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, ועליי מ£ה !גרושה י י  אשר ערך האשל הגדול הגאק רשכבה״ג רביני יו0ף לןאח זצללהיה ריס בכךק צפת ו
 מהות וחחשי דינים םאת האשל הגדול רשככה״ג הגאון רביני משה איסרלש זצללוז״ה אב״ד דקיק קראקא .
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 פתחי תשובה / ונחלת צבי םה־ג הגאון nD־m צבי הירש אייזינשטאדט ״רל אבדק אוטיאן׳
 עם ההופעות החדשות טהמחבר (הכל כסי סר• שכיפה כפה •עפים טוילנא).
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CM !!י טריפות וםימנ* (פעי «  בט שמוגה נ
 ל. דין פה11 בע«ם חגלגולת, (ב׳ סעיפים)

JT"? (ד׳ פעיפיט) ,ל* דיו נקיבת המוח והרומיו 
 ל* דין nso מזוט השדרה, (ח׳ סעיפים) הטו.
 לג. דיו m ניטל הלחי ומפזז בוושט, (י׳׳א פעיפיפ) סיני.
 לד. דין טבת הגרגרת, (י׳ סעיפיה) הלב.
 לי דין טריפות הריאה ואיכותית (י׳ סעיפים) הא?
«p (י׳׳ז סעיפים) ,לו. נגזז דיני טריפות בריאה 
 א. דיני אבעבועות ופרכות הריאות (ז׳ סעיפים) הפז:
 לח. דיני מראות הריאה, (ח׳ סעיפים) רכג
3  לט. דיני בדיקות הריאה, (כ׳׳וז סעיפים) י

ת פ  Ji דיני טריפות הלב, (ו׳ מךפיס) י
!» J דיני טריפות הכבד, (י׳ סעיפים) י » 
ג »  so דיני טריפות המרה, (ט׳ פעיפיפ) י

 JO דיני טריפות בטחול, (ו׳ סעיפיה)
a n (י׳ סעיפים) ,מר. דיני טריפות בגליות 
 jva דין אמ ניטל השליא, (ב׳ פעיפיט) יפי.
י סעיפים) רפו:  מו דיני טריפות בבני מעים, (

ג ו ם יתרי* (ח׳ סעיפים) מ ו  פז. דין אפ נמנא כני מ
 מת. דיני טריפות בקיבה ובפר* (י״כ סעיפים) רגז.
 מט דיני טריפות כטרהבן, (ה׳ סעיפים) #ת.
.w (נ׳ סעיפים) דינים כללים כנהיכת האיברים j 
מ שגמגא בבהמות (ד׳ סעיפים) שח:  JU דין מחט או ה

am (ז׳ סעיפים) ,ר מדאה באיברים ג  גב. דיו פח• שנבל לאור מי
tm (ח׳ סעיפים) ,דין שבד או מבת בבהמת וכפוף 
2m (ה׳ פעיפים) *ני. דיני טריפות מנלעותיד 

tern (י׳׳ג סעיפים) ,ני דיני טריפות ברנל ובפרהיז 
מת הגיד* (י׳ פעיפים)  נו. דיני טריפות מו

ifnr (כ׳׳א סעיפים) ,נז דין בהמה דרוסה מחיה הרודפת 
JOT (י׳׳ב סעיפים) ,3ת דין בהמה נפולה 
aw (בי פעיפיפ) ,גט. בהמה שגמשטח בהייה 
. w (ג׳ סעיפים) ,דיו בהמה שאבלה םמ חמות 

 תקונים והוספות לדרכי תשובה הלםת סריסות, בסון• ביד זיז״



 הז באד חנידזז
 מלין מ״ג וגמשמ-
 שם שסיים י׳מ מיג
 סריסות וכופג*/1
 בס״ 0ה״ש מנם •י
ס •וסר סללים ממד שאמרמל׳׳מ סם י  סרישוסמהזן 6לא to סמיסס «

 יורה דעה סעיף כט א הלכות טריפות
: ׳ ט שמונח םיגי טריפות ושיםגם . ובו סעיף א  כ

) םיני (ג) טריפות(ד) הן נ ) א) ה( נ "מטו  א (א)

 פתחי חשובח
 פצ מה שאכל דהוי *נש י«יא י*tws» 8 מסיום ד׳ ע"6 ימפיס׳ tfw ד׳ מ

 דים *לפ 6מ6 מיש [ועי נ0׳ פננזפ שצפה «׳ 6׳ מיון 00]
מ (») מיי «רי«מ «׳ onus אא״ו «יס מא״יזפ יינ שיי מ״א יני׳לק ג׳ סי׳  ר
ס »  <jr שפפג גאנוי 68נל כין י*יפ מצא ט אפי פייפ «ד«מ שאץ צייו נ

 דרבי תשובה
 בח׳ מניס הלצי ומיש בכימ ובשפיר יוק ס׳ וכ׳ סוד ממבים שס הלכס י״נ
 רינ חיל ואין לססיף פל פרימת אלי כלל שכל שאימי לבהמה * לחי׳ * לעוף
 מן מאלי שמע חכמי חרית הראשונים והסכימו עליהם בבמ דני ישראל
 אפשר שמד׳ ואשיי מזע לנו מרדן• הרמאה שאין מסה לחזת יק אלי שמט
 ונגיח שסס פדפה אעפיי שנראה בדרכי הרפואה שבידיס שמקצק אינן ממיתי!
 ואמר שהחי׳ מהם אין לך אלא מה שמס תכמיס שנאמר מיס התורה אשי
 ייחך עכ׳ל יציג בס׳ המסך מ׳ עינ ומי׳ בנסר מר למלין, דף נ״ח פ״ש ע״י
 הרמב״ם בזה פיי׳ש יפי׳ בראיפ מ׳ ליה םיק קימ מיש ע״ד הביש ביי.

 ומי׳ בס׳ מנת תורה ופתיחה להיס אמ ייפ מיש ע׳׳ו הבכיש יהרא״ס בזה
 וכתב בניי דבכל המריממ אין חילוק בין אס נעשה פ״י אדם * מל די

 מלי פיייש
 ובענץ זה ואין לסמף על הסדממ מיל דמ שההב״ש מ׳ ל״ג סק׳׳א כתב
 ״ץ ובמ״ח שאיס יטל למות עיי המראה זהלפסה ואע״נ מףיל
 דאין מסיסץ על הסריפית ופרימה זו לא מזכר במשנה ונמ׳ כלל ייל שלא
 מס חז״ל דבר משוס ידוע לכל שא״א לכננ״ח למות ?לי אכילה ישתי׳ לכך ססס
 בזו מל הכלל שאמרו במשנה זה הכלל כל שאין מזה מ׳ פריפה פכ״ד אלם
 יפיץ בכנסי יונה שם שעמו בסברא זו ומוחה זה בשתי ידו והוא ננד השכל
 דאסו משוס דמפה למות מחמת וכר אמ• חסי׳ אשורה ׳אלא מעתה בהמה

ffשאכלה 0ש המית תאשר א חסמה בחשס שאיא להסירה תפרוף פיי 
 ודבריס אלי סס כלל גמל ינ׳/פ בכמה פנינים בה׳ סריסוס ושמור זה:

 ועיין ש״ס מלץ וף ניו מף שיא וכל המדיפות שבבהמה היה בעוף ופי׳
 מיש מה בס׳ תפארת ישראל על המשניות מלץ סרק ג׳ משנה ג׳ את
 מיז וסי׳ ביאר הגריא מ׳ ל׳ ס״ק א׳ וסי׳ ברמב״ס שם שכ׳ דסרימס שמנו
 חסמים מהמס ק מגק מנוף רתר בעוף שני פרימת רש סריסות שאין בסון
 ועיייש בכ׳ימ וסי׳ בס׳ סחיסך שם שכ׳ והחשבון כלל הסרימת שאפשר שימצא
 מהמה ויי׳ וסוף עולה נפרק מינ מיי סדיפוה. ו&׳ שיש בפוףיוחג־ על בספה
ר המיה כאן מנ  ועליהם אין להוסיף ימהס אןלגריעעכידיפי׳במ־״חדשמ׳ ל׳ ו
 סק״א ונתפארי. למשה מל מו״ד כאן בדיה בב״י במי ליס ובדיה מב מצאתי.
 חךץ רמביס פיג מהלסת שתיסה הלכה ייפ שמנה מנין הנבילות שהם ו
 וסי׳ בפימיג בכמתהו להלטת שתיסה בדיה פור ובפהממ לסל׳
 פרימת בליה והנה מ״מ מיש בדברי הרמב״ס בזה והנ״מ שיש בין נכילי•
 לשריפה מ ff ופי׳ במרת ייןהיאל כאן שכ׳ שיש נימ בץ מילה לפריסה לפגי! ספס
f אמ א׳ ffn סוד נימ בץ נבילה לסריפ? s מיי״ש יפי׳ במנחת נוסך מציה 

 מיי ff (ומיין בוגריס לפיל מ׳ כ׳ סיק כ׳ יסי׳ כיה סיקמינ):
 והנהבש״ס מצץ דף מיח מ״ב ועוד בכמה דוכתי שם אימא דאין לומוס
 פרימת זו לזו ועי׳ ש״ס ב f דף ק״ל עיב משיי בדה בסריסוש
 שכ׳ הפעס שאין מות האברים שוה זה לזה סיי׳ע ומי׳ במי מאד מ׳ ליב
 סק׳׳ב שבי בלשיס דאין ללפיד מרישת זה עזה לאמר נניקב מ סי עמד במד
 מזיל למנת נקב הממית ישאיפ ממיס דאין יידע מנין זס אלא סמים בקבלסם
 מהללמ״מ וגס בעוצם חבנחס הס יהגו הבץ ולא אנחנו מכיל ימי׳ שריש

 מ׳ >? סק״ג ובשו״ת שמיי חלק א׳ מויד מ׳ ני:
« p׳U ולענץ פרימת אום פי׳ באהעיז מ׳ ייז נמי׳ ל׳ינ וגביש שש 
̂יז  שצי שם ולא וסי פרימת אום לפרימת בהמה פיי"ש ומיי ב&ר
ו שס סה״א ונתב״ש שס fpo מיש סה  לקמן מ׳ ל״א סק׳׳ז ובפרס״ג טפי
 ופי׳ בס׳ מלך שלם סססרדי מ׳ מיז ובשוית חתם משר מזיו מ׳ נ׳׳נ
 ובשו״ת סחב מפר fm מ׳ כיב ונמ״תאבני צדק יזז״ד מ׳ כ׳ נאמ3גהממ׳
. הנ ונילזשלמי  וכשו׳׳ה ניה שלמה ח״ב סי׳ מיו ג&מצע משוכה: (ד) ק
 ביצה פיג הלכה ה׳ אימא דסל לבדוק הםרימת בביס אפל עיייש ונססושיס
 שס שכ׳ ולא מסיק שפא מסיך האפל לא יוכל לבקר מפב ופיי״ש בקרבן
 מוס גרה אמד לאמן לגר ממואר מדברו היש ימהר למזק הסריממ

 בכית

 סעיף א (א) שמונה מגי טריפות ראיתי למטר מה שנראה לסעניד
 בדברי השימ במ׳ זה מנלממו ששמונה מגי פרימת p ולכאורה
 מה נימ יש בזה במה שעמדו סל המספר והס שמנה הא כל א׳ מבואר במקומו
 להלן בכל סרפי דניו וכלליו(וכמ״ש השיך מס׳׳ק ב׳ עד מף המי) ומה לפי משיל
 מ׳ ל״ז(ס״ק נ׳ בתנא הב׳ דתרתי לריעוהא) ולא מי הרלר״מ אלא אס השני
 דעימת סס ממג א׳ מון ששניהם מודם שהוא ממג נקב אבל אס דעותא
 אחה מעידה שמא ממג חסר והריעומא הב׳ מעידה שמא ממג נקב לא הד
 הרלר״מ מיי״ש לכארה י״ל בסשיסוה שיש נימ בזה למק תולר״מ כמנור אבל
 מה נפשה לאלו הדעות דס״ל להכשיר כל מרלר״פ (וכמ׳׳ש שס ס״ק מ״מ) ובפרס
 לפי מיש שס מהפרמ״ג ואפי׳ לדון דאסריק כל הרלריע מ״מ לא הד אלא
 ממית האחוזניס מיייש בודאי אץ מקום לתרץ p וגס צריכץ להנץ למאי נימ
 כ׳ ששמונה סס ומיל לומר מגי השריפות ק ד f חנ״ק כפ״ש ועוד ראם בא
 ליטיב המספר של המגיס מדוע מסר סרק ומליל ובפרס! סס שכסיס פדיפות
 (כמש״ל ס״ק ג׳ מהרמב״ם) ימדיע תשב רק המשכי של המגיס ינראה לפענ״ד
 דמשיה חשיב p המספר של המניס שהס מהללמ״מ משוס שיש בזה נ״מ גדלה
 לדנא למנין לאו דבל ממף ולא דבל תגרע דהאמר שיש יומי מאלו מניס היה
 מוכר על בל משיף והאומר שיש פיזמ ממגיס הללו היה פובר על בל תגרע
 וכמיש ברמב״ס דש פ״א מה׳ ממרים ופיס ביאור הפרמ״ג בפתיחתו להא״ת
 תלק א׳ אית ל״ז דהאימר שיש מ! התירה יותר מהמספר שיש מהללמימ בביאור
 פרס ממין שכתוב במרה היה פוכר פל בל שמף יק הגירפ יאמר שיש
 פממ מהמספר ממה שההללמימ מבאר פרע הפק שכמב במרה הרי עובר על
 בל תגרע עיי״ש והי* אס אמר שיש מהיר. השעה מגי(ולהמיר דס״ל שתשעה
 מגי ק כמש״ל סק״ח האודר שיש משרה) הד עובר על בל תומף p האמי־
 שאין מהיי. יק שנעה מניס מהלל״מ(א שמונה למיד שיש נשעה) מנובר על
 בל תגרע (והרבה יש לסלסל בענץ זה למק זקן מסרא אס נמשה סייז זקן
 ממר& שאמר שיש סוג א׳ יוחל• א שמחני כזג א׳ ט הלא סי עיקרו סד״מ
 ופירושו סריס ואכא מרה רוחך וישימה כל הפרסים שהותנה בשים ממירי!
 דף ס״־ז ע״ב ופי׳ ברי! במדושיו לסנהדרין שס וברמביס סרק ד׳ מס׳ רמריס
 יבנישא מיו שס ואין כא! מקמי ולא באתי בזה רק לעורר המעיין): (ב) מגי
 טריפרת פי׳ בשו״החקד לב חלק א׳ מיו״ו מ' ייפ שממו על המחקר במנהג
 הסולם אס נמצא פריסה הח׳׳י בעוף א בהמה מוכרה ומתנה לנכרי ואלו בקרא
 כתיב ובמי בשדה פרכה לא תאכלו לכלב ישליט! אתו וטי ומבואר במכילתא
 שהיא ציייי ליה! כל פריפה לכלב דקא וקשה במנהג הפולס פל מה ממט!
 והאריך סיבא ימיס בצ״ע פיייש וסי׳ מזה במנחת חיטך מלוה פיג שהמת ג״כ
 בצ״מ במה שבל מוני המצוח לא חשבו דש מ״פ גבי פריסה להשליך לכלב וכמיש
 התום׳ בשיש יימא והוי מציה להשליך ולס״ז באכל פדמת מבר בלא ופשה
 יכמיבא בשיס פסחים סיב יהביא לשק הפייסן מייסף מיום א׳ ושבימות שחשב
 זה לעשה פיי״ש יעי׳ בס׳ בגד שש הספרדי מי״ו במי זה את ג׳ מה שסלסל
 בעני! זה אנס יותר מזה הקשה בחקרי לב שס והא מטאו־ להדא להימך
 גרןז״א לקמן מ׳ קייז דבנזומן לו נבילה ושריפה בטחו דמוהר למוכרה לנכרי
 ו%"ש בש״ך סק״יז אמנם מצאתי בס׳ ימי מורא להריא אבן עזיא בשער השני
 שכ׳ שם לודט שהכנימ מוני המצות דבריס שאנס מציה רק רמת כמו לגר
מ דאס מציה רק מא דטק למש״ל  אשר מפריך יכו׳ וכן לכלב השליט! א
 ואנשי קיש מזי! לי יבמ־ שנפרף אס למאכלך רר) לכלב השימר צאנך פיי״ש
 ומבואר מדבריו ראן זה לחיוב רק רשות ורמק לומר מאן קדמון כזה נעלס
ן ת  ממס דברי סמטלהא מיל ומן הסהס הבץ מא מדברי המכילתא שאס נ
» * שמצא דגרי מיל נמקה אאר ממואר מגדו ו»לי  ציווי רק בדרך ה
מ לעשה מסית וס״ל שהיא  י״ל שע״ז שמט כל הפוסקים והרמיא ולא חשנו א
 רשוח ול״ס (ימיי במהיג בהנטת הטור אס <?)• (ג) טריפות נר׳
 נימב״ס שתן יויד מהלמח שימה הלכה ס׳ שחשב מ׳ מיי פרימת שנכללו



 יודה דעך, סעיף כט א הלכות טריפות
ה (ם)(יג) קריעה ל ט ם (ו) p (ז) חניק (ח! נפ״׳מ (א)(ט) רחשה («) (י) נקובה (נ)(יא) חסודה (ל)(ב)(יב) נ ע ז  (י0 מ

ה (ח)(נ) (t) שבורה : ק ס  (י) נפולה 0) פ
 «תחי תשובח כאר היטב

cry .י מןנו* Q03) (נ) נס׳ ניז rtw ( מ גו׳ שדרשם אד ר ד 6 ט (  (נ) מזלה פשץ הק׳יה ופי׳ מזשונפ מגןס פמוא! שי (ג) מטלה »מיס כ
 של מוין נס׳ שאחר זה יחיונן משפ מוי ל״ג מיןבח apo מזי ליד ינקינח
סק ל״י ימןנח המרה נס׳ מינ ינקיבח הלנ נס׳ גל ינקינח ממל נס׳ מיג ימןימז 0אם נסי מיה יננןגח מקץ נסי מיי ונקימו קינה יפרש והמסש ונייז  הריאה נ
סק מיס (ג) חסרה סייס נתיזלח נריייזה יה״ט יזמי האמה נס׳ ליס (ד) מילה ה״ט מול ליו הסימן ימציין נס׳  הטסת מזמן מ״ח ימןנח סקירקנן נ
סק מ״א ייעל $ימת הגידין נסק ft ימלל נפיצה מא ג״נ גלילה שנסמן גיס (ס) קחפס סי׳ שקרע חג נשר מזמז *ז מרס נס־ מיין  צ/ ועיילי! הנני נ

 (י) מזלה ם״ס נמלה ממש גסי נימ (ז) פסקה. ס׳ פסקת מס השירה נס׳ ציג יפסיקת מרגרת נס׳ ליד (ח) שנירה. פי׳ נשנמ רינ צלפייזיה שנספן ניד

ה ב ש  דרכי ת
 בבית אשל טיט פיי' נרות סיייש ונלפמנ׳׳ד פשוס מא דווקא אס איט חאה נמית שפרייצדק ידויד מ׳ ד׳ ffn בזה(ופי׳ בדיריט לפיל מ' א׳ שיק ליס ומי ב'

 שס בנית האפל כמו אר כנר שבלילה בעלמא מא וצריך נריח אבל כשרואה שיק מיה מיש למק אש אכל בלי בדקת השיחס וע׳ לפיל מיניה שק״ב):
י וגס נראה ואין צריך להחמיר להצריך  פכיפ נמו באר הנר בלילה טואי *

 אבוקה דוקא בלילה א בבית אסל כמ״ש למיל מ׳ ייא כשחימה דהא לא אשכחן ודע שכ׳ הרטבים בסרק ו׳ מהל׳ מאכלות אמחה הלכה ב׳ והלכה ו׳ ולא
 ממרא ז נבדקת הסריפות אבל הא ווא דפכ״פ צריך בדקה לאד הנר דפדפה צא שייך רק בבהמה וחי׳ יעוף ססמדם ולא בסמאס מי׳17
ק שיראה היסב כמו בבדקת חמן שבאיח מ' מלינ וכשאיש חאה כמו ועי׳ בס׳ מרזת מטך שס מיש בזה יש בזה נימ גס ב«ה*ו לעק בסרה א  נ
 לאר «ר מיל כלא נבוק כנל ילית p צריך טשש וגס נראה לפמניו ומי אס אכל נשר ממאה שמא ג״כ פריסה שאץ צריך בסרה p מל אמר פמאה
 שהוא כהה עיטס ליל צרץ לשער נמנמו « אס נלכו fn ברשת הסעית יא״צ כפרה על אמר פריסה וה״פ י (ח) נפ״ש מי׳ בניי וד״מ יע־״י! יטיס
 בענץ הברקות הטרימת מחשש נקב משהו א צלקת משהו ובפרס במק ובשמד הסיס ושס״ו מה שסלסלו מיזע לא חשיב תשעה מהללמימ שגסלקהסהסליא
 המראת בדבר שאמר משוס שיטי מראה שציל קולע אל השערה נעמיס אלי שדשה מייש יפי׳ טיפ ולפי האמת נס לקתה הסליא מא בחשבון רש ש׳
 שלא יהא מאכיל טריפות לישראל ת׳* (ימי׳ במשניות נגעים פיב משנה ב' מגי פרימת ומי הסי׳ לנסיש ומיי מה שהאריך בזה בס׳ דברי ק:לת במדישיס
 ובמשנה ג׳ ובשים מהדרין דף ליו ע״ב ועזה נראת כהה עיי״ש) [וע״ל מ׳ ליו״ו בסי׳ זה ומי׳ ביבול מרבבה מיש בזה וכי דאף דנם נקתה הכוליא
p וכל זה טא יק למק שאר סדיפוה אבל לענין סדסה מהית מ״מ מיקר ההלכה למ״מ בא לשמנה מיני סדטת הללו [p״pB א' ס״ק קצי׳ג וכן' י״א 
 הבחנת מראת הריאה עי׳ בדנריט לקמן מ׳ ליוו (ס״ק די) מיש בזה: חנ״ק מ״ש להוריה שהם לחלופין מייפה ולא מעי נהו שהיי׳ יניח ואפי׳
 (ה) ומפגם ראתי להזכיר מה שיש להסתפק קצת אש הרב לומו סל׳ כרימת ימו יסיס מניס רנות משח״כ בלקהה הטליא שאנה בכלל שמנה מיניס הללו
 עס תלמידו אס יטל להראמ על עצמו דהנה בשיש גינרן רף נ״ז ע״ב אר,א אף מאז פדפה מא מקרא מזאת מי׳ מיימ אש יארע שיחי׳ יב״?ז הרי
 ואמר לת״ח למאת הלטת שחיפה בעצמו יפיישיי שס שמא יחתכט בגריס י\א כשרה מי״ש בארך ומיי ברמ״א לקמן מ׳ נ״ז מני׳ יינו ובש״ך ושפיל•
 מיי״ש (וע״ל ריש ס׳ כי) ומשמע וווקא בה״ש לשייך משא זו מא ואמר ס״ק מיח ונדנריט שם ובפרמ״ג בכתיחהו להל׳ מדפוס במף הפתיימ

 אבל הלי סדמת יסצ להראמ בעצמו טין דלא שייך חששא מיל אלס לפמ״ש (ט) דרוסה עבאה״ס סק״ח מיש דלא נאמר להדא במרה אלא דריסה
 המהיש״א בחידושי אגחמ שם מועם כוי שלא ימ» סו לשטן כווגמת הצרעת ופי׳ פרמ׳׳ג בפתיחה שכ' ואף ששאר טריפות הס p מהלמימ ולא נאמרו
 שאשור להראת בעצמו עיי״ש משממ דגם הלטת סדמת אמר להראת סל בפירוש במרה אפיה לוקין עציהם שהנמ״מ כך נאמרה דמה שנאמר במרס
 עצמו יק משמע בפשיטות וכשמראה בעצמו דעותא שהיא מהולוה כגק הסר סדפס לא תאכלו טלל ג״כ שאר סדמת מי״ש (ומיי ברמביס סרק ז׳ מהלטת
 א ימר ממולדה מותר לל״פ להראמ דלא שייך משוס לא יפתח פיו רק בענץ מאכלות אמחה הלכה י״ז) ומיי בסי שבילי דת־ מי״ו בפחיחחו לה״מ את
 מלי ואמיליד אח״כ בסבע״ח וכמובן ופי' מפק זה בשויי. היכלי שן מניינא ג' מיש בזה ועי׳ טיפ שכתב שנמסר למשה דרך כלל שמנה מגי פרימת
 מ׳ ל״ג באריכות. (ו) דין. עי׳ בשערי תשובה בא״ח מ' תשיא סיק י״ז ותזיל כפי עוצם חכמתס וחחב בינתם מציא פרסי המרימת אך ומה לפי
 שהטא מנהג המודם שלפעמים כשנמצא בעוף אזה שאלה וריעוהא באבדם לימודם ויממתס מייש ומיי בם' כרס שלמה מו״ד בסי' זה ולקמן מ׳ רמיו
 שבחלל הגוף א בעצם מעצמות העוף כשהובא לפניו ערום בלי לטש מ:שר מיש בזה וכי שיש נימ גס לדד! בזמה״ז דאמריק דליקין על כל הפי פרימת
 יאיא להכיר מה פיט ימסה הכאלה יהדעיתא ירכם לשאל בנביס אשר יבמה דלוקץ מי פמל לעדות מה״ת כמ״ש במ״מ מ׳ ליד יק למק נןוושי
ק עליהם במראה אשס באהע״׳ מף מ׳ מיב יכמיש הש״ך לפיל מ׳ מיז סיק י״י ילעק מ  מסקיס בהס ובקיאס בתרנגולים יממכיפ עליהם אבל אן מ

 בעק מ עיי״ש(ומיי לקמן מ' מיב ס״ק ל״ה מיש בענץ נאמטמ מפיס בטעימת מיש במימ מ' ב' דמי שנתחייב מלר\ת צריך לתת ג׳ זמטס עי^
פק (י) נקובה כל דבר הטסנ בנקובה רש חלל לא סיפסלי עד שימןב לחלל  הכבד ועי׳ מברי האזדיטס לעיל רש הלטת שחיטה מ״ש למק נאסטת הנשיס נ
 אמר יהיתד יבדבדט שס) ימי׳ מזה בשי״תשאלת שלים קמא ס' כיח יפיס • ואם אן לסם חלל צריך נקב משלש נףז לקמן מ' ל״נ מףנ ונש״ע החמא
 שס סק״י בשס המס׳ והרשכ״א והר״ן ר״פ אלי פרימת (ימי׳ ני! שס מיש
 ודע ובמיה הרשב״א מ׳ שפ״נ כ׳ שאן להאמץ להקצביס הבקיאים שאמרס בזה וכי ובשיזל מפולש דד׳ כל שלא נשאר פיבי דנר זהב יבחיט השדרה
 שאן זה דעותא ושק הוא הרגילות ט אן בובדהס ממש עיי׳ש ועי׳ מה יפולש דוי׳ פסקת פודו ובלב לבית חללו וטי) ופי' בשנות מיס שם
/ שכ׳ ואף שכתב הרשב״א שאן להאמץ להס מ״מ אס רבים סק״י מיש בזה (יפי׳ בדבדט להלן מ׳ מ׳ סקיח): (יא)מזרה. טגא:*ט p י*ק מ׳ ליא 
 אמדס כמי שאמרי הקצבים י״ל דמי ספק עי״ש לדרט יעי׳ בדבדי בריס יעד״ק בפהיחמ להיט שכ׳ כמה כל$ס בימי דמיר מתתלת כרייתי באיה
 0!טת סריסות בכלל הכי רבימיהי את ה׳ באמלע הדביר שכ׳ והא ירא פנץ אמדק הכי רביתייהי ואס יש למן ממקומות ושכיח ק למקומת שאין
 דהשו״ב שלט אנס בכלל זה ואנס טגמיס נובר ביק שאן המו״מ שלהם שטת וגס אס יש למן למזחת שעברו למרות הבאס ועי׳ מזה בגהיק שס

ה * ק f c o 0 מס הבשר מ״כ יש לסמוך על המ׳׳ב עי״ש ועי׳ בנקודת מסף מ׳ מיג על ואיה יתבאר בובדט במקימוהם לדרסס (יב) גמלה 
 הס״ז סקיב (ז) חנ״ק עסת״ש מיש נשם הפמ״א אס אכל ונמצא שהי׳ מיש דגלווה סא בכלל נטולה ודצא כהכ״מ ועיי בשוית מקים שמואל מ׳ כית
 פריסה ומיי סרמ״ג גפתיתהו למי ליה בדיה ועתה שהביא דברי הסמ״א מה שהפליא מיד הש״ך בזה בייש ועי׳ במחזיק ברבה לקמן מ' ניס אמ ל*
 בזה של דאס אכל מבהמה שלא נבדקה הריאה ונמצאת פדפה ודא צריך מה שמתק קשית המיןס שמואל בזה מי״ש (יג) קרועה. פיל מ' שיפ
 מרה ולא אנס מא טון דסיעומ המצוי מא וחז״ל הצדט לנמק עי״ש ומזה שכ׳ מקרע מגבו כדג אפי׳ מא מ חשוב כמת מי״ש ופי׳ נרמבים פיג
 משסע וכיש אס ס׳ בה איזה רעותא אשר מה״ת הי׳ לדך נומןה ושללו מה׳ שחיעה הלנה ייע והיה ממלה מנוף הד מילה ממיס נדש(אבל אן
 ולא בדק ונוראי צריך בסרה וה״פ ופי׳ בשבילי מו בפתיחה להל׳ בדקח זה בכלל קרומה ופ*ס) ־ (יד) עבודה פנאה״ס ושמיש לפין ששק
 הריאה בדה«ה מה שהאריך בדברי הפמיא בזה יעי׳ בנתיבות המשפט סריסות ומי׳ מס׳ יבמות וף ליא וכל נמק שקול בפרימת מוסר דבממ
* ממיס ק ג׳ שב׳ לחלק דגאמר מרה אשי׳ אבל בשוגג צריך שנשחטה בחזקת מהר סא ימוקמיק לה אחזקתה אפי׳ בספק מ  טו״מ נוס רל״ד במשהיא *
ן ד א ס ונאמר זדבנןבשוגג א״צשיס בסרה מייש יעי' מי״ש ומי במ״ח ותביש יסיי זה מה שפלסלו במנין זה ופי׳ בימ » ד מ  כפרס ומזגה להגץפל ס

 בזה



ה ל י י א  יודה דעה סעיף ל א הלכות טריפות קח כ
 ל דין םכח בעזנם חנלגולת ובו צ׳ םעישיס:

 א(א)"נהמה או תה (א)(ב) שנחרמ׳ן (ג) תב ory (ד) גולגלתה (ה) יבין

 11 מי0ר6 דרג שי0
 מוי מצץ רכיב
 נ מיא מ" ירמיה
etca B1 x 
 ילממלא ה0030

 wis תשובו!
ס pto מיי«יח שיהא מישי יסמא דצמין מ נ״י שפמה על הימנים שלא מצא * 3 
pi !שיש״י צ״נ טזג הנ״י ני*ה דפפס הומנ״ם שפיסק ופד סין «ישס פגיה היא ני 
מס דשאו (יד פייפומ שבקושי p מושדס פ״פ א״כ שפיר מציס ס וצא •וסי נ י ו  מ

 דתפק מרמה מימרת יצ*פ 080

 כאי היטב
 יחנימז מצטלזז שנס" שאחר יס יפקמ־וז צלע מזי ניד וכל ספרסמ מצלץ באלו
ה ש״ך ומזג הרמנ״ס אין לו נסייא אצא יחסם צנן מאייו נס ו9צ ססק נ מ  מ
ק ממרין והמס ניישלא ד ק ס  שיסתמן מיזסס אמי ושאו ניט פדסח יש נ
ק שריפה שיהיה מוסד ואני חמס דלשיז צא יקשה מידי גמרא ליזוצץ  מצא שוס «

 ק־ מיג ע״נ ולמוצא מיש ספק לחסה, ידי*ק ועיש ני<' ינרא״ש ומי׳ נמ־״ח ונט״ז וגי׳ נניח שהקשה גינ oa (ממע״יז)
cm» ל (א) שנחחצן. פי׳ שהוכתה מסת רנוח ולא 

 ולה על מחצה איא לצמצם וכמבואר להמסיין שס יאיכ ממילא משמס לפיז
 ניד י״ל ואף בנראה שהוא כמחצה על מחצה יש להחמיר ושמא מי מחנם

 תשובה
 מיו:
 מני

 משהו יותר מחצי רק דא׳׳א לצמצם ומס לסמיש במס׳ פיחגין וף י׳ בדה
 (בדף ה׳ עיב) וספק דהיכא דש ב׳ צווים למתל־ אמריק דאפשר לצמצם עיי״ש ייל

 לכארה דנם בניד יש
 מחצה ושמא הר הרוב

 יהא יש ב׳ צדדים להיתר שמא מי רק מחצה סל
 יס והמיפום נחנס אמנק לדנא אין לסקל בזה כיון
 שהשיך פסק שם נסיק א׳ ונס מס שהכהן ניטל מי נמק בסר סיי׳£ הרי אף
 דש ב׳ צווים מחמדק והא יש שס ב׳ צווים והוא נטר א׳ שמא זה יצא
 ראשון ושמא יצאי שניהם כאחו יל״נ בל׳ו אע׳נ שיש ב׳ לדדס למקד אן להקל
 אמגס בלא זה נראה שיש להחמיר # בנראה שמא מחצה על מחצה במת זה

 והנה הרמב״ס פרק ז׳ מהל׳ קרבן פסח הלכה ב׳ פסק ומחצה סל מחצה מי
נ ומיי׳ע כפרק יו׳זימה׳ טומאת אינלץ הלכה י״ב (יעי׳ בתיס׳ יו״נו סרה ס׳  מז
ו נמלץ דף כיס ע״א בדיה דכיס דבדבר ) והנה אף שהמס׳ מג  דהרומות משנה י
 התלי בחיות לא מי מחצה מל מחצה כרוב פי״ש י״ל וכל זה למימרא אכלמכאדהר
 לממרא לימרדהיי כרוב שפיר יש להחמיר דמי בריבמה־׳ט מיל מ׳ ב״א לפנין וזב
 הסי' שייטה ומחצה מל מחצה לא הד כרוב(ועי׳ בדבדס לנדל מ' כיא ס״ק י״ז ימ׳
 ב״נ ס״ק בי) וצריך להיות נשחט בהכשר רוב המי זזקא ובפרס דיל דמשס אן ראה
tn 'דשם אתי קרא ע״ז וכמ״ש הרשכ״א במדושיו לחילץ שם ובר״ן שס ועס״ז מ 
 סק״ב (ועי׳ בס׳ בגד ללטש את סיג יבס׳ מת מא לעולס מערכת את מ׳
 בדה מחצה ובס׳ אמרי חד על מלין רף ביס ע״ב במגיא ומחצה מל מחצה כחג
 באדמת) (ד) גילנלתה עי׳ באיה בלל ניו מף מ׳ ו׳ שכ׳ דגלגולת מא

 חרכי
 נזה בסרמ״ג בפתיחתו לה׳ סריסיס וכי שיש ג׳ מלייןס בסשמץס אצו עי״ש
 ועי׳ בס׳ דעת תורה בראשית דעת (בפסיחה להיט) מאס ה׳ ולהלאה מיש
-!יד הסרמ״ג בזה בארך וסי׳ שריח לקמן דש מ׳ ליס שב׳ דאעיג דאזליק
 בםשק בפרימת לקלא מ״מ בספיקא ודנא יק נכמק סמרז חשוון ידעה
 אן להקל שיש דעומא והאריך בכל פרשי הדיס ומיס וזיל מקקתי להאריך
 בפרפ זה לפי שהוא ימו גמל וסלל לבל הסרימת לספ! חהימ זבחי ה׳נח
 שלא גהקל בטדמת במם פין סמן שקל ואף נהס״מ «לת סכא דאכא
 לפיתלי ניןלא טסי מכיל יפי' בהביש רס״י זה מיש ממין זה ומי׳ בערך
 השלק את ג׳(ומיל מ׳ כיה ס״ק ל״ג ומי נ׳ שקיה) ופי׳ סד מאד דש
cp ׳ ואף מףיל להקל בפריסות נס״ס מ׳׳מ המחמיר לעצמו פ «  מ׳ י
 בסיס קדוש יאמר לו ומקוש עצמו במותר לו רק שאן למיזת לאחרים עייש
ip סק״א ומור ממה מבתי מינא שיש ג׳ שפיקוח •ft יעי׳ ברק לפיל ס׳ 
̂בגהיק את א׳ ימ׳ ב״א אמ  פסי יא! למש כ״כ אף למילי וחסיד יפי״ש

 ב׳(ומיל מ׳ כיה סק״ס וגסי׳ כ׳ג ס״ק מיו).
 וכתב טוו בסר״ח לקמן דש מ׳ ליס בשם סרשב״א ובכ״מ שהפוסקים
 רניליס למחיר אפי׳ שלא מלבה אני אמר כך הנהיט חכמי
 המנןס ואמר לעבור על דבריהם עד שנדע שפעו ממש במראה פייש ועי׳
 מה שפלפל בזה ההג״ש לקמן מ׳ ליס סיק מיו ועי׳ ברמ״א במ״מ מ׳
 ב׳׳ה שעי׳ ב׳ לערן מנהג שיש בעיר להמריר וגרש בשין סיק ב׳ דכשיש
 מנהג בנדר עיש חכס המיר להחמיר א להקל ואח״כ מת המכס ההוא ובא
ס השר p להקל וק  חכס אחר ואמר לנהוג לממן יטל לסמוך סל מג
 להחמיר עייש ועי׳ במה שהאריך בזה בס׳ שמרי מרס חלק ג׳ כלל לי סרס
 ס׳ את ל׳׳נ עייש וסי׳ במ״א מ׳ סר״צ סיק ביב בדני מנהג סייש. ופי'
 בשו״מ tfvxm ח־ו״ו מ׳ מ׳ שכ׳ ומנהג לא מיקרי אלא אש בשימו מכרן

 קבצו עליהם p וועמס סי׳ p xti למולם אבל ״
 א לסבה מה ט באפן זה לא נקרא מנהג עי״ש

 שב׳ בפטט מנהגים שבדט מיב)
 סעיף א (א) בדמה או חיו! ויוה עוף כרתי סק״א וינוחו שמואל
.  שקיא ועי׳ מקוש מעם סיק א׳ ווסת מרס נו׳ק א׳
 (ב) שנתרחדן פבאה״ט ופי׳ לזf וט^£ סק״ב ותביש סיק א׳ שיש בזה
 מיי• מחשים דללמח הרו״ק סי נהרוצן למן דעותא וקרוב לשבירה ועדין לא
 נשברה וי״מ שמא למן סרק ושבירה שהוא שנסוק העצם לשמם וטיט
 שנמשה ט סוק א' והוא ארוך מהתחלת מלטלה עו רוב ולא חסר מהגללילח
 בלל ולדעת רשיי טיט דל שנמרימפ מתמעך העצם כשטל שהוכה הכאת
ק מסילש יעיי״ש בהב״שדאף שמצדו להחמיר ד ס א ב ק נ ט ן א ל ב  רכות נכת א
 ככל הפירושים מימ במסקנתי נראה ופתי להק! במרק לפעמים נמקים דמי
 סלונשא * סי חג גובהה א חב הקיפה וסח הס״מ מיייש אבל בטיס כתב
 דנכימ יש לממיר בזה לכל הדטת עיי׳ע ופי׳ בס׳ צמח צדק החוש נביארי
 לש״ע כא סיק א׳ מס שהאריך בביאר וגדי המביש והטיס ומצדד ועיקר
 לדנא מסס התביש עיי"ש ופי׳ בשייס פוטו יד קטינא מ' ב׳ ובועת מרה
. כסב בסד מאר סק״א ברה ואם וזיל ילפנין שיפוד ב  פיק ב':•(ג) ח
 פס מןא חב מא כל מצא מכלל חצי בכל שהוא מכיל והנה מדברי הפוסקים
ר  משמט תוניס נפיק שיהיה נראה שהוא יוהר מחצי בכל שמא אבל 06 אין מ

 שהיא יוסי מחצי אף בביש אן לאמר אמס לפ׳מ וקיייל לקמן מ׳ שיים וס£־ פו מף מטר הקרניס אהי צד מהם ששא לצד מירך שמזה ומסמן
ס ממש מ  שקיא לענק בסר בב׳ זכרים שיצא ג׳ ראשיהם כא׳ ושגיסס סי ספק בשר שזהי הסקיס שמכך ימגין מל המה! פיייש . ימה נמסה יהונתן מ
 ממס דאיא לצמצם וסזכמיס עיייש והרי נשים בטחת שש וף ייז עיב סטאד סל גלק הידד(המיוחס להגאן בעל הסיס) כ׳ בזה m׳tf בחב גובס א
 ולהמיר דסיל שס איא ל5כ59ס היה בכל ובר שליל חב א טיעונו טעא והוי במג היקמ סייט ריב סכמות של מוגה א סן המקף אבל אס נחבש מי

 יצועה

 לא כשנהגו p p במקרה גלגולה כיא מה שכעד המוח סיייש ונד׳ ביד אברהם שבנליו! שכ׳ דלססה «
 (ומ״ל מ׳ א׳ סיק מיג מה מדנים שהתחיל בנר לשפע וק אצל הצדעין שקית שלעט״ן וסא נגדיהמידם
 ••־׳ ־ ממש ששס מתחילץ הלחיים העליונים במקום ההוא אן סדפה בנחבסס כלל
 אפי׳ להרמב״ס שאסר בניטל למ העליונה סייס טלו א מבי סשא״כ מחמה
«י  מייש: (ה) בץ ברוב גבהה פבאה״פ סינן ב׳ יפי׳ נבניונ במסת ג
 את ב׳ מיש בזה ימיי בסי צמח צוק החוש בביאמ לפוש׳׳ע שגדש מ׳ זס
 מס שסלפל בעק זה יסהב״ש שס שמיס ואן להכשיר בנהריצן ato ימלעך צ״א
 שלא בוקס מיבה שמא מהעיניס ילתעלה נאק־ מו אמצע גלטלמ למפלס
מ חלק מלנולה  יכו׳ וגס שיהיה מיןס החבירה קטן שיהיה עכ״פ נדפיס נגר א
ס וט׳ ואס המימי ^  ממיסה בעיר לבו יסא ערן חצי נלנילח שלצד מטלה ל
 באודי מלגולמ מן העורף ילמעגה צ^ שיהיה סיעיס ק בל טבהה שלפני׳
 של א־יי׳ ואס נמען כרצועה אחכה אש נמ^» חב חחנ riuir נגדהמוס
 א לאדן מלגולמ מלפניו למעלה מהעיניס מד ממס יוקר מאמצע גלטלין
 למעלה טריפה ומכיש בנסוק p טריפה עכיו ופשס״ד ס״ק א׳ מזה ומי׳ במורת
׳ מנסז״ב י פ ו 3 V3sמןיב ( > f f שמואל על סלמש סק׳ה מה שהאריך מה(וני׳ 
 בדי שארי מריטה כלל א׳ נין«ז סעיף ב׳ ימשרין מךנ מה שהאריך בזה
 ימולה בזה לדנאכך ושיעיר נמץס מיקי מא מתחיל מעבר מני של מדן
 שהוא לצד טף הבמיה והולך דדן מן על טבה החיסס סד מנר השני של

ם י מ  הפץ הכי. ושיפור מנה מתחיל מצד סמלה על הפיטם שהיא לצו ק



 יורה דעה סעיף א הלכות טריפות
 (י) ברוב גבהה (ז) בין ברוב היקפה (־)(ח) טריפה (ט) 'אע׳׳פ (י) שהקרום (נ)(יא) קיים

 באר הטלה

 מינזךס נ הימנ 0
 נשי פסל' שיומה

 באר היטב
 שלה רה״ט מן מורס ולמעלה לצד הקודם אם נקנה רונ אויזו נונהה גיכ שריפה
 אבל למסה מיזקוס שהיזידצ לשפע אין שוס «רא צאשו־ נרונ טנהה ואס מימה *
 בהיקפה צי*י לא הוי וזב ובשניהם הוי רוב דה״ס נונהה עס היקפה אמר והא
 יאינע׳ לן בגמרא אי חב היקפה * רוב נונהה אמר לומר חסו מד נכלל האימי'
 וצא איפששא וע״ן פר״יו וננה״נ (מהרמ״ס) (נ) ק״ס ומזב נש f אע׳׳פ שנס

 קרוס סעליון ק״ס

 תשובה
 ס׳ בחרי גופי דסתרי אהדדי ומ־י״נ חד כשרה היא אפיה אוסרים שניהם מי״ש
ס מג׳ במזח מ  אמנם פשונז מא לפענ״ו לסי וברי החב״ש מ״ל ואס נכל ר' י
 א׳ שחסר רוב גוכהה ואי שחסר ריכ היקפה ולא צריכץ ב׳ :עמים ס׳ לבטל
 כל כיח כס״מ ומי כפעם א׳ ס׳ לבטל כיח א׳ לבו וממ״נ איישר וכמש״ל
 (ופיל במי שאוז׳׳ז ס׳ק וי) (ט) אע״פ שהקרום קיים פהב״ש סק״ח
 שכ׳ דמי שדפות מחמח עצמו לא משוס דמף הקרוס לינקב ועשפיד סק״ב
ך לב  ובמק״מ סקיח מזה וטי׳ בכנה״ג במסת הטור אוה ו׳ ועיי בשו״מ מ
 השפרוי חלק א' מיו״ד מ׳ כ' מה שהארץ כפרס זה והטלה ג״כ שק טיק־
 לדנא וטא מריטת מחמה עצמו עיי״ש ועיי בועח מורה ס״ק ג׳ ובסי צמח

 צדק התיש בביאח לש״ע סק״ו מ״ש בזה (ועי׳ בס״ק שאז׳׳ז ובס׳׳ק י״ב)
 (י) שהקרום קיים עי׳ בישועות יעקב שעמר על המחקר אש מהני שהייה
 ׳"כ חודש וכיון ולא הוי טרפה וואי ולא יתייק אי רוב היקפה אי רוב
 גוכי־ה ועיייש בפי' הקצר סק״א ו׳ני׳ בשטח חיים סק״ג שכ' בפשיטות ולא מהני
 כזה שהייה יכ״מ עיי׳׳ש וכ״כ בונה תורה ס׳ק ג׳ ובמי הדעה סיף ס־ן״ו
 ומתיחתו לי>׳ טייפות את כיו עיי״ש ונראה שק טא דעה הפר״ח מף ס״ק
 ב׳ שכ׳ בס וכשיש תי־י והלה ס״ש א מה רוכ א לא ליכא להתיר כ״א ע״י
 שדיה ינ״ת עיי״ש ומשמע ודעתו דכש־וץ שם עוד שא־ הס' מזיריס אץ

 להתיר אבי׳ ע״י שהיי' יכ״ת (ועיי בדבריט לקמן סי׳ק פ״י) (יא) קיים
 גיד״ק ס״ק א׳ שכ׳ ונכלא מרוצץ רוב אע״פ שמכה ברחשה הכאת רמה ככת
 סזק ואף שנפות העור היזיצץ מי״ז כל שמלך ומכל כראי אץ למש להצטרך
 כדקה רש נהדר אפי׳ כלא בדקת יקרוס עיי״ש ועי׳ בגה״ק את א׳ ומקדש
 מעט ס״ק ג׳ שכ׳ חה דקא כש;א יזלהה אבל אס הכה בראשה כיב פד
 שתלתה אזה ימיס אני׳ ננהייה אן נהדר אא״כ הלנה הילוך יפה ו* אמות
 ולכהחלה צדך גס נוקה הקיום ויש לסמוך נזה על בריקהגו איל אס לא
 הלכה הילוך יכה אי צריך מדינא בויקת הקיום ואן לסמוך אכדקה כ״א
 כבהמה א:ל בעוף אץ לסמוך וטדפה ט אץ אט בקיאס נבדקת
 הקרוס בעוף עיי״ש ועי׳ כמהה יד שאל שכ' נדן והכתה מלוה על ראשה
 דווקא בהכתה מלוה סא ולא חיישיק לקיבת הקרוס אבל במכהס במקל על
 הגלגולת כיוא יש למש לנקיבס הקרוס וסיים וז״כ וכמס עיי״ש ולובדו נראה
 ואפי׳ הלכה ו״א ולא חלתה חיישיק לנקיבה הקרוס וטדפה אמנם שו״ת בית
 שלמה ת״א מיו״ר סי' נ״ל• האריך כעס זה והעלה ולא ייישיק לנקיבת
 הקוזס על יד הנאה אף בהכה נגד המוח והביא דברי הד״ק והגהיק
 י*"ל שני למש בזה לנקיבה הקרוס וגס מחשש רימק אכדס והשיג
 עליהס ומיס אמנם למגישה אמ רוצה להקל כגר וברי הד״ק שכתב דבעיק
 הילוך ווקא עי״ש שוב ראתי שבדבר זה מלקו גס גדלי הספרדים ז״ל והנה
 כשו״ת תורת חסד הסכרדי מ׳ ו׳ כ׳ כעובוא וכהמה שהכו אתה על ראשה
 ורבצה כמ^מה ולא עמדה ולא המהיט כ״ד שעות ושחסוה מיד ומה דנה
 כדי בהמה שמכסה על גבה ביזסרא על השורה דלקמן מ׳ ל״ג מדף ו׳
 ולועס המלקין על הרמב״ם אץ ממיל כדקה אלא נחיד שהיי' מעל if א
ד שעמוס והלכה וי״א ואס ya מלטלס ולא נהרוצן ברוב גובהה א  א
 כחכ הקיפה כשירה עיי״ש ועי׳ בשלחן גטה שקיא ולקמן מ׳ נ״יו ס״ק ט״ו
 ומחזיק ברכה לקמן מ׳ ליב את ס׳ שהביא ובריו לדנא מי״ש אמנם מזית
 חקרי לב הססרוי תלק א׳ מיויו מ' כ׳׳א עשה מערכה גדלה בניוץ זה והביא
 ובד הרב מרת חסו הנ״ל והרבה להשיב מליו והעלה שכל שרואן שהעצם
׳ ממשה רמז  קייס לא תיישיק לדמק שאר אכדס וכשר פי״ש וכן ראיתי מ
 השפה׳ על סרמב״ס פרק מ׳ מהל׳ שחיטה הלכה י״ס שהשיג גיכ על ובד
 סתורה חשו הליל יספלה ג״כ בראות וכל שלא הכה רק באבר א' אן מששין
 לדמק כל האכדס וא״צ לכדק p אמו מקום xכה ע״כ כהככ בראשה
 לדל ממדה והלכה כלל רק בדיקה הקרוס לכר עיי״ש ולאמ־ שכתבתי זה ראיתי

*  נ

 (נ) פדפס ונתנ נס״ז דמיור נתנ נץ נדנ היקפה לה״ס מאמצעיתה יציעיה
 שתא למפה מהפיניס נין נוזנ נונהה דה״ט ממיץס שמתחיל לשפע והוא למעלה
 מהעיניס ונראה פיתשו שמתחלה טתן טמן היק מתידצ מקוס הפדפות ואמר
 מיאמצעית של נוגה כראש ולמעלה דהוא למפה מהפיטס צצו האת ומאותו מקוס
 ולמעלה עו סקרנים נכצ מקוס שידה חניסה בהיקף נעינוצ אותו מיץס אפילו ברונ
 מאותו פיגול פריפה ומנ טנהה ס״ט שנחנס שלא נעיגוצ הדקף אצא דרך נונהה

 דרכי
 רצופה אזת ארוכי: אט״ס שעלה הב גובהה א הב היקפה שר ועיי״ש
 בובריו אז״כ במדף ב' שבנה חומה ע״ז הימו לוסת דברי מת הב״י עיי
 זה עיי׳£ ולפמנ״ו כליובייו המוהין מעיקרן וחלילה לסמוך ע״ז כיון ולא
 משמע ק ככל הטסקיס וכמ״ש מא בעצמו שאץ ק דעח הב״י וקשה להחמץ
 כזה יצא מפי הט״פ והא אזדבה מרבד הכרתי ס״ק ג׳ משמע להדא לדסוך
 מובדס אלו וק משמע מוכריו בס׳ק ז׳ כמה שכ׳ שם בובד הכ״י לע.ץ
 נקבים שאץ בהם חסרץ לדמיא לגרגרה שהוא להדא לדכוך מדבד המעה
 יהונתן בס׳ניף ב׳ שמוחה וברי הב״י בזה שכהג ודמיא לפמקת הגרגרת ולית
 דן צריך בושש לפענ״ד וט־א אזה תלמיד סופה מזט ואן זה ייוברי הט״כ

 ואן לסמוך ע״ז כלל להקל אפילו לסניף בעלמא שאץ זה מש.ה כצל
 (ו) בריב גבהה עבאה׳׳ט שס מ״ש ואש שטח גיכהה לחוד ליכא ריב
 יק בציחף רה שגחבס גס בייקכה יק אס שמח היקכה לחיו לינא ריב ה״א
 בייחף גס מה בנחבס בנובהה אמר יעי׳ נס׳ מנחה הזבה כס ברךיץ
 מ.יך א׳ יעשרץ סק״ב שכ׳ דדדברי הם״ס יהכיסקיס משמע דמצטרכי מדקאמר
 בריס משמע חיזה חב שידה גייי״ש אבל בפרי תיאר סק״א כ׳ נהדת ואץ
 לאמי כדש חב ע״י צירוף עיי״ש ונ״כ בשי הלכה כסוקה במקור דן סקי א
 דמשמעוה סש״ש והפוכקיס סא ולא מצטרכי עיי״ש (ומ״ש מהכי״ח ש״צט־כץ
 חששתי וצא מצאתי) וק משייפ מרבד מער המיס סק״ב עיי״ש וק רתיקי
 בשי צמח צדק הTש בביארו נש״פ סק״ה שכ׳ דגם מדברי המביש נראה דש״ל
 כדעת הפרי מאר להקל ונא מצסרכי ומיס שכן עיקר עיי״ש וכן מש־ע
 לכעניו מישון הרמב״ס נפ״י מהל׳ שחיטה הלכה ו׳ פכי שממש רוב גוכהה
 והרי חכ היקכה קייס א ש,־!נס חב מקפה וחכ גובהה קייס ה״ז ס׳
 טריפה עיי׳ש ומשמע ואף שנפחת נרפוס בהיקפה אפיה לא מיקנד פד
נה: לנו חכ וק אף שנפסק קצה מגובהה אפיה לא מיהנד עד שיש  שיש עו
 במקכה לבד ח: ולא מצטרף מיעוט עובה פס מיעוט ההיקף לאמר ואל״כ
 למה אמר בנשק והרי רוב דקכה והרי רוב גובהה קייס ואם נ^x גס קצח
 מהגובה א קצה מן ההיקף למה לי׳ פור רוב מס־יקף א מן הגובה הו״ל
 ליצנדף החצי של הגובה או החצי ש1 ההיקף להמיעום של ההיק< א של
 הטבהה ולינדוף אלא ודא וע״כ ולא מצטרפי וק״ל (ז) כץ ברוב עתג״ש
 ס״ק ה' שכ׳ ואס נסדק בשילוש ע״י הכאה כאן מעט וטי רש כוי נירוף חב
 יש להחמיר אפי׳ אן ביס חסרון ואס מנשה ע״י מלי יש להקל עיי״ש ועיי
 במקי׳מ סק״ו שהנימ כצ״ע והא מוכריו ס״ק א משמע להויא ואן אסר
 בנסדק ע״י חולי אכי׳ :נשדק רוב ביחד ווזקא שנסוק פ״י יכאה וכאב
 טפי וכ״ז מא רק בבהמה אבל בעוף שנסדק בשילוש אפי׳ בבל שמא שלא
 ע״י מלי םדפה כמש״ל במן הסי' עיי״ש ועיי בתנח חורה סק״ו מ״ש
 בובד התב״ש כזה ומתרץ קושיות המק״מ כזה ונדי tf עי־ לעיל סק׳׳כ (ימ״ל
 ס״ק י״ת וס״ק כ״ב) (ח) טריפה. ר״ל ספק טריפה ומא בעיא עני׳
 א חב גוכהה למו א חב היקפה למר ולא אסשסא וליזמרא ופי׳ הביע
 סק״א שכ' וליין והוי בעיא ולא אסשפא א חב גובהה א חב היקפה לק
 אס טלו סמן א סי רוב אס ידע שחב א' טדאי לא נחבש והסי טא על
ג הבי מיל סיס וסותר אבל אס הס׳ שמא חב שניהם נחבס לא שייך ס׳׳ס  ח
ג ואז״לשנתבס  להתיר והא ס גס ס״ש להחמיר דלא שייך ס״ש דלמאליכא ח
 חב אי שמא חב הב׳ שלח נחבס מא העיקר והא אן הספק הב׳ מהיר
 לנפרי והא יש חשש מלא באמת מי חבא נחבמ עיייש ועי׳ בפר״ת
ו מיש ך  0ק*ב ובפרי מא• סק״א ונשמר המיס ונפרך השל ין ובדפח מרה מ
 בארן גזה ופי׳ מק״מ סק״ז שכ׳ ומיש המביש ומהסהק סא רק על הרוב
ם ועי׳ י  הגי ס להסיר מייד חקא באק והספק אט מחסרון ידעה ו
ד שאל כההשממת להל׳ פרימה יגמהה יד שאל שכ׳ ואי אפ גא ג ו  נ
 למיט ג׳ בהמות א׳ חשו בחב גובהה ו6׳ חשר ברוב היקפה יא״כס״ל סרתי
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״ ה _ ב ו ש  דרכי ת
ח א ס ק ״ ס צמנוצוקסמששם נ נס׳ ׳ מי ״בי ק מ והעלה לדנא כן ובהכמה קיו ס״ק קנן/ ונקרא שםאסי פ  בה׳ הנח מרה היק ו׳ n׳ שהרחיב הויטר נ
 נראשה ולא «prs הפלס איל הילוך רק יצרין נדקה נקרוס של מוח מה שהרחינ הדטר בזה עיי״ש • (טז) טריפה ר״ל אפסיי ששר החרתיס
 במראית מין ואס נחרוצן הפצס יש להחמיר שלא להקל רק בהילוך ו״א קיינדס צמח צדק החוש שם סקיח ופי׳ רגיש 0ק if ונפרן השלק אוח נ'
 ובהס״מ ושפהו״ח יש להקל גס בנחבסה גס בלא הילוך עיי בדקת הקרוס שכ' ובנכחתה הגלגולת סיפור חסי' שהה ייב נמש שריפה ודלא כהישש*׳
 כראייה טין אך כל זה הוא ננהמה אנל נעוף אין להקל בלא הילוך נשוס להתיר נשהה יניח פיייש וכיכ בשפיר סקיה ובשרת חקרי לב סלק א מיויו
׳ כ׳ ונס׳ תורת זבח השנרדי מפרכת אמ ג׳ ט׳ ל f ס״ק ז׳ ונזכור לאברהם  אפן פיי״ש ופי׳ בדברז עוד להא ט׳ ל׳׳נ אמו י״ו פ׳׳ש עוד ספק זה ט
דר שריפות נטי זה ונשו״ת ממס הלכס חיז״ד ני  נעונדא שנשאל נעגל שקנו מנכרי והיה מונח נאלץ ולא הה יטל לממוד הספרדי חלק א׳ מיייו נ
ן סנע אז אפיי נעוף היבשה ליו מהר שטי׳ יניח ד  בתליי כלל ושאל למכרי עיו ואמר שהכהו בייס הקורס בפן פל ראשו ולא ח׳ דבניקב כשיעור לפי נ
 שאלוהו אס נפל פיי ההכאה והשינ להתיר מכמה ספמיס נדי״ש והפינה ניציס פיי״ש וסי׳ נפלתי סף סק״ס ושפיר שם ופי׳ to וברי יוסף
 סעיף ב (יב) נפחתה עתביש שס וסריסיו הפחתה סא סלוגהא יק ט' קנ״ב מה פכלפל בזה והעלה ועיקר לדנא כופת המקילין וסליפ כל
 הפיסקיס א סי פריפה מחמס עצמו א מסס דסף הקרוס לנקו: ששהה יניח יש לסילון אבדיקהט ואס חאין שהקרום שלש יש להקל סיייש
 עיי״ש ופשיך ס״ק ו׳ וסר״ח סק״ח ושפיר סק״ה וס״ק ז׳ ובשו״ת מזע ביהו־א אבל נס׳ שנות חיים ס״ק ד׳ המלה דהנדקר לדנא דלא ממי שהיי׳ יניח אשי׳
 קמא סויד ט׳ ה׳ ופי' בסי לדת חן פל הסרה ס׳ תטא ובשמת חייס סק״ו לשק למלון אכדקת הקרוס דאהי' אס ימס שהקרום גףס לא ממי י״ב
 ובמיה ספר יסשפ מ׳ כיח ובשו״ת סוסויו חרינא מ' קס״ו ובשויח שיחל מדש פיי״ש ופי׳ בשו״ח מנדל p מ' עיר מיש מה ועי׳ בדעת מרה ס״ק
' ו׳ ובשי״ת ו׳1ת ס׳ מ״ש בעק זה והעלה לדנא ובסכק אס נפחתה א נחבסה כמסור שפיר  ומשיב קמא חלק א׳ מ׳ צ״ח ובשו״ת טלו אשדס מויו מ
 חסמים (מספח להס׳ הקיר זבת) מ׳ לילו ובם׳ ועת תורה ס״ק י״ד ו־ס' מהר יב״ח אבל אז היה ודא כשיעור סלס בין בנפחהה ונץ בנחנסה אפי׳
 ובד יוסף מ׳ קי״ב ממק זה (וע״ל ס״ק סי) • ״(ינ) וחסר נמנה כסל, כהה יב״ח טדפה ועיי״ש עוד בפהייהו נה״ס מת י״פ (ומיל םק״י ולהלן מף
 פבארס דכי הר כסלמ מצומצם פדסה וסי׳ בתב״ש סק״ו ובפרי מאר סק״ו ס״ק כיו וס״ק מ״ו) (יז) ואם פמ*1 סק״ב שכת: ולא רמי בזה סתימה
̂יר ממעלה הוח שלם וישה אפ״ה לא סהני והפיקו תלוי  ועי׳ קומת הנסף על וגרי הש״ך סק״ה עיי״ש ועי׳ בשפיר סק״נ ומן״ה בשר ואעפ׳י שה
X ג״כ לא מהר ראן פת אף J I נ (ועי׳ בפריח ס״ק וי) ופי׳ נס׳ צמח צוק ה־ווש בעצם עיי״ש ועו״ק ס״ק ד' שהעלה והיה סתימה ף  ובישועוח יפקב במה״ק מ
 סקי! שממד מל המחקר על גוף השיפור וכסלע ששיפרו וח״ל בזה אס ר״ל נבשר להשלים ב״קופ כח העצם עיי״ש (מרי לקמן ס״ק כיח) ופי׳ מק״מ סק״י
 סלמ מצומצם א סלע מחק פיי״ש ועי׳ נשרי הואר םק״ב שכתב ובעינן מזה (ומיל ס״ק ל׳יב מדן סתירה בעצס)׳ (יח) שיש בהם חסרון עבאה״מ
 שידע טדא שלא מיס מזכרי! לסלס יבלאיה אסיר ואן זה אלא ס' חכדון בק׳ה מ״ש מהפר״־ז ואס בין נקב לנקב וכי' ועי׳ שפיו סק״ו כמיס בזה
 ידעה ידעת סיפיס לא סי דכה יאמר עד שידע טדא שלא הניס לכסלע וחומרא סי עיי״ש יעתב״ש מן״ה שכ׳ מש להעדר בזה אף נעיף שהשלם
 מיי״ש ופי' גס׳ דעת סרה ס״ק ייג שעמד על המחקר בדן נפחתה ולא בוק ש.ין מקבים יצטרפו לחב כשחין בץ נק: וכזי סיי״ש (יפי׳ ממיר המיס ס״ק
ק זה (יעי׳ ע  הינף אס הוא סיעיר סלע וענד זמן רנ ונתץ ונמצא פחת מנשלפ אס יש ה׳) ועי׳ גשו״ה עווח גיססף (להה״ג מטעלז) מ׳ ליה מיש נ

ח ׳ ל״ג ברשט בובדט ל0לןש׳׳ק כ״ב ובמי ליו מדיני) (יט) כסלע שהוא שליש מו  למש שמא סס כסלע ונתרכא וכתב דאמ׳ להמחמיריס לילן מ
 ובמי נ״ה במריטת עצמות דחיישיק שמא מה כשיעור ונתרפא מ״מ נ,׳׳!־ מה ת״ת א העירמ שהנאה״ט טעה במ״ש בסק״ה וז״ל וסי׳ השיך דצרין
 לכ״פ קיל סט וכל שלא נתבוי שהיה מהחלה יותר ממה שסא לכרס אן להיות יוהר מסלע דסלמ לא סי שציש טפמ מיי״ש מכ״ל והוא שעות גדול והא
 להתיק דעוהא עיייש . בש״ן כתב ליימן ואסר המי בפתות משליש ספח ורותב הסלע הר פסת
ן אשור עו שיה ה יותר מסלע עכ״ו ואמרתי y למ פרן עסיפ ירש בזה ועי׳ הביש משליש טפת איל חנילה לומר די v a  ו0״ש הבאה f דבבדה קטנה >
 פקיי שהיחיד יכהב מי ייופ באה מר הגמל שיערי וח״ל כשלט לו שטואי הבאה״ס בעצמו לא טעה רק שהוא טעות אזה מעתיק והא הבאהיט
 לומר וקטטת דמנו הס סיית מזה לק צריך המורה צדם פיט ולט בדקדוק כתב בעצמו מק ״ס ס״ק ג' וז״ל ורוחב סלע סא כמת משליש טפח סש״ן
 שיעור מ לבל יכשל ואן למלון to המדדה בזה עיייש ועיי גיחלי הירש ופפר״ח עכ״ל וא״כ חין סא מזר וטפל סדבדס ומהפק כא ממה שעדיין
 םק״ה ובמקדש ממט ס״ק ייא ועי׳ בסי צמח צוק החדש בטארו להש׳יע מן״ז לא יבשה למה הדו ממ״ש קודס להיפוך ובע״כ שובח הנאה״ש האחרונים
ק שיעיר זה נץ בידה גסה לוקה סא שעות המעתיק וה״ב (כ) שהוא שליש טפח מיל מ' מ if סעי׳ ו׳ פ  מ״ש מה ומילה ניאות דאין לחלק י
' ס׳  רק בעוף משמרין למ קסט וגדלו למ מרך ופיי״ש בקציר דגי טריפות שלו ופי׳ בקונטרס בלוס בכמניא של מעלה (ממה״צ מ׳ איי זצ״ל מגדדיץ) מ
 שבמף מ׳ ליא בקיציר דרס מט׳ >" את ז׳ שב׳ ק בה־זלט דהשרה כס1ע מה כיאריך בפגין זה (כא) שליש טפח פט״פ דטפח סא ד׳ אצבעות
ה ס״ק י״א מ׳ב בט,ץ אגודלים וא״כ שניש ספת סא אצבע ושליש אצבע האצבע מא כמ מ״ש  מא בץ בבהמה יקה ונץ מסה עיי״ש ופי׳ בדעת מי
ך ב׳ שעורות בדוח ווזחב ז׳  זה והכדפ ומייני בהס״ס לסמוך על הרקילץ וגס נוקה ננרק ס,ע לא הרמב״ס בפיט מהלי ס״ת היס שמא נאי
r וכ׳׳כ בישועוח יעקב בפה״ק ועי׳ בא״ח מ׳ w השמד מיי׳?) ילפק מף והיי השיעור כסי ערך סלע בבהמה עי׳ בטיפ ב״יו־ית בימרס במחק 
׳ ליד דאס אן בנקב רק כשיעור ייהסעי׳ ה׳ במ״א יבשעיח שש יבשו״ה ביה אסריס הנספח להס׳ ראיפ מ׳י״ז  יבמי הרז^ ז^ ;מסלי מהא דלקמן מ

 חבפ פי הקנה שלי נורא אן ט כפי פרך סלע מיש יעי׳ בנה״ק שבקכק
ה כוי לידע שפיר זה ע״פ המדית שבמדנתט ממדהי מל חשכיט יראמ דג  נדנריהס סס׳׳ו ההנ״ש ס״ק נ׳ אמס ינדן בועת מ־ס ס״ק י״א שכ׳ו־^ק־ ו
 כובד הטיס יהרזיה בזה פיייש • (יד) ספגה טי׳ בד״ק סף ס״ק ט״ז דלמ מה שכ״ל(מ׳ י״ט ס״ק כ״ז) בחשבין מידת הספספיר שלט שכל
 שכתב דהיכא הפחתה ותסר כשיעור סמי ונפתח רק עובי העצם ונבאר עוד המת תלמידיה ירא בח נייח צענט״י מפטפ״ר ייצא לס שכל טפח מא מחזיק
 מיפוסו לצד המות שלס יש למיין אס רמא בזה לענץ חב עובי רעצס דהוי ה:עה 5עש# מעשע״ר ושבעה נדליי מעפפ״ר בקרוב ואצבע תלמודיה נד%ק
ו ויש לעיין מה לשישה המגדס דמי מרפות מצו עצמו והובא ראה שני צעננו״י מפטננ״ר וארבעה מיל״י מעמע״ר [דהייס לסי המטאד ברמנ״ס  מל
ם וכל פסח מא ז*  מםתימח הסיסקיס דלא 6מר רק במכולש מסבלעיב הקא פיי׳יש (ופיל ס״ק מיק י״ז רהל׳ שבס ילכה נ״ו שכל ממה היא ששה פמי
 מינ) מיש עוד משמו בפני! זה. (X) כסלע עבאהיפ מיש שהיא סתימ חיבעית עיייש] ילפיז צא יחשיב דשיעיר שליש ספח סח שלשה צפנסיטעמרר
 סרייג שליש ספח ימי׳ פוה בס׳ אפרק שלמה בחלק שיעורי! דאורייתא מני׳ פס שלשה מינ״י פעסע״ר ולפמב״ל כס שיש דמה שאמה סלפודיית מחזיק ליו

 צממ״י
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ה (ב) אלא (לא) בל שהוא פ ר  ט

 פתחי תשובה באר חיםב
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 תשובה
 שה שהשכים עניו לדנא בזה עיייש וכיכ בהגיע״א ונישומות יעקב בפה״י;
 סק״ה ובהלכה םמקה במקור וץ סק״ב ועי׳ במ,הז״ב בדט שאר סדפות
 כנל ת׳ בעשרץ סק״ה וקינק ס״ק ג׳ ופי׳ בס׳ צמת צוק החדש ס״ק ייב (יעיל
 ס״ק מ׳) ופשוט מא לפענ״ד שצדן־ לעיין היסב גס אס תץ בהקרוס שוס
 שיטי מראה ראם יש שיטי מראה יש לאמר וכז״ש בו׳׳ק לקמן במי שאת״ז
׳ (ועי׳ בובריט במ׳ שאח״ז  סק״א במימר שס ובמק״מ שס מן־ ס״ק ו

 ס״ק ס״ז)
ב ממש בהעלם אלא  ועיץ מוו במק״מ שם ס״ר, ייג שכ׳ ד6פי׳ לא ראה ק
 ראה איזה דעוהא שמורה על נקי שנעצס צריך לכתות עלגונת ואס
 ראה שנפנים מא שלם שוב אין צדך למיץ בקרוס עיייש ועי׳ עוובמק״משס
 שכה: ומס טדע שמק: שבגלגולה הבהמה נעשה עיי ובר וק כממד ונר׳ש
 תלוי בכלוגהה הטשקיס האחרונים ולהחו״מ כל שרואץ שלא מקב כשר ולהתנ״ש
 ילהשכ״ד יש לאשיו ואף בבהמה אין אט בקיאי! בזה נבדקה הקרוס ואם
 נקרע קדם מיליין ולא עייט בו שיב לא מהני לכ״ע לבדוק בקרוס תותין
 עיי״ש ועיי בובריט להלן (מף ס״ק מ״ב) מ״ש עוד מזה יפשיט סא מדביי
 כל האחרומס ד:דעבד אס לא בוק הקרוס וכשרה עכ״כ נשהה י״ב חרש
 כמו בעוף היבשה (ולקמן ס״ק מ״ד) טץ ולא הוי טריפ: רק מספק ועיי
 בשלחן גנוה מף ס״ק י״א ובזטר לאברהם הספרדי חלק ת׳ ביי״ו ערך נדף
 והיה אם נתעברה וינדה אזר ומיתיליו בה הריעותא דמהני וכשירה ופריכה
 אינה יולדת כולקמן מ׳ נ״ז עיי״ש (כה) להכשיר נראה לפענ״ו ואס
 נכחת הנלגילת ונהמה ובי אמרים שלא מקב הקרוס ובי אומדס שמן:
ס ישו'  הקרים שיש לאמר יכמ״ש הפרמ׳׳ג מהיחס לה״ט(נד״ה רע מ6) ט
 המהושד ס בטליא שהיה בה ריס עטריס ובי אמרים שהניע לחרק ובי אסריס שלא
 הניע שיש לאטר טדא שא! לומר אקי אמוק: כיו[ ובהייה זו יצא: מהרוב עיי״ש
 וה״ה הכא וה״פ (כו) דיא חיישינן וטי עי׳ בכנה״ג בהגהות ב" את י״ב מ״ש
 בטאי דברי הרמ״א בזה (כז) בבד&ה עי׳ בד אברהם שעליון מך
׳ זה שמגלה דכשיט מא ואפי׳ מקרי הקרניס מן השורש ונעשה טמא ־רחש  ט
 אם עלס הראש שתחת הקרניס טא שלם כשי ומשים השורש של הקרן לא
׳ ש״ט עיי״ש (וע״ל במי שמזיז בבאה״ט  מיטרפא והביא ראה לזה יידצקמן ט
 ס״ק ה׳ ני״ש מהכנה'ג יבובריט כס ס״ק נ״ב) יפשיט מא ומ״מ אץ להכשיר
תן עצם הגלגילת שתחת הקרן בתוך ג״י אבל לאחר גיי לא מהני  בזה אא״כ נ
 בדיקה הדישיק כמא הבריא (וכמש״ל ס״ק מ״א) (כח) ובעוף המים

 עהנ״ש ס״ק ח׳ ונשיש הוא ואף נקנ שאן טחשרון מטריף נעוף המיס עיי״ש
ט לעק  ועבו׳ק פק״ד ובמק״מ ס׳ק י״ד שכ׳ ־נעיף המיס כשניקב במשהי ד
 סתימה הן מ:שי ועור יק מעצם כמו בעוף היבשה שיש מקב ווא שיעור
 הציטריף עיי״ש (ועייל ס״ק י״ז ולהלן ס״ק ל״ב) (כט) כגק אווזא מה
ק עוף המיס המה וכמ״ש בתכ״ש  בכל יסכקיס ייטא־ נכשיגיה דאיזית ד
 ס״ק r׳ אך בכ;תי שיק ה׳ הטיל ספק בזה עיי״ש אלם יעיץ במיז ס״ק
 ב׳ שכתב ואן לצרף זחת לשכק ושמא אווזות דד! לא עוף הניים הס לזוא
 עוף המיס המה עיי״ש מד׳ בשערי תנה ש״ק א׳ בד״ה ועוד כתב מיש בזה
ד הכו״ס נ  באדטת ועי׳ ו״ק סק״ה ובמק״מ ס״ק שיו ולפעמים יש לצרף ו
 מזכר לסניף נהקל עיי״ש (ל) אפי׳ לא ניקב העצם אלא ביש טד״ק
 שקיו יה׳ק ה׳ ונמק־ש ממו ס״ק ל׳ שנ׳ על מלגוצמ שה לעני! זה :הנין:
 טשל בי וגס ׳גו הטייי! יש לה דן עצם הגלגוית יק בגלגילת כסמוך לעייף
 יש הדירה קטנה ה ל קדירה הגדולה וגס שם יש כוח וקרומים ויש שם דין
 ג'גילת כי גלגולה משמע שמא עו חוליות השדרה ועי החוליות חמור לענין
 זה י1״כ נס שם יש לי p נקב בעצס שסביב המית עיי״ש (לא) כל שהוא.

 פ:י.\פ

 חיכי
* נמצא «ל ספת מחזיק תשעה צע,פ״י מפטע״ר ישבעה  ,גנט* מעסע״ר ו
 וחצי תיל״י נמשמ* וכל אצבע תלמודית מחזיק שני צע ט״י מננטע״ר וארבעה
 ותצי מ ל״י מעסעיר אמנם לפמ״ש שם בשס המ״ש שכל אמס שנ מרה היא
ש עליה סוד חצי צאה׳ל שמא ס״ה שלשה ממיס צענמ״י מ  כיד צאה״ל והזיל מ
 ייפטע״ר ישמונה מיל״י מעטפ״ר צא ירשו: יתמצא שהטפח מא עשרה צענס״י
 מעטע״ר והמשה מיל״י מעטע״ר ושיעור שליש טפת מאשלשה צענט״י מעטע״ר
 ייגזשה מיל״י מעטע״ר גקירוב מאו אמ,ס לדנא עדין צ עפיד השי אפדין
p וארייהא כמי׳ ח' שהבאתי שס במה שהתפלא על a r שלמה בקונטרס 
ס במה שהנדל השיפור מד צמ״ל מטס שמה־ באצבע ואדם בעל תבריס י  מ
 ״מיקה על הדף נכח הלא קיי״ל שא״צ לשער p באום ביטני ובלי הזיקה
 עיי״ש וכאשר מורתי כמה שממיס עפמ״ש הרב אפ־יץ שלמה הנ״ל מצאתי
 שיעור אצבע אטול שהוא רק ג׳ רבע צאיל יק ראתי בס׳ ממרת השלת!
 הספיד ט׳ ניג שמצייר השיעור אצבע אטול יראתי ג״כ שמא p שיפור
 ג׳ רבע צא״ל כאשר יראה המפיץ שס ולס״ז מי הספח שיעיר ג׳ צא״ל ישיעיר
 תשעה ושיעים מיל״י מעטע״ר יפשיט לפפ,״ו מר שאן הגמ יפה נימי:
 חשטטת אלו ולהכייע אן לי להקל בספק אמר דאירייתא דש לי להתמיי
 בזה לש״יי שיעור הקטן מכל השיעורים מיל וטוצא בזה כ׳ להל! (כריש
f ס״ק ל״ב ומ׳ ל״ה ס״ק i מ׳ נ״ח ס ק פי) ופי׳ מיד בדנדט לקמן (מ׳ 
 צ״י) (כב) טריפה עבאה״ע וכת׳ פ ייה שכ׳ לענץ נק:יס שאין נהם חסרון
ה גם בת״א כלל טי* סעי׳ א׳ כ׳  צמ׳ש הבחה׳׳ע שהסריח משי־ בכל ביוני מ
 וק נשם הכי׳ r להשיר אלם ?מעיין נפי״ח סק׳ה יראה שהפר״ח אט חולק
 רק אק:יס שאץ נהם חסיון אמ ביש נהם חסרי! כתב בעצמי ברש הסיק
ם עיי״ש (ועשס״ו ש״ק די) ועי׳  שייצטרף עיי״ש וכבר עמד ע״ז בדרך מד
 ביד אביהם שעליץ היי״ו מ״ש בזה עתנ״ש סק״ה שהפלה שיש להיגד! אס
 נעשו ע״י הנא־ מצטיכי! נרובא •ואש נראה שנעשו עיי חולי ה להקל עיי״ש
 ועי׳ בשמי ימיה סק״ה בד״ה וכ׳ וכרביו הזהב ס״ק ב׳ ועיי בדעת הורה
 ש״ק י׳ מ״ש בזה והעלה ל־ נא p ובנשמתה במקומות הרבה בנקבים שא!
 בהם חנדץ אז א:י׳:לא ־פ״מ יש להקל ולומר דאין הבלם שביניהם מצטרף
 לרוב אכ! ר& יש בהם השרו! אץ להקל רק ב־ס״מ דקא עיי״ש ועי׳ בכית
 ^p בעייוד זהב סק״ז ויש׳ בית וזכרים בח״ז ס״ק ה׳ אי. א' שכ׳ רכל זי
 סא ווקא כשאן בץ .ק: צ קי כמלא נקי (עי׳ ל־ץ ט׳ ל״ד ס״ק י״ב) איל
 שיש בץ כל שרק והדק כמלא הסדק שרה לכ׳ע והא אשי׳ נקיים שיש בהם
 חסרץ אן מצפ־כץ ליי:א עיי״ש (ועי׳ בובריט לעיל ס׳ק ז׳ מ״ש עור לע,ץ
 ישדקיס שאץ בהם מהרין וע״ל ס״ק י״־ז) (כג) אבי1 פחות םוה יש
 יידבשיר עי׳ שכ'? שיק ז׳ שכ׳ ומכי׳ שהיי׳ ינ״ת א״צ בזה מיי״ש ועי׳:ס׳
 וברי יוסף מ׳ קנ״ב בדיה ינכ־מ״נ מ״ש בזה (כד) יש ייהכשיר עי׳
אה מהש״ס א י י : י : ׳  בננה״ג בהגהה ב״י את י": ועי׳ בביתור •נר״א ס'ק ו
 ־ננהיג 1א צריך בבהמה בדקת הקדם עיי״ש ועי׳ י־ א:־הס עליון היו׳ד
 מ״ש בענץ !ה ועי׳ בוכה תירה ס״ק י״ג אלסבתג ש ס׳ ק ז׳ ובשער ה״ם
 ס״ק ו׳ כ׳ ומ׳ש דלא ־ היץ ;:המה לנקיבת הקרוס ר״ל וכבהמה 6ף ח ן
 נקיא! נבדקה יהי־א וכוקיק ו־י־ט שהקיום שצם לא ידישי! שוב שייא,יקב

 אבל נאמת אן להסיר כ״א ע״י בדקת הקיים אם לא ניק: ועי ש בה:״ש
ה צי שיטה צריך בדקת רח״׳ א  שב׳ ואפי׳ נפחת מלגילת עיי חילי חי מ
 ליקרים יאע״כ מך״ל ובכ״מ שצרך בדקה מדינא מן א• בקיאו ננ־ייך
 מ״מ בה יש למי,ך על הראה טץ וא׳א שימץב הגלגולת כ״א בדבר ע: ומם
 מקי גס היךיס אכ&ר להטר במראת העץ היסב רק כצרץ לעיץ היטב
א לא עבד הכי יי": שכק מריבה עיי״ש יעי׳ בשער ה־ייס  כמראה ומיס שס ו



 קי באר מולח
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BED© cmn לי 
-'1יזיד*ד דא״צו כיי

 פתחי תשובת
פ אני ססנ צספיי מ *•גז ימסי *׳  ומס אנינוהג להשיל משיפופ או נספק אם !
נ 0דנא ויייל סי וסי׳ ואו ונפשומז שתי סליוס י  אן נלי בדיקה מ״ש וגל מ
 סי׳ ע״נ מול גהה [ופי נפשונגו יז״ס ניש נ״ה שהפלה להגי פופוס ליבשה ננון פרגגוליס
 שיש גקנ מפמלס נריינזס וניני גמישיפ שבראשן שקולץ y)tx ואפי fan לפ״פ גןפנן
 יש מקנ נשיפור חסרון גלטלס מ״מ נסיזרץ נימ שאינו טפל מן «1 רק חסר מפפצפ
*  נדיפו רק הפליגו נ0נ שראוי להיומיי לעצמו p אנו נוהגץ אנל ג«קל הלץ מ
 •1הפיל ואמנפ פופופ המיס עון אתזוס שקיומן לן והפצסינן פצ מןהזס ואס אץ סעצס
ן הקרוס לינקנ פליפה אפי הוא מסמלת נרייסו ואפי •רנה כגזל ימים ויפיל  פלס מ
 ביצים זגגי יהשמא מגלל ביצים יון שמדין צא טקנ הקרזס מ״מ טון פסון הקנזם
פ  צינקנ אפי אווי נמה שטס ננר נפרץ היוס וג״כ נשמ״מ ונן נוי-יץ נאן ונקיק י

 תשובה
 בזה אמי מקב גוזל אין לשנות מנהגם מיי״ש ופי׳ נס׳ שפרי מנה ס״ק 16

 יורה דעה סעיף ל ב הלפת טריפות
ה ד ל  (י) טריפה ׳ועוף היבשה שנשכחה ת

 באר הימב
ן  « גרגרת. וע-״מ מנשל מל טור פ״פ (ו) פריסה והשפם מסר שקוומו י

 ס נדני *וזומ לצאתו שפסק הנוצות מראשיהן נראה של מלנולמ נומא והעור שלם
ן לתחת ונראה נפץ טמא וכאשר מהגזילק לחתוך הפור נראה נגלגולת סלק מ  רק ש
 המניע פל קרוס המוח והקרוס קייס הדרות להט רנימייס וכן ס עימת ליש לק
 גנשושייז וחחיזיו יש בעצם נקנים דיךס פשרם נמרה >ז רבמזייסו(גט 5•$ מ׳ פ״א)
 ופר״ח סמדר חמטלת !דש נעצם גלטלח מיינזחיז נם סנוצס שפליה נטה מפאר
 סצוח שעל מלטלת מיץ כריח טמן ני למטק אס לא שהה ינ״ח * שלא הנדציניציס
י שאלסל׳׳אנ׳ טסאיזרוטס  יש להסדפס ואם ל* יש לסקלנהש״ס ע״פ וגחשונת חי
ץ אנ״ליק״ק פפ״ל  גס מ*ן מ״ה שמואל קאימדר הפיל ששאל לסגאץ מ׳ נפתלי נ

 דרכי
ן בראשן מ ט ס ופלות נ ו ר ס ו פ ה וההרנגילים שיש ח מ א ק ה ש ש ל י י פ ם ו י א ב  מ

ס לבל יםחסו אווזות י ס ח י מ ס וזיל ואני רגיל להזהיר ל י מ ז ו ס גדולים TOD פ״ ש ט ח ה ו ג ו ר י סהרא׳יל צינן ובכנפי יונה ובם׳ פ ש מ ׳ מ ס נ ו לה״פ ו י ש מ מ  ב

 ר א מ ' לכ״ע א ת ל ט ל ג מ ר שעי ס העו ג ס רואי! שניקב סמצס ו א ד ' ה ל ע ה ו יש ו נ ה נ ד מ ם ב ׳ ת ז כ י מפ ס גלגלחס י ל פ נ ב ק ש להס נ י ' י « ם ; מ ו א ^ ה ו ^ 
ס י מ ה ו ק ד ק בלי ב ק כלל ומהירין א ז מ ל שלו שלא ל י ל מ הג ב ס המנ ש ס ת • נ ־ - ־ ־ ־ ־ 
ק נרי׳׳ש מ בשום א י ב ה ב ש ו פ ן ה ה ר לפצמו שלא לקנוה א א מחמי  שבכיו מ
א ז ו ח א פ ח ל ב י ג ש ה א פ מ ל ש ׳ כ״ח ש ף ט ע ט ש מ ר 1 פ ח ס ״ מ ה נ  ומי׳ מז
ה ק ד ק כלל ומכשיר בלא ב ר ט ט ב שבח א ר מ  שהוא מבין שהוא הפ״מ א ב
כ אהפ״מ י ך א כתו נ ק ו מ ב נ ה ש מ ן ולממון• ארובא מ ב שלא לברק ו ר ט ה ו  ד
׳ בשו״ת טוטו״ד ן ומי ר א ה פיי׳?! ב ר י ה ף הטב״י מ ף מ מ ן ש ו ק ט מ נ ה לי ל מ  ו
ן ד צ ט דקיי״ל ש א ר ת ב ר ט ו ט ת שיש ח ל ט ל ס מ צ ן פ ד ׳ ר' בכ׳ ב  חנייגא מ
ס בעורו לח נ ע ה נ ב ק ס לא נמצא נ אף א ב בעצס ו ק ס יש נ ו א ק ו ט א ל נ ד  מ
ל נ ס א מ ן ל י א בעו ק שהחיוב לבודקן מ ק לאתר היבשות ג״כ יש להםריף ר  ר
ן ת * א ז ו ט ו מ ן להס י א ל ב ה אג ח ט ו ט ס ח ה ז ביש ב כי ס לא לאחר היבשות ו ת בראשן א פו ן י ה שיש להם טצות ז י פ י ג ק מ י א ן ו א כ נ ד ׳ בזה ל כ ״ ז י כ י ס י  נ
ה א ר מ לח לא נ ו ע ס ב ד לח אבל א ו ע ב בהסצס ב ק ס נמצא נ ף א!א א ד ס ה ג יותר סבשאר ל ק ם נ ה ן נ ס א ל ט ק כ ח ת ד מ מ ה שהטצות ז ר ר ם ו העצם ג  א

ר שפיג מקב רק לאחר שנתייבש כשר עיי״ש ופי׳ פור נדנדו שס נקונסרס אחיזן ז בהם שם 5ד יימלא כלל ואס גס המצס גטה אס מו ת א מ י  מ
ת ל ו ג ל ם מ צ ע ה נ ח ט ו ס ח שיש להם ח ש ל מ ׳ שכ׳ וזיל ומה ששאל ס ׳ ס ס מ ן שם שיטי של צרורוח ד ס א ג ה ו ש ו ו בשאר פ ו ב ט ש ק לפצס ס  הראש דבו
ס צ פ ה מ ט ח ג ר ס ו פ ח ס ה ן א ד ואני רגיל להבחין כ ר פים מ ט מטרי ה א ת מ ו ח א | ב ט ה ו ש נ ף מ מ ץ ב ה יש להמיר בלי בדיקה ב מ מ כ א ו מ ח א ט נ מ  ו
ה ר עשימי בז ב ה ט כ ק ד ף בלי ב מ א י ר ט ק לבשר אני מ ט ר ד מ ה ך הגלגולח ו ר ל מכסי פ ח ב נ ק ׳ נ ב העצם אפי ק י כ ש י ה א א ס חש ר ג ח ו י ז י כר א  ו

׳ ו מ ״ ו ק החושות מ ה צמח צו י מ י רביתייהו עיי״ש ומיי ב כ ה ם ו ע ס  להתיר מ
ר ק י מ ה ל והעלה ו י ד הצ״צ והתב״ש מ ב ד ן זה בפלשל ב ד ך ב י ר א מ ה ; ׳ מ  כ
ה ר ק ע ק ב ה יצו י ס פיי׳יש ועי׳ בש׳ ב מ ט ק ן ל ץ בזה אך לכתיולה א ל ק ס ת ה מ  מ
ץ האחרונים ה שנ ה וזלוקי דעו מ ׳ שייאסף כ ת ז ב א י ה מ ב ׳ ו ׳ ה  הבית סעי
מר. שיש ם בעו י הג ת וחילוקי מנ א חלוקי דעו כ א ל ד א ל ומכ׳׳ז מ ס חי י מ  גזי! ו
ה א ר ה מ ר ו ן ומיי מ ו ד ר מ ז א א י ן לסמיך להקל כ  להס סשוסי״ס בגלגלוהס א
ה מ ד ס המקילץ וכוי סיייש ומי׳ ב ס ס ט ס ה ה ל ב ח מ ר מ ו ה כ י מ ל ומופלג ב מ  ג
ג י ק כ ״ ף ס מ ב ה ו ר מ ט י ד וב ה ׳ שהרי מ ף ה ו מ * י״ס ואילך ע M ^ 
ה מ ק כלל ובסי מ מ כ ת וא״צ ל ו מ ו ק ר ה להקל בכל ה א ש נ ד ו ל ק י ע ה ק ו מ  מ

ז מ ס ט מ ת להעצס בזה א מ ר ו ן העו ס א ג ה ו א מ ץ והסצס מ ה מ  שלססלה נ
א ה ו ק ד א ב ׳ מ מ א ר״ל א ו ו ב ם ו מ ה אני מכשירו פ ס בז י מ ל ומה ש י ג  מ
ה ק ד ט ב ס א מ ל י ו ה ט מ ס ה מ ט א ג ס הפצס מ א אפי׳ א ה ה ק ד ב  נ

• פ ׳ ׳ ה  לספצם ו

ס י מ ף ה ו ק שבץ פ ו ל מ ה ס ב י מ ב ו ״ ט ק הסלוגתא שבץ ה ס  ום״ש ההה״ש נ
׳ ל׳יא ר ז״ל תניינא מ נ י בא א ׳ עקי ן ר א ח מ ״ ו ׳ מ ה עי ש נ  לעוף מ

. . ׳ . . י ק ד ח ב ה מ ש ב ף ד ו ע  ב
א ס מ / לא שייך לומר ק אך א ה מ מ ו י מ ו ב י ר כ ה ס ו מ א מ ל ההיתר מ  מ
ב פשימור פיייש ק ה מ ס י ק ש י ע י ב ל י מ י ה מ ש מ ה ואפשר לחלות ש ש ב ף ד ו פ  ב
ת אלו שאן מלריכץ ט י ר מ ג ב ה נ מ ה ו שכ׳ ו י ן פ נ י ג ובמק״מ כ י ק מ ׳ ו  ועי׳ ב
ס ב אבל א ק ם נ ה ג שאן נ ו ל ר ם פ י נ מ ה ט מ ו ר ס ו ס ליס בעלי ח ו נ ק סהרנ מ נ  ל
ז ק וכי מ נ ת צריך ל ו ר ס ו י י מ ל פ ילות של נ ה סהרנ נ מ מ ה ו ט פרת נ ס חשו א  ח
ת א ת שבראשן חטוטרו מ ה ובר א מ ה אבל א ש ב ת ס סו ס א שאר עי י ל י ג נ מי  ג

, • • ״ • ד בלא בדיקה ••־ • - - - v ״ ב א ד אש נ ב ע ש לעמן מ י ה ג ח  א
ס ״ ש ס ס ח שסי׳ ל ל ט ג ר ח א שנשאל שנמצא בגלגולה ד י נ י פ י העיר מוזהרים שנהג ק וכ׳ שם נ י מ ן זציל ס א ל ובחיי מ י ס ח י מ ל ש י ; מ ? מ מו< ס ״ ס מ ו נ ט  נ
« K I A m Mm7 •יויי״ז a*vm\ שיח «*m ויטייח ומדכא rr. rv. יודוי •Am m 1*rm • « »  ׳־ י ~ r I r -י׳- —«1 •

R שהסיר י ס י פ ס ה ה דר״ל כמשיל מ א ר א נ מ ש ימ״ש שיש ס י ה נ פ ד פ ה ד ז ס כ י מ מ פ ע ש ס ס נ י ן במל מ א א מ מ י ( ר פ מ ״ מ פ ח שהוא ט א ב ב ק ת מ * 1  ג
ה א י צ א מ • הו ן ל להכין א כ ־ למנצס ראל״כ לא א ק ס נ ק ו ט ה ד ר ס ו מ נ השריף שמל מ ק ן נ י ה מ א ר ס מ ז מ ג מ נ נ ח מ נ ה י פ ל מ י ס מ ו ר מ ו ל מ  ז״ל) מ
י י ר נ ק מ י ז י ׳ א ג הרה״ג מ י ה ש י מ י ב ה א ב ר ס * י י א ו כ ד ה שם מ א י טב ל ר מפלמ״ב tfn כשניכר שהעי ב ו ן השער ע א ג ו ׳ ע א ו ו ו ר פ א מחמי מ  ו
ר י מ ה ן ל ד א א ה נ י ׳ ל ס ט ״ ה ם פ א י ר ח לסם׳ קרנ פ ס ק באקארפשס מ ד ב ת השער א ר ג ס ה ג ל כ פ ג וזה מ ק ך מ מ א נקרש ב מ א פ״י שיש ליחה ta ש  מ
ס נ ב פ ק ר י ב ל ן ׳ מ ו מ ה ף שהצ״צ ו א ד מ ״ כ ב ששיסי״ס נ ה ה שיש ל מ מ ר י מ א ל ׳ יי׳יו ו א מ נ ד ע בשערים ס ל ש ס י מ מ שם) יפי׳ ג י נ מ ב י ס פיי״ש ( פ ד פ י י  כ
י ד י א מ מי נ עי ו » ו ס ס ד מ ן לצוף דפי5< לס״ס נ ח א ו ז ו א ס נ ד ל מ ש מ א ם שנהגי לסקל בכל גיזמ מ ק מ ם י מי הג המקי ר במנ צ ל ה כ ס ספלה ו ה י ס 0 ׳ » 



־ יורה דעה מדף ל כ הלכות טריפות * י ״ י א  ב

(לה) י׳טניח אצבעו כצד ועקב ונועץ ה בעין או באבן פ ע  £,?ך״£$ (!) (נ) בשיניה (לב) בראשה (לנ) או(לד) ש
* אצבעו שם או מכניס ידו לחוך פיה ודוחק שם אם לא בצבץ המוח ולא יצא מהנקב בידוע שלא * 5 6 * ״ ™ 
*! וצק (tab) •ש ׳ א) יאק(לח) אין מןאץ עדקמ מי : מס ( פה ב ק־ום של מוח וכשרה ואם יצא טרי ק  נ

 למזדף (ט) אס ציקנ (מא) עצם מוצנוצוו

 באר ודמב
 פל *מיז «״5 ואמי להגי רני־ז״הו גל׳ שם (מסימ״ס) • (ו) מימה ול נשיך
 יאיצו גיל יש צאמר משוס דרוסה דש יהסס למליס נטומיז. חתגול־ז שטקנ עצם
 קידיח המוח ופלס פצס ננקב * ניזחנר סלק סשנר ומזזס מראטנס נשל ישראל יש
 לסקל לאלי ניקב הקרים לא סיס שצם מזגדל יגמזנר מל שאיס יכר . םדקיש

 השובה
מי כרמל נ&ס סגלגילה  דמי דהיה כרמלו שניהם יש לומר תם כאן פרישה ו
 אלם לשישה הרמבין והרשב״א במה״ג הידומ דפ״ל ללא אמרו ימי משיל פם
 הפחתר לו אלא כנפול מא לבו ממיןמו הדבוק ולפיו אס מהר אס דבוק
 למצס הבי בכל משך מלגולת כשישר סלע יל ומוסר אבל לפמ״ש החרא לקמן
 מי י״ג מדף ה' דבמנין יקר פיסול יש להחמיר לכל הפירושים שלא בהפ״מ

 נראה שיש להחמיר גס כאן שלא בה&׳׳מ וצ״פ בל זה (ופיל בסי׳ שארז סקיג)
א) ואגן אץ בקיאץ מב&ה״ס פיק ז' ועשפ״ר ס״ק י׳ ולויק אףאס מכהה ) 

 בשיט׳ אן אט בקיאן בבדיקה וטריפה מנמק סיייש (אן) אין בקיאין
 עתב״ש 0ק*ז יבשפ"־ מך! דווקא בטף מא דאסריק משכמה מלרה דלאבקיאין
 נבדקה הקרוס בעוף אבנ בבימה שנשכהה מלרה מהגי בדיקה ובבהמה נקאן
'  אט נבדקה עיי׳ ש ומי׳ מה״ק סק״ו מ׳יש בזה וטי׳ מ״מ בימ אפרים חידד מ
 ו׳ מזה (לט) יש להטריף אם ניקב טי' נשו״ה עמק הלכה (מסה/ סמול
׳ ז' שהעלה תניף היבשה שניקב א ששבר מצס הגלגולח שלהמ״י  זיל) חיו״ד מ
ק שאן חשש שמא טקב הקרוס נרי ההכאה דהייט שלא נהמב א  p א אבן נ
 מס דבר שיגע כקרוס המקיל לסמוך בזה אנדקהט לא המור וכ״ז בעוף דבשה
 אבל בעוף המיס מי ודאי טריפה אני׳ בכה׳׳ג מיי״ש אמנם בגה״ק ובסק׳׳מ ס״ק
 ס״ו כ׳ דנכל עוף יש להחמיר שלקב סעצס אף בדבר עב קצת כמן יאק
 ואמר דלרוב דקות הקרוס דדי׳ ידשיק דפקמ כיש וצריך בדיקה וממילא דלא
׳ נ״ו שהביא ובדו יסיייש ' מ  פהגי בדיקה פיי׳׳ש ומי׳ בשו״ח ביה שלמה חלק נ
 נמ״ש בזה (ט) אם גיקבעזםהגולגולת. פחב״שסק׳זג ושפיר מן״זומטאד
 מדבריהם רכל זה אס נקב מיי קין אבל מיי מלי אן לאמר רק בשיפור
 פיי״ש יבמדישי הגרעק״א ז״ל ימה״ק מף סיק א׳ יעי׳ בתנה מרה נוקנףו
 יבמי הדעה שם ימיס יאס מא ספק אס מא עיי קיץ א מ* מלי מ*ל מ׳
ה אבל במוף המיס גס עיי• W״ מריסה ש  מ״ס מרף ד' וכ״י מא בעוף ד
ו דמגשרינן במנץ בא ס מא ו מ  בכל טיט מיי׳יש ימי׳ במק״מ ס״ק ט״ז שכ׳ מ
 זה דצדך עכ״כ בוקה הקרים :ראייה העין ולא מדף מף מבהמה דפמןק
ק כיד)  דאף פיי מלי צריך בדקה ראי להקוזס פיייש (יפי׳ בדבדט *יל י

 (מא) עזם הגולגולת פבאה״ס ס״ק ח׳ דאס יש בבלבולה רק נמח והפלס
ן יעקב בסיהש הקצו סק״י שני ואף אס נראה י ו מ  הגלגולה שלם שר יפי׳ מ
ח שאר העצם שלס אף שיש צדדי מהד בזה ט  רק נפוח נעצם ולאחר שחתכו מ
׳ נקב בסעיס וחזר ונקשר ולא ממי  אכיה ft רצה לסמיך להקל ושמא ס
 נעצם סתימה מיי׳£ יפי' במיז ס״ק ג׳ שמקיל בזה יכ' ואף אס גוף העצם
 נסיח מ״מ כל שאט מקב חץ למש לנקיבמ הקרים סיי״ש ימיי בסיוון מוייס
 ביערה אר במו׳ זה שהביא דבריי ימיס חה חקאנוליכא חשש תחנסה עיי״ש
 יכן נראה מדברי המ״ב שהביא מד אפרים סיי״ש יעי' נם׳ צמח צוק החוש
א שכ׳ בשסזקיפ עה״ק במל החטא ז״ל דמה שנמצא במצסרק  בפסקים ס״ק י
ח רואן שהעצם מא שלם רפה תחתיו אן לסמור כלל ט  נפוח ולאחד שחתכו מ
׳ קני: יפמ״ז ס״ק נ׳ שכ׳ ואפי׳ יהדק שטמא  עיי״ס יפי׳ בס׳ דברי ייסף ט
א ינניצא העצס בלתי נקיג רק נסיח שר נרי״ש ימה בשטה מים ו  מלוה ט
 ס״ק י״ג השיג מל הפרמ״ג בזה וכ׳ דע״מ אן להסיר מה דש לתש טין שיש
י ואט מכר ממות הנפוח ק  רעותא מסח שמא הי׳ ניקב העצם רק מהזר ו
 טי״ש ולפמ״ש במק״מ שסדלא מקיליק שיש שוס דעוהא בהעצס רקשבתז
׳ מדין זמן ן ג׳ ימים להכאהה וליכא למיחש להבריא טון שלא מ  הפצס מ
ל ן ייישיק שמא רקב והבריא וטריפה מיייש י י  אבל אס פגרו ג״י ילא נ
 והסרמ״ג סיירי שבתן נהק• נ״י דאס פברו ג״י בצא בדקה ייל ונשהשמינ
ד במק״מ שכ׳ וכל זה יומא  מווה ומישיק שמא הבריא ושריפה ופיי״ש מ
א מ ' פ״י קק א שירהלזלדה * א שהנמח והשישי ש־ש במצס ס ו  ש־וטיק ט
א לשמ  דחיישמן לאור ג״י שמא הבריא ונתרפא אבל א לא יתיק טדא רק *

aen 

 פתחי תשובה
ל ייצא נט״נ נזה יש] (נ) מדניה פנה״ש וירש א  יפיפ דמיין ונכל קסצופ *
 מנגולח שניקנ ט׳ עי נפשונת מינ הנייגא *צק יויד סי י*מ מזשוגה מנהגנ״מ
 שהפלה נם p דאין להקל מה חיא שאניי זיל מוינ קמא סי ה׳ לא הנייפ אי פייפיס
 נגלגולס מצי ante «זס פסון הקרוס צינקנ ואס p אס הוא פצי פצמו פשיפא
 יצא ממי פה שנזזי מסיפא ואפי אפ הוא משוס ששון הקיום ציפסק נ״נ ניאה ילא

 דרכי
נד החב״ש אכל  רק בזמטהס שהי׳ בראש הב האחיה ק וכמו שנראה מו
 בזמניט שאן הב האמה p שסי להס סשיפייס א נקב בגלנליהס ואפילו
 מיעיפ לשכימ לא היי ש״כ אן לחשבי אפי׳ לספק בזמטט מיי״ש •
 (לב) בראשה פבאה״ס יפה׳ ש מ״ש לסנץ אס פלה מצס בנקב וכוי ימסר״ח
 מףת ושפ״ד מף ס״ק ז׳ בדיה כתב שכ׳ כס דאס הי׳ הפחה שישר סלפ
 ולא הספיק לטדקה ואז״כ נתחבר וכקשר יפה כבראשינה אץ להכשיר ולומר
 דמן כסתם שנהרפאה טדא לא הי׳ חסרון שיפור סלע ח״א דחיישיק שמא
׳ מקב הקריס מדיין ' שיסיר סלמ יהא פ־חר ינסהס סא נמס שא לא ס  ס
 ואפיה פרפה משוס בסיף דקרום לנקיב אז״כ אפכ״י כעדץ לא מקב עיי״ש
׳ מ״מ מנון להחלה המשובה מ״ש מה ועי׳  ומיי ב» if• ביה שלמה מ": ט
 ב־״ק סקיה יבמק״מ סק״י שכ׳ לדנא דאט׳ שהה יבית לאתר שתור ונקשר לא
'  מהט וטריפה נרי״ש ועי׳ בשטה חיים ס״ק ד' ובשי דברי מכף על סו״ד מ
 קנ׳׳ב ועיי בישועות יסקב בטי הקצר סק״ו ומשורת הדין יש לההיר מכח סיס
 מ״מ למעשה לא רצה למיון• להקל והחמיר כמה פעמים שניכר נגלגולת של
 בהמה שהי׳ שבר ותזר ונקשר והטריף עיי״ש ומי׳ מיה בשו״מ מגדל p מ׳מ״ד
 וסי׳ בס׳ צמת צוק החוש בככקיס ס״ק י״א מיש בזה וכ׳ ג״כ בשם זקיטמה״ק
 סרן מהרש"! זיל במל כתניא דא1כ״י שתור ונקשר שבר אל שברי״י לא מהר
 יסדפה עיי״ש ועיי בם' הוספות יהשליס בקיצור מראת אמר שכ' דבחיבורו
 העלה ובספק הס נפחתה כסלט נימי אס חזר ונקשר ולא ביאר מעמו ימי׳
 בדעה מרה סק״חשהריזב הדיבור בזה והביא גס ונרי מף״י• מיליכישובדו
 נטרס לדנא דבספק אס היי שימו־ וחזי ונקשר יפה יש להקל וכ״ז מא בבהמה
 אבל בטף אץ להקל וכ״מ שטקב א נשבר עצס הראש בעוף אפי׳ דבשה
 אנשיי שימי ונקשר יפה סדנה עיי״ש ומד״ק ס״ק ה' מיש לענץ אס כערל
 סתימה מסצס על מקב שבמצס מלמלה א סי כקרוס שעלה מחמה מכה יל
 שם במויבוא שהי׳ לפרי שסי נמצא בעלגולת של אוזא בליטר מן הצד שלא
׳ ניכר מץוה שי״ל שמא ממה שהיי שם  כהרניליס הסשיבי׳יס יבאמצע העצס מ
 נקב וק יתזר ונקשר סעצס יהעלה נהתמיד בכל ענץ בזה והא כל מה שיש
 סקילץ בטשיבי״ס שבאח מא משוס שכן מא בהולדה יכ^ טין שאט כהוגיל

א) או שנגסה  לסיח אן להקל עי״ש וענמק׳׳מ שס ונגה״ק אח ג׳ (
׳ זה ינדנד הד״מ שהביא שם משמע וכשראה דעיהא נהעצס  מהנ״ש מף מ
 שמוציא ליתה אופיי שאט יודפ אס מכהה בראשה צריך בדקה מיי״ש ומי׳

 במק״מ ס״ק י׳נ וס״ק י״ז מיש בזה (וטי בדבריט להלן מף נוס מיב)
 (לד) שננפה ט״ל בדבדט (ס״ק י״א) מ״ש שס היד שאל (לה) םנית
 אצבעו יט' עיי בישוטת יעקב בטי שאלז״ז סיה א' יבטיכ סק״א יעי׳ במיה
׳ היס׳ מנמת ׳ נ״ד באמצע המשיבה (לו) טריפה ט  ביה שלמה הלק ב׳ ט
 וף rt בליה ממע במף הדטר יבב״ק דף י״א ע״ב בד״ה בטר דכשטלדה
 בהמה נשל ראשץ טריפה משוס דכצ יתר כנטיל דט טי״ש רש לטין לפפניד
 אס טלוה בשני עצמה הגלגולס זו לממלה מזו אס יש לאמר מטמם חכר עצס
 מלנולת והנס לפי שיסה המסקיס דס״ל דחסר עצס מלגולה לא מי טדפה
 מחמת עצמו רק מתמה הקרוס כמטאר בחב״ש ופאר אחרורס (עילס״קי״ב)
 ייצ דהיא כשרה והא נודע מיש בהשו׳ משאן נמרן סי׳ ס׳א וכל אבר שאן
 הסרימת מחמת עצ» לא חמדק בי׳ יתר כנטול ותרי רואן לא אמריקטי״ש
 יל״נ פשיסא ובמיה סא דכא נירא בזה אן למש להקרוס אלס לסי דעה
 הכיסקיס דס״ל ונפחתה יחסר שיעיר מי סדפה ממוה עצמו יש לטין יכן
׳ נ׳ בשפיר ס״ק ד׳ שהשיג מל הסשאר, ברמץ  ניני לט וברי הסרמ״ג נקרין מ
 מיל יהוטת מכמה מיןמת הס נכהיג אמדק כל יתר כנסיל טי׳ש ויעיל
 בדברינו הס נףק י•!־) וא״כ יל ואף ולא מי סדפה מימת עצמי אמר ממס
' נרא בדן ושט כבדם פריפה ממס יסר מסול : לפמשיל מ מ  ייד סקול ו



* ״ י י  יורה דעה סעיף ללא כ הלכות טריפות קיא °
ף (יז) (כה) יינשה (נשמדה ימהראיי ire צ״א ונא״ו הארוך ילל צ״ל) . » *top• זיג ״ ) נכצ שהוא נעוף (ד) (מד) 6הי3ו נ X  (סב) מולטלת (
 1 * ושמיאל ונצימא

u5£ ^ ט ד׳ סעיפים  :לא ח נקיבת הםוח וקךופיו. ו

ז ^ 3 י « ש 5 ל ו פ מ קב נ ח (ב) יש לו (ג) ב׳ קרומים זה על «ד« (ד) ניקב החחרוון (א) ;ה) נ ו מ ה " ( א )  א
 באר הימב

ה והי נס׳׳ז נשם רש״ל מיהו אש ש  נחשוב' ממן קכ׳׳ה וג׳ר״ח חולק עליו (וז) ד
ש ר וה״ה ר ואף נעוף 5r מיס ס לי ס מחמיז שנקרע העור ועצס קייס מ י י וי  ׳

 •of יש נגילנולמ יק נפח ועצם מוצגולת שלם כשי אף נשף של מיס (איה)
ן מזב יוקא ננקנ ס חילוק ק נהמה לעוף אגל ננחגסה אי, חילוק ״ ט  ו

 cw» m ט
 פתחי תשובה י! שכ
) אפילו נעוף יינשה (פנר״ע ופ״נתשינמ יי״ס שיי נ״ח  מיני מה שחזר ו׳ירפא ע״ש (י
ס פי יאשו וקיע נינצמו וכפנ  ינ״ש אידוי! התיעול אשי ענני גלול בקיריו יאפ״ז מ
) אן נפינפי נמקים נלטלש וקיש כינלשי י י איני לייס (אף אס סכה ט מ ע  להא ידאי ז
י צריו נדיקה נמיןס פצפ וקיוס של מוס וממול מליוקה ואין לסשהוסי •נ״מ אליז  עמי
נולס שגו נס אט נקיאיו ואס רהב העצם אינא  יש לשומעו מיל וצנלוק פצם ינץ
 למיחפ צקלופ ונהא אין אט נקיאין וירהו נפל נינוויוא נמ״ש הפיי שי׳ רז נשם המנ״א דמני מיקה נרי שטלל הספק אנל אמר זמן חיישינן שמא הבליח והסכים ט

 , הגי׳ והניח ואולי הכא לא ייישינן לפצט f-rs נתרפא כ״כ מהרה יפצש קשה הוא וצ״פ עיש]
א (א) נקנ מפילש פריפה עי נמשיגת בית אפרים יי״י ס״ י׳ שנשאל הייפ נמקים אחי נתחלש ענץ ששומע אמד פתח טלטלת של נהמה נסה והוציא ה-יח פסיכה ויאפ  ל
 במוך הנייטצמ ץצf מן פצפ הנץנילש פנימה פצפ חל יאיין• כאילו שפירה נויפ לצד ימיח ונירא זה ננ׳ צללי הגויטלפ יעפ״י הרינ היא סייך נני מקים םקרניס שניזוז
 ועיקצו מי יניייע שמחק נקרים המוח צפנים וגם במוח עצמי ונאשי סינא לפני ירויה קיף קיום פ״ין של המוח מ! עצם הגלנילס ונמצא ננזנ יהפייף והן אחיי נרטנז
 נהמות הנשחעיפ נמצא הפגין הלזה מציי הינה וסנה יש בזה שלש ספיקומ אחי אם יש ליצייך בדיקה לנממלה לפתוח הנלגוצפ ולבדוק אח׳ץ כיין שהיא מיעיע המגי ני
 אש נמצא מיקצץ נאלה נעצם הנליייימ אם יי נשנביוק קיים ימיח ש היה שלם או גאמי שא״א בקיאין בבדיקה ג׳ אם מ״ל שמועיל בדיקה מה ייט אם נאבד או נקרע הקיום
 קידם שנבדק יהשינ לעין הספק ייאשין ניאי שא״צ ניקה לכמחלה אף יהיי גרעיע ריזציי מ״מ הרי איט מצי' שיהיה גקנ נקיים שיהיה פיפה יי, מציי היא שנמצא הממתח
י כלל שהעיישיס יניל למטי נדיח נ י  ולא ימי לסייטש הייאה דמציי היא פיהיה עריפה פיי צייף פענלס לזה יסיים יאץ להממיי נזה כלל אס לא הינא שאין הפסי נ
 כמו העדריפ וצענץ אס אירע שבדין ונמצא דעוסא v לון להחצדי נזה לימי שאין אט נקיאין ננייקה טון שמא מקופ ייופ מטון כלפי סעוקצ־פ יאפי אם לא יינל לטין

 דרכי תשובה
 יחי׳ ויטיל ניצים אלף שנה טיפה וכ׳ שם הפרמ״ג ומרק הי״ב ת דש ידם
ן יב״חוא״כ מף הקרוס לנקונ מ  שפיהה וטלו הספק נעצם ולא אמ־יק ו
 צדק למטת ינ״ח משש ואילך ונמצא שיש להצרין כ׳ץ מיש ח״א ד״ב חווש
 מיום ש-פחתה לכד טהר ולא צדן יותר עיי״ש ועי׳ במק״מ סיק י״ד ונדי בועת
 מרה ס׳ק ס״ו מה שכ׳ בזה ואס מקי עצם ראש שף דבשה אסמקבמא
 עד כד רבע כי קנה של שף טי פ־זת יכשיעור וטריפה רק מפסק ע״כ אס
 כהה י״ב תורש כפי אן אם הוא יותר מכפי שיעור מ״ל טי ודאי טרפה
ן שיש־ סנע בבהמה ולא מהר בה י״ב מרש מיייש (ועיל  דבכה״ג איכא ככי עי
׳ מ״פ מהש״ן ממשנה *ן י ף « ־ ע ב״ה «;*־׳״« נ י ) י י י 2  ס״יו ^ (

 ידליק נץ נהמה לנטף אט׳ לדק (יעי׳ שפ״ד סק״ז מ״שבזס יטיס ימיט חב
 גובהה אי ריב טקסה יש לעץ בי׳ עיי״ש יעי׳ מקדש מפס ס״ק א׳ שכ׳ שלא
 ידע מה שיש לעיץ בזה דסשיס מא ושיה לבהמה לכל דרי וכמ״ש בהגהת
ד ה־יק״מ בזה וכ׳ שהמק״מ  אשר״י עיי״ש ועי׳ בדעת הורה ס״ק א׳ שהביא מ
 לא הנץ טונה הכרמ״ג בזה דטינתי סא שיש לעיין נשישרו איך מא טון
 שנא נתבאר שיש־י נטסקים נדי״ש) יש׳ בש.ות תייס ס״ק א׳ ובס׳ צמת צדק
 החדש בפסקים סק״א יעי׳ נבי׳׳תפמק הלכהתייידמ׳ ת׳ מ׳7ז בזה יעי׳ תביש
 ס״ק ב׳ ישנ״ד שכ׳ דבנמנסה רק מיעיט כשר אפי׳ נשף המיס * לדד
 וכיין דלא רקב כצל א״צ בדקת קיום שי״ש יש׳ ביד אברהס שגנלית מי״ל

 מ׳ע בזה .
 כעיף א (א) הפיח יש לי ב׳ קריסים עי׳ בש״פ התטא ס״ק ft שכ׳
ס הכיסקיס ומהס׳ שנילי אמונה דקרום ההחתין מקיף המיח  מ
 נס במקוס נקבי מוטס יקיוס העליון הוא כהיח שס עיי״ש יעי׳ בתפארת
 למשה שכ׳ דנס כבד יטלין אין ט רק קרוס התחתון וקייס העליון אין שם ואין
 שם רק הקרוס בבכ- הים השדרה שמא אחד עם ק־וס התחתון ושה שי״ס
 ועי׳ מק ׳מ הק״א שהניא דבייהס נזה וכ׳ דלפ״ז פשוט מא מממשת הללו
 אפי׳ כשלא ניקב רק הקרוס הסימון לנד כמו שמא וטריפה לכ״ע כיון וליתא
 שם קרוס הפליץ למן עיי׳יש ועי׳ ביו אנרהס שעליון היו/ מ״ש בעת• זה
 (יעיל ס״ק נ״ט) (ב) יש לי ב׳ קרוםים המליץ ממבר בסנס עלגילת
 מנסניס והוא חזק ועב וקשה והתחתון מא שהמית מינת בסיט וטא רך ומ?
 מנד ונראה כמוח עצמו. כנה״ג בסגסת הטור את א׳ בשם פירשיי ירביס
ה יש לשין מס דנו  ייוחס ועי׳ בשלחן גטה ס״ק נ׳ (נ) כ׳ קרוםים. מ
׳ מ  כשיש לו ג׳ קרושס אס יש להטריף ססעס כל יתר מטיל (ועי׳ לפיל נ
 הקיום ס״ק ליי) יק יש לשין שד ביש ג׳ קרונדס ורקב םפליין לבדו אס יש
 לומר דאף שמןנ הפליץ מ״מ הא טניס עור טאו ג׳ סיומים שלמיס י5״8
 והמשי! ישמנו בזה (ופיל מ׳ ליג ס״ק כיו). (ד) גיקכ ודזוחון סי׳
 בתפארת למשהשכ׳ משנפשק חב מקמ וקרום הממון לכילי סדסה ולא ייד0
דה שי״ש ופי׳ במק״מ סק״א שהביא ודחה דבריו מכמה ספסיס ונד׳*  ממט מז
 שד פכ׳ דהא ודא מא דאס לקוי רוב שטח דקרום החשמן לכ״פ םדפס
 שי״ש (ה) נקב טפילש פפה״ש מיש מהשי׳ ב״א בנמצא סצסבמךסמח

 שיש

 סהס ומזיק שהעצם צטח תלינן לקולא שנעשה פ״י מלי ולא חיישיק כמא נקנ
 הקרוס רק שהעצם חזר ונתרפא בתוך ניי דבעיס לא שטח שיתרכא במה־ה
 כ״כ אמר שטקב עיי״ש ועד״ק מף ס״ק ה׳ ובמוסנר שבו״ק סק״ו (ועי׳ שד
 ׳.שניה ת ים בשי׳ שאז״ז ס״ק אי) (טכ) מסגולת עבאה״ע וש׳ בשלחן
 נטה ס״ק י״א ככ׳ שטועים הס אתן יש! תניס ב־יט־יכיס שף כים נגע בראשם
 אפי׳ כבהעצס הגלגולמ מא כלס רשוס דםנרי דאן אט בקיאין בבדקה זאת
 שאין להחנייי בזה כ״כ אלא כל שף שיש נגע בראט יש למציא התנרטה א
 הקליפה שיש בראש נגש ואס העצם שהתתיו שלם כשרה ואס לאו ט־יפהמסכק
ר משוס ם״ס  שמא רקב הקרום של מוח ואס קידם שבדק העצם נאבד הראש מ
 שי״ש והביא המחזיק ברכה והיד אפריס ומי׳ בס׳ דעה שרה ס׳ק י״ז בע,ן
 זה וכ׳ לחלק בזה לדנא p דאס מא נמק אס לא ההמל הריפיהא וסרקבון
 לשלוט ולנקו: בעצם כלל יש להקל אכי׳ בנאנד בפשיעה ונס נשף המיס אבל
ס העצס התחיל לנקוב והספק מא רק אס רקב מעבלע״ב אן  אס רואה מ
 להקי רק נשף מנשה הבל נשף המיס טריפה שי״ש (וש׳ בדבדט לשל ס״ק
 כ״ד מיש עוד מזה) (מג) בכל שהוא מבאה״ס מ״ש משנקרע העור והעצם
 ק״ס הפר ומדייק סק״י משרואן שנקרע השר בפיליש צריך בדקה אס לא ס;ר
 המיס שי״ש ועמ״ז ס״ק נ׳ שכ׳ מל שהעצם שנס יש להכשיר אף ש קרע המור
 בץ בשף המיס ובין מוך'היבשה שי״ש ועי׳ מזה בדעת מרה ס ק ט״ז שכ׳
 דגם ברקב קצת נם מהעלם מיו שמא שטח מ״י מוכת תרנגולים מ״מ אס
 העצם לא נקנ מענלע״ב ונשאר אכי׳ רק קצת חלק דק מן הסצס שלם כשר טץ
 וכל החשש כנקנ נ״ש הוא רק שמא גיקנ הקרוס א״כ נמ״ג אץ וקש רק
 שצריך לנמק נשא א בכמשמ דהייט שש.פכין מס בע5ס הגלגולת א לעץ
 השמש יריאס שנשאר המצס שלם שלא רקב מעילע״ב יש למדי• וכ׳ שם שד מפעמים
 כשבידקין העצם משיך כפדותקין מלייפה באצבע את המית ייצהיס מלמעלה קצת
» שרקב מעבלע״ב ט ידוע שיש תמיד ט  טפות דם מעצם הראש ואן מזה מ
 נקבים וקס בעצם מלגולת והס נקבי הטבע (וכמ״ש בתשו׳ טב״י קמא ודי״ר
נ מא נאמצעיתי נמקים שיש קצת כעין גומא ולפעמים נס ׳ הי) יע״ס ח  מ
 בשאר מקומות יוצאים מעט ספות קשטה של וס דרך נקני הטבע ע״י שדוחקים
 באצבע מלמטה וכדומה ואץ בזה חשש וכשטדקין ע״י ששוככץ שם נעים הגלנולמ
 א לעין השמש ורואס שנשא־ העצם שלש כלא נקב מעבלע״נ יש להתיר שי״ש
 (ימ״ל ס״ק י״ד מ״ש שד משמו בעת זה) • (מד) אפי׳ בעוף דיבשה ש׳ כנה״נ
 במסה ביי אה ס״ו והב״ש סק״ח ומלק נטה מף ט׳ זה שכ׳ ואף ראט
 מסריסין בעוף ברקב כ״ש ואן אט בקיאן נבדקה מ״מ א ליכא כסי מיך
 שישר סלמ מהר שהיי׳ ייב מיש א הטילה ביצים כ״א יום רכזה יצא מכלל
 הסכ-ק וכשרה שי״ש ועי׳ בס׳ ערך השלחן שהללה להחמיר בזה ולא ממי בזה
ק  שסיי׳ יב״ח שי״ש אבל בס׳ מרה זבח הספרד מערכת מה ג' מ׳ ל״ז י
 ג׳ השיג עליו והפלה והעיקר מעה הכנה״ג מיל וממי שהיי׳ י״ב מדששי?:
 ופי׳ נסלהי מף סק״ס ונשם/ ס״ק ה׳ שכ׳ לחלק בזה בץ שף היבשה לשף
 מלס ומנוף היבשה מהר שהיי׳ יב״ח א הטילה ביצים אבל נשף המיס אפי׳



ד הנואז יורה דעה סעיף לא א הלכות טריפות  מ

ב העליון לבדי כשח־,: מס יש מסדיסין נס ק גניקנ העליון (ג־ (מ״נ >tv מהיח אוי• ק 6 (0 טריפה אבל (ז) אם נ י ^ ו ו י ן 9 * * 
) (ח) וסר נסת (ס) אס גא (י) נמןם (כ)(יא) הפסו מחנה א  ומיס ממן קנוי וממס שיד ממן י

 תשובה
 יסמיני נמים זטס אם ספניז סיזש ל * נ׳ נהמיפ וסיס מולם ל 0* ישמיט נמ״ז
 ונמגץ דמדא נהמה לא הו• הפימ רק ר וני הד הפ״מ אס u מקר׳ הפ״מ או צא
 מון דגל אחד נפצמו לא הו• הפ״מ ויש לזון נזה להקל פיזז נממניס ומטאי מזה דאס
* טצס ננ״א לפגי הפורה וציין  היו הנ׳ נהמות של שלשה «• אדם פשופ יאפילו נ
 לפסוק פל נוצס דפר••! לא הד הפ״מ ואץ להקל ואפשר דהיס אפי נהמה אחת והיא
 של שופפיס ואילו הייזה של אחי סיס הפ״מ יק השיזא שהיא של פופפיס אץ להקל כיון
 ולנל אחי לא היי 8״"יי [*ייץ ניושונמ ידס יזא״יו שי סיס שהבאנו נפ״ת >א״י1
 סי פר״נ ס״א מניאר שס שלא הויזי נהפ״מ אלא לנפל הנהמה ולמי טסו משוס
 הפסדי אנל אמו*ס למס יקנו ממנו לנספלה וקיונ וי* שמאו״נ לסיייפס יאס לא
 הודפס ומני סיזס אפשר הוס מוס נמקח ומזי אצא יאפ צא נמצא נפיל גשר אמר
 נשי כ״א מנהמה « שהושי נספ״מ הוסר לכל יק לנפל׳ נפש orn*w פל פצמס
 ט׳ מרס אולס מסשונס יסדת הנ״ל מטאי יגפ נפנמ המוני לאחייס נמוייץ נהפ״ס
 ויויזק צומי ימיייי גצא נמצא נשי אלוי וא״נ פשיעא שיש להקל משוס ציין הצנוי

 תשובה
 p מכאן ואילך מכיל וק ואתי לרנ א׳ שכ׳ וזה הכלל בניס שכ׳ הרמיא
וק נוהגין* היזזמ שכן המנהג אבל בסקיס שכ׳,והכי נהוג* מרומ מא ציווי , 
 שק החגהג ודקדוק המלהמא ?הונ מל משקל זכור עמיר מניו (ומיל ממן
 ייח ס״ק חי) (מ) אם לא במקום המים מנאהיס מיש מהסר״ח (ומי׳
 במורח שמואל סקי!) ומי׳ בשלחן גטה ס״ק א׳ מה שהאריך בזה והפלה שהעיקר
 לדנא כדעת המחבר להמר מיקב רק העליון לבד אמ׳ שלא בהש״מ מי״ש
 ומי׳ בתניש ס״ק א׳ מיש בזה והביא כמה ראות לרפת התרא והפריח להק!
 בהפימ וכ׳ והמחנלר ימדר והמקיל בהפ״מ כדמח מ־מ״א לא הממד אלם זה
 חקא אס אן שס רק קב במלמא אבל אס העליון טלו א רוט לקוי אעינ
 וימימין אן גו ריפותא כלל יש להטריף אפי׳ בהפ״מ עיי״ש וכ״כ נמ*ו«ן6
 אן בס׳ סדי פן הדעת כחיי בחידושיו למ׳ זה המלה בראות שיש להחמיר בזה
 p» בנקב בפלמא וכמ tf הש"ן מהמהושיל והניח ואפי׳ בהפ״מ אן לסקל
 וכ״כ בס׳ מנחת אהרן סיק ר שיש להחמיר נממרש^ל והניח אפי׳ בהפימ
 סיייש וכ׳יכ בס׳ מרח זבח הספרדי מערכת אח מ׳ ט׳ סיס ס״ק א׳ דהעיקר
 ספת האסרין בזה ואן לסמוך להקל אפי׳ בהסימ מיי״ש וסי׳ בועת מרה
 ס״ק ב׳ מיש בזה ולדנא הכריע ומיקב הפליק לבד מ״י מלי p להקל בהס״ס
 ואם ספק ע״יקק פריסה גס בהפימ ואס טקנ חתאה לנו ה׳׳! ספק פריפה
 פיי׳ע•(י) בסקום הפ״ם טנאה״נז ופי׳ במס׳ יו״פ נמלץ בס׳ אלו סריסות
 משנה ג׳ שכ׳ דבפיף לניפ פריסה אמ׳ ננקינת קרוס העליון לנד עיייע ולפיז
 פ»ס ואפי׳ בהס״מ אן להקל במוף ומי׳ TO אכרהס שעלמן היו״ד כאן שהניח
 להמס׳ מיס נציע נזה וכ׳ מנשים ומסקיס משמפ דגהמ״ד דס״ל ואינה פריפה
 ננקינת קרוס הטלק לנו היה אפי׳ נעוף פיייש אלס לוינא חלילה לנו להקל
 נגד דנרי המס׳ יויט מיל וק ראמ בשלחן גטה מף ס״ק ד׳ של מרעת
 מצמו רכל זה מא רק בבהמה א מ׳ גסה א דקה אבל בסוף ככל ממס
tfטריפה אפי׳ בקרמא עילאה וכמ״ש הרמ׳יא לפיל במף המי הקודס פיי ׳ 
 (וטיל נרה כ״ח)• (יא) הפסד םרובה מסת׳£ מ׳?} בכללי הפ״מ וטבאה״ט
 לקמן מ׳ ליה סקיד והנה מיש ממחלת שנטה ושיעור הפ״מ למט הוא כל מה
 שהוא מתר מכבד של תרנגול א של יונה ולעשיר כל שמפסיד מתר משמת מן
 הקרן ומיש הפת cf מיז מההר הכרמל פי׳ ברחיפ להלן מ׳ ל״פ ס״ק קס״ג
 וסרתיב סעי׳ קליו מ״ש מהטלת למנחה שהשיג ג״כמל מיש בזה וכ׳ גיככמ׳ע
 ההר הכרמל דאן אס שיעור אלא והכל תלוי למ ראס עיי המורה למ עשרו
 ועניו של הנעל דבר וגס לסי עין הרואה אס p ט הרנה צווים אס־ לא
? ואן להק! אף לפני ונמל בהסמ־ מפס ככבד ופי׳ במלת  ולפי ובדו י
 יעקב בלשון חכמים מ׳ קצ״ז עיייש ונד׳ בסומ/ בהקונזמ לטו״ו בכללים
 נמראת אמר את ז׳ דכפ״ס מא שיפסיד שמת מהקרן א לפט נובר
 חמנ א עיש ועיו״ס לעשיר והי/ה לכבוד ארמס והכל מא למ ראה מיני
 המורה ופי׳ נדעה מרה כפתיחה לה׳ מדמה את ל״ז מיש כמק זה בארן
ן למיש נמסקיס לחשוב בזמה״ז להפיצו כסי העטן י  ונמף הסיק מביא ממ
ו הפניוח מ ונר נעיהיר בזמהיז עיייש ופי׳ ג  ולמ מה שהוא אום ממי ט
 נשי״ת שט״י חינ מף מ׳ ס״דשנ׳ מ1*ס הרונ סתם נהמה גנמ טי הפייז
 אפי׳ אס לא טרפ להמורה שהוא הפימ מיייפ והניא ננל״י לקמן מ׳ ל״ה
 סק״ה ומ׳ מ״ח ס״ק טיז לוינא עיייש יכינ בריק ככללי יפ״מ פנרחש הל׳
 סדמת את ה׳ יבשייח ספר יהושע מ׳ כיג טיייש ופי׳ במ״א א״ח מ׳

 רסיא

 פתחי
 סמקיס נ״נ אץ להיוויי ודי ננדקס נרא״יז הפץ נפיץ יפה וקצי«ו קרום המליץ צא
ם נייקס יש צהסדן פ״ש שהאיץ, מאי י  ציץ• ואס נאני * נקרפ קיוס סמוי! ?
 מה [יפיץ נפשינש מפכטמ •עקב מ־ נרי מה שהמיטו עם הנאץ נימ אפויה ז״ל
 נענץ זה] (ב) הפסל ממנה עיץ נתשונת הר 0נלמ> פצק ידי מ׳ פ״י נמה
מ נמה נקרא הפ״מ והביא דנפשונס ניזלס שנעה סי  פמסאר ננמה יומי לסקל נ
 סימן נ״ה ניסן נצל נזה לספסל ייסר משסמז נקרן מקד הפ״מ (הינאנס ננה״פ סי
 ציה «ףל נשמד קצת נרש] והוא ז״ל פולק פליו לא״נ למשל אם סמל we ששה
 זהזטס ויסיפ הפסד •וחי מזהב נסיי מפעם דש לנמלים הפ*מ ונאם יהיה סמי שיה
 ששה מ*ס ww וההפסד •סיס ציס זהי ניס נאמי יגאפי ואץ זה אלא הפסד מיפפ
 רה״! מלפא ללננן נמינא יפלילא יפסל נס שאי לגלי היש פס והעלה יאץ לזה
 לבל קצונ כלל והנל לפי נ#מ עיט המולה ולפי הפת יה*ץ ולפי האדם שההפסד הוא
 שצו אס לגנים הוא הפשל מלונה מקלי הפ״פ עיש ופיץ נתשונת מאיל הגוצה לני
 עקינא *גל מסיי מ״נ שכתנ שהוא נמשופק נכנדה עניינים למקילים נהפ״מ נמו טפי

 דרבי
 שיש להמר מיי בדינך בקרוס החחחין ומי׳ במוףס במי מןדס ס״ק י״ג ושד
 ני' סדנא וכיון וכבר נקרע הקרוס הסליק אן אז בקיאים מג ננדקח קרום
ן נחלמ ד  התחמן לנ״ע עיייש ימ״ש הםהיש בשם הניא סח• מסס להקל משום ה
 מא כן אן למש שטקנ מי׳ נמקימ שס של ואן נמן וטון שהעצם מחק
מ מיייש ומיש הסחיש למיין  בהמוח מא כמפפ מן ממנע שלא ינקב והנייז בי
 נמית משכנות יעקב מה בהמי ההיא הפלה ובדקה במראת מדן לבדוק
 בפת־ שהקרום דבוק סדין למלגולת אס אן ט נקנ לא ממי נזה אס לא
ו  שבדקימ לאזר שקלשו הקרומים יפה יפה פיייפ ומי׳ נשרת בין מלם יהי
 מ׳ י״ד מה שהארין כדן זה וסלסל מל ונוי המשבטת יעקב ה^ל והפלה ואס
i f ט ולמולה לוין לבדוק לאמי קליסיא הקרומים גמיש גגטנמי! יעקב מ 
 בדמבד אס נאבד בלא בדקה P להקל בהפיפ פכיס ספמה מסמים פיייפ
׳ י^ז סיש נדן זה וכ׳ פפה ו ט די  נאריטת ופי׳ נמית צמח צוק החושוס י
 םנרזת יראימ להקל נזה פיי״ש נאריטת • (ו) מייפה ממיז מן״א שכ׳ דפריסה
 מספק והוי ספק פלונתא דרטיתא טין והרבה מסמים מוט פד שינקט שניהם
ו יה ג  יעים סיד ם׳ לא נסקא אבל אס נקבי שטהס אפיי כשנקבו זה שלא מ
 מחשב צידא פדפת פיי׳׳ש יפי׳ בפריח יטיס יטמטיה יעקב במ׳ הארון סיק
 א וגס׳ צמח צדק החוש בביאה לש״ס כאן ס״ק ב׳ יפי׳ עוד נמיז שם שכ׳
 ראם נפלו ב׳ זיתים מב׳ בהמות א׳ מבהמה שניקב קדום הפליק וא׳ מבהמה
 שטקנ קרוס התחתון א״צ לבטל רק מיח א דממ״נ אן כשרה מיייש (ופיל מ׳
 ל׳ סינן ח׳). (ז) אם ניקב העליון לבוז מי׳ במורת שמואל ס״ק א ופי׳
 בשוייז צמח צוק החומת מו״ד מ׳ כיא ונשי״ח משפטי שמואל מ׳ מיז ונשלחן
 גטה סקיא ומה P לפיק נזה לפטניו היכא שיש נ׳ כתי עדם הממדמס
 or אפ זה ב׳ אמרים שבדן ירא שהקרום הפליק מא לקוי נרוט והמותון
 מא שלם ובי אמדיס שבדין ירא שסקרים הפליק מא שלם והתחתון מא ליך
ד כל סד מירימ מי פריסה ממ״נ וכסשיל (נרק סי) נ מה למ ו ט ו ח  נ
נ הקרוס אפי׳ נקרוס הפליון לנו מי פריסה אלס טון ומכחשי  ובלנןי ח
 אמדי י״לדהו״ל כמו עוות המכחשח נודישה וחקירה רזה אמר חבית יין הלומ
 חה אמר חנית שמן ומטא• נמש״מ מ״מ מ׳ לי מר׳ נ׳ למדתן כסלה
 א ולמא י״ל וננהיג מי רק כעדות המכחשח ננדקה כמו זה אמר בדופא
 עליונה וזה אסר נדוסא תחתונה ואס המקומות קוונים מווחן קיימת ממס
 והפדים לא דיקי כיכ יכמיש בנהימ שם במשה״א סיק ג׳ בשם הרץ ושיש
׳  והt י׳׳ל טון שרא שמהם והוי פריסה לא דיקי כ״כ וטעו באזה קרים ט
 הלמחא ולק אף כשלא יקב כפצס וליכא דעותא יש לאמר (ומי׳ באבן העזר
 מ׳ י״ו סעי׳ ס׳ ונמימ מ׳ כיה סעי׳ ב׳ ברמ׳א שס) ועי׳ בדבדט לעיל מ'
 י״ח (ס״ק קע״ג) שהבאתי מהס׳ מספת ירושלים שנסתפק בכה״ג בהכחשת
 מדם למטן פגימת הסטן (ח) והכי נהוג פי׳ בשלחן גטה ס״ק ה׳ שהפליא
 מל הרמ״א בזה במ״ש והכי נהוג והא מלתא דלא שכילו מא ודבר פאט מצוי
 m גסמס א ביובל לא שיין מנהג(ומי׳ מזה במקומית שציינס לפיל מ׳ א׳
 סמן א) וכתב שש שזה ששה ומשרים שנים שהוא ימח ממדה י ולא בא
 פרימת זה ליה פי• יש ומי׳ במחזיק ברכה את ג׳ שהניא דבריו והביא מהארח
 מישור דמיש והכי נהוג אן מרומ דק טהגץ אלא דר״ל דק ינהגו ודן לץר
 פיי״ש וכונדהס מבואר נסרמיג בהקהזמ למו״ד בכללים במראת א״ס את
 י של וזיל ותראה שהרב ז״ל טתנ והכי נהוג משמס שהוא זיל טחב לנמג
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 פתחי תשובה
ס סליל מטן מה״נ להח> נמש למיס]  אמנם סא ול» «דן לסוליע מנרי מי

ה ב ו ש  ת
. ס  מיןמו הוא להלן מ׳ רפיב פ״כ לא ספמקיוי מויהס כאן ושם יטא• אי
 (יב) מ״יבה מבאהיס ימי׳ נרכיד הזהב כהלכה ברורה פיק א׳ של יאן<
"  הרמיא ודפימי׳ המקילין נניקג ממס העליון כהפ׳׳מ לא השית p מיקב ע
ח מש חשש פ  מלי ונחחמן לא ניכר מס מלי אבל אס ניקב פ׳י קק וכיוצא נ
 דגס ההחחון ניקב בודאי יש לאסור אף נהסימ דאין אנו בקיאי! נבדקה סיייש ומס
 נס׳ שמס מיס ס׳יקנ׳ מוחה דבריו כשחיידס וכ׳ שאין הלכה v ברורה דמ^כ
 ככימ סמר הרמיא כהסימ עיייש אלס ימיין בשפיר מן״ח של ק בסםיסות
 והרמיא מייד נניקנ מיי מלי חקא מיייש וליכ כהנממ ערעק״אז״ל וממןמ

 ס״ק נ׳ וברקב פ" קקפריסהאפי׳ בנהמה לכיפפיייש ומיין בגהיק אמ ח׳
f מ׳ יינ m ו שנרקב פי׳ במ״ח כרן עול ס ט  סעיף ב (יג) המת מ
 משאל בעונדא שנמלא במוח שבראש הבהמה שנתקשה שס מהמוח
 ונעשה כאק מס דט אס מי מתמסמס א ממצא מיס והא־יןטיכא ומצדו
 להמרר פיייש כאיכות י (T) שנרקב עכאה״ס ומסריח מףג שנמשך אחר
 וברי הש*ך כזה ועריק ס״ק כ׳ שמכאד שיפת הש*ן כזה שמץעור מא לפי
 מהות המס של הנעיח שט מא הרימתא נהמוח ומשטח בסץסמזוט
 שכשודה הסמוך להראש והשיעור מא שיאחז p המיןס שבו הריעותא
 רכמף רק זה המקצת אבל א״צ לשמר כפי אס היה למעלה גס מפס ממע
 הבדא מיג מיןס ממעך עיייש אלס הסיס והתניש סיק כ׳ השיגו פלהשיך
 כזה והעלו לדינא דנתממוס ונממך אן סאמר משוס חסרון כלל ואפי׳ 0ח0ד
 הרכס אן אמר אא״כ שחסר ונחרוקן חבו ומיש המחבר וחסר מפס ממני
ז מגה והתפארת למשה נו״ש ע  נא לאפיקי חסר חכו לאנזר עיייש וכ׳יכ ה
 ימי׳ כמק״מ ס״ק ד׳ שכ׳ דלדינא אן לסמוך סליהם ל׳א בסיןס הסיני אבל
 שלא כהסימ יש להחמיר כמנח השיך והשליח פיייש ומי׳ בשרת כרן מלס
ח זה כאריכוח• (טו) םעס 0טגו פנאה״פ  נזז״ד מ׳ יינ מה פפלפל נ
 מ״ש מהשין ובנהמסמס ונתמעך כשיפור פו שכמס מס טפל וט׳ ופי׳ מזה
 כמורת שמואל סק״כ ועתכיש פס דסמן לדינא דפשנהמעך ונסמך קצתאעיפ
 שכולו קייס כלא חסרון ואפי׳ משמ ממט נתמעך רק שאתו קצת משהי הזא
 מטלה להקרוס יש להטריף דאין אט כקיאס להכמן כץ מיסוך ומםסוס וכיש
ן א ממסמס ממס אצל הקרום עי׳׳ש ונ״כ ערפקיא מליון נשם סליו י  המ
ת p3 עולם פס שהפלה גיכ למחסיר נזה עיי״ש וראהי מי  מיי׳׳ש ועי׳ נ
 נשו״ה דנ״ס שרישוך מ׳ צ״ב שהמה על הפוסקים המחמירים גמסמוס
 משהו וטסה להקל כל שלא מיע לשיעור מסמוס הנס השורה והדייג הניאר
 נזה עיייש ימי׳ נמקוש מענו שס שפמן ובהס״מ יצי״ג אס pw5״ רק
ע בריטך לכחנג יש  משהו ורואה שנמס סרס אף זה המשהי לא מי
 לסמיך אנדקותיט דכוא מיה כל המםקיס והשץ לסמוך פליהס נהסימ יצירך
 גדל עכיס ככהיג פי״ש (טו) שפט ערק מךא שכ׳ דכשישכסמוח שיטי
 מראה למד כלי מס דטך וכמשמוש הד אט p מהר מכסי שאר המיה יש
 להקל ומיי״ש נמוסגר וסי׳ כמק״מ מף מן״ד שכ׳ דאין להתיר כזה p הקא
 מהשינוי מראה אט כסקרוס כלנ פיייש (ומי׳ להלן ילק ליו ובמי שלס״ז
 ש״ק ליו ינמ׳ שאח״ז ס״ק י׳) ילפמשיל בסי׳ שארז (נרק ט״ז) נראה
 ואף שיש שיטי מראה גס כהקדיס אן חשש כל שאן דטך ימס קלטל
 במוח p שיטי מראה יצ״פ: (r) או נתפק־ סנאהיס יפחביש ופרי תיאר
 יטיס שכ׳ ואס ארס שנתריק הב הסיח נשנים אפי׳ אט מנילה לקרוס
ד נמק׳׳מ  כלל והקרים קיים אפיה פריסה מיייש ימי׳ נניק״מ טקיד יידיש מ
׳ ניזשמטות החניש סקיב חה חקא ננסחק חכ המוח x f בשיק שאח 
ד ליברא מחוש ד בריא פלא ישוב מ ט מן מגולם לא מ  ממס מיין שנאנו ח
ר מיק שאנו נ סממו ט  אבל אם לא נחריין רק שמגש מבפנים אשיי נמס ה
ד בריא פיי׳יש (ומיל פרק ל) אמנם  חסר לגמרי כל שאס מגולם לממס מ
מי וכץ ר יינ מה שהאין נזה והמלה ובין י ו נ די ק עולם י  ימיין גשו״ת נ
 נחממזס כל שמד ונהממזס יוסר ממחצה משמה אפיס שאט מנולה לקרום
מ פיי׳יש וסי׳ בוסס מרה ס״ק הי: (יח) נתמעך טיט י  יש לססריף נ
 ג״כ מנין רקנון אלא שהוא סמלו מלרקנ שהנר קב מא שנמשה בשר סמנו רך
̂ק א ומי׳  מאו כוס נמש. ונתמעך מיס יזמר קשה מל^. שלהן גטה ש
/ ר מדם לקמן מ׳ ל ת חז״ו מ׳ גרב ופי׳ בס׳ « מ ו ס צמח גדש מ י  מ
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 באר היםב
א (א) מהנס ימסושיל והניח אמז אף נהפסו מדונה יפריח נחנ ומרקו  ל

 דרכי
ף מףי שכ׳ דלצירך נהל דט כהסימ מיייש יעי׳ בסוחיב שס סעי׳  רסיא ט
 קל f וראיס שיק קס*ד מכימ שנזכר בפוסקים שאן להקל נ״א כהם״מ אן
 להקל אא״כ יש הפסו הקא אבל אס אן הפסו אפיס שמא בשמת הדחק
 כטן שהציטר יש לסם דיוק לבשר סמנה זה אן להקל אח״כ כשנזכר בסי׳
 כסיסקיס להקל גס נמנהד״ח וכ׳ שס עוד בספי׳ וס״ק שארו דמיני להפמ־
 מימס נסשב זה ע״כ כמקים ששכר להקל כהפסד קצת יש להקל נזה יאס

מ להפימ עיי׳יש  מ׳ שס גס הפמ מעט יש לצרף שרהס להמת מ
ן רפקיא זיל שיהי׳ השמי מרינה לכל א יא נפ״ס א  ו0*ש הסה״ש נשס מ
rab פי׳ נסי מםפיח ממשלים שהביא ראי מיחשלסי דפ״ו סרק ה׳ 
 ס׳ דמטאר שס דשצ רבים קיל ספי משל יחיד ימצסרפץ ההפסד דרניס אס
 כצירוף סלן מי הפסד מחכה אף דלכא״א נסיע לא מי הפיני יש לחשבי
׳ כחב דלא טכל לצרף ח םפר יהושע מ׳ ס׳ מף מחר מ י  הפיני פיי״ש אך טי
 כל כלי הפיר ביחד למצוא חשבון לממס מהס הפסד מדוכה מטס דהפ״מ אנו
ס יכייצא כזה כ׳ ג״כ כד אפריס לעיל י  צריכין שימי לכא״א כפ״פ הפיני מ
 מ׳ א מף סעי׳ י״א במוסגר יעיין נשרה השיב משה מ׳ ל״ג יכמ״ח כתב
׳ פ׳ ומי׳ נחה בריק דש מ׳ מיה שב׳ לפרן ניציס קרישים  מסר יזז״ד מ
 דמקילין גס כלא הפיני משוס דפכיח הרבה ככל מס לפני המורה מי הסיני
 דלסממיס נשאלין to כמה כר אדש כא ולפפמיס יחד נגדר ואביון יעיייש עוד
 כמי מיז סק״ג שב׳ נפשישח ראש ארע p ככמה עומח אצל הרנה כפ״כ
מ מי הסיני גס נעשיריס עיייש ופי׳ במיה כיה שלמה ס א נ  כטן ששאלו נ
 מיו״ו0י׳ ftp יסי׳ קפימ שהפלה גינ דנמלהא מולי׳ כפלוגהא ומקילק נהס״מ
 גס אס הספ״מ מא בצירוף כלים הרבה וכהמה מי הפ״מ עיייש ועי׳ סוד
 בו״׳ק בכללי הסיני שגדש הל׳ מרימה אמ נ׳ ועי׳ נמק״מ שם את כ׳ מ״ש
 בזה ומיח נל״ע לדנא ומי׳ בם׳ מנת מרה בפתיחה להל, פרימה אח ל״ח
 שהביא ראיות ממט׳ המהושדיס מרמי מ׳ ל״ו ותשובות סרס מארות חלק נ׳
ר שהוא מצוי ושטח מאו הר הפיני אף שכל א״א כפ״מ מ  מף מ׳ קנ׳מ מ
ס א׳ פיייש כאדנות  אטהפ״ממ״מ מאל וכולן מי הפיני ה״זכאלומ׳של *

 ום״ש הסת׳׳ש לסרן אס מא הפיני להטבת שמתירין למטר הבשר לכר הפיר
 פי׳ נו״ק בדש הל׳ סריסוח שס אה י' ששמו מל חקירה י וכתב
 שמא 5*מ דאך סתידין לכמה מריס נהפ״מ בטרי סרימח מה שיהי׳ הפימ
 למזבח דמ״מ אך מיתר לסגנים לקטה הא לגט דדהו לא הפ״מ מא וכ׳
 דליל דםיא משים ראפ נסריף למזבח יתייקר שסר הבשר יגס יהי׳ חמן
 למןרס לנשר יעיד י״ל שהטבח מא כשליחן של מןרס לשמם ימחטין נשטלס
 מיייש ימי׳ בוסת מרה כפתיחה שס שהביא מרי מרס שהביא הסמיש כאן
 ונס מרי הריק מזכר וכ׳ שמדי צ״מ ומיש סדק ואס נפריף לסבת יתייקר
 השפר יהי׳ חחק למןרס הא כמה פעמים יש נשר לדוב ואן דמן עי*ז כלל
 ומ״ש הדק שהטבח מא כשלוחם וסתטץ בשבילם ג״כ צימ דמי שמוהו לשליח
 ואף שייל והרגיל לקניה אצלי יש לי זכי׳ ימי כאמא ליד׳ יכמיש המיז במי
 שלו סקינ אבל לםיז קשה עדין דלמה ימי מחר לאנשים שאן רנילין לקטה
כ נדקר ססטסמא טון מכימ דמקיליק  אצלו ויץרס פגשו• זה ולק כחכ מפי
 כהפ״מ מא משוס ואמרינן וופת המחידן הס העיקר רק ושלא נהס״מ
 ממררים למסרא נעלמא מ״כ לא החמירו ככה״ג למטר הנשר טון מלא״ס
 אן מכדן בשר כזה p לאחן שאכליס מבשר מדכא ולהס שפיר יכולים ליחן
 מזה הכשר ואיצ למדע להם שהי׳ מלמ שאלה מ דהא טוס שכל מחר
ר וכיון שרואן שהם אן פקפידן  נדסון הסירטת גומס״ז מא רק נהפ^מ ט
 מיו ממילא וא״צ למדע להם ^ף ספארפ שאלה אורה שמיהר p בהפימ
 ונדם יסיק מי מה ממא מר שאן מהפין בשים שפם ירק הובר ממל מל
 המורה להמיר שלא ימסה למקפידים פל גשר בלא מרפא שהיתר p ממס
ו להל[ סי׳ יעיב של מיפא שהשפה חיקה י ס מ י  הפיס פיי״ש יפי׳ סוד מ
 לגשר לצורך שגה רויט א לעשיר למיד אהזיס א למנורת מציה מיל
 נסס^מ מיי?) ימיי בסנהרנ נהסזדעה רבה שבהחלת היש את ה' של משיט
לס טס ן גהל הסינה צירן נשר לשבה י ר  ifsst שסמי במשקים םפימ *
 הסיס סיא) וסי' סיד גו״ק ונמק״מ וברעה מרה שם פסה כללים משים
 וסוסי דרס ממיר הס״ס ושפסריח ולכבוד שגס ומיס ולכבוד או/זים רסן ט נדקר



 באר הגולה יורה דעו סעיף לא ב הלכות טריפות

ח (כדו כשיעור המי  (כנ< ונחשו־ מהמו
 (כו) אפילו לקרוס (כז1 כשיד.

 כאי
י ונ־!נ נכ״ך ואפי' »״י תסיין ממט גלל; ־  ליקל ניפח הנ״ה גהפ׳מ (3) מ
 באס :תא נ״א ט גייס הכלרה איחוי, א״זו ומ-ח יריק! למעיה מידו היה
 פועל וצא ייי נכפף נשר אבל אפ נחסר הרנה שאז ני! צא ט נחוש השלדה אילו היה

 דרכי
׳ כריה אם (יש) נש£ך נכים או כדוגג עבאהיע מ״ש מהש״ך  ה׳ ק י
 ומה הכין נשימתי •ימ״ש ::"ק הקידש אך לשי דעת הסיסקיס שהבאמ לעיל
 (ס״ק ט״י) כשתייעך ׳,?״ס״ש אב׳ משהי הס מיי! נ־,רוס טרפה מיללא
 נס מה ״ש היי ייגייה ל־״יס -ה -יי השיליי כ״כ יאפי' נפתית מזה טי
 ט־יכי־ י לי׳ ב יח ח״כ ס״ק ד׳ (ב) בצים עי׳ כיי תואר ס״ק ־׳ בכתב
״ מס ״>•״־! עי־י ט־ פ־ יעי׳ חש המוח מקיט מכל 5־־ י ע״״ס אולס  ד

 ־.׳״ז ס״ק
 ס״ה

 זיג כינ־ת :״•

ך הקרוש  קייש (נ) כשרה ואם לט) נשפך (ב) כביש או יכדונג (נ) מרכה יואש נמצאו (כאי מים (כב) בתו
ל ל ב שלא היו מנוליס כ  (כה) אם המוח מקיף המים סבי

 ואם
 היטכ

 יוצא הדנה למעלה ייה ננפף פריפה ידוקא נמוח הסמוך לקדום איל נחמסמפ נאמצע
 שהמוח מקיף סגינ סנינ כשרה (מהרמ״פ נשס פר״ח) (נ) ערפה סי' לאס היה

 ק נחופ השלדה לא טס עומל וע״ל ט' ל״נ

 תשיבה
 דעת תירה שקיו וכמי המית שם שכ׳ דאס לא נמסר מהמוח ישילהקל עיי״ש אבל יעיין
 בשו״תביח שלמהשסשכ׳דהעיקרכהט״זנזה רכל שנמצאו נשלתיסית ודאי מהמות
 הס יאמר בכ״מ עיי״פ ועי׳ כמנתז״נ נדני שאי סריסות כלל כ׳ בעשרו! םק״ה שכ׳
 פלא יטעה הרואה בדברי הלב׳יש ליטריף בנמצא בתוך השקופית אף בנמצא באמצע
 תמות ח״א דהלב״ש לא ק אמר לאסיי בשקופית רק בנמצא סמוך לקרוס עליו או
 תחתיו אבל בנמצא באיצע המוח ומוקף ממוח ודאי גס בשלתוכית כשר וכמ״ש בש״ע
 ותי״ש עיי״ש וה״פ (כנ) ונחסר mere עי׳ במתדק ברכה את ל' שכ׳ בשם
 שי ׳ת בית יהידא שיש ה כר אס יש חס־ון בהמות אס היה חלל וגומא בתוך המות
 א שנראה געי! שהמ ח הוא קל! הכמות הרבה עיי״ש יעי׳ בדעת תורה סק״ו
 שהייא והשיג ע״ז והעלה והיכא שייאץ שהמית עגיל והקרוס דבוק סביב ולא ניכר
 כוס ת,ל ומקים ריק(ואף שכני נחי־ הראש והק־ויייס לש-יס ניכר אס מתאמים זה
 לזה לת יי׳ מקיס חלל יריק!) אך כהוא קט! הכמ ת ררגה אן להחזיק דסותא וחולין
׳ ט״ו  שכת ולדתו ייא כ! ואין להתמיד כיל ע״״ש ומי׳ בשו״ת שם אריה בסהוסמח ט
 ש,שתל בנייצא מיס ברימ בי! קיוס לגלגולה והיי ה דס עסריס א שמ־אה המים
 כמראה הדכש אננ המוח גופי׳ ריאן שמא בלס ייפה ולא חסר ממט מאמה אס נימא
 דאף כאץ רואן שוס חסיון במוח גופי׳ מ״מ ׳״ל שזה נזפי׳ במה פהמיס הס
 עטריס טי ט׳ סהי׳ מסמיס בהמות ונמסר מהמוח ונהערב מימי המות
 בהמיס והשיב דאן להתמיר בזה דכל פעיניט רואה פהמוח סלם ויפה אץ
 לתיש כלל לא בעכורץ ונא במראה דבש דה לא דמי לדין דמים בכליות דלקמ,
׳ מ״ד ע׳ ש נא־יטת (כד) כשיעור הסיס מתב״ש ס״ק נ׳ שכ׳ דמש״ה  ט
 צריך שיהי' נמסר מהמיח כשיעיד המיס משוס דדוקא נכה״נ סא דש להכשיר
 ש-פתח המות ויצאו מרס ממט ואמ״כ רואן שהקיף המות להמיס דלא
 מהזקיק רי׳לוהא שמא במקיס אחר הי׳ המיס מגילה לקרום דטץ שרואץ
 שיחסר מהמוח כשיעור המיס הזה וחסיץ זה כלי מוקף מהמוח מסתמא
 מחסרון הזה בא המיס אבי" אס הי׳ המיס מדינים מכסי החסרון שנמוח
 בזה נס להט״ז טדפה עי״ש ומי׳ בש״ע הה/יא ס״ק ה׳ מזה ועי׳ ברק״מ
 סק״י ובגה״ק שם מ״ש בזה באדכימ (יע״ל טף ס״ק ל״א) (כה) אס
 המוח םקיף פתב״ש סק״ה של שצריך שיה׳׳ המוח המקיף שלס ומראט
 כמ־אה המומ הבריא בלי שים שיטי עי׳£ ומי׳ מזה פד״ק ס״ק א׳ וכמימר
׳ ט״ו  שם ובמק׳׳מ סק״ח ובמנחת אהי! סק״ט ובשו״ת שם ארי׳ בההוספות ט
 בארך (יעיל ס״ק ש״ז וגט׳ שלס״ז ס״ק כ״ד) (כו) אפי׳ לקרום עסר״ח
 ס״ק ד׳ פכי שתיבת אט׳ שכתב המחבר אט מדקדק ראן כא לא מיבעיא
 עי״ש ועי׳ בפיי ה!אר שיק ה׳ של פדבד הייתנר הוא מדקדק היטכ במ״ש
 אפי׳ דר״ל לא מיבעיא אם היו המיס מנולי! לגלגולה וכגון שנמצא הטיס כץ
 קדים לגלנולה דנידא טדפה אלא אט׳ אס ימ המיס התה הקרוס לא הימא
 n־v׳ הקרים טייח מקיף וט׳ עי״ש ועי׳ בשער המיס ס״ק ו׳ מיש בביאור
 ע,ין זה ועי״ש ב־י״ש בזה לדינא (כז) כשרה מי׳ בכית לחם ימוא
 ס״ק ז׳ של בשם השי׳ בית יעקב רכל מ״ש נשייע כאן להתיר בנמצא מיס
 בראש מ״י בדקת הראש והמוח כאמור טא רק בבהמה אבל ממצא p בוא!
 העיף אן להקל בשים ניינא דא! אט נקיא; נבדקה נעיף עי״ש (יעיל ס״ק
 יו״ד) וראיתי בס׳ א׳ של ממשמעות הנל״י מיל יפ״פ דלעילס אן אט בקיא!
 בבדיקת מיס בראש דעיף אף סנמצא מרס בץ קריס לגלגילת ונמצא לפ״ז
 כשריאין דעותא שמנע/עת בראשה שקורץ (שיוינד׳׳ל) נעיף א מא סדסס
 ואץ לה מס הקנה ט הבדקה לא ממי כה כלל יל שיש לעיין אס ארע
 שבדק הראש ילא מצא סם מיס כלל א? מלץ השייינד״ל בענץ אחד וסוהרס
׳  א אכשר דנם כזה אא״כ ומיס נציע על׳ד ועי׳ במיה סיסו״ד חניינא מ
 ה׳ שהורה ק העירה נעוף שנענע למדיף משוס וצריך בדקה בראש אס
 אן שם מיס ובעוף אא״ב מדקה מייש אמנם ימיין כס׳ דמה מרה ס״ק י״ז
 שהשיג עלמ ברה שהחלים שאן אט בקיאן בבדיקה זו בסוף והפלס שאן
 לסמף ממרוח בעק זה ואס מאן שאן שם מים יהמיק שלס כשר אף בעוף

 ובי

 ו-ני׳ע
 ניי״ ך ה׳ (!
 ד היאיש :כ נשס
 היינ'ן ונהינ

 ו־
 ט״ו ייכי׳׳ח טף ס״ק ב׳ והתבייש
; ח, נטה שק׳׳ז כרט טלם כ־זחד דאך שנתמיך י  ד׳ י
 מ, המוח ע״י ק, אסיי תמ׳כ כ:ד_יל־ להקרוס ל״״ש וכ״כ בככ״ד ס״ק ב
י י־תב י יבחר גרינים ״ז, לאכיי רק נשהיא מגולה י  בכ, נח לי. :קנ
 צ־ק־יס מ: כבה,ו יינ ־. ניק־ c נין 1 •ים נירש א כדונג א ש מ־וקן
י ע י'ש ועי׳ במק״מ סק׳׳ה וגה״ק י • ייקיכ• י!נ. יד כב ׳  י־,־.־-־ r . ז
 חית נ׳ וי- שק י ז! (כא) מים בתוך דקרים מנאה״,! ס״ק ד'
 יפת ׳ב ס ק ג יל׳ במתוק ניכה :נסק לד/א נהל״ז י־יא כהפ־״ח ונתב
 בכ! פ: יילבה כ יי נדי׳ הדור עיי": ו״י ׳ גמה״ג נמהר. ב״י את כ״א
 בהל־. ק דני׳ יעיז בצי שיש תינק ל״״ב י לי׳ נשיית! יטה מחודש א׳ שכתב
 בק נח v־׳ כ־ ה כעמים לובדא כיי ייכש ־ כדל־. הט״ז עיי״ש אך בתניש
 סק״ג פסק ״מי -ך לד א ליתמ ־ כ־עח הש״ך יהפי׳ת ידלא כהט״ז עיי״ש
ד א ע״״ש יעי׳ בבית יצחק נעקרת היית  וכ; כה: ב־גיית ב־״אנ ס״ק ד׳ ,
 ספי׳ ג׳ ינ־י־.: תית קלן ג׳ פהנ־יל דאס י־יי״י טגל נקרים אשי׳ מ׳ רק
 משהו מיס ׳אבי׳ -תחשי רהמית נליס אן להתיי נ״א :הפי מ תקא ושלא
 ביפ׳ימ יב ,חטי מ״״ש יכ״כ בס׳ ־.ירי. .בח (לייב מהימד׳יח ז״ל מאיזמיי)
 ניליכת תית יי׳ סי׳ ס״ט ס״ק י״ד ־ב״קוס הם״מ א לנביד שנח יש לשמיך

 מי ־,•יק, ן נזה עיי״ש וכ״כ במק״מ סק״ו וברנהז״ב בדי י באר טדפות כלל
 ב׳ ס״ק ג' ״יצא ע״״ש (יעי' בשי״ת ;נץ עולם חיו״ד שי י״ב) ועי׳ בעצי
״ •יי כזחריך בליין זה יי:יא דברי הלנ״ש שהביא הסת״ש וכ׳־לדנא י י  נ
 א ן יהק מד דלי. התב״ש יהפ־ר״ג ננ״צא המיס בי, מות לקרוס ואף פא!
 רכ־ ביב יכי״ במוח יש לאסיר מי״ש ירשייע דאפ י בהפ״מ יש לאסור ומי׳
 ייז־ ;ב׳ דבי׳ בחיל וייסך דילה (להגא, מיטב ז״י) מל היו״־ במ׳ זה
 ובד ק כ״ק ג׳ י:־ביי ה־ב הייש־ר מ ב כס במיסגי ובמק״מ שם ומה״ק
' ת״י :־ארק־ נ״ב להשיג  סק": נח יך מזי ׳־-׳׳ נבו״ת שתילת שניה קייא ט
׳ יי׳ דאפי יהפ״מ ולירן• גדיל קשה לכמיך על הלב״ש בזת ה ב ׳ :  לצ ־
 ע״'ב ילי׳ נשיית ביי. בלמי חלק י׳ מ׳ מ״א שנשאל נ״כ אלות זה שמרה
:׳ ב להקל בחפ'מ וקמו עליי עיר־ץ וחביב דאה ט הלב״ש ־ י׳ ע  יייו־ח ״
 מקינ אך נ--יא ה״יס בי, המוח 1קרוס אס לא חשד מהמה כ־עת הטיפ מ״מ
 לייעשה קב־ נ־קנ ינטנס דגי׳ התבייש והפ־מ״ג לאטד בזה אבי׳ בהפימ
 אף חס לי חס־ מהיייח כלל ל״רא מ יעץ אמנם בג״ד כלא טו המים בץ
 קרוס לריח ־ק בין קרום הייוח לגלגולה :זה אין מקום לע־־ל־ מל המירה ט
 הליקר נ־ע״. יייקי־-ין נזה כ׳ אמרי כמה בקיאס בזה שהיא מטי להיות בץ
 הפרקים מלט י״ס כאשר ריאן בין פ־קי הרגלים יק נמצא לפעמים בין
 פרקי העצייית שנ הראש יככרס נמקים המחיבר לשדרה ,הכי רביתיימ(מ״ל
 ס״ק ל׳ת מ״פ נחה) אך כ״ז מא רק אס נמצא רק מילט מיס יבדקי מסב
 דחו שהרוח מא שלם ייפה באץ שים חס־ץ אפי׳ משט נס כ׳ שם דדוקא
 כשטדא טי המיס בין מוח לקרוס א חמר אבל מספיקא אן למש שמא היו
 המיס בץ קרוס למוח דצא דרך הקרע ש־קריס למן ואמיינן שטדא היו כץ
?  קרוס צגלטלת עיי״ש באריטת (כב) בתוך הקרום גסתיש ס״ק ג׳ מ
 מהלנ״ש דכשנמצא המיס בשלחוסית בכל גויר &סיר ופיח היךנ ושפיר ס״ק
ד הס״ז שמחמיר בנמצא מ  ד׳ יפי׳ ימית ברן עילם חיי״ד מף מ׳ י״ג מ״ש ב
 נשליזפיה והרגה לחנייה עניי יהרח בצ׳׳ע עיי״ש יעי׳במק״מ סק״ס יבד״ק שיק
 נ׳ של וגס כשלמטה יש להק! כהש׳׳מ ופעה הדחק מכיס עיי״ש ועי׳ בס׳



 כאר ועולה

K ו יזג׳א 

 יורה דעה סעיף לא ב הלכות טריפות קיג
p אם היו המים מונחים בתוך שלחופית (ט׳ נעץ טס) קטנה שאש  >כח) ואם לאו (בט) טריפה יוהוא ה
ק (ל) אם השצחו־־ת מנחת ה ו » : ה פ י ר א לקרום כשרה ואם לאו ט ה אפי ל ט  היה המוח מקיפה שלא היתד, מ
 נין (לא) הקרוס (נ) זהגוצנולת (ל) פריפה («״א פ' א*ס) . (לב) היה ספק אם היה (ד) מטסה נמות 4 צא פריפה .

 באר היטב
 (ל) פד*! ופסק נפ״ז אס המות שצס נפל צייץ ולאחר שהוציא המות נמלא
 מצנוצת קצח ניס כשר לעיקר האיטר נל״ס מא שמא הוא נק המות שהמות
 נחמסמס משא״נ כאן שאט דאין שהמות שצם אק כלן איטר אנצ נניס שבתוך
 השלחופית שהיא מו,חיז נץ מות לקרוס או נץ קרוס לנצנולח אע״פ ש־מות שלס

 נתחי השובר
 (.) והגולגולת שייפה פנהיפ ולנתורה ניאה יהאי עלגולס שכחנ סע•! מיש לנר*
 צאו יוקא הוא אצא מסיי נ״כ אפי' ממצא מין הקייס אס לא משי מהמוח וכלמשממ
 סון צשוט ונס נלחה להע״ן פנמב דנ*ש אס נמצא מיס טי מויק עצ ה»"ז למלודו
 משמע ימיס חמול משצמפית והפ״ז ס"1 למיס קיצ יעפר״ח ומנ״ש יפמ״נ מ״ש נזה
, , • • יע״ו נשפי צט* שיי איס י״א פניאי יפה לנרי הע״ז והש״ן נזה ונסנ נ״נ יהא• , i י י _ י . 
ן לכיש אס נמצא מיס P הי>יי° נגצגילת לאי ייקא היא יניאי שס יהש״ן איני מילק על ינדו ימ״ש י־״ש אס נמצא ׳ פ  פריפה דאין רואי! ־רן המוח גא ינהג נ
° מיס ט׳ ל״צ יינא לנחשל מהמוח ומשיק צע י, לינא כן הוא נץ צנרז נץ צש״ן לייס ל ח «>יח ״*"י P *־יי ש י  ופריס וזלק על ש״ז ומטק אס נמצא ניס או שצי*!!
דא ואם הריס ניידא אה צא נחסל מהמוח כשל חן ננמצאו נמוך הקיוס וכיש על הקייס להיינו נין נ המיס או צשלחוכיח לגמי הלר נ י  וגץ חשד צריך המות להקיף «
 אי שלחופית מגילים לקחם בכל נווד שרפס ואס מונחיס גץ הקרוס צנצניצת אף קלוס לנינ״ייז וננחסי ננמצאו רוך יי־וס כשי דיכא להמיח מקין אנל ננמצאו על
ט (מהרמ״ס) הקייס כייפי אן שימיח מקין יחשמן למ״מ המיס ולחי נמו ממעש ימיח ב מש־  שהמות שלס פרפה ונ״ש ננמצא נץ קרוס לקרום להר ערפה דנרפ פ
r»w(^•g~ n! ק״״x nnjil וא״נ כני נחנ י לקנוס וכ״ז נמים נלילא אנל נפלסופינז נץ פוך הקלים נץ פנ v s m r i ולע) 
 הקליס עייפה חפייי אם המוח שצם [יק .V להוליס ע״ש] (י) [*מטסה נמוח או לא
 עדפה מיץ נסשונח קהלי! יפקנ סימן נ׳ פהאייך נעטן זה ומסיק להקל נספק זה כיין ש־עת יני״ן וי־מנ״ס יילאנ״ל ליקי ננדקל םך פסילא לגיס נראש וס״ל ללח
נה פוסקים יש לרחיי מעמם י»קה לנשמעה התרה נהי ללא י  מימרן אן נמנולה לקרום לק נטלו או לוט א״כ כשיש עול ספק שמא לא ייה מנילה לקיים לגם נזה ליעי! י
* מצלפץ הן־ ספק ללנייחא למולי לריחלא נכ^ גווני ע״נ יש להתיר נספק זה ייסל מנשאיי ספק עד«ס ללא היי לק מלא ס>זק6 י  סמנינן עלה למול אנל צס״ס ו

 עש״ה ונלאה לנמקוס טפ צלליס נלא״ה להקל עון נחעלוטת יש צצלן זה]

 דרכי הדובה
 דנשעתהודב״ז fen דמ״ז וצלולים אנס נאס ממימי הדס (ע״נ נס״ק שאידז;
 נהי ואץ להקל אס תסר מהמוח ונמצא ט מיס אפיי נזטס מ״מ עכ״ם אס
 נמצא המ״ז בין קרוס לגלגולת א בץ קרוס לקרום והמות מקץ החש־ון יש
 להקל וחץ ימ״ז מעידס על התסרץ שמא ע״י המיס יק בסכק אס הסו
 מהמות א לא אס המ״ז וצלולים יש להקל וכיון ואנס מעידס על מימי
 הדס אן להחמיר כלל ועי״ש נמי הדעת סק״ו שטיס ואף במיס עכורים צ״ע
 אס יש להטריף בזה שמהד״ק מכייל להקל גס בכה״ג מי״ש (לב} הי
'  ספק עפת״ש סק׳׳ו ועיי במחזיק ברכה את ה' שהביא מישו' הרדב״ז מ
 ב' אלפיס רס׳יה סכי ואם נמצא מיס במות מא פלונתת דרטותא ע״כ אס
 מא ספק אם המות מ?ף המיס א לאו יש ליקל יימס ס״ש וכ״פ בהנ״ס
 ומי״ש נמ״ש מ״ז ומיי נכר״ת מף ס״ק ג׳ שהניא ק בשם פהריק״ש נשם
 הרוב"ז והשיג עליו וחין לחשבי לסכק טריפה וכ״כ נש״מ סתניא ס״ק ו'
 עי״ש ופי' בדעת מרה סקיה שהעתיק לשין תשו' הרוב״ז מזכר ומטאר
 מלשוט וגס מא אט מקיל רק בנמצא מיס זטס וצלולים א דס צלול א מיה
 טוטם מעורבים ואן למש למימי סייות אבל אס המיס עבים ועכורים א
 שהס מעורבים עס מימי עב ורקבו; א כמו שנמצא מיס חב בהמיס סגולים
 קט רם של רקטן כמין גרסוט חין למיס שקורץ מרזלייך ורכר שהוא ממימי
 המוח ומכר חסרון המוח בסקוס המיס גס הרדב״ז מרה תס בםפק מח
ש בניאיז  מקיף שנדיפה עי״ש בארימס ומיי בד״ק ס״ק ג' ובפי צמת צדק מי
 לש״ט כא ס״ק ס' וברק״מ ס״ק י' שכ' וכל זה מא רק כשנמצא תסוזן גס
' המוח מקיף אבל אם לא נחסר מהמוח כלל יש  במוח במקוס הממסק אס ט
 להנץ! משוס ס״ס עי״ש ועיי עוו בו״ק וכמק״מ שס שכתב ואש אן נראה
 חסרון לפטט במוח כלל ולא רא פיצא עי» לפרט מיס מהמוח רק שאתן
 שפתיז מלטלת אמרו שרא פנספך ממט מיס ואט מרע מאזה נדץס ס
ן להקרוס דמוהר כשהמוח שלם  להתיר משוס ס״ס שמא מו המיס בגלגולה מ
' מגולה להקרוס ומי״ש מוד במק״מ ס״ק ז' של  ואת״ל מהמות יצא שמא לא ט
 דאס רא שטי המות מקיף המיס רק שהספק מא אס מו מרס ©יסור
 מוח החסר(דפדפה אמי בהס״מ כמש״ל ס״ק כ״ה) ט לא נסנו אל לבס צראת

 זאת צ״ע אס נסמוך להקל ולומר דמסהמא מחסרון זה סס סייס•
' ו'  ועיץ עוד במחזיק ברכה שם שהעתק סתשו׳ מפה מסף סיב ביו״ד מ
ד א  וכשהיו ב' בהמיה א' כשרה יא' שנמצא מיס במוס ואט מדע מ
 לקח וכשר לכ״ע משוס ס״ס ודחה ובדו ואן לפשות זאת לספק פצונסא דרבוזסא

 ולא מי ס״ס פי״ש וכיכ בועת מרה שס ואן לחשבו ל*ס פי׳ע:
 ום״ש הפה״ש סהשו' קהלת יפקב להקל בספק זה מחר יינשא• ספק מדמה
 נמיןס שיש נלא״ה צודיס להקל פי' במסה יממן שנופס מליון
׳ המוח מקימ  היו״ו(המיוחס לטיפ) של ולא שיין לסקל בס׳ זה ושפא ט
 מפום רכל בהמה שיש בה מים במוח שכיח מהר שמים מ>ץף להמוח ולא
 ממוח מקיף לסמים מי״ש ומי׳ במורח שמואל ס״ק ד׳ ובס׳ ממרח השלין
 הספרדי בטי זה נד״ה עוד שם וסי' בשפר הסיס ס״ק ה'(ft: נזה וכי שחלילה

 וכי סס ואפי׳ אס יש מיס בראפ ממי הבדקה ואס רוהץ גלוי ומכר פהמוח
 מקיף כשר עי״ס •(יע״ל סיק ל״ז) (כח) יאם לאי מריסה עי׳ בשו״ת
ק זה ׳ צ״ב באמצט יהשובה שהרהיב הדיטר בביאר מ  דב״ס שטיטון מ
 שפ׳ הפוסקים לאמר כשאן המות מקיף המיס שלא מוזכר נשוס פוסק כמה
 שיעיר המיס פימצא סיסדף דלכארה נראה דאס נמצא רק לחליחית קצת
 אן להטריף דאל״כ תאסור כל הבהמית ט ק תמצא ממש בכל עלגילת של
 הנהמות אפי׳ הבדאס ימצא בסס לחלוחית קצת ואן זה מס מלי רק מא
 בא מחמה הקרוס ושמטרת המוח המו,ח בה ובכל הבהמות א אפשר שלא
 יהא יבש בטניס כ״כ שלא ימצא אף קצת משקה זב בגלגולה ומיס בצ״ע מייש
' מ״א באמצע התשובה של שאמרו הכקיאס  ופי' בשו״ת ביה שלמה חיו״ד מ
 דלפממיס אף בראש בריא ופלס אס מהפכין אתו זב בץ מלגולת להקרוס
 מפס מיס כאשר מאס בץ סרקי הרגלים שמצוי להיות בץ הפרקים מעט
 מיס p יש מעש מיס בץ הפרקים הצלו דהייט בץ כרק עצמות של מלגונת
ס הממנר לשדרה אגל אן למן! אלא בנמצא רק מעט מיס ^  ובפרס ב
/ סי״פ וכמצא בזה כ' ג״כ בדעת מרה ס״ק פ ס״ק י  מי?ו וצ״כ בריק ד
 ז׳ באמצע הס״ק שידוע למו״צ זק\ס שנמצא לכעמיס מעט סיס בראש ונקרא
 נלי״ר ווא&״ר והוא המצית אבר המות והמיס נמשכים וסביס מפס כעין מיס
 יזלויךם ורוק ולוק ביצה ואן בזה דפותא כלל וכי שס דהיכא ממצא רק
 מעש מזעיר מיס כעץ אזה פיסות בערן תצי לוז שנרימ שטוצא בזה במס
' המות מקיף יש להקל אף ׳ נכק< וטפל ויש גס ספק שמא ט  השירה לא ס
 במים ממש משוס ס״ס מי״ש (כט) טריפה מיי בש״ע ההני׳א ס״ק ד'
 שמנמק חמ׳ הרדניז דלהד׳׳ף והרסב״ם סדטח מחמסמש אט מצד הקרוס
 רק משוס חשוק המוח עצמו סי״ש ועי׳ בדעה מרה מף סק״ס שהניא וכ׳
 דהמעיין ברדב״ז עצמו יראה דלא מלה מל דעהו שיהי׳ טרימסו מצד המוח
 מצמו ואדרבה דחה סברא זו עי״ש (ל) אם השלמיפית פונחת ואני׳ אן
 השלממח ממנרה ודבוקה בקרוס טריפה וכיש אס היא דבוקה וממברח מ
א מסין קרוס שעלה מחמה מנה  דאכא למיסר שניקב הקרוס והםלמסיח מ
: (לא) הקרום והגולגולת. (  ואנה מזימה שיעההרא ס״ק ט׳(ועי׳סב״ש מףנ
ן הקרוס  פבאהיס וסהיש ומיש הסת״ש ממגיש דאף אם נמצא המיס מ
i סק״ו שהשיג מל הלב״ש f אס לא נחסר מהמה כשר עי׳ בגה״ק אח ב׳ ובמק 
 נזה והמלה דכל שהמים סס בהון הקרוס יש להטריף דבמ״כ נחבר ממוח
 ואף שנראה כשלם ועגול אן רא׳ ד״ל דאא״ב להכיר סי״ש אמנם יעיץ בדעת
 מרה מךי שהחזיק במעוז דעה הלב״ש להקל בזה וכי רכל שלא רכר מס
 חסרון וחלל ומיןס דק אן להמיר כלל וכ׳ ואף שכבו נחלץ הראש וסקחס
' מקום חלל  לשנים מ״מ אם מהאנוס החחוטס זל״ז יכולים להכיר שלא ט
 ודש א^ אס המוח קטן הכמיח הרבה אן להחנדר כלל פי״ש (וע״ל ס״ק
 כיג) ffn הפמ״ש מהלביש ואס חסר מהמוח אמ׳ אש המוח מקיף החסרון
א ו  אס נמצא המיס גץ קרוס לגלגולה אן להקל משוס ואמריק והמיס ט
ר נהגלה לקרוס סי׳ בופה מרס שס שפייר  בא מסמפש מזה שמוסד ואיכ מ



 יורה דעה סעיף לא ב חלמת טריפות
 (לג) פל ק יש לחכו נשפיתחץ את סר* פיפתיוהי מרן שמכל לראית אש סמווו פיןף אפ ימצאו שם מים או(א (לד) יפנל פקים(אז) אין צריו (א)(נדוק(לז) איזו

 תשובה
י משרתו לאיי זמן יצא יץל ס הוא בורר סיזליס שבערד  מהם לאחדים ע
 שנראה שיש להם מיס בראש ושוחטן ומוכרץ ונר׳״ו בדק השי״ב ומצא p ושאלו
 להמשרת אס מצא מיס ברא! גס מקודש ואיר שמצא רק שלא ירש הוא יאדירו
 אס יש בזה מריטת ו,רכר הבשר לבמה אסים ותאריך ג׳׳כ בדן נאמטת ע״א
ממ ליה המשרה רק להסשיט אבל אין ביו ״יטר והביא מכמה  בכה״ג שלא נ
 מקומות וטים דכיון דיצא הקול מקודם שבירר התולים בטונה שוב אץ זה
 במעיו נגד הריב אך בנ״ד דהבשר כבר נאכל ונשאל רק לערן הכלים שאינם

 ב״י• קיל טפי עי״ש ועיי בועת תירה מ״ש ע׳מ־ בזה ־
 ועיץ טוו בועת הורה בפתיחתו מאת ה' עו טף את ייז ובפרס הספר
' המוח  את ז' שכתב ואף שהחליפו הפוסקים ראן להקל נסנק אס ט
 מקיף את המיס מ״מ אס ילדה הבהמה קודם א חיתה ינ׳׳תיש להקל נהכ״מ ושעת
 הוחק והיכא ונמצא מיס בראש וספק אש חסר ק המוח וגס יש סכק אס
 המוח מקיף יש להקל אכי' בלא הכ״מ עיי״ש •(לג) ע״כ יש ליזהר וט׳

 עפפ״ד סק״ה שנ׳ דהרמ״א כ׳ זאת ברקי עצה פונה דאעס״י שאט יודע שיש
 שם מיס וגס אט רואה שוס ריעוהא אפ״ה צריך למהר שיחתוך בדרך שיוכל
 לראם עיי״ש ועי׳ שלק גטה ס״ק ט״ז שכ׳ ראן נזהרים בזה עיי״ש אמנס בשו״מ
' ר״ס כתב וכמדינת קאנדא ועוד מקומות טדקין כל ראשי  ונר שמואל ט
 הנהמות אס לא נמיאנהס פניופיח מיסעיי״שונס׳ הורת זנת (להרבמי־תדיח
' ס״ט סעי' י' כ' והמנהג נפאליטקי ^•,ות  ז״ל מאיזמי־) מערכה את מ' ט
 ראשי הכבשים ב-חת עיי״ש ועיי בספר בית אברהם נשס״ז ס״ק י' שכ' שיש
ן ז״ל שהי' מי־ה פלא לפתיח שים ראש כשאן בו דעיסא א  קנצה נירו מזקיט מ

 רק ע״י נכרי ולא ע״י ישראל וגם לא יט' ישראל רוחה נעת פהיחסו כלל ע י״פ
 (לד) ום״ט א״זי לגדוק עבאה״ט מ״ש ניי־נה״י וטהגץ לבדוק יזן מחודש
 המוז ועיי הב״ש סק׳הונל״י ס״ק ז׳ שכ׳ להיכיך דהייצה להמיייר יבדוק בחודש
 המוז אנל נשאר ימות יפ-ה אץ צריך נחוש כל זמן שלא כהת הראש אמנס
 כשכהת היחש אשיר לו ליעל ס עץ מלואה אם אן נו מיס עיייש ועי׳ בש״ע
 הר״יא ס״ק י׳ שכ' דכל ירא שמיס יחמיר נעצמו לכתמלה לפתות יראש בחודש
 תמוז ולבדק אן בדעבו כפלא ב־ק אין למוש נרי״ש וכ״כ בדעת תירה ס״ק
' ל״ט)  ע״ז (ועיי בבו״ה צמת צ־ק החדשות ייי-גה״ק מיינאוייטש ז״ל חיו״ו ט
 ולי׳ בשטה קייס סק״ו ובמיתת אהרן כק״י ועי׳ בס׳ הייה זנח הסכ־די הג״ל
 שם סלי׳ י״ב נכי וכפוט כס י״י-ינ בד! ש־דפת גו״ט הדקות שמא נין כסמ
 צ-ציה שמיכייכ הראש ג יידיס מנלי כוס בדקי רש ס דה, אן נמצא ריס
 נמית שניס ע י׳ ש ועי׳ בייק״מ ס׳ק "א פכ׳ כצ״ע וטון ככתנו החחרוטס
 דב־ידש המוז כניח כיס מיס ה״כ מ־יע לא ׳נערך שוב לבדוק תח״כ בכל יש ר
 ואך נכקערהסהאסי• תת״כוכידאיל׳ י״נ דמ״ש יייחב־יס דאחרר״ח «ני א״צ
' ל״ט שיק ג׳)  •ינדיק ר״נ דאלי שנולדו לאתר חו־פ תמוז סי., ח״צ לבדוק עיי״כ(יפ״ל ט
 (לה) א״צ לכדק עביד׳ט יי״ש מי:״־ דכביש ריעותא לכ-י-ו צריך ל;דוק
 ועיין בכנה״ג בתהות ב״י את ייפ ועיי בכלחל גנוה ס״ק י״ו שהעלה דב־יעכד
 יש להקל יף כשלא בוק אף שהייבהייעותא כייסנבה ניאפה עיייש ועיי נהגזית
ן רעק״א ז״ל של ועכ״פ נהפ״מ יש להקל בלא בדק עיי״ש אנל נמ״ז ס״ק א  מ
 ג' כ׳ דאך בהכ״מ אץ להתיר מלא בדק וכיו! שזי' נהויעוהא שהיהה מ׳-מ&ת
 נואשה ויצאה זו הבהמה מי\וב עיי׳ פ ועיין כפ״ד ס״ק ה' (לו) לבתק

 ענאה״ט וע׳ נדנריט לילן בטי פחת״ז (ס״ק כ׳) שיבאחי מהם שלר המיס
 די״ה ככ ״יא מיס בטט יכולה הוי ריליתא יצריך לכהוח היאש ולנדוק אש
 אן בי נרם ובדיעבד ככנא בדק ימיח עייכה בכל ע׳ץ עיי״ש ועיי בס׳ זטר
 לאכייס (מהשי׳ ב מלא.דחן) נקו,פרש יוסף לטי זה שכ' נכס סה״ג מזרא״ן
׳ לידע בידי הבימה אס יפ ברחבה מיס א שלתוכיה פ״י שיתט  מנ,ת וז״ל ט
 מלל עפר על הצמר א על יעצם במקיס ימית ואס תשליכט טמן שיש מיס
 ;ראש ונק לא תוכל לסבול יפגר ותכליכט לאר! ויקצביס מדציס חת הבהמה
 ולס יש מיס ברמשה לא הוכצ ליליך כדרכה אלא היא הסננ בטבוב ו<כפלי,
 יניכלה כדחייה שעומר! בה קמח שכוכב כעיגול עכ״צ ולכ״ז ממילא היא ?ברואן
 בה סי׳ הללו צריך לכי״יח הרתש ל:־יק אתר מיס ומיי בשירן גטה ס׳׳ק י״ז
ס יע איס כנ תה יורד מנחיריו והוא מפטש תמיד וזה בא להס ט  פכי כיש מ
 לנלמיס ממיס כיש במיח אהילעיס יעיכ הוא מעטש תמיו וצדן לפתוח את
 מוחו בעמן כיכול ל:ווק ואש מכרו לגוי הראש שלם נראה להכשיר מכת ס״ס •לכ״ד
ה. עבאה״ס מ״ש מביש לה דעוהאפמנענעת  (וע״ל ס״ק ל״ט) (א) אחר ז
 ברחשה אסיר נמ־כיהברר ההיהר וכזי ופי׳ בסי בית אברהם נטי שאמ׳׳ז נשס״ז

 ס״ק

 דובי
 להקל טץ וסי ודאי סריסה נר״ש ועיי במנחה אהרן ס״ק ס' של שצריך ליזהר
' מגולה להקרוס עו  בלנין זה שלא לחלוח אף בנדטד ספק משהו אש ט

 שידע טדא שיתכסה הכל והכיטי יס' שלם עי״ש ועד״ק סק״ה.
' נ״ב מ״ש נערן זה נדן חצי כבש ץ עיו נשיית ט״ב נןגא חיו״ד ט ע  ו
 !^מלח עם פור נ' כבשים וחצי משאר נשלח למקום אתר עם הראש
 ו-מצא ט מיס והבשר שניילת כאן נתעיב עס שאר הבשר יחוו וגס נמלת
'  יחד עם אחוס והמורה רצה לגבב קולות מסעם והוי ספק טריפה ושמא ט
 המוח מקיף הריס והשיב ואין ונרי המורה נהיר! כ׳ מאמר שכל הפוסקים
 מעדכץ והרמ״א ויש״ן ומהר״מ לובלין והפריח והמנ״ש כל א' אסר מסעם
 אור ועכ״פ אץ טס א' מתיר ע״כ חלילה להקל וכי וגס א״ל ואט אלא ספק
 אטד ורבץ טון וטי חב וחאן את שאט מיט כאלו אט כיץ שבשעה
' א נסיע בנא  שטוני הספק איטר ננקום האחר שנשלת שם הראש ט
 ההפרוטה וגס נמליחה קשה לומר ק ושמא לא נגע החצי כנש הטריפה רק
 בהאיזיה לבו ע״כ מריך לדנא שכל הנשר והעופות והכלים שנהנבלו נהם
נדו יטיס וז״ל ומשמע כס ואף שהיי  אטדס עי״ש ועיי ביו אפדם שהביא ו
 הכ״מ וכטד יו״ס החמיר עכיל ועיי נדעה הורה סק״ת מה שפלסל בונד
 מיב״י בזה והעלה לדיא כן ואס מלחו נשר מכמה כבשים ביחד ואת״כ נמצא
 מיס בראש כנש א' וסכק מות מקיף הו נא ומדע הספק אT רמליחה יש להקל
 גש נהכסד קצת נקליכה ואס לא קלט וכשלו ק כשר אס לא טוע מקום
 יק1יפה וגם נטדל הסכק pדס שנתערב נרונ יש להקל ואס נמלת עם נשר
 פאט מיט יש להקל נינ״מ והעודר. מלוה וגס הנשר שאט מיט מוהר ע״י
 קל פה ואס לא קלט ו::לו יש להקל ג״כ ואס נמלת עם נשר שאט מיט ימיט
 יחד יש נההיר מי,׳ גס נלא הפ״מ והמקיל להתיר גס שאט מיט נהפ״מ
 לנד יש לו על מה לסמי־ ואס ספק שמא לא ננע ביבשר שנמלח עמו נכל

 גווני ש ל־קצ בקניכה גס בלא יס״מ עי״ש
 ועיין כשפיו םק״ו ״״פ לפנץ אס :הערב כנש שנלס בראשה עם נ׳ כבשים
 אחרים חו בתרי אי שייך לאסיר משים חהר״ל א ובר ש;מנץ כשלא
 ממנ האיטר קודם ::תערב עי׳ ש יעי' בדעת הורה מסיקי'עד ס״קי״ו שמאל
 יעל! כזה שנשמטו הרבה צא! במילין ונמכר הנשר כמעט לחב בני העיר
 ;ציריך בנר שור ואחיז נמצא יייס בראש כבש א׳ ולא ט׳ המות מקיף והקצב
 איי־ :אס היי הבשי בלס הי׳ מכי־י א זהו בשר מהכבש כנו המיס משא״כ
 עתה ובנן בא הקצ: ופא: אכ ייחיינ להודיע לקוני נכר שצי מזה וכ׳ דחס
 י\' טדע יטריטת בייקילין יליד רכבם שלס והי׳ א ית־ל־יטת יש להקל
ס נא יוי חהר״ל גי;״מ אכל אס טדע נ דכנכ כ1 י י  נהפ״יי עיי ביכול נ
 הטריפות לאחר ש ־הבה אין נהק; ותמיכה הי׳ אכי׳ גדולה אי בהמנולת
 שלימה הוי חהר״ל אני׳ נהכ׳יי אך מ״ד כלא י־יל מקודם כלל ופהה ההטרוטת
 נכל נהי העיר י״1 דממ׳ ניטיל ברוב אבי׳ בבל נ י נ״א ואף ד״־רננן לא
 בסל תניס דטי מהי״ל ד״יי בכה״ג יש להק1 ייניס דכל לכייב קידה פ ידע
 התערובות מרובת כ־י; ״*ך לדיס האחדים י: 0אטי בכה'י. בלא יי׳
 הערובות נצל ניקוי-ן יי־ס שנירשי יי״מ כיין ״נס בכי׳ ג יש יקי ין ׳;פרע
 דלא טדע מי • נחת באת־י-י י;'י־יך ולי ל־״׳יז יע״ל רכל כלא ט־ייח
; ׳תמיכה חי׳ לא ייקר חהריל מכל 1  כל המיח יש ציקל ילצייוף דלת ימק׳

 הלק יש ליבפיר נס מי שנתבשצ ניוילי י־ק־י־ית עי״ש
' ניככ׳ ני״יל יחשינה י •׳׳א מס r טישו׳? ת״-א כקי״א ט ' a ועיץ 
 בכבש אח־ יל'א אמר כה ״ס הי׳ פס בייית בחיכ! ה־יטייף בירא
; יא ה׳ נאינ, :ייא  וממי השני פכתישו ואמר 4ץ:־. שה׳ מי ש י־ייח אי
 טלאי פרסה רק שהיי כנץ ג־יכה ונרד ת הכבש רזי ילס נאי בבי יכ׳ דיא
־ א  מזו לגני חו מוקמיק יבי-מי ;חזקי, ייתר הייט ככיל־ המכתיש אייר :
 כשרה משאיכ בניד שהשר אמר פסח עליכ סכק עריכה נאר! האייר נ-יא
 ולא פרכה יומו דאין ספק נמציא מידי ודא ולח כ״ך נ ה לומר כיש ליכבפ
 חזקה היתר ועוד ומיס בראש וכדומה שאני כיון ;־החי1 מעכה ימפריף
 איתרע בזה חזקת כשרות ולא מוקמיק אחזקה הירד ע״כ כ' שיש נאסיי בתר
 הבשר שנמלת עמו עד בכיס עי״ש ודאתי בש׳ א' של ואף אס הבהייה
 יזלנת וגס עיר עליי ינ״ח דפ לה חזקה היתר אפ״ה טריכה מטעס היחנץ
ן מיל והעד שאמר עריכה ווא נאמן יותר מהעד שטייר שהוא א  של מ
 רק ספק טריפה ואין הנק מוציא מיד ודא עכ״ד ועי׳ בט״ת כתב ספר
 סיו״ו סי' פיב שהביא פיבלא באפ א' פס׳ צו עור כבשים וכחל ומכר



np יוחהדעה סעיף לא כ הלכות מחפות 
יק ארונא (0) ייטל (םא) להשליך «־*£ (0ב) * למכרו צירי (JD) נצא  (לח) זה (לט) מענ

 תשונה
 הכה בקרדום כמה ממיס לסייח הראש ונפתח הראש ולא טופ שוס דעוהא
 ואז׳״נ ביום השלישי מציא הלשון מן הראש ומליץ לשרס ונמצא הען שקצב עליו
 הראש מלוכלך כמו במעס מיס ואמר שלט דעהו לא הי׳ מנן מלוכלך ב״יס
 מקודס וטיאי יצאו המיס מן הראש אך אמר שלא ראה להדיא שיצא מהרחש
 והורה המורה להכשיר וקמו עליו עוררים והשיב שיפה הורה להכש ר מה וכ׳
' מיס מקידס על הען יש להכשיר ומה  ראשיי אוייר הקצב שכרי לו שלא ט
' שם מיס מקיים הר מצחא ילא רמיא פלי' דא-יש  שאמר הקצב נרי לי שלא ט
 ולא א־עתי' וכוי רכל דלא חדק ריעוהא בבהמה אמדק ושחטה הורדה
 וחליק שטי שם סיס על הנק ולא אדעהי' א מאחה ערן אחר באו המיס כס
 על הנק יכיץ ילא חזיק להדא שהמיס יוצאס מגוף הראש אן לחיש ועי:
 ורמק לומר שבא המיס ממר ראך לא ירגישו בהירס בשלה נסיצח יקיריה
׳ ,  יסתיחת הראש וטדא ממקיס אזר בא המיס על המן ומלתא ילא דרת ל1
 דאירש לא איעתי' עיי״ש ונרי בדעת תורה שם שהביאו וכ׳ ראן נ״מ ניבי״
 במ״ש דתולץ שט׳ הגרם על הלן ט אפי׳ טתנ שבא מהראש מ״מ במעט דיס
 כזה (ע״לם״ק כ״א וס״ק כ״ח) וט׳ ספק אס חסר מהמות ואא לבדק בלח״ה
 אן להחמיר דהוי סיס ואס מאן שחש־ מהמוח טדא תולץ להחמיר שהמיס
 מהמוח בא ואטד עיי״ש (ס) ויכיל להשליך הראש פיאהיט מ״ש
 דכשמנענטת בראשה אשורה עד שיתברר וטי ועי׳ בידוישי הגאן מהרא״ל צינן
 ז״ל בחידושיו להלטת טרימת בטי זה שבי ראם רא מקודם שהבהמה מנענעת
 נראשה רק שאח: חורה לנדאהה והרי היא ככל הנהמות ואנה ממנ&ה
 עוד אן להתמיד דלא ודישינן עוד שמת יש לה מיס כראשה טון רעתה אי.ה

 מתנפנפת נתרפאה אך לכהחלה נטן לבדק עיי״ש

ץ בשו״ח שטח יעקב חלק גימףסי׳ליח שכ' דאם נראה דעוחא דנע.יע ע  ו
 הראש גס החלב בחיי' אסורה עיי״ש ועיי בהגהוח הגרעק״א ז״ל בכ׳
ד שנענעה בראשה יניח י״ל ומותר בלא בדקה ואס מ א  דאס חיי הבהמה א
ד השחיטה שאן המוח מקיף המיס אס לא שהתה י״ב טוש בודא אסו־  א
 החלב מזמן י\עטע ואלך ואס שההה י״ב י1דש נראה דהחלב שקידש יניח ש־י
 ושלאחר יב״ח צ״ע סיי״ש ועי׳ במק״מ סקיי מיש בערן זה וכי ואן לטמוך בזת
 על שהיי' יב״ח כיא בשעהד״מ והס״מ עיי״ש ועיי בדעה מרה בכתיחתי לה״ס
 מן אח ה׳ מד מף אח י״ז מיש בערן זה ועי׳ מליון מהרש״א על הס־מ״ג
 במיז ס״ק ג' שכ' ובנמצא שאן המוח מיןף מרס אפיי שמזה יב״ח יש
' פ״א סק״ו  לאמר החלב למפרמ משעה דעוחא ואילך עיייש ועשפיו לקמן מ

 (מא) להשליך הראש או לסכרו עי׳ בס׳ מרת זבח (להרב מירחדיח
' ס״ס סעי' י״ב סכי ומדקדק לשון הרמ״א יהפי״ח  ז״ל) מערכת אח מ' מ
 והכנה״ג משמע דדוקא בכה״ג ולא אתי ליד הקלה סיחגלה הוכר שטי מיס
 וכוי מא ושריק להשליכה בלי פהיחה אבל למוכרה לישראל אסור ואפשר לבא
 ליד הקלה דאפשר שימצא בה מיס באפן המטריף והכשר כבר נמכר ונתבשל
 ונאנל ויט׳ חטמטח גמל עי* אס בא למוכרה לישראל צריך לטדקה חמלה
 יץיס מטרה הכשר וכי שק הקט שם בפירו הרברס הקומורס עיי״ש וכיוצא
 בזה כ׳ גס במט מנה מף ט׳ זה בו״ה אלא חיל וי\לסע״ד רכל שעחיד לעמיד
מ דבר מאס מא שיאכל מקידס שיוווע לו הובר וכוי אכל מ ד  פלמ פל ס
 בדבר פלא ייודע לו סוהר לאכול p ולא אמר מא וט׳ פיי״ס (סב) או
 לטברו לא״י עי׳ בס׳ ביה אברהם נפפ״ז סקיי שכ׳ שיש לו נקבלה מזקיט
׳ מורה להתיר ואן ן ז״ל ואס ארע שבא נכרי ואמר שט׳ סיס בראס ט א  מ
 נאמטת לנכרי פיי״ש ולסעניד פשוט מא ולא כללא מא והא קי״ל ולא
׳ ס״ז ספי׳ י״א דהיכא דמטמן לי׳ מהר  נכ״מ אן פדומ מהר וכמש״ל מ
 עדות מכרי אמי אט מסלפ״ת שוב ראתי נופת מרה מף ס׳ק פ״ו פכי
 בדן אס אמר הרועה אחר שחיטה לטשראנ נעל הצ# על כבש א׳ שהיתה מ:ע:,נ
 בראשה דלכארה נראה ראן מכרי נאמן אפי׳ להחמיר ומ״מ לדנא כ׳ דטון
 דהוי סילחא דעל״נ עיי בדקה אס יש נרס בראש דטדט שזה טרם מעטע
 וקיייל תאמן נמסלת״ת אף להקל ונמ״ש הש״ך סי׳ ל״מ ©ף ס״ק ב׳ ומכ״ש
' שאח״ז נפת״ש מ  ולהחמיר ונאמן ובמס נמלחא ואכא לבדד עיי״ש (וע״ל נ
 במף המי ובדנדט שס ס״ק נ״י) ־ (מנ) בלא פתיחה עבאה״ט מיש
' שלם ועיי מזה בדבריט נפיל  מהמה״ג ממלא ליחה מצאה מהקרן והעצם ט
 במי הקורס (סיה כ״ז) ובמי זה (ס״ק ניב) ופי׳ נופת מרה ס״ק ס״ז מיש
 לפרן אס נמצא ליחה יוצא מהקרן אס צריך בדקה מדנא ואס הבדקה מעכבת

 נדעגי

 ודכי
ח שאן יכולים למסור פל רגליהם מ  סיק ס״ז שכ׳ בשס הס׳ ויש שיש נדר מ
 וכשמומד מסבב בראשו וטפל יש לאסרן דחיישיק לפיס בראשן פיייש ופי׳ בשו״ח
 מסויד הניינא מ׳ ה׳ שנשאל בהרנגול שהי׳ דרכו למוח מבב ומלך בעיגול
 במרוצה כמס פטמים וט׳ השש שמא מא ממלי שנקרא מרנדייל והשויב דשם
 המר העוף נאמרו ראן חשש למיס בראש אלא מתנענעת בראשה אבל לא
 כפסקפת א״פ וכמו מש כמה כבשים שאנס מנמנמים רק שמקיפים במקומם ולא
 רצים במרוצה ול ולדממ אן הדבר ברור ל* להמיר בזה ואף שבספרים
 אהא שהנו׳ שיש לה מיס כראשה מא שהיא מנמנפח כראשה וצא מכרמי מ
 שהיא מקפח אח מצמה מ״מ יש למש אלי כעח סחט הםנעייס ואן דרכס
 של הנט״ח שיש להם מלי זה להיות מנענעים בראשס רק להקיף ועכ״ס מיד
 ספק פריסה לא נפקא ומים שצריך לשאל זאח לאנשים הבקאס נדנר הזה אס
ע (ופיל במי שאו״ז ס״ק נ״ג) וראחי א  כעס דרכס לנמנע א להקיף עיייש ב
ן הטוהו״ד שם אס טונחו מקא ברדק דדי' א  בספר א שנסחסק בטונח מ
׳ מד באפשרי לבדק אס יש שם מיס וסיכ כ׳ בזה לשאל  שנאיר הראפ ולא ט
׳ יכול לראח אס יש סס מיס ואס אן שס ' הראפ לפניו ט  לבקיאס ואש ט
' מנשיר אף בלא שאלח בקיאס ראן זה מקרי טרנד״ל אך מוברמ  מיס ט
< פהי' הראפ לפניו אס״ה  שם אן הכרע ק דלמ מראה מדבריו שם משמע ̂ד
 לא טי טרק לראח אם ע שם נרם ואפשר טון דזה מקרי דעוהא אן או
 נקיאס נבדקה בסוף(כלל סיק לז) ומיס נציע סלד אמנם בגוף דכד
 הטוסו״ד הלל עיי בסי מנח מרה סיק י*ז שהניא וכי תליש שלא נמצא
 במםקיס p כשמנענעח כראשה ולא נזהר בובדהס דגסכשמקפח א״ע מי מ׳
 למס בראש ז״א ט הדבר מבואר בדמש״א פרק א״פ מי י״א שב׳ ק להדא
 חיל אבל טכא ואיכא דסוחא ונטי' טחה ממממש בראשה א מלכח סביב
ק לבדק הראש ואס לא פריסה מכיל ד  סביב כורך הנהמוח שמיס בראשה צ
ס הסיבוב ממיר סל מיס שבראש וגס הביא מובד הזכור לאברהם  הרי מ
׳  שהנאהי לנדל(נסיק הקמזש) של ג״כ דכשמסנבח א׳ע סניב סביב מי מ
 למיס בראש וצריך לבדק בין בבהמה ונץ נעוף ימיייש מד נסיק שאח׳׳ז של
 ולפעמים מזומן שהעוף מחיק ראמ לאזריי במיקום ומלךואכלקואן מחזירו
ח שאמדס שעי״ז מזדמן ק ובדקתי כמה ספמיס ונא נמצא ט  כלל דש כמה מ
 סיס בראש ולא מס דעותא והכשרהי ולק אף שנק לבדק לכחחצה מ״מ אס
 יאבד בלא בדיך יש להמר עכ״ל (לח) זה עבאהיס מ״ש מהניח
 ממצא סיס ולא טופ מאיה כבש יש לבדק במס השורה וט׳ ועיי נמה״נ
' של שכן המנהג בשאליטק״י ב וטי' בשלחן גנוה ממיש נ  בהגהה ב״י אח ל
 לסר הרברס ושם וק נמצא בס׳ ישן כחיי למרוח ק עיי״ש וטי' במחזיק כרכה
 אח ל שהביא ג״כ עדוח גאון א' המעיד מדבר שאליטק׳׳י שעבת עובדא פ״פ
׳ זה להמיר ימים המחיב יטין דק פשטה ההוראה  מראה זי יסמט על מ
 בכל האץ פ״כ המקיל לא הפמד נרי! שש . •פי׳ נחכמח אום כלל
 פ״י שמיי ^א שב׳ ובנזקים הפ״מ אס מא גברא שמטר נעצמו שלא יפפה
ף הראש לציאר של א' מהכבשים ינמצא החתיכה  בומייטח יש להסיר יכן אס מן
 חמה ממש ומטינח יפה «ל״1 יש לסמיך פ*ז להמר האחדה יבלבו שיהי' ממן
 בונר רכניף b הנקיאס שלא יבא ליד פפיח חיי מיי״ש יסשס״ד מרי של
 ואן למיון לההיר נרי מדקה של הניח אלא ממירב מ־ בחרי ילה טרפ
 האמר אלא לאחר התטריטח * יש לצרף סברה הניח להמר טין ומהיח

 בלא״ה מא בסל אבל מהערב רק חו נחו אן למק־ על הניח להחיר עיייש
 (לט) דססכיגן ארובא עבא^ט מיש במקום שאין דעוחא וט׳ ילערן אס
׳ באפן האמר עי׳ בעקרי הד׳׳ע של  נמצא מיס בראש ולא נבדק אס ט
' קייח של דסיכא תמצא מיס בראש ונאבד ולא נבדק  בשס השי' אהל יעקב מ
' המיח מקיף יש להקל משים דמי ס״ס יהסמדר מאבד ממינם של ישראל  אס ט
 ועיי״ש עוז בכתב בשם המי אהל מקף נמינדא שלקח ראש כנש במקו לין
ן לסליא המוח ואז׳׳נ הניא המוח לפני טוקיס ח  והביא לניהו והכה עלמ מ
ן ראה מעט מיס בערך ח  ולא רא ט דעוהא ואמר יקנה שבשעה שהכה מ
 כף ונכר הסט מהכשר לשנת ושמחין סואץ והס״מ והסכימו כסה רנרס
 להכשיר עיי׳?ן ועיי בדעת תירה סיק י' שהביא דבריהם יל דבנמצא רק מעם
 מיס כעין אזה סימה והמיס כעין לובן ביצה א כמיס חלוקים וריק צלול יש
 להקל בסשיסיח טכא והיי ספק שמא לא חסר מהמוח נרי״ש בארך (וע״ל
׳ מיי גמיבדא  סיק כיא וס״ק כיח) ועיי נשו״ח פיסויו הרינא בקרא מ
 שהי׳ נמקילץ שנשחטו פז ומש ונמכר הנשר ונשפה ההפשס וחחיכח האנדס



 יורה דעה סעיף לא ב ג הלכות טריפות
ם (סד) נמצא חולעת בקרום המוח (מה) והמוח קיים (טו) ואין בקרום התחתון א ' * (י״״): ג ״  (ה) *
ם (טח) ולא קורט דם בשרה "דש טי שאומר שאין אנו בקיאק בבדיקה (י)(מט) וטריפה ש  (מז) ח

ם ט ת  (י) (נ) (וסי (נא) נ«0 (נב) אבל (ננ) ax נמצא דדן לסדרה בנון ב

 היטכ
 לסייר האחדת ניס טף ס׳ קיא ונס״ז נ׳ שאץ כלאי זה להסיר עליז pee מריטת
 ע״ש שנן׳ קיא ׳סודס שלקיז טר מקצנ שנד פנמס יץדס שנודע לק שנהמה
 היה לה ניס נמויזה ואח׳׳ג כשנודע לסם היו מחדרים סנשר ואי מק לא רצס לסיזדר
 נטענה שהוא *מר שהקרום היה מקיף ילינך הנשר כשר הורה נחשונח נ״ש ס׳
 ס״ו שח״ניס לכלותו מאחר שאץ היין נדור לכל וצריו שאלה לחנם עיש (ו) ועריסה

 ונתב נש״ן ולא ימי לתולעים ממצא על הריאס לקק סימן ליו ס״ה ושאר החס
 להתפ א״א צמצמת צניןנ מתיך פרדת סדאה שמרחפת תפיל נצי הפסק נשמח חיה
 וק נקורקנן ס״ס מ״נז לקרונזיו קשים יענים לא ח״שיק שמחיים נקט נטא״נ נקרוס
 המוח (ז) והכי נהוג ונתנ סש׳f אשי׳ נהססל מלזנס ומסרש״ל מייד א0 לא נמצא

 תשובה
 א׳ (נ) והכי נהוג ענאה״ס ועיין נכנה/ נהגהות ניי אמ ft שכתב
 מהדמש״א דנהפ״מ יש לסמוך על המהרש״ל להקל עיי״ש ועיין נשלתן גטה ס״ק
 כ״א שכ׳ וז״ל ואי לא מסהפינא דלא ליקרי ל׳ יוסף שדיא אני טיחי מסכים
 והולך למעפה כדבר המהדפ״^ ודברו טובים ונטניס וראויים לאומרם וט׳ אצא
 פק נהגו להטריף ואין בי כח למצוק על המנהג אע״פ שהוא סמרא נלהי
 טעם עכ״ל ועי׳ בל״י והב״ם סק״ז ואxיס אפי׳ בהפ״מ אפי׳ לא נמצא
 כלל טס רוסס לא בקרוס העליון וצא בקרוס התתתון עיי״ס ועי׳ סר״ת
 טף סק״ח שכתב דב-מצא התולע בין קרוס לגנגולת ואץ רושם בקרומים
 לא בעל ון ולא בתחתון כפרה דטלי האי לא מהזקיק דעותא טון דגס ברקב
 ^עליץ לחיו כשר להמתבר עיי״ש אלס דעת הפרי מאר ס״ק ז׳ מא ואפילו
 נמצא ההולע נץ קרוס העליץ לגנגולח טריפה בכ״מ עיי״ש ילסמש״ל (סק״ס)
 להחמיר בניקב קרוס העליון חט׳ בהפ״מ בורא בחר והעיקר כהפרי סאר
 להחמיר ומה בועת תורה ס׳ק י״ט מצוד להקל בזה משוס ומצא בס׳ ומם״א
 שפסק לדנא כוננת טש״ש וכ׳ והמקיל בהפ״מ יש לו על מה לסמוך עיי״ש
 אמנם מה וברי הומש״א הביא הכנה״ג מ״ל אכנ טון שאנו רואן לההב״ם והסר״ח
 שככ״מ הביא וברי הכנה״ג ונא השמיטו וכריו ובהב להחמיר בזה כנ״ל משמע
 מובריהס ולא ס״ל טהיה ועי׳ במק״מ ס׳ק פיו שכ׳ וכן משמע מהטסקיס
 כדברי הפד מאר עיי״ש וצ״ע • (נא) גהוג מי׳ בניה יצחק בעמודי זהב
 ס׳ק י״א שב׳ דלפנץ בדיך. דט שוה למיס בראש שא״צ לפתות הראש לבדוק
 אחר ההולעיס ואפי׳ במדש תמוז ואב ששטחי מלפיס בראו הכבשים אפיה
 מוכp הראו שלם ננכרי יממכין על הרוג ואן מששץ (ופי׳ בדבריט לעיל
 ש״ק ל״נ וליד) (נב) אבי1 אם נםזיא עי׳ בבית יצחק שס שכ׳ ולפטמיס
 כשסחכץ הקדרים נמצא נשורשס מלפיס יש להכשיר נבדקה דטיט לבחק
 העצם אס אט נקב במקום ההולע וגס אס אן שס מלעיס נקדירס סמוך
 לקרוס דפ להכשיר אפילו בלא בדקת הקרוס טץ רמדאן הדבדס שלא היה
 ההולע מל המוח כלל דכיון דהעצס הוא פלס ולא מקב לחלל אמדנן והמלע
 בא מן הליחה שבקרן אבל אס נמצא שהעצם שבקדירה סס התה הקרן קוב
ב שם העצם וקרום המוח סמוך למנצס יש למש להקדוס  יש להטריף דכיון דנ̂י

(f וטיל בטי מץדס ס״ק כ) ואן אט בקיאץ בבדקח הקרוס עיי״ש 
 (ננ) אם נמצא עי׳ בשו״ה מרח חסו הספרדי מ׳ י״ג בעובדא שארע
 לפרו בראו הכבש שנמצא לאור הבימל בהמרק פטה בה הולעה והדני ידע
 שיצא דרך נחידו ויש חשש שמא רקב קרוס של מוח והכשיר ואפילו להמסדכיס
 בהילעה ממצא במוח לא אמרי אלא כשהוא ממש במוח משא״כ בניד שנמצה
 כעת חון מהמות אן רי שהמטיר להטריף וכעין מיש ההה״ד להכשיר גנמצא
 בחוטם עיי״ש והביא כשלחן גטה ס״ק כ״כ ממדש ה' וכי שלכרי היה ג״כ
 עובדא סי בראו עז מבושלה והחס העץ נמצא תולעת א׳ והכשיר סכל טיי״ש
 ועי׳ בס׳ דעה הורה ס״ק כ״א מ׳ע לענץ היכא דבשלו כבש עס מסס נמצא
 תולעת בחסב וכ׳ ואס חץ ידוע שבא מהראש ויש להלוס שטה בקדירה א
 במיס אן להטייף ואמדיק כאן נמצא בא מה אגן אס ידופ שבא מהראש רק
 שיש ספק אס היה במוח א במסס אס בדקו הקרומים ואץ בהם חשס וריעותמ
 כלל יס להקל גס בלא הפ״מ ואס לא בדקו הקרומים א שאיא לנמק
 טריפה ואס נמצא ההולמ בראש ונקט הקרומים מי ודא סדיסה ואן
 לחלום דלאז״ש ניקב אף וליכא יךרט וס וההולמ המג פויין בשעה גימל אך
 אש נתערב בתערוטת הרבה כבשים פלמים ק להקצ בהם״מ וכבש ete לא

 מי

 באר הגולה

 יניט ווננאל וכ״כ
 המייכי נ5מ ומהא
 יני׳ון גני ניעיש
-ף ליי וכ נ סיקח
 •׳ החמת היש 0"

 באר
 (ה) פתיחה וני נשיך וטיט לוקא נמקוס שאין דעותא לשנינו ואס יש דעותא מק
 שווינל״ל שח 1 עת נדאשה אטר על טתנרר ההיתר נסחיחיז ראשה ס׳׳ז ועכשיו ט«ץ
 שנחולש תמוז שלא לפתוח שום ראש ק הייץת ננון נל״ס ועלאיס מטס ישרוד ניס
 מים וא״א לחהר נפיזיחת! אס יהיו מטסק אס לא לכך סמטק ארונא בה* פעם
 א׳ נא לפרט ראש מן צאן ונעץ ליחה הימה יוצאה ק הראש אצל הקרן וחתנט
 יראש ויסרט המוח ק הראש והיה העצם שלם והכשרט ני הליחה לא נא אלא ק
 פורש כקק מה״נ נשם רש״צ אס נמצא מיס נראפ כנש א׳ דמיסרפא ניה וצא
ט שצמצא ט ניס  טלע מאיזה כנש יוא ס לנמק מזע השלדה של נשים לכל נ
 נמח שגראש יה״ ניס נמס ממשך מהמוח לשלרה וחולין שהראש מא מאחו בנש

 דרכי
 בדעבד וכ׳ שרק לכחחלה צרך לבדק בראש ובמוח אבל בדפבו בלא בדק

 יב להקל עיי׳ ש
 םעיןס נ(מדי) גםצא תורעת בקרום הסוה עי׳ מיי מאר ס״ק ז' שנסשכק
 כשגיבל הולע ממוח עצמו א סי כחסר ומר א כנהמסמס א כא״י
ד וסדפה ע״״ש ועהב׳ע סק״ו שכ׳ ואן חשש כפגכלו התילעיס נ  לעמיו מחמה ט
 מהמוח דאין צטטף על הטדטח דנפ״ס לא אמרו רק מייכה ומיסמסה
 וע״״ש עוד של דמ״פ הציד דבנמצא סלע בתיך המות עריסה אבי׳ לא נמצא
 דעיתא בקרומים לא קאמר רק כםאץ המוח מקיט אבל אס המית מקיט
 מכל צד יפ להתיר בהכ״מ אס אן התולע מגולה לקחם עיי״פ ועמ״ז נטף
 ט׳ זה שהביא ובדו ויניס בצ״ע לדנא עיי״ש וע ׳ ניק״ז ס״ק י״ב מ״ש בזה
 יעי' בפ׳ע ההרא טף ט׳ זז פכסק לאמר אף בנמצא בתוך המות ודלא
 כהתכ״פ שפקיל והביא רט׳ מפ״ס עי ״ש ועי׳ בשי״ת צמח צדק התושית תיו״ו
 ט׳ כ״א מ״ש בע,ץ זה והעלה לדנא דהממך להקל בכ״מ פנמצא התולש במוח
 ואף בנמ,א הסלע כמוך לקיום ממש וק בץ הקרומים ואץ סס חפש דמוהא
! מהרא״ל ציק ז״ל בתיוושיו ליו״ד א  בקרוס צא הפסיו ע״״פ באריטה וכ״כ מ
 בטי זה עיי״ש (מה) והםוח קיים עי׳ מק״מ ס׳ק י״ב שמיח בצ״פ לשון
ק בא רק צערן הקרומים  המחבר במי ש והמוח קייס דמה כ״מ בהמוח והא ו
טי  וכ׳ ד״צ ואס יפ ריעיהא במוח גוט' מעיד פתוצע רקב הקרוס ממעו
 וגס צדק ׳"צ וטי ודא טריפה ומיס בצ״ע עיי״ש (בז) ואין בקרום
 התחתון עי׳ חגורת שמואל ס״ק ז׳ פמהמה על זקיר הלםפ ז״צ בזה דפסק
 צעיל סעיף א׳ ושלא בהכ״מ יש לאמר אפי׳ ברקב קרוס העליון לבו ונא
 כתב בצפוט ואין בקרוס התחתון חכם וט׳ מפמע ובקרום העליון צא אכפת
 לן וכ׳ כדבריו הס שלא כדקדוק עיי״ש ולפענ״ד פשוט מא והרמ״א שלא מיה
 כא! בלום אף דטדא לכי מש״ל בסעיף א׳ להתמיד ברקכ אף העליון לבד
 פנא במקיס הכ׳מ גס כי? אסור שלא בהכימ ברקב העליון אף שההחתץשלס
 י״ל משום פשמך עצמו על מפ״ל במ1 ך א׳ ופפיפ סא דלהרמ״א צדט! לבדוק
 באןהב״מגס בקרום העציץ אס לא ניקב (יעש״ך ופפ״ד סק״ח ונם״ע מהרפ״ז
 ז״ל ס״ק י״ב ובפלהי ס׳ק ה׳ ובפניה חיים ס״ק סי) ולפייש״ל(ס״קס׳) מהם׳
 פרי ען הרעת כס״י ומהרב מנתת אהרן להח־ייר בניק: יעליץ חף בהס״מ
 נס בזה חמיר אף בהפ״מ (מז! רושם וה״ה אס יפ פס כעין צלקת
 טריפה מק״מ סיק י״ג(ועי׳ מי׳ פאח״ז ס״ק וי) (מח) ולא קורט דם

 עיי סלמ מף המי של ובנמצא נקב בלי קורט וס פפיטא פהוא כסר ואמד׳
 לאיו״ש מרש עיייש אלם יעיין בב״ח וברדיפה ובסר״ח ס״ק ח׳ ובהכ״ש ס״ק
 ז׳ ובשכ״ו ס״ק ז׳ ונשמר המיס ס״ק ח׳ פכי ולטלי ענמא אף מס לא נמצא
 שוס קורס דס צריך לבדוק אס אין שס נקנ וכשיש נקנ אפילו נלי שוס קורס
 דם סדפה עיייפ ונראה מונדהס ואף אס נוקו הקרומים ורא פאן פס רוכס
 ולא יץרס דס כל שלא בדקו אס לא נ קב משט טריפה דמי כלא ננדק כלל
׳ קיו שנשא בעובדא שאשה א׳ קצבה ראש של כבש  ופי׳ במיה מולח יצחק ט
 ולאחר שטלטלה הראש ממקום למקום וגס שתהה הדבר טק־ ר' א ה׳ שטות
 מצאה בהמות מלעת מתה וכי דש להקל וטץ שטלטלה הראש מנוקים למקיס
 ונשתהה הרבה יש להלומ מפל ממקום אתר ובפרט כיץ שבימי קקישטהזטביס
 במקולץ שורכס לפרוח על הבשר ושוקצץ הבשר ובמקום עקיצהן כימיה מכף
 סנע וטדא יש להלות בזה עיי?) באר־טת (מט) וטריפה עי׳ ב״ח מף
׳ זה פל דאין הילוק גוץ זה נין במיה לעוף עי״ש ועיי במורח שמואל ס״ק  ט
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 כשרה
 היטב

 הנסח מני הכילי

ה (ם) ונק־בתו במשהו ומשם ואילך נידק ל ניתן כמו ל כ ך הקדירה עד הפולין והפולין (־0 ב  בתו
ט (י) השחרה :  (סא) כחו

ב p מכה בחוט השדרה ובו ח' סעיפים  ל

ל המוח כ ת המוח (ד) טריפה אף על פי ש ב היקף (נ) עור דחופה א ט השדרה "שנפסק (כ) רו  א (א) ת
סדק נ ' ה) ל המוח שבפנים (־)כשר : ב ( ק כ ס פ נ ב העור אף על £י ש )קיים ואם לא נפסק ח  (א

ט ־ א  (ו) העור (י) ל
 באר
 ויושם לא מליין ולא נהחחון (ח) מעולם וכחנ נני״ז ואע״נ דפי החולש לגני חון
 ונראץ היני׳ס *״ה על המוח נשי דשמא נתהפך ולא הניע שם משלם ואת׳׳ל שהיה
 שם שמא צא רקב הקרוס והר ס״ס נדהו *ן להתיר אלא לאחר מדקה רלא עייף
 ממחע ש״יצא נחלל הטף נטמן נ״א יאינא נמ* שם ס״ס ואף פס לחלק מ״מ נכון
 ל.ז1ק נקיוס מאחר שיש לעמוד על הנימי ויש נא! חיא לנףטתא (ס) נבלל פי׳

 דרכי
 הוי חהר״ל מיי״ש כאירך (נד) בחוטם אפילו סמוך ממש נהמות ש״ע

 החטא ס״ק י״ד ופי׳ בשלחן גנוה ס״ק כ״כ בד׳׳ה נשאל (נה) לפוח
 ענאה״ט מ״ש מהסיז כצריך ל:חק עכ״ס יעי׳ כר״מ ס״ק ס׳ שכ׳ ממשמעות
 הפוסקים ראם אין רואי! שוס ריעוחא כקרוס ולא שוס קירפ דם א״צ לנדוק
 בקרוס כלל עיייש אך כפרי תואר ס״ק י׳ השיג עיייו והעלה ואפילו אי! רואין
 שוס ריעותא וק״ד צריך נדיקת הקרוס אס הוא שלם ואץ כו שוס ריעותא או
 ק״ד עיי״ש ועי׳ נשער המיס ס״ק ס׳ ונמ״ו ס״ק ד' בכ׳ דרך יכרעה ואס
 נאבד קוים הכדקה יש להכשיר ירק כדאיתא לפנינו ראוי ליחמיר להצריך בדקה
 אכל שא״א לנדק יש להשיר עיי״ש ועי׳ נסי תורת זנח (הספרדי) מערכת
׳ ס״ס סעיף כ״ג שכ׳ והט נקסיק עיי״ש ועי׳ נדעת הורה ס״ק  אות מ׳ ט
 כ׳ מיש כענין זה יהעלה לדנא ראם נמצא יהולפ בפיו לצד וזן צדך לכדק

 הקרומים אבל אס נמצא שטו מא נצר פנים א״צ לכדק כלל עיייש
 (נו) מעילם עכאהיס יעשס״ד ס״ק מ׳ יכם׳ רכיד הזהכ כהלכה ברירה ס״ק

 (י) השררה טי ו קינת קרומי נריט מהמה ונעוף יש ג״כ נ'
 טלי, הללו

ב (א) קייס וכוזנ נשיך ולא משרפ ן מקניס שמוכיס זה לזה נהיקף ונציחף  ל
 חט נמו ננרנרמ אלא דוקא ניכה־, רוט במקום א׳ ופר״יו נחג והעיקר ל־עדף

 נרו נגמרת (מהימ״ע) (נ) נשי 1־ש.ס דפסיקת למוח לא ״עלה ולא !זרו

 תיםובה
 בטעם פל זקט הרג זצ״ל פישמיס בפ״ע פלו דבר התב״ש הנ״ל ט רבד
 ההב״ש צ״ע יהעיקי ליק1 נזה עי׳פ יעי׳ נינהה צבי לצדק בגליון סייד מ״ש
 ע״ד ההב״ש בזה וכי דת דגכ יתבייש נא קאמר כאן להחמיר בזה כ״כ רק
 כש־וא באותו הטבעת ובאותו חייייא אבל מחו,יא לתוליא י״ל דנם ההנ״ש מודה
 דלא מ-טרף והנימ בצ״ע עי״ש ועי׳ עוד מזה בד״ק שם שכ׳ דממצוי כחוט
 בליטות קסטת מטקכיס אי! למש להו לצירוף לח: היקפו כי ק רביתייהו
 עי״ש (נ) עור החוסר, את הסיח עי׳ פפ״ר סק״כ שכ׳ ח״ל ודע דנכשק
 העור הייני מטצפ לריב חל1ו היא דפדפה עכ״ל יעי׳ בס׳ דרך החיים לקמן
׳ נ״ו באמצע אות א' פכי דדוקא שנפסק לגמד עד המות פבפרס אבל תס  ט
 לא נפסק לגמרי ולא נהכייפ לפטס לסך המוח י,פאר עוד קרוס p מהעיר
 עוד מחיבר אעפ״י ש-קרע חב עוביו של העיר שר עי״ש (ד) טריפה

 עד״ק שם מ״ש בנמצא כעי! גבשישית במם אס יש למש שהי׳ קרע יסא כפין
 קרוס שעלה מחמת מכה ומצדד ליקל כי p הוא רגיל להמת במס בחכתי
 טוכא טי״ש וכמס דכש״ראה לעיני המירה שמא כעין צלקת טדאי דש להטריף

 (ועי׳ בטי הקודם ס״ק מ״ז)
 סעיף ב (ה) נסדק העור וכ״ש ניק: לרהט עו חצמ שמא שר שלחן
 גטה ס״ק כ׳ ועי׳ כו״ק ס״ק כ׳ ובמק׳׳מ ס״ק נ באמצע הדיטר
 שכ׳ ואס נמצא קלקול א פיטק נהחוש אף שאיט כיוב היקט יש להחמיר
 ויש למש שהי׳ נכסק מתר והנדא חא״כ יש לתלות הריעיהא לאח׳׳ש א שע״י
 מפמיפ הכדקה לפרק מדליית זה מזה נפסק קצת המט בכה׳!ג יש להקל
 עי״ש (ו) העור עבאה״ט מ׳£ מהבה״י יהפר״ת בק״א כנמצא מט הפדרה
' מיג ׳ מיו ס״ק י׳׳ז מערן זה יעי׳ כתכ״ש ליןכין ט  שוזר יעי׳ כפר״ח לקני! ט
 ש״ק ו׳ שהביא ובד הכה״י והכר׳יח כזה והפיג עליהם והעלה לדנא ואפי׳
 אין שוס דעוהא ואי! טס ליץתא לח כעיר החוט ולא כהמוח כלל אפ״ה
 אסיר דשיטי מראה גדוא נחפכ ככה״ג ללקותא וסדכה עי״ש ועירי ס״ק ג׳
׳ מ״ג כמ״ז ס״ק ה׳ שכ׳ כזה לדנא  שהניא דבדהס בזה ועי׳ בדבדי להלן ט
 דמיטי מראה מס קצת לקיתא אף דמשוס הלקותא לבד בלתי השיטי מדאה
 טיט מתיק מ״מ בציחף המראה אוסרן יהיכא שיש מטי מראה נרמ־א בלי
 מס לכןהא המנהג להכשיר ואס יש מראה שחור ולקומא מא איט *מר לא
 אימר ולא טהר עי״ש ועי׳ בשו״ח חסו לאכרהם חיו״ד מ׳ כ״ד שמכשיר אף
 במס שמר עי״ש ועי׳ בט״ב קמא מו״ו סי׳ י׳?ג ימי׳ במחזיק ברכה כאן אוח
 א׳ של וריב האיזרוטס מקילץ יק המנמ טי״ש אמנם מו״ח שנרא״פ ביןה״ר
 למי ל״ח אח כיא כ׳ שהט׳׳ב בעצמי הזר בי ימסיק להמיר בזה עי״ש יעי׳
 בלטשי שרו מ׳ ס״י מף דן נ׳ ישער המיס סיק ג׳ יעי׳ בס׳ עחגיח הבושס
 אוח ג׳ מיש בענץ זה והכריע להקל בזה וכי ושאין שס רק שיטי מראה
 גדוא אמ׳ שהיא מראה שמר אין לאכזר עי״ש (ומי׳ ויק לעיל מ ל״א סק׳יא
 וכוגריט לטיל שס ס״ק ט׳׳ז ובטי זה להלן ס״ק ס״ז) (ז) לארגו עבאה״ס
 שס בסליגתת הפ״ך והפריח בולא נשהייר לא *נמלה ולא למסה יעי, כשרי
 מאי ס״ק ב׳ שפמן לדנא כהש״ך להקל וכן הסטס ההב׳£ ס״ק ב׳ ודלא
 כהסר״ח עי״ש ועי׳ בחגורה שמואל ס״ק א׳ ולאמי שהביא דברי הפריח הסמ
י עייש יעי׳ בס׳ מזמור לחד(מהגאץ מ  ל שאן טדו להכריע לדנא והבוחר י

 י*

 ט׳ וכמק״מ סיק ט״ז שכחנו ואס בדקי הקרימיס יטזצא דעוהא עון קרס
 דם יטיצא אפילו בקרוס המליץ לבו אפי׳ נמצא ההולע חץ לקדרה אס ט

ן טייבה עיי״ש  התילע סא לצד מ
 כעיף ד (נז) כסי ב׳ פולין ל בס׳ ערך השלק הקטן מוסס מחדש
 במדושיי למ״ו בסעיף זה והב׳ מלץ הס הב׳ עיקציס
 הצוממיס והיוצאס מהמוח שבאזרי הראש סמוך ליעורף וט׳ ימשס מצא ועובר
 ורך מקבים שבמלייח השורה המיח שבשדרה עיי׳£ (נח) ב׳ פולין עכאה״נ
ו מיש בזה ועיי  ובאה״ס וגס בעוף יש מלץ הללו ועי׳ שלק גטה ש״ק ל
 בס׳ הליכות עולם בנתיבות ההוראה בסעיף זה שהביא בשם הא״ז וווקא בעוף הס
 גחלים רק כטל ן א:ל בבהמה הס גדלים מהר מפילץ עיי״ש (נט) מה שיש
 מהמה בתוך הקדירה יט׳ עכאה״ס יעשפ״ו סק״ס דר״ל והמית סיפ פס
 במקום ההוא יש לו דן מוח שבהראש שנקיכת הקרוס שס אכי׳ כמשהו טריפה
 עיי״ס ועי׳ בדבדט לעיל(ס״ק אי) פהבאהי רבד התפארת נמשה וגמקיס
 ההוא אן על המות כ׳ קחמיש כמו על המוח !מכל הראפ ט אן שס רק
 קחס התחתין לבד יבזה אט׳ לא ניקב רק זה התחתון לכד לכ״ע סדפה כמשהו
מ׳ שאחיו ס״ק זי) (ם) מקיבתו בםשוז עש״ך ישס״ו דס נ נ ו  ע״״ש(יטי׳ נ

ח הקרים שבמלץ מא נמשסי (סא) כחוט השדרה ג »  סק״י דר״ל ו
 גיבאה״ס יר״ל חבל לא בהמוח עצמו דאן מסל בזה בחסר כיש כמי במות רק

ט שפ f ס״ק י׳  בהסד ח
 סעיף א (א) חוט השדרה p בהמה שמלוה בשני גבץ א בבי שוחת
׳ י״ג ועי׳ מק״מ מן״ה של דכשטנו בפמקח החוט  מיל מף מ
 טדפה יהכיא לזה ראי מש״ס מלין דף י״א עי״ש. (ב) רוב היקף עבאה״ט
 מ״ש מהש״ך והמקיז יפט׳ע של לדנא כהפר״ח רלא כהב״ח יהש״ך טי״ש
 יכ״כ ההב״ש פרק א' יהפרי היא־ ס״ק א׳ ראם אן בץ נקב לנקב כמלא קב
 גס השלם שבימהם מצסרף לחג ועי״ש גחג׳£ של דאף שיש נקנ אחי־ למעלה
 וכקב א׳ למסה כל שסם במקף שזה לפרס חה לאזר מיסרק לחב עי״ש
ק ס״ק א שכסג שצ״ט בכה״ג א הר טריפה ודא א p ספק סריכה  יפי׳ מי
 מי׳ש(ועשס״ד סיק אי) ומיי בס׳ צמח צדק מזוש בביאה לש״ך ס״ק ב׳ מיש



 יורה דעה סעיף לב כ חלכות טריפות
, (ח) יובן(מ) אם (א)(י) נשברה (יא) השדדה ד ש  (0 כ

 באי״ הטלה

 באר היטב פתחי תשובה
ר פמה אם מוס קץם מרם מפשה הים  (ג) פשרה אשילי לשגרה השלדה וחג 0
 לפר חמי יי>א שטה *1 השלדה שיור מחחצס יעל טף יסיח שנפרם 9« יךס

 ולא היה ני שים דעיחא אחריו והתיחהי ללא מלט ;דנו מראה לפעל מ1פ השלדה
 יל״א האי שתר אלוס הוא אצא שצקס עיץ נס״• ינחנ המ־״יו נקיא רפס הוח

 טין שאץ כאן ליקי׳ מחמי! השיט• ישיגר מראה לחול אט פיסל אצא נריאס וטליא
 אק אס הסיר לקר מחמת השיט• מראס נרינ טקף עיר הניפם אח הסיח עריפה ע״ש

 (מסרמ״ע) ינחנ f p אניצי לא נשת״ר אטצי נצ שהיא לא למפצה ולא למטה שר יניס יןל מגרנרח יסריח יוצק נס נוס

ב (*) ־•פנלג השילה מיץ נינמ״י שנתנ למשניה השליה ענ״פ ציץ לדקה אפ  ל
 צא נפסק הלויע יצלילז שא״א נקיאץ ננליקה עלפה ידסי אס הלנה יש צסמיו על
 הברקה ענ״פ ע״פ (יעיין מ״ש צקמן ס״ק שאמ״ז נשמו וצניצ סי׳ נ״ז נשם פויפ מו.זומ
ן לא מהמ הילוך לעניו ספק *שיקנו סמיכ דנעין  יצ״ק סימן ft׳1 עיי נמנ שם מעי
 נצס מו מווע למפלה אצל האנפ״פ והלג.יס למוקיס הלנה ממקיס נס הפללה ואין

 פסיקמ היזע מעכנ ההיליך ס״ש

 תשובה
' ק דלא ט א  הפ״מ וסייס וז״ל אמנס אילו סי' נא לסמי נצואר נמןס נ
 הוכחה תשגרה המפרקת וסיים יטליס לחלוח דהי' p נד־וחלה גרייהי מיהי

 טשה להכשיר אף כלא הפיס וק מצאתי פסק אף כת״י וטי עכ״ל
 וכדברי הטייס מזכר נצואר עקוס כ' המיז כאן ס״ק ג' גס כנמצא השדרה
' וז״ל וזה דגר המצוי לפפמ׳ס  מקומה עי״ש ונ״נ נש״פ ההיא ס״ק ;
 גתרעולת שכדרתה עקומה עיי פגר ולא גתוליה ואף שנקשר שנר אל שנר
 יחדו ידוגנץ לא ממי גלא גדקה וצריך גדקה גחיט עי״ש ומזה נראה להדיא
 למהמ נחקה אף נעוף אמנם עוף הדין * מהר גדקה כעוף גזה עיי נדגול
ט יזבל נעוף אא״נ לענין  מרנבה שני דדוקח מהמה מהר לדמ־ן נרקח מו
 תשש פמק־ עי״ש ועיי נסי יריעוח שלמה על טו״ד בטי זה שהסכים עמו
 לדנא והביא ראיות לדבריו בזה עייש נאק־ ועיי נדעת תורה ס״ק ג' מ״פ
 בזה אך בסיק שאח׳מ כ' דאפי' לא הלכה יש להקל בהפ״מ ולסמוך אנחקהט
' פי* את מ' שהאריך והעלה לדנא שזה  עי״ש באי־יטת ועיי בלבושי שיד ט
 תלוי לפי ראת עיר המורה ראם העקמומית הוא רב מאד דרכר מזה שהיי
 הפבר נכח רב עד פנסה הפגר האתד מהפר נמי' רבה רימת העקמומית מחל
 דאז פכיח פובא פנכסק תיפ הטדדה לא מהר בדקת הריס דאף שיואץ אתו
 פלס רפה חייטק שנפסק רק שנמרכא טפב ואט רכר יכ׳׳ז כשעקמומיח סא
' הפטרה נכח יננסי׳  נחל אבל אס אן פס עקמומית רק מפש ורכר פלא ס
 גדולה א קרוב שלא נכסק התיס וממי בדקת החוס אס סא פלס רפה כשי
 ואס יפ ט דפותא כל דמ אף בקצתו טרפה דחייפיק פיפשק א נהמסמם
 טלו ונהרכא השאר ואס לא נבדק ה״ז ספק טריפה וצריך לבחק אזר זה נבקיאת
 שיראה הטס כשלימות ואס כפכתמו הפורה א המפרקת נפסק הטם ולא ראה
 סחוס פלס שוב אן לו בדקה עכ״ד ונראה שדעתו נהתיר ע״י בדקה זו אפיי
 בעוף היכא ורכר שלא שברה השדרה נכח גחל כ״כ דאף ונוכיח מהעקמומית
 שהיי שבר בהשודה וכל ולא ט׳ נכח גחל מהר לה בדקה ולא מחלקיק בץ
' ס״י שכ' ולדנא מייקר ומהר  נהמה נעוף ועיי נשיית שעד צוק חיו״ו ט
 נדקה גס נעוף ודלא כדמה הוגמ׳יר ומרימות שלמה מ״ל נר״ש נאריטת
' שכ' שסא מירכי ההוראה נענץ זה ופי״ש נמה שפלפל  ועיי נד״ק ס״ק נ
 בדברי הדגמ״ר נזה והטלה ד״ל ונס הונמ״ר לא כ' זאח רק ננשנרס השורה
 ע״י הבאה במקל נכח אבל סכא דלא ידעינן זחה גס הדנמ״ר מודה דמהר
 בדיקה מי״ש ופי' מזה נגס״ק ס״ק ב' ועיי בשו״ה בר ליוא יזז״ד סי׳ י׳
 שהארץ־ לסתיר דברי כלב״ש שכ' לאסמי במיקום ביותר וגס מתר וברי הונמ׳יי
 תעוף לא מהר גדקה גנשברה השורה וכי ומנהגו מא שכשבא עיף
 ששדדה פלה ערץמה למעלה מאנסים כאשר הוא מצוי להתיר פ* בדק: ולא
 מתלקיק בץ עינ\ס לעיקוס וטץ שקשה לנסק היזם מהעצם ונבדק מ׳^ דמו
ד א ט במי חרס שבור ו  מפולס לצווח לנשל חתיכה הסצס העקום עס מו
 הבישול נקל טא לנהקו מהעצם וטדק אמ הטפ אס נפסק א נלקה במטס
 ההיא במראה פיור יכחמה פריפה עי״ש באריטס יעי' מק״מ סק״נ שהמלה
 גיכ לההיר ע״י בדקה בזה רק שקרא חגר ט״י מה שההחכמו קצה לבשל
ס גנקל שיש גמגום בזה דיל דט״י ח מקורס כדקה כוי שימושך מז ר ת  מ
 חמימי מהכויז הלזט ואן רכר כיכ פטקה וריפוחא טי״ש ימיי בס׳ דעה
 טרה ס״ק «' שהכיא יכ׳ דאן לחיש כלל לדבריו ושפיר יטל לגחק לאור
ט ויש להצית נסכין  הגימל וכי שם דאס המיל לימון• החיליוח ינחהך סז

' ההכאה יש להקל נזה פי״ס  אס הלכה מקיום יפ לסקל ואפי' נפלה ס

 אולם דע וכיו מא רק כשניכר שנהעקס אחר הלידה א שנסתפק נזה אבל
cpv שיופיק ויש סכר ששדרמ מקומה מחוללה פי' בשו״ח מסס 
' ו' שכתב שבא מעשה כזה לפניו משיד ט מא מ״י שלא יכלה  חיב גמ״ד מ
pn הביצה להפיל האפרוח מרקם במט ילק מא מהטקס כד שמדי אחה 

 ודכי
 ר' חד פארדא ז״ל) שכ' לד.א דהעיקר כהפר״ח פי״פ ועיי טיפ דמהפןיב״זטהי'
 דתפר״ח עי״פ ועיי בדעה מרה ובמי הדעה ס״ק ב' פכי דבהפימ יש להקל
 עי״ש ועי׳ במסגרה הפלמן הספרדי פכי דלמעפה טוב להחמיר ואן לט להקל
 בזה כ״א בהפ״מ העת הדחק עי״ש ועיי במק״מ סק״ב שטיס והמחמיר הע״ב
ן ן ולא סהייר למעלה משהו א  עי׳׳ש ופי' שפ״ד פיק ג' שמהמה ענ עיקר מי
'  משכתת לה פיט' כפר והא בי) הפולין קי״ל תקיבהו במשמ (וכמפ״ל מף מ
 ״קודם) וכי ד״ל ומפכחת לה שנסדק בצמצום עד הפולץ ובמף ממיס דמ״ר
 אט יודע אץ־ אפשר לצמצם טלי הא וכי םנראה להתמיר דלמעלה צדך
 להשמיד משט סמוך לטלץ ולמטה אן צדך להשתייר כלל עי״ש (ועי׳ בדבדט
 לעיל נטי יקידס ס״ק נ״ט) (ח) וכן אם נשברה השדרה נרי בדבריט
׳ לידע מקים כלות המכרקת ' כ״ז (ס״ק י״ב) שכ' מהב״א שיש ט  לעיל ט
ה פטא טש ז' טליות מהראש עד אתו התיליא שתקוע :הכני  והתחלת מדי
 צלעות הקטלת הנתפטת מס החזה שכן לחשבות לאק י״ב טליות המבא־ין
' נ״ד וראמן הבי צלעות קפ״ות ואלך וגט הצנעית עצרן בכנל נתש:  למן ט
 לשדרה והז' טליות שקודס הצלעות הללו נחשב למפיקת (ט) אם נשברה
' כ״ז שס שכ' מדין נשבר המכרקת בארך ודע  השררה נרי בדבריט לעיל מ
 כ מבואר מדבד הפוסקים שיש חילוק נץ סכר המפרקת ובין נשברה שדרה
 והחילוק מא p • יבנשבר המכרקח צייך להמת נ״כ רוב בשי עמו ח:ל
 בשדרה הבל תלוי במט וכל שמוט נכסק אני' בלא הבשר שעמו טדפה ועוד
 חילוק יש דכש&בר המפרקת ורוב בפר עמו ט״ל נבילה ובנשברה השדרה אני'
 .פסק ג״כ רונ נשר עמו אט ננילה רק טריפה וכ״כ בכל הכיסקיס הראשורס
' ג' ונלכ״ש מ' ט״ו נביארו ס״ק  והא־!רו,יס ועי׳ בשו״ת שבית יטקנ יזו״ד מ

' ס״ק ז' בעמ׳׳ז ובד׳׳ק ס״ק ה' יבמק״מ סק״ה  ו׳ ובס׳ כית יצחק כאן חלק נ
 (י) גשברה השדרה פםה״ש מ״ש מהדגמ״ר דבעוף לא סמי מלוך יכה
מס ומי׳ שו״ה בר למא היו״ד מ׳ י״א ושו״ח עמק הלכה  לערן פסיקה י
 (לגדל א׳ יימד/ת ליטא) חיו״ד מ' י׳׳ז ובדעת תורה ס״ק ד' מ״ש לדמה אח
 רבד הדנמ״ר בזה עי״ש באריטת ועיי מה״ק ס״ק ד׳ ועיי נשו״ת הרי בשרים
 מ' קי״ג שהביא ראי לרנד הדגמ״ר ומי״ש במה שנשאל פס נעוף שהט אתו
 במקל לרוחב השידה על־ שמסיכת ההבאה נפל לארן ואחי שמה ושתים עמו
מ ולא רא אס כרחקווס שחיטה  והלך הילוך יפה ד״א כמקדם ואז״כ שיזנוו א
 וישותצ רצה להטדף מ״פ רבד הדגמ״ר מ״ל ובעוף לא ממי הילוך יפה וכי
ס ממי בזה ואף וקיי״ל ואן אט בקיאן  דהי' אך פיט׳ עכ״פ בדקה מי
 נבדקה בכ״מ פצדך בדיקה מדנא מ״מ בכה״ג יפ למק־ אבדקח המט אפיי
 לדק עייש באריכוח ועיי בסי לב אדי על חולץ דף נ״א ובסי הוסטה מזסליס
׳  בץצור מראה אמר מ' נ״ח סעי' ו' ועיי נשו״ח מהר״מ שיק חיויו ט
ף מ' כ״ו ככ' וגס הונמ״ר בעצמו לא כהב  מ״ד ובשייח בנץ עולס חיויו ט
 לחנק נץ בהמה לעוף לומר ובעוף לא ממי הילוך רק היכא שיש חש פמקת
 החוט טון ובלאיה יש המה טסקיס ונכה״ג לא מהר הילוך עיכ כ' הד-מ״ר
 מנכ״פ אן להקצ לסמוך אהילוך רק בבהמה אבל בנפילה והחשש טא על כל
 סאבדס גס הדגמ״ר מודה דמהני הילוך גס נעוף טץ שמיי ההיליך נהברר
 דאנך אבדס לא נחרסקו עייש וכדבדס אלו כ' גיכ בשו״מ אבר צוק מו״ו
 מ' ו' עי״פ באריטח (יא) השדרה כ׳ נט״ס ננדל מ' כ״ז ס״ק ג' וזיל
 פוף הנא לפרט וצואת עקמז כאלו טתה המפרקה מברה ונהרפאה טדקץ
 אהו ואס המט שבהוט פלס ואן ט דעוהא א רקטן וכדומה שר ואס ים
 ט דפיהא פריסה משוס דחיישיק לשבירה המסרקח א לפסקה המט עי״ש
 יפי' נשויח זרע אמת חלק ב' ביי״ד מ' ג' שנשאל בטובדא כוי בהרנגילח שהי׳
ק תראה קצה שהיי ט שברס א ׳ עילה ייירד נ  לה לואר ערץס יהסצס מ
 ׳ניגרים אבל לא שבר אל שבר י״י והאריך סונא נדן יה והמלה מיון ודבר
'  קשה ט6 לבדוק המס יש לספריף ולא לסמוך אבדקת המט ובהרס דלא ס
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 קטז הלכות טריפות
 החוט ונתנדנד (טז) הואיל ועודו קיים
 או 'כדונג שנמס עד שימצא החוט
 יבול לעמוד טריפה וכן אע״פ שלא
 אחו אינו יכול לעמוד מפני כבדו

 יורה דעה סעיף לב ב נ
 (יב) ולא (יג)נפסק (T) החוט (טו) יאו שנתמעך המוח שבחוך
 (יז) ה״ז (יה) פותרת ־• ג יהומרך המוח (יט) ונשפך (כ) יבמים

ה ולא הוד, ח ץ לידו ש ח  כשמעמידו כידו היה (כא) המעט ש
ב וכבד ואם טעמידין  נתרכך מבפנים אלא (כב) ־׳שהוא ע

 תשובה
 פ״י גדקמ סייס נרי״ש ובמק״מ ס״ק ד׳ (נ*) או שנתםעך המה נד׳
 גש״ע ההניא בסי' הקודס ס״ק ד' (ונד׳ שס בדברינו ס״קי״יז) (טז) הואיל
 ועורו קיים ממיז ס״ק ג׳ שבי וכשגהמנגן המוח שגמך החיס ס להחמיר
 שלאלההיר אא״כאין שוס שיטי מראה בטור היזט אבל אס יש איזה שיטי מראה
 במות ה"! מצטרף הלנןהא של המוח להשיטי מראה שבטוף ואמר פיי״ש וכ״כ
 בשו״מ ט״ג קמא חיו״ו סי׳ י״ג יי״ו ממהמעך המוח בהון־ היזט יש לאסיר
 כשיש שיטי מראה בעור החוט עיייש ובמסגרח השלחן כאן בו״ה מאיל ולעיל
 בריש הסי' בדיה חוט השדרה ישוט חה מייד כשיש שיטי באיכוח המוח
 עצמו שמרגישין במשמוש שהמוח נתקלקל ונהמרך אבל אס אין שס לי־ץתא בגוף
 המוח רק שגס המוח ממנה מראימ עיל(ס״ק וי) שכ' בשמו ושיטי מראה
 גדוא אין למט ללקיתא ולק נכה״ג אף שנשהנה מרחה העור ג״כ כשר וע״ל
 סי׳ ל״א (ס״ק ט״ז) שכ׳ פדגד המק״מ שס שהחמיר נזה צ״ע (יז) ה״ז
 מתחת סמ״ז ס׳ק גישכ׳ דש להכשיר בנשברה השורה וסחוט קייס אפילו
 לא נקשר עדין וכולעיל סי' כ״ז ע״ש (יח) סותרת עיי בחגורה שמואל
 ס״ק ז' שכ' דאין אט בקיאים בנממעך בץ נמס לגמרי ינץ לא נמס לגמרי
 וחין להקל באיסיר ואדיתא דש לאמר בכל ערן באס ימצא דעוהא במס
 השורה עיי״ש ולכ״ז גס בנחמעך ונהנונו יש לט להחמיר אף כשהעור קייס
 שמא הוא בכלל הימרך ונשפך כמיס ויך״ל בסעיף שאח״ז להחמיר אמנם בהב״ש
 לעיל סי' ל״א ס״ק ב' כהב וא״צ בקיאיס לזה אלא אחז היזם ביד ואס י־יוצא

ר עיי״ש (וע״ל בס״ק שאח״׳)  נמעלה ירוו עומר כשאר כייא וצא נכפף ס
'  סעיף נ (יט) ונשפך כפים עיי בשפ״ו ס״ק ו' ועיי שטה חיים ס״ק ו
 סכ׳ וז״ל ע״ל סי' נ״א ס׳ק ו׳ ונשפך כמיס אפי׳ בכ״ש טדפה עכ״ל
 ומי׳ בסב״ש לעיל סי׳ל״א מף ס״ק ב' של שיפ לאסור בייט הפורס שממרך
 א נסמססס אפי׳ רק ממש משהו כמו במוח שנרחש רק ואס אט יורע בחוט
 אס הניט המוח למסמוס יסל לכדק ולאחוז ביזו אס היוצא אט נככף שר
 וגס בהא יש חילוק ומשמוס והמרכה שבמס צר? להיוה עכ״ס טגע לרוב
 רחבו עכ״ל [רע ובס׳ ביה יצחק לא העהיק כראי נדרס אלו מ>| וסי׳
 נש׳׳ע סהניא ז׳׳ל לעיל שם סק׳׳ו יבמק״מ כא סקי' (כ) כפים עבאהים
 מף ס״ק ו׳ שם הדמפ״א וכשנמצא סיס במט ליכא היהר במה שהמוח מקיף
 ופי׳ בדעמ מרהסק״ה מ״ש בזה וכי דמשמעוח הוסש״א וגס אס היה מעט
 סיס כשמה מששו שיזה שיימ היוצא מידו טריפה אך ל שצ״פ לאך אכש־•
 ליופ אס המוח התירך למיס א שנמצא סיס בהוכי עי״ש ינמ״ק ס״ק ג׳
 ינדברי הרב המסדר במוסגר שם שפקפין בגוף ובד הומש׳׳א ט מרבד כל
ט א  המסקיס יבסרס מהחב״ש משמע להויא תם נחיס השורה אן חשש ש
 מגילה לצו סקוום וכ׳ ובע״כ צ״ל וטונה סמש״א וטון והחיס יק ינסממיס
בצודאשאן המוח מקיף אבל אשאתי שמקיף אה״נ רכשו  בהבטקףקרו
f סיכא x פיייש יפי' נשמר המיס סיק ד׳ מ״ש בדברי הומש״א 0ה יל 
יא שלא טה ט סיס אבל אס לא במן הסיח שבראש יש לאמר  דבדיז המוח שברא£ י
 בכל טור משיש סיס בי1ס השדרה יש ראה שסה סיס בראש עיי״ש (ימי׳ בדברינו
 לעיל בשי׳ הקדם ס״ק ליו). (כא) הםעפ שחוץ לידו פי׳ אחו הסקלה
 שלמעלהסיוו נר! נוקב׳ ועו*ק לעיל בטי מןדס סק״ב שא! צריך שיאחז
ס שנו השיטי רכסוף יאיצ להרח למעלה גס טפפ מס בריא שע״ג ק  רק נ
 מקים הדסומא ט בזה מנטף יוסר מאלו אן לנמלה רק מיזם זה שנשמה מבריימ
 ט זה סטפס מם ברא מכביד עליי םיכפיף יסמיק וא״צ לשער p שסמקיס
 שמהנה ונהקלקל יכמף מחמה הקלקל סי״ש (יבדבריט לנדל שם ס״ק י״ד)

ח הספרדי מל סדמב״ס בטנסרש ג יכבד פי׳ to׳ מפשה ק  (כב) שהוא ע
t n ז לי הרב ל אלי׳ חאמ פ ה  יין הרקת בלקמויס ליו״ד של וזיל מ
 במעשה שמה ממי הרב ל אלכמור ז״ל ששמי נהמה ומצא במך השורה
 [רי׳ל בחיפ השירה] p הצלפוח אבן אזה קפנה באצבע ולא מי ייתניס לא
 המלגדס ולא הסכמים מה למשוח [מלאה שטו מששים להסריף שמא מטס
 האבן סמנה ממלא שנסקשס בה יחשמ להמזגלא ממס מסרך המוח (פחב״ש
י סק״פ) א אלי מא אבן ממש שנא מנמן ינססק ריב סקף מר י ׳ נ  מ
 מופה אח המוח דאליכ איא לבא א! מך המס פנימה אק גחל סה ס«

 אצבמ

 דרכי
מ לראח אס מס השורה מ  מ׳ מרה לסרק סמלייח כלס מליא בהר מליא נ
 קייס ואן ט שוס דעוהא פיי״ש ימיי בסי הירה זבח (למהרחו״ח זיל מאזמיר)
 מערכח אח ח׳ מ' ניד סעיף ס׳ שכתב שק טה מעשה לשרו בבהמה שהיה
 ניכר שהעקמימיה מא ממלדה מקטטתה שנפלה ונכשלה ש־רמה ינהגדל ק־
 והכשיר עיי בדקה המס עיי״ש ועי׳ ביד אפרים כאן שהביא מרי המטה מסף
 מיל יטיס במף בשס המיג מכה״ג דרכר שמנשה מקסטחה א״צ בדקה
 במם כלל ישר אפי׳ בלא בדקה עיי״ש יכ״כ בד״ק סק״ב ברה אס טלו
 דרשטסה פהמקמומיח הוא ממצדה ק במפרקח והן מדרה אן הבדקה מעכב
 וכן אס יש בצלעיח גובי מצד א' סטלטיס לגונה יזמר מנצר הבי נראה פנעפה
 ק מהילדה ואן בהפורה ומיפרקח שיס פימיס ושבר וכל האברים מבפרס הס
' ועי׳  נלי שוס שיטי יש להכשיר אפי׳ בלי בדקה המס נד״ש ובמלךמ ס״ק ו
 מזה שי״ה מר משה חרינא מ׳ ל״ז נאריטח (יב) ולא גפהק החוט

 עמ״ז ס״ק ג' ינש״ע הרנ זצ״ל סק״ג וצריך נדקה נמס יל ואפי' חזר יקשר
 בעי בדקה ט שמא קווס שנקשר נפסק המםעיי״ש(ועי׳ בגה״קסק״נ יבמק״מ
 ס״ק גי) ומיי בלב? שם ס״ק ח׳ שכ' ומכא ויועיק שנשברה השדרה ליויא
ק במך ג' ימיס מהשבי־ה אבל אש  שבר גחל לא ממי בדקה במס רק שטו
 אט בודק במך ג׳ ימיס ואכא שטח שיהוסא בינתיים חיישיק שמא נתרפא ולא
 מהני בדקה עיי״ש והנה במקימ שס כ' למצר וברי הלב״פ בזה וכי ומשמע
 מכל האחרונים p5 ועוף שכא נצואר עקום בכהנו טלם ומהר בדקה והא זה
 העיקום טא מזמן רב ואליה מהר בדקה וע״כ כ' לדנא ואשיי כשנשבר שמ
 גדל ממי בדקה לאחר ג׳ ימיס עיי״ס ולא ידטהי מה זה תסיסה עליו הלא
ד האדונים האלו והעלה מל האחרונים נדיר בע״כ  מביע בעצמו עמד בכל מ
ד האדונים על דיך זה עיי״ם באריטח  בלא סבר סבר גחל ומבאר כל מ
ו הלביש בזה בלא ראיה חושה ולק חלילה להקל  ואך מלא לט להקל לדנא ט
׳ ' צי ס״ק י״ג יבגהיק מ  בזה לפענ״ו(ועיי במ״ש טא בעצמו לעיל במק״ס מ
 נ״א ס״ק אי) ואס נשירה השורה ורך הכאה בכח חזק ע״ל מניף ו׳(ובובריט
 שס) ואס נמקרס מליא לננדי ס״ל מ׳ נ״ו • (ינ) נפםק החיט ומ מל
 מיש מסברה השורה א שנמצא השורה עקימה וצריך בדקה המס מא גגהמה
ר למסה מהשיעור היה א  עד פי פרשה ג׳ ובעוף ער בץ האגפים אבל אס סי
 שהשדרה מקימה למסה משיעור זה ילמעלה משיעור זה אן שם דננוחא ולא
ה א״צבדקה במס ס  מקמימיח ספיס מא דאפי' סברה ינחפקמה בכל אפן ט
 כלל דהא למסה משיעור זה אן שוס פרימה במס יכמש״ל סעיף ה׳ (ימיי מק״ס
 סק״ה) ועיי בס׳ ערוגוח הבושם אח ב׳ שסאל נעיף שנשברה השורה למסה
 מאפים נמקים שאן עוד םריפיח במס אס צריך עכ״פ בדקה במס למעלה
 במיןס המסדף דפ״י הסבירה יש למש שנפסק המס למעלה וכמין מיש השיך
ר המרקים יש להסריף מחמה צימימ מידן דאף מגד ב ס  מ׳ נ״ה ס״ק א׳ מ
 המר^ם אין שם ציה מ״מ מישיק שמא מחמה מיק השבירה נסמן מידם
ס  למטלה מהמרים וה״ג בסברה השדרה יש למשדמחמחחחק השבירה נפסק מו
 נס למעלה מהשבירה והשיב ואיל לבדוק לממלה ואן להחזיק דעיהא למעלה ולא
 דמי לשבר מיחץם וברגל טון ומלכה ומהנונוה ט שמר יש למש דמיי
דן אבל בשורה דמיפו ריחי אן למש מי׳ס באריכות  שטרה נהקלקלו מי
 ימי׳ בו״ק םק״ב וסנ^מ סיק ו׳ של משהיה שבר למסה מכמו מטר הכנף
ס לראח אש מא ס שלם) ישבוק מו ו  לגיף(ממקיס הפיס שר אפי׳ אן מ
ס שלם נלזהן  שלם (ולהמר אף שלא כהפימ) וקודם שהבחין טטנ אס מו
ס בסטן נשמח בדיקה אך היה רכר שנחהך מיי סטן יש להמר אפילו  מו
ט עי׳ בויק שס של וווקא בסברה סשודס מ  שלא נס״מ מיי״ש־(יד) ה
 מא ומחזיןק דפיהא במס ימישיק שמא נפסק המס אבל אס אן דמוסא
ס ההפסק  בהשירה רק בגשר השדרה אן מחזיקין דמוהא יכ״ש טכא שי״ל מ
 שיש בבשר מא נמשה לאמו נרי מהיפה שבמף השחיטה שהוליך והביא כמה
 בעמיס שיש להקל יל שמה ל«יו פובדא מו שנמצא בבשר מיסרקח בנקם
ס  שמטה ב' משוכים ומה ספק אמון 6׳ שמא מס מכבר ונפסק שם גם מו
 לא סיומה השמשה לא צ״ל p חהך א ואש״ה הכשיר טין שטה רכר שנטשה
י po• שנשטן ולא כמשק מאלים  במף המדמה טון שמא מתן נשוב מ
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 באר היטב
 (י) נשר ינתנ נשיך ליהכ׳ נקני ימיונר מושר קצח מהיוח משוס לאילו ממר עי! פרישה ללא שייך לומרמזח מקיפז (למש״א לףצ״נ סוגאנכצה״ג) (ה) השלרה

י אז ודאי כבדע״יל! רה הריקן שחיז לידו שוחה ונ ־,״ס״ש כדז״נ לא מפליג פי׳ נצ הפרטת שיוזכרו נסי׳ זה ויא למקיליק משלישית ואילך שמשם ואילו /  ־
 נ! מ״׳ (ד־נ: מפנו שדרכו להתחמם סלו ואס מלא מים נחונו ישלרה ננל חפ נחה לחוס ורסיס מעידלק אומה ואינה מתה נכך(מירמ"ס)

 דרכי תשובה
 תצ:ע חס לא שנכםק בייט] עד ש\יצא בם׳ ראימ״ה ז״ל מלכה כזה ישאלו של שם ולבר ירצו׳ לא הר בכלל ספק עיי״ש וה״נ טואי מסתבר שכאשר
 להריכאיס והביט ש־־ך הזרע צהלו־ באותן המקומות בציני־ות דרך שס עד נדנדה הבימה כת״׳ למעלה ולמטה כן נדנוד ההמרכה והמםסיס בתוך החוט
 הח־־ יצכעמיס יקרה שבא בעל הבהמה או ד״ת והכליגן מתשמיש ואותו הזרע למעלה מפ״כ ולמטה וא״כ י״ל דאף שלא טלד ההמיכה והמסמוש למעלה מפ״ס
 נשא־ קניי פס עד ש-תקשה כאבן ולא תמות עי״ז ייכשי־ הבה יה עכ״ל ג׳ רק למטה מ״מ כיון שבא לפעיייס הזמרכה למעלה טפו לנקוב שש עור
 (כנ) טריפה לי׳ נ• ז ס״ק ב׳ דייא טי טריפה דממת לצמ רק מטס וסיף המט ואטר ודי״ק (כט) פי פרשה עיי בטור בביאור דבר זה דהיא
 הק־וס לכסיק עיי״ש והג״מ ידע ונשמת כמה כעמם בהלטת אלי וכשמגיע המט עד הירכיים מתכצצ פיצול א׳ לצד הימין וא׳ לצד פמאל
 סעיף ד (בדן נתפר קצת מהסות עי׳ בכי״ת מהר׳ימ שיק תיו״ד סי׳ מיג ואמצעיתו יורד עד לייסה נגד הזנב ולאחר שיורד כג׳ אצבעות מתכצל עוד נכ׳
 של די,ה בש״ע ובטשקיס לא כתבו רק כמסי מהמיח שבתוך תוט כצוליס א׳ לימין יא׳ לשמאל וכן בהרבה מקומות עד שיכלה והחוט היש־ שבשדרה
 יש־וה אב־י אס נחס־ קצת מנוף חיט השדרה איט מטאר בכיסקיס מה דט שבין פיצול לפיצול נק־א בץ הכרשוה יהמיט שבץ שט הבצלים כהתתלתן כשמושטן
 ובדעתי ניאה דחס חש־ קצה מחוט השדיה כשר רש כזה נ׳ טעמים וט׳ פיי״ש אילך ואילך נקרא ט כרשות והחוטין שכפצולין עצמן נקרא פרטת עיי״ש אמנם
 ועי׳ מזה בשי״ת מהי יי חוסא־ ריו׳ו סי׳ עיב אות ג׳ פ,שאל ג״כ כענין זהול רש״י גתולץ וף מ״ה ע״ככו״העוכין הפרטת נתן מרה ושיעור למרחק פרשה
p שמ הצבעות פיי״ש וכ״כ הריץ שם עיי״ס ועי׳ גשו״ת  לצ״ל ושחלת השואל היח רק על חס־ץ העור של חוט השורה ור״ל והחוט שני׳ מהתחלה הירטיס *
 והמוח סלו קייס אצא כחס־ מן העיר ובזה טא השחלה שיעורו בכמה והשיב כח שיר (מהגאון מסי״י שור ז״ל מגוואזדן) מלק א׳ ט׳ י׳׳ז מה שהאריך כזה
 דזה בריר להלכה ונייעשה דאי! חיליק כין אס חסר ימוח ככרס והעור קייס והע1ה וכין שיעירו של רש״י והרץ שכ׳ ב׳ אצבעות ובין שיעורי של הטור של
p אמדנא ובאמת  :ין חבד גס יעי־ מנתין בייקוס זה ע״כ בנ״ד אס חשד כ״כ שאצו הי׳ העור נ׳ אצבעות אין זה שיעור קצוב לכל הבהמות אלא של ו
 קייס וחסר רק ימות חס הי׳ טנריילו בידו ט׳ שוחה ו,כפף הוא טריפה אבל שהגדול לט גוצי והקטן לכי קטע וא״א ליק ע״ז שיעור קצוב כיחלט רמי
 אס החס־ץ הות כמת ייעע משיעוי זה הוא כפר לנ״ע עיי״פ כאריטת ועי׳ יודע ,את ואכפי שאף באלו שהשוו בקומתן ובמהוק אכ״ה אפשר שלא ישתוו
 בעת הורה וכמי הדעת סקיא שהביא דבריהם בזה יל לדנא כך דאס הסי כמטת כל א׳ מהאבייס הפממייס ובמרחק סנן העותךס והגידם כץ מ לזה
ה אס החס־ין הוא מתו1דה יש להקל כהכ״מ ואס וכמו ק לא ישתוו בהכסק פכץ פרפה לכופה דאל״כ איך נפרנס דבד רש״י  קצי, מה-רר פל תיע מדי
 נחסר אח״כ יש להיזמיי כדעת המהר״י אוסאד הנ״ל וכן אס סכק ממידה והרץ והטור הנ״ל שנח קי בשיעור של ־מרחק בץ הפרטה מ״ל וכי יהכן לומר
 יש להחמיר כ>"ל עיי״ש (כה) ונתרוקן עי׳ שטה חייס סק״ו של דבנתחק! שנחלקו אטה העולם ב־יציאית שכל טין ראתה והפירט וכע״כ דכל א' לא העיד
 כחור. מכשיעוי כפ־ אפי׳ בלא בדיקה עיי״ש (כו) כשר טבאה״ס מ״ש על הכלל כל הבהמות ולא באו לד! על הכלל טלו לתת גטל שלא יסי1ת ולא
׳ ובהי״ש שם סק׳׳ב מה שהאריט יותיר ללא צמצמו השיעוי xtf דבמיתק זה הטעור המצומצם מא הפיצול הב׳  מהפ״ך ועכו״פ לעיל בט׳ הקידס סעי׳ ג
 לחלוק על הש״ך בזה והעלי 1די,א דבנתרוקן אט׳ הרבה ואעכ״י פיככוף המס דכחמת למי פעיניו פקותוה למיאה כרכיו יפטט ויחכם ימצא לפעמים סמוך
 כפי ולא אסיי אצא בחסר רבו עיי״פ ועי׳ כמק״מ סק״ז פכי דלדינא טוב מפיעור זה ולפעמים נמצאה מיקה מפיעור זה עד כדי הפיסה t ורק ללמיץ
' ל״א בעלמא בדרך אמצעי נקטי וציירו כל א' השיפוי• כט מה פמצא אחר חיטפו  למש נש׳׳ך יפר״ח דאוסיין עיי״ש יעי' בש״ע הרב המניא ז״ל לעיל ט
 סף סק״ד ובס׳ צמח צדק החתן פס של לדינא ובע״נ יחמיר לעצמו מתרוקן אבל אץ לסמוך ע׳׳ז למעשה וע״כ כ' געונוא שצו שטי הבשר נתקלקל ובלוי
' ביטלת לבווק אחר מקוס הפציליס וטח* יס ק לא ט  יחסי מקצה המות שביזפ השדרה כיוא ברוב פובמ והיקפו במקוס אתו אבל שם עו פבםוס א
 אץ להחמיר לאחרים עיי״ש (ויי״ש הנתה״ט לענץ מיס בחיט עיי בדבריט להחמיר מספק פו מקום שטדאי אי אפשר שיט׳ שם טס טצל יעיי״ש גסף
 לעיל ס״ק ל) התשובה של שאחר שהשיב תפונה זו בא לפניו מנקר מומתה ובקי טטב והראה
 סעיף ה (כז) טריפות יה של חוט השדרה עבאה׳׳ס ועשפ״ד ס״ק ז׳ לפניו מקומן של ג׳ תוטץ המתפצלים והמה אחר טוס מחה הכלמת בתחלת
 של דר״ל ינץ נפסק העיר ולן המרכה אט אוסר רק עד פי פרשה החלק הפני ועצס ההנקא מתפצל מהשורה חוט טג נהמונה טס השורה ונדבקת
 שליסית יעו ככלל ומפס ואילך כפר (כח) הוא עד פי פרשה שלישית בפ־יס על העצם ומס הפני מהכלל ממט לטעמים כמת מנ׳ נידלץ ולפעמים
׳ פמא דק ככמוסו מכי  ר\ה יש להסהפק לפעלו לכי ועת הטייפ וההב״ש (שהבאתי לעיל *׳ק כ״ו) קצת יותר ולחד וחי לי האי אהרא פל מט פיצול מ
 וס״ל דבנהרוק! לא אמר אלא כשנהחין ברוט מה יטה אס רואין שממות המות טצולץ הראשונים והוא רמק מפיצול השני לעp ג׳ אצכעוח ומצד השט הזק
 ונעשה כמיס למטה מט פ־םה באוכן כאס מ' למעלה מט פרשה הי׳ טדכה מכנגו התחלת יציאות הזנכ ג״כ לע־ך ג׳ אצבעות וטי עכ״ל ועיי בועת מרה
 ולמטלה מהמרבה רואין ש חסר מעט מהמוח והחסרון מא פמת ערוכ אס י״ל סק״ו מיש כענץ זה ומילה לדנא וכי פרשות הס אחר כלוה גה״ג שניק•
 דמה מועיל שחזיק הריעותא וההמרכה ומימוש למיס מא לאחר ט פרפה ג׳ והס תוך העצמות קטטת הבולטות מהפרדה סמוך לזנב ואץ להסדף נם כנחסך
' למטה מכי פרשה ג׳ רק כל בשר הדך אלא כפרשה ג' הסמוך לאני' עיי״פ יפי' כפרי האר ס״ק ה'  הא י״ל שהיי קודם למעלה מפ׳ע שלישית והחסרון ט
 שסשנימוח המוח למעלה מפי פרשה י,עשה כמיס נשק־ למטה יכא הסמרכה למסה מה שהאריך בענץ זה ומגלה ולא ידעיק כלל מקום הסצוליס ההם איה ק וגס
׳ תס״ז שאל לסנחיס אס יטליס לעמיו על הובר ואמרו שמעולם לא ר* פיצול מצא  והחסרון נעשה למעלה ובאמת ט׳ מקודם למטן ימה אף של המ״א ס
 סיק כיה ולא מחזקיק איטר ממקום למקים אפי׳ כשהספק היא כגוף אחד ממס השדרה וכי ומזה יש ראיה ובע״כ סי המי ממי כמיש סרמב״ס משה
ת הס השלשה עצמות סובוקיס ימו זה מה מ  (ועיי״ש כמחציח השקל) יה", לכאורה י״ל ואץ להחזיק ריעותא למש שמא ס׳ ג' סמוכה להחה האלי׳ וגי מ
 המירכה למעלה רמי ממל״מ מ״מ מה י״ל חה תליי גהנ׳ היריציס של העי״ז כמף השדרה למסה מהמלייה יהש״ס לא מייד כלל מאתן הפצילץ שכחנ
׳ הקודם בהא למחט בחלל הטף דמתזיךק אמר ממל״מ חה לא בסיר ע״פ טרש״י יהרשב״א יש״ס ילק צריך להסריף פסקת המס בבהמה  לעיל מף ס
 ימקרק לתיחן סכ׳ ולא מהזקיק ממקיס למקום רק סכא דכע״כ לומר שעשתה עד עצם הל הסמוך לאליי עיי״ש ופי׳ נמק״מ ס״ק ח' שהניא דברי הפר״מ
 תמה נקנ אבל טכא ד״ל ולא עשה מס נקכ לא מוחקיק ה״נ י״ל ולא מהזקיק כזה יל שהוא ראה כמין מצולין מצאן מהמס סשורס חן שאיי אלי הס
 והא י׳/ ולא מתק ממקומי כלל אבל לטחf האי של הסי״ז וס״ל והשלח נוקי נידן הוקין שהניא הו״ק לעיל ס״ק א שנהמס יש כמין גידן מומס זקץ
י ממקום למקים ימיליכץ ליחה ממס להאבדס ימאבריס למפ טיי״ש ועיייש שד כפרית של מ  בקרים יפ לאטר חפי׳ בנמצת ההילע מ* לקדיה וממיה־ק א
 אט׳ כשלא נראה דמהא פיייש גס בניו י״ל ואמר ובפרט לפמ״ש בננ״א מ׳ ולהסיר יס״ע אם נמץ כל נשר מרך טריפה ומסתמא ממט כ' הסצילמ
 t Cfcj׳p נרז והכנ חולץ במצוי ימי״ש גפיא וגמחציח השקל להל! סיק י״מ אגל להרמב״ס והרמי׳ כשי כזה פיי״ש באריטה וכיואי צריך המירה להחמיר

 לגל



ל״  יורה דעה סעיף לב י׳ י הלבות טריפות קץ באר ״י
י פיצולים ראשונים ושניים טריפה *אבל נפשק• •־י״ « נ ייא ט  (ל) יועד (י) בכלל (לא) •ואם נפסק אחד משני ת
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בהמה שהכו אותה על השדרה במקל והלך המקל (לד) על פני «י״צצ«־»לא׳לצ- י (ל*ע):ו נ ח) מחנ  להיל 6ס לא(לנ) מפסל(
K : ™  כל אירך השדרה (לה) כשרה (לי) ולא תישען ^
x ויג •הזיה וסי frwD הימנים כס־9י מה״ש וני׳ ׳(א• ומא יט וים של ליל ינ« 1יי0שו זה׳( חדו הלין וגיא ש נ c י שס מרא מזשסא 

 היטב
 לסק והס מיניים ממש נטף תל הריאה עכיל (א) מוינה וכתנ נס״ז סא
 ינחנ ימיא מהפסל מרונה אין לסיוייד ס״« שאץ להמיר לסעליף על עד סקס
 כלוח שכיניו עצם 36( מ״מ לסקל כל כן להנשיי אפיי אס נפסי, על מיץס
 ידנוק לנוף זה *« ימהרשיל פסק דש לסמדר אפילו נהפסל מדונה אפילו מקום

 תשובה
 הכקז שכ' לרמ״א מחיר בהפימ אף מד המלח חיטי־ הפלס הכנף המחינר
 לגוף יעי' בסנ״ש ס״ק ה' שהאדן נזה .ממק להחמיר אפי׳ כנקם הפ״מ
 כמ״ש הפ״ז נשס הביס עיי״ש ונדי נס׳ אשל אנרהס (ממאן מ' אנרהס נרודא
' כ״ג מיש נעטן זה והעלה והעיקר לדנא  ז״ל) ביזילץ נחיוישי הפוסקים מ
 כדעת הנ״ח והמהרש״ל ואפי' בהפימ יש להחמיר עו כלוח פכינח פלס ססמנר
 לנוף ופלא כהפימ ים להיגרר עד כלוה כל המצס אפי׳ מצמית הקטנים
 פבמף הכנף פיייש וכ״כ כמרח יקיהיאל ס״ק א׳ ופי' נרפה מרה סימן ז'
 מיש עיר התירח ימתיאל כזה יהעלה לדנא רעד כלות מקום שכינת הטצס
י אכן מה פהיזיייר שלא כהפימ ר  שהחמיר לאסיר אמ׳ כהפ״מ כיה צוקי מ
 לאסור גס לאחר כליה השכיכה זה לא יתק ייש להכשיר שס אפיי שלא בהפימ
 עיייש אולם נסי מעשה np הססרד על הרמנ״ם כפרק ס' מהל׳ שחיסה
 הלכה ד' הניא ראיה מלפון הרמניס דהשיעור מא רה בנקס מטרו בטף
 חקא פיי״ש יעי' מה שהארימ כזה כשער המים סיק ח׳ יכחנורה שמואל ס״ק
 ט׳ יבסרימ יכפרי מאר יפי' כס׳ ממרח הפלח! הספרדי מיש כזה יפי, טיפ
ר נגד חכ המשקם פיי״ש  שני שהש״ך נקש להשיא חומה ואין נחדש מ
 יעשס״ו סק״ס שכ׳ דלדנא יש לסמיך על הרמיא וכמ״ש הס״ז ונד׳ כפרוגוח
 הבישס את א' שמהמה פל הסרמיג נזה למה נסה מונח התנ״ש יככימ מא
ו סיץס מג  סחננ מריי פיייש ומיץ נש״פ הרנ זיל שק״ו שהכריס לדנא p ו
 חיטח אן להקל נשים גיימ רק נמף מקים מטרי מא שיש להתיר גספ״מ
קס כלות שכינת המצס יכין מא לאחדם  אכל אן להחמיר כהס״מ עד נ
 אכל כל בעל נפש יחמיר לעצמי למש לדעת המהרש״ל יכ״ת מיייש יפי' ז*ק
 ס״ק ד' ימק״מ סיק ד׳ של דאן למש להחמיר לדעת השיך כזה יא״צ להשגיח
 כמצמיח קטטת סכסטס נגד הריאה ואמ׳ סלא כמקום הפ״מ א״צ למדד רק
 עו זדה יקצר של הפצס הכנף שנכלומ שכינמ יק יטל לדמף ולהפיס הסצס
 לצד מעלה למדוד p עו עלומ שכיבמ טון דבהפימ בלאיס קיל מא פיי״ש:

 סעיף ו(לד) על פני כל אודך השדרה עי׳ כשי מספור. ירושלים מן5יר
 מואס אמר במי זה פכי ולא דקא נקיש כל ארך השדרה
p השורה ומ לא וז״א והא בעינן שתעטר נס  ומשמע והעיקר סא רק א
 הראש עיי יש (לה) כשרה פי' בס׳ תיספיה ירושלים שס שהביא למן
 הא״ז דיא ומיס צריכה סמ־טש כשחיטה כממכנת ירבי1 שביס נסתפק ד׳ל
 מיק ולא חיישיק לרימק אבדם הרי אט מחזיקים אהה בחוקת בריאה טיי״כ
 יעי׳במק״מ םקיי שהניא ג״כ ובד הא״ז בזה ימהמה מל פלא הביא הפימןס

 ובדו עיייש (יעי' במרים להלן סיק נ״ו יבמי ג״ח ס״ק סיב ונרק פיי)
 (מ) ולא חיישיגן שמא נפסק התט כ' בתנ״ש מף ס״ק ו׳ חיל מיהו
י בשמח מיי סשחיס  כ״ז נדלא נפלה אבל אס נפלה לא־ן מחמה הכאה או
ק שהכמ מד שנפלה  אט' הכה גל ראשה והלכה כלפי זנכה א אשנא ככל מ
 מחמה ההכאה דנה פכל נמלה ולקמן מ׳ נ״ח עיייש יסשפ״ו ס^ן י׳ וס״ק
ז חקא כשנפלה הנהמה  י״ג יעי׳ בפד מאד נףק ח׳ של פיו הפריח בזה מי
 ונחבטה מיזמה ההכאה אבל אס רק שלאחר נמנה מאנה ונפלה לא מישיק
' טימ באמצע ההמ׳ מיש בטאר  עיייש ועי׳ במ״ח בימ שלמה חצק ב׳ מ
ד הפד הואר בזה וכ׳ דהפר״ה לא אהי למטוסי רק אס לא נפלה בשפה  מ
כ ממיר. הכאב אבל אס נפלה שעה ההכאה אף שלא הסילוה י  ההכאה רק א
 אודם רק שנפלה מעצמה ס if טון שמלה מהמה ההכאה זו מי כהטלוה
ם יל שס במבוא שעמד עגלה סם ב׳ מורים מות ההר ונפל סן ההר י  אי

 אק

 כאי
 לי) נסלל והשיך מלק על זה וכחנ ללא עי נכלל (!)לגוף יטזנ נשיו משמע
ד נאיתי עצם קטן שחון לנוף ממגר לגוף שנראה מניין ונמו שהנק מהוש״ל ד  ללא נ
 ושאר אחרוטס אלא ר״ל אותן העצמות קסטח המוניים עף העוף המתחילים אצל
 הצואר והס מנפצים מוף ואץ נראץ נצל מנמן והס אלזניס ואינם רחניס ודונלס

 דרכי
 לכל הדעות טין שאן אהט מלע להבחין נין הרעיה נזה (ועיי נסיק שאו״ז)

 (ל) יעד בכלל עבאה״ס דיתב״ש ס״ק א' ונרכיל הוהכ ס״ק א' מ׳׳ש כזה
 יעפסיר ס״ק ס' שכתב ח״ל «4 פי פרשה שנישית גיטה ידא שרה יפרשה
 ראשינה ידא טריפה ממ פרשה רא:ינה פד פי פרפה פליטת יעד ככלל מי
 ספק פריסה ימי כש״ע החרא כק״י שכ' לדק בהכ״מ יש לסמיך של הרשיל
ט פרשה ג' עצמה כהרייב״ס עיי״פ ילפמס״ל (כס״ק הקייס)  יש״ך להכפיר ג
ק להחמיר אס כועס מ־מכ״ס הא אפיי ד  מהסר״ח פשוט מא דממינ צ
י יס״ם אן שר להרמכ״ס דלדדי' מא עד העצס  לאחר כל הפציליס שיזפט שי
 הל הסמוך לאליי וכנזכר ואף מי שריצה להקל יללקוב רק כסי מ״פ הטור
 פפיי סמ־פיי וקא פל הסצוליס ולא מל העצמוח הא הס סיל לטק מ הפרשה
א להרמכ״ס וס״ל  רפד גפלל וטוא צריך להחמיר ולאסור גס סי פיצול הגי ו
 דלא עד ככלל הא שיעורא דדיה מא רמק יותר ואס טקל גאטח השיעור
 פפ״י פרש״י יככמיה השיעיר מיס הרמכ״ס א״כ מיאן נסטי ונזכה שסד
 אליבא דחרוויימ ידייק יפי' כפייה כה מר שם מה שהאריך בטאי־ שיפה
 פירש״, יהרמב״ס ז״ל יהעלה דבפ״כ לפירש״י ימיפמ מלך פחמה מפ משר
 עד סמיך נהאלי' ידיקא בסמיך ממש להאלי' סא משר יהעיקר לדנא להלכה
י ט p מא הסכמיו הכ״י יכל הבאס אחריי  ילממשה להחמיר כוננה שי
 לשפר פסיי שיעיר של דעה ש״י יכחב סס דמה״ס מרה סטס אמה בעיבדא
 שאירע לפניי כמר שנגנז אח הסרה כקרנמ כירכה ינכנס נגיחה הקרן בעוסק
 כפרה יהחמיר לאסיר חלכה מחיים מספק דשמא כמקים נגיחה הקרן מא מפ
 המשה ונפסק טון שבחיי' איא לעמיד על הכיריר שיייש (לא) יאם גפסק
 א' סשנ׳ חיטי ממילים פי׳ בפו״ה כח פיר פס פנפאל באי פחפב עציס
 ינדחה יד נגחן ינשל הנחל יחבלה ירכה פל בהמה פמיך לפורהה רחיק מן
 הסוקן נמשך כמה אצנעיח ונכנס החבלה בעימק הנשר ptJ שחי אצבעות
 ובסקמן א' נשבר מליא שס ג״כ יסיזס שבהט נמצא שלם יכ' מש להפריף
 ושמא נפסקה הפרשה עצמה הראשינה א השניה וא״ל דלא אסיר בנססק סרשה
 מלמה אצא מפסק במקום יציאחו ממפ ממס היפר ההילך על פט הסורה
' בדמק מקום קצח במקום ן מ ח  משא״כ בנ״ו שפסקה מס הפרשה מ״י מ
דבק במס משר ח״א דלמ' הנ' של המס׳• מטאר דגס מפסק  החחברוחו ו
ח ראי למדיל עכיס מספק ימלשץ ינתר אן הכרע אס ט  כרמק מסקיס מ
 טינחי דלא אמר אצא כנפסק נמקים יציאתו ממש ממט ההולך במשי־ כמי
 הא של המס׳ א טיגתי שיש להפריף אף מסמן ברמק ממיןס יציאתי כמי
ט סל המיס' אך באסה אס נמש לחממן הנ' של המס' כאמיר יש למיין  מ
 פור דלס״ו לא מדע עד כמה יגיע שימיר רחיק מקים ההחבריהי שיסריף גי
 אס נפסק אף בנמןס שרחוק מהר כדרך משל שיטור טסת א מהר והמיה
 סל המסקיס הראשוטס והאמ־ומס שלא ביארו דן זה ככל הצורך פיי״ש •
ם חסחיבר לגוף פבאה״ט מיש מהש״ך דהייט המצסוח מבפנים מ  (לב) ה
ף וסי' בהליטח מולם בנמטמ המראה של שהבאה״ס לא המסיק יפה ט  מי
 fro כחב p רק מל ההגמח אשל׳י אבל מגהה רמ״א זי קא על למסה
 מכליה המצמח שנפסלות ייישביח שם מבמן יק הסכים השיך לדנא רק
ט בס״ק שאח"! מ״ש בזה לדנא) ד מ  שגגקה״כ כ׳ מהסימ יש להקל(ימי׳ ג
 ימי׳ גביה יצחק גחיקון הגיס ס״ק כ׳ ואפילו לדמה המחמיר כהמ״ד דמסריף
 פו מף ארך העצם המוזבר למוף וס״ל וטו שס יש טדמח במס השורה

 פ״מ עכ״ס אנה רק ספק פריסה וממיס זה במונח הסרמ״ג פיי״ש
 (לנ) בהפסד פריכה פבאה״ס ס״ק ו׳ יסיק ת׳ מיש סהס״ז והש״ך גניזה!



 באר הגולה יורה דעה סעיף לב י ז הלכות טדפות

 ייס«»*י«״» (לז) תישינן (לח) שמא נפסק החוט (לט) ואם יש במקל (ס) קשרים (מא) חוששים (מנ) לםקום
ם ן ן שראש הטקל(טו) בטג ״ (r) (טנ) הקשרים(טד) וכן אם לא הניע הטקל על פני כל השדרה (טה) תששי " נ ' י  ״־ נ
ה מ ה ב ט: ז 0 ) נפסק החו ב  שהוא בלה מכה בכח וכן(טז) אם הכה לרוחב השדרה(טח) חוששין(טט) שטא(

נ ^ ט י  פתחי תשובה באי י
 (pewנ) יפסק המיגי וניע הלין סנילז נ״י זאינא מ״ל דאפיצו הלנה לא מהנ• נזה שטני! העצס יק פסק הנ״יו (ס) הקשרים יק אס סמ« נשעיז «ft8 דעיכה
 וצליפה נייקה יהנ״ח פסק ק ימסייס ללליק שאץ [אני] נקיאץ מלי*! יק ססימי 1אליי׳ מורס כסי נואש המקל(נל ני) ומ״מ איל צנלוק נל( אלפ מזקיס שסץ! ט
ץ נפולה שנסיק ניס מדף ו' ואן י לצרינס שטיס וגליקה «  והפלי מיאל ס״ש ומיץ נינמ״ל שהניא לאיה מס מה מהני הלנה וא״צ נליקס וממיר מק סריוז ונסב מי

_ _ . . _ ״ ״ ,  נו נמנ יענ״פ p לסיייו מל הנייקה אפילו ללילן ס״ש ומיץ נסנ״ש שנמנ נזה לאן . . . .
Z ^ I ^ J ^ J ^ l *5 * י י ^ , 6 " ^ ״ ^ • » » * » W O לא המייל נ״א נ״לס £א ־ליו מנ!! והכי נטגץ ילא 

w ן מ׳ א׳ שנסג מלמ להממניל יחיל צמצמו אנג «  נחוע השליה ט׳ משמוייל שלא לנלוק ועי״ז ינא קולא למלק p הנאה צסנאס ט׳ פל׳צ ועיין מי״ס סיצמפ יציוק מ

 תשובה
ס האיטר ק נ ה ג ע שהשבירה לא מ ו ו פ ר צ מ א ס שנשהנר המקל נ ו ק י  לשם י
ע למעלה י נ ס ה מ־ א הי ק איסור ו מ ס ל י ה לירע שיש בזה נ ז ר נ ן המעי י ק צי  י
א ר דמלתא רלא רמי מ י א א ר זכר מ ס איט יילס א׳ מכל הנ  אי למסה אבל א
ץ שס והסרמ״ג שס והוא םשיס יברור ש * אדעחי׳ כמיש ה אירש ל  עלי׳ ו
ס מ ס מ י ה מ ק ד ב נ ב ״ א א ף ר א ד ו ״ ס ה ש מ ״ מ ס ׳ ה א נ ם מ י ר ש ק א (טנ) ה נ ד  ל
י ר ב ו ה מ׳ י״ב שהבין ע ר ס שסר א ר נה א ׳ בי ס ס ימי׳ נ אי קי ט נ ירת השדרה א  שנ
ה ר ד ס מ ס מ ק ר ב ה ו ר ו ירה מ ף לענין שנ א א ליה ו ר י ב ס נ ו י ק י י ץ ס  מ
כ י ק י י ה לדינא ומי׳ מק׳ימ ס ט בקיאים דלא כהש״ז ועיייש במיש בז  אין א
ה ד מ ס לא הלכה p מ ל לסמוך אבדיקתט אך א כ ס ט י כ ה ל כ נ ס ה א  שכ׳ ו
ל מ סי ר כ ה ש י י נ ה ה ל ו י ץ והס״ו הנ ס מ ח ג ו ל פ  * שהתה מעל״ע חלוי נ
t ף צ לקמן מ א י ה ה ק ר מ ס ה נ ץ ל״מ ו דעה מ ט ו ה ק ד ב  פסנף״ז לסמיך א
ט ח ק י ד נ ו לסמוך א ת ט י מ מ יש לסמיך אשייז ו ״ ס ה ג ם ד י מ ע י צי ת נ ר  נ״ת ה
ק ימיייש מ י ם השש ר לי מ ס נקי נ מ ה ׳ ימיס מהמעשה ורואה ש ך ג  כשבודק תו
ד ״ ק ס ק \ י נ ק י״ב י י ק י׳ יבמק״מ ס י ל ׳ ו ק ב ״ ק אית ב׳ יאיר. י׳ יבד״ק ס ״ ה  מ
א ל א p היכא ו ק מ מ ש ר ק ס י ו ח ה כל מ״ש להתמיד שצריך שלא יהיה נ  כ' ו
ס איזה מ ה נ ק ד נ ס נמצא לאחר ה ף א פה א ך י ו ל ס הלכה מ פה אבל א  הלכה הילוך י
מ אין לאמי• ס נ ה סיטי כזה מטריף ג א ההכאה לא מ ל ס נ ק ני״מ א מ י טי א ר  פי
ס ל ן מ ר ת נ י ט הבדיקה בזה עיי״ש(יע״ל בש״ק שאתי!) יעי׳ נשי ה ף מ ו ע  ואשילו נ
א ק מיש בעט! זה וכ׳ ולדעתו אין נ פ ק פ ה ועוד יש ל י ו ׳ כ׳׳ה ג  חיי״ד ט
עיהא ק פהרי ש שנפלה ר ו ד בלא ט י י ז מ ! יהש״ך דהטי י ט ן ה י  ממליקה כלל נ
ט ת ק ד ב ה שיש לסמיך א ו י ס הש״ך מ ה ג ז נ ה ו ר ד פ ה על י ה ה שהכו א מ א נ  מ
ס ימיין מ ט דצדך בדיקה ה י ה א נ ץ פ ש ש י ׳ ח ט ם י כן א ) ו ד מ  ע״״ש (
ה א ר ק שיטי מ ט ר מ ן דאכי׳ לא נמצא נ ר״ ׳ נ״מ סק״ג שכ׳ מי ז לקמן ט מ״  נ
ל שיטי י ה א ר״ל כפשיטי א ד ץ כז ר ה ה נ י ט ק שס ב פ ה נ ע ק ; פה ר ד טרי נ  ל
׳ יזיל כ ה ו ז ד נ מ ע ק י״א פ ״ א ס מ נ ״ ק נר׳ מ ה עיי״ש ו מ ד כ  צורה שנתמעך ו
ף נמי ק מ נ ה י ר ת מ מ פ ס השיטי נ ' שצל״ע א  יל״נ דשטהס איית עכ״ל ועוד נ
ס לא ק א ס מהמעשה ו ר נ ׳ י ך ג ו ה ק אלא נ ד נ ר ל ה ב דנא מ ת ס כ ג ף ו י ר ס  מ

ן י ש ש מ ף עיי״ש (טה) ו ד ט מ ה ה א ר מ א יהלכה ה ד נ ה  יש לחיש ש
ה ר ה מ פ ו ה ימיי ב ק ד פה א״צ ב בהלכה הילוך י ר ו י מ ג ד י  עפח״ש מ״ש מ
ם ל ה עיי״ש א כ בז ״ קל ג י ק ז' שנראה תי ״ א ס ט ה ס ה י ׳ יעי׳ ש ק ח' פ ״  ס
ץ ובדיקה ל ה א מ ק ד ב ק א שהיי׳ ו י פ מ נ ר ה כ׳ ד ה ו ז סק״ד החמיר בז י מ  ב
ק ״ ק ס ״ ה ג ׳ ג ך עיי״ש ומי ס היה שהייה א״צ מצי א ס הלכה א׳צ שהיי׳ ו א ק ו  ר
ה ק ד ד בלי כ ב א מ יש להקל מ ף כל ו י ק י״ב שכ׳ ובצירוף סנ ״ מ ס ״ ק מ נ ׳ ו  ו

׳ י כ ה ב ב ה פ ל א כ י ה ס ש י ק ם ) ב ו ם ה עיייש ( פ ך י י ל ה מ נ ל ה  היכא ו
ה י ה י הסהרש״א יהלחס משנה ו ר נ יא ו ה שהנ א ר מ ביח ה לפ בנהי ח עו ט י ל ה  עיי ב
ם י ק ש מ ח ta ה ך ממשמפו מ ס א ל ה מל קצה מהצלעוח חיישיק פי״ש אבל מ כ ם ה  א
ק ה ר כ ה ס ד ר י ר ז א נ ס י י ק ס ס מה״ש ובב״ח ובשאר מ י ף משנה פ ס כ ר ג א ט מ  ו
ד י ס מ י ק מ' מ י ס ש י ס ר ה מ ש ס ומי׳ נ מ קה ה ס חשש לפסי ן מ  נצלעוה א
ב ח ו ר ה ל נ ם ח ו מוכרחים מיי״ש: (טז) א ד נ ה יכ׳ ג״כ שאן ו ז  המהרש״א נ
ף ז' י ע ס ס י מ ך ה ל ז ב ק ז' י ״ ק ס י ו ע ה פפח״ש מיש מההב״ש י ר ד ש  ה
ק מ י נ ה ש ה מל פ ה מ ט ׳ נהכייט ללמוד י ר שם ששניהם לדבר א ה א ר י ה נ  ו
ס בכל י ה להצריך לבדוק מ ר ד ה כיש לרוחב מ א כ ה ן ב י מ ן מ א לם להקל ו  הפי

ה ס ל ס ן ו י י ׳ מ כ ה ו ד ו חנ מ ה כיש לרי ת ה א כ א לא ימלש שלא ה ה ה ו מ ה  ב
ה ז י נ נ ס א ם ׳ כ' ס ה יכל א ק ד פה יש לסמוך ילהקל שלא להצריך ב  הילוך י
ש לשון הכף! י י פ כ ׳ פ ק ת ״ יא באמצע ס ן עיי בש״פ המנ י ש ש ו  עיי״ש (טח) ח
ת ק ד ה לא צריך מ ב מ י א * ס רואה שהשדרה מ א ה ו ו ד ש ה ק נ ה ר ק ד ך ב ד  דלא צ
ס מ ה נ ק ד ק שצריך ב א וכידז״א ר י ב ה ק י״ג ש מ * ך י מ ט כלל עיייש יעי' נ מ  ה
ת יציוק לסרן ח ל ש עסתיש מיש ממשי׳ מ י ח א pom ה ם מ (מט) ש י י א שי ק  ח

 דרכי
ן מן המיל ה נדלג מ ר י ב ק מ ז ח ימחמת מ ט י ה ה לכמה ח ^ ע ל ישבר ה ד  אבן ג
ח י מ מ ץ י ע ח ה ח ב מפיצש בהלחי שלו ה ק ר וי-שתה לו נ מ נתחב ב  למעלה וחזר ו
ל לממוד מל ט ה י ״פ ושוב לא ט ץ ג א ץ ונתגלגל על ה א ר ל ו מ! מ  זה נ
ג י ו ה והתירו מ פ ל לילך הילוך י ט ה י ס ולא מ י ר כ \ ד שי&מיויהי י  רגלמ ע
ק פ א ס ר הזה מ ו ס ט מ י נ ר ת ה נ הכשיל א ״ י מ ו היכף וכ׳ פ ת  לשמם א
ת י נ ק טש״ך סק״י ועי׳ ב י ש י י ת (לז) ח ט י ר א ם טיי״ש נ ה טעמי מ כ פה מ  טרי
ה מנכרי שהכו מ ה ן לק1ה נ א דצנתתלה א נ ד ה שהפלה ל מ ה ה נ ״ ד ׳ ת׳ נ  סעי
׳ ט שדינק נ י ט ה ו פ מ ך כ ר ח אא׳׳כ כשהכה כמקל ו כ ה נ ר ד ה על מ ה  א
ת אלא כ ה נ כ ט מ ה א ז פ א' מ א T וכשרצה להכות התיר ר O ה ט מ  ראפי ה
ה ממש לא שלט ר ו יה אבל טל מ ם שכלה והרי כלה נציארה א במהנ י ק מ  נ
ת ״ ר פ ס נ ל ן למש לנדרי עיי״ש א א מנכרי א צ ק פ ד כ נ מ ד רק ב ה כ״כ ו א כ  ד
ה ס מ ף ה פ ת ולא כ כ ל נ ק מ ה ס דאף כשמכה נ י ק ס ט  סק״ז כ' דמשממ מכל י
ה ההכאה ת א ת נ ן כ ה אפ״ה א ר ד ך כל ה ר ט א ק שההכאה הלכה מל פ  ר
ה ז ס משמע להחמיר נ ״ רי מ ה דמפשסות דנ מ ן לישגיח נ א ט ו מ ק ה מ פ  ל
ד ה עיי״פ ונרי פ ז ת נכרי נ מ י ב ׳ ג פ אפי ט ו דאין ל י ר מ ה מ א ר מ  עיי״פ ו
ת ט י ר א ה יהג״מ עיי״ש נ י ר ס י ה י נ ה והביא ד ז ה שהאריך נ ק ז׳ מ ״  הואר ס
ד ק י׳ יפסי ״ ט פהב״ש ס ו ח ק ה ס פ א נ מ ס (לח) ש ״ ק ס ס  ועי׳ נשער המי
ח ״ ר א שהיי׳ א״צ עיי״ש ועי׳ פ ל ט נ מ ה ה ק ד נ דר״ל אפי׳ ב י ק י' יס״ק י ״  ס
ר ש ה מראשה לזנבה מ ה ט א ה ם ב ג ע כ' ד ״ ק ם בפרי היאד ס נ מ ק ח' א ״  ס
ה ק ר ב ס לכהחלה אכן בדיעבד אץ ה מ ה נ ק ד ' צריכה ב י ל ת מ ר ר ו ג  אם״ה נ

ה ל ט ה י נ ס א ח רגליה אבל א ר ר ו ג ר וכ״ז נ פ ס לא בדק כ ז א א ה ו ב ב כ ע  מ
ח נ מ ס עיי״ס יכ״כ נ מ ה י ק ד י דאסי׳ לכחחלה א״צ ב פ  לילך כלל קיל ט
ץ ש ש ו ם ח י ר ש ל ק ק מ ש ב ם י א ך (לט) ו ר א א עיי״פ ב נ ד / ל ק י ״  הורה ס
ק ״ ק י״ג יעיי״ס לעיל ס ״ ה מק״מ ס ר ד ש ר ב ב ׳ לא תזיק פ י ט אז י ׳ ט ס  י
ה י מ ס ש י ר ס ק ת ה ט א ר נ י ע ס מ י ק ס י פ ה ה לא נמצא נ ם מ י ר ש  ג' (ס) ק
א מ ל ש נ ׳ נ ט ן להחמיר א ט ר ואלי נ ס ח ל ט ק מ נ ר פ פ ק ח י לו י ר ג ו ע ׳ ט ט  י

ה וצ״ע א כ ה מ ה ׳ לעמן פיעור כ ק נ י ה ינמ״ש המביש ס ז ס נ א י ק ט ג  דאין א
ם שהכה י ק מ א נ ״ ק נ ד נ ט שא״צ ל ״ ה א נ ם ט י ר ש ק ם ה י ק מ ץ ל ש ש י  (סא) ח
ס מיקר י ק ר ק p נ ד ב ' פכי דר״ל שצדך ל ת נ ם א פ י נ ת ה י ג ד ׳ ט  ט וטי׳ בס
ס וכדומה ד ם ק ס ה ו ק מ ק נ ם ההכאה י ה לרתבה במקו כ ה  ההכאה והכאב כגץ נ
ץ ק ד ט ט ה דאס א א מ ות ה ט לממלה א למטה מתנ ק החו ס פ א נ מ פ פ מ ן ל א  ו
ס ק פ ס פ ה ואס לא נ פ י ר א ט ס מ ק ס ס פ ס נ ה דממ״נ א ז ס ההכאה ד נ ו ק מ  נ
ר מצוי ה ו ן ד ו ס אחר ט ק נ ק ג ס פ פ לפמא נ מ ן ל א פ ההכאה מכ״פ ו ו ק מ  ב
ס מיקר ההכאה ו ק מ ק ו י ז ת ר יכמן ו ז ס א ק נ ג ם מיקר ההכאה מ י ק מ  ליססק נ
ח ״ ק יח ס ם אחר עיי״ס יעי' נפר׳ י ק מ ק נ ס פ א נ מ ; עיר למש פ ק א ס פ  לא י
ט אבל מ ק p ב ד ב ה א״צ ל ק ד ך ב ד צ ׳ זה פ מ ר נ נ ז י ם פ ל מקי ל נ י ו  פכ
ק ״ ה ג נ ו י י ק ף עיי״ם יבמ״ז ש י נ ם שבחלל ה ד ב ר א א ס פ ה לבדוק ג ז ם נ מ  א״נ ל
ל ק מ ה נ כ ס ה ק סק״ה מ״ש לעמן א ד מ ק י״א ו ״ מ ס ״ ק מ נ ׳ ו ח ה א ת א ו  חו

ה מיי״ש כ ם ה ו ק ה מ ז א ם ההכאה p ששכח נ ט במקו מ ת ה ק ד ן שצדך נ פ א  ב
ט ו ופשו י ר ג ו ר ב א ט מ ת הבושם שס ו י נ ד י ע ס ' נ ם טי י ר ש ק ם ה ו ק מ  (מב) ל
ר (מ״ל ס ט א מ ה ה ק י ס ם מ ק נ ה ב ד י ה ש כ ס ק ב ד ר י י ל זה לא מ א מ  ס
ה במקל שיש כ ס ה ף א ר א ס ן א ס זה א י ק מ ה למטה מ כ ה ) אבל נ ס ר ק ף ה י ע ס  ב
ס לי) י ק כ י ט טיי״ש (וטיל ם מ ק ה ס פ נ ס פיהיה ו י כ ס המקל ב ק ס ס פ נ  ט קשרים ו
ה ברי לי שלא כ מ ר ה מ ט אא״כ א ה * צא מ ה פ ג א לסענ״ד ו ס מ ו ם מ נ מ  א
ם ק ה המקל למעלה מ ר י נ געחי הקשר של המקל א בקצה המקל א ש  נ
י לי ר ר ג מ ס לא א א ד לי ו ף א' בהג״ה שצ״ל ב ר ׳ מ עץ משיל מ׳ ו נ ר י ס א  ה
ק סר,״ג יטיך מ׳ י״מ י ד ז שם םק״י(יעיי״ש ג ר כמ״ש במי מ ד א ב ע ד ׳ נ  אפי
ע ג ק שנזהר שלא י ה שס קשר בהמקל ר מ רור ש י ג  יוק ס f) יק צריך לידע ג
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 0אנו נקיאיס נזה מ"6

 תשובה
 כי טדא נעשה זאת עיי נגיסה שנגמ שור יגיה עד שהסילמ * ט החליק
 נעצמו עד שנפל והמורה התירהו יהרנ דמהא הטריף הנהמה ושק• חימה סל
 המ״ב ונשאל מס מי הצדק והשיב שלא יסה טרה הרב בזה ט אין לסמון
 על השוחריס במה שלא רא הס בנדניהס כיא מה ששפטו ב«רחס ואין לייש
 לדבריהם בזה רזתר יש לתלות כשגחנא דשכית יסיי״ש עוד בתשו' שאורו
p בבהמה שחלתה והגד א' שהיא מחמת הכאת הסוס ורצה המורה לדון בזה 
 נטלה וכ׳ דאין ממש בדברי השיאל רמה שהגיד זה מאמרנא שלו אט כלוס
 עיי״ש (נו) כשלא גודע שגפלה פפס״ש מיש מהטיב דאף שאמר הנכרי
׳ ל״ת יבשו״ת ביח שלמה חמיד  שנפלה אט נאמן עי׳ מזה בשו״ת שברא״ס ט
ט  ט׳ מיב ומיג וטי ק״י ובמ״ח מאל ומשיב קמא תיא ט׳ שיא ונטית א
' מיג מיש בעק זה ועי׳ בשו״ת ׳ ליח וט׳ ל״מ ונ»*מ דברי יעקב ט  רשעי טף ט
׳ ג' שנשאל בשור שאמר  סרשה מרדט (מהגאן מי מרדכי בנעש זיל) חיו״ד ט
 נכרי מנהלי שנפל מהגשר וטא צולע ודעח השואל להקל משוס מכרי אט נאמן
 אף במסלפ״ת וכתכ דכיון דאמר הנכרי :מסל״ח טדא אן להקל מכמה
 סעמיס ולקנותו לכחחלס אן ספק פיס לאסור ראן להכטס עצסט בפטנתא
 דרטותא אונס היכא פיפ רגליס לדבר א אמדנא יס לאסור אף בדעב־ וכיו
 טכא דלא טה בידי אבל בניו טון פטה בדו דהא מנהל ספוודס טא פועל
פ הובר ונאמן הנכרי לאטר לכ״ע והי״ל כבעלים ו  ימטדס בית שמירחן «

 ממש עיייע
 ולענץ היכא ואמר הנכרי והנפילה טתה בסירמס בפני כמה נכריס והוי
 מלתא ועניוא לגלוי׳ אס נאמן לאמר עיי בשי״ת בית שלמה ת״ב
׳ מיו נאניצע התשונה שכ׳ ואף טכא טיל ולהשנית מקי* אמר p וכבי־  ט
 יצא מתת״י מיני טכא והנכרי אמר שהעין נעשה נטרטס יהר מיצתא
 ועבדא לבלוי׳ נאין הנכרי להתמיר עיייש נאריטת אמס נועת תירה ס״ק
 פיו האריך להפיג עליו והמלה בראות ואפי׳ הי׳ הנפילה בפייטס בפני נכרים

ית נסב טפרידי״וט׳ ליא  הרבה אן המרי נאמן יותרעיי״ש ופי' מזה בז
׳ צ׳ שנשאל בבהמה שלקחוה מ,כרי ובעת  ועי נטית שאלת שטס קמא ט
 הלקחה טתה שוכנת לאק וכנגד תיס השורה ס׳ מכה מרותיזת בוס
מ יטלה לעמוד ואמר הנכרי שמכחה בשדה ע״י נגיתת השוורים  ולא טי
 ונפלה לארן ואת״כ עמדה וילכה כמה אמות היניך יפה וכעת ט הכאכ פנ
 המכה נבר פלי׳ אנה יטלה לעמוו וע״ס הונריס הללו לקתה מהיד ישההי
 אצלו נ׳ ימים מעל״ע ואכלה וסתתה כדרך הבהמית הנראס אך טא פוכנת
 לאין וכעת שתטה מה דנה והשיב דכיון דלולי דברי הנכרי לא ט׳ לט לתיש
 לנטלה כלל כל פלא ידעט מנפילתה ואץ אט דנין אלא מפאת אמירת מכדי
 יהד מא אמר פמכה הילץ־ יפה והפה סאסר טא הפה פההיר והס אט
 מאמיטס לי שנפלה ,אמץ לו נ״כ שהלכה היליך יפה יטדא יטלים לסמיך בזה
 אמדת מכרי בזה עכ״פ לערן זה שנסמוך אכדיקח,ו ולק י׳גייט בכנ האבדס
ק והכסד צורה ונס לנתק מט השדיה ט  הפטמייס אס לא נמצא שם אזה ד
 ואס ימצא הכל שלם בלי ריעותא יש להכשירה עיי״ש וכעץ זה כ׳ עוז־ ב״הדורא
׳ סי׳ו וננקה'כ לקיץ ׳ כ״י עיי״ש(יעי׳ נשי״ת מהר״מ מלינלץ ט  תטינא שלי ט
 ט׳ מ״ט יבמ״ו ריש ט׳ נ״ז) יעי׳ בשי״ת בית שלמה שם נאמצע המשיכה שכ׳
 ג״כ דכה״נ שייך לימי־ הסה שאסר מא הפה שהתיר עיי״ש יעי׳ עיד נשי״ח שאנת
׳ כ״ז ינשיית בית שלמה שס שכ׳ דהא דקיי״ל דאין <Tpr>f על  שלום תנ״נא ט
 אמירת נכרי שאמר ש,סלה אפי׳ במסלפ״ת מא רק אס אן רגליס לדבר אבל
 אם יש רנליס לדבר טדא מהט אמירת המרי כמ״ש הט״ב חלק אה״ע טף
 ט׳ ל״א דרגליס לדבר בלי מסלפ״ת עדיף וממי מתר טבמסלפ״ת בני רגנ״ד
א ממי ונאמן מפרי לכ״ע ו  ומכ״פ טכא פיס רגלים לובר וגס מסלפ״מ ט
 במוח ביד אף טכא פיפ חפפ ולהפבית מקט אמר ק ועיי״פ שו בפו״ת
 שחילת שלום מ״ל בט׳ ניע שכ' נפובדא שארע בבהמח ישרא שהיסה צינעת
ד א שראה שכאשר הלכה אצל מהר לשהית מיס בא  על רנלה ונכרי מ
 בהמות אזרוח ונגטה עד שנפלה לאץ מחמח חלוקת הקרת והכפור והישראל

 מאמין

 באר היטב
 חטוב שס רמ״א לאין אז ניןאיס ננימןה מ״מ לדנר זס ש*ן גו חשש אלא רק
 משוס שטרח הפליה אני גיןא-ס (י) סט ומזג נטי׳ אס א׳ קנה אתז נק השוק
 יצא יפלס לשמוי מיתרת טין שלא ואיטה שנושלה אץ לאטד 0ספק ואימי שנחנא

 דרכי
 החלב ועי׳ נשרת סיסויד תגיינא ט׳ ו׳ נפרה י1לבת שהכו אתה במקל על
 רוחב השורה הכאה רבה עד ט נחלתה ונפלה ואור אזה ימים חזרה לאתנה
 אס מוחי לשתות החצב לכתחנה אס יש לחוש לדעת המחמידס ולא סהט
י במלון• יסה ו׳א ומותר  טלוך יפה לבו רק מלוך ובדקה וכ׳ דלענץ החלב מ

 לשמח החצב לכחחלה עיייש
 םעיןפ ז (נ) שגוררת רגליה כיי בבינת אדם אח י״ח ס״ק לי שנסחפק
 נדן זה ובהמה שגוררת רגליה אס ריל דקא כשגוררה רגליה
 לגמרי אבל כשצולננת על רגליה אן מלץ נשנרונא ועיי״ש במה שכתב בזה
׳ ע״ס כ׳ במיטות לאן תיציק  לדנא אק בשו״ס מהר״י אסאו ז״ל חיויו ט
 בץ צולפת ונץ טרדת דטיט צולעת והייט טרדת רגליה עיי״ש ועי׳ בועח
׳ נ״ת ס״ק ת׳ שכ׳ להדא  מרה ס״ק י׳ שהביא ובריהס והביא מהש •ן ולקמן ט
f בס׳ האשטל והעלה ק x  מס בצולעת ולא טוע שנפלה תליק נשגחנא \
 לוינא דאין מלוק לענץ 1ה בץ טררת רגליה ובין צולעת על רגליה ועיי״ש עול
 בס״ק י״ד שרצה השואל לומר וטכא עורות כל ו׳ רגליה לא שייך שירונא
 נקפה ט בשים לא מביאר לק בגוררח רגליה האזרוטס ימא מדתה ובדו
 והעלה דאין מליק בוס ממי דמלץ בשגחנא ננ׳ רגלים האוריניס ק ה״נ
(ממאן  בכל ו׳ רגלים עיי״ש (נא) אין חיששין עיי בשי״ח מאמר מרמי
׳ ליה שרצה השואל *מר והכל מא לפי המקים יהמציי  מחלמארף) מף ט
 נמהר ונמדטת שהם מלאם הריס יגנמוח שיש לחלוח במתי־ ורוע ההילוך מא
 מממו נפילה שהיא שכיח שס ומצוי לא תליק נשגחנא יאמר יהיא ז״ל מרחה
ו בשתי דיס דממ׳ לא משמע לחלק נק־ מדקאמר נסתם כשר דשגחנא ד  מ
 נקפה דלמריו מיל למימר כד״א בסישיר אבל בהריס ינכעוח דשביח נטלה
 מלץ מטלה דשכיח יאמר יבע״כ וליש ראטלו בהדס ונבטח מלין יותר
 נשגרונא עיי״ש (נב) אלא אםרינן שגריגא עי׳ בס׳ מיס רביס על מרד
 בליץ המג סק״ו שמטח בראוח ואפי, סירטס לא בעי כדין ממכנח מל
 מוליק הריעוחא במס דבר כגון בפגדנא לא בעי טרטס וכמ״ש במ״ז מף
׳ ס' עיי״ש בארך ועיי מזה בסי אס לבינה על דני סדמח עצמוח ט׳  ט
 נ״ח סעיף י׳ ifpo יעי׳ בסי ועח תורה ס׳ק י״א שנשא ג״כ בענין זה וכ׳
 לחלק בזה משגוררת רק רגליה האחרורס ומשטח ידה לעמיו וכשמעמיק
 אחה בדיס עומוח ובפרס כשעקרה לילך אף שלא הלכה א״צ טרטס כלל
 אבל מכא שאינה יטלה לזוז כלל גס ביד׳ פשיט מא וצריכה טרטס כמש״ל
׳ י״ז עיי״ש יעי׳ מזה במ״ר. עחח בימק» חיו״ו ט׳ י״ג ענף א' וע׳  ט
׳ כיה שכ׳ ובעיף שא/י יטל לעמיו אף שידע שהיא  נשי״ח ביח יצחק חמיו מ
 רק פגחנא ציע אס יש להכשירה נלא סירטס עיי״ש נאריטח (וע״ל ס״ק ל״ה
׳ נ״ח ס״ק ס״נ יסיק פ״ו). (ננ) והוא כאב הרגלים ומא החילי  ולהלן מ
 שקיח קראמ״פ א ניכ״ס מרפא לשק על ש״ס מלין וף .״א ועי׳ נט״ח
׳ כ״ה את נ׳ (נד) בעוף גסי דינא הכי עבאה״פ  ביח יצחק חיו״ו ט
 מ״פ מהע״ז מקנה אוז מהכוק וט׳ ועי׳ במ״ז סק״י פכ׳ ואפי׳ בדקה א״צ
 ושנחנא שטת הוא ומותר לשוחטה נרו עיי״ס ועי׳ בס׳ באר מיס חייס הספרדי
 על הלטת שי״ב בטי זה סק״י יעד״ק סק״מ שכ׳ דני׳ מ באתן מנוטר. שמוליסן
 אתן ע״ג עגלה וא״י לילך ויש תשש שישט עליהם בשעת מטעה כמו שמא
 שכית יש להחמיר p• אס מצוי ספי שלא ישבו עליהם רק שמא ע״י טצסונ
 העגלה א קישיר רגלי׳ כשר עיי״ש יעי׳ בניר. אנרהס בא״ז ס״ק פ״ו יטי׳
 נשי״ת בק עולס מו״י ט׳ כ״ה נד״ה יעוד יפ לפקפק יפי׳ נשי״ת זרע אמת
' ס׳ פכי פזה דקא נסתם  הספרדי ח״ג בקיציר הלטת טרימת פ:מף הס׳ ט
 עוף אבל בעוף ממאן ט ג״כ שסיבב בראשו ואט יטל לעמוד על רגליי
 אמר לשחטו דחייכינן שמא יש 4 מיס במוח עיי״ש (ועי׳ מזה לעיל ט׳ ל״א

 ס״ק ל״י)
 | םעין* ח (נה) בד״א כשלא גורע שנפלה עי׳ בט״ת שאלח שלום
 תניינא מ׳ ק׳ס שנשאל בשור שהיה בלילה בדר פס הרבה »ודס
« לאדן ולא יוכל קום וסמחריס ושאר אשי מקנה שסטו c ובבקר מצא השיר 
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 זרה דעה סעיף לב י הלכות טריפות
 (נז) נודע (נח) שנפלה (נט) אבל (ס) אש (פא) נודע (סב) שנפלה (יא)(נ)(םג< חוששיז

 באר היטב
 נקשה והאי הלה צריו להיות קידם תנת נד״א שנתנ המחנר (•א) חיששין וטזנ
 נשיך אע״ג לננפלי נצאו הנ׳ חוששץ כלצקמן ט׳ נ״מ צ״צ ומפוצה לעלמא הד שד
 נשסלנה ד' אמות אנצ הנא טון שנורה אח רנציה צא ידיך הצינה ייו׳ו צעולס נדקי:
 ולדי, שאץ אט נקיאיס ננליקה אתור ונס״ו נתנ הינא דצינא אצא חשש שנירת

 השדרה אט ניןאיס נגרייה

 פתחי תשובה
 (נ) י««ז ענה״ע ופי׳ נלגמ״ר שהקשה פל פייוש זה מדרש פייוש אתל ומירי
 שמלה «יץס שאינו גנוה משלה ואס לא רימה יטלה לילן נלל ייתה פומלת והיו
 מולץ שאיזה נאנ נפגמא הוא אנל טון שגורלם לגליה גיפ מפי שהלנל מלאה שהוא
r פסיקיז היויע פנ״ל ומיין נזה נספרו תשונמ ט״נ חלק יו״י סימן נ״נ ונשו״יז a m 
 שפאיפ צני ני יו״ל שימן ס״ז *מ ג ועיין ננו״נ פניינא מיו״ל סי י״ו שנמנ שאס
 צולפת לק פל מל או» אין לחוש לחוע השליה שאס מיומפ השליה הרי היא נאמצפ

 ומתפשט נמה נשוה שחי הלגליס והימה ראדה צהיוח צולעיו נשחי הלגליס (ופן משמע קצת מלשון השט"• מ״נ סין סי׳ נ״ע אניאט לקמן ס״ נ״הס״ק לי) ונתנ עוד יאה לא לאה
 נימיי שנפלה אז לפוש צנפיצה ומה שהננלי *מל אחל שיצאה מס״י *גו נאמן ואפי׳ אמל מתחלה אילי טון להשניא מקמו שסונל אפ יאתל שזה מחמת -שי1ה עיין ע״ש

 תשובה
׳ נ־ח יפיץ נשלק גטה כיף שי׳ זה שב׳ נניאר וברי הטור בזה ואש״צ  ט
 ובעינן בדקה מכף תל ופו ראש אלא טשוס ובדן זה אנו עסיקץ ננרירח
 תלי׳ וכשרה אתא למימר ובנפלה אעפ״י שעמדה והלכה מ״מ אס נוררח תלי׳
 עדיין חיישינן שמת נכסק המט אכל אה״נ דנם שאר אברים ניד צריטן בדקה
 כדץ נפינה עיי״ש ועי׳ עה״ק אות !׳ וכשו״ת אבני צדק חיו״ד 0' כ׳ בדש
 הסי׳ ופי׳ בדעת הורה ס״ק י״ב שכ׳ רהיכא מפלה מי״ט אף שיש לתלות שקפיה
 מדעתה ואמדה משה אס גוררת תלי׳ אץ חולץ בשנרונא ונע׳ בדיקה במט
 ועיי״ש עוד בס״ק שאת״ז פכי דהא ודאי היא דעכ״פ א״צ בכה״ג רק בדקת
 המס ליד וא״צ בדקת כל הגוף עיי״ש (ם) אם גורע שנפלה עגאה״ט
 מה פכי בפלונתת הפיץ והט״ז דהפ״ך כ׳ דבנפלה כיון שצריך בדקה לדק
 דאמ״ב אמ־ יהט״ו כ׳ רטכא דליכא אלא ומש שבירת השדרה אט נוךאין
 נבדקה ועי׳ ט״פ ופר״ת שכ' כדבד הש״ך להחמיר עיי״ש ועי׳ בעדגות הנושם
 מה ד׳ שכ׳ דלדנא העיקר כהט״ז עיי״ש ועי׳ בתנ״ש »ף ט׳ זה שכ׳ לחלק
 בזה דטכא מפלה נטלה גמורה דצריכה בדקת כל החלל תאב״ב איינס בנפלה
 גפמתמי״ט * מכה טל כל אמץ השדרה דאין תפפ רקלהמט אף אנו בקיתי,
 בבדקתו מיי״ש ועי׳ מה׳׳ק ובמק״מ מף מ׳ זה שכ׳ דמודה התב״ש דטכא
 מסלה בפמת מי״ט דא צ שטי׳ מעל״ע טון ואץ השש לדטק שאר אבדם לל
 רק לפסיקת המט עיי": (םא) גורע שנפלה עיי בשי״ת ברכת מסף חיו״ד
 מ׳ כי* שנשאל בשור פמ׳ גויר תליו ואח״כ נפל מי׳ ספחים ואחר נטלהו
 הלך ד״א בצליעה כמקדם והשואל צידד להכשיי ליילוך בצליעה שלו מא כמו
 טלוך יפה של שאר בהמות ומא ז״ל האריך והפלה שיש להטדף הבהמה עיי״ש

 באריטת ועי׳ בפת״ש לקמן ט׳ נ״ת ס״ק ז׳ (ובדבריט שס ס״ק נ״ז)
 (סב) שנפלה עפת״ש מ״פ מהוגמ״ר דאפי׳ בנפלה בפמת מנטה עשרה מ״מ
ה כובדם אלו כ׳ ג״כ בתביש מן״ז  כשגוררת תלי׳ מששין לפטקת המס מ
טף הדגמ״ר קמא טיא׳  וכ׳ פק מא עיקר לדנא עיי״פ ומי׳ בפי״ת פנופס נ
 אמנם בסו״ת גור אד׳ יהווה חיי״ד מ׳ק״אהאוץ־ במריהס בזה והרבה להשיב
 על דבריהם והטלה לדינא מל מפלה בסמת מי״ס אץ למש אף מוריה תלי׳
 עיי״ש וכ״כ בס׳ דרך החיים מף מ׳ זה עיי״ש באריכות ועיין בפו״ת בית
ד החב״ש הדרך מ  חד(ממאן מ׳ חד טעביל ממינסק זיל) מ׳ י״א מ״ש ב
׳ ל״א מ״ש במת זה והעלה ע ועי׳ נפו״ת כתב מפר חיו״ד ט א  מיס בזה ב
 והסומך סל מרי המכשידס להתיר בנפלה בסמת מי״ס אץ לתסוס עליו עיייש
במד ד התב״ש בזה ו מ  ומי׳ נשו״ת משיבת נע: מ׳ מ״ת מה שהאריך ב
 הטינ שהניא הפת״ש והפלה ג״כ להקל מה כוננת האדוטס מ״ל p• לחוחא
 מרלתא יש לעיין נמלמת אם לא נםמין ולא נעקרו ממקמים ואז ליכא ללוחש
ד נ״ז ׳ מ א גס המס לא נפסק סיייש ומי׳ מזה נס׳ טח אל חלק נ ו  לפיד ד
 ובשו״ח אכט צדק (ממה׳יצ ממגוסז״ל) חיו״ו מ׳ כ׳ נחחלת התמ׳ובס׳ ועת
 מרה ס״ק י״ב ומי׳ במה שפלפל בזה בשו״ח בנץ מלס חמ״ו מ׳ כיה וטחן
 פרם מסביחה לדנא וטכא שצולעח נב׳ רגלי׳ יש לבדק במס השווה אז
 בנפלה מעצמה בשמח מי״ס עיי״ש (ועי׳ במה *!באתי להלן מ׳ לח ס״ק וי)

 וופ וכל זה מא בנפלה מעצמה אבל בהפילוה אחרים לכ״ט לא מהט בדקת
 המפ אפי׳ בנפלה בשמה מי״ס וכמש״ל ר״ס נ״ח וה״פ

 ועי׳ w בועת מרה ס״ק י״ו פכי מכ״מ ומקילץ במק נפלה בפמש מי״ס
א פנפלה בסמח סי״ס אבל אס טוע ו  וחולץ בשנחנאזה חקא ביוימ ט
 פנסלה רק שספק אס נפלה מי׳׳פ א ©חות מי״מ יש לאמי־ טון ואכא דמותא
 לפרט פיי״ש (סנ) חוששץ עפח״ש מ ff מהט״ב מנפלה בשמח מעמיה
 וצולננח רק תל א׳ אץ מששץ למס השדרה ופיץ בשו״ח השיב משה חיי״ד מ׳
 ל״א במרי השואל שם ובמ״ש מא ז״ל במף החשו׳ ופבמ״ח אבר צוק שם
׳ ובשו׳׳ס מין עולם שס ונשו״ח ברבה יוקף יוו׳יו סמן ל1  בו״ה אסן מ

 בא&נ

 דרכי
ד ט לא ימר סב ואז׳׳ב חקר טשראל עוו הפעם אצל כ  מאמץ למרי מ
 מהרי ואמר שמא בעצמו נא ראה זאח רק אפמ אמרה לו ק והיא מידה
 שלא נפלה בשעת ,ג חה רק אמר שברחה מחלקה מל הקרח ונפלה והשיב ואף
 וקיי״ל ומכא ומאמין למרי מכרי מהט אמירה מכרי למונדד מ״מ בלו
\ מל הנהר במקיס קרח ואפשר פלא נפלה מחמה מגיחה רק מיזמת  טץ םי
א אן למש לחשש נמלה ולק ו  הקרח ובדחיפה כל פמא תתלוק יחפול ובזה ט
 נס במה שאמר הפיאל פהוא מאמין למד מכרי אץ לח בזה p שרא
 אנפשי׳ חו״א טון ועדין לא ממדע על טונה מכרי אפן מסילה אך מחה
 ובס־מ בנ״ו שהנכרי מזר ממריו ואמר שהוא לא ראה בעצמו יטל גם משראל
׳ דסבר שאש אמוטם מא והוי אמתלא  לחזור מאמונמ דהרי אמונהו בסעוה מ
א יש לסמוך להקל אף בלי בדקה ואף מי שרוצה להחמיר בזה ו  עובה ע״כ ט
י ובזה אט בקיאן עיי״ש ועי׳ נטיח אבט צוק (למה״צ  מ״מ עכ׳פ בדקה מ
 רל יימנוס) חידד מ׳ כ׳ שנשאל גיכ על שאלה זו ומיי״נ מה שהשיב כענץ זה
ו מ׳ נ״ח בו״ה ימה ר  באריטח יעיץ בס׳ יוסף דמה (למאן מלטב ז״ל) מל מ
 שנשאל בענץ כזה בא׳ שמסר עז לחמה נכרי לרעיח בשרה יכשמבא לטח
 ה־תה גוררת תליה ההחהיניס ילא סחה יטלה להליך טטך יפה כדרך שאר
 בהמות ישאל הבעה״ב את מיעה מה זאת יהשיב שבשדה למזה סרה את הפי
 על קרר׳ והגביהה ואמ״כ הפינה אתה למרמק ומפני זה אנה יבולה לכלוך
 ולמה השואל להטריף העז דכפהפילומ אתרים מששין לליע אף בשתות מי״ס
 ואן מלץ בשנחנא רבכת״נ יש נאמטח למכרי רץ שהוא חננה מיל כפימר
 דסי׳׳ל כמי בסלים ומא ז״ל הסכים עם השואל וכ׳ שמר גדל דבר בזה והביא
 יאייח למרי השואל מאמן החמר לאסיר ביה והי״ל כמי שמא יחט לט שמא
 מאמיט טון שמכר העז ליד והי׳ יטל •יעשיה ט כל מה טרצה להסדך איכ
 הרי מאמיט עליו עיי״ש ונר׳ נטיח ביה שלמה חלק ב׳ מ׳ מ״ב וכט״ח ביה
 ישראל מ׳ ל״ג מ״ש עוד מענץ זה באריטח ועי׳ בדעה הורה ס״ק י*ז מ״ש
 בעמן נאמנוח הרועה דלכארה "ל ־טכא שהוא במקום שאץ ישראל מצוי יט׳
ד נאמן וכהח דמ״מ מף מ׳ ל״ה אבל ז״א מבר כ׳ בשו״ח ח״ס כ  גם מ

 חיו״ו ט׳ ק״ב דדוקא פטלי עדוה ישראל נאמנים בכה״ג ולא נכרים מיי״ש
ה ס״ק י׳ שנכאל בדן בהמה הצילעח א שגולדה  (נז) נודע עי׳ בס׳ וטח מי
 תלי׳ אס מחיייביס לחקור ולברר אס נפלה והאריך והעלה בראוח וא״צ לשאול
 כלל אס נפלה ולק הין מקם כלל לערער על הרב שמרה להקל ולא חקר כלל
 אס נפלה ינס א״צ בדקה כלל לאמ״ש רק מהמה מב וט׳ עיי״ש ופי׳ בו״ק
 ס״ק ח׳ שכ׳ דהיכא ואפשר לברר ולשאל ממה זה בא סא״י לילך ינעמיו צריך
 לברר ושמא ע״י הכאה על השדרה בא יל ואס אמר נלד שכא ע״י מאה
 אם אמר ק קיום שקנה טשראל ממט הבהמה א הפוף נאמן מיי״ש .
 (נח) שנפלה עפר״ח יתב״ש ס״ק ז׳ ישפ״ו ס״ק י״ב והיה גהכה על גבה
 וגוררה תלי׳ אף שהכה למרך השורה צריך בדיקה המס טון שיש דעיחא
^ שהמתיק בזה מרי הטיז מכה׳׳ג וצריך  שניודח תלי׳ נרי״ש יעי׳ כרתי סק,
 נדקח המט אן אט נקיאס נבדקה נרי״ש ימי׳ עה״ק אח ב׳ מיש כעני!
 זה יבמק״מ ס״ק ט״י כ׳ ובהכה על כל ארך השדרה גס אט נקיאין ננדקח
 המט עי״ש יעי' במיה טח פלמה חיי״ד מ׳ מ״ב יפמס מא לפענ״ד מל
 זה דקא כשהכה על נל השדרה ועכ״פ עס במקל גם למעלה כמיץס המטריף
 פס פסיקה המס ימישיק שמא נסמן שס הממ אבל בהכה למסה בטקס
 פפכוקה המפ א״י בדקה במס כלל ד״ל דמה מיררה רגלי׳ מאעיי שנפסק
 «זט סס למסה יאט אמי יכמש״ל(ס״ק מ״א) מהמחגיס הבושם ואץ למש

 מהיכאה ולטפה לפטקמ המס ולמעלה יס״ס (נם) אבל אם טדע שנפלה
 טבאה״פ יפה״ש מיש מהש״ך יהוגמ״ר יהחביש נניאר מרי הסיר שכ׳ ומפלה
 מששץ (פטקת המס והא בנפילה בלא״ה מששין צרימק נל האברים כדלקמן
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ג (א) שרה ומא שיכולה לידות 0' המראה נקרא שמחנץ לה בנית הבליעה על עמם הוא יפי' הש f שהיא נענץ לליפא משוס עקר• ממרס לה״ט !דש נשר על  ל
 יקים שאץ ׳רולץ לחזור ונמיתם שיכולין לחזיר נקרא הלעפה כתג למש״א הסמטה י,קרע מן הלח• וכתנ הריקח ממק הלשק על סעולעלת ייא ערלת מרין

ק לט להיטף על סטרפית  הונא גכנ״נ אס טטל החרטום העליון לעוף פרפה להומנ״ס נמו ליי הפלייי לחל שר אגל עס הפולפלת טרפה ופר״ח הקשה עלץ מ

בה י תשו כ ד  ו
 נאמלפ החשיבה יעי' נשיית נית שלמה חלק נ' סי' מיז נאמלע הימנה מיש ויסלץ להאכילה ק טא ויסלה לידות עי׳מ משא׳׳ב שאר נעה״ח וט־תמב
 בונד הטיב מה וכי שונד הטינ לא נהירץ לוינא יהרנה להשינ מלץ וכי לה לתוך מעי׳ א״א שלא ינקט מעיי אי הוישפ עי״ש לורס (ה) שיכולה
ד הואר שם של וכשאינה יטלה לחיות * והטיב לא כ' זה רק לשטף בעלמא אבל לא שייך עצמו על טהר זה לחיות עיי הנוראה והלעטה ע׳ כ מ  ו
 נמה שצילמת p על רגל א׳ יל שם נחחלח ההטבה דהיכא פלפלה מחמה מיי המראה יהלטםה זה יגיל על הטי שנעקד יאעפ״י שתזיק שהם מעויין
 מכה מען שנפל עליי לכיע יש לאסור אט' לא צולעח p על תל א' עיייש נכשר אפיה אינריק שהכשר שט מעודם הסימרס מה טא ואין ט כח להחזיק
 נאריטת יעי' בדעת חידה ס״ק י״ח שהסטס עמי להלכה אך כ' דלדדן הך״ל הטמטס ותשיב עיקור הסימנים עכ״ל ועי׳ נשמי המיס ס״ק א' של גיכ
ח מיקור טמטס וטא ממק והולדה עיקיר  ובנעלה כסיית נד״ס אף שגוררת תליי אץ לחיש (טיל סיק הקידס) אין נימ לדרס דפדפות זו סא נכלל נ
ד (ס״ק צ״ג) ונכה״ג טתנץ ' ל מק זה יל ומעסיס נכל ייס עי״פ ייפ נזה נ״מ גדלה לוינא עפמש״ל ס  מה כלל עיייפ ועיי בפייה ננץ פילס סס ניס נ
ץ כל טס השורה p הגוקא עליי ממרי נבילות יחימר׳ גדיסומ פי״ש ואף פכי הטור נלשיט ובא־נה יטלה ק  דממה סנפלה מעצמה לארן וצולעת ואין ט
 ואסמא ומנהגן של ישראל הורה סא והוא נמס רעל החב אנה צולעת רק לידות מיי הנראה יהלעפה ה״ז פריפה ולא כ' נבילה לא דקא הוא פק

 נתל א׳ לנו ימה לכ״ע אן מש פסקה הייט טיייש דרך הטוהמ״ח לכהונ טרסה אף על ונר שטא נבילה וכמי ש השיך םק״ה
מק וליכא משים (ו) לחיית טנאה״ט מיש ניטל הלשין עס הטלטילח יעי' כנה״ג נהגסח  סעיף א (א) ניטל הלחי ענאה״ס מיש מהש״ך שהיא נ
' מיש נזה יעתב״ש ס״ק א ' ל' מייוש נ ' זה (נו״ה ימה) שעמו נזה ביי אח א ובשלק נטה לנדל ט  עיקיר טמרס יפי' נכנסי יינה דש ט
 דמה גדר יגטל יס לזה וכי דכע״ב איא להייח טהר אלא ננגמם עד הטי פהביא דברי הסר״ח מה והעלה והעיקר לדנא מה כועת הרוקח ומיטדפה
 נסנץ שכולס קיימים יחייס ננשר עיי״פ יעי מיז מסיו סק״א פכי והייט ס^טקר וכיין דטנוי גס הטלטילח אנה יטלה *דיה מיי המראה והלטטה ודט כמי
נ מול הלט החחהין וטדפה מהים עייש מיי מיז סקינ שהסטס להתב״ש נ הלט פו מיןס הטי ולא עו נכלל והס' מיונריס נבשר א פנחלפ ח  ח
' זה סעי' א'  הנשר ומיעוט םלס נמיץס א' פיי״ש ופי' נסי צמח צוק החיש נפסק ס שנסף נזה עייס מדי בסי צמח צוק החדש נססיןס נמהו״נ שנטף ס
' זה נמהויק השר במדי א' אח א' ינקי״א שס סין״א שכ' ונהס״מ יש אח ג' ינקי״א למהויק השני סיק נ' ועיי בשלחן גטה סיק כ״נ ממרס  ט
 להקל אשיי אס הלט נעקר לגמרי מהבשר אס פכיפ נשארו מפודס קצה נכשר נ' פכי נשונוא שארפ לפטי שנמצא מחט חייבה בסומק הלפץ והיהה בכר
 שנלחי ומרטיט סא נמיןס אחד יגס וטקיס טםב לארך הצוא־ אבל שלא הלשין שם מעיפשת יסריחה פו שאנה לאיי לאכילה והכשיחה מסעם ראן
ט לנד ממיקיס פריסה כלשון ומחפ זה מסתמא מהה טמונה תוך מאכל הבהמה ונאכילהה  נהפ״מ יש להחמיר שכשרסל הלט לגמרי מנשר א אפיי ח
 שמגר חיבוח להנשר כעל הסימטס אס אן המיפוס מיינר נמיןס א' איסיי נחחב נלשץ ולא הספיק לינקב מושט ולא ההירנן פי״ש ימיט מא ידיקא
' גס הסלסילה  שכל הסי' מיינר אל הבשר שבלט ה״ז פסלה משים מיקיר טמטם אא״כ נכה״ג שהיי p בשר הלפץ מעופשס הוא שהכשיר אבל אס מ
' סיי מיש ע״ד המעשה  מקצהו מיונר אל הבשר כעד הס' בסיןס א' * היא כשרה פייס מעיפשה טדסה יכמש״ל יעי' בשי״ח טוטו״ד חטינא ס
' זה מעשה נחרעיל א' סרקב שארמ שלאחר שנמכר כל הבשר במלןלץ נמצא אצל א' נהוך הלשין שללך!  (ב) הלחי התחתון כ' טמץ משה דש ס
ן מ' שאל ז״ל אבריק האג מבהמה זו• שהיי טטא קטנה ימיורה הכשיר הבהמה בפשיסיה יאמר שאן זו א  לס התחחון עו שינא לשיט ורך מקנ והכשירו מ
' שאלה כלל יאז״כ ממד א' וערער עלץ והרעיש עלמ מנולס נאמח וטון ' זה סף סעי' נ  פייס והביא נצמח צדק החדפ נפסקים במהד״ב שבסוף ס
' רטפא נמקוס  אח ג' לדנא (נ) כשרה וידא שיכולה לחיות וסי עס״ס ואף שאנה ורקנ הלשון טס הטלסולח פריפה לכיע א״כ ה״נ י״ל פמא ט
' נימוק גס הטלטולח והשינ דפה מרה  יטלה לחמה עיי המראה והלעטה אינה טריפה p מסכק דש נעיין שיטלה הלשון והטלסולח ויש חשש שמא מ
ח נלנד יכדמה ונ׳׳מ לח ס״ס המורה נזה שאן להחמיר כלל וא״צ לטש לשמא טמק גס הטלטולח ואף  לחיות אפיי נלא לגילה ושהי' p מיי ד
 יכדימה פי״ש יפי' ננ״א בש״ז סיק ג' שהיתי נצ״ס מה אס לההיר נזה נר שאט אכל משאלה חכס מוהר לאכול מזה כ׳ אץ זה בגדר שאלה
פ מצמר גק ינשאר ראש ח בייש דנהמוח וחיוח שלט אנס יכולים לחמה כלל ימייש עיר נטי שאח׳׳ז נחרעילח שבלעה ס א  משוס סיס טץ דעיטט ח
ס ונתלש מטי י  נלא אכילה ושהי' עייפ ומיי נמק״מ סף סק״א פמיח ג״ב נציע נזה פייס א' ק המס תליי מסיי לסן ודרסה נתלה על מ
מ בסי סד ען הדעה כחי׳י ממאן מ' משה ז״ל מוריסלק שישיג הלשון עס העצמוח שיס א' מצד זה ואי מצד זה ומיעט נלא ספה א  אמנם ר
 על גוף דברי הטיס מיל ט המעיין בישי' הרמב״ם יראה להויא ופיל ומי וס יההרעולח לא אי ולא מרגיש ואכלה כורכה אן השט' אנה כ״כ כראי
 יראי פריפה יק סא משמעיה כל הפוסקס עכיד אמנס נסי צמח צדק המוס כמקדם יהלחייס הס שלימים יסא בריא' כשאר הרעילה והשיב שמא פדפה
' דאף שאכלה מרכה והיא נדאה יבלימה אפיה אן ליכשיר דהלא יחפ דפדפה  נפסקים נמהדורא נתרא שס סמי' א' אח א' יגקרא למהד״ק השני ס׳ ק ו
 בחב והטיקר לדנא ולא מי רק ספק פריכה מייש וכיכ בסי תנה מרה סיק ווא אז וחיהה ינ״ח לא מרי והליק והוי דרך נס וכיון דכי הרוקח גלפי,י
 א' יכ' ומה״ס פשוט מא ואס מהה יניח יש להמר עי״ש ועיי נפו״ה ביה וימיק הלמן טס הטלטילח מחפה מפמע וסי ווא טריפה ולא ספק ולק
׳ סיא מה שהאדך במק זה (יס״ל ס׳ק י׳ יסיק י״ו) גס שהייה יג׳?ז נא ממי מה נרייס ילפמנ״ו מא ממרא יהירה דמסתברא  יצחק חמ״ו מ
' במהנץ לה יט' ועי׳ דסכ׳ס נכה״ג יש לסמוך על יפריח שהשיג פל החקח יס׳׳ל שאן זה סוסה  (ד) ותא שיכולה לחיות מנאה״ס מיש ממףז ס
מ מנה מיש טצד נדמ לפמד זאז ומה גדר ינטל p לזה פייס ימיי נדמה דטין מטלה לאטל כדרכה מסכי ה־הי לומר שמא נכלל אנה יטלה לחמס  מ
א של מראה יאיל דמשיסשלאמהה יטלה לשתיה כדרכה אשרהדגס זה לא יהק כמן דפכ״ס מ יפי' פרי מא־ ^ י  מרה ס א' ניס מה ימיס ב
 שהכוונה מא אס ראמ שהולכה ומהמממח אינ כשמלמיטץ אהה ממאנח מהי! יטלה לכסח עיי אזה אפן ומה שהיא סהה שלא כדרכה מה אכפה
׳ נהלטסה והמראה י פלל ופי' בס׳ לן ופכ״פ מיל להנשירה פיי שהיי' והפלס ניציס דטץ ראן לזה ממר נאמן  ואנה מפצה מה זה עיר ט אנה מ
' הממציא הראשין מה יהסר״ח מלק עליו ואס שאן  צמח צוק החוש נססקיס במהדורא בחרא שס אס ב' של דסיש הפריח נשים רק הרוקח סא ס
ו כחקח מיני מכיס נכהיג שאט חאן שאכלה וברייה מאר ט להקל ע ד  שממאנת במאכל ריל שכשחוחנץ לה מאכל לניקיס שיכולה להחזירה מא מחזירהי ט
ה כבריאס שסר מסמר לימי־ דפכיפ אני p סמן פריפה תיהני שיהוי מ  היז אנה יכילה לחייה שסד ממאנה כמאכל מכיל ופי' נשטח מיס סק״ב מ
ס להריקח לא מי p ספק פריפה ומיקר המד שהפמיד ט מא ולא שייך לומר שיכולה ליווה מיי שיהחני לה מאכל וליוה יבסרס דיל ת ו  שכתב חה מ
י יסל בטלטולה ודא פריסה מוכהב סתם פריפה אט נכין  במן מפי׳ וכואמריק נש״ס שבת דף ניה גגי גמל וויקא ממל שממי' רחבים ולובד סזקח ס

 דכמה



ג הלכות טריפות  באר ועולה יורה דעה סעיף לג א ב

^ (0 על ידי (ח) *המראה (ט) והלעטה: סיס יק עיף שמזל (י) חמיומי רכיל לחיה ע׳׳י המראה יהצטפי! נשר (א״י האריך כלל ל ! ^ * »  ל
ת העלית (יב)'להרטב״ם (ינ) טריפה (יד) יוראוי לחוש (טו) לדבריו : ל ) ניטל ה א י ) ״ ־*ז •־* ניי יייקי׳) ב g 

 ג (א) (טז) י׳וושט או
 מהיש pn ס1ג נמס
 לזה מטימז לחנגי

 4יל ושאין מיה 1דג •מורמ* ד on הקיר וומשיהשסיזינ
 Tim תשובה

ו (*) ממש ם׳ פי ויו שיףל פס שממה על הומנ״ס יממונל י«ץ נפפל ט«ו צו«ס ע׳ נמלנל מה שתק ע״ז ימי׳ נפי «׳ אליו! שי נ״י ונחשונמ נימ «מיאל  ר
 אוורין

 תשובה
 ינש״ע החטא סקיב יבשיית ייהו׳׳מ שיק תאית סי' רפ״ו (ט) וו^עטה

 פבאה״ס ופי' בכנפי יונה שכ' וכשיש היא רכ״ז היא בניסל א מיק הלחי
 והלפץ עו שאינה יכולה לקבל מאכל ע״י המואה והלפפה אבל א0 פלחה לה
 נפיחה מרינה אנ״פ שאינה יסלה לאסל ולשחוח אפי׳ פ״י המראה והלעטה
׳ פ״ד (י) חרטימ  שרה פיי״ש(וע״ל ס״ק קמ״ח) ונר׳ בשו״ח סוסו״ו קמא ס

 עבאה״ס מ״פ מהדנס׳׳א וניטל חרפוס מליון ופוף מריסה ופחב״ש סק״נ שכ'
 ג״כ הס רמ׳£ הרמ״א להכשיר ברטל חרטימי של מיף ווקא כיסל חרסוס
 התחתון אגל הרסיס העליון אע״ס שיסלה לחיוח ע״י המראה יהלעשה פריפה
 והר ניטל לחי העליון וסעי׳ שאח׳׳ו עיי״ש ופ״נ נמ״ו ס״ק א' ושפ׳׳ו ס״ק נ׳
 מיייש אמנס ראיהי בסי פרי ען הוטה כחיי על הל׳ שחיטה וטריפוח מהגאון
 מ׳ משה מיייעלס ז״ל אנו״ק ווייהלץ מדרושיו לס׳ «ה שהשיג על החב״ש נזה
' איו ונטוף אף וטסל גס סחרטוס העליץ כל  והניא ראי׳ מלשון הרוקח ס
 שיטל לחייה עיי המראה וטלעסה כשר וכ׳ דק סא מסהבר וווקא ננהמה
 פריסה ברטל הלחי העליון ייסעס שט קנועיס הממס והחיך כש הני/ביס
 המכסיס לס הקנה משא״כ בתרטוינו של עוף העשוי מעלס ובמף כלות הטיס
 ולמעלה שמהחיל הנחירים של מסס העיף שהם בתוך הבשר מלמטה סא־ שלפ
 ימכסה לס הקנה יא׳׳כ מה בכך אס נטלו העצמוח של מעלה ושל מטה טון
 דהנחירס של החיסס קבועים בבשי שאצל מלגילה ינס בחץ נשתי שלש שלא
 יקרה שוס נזק עי״ז לקנה או לריאה ע״כ אס יכול לחייה ט״י המראה והלפםה
 שר מטרד יהאריך בזה בכמה יאיים יפי' בשי צמת ללק החרש במהד״ב
׳ זה סעי׳ ב׳ אח ב׳ ס״ק ד מיש בזה יסיס בצ״ע מיי״ש ונד׳  שבסף ס
' ס״א מ״ש בעת זה וכ׳ i's שנשאל נעיף שנחהך  נשי״ה ביה יצחק מייד ס
 מחרטום העליון רונ מצס הלק ולא נשאר רק כל שמא מהעצם יחי יניח יסרב
 השיאל הכשיר ממס דאי דהחביש אשר נעיף שניטל החרטום העליק מ״מ
 הא על״ס לא מי רק ספק טרפה ימהר יניח כמו בכל ספק טרפה והאריך

 נזה ילדנא העלה ובחי יניח יפה מרה בזה לההיר פיי״ס (יעיל ס״ק י״ו)
גד לס טי׳ נניח  סעיף ב (יא) ניטל הלחי וכוי ילפק אס נברא ק י
' ג׳ ומה נשיפ פס יש ב' מנוח פ ס י  פאר פצוה למיין לקמן ט
 בדבר סאסיסל פריסה אס גס נברא חסר פריסה יהרמ״א הכריע לסמוך בהס״מ
 מל הסכשיח פיי״ש יעי׳ נרפה מרה םק״ג שכ׳ דבנ״ד יש להמר מברא חסו

 למ בפשיסיס אפיי שלא בספ״מ טין דבלא״ה יש מסדין אס׳ במסל פיייש
׳ אעפיי שיכולה למיס מיי המראה יהלעסה  (יב) לחרמב״ם מרימה ס

 פיפ החניא שק״ד וסי׳ בעמה החת״ס מל סייד במהו״׳ק(ממס מחדש טייר
' ע^ז סעי׳ א׳ מצא נהמה  רסס לסב) שסרח p זה נציע מהא דלקמן ס
 שפי׳ סמך וסיס נציע מיי׳׳ש (ינ) פרימה, מבאה״ג נאו מוטס שאן
ף ס ׳ יינ ונס׳ ציצ החוש בסספיס * ׳ יעבשרס סיפרו חגיינא ס ה מ  מז
ה 0ק"ג.(יד) וראוי ר מ ס ׳ זה נמהו״קלס׳ ל״נ השרבקו״א0ק*ו יבם׳ מ  ס
׳ ה ניי אח ה׳ ופי׳ טלי? נטה ס׳׳ין ו מ ע  לחוש לדבריו נר׳ מנהיג נ

ק פרסה דאיכא בע״ח  יכ׳ בטיס ואף דמחפיריס בוס מ״מ אמ אצא «
 ואשפר שסנמס חוק ואפשר לסיח לבל חיק להם הריח פיי״ס ימיי נחיווסי
 מהרא״ל ציק פכי שמרי הטיס אנס מבוסס נזה מיייש אמנם נדפס מרה
ד הסיס יע״כ אס שס! ייב מוס יש לקל והנה מיש נ  סק״ג הביא ראי *
 שם עוד בהרס והמקיל גס בלא שהייה יבי׳ח יש לי על מה לסמיך פיי״ש לא
/ שם מביא כמה ססקיס םמזציסי לוינא לאסור ומי ס מ  נהירא לסמנ״ו ט נ
) לדבריי טשץ סק״נ הטעם משים שמא יכניס »  מא סקיל ראש ננוס• (
׳ עיי נאמצע מטינה ירש  נזמה מזח ייקור הריאה יעי׳ במיה צמח צוק ס
 בפין«ה יעי׳ בדעת מרה שס שכ' אבל אס טפל השפה העצימה שר במשימה
 אף שניטל טלו ואט בכלל לס העליון דדיקא מה שלמעלה מן הקנה שט

 מזמם סמוך לבלבולי! מי לס העליין משא״כ סניטה הפס טיי״ש •
׳ כ׳ מני׳ ב׳ מהו מרבן  סעיף נ (טז) וושט או חודבץ הוושט ע״ל ס
׳ לס ימי׳ נשי״ח מיש מאחה סלק  ומי׳ בשי״ח שט״י חצק ג׳ ס

 דדבי
פ ובססקים לשון טדסה אף שאט באמה רק ספק י  ממה פעמים מצא ט
׳ כיי שיק כ׳ ובמיז לעיל סי׳ ל״א  פריפה כטדפ (יפי׳ בפד מאר לפיל ס
 שיק אי) וטור והא טף האיסר מטל הסלטולה טא משוס שאט יטל לסיח
 פ״י המראה והלטסה (וכמיש התב״ש והביא מיוסייו בעצמו כתשו׳ שלפ״ז)
 והרי גס ברסל הלחי סכי במחבר טוע ועת גדלי האתרורס ולא מי רק ספק
 פריסה משוס ופרימה ואט יכול לחמה מל יד המראה והלעסה לא מי וראי
 פריפה (וממול ס״ק גי) מב ראחי בועה מרה ומי הרעה סק״ב של גיכ
 לדינא כשיש מימק » מסל הלשון פס מלמלת רדהה יניח א הנדלה ביצים
 יש לסקל וק אס רואן שיטלה לסיח ע״י המראה והלפסה ואנה מהעונה
 והולכת יש לקל נכל גייט עיייש יעי׳ נס׳ גנזי סיס (מהגאן מ׳ סיס פלאגי
 זיל) מערכת את ס׳ ערך פריסת נד״ה למן של שסי עינדא לפניי באחא
ן ו.נלעת  שהיי לשונה מולולת ונפקדה ממקומה נפרס ונמשכת לפרס למטה מח
 למך מוף ומצאת ונמסר. והטריף משום ואן סמן מכהיג יש נה משוס עיקמ־
 ססטס פיי״ש ינק צריכין למהר גס כנדון של הסופו״ו הלל צראת אתר זה
מק יה דמי ס קילא נ  דאס נראה שיש חפש עינך סיסטס יזצילה להקל מי
׳ כיד סעי' ש״ו ונש״ך ושפ״ד שס  חפש נבילה ראן שמיטה מועלת בו ומיל ס

ע ־ א  יבדבריט שס ב
ן מטייח ממיל־ שס של אנב ח  וט״ש הבאהיס דהפלמלת סא ערלת מ
 גררא באמצע ההמ׳ פיו שנשאל מהי הסלסילה ממיץס הפב שבלשון
ף הצוק נקרא שאיילה מיי״ש ילפ״ז משממ ואס ימוק א רטל כל  שהוא ס
 הלמן והייני צו העב פס צו הרק פדסה יעי' במיה עמוד אש ביץנסרס
׳ י״א שהביא מרי הפוסו״ד מ״נ והשיג עליו וכ׳ דמלשון הריקמ משמע  אייה ס
# דרמק כל הלמן אס׳ גס העב שבלשון כשר אא״כ טמק נס ערלה מרץ  ו
 עיי״ש ועי׳ בושה תורה שס שהשיג גיכ פל הסיסי״ו בזה יסטח כראות ומיש
 טפל הלמן פס מזלמנח טיט שטפל עס ספור המסה על ס הקנה המשפע
 בראז וממה שם בעור כמו ערלה כד שלא יקדס קנה לוושס ימו פרלח

ן * שריפה אבל בלא׳ה שטפל כל ה£זן שר עיייש ח  מ
׳ ב׳ אס ייו של מימי סד האץ ס׳ י׳ ואס  ועיין במקרי הרס חמיו ס
 יש לו נ׳ לשיטת פריסה אס לא שיש להם מרש א׳ פיי״ש וכ״כ נניח
 אברהם ff<3 סקיב לדנא פיי״ש וכיוצא נזה ל גיכ ©לק גטה שס בטובוא
׳ אצבעות ינסתסקי  מ שבא לסמי בנהמה שהיי נצשינה ג׳ מצילים יהי׳ נראה ע
ס וצא מקד יהרה מאל רש ט  אס דיטק טהרה דהר ממיל ידבר דמחא מ
ס פיסו׳מ־ שם שהביא p וה סהעקרי הל״ס מיל י י  לה מרש א׳ פיי״ש ופי׳ ט
ה זה דקא במר  והשיג פלמ וכ׳ והן אמח יקיי״ל דהר מפיל ומי אבל מ
אט יטל לחמה  שהיא פריפה מחפה מצמ אבל נמה ואט פריסה רה ממס ו
 מיי המראה והלמפה לא שייך לאסר רק ביטל ממש אבל טהר לשק אן לאסל־
 דיל שיטל לסוס נרי המראה והלפפה פיייש ול׳כ נרפה מוסשסלוינאסיייש
מק זה: (ז) עיי ר&ראה וחלעטה ענאה״פ  ומי׳ במיה עמוד אש שם מיש נ
 וסי׳ נסי צמח צוק החוש בפסקים נמהו״ק לס׳ מ השי מד׳ זה אח נ׳
 וניץ״א שם ס״ק ב׳ של ומצפון הנל״י נראה ולא במינן חקא שחקבל המאכל
י וכל מסלה לקבל המאכל פלס מיי  מיי המראה וגס מ* הלעפה מחוא מ
 המראה לבו >f< סאנה יםלה לקבל גס פיי הלפסה מהר אבל מציין הפוסקים
סק הרווייהו שחהא יטלה לקבל המאכל מיי המראה יגס מיי הלעטה נ  משמע ו
 ואס אנה יכולה לקנל פיי הלפפה אעסיי מטלה לקבל מיי המראה סויסה
ח הסיר מ מ  פיי״פ (ימי׳ נסיק שאר׳׳ו) (ח) הםראה והלעטה פי׳ נמה״ג נ
 אמ א׳ שהביא נשס הדמש״א דהמראה מא אטלה יהלממה מא שסי יהסג פלמ
ק גטה ס״ק ג׳ שהמג ג״כ ל  רזה אט להלפטה סא ג״כ אטלה פיייש ופי׳ ט
/ ה מ י טיייש אך לדנא הסכים ה ד  מל הרמש״א נזה יהטא ראוה לססר מ
ד הומש״א נזה ממינן שהיכל להבל גס פתי׳ מ  בטצמי בהגהה ב״י את י׳ ל
 יאס אנה יטלה לשמר. אניס שיטלה לאסל יש להטריף ואנה יכילה לסיח בלא
ס סיס נרק ב׳ פ  שסי פיי״ש ונ״כ במיז ושפיל סקיב לוינא פיייש ועיי ט



 יורה דעה ם׳י1 לג גי הלכות טריפות קכ מי
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ג ' ״  ד(כד) ישני עורות יש לוושט נקב ימא »

 Tins תשונה
ס (ב) שניקנ עיין DJWBJ נו״ג סלק ירל ס׳ >ו לאן א•  *ורון סלק >רל סי י
נ נ»*ס 0»נס  יקב imp ללאש שסס רסק גשי אין משי מסס ועלפס מ מן «

tfp כל נקום שנקי מרפה pדכיי סעזר נמ״ש הל p מאסנה מ״א סימן ש״ו ופירש 

 תשובה
ס כסנ ס«־ סויד סי׳ כ״6 אח ז׳ ואס ת׳ מ״ש י  נזה אכזר פיי?) ועי׳ מ
 פיו הסיב נזה ופי׳ נס׳ בית יצוק סלק ג׳ בחנהינ 0ק*נ שהניא בזה בשס
 הרג מסר?) ראגד״ק פפסז שנו׳יג מה מס מאן ר׳ משה מינן זיל אנו״ק
 אגן והסכים עמו לההיר גמרק שהבשר טהס ט וסהר כל ראות של
 הסגיש פיייש ומי׳ מזה גטיח מהר״מ שיק סויד ט׳ לרו ופגמיה יהיוא
 יעלה (לממ״י אםא־ זיל) סייד ט׳ טיא את ג׳ שנשאל ג״כ אווה זה ורצה
 השיא! לומר ונהי ולא מהלי גס גהלק המשפ שגלו הראש שסימה בשר אש
 ניקכ שם כמיש התניש וסטיג מיסת קרוס שמלה מימה סכה ייל וגס לדוס
 ממי ני' טין שהנשר טוחס ומנץ על הקרוס והוא ז״ל מזה ובד השואל מהי
 ידס והטא ראוה ולא מסי סתימה בשר אפי׳ גיש קרוס ממנה סכה טיייש
 ומי׳ בוגריו בימ׳ שאח וסי׳ נס׳ ומה סורס סק if מה;מאריך מה והפלה
 וגס נרקב סושפ למפלס סמוך לראש ודביק משר לשימם מג האזרירס
 לא ממי סתימה גס נהורבן אך המקל גס נחורק אפ דביק טסב סטב
 ושריך בנשר יש א מל סס שיסמוך וס״ש עוד נסיק שארז מה שהאריך לנמין
 אס רקב מושט א שיש ט מנה יקלקל מטנלמינ דש ממן דטק מסב אס
 מא מהם יהניא מכמה מ^מיה יהעלה לדינא וסיפא שיש טור שטף 3ל6חה
 להקל מיקיל בהסימ יש לו מל מה שיסמוך מיי״ש (ומיל ס״ק כיד ולהלן מ׳
 מ״ו שיק י״א) (כא) לחללו סי׳ נשיית מסייד קמא ס׳ מ״נ נפרה
 שאכלה חתיכה בדילה של מסוס אומה וחנקה גגרוכה וכשרא שאין ימליץ
 לעזרה שחפוה וההשמיה השוחט יאמר שכחן מושט ממק ולא ס' מם ויעוחא
 יהסירה רצה להסריסה יען נסתם חלל מוסס ואין היישפ יטל לפעיל פעילהו
 כמיש לקמן מף ס׳ נא בטמות שבדקן והשיב שזה ממרא יסרה דאן זה
 דמיון להא וטעיח שבוקין מ״ל והתם סי הביפיח מין סלי וא״א שהתרפא
 כמו תש והיי ספה למוח משאיכ מה דמי ולך מקרה א״כ י״ל דבק לילה
 יפטר וירד למסה כאפר יחעכל קצה בשמה חרא ולא הסוה וסי וגנ״ד לא ס׳
 צריך לגווק סושס ונשרט כשנהץ ולא מצא שוס ריפוהא שיש להמר נסל
 פרן פיי״ש: (כב) בכל שו*א סי׳ נם׳ פער המיס סק״ה של ומ״פ המהגר
 יכל יסיסקיס כאן רקנ לא דוקא מא דהיה אס׳ לא רקנ רק שהבשר רפ
 מפגלפ f; כמו סוגלא פריסה אן בפדן שיסה הקא הנשר רפ משני הצחים
 אנל אס מצד א׳ טי הנשר בריא וטוב p מצד הנ׳ מקלקל גאפן הלל
 ודא פשרה ולא גרע מיקב א מהם דלקמן נםעי׳ שארו פיייש (יעיל ס׳
מ) נבילה ענאהיס ומסחיש סק״א וסי׳ שס״ו סקיה יבשו״׳ש  נא מךי): (
ס מסויד הניינא סי ׳״ג מזה ומי׳ נסר״ח י מ  שאילה יסגץ חלק נ׳ ס׳ ייא ו
 וסיפ שני לוינא ומסים סי פריסה אלא סאץ השמשה ממלה ט ומי מיו
 שנחננלה בשמשה סיי״ש אלם בדגול מרבבה ונש׳ תפארה למשה על טויד
 כאן ספצ לוינא ומסים חל פלה אמר נבילה פיי״ש וכ״כ נש״ע הסיא
 סק״ו פ״יש ומיי גגסיק אס א מ?) גגיאר דגדהס מה בארן ומיי נחניש
 סמן ה' שפמן וסי םסיקא ודגא וצריך להח מלמ מסים מסר נבילומ וממד
ו פיי״ש וסי׳  פרימה וניפ למטן איכ וחלג וגיציס עיי יש יכיכ בשפיר «ך
 במיה צמח צדק מדמה סויד מ' כ״ג fft מה והפלס ואס דלדנא צדן
j f t להחמיר ולסין פלי׳ סמרא תבילה וחימרא ופריסה ילמש «״ס לחיסרא 
א •ב למןל ולומר דמי נטלה מיי״ס (ופי׳ נס׳ נמל אשכול  בהס״מ יש לסמוך נ
 שפל ס׳ האפכיל בסל׳ פחיפה מ׳ י״ג) יעי׳ מיה פור נספח צמח צוק המש
 בפסקים שנטף ט׳ יה במהדב סעי׳ ג׳ ס״ק א׳ ונקרא שם סק״ה וסי׳ בגיוס
ס נחנ סמי י מ  את א׳ ובשרה אפרי טפס(ממאן ס׳ יואב יל) מ׳ א ו
 סויד מ׳ כ״א ובמיה בק מלס סויד מ׳ א׳ ובמיה בימ שמואל אייזן
 fm ס׳ כיה ובס׳ סי נסהיס פרסי ג' יעמיס מאל ימסיג סניינא חלק ב׳
ס *מסס י  ס׳ פ״י יחלק וי ס׳ ק״ח מיס פיו הס׳ מי נפסח מה וסי׳ מ
גס׳ וס אתו״•  ראס חא״ח ס׳ ה׳יגס׳ לעס סרהגפסייוס לס״ש אסביהי

 סעיף ד (בד) שני שחת יש לחשם סי׳ בסי סרינוס הבושם לסמן מי
ס ולכאוס) שממדי אגב אמוי׳ מה ימי אש י ג ה אס ז׳ (  י

 באר היטב
 (ג) נניצס יגל מר ספישל מקיגס רש לי חלל לא מיסשל על שינקנ לחצל ואס אין
emp להס חצצ צדך נקנ משולש (מהרמ״ס) יהש״ן פיסק לאף מןיגת סימי מידם 
 משחשה*e אלאסדפס ולא נגילסיסשין סרח דמיי ממזכר ניע שפסק to מדק
 חרכי
 א ס׳ א׳ שכ׳ גטל לידע בחתיכה של צד הראש אזה היא נכלל וושט יאחה
ם הסך יחפ שאן לו אלא מר ק  טא נכלל סך שאן נקב ששהו משל ט ה
 א והיא בסר ינמיך קצה מיי״ש ועי׳ בס׳ טח יצחק חלק ג׳ בפסודי זהב שיק
 פ' שהביא מרמ וכי דמיןצור לשץ הפמ״א א״א להבין על נטן עדיין אזה
 סא הסך וסכן מהסל מוסס יעו מכן מגסה מיץס המובן פד ששאל להרג
 מ׳ שמעון זיל והראה לו גאצנע מה שיש לו נקכלה מגחלי כעלי מראה שהמרק
ה  טא עו מזה השיסוי סנמ מא הממי למעלה סעו נמרשםייל ופשמונח מ
 מתוח וסל מה שלממה מן הנטרפטייל מא בכלל מרבן מושט ונקינמ במשהו
 וכל מה שלמעלה ממקום מ סא נכלל מוין ואץ מקב ©סל ט עיי״ש וכיכ
י וושס. ונסיח יהידא יפלה סייד מ׳ מיג ובמיה ד ס שלמה נס׳ זה נ  נס׳ מ
 מהרים סק סייד סף מ׳ מ f פיי״ש וסי׳ גסי מנחה הונח נהלי שסטה כלל
ד מסף מ׳  י״ב געשרין מף ס״ק ח׳ יגדעה סרה סף סקיח ופי׳ גס׳ מ
 קע״ו שהגיא מרי הגיה יציק מיל יהשיג סלמ יהעלס בראיה דנם למפלה
ן סיייש גאדסח ועיי גס׳ סרח זגח הספרד ת  ק הנמושטי״ל הר ג0לל מ
ה יכ f שכ׳ שסי מינדא מהמה שסי׳ לה נציארה  מערנח אח י׳ מ׳ נינ סעי׳ ל
 מכה מלא מנלא סריימ למעלה ממקם שסטה יכ' דאס מא למסה מחצי שיסד
 טגע יש לאסיר ט בלק הרנה ממיס וראה שמישט מהחיל מחצי מסי טנמ
 ולמטה רש חשש לנק־גח סישס וט׳ וילת אס מא למעלה מחצי סמי טגע
 אן לספ ופו אהי מיןם כנר כלה מוסס טיייש ועי׳ גהגיש לטיל מ׳ כ׳ שיק
 י״נ של ומאל ויש מנקים וס״ל ולא מקד תורנן לא משמ גמלמא יאק
 לא יהדק סטורו נוכ יש טחן עליז ממרי נבילות יסמר׳ פריסת ככל מקים
 פד הצד דדלמא פסה מא פיייש (וסי׳ כדגריט לפיל מ׳ ל סיק כ״א) ועי׳
 נס׳ צמח צוק החיש גסמןסגמהו׳יב שכסף ס׳ וה מרףג׳ מךג וגוק ייא
p כ דמכיש גרוחג אצבע  אח ל מיס מה ופסק לדגא דאין להמיר מה ל
 הלחי הסו רוג המסקיס דטא מרבן כמבואר עיי למיל מ׳ כ׳ חס גץ גגםה
 p גוקה וגעוף לס גו* יקפט סיייש• (r) או חורבץ תושם מנאה״ס
ק סלשס סי רק סויסה ולא נטלה ומיי נכנה״נ ד  >tft מהש״ך ונקיבה מ
ס סי משה חלק ב׳ ס' קלו וקלט י  במסה מדר את ז׳ מיש מה וסי׳ מ
 יפי׳ בשלחן גטה סק״י ירש מיד הסר משה גזה סיי״ש ומששיד סק״ה של
 ואס' נפסק חג המרק אפיה לא מי עילה p סדסה סיי״ש יעמ״ו נקמן
 ס׳ rt־ %ק א יפי׳ נש״פ ההיא ניק ז׳ של שזה חליי נפלונהא ולנדל ס׳
נ המי א טי נמאן דמימז נדקילא מיש ומיק סף שיק י נמיר מסמן ח  ל
 י׳ של וטייס טק מךיל כהשיך מיקב המרק לא סי p פריפה יאן ט
 מקש אמר פ״כ אס יש נקכ רש לסלוח שנפשה מ״י משמוש מא תונחא מלין
ה כהנ סס־ סייד ס׳ כיא את ח׳ יגדפס סרה סק״ז. י  סייש וסי׳ מ
ק מישש שדשה שער הפיס ר  (יוז) חודבץ תושט שגיקב ואס רסל מ
 מף: גויס אס פיייש (ופיל ס׳ נ׳ סעיף בי): (יט) תושט שניקב סי׳
 כשיט ההיא מף מךז ימיה ברמן אברהם סייד ס׳ ביו של ואפי׳
ח ר  שסט שלא בנמןס נקב סי מילה ידלא כופה המקילין סס מיאן ומיי ט
 הר המיר(ממאן ר׳ מרוט גנעפ זיל) ס׳ ח׳ מה שהא־ין מס יל׳ ולדעה
ן דסיל דרקג מוסס מי ודא סריסה מסים אלא ואין סשססה סמלה ו  מ
 ט (יעיל ס״ק לג) ׳*ל נמוף ששחט סקגה לבד יצא מיד נבילה מיאן ומיי
ס ביס שמא! אגמן טרד ס׳ כיה (ומי׳ י  במיךמ מןיד מיש מה ומי׳ מ
 נטקימוח שצייגס לפיל ס׳ א «ףג)•(כ) שגיקב פסה״ש מיש ממרב
 ימסגיש לקק ס׳ מיי סק״ג דפמ; ג* להמיר מס משר אט סהס פיייש
ס שטס י  ולכ מ״מ שנים מארוס חלקא׳נץ׳א׳חס׳ופיי׳?!^• מ
 יסקג חלק ג׳ סף ס׳ ניס כ' ראם יקג סרבן טישט גמיןס ממן בלמי
 כשר שבשר הלס סא מחס פיייש וסי׳ גמ־ אפדם שהביא מריו מס וסיס
ס סהורכן גס המיג מדה ומסי ססמה מליל ומי׳ גסק״פ סקיב שהלא ק מ  ו
 מריסס מה ומשרש למי סד אפרם בוס דליל ומשיה גם הטיב סוס מה
 נ90יול׳<לאיגתקמסלסגשניל«;תסו־ו«סיסיסאסנס להתנ״ש אף
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 זה יע״י הפכה נפשה זה כקמפ אנל tt ססמספסססרסס יע״כ ל ואף 06
י *J לאש־רואין י י י ר ואיפ פזנר פיי נ ז  אס מאין שנכנס הקסם נפימק מ
 ראיס מהקמפ שהיה נקנ מפכלפ״ב כקרוס והביא ראה פדן קמט הפניאר
 להלן נו׳ ל״ז סעיף ג׳ נרמ״א וקמש בריאה לא הר דעוהא המשרפה והרי
 נומי וקרוסי הריאה וקין מאד זהר סקרתי שאר אנריס ופפיש השיך נקפן
 סי׳ מ״יז ס״ק ל״ב יא0 נקרומיס וקין שבריאה >א הר הקסס סי׳ שהי׳ שס
 נקב מכל שכן בקרומי הוושס שהס מניס נמהר ואן להיזרק דעוהא צמר
 שניקבו יהאדך להניא מיד ראות וסברות לדבריו אך ל לדיון והסניספאירוס
 אסר להויא נזה יכל הסוריס נחסיריס אדיו מיכ אן לסמוך להק! לערן
 מעשה ואן להכשיר אלא אס טרדן הצלקת ומובר ואס מסבלמ״ב והבשר
 תיותיי שנס יק היא מהג שיי״ש ולסמלו יפה משה שלא סמך מל דבריו
 להורות קולא בזה ט כל ראיהיי שהביא סדן קמפ בריאה ומכשידן אפ
 ראה להקל בצלקת דקמס לא ומי לצלקת ומיש דאין צומר דקמם לסד וצלקת
 ליוד מיי נדברעי להל[ (טי ל/ ס/ן נ*ס< שדחסי ואיהיי והעליסי דנמ״כ
 העיקר הוא וקמס ל־זל וצלגןז וגידס לבניס לחו והוא קרוס מלקת מכס
 פיי״ש (וטיייש שד נמריט בס״ק רכ״ב ושיק רמ f) שוב ראס נכ־פי יונה
 מדרושיו לטי זה על ש״ך ס״ק כ״א כריה והנה של ק להדא לדנא מל
 שנראה נשר הפנימי כמין צלקת מד שיש למש שמא מא קייס מחמת מכס י״ל
 מ״מ מידס לאמר יולא מעת המיןלין p3 פיי״ש נארך יכן מא הפנהנ
 ככל נלילוהיט לממיר נזה כלי שיס צו נסי' לקילא • • (לא) עלהבו יךוס

 סי' בשי״ת פרס מאחת דש חלק א' שחקר נניקנ זה שלא מנד זה יעלה
 קרוס נאי מהס א ממי דאסשר מיין שיש כאן סתימת השני נס קריס שעלה
 מחמת מנה מהר אפי׳ לאחר ואהרמי אהוד סיייש ימי׳ בסי! ס״ק ל
'  שהביא דבריי יכ' ופשיפא ולא ממי עיייש ועיי מ״ת כסב מסר יחיד מ
 כ״א שהטא ראה למרי הסרמ״ג לסמדר עיייש ועיי מיד במ״ז שס של
/ ומועיל המדמה דטין שכשעה  משעלה קרוס נאי מסס מד שלא רקב השר י
 שרקכ מדק לא נטרף לא מי קריס שעלה מחמה מכה וגם לא מיך בזה
 דסרימח מזר לשרוח דהא כשעלה ט קרוס לא נסרן< עדין ול ולסין
 ברקב זה (שנא) כנגד זה ונא׳ יש קרוס רחמ״כ לא מי ק ספק סויסה
 ושמא עלה הקרוס נפרס רקב בסלוש יל דלפ״ז אס סו מקביס מחמךס
 הרנה זה מזה יש להקל משוס חה לא סי רק אמר דרבק ומועיל eft כוו
 ושמא לא אהרמי אהדדי פיי״ש(יפיל ס״ק ל״ז) יפי׳ נשו״מ משונה מאהבה
 חלק ג׳ במטה הט״ו סקיו שהשיג על הפרמיג ול שהוא קולא גדולה עיייס
' ונספר מרך הסלק אמ ג' מיש פל מרי הפרס  ומי׳ בנס״ק כאן אה נ
ו זה ובאי עלה קרוס מחננ״כ סי  מאחה מיל והעלו דאס' נקבו זה פלא מג
 ודא טרפה והסהימה לא מהר כלל נזה ושק נראה מלשין המר מיי״פ
/ על קולא וו ופסק להמדר פיייפ ועיי במק״מ ף נר טיח פהסיג ג  וסדין ס
 סק״ס שכ' שק עיקר להחמיר פיי״ש ועיי מזה נסיה כתב ספר % אה ס׳
 ועיי נם' דעה מרה נפהיחה להיס אמ לזג וליד מ״פ נערן זה והטלה
ק י  מעיקר כדעה המיז נזה והס נמצא נפנימי נידן וצלקח והחיצון רקב ס
 סשק טריפה וכופה המיז וולא כהחוצקיס עלמ עיייפ וסי' בל צמח צדק המש
ג ומלקלק ן ׳ זה «  בניארו לשיפ שבסי זה \3>ך6ר דרס שלו סנמף ס
 לס׳ ל״ג השני מרף ו׳ 0ק״נ מיש נזה יל דאס לא סס דיזקמקיס נילסס
 אף שהיה זה שלכלז יש להחמיר ואף שיש ליקמקיס לונרי הסמיא בזהנלמ
 לפנין הלכה יש להחמיר מטפס אחר מפיס ואפשר ואן הסתימה דמקריסמיומח
 סכה ענה כיב מיון ואכלה יטעקת ואץ הקרימיס טסס נמקים א׳ ייל ־אן
כ אן• אס היה דסק מקים נירסס מון שאי לסמלה והבי לממס  זה סהימס ל
 א אשיי החצי וושט מפסיק נירהס יש להקל טיייפ (לב) ונסתם סי' טף!
 פס שנסתפק נעלה קרוס מחמ״כ אס ממי שטי' י״נ וזוש פיי״ש ומיי בס׳
' י״ו שסטה מלמן האשטל ואפ* ס  נחל אשכול שסל ס' האשכול נהיס ס
* שם סף  יב if לא סהר נקרים שעלה מחמיכ עיי״ש ימיי במיה כסב ס
/ יבנמי ופס י ' י ה ס' מיש מיו הפרמ״ג בזה וסי' בסי מרי יוכן סף ס  א
 סרה נפטחה להלסס סיימה אש ב׳ ולא מה של בזה והעלו שניהם משנוי

 ודכי
ר פו לו אן כאלו סי ו  :מצא שלשה עורוח טישפאסרמאכליהר כנפול דמי
 החיצון ינדרלא ואס טיר הנ' רקנ לנד טריפה לדינא כ' דאין לממיר והא
 קיי״ל נכ״מ וסתימה נשו ממי א״נ ממילא מניד לא שיך לומר כל יהר
/ לומר כל יתר כס  כנמל והא to סש מדמה יוהר פדף ספי ולא שיין נ
 מסול ואדרנה הקדם הטנןז מא מסקן שמא סהס לפרט מוי״ש אבל לפמש״ל
 (ס״ק ל) דסתימת נשר א מהר טא פלונתת האדונים לבארה צימ וסי׳ נפי
' מזרות פרסיים  שארה למשה פכי נםעמא דםרהס לנטס טריפה ממס שיש נ
ד טושפ שיין לומר י ג״כ מיהר מ  דהר מפיל ימי פיייש הרי מטאו ממד
ג שכ׳ מל הפוסקים לא ס״נ כספס זה  יהכ f אננס יפרן נהניה ס״ק ל
 ופיי״ש פתי להלן בס׳ מ״ש ס״ק ג׳ של להדא מיהר מר בוישס לא סין•
 יתכ״נ דמי טהר חצי אבר לנו ילא אמדק יתכינ ולא הר יהיה רק מרן
׳ מיס ס״ק ג׳) (כה) ניקב אחד סהס נשרה  דליזל עיי׳ס (ומיל ס

 אפי׳ לא עלה ט מס סתימת קרוס כמ״נ במסה הסוד אה י״ג ושנחן גטה
ט) אחד מהם פס״ז ס״ק ס׳ של מניטל פיר א׳ לגמד מ׳  ס״ק פ׳ (
 אנטי להמיר אנל למעשה אין לסמון להקל עיי״ש ומי׳ ש״ן ס״ק ס׳ שנ׳
 יהיכא דלנך חב פור החיצון סדפה עיייש יעהב״ש ס״ק פ' של משנגלד
 פור א׳ במקצח שרה אבל ברוט פריפה עיי״ש ולכ נמ״ו ס״ק פ׳ ינש״פ
 ההניא ס״ק ס״ו ומי׳ נמק״ס סף ס״ק י״ח שכ׳ מ״ה שיש טעוס רצופוה
ו ונד״ק ס״ק א׳ במומר שס / ט מי כלקוי רוט וטריסה סי ח  נמר א׳ נ
 יממ״ו ס״ק ח׳ של מניקב פור א׳ וסור הנ׳ סמנה קצהו אן נדו ליטריף
 מיי״פ. ומיס הס״ו מפהוא לפרט וסא לקי גרע מסי עיין נסאלומ יתפונת
׳ א׳ דן ג׳ פכ׳ ק לדנא ואס נלקה רוב עור הסרמי  סרס מאחת חצק א׳ ס
 פריפה לכ׳מ אפי׳ להמכסס נקבו זבל״! נכימ סייס ועי׳ נס׳ סנילי וזד
ו פכ׳ ופסע ואן סלוק נין פרמי  על סויד בס׳ זה אח ו׳ בליה וכתב ס
׳ כ׳ בממה ב״י אח  לחיצון לפרן זה פיייפ (כז) םהם עי׳ כנה/ לעיל ס
 ייא של מתרנניליס שלט א אפשר להנסן ילדע סש במיפנו נ׳ פוחת פא״א
 לקלוף זה מזה עיייש ונר׳ נופח תירה מף ס״ק ל (יטיל ס״ק ניד וס״ק
 פיא) • (כח) נשרה כ׳ נפר מאר פקיד ואט׳ נסלק א׳ מהפ מהסלס
 למס לאוס א לרחט כשר פיי"ש*(ובוקווק כ׳ נסרק והייט בלי חסרון
א טריפה שהוא ד / סעיף ז׳ אבל אס יש חסרון נהסדק נ ׳ ל  נמש״ל ס
ט ונמש״ל ס״ק כיו) (כט) גיקבו שגיהם עד״ק סק״א שכהב דאס ח  נ
 ארע שהיה נקנ נקרים א׳ ומישס ושחשימ נמקים מקנ אסור דש למש
' x שסה מקב גס נעור הב׳ ובמקום נקנ שחטוה יעיי״ש מוי בו״ה נא למי 
 משיש טעוח נטור מושט ישחט במקום הבועוה סישיק שמא נמיךס כשחיסה

/ י  סס הטפא מפולש גס נקחס הב׳ עיי״ש ועי׳ במקימ סק/ וס״ק י״ג ו
 (ל) ואפי׳ ערה בו יךום ואפי׳ עלתה ט סתימה פנס לא מהר דאט
ט להתפרק רש״י ופי' נפר״ח  מהקיים ממן דאן יסידי מר המסקייס ס
׳ י״ו של לקרוס שעלה  מן״ו ובשער המיס סק/ ופי׳ בס׳ האשכול נה״ס ס
/ ומתקיים ימים רביס מפו לסתור ומספר ממיקוא דמי וט׳  מספ/ אפ
 יפי״ש נמוצ אשכיל יעי' נס׳ דעה טרה נכסהה לה״ס את כ' ועיי נסי צמת
ד הכלסי ולמין דנ  צדק המש נמהד״ק לס׳ ל״ג השט סעיף ו׳ סקינ נע״ש נ
׳ ל/ םק״ו והב״ש ס״ק י״ד ונס׳ דעה מרה ס״ק י״א ומי׳ נהירה יקיסאל  ס

/ סקיה) ונר׳ נס״ח ׳ ל״י ס״ק ס״מ וס׳ ס ׳ מיו סק׳יי (יטייל ס  לקמן ס
' ל את י״נ פכי ולכעמיס חאן טושס שקילכץ ק א' ס  פרס מסריה מ
 שנשאר נעיר א' סדן •צלקת ילפפמיס נמצא כמי גיד! לנרס יקםיס הס מהי
 מבשר טופס ונראה *נין כל שהיה קרע רק שהבריא מתרפא וסי קרוס פעלם
 ממייכ טושט שאט חשוב קרוס עכ״ל וכ״כ בס׳ ביס יצחק חלק ג׳ מרף א
 ובעמודי זהב שפ ס״ק ייא לדנא שיש להטריף בנמצא צלקס דכל שנמצא ט
 קמט (ובל״א הטסים) א שנמצא ט גידן לבטס פדפה טון הדך מושט לה«ח
 מה נכל מנןס וזה שאט חאן סנקמס נמקים א׳ א סס כמין גדין ודא
׳ קע״ה מה  שסה קרע נמקים הזה ונהרשא פיי״ש ומי׳ נסי דברי מסף ס
 שסלסל נערן זה יכ׳ דלדעס אן להסדף נצלקח בוושסדאן הכרע שסה נקב
/ ממולם לא מה סס נקנ ממנלפיב רק שהיה טפא נמק^ס ס זה ד׳ מן  נ



ף לג י הלכות טריפות קכא !איחנילח י  יורד. דעה «
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. (סי' שסזלסניס (החסין יחי): הנס (לח) ינצ זה (לט) צא (מ) מיירי (םא) אצא מ-נר י ) דטחרטי (י) אהדד א ) 

 באר ויטב
 (ל) אהלל׳ וכי נסיו נשם מהיע״ל אף אפ הנקנים רחויץס שאיני נאפשר לגמלה

 נל p אסדס לאק ליחן מרי כחנמ׳ס לסשרין
 (;) אסרה והטעם לאכצה נה ונמלה ופשטה ויסטן *חרפי למקדם סנייטס

 ואילו מזימה ענה *נם מחק״מת רשיי וגנל הנקנים אין מזימה מוכלמ

ה ב ש  דרכי ת
׳ זה במהד״ב נוף «!י׳  פי״ש יעי' נס׳ צמח צדק הנזרש נססקיס םנסף ס
 ל ינקי״א סק״ז מיש נזה ־ (לח) יכ״ז לא סיירי יכי׳ פס״ז סיףי שכסנ
 דאף דטנר שהנקב נא מחמת סלי אין.הסר אלא סכא מסצון אין טנרשיס
 חילי ימי׳ נדנריי להלן ס״ק י״ח ת״ל נכילי אבל אס טנר רק נמקצתי נשר
ס ט״ש יעמ״ז של נ שכ׳ שהפ׳׳ז יפה כתב ס  פי״ש מני׳ בפר״ח שיק ל
 דעכיס בדיקה בודאי נפיק אס לא שלפ מעבר לעבר עייש ימחב״ש ס״ק פיי
 וטיפ שפסקי דאף שראס שנא ששפה מזלי רק נמקצס עובי החיצון ולא
 בסלופ אפיה פריפה פייס וכ״כ במרת ייץחיאצ לקמן ס' מיס סק״ג וכ׳
 משלא ר* יסה שבמצין לא פלס סס ריעוהא נגד הנקב פבסממי סדיסה
 עי׳£ ועי׳ בשו״ח חהס ספר סויד ס' מ״ב שכ' דאס יש קירס דס סל סזיצון
ק נגד נקב שע״י סלי פבפנינר טריפה כמו בחחן בעומק הלב ומצא מ  מ
rfvi א שהניא וכ׳  קיו דלקמן ס' מ' מי״ש ומיי בסי וסח מרה ס״ק נ
 אן להחמיר בזה אא׳׳ב הקורס דס שנסצון מא מישרש סנוב במור הסלון
 ימא ממש כנגד המנה והנקב שבמימי אגל אס חסר א׳ משתי אלה שאט
 כנגדו ממש רק קצת בצח א אפיי מא מגדי ממש רק שאט משרש וצרור
 מיף העיר שם באפן סש לתלית שהקי״ד נהמה שס פיי השססה יש לסקל
 פי״ש יכיז סא בסהס אחות שאנס מעסות אננס למק איזום מלפסית פי'

 בונריט להלן(ס״ק קלה)
י וכל זה סא כשסלסה הלקיתא בשלמי  ועיץ כיד בתנ״כ שס דמטאר ממד
' לספק• שלקה החיצון סלי אנס״י  טלו ונמקצוו החיצון אכל אס מ
 ששלם גס נקצה עובי הפטמי מ״מ כל שבוק וראה שלא פלס הריעוחא בסלוש
 מה יש להכשיר דהא גס לדק ש בדקה ליישס גפטמי גמקיס יחס ילשמא

. קרע במר החיצון ובדק . . 
 הפנמי יהיו ט טעות לגסה מטין עד הקרע דעור החיצון וגרר הביסוס
' יטל לסלוח הקרע vox החיצון גמשמוש יה)  יסאר רושם והטר׳ן) ואפי׳ ס
 דסגחא א6״מ החמיר עי״ש יעי' מקימ ס״ק י״ג מ tf מה ־ (לט) לא מיידי
 אלא בניכר וטי מסיו שכחג דמיירי ג״כ דגסצון אנו רכר »ם סלי יעי׳
' המכה שגסניס אדומה ואן בה  כשנות איס מןיס שלל מד שרכר שלא ס
 מןוה אדמה דאל״כ ש לסש שמא גס החיצון נלקה יאט רכר לס שכלו אח0
 מי׳ע אבל מסתימס כל הסומןס לא משמע לחלק p3 ועי׳ בהנ״ש ס״ק נרי
 סכי ראם אן נפרס נקב א קק לא לקותא בסמי מראה ואן רכר בססצון
 סס סלי ככה״ג צא מחמןק רפותא מסרמי אל החיצון וגס ל שס ב^יק
י  ההיא מהם לקיתא סא אוומה רסיס שנצרר הוס מחמת מכה מי״ש הרי ואז
 כפיפ בהפנימי לקיהא ומראה אדמה אפיס לא מהזקיק סייו דעוחא לפור
 החיצון ־ (ט) מירי אלא בניכר שהנקב בא םוזםח חולי מי׳ הגיש שיק
 ס״ו דלא ppira מלי לעור הפנימי מ״י סלי שבסצין יאן $־ין בדקה להסנימי
 אף שימאן שהחיצון רקב עיי סלי אס לא שניסר לעירס שגס נהפנילד ש
׳ ליו כ' מוישס מחי.יק דמיסא  מ* ש״ש אבל בחמבח אמינה שמיאל ס
 מעיר א' לחביח יאפי' ברקב מור הפנימי מחמה מלי צריו לבדיה גמר
 החיצון אס לא שלטה החילי גס 0 פי״ש וכ״כ בשי״מ סרס מאריה ירא ש״א
fyra ׳ מ״ס ס״ק ג׳ ט״ש ומי׳ מזה בשי ראש אסדםt< ומזרה יקיתיאל 
/ השר נסו״א ׳ יגס׳ צמימ צוק החוש בסמןס במהד״ק לס׳ ל  לסי ל״י אמ ו
׳ מיס ף ס  םק״ט. (מא) אלא בניכר וסי טססיש שק״ג ותביש לקמן ס
 יפפפ״ו מן״ו מיש למק רקב מר הסצון והיישס בממס ידפ יסספסחמת
 טלי א ע״י קק דפלמי בזה הפ״ך יהנרז רלמנמ השיך כשר ממס n שמא
 סלי יאהיל קין שמא מ״מ לא רקב הפנימי ילהס״ז לא ממי ס״ס בזה פי״ש
ם י מ  יעי׳ בשי צמח צוק החדש שס ס*י׳ ד' tfpo שמבאר מה המצית מ
ד הסיסקיס לדנא p דאס יש ספק אם נעשה מקב בטיי הסלון מ  הפוליס מ
ק ה*ץל מיז שנמצא עיר המצת  מיי מלי א ע׳׳י נןן אס ה«ק היל׳ «
ז יאן מיי <אר הנהמס ? * לפרס ילא ידעני במהטקג אס * נ  ק

 אי

 י״ג מוש מהר המזימה מיייש (לנ) יאמי׳ גיקבי יה שלכגיז מיי חטאה
 מר ס״ק י' דאפילי נקג א' טישט יהג' גמרגן אסר עיי״ש יעי׳ מק״מ מף
' היי נגילה עיי׳׳ש(יעי' גס״ק שאמ״ז) •  סין״ח שהביא דגרמ כזה יכי שצ״ע א
 (לד) אסירה עיי פלס סק״ב אח ו' בד״ה יגס שכ' דלא יחכן לימי־
 דרקבי זה שלא כנגד זה יהיה ננילה דהא נאמת מגין א' על תניח רק דטאל
ן לומר דהא נבילה דהא כל זמן שלא יזדמן ד אסרה א״כ לא סי מ  רמהרמין א
 אן בא תכלית המלשא שנקרא נבילה וכאלו מתה דאס יחקייס כן יצא יזלמט
p ירי מא כשר לגמרי ובשביל שהמורה אסרה מחמת שססה להזמין בשביל 
 אן כא תכלית החילשא סהא נבילה ידי סהא פריסה עיי״ש נדרט וכ״כ מרז
 סק״ד דהיא רק פריסה פיי״ש יפי' בסי צמח צדק החלש במהל״ב לסי זה סעיף
 ד׳ סק״א ובקרא אח יי יגיד אברהם בגליין מי״ד בא יכמקימ סק״ח שהיטס
 מלסן הרמב״ס דהוי נבילה מלאדיהא עיי״ש ועיי ב^פרס טעם מגדס על
 ההומינ(ממאן מלטב יל) שפי זמובר המי׳ נראה וס״ל ג״נ נמיש הט״פ
 יהפרמ״ג דלא סי רר) פריסה ילא נבילה ימתי־ן דבדהס שלא יי5פה מלשץ
א  ממב״ס מ״ל עיי״ש ועיי ביסעיח יעקב סק״ג מ״ש בזה יהעלה דהיא מ
. (לה) שניהם סרוח א' נרי ( ג  פריסה יספק נבילה עיי״ש (וס״ל ס׳׳ק ל
 פרי מאד מןיד ומהב״ש סק״ז מ״ש בזה וכי מיין דמלסן הסיסקיס שכתבו
ה ומשמע וסיל ס  כהמא לא משמפ לחלק נין רקנ מרוח א׳ א משחי ח
 להפדף בזה שלא כנגד זה אפיי משחי ריסה ילא חצין p ארך לרוחב אן
 מ״מ מאל והאתרורס 0ל^ נדני ימיולי! ברקט בבי רוסה זה שלמ״ז
 נקסיק טיסיהי ינלנד סהא נקנ זה בריח זה יזה בחח שכנגד עכ״פ אכל
 ברוח שבצדו ש להחמיר דאכחי אפשר דליהרמי אהדדי נפממזרח ראשה נרי״ש
 ומיי בשער המיס סק״ז ומה בסי סנוס סיס ס״ק ח' הסג על ההב״פ בזה
 והמלה בראוה משר רוסה אן סלוק בץ רמקיס א קרוביס ואפי' קרובים
 זה לזה מהר עיייש אבל בש״ע החרא ס״ק יי ובסי צמת צדק החדש בפסקים
 שס ל לדנא כהחב״ש להחמיר תסיק שיהא נשהי ריסה ממש אבנ בלא״ה
 אף שמא בציו אסר עיי״ש יעי׳ כדעת תורה ס״ק י״ג (לו) דאפשר
 דטתרםי אהדדי כ׳ במיז סן׳׳ד מנ דש לחקיר בטקט זה שלא כנגד זה אס
 סא ודא סדסה א ספק וכהב דהוי ססקא דאדיהא ולא ודא ומלשין המחנר
 של אפשר דמחרסי אהדדי משמפ מיי רק ספק מריסה עיי״ש (ועי׳ עוד
ד הסרמ״ג בזה ילמדי  בדבריי נסיק הי) ימיי נמק״מ סק׳׳ח שהפליא על מ
 כשנקבי לפרט זה שלא מגד זה שמס מיד בטרם דמהרמי אהדד רסה כשר
 ונאנח ועה סס״ם דפדפה סיד אס׳ א לא אחרמי עדיין אפיה אסר מיד
« טין שלא ימלס שלא יתומי ק לאחו ממיס וא״כ ממילא והוי  פ״ש מ
* פריסה פיייש ימיי למעות יעקב סק״ג מה שהאריך מה והביא גינ  ת
 דברי הסיס מיל ימיי בקןןסרס טמס סגדס(מהגאן מלטב ז״ל)עלהסרירג
 מיש ליישב דעה המיז בזה יעי' עיד בדבריי בהשי' סאל ימשיב רביעאה חלק
 ג' מ' נ״ז מיש נזה יעי' במיה פיסי״ו הניינא מ' ח' באמצע משינה
' י' יבשייח  שהפלה ג״ב וסי ולא פריפה עי״ש יעי׳ בשי״ח נחצה אטה ס
 כתג מסר סי״ו מ׳ כיא את ת' יבוטח מרה סק f ובסי צמח צדק החלש
׳ סק״א יביז״א פס סק״י(יפיל ס״ק  בפסקים במהד״ב שנמף מ׳ מ סעי' ו
 ליד). (לז) דטתי־מ אהדדי פבאה״ס מיש מהט״ז בשס המהרשיל ופי׳
 בממ־שי״ס סויד בקיצור ifo שלו של ראש רקב קרוס א' למעלה וקרים א׳
 למסה וא״א לשגוש זה נזה כשר עי״ש ועיי בשער המיס סק״ז של שמד
 סמהרשד״ם הס מרססן אגרא שהיא סמך ממ״ש מא נעצמו לעיל נדעה
ה יאסי' א' לממלה יא' למטה נ  וש״י יכל הססגןס מרוח א' אפיי רסקיס *
 מריסה נר״ש באדמה וכ״כ נהב״ש ונמ״ז סק״ד לדנא לאמר נזה ימי׳ נסרי
 תיאר סקיו שכ׳ ג״כ דאף כםהנקבים רמקיס זה מזה הרבה אפיה אמר
 לעולם ני״ש ימיי גמ״ז שס שכ׳ דמיני משמרומןס הרבה מיז עו שלט
 ומחט א״א תמותי לסוד לא אמר רק מורגק משוס לא שלוג פי״ש והנה
 מיסת־ מה וטמא לא״א תמדא ופשטא פי' כשרי סאר שש שכ׳ משיש
ן מוסס מפסק נירהס מםחנרא וצא אפשר דאתרמי אהוד  גיי׳כם מוצי אי



 יודה דעה סעיף לג י הלכות טריפות
 (םב) נניני שהנקי (מנ) נא (מד) מחמח חוצי (ג) אנצ

 תשובה
pup אמנם אחר העיון הלמא נ• ונמת• דצא נן הוא להא לסעק מחישה צהחתיל י״גי 
 נמעשה כשחיפה אי שסה או דרש או נמצא הגלגלת שמושה וני״נ משא״נ מה שאינו
 מצוי נמעשה השחיעה הנהמה נחזקיז רונ ינימומ עומדת שאץ וישמן נקונ ינה׳ לס
 צה חזקת שאי-ו זטח מדש,חג־ל ש-פשי מעשי ישחישה נהוגןמ״מ נצ שנעשה נהוג! ייספר,
 מיקנ יושע סמני ן ארינא נמו נכצ ישריפומ ויש ל׳ ילנה ראיות פ״ז ט׳(ע״ן נחס שס נס״

 פתחי
 (נ) [אנל אס יש לתיש >י׳ ענ״ז לקוץ שי מ״מ סק״נ שהקשה אמ״ש שם נש״ע ס״ד גני
 יקב הקורקבן לשומנין נסעינץ להקל ילק הפלה נם שם להחמיר ע״ש ימ •ן נמשינמ
 ניס ס״ נ״י שנ לכנר הייתי רגיל למק לספק ניקנ הישע הוי פשק נבילה יהו״ל סשק
 נשימה ומחמלינן נספיקו פעי משאר מריפימ דנשחמה הומיה ינסנרא « ה״מי מוליד
 םלספ ממס זיניס ירצאס• עמה כן נפלתי נד ל״נ סק״ד ינ״כ מיל נניח «ספק שלי

 דרכי תשובה
 א העוף לפצימ לבדקו אס הי׳ שלם א לא לאלו הי׳ צפנימ וראיס שסי שלם סהא מושש מלא קוקרי׳ץ כצ״ל אבל אס לא הי׳ גןקריץ הרבה שם במן
 נולא חליק שפ* חולי -יקב העור החיצון דאל״כ הי׳ ניכי נ״כ בעור הלואר הוושמ ולא דחקה האשה עליו «״>י א״כ אץ כא לבר קרוב לוואי לתלות נו
 ואס היא לפרט ויאט שייא נקנ רגלים לדבר *גנשה .1״י קוץ וקוצים שכיחי דאף שהי׳ מונח כיופט אזה נרנריס קיקרי״ן עכ״ס לא הי׳ דחק נוושט לנימא
 טפי אא״כ יש דיס מוכיחות קצח שנעשה ע״י חילי אכל אס אין עור הצואר דעי״ז נטשה נקי אן להקל כלל ואמר ככ״מ עי״ש נאדטח ועי׳ נשו״ח פוטו/
 לפטט ועור החיצון נמיא ניץנ ה"! ספק השקול וביץ ־ יש סלונתת יםיכקיס הנ״נא כקו״א ט׳ ו׳ שנשאל ג״כ ע״ד הרשנו! שנאם כמה סעמיס לפט המורה
 י״א שייא כשרה דאף יא ן בקיא! בבדקה גס בעי־־ הפטמי ויש חפש שמא שהם נקבים שית כייקוס הריעותא שלא נראה סס שים שחץ ולא קמט ונרא:
 ניקב עור יפנימי ונתרפא מ״מ בספק קין ספק חילי יש להקל מפיס דהוי בעליל שנעשה במשמוש היד ע״י התלישה שתולשין אחו בכח וכן טפל נפעמים
ן שייא לא רקב הסרמי כלצ ויש חולקץ ע״ז .קב תדש שלא במקיס הריעיתא בשעה שמסרידץ הב׳ עורות זה מזה ולא טכר  ס״ס ס׳ טלי ס׳ קון אמייל ק
 ואנד־יס דלא מי ס״ס רפים דאט מתהפך ונם הספק הב׳ אט ספק השקול פום אדס בע ר הפ-ימי וקרוב הדבר לומר שנעשה במש״וש היד אי תליק
 וט׳ והסיקי־ כיעה הרמפונה להקל לככה״נ לא בעינן מתיםך כלל וגס מטס להקל ניישס כמו בריאה והשיב ליהיר מכמה םמנרס אך סיס ואין להקי,
ד יהא אפשר להדר מקב אס נמפה לאז״ש  שהספק השני אט ספק הכקול אץ למש וט׳ עי״ש באריטת ועי׳ בבית יצחק בכל נקב לתלות במשמוש י
 ירא געקה״ג סעי׳ ז׳ יבעמוד זהב ס״ק י״ד וט״ו שכ׳ לאף אכ עור הצואר דיא יש מילק ב-ק: כץ אס מא משוך א עגול א פתוח כדלקמן ס׳ ל״ו
 מא לשניט וראיט שמא שלם אץ להכשיר ט אס ביכ״מ חקא ואס הין עיי עי״ש אמנם דע פא-חני יכ״ד דסה״ק נטט כמה פעמים ועמדט על המנון
ע״ ד על יכדקה בזה לדט בנקב הבא לפניט בוופט אס מא  הצואר נפרט לבודקי א! ליסר אפי׳ בהפ״מ ע״׳ש ועי׳ מזה בשרת כתב סכר כה״א להכי 1
 חיו״ד ט׳ כ״א את כ׳ ועי׳ במק״מ ס״ק י״ב מה פפלכ1 בזה והמלה ־ייכא עגול א פתוח א לא כפהייפמ נפות ומסת כמו פטהנץ בסדנה זו פאן
 שנמצא עור החיצון ויושט ניץב אף שיש לר\יח שנעשה ע״י חולי אץ ליק; עיי בוקץ כיס יונע רק ככ־וא נפוח ימהוח הרבה (ע״ל ס״ק קל״נ) ט אף אס
 בדpת עו־ הפנימי שמא פלס רק בהפ״מ דיןא אבל שלא ביכ״ני יש לטפ נע:י לכיט טוש.! נסכן נקב משוך פאט שתות מ״מ אס מוהחץ העור
 לדמה הט״ז וכני׳׳ש בפפ״־ מן׳׳ז דש לתלות ייתר גקין כיין ופכימ היא אח״כ כמו כטיגץ לי־יתתו בגעת בדקה מה נראה שהנקב מא עגול יסהוח
 רש למש שיא פ״י קין רקב דיבסרס מא בא וייקב נס הפרמי ו־חר והכדא ע״כ חס איימ >קב כזה צפר המורה צדך המורה לבדוק ואה כפהוופס אט
 אמנם בהפ״מ יפ לסמיך על ~״ק יפ״ט יתניא שפסקו פא ן למש לפמא נפוח יאיט ייתוח יא יוכל להנתין וגס צדך לבדק אס אן פס רופס אדמונדח
׳ מ״ב באמצע ׳ >"V ועי׳ בשו״ת שטרי צדק חיו״ד ס  הבדא בכה״ג ועי״ש עד נד״ה ואס שכ׳ ־!ה דוקא מכא כיש קרע בעיי שניב היקב כמשי! ט
י כלנ דייל ובזה יחפובה בכי שדרכו להייוה ביה דאף פיש לתלות מקב בישמוש הד אש׳׳ה  הסצון אבל כשאן פס קרע רק נקב בעור יתיצין אין למדי
 נס להס״ז נשר יבמקים ידוע יפ בדיקה בעיי יסרמי ואן משכין לנמרםא לא התיר אא״כ רואה בעיר החיצץ -וישע אס אץ פס כעד אהו מסס מקב
כ פור ואס נאבד עיר הלוא• ואץ דוע אכ ט׳ בו איזה ריעומא שבמימי אזה מכה נהמיצין עי״פ (מנ) בא מדעת הוייי עבאה״ס סף  עי״ש וכ׳ :
' P*6 ?ץ יש נ״כ להתיר אמ-ס אס כק״ה ככ׳ כאין לימיר צ־ שידוע בודאי כ ייב עיי מלי יעי׳ בס׳ צמת צ־ק נ י ז ו י י 3  א לא ונמצא נקי בחיריו ייי^ 3
 עור הצואר לכר,. דש ט נקב ורכה ו,יקב עוד ימיצון דיווכט אעכ׳יי פייא ימדפ בגי־׳ייו יפ״ע סקי י ככ' דיייפ ימ־:ר דגניכר שמקב גא מחמת מלי
׳ ׳ג" קין יש ל»פ לאסור דכ״ן וינקב בב-ואר נכי י״ירי ב-יכי פיפ יזיל׳ בעי־ י־סנימי יז-, מקב דאס אץ רמי מזלי שם י י א ^ "יל, ה י ? י » 
 מורה שבא מידית קון כר״פ יחב׳׳פ צקמן ס׳ צ״א מיילא כיש לחי: פמקב אצנ ־-קב אז יכ לספק כ״א ניקב ע״י ק? יפייא ע״י מלי ומה פאן רכר
 שבטור החיצון סלש נס בעור הכנימי ותזר יקיץ לאחוריי למין ויצא מרךכ ימני ייא מכיס פלך וי f •יו ו-ה־כא רק מקב נכא־ אכן אס רכר שיש
נד ̂ינן היקכ כמל׳ אמנם לדנא כ׳ שצ/י מו : ייסמ-א ה י -  מהפרטי לכן ט׳ שהיה ליפנימי להבריא אן אס ידע כיי' מ ך ג׳ יטיס מי1׳ כס א 1 י
 מפנמה ידמוהא בעיר הציאר p למיון ב־כ״מ ליקל בגניך שדמט רק י־"״ לקמ, סי׳ י׳׳ע איי. נ׳ מי״ש יפי׳ נד״ק סק״נ כו״ה כנגר במומר
 הקנה לבד רבדיק כל יפנימי דייפט עיי?: (סב) בניכר עי׳ נשיית מיאז יביק״מ כ׳ ק פ״ו ככ׳ דח א להביין פמא ע״י מלי בשביל סש שם מכה כי
 יחזקאל ס׳ מ״ב שנסתפק ברץ -יקב יוישט נמקים סיפ לתליה במפמיש דא נס ע״י קין כשכייי כמה ימים יפ נפוח ומכה וטעא כמי ע״י סלי ועי״ש
 דסגחא ט דרך נתנגיר מד וסכין י״קיס ליפט פס יא״א להכיר אס הנקב כמד בד״ק סף םק״א פכי לאס נמיא מכה אל הרפס והדופן הי׳ פס פלס
 נעסה פיי הבל, או שטי ממ״ס יעי׳פ ריפ בז־. גאריכית יפי׳ מערן זה בפו״ת ככדיהו ועור התיצי, ־המפט הי׳ קרוע שס אס עכ״פ עור הפנימי פלס כסר
 ימדא יעלה י מהי"׳ אסאד ז״ל) מי"־ שי׳ f<'1 פ-פאל נ״כ אס יפ לילו־ דכמן דהדוכן הי׳ שלם מטי פע״י מל־ מא נר״פ ועי׳ במק״מס״ק י״ג פכ׳
 בנקג פבוישע פ פפה ע״י מפמיפ יד המים א יד המורה במקום זה כמו דאין לסמיך על יד״ק ליקל כזה ידכא דעור החיצץ מ׳ יגיע אף שנדה
 גבי דאה •־־אריך בראיות להקנ מה דתלינן הנקב פטוכס כמו ב־יאה עי״פ יפנימי ויי׳ שלם אלא ביכ״מ אבל כלא גהפ״מ יש לספ ונס זה נעפה ע״י
׳ י״ז כיכחל יימקיס קין ומכפ-ייס בא יקוץ ונ ק: הכנימי ותור והבריא מי״פ (מד) מחטת חולי  וכיוצא בזה כ׳ ג״כ בט״ת ממה מיס ת־ק ב׳ חיו״ד ס

׳ מיז בנמצא כוושנו ביי : ככ׳ מהשי׳ חנ״י ס  א׳ שדרכם להלעיט האיתות בקייד״ן ויש בהקוקר״׳ץ תדס יריב עבאי״ט פל מהרי״ס ס״ק כ׳
' / הרינא ס  פעמים נמצא מישש מלא קוקריץ ומסים המיציאת את סופס להביא אל עוד ח לון לםרמי נ׳ בועית קטנות טריפה יעי׳ בס״ת טיפי
^ - y ץ , ל ה והוןה ע ׳  המורה לגחק ״יתקיס כדש על מיפפ כדי טפיל יקוקרי״ן מהוושט ונמצא י״א נתמצע ההפי׳ שהביא דברי החנ״י נ
 כלה פעמים נהוושט נקנ א׳ א נ׳ אם יש לתלות שאתן הנקנים נעפיס לאחר יפנימי בלס הרי בנקב רתמת סלי אט בקיאין מדקה עי״ס ופי׳ גד״ק סמ׳׳א
̂י יבמק״מ ס׳ק י״ד דכשיש טעות רצופות רניס כעור א׳ תושט  שסטה מן הקיצים של הקיקדץ ע״׳ שדחקה האשה בכת על מישט כנ״ל א דיה בא לפ
 לא והשיב דאס רואן סכל מיפט מא כלי יפה ולא נמצא ט רק נקנ א׳ יש להחמיר דת״א לבדק כל הבועות לדקות הקחנדס יגס שא״א להכיר בץ
 א ב׳ ורכר שהוא נקב חדש א סטר יכוליס לתטח פנעפה לאחי׳פ עיי כת מראה הבועוח ובין מראה עור מופט עצמו אכן בהפ״מ ופעהד״ח כ׳ נמק״מ
׳ סאו בשר בריא ס חג נסם דרטס גרנליהס שיש לסמיך להקל ע״י גדקה סגחר כל הבועוח עד ס  מדקה האשה בדה גחסאה חדה וגסרט טץ ו
 על הציאר לאחיש כדי סצא הים וא״כ קרוב לולא מא שאז נכנמ עוקצי אחר מרץ הטב שבכנ השטת שהיי הניעוה לא נשא־ רק טור בריא וכל זה
 הקיקריץ גפור מושט והליק להקל אך כהנא כסל שלא יהא נראה גסטטה אס לא נשתס יעיף גמקיס הטעיה אכן אס נשחט בממס הגיעיח א״א להסל
׳ א׳ אח ד׳ שכ׳ דלסעסיס נמלא  המןיס שוס שמן א אדמומיח א שיס דפוחא כל דמ וגס יס׳ גאסן האמור נריע ועי׳ גשו״ה סייס מאחה הלק א ס

 ממסרידן



 יורה דעה סעיף לג י הלכות טריפות קבב
* J* (נב)רקנ נ6 «ו*ן יוש׳ז btx ק ס ד « מ י ו י (נא) פ מ ) למש (םז) שניקנ(םח) עיי(סט) קמ (נ) אפי׳ צא רקנ דק מ «  (טה) 06 ש (

 פתחי תשובה
* אנצץ לגן מ«ד!ן vp מולץנםצויע׳שן: t נ9"נ ש0 תאצי ושט דנצ«י יויוי נדיסא ק r ל וגם בס׳ מ״ו שמנא קצפ לקמן ס׳ מ״א שקיי) ולעין קושיי! העיז מעיקר «  א ונסי׳ ל

 תשובה
נ ואמי בסיס  שנתמנ הקיז נא׳ מהס לא סססנרא נצל ע״ש לודס »
 סוסו/ סגייגא סי׳ ח׳ באמצע הימנה שמשורר נוה ומיש במיש ליישכ
/ מסייך לדינא של גיכ ליישב זאח וכ׳ ג / ת חורה ס׳׳ק י מ  מה וק ראיס נ

 ובנתחנ הקק נחיצון לפנים ממי בדקה להסניסי עי״ש (ופיל שיק יה)
 וכ״ו מא שניקב הקיז לסרס אבל אי מןב שלא נסניפ עי׳ נסיק
 שאח׳׳ז: (מוז) עיי קוץ ענאה״ס יפחביש ס״ק ח׳ ופרי מאר סיק ה׳
 שכ׳ ופיירי רק שנחחב המימ בפרט במגס א׳ למוסס וראנו שלא סנפ בשום
/ מא ומהר בדקה במים ה פ  מיןס כיא במקום היה בעור החיצון מ
 נדיש יעפפ׳׳ו ס״ק ז׳ מיס בזה באריסח ועי׳ במנה סרה סיק י״ו יעי׳
ן ס  במיה טיסי/ קמא ס׳ מיי באמצע החמי סכי ואמי לסס״ש הפין מ
 היזיב מי מקים ידע מיט בחרזב בטף מישש ולא סין־ בזה לימר גמרא ליס
 ופשטא ליס אבל אס נחמנ בעיר סצואר מיוה השיך ואן אט בקיאן וזה לא
 מי סיןס יחפ כיון וגסוא 4׳ וסשנוא ליה ומ׳ סיייש י (םט) קוץ פיל
 (בס״ק הקודם) שכ' מסשין מהחב קץ למיס סמי בדקה ועי׳ «*ש ושוי
׳ יסד  הואר שם שכ׳ וכל זה ווקא שסה הפוף למרס לבדוק בחון מ
 מהסבה הקץ שלא סה זמן ושיפור סמלה ארוכה וקרום מל הנקב אבל כששסה
 יוחר אז׳ נתחב המן למיס אסר בבל טוני דחיישיק שפא הבריא וללא
 כהסר״ח שקיי של wn סין משש ושמא נחרםא בזה עיייש ופי׳ בשיט החרא
/ ס׳ מ׳ יבגה/ן שק/ ומק״ס ס״ק ייב ימי׳ י / ונשויס טב״י קמא ס  ס״ק י
ו מ׳ ו׳ שנשאצ מהמה שבלמה ירק מב ולא יכלה להכניס ר  בשו״ח הרו״ס ס
 צחק־ המע״0 וללף מקל«ול נראז וכוס עלז«תן והמו ט אח היה;
 למן ביה הבליעה ואמרים הבקיאים שפן מא רגיל להזדמן כמס שפמים שחסו
 הבהמה מן ג׳ ימים ומצא צו הפנימי של עור מוסס קריפ קצה לסך סביו
ט  אמס צו החיצון של ססנימי סל שלס בלי נקנ p שהיה נצח־ טלו א ח
 נרם יסה שלם לגמרי יהשינ ראן לאסל־ הנהמה רלנהרפא א״א למייס גסה/
ק מס מ א שיגליו ס הפסה בסון ג' ימיס ובפרס בניו יצא רסר מ  טון *
 צלקת ואש היה נקב סה רכר יבכה/ ללמ מיהר דאף א} נקיאן מדקה

ה שנצרר הדס בפיר הסצין לא ס ו ב ק נ ט ן א ס א ה ז ר מ ל ש ׳ ב ה ו  לבדק צ
 אכפת לן בכה/ ובסוס דיל מצרר הוס ממפה הדיוק שסה חיזק נחל מיי״ש
 באדכוה (נ) אפי׳ לא ניקב p הפניני כחב בנףז סיק ז׳ ולש אס רקב
 החיצון לנו שהיא פריסה ופי׳ בנאה״פ של מסרייס סקיי שבי שרביס המס סל
' סס״ו x הכיש שכ׳ הט*ז יסיס נציע ומי׳ במיז ס״ק ז׳ שטחרן לשון ליש 
 סב ראי* בשי מחציה השקל כחיי על הל׳ שרימה שממד מל דברי הבאה״פ
 בזה יכי דאשסמימ מהבאה״ס מרי הניח שכ׳ נ״כ נלשין לש ולדנא נד׳
ר סעי׳ ס׳ סק״י של דאפי׳ למרד פ ס /  בס׳ צמח צדק החלש במהלק לס׳ ל
 דס״צ להקל בנמצא החיצון «ץב בספק קין ספק סלי מימ בנמצא הפנימי מןב
 יס׳ קין ס׳ מצי אף שבסלון נא רכר סס נקב אן מיץס להקל ממוח סיס
 דלא סי בזה ס״ס כלל טיייש בארך יעי׳ נופח סרה ס״ק י״ו: (נא) טריפה

 עסס״ו סק״ד סל דהניציס אפיי מספק נקיבה מישש אמרים ולא מי ס״ס
 מיייש ימיי ש״ס המניא סק״ז יבס׳ צמח צדק החוש נסמןס שבמף ס׳ זה
/ השני ספי׳ ו׳ סק״ה ימי׳ מסיק  במהו״ב סעי׳ ג׳ סק״א ונמהו״ק לסי' ל
 ונמק/ל רש ס׳ זה שכ' דלועח החנ״ש נראה מיצה שנגמרה בסך הטוף
 מחיים לאחו שניקב סישס דנה כדן ביצה פריסה ימממריק נספיקא אכל אס
 נשחפ העוף מכף לאחר שניקב מישש ולא סס שמת לאיד נקיבה מישש
 לנמר ביצתה ימציא ממנה הביצה לאוס ללע הר רק כביצת נבילה ושסקא
 לקלא מיש ועי׳ טייס אפרי מסס (ממאן מ׳ ייאב זיל במהסייס שמרי
 בינה על השמד פנימית) ס׳ י*ו שנשאל באחא פסזמה שמסה מעצמה שלא
 יטלה לעכל המזין מה p הביצים שנמצא במכס יל ולכארה טון שמהה
 האוזא מחמס שלא סחה יכולה לסטל ההלעטה ולטפל סיסים החיש מניו
מ דמותא ילקהא טישס וכיין שנאנו בלא בדין! ש לאסל•  שהיה בה א
 הביצים אבל לדנאזיא דש להתיר הטציס הללי מכת ס״ס מסעה מסמים עייש
 יפי׳ נפו״ס נתב ספר חיי/ דש ס׳ כיא. (נב) אץ לו בדיקה פבחרן

 מיי סר/ז כק״י שהקפה מל מש הרמיא חישמ איל ביקה פסון דסשממ
ז ף ח׳ מם! « א סרט״א ל במצמו להלן «י  אבל מבפנים ש לו בוק} מ

נ *  א

 דרכי
מ  שמפרילץ שני ספירות זה מיה ימצא נץ שר סמורות אנטטעות קסטה וו̂נ
* כפי גתד מדל ילברס ולאחר שגיררץ אלן חאן שהם מלאם ליחה  מ
 ואן נמצא סס דעיחא בפיר שתחתיי ש למשיי עיש יפי׳ בו״ק שס ברברי
 הרב המסור במסגר שם של דיל fm הפרס מארות להקל בזה מייד
/ י״ל מיפות כאלו שאן בסס ליחה  שלא סו אלו הטעות מגד הביהש א
 אן ידכם לממס נקב ילגחס מסמוס אן חשש אפי׳ בנאנדה בלי בדקה מ״כ
/ י ס הזה אן למש נדש ימי׳ בסי״ס מסרה חכסיכ ס מ ף מפלוס מ א /  י
 ס׳ ג׳ אמ א׳ סש במרן זה יעי׳ בשי״ח זרע אמח הספרדי הצק ב׳ ס׳ מיס
 ימי׳ במיה שואל ימסב מיינא חצה ד׳ ס׳ לח במבלא שהיי מרגשין שבץ
 ב' מניחה ש >rfj סיץטיח קשיח יהשהפשיטימ לא נראה שיס דמיחא יאף
 לא מם אבמגיפית קסטת רק שס׳ רמ־ ממט קשה ילמת קצה אבל לא ס׳
 לקטן מיס כלג וגס לא סי לסם הרנה רק מעט ירכר שהי׳ מחמת מלי
 ספר שמלא מנחת (מךץ חראס״ן) יע״כ שחמה וכ׳ מזה ש להכשיר
 משימת שזה ימס יוסר סדן של הפרס מאחה מ״ל נד״ש (מה) אם יש
 לתש ענאה/1 מף ס/ן ל מיש דאס׳ רק שיש נחיש שניקב מ״י קין
 טרסה וסי׳ בפס״ש מךי באיצפ מולן מש מהחיש דלקות ההלעסה מא
 נחמת מלי יס׳׳ס ממי מערן ההלעטה בחיסי מגרמה יעי׳ בס״ח סיסי/
 קמא ס׳ מיג שנשא באיזימ המלנדטץ עס טפמןש״י מייצי״ז (קיקי״ז)
 שאנס מגושלץ טין שש עיקצץ בההביאה ההיא אס נמצא דעיחא בפנימי
 א סהר בדק! שלא שלמה הסלי מעבלפיב דיל שליט כאלו ש לסש שניקב
 פ״י סז תןיי״ל רלא ממי נלקה והעלה ולוין מ ציזשט נמו
 ספק מן ממש וכל שלא נמצא קון של הקוקד f תסב בסושט ש להקל
 מ״י בדילה «לח שנמצא רםותא גס בהחיצון א טריפה מיש באדמת וק
/ ס׳ מ״נ של שש בקננה אש מסי אש ו  ראהי בפייה שערי צוק ס
 טהנאז סחים זיל דאוזימ הלפוסוס אף שש ספק נמלטה שנמצאם נעיר
 הפנימי אש מחמה סלי א קין אסיה מהנץ לסקל לסמוך אבוקה וטמץ
ס וכשנמצא ט אזה  לקלוף פור המלה ולימון מיי־ הסמוי לבו והוסכץ א
̂ס בלי שוס נקודה ובלי סם  דמיהא נירדין בסטן סו סננצא נקי באמ נמ
 הרגפ באחו מק0ם עי״פ וסי׳ בס׳ אמרי חד סל מלץדףמ/ט״ב במניא
/ י  זזושס את א של ממס נכון למנהג זה מי״ש ומיי בשרה פסרח חכמים ס
/ ס׳ ו / ובמיה מהר״מ שק ס ׳ ג׳ אמ ב׳ ונשו״ח סאת השוה ס׳ כ  פ
v שניקב ע״י קוץ טתבש r b (טו)•(ומ/ הרק פ״א ופףק קמ״ה) ניס 
 ס׳ ירט שח/ מיידי שהס׳ מא סמן חסדן ידעה ואלי מוכס יכמ־ שמא
 מיי מן ימי ספק חכמה מיס ימי׳ מק׳׳מ כאן ס״ק ט״ז שהביא מ׳ דלסיז
/ להקל כדייקיליק בספק קין כסף ס׳ מ״מ וכ״א איל מהס״ס ז מיד ס א  מ
 ומו״ם משמע זאסר אס׳ שנאבד מיד יפיש עה״ק באריסמ בזה ימי׳ במיה
 פמ־״מ שיק שס (םז) שיקב ע״י קרן עבאה״מ מ״ש מהש״ך משניקב
 סדצון מיי סן א מחס במיזם יחפ מהר בדקה למור הפנימי מפום דבמקיס
 דזע מהר בדקה גס לדק ימה ראמ בס׳ פרי מן הדעת כח״י ממאן מ׳
 משה פיחמלס ז״ל ממייסליסן בחידושמ לס׳ זה של ומסהברא להחמיר בזה
 דאםי׳ חמנ קין לסרט ובדקנו וראט שלא רקב רק הסלון לנ״ ע״י TV ג״כ
ד מ׳׳ן ממקום ידע טהר בדקה גס  מריסה ואף ובעלמא נטניס מ
/ מיומי למל• למק זה משוס שש לתיש דלמא בשעה / י נ  לדדן מ״מ ב
 שניקב מדצין רקב גס המימי והא מא מזיק ויעוהא מבפנים מסס ולגבי
 הפרסי סי אץ הממם ידמ ד״ל ולא אנקב הפנימי מגו מקב שיסצון ואלו
 אנקב מרמי למפלה א למסה נחה מקב שבסלון וטישע י״ל וטון ואכלה
 גמרא וסשסס ואימי פעור הפנימי רהק למעלה א למטה מעה שרקנ
מ לפרט בעור מדצון ומגד מיןס זה מבפנים ליכא » ואפי׳ סמן מ  מ
ז י י 5  דמומא ש לספ מלמא מגשיי ריק מקב המימי למענה *למסה י
 סדנא בדקה בכל ארן סישס וזה מקד שלא נמנןם ידע ולא בקיאןהאמא
 עכת/ ופי׳ בס׳ תפארה למשה סל סויד מזחשיו לס׳ זה שהקשה נ״ככזה
 ועי׳ש נמש מה אמפש לדנא מה התב״ש והסד מאר ושא־ גחלי אחחרס

™ / ! ! 1 . י נ ת ק ד ב  נקמ מלס נהחלס כדעה *ft לס״!־ א
׳ שירות סושס סו מסלם זה מזה נשעה x ו וצסש פ >וק ל ס טלן י  מ



 באר הגולה יורה דעך, סעיף די־ חלמת טריפות

(נה) ואם ' ה (נד) 'עורות אלו החיצון אדום והפנימי לבן { ^ cשםמייוימי׳ (ע) נליקה(ה) מני׳יז (ניי נשס ™<™ ™*״• 
^ נתחלפו (ט) *החיצון לכן (גז) ופנימי אתם (נח) טריפה יובן אם (נט) שניהם (ס) אדומים £ * ל 5 ! 

 הגזיר
 היטב

 ננדמ ימרה וטנא לנמצא־! נחלל מוך פדפה pi פשק סנ״ח לכשניקנ נמקוס
 ילוע ממי ציושפ נליקה מנפצים אפי׳ לדידן אלא הינא פהצואר מלוכלך נדם צא הוי
 מקים ידוע עד נ׳ הש״ך ללהט נקס ליש,א דאס יש למש נוי ריל לא מנעיא הינא
 לילוע טלאי שניקנ ע״י קר! אלא אפיי רק שיש לחוש לטקנ ע״י קון פרפה עד

 שידוע טלאי ש־יקנ עיי חולי

 תשובה
 מחיים וכדברי הלב״ש מייל והיזע״! ישטט מה ט יש ביה כמה נ״מ לדנא
 מורע (נו) שהחיזיון לב! יט' עבאה״ס יפת״ש ומ״ש הפת״ש מההב״ש
 שמדיר דבנההלף ממש שריכז אפי׳ :כ״ש עי׳ בהב״ש שק״פ שפסק דאפילי
 מה החילוף זה פלא מנד זה דהייט שנתהכך מזמן לל:ן בצד א׳ והפנימי
 לאודס בצד ב׳ אכ״ה טייבה עיי״ש יעי׳ במ״ז סק״ח ושפ״ד סק״ט שכ׳ שיש
 לצדד נהכשיר בזה עיי״ש ועי׳ בש״ע התניא ס״ק נרי שכ׳ להכריע דבהס״מ אין
 נהחמי־ בזה לאמייס דפ לסמיך על הפוסקים דס״ל דאיט נמש: בלובן לקוי רק
 כפטלו לקוי או עכ״פ ריט אכל מקצהו מטר דאורחא מא לפעמים בהולדה
ק בס׳ צמר  אכל כל בע״נ יחמיר לעצמו בספק דחידיהא עיי״ס יכ״כ נכדי מה׳
/ הפט סעיף ה׳ סק״ב לדנא עיי״ס ועי׳  צדק החדם בפסקים במהד׳ק לט׳ ל
 בדעה הורה ס״ק כ״ד מ״ש בזה (נז) ופנימי אדום. עי׳ בס׳ עורה פמ־
 מערכה *ח י' סיף ט׳ ב׳ פכ׳ וז״ל פעם א׳ הט* לכר עור הסטמי כל
 ייפט מאווזא לטושה סהיו ט איזה רימוהוח ונס היה אדם ונפחי *הו
 יכפנחמלא כל טיפס *יר נהפך ללוק ונס פאר הריעותימ הלט והטרכהי
 מפר םהוא אדום דדיקא טילי דדאה כפהיא נפוחה מפע־ין משוס דבחי
 הבהמה הריאה נטחה מפא״כ נזה מי לקיהא יטרפה פכ״נ ילפענ״ד פשוט
 דאין לאסיר נזה אלא אס לאמי שנתרוקן sew מהאויר וחזי מנפירהו חזר:
 המראה אדמה למקומה כבראפונה דבזה פטר סייך לומר כדבריי אבל אס גס
 לאחר פ.תרוק! מיפט מאויר וחזר מנכיחתו לא חזרה המראה אדומה מד*
 דאין לאמר לכוד* לא נרע מא לו ני־ר מושט בסטן עד שילכה לה היראה

 אדומה ופאר העור שלס יבדא דקיי״ל להחיר בלי מס פקפוק
 (נח) פריטה מנאה׳? יעי׳ מק״מ ס״ק י״ח שכחב ברקב חיצון ומימי
 האדם קצהו *ן להקל יאכפי־ אפי׳ *פכא שניקב הפנימי ישם מרב
 קצהו של החיטן הפך לנן דסריסה ולמןנ מפנימי מעיד שהליק שנחיצון נא
 מימה לקוהא עיייש ימ״פ הנאה״ט ברטל עור א׳ מהוושס וט׳ עי׳ בס׳ ל:
 ארי׳ על מלין דף מ״נ ע״א ובס׳ חגורה שמואל על סלטש ס״ק י״ב(וע׳ל
 ס׳׳ק כ״י) (נט) שניהם אדוםים פבאה״ש מ״ש מהס״ז להקל כשי־פנירי
 אדיס בייקצח יעהב׳ש סק״ש שהסכים נ״ב להם״ז בזה וננמ״ז שס שהרת בצ״מ
 לדנא ועי׳ בניה אל מלק ב׳ חדר נ״ז מ״ש בזה יעי׳ בדעה מרה ס״ק כ׳יא
 מה שהשיב על דברי הב״א בזה יעי׳ בטח יצחק בעקרה הביה חלק א׳ סעי׳
 ט׳ יענז״ז ס״ק כ״א פכ׳ להכריע דבהפ״מ יש לסמיך לההיר בזה אבל שלא בהכ׳ימ
 *ן להכביר טון פהב״ח מטדף והפרמינ הרח בצ״ע עיי״פ ועי׳ בפי״ח כהי
 ספר חיו״ד ט׳ כ״א אוח י״א (ס) אדמים עי׳ פרי מאר סק״ו שכ׳ משיטא
 דאס נהמלף לשאר נוונין דטריכה עיי״ש ועמ׳ז סק״י פמלק עליו בזה דמנ״ל
 לממף על הטריפוח דבפאר מי*ח הליק בשיטי הטבע ודוקא נליק ו*דס
 קס לן דטריפה אבל בפאר נוונץ אץ לאסור והרח בצ״ע עיי׳£ ועי׳ במחזיק
׳ פ״ג פהאריך בזה יהעלה  ברכה *ה ז׳ ועי׳ בשו״ח זרע ארח הספיד חלק ג׳ מ
 דמניקר לדנא כדעה הכרמ״ג דפאי נווגי! אץ לאסוראפי׳ שחטכלהב׳פיחת
 עיי״פ וכ״כ בס׳ ממרת ישלחן הססרד לדינא עיי״ש ועי׳ מק״מ ס״ק י״ח שכ׳
 דמדברי המבייש לקמן מ׳ ר״נ ס״ק ד׳ משמע כדעת הפרי מאר עיי״ש ועי׳
 בערינוח הביפס *ח י׳ שכ' למטח מדבד המס׳ והראיע דס״ל כהסר״ת
 דפאר נמק *סר עיי״ס ומדבריהם מפמע לאמר אפי׳ בשחנה רק עור א׳
 לפאר נוורן כמטאר להמניץ פס ועי׳ נבטה מיס ס׳ק י״ב וממרי דעה
י א׳  ס״ק ב׳ ד״ה יאמנס מה פהאריט בזה והעלו לחלק בץ נפחנה רק מ
 דכשר אבל כפנפתט פר העיחח אמר עיי״ס יעי׳ בס׳ צמח צדק החדש
 בפסקים במהד״ק למ׳ נ״י השר סעי׳ ה׳ סק״א וס״ק ב׳ מ״ש בזה יפסק לדנא
 דב,החלמ שניהם לשאר גוונים אין להקל כלל דכיץ שסחט לגוון אחר סאיט
 ממין מושט פשיטא דהוי לקוהא אכן אס לא סחט שרהס לגמד רק שנשהט
 מקצת ב׳ מנורוח לגמרם אהריס בזה יש ל?יל בהס/י לאחרים ובעל נפש יחמיר

 על

 באי
 (?) מנתץ ונתנ נש״ך אנצ מנפ/יס יש לו נליקה ואין להקשות מסימן נ״נ זק
 נט׳ יה סעיף ת׳ נתנ הרג לאס נעשה לחמת קץ או מחש ללילן ללא נקיאיס
 ננליקמ ייושש פריפה ננל ענק ולא מיני נליקה מנפ-יפ צ״ל דוקא שנוקב עיי רץז
 * מחט נמקים שאינו ימע לאץ אנו נקיאיפ אגל אפ תחנ קוץ t מחפ נדקוס
 ידע מהני נליקת הוושס מצל פרס ללא נרע מנית הטסת שניקנ מצל פנים

 דרבי
 אא״נ נבדקת מיפס וכ״כ לעיל סי׳ כ״ג ומ׳ כ״ד ועיי״פ מ״ש לתרן בזה
 ומי׳ כפרי מאר סק״ה פכ׳ דכא! לא כת: הרמ״א זאת אנא מעייך הדין
ת י׳ פכתנ  ולא מצד פאא״ב בזמה״ז עיי״ש ועי׳ במק״מ ס״ק י״ז ונני׳׳ק *
 דנמטץ כ׳ הרמ״א כאן זאת למרות דאף דבור* קץ הד! אמת כמפ״ל סעיף
 ח׳ הזפי׳ בניקב רק מקצת עור הפרמי מ״י קון טדפה דדשיק שמא היה
 בטלוש רק פנחרפא אך כהן טון דצא מייד טדאי רקב פ׳ י רץן רק בספק
 קק יס׳ מלי בזה ס״ל ד:רקב רק מקצח עובי פ-ימי אץ למש לנתרכא וטדק
 אס נתפלפ יכפר עיי״פ ועי׳ בפו״ת מע הפר סי' מ״ח פכי ק לדינא באלו
 מתקין והקליפות שגמצא טיפט בעור הפנימי ולא ידעט אס נעס ע״י קין
 * עיי מלי יפ להתיר ע״י בדיקה לקלוף ב׳ העורות מהדד ואס הפנימי פלס ולא
 נתפלפהמולי מעבלע״ב יפ להתיידטון פאט חאץדעכ״פ עור הפנימי קייס לפרט
 אך אס עור הכנימי מטלפ חייפיק סמא רקב נס המלץ ואץ מקב רכר ט ט
 אין לוופט בדקה מכמן עיי״פ וכן מצאתי בנליץ היו׳׳ד סל מאץ מ׳ תיס צבי
 מא,היימער ז״ל אבריק אינגייאהר כה״י פכ׳ פק טח המנהג בגלילות אלו
 לטחח כמ״ש בהפי׳ מט הפני יטיס ימק חיי מה עמא דבר עכחיד(יע״ל
 ס״ק קמ״י) (ננ) בדיקה םבחרן עבאה״ס יעי׳ בפי״ח פרס מאמ־יח חלק
 א׳ ס׳ א׳ אות י״נ שנ׳ ולפעמים סרץלפין ומפרידן שרות סומו זה נימ
 נייצא על מוי* א׳ של מישש כמין צלקת וט׳ ינראה לעץ כל שהיה קרע
 בטופס רק שהבריא ונתרפא יסדשה דהר כקרוס שעלה מתמת מכה פאט
 חטב קייס ע״״ש ומטאר מרבדי דאף כפהיה ק בעור החיצון הדן ק וכ״כ
 במיז ס״ק ז׳ דאס עיר הציאר כלס מבמן ירקב עור החיצון יספק ע״י קיץ
 * מלי אסר דממ״נ אס מייסט בא סלקוהא הרי רקבי ב׳ העירוה ונחיפא
 פנימי יאס מבפנים הד רקב א׳ מאברים הפנימיים עיי״פ יבפסידסק׳׳זאבל
 נש״ע המניא ס״ק יינ כ׳ להקל נדן זה והביא מדברי המגיש סף ס׳ מיס
׳ ס׳ דאס העור שלס מכסן ולא ניכר שום דעוחא יש להקל  וימו׳ צ״צ ס
׳ נ׳ שסאל לבאר דעה  ולתלות בסלי עיי״ש יעי׳ נשו״ח מיר״מ שיק מי״ד ס
 הסמ״א שהמרי בזה דהא כ׳ הפ״ך דאף בניקב החיצון אף סש למש לקין
 כשירה בבדקוח עור הפנימי יב,׳׳ד אס רואץ דבפנירי ליכא דמוחא כלל

 מריע נטריף יהוא זיל כ׳ לחיץ דעהי יהענה שק נדקר לדינא דאפילו לא
 נמצא סס דעוהא בעיר הכ-ימי ילא בטיר הציאר מבמן טריפה בזי מד.א
 עיי״ס ב*יך ועי׳ בס׳ דבד יוסף ס׳ קע״ה מ״פ בערן זה באריטה אמנם
 בד״ק סק״א ובמק״מ ס״ק י״ב כ׳ להקל בזה עיי״פ טעמו ועי׳ בדעה מרה

 ס״ק ייח פכ׳ פק עיקר לדנא להקל בזה ולתלות בסלי מיייש
׳ כ׳ במרות ביי  סעיף ה (נד) עורות אלו וטי עי׳ בכנהינ לעיל ס
ת י״א פכ׳ דהרנגוליס פלט א״א להבמן !את טון פכל מיפס * 
 לבן מא עיי״ש ועי׳ בדעה הורה ס״ק כ׳ שכ׳ ק בשם טפ״פ מלץ פרק
 א״ס סף סי׳ ו׳ דבחרנגוליס פלט כל מושט לבן מא אך כ׳ דהחוש מעיד
ס שאץ החיצון אדוס אבל מ״מ הכרש יפ בץ טור פנימי שמא לבן  ט מ
 ממפ מפא״כ החיצץ טסה קצה לאדום יעיייפ עיד פכ׳ כייא בדק נס באחיה
 וראה סהחיצון טטה ללובן ואט אדום ממפ עיי׳£ (נה) ואם נר״זלפו יכו׳
 טריפה עי׳ בפ״פ החניא ס״ק י״ד פכי בפס הרמב״ס רזה לא מי רק טריפה
 ילא נבילה עיי״ש ועיי במק״מ סי׳ק ייס שמהמה עליו בזה עפמ״פ ילב״פ
 נסוושי דנים דאף מה שסיס לינקג יליסרף בסמנים מי נבילה ממיס וה״נ
 מדוע לא מי נבילה מחיים ותירצו דטץ פכחכי הפוסק־ס הטעם דרקב מישש
 נבילה מפי8 דהר כמתחיל ט פחיטה חה סיך רק בניקכ מפא״כ במלוף דכתב
 הרמכ״ס דהוי כאלו אנס ואין כא התחלת פמיסה עיי״פ ימה עדיין צ״ע
 נסענ״ד דהא זה לא יתכן רק להתיב״ס והרשב״א פכי דמי כאלו אנס מסס
מ לינקיב אבל ללשי! רפ״י פכי פטץ דשניהם נטיליכ מרקים שהס ראייס מ  פ
 לסור, א! לך נקיבה נדונה מזה (יעי׳ פרי מאר סק״ו) מדוע לא מי נבילה



לח  באר מו

 $ tram למה שם
 יורה דעה סעיף לג י׳ י חלמת טריפות קכג
ם וכל שק (םג) 06 •ש צי(סד) שר (סה) ימו־ס(םו) * (םז) שי קרס » : ה פ י י  (םא) או לבנים (0 (ד)(סב) ט

 (ז) (סח) מריסה (משינת הרא״ש כלל נ׳ סימן ת׳): ן *וושט אין לו בדיקה מט־דן אצל

 פתהי תשובה
פ שליפה «ס כ״כ ל ס וגרש נש8 למש״א למיליף ממש *1 נ  (י) פיפס מכי
 נס ססיש וכן ססניס נספינפ נו*נ סניייא מיו״ל סי' שוו אן נסנ מס לאס
 האלמימופ פנל נרי מימיו נמק יש להכשיל ויש לשלומ סאלמימופ שנרי לתימת
 מהיפה נמפס *לס זה ינסנ של לאין לנין לנליק אמל ש-מצא אולם נמול הפנימי
 לעששש אס יש לונן נעול מילון כיון ילמנס הנסס ללישס ילדנו! לש״ל ונר׳
 שסינריס דליק נמק אי,י שיפ לקופא הוא נשל לנמלי דיש לסמילי נשמאה שיס לונן
 אנצ לא למפש ולבדוק פ״ש ינלמה לי לאס סס משני ליחיס דא״א נשיס פנים דלסמד
ע נשל נמו לפיל סמיף ל׳ ננקנ יעשיפ הוא ידע שדנלי הנה״ע שי  אהדר ^
י שסס נשם  הינ מהניע ז״ל נפנין זה סמוהיס שהפתק לנלי הדמש״א אמ פ
 לש״ל לנשרהס למיס מזל (יגס ננה״ני זס הפגויק זאפ נסין נשם p•)) והא ליפא
 נמטאל נסשונס נרנ פס ומזנ״פ ללפ״ז אפילו מילין ממש נשל מל שהוא לק צלילן

 באר היטב
 (ו) סדםס יכתנ נשיו נשם מהרש״ל הא לשרהס אדוניס * שרפס לבנים פריפה
 לוקא נפלו אמס א נטלו לק אבל ננזקצח ל״ל נה ואס נתחלפו נדום צ״פ
 ול סש/ ללשון הרא״ש משמע לחט הוי ננולו נמו ננל סחורה נולה וק פסק
 הניח יל למש״א לוקא נשיהם אדוניס צריו סלס א חנה אנל נחלוף מנס
 שזה נפשה אלוס חס לנ; אנו׳ ננ״ש פריפה ונ״נ מסיג (מהדמ״פ) ונתנ נפי!
 להנ״ח נתנ לאפי׳ נתחלף הפרנד לאילם לפדפה הוא משוס לאמדק לחםס היא
 ואפילו לא נחחוק מרס לפרפ וחולק עלץ ספ״ז ונחנ למעשה ננל יוס שאס
 מסרים משפ כשיש טפס קצת אלמימוח נפנים וכ׳ עול נפיז ליש להקשיח
 מ״ש מדאה נסי׳ ל "י לאמדק אפילו סנליד קרוס העליון טלו סר ולמס אמו״ק
 פא; אס שניהם אדוניס א שרפס לניס לאחל מהם נלקה מודפס ולא אמרק

 והשר מנץ עלץ וצ״ל לחרן לפט מדף כשאץ סקחס השר כלל מסך להנא לטון שהלרץמא נמלה 9ל כך אמדק לנס השר יהיה נלקה ולפי*! אס טס רפל פור אחל ק
 הישס סלה נפר אנל לממשה לא נסמן פ״ז לסקל יעיין לקמן טמן ל״י נתנ מיריז איור ומה שכ׳ סמחנר כאן אס שרהס לנרס סדפה מלק מלץ הס׳׳ו ונתב לאיט
 סדפס אצא סששטסם אליייס יאץ לט להיסף נפדפית פנ״צ (ז) לפדפס לכל יתר מפול דמי ואס מיזונדם למפה ילמעלה רק נאמצע המה נמוליןס מידף רמ״א
 וסר״ח מייל לינדא לשוד מריח לקמן ס׳ מינ מזנ פ״1 יש ניר נר *יזימ הזכרים שהקנה שלהם נתפרו לנ׳ חלקים סמיך לגיף למסס לנצ צל הדאס רש מין נסתיר

 דרכי תשובה
 להכשיר בכה/ אבל מן הסתם אן לסמיך להקל נספק דאריי׳ עי״ש יעי׳ נשער מרס
ט רניהייס / שהביא פיבדא שהי׳ בעיה״ק יחשליס יהכסייה רנר דמהא מ  ס׳ק י
ד  עי״ש יעי׳בש״עהתרא ס״ק ט״ז יבס׳ צמת צוק החוש שס ס״ק ז׳ שהביא מ
 השבי״י שהביא הבסיס להלכה להשיר אפי׳ בב״א נקבה ימי׳ במק״מ ס״קכ״אשסיס

 ומעשים בכל יום להכשר בכל נווט בזה ואין מפקפקין בזה כלל מיי״ש •
 ועיין ברעח סרה ס״ק כ״י שכ׳ שמא בוק ומצא ולא דוקא בבר אוזא ק
 אלא גס באוזוח מהסצל הקנה בסס בלא כפחור ונכנס כל א׳ לחלק ח׳
 של הרי* והכי רביהייס עיי״ש ועי׳ מערן זה בס״ח דב״א (מהרב מסאקש)
ה של אחא שיד׳ בה מנץ סה שנתסרו ר ת ׳ צ״ח שנשתל בעונדא שארע ע  ס
 הקנה יט׳ לב׳ פציליס אמנם לאחר שפריז מטט למסה ממט חזרו ונובנץ
 ויש חלון מנו נקב קטן בץ ההחלה הסצוליס ינץ הסלץס שנמנן יחו מבנק
 וכ׳ ראן מזק דהאחא פדסה ואם כי כ׳ האזרורס להקל בזה בבר אחא
 יא< בבר אחא נקבה אבל באחא לא נמצא להקל מה ואחא יבר אייזא שר
׳ סקיס  נדרס יס ואץ ללמוד מא׳ על חבירי יאס לא מ׳ מזר ינתמרב כלל מ
 למלות לקולא ט באמה בכל ניגרו, מתפצל במסי יראש א׳ מרדת לריאה וראש
/ דש לחלוח שא׳ מא מהרי* וא׳ מהעד ושלא ׳ צ  א׳ לנכד וכמש״ל סף ס
ו dfo• רואן י  בהשגתה כאשי נתין הקנה סליא גס הסממן של המד אבל מ
 שתזרו ונדבקו אן מקים להקל כלל ואף הכליס שבשלו נהם צריך מפלה פיי״ש
׳ מ/ז ששאל בא ששחט ייב  ועי׳ מטק זה במ״ח שאלה שלים קמא ס
 אמה ינתשסי עורם ונמלח כל כשומן יחד ונחהך לתמיסה קטטה והסק
 במחנה אחת ג׳ פעמים ובכל סעס שסך הסמן לקדירה והגדבי f לקדירה
׳ ספיחד  אחרה יאזיכ נמצא בקנה של אחא אחה שהיו ב׳ קרס אך לא מ
כ לשניס וכ׳ דאף ומדברי י  מתחלה טו מף רק שמהתלס מ׳ אתו ונתפלל א
 הס״פ יהיע״ש משמע דדקא בבר אוזומ סקילץ בזה מסס רהט רביתייס
 ילא בשאר עימת מ״מ עכ״ס לא מי בשאר פיסת רק סמן סריממ יקיייל
ט בריב בלא טמנ פד לאתר י  להתיי בהפ״מ בספק טריסה שנתערב מין ט
 התמריטת לק המר סשיס להתיר השומן טין שהיא סססו רב פיי״ס ימי׳
. וומ ׳  מזה נמית מלדת יצחק (מהרב מססארסציב) בדיר פריטה כצל מ
 מל ס״ש סאדירס לסקל בנמצא ב׳ קרס ממס רהט רביתייהי מא רק שנתפלל
 ימ׳ לנ׳ קרש זה אצל זה אבל אס נמצא ביקרם זה בתוך זה לא נמצא בדבריהם
( /  להק! ולא שמעט סס" הט רניהייהי יצ/נ ימי׳ מס שכתבתי למיל (ס״ק כ
 סהס׳ מחטת הבושם לערן ג׳ מרות טושפ יצ״ע וסמטיין יפסיס בזה ימיש
ן נפתור בסף הקנה עי׳ בובדט לקמן בס׳ שאזיז(סיק אי):  הבאהיט סש מי
 (סז) ב׳ קנים סי׳ ש״מ המניא ס״ק ט״ו שפ׳ ואס יוצא מהקנה סלתליס
א  שלא בסליומ וקנה יש לסמוך להכשיר מ״מ עיי״ש וני׳ נמק״מ ס״ק ל
א שתלהל הזה אן מגץמו נשנש ברוב מקסי  שב׳ חס ססס ואן למן! בזה ל
ס אן להקל מיי״ש וטי׳ נמ״ז לקמן ק  של הקנס * שר אבל נסישרש ברוב ס
סי נבילה ׳ ל״ה סק״א. (סח) רטריפה עבאזיס יפשט/ «ףי של י  דש ס
 מפום יתר כמיל דמי עיי״ש ימי׳ מק/נ סקיכ יבערוגות הנושם אמ זי שהאריס
׳ ניס שהעלה מןריסס / ס ו / הטיב קמא ס ס / הסרמ/ סס מ  להפליא פ
/ הלבש ברש  ופסם ימי ממול יפי לא מי נבילה רק פריסה יממן ג
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׳ ל״ז ובס׳ ופת סרס / ס ו  על מצני אס׳ בכה/ עיי״ס וני׳ מו״ת רמץ ס
ו • (סא) או לבנים פפת׳ש מש ובסרהס לברס פריפה אפילו  ס/ן ל
ש יפהבש שש יפי׳ במירמ שמואל סק״ס פכי דנהפ״מ א לכטו פנה ש » 
ה של ואס ׳ ס״ק ל י ש יפי׳ בביר, יצחק שס ממ י הס ל:רס ע  ל־־קל שי
 נחלק החיצון רק במקצת םמץ להכשיר אפי׳ באן ספ׳וע דדקא במקצה אדס
 ידישיק לאסר שלא בהסימ דסשפין ליחסה מפא״כ במקצת לק ליכא סס
/ לדנא / בדעת מרה ימי הרעת ס״ק כ כ  ממדף לק אץ להחמיר נייש י
ה שניהם וביד  עייש אמס יעיין בחיריס סהרא״ל ציק בס׳ יה סק״ו מי
 אנרהס שלגלמן סויד שהאריס בדניי הנז׳׳ז גמיש לחלק נץ שניהם אזמיס
 לשניהם לבנים ימנלו לדנא דאין סס סלוק בירהס ולהמימיריס במיהס
ע התרא ס״ק מיי יבס׳ צ״צ החוש  אדוסיס ה״ה שרהס לברם עייש יעי׳ מ״
/ השר סעי׳ ה׳ ם׳ק ג׳ שכ׳ ג״כ ולמעשה ש להחמיר בשל  כמהד״ק למ׳ ל
 מרס לאסיר אף מניהס לברם ניי״ש ומי׳ בס״ת פרם מארות ח״א ס׳ א׳
 ובחגורת שמואל ס׳׳ק ט׳ שכ׳ מהר אוזומ שמלנינוץ כשיסא וסרהס לברם
ס ששניהם לברם בהפליה הליט! ולא  שר דמחפח חב השמנירח מלוי מ
 הר מימת סלי הליןהא עיי״ש וכיכ בצמח צדק שס לדנא עיי? (ופ״ל ס״ק
 ס״ג) (סב) טריפה ענאהיס ופת״ש ולעני! נוף הדן ושרהפ אדמים
 פריסה עיין בפרי הואר ס״ק ו׳ שפסק להתיר בשניהם •אדומים וכ׳ שק הסכיס
 עמו יחיד מורו מהר״ש ק אצבא״ז ז״ל עייש ופי׳ בס׳ מרת סיס במדפיו
 למלץ דף מ״ו שהשיג ג״כ על האמ־יס בזה וסיס דהמקיל בהפ״מ לא הפסו
 עיי״ש וני׳ במיה מרה ונר הדעה ס/ן כיב שהכיא דכריהס וסיס בצ״ע
 לממשה אך המקיל בשפכו/ז ש לו על מה *!מוך ועכיס ש לצרף מיה המקילץ
̂״ס מסש״ך דחט סי כסלו כמו * אס ש עיר סמן נייש ומש הבא־  מ
/ ו / אר, א׳ ובמיה שס ארי׳ ס ׳ ל  בכל ההורה ני׳ בס׳ סרוגוח הבשם ס
ט כסלו עיי״ש בארך / מה שסלסל בלל מ א אפריק בעריסה ח  ס׳ י
׳ ל/ ס״ק שש״ג) (םנ) אם יש לו ב׳ וושטים אף שאן סנניס  (ומיל ס
 זה בוס שפ/ ס״ק יי. (סד) ב׳ משטים פבאה/ז מיש דספי״ח מסר
 היכא שהם מסברים מהחיה ומזרים ומתחכויס יחד ואנס מסלקים רק באמצע
 יפסנ״ש סק״י יסיפ של לדנא דהוי! מם המניא בזה דבקנה וושט דזוהא
מ מנדם וולא  הלי בס כל ששנו ב׳ נאזה אסן מהי׳ ש להסריף ילא וסי ל
א יבסוזסי מהרח״ל צינן סק״ה שהעלו  כספר/ז מייש ימיי במקי׳מ ס׳יק ל
/ כ׳  דהמיקר להקל סהשר/ז מייש אבל נסית סהריי אסאד סייד סי ס

ק עי״ש • (םה) וישנים מ  יישפץ אץ להקל רק אס הס ממברס נהחלחן ונס נ
ף שש לי ב' יוששץ א משאל מהפה א ס ׳ נ ס מין למן קפא ס ר  עי׳ מ
 ואוו מטקנ אס רמא דהמןב ממי כסאןדליחא דמי והשיב דבזס לכל השיפיס
 פייסה מיי״ש ומריו מוסים (סו) או ב׳ קנים סבאיס מ״ש לערן בר
/ שכ׳ חה הקא בידע שמנמן ס לנ׳ ופהבש ס/ן מ  איזא שהקנה נמסרד מ
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 פתחי תשובה באר היטב
 לקי״ל לאשוו נשניסס למיס אשילי נכל _שהוא פלשה פ»ש (י) [ואס נהמה היא נסף הקנה נמיץס שמיו«ל שהוא טר לס״ט רנייייסי ודזקא נזנייס !tmt הוא

 ומו״ח שנ פקנ מפיל נם ננקמח עיש ס׳ ניי ומה/ שם נ״ח י׳ נאיוז
ה ב ש  ת

 של וא״ל להאריך נפלוגהה הפוסקים בערן זה כיון ואירן בלאיה אאיב
/ הפני סעי׳ ו' אמנם / בסי צמח צוק החוש במהויק ליי ל כ  נבדקה עיי״ש ו
 בגמךמ סם כ׳ ואף ובלא״ה אנן אין בקאין מדקת וריסה כמ״ש הומ״א
 מ״מ הא יש נימ גס לדון בראה איש ויוסה בקנה א טושס מבחון
 דלהרשביא והימי' מהר כשחי יניח ולהרא״ש לא ממי והוי לסרן זה ספק
/ וס״ה / ס  סלוגהא עיי״ש ועיי מזה בשו״ח מסריי אסאו חיו/ ס' סיב ס
/ (עו) ופירקו מבפנים / י  ובשו״ה כהנ סופר מיו/ סי' כ״א אה י״ב י

 כ' בפרי הוא־ סיק וי ואס נמצא אדם בפנימי ה סי' שנורסה וגס החיצץ
/  ווא נורס והוי ווא פריפה עכ״ל (עז) טבפנים עיי בישופויז יעקב סק
 שנסהפק בוריסה בס״מרס א מי ננילן א סויסה והעלה בזה להלכה כך
 מכא תראה אומימוח בסימנים נמקים זה חשוב נבילה ואס יש ספק אס ס
p ה אבל אס אן האומימוח ניכרPTא־מימיח במקום הסימנים מי סכק בש 
 במקיס אחר ורק זמרא מיקלא קלי וכ״ש אס אן אומימוח רק בעור מזיצין
 והאיסר מא מפום כסוס להלחנ צפים כיאה ראן כא רק אסר פריפה וצא

 נבילה וכמו פאר סריהומ פ״ש םסכו ל,קיב וכדמה אבנ מ״מ לא מקרי ספק
 נפ־וסה מיייש ועי׳ בנדוגוח הבופס אח ט' :ד״ה ומ״ל פעמו ג״כ ע״ז
 וכי ג״כ לחלק כמ״ש משוננות יסקב עיי״ש לעת) ואם בהמה היא אץ לה
 תקנה סי' בס׳ צמח צוק החוש ברהו״ק מ״ל בס שכ' חה סי ספיקא
 דוינא עיי״פ (עט) דאין אנג בקיאין כבדיקה סי' בריעותא חדוסה
 נע לס אן אע בקיאן ננדקה אף פראנו פלא הכה הדורס אלא כ״א נרקום
 בקון ביחד ייש׳׳ך דעתי נסק״ז דבמקוס ידי.ו מהר בדקה א׳ נבר דבכה׳ג נקון ביאר הש״ך דעתו בסק״ז דבמקוס ידי.ו מהר בדקה
 אנל בנ״ד בספה ארם א! אנו בקיאץ בבדיקה לשלס ימש״ה אף נעוף אן
/ מה  תקנה שיך ובסיד ס״ק י״ב ועי׳ שמת חייס ס״ק י״ח ומק״מ ס״ק כ
 שהמס עי׳ עי־״ש (פ) אץ לו תקנה עיי שנוח סיס ס׳יק טיז תם שהיי׳

 יגיח א נ״א מס לא מהר בזה עיי״ש (ועיי ב־בייני להלן ה*ק ק״ב)
 סעיף ז(פא) ולענץ נקב עי׳ סר״ח ס״ין נרי ואף נקנ שבמקום יחינ
 אץ לוושס :דקה מכסן עיי״ש(ועי׳ מק״מ ס״ק כ/• שכ׳ק ממית
 מצמו וסכמו שק משמע ג״כ מדברי הרמ״א למיל ס׳ ד׳ והמהני שלא זכר שק
/ ס' מ״א בדיה והנה י  כ' הפר״ח להדא מיל) ועיי בשו״ה שערי צדק ס
 לכ״ז ועיי בס׳ צמת צדה התלש בפסקים שס סק״א שכ' תנה דאמריק לאן
 להסצין בדקה כיין שהיא אדים לא אמרי אלא לערן שא! להקל נר״ז לסמוך
 על הנדקה להתיר אבל היכא שמא לסלירא כמי ממצא נפרס ק״י(מיל ס״ק
/ בהחיצין  קי/ז) בזה יש לי בדקה מבתק דאס חאן מבסן ירכר שיש ק
 ומינו שרכר שאן זה אמי׳מית הטבעי סל עור מושם יש להםריף פיייפ.
/ יסיק י״ח שכ׳ דאפי׳  (פב) אץ לוושט בדיקה מבחוץ טפס/ ס/ן ס
 בקנה רחב אן לוושט בדקה מבמן מיייפ וכ״כ במיז לקמן ס׳ נ״א נרק ג׳
 עיי״ש וטי׳ בגס׳ק אה ס׳ יבריףמ ס״ק ל״ח שכ׳ שאין רבד השמי/ מוכרסן
 בוס ימיין שם מניס לעק ספק אס נעשה עיי קנה רחב א עיי קון מיי״ש (וני׳
ו ס׳ ג׳ / ס׳ כיה) ועי׳ בס״ח ביס שלמה חלק א/ ו  במיה פב יעקב ס

 וסי ק״ס ריס בביאור רבד הפרמ/ בזה בארך •
 והנה ראהי בסי א' ואנר זוכר כפה מקומו אה של דכשניקנ פ״י נועיל
 גדל כקטרוה א מיי ההבואה שקורץ קיקרי״ן סהר בדקה ומי
 קנה רחב ומהר בדקה גס לדק רכל שחאן שנקב המימי מיי נקנ גחל
/ עי״ז ישמר  כזה לס טול הקוקד f שסיר מינכר בסצון אס לא אנקב ג
/ אק ביית יצחק בסקץ הניח חלק ג׳ אח ה׳ ונסיח  מהר הנדקה עב
 שפרי צדק חיו/ ס' נרה ל ומסי הרגומא שיץרץ קיקריס״ץ אן דט כמה
ז מחנה סיס חלק נ• ס/  רהב רק כקין טץ סש לי שקן ניי׳׳ש סב רארי נ
/ שנשאל בזה יל דהיא ממרא ימירה למיחשב לקיקרי״ו מזן  המ/ ס׳ מ
/ (יעיל ס״ק מ״ה יסיק קמיה׳• ג  עיי״ש באריטה יעי׳ בס׳ דברי מסף ס׳ מ

 דרבי
 הלטה טריפיה עצמית ס׳ א' מגיף ח' דגטלד ק לא שייך נבילה אלא סחפה

 ישכן משמע סהש״ם עיי״ש
סט) אגל דריסה לא חקא ידא וחס: אצא אפי p בספק )  פעיף ו
/ ופרי  לדוסה אן לי נדקה מנחת טי' כנה/ במהה הסיר אה י
) שגריכד. בדיקה עץ פראט חתול ע ) • /  היאר סק״פ ופלתן גטה ס״ק י
 חרף אחריו ואן אט יוועיס אס לדטת א לא אע/ שאט מלוכלך נוס
 א סצוארי מלוכלך נלס אפ׳יפ שלא ראט חמל חדף אחריו שכה/ צריך
/ ומיי בספר  נדקה מדנא זקיר הלטס סעיף ז' ופ״ל ס' נ״ז סעיף י
 צמח צוק המופ סעי' ז' (עא) שביק שהוא אדום עיי בדבדט למיל(ס״ק
 נ/) מ״ס מהכ,ה/ ועיי בס׳ זכור לאברהם (להרב מהר״א אלקלא ז״ל) חלק
ד הכנה/ מייל וכ׳ ולס״ז יס לראת אס ריעיל נ  ג' אמ ס' ס' ק'ב שהביא ו

 יהרנגוליס פלט בדיקה אף בעיר ה־יצץ טץ וכנ הטטס ולא מהר בדקה מא
 מפני םהוא ארוס וטון דבהרנגיייס בלט נס הייצון לק י״ל ומהר לי'
 בדקה עיי״ס ועיי בועת הירה סק״כ פה:יא ובד הזבנ״א בזה וכי ולוי,א
 אן לדקל לסמיך אבדקת תיצין גס בתינניליס ט• החיש רעיו ומוצץ פלו

 אע״ס פאט לבן אבל עכ״פ מא טסה לאדם ע״יש (עב) בירק הקנה
 מיי באר הטלה מ״פ רהפ״ז כי׳ ר\רע מקצה יעיי המלה יט' יעי' בש1ק
/ ואס הנפ  גביה ס״ק פ״ז פיקכה מיז מדבד הרמ״א לעיל סך ס׳ כ
 הטציח מן העיף י צא רהס דס א חתך העיר בבהמה ייצא דפ יש ליסריף
 דחיישיק לנקובח טיפס וכ׳ דימ״ז צא כהנ זאת p לשיטה המחבר דס״ל
 ומהר בדקה מושט בימך רק5ת יעיר ויצא דס אבל לייפשה חה״נ נקטיק
 כועמ הרמ״א ולא מיי ליךיע מקלה העיר כנ״ל משיס והיישיק לנקיבה היישס
 עיייש ונלסענ/ דיל דגם לדון יכולים לעפות הקנה « לקרוע העור ודא כמ
 ל לעיל ס׳ כ״נ שס (ס״ק צ״פ) לנקמיע א מהן• עיר הצואר ואני' יצא דס
 אס הפס הקנה לבד ממי נאמר בד לי כלא נגפהי בס׳ פי״ש אך עילה
ד לי ננ״ל.  מזה פנ״ס כצריך לומר ומייד שימס הקנה לבדו ואמר ג
 (ענ) הקנה עיי באה/ וני' מל/ ס״ק י״א של ס' שקרפ העור מתצואר
 וינמק הקנה מיייש ומשמע מדבריו סצדך לבדק כל הקנה יץיס שחיטה וכי
/ פאן הלפץ מדייק ט א״צ לבדוק כל הקנה לךס  עלמ הסטת סיס ס״ק י
 פחיסה דוקא דקת־ס סמטה מי לבמק p במקום הפסטה לבד וכמ״ס הט״ז
' סש אסר בדבר אן חצה לקרוע קהזש פסטה כל x ב  עיי״ש וני' מק״מ ס״ק ל
 איך הציא־ כדי שמכל לנמק כל ארך הקנס ט יש בזה משים צמר במה/ז חנס
̂ב  אבל לארש צריך לבדק כל ארךמןנה מכסן נרייש (עד) הקנה יט׳ יאח׳
 יס׳ יר״ל ילאח״ש טדק בדקה דרישה מכף מרך יעד קדין־י כדלקמן ס׳ ניז
/ והא ולא המירו המחבר כא רשים דכאן לא נק לב לכתוב p דר  סעי' ס
/ p בדקה מושט שבלדוסהאנל אהינ דאכא נדחסה שאר  מושט עינ ל ג
 בדיקמ שלק גטה דש ס/ן ט״ז (עה) pro• הושט מה לכאורה נראה
 מזה חושט לא במי בדקה מבסן כלל רק מבפנים ובבדיקה זו ד אמנם יעיין
/ ובהב״ש ס/ן י׳׳א ובערך כשלחן / יבסלזשי מאן רעק״א ז  נסר״ח ס״ק י
/  אה ו׳ ובסרה יקוהיאל סק/ ובעחנוה הבושם אמ א ינשער הסיס ס״ק י
 שזה חליי במציגהה הלין יהרא/ן ימ־שביא דלדסח הרשניא פאס ראה אום
 לדוס: מל הקנה א על סישס מבסן ישמם בדסק מיןס משם ילאח״פ ינמק
 עד שס מבפנים ואם מא נקי פשר ויחסה שבסן לא מזיק אבל ל־עת הרץ
 יסראיש אם יש טסה וס וריסה בסלון מושט סייעה ממס דסט לתלתל נס
 לפנימי ובהב״ש שס ל דלדנא יש לפסק להחמיר כמיץ יככדא״ש סיייש ימי
 בם״פ ההרא ס/ן ייא שלאחר שהביא דבד הרשכיא מיס ייסהימה לשון הפור
 והאחחרס לקמן מ' מיז משמפ דלא סיל כהרכב״א ול ססס מווע ומ
/ מגלה דהניקר לדנח שהיא  דבריו מההלכה בזה סיייש אלם במק״מ ס״ק כ
/ סישמ חיה בקנה נדיש וני' בטיפ ן  ספק סליגהא וכמ״ש סתנ״ש שם מ
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 תשובה
 מלי אמו נראהשנצרר הוס מימת סכה פנסניס כשהוכחה מנסן שלא בדנר
 הטקנ והמור לא רקב ממולם ולק שר ואלו הי׳ ניקב מר הצואר * משה
 איזה שריטה בעור הלואר מבסן הזיל לראת במסר מייש ומי׳ בשיט החרא
ב שהניא מריו לדכא עייש וכ״כ בדעת מרה ונסי הרעה ס״ק  מף שיק ל
א ובמקיס ס״ק כיס ובס׳ צמח צוק מיש שס סק״י ליינא צי״ש יעי׳ מ*ק  י
 שס שכתב לאס יש סר* גרץ מגד המי מיי שמגר סגלה על הצואר סי
ק ואס׳ מ  כצוארו מלוכלך בדם להד כאילו מא ארס ואין בדיקה לוושט ס
 מנסרס לא מהר נדיקה אש אס נמקים קשן מזס וגס W שלא ישייס מושס
ם נקנ קפסס פי״ש ומי׳ מק״מ שס פכי דאןשר ק  לאס שחסו סישיק שמא מ
 י״ל והלק מיידי ממראה נריץ שבעור הצואו נראה שמא לקיתא ובשר
 שהרישא גוררו לק ל סש למש שדחק העגלה גרם הלקמא בסלוש גש נסמרס
 והמע״צ והש״ע הרב החרא מיל סירי שספיר שלם פייש (פמ) בדם מי׳
ו שכ׳ ממשסעוס הססקיש דמצוכלך בוס הוא לא דוקא אלא כל  סיףס ס״ק ל
 שנקרע מור הציאו בסלוש הדין ק וכי ואפשר ומשיה נקשו הסיסקיס מלוכלך
 בוס שעי״׳ רכר שנמשה זה מקריב ולא ס׳ שסח מדין להבריא מי׳״ש (ומי׳
 תנ״ש סק״ח) ומי׳ במריו במשמרת מךש נקינסדש המס' מ׳ ליס באריכות
era ספר סייד ס׳ ל של גיכ מרש נמסקיס מלוכלך »  מזה ופי׳ נשרת כ
 היא לא חקא ועי׳ שס במובדא שנמצא באחא קרס « שהקנה נראה לסן
 אבל לא ס׳ צוארה מלוכלן* נדם יהאיזא היתה סוסות ביקס הכיס שרצים
ק שמצוי מתר לחלות הקרפ בנשיכת שרן מיל מלומר א  שיןרין ראסעע״ן נ
 שנעשה ע״י סלי ואן כא ס״ס אך הסאל נסתפק ואלי חקא כשציא־ה מלוכלך
 בוס סא וסישיק לנקיבס סיפס והסב מל *מצא קרע ממר הצוא־ אע״ס
ה שמיס מלוכלך נדס גדיש  שאינו מלוכלך בים אסר ואן ee 15 להקל מ
 בארך: (צ) אין חוש׳שין לספק דרוסה פי׳ פד מאר מףי שמהמה מל
 המחבר שכ׳ הונריס סחיסיס דמשמס מכל גויר קאמר ללא סישיק לירי*
 ולא ק סא ומשמח לה חישק א שטח החרס ססי וכמקמן מ׳ נ״ז ספי׳
 י׳/ שכ׳ שס מוחש אנל שנא לסרס מבעבע בדש ולא יוסט נמה מלץ
 במצוי ק לסקל ובין להמיר מייש ימי׳ סוס גשרה אגר צוק סו״ד ס׳ ס״ז
 ר״ז נאדבית ימי׳ במדט *יל ס׳ ניב (סף ס׳׳ק יךא) מיס מתס׳ סוסויד
 קסא סף ס׳ כוס: (צא) למ»ק דחסה מי׳ בסיס מכריס סק סויד ס׳
 עיט שנשא נשוה מצאה לסן כעליה השנור יאז״כ נא ערל א׳ ואמר שמא
א מלי׳ למסה יצא הבטהינ לסן ימצא פרמ יראה שכנגד  הצילה מזאנ *
ר כמו אוסימות מסס והי׳ רכר שס׳ סמי גרר נצמרן נכסה מיזמות  השי׳ מ
ב  אגל לא האדם אלא גמיןס א ובדק המגןס סמא ולא ס׳ במיי סם ק
 סהא חשש שיקב מפנלט״ב רק שלמעלה נגייו השפחת וממס מן העזר
י והזאנ לא ראהו מס  והנדירות הללי נתרפא נאתו •מם ילא ט׳ רני סס מ
 ישראל יל והא ודאי ימחשש והסה אן לאמי דש -הרנה שמסים חוא דאין
 נמליים ממי אס׳ להחמיר וגס יש שסק שמא אן דוז׳שה לזאב בגסה ואזי'
 להמלקיס מיס הא כאן יש ניס ואן מסד נאמן ואלי ס׳ מסל א כלבים
ס מסב ובסוס ק  א מתחמה בקרם וניץציס מא לא שפית ססא זאב ט
 סמיך לאר סיס שכנר מי אדם מלטס ושנים יגס מצו ממס הסמים
 אן לאסר ראשי׳ למין שממיר נחתך מקצת ספיר רצא דס מיס זס דקא
ד שלא יצא דס p האדם *רבה ייל מלה ראי׳ י  אם פכ״ס יצא ום אנל נ
* מסמ מבהמה יי ל שמא  ואן fo נקב מולא יצא יש אך לכנגין לאסל מ
 מספק אך אפשי לנדיק מסים אם לא יקב הסי יממרי סמהרייק משפמ
 חזקא לאור ששינוי מהסכין ממי יסנקין * יסלים לייפ אם אן שם נקנ

 בעיר עיכ צריך חקירה גדלה אחר ה לימ במזג־ to ס׳ שס נקנ א1א
 נק!ף מסס למסלס ולא מוסלש ואס בחי לו ק יש לסמי מזלג גסס if פי׳ש
ס נסש מ׳ ייח נשרה שסכה לה «אנ נצפרט גסיי צואוה מ  ימי׳ בשרת מ
 מד סנמוס ואן יחפ אס נקיפ כל סמוי נסיליש א ל* ונס לא נמצא סמז

 יס

 דרכי
 (פג) בדיקה ס׳ בס׳ ועת מרה ברק כ״ג של ולס פה חך׳צ להקל
 נשניי-ס לנרס ונפרס באמת הלטימת שמצד בהס ששניהם למיס בתכלית
 שמשיוץ (פיל ס״ק ס״א) ממילא דש לוושט 0ס נדקה גס בסצון
 במן דאט ארוס ועדיף ספי מנוישס אור עיייע יש נזה נ״מ לדנא אף ולדון
 בלאיה אמר דחייסק לנסרסא כולקנלן סעי׳ ס׳ מי׳מ יש נזה ניס נלא סה
 שמח עדיין להחרפאח וכמיש נמקיס ס״ק לד מיייש וסי׳ בערוגות הנושס

 אח ס' בד״ה ומה על חששא מיש נזה •
 סעיף ח (פד) עוף הבא לפגיט ס׳ במהח מאן מהרשיק ז״ל פל
 המ׳׳ו מקרא חכמה שלמה לעיל ס׳ כיז מדף א׳ שנשאל בסף
 הנא לסרט במסרקה עקיס ומושט מסבר ודבוק להמסרקת אש יש לסש בזה
 לקלקל התשנו והפיב דפסס סא להכשיר דאין להחזיק דעותא מאני־ זה מנר
ק זה והא העקמומית שנמסרקת בא טדא א עיי נמלה א פ  אור ונפרט נ
 עיי הכאה נסקל ויף״ל דהס' ק1יס הס אצל נמלה וק אצל הבאה נסקל
 לק אץ להחזיק דעיחא מהמסרקת ליישם ניי״ש ועי׳ מזה בלק מףו של
קם סש נמף אן לסש מיז להצריך לנמק המי ט הס נסרויס  ומסרקה נ
נ לנמק עיי״ש ומשמע דעס ומקא  ממט ימ״מ כחג דאס מא במ»! לניזק מ
 שהס' נמדיס מהססרקח סח דא״צ בדקה סישס אבל אס מושט מיק
 להמסרקח צריך בדקה מישס (פה) הבא לפניט תוארו סלוכלך בדם

 ס׳ בו*ק לסל ס׳ כיג כו׳ה כיי בדיה מה שכ׳ דאס נמצא סיצא מחיך
x ומ סה בסלוש מסומן של p העור יסמן מגד הס׳ של סוזא סס וט 
 צד הס׳ p שהמס סה הסב בסן בסומק חמוד ואף מאין רכר כיכ אש
 היה חפיסה שס גהסס ההוא מ״מ כל שנמצא חמב בעוסק א״א להקל אף
 לער מסט כסה מעמיס עיי״ש יעי' נמית מהר״ט סק סויד מ׳ מ״ה
 בעוכדא שנמצא נאוזא לאחר שסטה שהיה עור הצואר הסי נהסריח
י והיבש אפר פלה ח  במקום הסי' וחתי מוסדה מצאן מהנח השחין מ
 עלמ אגנס המנץ שתיות החסירה היה שלם ויסה ולק מא״ ולא סה
 ט שוס רושס וס ומורה אזו מוייף זמורה א ילה לסקל חס מכיס
 ולא רקנ סישס דאצו ס׳ רקב א נסע לא סו יסלק להלפיסה ולא
ד הבא והמיקד כופת  מתה יכולה *וזח והשיב שמרי המקיל הכיל סא מ
 המרה שהטריף וכ׳ ואס ס׳ המשט לפרט אפשר ונכה״ג ס׳ ממי בדקה
ם ההיא חה חסב עיץס מזע עיש בארך ופי* ביפת מיס ק  נייסס מגד מ
 סק״ל מיש נמרי מנהר if סק בזה והביא ראיס אבדו להמיר ומבואו
 מדבריי ואס ס' סושס לסרט לא מהר בדמן! דמי כאן מנקים מזע פייש.
ר נוזל של סמן סזצא מהציאר מ  (פו) לשניט עויק סק״ו פכי מסש מ
 עד הסמנים אף שמא ממי נפרד כאp פרק אטול אן לסש שמא ס'
 דעוסא נסי א סלא קק מהיישפ דרך שם והבריא ט וה מדף מפצות שבניו
 ס׳ גיא שכל שאן שס מיגלא אסויק והכי רביתייס וניס נכון לנמק סס׳
 כל מה ואשפר יאסי מלק מהס׳ שכשאר לצד הראש ראי לבדק אס אששר
ך לב הססודי חלק  מקל ס״ס (פז) תוארי טליכלך כדם פי׳ נשרה מ
 א' מיו״ד ס׳ כ״נ במיבוא שס׳ בבהמה מכה נצוארה והעלו חסא אמן טי
 ברול tow צואיה לרסאתה ולאשר אזה יניס שיזפיה אס יש לסש לנסיגת
 סס׳ והאריך גוה וצמד להחסיר ט לא מצא גסמןים שמס סםסק נסקל
׳ נ׳ את יא שמצדד לסקל בזה  מי׳ע גארסש וסי׳ to מסרי סוים סו״ד ס
ך לג הלל) טי״ד מף ס׳ זה  עי״ש ומיי to חח סיס (מגס־ מאן מ
/ לסמיר ט  שהביא מרי שרשם והעלה ומיקד לדנא כיפה קיט ימן״ל ז
 ציר האמי שמה מכריעים ממר מציד הסתר ניכ אן לסקל ני^ו(יעי'
נ סיק צ/ז) (פח) טליכלך בדם עבאה״ס  מזה גמקמת שציינס למיל ס׳ ל
 יסת״ש וסמי! ס״ק י״ג דה״ה גאזס קצת לא סישק *חסה עי׳ע מרש
 השליש לעיין נזה נטיח מפיל צוקה ליל ט גהשי׳ ססא כ׳ דמייש מוין
 השמלועלן׳ בוס מנסרס סניג לוישס אן למש ליל אף שניסר שאס מומת



 יורה דעה סעיף לג ח הלכות טריפות
(ז)(צד) לספק (צה) נקובה ן  (צט אבל (צנ) חוששי

 פתחי תשובה
 לייזידו בזי 1נטן לפסוק p ע״פ (ז) לספק נקוב* מיין נמשונמ נו״נ מגייגא מיי״ז אמירי הפורף למוש לננןנח ההמ אן צוין לפין נניקוו אם לא ככנש נמומק מן

 פי' נ״נ נעין פנקמ פיפוח פור 0ואש ימול מורן ונפנ לספיר ני מי המזיו הסימניפ הצזדיס ואס צא נראה שוס רימוחא ננפי שמן הצלדיס נעומק פיי ע״ש

 תשובה
 הפוסווז א לוזצווז בחולי פי' בוע״וז שש שני ואס היו פוסווז בכלוב ונמצא
 קרע נצואר א' חולץ שהעופווז שהיו עמו בכלוב סכוהו ורוב וקרוב מלס
 נהר קורבא ט״״ש ובמש״ל לענין אס למש שהיה הקרע גס «ו הסי' אלא
 שנתרפא עי׳ כוע׳׳ת שס שכ' ושטשטן הפיסוה וליו בכלוב אץ למש לנתרפא
 וחולץ במצוי פחזח ונשם וה לוה בכל פח ואץ מניתי! להתרסאת פ״כ אין
 למש שהיה הקרע רחב יוהר ממה שמא כעח לפרט עיי״ש (צד) לספק
 נקובה עיי ו״ק לעיל ט' כ״ג נו״ה נס שכ' וכ״ו אס הוא נגו הטי אבל
 אס ס קרע נצואר למעלה ממורק וא׳׳א להינתק שיגיע לחורק או אף
ו נטור החיצון מהתירנן לסרט יש ח  שהקרע הוא נ&ילוש מ״מ אס אץ ט
 להקל ואץ צהחזיק חעוהא טיי״ש וכיוצא מה כ' גס נמנח״י לטיל ט' כ״ג
 בלק״י ס׳ק ס״ס נשס אבייק נריסק בעונדא שטה קרע למעלה מתירנן וצוה
 לעיץ אס יוצא משם שביל עב וצרירח וס שיגיע לחורבן מיל עיי״ש (ופיל
 ט' כ״ג ס״ק ק״נ) (צה) גקובה עיי ברברי שאל ויוסף ועח סעיף ו'
 (טף ו״ה ימה שהקשה) שהביא עונדא שנמצא לפניו ננהמה טעא גדולה
 נמקוס תורגן מושט וקצת מן הנועא טה מל טושס הזק מניה״ש וראה
 שמקיס המראה והלטטה טה טוב ויפה מאו והטמא נקלפה טלה ולא טה
 פספוס חעותא והכפיר ולמא ריזס לה דבנה״ג בודאי מהר להוופסבריקה
 תף מבת! ן וליתר פאת צוה לסתות הבועא וראה סלא טה סוס ימו יןן
 נתון הכועא כ׳יא מונלא בעלמא יהכשיי בלי שוס חפפ ופקפוק כלל ע״יפ
 וערק סק״נ כמובדא שהיה מכה נצו הוושט ולא היה קרוס נריא מפסקת
 נ ן המכה לסימרם והוושט לא טהשלס ט טה ט תהך ע״י סטן אבל
ק יפה נצוד החיתוך והניה״ש ולא רא טס ריעותא נשום א' ממוריה ז  נ
 טופס ודא פלא פלסה הלקתא רק נעור הצואר לנד והנפיר פיייפ ועי׳
 נמק״מ סיק י״נ שכ' ושלא נהס״מ אן להקל גוה אא׳׳נ נדק גס נעור הפנימי
 ומשס סביב הביה״פ אבל נהס״מ יש להקל אפי׳ לא נרק להסרמי כלל רק
 נטלו! לבד סביב לניה"0 עיי״ש ועיי עיו נו״ק סקיא ובמק״מ שס נמובדא
 ובהמה שהיה לה מכה בצוארה שקיח זייניי ובדק עור הפנימי והיה שלם וכי

 להחיו אפי׳ אם אירע שנשחט נגד המנה הייא שעיין נצלדי גיה״ש יראה
 שהוא שלס עיי״ש ועי׳ נסי חורה זנח הספרדי מערבת את וימי נ״נ מוי
 כיג פכי שמצא כחונ נכחינח ד הרב מהר״ש יצחקי ז״ל ואס היה נלוארעוף
 מורסא סמוך למי ונוק ימי וטו שלימים יש להכשיר דאין למש שמא
 במקוס נקב שהם ואס מה אזה נקנ במקום שחיטה מה רכר םביטח הנקב
ffra שם אזה טע יריעיתא יהיא ז״ל הסכים ממי לוינא מכמה סענויס 
 יטיצא בזה ואתי נסחו יצחק את ו' וושט פכי ואס נמצא מכה נצואר
 ונוקו מוסס והוא שלם ואן בו שוס ריעוחא לא מבסרס ילא מנמן אין
 לאמי־ עיי״ס יעי' במרה זנח הספרדי שם סעיף נ״נ שכחנ וכשיש מכה
 נצוארה אץ לההיר אלא עיי בדקת מושט אבל אס לא בוק טיפס יס לטפ
 לקנח מושט וכי ואף שהקנה מגע תחלה נהמכה והא מוסס מא חחה
 הקנה והמכה מה בלואי־ מגו הקנה מ״מ יש לחוש שהמכה שלטה גס טישס
 ט המכה מלול לנא למושס מן הצודיס טץ שהוושט ריו עי״ש ועיי בס׳ גנזי
 מיס הספרדי (ממאן מהריח פלאג׳ ז״ל) מערכח אח ס' פרך פריפה ס״ק
 ל״נ נו״ה טעא סכי מפסה פבא לפניי סנמצא נצואר התרמיל טפא אוח
 סמוך לוושט וצוה להביא מוסס לנוקי אס מא פלס ילא מצאמ ט הפליט
מ והביא הלואר לפניו בלא הקנה ומושט והסחף מון שצריך בדקה וקיייל  א
קמ עץ פנאבד וכיוצא טריפה כמיש הרמיא ו  דכ׳׳מ סצדך בדקה אס לא נ
 לקמן מ' מ״ח סעיף ח' פיייפ ומהר מזה כ' עוד בריק סק״נ נמינדאכזה
ם מוצאה ק קס ולא טדע מאיזה נ  פנמצא נ״כה נציאר ורכר שניתקה מאיזה נ
 ופורשה ומהיק רתקה אפיי אס ראה ובוק מיפס מכמן ולא מה נראה
p למראה עירו מם קלקול לא מהר ואמר ופפא עיקר מרט מא טופס 
 מימת שרגילץ למציא מופט נכח ולפרקו נכת מהעורות פסבינ סביב לו א״א
 להנחץ הריעוהא מוף מושט ונזה לכיפ אמד וטי' בדנריי עוד נסקיי פדיה
ק  כל מכה שכ׳ ראם הרגיש נליסה נגד הממרס ואינ נאבד המקום אפי׳ מ
ס  סושט ולא רסס שום רשחא לא מהר טין דע״כ מה מכה זי דטקה מ

 נקם

 דרבי
 דם כלל ועתה נתרפאה ולא רכר שוס חסם והשואל רצה לההיי משוס ס״ס
 ומא השיב דאץ להקל נזה כלל תם נכה״ג יש תשש נקיבת מופט וטריפה
 עי׳יש ועיי בועת תורה לעיל מ' כ״ג מף ס״ק מ״נ שהעיר מיו המשנ״פ
 מזכר מדוע לא דכר כלל מדין וחסת הזאנ נגפה עי״ש (צב) אבל
 חוששין לספקנקיבה. עיי בשייר. שואל ומשינ תרינא תצק א' ט' פיה שנשאל
 כעוף שצוארו מלוכלך כדם אם מוהר למכרו לנכרי ודעת השואל לאמר למכרו
 לנכרי כיש למש שימכרט לישראל ומא ז״ל האריך נפלטלו ואן למש למכרו
 ל,כ־י דהרי הישראל יכירט או״כ ומה שאמר ה״וחש שיש למש שיתרפא העור
 ז'א דכל שכמוח שמא לפרט אץ חשש שלא יכירט משוא דהא כסי שמא
 לכניני רואן שנקרע מגור א! לט למסיף היזפש דשמא יתרפא דאין לנו להחזיק
 ריעיתא דכמו שמא לפרט דייניק ליי והאריך טונא נזה טי״ש וכיוצא כזה
נ י  ראה׳ נשו״ח דנו מנחם ט' מ״ו נעוך שמכא לשמש וראה שהי׳ קון מ
 ורקב כל העור נצואר שמצדד ומיתר למכרו לנכרי עייש אבל מדנח הלנ״ש
 נטדכות עצמית ט' א' מרי א' דן כ״ג ועוד ככמה וכמה מקומוח שס מטאר
 יהיכא דאכא למיתפ פמא יתרפא ולא ימי רכר אמר למכרו לנכרי טי״ש
 וידאה וצ״ט טב ־אתי נדטת מרה לטיל מ' כיג ס״ק לי שהביא דנד הפי״מ
ד ודתה דנדי מלשין הרמ״א סס סעי' י' ראף ועשיי ניכר החתך אסיה  נ
ד שנתרפא ולזקא נדנר  אמר למכרו לנכרי דחייפינן שמא ימכרט לישרא א
 מיכר לעולם ואין חפפ פיחרפא מא דכי הרמיא להלן ט׳ נ״ז ס״ק כ״א
 ומותר למטר עי״ם ועי׳ בדבדנו לעיל מ׳ כ״ג (ס״ק צינ) (צג) חוששין
 לםפק נקובה מפת״פ מ״ש מהט״נ ננקיו יעיפיח עור הצואר ומיי כש״ע
 החרא טף ס״ק כ״נ םכ״כ יאס יצא דם משיטת העוטת ו/י כיצא דם
 מתלישת הטצוח שבמף ט' כ״ג שטמי! להחמיר פלא מדינא עי״פ ומיי מזה
 נמנמ״נ נדר שחיטה מף כלל טיי ובמנחת יוסף ט' כ״ג סעי׳ כ׳ ובדק
ח רקור עומת א מי כמלי א כקון ועי״ש בס״ק  לעיל ס׳ כ״נ שהחריך כ
 כ f פהנץ מדבד הפרמ״ג ורוך * העומח מ״ל נחתך נסכין וח»ר אף
 כשלא דיך כפיליש אך היא מצדד ילא חמיו כיכ כמי חחו נסכין ומקיל נערן

f זה סהי׳ צירוף נמה סני15ס עי׳ע ועה״ק שס סוף אמנס מי׳׳יו ממי 
 תרינא נקי״א ט׳ ש' כ׳ נפטשיח דנשיכת מיפימ מסיר וגרט סט מחתך
 מקצת הסיר נסכין רצא דס דלעיל מף ט' כיג דהרי מחייס א״א לדעח
 יפמא רקב כל העיר יארכ נחרסא נמקצח יע״נ יש להחמיר בזה מתר ילהסדף
 עי״ש ועי׳ נשו״ח היי נשסיס מ' ל״ד שהאריך ג״כ יהעלה להחמיר נזה
 יי־יא עי״ש יעי׳ נס׳ רעה תורה ס״ק ל״ד שב׳ לחלק בערן זה נץ חרנגיליס
 לאחות דבנפיכח התרנגולים יש להחמיר וסי תרנגולים מי כקק אנל נשיכת
 האחות יפ להקל דפי האויוח דנם כקנה רחב דש לו בדקה עיים ומ״ש
 הפת״פ מהמנ״י פצדך למיץ אס לא נכנס בעומק מן הצווים עיי כשו״ת
 תמס מפר חמיו ריפ מ' קי״נ פכי פלא יומ מקים נכל ארך הציאר שמא
 שלא כנגד הסימנים ובכל אק־ הציאר משפץ למךבח הממרס אס לא כשהוא
 אחיד העייף ממש עי״ש ועי׳ בדעה קדושים מף מןיג שכ׳ וקרס שנמצא
 בעוף ממול עורף וספק ס״י מלי ספק ע״י סי העימח יש להקל ואן ליזש
 שמא ט׳ יקרע גס נגד הסי׳ עייש ימשמע מונדי חזקא נכהיג שטי גס
 ספק מלי אכל טדאי ע״י מ העומח מנור ועי׳ נסי דנר הלכה (מהה״ג
 מראיטין ז״ל) הלכה מיו מ״פ נערן זה נמה פנשאל נאוזא שנשט אחה
 איחית בצד העירף עד שנקרע עור הטורף !טעה קלח לצדד הצואר וכי דהדנר
 5פוט להטייף פאם נקרע קצה נצואר אפיי שלא נמקים הממרס טדפהדכל פיצא
tf׳n מגדר איירי העורף ממש מששץ לנקיבה מושט דאין אנו נקיא! אך כ׳ שס 
 השואל ואף שלא נראה הקרע לנרד הלוא־ רק פסא לפרט ממול העורף
 ממש מ״מ ברמן מ״ל יש לאכזר דש למש ומתוך שנשכו האחות זאיז ממשוח
 זא״ז ומכל להתהפך מר העורף נגד הממנים לא יפה !.ורה בזה לאחזיקי
 דעיחא לא מיזזקיק ומראה מלשץ הט״ב (שהביא הפח״ש) וכל סאן נראה
 לפרט נעיר סנצדדי השורף מס דעיתא אן למפ לזה מן השמש עיי״ש אמנם
 לפספיל בפס הדע״ת נלא״ס יפ להקל במק זה p דהפונדא מה בנשיכה
 אחות והוי כקנה רחב דמ«י בדקה מ״ל. ובגוף הובר אם למש שקושט



 ח הלכות טריפות קבה
 * נהמה (צז) דציאוס מלמלו (צח) ניס (צ0) דיויישיק למןגח מתא

 היטב
 נחלל הטף דפדפה דשאי החם דלא סעו נלל נאחס «ןם אנל to מלס
 יועיק שמגו המקום סמלונלן טקג ולפת ימ״א יאהילו ננהיג אץנדקה לנקנ משנז

 תשובה
3 יסיייס סס c m  מה נמשה אס יש לסמוך להחיל־ פ״י מיקח פור השמי 9
מ ונס כ׳ ראם נמצאם  שמצוו נזה לוינא ומי׳ נמק״מ כאן pt מ״י tft נ
 סגד החורק כשר לנ״ט פיי נדקת פזר הפנימי דוושמ מיייס נאק• וסי*
 נסיח הרמי׳ (למאן מ׳ משה זיסקינד זיל) שי׳ ד׳ והי בטוכדא שנמלא נקב
 נמוד הלואר של אווז שיךין העלזי״ל והגליד שיזין ולא היה יחפ אס נמשה
 מקנ מימת ח* א לא וכ׳ שיש להקל ותלינן תוחמת מלי מא משרה
 אפי׳ שלא נספ״מ אבל אס נצרר הדס יש להםריף אפי׳ נהסימ ויש למש לנא
 עיי׳׳ש וכ״כ נש׳ צמח צוק החוש במהדק לסי׳ >f השני סעיף ס׳ סגךו
 לדנאופי׳ בשו״ח יו מסף שי׳ ו׳ שנשאל בפובואמ ימיי״ש במה שפלשצ בדברי
/  מאן הרמיז מיל ובמ״ש בזה לדגא פיייש באויכוח ומי׳ בויק למיל סי׳ כ
 ס״ק כיד שכ׳ ואס מ׳ צלקת בטור הסלון וצוא־ ממור ובסף הסיק שס ל
 כעוכדא שמי מכה מאסרי המפרקת אף שלא ס׳ המכה מפולש יק שס׳ צלקת
 מסלש לפניו נעור יש צדדים לממיר פיי״ש ועיי גשוית ריב״א (מוסס מתיש)
 ס׳ ציו שנשאל נסונוא ששומן מסמה אוזות נתס לתוך כלי א׳ ואז״כ מוצא
 שעור הצואר של אזת מהן הי׳ קרוע ונתרפא עיי שמלה קרוס מחמת מכס
 ויש למש שמא טקב עיי קן והקץ פלה גט לתוך מושט וסי׳ ככלי סמן הרבה
 שענה לחשטן רב והיי הפסד גחל וכי דש להמיר השומן מסם ב' מסמים
 עיי״ש באריכות, (צח) בדם סי׳ בסיחדביס שטישוך ס׳ יינ שנשאל ברבר
 מה שהוא שכיח באחות שמלעימין אתן שנוסף ומזל מסן דם מן הצואר ודך
 הסה בסודם בסיס ופמה סמנים סמזין אמס סד מה דנם והשיב דמה קל9ל
 זה סאן מא בא יש לתלות ע׳ ובריס א שהוא בא סן צדד ביס הניסה
 שגררו לה בהאצבפ בשפת ההלעטה נעורות בית הבליעה (באפן שאן שס מס
 חפס פריסת) ופי״ז יזונ זוב יעה ומזה אן סס חשש אך יש מד שר יגייס
 להלוי סש גסס חששות ט יש אמריס שגא מהלב א מהריאה דרך סןנה מפאת
 רבת מאכל שמלפיסין אתה נפעם א' מיי סס מקצרות חס ונשאר נשימתה
 קצרה ילא יכלה לשאף הרוח שסר פ״פ מא שיפעת ום ומוי משש יש שנא סן
 מישט ימה אס בא מן הלב יסריאה שפיר ייל ואה לה תקנה לבדק הריאה

 ואף מןיי? דאא׳נ ננדיקח הריאה ובאמח הוא ונר קשה מאד לנדור, הריאה
 מניף מ״מ בניו שסר טכל לראת בריאה אס יש קצת וס א לא וטין שמא
 חשש יסק סבא מן הריאה שסי טפל לסמוד מל בדקה זו ולוהיחת יומר טבל
 לנסח הריאה ידן יקנה אמנם לחשש הב׳ סבא הדס מומת מושט בזה יש לעיין
 מבא אס מהר בדגן! מושט והעלה והיכא וא״א לתלות שהוס בא מצווי טס
 הבליעה מ״ל יסיט מק שבמן ירא שאן שס מס גרר ימם סכוך א יש
 למצוא היתר לשמע הקט: לבד ולסציא אח״כ את מושט ולבחן יפה אבל
 בלא*: אן סס צד להמר יאסי׳ למוכרי לנכרי מיס שססה אסרדשמא ימכרנה
 לישראל אס לא כהכרזה וכי! סכא שאן חאן סס מסר שסוס fo מצוד
ק שנואם א  ניה הנליעה אכל אס חאן סש סכוך יגרד נצוד ניה הגלימה נ
 שמשס נא הוס יש להק! גפשימית יהי סזליח סוגרים הפולס סמך דבריי

 ימה לסמש״ל(דש ס' שי) ממשי' מנס מנח סש מין סלי ננהמה שססעת
 דם ממסרים א מס׳ והיא משיס שנפתח א מגיד הרש הסרמיים ואין
pane להטריף הנמנה דאין למסף על םסרימת לכארה י״ל דגם נאמת 
 השופט דס מסי שהיא מחמת סלי 1 ואין למש יגמסיף טל ספיימת אבל
 לדנא נראה דבאיזית הפסימית יש לממיר להצריך בדקה מוסר ובסלג סין
 לומר והכל מלין במצוי ומסתבר לתלות מסר שהדס בא מומס שנעשה אזה
. (צמ) יחיי׳ינן לגקיבת פ י  קלקול סישש א בריאה מימת הפנימה פיל י
 הוישט עי׳ בש״פ החרא ס״ק כ״ג שכ׳ וגהס״מ א שעוות מציב יש לסקל
 נעיף דמממיס יךי׳ דמא נשהמיסמיס מא רק ננמןם * vwe סקנה לנד
 דכדק במים מישס דבכה״ג יש לכמון• סל בדקתט ולי תם בנהמה יש לססל
ז דקא כששמש בפרס שאפל ישתה זה משחט אבל בשאכלישמס  בזה יוק ל
to יש למש שמא ׳סטרי אכלץ ימשקץ את סרס טלו יכ״כ נכח מה״ק 
 צמח צוק המש שס סק״ג לדנא מימן ימי׳ מיףמ %p נדו tcms מס
 לדיגא לשמן• אנויקמו אי׳ מנוף ונשיש מיש לסקל גפ מהסס שהיא נגד
 הש״ע יהאחרירס סייש ולב בסדושי מאן ומקיא 1״ל וגגהסה גס לסשששר

to* 

 יורה דעה «יף לג
כלך: «« רפ *פדן נל »ף(צו) ק wpe (י) המלו ח ב  [צה] ל

 באר
 (י) המלוכלך »׳ מנסרס לאלו מנמן אץ צישפ נליקה אף צמרן נקנ יניונ
ן ומשמע אילי «קג נמיץס שאיט ידיע יש לי נדקה יצא מי למחס שנמצא  טי

 דרכי
 סק0 ירחקה יש למש שמא מה נהיישמ ורחקה מהיושס ילא סהר נדקה
 ושלא נמיץס יחע אן אט בקיאן נבדקה עיי״ש יעי' נסיףס ס״ק "ל מ״ש
 בזה יבמף לבדי טפה להק! בזה בהסיס נלי בדיקת כל העיר הפרסי
 דהיישס עיייש יעי׳ נש׳ ברכח סשה בקינטרס החס' ס' ה' שנשאל בפרה א'
ס נית ק  שהיו לה שהי מכות גדליה שנןרץ זאונמ״ס בצוארה תחת הלחי מ
 הבליטה במיץס סטר מישם להבשר א' מימין הציאר יא משמאל יספה א
 טהה פהימה למן דהייט שסה נקוב גש העיר למן יהיה זב סמנה מיגלא
 יהקלנ יופ מזה יהעליס נמזיו ינמכר הנשר ישאל פל הכליה יהניא דברי
 מ״ק מיל יהאדן יהעלה דנדיקת מסט בראי מעכב נזה ינמיס בנ״ד
 שהיחה המכה סחיחה שנראה שמהמה נידס עיי סכין חו דהי״ל כדין ממסמס
 קועא דמא דפדפה נלידה ונפרט שהקצנ אנד מישס נמיר נידם פיכ •ש
 לאסיר הכליס ואן לההיר יק מומלמ״ר והקעיוס שהם to, שני עיייש נאריטח
 מי׳ בדעה מרה ובמי הדעה ס׳׳ק י״ז שהאריך נדנד הו״ק מיל וגם הביא
 דברי השי׳ כרכה משה מ״ל והעלה בערן זה לדנא p ראפ נמצא מכה בצואר
 מגד הסימרס ואין שינוי נמיריח מישס כלל גס נספק אס מיי סלי א קין
 אס שאר עכ״פ עיר וק מפסק בץ מיכה ונץ הסימרס נלא ליןהא יש
 להקל בפשיסיח גס אס שחס נמקים המכה אס חאה משני צדדי החתן בעיר
 דק המפסיק טנתייס שמא בלא לקותא כלל ובפרס נשחט בסקיס אור יגס
 בלא שאר קרוס מפסק בינתיים כלל אס מכיס קדה ההחתון של המכה קייס
ק שלא סו הסמנים במן הליחה של המכה יש להקל ג״כ יגס אס מתה א  נ
 המכה פחוחס מבסן חב ליחה וספק אלי נסהח ע״י קץ יש להקל עיי בדקה
 וגס בנאבד מושט בלי בדיקה המקיל יש לו על מה למזון יעיי״ס עוד שכתב
 וכמה פטמים שכיח שיש נצואר מיי מעי אחכה מליאה ליחה קרושה מיקפס
 קרוס מחמה מכה ומונח לאון הסמנים אס נמצא הקחס המקיף שלט לפרט
 א אף שנקרש יק שהקרומים מחאמיס יחד חץ למזומן דעותא לוושס אס
 חאן שלא שלפ ט סלי יריטיתא ימ׳׳מ אץ הברקה מעכבת בדמנו שנאבד
 היישש בלא בדקה אכל אס הליחה מא בק רסלורס כגין שהטס הלל מא

 קרוע ואין הקרומים מתאימיס יחד אז א» שיש להלוח שנקרט מיי משמיש
 היד יש להטדף והברקה בראיית עין בסמרס שלא שלס בסס סס מלי
 ורעוחא מעכג כ1ה וכן אס נאגד בלא בדקה טריפה עיייש ודע וכל זה
 מימיי שסי המכה בצואר כמו הס' אגל אס ס׳ המכה שלא מגו הסימנים
 יהייט שהי׳ המכה נמיי־ף אן למש כלל ומרש בד״ק סיק ג׳ וכיב במרה
 זכח שס סעיף כ״ד נעונדא שסה לפניי נעיף שסה כל מירף הציאר מלא
 מירסא ימטגע ימיכה בכל ארך העורף והכשיר אף שכנר נאבד מושט וא״א
 לטתן טץ שלצד מסה החאה אח הקרקע שמא מיץס חנייה סישססהנקי
 f• ממפפ פמא נפסק סס השורה נוק כל הסס נץ סליא לסליא יסה שלס
 והשיר ניי״פ וכ״י סא שהמכה מא בסגלא ואין סס סס מאכל א עצם
 אבל אס נמצא בהמכה מ*ל א עצם ימיר סס ויתבאר א״ה להלן (ס״ק
 קי״ו יקס״י) [צה] לבוזק מקום ד&לוכלך עבאה״ס דבשחחב קין א
 מחט טושמ גס להרמ״א מהר בדקה מי׳ ט״ס ובנתחב קק במןס ידוע
 אף בבמיה יטל לשמם למפלה א למסה ולבדק סושפ בפרס עיי׳0 אלם
 דעת השפיר ס״ק י״ד דלו חקא בעוף אבל בבהמה אפי׳ נסחב קץ ביישס
 נמיןס מזע מבסן אף להסחנר אן תקנה טון שצדן לשסס גס מישפ יש
 למש ונבעת שממה ימין נקב שנסרמי עו מקיס שחיפה טון חישט גמד
 יפשפ יאסי שחס נדמק מקים שנתחב הקין מיי״ש ימי׳ מק״ס ס״ק כ f מיש
 נזה יכי והעיקר לדנא מא כופת הסיס ואף בבהמה מהר נדקה כנ״ל

 ומי׳ בסחשי מרעק״אמ״ש בזה והרת בצ״פ (ומיל ש״קמ״ו ולהלן פרק צ״פ)
 (צו) או בהסה פט״ם שהקשה דבהמה מאן דכר שמיה הא גש למיזבר
 אמרה ינר״ש ניש בזה ודאתי בשי פרי ען הועת כחיי פכי ופשט לשץ
 הרמיא כך מא דלא מינטי׳א טיף שמירי רך אלא מש בהמה שעורו עב וקשה
 אס ימצא מקצת דם טריפה מכיר ימיי נשיית מהר״מ סק סייד מ׳ ע״פ
ג ס״ק  נאוצפ החס' • (צז) חנואדה מיובא• בדם עז־׳ק למיל ס׳ ל
 נ״ה(נדה מיש נס״ס) מיש למין אס מצא נקנ נפזר הצואר וספק פיי



 יורה דעה סעיף £ ח ט הלכות טריפות
ן (קד.) בוושט (קו) לארבו (קז) או  יאין 6־י נק*ן («»ת 6שייי (קא) יק (קב) «** ג ט (קנ) נמצא (קד) כך

 נאר חיטב
ן מדף ז* :  אגל נשחיזנ קין * מי» טפס נייקיס PIT נס לרמיא נשר ינדן מ

 תשובה
 אס אין בה גרעיני חטאה א קק יכייצא יכ׳ ואפי׳ לאיזו־ ששהה יניח אין
 לאכול הביצים נעוו סלא נבוק אס לא בפעס הדחק שא״א לססט יסא צריך
 להרבה ביצים אלי יפ להקל יעי׳ בערי הרב המסור במוסגר סס סכחב תו״ס
 הו״ק ואפי׳ פהה יב״ח צא מהני טא ממרא בעלמא יע״פ הדן אן מקום
 למימרא זו מיייס ומי׳ בובדו במק״מ ס*ק י*ו באמצע הויטר ועי׳ בועתהירה
׳ כ״ג  בפתיחה לה״ס את ליא (קב) הסנהנ עע״ז ימ״ז לעיל טף ט
 ומטאר מובריהס ובל זה הוא רק כפ־ס דעומא נס בצד הפנימי סל עור הצואר
א רואן פנק־ע העור בסליש טא וחובפין להווסס ואף פיפ להסחכק גס  ו
 בטלי ד״ל והוי ס״ס להקל מ״מ מת־נריק וכיון ופכ״ש בעי בדקה עור הפנימי
 פל הויפם אס לא נראה ט אזה נקב ואא״ב בבדקה אבל אס פממ במקום
 אחר ורואה שאן שוס דעוהא בעור הצואר לצו פנים אן לטש אפי׳ לבדק

 מושט עיי״ש יכיכ בס׳ צמח צדק החדש בביארו לש״ע סקיה לדנא
 סעיף מ (קג) נמצא קיץ עי׳ נהנ״ש טף ס״ק י״נ שכ׳ שצ״ל הקיץ
 כעין מחט שחדד יראי לננןנ פיי״ש ועי׳ שסיד ס״ק י״ח שהחמיר
 גס בקנה רחפ וכ׳ דאין חילוק בזה ואף בקנה רחב אס נמצא החיב אפי׳ בעור
 הפנימי מעבלע״ב חייפיק לנירכא עיי״פ ועי׳ בשו״ח ביה שלמה חלק א״ח סיף

׳ ג׳ יבט׳ ק״ט אה ב׳ מ״פ בביאר דבד הפרמ״ג בזה (יעיל ס״ק קי)  ט
 (כך) קוץ עפת״ש סק״י מ״ס מהח״ס בעת סעדה ההחיביס טיפט דאס לא
׳  ניקב אץ לחוש שאן כח בשעטה לנקוב ועי׳ נםו״ה עטרה חכמים חיי״ר ט
׳ ע״ב אה ד׳ שנשאל במה  ג׳ אח ג׳ מזה ועי׳ בשו״ח מהו״י אסאד חיו״ד ט
 שלכעמיס נמצא טושט חטב ט קצה כעין טצה קטנה כשערה דקה מן הדקה
 וכסלוקחין אהה מחוט לא רכר שוס הפס וכ׳ דמעשיס בכל יום להכשיר בלי
 טס פקפוק שאנס מובריס מעבלע״ב ואן שס >ךך עליהם עיי״ש ועי׳ נטייה
׳ ריס טופט דאיסלגו ט ב׳ מורים א׳ אמר סט׳ ט  מהר״ננ שיק סי״ד ט
 קין של טסי חוגרמה שיןדן (סע ני״י קיקרי •ן) ורצה ליטריף והמורה הב׳
׳ קין רק כעץ טצה דקה ורכה שטנה יכולה לנרץב וכ׳ ואם ידע  חמי ולא ט
 שהלעיסי האייזא בסענגי״י מטשלה וקה אן להתמיי ואף אס טא כדבד
 האליר שהוא קק סענגו״י אן חשש וכיין שסח מטפל אן ט כח לנקוב דכ:ר
 «s־p קורם ההלעטה (ע״ל ס״ק קמ״ה) יעכ״פ ט״ל ס״ס אכל בלא״ה יש חשב
 אק המורה פההיר האווזא לא טיב נשה פלא חש לכהחלה להחמיר שמא היא
 קין עיי״ס יפי׳ בדטח הורה סק״נ מ״פ בובד הח״ש מ״ל ובוגרי שובח
׳ rfn (קה) ביושם וט׳ ואינו תיעב בי עי׳ בשוית כתב  מהר פיק ט
PY« ב בל״זות פל טופט  טפ* חיי״ד טף סי׳ כ״א פנפאל בנמצא קין מז
 סליי״ס בפנימי אס טא בכלל נמלא החיב בפנימי יהפיב ואץ מקום לחוש
 בכה/ ולא סישיק לרקב רק בנ-צא יקוץ הדוב בשר טישט ממש אבל בליטר
 זה דרכיך וקל פנו:ק ט >ךך בקלות בלי וחק לא חיישיק לטקב כלל יטץ
 שלא נמצא בגוף מור הפנימי שים נקב לכרט כלל אן לחוש ואף פהליחה נתקפה

 כסה לפניט הילץ שבעוד הי׳ הליחה לח נהלה ט הקק ואח״כ נהקפה פיי״ש
 pj) לארט או לרוזבו עי׳ נאה״ט ס״ק ועי׳ נש״ך ס״ק סיז שמטאו
 מונדו שיש חילוק נץ נמצא לא־ט נץ נמלא לרחט מנמצא לאמו אץ איסוי•
 אא״כ ירמינ! שהיא ה־זב ט אק נהתמא אן היששין אכל ממצא מונח לרחכו
א שאט החונ ט כלל אבל אס אט יורע ו  אן לההיר אלא א״כ יופיק ט
א שאט היזב אמריק ומסהמא מ׳ החוב ט פיי״ש ועי׳ בהנ״ס ס״ק ייב ו  ט
 שכ׳ ומ״ש הש״ך ובנמצא לרחבו בסהס ולא ידמיק א המג א לא אמריק
 דפסהמא מ׳ הטב אס מוק ואס אירי שניטל ע״י קטן וכוומה בעת־ שלא
׳ הסב ט נראה ולא מהזקיק דמוהא מון וכל חיוי ברייהא יןציס  ראינו אס מ
 אכלים ינמצאס ק*ם מנחים טופסן ואנס חסביו ולמס נאסר חה נפתנה
ד השיך ימי׳ בש״מ מ ׳ וטי עיי״ש יפשפ״ד שניהן פטם מסכימה ל  יתיזו: מ
 ההגיא ס״ק כ״נ יבם׳ צמח צדק החדש שס סק״א שכ׳ לדנא כהש״ך ממונח
ב מיי״ש יעי׳  אף כסהמא סישיק שהי׳ המב אא״כ יהדק טדא שלא מ׳ מז
p לבדק עכ״ס אש לא נמנא  ו״ק מךה סכ׳ ואולי גס בנמצא מנח לארס נ
 בפטם איה רושס שס׳ הסב הקיז שסה מיי,?! ועי׳ במק״מ ס״ק כייס של
? ועי׳ בועה שרה ס״ק ל״ז מ״ש גטגין זה:  שאן זה משממות הפוסקים פיי,
 (קז) או הייט כשלא נשחט פס זוושס ואס נמלא ביקס הפסטה ומוט מם

 המסע

(P) 

 דרכי
 ליכא הקנה בנדקה וחיישיק שמא במנןס נקב שחש עיייש ועי׳ בועת תירה
ד הרב  ס״ק כ״ט שהביא דבריהם בזה וכ׳ ובהפ״מ ימניות מציה כדא מ
 התגיא ז״ל לסמוך עליי להקל אף בנהמה לסמוך אנדקהט באק הנ״ל עיי״ש

 (ק) ואץ אנו בקיאץ עשכ״ד ס״ק י״נ שאס נטשה בקנה רחב אף אק בקיאן
 נבדקה נרי״ש יעי׳ בס״ח ביח שלמה חא״ח ס׳ ג׳ וס׳ ק״ס את ב׳ מ״ש
 ע״ד יפרמ״ג בארך ועי׳ בדעה מרה ס״ק ל״ב מיש מיד הנ״ש נזה יעי׳
 בלק לסל ס׳ כ״ג בדיה קרע בטאר ע״י הקטס שבכליב קייי כמן סהקטס
 הס עגולים ואנס חדים עיי״פ ועי׳ מה״ק סם סק״י פהנץ מוברז להקל אף
 כפנעפה קרע בכילופ בעיי החצץ ומהר בזה בדיקת טוסט אף נדון פיי״ס
 !f יד״ק בעצמו כ׳ סס ב־״ה ומ״פ מל פנקרס העור בכילה הטור אף כפנקרע
 פלא ט׳יי מד פיי״פ ועי׳ בס״ה טועו״ד סרינא ס׳ יו? פנשאל כפרה פדקרה
 לסף אנוייק בקר.ה וקרעה בקרן א׳ ה'.ואר אס דט כקון וממט א דט כקנה
 רחב וכסכ ובריר סס דדיט כקנה הזב דהא הספס דבקון וממי לא מהר לו
 בדקה הייט מכמ מקב מפהו אן רכר ט וגס אן אט בקיאים בנק: מסמ
 ומ לא יהק רק בקין וק כעץ ממט וספה רק נקב משהו אבל בקרן-פרה
 ואן ט וקמ נמעלה כמחט ואס עושה נקב ניכר מק: לעין כל והו״ל כעץ
 קנה הזי ממש רש ט בדקה אך צריך מהסס הק,ה ביד בשעת שסטה ולא
 ישיזט מושט ואיכ יהטך מופט רבדק בפרס ובכה״ג ים לסמוך טל הש״ך
 מזה בקיאץ נבדקה אף בזמה״ז יעיי״ש עיד נקרא מ׳ ג׳ שיפמ ברץ מס
 שנשך בליאר אחא ילא נגע נממניס ינשאר מיר רק מן הבשר ממשה יהשיב
 ג״כ להקנ ישיר יש ס ומי לקנה הזב דש לו בדקה וישיזס למפלה א למסה
 ףהפיך עור משאר ויבדק אם אן ט נקב כשר $*rf ועי׳ בס׳ בית אכרהס
 בקינסדשיצכה משה ס׳ זה אח ד׳ ועי׳ במנה מרה שס שהביא מרי הסוטו״ד
 בזה והפלה יט״ס אן להקל בזה אלא אס ידע שנעשה בהוך נ׳ ימים לשמיטה
 אבל בא* אמת נפשה חיישיק שמא נהרפא ואסר אסי׳ בקנה רחב וקרן
 ושיר המס אכן ביכ״מ ושמהד״ח יש להקל נס באיי אמת נמשה פיי״ש בארך
׳ מ״ו שנשאל בוץ נמצא באוזא לאחיש שתסב  ועי׳ מד כתשו' טוטו״ד קמא ס
׳ נצרר הדס כנגמ בפרס  במור הצוא־ טצה ח׳ ולא נתחב מעבלע״ב אבל ס
 יל סש לאסור עיייש אלס ברהוורא סניינא ס׳ י׳יא כ׳ בעצמו להקל 0ה
 ד״ל וטצה מי כקנה רחב ימהר בדקה מיי״ש יעי׳ במנה סרה שס מה
 שהאריך נס ברברי הסוטי״ו בזה יהטלה לדינא וטצה אנה בכלל קנה רהב
 יאם נמלא לאח״ש הסב במד הציאר רצה ירכר שאינה נהח: מעבלע״ב בעורה
 אצא שנצרר הוס כנגוה מבפנים אף שאץ דרך טצה לנקיב סישיק שמא רקב
 ריץוס ט* קין ואח״כ נחחב הטצה ועיי״ש עוד שכ׳ שבא טיבדא ליד שנפל
 מוף מן מנגלה ועבר אכן כל העגלה מצד הציאר ולא מו ממי־יס טלסים
 באפן רק ט״י סבו ודחק האסן שעבר עלמ נהלש בעור עד רסמניס ימרה
 מיון מוי מר רהב ועב יש להקל עיי בדקה הסי׳ כשלא שהה ג״י סשנזט
 לנטלה א למטה רהסך מושם רבדקנו:פייס כנגד מקום החלישה רק שצדן•

 לבדוק אהה גס בסלון• מחשש נכילה פיי״ש ־
/ שכ׳ דחן בכ״ל ובקנה רהב מהר בדקה לוושט  ועיי עוד בדעת מרה (יק ל
 פכ״ס בלא שהה pi סתרפא rfn זה חקא בטדע טדא שנעשה ע״י
ר רחב א ש־ש סכחה יוגל״ד לזה אבל מספק א״א להקל והולין במצוי ושטח  מ
ר וק ואף סש נקב במור הצואר אפיה הליק שרק: עיי  טסי מנקוב עיי מ
ד ספק אזר א ;דש רנליו  ובר פב סש לו סווו בראס אךאםיששםעו
ר רחב א יש להקל ועיייש פור נסיק ליה מה שפלפל  ומכסה שנפשה פיי מ
 גמרן זה• (קא) ובן הסגת פשפ״ד לסל מ׳ ל״א שקיא שיש להסתפק אס
 מהר בזה שהיי׳ י״ב מדש יספה לממיר דאסר מכיס מודגש אף לאחר ששהה
ן מהיש״ק ז״ל א  rfy פיייש ומי׳ שיך למיל מ׳ כ״ג ס״ק י״מ ובמסה מ
 על הסרפיג כאן וכשרה ממו״ד הרינא מ׳ ג׳ מה שהפליא סל וגרי הספיד
ן דסש״ך כ׳ שש דאף כחשש רקב מושט מהר להשמה מ ד השיך ו מ  הלל מ
יה דנ״ח ממי ואן לחלק במ עיבור לשמי׳ יביח עיייש א מס מד ממעבר י  ל
 ימי׳ נשיית מאל ומסג רניסאה סלק ב׳ סף מ' ל״ב ובשו״ה שס ארי׳ סויד
׳ נףזמישע״דהסרמ״נבזה ממ־״ק ש״ק ג׳ שני משמר מסים שיש מסס אע  ס
 טוסט 49ם שלו אסדיס לאכול פד ססזס רבדיק מישש ונם יגזזק המכה
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ה ב י מ  ת
 מל א את הוושט ומזה מדיו דאין לאיי שמןנ מגזים דיל רלאמיש רקב
 ואן להתיק דסוהא רק שמשם לו בא מובדא לידז ולא ס' הסכל כלל השש
׳ מהי־•  לדברי הד״ב הכיל להחמיר ועיי׳?: מוד בפחד ילהק במה שהביא ס
 אנוהג בדין מעול שנמצא במור צואדו רקגון ושקוע בתוכו חפיסה מהה ואן
 בוושט משם ולא יףד כצל וכי שיש להכשיר שכן שממ מחכמי הטבמ וגס ראה
 בפירו בעופות קסניס וגדלים וגס כאחיה שיש כץ עורוה צואדייש הוגפה
 כדמות פשמש גדל ומראמ מראה סיפרה וגס ביליס נמצאס שס ככעס בסעס
 וכאשר יאע ק לפעמים גס באס שטלדס כרס בבשרו ואן למזרק ריעייא
 שמא נגע טושם והפחד יצחק העיד שראה מנוי הלואר אצל טופס בופא בלא
 מונלא ודם ומופרש מהוישט ובמט טס ובו חפושיה יהכשיר דהליק שלא בא
 פהוושפ p שמחק נכנס לשם ינמ־פא העור ואן להחדק דעיהאפיי״ש כארכיה
 ועיי בשרה מהר״מ שיק חיויד מ' מיש שהאל בנמצא רבתן טופס כמין שעיות
 וכאשר בדקו נראה שהן מלעיס אבל לא מ׳ רקב ונס לא רכר טס דעותא
 ונס לא מ׳ החוכץ וכ׳ רלא מינעיא דאס רואן שהמלעים מירי נבלו ונדלו שס
 ושס נמצא ושס היו אנס דסותא כלל אצא אפיי אס רכר פ:א רפלסא מ״מ
 כל שאץ בם נק: א ייעוהא אן לחסר עיייש ועיי בס׳ דברי יוסף ט׳ ק1״ת
 וטי' בסיס טוטו׳ד הניינא ס' ח' מיש בד[ מלסיס תמצאם טושט והאריך
 מבא והמלה לדנא כזה p ראש נמצא הולעח המנה בוושט ירקי עור החיצון
 ובעור הפרמי לא רכר שוס נקב ואן רואן סס דמותה אזי יש להקל
 בהפסד מרובה לשמוך מל בדקת מור הפרתי של מושט איל באן הפ״יי
 אן להקי יאס נמצא התילטח מונח טופט ולא הסב ט אי אס אץ יךרס
 דם טושט יפ לקל בכשיםוה וביש קייס דס בפנימי יפ להמיר באן הפ״מ
 אבל בהפ״מ יפ להקל אס' ביפ ק״ז בפנימי ובל זה מא בנמצא התולעת כהיך
 החלל של מושט אבל אש מצא מונת בץ פני העורות בזה אפי׳ ליכא ק״ד
 טיפס טרפה אס' בספימ דמפינ אם דרך פד הכימי בא שניקב שר המימי
 הרי אן לוופס בדיקה מכמן ומייסיק שמא גס התיצון רקב ואס לדך החיצון
 בא איכ מיי צריך כל סעור הפרסי בדקה ואן אט נקיאס נבדקה ט

 מופע וכל זה אס אן נראה מדרה קא רבו אבל אס ניאה פהסולעיס בא
 מנון מושט ומירה קא רט יס לככפיר ול רבן ארפ אצלו עובדא בק״ק בראו
 שנמצא טושס סלעים המונתיס בץ שהי העורות וטו נראן דרך העת־ ומוטים
 כפין שממה ושלשנת וכשמי משק תשס מה אריך מאד ולבן וכעין נדץ
 לביס וכשהיס אהו על הסלחן היה נכפל ונהטון מעצמי יהד ומה נראה סש
 ט סוס ונראה פתולפיס כאלו הס נעשיס מגיף מושט שמתוכן מס רכר
 מדרך המק שבא מא מקום בריאהס ונס המ טדקץ ככמה וושטין כבהמה
pנחליה וכטלס נמצא סוצעיס כאצו היה נראה דהבי רביסימ והכשיט ׳ 
̂ס שנראה למין המורה דמיט* קא רבו ובעור מושם אן רואן מם  ככל מי
 דעוהא יש להקל וכל כה״ג הל" בראה עיר מנורה ולס כחינח הזמן וממין
 •עיייש ועיי בס׳ דעת מרה ובמי הרעה ס״ק מ״ח מ״ס מה שהחדך כדים
 אצו והעלה הכנא לדנא בזה p אס נמצא נמלה א תולע הסב טושס אס
ט ב׳ המותח אן להציה ולאח״ש שריש כיץ דמעצמא אהי ומימ סי רק  ק
 ספק מרפה ואס יש סוד ספק יש לסקל משלם סיס ואם לא רקב רק הממד
 אנס״י שרקב מסילע״ב יש להקל אעכ״י שתמכה שס בסזק ואס המלע
 מזב בטור החיצון והפנימי שלס יש להקל בהס״מ וגס בנמצא מנח נהנים
 ייס rp בפרס אץ להקל רקבהפימ ואס נמצא מלעיס מינטס בץ ב' הפויזת
 מדן שלשלת אס אן דעותא בפוחת יש לסקצ ואס נסנא טופפ עצמו כמו
 טסס טלטיס ומלאס סלעים אס הקרוס שעל הטס שלם ייפה ומר שאט
 קרוס מחמ^ ומראה כמור סישס ממש יריאן שהפנימי שלם יש להקל אבל תש
 סן הפרסי שלם אעס״י שהחיצון שלם אן להקל אך ברקים הסיס צמד שם
 להקל נס בזה ואס נמצא זבוב א תססה בץ Mp ליישם וסביבה פיפ מפן
 יש להסריף ואס יפ הסס מכה מגדו מבמן הליק שהיה שס מכה פי׳י מלי
 ונמס לשם ודוקא אס אט מין שטקב בבשר מזי בסכמו עי״ש (ולו טא
 בנמצא טופט אבל בנמצא בסף מושט סמק־ לקירק:; סיל קניי) ומיש
 הבאה״ס שהלקיה המיר בתולעים כטופס מביס שהיי׳ ר״ל אש חאץ שהמלפ
 ממכה לכ׳ דאז מי כמו גני ממצא טושס וניכר שנחתך לשרס דלעיל ס׳
נ סעיף ב׳ ברמ״א אמנם גדנא עי׳ בדמה מרה ס״ק מיי. בכ׳ זלדנא  ל
 יש להקל צף מיק־ הגמלה לנ׳ ואן למש לשמי׳ דהוי כסו נמי יק (יס>׳

 בדנריט

 יורה דעה םלז» לג ש
w (קי) f flsp) vrrb (קח) 

 ודבי
׳ זלג טסי׳ 3׳ בהנה״ה  סושפ נ0! גויר מיל נבילה מסמם שסי׳ מלעיל ס

• חינו חוזב נד׳ o r b (rp) •טס אניסס בשסיד ס״ק ל יסא נמס 
י ובשלחן גטה ס״ק כיא ינסרה ייזייאל סקיה  במלוג במסת הסור אח ל
 וסי׳ במגיש ס״ק י״ב יסיק י״ד סכי דהא דסכשדק במונח לרחט ואט החיב
 דקא כשמימוכדיחיייצא ונמס כלא דמן אבל אס מאמיגח כבריח ס'ששר ראס
 הקין מתיקין נדסר מושט ואנס חין מסקירה לא עיי כח נברא קצה אכי׳
 א,י מזב ואן סליו קירס דם פריפה טיי״ש והביס המיז סיק ס״ו וסיס
 ספה כהב וק הלכה פיייפ יסספיו סיק ס״ז ועיי בדעת מרה ס״ק ליז מ״ש
 כעין זה וכ׳ לחלק בזה p דאס נשימ p מןנה יש להקל והמקיל בהפ׳מ בכל
 טור אפיי משחש נס מושס יש לו מל מה מנמוך סייש •(קט) יאיט תוזב
 מ נר׳ בל״י ס״ק ייב והביש ס״ק ׳*ב של מטוס היא ללא לזקא נקק מא
 דמכפריק שאט החוב ט מסס פורט: לאכול קיצים אבל מחפ שאן דרכה
 לאסל אמר אפיי אט תמכ 0 ת if דמחט דט כקין לכל דברמ מיייפ ופחביש
 סיק י״ד באמצע הדיטר פכי דפסס הוא רכל שלא ט׳ מזב אסי' ט׳ הקוץ ס
 מיחס ממדד מבא אן משפץ והביא ראוה לזה עיייס (p) תריב בי

 סלק סק״ה של דאס (מצא הסב אן לחפש קיליה לימר דלאמ״ש נהחב דמקידס
 ס' p מינח משים דש לה חוקת אמר עיי׳׳ש יעי׳ גה״ק אח ל של שמד
 הלק מיכרסס חה נא מי למיש רהב״ש בס׳ מיא כשמימ החינה p קצת
 יאן בה חצירה לתלות דלאחיש נמונ דההס לא ימדק אש ס' סס מחם כלל
 ממיס ס׳/ שפהמתססקיס נפלה שס לאיש משא״כ בזה וסהה טדא מידים
 בסך מושט וראי לאמר אפי׳ נמצא הסבה p בפרס לבר כדץ ישב לה קין
 ;ריש. (קיא) נו ענאה״ס מיש לערן אס נמצא נמלת וט׳ ועי׳ בס׳ פחד
 יצחק אה י׳ ערך יישט של חיל בר אחא לפעמים נמצא ט מסיה טעוח
 ובתוך כל טעא מיס זכיס א סלפה יט' אכל צר לי מאד נפלא רקב אך
 מסריסץ אע״נ דש מלמה בבועא ימן וטמן נראה *נין כל שאין שס סעא
 כלל ולא רקב אלא המזבח עור מושם מכח הדחק אבל סל העיר מראה
 בטמא מא עור מישע ממש בדמוח צלמו בלי דעוהא כלל וט׳ מכ״ל ימיי כס׳
 ממרח השלתן הספרד בסעי' זה שמאסף כמה דעוה אדונס במנץ זה ועיי״ש
 במ״ש בזה לדי-א ועי׳ בגהיק לעיל ס׳ ליא אה א ובמק״מ כאן ס״ק ל״נ
 מיש נערן זהיב׳דלדעה סהב״פ יפ להקל בהפ״מ ״בנמצא נמלה מה בה טושס
 יאנה מפבלע״ב עיי״ש ימיי במחזיק ברכה כאן אה י״ב שהכריע בזה להלכה
 דאס אץ ממלה הסבה במומו כמזק יש להכשיר בעןיסוס יאס סא החיבה
 בחחק אן להכסר לא בהפ״מ עיי״ש יעי' בסק׳׳מ שפ של מימיי הסב״ש
 מבואר דאף להסכשידס מה בכל אפן שיטי אט כשר לא עיי בדיקה בפיר
 הפרסי אס לא שלט ט מקב בסלוש אבל לא מהי בזה בדקה בפיר סזיצין
 ומיי״ש בס״ש מה לדנא יעי׳ בפה״ש בףק י״א נוס ממו״ס ופי׳ בממיח
 כשלחן שס מיש לענץ אס נמצאם טישע דאיזיח מצפים יש להם מין טס
 יי״ש וני׳ בשי״ח זרע אמה הספרדי יוצק ב׳ במ״ד סף ס׳ יינ של חה
 נחר מא מתילמים ממצאס טישט יש לסם כירן טס שמא פריפה יכן מא
 נמעיט דמיל כמ דסוהא מבחין יעיי״ש פיר בס׳ י״נז אה פ' כרמייך מהר״י
ק חסישיה (מא מין זטב) ממצאה לפעמים בץ קנה לוושט  בריאן ס״ש ב
 ומושה סניכה טס קשן מקרום דק ונשכה משיח שניסה בכנסי קשים וגסס
 כסו שהיא נראה כסי׳ וצא טדע מא ן כאת אס עטור הצואר ס מסושס
 יקדם מושט במקיס סטרה לחטפיר, מא שצס וגס מושם מבפנים מא שלם
 לגמד ואסיימ מספק אמנם כעם א אייע לו עוד מעשה כזה יקרע מישפ
 וכיאה פמ׳ עדיין מל א׳ מהזטב ה,״ל בלא עבר המצה יס׳ טיפפ ומברר
מ ועב־ המצה והבריא ונססש מקב והסייף  המר שבא מורך מושט ירקב א
 דאלו שהה עוד אזה ימים ט׳ נפסד ה־נצ מכת המאכל והי׳ מושט נרפא
 ידלא כוסת המכשיר *30 שהושושיח טלו שס אונס או״כ אמר ט רב נחל
 א פהיא הפא מובהר, פסא רסק מאד מן הזמת לומר פרקנ מישס וחור
p לאהט אצא כמסתבר ייקר צהלית בבא מחמת הלשין א מצדדי דרך קרים 
 מין ספוד יהיישס יחזר ט ממרס ימה שראה שהי׳ הסב מל א׳ מהזביב
א מעוד פס׳ מזמשית הזה מ׳ הי׳ רקב ברגלו מושם מכה״ד הרב  ההוא טו
 סהד״ניעי׳ במרי הסיגר זדם אמת במומר פסים מיז וזיל ואי טהג להטדף
 בזה ולא ימי אלא ספק ונךל עיייש וסי׳ בס׳ פחד יצחק את ו׳ פרך וושט
 שהניא דברי היי״נ שביטוי ודע אמת שס שממיר עיי שראה מעשה שרקנ



 מדד, דעך, שעיף לג ט הלכות טריפות
 (יא)(קיכ) כשרה (קיג)(אם(קיר) *ן(fop עליי(קטז) קימ לש

 היטב
r להחמיר ממס w״9 ג״ש ק! r i הכשיר הפר״יז ול״ח השנים עתו אבל לק ה 
 נ' כיף שנשיט יימצא מאנל בין קגה לישס מדיפה דיי א לטי! שם מאלל אם צא
 טקנ הושפ ואי ימנונן כשמס מיעוט הישס ממיץם חטח הציק נהגי ניק שלא

 לאיט ש,יקנ הושפ ח׳ רלנ״ז שי׳ קצ׳ג ועיין נ-ה״ג לף פ״ל.

 באר
 (יא) מרה והקמ טין• שהרי מיני פרק נ׳ מהלכת שחיפה פסק ללוקא אם
 יייצא הקיז לארט מר אבל צרחני ידסנן יי״ל להחס ציירי נסיזס ממיא וצא
ק * תילנ נו או צא לאמריק מסתמא הף תחונ ט משאינ נא! לא״ד המיני  מ
ח  מילוע פלא תחוב נו לנשר ואס נמצא נמלה תחינה 3חו!ק נושם ויאכל חצי ט

נה דכי תשו  ו
 ניבריט לעיל סי׳ כ״נ סיף ס״ק מ״ג) (קיב) כשרה עיי בשי״ת מרן דברי דמ למעלי נהורנן אע׳׳פ שלא זז מנמןס למקים משלה ש־אז הכ-ישי
 חיים מ״ב במ״ד מי א׳ ש,שאל בעיכדא בש־ע, איי׳א ונפי5 מן הציאר מסיכה רבמן עד אתר הברקה ללאתי שתיעה כלא מצא כלום אבייה אין להקי, כ י!
1 הסימנים א״א להתיר כ״א כשי־נרק מה שהיה שס עיי ש  ען נאח״ש ולא ,ודע אם היה ביישנו תו כבשר יצוא־ או בק,ה והשיב לפשוע שרא־ט שהיה מה א
' ק יל באשה שהיגישה שפתח מקייה  יוא כחי! צהין-יי־ כ צ יכן שכיח :כצ עת והמין דדרך העוף לאכול ולבלוע במוסגר שב׳ שזה חמה לדצקמן מ
 מה שימלח וססה־יח ר! היופ.! נכל ולס״ אך אש יודעיס פייה תמב בבשר ובדקה י1א מצאה דיר עיי״ש מלס במקימ שס בסף הס״ק הכיא דבריי נ!ה
 הציאי ודטק בתיך ־־:שר ודאי היי:,, שמא ניקב היופט ולא ממי בדיקה וכ׳ דמ״מ נ״ל פמא ת מרא גלולה ויפ •יהק. בזה בפעת הלמן ו־פ״מ עיי״פ
 דנכה׳ג מי כאי, המקיש •ד!ע ונפרע בנמבד בנא ב־יקה כשוט דסריפה עיי״ש ועי׳ בפי״ח שואל ומפיב הלי־אי חלק א׳ סיי ס״ז בעיב־א פיאה יפי״ב בבימה
 ועי׳ נכי״ת שיא־ י ישי: סליהאה ח״א מ׳ ג׳ כ כאל ג״כ בדיר זה מישואל קודם פתיעה סיס גילק״ע (מא בעץ רכז) תחת העור בצאר ;ייקום שחיטה
 מיל והפיב נ״כ צ־־יר ואס /ייצא בנשר הצואר חמר כנ״ל עיי׳ ש והנה בבו״ת ושחט הנהרה שלא נמקים הגילק׳ע והכך עור הצואר ימה קין נייקיס מ יק'ע

 עוטו׳׳ד ר״יינא בקו״א ס י ה׳ יבחל ג״כ ברבר זה והפיג ונס בנמצא חתיכי, מינח לאירס כל עיר וכי דהדכר כפים להטריף עיייש (ועי' בש״ק שאח״.)
 המן בבפר יליא־ כשי עיייש נא־יטר, אימס יעיין נדע־־, סרה ס׳ק ל׳יו (קיר) אין גינאה tf ועי״ק סק״ו פכי ואס נמצא רכה נצומר יבחךה-כה
 שהעלה להעיק־ ל־ינא כדעת רביצו הדיח והשו״מ מייל שאס נמצא ככשי נמצא עצם כטוקן אף שהמכה מוצלב מהסמנים טייבה אס לא כפיוא א/'
 הלואר יש להטריף אך כ׳ דאין להחמיר גזה רק כשיוופ שככל מהצואר איל המרק ואז י״ל ש׳גרך מהלחי א״נ אפי׳ גא מבחיז כיון פ־־קימו חיך ס״נה
5 לההורנן אץ להחזיק רימוסא שרק: יר״ורנן כין דלג/׳, " ו ג י ט *י י א ״ק י ס ־ י י ו ש ע " י י ע י ^ י ש 5 1 5 0  בספק גל סש לתליה *סלמהיך ^ ה
ן כלל יש התויבן ליכא חזקת אמר וממי בזה בדינך בעיר המימי וטיבט מיי׳ ש וגי' ק  ל״נ שכ׳ ואף ש,יצא כבשר הציאר א! הען מת רמב ואן ט *
 להקל בהפ״מ ע״י בדיקת עור כרמי דוושס פיי״ש (קיג) אס עבאה״ש במק״מ ס״ק ל״ז שני מי״ש הי׳ק להקל כשמא אצל המרנן י א דיקא כשניכר
 מיש לערן אס נמצא־ מאכל בץ-יקנה לוושט ועי׳ במ״ת שט׳׳י תלק ג׳ ט׳ שלא מה העצם בתוך חלל מוף א כנגד מושט גיסי וגס כ׳ ראם לא מה
 ס' שהביא הבו׳ הרדב״ז בלשץ זה ובדק מישע ימא שלם ונתברר דדרך מקום העצם אצל ימרבן ככ״ל ין להתמיד אף כשלא היה שקן בהע-ס עיי׳ש (ועיי
׳ נ״אסק״ב) (קמו )עליי קיר מי׳ בשי״־״ פנים מתיחת ט יפ בובדט להלן ס ס  הפסמ ירו המאכל וסי וסיס פלה ולדק וא! אט בקאן בבדק״, מ
' זה שהניא חלק א' ס׳ א׳ פכי פיפ למטר פלא לפרות שישנו בסס קורס בטנא לכר  ליטדף בכל ע,ץ עיי״ס זעי' בס׳ ממיר, הסלחן הספרדי סף ס
 ועת כמה אדירם להמיר בזה וסיס שגס צועס נראה ואן להקל בזה מריה דחייסק שנוא היה קייט דם ונשטף הדס בהמיס עיי׳פ וכ״כ בסי בית
׳ כ״י ׳ וזיל שברא בא לדי באוזת אחת שטה יצסק בעמ״ז ס״ין י״ת לדנא עיי?: אך בחשיבת תהס סכר תיי׳ד פ x ׳ זה  ע״״ש ושי בשפ״ו «ף ס
 בטף שר הצואר«סמיך לגוף מוץ כפהור ושימן ראוזא יראתי טיפט מבמן מקיל בזה טין וטישט לא?מיק יק״ו אלא א״כ רואן כהת בלוע בעצס
 •אדמימות ואן שמא אדום בלא״ה מ״מ הכרר״י רופס א־ייימוח והפכהי מושט שר מושט וסט נסטף מיי ל משח אבל א! הוא שנר פ״י כסיכה יאךמ״י
 לגינר הנ׳ ומצאתי בגנו־ הפנימי מפטלח ספל הקליפה החיצונה פהיא ארוכה פריי דיקא אפ״ה אן למס לקורס דס טץ דבלא״ה פ״י הפתיפ: ״״׳כלן־ בדם
׳ מ״ח דהר ק ד אס'  רקה החוב בה ככ־י״מי והטרכתי מאחד סש ארס רבמן יורד מפאר מקום ונקדש אף בין העורות ולא דמי לקיבה וכרס דלקמן ט
׳ קע״ומ״ש ביה וכחב דכי׳ה ר פיי שטיפה עיי״ש יעי' בסי דנד יוסף על ס ק יט׳ עיייש שמג  הסטן איכ מי כרךס דס יאמרינן אם אן מכה קורט דם מ
 ועד״ק שקיו שכ׳ דה״ה חס -מצא מכה אצל מוכס ויש במכה גרשני הגואה פעמים כשמניאץ לפרט וושט ממקום רסק ונהייבש היישס וא״ח לגרר הפחץ פלא
מ שי״ש ועיי במק״יי  פריכה חסי נשף ספ לה זנק ולא מהר בדקה מושט והזפק ועכ״פ מי יקרע מושט וציה לשיוח טופס במים ואז״« טדקץ א
 סנק טריכה פיית לא ירד הראכל עד הזפק רק פנא לפס •ה׳ך מיפס יבמץ סיף ס״ק ל״ב פכי סוגרי הת״ס פההיר לפריה מיפס במים מא המיה ויא
׳ ל״י דמים ממ־שי ומהמין מקב וא״כ א״א לבדק מיד פנק־  שאין לה זכק מי כידא פדפה *טץ דריכ מבצעים דרך מושע מא ונס יןי״ל לקמן ס
׳ ל״ד שייש יפי׳ בם׳ דעה מרה ס״ק ל״ע מ״ש ע״ד המק״מ בזה וט שאן כא  שהיי׳ יבית לא מהר בזה שי״ש אך במק״מ ס׳ק ל״ז ימה״ק סך ס
י בד״ק דה״ה אס המיה כלל גייי״ש באיך והנה לכארה במ״כ לימר שאן להמר אא״כ שווהו  יעיה להקל בזה בהכ״מ כששהה יב״ח שי״ש וכ׳ &ס ש
 נמצא כיש קט, בהחלצ שבמכה שס יט גרשני הטאה א קין ותבן nOn בסשרין דקא אבל מה לס״! במ׳יכ לומר תם במ״ש •ומ׳׳א לקמן סי מ״ח
ס שס ז ההמסס א הביס״כ במים קיוס בדיקה מ  יפיבדא טה ש,מ5א :עוף טס קטן אל המסוק״, וטק בעור יהי׳ ט הניאה סעיף ח' להגיר שדדי
 יהסס היה סתימםנ־ב והעייף שי״ש ועי׳ בסו״״, ירך אברהם הספרדי סו״ו מייד רק בבושרץ וזה וותק וכל ט הא מיל לאפמנרק ובמ״כ כמ״ש הרח״פ
׳ ו׳ ע׳ו השאלה לקמן ס׳ ל׳׳ט ס״ק קמ״ו ובקונטרס הראות לס׳ ל״י את י״ז דהא כצלא דמיכ  ס׳ ב׳ ושי בשו״ר, ק את ספויס בהשמשות טהסוטו״ו ס
 נ־,ר,גינת אחת שנמצא בה מאכל הרבה בץ שר צבשר הבייני/ והיה רסק קרים סר״נין מקב לא מר בר רב אשי חתום עלה והרבה כיסקיסס׳׳ל ולי*
׳  מן ה־יאר מד שלה בארך יהרנגולס וסרכא מה מצא מן המאכל והלכה מו סתמי יכדיקת צונרס יפה מא לגבי נקב סיי״ש ושי בס׳ מנת״, א־יץ ס
ס וק ׳ ל״ס ש׳׳ק הכ״ה) ונפרס טושס ואץ טדיט א  ה׳בק נהסוז הסירנא מ! הינק ומס היהיו שלם ונס בדין סופנו והיה פלס ליו ס״ק י״ב (וע״ל ס
 ילא מה נהם סס ריעותא וכתב פיפ להכשיר בזה ומוכח דהוי סן היפק כשהיא יפוח ומתיה הרגה מתר מכסי שהיא מהוח בסי הנע״ח (ונמס ל ס״ק
מ לסרט  יממקס שאט נמשך עס מהם ואס סס מן מושס א מהזכק ממקיס ממשך קל״ג) וכל נקב מכהו שיש טופס גסי הנעה׳מ לא*־ פיזימידן א
 מס מושס סה צריך. לה וח נמצא המאכל בצואר ימדלא נמצא המאכל בצואר נראה שטא גחל מסר כאשר יעיד המש גידאי אן למש•(סטז) קורט דפ

׳ מ׳ (וספי׳ זי נדפס גס במיה  ולא נפרס נגל מקים .מישס ייאש הזפק רק על הגיילי״ג שנח דמן משק עי׳ גפייח רביט פשילס אגרא זיל סויד ס
׳ ט״ו) שנשאל נאוזות הסצמסה בנמצא «זיס ו0 פ4•  הקרוב לביילי״ג שאט נמשך טס מושט מא בא יבזה סליק בהי קרו; שבס׳ אגרא רמ״ה ס
ן ולא מה הסב ט סס ובר והשיב סס  ואן למש שמח נעשה נקב בוושט עיי״ס ועי׳ שד בריק שס בלה כל שכ׳ עור הפנימי של מושט מצל־ ס
ן המב  רכל מכה וטס סש בץ קנה לוושט צריטן בדקה שמא יש במק גרעיני להטריף דהולץ במצוי ונווא בשביל ההלעטה נמשה וטי כמו נמצא ס
 הביאה א קת וכחמה ובדעבד אס מה כמו טס כנ״ל ונאבד בלי נדקה מיל לפרט ויש קורס דס בצד השר שהיא טריפה שי׳יש אמנם יסיץ במיה טב״י
׳ מיו שכ׳ כשם מכס א סש בקבלה כלא כל האדמימוה  כשר כשלא נראה סס דמוחא אחרה ט פטמ בחלל עוף טסס יקים ואס הניינא חמ״ד ס
 הרגיש בסן אזה בליטה אצל הסמנים והיה נראה סש שס מאכל ובדק שגוושס מי דעומא דצסממיס בא אדמימות כזה מתמה רמיסת מושם נשפה
ק סרס מסגדיה לדבריו לדינא טיי׳׳ש ועי׳ גשו״ת דנ״א  איש ולא מצא בסמרם יסגינס סס דשחא ©ס שיני אך ספקדעוהא כל שחיטה והסיג ט
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 כאד היטב
 (ינ)מניזז ומה במיז פסק אף ננמצא נמנה יש קורפ י0 מנפ.י0 וכ׳״ש נהק נמ׳ ינתנ שיך אפיי צא רקנ עיר הפנימי משני צידס ניקני «1ג (יד) רכר

T טנא J K J I פדפה וקסיא צ׳ ממאי דעולא מיקל אפ" נתהונ וצ״ע (יירמ׳יפ) אגצ הש״ך ופר״יז מוצק דצא חיישיק שמא נהרפא לאל״ה היאך מיניק נייאה 
 מתניה על סרמ״א ופסק לאפי' אם יש יץרט לס מנחיזאק לאניר אצא אסנתחנ לאיכא רסוחא נמש שמא יקנ והעלה קרוס ונתנ מין ואפילו נשיפריק שני המרות
 נולא• ד* אס נמצא קורע לס מנחק יפ לאסור טלאי ולא מנח ספק שמא טקנ והאין שגפ הפנימית לא ניקב •רענו לענר וצא דל״ לנימ יכוטת דיכא לאי! שס קורמ
 הושפ אצא נולאי ניקב הושט והא לכתב ומ״א אס אק עליו ק״ל פעות המעתיק לס ללא ח״».ן נללקמן סמן מ*ח שאי «א שאוכלי, ומשקין חליל־ ניפפ ועוברים

 חא אצא ק* על סיפ ממירי, נתמי למולה אפ יש עליי ין״י ג״רן (ינ) אמדה ישיפפיס משא ׳כ ננית new לאמריקלאשאיחא למיייפ סוס יי: יזלמ לס ני־צא

ה ב ו ש  דרבי ת
 (להרכ רפאקש) סי׳ צ״ה שנשאל בטפט לאוזא הלעועה ולאחר שהפרידו ק״ד איל כהפ״מ יש להקל כדעה הש״ן עיי״ש באורן ועי׳ במק״מ ס״ק ל׳יא
 העירוה נמצא וס בין המירוה ובעור הפטיר •נמצא שנלקה במקום א׳ בשחין ככ׳ ואף לני וברי הכריח פהשכיס להטיז להחמיר מ״מ כיון שאין ברור
 מיזמה ההלעטה ולא סענלעיב וגס לא יהיה ספמין ומכה סנפרמי מכוון בננו האיסיר ביה לק הבי ולא לסשיף עלי ילק אס נמצא דבר עב פיוט חד
 צרוריח הדס שבץ העירוה יכי דהק״ו שכץ העיריה מורה שהפטיר נלקה כ״כ אן לחוש עיי״ש ועי׳ ביעודה שמואל מף ס״ק כ״א פכי וכל זה בסהס
 מבפטס והפטיר רק: מעכלע״כ ואס אן שם מכה קיר מטין וא״כ מTלא אמת אבל כאוזות• הנלעטיס כשנמצא קן לארס א ליחט וחיט המב בו
 דש למש פמא גס החיצון רקב ואץ לו כדקה ויש לאס י כזה אף כשאן ונמצא ק״ד ספכיס יש להקל לכ״מדמלי! שהקיר אט מיזמת סקון רק שנהמה
 צרימת הדס כנגד המכה שנפנימי מנה ד״ל דהק״ד היה כנגד יאת״כ נעהק מחמה לקית ההלעטה ד״ל דגם הט״ז והפר״ח מודס ליה ע״״פ וכ״כ בדעת
 נימקימו ע״י דגמדא ליה א כשסה ליה אמנס אס אן הק״ד סמוך כ״כ טד הורה שס לדנא ופ״ז למ שיסתם שהתליעו לד:א כהע״ז דלקות ההלעטה מי
 רא״א לסלוח דע״י הההכפסיה יבא נגד המכה שכפרס כזה אן למש כל ילא כמכה מחמה מלי אבל לכי מ.מ ט שאנו מממידס ככל מכה ואוזיח ינלעסית
 נמצא דעויזא כידונה ועיי״פ עוד כתפיי פאז״ז מיש עוד כזה ועי׳ כפי״ת דמי כמכה ספק מחמת קון יספק מלי וכמ״ש כשו״ה פערי צדק חיי ׳ד מ׳
 פטרה חכמים חיי״ו מ׳ נ׳ את ב׳ פשאל גויפט ואוזית הלעוסות שנמצא מיג בכן הוא בקבלה ממאן המיס ז״ל בודא ראן להקל גס לעכין זה
גד מא איום ילת־ז־ שגיר את השתין (וע״ל ס״ק קי) * (קיח) אבל אם הוא תחוב עבאה״ט ס״ק י״ג יעהב״ש  כייקצתס כמו שחין במקיס א׳ ובצו מנ
 וגס מצד הב׳ אחר פגרר את האדמימות שאר העוי שכי תייס יפה וכ׳ לאס אן ס״ק י״א לאפי׳ הקין קצר ימיט מברית מקצת לקצה ו־־״צ שהמב רק בראשו
 שס ק״ד ממש רק מראה האדמימוה נגד המזין והמיאה מהלבנת במשמוש א׳ טושט וראשי הב׳ של הקין אט החיב כצל ולא נדחק לעיר מושט בצד

 אצנמוח יס לסמוך להקל אבל אס אנו מילק כ״כ בנקל אס הק״י מא סמוך הב׳ כלל אפ״ה מקרי המב ואסור עיי״ש וכ״כ בס׳ צמח צדק שס סק״ב לדנא
 למקיס השחיטה יש להקל דש לתלות שמך־ אט מחפה הריפוחא פכנגח רק (קיט) אם הוא תחוב סבאה׳׳ם מ״ש.מהש׳ך דאכ׳ אט המכ כסיס רק
 יחמת רממת השחיטה מא אבל כשא״א לתלות שבא מתמה השחיטה אן במקצת ולא היה מפנלע״ב אביה אשור ופש-״ד ס״ק י״ח שכ׳ ע״ז וז״ל כל

 להקל אף כשאן הק״ד שבצד יה מטק מגי הריעוהא פכנגד עיי״ש ועי׳ כס׳ ששהה זק מרובה ח״פינן שמא הבר ח נס ספריי ואט ניכר עכ״ל ועי׳ בגה״ק את
 ועת הירה ס״ק ס״ז מה שהרבה להשיב מיד סעס״ח 0ס יהעלה משאן הק״ד ג׳ ובמק״מ ס״ק י׳ ז מ״ש בע,ץ זה בארך ועי׳ בשו״ה היד ים חמ״ד מ׳ ו׳ והביס פ״ק
 יטין מני מקב מעשה ע״י מלי א בהלעטה פאט מחוקץ למלי אן י״ג יעי׳בשי״תמהר״מ מק היו״וש׳מ׳ס בעינוא ש-מצא תהוב בכ.יס שצמישני
 להחמיר פיי״ש אבל לפמ״ש כמי יה כמה ססירם מהח׳׳ס שאט מהנץ להחמיר נעקן של מנר היגרמא(שרךץ קמקרי״ן א טערקיש״י וויי f) וטרה ת״א להקל כשלא
ן יפ לסריס כמ״ש העס״ח הציל עביה העיקן לעור הפנימי רוטן שתפנימי לא טקב מענלע״ב ות״א חלק עלע  דלקיהא והלעמה היא כסכה מחממי ק
 יעיין פיו בהשי׳ סס״ח שס x׳ עיי־ ולפעמים נמצא שכשמכיאן מיפפ לסר יהפיבטץ ולאמה קין ממש אף םהמ׳פ הממיר בערן זה ולא ווקא קין למט
 המורה נראה פחסר מעיר החיצון מקצה פגמ כי רחק מהץ־ האיזא בחזקה וה״ה פאר ונר וק פהחיביש חשש קין מ״מ מא רק ממרא בעלמא יבנ״ו שנוק
 עד םנקלף ממט חלק מעור החיצון ילעימהי נעיר הכימי מוצאן מגי המ^ס הפרני בצד הב׳ יפה יפ לצדד ציקל ואף שאץ להקל למעשה נא! אס כבר
 חסדן שנמצץ כמו לכלוך אדסימנה יןנט והילך במעט סיס א במשמיש מרה ממרה לא מסורינן עינוא עיי״ש ועי׳ בסו״ה סוסו״ד קמא סי׳ מ״כ
 ידס ואן להחמיר סה ט קרינ הדנר שנתלכלך פי־ הפרסי בוס שבאוזא סכי וכנמצא עוקן של חטה ניערקיש״ע וויי״ן החוב כפריי אן להקל אף ע״י
 ממקום השחיטה א ביד הסומןס שנתלכלס ידם בדם יע״כ לכטך סאדסימיה בדקה שי״ש (יע״ל ס׳ ק ק״ה) (קי) היא תחוב בי עי׳ נינה אדס שערי
 עיי המור מא לפממיס על כל ארך הפנימי במקוס שנחסר סור החיצון איה מ׳ י״ג שהמלה ממכריה ינומךס וחטי המב רק במרנן מכיבהו
 טיי״ש (ועיי בס״ק הקודם): (קת) םבחוץ ענאה״ס ס״ק י״ב מ״ש מהט״ז מדיפה זלא נבילה אפ״ה מישי-ן להבריא ודלא כמשמעות הטיפ עיי״פ ועי׳
 דאסי׳ נמצא ק״ד כפרס אסר ועי׳ ש״ך ס״ק כיא שכ׳ לכל שלא נמצא ק׳׳ד כמק״מ ס״ק ל״ד (קכא) אמרה ולענין א מי ודא נכילה א סכק עי׳
 מימן אף סש קיר כפרס כפר דק׳ ד בפנים לא מפלה ולא מודד סיי״ש ועי׳ שכ״ו ס״ק ס״ז ועי׳ רק״מ ס׳ ק ל ה שהחריך כזה והעלה ליינא לחלק דאס
 פר״ח ס״ק י״פ וככל״י פיק י״ג סמסכינדס לדנא ליחמיר כהט״ז וכ׳ שס נמצא קורט דם מבמן עד הנקב פנפניס מי ודא נבילה אבל אס אץ שס
 בכליי יאפי׳ מךד פסכמן אט מנד הקין סדנה עיי״ס יעי׳ סרי תיאר ק״ד מי רק ספק נבילה עיי״פ (קבב) אפיי אץ שש ק״!־ כלינמי לא
 ס״ק ייד שכ׳ להכרימ כזה יהיכא מיוצא הקון מונח לרחט יפ להחמיר מבפנס ולא מנתין שייך ס׳ ק י״ט ועיי'ס הטעם מפיס הזיישיק דישס טין
 כהטיו יספא ממצא הקץ יק לארכי יש להקל ע״י בדקה עיי״ש יטי' ט״פ דאכלן ומכקין העוברים בפטיפה פיספו הק״ד עיי״ס ועי׳ מק״מ ס״ק ל״ו
 פט לחיק זעת מרד יסיים ימ״מ שב להחמיר כמףז עיי״ש ועי׳ מזה כשו״ח שיכלכל דלכ״ז מה יהיה אס ידמיק טדא שלא אכלה ישתהה משב.עה כמן
 מאל ימשינ תניינא חלק ד׳ ס׳ ל* מיש בפנץ זה יפי׳ במרת יקמויאל סק״ד עד פשמסי אס נהיר ולומר ראמ׳ נמצא סמב כפלופ לסן סכא דליכא ק״ד
 שהחציס לדנא כמרי נרי?£ אמנם כסיה סרס מאחת שס יף ב׳ סף מ״ג אמי/ן דלאת״פ רקבה כמו ככיה״כ דלקמן סי׳ מ״ח דאפי׳ כשרקב אס חץ
ס כלל ס f מניף א שב׳ דבהס״מ יש שס ק״ו אמרי׳ דלאח״ש רקב יירה בצ״ע לדנא ופי׳ בשטח סיס ס״ק בית  פשק כהשיך פיי״ש ומי׳ בחכמה *
 לסןל כהש״ך פיי״ש ופי׳ בס׳ דעה מרה נוק ליח ס״שבזה והכריע דאס מןן מ״ש כזה (קכג) שםא ניקב יס׳ יגתרפא עכאה״ס ס״ק "ד ועיי
 אט מנח מזמן שס לרסנו יש להקל אפי׳ שלא בהסימ אקאסהקין מנח כמק if ס׳קל״ס פכי פיס נ״מ כץ טעם זה הפמא הברא וחזר ינהרכא יבמ
ח הביצים וחלב ג׳ מ  לרחנו נדחק כבריח א אס יש ק״ד אן להקל כ״א בהפימ וכבוד שבח שי״ש הטעם ראן בדןןה לחיצון פע״י חפש נתרפאה א
 ופי׳ בס׳ צמח צדק החוש בפסקי דרס במהדק השני לס׳ ל״נ סק״א ימיס למפרע מפא״כ מתשפ פאן בדקה במצון * אפיט אס המב הקיז
 יבקייא שס «"י מ״ש סה ימילה ראף להמקילץ בזה בנמצא ירד בפרס לא ככילוש גס נמצץ לפרט שהרץ הביצים והחלב פו סמוך לשמטהמ״״ש•
 אפרי להקל אצא אם בוק פכ״ס החיצין יראה שאין ט קיו אבל אס נמצא (קבר) ונתרפא ש׳ פרי מאר סק״ה שכתב והא וח״סק לנתרפא
 ק״ד מסטן יש להפייף בכ״מ ולמין דנא הפדפ ושלא בהס״ס יש לספ לדעת דקא כספ משפ שהמכ כה הקן ג׳ יסיס קידס שסטה אבל כלא״ה כגץ אס
מ בנמצא ק״ד בפנימי אף שבהחיצון אן שס שוס אכלה הקין לפרט ושנמיה כפין ג׳ ימים יהכיט שזהו פיח שבלעה לפרס  מזיז ומימיה מממץס נ

 בזה



 יורה דעה «רף לנ ט הלכות טריפות
 הנס (ח) יש (קבה) מנש-ד! (קט״) אפ (קכז) אי, (קכח) קיימ ים מנחת (ם) ללא (קנט) ת״שינן שמא הנדא (היאנ״ן יהראיש) ובן נהנו ציזקל

 נהנה ופיץ ניזפימז אמונת שתיאל נימ! •ייי 8י»ון
 גאיפן אמי

ה ב ש  ת
ן לאכול השומן יק פי• תעיונת י נ מ״מ כיון דאץ י ח  האיוזא הניל ילא נמל נ
ן של האווזא נששיס ומותר לערב מ  הרבה יש לההיי דא״א שלא יסמל מ
 השומן זה אף לכתחלה בתבשילין כרי לבסלו בששים מי״ש וני' בשו״ת שונף״ד
 חניינא סי׳ י״א ששאל ;״כ שאלה כ״ז וכ׳ ומיס החנ״י לאכזר בערן זה אין
 טינתו רק משים חשש הנוצות שייא טקט הם" והוא ב-נ״כ ס״ל כדעת השאדיח
 מסף ואסר בטיוח ממצאה בפטם האווזות אכל לדק דהלכה מוחה כהב״מ
 והס״ז שבטי נ״א ומכשירץ טצוח ממצאה במים האוזות ״אמריק דהוי מרוב
 שומן שנא טו יטלין לההכדצ במן וכהבדלי בסטס אן למש וטי ואלי ינס
ן מהרש״ק א  החב״י לא חסר רק בלא בדיקה עי״פ וכפי מראה שלא ראה מ
 ז״ל נוף תשו׳ החב" אבל המעין בנוף השונה מזכ״י יראה שסהחלה כ׳ לאכזר
 טס״ד הפו׳ שאריה יוסף הלל ואח״כ טצדד להק! ס״ס דברי הליו והם׳יז
 והמשאת בטמין שהקילו מצד יםביא הלל שנדלו בסיס אעס׳׳כ לדינא מא
 עומ־ כמקומו להחמיר ובי דגם הב׳׳ח והטי! יהמ״נ המקילי! שס מודים בניד
 דאסר ושם מי הטצוח הטסיס זה אל זה ובבל מצה ט׳ קנס קנון מנו בטלוה
 האוזות דאפשר לומר כסגרהס שנדלו מנסניס אב•1 בנ״ד שהיו םטלוה מקופלים
 בתוך החללים כמו געשווירלי״ן וכאשר נתספטי לארן היי הבמהס כפאר טצות
 האווזות ודא קרוב יותר למש לדברי הפאריח יוקף שיש חשש שטקב מושט
 מבמן ט״י קון עד שעי״כ בא הטצות לתלל מוף וגס יש לחלק i'yn לטדון
 דדמ מצד מיינלא מייצא בהם דמוכת שע׳׳י מכה בא ואס בטבע מא לא
 מי נעשה שס מיגצא ימטאר מוברמ להדיא דאפי׳ בדקה לא מהט בזה ני״ש
י ב' ומי׳ בסי מרח זבח השפרדי  ופי' בפי״ת ירך אברהם הספרדי מו״ד מ
׳ כ״ז אה ב' שהביא מעשה שנמצא בוטא אחה אצל צואר הבהמה יעיר  מ
' נקי יבדא ושלס וסהחו הביעא יהיהה מלאה שמרוח והעלה  הבועא מ
 לההיר מפום דמא טמא המגדלת שפחה נפרס עי״ש ועיי נסי גנזי מים
ה  הססרדי(ממאן ר׳ מיס פלאי ז״ל) מערכה אח ס׳ ערך טריפה מף ל
' טריפה מי״ש:  זפק סהניא וברמ בזה וכי ונראה דאס מי הסערות מבחין ט
 (קבט) חיישינן שםא הבריא עפח״פ דש סק״י מ״ש מהס״ו וסשו״ח
 אמונה שמואל יגס כ׳ ממרס דהעיקר כהס״ז ולקרו ההלעטה מא כמחטה
׳ ס״ס שכ׳ ואן להקל נוס לתא דסא גס נששק י ס נ  יזלי עי׳ נשו״ת סס מ
פ מידי ספירץ! לא נפקא לשסא ע״י מון ל ׳ ו׳ וה״נ ס  קוץ אסר הרסיא במי
 ושטלח רקב בעוקן חד שלהס ממה ההלפסה ומר גקון ול סכן האדם
נמ להקל ולימי בפחמה מלי אן סומן ביום ן אבדק מין אן אס מי א  מ
 ני״ש ימ״ש הפח״ש מהפרס מאחה מיי נשי״ה פמ״א פכי שס מיו המיז יז״ל
 לא זכייז להנץ דבדי מי מיד א דבד נניאח שזה נקרא סמוה מלי וט׳
 אבל אהן נקנים הסההיס טושס סירט ריאה שס״י העגולים סבשיס מדחמיס
ן ומה לי ניסה יבשה שטקב נקון וכוי  במו הס טקביס סיפס ומה לי מ
 יבמף דבדי ל לחלק במק הטגוליס פסלמיסין בהם שהה״יו שסקיל בוס מא
ן יהיי חלקים אבל במדינות  פבמיח ט׳ טמין להלניס בסגוליס קסרס מקמי! מ
 שעושים עגילים גדולים מקמח שעורים פ״י הסגץ שמא חד דט כקין סייס
ח ״  אמנס מ״ש ככת״ש מימי ה״ס מ׳ ל׳ה של מיקר כמו"! וט׳ טי׳ מ
ן ירם א  כעד צדק (מיגה״צ מדטפ יל) סו״ו מ׳ מ״כ שכ׳ שמא למד אצל מ
ע הפני מיל דהוי-סכ״ס ז  ויודע פהח״ס בטצרו סרה למטפה נהחמיר כוסה מ
׳ עי* וסי׳ בס׳ דעה סרה היק ק קין נר״ס ומי׳ נשו״ח מהר״י אסאו מ  מ
מ נס׳ אשל אנמס א נ ר  ft מה שהארין נזה ינמ״ש נזה לדינא מי״ש מ
׳ ' י״ט סף את נ א זיל) נמלין בייחסי טסקיס ס י "  (ממאן ר׳ אנרהס 5
 של ומובל אמונת שמואל שס משמע לההיר אף סש כמה נקטם בסיר
 הפנימי של וושט כל באין ריעיהא נעיר החיצון כשר p פזה סקרי מיי מצי
 יע״י מלי יש לי כדקה וכשר חף כשיס כמה נקנים נפרס יק מא ממשסמח
א *ז יד׳)!  ומה הסיז אבל מא ממה מאו ומאן חטס למשרי בהא מלהא מ
 ואין מי בקאן בנויקח מוסס ואף כמיס אא״ב כלל אלא היכא סש ימן נקב
V אחד נעור הפייי א יסלק לסמון לבדק בסיר רסצץ ובמסס יחפ 
 בדקה בסן עיי מלי אבל מכא שיש הרבה נקבים אשר כסטס כלמוד המימי
jp רקב וצריך בדקה נכל ארך עור מזצין ודא ואא״נ בבדיקה מיה ליפ׳׳י 

 בסוד

 פתחי תשובה
ן סנין ׳ ן פ״ק כיא •מיין נמפונת מלפ ניהולה יוצק ירי ללא תיקשי מינד^ ס  מנפילץ כיין ל

 (0) יצא מייפינן פמא הנליא מפץ ס״ק נ״א מה פנחנ צייפנ

 דרי•

 (יז) ויש
 סימן מ׳

 נזה בי־אי ממי :ייקה לכ״ע ללא סיסיק להבריא יעלה קרוס טין לאין זמן
 להעלוח הקרוס פי״ש וני׳ בלב״ס מף הל׳ סריסח עצסיה (וע״ל ס״ק ק״ל)
 ועי׳ בפו ׳ת זכיין כ־ונה (ממה״ק בעל בדה במנה עולם) באמצע ההשו׳
 שנעסק עגונה דף ס״ח מ״א יבס״ה נהלה אבות ס' ה' (קנד,) םכשיריו

 מפת״פ יי״ש לעייו ננו״ב וגס בס״ק שאח״ז מ״ש לעיק בהשי' אמינה שמואל
 יעי׳ בס׳ תירת קיהיאל סק״ג מ״ש בזה ועי׳ במק״מ ס״ק מ' מ״ש בזה ופי'
 בתב׳ש ס״ק ׳״י ועי׳ נש! ״ת כרס מאריה תצק א׳ מ׳ א' דן י״ו דמ״מ
 אפי׳ במקימוה שעמק להקל כדעת מש מכשירין אלו מימ באוזות הפסוייות
ל שנמצא סצמ אזה  אן להם נהקיי ב״א פ״י בדקה נעור החיצון היסב ו
 יי-נותא מין ק״ד א דם נצרר אפי׳ מא פלא בנגל מקנ שבפנים יש לאסיר
 •ט כשרואן ב.גיר המצין כמו צלקת לית מאן דםליג שהיא אמר ללע ואס
 ארע שלא נ־קי בעד מילין כנ״ל יש לאסור מי״ש וכ״כ בסי צמח צדק פס
' ג' דבאוזא שסימה שנמצא לקוהא  פיךב וכ״כ בשויח מנדה חכמיס סו״ד מ
 נמיר הכררי בצד מיס וגס ק״ד בסצץ (אס לחלות פהקיד פנחיצין מא
 •״דית לס הפתיעה) הסייס סאץ כק״ד מכוון כעד הלקותא סריפה סי״ש וינה
 נם׳ רעת סרה ס״ק ס״י הפי- עליו מה והעלה להקל חף באוזות הפסימית
ד ינקכ אן להחמיר ונפרס בפיילטיעי,  דכל סאן הק״י פנחיצין טסי! ע
\f< בדברים רכים א מבישליס טי״ש אלס לדק אן נ״מ בכיז יבלא״ה 
 מחמירים באיזית הלעוטות כל שיש דעיתא א נקי מטלש במימי אעכ״י
קט) אם  כנחיצון 1א כיאה פוםריעוהא (וכמש׳ ל ס״ק ק״צ וס״ק קמ״ו) (
׳ "ג בנמצא ק״ד  אי! ק״ד עכת״ש ס״ק י׳ מ״ש רהנרס מסרח חלק ב' מ
 בץ פני הקרומים של מיכט יעי' בס״ח פרס מאירוח סס של וז״ל ומדיין
 צריכין אמ למודעי לכעמיס כשמכדדץ מושט נמצא דם בץ פר מנוחת אגור
 במכס יכשגיררין הדם נמסר קצה מעור זה וקצה מעור זה ולא רכר ריפוהא
 לא מצד מן ולא מצד סרס מראה סש להכשיר דלי יהא אס עיר הפנימי
 רקב לגמרי ונס קצה ימגיר החיצון אלא שלא רקב מפבלפ״כ מכשדק וטי ואן
 לומר פכמן שאט רואן שמור הפנימי ניקב ונתרפא א״כ י״ל ששניהם רקבו
 ור%.דא ונתרפא ז״א דאן מלץ אלא נמצוי שבא מחמה דחיקה העגולים
 ורקב יק הכרמי ולא מהזקיק ריעותא יוהר נמ״ל ועי׳ גשו״ת מסית חנמיס
 סו״ד ס׳ ג׳ מיש נדנד הפמ״א בזה וכי והסמיא לשיטתו נזה אבל לדק
 וקיייל לאסר אף ברקב רק עור הפנימי נאוזוה הלגמסח יש להחמיר נזה
 (מיי להל! ס״ק ק׳׳ל) אך מ״מ אן להחסיר בזה אא״כ נמצא זה רסק מטח
 השחיטה חבל כשנמצא זאח סמיך לביח השחיטה יש להקל להליק למדם השחיטה
 שבסמוך נפלה שס בסמוך לו טיפה רם וכ״ז מא רק בנמצא ק״ו ממש אבל
 אס אן שס קיד ממש רק שנראה מראה אמדמוה והמראה מהלבנח ט״י
 משמיש באצבעות יש להכשיר בל מרץס שהוא סייש באריכות ועי׳ בסי דעה
גד י&ס״ח בזה ומי״ש מ״ש בערן זה לדנא  הורה ס״ק ל׳׳ם מה שהאריך בו
 (ומיל ס״ק קי״ז) (קכז) אץ ק״ד מבאה״ס ס״ק ס״ו שכ' ב' סחציס מהש״ך
 פלא יסתיר הרמ״א א״מ למס״ל סעי׳ ו׳ ועי׳ ט״פ פכי והעיקר לדנא כהיחן
 הראשון של הפ״ן ולא כתב כא ועת המכפירן רק למרוח ומלייהי ממכץ

 הטמין להלעיט אבל באמת ירמ״א גופיי לא ס״ל ק לדנא רק וס״ל כרש״ל
 סעי' ו' וכ־עת המחבר וכן כסק יח״א כלל ס״ז סעי' ט' ובבית יצחק חלק
 ב׳ בעקה״ב סעי' ג' וכל האחרונים לדנא ופי' פפ״ו ס״ק כ״ג בלה עובוא
 ימטאר מדברמ שהבין ג״כ שדעה הרמ״א כוסה המחבר לדנא עי״ש ועי׳
 בדבריטלעיל סעי' ד' מ״ש בכרטי הדרס שבפנץ זה׳ (קנח) קורט דם

 עבאה״ט מ״ש מהשי׳ חב״י ועי׳ פת״ש באמצע סק״י שצוס לעיין בהשו' אמונת
' י״ג ור״ל ובתשובת אמינה שמואל העלה שם להקל בזה ודלא כהחנ״י  שמואל מ
ק ראוזות א  וסיס שס בזהיל ואף מי שרוצה להחמיר על עצמו שלא לאכול מ
 מ״מ תמחבת השומן מוסר עלל ופי' בסי צמת צוק החוש בפסקים במהו״ק
 למי ל״ג השט סעי' ס' סק״ז שהכריע ובהסיר יש להקל פ״י בדקת מוכס
' ב' שנשאל בעובוא כזה שנר&רכ השומן  מכפרם עי״ש ועיי ב»״ח יו יוסף מ
 של אחא זו במק בר אוזוח ברוב וכי ואס ט זה גרס מהמונדא של ההס'
 *נמת שמואל ט השומן של הבר אחא מי סין בשאט xm 00 הממן של



 ט הלכות טריפות קנח
 (tfp ספ (קלא) י»ק« נייי (קלב) לנח*

ה ב ש  ת
׳ שריפה ודבריו נראןפג״ל  ימיתו והוי לועה מהר״מ זיל מלל to שאן כמה ס
ן כמוה י  והנה אפ ט הרב בעל מ״ח שערי צוק לשם בסנה״ה שאן לאמי מסו *
ה ימיס יכילה ס כלל קמינ שכ׳ ראם אנו מהן לה לאסל מ ׳ משיד החכמה א  ס
כ לאסל סמצמה וכ׳ פהחימה מל הסלעיסין הוא רק מל מה שמהגץ לפסם י  א
 בקיקרי״ן קשה דש נהס מזקן שאסר הסרמינ והחיש פיייפ אמנה הנה הרואה
 יראה כי הרה •נ הנ״ל בעצמי חזר ני בספרי שיה שערי לדק חמיו סי׳ מינ יכ׳
 אשרי מי שאט אכל מאחיי! הספיסמוה טין סש חפשיה הרבה סליהס יאפי׳ אן
 כסס סס דמוהא יסס שאה אן לאכלס כאשר טהנין בחב כמקימיח בזמה״ז
 מיי״ש וכן ראהי לצדיק א מדנר טא הנא! מליבארטס זינ דאס ט בספרו סית
׳ כיה סדר להם סורים לאהן המקילץ בזה אךיהיהגו  צמח צוק סזושיה סייד ס
 בענק ההלטסה(מיל ס״ק קלי!) מ״מ בספרי הקצר צמח צדק במוס דרס כמהדק
ס יהרבה  לס׳ לינ השני סעי׳ פ׳ סק״ו כ׳ לדנא וכיין ספ ביה הרבה חליקי מי
 סלוקי דרס ירביס מקילין למצמס ינכשליס נאסר חידה סיכ יש לנפל ההלפפה זי
 טקרב יפראל ולגעור ס״ז שלא ילנרסי עיי״ש ותמהר על כל האזרירס הנ״ל שהאריס
 בערן ז־ ילא רא דברי האשל אכרהסהלל שמא עמוד ההירי־ מווחה הסדנים
 שכבר קידמס להחמיר ביה כנ״ל יעי׳ מזה בדברי זקיר רבן של ישראל הנה״ל
 מהריא זלל מדנאב נספרו אנרא דכלה עס״ח סף פ׳ וארא שכ׳ סכחה מוסר
 לאהן האנשים ומכנס אהס בשם ימאס בנפשומס במה שהקילו לעצמם לאכול
 איזית הלפינדח שתיז ממה שכבר צווס מיז קמא וקמאי אר מאה ונר חדש
 סש בזה פריסה וארייתא ט רמיקה הכנו יסא פרישת גמירה פ׳7 כל סמר
̂ש יק ידע שבהיומ אא״ז מיל משק כטוי אכופיק מונהאשש  נפשו ירחק מזה עיי׳
ק המקילץ שבמדינה זו שאכלין מאווזות הממשית ושפך א על א ט ח  שצווח מ
 טסה עליהס למאו וייסדו־ לאסר אהס וכל הירא אז ונר ה׳ בגלילוהיט שמע
 לקולו וחדל מלאסל ונזכרו ובדו נס בשו״ת אבר צדק (מהגה״צ מסגוש זיל)
 סייד סף ס׳ צ״ג ועיין בדחס הצליח דרוש ד׳ אה מיו שכ׳ דכל מה שהקילו
ער נהג,  (במקומות שנהנו להקל) בהלעטה מושח סא רק באתה הואל י
 להקל שם בזה ואם נאסר להם הד גירה שאן חב הצטר וכוי וקרוב הובר שלפ
 יצייתי לק הרס להם הרנהג ימיט מל מה שמביאם טישס לבחק וט׳ אבל שאו
ר נמיר בכל מקים להלעיט יהי כמי נשר נטלה ס  פוסח כגין קאפהענע״ר א
 פיייש והכיא כס׳ גילוי רסח בקי״א להל׳ פריסה את י׳פי״ש•(קלב) לבתי)
׳ ל״ו סק״ב שכ׳ וטושס נא שייך בדמן  אוזר נקיבת היישט נמי״ז לקק מ
ם מ מ ) ק  נפיחה כמו בריאה סיי׳יש ועי׳ מזה נסיו כאן סק״ס ועי׳ בממס מראה כ
׳ מ״נ נל״הננאה׳יססק״נ שהניא מהשונה בית א נח"!־ רסס ווילנא) ס י י סף  נ
יז שנוא: מונחו ז״ל ואן לסמיך סל סם בדקה בנפיחה למר י  אפרים סייר ס׳
 נשאנו מבצק אן סס נקב רק בריאה לבד ילא בבאר אנדים וכ׳ פ״ז וכסבס
ה נקב טופס לקשור ראש האחד ק ד  זה לסססמעהי מתירה א׳ פסמן ע״ו גס מ
 ולנדה מסימה אס יבצב! יאט אמר ט המירה ק מאכיל סדמח לישראל
 ידי ימין לני אלא מה פמצאט בדברי הראשיים ז״ל יט׳ דסאןליסא לן שבדקה
 זי מציא נדד שנק כמי בריאה יט׳ יקיא דבר חוש פלא נמצא בפמיא יבהשי׳
׳ ירא ומ״ב ישי׳  שא׳׳י יס׳ סכ״נ אמנם ימיין בשויח שמרי צדק סייד ס
ס ז״ל לבדק מישס בנפיחה י ן מ א  מיה שכ׳ בקבלה אש מפי אש מהנסגיח מ
י כרס שלמס מ י ו א  יוקא סיי״ש וכ״כ בטח יצחק חלק ג' צססוד זהב (יק "
׳ מ״א שס  סל סויד בדר וושס אה ח׳ סיייש ומי׳ מוו בשייח שפרי צדק ט
 שב׳ דסנהג הזה שאט טמין לסמיך בנקס סש דסוסא בבדיקה כשהוא נמת
 אן מהר לדברי י»׳ו והסרמ״נ סלל שכ׳ ואן מסטן טישס בבדיקה נמחה
ס שאט יחס ק ט  רסס מייד לבדק מ המשט מאין מקים סריפיהא יחפ ו
 לא סהר בדקה אבל אס מאין הריסיסא במקום ידע ממש שפיר מהר בדקה
' ליי סקיב ימי׳ נס׳  נפיחה גס טישס מיי״ש יעי׳ נטה אפדם בזר זהב ס
ק האכלין א . יק המנהג במדינה זו י ׳ ׳ נ  מורס שחר מערכה אמ ו׳ מף ס
ס בצו א׳  סאחיה הפסימוס סמכין אבדקח מוסס מיי נמחה מיי שקושרין א
ן נס הצו הב׳ יסייז סא מהוח מסב ואז י  וממלאן אמו רות וארכ קמ
 שסר יסלים לראח כל צלקח וכל ננס וממלה סס פליז אף במשהו ומי׳ באומזיז
ח "א עיש ן מ׳ משה סייסיליייס זצ׳׳ל מופס במוה מראה יחזקאל א א  מ
 בזה יפי׳ to טת יצחק חלק ג׳ בסמוד זהב ס״ק ייא של שיש גממר
ק יקא לאד םעברק י  גססודמ שממטן סל מה שניסיזין מישס יאט מ
rtta» מסב אם אן שס נקב ט כמס ^  ס־יסיהא ואן בווקין ברא׳ בעין י
 את הרטס יס׳ וכ׳ שמאה למלסידיו שפשה נקב משש בממס דק ולא ממן

 יתא
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 דרבי
 נמל םפרמי א פיי מלי במר החיצון כל טכא שיש במור המימי לקיהא נחלה
 וכסה נקנים טריפה ואן לו בדקה יכ׳דבאממ מלמסור, דרס למריה להחמיר
 יומר נזה ואף בנמצא רק נקב א׳ בפנימי מעבלמיב שסא אמר דמייסק סמא רקב
 גס הסצין ינחרסא דבאחיח הלפיסיה מיל כמו נקב מיי קין וכ׳ שס דגם מלעניס

 באחן חמיטה שנייבסס בחסר דמי לקן סי״ש(וס״ל פוק קכיה ולהלן ס״ק קס•י)
 (קל) שיש תקנה כעיר סי בס׳ מנחה אהרן ס״ק ליס מה שהאריך בזה כפיר
 אפר ממדי הרב ימיירה יגדרי יעמד כפרן ינתני ת׳ טל זה פלא להלמיס יאזה
 אנשים מן העיר המרו את סהס יעברו ניי הת׳ במזיד להלעיט אס יפ לאשר האמת
 אף אס בדקו לס ולא נמצא בסישס סס דמהא והאריך מיבא בזה יעי״ש עוד מיש
ק אנסס אשר לא שמעי הח׳ וגס אס הטלדס  בזה למק אס סח׳ חל אף סל א
׳ זה ס״ק סיד משאל מרב א׳ שבא  מציייסצאןרי עייש וני׳ נוסח הורק סף ס
ס מס אחא סהפסוסיס מפני םמיקריס השפר  לפרי אזה בע״ב ורצי להקן שלא ק
 יגסאמרי סש חשש מעסה יוקירה החח הכנסס כוי שירא שמנים והכריז הרפ
 שלא לקמת סס אחא סהססיממ ילא הזטר סס מ׳ א הקנה ינגהה טוע שכמה
 אשיס מבדם נרז יציפקיס שמא גירה שא; חב הציטר יסלק לסמו בה יטנקשיס
 שהרב יכריז שהתקנה נסלס ירטס מבר ספיר ציסקיס לטסך נרכריז אסי־ סל
 סכלים של הסוברים ונסהסג^הסיאצ אס מא מזירה לאפרישי סאסרא דאיא להתיר
׳ הטינה סשיס אסר רק מפגי שס״קדיס השפר ונס לא  א דנימא דבנ״ד לא ס
 נסשה המקנה בסעסד אשי העיר רק שהיבח ק בשם הרב יעיי״ש במ״ש בזה
 לדנא באויסס• (קלא) תקנה בעיר סבאהיט ס״ק ניו יסמ״ש סקיי ימה
 הניח אשר בהדא האיזית הלעוסיח יכי שהמירה מישר סלי׳ לבסל ההלעסה ז
 מקרב ישראל ולהתריס פ״ז שלא ילנרסו אחות ולא יטא להקל נאסר דאריי׳
׳ לי שכ־ ס״ד הפרס סאיחח שהקיל  תעיב סלל וני׳ נשו״ח שטח יעקב סלק א׳ ס
 בערן ההלעםה אל האט ואל השמפו לו שסססס חלש כזה אן ראי למזח דברי
 הניח והשיך והנקהיכ ובסרס נאסר דארייהא עיייש ומי׳ בהביש ניק סיו שמא
 מא ה־זבדס בסר! זה ואט נחסיר כדעת הניח והש •ן והשטיי הכ״ל וטתן סקיס
 לוסח המקילין בזה ימימ סיס יזיל ובסיד מסולם סוזהריס וסוסויס בביס סלא
 להלעיט כלל יס׳ יהניהר חכה לעיל לאיזא ורבה בב״ח שאבוססומומדס מאליהם
 עיייש יוע דאף במדינה אשכנז יהגר שנהגי בריב המקימימ להקל ילאסיי איזיח
 המסםמיה מימ אף במדיטח מיל בהרבה גליליי! טדאזו יההרדס נרו ה׳ נזהרים
 ומיוויקיס על עצמס לאמי־ לבלהי אטל מהס ימי׳ נס׳ זכרין ימדה שהיא מהגוח
 הגאן הצדק מ׳ מאר איש 1״ל מאנגייאהר במהמ״יו מיה אמרי אש שכ׳ שהנאץ
 הנ״ל אס ט בהיותי ממולה מלילית שהכל מהנין לאכול מאוזור, הפסומות הי׳ מקיל
 גסמא נזה וסי מנהגו לאכול האחור, הפסיסמות אס סישס ט׳ נקי בלי ססנגמ
 ט קטהגיןשסכל נאר אשכס אסנס לסת אשר בא למדינה הלזו טון שמראם
׳ נזהר גס הוא שלא לאכול עיי״ש ועי׳ נסית  בגלילות אלו אן אכלים סהס ס
׳ ל״ס שנשאל מק״קאהמל מחסרים ואנשי מעשה שנקנו  רביט ונרי סיס ייבחיו״ד ס
ן מימשה א  אטד באחיה מיפיססית TO אטי׳ עיי בדקהמישנון עור מימי מ
 יינדלטיס ז״ל(במלסשמיוסשה) יעתהקסרבא׳ יחצהלהרא את לבנם סאכלי
 סלס מאוזר, הממסמיס והשיב יחצילט להחסידס ואנשי מפשק מיל לשמוע לו ולאכול
 מהאמת מיל ט יש בזה הרבה למש ולא סהר סתר לאתן פנהגו אסי־ בזה מסס
ד ׳;אסיים וסי ולא ישנימ מל מה שבר הנליפל מחרטס אהס בזה יהרבה נ  שאחז מ
 להשיב אט ושסך חמתו על אהן הסלעיניס עליהם בזה סיי״ש באריכוח וטי׳ בסק״מ
 שיקסיאשל ובמדינת חסיא קבלו על נפפס ועל זרעם שלא להלסיס ואן קורס
 מהחשיד על זה עיי יש יכ״ב בשי״ת שאילה כליס הניינא סיס קניו סבכל סויסה רומא
 יריססרי״ן טמין אסר בההלטסה ט מכל לבא מזה מכטליר, רמת יהעיבר עיז
 וקנה מאוזומ סאלי וסכרס לישראל מא נכלל מ,ק גדר וט׳ וראי לעונש נחל
 ״להטבימ סל אזה זמן סו סקנל סליו רבד חברות וט׳ ע^ש וסי׳ בם׳ מורה שחר
׳ א וסי׳ בפ׳ אשל אברהם(למאן ססנ״א נרווא ז״ל) נמלץ  ספרכת את י׳ מף מ
' י״ט את נ׳ חיל וכל בעל נפש יחמיר על עצמו שלא לאטל משים  נחי׳ הססקים ט
 אמה המלפיסין אהן ט אמרים שאהן איזה הסלעיני; אהס «א בכלל שאן
י א״א לה לחיית יאס מפסקין בהלעטה ילהאכיל  בסס חי׳ םאס מלניטין אסם מ
 אמה ובריס אחרים גיכ איא לה לסיח ע״כ אנשי ססםה מימין מלאכול מסנה
ס נמףההגזה מראה ס ו  סלל ולכ נאזהריח מאין מחל מימשה סייסילנייס מ
 ימקאל אס י*א של תיל ואסרי פי סאט אסל מן האיוזיה שמימיה סנהסנומי גמ״כ
 ט אש סאקשנהסססו מעצמן ט אמ־ כל הבדיץה כמן שאחר הססיסבשלימס
 סב א«ם>סליס לאכול ססצפס ונס אגש יטל״ס לפספס ואםירחסp אזה מיס



 יורה דעה סעיף לג ט הלכות טריפות
 נישנ צו קין בוושט אם אי!ו נסוג מש-׳ צללים או (קלה) שאין קורס ים

 צלקלק
 היטב

 י ומיס צהצפוט האודם א״נ הנא טק שהקון חחונ נו צפרט ניקד מקום יחפ
 אבל צי.יל מייל, שיש ליעם ש״קנ נמקוס שאיט ׳לוע אפ נמצא טשפ ני, טל החילו;
 צפטמי כמו נ׳ מעיה קפ-וח טריפה נם אס נמצא נעוריה שצ הצואר שקורי!
 העל׳ל״ץ נצל הפנימי שט מקומות ענים והוא נמו נשו! רצי״ך ונמק מזינות קשוי!
 יעופטס נמונצא ואחר קרחה ירונצא ראי שק 8צוי1 מנץפליס סכ, נתמלתן וכאשר
 מחחו אמס נמתמ והיה ארנן כשאר טצוח פס קנה ונצל החיצון פצ הפצזי״1

 >̂א היה נינר שוס מעוהא נראה לאשור נל האווץת (מנ"־ שאצה מיל)

 (קלג) אתי קנה הוושט משוס (קלד)לפניח יוחד מסרטח הריאה ונהנו להקל
 (כי) מני״: (קלי) ויש

 באר
 יפו) מנחיז פגות מפר הוא וצ״ל אס *נו מץנ מנ׳ צללים ונס אץ ק״ל מנחיז
̂א  (ט״ז) וני יש״ך אע״נ ליש קירפ לס מנפטס דקוופ לס מנפלפ צא מעיה ו
ס לורד נס במן היה  מיריל אנצ פ״ז והאחרו-יס איסדפ אס יש ק״ל נפ-יס ל
 ואי-ו רכר וצרניתא נקפ ממזון לאפיצו צא ימצא רק נידצון פריפה אנצ קשה
 לנסעיף ד׳ פשק רמ״א לאט יש למש שלקב רק הפ׳יי' TP פריפה לח״שיץ שמא
 קנ נס ימיצון וושט אין צו נליקה מניוון וצ״צ לצעיצ נתנ רמ׳׳א צלעת סמחנר
 למששין צשמא הנל׳א וצא כ' כא; לעת יש מנשירים אצא צמרוח לעצ״יי טמנין

 אמריק שישמיט הק,ה לבדו משום דאל״כ דנמא במקום נקב קא שייט וטל
 התי אץ למש כל שאין ריעותא רכרה קודם שתיטה יעוד דלקת ההלטטה
 ציכרי אתר שחיטה ג״כ אפי׳ אס היה במקם שחיטה ולא דמי לנקב קט,
 שאיט רכר אס טא במקיס שתיטה עיי״ס וט׳ בכרתי לעיל םי׳ כ״א ה׳ ק ח׳
 שכ׳ ובאותות הלעיטות יוכל נפל נכש נשתוט הרףה לכדו ובודק הוושט יי־ו
 יתתוך נוושט דיליית נמקוס פחץ שתט ע״״ש אך נמ״ז כס סק״א יניח נציע
 חס נטן נבטל הא וקיי״ל דצריך לכתתלה לשוזט כל הב׳ סי/יס רקתי׳ החי
 חומרא שרוצה לנדיק הוישס עיי״ש ועי׳ נדייק לעיל ט׳ כ״נ ס״ק כ״ו נד״ה
 רךע מ: כמצדד נדנד קנ־תי עיי״ש ועי׳ גי5עות יעקנ לעיל ע׳ כ״א בפה״ח
 מ״ש בזה וכ׳ דכיון ־לדלת הכ״מ טי סטת הרמכ׳יס דיוה״ה צדך לכהחלה
 לכתוש נ׳ פייזניס שלימים נעוף א״כ מי טא תשר יערב אנ לנו לנפת למגור
 על זה מפום שרוצה למש לההלטטה וטיס דמ״מ שו״נ שעמד על עצרו וגסה
 ככה תין להעדרו ״שוס זה מאתר שיש לו על מי לסמוך ע״״ש ומי׳ נס׳
 מ.תת אהרן ס״ק ל f ש7יא תגר על אותן שאינם מרתיס נאווזות כאלי
 לשמט הוישס כלל רק הקנה לנד מחשש דלתא במקום נקנ קכתיס חה איט
 ק המובחר דאס תככי לפמא נמקוס נקנ קש־ייל מה להם ליזיר ביוה־
 למטע שלא להנעים כיון שעי׳ז אץ יטניס לבמע לכתחצה רק יקנה לבד ומדנא
 צדך לכהחלה לפתוט גס בעוף נ׳ טמרס כדלעיצ דש סי׳ כ״א ואץ־ עושץ
 מעשה בידים אפר עי״ז אץ יטלץ לסחוס רק ט׳ א׳ יעל״כ אתן הנועץ
 להלעיט טמכץ שאין למש כלל לפמא נמיףכ נקנ קשידס וכסר יטלץ לשמט
 גס טופס עיי״ש ועי׳ בשו״ס טאל ומשינ תנ״נא חלק ד׳ ט׳ כ״־ו(ועי׳ בדבדט

׳ כ״א סק״ב וט׳ כ״ג ס״ק מי)  לעיל ט
 ולענין אס אירע ק ששחט מוזא הלעיטה ונמצא דעיהא בהייסס בנקים
 שמטה עי׳ בשו״ת פנים מאירות כס בכ׳ דחס שחס ונמצא שידן
 נהוושט במקום שחיטה יש לאסור דבכה״נ לכ״ע מישע במא רק: גס החיצון
 ינשחט נמקים נקב עיי״ש והביא במ״ז ס״ק ו׳ וניי אפיס לדנא עיי״ש ועי׳
 נסי דעה טרה ס״ק ס״ז שהרחיב הדינור בזה ויעלי גדנח דאס השמן טא
 רק כנקודה קטנה יש למש שמא רקנ גס החיצון נרקום שחיפה וא״א לנודקו
 אנל אס הפחץ מתפשט נשטח רחנ ורכר נמנון נישר צדד החתך פאן ט
 סיס צקוהא חץ למפ ל קנ משהו דאכא הוכחה מדלא בלט נמצץ יצדד ניה״ם
 נכל ישטח מזה ומזה טדא תס פס לא ניקנ ויש להקל עיי׳׳ש •(קלו) רש
 לדקדק בזה הרבה ענה״פ מ״ש בענץ האוזוה הלעוטיח ועי׳ בסי מנחה
 הזנת בדני שתיסה כלל ה׳ נעפרץ ס״ק כ״ז שכ' יען שכמה מכשילות באס מצר
 ההלעסה המקולקלת שתץ יודעץ לטין להלעיט כטנן שנא יקלקלו ולא קרסי
 הוושט גלל ק אסף ערן יסדר ההלעסה הראיה עס״מ שכ׳ נספרים וגס ממס
אמר גמור מא להלעיט בשמלה  ששמע וראה במצמי שכן ראי להוריה והוא י
 שועל א שעודם רא לא יועיל בדקה דט״ל כקץ טוכט וט׳ מ*ב אן להלעיט

 אלא בגלגולי עיסה שקורץ קניידלי׳ן רק פיזהרו פילעיטו על אסרס הללו
 א׳) שיזהרו שיהיו הקיינדלי״ך קטנים לא מהר מאנח קטן ני) שיהא הפיסה
מ ננרס ני) שיטו עגולים  רכה ממש ואס נתייבש בסטר צדך למך א
׳ ג׳ את ני) די) שלא  ממש בלא עוקצין (פי׳ בשו״ת מטרת חכמיס חמ״ד מ
 לזרוק במך הבליטה מהר מבי א נ׳ קניידלי׳׳ך זה אחר מ ולראה שירדו
 למטה ג״כ זא״ז ילא ב' ביחד דהייט לאחוז בעור ארך הלואר מבמן עד מושט
 ילמדק טד נתטמה קלה עד למטה בזמן יאח״כ לזרק עיי־ נ׳ א ג' ילעמח
 ק עד גמר ההלעטה הי) שלא להלעיט פעם שני מד שימשמשי מתחלה רבחק
 של הזפק ואס עדין יש ט מהראשיטה אף ב׳ א נ׳ קרידני"ך לא ילגייס א
 אלא יסהץ מד שירוו טלס לתוך הטף ט מ מזיק לס מאד לנחס הלימה
 ושוב אן לה כח לקבל ההלעסה וכל זה מזק ומטסה פיייש ומיי במיה צסז

 צוק

ה ב ו ש  דרכי ת
 ,׳קא רק שליקר הנדיקה מא דלאמר ש.כתימ ׳נייק אתו ג״כ במ־אי־ יעץ
 יכה עיי״פ וכ״כ בם׳ כיס שלמה בד/י ייפט את מ׳ כאן לשייך על מה פאט
 מוציא הרוח לתת־ י\כיתה ואך אס ׳נקכני נמתט דק יכא־ מושט מ״וסח ומומו
 רק כצריך ניאת דוקא ל־גד הפם אלי יפ כס נק: יען ו:׳ דמה״ט איןלנווק
 ־׳ישע בלילה ייא־ מר ע״״ש ועי׳ בשי״ת כאת יבדה ם י כ״ת שהביא דברייס
 יכ׳ כמת לא -אה *יינותיו לעשות כדנוי־ס ב.ה דה״ט -לשית נ׳ נטוטת
 לנ־יק נ.כי־מ ונס למר הפייש רק כה־חי נש י קניית ה״שט המטבח ודחק
ז שייניק דקא הכשיי מ י ינקת אתו נג־ בבה ליט יחס לח י  ־רוח ה ג
 ה *וזיז וייכעייים נדקו רק נגד רש*יש דהיינו הרך: :יי;ע רהח מותו כנגד
 ־:•יש א כנגד המלון ולכי ימות ליכ׳ בנע יכי דחס ני ״ימת סיב לנדוק נשר
 הנ יק ת מי" מ״מ המורה חפר ינדיק רק נאמת מהם אן להרהי אחריו עיי״ש
 וכ! ואי־י בשו״ח רינ״ס פנייעוך ס ׳ י״נ נממצע ההשו׳ כמ הנם לנדוק מופע
 מחוויית ה לוטות נא׳ מכתי תלה א :לנתין הותי א שני־קין אתו נעץ עד השמש
 ענ׳ד ולי׳ נשו״ת ק א:ר־ס ט׳ כ"׳ שנצפ." על רי שלהגץ כנ נעלי מראת
 בקורט•; עור הכנימי פל הייכט כ־י לבדק מיל כ."ל ולא חייט שמא נמקוס נקב
 נקרע והאדך עונא נזה עיי׳ ש (קלג ן אחר נקיבת הוושט עי׳ נשי״ה מהר״מ
 רנונלץ סי׳ כיח שכ׳ נאמצל יהפובה דא״צ לנדוק חהיכה מושטץ שלמעלה
 ימקום שמיפה ש:מך מאש מא ייח׳קיק אמרא ליי״ש ועי׳ נשו״ח שטח
׳ י׳׳ז שכשנ ׳ י״ט מ׳ כ ביה יעי׳ בשי״ת צמח צדק מ  ילק: חלק א׳ היו'־ ט
ץ  דככמלעיטין בגרעיני תבואה עין בשט״ת בועל ובמיני זיעו^ין מעורבים ע
 חתן יכייצמ נזה שא״א להיטים נצי תחיבת אצבע למך בית הבליעה כי
 כשטתחין את כי התווזא להלליט נזרלונס נתיך מכה מתנזרים הזרעירס
 יל־ שצריכים להמב נ־וננעות ליוך כי האוזא נהניא הז־עורס לרטה לנית
 הבלילה ישכימ שלי״ז מתקלקל הוושט ירד ביתתלתו מה ב־יא למענה רניה׳ש
נדוק גס זה החתיכה מכאר לצד הראש כ׳ מצוי פס הקייול כמו  נזה צריכץ ;
א נלחמים עגולים אטיס מרףת  ניטה •יניי׳כ חבל נמקומית באן מנליטץ ל
 כלי־יס פ:זה א״צ להלליט בחוזק יד כי כפטהתץ את כי האוזא לממס מד
 מננין ילהיייס יעגיליס בוושט גבית הבליעה ל.מטה ממקם בכוחטין ומה״ט
 לח ייצי ביס קלקול טושט רק למעה מביה״ש אבל לא למעלה לק א״צ
 להזהיי לבדוק גס מה פ.:הר •צד הראש כיון דלא ככית ביס ייעוהא עיי״ש
 וכ״כ בס׳ צניח צדק המ־ש בפסקי דרס במהו״ק לטי ל״ג השני סעי׳ זה
 כק״ה ג־ינא פיי״ש ועי׳ מזה בט״ת צמח צדק החדשות חיו״ד סי׳ כ״ה אה ב׳
׳ י״ת  ובשו״ת מהנ״׳מ שיק חיו״ד סי׳ מ״ו ובשו״ת ממה מים חלק נ׳ מי "ד ט
׳ ט׳ ופי׳ באמרות הגאן מחל מ׳ משה טייסילנרס זנ״ל  ומק ג׳ חיו״ד ט
 שנדכמ בסף ההגדה מ״ל שמזהיר מאד לבדק אחי ההיכח טושט משא
^ ראתן שאץ מלקי! חתי תתיכה מייל אכלץ מדאי טדטת ט שס , 
 מצוי ביותר טריטת מתמה שהות ממך לטה הבליעה עכ״ר ואילי טונתו רק

 לאיתן המל^טין בהגואה שיש בה תדודס כמ״ש השנו״י ועיי״ש נההג״ה
 (קייד) דשכיח יותר םסירכות הריאה עפה״ש סק״י סמוך לטף הם״ק מ״ש
 ממשו׳ ביה אפריס דאל״ג דככיח מא פיהא לקוהח טיפס מ״מ מט מצוי שיהח
׳ קט״ו ומי׳ בסו if צמח צדק « דקא ועי׳ מזה במ״ה צמח צדק ט ד  ל

׳ י׳׳ז עיי״ש ׳ כ״ה ובשו״ח מחנה חיים חלק ב׳ סו״ד מ  מדמה חמ״ל מ
 !קלה) שאין קיר םבחיץ ענאה״ט ועי׳ בהורה יקוהיאל מף ס״ק כיה
׳ כ״ה שהענה להחמיר  מ״ש בערן זה ולדכא פי׳ נשו״ה ממס ממי חיו״ל מ
ן במימי אט׳ ע״י בדקה במצון וגס בלא רקב הפרמי מעבלע״ב  בנהחב ט
 ואן לסמוך ע״ד סש מכשירץ בזה עיי״ש ועי׳ נדעה הורה ס״ק מ״ה ימ״ש
ף הס׳׳ק למק בהשו׳ שנו״י ס׳ מ׳ס (וסח בחלק אי) וכהג שס  הנאה׳׳ט מז
 וגס באיזה הלעיסוח צריך לשמס ב׳ הס׳ לכהמה כדן שאו שופוה ילא



 יורה דעה סעיף לג ט הלכות טריפות קנט
י יד! פינ (קטב) שלא צבדוק כלל  (קלז) צלקיק (כךידו) נזה (קלט) הרנה (קם) ט היא אימר ואיר״יזא (קשא) ומי

ה ב ש  ת
tftn ל י זעה סירה היק «*ז ירש בפין זה ו  יחזקה להכשיר פייס יפי׳ מ
׳ ט רק סיסי פראה יכחפה אבל  להקל בס׳ ט דעיתא קסנה הייפ שלא ט
 אס הי׳ ט נטה ידס הרבה * שחין מרב או קלמו יצלקח יכדימה לזה נכ״ז
 אסר מאבר בלא בדקה ובכימ וכפר מאב־ בלח בדקה היה אס נפלי חמל
 יהמזיח נקיב הליק כשיט החהיל יק כל כה״נ פייס יעי׳ נפי״ה זרע אמי״.
׳ ו׳ משאל בדן ע״ה אחו סייססמי האוזימ שראה איס א׳  הספרדי י»!ק ב׳ ט
 נעה שפהח העיה האית שט׳ דעיהא בישע יהעיה נפל טיבם יהלך לי ישאל
 להע״ה מה נמשה בדן אחא « יהשיב שחכס פלוני הכשירי יאח״כ נעלה הדבר
 שלא שאל לאס חכס כלל וחזר ואיר שהראהו לאביו שהוא מ׳^ כמהי ושא׳׳ל
׳ ט סס דעיהא רק צרירה יפ יכי שיש להנדיף האתא וגס יש לפסל  שלא ס
ס האש לקפח ממני בשר יסמן עד סחויר בהשיבה והיי0 שיקבל עליז לסני  א
 הביו פלא ייןל עור בסוס ספק הבא לירי אכל חיצ לרחמיר עליי להצריך
 הפונה דפרק ז״ב טון דאין הריטהא ברורה וגס לא טציא מיזפבהי אל המעל
 עי״ס ועי׳ נס׳ ובד שאל ימסף דעה (למאין יילטנ ז״ל) על סויד בסי
 זה שנשאל נעונדא פאנלה חתול חצי הוושט .ואח״כ נמצא נחלי הוושס הנשאר
 פהיו ט כמה דפותות אך פנה לאזר סנרדס ושא• מושט שלס רפה
׳ כ״ו בעובדא שבא  ההיו ופי״פ מ״פ בזה לדנא ועי׳ בס״ת פאת הפרה מ
 לפניו פי׳ סיס אלמטת שחסו *חא אחה ואמרו שר* נואש טיכס שנטך
 ראש האייא פס׳ ט פסן יסמv את הרהפ למען הראה נהמורה ובתוך ק
א חתול ואכלו ישאל להנסס להראת מקים אשי ס׳ השתין יהרא לי המקים  נ
 וראה שהוא במקום שכבר כלה מרכן מושט ומא המקום אשר לא נאסר אס
 יהי׳ ט נקב במשהו ויעלה דבכה?ג יש לסמוך מל דברי ראשה ובהא יך״ל
 מאמנת התשה לומר כזה ראיס ואנוהי ובכה׳* אנה טועה בדמיוטמ יבכים
׳ גוררץ השחין ס׳ מוכע החהיי כלס  ט״ל ובכה״ג סי סיס ושמא אס ס
 רפה מי״פ ופי׳ בפייה מסר״י אפחו פס שנשאל במפם מאוזא הללוסה שרפתה
 ט אשה דפוהא וקייס פבחחה אל המורה לפאל עלמ נאבד סופט והאריך
 בדברי הפהר״מ מלונלץ והניח אכריס הנזכר וכ׳ תדנא יש לחלק ואם אסיה
 שראתה דעיתא רמש שט׳ נראה כעין צלקת וקמט א גרב ישתין א נסח
ו יש לאמי אבל הס אמרה שלא סס רק דעוהא כלדהי שנא רתמת מ  וסב י
׳ י״ח ש-פ־זל  סו ההלעפה יש להקל פי״ש וט׳ נס״ה ברן עולס סויד ס
 נטונדא פצותה בענת הנית להמשרהה שלה לפסח כסה נר אוזוה פשתפו
 לצונקך נשיאן יפבר הדפ א׳ יאמר xאה בפת שפסקה המשרתת נתקורס סש
 קין הסב טיפס מעבלעיב ישס׳ רכר סייט שהי׳ ממיס ט פנה קרים מתפת
 מכה סביטח הקין יאיר זאת להמשרהח יהיא לא השגיחה מל ובדי יאמיה
׳ קין כמ שאתה  לי רה אהה משחק בי הלא אנר ריאה מאמה ואס ס
ו ושוב אמרה לי המו טיפט חצל הנר א מיהי נדגיש ביישמוש ס ו  אמר ט
ן מחמה םנפתהה הרשרהח  מיזא ולכשאפנה אראה אס כרס ונדך ועשה ק י
 נאבד מישש ינהערט ג״כ השאר בר אחיה עמה והמשרתת ממרח כמה שלא
 משמשה הזלה היסב ואלי האמה עם האיש שאמר לה ק ינשאל על התפרינית
 והאיץ בפלפול סובא בכפה ובן בענן זה והעלה ואף לדעה הפימןיס ונרא
 נאי! נאסור אפי׳ נובר שחין ביד הס מפלים סהקיס נלפ מיד שנתערבה
 הבר איזא זי כבר ביתו מס פאי בר אמה ומן המרה בסל בריב רק מורבק
מ מיסיס  אן להם ביסיל ספסס חהר״ל א דבר סבמרן מ״כ בניד סס ט
 ובסרט למה מיה מסקס דכל אמר שנתערב יאח״כ טלד הסכק מתי מרש
א יש להתיר לכיס טייס וכל זה בנמצא ט דעוהא ו  הפרמיג בדר ס״ס ט
 ונאבד יךס כשאלו גהמו־ס תק אס -אבד בלא בדקה ולא רא ט מקודם־סס
 רסוהא טי׳ בובריט לה לן(ס״ק קמ״ה) מיש שס מונרי כמה אזוזרס בזה :
/ שכ׳ לדנא שצדן  (קטב) שלא לבדיק כלל פפתיש ומי׳ שיך סיק נ
 לכדק סושפ •ולא כהרמ״א ועי׳ בפויה צנדז צהן ס׳ י״י וכ׳ שכן מהיר לבר
 הקהלה שלו שיסו פהפכין אס הוושס לבדק אס יש ט דמתא מנפרס סייס
 וסי• •טיס סף ס' זה ימטסר מדבריו דהכל סלד במאי המאכל שמלמיסיס
 סהה דאס הלעיטו אתה בדברים סש לכס מקן מון שפורים א ש״ס א שא•
 מיר תבואת פיפ להם מקן תו אף אס הלעיטו בעגילים שאין להם מקן רק
 שהם גחלים טיהר והייט שגדלים כ״כ פו סג׳ עגולים סיזייןס פליפ פסח
 בוס יס נמס ולבדוק מופס אבל אס הלנרסו אתה בעגולים קטנים אן למס
 וא״צ לנמק סושס 5י"ש ופי׳ סג״ש סיק ס״ו וממאי מדברו וגכימ צדן
 לבוזק טופס לכהחלה אס׳ אש הלפיסוקו בטיבולי ניסה הקסרס ודק לערן

 גייסנו

 דרכי
 צוק החוסס סף ס׳ כיה ישצ׳ דחף הרקילץ ואכלין רההלפטה צריכין לימי־
סס ואן בהם עוקן  שלא להלפיס סרס סרס ואף אס ממוצים הס קסרס ו1
 צדך ליזהר להלעיט רק אוו אחו לנו חקא ואף ננהיג צריך לבדק סושס
כ והנזהר מלהל-רס לגמרי אס׳ בכה״ג הע״ב עיי״ש (יעיל ס״ק קציב):  אי
 (כךיז) לדקדק בוההרבה עי׳ סנהז״נ נדיר סחיטה כלל ה׳ בקינון סעי׳ י׳
 יעסרון סיק כ״ז שכתב שצדן רסחפ נמהר מאד להביס ננינא פקיחא על
 תסצית הדס סירדבאוזא מבית השחיטה דאס יירו מסירב בליחה סריחהמןדן
 איסגל״ר דאז הי החייב לכאע לבדק מישס יכן יש ליזהר בסחיטת סורס
 קטרס מלפפים נרי אמן־פלפע״יס ע״י הכיפה אגודל לאח if יוצא מסושס
ן ליחה קשה וגדלה כשעורה ולפעמים מא טפצ מביה״ש ופעמים הסב  מי
 טיכפ יסא ונר המצוי ע״כ צריך ייוינא לבדוק היישט ט קרה ט כזה ומצא
 נקב רסילש טישט מיייש (קלח) נזה פשפ״ו סף ס׳ זה ימטאו מובדי
ס דבר מאכל החי: טישפ ולא נמצא חך סעון ט י׳י״ס אם חאן  דאף דליכא מ
 ט חכם אייימיה מהר מהרגילות צייד לבדק ולרכך מושט נעכר הב׳ אס
 אט רעבלע״ב עיייס ימי׳ בכרס מאחיו פס את ייו ונמ״ז ס״ק יייז פכי
י ממט מאמה ימניר בדא ופלס מ  ואף כסטררין הססן יסר הכל ילא ס
׳ ספלה קריס  המהיי מ jf אס מדין נשאר החהיו נקודה לבנה טריפה והוי ס
mzמחמה מנה כיי״ש ועיי נס׳ ניה י05ק הלק ג׳ במדורי זה: אוי. ד' פ:׳ 
 מהיב מהי־״פ מקידה לבנה האמור בזה טיט ממסור. ליק ביןיס גיפא ה.ראה
 לפירס שהוא מיזמה מכה לאל״כ הלא כל רקוס סורר נראה כפין זהריריח
 לונן יטדף שלא כדן ניייש ועי׳ בס׳ עורה שחר מערכה אה י׳ ס׳ נ׳ שכ׳
 יפשיט מא -דנקידה לבנה מא שחין ודא אט מדק עיי״ש ופשיפ דהייט סכא
 ואן ט חפש נלקה וגידים לברס הבטח דצלקח יגידן לברס סס לעולם
 במראה לק ומא קייס שטלה מממיכ ינדיפה (כמש״ל ס״ק לי) ופי׳ בדעה
 תורה שכ׳ בדברי הנייצ הלל דבס־ק שההא מזרחה מכמש בעור מעבלע״ב
 וגס כהי דלא חקא אס מא נבן דה״ה אס יש החתיי שאר רראת אף שאנס
 שסלים ניישם מימ הכא דפיר א׳ לקר חמור טס ופיי״ש מיש ניד בזה לדנא
׳ מ ׳ב שק היינה, דאס נמצא מס סלי א  וני׳ נשי״ה שנדי ללק ח־רד ס
 מכה כמר הפרטי לאמי מסחה טרדן בםנין מד סמצא נקי נאהי מיןס
 בלי סס נקייה לביה- ובלי סס הרנש באיבע באתי מקים ניייש יפי׳ מזה
׳ ייח ס׳ ק ̂ל ט ׳ קנניו באויטח־ (קלט) הרכה עמ״ז לי  נס׳ וברי ׳יקי ס
 ס״וישכ׳ דיל ובאוזיח פנלפסי אן להי׳ח ליאה סוכס לעצמו יסרח ב״ע
ד דנ ׳ ל״נ יס׳ ל״ה מה שהאריך נ  עיייש יעי׳ נשיית מהי״מ מק יייץ ס
 הפרמיג בזה והעל״ להקל דטל המורה לראה טיפס פל אחא פםומה שלו
׳ פ״ד מיס בדברי הסרמ״ג בזה  עיייש ימי׳ בשרה מהר״י ססמד יל סויד ס
 ומי׳ בס׳ מנחה הזבח בדר מריטת הריאה ככל ליס בוץמן סעי׳ ג' יפפרין
׳ א׳ באיצע הדביר סנתעורי אספוהרלימויה  סס יעי׳ בס׳ עירה שחר פס ס
 לקבל פכר מבדקת מושט וכ׳ ברמות להתיר רק בצריך ליטול מהכםחח יסהסריפית
 מה סייס וגס כ׳ סס ונשים pv נחמטה על בדקת כובע כמן סש סירחא עס״ד
׳ קכ״ז סיקליטי״ש יעי׳ בריק לעיל ס׳ ייה ס״ק כיו(ובובריט שם סיק  הש״ך לקק ס
׳ מ״א שנשאל בבי  קפ״ח)׳(קמ) כי הוא אימ ר דאידייתא עי׳ בשי״ה ש״צ היי״ו ס
 וישמין ואסכיושי בהם שני מירי מראה א׳ ממר שראה בהם נקב דק משלש והל
׳ בהם סס -קב ולקמוא מזסדף יל דלכאיה ה״ו דמה לדאה  אמר שלא ס
׳ ס״י וסעמידן הנהמה בחוקה מהר תם טיפפ סיך לומר י ס׳ ל״ס מ  י
 לא״ל שהואשין הרגיש מתר נמקכ כמן שטמץ לנפוח מישס ונניקו ננסיחה
א חישט לא מד לריאה לערן זה וכוי יהפצה לדנא רכל מה סש  אבל נאמה י
 נשר יסמן במין מאחיה אלי יסדימ אך הכלים שמר מבר עליהם מעל״ע
 יש להסרן טי״ש: (הבא) ימהר הי׳ טיב מסה״ש מ״ם בסס ישונה ממ־״מ
נ  מלובלין והפר ביה אגייס יעי׳ בהסבה מאמה חלק נ׳ על שין ס״ק ל
 שר ראם נראה קצת שיזין על מוסס ונאבד בלא בדקה ל״מ ואס נראה דפוהא
׳ זה של דאף דליכא סס ף ס  גמרה טדא אן להקל פייש יפי' שסיד ס
 רכר מאכל הסב טיפש ילא נמצא אף סמך לי ניס אס חאן ט חשס
 אמימיה מהר מהרגיליח ונאבד ב&א בדיקה אם נראה דמי דעיהא גמירה
׳ דסיסא גמירה אן להחמיר  יש לססריף אף נדפנד אגל א0 נראה שלא ס
 נדעבד ימוירה צריך לידס זה מיש וסייי במיה ממ״י אסאו זיל fm• מף
 סי 1׳ שני והכל מא לסי ראמ נדי המורה ולשם יפשיסא והנא לשאול טלמ
 נאמן לממ־ שלא סהס דסוסא גחלה לס רמס יספפינן מליו טין והיי מבא



 יורה דעה סעיף לג ט הלכות טריפות
{ 1  (קםג) ילסמיו אחנא מלנמק (קטד) ולמקצ נמקוס (י) (קמה) לאיכא (pריפותא (
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 תשובד־
 ניד ונגמר ביטהם להכרח שיניאו לפי הביל לנחק נל היישנדן ואשיי אמן האיחוי!
 סנהנדלו מיהו טה לנדור, משים לא סלוג ימשו זאת על נחינח הדבר ונסון טל אחה
 שבועות ט אם יהי' מיעוט המצוי יצטרט תמיד לבדק הוושט ולאחר שקיימו כל העיר
 התקנה לא נפרס רק איזהייופסין ורא שהוא רק מיעוטא דמיעוטא ובטלו התקנה
 וחזר הדבר ליושנה שלא להצריך בדקה כלל עיי״ש ידע ולא נבל אוודה שאינם נלעסות
 בע״כ נאמר שאיצ לבדק הוושט ט כמעה׳ טסי נאמייס בגלילוהיט שהעיד לסר אשר
 נמצא נאוחוח הרועים ניער שגדל שס מץ פרי טמר גמל כמו אגוז רש לו עיקצין
 חדיס וקסיס והאוחוח אף שמהפפמין מאד מטרור. הניל יאכלץ מעצי־ן בלי מס נסי׳
 ובלי טס הלעפה מ״מ חנ, כמעט נולן ייפק רקב רש בהס הרנה צלקח ט הפוקצין
 של יכד ה-״ל ין־ע את מושט ופשוט הוא ואס יקנה א׳ מאיתור. הללו אשר יודע
 שהלט לרעיה נימיי לאטל כירוה מיל דמ צריך בדקה כי המה יותר ממיעוט המצוי
 טריסוח (קט״) ולהקל פבאה״ס יפח״ש מ׳׳ש לערן מחור. מלפסוח שנאבו מושט
 בלא בדקה ו.נהב״ש ס״ק ט •ו שכ׳ לתיק בזה דאס ילעיסוה במסה בלישה פיפ נה
 קוצ־ס א נהסאח חדודיס אין ליקל כלל ואף הכציס יש לאמר אכל אס הלפיסומ
 בבצק תן שעישין ממנה עיגולים יש להקל ננאנד נלא נדקה עיי״ש(וע״ל סיקק״ה)
 ועיי נדעה מ־ה ס״ק מיז ריש בזה ׳העלה מס אם י־לעיממ בונדס שיש נהס
 מון וש־ולת שיש :הס פוקן אס -אנו מושפ בלא נדקה יש להקל אפי׳ בנאבו
 בסיד אם לא שיש מקנה בפיר לאטד נדפבל א אץ להקל עיייש ועי׳ בת״ז בכ׳
 ראם הלפיסוזו בכטצת שועל אץ שים צד הקנה עיי״ש עיי בנית יצתק בתיקון הבית
 חלק ג׳ אה ה׳ שב׳ דהיה שמלעיפץ בחטאה שקודן קקרי״ן כיון שיש נהס ניכ

 קצה הדוד דט בשכולה שועל יפאר תטאת תלזליס אך אהן פמלניש ן בקוקר̂י
 מטפל יפ להקל בנאנד אכי׳ כלא כפ״מ עיייש ועיי:r״־ שעד צדק חיו/ מ׳ מיה
 בו״ה ועהה שכ׳ ג״כ דאהן שמלעיטין במסי הונר״א שקורץ קוק־י׳ץ אן פוס ייהר
 ננאבד בלא בדקה נלי״ס והייט ג״כ נקאקרי״ן חי לא סטשל כנ יל אך בשויה ממה
 מיס חלק ג׳ חידד ט' יי״ד האריך להשיג על הביר. יצחק מיל והעצה דאן להחסיר
 כשנלעטה נקמךיץ להשייחי לשאר חביאח חדידס פיייש (יפ״ל ס״ק כ״נ) יפי
 בשי״ת צמת צדק התדשית היו״ד מ׳ לה שנשאל בעד ח׳ שהיי אשה אחת שהלנרפ

ק נמיס ולא בדקי מישטין  איזית נעימת קמח שנהייבפו בתטר ואמ״כ רכט א
 ובשלו ה-נם־ ונהערט הכלים סס כליס של נמה שנרם ואש אמד העד בפס זקיט
 הנאן רבן של ישראל בסל התרא זצ״ל שס' לכדו כאלה סו וצוה לפחף כל הכלים
 והשיב ומה שי־אש מ״ל טפר נשס זקי-ז מאן הנ״ל י״ל פט׳ העונדא פס פה״
 ההלעטה בסביאה מוודס לא מתככים ומרה כמ״ש נסנ״ש לאמר הכלים גיכ ומה
 שציה לשריף הנצים אלי הי׳ קיםא פל שלנח אדינ-ץ אמנם לדנא הפלה דא,
 להחמיר כזה כ״כ לענק הכלים יכהנ דאכ ילפיטיהי נהטאח חדודס ננ״ל א נעיםה
 שלא רטל ממנה המנץ והמורסץ אס ני לערן טף הנשר אץ להקל יש לאסיר
 הבשר אט׳ נדעבד אס נא;ד ימושס בלמ יריקה אבל הכליס אן לאסור נאחר
 מפליט ואפ הלעיטוס בנדבה נרטל ממנה הסבי! והמ רסן פלה אפיי טו העיטליס
 גדליס יפ להקל אף צערן גוף הבשר ונראית דגן יפ להקל הס׳ לא ניטל ממנה
 פלה נל שעניפ רטל ממנה המנץ לנד וק אס הלעיטו נקאיסאסלעיס
 א בדחן שר\ח טר״ז אן להחמיר בדעכד כרקיס הפ״ר כפנאבד אמנס כיז
 מא מלא ננוק סופם נפוגג אבל אס לא נמץמ במזיד א אם הלסימהי
 נעיסה סלא רסל מסנה המבי, מ״ל יש להחמיר כנ״ני אבל אס רטל ממנה
 המנץ יס להקל יהכל לס ראה עיר המירה אך בנל ענץ ראי לקנמ אזה
 קנס ילמרן אנמי מהר שאמר שלא דע שצריך לבדק סיבס אף דבנ״מ מחפריק
 יאמדק אמר מהר מזיו סא מ״מ נזה אץ להמיר ויש למט כשיע ספס״ו
 לדנא עיייש נארינוס יני' נשי״ה מתנה סיס ח״נ היי״ו ס׳ מ*ו ינחצק ג'
 שס שהניא רנהנ המודם לאס ארס פאלה נזה שנאנו סישפ קודם הבדקה
 מאלץ להאסה אס לא ראתה אזה דסוסא א צלקת א שחץ ואס אסרה שהיי
 שס דעיהא ססריפיס ואס לא ראתה מכשירין פיי״ש (ואס רא אזה דסיתא
 טושס וקודם שהביא נמסרה לשתיל נאבד עיי נדבדט (לסל נרק קס״א) סס
 שהבאי שס מה»' האזרזרם בזה) (קסה) דאיכא ריעותא ענאה״ס
 ופפת״ש ייש מהפנים מאירית דנהגז נהס״ז דאף אס שלשה הריעיהא גס במי
י וסי׳ נסית שבמף הס׳ משנת ר׳ מקיבא  מזיצון מ״מ נל שאט מעבלפינ מ

 שהביא

 דרכי
 נויענו אס לא בדקי מישט יש סליק לאם הלעיסימ בעיסה בלוסה סש נה קוציס
 א לא יאק הטהגיס להמריד. בהטאית מזרים ימנה נפעם א נחזקח טד יאין
' שכ׳ ואפיאס הלעיטיה נעגילי 1 i f ממין לבדק מסיים המה נרי״ש יעי׳ נמ״ז סיק 
 קסת אס״ה צריך נדקה עיייש ומיי נס׳ אשנ אברהם(ממאן ר׳ אברהס בריוא ז״ל)
ק שמלעיטין באתן תתיסת  במלין נתידפי הכישקיס ט׳ י״פ את ב' שבי וגס א
 מעיפה בנת״נשה כתטר ימי לתניאה שיש לה קין עיייש יעי׳ בשו״ת צמת צדק החדשות
 חמ״ד ט׳ ליה מה שהא־ין נדנד האחיירס הנ״ל יכ׳ דמ״ש היז״ז דכשהלניטי בעגיל,
 הקמח צריך בדיקה חף ס*י שמייד בעגולים גדילים מ״מ מדבד הביסקיס נראה דש
 1התמיר ליצרך בדקה אף נשהלעיםו נעגוציס קטרס פאן להס עיקן אס הלעיסו

ס אס י1עיסו נטטליס קס ים אחד החד אץ ציץ בדקה אך ; ה בנ׳׳א א  מנ
 מדברי הדרך י־דס נכים סעי' ס׳ משמע ואף אס הלעיטו א׳ א׳ צריך בדקה
 ולפסק הנכה טיס דחף אס ילעיטו בעגולים קטנים שאנס נאפים ואס הס נאטם
 סריס אתם במים יגתיככי נפעה הלסטה יהלעיסי אתה בנחה אחה אחה לנד
 אסיה י״ל וצריך נכ־יק המשס לכתתלס יצל״ג אר-ס כל שהלנרטי בדרך אזר

 טדאי צריך לנמק מושט מד/ח עי״ש נאריטת
 ודע כי סיעתי דבר. דנים בכמה מקומות אור מקלס יגיד להס שא״צ לבדק מושט
 יק נאה, יליפיח במלעיסץ במזק יד שסחבין להם המאכל באצבע לתוך בית
ק המפסמן נדרך הק' דיייט שסתמן את ס מניף חירקץ להם  הבלילה חבל א
 החביאה להיך מדך יההניאה טפל מאליי לתיך ניח הנליעה לי מונה נאצנט נזה
 א״צ בדקה מישע ואכלי! ממט משופיי פונד ואן שולטן המשט להמירה «ה דעי
ק א  it פץ שלא כדין ט כנר כתנתי(לעיל ס״ק קל/) מחשי׳ צמח צדק דאף נ
 פמכסנרן כדרך יקל מזכר פנית בס ריעיהא למפה מניר. הפסטה וצריך מדנא
 לנ־יק מישש כמי נאי ביינפמץ נמזק ד יאן ידליק נירהס רק לענק זה מולק של צד
 הראש ונמש״ל ימביאר שס דאסי׳זרקי לתיך סי עגילי ניסה שאץ תשש סשיס פוקן
 יפיה צדך לבדוק יוישפ נל רה שלמסה מביהיס וק נראה מלשץ המביש טף ס״ק ס״י
 ככ׳ רכל שאינטן אתם נע״כ אן לא בקיאי, להבתץ נץ ה1עטה להלעפה עי״ש יהא
 סשיט מא דנם זאת ההלעטה הקלה הנ״ל מא בע״כ של הבע״ת ואן לט לי־קל נזה כלל
 יק שמעתי נבדלי ימירס פצפקי ככריכיא מל אתן מיקילץ בזה סב מצאתי נסית
׳ רמ״י יבס״ח אבר צדק חלק א״ת ס׳ לנ ששניהם כ׳ ק  פמ־״ס סק חלק א״ח ס
 נהמלפ ואן אתן הממתין:ז״ך השלכה להון פי מנימת מיר קסטות א מיני הטאה
 צריך לנמק מושט:ריס ילפ״ז ממילא פשיט מא דג־ איק מזהרים שלת לאסל מאחות
 יססומות(ננ״ל ס״ק קל״א) יפ לסם לזהר אף מאוזות הללו ח״נ. ומר כמזטר ט
 :מפה׳ שבעיה יר סשסה המספתת בכמה נע״נ שהמשרתים ואנשי נימ מקילין לעצמם
 וממלאס ס העופות תטאה ואכלץ אתן מספרי שופרי יהנע״ב אט שס על לט ט
 arz רעות עישץ שמכסלץ להבע״כ שאט אכל מכשר עוס׳י. מטעמים אפיי עיי
 בדקה(ינסרט שאנס מביאים כלל מושט לפני המורה לנמק) ויותר מזה נמה פעופץ
ס לסרנניליס שקמץ קאפהענע׳ר ועוףאנדייק מבר הבאתי לטיל(מףסיק נ  ק
 קל״א) נשס סצל׳׳ח בודשיסי דבשאר מימה יין מאומה אן סס צד להקל ולנהוג סהר
ר ל ימיר לביב סל ככה ליסי המכשיל מביתי (קמג) ולסםיך  מינ סרא את ת
 אריבא. פנאה״ס ופירש ועיי נס׳ זכוץ יהווא סמנה הנה״צ מ' מאר איש ז״ל שכ'
 שמא הצריך לכחק מישס נס מהאיוזית שאנס מטטמית יאמי אס ט מצד הדן א״ל
 לנמק מישש סאימ שאנס מפיטמיה מיני ראחר ט ממשמשץ נהס למה לא ינוקו
נ פי?! יעי׳ מזה בשייר. מרן דבד מיס ת״ב חיי׳׳ד ס׳ ליס שנשאל  אתם מהמה מ
 בניר א' שטהנץ מפולס לאכול האחות שאנס מטטמיח בלא בדקה מישס כלל עיר
 ממיס קממייש ופהה קס רב א׳ והורה מברקו גס מופטין פל האוזות שאנס
 סססמוס ולא יאנלי מס איזא נלי נדקר. מופס ט ארפ פנוקו אזה ייפסין ממיזיח
 שאנס סמנומוס ונסרמ נבדקת סיפט יהפינ ומה פהחנור הרב לבדוק נם האנס
 מסוממים לא שמעט מפולס ינכל תפיצית ישראל מכלים אתן נלי נדקה אס לא שמא
 ידוע שמא שכיח שס נמקים ההיא שיהא ריעיהית נהייפט שלים יהיח מיפים המצוי
 סמי אף אחןשאנס מסישמי׳ נקיני מישס אבל בלא״ה אן להחמיר כלל יכי פנקהנמ
 ק״ק צאנו אכלים פפילס רק האיזיח באנס מסיסמץ ואין טוקץ מספ כלל $• פטם
 א'יצא קול פהסרלים מלס מפטירס יאוזוח יש חשש על מושם חבל לא הי'הובר
 ימס נביחי וגס לא הי׳ סס היכר משסימה כאשר יאמרו הנקיאס פל כל ה משב
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 1ותחי תשיבח
ז אין #  והוא ו״ל מיג והעצה 067 כפאס מדדים ספולופ לא Un דפמזא ©SS מ
 צהיזמיל יק נהנו כל נפצי הולאה ma אנן אם שלפ הציןפא ג0 נקצפ פיי «*ו
 מי שאץ לנו ניק* לםמון נהפ״פ אימי צר! הלםהפ מלו ואין נידינו צ8מ0
 פיפ ומיין נתשינפ אא״ו פנים מאילים חלק ל שי׳ •"ג שנגונ ל«״ז• ספ״ז ממןצ
ם פצ ה אפ נמצא קימי זס p פמ קמי  אפיי אם 5צפה המגה נפול המיצון א״נ ל
 הע., לכשל לול* צאינלע האי ליל מאם שלפה המכה גסננזלהייצון לאפלינן 0יני
 דפ1 פה פצפה וסינא ללא שלפה צאמחוקינן ו׳פופא וליו מ8 שנהנו צה«לי7 ספוליי
 היא פלמא נכד מלאי לפי יפמ מאוטם פלאיפי נמשונמ מים המי שספמילז מאל
 והסנימו להכשיל היכא שניקנ פול א׳ ולא שלם ה*לי נפול הנ׳ נלל ואם שלפ נפול
 היזיצין היי מפדפין לגן היו מנןלפין אנל ל* פה פטהנץ ננל גליצתינו נלפפ «ר!

ע  א״נ צמה לנו ציקצף לניץ שאט cftc לפול הניצין פנס ואין גיל מנפץ לי נ
 והמלים האלה נאמיו ונש-ו שש נסיו פי׳ ק*נ פ״ש ומיץ נספל «וס הנילז מהגאון
 מהר״ל אנליס פיקניין ו״י סי ייא נרה פול לייפ׳ שכפנ לס לספק אס נ*ו«פ
* ז נרפ יצ״פ נ מ •לי ולהקל או נימא מי  mates נמצא למותא נפול הייצון של ושפ תה נא ת-זדת שזאפה תופשה נילה נצואל מפא 0צפ.יז אי נא-ל ג״נ יזה הו• נ
6 י a לאו לנפפונפ « n f t נדני יפפ וייז «שו« שני״י יינ שי׳ >m •ת נפ-ין וה והמלה הלנה ח״יש א ה I מלק א׳ םי א׳ . t o m m r S m i Z 
« לנר• «ד! כשת• •לים (כפת *ן תשימו ס־י״א ירא צפני ויש נפיץ ט מיומה לנפמ״א מ״נ הליל מנואל למללנה לפסו נמי׳׳ז) אץ לנדו מוכמים כל-  £א >m א׳ לו

jLVrj?^j*&^2^ 5? י*ז ל־י ;י־־י־י •י־ M< ״י׳ 
 ינפן מפס לפנמ להמלןלץ ללא <
ם נתלפא קצפ משא״נ י ד  המשך מ

 ילהעצימ קלים פ*ש [יעיז נמשינפ י

 מור חימב
-מזק כלל ממקל מעיז ספהידס אלא יש לפסק כמין מואגד לאילו לא נמצא
 לךל אזלו מנפים פריפה כמןן חסנ מ ונחנ «*ו נשה הלח לאימי כצפטה
ו יניונ שיש •דם ומל פ לממנן של ישראל לכל מה י  נפימת לגמי׳ ימלק פלץ מ
 שנראה שאין ט מל• אין מ תשש יחלילה צימר שכולם נכשלים נ*מר יאיייתא
 פימ to ירא שמיס מייד לני נימ שילנרפ• יפיפייו ננחת ינונדס >ן1.יס
 פלא •ט* צשוס ספק וטיפונת מהר״מ תלינלק סי׳ נ״א נתנ נציניר שפשי תקנה
 לבדוק טישסית יאיינ *רע שהפליט הראשים ילא נלקן הוושפויו והנשי נליפני

 דש לנסת לרן ננרנה קילס נדקח היישס לסממ! ארינא שיא ט ס׳ א אייויא
 שמלעיםץ מלגילי עיסה פמינשין נתפר ישנת היא לימצא טשפ נמי שיין יניםת

- שדיס אס לא נמצא נמיר סייצין דפיתא יש להכשיר פיית מהינ לף פ״יז  פ
 יתשינת נייפ ט׳ ס׳ וציצ ט׳ י״ו יחים השי סיח יתשינת שיי שאלה מיפ

 ט׳ לע״י נשפל אפאלמ נמשה שמוני נידיא צינפיל נוה וכן לאה נוהגים נפצי הולאה לפלילים הפולייו ואם נמ רקנ הפנימי יפצ״פ ממילים ו* ניקנ
 מנימי מעצ״פ אושלץ פ״ש ימין נש־ מן יי\לה מי׳ש נזה) אמט נ״ל שמצא שפיה מ*נה נהנקנ ולפייפ הלנ השואל מצא p במס וכמה ונם היה קשה מאול לה*א ?*"י

י לקמן טמן מ פ  wwra מהלם זיםקינל סי ל׳ יהי ה׳ יניפ הנייפ ס״ק שלפני זה נשם מנ״י ממצא נוצות נו׳ >ר׳ נזה נפשונפ אמףפ שמואל 0" רנ וטיןמה *
rebi מ מהל׳׳ל -יסן *כנ׳שףלק פליי ימק י שהניא נ  fS, m « *רש פיל נשם taw מהלם לובלין בצמד שפשו מזנה ט׳ פיין משונפ מהלם זישק׳ ד ני׳ -
ל אם צא נהפי׳מ ינמנ לאן מהלם צינלץ ל6 סמן להמיי אצא  פנ^צאשור «נ^ל הופזנצא נליקה יגן *< נא ממול ינפrt 1 הושפ קולס נליקנוי יזי״ילו כשהיא ת

 תשובה
 מארות ואי[ ממכין מל הטרו ביס כלל p ימנהגיט לססייף כל ממלא עד
b א ליך מעבנליב אשי׳ לס שמה המכה במלון ל נרי״ש וכ״כ p  הפנימי 3
 בס׳ אשל אברהם (ממאן מ׳ אברהש מזדא זיל) במדושי הממןס מ׳ י״ט
 אה ב׳ p מא דרס למרות באמת מלעשות ואס השמי יקב מפבלש״ב
 לן< שאין חאן בסצין סס דעיהא מא מטריף דסישיק שמא גס הסלון ס'
 יקב ונתרפא ואן להקל בזה מסס דתסנ מקב ט״י סלי טין מראה נכל
 חאה שאף מלססית באקן חתיסח שנתיבס במור ימי לקק פיייפ ולכ
 בשרת שפרי צדק סייד ס' מיג שק סא בקבלה ממיס זיל פיש יק טסנץ

̂טש והסגיטת •  בשה ff מונקי
' ראתן שמטאן לשר x f 5 ועי׳ בשו״ת ריביא (מהרב מסאקש) סף ס׳ 
י מזיצומ לא שסר מבד מבי סמנים א׳ שצדן  המייה ויפסין שנקלף ס
ס רברס  לראת אס לא שלט מזלי ביזיצמס ופת־ וסי מיי״ש יק שמעתי שיש «
 במדינה זו שהנהיגו ק בקהילתם להביא לפניהם טופס סרס נסשס ממט סור
 הסלון והס טדקס שניהם אמנם יפיץ נמית שפרי צוק שס של סש *
י סס<ן ס זיל שהנהיג שאן משניסן מל מ  נעלה אש מפי איש ממאן מי
יה ואן נתקין רק הפרסי לבי ואס נמצא בפרסי  כלל p שקולטן הפורות מנ
4 סס מךה למה  אזה דעותא גוררי! בסכין עד ממצא סיוסו שלם רסס נ
 ובלי סס כרגש באצבמ באס סיןם אזה הרגשה כל וט וא מכשירין אבל
 אס שאד שס אזה דעיהא א נקימ לבנה א אזה הרגש באצבמ באחו מקים
 אף שיסל לטיס שבססצין אץ ט סס דסיסא אפיה מסריסס יק מעץ

 בכהיקהיל והשכיבוס:
ft ק  םעיח י(מטו) גשרי תושט סהקגה ונתדלדלו פי' שרי מאר י
 מה שהאדין נערן יה וסמלה וכל שנהדלולו סמי שניהם •לד
מ א אפילו ס׳ א׳ נקלף ממטח מד חבו אסרה ואס יש  מהצואר א ח
 לצרף המרנן לחבא מי שפיקא ידנא א מצטרף * לא (וניל מ׳ כיד
 סעי׳ ניז). (סבז) ינהדלדלי פי׳ פרי מאר שס של ולא סקר דלדל וקמל
 אלא נסקולול וגהקלף ס׳ מס׳ א שניהם מ*אר ונם ton ואמדיק וקא

 דדבי
 שהניא אזה יזמי נמי״ני של היכה שהי׳ לו עס מאן בעל סרס מסריה בטח
 ה מה סמא ו׳ל הרבה להשיב על לבד הפמיא פבהס׳ זי ומה פהפמיא זיל
 הסב לו להצדק את ונדי עיי׳£ בא־יסה ופי׳ נס׳ ומה סויה סיק ניא
 ;מוסב הדטר נענץ זה וכ׳ שס וכמי הרפה הגנא לדינא כך דאס יש בפנימי
 שחין אס בסצון נא שלס השסן אף שיש ט שיטי מראה א לובן אס׳ מעבלפיב
 יפ להקל בהפ״מ ואס לא שלט המראה בחיצון מעבלעיב והמראה טק יזא יק
 בצד מן פבסצץ לבד וצד פניני שכיזיצון אץ ט סטי כלל ס לקל גס בלא
 מימ וכן אס אן שי-וי המיאה א הלוק שבסצץ כננד השחין פנכרמי ממש
P יש להקל ואס הפקוס פיש ט לוק א סטי מרל^ משונה במפספו פהיא 
 א קפה •ותר משאר מושט וניסו שמא מיי מכה אמר בכל נווט וכן אפ
 הפחץ במימי מסלפ מפבלפיב רפ גידן וצלקפ בסצון סריפה אס׳ זה פלא
/ בסצון אס מא זה פלא מגד  מגד זה ומי עכ״פ ספק סריפה ואס רק ק
 זה יש להקל ואס יש פסן בפרסי בצד פרס ומגד בצד מצין שבסנימי יש ק״י
 אף שאץ דפוהא בסצון אס מא באוווס מלעטוה גס להטהנץ כהש״ז נחשט
 כלקיתא ימחסח מלי יש לאסיר דהק״ד מטח שנעשה עי קון ובהפימלהטהגץ
 כמדי יש להקל אבל להטהנץ ראם רקב פרמי מענלע״ב אסרץ הינ כזה יש
 לאסר יאש נמצא ממרת וס בין העוחה ולאחר mx שא־ בפרסי נקידה
 לבנה בצו סצין שבסרמי יש להקל בספימ ואס נשאר כגח בסניפי ליבן משונה
 מפאר וגינר שמא מיופת סכה דט נ״כ כמשיצ ואס החיצון פלס רפה
 להטהגץ כהס״ו יש להקל ולהמחמיריס אמר ואפ נמצא בחיצון צרורות ופ ימיר
 המימי פלס יש להקל ואס שלפ הססן בריב הפנימי מגיבצע״נ אף סעורמזי^ן
 פלס יפה אס החב מא במקום א ס לאמי־ ואס אט במקיס א רפ פלס
 בירהס אס׳ אן נין נקנ לנקב כמלא קב אן השלם מצטרף למג וסיס פת־
 כמה דרס מזס באריכות ימי׳ בשי׳ת סהריי אסאו חמיו ס' מיג שמ«
 ממה פסנדס מסריסים בנמצא דפוסא בסיסי מפנלפינ גס בסן דסזיא
 בהיצון והכל מא לס סמנה ולס ראס סיני הפומ עיי״ש יעי׳ מזה בשית
' ולא נהנו לסקל בועת הסיס x עסית מסמים סו״ו סי׳ ג׳ באמצפ מושיבה 



 באר חנולה יורה דעה סעיף לג י יא הלכות טריפות

 יגנו (קנא) נקב טפולש (קגב) ממןהו [קנב] מדיפה
 תשובו!

 סי כיד נגע יהפיקי נמהלס לובלין וגירה אץ לזוז ואמגפ פהרמ״צ לא מ״ד
 אצא נאנ ל נלא מיקה אנל נשהיה ט דפופא ושונ נאנד נלא נדקה יש לאשול פש״ן
 סימן ירא פיק A פנ״ל] יפיץ נתפונפ 1רי פניאה סימן נו״ו נצנול set סיג וניר
 פלא צהלפיפ אוו*0 נהסננמז הקהל ונצילון אנ״ל והוכרז זאמ נקנצה ואיי: פנל אפל
 מאנשי הפיל פל הקנלה יהלפימ איוזונז שלו והפלה ליש ^1אסול אמזפ להמפפם ולניפו
 אנל לאיורם מופליפ מאחל שהוא נפל הניפ שפיט לניל לפלויו נפפימיז אווזות למוכרן
 לאמליפ לי לצו שנקנסט שלא יאנל מהם הוא וניפו אמנם אפ מקרנה כאלה נמפפה

 למנול למיולים אז יש לאמליס לץ מי שנמנשל נשנילם ניפ

 תשובה
 עד סקס שסן הנק: פוסל יש להקל ואס אימ מסין במי מנד מקיס מיל
 אץ להכסר סכא פאץ לפנימ סוסס והופק לבדוק אולי נכנס הקץ דרך הזפק
0 ועי׳ מק*ס סף  במקיס פהנקב ששל ט ובהפ״ס יפ להק! אף בכהיג ס
פ דהמניש דפליג על הדמיא בס׳  ס״ק מייד שהניח זה בצ״מ דלכארה זה ד
 נ״א בנמצא נקב במור ובפר לחלל ס׳ מלי ס׳ קץ דסשק שס החב״ש דאסר
 מקב שמביוץ מסתמא 3>ך! ויזיישיק לנקיבר. אבדם הפנימייה עיי הקיץ וכ׳
 ראלי פאי הכא שהיה מסץ רק נגד החתית הזפק ומשס לא יוכל הץץ
 לנטות לצדדים ט הסקיס צר והניח ב5״מ סיייס (קנב) כמשהו פד״ק
 סק*ז סכי דאש נמצא טס וט חטאה מחובר בהיהיוה הופק בסקיס סאן
 הנק: פוסל ורכר שמכאן טלד הטס יס צהכסי ואס סא ספק אס מקיס
 החיטר סא עד גט של זפק א נגד הימיוהו ט״ל ספימ) דסדיתא וריפוסא
 מחייס ואסר מיי׳£ וגס כ״ש ראפ לא סה מסבר כלל להיפק א יש סיס
 להחמיר שמא מגנו ושמא מטופס וכ״ז נץ אס נאגד וימו וזפק בלי כדקה
א  וגץ חס נבדקו טושט והזפק ונמצא לעירט שהס שלימים נכהיג אסר מ
 בעלצ רקב במקם א׳ מהיופס א מהזפין י״היפא א שטקנ מדין א׳ מסס
 נמשהי יא״א נקיאן לידע סכא סא יידיסיק להיופט א לגני פל זפק משים
oh דרוב נבלפיס דרך סושפ •עיי׳ע ומי׳ נמק״מ ס״ק מ״ד שכ׳ דלדעהו נראה 
 נבדק טיפס יגגי של זפק יטה פלס רק תחתיוהו של זפק מקיס שאץ הנקב
 מסל ט לא נבדק א הס בדקו ההניאה סבסך הכיס יראי פהיה מלא גרפיק
 גמלים פל קסרוח מיין קאקרי״ן יפ להכפד בשננהד״ח יסס״מ ד״ל וקסרוח
ה רחב דבקיאן אף אק :בדקה דבכה״ג סץ־ שסר לומר דא  כזה סי קנ
 ס״ד שסה טםם א בגגו של זפק אזה נקב פ״י ההםאה סה צ״ל נקב גמל
 כס גודל הקוקרי׳ץ והיה מינכר לט ומדלא נמצא שס חשס מעין נקב ש״מ
 שבתיותיות הזפק סה הנקב במקיס שלא בדקט וגס להכריא לא סיסק בהס׳׳מ
 ישטה הדיוק בנקב נמל כקסניות סכא סבי$ כל סושס טס גגו של וסק
 להתיר בהפ״מ ישעהד״יז בזה אמנם אס :מץ גס סיוטים הזפק וראו פסה
 שלס א אסר כמיש הוע״ק דבס״כ לא בדקנו יפה א סמא הבריא יגס אן
 לחלוח רמץ הקנה בא החטאה טון ורוב הנבלנרס הם ורך סישט ומלש שאן
 לתלות שכא התבואה דרך אזה נקב שבמפן מיייע וני׳ עוד נד״ק שס סכי
 מוו בזה ואפ נמצא נקב בתחתיות הזפק א אס׳ לא נבדק סושפ כלל חולי
 בדרך אתו נקב יצא התבואה וכשר פיייש ועיי בנהיק סק״ה ובמקימ שס מיש
 נזה יסף ובדי מא שעפ/ היינה אום שהביא בשס הסר״־! דבנקב שבהחתיומ
ף אס נמצא גרעין הביאה נחלל א״א לימד  הזפק לא ייכנ המאכל לירד לחלל מי
 פ:א מנקב סבהחסית הוסק ומסס ירו לחלל מפינא בנ״ד אן להקל אפי׳
ט וגג הזפק ונמצא נקב בחחמיהי אאיכ נמצא ס  בגרמי, גחלכקערוח וננוק מ
ג מ״ש י  ההביאה אצל המסה הזפק וכממה עיי׳£ ועי׳ בועת מרס ס״ק ס׳ ו
ד עה׳׳ק נזה יעי׳ מיו נו״קסק״ח ffn למנץ אס «צא מכה פי^מה דנ  נ
 ^ סמף ישרשה דטק לזפק ינפתת ינמצא טעות וכוי פיי״ש ועי׳ נשרת
׳ ד׳ שפאל בחרטנלה שנמצא מאכל נץ עור לבשר הביילייג  קנאה מפריס ס
 והיה רסק מהציאר נערך שלס מארך ההמגולח וסרכא יוצא מן המאכל פד
 זפק והסד הסרכא מן הזכק ונשאר הזפק שלס וטושס לא נראה סס ריעוהא
 והסב ראן להחמיר דבכה״ג טדא הליק סבא מן הזמן במקום דכפר ט נקב
׳ ראי למצוא במ?ס הצואר ומתמצא על ׳ מן סומו א מגג הזפק ס  דאס מ
 דוכן הניילי״ג אליק נהר קיינא והולין שבא מן מסק עיי״ש ועי׳ בדפח סרה
 סף ס'ק סיא שהניא וכ׳ דאס׳ לא מ׳ נמצא סרכא על הזפק יש להקל נזה
 והא בשאר חבדס קיי׳׳ל דהסרכא לא מטלה ולא מורד עיי?£. [קנב] טריפה

 עי׳ נס׳ צמח צוק החוש נפסקים נמהמרא קרא לס׳ ל״ג הבר סף סעי׳ ג׳
 פכי פצ״ע אס זה נידון טיפס דהר ספק נבילה ספק פריפה (מיל ס״ק כ״נ)

ב ק נ : יא(קמט) זפק (קנ) ש ה פ ר  ™£2?£ (קמח) ט
 וסי ee ין יי

 מתחי
 ננ* סולק משפ לכלאו הכי איכא נמה מעמיס לחלק נין פורק הישס לישמ עצמי פ*ש
 ומיין נפשונם cntb tn פי״ל סמן ר והנאתי לנליו נקצרה לפיל סימן ל״א מנואל
 פס שיש להכשיל נלפש מהל״יי לונלץ ללא למי למטש הריאה להסם מיפופ המצוי הוא
 שיהיה מיפה ולאי מפא״כ הנא אפינ לפניי! •פיה* לקיסא טושפ מ״מ אינו מצוי
 שיהיה פלפה לווקא ללפפגדפ אין הנקנ * הלקומא לק כפנימי והיויצון שלם פ״ש
מ כפנ נתשונת >ft< •ניס מאילום יו״א סי א׳ ונח״נ סי לךנ  ג*לן ונמלה נ
 לאן אם ל* פב»לה שיש צקוסא נפול המימי או יל« להם ננילול שלא ויה נקנ
 ימלפ יצא למיין לל*פ אפל ק*ל ינאנל הושפ ליש למיל ניש [וממומן מ״ס
 דרכי
י מ סקס שנתדלדלו ממנו אפי׳ כחום השערה אבל כל מ א  אס לא נשמר דטק נ
 שעידט מסרך לא סי דלמל ינס המרק כל מיו ומה ממנר עס הלס אס׳
׳ כ״ו סיק כיה (קמח) טריפה סי׳  משהי בשרה גד׳ע יעמניש לעיל ס
או מה  נמהה אשל אברהס פבש״נג הקטנים שהביא סהס׳ טווה נימסף ו
 מכה בהצואר לססלה ספקס פחיסה אס בדק מיכה עיי גדרה ורא שלא
 שלט טיפפ פצמו אפ״ה אסר דהוי כמו נדלדלו הס׳ טץ שרמוק ונמס שס
׳ זה ונהשו׳ ן סהרש״ק זיל מביאו על הסרמיג ריש ס א  טיייש ועי׳ נהגסה מ
׳ ו׳ שהביא ובד האשל אברהם מ״ל וויוה דנריו וכ׳  מסו׳׳ו שלו סרינא ס
 סם לההיר בזה ולא סיך לומר בוה ימי מיסל ינילדל עיייש באדמה יעי׳
׳ ע״ג במיה מנן המתיר מיש פ״ו  נשו״ח ביה שלמה חלק. אק העזר ס
ן סהרשיק בזה יהרס בצ if עי״ש וסי׳ נוסת הורה סק״ה שהסג ג״כ א  מ
ן סהרשיק זיל מ״ל יהניא ראיה פהובר סשיס יבייר כובד העדיח א  סל דברי מ
 ניסקז להטריף נזה וכהי דנכהיג מי טריפה ווא מיי׳ע וסי׳ במס׳ ירושלים
ק אחר ננהסה שהיה לה סכה מלאה מ  שהעסק פס׳ עדיה ניהוסף מ״ל נ
 דס ומונלא טישס סביק לססלה סמק ס שיוטה דביקה טיפס עד שעיר המכה
 ומוי מישש א׳ היה וגמלה כמו ב׳ אגרופוה ומסיק שאס הבשר שסביב מושט
 בריא אפי׳ רק כעיני דנר אף דננתמשמס אן אט בקיאס אפיה כשר ואס
 המכה סהה רק טעא ילא רמץב ימםמיס כשר אס׳ אס בל בשר פםניב
 מושט מלא מטפא ןדסן כיסצה בפאר אברים) ומכך אלי מי מטיל ימ״ל
 מעקרו מ נדלדלו הס׳ ימסק לאס הס מרס אמקיס בלס התחמן אן לספ

/ והביא נס בי״ת סס (ומיל ס״ק טי) ־  לטיקיר טמטם לל פכי
ט של זפק  סעיף יא (קמט) זפק שגיקב. כ׳ במיז ס״ק י״ב חיל ודע מ
 רדון סופט ואץ שס אלא עור א׳ והוא לק מבסן ואס נתחי קוץ
 בפרס בקצת ע בז י״ל סצריך בדקה אס לא נתפלפ וכשר בהסימ אבל לד/א
 הרת בצ״מ אס מיהר אפי׳ בהפ״מ דיל דבזה לא מהר-בדקה דסישיק שמא
 הבריא עיייש (ותמהר על הרב מק״מ ס׳ק מיג ידעה סרה ס׳ק נ if פהעהיקי
 החלת דברי הפימ״ג של שמותי בהסימ עיי בדקה מיל ולא העתיקו סף
 דברמ שהניח זה נציע לד,א) ועי׳ בשוימ ס״מ קמא ת״ב סי׳ כיא מ״ש
 נעיבדא פבא לפניו שבשלו תרנגולת ובשלה אכילה מצא היטק בזפק בחנ דק
 מוי ממס הסב וטה הערוגות גדול ואסר הכל עיי״פ ועיי בדעה הורה שס
 שהביא יכי ואפי׳ אס נמצת המחט התונ נה לאג־ ניפול ואט רכר מאיזה
 מקים ניהיפק מה המחט החוכ אץ להקל כצל אס׳ נהפ״מ מיי״פ "(קנ) שניקב

 נו׳ בסויה במי סי(סהכנה״ג) pa הדעה סי׳ ק״פ פ:א מטפה לדו נז&ק
 סל סיף פנסצא במט סלדה א׳ קנינה סמנה והסריף מכמה מעמיס עיי״פ
׳ ב׳ סף אה י״ח ובס׳ קל בן לי בספחחוה הכנה״נ ס ס י ך מ סי  מי׳ נ
 פהביא דבריו לוינא אמנם הספ ץ בגוף ההשו׳ שס יראה שכל דבריו המוס ן
ס מסס מססק כדי לחמר כאפר יראה כל מעיין פס וצ״ע וסי׳  מאד ואן ס
ס סיס (למאן מ״ס סיס פלאגי 1״ל) מערכה אח ס׳ טריפה בלה  בס׳ ג
 זפק פכי שהיה עובדא לפרו שנמצא נופק דנר והב והספיר במיטות מכין
 לס במיונו שנמצא סמן ואט הסב ט וקיי״ל להכסד מיי״פ (כ^א) נקב
׳ ד׳ מ״ש בטוף שזרק לה הנן נמיןס  טפילש פי׳ בס׳ נימ מד סויד ס
 י״פק ירו לה משם דם התה וסחה יאמ׳׳כ רנדלה ביציס וכ׳ ונרהה לרכשד
 ניטעם ס״ס שכק אס רקב הזפק דלמא לא רק: הזמן רק העור לבמ ימפס
 מה מרו הרס יאפיל שניקב הופק דלמאלא רקב גגו אלא נמסה ממ.ו במקום
 שאם רקב שס בשר סייס יהביא בממויק ברכה פס בקצרה יעי׳ בעקרי הד״ם
 פס אה כ׳ מ׳£ ע׳׳ו הביו מה וכ׳ ובשהה יניח א הטינה ביציס יש להקל
ן רק שהססק אס היה מקב במקיס נט ס למטה מ  אך אס ימס שניקב ס
 פיייש ועי׳ ד jf מןיח שני משנמצא נקב נעור סצון יעוף עד ימפק ומסין



 יורה דעה סעיף לג יא הלטת טריפות קלא 1*יי״ייי־
 (קני־) העוף צואת (קנה) ״אבל (קנו) שאר 9 עשמ שם

 שניקב
 תשובה

 ס״ק מ״ה שהביא דבריו 0ה והריו בצ״פ פי״ש שוב ראיתי בס׳ פד ען
 ידעת נת״י נזף סי' מיס שכ׳ להשיג בזה על הפרמ״נ והעיה מס לרקם
 חה שבץ הוושט לקורקב! אך שאן לו רק עור א׳ יש להתמיד ססכק ולאבזר
 ברקב זה העור אשי׳ שגא בשילוש מענלע״ב והביא רא׳ לדנרמ נאריטת
 (ועי׳ בדבריטלהלן ס״ק קס״!) (קנה) אבל שאר הזפק שניקב עי׳ ננ-חד
 יצתק את ז׳ ערן זפק שכ' והמנהג נלפת ושכן מא בקמה מכמה חכמיס
 דשם שאס רקב שאר הזפק בנקב שיש ט חסרון דט כרסל הזפק דפריפה
 עי״פ אבל בפרי הואר ס״ק י״ח כ׳ דאפי׳ נחסר קצת מהזפק מי ג״כ בכלל
 רקב וספר טי״ש ופי׳ בס׳ צמח צדק החוש נפסקים במהד׳׳ק הפר לטי ל״ג
 סעי׳ 1*א סק״ב שכ׳ דדוקא במזשר מקצהו כשר אבל במפר רוט דט כרטל
 טלו ופריסה עי״ש ועי׳ בסי וטח מרה ס״ק נ״ד מיש בזה וכי רכל זמן שלא
 רפל פד מחצה פל זפק לא מי בכלל רסל רק בכלל רקב אבל בחסר חציו
 אפי׳ חץ ממקוס משאר סיעטר המאכל י׳׳ל שדיט ברטנ וטריפה ואס חסר
 בפחוח מחציו מלבד המקס מעטר ט המאכל דט כניקכ וכשר וכ׳ שס עובדא
 שבא לידו בעוף שנשט כלב כנגד הזק ולא בדקומ ואחר ב' שבועות נשחט
 העוף ונבדק מסק אם נשאר יפה ולא מ׳ נאפשר להבחין אס נשאר חצי
 (מלבו מקס שהמאכל עובר) פלס והכשיר הפוף מסעס ס״ס וכ׳ דלא מי
 ס' חסרון ידעה טון ואין כל הזפקיס מיס וא״א למס בקי להמון כמה
 ט' גורל הפסח בפליפומ טץ פאט לסרט ובפרס לכ״מ וקיי״ל ובהפ״מ נס
 ספק חסרון ידעה מצטרף לס״ס ובפרט דלט ראה עיר המורה מ׳ טסה
 יוחר שנבאר רוט פנס וגס מון שמי שס קרוס מחמיכ פי״פ [ובעונדא
 כזו צריך המורה להדר ולבדק גס עור הצוא־ אס לא היי משיכה למענה
 מעט והגיע גס ט ד הטי ד!א ימי בכלל ממסמס יןעי׳ דמא כנ״ל סעי׳ ח'].
 (קנו) שאר הוגק שגיקב עי׳ במחזיק ברכס את י״ד שב׳ נשס הרב
 כט?*ש צריר והשו׳ ביח יסד* הספרוי ורקב שאו ממן ומכשריק אף
 כשהנקב מא רמלש גס בעור הצואר וטפל קצה מהמאכל של הזפק למן ט
 העוף יוכל לחייה נס כמוהר המאכל שנשאר ט וכל שאן מאכל טפל נחלל הגוף
 כשר ודעת ממ־״י מלט בתשו׳ להחמיר נזה עי״ש יעי׳ נמסגרה השלת! מה
 שהאריך מה והביא מתמי זרע אמת שחלק מל המקיצץ בזה דהעיקר להסריף
 ב*» דאין מחר רק ברקב הזפק נקב קט! אבל ©ניקב נקב נחל כ״כ שתמי
 מצא מ^ל לזן ורקב גס עור החיצון דהצוא־ טדא סדפה היא ומיס במסגרת
 השלת! דמסחבר טוסי׳ לדנא עי״ס ועי׳ בעקרי סד״ס מ׳ ב' מח נ׳ מיפ
 נערן זה וצידד לחלה בץ אס חב המאכל טכל לחלל מיף בץ מיעיסו דאס
 חב המאכל הולך למך הקורקבן כורכו פסיר יטל לחמה אף שמיעוטו טפל
 לפעמים להק יש להקל אך דעה מאן בעל זרע אמה מא דש להטריף
 אפי׳ אס מצא רק מיעוט מאכל למן עי״ש ועיי בדעה מרס ס״ק נ״י שכ׳
ך הר״ם מ״ל דאס חב המאכל סלך לקרקק מ  מעיקר לדנא כידלייץ של מ
 אן למש במה פמעש טפל למן טון רשבע הקורקבן שמישך המאכל אצלו
 פ״פ הרוב ואן למסף על הפרימה פי״ש יעי׳ בסי דברי שאל ויוסף רמס
 נסדישיו לסי׳ זה שנשאל בפרן זה בזפק שניקב השוליים (ימיט הצד שמא נגד
 הארן כשהעוף עומד על תלמ) נקנ נחל והעור של הצוא־ רקב ג״כ שס למן
ד מייש וסי ס  ואס העיף מתה מרד המיס לאץ מיי מקב והסב גיכ מ
 ?טיס קנאה מסרים ס׳ ד' באמצע המשובה נרש נפר! זה דניקנ מסק והמאכל
 ספל לחון א לפניו למן סלל הטף יאט מלן למן סקרקנ! והמסיים 1ל
 ומל תליי בראת נדר המרה בזה ראפ רקב באפן שמחר מצוי להיות מסל
ד מא ןיסיד למזח טדא אבל אם א שייפה מ  לסן א לפרס לחלל מוף ת
 מצוי ממי סהא נכנס המאכל לקרקק אי איי׳ אס סוגי שיןל יש ל«שד
 ממן מטבע ונפלי סיס להמס המאכל נמג! לקורקבן מקדןבן יש לו כח
 מיישן מונן• אצלו המאכל א נחשב מ6י מחר סרד המאכל ליןרקבן וסא כשר
 מייש. (שגז) היפק שניקב מדיק סק״מ דסשנמצא מכס אצל הזפק בץ מיי
 לבשו יספק נאבד מן הסולם בלי בדקה ונשמה שמזיז הפוף לא הכיוז שים
 שימי בהזפק אן להחמיר גיין סש בזה ניס שמא לא הי סמבה מצד מסק
 ואזיל שס׳ בצד מסק שמא ס׳ בצו סמקב אן א0ו ט וגס כיס ראם נמצא
י להטש ט  אצל המק טס מלא נמלא ואפ נימ• במשק סס סטי ואין ס
 אצל מסק ספ להקל אפי׳ בלא הפימ ואן למש שמא נס מוסק ס׳ המס!
 ושמא ס׳ במיןם האמר יצחרסא ממן שלא רא מם דעיחא ממי יפי״ש

 שכחנ

ט זה שיסתרו עס הוושפ כשיאריך  >קנג) ואיזהו ג
 (מגז) הזפק

 דרבי
 א וריון כמרק מישפ ולכיפ אס אלא פרישה (כנ״ל כףק ייז) עיי״ש יעי׳
ד נבילה  נס׳ ביה אל חלק ב׳ מד נ״ז מ״ש נערן זה יממחלה רצה לצוד מ
 ונמף מסים דמי רק פריפה עיי׳ש ינ״כ בו״ק po׳v וגגי של זפק הר רק
 עריסה עיי״ש ועי׳ במחזיק ברכה סף ס׳ זה שכ׳ מתשי׳ מהר״י מלט דהר

 ודא פדפה ואף אס הטילה ביצים מי ודא פריסה מא והביצים עיי״ש
 (קנג) ואמוד גגו עי׳ בטור שכ׳ ואיזהו גט כל שנמתח עמ ס׳ ממקום
 שמתחיל שפע כנס מושט ונעשה על הזפק כטמי על קדרה עכ״ל ועי׳ ב״י
 שהביא בשם התהבהיא סש כמה סרוסס מה דלס׳ רפיי מא כל פנמחי!
 עמו ר״ל ממקם שמא נמשן בלא משיכת סד אלא ס ן ומתקצר מן הזפק
 לצד מושט ומ גט והריב״א ס' שכשמושן מושס ביח האיזח ובידו השרי את
 המעי המצא לצד הקורקבן כל מה שנמחן ק הוסק עם סושס ניחן טושפ
 לסחף מישהי ילהא פיחשא מא ססרא סס ולהרמב״ס והסמ״ג הד הסי׳
 שכל מה שנמתח טס מישס כשיארין הסיף ציארי דאז נמתח ייתר יכל מה
ד הריב״א דברי יסד  שנסחח מי גגי של זפק יסיס ע״ז הב״י דלמרן הלכה מ
 הס ילא יף״ל נחתי׳ עיייש ועי׳ סר״ת שהעתיק למן הרשב״א שהיא כל מה
 סמתח עם מישס כסארין המוף צוארו יהוא מסף מושם מד מקום שכלה סססו
 של ושק סי״ש וסי׳ ימית ארס כלל ס״ו שעי׳ י״ג וסי׳ תביש שיק י״ו שהעסק רק
 מרי הפור פייש ונראה דס׳ל סוס׳ לדנא וכ״כ בד״ק מף מן׳׳ש ונמק״מ ס״ק
 מ״ה לדנא יפי׳ בס׳ צמח צדק החוש בפסקים במהד״ק לס׳ ל״נ מ״ל במר׳
 זה סק״א ובקיא שס ס״ק ייג שהטא כל הדעיח שבדץ זה יסיס מעיקר
פ לבד כשיארין מ  לתא שאין אסר רק כשרקב זה המקום שנמתח עס ס
 העיף ציאוי שהיא מקצת מן מקצת גובס של זפק ומקצת מלמטה בססלי

 תילת וה בכל מקים שניקב כשר גדיש יעי׳ מוה במ״ת ידם ביד (הספרדי)
ת נליא מםמז סויד ס׳ א׳ ימי׳ בב if פסים בוה חיל ימי שמהר מי  ס׳ ו׳ י
 לסמרות כל הסרושיס הלל ואי להמיר מל עצמו אבל חלילה מטריף לאדים
 סייש וכ״כ נכנה/ במסת ב״י סף מ׳ וה שמיס חיל וסי שנוהר בשאר
 ממדית ימיי מל פצמו יבדיל עצמי א מתרמי לי׳ וסי פייס יכן מים
 נפטר המיס ס״ק כיה יבם׳ צמת צדק התיש שס יעי' בס׳ מדת ובת הספיד
 מפרכת אס ו׳ מ׳ נ״נ מדי נ׳ שכ׳ מוי לצאת יד מבת ספרת נל הפוסקים
 יש לשער כן מוסק יש לו ב׳ קצויח א סביב לסגור סיסס כשיעור מבעה
 יד יהשר סביב לסבור המעי המצא לצד סקורקין כשיעור טבעת T מייט
 שמעביר מל סישס טבעה אוס סטר יגמייו מל המק עד המקיס שנכנס
מ מקף של המנפח נקרא גג והנקב מסל ט גמשמ יק יפטר מובטח  כל א
מ פל הזפק וכל אתו סקף הפבעת  על הממי מוצא לצו מזדקק וירח א
 נקרא ג״כ ע מסק יהנסב מסל ט אצל מה שמן מב׳ מנטות הללו מכל
 הצווים מא גוף המק ואס ימצא שס נקנ כשרה וסיס שק ראי להורות
 ולנהוג ס״ס (יפיל ס׳ק קפ׳׳ב) ימי׳ בריק שס מה שהאדן בערן זה וכ׳
 מיון שהוא שסק ואיייתא אן לממון להקל נ״א במה שבודאי אן שס שיפיפ
* המק אן למס כלל פשוס גגו של  כלל עי״ש ובמף ונדו כ׳ ולמסה מ
 מק עי״ס ונלסמיד יאסי׳ לפסשיל בשם הכיה״נ שמי שנזהר בשאר סמיית
i בלטפה מחצי הזפק אף לעצמי איצ להמיר f גם בזה נבון להחמיר לעצמו פ 
f ימיי מיד נו״ק שס כמה שאלות בערן זה ימי׳ מד אפרים שהניא מהשי׳ טו 
ז פססק להסריף ברקב הזפק נסססשלצר המעי המין־ לקזרקט  כלל א ס׳ ל
*  עייש אמנם בד״ק a ל וצו הנמתמ שמון למעי אן למ&יר ממסה מ
 הזפק אן עוד חשש גט מייפ ועי׳ במנת מרס ניק נ״ח מיש מה והכריע
 ושלא בסס״ס יש לממיר נרקב משת גחחחייתי בסיןס סנממו מם ממי
 אזרקנן א6 יש מ סממן מנקב ואס מא נקב שאן ס משחן יש לסקל
 אס׳ פלא נהס״מ וכ f אס לא חסר חציו אבל בחסר חציי י״ל דדט מיסל
f * j P ! נ  ינס אס אן סמאנל טפל למן שייפה סייפי (קנד) העיף מ
ס באיו יש זמן מיקס סטר מושט בחלל הגוף להקיפן  (ס׳ ל מן״ל) מ
 סי״ש מ״מ טא ווא ואן לומר תם באח שיך p זה ורקב הופק ימי
 דלפק זה ימב אוד שאין לו מק וכל השמח מד הקריבן ני0ב לוושט ולמפי

 שנקינמ במשס יס׳יפ בסל המסקיס ופמ׳מ סף מ׳ זה:
 ועיץ א״י לקמן סף מ׳ מ״מ שכ׳ דבעיף שאין לי מק מי הס למש
 אזה מא וופמ ואזה מא קורקבן שכל משן סש נ׳ מירית פדץ
 דס סישס וממיןס סייחסל רק מר א דס כקרקק עייש ומי׳ גמק״מ כאן



 יורה דעה סעיף לג * חלמת טרשת
 (קנח) שניקב (קנט) טוחן• • «ס מל מפין(קס) פייפס *ולו נפייי 0 (KCp) מ׳!ton מיאנל לעטי ק מיספ אל םיץרקנן (גן vm מ0י*ן

 פאיס) (r) (יא) (קסב) ניקנ (קםנ) מומי(Tp) שק סמי)

 באו היטל
נ נס*י 06 נמצא מחש אי קשין מ  (יי) היקב לשמא שייך ללץדקק יגיךגחי נמשהי י
foe נמפי זה ילא נראה ס שיט נקנ נזהר מבוז ס״ס שמא לא ניקנ יאחיל ניקנ 
 p המק מא ילאמיסרףמקכ ומונ סר״ח נקיא גדהי אס נמצא חמנ יש להמייף עיש.

 פתחי תשובת
 (יא) ניקנ הממי «נה*מ סופ מ״י ופנ״יו יפיץ נספל nee הניפ סי׳ י״נ ש09נ
 דמיון שאץ צו pu עון לזחא ונו איחא אפ נמצא פחו נ מאמ ננפי הסיייו לקילקנן
 לצי הופפ ולא יצא למין שר ומכיש דיש להכשיר מס שנמצאו מיה פפנדס עי *חופ
 משר הנ״ל נגדן אנפםפיס ונשאותטס אופס נמצא נסוספ תולים רסס רק לא נקני

נ «&נ4ית p״p ל׳א [וני׳ נס«נס י  למין דמה יש פוי סלא ד״ל זה מקד מיופת מלי שנאים מממש וקנון ס״ש ולפפם זפ אפשל להקל צם נפין שיש לו pu ו«׳ «
 ייס שי נ״מ שנשאל נ״נ פל עמן אנפנופוא מיל וליל השאלה שס אולית נל אווזמו שנמצא כילם״ ישפ ספון לקולקנן נגדן ממילים * מפיס ונשממייס מימים נפונן
 פיצניס יייס ימיה פפנדס נמצ0* נקנים ננופופ הללו טמדויוס נפון הושפ מה למס והסנ הנה נל מי לאווו לקמן מ*סן נו >nt3 מותז מפיל שהחילנדס הצלו מינ״הי
ל ינשייוציאיפ *ovm 00 ונפלליס זה מזה וכן נמצאו הרנה  קא לס ולא מפלמא אפו ונש*שמין הנפמודס ההמה מיניים מזיני צמאמ ניזיפ מפלה לקים ונני׳ים נמו
 נפמוליס כאלי ננל אחל מהפ ולונס המפה נפליונה היא נשל שהרופא גיללי א״נ מאלה צדו המילה ל«0ת הניפה ולנליק אס לא שלפה הפכה נס «יצי0נן הנופס והוי
 נ״נ נשל שהיי פא גוללו והיל נמו רקנ מנ׳ (דרס יפלפה או אפ הנשל מפנל השי שלפ רפה ילינא לידתש לק מ*ש מילפים הגה 470 אי פצמז נקנים משני הצדליס פ*
ו יזיין ליא ס^ו לדיקא נקולקנן יש להקל ימם שפולו פנ ולא נאנו *וי אי לא לאינו יי״״א «״T יל ליין למזיק דפויוא נזה י ס  םפילפיס ישלאסל ללפפ הליישה נ
 ילומל ושפ אץ לו נזיקג ממיז לפדן זה כיון לכלליה ספיקא היא אי פיייפ «׳ש אי לאוזל ייפה פליש יפיל שלינ *סס הנפפוליש המס מסלפ הגזימו ולא מסלק הוופפ
 וגס *ן צשמ שמא נסלפא ט הםילפ המנקנ אץ מראי להםלפא״ י«׳1 מקיז הפיינ וכל זה לפי מה *"ל נמל שהסילפיס האלו סלים מעצמן )ל הפי*מ אן אפ!זה מ00

 למש שנאי מנפץ נמו שיושג הלג ססאל אזי פליא נסלוגסא פמין סימן ל״י פיק פ״י פכ״ל פ״ש] .

 דרכי תשובה
 שכהנ דיל דאין להחזיק דסוחא ממפה שאצל הוסק להזסק עלמי אפי׳ שהמכה
 מסלקת הרנה צהזסק עייש וכי שס שזי לאף שנקרע הוסק בשמיו ססייזת
 קרוס הסצון כנגד המכה שנצח אין לסש שמא ס' הדימיהא מסים בשילוש
 נמקים הקרפ יכן אס חתן נהוסק כנגד הספה סוס בדיקה אין לסש שמא
 נמקים נקנ ימך דכיין שלא ס׳ נהפכה דני מאכל אין להחזיק דפיהא מסקס
 לסקס סייס (קנח) שניקב סי׳ נזמה חידה כרק רה שכ׳ דהיכא דנקיע
 הזפק למסה מגגו לא נהנאו נש״ט והאחרונים אס דמ כרקנ א מוסל
 והביא ראי מלשין הפישור שדס כרקנ וספר פייש ־ (קנט) סוור. פי׳
 כסיה סמי נקרש (מהנאן נפל מחנה לוי זיל) מף ט׳ כיח שטאל בנמצא
 סיוט הסב בזמן בסקס שאט נמחלו סם מיסס וכי דש להכשיר בזה אפיי
 הי׳ מיזס חסנ מפנלפ״נ ורקנ ליין ס״ש ימיי מזה נסלח למנימ כלל ניד
 ח ס' (יפ״ל &״ק קס*נ) ימיי שסיד לקמן מ׳ מיס מן״ה נרש לסרן אס
 הממו חסכ ספק נאסן שהיא כשר רק סילא קצה למך חלל הטף וני
 דהליי נפלינחח הססקים א מי דפ כמחס שנמצא בחלל מיף פיס יעי׳
 נועה מרה ס״ק נ״ט שכ' ואס נלפה מחש לפירט ושיופיה מיד אלי יש לסקל
 נכהינ מי״ס • (קס) מייפה סי' בס׳ גנזי סיס הססווי (מהגאן מ׳ סיס
 פלאגי זיל) מפרכח אה ס׳ פרן פייסה אח ז׳ בו״ס זמן של נאזצס
 הדינור יסשוס ואס נמצא נ' זסיןס שמא סריסה יכל יתר כנפול ימי
 ועייש נמובדא שצו שס׳ מצא מהושק טס א והי׳ נראה כפין שר זסיןיס
י סי סלא שסרוח מש ורצה לפארה להסריף משים דהר מ  יהוסק ס
 מפיל ימי אק לאד שסק ט יבוק ראה שאן זה ישרה לא זה הזמן לנו
 מא שנחסה חלק א' ממנו מלא שמחת והספיר לאחר הנויקה שאין נהזפק מס
 דמימא אמת כלל פיייע • (קםא) כדי שייכל הנאכל לעבוד p תישנו

 סי׳ נתנה מרה סיס ניד שכ׳ והשיסיר נוה p מא ונקצה המליין של הופק
 במקם שמלמעלה יוצא מישש ומלמטה יוצא המסי שנין הוסק לקרקבן יכס
 חמנ סקס מושס וממד ק צריך סס' ספור הזפק שם ברוחב ואו יוכל
 המאכל למטר ט ק מוסס למסי הלל וצדן סס׳ ט כדי לההסגל שיעיר
 המשס והמסי נעינוליס סייפ (קסב) ניקב הסעי פבאהים יפת״ש מ׳׳ש
 ממצא פחפ כייפי זה ופי׳ מזה נדנד ממרה הסלחן מיש נוה בארן וני׳
 נמק״מ ^ק נרי של דהסומן להקל נהש״מ סכא שס׳ הממו הסב נפרס
 ולהמר מלס מ״י בדקה מנתק אס לא רקב נפילוש א אס אן פס שאר
 דסוחא מניין לא הפסו ואן למש לשטיפה ממי יי כמו טושס פיי״ש
 וכן ראיתי נס׳ צמח צדק החוש שס של ק לדגא ואס נמצאה מחש המנה
 ט ואנה נקבה מפנלפינ אפסיי סס ספק אלי רקבה מענלעינ והבריא
 ארס סש מחמירים נזה מיני נהס״מ יש לממון מל המקילין נזה מיי בדקה
 מסב אס אן פס קרס דם אבל אס נמצא שס קיד מבסן טריפה אבל אפ
 אן שס ק״ד מנמן אגס* סש קיו נפרס בסקס פמ׳ המחס סמבה יש
 להקל פייס וסמיז סף ס׳ זה מיס באס יש ספק אם רקב המעי מה א
 סס ספק אס נתערב באחרים ולא מרס סד לאד שנודמ המירי טח שיש
 להתיר מסמס סיס עיי״ש וסוד לש שיש מסקיס שרצו לאסו בנמצא מחנו
 במעי זה אפי׳ כשסנה הסבה כלל ימא סעית נסיר ראן יםלה על היעת
ך נמי  להשריף דא״כ אן מכסרין מלס שנמצא בקורקבן הא עיכ מנרה מ

ן ימיר  המצא ק הוסק להקרקנן יאס טמא דבגםצא שם מחט שרשה א
 להכשירה כשעברה מיחס למן הקרקנן סיי?ו ועיי סוס בשרת דבר שמאל
 (למהייש אנוהב רל) מ׳ רמ״ח ונס׳ ימת מיה ^ק נוב וסי׳ נס׳ מוזגות
 הטסס לקמן מ׳ נא מוי׳ ל מה שסלסל סס והפלס גיכ להכשיל• אפי׳ שלא
 גהסימ מייש (ועי׳ נוביינו להלן ס׳ מיו ס״ק לח) ימי׳ to צמת צוק שפ
 שב׳ ק לוינא ובנמצא ממת במס ואינה סמבה בו אףסש קיס יש מנסרס
 מ״מ כל שאן הקיד רכר גס מבסן כשר f אס רכר הק״ד מבי צורם יש
 להמיר בכל ערן ס״ש • (קשנ) המעי סי׳ בסד מאר לקמן דש סי׳ 9יס
 שנסתפק לערן מס בשר הסיגר את הקירקק פס מסק אס מא רדין כוסק
 ירקנ המק כשר א שגסחלקזה נכלל נפללהסירקק דסשדיף שניקב ממגלמיב
 פיי? ונר׳ נשטח סיס נס׳ ס״ס שס סף סןיא שלסש לסחת מה ק לנמק
 באחי מש נל סש לו נ׳ מיזם מא מרין כקרקק והשאר שאן לו אלא מזי
מ ל ג״כ בשפיר סף ס׳ נלס סי״ש ומי׳נסמשי  א רמןכזפקפיייש וכיוצא נ
 מרפקיא שהלא דברי מ״מ נספר משר של שרק נשר הסב שפל הקרקנן
 שהוא כמי אגוז הי ספק שמא סין להקרקנן אגל מה שיש ק הוסק לאתי
ס דדס כזמן מיייש אלס ימיין בניי ובנית שהניא ירש הרשניא  בשר פג מ
 גשם ס־ינ״א שהשימוי־ שנתשב למעי מא כשסושן נידו אות מושם ובידו השנית
 את ממיין המצא לצו סןרקנן וכל סס שמק• לצו מקין פן ספק רמן כמסי
 לישדף נמשכו יב׳ שס הנ״י שוברי יסד הס פיייפ אלס סד אשדס שסנלמן
 הניא נשם המיס נימ מידם שהניא מחליקת האחחליס מה אס למש למיס
 הריב נזה נד״ש וני* מליין יד אביהם שהפלה סש להחמיר לדנא ולמש
 ליפת הריב״א מה ט דנרמ נראין סיקר נשיס יירש הב״י שמיי יסד הס לא
 קאמד יק אויש הריב״א נסניןנגושל ושק אבל לא קא איש הדביאנססי
 שנץ מק לקדקקמיייש וסלק סק׳׳ס שמננה ומיקד לדנא מא כסוסיי ימןיר
 ימקוס המק ממתיו נמזק יו מם המעי אן o חשש נקיבת וקין וממים יל
 ואס אט ממנ נטל התחלת הממי הזה ט שמא הממי עצמו מחייל נמזתיילן
 הזמן נצח בסקס הומב פריץ קצת מכל למזין בזה שעכ״ס מה שמן לחלל
 הטף יאט מנילה לחלל הטף אן ט חשש נקיבה הוקי! סיי״ש יסייסק״מש׳ק
 מיה שהעלה מהס״מ יש למיין מל הריק נזה מאחר מס הממי פצמו אם
 אלא שמן סריס: אבל שלא נהס״מ יש למש לועס הריב״א נזה פיי״ש ימי׳
 נדנריס לעיל (יוק מיו) מיש בזה מהצ״צ החוש יהס׳ מרה זבח לדנא:
 (קסד< שבין המק לקדקבן מפמ״ש נלש מהס׳ סתת הניס מר איזא
 שנמצא המג ממס משי הסמיך לקייקק לצו מישש וט׳ ועי׳ נשיו לקמן
י אחא שאן להם זמן צדן המורה מ  מף ס׳ מיס X' סס חיל נאזזא ו
 ליזהר בקן שהסב ט פד מכן מניע סזשס ששם נקיבמ מצו א שייטה
 ונקירקנן ימיין אס לא רקב ממנהיג bi שבלי הנ׳ עיריח ינשאו רק עיר א
 מא קרקבן מלי »ב ראמ בס׳ סד ק היעה כה" ממאן מ׳משהמייופלס
 מייייסלין יל מד׳ לה׳ מריסה נס׳ מיש שהפליא מל ססרמינ מה במה שהחליט
 ונמקם שכלו הב׳ פדיחינסאר רי! עיי א׳ אן להטריף אלא אסרקבמענלע״נ
י א׳ דש להטריף בסן שהסב  והדבר סשימ יאף ככלי הב׳ מרות ונשאר רק מ
 ט יאסי לא לקל ממבלפינוכסי יקי׳״ללאסי נמטי שבץקורקק לזסקאסמקב
 יק מצו 6׳ אף שלא רקב ממבלנלנ 9סו סישפ ומלש המ־׳׳ח נקרא בס׳ מ

 ואס



* י ״ י א  TTP.דעך; סעיף לגלד * חלמת טריפות קלב ב
nan מייפה (נכון שיל) : ג flop) ליץי־קנן (rp) (קםה) הזמן 

ח ובו י םעמוים: ו נ י  לד דין מכת מ

 משנס 11
 וןיי״נ ב ו

 frow זאמא לקנדה
 דת וסי שסד 1ר-

h 5f $ א (א) •גרגרת (ב) שנפסק (ג) יוב (א)(ד) נחללה (ה) במקום חדאד ״לשתפה או לפעלה מזה(א)(0 ורז 
 באד החשב פתרי תשובת

ק של הקנה איש משלים צחנ שמפן לד (») היז אסלה [ענה״ס יפדן נס׳ לטש• שלל *pro דא»ל 69 למי גילה ז  לד (א) חללה ינתנ נשיןאנלחנ פוני מ
ץ «זחן הגלנלפ לס«ן נ׳ לשיפויו נ מא ליקא tpw הגלגלס נלינא אנל ״  הקנה ענ מלמעלה ולללמיאר א־ט אלא קרוס לק ואינה אמיה על סטסק ח

ה ב ש  ת
ס מכייס שיש מ מ׳ הקים סק״ו שכ׳ כמין זה נבר א  ופי׳ נבאה״ס לפיל נ
 להם נ׳ קניס שיש להם כפמור (כזה) ועי׳ נדבריט לפיל (שס ס״ק ס״ו) שכ׳
ה יע״ס הונריס מ א  מהאחרונים וויקא בבר אוזוח מי רניהייהו הכי ולא נ
 האלה מבואר דוזקא ב׳ קנים מא ולא ספיח באחות אנל הט כפהוריס
 מוצאים סהקנה מיל שכיח נס באחות (ופשוס מא ולא שיין להכסיר בזה
 רק אש חזינן שהכסמר המכר מא שלם ויפה וקשה במש״ישו כעור הקנה
 אבל היכא שיש חשש דהוי נפיחה א נהמסמס ובא לכלל בשר שהרופא נוהז
 דנו־א הר פריסה מדין ניקב ולקמן סעי׳ שאח״ז) (ב) שנפסק פי׳ שיש
 כמין סוק נרחב! בלי מס למדון וכמשיל סעי׳ ז׳ ועי׳ בדנריס לקמן(ס״ק
 ולו) שכהבהי ננסוק דאכי׳ מנש: ט ואן הרוח מצא ממט סריפה והיה
 בנססק והים ועי׳ הביס סקיא וכפנפמן בכמה מקומות מצפרסי לרובא ולא
 מיבפיא במקף אחד דזה כפיס רדין רי^ה נקבים שאן בהם חסרון ומר׳
 נ׳ אצא אפי׳ זה למעלה וזה למסה בצד אמר ניי מצסדפי סק״ו מסחיטה
 ימצסופי בכה״נ עי״ש [ודע חה חקא מסרק לרחבו אבל בנסדק לארכו
ט יכמיס הבחה״ט ס״ק ר מכשך דבנמיק לארס מקנים שאן  נשתנה ד
 בסס חמזן לא מצסרפי לחב] (נ) ריב חללה עי׳ לעיל בס׳ הקורס מד׳
 ה׳ p3 עוף סש לי ב׳ קניס ומיי בס׳ כרס שלמה מנ סייד שנהב שמא
 ספק עצים כשיס לי ב׳ קניס אך לשער הא דפסקח ערנרה בחבה דהי ט
 אש ארע סנססק חב ראי מהב׳ גרנדה הללי אפ יפ להסדיף כיק סלא נפסק
נ שניהם א דלמא דמשערין רוב מחי גפ״ע וגס אס נפשקו שמהס רק  ח
 החצי מכל א׳ אס יש להטריף וכ׳ שסאל לגאט הזמן ולא השיב לו סס א
׳ כיא נו׳ק זי) (ד) חללה מבאהיפ  מהם ובר ברור בזה עייש (וכנ״ל ס
 מיש שהקנה עב מלמעלה עפח״ש ושכ״ד סק׳׳א ור״ל ומצד העור מא עב
 ולצד המפוקח מא וק וציכא חב עובי׳ ור״ל ואף שנפסק רק לצד המפרקת
 ששס הקנה כ״א קרוס בלי טבעת והצו העב שלצד מסלה ששס הטבעות
 נפאר שלם וא״כ הרי חב עובי׳ קייס אפיה כמן וחב חללה נפסק סריפה
 אבל אם נפסק חב סובי׳ לבו כגון סנפסק רק למעלה כסר פי״פ ועי׳ מק״מ
 מן״א שמיס בזה ולפ״ז אפי׳ -פשק כל היקף הטבעות ולא נססק רוב הקחס
 שבסיס מקרא קנה כשר מי״ש ולכענ״ו הובר צימ לס הכלל שמכר לט
׳ כיא סק״ג וכל מקום שכ׳ גרגרה מא קא על הטבעית  המביש לעיל ס
׳ סלל הכל בץ הטבעות ונץ מגור יהקחס ו קרוי קנה ולשץ ס ז  והקרוס מ
ס לא סכר רק ערגרח סנפמן ברובו  עי״ש ובניו טק ובש״ס ובכל הסמן
 משמע ואס׳ רק מקס הסבפוה לבד כשנססק אמר ואס׳ בלא הקרוס וצ״פ
׳ כיא סק״ו) (ה) בםקים ח־אוי לשחיטה מי׳  (יפי׳ בובריט לעיל ס
׳ ליה יכ״י שהביא מבוא י ׳ ניב מ  בפו סרח זבח הםממ־י ססרכה אה י׳ ס
 שס׳ לפיו בבהמה שהי׳ לה בציארה מכה מרי׳ מנאה מגלא סרימפ וממה
f סם מה מימש o ׳ למעלה מן הסימטס ע״ג השימי טבע והכשיר דאן  ס
׳ סגע ר בלס הקנה ומושס ולא ס  לנקבה המסטס דשם באס מקס מ
י מובע ובסשי טבע אן מקב סםל ט דאפי׳ מצה  המכה כיא ע״ג סמ
 נמקים הראי לפסטה אן מקב פיסל ט ירא עד כאסר וכ׳ וסימ אץ
הה הראש מן הפה ובית השחיטה למסה  להתיר מה כיא עיי בדיקה פיי מנ
 לראת מסב ראן המכה סגסת עד מקיס המסגיס שהיא למסה מחצי שימי
 טבס סייס: (ו) ה״ז אסורה ענאה״ס ופת״ש מיש דמי נבילה פי׳ בסי
׳ זה םקיא של דר״ל ואשיי ף ס  צמח צדק החדש בספקי דרס שלו במ״ד ס
 לא נפסק גס חב פממ רק חב חללה לבד (מיל סיק די) אפיה היז עילה
f i ׳ a כאלו נפסק ריב עובמ עם חב ס!לס סייש ימי׳ מניס לפיל מ m 
ק פלמ ממרי נבילות ימסרי פריסת פי tf ודיל  ס״ק ס׳ x' רבכימ יש ל
 אס׳ נפסק חב מבי׳ סס חב יז!לה יש לסת פלמ נס מסרי סריסות (!פשפ״ד
 במי סקלס «ךל וסאן «ךנ) ומ tf ססתיש למיצים אסרים מ,ארייסא

 עי•

 דרכי
׳ למזלימ הדבר להכשיר  ואס היה להסרמ״ג אזה פעם לסקל בזה פכיפ לא ס
׳ ב׳ ׳ לו למיס הדבר בצ״ע מכהיד ופי׳ בעקרי הדיס ס  בפשיסית ועכ״ס מ
 את י*ו שמביא בשם חכס א דהזפק באחיה מא הבשר פמהחיל להתלבן אחר
 כליהטושס שמישס מא אמס יאז׳כ כ׳ מה ששמע טס החסד ר׳ה לעד הכפר
 לק שבץ יישס לקייקק יש ליק p משס סיי״ש יפי׳ במי הדעה סף ס״ק סיב:
 (rep) הופק לקירקבן ענה״ש מ״ש מה»׳ ח״ס בדבר האבעסמי, שבנר
 אחוה בנמצא בשילמ וושס סמוך לקורקק ובהוק נמצא מלעיס ופי׳ מזה בשרי!
ס ׳ ס״ח שנשאל ג״כ אדוה זה והאריך לבאר דעה ממי  מהר״מ שיק סו״ד ס
 נזה והפנה דהעיקד לדנא־להס״ף אכי׳ אס מה סהחסו שלם יפה אס אן סם
 צי אחר להקל סיייש וסי׳ במסגרת הפליז מ״ש בזה וני׳ במק״מ ס jf ל״ג וסף
ס בזה י  סרק מימ מ׳׳ש בזה ימי׳ בדעת מרה ס״ק לרה ימ״ס מיש בדברי ס
 והעלה במי המנה באת מים שס תבנא לדנא p דאס נמצא כסף מיסס
 הסמוך נקורקבן(בעוסת סאן להס זפק) טסות ונסכם הרבה תולעים וקיס
 ובמה סעסיס יקב סבפטס מך מושס אס הסור סעליץ נלקז שס ונעשה כבשר
 פרופא גרוז סריפה ואז העור הסליק שלס דשה יש להקל אך זהחקא שנמצא
 תילעיס הרבה יכוימה באפן שנראה יההולעיס ימי׳ קא רבו אבל אס נראה
 ואה׳ מעלמא אן להקל ומינו בהפ״מ יש להקל גס בכה״ג ולסמוך על המקילץ
 ולתלות דלאח״ש סרש סיי״ש (קשי) לקורקבן פי׳ במיה זרמ אמה הספרדי
׳ הי בפובדא שבא לפרו בסוף שנמצא ט בהרוח כסץ טסות  חיכ צמיד ס
׳ ברא  מצווחת דש קדוש בפרס בססי שנץ זפק לקרקק והבשר סתמה הדס ס
p מ״ו והאריך במאי־ ' ר מעיים דלקמן סיף ס ב  יחזק יי־כשיר בדן טעית «
׳ מ f ס״ק י״ב דאם ס׳ בססי זי סטי!  זה סיי״ש וסי׳ בד״ק סק״י ולהלן ס
ת בלי בדיך אן להקל עיי״ש וסי' מ  ונקרע המעי הלזו א שממן במקום מ
ק יש להקל ט ׳ מיו מן״ל של יאס נראה שהפיר שלס מ  בדעת סרה להלן ס
ג של ידע דהנשר  אף כשמי שם כמה טסות יעי׳ מיד בדבריי כא סיק *
 הסב שסיג ראפ הקרקנן מא בסבעי סלא נקיים קסרס מלאם ליחה ירק סור
 הסצון שלס ולק אן בזה דסותא כלל יגס אש נמצא לססמיס שהיא נסח יפב
 מנסץ ממי סכסי הרגלו אש אן קרוס מנלמן נתססמס ואט רך ורמוח
 במשמוש המי כשר לטון שסבסו לסיח מלא נקנים של למזה כל זמן שאמי
 בגדר נהססמס מיל לא מקד דסיתא יכשר יק אש נמצא שס טפא יק אס
 נמצא ססא ומוגלא בבשר המא מצד א׳ וכשאר הבשר שלם אף שנשאר עדין
 מראה שמר מענלעיב מן כלוה הבועא והלאה יש להפסר מה ומכיש בהמטי

 סצמה שלמסלה מבשר הסב עד משק דש להקל בכהיג מיייש (קסז)טדיסר.
 עבאה״ם ירש ססס״ז משוס ופסא סין• לקורקבן וסמ״ז בוק כ״א שכ׳ דלהס׳מ
 לא מי יק ספק פייסה ולא ודא מיי״ש וכ״כ באייז מישיר סקיא סמס״ו
׳ זה כתב יממינסא פייסה ף ס  דל״ה רק ספק טריפה מיי״ש אבל בפיית ס
 ודא דא אס ש״ך לקרקק מא כפאר מפיס שנקיבמ בספס סיי״ש יס" מזה
 בפחד יצחק אח י׳ מרך יישס ס״ס נזה וסי׳ כדפח סרה ס״ק נוב שהאריך
ן זה והעלה לחלק דברקב הממי שבץ זפק לקדקבן ר  נדנד ספימןס מ
 לסמלה מבשר הפנ שע״ג ראפ הקרקין י״ל והיי רק ספק מריסה אבל עשר

 העב סלל סי ודא סריפה מיייש •
׳ ניב אח ל׳ שני דאסהאדס  סעיף א (א) ניגרת מי׳ בפיזיק ברכה לקמן ס
ק יש לדמיהי למיס ד  הקנה טריפה cp דליכא חשש נמלה לאי יאס ס
 מ־שנ״א גטסלזלעי״שיפי' בוסת חורה ס״קא׳ מיש בביאר דברי הסחנ״ר מהילדנא
 העלה רכל שלא סיפ שנפלה לאר אן להטריף ואן להוסיף סל הסריטה סאו •
׳ ל״ז x' דבקנה אוז זכר שכיח סש ף ס  ועיין בס׳ שלק גטה לקמן ס
מ ם דש סדן טמא בלי סיס יסא ק ן טמא גדלה סלא מ  ט מי
 ממי הקנה ופשר p רמהייהי סייס יכדידס אלי כ׳ נם נכנה״ג בחס' במי
׳ מיל) סייש ס ק היסס סי׳ קי״מ (וניפמזייז שבם׳ קל ק צי נ  מד ב



 יורה דעה סעיף לך א י ג חלמת טריפות
ה רצועה אם ניקבה נקב שיש בו חסרון (ח) כאיסר (ט) אסורה (י) יואם ניטלה ממנ  (נ) מ) אסורה: ב 1
 לארכה אי כד מעגלת לה הויא כאיסר אסורה ירש מי שאומר שאין us בקיאים בשיעור כאיסר
ס וצס׳ מה טתנאר ננדיך מישור *סי מא פחית מרונ אס נ, מ׳ שא-י ה: מ ב חייל הקנ ח  הילק־ משערים אותו ברוב ת
 נקי יבא להקצ פל כן ,ראה לרצה לומר רוב רוחנ חלל קנה של עוף להוא פחות מנאיסר ומי שאינו נין (יא) יפרף מצ(ג) סנץ. (ל״ע) :
 ג יגיקב סביב היקפה נקבים דקים זה אצל זה בנקבי הנפה אם אק בהם חסרון מצטרפין (יב) לרוב
 (ל) חללה ואם יש בהם חסרון מצט־פק לכאיסר ישאם יש כאיסר בנקבים (יג) עם השלם שביניהם
נ יינקב במ־יא נקב אבל אם יש ביניהם יותר ק (T) אסורה י׳והוא שהנקבים סמוכין כ״כ שאין בין נ ה) ) 

ה  משיעור זה (טו) אין מ

 באר ועולה

 נ כפנמב!' יניבמ
 י ניפרא ללנה נל
 נל מנם וסי פס ין
 פיה n כרשל״א
 מילומ פס (נשס
 מי'&) י יפרא
 ״נ ימיה וני'
 ירמיש ר' חלט
 זט :ס t סראיש
 זהר ן n K ידץ
 a וכ מ גמיש"

 באר היטב
 ההלל ועוני מק אינו טשליס לריב (כס) pi אס נפסק מלרפה למעלה שיש רונ חציה
 אע״פ שרונ עוני ק״ס פריפה (טהרמ״פ) (נ) אמרה ונחנ נש״ן דהוי נטלה יאק
 להקשיח הא יךמא ל! לעיל ט׳ נ״ל סעיף פ"י בעיקור אט' לא מאר אלא מימינו
ט׳ אלא ממקום מורו נלת• לכך לא ד שלא נעקר י  יחונר נמיץס אחד נשר התם סי
 ממדף נרונ אנצ הנא שסקלקיל נגיף הס" לכך נרינא מפרפא אבל ליתה מפקים
 השייפה נקיכתי נמשהי (נ) עני! ויש״ך והפ״ו טלקין על יה וסיצ למשמע נכצעיף
 ומסה נקנה דדה קאהרוקושיתהומ״א טייח סש״ונענ,! איד ונם הפ׳זנמץלףךת
 סרמ״א נפנין אחר יססק נ״נ דש לשפר מהמה נרונ חלל מהמה ובספר מה״נ
C נ טקט ממש סה  הרח הלני• נצ״ע (ל) חלצה וט׳ הש״ך מקא שרקנ מי

 אנצ אץ הנקנים שאין נים חשרון שנאורך הקצה מצפרפץ לרוב ההיקף לצא •כא אצא
-סדקו הילנך נקנים שאץ נהס חסרו! לעולם לא פסלי אלא כשהם פומדם נטקף הנמרח
 אבל -קנים שיש נהם חשרק לא ש״ך אלא נשפימל׳פ נאמצפ * נאמץ• הגרנרת ליי

 פתחי תשובה
 נאיסל אפפ" שהלונ שלם לא הוי עילה ואן שיל-נ״פ ז"1 נתנ ננל n> הפסלון
 שהוא (עילי *ל ילנלמיה הוא בכפנ כן אנ1 ללכת התיס׳ פא״ע ל׳ מ״ג סד״ה הנך
 לפליפומ ייוסלון נלנימ הוא לק על שס טפו לסופו להיומ נפסק לונ א״נ ׳"ל כיון
 דענשיו מרגלת פל״ן נליא הוי שייפמו שחיעה יפליא ויעהל ידידי ננילה ומכ״ש שאינו
 ננלס מנ!ייס ט' ושונ הפלה לנס הסלון נרנרמ הוא נ״כ עילה נמו פסוקת הנרנימ
 ואפי נלין ״נ»יף נ' 0ר^ס נקנים ה־כה שיש נהס חסלץ והשיס שבי.יה0 יישרף לאיס־
 מי הוי נרלה אע״נ דהא לקי״ להפיס ייצזלן ה״ט משים שקופו לינפי *״כ ויהיה
י פפיים פ' ee פיפי אפ״ה דיט  כיויסר ואז יטה ספי ליפפק מ: יא״צ זה רלץ :
 נפסקה ונ״ר אס הוא ננילה לפנץ או״נ לטהנ נפליפה ואיט טהנ נננייה (נללנול
 p׳p פ״ז פ״פ) אנן הנייס מממנוצפ נזה לי-ס כדין ניצת כרפה לאסונה רדאוליייזא
 ולא נניצם נניצה לאינה אסלה אלא מיל>.ע וק ניצת נ קונפ הוושכ ופסיקת הנלנימ

 נימש הוא לאולייפא ע״ש]
 •ין

 בהיקף אני׳ אין נים חפרו, פסל׳ ולפ״ז לשק המחני מטמגס שנחנ ואס -יקב סנינ היקפו אס אץ נהס וסי ואס יש נהם וסי משמע יביש נהם חסדן מי אכנינ טקט
 קאי חה איט וצ״ל ליט קא״ר אם אץ נהם חסרון אז איט פדפה נייקף מעפ אלא נייק שיקיפו הקנה נחט אנל אס יש ט חסרון אם יש נאסר ננקניס פריפה אע״פ
ה ענ״ל (ה) אסרה וטי הש״ך  שאיק מקיכיס חט אלא בעומדס קצת נקנים נטקף ונס קציז נאירך לא• אפשר פרש הרנה צקניס שטעורס נאסר שלא ייןט סעמ היי
r שאס יש ט נאיסר אע״פ שאיט נטקף חנ הקנה פרפה וכזי מהייץ קושיית רמ״א מה מוקשה נסעיף שלפני וה לנאמיז חנ התלל מא פסת מאסר וםא למרק אס 

 תשובה
ד הרמ״א מה נ  מפה מייזילסז״לאבד״קוריסלץ נסחפיו נס׳ זה פמתקיסה ו
 שלא יקזה מליו קופיית האחרונים וכיכ בסביס סק״ב וס״ק ז׳ לדנא פצדיטז
 לשפר בבהמה אס אן במקנ כשישר חחי >ז!ל הקנה ושף ביטר כטן אח
׳ זה שהכדפ בזה לדנא  עיי״ש ועיי בשי צמח צדק החרש בכסקיס שבסף ס
 כך דשלא בהפ״מ יש להחמיר בשל מרה כסמרי שר הסבריה שלא להכשיר אאיכ
ה שלו ופסה ג״כ מרוב חחנ קנה דעוף ן  מא פסה ממחצה חב רוח: מ
 אבל ביפ״מ יש להקל ככל ח' מפתי הדעוח עיייפ (וכ״ז מא בבהמה אבל

 בעף ע״צ ס״ק כ״ב)
 סעיף נ (יב) לרוב חללה עבאה׳יס מ״פ מיפ״ך דבנקביססאן בהס חסמן
 מייד דקא ברקב סביב הקיפה יס' ידע חה אן לו רציאה אס גא
 ברקב נקבים םמוטן ואן בץ נקב ננקב כמלא נקכ יאל״כ לא פייך לחף
 לרובא יהא לא אפפר צהמח יוהר מפלגא ועיי בסטר. סיס סק״ו פכ״כ לחרכי
 עיי״ס ומיי במק״מ סק״ד מנייד עוד בזה מאך מא המציאה בנקביש פאן בהם
 חסיון מהיי מצויר פאן בץ נקב לקב כמלא נקב דהא אט הופס מקיס וכ׳
' הרמ״ח וישמו. נקב  דהסונה ביה מא ע״פ פירש״י שסבא בטוש״ע א״מ ס
 רחב בלי חסרון כגון שחחב יחד עב ורקב בערן שלא חסד כלום וה״נ מייד
' ל׳ סק״ה וכאן סק״ו שכ׳ ) עם השלם סי׳ מביש ס נ י )  כאן וסי עיי״ש י
 והא וסצסרפץ יפלס פבירהס מא סמרא מודבק עיי״ש ועיי שפ״ד מן״נ
 שמדחה דבדו ד״ל דהוי דארייחא ט״כ אן לצה־ ולטפוח ממט ספק ורבק
 וכמייה פיי״ש (יד) אמרה סבאהי׳ס ראם יש ט כאסר אף שאן ט חב
׳ מא כאמ־ מצומצם ג״כ אסר עיי״ש ועיי ז  סקף טריפה ועי׳ ס״פ שכ׳ א
i סס של f מזה לקמן סעי׳ ה' דסעור כאםר סיט סכטס יצא ט אמ־ ועפר 
 סכמס יצא סיט במחק מיי״ש יפי' שפ״ד סק״ו שכ' שהפר״ח יפה כהב מה
 עיי״ש ועיי סה שפלפל בזה הססר הסיס סק״ט וסיס והמחמיר בזה ימיב
 סיי״ש וסי׳ סזה נשטח סיס ס״ק י' ״ (טו) אץ שה שביניהם מנמ־ף .
 ענאה״נו ס״ש דבאן נהם הסדין אן השלס שבירהס סצסרף אפילו אן
 בץ נקב לנקב וט׳ וסי' בטיפ וכחסמח אום שכ׳ p לדנא פיי״ש אך הסריח
׳ בנקבים ז  וההב״ש סק״ז פסקו לדנא רבץ בבהמה ונץ בסוף אן להכשיר א
ן א  שאן בסס למדון לא כשאין בנקבים ריב המקף מס השלם שביניהם ש
 בץנקב לנקב כמלא נקב מסם דלסרן נסמן אן סלוק p בהמה לעוף ומשמרין
 ברוב חללה ואס בבהמה מצסרף השלם שמיהם מקנים שאן בהם חסדן
ז י דאהדססהמ נ ן פכ ׳  וסומן גמל לש נעוף מיייש ומססיו מףס״קרשכ

 ומטיל

 דרכי
' קסיב מיש מה יעי׳ בסווגוח הבושם אח א  עיי בסי ובד מסף ס

 (ז) אמרה טבאה״ט ופה״ש ופי' חב״ש מן״א שכ' וז״ל ווע וכל השטייס
 כאן מטעי' ח' טו סעי' ז' אן סלוק בץ מקם שחיטה א למעלה כ״כ הנ״ח
 ז״ל ושאר אדוניס עלל וסי' פס״ו סק״ב שהביא דבריי וסיס אמנם בנפסק
 הריב למעלה בזה יפ לעיין וכס מראה ססיקא מי אס נבילה א סדפה
ס ווא למעלה טריפה ילא סכק נבילה י  מא מפא׳כ בכאסר א פאר «ל
 פלל וממ״ז סק״א רזה ומיי מזה בסי צמח צדק החדש בפמןס בקיצור הפ״ע

' זה סק״ב  שט שבמף ס
 סעיף ב (ח) כאימי סי' בסי באר מיס סיס על דר שי״ב סק״ג שצייר
 תמונה סטור האשד מ״פ מטבפיח מדטח מצדס יסגרמה עי״ש
' רלג באמצע ההס' בד״ה ימה  וני' בפו״ס צמח צדק יחדסת סו״ד ס
ח פשוס פהוא פל ר ת ב א־תי' וספור אסר פאמרו לפטר מ  לסיי שכ' שס א
 בסף ולפי הפטנט מא רק ערך מסנע ריסא מקרא קאסק״ע ופחר! מזה
 מי״פ אמנם לדון אין נ״מ בזה טץ וקיי״ל ואן או בקיאן בסעור אסר
 וכס?! המחבר (ט) אסורה מפה״ס סק״א ועי׳ בסי מחטח הטסס אה
 ב' מעלה ובחסרון כאסר בגרגרח מהר אס מזר ונהרפא ועלה קרוס מחמה
' ל״ה ס״ק מ״ז וכל«"ש פמא פריסה מסם סמפו  מכה וכמ״ש המביש ס
' ר״א סעי' א) והינ כמן  מהיי ניטל ועדין לא רטל מהר סתימה (יעיל ס
 ולא סי רק משוס שמפו לפסק מהר קרוס שפלה מחמיכ טי״ש (וכ״ז כשלא
) ואם ניטלה י )  נפסק אבל שנפסק חב חלצה עי׳ בדבריט להלן ס״ק ליג) י
ה דמני׳ זה מי נבילה ר ת  טםנה פכה״ש מיס מהלב״ס דדץ חסרון ע
 ועשסיד ס״ק ב' פכי דמי רק פריפה ולא ספק עילה מי״ס ופי׳ ממר! זה
׳ זה  to סרונומ הבוסס פס ופי׳ בס׳ צמח צדק החוש בפסקים סגסף ס
 סיש נזה יסייס בצ״ע לדנא סייס (יא) יטריף בבל עגץ עבאהיפ
 וסי׳ פריח ובנקודה הכסף ונפרמ״ג סה שהאריס נזה יעי׳ נס׳ אמרי דת־ על
< פהסיז  מלץ דף ס״ה סיא בסגיא דרקבה מסה ס״ש בערן זה וכי ̂ד
 והשיך שניהם לדבר א׳ גהכווט בישוב קושיח הרר״א מ״מ גס סס סחולקיס
 בדבדהס דש ניס לדנא נס בץ הייזץ מי״ז להיחן השיך סיייש ולדנא סי׳ בם'
 כהיר. לסאר (מהרב סהו״מ שסק זיל) בקונסרס אזרק מקיא שמן לסאי
 וף סימי סה שב׳ נדנדהס בארך והמלה ומשה אמה ותורתו אמה ובבהמה
 יש 6סר לז סרך חב חחנ חלל הקנה מנוף פזה מא מסור סספיק לכל ירא
 שמיס שלא ישל בשיעור סיי״ש וכן ראמ בס׳ פרי ק הוסח נה״י סהנאן ני
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ה שביניהם (י)(יז) מצטרף: ף (יח)"בעוף אם ניקב כנפה חותך המקום המנוקב כנפה ומשימו  (מז) מ
מ של «ף ••א י ת ס ואם נמרה נ » : ה ד ס ב הקנה (׳) א  על פי דלל הקנה אם יש בו כדי (יט) לחפות (כ) ח
 דמשפרין כמו נניקנה נ,פה (הר׳יף והרמנ״ס) וי״א למשפרן «7וצ צפי נדצו והקפן צפי >ןסט צפי מרך ישיפור שהוא -נגהמה (ח) (כא) כאי*
י ועומד תכןף שס כדלת א  (י"״־ יירא"6) יי ה 'י׳׳א שאם נפתתה כמו דלת שלא ניטל הפוזת אלא ת
) אימי־ פ ) ל כדי שיכנס (בב) דצא מ ח  ע״פ הארובה ביק שהדלת סותם הנקב צריך שיהא הפחת נ
 (כנ1 דתיינו יותר מבאיסר ׳. ו 3י״א שאם ניקבה נקב (כד) מפולש משני צדדים אע״פ שאין בנקב אלא
ה לארכה ל נסדקה ס ם (כד.) דהיינו (כו) כעובי איסר (י) אסורה : ז ל ח ר ח שיכנס בו איסר ל  כ

 באר היסב
 אק מצרפץ השצס שניטגס ומשפדן נס נעוף נוזנ סקי םקנה דדה (ח) כאיסו .
 ופי׳ הש״ך נרקנהכנפה נ״ע מילי שמשמח נרונ סקמ אנצ חסרק נמקפאיזדסיל
 משעדן ממל צפי גדלו ומטאר נדנד הוא״שדהים דננצ מקם למשפרין מהמה פון
 חסרון הנצטצח נשצפ נסי' 5׳ 1ק ניפצה הננד מעיק שישח״ח שני זיתים מהסה
ק מ״א סעיף נ׳ יטפדן נעוף צפי ערן השיפור ננהמה (פ) אסר .  מלקק ס
נ הק0פ ק  וכתב נפ״ך צדק דון דצא ייעינן טעירי לאיטי משפדק נאם מפה ד
 ננהמה נץ נפיף (י) אמרה וכתנ נש״ן לק הלין נין מהמס נין נעוף דלפ

 תשובה
ו בחב רוחב חלל הקנה ממש רק מצד קוסבהעיגול ז  בענין שלא יהי׳ מ

 המטקב הוה ואט סחפה חב חללו באמיתיות שהוא סה
 וטיי״ש מ״ש נזה לדנא (כ) רוב הקנה סנאה״ט וסספ״ד
 סקיט שכ׳ דכל מה שימר ל*מ• נזה אס מא חב חלל הקנה
 א לא מא רק-אס אן נהנקכיס נלי צירוף השלס
 סביטהס לפי סרך כאםר אבל אס יש ני\קניס לנדס לפ״ע

 כאמ־ סי כמו פיס ננקב א׳ נפ״פ כאמ־ יאמר למ מ״א גמרא שהניא
 הרמ״א וסיס נצ״ע •ביה עיי״ס וסי מק״מ סק״ה ככ׳ פאט מדע פוס צ״ע בזה
 דמא סשוס מרבד הרא״ש ומהרי״ו ק וכ״מ ברנ״ש סק״ו נד״ה לק סי״ש :
 (כא) כאימי מנאהיס וטי׳ נס׳ שטה סיס סק״ס שכ׳ דלפ׳! אסר בטוף
 אפי׳ נחםדון כ״ש ושמא סא גו לס ערך כאסר ולא מסכחת נטוף p דיסל
 רצופה ממרנרס פיי״ס אבל יעיז נדנדט לעיל (ס״ק ס״ז) מה של נשם

 התב״ש לדנא לגס נעוף יש נכול אף לדק:
 סעיף ה (בב) ומא מ איסר ענאה״פ ופי׳ טיפ פל חה חקא מהפה
 אבל נעוף משפרין אף אק לס פרךפיי״ש אבל בשס״ד מן״י פסק
 כהש׳יך פאט צדס למגדר נכ׳מ ולשפר אס מסה וט׳ פיי״ש ולכ נפנהז״ב
p שס לדנא רכל סש נקי וחסרון במקום א׳ אן נ״מ נאזה המונה מא 
 שהוא כרצופה א אפי׳ כללח דהייט שלא טפל כפחה וט׳ לדק ראן אס
 נקיאן נססור האסר נרחט צריטן לסער ננהמה החסר סמא אס יש ט
נ חחנ חלל ס הקנה של עוף ניטט ונעוף יש לפסר נרגיע  כדי לחסה ח
 החנל שלו וני םשסייס שיי״ש • (כנ) דהייט ס׳ פרי מאר שק״ו שנסססק
 נאם ס׳ הפחה סופיות מכל סביטו ולא שאר דטק בגתרת אס מצסרף זס
 הפחת שעומד נאמצע ונחשב כאלו סא חסר דפק דפשםא לי׳ ונמרא לי׳ הסנה
 יוצא ממקומי יייגס וסזר אז״כ למקומו הרי כנר נחסר א טמא ולא מטרף
 כל ולא נחסרה מסס והטח גצ״ס סיייש אלס יסיץ בהב״ס סק״ח של שאין
 פוס קלא כמה שהפחה סליי ומומו וסי׳ כלא מ׳ ואץ להקל מיד מייז ודם
 כנפחהה סחס עיי״פ יעי׳ מק״מ ס״ק ז' מביא וכהב דקי ומדברי הסרגל*
 נראה שדסהו סטה להקל נזה אבל נאמה לדנא סקר כהתב״ש נזה סייס:

ק י״א של ודוקא כשניקנ ו י (כד) םפילש סשני *דדים טפי  סעיף ו
 נקב מסלש זה נגד זה אנל אס אט מנח אז דס מא כמשיל במד
 נ׳ ונקנה לא שייך לומי־ חימנץ דמיסרני אהוד כמו טושס יקנה פאי
 סייס (כה) דהיינו כעובי איםר ס׳ מיד שם שכ' דמ״ש דסעוגי אמי
 אמר סיט מעור נ׳ מביו עוביו מצד זה ומוגמ מצר שמנח טיי״ש:
 (בו) כעובי איסר טנאהיס ועסיס ופלייו נקיי ונערך השלק ליק ב׳
 שהסלו לדנא דבגהסה סי המסור מהר לס מק־ מני האנך במוך עיייש
 יעי׳ סטה חייס סיק ייב שסהן פרס להמיר בזה מיי׳ע ימי׳ סי שהאייך בזס
ו שס של דלדק דאין אנו נקיא! בשיפוי אשר ק י׳ ופי׳ מסי  המר סמים י
f 3ש ומי  לא ברחנו ולא נפביו פיכ אן לזיז לשפר רה באס ספה וט׳ פ̂י
ffpo סק״ס שהספור מא כמיל נמרי נ׳ ומד׳ ד׳ בנמצא קנים עיייש ופי׳ 

 מן׳׳ח ובמנהזיג שם מגיה יצחק בסברה מיס אמ נ׳:
 אמז״י

מ מטס ל*ט עומד נסקף חב סחצל וק א  ט חסרון לאיט נסרף אצא אס ס 0 נ
 נתנ הפ״ז (ו) מצנייף וכחג נשיך למשמע ממד הממי־ מאיי שצא כתב ק יס
 צמפלה מאץ נהם חסוזן אק השצס מצפרף אפי׳ אק נץ נקנ צנקנ נמצא נקנ ינס
 משמע שאץ ייציק נץ נהמה צמיף צמנין צדיף השצס אצא נס נהם חמץ אט׳ ננהסה
 מצשרף צנאימ נשאק נץ נקנ לנקב נמצא נקנ ומשאין נהס חסרק אפי׳ נשף אק השלס
 מצפרף להיקף חנ נרגרת דדה (ז) אסרה יפי השיך דמפעלץ פס סשצס נשאץ
 ק נקנ לנקנ נמלא נקנ יליקא מקנים סש נסם חטלק אנצ כאץ נהס חסמן אז

 דרכי
 להחמיר פיייש ועי׳ גש׳ מנחת הזנח גדר שאר סריסות כלל ד׳ סעי׳ א׳
 ופשתן סקיג שכ׳ מרמ גמ״מ יס לסמוך טל הש f והסיע ושא• אלורס
ה שביניהם נמיטרף עגאהימ  להקל שלא לצרף השלסשגיניהסעיי״ש (טו) 0
 מיש ואן סליק נץ נהמה לעוף וכוי יפהכיש שס שהעלה שיש סליק נמל גירהם
 ובנקביס סש נהס חסרץ ננהמה מצטרכי למדי סס השלס אס אן נץ נקב לנקב
 כמלא קב ואש אן בהס חב חחב חלל עוף ניטר שר(ואחא וכיוצא ט נטף ביטר
 מיקרי ויש לשער ט) וק הדן נס ננקב אחד מטל א ארוך כל שמצרפץ אהו יליכא
 רונ חלל הקנה מנוף ניטר שר ואס לא טריפה ופ״ז מא רק בנהמה אבל נעוף
 שנמצא ט נקנסש ט חסרון מטל א ארוך א נקניס רניס אן להכשיר אס אט
 שיפור חב החלל דדילמא יס במקבים בלא הפלס כאמ־ לס פרך פלו לפי קסט
 ומא פסח רחב החלל ואמ מיטרף נכאסר פלו ואין להכשיי נפזף כיא כספ נו
ר לכיס אבל א  דק רביפ החלל ריסס בנקבים בלא השלס סנירהס דנכה/ מ
 אכא רסס ושני משמיים בנקבים בלא השלס שביניהם אכא לספוקי ני׳
 הדיפה להרא״פ ולק המירה לפער סעוריס אלו צרך לדקדק ולהחמיר שיעורים
 עו שגחר לו וליכא גגהמה רוב חלל קנה ועוף ניטר ונמוף נמל מאזז יפער
 גמוזא כדן עוף מיי״ש וסי מקימ סק״ו מיש גזה וסי׳ גמנהז״ג שס שכ׳
 ובבהמה יפ להקל נהפימ שניקבה מתרח ואן לצרף השלס שבץ מקביס
 אאיכ מא ברוב תחב יזלל הקנה פל מצרה אבל שמא רק נחג יזלל ס קנה
 דעיף אן לצרף השלס סכירהס אאיכ מקבים נעצמס מחזיקץ חב חללו פל
 פוף ניסר מיייש • (r) נמסרף מנאה״ס מיש דשיש נהס חמזן אפילו
 ננמזה מצטרף לכאמ־ שאין נץ נקב לנקב כמלא נקי וערב״ש סקיב שכ׳
 וברקב לארך הקנה טון ורונ מקף הקנה קיס אלא שאס המתת אהה לרחנה
 הס׳ יוסר מחג היקף הקנה מ״מ טץ ואן כל מקב נרוחנ אלא בארך וחלק
 הארך אס מזיק כל1 לא חלק הריחב שט לק חס רקבה נקב עגיל נקכ
 שיש ט חמ־ון א שניקב נקבים וקס שיש נהם חסדן זה אצל זה ואין נץ
 נקב לנקב כמלא נקב והנקבים הס בארך מתרח א נאר$ע עתרה נםלמן
 משמרין השהא שכשיכסה חב חלל הקנה מנוף ניטר טרפה וכדעה סרמ״א
 עיי״ש ועי׳ נמה שהאריך נזה נס׳ מנחה מנח נדר שאר סדסה שס ונפשרון
 סיףג והעלה לדנא יאס יש חסרון נמקניס אן סס ליי נממידק נץ פעומדס
 בסקי הקנה א בארך דלדין פאק אנו נקאן כסנגור האס־ צריך לשפר
 בבהמה החשו ההוא אס יש ט כד לחמת חג חחב חנל פי הקנה וסוף ניטר
 כנ״ל ואס אן נץ נקנ ליקב כמלא נקב נס השלם סטרהס מצטרף לספור זה
 ובסוף יש ממי נרטמ החלל שלו וני משמיים כלל רק רננקייס סיג חסרון

 אן השלס מצסרף לשיעור מ״ל עיי׳ש
 סעיף ד (יח) בעיף ר״ל וליכא ננתרת דלי׳ כאםר ורס נשער לסי ערך
 אסר ננהמה יהי׳ קטן מאד סעור חםרוט אס לא נצסרך מלס פבירהס
ך ק פיפירו באס ספה וכוי י  ינאס נצסרף הפלס יהי׳ נזה ממרא נמלה ^
 p״1 יסהנ״ש סק״ה׳ (ימ) לחפית רוב הקנה ס׳ נכנס יינה פכי _פמא

 מממן נזה אס הס׳ שצריך למזח חצי נדגול הקנס שאן
 הספה פהוא חלק הרקב מהסגל אלא ספה אתו נאמיהי שמא כזה
 א אס לא צריך אלא מפיו בדרך פיגול כפרן אסר בבהמה



ף ז ח ט הלכות טריפות נאד הנולד.  יורה דעה סעיף ל
לטפה ל) כל שהוא למעלה ו ה( ואם נשאר ממנ י (מ) אע״פ שלא חסד טמנה כלום (כח) אסורה (כט) 0 י 1  ־״־׳•יי׳,־* *
מפני שכל מה (לב) שהצואר נמשך הסדק סתד והולך(לנ)הילכד  ?1S(^ לא) בפגןס הראוי לשחיטה כשרה נ
ןם שחיטה במשהו(*) (לה) טריפה: ט ימצא גרגרת ה (לד) למטה ממי ב ק נ ד (יא) *חלים ג ח ' ו 5 ה ״ " ^ < ״ « 
י י שנפסק!־, אCH 1־ (ל1) ואינו ידוע אם נעשה מחיים (ולא •וכל לנוצות (לן) שמידת השמיכה נפשה ששחש ננ׳ (׳;) מקומח  י
 (נ* נשם ממשי ישנ״א) פוסקה במקום ארד •ורואה אם הם שרם כשידה (לח) ואם לאו אסורה ואין מדמי!

 מ1נ
 ש0

 ולוא שפ

 כאד היטב
 ואף ע׳׳נ דלעיל ס׳ ניד העיף ׳״ס נ׳ אס נמצא שנעת מל השק דאעיג מש לזמר
 שפ" גלנול הגמרא נעשה אפי׳ הט אמרי.( נל ששק נשוזשה פשול אמי מחתך
 הסנפת מצל א׳ צ״ל לאפשר יהנא מ״ר׳ שלא נחשד הפמת אלא שר מצאי פגעי! לגוקיס
 וה נזה עם העור שניניהס לאו פליק נסק שהוליך והניא נעשה א״נ הפא נדרי שנמשל
 מתרח נעגןם כוס o א״נ שנחסר העור שק םפנעייז א״נ פ״ל׳ כשמימזין כקנה

 תשובה
 אזי נחרחנ קצה הסיק אם טמא טון לכל מה דאמריק בשיש דף מיה ע״א
 דנסדק לחרכו לא הר בחנה כמו בנכסק הוא כמו פסרש״י שס בד״ה נשדקה
 ושם כ׳ רש״י בלשוט הזהב דהיכח ממקם לרסט בריבא מטס שהריאה מפכה
 למטה והצואר מושך למעלה רחק והולך לגמרי וצא הדר חלים עכ״ל וסלשיט
 זה שכ׳ תיבה ״לגמרי״ נראה לפארה למלן/ כפנסםק להדא לרמבו שעי״ו רתק
 לגמרי מא דרשיר אבל בנפשק באלכמן ראיט רסק לגמרי לא אמר ממס
 לפמ״ש רש״י כס ד־טעס ונסדק לחרט מומר משוס לכל כמה שהצוהר נמשך
 השדק מנר ויולן ילכך הדר תלים ע״״פ נראה ובלל חמיר וכיון דעכ״כ
 בשפושט לומדו ביושר מתרחב הסדק קצת לא המי ה\ש ד״ל שליט כמו מסק
 דמי מפסק ברוב רחבו וצ״ע (לנ) הלכך הדר חלים נר׳ בשו״ה מחנה
 טיס חלק ב׳ חו״ד ט׳ י״ח ש.שאל במחא סנמצא בי: נקב קטן בגרגיר. שאק
 בו שיפור להטריף כי היי רק נערך חלק שמיר יהתיכה ט מ־^ה אך לאס•
; ומהצלקת נרמה ק  אשר נבחן היטב ראו עוד שיש שס צנקת סמוך מזה מ
 נענ ל ש-פשק הקה וחזר וינדא ושרד רק נקנ הזה והכואל רצה לצדד להמר
 רכוס ורמי הורא בריא בגרגרת כמ״ש ימחנר כאן ויפינ וחלילה להקל דכל
 פרכר פס׳;צירוף הצנקת בשיעו־ כסיקת הגרגרת ברוט ה״ז נבילה גמירה
ה ולא מיני הורת בריא עיש (ועיי בובדנו להק ר ת  מהים טכת נס קת מ
 ס״ק מיג מיש עי־ בשמו רהפי׳ רהיא בערן זה) וכ״כ נרק״מ ס״ק י״א וווקא
 בנידון דיממנר כל.; דמ ירי ״כשק לא־ט מא וממי כפ,מרפא כיי! שטימד
 לכך להיות יד־ י״ים א-ל בנכסק רוב מצלה לרסנה אף שתזיק שתז־ה ינסרשאה
 לא ממי ודלה מרחה ירשו׳ שכו״י ח״א חיו״ד סי׳ נ׳ עיי״ש ולפכנ׳ו נראה
 דאין להחמיר רק היכא מפסק לרחבה לגמרי אבל אס (א נכ0ק לגמד רק
( ק י״ז ( ״ ס x  פע״י צירוף פ-פסק בכרה מקיימה רצטרף לחב רחבה אף 9
 מרתב׳׳ש לאסיר מ׳ מ בכל׳ג נידחי אין לתמר וכיין ולא סי טריטת בפ״ע
ט נכסק כמ״ש בפת״ש (וע״ל סק״ט מ״ש מהם׳ ערוגות סבישס) ט  רק מפיס פ
י ן נ  והד קיי״ל לקמן סי' ר״א סעי׳ ת' דהיכא דהוי הטרסה משוס שסמ נ

 ממי קרוס פפ,ה מרמה רכה וה״כ
 סעיף ח (לד) לכטה נמקים שחיטה טיט אחר סוס מיןס שתיסה עו
' ל״ו מס״מ  פרסתי לריאה חבל משנכנס לריחה מטאר ויט לקרן ס
ט מא וסט «  ס״ק י״ב (לה) טריפה עבחה״ט דרשם ואילך רדון כדחה ו
 ר״ל וכל יסריכ ה הכיסלין בריאה ©הלין בק.ה פס ח״א דרק לערן זה דט
 כריאה דנקבהו ברפס יכן כ׳ השיך והפפ״ד להויא דרמן כדאה לאסר

ע דרמן כריאה.  בנקובה במפמ ופלא בדקדוק כתב הנאה״ס ס
 סעיף מ (לו) ואיגו יחע זים נעשה פיזיים עי׳ פד מאר סק״ח סכי
 ומקא שפההס זמן מה אתר פחיסה פטכל למלות שנטפה לאוי£
 חבל אס סיכף ימו לאחר ששחס מצא שנפסק הגרגרת לא מר למיהלי כשססכ
 כלל ילא ממי ומיק לכיס פיי׳ש ימיי מק״מ ס״ק י"1 שהניא יכי ול׳מ גס
 למדן לטי טל* ננילה (א) שםחםת השחיטה עיי נסורת יקיהיאצ לעיל
׳ נ״י סק״ו שהאריך והוטס דדן זה וקיי״ל רסכוקת הגרגרת ברובא מא  ס
 אפי׳ מפסק בשעת שחיטה כאם נפסק בשמת מרובא כשר ואט בכלל מיקי
 מיי״ש וכ״כ בדעה הורס סק״ח לדנא מיי״ש י (לח) ואם לאו אמרה פי׳
 מיי הואר סק׳יי שנסתפק א מה ודא אמר סכ6 ולא מומי אהוד א דמי
 רק ספק דדנמא לא נפסק רק לאוו״ש מכף ואו סדין סי בבמיה סוה יעי״ז
 לא ידמה חרך זה לחתך ממה לאדר סתמית הבהמה לגמד אלא דסבפק מא
 דהסריק נה וסיס חה סאה סקר דלא סי רק ספק מריסה טיי״ש ומיי בוסת

 סרס

 מפוסקיםיסיל דדזקא נעיף הדן ק (יא) חלים. וכיזנ נשיך נשם ני• יסירש״ל
ס שאיט ראי צשחיפה לס״מ למפלה מפנעמ מלולה  אפילי אס שאר לפעלה כיש נס̂נ
פ לניפס ממןס שייפה (ינ)פדסה והפעם לסשסיאילן נילק י  לא מהר יאסי י
 פדאפ ופיל סי ל אזי נקרא לניפה פמקיס פייסה (r) מגןמיח ינ׳ נשיך למשמע
 סלנד רמיא שאם •נול להמס שמימיו ששתי נפט ס^מית משה תציק אפיי נחסום

 דרכי
׳ תקפ״י מךמ ) אעפיי שלא חסר ספגה כלום נרי נעיז איח ס מ )  סעיף ז
 ופיק י״א ובמי! שס והעולה מובריהס וחילוק יש p רקב לנסוק
 דכל נקב יש ט מצל וכל נקב מא ענוג והנקב נראה רש מקום להרות לצאת
 ידך מלל ממק טיט שאן ט חסרון כלל רק סוק בארך ואפי' אן מקוס
ק סיי״ש ונמס וה״ה גס בניו אפי׳ כשמנשנק ט אן מ  לחת לצחת ורן נ
 החיו מצא דרך השוק אפ״ה אס נסרקה טלה לארכה סריסה וה״פ

' כ״ט פכי תסדק כקנה לארכה אשכר  (כח) אסורה פשפ״ד לטיל סך ס
 ימי בכלל קריעה ומי טריפה ילא בכלל פסקה דהוי נפילה ומיח בצ״ע עיי״ש
ט מ  וזבל משקלי נפון רפ״י טלק וף מ״ה ע״א בו״ה נמקה מפמע לפענ״ד ו
 7 נפיק ולא נשתייר כלום תו מלתא מא כמו נפסק לרחנו ולפ״ז ממילא פפיפ
 ללענ״ד דלהמ״ו לטל מני' א' בנכפק לרחבו והוי נפילה הינ בנסוק מי
 ;בילה ולפמש״ל(ס״ק וי) מההב״ש סס ליק עליו ממד נבילות וחומרי מריטת
ק דנא הט והמעיין ישפוט בזה (בם) ואם נשאר וט׳ פשוש x  הינ מ
 מא דאס ראה שנכדק ׳נאבד אז״כ בלא בדקת אם נכא־ א לא ומי פריפה
 וכנויע מכמה מכס >ft (ל) כל שהיא עש״ך ס״ק י״ב לרע קר דמי
 בלפ וללא כהני־ו למחנייר סצ״ל סליא למפלה וסניא למסה עיי״ש אך בספרו
' זה מגרר בזה וכ׳ פאן ניקל ב.ה כ״מ ניפ״מ חקא עיי״ש  הארוך בסף ס
 ועי׳ בסר״ח ס״ק ׳״א ובפרי הוחר סק״ז שכ׳ להקל נהדא אפי׳ שלא ביכ״מ
 ונרי J*X־ ס״ק י״ב שס?ל לגמרי נזה כר״ש נשיך ונר׳ בשער המיס ס יק י״א
 שמנ והמחמיר נזה נהנ״ח העיב עיי״ש וערג׳ ש סק״י שהעלה להעירך לדנא
׳ טבפוח  כהפייו נהתמיר גהצריך ח-יא למעלה יסליא למעה וכל סליא מא ג

 וט׳ אמנם בי־כסו גדיל ה קיל יש לו על מה לסמוך עכ״ל(וע״ל בס״ק כא־ו״ז)
 (לא) כשקים הראוי לשחיטה פבחה״ס מיש רהש״ך בשם היהרש״ל ועיי
 פר״ת ס ק י״ב כל במט דמ״ש המהרש״ל דלמעלה מטבעת מדילה וטיט
 נכיפוי טבע ונמסה לת מהר סנגיר זה מא סמרא יהירהא דטון ד־ר במקום
י בהט יק עיקר עכ״ו עיייש ועפנ״ו ס״ק י״נ שב׳ דבהפ״מ יש  הש,סה ע
 להקנ אם נשאר מטכיי ט.ס ולמסז י-יי״ש יעי' מקיע סק״י של ג״כ דבהפ״מ
 יס לסמוך על ינר״ח בזה [ומה רטתי לסכם יחד שכתב שצי ע מס לסמוך
 להקל בזה בהפ״מ כמכר דהא מי מרי קולי נ־כ׳מ כיון של ההנ״ש (כמש״ל
ן !דלא בהפ״מ יש להחמיר בצריך משחר טליא למעלה ומליא ס ך  בס״ק מ
 למטי: וכל תוליא מא ג' מבעוה וא״כ סלא במ״מ ממילא אן מקים להקל
׳ סנמוח יא״כ הר הרי  בנשאר מפפ נמעלה מטבעה ממלר> ט ציל נשאר ג
 >ץלי בהסימ א׳ לומר דא״צ סליא שלימה וגס להקל ול.מר דלא כמיהרש״ל אלא
ס למפלה מפנעה ממלה מהר בנשאר מפמ והרה בצ״ע אבל לפענ׳ץ אן  מ
 ממש בובריו והא הכל פרן א מא ולא מי רק קולא א' ואט הרי [רץ;י] בהפ״מ
' פ״ו ומ״ז והבן וטי' ' נרה (ס״י, חי) מהס' זכרון צבי פנחס ס  וכעין מפיל ס
 במק״מ סק״י]. (לב) שהצואר נפשך מה לסעלויש לעיין אס צריך לטיח
' נסוק מקא בקי סיפר בארך מלמעלה למטה א ולא בא מלא לאטין ט  ס
 מסוק ברהט ואמר אנל בנסוק במלכסון גיכ כשר והנה אס נסדק בהלכסין
 כיכ עו שסהההלח הסוק עו ספי מהלקס חב רוחב בווא מסתבר שמא
 אמר כסי בנסוק לרחבי ממש ואף סש אמונא שכשנמשך הציאר למעלה כסוק
 סגר מ״מ כמן ראם ימכך כצואר במיקום לצודן יהרחב הסרק אסר כמו מפסק
ק פאט א ק רק קצה באלכמן נ מ  לרחבו אך יס נסיין מה יס׳ טכא מ
ס רק באן משך סצואר לארס  מהלקס חב רהט מההתלה הסדק מד מ
 מהרחב קצת המק שאט מסקס ציאוו לכי סרך המק רק במשי־ למסלה לגמרי



 יורה דעה סעיף לד ם י הלמת טריפות קלד
י ״» *׳ ל א ו י ל א ולא מכד ת י ל א לבר חוליא אבל לא מחוליא לבר ת י ל  אלא פזזליא לחוליא או(לט) •מבר ת
י £££  לףןליא: מס ואצו (0) אין מןאין מדקה דש למזדף to (r) ענק ונל דרס אצו מקונה משוק עונה! סש (ב) ליוקא sms שהיא £
ז לני״ז י ״  מחנות(מ) (סא) חוצי (נ״י) אנצ (מב) אפ משי קץ א טחס (טג) צמק ללא ננןאץ ננדקיז מושם מ״פה נפל «ין דח״שיק »

* נ מ ס ףןךךן לק״ י נ ^ ז : י ״הקנה IBta ט נ ) frx מ»»הקגו» 6מא טקנ סישם לצא נימ מאיצי היה סציאד מצונצך מ0 מצי שנתבאר צ׳יצ ס׳ י 5 ״ 1 י t T T (5\ בסופו •׳שנכנס 
K*S £ ^ (מה) הא׳ נוטה ללב (סי) וא׳(־״) לכבד וא׳ לריאה o w n (מר) מתפצל ומשם יפחד והוד. לשלשה 
: «ה ירמ נקנה םלנ שמא ממן שמרד נץ עריגיח הראה ללנ מיצ ן{סייח « (מח) נקנים • m1 ואימי ז ן במשד ת ב  (pמ) ושלשתן נ
p*h ימס׳ : *׳0 ( א ̂זלינן קעניס לק פ וה״פ רניידמ (סט) יצא ליקרי נקנים (ח) ושר (הלא פאיפ ומקיז ימזעדס שעי י  המשי ח

 שתתי תשוכה
פ טלקמן םי גרפ פיל יפעיז  (ג) דווקא [נמשו' לס ס״ס מ״פ נמנ פ״ז רו״ל י
 שפ ומה שמית מה״נ שס לטיפפ פנימי קיצים צא ש״ו הנא יל״מ צמלק לניופע הוי
 איר׳״יק ייסולא ולא אפליט סיס לצימא נפיש נמשי (סי נ״ה) הינא ל«> ס׳ ל״נ

 ס״ל עכ״צ]

 כאד היטכ
ימ נקרי ץ מםה נ  מחיני מזמזן מגל ידחין הפיר דנהני אינא הזנחה שסיומיז מ
נ נסמן ל״י ל נ ל י יידע צסחייז כראי (יל) מנץ ינוזנ טין• ש  ס להתיר ננה״ג מ
י נחג אס נ  גגי דאה יאילי לנימף עשרה יצמןף אץ עישץ נ״כ ינספי אפי מי
 יש עיי צי להמר מקיליק ננדין; אגל נל סאיזרייס ממייץ שלא למןףמלעק

ס נ״א י ק זידע טלאי שלא עפ ניישם מיץ מ א  ומ המנהי. ואץ מקיפץ מחיליח נהמת 1 לנהמה איזויו(מ״שה) (פי) מל• ונתנ נש״ן וה״ה כשתפס הקנה לנח נ
 ונטי נ״ג סעיף 1 (סז) לכנל ה״פ המזרק הנחל שנמל אגל נמופינית היונים עיק ט׳ מ״א (יז) ושר והפעם שהם טיח הסמפוטת ולא נקנים והלק• אס יש שס

 יופל כגדס מי ספק עיי״פ יעי׳ נסערי דעה םק״א מה פפלפל בדבר הפרית
 יהפרע״ג נזה תפקפק פס xfta הפר״ת דאי אהרמי אזה ס׳ ס״ל סיס
ד התוס׳ ניה דף כ״ז ס״א כריה ממר יניף כ״ס מ״א נד״ה חשב  ושרי מי
 דאן להתיר נסים כה״נ עיי״ש נאריטת ועי׳ נדעת הורה סק״י (מח) נקבים
 קמים דקים והייני ריבתייהי יעי' במה״ג בהגהת נ״י את ל״כ שכ' בשס
ס ונהמה וחיי נל גופו  הדמיא וז״ל נלפענ״ד מס פפמעתי מסי ריכאס שכל א
 יכל אבריו מלאם נקניס יקיס קסרס עד פא״א לראהס לכיכך כפיפ לו כאב
 בט מסייס יאכדיס הפטמייס וכיוצא ט פפהיא מזיע הכאב מצא ממט הייני
ק נקביס יסיע יגתרכא  משוס שאתי מוגלא וכאב ימייזש פנכרס יינא דרך א
ק נקביס שנשומן הלב הן ק מקביס שכתבתי ילכיכך קורק פיות  יט' ימה א
 שבסמטטח ינראן פס בייתר כד פע״י p יבא הציתה ימיגלא הסמתה לניס
 השק ילכרשהא ולצאת מצה ע״י ההשתנה והצוחה עכ״ל ימי׳ מזה בדעת תירה
 ס״ק ייחומה מיע ליד ש״פ יו״ד של מחץ מו״ה חייס צבי מאנהיימע־ ז״ל אכד״ק
 אנגיואד וראמ נגליין פלי שהסמיק בכת״י דברי הכנה״ג מיל יטיס ע•! וז״נ ומעשה
 ארס פה שנמצא בבהמה דאה שלסה ונץ שהי סריגיה על קנה הלנ מ׳ סכה
 גמלה מלא מוגלה יסרחה הרבה סחד וחממ השו״ב מאין בא ט קלט המוגלה
 סהקנה שבץ ערוגיה הריאה ונמצא פלס תסהיי ובדר שע״י,קניס קטניס שיש
qpfci ק  באוהו קנה יצא ליחה ומוגצא רק מימת אחה מנה צא יצא ל:ית מ
 שסה הרבה מגלא מד שנמשה חתיכה נמלה וא״כ לכ״ז מ׳ מקום להפשיר
 כאן דחולץ בנקבים הללו יהטנה שלא יצא לכית השתן לא מכה המסיפת היא
 יאעס״כ לא מלאי נבי להמיר ט אלי מחמה נקב אחר שנקיה נעשה זאת א<
 שלא נמצא דאסו מסט שממין נעשה מעשה יאעס״י ש,ראן הדברים כמ״ש
 מ״מ באהו פעם הטיפהי ואס יבא עוד הפעס ליד אדבר עוד מדבר זה יל״ע
 עכ״ל ולפענ״ד דאש לאד שקולכץ המכה מעל הקנה שאר הקנה החהיי שלס
 יפה בלי מס רישס נקב א צלקת א קרוס מיזמ״כ אץ לתיש כלל ואף דבדאה
 אפכחן לאמי בכה״ג בנמצא מכה שנקלכת מעל הריאה אף פאן סממו מס
 תפס נקנ דחייפיק פנמזס ינקב מחמ״כ יאט רכיויכע״ש בבאה״ס להלן
 מ׳ ל״ז מף ס׳׳ק א׳ מהב.ה״נ(וטי׳ בדבדט להלן X $ק מי) לדמתי אן
 ללמוד משם כיץ שגוף דן זה אף בדאה חידוס מא1כמ|ש גנה״ק סס אח
 ב׳ וא׳יכ ד לן להחמיר במאה טון שחששו חז״ל כמה11ימןומ בסעח שנדהה
ס אן ייני להחמיר ס :  מפא״כ בפאר אבריס דקיי״ל דלא פייך ח טעא נשאי •
 בזה יק פסס מא לסענ׳׳ד דה״ה בפאר אנדס אס נמצןמכה א טעא מקלפת
 מל אזה אבר אף שקיבתו מישהי מ״מ כל פלאחר פקגפץ המכה נשאר החמי
 פלס רפה שר במיטות ובגיד יש בלא״ה עוד סיף להמר כיין שמנת הסד
 מאר רכל ספק שיש נקבת ק ה הלב יש להקל ואף pc (ס״ק מיז) מסאחויסס
 שהשיגו סל הסריה בזה מ if לסניף טדיי ימלץ ילצי » רש להקל נזה אס׳
 פלא בהפ״ר ק נלפענ״ד גרור לדנא (מט) ולא ו שקדי נקבים פנאה׳׳ס
 מ״ש מהפ״ך יסשכיד ס״ק כיב מ״פ בזה בדבין| ה יי השומן סהס דמרכ
 סונה הש״ך באן שס סמן א שטקב גס הסןמ ש!ליהס בטיח הסמפוטמ
 ג״כ שר אנל בשאר נקבים אס אץ שס שימן ?ייפ יביש 5*מן אפי׳ בשאר
 נקנים שר ומי״ש במף שהביא רבד הבל״י נןהקשה על הש־ך בזה יק!ס׳
 וממו בצ״ע פ״ש יעי׳ במק״מ נייק ׳״ס מה 1שהאריך ג׳ה והריו בצ״ע <

 דאס

ס פזיז ססמטטת סדפה ק  נקגיס שלא ט

 דרכי תשובה
 מרה מךט ירש בדברי הפלת סה יע״״ש בפסחתי את ל״ו (לט) נער
ו ס״קי״ז דלט אן נ״סבהסריסס  חיליא ענאה״ג שהביאני סרוסם ועי׳ שי
 שכ׳ הש״ך על סליא ובר מליא ט א״א בקיאס בהקפה פיייש יעי׳ עוד ביבריו
 בשיק שארז אבל לפמשיל (ס״ק ליו) מהסקימ גס בזה יש נימ לדנא גס
 לדק לסנץ א מי ודאי נבילה (ם) אץ בקיאץ סנאה״ס ימיש שאץ להקיף
 בכל ענץ עמ״ש בזה במק״מ ס״ק ס״ז ־ (סא) חולי עבאה״ס והיה
 כשתפס הקנה לבמ וסי יעי׳ שטה סיס ס״ק י״ח והש״ך ר״ל כסיוע שנעשה
 מקב א ההסרין בשעה פתפס בדו פא יטל ליוע שלא נגע טושס מלעיל
ס כ״א עכ״ל וכ״כ בעצי לטנה יבמנהז״ב במר פאר ס־יפיח בפפרץ סף  י
 כלל ד' עיי׳ס (סב) אם נעשה סוטי, קץ פי' סיר ס״ק י״ס שנהב
ס דטיפס  דווקא שידוע שבא מחמה קין אבל מספק יש להפשיר מפפס י
 שטח יץציס ולא ממרה וט׳ עיי״ש ועי׳ מק״מ ס״ק י״ז ולעיל ס׳ ל״נ ס״ק
 פ•ו שהפלה ואן להנסד רספק אלא דוקא ששחס הקנה לבדו ובדק כל הפנימי
 מושס עיי״ש וני׳ עור נטה יצחק בעמוד זהב ס״ק י״ז שכ׳ ואץ להסיר בזה
 נספק קוץ ום׳ סלי אלא שהעור מא לסרט ואט מאץ שהסור מא שלם
 סבסן אגל אס הפור רנסן מץג ג״כ א אס׳ אט לפרט לגמק אס מא
 שלה יש להשדף וננהיג אנא למתלי טפי שניקב ס״י קוץ מע״< מלי זולה
 שריאץ שהעיר פמבסן פלס א יש לתליה בגרגרת מחר בסלי מבקון עיייש
 יססתיק הוברס הבית אברהם ט״ז ס״ק ׳"ס יסיס שהיא סשיס אמגס בס׳

if ובד מקי ס' קפיב כהב כמה מגיה על ובר הניח יצחק בזה עיי 
 (מנ) לדידן דלא בקיאץ בבדיקת הוושט פריפה בכל עגץ עי׳ בס״ה
 מהנה סיס ח״ב סו״ד ס׳ י״ח ששאל באוזא שנבדק מישס כדין אך רא
 שנגמרת יש נקב קסן יגס ס' ט צלקת ימהצלקה נראה בעליל שנפשק הקנה
IP אך לא ס' בי שיעוד פמקה ונפאל אס יש לחיש שמא ס׳ מקב ע״י 
 יש חשש שמא רקב גס מישט יהפריא יהאריך בזה יכי דאס לא ס' מקב
 נגרגומ באתו צד שסישם מינח אצלי רק מצד השני אן סס מקים לסש
ס טופט וליה p צריך  למושס ובודאי תליק שמבסן רקב מתרת ילא מ
מ צד שט׳ סונח אצל סושס אן למש כלל א  טשש אלא אפי׳ ט׳ מקב נ
 $ישס דממה שמצאנו דעיתא בהקנה אץ להחזיק עי״ז דעיהא לסושס עיייש

(v מה שהעתקתי עיד מיש׳ / ק ל  (יפ״ל י

 סעין* י(מד) מ»*ל ועשם יסרד פי׳ גשי״ח ועת הזנת מהחרא תרינא
י ההלוטת המוטסת הללו על נכין ניי״ש  ס׳ כ״נ שמצייר מ

ק כ׳ שטא המזרק ממל סיצ״א סמלי ך י  (טק) הא׳ גומה ללב כ׳ הי
ק ל שמח ס״ס יצ״ל סיצ״א מן הקנ״ה לל״ב וכ״כ  לדח״ה יסי׳ גנ״א ש״ז י
̂ן י״ח•(») יא׳ לכבד עבאה״ס וכ׳נ השפ״ד ס״ק כיא  הני״צ בממ״ז ס
 ור״ל סוס מכניס הקנה לבשר הככו הא לאח״כ אן סדסמ מסל ט עיי״ש
ק לא ולהלן ס׳ ס״א ס״ק י״ז שהפליא על ססרמ״נ ז י י  יפי' נניח אברהם נ
 נזה סיייפ: (סז) ושלשתן גקיבתן בטשהו סי׳ פרי הואר ס״ק י״נ ושלשהן
 סריפהן רק מספק ילא סי ידא אמר אלא שנקט טלס יסכא דאסיליד ם'
ו ש עיי״ש ומשיי ס״ק י  מץבה אצל א׳ סהסעסםת לבי יש להסיר סשוס י
 שהביא וגד הפרית מה וצידד לחלק בזה דשל לנ ודאה הד ודא סרישה



 יורה דעה סעיף לך, א ב הלכות טריפות
 לה p טריפות הריאה ואונותימ ובו י׳ סעיפים •

 באר ועולה

מ  m משנה מלץ ח
ts ten 63 נדמר 

 א (א)"ריאה (ב) שניקבה (נ) טריפה s ב (ד) 3חמשה (ה) אוני (פי׳ מין *ים)(ו) אית (א) לריאה
 (ז) תלתא (ח) מיםינא וחדי

 באר היטב
 לן? (א) למאה. פ* *so לשון 6חן ואימה לשין אס. לטיט הנדו5פ פהאטח נפרמת ממנה וסיאפיקיםראה מיטימאחריא(ייךע״שק(סו0הואמי«מ^רפ" נמלץ

 תשבה
 ני״ש וכ׳ בוכל״א שס אות ו׳ רהאומא סל ימין הננוקן שלה נראה סיורה יוהר
 מעוקן האמא השמאלית כי שס בשמאל נראה העוקן שלה עגילה ולפעמים
 יארע בימין והעיקן שלה יהי׳ בולט נמהר ונראה ־שמא כמו אמה ראש מאנא

 ומיי״ש באת י׳ שכתב עוי רהאומא השמאלית הערוגה שעל גבה וסיס גגה
 אנה עבה כ״כ כמו הגג סל האמא סמ,ית וגס העיק במקום הסמוכה
 להאנא משוכה כתן שאצלה משונה קלת מהעוקן הימנית במקיס שסמוכה לאנא
 א־י״מ מי״ס (ח) םישינא האנא הא׳ הסמוכה לאמא שבצד ימין נקרתת
 אנא ארוכ״ה ועב״ה לס סהיא ארוכה ועבה יותר מכל האמת גס נקראת
 לפעמים אנ״א ההחהונ״ה לפי םאס הריאה תלוי לצד מסה א סא התיהו,ה
 שבסברוסי' וגס נקרתת אנא הסמוכ״ה לאמ״א פמ״ת ופרה״ג שס וכי עיי
 בסמ״ח מני׳ ג׳ יראיפ ס״ק כ׳׳ס שדרן האנא הסמוכה נסמא שבימין שבצד
 סמיכתה לאמא טלט בה מטה מהר למעלה מ; התונא השמאלית הסמוכה
 נהאמא ני״ש וברמ״פ ס״ק ר״ב ל ודנה לסוס לה על גבה כמו הר לצד
 קמא וטלט ע״י נטתה ועיי״פ עוד בפמ״ת יראיפ ס״ק כ״נ שכ׳שהאמא ירכה
 להמס מזדה ולא רהבה ואן לה למעלה רק סד א׳ כבל כעת דק שאין לו רק
 סד א׳ והאנא שאצלה מקראת ארייע סכבה עליי והיא ע:ה למעלה ומי״ז
 יפ לה ב׳ מריס מזה ומזה בכל שטת עב סש לי שהי !דיה ושניהם הדודים
W3 ושיעור העובי׳ של הארו״ע במקיס ההיא סא לערך ב׳ חצכעית בכבש 
 עיי״ש יעי׳ בגה״ק את ג׳ שכ׳ דבל הסטת והאמות ירק להיות משפיעות
 ודקות בסמלי׳ מפא״כ הארוכה ועבה עי״ש 1כ׳ בס׳ זכל״א שפ אה ו׳ דהחי.א
 הארוכה ועבה בצד סמיכהה להממא החוד שלה שיכבה ומתכשסה על האו־יא
 פאילה והייהוד יסס פנינה לנץ האמא לפעמים סלך גביה על גבה ומפריד
 בץ העיקר שלה לנץ הבשר השנס שנה שעל גבה כל רחנה עד שמגיע להמיהוך
 שבינה נפק אנא האמצמיה ומשם מדמך עולה באלכמן עד גג העריגה
 ונכמיס לפעמים הרנה נמצא שס שהערונה וננה שס לא נהחלקה רק
 שהאנא הארו״ע נפרוה בהעיקר שלה מבשר השלס שעל גנה ונראה כמו
 שהיא טפלת משס רק שהיא מחונרת שס נממפון כלה אמנס נשמפינדן נה
 בעינא פקיחא בנקם שכלה החיהוך שבינה לנץ החונא האמצעיה עי־ לייעלה
 בגג העדינה א נראה שס בבשר השלם כמי סדק ושרסיס בכל אהו האון
 פיי׳׳ש יעי סנסז״ב שס בקוין מיי׳ י״ג שכ׳ והסהוך שבץ הארי״ננ ונץ האמא
 מא סלך באלכסון וסדהין שבצד הנ׳ שבץ הארו״ע והאנא האמצנניס אט

 סלך באלכמן כמו הצי הא׳ ניייש
 והאונא הב׳ דסץ מא האנא שאצל האינא מיל מקראה אלא אמצעי״ה
 גס נקראת אנ״א קענ״ה לס שהיא קסנה שביסטס שמ׳׳ח
ע  ופרה״ב ופיי״פ בפרת״ב ורא״פ ס״ק כ״ה שכתב וכל האטת יש בהם א
ב של  סס מהאנא האמצעיס פיי״ש וסי׳ מניו״ב כלל א בפשרין ס״ק ל
 שודכה של האמנעיה שבשישה סח רחכה לק הסהוטס שלה פמכאן ומכאן
 רמקיס המה זה ימס נמקים יציתק מדערוגה אך משס מלטס ומתקצרים
 באלכמן מכאן ומכאן עד שנספולי׳ פ״פ הריב מא וקה מאר יכל אטת
 התחרוטת דסיט העליונה יהארו״ע הס למסך שבשרשן הס קצרים ברתק
ט ס  ומלטס ומתרחבים לצד הסמל כ״כ עד שהאמצפית בטפולי׳ מנלעת בץ מ
 שתיהן ולא נראה סמנה נשיפול נ״א מד קצר ברתגו וגכטיס יעים פ״פ הוזנ
 כלה לה לגמרי בץ החיהוטס מיל פאנה מגמת לסמל כלל רק מומרת לה
 מרמק אזה משך מה שמהקרבץ ב׳ הסטת מ״ל שמכא ומכאן זה סמיך לזה
 ממש בסמך א עיי״ס יל בזכל״א כס מה ג׳ ל ה׳ והאונא האמצמיה ובימין
 מא מנחה ברחבה בצד א טל הא-א הסלמנה פא;לה (ולפעסיס סא בספיך)
 ובצדה השטה סא מינחת על אנא החרו״ע שאצלה וסד האמצעי שלה מא
 מנחה נצו קמה והריאה בננו הלב והסד הזה אט סלך שס פד ראס האנא
 זו ממש רק כמו שהי אצנפוה סמיך לרהש אנס י כלה 5ס המו והסעס ט
 האנא העלמנה והאנא הארויפ מגיס ינתקרבי כס זו אצל זו ממש מצד קמא וראש
 האנא האסצפי זו מא מונחה שס על סרהס ולק אן שס להמו זה חוח
 לההפפט בפו סש 4 חוח להתפשט רשס ולהלן לצו מרקר שלה ט שס רסיןם

 ש8פ

 דרכי
 מעיף א (א) ריאה כ׳ בפמ״ח מי׳ א׳ כל טריפוה הדאהסהנאר נטמנים
 אלי טלן מי־איייתא הס עי״פ יעי׳ נכ״פ סקיב פכי והא יראי אבי׳
ק הטריפות פלמ נכללו בכלל נקובה הס נ״כ אסרץ מדארייתא מהלמימ  א
מ אכא כמה סחטה בטאה סאינס רק מנמא וליה במ לתא וארייהא  אך י
 ומס״ה מקיליק בהם בכמה דברים עי״ס ועי׳ מק״מ סק״ה סהביא דברמ וכ׳
 פצ״ע ט משמע מהרפכ״א והתב״ס ס״ק מ״ז דאף מה םקכלו עליהם לאסר
 מסס מנמא מי אסר הירה יסיס אך מיני כשיש צדדים א סכיקוה להקל
 יש לימי דאדעתא מ־כי לא קבלי על״מ ליחייר סלי הא עי״ש (ומי׳ בדבחט
 לעיל סף ס׳ ל ט) (ב) ׳ם-יקבה עיקר דט טריפיה ינקיבה הריאה
 יחכאר לקק ס׳ ל״י יהשעס פב׳ הממכר כאן דן זה עי׳ פפיד ישפה אמה
 שקיא (נ) מדיפה ע" שמ״מ סעי׳ א׳ שכה: לכל פריסה הריאה סהבארי
 בסמטס אלו טלס מחמת נקובה הס וט׳ עיי״פ וכ״כ בפרי סאר סק״א יבסרמ״ג
 בפידחה לס׳ זה יפכ״־ שק״א ולהלן ס׳ ל״ו במיז סק״ג בדיה ההנא הזי
 והבית אפרים בנפת אמת סק״א יבפרי הביאה ס!׳ א׳ יבהשי׳ ביה אפרים
ק ס׳ ל״ז סעי׳ ה׳ והביס ס׳ זה ס״ק מיז אך ק  תמיר מ׳ כ' ובשתייה ;
 הלכ״פ האי־יך יהד נ־יש ס׳ זה והכיא כמה ראות לללס חסר ויתיר וחליף
 מסג חסר ים יגא רפי. נק: כלל וק צמקה ה־יחה לכ״ע לא מחמת סכה
 לנקיב מא ויש בזה נ״מ לע.ין הרהי לדעוהא לקיי״ל דאן אסר בהרלרי״ע אלא
 ששטסס הס רמנ ח׳ עי״ש מאת א׳ עד סף אה י״ג(יעיל ס׳ ל״ז ס״ק נ׳
 בהגא הבי) ועי׳ בס׳ מיחס שלמה בכת סר את א׳ וגלילי הקדש סק״א
 ובל לכד יוסף ס׳ קכ״ד שהאריט טינמ בענץ זה והעלו יהעיקר לדנא
 כסהב״ש והרמ״כ יטל! משוס רקב מא סן מצמקה הריאה יאף ההביש
 בעצמו לא טץ לכלול צמקה בכלל זה עי״ש ועי׳ בט״ב קמא ייו״ד ס׳ ה׳ ובס׳
 מארס עיטס בפהיתת הס׳ ובמנהז״ב דש כלל א׳ ועי׳ בס׳ דעת מרה ססק״ו
 עד מףי מה שהחריך בענק זה והעלה מס להסברים דחסר אט מסעם
 נקב מ״מ טון דהר לס מנקב דנכלל מאהיס מנס י״ל דסצסדסס דעוהא דחסר
 עס ושהא ונקנ אך נחשו יהיר מנוייקו ייצ ואין פצכורשין לוישהא

 רקב עיייש.
 סעיף ב (ד) חםשה איני ליל מן מסה סש לה נ׳ אמיה גמלוה א
: (ה) איני וכל אנא י  בימין יא׳ בשמאל יש לס עיר חמשה א

 יש לה סמפון א׳ ולכל אמא יש לה מהר מסמפין א פרי הטאה מני, יינ
 וכ׳ בס׳ זטר לאברהם (מהבעהס״ח ס׳ בימ אנרהם) כקונטרס מסף ס׳ ליה
 סק״ס את א צורות האטת מברייתן הסה ננראס על הבניה מפולשים יל״ל
 העיני שלהס המה טל שלשה צדמס ולק יש בסס יק שלשה מדם ככל צד
 סד א׳ אסנס האנא העלמנה דטץ ישט האמות מוס ננראם על טרה אחרת
 ואפס״כ ייסר סיך לומר שהמה נבללים לתמונת שאר האטת מלומר שהם נכללים
 להמוטה אתריה והססס ט לפעמים הרבה נמצא שמזיהוך שגץ האמות
 להאטת סא כמו שנחתך במה זו נמ ממגר לעבר יא כשארס p יהא נראה
 שס בהאמא גיכ שר מדם כמו כהאנא יק באנא מלמנה דמץ למעלה
 מהסדן שס נראה מד כל אהס האנא כמי הסוטה שאר האטה בשלשה
 מדים עיי״ש: (ו) אית לריאה כהנ בפיו סק״א כל הריאה סא בכלל דאה
 ויש בה אברים סינרים אטת ואמות יעיטניתא חירלא וני מחגית כל אלו
 ב0!ל דאה ק עי׳ע: (ז) תאזא םימנא יחרי מעטאלא ר״ל והריאה
 מא ב׳ מחנית יממרוגה רמץ נפרד ג׳ אטה ואמא א׳(והקראת אפה ספני
 סע־אה מיקד הריאה ממנת גדלותה וממנה יונקים ימצאם האטת) ומפריגה
ק מיב  ושמאל יסרוי שר אמת ואמא א' שמ״ח סעי׳ א׳ וראש אפרים י

ק ניא) ופי׳ ראיס סקיל ופיה״ב ספי׳ י״פ של שוע  (וטי׳ נדכריט להלן י
 כל הריאה להיומ מדתוך של ימין שבין האנא והאמא גנוה ממר מן התיתון
 שבשמאל שבץ האנא והאמא שהבהמה מלוי׳ ברגלי׳ לס שבצד שמאל אן
 שס רק ב׳ אטה לסבך האמא שלה מוגה ביותר ומיסך האנא שלה מהסל
 להלן מסמס שממסל סמך האמת בצד ימין לס ששס יש ג׳ מסכי אטיז
 יהאמא קצרה משל שמאל ו4ץ מתחיל הסחוך שלה גבוה מהר משל שמאל



י הגויה א ך, ־  יורה דעה סעיף לה ב הלםת טריפות קקי
י מעיה כלפי השבח שאז ימין הבהמה מ  (ט< ותרי(י) משמאלא (יא) כשהבהמה תלויה ברגיייה ו

 וימי; הטבח אחד ירש לה עוד בצד ימין (יב) אונה אחת קטנה (ינ) ונקראת עיטניתא חורדא ואינה א־די־י׳« י*!•
ק ממיא וינא בם ת ) א ן ט ש ( א ן ) י י ט ) ^ ^ ( ך י ) Q < T J ^ ת א ן נ ן א ר ה ד ס ת ב ך ם ו  ע

ה ב ש  דרכי ת
x פס פסביב לו טלס נמו יתרת  הסה האטת המכריס זו נחו והחיתון שטנה לבץ הארו״פ הוא טלך יזהר גטה הגרגרת שנמשה שס הריץ עי״ז נראה «
 ונחחן נחון בפר הפלס שנץ האטת ספי מאתי החיחון שנץ ארו״ע להאמא מקמא ולפעמים יא־ע ש •מי נל הראש מאונא זי ונמלא ניקמא נהחוו שלה
ן כ״כ גטה ער שיתחלק ג״כ אפי׳ גג הערונה פעל כעי[ יתרת וכשמצסרכ ן זאת י תרח ליאפ יאנא זו חי נרא ת האונא שלימה  ולפעמיס החיחוך שלה טג
 גבה ג״כ לשנים וסארפ זאת א יהא נראה שס העוקץ מגג הערוגה -אנא וכתקונה ממש ולעתים ריזקות נמצא לאנא זו שהוא יימש כתכנית תואר אנא
מ צד  האמצעית עגולה בראפה ט לעוצם לא תתחלק החיחון בסה רק באלכסץ ויהא העליונה טמרה אן חמת־ היא קט,ה מטרית נם לסנרייס הייבה א
 ייצא מגג הערוגה רארו״ע כמו ראפ ומונח על הערוגה דהאנא האמצעיח ואחה האנא פכנגד הפדיה חדוד כ״כ כמו אתו הצ־ שהיא כנגד התזה יבעיקרה של
 או־א האמצעית נצדה המי/חת על א-א העליונה לפעמים נץ החיתוכים נמקוס אתו הצד םכנגד המזה נמקים פסמיכה לחינא כח״לה י: כס לפעמים היכר
 ה.ייקריס נפרדה שס האנא האמצעית לרחבה מבשר השלם שעל גבה פסמ רב ותבדל בירהס עיי״ס ועיי להלן (ס״ק רי״ח) סכי בשמו דלכעמיש נמצא נהאנא

 יידול כמו פטח פהיא מונחה פס על האנא זו ולפעמים המימן והמזה טלן העליונה הפמאליה חריץ כעץ חריץ יא־א המליינה הימ-י־ז עיי״פ ־
נ סעחגה פעל גב>: ועל הרוב נמצא נתון ועי׳ בטנהז״ב בלל ב׳ בעxץ סק״ז פכי שיש עוד ביני בהמו״ה אנא העליונה  כ״כ גטה עד מהחלק נ״כ מ
ק ח1יק לצד הלב מץ אי  ההפרדה הזאה טרטח דקה מייהון לחיהון א מינק ובה וגס נמצא בזה הצד הסמאליח כי כל 0איטח הס מפיכיס ומדודים ו
 עצמה ממן לראש האנא זו שהבשר שס מרוטפ ודק ופרא? ט כמו שאץ שס מהאנא העליונה השייי־לית סאן ארכה מלכה לצד הלב כמו כ1 האטה כיא
 נשר כלל נאמצע עוני הי־יאה רק עורות הריאה לנד נלא נשר עיי״ש ועיי רחבה לצד הצב ומשך ה״תי שמא האורן טצן לצד י-אפ של הבהמה פד
׳ כ״ד בד״ה ועתה אציגה מ״ש נערן פ ולאת מן הצואר יותר מהעליונה דמי! ומוצא לס״ז שיאי-א ־-:1יוגה של יסץ  במיה דעת מגת במהדורא תניינא ט
: יצד הקצר שבה 1 ן זה ומרטת הללו וכ׳ דהאנא האמצעית בצד האנא העליונה שאילה צד יארון שבה מא הפונה לסבב את מרגרח כהיא לצ־ י מ  'ירת ט
 עיש חב מא רמקה ממנה במסה וקרוב לסרשס לפעמים הס מיזנריס הולך לכסה לצד צואי הנהי־ ובבמאליה מא למכיך די־ יאמן שבה מא
כ לצד הצוהר וסקצי מא לצד הל: עיי״פ (י) סשמאלא כ' במנהו״ב כלל ד' ך לצד מ מ י נ םמלך לפעמים מ  ילסעמיס הס ממלקיס עיי חיתוך שלצד־ מ
̂ת בעש־יז ס״ק נ'ת דני א״ית ישמאציות ו־אנא האר/נית ממין דרכם שבמקיס ' הצדמס פיה רק םמא מעקם ר נ  יותר מנצד קמא שאן התיתיך מינה נ
 ימהעגל ונראה כעץ פיצול מגנה מונת על הא/א העליונה ולכעמיס החיתוך יציאתן מהעי נה הס רתניס ומלטס ומופנמים מכאן ומנא! עד שבשיסליהס
 כלה קמ׳ס העיגול דפ מסך מה דבוק ואח״כ נסדק כעין העיגול מה אשר הס ידה מפת״כ ניא־וכה וענהוהאנא יעליונה פל ימ־ן י ירדא הוא לסמך

 המונמ כמו פיציל מגבה של ריאה וכי שש עיר דבמזחוך ש:ץ האנאהעלמנה שכהתלתן הס קצרים נרחק ומלכים ומתימניס עד כי-יליסס עיי״ס
 להאמצעיח שכיח לפעמים פמזיתוך מא רק מד מרפ הא/א מקמא וק מגבס (יא) כשדגהשר סי׳ בס׳ זטר לאירהס פס פהביה *רה ריאה החדשה
ךס מהחיל לההענל עיי״ש שנמצא בעירו לאנדא בריב השודס ה: אס ממדנח סכ־ד פהיא מפונה בהמונהה  אן החיתוך מתר רק שכלה החהך י
 והאונא הגי דמין שאצל האנא האמצעי רגיל טא מקראיואנ״א העלמנ״ה מתמורת שאר ריאת דעלמא ס בריאת אלו כל א' נצכת לנדנה דהאנא הארוטי
 שבצי ימץ ולסמים נקראת אנא המתפצלת לפי שהיא מונתת במצר ו־תונא יורה כתן אינם ממובריס כלל בהייתה ברקים ידצס כי אס במקייא
 החזה ודרכה להחפצל סס מדוחק הצלעות וגס ניךאח תיל חמו״ר וגס אנא גהסמטסח שלהם לנד וק הוא נרונ העגלים שבצונדאן כ־ובם המת נסרדיס
 המייכיה לגרנר״ת שמ״ח ופרי תבואה שס ושאר ספרי מ״נ וני נזכל״א והמת ג״כ על זאת החמו׳-ה דמינו וטי ונמיא לכי סתמי/: ב־א־ו״ע מתחלת
 שס את ב' האינא העלימה ממרת בצרצר החזה יש לה חיזק ועי״ז נדחק הרבה נמוך מחיתוך האמצעית שאילה וע״כ מיתת איוכה מנד־ האטת אנל
 מתרח ונעשה בה חרץ ומראה החריץ שש מא לק מתר משאר מראת הריאה מא בעצמה אנה ארוכה בלל דהשלס שעל גני: מא שייך להאתא ונם מגבה
 ינראת בה נמי נמו גידן בכל ארך החוץ ההוא ואן החריץ הסא מס:נ כל אגה מתינות כלל להייחה נצד קמא גלה יכן תמי/י. מישיבה כחן ג״כ ע״ד
 ממרת בסביבמ סביב סביב אלא שמא מסבב רק רבע רתבו ובכנשיס שנית זה דהשלס שעל נבה שייך לי:אונא ־״נליונה השמאלית יה:יא שס נ״מ בזי־ נירבה
 למוח באנא זו ענ העיוגה שלה טוו בליטה גמלה ולעהיס יארע כעץ חחך חלוקי דנים עיי׳יש באריטח ולא העתקתי כל דבריו ט -יריטתיס לא נמצא
 א יארס פנחלקה אנא עליונה זו לגררי לפרס מראשה ועד מפה וא יהא המונה זו יעי׳ מזה במ,ח״י בליקוטי יוסף ס״ק ו׳ ועי׳ בשו״ה דעת יזנה נמה־״ת

 אנא האמצע• ממבי־ח לה עיי״ש ועי׳ במנהז״ב כלל ב׳ בעשרון סק״ז סמצייר בסף הספר מ״ש ע״ד הזטר לאברהם בזה מ י״פ (יב) אונה א' קטנה
׳ ל״י ובפ־ה״כ ס.ר' צ״ה דצורח היר־א א״ה בשאר אטה אלא  מסב המונח אנא זו סס החריץ שלה (ט) יתרי םששאלא הא׳ מא האנא כ' בשמ״ת ס1י
א מפיכה כחץ יאנה דרכה להמה עיילה ייפ נה היין שמא מטון נגד רתיתיך שנץ מ א לאומא י x הסמוכי: לאסא פנצד פמאל ונקראה מפיכה כחץ למ 
\ עד הכלמה וגבה טד הלנ וניאפה יפ לה כעי; עוקץ קט! ודרכה נטוה ס  ענה פס״ת וסרת״ב שס וכי בזכל״א פס אח ס׳ דהאינא יירה כמן בצד י
 סמיכהה להאמא החוו שלה מהמטח ושוכבח על האומא שאצנה והיזיהוךדפס קטנה מכל האטה ענ״ד (יג) ,נקרי» עי^וניהא דוורדזי (ו/יךיד! ג״כ
 שבינה ונץ האומא מלך נטה מהר במך הבשר השלם שעל גבי: מסה שלצד גנב על סם פמונחח בטס ספד שו׳ב ועי׳ מ-ה״י בלק׳׳י אות כי) עש״ך שכ'
 האינא העצימה ומאח הצו השניה מאנא י יש לה פס שני מדם וא;ס מלטס שמא על שס קלישוהי ואדמה ועיי שפ״ד סק״ב שכ' ־ר׳יל :היה דקה ואפפר
 ההודס סד הראפ ט סרס טאפ פמה המה כליס וצכ-עמיס הרבה במף התיהוך פהיא אדמה ק!ח יוחר מ':ע באר הריאה עיי״פ ועי׳ פפה א־ית שק״ב וכי
' י״ח בהטלה סלמה ס״ק ב' דלכ׳יז י ׳ מקים לרו דכי־ן דמס ס סד גג במרת זבח ט מ x פבץ האנא זי לסאמא נפרדה שס א מש סס את להכיר כמו 
 הפמגה יק יארע כיה כמה פעמים נמי בימין בץ אנא העלמנה להאמצפית לט שק מארה יפ לט לכטל גבה מטי מראי אף במראה כפרה אך לדנא אן
 ונפרס גץ האמצעיה לאנא ארו״ס שיש שס כזה לחב ודע חאח האונא מרה נמש להחמיר בזה כלל ט ביביט יחחם משמע שאנה אדמה יותר משא•
 כחץ אע״פ שמא ארוכה הרגה מהר מאז״ע טמרת ונס היא אנה מזגה הריאה וק עירט חאת שאגה אדומה יוחר עיי״ש (יד) לצד פגים ר״ל
ה מא דייה במאיה בקיזב לימונה אמ״ם שגינוי! אלס זאח שמומי גימין מקמא ננד הממן שכין אנא לאמא סמ״ת סעי' ל' ופרח״ב י  כמהה א
י א ופרח״ב סעי' ל״ד ורא״פ י  ההפרש הברור שבאמכה וסבה ממניח שס סמון לשרשה יש נליסה משא״כ בזה סע" צ״ה (ט0 יאם חסרה עיי סמ״ח מ
 מרה מזן שאז פס בליסה זו מיש ס״ק ירה שכ׳ דחקא חסרה ממש אבל כשיש כל המנץ בשלימוח רק שהאטה
 והאונא השמאלית הנ׳ מא האנא מקראת אנא העליונה של שמא! ואנה חלמ צודק לצורת ווידא א פאר צורה זרה כפר ט אן פיני צירה מעכ:
 ארוכה ועבה כאנא העליונה של צד ימין ט האנא העליינה שגצד כאסח כלל אא״כ מא מכשושיח א סי כחסרה עיי״ש(וע״ל ס״ק ל״ד ייזה)

 ימין מא ארוכה יעבה מהר ממנה «רח וסח״נ סס וכ׳ נזבל״א שש אח ח' (מז) חשדה בץ אש חסרה מתילדה א שחשיה ונהקמן לאחר הלידה (ממק״מ
) וכ״ז מא בחסר ממש אבל מי: שמא / ס סא מגבה יחיד א׳ סא למסה מקמא מן״ו וטי׳ נובריט להלן ס״ק ס ד  והאנא הסלימה השמאלית גשר ס
י הקנה ולסממיס הרבה יש קריב לראשה נהמד שלה מקמא מקים גטה שכיח לפעמים טמץ שהעוגה יהארייע מכסם מגנה את האמצעיח יאנה נ  מ

 כהר ונראה כמו יתרת אבל אן ליקט ליתרת מקמא ט סא מאיזה מיי מחק נראית מגבה כלל רק מי; קמא וכן נמצא לפממיס שהאמצמית מכסה הארי״ע
 בכהיג



 יורה דעה «ח» לה נ הלכות טריפות
(כא) שהיו (כב, כג) כ׳ מימין(כד) וגי(כה) משמאל (0 (ט) טריפה:  (יז) אחת (יח) מימין(יט) או (נ) (כ) מהשמאל או

 מה (כז) צורות (כח) האמות (כט) של •«ין (ל) איין דומות
 באר הימכ

 (נ) מהשמאל ונתננש״ן אפילו *נא ל׳ דנין ויזמה אחת כשמאל מרשה ללא כמורת ח״סלמסדר נזה (נ) מדמה וכתג נשיו וס״ה מיל'שמאל וני נימין הר חציף ופדפה

 דדכי תשובה
ק ו׳ שכ׳ דהארבמה חצופים אלי ) *דוח סחנויס האלו ופי׳ בשלחן גמה י ג ו ק מ  נכה״ג אץ בזה סשש כלל רפס מרה מן< פיק כיא (ופ״ל י
 (P) אחת עיי לכיש מן״ח שכ' לכל חסר אינא סי מריסה ולאי ולא ספק שמנה סרב כ$ לא נהגי p במקומם מני סשרו רכל זה סא רק מלהג
ק ג' שכ' להלכה ילמסשה להקל בזה ז כיל נר אשכנז פיי״ס יפי' בהרי מחד י י  דאין לחלות ולומר שהיי מחולדה ב' אטה במקום זה ונסוס ינדבלץ ז
 סד שאין רכר אשי׳ חשס ולא מ׳ p ס׳ פריפה חיא מיי״ש (יח) ממין בל׳מ כוננת הממשיל להתיר להויא בכל אלו מזלושת מיי״ש ופפר״ח ס״ק
ש מננץ זה יכי גיכ דגמיןמי נהוגץ להתיר בכיו וכ׳ דאס' בממס ה אם חסרה ה' י י  ל מבייש סקינ ימ״ז סק״ב יפרמ״ב סעי' ג' דפשיס מא ד
 אימא פריסה יהא ללא החכר גשיס יססקס מא לחב פשיסיהי יגס לא שנמי להחמיר מפת הוסיא ילאמר גס אלו החליסיס יס להס לכסל סגמס
 סרח למיחםר נרי״ש יעי' מזה במאירח סירס שירש ב' פנף א' סק״ח יבחלז ס מא מנהג נססיס שאין לסש אליי כלל סייס יעי' כטיפ של דיולילה לפרוז
ק כיס גדר בממרא שקבלה בידס סהגארס הראזרס דנשלמא אס יכילץ למסב  שס בהעיש ס״ק ג' (יט) אי מהשמאל עבאה״ס יעחב״ש י
י שהס׳ ממי כך מא יאו״כ חזי? שפעיח מא מ  יעי' לב״ש מן׳׳מ שכ' שדין זה דחסרה הריאה סי יראי פריפה יאסי סיחה שהיא מנהג בשפות מ
 כמה שרס אמר החלב מעילם דסריפית זה בא מהבננן סי״ש יעי׳ מיז ס׳ק בהבנתם זה מי מנהג בעמית אגל«ה לא יעלה על הלב שנמלי הליר אמי
p ב' של ולא מקא חס־ה טלה אלא גס אס חסרה רק מצד א׳ הר טריפה מהם יצא החידה באשכנז יאסי יסעי בדברים סשיסס יבמ״כ אץ זה 
כ הרי מא אסר גמור י  יואי עיי״ש (כ) מהשמאי1 טבאה״ס ומיי רמי׳א לקמן מני' ל ועפר״ח שהיי p ממרת ביום מהקממרס וקב* לעסת p י
 לקמן ס״ק ה' שהסג על הרמיא ועל השיך שבכאן והעלה לדנא דהסיןל בזה לשמח מנע זה ימה סע אפר הס לא יחנו ויש עוד הרבה יבריס סש ממרס
 לא הפסיד עיייש ועיי בשער תרם ס״ק ל״ה מיש בזה אן בשמ״ח סעי' כ״נ במ׳יס מה שלא נזכר בדברי חז״ל כסו נשר ששהה ג״י בלא מליימ יכמסל
ק מיי ? בתנ״ס י ן פיי״ש וכדבריו ממש כתג ג ו סקיה ואל תסזש מרח אי י  ותביש סק״י הסכים לאסר ידחה דברי הסר״יז בזה עיייש ומיי ש
ס י ס י p א״א לבטלו יאסי ג מ ס עיי ש והחזיק נסמס מנהג זה והעלה דבנקס מ י  פכי ועכ״פ לא המ p ספק טריפה רש לצרף דעה הסר״ח ל
ה והסיע, כוסת הומ״א ק י ק פ׳מ יבסרמיג בפתיחה אן ליקל יכ״כ מתי נשמ״ח מרי כיו יסב״פ י ק ב' ייא״פ י  ועיי מזה נמנהז״ב כלל ד׳ בנםרין י
ף ה' יכ״כ בלב׳ש ס״ק מיא ימים דאס' לאמי־ בכל החליפים של הרירא אפיי בהס״מ ידלא כדעת המקילץ בזה עיי״ש נ  לסי ל״ה יבמנח״י בביאדס ע
ק ג' שבי דבהפימ יש למזך על ס י י י צמח צוק החדש בביאת ל  הס עבר על הבהמה י״ב סופ אר מסתפק אס להכסי־ הכהמה סץ כל ספק ימי ב
ד, י אמנם בלב׳ע י  טדפה הבא מבטן מאזר שהרמ״א יהתב״ש אסרי שק מא המנהג משמע המקילין בתציסים אי ימיי״ש בביאת להשר״ח מני' ל
ךס ייב סוש פשוס להתיר בהס״ס מ״ט המיו שמונהג בממטהיס להחמיר בכיס בזה אס' בהס״מ עיי״ס ימה  אפיי בבהמה זקנה יט' יס״ס החלב של י
ק ס' הארין בפנץ זה יסשה נמרה ראן למזסל  עכ״פ אבל של תוך י״ב סדש אן להקל ע י״פ • (כא) שהיו עיי בעחגות בסגהז״ב כלל ד' בסשרון י
א רקבמקצתן עי״ש ולסטנ״ד דבסקים פאן המנמ  הטשס אח ד שכחב במן זה דאס נמצא בשמאל אטה יחידיה מחר מטמין בכל א!י החליפים שזכר סרי
 וטרי« מטעם חליף אן להחמיר p כשיש להאנא מתירה עכ״ס כשיעור פרק ידוע להקנ בזה אן להקל ראש נגד רביתיט הכי"ס ושיח ולביש שהפידי
x אמצעי פל אגידל אבל בפחיח מזה חף שיש בפיעיר צמרן אנידל אן להחמיר מינסנ שלט בר מדינה אשמו לאסר בכל אלי החליסס אס לא סש 
 יאך שכתב ההב״ש יהאודורס להחמיר ביהמ־ אנא אף באץ במחרח רק כצסיק מנהג להקל ימה יש לעיין לסענ״ו אס מביאים בשר ממדינה א סמע פהמנהג
 אודל זה מקא לעק יהרה מגבה אבל נחליף זה שאן לו יסו בגמ' אן שס להקל בחליסס אלי למיןס א' שבמריסחיט סווע ממהג להחמיר א שאנס
מה להלן ח אלי באס למקים שמקילץ בזה אס יטלץ לאטל הבשר שס ו ט מ מ ר י מ מ ק י״ג נראה ל  לממיר 3WPD מפרק אמצעי של אגודל נר״ש אן במיז י
 גס בזה אס׳ בבצסרן חגיול סיי״ש יעי׳ בייניי בגייןסי יוסף באמצע ס״ק מ׳ קס״ו סעי׳ ג׳ מבואו נימ״א יש f שם ס״ק נ״מ לעצי! ימאה של נסף
 ד' שכחנ תי״מ בנמצא ד׳ בשמאל יג' בימין יא' מס* שבשמאל p כצסרן ואס מלו סמי^ס שאן אכלץ אחה למקוס שאכלץ אחה אכל טמהם אט״ס
' שמנחו לחזור טון שמא p ממנמא סיייש ולהארה י״ל ה״נ מ״ד אונס למי״ש ס אך אס ט  יפ להקל טץ דהפי״ח יהאחרירס מסדין חילוף כזה מיל י
ק י״ג מהא״ה וויקא בחמאה הקילו בזה מפיס ותלימ ממסים  בריאה א' יחרה כצסרן יגס מרוא אנה רק כצפידן יס להסדיף ממ׳נ דאס בסי! סס י
ס עיסן אתה בהכפר בלא הפס במילס יתלו  אט חסב שיעיר טד״א לגבי יהרה היה גבי יירדא סיי״ש יעי' במרה זבח שגהיגץ להקל סא ססס סמע ה
ן p גס במקום האסר לא סי טהגץ ט אמר מסולם מיי״ש(יבביאר ק י״ג מזה (כב) ב' מסץ וטי סי' בס׳ מנירי המ מס ' ב״א י  כמילה שלמה ס
' י' ובמנח ב במיל־ ס א ובמיה דברי סיס לאמסו״ר י ק ל ף ל ס״ק א' שהביא סהס׳ הדרה זקרס בשם הגאן אבד״׳ק בריסק ער״א שס י נ  בלק״י ע

 שכמותו שס הביא לי הרבה ריאה שטי ב' בימין וגי בשמאל והכשיר מסעם מרה בסהייזה לס״ס את מ״ס) יש להחמיר מיד דלא שייך לומר יבמסמומ
 שאפשר יש משפחה ספ להס ק יפכ״כ נס׳ ברכה אגרהס פלסעמיס נשמי המקילץ לא סיך זה הטעס של מקמטיו סמחמיריס וייס. (כח) האוניות

ק א יקינק מני׳ ז' דסרס״א יהסיססס של ב׳ ' נראה פמא טריפה נרי במנהזיב סס נעסתן י ' נמפפחה יי לסמך ס  המזגים יכי' יאדרנה אס ס
ד החב״ש מיר חליף מטף צוחח יסליף גדליה מא כד לסריח מזליף צידה מסל א< י  p משים שא״א להטי• המשפחה עיכ כשר בכל ערן והוא השיג ענמ ע
ס ד נילי מ ץ יכ׳רלא א1יםחוקה כפר זה להתיר כיש בלא סלוף גממל וק חילוף גימל מסל אפי׳ כלא ידלוף צורה מו ק מ״בגבי יחמ• יירו־ שהשיג על מ  י
 הכא דמא אסר מדנא לגמי ומוסכם מכל הססקיס טדא אן להסר עיייש ועי׳ ראלח״ה אלא מורחי בפיק סלוף צורה וגס מ*ף גישה יא' אט מסל בלא
ק היה ק נ׳(יע״לס״קמ״ב) (כג)ב׳מטץ עבאה״טמ׳ע הב׳ כל ט הא מ״ל לסמשקיס להשמיסמ זה סיי״ש א־ בראיס י  מנהזינ בעשרון כלל ד׳ י
ק נ׳ יבמק״מ ס׳ק ציג נ׳ דסלוף נד6ת היימ סלוף צולה ניי״ש ולדנויהם י״ל י ז י ס ו ק ל  אפי׳ אכא ו׳ בימין וכוי ועי׳ ימה כשמ״ח סעי׳ כ״ג והגיש י
ס של ונזה >ef החלנ וסליף נדלות אט מסל בלא מציף צירה ומי׳ גמשמרח הסוס בסנשרס ״ ן י ק  (כד) יג׳ משמאל פי׳ לב״פ ס״ק מ׳ יסרת״ב י
ק זה והעלה p נראית ראן להחסיר מ ז שהאריך מבא נ ׳ ל  שקילס יב״יו מזמן שמיעתה אסר דהיא ידא מריסה הנא מגקעיי״ס(כה) משמאל ההסטה ס
ק א׳ של הסעס וחליף פריסה מאל וחמ־ מקומו לאסר בחילוף צורה גרידא נלא סליף נדלות דהכל ערן א׳ סא ואן א׳ מסל  פי׳ שיך סק׳׳ו יעחכיש י
 הראי פיייש יפי׳ מק״מ ס״ק מיו שכ׳ ולפיו כמי שחסו טריפה אף מחסו בלא הנ׳ ודלא כדברי השואל שס שהנץ דתרי סילי רנהו עיי״ש וסי מוה במגיי
ש במנץ זה): (כט) של יטץ אינו ק ל״י י ׳ י״ח בארך(יפיל י ץ אס ט׳ במוץ ו׳ וק בשמאל יאז״כ הקטינה בקרא מ ג ע י ה נמי נחליף כ  אז״כ י
? ס ס״ק ק׳ ובמארח סירס סרש נ׳ מנף ב' י  א שנחפצלה א׳ מימין סד שלא נשארה כסד״א שריסס עסעס חליף חה מקא חמות לשל שמאל פרי
ק י' שכ׳ דלא ממדף אלא אס  נחליף זה אבל חליף מדליה אטה א אמיח אט שסל אלא מחולדה עיי׳ע י״ג יגמנהויג שס ניזמן שעי׳ ה' ומשרי! י
 (ומי׳ לקמן ס׳׳ק ליה) (ט) מריטה אף אפ השלימה מסרה שמצי־ שמאל נשחט לצו שמגק לאשי? אס אזה אנא חלפה צירהה עס חנרהה שנאמ
י נצוס משיל וסיט  יש לה צורח אנא של צו ימין אף ס״ל שוס מעיל־ פהיהר פנשמאל נא להשלים צו עצמו אס ממן לה זולת גטדל האמצעית וסוםל מ
 החסרון ממין והא צורמ מיטזח עליי שמא פל ימין אפ״ה טריפה יסעוח שהאמצעיח גמלהמהא־ו״ש שנתגאו להלן שטא פריסה ממש דוו נקראת ימנה
ז גמלה עיייש (ל) אינן חמות לשל שמאל כ׳ בשיח מני' כיו יחיש ק נ׳ עיי״ש לדרכו והוא ססס•(כז) צוחת האונות פנאה״ס מ׳ע ו  יסקנ י

 ס״ס



tp יורה דעה סעיף לה ב הלכות טריפות 
 (לא) מפיח לשל שמאצ (לב) יאס (A) נתחלף (<tf צייתן

 תשובה
ס סאנצמת  סאמצמת או יש לאסור שלא כהימ אכל שמץ מדלות למיינו מ
 גדלה נהארי״ע לס ערן דאה זי כזה י״ל לאף שלא בהס״ס כשר ומיס בל״ננ
 עיי״ש יבגה״ק אה ט*ז ופי׳ כסי הליטת מלס נמר׳ זה ומנמיי נניארים
ק ס״ס סה שנהנו בזה וסי׳ נאצרוח שלמה ברב חמאה  ס״ק ע f יגצק״י י
 מן׳־ז של והא וומ פשיס מא ראש ענד עלי׳ יגיח נשר בזה אמ׳ שלא
 בהפימ כפל ספק פריפה ועלמא חס קיל מהר מפאר ששק שריפה והא
 גהס״מ מכשירין גלא״ה גזה עיייש וסי׳ גסים מיסייד חניינא נהפססוח ס׳
 ס״ז שכ׳ לאש הארי"ס סמה נמו גסאד נהמוח והשיסי ס׳ כאנא האמצעית
 שהיהה נמלה סהאמ״ס והריאה טלה ס' כסיר כל הבהמות מיגר סשוס
 לסריסה ולא כמו שרצי קצת מידם לומר ט מה דחליף סריס! מיס א מי
 ישיטי בשניהם אבל אס הממי סא רק נאמת כשרה יפאן הא סי הסינר רק
 בהאמצמית חה אט ולסן הרמ״א מורה להדא דאף אס רק אחת נשתנה
 ונהגדלה טיהר אף משרי׳ לא נחקפגה מדרכה להמת אפיה מי חליף יסדיסה
 ועוד סעי בזה הטורים הללי חס גיסא נקרא חליף בחרס תק• האח״מ
 להממ גמלה מהאסצעיח יםאמצנדת דרכה לסזת קנינה סהארוימ ומתא דהוי
 האמצעית גמלה מהארי"פ מי סטי בשתיהן דמה שהאמימ קסנה מהאמצעית
 מי ססי בה ימה דהאעצסית מי גמלה מהארי״מ מי ג״׳כ סמי בה יאין הדבר
 תליי כלל אס אחת מא כשאר בהמית א לא רק כל שהם מהיסכין סלל מי
 סטי בשניהם ימריפה יכן מרה להדא לסן הרמ״א מיי״ש יעי׳ גס׳ ברכת
 משה בקנסרס יפה לנמקה שפר א נתיב א את ב׳ שהכריט להקל נזה גהימ
 עיי״ש אך בס׳ משטרה הקיוש בקינסרס ההסטה ס׳ לח את י׳ המלה סש
׳ נרי את ז׳  להתמיד בזה אפי׳ בהס׳׳מ עיי״ש ימי׳ מזה נשי״ח דסת היגח ס
 וכ׳ שס ממשמעות האחרורס סש חילוק נזה בין סלוף צורה לחילוף גדליה
 דבסליף גדל יש למומיי אף שאין השיטי בשניהם ואס הקפנה סא גמלה
ז חליף ופריסה אבל בסליף  מהממונה אף שהתחתונה מא כסטירה וכדרכה י
 צורה אנה טריפה p בסלוף אמיהי כמחליף סרה בחמור ששניהם נשהט מצורק
ו  מוה לוה ופיי״ש הפלס לזה בארך יפי׳ מזה כסיה מרון צבי מנתם ס׳ י

:  נד״ה בשס״יז ונסרחיב בתרלדיע מר׳ לו
 ועיין נלביש סף ס״ק ד׳ של דאף דמכשיינן מהאמצעית והאדו״מ סיס
 אבל מ״מ מכיס דעוהא מי מיי״ס וסי׳ מיה במיה מסויד הניינא
מק  מ׳ כ if בעיבדא שהאמצעית סהה מה להאח״מ וסי׳ בה סדנא בנ
 למסה מחצי׳ כחלון והשיב שיש להטריף אף כשמגוה מל יד מימיך ומשמוש
ק כ״ג מסמס חרלרימ מיי״ש וסי׳  כיש הס״ו סק״ב נשם המהרש״ל והשיך י
י ברכת משה שס שסר  מעטן וה נסית מנת ©בת שס בארך ומי׳ נחה ב
 השלישי נתיב ז׳ את א׳ בארן ופי׳ ביי אפרים לקמן ס׳ ל״ס מוי׳ ל׳ מיש בשם חס׳
 הר הכרמל ס׳ ב׳ ומה שנתב סלמ בזה ימי׳ בסצי לבונה בסרלליס את קמיר
 מ״ש נדנד הר הכרמל בזה ימי׳ נשיית טח ישראל ס׳ כיי במובוא מיל
 סהאמצננית מתה סה להאח״מ יממ ותינה יצא מדכא דביקה שמגרה עיי
 מימון ימפמיש וכ׳ להכשיר דלא סי p ספק מולד״מ ימיד דש לימי דאנא
 התחסנה סא נצורהה והארה p שהאמצמיח נשתנה ואן כאן תולר״מ סיייש
 אך נניח אבי־הס במקש הביח ס׳ ל׳׳י פהב נחה לא טכל לצוף לספק וצמר
ן  דהאמצניח נתגדלה יאן דפיהא באמ״ט חה טכל להבחין כעטן האטה א
 ס׳ צדן למוח בבהמה י עיי״ש יפי׳ בשיה מסייד סי לד x׳ גיכ למדף
 אף בב׳ אטה מית ימאי מצא דעוהא סססס ומי סל שניהם סס דפוהא וי
 וחליף ממנה שאנה גמלה סב׳ ווו ידוסח שאינה קסנס סהאמיפ טיייש ומגפיי
ל במשמרח סקידש ביךנזרס ק א׳ בארן מיה *  בדט חרלרי״ס אח א בלק״י י
 התשובות ס׳ כיב ל להתיר כשאין הריפוא p סל א׳ רהאטח דיל מדיפוהא
׳  תדלוף מא כאזרח ־שנתגדלה א שנתקפנה סיייש יסי׳ בס״ח דמה הזנח ס
׳ כל האטת p כסז״א וסאנא הכמוסה לאמא יזין  ג׳ שנשא! בדאה סז
 סס! ג״כ גמלה p כמלא והי׳ שפ פוי דסוהא וסיס שאתו הסמוי סייא
 ספי׳ להאז״מ לא מ׳ ממצס האנא p פע״י שמי שס טסא על האח׳יפ ומס
 נשר מקיף ס׳ משלים להשיעור אס זה נחשב להרלד״ע והשיב תוף ובד הלביש
 והבא״פ מיל שהחלימו לבשרם נחשב לדמוחא צ״מ ואס ט מי ירים ראש נגד
ו טון סש פוי מיסס אמר לסקל פיייש באריכות: ל  הליש בזה מיס ג
 (לד) צורתן. טשמ״ח שס של חזקא שיטי נהיג פיסל אבל שינוי ל»רה
 אורח שאנה כצורה שמגדה עין שירן האמת להמס מסכים וחוזויס וסתה
ס ס מ ה ג ן א י ן ו ט ס ג ל מ ס ס ז ן י א ו ח  הס סגולים אפי׳ סזידא * במין א

 «יף

 דרבי
ק ק״ב יאפ יש י וריס י ק לא ולב ופריב סעי׳ י ק ל״מ ולביש י  י
 יחרה נדרי דאגא יצירהה כצורה אנא של צד שמגדה יש להכשיר אפי׳ שלא
 בהימ טון זיק סתרת מא שהחליף צורמ ירק מצד א׳ מא דאשחני אן
 להחמיר כלל אבל אמ א' מהאטת שמנדה מומה צורתה מש ואת סתרת
 אן להקל לא בהפ״מ חקא דחילק והאטת הראיות בצו א׳ לא נשחט צזריזן
 אבל סלא בהס״מ יס לאסור דשמא לא יתרת מא אלא אנא ממש והו״ל חליף
ב מיס נביאי־ דברי השיח ק ל ן ק״ג וגה״ק י י  ממס עיייס יעי׳ מק״מ י
 בזה ודיל דאס יש נימין ד אטה וגי הםיזסטס הס פראי והעליונה דסין
 מה להעלימה דשמאל א לא הליק להחמיר שהעלימה דיון מא העיקר יהא יש
 סליף צירה אלא אמריק והעלימה דמין סא סחרת יג׳ שלמשה מננה הס
 כראי ככל ג׳ אטת דגימין אגל אס יש טירן יתרת יהטליינה קטנה משמאל
 שכנגדס יג׳ אטת אז־י׳ גיסן הס מדק * אן להתיר לא בהס״מ מקא
 יעיי״ש עיו בגיק ובמקימ ס״ק ק״ה שכ׳ וסדכרי השילו משמט דווקא שאתה
 טהרה לא חילסה וירתה p עם אנא א׳ א מלין בסס״מ להקל ואהה סהרה
 טא שחלנס אבל אס החלימ סרס צורהן סס ב׳ שמגדס לא מהר מה סש א׳
ק נ״ג לא  יסרה והא עלם הב׳ העיקרים סלסה ג״כ סס שמנדה והלביש י
ל ק ומקל גס בכה/ וסא מסלסל מבא נזה יקסלה והמין־ כוסת השילו  י
ק לףי של ואי אס  וחלילה לתן! בזה פיייש מי׳ במ־ת״ב ספ וראיס י
 הי>יסה סחרת צורתה סס האנא שכנגדה מ״מ אס ימס שאיזה שהחליפה
ק סאן לה סמפון וכממה יש  צירהה סס הצר שמגדה זו סתרת מ
ק קיר שכ׳ דאס ס׳ לסמן שנא  לי׳קל אס' בלא הה if סיייש יעי׳ במקיס י
ק שניכר שאהה שהתניפה מא העיקרית אק להק! א  מהממקנים חמ־ סמפון נ

 כיא בהימ עיייש
 ובל זה מא ביהרח בירי אבל טהרה מקמא בכה״נ ריל שיוילסה צורהה סס
ק ניי שכ׳ דבזה  צירה אנא אורח רצי־ שמגדה מנשס״ח שס וליש י
 יש לאמי־ אס׳ בהימ כ ק דבמקמא בלא״ה רט האסרין מ״ל ס״ס להמיר
 עיי״ש יל שס נלביש ימ״מ לערן החצב אס עבר סליי יגיח יש להכשיר החלב
ק קיה השיג פל  מךס ג׳ ימים עיייש אמנם בסריג סעי׳ פיה ירא^ י
 השמ״ח בזה והפלה דהמקיל בהס״מ >cf ביהיק בכה״נ לההיר הנהמה לא הפסד
ק כיא ובמוסר ק קיו שכ׳ שק נדקר לדינא סיייש ובד״ק י  נד״ש וסי׳ במק״מ י
י יהסיק שחלפה צורהה  שס (לא) דימית לשל משאל כ׳ נשס״ח ספי׳ י
 טס אנא אוזרת מ5ד שמגדה שרפה אפי׳ נהימ ע״ש יעי׳ נמק׳ס ס״ק
 ק״ג שכתב והציור בזה מא מק שסחמיק סומו על אזה אנא ימרח א אצלה
 יש לה צורת אנא שמאלית יהאנא שמאלית יש לה צורה של ינון הראוי לסית
 לסתמיק כס מקש ממידתו שס משיה אסר משים מך״ל דהס״ק בהצסדף
ק ניג של המיס אס מגר  אלי׳ דעוהא כל דהו אמר פיי״ש ומלביש י
 פלי׳ יניח יס להכשיר החלב קה־ס ג* פיי״ש ועי׳ בפרי חבואה ספי׳ פיה
 וראיס ס״ק קיה שכ׳ דהמקיל נדן זה להמר גס הבהמה בהפjf לא הסםיד
 עיייש וממקימ שס שנתב דמ־א״ס לא הקיל p אס א׳ שמנדה פינתה צורתה
 לצורה זרה ילא כאחד מצורוח אטה הריאה אבל ששינתה צורתה לצורת אנא
ף יבריק ק י י  שמנדה לכ״מ אן להכשיר הבהמה אס׳ ביס״מ ועיייש טוו ג
 ס״ק לא ובסוסנר שס (לב) ואם נתחלף *ודתן פשמ״ח ספי׳ כיי ותביש
 ס״ק >f וגהרח״ג סעי׳ פיח של יאסי׳ אס p אחיו דיין חלפה צורתה סס
ק צ״נ וגמניי פנף  א׳ ושמאל יש להפריף אפי׳ בריס סיייש יפי׳ מקימ י
ק נ״נ שכ׳ וע״כ טינה השמ״ח מא טל הארי״פ שחלפה צורתה סס  ה׳ נלק״י י
 התחסנה השמאליה מקראה מסכה כחן דכאנא האמצעיח לא סין לימי־ שחלפה
 צורתה סס סממפה כחן דהא אנה מסנה בהארה כלל p שקצרה סמנה
ו סכי כעין זה יחליף אח״ס  ושנתארכה אן קסדא עיייש וסד״ק סיק י
 למשיכה כחן מל סש סטי משהו ואנה ככל המלונה ממש יש להקל עיייש
ק ל׳ח ובסריב  ובמיףס שש בארן: (לנ) נתחלף סשמ׳ח שם ותביש י
 מד׳ סיב שכ׳ מקא נהחלף ממש (כמו החליף סרה בחמור) דסיט ששניהם
 נהחלמ משמו א׳ מצורהה לצורה חנרחה וחברתה לצורהה אגל אס שניהם
 פיס בצורה א׳ א במיה א כדיין א כולן כדשמאל א״נ איזן האטה א
 האמות הס שים ליונרתן יש להתיר בהפימ אבל שלא בהיס יש לספ לאמי־
ו שמג להתיר נזה אף שלא גהפ״מ ופיי״ש ה י  אף גכה״נ פיי״ש וסי׳ ד׳׳ק י
 במומר יגמיךמ ס״ק ק״ב של לחלק וסבא ששניהם מיס בקפטהן דסיט
 פהאח״ע לס פרן דאה י מ׳ צרין להמה גמל מסר והיא לסרט קסנה כמו



 יורה דעה סעיף לה ב הלכות טריפות
 (rb) שרפה (לו) יק (לז) נשהאונה (לח) האמצעי! (לט) שלימי! (מ, סא) גרילה

 חרכי תשובה
 ל/כראת היא כדרכה רק שאת׳׳כע׳׳יאיזה סיכה נעשית ק ועתידה היא להתרפא
 ויגע עצמך אס האמצעית נתנדלה מהארו״ע משאת טעות הרכה ממצאת
 כאוכן שאין מט־יפיס כשכילס וט נאמר דסוף כל סיף טריפה תשים תליך
 וה׳יה כנ׳׳ד עיי׳יש בארך ועי׳ מזה כמ>ת״י בקו״א לדר תרלד׳׳יע ט׳ י׳ ס
 כאריטת ועיי״ש כפרס הספר כדר תרלד״ע אות ח׳ סעי׳ כ׳ וכלרף שס
 (וננ״ל ס״ק ס״כ) (לח) האמצעית עד״ק ס״ק כ׳׳ז שכ׳ דאס האמצעית
 גדולה מהארו״ננ רש סדק כסד״א נהעליונה אט׳ במקום שדרכה ליפצל אפיה
 הסדק משליס האמצעית ושאחריו היא התמתינה והא/א של צד מסה היא יתרת
 ועיי״ש כמוט.־ ובמק״מ ס״ק צ״ה שכ׳ דאין להתיר כזה רק באופן פלא יהי׳
 עי״ז שיטי מקיס מיידא עיי׳יש יעי׳ כמנת״יכלק״י ענף ה׳סיקנ״ה מ״שכזה

 (לט) של ימין עד״ק יכמק מ שס פכ׳ דאס כפי התחלת חיתוך פגי! האמצעית
 להעלי.נה נראה שהאמצעית קנ1,ה יי־א־י׳ע ואס נחפיב כל אי־ך ההיתוך שבין
 האמצעית להארו״ע נראית גדולה מהתרי״ע תליק לקולא יק ריאה כ כשית ע״י
 סדרץס כימין אס נ־זשיב כל it ך סדק כפירוד תמ׳ האמצעית גרונה מהארו״ע
 תלינן לקולא ותש: ק השדק שגץ האמצעית להארו״ע ככולו פרוד ישכין האמצעית

 להארו״ע לא חפכינן כפרוד רק כטד״א ועי״ז האמ״ע נדוצה מהאמצעית עיי״פ
 (ם) גדולה טהתחתונה עי׳ כפמ״ח טעי׳ ל״ט וכסרת״כ טעי׳ קי״ז כמעפה
 דהר״צ שנרצא ב מץ ארכע אוטת והאונא הסמוכי לצואר הי׳ כדרכה ואצלה ט׳
' אנא נדולה ואצלה הי׳ האונא יסמוכה לאמא והיתה  א״א קטנה ואצלה ט
 קטנה ונסהכקו היזה היתרת שאס הקטנה הסמוכה לאנא העלמ>ה היא היתרה
 והשאר הס האטה הראיוח נמצא שהחמצמית היא גדולה מהסמוכה נאמא והרי
 זה הליף ויש שרצו להכשיר לפי שחולין לומר שזו הקט,ה הסמוכה לאמא ה א
 היתי־ת והשלשה כל מעלה הם האטת היאיוח להיותו נמצא שהם כהקונס ואוז״כ
 עלתה הסכמתם ליעדן- לסי שע״ט כדאה זו ורא שהאנא יסמוכה לאמא
 השמאליח החיתי־ שכינה לכין האנא שעל גכה הוא נמוך מהחיתוך טמין פכי!
 העליונה הימניה א״כ נראה מזה שהרכיעיח הסמיכה ליאמא טא כהיקונה
 מאחר פהמיתוך פעל גכה הוא נמוך מהחיהיך שנץ כ׳ אטה שכצד שמא/י־
 א״כ כיין פהסמוכה לאמא היא קטנהמפלממלה ממנת ה״ז תליך וטדפה עיי'פ
 וכ׳ כתו״ז ט׳ כ״נ כהעלה םלמה ס׳ק י״ז ובפרס סעי׳ י"- דר״ל דכיון פק
 מא הדרך פיחי־וך פכי! האמא הסמאלית להא/א הסמוכה לה היא יותר גדול־
 לצר הלכ מהחיתוך םכין האמא הימנית לאנא הסמוכה לה יק הי׳ גס כא ואב
 נאמר והסמוכה לאימא מא היתרה פנפנדה מהאימא מה כשהחברה להאומא
 ותאמר פפייכה לה א״כ יט׳ החיחוך פבצד ימין נטה יותי מפל שתחל ואי,
 הדרך ק סע״כ צ״ל והסמוכה להאמא היח אנא בפ״ע וטין פטא קטנה
 מאנא שלמעלה טמנה ט״ל חליף וטריפה עכ״ד ועי׳ במנהז״כ כלל ד׳ נפשרין
 ס״ק י״ד מ״ש בייאר מעשה » וכהב יה״ה אס נמצא חיתוך מול חיהוך טר כה
 כעוכדא זו עיי״ש נאדטח ועי׳ מזה נשרה כרבה יעקב n״׳Y ט׳ ד' ועי׳ בס׳
׳ זה שהרכה להשיכ על ובד  צמח צדק החדש ביו״ד נהנהיתיי להשמ״ח סוף ט

 הר"צ ושמ״ח כערן זה והעלה כבמה ראוח דאי! טעם לאטי בזה עיי״ש
 וכתב עוד שס כפמ״ת וכהרח״כ ועור אמרו דכיון שהוורדא עומדה למטה
 מטנן א״כ אם נחשוב הרביעית ליתרה הרי שינחה טורדא מקומה שהרי
 היירוא צריכה לעמוד עם הסמפין פלה כץ סמפץ אנא הסמוכה לאמא וכץ
 סמטן אנא כהכרת שי״! א סנו״ל והרי עתה טא רחוקה רהאנא הנדלה
 השלישיח ועור חתט האטת ורא שכל אנא ט׳ לה שמטן בס״ס כורכה ואנא
 הנמוכה לאנא העליונה שאצל הצואר לא הי׳ לה 0מפק כלל ונראה מזה שה א
 טהרה ושאר האטת הם האטת הראיות לטור. וח״כ האמצעית גדולה מהסמוכה
' די נטכתה אחה מהומת  לאמא וטי חליף לק הםריסיה ומעיקר הדן ט
 אלו פזה טהרה והפאר הם האטה הראיות רק כדי לברר ההוראה בדקו כל
׳ זה וכחכמה אדס כלל ס׳  מה פט' אספר לבדוק בזה עיי״ש ועששיד טף ט
 סמי׳ י״ד ולב״ש ס״ק פ״ד וברא״ס ס׳ק ל״ז ובמק״מ ס׳׳ק קס״ה מ״פ בזה.
 וכתב בלב״ש ס״ק צ׳ ובהג״ה בפרס טף סעי׳ מ״ה דמניפפה הנ״ל יס כלמוד
 וטכא שיש יחרה בדרי דאנא נימין שיש שס ד׳ אטה אס מקוס
 התרוא למעלה מאנא הסמיכה לאמא ר״ל בץ ג' לו׳ פריסה לעולם ממינ
 ואס הראשונה הסמוכה לצואר טא היהרת א״כ מ״ל תליף ממס שהאמצעיס
 גדלה מאנא הסמוכה לאמא ועוד שמורוא שינסה מי\מה ג״כ מתמה שהיא
 ריזקה מהאמא ובאמת צ״ל קרובה להאומא כד שתהא עומדח בץ האנא
ט משהוורוא רמקה מאנא ט מ  והאמא כתבנית סין א סנו״ל ומשמע ו

 ס׳ל

' אח י״נ וגמנהז״ב  חליף אט־ א מימית עיי׳׳פ ונמארה עי,יס שורש ב׳ ענף ו
 שם סן״ו (יע״ל ס״ק ס׳׳ו) (לה) טריפה עמק״מ ס״ק ע״ז דמילוף סה
 שהארי״ע קע.ה מ־אמצעית א׳ שהאנא ייעליינה דיין קט.ה מהא״א העליונה
 השמימית א שיאמת השמאית קע־ה מסיירת אט טסל חלא מתולדה אבל
 כשהקשינה א כהבדל״ את״כ גד כ עפה החילוף כשר ויש כזה כמה נ״מ לדנא

 גיי׳׳כ ועי׳ מזה בכיית דעת rar סי׳ ט״ז אח ז׳ (ונגיל ס״ק כ״ה)
 ויי) וכן כשהאונא האמצעית ע״ל(ס״ק כ״ת) מ״ש בע,ץ חילוף צורה בלא
 .י.ץ׳ ג־ליה ועי׳ רא״פ ס״ק ק״ה פ סתפק נחליף זה דהאיצמית עס הא־ו״נג
 ה׳ נעינן הדיייהי חי״וך צורה י־דנוף נדלית א דמי כח־א ונסתפק היכא
 פהתמצ׳רת פל ימי! מלכה רק נידתה עכ הא־י ע וננידל ים כדיק םהאמצעיח
 קע״ה מהארו״ע מה דינו ונפרת״ב כייי׳ ע״מ פסק לדינא דגם כתיליף צירי
ך יטי־כה עיי״פ ועי׳ מנהז״נ י  לנ־ תך פאי! פס נס חיליף ג־יית ;־ךא ח
 כ־1 ד׳ בקימץ סעי׳ r׳ יעשר׳! שיק י׳ שכ׳ נת,ק נ.ה לדנא ק דאס לא הלט
 ׳.ירתן נגדטח כנין כנגדילי־! ק כדרכן פהחייצעית מא קטנה מ־ארו״ע ירק
 בצורתו לנד הוא פמחלבי יש להכשיר נהכ״מ והיכא כבצורת! ק כדיק וננדוליהס
 נ־דנפו יש להממיי אפי׳ בהפ״מ ועיי״פ עיד נקימץ ס״ט ועפרץ ס״ק י״א
 פממף עוד כזה דא5 הא גצעייז אינה גדילה מהח־ו״ע כ״א באתו צד של צד
 האנא העליבה אבל כמ-ק של צד הארי״ע היא קצ־ה ממנה א אכי׳ אס נס
 מלכה צורתה טס הארו״ע יש לנדוק אכ נ וצא בהתמ^עית כ׳ סמכוטת פמזה
 ייינמ פשתיס הס א אררינן דאהי של צד העליבה ד/יק לה ליתרת נדרי
 •א־ינתה ריארו״פ אי/י מ\ק לה והלק הנ' שמא נצד הארו״ע היא קטנה
 •ייארו״ע יככיר דייי ייפ להקיר נהס״מ פכ״כ אבל אס א! שס נ׳ ם״פוטת
 חסר תכי' נהפ״ר ואס הס שרם בגדולייס יש להתמיי דלא מהר כדקה
 מיל אפילי ניס״מ ע׳׳ש ועיי מזה במפמ־ת הקודש גקו-טרס יתפיבוה סי׳
' נייח (לז) כשהאונה האמצעית עי׳ בפי״ת בית  נ׳ ז ינ ח״י נקי״א ס
 יגייס מספת ל־־אש אפ־ים ס׳ מ״ו וכיד אפריס פנגיייון היו״ד שב׳ בשס
 דוד מאין ע׳ ס.י־דר מפאסיטנ ז״נ ואס האנא האמצעית דימין נראה בכמותה
 נ־ילה יי־ת־ו ע ־ק כצמיך באוכ! שמממת הצימוק א,ה נטיפת מץ פעילה
 ב,כיתה הצת י.״י הצימיק ״ראת שהיא קט/ה יייארי״ע א אכי׳ להמכסדן
 בס1יף זה יכ להטייך ייטעס תרל־י״ע אך בהכ״יי יש להקל בזה עיי״פ ועי׳
 יוזז נעצי ל־י,ה בתינ־י״ע מת קיי׳ד יבבית אכרהס נלנה״ב ס׳ ל״ו ס״ק ו׳
 ונפו"־. טיגי״ד נךא ס׳ נ״ו ונתניינא בקי/ערס אזיין ס׳ י״ב ובריק ס״ק
 מ״מ ולקמן ס׳ ל״ו ס״ק ב״ז ונס׳ כרכת מפה כקונטרס יכה לבדקה שער א'
 ;הינ ת׳ לזית ג׳ ונשי׳ית שאילת פלוס תגיינא ס׳ קנ״ה בארך וע ׳ בס׳ בית
 אברהם לקק סי׳ ל״ו בלבת״כ ס״ק ל״א את נ׳ פכ׳ שנא עוידא לפרו פהי׳
 האנא האיצננית גדולה יויר מהארו״ע ע״י סהארו״נג צמקה התצי ממנה ועי״ז
 /תקטנה והי׳ ניכר לבקיאים שנאס־ תתרבא מהצימוק תחזור לקדי/יתה ולא ייי׳
 חילוף כי א הי׳ הסורג גדילה יותר מהאמצעית ואפייה הטריףעיי״ש וע׳בס׳
 רבד פאל ויוסף רעת נחידפיי לסי ז־ סהביה דבריו וכי רבע'כ מה כפ
 נזה להטריף מא רק נעונדא דדי פהי׳ נימוק יתצי ממנה אבל אס לא
 נצטמק רק מקצתה אן לאמי כלל עיי״פ ועי׳ נפו״ת דעת הזנח ס׳ י״ג שנשאל
 נעוכדא כזו שהיהה הארו׳ע צמקה ועי״ז היתה קטנה מהאמצעית אך היי ג״כ
 ספק אחר פט׳ צמקה חנק גדול וט׳ המק אס לא סחה צמקה רוב האונא
 וצמקה רוט כטלו ודעת גאון ת׳ להטריף דהא סכי׳ צמקה חצי׳ מי ערוב כיין
 שקודם שנצטמקה הי׳ רוב אנא ומא העלה דאפפר כאן להחמיר כדן זה אף
 כצירוף ספק זה ט יש כמה ספיקות להכשיר עיי״פ ועי׳ נדברו עוד שס בס ׳
 ט״י את ז׳ כמה סרטי דרס כענין זה כאורך ועיי מק״מ ס״ק צ״ד שכתב
 בשם הזנת שמואל דכשהאמצעית גדולה מהארי״ננ כפר לפעמים טכא םהארו״ע
 נתקסנה מתמר. איזה חולי דכשיבריא תתפשט האנא כשיעור ולא ימי חליף
 וסיס כמק״מ שמא צ״ע לדנא ט מאחה סלי ידעיק שיחזיר יעיי״ש מזה עוד
 להלן ס'ליו ס״ק ק״נ ובגה׳ק את כ״ס ועיי מזה במנהז״ב שס כקומןסעי׳ י'
 יבעםחן ס״ק י״כ פכי לדנא וכפניכר לפעמים שהארו״ע נתקטנה ע״י אזה
 חולשה יכפרה פכה כגון פנצמקה ועיי ממחה הרות עולה כסלה ומימ אנה
 מהמלאי. מסב כשאר אטה יפ להכפיר בהכ״מ טי! פמעשיס ככל יום שנמצא
 באנא כפרס כמו מוגלא רסה וגס קשה כמו פיניא ומלאה מזה ועי״ז אנה
 פולה ננסחה כובעי ואן בזה »ס חשש לא משוס אטוס ולא מפום צמקה אס
ס בלי שמר כלל ואן בזה קלקול ביצירה ן  אמ מאץ שהרוח מולם בכל מ



א  יורה דעך סעיף לה ב הלכות טריפות ק
 (0ב) סהיזיומנס (מג) טריפה (סהיי״ו) (םד) יאה (מה) האמה (מ) של שמאצ (םז) העצימה (םח) גרולס פאנם *ליונה 50 •מין פרי«

 דרכי חשובה
 רא׳ דביכ כל מה שנפח־ מהקנה הר בכלל אנא מלימה השמאלית ושו״ב *
 חצה *מר שלא נחשב לאנא רק כסי שמנור ממך *יפה לבין חברתה מל
ע האנא מד הקצה פממפפפת אל הצואר ולס״ז גהקפן שימור מ סר  פני א
 מאד רש בזה נימ להקל ולהחמיר והוא האריך והעלה והעיקר יזס וכל
 מקום העליונה השמאליח מה שנפרו מהקנה נקרא אנא מל?ו חלק א שיש
 באתה אנא פפייך להאמא וטכרס מקמא סמוך להפווש כפין שרפופ שיוצא
 ניעמךה עו החוו עו השדרה ולמטה מזה השרטוט שיך להאמא וחפיב פס
 כמה נימ יש לוינא בענק זה לענץ מנה מיי טריסוח שבריאה עיי״ש באריכות
 וכיכ בס׳ זטר לאברהם (מהפו״ב מלונדן) בקמסרס מסף בצורת הריאה
 התדפה פבריפ מ׳ ליה עיי״ש (0ו) של שמאל כתב במניח מני׳ כ״ו
 ותביס ס״ק ל״ז אם נמצא אמות א אמ׳ רק אמא אחת למעלה ואטה א
 אנא א׳ למטה מיל חליף ופריסה עיי״ש ופי׳ מנחת הזבח כלל ו׳ בעשרו! ס״ק
 י״ד שנהב דריל כנו! דמהג׳ אסס הצריטס למוח בימין אן שס כ״א ב׳
 אטת מצד זה של האמא הפונה אל ראש הבהמה והשלימה היא למסה
 מהאסה מיי״ש ועיין נמנח״י בביאדס ענף ה' ס״ק ס״ח מזה וסי׳ לביש ס״ק
ק ב׳ פקפק בדן זה וכ׳ שאן ראות התביש מוכרמיס  מ״ח ומה במ״ז י
ק ב׳ כ׳ סכחנס הסנ מל התיש  עיי״ש אמנם בליש ס״ק ס״ז ובזר זהב י
ק ציס  בזה והעיקר כהתב״ש לדנא עיייש ועי׳ פרה״ב מד׳ שיא וריפ י
 שכתב ספ לאמי־ בזה אפיי אס מוודא עומדת בסף כל האטת לס שסן
 דרך מורדא לעמוד כ״א למעלה מהאמא וא״כ הרי מגהה מורדא מיןמה

 וטדסה ועיי?] עוד בסעי׳ צ״ו מזה•
 וכתב בלביס ס״ק סיס דא< פכתבהי לטינ דככל סחיליטם מזכרים במיה
 זי יס להתיר החלב פד ג׳ ימיס מקורס סתיסה מ״מ p3 אטת למסה
 ואמוח לייעלה יס לאסר מזנב מעולם וזה דקא שפניהם למעלה מהאטת אבל
 באמא א' לייפלה יש להקל לענץ החלב כמו בפאר החילוסס מיל ועיי'פ
 עוד בס/! י״ב בכ׳ דבאס אן סס רק אנא א' למסה לא מי רק ספק
 פריפה ואכפר י״ל דכפסהה יניח שרי אס טכר סס׳ מהולדתו p עיי׳ש ועיי
א ובסרה זבח מ' יים בספלה פלמה סקיי ובספר אצרוה  בסוסו יד ס׳ י
 שלמה ברה׳ב ס״ק ו׳;משיגו על הלביפ בסחר זס וכ׳ דלדנא אן לההיר
ס ייח טון שהומ״א לקמן סעי' ס' כ' מנהגא שאן משליס  בזה אפי׳ ש
ג וספמע אפי׳ בבהמה זקינה ואף מאב יש לאסור בזה לעולם אס׳ בספ״מ י  כ
ק ק׳יא מיש בונד י ובמקימ י  עיייס וסי׳ במניי בלקיי פנף ב׳ ס״ק י

 הלביש מיל •
א בעובדא שס׳ הארו״ע  ועיין בסי משמרה מךש בקממרס משוטה ס׳ י
 ס־אוי תן fofce שאצלה קימה קטנה וגשאנ אס c לאנזר נזה
 מפעם חליף דורך האומא לסוס גמלה פאנא והעלה להקל טון ודק האמא
 סנהה מדרכה והאנא סא כתיקונה ובמקומה הראי לא מי חליף ומסעם
 סלוף דהאסא לססלה והאנא לססה אן לסמל רק שמולימ גודלם וגס
ו שחץ רק סצוף גוול לבד עיייש ועי׳ ספו״י בלנך מף  חוארס מפא? בי
ק ס f סשייס בזה ובע״כ צ״ל פמ' סורדא על מקומה מיי?£. (מז) העלמנוד  י
 עי׳ מנסז״ב בקומץ מני׳ ו׳ כלל ו׳ ובמסרק סקיז סכתב דיל מסס' דדרפס
 של האנא העליונה השמאלית שאן ארכה מלכת לצו סלב כ״א יחנה לצו
ו א  הלנ ומשך סוהר שהוא הארך מלך לצד ראש הנהמה מו שמצאת סן *
 יותר מהעליונה דיון ופרא׳ לזה דעי־ מקוס שמגיס מד המליוטח ס! שמאלית
 בגרנרח מא סקוס שחיסה ולא עד מד העגונה דסין ונמצא לפיו שבאנא
 מלימה של יסץ צד הארוך שבה מא המנה לסבב אח מתרס שהיא לצו הלב
 וצו הקצר שנה סלך למות לצד צואר הבהמה ובשמאלית מא לסמך וצר
 החרוך שבה פינה לצד הצואר והקצר לצו הלב ואס נמצאת לספוך שהשמאלית
 ארכה נצו הלב יוהר מלצר הציאר יסמרה ארכה לצו הצואר יוסר מלצר הלב
 הפ״כ פכל א׳ צורתה מלי׳ שלא החליפה צורת זאת לזאת אפיס מקד חליף
 גורל וטריפה סיייש ועי׳ מנמ״י בק״א ס׳ כ׳ שכ׳ שיפה פ׳ בזה המנהז״ב מיייפ
 לדרכו (מח) גדולה םאוגא עליונה של יפי! כ׳ בסרת״ב ספי' ס׳ וריס
י הפיצולים מוסדם  ס״ק צ״ח והס' אן שמאליה גמלה סהיסטמ רק י
 ססה בשוס פריפה ורוקא שיפ להם מרש א׳ מס האנא כפא״צ אבל שאן
 להס מרס א׳ עס האנא כמוני אצבע אן מצמרפין לס ודנם טהרה בסיס
 פיייש ימס בסרהיב שס יש סיס ועירבוב למן במנץ מ״מ וסי׳ מבס סלסה
ס שהבץ n־y דבהימ בכל ענץ מוהר שיי״ש אן נמנהז״ב כלל  מנף ס׳ י

 מיל שינהס מקמוה הינ שהיא רסקה מהאמא מיל סגהה מקומה דבהרווייהי
 חד טעמא מא שצדכה למוח קרובה לשניהם כד שההא להס הבניה היל
 ט הוור־א נדך נטוה סמוך לא,א הא־ו״ע וסמוך לאמא כדרכה לעמוד ביטהס
 והרב נרה יל גיבה וארוכה מהאנא שלישיה וכל זה מא היכא שאין שש שיטי
 לגייעיהא באזז רהאטה להכיר עי״ז אזה מא מהרה אבל אס יש אזה סטי
 ינץ שאן סמכי! לא׳ מהס שזה ס׳ שמא מא טייה א הדן p אס א׳
 מי׳ י״יליוניס מא מהרת שר רק ס$ו*0ך לראה שלא יהא חליף דהייט אס
 כיא׳ א הב׳ היא היתרה צריך שהרביצה ההי׳ נמלה ממ׳ ואס מ׳ סא
 היתיה צריך שהס׳ הד׳ נמלה מהשר׳ אמ שההי׳ הד׳ נמלה מהשלישיח א״צ
 1הקכיד טץ דמ׳ סא מהרה אבל אס הד׳ מא סהרה א טריפה בכל מנץ

 עיי״ס באריטח
 ועיץ בס׳ אהל יפראל אח י״ז שכ׳ דאס :ייצא יהרה p אנא לאייא וטהרה
 קטנה מהארו״ע וגדולה כטדיא אפי׳ עודדה בדד דאנא סדסה עיי״פ
 ועי׳ בס״ה השיב מפה סו״ו ס׳ כ״ו שהביא ובדי יהשיג פלמ וכהב דפ
 להכשיר בזה ואן בזה משיס חשש חליף טין דהאמצפיה נדולה מההחהונה של
ץ רק בסקר האטת שנשחט צויק ממה שק רגילים  ימין דזליף כיה לא ס
 מבת״כ הנא דעיקר האטת ק מדק והאי החהונה לא מעיק־ האטח היא
 רק יהרה ואן בזה משוס חליף והאריך עוד בזה וסיס דק נראה ברור להלכה
 ולמעשה בלי פוס כקפוק עיי״ס ופי׳ בס׳ ברכה מסה בקונטרס יפה לבדקה
 נתיב ת׳ את א׳ מ״ש בזה וכתב דגס מדביי ההי״ש ולביש במעשה רר״צ
 היל משמע כדכד ההשיכ משה מ״ל אך למעשה כ׳ שצ״ע ואן להקל כ״א
ה י מ ד י ק י  בהכ״מ מקא עיי״ש (םא) גחלה טהתחתוגה עי׳ מק״מ י
 את כ׳ שנסתפק במה תלי׳ נחשוב נמלה א בארך א בחיוב א בעובי' וכי
 דרדבד מביש ,ראה דדעתו דכשהיא גמלה אט׳ רק במעלה א׳ נבד כגץברותב
 לבו א בארך לנו א בעובי יינו מ״ל חליף אעפ״י שאן בס שר ממד בכמות
 לפי ערך ממה שצייך למור, כנץ אס טאנמשך לארט מהר מהראי וחסד מעוני׳
 א מרתבה וטוצא עו שאן בשר יותר מכס הראי למוח אפיה סייפה איל ועת
יל סט׳ מתי בשר ממה שיל בה ואז אסר אס מא ל ו י ת נראה ו י  ש
 ארוך א רחב א עב מתר ומלה שכן סיקר לדנא סיי״ש וסי׳ נמניי ביןנסרס
 אחרון את י״סועי׳ בס״ח בית ישראל ס׳ כ״ז מ״ש בשס מאן מו״ה יוזפא ז״ל
. ה ב ע ו ה כ ו ר ת א א ר ק נ  בעל היד יוסף ומ״ש סליו (מב) סהתוזתוגה ה
 ועי׳ בפרת״ב סעי׳ ע״ס ורא״פ ס״ק ניי שכ׳ מהמ״ב דשיטי גדלות אט מסל
 רק באס צד מקא ולק אט פיסל במ אלא שמא נחלה מהאח״ס פנצלה
 אבל שסאמצעיה קטנה יהארו״ע פנצדה אע״ס פטא גמלה מהאנא הסמוכה
 להאומא שבלו שייהל כשי עיי״ש־ (מג) טריפה פי׳ נס׳ מספת ירישליס
 ס׳ ל״ט שחקר בחינא האמצפיה שנמצא עלי׳ נשר בלוי עד שמיומח זה נעולה
 מי־אח״ט חס יש להש־יף אס נחשב הבשר בלוי לנוף האנא ואיכ מי חליף
 עיי״ש ועי׳ במנח״י בקרא לס׳ ל״ס סעי׳ כ״מ שהביא ודחה דבריו ומלה
 וכסט סא להכשיר בזה וכל ואן מילות מצד עצמה רק נייכבר בלוי שטיטקז
 על הא,א סן חשש בזה כלל עיייש וובדונכוטס (ועי׳ בונדט לעיל סף ס״ק
^ סיג ו מיש מהמנהז״ב) (מד) ואס עי׳ הב״ש ס״ק ל״ח יבפריב ס  י
 ורא״ס ס״ק ק״ב ספ עוד סלופיס אוריס כנץ שהאנא שאצל האמא משמאל
 נחלה מסל מעלה ממנה מקרא אנא הסמיכה לגרגרת א אס האמצעית פבימץ
 נמלה מהאנא המתפללת מקיא אנא העליונה ממין וק אס האונא מלימה
 דיין נפתה מהקנה מחר משמאליה וק אס האנא מלמנה שמאיה יפ לה
 חיק ואנא סיימה סמרה םכנגדה אן לה חרין באלו הסלוסס אן לטפ
ק ו׳ פכי מהאוהל  כיא נמקוס שנהנו להמיר עיייס ופי׳ בביס אברהם י
 יסיאל סס סוד חליף כס״נ אס האנא סמתהונה ממה למלימה אנל לכי
 דעת ההב״פ מיל גס בזה אץ לספ כ״א נמקוס ונהוג להחמיר סיי״פ ופי׳
ימ אף במדינות אלו דלא נהגו לספ לסטפיס אלו  בסרה״ב סס ססייס י
 אן להכשיר בסס חשש מחששוה אלו אלא שאין שס עוד חשש אבל אס יש
 שס סוד תשש אחר מקרא דעוהא אעפ״י שאט ממדף בשבילו מ״מ מצסדף
 עס שש זה להרלד״ט יטדפה עיי״ש (מה) האונא של ששאל העליונה

 עי׳ נס״ח יעה הזבח מ׳ ד׳ והי שנשאל מנין אנא דעליונס כל שמאל גד
 כמי מא השיעור מחשב לאנא וכמה נחשב למרוגה ויש אסריס ולא סיך
 לאנא מלימה של שמחל רק כס מה סש חהך בינה לבין המשוכה כחן וכל
י סלה עד חודה נגד השורה ערוגה מחקדא ולא אנא והשואל הביא  מ
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/ כשהסוק פחות מגסו״א אז הר חרלד״ע מיי״ש ומיי במגורי נ הגיל אלא א י  ל ב^מן מרי י' ל לאמר מה אמ׳ בהימ ומראה p:x ק מהפו
' שממר נזה להדילמגי בהש״מ פיי״פ 0 ק מ״ו יעי' מגהזיב ש ק 5f שב׳ בזה דלפ סא לפילולי אנא העלימה דמץ א יהרה ש0 כלקיי י  ועיי מיףמ י
י כ׳ דלעין ועיי ד״ק ס״ק כיי של דהא ודא ראש בצי מה אן חילוף רש משהו שינוי  נמרש א בעובי אצבע מסיסץ למחלה להתיר יבשס הלק ס״ק ל
 ידלוף זה יש להקל אף כשאן המרש א' מוכרע כ״כ ואס יביט נשימע ייל יאנה בכל התמונה ממש כמו האמה שבעדה קיל מסב עיייס ונמנת״י שס
 דליכא כאצבע ורק סיצ השיווי נראה שמא כאצבע אפיה ממי סיייש ס״ק נ״ג ועיי במשמרת היןדש בקונסרס ההשוטת ס' כיכ שיזקג ג״כ נזה

 ועיי: בס אהל יצחק מיה אח י״כ שכ' דאס האנא עלמנה השמאלית היא אף שיש אזה דעוהא טל א מהם עיי״ש (ועיי נדנדנו נסיק שאחי!)
 שוה מוללה כשל ימין דש כה פטליס לאף דמכשידס כמיס וק יכוליס (ע) נתלה משל שמאל טי' הכיש ס״ק ל״חדדוקא כשהיא גדולה מהשמאלית
 להכשיר נה גם מציל מסטס ודרכה לההנצל מצד דחקה שס מ״מ יש ליחמיר אכל כפפט האסוח פויס כפר נהש״מ אבל פלא נהש״מ יש למזנייר פיי״ש ועיי
 סלא כהכ״מ כמן ולא מותר בשויס רר, גריני מנסרף מא נהרלריייע עס מזה כפו״ח מהיר שיק חיייד מ׳ נ״ג וועח הורה ס״ק פ״ו ועיי ל־-״ש ס״ק
 פיצול א ימרת הן במקום הפימ ושעת מחק צ״ע ד״ל וכמקיס פדרט מ״ת שכ' וריאה שיש 1ה ג' אטת כימץ וגי בשמאל רפ נה עוד דיפיהא אחרת
ו פהאומא פל ימץ ושל פמאל פוס כשר אף באן יפ״מ מפעס וכיין ומה דאריי׳ י  להתפצל לא מי *ס רטוהא עיייפ והביא כעצי לטנה כהרגד״ע את ק
 (סם) יק אם האימא של יסין גדולה עד״ק ס״ק כ״ס שכתב שהבחנה דהאייה הפמאלית להיות גחלה מטייטת הייע מפיס דמצד ימין נפרדס
 לזה צדן לידע ששיעור האמא מא מהחיהוכיס שכץ האמות להאטת וכפי מהאטה הימין ג' א,יר« יחסי ממנה הרכה משא״כ בשמאל פאן נכרו ייי/ה
 מזחלת החהוטס מ5כp ט למעלה טה־זמכיס נקרא ערוגה ולא חומה רק כ' אטת ולא חסי ממנה כ״כ לק לא מקרי תניף כששניים כייס הנא ככהית
 עיי״ש יעי׳ ר,מ״כ שס נעשרין סק״ז של ואן ו״ל דהאמא של ימין גדילה מיכה ג' מימין ינ׳ משמאל אבל אס יש בשמאנ ג״כ ג׳ אן כאן חילוף כלל
ל ישר אט' באץ ־נ״מ עיי״ש ועיי מק״מ ס״ק צ׳ ס שפקפק בזה וכ׳ כחץ נסמין י  במשן ארכה מכל שמאל ומה כק• וטץ שכן ורכה לנעמיס אלא ו
 שנסגדלה ברחבה מתר יעד שמזמן שנינה לבץ ההרייע נתקרב לצו צואר על זה ומצכץ אחר סור הריאה ועלמא ונשל עילס במין נרי״ש אך נמנח״י
 הבהמה מהר רהתיהון שנץ אנא מיפוכה נתן לאמא השמאלית ודרכה לסור. בקו״א מ' כ״א מדתה דברי המק״מ והפלה דכים דבד מביש בזה עיי״ש ועיי
ק טיז כהסניר דברי הלביש נזה בהוסכח טסך  לסמן שמדטן שבץ המשיכה כתן לאמא השמאליה מא מטן מהר יעיי״ש נמנהז״ב בעש־י, שס י
 לנדל כלל א' סעי׳ י״ז ועי׳ בשו״ה דעה הזבח מה־ורא הטינא ט' י״ז מה והעלה דהעיקר טוהי' לדנא טיי״ש יעי' במנח״י במראה ניקום צק טיא פכי
̂ה מנטעס הלביש יפ להכשיר אף אס האימא פל ימין גדלה מפל שמאל רק שיש  שפלכל בערן זה וחילוף האריה אם סמטה גטה ייחר וקדיבה אל הר
 ייהר אס זה מקרי סליף וטי״ש כסף הס' נדיה ואפשי של דאף להמחמידס כשמאל ג״כ ג' סטה ד״ל דקר מה׳ ס אך צ״מ נזה משים וסי כהרל־י״ע

# נלא הרלדיע יש לחסר נזה  נסלוף זה אן לאמר חלא אס האמא סיירה היא גדלה מהשמאליה מכל צד מרי״ש נקויא כסי לא פכהכ דמסהבר ד
 מקמא ומגבה אבל במה שנכיח לנעמיס בדחוח של סגליס שנראה מימה ואן להקל כזה כ״א כששלהס מיס פיי״ש

) זה אלא דמיץ כי אס משתכלץ כה ועיץ כפוית טופו״ד הרינא ס' כ״ד ככהב דאס המ שתי האמה שווה יהי׳  שגדולה האמא של ימין משל פמא: א
 מצד קמא כל הריאה רכר היטנ שאנה גדולה שכל טעירי דאטת על אמא אמת אזה ייעוהא לכארה ס' נראה לדקל דטץ ד״ל שמא
 ידאמות ניכר דקא מצד קמא ילק אס מקמא נראה שאנה גמלה אף אמא זו סא כתיקונה ח־ן שהאמא אחרת סלסה גודלה וא״כ לא מי הרלרי״ע
 אס מגנה נראה שמא גמלה אן בא ביה מימש עיייש (נ) האוסא אך י״ל דטץ !p^y שהמ׳ א' גמלה מחנרהה יאן סכיר לנדליהם ת״כ אס
 שי יםץ גוזלו־, משל שםאל ט' בשי׳ ת אגירות אוב מונד סייר ס' שתיהס סיר. הר על כל אמא שם רע הא יייא א<מא והאמה מחברהה חי
ה וזי יש לה דעוהא שאנה קטנה מחברתה ״ ^  ב' מיש בערן זה וכי וכל מ־יאת פהובא לפרו לא מצא אחת סיי' יש לה דעוהא שאינה גמלה מ
̂יס רפ להחמיר עיי״פ אך במפמיח הקודפ בקונטרס התשיטת שס ל ואף כשהאמא  האייא הפמאליה גדילה מפל ימין דנטלן פל ימין כחלה והמה ענ כל האחמ
 שנא יעירו נזה תנהה נשהגה הסנע ויד רניהיימ עיי״פ ועיי במיה דעה טסרת גדולה משל שמאל ר. ויש ריעוהא ענ מ' מהס אן למגדר דדוקא בנמצא
 הז;ח M שהאל גיכ אודות זה נמה כשלה עינא דהאייא של ימין גדלה על כ׳ אמית דפותות פריכה ממ״נ אנל כשעומ־ח על א׳ מהס י׳יל והייעוהא

 Vרשל פמאל יכ־ גיכ וכיץ דכנליליה אלי שכיח מאד י״ל דהט רכיהייס ונפרט וחילוף הוא כהני שנעולה א מר.י,ט.ה עיי״ש ועיי נדעת הורה ס״ק 0
 לנ־יפ״ל שיש נאמה של שמאל עוד חלק גמל פפ״ך להאמא יחי־ על החימך פהממיר נדן זה עיי׳ש (יעיל ס׳ ל״ז ס״ק נ׳ נתנחי האי) (נד) כל זה םיקרי
 שבינה לבמ האנא סאצלה ורכר מסב אצל הריאה כל עגלים יהיי״ו שיש כעין חליף עי׳ כפמ״ח בעי׳ כ׳יב והב״ש ס״ק כ״ח ולב׳tf ס״ק ליו ול״ז פכ׳ ואס
 סדק למפלה יהחיהוך מלך נאלכמן לצד הצואר עוד מהר מכ,גי החיתון פנץ האח״ע נהסצלה לבי בעוניי יא! להם שירש א' כעא״צ צריך לדקדק שתמי א׳
י  ההונא העליונה של שמאל לבי! האונא כאצל האמא ימבב ומלך עד לכץ הערוגוה מהס חרוכה ועבה מהא״צעיה אבנ אס אץ ס׳ מיס גמלה מהאמצע מ כ״א י
 ילנעמיס מא נמיר נסדק עמוק אף בגטה ובורא בממרח דחליף זו פאן צירוף פרהכ יחד חץ להכשיר כ״א בהפ״מ אבל שלא נהע״מ p לאסר מטעס
 כיכ המור דנלא״ה יש מריירץ (כניש״ל ס״ק נ״ב) סשוס פ? להצטרף חלק זה חליף וכל זה מא סאן להם פורס א׳ כעא״צ אנל אס p להס פורס א׳
 להאייא פל פמאל כי מינה סא ולא יהא נמצא פיגיפ קרבה האמא פל ימין כעא״צ מצטרכץ תמיד זה עס זה שאס שניהם נציחף סם טגיס סהאנא
ק הקודס) ועי׳ האמצעיח נשר יאפי׳ P שס גס בליטה מגנה כטו״א מסס וכל ספ להס מרש י  אל הציא־ יותר מ.ה יפיעור עיי״ס באדמת (!עי׳ נינר/י כ
 נדעה הורה ס״ק נ״ה (נא) של יםץ נחלה ואס p יהרה כשירש ח׳ א׳ כאעיצ רזשביס לחי וכ׳ שס נלנ׳יש ומשמע מדברי השמ״ח וכשההחהונה
ח pi לה מאר וודא ואס נתפנה לחנק אמי תהי׳ ענה מסר כשר בכל ערן אבל זה מקא אס שרהס אנס בילסיס אבל אס  בעח״צ עס האימא ד
ע יס׳ יסר ירדא חפביק ליי א' עס האימא התחהינה שהיא לצד קמא טלי.-. נכרכה נכלם ברמיית ליתמ״ק מי חליף י  גדולה מהפמאל ה ינפנחפנה נ
ק דעליינה מרקדת קטנה מהאמצעית יצריך שהעלימה הסי ענה מהאמצעית  וכשר דמימ אט חילוך כיון דאט נהואר אמוירק נהואר יורד דעיק מף י
 כ״ז ימק״מ ס״ק ק׳ ע ׳״ש (גב) ימין גדילה משל שמאל עי׳ בשיי״ח דהא הפנימייה מחזיקין ליהמ״ק יאט כשר לא כהפ״מ חקא דאז אמריה
ד ס״ק י״א של לאסר נסליף ופצכדף למ כתוא סיייפ יעי' ד״ק סינן כ״א דיישיר בזה אפי׳ אס התתהונה  ונלביש ס״ק מ״מ יבמאייח עיטם שירש נ׳ י
 אמית אפי׳ בהכימ עיי״ש אך במ״ז סק״ב בלס ימה כ' דכיץ דסלוף אמות טלטת קצת סהיא ענה טס מהאמצעית אס לא פשחנ שורשה טלס לקמא
ה יפי' בנמח״י בקי״א ו הד״ק נ י מ״ש י  לא מזכר כהוי ע״כ אן להסיר אלא אס חסר א׳ מהס א סש ב׳ אמיח ועיי״ס במיסגר ובגה״ק אח י
ו מ ס״ק י א מה שהשיב עלמ בזה יעי' מי ו וכלק״י ענף ו׳ ס״ק י  בימין ובשמאל ליהא כלל אבל אס האימא ממרח גדולה משמאי יש להקל ס' י
מ טיי״ש וכ״כ כחכמה אדס כלל ס' סעי׳ ז׳ יעי׳ נמרח זבח ס' כ״א שכתב רכל הקילוח כזה סא רק כשהא' עבה חבל שסא ארוכה סס לא מי הי  נ

 נהס״ש סקיי שהביא פק מנח היבמ שמואל והזבס סלמיס והעלה דמי כינמיס אפיי בהפ״מ עיי״ש
 להקל נסלוף דגדלומ האפור. בהימ מצנריפנא בהדי׳ ימלש מלילית או וכ׳ שס נהב״ש ולביש לכל מ״ש להמיר ע״י צידף כשאן להס מרש א כעא״צ
f הניינח סף ס׳ כיה דלא למי חליף זה מקא כשהכשליס מכבים מ על זס אבל אס הכסליס w ושכיח סובא ד״ל לסייס רביהייס עיייש ועי׳ 
 למסמס פס ג״כ שופמ להמר נהפ״מ נזה יאף בציחף חסר אנא מספרה נפרוץ זה מזה למעלה א אף אס סן שורפן טלם ימ׳׳ליתות בורי ולא חשביה
א נסוק לא סי הרלרי״ע סס ההלוף אהס כחוא לערן הסלוף טון שאן להם מרש א׳ כננאיצ. וכל זה כשאן להם ל ק שו״א וכי ואס p מ  עיי סכר מ

 נזרם



ה ל י י א  זרה דעה סעיף לה כ הלכות טריפות קלח כ
m a rtmn QK (סא) חםדה או 
 הנחימס יפפנ מלץ
ס שי9 ומש נ  ס

ו י  מ

. (מהיא מפי*). (נט) יוהוורדא (ס) אם » ד T (נז) *•ף(י)(נח) מ  (נח)* (נו) ״
 (סב) יש לה (י) שתים (סנ) או שנמצאת בצד שמאל כשרה :

 חיטב
 קצת ייור משמח הד ה״ס נל• שפק רש לחלק נץ פר לפש׳ו יאים &לי ס״ם
נ שוד מהרשיל שאס הייריא נמלה מהאינא שא5לה מ  אלא נץתר משמת פלל י
 לם״ט *גא הספוגה צ*סה פר׳הה וכחנ נש׳ז דפה כחג להא שמה עיסרחא ואס
 היא גדולה כל ק• *ן שס הזה עליה יכתנ שוד אה ה*מה למעלס והאטת לנטה
 לנוריפה ומזג נפיץ לנראה ל• דנפקוס ד*9א פוי ריפויזא אפינדלא מסדף נשטלם
 מ״מ מצנורף נהלי ריפויזא ללגיל ופריפה (ה) פיזיס אפיי *so פוסלת י אצל 1 שין.
מ אן ש*מ  יליק* שיש לק נ׳ ניסן א0ל אס הא" מונח נמס והשני אץ מונח נ
 שפומז מיס אץ לו מאד ורי והשי יש לו נפר אף לדק(ל״א לף ק״ז)

 חשוכה
 מהאחרורם שהתירו נזה וכ׳ לחלילה לפריז נדד ניוסדא שקבלה נידנו ממארס
 הראשורס וסי׳ לביש סינן מיס שכ׳ דאנרג דכל מזלופיס מזכרים נרסיא
מ יש לאסור בזה אפי׳ בבהמה בת  סלס אנס ודא סריפה והס p מנהג א י
 יניח ט p המנהג סלא לחלק בץ זקינה לילדה ובל׳מ אסריק אבל למק המלב
 יש להקל בזה דכיון לאט אסר סלינא כיכ א״א לוסר שסצד סנמא יהא דיס
 סדא סריפה לp יס להתיר החלב עד ג׳ ימים סמוןלכחיסס ושמא אז נפשה
 סדטף p נאטמ למסה ואמא למעלה יס לאסר חלבה כל יסי׳ סיייס (יתר
ס ומי׳  דר חליף יתבאר להל! סעי׳ ג׳ בסיד). (נז) חליף ופריסה מבאי
ק צ׳ של דאי ראן קיי״ל ffrra לאסר נחילוסס ׳ זה ולביש י  שפיו סף ס

 אצו מ״מ מקיליק בססקן טץ שלא סכח בש״ס מיי״ש ופי׳ תביש ס״ק ל״ס
׳ כיס ק דש ס ׳ כיס וטי׳ ל  יסיפ הבאה״ס למין השיפוי הפ״מ מ״ל בכה״ש ס
׳ ימיי יהבאי עין זה ט שש ק י״א) יא׳יה להלן ס א י  יבדבריט לפיל(ס׳ י
נ ילא י  מקומי (נח) וטריפה סבאיס מיש דהיכא דאנא פור דפוהא א
ק ל״ג) ועי׳ בביס לתס  מסייף בשבילה מצטרף בסד רעותא וסי(מסש״ל י
ק כיד שכתב דר״ל דכשיש דפותא י  יהידא סק״ה יכטת אברהס בש״ז סק׳יו ו
 באתה הריאה אכי׳ רסק היבה מהיימיהא י״לין אסר פיי״ש ועיי בחכמת
ft ס דש כלל פ׳ מה שהניח נציע נערן זה מיייש ומי׳ נלביש סק״אאת * 
ב וביא״פ בדר הרלרייס ק ל ך מוד להק י י ן ומי׳ מזה ב  ניס מס באי
נ יליכאאטיביס ד ס״ק ל ף ס״ק ל״ד אלס רמת הסי  סעי׳ סיב ובד״ק מ
ץ תרלרי״מ מנלסא ומי׳ מזה מק״נן  כ״א פשר הריסיהוה סס נמקיס א ס
ש כסס המנהו״פ במי! יה): ק ניה י  ס״ק קניי (יסי׳ בדברים לפיל י
ג י ז ס ש אס רקבה מורדא ועי׳ י ק י״ח י  (נם) והיורדא פנאה״ס י
ב וראיס ס״ק ס מני׳ י ׳ י  ס״ש מה וסי׳ נמוך הסלהן את ה׳ ובפרתיב ס
ב ק י ח והיש י  מינ: (ם) OK חסרה וס׳ נמרה. עי׳ שמ״ח סעי׳ י
 דגסדטח שאץ שס סנהנ יחס להסייף חסר ווידא יש להנשיר אפ•׳ אם יחס
 ופל הבהמוח יש להס תחזה ילא שטח חסר מרדא כלל ילש אפ ידע לשטחי
 שש סונא חס־ ווידא סיי״ס ולערן א סי בניקימיס סנ״ל סכיפ דסיהא להצטרף
ק קלה ובסיס פאס ׳ ל״ז י ׳ לt סקמ וברא״פ ט  לתרלד׳׳ס סי׳ הב״ש ס
rt ק ק״ב וקל״ג ונסי י נ ה יינ ו ׳ קכ״ב ונלביש בס׳ זה סק״א א  זשא ס
ק קמ״ט ־ (םא) אם יש לה שתים סבאיס ופפמ״ח ותביש שפ שנסב  י
ק הסלם) י  ובמקומה פאן שס «הג ידומ שמכשירין שם בחסר ווידא(מיל ב
 rfn בנרצא שס נ׳ וורדוס יס להכ לאמי־ כמן דאכא רביומא סובא דאשח
 בהרי וורחה מסססיהיק סיי״ש f• נלביש שיק ס״ג העלה דנאהןהסקיסיח
ן ר ס סכא פפרהס סימדיס מ י מ ס  יס לסם להכשיר גס בב׳ ידדוה בהי
 טין ספ ג׳ מיקמו אp א3 יכ סס ווידא יהירה בשמאל ינדיפו שס אפי׳
ק קי׳׳א של ליש ס י ל  בהפ״ס במן פאן נוה p ספק א עיי״פ ימי׳ מ
 השית לאמי בב׳ וורייס נמקיס פאן שס מנהג ידע נזה מייד אפי׳ נמיןמות
ק אפיה יס לסם תי ל הרס קילי וסיט ססמידין במסר ווידא וגס מהייין י י  ו
ות ממס דמי הרי קולי ביחד בהימ יחרי קמי ביחד לאמיןלימ  לאמי־ ב׳ מו
 סיי״ש • (סב) יש לה שהים פי׳ שלין גטה ס״ק מ׳ שכתב ולסמממץ
 ב׳ חידות לא חקא שהיס והיה סובא מי כשו סיי״פ ונמצא נוס ל בללע
ף סעי׳ ליב דבכל דר ב׳ ות־לזת סמובאר בסי זס מ ק סיס ובפרס מ  י
 ביש להם פירש א והן באן להס מיש א כל א׳ לסי דס אן מלוק בין 5
ה ׳ י י  ונץ ג׳ ככל נויר דנם כמי שנתבאר בב׳ מידית עיייש (יסםית מ
ד שמול ק ניב יסי׳ בסרה״ב סעי׳ ק״ב): (סנ) או שנגמאת מ  וחיש י

ג  משיח והניע שפ-שנע וגס מינהה «זסה אן לסקל פד שייודע המי

 באר
ת שהמיר מלילו מה של6 מ ר Sft 1 מ 5  (ד) יפריסה יגחנ מסרש״ל חמס אט ע
ס  so• נתלמיל שלט אלא נ׳ נימץ יל טנזאצ י*ס פפדן אצא מייליף שםיזכד טי
לנ ספר״ח ח״ל  ונתנ הליו שיש לסמיך על לנרי סהריל נמקים ספסל מחנם י
 יאק מנשייק ננה״נ ואס האנה הא!*ית נמלה מהאזנה פלמנה של נין מרה

 יק אס נצל ימין יש ל *טח וכאונה העליונה הימה *נה קנונה וס^נה אמ3פית
 הייזה גמלם יומי פ0*9פ המניפה >*מה משי מלל יעיין נסו ע* מאלי
 הדרם נתנ נתשינוז נ*פ טיק נ״ה ספסל מפס היא מל של חרנגילח ישל יינה

 ינל פה שהיא ץחר מזה הי הים ויי שלנו סקפו נ״ל נל פה שםםסד בקרן

 ח־בי
 מרש א׳ כסא״צ אבל כספ להם ״ורפ א כעא״צ מצסיפיס תסיו יסד אס׳
ף ף ענף ו׳ יעי׳ מבס רצץ במיססיס ס ג סיי״פ ובפניי במס סלסה ס י  מ
ס בנספצלה ברחבה ואין לסם מרש א׳ כמיצ ומלק י  ס׳ ל שכתב דייל ד
א גמלה פהאפצעית אפשר  הקנון מא לצד האמא אלא שבצירוף שטסס יחד ס
ס  וכשר בהפ״פ ימינו בצ״פ לדנא סיייש (נה) זה סקרי יליף עבאי
ס פצפרפיס להרלרייע י ק יינו מס שכתב תם החלופיס שלא מזכרי ב  סף י
ק סתצוסס ק ב׳ אח י״א פכהנ לאשי׳ א ז בדר הרלד״ט שבס׳ ליו י  וסי׳ י
ס כגון סרכא הלי׳ ד ׳ זה נהכפיר אס יש שס מד דסיהא א ס  המוזכרים נ
 א טפא א מראה כשרה יס להסריף מסמס הרלד״ע יעי׳ בטאי• דנדו נראיפ
ק ק״ב י סיג וכראיס י י ב יכ״כ בסריב בסי׳ זה מ  בדיר הרליס סיק י
ן י ׳ ניז ונראיפ בס י  לדנא עיייש אלס להלן נדר הרליס בפרתיב מד
א ׳ ליה שאן להכסרס ל מ ג דמקא באתן סזילוסס ש-הנאח נ ב מ  י
י שידעיהא לבדה אנס סריס: לסם מ או בצירזף רפיהא אחרה אעי י ה  נ
מ מצטרף למלין• ממוליסס מוכרים להכפיר ץ מדאה נשרה ינהיג י  יפה מ
מ בזה יש י ה ק החילופים המכריס להכשיר אס׳ שלא נ א ס אבל נ  אס׳ בהי
פ לוטה אוד מהפומןס בגין י  לתלק ואס הרימוהא האחדה סא טריפה ט
ס א סדכא הלי׳ מצטרפות לא מסיוילופיס ס ז  טמא סל סיס טטרים א ס
מ  הלל אע״פ שהיזיליף ההוא כשר לגמר־ אסיה מי תרליייע ואסר אס׳ בהי
 אבל אס הריסוהא כאורח מא מאהן שכשרים לכל הועיס א יפ להקל פכים
ו שימת אמרת פסו נזה שב׳ ובכיס מ ניי״ש יעי׳ לביש שקיא אה י  בהי
מ א והסיח יכל דמימיסס א אף שיש מי שאשר א י י ר לדמה ס  שהחילוף ס
 והוי דסיתא חוליף אפיה אט סצסרף לרימוהא אחרה לתולד״ס אלא דבמקוס
ל מעה הממשיל א יס לסם י א ו  שנוסנץ להק! בהחילוסס פאםר הרי
/ פלס סי סילופים הללו רפוהא גזזלה להלפוף פס ויפימא נ  לפסק י
 לחרלדיס ימה לא מרק סהא ססיכץ הדעותות להוד אלא אף אס הריפוהא
 האחות סא שלא נמקים מזליף יס לאםת פיייע יעי׳ במנחת הובת בדר
 חרס לדעיהא את ל מניף לב יבעפp סס סק״ג סל ואס נמצא ביפא
 של מיס זכים כצירוף דעוסא מזלוך הכשר בהפסד מריבה יס להקל גס בזה
ס ואס יש שס כמש ריעוהא בגין טעא סל מגלא א מראה מרה יכדיסה י  מ
ת א טמא מלאה מונלא א סרוחה א מיס  וסי סהס דסוהא ויש י
מ ומיי״ש פוד בדבריו נכלל ל מממן י  מסרס א שריסס יש לאמי אפי׳ מ
ק י״ז יבדר תרלי״פ שס שנסב ראם נמצא סרכא דטקה אף שמא שלם  י
מ יאמר למעבה יספר צירוף ספרה י ה  נמקם המלין מ״מ מריסה אפי׳ ב
ז מא נסדלוסיס שנהנאדי י  מ־ימיתא יחליף יס לאסר אס׳ בדסק ממש י
 צהפפיר p נהס״מ אבל בהחילוסס פנהבאדי לספפיר לגמרי אס׳ שלאבסס״מ
 אן מצסיסץ ^פו0 ריפיחא זולה טמא סליחה וסריס! א מסרס א סחחיס
מ הר הרלד״ס סייס ופי׳ מה יפ לממיר ואף בהי ה וכ״פ דבוקה ו  א י
ק ס׳ שכתב למןל י ובתיומ זמן בהס״ש ס׳ כיא י  נשרת בית ישראל ס׳ י
 בסצוסס אלו שאמם סצסיסץ לשוסריפוהאסיי׳ש וסי׳ במשמרת הקדש ביןנסיס
ת ס׳ נ״ב שמקיל ג״כ כשהאמצעיה גמלה מהעליונה סס דסוסא דבופא  סמבו
 אף מרס סטריס יכדויזס מיי׳ע בארך ועי׳ בשית משכמת יעקב ס׳ יין
* שס׳ בה מזליסס סכשדס מיל ר ר מקסם מסייגא שנמצא ב ג  שנשאל מ
 ויצא למס תשמש יפמב ואש סס בריאה םהיא נמקים אחר שלא במ^ם מזליף
׳ נאמא דהיילומס  ודא יש להכסר ופמיטס כמק בהרלרי״ס אן אף-אס ט
: ( ו יל ס״ק ל י ואסשי לצוד נס בוס להכשיל־ מיייש (ו ת  יש לחן ב
ק כיו) שב׳ י ) ל י ה סנאה״ס ומי* בדגריס * ס ח  (נו) סקרי חליף מ



 יורה דעה סעיף לה ב חלמת טריפות
 «ה(סד) ומידטה(re) «י(םו) נמו(סז) להפדף(סח) ק (םט) נמצא

 תשובה
 במנת״י נלק״י ענף ו׳ היק י״א השיג פלו וכ׳ ואין להחנרי נזה נ״נ כיין
ו ועי׳ נס׳ דנר מסף  יאיכא ספיקי עונא ועיי״ש בקינסיס אדון את י
 סי' קש") מה שהשיג על הח׳ז נזה והעלה דהמקיל כהפ״פ נחי׳ יניח כדעה
). (סח) בץ י  הלנ״ש לא יפסיד ועיי״ש פוי להלן סי׳ קפ״פ (ופ״ל ס״ק פי
 נמצאו ב׳ ווררות עי׳ ננ״ש ס״ק לס של למק החלב ססייפוח דני ווידוח
 דהחלנ פל תוך יכ״ח יפ לאמי להדיא אפי׳ נהס״מ אך לעק החלב של קודם
 ינ rf האריך והעלה דהמקיל נהפ״מ לא הפסיד אפי׳ כשפי הווירוס סויס עיי״ש
 אכל בסרמ״ב סעי׳ קי״ח וסעי׳ ל וראיס ס״ק קל״לו ופיק ק״מ כ׳ שזה מצוי
 במנהג מייןמוח ובמגמות *הגו להםריף נ׳ יחגל״ק יש להטריף למפרע החלנ
 והגבינות מבהמה כנמצא נה נ׳ וורחח אפי׳ אמץ שנמשו קדס ינrf אבל
 במריטת אלו פטהגץ היתר ניהמ״ק אס נמצא ב׳ וולדות יפ להתיר ההלג
 והנניטח שנעשה ממנה קודס י״נ מוס ובתוך יב״ת יס לאסור בכל פנץ עיי״פ
 ועי׳ נס׳ אצרוה שלמה נרחיב סקיח שהנץ מהסריב הלל שהתיר החלב
ק יהמ״ק וכהב דלדעהו י  שנעשה קודם ינ״ח אכי׳ בלא הפ״ני למנהניט «
 נראה ליכ־יע ינשטהס שרם יפה דברי הלב״ש שלא לההיר החצב של קורס
 ינ״מ רק ניכ״מ דוקא אבל אס אחה מהס קסנה יש להקל אף שלא נהפימ וק
 אם תיהה הבהמה ינ״ת והיתר וורדא בשמאל יש נסתיר מזלנ מפי׳ של תוך
 ינ״ת אפי׳ שלא נהפ״ס מדון דבענרו סלי׳ ינ״מ מתיר הנב״ש אף הבהמה
 עצמה נהכ״מ לק עכ״פ לענץ התלנ אץ להחמיר עיי״פ אבל בתורת זנח סי׳
 מ״ה סעי' ב׳ נהמ״ס סק״נ וניסה, המזבח ס״ק ו׳ העלה לדנא דאף לפי
ה אץ להתיר החלב של יחר ווידא מהוך ינ״ח אפי׳ כפעומדח הי  מנהגיט להסיר י
 היהרה נסמאל ודי לט לסמוך על הלב״ס בזה להתיר החלב פל קודס יבילז
 וכ״ז כשעומדת היתרה בשמאל אכל פשעומוה נימין ודאי מס לאסר החלב
בד יוסף סי׳ קצ״ג מה שכתב  שמעולם אני׳ קווס יניח עיי׳ש וצ ׳tf ועי׳ נס׳ ו
 בענץ זה (םט) נםצאו כ׳ וורחת עבאה״ט סק״ה ומקא כשיש להם פמ
ג של דכל שיש להיתרה קצה  כיפץ וכו׳ ועי׳ שמ״ת סעי׳ כיפ ותנtf ס״ק י
י שעומדת נשניאל טייבה ורק לערן זה מועיל הכיס דהיכא  צוית וורדא אפי
 ואץ לטתרת כיס נסיק מקא פיהי׳ נה על׳פ קצת צורת וורדא ואז אץ חילוק
 נץ אס היא נמלה * קסנה * אס עומדת בימין או בשמאל ורק בתואר תליא
 סלתא אכל חס יש לטתרת טס אעיפ שיש לה כל צורת אנא יש להםריף חפי׳
 לדיק דמכשיp יתמ״ק דכפהעימ רטהיט שבמדימת אלו מכשיח יסמ״ק לא
 מציט סהעימ נס כריעוהא דתר כיס עיי״ש אק בפס״ד ס״ק י״ז ולביש ס״ק
 ס״ו ס״ז וע״א ורא״פ ס״ק ק״ו כ׳ לדנת רכל שאין לה הואר ווידא ממש הס״ס
 שיש לה הואר וורדא קצת אסיה יש להק: נהכ״מ כשאן לה כיס אף כשעומד
 נימין ואס מוניות בשמאל ואן לה הואר תרד כלל רק הואר אנה יש להקל
 נהכ״מ אי״כ סש לה טס עיי״ש ועד״ק סק״ל וצ״א שב׳ ואף שיש לה תיאר
 וורד קצה רק שאן ט כשיעור טד״א נדונ רק כטד״א הקטן ואץ לו טס א־
 שהיתרה נראה מחלק ץרארו״ע א ק הארא וממלא החס־ץ כראי יש מקל
 אף שלא נהפ״מ ואס אן לה הואר תרד כלל רק הואר אנא אעפ״י שקס,ה
 טוודא א! זה מקרי הואר וורד קצה עיייש והמיס גירו נמק״מ סיק קסיו
 וגייי׳ש במיסגר חך במ״ש בדק שס להק1 נזה ננ־אה כנהלק מארו״פ ומשלים
 לה ואט במקום תרו ממפ אף פיס לה טס והואר ווידא מפקכק מליו ננוק״מ שס
 ומיהו נצ״ע גייי״ש ועי׳ בעצי לטנה נסעי׳ זה בליה מה לפארה פכ׳ להדא
מ אף בהוא־ תרד קצה וטס ודלא במו שאמרים הבודקים שהיא  לאפור נ
ק דטץ דמהטס מוכח דהוא תרדא ממש יש להחמיר פיי״ש  •יהאיח דמה נ

׳ קס״ז וט׳ קפ xf (וע״ל ס״ק ק״ב) •  ועי׳ בכל זה בס׳ דברי יוסף ט
 ועיין עוד בעצי לטנה שס שפסי דנכל מקוס ימחנירץ נזה ניס למרד
 ממרה מס נפר עצמו זה מקא אס יש להטס טהר גד פפה לסיו
ד פפה לפיו יש להק! עפ״ד  כדרך פאר הכיס סימא אבל אס אן לפלס ג
ד פפה לפיו  השמ״מ ספי׳ ל״ד ומ״ז סק״ו דתיר טס אט פריפה אלא ניפ ג
ק ל״ב  וס יס שראה ק שהיו מקילץ מה אבל הדבר צ״פ פיי״ש ימי׳ ד״ק י
 פל ק להויא לדנא ולא נחשב ליהרה תרוא נטס ftt יש להכיס ניו שסה
 לפיו עיייפ ועי׳ ממןמ ס״ק קפ״ז מ״ש סה בארן ועי׳ מזה נמנה! ׳* נקימן
׳ ונעשרון סק״ד ובאמו* ובלק״י ענף ו׳ ס״ק כיא ובקו״א שס  כלל ה׳ סעי׳ נ

 את י״ג בארך(וע״לסק הכיר)
 ועיין בתב״ש מף ס״ק מ״ג בכתב דכל שיש לה מאר וורדא אפסיי שמא
 גמלה טהארו״פ אץ זה מוציא מכלל מאר ורו למק זה פיייש ומיי

 באר ועולת

 tfa «*ש וכ־•
 3רפד6 מדם וק

 ודכי
 נפיחש להקל נזה אבל נלא״ה אף שימע פמינמ שס להקל נחסר ווידא
 אן להקל בשינחה מקומה פיייפ והנה בלב״ש ס׳ק ס״ה השיג ע״ז והעלה
ו ורא״ס י מ עכיס עיי״ש אכל נפרה״ב סעי׳ ק י ה  שיטלין להקל נס בזה נ
ק המקומוס ליתר ה  ס״ק קל״ה כתב לד,א כהשמ״ח אך כ׳ דמ״מ חס נמו נ
ק •כוליס להקל נס נשינתה מוודא מקומה ממס בצד ימין אבל נשינתה סי  י
 מרץמה לנמרי יש למומר עיי״ש (פד) ובמדינות אלו דן חסר ווידאטמ
 נס בחי׳ כמו בבהמה פרח״נ סעי׳ פ״ח ורא״פ ס״ק ק״ז וכ׳ במנח״י שס
 במ״מ ציץ נ״ה דכמיךנות שנהגו להתיר בנהמה במסר ווידא נס בחיי ק וה״פ
 ועי׳ לחס הכרס שיק כ׳ דגס לתואר ולהכוכה ולפינחה מקמה ולמרבית ילבזפיה
ק פאת"ז1 (םה) אלו נהגו להטריף בץ י  דנה כבהמה פיי״ש (ועי׳ ב
 נמצאו ב׳ וירחת ענמה״ט מ״ש מהכנה״נ ונהמת יש נההיר ניתרת ווידא
 יעי׳ פ־י״מ שכ׳ דדוקא כמקום דניכח מ,סג להנדיף א יש להקל עיי״ש ועי׳ מ״ז
 מף סק״ד פסייס ע״ד הפמ״ח נזה אס קבלה מא נקפל פיי״פ ומי׳ לנ״פ ס״ק
 ס״ד ובסרת״ב העי׳ פ״ח ורא״ס ס״ק ק״1 פכי דלא מקא כמקום דליכא מנמ
 כלל אלא אף לדק יש לההיר בחיוה וכן בנוכ״צ אקט׳ץ כשים להם נ׳ ווידוי!
 עיי׳׳פ ועי׳ מק׳ מ ס״ק קי״נ מ״פ נזה ועי׳ עוד בפרתינ ורא״פ שם שכ׳
 פאן להכשיר בנמצא במי׳ ב׳ וורמה כ״א כפמא מקינל מרבותיו פזאפ טא
 המה ממין המיות מזכרוה פייק מא בב׳ תרמת א פיהי' הדבר מזע ומפירסס
 במדינה פס שק מא אבל נלא״ה לא ואס מא דטכק ס לאמי־ ועיי״פ פכ׳
 והא ודאי דאף נמקימוה שרנילוה שירצא שס נסות ב׳ וורדוה מ״מ אס לא
 נמצא שס רק ווידא א׳ כשר עיי״ש ועי׳ ברנהזיב כלל ה׳ בקומץ מצי׳ ל״נ
 ומשיק סק׳ו דברקימוה ששכיח ב׳ ודמה אכי׳ אס ת׳ עומר נינרן וחי כשמאל
 נ״כ כשר עיי״ש יעי׳ במנח״י בנק״י ענף ו׳ ס״ק נ״ו שהניח זה נצ״ע דמשמע
 מהפיסקיס ומקא כשעומדים ש-יהס ניני; כרגילותס ההיח ולא מא׳ עומד
 בשמאל ולא ארס׳ פיי״ש ועי׳ במק״מ סק״ו שכ׳ מהזבח שמואל פיפ להכשיר
 בחיות פיש להס ב׳ וולדות אי אס א׳ מהם גדל מהחרו״ע וכ׳ נמק״מ על זה
 ימה שמשמע מרבד הזב״ש להכשי־ נכי חמה אף כשיש לה רק א׳ ומא גמלו
 מהארו״ע זה צ״ע ואלי יפ לסמוך עציו נהפ״מ עיי״ש אך במנהז״נ שס נעשוק
 סק״ה העלה דאין לסמוך על ובד מבת שמואל מ״נ ולההיר נזה כלל ומענה
׳ תרמה ונץ טו־דא ת׳ צ״ל שנא יהא א׳ מהם שיה בגודלה כהארו״ג נ  דבץ נ
ס׳  ימלש שלא חיי׳ גדילה מינה וחש נא מהה קסנה רהארו״ע טריפה אף נ

 ט רק לע,ץ יה־ יירדא לסד יצא ס׳ מכלל בהמה עיי״ש •
' ליס ס״ק ס״י שכ׳ ובי וילדיה בנמצא נחמה נמקוס ונהנו ק נרא״פ ס ע  ו
 להכשיר לא מי סיס דעוהא כלל ואף סנסרט זל״ז פלכ״ס מהר מיעומ״ש
 וכשר רלא מי הרלרי״ע עיי״פ (ועי׳ נדבדט לקק ס׳ ל״ס ס״ק קצ״נ) יהפי״ב
ק מנקאסש א״ל פפה״ק והגלילות סטח הרנה טכ״ל אקס f ומעולם לא י פ  ו
 נמצא נהם נ׳ תרמת לק פפיט הוא ואס ארע נגליעת תלו פיפ נהם נ׳
 יורוית דנס מה לבהמה ילית דן צדך טפפ (סו) נהגי להטריף כין נמצאו
׳ מ״ש בפס הב״ת ואף דטמי! ק ו  ב׳ וידחה או אם חסרה עי׳ מ״ז י
מ הא ודאי ואסר וחמיה  לאמר נץ ביתיר וירדא נץ נחסרה מוודא י
/ א׳ כשר ואי חסרה כשר מי  התידא רהר תרדא סא יק ספיקא ווינא חמ׳
 יהר פריסה יא חסרה טרפה• מי יהד פשר יליז י״ל דאס ככלי• ב׳ דהיססב׳
 בהמיה לתבשיל א׳ מחסר תרוא יא׳ מיהר תרדא א״נ לנטל אלא ית א׳ דממ״נ
ר p סנתערבי נ׳ בהמיה א יהל־ יירדא יא׳ הסר תרדא יא׳ ס׳  א׳ ודא ס
 כשרה שהי׳ לה רק תרדא א' כסקינס אס אן יהר״ל י׳׳ל דסלן כפרית יטיס

 בצ״ע עיי״ש יעי׳ מוה נלנ״ש ס״ק נ״ר את ז׳ בארך (וע״ל ס״ק ע״נ)
ק נ״ה שכתב דהאוסרין נ׳ יורדת יש להם לאמי  (סז) לחפריף סי׳ לביש י
 אס׳ אש א׳ מהב׳ תרווה קפנה אפי׳ בהפ״מ אך אס סהה הבמיה ינ״ח א
 שא׳ סהס קפנה המקיל בהפ״מ להסיר הבהמה לא הפסד ועיי״פ לעיל סק״א
ק קל׳׳מ יס״ק ׳ קי״ח ומני׳ כ׳ ורא״פ י י ק ק״ו f• נפרת״נ « י  אה ב׳ ו
 ק״מ כתג פאן הפרפ בוה בין סהה הבהמה מהר מינ״ח רלדה א לא פנכל
 מנץ יש לאמר הבהמה עצמה עיי״פ ינפסח אמה ס״ק י״ב ונעצי לנו,הע״ד
 הש״ך ס״ק י״ב ועי׳ נו״ק ס״ק נ״א שישיג נ״כ על הלביש מ״ל עיי״פ ועי׳ בגינן
ק נ׳ פ&ליג נ״כ  סס סהאדך למק ובד הו״ק עיי״ב ועי׳ בס׳ ורך מוייס י
׳ כיב בה׳ע״ס סינן ב׳ השינ י מרה זנח ס  על סלנ״פ מ״ל סי׳ פ והנה נ
 גיכ על הלב״פ מה והפרח על המרה וכ׳ cfn סס סהר יירוא סא פסהה
 מכםד״א יפ למוסר פלא ייסר יבייו כשעומדת במקום התרדא ממפ סי״פ אק



 יורה דעה ״חי לוז נ חלמת טריפות קלט
c* (#) * (עב) (ע) נ׳ (י)(עא) יידזיו 

 היטב
י פ  סאנה אינה חנמ ציירוא יהיה אס נמצא נ׳ ייריימ ft, (ימין ואי משמאל ד
 לצא שייך לומר יתר מפול לון שאין סימי עומדת גנמץה הראי צה דוגמא לזה
 אמדק גני יתרת הרנצ נט׳ ניה סעיף ד׳ ופספס יתרת אץ צפטצ טון למקמא

 היא לכשרה אסצו שלא נלד לאט פניצ

 באי
ז יאע/ מןיל נמיף נ׳ לימרת מקמא נשר 5*ל לנאן י  (!) ורלויו וטונ נ
 מסרפיק פספס ינצ יתר מסל למי וצפי זה אץ סריסויז הוורדא אצא כששניהם
 נמיץס הייתא ואץ צהם שורש אחל נעונ׳ אננפ אחר הננייוה ומימ אס משנחת
 *נה יתירה נפיס אי׳ מקום וירדא אץ נאן פטצ ינ׳ וורלות אץ כאן מירח

 דרכי תשובה
ה אס טא טרדא הסוכה ללא יצא ומ״מ לדנא י״ל דהמקיל אף מה נהס״מ לא הפסד סיי״ש יסי׳ נסרהינ כמי׳ י  סוד נמק f> שס סכי לשוס טא ד
ן•! לאטר נלא טס אק ו שכ׳ כהלג״ש ובנמצא נימי י ד מאר יירא אן זאת נראה סשיט יכל שהיא גדילה מאווים fi ונרא״ס ס״ק ק י  נשכיל הסיכמ נ
מ אסיר סיי״ש יכ״כ במאיח סיטס  * הפוכה אטיס שצירתס כצורת ורוא אסיה דנה בזה רק כתואר ירד קצת בנמצא בטס משמע מדבדי דאהי׳ בהי
ק י״ח סיייס ימי׳ ויק ס״ק קל״ט ישיק ק״ל ממוסגר שס  עיי״ש p*3 מרש ז׳ ענף א י
ק ח׳ ס׳ י׳ סכ׳ וכ׳מ מא חקא יבמק״מ ס׳ק קמ״ג שכ׳ דאס אס טמר ממש רק מחלקה סתינא * מאמא ׳ ז׳ יסשוץ י י  ועי׳ עיי־ במנהינ שס בקיק מ
מ יאס יש למחרח ירוא שירש א׳ עס אנא  כשנמצא מהרה מר׳ חקא אכל שנמצא מקמא כל שסח האונא עד נגד יש לההיר גס ביש לה טס בהי
א עס האנא א האמא הס׳ ת ת קצה ובלא טס א אחא מוהר בזה אף אס פכפנחשב מ ס אז אס מא רק בהואר י א פס אסרה לי ת  מף עמידה מ
 ואנה כפרה אלא אס טא במאר אנא ממס יבצא כיס עיי״ס יעי׳ בעצי אמא זי א אנא זו גדלה מפכנגוה שמאל יעיי׳יפ במק״מ סטיס וכ״ז אס
ת אן להחמיר עיייפ ׳ למהוה פבוד סאר ירו ממפ אבל במקצה מאר ו  לטמ שם שכחנ יכל מה פהמירו סא רק כספ לו פכים מאר ורו קצה ס
א טרח א,א עס טס ימהה ינ״ח יש (יעי׳ ו״ק ס״ק ל״א נו״ה מאר ות) וני׳ נמיה״נ שס שכהכ ובשמאל בויי ת  אבל אס נמצא נימין שלא נמיןס מ
א מינח בטס בץ בלא טס עיי״פ ימה בסי״ה ספר יהושע מ  לסקל בהס״מ יק טהנץ כל נעלי מי־אה נרי״ס יכמצא בזה כ׳ גס נמנהז״ב כמי בי! ש
׳ ל״ב השיג על הכרה״ב הנזכר והפצה ואן לההיר מה אא״כ יס צה טס א ס ת ק ייא ושנמצא סהר עומד שלא במקוס מ ' שאחיז ומשרץ י  שס במי
ו הזה י א העיקרי׳ ניי״ש אלס בסקימ ס״ק ק ת  ממש מץ סמון לאנא האמצמיח יש להתיר בהפ״מ אף שהיא במאר ותא להצילה מרספח האנא ט
ן בכה״ג לאסור מפוס חמ־ץ כיס יעיייש  ממס אס סא בלא טס א אס׳ שיפ לו טס ואן v רק מאר וידא קצח ובד הס׳ יטפס בזה והמלה ולא סי
ש בעק זה ק אח ו׳ מזה ועי׳ במיז בהעלה שלמה ס׳ כ״ב םק״ז י י ת ממש סס טס אן צההיר מ  א מאר אנא ממש מם יתיר טס אבל בהיאר ו
' קכ״ז מ״ש ע׳ד ההו״ז בזה נארך ועיי באצריה שלמה ק יעי׳ בם׳ וברי יוסף ס א אט׳ בהכ״מ עיי״ש ועי׳ בס׳ גטצ בנימין ב ת  אפי׳ שלא במקום מ
ק י״נ יברנ הניאה ס״ק י״ח פ,סהפק ביהרח בהוא־ ונד ממש  עיטרתא את ה׳ שכתב מעפה שנדקמ סר ימצאהי הריאה שסי לה שט ירדים נכח סר י
מ יש להכשיר  א׳ נימין ואי כשמאל והי׳ לכל א׳ טס נסיע ולא רציהי להכטס ראשי נץ שגי כורי ואנא ממש ישטכתין אהה היא טטה לקמא והעלה ובהי
פ פמא העיקר כהט״ז דצהמכפיח יהמ״ק מהיח אעפ״י שהיא נסאר  הריס גחלים והראיס לרעה מינ מדל המפורסם אדוני מיו אניד ור״מ מסעס י
פ הפמ״ח נטעם נ׳ ונטטה לקמא אן לאסור אכל י ן מי״ה חד אסינהייס ז״ל) יהיו מפניס ותא ופמא מרקר כ א  בקהילחט מו״ה חד זצ״ל(מא מ
ו וני' עור במריו להלן ס״ק י״ח שנתב ואס סוסות י ׳ באן הס״מ צ״ט פ  אצלו הביר מו״פ ונשא ינסט בדבר וציה הרב מ״ל לנסח הריאה ילא ס
א שבצד שמאל שאר במן הטס ונס הראתי חידא שבצד שמאל מתה יתרת בדרי דאנא בתואר ותא בצד שמא וטסה לקמא נ״ל דמהט ינ״ח ת  מ
א שאן לה י׳יין סדסה להכשיר הבהמה אס׳ בלא הס״מ ואפי׳ בעימות מקמא משמאל בתואר ירוא ת ץ שאר ירוא יקיייל ד י ׳ לה י  עגילה שלא ס

׳ נחשב ציהרח מכשירין בהס״מ אס מ׳ צהנהמה יב״ח ע״״ש ס  מסעם שאן מארה שאר וידא איכ למה יצרף זה להטריף ס
כתב עוד נלביש טף ט׳ זה דסר ותא בדרי דאונא בץ בימץ ונץ  ותא ימטעמיש מיל הנםיריהי אניד ונציחף ניד מו״ש עכ״ל ועי׳ נס״ח ו
ק ייז ובמנח׳׳י בפמאל שמכשיח אהה שהיא נאסן הכפר אן נקרא רק דמוהא י ובספה אמה סק״ס יבניק׳׳מ י ׳ י  סונוויו תניינא ב>$״א מ
ו כמו כל יהרה בורי ואנא עיייפ ועי׳ באצרוח פלייה בקינסרפ הדעותית ק כיא מזה בארן (ע) ב׳ וחרות עבאה״ט מיס מהסיז י  פס בלק״י י
ו פהרנה להפיב עליו בזה והעלה ומי סהס י ס״ק י ן מלק וס״ל דאסר אס׳ אס אנס מקויבץ יאסי׳ אס ספי׳ ליג יבכה ס  ומשיו סקיי שהי
ז םק״ס דעוהא ומצטרף להרלרי״ע סיי״ש (עא) ורדית סי׳ בשי״ה סיסי״ו המינא י א הב׳ מא בשמא! ניייש ועי׳ שמו אמה סק״י יבביח אברהם ב ת  מ
׳ ל״ב שכ׳ ואס סתית מימות באמצע האנא מקמא א באמא א בטותא ש ברברי הסרס״ג מה עיי״ש ועי׳ בקונטרס טמם מגויס על ס  ינמצי לנינה י
ו ס״ק זה שכ׳ שהיק ר״ו פל הסין נוטס כה״נ אף סס לה טס נסיע יש להכשיר ולא הסריס הססקיס רק שמצאת  הפרני/ (ממאן מלטנ ז״ל) שפי
 נספית וצ״ל הציין מל דנד הרמ״א נמ״ש נץ נמצא שיים יישס״ד מישן אחר מגוף הריאה כירן כל ותא עיי״ש ועי׳ נועת תירה ס״ק ל׳# מיש פיו
 הציין של הש f שנמס בטנניח ע״כ כ׳ מה שכ׳ עיי״ש אברא ולהלן ס״ק י״ז הטוטו״ו בזה עיי״ש אך במשמרח הקיש ב7נטרס ההסטה ט׳ כיח את י׳
ח סד׳ השיג עליי ולהש״ך ילההב״ש גס בכה/ היי יהר יתא אעפ״י שהיא שלא ן להויא כמי שכ׳ הסרמ/ כאן בשמי יולא כהע״ז יסי׳ שי י  כ׳ ה
ן k לאסור נץ בנמצא בימין ינץ בשמאל ועיי״ש במיןמה וגס הו״ק אמ־ בזה עיי״ש ועי׳ ו״ק סק״ה שכ׳ ואס יש יחרה כצסק י ה ח שהסכים לדינא כ  י
ן נטס וגס י״צ ומי טהרה מקעא ט א יש לסש סש מה ס ת / מ ק ליו מאס ג׳ ולהלן האדן נפרט זה יהעלה אגוול ע ק פ׳ אבל נלנ״פ י  בתב״ס י
מ ולק המלה לדנא דהמיקל ימ״מ בהפ״מ יש ציקל ואס יש לטהרח מאר וידא יש בזה חשש שחי ווווס י  ד6ן< הפין פצמו אן לפס להפריף כ״א באן ה
י ב מ טריא יתירה בשמאל אפי׳ סא גדלה טרדא סבימין סכא ועברי עלי׳ סיייס יסי׳ בס׳ ברכה מפה בקונט־ס יפה לבדיקה פפר א׳ סף נהינ נ׳ ו י ה  נ
 יניח לא הפסיד יויקא שנמצא מחרה נשסאל כאמור אבל אס ממדס שניהם ופס מרה פיק ל״ס (עב) אי אם חסרה ואבי׳ נמצא בנייץס א׳ הרבה
ה טץ שמגיגיט לאסר נמדיטח אלי אן לפריז נת י א א ת פ שא׳ סנתה מקימה אפיה דנה נאלו מימדס שניהם נמקיס מודא נהמוח חשדה מ י  נימין א
ב ימס נסה מקל ילא אניס חזקה כסר זה שנמצא ט חסד מתא יט׳ ידלא סמהין הנ״ש סיס ק י י ט יעיי״ש סיד נ י  ממש שנהנאר דס להסי־יף נ
ה הלב״ש נפנים מר׳ כ״ח דלא חקא מ ס יב״ח שסתרה סא בשמאל סקסק עלמ הו׳׳ק ס״ק ל״א מ״ב ומשמע שס מדבדי ימדברי מ מ ש  בזה בהי
ק ג׳ שהארין שמיחזק ק רק בכפר א׳ צבו הדן ק אלא אף אס מתרמי ק במדינה אחת ז בארן) ומי׳ ממרב כלל ה׳ נעשרון י ק י  עיי״ש (וכמיל י
מ מ ס א  גיכ צמא־ וגרי הלביש בזה מיי״ס אנס נמק״מ ס״ק ק״ס פסק דהמקיל לא ממי במקום שנהגו לאמי ניי״ש ועי׳ נשו״ת רניס סיס כק ר
/ ־משמע מדבריי רעל מוינה א׳ טכל לשעון באס מקום ואן ׳ י מ ישמהדיייו אן גיפוץ ט ניי״ש זיל סייד ס י ה  כהלב״ש בזה נ
ה ־ מריטת אט ק עיי״ש והביא במנת״י בלק״י ענף י׳ י א  ודע וכל זה מיידי רקהיכא ונמצאת סמרה מקמא פלא בורי ואנא אנל כנמצאת לספ פמא ט
ק כ״נ). (עג) אם חסרה עמ״ז שק״ד ולא סי רד, ה פיייפ (וע״ל י / סכ׳ לחלק מה כן ינמזצא נימין טריפה י ף סעי׳ ל  בווי יאנא עי׳ שמית ס
) ועי׳ לנ״ס ס״ק נ״ו פהארין נפלסל בזה י ל לא שיין לאמי יהא אן לה ספק פדפה ע״״ש (יעיל ס״ק י מ ל כנמצאת בשמאל שרה וממס יתד מ * 
ה לא מהי לה יב״ח יס לאסד י  סיסת לוריא דמץ יסשיס יתר אנא ליכא ונדרי קיימא עכ״ו ועי׳ לב״פ ס״ק והעלה ואף ולא מי רק ספק טריפה א
׳ ה״נ י ו עלי׳ יב״ת ניי״פ יכ״כ בפרת״נ מ נ א שהשיג סליי מה והפלה יאפי׳ נמצא בימין נדד יש להתיר אס׳ שלא הנהמה אפי׳ נהפ״מ אף שע  י
ג ק את י י מ ק ק״מ ניי״ש יסי׳ גמנהז׳׳ב שס בע=־ץ «ךא ו א מונחת בכיס חמיר מתר דיל דאס׳ נהס״מ אסר ייא״ס י ת  נהס״מ אק אם זי מ

ת א  ב



 יורה דעה סעיף לה ב חלכות טריפות
m n (עו)(א) * (!עד) (׳)(עד) חמים 

 פתחי תשונח נאד חיטב
 לךי,(«) ממפה מקימה «ייפ ייין נספו נאו •מקג ספלה למת מיצא מיז מין (!) השרה וכחנ נדימ ואס היא פחיחס מעלה של הדס לאיי 0זי*ז סדס0 :

 לננהמת •שלאל יאינא הפסל מלינה יש להפיל אן מהמה ימלמ להפיל היילנ
 והםנימי עמי המנדפ ע׳׳פ ימיין מזה מרת זנמן יישן מלק •רל ט׳ נ׳ יט׳ נ׳ נאדניס [יחיש המיס «ףי 00 פי מ יאסי מיעפהיא ני׳ מייל סימן ל״אמן״נ נחה] י

»בה  ת׳
 להסייף אפי׳ לא שימה מקימה רק מרתא ואשיי שלא יצחה מכל מיןמה רק
ק סיב  שניתקה קלס ממקמה אסור ואין לשטח הסנמ פיי״ש וסי׳ לביש י
ס מיס פריסה  של שיש לאסיר ניה אפי׳ נהימ יאסי׳ ממה הנהמה מ
 מסמס מנהנא אכן החלכ של cnp יייו יש להמיר נסס״מ יעיי״ס מד
ח ובמקרי ק >rf יניק את ל ק לד את ז׳ יסי׳ בל׳ק י י  למיל ס״ק מ״א ו
 שיק קיי שכתב וטתק מרתא טמקמה שאסר התנ״ש מיס הקא
י הך מרתא והייס שההתחלה  כשניכר שיטי הממיוה שכל עמי וחי! נמצה י
 שלה מא להלן מיקס הראי להחידל ינמק• להלן ממקיס שראי לה לממן
 ימי םלה שינהה מיןמה מרחא שלא כאידזא אכל מכא שנתרחבה מרדא
 אן זה מדר שיטי מקמה יאעיפ שנהפשס מקצה מטי ממקמיה הראי לה
 עיי מה שנחלה טסי מכודכה מ״מ טין דאיתי שיעיר עיני הראי לכל ירדא
 עימד במ^מי מספ ירק משפח מבי׳ להמס אל סניניי לא שיין למציא
מ עיניי שנחסשש  טלה נשניל ק מחירה וורדא יק לא שיין לימד דבפביל א
 מי נס סי! שמימד נמקומו ממש שלא ט ארמי מיי״ש ונפס״ח מר׳ כיב ימני׳
ו ינסוסנר שכד״ק שס ינמק״מ ס״ק קל״ה (עו) ששינתה  לינ יתיש סינן י
 טקיטה פנאה״ס יםיש מיש למטן חרין הפק־ והנה החכמה ארס ססקנכלל
 י סעי׳ נ׳ להכשיר אף הנהמה נהס״מ פיי״ס אלס נשמ״ח סעי׳ ל׳ יחב״ש
 ס״ק מיז ונפסיד סק״ח ובסרחיב סעי׳ צ״פ ירא״פ ס״ק קי״ו פמן לאמר
 בחוץ ספון ופי׳ בפסח אמח סקייז ומפמפ ואפי׳ בהס״מ אמר וכ״כ בלב״ס
י והמנהג לאמר בחריץ המן אפי׳ בהימ פיייס יסי׳ בריפ שס ק י  י
 שהוטח מלשין השיחדחדין המן אמר אעפ׳יפהיורדא מומרת מדכהרקסהסיםי
 מא במדין לבד יאס״ה אמר ימי בכלל ירדא המכס ופיי״ש סוד בפרח ״ב
 ספי׳ קפ׳׳ז וריס ס״ק ק! "י והפילה מובויי לסרן יה לאף וסט קיי״ל לאמר
 מיין סמן מ״מ בחסבד אס עבר השויב והכשיר הבהמה בידין המן אן
מ זולה אס יש !a מל ריסוהא דהייס שמדין שלה  לגמור ט ואן להעביר א
 ספקי ונס אן מרלא יכילה לטח בטסה וכשטפיזין אהה מא יוצאה ממנה א

 כשו״נ שמרן גדר ומקיל גומרין ט ומסלקץ אתו פיי״ש .
1 ק י  וכרש הפיש מהבאר יפקב דנהפ״מ יש להתיר הבהמה נרי בלביע י
מ רק נפט־ פלי׳ יבייז הי  סהביא ערי הבאר יסקי להתיר הבהמי! נ
 פיי״ס ימה אס ט המפיץ בבא־ יפקב שס נראה שאץ סטאר בתריי וחקא
 בפבר פלי׳ יניח מהיר בהפ״מ רק םכהב סהמא להתיר נהס״מ אף הבמיה
 עצמה אלס נראה והלביש הבץ ק נטיס ובהשאלה מטאר שהעינדא מ׳ בבהמה
 שעבר סלי׳ יגיח וס״ז מגב דברי הבאר יעקב סס ההסכמה מהמנרייאקוישא
 שהסכימו עמו להחיר גוף הבהמה והבץ דאס לא מ׳ עבר עלי׳ יניח לא המ
ס נראה י ק קלא שכ׳ דאף דסדברי מ  מסכימיס להמיר ונדינא מי׳ במק׳יס י
 שאסר בזה אפי׳ בהימ בכל ערן ft• טין דהחכמח אדם מסיר מדין הסוך
 אפי׳ בלא פברו פלי׳ יניח יאסי׳ בלא הס״מ יש למזון פל ה^״שלהקל בפברו
ס פי״ש יעי׳ נס׳ פרוטת הבושם בןנסרס ההשובוח י  מלי׳ יניח בהימ ס
ש בפרן זה וסמלה והמקיל בהס״מ לאד שעבר פלי׳ יב״ח לא  מ׳ ה׳ י
 הפסמ־ וכ״כ נספרו מיה שס ארי׳ מי״ו מ׳ לד פיי״ש ויאה בס׳ מרס זבח
 בסיס מ׳ כ״נ סק״ס מכמש דברי הלביש ביש שהבאר יעקב סמר אף
 הבהמה עצמה נעבר מלי׳ יניח בהימ ט הבאר יסקב לא כ׳ להחיר במס
 טינא רק סחלב יסנבינוח אבל הנהמה עצמה לא סלה ברעהו להמר עי״ש
י שרונית הנושם נחשי׳ שבמף מ׳ ה' סיי״ש אנלחמה  ואחריו כתב ק גס ה
י בתר שמכל להחבוד לכל מי  תמה אקרא ולא ידעתי אן מכלי להכחיש את מ
 פהס׳ באר יעקב סמת לסטו ירא! שכ׳ ק להויא במף הממה שנציחף
ן י  התמרה קחשה שלו הסכימו להתיר אף הבהמה בהינו וכלל וסי׳ ברא׳/] י
 קל׳׳ח שהעתיק ג״כ תרי הבאר ימקנ בזי! שמתמ־ הבהמה נחרץ המן פיי״ש
ק ע׳׳ז שהרגיש בזי! והפליא על התורת זבח אן  מנ ראתי נימיי בלק״י י
 שס להלביש ממה והיא מצפי סמי! בזה מיי״ס ימי׳ בס׳ דברי ממי ט׳ ה״צ

ש עיר המיז הלל  י
 ועי׳ סרת״ב ורא״ס שפ שכ׳ והא ונמו לאמי־ נחרין הסין חקא כשהתרן
 מא בלט הלב אבל המן רמס למפלה נגד האמת א למסה לאמא

 השרה

 החני
 בארן וכל יה לערן הבהרה מצמה אן לפרן מו!ב והגבינות פי׳ בליש שם
 שכחב טפ להקל להתיר של יןוס יייז בהפ״מ ישל אחד יביח יש לאמי־ אפי׳
 בהפ״מ עיי״ש ועי׳ בסרח״ב שעי' ז״ס וראיס שיק קליס דמשמפ פובריי
 ושל קיום יניח יש להתיר *פי׳ שלא בהימ עיי״ש• (עד) חסרה עבאיס
 וסי׳ ברא״ס סק״י שכתב דאף שהיא סטתה מסד״א נשרה פיי״ש אבל בשיח
) ופשיד «ךד שהפליא ה ק י  כ' תסיק חקא כסיא עיי״ס (וסי׳ בסיס י
 פל הפלט בזה יהפלה להלכתא דהפיקר לוינא דסממה מסד״א סחפה וכפיס
ו לוינא ונרייס סל דאין מליין נשיפיר  נשמ״ח עיייש יכ״כ נפרתינ מני' י
 זה ומד״א נץ נהמה גסה לדקה ילמלס כל סהיא פמה ממלא פריפה
ז שהארץ• וסיים שק ניקר  אט׳ בדקה עיי״ש וסי' במ״ת ומת כזנה מ׳ י
 לוינא דאס אן במרדא מליא אן שס וודא פלי׳ p לסרן חסר והן לסרן

ר ואס נגדר אנא כלל פיי״ש ) ימי רק כתלתלי מ ז ק י  ימר (פ״ל י
ק י״ג שהחסיר סיד נזה יכי תעיק חקא ק ניב יבסיז י  ועיי[ תביש י
כ במ״ת י  פיהא ט שיסור פרק אמצעי של אנידל ולא זילת סיי״ש י
ש  מת אפרים מו״ר מ' י״ו וסי׳ בס׳ מרת זבח מ' ייס בהס״ס שקיר י
 בזה יסי׳ בס׳ תרי מסף מ׳ קצ״א סי! סהסיב סל תרי המרת זבח בזה פיי״ס
 וסי' בערוגות הבושם אח ל׳ סי! שהארץ• בסטן יה יהסלה ואף רהט הצכחא
 כהי״מ והש״ן יבעיק מד״א מ״מ כק דגס בגוף הדן דחםרה מרלא חב
 המסקיס מכשירין פ״כ יש למיין להקל בזה פכ״ס למרן מה לסליגי הסימןיס
א ארן ירוחב סרק  כפרן השיעור וכפויא גופי׳ דיא נצפורן אגודל י
 אמצעי של אנידל דמא מתר מצמרן *ודל ואף שהתב״ש מןיס כתב שיש
 להחמיר ביה מ״מ לערן חסר ירדא יש להקל דמי כצהורן ודלא כהסריב
 של תמיק ביה דקא כפרק אמצעי של אניול דאין להחמיר כ״כ כמן טש כמו
 ס״ס להקל ע״״ש יכ״כ בשי״ח הרויס מו״ו מ׳ ייא לדנא פיי״ש בארן (יפי׳
ק מ ציין סיג ובשטח מיס י י  מזה במנח״י ענף א בליף מףו סנף ו׳ ב
ק קמימ יקלו וקניפ ק קייא יבמקיס י  כ' וסי' פרח״ב פעי׳ ק״ה ירא״ס י
ק ניד ובטח אברהם בחיקה הביח ס״ק ייא ובמיה הריימ מ׳ זי)  ונלביש י
ו שהחסיר בזה תסיק כסדיא ממל וכ׳  יסי׳ בשי״ח טינךיו קמא שי׳ ל
 דאן לירר ביס ס״ס טין דהססס של התב״ס שהחמיר דבסיק כריחב אנידל
 מא סשיס תלא הכי מי חמ־ מרוא עיכ לא הר רק ס׳ א׳ אס חסר מרוא
 שי־ א לא עיייש אמנס בס׳ צמח צוק החוש בפסקי דרס למיד בקי<ד
ק י׳יא כסב להקל בזה לדנא  דרס שכמי זה סעי׳ י׳ דן ב׳ יבקי״א שס י
 וסגי טרוא שיעיר צימק עי״פ יסי' מיה בספיז ממל »"ת צ״צ החושית
' סמי x מ׳ נ״ז ff ס וסק עוו במסייו במהמרא תרינא בקי  חיו׳מ־ מ׳ ל
 לפניו עוכדא סו בנח בת שתי פרס שלא מ' במרדא רק כסד״א הקסן
 והכשיר תזה סהר יניח עיי׳ע וסי׳ בסי סרוגות הבושם שס של ראם יש
 בריאה אתת יתרת שיעיר צפורן יגס מרוא אנה רק שימור צמרן א יש
 להטריף לכיע וסמ״נ אס אט חשונ שיעור לגני יתרת היה גני ירוא עיי״פ

 (עה) אי ששינתה םקוםה מקים מריא מא נימין מקניא ומחמל לפפה
 ק האטה בהתחלה האמא מכמן כנגד הממן שבין האנא להאמא ימסמ״יז
 סעי׳ ל״ס דהירוא צדכס לממוו עם המימן סלה בץ סממן אנא המלוכה
ח ק י  לאמא ונץ סמפון האומא כהכרח שיין א מ ו״ל עלל יסי׳ חב״ס י
י המוסק המתחלק לגי כצורה ש א  חיל ובבדיץח נחנו מ׳ לשינתה מיןסה י
 כצירח מייל א׳ טסה לאמא יא טשה לאנא הסמיכה לה יא׳ לורדא ימדוניה
 שלא נהגו הטרקיס למזין על פצמס בזה ואס נראה למראה נירי ששינחה
 נקמה קצה מא מטריפה בלא בדקה יק מא בדן דאנן לא בקיאן גשוס
ק ז סיי״פ יסי׳ בדיין י י ק ק ׳ ציד ירא׳יפ י  בדקה סיל יכ״כ בפרח״ב מי
ק כיו סכי תטוס סמי מונחת בטסה אן למפ פיפ סינמ!  ליה יבסק״מ י
 מקמיה יע״כ אף א למראה נירו סינהה סיןמה קצה ס למיין אנדקה
י של ילא מקא שנראה ממן סיטי ממידחה ק י  ימימן פיי״פ ופי׳ ליש י
ה נמי אס חאן שאן מיפון סרוא עימד בצירה שיין א מייל אף י  ו
ה פריסה עיי השיטי ומימן עיי״ס  שמנמן אן נראה סיסי מקים טרוא אי
ק מ״א שכתב תשינתה מיןמי! טמץ  ימיי עוד נשמ״ח סעי׳ כיח יתג״ש י
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 חשובה
 וגם חסרה וריא גס זס כשר ח״א דש להמריף בזה אפי׳ בסקימוח סמכפי״ן
ה אניח סק׳יפ םיי״ס ועיין מזה פ f סייס וכדבריי כ׳ ט m יהם״ק וגס חסר 

. ן ר א ח נ י ׳ ק  נספר דברי מסף מ
ז x׳ לאףפכתנט וגס במקמח הגיל יש לאמר י א פ ק י  ועי׳ נלניפ פיל ב
י שעבדו עליי יניח יפ להתיר במקימיר. מ״ל אף הנהמה א  מה מימ ל
 עצמה אבל בפקימית שאסרץ ימינן א משרה מרדה לא סמי יב״ח לערן
 הנהמה עצמה אבל סחלב של קדס יב״מ יש להמר אשי׳ נמקמה שאשרין
 יהמ״ק כדן הסר מרוא ולעיל מיייש יעי' מק׳יע ס״ק קכיה ינתי״ז שס נהמ״ש
 מן״ח ושניהם לובר א' נהכייט בפרס מסבייזה נופה המניח ומיקימית
 שמטירין יהמ״ק וגס סניה מרדא גס מה יש להמיר סיייש יכסב בלנ״ש
ח והא וצריך שההי' מרדא הסנה סהא׳ר־. שמס מא וסיים מקא אפ ק י  י
 האטת הס כורכן אבל אס נמצא אנא קסנה מאד וסרדא מא כזוכה יגד1ה
 כמו אנא זו כפיה דליכא למ־מר ולעולש צריך מרוא להיוה קסנה רהאנת
 דא״כ אך מא המציאה מה שכ׳ הביסקיס דפיפור אנא סא כסד״א הא מידא
 צריך להמח ג״כ כסדיא ושיה מרזה לאנא אלא ירא כואמרן עיי״ש וני'
ק קכ״ז פכי והיכא שנתקשט כל האטה של דאה זי ימרדא מא  מקימ י
 פסייןנס צ״ע אס יפ להכביר כמן פאט חאן בהרדא מא כתי^נה י״צ
 וטהר דמת דענמא מדק וכיין דכל הריסת ועלמא יש להס רדא כזו יש
 .הכשיר א דלמא י״ל הא כתט המתבייש להקל תלא סכא שגא נתקסן רק
 אדא א' ורק אנא זו בלבד מא מתקשנה בהא מא דסכשריק טין שסט
א רכר שיפיטי סא בחוהה אנא ונא  חאן יעכ״פ בא־ ארתי' הס כראי נ
ן א  נמרלא ונח ה״יע נ־/א פ״״ש אך נרנח״י אח כ״ו רכיא מהרב מ
 אבריק בדסק כנ׳ ובע״כ רייד הפוסקים פיק אנא א' נתקנינה אבל אש
 כל האעת נתיך״ו העכ״י שי־ויזח א,ה גמלה רק כפאר וימה דעלרת הב״ה

 כל שהיא גמלה מכבי ערך האטת פנ־יחה זו אסי עיי״:.
 ועיץ בלנ״פ סף ט׳ זה ונייכתת הכינוס דת־^ר׳פ מת ט״י יבביחו־י ס״ק
 קי׳ ז ובעצי לטמ בדר הרלד״ע י;מנה!"נ בדר הרלד״מ :ס הכיף
׳ רסס סרוא גמלה באי! משר אטה זולה מאח׳יע שיתבהר לעינ  מ״ח «
י עול יייתמ״ק מ  להכשיר נהס״מ מ״מ לעיין תרליי״ע מי דפותא גמלה דהוא י
. (פא)" אם עינתה תוארה פי׳ ' ׳ ח' פרק ד  עיי״ש וסי' במורה לזובחיס מ
' ז' בדריפה הזאב אה ג' פכי עממה יפ להכשיר גס  בשי זבח שמואל מ
 טדדא גמלה אמי מהאח״פ מאל וע״ס הדוב יש להם שתיפ מיי״ש אך
 במנהז״ב כלל ה' בפשרין סק״ה השיג על זה והפלה דש נאסר מה נס במי
 ולערן זס גס תי׳ פיה לבהמה ודק לערן יהר ירד גמד יצח תי' רכלל נהרה
ח סעי׳ ל׳ י ק שיו סיייע ־ (פב) תיארה מידתה. מפ  וכמ״ש בבאה״ס י
ה אס חסר ממנה קצת פגם זה בכלל פיטי הוא־ מכיל מי׳ ד״ק י  שכהב ו
 ס״ק מ׳ בדיה אמי־ לי שכ׳ דמי׳ש הפמ״ח דכטעו פקיתה מ״ל סטי שמ
 סיט שגס השורש אס שלם מכל סביביו כרסי לולדות יעץ שהחסרין מא
 כחצי עובי א כחצי חתב מרוא דאז גס הבדש אם כסא־ הראי לשאר
 ורמת וכה/ נמי סיירי p דנא ככ' לקי, ברמ ה כצדפין הבלטה רפוס דאף
 ספ גמק־רה סעור טד״א מיי• טון כהפירש אט כראי כדיך יפלמה אבל
ד ולא י  כל שמא־ הסרס מא כראי ולא חסר רידי ממנה לא אכפת ולא נ
 צריך הפלטה כלל אפי׳ אס חסר קצת נראפו פיייפ והביא בסק״מ ס״ק קכ״ב
 נוי״ש ופי׳ עוד ברק׳׳מ בס:העלה מדברי הרח״פ ס״ק קייס וכאן לא מייד
 שחסר מהי־דא כמי נימא וא*כ אף טרדה יש לחלק בץ הסדן כ׳ כמסה
s h לפכיסה אלא מייד הנא שחסר מקצה בריפה ימה יש סליק כאס קפיס 
ק ולא מיא להשלימה לא  סידא ורכר חסיון אז צריך הבליה מקא ואם ב
ה רק כנראה בראמ מ  באנוה ולא בסמוה סריפה סבל אס מרדא מא כ
 למכלה מהשורש שהיא רשמה קצת וכמרה כפי מפיס והכל נתר המיש גייי
 ולא אכפה מה פנרחה נראפה כהי*ר סנא פיייש יפי' רזה במנת״י במיא
ק קמ״ז שכ' דמפ״ע מדברי הבמ״ת  אה ל׳ בארן ופי' עוד נסק״מ לקמן י
 וגס נחסר מקצה הואר לנד נטל נדליכא מצפה אלס נראה חה מקא אפ

 מבריתה

 חרכי
ה אס נתהסכה לצו הכלמה ג״כ ספר י  פפמ יעיי״ש ברא״ס %ק קי״ז שלי ד
 עיי״ש וני׳ מנהז״ב a נטשרון ס״ק ס׳ ובקומן מד׳ י׳ וסיי״ש סיד בפשרון
 ס״ק י״ג שני ואף שנשסשוס מהרי״ז אחא נההסכה מון שהחוץ מא נגו
ן והביט ט קצה ספד שרב דהרי הסטס בפיק ססהא  הלב יגבה נגד הסמ
ק נגו הלב ועוז־ שתהא גבה נגד החיהין אבל זה אט דלפי צורססרדא י  מ
ן לעמיד נגו הלב אז י י  אן זה ב׳ תנאם רק הכל חוא סא ואס נתהסן מ

ן נגו החיחון סי״ש וכדנרמ ב' גס בריס שם סיייס  ממילא נתהפך מדי
נ מהנאר יעקב להתיר ה נלביש שם «  ילענין החלב ומניעה מבמה « מ
 החלב רק בספ״מ חקא אמנם המניין שם בבאר יעקב עצמו יראה
מ עמ להתיר אס׳ בבהמת מרי אפי׳ שלא בהי  שייל ולערן החלב וממטת ז
 מה שנחלב יןוס ג׳ ימים מששחטה הבהמה מיייס וכיב בפרת״ב מעיי ין״ח
ק קכיא מזה (עז) פקוםה ק קל׳׳מ לדגא ניי״ש יפי׳ במק׳׳מ י  ירא״פ י

י י ק קל״ב לאס נמצאת טרוא הסוכה י נ סעי׳ קייב וראיס י י ר פ  כ׳ נ
ת לעמול נסך טסה נדרך שאר מרמה כשר ואסלו י ס  מפיחה מתהפכת י
 דטקה למטה בשורש שלה וסתה המגה מ״מ אס השרייי הדבק מחת והפכה
ן שא־ ורמס יש להכשיר ואס׳ מתה דביקה ד  עצמה עיי מסיחה לעמת־ ס
 למפלה שלא נמקים השירש א ;מיתה לבוקה לאנא שאצלה ולא עמדה בסס
ד בנחת וטפ־זץ הריחה י שעפרידן אהה משם נ א  שלה יטהה הסנה ל
 ימתמת ממחה עמד חרין הירדא כורכה והשמט, מטין נץ אנא לאירא
ן א סע״ל יאחר שיזרוק אהה אנה מזרת מפס יש למשי״ עיי׳ 5  כהבניס סי
 יעי׳ מזה במארס סינים «רש ז' ע.ף א' סעי׳ ו׳ יסיק ס״ז יבמנהז״נ כלל
׳ ל״ס ס״ק ד״ז) (עח)יהבי ז יטשרין ס״ק ליו(יעיל ס  ס' נקיסן מני׳ י
ח סעי׳ כ״ס שכ' ואס׳ ברקמה שאן שס מנהג ידע בזה יס  נהוג עיי שי
 לאשור נשינסס מקומה מראה מזה דלא כאוריה סא ויתרה היא גד שמודע לך
ס י מ  כהמנהג להקל גס מה סיי״ש נלנ״ש ס״ק כיה הסג עלמ והעלה ו
מ p להקל אף נגאן הפ,סג יומנ עיי״ש ובסרה״ב סעי' ftp ורא״פ ס״ק י ה  נ
 קל״ה כ' דנפקמה סטהגץ להמר ניגרה יזריא ונס מהירץ ביתמ״ק יטרס
 מקל נס נשינהס מרדא מיץמה מעס נצד ימין אבל נשינהה לגמרי לצל כייאל
 יפ להחמיר אף נמקימוס פמקילץ ככל מיל עיי״ס (עמ) יאץ לשגות
ח שעי' לי דאס נההפכה מרדא דהייט פפר׳ נגד הלב יננה י  ד&נהג כ׳ ט
 נגד הכליוה פריסה יאט לא נההפכה רק מעס כשר יבמקיס דליכא מנהג א,
 לאסר במסך ומ״מ המחמיר בהפוכה מגיב מפיס מראי מסמך זה כלא
ר מ ק ין״ז פכי דרדא הפוכה מ  טהת מונתה נטשה יס׳ פיי״פ יסי' נראים י
׳ ק׳ י  מהר לאסיר מנחרין המך ימריא עצמה אנה הפוכה יעי׳ בפרת/ ס
ק ש״ז  שכ' מלדא הפיכה טיט שהראש שלה היא למטה פיי׳יש חך בננ״ס י
ס גס טרוא השוכה שעברה עלי׳ יב״ה כמי בייץ הסך עיי״ש  כ' להמיר בהי
ה מלשון הבא־ יעקב מיל שבוק־ מחצה לשוט שסלסל זעצוו לההיר א  וכן י
ס הרין הפוך ולפערים  נחרין הפיך אט מדקדק ב3»ט ולפערים קורא לה מ
' זה מף ס  ירדא המפה ונראה דהרייימ ניזדא מחמא רנס ועי׳ לנ״ס נ
ש שנתבאר להכסר נהפ״מ נעכרה עלי׳ יניח מי מ  ס״ק קל״ג X' מרדא ה
ה דאן מב״ח ראי דאחרינן דלא נסרסה י  סהס דסוסא להצטרף לרימהא א

 עד בא אליי דסוהא הכר' פיי״ש
 yttf ראיתי בכי סקל זבת (הניפם מחוש משו״ב א׳ מאדעס) בלקוכדי הלטת
דא ובלס זה p לאסו : י ל׳ 0ב׳ ולפי המבק נסל האי דנא נ י  מ
 טרדא הסינה בכל ערן ט הובר יחע להבווקיס כאם סא הסוכה אנה יטלה

ק יבזה גס הלב״פ סבר ולא רמי יב״מ פיי״פ טס בפיס א  להמס מונחה נ
 (פ) יק אם שינתה תוארה עבאה״ס שכ' אש סא גדולה כאנא הסמיכה
 לאמא ופי׳ שמיח שעי׳ ל״א שאס טא גמלה אס׳ כא,א האמצמיס פמא
י סש לה כל צירה ירדא פייכה נמקמח  הקפנה שבאטמ של ימין אפי
 פאסרין חפר וידא א גפיךייה פאסרין יעניק יבהס״מ אן ל*מד כיא שהיא
 ;דולה כאנא הידנית ממונה לאפא כסא ארוכה ועבה שנמסה פיי״ש ועיי
ק ס״ס שהפליא עלמ נזה מדבריי מפמע דנמקמה פמכפירץ יהמ״ק  לב״ש י



 יורה דעה סעיף לה ב הלכות טריפות
 (פג) וצורי״ (פד) המילה נס (ס) שרפה (*ור) (פה) אם (פו) to* (פז) נה (פח) נ׳ (פט) ורמח (צ) דש (צא) להם (צב) *יש

 באר מיטב
 נמלה p נמו סאונה םאמצנרת של ימין פריפה מיסו ראיתי הרנה טדקיס מקילים
 נפק זה ולא מסדפץ אצא שהיא נמלה נ״כ נאמה הסמוכה ל*מה ונראה לאכילו
 למאן למהדר יחרח מקמא מדן ג' מ״מ שינחם חוארס ונמלה נ״כ פדפה להוי

 תשובה
 ב' ורדות מי׳ מנהזינ שס בקימן בסעי' םחחיז ועשרון ס״ק ליז שכ׳ שנמצא
 נמ־ש הורדא לסעמיס נמקים •אהה מהריאה שאץ השורש רטק לריאה ע״פ
 טלה כ״א באס לד שמנה ללנ עד מענר לסממן טורד לורדא ומשם להק
 לצד פוקן האומא נפרד ונראה כפין יהר כלימה ואף אס יש להחהיכה ההיא
 כפץ מאר ורד קצה יש להכשיר לק דרך גודל מרדא שלפעמים נמצא שס דטק
ו מלא נהפצלה ע״פ טלה י  כעץ יהרה הנזכר ולכע״יס פרוד קצה א הרנה ו
 מנד סרדא מיל ונס אנו כדבר מפרד לעצמו שעיי מסיחה מהקרב א! נוף
 הריאה פד שאס מכר מכסהו כלל אבל אס הפיצול מאפ״ס טלו דעבר מזרק
 וארוך כיכ מד שמגביה עצמה פיי נפיחה לטוה נכפף ומלך ומהקרב א
 מרדא מד שנמצא בץ ההקרטהן זאח חלל גמל והוא מקוס החריץ אשר החהיהן
ע אז אף פמא במאר אנא ממש מריבה משוס  רש לפיצול זה סממן בי
 ראן זה מקרי נשורס א עם מח־א וס״ל פיצול מקנלא וכ״ס אס מא בהואר
 ורלא קצה דסריכה מסעס חסר מרדא רכל יסר מסול ומי מיי״ש ומי׳ בממו״י
 בלק׳׳י סנף ו' ס״ק קס״ז שהשיג מיז וכי ראם הבליטר והפיצול הזה טפל לחרק
 יש להפשיר .נזה אף נהואר ורלא קצה טץ וחיק פנהסצל מטף הריאה ולא
 נברא בס- ח ורדא מיי״ש (פח) ב' ורדות אס יש נ׳ ורמה נמרש ח׳
 מא״צ אבי' אס יש נומא החה א' מהם אן מזיק טץ שיש להם מאר ורדא
ק fJ עיייס (ועיל ס״ק ריא  אן מומא מחשיב לה טצול מקמא דיק י
 וסיק ע״ר) ־ (פט) ורדות רש להם שורש א' עי׳ נמנהזיב בעשרץ שס
 שכ' ילא הי בכלל שורש א׳ פס מרדא אצא כשרכר מהחלה יציאהן מהשורש
י א לצד רוחב מרדא א לצד סובי' אבל פה י  בריאה ואח״כ מהפרדס ז
 שכל א יוצא לו מטף הריאה סצמה זה מכא והחריץ חה מצד הסט והחריץ אן
 זה נכלל שורש א' ראם נאמר וזה מקד שורש א לא יצויד לפטל ב׳ ורמה
 במקס מרואומה אס זה מצא מעבר הפר והחיק רמןאי* כנפירשא מכיש
 אס שניהם בעפר א׳ ומזיק ונע״כ דנכה״ג לא קרא שורש א׳ טס התדא
ן יךב דווקא י  פכ״ד (צ) ויש להם שורש א' כ׳ בפיהיג סעי' ציג וראיס י
 כשק מחיבדס יחד בהחלה יציאתן רהשייס יאיכ p נסרדוח אכל אס הס ב׳
 ורמה חלויץח במקום מיקר ושורש יציאזן ואיכ p מזרים ומהחבדם יחד
 ונעפיס אזה כמן שבסקיס השירש אנס סמבדס ימו סימור אצבמ יש
 להטריף מיי״ש ובשפת איה סק״י וכ״כ במארה עירם שורש ז׳ מנף א' בביאדם
 ס׳ק י״ט עי״ש אלס בגהיק אח כ״ח ונמק״מ ס״ק קכ״ו כ׳ דלדנא צ״ע
 כזה ימהכוסקיס מפמע דאז׳ אס הס נפרמה אצל השורש ואינם סמבדס
 רק למנייה גיכ כפר עיי״ס וק נראה דעה מאן מהרש״ק זיל בסוסו״ד
 תניינא בהפמסוה מ׳ י״ב סיי״פ אך נמנייי בין״א אה כיח הפלה דהטיקר
 כהרא״ס להחמיר בזה מכמה טעמיס וכי שם בסיף הדיטר ואורנה גרס ספי
 כסממברין למפלה דמי מה שפתוח למטה כקב ממש בריאה דקיי״ל להחמיר
 שהוא רמק ב' אצבעות מסמלי כולקיץ מ׳ ליו ירכיש טרוא ושס המוטסת
ט אצבע אס חזוז ו  הממס מיי״ש וליז נראה ואף אס יש להם מיש א׳ מ
ק ק׳ מיש  ונהחנח לרמלה יחד אסור מסוס קב בריאה ומי׳ בימה הורה י
 בזה ומים ועדין צ״ע לדנא מיי״ש (צא) להם שורש א' כעובי«בע

ק מ׳ שכ׳ ראם יש כקרוס בץ האמא צמרס י ק ליו ו ס ועי׳ ו*ק י  סנאי
 דרדא וברטר הקרוס יהי׳ לשורש מרוא נובה כראי אס בחב הבהמוה
 ליהא לקדום הזה יש להקל וכ׳ שס עוד דיל דמומיל בזה גיכ להנבי* המרש
 עיי קילוף הדבוקים שיש להכיס שס ובפרס שאנו מב5בץ אחד הקילוף אן
 זה מקא לקחיע ספורות שאן שס בשר ונס כ' ורק סקרוסיס שאנס בשאר
 הבהמה ובבהמה ז אנס בגור טף הריאה * מא דטל ליזלסס ולהסדס
 כד למט׳ רשייש אבל אתן הקרומים שסם מל בהמה ומה נטלם אף סולמה
ר יס נחשבים לריאה ואן מועיל לקורעס ולהמרס וסיייש  רילךס שאן שס ט
ק ין״נ וגסרת׳ב סעי׳ . (צב) שורש א׳ עיי ראיס י נ י  במק׳׳מ סיק ק
צ או׳ אס אן להם י  צ׳׳ו ובלב״ש סעי׳ ל״נ פכ׳ ואס אן לסס שורש א׳ מ
 רק טס א׳ ומונחים סרהס כטס א אמר שק כהט יסישקיס ובמרס א1
 מאיצ הלי׳ מילהא עיייש ומיי נמית סוטו׳ד הניינא ב־ז״א מ׳ י״ז סמצוד

 להקל

 (ס) פדפה ומזנ נש f נשם האטו *6 אץ לה חדן נחואר מורלא פדפהואס
 היא נמצה נאזנה הסרוכה ל*מה * שפחוחה מעלה הלס מפיחה א יזאיי
 שהיא משונה וחמלה נאונה ולא מטלה •ש להפדפה ונתב נש״ך לנראה לו לאילו היא

 דרכ
 מבדיחה ק היא אבל א חזיק שאח״כ נחסר מקצה הוארה עץ שצעקה בראשה
ר ב ר ט כ  מימושה ועי׳׳ז מסר מקצה הוארה אף ולא שיין בזה מלמה ס
( ) ז ״ יל ס״ק ל  ראט שזו ורדא כראי ומה 3p שצמקה מתה מיעוטה עיי׳ פ ו
 (פג) תורתה מבאיש מה שכ׳ שמא משוכה וחמדה ולא עגולה וטי
 בכיב סעי' צ״ח דה״ה כשהיא בצורה משולש א מרובמ א פשוטה כאצבע ארס
 וכיוצא בזה מתמוטת אתיות אסור פיייפ ובשפת אמת סק״ס ועי׳ הנ״ש ס״ק
 מ״ב ובמק״מ ס״ק קיכ דאעיי שבמיתה מח מדת ור־א מון שחאץ שמא
 קטנה כמו שאר ורדא ועלייא אביה אס אן לה גס צירה וידא לא נקרא אפי׳
 הואר ורד קצה ניי׳ס (פד) הרגילה בה נר׳ סרח״ב מני׳ קי״ג וריס
 ס״ק קל״ג דאס נמצא בהון יטס חתיכה שאן עליה מאר ויד כלל ועיי מפיחה
 מההמט בה מין חרץ וסממסמשין וממרסץ סביב אהה מהיפה מזיח
 להמר, לה הואר ורו יוצא מרדא כדרכה וכצורהה יש להכשיר ואף אס לאחר
 שכוסקץ למשמש ולמרס בה טא חחרח לקומוחה איה שר ואלריק דבמ׳
 שמ׳ יניחה בשומה ביוהר מה לה כל מאר וודא פיי״ש ופי׳ יש בזה
ז ועי׳ זבחי רצון מ׳ ב׳ במוסכץ ס״ק ק י  במארה עירם מרש ז׳ ענף א י
 ס״ז שהביא בזה רהמבר, נדי הטאה מ' ב' ואס לאחר שפוסקים למשמש

 יליירס היא חיזרה לקנקולה אץ לההיר כיא בסס״מ וכשעברו סליה יב״יזסיי״ש
f i ק  (פה) אם נימאי בה ב׳ וורדות וט׳ מפיח מד׳ ליז ותביש י
 שב׳ ואס נהפצלה מרוא לב׳ ורמת ואץ להם מרש א׳ בעובי אצבמ אע״ג
 מנ״י צירוף נראה שהוא א׳ ונל א׳ יש לה חיי הואר וידא אפיה יש להסריף
 ולא ומי לציתף תמיכה שברמ׳א דלקמן והסם עיקר מרוא שנימה במקומה
א משרון רעס משא״כ הבא מי לי׳ ב׳ ורמת מיי״ש ופיץ ברפת  ואן בה י

ק מ׳ בז״ה הכשרתי ובדה אמר מיש בזה  קדושים י
/ שכ׳ דמ״מ אס עמז על הנהמה ק פ  ועיין נלביש במיה שס ובביאת י
ק rtp שכ׳ דלעק  יניח יש להסיר ופיי״ש עוד להלן כסף הסי׳ י
 מה שנתבאר בוץ זה להכשיר ננהפצלה מרדא מיי יניח יש להכשיר אפי׳ אס
 יש עוד דעותא נרייש ועיין באצרוה שלמה בקונטרס הריעותות סעי ל״ד
ק ס״ז שהשיג עליו בזה והמלה רמי דפוהא ואס יש שס עוו  ובכח שוי י
 דעוהא מצטרף לחרלד״ע וצא מהר יב״ח נעק זה עיייש באייטח ועי׳ בשו״ה
 סוסז׳יו חרינא ביךא מ׳ י״ז אמ.ס בפרי הסאה סעי׳ ס״ס וריפ ס״ק יךו

י י 0 ח 6 " ב י ^ ל ס . ח ? ע ה ש נ י ק ז ' ב , * ל י מ מ 5  כסק כהשמ״ח לחמי־ ט״״ש י
 וכ״כ במארה עי יס מיש ז׳ טיא ס״ק יינו דהעיקר לדנא ולא רמי בזה
ק ק״ס והנה בדרן הסיס ובמנהז״ב כלל ה ביץמץ י  יב״ח וטיי״ש עוד ב
ק כ״ד הכריע לדנא רסכא רעיי צירוף משרק נראה שמא  מי׳ א׳ ועפרון י
^ , 3 2 ל ש H %*1 ע ־ ׳ נ ל ל ה י 5 "  ותא ת׳ טליעייי ^ *
ק מ  עיי״ש (ונר׳ עוד במנהז״ב בעשרון ס״ק ל׳ ונדר מ־לג־י״נג שלו את ו ב
ק מ״ב) ממס במניי בקרא את כ״ז הסג נ^מז  סעי׳ מיה ובעסרץ י
 והעלה ראן למלון על המקילץ בזה כלל להמר טף מהמה אף בעבה סליה
 יניח אס׳ בהכ״מ ק• לערן החלנ של קודם יניח מששחטה ס»ם מא דבודא
P יש להתיר ואפשר ליל דגס מה שנחלנ ממנה >$לס ג׳ ינוס משנשיזמ גיכ 
פ •יש לסמון להקצ למיץ י  להמיר מיץ סש כמה צדדים להסיר אס׳ הנהמה ס
 החלב טץ סש לתלות שנהפצל מקרוב מטל לסההווס בג׳ ינוס קורס שטסה
ה אח ו׳ לערן סצול מקמא הקצר מגומא סיי׳יש־ ק י  וכיש הל־״ש י
׳ במנהז״ג כלל ה׳ ביזסץ שעי׳ י׳יח ונמזן  (פו) נמיאו בה ב׳ ורחת ס
""!L 1 ?]? r ׳ *י ^ ״  ס״ק ליה שב׳ ובנמצא ב׳ ורמה טייט א
ו א צ דנה « ש א׳ מ  בעובי׳ ונץ נחלט ברחבה ובנחלקה בעובי׳ ושאו ס
מ והכוסקיס ומקא שמזיק עומר בגובה השורש  נמלקה לרחבה האמור בי
 ומוגי אצבע של שתיהן ואיכ רס מהפצלץ זמ״ו ישימה החריץ בחלק של צו

0 ״17 ?״ ז 6  האמא כזדס ובחלק של צו מסה א1 ט "י
 החחהון ובחלק העלק p ט מי,ו ורו קצת וכ״ש אס p ט נ ׳- J ״
s7* <L 11 1 °*יי ו י 1 ח י ל p א  נר* פב׳ וחיית *5* סריפה א
 מאר אנא ממש ואץ פס ימי טס א יש לספיר בהכ״מ עיי״פ. (פז) בה



א מ  יורה דעך. «יד לה ב הלכות טריפות ק
0 יאנויה מ״נ ססי־״י) (קא) י*» ר (איו « פ (צח) ט (•א)(צט) סלק (ק) מ פ (צז) ס י » (צו) 6 ) מיני(•) (צח) «נ צד ) ׳ ) א » ) 

 גינה הטוש של שניהם קייסשיחחלקו צרך טטס נאצנפ (יא) סלק נטת«סאר
 אט' יש נשרםם תואר ורלא כפר. מהרפיפ

ה ב ו ש  ת
ק יא שהניא דגרו יל יעדנרי הסיסןיס לא משמע  ועניי! סק׳ה ובשס״ד י
ק קיידסהכריפ טס לדינא דנמקיס  p עי״ש וני׳ בסרסיב סעי׳ ציה וראיס י
 שאץ ספימ יש להסדיף אבל בסקס ה0*מ מוסר ומשמע שש נדנריו דאז׳
ש מוסר נהס״מ סיייש ועיי באצווה י  אס אין שס כפאיצ סן סידיציש סד מ
ק יינ שסמלה ראן לסמוך להתיר גג' וחזס בנ׳  שלמה ביב הביאה י
ק ייא י סלי׳ יניח סיייש ועי׳ שטס סיס י מ ה מ ע י י ה  חריצים אף ג
ק בשמיש הנשא• ׳ דסנמנר ראש סו נ׳ ורימה נסיש א׳ כפא׳׳צ יש מ x 
 לנוק כפיצ ונס יש לכל א׳ חרק ער למסה יש להטריף מסעם תרלדיפ יהניח
 בצ״ע סיייע ומי׳ נסנהזינ כלל ס׳ בקיסן סעי׳ ס' ועסרון יקי״ס של ויש
 להכשיר ב' ורווח נסלש א׳ בעאיצ אף סש שס הדק במרס משאר חקא
 ממיין סיוא מא במוס של שהיהס סמן ליציאסן סן הריא! אבל אם
 מדין מא נמפלה מהטוש ומיל ב׳ ראשי חר*ס א׳ מקים הסרוו לבכן
צ נשתיק יש י ן ק בשורש א' מ י ס מהתחלת השורש ועד מי  וק לכאן אי
מ בםימ יש לסקל נס בזה י ס בשושן ו מ  להטריף ט י״ל״ששהיס המה ו
 מיייש ועי׳ נראים שס של רכל מזסרא דבי חריצים מא p בני וחזה אבל
 אס יש לכס p וידא אחת דש לה שר ראשי מיצים יש להכשר אשי׳ שלא
פ ומלין שמיין השני מא p מממן א קמס מיש וני' בביס *זק י ה  נ
' למסך וסינס הממןס של לאסר ב' ראשי יייציס x 'חצק ו' מיי ס 
 טיט טרוא א' נמש יהחריציס הס א' מצו זה יא׳ מצו זה אבל בבי וחזס
 לא אמרי לאמי ט ק נמצא לססמיס בנרפ ניייש וכ״כ נד׳׳ין pfD לג
 וקסדה הססקיס שמסרו בנ׳ הרצים ויקא טידא א׳ אבל בנ׳ וחזה במגש
ק י״ב: צ מודם ראן קסדא פ־ייש וצ״ס וסי' במנחת אסון י י  א' מ
ק סני! שסקר אס סו ב׳ ותות וסי בסס  (צח) בי סיק. מי׳ מקיס י
נ אסרס וסיס י ס  מרס א' מא״צ ומיי הצירוף יסי נדונה סהארויס מראה ו
 נציע סיייס ומי׳ במור הוסטה ירושלים בקיצורי דרו למי זס X' לאסר
. (צט) סרק. מנאיס א ק י  בזה נפשיסיה מ״*ס ועיי מגיי נלק״י י
•too שמיש (f< מיש פי׳ נ»רש הנשאר ונד׳ שסיד ס״ק י״א שכ׳ דר׳׳ל 
קמ* אן סמק מעיל להסדף יא*אשיר ט אצבע עונה וברוחב יש סו ו  מ
ח של דאי' מרק מא ק י  מיייס וסי' מנחי רצון מ׳ ג׳ נססידם י
 באמצע אפיס כשר נרי״פ•(ק) בשר פשס״ד סיס ייב של ראפ יש ב׳ ירוומ
 ייש לסם ב׳ טסס אס׳ יפ להם מרש א׳ מידצ אסר ססס יסי ט0
ס נ סליו מ׳ שיש לסתיר בזה אס׳ שלא בסי א מי ק י  עימ! אינם הלביש י
 וסין יה ימי טס וכיין ראסרינן וארמי' ווידוא למוצא כן סטו ממלקם
ע וסיס מביס י  נסרש א׳ ממינא txntn נ״כ לטוי! ליא טס נ
' לסקל מה p בסיס דקא x ן לב ס״*ש יעי׳ יא״ס ס״ק  י
 ניי׳ע וסי׳ נאצחת שלמה בריב פכי ואס מנד מלי׳ יבייש יש לסמך
 מל הלביש להקל אס׳ שלא בהיע אכל בליה יש לסש אסס סשרמיב
ע סיי״ש ולכ נפצי לבמה במדי יה מיי if מי׳ י ס  לאסמי אזי נ
ק קלו סס שהאדר בזה והפלס ואן לסקל ז ונמק״מ י י ק אס י י  מ
ק סיס ס חקא ולא זילס פריס (יפיל י י  בזה כ״א בשפת הדוק ונס ס
 ולקק ס״ק יףכ) ־ (קא) am מה אס נמצא נ׳ יריות נמוש 6׳ כאלצ
ן לטס ניאה א טם אחו ואן מומז נה p ורדא א׳ והב׳ מא ס  ואן לסס ל
צ יש להכשיל־ ואן למש לסרוא י י שס ואס יש לסם מיש א׳ מ י  לעס מ
ס יססס הייאה ונם לא הספיק פייס מ ׳ לחמזן טס דתות לא מקב מ » 
ס ניי״ש יכf: נפצי לביס! י  מוי נלב״ס שם שמגיס לההיי נזה נהס״מ פ
 ומיי tf(n שס שלא ענפיו נכה״ג אלא חקא אס זו שאז! מנתה בהט ס
מ אבל סששר מרוזס י  מא קסנה נמ שמינתה נהטס י* כשו אף באן ה
 סין סייפי! אס׳ בהפ״מ ימכיכ אס אתה שאן לס טס סא גוזלה מהמונתת
eft כ י  בטש ופריסה טין דייג יעיקר סלדא מא מנגון מיל מיון טס י
ס י ׳ >לו שבי מ  שיש להס שיא מא״צ לא סמי פיייש תד׳ נפרסינ «י
3A00 שהשר ת״קים הדסיןס בממס א , י פ  נתיזלקה מודה לגי יזלקיס א
 סם יש לססדיף מיי״ש ומוי נאצוות שלמה 06 שהםדמ oo נדכא ובלא מבוז
ס י«ח4ס ט ה ל ן א ׳ ג ס ו ס ט ס ל ש י א פ א  עלי׳ יב״ס יש למש לועס הריס ו
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 באר היטב
 m חמה מוודא יוה אנס מא ולא ווידא מכיל (י) א5נ« יי׳ מיד י*!
 יולוק נין 00! ק מקם למלם משפדק גשוג׳ אצנע ס׳ פיני אצמ לצ היעיר

 דרכי
 להקל נמרן זה נאס שניהם נכיס א׳ אפי׳ אם אן נהם סרש א׳ מא״צ רס
 סרש כיל וטון יסדוו״הי מינסס נטס א מרה סתם לאחדם דהכיס מא
מ היו סרב• נממייס ומכסח אן לא מלא לנו להקל  חלקמהוודא והוי נ
ע ולס ראם ניר ספירה מיי״ש יסי׳ מזה בתריו בימ׳ פיסז״ד י ס  לא נ
ס משה בקמס־ש יפה לנויקה שער א מ  קמא ס׳ נ״י ופי׳ נמ״ש מס נש׳ נ
ו הסוסי״ו הלל ק ק״ב מה שהשיג י  נסב ג׳ את נ׳ יסי׳ במס מוס י
׳ י  מ׳ לאן לסקל בזה כלל פי״ש: (צג) אחר מבאה״ס ומי׳ שפ״ח סף *
to' ״ « י נ ה מל ממרין ודא! אן סליק בץ וקה ל י  ל״א של ו
 שנתנאד הסליק בהד׳ יגם כ׳ שס וכל השימורן שבריאה הכל כשהיא נמחה
ש הס׳ וסיס אצנמ  משעדנן ס״״ש (צד) כשבי אזינע פנאה״ס י
י של זשורש כאצבע צדן למום עמה ולא סכנ מ״״ש ימי׳ ק י  .ט׳ יעלק י
ב שמשרש דבריו ודיל ואן משלימן מאוט לרהט מיי״ש יעי׳ י ק ק מ י י  ע
ב מר׳ ציב וציג שכ׳ דססור פירש א׳ מובי אצבמ אן השרש בין י סו  י
I אס המרש מא קצר ייזו מה / \ וגץ שהמרש מא רחב כוה 
י -  פהסרש מנח מרמז יב׳ יחזס V מצאם מסנה זה גכאן יזה לכאן '
 :שניהם צרין שיס׳ סמוק חתב אטיל קלס סמיילי השציליס להסויו
ט כספיר רוחב ש י ס  *מחלק ומשןהשורששסארחנישצ השורש א
 פלא כשר אעס״י שאחיכ מסססלץ להמזלק סם רסנים מתר ממ יסזבי
 הסרש אן 6 סמור אלא כיש סב כרוחב אגודל יאש נספצלס מתא לב
 ממי צדן ג״ע סהי׳ ארן המרש שלם נלי סצילנחחנ אגודל יהי׳ ר־ח
ס כל רחט אבל אס קצה הריחב דנוק ט כריחנ אגודל ומקצתו פחד אנס  י
 יחשניס כאחת יבהס״ס יש להקי אף כשאן התזנ ובוק טלו רק בוז« אודל
ר שס סכי מ ס ק קייא יסי׳ ו״ק שיק ליי נדה 3״י מ -לנד פי״ש ינריה י
ק רש עלס נאהו חב משן מאיצ א ״ל ידיט כטלו 0  זאס חב מורש ד
ש בניאו־ סרן זה ומ׳  יש להקל א־ באן הפ״מ סיי״ש וסי׳ בשפיר סק" י
ג י ק ק ק סיד ובמקימ י  TOC רצון סי׳ ג׳ בתסידן מסיק סיא עי סף י
י ק * א א נביאי פרן זה נ  כסמז״ב מף כלל ד׳ נממן יעשרו! מ if י
 ממי• (צה) אגבע ס׳ שמית סעי׳ ליין יהב״ש שיין נ״ד ישסיו סיף
ס ק י׳ ונרחיב מני׳ צ״א וריס סיק ק״י ובכל מקם *זכר נ  •ספת אמה י
pro י! מרש א' מא״צ להקל סל יד משמרין באגודל של אום ביטר ואן 
נ שבי ואו סי מגמת לאוס ח  נפול של *ויל אלא ברוחב אגודל בפקס מ
י מני אצבס לממיר ילספדף מל ידו יש מ  למסי אבל בממס ששני ס
* •ס להקל י מ  ׳מזנייר ילשטר נטש כחחנ אצנפ אייל בסקס הקצר שט ו
« לוקה סיי״ש ומ  אף מה למריר נמקים הרחב שט ואן ידליק ניה נץ ג
ק לא יבמניי ענף-׳ במראה נ^ס שצו  במארת עירם סרש ז׳ ענף א׳ י
¬ P מ * y ק "ב ובפק׳׳מסיק ^ >  ציין סניב ובס׳ מניות אמץ י
מ ממיס אות ג׳ סיימם כא* סש נים להקל ילמניי־ מ*  של ואס א
נ תמיר דהייל מפא בבס אמס בנ מי  מרש א׳ מא״צ יל מה י

 שבילץ עיי״ס י• , ,
ר של וששר מא״צ מא מוס מספור סרק מיה  חד׳ ראיס לסל סי
x ̂ז מ׳ י״א נמ״א סק״ה ממחצית מקל שס  עיי׳׳ש ימין 0א
י אצנמ לא דסק בהמדיה ט מיז מתרחב האגיול עיישממק מ  וכשמדד ס
ק א י י י ג י ק י ׳  יומייש ניס״א מד׳ ייד רד אסיים שם ובהל׳ ספר ס
P " . ^ 6 " x ״ ק *י  ייח יבמ־ אפדם שס) יסי׳ בוסת מרה י
^ * א ר ו ט ס ן ח׳ שסוויס ועלה בידו ו ו מ  tob ואש במיני יפ״ס מ
^ ז י ס ע א ף ז י נ י מ י יהסשישוי%לשלאפו  «זתספפ«יןשפו
א י ק ״ ש י ^ ) ל י  שר צמנס"מעשיי מזמרנו טיי׳שועי׳ מזהבדנדט ל
^ י י ז ״ » י

ה נ י ק י י )»ימשיש בו 0 : (צו ( נ י ק י נ  ולהלן ס׳ ל
י אצמ אן יסנ־ית מ מ לליןק ליל אס סי מ א ^ ש  י

״ ? ^ L ט ^ ? ן א ק אבל נ ז צ משניסן נ י  מ
w t o »ו תריגא גהשמסית מ' י  סמלי האנזים noes fi ק מ״תממי

 ו7זש לסוזא נ׳ tta מיצים אף סש לספ סוש א׳ מנא״צ סדסה מ״?



 יורה דעה סעיף לה ב הלכות טרשת
w (קט) גמלה (קי) ואם (קיא) יי* (קיב) אנם o (קח) 6׳ (קג) המנה (קד) והנ׳ (גן!) אנה (•נ) המכס (כן) מלק (קז) אזר (  (קנ

 באי היטב
 (ע) םפיכה םי׳ מ לפס מיש * לאלו אן לסם מיש א' איי שרשם אנס הסוגים פדסה דמי סני תרד ופ :

 ומיכה
ד  ס״ק קכ״י! של ואס עמלה מא המכס >1 יש לס השלמה ממיןס א
 שנציחף חתיכה זו יחו תהי׳ נה ולדא שלימה בלא משוך ומסי הוא־ נשיה
 וכ׳ שס מד נסיק ל״ז דאס ההפוכה גומה יומו מוא ואס השלים מסממן
 שנה א! הקןנה תהי׳ היא גמלה כדאי וההמפה חשאד קפנה צימ אס יש
 להקל כיון שאין סכר שמקצת עמלה נביא להשלמת הקפנה ולססקא לעמלה
ר כפין נליסה יסרה דבוקה נההסוכס וכמין נליסס  נםכינא חריפא אכן אס מ
 זו ניכר שחסר מהקסנה וניכר שהנציסה שבגמלה סא מהחסחן שבקסנה מרבה
 נה אמריק שסר לל הכלימה מההסוכה והשלים נה החס־ץ מהממקנת וחס׳
 מא ומלה כראי כשר מיי״ש (קח) היותר נחלה מי׳ שמית מר׳ ל׳׳ב שכ׳
 דלא מקא אם היסכה סא גדולה סויסה ואס* סס שויס פריפה סיי״ש ופי׳ מק״ס
ק קל״ג שחקר אס הסונה ואס לממצה נסנץס פרידתם סס סיס מייט  י
כ י  שכל השורש סלו מא כראי רש לשניהם מאר ורדא נמנ^סהמדשכראי רק א
 כפהס מתפרדים מן הסרש סמנה א׳ והר א מתוקנת ואי המכה סריסה א
 והכוונה ואתה המסנס מהסל נמקוס הסורפ הסין• לה סגס חלק הפורש פלה

 סא מפונה ואז מריסה עיייע:
 ועי׳ לביש נרק ע״א יעיה פכמנ והא ונסניהס סיס סריסה סשא׳ המכה א
 סנהה סארה א מקומה מקא שאתה המיץלקלת יש לה ג״כ סזסון ונס
 יש לה טס נפ״ע א מונחת נטס בצירוף עם המתוקנת אבל שאן להטקולקלת
 כיס בפ״מ וגס אנה מנחה נטס טרלא המהומה א שאן לה סמפון מייחד
 כורך שיש לכל ורדא א יש להתיר נהס״מ אפיי נסיץמות שאסרים יהמ״ק
 עיי״ש ועי׳ גאצרות שלמה שכ׳ לאן להקל בזה נס׳ דחשוון טס אס׳ נהס׳&
/ ופי׳ נס׳ ק כ י עלי׳ יב if עיי״ס וסי׳ מנהז״כ סס נעפרון י נ  אלא שע
^ ל״ד דצ״ע  דברי מסף ס׳ קכ״ס מ״ס נזה נארך (קט) נתלה עד״ק ס
 א מעור מדלומ מא נמסך מונה דסיט נארך א נערך כל ממסת הנכר
 שלהם ועי׳ מק״מ ס״ק קכ״ס שכ׳ מראה דבש־ הכללי מא עיקר השיעור ועיי״ש
 נל״ק סוו נס״ק ליה ועה״ק אח כ״ז ונמק׳׳מ ס״ק צייו מזה ועי׳ נס׳ הוסטה
ס׳ זה פכי ובסיטי צורה מלטס אחר סוהר  ירושלים בקיצור מראה אמר נ

 סכ״ם אבל נאן סס״מ
 יס להחמיי טון לאכא נ׳ ריעוטה סיייס ועי׳ גסצי לט^ה ובתויז כ״נ
 ניסו המזנה ס״ק י״ח שכ׳ ורעה סלנ׳יש ס״ק ע״א נראה ונזה יש להכשיר
 בפשיטות אפי׳ שלא נהפ״מ וארבה מה שאנה מונחה כטס זו טא סעלה
 להלביש שנראה שאץ זה אלא ולמל בעלמא וסק עיקר לד>א פיי״פ וטי׳
 במארה עירם מרש י״ו ענף א מף ס״ק ל״ז ובמק״מ ס״ק קכ״א שכ׳ מת•
 ואס הקטנה טא הסכה ואנה מונחה בכיס אף שיש אצה קמס שעיי מלי יש
ק ע״ז וע״ח שכ׳  להכשיר עיי״ש. (קיא) היא אינה הפוכה עי׳ לבייש י
ו וני ורווח נשוט א׳ והגמלה השוכה א סנהה הוארה א  וזיל ומנ ס
 מקמה מט לערן ינ״ה ולערן החלנ כמו סכא ואן נה p ורדא אח־, ומא
 הסנה א סנהה הוארה א מקומה וק אס׳ שסרהס סיס ואי מסס המו
 * ש/הה סחרה א מקירה ד/א הכי עכ״ל (קיב) אינה הפוכה עי׳ מ״ז
׳ זה ס״ק ק״ל הכ׳ דאס נמצא נ׳ ורווה ף ס  לקק סי׳ נ״ז ס״ק ב׳ ונלנ״פ ס
 נש״א כעאצ וחלק הקטנה היא הפוכה לגמרי אף אס נמצא סוד סהס ריעיהא
 אחרה פס יפ להכשיר אפי׳ סלא נהס״מ דאס׳ ריעוהא כ״ד לא סי ומס׳ אש
 הריעוהא האחוה עומדת על החלק הקנץ ההסך שר עיי״פ ועי׳ נפיתיב
 במר הרלרי״ע סעיף נ״ח ססייס ע״ז ואס הוימוהא מיסד על התיז או סמיך

 , ין ו סעי׳ לי) ועיי בממז״,
 נדר הרלרי״ע את ו׳ סעי׳ מיו וס״ק ג׳ שהנייפ ושלא נהכ״מ יש נממיר בה
נ והלנ״ש סכ׳ לרwקל נזה ומשמע  אבל נהפ״מ יש למק־ על משמעוח הפרי
לב ס מהיח בזה אף סהריעותא טא על היייז ו י נ  מסתימת ונריהם י

ו עיי״ש: ה י  נפר לטנה נהרלד׳יע פלו א
 •ליו

 ודכי
פ אבל שעברו פלי׳ יבית יש לסמוך נזה י ה  אנה מונחת נטס פדפה אפי׳ נ
 על הפרמיג להתיר אף נצא הס״מ והיה נמי מסרהם פויס הדין ק ואס
 הקטנה סא מבטן וצא עבר עלי׳ יניס יש צסש לדעה התיש ואן להכפיר
 אלא נהפ״מ ואס עבר עצי׳ יניח מהר אף נצא הס״מ טץ דהרא״פ והפרמינ
 מחירן ואס אחה סא קשנה והפוכה ואינה מונחת נהטס אף סש להם מרש
 א׳ אפ״ה טון דאכא נ׳ דעוחוס יש לאפור פכ״פ באץ הפ jf אבל נהס״מ
ק  יש להסיר ואס ענרו עלי׳ יניח יש להחיד אפיי בלא הסיע עיייש ועי׳ ל
 מף ס׳׳ק ליז וכמק״מ ס״ק קלו של להקל נדרס אלו וכ׳ דאף שהקפנה טא
 הפוכה ואנס מונחה נטש רש אצלה קמט שעיי סלי יש להכשיר עיי״ש ונראה
) אחת הפוכה עי׳ לביש ס״ק  דמכ״פ נהס״מ יש לסמוך עליו נזה (קב
 מיו יע״ה פכי ובי ורווה נשורפ א׳ וסרהס סוים ואחת הסכה א סנהה
 מארה א פימזה מנץמה p סאהה הסלןצקלה אן לה כמס! לרוחו כורך
 ספ לכל וודא יפ נההיר נהפ״מ עלפ מסא״כ נ׳ ורמה שאנס במרפ א׳
׳ וסמפון כצל עיייס (קנ) הפוכה סי׳ פמ״ח סעי׳ ל״נ ותביש  לא סהר ס
 ס״ק מיו שכתנ ואס א׳ סנהה מקומה א אט׳ שהיא קטנה יש להחמיר סיייש
ק י״ג שהשיג על התניש  ועיי ברנד הזהב נביארו סק״ט ובהלכה נחרה י
 נזה והעלה ואס טא קטנה אף נמנתה מקומה אן נהממיר יותר מאלו מהה
 הקטנה הפוכה עיי״פ ועי׳ נרא״ס סיק קיט שכ׳ ג״כ דצא ברירא צי׳ אסרא
 נזה והניח נצ״ע אלס בסרחיכ סני׳ צ' כ׳ לדנא להחמיר ולהטריף ניי״ש ועי׳
 לבייש ס״ק ע״ג וס״ק ניד את נ״מ שהעלה דנהס״מ יש לההיר נזה עיי״ש וכ״כ
ב ס״ק מ״ג ופי׳ נד״ק ס״ק ל״ס שטסה להחסיר בזה וכ׳ ואפי* ׳ ל  בס״ז ס
 בהינו אן ל־קל נגד הרינ״פ סאסר להדא אך כ׳ סס דאם אן בהקטנה
 יסד״א יש לסמוך צההיר נהפ״מ כמ״ש הלב״ש עיי״ש ועי׳ שפת אמת ס״ק ייג
ן יצוייר p זה שיטו  ידק ס״ק ל״ח ובמק״מ ס״ק קליד מ״ש בניאר דן זה ס
ש א׳ יא׳ שינסה מנץמה עיי״ש ומק מנהז״ב כלל ס׳ גקומן סעי׳ וי ו  פרהס ט
/ מ״פ נזה  ועשרץ ס״ק כ״א מ״פ נזה ועי׳ נאלרית סלמה נרת״ב ס״ק י
ן יניח כ״א נהס״מ עיי״ש ועי׳  ולערן החלב כ׳ שס דאין להתיר החלב של מ
 נמנה״י ננק״י ס״ק ק״ה מזה (הד) והב׳ איגד. הסבה עד״ק ס׳ק ל״ז
 בדה אפ פכ׳ ואף פי־גמלה היא הפוכי p שסן הפיחו נץ שר מרוות
י ונמק״מ ס׳ק  כסו״א ממל אלי יש להקל בהס״מ עיי״פ ועי׳ בגה״ק אה י
 ק״ל פכ׳ דנע כ לא הקל הד״ק נזה אלא סכח ספ לכל הפוש סביט עונה
 עא׳צ מאר ורדא ומיי״פ נמ׳ש נזה לדנא (קח) אינה המכה עבאה״ס
 מ״ש ויש להס שוש א׳ כעא״צ ועי׳ ספת אמת ס״ק י״ב ופס״ד ס״ק י״כ ד״ג
 ועסרת״כ עני׳ צ׳ של רכל שאץ ליס שורש א׳ כמא״צ אע״ס שאתת נמלה
 ואתת קטנה סדסה אעפ״י ששניהם עומדים כהיקייס ואנס הסוטס נדיפה
 ממן שאין ליס סרש א׳ שני ורמה הס עכ״ל וכ״כ נלנ״ש ס״ק ע״ה וע״ו
 עיי״ש ועיי מזה במארה עירם יבהו״ז וכמנהז״נ שס ועיי רא״ס ס״ק ק״ג
ש א׳ כעא״צ דאס׳ א׳ גמלה ואי קטנה והקטנה אן לה  של דכל שאן לה ס
 טם ומדולה יש לה טס ומונחת נסכה הכ״ה שדפה דמ״ל יתמ״ק בצורת וידא
 ־שריסס אע״פ שאן לה כיס עיי״ש (p) הולכץ אחר היותר נחלה עי׳
ר א טיט אף  ב־יק״מ ס׳ק קל״נ סנסהפק ניא וקיי״ל חס הקטנה הפוכה ס
 באן ממנה לבדה כמד״א נצי צירוף הקפנה ההטכה וטון והמיעוט בסל
ח שעמלה מהוק״ס י ס  לגבי הרוב מ״ל כטלה מתוקנת א מלרא דלא מ
 אא״כ יש נה לנדה שיעור טד״א דנכה״ג אמריק דל ההפוכה מהבא עיי״ש ועי׳
ה שיעור טד״ח בלי צירוף נד/יפ  נמנח״י נלק״י ס״ק קט״ו כל ואס אן לממ1

 אמרה ובמ״ש נצב״ש מן״א אמ י״ג וט״י עיי״ש (קז) אחר היותר גדולה
 עי׳ נס׳ ברכת מפה בקונטרס יפה לבדקה שער א׳ נתיב א׳ שכ׳ דאס נמצא
ט א׳ ומדולה מתה הפוכה לא הקפנה ס  נ׳ ורמס א׳ נמלה ואי קטנה ב
 אכן הי׳ מסר מקצת מאתה הקטנה שאיה המכה ונרצא ההשלמה ייצר ברייל
 א מצד ימין ונציי־וף ההשלמה ספה טא גדולה הההסכה יש לרטריף טין
 וטף הסהר חיפלמה סמש מא אץ לן ט אלא סמשו פיי״ש במורן אבל
א ההשלמה נאנא המלוכה י ק ל״י וכמק״מ ס״ק קל״א נ׳ ואז נ  בד״ק י
 לישליס שמס׳ אנה המכה גמלה מההשוכה מהר השלמה וכשר אן אס אן
ק ליה ובמק״מ י  ההשלמה בפלזם א׳ p נג׳ חתיכות יש להחמיר ונגיי״ש עוד ב



ף לה כ חלכות טריפות קטב י  יורה דעה «
ס (ב) יאס (קיז) צא (קיח) נמ» צם (ג)(קיט) ניס (קכ) * י ס ציים (קטז) נ מ  (קיג) הסינה (ינ) (קיף) גשו (מדקת •סיס) םוריא (קטו) נ

 פתחי תשובה
 (נ) ואפ לא נס5א לה סס «יץ נשו״ת אלמה סילי את ס׳ י״ע לאס יקב הסס
פ מודם משיה והפנים ממי אניי הגאץ מוהלל אלימי לזקפ ז״ל גיס־  גקנ מ«לש ל
ס ש״ו לנהפ״יי יפ להקל ונלאה  (נ) טס פנה״ננ פל 0לג מהלי״פ ז״ל הפפיפ מ
ל למפ״מ יש למזיל ק* גם אמפלמ לבטי נאפ חשל מן ם״ק י  שהנץ >tft הלו נ
V סינ V הטס אי שאינה מו/יופ נניס ילפנ״ל גלאה מסיליל לשין הש"ו ללא קאי לק נישל טס אמ נ«1 איי להפיל אן נהפ״מ יק ומזו הפננ״ג. מיץ נפשינמ פד פסאה 
פ אפילי נין הנהמפ יל# י  שהיא מספק נזה *ן• היא יפיליפ גלגלי הש״ו יהיא «ספ מל שפי כשפיפים והפלה לדינא לאס ניסה הנהמה •"ג פילש לאד להמיל מ

 הגנימפ שנפשי ממנה פיפ

 באר היטב
 (ינ) נשר ומזנ נשיך אגל אס פיהם שים פריפה ואיט כשר על שסהפונה תמה קפנה
 משאינה הפינה עול משמע שס נדגח הרין ישיניזם מארה לינה מכונה נזה יא0 נ׳
 ודלית ננ״ל נמטן זה לוה ממעק צפי המנהנ שלט שאט סמעכץ אף גנננ לבודקן

 דרכי תשובה
' ל״ז ס״ק גי) (קיז) לא נטיא לד. ׳ נ״י (יע״ל מ  ומי׳ בשו״ת ד מאיר מ
 כיס עבאה״ט ופה״ס מיס לענין חסר הכיש ומי׳ שמית מני׳ ל״ג ופרת״ב
 סעי׳ ק״ד שכ' סתמא דבחכר הכיס סדסה ומשמע אפי׳ בהס״מ (ועי׳ בהב״ס
 ס״ק מיז מה שהאריך בדברי השיך יהממש״ל בזה) ועי׳ בשער המיס ס״ק
 ׳"ת מה שהשיב על דנד השמ׳׳מ בזה בכמה דבריס עיי״ש ומי׳ במנחת אסלן
 ס״ק י׳מ מיש בעק זה והעלה דהמקיל בהס״ס ושמת הרחק בחסר כיס לא
 סשסי עיי״ש ועי׳ בלב״ש ס״ק פ׳ שכ׳ דחסר כיס יש לחט כחסר ולדא ואפילו
 בבהמה זקנה יש לאסור אפיי בהס״מ ילהבהמה עצמה לא מהני ;מיי' יניח
 אבל מולב של קיום יכייז יש להתיר בהס״־י אבל החלב של מך יניח אסור
 אפי׳ בהפ״ס סיי״ש (יניי״ש מוי לסיל fo >*) יסי׳ מנתיי בלק״י סקי י׳ סיק
 קכ״ה (קיח) נשצא עיי מק״מ ס״ק ftp שתית המסקיס יכל האחרוטס
 והאיסר רחסחן כיס מא אף אס יועיק שנבראת בכיס יאח׳׳כ נחסר מחמת
 סלי ישכן סקי־ לדנא דש בזה כמה נ״מ לדנא עיי״ש ־(קיט) כיס עי׳
ן הכיש חרדא אינה ד  שמ״ח סעי׳ ל׳ד של ראם הכיש אין!י גד שסה לסי ס
 אסירה מחמח חסרין כיס כיין תיינחח במכה כראי עכ״ד ועי׳ זבחי רצון
ד לכן ודק  בסמידיס סף ס' ג' שנ׳ דכיונת השמ״ח גזה ליל שאן לו זה ע
ד מולא לס תשר פשיסא  ממצא סמוך למיד שמא פלא דס אגל אס ג
 דאמר תה שדקדק השני״ח כלסט יל ואן לו שפה זו דר״ל שסה ממצא גס
 בביס יתר אן לי אבל שפה אזרח שלי יהייט המלא יס יש לו עיי״ש ועי׳
 גמנחח יוסף בקרא שלי למי זה את ל״א שכ׳ בשס הס׳ ביס לחס ג״כ הכי
 ראפ רק: גד זה טריפה ונקיבהו אפי׳ גמשס ולש יסל ניי״ש אבל במק״מ
 ס״ק קמ״ה כ׳ דפסוס מא דאס' אן לו סיס פסה כלל דספר מ״״ס ומדבריו
ד שמלא דם לכ השר ומי׳ נמנהז״ב כלל ה׳ בפסרון  נראה דאף שחפר זה ע
 ס״ק כ״ז סכי יאף ל הסנרא מא נאמת לאמי־ לק שנד מה שהוא מלא
ד מף  דם נמשך ק הלנ לכנר ולכליות ועיקר החיות תליי ט ואס חסר זס ע
ד הזה מ״מ העיקר לדנא כהתנ״ש ע  הלנ א הכבד לינמל כמן דעיקק הלוי נ
׳ י״ג אנרא ט י  והמארח עירס לההשיד בחסר גד זה עיי״ש יבקומן מ
 בהב״ש fo נ׳ כחב שאמי שמא ינר שאט שלא יהא לו גד שסה ניי״ש
fff< ד  ול׳כ בזטר לאברהם (מהשויב מלומן ז׳יל) בסקיניס שיק מ״ה חה ע
ד זה ואפי׳  לסור. חסר רהוא גד הדס מהלב למי fffn לבע״יז שדו׳ בלא ג
 ברקב גד זה ימיה הנע״נז יק אמרו לו מ־וכאס עיי״ש ועיי במנייי בלק״י
ח במהדירא חניינא מף ס' כ״ג  ע f סיק קמ״ס שהביא יעי׳ בט״ח ומה מנ
 מיש בערן זה יכ׳ דלתימ בריר מא שאן להטריף ביה דאק לססיף על
 הסדיפוה טון שנא נמצא סדסח v שיש ופוסקים ואורנה משמעים לסן
ד יה וכן  החב״ש שכ' שחסר גד שפה מכיס מידא שר סשסע דטונמ סל ג
 ממ״ש טמ״ח דבמקומוה שמכשירין יישר וידא אן משגיחין ג״כ כטס כל סיקר
ד הכיס אן מפגיסן ומ״ש האיורס להסדף  ומלסן כל עיקר מסמס וגס על ג
 מסס סא״א לו לחמה מחמה גד זה מס אס ארע סחסר גד זה טדא י״ל
ד זה עומד במקום אחר ונחלף לו מסמי  סס גד אחר הממלא מקומי א ע
 ואן זה אלא מוסיף על הםי־יטת עיי״ס (וס״ל ס״ק קלו) (קב) או שיש
 לה ב׳ כיסין עבאה״ס סיק י״ד מה פכי מהש״ך ועי׳ בחכמת >crf כלל ס׳
ק אק בפמ״ח עיי׳ ל״ב והב׳מ ס״ק ניע ׳ כ״י דמחיר בהפ״מ בכל ע י  מ
ס ניסר טס עיי״פ יל ד י  ירא׳פ fo קלי יקלח ובפרה״ב סעי' ק״ח ממ
 דפ לחלק דאס סרהם נימין בץ פהינדא מינתה נשהיהן פסס מה יפעס בזה
ט סריפה אבל מ  ינץ בזי א בזי ינץ שאינה מגעה להנ׳ כלל לטיס מיגח נ
 אס מתר טס היא בשמאל יהכיס דק ואץ סס יהרה במט יש להכשיר ניי״ש
 יעי׳ ס״ו סקיו ולב״ס fo ק״ס ירא״ס f 0 קכ״י של וכל מס שאמרי ואס
 הכיס הב׳ מא בימין אמי־ לא אמד אלא דקא שהיא במקום מריא אבל
א אף אס מא גצי ימין כשר גהס׳׳גן ת  אס סתר טס מא שלא נמקס מ

 וב״ז שא׳ הפוכה אבל כשאן פוס א׳ הפונה סי׳ במיז ובצב״ש שס ומ׳ קל״א
 וקל״ב וברא״פ בדני הרנד״ע ס״ק סיר ובעצי לטנה בדר תרלדיס את
 ס״ו פ״ז יס״ת ובמנהז״ב בדר הרלד״ע אה ו' סעי' יי׳׳ז פל ובלמ וסקיליק
 יב׳ ירדת ק מה פצדק הפ״מ ואפי׳ מה שמכסח אף בלא הפיס מי
 דסיתא ואס נמצת טעא מל א' מטרחת וכ״ש מרכא וניקה סריפה מסס

 תרלרי״מ יכנ דרו לענץ תרלרי״ע כדן יתמ״ק סיי״ש (וס״ל ס״ק p״1)
 (p;) הפוכה ואס מתה א' הפוכה ולא הספיק לראות אס טת גדלה א
 קטנה מו הנאבוה יפ להקל וכיון וכל האיסר מא רק מנעא יס להקל עכ״פ
 בססיקי ד׳׳ק ס״ק ל״ז יעי׳ מק״מ ס״ק קכ״ס וווקא שנאנוה אבל שטא
ק חסוי! ידעה עיי״ס יעי' במנת׳׳י בלק״י  לפ-יט יא״א לשער אן להקל דמי «
 ענף ו׳ ס״ק ק״ג שכ׳ ואס אספו כל הב?אס ואמרו שא״א להכיר מי ספק
 כמו מאבדה עיי״ש (ya) כשר עבאה״ס שכ׳ וכ׳ ורדה שנכרכו זל׳׳ז
׳ ל״ס ס׳ק ס״ו(ועיי״ש בדבריס ס״ק קצ״ב ס״ש  ממעכץ וסי׳ בבאה״ס לקמן ס
 נחה) יעי׳ שפ״!־ סיס כ״כ של בשם הלחה״פ fx דקא שלא מכרה השירכא
׳ ל״ס  ע״י סיעיך ימשמש אכל שעברה אן לאסור בזה ניייש יכ״כ ברא״ס ס
 ס׳ק ע״ה ומהר מיפיך ומשמוש בזה ולמה יגרע פסירנא שלנ״ס מיי״ש אכל
 בלב״ש fo קל״ב הרח בזה בצ״ס אס יש לההיו ס״י מיפומ״ש אפי׳ מלא
 נמצא יסכה סס א׳ מהם עיי״ש ועי׳ במרה לזובסס שס מזה (וננ״ל ס״ק
) דרכה להיות בכיס להצילה מרחיפח האטח שמ״ח סעי׳  קייב) (קטו
 ל״נ ועי׳ תב״ש ס״ק מ״ז שכתב שהכיש מא כדי להתזיקה שלא תתלה למסה
 ותתפרק עיי״פ (קטז) בכיס עפת״ש מ״ש לענץ ניקב הטס וכ״ב המיז
ן רעק״א ז״ל על הפרמ״נ א  ס״קג׳ובפפ״דלקמן ס׳ ל״ס סק״כ ועי׳ בעהת מ
 שפ״ו שס מה פפקסק עליו מה ופי׳ ברא״ס ס״ק קכ״ו באמצע הס״ק פכ׳
ש ז' ענף ב' סק״א  פרקב הטס מא שר עיי״ס ומי׳ מזה במארת עירס ס
׳ צ׳ של ג׳׳כ להכשיר ברק: הטס כמ״פ הפרמ״ג  ופי׳ נפי״ת טיסי״ו קמא ס
׳ י' פפלסל ' י״ט המדף ברקב הכיס ועי״ש בקי יא מ  עיי״ש אך בתרינא ס
׳ י״ג ריח חזר ט וחיזק ובדיו הראשונים שבס׳  להכשיר בזה אך להלן שס ס
׳ ל״ב שכתב  כ' והסכים להלכה להחמיר עיייש ועי׳ שו׳׳ס סס־ ימשי סף ס
 ג״כ להמיר בזה וכ׳ דאין להתיר אלא מקב שאן ט יסרק ואט גדל עיי״ש
 אלס עה״ק ס׳ק כיפ ובמק״מ ס״ק קל״ו הפיג עליו ויעלה דאסי׳ רסל מיעוטו
 פנ הכיס כל פלא ניטל חבו שר עיי״פ ועי׳ במנת״י בלק״י ענף י' ס״ק ק״נ
׳ ל יעי׳ שו״ת ׳ כ״ג ובס״ת ברכת יעק: ס  ובשו״ת רב סובך חלק ב׳ ס
׳ דהמחמיר ברקב הכיס x ו ׳ ל  דברי ידם למק איימו״ר ז״ל חיב ייו״ד ס
׳  עסד ליק אח היין וסיעה בדבר מסנה מיי״ס ימי׳ בזה שו״ח אלף המגן ס
ס מיל יפלפל בסברה כל א״א והעלה דלדנא אן ר א  כיי פהביא כל דברי מ
׳ י עיי״ס יסי׳ בפייה ביח פלסה חיב ס  להחמיר ולא מי אפי׳ דעיחא ל
א אס מלימוהו ומעמיס ת  מ״ח פנפאל במה סנמצא בכבסס ובממח סטס ס
 לא נפאר ממט אלא קצתו דפ מהם «אמצע חכר בדוק הכיס כמו ממבע
 נדלה והטבחים אמרים שהסס נחסר מחמה מלי והתסל ליהרקס ולא נתרקם
 בפלימותו עדץ והסב ח״א דכפי הנראה נעפה זאח לאור סחיטה במםמוס
 יוא דטגחא באי מג׳ פרס א מחמה שזשו״ב טרק בדקה סרס נמה שהנמנה
 תליי' ברגליי ומרס הבדקה כבר מפך כקצב בתיזק ממך הבהמה אה הכרס
 עם מושט ימח מוסך בכה ונני״ז גורס שנקרע הטס קרע גדל ב׳ י״ל xעת
 פמוכך הריאה למן יתמה דבר זה ג׳ י״ל פהשוחט אט מדקוק נבדקה
 פרס למשמש בנחה ע״כ במקוס שד:ר זה שטח יזהר הבודק לבדק בעוד
ךס המפכה הכרס וטופס מחוש וגס יהי' דו  הבהמה שוכנה אחר השססה י
 פס בסקיס הטס בנחת יטדא לא יארע זאת רמצא הטס שלם אך אס גס א
 ימצא ק א אס יחסר חבו סריפה ואין לגבב קיליה בזה אך אס חב הכיס
 פלס רס שחסר נימוסו יש להכפיי וילא כהס' ימסע סמחמיר בזה סי״ס באורך



 יורה דעה סעיף לה ב הלפת טריפות
) *מי! (קנט) בחמי ח נ ק ) ן י י מ  (קנא) ספ(קבב) לה(קכג) נ׳ (קנד) ניסן * (קנה) שק לה ניס(קנו) יאי« מינחח נ«ט יאן» (קנן) מ

 (קל) חיזרת ייילאיז מי"? (קלא) ממפיק הריאה סדפה
ה ב ש  ת

׳ טסיס ולשניהם ליכא ניר שפה אי נימא ממנ״ס אי היי טס  שצ״מ נאס טי נ
ד יפ להטריף מפיס יתר כיס יא לטפיך מטסה מסמס חסר סיייש  אף נלא נ
ב ארס׳ ילדנא ליכא למפמע מינויי כלל  יפי׳ לכ״ס ס״ק ע״א מ״פ כזה א
ן  נזה יעי׳ נמק״מ שם הל רנהפ״מ יס להקל נזה כיין וכל האסיר וני טט
ה כיס ואינה םונחת בתינו פשס״ו ל ש v (קבה) הוא רק מנהנא סיי״ש 
 סיק מיז שכהנ ואף כשנמצאת תוך הכיס כורכה וע״י נטתת הריאה טא
 יוצאת מהטס ואנה יטלה לפמיר נסוכה מטסה עיי״פ ועי׳ כסרה״נ סעי' ק״י
 יואיס ס״ק ק״ל פכ׳ ומ״מ נמקיס הפ״מ יפ להקל נזה אפי׳ אש יוצאת ק
ת מיי שמניח י  הכיס ע״י נפיחה מימטת ניי״ש ימשממ מובריו ואפי׳ אנה ס
ש  די עליי אח״כ ג״כ שר כל שמצאה קדם מפינה נתיך הטס כורכה כי
ק פמנפח הטיק א  שס הפעם מראן הובריס וכחיי׳ לא טהה נמחה כ״כ נ
 והיהה מימזס כטס יאצ״ה מי הכניסה אזר מוהה לטסה אזר שלא חצו נה
 דיס פיייש יפי׳ ספח אמה ס׳ק ס״י וברא״פ ס״ק קפ f מזה והנה במנהז״ב
 ביןמן שם סעי׳ י״ד יעשוון ס״ק כ״נ! השיג עליו וכי ואץ להכשיר בזה אלא
ה הד ומונחה לה נטסה כבוחשונה מיי״ש אק נמנחיי י  איכ מזרח עיי ה
 נזנמ שלמה שס סעי' י״ח וכמ״מ ציון ק׳׳מ מוחה ונריו וכ׳ והעיקר כמ־א״פ
ו  מה ונהפ״מ יש להקל אפי׳ לא החרה עיי מחה הד ניי׳׳ש (ולמנין נדסנ

 אש לא נוק אס מזרח פ״י מחה הד פי׳ נדבריפ להלן ס״ק קיח)
 (סבו) ואיגה מנחת כתומ ואס נמצאה מן לטסה והכיס קרוב מאולהמדא
א מא ת מ אל מ מ קצה ומקרבין א  ושמממכין את הכיס בדיס ומותתין א
 נכנסת להוט וא/ה תחרת לצאת עיי נטתה יפ להכביר ד״ל ונחיי' טהה מהוח
 כראי ומתה מונחת כמכה כראי ואע״ג ונרוב נהמות אפ עשוי להשהנות
 לאחר פחיסה מ״מ לפעמים נמצא סה שסנעה לההכוון קצה לאיש סרתינ
 סעי׳ יך״א יי־א״פ ס״ק קט״׳ עיי״ש (קכז) כשסניחין אותה נתיבו עי׳
 נהקומח הס׳ הואר מפה ופעד קדפ על ה' סחיטה שהניא עצה ממאן ר'
א נטס ואנה נכנסה מיי הממ ת  מפולס מסינחירן ז״ל סאס לא נמצא מ
ו יפ להפוך הריאה כנס פמא מונחה ננהמה רטחה פטה למך הכיס והשאר  ס
ק  נטס ושרה טיי׳יס (קכח) אותה כ׳ בהרח״ב סני' ק׳׳ס ישסת אעם י
ז ויא״פ ס״ק קליו ובסנהז״ב שס ביןמן שעי' י״ו ופשרו! ס״ק כיח אס  י
ן לכיסה מחייב הסיב לבדק מיי סטמה א מ ת  בשמח בדקה הריאה מצא מ
 ביק־ הכיס וינסחנה לראח אש לא חצא עיי מפיחה אך בדסבדאש לא הססק
 לבדק להרחה כטס ולנסחה ונאכלה הדאה א שנקרעה יש להכשיר שכן ורך
׳ למזור א בסן הבהמה לסיח יוצאת לשסמיס סהטש יאנייק שמשה ס ת  מ
» נראן היבריס  לטסה אס לא שבוס ימצא שעיי נפיתה סא ייצאת מכיסה ו
 ולא מקרה סא אצלה יאציל אס נצשרף לזה שהחריץ המך מראה גס ימס
ה מנחת בטס בואי והיא ודא סדסה והמירה מה להקל גיסרין י  סלא מ
. כ׳ בסרתיב סעי׳ קייב ואס מתה מ י ת מ עיייש (קבס) נ  ט יממלקין א
א םרוכה לאתה מקים ואחר שהסיר הסרכא טיעוך והניחה בטס סתס ת  מ
 טימרת כדרכה בלי ספק־ יאנה מזרת מאת משם יש להכשיר עיייש יעי' מבס
« יסרכא ט ק ל ׳ ב׳ נסיססן סק״כ שכתב דה״ה אש נמצאת סרדא י  רצון ס
 ייצא ממק הטס יננלשך למק שכננמ דכשר כל שנראפ סהסיוכא דקה נאסן
 שלא יכלה לעמיד מד מר־א ברציחה למס לטסה אבל אש מא ענה וחזקה
 וכיש אש סתת הכיס מא סחך וסתום לגמרי צ״ע לדינא מיי״ש ימי׳ במנחת
 יוסף ענף ו׳ בלק׳׳י ס״ק קניב שמצדד להקל מה אף אש הסיפא סא עבה
ק קצ״י)׳ (סל) וחדת רתמת ׳ ל״ס י  וחזקה פיי״ש (ועי׳ בובדט להלן ס
י נמחה פיפ ק ק׳$ זאף טיצאס י # ייא״פ י  ס0נה כ׳ בפיח״ב סעי׳ ק
י במות פלי' יש להכשיי אס׳ שלא  אס סא מזית ינכנםת לטס פ״י המות מ
ן לטש עימ! והפס א מ ת ת מצאת הייאה מתה מ ע  בהס״מ ואפי׳ אס מ
 במיז שס במזבח העולה מני׳ א יביססיז ס״ק פיי ובהע״ס ס״ק י׳ השיג
 עליז וכ׳ לדינא שאן לההיי מס אלא שאינה מזית לצאת מיי נמחה אכל
ו סיייס והסטס ס לצאת פ״י נפיחה לא מהר מה שחתרה מיי המות ס י מ  ש
׳ ל שקית יל׳ שיסה כ׳ סמי! בזה  ממו במורה ליבסס בתוספת הלכה ס
י םסו״ו סניל ונתמה דנדז י  שאין לסקל מי^ע אך נמקיס ס״ק rtp הניא ת
ק קליע ג סייע ומיי במעיי נלק״י מגף י׳ י י י ס  וטק ססס לשנת לונוי ה
ו בריאה ס״י הממון שלא סגסס כ  x׳ שמא צ״מ לדנא אך כ׳ דמ״מ אש י
ק מ ו ע  סרדא נקמה ודא דש לסקל מגרי הסריב מה מיייש: (קלא) מ
י מולה ו ולביש נהג״ה סעי׳ ל״ג חזקא cwo י ק י ו י י יאה פי׳ ש י  ו
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 ודכי
ק קמ״ו וני׳ מזה  אפיי לא ענר עליי יניח פיייש יבמניי בניאריס שם י
׳ קצ״ב ימ״ש הבאה״פ ס״ק י״ו ואן ליאשיר ניחר טס  בס׳ וברי ייסף ס
ש ח סיס ס״ק ס״י י ט  שמאל אא״נ א; נסטס בשמאל חלק ותא עי׳ מ
ק וכ׳ ואפי׳ לא חסר חלק מהורוא שנימץ כלום מ״מ כל סש מכ״פ א  נזה נ
 מקצה הואר ותא בהחחיכה זו שככיס שמאל אמר משוס חרלרי״ע עיי״ש

 (וע״ל ס״ק ס״ס)
 וזאת לדמה וכל זה מא כסש באהה התתיכה המיותרת שבטס שיעור
ר בכל ערן ואן זה אלא דלדל  סו״א אבל אס אן כה מו״א ס
ב סעי׳ ק״ג ורא״ס ס״ק קכ״ז עיי״ש ומי׳ מק״מ ס׳ק י ר  בענסא ובמ״ס מ
) (קנא) tre לד. ו ק י  קמ״ג ועי׳ בס׳ ובד ייסף שש מ״ס בזה (וע״ל י
 ב׳ כיסן עי׳ מ״ז סק״ו שכ׳ שאן אמר דהר טס אאיכ שרהס המסיס
ט עיי׳ס ועיי לכיש מןיס שכ' סש צנמג ר ס תכוסס זה לזה ס  זל״ז אבל סאנ
 בזה p ובי טסס שעומדים שרהס במקומם אף שאן סלדא מונתת רק באי יש
if לאסרו אף בהפ״מ זולה אס עבר עליי ינ״ח יש להתיר גס הנהמה בהם 
א כלל יס להסיר לעילם בסס״מ אף אס לא ת  יאס הכיס הבי אט במקיס מ
׳ כ״ב ס״מ יבהיש שם  עברי עלי׳ יב״ח עיי״ס יעי' במ״ז במזכח העילה ס
 ס״ק ייב שהטלהלוינא רכששההה יב״ח ישלהחיר יהר טס בהימאףסשרסס
 יטקיס זב״ז עיי״ש יעי׳ בפרה״ב טעי׳ ק״י ירא״ס ס״ק קכ״י שכ' יאס אן
 הטמן וטקס זביז רק שהם נסרייס זמ״ז אעפ״י שסניהס בצי ימין א אפי/
 אם הס ממבדס קצה בתחלק ולכסף נפתו ונעשו שר טסן יש להקל בהפ״מ
 עיי״ש ומפמע מובריו ואט׳ לא עבמ עלי׳ יב״ח שר בזה בהפ״מ ועי׳ בס׳
ח י  ונרי ייסף ס׳ קצ״ג שכ׳ פצ״מ אש יס לסמוך להקל בב׳ טסן אף בס י
 עיי״ש יעי׳ נס׳ מניות אסרן ס״ס י״ח מ״ש נפררס־אלו (קבב) לה ב׳ כיסק

ק כ׳ שנ׳ בעת האסר וב׳ ב בקומן כלל ה׳ סעי' י״נ ועשרו! י י מ ׳ מ  ס
ט אלא אף אש אט רק טס א׳ י  טסן דא״צ סהא מקא לכל טס וטס מפן ב
ק יסתא מונחת בצו א׳ והצד הבי סא סטי ג״כ  יבאמצע הכיס יפ הפסק מ
׳ ג׳ בתסידיס  אסר ואורנה מה כ״ס טפי ואסור עיייס ועי׳ מבס רצון ס

ק פיה סכי דאף שסהר טס מא ססס סטנ נסרכא אפ״ה אסר פיייש  י
ק א ק נ׳ אה י׳מיפ ניחר טס נ ׳ ל"1 י ׳ ניסן עי׳ מיז להלן ס  (ק־נ) נ
׳ ף מ ש יעי׳ לנ״פ ס ר א מי עכ״ס דסיחא לערן ציריף להרלרי״ע י  שמא ס
ר אט מצטרף להרלדיפ פיייש ק שהיא ס א י טס נ נ  זה פכ׳ נסשיסיח ד
ק סיד יעיייש פכי ואפי׳ אש  וכ״כ נסרח״ב בדר חרצרי׳יע ספי׳ ניס ירא״פ י
ס לא סי ייצריפ ואס׳ יש שססרכא י י  הדעותא האזרח מא נטס שהיא ס
י  תלוי׳ א טפא דכשר פיייש (יעי׳ נמרה לזונחיס בתרצריע סעי׳ הי) ועי׳ נ
דר תרלרימ מ:ף יינ אמ קלס מיש לפרן אס נמצא יתד טס י נ  פרי מ
 והאנא המליונה של ימין מונחת נמים רש שס פתי ריעותא אחרת שהאנא
י טס אף י  מיל סא צמקה גיכ מקצה נאסן הכשר וכי דאף והא ידא ד
 ומכסרין מימ דעומא מכיס סי ונס קיייל צמקה נמקצח הד דעוהא אפיה
 אן לססריף משוס הרלרייע דריעוסא דהר טס אט מצסי־ף לדעיהא ואגא
ו ובמימ ק י ׳ כ׳ וכ״א יכיב וסי ל׳ ובריק י  מ״״ש ומי׳ במ״ח מטו״ד ס

׳ י״נ ובמסה שס אח ל ז' ק פית ונמניי נקרא ס ו וראיס י  ס״ק י
׳ קייו דלא תקרי י  (קכד) ניסן עי׳ שמ״ח מני׳ ל״ז ותביש ובפרהיב ס
א אכל אש אן לו ת ד שסה לסו מרך טס מ כ יש i נ י  טס יחר להסריף א
 גד זס אן זה כ״א ילמל ותלתלי קיימים המהסיים ממסה לימה בלבו יכשר
 פיייע יפי׳ מצי למנה סעי' ב׳ בי״ה והנה זה מצוי ובדר חולד״ס שלו את
כ יש לי חלל בהשסה י ד שסה לאמר א  ק״פ שכ׳ וסססיןס אמרים וצא מי ג
ד לא נקרא גד שפה פיי״ס מ  ומדיק ק ג״כ מלשון המביש ואס אן חלל ב
ק קמ״ה ז מיי״ש ועי׳ במקימ י  יק מא ממסו״ג כלל ה׳ משחן ס״ק י
ן א * ונרי הםצי לטנה מיל יכי שיש לסמוך מיז לתא לסתיו ס  שהניא ג
׳ ו׳ ד שפס ומלל בסס עיי״ש יעי׳ נמית זיע יצמלן סי״ו ס  לסתי טש ג
 במיה של יזיל ימס נגיף הדן של יסד טס וכוי ממסה ט ראהי אשמפס
א יאפשי י ו שמא בכיס סו ד השפה לטש מ מ  מסיק ג״כ סהא קצת m ב
א יאששו לעמים ת א נטש מ ז שק ס ד רתנ מ סק שימי מ נ  לומר מזו ו
י סש לוודא דו״ל כל סררס שיש לכיש ש גיד שסה מ  נל זס בשיש בי
ל יאני סמר לא מצאתי נשום ששר ולא ראמ ולא י ד מ  סרדאיס׳ באמ ג
ן א ש א ד ע ן מ ב ש י ן א ש ק ו ס ש ש ו י ג ס ס ׳ טסן סש ל נ  שמעתי לסקל נ
/ של י ג׳ שיק צ דס מ ל ניון נן׳׳ס) ועי׳ 0ס1 וצץ במי י ו ) ג ו מ י » 



 יורה דעה סעיף לה כ הלכות טריפות קמג
ק (קלג) אצא במקומות ש״יהנץ להסדף  (•י)(קלב) מייפה (נל ט ומהות נפהדיי יקצת מפי השמיעה הצנה גמעשה נשם מהר״ש סזייא) יכל אצו הדרן א
 ננ' ווילות * אץ לה וייא נצל אבל (קלד, קלה) במקומות שמשירק נם נל אלו מילוקיס (קלו) הה (סו) כשדם (צ*־) (קלז) אס (קלח) מפו

 היטב
 הפעם לכל יתר כנפול יפי ולפ״ז ניל שאק להפדף משוס נ׳ וילות אצא נפשניים
 פומדס נמיזס הראר לטות וריא ואין להם פורש כמוני אצנע אחר מסיחה ימ״מ
 אם משכחת *נה ׳יייה נפרס אפי׳ נמיןס הראף להיות ורלא ואץ לה צורת ורלא
 שאץ פסל כאן נאשר ישי וילות אץ נא, משוס יצודז האמות אינה לומה למת
 ורדא והיה אס נמצא נ׳ וילות א ודני! ואי נש־ואל לא שייך כנפול ליד כיון
 שאץ היתרי! שמלת נמי^ס הראי לה עיין ט' ניה מרף הי מצאתי כ' נננה״נ
י שקורץ טפו״ל לרט להיות לו נ׳ ורלות pv יויג חיות השיה וכשיד; אבל נ  נ
 לשאר דרס ק מ7א טרחת אי לסאר וריא ורחוקה והמנה ולכל שאר פדפות
 הס נמו נהמה רק לפק יתרת לעיטטתא לאץ לתסדף נהם ונתנ הניח *!עשה
 נוה נא ליד נמה פעמים והעיר ואס שמדת נמיץס הוורלא ממש קנלת׳ מפי א״מ
 לטהנץ להפדף אס ס לס חואר ורל קצת אנל אס לומה ממש לאנה יש להחפינו
 יתרת מקמא ואס יש לו שורש א׳ ע״ל נזה הסעיף ומ״פ רמ״א נמ חמי קצת
 מווריא דש לנלוק נ*מה של שמאל יש להניה יידן וכן נת׳׳ח להא אם נמצא

ו עיש ד  העיטניחא לצי שמאל פריפה והש •ן מחה מ

 באר
מס דאו ולאי סנחס הוורלא מקומה פורחא  (r) םדפה והספם נתנו האיזרורס י
ם מהיש״ל יאט׳ אץ לו ניס כשר וכיש אס ס לו נ' ניסח א שאיט  ונחנ f a ט
ס אלא שכל הטמךס נהט להפדף וקשה להקל ננל המנהג אלא נהפסל מחנה י  מונח נ
o מגיא נהנ״ה ללוקא יתר נצר ימץ הוא סדפה משוס לנל m 'וגב• יי *ש ט ג 
 יחל מפול ליי ונחנ שק סהניס נק״ק קראקא וטזנ מהרים שס ו.״ל ונ״ל מקא
 נשאץ להדס שנשמאל חלק וורלא לאס לא כן אטר משוס יתרוורלא אבל פליד הפ״ז

 לפיל משסע # טה שר מאחר שאינה עומלת נמל\ס הראי לה נמו נני תל
ן אף למאן למשיר •תרת מקמא ניט נשי מרמת א  (פו) שדם ונתנ ט•
 חסדה א !ינחה מקרזה סדפה וההפרש סנלע איזה יתרת חורלא ואחה יתרת
 מקמא מא כשיש לה תואר וזרד ממש אזלו שמלת טתרת נצר שמאל הי יתרת
ק שיש להמיט ליתרת יש להכשיר פ  חורלא אבל מאץ לס תואר וורל חמש נ
 p שאינה עומדת נמי^ס הוורלא ופן אפי' *נה שמלת נמקןמה ואץ לה תואר
 וורל ממש ויש לה טס נפט עצמה הד טנר ששט יורלוח ק ופדפה אגל אס אץ
 לה סאי וורל נצל אף דש לס טס כשר ופיו נחנ כשנמצא נ׳ ורדומ לפדפה

 דרכי תשובה
׳ ק״נ וראיס ס״ק קלג שכ' דלא מהגי צירוף אלא כסש נה י  יכורכה אכל אס אנה יוצאת כיא שטסוץ הרנה אן לאמר ואמריק דבחיי׳ וסרהיב ע
ס אעס״י סש נה כעובי כ פיי׳׳ש וסי' במארה מינים סרס יי פנף א' סק״ס מזה פלס כפי״א אבל אש אן במילא שיעור פלה של מ  לא סהה נמחה ל
' ליס אצבס יע* צירוף החתיכה היניקה למקים אחר מלמה לשיעור סר״א יפ  (ואס מא מונחת בטס ואנה יסלה לצאת ממנה מיי בדברים להלן ס
ק קציח) (קלב) מריפוז פנאה״ס שכ׳ מדאי סנהה סרדא לד^מה ועיי לעודף אף מדים וסלאס רכל שאן שס סעור ורדא לא חשיב למות  י
׳ במיץמו ומי שמחה מקומה ופדפה ר בזה משוס דמ״ל נגרר אחרי׳ החתיכה ולחשבי כאלו מ מ א י ש' של ג״כ סעס י י ק פיח יבסימ״ב מ  תביש י
1 שלא שינתהw טיי״ש והנה ביד שאל בממת המיל נא פשק ק לדנא וכתב דאף מלא נשאר  כאלו אן לה כיס ואפי' אש נראה לעין וגס עיי עמידה «
מ ביימשמ למי כ בספרו דברי שאל יוסף מ י  מיצגיה כלנ רק שהכיס גהרחק ממנה עד שלא סכל לטח בה פריפה דכיץ מד״א מהט מלמה מיי״ש ו
 שאנה מנחה בסכה מ״ל כאלו אן לה טס כלל עיי׳ש. (קלג) אלא זה פיי״ש אך בספרו שם כממטוח לה' מריסה ליבעצמו שהוא מיר מדכדי
 בטקוטות שנותץ וכוי. כ׳ בשמ׳׳ת סעי׳ ל״ה ממקומות שמכשירץ חסר ומנשל דמהו נגד הרא״פ בזה עיי״ש ועי׳ במנהז״ב כלל ה׳ בעשיי! ס״ק ל״ג
ש בפין זה וכ׳ דבפ״כ בעיק סהא ' כ״ד י ס נחשי יעי' כסיה ישמי שאלה חמ״ד ס י י  ירדא אץ סשניחץ ג״כ נטס « מיקר יכל הסליקיס של נה ס
מ אפשר לומר וגרע ספי ט מד״א מכל צד של סרדא א מהט אכל אס אץ שס כסד״א רק מצד א׳ י  טס שמי סעס טלס סשיס חסר ירדא מא י
י שהעלה ש־בד ' י  טכא דאיכא וידא ואן לה טס דספה לההפי־ק מאילו אן לה ורדא כלל לא ממי מלמה נוי׳ש באדסח יעי' בסיח דעה הזבח ס
 ימיי למפ״נ *נק מציל מקמא לק יש להחמיר ברליכא צירך גמל יהמחסיר הרשניי סאלה הס עיקר לדנא וכי דאף אס יס ט שיעור סל״א בהצר שקוראן
ר החוץ ן אץ פס כסד״א מטר ט ק י״ו שס עבה מיס נגד החריץ יבמיןס מדי  בכיג תעיב אא׳׳כ דיס באהן מקימוה שדרך גמלו בכן עיייש יעי' שפיר י
 של ומוגרי מיסקיס משמע ואפי' א משריק חסר ירדא מ״מ חסד טס אמר שמונה שס מחתת למדן אט מועיל שלמה אלא שצריך מרדא לסיח גטה
ן מבשר של העובי אור מחחת לתדן עיי״ש (ועיי מזה ק סיפור סד״א ס ק אח י' יבמק״ס י י  מדנא עיייש יעי' בסמשי ערע״א ז״ל מזה ימי׳ מ

ו).  קנ״ז מ״ש בזה בארך והי רלדנא אז בנבראח כטס יחסר אז״כ מחניה סלי בובדט להלן ס״ק קני
ש מנדא ס י שיש נ  יש לאמי־ בכיס סיייס (קלד) בסקיםיח שםכשיריס פי' במנחח אהרן ועיין ממק זה בלק סקיפ פכי דבהסימ יצירך שבה ע
ק כ' פהבץ מנס ממ״ח יבעיק דקא סיוע המנהג להסשמ• נחסר מודא כסעור סלא קסן דיל דנס הראיס מידה לזה יאס יש שיעיר סלא  י
א ממל י י פ מצו א' מ י ס גמל פכיס עיי מלמה מרוחב לטבה א ספ פ  וביהר סרוא אבל במיןס שאין המנהג יחס שס בזה אן להק! לסרן הדי
א הקק וכיש אס בסמע י ו ש הטס אץ ט רק מ ש ימצדו הב׳ לצד ס ו מ נ טלמ ולא בטיק מקא שדומ המנע אלא אף במקוס שאין המנהג נ  מיל ומי
ק גטה סק״פ יס גס מצד הב׳ כטד״א עמל ברוחב אורל יפ להתיר אפיי בלא הפיני ובטלה ל  ימע יפ להקל פיי״פ (קלה) כםקומת שסכשיח מיי מ
ק פאח״ז שכ' דהא ווא ראם י ד ב ע ד בכסל״א קק יטיייש ע י ק י' של דהמנהג מ&ירקי וסביטחיה להכשיר בכל אלו הטריפות שמנה קטן ל י  ו
י אף אס גס מרש מרדא א הקטן דבויא ע י ו  הרס״א טרדא וק משה מא מעשה כמה סעמיס להכסר ביתר וידא א בסטי חייכה ההשלמה אנה רק מ
ו שכ׳ אנה רק מד״א הקק דמסינ א מרקר מא שיעור סד״א הקסן הרי יש ץ להחמיר בכ"! מ ע  מנןס מיי״ש יפי' ממ״ח שס שב׳ דבמדיטסיט ט
א עמל הרי אן ל  הרמיא (קלו) הם כשרים. טבאה״ם ומ״ש לענץ ב׳ ורמס מי׳ בדבדט במורש סיעור הצורך ואס עיקר השיעור מרדא מא מ
 למיל(מס״ק פ״ה ולהלן) ימ״ש הבאה״ט לעק חייה מדה וטסל״י מיי בדבדט מל ההשלמה חשש יהרה כמן שאץ ט סיעור הראי ועיי׳ס עוד בסקימ של
) (קלז) אם חסר םקזית סן הורדא ר״ל ועי״ז אן לה דמ״ש הרא״ס שצריך לסור, כמרש סרדא מד״א ממל דוקאסהחסכה מהשלמה ה  לטיל (ס״ק י
ר ו ע דבמ בעיק בירור למציא את החתיכה המשלמת ע י  מארה בשליפות ש״ך ס״ק ייס וכ״א יתבייש ס״ק ל׳ יעי' שסיד ס״ק כ״א סא חתיכה ב
א ע״י יתס״ק בתואר וידא קצת אבל אס חתיכה ההשלמה אנה חתיכה בסיס רק  פכי דיכא מייד בע״כ שלא סה בשורשה מא־ וידא מיין־ לה ל
׳ ׳״ז פכי וסונת הרמ״א כא פמא בליסה מסברת באמא א באנא דבכהינ ליכא תפפ יהמ״ק א אס יש  ציריך״ סיי״פ יעי׳ בס״ה ביח אפריס חמיו מ
ש גיגה מאיצ יפ להכסר ועיי״ס סיד בס״ק מיל ובי״! ס״א פהסיד י מ  טיס בחסר סאד ירוא בראשה וסיט שנקטע tin מידא עיייש (יעי' בראיפ ב
ה אפ החתיכה וההשלמה סא מסברה באמא א באנא ס ׳ ב׳ שהמנהג להקל גס מ מ מה סויד ס ׳ בי) יסי׳ בשו׳׳ת נ ק ?״ס יבס״ת הרי״מ סייד ס  י
י  של בסברא שבא לפנמ בדאה שהיה תשר מסרוא לסעלה מניטל ישישה ססב דבזה גס הרא״פ מודה ולא מצרך מד״א רק סההסלמה מא מ
ק מ״א ובמק״מ י  רכר כל מורש ומה בה מאר סרדא ומה נמצא מור בדרי TO חסכה וידא יחמ״ק דחוי לאצסרוס לריעותא זו דחסרון ועיי״ס עוד ב
ק קפיח שכחב דאס חתיכת ההשלמה עומדת בדרי שמאל א יש להקל אן  עס טס ואחה ההסכה אלי סחה משלמה מאר מרדא לגמרי ומצדד להקל י
׳ י״ג הסכיס למנה המסריף סכא שנראה אס אן במרדא רק מא״צ טון ראן בסהשלמה מש יהר ירדא וטיי״ש מד  וכי דאף שבסית ביח אסריס ס
ק מ' שכ׳ לפין ולוא שיש פסה 5»וש א׳ תבנית יווא שלימה וגוקה מ ש לומר שגס הבית אסוים לא נא הן מ״  שהתמיכה מא מלק מהוווא י
 להסן• כזכיתי' וסרב המשויף אבל לוינא גס סא יווה להקל בוה מיי״ש וסי׳ למסה באנא ולסעלה מא שרוו סמנה וגס בממס שהיא וטקה ס סכר סוק
י שהיא וירא שלימה יק שנדבקה להאנא ש לסקל אף ׳ עז• למסה ומי׳׳! מ  בס׳ במס משה בקונםרס ימה לבדקה שעי א׳ נתיב ב׳ ובמגח״י ביץ״א ס
כ ס מיש י ן בשורשה מא״צ דאע״ג ובעלמא לא ייי־י ההשלמה א א מ בארן נמה (קלח) תפר 0פ*ת p הויררא סי׳ תגיש שיק ניב ס  ל׳ נ

א י י  ס



ף לה ב הלכות טריפות י ע  זרה דעה ס
» י » » (nop)מצד שמאל(ק») 06 (קמח) נמצאיו (rp)(קם) ק(קםא) מילא(קטב) •ש(קשג) לנמק(קםד) נ*םי! (קמה) * נאומה (thp, 

ה ב ו ש י ת ב ר  ד
 ורדא בצורתה ולא סי׳ לה טס וכאשר החטק ראה שסה־א שבשמאל נאשר
 נחהין *הה ונצרף *סס טס מרוא שנימץ ימצא מטון ועשה p וצוה לחמן־
וא שבצו שמאל וצרפה סם מרדא ממטח ומחה נשלימח סיי״ש ולפמש״נ  סי
 צ׳׳מ נזה לדנא טון שט׳ במרדא פנפמאל מאר ורוא בפיס והמלח ישמנו
ק ק״כ שכ׳ ואס ממיכה המשלמס מא  בזה (קמה) או עי׳ רא׳׳פ י
ק  כמצול וגומא החמי יש לאמי־ ודלא כהר״צ שמכשיר בזה עיי״ש וטלק י
ד מזה  מ״ב שמצדד להקל בזה שיש * סמיכה על הלב שלא תהפרק ופ״״ש מ
ק מ״ג ומיד אך במק״מ ס״ק קנ״ג כ׳ דהעיקר לדינא כהראיס י ק מ׳ ויי״א ו י  ב
ס שמזמיר ק פס ס״ק פ״ב שב דאף הרי  שאיי להקל בזה פיי״ש ועיי י
 בזה מ״מ אס מא רק נחלק בלא טמא החמי גס הרא״פ מה־ה שאין להחמיר
 יאמריק שבא להשלמה אן זה דיקא כשהיזהיכה של ההפלמה סא מצומצם
 להפנים החסוץ שבורדא אננ אס המציל מא טיהר מהצוע למלמה יאס
) אז אס ימיכח ו י ל בס״ק ק י  תצסדף טלה נהפירפ ימי סיניי מאר יתא (
 ההפלמה מא כסיז נחלק ינסרדה לסצמה יאינה כמי בליטה ימרה אין לקל
 שהרי גס לאחר ההסלמה יס שס בסיוף מציל מקמא ובמרס אס הסיוף מה
 כשיפיר סלא מוזל. דלא מהט טון שיש חשס סיציל ואין להקל סיי׳יש ונרי
ק קניה במסגר שכ׳ דמה ומיסא לי׳ להד״ק ואס ף י׳ בלק״י י נ - ע " 5 י 5 

ס סודה דמהט ההשלמה אם מזימה מא  מא רק נחלק בלא גומא גס הרי
ג *סר פיי״ש ופי׳ י  מצומצם כלל צ״מ ט מדעה הרא״ס משמע וגס מ
׳ ו׳ ומ׳ ח׳ שנשאל בדבר הריאה שהי׳ בה נחלק מקמא  ב»״ה דעה הזנח מ
 בהארו״ע וסי׳ חסר מקצה מן מרדא אס טכל לצרך להורדא זה המזנק והארץ־
׳ מ״א נראה ירק אם יש למחלק טס ס מ  והעלה דאף מיהשו' מאיר ממי
 בס״ע אז איט מצסרף להשלמה טרדא אבל אס אין לו טס מא מצסרף להשלמה
 מ״מ העיקר מאר מחברים שלא ק דעהס ולסק מלמה בעיק שימי חהיכה
 יסירה מקמא סשא׳יכ נחלק כזה טס לו מרש אחד מא״צ עם האיגא כ*נא
 א׳ נחשבים יסנצרף החלק מחלק לסרדא לא שאר ה*נא במארה הרגיל

ס בקצרה םיי׳ש ׳ י  סיי״ש בארך וכדברי כ׳ ג״כ בשוית טוטו"ד מניינא ז
 (קמו) כמד שםאל סבאה״ס מף ס״ק ס״ו מיש אם נמצא לצד שמאל וט׳
ק גיא ה מני׳ f והיש י י ק ייח יסי׳ ש ד ישסה אמת י י  יעי׳ מזה מ
 דלדנא אן מליין בץ ימין לשמאל רכל ממצא המזיגה מקמא בץ בימין ינץ
כ בכל י ל פיייע י ו  בשמאל ועיי הצירוף הסי׳ מרוא שלמה כחיקונה ימוש מ
 שפרי סיב לדינא• (קםז) אם נמצאת סדק סק״מ שכתב שלג נהחהיכה
 לפלאח מאד וררא בלי חסרץ ובלי יממן עיי״ש ומי׳ במק״ס ס״ק קניה שכ׳
 ק לדנא ואס מ׳ חהיכח ההשלמה נמלה מהר א סשמ: ממר באפן שאלו
 הצרסס המי טרוא גמלה כאנא א משוכה וחמדה מחו סהואי ל6 מסט
ה שצריך.מלמה ס י  ההשלמה חה אן סברא לימד שנצרף מקצה מן הממס מ
ק י ב ו  והשאר ימאי• ffn מיי״ש ־ (קמח) נמצאת החתיכה. מז״ק ס״ק י
ן כד להשלים בלי ייאמן י  מ״ד ובמק״מ שס יכל שיש בחתיכה ההשלמה מט
א מומר הסין וסהר ההשלמה יכל שטפל מ  ובלי חסמן יס להתיר אף מ
ה »  לחברה ולצופה למרדא כתייןנה ואף שמא שלא כורן ממידתה לא א
 פיייש (קמט) הוזזיבה החסרה משיח שם ובסרחיב מני' ק״ו של
 ולא מהר רק מנמצא חהיכה אחה להשלים החסרון אבל אס מזלקה לג׳חציןס
 אס״פ שהנ׳ חלקים הדבוקים במקום אזר הס בלא טס יש להטריף ולא מציט
t והנו דלא לטמף עלי׳ סיי״ס ועי׳ ד״ק ס״ק סכי דאס n 3 p שהניד סמיכה 
צ מעיל ההשלמה יעיייש י  נמלקה לשלשה רק שפתי חהיטח הס נמרש א׳ מ
ה החיטה להשלמה מיס אס ימצא להשלים ק מ״ב שכיזנ דאף מש מ י  פיר ב
 בחהיכה אחת לבד לצרפה טריא שחהי' מיקינה מהר ישא־ הממית לא
 יזיין דאין מלכץ בהשנמה להחמיר אלא להקל סיי״ש יסי׳ מק״מ שיק קניה
ן במס א׳ מהנשאמח מאו ורד כלל א מש א  ואין להקל בזה אלא מקא מ
 להם מרש א׳ מא״צ עם אנא ס אמא א שאן נשום א׳ סהנשאויס ספד״א
 יאצ״כ בליז אמי־ ממס ימר יידא עיי״ש ימה במיה מסויד חרינא מ' ר״י
 כ׳ והא וממורים בנמקה לשלשה ווקא אס טרדא צריכה לציחף כל החהיטס
 אכל אס יש לס מאד ורד כלא המהיטה מהר משלמה אף נציהף הנ׳ ינ׳
אן י נלק״י שס ס״ק קיפ וגקויא סי' ל׳ השיג סליו ו י  מקמה פיי״ש אן גמנ
ת וטי' נמית צ״צ החדשות סויו מי א  ק ועת הרגה מהמחברים עיי״ש נ
׳ מ ׳ לה חריץ וכיש ונאנא המזכה מ  כיש טרוא שהי׳ רק כצמרן ולא ט
 ימיכה המשלמת שנחלקה לרסנה קצת פס טס אן נא השלים נשלמת פו

 שיצר0

מ נשיא פרף פסי יהא הבל שא 6 כפא״צ מ״מ במבין זה פ ׳ וא «  מי
 ורוא א' שלימה אבל אס גס למטלה אנה פרווה מהאנא רק שיש שוק אץ
 למיון אסוק נדוא בזה וכשאין בהשורש מימור טו״א יש להפדף, סיייש
ק מיג ס בארן מעררס אלי יסיי״ש פיו בלק י קי ק קמ״ח י  ימק״מ י
 ובמק״מ ס״ק ק-״ח שאס יש ספק בסרדא אס יש בה מא״צ יהיה לס ההשלמה

 באמא יטה עוד ירדא בשמאל בכיס סדסה ע י״ש (קלט) םקזית p הוח־א
ק קלד שכ' מאס החנדין סא נס במקצת המרש ונמצא החחיכה  סי׳ מק״יי י
 פס חנ^ח השורש באמא א באנא צ״ע א מהר השלמה יל דמדברי הד״ק
ח ר  סק״פ מטאר דאף בנתסר גס מקצה ק המרש סהר הסלסה פיי״ש ועיי מ
ס של ובאן בהשורש כפד״א לא ממי צירוף ומש ט ׳ ל  מסו״ו סריגא מ
מ ממש א״צ ציריף והיכא ואן ט הואר ורד  מוייא א אס יש ט מא־ ו
 רק מיי השלמס הצירוף לזה מהר ציחף פיי״ש ול׳כ בזבמ רצון מי ב׳ טמידיס

׳ ל׳ באדן מ!ה (קט) p הורדא  ס״ק מ׳ מיייש יעי׳ במנחיי בקרא מ
ק ל׳׳א של דלא סהר השלמה י יפשרין י ׳ י י  מי׳ מנהויב כלל ה׳ ננץמן מ
 אא״כ שא־ בה מארה הצדכס יסיט שהיזרין ימס רכר במשארח יאס לא
ן נהשירש טצמי א  לא מהר הציחף סיי״ש אן בד״ק סק״ס ל דסמנהג דאף מ
ה פקינין ושגדל השלמה י  מטן סאר חדן יכדמה אלא מיי ההשלמה א

ס שמצור גיכ לסקל בזה נרייש ׳ ל  מי״ש יעי׳ בס״ת צ״צ החוסה סי״ו ס
ק קמ״ז של ובמקום שצרין השלמה יצמקה  (קםא) הודדא עי׳ מיךמ י
כ מה מקוס להקל אך בנ״ז אסר בזה ממס ה־ליס י  מיסכה המשלמח א
 ולהסי־מ״ג צימיק במקית מי דסוסא וגס השלמה נופה סי דעוהא כיש
ק קנא) (קמב) יש לכחק מ ס״ק כ״ד עיי״ש (יעי׳ מזה להלן י נ  מ
 באונות או באיטר. עשית סעי׳ ל״י שכ׳ בזה בלשיס מקמא כאטס סיי״ש
ק ק״נ שסמל־ סל לשון השיח  ימפייע ו־יקא מקמא מהר השלמה ועי׳ מקימ י
 נזה יל הטעס ומצרין השמ״ח דקא מקמא משים ובנמצא השלמה מגבה ס״ל
 יסרה מגבה ולא מי השלמה יל ולפיח ממילא ואפי׳ אפ ההשלמה מא פחות
׳ ת טח אפרים חמיו ס  מהסויא אס היא מגבה נא מהר מיייש יסי׳ נסי
 י״נ שנסתפק בנמצא ההשלמה בידי א מהר לצירוף לספלים » ובמק חקא
 מקמא מיש השיח יבמג דאם סה בא מברא מ לפרז לא סה מרה
ףמ שם שכסב ילדדי׳ ממזבר מנסר השלמה  בסססיח להקל עיייש יעי׳ מי
להאחס דמשימוכשנמצא נ י כד״האמר ו ק ק י  מנפצא נדרי עיי״ש ועי׳ ל
׳ כיס סל דבחסר מקצת  בדרי עדיף סס עיי״ש יסי׳ במ״ת סיסייד הניינא מ
 ק סרוא והיה פיצול מקמא לא מסר להשלים ולא אמדיק ומסלימין סרוא
ן סצול וכיון דחזיק םגהסצל מגוף ן ימרח ילא מהוא מי  רק אס מא מי
 הריאה אך נאמר חה סי הסלסח מרוא דסא מפס להמסרק ימי יראי סדיסה
 וולא כטוק א' ססמה ורצה להמיר סי״ש (קמנ) לממק באינית סי׳
נ ואס׳ החתיכה והשלמה ממוה התה ק ל ׳ נ׳ נמספץ י ס רצון מ מ  נ
פ בריש ס״ק ק״כ ואידק י כ ר ו  ממקום חנירה כדרך לסעמיס להמצא מ
 דהיזתיכה הסא התאזר סס האמא והאנא שנמצאת רס׳ לבסר א׳ וכן מרדא
ד שסהח הכיס רחב י י  הנמל והסב לכדרמ וסיי״ש מל־ שכ' חה פפוס מ
 יותר מחלק ורד משאר מקומי באוק שגס או׳׳כ שתגמל מכל לטח בסס
 ונם מהה בקטטתה אנה יוצאת אבל אס פהחי סציסצס כרחבו פמה צימ לדנא
 דכשתגמל לא סכל לטח שם * רסא שאי הריזב גס מהחעיי״ש ופי׳ במנח׳׳י
ק קנ״ס שהביא דברמ מה וכי דלמנמ אן לממיר טין דבלא״ה  ע f בלק״י י
 אף בחסר הכיס ממש הרבה מסקיס סקילין וכאן סש עוד ספק שגס הכיס יחגדל
ק קנ״א שכ׳ ומדבד כ אץ להחמיר מיי״1(קמד) באוגות אי באומדפמק״מ י י  א
א וטקה באסה א באמא מסר ההשלמה אבל ט  הרמ״א יש״ס משמט ימקא ס
י ל״ז משמע ו^כס־יא וטקה י ח מ י  שהיא וטקה בהעחגהלא מהר אך ש
 בגוף הריאה נניי מהר מלמה אמנם נייק ס״ק ל״ז בלה מלמה משמע
 דלא סהר לצירוף ולמלים אס ההשלמה מושרש בגוף הראה וגדל מרך סנא
ד שהחתיכה מא טרדא י  א ורדא בכ״ס יל בסק״מ ד״ל דהד״ק שהחמיר ס
ס ולא רנד שמא p חלק וחסכה סן סידא אבל שניכר שסא י  שלימה ב
ק ט"ו ה סיס י ט  חלק ק מרדא אף בכה/ סהר סלסה עיייש (וטי׳ ס
) ופי׳ מפר! זה נהנהת יו שאל ובספרו ונד / ק ייס ונהב״ש ס״ק נ י  ו
 שאל הסף ועה בסמשיו למ׳ יה של שבא לפרו פובוא מה בדוה סהיהה
ו שמא רגיל  נימין כצורת ורדא וכיס עס פסה והדן אבל לא סהס גדולה מ
׳ מד ג ובצו שמאל מ ס ׳ חסד מענה הוארה מ  לסייס בבהמה *וחס וגס ס
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ו מין anew יימס ימס ירש נאי׳נמג  פטזצא לםפנוס מדים יסלאס אנל מליין שהמא הוין *תא דחקא מדים ופלאים ומין נמ»נס טפ אפדם גי «*ו מ׳ י* י
* י ז שא, אפ טמץ ק אצא מל שינתה * ן שס י נ הי  אנל לא ננגמ ילסנין ייגא «

נ ת* ודל הוא  anpn אק מסריטים אט׳ ננל״ס וטלאים וניל סשעס טין שהוא ממן צאמא היי ליס •תית נמלמא יאן לי finwti ייידא כלים יל0 יש פל« טס י
 אנל היא ירלא נפר עצמי ולדעת ספ״ו מיש נסיק ר משמפ משר אס יש פול ורי נצי שמאל וסע פיי שסייר ליברמן ממי יזסיאג נתנ «7׳mp שלו מרסניחא
נעכליסלפילעח מהרים שכת נ אס יגורה סירדא קצת יאמס מינה נמצא נאינה * נאימס נשרה יממ־״״א אס ן ריאי י ןלימאי יאסאי רי  צריו תיאר י
 תסרס מינה ממילא אין לס מאד ירי יליעתי אס ע נהג האכיל נל ימיי פדפמ לישראי שהרי מר כתמי בשם נל יממןס לאס אין לם מאד ירי שמפה אבל
 כאמיז אץ מרם אלי מחרים זס את זה כלל ט קנצחי מאמ״י כשחסר מקצת הזרלא ונמצא p באיכה * נ*סה או מצסדסין יחל ונלאה לגין זים חזאי ירי נץ שרפס
ף מכידן מ ימנ מזלא יפיל ox במשאל נדד יש לה ח  יכיג מזנ מסלם לאס מ*א שר יימס נשייש אחל שליט פעינ• אצנפ יאץ לי חיאי ייי אלא *
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 כשאין לסמיכה סססלסס מס בפיס אבל אס יש לה ביס כפיס מיל כני ורמס
 ופריסה מיייש וסי׳ נשייתבית אפרים ידי״ד מיייג שלדאס׳©ההשלמה מסדת
 בדרי אס יש לה טס אסר סיייס יהנה נמית נפש מי מלו־ מיב׳מקל בזה
 יהפלה ראס ההשלמה בדד אף טש לה טס נסיע מ״מ אס יש מרקר מרדא
 במקומה כסלא יש להסיר דהמניש לא מזייף בהשלמה סס טס אלא כשצדך
 להשלמה מסא״כ המש במיןמה כםלא שאיט צדן להשלמה לא איכפת מה
 שההשלמה טא בטס סיייש >f״ במנחי* מן״א מ׳ ליא הבי* יהאדך לנהר־
 כל מריו והפלה דהעיקר כדמה הניא המסר ואף דש בנקמה כסר״א

 אשיר שיייש .
 וכתב נסרירכ מני׳ ק״ג וראיס סיק קכיג מל מ חקא כשיש למיכה
 ההשלמה כסליא אז טסל הטס אבל אס אץ במזימה כטלא אחר
ע כשר סיייס א• בהירת זבת פס י  מסיה אע״ס שיש להחהיכה ההיא טס נ
 בהע״ש כדק ייג העלה טון וטף הדן והשלמה מא קולא גמלה יהרבה מסקיס
 אנס מסכימים לזה לק כל פנמצא להתהיכה זו טס אע״ס שהוא פסתמכטד״א
ן סיג שמצח־ להקל מה בשסהדיח יכבוי  יש להמיר פיי״ש וני׳ בו״ק י
 שנח אס מיקר מרוא אט נראה כחסר כ״כ יק שיי השלמה החחיכה
ton שבשמאל מיל טרוא א׳ רחבה אף שיש לס טס ובכ״מ אן למן! אלא 
 כשאן שס בשמאל חשש מחק שיש שס מרש א כסאיצ ונמטן זה אצל זה
 ולא זה החת זס ואן ט מאר ורוא ממש פיי״ש וני׳ בסק״ס ס״ק קנf שהכיל)
 מריו ומסים נציע ועיי במיה שואל יסשיב מהמרא סליסאה סלק ב׳ מ׳ קליב
ז מיש סלמ נזה־ (קגג)בגדייס י  מזה ועי׳ במנמ״י בלק״י מנף ו׳ ס״ק ק

 עי׳ בס׳ ועם סרה ס״ק ק״י פכי ממה פעמים מזמין בממס שיאה חמ־
 כל מרדא ומאזשני שבצד המגה להסרפש גס מרדא מוקה בהמוש לססלעש
 א להטס ביוחר וכשקולפץ ומפרירץ הדבק ייצא מרש סרדא סראידפ השלמה
 כימין אפ סלפ קמה מןלוף אכא מצו קמא של מורש מיימ לצו מורץ
 כשיעור צמרן אגודל אף סמצו גבה נא רכר כלום יס להקל אס נמ if לאד
 הקילוף יוצא גס מגבה מרש כמלא הקנץ ואם הדבק מא ייהר סכסי ההרגל
 בשאר כגשיס ואזר מןלסין מיןס >״מק ייהר מההרגל ייצא מרש ייזא כסי
 שנתבאר יש להקל גס אס מהחלה יןדס הקילוף לא רכר אפי׳ מצד קמא »מר
 מדין :דש מרש ירדא פד אחר הקיטף רש לצוד גס מכא זקמס מזליף לא
 רכר כלל מס מרש וכפקלטן מקים הדיטק מצא מוס סה״א הקען אפיל,
 אס אס מיק מהר ניככי ההרגל ומימ צימ לממשה אבל אספראס שדטק מהר

M130< רכפי ההרגל ובפי מיל יש להקל גס לססשה עיייש: (עד) וטלאים 
ש סהבנו״ייפי׳ כשיד פק״כ שהרח p זה בלע י ז ן  מיש מהש״ן יעסה״ש מ
ק כיא שפס? לאמי־ בכל מק אני׳  יסי׳ כהלכה סמקה ינחגורה שמיאל י
ו X' מהכניג מנדים יסלאס יש להק! ובגנה  עדים וסלאס וסי׳ בכיי היק י
ק יךכ לדינא דווקא נגי״ס כ בנדיב מני׳ קיא וראיס י י  יס לממיר סיייס ו
 יסלאס מא דש להמר איל נבסמוח גמלוח אן להקל ומדים ומלאס יש
ד וסלה ונמיתם שיש מנהג להחסיר גס  להקל כל זק שנקראים נלמן נ״א נ
 בגד וטלה אן לשטח מנהגם ס״״ש ולכ במיז מ׳ כיב סעי׳ ייב לדגא פ״״ש
 אן בפמ״ח מני׳ ל״ד יללש שס מבואר סש לההיר מס בכל מסס אט׳ מסה
א שהעיד שמנהגים להקל חס׳ י ק י ו  ואני׳ שנא נהימ סיי״ש וסי׳ בד״ק י
 שלא גהפ״מ אף בגנות מיייש וכיב במטרה עירם שורש ז׳ פנף א׳ ס״ק י״ד
 ובמס מנה ובדרן הסיס ומבח שמואל סש לההיי אף עמן מה בלי מם
ק סיב  סקטק עיי״ש ופי׳ נהם במנהז״נ כלל ס' בסשיזן שיק ליא יבמיס י
ז פההדס מה לדשא מאן היוו ק י  ימי׳ באצריה שלמה ניב הגואה י

 דרכי
 סצרף נ״נ מה שנמצא שס באנא שנצי שמתנ ג״כ חתיכה שנחלקה שס האנא
 ומצה־ שס ככמה צדדים להתיר £־ למעשה לא מלא לט להכשיר נגד המחמידס
 בזה ניייש וסי׳ במה שמפלסל מה בס ברכת משה בקונטרס יפה. לנדקה
 שפי־ א׳ נתיב ב׳ וכ׳ שבא לפרז מבוא כזו וסויה להקל במקום הסמ גדל
 נדיש בארן וני' עיו בלק ובמק״פ שס מרדא שהי׳ חמ־ בראשה וצדן השלמה
 רק שמקצה ק טדוא טסה מלייסהה סן למקומה אס יסי עש אמ־״י מקנה
 הטסה כל מרדא בשלימית מהר ההשלמה יאט חשיב כל חתיכוה טין שאן
# ימזלקה לגי  מופה ממש סן למקימה ניי״ש יפי׳ מק״מ ס״ק קנית שכ׳ ר
ס אס נחלק מהוריא ב' חתיטת בסרש א' זה טל זה נשר מיייש  נדיסה י
ק ליה (קנ) החסרה משמיש נמי׳ מיג פכי ואס חס־ כל י  יבריק ־
ד בריאה ייש שס מכד סוק יש להכסר  טרדא ורבר שהיא דבוקה'נמקם א
 נגדים וסלאס פיייש אבל בכרחיכ מיי קל״ה ורא״פ ס״ק קייס השיג על
 השיח מס בארן והעלה לאם חמ־ כל מריא לא מהר מלמה אז סש
p עדים יסלאס p שיש שס סיק• כל  סכר מ־ק בץ בבהמוה גדלוה ו
 האטת גסורוה ונץ שאן שם אטה ונינרס ס״י סדקים דטרדא לא מועיל
נ שמצדו מה ונמרימ לדנא מהס״מ י ק נד if וסי׳ מק״מ ס״ק ק  סכר מ
 יש לממון מל השמ״ח לההיר מל״ס יס>אס אגל בנהמות זקטח אן לסהיר
 נשיס סרן טץ עם השנייה אמ־ עיי״ש ומיי במארה נדרס מרש ו׳ מנף
 ב' סמי׳ י׳ שמצודיס להקל עדים וסלאס עיייש וני׳ בסנהי״ב מף כלל ה'
 של גיג להקל נזה באיפן סש לה טס יגס ממידת הסיק מא מיל
 הסיק־ שנץ אנא לאמא עיייש יעי׳ בפניי בקרא מ' כיד מה שהסב סל
• (קנא) כי p נםזנא עשס״ד  מדי אחת לאחח סיייש יסי׳ לקמן סמי' י
ב ובפריב מ׳ ל״ס טעי׳ סיג וראיס ס״ק ע״ז ילביש מף מ׳ זה ס״ק ק י  י
 קל"< ובמפרט פרסי ההלד if אח י״ז ובסורה לזובסס מ׳ י if פרק ל סעי׳
 ב׳ סכי דאס חמ־ מקצה ק מרדא ונמצאת בץ באטס בץ באמוח בץ ניידן
 יבין בשמאל אס החסכה מא בסרק אמצעי של אגודל אס׳ עדיס וסלאס
 פיך דסיחא יאס נמצא שס עיר רעיהא אחרה מצסדף להרלרי״ע להטריף
 ודיס ממש טהני״ק יכ׳ש אס נמצאה החסכה בצו ימין יש סרקא מהוידא
 לסמיכה ההיא אכי׳ מא כסדרן למסה מחצין לא מהר מיפומ״פ ושריפה עיי״ש
 ופי׳ במנהזיב בהרלד f: את ת' טעי' נ״א שכ׳ דהוי דעיהא גמלה ומצסרף
ק י״ד  סס רעותא כיד להרלדיע עיייס אן במנתיי בתרלד״ע את ו׳ בליךי י
ד סיייש וסי'  המג עלמ דלא סי רק סהס דעוהא ואט מצסרף צדעותא ל
 שיו שס שכחב מל זה מא כשהיזסכה המשלמח יש בה כשיעור סד״א אבל אס
 מא סמהס סכסלא א יש חילוק גץ אס מא בימין א כשמאל מימין מיל
 סהס דפוהא ומצשי־ן לתרלנ־י״פ אפי׳ בכה/ אבל בשמאל נשסא פמה מכסו״א
 לא מקד דעוהא ואט מצסיף להרלד׳׳ע והיוסרין שבמרוא אט מיסרף משוס
 וסריסיהוס אנס סמוטס זל״ז סיייס אבל נלביש שס כ' מס בימין יש חילוק
 גץ אס יש ט כסויא א לא סיי״ש ועיי במורה לזיבסם שס שטיס נציע
 לדנא פיי״ב ופי׳ מנחי רצון בתרלריס שלו אח ז׳ של רסשמפוה השס״ו
 והלביש מיל דאס יש דעוהא אףסל מלק מרלא משאר במקימה ודא סריפה
ו שנשאל פט' הסר מרמי• בבהמה והי׳ נמצא  פייס יעי׳ נשו״ר. דעה הזבח ס' י
 האהיכה ההסרה מקמא של הריאה ליפליס מאר מרדא וחסרונה אן אק פל מרדא
 משאר במקימה נהצד שאצל הטרפש דמינו צו השני מנגד סדין ס׳ דבוק לשמש
 ונסתפק!מאל אס לא יהי, הדניק נהשנ לדטהא להצטרף להויפוהא הגיה
 מחא וסאדןמהוהעלה מדא אףושפיר כ׳ הזנר״צ ואש יש דסוהא טל מלק
 טרדא משאר נמקיסה מי תרלרייפ מ״מ הא ודאי דלא כלל מא דחלק מודא
 משאר במיץמה נקךא דמיתא ואס יסר שהיא מהילדס לא נתשכ לדמוהא מיייש:
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 באר היטב
 פ0 להמרא כאן יויאר ירי וכלכחנ רננ״א דש מכשירים אס ס לה מואר ורל נשירש שלה (ח) מקומה

 ונפנ השיך נשם כלץ אס יש צו שורש 6׳ אע״פ שנתקפנה ויין שס יופר אפייה
ד הרמ״א ק נ  נשר וכיזנ עול נש״ך שננדיקמ חילק על p זה וטעוא יוא ט ל
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 דרכי תשובה
׳ אכל  יש להחמיר שלא להתיר כ״א נגדים וטלאים מקא טער, הרא״ס ידימי
ה) אם יש לד, וץאר ורד קנ  נהפ״מ יש להקל אף ככהמה גמלה פי״ש (
 בשורש שייר, ני׳ כשו״ת סוטו״ר קמא מ׳ נ׳ ו כשתלה השני׳ ששאל כדאה
ץ  כל טלה כהי׳ תם״ מהורדא כל עיגולה וקלישוהה ושאר השורש עם רחי
ס כררכה וטכה השורש לא הי׳ כעיני ט  ויתואר נררך גי־ולה והיתה מי,חה כ
מ השו״נ שמ־קדקיס רק שיהא  אצנע כמקיס הרחב והשיב רלדנא העיקר כמ,
נה השורש כעח״צ ד־ייט בכל כשר הורדא יהא כעד״א ותואר מרדא די גי  נ
ט׳ ק עיי״ש ועי׳ נשי״ת רשמי שחלה ט י ב  בעא״צ כמקוס ימב יהשיי־ש ע
׳ כייר שהעתיק נערן זה המי השי״נ המובהק רק׳ ליפא פנ׳ וז׳׳ל אני  חיו״ד ט
י יומכ׳ח כנבל כעס שבא מעשה כזו לידהטנתי לראות כהחלה אס אז  לוחש נ
 ריא עיילה ומוכחת ככים ואח״כ מ־מזי כעוני אצנע נשיטי מצד קמא להייט
א כטד״א מגנה לעי־יח הלב נמ-דה זו ממילא מ ן י י ד  מצד זה :,לשה נו מ
ל כ ע א , א י אס השאר היא ובוק נאומא או ב ה י ג  כשהיא :נימה ולעילם לא מ
א נ מזכר בהפובי זו ונענץ המדידה שלי של הפורש ץ ט ״  וני שס TO מ
׳ נדדיס צד הא׳ הפינה לידמך האונא והאמא דהי-ט , א : ־  דמה יש לשורש ס־
א יוהי  ה5ד יא׳ שי: יו התרי; והצר הנ׳ רהיי״ גנה לעומת הל: ונצר זה מ
 נמוד יומנו האי :הוא לעומת חיתוך התו,א והאומא שמא יותר גטה מצד הנ׳
א יוהי נמוך כשיעור ת  וכשיש בצד זה עובי אינע ממילת יש בצר הנ׳ שיניד, :
 עך״א עי״ל רשו״ב מ״ל והגאון נעל רשמי שאנה האריך נדנרי השו״ב הנ״צ
ת אז ,ראה פ ו ובימיא מרדא חסר ונא נשאר רק י ד נ  וכי׳ שלמו מהון• ו
: עור השתטת מה בזו טרדא החסידה דהיי-ו שיש תמיד י מ הע ין : ־ ט  ,ra ב
: יאה ד  נס כמו יקרוס דק או דבוק מה בצר גבה של אותה מרדא החסירה ע
ה יי5יש לצד קמא כאיכן שלא ,ראה אז כנל לעץ הריאה  נמש הראה שמא ט
״ ט כ ט של טררא יט׳ יותר נמוך מיד הקמא ט לא נראה אז ,ד נ  שצד ג
 מחמת הקרים והדיטק הנ״ל רק כשהורדא כלימה כדן אז נל כיין יואה יראה
״ של ה״^א היא יותר נמוך מצד קמא ומל ׳ה אמר שי״במליםא ! ד י  ™ ש
 מ״ל שאמ דינימ ורואץ למרדא החמרה הלזו כאלו היא שלימה או :דייר ן
ס רסגי נרה פ ד ט וע׳־נ מוחלט נ ׳ נתקוננ הקרוס יהדנוק מזכר מג  כאילו ס
 שש כטד״א רק מצד גנה לנד כל שיש עכ״פ פיני אינע מיד קמא יכאמור אך
ה שיעור  לדנא כ׳ שס שאץ רבד הט״ב הלל נטייס שיהא ס.י ניי- שיש נ
 בלי• נכה לכר כלל כי דבר זה לא ,זכר בשום מקום עיי״ש ועי בשו״ה רעת
ד הבי״ב מ״נ ויי״ש בזה ייעלה נ״כ דפיעיר נ ־ י מה שהאריך נ  הזנח ס״ק ל
א מכנ 5י י.* רצד א׳ היא כייר. מכטד א ״ ד ס א ננ4וק כט״כ שיהא' נ £ 
ס ייא גדילה כשד״א יאכי׳ אס רה שלזהי&ד 'אס מצד שהידץ : ׳  ^ אפי
־:יקה בס לכיסה ו־יאץ ה נעל׳א היא מחמת הדיטק : ו התיין אין ל ג נ כ  ש

י וסיים כס אח״כהלא ׳ נס כי, כטד״א לא מה י ק י ו  שאס לא הי׳ שס זההדנ
ק נ־ל נשך שירש ט ק נרקיס א׳ י א ו ק מקיום דק -היא דטק י י י  * יש ד
י י: להקל עיי־ש יעי׳ בדב״י : נ ה ומזה יש כשיעיד גו״מ ח ז ^ י  ah נצו מ
ח טיטי״ד ״ ט ) כעובי אצבי. כיי׳ נ י ״ב (קנ ׳ י״ח י  TO במימרא הרינא מ
י והקטן לפי קסט ה  to מ־ אס יטלק להקל נזה נטנאיסלשעי הגמל לכי נ
» להקנ בגי״ט ננתית משיעור יא״, והדרגה נ׳ בס לדינא וכל פלא f a ׳ 5 
י ו ל י ה מ י י נגיין המד י ד מ ח נענין השיעור ,י: , ץ חמור מ ל  עברי עלי׳ י

ן זה ע-׳ש J ואס תזיק וככר הי ינ״ת יי־ל להקל בשיעורי בפי n f ־ w S 
א יזה י י י וכרי ס א י נ ר ורד עפה״ש מ״ש רמז״פ נ £ ) שאץ לה ר ן מ ) 
ק כ# מה שכ׳ בביאר וברי הרמ״א בזה שלא יסתור דנריו  % שפיו י

ו כיאפו ולעיל כ־,כ אס י  מרישא לטנא וכאן כטפא משיר כאץ לה הותר ו
י מקצת ק מררא יש לנמק וט׳ דמפמע ואס לא נמיא החתיכה להבלים ס  י
כק י צירוף ו י  טיישה וכ׳ דלעיל ידירי שלא הי׳ נשורשה תואר שייך לה נ׳תע׳
ר עיי": ועי ה (>ואר ורד הפייך לה ע״כ אף כלא צריף ש ש ט פ נ  יי״־י ט
א ורדא יותר רנשיעיר  מ הז״נ כלל ה׳ בעשיו, ס״ק ל"; רהכא ייייד שיש כ
 עא״צ רק שאין לכל חלקי מרדא הוארה השי7 להם פאן פס מחר הראי רק
ה ש ט ים מפו-יס זה רזה דלמפה נ ש פמא נלאיצ דיא יפ להורדא מאי י ש  ל
 יש לה חריץ ונראפה יפ לה כעי! עוקץ קט! ולזה העוקץ יש לו גכ ופרס יעיז
ה אט׳ ננא ציריך עיי״ש י ס רמץ לה בראשה מארה הראי לה ש מ  אמי ר
ד הרמ״א נזה בתוכן אחר נ אר ד י נ  ועי׳ בבית אביהס נש״ז ס״ק כ״א מ״ש נ
קלה ׳ י״ד וברא״ס ס״ק ק ״ט וקכ״א ו  ועי׳ מזה כשו״ת כיי. אכריס סו״ו ט
׳ ב׳ ונו״ק י י״ל ט מ מי ו ״ ד ק י ״ י ׳ ובשו״ת מ ׳ נ  ונשו״ח נכש חי׳ תיו׳יד ט
׳ נ״ט יבזנתי  ס״ק מ׳ נר״ה אמר ונמק״מ ס״ק קנ״ד וכשו״ת עועו״ד תרי-א ט
ד נ אר ד י נ ^ נ ׳ ב׳ בתרידיפ ס״ק ע׳ ו:מ ת״־ בק"א שי׳ ל׳ מ״ש בתו  רצון ט
נה וט׳ עי בנית אנרהס ח) רק שייא תהא הכי  הרמ״א בזה (קנ
׳ רק שלא x נשפתי זהב ס״ק נ״א שהניא קישת עני בדידי הרמ״א 
: -תה מקי״ה איך סייד פייא עדף ראם היא טלה נתיאיה  תהי׳ יכונה ו

ד הימ״א כזה ע״״ש נ י ר א י ב ׳ ביינה״׳ כר\״א ה •ין כ״ה מ": נ ע : ו י י  ע
מקופה פנאה״פ (עייל ס״ק קל ׳ת) מיש בזה לדינא נתה'  (קנט) ולא שי
זכ־ הרמ״־ו ב־־ חסר ויתיר מרדא וכיס י די-יס : ח  ומ : הכאה״ס :קתי ש
ס אלו ומ׳פ הנהה״ט כאס נמצא מרדא ר 1 בס״ק הרץדמיס מ״ש בביאור ד  ע״
 נקיבה ע״ל (ס׳׳ק נ״ט) ויי״ש אס הורדא רדיחק בתוך הכיס ואנה יטלה
׳ ל״ס סעי׳ ו׳ (ונובריט שס) ומ׳ש הנאה״ט שאץ  לצאר. ממנה ע״ל ט
 להקל באלו מזלוכיס אלא נדלינא ריעותא אתרינא ענאה׳ע לעיל סוף סק״ד

ה וס״ק ניה)  ונדנריט לעיל (ס״ק ל׳ג וס״ק ל
׳ ל f ס״ק קש״ג שני רלא . ,ני׳ רא״פ ט ף נ (קם) נתוםםו דאינו־,  סעי
 אתמר דהר כנטינ הלא ש,ילר עם היתרי. רשא״כ אס ,גישה לאתר
ק ס״ק ל״ז שהניא רעת איזה כיסקיס דדיקא לער! ידה עיי״ש ועי׳ כמק״מ כ  ה;
א ראמרי,[ כן אבל לע ין איטר דניף הנהמה אף  לאשור החלב מקודם ינ״ת מ
ה עיי״פ (קםא) בםגי,ם עי׳ נש׳ נ ד י ס  ש,עשה טהרי, אחר הלידה ט
׳ קפיה שיעלה רלא אמד,ן יסר מטול אלא להמויר לומר דהוי  דכרי יוסף מ
י ע״י החסר לא אמרי ן יקר כנטול עיי״ש  נחסר ומסר טייפה אבל אס יהיה ש

׳ י״ג  לררט ועי׳ לקק ט׳ מ״נ פ״יי׳ ה׳ ובאהיס שס ונלנ׳ש ננדמשי דרס ט
) אם היתה האוגר, היתרה עשמיח סעי' י״א שבחב דכשעימרח קסב ) 
) האינא ׳ ק בדיליה ארחי׳ בסט וכשרה עיי״ש (קסנ  טתרתבירי ראנא פט
rf היתרה כ׳ בד׳ק ס״ק ז׳ דתרת בדרי אף אס קצי. מהאטת זעג״ז מ 
א פכית המיר זע׳ ״ז ואף אס רוב התונא היא ע״ג מתרח ד רק מ ד  ס״ל נ
 אץ לתוש ועיי״ש נמיסגר (וע״ל ס׳ק ט״ז) (קשו״) היתרה עי׳ נש׳ צ׳ צ
ק ׳ זה סעי' ל״ע שנתנ ראן ^ ט . להשמ״ח כ י מ ע  החוש כבש־,׳ יירם ליו״ד כ
 נין אס סתרה עומדת נץ ההחלה האטה דהייט נמקוס האנא העליונה וני,
ס האטה עיי״ש לדרט [ועי׳ בדבריט לעיל ס״ק מ' מ״ש  אס עומדר. לנהר סו
 מהפמ״ח יכרתיב במעשה רהר״ן] ועי׳ נדעח חורה ס״ק ל״ז מ״ש לערן יהרה
אט טטה לא מקמא ולא מגנה והטלה  ניאש האטח העלמטח על הסד ו

י בכלל יהרה בורי ושר נין אס יפ לו צורת אנא א לא עיייפ מ  ו
׳ ה׳ ואף ו^י״ל דהרת י ׳ ל״ז מ י האונות עשס״ח לקמן ס נ  (קסה) מ

 בידי



 יורה דעה סעיף לה הלכות טריפות קמה נאיי־נילה
־ ״ י ן ^ ׳ ״ ה (קסז) על גבה שהיא לעומת הצלעות (ftp) ה״ז י ת ת am ת ד ר  <8היא לעומת הלב (קסי) ט

< ד י ה ת  (סםט) טריפה (קע) והוא ש
 באר היטב
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 דרבי תשובה
 אתר מז ודאי לא מהר מישן וק כל כה״נ פיי״ש ופי׳ במקיס נחילד״ס שס
מ כשלא יממ אחה מא מהרת  שמפקכק נדנד האידירס מ״ל שכ׳ להקל נ
 וכ׳ מאין לסמוך להקל אלא נהפ״ג דקא פיייע ופי׳ נשו״ח סוסי״ר תגייגא
ק י״א  סי׳ י״ח מה שהאריך נלבד הפרמ״נ והלנ״ש סה ופי׳ בדפת חודה י
ק קל״נ) ועי׳  ונמנח״י בקרא נתרתי לריעותא את כיז גחה (ויל סי' irt י

 בסיס ספר ימשפ חיו״ד סי׳ כיה
 ודע דנל זה מא כיוצא ממנה סירכא שלכ״ס אכל כשיוצא ממנה סירכא
 כסדרן נדי נשו״ה ספר ימשמ שס שכ׳ דפמס הדנר שיש להקל עיי״ש
ק קכ״ס דאס נמצא  וכ״כ נפרה״נ לקמן מ׳ ל״ס סעי׳ ק״ה וריס סס י
 נדאה מצד א׳ ד׳ או ה׳ אוסח ויפ מדכא מחיהוך פל זו לחיתוך של י יפ

 להעיר דאין זה ח־ל־־י״ע עיי״פ
 וגם זאת לדעה שכל זה כשי״תרה מא נחלה כסד״א אבל אס מח פמהה
ק קיג שכ׳ לאם יצא מרכא שלכ״ס מיתרת  מנמד״א עיין נלביש x י
 קסן פחומ רכסד״א ממי מימומ״ש ועיי״ש מיד נסיק קי״א פממף דאפי' יש
 נו כסד״א הקטן אין להתמיר עיי״ש ומי׳ נמק״מ בהרלרייפ חות יחר סק״ד
 בכהנדאין ליקל נזה אלת נהנ״מ מקא אס לא פהוא פייה אף מכסו״א הקםן
 אז יפ להקל אף פלא בהימ עיי״ס ועי׳ נמניי נחרסי לדפוהא בביאריס

ק י״ג  אח ו' י
 ואם יפ יתרת ביד ויפ בה עוד דעותא סמתרח הזו מחלפה צורחס מס
 צורת אנא פכנגדה עי׳ בדבדט לעיל(ס״ק לי) מ׳יס ב.ה ועיי בסי דעת
 מרה בהיצד״ע פבמף מ׳ זה מ״פ מדרס אלי (קסו) מת־ת וכפמא
 בימין צדטן לדקדק אס אן עי״ז סיסי מיןס מרדא אננ בליה אף כפמא
* ייייץ (קםז) על נבה י • 8  בדרי מריסה וכמש״ל(ס׳ק מ׳) מהסמ״ח 0
 שהיא לעוטת הצלעות עכאהיס מ״ש מהט״ו אף כשמתרת עידוד בין הערוגה
 לערוגה ועי׳ בבל״י ס״ק כ״ב וביו וזר זהב ס״ק ייג ולב״ש ס״ק י״ז ופרה״ב
 סעי׳ ל״ס וראיס ס״ק נ״ג דר״ל דאף כשמהרס טא בעומק שח ערונה
 למחנה במקוס פאן הצלעוח מגיעות לפס סריכה מס זס סח בכלל יתרה
ג בממח הטור אה ג׳ ובפלחן גטה ס״ק י״ב ובס׳  עבה סיי״פ ונד׳ במי
 צ״צ הTפ בביארו לפ׳יע ס׳ זה ס״ק ייד (קסת) ויו טריפה סשס״ד
ק ק ה׳ ובס׳ ליו במ״ז ס״ק כ׳ ובשפ f ס״ק כיס ועי׳ בדבריס (בסי ליו י  י
 פפ״ו) ופי' בפרח״ב לקמן ס׳ ל ״ו סעי׳ קע״ג ורא״ס ס״ק יכ״ג x׳ אס נמצא
 יתרת כדד דאנית א מקייא והיא נמלה כסד״א וצנוקה סלה א חנה יש
ק  להפריף דטץ ונתקלקלה טרפ טחה וטריפה טיי״פ אבל בלביפ כאן מי
ק קי״ט כ׳ דהיכא ספ יתרה בדד רפ באי מהם סטי עדפיהת  קט״ו עד י
 עד פרכר פזו היא היתירה עו[ מצד קפ,ותה א מצד פאן לה עלפון ואהה
 סתרת צמקה בזה יפ להכפיר ואך כפאט רכר אזה טא סהרה וצמקה א׳
 א יש לאסור דדילמא צמקה האנא העיקרית ומ״מ טכא סש עוו צו להמר

ז טא ביתרת בדרי י  המקיל נס בכשאט רכר אזה סתרת לא הפסד ו
 וביתרת מקמא מא כך אס לא יצטמק סלה רק מקצתה כשר לדידן דמכשירין
 יהמ״ק אך בצמקה טלה א חבה פריפה בכ if אך אס מהמ״ק אן לד סיכון
 א שהיא קפנה מאד א אף כשצמקה טלה א חבה יש להקל בהימ סי״ש
 וטי' במנחה יוסף בהרלד״ס אח צ׳ סמי' ה' ימני׳ ו׳ שמצדד להחמיר בכל זה
 מסה הרא״פ ומפקפק בכל מיש הלביש להקל בדרס אלו סי״ש בארך יסי׳
 בד״ק בתרלרי״ס את י' שכ׳ דתרת מדי שמא פסח מכסדיא הקטן אף בפרס
 שצמקה לכ״ע אט מרלד״מ וכשר ומיייש במיףיז את צ' בממ יפי׳ מזה נסית
)• (קסט) טריפה ו ק קי  טוסויו מרינא בקי׳יא מ׳ י״ב באדמת (ויל י

 עויק מיש בבלימה שבסס* אנא מהסד שבולט יוחל• מהוגיצ שבכל הריאה
 אף שמחויק כמויא עמל ומצוו להקל ולא רוזן טהרת טון שאץ אצלו סמך
 כעין סמך סש בכל יתרת דיל לק גיוולה שנמשכה מסס בארכה א ברחבה
ק י״ת ותביש  סי״ש • (קע) והתו שתהיה כעלה על הדס מסיח י
 סק״ס שכ׳ דטון סש סלוגתא בשימור מויא לק יש לילן מ״מ לסמרא ולפרן
 יהי יפ להחמיר ואף הפאן יארכה וברחבה רק באדן וכרזחנ צמרן אגודל

 בינור יש לאמר גץ נגסה״ וגץ בדקה מיייש וכ״כ בסריג סעי׳ זי וסעי׳

 כורי כפר מ״מ עכ״פ דמתא טי ואס נמצא טמא טל מהרה בדרי סדפה
 מפיס הרלדיע סי״פ ומפמע וה״ה פאר סתפ דעותא פנמצא עליו מי הרלד״מ
 ועי׳ מיו ס׳ ל״ז סקיב בהרלד״ס ושס אה ו׳ שמxס לוכריו ע״יש וכיכ
 שס באה ס׳ ע״״ש אן בלב״ש טף ס׳ זה ס״ק צ״ב וציג העלה ולא מי
 דעוהא כלל ואט מצפי־ף אפי׳ לדעוחא נמלה זולת אס יוצא ממנה סרכא
 שלכ״ס ואסר משוס ולא מהר בה מימומ״ש ע״״ש ונד׳ בעחגוס הבושם אח
 ה׳ שהסטס נ״כ להלביש להקל אך לא מטעמי׳ סי״ש ונר׳ בהשו׳ סמי ימפע
 ס׳ כ״ה פהענה נ״כ כדברי הלב״פ מיל נדי״פ בארך אך נרא״פ בדר חרלד״ע
 ס״ק נ״ה וב׳ק מ״ב ובפרה״ב פס סעי׳ מ״ס ובס״ח פנרא״ס ס׳ ח׳ ובדרך
 יטיס ככללי הרלד״ע פלו אה ו׳ כ׳ דהוי סתס דעותא ומצסרף מס כל סהס
 ריעוהא אזרת לתרלד״ע נד״פ באריטת ו1י׳ בעצי לטנה בהרלד״ע אח ע״א
 פהעהיק דברי הרא״ס מ״ל ויפיייס רבד הלב״פ עיי״פ ונד׳ באצרוה סלמה
 ניזנסרס הרעוהות בכח סר סק״ד שסלסל בדברי הלב״ש והראיפ הלל והפלה
 ג״כ לדעיקר להחמיר להוי סהס דעוחא עיייש״ועי׳ במארס נדרר בדני
ק ג׳ שכ׳  ירלרי״ס סיק ס ׳ז ובמנהז״ב בתרליי״ס את ו׳ סט׳ ס״ג ובעשרון י
 להכריע דעכ׳יס דעותא כ״ל טי ומצטרף לכל דעוהא נחלה מ״כ חס נמצא
 עליה טעא א מראי כשרה ס״מ אסר אבל גמע דעותא אנה מצסרפה
 נד״ש ועי׳ בהו־ה זבת מ׳ ס״ב סעי׳ נ׳ ומד׳ ו׳ שהכריע רלעק דעותא
 מיקב לא יד רק דעוהא כ׳ ד ולעק דעוהא רחמי טי סחס דעוהא נד״ש
 יפי׳ נמקימ בדיר הרלד״פ אח הר ס״ק א' שכ׳ רמפה הדחק והס״מ יש
ש  לסמוך על הלנ״ש והס׳ יסשפ מיל להקל סייש ונר׳ נס׳ רפה מרה ס״ק י׳ י
ו ונסף ס׳ קס״ה ונס׳ יח) ונר׳ י  בזה בארך(ועי׳ בס׳ וברי מסף ס׳ ק
 בו״ק בדר חרלרי״פ סס וברק rf סס סקיב פכ׳ וכל פלוגחח אחרורס בזה א
 סי ית־ס בזד סהס דעותא טא רק כשאן לו פ״א כפא״צ פס האנא אבל
 כשיש צו סרכ א׳ כעא״צ סס האנא לכ״ע צא מי דעוחא כלל אך אס נמצא
 עלי׳ סרכא שלכ״ס ציע אס להחיר אף בכה״ג ע- מיסויש ע״״ס ועי׳
 בט״מ סאל ומשיב הרינא חלק ב׳ ס׳ פיו שכהב ונחלק גליי יאנא פא,א
 א׳ נחלקה ביחבה לxס יצא ממנה סרכא שלא כסדק אפי׳ ממק הקטן לא
 טי תרלד״מ ומהר מיעומ״ש סי״ש וסי' בס׳ ברכת משה בקונטרס יפה לבדקה

 שמר השלישי נסב ז׳ את ג׳ בארך
 וכתב בשפ״ד סק״ה וביו לקמן ס׳ ל״ז בהרלדיע שביק ב׳ אה י׳ ובפרת״ב
 במ־צד״פ סכר׳ נ״ה וראיפ ס״ק ס׳ וכל מה רמיזמריק לאסיר כשיש
 טיכא א שאד דעוהא על יהרה בדרי מקא כשידוע בביחר שזה פעומו עלמ
 ידעוהא טא מהרה עץ פנפר״ה בתואר מתכרוהיה וכיוצא רא אט ידוע
 עץ סש ד׳ בימץ וטלס סיס שיא ליטר סזה טא מהרה אן ליטדף כ״א
נ י  כסש ג׳ טעיח טל ג׳ אטה יד׳ הסמוכה לאמא אן עלי׳ טעא דא מ
 טדפה א יהרה טא סנחה מרדא מיןמה דצריך סהא סרדא בין האמא
 להארו״ע וכאן מחרה מפסק ואס לא יהרהסא א״כ יש יהרה במתן ג׳ אטה
ק י  יאיכא חרס לריעוחא באהן ג׳ אטה ע״״פ ונר׳ בלב״ש שס ובבימח מ
 צ״ד ואלך שהניא דנד הסריג בזה וכ׳ דלס מיש לנדל דהרח אט דעוהא
 כלל ואט מצטרף לריעוהא דטעא א״נ אן נ״מ נכל זה מ״מ אכא נ״מ צערן
 טרכא שלכ״ס אך טץ דקיי״צ דספק הרלר״ס כשר לק אץ להחלייר נסרכא
 שלא כסדרן על יהרה בדרי כ״א מקא כשידסט מידור ששני האטה הסרוטה
 לכוד שלכ״ס הס מתריס ודא דהיימ שחמק נחלק ובאק שאגיד סכא ספ
 למשל ו׳ אנות וטלס סיס ואן שוס שיטי לנדסותא בא׳ מהס א אן טריפה
 אא״כ יש ג׳ סרטתשלכ״ס דהייט סאנא ראשונה לשרה ושרה לשלישית ושלימת
 *•ניסית אגל בסרכא חדאאב׳כשרדלאמירקספקישמא המדכא סא

 מהאנא העיקרית וכן אף כשיש ב׳ סרטת מון שנסרס ב׳ הדאסרס
 אזמרס ג״כ אן לאסר דיל דהשרה סס השלישית נמליץ וסרסת הללו באס
 מהאטת שבקצוות וק כל טוצא מה ואס יש בא׳ מהס סמי לגרעוהא עק
ס מיסך אס׳ בג׳ סרטה י  שאן לה סממן א ס׳ דקפטת א מהר בהפ״מ פ
 אף כשאי מהס דבוקה ליתרת זי ד״ל שהתחלת הסירכא סא מאנא סעיקרית
 ומנקה לסהרה ומספק אן לאסד הרלרי״נג אבל אס סהרה י סמכה לממס



ר הגויה יורה דעה סלף לה ג חלמת טריפות  מ
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 סי״״ן cc3 הי0נץ
 כשרה

ה ב ש  ת
 ממיס ושאין לזוז סלשיפור שפרס הראשונים מזעיר מלא פיייפ (מיי נסית
׳ ל״ז ילי׳יו יבשי״ת שבראש אפרים סי נףז יין ס״ש ב קמא חצק אייז ס  י
ס שיטי בהססמ־יס מנה שהוא מיץבל צט מהראפירס  בפין מל שאנו מאן מ
ה סי' ייא באמצע החשובה ובסי ועת  מיייפ) יעי׳ בשוית זעת המת במי
 סרה ס׳ק כיד . (קעה) אחד שנפחוה פשית סעי׳ ייו של מסרה
 מגבה שהיא קנונה מכשיעיר סלא צרין לנפיה יאס לא נפחה סדסס דדלמא
 א סי נפחה לה הוי כמלא סייש יעי׳ מנהיג בהגהיח ב״י את ס״ח שכהנ
 ואס נמצא יתוח מגבה ולא ססשמץ לסמך א שאיא לנסחה ולראת אס היא
ק י״ר ק גטה י ל  סזד״א מרה יאמקי חסיהא לא מחזקק פיייע ימה מ
ג 0ה לדינא מיי״ש י מ ' כיא העתיקי דבח ה  מסיש ב׳ ובסיב לישראל ס
 יפי׳ בעדן מולחן אח ח׳ ובס׳ חורח זנח הכטורי (להרכ מהרמייז ז?)
ג נ׳ מנדברי השילח מטאד ׳ ס׳ פיק י׳יא אן בשפיר ליק ל  ערן יויד ס
 דאף ffbo לנסחה מחמס האסיס א ש-חתכה א נאבדה אסר ודלא כהכניג
 ש־־היר בזה p• כ׳ מ״מ אס לסי ראה עיט הפורה שאן בסהר כפדיא אף
ס אש נאבד קדס מסיחה י ה יש לעק אם לא נסר כהפימ פ ז 5 פ 5 י ש * * 
 פ״״פ ופי' נרא״פ ס״ק ס״ח ובפרה״ב מני' נ״נ שמנל״s לדנא דאס מתה
 קטנה טוהר עו שקרינ הדנר קצת פאן־ לאחר מטחי: לא יהי׳ נה כסד״א
 לא פיחקיק אמר ופכפיח אהה אפיי שלא נהכ״מ עייי״ש ועיי נמק״מ לקמן
 ס׳ ליי ס״ק כיו פכי והא ווא וכל £פמה כריך שאר ריאה ולא היי
 כסד״א אף שאילו שמה הרכה מ' כסד״א לא אשריק ימיי״פ מס שפקפק
ק קמ׳׳ז וס״ק קס״ח) (קעו) שנפחוד. ולערן אס  נזה (ועיי מזי: להלן י
 נמצא יהרה מנבה כסה מסי״א יצמקס מקצהה ואן נה כעח כשיעור סד״א
' ג' ימטאר סדנייהס  פי׳ בריס ס״ק ס״ח ונזבתי רצון במוספין חש ס
 ואס רכר לטץ ox קווס שצסקה לא טהי; בטד״א אפפר להקל מיי? ונרי
 ביוסף ופת (״מאן מלבוב ז״כ) נסי זה שמשאל ביתרת מגבה פסח מכטו״א
 וצמקה מקצתה ויטייף עיי״ש יעי׳ מזה בס״ת ממ״י הכק תניינא חמ״ו ס׳
' יינ ס rf מנה הזנח ס  יי׳א ובמנח״י נתרלרייע את צ' נלק״י ס״ק ס״ו ומיי נ
' ט כנה־״א משוס  את י' פמצדד לאסר בזי; אני' רכר סקודס סצמקה לא מ
 הרליי״ע יכהנ דאכי' להפיסקיס דפ״ל דצמקה במקצת לא מי דעיהא מ״מ
 לענץ חעוהא זו דקרה רגבה י״ל דצירוק נמקצת מצטרף לר^י״ע ובסרט טון
 ספ כמה דעות מתרה מגבה כמת רנסד׳יא מי ריעותא נמלה וצמקה מקצתה
 מי עכ״ם ריעוהא ניד ומצטרפים פרהס להרלר״ע עי״ע (ועי' מזה נסי ייח,-
' ט״ז באמצמ ההסבה) ועיי בדבריט לעיל(ס״ק קי־ו) (מעז) אבל  ימיה ס
ה שכ' וייסתנרא דניהרת מינה פיש  אם היא פחותה ני' נננ״ש ס״ק ל
 סכק אס מא כטד״א סף פמדע ספ ט כצפורן אגודל רק שלא נודע אס יש ט
 פרק אמצעי של אודל אס ענרו מלי' ינ״ת ש להתיר הנהמה פיי״ם ומה
' י״ס בהעי ש סק״ג השיג על הלנ״ש ביה וכי דלא מהר בזה ינ״ח  בס״ז ס
 פיי״ש אך במנת״י נניאריס ענף ג׳ ס״ק מ״ג •הפיג על וכרו וכתב דהעיקי
' י״א וי״נ  נהלב״ש בזה עיי״פ ועי׳ נשו״ת ועת מבת נמהמרא ר״יינא ס
 ירש ט״ו הלנ״ש בזה ובמ״ש בזה לדנא עיי״ש נאריסה (ועיי נחה בדברינו
ה עיי מק״מ פק״מ שנסהכי־  למיל ס״ק קע״ג) (קעת) אם היא מזיתו•• מ
 דהרת שיש כאמצעי סוק שאס נחבט כפחד לא נשאר נטד״א ימו אס רה י
 זה הסוק וכ׳ ומסתימת הפוסקים רשמט דלא מהר הסרק נזה ועיי״ש
ה מפצל לנ׳ כצוליס ייש בשרהס כסד״א יננל פיצול ע  עיר שנסתפק אם ט
ע אן ט שיעיר ייפ להס שורש א׳ נעא״צ אס טמא דע״י פש להס פירש י  ב
 ס׳ כעא״צ מי המציל נסיק כמלמא ומצשרס א דלמא דהכא לא מהר השורש
 ואף ונגינה הפורש .׳טי יפ ט כסד״א כלי הפירוד מ״מ ש לומר טון דיונו
 מא נכרו הרי מא כאט מלו נפרד והרי! כצ״ע (ל פס עוד חה פשיט
 ובאין להם פיי־פ א' כפר אס׳ אס ע״י מסחה מתקרבים מ׳לקיס זה נזר

 נ; פמא נסת יופד״א אן לתוש לתימן הצלעות ודלא כהמחמידס בזה עיי׳ש
 וע" ביורי. יקיתיאל סק/ ובמק״מ ס״ק ל״ז ונרנהז״ב כלל ב׳ בגשרון פקיא
 מזה (קפ) פחותה םזה עמ׳יז ס״ק י״א פכי דאם נמצא יהיה מגבה וטמא
 *לי׳ ובק הכי' סי כטו״א דהייט ביטעא משלמת השיעור טדפה אמפ' שיפ

י כ ר  ד
ן כל ספד שרב p ועיי ו״ק מ ק ל פייס ואזדהס פ י ק ל ו ס י י י  rt ו
ק סליגהא ושימי סלא דיל וסי ספק חסיון  ס״ק ה׳ נכי ואן לעסת מממז
י נקרא י ם עיי״ס ימי מזה נמנ י  ידעה עיי״ש אך נלביש מן״נ מצדמ ל
׳ זי ובסיס יפה מנת בסמזרא סרינא סי י״א י״ב נאדכוס (יעיל ס״ק  ס
ס מרה) (קעא) שתהיה ע ק ס״ז מיש pro זס עוברי ס  קמ״ד ולהלן י
ס השריד שכ' לערן חפר שצדן שיטי ף ל  כעלה של הדם סלק סיף! ס
א ולא כהריפ שקיי למבואר מדבריו  בעובי׳ כספיר חחנ אצבע מיייש מ
ו שאס מחליפ לדנא ק י ק ספור להאנא במוטי׳ ניייע ועיי סק״מ י  ונא ר
׳ פ f את ה' של שהסכרא  כמ יהריז נציע עיי׳ע יעי׳ גשי״מ דעת הזבח ס
 טסנת בפססומ גמד דימית שגבה המונח מל הריאה כל סש בארסה ספד״א
י סלא סי׳שס מייש ואמתי גס הריק לאקאזר ואת מ  אף שאין כמסי ס
ק סומן וליעא בעובי׳ ל  רק לסרן חסר אבל לממוא לסרן ימ׳ס גס ה
ק שאת״ז ולער, י . יק למגין «tf גמק״ע שס ב נ י  כרוחב אלנפ סויסה ו
פ כארכה יכעוט* צ״ע לסמלו י  חסר מהו אף אש אן ברחבה שיסיר אש ש ע
 ד״ל דלמסרא צויכין ליש בד״ק ובעינן שיהא גס ברחבה כסעור כנ״ל וני'
ק שאח״ז שנםססק בזה ואס נגוייט דבטיבי' אן צריך שמיר מס י  בסיףס ב
י וכי ג סלא א מ י י ינעונ•׳ ש בה שיסור ח  ימי אפ אן בחזבס בסמ
ג ממנוח י ה  ומסתבר דסנ• והא הסמור דנולא לאנא לממ הפוסקים מדן י
א אן מלוק בץ אס עופו טתרת ליומי שאר rvb מי לא ו  כטו״א שס מ
ו איי. ה׳ * הרם ני׳ נס״ת דעה הזנח סי י  פיייס (קעב) כעלה ז
ש א׳  ש שאל אך לממד הסעוי סלא מהרס א באנא שנספצלה יש נה מ
 אס למדו מגנה של ייאה א מקמח יל שם דלענין יהמיג א מקמא ש להחמיר
 כל שעכ״פ מצר א ש ממקום צמיחס מהריאה עו ראשו נסעול טו״א תך
 שמצד הכי ליכא מר־״א טדסה אן לפנץ ימיה כדרי וק באנה »&פצלה ויכ
 נה שיא כעא״צ סה ש נממד השיעור מעיקר החיתוטס כיש במארה עיים
ש ולכענ״ו אן דבריו,ראן בזה י ג ע י מ ס ה ק ס׳ מ  שוש כ׳ ענף א י
 דאץ רנד הכנה״נ מ״ל מספייןס לסשוס נס לעניי יתרת דכפו פכהנמ למיל
 (ס״ק ק״ע) פהאזרירס לצריטס לילך נערן סעור פריא מ״מ נייסרא מסתנר
 גס נלד ולערן שיה צריך להחסיר לאלן נימ! שלא לשער מעיקר הסמטם
 כמן שמבהץ נרתית נמלה מהר וצריכין מיש פמא סבסן מא המולת האנא
 וסי שיעור הרמי דש לממדמקא מגבה וצייע: (קעג) של הדס מי׳ פכת
ו שכ' דאף פיפ ט יותר מס־״א אן זה דעוחא גמלה מתר מאילו  אזס ס׳ק י
פ כפרק אמצעי א י ' כסד״א מצומצם עיי׳ס אך יxה זה מקא שיש ט ט  ס
 אף שמא גמל יוהד מזה לא מפלה ולא מוריד אגל אס אן ט רק שיפוי
 צפורן את׳ל אף דאסדק ביהיי״ג אף בכסעור זה מ״מ הא ודא וכשיש ט
 כפרק ארצמי מא חמור מתר ״הא ל נלביש סק״ב דהרה שהוא תן כצסק
ת ש לצרפו לס״ס ובתא גס ביתור. לא סי שימור אצא שיש ט כפרק ו  א
 אמצעי מ״״ש אינם בד ק סק״ה יס״ק כ״ד וסק׳# נראה ואט מצטרף זה לסייס
׳ נסי הורה  ועיי״ש נמק״מ ס״ק ע׳ ולע (יפיל ם״ק קע״ז) (קעד) הרם ס
׳ י״ט נהעיס סק״ד שהניא לב המודם נערן ספור עו״א נהמח ימן  זנח ס
 ט נמצא בגלילות אלו סין סוסס שהעלים כלים אנס אפי׳ שלש לכוק ולאמי
ס אלו לק כ' ושיעור ס א במדטתייכ יק מ  שהמבחן ושאר הסחנריס לא ר
 כסד״א סא שיפר צמרן א בסרק אמצעי ואלו דחו מין הדס זה לח ט׳
 דקילין CO לק ש לנו להחמיר בזה וחץ לט לההיר ניתרה מגנה אכ" נמפמ
' קצ״א מה שהשינ מליו בזה בטיב סעס  יייש אמנם •מיץ to זבד יוסף ס
ק לפער ע׳׳ס יהדסס השטתים כלי  וסעלה בראיפ ומיחס שבפיכ לא ר
 בפדיטמט רק בססיםיס שיי' פטת נזפרהס ונמקומומהס טיי״ש וכל מי
מ סס דברים נסרס וחלילה לסחור דבר פנהחמה יסתיקן ומקונ נ  שססן מ
 פסי כל גמלי הססקש ושיפור שד״א מא כצפוק אגודל או כפרה אמנ״
f יsב ארסי בכיאר דכרי התכיע פכי ק לי פ בס א י  [ועיי בריס 0ק״־־ ב
 ילא טחן צמר בהסדסיס שלט טין דאכא במה נדרס ידטס רק דרה! לשטר
 כההוסם שסי לליל שהמלים שלד הס שיעור זה עיי״ש] ועי׳ בס׳ ר;אד׳

פ אצו סדשה מיש כעין המסיס שבמדבר  שראצ סל מפריק מ^ן י
 סהסלש שלהם קסרס פאנם מסורס לס סיך מולא פכהט הססריס ליי״ין
' כ״ו שירחיב י נייר הרלד״ס ס י  דאה מיי״ש סב ראיתי בקרא שבס׳ מנ
ק ברשק אמר לו שאין ובד ההויז ל ן * א ל ox מ מ י  גיכ הדבור נ

 ימס



 יורה דעה סק־ לה נ הלכות טריפות המו
: «ס (Mp) דש (Jfip) סמירץ ;קפד) נפטר ננ •תמו שסינה נדד לאי (*דד ופרוט ומזיק ומהר••!) (קפה) וק סמץ גפקצח ה י ע  <KBp) ב
 מדמיין ;קפו) נאסר ייורת אז׳ פקמא ואץ מח5קץ ק מקפא ק מנה (קפז) אצא *» מא ממלח מד• לאני (nip) וכשספחץ אמם

 תשובה
 הבושם שס יניז זזלןא אם אין ט רק דסוסא דתי לנד אנל אס יש שס
 בריאה יממיק כצמר! *ודל ונס נמצא שס שהורדא שלה טא קסנה סםדנילוש
 ואינה גדלה p שיסור צמרן אגודל אז כמסמות סאסדן יסיק יס לספייף
 הבהמה ממ״נ ואס איס חשוב שיסור אנא לגט יחרח א״כ גס לסרן מרדא
 לא מי שיסור ומ״ל חסרה מרוא עיי״ש ופי' במיז לקמן ט' בחרלד״פ
ס ממורא שיוצא ממנה סיח י״ל  שבמיז מן״ב אח י״ג של דהמיק מו
 ולינג לא מי תרלד׳יע אפי׳ לאסריס יסמיק מיייש ומי׳ בסרמ״ב גחרלרי״ננ
 ספי׳ גרס וראיס כףק נ׳׳ה שהשיג מל הסרמ״ג נזה ומגלה לדנא ולהמיר
ס דסוהא מי ופצפרף י  דיל דחמיק פריסה או שהוא פמה מכנוד״א פ
 לריסוחא אחרה לחרליס מיייש ופי׳ באצרוח סלסה מןגסרס הריפוחוח סעי׳
ק י״ב ובמנהז״ב בחרלרי״מ אח י׳ נקומן מר׳ י יעשרק  כ׳ ובבסר מר י
ב ונסיק  סקימ־ (קפג) םחסירין לאסד כל יחרת מי׳ נלביש מגי׳ י
 ליס סכ׳ דהרה מגבה מרפה אפי׳ מאן לה סממן סיייס ומי׳ במארת סירס
ס סכ׳ בזה  שס מן״ה ובמנהזיב בעשרץ כלל ב׳ מףא וסי׳ במק״לי ס״ק י
 דביתרת מגבה אשי׳ רכר שזי טא מסרס שאן לה סממן אס״ה אמר ועיי״ש
ק קצ״ת). (קפד) לאסור כל יתרת  מיש מד על דברי הלביש בזה (וע״ל י
 וט׳ פי׳ בערוגות הטשס אס ה׳ שנסתפק מה לרעש האסרין ביתיק
 שסססס מא ממס דכל יתר מסול מה יהי׳ אם יש מד ימית בדד מסף
ק אם יש להכשיר מס מסכרא ולומר ואף אס רמא דהוי כנפול י ת  סל מ
 אנא א׳ אכס ©אד מרן הארת כשלימות טון מיתרת משלים והסלה ראן
 לממון מל זה למןל ימיי״ש בסעמו ופי׳ נלביש שיק יןיג ופי׳ בש׳ ערוגות
 הטסס שס סיש עיו הלביש מה: (קפה) p ניתק בסקצת םקוםות מי׳
 בבית שכ׳ דבברישק דלימא מהנץ למזמיר ביממיק וסי' גליי שיק כיב וסי׳
ק יימ(שמא שו״ב מנת בבריסק) שהתסלא מל שנשתנה  סניי פנף ג׳ נלק״י י
 סם עתה המנהג הקרוס ט פעה מסיח שס יחמ״ק כמו בימ במדיסתיע
ת ממנע הקרוס מא טון שהעיר נסחושה  ומצדד דיל יהספס :מיס מ
 וענתה מחדש עיייש (וכיוצא בזה ראחי גם שלחן גבוה לקמן מ׳ ליש מף
ג מס מנהגי הריאה ששאלוניקי נשתנה מזמן י מ  שיק מיג שכ׳ בשס ה
 לזמן יפיי׳ע מוו מף נמוש ניא) (קפו) לאסור יתרת וס׳ מי׳ בבית
 אניהס בלגיב אס ב׳ שעמו בזה מל מיש הרמ״א יש מתמירים לאמר כל
 יתרת וט׳ וכן מעץ לאמר יתרת אסי׳ מקמא וט׳ שהוא כסל לסו! ומה גם
 מבת אפי׳ פקעא של הרסיא אן לו פי׳ דהרמ״א מתחלה נסי אמר וי״א
 לאמר כל יתרה שאס! בדרי דאנא וקא על מיש המחבר למומת הלב מותרת
ז כ׳ מ־יא דס מחמירים בזה ססמע להדא דמסל אפי׳ מקמא ודחק י  ו
 פצסז למץ וכחנ דהריא ממף חיטה אלו למרוח דהיש מחמירין אמץ
 במגנה אפי׳ במזח פכסד״א פיייש אבל לסעניד אן זה כדאי ואן מ רסן
 לידרש מימרא להמציא p חופ פלא נמצא בסס פוסק ואן זה ודן התג״א
 לרעו p מש בחשד ממר וכל ט האי מיל לאשמפיק להויא כדוס נקדש
 וטוא אף לטש מחמירים סאסרץ יתיק אן אסרץ אף במגנה רק אס
 מא כפלא ואפ מא בססמ מכשיעור זה אף לדוס ממר פמו מקמא וסמי
ק לה פיייפ אלס ס וריס י  סל בסרת״ב בדיר חרלד״׳ע מר׳ י
 בעיקר הוקחקיס שלו בלשון הרס״א ס׳ במנהז״ב נעשרון & א שיק
mat ז׳ בטאי• דברי הריא בזה בסונ סעס (כעז) אלא אם היא 
 בדדי וט׳. משיח סעי׳ יינ שכתב ואף והנועץ לאמי• יסמיק ואסרין
מ שמא ממיס כאלו מומרת מגבה מיס אף לדיהו מלוק יש בץ מקמא  בי
 למננה מה ואס אנס ממיס מסמא רק ביד ואנא ואחר שגססה
 היא מתעקם ומסה לקמא מכשירין אפי במקומות שאסרין יסמיק אנל שפסה
ק מיס ונלביש  לגבה אסרץ פיי״ש ומי׳ מזס גסרת״ב סעי׳ לילו וריס י
ז ומי׳ ק י ק כ״א וכ/ ובנמיי בקיא מ׳ ז׳ ובסגיס ענף ג׳ נלנך י  י
ק ניב שכ׳ מלש בריא לאמי• יתרת שנוםס לננס מא אליבא ס י י  ר
 דלפ מס להמתידן יסמיק מץ p שמא מסה לגבה אסר סיייש.
ש אם נמצא יתרת צדן ק י״ס י  (קפח) ינשנו׳פחין אחה פנאה״ם י
ק ייח סל ואס נמצא יתרת סושרשת בורי  לנסחה יפשית מרי ייו ותביע י
 ואנא ומשופעי! לקפא ולגנה עו שאין ממג מדיחה לסכן צוין לגשמה ולראת
 לאן מא מסס לאחי ממחה ואס לא נסטה אן להמדי כלל ואן ודך האנא
ק ׳ מ״נ ורא׳ע י  להתפקס ואן למס לזה ק המזס סיי״ש ולי׳ בסרינ מי

 לז

 ודכי
 יזפ שר מקיף פיייפ וסי׳ מזה נפיץ הסלחן אס ס׳ ושלחן גטה שיק י״ו
ז X' ומכא והטמא מפלמח לשיסיר ׳ לא וריס שיק י נ מי י  ופי׳ במי
 סד״א אסר בץ אם ס׳ הגומא באמצע סתום ונראה מסבר למנר א שמא
ח אם יש שס מס שר מקיף א לא ואן הפרש p אם  שיפולי סתרת י
 מא מלאה לממ א מיס זטס נכימ אסר פיי׳יש יפי׳ במארת מרש שורש
ש מה מר׳ נלביש ו יסי׳ בזבחי רצון נו׳ ג׳ גסוספין סן״ג י י  נ׳ פנף ב׳ ס
 סעי׳ י״א יבביאיז סק״כ שכתב ראפ רכר שסשע>רסא הטמא תספפס מכסלא
ה מיי״ש ופי׳ בס׳  אס גס פתה סא סיזתה סכפרק אמצעי של אגולל מי
 ציצ החוש בסמן דרס שכסף ס׳ זה שק״ד יגיןיא שס מףא שסכריפ דגמיןס
ש א י ק י  השימ יש למזון על הלביש בזה עיי יש וסי׳ בשי יעיז מיה י
ק קני*  נערן זה. ועי׳ בריס שס וכלב״ש בדר תיציי״מ שבמף ס׳ זה י
 של מל זה מא מקא סכא ואן בזה סשיס תרלריימ אבל סכא שהנועא מא
 מלאה מוגלא ערפה אפיי שאן הבועא משלמת לפלא סשוס וסי תרלד״ע
ק את ה׳ ובסנהז׳יב כלל ב׳ בפשרץ סקע ובמס רצון י  עיייש ופי׳ מ
 בתמידס ס׳ ג׳ סק״ב X' וסכא ולא סין תרלרי״ע עץ טמא בסים זכים
 א יש סלוק דאס רכר שכאשר נרפא הטמא ס׳ נשאר בסר הריאה שיעור
 טד״א פריסה ודא היא אבל אם רכר שכאשר יס׳ נרפא הטעא לא ישאר
 כפלא אם נץ הכנ כאשר מא מכשמ כמק אמצעי של אגודל פריפה ואם
 סא פכשיי קטן משיעור זה המקיל נהסימ לא הפסיד עיייש ופי׳ כמנחי
 בתרלרי״ס אמ י׳ בליךי«ךח שמיס בצ״ע לדנא מה פיייש יס׳ מה במנהז״ב

ק שאיז) י  כלל ב׳ גפשרון סק״א (ובס׳ מח.ה ימוא ס׳ סיז יעי׳ בובריני ב
te ק קכ״א ובעצי לטנה בחרלי־י״מ ק י״א ולביש י  (קפא) כשרה ממיז י
ב ופיה דתרת סננה שמא פסת מכסיא אף שמכשירין אגל עכ״פ  את י
 דעותא מי מיי״ש ופי׳ נלגמת איש כלל ס׳ סעי׳ ת׳ שמית בצ״פ א מי דעיתא
 עיי״ש (ועי׳ בבית אנרהס נלטס תניאה ס״ק י״ס) ופי׳ בסריג בדיר
 תרליי״ננ מי׳ מ״פ וריס ס״ק לה של ובמקשה שנעו סמר טסמ״ק אס׳
 שיש ט כפלא אי ניחמ״ק שאן ט כמלא לא סי סס דמוסא אבל נמגןס
 שנעו אסר ביתמ״ק שהיא גמלה כשיא אזי יש להחמיר ביחיק ואף שהיא
 סטתה מפלא מי מלס ריעותא ומכיש אם נמצא יתרת מגבה שמתה מספרא
ח בארן ומי׳ מנהז״ב ׳ י  והיי דפותא עיי״ס ופי׳ מזה נס׳ וברי מסף ס
 נדר חרלרי״ננ אס ו׳ שעי׳ סיב שססק ובכל מקים סקרי דסותא סתמא עיי״ש
 איל במורה לזבחים בדני תרלדיע ס׳ אז סרק א סעי׳ ב׳ ונמספח הלכה
 x סק״ג כ׳ דבנ״ס מי דעוחא נמלה עיי״ש. ועיי ff סור נםרמינ במי׳
f דסרכא דמקה מוצאת מענת לא מועיל מיסייש i ק  פאיז וכריס י
 אכל סרכא תלוי׳ מוצא נדמה יש להקל מעברה עיי נרסומיש סיייס ופי׳
א בהיס מקא מיי״ש ומי׳ ת אן להן! בזה י  במנהו״ב שס של דאף י
ק י״ב ועי׳ עוד בסרת״ב  מזה בלק בדני תרלד״ס אס יתר יבגלק׳ימ שס י
ק לס של יבכל ימןס אן להמיר לצרפה לדסותא  a מני׳ ניד וראיס י
 אחרת איכ ממרת הריסיחא האחרת על מחמ״ג ממש אבל אס הריעוחא
 עומות בסמון לו אפיי שפו מות פ״פ שפת הריאה מדן ממש למיןס שמעיל
 סתרת להתפצל ואציל אם מא באנא הממן לסתרת אף שמא נמו הסמוך
 ממש להיתרת אן למש לתרלד״ס אפי׳ שלא בהסימ סייע ומיי באצרות שלמה
ק יינ שהמלה ואס הדפיתא  נסנ׳ הייעומס מי׳ כיד וככטר שיי י
 האחרת מימות פיפ שפת הריאה שמין ממש למיןש שמתחיל היתית להתפצל
כ בפק״מ נתרלד״׳ע את יתר ס״ק נ״ג וכ׳ שס י  יש לצרפו לתילרי״ע עיי״ש ו
 ואף אס יש כסס השפר א׳ הססן בץ סריעותא למקום שמתחיל סתרת
 אסר אן ביש נ׳ שעריה הסמן אן הריסוהוח סצסרפוח עיי ff (קפב) רש
 םחםירץ לאמו־ וסי אפיי טקפא פי׳ בשיח יחיש ולג״ש שס דמ״ס אף
 המעירים ניתיק לא המדומ אא״כ יש במחרת כשיא מיי״ש ומי׳ במריטת
 הסשש את ל שהפלה דבמיןס שממיייס וססריסס יתיר, שמא כמלא מיל
כ יש לסתרת כפרק אמצעי דאנודל כמן  צדק לויןק שלא לאמר ט אי
 סש סוגה ססקים שמסרס ניתיק והונם מסקיס ס״ל ולא מי יתרת עו
 סס׳ ט מיעוד סדק אמצעי וא׳צ להחמיר כספות שניהם ואף שממיויס
לע אגל סבא שאן ט  למסד יעניק ד לאסר חקא שהיא יתרת אליגא ו
 כסעוי מיל אף סש ט מישי צמרן אטול יש למןל אף נמקממת הממירים
 עיייש ומי׳ מזה נתורת זנח מ׳ י״ס נהמלה שלמה סק״ו וכ׳ שס שד נמרוגיח



 יורה דעה סעיף לה ג הלכות טריפות
י (קצא) ואס (קצב) «w (י)(קצג) לננס (יס) (קצר) סריסם (מהיי׳־ו)  (קפט) סטה לקמא (קצ) מ

 פתחי תשובת באר היטב
c* פדסה . נטמע ממח ימסןיס דאם נמצא יתרת ציץ• 95«וס לו*ת (v) (ו) לג« ממם [פ0יס ירש ומקא נלימס ם׳ ומי! נשנרמ ספיף *נ ימשממ 
ד אנל  גזברו זייןם הטסה מיסוי ניד נןלא לה בלימה יפי׳פה ומה שהוא «ו» מזה טסה ליןמא * לננס (שין) וגתנ פוד נש״ן ודזקא נל־סס •ידדה מי
י טון שעומדת נמסס הנשר שטל שגולשי! לי1! לא 6 נחפקמס והולכת למעלה ס ז נפי >׳״ס סי׳ ל' 0  מלא לי פייןס קצת י׳של פ״ש והבי* גיכ ממ״ג מי
ת מחנם שהיא למפלס מהאטת ממון לשלים צפנים מן ו ח 1 6 י א (ואס נמלא ' י פ ר פ י מ * י * w?.?cf ""*י ימן י י  ומג* למלזפ למייזסליפ לן נה א*׳ מ
! המאה מנאוי סזונ למר) ולינ דפדפה חה «לצ ולאי נכלל פיג שטזני מיש(ס״ז): * ft™ ^ J £ ״ L ? L ? 5 J ״ " 8 .?1"?* י י » 0  י*י

ל , , ״ . י  *0 האונוש ולק למפלה בגובהה ומלה טסה לנגה מקלי עקום ושליא אפי ייזל מ
wne ממואר לאין פילוס נמ נרד לעל מע״ל אמנפ אפ נגמןם שישה היאמחפגה וטלשס גס ייץלמיןמה לגבה ואימה למפלה היא מלמו ניופל ולא מלפקמפ אלא למשה נמקים 
ו מה״ג יש שהאדן• להניא לאייפ לשיליש ׳ה ושק עיקל לדנא לק ממזנדל לפצמו פע״נ] ל  טלפתל0ץ זה היא גליפם יסדפה אס הגלימה היא מיל משליננאינה שאינה יפלס טייה *

 תשובה
׳ והעלה לדנא וכל שלאתר ד  דאין זה אלא רבד נניאת לחלוח שק היחה מ
 ממחה מא טסה לגבה אם״ס שבהנחת היד טלי׳ בטזת מא מזר לעמוד נשיה
 צא מהגי וטריפה עיייש (קצג) לגבה טריפה םנאה״ס יסיש ועי׳ מביש
 שיק נרי שכ׳ דהפיריש של טסה לגבה טיט מיתממות ומלכת למפלס וללא
f *נא o א כשמהמקמת  כמו שפעה pr א׳ ואמר לאינו נקרא טטה לגבר י
 שאצלה כץ *תה *נא לצלעות יזה טעות והטהנ ק מא מאכיל פרימת לישראל
א וסי׳ נס׳ בית ק י ק סיס ולכיש י י ועי׳ שריב שפי׳ ל״ח ורא׳׳פ י י  ע
ק אחר וכתב כמה דטס מה וכי מרקר מזילוק סכי א  מאר שטאר p זה נ
ן בץ נליסה יתירה לנתעקמה מא לאס חסר מלמטה וחיט מה לשאר י  ה
 אטת א מה שטלס מגכה מא ככלל נחעקמה ולא ככלל בליסה יהירה דהא
 אן כאן יתר אלא מה שחסר מלמסה יש מל גכה אבל אס מלמטה מא שיה
 ימ״מ מא ט& מגבה זה נסדא בליסה יתירה עיי״ש ועיי בסי ברכת משה
 כקונסרס יפה לבדק: שער א׳ נמכ ס׳ את א סכי דאן< סדברי הבית מאיר
 יס לו שטם להלכה אבל לדנא אן לט אנא דבד סאד האדונים אשר לא ק

 ידמו עיייש
ס שס סלא י ם שמתיר מבא שאן בהסרש בלימה מיי ב  וכוש ההת״ש מהי
p שבת לא הפסיד f i התיר להדא מן שכ׳ דהמקיל בבהמת ישראל א 
׳ שהניא גיכ דבד התיש המכר וכ׳ למדברי י ק י  עיי״ש ומ" במק״מ י
 סנ״י משמע דאן לאמר אלא כשמכר שזה מנייןס מא טחרץ מו״א דהייט
 שראשה למעלה בסייןס לגנה כמלא אבל אס מא נמשך נשיה באלכסון מעט
 ימיט שכל האנא עומדת כסייץס קיס סד שלצד הראש טלט כסד״א אן לאטד
ג אמר והגיח כציס סיייש (ועיי כמרי! י  אכן מדברי השיח מסמס שגס ס
 זבח מ׳ י׳׳פ כהפלה שלמה שיק ו׳ מזה) ועי׳ כמניי כקרא מ׳ ח׳ מה פפלסל
 כזה ילדינא כ' שק סיקר ראן אסור אלא שטכר כליסה יסירה טחיון סי׳׳א
 משאיכ אס כל האנא מלכת בשימס אן למש ומייש מיש לערן אס הפינים
ס שיש לציו להתיר בציחף מה־ נןלא מייש אן נמנהזינ כלל כ׳ י  מא כמין ג
 ניןיק מדי ג' יסשרין סק׳׳ה כ׳ להחמיר מה דאף אס נראה לאד מפיחה
 שהשורש מא נשוה פס האמת ורק שהאנא מתמקמת לצד גנ ונסקמימוהס
 שבראשה טא טלסת כסייא סדסה מיייש [יק משמס לסענ״ד מלשין הפסיד
ק כיי שכ׳  ס״ק כיי שכ' ומתמקמת במף לגבה ומיק] יעי' נשפת אמה י
ה י  דמשסע יעי! המשקים יאף אס אנה גבוהה בהמרש בלל p מחשה א
ס י  אמר עי״ש ועיי בס׳ דבד יוסף מ' קציר מה שהמה להשיב על דבד ה
ם נדנד הסריג מיל ומה שהשיב על וברי התו״ו סלל י  מיל ומיי״ש ב
ס מה והמצה י ז מיס עיר ה ק י  ובמ״ש בזה לדנא ועי׳ בס׳ מגה מרה י
יך לדנא ק מא דההסרש סא סכא לסתרה טלט ש״י שמא עב ייהר  דמי
 משאר אטה וסיס שמא ממלא החלל כץ האטת ימה מקמא עס שאר האמת
 נעוני' יאפ׳^ טלט נס לצד גנה זהי ככלל בליסגי ובכה/ גס אס רק המד
 טלט אן להקל וגס אס אט מה מקמא פס שאר האטת אלא שמתחלה מרשה
 טסה ומלן כאלכמן לצד גנה מה סייסה אבל מפא דשורשס טלו יישר
 כמה טס שאר אטה רש כה כספור פלא כדין אנא אלא שהאנא מלמה
 מתמקמת סלה למעלה רהייט שנעשית כמין כססה וקיפול ורא« ססס לגבס
 כעין T א תל שהאוס סססה זה טא בכלל עיקום בעלמא והיא יהדי! בדרי
 ממש ואן העיקום מזיק כלל גס אס סא כסו״א עיייס • (קצר) טריפה מיי
ק ו ובפריב העי׳ מ׳ וראיס י ק י ו י ק י*ו ושי ׳ ייג ונתבש י ת מי י נ  מ
 לושכ' ואס אן כאן ימות רק שאנא א מושרשת במיומה פראי ומתמקמת לגבם
ה אס' אפ ספיגתם טלס יומי" מכסיא נשיה דווקא יתרת ונלה״ה הכשר י  ס
א לכן כשניסה לגנה מסס לכממק ומרשה אנל בסלט אמת  וסופה מ
 הראיות לה ולא רמוס טנמ טץ שמא מימשת במקומה אץ ואשיי מקלקלה

 ואמי

 דרכי
ש בוץ זה וסעגה לדנא שצוין מדנא לנמק ממחה ואס לא כוק  ג״ו י
 סויסה מספק יאציל אס עומות מגבה וטסה צצו גבה וסא קפנה סכסו״א
' בס כשיסיו  ילא נפמה יסי פריסה מספק שמא אס סי טפסן אתה ס

 פו״א עיייש •
ה שנתב ביתית בווי ומתמקמת לגבה ולא נפסה ליוע  ועיין נלביש שיק י
ו ושמא נעשה י י  אס סא כמויא פריסה מפפק ולא מהט להבהסה י
כ ולא בא מהגפן אכל החלכ ש להכשיי מו ג׳ יניס קווס שחיפה י ס א ק י  מ
׳ קצ״ג שהשיכ מל הליש כזה והמלה שש להממיי  פיי״ש יפי' בס׳ דברי ייסף ס
ו סייש ועי׳ מור נלביש שנסתפק דאס ש נס ספק י י ן י ס  ולאסר התלנ ו
' מסיי לקמא  שמא אנה טסה נגבה אס ש להתיר הבהמה ומי ס״ס שמא ס
׳ נסייא וסיס בל״ע עייש ופי׳ במניי סנף  ואמיל שטסה לגבס שמא לא ס
׳ ש ועי׳ נסיח זכיץ צבי מנחס ס  נ׳ בלק״י ס״ק rt שמצדד להקל בזה מי
ח בס׳ אפ  מ״ו שכ׳ נ״כ להקל ככל ס׳ בסטן זה בץ בספק נסייחו לטק ו
 מא כסויאוהיי סיס דש גיכ ספק שמא לא זאה סא סתרת רק אנא מקרית
 סייש לן כש׳ ברכה משה כנןנסרס יסה לכדקה שפר א' נחיכ ס׳ אח כ׳
ק מ״ז ונש׳ ונרי יוסף ס סייש (ועי׳ נמק״מ י  הסיב על ובדו ואין זה י
׳ י rf מיש בריאה שהי׳ בה שרה  שס) ועי׳ במיה שזסו״ד חניינא בקרא ס
' כס p כצפורן *וול וטסה לגבה ינססלה סחה סיורה צמקה  בורי פלא ס
' סקודס כפרק אמצעי רק  כמקצת רש ספק אש לתלות לסמרא סהיחרח ס
 מימה הצימוק מקטן סעודה ופריסה א ס״ל לסמן שמחמת הצימוק טסה
 לנכה וכשתחזור לנרייתה תהי׳ סה לשאר האטת וכשר יל שש להחמיר
 ומסתגר פמתמת הצימוק מקפן סנגורה ואפי׳ אס נאמר גס לאון גיסא
 שמחמת הציסק נעשה מוקש מף סף הא מתחכן בצלעות ואס' אס חשה
י למ״ש הליש להקל כש ק ולא מ ח גיכ לא מהר ועיקום לא כא p הנ י  י
' כה  ספק אס מא כטויא ונס אס מא טסה לגכה זשס ש ש״ס שמא לא ס
׳ טסה לגכה משאיכ כאן עיי״ש ועי׳ ככרכח  א!" כצסוק אורל שמא לא ס
׳ כאצרוח שלמה ככח  משה שס אח ה׳ מש כזה (קפמ) ממה לקנ» ס
ד ואנא ממש שש לה מאו ורוא ולאד  מר ס׳ק י״כ מש לענץ יחרח כו
 מסיחה טסה לקמא והעלה ובהס״מ יוא ש להמיר אגל פלא כהפ״ס צ״מ
ק כיא שכ' ומקא כשפומוח בורי וטסה ׳ כליי י  ניי״ש (קצ) כשד ס
 לקמא אבל אס עיקרה ומרפה מא על גכה אלא פפונה לקמא פריפה עיי״ש
ק י״ח דחמיק שנתעקס לגבה לכ״ע ׳ ג׳ בחמידיס י  וכ״כ בזבחי רצון ס
ק מיה מ״ס כזה (קצא) יאם גוטה לנבה  פייסה סייש יפי׳ נמק״מ י

ו פציל סהנפי׳ חמי טלט כטויא אבל אס אן ק י  עשץ שפיו אמס י
ס סי כסויא יייתו ק י  סטייתם גטה למטלה פן האטה כפייא אף סכל מ
ק קכיב סכי מחי כדיי הספה לגכה כפסח פ י י  סשיה סייש מיי ל
 מבסו״א אמ דממא כלל לעגץ צירוף להילד״ע עייש ועי׳ במקיס כמט
 תרלד״ע אח יחי ס״ק ייב שכ' ור״ל וכל מתרח אן ט כסו״א אבל אס
י שאן נהפיקוס כסו״א הא בליז הר דפותא מחמת י  סתרת ש ט כסד״א אפ
מ ש נ״מ כיה לעק אס אן כמידת רק י ק ו׳ שכ' ד י  סתרת ועייש ב

א סקסן ובלא מגייןם ש להתיר משא״כ שיקים לנכה עיייש  כסי
ק לו x׳ ואס סתירה ׳ מ״א וריס י י  (קצב) ניטה לגבה עי׳ סרת״נ מ
 טסה לגנה ישמנמזין מד פלי' ננחת מזרת לעמוד נטה מס פאר האטת
ק מיה סכי מניס סנרח הראיס  ש להבשיי עיי״ס ועיי בס׳ מנס מרה י
 ושהוא נץ חתיכי ואט שמא צי ייסק לצלעות * ש להקל מותי ואף אס
ש אמנם בגוף הדן  שמסיין סד מא סירת ומצאת למקומה וטסה לגבה מי
ן ס׳ מסף מסוזנא א  עי׳ בס׳ נימ יהודה (ממאן מו׳יה יסדה לנדא ז״ל p מ
 ז״ל) נסוזשיי למיד הלטת טרימת מה שהארין להשיג על הריס בזה וכ׳



 יורה דעה «רף לה * הלכות טריפות קמו
 (קצה) ינסדסיו (קצו) אצו (קצז) םמנהנ (קצח) להכשיר (קצט) -מריו (ר) מקפא (רא) ואין

 תשובה
ן נזה ק ft דמניאר דלא מר  נמדיטתיט אין לס סעס להתיר עי׳ רא״פ י
י ס״ק כ״ה ינמיז י  אהבי רבימייהי רק מטעס אחר מכשריק נוס (ועיי ש
 נהעלה שלמה דש סי׳ י״ס) (מצח) להכשיר יתםיק עי׳ ליש סוף סי׳
ת ו׳ ובפרחינ נחרלד״ס סעי׳ מיס וראיפ * if זה ס״ק קיי ונמסתחי התרלרי 
 ס״ק ג״ה פני ראף נמדטתיט סטהגץ היתר ניתמ״ק מ״מ מיקד דעוהא
 גדולה עייש ועי׳ מזה במאירח עיטס כסיף הסי׳ נתרלד״ע ס״ק י״ד יבלכ׳ש
 סס ככיאריס מסיק ק״ה עי ס״ק קייב ועי׳ כדעת תורה ס״ק חיב מ״ס
 בדבריהם בזה ונמ״ש נזה לדגא עיי״פ ועיי״פ עוד בלב״ס וכנרת״כ פס
ק ft שכ׳ דאס יוצא שירכא נרתיק ונדבקה לאיזה מקים ס י  ונסעי׳ נ׳ ורי
 שלכ״ס יש להטריף ולא מהר מיעומ״ש וכן אס יוצא ממנה ס״ת יש להטריף אן
 &ם הסית עוברח עיי מיעומ״ש יש להכשיר שיש וסי׳ כפו״ח ספר יהושע סי׳
p>)3 א סי׳ ס״ג ובמהדורא חלמאי מיג סי׳ סיו  כ״ה ונשו״ח סיס חניינא י
׳ ל״ס סמי׳ כ״ג ולנ״ש שס ס״ק פ״ה וכאן סיף סי׳ זה ס״ק  יעשמ״ח לקמן ס
ו ונחרלד״ע סעי׳ נ״כ (יעי׳ מזה לקמן ג ס׳ ל״ס סעי׳ י י י ס נ  קי״ג וקליה ו

.( י  ס׳ ליס סעי׳ ו
ה שאר דעוהא ססומדס על יחפ״ק או סוצא מסנה י  וכתב שס שוד גלנ״ש ד
 גועא אס׳ אס הטעא סא ממיס זכים אין להכפיר אפי׳ גמקוסומ
ס  שמסשידין סמיכי כמי! אן מ״מ כתערוטת וסוצא שיש מוי 5ו סתר בל י
 יש להקל כטעא ופ״ז כמיןמות שמשיח סמיכי גמיז מ״מ איט מצטרף
 לדעותא וסינרי ומורסא ונדנד ימויסא סוצא מיתיזיק יש להכשיר אפיי שלת
 בהס״מ עיי״ש אבל נמארח עירס שס ס״ק ס״י וגמנהז״כ כהרלד״ע אות י׳
ה כ׳ לד r וריעותא דממ״ק מצםרף עס דעותא דסינרי * מוי־סא  סעי' י
׳ ל״ו ס״ק ס׳ ק ס׳ ומפס״ו םק״ה ולקמן ס  וכוזסה ואסר וי ייפ כעסרון י
 ונלביש סף ס׳ זה ס״ק קי״י יקי״ח סכי ואס סהה היהמ״ק צמקה מקצתה
ט  שר ילא הד תרלדיע וזה חקא נצמקה מקצתה אבל נצמקה טלו * ח
׳ ל •ו סעי׳ קע״ג וקס״ס ופי׳ עוד בסרת״נ ב ס  פייסה סיייס וסי׳ מזה נפרי
ק נ״ת פכי דשנסצא גשוסת פל יתרת מקמא / ירא״ס י  נהרלד״פ סעי׳ נ
 שר ולא סי סרלרימ דהוי משם א׳ שיש ומי׳ בפנהז״נ נפשמן שס ונאצרוח
 ש&מה נקינסרס הריפיחומ סעי׳ ה׳ וסעי' מיו ובעט לטנה בדיר הרלד״פ סין

׳ קס״י נ ונס׳ דברי יוק< סף ס  צ״ו ואמ י
ק נ/ו סל דככ״מ דקיי״ל דמצסדף f וראיס י i 'נ נתרלד״ע סעי  ועיין נעמ״
 הריעותא דסתו לריפוהא אחות איט סצםרף אלא שהרימותא האחות
 סא מומרת מיזג סתרת אבל לא שהיא רק נסמון לסתרה מיי׳׳) ועי׳ נמק״ס
/ שכ׳ דנכה״ג נגי מער א׳ המין עיי״ש (ויל ק י  בחרלד״ע אמ יתר י

׳ ליו סק״נ בתנאי te׳)  ס
 ואם יפ יתרת פקמא רפ בה גיכ ריעוהא שהוחלפה צייתה עם צורת אנא

ק לי) מיש בזה (קצם) יתרת טקטא י  שכמוה מי׳ ביבריט לעיל (
ק אין למשיחו תי  מי׳ לביש סעי׳ כיב ינש״ק ל״ס שכחנ ונמקמסח שאסדץ י
 טואי איסר אלא אס יש לה סממן אבל סכא שאין לה שמסן יש להסתפח
ס רפ להחמיר מספק לאסר אפי׳ נהפ״פ פיי״פ י ה  אס למגיד ס אס' נ

ק א׳  וסי׳ במארת סרס סרס נ׳ ענף נ׳ סק״ה ובמנהז״ב כלל נ׳ נעשרון י
׳ י׳ במיה שכ׳ דגסיןמות י ק קי״ס ונס׳ ל״ת מ  ימי׳ סס מת• נלנש לסל! י
ק אמצפי י ק אס אן להיתרת הזה סמפון א אס׳ מא גיזלה מ י  סמתידין מ
נ בעצי י מ ולומר ראנו כיא דפזתא כיד סיייס ו י ה  של אגודל יס לסקל נ
ס המחבר וכר ומיי גסנהיג נתרלרייס אס י׳ בקומן ' לייז נו״ה מ  לבונה ס
ה ולא מציין הס״מ לזה וסייש בסשרון סק״י (יפ״ל ס״ק קס״נ).  מני׳ י
/ יסית *,־יא המומות סל יתרת נווי יש י ק ק  (ר) טקמא ל נלניש י
ס דבר  להכסר ולא מי חרלוי״ס ושניהם אנס עדיס לא על נקנ ולא על ס
ו שכ׳ י  שיש וסי׳ נאצרוס שלמה בקמסדס סדסותות מני׳ ת׳ ובבסר סר 0
/ ורא״פ ס״ק ס חסא שיש וסי׳ נפרת״נ ספי׳ נ י  שאן להכשיר נזה רק מ
ק מל מסיק יש להמיר נספ׳מ שיש יעי׳ נאצרוס שלמה שס י ם  ג׳ימ שכ׳ ד
מ בזה אלא שהיהמיק עומד מצד גנה של ״ ק מ י  ספי׳ סי׳ שכתב דלא מ
ק יש wed אף שלאבהימ פיי״ש י ח  המזיק אבל אש שמו מצו קמא של מ
ק ששמו מל ישמ״ק שר אף אש י מ ק rfi סל ו  ועויק 0ק׳^ ומקיש י
׳ נו״ק ונמקימ סס ג מיי״ש: (רא) ואין לשנות ס  מא גדל כמו״א מח
מ י ה  שכ׳ ואם נמצא יתרת בגב מריא ואן נה מאר ידו to יש להכשיר נ
ל יפ לספק נה ואלי ד  אס אט רק מוד״א הקסן אנל אס יש ט כםו״א מ

 נגב

 ודכי
צ ונחשבות נא׳ אס א׳ י  ואפי׳ נתפצנה אנא א לפנים מתנה בשורש א מ
 נטה למפלה מרה סי׳יש וסי׳ נשרת שפו״ו קסא ס׳ ג״ב שכ׳ ולא שר
ד כסו״א אבל אס לא מי p מרשה י  שאנא א נתפקמה אלא שנשאר נ
׳ כמסה לצו גבה יש לאסר יכיל! ולא  כורי ונוף סאנא כמפס סלה ס
ס י  שאו מסנה לצו הורי כסויא לאחד משמה לדכ הא חמי האנא יומי ל
כ טיל כחסרה  לקמן ס׳ ft וצעקה אנא פריפה טין ספייז לא סכל למפח ל
ס י  עייש לן נמק״מ ס״ק לא כתב שש rtv־ להקל כזה והסמן להקל מ
 עלפ לא הפסו פיי״ש וסי׳ מזה כמכת משה נקמסרס יפה למיקה שער

ק מיו  א׳ נתיב י ונס׳ דעה סרה י
ק לה שכ׳ ולא חקא שאן שס א וראיס י ׳ י י נ מ י י ס  ועיין שי ג
ה אס יופינן שש כאן יתימרר, סיעיק י  יתרה מא ומותר פלל אלא ו
קדה מון שמא כצורת שאר אסת  טדא שאתה שנתמקמה מא אנא מי
 וש לה סממן וא׳ מהנשארים שחנה קצת משאר אניח עולוהה וכה״ג א
 שאין לה סממן כדרן להסצא מאר אטה שזה שרה שזהו סהרה ש להישיר
 שהרי סתרת מא שפות גמה טס שאר אנדו יאחה האנא שנחסקמה וניסה
 לגבה טון שהיא סחשנין האטה העיקריות של םדאה אן העיקום מסריפה
 אכל מכא שש לפפק אזה סא סתרת פריסה יתלינן הקלקלה נמיןלקל סייש
מ ש להק! גס סכא סש שסק י ה נ ו סל ו ק י  וסי׳ מזה מסת מרה י
ש ונסיח פופו״ו ק את ז׳ ימין׳ס ס׳ק י י נ  אזמ סתרת מיל סייש וסי׳ ב
מלת זכרון צבי מנחם ק ל״א ו ג ובמנח* בלק״י ענף ג׳ י  הטינא ס׳ י
 ס׳ מיי יבם׳ ברמז משה בקונטרס יפה לבדקה שסר א׳ נסב מ׳ אח נ׳
/ ק ליכ שכסג שצ״ס במציל מ ׳ ג׳ כהמידיס י  בארן וסי׳ נזבס רצין ס
 וסיס שנחסצלה אנא א׳ לשתים ברחבה ואחר מהסצוליס נתננקס א גטה יותר
 ינוסה לגנה כמלא ואתו שנתמקס מא גחל יותר מהחלק הנ׳ א תליק נזה
 שהיא השקרית למסר אף כאן להם מיש א׳ כטא״צ סייש וני׳ לנש ס״ק
 קכינ שב׳ למה שמבואר נמסקים (הכשיר נאנא המלטת מזכר נראה
ק י ) ל י  מדנדהס ואפי׳ דסוהא כיי לא הר ואן להחסיר כזה כלל מייש ו
ץ ניופצלה אנא א לל יא טסה לנכה ־ (כמוה) ובפדיניח ש מ  ולו) י

/ בהגסמ הסור ה מ ק י״ס סש ניתרת נסרוגה וסי׳ מזה נ  פבאה״ס מף י
ת הסיר מ ע ו הספרד סל טו״ו נ ק י״נ ובס׳ יו ח  את!ft ובשלחן גטה י
/ ססיוגה י להטריף סתרת ס י מס ׳ שכ ז ק י י ף  אס ח׳ ימי׳מאהימ להלן מ
ק י״ד שכ׳ ופדבד המיז משמע  אס׳ מהוא פסה מנפלא וסי׳ בחבש י
 ידיקא שמא מולא פריפה אבל מהוא פממ מכסדיא שר וט׳ וכתב ק
ש סה ולדנא כ׳ מסיקו ק ייז י ׳ ייא לדינא שי״ש וסי׳ לבש י י  ממינו מ
 כסתנש מה ינק אס סתרת מא שס בדית שבין ערוגה לערוגה שאן הצלמת
 מגישת לשס ובין שהוא למעלה כראש הערוגה ששם מא מזון מאד לנלשת
ר שיש  שש שס חשש סכין סס ככ״ס אס סא כמלא פריסה ואס לא מ
ק י׳וו ס י רי / ונסריב סעי׳ ליז ו ק י  וכ״כ הטס אפרים נזר זהב י
' ואן מלוק באזה מיץס נהסרונה x ס י מ  ושיש שי בסרתיב סעי׳ ליש ו
 סא סתרת נץ שמא למש מן הריאה יסיט נץ העיינה לנמסין מדרה
ח שכנגד סתון האמית ס ן האטת א מ מ  נץ אס מא נאתו שסח שכנגד ס
למ אס מא כמלא פריפה ואס סא שממה סכסלא מרה שיש (ומיל  נ
׳ יינ ויובש שיק מיי שכ׳ דבמקיס י )»א פשית מ ק ריש)• (קצו  י
 שנמו *סקל אין ל£יח אן גמיןס שאץ שס מנהג ידפ ש להם לממיר ע״ש
ם מחמיא ובבהמה ו שמיס מ ק י ק כיס וסי׳ נחבש י ד י י כ/ מ  ו

: ש י ש וכחמה ש ס סכא שאן טשל שמיות י י  נכד ש להחמיר ג
ק אפי׳ אש מא י ת שס שני דסמנהנ במריטת אלו *!כשיר מ  ועי׳ שי
 מושרשת גיכ מקמא ואן לשטח המנהג שיש וני' מזה נלנש ש״ק י״ח
־ (קצן) הםגהג לחנשיי־ ש׳ ה ק י ק אח ו ומקימ י י ג ב ו ק ל י  י
ן שק/ מיש בזה והפלה לדנא דטון ודוב טח / כלל נ׳ מני' ב׳ י ס מ  מ
ק מינ אף פהרמיא ש״פ הכשירו לא אירי אלא י מ  מאסרם מפייסם ב
ק אבל בליה אן להקל והא כל י  נמססזח המצרים בזה וסרת שס מ
 הסיד מא רק ממס דאמריק ספי רניסימ ובמש הש״ן והצנש ס״ק כיב
כ נסדטמס שאט מצוי כ״נ אן להסי כיא נהש״ס דקא פייש אבל לסמלד  י
ז סיוזרין וטון שהרמיא והשית 1השסr והריס הסיח ינממשט ר  אן מ
ו להקל מ ווקא וכ׳ תמיןס שמ י מ ולא מצרס שיסה ה י  ממסג לסקל נ
 אן wi יש ל» ל*סן עליהם שלא לממיי כלל ומש מיון ולא שגית



 0•יי״* יורה דעה סעיף לה נ י ח חלמת טרשת

ה (ת) (חם מיד ד ע ף שיפולי האומה (ח) כ ו "נמצאת (רד) אונה יחרה (רה) ט ת) : ד ( מ מ ־  (רב) י
ש התחתונה מ ה לגרגרת (רט) במצד החזה אצלהצואר מ כ ט ם 0: ה יאונה של ימין ה ״ ג ) ( *י ׳ 7 י  * «׳« (רח) ״
 שהיא עליונה הסמוכה לצואר (רי) אם ימצא (ריא) על גבה (ריב) כמרפא דאסא (כ) בשרה (רע) מפני

 (ריד) שכן ודבר, ליפצל

 פתחי תשובון באד היטב
* «*ו(מיש שק לרנה J׳ito«׳ מסד חחק המום,)(מהדמ^ז< י ה י ן ו י » יל ט D (נ) ip * שמעשה נא צמיו שנמצא נאתא fוינה (•שצל פין נסשיסש ננפיו שאיל שי נ(!) 

 חילה ממש נליפו צל שלצד מןנהנליפה נןפנה era ממיל ייזנוה שיה ממש ל>*נא ששלפה
ן פשילגא יוצא onto גלימה לשימן המזה והסילנא עגלה ל* ניפזן והסזל ועוג שאין לאסל מסס םליי לדעיםא ליין שלמה ליפצל לא מקרי דעופא כלל לש פול מ ה  מזמס מ

 תשובה
 במקוס שוזמןיו סל מתיש ומרצו המוס שעל מתרס יש שס גידיס עבש
 יניניהם כמין גומא שמד הפג של האנא ימס לשם והעלמות הקסטה שסל גגה
י  מיצי ממה מחקים *תה ומסי וה ירכה מיד להתפצל להרבה פלילים מז

 הסב אשר מנח שס וגס למפלה ממש מיג מנמ״ג כלל ב׳ בנןסץ ספי׳ י׳
 (רי) אם יגמא על גבה ואשי׳ נמצא כמה יתרות * סלולים שרה פרי
 מאי ס״ק י״ג ייא״ס ס״ק לח• (ריא) על גבה מי׳ ד״ק בדי תרלח״פ
ת יסר בלה המידי ובסק״ס » שק״ו דבק אנא הסלימה ממנימ להאמצעיח * 
 ארחא להיוח כנחלק בסרשה מין יתרת נדרי יאינו רמוהא כלל כי הכי
 רנימיימ מיי יש י(ריב) כמדיא מבאה״ס לאמי ייתר סכסד״א שר ומי׳
 שפת אמת ס״ק ד׳ מיל לאם יש מחי־ סכסד״א לא מי דסיתא גמלה יוחי
א מצומצם סיי״ש. (דיג) ספני שכן דרכה פפת״ש נלש ל  מאלו מא p ש
 מתמי גבעת שאול דמון שחיכה ליסצל צא מי דסיתא להצטרף לתרלד״ע ועיי״ש
 מבסס שאל דנאן ט שד״א סםיםא לי׳ דלא מי רמניתא אבל שמא כסד״א
 מסתסקא לי׳ יל שי״ל דכשהוא כסדיא מי דפימא פיי״ש יסי׳ נשו״ת כת *ר
 חלק א מ׳ ייא שסמלה כראות רכל שיציל לא מי דמותא כלל ומגואר מדברו
א לא מי דעוחא כלל עיי״ש ועי׳ גלניש ס״ק קכ״נ ל  לאפי׳ מא גמל מ
 של דכשמא מ1ת מכצמרן אידג אמ׳ דפיתא כ״ד לא מי אבל שהיא
 כמו״א א אפי׳ p כצמרן אגודל יש צהשתסק ט קצת מיי״ש ומי׳ בעצי
 למנה נתרלד״ע אס צ״ס של דהר דעותא עיי״ש וסי׳ בימת מרה נרק מיח
׳ דמי מוס x מיש מה ומי׳ נמנהו״ב בדני תרלרי״ס את י׳ מוי׳ ס״ח 
 דסותא מיי"ש ימי׳ גמרת זבת ט׳ מיג סעי׳ ו׳ שהכדס ולא מי p דעומא
 לד מיי״ש וסי׳ מקימ ס״ק ליא ובדק בדגי תרלד״ע את יתר גלה יתרת
 ונמק״מ שם סק״ה ונס׳ דנד ייסף מ׳ קציז יש גזה וסי׳ מק׳*1 ס״ק נ״ג
לז מא p שהוא מין יתרת בפ״ס  ינאסל יצחק מנחי תמים את ו׳ ו
י א אסי' דסותא ל ל  אבל אס אן שם p סדן נליסה א אף שהוא גמל מ
 לא סי דאין זס יתרת כלל p שתילית אנא י לסוס בה חריצים ובלימת
 מחמת מיןסה הוסק והכל תלקי אנא גופה מא ולא סין נזה לומר יתר
 מסול ולא חשש סטן בצלמות ניי׳׳ש (ופי׳ שס״ו ס״ק כיח) ימו״ק סק״פ
 ובתק״מ שיק לנ במבוא שנמצא ספמי מגשר הריאה חלד טיפולי אנא
 העליונה בלי מם מיכא א ילוול יביני וביני ומשיי וכ׳ הסמס ראן זה
 סדכא ולא דלדל נמה דמן הריאה להכפחור p שהיא מגיר של הריאה עצמה
ק מיו וכ׳ שהוא יבר המצוי ככל יום  סי״ש והביא נפנח״י ענף ג׳ בלקיי י

 יסא פולס בנםייזח הריאה מיי״ש
ו וכל מה ואמרינן ופיצול באנא ל  וכתב w סוד נלביש ומיאיז ס״ק ק
 זי לא מי ריפותא מא p במקש שכשר oc סתרת לכ״מ אנל אס
 מא במיןס ספ פלוגחא אף יאק קיי״ל םהסכשירין וסקילין מ״מ מלש דפותא
 מי אפיי בפסי! מכנןד״א וכשיש שם מד דפיתא פריפה אפיי ססס הבהמה
 יניח p והחלב של קדם ג׳ ימים יש להכשיר פיייש וסי׳ נמית ספר יהושפ
 מ׳ כיה פהאדן בדן אנא העליונה של ימין שנספצלה לשנים יש להם סלש
 א מאיצ ומדכא מגב סצול זה לננ סצול זה ואחר מפיחה לא נתקובו
 הפיצולים זליז ונשאר דוח מרסס ססס מספור *ודל וציוו » וגס אס
 ימא דמי נחסוון מ״מ לא מי חרלדיננ יהא אן הסיכא יוצאת ממקיס
 מושחן ולא מי מרלרייס וגס ייל דכיין ונאנא י שטח בה פיצולים וממחק
ס נראה כחמזן ובאמת אפ חסרון p שנראה p כחשו סיי״ש וני׳ ר ת  מ
ק מסיח! הסרכא א » למלק בוה נ ׳ כ ק לנ מיש במין מ ו  במנת מיה י
 בזה שיייש • (ריר) שכן וזיכה לי8*ל מלק במ־לריינג אח יחר נו״ה
/ שסתג דתות ביד שס נמנץס שורפה להתפצל  יתרת יבמני• שס מי׳ י
ק ייא שפ* ו פיייס ימי׳ במאית פינים שס י פ לא מי אפי׳ דפיתא י  לי
ו אס׳ שלא  ראם נמצא יע־ת גמף סמלי אנא « ואוי בצו פוי־שה ש

 גהפימ

 דרכי
א ל  בגג מודא נקרא יתרת מנגה ואס יש גה מאר וידא קצת אף מ
ק ל״ת  הקנון יש חשש ממס ימי וירא יניי?ו במשגר ימיי גהנת מרס י
סק זה וכ׳ ובאן צו סס צורת וידא ולא טס סר ככלל יסיק ש נ  י
 וכשר להויא ניי״ש יסי, במרת זבת ס׳ י״ס נהמ״ש שק״ב שכ׳ ונעאר ורו
 קצת יש להחסיר אף כצפורן אודל ובאן לו מאי ירי הקל בפשיסזת
מ באן השמי סיזבה פתב סש למש להמיר סיי״ש י  ואן זה מלל נמנבה ו
ה י ק סיר) (רב) לשנות חםנהנ סלק בתרלרי״ס את ישר ב  (יעיל י
 ימו יק ונסק״מ סק״ס שכתבו ראפ נמצא •מרק מאפה כמשה נעייץס יש לאסר
 ומי תרלרי״ס קמס סיתיק ואפ נל סתרת מח ססת מססד״א ממל יש מקום

 להקל לציון מיש *
׳ אמית גדלות בצו ה אס יש נ י ) גםזנאת *וגא יחרה ו ת )  סעיף ד
ו סייו מניף •יא י (רד) איגא יחרה ססרת״ב  א ש
ק מיו ומ״ז X' ואף אס האטת הפזסדס למעלה ק  מגי' ליו וראיס י
ה  האמא אן להם גחמן והפומדס למסה יס לסם סממן ליא בפ״פ אי
פ תפיג וזה חקא י  יש להכשיי מפינו f• הממיר בזה אס׳ נסנןס ה
 אס אן שס נימין למסה מהאמא p שסי אמת מורות א שהיחרת סא
 שמאל ואץ שס יסר p אות למסה מהאמא אכל אס יש בצו ימין ג׳ א בצו
 שמאל ב׳ ואתן שלמסה יש להם סמפון ושלמעלה מהאמא אן להם סממן
 יש להסריף ט קרוג הוגר שאתן האמת סש להם סמפון הס מיקר ושאין
נ מיל מזלף דאנא לממה והאמא למפלה י  להם סממן סס מסיימת י
ס המקיל גזה י ' ד x 'שאסרה מיי״ש ימיי במארת נמים סיס ג' מנף ג 
ס סממן למסר ובמה שמומדם לממה לא חשיב י  לא הפסו רפיון שלא מכר מ
ק מיז שמוקוק גיכ ס להפדף מיש ומיי מקימ י  דפיתא א״כ מהיכי ס
 בובד הראיס נזה והניס נצ״פ סייס. (רה) בסן• ששולי האישה משיח
 מגי׳ "ב של דלא מקא שננומדס שס בדרי דאנא ולדידן סמכסדין יחפ"ק
ק לא ̂ז ומיי ראיס י  מכשייין אפיי שעומדת מקפא במף סמלי האמות מיי
ל בזה אפי׳ אס סתרת ממדיו שס במף הסמלי מקמא שי סי״ש י  ז
ק ייח שהניא וביי היא״פ פ כאן י י ח ל א ט  ומי׳ בס׳ צמח צוק החוש נ
 בזה ימים דנלחס חמימח נראה דיל להחמיר בזה סייס ובפסקי דנים שלו
 פגמף הס׳ המוס דמי הריס נזה לנמיי סייס יפי׳ בס׳ דרך הסיס
ה גזה והטלה י ׳ יגמיה אר ס״ק י״ג שהארץ־ מנץ זה להסג על מ  במי׳ נ
 יכל שנמצא סחיח למסה פסקים מנילה מירא שהיא שסח מלןם האלי ח י״ל
ס וסיס נצ״ס סיי״ש אמס במנהז״נ כלל א׳  שס מסל כל ימרח סקסא לי
י ק א ובאת ג׳ השיג י ק ו׳ וכלל ה׳ סף י  נקמץ מגי׳ ל יסשיון י
ס שס מיש י (ח) כשרה מיס י  הדרן הסיס בזה וכ׳ יהניקד כמ״ש מ
 אס׳ להאסדס יחמ״ק שר בזה והא דרי מא מארת סירס סרס ב׳ ענף
׳  ב׳ «ףס. (ח) דיה פקדי בדדי דאיגי ני׳ נמית סיסויו מרינא ס
 כיא שנשאל נאנא של שמאל שחסרה ומגי החיק שסי׳ ראי לסית האנא
 נמצא מנד המשוכה למסה מאנא יהמרש שלה סי מקמא ממש אן ס' מגד
 החריץ שס' ראי למסור שם והשיאל רצה לצדד ומחמת שמוסרת מנד החריץ
 ממש אמייק ומשלים והשיב ואן נמןם להקל מס וכל ולא מי גויי ממש אנו
 משלים וכמשמפות הש״ן ופל האחוזים והפלה a ואף שס׳ יבינו לא ממי
ז מ־ זהב סקי! ולקמן י ז ו י  מה פיייפ גאריסת: (רח) בדרי דאיגי מ
ק לייז מיש ו יגסיח י ק ft יסיק י ק ייז ופין ופיד ו6סח אמת י  י
ק  נביאר ונרי הרמ״א גזה סלא יסמר וגריו ממשיל מגיף פ׳ וסי׳ תביש י
ק י״ב ונשמת סיס ס*ן כ״ו ובמגהזיב כלל א׳ מסרון סק״ו  ייא ולביש י

: ה  מיש מ
 סעיף ה (רט) בסזיר התוה ס׳ ט האנא העליונה של ימין סא מסננת
 את הגתות מצו קמא שלה יעי״ז משה שם חדן כאלכסן
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 מחציה
 (ריח) לא (ריט) שמאלית

 (רע) למטר,
ודוקא ימנית (ריז) אבל  (רטו) ליפצל (רטז) 5
 (יכ) למעלה (רכא) מחציה (רכב) אבל

 תשובו!
 נפמ״נ [ופ״ן נפשונם מיה סמן ליש ש9פנ so חיל אם הוא •פות מיןמא מספ
 אוסר נםנ״פ שק״כ ואה מומי פל היווד מממ ומי נפימה עאה להפווש ניפה מיןמא
 לכאולה מליפה כמו מאד איטמ שהימלפ טפה לנגה ה״ה הכא נפקמא ולוקא שהפורש
 טפה ולא המול נפלמא אנינס הנולקיס מומחים שמאן אמיו לי לאפי היה השולש טפה
 לקמא נאו.א הפליונה צלל שיונח! זה גמול הליאה נסוך הנהמה ט שס היא מחקפ
 במיצר החזה נמייה וכשמוציאיס אופה יווה לה פלמא ועי״ז ספה לפפמיפ השורש למקמא

 מ״נ צליו -הנמץ זה נעולה מהסה מקום דומקה ולגלים של פפס הס פיל]

 נאכל יצחק נזנחי הסיס אוח י״נ כ' בסס דין יק׳ סממו מטרם ונרי
 הנווקיס וסיים ולק מי שנהג p איט טועה בעיקר הדן טיי״ש אך נמ״ו
ק ח׳ מוחה דבייו והעלה ואין ממש כדכריהס כלל ואין  נהע״ש סי׳ י״ט י
ק ו כלל ועיי׳׳ש ביםהמ״ז שס ס״ק י״א ובסניי ענף נ' נניאוריס י  לסמוך י
 מ״ט (רכב) אבל לםטה םחזיי׳ עי׳ מנהז״ב שס ובעשרון סקיח שכ׳ וזאת
ו החרק עצמו אפור מפי שספחו העליונה שלצד ממלה  לועח פמה פמא ע
 הוא מנבילו והא החב החרק עצמי מחזיק ב׳ אצנגמח לי־חבן ואס נאמר
 שכפתו ההחחון מגבילו לא הפאר לט צו אסר בחלק חצי ולמעלה ממנה דבלא״ה
 יו׳ החלק שבאות ב׳ שבציור הנ״ל(ס״ק ר״כ) קטן מהחלק פבאות ו׳ טיי״פ אן
 במאירח עירס שורש ב׳ ענף ג׳ סק״ז כ׳ מהטב״י ראס הוא למעלה מחציי' של
 אנא זו יש להקל אף שמא נגר החדן עצמו עיי״ש ומי׳ במנח׳׳י במ״מ אה
p מסהברא להקל נדנא וולא כהמנהז״ב עיייש (רכג) לנעה  ניג שכ׳ ו
 םומי׳ עסה״ש מ״ש מהחחיס בשם ההב״ש אס טא יהרה מקמא וטיופשמ״ח
 סטי׳ פ״ז פכי ואפי׳ להמכשירין יהמ״ק מ״יוהכא טריפה ביהמ״ק מפנישמהיזכן
' י״א שכ' שיש לילן  בגרגרח יההפרק ט״״ש יטי׳ בשו״ה ט״ב קמא ממ״ו מ
ק ת׳ ילב״ס ס״ק כ״ז יבמארת נדרס  בזה אזר המנהג עיי״ש ועי׳ במ״ז י
 שרס ב׳ ענף ב׳ טף סעי' ר וס״ק י״א פכתב ובהפ״מ יפ להקל עיייס וכיכ
ק 0ק*ו עיייפ יעי׳ בפרת״ב סעי' מ״ד וראיס ס״ק ש׳ שכ׳ ובעיק דקא י  ב
מ וגס שעה הוחק וכ׳ וכל זה טא רק להמכשירץ יתמ״ק נשאר אטתאבל י  ה
 במקום שטמן לאמר יתמ״ק בפאר אטה יס לאסור גס בזה אפי בהסימ
א שכ׳ ואס מבר  יפפהד״מ עיי״ש ועי׳ באצרות שלמה ברב תבואות ס״ק י

 עלי׳ יביח יש להתיר אט' בלא הפ״מ עיייש
מ ץ במיז שס שכ׳ ואף ומקליק ביהמ״ק על האונא העליונה מיל אבל י ע  ו
 הא ודאי רעלפ דעוהא הר וא אכא שס עוד דעוהא פריסה ממס
' מ״ג סעי׳ ב' ס״ק י״ג ק קכ״ה ועי׳ במיז מ  הרלרי״ננ עיי״פ וכ״כ בלב״פ י
 סכי ואף אס מא רק כצטק אורל מי סהס דפוהא עיי״פ וט׳ במנהז״ב
ח פכי דאף פאט כפרק אמצעי רק כצטרן פלאגוול  בחרלד׳׳ע אה י' סעי׳ י
י בתרלד״ע אה י׳ י  מי דעוהא גדלה ועיי״ס במנהז״ב ס״ק י״ג ועיי נמנ
ק מ״ז שכ׳ והעיקר לדנא דאס מא כפרק אמצעי סל אגודל מי דעיתא  בלק״י י
 גדלה יאס מא בפמת מזה לא מי רק סתס דעוהא עיי״ש יעי בלב״ש ס״ק
 קכ״י מסתפק בזה באס נמצא גבשוטת מקמא באנא העלמנה ממנית ייש בה
 מד״א אמידעותא וסרת בצ״ע עיי״פ ועי׳ באצרות פנמה בקונטרס הרימוהיה
 ששיי י׳׳ז יבמז סד שס סק״י רה פהאריך בזה והמלה רכל מזמרא בזה מא
 רק ביהמ״ק אבל בגבפופית מקמא לא מי מס רעוהא אף פמא שס באנא
 הפלמנה יאט מצסרף לסרלד״ע עיי׳׳פ ומיי בריק בדר הרלד״ע אח גיב
 ובמק״מ סס סק״ה פנראה פרסתו להחמיר בזה יכי דמ״מ אס סא בפחות
 נמסו״א יפ להקל בהפ״מ עיי״ס ומי׳ מגהז״ב סס אה ג' ספי' ל״א יפשרון
ק ר שכ' דנבמשיח העומד באנאהעלמנה דיין במקוס חיץ מיקרי רימוהא  י
א פחוח מכפד״א יש להקל בהס״מ דאפי׳ מא מ  וחקא כשהוא כמו״א אבל ט

 במקום החיץ לא סי דעוחא עיייש •
ס להכסר באגא זי כשהיחרה מושישח כדיי אף שטסה ש הסיש ססי עי  ו
ק ייא של ג״כ להקל בזה אן סיס שס לאס אמר  לקמא כזיק י
ן א סש נשי׳ יסרה במחר לצד קמא ט  הסיב סש אסדנא סש בזה חשש ס
ק נ״מ מזה. ס דרס בזה ונרי״ש במק״מ י י  אן להקל ימיייס מד כסה סי
 ועיין במנהז״ב כלל ב׳ בקמק שעי׳ ז׳ ועשרק ס״ק ס׳ ונמנח״י בזבס שלמה
 מנף ג׳ מני׳ י של יכל מה שכיל להחמיר ביחיק באנא סעלמנה
 מא רק כשנמצא למפלה מן החיץ לצד הראש של האנא אבל שמא עומד
מ ©ר ואף אס מא סמן מסס למדין יש ץ אפיי שלא בהי י  לששה מן מ

 עכשד

 פתחי
׳ קנ״ז שהעייה לרחציה  (ח) ידוקא למפלה מחציה פין נסשומז אא*ו פנים מאימי! ח״נ ס
 ילמפייה יש נהנשיל נין אם ייא מקמא * מגנה אגל מחציה ולצל מפה אס היא מננז פדפה
 חבל •זקמא לאד להסיר פ״פ שאלמ מנם ללא מהיפות מהר״ן שכתנ לאן מחציה
 ולמעלה לכפל לוקא מגנה אגל מקמא ס מפרפין ל* שמנזפלקנז ונ*כ מחישות ננול
 ננימז אנל י*א פפומ ואץ למוש לזה ונסנ לאין זה נכלל לנדס המוחלים נו׳ ס
 י:וממיפ לימדם ממיפויו וסנדס כאילו טמן מסיי ט' וכתנ שיפנימו מיוו כל מניר
 הפיר להכשיל טסלס מקפא נאשל שהלנה נהסוס נמצאו כן ויש הפשל מלונה מ״ש יעיין

 דרכי תשובה
 נהפ״מ דמי כמי דרי דאנא יבמי במף סטלי אמא וכשר סיייס ימשמע גיכ
 ואפי׳ רימוחא כיד לא הד כמו בידי דאנא מיל (רמו) ליפצל מי׳ בס׳
׳ קצ״ז שכ׳ ואס נמצא פיצול מקמא באנא העליונה וגומא חחהי׳  ובד מסף ס
 נ״ע אס יש להסר וכי ואס הפיצול הזה טא באנא העלמנה בשורש שלה א
 נמטה לצו הריאה יס לאסיר יאסי' ההערוטח אן להתיר עיי״ש (רמז) ידקא
 יםגית טי' במקימ ס״ק נ״ג יבו״ק ס״ק ט' שכ׳ ואס יש יהרה בעלמנה
 הימרת בראפ הערוגה של צו החזה יטטה לגבה כטו״א מדל טריפה אף

 כפמא מיפרפ בורי כמן והבליטה זו בהב בהמות מא קטן מטו״א עיייפ
 (ריז)אבללא שסאייית ר״ל דהפמאלית פיה לעק יתרה לגמרי לשאר
 מטח בץ לערן מגבה יבין לערן מקמא שמ״ח שעי׳ ט״ז יתביפ ס״ק כ״א
א דבהפמאלית יס פ ס״ק י  .שיד ס״ק כ״ס ועי׳ בפרה״ב סעי' מיה ורי
 לאסור ימז״ג אעס״י סהיחרח אט מסן וחד למסה כלורח אנא אלא סהות
ק פאיז) (ריח) לא ששאלית כ׳ בביה י  ״נ^ לרסה וכמצא עיי״ס (וני׳ ב
 אירהס בלבחיב ס״ק כ״ס אח ג׳ ילספמיס נמצא באנא הסמאליח ההיא
 נמקוס שמא סמיכה למרגרח כמי יהרה יאן לימני טחמ״ק ט סא נהמה
 ע״י דחק מתרח שנעשה שס חרץ ועי״כ נראה הבשר שסביב לי טלס כמו
 יתמ״ק ושר לכ״ס עיי״ש (וע״ל סק״ס): (ריט) שמאלית כ׳ באהל יצחק

 בזב״ח אח י״כ -אס האנא המלמלה של שמאל מא נמלה כאנא סלמנכ של
מ דאף שלדעה ההביש דאס סליונה  ימין ויש סלי׳ פצוליס יש להסריף אפי׳ בהי
מ כנ f• כמן שסצסרף עלי׳ עוד דעוהא  כל שמאל מה לשל ימין שר בסכ״מ י
מ ישסה הדחק יחד ניס י  דפיציל א יתרת פריפה אס' בהכ״מ ימימ שיש ה
 חס לתסריף ד״ל ובנקס פדרט ליפצל לא מיקרי דעיתא עיייס אנס בתורת
ם בהע״ס סק״ח מוחה ובדו והסלה ספ להסדף בזה בפפיטוה  זבח ס׳ י
 והשמאלית אף מילה מ״מ אן להליח הסיציליס מחמח הדחק ט אן
 חזק לה ממק סמרה והלא פיקר הססס פתליק הסיצילמז בותק
ן בשמאליה עיכ ס וזה לא סי ר ת  נטמרת מא משוס שמסבביס את מ
מ ופעהלח יחדו בכל ערן ואז להקל כלל י  יפ לאסר אכי' יפ ה
• ס״ק נ״ב (רכ) לפעלה  עיי״ס בארן ומי׳ מזה בס׳ דעת מרה
ח ספי׳ ס״י והביס ס״ק י״ס ועי׳ לב״ס ס״ק ׳ סבאלס יפיש יסי' שי  ממי
ו פכי לדנא רכיין סממלקים הפומןס בססיר החצי׳ ד״א רסחלקים האגא  ל
 לסרס והחצי פל צו הסד שר וט׳ ר״א יהחרץ הסלד באלכמן כמו פמסבב
 מתרח מא גטלו ואש סא מן החיץ ולמסלה לצד מזל־ שר וכפהוא

 ק מורץ לצד השורס סריסה והציור מא כזה׳
ע פריפה י  ובאה ל שר לכיס יהרס ובאה א׳ ל

I יבאה ב׳ ובאה ג' מי ספק סריס: דלדעה אזה ממ״נ 
{yyi J חד מירימ שרה ואי מריסה ואס סספין ואסרין שני 

י י  המקומות לצאת יד שרהס אן אס עבת עליי יב״ח יפ —
 להכשיר גס את ב׳ וגי כמו כל ספק סלינחא סיייס ועי׳ מזה במארת מירס
ס (וסנה הצייר המכס בלביש מא ש ב׳ ענף ב׳ סק״ז ובריפ ס״ק ל  ס
׳ ג׳ ובמנמ״ב סם ובמניי סס פהקט הצמר וצייחמ  מיסעה יסי' סמוי רצון ס
ק ג״ד שממו על מיש  כתבנית צמד הלל וסא ממייק ססב) ועי׳ במק״מ י
ן נתיר סוס את ב׳ ונמיד אמני א  הלביש להתיר באת ב׳ וגי לאד יניח ו
מ נמק שניהם ביב״ת אשר לא כדת ומיייש  נמצא דסס״נ מזיר ודא סריסה א
' ייס בהמיס שק״ם שהשיג ק את fo באריכות מזה וסי׳ במרת זבח ס י  ע
ק י מיג בלק* ס״ק ניד מזה (ומיל י י פ נזה ניייס ומי׳ מנ  גיכ מל סלי
׳ סבאה״ס מיש שמזדיין : (רבא) ממי ( ק קס/ ׳ ל״ז י לב ולהלן ס  י
 אנא העלימה שמאליה מס ממרת וט׳ וסי׳ מביש שיק *ס ושאי אדורס
ס ומה י ן ק מ י קי לשמי Yao ב  0כסט שאן למק• ס״ז לדינא כלל ומי



 יודה דעה סעיף לה י׳ הלכות טריפות
 (רכז) נדד יאויי (רכח) מימ נפיק (רכמ) שלא יהיו יומי אטמ נםפאצ
(PXO שס) ר  נשוה ננצ צל ג׳ * ד׳ *עת וכוסמת טלם נלד לאט (נג) ט

 6חח

 היםב
 נקרא צל יזל לטיפ לצל הראפ וטירה ופן מגץס שמגעת אנא של שמאל ולצד
 הריאה היא נקראת למפה ואס פפ הפיצול פרפה) (פ״•) (ננ) נשר וניונ מהדיל
 לת״ש נליקונףס שאץ להכשיר אס נמצא ננל צי ה׳ הוא שפויז ואי לילי אקנה
 משופרי שט ענ״ל (ונמזת מהד״ו ממדף ורפ״ל ונ״יו מנשידן ופל״יו נתנ ואט
 אימר לכל שבצל ימין אינא תלהא אמאכדנא מה א נכת לן אס יהיה יופר נצל שמאל
 ללא מקרי תצוף אא נ יש חסרון נצל ימ ן וצכיכך הניקל מה צא הפסל ע״ש וננ")

 לחז״ו
 תשובה

ז לאי איכא ג׳ נימץ וגי  ותנ״ש ס׳ק ל״א ופרתינ כמי׳ ע״א ורא״פ ס״ק י
 נשמאל ועוד א׳ נשמאל נשיסלי אימא יש להקל נהס״מ אבל שלא נהס״מ
 יש לאסר עיי״ש וכ׳ נלנ״ש ס״ק מ״נ דפסס מא דאס ענר עלי׳ ינ״ת שרי
 נזה אפי׳ שלא נהס״מ עיי״ש ועי׳ נס׳ צ״צ המדש נכסקי דרס ליו״ל בקיצורי
 ד,יס ש:ט׳ ל״ה סעי׳ י׳ אות ד׳ ונקו״א סק״ג שמקל טינא נערן זה עיי״ש

כתב פס סר נבמ״ת ותנ״ס ס״ק י״א והרת״כ ורת״פ שס וכזר זהכ סק״נ  ו
 דאי איכא ד׳ נפמאל וגי נימין ועוד א׳ נימץ בסף מפילי אמא אין
 להקל אט׳ ביכ״מ דאינה משלמת דיתר אומא מיקרי עי״ש ועי׳ כאוצרות שנמה
 נרנ תנומות סק״ה שכ׳ רנכה״ג אכי׳ כבהמה זקינה אין לדקל אף כהס״מ
 אנל התלנ של קורס ינ״מ יש להתיר נזה כהכ״מ אנל תוך ינ״ח אסר גס התננ
 אפי׳ כהכ״מ עיי״ש ועי׳ נתורת זנח ס׳ כ״א נהע״ש סק״ג שמצדד להסיר נזה
 משוס דהוי ס״ס עיי״ש ועי־ בליקוטי צבי(מהה״ג ר׳ צכי הורידן ז״ל מכראד)
 בהשגותיו על ההו״ז את י״ז שמלתה דנדו דהר ס״ס לאיסיא וגס יש להטריף
 ממ״נ דאס יתר אמא מיקרי יש בשמאל מתר מנימין וא יתיר אונא ט״ל חליף
 לאומא ליעלה עיי״פ ועי׳ במק״מ ש״ק ט״ס פמציד דעכ״פ נשמח הדחק והפ״מ
 יפ להמר אף הבהמה בזה עיי״פ ועי׳ כס׳ צ״צ המה בפסקיס ובהגהת הפמ״ח
׳ זה שעי׳ כ״ג מ״ש נערן זה (רכס) של ז יהיו עי׳ לנ״ש ס׳ק  שנטף ט
׳ נתחה מהשמאית שהיא ססרה כגון  קט״ז שכ׳ דנכארה נראה דאס יש ס
 שטא קטנה א שאן לה סמטן דוה ס׳ שאנה אנא ונס אס הא^א סתירה
 צמקה יפ להכשיר לכארה גכ׳׳ז אך לדנא סיס שהיא ירא להקל נזה כי הוא
 אצלו דנר חדפ עיי׳ ס ועי׳ ננית אנרהפ כלכת״כ סק״ה ססיס ע״ל הלנ״פ
 בזה ספ להסתפק אס א׳ מהפמאלית נתקטנה כ״כ עד פ־פ להסתפק פמא לא
 הס׳ כטד״א אחר הנפיתה יק נתבדה א נקרעה א פצרקה א נאטמה ע״י
 מונלא קצה א נקבי מורנא וסי אפשר לומר דככה״נ כשיטא דלדברי הלביש יפ
 לי־קל ממ״נ ומ״מ סיס לדנא נצ״ע מסוס פלא נמצא נסוסקיס להקל עיי״פ
׳ ל״י ס׳ק שפיו) (רל) ד׳ בששאל וגי בימין ענאה״ס  (ועי׳ נדנדנו לקמן ס
 ס״ק כ״נ ועמ״ו וזר זהב סק״פ וספיר ושפתי אמת ס״ק ל״א שכ׳ דאין קסידא
 כמספר האטה ואס׳ יש עשרה ככל צד כל דלא טי בשמאל יותר מטמין ועי׳
 שער המיס סך ס״ק ל״ת שמצדד לתיש למנת הסיז־ידס דאן להכשיר רק עי
 עשרה אטת כשני צדדס ולא יותר ע״״ש (רלא) שיה בשיה וט׳ עי׳ מול
 מרבבה פכי דשוה כפיה עכ״ס דעוהא טי ע״״פ ועי׳ כרא״פ ס׳ק צ״א שהשיג
 עליו והוטה דלא טי ריעותא כלל ומיייס נזר זהב סק״י (רלב) ואם נראה
 באונא א׳ כמין סדק עי׳ רמ״א לקמן סעי׳ א ומניא־ מדכרמ דלא דוקא
 להשלים תסי אנא לכד מהר הסדק אלא אף להציל מאסר סלוף טרה מהר
p (רלנ) נראה א  להשלים ולהכשיר ועי׳ מזה נשו״ת רנ טינך ס׳ כ״א כ
ק סהנמ־ להל! סעי׳ ת׳ מיהר א  באוגא א׳ בטין סדק ור״ל שהסיק מא נ
 להשלים התסרץ ועיי פרי הגואה סעי׳ ע״ל (רלד) באונא א׳ בסין סדק

 עבאה״ט ר״ש מיס כ׳ הט״ז וט׳ ו-ישמ״ת סעי׳ כ״ה שפסק יכשיש נימין ג׳
 אטת וסדק כא׳ מק הסתלקו וכשמהל יש נ' כהיקוק יש להתמיד טון דעכ״ס
̂יט שיש ג׳ נפרדים נפמאצ ובימין כ' נפרדים ס״ל יזליף ולא  יש דעיהא לפ
 מיכיק נזה אשדק שנימק להכשיר עיייש וכיכ נפרה״נ סעי׳ ע״ד ורא״ס
מ ככס״מ י ו x׳ מ ק י  סן״צ וסי מ״ז סק״י ולכ״ש כהג׳׳ה שס וכניאח י
מ  יש להקל נזה עיי״ש ומשמע דחפי" נמקה שלא נמו להכשיר יש להקל בהי
 וכ״כ בירא כלל ס׳ סני׳ יית לדנא ע י״ש אך נו״ק ס״ק כ״ה פסק להחמיר
ז וכ״כ נענהז״ב כלל ר ק י פ בפריב ועיי״ש כמקימ י י  אפי׳ כהכ״מ כ
ק ז׳ מ׳ וסי׳ כסיה כיס ף י׳ י  נקימן סעי׳ ס״ז ובמארת עירס סרש נ' «
נ סא יאפי׳ יש נימין גס סגד  יצחק סו״ו ס׳ סיז של דמשטסיה הפרי
ס לדנא ל י ה אן להקל אפי׳ בהס״מ ו י  סמבין רש נ׳ ס׳ מיק יסמסן א

 ד״ל

ה : «ה(רכה) הא (רט) למשדק יתרת פ י ר ה (יא) ט י צ ח  (רבד) מ
 מנמק «ון שיהיו (רל) ל׳ נשמאל וני נימק (מהד״ו) אבל אס הס (רלא) מס

 (רלב) ואס (דלג) ניאה (רלד) נאנא
 באר
 (נא) פדפה ונתב נסיז ננדקות ftp ל טריפים האחל שיי מזציס היא לצל
 י1ל האמה אבל אס נמצא לצל שירש האונא שריפה ולפ״ז יהיה זה השיפור החצי נרויזנ
* נחחנ שהנשרט ל*  האמא יש אמזדס אף נאורך האונא משעדן לה״ט *תו י
 טלו אלא מקא * ארס לה״ט על הקנה אבל לא צי השט שהוא לצל הריאה וק

 פ' מהרש״ל ייפ להחמיר נסנרא אחרונה (ואט מהנץ שמוליין ק־ מפלין או,א של
f של שמאל משם ואלך a t שמאל וסמך אצל האיא עליונה של ימין ובמקום שנלה 

י  דרכ
 להכשיי לדק לקיי״ל להכשיר נשאר אטה שנמצא יתמ״ק וכ״ז אס טא 1מעלה
ן אכן אס הת־י״ק מא כתרין עצמה א נכ׳ע טריפה נכ״מ ימתחכך  מן מדי
 נגיגרה יספו לנרץנ ע״״ש ועי׳ ל״ק םק״י כיהמ״ק כאנא זו אצל החרק כיט
 לנץ השויש והאונא מקיבתו נכל 5ד ו״נע מקצס מתחה האו,א וכ׳ דלכ״עיש

ק נ״י  למומיר ונטש דשייך ני חיטך בצלעות למי,ר החזה וע״׳׳ש נמק״מ י
 ועיין עוד כדיק ס״ק ׳״א שכ׳ דכל מימיות שכ׳ להחמיר נאנא » נימו״ק
 מיל מא רק כפהוא נאנא זו נייקיס פמתרת מגנה טריפה כה אבל
 נמרץס שריתמ״ג ככר לכ״ע גם יתרת מקמא כפי פס עיי״פ (רכד) שחצי׳

 עד״ק סס פכי נסס השו״ב שע״פ תי־ונ יש נתודי אנא זו נל/1ית נתוחר יתרת
 א גנשיסת א נחלק ות/ס ריעותא כלל וחף כצירוף סכק שלא כסדק אץ
 לתיש אך כשיש שס פיצו; יש ׳להחמיר נכי מען ־קית השורש ונע״ה דרסש הע:
 ינא מהר נזה לומר דרב תייהו נכך עיי״פ (רכה) הא דטכשירנ! וסי בעינן
 שלא יהיו יותר 01׳ ענאה״ע הף ס״ק כ״נ ר״ש נדפר׳ח דהמקיל נזה לא

ק י״א ובבלתי את ג׳ יעשמ״ת בעי׳ י״א יבפרת״ב  הכסד ועי׳ נפי׳ מאר י
 סעי׳ ל״ה פכסקו לד/ת להחמיר וכל שיש בפייאל יותר רנימין טי טריכה
 מסעס תליך עיי״פ ונלכ״פ סק״לועי׳ נמנתה אהיץ סק״מסהניא דנר הס יפייס
 דמ״מ הרקיל נזה נמרץס יב״מ לא הפסיד מיי״פ (רכו) דטנשירנן וט׳ ס״מ
 בעע; וט כ׳ בסי־ו סעי׳ כ״ד ותנ״ס ס״ק ל״כ ונ״ל א אכא ג׳ נימין
 וג׳ נש־יאל וימיק כשמאי1 א אכי׳ נ׳ בפמאל וב׳ יהמ״ק בשמאנ יס לסיייר
ק והנא הי  אכי׳ בהכימ אט׳ לדין דמקילינ! ביהמ״ק והא נלא״ה רט ההיס־ין י
 אכא עוד סעס לאטר רסס חליף עכ״ל ועסכ״ד ס״ק ה׳ נד״ה וומ ובכרת":
א ויח״כ ס״ק כ״מ שכ׳ דנמקוס הס״מ יש נצדד להתיר עיי״פ יעי׳  סעי׳ י
ק מ״נ שהאריך והעלה לדינא דאכי׳ שייא נהס״מ יש לסקל י ה ו  ״ב״פ ס״ק ל
 בזה עיי״ש וכ״כ כהויז ט׳ כ״א בהע״פ סק״ג וניסה״ר פס ועיי״פ ניה נהע״פ
 ס״ק ד׳ אך נד״ק סק״נ יזכך להחמיר נזה עיי״ש ועי׳ בס׳ דברי יוסף סי׳
 קצ״ח שהעלה נ״כ להחמיר נזה והביא ראות יירחות דכד ההו״ז הספר והעצה
ה מ״ש עוד נע,ץ י ט׳ ק  דאכי׳ חי יב״ח לא מהר בזה עיי״ש ועי׳ בדברמ נ
 זה ועי׳ נדר־ מזייס סק״ב וסק״ה ונמק״ר סק״פ וגה״ק את י״ז שהשינו נ״כ
 על הלביש י־עימי׳ שמק 1׳ן טינא בזה ובמק״מ מסייס נזה דמ״מ הסמך להקנ
 נהכ״מ ונס שעת הותר, גדול לא רכסיד ע״״ש ועי׳ באצדות שלמה נרת״נ
 שכ׳ ואף והא ודא לפלא נהס״מ אן לסמוך על הליש להקל מ״מ סשוס טא
 ואס ענר עלי׳ יכ״ח מותר אט׳ כאין הכ״מ ככל סכק טריטת עיי״ש וכ״כ
 ביי,יי מנחי שלמה ע ף ה׳ סעי׳ נ׳ עיי״ש וע ׳ מיה נשי״ת זכרץ ננ׳ מ,הס

 ס׳ מ״ו ונס׳ ניכה יינה בקונטרס יפה לבדקה פער א׳ נתיב ת׳ אה ו׳ נאורך
 ועיין עוד בפמ״ח כס ינתנ״ש ס״ק ל״ג סל דאס יפ ג׳ נימין וו׳ נשמאל
 ויתמ״ק כימין כיי; ש יטיף ריעיתא דחליף כהד מירא דתרת ראי
 לממיר אשיי כהכ״מ אכי׳ לדק דרכפירץ יסמיק עיי״פ ועי׳ לביש באמצע
 סק״י שהביא דעת הסריג נהנכיר בזה נהס״מ מכ״פ אך מא ז״ל השינ עליו
 !העלה והעיקר לד,א כהשמ״ח לאטד אפי׳ כהכ״מ רש לדן נזה כידאי
 טדסה והחיב מעילם אסור תך פסתה כמה שרס עיי״ש ועי׳ בתורה זנת ס׳
ד י\:״פ בזה ו.ותן מקם לדברי רסרמ״ג להקל  נ״א נהט״ש ס״ק ד׳ מ״ש נדנ
ז ינ״ק״מ ס״ק נ״א מ׳ ש כדבריהם כזה וכ׳ דהמקיל  נהס״מ עיי״ש ועי׳ ננה״ק את י
 גהס״מ ודחק אן מימית ן אתו ע״׳יש וכ׳ נמנהז״נ כלל ד׳ נמשרון סף סיק
 כ״ז ודע דאס יפ נירץ נ' אכיה ויהיייק יבפמאל נדרי נ׳ אטה יש להפר ף
 אף כהכ״מ רפוס דהוי לפייט נדד נפמאל ייהר מכימין עיי״ש (רכז) בדרי
 דאוני ענפמ׳׳ת פס פכי דחס יפ ג׳ נימין ודי נפראל וגנספ־ה או פיצול
 כהחתי׳ גורא בימין לא מהר לצירוף לא לדקל!לא לרחמיי דאן פס אנא
ח סעי׳ כ״ל י פ  עציהם עיי״פ (רבח) ס״מ בעינן שלא יהיו וט׳ כ׳ נ



 יודה דעה םעיף לה י׳ הלכות טריפות קמט
» (fn״) «ץ (ולז) סיק (רלח) פצסיף (רלט) למסי• (רם) אנצ (רפא) 65 (ר0ב) צג«׳זי (רטג) יא! (רםד) י»»פ  (רלה) *

בה  תשו
ן סלא ס למין מולג סס מ ״  יגיח ולסלוח שנתהווה אלי הלזה ולסקל «
ן יב״מ ססס מא שאן להקל שבודאי ש אבל התלב של מ  נמצא סריסות זו בי
 לא נעשה בזמן מיעוס פיייע ופי׳ גנה״ק את fo וגדר סחלב של המק/נ
S ׳ זה את בי. (רם) אבל לא להטריף מי׳ סק׳יפ סק״צ \  שבמף מ

ק ומ ק ביד שצי דאס יש בימין ב' נפרדת ובאי יש ט מ בי  סק״ו ו
 יש ג' נפרדות ובי מסס יש להס מרש א' כפאיצ יש להקל אפיי אן להס ס״א
 כעא״צ אלא אס נחשב ע״י מה שבצד ב' של סאנא ננטן סדק למעלה מן
 החיתון ועי״ז יש לטתרח מס האנא שירש א׳ כפיצ אפיה יש להקל מיי^
א נעא״צ עדיף מסוק פיי״ש): ק ל״נ שכ' דבנתפצלה רש לה י  (ופי' שפיר י
א בהמ״ס מן״ז שכ׳ שיש ' י  (רפא) לא להטריף פי׳ בס׳ מרת זבח מ
 לעיין אס נמצא בשמאל ב' אמת בורי ויתמ״ק ובימין ב' אמת וסוק טכא
ס לי  רוייני' להא דנא אס נאסר וטון דהס״ק מי דעור& גדלה א״כ י״ל ו
ק אבל לדנא העלה דש להקל ואף סמחמידיס  לא מהר בזה טסי מ
 בדנא דריא מימ במדון דדן יטליס להקל סשוס שיש סוו ספק שמא הלבה
 כמ״ו דהמ״ק לא תטא נמר! האטת וא״כ אם הסדק יחלק סאנא סמי
 מירן חמפ אטת כראי וכשרה והיה נמי אס יש בשמאל יתרת בשיפולי אמא
ס ומכיש אס יש בימין ב' אטה ומינן ויהיק א יתרת בשיפולי י  ג״כ כשר מ
 אמא ובשמאל ב׳ אטה דש להכשיר מסינ אס מצסרפין למק הרי אן אט
 צריכץ להסדק ואס אן מצסרפץ הסדק יחלק האחת כדי לפמח מרן תמש
' קצ״ס מה שהארין להשיג על ובד התי״ז  עיי״ש ומיי בסי וברי יוסף מ
ק ליא ס״ש בסק זס וסי' במקיפ י ב  בזה ועיי בו״ק ס״ק י״נ בויה דאה ו
ט שהמלה ולדנא טא צ״ס ואן להקל בכל זס אס לא בהפ״ס ושעת  ס״ק י
p ק ל״ס וטי' בשו״ת מהר״י  הדחק סיי״ש ומיי במנח״י בליךי פיה י
׳ י׳ (רםב) להטריף סתב״ש ס״ק ל׳/־ שכ׳ דאפי׳ יש  הניינא סויד ס
 המה סוקיס אמריק שהסוק הצרין סוק נמר מא שהס ב׳ אטה בסרט
ק נ״ז ושמית  ושאר סויןס אמדק שהס שדטוח בעלמא מד״ש בהנ״ש להלן י
ק קס״ב י  סעי' מ״א ולב״ס ס״ק פיה וגפרהיב סעי' ע״ו וקכ״נ ורא״פ סק״צ ו
 מיי״פ (רמג) דאין חוששים בסדקים עו״ק ס״ק כ״ו ובמומר שס וגס״ק
 כ״ה ומפסס סס מרבדיו דפ ליק למק א' פהי המעלות מסלה הסירוו ומעלה
 החיטר עץ בחסר אנא יס בסרוא סרק אמריק והסוק דרוא יפ לה מסלה
 סטר ולא מוססל מסוס ב׳ ורווה ייפ לה מסלה הסיחו כאלו יס ורוא יהירה
' ליס ס״ק כ״א לא צ׳ ק ופיי״ס  להסלים חסרון האנא אבל לקרן ס
ו שכ׳ ־מרבד ההב״ס משספ דלא  במומר מ״ש בזה ומיי במק״מ ס״ק י
 שיין לתת על סוק א' מעלוח שר הססטס במשא א׳ ומיי? מה שמצוי בזה
עק זה לפק סצול) ופי׳ גשוית ביס אפרים  (ומיי להלן ס״ק ינ״ה מיש ג
יש שכ׳ ד״ל על סדק א׳ שמקצתו מצטרף להכסר ' י״ב בויס ו  סו״ד ס
 והשאר אט מצמרף להטריף כגין שהאונא האמצעית וטקה לאנס העליונה
 ורכרח מ״י שדק אצא שהסדק הזה מא ארון שאס נחשב כל מקמט פחד
 יסי האמצעיה גמלה מהארו״ע ומי חליף רואן כאלו סא פרוד רק במקצה
 כפי סעור הצריף בדרי להשלים מנין האטה והשאר רואן כאלו אנו דכי
 היכי שהסדק אט מצטרף לדפדף לססף על המק הראי היה סיפא שפסוק
 מוסף טל גדלוה הראי אן מששין צו נרי״ס • (רמד) רוששים כ'
ק צ״ה שכמו שאן מששין בסדקים להטריף ק  בפרהיב סמי' ט״ז וריפ י
 אן סששין בסמסטח להטדף שאס יש בצד שמאל סני אטה ובכל א יס
א מ  בה שני סמסטח א שנאחה •ש ג׳ סממניה אן אמרים הד יש כאן די ש
^ אש יש שס סדקים וםמפיטה עד שנראה נחס סהס  אלא אן יזששין להם ו
 ארבע בשמאל אן סששין להס אבל אס אן שס בשמאל רק א8א א׳ וג׳
 סדקיס וגס יש שס די סמסטח בנמץס שראי למוח סממן לכל *fo יש
י מקים וסספסופס סישיק  להחמיר ולהסדיף כמן שהכפר ריאה זו מא י
מ וצוק־ גמל יש לסקל וכי י  שמא יש כאן ארבע בשמאל וסריפה ובמןס ה
 ונראה ואס מצא ו׳ סוקיס יש לו להחסיר ולביזק לכתתלה אתר מלמנות ואס
 לא בוק מאבדה הריאה יש להקל סיי״ש וכיב במארת נדרס סם מיי״ש ומי
 במניי מבס שלמה מנף ה׳ שעי׳ ו' במ״ה שכ' וממןל בהפ if שלא לבתק
 אף לכהתלה לא הפסו וממר מוב שלא לנמק כלל ולסמוך ארוב בהמות פשרות

: ס  מלנמק ולהקל אס ימ*א דעוהא ומיי״ש במימ ציון מימ י
 ועי ן בניה אברהם נלבח״ב ס״ק ל״נ שפ׳ שצימ נסמסוטה לסו א שוס
ק פיח פכי ובמפין לסו ויס ס»  לסדק א לא עי ״פ ומי׳ במקיפ י

 סוס

 הדני
כ מ כרל י ק לא מהר אס׳ בהי י והיכו מ י  דיל וסשוח״ב צשיסמ מס ו
 מדיד ולא מלא לט להקל נס בצירוף סכר סממן אבל להלביש שהפשיו בסכר
ס י״ל ואס יש גס סכו סמפון והייט סש בימין ב׳ אטת י  סרק לנו בה
 וסמן וגי שמסטת אף סש בשמאל ג׳ סוילזת סשו להדא וסוק ונמסון עדף
ק כיה מזה ועיי  טס ומהר להכפיר אפיי שלא בהימ עיי״ש ומיי בריק י
' כ״א סעי׳ ה' בהע״ש סק״ז שהעלה לדנא שבמקומות פאן  בסי תורת זבח ס
 להס מנמ ידע בזה יש לבמק באתה אנא שהסמן בה ואס יש בה ב' סמסוטס
מ אבל אס לא נמצא לה מסך מבדיל  ונס מסך מבדל כראי יפ להנסר בהי
מ ושמת הדחק וק  כראי אף סש סדק ומכר מוסטת יש להטריף אס' בהי
 הדן גס אס יש בכל אחת רהימנית שוק עיי״ש וטי' באצרות שלמה ברב
׳ י״ז ומי׳ בו״ק ס״ק י ס״ק יינ ובמניי בין״א ס  תטאת ס״ק כ״ג ובמו ס
 כ״ו ובמק״מ ס״ק צ' של והיכא שממית שבשמאל מא רק כסו״א קטן ואן ט

מ ומי ס״ס סיי״ש י  להשלים מהחתב להאיץ לסעור סויא ממל יש להקל ב
 (רלה) אחת עריק ס״ק כיה ובמק״מ ס״ק צ״א שכ' ואס יש בימץ ג'
 ומארו״ע חסרה ובמקמה יש אנא קטנה מהאנא האמצעיח יש סכר ס־ק
 בהאמא המורה שנובק שס הארו״ס עמלה שיפור הראי נס יש להקל וכיץ
' עי״ז ס  וחליף האמצסיח גמלה אט מוסכם יש לסמוך אהיכר סוק אף ס
 דעוהא דהרה בורי מסין ומיי״ש במק׳׳מ שכ' ואס׳ ס׳ במובוא זו ו' בשמאל
 יש למסר ימן ולא הי חליף מוסכם עיי״ש אך במנמ״י ענף ה' בלק״י ס״ק
 ליה הרח להמק״ס בצ״ע מה עיי״ש (רלו) בסין סדק פפה״ש מ״ש מהוגמ״י
' אנוח וני סדקיס וסי לכ״ע כשי יכ״ב נלביש שס לדנא וכי  מסש נימין נ
 והיה אס יש שמאל ה' ונינק ג' וני סוקיס שר אס' נלא ספ״מ עיי״ש
ק צ״א הסג על הרנמ״ר מה והעלה ואף שיש  אמנס נסרה״נ שס וראיס י
 בצו ימין ב' אטה ובי סוק־ס ובצו פמאל ג׳ נסרדס יש לאסור עיי״ש ימיי
מ נמקוס שנהגי למסר גס בזה י  במניי טנף ה׳ נניאריס ס״ק מ״א שני ו
 אן לסהור מנהגס ואך שבפרח״ב לא כ׳ שס ק להויא ומשטח למט נראה
ס שס יראה ולא מחמיר רק במקום סאן י  חה סמרא מדנא >f• המעיין מ
 מנהג אבל במקוס סממ המנמ להקל ייל ואן למדיי־ גס בזה ומיי״ש בז:ס
מ יש לסמון להקל בזה בכל מקוס ובמקוס י  פלמס סעי' ה' סכי ובמקום ר
 פנמי להכפיר בזה אף באן הס״מ א! לסהוי מנהגם ניי״פ וכ״כ באצרוח
 כלמה שס ובמיןס הפ״מ יס להקל בכ״מ פיי״ש (רלז) סדק פבאה״ס מ״פ
 מהס״ז ופי' בפרח״ב ספי׳ קכ״ג וראיס ס״ק המיג ובמנח״, מבס שלמה ענף
 ה' סעי' ו׳ וכ״ו מקא בסדקים שהס לחתב האטת יש בזה תשש סלוף אבל
 אס נמצא סוק בטובי האטח ספ בזה חפש יהרה מגבה אן סששץ בכל
י ס־ק־ס  מקום לסרק אעכ״י סש בה שממן יתר ואפפ״י פהשירה מא י
 אפ״ה אן למש לסדק שבעוט אטה לחשש יהי־ כמן שהכשירה היי ט״י סוק
ק שס״ט) • (רלח) מצטרף  שנתחב האנא ולא שבעובי׳ J*v (ונגיל י
 להכשיר עמ״ז סק״ו ובלב״ש שס וס״ק מ״ב שכ' ואס יש ו' נשמאצ ונינק
 ג' ובאחה מהן סרק יש להכשיר אס' שלא בהס״מ עיי״ש >f• בסרה״ב סעי׳
ה ורא״פ ס״ק צ״ב ובזר זהב ס״ק י' שיג על הסריג בזה והמלה ואן  י
 הסוק מועיל להכשיר כ״א שבא למלאה החםרץ ממק הראי להמח בכל
ק א מוחה ובד ' כ״א סעי׳ ו' ובמג״ס י  הבהמוה עיי״ש והנה בס״ז ס
כ בסי צ״צ י  הרא״ס בזה והעלה והעיקר לדנא נהסרמ״ג והלביש פיי׳׳ש ו
 החדש בפסקי סדרם סעי׳ ה' דן ז׳ סש לכמון־ מל המיז להקל בזה טון
ש ב'  דבליה יס מלקים מל סלוף זה לנמיי עיי״ש אבל במאיה עיניס ס
 ענף ז' סקיח סמן כהרא״פ להחמיר בזה סססס אחר עיי״ש וכיכ במנהז״ב
ק פ״ז ק אה ייפ ובמקימ י י י סי! ועשרץ סס ופי׳ מ י  כלל ד' בקומן מ
ס פס ובמאים מירס שס יכל מיש י י  מ״ס לדינא בזה יכי בהיה״ב ו
מ סמסוטח אגל ביש fo מכר  להחמיי גזה מא יק שאן פס מיד ס
 סמסטח ופייט סש סס גאנא פל ימין סהסוק גה ג׳ סמפיטח מיאה מזה
מ וצ״נ עיי״ש (רלט) להכשיר כהנ  ספ ג״כ ארגט גימץ יש להקל בהי
ק כ״ג וככל הפי גוור המכריס כדר דרג ב תבואת י  באצרות סלמה מ
מ מל הבהמה יב״ח יס  אחא מה שלא להכסר כיא בהס״מ מקא אפ פ
מ ככל ספק פלוגתא דרטותא ובפרס p שאט סמכים  למסר אס׳ שלא בהי
מ מל המכשירין בפונוא ורב אחא אבל באסרם מזכריס בהאמחרס  בי
מ אסר לא מהר יב״מ וכוואי סדיסה נחשב ולפק החלב של  שאפי׳ בהי
arp פ של י  האפניס מזכר לאסו אס׳ בהפ״מ כ׳ שהוא צימ אס יש להתיר פ



 יורה דעה סעיף לה ה רלטת טריפות
 (רמה) נסלקיס(«) (ט) צהפיץ•(ק־ מיג)(רמי) *־ה(רמז) שמזפצלה(רטח) PI (רםט) ליז

 6תחי תשובה באר הימכ
trot! *ו מרץ נדגמ״ל שכ׳ ואן הלש״ל ונרו צא (מ) לססדף וכיזנ גש״ן 661 נמצא גצד שמאל ג׳ *פת וסוק צא מ• מ  (ט) להמליך פנהיפ >רש >רמ ג0נ נמ*ז נ
 אסלי אלא ננהיג לאן ט מצננרפת הקלק אנפי יש שוה נשוה טפי! ושמאל אנל אם ומשמע לאשיל! נד6ס אחי! מצפרפין להכשיל־ אגל לא למדף פון 06 ס גצד שמאל
ף לשרוף • *נא וגי מק־ם אמרינו מלק אי מופיל לסנטר והאיורים אק כלום למשט * י ה נצל ימץ נ׳ אונופ ינ׳ שיקים אן שחה נצל שמאל ג׳ איטמ ממש מ״מ ניי! *  י
 הפלקיס •ש מד! יופל משמאל אפי׳ ללפש מיל ונר׳ נשי ־רש ולא אמדק ממה נפשך אלא אץ סששץ נסלקץ כלל להפריף נרפו כחג נסיו אס יש
 נצו •פין נ׳ אופיז וסדק יש טד דפויזא נצי שמאל להיט שיש נצל שמאל ג׳ *פח יש להסדף (ויי פסק למוד ורשיל ונ״פ אוסרם וסרים טונ לאין זס נוקד

 אלא יש להתיר ממומו ולכ דיו שיך נפפ״נ) •

 דרכי תשובה
ק י״נ שהניא מרבד נטל מאיר מינים כ׳ כתנת ססמויס המקילץ וכל שאין לו טמא אין ליפט  סלק עיי״ש ונר׳ נאצרוח שלמה בכיו שור נאמלס י
 האיוריטס דסיכר סמטן נרע מהיכר םוין וסיייש נרתינ ס״ק כ״ג שכ׳ ימה״ס לטצול p לניולק ציפ לדנא פיי״ש ונדי בשו״ת צ״צ סחה ייו״ד־ ט׳ כיין
 אס יש ג' אמת נשמאל ובימין ב׳ והגי טכר מיי טכר סמפין יש לאסמי שהארץ נזה יל והגאון הניא הסריז מל המיה נזה והיא נגד זקיט
ה גמלי אחרורס מ״כ *ן למומיי יק כשיש טמא פיי״ש מ וגמלה מזה התב״ש וסוד מ י מ אי נמנר עלי׳ ינית בלא ה י ה  יצ׳יע אס ליתד מכ״פ נ
אטח והגי טס־ עיי טכר שמטן ובשמאל יש ושי׳ בשרת סוסו״ו מטינא ט׳ כ׳ שהשינ נ״כ מל הרא״ת בזה נרי״פ ׳  כ׳ טוו דמה״פ כשיש נימין נ
ן א  נ׳ אטה והגי טכר פיי סיפר סוק ופריסה אפי׳ נהפ״מ ונזה ג״כ מורה וגס נמיר. טימ תליתאה מלק אי ס' קשיו כ׳ שאמרו לו בשס מ
מאן מהרש/ שהורו נזה להקל ולא נהנית אפרים  מקהיכ ואסר אני׳ פנר מלי׳ יניח כמן והשמאל מכר יותר מ״י הסרק נמ! ישימות ימקב י
ז *ן להקל אלא ל נ  מההיכר שיש נימין מ״י הסמסון וגרע מטס־ סרק טיל חליף ואף להסנייס וכ׳ שכן ראוי לטרות עיי״ס ונד׳ נצ״צ שס שכ׳ ו
 דסמסון מועיל להשלים החםדן טיט מקא להשלים יחסרון שבצדו כגון אס מקא אס סרש הפיצול מושרש לצד סרש האנא דנזה אף שנסף *ן הסריס
' אטמ והגי טכר ע״י סכר סמטן ינשמאל אכא נ׳ אטח בלי סיס יש להכשיר אבל אה סרש הפיצול סא לצו סד וססל סאונא יש להטריף  יש טמין נ
 סוק אבל להפווח התיליף פבפמאל אפ יפ נשמאל ג' אטת פרודית א נ׳ אטת דהא יס מסדסס נכה״נ אפיי בפיצול מגנה מבואר נשמיח סני' י״מ נרייס
 יהג׳ טס־ ע" םוק וחשינה יותר הפיחו ושמא מדמין ס״ל בכלל חליף נארך וני׳ מזה נשיית שאילה סלים הטיגא ס׳ כיא נאדטת וסי' מוית
 וטריפה עיי״ש ולכטנ״ד נראה שאן להשייח ממונס של ישראל בשביל זה טיסי״ו קמא ס׳ מ״ס פכי ואם נחסצלה האורע מקמא וסיס שנהסצל ההר
ק אט מוחלט (וכמש״ל בפס ק הארו״ט מאמצמיהה מקמא ולא סה לה סאר אח״ט בלא זה הפיצול אסר  ומלבו שיה של וטכר סמנץן נרע מטכר מ
p ואפי׳ כשיש בשמאל ג׳ אטת דאין להשט ליתרה כלל רק שסא פיצול בלא גומא ילק הבשר סשט עדין  המיףמ) חק מזה טף יסנרא לא נטרא ו
 נפרדות ובימין יפ ב׳ אטש וסדק נא׳ קיי״ל לההיר נהכ״מ עכ״ס (והמשיל בסין אסר והכלים שראי להגעיל יגעיל ושאס ראי להגעיל ישהט מסצ״ע מכ״ס

ק רל״ד) מכיש ננ״ד דליכא בשמאל מהר נפרמת מבימין רק במה סש בשמאל עיייס נאריטת.  י
 סדק פער נפסק מרטתיע פהסדק אט מצטרף למסר וא״כ מה אכפת נמה ועיין נס׳ ברכת משה נקינסי־ס יפה לבדקה שער א נסב ו׳ את ג׳ שכ׳
ן מ מ  פנימי! ליכא כיא היכר סמפון וטון וחשני ן והסוק פנפמאל מא כאלו דאף פאט טהגין להקל נפיצול מקמא נלא טמא אפ סה חלק ה
 אט ומלל למסף ולחדש אסר חדש והיכא שבימין ליכא כ״א היכר סממן קצר ק העליון ודלא כהרא״ס מ״מ עכ״ס אן להפמתו מחלק ממפ פלא יסי
ח מאיר נתיבים ס' מ״א  ינפמאל סכר סלק טריפה אשר לא שערים רבוהיט (וני׳ נשו״ח ביח יצחק דטוחא כלל דעלס מיקרי סתם דעוחא ומיס נסי
p ׳ ס״ז) ראפ יפ דעוהא על סצול כזה מי הרלרייע אך בהפ״מ יפ לציו דלא סי  חיו״ל ס
ד ומצטרף p לדעוהא גמלה לחרלד״ע וכן מס סובלא לפטו נסרכא ' אטה והפליפית רכר ס״י דסותא ל  וכתב שס עוד נאצרות שלמה ראס יפ נימין נ
ק ונשמאל יש נ׳ אטת ומ׳ טכר עיי היכר סמפון כשר אפי׳ סלכיס פענרה מיי מיסומ״פ מל נחלה מה וסה ספ״מ וצ״ג והסדף עיי״ש  מ

ק ס״נ שכ׳ דאס נמלקה י סיה ורא״פ י י  פלא נהפ׳׳מ פיייפ וה״פ (ופיל ס׳ק שמ״ו)•(רמה) בסדקים פי׳ פרה״ב (רמז) שגתפצלה פי׳ נפרה״נ מ
י ירא״פ סיק 5r פכ׳ דאפי׳ לא נפאר ס״א כעא״צ נלא סדק רק הסרקונהפצלה האונא נרחנה אמפ״י שנראה לפין שהוא פיצול ולא יהרה טון שהוא  סעי' י
 מלך עד הערוגה ואכי׳ מא טפ־ גיכ מכי הענדס דהיינו מקמא ומגנה נחחב האנא ועומד כסיר שאר אטה אן סששין לו סהסרק וכפר ואן הפרש
̂ אט מועיל להטריף עיי״ש יכ״כ במארס מיטס שס ונמנהז״נ שם בקומץ נין שאר אטח לאגא ארו״ע ואס׳ יש טס מל הפיצול כאשר נמצא לסעסיס  אפ
 סעי' י״ט ועשרון ס״ק כ״ד וטמף פס דה״ה אפ הסדק מלך ורך הפיפול נארי״מ שמתפצנ ממנה קצה נחחב האונא יש עלמ טס ומא מסבר בתסלהו
 מצד קמא לגנה ג״כ אץ מששץ ט להטריף עיי״ס (דמו) אונה שגתפ*לר, מס טס מרדא ואת״כ מספיי עצמי יפ לסכפיי ניי״פ וטי׳ מוי נרא״פ ס״ק
י ס״ב ומי׳ נמנהז״ב בקומץ סעי' ה׳ יעשרין ס״ק ז׳ נניאר י  ססמ״ש סק״י מה שצוה לנדן נמשי׳ מאר נהיביס וגר׳ נהשו׳ מאר נחיניס ע״ם ונסיהינ מ
' ו׳ ח׳ (רסח) רש לה שירש  5ס פב׳ לבאר אתה מא ס צול האמיר להל; נרמ״א ומה זה שכ׳ כק המו״א p זה מסב מיי״ש ועיי נס״ח רב מבך מ
ף ס״ק ל״ד דאן סלוק במספר הסיצוליס סס נאנא זו  אנא שנתפצלה וסי וכ׳ ואץ זה ממה לדני פיצול האמור להלן כי סצול טיט א׳ מי׳ פסח אמח ס
 מקא שאט מימד בשיפיני אלא בגוף הריאה יגומא המד׳ שטכל להון־ עימא אס׳ נתפצלה לכמה סציציס הס נחשנים לא כסש להס שיא מא״צ ומה
ק נין בחחנ ונץ במוני אן לחשט לפיצול לי חוא ומה לי סובא מיי״ש (רמט) לה שירש א׳ טי׳ בהייה זבח נהפ״ש א  אבל כל שכחלק לפרס ב ן נ
א סק״ה שכ׳ וננהפצלה בפוני׳ יפ להקל בהפ״מ ואף פלא נפאר שיא ׳ ל  אלא לנחלק כל שהרימה יראה לנדרס שהוא ממה לממונה נחלק עיי״ס וני׳ ס
ק פ״א וסרחינ כעא״צ יש לצרק ולחשק כחדא שלא יהיה חליף יק לסמך אס יש נימין ג׳  לניס נמ״ה סעי׳ כ״נ פהביא יבדו לדנא עיי״פ ופי׳ ראיס י
׳ ואן לה פיא כעאיצ יס להקל נהפ״מ י ן מ׳ מננדר ז״ל מסאטיטנ פקרא הגר מל ויי בשמאל ואי מטמין נהסצלה נמנ א  סעי׳ ס״ד סכי בסס וודו מ
ב שהניאו והשיג פלמ ק י  הסמרס האיסדס רכל פאץ לו טמא אן לו דן פיצול אלא נחלק לשנים חה לחשק לשניס פלא יהיה חליף פיי״ש יעי׳ סק״מ י
 דנרי טהמ ומאכילים סריטת לישראל דנמיכ נס שאן לו נומא יס נאסר וכ׳ דלא p דנע״כ אן מלוק נזה נץ נחפצלו לרחבה א לסובי׳ ואף לערן
ס להתפרק אלא חה הכלל ואנא שנהפצלה שמנשיי• חליף נמיק שיהיה לו שיא מא״צ מיי׳ע ועי׳ נמנת״י נקרא ס׳ סיז שסלסל מ  ומי כמו פיצול ו
 הריא כאן סיס פנתפצלה בעוני׳ וחלק התחמן אט קצי מחלק הענק אבל בונד שניהם וכ׳ ולדנא נראה שמרי ההו״ז מוכרסס מתר עיי״ש ועי׳ נסי
ו המ״ז מיל נאק•(ופי׳ נממזיכ שס ׳ מיש להשיג י ד מסף ס׳ ו נ  אס מא קצר מתלק הפליץ ונראה לעץ שאט יתרת אלא פיצול מטף קאנא ו
ק ק נ״ז ונכלל א׳ משהן י י ו וסעי' ל ופשוון סיק rp ו י שיש לו שווש מןמן מד׳ י  אפס" שאן לה גומא יש להטדף יש לו כל דני פיצול אפי
' דן ׳' שכתב לפשק ' ה י * w ' 0 י י י ל י י 003V י 5 ' ס פ פיאה למץ י״ו) ימיי ג י  עב ואש אט נראה לעץ פמא פיצול דפ לתלות סמא יתות א
ק לימי־ פהוא יהרת ולא סציל וכשנהסצלה הלכה בוה כן דאנא סנהפצלה לב׳ בעוניי ואן להס סרס א׳ מאי? אנה  שמאסצול ס״מ p פאן לו טמא מ
 האנא ברחבה אע״ס שנראה לעין שהוא סצונ מ״מ טץ שמא ברוחב האנא רדורמ אלא לאמו למק חשבון מנץ האטת אבל רווית מא לשנים למק
ק ומגבה ואינה משלמת לחממן אנא א׳ מון אס יש בימין תי  אן סששץ מהפיס ופסי סיייס (וסי׳ מוה נס׳ דבד יוסף ס׳ קצ״ו) יפי׳ חשש פריסת י
ס שפרסם אנס נולסיס ואפיס ששניהם י י סלל וסיס מיון שמאן ב׳ אסס וא׳ נספצלה לב׳ במומי א ן מ״פ סמו א  מצי לבונה סעי׳ ה׳ שהניא ונוי מ

 סרמי



 יורה דעה סעיף לה ח חלמת טריפות
 (ת) •יש(תא)«׳ (תב) «יל(תג) *» (תד)(נל) *י־(תה) נימת (דנו) אנא

 באי היטב
 מחנ נין פי׳ מקא לססדף אנצ לסנטר לא נוע ששוק לקי

 דרכי חשוכה
 (נל) אינה

 בהפ״מ אין למש ליבריו להחמיר כלל וכ׳ ואס היז ב׳ בימין וני בשמאל ו*
 מהימין נהפצלה לב׳ ברחבה אפ*פ שנשאר להם מרפ א מא״צ כשי אפיי שלא
מ מיי״ש א־ בס׳ שערי ומה מל סירי כאן שקיו הפלה דבאין הפיס  בהי
 יש למש להנת הבית ישראל הנ״ל שיי״ש ונדי בשי ציצ מיש מסקי יירש לכר
׳ יינ ושעיי כיב ותביש י  זה שעי׳ ה׳ p ו׳ ז׳ (רנו) אלא לא׳ משמית מ
ק פיי שכ׳ יאס יש להם שיא י ת ונפרמיב סעי׳ מ׳ וריס שיק נ״י ו ק י  י
א נסי כשר ל  כפאיצ אז אפי׳ אס פיצול א׳ גטה למפלה בשורשה לצד גנה מ
ת מ מ א שריסס ו י פ כדן ימרת דאס יש * מ ? ד א  ואס אין להס שיא מ

ק אות י׳ ומף אות יינ): י ג  מסד׳יא כשר עיייס (ופי׳ מזה ב
עץ בשמיח סס פכי וכל זה סא רק בנהפילה לאמה * לרחבה אכן נרזפצלה  ו
 במוני׳ אז א< נסחיח מכסדיא לא נאמר להתיר היכא ששיוש א׳ מהסיצוליס
צ אין להתיר כ״א י  נולס לגנה אא״כ יש להס מרש א׳ מאיצ אבל אס אין להס ש״א מ
ת מכסד״א מ  טכא ששניהם אינם טלסיס דהיכא שהחיצונה טלסה למן אפי׳ נ
 והפנימית פוה מקמא לפאר אמה פנצדה נראה מזה פהפניליית הוא האנא העיקרית
ק  וטא כראי למוח והחיצונה טא יתרת סננה ועריסה עיי״פ יעי׳ פפ״ד י
 כיד פמיח להפמיח בציס בזה אם יס לאמר נפמת מכפ־'א אפיי סשנתסצלה
ק כיא פמכיקסק גיכ נזה עיי״פ ועי׳ נס׳ דברי  בעובי׳ פיייפ ועי׳ מ*ק י
 ייסף מ׳ קצ״ה שצי ג״כ סברא נהקל בערן זה עיפ דבד החיס ייו״ד מ׳
ק ל״ב כ׳ ומיקר ח ונלביש י ק פיס ונסרת״נ מני׳ י  לי נדי״ש אכן נרא״פ י
ת פייס מיש ב' פנף ג׳ ר א  לדנא כהפייז ואין להק! כלל סיייס וכ״ב מ
׳ י ׳ ס׳ יגנינהזינ נקימן כלל ד׳ מ י ׳ כ׳ מ י ה׳ יסקיח יבמיס זבח מ י  מ
 כ׳ יסיייפ נלניס סכי ךאף למנין החלב אן להקל ייס לאמי החלב מפולס אף
 שידתה יניח דמי סיימת הבא מבסן פיייפ ימה בנהיק את ייד יממןימ
מ י ס פ נ י p להקל פ צ בדדי נ י  ס״ק מינ הכריע סאס נשאר נהפירפ מ
 יסמהויח להתיר אף הנהמה עצמה אבל לפענ״ד סלילה להקל נזה נגד הספיח
 ולביש וריפ יפאר ספרי מיב סהסכימי טלס לאמר בכל גויר י#< פהסרמינ
ח צימ מימ לא סציס של נמ׳ להקל כנגד לדנא ועי׳ באצרוח  כ׳ פונרי הפי
 שלמה בריב סק״ל פכי תם כפפהה יבית אן להקל נזה וגס החלב אמר

 לעולם אפי׳ אס סבר מלי' יביח מיי״ש
ק י״א וכל זה מא רק כשיש לשניהם מכר סממן  וכתב במיז ביסהיז סס י
 א כפיפ להפנימיח מכר סממן ילהתיצורח אן לה אבל אם מ׳ אסכא
 שיפ להחיצורח מכר סממן ילהפרמיה אן לה יש להכשיר בל ערן כמן שפ״י
 ססמפון רכר פהיזיצורמ מא הפיקר יהפנ־מית מא מתרת ולח טי יתרת מגנה
ר ק פ״ה שכ׳ פיס לסמוך י  סיי״פ (וסי׳ נלנ״ם ס״ק ל״ס) ומי׳ נמק״מ י
 התו״ז להקל כזה מכא סהפלמנה טלסת פתוה מכסד״א דק דנלא״ה מא רק
 ממרא כלא סעס וה״ס מכר אחר י״ל דמהר נזה אבל אם העלמנה טלסה
 מד״א ולא התחתינה שזה מכר סהעלמנה טא טתרת נזה לא מהר מכר
ו  והסממן שהתחתונה סא מתרת והו״ל נ׳ מכדס שמתרים זא״ז ודס מ
ו ונסנס״י  במפא בפרהס טלסיס דהחמיר הפמ״ח מספק ועיי״ש בגה׳ק את י

ר י י ׳  ענף ד׳ בזבחי פלמה מי
 וכל זה מא מבא פהחיצורת טלסת לסן יהפנימית שיה מקמא אנל
׳ אפכא פהפיימיח טצסת לסן והחיצונית מה לפאר אסל!  אס ט
 דעת השמ״ת שס שוינה כדן יתמ״ק וכמדסח סמחיח יתמ״ק גם זה ס»•
ק ל״נ ול״ג וכ׳ דאסי׳ טלסת מקמא י  מיייש >f- נלנ״ש השיג עליו בזה ב
 פמה מסד״א מי ספק סרסה לכ״ע יאן לההשיי־ מה אאיכ מנר מלי׳ יב״ח
 מיי״ש אלס נסרס״ב סס ובו״ק ס״ק כ״א ינציצ החוב בפסקי דרס שבמ׳ זה
 סעי׳ ה׳ וץ ז׳ ינקי״א שס סק״ו ונסארה סירס מרש נ׳ מף מנף ג׳ ינסיה^
 5ס נהיש סק׳׳ח ובס׳ ובד מסף שם אה 3׳ נ׳ דסביקר לדינא נסשמ״יז יולא
י נניאייס ה י״ו עיי״ש יפי׳ בימי  כהלב״ש וכ״כ נמק׳׳מ ס״ק פ״ו ועה״ק א
מ ים י  מנף ר ס״ק מיו פהכרימ דשלא בספ״מ ים להחמיר כהלנ״ש אך בס
 לסמוך מל הפמ״ח יסריב והאזרורס שמקילין פיייפ יפי׳ מל נסרח״ב שש של
 דאף במקיסיה שנהגו לאמר ישיק אן לאמי־ מה אלא כםהנליסה סקמא

 מא פשישור סדיא מיי״ש (יבמארס סירס שס סק״ח):

ק א׳נאמור. אק אס שרפס בולשים זה לקמאחה לגבה.מיי י ס ל ו נ ט א  יב״ז ס
ה י ש  נ

 קיימי בדדי כמן ולא יךסי ממידת צויזח האטת ממש שסומדס זה אצל זה
 ורק שנחפצלו בפיס׳ והס זה תחת זה אנס מסלמת מוםרון ופריסה כמן שאנה
ב אבל פלס לא סי זה p ספק םרימת כמן דלא  יסלה לפעול פעולתה ל
 ניייא יילתא לכ לומנ־ שאנה מסלמת וכ׳ סס ובקויא סק״ה והיה אנא
 שנחסצלה לנ׳ ברחבה ג״כ אנה מולה לב׳ להשלים למטן האמת יהא לא יןי5י
ו נתסצלה  כמן שאר האסם שמומרים זה אלל זה ממנחת להנממנה והו״ל מ
מ אנה ססלמ משוס יתר גס להמפריסיס יתמ״ק יהא קיימי  מוני׳ אבל י
ס י ק נ ספי׳ מ״נ ופ״ג וריס י י ר ס • (רנ) ra א׳ פי׳ נ י ל  סדי פ
א כל ל פ שיפ נא׳ מהפיצוליס מ י  פכ׳ יאס אן ככל הפיצול כשיפור סלא א
צ י  פאן בכל איא בס״ס כשישר סדיא יפ להפסר אניס שאן להס פיא מ
 ולא נתשכ כשטס ססה לו סרת יתר בשמאל מבימין יאנה מושבת אלא לאות
 וכשר ואף אם שכםנחסנ שמחולקים הס לגרד עי סף האנא יטה מפיצול
מ  כסי״א אן זה כלום ולא נחסנ כשנים יכל שאין מהתחלה הפיצול מר ס
א לא נהפכ לאנא נפ״ע ע״״ש (תא) אחד עי׳ במרה זנח שס ׳ ו  מ
 שכ׳ ואס יס להס פיא מא״צ אף ספ כמרפה סלק אנס ממכה p לאחח
 מסוק אט מזיק מל ימןס שמא ואף נכה״ג נד״ש (תב) כעא״ג עי׳
 פרח״נ שעי׳ עינ פכי ואפי׳ אם אן שס חסר ויהד רק שאנא אחה נהפצלה
צ יאן ככל שיציל מד״א ה״ז כחסרה יסריפה י  לנ׳ יאן להם טרפ א׳ מ
 יאסי יש להם שיא מא״צ אעס״י סש נה כמה ט^ליס יבכל א׳ יש נה
 כסו״א אעפ״כ נחשנים כא׳ רש לה מעלה א׳ ומעלה ב׳ סיי״ש (וסי׳ מזה
ו שכ׳  נמנהז״ב כלל ו׳ נעשחן ס״ק כ״ג וקומץ ס״ק או) ומי׳ נמקימ ס״ק י
כ נמסצלו לב׳ בטן סש טמא  דפשוס סא דאפי׳ כשנימ דמהולדה מה א ואי
ה אסר ולמטן מ״ש הראיס רשיא מא״צ מהר לצירוף שרהס י  תחח הפיצול א
 להשלים הספור דטד״א כ׳ ספ לפקפק דש סנרא לומר דלא מהר לצרסס
׳ י״א של ואס י ס ס״ק ייב ונפריב ס י  עיי״ס (רע) אצבע עי׳ מ
י  חסר אנא א והאנא שאצלה נחסצלה לסרס ואן להם מרפ א מא״צ אעי
א מא״צ דם כסמן יאס  שאין שס רק סממן א׳ כשי• אכל אס יש להם י
ק מ ישעהו״לו עיייש (יפיל י י ה א נ  לא נמצא לי רק סממן א׳ אן לההיר י
׳ ד׳  ספיר) (רנד) איגה נחשבת אלא לא׳ מי׳ בס״ה ופח הונח ס
א  נאמצמ מטונה מ״ס ואלס שכ׳ שזק אנא שנהפצלה לסרס ואץ לה י
 מא״צ לא יצייר כ״א כשנחתך התיחוך עו כליה הריא; לסן מדוטח עיי׳ס
 וכמלא בזה צימ־ ג״כ כס׳ זכור לאברהם סל דר סיב (מהשו״נ מצאנלק ז״ל)
ג י״ג ומה ׳ ל״ס שאש לא נחלק כל הסחגה עו מ  ביץנטרס מסף שבדש ס
 שמסבדס מרוגה מי ש״א עיי״ש ומי׳ במשמרת הקילש ננןנסרס מסוטת
 ס' ל״א שהביא רבד הזכיר לאברהם נזה יהשיג סלמ ׳המלה שסשפרין השורש
ה מכתי דאל״כ לא תמצא מ  רק נמה שמצא מנחץ להסריגה ימ״ש מ״ק נ
 יתרת בשמאל ייתר מבימין רק כשנתתטת טד הגג תה אט מל מוסס מיהר
ק א  פורש א׳ כעא״צ מא משיס יחזיק שהיו לאחדם בסנט יצירתן משא״ב נ
ג של מבמת הסמור פל  מיל עיי״ש יעד״ק ס״ק כיג ינמק״מ ס״ק י
 הסרש נזה צריך מסטמ דלסממיס מחסל חריץ וסמך של אנא ח׳ נלאיס
ק להבחץ כס םגטן המולת פיצולי האטת ד  גטה מסמך של האחרת ילק צ
ת דעלמא ואם ק מדמך של צד א׳ מהיתרי! נראה שיש א  הללו נשאר ד
א להבחין צ״ע וזה מקא לערן חמ־ רהר וידלוף  נהשורש מא״צ ימצו הב׳ י
ק ציה יצ״ז י  מרן אבל למק סלוף גדלוה יש להק! נספק מה ועיי״ש עול ב
ק ע״ז (תה)גחשבת אלא לאחת. י וממה מרה י מ ה ״ י מ ק י  ולה י
ק ל״ו ועי׳ נל״י שיק י  טנאה״ט מה שכ׳ דלא גרפ משרק יספס״ד ס״ק ל״נ ו
 כיס שהניא מהם׳ ניה ישראל שהשיג מל הסין וס״ל וס<ל גתו מסלק עיי״ש
 אן בשיח סעי׳ כיה והב״ש ס״ק ל״ד פ0ק כהש״ן וכ׳ ואס סה ג׳ בימין יג׳
 בשמא יא׳ משמאל נהסצלה לנ׳ יש ל«׳ שורש א׳ מאיצ כשרה דאין 3׳ נחשבים
ק דיין נמי יש לשרס מרש א׳ מא״צ אן אמריס סמ<  כא׳ יאפי׳ אם א
 אי ישמאל א הס דיין נמי א׳ הס א שבשמאל א ינהנ*לה לוי בש״אומאמ
נ א דינה ליי מסלקי! מיל ל בשמאל יא לא מיל א׳ בשמאל לא י  ד״ל מ
ו נשי  אמד׳ הט יטייל אנא פנססצלה יש לה ממלה א׳ וממלה ב׳ מ״״ש ו

* \ 3 ' ^ יי* י״״*" י 5 0 3 " 1 , ) ינ״נ נסי נ י ק ר  פס (ומיל י
ל ומולה ואפי שלס ד סניה ישראל מי נ ו ק כיב ס׳tf נ  פעי׳ א ימשוון י



 יורה דעה סעיף לה י׳ הלכות טריפות
 יש לה (רס) ציית *נס אגל 06 נמלא פ״נ םד6פ (ו־םא) מיץס (רםב) נטה

 ננסישית
 תשיבה

׳ ס שטת •סקנ חלק ג׳ ט י  (רנט) אלא DM יש לה צורת אוגר. מיי מ
/ ובסרמ״ב סעי׳ מיה ורא״פ ס״ק סיד שכ׳ ראם קייס ועטתה נראה כמין  ק
 בליסה חוה למפלה או למסה ומיי הנפיחה אץ שס חמד אלא תחר להיות עב
 א עגול וטוצא שרה שאין משסרין בריאה אלא כמו שהיא נסחס וק אס נמצא
 שס שני בלימת קסמה רחביס נססה ולמסלה אינם עבים אצא ע״י הנסיחה הס
ר יעיי״ש ' הכל בלימה א׳ עגולה מ  מתקרבים אחת « אחת ומתאימות כאילו ט
 בשטיי שכ׳ ואף כשיש שם כמין סוק ביניהם כשר טק שניכר שאין כאן פיצול
 ולא יתרת ט אין הסוקיס מועילים להסריף וכ׳ שכן הוא לו בחלוס מיי״ש

 ומי׳ נמק״מ ס״ק נ״ז שפקפק בזה וחושש מה להחמיר כשיש סמן עיי״ש
 (רם) צורת אוגד. סי׳ בשטת חייס ס״ק ל״נ שכמנ ופשוס וכל זה מידי
 פנמלא סלא במקום טרדא אבל בנסצא נמקים הורדא סשיסא שיש להסדף אפי׳
א סגול למעלה ורחב למסה טץ שדרן סרדא להיות סגול למסלה ואף מ  ש
 שאין דרכה להמת רחב למסה מ״מ טון שהוא עומד נמיןס הירדא פריסה אשי׳
 ביש לה רק קצה הואר ורו ימה שטא עגולה למסלה מנך תואר ורו קית
 עיי״ם (וע״ל ס״ק רס״ו) (רםא) מקום גביר. כתב בסרה״ב סעיף מ״ס
 ורא״ס ס״ק ס״א וס״ב וזה שאמדט שאין להטריף אס אין הבליטה חל
ק שאנה מובולת כצל מן  למסלה א לססה לא נאמרו הובריס אלא מ
 הריאה וסא כעץ הר הבולט אבל אס סא מוגדל מן הריאה כסיפור
 טו״א אעס״י שאט משון וגו־ כצורת אנא אלא שהוא עגיל א צורה
 אחרת אעכ״י שאן לה צורת אנא כלל ה״ז יהרת יטריכה יעיי׳יש בם״ק ס״ה
 שכ׳ מהמת״ב שנראה מובריי וכל שמכר שמא *צול והייט שמא נחלק מנוך
 הריאה וסא חלק מן הריאה עצמה וכגון שיש חחחמ נימא שמי,ח ט ואט
 רחב מהגומא אע״פ שהוא גטה משאר בשר הריאה מ״מ כיון שאן עליו צורת
 אנא ט״ל כנבשושית יקחוייהי חלק מהריאה עצמה ק וטא ז״ל הפיג מליו
 וכי ומכל דברי הפוסקים מפמע דכל שטא נפרד ומובדל ומומו בפ״מ אן
 זה בכלנ נמשיה עיייש ונתיש ס״ק כ״ב ומלו ס״ק י״א ובמארת עיטם
ק י״א ובס׳ צ״צ החדש בפסקי דרס סעי׳ ה׳  שס ס״ק י״ג וגסנהז״ב שס י
 p ח׳ ובקרא שש סק״ו (רסב) גנוה וט׳ סי׳ בס׳ מרס זגח (לסמרחו״ח
 ז״ל מאיזמיר) סערכת את ג' מ׳ ל״ו סעי׳ נ׳ שכ׳ וטון שההיתר דגבשישיה
 מלוי נשערה להתטק טסנ אס מא חו א לא ונס אס מא נפרו א לא
 ע״ב מא מתיירא למסור ברקתו בד השוחסיס וט׳ ושביתי במקצת הכפרים
 דלא דט גמדי שלא ישלו בנדקתו ויפגעו גאיסר המפורש בתצנמד לס
 הפכים לאסר טמיס ההס כל יתרת מגבה אפי׳ בצורת יבמסת אם סח
 כפלא וכ׳ שאין לסש על הפכו ממון ישראל מה ט אן רגילים להמצא בזה
 אפי׳ פעס א נשפיפה עיי״ש נארן ־ (רםג) ועב לנמלה עש״ן ופפ״ו
 לקמן מ׳ נ״ז ס״ק י״ב ונכרת״ב כא ספי׳ נ׳ ורא״ס ס״ק ס״י ובמאירת עי,יס
 שס ס״ק ו׳ ונמנסז״ב בקומן מף כלל ב׳ שכ׳ ואס נמצא בתנא על הריחה
׳ ל׳׳ו סעי׳ ר) אע״פ  נאפ! שאנה אסר משוס טעא בםיסלי(האמור להלן ס
 שהיא גבה• מבשר הריאה כספור סד״א ואעס״י שסא מסכה וחדה כטבל
 ייש עלי׳ מאר אנא אן דנה טהרה אלא שא־ טעית הנמצאת בריאה
 ומסיס סיייש יסי׳ סנסרב שס שכתב בזה ואעס״י שעימות על העריגה ממש
 אן כאן בימ מיסש כלל וכל שהיא משרשת מסב שר עיי״ש יסי׳ מנמ״י
 בהרלרי״ע אח י׳ סף סעי׳ ב׳ שכ׳ וס rf אס נמצא מגבה טמא שעלה מלי׳
 מראה דאה סס קצת נמ• מטסה ויש לס מאר אנא לכ״ע אסר ממס ימרה
מ יש לצוד רעשה  שלקן ימיס תתרפא המוגלא שבמכה ישבה כבשרו p• בהי
׳ וטק ז אם כל הביפא דבוקה בריאה כאמור אכן אם לא ס י  פיח פיייש ו
׳ ליז(ס״ק זי) מזה • (רסד) נקראת גבשישית ש סלה מיל ס י  מהטמא רק ש
׳ ל״ז סעי׳ ב׳ שכ׳ ומ״מ בג גנססית דמוסא ׳ ברמ״א לקמן ס  וכשרה ס
 סי ואם •ש שס מור דסומא מנסרף לתרלרי״מ וטריפה פיייש ופי׳ נמס בסיס
מ כאן ונסיה חתם ספר נד אסרם עליון מ״ ו ו ׳ י  בית אפדם סויד ס
׳ ל״ז נדט מרלר״מ שנסקיב אח ג׳ של דבועא ׳ ל f ימי׳ מ״ז ס  סויד ס
נ ווא דמומא ב אמר מסם ובצו מ  שנמצא על מנמשיח אם מא בצד «
 מא ואס ממות מצו קפא אף שי״ל וקיל מימ טין שלא נמצא נשום אזוון
 לתלוק מה בץ מצו קעא למנבס ניב מא ירא להק! בצד קמאייחר מבצד
 גבס מיייש וסי׳ בלק נסרלוי^את גיב שכ׳ תסגנסשית ביד מ׳> דסומא
ק קכיז ינםרת׳נ נתדלוי״סשלי מד׳ ליס  עיייש אן tftto מף מי זס י

 וייס

 (רגז) נמזוז (טהר״• מילין)(תח) ולא פקד •יומ (תט) אצא אס
 מזנ לפסה (רסג) ופנ למפלה שאט חל נראשו (ושי) נקראת

 דרכי
 שמיה שס שכ׳ סש להחמיר פיי׳ש ועי׳ נלניש ס״ק ליו שכ׳ ומשמפ מהשיח לחסר
 בשניהם טלסס אף שאן פטהס בולטים שיעור טו״א p וכל פפכיפ טלס מקמא
א וממי אף שמגבה טלט רק פסח טכסו״א עיי״ש וכ׳ סס ואף פענח עלי׳ יב״ס ל  מ
 יס לאסר ונס החלנ יס לאמי למזלם ניי״פ אן בפרח״ב שס מקיל וכ׳ ראן
מ י  להחמיר אלא מטלטיס שניהם כמלא אבל בלא״ה כ׳ להכשיר אף הבהמה מ
 עכיס ואס הפיצול של צי קמא מא טלט שי״א ושל צר גבה טלט לסן פסה
מ עיי״ש ינרא׳׳פ ס״ק קס״ה ימשמע סובריו י  ממולא יפ להשיר אפי׳ בלא ה
א ורא אם  ואפי׳ לא עברו מלי׳ יניח מקיל בכל זה עיי״פ f מטא־ סס מ
 ס* המימית טלפת פתות מכסו״א והחיצורת סא שיעיר פו״א מי ודא
 טריפה פיייס וני׳ מק״מ שס וגה״ק שם שהעלה ומיקר לדנא כהפרה״נ מיי״פ וכ״כ
 בס׳ יברי יוקף סס אה נ׳ ובגה״ק ובמק״מ ינממ״י מבס סלסה סס לדנא
 עיי״ש וסי׳ כאצרות שלמה שס סל שאן לספון על הסרת״ב להקל נגר הלנ׳ס
'x ק ובמק״מ שס י נ  בזה רק שעבר מל הבהמה יב״ח ולא זולה עיי״ש ועי׳ נ
 מיכא שיש ספר אתו נעלמנה ולא בתחהונה יש לסזון בזה להכשיר סבא
 פפרהס טלסיס פסת סכטו״א אבל טכא שהעליונה טלסת כסו״א אף שגס
 התתתונה טלסת צ״ע אם סהר סכר בזה מיייס ועי׳ בתו״ו במנ״ש שה

.  ס״ק ת׳ וסי
 ועיץ עול־ גענהז״כ כלל ו־ כעשהן fo כ״ז וקונון סעי׳ כיג שכ׳ ומ״ש
 להכסר כד-יס אלו סכא שהחלק אנא מסללה טסה לצו קמא זהי
 מקא סבא שלסטט כצד שמאל בדד ממש לא נמצא מהר מטמין משא״כמכא
 סש ג׳ ממין וג׳ כשמאל וא׳ משמאל נחכנלה לסט׳ ואן להס ש״א מא״צ אז
 יס לאסר אס׳ מליטה פל צד קמלו לסד אס׳ כהפ״מ מכמה מעסיס ועיי״ש
 מר משחן סיק כ״ה פכ׳ ומ״פ הסס״ח כדטס אלו פהמרס טלט ליין לא
 מקא בליטה המרס קאמי אלא מ׳׳ה אס מא סה בדד p סנתעקס לצד גבה
 אס יס כסו״א בהסיקוס מריסה ושמ״ח דנקס סירש חרא מיטימ נקיס וגס
י נלק״י פנף ד׳ ס״ק י  ארס׳ ק לסור. השיש טלפ בעוטי ניי״ס ועי׳ נמנ
 ס״פ שהמו בצ״פ בזה (רגז) לאחת כ׳ בסמ״יו מני׳ כ״נ ונפרחיב ספי׳
 ס״פ ירא׳פ ס״ק פ״ו דאס הארו״ע נהפצלה בעובי׳ ואן לה ס״א כמאיצ מלבד
 כל סדטס שנתנאר לעיל צדן לקמן עוד שא׳ סהסצולים תס׳ עבה ייתר
 פאנא האמצעית ואס לא סאנה סנה מהאנא האמצעית כיא ס״י צירוף סט
ס נ מ מקא עיי׳ש ומי׳ נמנייי שס מ י  הפיצולים יחו אן להכשיר כ״א מ
ס נהס״מ אן להכסר ח מ ק ל ו שהעסק מה דברי המביש י  סלסה סעי׳ י
ג אלא מקא פלא יהיו הכפולים נפרדים זה מוה לסמלה אבל שהן מסורדס  במי
 לסמלה אף :מרסן אגס טלסיס מ jf טץ מי״ל יחרה בדרי לא חפביק אהס
א לסרן החילוף ואן לההיר בסיס סין כ״א שהכפוליס סבבץ זה סל זה  מו
 כמן שאן להם פ״א מאיצ עיי״פ ועי׳ בלנ״ש שיק ל״ז שכ׳ ואם אהה סל צו
א  קמא סא טלטה נסשה לפטם צדן שהעניונה הס׳ עבה מהאמצעית מ
ק כ״א דמכסר נזה נס שהתתהונה  הפמיח מהזקיק לימ־הסיייש ועי׳ ריק י
 טלסת שטא סבה סהאמצסית אא״ב חב מרשה טלפ לקמא ול במוסגר סס
 ובסיב נדרי במין מולק ססלמן סס האמצעית שבויי דאל״ב ס״ל סצוף צייה
ק ס״א שמיס נציע לדנא ועי׳ במריו נקו״א י שם בלק״י י י  מיי״ש ועי׳ מנ
ק ד י י ש פול מזה (תח) ולא מיקרי יתרת וט׳ כ׳ ש ו י ׳ י  בס ס
 ל״ה יסמ מקרא נשיסס עי׳ בשססס האחרורס מטאר לבר זה וגם הסחסיס
 בקיאים מה נשושית ואזה יהרה עכ״ל ועי׳ שמ״ח TOD' י״ז ותב״ס ס״ק לב
ר רחב למסה  שמואר מנין שס של לאס נמצא מיג הריאה מיןס גטה מ
 יסב למפלה שאנס מתקצרת קצת p שסיא סגולה לממלה אן זה יתרת אלא
 גבמשימ ושרה ואס מא חד למפלה א למפה במקום שמתחלה למלות ונראה
ץ סוק שהיא חו בטבפ א שימנה לממלה ייסר מתחתיומה סי יסרת ואס  מ
נמ׳ ל״ז ס״ק ניי ומגמה ו י ק י ס י י  מא fhm פריפה ניי׳ס ועי׳ מ
 אום מל ס׳ סעי׳ י״נ יני׳ שם בשפ x if' דסשוס מא דלהמפריסיס יסמיק
ק ל״ה של דססס  יס להם לחלק גיכ נסלמןס הלל פיייש ופי׳ כשפת אמם י
ס  סא ממיס שיס׳ ט כששי סייא מפיןס שמחסל לפלות ולהגבי׳ פי ס
נ שב׳ מלימ נמקמית שנהגי ק י ס י י י ו ו נ ספי׳ י י ו ס  מ״׳ש ומיין עוו נ
 למל שאינה חיה לממלה א למשה אשפ* סומנה לסמלה מסו ממזתיותס
ק י ל ו ק ׳ י ו עיים סיש נ׳ ענף נ מ א  אן לסמל• מנמס סייס ומי׳ מזה מ
ש מה לוינא• ק ^א י ך וסף י  *ג ינםסיב משחן כלל ב' מ



 יודה דעה סעיף לה י׳ הלכות טריפות קנא
»  (רםה) ננשושיס (נה) ונשרה (מםר״ו וניי) (רסו) וכן (רסז) אם (רסח) נמצא (רםם) *

 באר וזיטב
 (89) וכפרס. ונחנ נשיו ויה אס נמצא סגול למפלה נ״כ שד אנל אס נמצא למסלס * לגמה חל ננומ הר מורמ יסדסס ניי וליפ.

 תשובה
 שאונא חברתה מחוקת פלי׳ אך אם השורש של הפיצול שא לצד הלזד שלמשה
 לארן והגומא מא למפלה לצד השדרה דפ בפיצול מקמא וק אם סומו מל
 אחו משאר אמת בפוני החיתוך סר משוס דהחחוכיס נהחזק־ס אהדדי פייש
 ופי׳ מזה נשיית ורפ יצחק ודויד מ׳ ו׳ ובפנהזיב ביןמן כלל ג׳ מני׳ ה׳
פק זה ש נ  ופשרו! שיק ז׳(ופיל שיק רצינו) ומי׳ נדממ מרה שיק שיו י
 ובמי הומת שס העלה לדינא כן דאס נמצא פיצול וגומא בחיתוך שנץ האופה
מ יש לסקל בכל  יש מנןס לסמצונ לפח שם והאנא שבצדה מחזקת א
 האטת ואז׳ אם רק רוב הפיצול מא במקום הרחב שבץ החימטס ומימושו
 מקמא יש להקל זק אם כל הפיצול מקמא והאנא הסמוכה סלסה לצד קמא
 של האנא מש בה פיצול ונראה לעץ שהפיצול נמק־ סל האנא האזרת יש
אק שיש  להקל ואס יש לו שמיכה על 3b א מרדא יש לעיין אם מא נ
 למפ ססא יכסס פיקן הלב p הפיצולים יתפרק אן להקל אבל אס פיאה
 דאדרבה יס לו סמיכה עיי הלב יס להקל וק אס הפיצול טפל לחרין סרדא
if יש להקל אן אם הפיצול יש צו צורח גבמשימ אף סיס צדדים להקל פ 
 לדנא צ״ס ופיייש מד ביק שאיז שכ׳ שהי׳ לפניו עונל׳א במק זס בריאה
 שהי׳ מל סארוימ במקום המנון לאמא בנמזס שהמד רחב כפו ב׳ אצבעות
 פיצול גדול אבל,מ׳ במ?ס הבולט מהארוימ לצד קמא ממר ק האמא והי׳
 תחתיו כמו הספ והפיצול מ׳ גחל הרבה מהטמא שהי׳ כמין קמס מד שהי׳
 מנח חט מל האמא מקמא וסי׳ גס בהאסא כמין טמא במקום מתת הפיצול
 וסמל־ של האימא נמס במן החרין וקמס שסי׳ בהארוימ החס הפיצול בץ
p גוף הארו״ע וסי׳ נמןס לחלוח שכל הקמט יהחיין שבהארו״ננ i הפיצול 
ש עב וחזק  נטשה רק עיי המד של אמא שהי׳ מונח סס והסצול מ״ל מ
 וגס מ׳ נראה שהטמא שנהאומא אנה טמא רק שעיי מחש המצול שס
 מפסה האמא שס ונר* כמרץ וגומא כירן מ שר רן שמונח עלמ דבר רך
 שנהפף למס נסיץס ההוא (וכיש טרס םוסויד הטינא מ׳ כ׳) וסכשיד

 מכמה פעמים פיי״ש באריכות
ד שכ׳ פהעח׳ב דאס עימד הפיצול במי האנא ממש ק י  ועי׳ מוד בריס י
 וצד הפרוד מא לסמלה לצד השורש סל סאנא יס פלונהא בץ מחלים
 ולעת הוביש הניס אם אט במד ממש הספים עמו מאן אבריק ל סא
י מנוחה  להקל אבל הנח ההביש נראה דגם אם מרשה נמל־ יש להקל אם י
ק נ״פ שכ׳ דשמא במיצר  מונחת בעצמה בגומא פיי״ש ופי׳ בדעה תורה י
י המזח סד פ י י  ממה יש להקל בזה אף שאנה מונחה בפצמה בגומא אם פ
ק י״ב  סא מזרה לגומא עיי״ש : (רםט) אוגד. ע״ג הריאה מפיש י
 שצוה למיין בהשו׳ מ• הכרמל מויד ס׳ ו׳ ופיי״ש בהר הכרמל שכ׳ והיה אם
 נמצא פיצול בץ מרוטה סמון לסק השדרה ס״ל בכלל סצול מסמא ופייסה
 וכ׳ שס לאס הפיצול מנה שס לצודס א למעלה ושטסחץ הריאה מא נכנסת
 בהון הטמא לגמרי וסה ממפ לסחר הריאה אן מקום לאס־ כלל ואפשר י״ל
 דאס מא למעלה בץ הסיוגוה אפי׳ חס מרה למעלה ושורשה למטה אט מזיק
 והכל מא לס ראת עיט המורה עיי״ש ומה במארת נרמס שורש ב׳ ענף נ׳
 סן״ה מפקפק אס יש לססון על לבדו להקל בכל פיצול שגץ העמטס
 שהסיצול היא כסד״מ ולא החליט להקל בזה רק שהסיצול מא פממ מטריח
ק ל׳מ ובזבר״צ ס׳ ג׳ ש״ק ל״ג העתיס ז י י  עיי״ש אן בביח אברסס מ
 דברי הר הכרמל בזה להלכה ומשמע אף שמא שלא שר ועי׳ במגהזיב סלל
 ג׳ נקמק סעי׳ ו׳ ועשוון סק״ו שהעלה בזה ואס שורשה מא לצד ראש הסחנה
 וסוס מא לצו הסמן אז יש להקל בזה אף שאט נכנס לגומא אלא עיי מתם
 המ־ ננחת אבל המרשה מא לצו שוק ותיוה מא למעלה א בעיט כטסס
 עצמיות בלס סופת סו מיי״ש ומי׳ בריק שיק י״ב שמקיל גיכ בפיצול בץ
 הסרזטמ ראם לא עימ לצל־ נב הריאה במרס למפלה ומפיצל למפה א יש
 להקל טש גומא החסוי אף שאס משרש יפה ט מפני הנהמה אץ נגימץ ל35
מ וסיס בצ׳׳ט ש נ  ואן נזה שש מטן פ״׳׳ש ופי׳ נמניי בקרא אח י״נ י

0*V לדנא פיייש ועי׳ בס״ה סוסו״ד הטינא בהשמטות ס׳י״ח נמונדא שנמצא 
 באמא נלד שמגר ממן המרד בץ ב' מרוגוס במקום נמון בערוגה ששם מרד
 שוקratr הסרוגות וסי׳ גומא סחהמ ונסמ הריאה וט׳ הפיצול מנח נטמא
 יפה ונשאל אן למן כוס אס בפיצול מקפא א מגבה ומפלפל נוס ול וסמימי

 מא

 דרבי
 ויאיס שס שיק מיס ל בנגפיסיה מבססה שמצד קמא אט דעומא כלל
 עיי״ש וממילא ולש מא ונדרי לא סי סס דסותא כלל אן סיס שס
מ במיץס שאסריס יתמ״ק יש ליסוב לגנסשית סקמא צדעוהא י  כפוסיב י
כ בעצי לטנה בחרלר״ע אל, נ״ז ואח ק׳ ועי׳ נסית בית אשויס י  עיי״ש ו
 פבסף סריס ס׳ ח׳ ובס׳ סרח זבח הספרד (מהרב מהרחלח ז״ל מאיזמיר)
 מפרש אמ נ' ס׳ ליו סעי׳ ל׳ ה׳ ו׳ ומי׳ במה פסלפל בזה בסק if ברט
 חרנרי׳׳ע אח ג׳ סק״ג והעלה דסלא בהס״מ יס להחמיר לדק בץ אם עבמפיח
מ יס י  ממו פקסא בץ אם מופר בדד בלפ שהוא מיל דפוהא אבל מ
 להקל רבץ נשושימ מקמא ונץ כדרי לא מי אפי׳ דעוהא כיו פיייש.
 ועד״ק שק״ו שננהפק בדן בליטות שבמשלי האטת מהמר מתר מכס
 הרגיל שהם גדולים מכסד״א עמל אס דנס טתרת וניט לעק
 הרלרי if לשיסח מ־״ב״ש דהרה בלדי מי חרלרי׳יננ פיי״ש וסי׳ טעה מרה

r הלק ב1ה סיייש  הק״מ מ״ש ע
 ועיין מד במי* שס שכ׳ דכנ מ״ש תבשוסמ מי דמוהא מקא שהיא
א אבל שמא פסח מכסד״א אפי׳ מנבה לא מי דעומא כלל ל  מ
ק  עיי״ס וכ״כ נפרינ במרלר״ס סעי׳ ס״א ורא״פ ס״ק ס״ח וסי׳ לב״פ י
 קניו שכ׳ דבעיק מקא טל״א עמל לסיט צמק אגודל אבל שמא נפסח
 מזה אפי׳ שהוא ממר מפרק אגודל לא מי דעומא כלל ניייש ועי׳ מ״ק
 ומק״מ בדט סרלדיע אס ג׳ מן״י פהביא דברי הלב״פ בזה וכ׳ שהוא

 צ״מ מיי״ס
 וכתב מד נלביש שס סש להסתפק נגבסשית מקמא באנא מלמנה א
 מי דסיהא אף אם מא מד״א עיי״ש ומי׳ נמנהז״ב נחרלרי״ס אש
 ג׳ ובנמיי נהרלרי״ע אמ ג׳ סעי׳ נ׳ שמצדדיס להקל נהס״ס עיי שאלה יגס
 עיי״ש ועי׳ בס׳ דבד יוסף ס׳ ר״מ מה שהאריך נמק זה ומלק ומק״מ נדני
 חרלד״פ שס סק״ה שכ׳ יהא ולא יהיכא שהוא פסה פסו־״א יש ייסקל בסס״מ
ד לא_ סי מיי״ש ופי׳ בפשמרח מךש בשממה הריק  לאי׳ ריעוהא י
 בתרלד״פ שכ׳ ראם נמצא באנא העליונה מקמא גבססח בארך יארע שנחלק
 לנ׳ והי׳ ניאה מייז טתרס א פיצול בלא גומא אן למש וסט רביסימ
' מימ מי תרלרי״ע טון  אן אס מ׳ טמא במקום ממד אף דלא סיחזי מ
 שיי הסרת־ נפרד העור ובהתחלה סכיחד שס מי כטסא סל קמס עיי?ן
 [יהי דט הרלד״ס דגנשושיס ס׳ בדבדט להלן מ׳ ל״ז סעי׳ ב׳ בריא ט
ס שיק י י ג ו  שסמיןמו] (רםה) גבשושית עי׳ פרת״ב במרליי״מ סעי׳ י
 מיס דאסי׳ נמצא ב׳ גבסשמת זה מ״ג זה א זה אצל זס סר ולא סין לאמר
 מטס תרלד״מ כמן דבי דמומת משס אזי מא עיי״ש ופי׳ שמ״מ לקמן
 ט׳ ל״ז סעי׳ ד' פכ׳ דמעא על ענמפיס ונתכסה הבועא בבשר הריאה ממש
 אע״פ פעדץ גטה מפאר הריאה אט כ״א ננספית למד ולא טננא על
 ענספימ מיי״ס וסי׳ מזה שסיד ס׳ ל״ז סק״ה וכמ״ז סס סק״ג נסרלר״ע
ק קל״ח ונרא״ס נמ־לד״ס ס״ק כ״ס (ונרי בינריט  אמ ג׳ וגלביס ס׳ ליו י
ק נ׳ בתנאי עי) (רםו) יכן אם נמצא אונה וכוי פסרה״נ  להלן ס׳ ל״ז י
ק סיב פכי דאי! הפרס בזה בץ אס יס לספיצול  טף סעי׳ לה ורא״ס י
ק קיל) ועי׳ במיה ביה  תואר אנא א לא מיי״ש (ועי׳ מזה עוד מא׳0 י
 אפרים סויד ס׳ א שכ׳ רכל זה מקא שיש לו שאר המסת אבל שהוא בתואר
ב פ שסוס להטמא אמריק מסרח מא מיי״ש ומי׳ במק׳׳ס ס״ק י  ודיא אי
 שכ׳ יאן דברו מוכרסן להתמיד מה אס לא שספיצול קצר מהטמא אז י״ל
ק ריא). (רסז) אם נמיא אונה ע״ג  והוי טרדא יסדה סי״ש (וע״ל י
 הריאה וט׳ מי׳ רא״ס ס׳ק ע if של מהזבח שמואל שאס נמצא טמפון
יס  נהק• הפיצול מרן אנא מ״ל יתרת ולא פיצול ואט ססטס עמו וכתב הז
 שסיסו מהסרמ״ב שייס אן נמק״מ שס כ׳ שמסתבר נדנא כהז״ש ואף שסה
 לעוסא מימ to סש לה מומן בסיס אסור לשיח ססס יסרה שייס .
ה םמ אונה ע׳ג הריאה פי׳ נסומ״ב סעי׳ סיב וסף שעי׳ י  (רסח) נ
נ ונפצי לבונה ולא מקא שנמצא ס״נ הריאה אלא ק י י ק ס״ס ו  ודא״פ י
ה אס שמל־ מל ססו של האיש סש נעונמ מזהב נ׳ אצבעות נמש  י
 למגי אם נמצא שס סל סןס המד מס סצול וגומא תחתיו יש להכשיר
 יא[ con 9 לס0ל מקפא ממם ונמלים המ אגו משל הסלול למסה לאדן



 יורה דעה סעיף לה י־ הלכות טריפות
* (רבע) וגומא ר  (קך) «ל (רעא) נט ה

ה ב ש  ת
 ולא פיצול יש למחלה הזה טס וגס מרוא נשתנה מסאי שלה יש לתלות שסא
' כאן חשש חשד ורדא ואין ההכרח לצרף זה מחלק  מטרדא להשלים אך צא ס
מ וע״ש והכשיר הבהמה דטדאי נראה מענינה שטנה י  להשלמה הור־א והיי ה
 פיצול * נחלק * שבא להשליס סרדא רק שטא יהרה מקמא והכיס אימ
 מזיק לה טין שאין לו גיד שפה וגס ישוחניס הבקיאים לא הו אתו לטס
 עיי״ש נאריטת ועיי נדעה הורה ס״ק סייד מה שהאריך בפין זה והעלה למנא
 כך דאס הפיצול מא בלא גומא תחתיו אלא מא כהכניח נסלק אפיי מאמסדק
 לאנא ואץ לו אבי' קצת תואר ורדא כלל אפיי אס תסר קצת מהעיגול כל

 מירא טון דעכ׳׳ס מרדא שלייה סא בפורפ סלה וגפ עיגול קצת ואט' יפ
' הנחלק מונח נאמו טס מהר יפ להקל  נ״כ יהיר כיס יש לתיש אולי ס
 נהכ״מ מקא אס שורכ שלה מהחיל נצד השורש של האנא וראש יודו מא
י האי/א אכל אס מא למטן־ אץ ליקל רק אס נראה שיש לו סמיכה  נצ־ מ
 על הלכ וכיומה סיי״ש ועיי במניז״נ נקומן כלל נ' סעי' ז' ועשרון סיק ס'
 בכי דפפוס סא דשנמצא פיצול קסן בהארו״מ מצד קמא נההר הטלס נה
 וחטי למטה וכן אס נמצא במקמא דהאומא סמיך למזיהוך פיצול כזה ופ״פ
 רונ יש לזה כמו טס קכון ע״ג טס מרדא ונעשה עיי חיסך י־כיציל מל הטס
 של מרדא דחלילה להכשיר בזה אף נלא גומא כלל חה מא מציל מקמא ממש
 וכזה נס המטר נתינים מודה דאין לזה p נחלק כ״א מרח פיצול מלמ עיי״ש
' ו' שכ' נדנד פיצול שהלנ״ש קרא  ועיי נשו״ת ארי' דני עילאי תיו״ד מ
מ לרחמיי־ כהנית אפרים אנל אם מא אצל  נתלק אס מא נהאיץ״ע איי ע
 האסא שכיוצא ט שטת הרכה פממיס שיכר מתואר ההיא סמא רק נחלק
 אי מקיל נסעמיס נילנ״ש עיי״ש ועיי עוד כמנת מרה ס״ק ס״ת שכ' שנא
 נפנמ עונדא בכיצונ מקמא נהאמ״ע שכחחלת הכיצול שהתתיל להתפצל סמוך
' נראה עומא וטי מקים  לשורשו לא מ' טס גומא רק למענה סמוך לחמץ ס
 לתלות שפ״י שטנס שס יותר בשל הארו״פ מקמא נראה כמין טמא והכשיר ט
 זה יש לו p נחלק ומקא אס נאמצעיח של הפיצול עב מחר מבשרמ וט©!
 נהוך הטמא שהחמיו מי פיצול אבל כא שמהחלה יציאהי סא מחלק אן למש
ש  להטמא הסמוך למדו ונס כמן מוף הפיצול מה בעוניי מהחלמ וער מ

 מי בשורש חזק דש להקל ונפרט מ״ל דאט גומא כלל עיי״ש.
r שנשאל מחלק באנא הא־ו״פ מקמא r ' v וקיץ במיה דעת מבח במהד״ק 
 כמיןמוה במכשיח בזה כדעההלנ״ש בשס המאר נחיביס א מי עכ״ס
 דעיהא להצסרף עס דעוהא אזרח להרלרי״פ והאריך בזה והמלה ואס יש לו
 טס למחלק הזה יש שס אזה דפוהא פל מחלק פססא ואף להמכשיריס
 נחלק כזה מ״מ עכ״פ דעותא מי ונציריף דעיהח אדה מיל תרלר״פ אך אס
' י' משמע ו מ י  אץ למחלק טס בזה יש לעיין ט מלשון סהשו' ביה אפרים סו
 דאס אן למחלק טס יש לומר שכך נברא מתילדה וא״כ אפשר לאט דעיסא
 כלל ויריי לדנא כתכ דש לחוש ולחשט עכ״ס לריעוהא כל דהו ומטורף עכ״ס
 לדסיחא נמלה להרלד״ע יעיי״ש עיר להלן השי' י״ח מזה יעי׳ עיר בשו״ח ארי'
 דבי עילא שם שנשאל שס בריאה פהי' בהאמא השמאליח בחימד שמנד
 סאטח מקמא כיצול מהר מצמק אגולל אמנם סס מקוס לקמא אחו נחלק
 לס דגר הפאר נסבים והלביש וסה יוצא טרכא מהאמא להסיצול במקום
 החהך פנהסצלו זה מזה וסנרס הסדנא מיי שנפחו להריאה ב׳ א נ׳ פעמים
 והשואל רצה לומר רפיון דהרח״פ סלק מל המאר נסבים עיכ אף דטסגץ
נ מ״מ עכיפ דעיהא מא והיא ז״ל הסב וממ״נ אס י ה  להקל כהלביפ מול כ
 לט נקפו למש לדברי הריס שאין זה פיצול פקמא p יתמ״ק בלאיה צדך
 להפדיף ומי שלט שלם בדבר לקיומ בשם נחלק ולהקל ס ממילא דאט דפומא
ק יעי' נדפס מרה שס מיש נמרן זה א  כלל כמי אנא שנהסצלה מיי״ש נ
 והעלה לדנא דאס יש סדכא שלכיס מל הנחלק ימנרה כקליפה אס לא מי
 שלא כסחץ ממש כמי שמא סדנא דהייט שאן הסרכא לאנא אחרת שליפ
ס פיר השו״ב יש להקל א  רק לסמן הלב וסזמה ועברה בקליפה קשה כס ו
 דאן מחלק מח־ דמיהא כלל נרייש: (רבע) יגמא תחתיי• עי׳ בשויה
 דעה הזבח שש באמצע התשובה של דאס הטמא נמלה כספיר סש ס להפדף
 א ככף כמסה (מיל מ׳ ליי ספי׳ חי) אס' נמקים שמכשירין חמזן סס יש
ב מד׳ נ״ג ורא״פ סרי  לאטד דמי סס המציל תרלר״ע עיי״ש אמגס מיין נ
י להביס אגודל  ס״ק סיס שכ׳ יאפי' כשהגומא גמלה מרביעית א סש נו מ
 אפיה שנכנס ס הסצול מיי מגס הד ננחת פשר ואמי כשסשלק ימ מא
 סזר אן למש ואן 0ה מסס חשם חסמן נהאנא כמן שהסיצול משלים סחסמן

 חרכי
 מא ואס מרש הפיצול מי למעלה מסבר אל הסחנה ומף הפיצול הי למסה
 נזה יש נהכשיר ואן ורך הפיצול להתפרק למעלה אבל אס סא למכוך שמש
מ להערוגה וסף הפיצול מי למעלה א דרך הפיצול ס  הפיצול מי למסה מ
 להחסרק ולישל למסה וסריסה וכי שכן נטן ומסתבר לדנא סיי״ש וסי' נדעת
 מרה ס״ק נ״ט מ״ש עיד הסוטו״ד נזה והעלה לדנא דאין לחלק בזה נץ אס
 שורש מא למעלה וטף הפיצול מא למטה א לסמך עיי״ס ומיי נד״ק ס״ק
 י״ב פכי דפיצול מקמא בץ המחנות אצל סמן הלנ אין נזה צד ריעוהא של
ק מיי״פ ומדבדו מפמע מ  סצול מקמא p דנחשנ לפיצול מגנה פאן ט חפפ ס
 דנכל גווני מקיל מה ועי׳ נמק״מ סף ס״ק ס״ה ועיי בפ׳ מכת מפה נקונסרס
 יפה לבדקה שער א' נתיב ו' את ד פהרת להסופי״ד נצ״ע בזה וכי דמכא
ק שיס' # מנשיפ ' מונה בגומא יפה יש להקל לכ״ע באזה א  והניצול ס

 למסה וסף הכיציל מא למעלה אפיי פלא בהכ״מ פיי״פ (וע״ל ס״ק קצ״ה)
' נ' ס״ק ל״ז דאם נמצא כ צנל  (ער) ע״ג הריאה כ' נזבס רצון נהמידס ס
 ע״ג מרדא טריפה חה מיקרי מקמא טץ שהורדא עצמה מקמא סל הדאה
 מא עיי״פ ועיי מנהז״ב נקומן ועפרון סף כלל ג' פכי לחלק בזה דחקת
ר נגד א על מרדא אסר אבל אם נמצא הפיצול תתמ מרדא מעבר ש מ  ש
 החריץ שעליו מלמעלה נהצד שהחרק ס יש להכשד שניכר שפיצול מא ולא
 יתרת נץ סש המתמ טמא א לא משוס שס הפיצול מולח על טרדא נכת
י ענף ד' בלק״י סק״ס י רנ  ריליך הבהמה ולא היי עתד להתפרק עיי״ש אך נ

 ב' הדנא צ״מ אס להקל כדבריו עיי״ש (ועייל ס״ק ר״א וס״ק פ״ח)
 (רעא) גבי הריאה עפת״ס ס״ק ייב מיש מישו' בית אפריס יבעיש בסף
' מיא ומה במ״נ שס כ' למחלקה הארו״ע  הלק לעיין נתשו' מאר נתינים ס
נ אך נפרת״ב י ל י  בעובי' אן יה בנה־ סיציל עיייש והביא נלביש במה״ה מ
 סעי' ס״ו וראיס סר)״פ ופ״א שינ עיז וכי ובנהפצל הארויע בצד קמא ונראה
 מערט שהוא פיצול טי) שנא למלים מארה יפ להטריף אף פאן נומא תחתיו
ן מ' סענדר מסאסיטנ ז״ל פצוח א  דפיצול מקמא מא והעסק ישו' דוו מ
 בכחט׳ על המיןלץ בזה עיי״פ באדמת וסי' בס״ת זרס יצחק סי ו' מ״ש
 בסטן וה והסלה דהיכא ראן להיהרס זו טס יפ להכפיר אס' באץ הפ״מ אבל
' י' סכי והכל  אס יש לו כיס צ״ע עיי״ס ועיי מזה בס״ח ביח אפריס חמ״ו ס
 תלוי באחר מפיחה דאס מא מהקרב א׳׳מ למקס שנהסצל משם ודיו לאחדים
ק שלא יסי לו טס עיי״ש ועיי בעצי לסנה נהרלד״ע אח קמ״ג א  שר אך נ
פ מזכר ועמן סרס מסנירוח לדבד י י ה פ בדבד המאיר נתיבים והלביש ו  י
ק ס f פהפיד פנתפשס המנהנ  המאיר נסניס והלגיפ בזה סי״פ וסי' מ״ק י
'  מתר לקל ננח!ק יפגס נעירו נמו להקל מיייס וכ״כ נסית חמרה גנחה ס
 נ׳ שאן להפסד ממונס של ישראל בזה ט הדבר נמס מתר מניעוסא נסחחא
 לא ן סצול בלא גומא חה מא ההפרש בץ מציל ליתרת וטי עיייש באריכות
' ה' דהכל הלר בטמא וכל שאין לו גומא  כ״כ בשלח שבמף הספר אר צכי ס
 סא ככלל יתרת עיייש יעי' גס׳ נדרי זריזין חלק ב' בחלק כטי נירים בהס״ח
׳ ס׳ משאל מסיר א׳ שנמו שס מכמה שרס להחמיר נזה  ססיטס לס׳ ד״ל ס
 כדברי הריס אך כמן שטיס לסם שמאן מיה ליטש ז״ל אנד״ק ססארסלאכ
 נהג להקל מהכל ימיו והספיר חצים לשנות הסנהנ וכי דשסט היגרדאףבפיר
כ ולהתיר במקמו י ד הרב הקדם יוכלו להקל בזה א י  שנעו מ אמר ס
׳ ס״ס והניינא מ׳ כ' לדנא למל הלי כ נסוסייו קסא ס י  עיי״ש כאריסה ו
ש נערן זה וסי׳ בימיי בקרא ' י*ס י ן ס  בעוסא עיי״ש יסי׳ נסיה סנדל מ
מ מכיס יש לסמוך סל הסקילץ מה סיייש  אה י״ג שסציי להקל בזה וכ׳ דנהי
י מבת שלמה ענף ל סעי׳ ייא) וסי' נמצי לגמה שס י נ בס ו ) ו ק י  ובמק״מ י
 שכ׳ בעובדא יסיצול בהסר דהארו״ע שסי' לו ג״כ טס קסן רמק קצה מכיס
ד שפה לסו ומצדד  מרוא והמחטים אמרים שאין זס טס ממש כמן שאן לו ג
 מה מסיו המאיר נתיבים והראיס והלביש הלל ומסק סש לסמוך מל הליש
 והפיג להקל בזה דלא סי פיצול בלא טמא וסי ומגיס הטס אן לאמי־ והא
ד של י א מ' ק  אן לו גד שפה נרייש ועי׳ בשרת מאל ומשיב חליחאה י
ן גמל יסעות יעקב זיל שסרה להתיר בנמק ההר א  שהפיח לשרי גשס מ
 מהארבע ואן להאנא מאר ארו״ס רק בצירוף הסר אף אס יש לי טס נסיע
סלה ' פי ׳ המגד ר׳ שמחה מזן ז״ל סרה ק ושכן טא המנהג סייש ו  וגס ע
,מהר של האח״ס ד מאלה מיאס שס׳ ש י ׳ ו׳ ח' י נ ס  רב מובך י
'  נחלק ולא מ׳ א גומא ולא מו מזיקים מסאמדס לגמד ט מחלק הזה ס
 אדון מתי ומונח סל ההר שנראה לנין שאץ לובן לסאגא והיי כעץ יסית
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ין שאליו) ומיי ק רעינ וכי  נזה גס נהאונא מלמנה מקמא סייש (ומיל י
 נדעה הורה ס״ק נ״ח (רעז) האונה טי׳ מנהז״נ כלל ג׳ משרון 0ק*ז
 שהביא מסס׳ מכ״א סל דט ס״נ ראש נמצא סיצול באנא הטליונה מגנה נחלק
 של עד החרק ולצד השורש סריסה משיס דאין דרמ לההפצל שס ומישיר
 שחהפרק וטי והוא מרחה דבריו בשחי ידס ט מדכרי הפוסקים שכ׳ סהמא
י  דפיצול מגבה כשר משמט בתר יכל מגבה קאמרי דאל״כ ט״ל לחלק באי
 הזאה לערן פיצול כסו שחלקו בה לענק יהרה מגבה וט׳ אלא ש״מ דלענין פיצול
ר עיי״ש וכ״כ במניי  מגבה אן נ״מ נץ האנא העליונה לשאר אטה ובכ״מ מ
 בהרלרי״ננ אח י׳ בביארים ס״ק מיו וכ׳ שמבואר מדבד הרא״ס ט׳ ל״ס
 םק״צ דאפי׳ דעוהא לא הר סיי״ש וסי׳ נשו״ח השיב משה חיו״ד ט׳ כיה שכ׳
 גיכ בפיצול מגבה על האנא עליונה פל ימין בחצי׳ ולמטה ואן טמא החחיו
א כעא״צ ודאי דהוי יהרה וטריפה  ויש לו מואר אנא וטא כסד״א ואן להם י
 והיכא שיש טמא חיזהיו יש להכשיר מדאי לא נרמ משאר פקומוה שכדאה
 לטק זה סיי״ס בארך וסי׳ בסי ברכה מסה בקמסרס יפה לכדקה שסר א׳
 נחיב ז׳ אח א מ״ס בזה וכ׳ ולדנא אן להקל מה כ״א בהס״מ וצו״נ סיייס
 (ומיל ס״ק פ׳ג) (רעת) טפלת לתוך הגוםא. מי׳ זבחי רצון פס ס״ק י״א
 שכ׳ ואף ©היא ארוכה א רחבה מהטמא עיי טעא שיש בשיטלה ויש חוס
 גשו מקף א עיי טעא במים זטס בלי יוס בשר מקיף יש לההיר אש רכר
 שכאשר ההיה נרפא הטמא יט' שוה וכיש אש מא נטה ממורא עיי בועא
מ פיייש יעי׳ י  וכן אם מא שוה להגומא עיי טעא שיש להכשיר אט׳ באן ה

ק מיז וכהרלד״ע ס״ק כ׳׳ז מיייש  במיז ס״ק י״א ופית״ב סעי׳ נ׳ וראיס י
 (רעט) ישיה לשאר הריאה מיי בחורה יקרזיאל סקיג בי״ה ולק העולה
 שהחלים לדנא והא ובעיק שיטה שיה ממש להגומא ואס מא ארון וודיס
 טריפה זה הקא כפהפיצול מא מד״א אבל אם מא פיזח מכטו׳׳א אן כשהוא
 אדן מהגומא יש להקל דאמריק יהרה מא ולא פיצול סיי״פ וסי׳ רא״פ ס״ק
 ט״ז שהניא ובדו בזה יכי דלומהו אס נראה מס,יס שהוא סצול ס להסריף
 אף מהוא סטה סכסויא עיי״ש (ויל ס״ק ריא)־ (רפ) לשאר הריאה

 כ׳ בפרחיב סעי׳ ניה יבזו זהב ס״ק ייב ואפ קדש מסיחה טא רחבה מהטרא
  ועיי מטחס מא מהעננ ומהקצר ונכנס למון הטמא ומה לפאר הריאה מ
 סכל פרן הריאה שהיא נשחה משמרין ארג אבנ אס מא מהכשל ומתקמס
 ונכנס להון הטמא סריפה וטון שאט שוה להריאה נראה מזה שהיא יחרה
א שכ׳ סליי שלטפה ס f והפריח שמכשירין ב$ר  עיייש ימי׳ במקימ ס״ק י
ז  מהטמא גס בזה יפ להפשד עיייש: (רפא) תריאה עשמיח סעי׳ א
 וסריב שס שצדן׳ למוח שיה ממפ לפאר הריאה אבל אס מא גטה וטלס
ן נמשיה שאנה חוה פדסה יאסי׳ אן גבמתה מד״א אצא  למפלה אפי׳ עי
״א פריפה דטין פנהפצלה מהריאה יאנה ממנת! כסגן  פנל ספיציצ יפ ט מו
 יהנליסה טרם שהמובן בצלעוס קצה אכא ב׳ דסיסיה שהתפרק עיייש ונתיש
ל אפי׳ ׳ נ׳ וסשיון סקינ שכ׳ די י נ וסי׳ סנסו״נ נקמץ כלל ג׳ מ  ס״ק י
 שמהצודם מא מה ממש לששת מומא רק שבאמצס הפיצול יש ט נבסס קצת
 אמר פיייש ושי׳ נפרהינ שס ובריס ס״ק מ״א שכ׳ דננמ^ס שאין ספימ יש
מ י ה י שאן בכל הפיצול שיפור סד״א אן נ י נ  להחמיר נבולפה מהטמא א
 יש למויר בזה פיייש (ופיל ס״ק רעיס). (רפב) אע״ס שאינה נבנמז וט׳

 פי׳ ראיס ס׳ק פ׳ שכ׳ דמלשון הרמ״א והמניח משמע דאו׳ שמשיחה לא
 מלה מאמה שימס להטמא רק מחמה מיוה מד נמסה לפרט ג״כ סרה
מ י ניד שלא בהי י  ימא הרבה להקשית ס״ז והפלה ברא״ס שס יבפרס״ב מ
מ י ס  בניק הקא ספל יד מפיחה יכנס מכיס מקצת לעימא אגל אם פיי מ
 אס נמס כלל לפרס רק עיי המוח מד ס להחמיר דמאן לימא לן ססצלסוס
 רחמה במי' לפרס ובפרס באסיה שמא מקים רחב שיש לאפר ממס וסומו
י מסיחה י פ ן לגומא אלא א ו פיציל מקמא ואץ להכשיר בנמצא מ  לההסרק מ
י מנוס  נכנס קצת לסטמא וחז אף שבולט עדין למן מימ אם פיי הנחת מ
ן הטמא ומחמת מפיחה מא מצא קנס  מא יורו למן טמא א אס נמצא מ
ו במזח למוה מה לשאר מ־יאה אגל אס  ובולט למעלה וחזר עיי מחה מ
 נמצא מן לגומא יאט נכנס למן הטמא מחמי! ממחה כלל רק מחמס עיסות
י ביס יסדא (ממאן א נהפ׳מ חקא מיייס וני׳ ב  טו בנחת אן להכשיי י
ו נמ׳ זס י ן מ׳ מסף ססוזנא זיל) בחמזשיו ל א  מ׳ ימוא לאנוא זיל p מ
ק ליס שהשיט ו גמיש דש מ׳ י״ג ובמקימ י י מי ג  (מ״ס גאהו מניף) ו
• t f m א והשיח דאיצשיהא מומו י י י משמעות ס ק י מ  מל סוא״ס גזה וכ׳ ו
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 ודכי
ק כיס) ב ולביש כאן י ק י ו ולקמן מ׳ fi י  עיייש (ועי׳ הב״ש ס״ק י
יל ו ה ורפ יצחק חמיו דש ס' ו׳ ( י מ ה סוסו׳? חניינא מ' מיז ו ״  יעי׳ מ
נ ואס יש ס ס״ק י רי ו ו  ס״ק רע״ז) (רעג) תמתי׳ כ׳ נסרמ״נ סעי׳ י
 פיצול וטמא תחתיו והפיצול &מלא מומא ושיה לטר הריאה לאור ממחה
 אלא סש שס נקב במומא והפיצול מהמו יש להכשיר לפי פהסיצול ממס מקב
 שבגימא וק אם יוצא מהגומא סרכא מהון טעא ידטקה בהחחיוח הסיטל
ר גיי״ש (ופי׳  וסהטצול טפל למן הטמא אן הטרכא והטמא רכר כלל ס
 מזה בס׳ זבחי רצון במוססץ מ׳ ג' סק״ח ובמנהז״ב בקומן כלל ג' סעי' ו׳
ק ליו אח א׳ סהרח להרא״פ ה אברהם בלביב י  ופשוזן סק״ח) ועי׳ מי
 נצ״ע כזה וכי ועכ״ס צדן לנמק על הפיצול למעלה במפרין אס אט מבצק
 ואס מא מבצק פשוט מא יסריסה והא מיק שהמציל אט מחם מקב נרי״ש
׳ ה' דן ס׳ ובקו״א שס ס״ק ז׳ שהשיג י  ועיי 03' צ״צ החיש בפסקי דרס מ
 לגמד על הרא״פ בזה והעלה וחס יש נקב מטמא אם אן שס מרכא מי
 ודא פריסה ואם יפ פס מרכא מורן מי פכ״ס ספק פדפה נרייס ועיי מזה
 בטיח דעה הזבח במהו״ק א׳ י״ת בדיה וכן לערן תרליי״ע וני' בתו״ז מ׳
 כ׳ בהעיש סק׳יז שהטג ג״כ מל הרא״פ בזה וכ׳ דבנמצא נקב א מובא מהון
 טעא מגומא אעפ״י פעל יד ממחה טפל הטצול למן הטמא וממלא אתו
 טסב יס לאסור ממה טעמים עיי״פ והנה בסי למץסי צבי (מהרב רצ״ה
ן ביח אפרים ז״ל) ממלין בער זקיס מ־א״ס בזה ווחה א  טרווץ ממאו נכו מ
 ובד סהרז מיל ניי״ס אן בס׳ מנחה יוסף ביןנסרס אחרון מ׳ י״ד כ׳ פאן
 וברי הליקיטי צבי יעיל מןריון בזה והביא בסס חסו׳ ובד נחמי׳ פהחמיר
 ג״כ מה לדנא ניי״ש וסי' בס׳ מכה משה בקמסרס יפה לבדקה שער א׳
ב שהרבה ג״כ לסמור דברי  נתיב ז׳ אח ג׳ מ״ש בזה וני' במק״מ ס׳ק י
 מא״ס מיל מחמת סעמיס אחדס סיי״ש וסי׳ בלעת סויה ס״ס ס׳ שכ׳ גיכ
מ אס נמצא שס סדכא י  שאן לסמוך ע״ו מא״ס להקל מה >f״ מיס ו
 מהגומא למציל אפי׳ יש שס גס טמא יש לסמוך על הריס וסו כנזרכא כמדן
 סיייס (רעך) וכשנופחק הריאה סי׳ בסי מסף רעה (מהגאן מלטנז״ל)
 בחימשיו למ׳ זה שנשאל בפיצול סגנה ומרכא מחתי׳ וטעא בצרה שנמשך
 להסירכא יססריף ממס הרלד״ס וגס סשוס חשש מחק להסיצול עיי׳ש יעי׳
 מגהס נמיקי מד״ב (מיפס טיילנא במף המיר בסמסיח) שכ'במציל מגבה
 פנסון הפיצול והאנא ול׳מ אם סנופיזין הריאה נכנס הפיצול מעצמו למומא
ו סרכא מינה וגה ואם אט נכנס מעצמו למומא  כלי מחת הד עליה מי מ
ן למיןס אחו וציין מיעויש עיייש ופי׳ ד ו מ  רק ס״י מחת הד ס״ל מ
י ה מהי ׳ ׳ י גין״א שס שמסים רהגד״נ נייד נלא טעא עיי״ש ונר׳ מ מי י  נ
י מ׳ ו׳ (ערה) הריאה י ח אד׳ יגי עילא סו ״ מ  הנק קמא סי״י ס׳ ז׳ ו
ד שהסיצול מא כסייא י י  כל האוגר, נמלת וט׳ סכאה״ס ס״ק כ״ז מיש מ
 יעי׳ נמרח ייןהיאל סיס ג׳ ני״ה ולק העולה מזה לדנא שהחליש להלכה
 רכשסא ארון סהנוסא אן לאסר אא״כ הפיצול מא כסייא סייש ועי׳ נדעה
ח סעי׳ י״ח והב״ש ס״ק כיג שכ׳ ימכא שאין מלכה שי ק נ״י ומי׳ נ  הורה י
״א רק שכל הפיצול מא מד״א מריסה  למן מיננא בהו אס׳ אן גנסהה מו
 וכיין שנתסצלה מהריאה מסה להתפרק פיי״ש וכ״כ במיז ס״ק י״נ פיייש ופי׳
מ יש להחמיר אפי׳ י א ובסרח״נ סעי׳ נ״ה שהפלה ז פלא מ ק י ס י י  מ
ח בסצול מקמא עיי״ס יעי׳ בנמןימ  אן בכל הפיצול שיטוי מו״א וכיש נשי
סן לדנא מימ המחמיי המ״ב עיי״ש  פיק ס׳ סכי ואף פאן דברי היא״פ מכי
 וסי׳ נצי מרס זנח מ׳ כ׳ נהס״פ סק״ו מיש בזה עיי tf ימי בס׳ וכד מסף
. (רעו) כל האונה ן ר א  מ׳ ר* מה שספיב סל דבד ההייז מיל מיי״ש נ
ח סעי׳ י״ח ופרת״ב ספי׳ ניה שכ' פצריןפסנא ׳ שי  טפלת לתוך הגוםא. ס
 זה המציל עו תמזמס הטמא אבל סא״א לה צבא מד החסמת עומא טריפה
ק כיג ועי׳ נשו״ת סוסו/ תרינא ס׳ מיו שכ׳ ילא מקא  ימיי״ש נתביש י
 מא אלא אף אס ס מסחן מנסרס מתל מהסי»ל ואין הכותל של תחממת
 הסצול סגע למתל תחתמם הגומא מפאר איר ניניהם מימ כל סלמסלה אן
ר וסיייס נובר שנשאל ק ומה ממש לשאי• הריאה ס מ  סס סס־ חשוק מ
 בנמצא מציל בגומא ימה למידת הטמא רק שהגונלא שתחת הפיצול סמוקה
 מאו מו שהמציל ממו באיר והחסרון מחזיק מסר מאצבע רק מוות מיביעימ
 והכשיר מסוס ומי רק סומק מבפנים אן אס אדע סאה בסצול נאנא
 מלמנס של ימין א של שמאל מקמא אמר מסעם תרלרי״מ כמן דבלא״ה ס
 מישיש שס to סצול סייש וסי׳ בפניי פנף ד׳ נלנךי מךא שמצח־ להקל



• הלכות טריפות  י
 היי (רפז) מתיז עליה (רפח) מרה (רפט) דאץ זה (ר*) ׳וייז

ה ב ו ש  ת
 ואס נראה לעיני המורה שזה פיצול יש להכשיר ואץ לחוש ליתרת אע״פ שאינו
 ממלא לגמרי אבל אס ניכר שהוא אונא א סמסכקא לי׳ ואינו יטל להניזין
׳ י״ע) אך בתורת יקתיא ס״ק ג׳  יעדיף עיי״ש (וני׳ בדבריו פוו לעיל רש ט
ה שהוא פיצול וכ׳ דאס הפיצול הוא כסד״א ר  (:ד״ה ולק העולה) כ' דלא מהני מ
 אפ״פ שניאה /׳כר להדיא שטא פיצול ואיט יתרת מ״מ כל שהיא קצרה מהגומא
 עייפה טון מי׳׳ז ניכר שהיא יתרת אב1 אס הפיצול הוא המות מכטד״א שר
 מיי׳׳נ אס היא יתרת שר דיתמ״ג כפטא סתות מסדיא שר ותם הוא פיצול
ש להתפנק עיי״פ ועי׳ בפרת״ב סעי׳  שר טץ שהוא מונת בהנומא ואץ ס
 נ יו ורא״ס ס״ק ע״נ פכ׳ להכריע דכפהפיצול טא כ־ית מכפד״א אין להחמיר
א גדול כעד״א תלוי במנהג המקימות וביוקוס מ  בסוס עני[ וכפיס מקוס אק ש
ו להתמיד אין להקל ובמקום שנהגו להקל בזה אין להחמיר כלל אפי׳ ג  ״
 כשטא נדול כפד״א אך במקוס כאין מנהג ידע להתיר בקטנה מהגומא אז
 אס יפיצול גדול כטד״א יס נהם לאסור ואס הוא פחות מטד״א יש להם להקל
 עיי״ס (יעי׳ בייאירת עיניס סס ענף ב' סק״ג ובמנהז״ב כלל ג׳ בקומץ «1י'
 א׳ ופשרץ סק״ב) ועי׳ בס׳ צ״צ רתדש בכשקי דרס לסי׳ זה כמי׳ ה׳ דז י
 שכ׳ דש לתיש to הורה ולהחמיר בדץ זה כדעת המחמ ריס אא״כ יש הכשד נדל
 אז יפ לס־יץ ענ המקילץ בזה עיי״ש ועי׳ מזה בנה״ק אות ח׳ יכמק״מ ס״ק ס״ב
 מ״פ בזה וכ׳ דלדברי הכר״ת ומקה״כ מסמע דאס כפמסלק יד מא תחר לצאת
 מהגומא יש נאסיר כשטא קנר מהנומא אכי׳ רק מעט ונס כ׳ דיפר״ת והנקה״כ
א מונת היעב בתוך הטמא מ ק ש  פכ׳ להקל בפיצול הקצי מ־גומא לא כ׳ י
 אף לאח־ שיסלק י־ו אך לדברי ההב״ס י״ל דאף כשיירה לצאת שמסלק ידו
 אי! לספ בזה יסי ס בצ״ע (וטיל ס״ק רכ״ו) וכ׳ שס עיר במק׳ימ שס דמכא
 פ ייצא פיצול בגומא כעגל בן ז׳ והפיציל קצר הרבה דח״א לומר דבימיס מועעיס
 גדיה מימא כ״כ הרבה י״ל דגס להתב״ש אסר יק כשיש להפיצול קצת תואר

׳ ר״א  מסתבר דתית מא יאמר ע״״ש יעי׳ בס׳ דברי יוסף ס
 ועי׳ עוד בשמ״ת שס פכ׳ דכל מה ככ׳ ליקל שהסצול קצר ממימא מא רק
׳ ל״ז עיי״ש אך במ״ז ס׳ק  שלא חסר כשיעיד חסיון בריאה דלקמן ס
 י״ב כ׳ דלפי הטעס ככ׳ שס בתב״ש להכשיר בקצר מהגומא נראה להכשיר אפי׳
 בחסרץ הרבה משים והפיצול יתגדל ויתמלא מומא וסיים דמ״מ אץ לי־קל בלא
 הכ״מ ע״״ש ועי׳ ב־א״פ ס״ק ע״נ פיםינ ענ הפרמ״ג נזה וכ׳ ואכי׳ ביכ״מ
 אין להקל בחס־ כביעור תשרו! יק היכא דהחסרון מא ככ״ף כפיפה שיעיר
 אצבע אגודל יפ לאסור אפי׳ בהכ״מ וכ׳.׳ס היאה דאכי׳ נמקים שאין מנהג
 ליסר בעלמא בחסרון אכי׳ שחסר כשיעור הראי מ״מ היכא פחסר בכה׳׳ג
 נמר\ס שיציל יש לאסר מפיס תרליי״ע ו-יי״פ עוד בס״ק ע״ז אך במק״מ
 מיח זה נצ״ע אס לאסר בזה משים הרנרי״ל כיון ואן ב׳ הריעותות מעידס
 על נקנ סנמקיס א׳ ממש ע״״ש (יעי׳ נלנ״ש ס״ק נ״ס) ועי׳ נמנת״י נתרלד״ע
׳ ר״כ נאק־ ועי׳ ד ייסף ס  חות פ׳ נניאוריס סק״ג מ״ש נזה ופי׳ נס׳ דנ
 נס׳ דלת תורה ס״ק נ״ז מ״ש ע'ד הרא״ס מזכר והעלה לדנא קי דאס הניצול
י אודל ככ״ך כסכה להמקילץ נקמט  קצר ממומא נצדדו ויש חסרון נסעו
מ נ ש .הקל ואס מא קצר בנ ׳ ל״ו אי נס נזה יש ל  מנרייתו נהפ״מ להלן ס
 ואט שוה למעלה עם שאר הריאה אן להקל בשום נמט אנל אם אן בהתסרון
 כשיעור יש להקל נס בזה עיי״ש (וע״ל סוף ס״ק רעיא) (רפט) דאין וו?
 יתרת אלא פיצול עפה״ש מיש לעק בתשו׳ מאר נתיבים ור״ל דבחשו׳ מינ
 שס כ׳ שס עוד ס׳ להכיר אזה טא יתרה ואמה סצול (ועי׳ בדבריט לעיל
 ס״ק רע״א) יעי׳ ברא׳ פ ס״ק פ״א 6כ' ואס נכל סכק ביתני״ק אס הוא יחמ״ק
 א פיצול מקמא יש להתיר לדון ומכשריק יתמ״ק ופני יש לתליה ביתרת דאימא
׳ ז׳ עיי״ש וגהב״ש ס עיי״ש וכ״כ בתפו׳ סבסף הרא״ס שס ס  לטוח מצוי ס
ת י״ג שני ן סוף א א ת ס' ועיי מ  ס״ק נ״ד עיי״ש ועיי לב״ש ס״ק כיח א
י הרא״ס נדכרהץ בזה עיי״ש יפי׳ בלק סיק י״ז שהחמיר בזה סובא מ  שאין ו
 וכ׳ ומ״מ היכא פלא הי׳ ביתרת הזה רק כטו״א הקנון בהפ״מ וצויג יש לסמוך
פ סמא סי ספק חםחן  להקל ומא ס״ס אבל באן הפ״מ אן להקל דש ש
 ידעה טיייש ועי׳ בדעת הורה ס״ק ס״ה מ׳פ בענץ זה ולדנא הטלה ובהס״מ

 ופעח הדחק יחד ים להקל בססק יהרה ספק ניצול עיייש (רצ) יתרת
ה ח  עםמ״ח סעי' י״ע והביע ס׳ק כ״ה פכי והא דמקיליק שהמציל מזר ע״י מ
ש סל הפיצול מא לצו שהיה ומוה לצו ס ה ו לחיך הגומא טיט חקא ש  ס
א למטה לצד שימל וצו הפרוו  שיכול׳ והריאה אבל אס צד המסבר פבה מ
 סא לצד שדרה כזה אץ להקל אלא אש עיי מסיחה מלכת מעצמה למך

 מיטא

 יורה דעה סעיף לה
 (רפג) שאינה (רפד) נכנסת (רפה) תוך הנומא (רפו) אל* כשמניחים

 דרכי
י ן מומא כלל רק כל שנכנס עכיפ ע״י מחת טד בנחת מ ס  מתמה ממחה ב
 טיי״פ ומה בס׳ ליקוטי צבי(מהרב יצ״ה מח!ין ז״ל מבראד) בשנותיו על
 התו״ז את י״ג מדתה דברי ההו״ו בזה ליי״ש אך במ.ת״י בביאריס ענף ו׳
 ס״ק י״א מתק השגותמ נזה אך נ׳ ומ״מ יש להחמיר ולטש לונרי הרא״פ
 כשהוא במוייא במקום הרחב ביו; דק,ה מקומה להיות בסץ אף לאחי מפיחה
 אילי יתחכך פס וסיס בצ״ע ע״״ס ועי׳ בס׳ דעת הורה ס״ק נ״ה מ״פ בענץ
 זה והכריע לדנא נך דאס מא מ״ג האטת יפ להקל נזה דכיון דפ סס מיצר
ח כיותק אך אס מא ע״ג האומית אן ייהקל רק נהפ״מ ס נ  החזה והצלעות מ
י חת הי״ הוא חוזר ונננס לגומא אבל אס גס בהרות -וקא ונ״ז דוקא אס נ
 טד אט נננש רק אס מרתין אותו נידם לגומא נזה אן להקל נשום אכן
 גס ע״ג החוטת וט׳ עיי״ש (וע״ל ס״ק רנ״ו) (רפג) שאינה נכנסת תוך
y ה בתורת יקותיאל שק״ג(בדיה ילק העולה) העלה דמה דמתלק  הגומא מ
 נץ טפל נתיך ינריא אי לאו מא רק נשאל נ כי להדא שהוא פיצול א אס־יק
 שאיל נופל ממש למן הגומא דתייפי ן שמא איט פיצול רק יתרת ומי יתמיג
 ):1 כבניני לה־יא פת/ו יתית יק נייינ אל״נ שאיני מינת נתוך מימא
̂יי״ש אמנם דלת ההב״ש ס״ק נ״נ והרא״פ  :זמניחין היד גל י יש יצלד ליקל 
ק סיה יש״ק ע״א איני ק דצדי־רי יש לאסיר נכ״מ שא! נבנס בתוך מומא ׳ : 
 מ זשש כירוק ב ק שייתחכן נצללות עיי״ש יעי׳ נס׳ ניר. ימדא מ״ל נסלי׳ זה
p א ת יקותיאל מ״ל כ י רהי נ ־  יבטף סי׳ זה (נד״ה פס נאהי פי׳) ׳״פ נ
 ייל ׳ בדלי, הורה ס״ק נ״ו ובטי הדלי. שס ונטף ס״ק שינ״ז פנ׳ דנצירוף עוד

 ם ׳כיס יש לשיייך ע״ד האורה יקותיאל מיל נצדד להקל נע ץ זה עיי׳ פ
נ י  (רפד) נכנסר, תוך הגוסא עי׳ לנ״ש ס״ק נימ ינא,יות שצרה נ
ה לנא־ י־יאה לא ממי  הטאח ס״ק כ״ו דנא/ו ננ,ס נהוך רגימא יא/ו ס
 להבהמה ינ״ת ולעלן ה־ולנ יש להקל ואנשי לרתיר עד ג' ימיס כיי! שיוכל
 לההכצנ בפימיר ג׳ ירים ועיי׳ פ נלנ״ש ס״ק ל' יבמנהז״ב נצל ג׳ נלכיץ ס״ק
 איינזבתי ריק סייג׳ ניייכני! ס״י,י׳ ונד״קש״קי״׳ ובמק״מס״ק סיידובמנת״׳
 ענך ד׳ נביאיריס ס״ק ני׳ (רפה) תוך ד-וטא עי׳ נכלר המיס ס״ק ל״ע
 וביא״פ ס״ק ס״מ ונפ־ת״נ סליי נ״ג ובמחית ל/יס פוש ז' ענף נ׳ סנ׳
ר שנמס היטב לתוך ה י־יא נדת שר אענ״י פהוא נ  חה נרוי ל־/א דפיצול מ
̂א נהמני״ע שהחמיר ניה עיי״פ וליי נס׳ דעת תורה  נ־ול נעד״א א מתי וד
ז עלי׳ עי׳ בשמ״ת ש־ ופית״נ סעי׳ ת נ  ס ק נ״ד (רפו) אלא נ׳גכניהים היד כ
ן ד ס מ  .״ג ורא״פ ס״ק ס״ט דיס יכנס עכ״כ ע״י הנחת יד בנתר, אט׳ ש
 טד מא חוזרת מיד ויויא קי, ממומא אן להחמיר ועיי׳יש עוד בפרחיב נסעי׳
 שאח״ז שב׳ דנ״ז מא רק חס מא נננס עב״פ נייקצה ע״י מפיחה ומאד
r אכל אפ מניחה לא כעלה כלל שיכעס ענ״פ r u i סא נבנס ע״י מיד. היד 
 כמקצת לתוך מומא רק ע״י מחת הד ואח׳יכ שמטר׳! היד וטפחץ אתה היא
 עולה מחרת מכיתה ייצא ממורא אל״פ פסח חיזר /כ,ס ע״י מחת היד מ״מ
 ביק פסוב יוצא רתמת מכיחה ככמסירץ סד ט־יכה וק אס נעצאת כתוך
 מומא וע״י מפיתה יראה טלה מתוך מימא אע״פ שהיא מזרה ע״י מתת היד
 למט מ״מ כיי! פמייסירין סד היא מזרת לצאת מתמר. מפיתה עריפה עיי״פ
 ועי׳ נפער המיס ס״ק מ״נ (וע״ל פ״ק רפ״ב) וכ״ז מא אס אץ הניצול קצר
 ממומא אנל אס מא קצ־ מ־גימא וחוזר לצאת נשיסצק דו ע״ל (ס״ק ע״ע)
 מ״ש מהמק״מ שמא צ״ע (רפז) בנחת דיקא מתת אנל אס אנה נננסת
 ע״י מתח הד ננחת רק שצריך למ חי• ניד ממפ לתוך הגומא אמ״פ ששונ אנו
 תחר לצאת משם נדיפה סרת״ב שס וכ׳ בתורת זבח בהע״ש םם דמא מילתא
ף ס״ק נ״ה (רפה) כשרה מבאה״ע  דמסתנרא עיי״ש ונ״נ בדלת הורה ס
 מ״פ מהטיז ומקה״כ והפריח באס קצרה הפיצול מהטמא וני׳ בתדופי מרעק״א
 ז״ל שהעלה בראות והליקר לדנא כדלת האוסרי! עיי״ש וכ״כ ישטה חייס ס״ק
 ל״נ ועי׳ מזה בשערי דעה ס״ק ה׳ ובשער המיס ס״ק מ״א עיי״ש ועי׳ סמ״ח
 סעי׳ ייח ותביע ס״ק כ״ד שהסטס למקה״כ והפריח להכסר בפפיסוח בזה
 עיי״ש ומי׳ במ״ז ס״ק י״ב מ״ש ע״ד ההב״ש נזה עיי״ש ועי׳ לנ״ש ס״ק כ״ח
 פמסקפק מאד בזה ומצדד להחמיר אך סיס דמ״מ המקיל בהפ״מ כההב״ש
 דפימי' לא הכסד עיי״ס ועיי במארת עירם פוש נ' ענף ג' סק״נ פשיגו
 על הלכ״ש ומדחיס ראותיו נזה יהגי1ו רהמיקר לדנא ניהנ״ם והרמי' להשיר
 נזה אפי׳ פלא כהכ״מ עיי״ש וטי׳ ניינחת אהק ס״ק מ״ו שהמה על החכ״ש
' כ'  ודפימי׳ וטתן כניס רסניחת לדגה היהמיריס עיי״ש ועי׳ בתורת זנת ס
ת א  סעי׳ ג׳ ובהע״פ ס״ק ב׳ ג׳ ד׳ פהעלה ראן לדק בזה אלא מה פעירו ח



 יורה דעה >*1 לה ח הלסת טריפות קנג
 (י) אצא (רצא) פיצול הריאה (רצכ) ומאיי (רצג) שיפ צו tou מחממ לטיו ט *נו ממי (רצד) למארק (רצה) כפאר (רצו) יתרת (ט) ומורה (ייפ)

 ואץ להמיר (רצז) סימל מס (יא) יק מגנה דספצול פוטו על הטמא אגל

 באר חיפב פתחי תשובה
׳ ירא (יא) יק מגנם עיץנתפונפרסאפדפ ס ©מגיס ליוסי מהמה יורי לגומא ואץ צדך צהתחכן מופנה (י) אלא יצול פיץ (www 0 מ*ל«יוז0 ס י ה מ ר ש כ ו ) 

י (מהימיס) ומזנ מ״ז אגל אס קציס מהטמא פדסה דאו לא הר פיצול סלק ט  ו
ה אין עסיה להתפרק אלא אס למעוני שמחה אחפה ס דיזרה היא מפל מיןס י מ  אצא •חרפ (יסריח וש״ן ננה״נ מליןס על r*p דצ>* לממוני קצרה מהטמא י

 יומי ממומא לאו הר פרסה) .

ה ב ו ש  ת
 שמתחיל נשסוע וניטל הגבמת ומג עיי הטציל רלינד הרא״פ יש לי דן םיצוג
 מגבה וכשר אבל לרנד המאיר נתיביס וצ״ל דקא טמא וכמיש הרמיא אץ זה
 נכלל סצול רק מחלק וצ״ע לוינא (רצג) שיש לי ניםא נרי בחיית בית
 אפריס סויד ס' כ״י שהקשה השואל ומדוע לא יסי טריפה נלאיה נזה משוס
 הרלרי״ע שיש נ' רשתות פיצול וגומא ונרי״ש מה שהשיב מיז ועיי נלניש ס״ק
' י׳ נאמצע ההס׳  כ״ת את ו' מיש נעלן זה באירן־ וני׳ נסית דעת הזבח ס
 מיש בזה וכ׳ דלא סיך לומר דמי תרנרי״ע ט הכל תיא דעותא מא שירך

 p נעשה הפיצול עיי״ש (ועיי נדבדט להלן ט׳ ל״ז ס״ק נ' בתנא הדי)
 (רצוי) להתפרק בשאר יתרת עדיק ס״ק ט״ז ומפפיר פיצול שהוא בדד
 אכי׳ כשטטה לקיזא ועיי״ש בסף ס״ק י״ו שכ' מיכא ומי מרשו בצד הסמל
 והכיחו מא בצו הערוגה צ״ע א טי כמו בירי עיי״ש ועיי במיךמ ס״ק ס״ס
 שכ' ואס' אס הפיצול מא בהאנא למעלה מחצי׳ שהאמת פחיות עיי״ש ועיי
ו שמפקפק בזה אס להתיר סנהפצל במקס  במגיי בלק״י ענף ו' ס״ק י
 שמתפרדס ובכרס בחצבעייס מהראש עיי״ש ועי׳ נייק ס״ו י״ו שהקיל בודי
 אף שהרוב מא זה החת זה והמיעוט זה אצל זה ופיי״ש שכ' סש להקל
 באמדנא משו״נ שלא יתפרק ע״י סש לו סמיכה מל אמא א אנא הסמוכה
 אתר מפיחה אך אץ להקל אלא במקוס התפצלות האטת זה מזה מ״ל אבל
 בעובי׳ פלמטה מפס דאן פס התפצלות הנחר אן נהקל ומנין זה כ' ביק
 מ״א פכל מה פאט בץ אנא צא,א א בין אנא לאמא אף פטא גצר של האנח
 ובפרט בהארו״ע סטלט שס הרבה בחידוד נראה פהיא בכלל קמא ועיי״פ עוד
 נסיק י״ד פכ׳ פצ״ע בפצול שכין אנא לאמא שמא בעין מלן דרי ימיט
 כפהשורפ מא לצד השיפול והההכצלוח מא לצד העחגה א מהני בזה ס״א כעיצ
 עיי״פ ועי׳ במק״מ סס סכי דלדעהו גרע זה מנחלק אנא ט אץ מק ס סבור
 דפיצול כזה נברא בסרה שורש להתיק עליוטבד האנאפיי״פ ועיי במנח״יבלק״י
ו פכידבכ״ס  שס בסף הסיק מ״פ בזה ;רצה) כשאר יתרת טי' ד״ק שיק י
 שמקילץ לפעמיס בפיצול בץ בסצול מגבה ובין נסצונ מקמא בפמא באפן הכשר
 מ״מ אן להכפיי כ״א ע״י בדקה ב שיחה דסמא כבר נהסרק במקוס סטרו
 דכל מה דאיכא לנדרי מברדק ובדעבד שלא נבדק כשר עיי״פ. (רצו) יתרת.
 ספיס טא לכענ״ד דפיצול מגנה וגימא רמתיו רק פהפיצול מ נמ נטס דפדפה
 אע״ס שאין להכיס שפה לסו ואע״ס שיכצול מטון למדת מומא שתחתיו טוו
 שע׳י הטס אט נינת נמומא ולא דמי למש״ל(ס״ק רע׳ א) נשם האזרורס
 להכשיר בפיצול נארו״ע א< ספ לה טס כפאץ לו פפה יהסס כדקאמר סעמא
 משוס יס״ל יתרס נדרי מפא״כ «f וגס אן לומר יטץ שהוא מינת כהכיסלא
 אכפת מה שאס מונת עי״ז מטמא מאי ט הכיס מי מ׳ה על הפיצול שלא
 יתתבך בצלעית ח״א מא ערנא ערנא צריך דגס הכיס סט להתפרק וכמש״ל
ה פ״ה) נפס הרא״פ ס״ק ע״ת ובכרת״נ סעי׳ ס׳ א מהזנת שמואל לעניי י ) 
 סצול מקמא דיטס לא מי מנה נץ ביתרת ובץ בפיצול דאדינה גחפ מא

 דמעו להתפרק ע״י הכיס טק שמתחכך נהשורש של הפיצול p״׳tf ועיי דיק
ו ועי׳ נס׳ית  ט״ו נויה נחלק ולצו קמא ונסיק ס״ז ונמק״מ סף ס״ק י

 רב סבן חמ״ו ס' ז׳ וסי ח' מעק זה • (רצז) פיצול כור׳ p מגבה
ג דעוהא ומי׳ מזה בדבריו ניד אפריס מ  פפה׳׳ש מ׳׳ש מסנית אפרים ומ״מ מ
ר חלק א' ס' י״א שהעלה  באן ובראיפ ס״ק ע״ג יסיק ע״ז ועי׳ נשו״ה כח ס
ח אתי׳  משימת ולא מי דעוהא ניי״פ וכ״כ בפיו ס״ק ל׳מ ולב״פ ס״ק י
ק קכ״ז וסצול מגבה לא מקרי רשתא וכ׳ ׳ זה י  ובדני הרצרי״ע שבמף מ
 סס ואפי' אס הפיצול קצר מהגומא פאט 0!0דך נהימ אס מצטרף לסרלרייע
׳ ל״ז בכללי המדלרי״ע כלל וי) וני' במרה לזובמיס  (ופיייפ מו לקמן מ
ף פיק ב׳ שמיס בזה נציע לדגא עיייש ועי׳ במסף  בהוספת הלמ מ' יימ מ
 ופת (למאן מלטב) בסדופמ למי זה פמציי להחניי כסיית אסייס בזה
 עיייש ועיי מזה בסנח״י ברט תרלד״פאס פ׳ בביאדס סק״ב ונקו״א ס' מיס
 מיס בונד הלנ״ש הלל ביש ואפי' מקצר מהגומא לא מי דעוהא יכי שצ״ע

 חרבי
ק י י מ א ם להקל י ע א יש פ ס ו ו ת T א ס י פ ה בלי שוס ת ת כ ל ה מ ת ב ח נ א ש מ ט  ה
ת ת נ ' ב ד פלי ת ה י מ ק ל ד ס צ ח בתיבה בחיי הבהמה אבל א ח נ ו ה מ ה ־ ס ק  י
ה מ ה נ ן ה ו ל ס ס ל ה ו ר ט ס ת הפיצול ו ד מ ס ע ו ק ת מ א ה שעיניו ח ן לדין אלא מ  א
ט ס א א ה ו פ י ר א ט ס ל א ה ו ר א מ מ ו מ ה ל ת ץ א ח ה בצלעות מ ע מ ם ב  א
' כ' סיףל• מ״ש בזה) ק פיי״ש (ונרי בהוייז בסע׳יש ס פ ס ף מ ר ט ן י ס נ ה ל ל ט  י
ל ו צ ס ה פ כ ק ר א ל זה ט מ ׳ כ פ ה ״ ק ׳ וסשיץ ס ׳ ג י ן מ י ר ק ' מנהז״ב כלל ג' נ  ש
ס ן י י מ ת ע ע א ה ת ו ו מ א ה ט בכל שטת גב ד י ט ה ד א ד ב ב ש ח ר ס ה י ק מ א ב  ס
ס ממש ט ו מ ת ס ט א ס מיצר החזה ששס ה ס במקי ת אבל א ט א נ  מיצר תמוה ב
ה , מ ל תזוז ר א שלה נ מ ו ג ת נ ק ז ח ת ל מ ל הסלו ס י פ  להצלעות אף בשסרשה לצד ה
ת נ ף כשאן מו ק יש להקל א ר פ ת ה ו הפיצול בצלעות ל ע ס ג פ ם לא ה ע ס פ ס ב  ו
ת י״א ן במנת״י בקו״א א חת עיי״ס א ד עליי בנ ת ה ח נ ק ע״י ה א מעצמו ר מ ו  מ
ה ר ס שלא מ י ס ח לא משמע ק ו י ש ת ה ע ו וכי ox ו ד נ ה ו ת ו מ ג עלמ ו ס  ה
ס הפיצול לא א א ז ט י ס עיי״ש ו כ ס ופל ס שאלה ח א י ק ב ף ה ס א ה כ״א מ ז  נ
ן י ת מ ו ג ץ הסרו א נ נ מ ו צ ס ס ה ן להשומן אבנ א ר גות מ ע לבין הערו י  מ

ט ) שישתנה ד ס י ט לנדל (ס״ק ר ד ב ו ׳ ב י ן נ מ ס  ל
ה ח י פ י מ ה מעצמה י ס נ כ נ ש ׳ נ״ז שכ׳ מ ד ובפרה״ב סעי י ק ע ״ פ ס י א ן מ י י ע  ו
ן לשיפולי ממש עיי״פ ו מ פ להקל אפיי כשעומוה ס ס י ר א ו ה  בלי סשיסת י

י י ק פ מא ר ו ט מוגה בג א ן זה בפיצול ש ד ץ ב פ ד ס מ ש  ועי׳ בלב״פ סק״ל שכ' מ
ן ס ס כשכוגעץ בצלעות מ ץ ה ח נ ז נ ל ס רה י ה שאן המו מ ח ח מ ה נ ו נ  הנחה ט
נ החנ ״ח י נ י י מ ה לא מ ״ נ ה א פ י ר ק ט פ ק ס י י א מ ל ף ו א א א א ל מ ט ה ט ל  א
ו י ר ב ו ד שמפקפק נ י ק ס ״ מ ס ״ ק מ ס ועי׳ נ י י ה עי מ ט מ פ י ס ק י נ ' י ד ג י פ ה  מ
ק י״ז שכ' ולענץ החלב תלוי ״ ס עיי״ש ועיי בד״ק ס י י ת ד ב ה ע ס מ י י ׳ י ן נ  מ
ס קידס שהיסה ם יש להקל בגי ש י ס מ ס מ י נ י ת ב ו מ ת ה טל ל ס י א א נ י מ א  ב
ב ר ר מיש שס ה מ ו מ י ועיי״ש ב ט ן ו ט ן ט p חפש ס א בפרס בסצול כזה פ  ו
ס ט י מ ק פ ס ק החוש ב ׳ צמח צו ' בס י ה נ א י ר ל ה ו צ י ) ב א צ ר ר בזה • ( ך נ מ  ס
ל מ שאמרו להכשיר הסצו י כ ב ק ז' שני ו א י ר ק נ ' ו ן ס י ה' ד ר ׳ זה מ ס  ל
י כ ס ״ א ע ו ר ק ט ר״ל שהנשר נהפצל והעור נ ס גומא א י ק מ  שנתפלל מהריאה ב
ן כאן ונהכשס על מ ק ה ר נ ק פהטו י ל ה הראי•״ אלא ר״ל מ נ ק י - ה פ מ ח ה מ ס י ר  פ
ה הסיצוליס האלו עי״ש מ מ מ ב ו ט p ס ת ל וכלו קייס ומכשריק א  גשר הסצו
ס ד ש ש מיש מהשי' ביה א י פ א ע ם ו ו ג ש ל י ר ש ח א ס ) ו ב צ ר ס ( ו  והיא מ
) מ״ש בזה ועיי א י ט לעיל (ס״ק ר ד ב ו ס ועי׳ נ בי ד נהי א ץ בחשו׳ מ ר ל מ  ו
א ק ק מ י ע א ב ל י ו מא תחתי ו ש ג א ס מ ק א שכ' לערן פיצול מ ק י פ י י  ר
ן ויש גומא א כמי ה ובאמצע מ מ י ח ו ה מ ט ג ט פ י מ  שיש החהיו גומא ממש ו
אר א הו נ א ה ן ל א א קצה ו מ א ה ראה לטין שחסר שס מהאונא א מ  אלא אפי׳ אש נ
א בכלל פיצול דמי ש כ רצפרפץ לה זה הפיצול כל זה מ י י א א ס מ י פ  ב
י כ ב ז״ל פ ט ט א ס ר מ מ נ ן מ' מ א ודו מ ' ו ס ק ה הפסי ג ו י ס א כ מ  גומא מ
א גומא ממש ס ס א זולת א ר ק ט נ א א מ ס הפיצול וכי ט ה ב מ ר ו א ג מ ט ו ה פ א  ו
ך ד א א פיצול עי־״ש נ ד מ בי הי*נא ה חסר רעו נ ל שרכר שנססצל ו  אלא מ
א דש להחמיר בפיצול נ ד ' ו' שכ' ק ל רע יצחק חמ״ד ס ח ז י ס ק מצאתי נ  י
ל ו צ ס ד י ע ל נ מ א ו נ א ה מ שנהסצל מ ר א אע״פ שאן גומא ממש p כל ש ס ק  מ
א ממש כשיעור הפיצול י נשלימוח ושימור החסרון מ א ר ה ה ר א ו להאונא מ ס  ח
ן ה לער י מ לכאורה מ מ פ ס ר עיי״ש ו ס ן לגמרי א י צירוף המציל נשלם סזשרו י  ו
מ שחסר ר ו אלא כל ש א ממש סחהי מ ף כשאן ט ן ק להקל א ד ה ה נ ג  מציל מ
מ אלא בצירוף הפיצול הזה י י ב א ר אר ב ן לה הו א ה ו ר פיצול ז ש א מ נ א ה  מ
ה להכשיר ב ג ר בסצול מ ה א ס ל ל משמע ו ״ ם מ י ב ס ר נ א מ ן ה ס ל ר אבל מ  ה״ז ס
ב ח אלי לא ב יס ו י א עי ק א מ מ ק ט ה p בעי א י י ה י מ ס ח נ ־ סנמהצל ו מ ר ס פ ס  ב
ס ב ג ן מ י מ א אבל * מ ק ר זאת p להחמיר לערן פיצול מ ס מ ס יצחק ה ר מ ס ו י ר  ה
) בנרצא ס י ש לעיל (ס״ק ר ״מ לפנץ י א דש בזה נ נ ד  לסקל לא ל ק יציע ל
ס שס יש ה מ ר ו ק מ ה של צו ס ג ו ו פ ה ס נ ר ס ס שסספע ל ו ק פ ס נ ב ג  פיצול מ
ג א של מ נ א ו ה א ואץ שחסר שס מקצת מ י ש שס ו י ה מ נ ג  לי p פיצול ס



 יורה דעה סעיף לה י׳ הלכות טריפות
 (יכ) (רצח) *נל (רצט) מיו״א (ש) הפיצול (שא) טפל

 תשובה
 ז׳ וסי׳ ח׳ רו": שיאריך ילנה נזה והפלה שחלילה למעיל נזה ואפ״ נלא גומא לק
 שניכר מפגיי׳1 פהוא פיצול ימנ״ש כשס גומא ויאריך פה לנאל השימן פילפ אם הוא
 פיצול או ימרת ורתלעס שס פל שיוימויז זנח שמיאל פנמנ לכנשיל נזה אם הפיצול פג
 ומזק ש תן מכשול לרניפ וססומן מליו הוא מאכיל פרפויו נישיאל ונזכר פה ששלפה
 גאוני פולס נלורו הורו נזה נ״כ נאסור ונם המנפה שם על פפומו פ״מ הנ״ל נמ״ש
 וייפפ שמים מכינת׳ ט׳ נ״״ש יעיין עזו נתשיכות ינזכרופ ינתשונת יר העמל ח״ד

 סימן ו׳ ונתשונת מאי־ נתינים סי מ״א מ״ש עיי נפנץ פציל מיןמא ע״ש נחליט־!

 פתחי
 ״׳ק יייד סי ft פנתנ למ״מ נלמשנ ניפויוא ואי אינא עור יישתא היי מלתי לליעותא
 ע״ש (ינ) אנל מקמא פ״ן נפר״ג נשע״ל ס״י, נ״ז דאפ יפיציל מ שרש יפה אפשר
 להנפ ר יעיין ניושונת פלי תמאס פ מן לגי״־ ופיק ל׳ שהיא פישה פל שהי רסעיעים
 ׳נהימ! -מ״ר הפלה דפרפה נמייי ייא יי־הנים עמו ינאץ מויריש ניסוז., ימזד
י צידל ליהיר ננהיג שמופרש י נ י  גיי׳ אה־ הילה נה לא שייא אכן נשי ע׳ שם נ
ק ל׳ לאסור לפי שכנר הזרה מנס אנ״ד דשה לאסור ילש״ש י  יפה יכיינ ש״יש מ
 נהטינת׳ לכ ס אלס פה לונלח על צדיק פתק פכ״ז יעי׳ נחשו׳ בית אפלים חייל פי׳

ה ב ו ש י ת  דרכ
 אס לי־.י כשהיא כעד׳ א הגמל אכן אס המצולה א רק כסד״א הקנון מתוסף נתיחשי מרסק׳ א ז״ל עיי״ש אך נהורת יקוהיאל סק״ג ונזר זהנ סק״י יאריכו
ך כיכרי ההנ״ש לרחמיי נזה ודלא כדלגת המקילץ טיי״ש ונרי י י מ  סכק כיוגתא דשיטי טדיא יש נסמוך על ילנ״ש להתיי ניי״ש כאורך ופי׳ כראיות י
ח י״נ ונמק״מ ס״ק ס״ז מה םנ׳ נזה ויצלה דכששוה יירש לפא  ר״הז״נ נדיר הרל־י״יל את כ׳ כעי׳ קכ״נ שכ׳ דאס יפיצול הוא עכ״ס כצשק ננה״ק א
 :; יגיד1 נתי נכחה יקיא סתס ייפ תא נריסרף ״ס סהס דעותא אתרת הריאה ננזכר ייפ TO לדרים אחרים להקל יש לציף זה נס יף ע־י״ש ועי׳ נטיית
׳ ו' שמצדד ג״נ להקל נזה ככשוה לשאר ה־יאה ונ׳ דאכ ד הכרמל תיו״ד מ ר הרלרייס י ד  נהרל־י״ע ואני' נהכ׳׳מ אי! נהקל נזה עיי״ש ועי׳ רזה נד״ק נ
ת ביצול ובייק״מ פס יבאיצרית כנמה נקי-טרפ הדננותומ כנח טר ס״ק י״ד ירצה לההמיי ולחוש לדנר התנ״ש דאוסר גפ נכה״ג מ״־י יין לו להחמיר אלא  א
 מ״פ נאריטת נזה [ועי׳ נפי"־ ארי׳ דני לילא חיי״ד סי׳ ו' פנפאל לערן מהצד הממכר פכה הוא לצד יפיטל וצד הכייוד טא לצד מדרה אנל חס
א נסדק צד הה נוי מה לרעלה וצד יכירוד הוא למטה א אט׳ לצדדס והיא מונחת מ  טרנח בפיצול וציה לליץ נכרת׳ נ פ" ל״ט ס״ק ק״ה וק׳׳מ לטין ט
 ע״״פ ודי״ק] ועי׳ נשי"־. דעת רזב־ז סי׳ י״ת מה שהאריך בערן זה וכ׳לחלק היטנ נגומא ינע'נו עיי נפיחה ושיה לשאר הריאה אן למש עיי״ם ועיינלצ׳
ק ילכלמיס איט מצנירף דאס הייעוהא לסנה כהניא דבריו ומיח כצ״ע לדינא עיי״ש ועי׳ במאיית עירס פורש ב׳ מרי  ילסעריס מצטרף הפיצ׳1 רגנה לי
 הב׳ תא עיי שנת הכיציל יש ל־שנו לת־לרי״ע ולאסור אכל אס ידעוהא יכ׳ ענף ג׳ ס׳ ק ה׳ שמפקפקים נ״כ נדנרי הר הכרמל מייל נמ״פ להק1 נעלניס
ד הכ־ייל בזה  שא בגנ הכיייל באייע נ ה יש סנרא לומר ד אן זה הילד״ע אק אס ׳'א סס אלו ע״״ש וגי׳ נזנתי רצי! ס״ק נ״א שכ׳ דאין למיין כ, י
 סירכא פלנ״ס אני׳ מא ענ נבה פל יכיצול ימיר דלא ממי מיעומ״ש ועיי״ש טון שלא נמצא בפיס מחבר דס״ל טיתי׳ וימיי טא נזה ע״״ש לועי׳ נשו׳׳ת
 עוד במה פר.!׳ דרס ימיליק־ס נ״,׳! זה באריטת (רצח) אבל םקסא ניה שלרה תיו״ד סי׳ נ״א) יעי׳ נס׳ צ״צ החדש נפשקי ד/יס יט׳ זה סעי׳ ה׳
ן אז יש למי נ /  עפת׳ ש מ״ש לל.ן אם הנורש יוא יזק ומישיש יכה ועי׳ לנ״פ ס״קל״חוגרא״ס ד; י״ב וכקו״א פס ס״ק ח׳ ש'שהכריע בזה לו/אותס מא הנ
 ס״ק כ׳ יננית״נ סעי׳ י״ג שנ׳ ״ה.יקר ל־/א כאי! יפ־ש נדן פיצול מקמח על דניי הגויה שמואל והיר הנר״למ״ל היכא פיטצול מושיב יפה טץדבל׳׳ז
1 מגוף הריאה מופפץ יכרמ״ג ושא־ אדוניס ייקילין כפהיא ייוכיש יכהיאיננ־יס פתק מכי להתכרק כ י  ני! אס הפירש כל ־ניציל היא ענ זהר אי נא ־כנ פ
ה ואסוי ואף פאי! לסמוך עניהס נזה מ״מ ננה״ג יש לצרף דנריהס נייד דנזה אין ,  לו שיתכצ יותר וסי ואפי׳ יש לו ניס יה כפי! לי שיהפיל ו,א היה מ
 לי״ש ועי׳ בגה״ק תית י״ג ונמקי״ ס״ק סיפ פני דאפי׳ יפ להפיצו׳ פ״א סיכו נההניק ע״״ש (יעיל ס״ק רצ״־ו) (שא) נופ•1 יסטו־ לבאת״יל סיק
א איאסי׳ אין (יצורה א.א רק צירת ינפישיה אפיה אטרע״״ש כי׳ מיש תס הוא פתיח רעד״ת וט׳ ועשמיח סעי׳ כ׳ ותנ״פ ס״ק כ״זופרת״נ  בלא״צ עם י
 יעי׳ ד״ק סי,׳ נ פכי ־מימ יש י ־כי לס יך דאה יש ילד סניף מל-יא יפ לסמוך סלי׳ נ׳ ח שכ׳ דנתי! הפ״ינ יפ :התיי־ כניצול מקמא להטריף אפי׳ נפהוא
 ל־קי כפיפי־פ ייא תזק ויייפיפ יכה יעיייפ נס״ק י״נ פכ׳ דאס ישירפ שנ פתות מילד״ת ד״ל דדו! דלאו מפלס יהרה אתיק עלה אכא קצת מנד אכ ׳
ג נהס׳מ יש ליקל עיי׳פ ועד/! ס״ק י״י פכתנ 1 וט׳ אין לתיש פהמיעיט ינני־ על ירונ בכתות רטד״א ויפיל למטה אנ י ' נ  הנ׳'׳•1 היא עב ויהי טנ רייף י
־ קט! יש ;חיש אף נכה׳ נ ולומ־ פמפך טף י־כייול דחס יש ט בטדי א יקע! יי! ליקל בי־כ״נ, לנד אלא נרפ״מ וכבוד פנת ניחד לי  לליךו מייק״י אכ! :
ת ט׳ ואת י׳ ב וטנק מסק׳יע זולת בצי־וך ם. כ ס כיי! במופרפת נ־ייוכת־יה יש להקל אך נ־פ׳ימלנד ע״״פ  עתיד לגיל יותר ייו ינניד ע״״ס יעי׳ נגה״ק א
ע נזה עיי״ס ילי׳ עוד בד״ק ס״ק י״ב פני צ ל נדי־. ע ׳"ש וע׳ נקינטרש התפיטת שבש׳ ערוגות הבישס יעי׳ נייק׳ יי ס׳ק פיא שייתי נ ״  פס״ס נזה נ
 ט׳ ו׳ ייה פניני נילי! זה יי־:׳! ידי י״קיא פירש חזק ויכה ומהו מקדה דאס חי! ט אכי׳ בטל יא רקטן יש לי־קל ביפ״מ ודנר השונ אני׳ נעלה קגץ
 תיני חזק וכ׳ דכי-יצ נה׳ י שיש כה -קרא כפ-־־'׳ מן ה־ אה ש ה מצמענה אך דודא׳ כשיתגדל יהי׳ גדול רנטד״א ־גדיל אס״ה יש להקל ע ׳״ש דלי׳ נחה

ן שירשו עכ בגה״ק היק ט׳ א  למטה יאט מיך גפיטכי דק למעלה וכיב לייטה וניבול כו: :
ט גייזנ־ק ־מכל ננדו מכל למלה ומתפרק תבל כשהניצול מא ועיין בלב״ש ה״ק נ״ת ונכניס סלי׳ נ״נ פנ׳ דנל מה דמחמייק פלא בהכ״מ  מראשו ס
 רשיכל דק ב־אפ׳ ולכ כפ־פ׳ זה נקרא ־״פ־פ יכה ועיי״ש נ״וב־א שיי׳כיצול אני' נפ־יא כחור. יטי״א הוא רק כשאיני ייפרש יפה כ״כ א:ל היכת
1 טרכא מינה פמא ייפרש יכה בשויפ טוב אז אס א! כו כטי״א יש להתירו אה" באץ ק י/ו־ל וט׳ ניטל־ ו נ  רקמא כזה פמ׳ מ פ־פ י־י׳ יק כפ״ליי '
מ אבל אפ יפ נו כטי׳׳א יקט! סי עכ״פ סכק טריפה ואס יש נו כטד׳׳א ״ י והכני־ מכמה פעמים מ פ נ דחק:  ובה פלנוה נקי י ילי" .- לימ'פ ויי׳ יי״יי ו
 עיי״ש נאויי י״׳׳ מז־ נם׳ ברכת מפה בקו״ויס יכה לבדיקה פלר א׳ נתיב יגדיל סי ודאי טריפה ע״״פ \ע" בקונטרס התשובות פבסף ספר ערוגות
 ו׳ וכסי ״ילה תורה ס ק ס״ג (יעיל מך ס״ק שי) (רצט) כקמא ומא הכיפס ט׳ ו׳ מה שפנפל נער, זה ומצד דיינא כתא מישרפ יפה יפ להק!

נ פריז״ב «!׳' נ״ת וכי׳ בנל״י ס״ק ל״ג וכגחס חכי׳ נפהוא רק נטד״א הקט! כצירוף עוד מיכיס ע״״ש י  לפנים מן ידמה לעייית י
׳ זה ס״ק קכ״ח שנהב ץ עוד בלב״ש נדני תרתי לריעוהא ככסף ס ע יס סק״ת שב׳ דאי! ידליק ניטצול גץ אס מא מקייא ואומות א מקמא ו  מנ
 יארה ׳ל״״פ ועי׳ י/־ז": בלל ג׳ נקומן סעי׳ ח׳ שכ׳ דכשוט מא דכל הוד דכיצול מקמא כהי! נה כטי״א שמכשירין ביפסד מרובה מי עכ״ס
 יאו-וה ו־איייוה פנכל שיכול׳־! אף נמקים הרחב פנה! כנין כהארו״ע הכל דעוהא ומצטרף עס ריעותא אחרת להרס לריעיהא עי" ש וכי׳נ כעצי לטנה
ת קיא לדנא עיי״ש ועי׳ מזה נמק״מ נדני הרלדי״מ  מלל בנלנ ־ קמא ומפיצי ל רטייף שס עיי״ש (וע״ל ס״ק רס׳׳ח) (ש) דפיצול בהרהי לריטומא א
׳ ל״ט  נופיי לרט- עתכ״פ ס״ק כיו ישמ״מ מני׳כ׳ ורא״פ ס״ק ע״ה וכרה״בסעי׳ היק מ״ג שחשט בץ הסהס דפוהוס עיי״ש ועי׳ בבית אברהם סיף ס
ה י׳יח שמנא כץ הדלוהוח ממלות עיי״ש ועי׳ במורה  נ״ח דאין חילוק בץ מס רכיטל שיה רמש לפאר הריתה א לחו וככ׳מ הסר בקונטרס הטלל א
פ פרק ב' שהרת בצ״ע בזה אז יש לו דן סהס רילו־א  יעיי״ש עיד נפרח״ב וברא״פ והכ״ש ס״ק כ״ג ובלב״פ נמה״ה פנ׳ יאע״פ פגם לזונתיס סי׳ י״ת ד
 כפאתדן הריאה כדק־ פהיא מונחת ננהמה בסי׳ ואנה מוכה אנה טירה א דעוהא גמלה עיי״פ ועי׳ בקונטרס התפו׳ שבמף הס׳ עחגות הניפם שס
׳ נמ׳ ללא &yv דסיצול ׳ מ״נ סעי׳ נ  מהטמא יהיא מונחת בתוך מימא כשטכחץ אותה מיה ממש לשאר הריאה בלי מ״פ בעני! זה ועיי בתורת זבת ס
ס בסי הבהמה הימה נחה מקמא הפסת מכסד״א טה ריעוהא אלא אס אט מופרפ יפה אבל אס מא  חסרון ובלי עודף ככל אכ״ה אסר ואן אמרים מ
 נגוייא ילא נכלה למסה מהון מיטא אלא מפפין שמא לחב מיס טהה •להידה לצאח מושרש יכה לא מי דנגיהא להצטרף לריעוהא אמרה להרלרי״ע עיי״פ וכן ראיס
׳ ר״ת וכי דמני׳ פלא נהש׳ימ יפ להקל נזה נרי־׳פ אנמס  ממקומה ולהתפרק פיייפ ומה בחגורה שמואל ס״ק ל״טכ׳ דבנכנסלתץ־ הטמא נס׳ דכד יוסף ס
ו ושיה ממש לפאר הריאה יפ להכסד גס נמנךאעיי״ס וכ״כ בהס׳ אאמו״ר שליס״א בספרי פו״ת שס שלמה כתי ראתי שהשיג גזה סל  אף כלא הנחת ס
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 חוק אבל פיצול שנתפלל מטף םדאה סט להתפרק וסרפה אנל אס אץ גומא תחתיה עליו-ה
 מנהגנו להמיר שזהו יתרת מקמא שיו פ״׳ ונתב ע״• וצדן לידו שאק הפיצול טריפה אצא נשטה נמו פיל מקא צאתי «וי» הדאה יפשהיא גמצה ג״נ א טל*

.  מסם להתפרק אגל •חרת ע״ג פמנה פייסה אף כפאינה גדיל* נפיל נאשי שטא מיוחמת נצצפות פ״פ בלק טצול טמן א׳ ומי ל

 תשובה
 טס א לא יאשי׳ יש לו טס טרפה ט סניה אנו מגן שלא יססרק אלא
 אדרבה גרוע טא שהכיס ממחק בשרשו יתפרק מיי?) ועי׳ בשו״ת זיע יצחק
 סו״ד ט׳ ו׳(וע'ל ס״ק רצ״י) (שו) דאםגסצא יתרתוט׳ ואס יש להיהרס
 מאר דוא אטס״י פטסל למך החיין של מרוא העימות נמקומה ינהיקינס
 טריפה סיה״נ מף סעי׳ נר! (שז) יתרת פס״ן ס״ק עיי ובפרת״נ שס
 וכסעי׳ נ׳יפ שכ׳ רכל וה מייד ווקא כשמכר סמא יהרה אבל אס טכר שטא
 פציל ספוט דכה אפי׳ לסאסריס יחמ׳׳ק כפר נפפיטוס אפי׳ כלח רפ״מ מיייש
 ופי׳ בניה אברהם בפפ״ז ס׳ק ל״ח שכ׳ ומדמה הלנ״ש נראה למהיר נזה
 והניח בצ״ע עיי״פ ומי׳ מזה בם׳ דימויו פלמה מל מו״ו בחימפיי לט׳ זה מך
 סעי׳ ג׳ פכי לדנא להכפיר גזה עיי״ס ועי׳ בי״ק סק״כ פהחירר בזה וכ׳
 וגס בטפנ לתוך חרין מרוא לא ברור לי׳ להסיר אלא בציחף «יף סהי׳
 מושרש יפה ועיייש בס״ק י״ב וס״ק ס״י פלא הקיל מחלק סיס לו מרכה על
 הלב וטס מירא כ״א בצירוף מה שמ׳ השורש ארוך ועב א כפלא הקטן
 עיי״ס ועי׳ במק״יי ס״ק כיה מ״פ על הו״ק בזה וכ׳ דעכ״ס בהכ״מ יש להקל
 בזה ולסמוך על התפארת למפה והרא״פ סיי״ס ימה ברנהז״ב סיף כלל ג׳
 בקומץ ועמי! נםק לאסור בעיטות בזה וולא כההפחרת למפה והרא״פ ניי״ש
ק מ״נ כ׳ סאן ומיו מאן לסמי ונרי גמלי  אבל נמנמ״י בלק״י ענף ו׳ י
 המתבדס מ״ל ינרייש במ״מ ציון מיב פיייש ופי׳ בשו״ת נית סלמה תמיד
 ט׳ נ״א במבוא פנמצא פיצול מקמא ממש פמ׳ גורא החתמ ואזי מפיחה
 מ׳ מתאס ודבוק נהאנא וט׳ נראה כאחת וט׳ המציל סמוך לורוא וחכם א׳
 רנה לומר ואף ומסיח יהית נגו חוק מירא מקא ביתרת סגול בכ״ע ואן
 בזה רק חפפ שהתפרק פיכ אס יפ לה מנה שר אבל בפיצול לא ממי מנה
 והוא הסיב והעיקר כתתפארת למסה מס מיצול ממי מה שרפל לחריץ מרדא
 וביותר נראה ובזה יש להכשיר אט׳ פלא בהס״מ והומיא שכ׳ שצ״ל ספ״מ
 יפעת הרחק לא כ׳ רק ביתרה מקמא ולא בפיצול ניי״ש ונר׳ מזה בס׳ מעת
 ספה פער א׳ מף נהיב ס׳(יעי׳ במיה פאלח פלוס היינא מ׳ כ״א נשאלה
 השט׳ מ״ש בענץ זה) יסי׳ בשו״ח ובד יעקב מ׳ מ׳ מיש בסטן זה והעלה
 שיש למרוח להלכה דסציל מקמא נגד חריץ מרדא מא כמה גמורה אשי׳
 פלא בהס״מ יאפי׳ ריכיהא לא ימנה כלל ואנה מצסרסח לריעוהא אורח
 להרלד״ע ניי״ש באליטה יפי׳ בשי״ח ומה הזבח במהמרא הרינא מ׳ י״ד
 וס״ו מה שסלפל נפנץ וה והעלה ואס ס מנשריק פיצול מקמא שנופל לחריץ
 סמדא אבל מ״ס פכ״ס דעיסא סי ואס יפ סס עיו דפוהא שסד מי הרלד׳׳פ
 ואט מועיל לזה מנח חייץ וכ׳ שס ילא מימרא אס הריעוהא הבי שעומד
 על סהרה מקמא מא מטעס מןב שזה ביוא אמר ובזה בת־א לא מסיל
 ההגנה אלא אס׳ כפהריפוהא הב׳ מא על שטחיו לנקוב גיכ טדסס ללא
 מעיל המנה לפט סריטוסס שמסס לנקוב ח־וקא על דפיסא א פמס
 לניץב מעיל הגנה ולא לב׳ נרי׳? (שח) גגד חריץ הידדא כטמר החת
ק לא (שט) דיני כס פמיל בגופא  מרדא נגר סדין ס׳ מעזה אמץ י
 ויל ואס׳ להמסריסס יהמ״ק שר נזה מסס מגה החריץ ודכי משה

 ופי׳ בהסארת למשה על המ׳יושכ׳ תי׳יש התי״א שויט כסו סצול נטמא
 ריל באם נראה מטיט פאט יממן p פיצול פ״׳ קאמר ואף דקיי״ל ופיצול
 מקפא טריפה מ״ס שהוא נגד חריץ מרדא מי כניצול מגבה והיה סייש
 וסי׳ במנחה אמץ ס״ק לב: (שי) ואץ לסמוך וט׳ עבאימ שהניח
 להש״ן בצ׳׳ע שכ׳ דלהמכסדץ יהמ״ק שר בזה אפי׳ שלא מפיס יעי׳ בס׳
ד ס״ק ליין י  ובד ייק< ס׳ ר״ב מיש לחוץ קשמת הבאיס בזה וני׳ מ
 יליט שהחליש לדנא מדק דמכשדין יהיק מר בזה אס׳ בלא הימ סייש
! ובמנחת אסרן ס״ק נ״נ ינמאירה נינים מרש ב׳ ב ספי׳ י י ר  וכיכ מ
 ענף ג׳ סעי׳ ד׳ לדנא עיי״ש י (שיא) רק בשעת הדחק יהס״ס פי׳ בדש
ה שנשאל אס נמצא מיאה ב׳ דעמס  ס׳ סומ״ד קמא נהכשמיזוה למ׳ י
ז לקק ס׳ צ״א מ אס יפ למדף מסיי מי י  שכל א אני שר כ״א מ

י נ ז ! 
 הס״ז וטסה להחמיר דאפי׳ שמא מושרפ יפה נקרא דעותא וכיש עלמ עוד
 דעוהא סצסרף להרליי״ע ולק נראה והעיקר לדנא נמ״ס נס׳ מיוגוח הנישס

א שיש עוד הרבה צדדס להכשיר בלא״ה  פס פלא למשיר בזה י
 (שב)• לספה מפיד שיק ל״ז מיפ לערן סיציל מקמא פהוא ארוך א רחב
 מ קצר מהגומא ומי׳ לכיש ש׳ק כ״ח מה שהארץ בזה ופי וכמ״ק הקצר מגומא
 מי «ק סדפה ולא מהי בי׳ יב״ח מפום יהסצול נעשה לחמר הצידה וחיט
 בא מבטן ילטנץ החצב כ׳ ימזצב של קייס יב״ח ירא שד ואפשר פטכל להתיר
 עי ג׳ ימיס מקדס פסטה פיי״פ יפי׳ בסריב סעי׳ ס׳ יריפ ס׳ ק ע״ז
 ex־, ג״כ לאסר בקצר מטמא מ״מ עיי״ש וכ״כ בחימס רעק״א ומטה
ק ל •ו ובמרה זכח ס׳ כ׳ במיש סקמ עיי״פ אך מבד הזהב סק״ט  ידם י
ק ליו הכריע יבמקוס מ״מ וצויג יש לסמך להקל בזה  ומלכה בחרה י
ה רבהימ וצו״ג יש להקל עיי״ש ויו שמא  עיי״ש וכ״כ בסק״מ ס״ק י
 קצר מהגימא ואס הסצול מקמא ארוך א רחב ממוטא עי׳ בלב״ש שס שמצה
 לאסר נופוס רמי חרלר״ע וגס החלב אסר לפולס פיייפ אך בסרה״ב ורא״ס
 פס כ׳ ספ לפסק בזה לפ ראח עיר הדין שאס נראה לפי עירט פמא
 פיצול מן מימא שתחתיו אלא פ.חגיל ונהרחב ניזהר יס להטריף ואס נראה
 שהוא יהרח בימ א במקומות פמתיח יחיק אס אן במימא שיעור
 חסרון המטאר לקמן ס׳ ל״ו יש למשיר בהכימ ואס הדבר פפק אן להקל
 כיא במ״מ ישעה הותק פיייפ ועי׳ מזה במנםיב בדני סרלרי״מ את ס׳
 מי׳ קכיג ימי׳ מק״מ סס שכ׳ דבמ״מ וצ״ג יש להקל בארוך ולפסק כמ״ש
 בפרחיב ומכ״ש דאן למש למימרה הלב״פ לאסור החלב למפרע בארץ־ מהטמא
 פיייפ וסי׳ בס׳ יעה מרה ס״ק סיה מיש בדן זה והעלה לדנא יסצול
 מקמא בץ שמא ארק• מהטמא יבץ שהיא קצר מהטמא אס מא מקמא סל
 ראטת יש לסמיך מיי המקילץ אך אס מא מל האמות אס רמ שהוא

 ימרח יש להקל במ״מ אס אן במימא כסעור חסרץ מוסל מיייש
 (שנ) ימפו להתפרק וטרפה משיש מיש מזווג' בסצול מקמא נא,א
 הגילמנה ופי׳ ראיפ סק״ס פפיסק גיכ כהנוינ דאס נמצא סצונ שמותיו
 גימא נאנא העלימה כסקיס החדץ יש להכשיר פיי״פ והנה נלכ״פ סקיכ
 הסג על הטיב בזה וכ׳ שיברמ מגימנמיס סייש אך נמאית נדרס מרש
 נ׳ ענף ג׳ סיךז מתרצים דבד הטיב בטוב טפס והעלו יהיץ בחר כהיב
ק ס״ס  וכמיפ הרא״ש עיי״ש יכ״נ בי״ק ס״ק י״ב נד״ה אןזת ובמק׳׳מ י
' כיה הסבה  והעיקו• מטיב בזה פיייפ יפי׳ בפייה מיב מפה חמיו־ ס
 ארוכה נערן זה והעולה מוברמ וכשאן גומא ההחמ רש לה היאי אנא כמלא
 יפ למש להחמיר משיס יהרה אבל שיש טמא חיהיו וכן מאן לה צורח
 אנא p כמו גנשושיח שר אף שמא למסה מחצי, כמו בשאר מנץמח

 הריאה מיי״ש
 1עיץ בזבס רצין בחנדדיס סקיה פנסתפק אס נמצא חריץ באנא מלמנה שנ
 שמאל מרכה לפעמים ויש פיצול שס וסיים בצ״ע סיי״ש (יסי׳ מוס
ק מ״נ מיש אמת  במנהז״ב כלל נ׳ בסשרון סק״ז) ופי׳ בלמס הפרס י
 פיצול :אנא העליונה ק ביסץ ובץ בשמאל רש שס חריץ ומשמע מדבריו דאן
 סלוק בזה בץ דמץ לושמאל מיי״ש (דש) psnrft שרפה פבאיפ
 ומשיח סעי׳ כ׳ שכ׳ דאפי׳ להטמץ סהר ביהסיק מודים ומציל מקמא
 אסר טון שאנה מושרשת מסב ומסה לרתפרק ניייש וני׳ נסיח מיב משה
ו ההשיב משה ק ס״א מ׳£ י  ידויי מ׳ כיה עיש בוה ופי׳ מעה הורה י
ב ום״נ שכ׳ כמה קולות בעק וה ק י  נזה יביש נזה לדנא ועיי״ש טו בי
ק את "א מי  לדינא עיי׳£ וס׳ מזה בישועות יעקב בסיזש הקצר סק״י ו
ק ס״ב ואס׳ יש למיצול מאר וידא לא אמייק דהוי יסיק וכשר  ומי׳ סקןימ י
f הטמא מיל x אלא כל סש לו גומא תחתיו וחסר תחתיו כתמונת הפיצול 
 מציל מקמא ואסר ועיייש סוד מזה ביק ע׳: (שה) וטרפה פי׳ רא״פ
ג שכ׳ ואן סלוק בץ אס יש להסיציל א ימי׳ י ק מ״ס זנסייב מני* י  י
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ת (שיד) מתאונות (שטו) שהיא (שטי) פחותה (שת) סכעלד• ח א : ו(שיג) 0 » ז ״ (שיב) !הפסל(נח) « י י ״ ״ 3 י •  ״

 פתחי תשובה באר היטב
מנ נש f יגל יה ליפה המסלק יחמז מקמא אנל נפקוס שמט־רין  •וימס שד מפני פהנמלפ ממ׳קי ינם *ט תמחע עמלם כיין שנימא יש פימיה (נח) ממנה י
ד יק נפנת• לפיל סירי נשפ אא״ז נפל פנים מאימה יל פשיסאמםמנשרע״נ-וצ״עשהריפיצולמקמאפרסהאפי׳אםיתרהסרכמ״שלמליאינ י פס י  ו

 דרכי תשובת
 שנהב להרי קולי שאיט כשר אלא נהפ״מ לא מקיליק נונר א' יהשינ לאין החשמן יהא כל בועא כשיש נה מט בשר מקיף סדיא בריא וא״כ *ן כאן
 למש ליברי הט״ז מ״ל אלא כששני הריעותוח הס במקיס א' בהייאה אבל חסרק לאף לאחד שיושר גכטחה לא יתקצי ארכה וטק יאירך האונא נמקימז
 כשהס בשני מקומית נכרדס מ רמה לא שייך למוש עיי״ש יפי׳ בלב״ש בפתיחתי עימדי! אמריק ואף לאחר שהבריא יסי בה כסר״ח כבראשונה קיס שנעשה
׳ 5' וכיוצא בזה כ׳ הטמא יכל זס כסש שס סס בשר מקיף כדת איל אס אין שס סט בשר  לטריטת עצמות אות ז׳ ובשו״ת ביה שלמה חלק ג' ס
 נ״כ בס׳ תפארת ישיחל ע1 היישניוס פרק ו׳ וחולין את מ״ת שכ' שאין מקיף אז אס' במקומות שטהגץ להכשיר טעא בססלי אף כשאין בה סס בשר
ף טין פהאנא אין לה הכיעור בלא הבועא ד מ  נהחמיר ולאסר בב׳ קולות ברבר אחו כשכל ת' לא מותי רק בהפ״יי אלא מקיף מ״מ בזה יפ להש ל
 אס הבי קולות מעידות עדות א׳ ושניהם עומדים ב־יקום א׳ כממיא דתרלרי״ע פבפיטלי ממפ אן כא מה פישליס השיעור ד״ל ולאתר שתתרפא יהי' סזר
 שאן מחמירים אא״כ שרהס מלידס עדות מסונת וש עמדו השט ריעותות לסבב רק בשר הריאה לכד רהיי נטון ונקייס עורו טל עצמו כאשר בטבע הבע״ת
׳ ס״י וע״ז ואץ בא שיעור אנא עי"ש ועי׳ בגה״ק את ה' ובמק׳ מ ס״ק כ׳׳ה שכ׳ דאף  במקיס א׳ עיי״ש והיוצא בזה כ׳ ג״כ נסית זכרץ צבי מנחם ס
) להכשיר כ״א כשטכר שהטמא לא הגבי' את הקרוס  עיי״פ ועי׳ בסי דעת תרה בפתיחתו לה״ט את ל״ט ומ׳ מה שהאדך בענץ כשיש סט בשר מקיף א
 זה וכתב סף יבר נראה ולא כללא סא וריכא ויוב פיפקיס מקילין בכל להאריך האנא יותר ממומה שקירס התהוות הטעא אכל אס לא רכר סדפה
 אסר בפ״ע והרוב סא רוב גמור והיתר ברור ורק מצד סמרא בעלמא מספק עמא לא היי בה מקודם כטד״א טץ פורך הבועא למבי' הקרוס והרי
 מתמריק סלא בהפ״מ יש להקל לאחרים גס בדאיייהא בהפ״מ אפיי בתרי יפ ריעותא לפרט ולא מהני בזה תזקת כפחת ובאן סט מקיף להטעא
 קולי ורק בעל נפפ יחרד לעצמו ורק היכא דהטתר טא מפוס יסמכינן ע״ד פמטדכיס מיל אין חילוק בץ אס היא מלאה מיז א עטריס אלא אפיי סל
 סמקילץ ואנס רוב גמור בזה יפ להתמיד ומל הוא לפי הע ין ובאסיר דרככן מ״ז חץ להכפיר אכי' כפ־יכר סהנועא לא הגני' את הקרוס יותר ספרתי•

' ט״ז בארך)  אס ההיתר בהס״מ סא ע״ס דעת יסד נגד רבים א נסכק השקול אז שקידם יתהות הבועא עיי״פ (ועיי מזה בם' ממ,ה יסדא ט
 בצירוף עוד תומרא אץ להקל משא״כ טכא דרוב מקילץ כשיעא דש להק1 והיכא שיש טינרא וע״י הסי׳רא נשלם הסנגור דטד״א סי' ברא״פ ס״ק מיד
/ להנשיר אפי׳ כשאן סט בשר מקיף והרח בצ״פ לדגא ה ע  גס בהרי קולי נהכ״מ עיי״פ (שיב) והפסד סריבד עיי בשו״ת שואב שהביא דבד ר
' קלח שהניא בשכ חכם א' שהעיר והיכא עיי״פ יעי' מ״פ בזה נמ,ס"ב כלל א' נק«ן סעי' ו' ומשרץ הק׳׳ז אק בגה^ד  ומשיב פגיינא חלק ו׳ סף ס
 דנעיק הפסד מיונה אף שזה עסיר ימן לעניים ימיקרי הכ״מ ישא כתב דאף יבמק״מ פס העלה לדנא ומכא שרכר שהסינרא לא מבי' אח הקרוס כלל
 שמציט דמאכילין לע־ייס דמא טיט לתת לעניים הרבה אבל ליתן לער ח׳ יש להקל נשלהד״ח והביע אף נלא סס נשר מקיף עייי׳פ ועיי בדמה סרה

ק כ׳׳ח  ס ב' לא ונס יפ ועפ לעז פיאויי שהעל אכל טייסת עיי״ש ועיי בדעת י
' י״ת דכפמכפיח בהמה ע״י הסלמת הביעא לסעד  הורה שס את מ״א מה שכ׳ בדברי השו״ר בזה וכתב שהעד לפניו ה־ב וכתב במרת זית ס
 המו״צ דק״ק זלאפפוב ז״ל פפמע כמה פעמים ממאן הקחש מ' אכרהס טד״א לריק לבדק הס לא נתקלקל הסמפץ שס עיי tf ועיי במניי
' ו' מ׳ע עליו בזה (שטז) פחותה סכעלה הדס עיי ריק סק״ד  סיס אבד״ק מ״ל (בעתס״ח ספר ארח לתייס זצ״ל) פכשמיע לימ מראה בקו״א ס
 פאן לרי״יר רק לצורך ער ופעת הדחק צוה להקצב ליק מן הבהמה שארע יסיק כ״ד מ״ש לערן חסר אנא ואס אן בארכה כטד״א ייפ ברחבה מתי
 " השאלה אזה סך בשר לפריס יעכ״ז מרה להקל ועיי״ש במה פכלפל ביה מסד״א אס רסליס הרוח: לארך יק למפוך עיי״ש ומיי במיךמ ס״ק כ״ז
 יכי שק נטן לדנא דהיכא דניאה דהעיקר כדעת המקילץ שהם חב הפיסק־ס פמיס בצ״ע בזה עיייש ועי׳ בדעה סרה ס״ק לה מ״ש בזה והביא ראמה

 ורק לצד סמרא בעלמא מחמריק שלא במ״מ וסששין לועה מיעוס הססקיס ימצטרפץ האורך והרוחב להדדי למלים השיעור עיייש (יפיל ס״ק קע״א)
ס דכיץ סש סלוגהא י  יש להקנ ע״י סהר זה נמה שטק אזה p נשר לעניים ונפרס ליק לסלים (שת) מבעלה הדס כ' נשמ״ח סעי' ז' והניס ס
׳ ל״א נסעור טד״א דש אמרים וארכה ורחנה כארך יחחנ צפוק אגדל ניגוני ס לעיל ס י מ עיי״ש יעי' פ  עני ס דמי גס שעהד״ת וכי שק מא ט
מ יש י ל ניסר לק נ ד ׳ רמ״נ כי פס מקומו ויס אמרים כארך יחתנ פרק אמצעי של א  (ונדנדט שם ס״ק ני) יתר דר מ״מ ע״ל סף ס
מ יש להצריך סמי מקא  סעיף ו(שיג) אחת םהאונות ומכיש אס כל החוטת א אמות קנורס ואץ לפסוק כסברא החמורה לעק זה ולעק ח
 בסס א׳ כטד״א דסדפה נכפיטופ דמ״ל כתפר כל הריאה יסשיע נאיך וחחכ פרק אמצעי של אגודל ולערן יתרת יש להחמיר אף מהוא רק
ת ס״ק ייח שכ' שיש להחמיר להצריך פפיעור י  ומשיח סעי' ג' ודייק ס״ק מ״ח ומק״מ ס״ק ק״ע ואס מרדא נהקסנה יסא כצטק אדל בירר עיי״ש יעי' פ
tn פמו־־״י מכטד״א עייבדבדט לעיל (ס״ק ע״י) (שיד) םהאוגות עיי בספר ב׳ צשררס של אייל עיי״ש ועתנ? שס שהשיג עליי עיי״ש א־ נרא״פ 
׳ א׳ סק״ה סנתנ יאסי יש להאנא כסי״א מ״מ כל יבפרת״ב סעי׳ י׳ כתב סש למדרר ילמש לדברי מריח בזה עיי״ש ועי׳  סנץר זנח נמתיק ביק ס
ד פ״ש י ק ' לו מ״ש בזה ועי׳ נסי דעה מרה י  שאן לה כמעיר ירגיל למות לאנא יש לסש,לתרוהא דדלמא ס׳ לה כשיעור בשרה סוסו״ר קמא סף ס
 תרגיל ועכשיו נתקס-ה ע״י סלי ועיי״ש עוד בס״ק א׳ דמשמע מדברמ שס דאן בעק זה והעלה לדנא דבמ״מ ושעת הדחק יש לסמוך על הסברים דטד״אמא
 להכשיר באנא שמא רק מה־״א אא״כ רכר שמא ק מהולוה אבל בלא״ה אף רקכצפיק אורל ט כמנה זאת נראה עיקר נדנא ומכ״ש ולהמתמיר יש למחסק
 כהוא כטד״א אמר מנועם מריתא עיי״ש (יעיל ס׳ ל״י סעי׳ י״ד מיי) יל אס לא טכא והאמר מא רק מצו סמרא בעלמא יש לצרף ועת המכריס
 נמק׳ מ מן״ו דפסט הוא דכשמא פחותה מכטד״א אן מלוק בץ פנהקטנה מהילדה דמי כפרק אמצעי ילהק! ואס ע״י קסטת אנא כניל חסד אנא בימין יש לצרף
סף  א ש,תקס,ה למחר הלדה הבשר עס הקדם של האנא עד שלא מאי ט כטלא דעה המנדס מרדא משלמה ואם חמ־ נשמאל רש יהמ״ק א אנא נ
 דבכ״מ גידפה עיי״ש (מיל ס״ק י״׳) (שטו) שהיא פחותה עי׳ במק״מ שישלי אמא יש להקל אס יש להתניה עכ״פ כצשק אגודל גס בלא שעה המוק
׳ ל״י ס״ק פ״ה שכ׳ ור״ל שהקחס מלמעלה נהקפן ואן נוכסדיא יק אס ס יניח ורכר שהיא מבריימ ולא ע״י סלי סאן שס מס צימק  סק״ו ולהלן ס

ה יש להקל נכל גוור עיי״ש ח ו מ  אכל אם נא נתקע! הקדם כבל רק פמסר מנפניס נהקטן ינהכוון א בנחסר יקמס נ
 והקרוס קייס ולאחי שנתמלא ריח ע״י משחה עומר כשיעור טו״א יש להכשיר ועיין בס׳ בית אברהם בלטשי תבואה ס״ק ל״ס וכמורה לזונסס י׳־ א׳ מד׳
׳ ליו סיקרנ״ז) ווע ולא מקא כפהקרוה מא דקןבלאמוגלא ז׳ פכ׳ ושיק אמצעי טא מרק המסגר לסרק הראשק שהצפיקמסבר  עיי״ס (ומיל ס
 כאמיר אלא אף אש יש ט מונלא ימ״י הסיגלא סבתוט נפלס מיעור הדן ק ט ונקרא פרק אמצעי כי גס למדל יש שלשה פרקים יהפוק סהצסון וטס
ק הא׳ והסמוך לו נקרא פרק אמצעי וייסרק מתנא בגשר הד י ו ולביס פרו ט מא מ י פ נפפ״ו שק״מ יבפרה״ב סעי׳ ל״ג וראש אכריס ס״ק נ עי  י
ס וכליס י נ ה סעי' ז' דאנא פהיא פחותה פסד״א רפ נה טעא אף פמא טסא נקרא פרק אחרון עיי״פ(ועיי במשניות *־לוס פרק א משנה א ו י ע  נ
 מענלסינ וסט נפר מקיף נאכן ואנה עריפה מחמת הטמא שרה וטון וני־נ״ע ונמס' יו״ט ינרמנ״ס פרק נ' מהלסמ ממאת מת הלכה זי) ול
 הרטט מאתפקווסומר הדאה טבב את הא/א היאק אמרמ וטעא משגרת ברניי ענף נ' נלק״י ס״ק ס׳ חיל ודע דפרק אמצעי מא רק עד מקום

 שמלן



« הלכות טריפות סנה באי יעיל*  יורה דעה סעיף לה י
ה ־ י-יי-׳ם «־״ ר ס ח ' ( ד ב ש )  (שיח) הדס (שיט) אחר (שב) שנפת־ה (שנא) הוד, ליה (שכב) חסרה (שבג) וטריפה: ז
Sr5» ™  שכה) אחת (שט) סאונות הימין (שכז) הורדא משלמת (
כ ג׳ 8מקד •ידת ט 1  ה

 קשה על רמ״א שסע שמס נמו *צול נטמא ואין לסמוך נזה 0׳ ואפ*־ יס״ל שמאיור שעומל כעל החוץ והחדן «גץ עליו מט מגי פ״ציל מומי) מנס וצ״ע .
 דרכי תשובה

י מורנא כאופן שהוא נש־ רק  נפייוה א שנמצא בה נקב נילא וסנחא * קנ
 שעי״כ א״א לנסחה יש לשער פכשלאתר מפיסה מהיי נסד״א כפ־ ואס עברו
 עלי׳ יב״ח יש להפשיר אף בלהי הפערה הלזו עיייפ (שכב) הסרה כהב
 בחב״ש ס׳ק ליה להא רמי להאונא שיהא בה כסל״א טא מקא בעני! שאין
 בה משוס חליף חבל אס מא באק ספ נה י׳ל'1 עק אס הארו״ע נהקפנה
 אפי׳ שמא נמלה כסל״א עריפה בלא״ה ממס חליף טין שצריך לטור. גדולה
ק להכשירה להא הא,ח  מהאונא האמצעיה ואס אין בה רק כסויא אין א
 האמצעית היא גיכ שיעור זה ק הדין בכל אנא שדרכה למוח גמלה מחברתה
 ראן מועיל בה שיעור על״ת ואנה נשרת אלא חקא שהיא גמלה מחניקה
נו י  עיי״ש ועי׳ בס׳ הליטה עולם סעי׳ א׳ שכתב למהשלטי מנורים יישמע מז
 צריך למוח בהאטה יותר מכטר׳א דהא מרדא שיעורה כטל״א והאטה נ״ל

 נמלים ממנה אך האחרורס לא הביא הפה״נ בזה עיי״ס (שבג) וטריפה
 ריל ולא טריפה יעי׳ לנ״ש סק״ת

 סעיף ז(שכד) חסרה ט׳ משלמת ר״א דאינה משלמת י׳ בלב״כ
 סק״י שכתב לנמקים שמסית חס־ ירדא יאץ שוס פקיס מוי נץ
 האטת שיכר שחסרה האנא בתילדה אס שהה יב״ח יש להכשיר ככל ספר
 מריטת עיי״ש ועי׳ במק״מ סק״ל שהשיג עליו בזה ימנלה רבכל הדירם שנסעי י
מ  זה אף שטלס ספק כלוגתה המסקיס ובפלוגתוח שוטה מ״מ לא מהר נ
 יב״ת עיי״ש ועי׳ מה״ק את כ״ה באריטת ועי׳ מזה בשו״ת פופו׳יו הרינא

׳ ר״ג ׳ כ״א ובמנת״, בלק״י ענף ג׳ מף ס״ק נ״ב ובס׳ דברי מסף ס  ס
 (שכה) אחת סאונות עי׳ בשער המיס ס׳ק מ״ד שכ׳ מהכנה/ ראם נמצאו
 ב׳ אטח הסחה בימין אפי׳ יש ב׳ ורמח לכ״מ מינן משלימות אט׳ להסברים
 וורדא משלמה ואן ממדין רק בהשלמה א׳ ולא בב׳ השלמוח ומא הפ ג עליו
 דהא להסברם מתא משלמת מא מסס שטץ מךימא מקמח מה כאי קיימא
ח וא״כ מה לי א׳ ומה לי ב׳ עיי?) אך בלב״ש ס״ק י׳׳ו המרק בדברי הכנה״נ ו  נ
 וויזה יבד השער המיס וכ׳ שיש בזה נ״מ גס לדון אף דקיי״ל כהרמ״א ואץ
כ כ׳ שס בפרס במ״ה י  המדא מפלמת מ״מ יפ נ״מ נזה לערן ספק טדסת ו
 סעי׳ ח׳ לנמקומוח שמכשידן חסר ירדא דהר ירדא ימכשירץ ג״כ יתמ״ק מכא
 דחסרו ב׳ אטה בימין ונמלא שס ב׳ ורמח מי ודא סריכה אבל נחסר רק
 אנא א׳ בימין בץ ספ סס רק ירדא א׳ ובץ ספ ב׳ ורמה מי רק ספק טרפה
 והיה אס נמצא טיטרהא מרדא עס יהמ״ק נמי דנא הכי דבמסר ב׳ אטה
 בימין מי ודאי טריפה ובחסר רק אנא א׳ סי ספק טריפה יכל זה מא רק
 במקומה דרכסדץ חסר ויחיד טרדא אבל במדינחט סאכרין חסר ויהיר טרדא
 אס חסר אט׳ רק אנא א׳ אן מרדא מפלמח יאסי׳ יפ ורדא עס יהמ״ק או
 פני ורמח אנה מסלמח טיי״פ ימי׳ באצחה פלמה בכח סי־ ס״ק ס״ז וברב
 הבואח ס״ק ליא מה שהשיג על הלב״ש בזה וכ׳ דהעיקר לדנא כהשער הסיס
 ואף אס חסר ב׳ אטת בימין ויש ב׳ ורמת לשליס מיני במיךיות ממשדץ
ק סריפה טיי״פ נאיר (שבו) מאינות  חסר ףחיר טרדא לא מי רק מ

ק כ״ז מחמש ז׳ דה״ה אס מסר האמא פנימי[ מילא מסלמת  עי׳ בפלחן גטה י
 להרמיס וטיעמ סיי״ס וממילא ילדדן סי רק ספק סדפס כמפ״ל(בס״ק
ו ס״ק מיב ובפרי הואר ס״ק י פ  פלפ״ז) (?IX) הודדא משלמת מפץ ו
ל דהויוא מפלממ סכ״ש י  י״ב והב״ס «ףי סדמהס דלהרמיס ומטחי׳ ו
ק משלסח סיי״ש וסי׳ לב״ש סק״י דיא שהרבה להסב סליהס והמלה י ה  ד
ע אנס משלמה והוי ודא סריפה סיי״ש לן־ במאדמ  דחמ״ק במא־ אנא לי
׳ י״ח הסגי על הלביש  עירס מרש ב׳ ענף א ס״ק *ff ובחורה זבה tftxo ס
מי מאר יפרמ״נ יהי־ חחחרס וא״כ ן ישמ״יו י י  בזה יכ׳ דהעיקר לדינא מ
ס למיד י  לדון לא מי יק ספק סייס! סיי״ש ועי׳ בס׳ נ״צ החיש בפסקי ד
 במהח הניח אפיים סעי׳ ל״א שהאריך ג״כ להשיב ע״י סלב״ש מיל סיי״ש ועי׳
 בדעה מרס ס״ק ליא מ״ש בערן זה והעלה זאס חסי אנא א׳ טסץ ויש
 יחמ״ק כעד שטח האטה יש להקל בשמת הדחק והס״מ גס למדן ולממון• על
 המנדס דהמ״ק משלמה אבל אס מא מגד האמוח א בדאיכא ב׳ יתמ־ק
 אן להקל כלל אס׳ בשסהליו יפיי״ש סיד בס״ק שאח״ז שכ׳ דכ-ז מא בדק
י ן דהפ״ק שבשמאל ישלים אז  אבל אם חשד אנא נשסאל צימ אס יש למי

מ י  מ

 שמלן שס העצם האמצפי ולא העליורח של המק שזה סין לסרק הא׳ שנסף
 הד וכ׳ שק הסכיס הרה/ יקהילהו וסיס ומ״מ יש לילך לסמרא ואלי יש
 לפער מאמצעו פכ״ל ועי׳ ה:״ס ס״ק נ״נ ורא׳׳פ סיק ד' חה נחר הוא דשיעור
 פרק אמצעי מא מתר מכעת״צ עיי״פ (שיח) הדס עתנ״ס ס״ק נ״ד פכי
 שיש נמדוד השיפוי כסד״א מעיקר סמכי דאנא אבל אן מודדץ מבטן פמנתין
 נראית נדלה עיי״ש וכ״כ במארת עירס שורש ב׳ ענף א׳ סק״ט ובמנהז״ב כלל
 א׳ בקומץ סעי׳ ג׳ ועפוזן סק״ד יס״ק נ״ב ועי׳ במנחת יוק׳ ענף ב׳ בביאדס
ק י״א שכ׳ הפ״ז נראה שהמודה צ״ל מקמא כיון שהחתיכיח מלכיס  י
׳ ו׳ פהע,ה ג״כ מאות שיש  ימתקצרס פס עיי״פ ולי׳ טו״ת ועת הזבת ס
 למדוד רקרא םל הריאה כמקים פדטק הריאה לחצר הכבד כי מגבה של הריאה
 ממקום גיבה הערוגה לצד השדרה לעולס יט׳ בה כטד״א עיי״פ (שיט) אחר
 שגפחיה מי׳ לחפ הפרס ס״ק כ״ז ובתנ״ש טף ס״ק ט׳ ומא״ס סקיז וממ״ת
 סעי׳ ז׳ שכהט דהץ מלוק בץ גסה לדקה לערן שיעיר זה ועיי״ש עוד ברא׳ ס
ס וסלאפ אץ להקל באס האטת ׳ שכ׳ דאס׳ מדי  סק״ה ובפרי תבואה סעי׳ ו
 פחיתיס מכסו״א אס לא נמ?מות סטמץ להתיר מו״ס שנמצא באתו רקום
 רוק בלא מתוך אמת א יש להקל ולהפר גס נזה שנמצא רוק של נו״ט
סמטס כאלו הפסהיסיסנטד״א דהא לא גרע זה מהיכא דליכא סמך האטת  נ
׳ סק״ט פכי דאף לס מנמיט דאין  כלל פיי״ש ועי׳ במארה עירס מרש נ
ן אטת כלל מ״מ המקיל להתיר מו״ס בדליכא מ  מכסרץ מו״ס בדליכא ס
ס לינדל עיר מיי״ש יעי׳ במק׳׳מ מ  p כלסרן אדל ביטר לא הפסד ד״ל ו
 ס״ק כ״ט יגה״ק את ט׳ פכ׳ נ״כ דניפ״מ יש להתיר נהם בכטד״א הקטן
 אכי׳ לדק ניי״ש ופי׳ כדעת תורה ס״ק נ״י וכ״ז מיש בערן זה לדנא עיי״ס
׳ זה יבמ,הז?נ כלל א׳ בעמון סק״י שכ׳ יכל מיש ס שלמה סיף ס מ  יעי׳ נ
ק שהם בסן ל יום ללידה! א  להקל יגי״ס שהם כמה מכטי״א לא הקילו רק ב
 אבל מוייס שהס למעלה מלי מס אן להקל בהם כלל וגס כ׳ במנהז״בפס ימ״ש
 מא״פ שם ובמקומות מייל יש להתיר מי״ס אף שאן להם כטי״א אט ד״ל
 פס להם אפי׳ כטד׳׳א הקסן שמא כצפיק אודל אלא דר״ל דאז אן צדן
 להחמיר בשיעורו להצריך חקא כפרק אמצעי פל אידל אלא דד נסטור כסד״א
p פמא כצסרן אורל אבל זה ברור דאס אץ ט אס׳ שיעור סד׳׳חהקט! p 
 נסר נסיתה דאין להכשיר אף מו״ט הקטנים המתים מל׳ וגס מטאר מרבד
 הסנהז׳׳ב שס דאס הס בסך ל׳ ללדת, ייפ להם עכ״פ כצפוק אגודל נינוני
 יש להתיר להייא אף לדין שאסרין מו״ס שאץ להס סתוך אטה טיל עיי״ס
 וסי' עור במס שלמה שס שכ׳ רכל מ״ש צר >ץלא בזה בגו״ט שהם בתוך לי
 מא p שכל האטת הס סחותיס מכסד״א אבל אס אנא א׳ לבי סא פחותה
 מכסד״א והשאר הס כתיקונם יש להטדף בכל גווני עיי״ש ועי׳ מזה בתורת
׳ י״יז ביסהס״ז ס״ק מיג ועיי״ש שכתב מראה פשוס דש לשער בזה  זבת ס
ן שאר האטת דרך משל אס האמצעית של ימין קטנה מעד״א אס לס  לס פו
י שר אע״פ שאן בה כסו״א עיי״ש יעי׳ במסרי א  ערן שאר האטת מא מ

 בלק׳׳י ענף ב׳ ס״ק י״ל־ שכ׳ ע״ז שמא צע״ק עיי״ש
ק יינ יסיק מ״י ואס נמצא עיים  ועיין מבס רצין בס׳ ב׳ בתמיויס י
 ונצו אחו הס כסד״א ימצד הכ׳ אנס כטד״א יש להטריף רכמן
 והחסלו למדל קצתם שכימין א שמאל הרי לכרט שאן הקטטה נירס
 לחסרון השיעור אן אט מחליט זה ד״ל ולא ומי זה למ״ש סס״ז ס״ק ס״ז
f ס״ק מיי וצ״ע ונס כ׳ סם ראם נמצא מו״ס יתרת פסהה מכסויא r 

 צ״ע אס ימא גס לסמרא ק וכשתגול גס סתרת יגול יתהי׳ כסד״א סיי״ש
ה מדבד כל ססמןיס שלא הזכירו בסעי׳ מ שיעור הנסיחה  (שכ) שנפחוה מ
׳ ליו סקיז נלפענ״ו דכא! לא קפוו  שתהא מקא נמחה ממוצעת וכמ״ש הבאה״ס לקמן ס
ה י ה ומרח רב א נ  נהט ואפי׳ שאנה מלה לסעור סד׳׳א p ע״י נפיחה מ
 כל מזיק דעכ״ס לאחר כל הטורח עולה לשיטור סדיא יש להכשיר ואין למפ
ק ייג נסעס ׳ ל f י יד הנהמה לא סהה נמחה כ״כ יכסיש מזנ״ש ס  שמא נ
 ממ״א שס סעי׳ ז׳ ומהר נסתה מסר מדא דתלינן ליןלא תס נסי הבהמה
כ עיייש ונמק״מ שס ס״ק כיד ק נ״ל (שכא) היה ה י נ  סתה נמסה מ
׳ ב׳ במוספי! סקיה ואס נאבדה הריאה קדם  ליד. חםרה כ׳ מבס רצון ס
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 סורוא שמין
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 היטב
 שמדת נירי יאיר אפ/ מן״ל לכשר יהמו מקמא ולפי w איי ימרת אדא
 מקתא *נה משלמת נס יש להפדן ולומר לאינה משלמת לא ׳נ הי• חשר ־•וידא

 תשובה
 יאס נחליט יההסיש שבעוני' מהר להשלים אף ניש להם ש״א הוא משלים אלא
 שמ־מיג ממסי; אס האומה צ׳׳ל סדו־ות יוקא זו אצל וו כירן מהון האורת
 אבל בכה״נ פנתפצל כעוכי׳ ועומדס כרות: זה אצל זה לא מהר אפי׳ אין שניהם
ודואנאזמ טינת הפרמ״נולדנא הבלה יבין פיפ  טלטיסד״ל ושרהסהסככל1
 להם ס״מ בין פאין להם ס״א אף אס פרהס אי,ס בולטים מ״מ כפנהפצלה כמוכי׳ א/ו
 משלים המשיי! וטי ויחי סריסה עיי״פ ועי׳ כמאירה מי-יס פורס ב' מנף א' סיר,
 ס״ז שכ׳ יאף שטעמו של הלב״ש לא נהירא מ״מ הדן דן אמת מצו הסברא שיש
 לאסור ככל גוור בזה עיי״ש יעי׳ כפרת״כ מיי ז' ורא״פ מף ס״ק י״ב שפסק
 ג״כ כהלביש לדנא להתמיי כזה עיי״ש יעז־״ק מן״ג שטסה להקל כשאין להם
 ש״א כעא״צ (ועיי״ש עוד סק״ו וכמומר שס וכס׳ק ל״א בר״ה ימרה בשימל)
 ועיי כמק׳׳פ ס״ק ל״כ שהכריע דכחין להם ש״א כעא״צ ורכר מענינס שק
 נכראו רמלדמן כ' פצוליס ולא נהפצלו לאחו הלירה יש להי׳יר כהס״מ וכ׳ שס
 עוד פבא עיבדא לימ סמנא האמצעית לא מנוה נראיה מצד גב הי־יאה רק
 מעט כפורפה ואלי מה כחוה מטד״א ט מו מכמן עליה האומה שסביבה
 ופקכק השו״כ לומר דהייט ספיקי של הפרמ״ג מ״ל ומא התיר כמן פמ' רכר
 ע״י מ»למ שורשה ועיי חברה פישלי' ועיי שהיה מחציחה מחה האונא הא׳
 ומתציתה החח האונא מ׳ וסחולוה מא אנא בס״מ וגס טון שהתמלה מרשה
 היה רכר גס למעלה ע״כ מסתבר ולכ״ע מפלים ועיי״פ מיו בש״ק פ״ב ועי׳
 בוברמ במשמרת מןוש כקינטרס התשוטת מ' י״ת פכ׳ מוו כעיכוא שהיה
 לפנמ שהיה נראה כחסר אנא האמצעית ומה ע״ג האיי״ע מאמצע ארכה
 ולמעלה לצד העדנה כעץ פיצול כמו אנא א' מונחה סס ומכיה הפיצול מה
 וראה ט מתחתיו יש הארו״ע ומגעת פורסה מוף העמגה ומהם יקה שס
 כאלו הניצול המונח ע״ג אכל חצי נשרה והמסתכל ע״ג הארי״פ סלא הגביה
 הפיצול היה נראה לעירו כאלו הארו״ע מוקה לכי חלק פלצד שישלה ק חלק
 פלצד מרשה והכפיר הבהמה מאחר דכי המלקים טו כאמה מופרסיס בנוף
 הערוגה דאפי׳ נספיין פל הפרע/ כנפפצל למוכי' נראה דאס אץ להס ש״א
 מבליס מכ״ש כנ״ד דחלק החחהין ארוך מהר ופס אנס זה מזח זה ככה/ נראה
 פגם הפרמ״ג מודה דהרי העליונה באה במספר כליה ההחחונה ע״י האורך
 טש פפיר באה במספר עכ״ד וכ״כ במנת״י בקיא מ' ג' שנמצא סס במקורו
/ האריע ממש ונפסקה באמצע  הרבה דאת שהאנא האמצעית טלכח ע
 הארו״ע מגבה דטיט :משורש של הארי״ע הוא ממש מחחתה של האמצעית
 ומכפירץ מאחר פנברא ק מחולדה ולא נתפצלו אח״כ וגס ע״פ חב יש מהאמצעימ
 מעט בהצי של העליונה שלא נכסה מתחתיי מהאנא נהארויט וגס עדיף ומ
 שכא נראץ שניהם בגב העחגה רק שעומדים זה מיז זה והאמצעית כלתה
 באמצע גבה סל הארו״ע עכ״פ המסה מגיע לה גס מלמעלה וגס מ״ס חב
 בבהמות פלט מאר הארו״ע מהתיל למטה מהאמצמימ והאמצעית נכסה על
 שורשה לגמרי רק רע״פ רוכ האמצמית ארוכה ונא[ כלמה נאמצמ ומ׳׳מ האין
 פיותר רטד״א אן מעלה ואן מוריד וסכ״פ מכרס מצד חב הבהמות דהייט
 רביהיימ ומכל הר סעמי מחירים הבהמה ומ״מ נראה טפ לכמק אור סמפונות
 אס יס לכ״א סמפון בס״ס חה לאה פנבראו סרס ולא פנהסצלו אח״כ ט
 בפיצול אן בנמצא סמפון עיי״ש בארך (שלג) והכי גהונ כ' כימין למה
 סק״י חה מקא מנהג אפכנז אבל במקומות מנימה וספרדים טהניס להקל
 שהורדא משלמת עיי״פ וכ״כ כסלק גטה ס״ק כ״ו וכי סס דנם בפאלורקי
 ונגינותיה המנהג להכשיר עיי״ש ומה אנט בדדמ יאק כדק אט כר אשכנים
/ ובמן מ' כים) ועיי  חלילה לט נמחה שוס קולא בזה (וניל מ' א' ס״ק ע
 בלב״ס מף סק״י שמיס רביץ זה אס חיהה הבהמה יכ״ח כשר גס לדין רמיחי
 מימ מוכח שהוריא משלמה עיי״פ ועיי כשיה טוטו״ר הרינא מ' כ״א שהשיג
 עלמ והעלה דלא מהר בזה יב״מ עיייש ועיי ביעה חורה ס״ק ל׳ X' מס
 הלביש לא כ' זאח רק במקומוס שמכשיח חסר וריאס״ז כידלדדמ יש להחיר
 ©חי יניח בהשלמה טרדא אבל לדד[ pncrn בחסר וררא גס טא סודה
) גהוג מסיע של׳ ואנא  וגס אס מסס ינ״ס נהגו להטדף גיי״ש • (W־
 העליונה שנתפצלה הסצולץ משלימן למרן האטת אס מומי נמסם פפפל לחשנו

 צאנא

 באר
 (נפ) משלמת וכתנ נש״ו אנל בשמאל אס נמ אנה אחוז אף אס וריא גשמאל
 אמ תשלימז יכ״ע והניח מולק על זה (ל) נהוג והפעם א״תא נש״ן משוס לא־נה

 דרכי
 נהפ״מ יפעמ״ח אס לא שיש נלא׳ה עור צד להקל יש לצרף זה למיף עיי״ם
 באריטת זשכח) םשלםת עבאה/ז מ״ש מהש״ן דטסאל אס חסר אנא
 אף אס יש ורדא בפמחנ לכ״מ אנה משלמת והב״ח מלק ופשפ״ד סק״ג וס״ק
 מ״א וריב מ״ס כערן זה וכ׳ דאס יש ירדא בימין ונפמאל מודה הב״י למשנים
 לחסרו! פמאל עיי״ש ופי׳ לב״ס סק״י מ״ש כמק זה כאריטת וגס כ' חס שוט
 מא דאס חסר חונא א' כפמאל יעומו סס ורדא כדד דאונא דטדא מסליס
 לדדמ דהא אנא אן לה צורה ידוע ואף שאן ירן טרדא לעמוד שס מ״מ
 ארריק וזו אנא מא פיי״ש רש נ״מ ככל זה גס לדק לענץ טפק טרישח
 כמש״ל(ס״ק שנ״ה) (שבט) ד״א ראינה משלמת ואט' היי יחר ורו כש״א
 כעא״צ פס מיקרמה דליכח משוס יהר ורו כמן וטי שיא אשיה אנה
 משלמה מק״מ סק״ל ניי״ש אמנם כרעה מרה ס״ק כ״ט העלה יטין והא
 דקיי״ל דמי! מרדא משלמה מא רק ספק א״כ יש לצרף מנח המקילץ לס״ס
 ע״כ כצירוף עוד ספק יש להקל משוס סיס וכי דאף אס חסר אנא כשמאל ונמצא
 וידא גס בשמאל מכא וכשר מצד יהיר ורדא יש לצרף דעה המקיצץ דהיר ורדא
 משלים התשרץ לס״ס עיי״ש (של) ראיגה משייטת עמכ״ש ס׳ק י׳ ושמ״ח
 סעי' ח׳ ופיה״כ סעי׳ ל׳ שכהבו לאפי' כמקומוה םמטידן חסרה ורוא מ/נ
 מ״ל טריפה מסעם חילוף כמן שחסרה האנא כמקיס שראי להמח וסנה כמקים
 אחר עיי״ש יעי׳ חב״ש ס״ק ל״ז וכפרח״כ ס״ק כ״א שכ׳ לאף אס טי־יא
 עומדח בדרי בטף כל האטה והאוסא טריכה לפי שאן ירך מידא לעמיו

 כ״א לממלה ק החימא א״כ הד שינתה מרדא מקומה וטדפה עיי׳ע
 (שלא) דאינה משלמת עבאה״ס מ״ש הטעם נישוס דאינה עומדת בדרי
 ועיי לנ״ס סק״י ופתנ״פ ס״ק י״נ יפמ״ת מני׳ ז' ובפרח״ב סעי' ל׳׳ב ורא״פ
/ סכי דאס חסרה אנא א' רפ במקום ההוא כעין הר הקרי ננשושית  ס״ק מ
 אן להתיר פי״ז ללא אנא טא כיא שמא חד שרפו א כראסו וכיס אס
 כמיןס הראי למות אנא יפ פיצול וגומא תחתיו שאט משליס עיי״ש ועיין
 מקימ ס״ק ל״ג מ״ש כזה ובמ״ש השנית סס דגטופית פמא תר בפורסו א
/ שצידד בגשושית שכדד מיל להקל דגם  בראפו מפליס עיי ברא״פ ס״ק מ
 כלא סדק מו^ל למלים והריו בציפ עיי״ש ועי׳ כדעת מרה ס״ק ל״ג פכי דפפוס
 הדבר להקל דכל פיפ בהבליטה המא כסד״א אפ״פ שאן ts מס סדק ה״ז
 מצטרף למלים המפרץ עיייש (שלב) משלמת עיי ברס״א לעיל סעי'
 ה' ובדבדט שס לדוקא שמא בחמונח טצול וגומא חתהיי טא דאט מפליס
 אבל שאט בתמונת מציל רק שאנא א' נחלקה ונהסצלה לב׳ ברחבה מצטרף
 למלים מושחן עיייש ועיי בסרתיב סעי׳ ז׳ ורא״ס ס״ק י״ב שכ' דמקא שספיצול
ט ארוך כטד״א יש להמיר שלא במ״מ א  מא איזן כנה־״א מא דרשליס אבל מ
 *אט משליס מממן ולאסור אש׳ לא נשאר מרש א׳ כעא״צ עיי״ש ועי׳ פנהז״כ
 כלל א בעפרון ס״ק י״ד מה סהאריך בדברי הרא״פ כזה דר׳* שאן בפיצול
א כציחף פרש ע״ז אמר דאץ להפשיר כ״א  יבד המרפ כשיעור סד״א י

 כהפ״מ מקא אש׳ לא שאר לסס ס״א כעא״צ אבל אס יס מפיצול עצמו לבר
 מורש כסל״א א אעפ״י שיש שיא כעא״צ לשהיק מפלים ההמ־ון אש׳ בלא
מ ש״א כעא״צ לפחיק יפ למדף  מימ ואס אן בהפיצול לכד כסד״א יש ל
 אפי׳ כמיס יכ״כ שס בקימץ סעי' ס׳ לדנא עיי״ש יעי' מנח״י בקיא ט׳ ב'
 שכ' שכל דברי מנהז״ב יטרס בזה זולה מ״ש לאס יש לסם שיא כעא״צ יש
 למדף אש׳ בסס״מ פז״א דבמ״ס שר אש׳ «&׳נ וכמ״פ כרא״פ עצמו ס״ק

 פ״ס למשיר במ״מ אט׳ מ״א עיי״פ
ק ליד וגה״ק אה ח׳ שהניח נציע בפיצול וטמא חחמיו רק מ י  ומיין מי
 שהמציל רחב מהטמא א שבלא״ה אנו טפל להון• מומא אשי עיי המזח

א ק י י  היד א משלים ופיי״ש עיר ב
ffc ק כיד פכי פיס להסתמן אס נהכצלה האנא נעובי׳ ואן  ועיץ שסיד י
 כפא״צ אש משליס מסמן מין שיש כ׳ אטמ כימין ואי נספצלס נמוכי'
 ד״ל ומקא מיש א סמן שנחחנ מועיל להשלמה אני" לא כטיט׳ פיי״ש יעי'
ג כוה ואץ שיא ריל ואשי ככיג מאן י מ ק ל״ס שכ' מיש ה  לכיש י
א יש להסתפק אס משליס ומכיש ניש ש״א דמסתנר והכל א' ומיס מסתנר  י
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 יורה דעה סעיף לה ח הלכות טריפות
ה (ש*) שאין (שלו) לד, א ת  ח (שלה) 0

ו היטב א  ב
 ננצל סוד נפל גנה שאמר נמלמל (וסע סוד מיש רמ״א גשני ורמו שיש לסם
ז חנם*  מרש א' שהוא כפונ• אצנע מינ אע״פ שאן סיני #נמ שס ומג י

 תשובה
 סרורה נהלנתה אסיה שיפא כאסהא סקרי וסרישה פיייש אן גפומינ נגניי
ק קמ f השיג על השס״ו נוה ופסק ואף שניכר שהוא קוזם  קכ״ה יוא״ס י
 הפלק של הריאה סצמה מ״מ אס לאחר ספפסו הקרוס העליון נמצאת הקחם
 סחחתון פלס רפה והריאה מיזהכה כלמה אף פאן שס p הקרוס התחתון
 לנד יס להקל נהסימ וצ״ג והאין את הקרוס הסלמן סאלי מא ננלד סיייס יסי׳
מ  מק״מ ס״ק ייא שכ׳ דדוקא כשכל האמת הם ונוקיס יל״ו היא דמצרין הי
 וצ׳ג אבל אס לא נמצא רק נ' אמת ונוקות זה לזה חחה הקרוס הסלמן ס

 להקל אפיי סלא בהססו מרובה וצורן גחל פיי״ש •
 הןיץ שס״מ סעי׳ ס״ב שכ' שקריס כוס נמשה מחמת שסנונית סיייס וסנה
 לכאורה משסס דש סלוק בץ בהמה שסינה שיש לתליה שנמשה מחמת
 הפמסרח א לא אן בסד הטחה סעי' f:p כ' סס דאין חילוק בכ"! השמינה
 טא הבהמה אס רזה לט שלספירס אף ממשה מתססס קרוס כוה סיס הריאה

 ע״י ששתתה מי משרת פפיון וכחמה נדי יש
 ועיין עוד בשיח שש ותביש ש״ק נ״מ שכ׳ דלא מהר להספיד במסשה
 דרייני״ס אלא א״כ נשווה אזר הסרת הקרוס ורא שאן בה טס
 סדסומ דא לא נפיזה יש לטש שמא ממסת נקנ שבה א שאר שדמה
 סנה קרס עליה עור זה ועיייס עיד נהגהס הלנ״ס סכחנ לאפ נאבדה בשוגג
 בלי בדקה יש לסשייף סשםק ולא סהר יב״ח נזה דהא סישיק שנססה עיי
 אחה סריפוה שסלד בה והחלב יש להסיר מד ג׳ ימים דיל דלא גרס
מ י ו כ' י  מטרכא שתוכל להתהוות בג׳ יסיס עיייש אן בסרמיב שעי' קי
 אס לאחד סהסשיס בל הקרוס שארה הריאה נקי בלי ולויל יש לסקל נהס״מ
ק קייו שכ׳  וצ״ג אף בנאבדה בסיגג בלי בדקת נפיחה סיייס ומיי מקףס י
ס בלי בדקה נראה העין שאן פס סס נקנ א שאר דסיתא אן להסיר  די
ק פ׳  בסס טונא עיי״ש (ועהב״ש דש ס׳ ל״ו) וסי׳ לביש סי׳ ל״מ סף י
 שכ׳ ונבדקה נסחה תמיר נזה מנשר בלוי עיייש יעי' בסיס »"מ תניינא
י שכ׳ שצדן לזהר לקלוף הקרום ננחת עיייש ועיי נמית סוסייו א ס' י  י
 הניינא ס׳ ק״י שעין לסף הסס׳ שכ׳ ואס לאור שססרו הקרום דיריס נדקיהי
 בסשרין ובצק יש למזויף אף סש לחלוח מקב במשמוש לא וסנחא עיי״ש
ו ל שהגאן במל סשומוה יעקב י א ס' ק  אן נסיח סאל ומשיב הליהאה י
 ז״ל ימאן מ׳ שמחה נק ז״ל מח להסיר בזה יק סהגק השולקים בק״ק
 לטב ודל סש לתלות שנחלש בכה מסח בזה עיייש הע וכל זס מא אס
 ס׳ הקרוס פרוס על כל הריאה אק אס לא ס׳ סרוש על כל הריאה רק
 שהי׳ כמו שמא שטח סס׳ פרוס רק על סיןס א' בריאה עי׳ במנהז״ב
 בהרלד״ע סעי׳ קכ״ו שכ׳ וקריס כזה שלא סריס רק במןם א בריאה אף
 דלכתתלה צדן לקנס בנחת ולראי! שמא סצס רפה החתיו ואס מימ דבפ״מ
 בדננבד אף אס לא קלף להקדים הטא כלל לראת תחסו פשרה סל סעכ״ס
 בוק בנפיחה לראת שאן הקרוס ההוא עולה למפלה מיי נסתה אק אפ לא
 בדק גס בנסחה אן(הפשיר כיא בהס״מ חקא אבל נהס״מ שסו יש להחיר
 סיי״ש (מי׳ בדבריט להלן ס' ל״ס סינן ריח יסיק ס״א מיש מיד מדין קחס
ש  הפחס על מקוס א בדאה) (שלז) לה חתונה ראוני סבאיס י
ס אפיי י י  בעובדא ררייר״ס ועי׳ הב״ש ס׳ ליס נמי' ע״ז שכ' וקרום ד
ק ב'  שמכסרין אבל עכ״פ מי דעוהא מיי״ש וכ׳ בגמהז״ב בעשרון כלל י' י
 דריאה שהי׳ עני׳ קרוס דיני״ס צ״ל שלא יסי בס סס ריעוסא ואס' לא מ5א
 בה p דסוהא בעלמא יש להסריף ססס הרלד״פ עיי״ש ועיי במארס סירס
 סרס ד׳ ענף ג׳ ס״ק י״ח של יקרוס דינייס הר סתס דעיהא עיי״ש ומה
 נלביש ס׳ ל״ח ס״ק ס״א כ׳ דהסקיל בקרוס ריי״ס סלא לצרס להרלרייס אן
 מוחין טד מיי״ש אן נמנהז״נ נתרלרי״ס אס ק׳ בקמן סעי' קכ״ס יסשרין
 סק״א הסלס יאסי׳ נסימ אן להקל חה חסר מנשר נציי ואס נמצא תחסו
 אס׳ נגלו סעס א רקנ קרוס עלמן ה״ז הרלרי׳ע יאסי נסימ אסר סיי״ש
ח שכ׳ ואס לאחר שסשס  יפי׳ נפרה/ מני׳ קלח וריס נהרצד״ע ס jf י
 הקרוס נמצא תחתיו בריא! כמין צלקת (יל אכל לא צלקת ממש וצלקה סי
rt» ק  ירא פריפה כמיל ס׳ לץ ס״ק לס וסי׳ גוברים להלן ס' ליס י
ו בלי  וש ff תריס מ״ס סה) יש לסוזת מה כסס״ל מן< ס׳ ליס למין מ

 ושוהם

ק ייג אפ נמצא ימרח מחנה שמא  יפדפה ומיין ומשיא קיז וכחנ נסיו י
 למפלה מהאינא סמוך למדה לפרס ק הריאה סיכ לנשר ולי נראה לסריפה שזהו

 דרבי
ק י״נ העלה ואין הפיצול של האנא העלימה משליס  לאנא עיייס אבל נרא״ס י
׳ לי ירא״ס ס״ק  החסרון עי״ס בארן וכ״כ בלביס ס״ק ס f וסרתינ מי
 מ״כ לדנא וכ׳ פס ברא״ס דאסי׳ אס הפיצול מא ברוחב האנא נמקים שהיא
 פוכבת מל הגרגרת אפ״ה אן מצסרף להשליס החסרון לטון ואן האנא החסרה
 ראי להמר, שס אמדק שנתעצל מממח מחק מרגרמ ומיצר המזה כורכה תמיר
ק ל״א) והנה במארת  והחסרון לא נהמלא עי״ז וסריפה עיי״ש (ומי׳ במק״מ י
 עי,יס טרפ ב׳ ענף א' ס״ק י״ג הכריע להכפיר בהימ מלפ כובד הטיפ
 עיי״ש אן נהי*! ס׳ י״ח בהיש יקי״א הסג סליהם והעלה רהעימ• כהכרעה
 הלביש והרא״ס להמיר בזה ביכ״מ עיי״ש ומי׳ מזה נסנמ״י ענף נ׳ מיי כ׳ נ
 פכי ממשמעות הפוסקים ואפי׳ אס נ״צא במיןס זה יתרת למסה מחציה חה
 מקרי בדרי דאנא וכשרה איה אן מצסרף להשלים החשרון יעיי״ש בלק״י
ס יגיח מיי״ש ומיי  ס״ק קנ״א ובמ״מ אמ קכ׳׳ד של סציע אס מהר בזה פי
 בס׳ צמח צדק החדפ בפסקי דרס לירד בהגהה הביר. חפרים סעי׳ ל״א בדיה
 יראה לי פכי דאס הפיצול סא מחציה ולמעלה לצר השורש שפס אן מסח
ק ל״ג  הפצוליש יפ להסתפק אס מצםרף וק» להקל עיי״ש ומי׳ בדעה סרה י
פ להחמיר גס כשהסיצול ברוחב האנא במקוס י  מיש בער, זה וכחב דמיה הי

 ששוכבח על מרגרה הפריז מל המדה דש להקל בזה עיי״ש
 םעי(£ ח (שלה) ריאה שאץ לה חתוכה דאוגי עי׳ ס״ז ס״ק י״ד ובכנה״ג
 בממס כסוד אה ל״ז ועי׳ לביש סק״ח שכ׳ דמי ודא פריסה
 עיי״ש ועי׳ בסי צמת צדק החדש בביארו ליו״ד כאן ס״ק ל״א ועיי פרה״ב סעי'
ק קיא עד ס״ק קש״ה שכהבו דהא סדסוס דדמיא לאפתא  קל״ו ורא״ס מי
 מא בא סבק והוי ודא סריסה ואפי' בהמה זקנה פדסה דלא מהר לה יב״ח
 והחלב סנחלב סמנה לעולם אמרה ולק יפ להפו״ב למדפ לנפל הבהמה פנמרסה
 מחמה זה נכדי נהפרישי מאסור אן אס יפ סס ססמטס נמקים פיאי לסיח
 אנא אע״ס דיף״ל דאס מא טלה דמקה אן זה מומיל להכשיר הבהמה מ״מ
 יש להתיר מה שנמלב מסנה קת־ס יב״ח סשנשחסה שבידוע שבאתה שעה
 כשרה מתה טק שידתה איכ יב״ח וק אס זה מקרוב ילדה א יש להשיר
 התלב שנתלב ממנה קודס שנתעברה ישימיר מיטרה מא נקה ה' חדסס
 ונגסה ס׳ הוטס ימ״מ אן להתיר החלב אז׳ מי\דס שנתעפיס אא״כ יש שס
 מכר סמפוסס אבל אס אן פס היכר סעססת כלל אפיי שנתעברה ילדה וגס
 שהמה יב״ח אן זה מומיל להתיר כלל עכ״ו. (שלי) שאץ לה חתוכה דאוגי

 עבאה״ס מ״פ במעסה ורייר״ס ופפסו בניות וסי והמרו במות וט׳ ומיי רא״פ
 ס״ק ק״נ ובסרת״ב סעי׳ קלו שכ׳ שצדן למהר ספשוס הקרוס מעל סר כל
 הריאה בנחת ולא ישא־ סס דלחל בריאה מקרוס זה שאס ישאר שס אזה
 דלדל מריאה 1 שלא סבר בנחש יש להסריף כדין סרכא שלא כסדרן מיי״ש
ו ע״״ש כארן וכי בP״ס י  וכ״כ בלב״ש בסהשובה שבמף הספר אמ י״ד ו
 ובמיב שס דאם נאבדה בשוגג קמיס שסשש כל הקרוס אס״פ שמר סשס
 מקצהו ובעירי ראה ולגט יבין ט ריאה זו כהיקינה יס להסדף פאפשר שקרום
 הזהמא משרפ בראה ימי מדע אס מה אספרלפפסו טלו בנמת מפלייעיי״פ

ש הבאס״פ יאז ראה אהה כפאר דאמ עי׳ בפימ״ב סעי׳ קב״ס וראיס ׳ ם  ו
 ש״ק קנ״ג שכ׳ דאס׳ אס לאמי־ שפשפו הקרוס הזה לא נמצא תימן
 אפס גממ־יח אלא סדקיס סמיסליס למרימ סש כא אמומ ואסה אס״ס יש
ק ליכ שכ׳ לדוקא סכר  להספיג• מיייש ופי׳ במארת מירס שורש ב׳ נמף א׳ י
מ מאי  סדק ממי בזה אבל אס לא נמצא סכר סוק p מכר סממטת א מ
מ אן להקל טין דגליה סלק י  לבד אן להקל כ״א בהימ *ל סלא מ
 המהיס״ל אגוף הדן ממשה ויייט״ס מיי״ש מי׳ בריס שס סכי דכפמספירין

 עיי סכי סדק נזה צ״ל כל השנאים םצ״נ נסכי סוק וכרס״ל מיי״ס •
 וט״ש הנאה״ס הלטש והכימי סעלמן שנהקרס עלי׳ מה כשפיו ס״ק מיו
ק כיו ופל זה מא רק כשקחס  ובנמהז״ב דש כלל ו׳ כ׳ ססתביש י
 זס מא קרים זר ורכר שמא כמין מלטש סביב הדאס מק מהנ׳ קחניס של
 הריאה והוא מסו לסי ראת סיר הטיק שמא קרום זר שאהו קרוס מא רפה
 וסתמננמס נמלכת מי סלי׳ אבל אש הקרוס שנה«ע עלי׳ מא הקרוס המליון
 של הדאז עצמה אף שהקווס המזמן סא פלס רפה ולא מסקא זיקא והויאה



 יורה דעה םעיף לה ח הלכות טריפות
 (שלח) חחובה (שלט) דאוני

 באר היטב
 מימ משך השורש בעינן כאצנפ נץ שני הורמו! ול׳׳נ לשישר גונה השורש של שניים יץיס שמתחלק צדך סטה כאצנע):

 תשובה
 בחוזק שאים יסל לקלט משם הרי הוא כשירנא ממיץ: ליקום וכן לעני!
 ריעוהא יש לו ג״כ ממרא דטרכא ממק ס ליקום בכל מקם ההפשטות הקרוס
 עיי״ש ועי׳ מנהז״ב בתרלרי״ע סעי׳ קכ״ו שכ׳ והמקום שקלף לא הר דעותא
 רק נמקים מסתכן לנו ומה״מ כ׳ ואס הקרוס נסתבך בטטלי אתא ולפעמים
 נס על ההעקלי״ך נעץ תריציס שנמצאים שס ח״ו מצטיף עמהס לתרלדיע
 אלא אס יטל לקלוף הקיום מפס ננתח יקלוף וינמק תחתיו ואס לאו ירח
ח סירנא מינה  אתו ק וטק רק ינסחס שמא יעלה כנפיתה ואין ורן כה כ
 ובה ממש עיי״ש אנל נמרו״י כהרלר״ע פס ככיאודס ס״ק כ״ו השינ עליו כזה
 וכ׳ והעיקר לדינא ובכל רקם ההפשטות הקרוס אף במקוס שנקלף יש לו דן
 טרכא ממקוס למקם עיי״ש ועי׳ בדבדט עוד להלן (ט׳ נ״ט ס״ק שס״ז) מיש
 כדן זה אס לאחר שהככיעו הקרוס יאו שהקרום הי׳ נקמט בשר הריאה המתיו
 ועיי״פ כמ׳פ כזה לדנא (שלט) ראוני עי׳ ט״פ פכ׳ דבכ״מ אן להקל
 נדאה פאן לה תיתוך אר אך ניפ לה היכר סדק אלא כפיפ פס כפרס כננד
 ההיכר סדק קרומים לנ1 אנא ואנא נפ״ע אנל אס לא נמצא קרומס לנל
 אנא ואנח גפ״ע אפי׳ אס ,רצא קרוס א׳ מפטק לא מהר ההיכר דהא תזיק
 שאנס ב׳ אכית עיי״ש ועי׳ כפרת״נ סעי׳ כ״ג ורא״פ מס״ק ל״ג עד טיק
 ל״ו פהפיג על הט״פ בזה והענת להיפוך לדינא דאין להכשיר כהיכר סדק כשיש
 בס כ׳ קרומים רק כמשרה אנא א׳ נכד ונמצא כך באנא ת׳ מהנשאריס אכל
 אס נל העימגה ונוקה ונייצאו קרומים במקום החתך א חס ״מצא כך כאמא
נא מאמא לאית אן להתיר נזה וגס אץ  והוא נמקים שנינו איטר נטי
 נההיר כזה אני׳ באנא א׳ נ״א נרדיטת שנהגו לההיי נטרנא למעלה מחציץ
 אס סריכה רפיקרא לסוכה בני פלוש אבל 1פי מנינ מדעת אלו לאטר כזה
 (כמפ׳ל סי׳ ל׳ט סעי׳ די) אן להתיר כזה ונרטך מא שאס התך ומצא כפרס
 לנל א קרומים מקרומי הריאה טרפה אעפ״י פיפ פס למעלה היכר סדק א
 פאר טמרס פהיי קרומים אלו מיייס פנסרט זו לזו וח״נ פרנא למעלה
ח בדבוק לאמא הנ״ל שנמרץס שנהגו אסור בטרכא  מתלי׳ מא ופריכה יק ה
 לארא אץ להתיר אס נמצא כס לנל א״א קרוס מקרומי הריאה והורע כמה
 שאף אס יש פאר היכדס ג״כ עריכה ואן להתיר רק כשנמצא שס קרוס
ס כיתד אק אס לא נמצא שס גס זה ר ד  א׳ מן מאו כורך התאמות מ
 הקרוס הדק כדרך התאמות פנחרי פבפניס היא סדורה כהלכתה אלא שהכל
 גוש מ׳ בדיך נפר רריאה יש להחמיר אבל ח״צ לכדק אחר זה לראת אס
 יש שס קרומים אלא כל פיפ ח׳ מיטהרים המנואדס לרעלה יש להכשיר כסתם
 רק אס ארע שתמך ומצא שס לכל א״א כפ״ע קרומים מקרומי הריאה יש
 להעדיף פיי״ש ועי׳ כמורה לזוכחיס סי׳ א׳ נתיס׳ הלכה אות ה׳ שכ׳ דאין
 כידט להכריע לק יש לחוש לכל החימרות וכין אס נמצא שס רק קרום א׳
 א שלא נמצא שס שיס קרוס ככל נוי״ אטר מסכק ואן כידט להתיר כזה
 אלא נפלא נדר\ נפ״יס נלל ואז מכשרינן ניץ דאי מנ׳ האופנים מייל ממינ
 כפי עיכ כל כמה דלא תזי״ן ערן הקרוס פכפרס איך טא מכפריק ע״י
 הסדק ותלינן פטא בכ״יס כאכן הכפר (וכר״פ התופי כיצה דף י'ד כד״ה
ק שימצא  אכא כינייט) מפא״כ אס בדקו החת הקרוס נפ״יס נאזה א
 צדטן אט להטייף כיון פאץ כידט להכריע כץ הס״פ והרא״ס ע״׳?ש אך
 כצמת צדק התדפ ככסקי דרס ביו״ד במית הבית אפרים פעי׳ כ״ג הפיג
 עיי הראפ אפרים כזה והעלה ומעיקר לדינא כדעת הטיפ בזה דאף אס
 נמצא לכל אחד ואחד קרומים יפ להכפיר אט׳ לס רנמ מדטת אלו
 דאסריק טרנא למעלה מחטי׳ ראן ברור כלל פנסרט אח״כ ד״ל סכהולדהה
 טלדו מתאמוה וכיי״ש הרא״פ כעצמו טף ס׳ק מ׳ עיי״פ וכ״כ נמרה
׳ י״ח בהע״פ ס״ק ת׳ ובמק״מ ס״ק ת׳ וכגה״ק את ד׳ פהרא״פ הפריז  זבח ט
 על המרה כזה דמרקר נדנא פיפ להכסיר אף אס נמצא כ׳ קרומים לכל א
׳ יינ וכמנהדכ  וא׳ כפ״ע כדעח הטיפ ע״״ש(ועי׳ נט״ח ניח אפריס חמ״ו ט
 טף כלל ח׳ ובד״ק ס״ק ב׳ ובמנח", ענף כ׳ כלק״י ס״ק סיג) והנס כס׳ תוספה
׳ זה כ׳ דכחיטמ הפלה להקל נס כלא נמצא כפרס סוס קרוס  יריפליס סף ט
נ מנתין פלס בלא נקב פיי׳יש אבל יפויץ  מפסק ננסיים כק והקרוס הסנ
 בסרה זבח ס׳ י״ח נהט״ס פס ונמיףמ ונגה׳ק סס סכי והעיקו לדנא כועס

 הראיס

 דרבי
 ושניהם סיס כזה והיה אס נמצא מראה כפיה נדאה יש להכשמ־ בהס״מ
 טון שיש ^ותית נרףס זה כמו נבשר נלר וממית זה כאה המראה ולכשיתכיק
 הק־וס ניד׳ נמו שנפרקה עתה מתת הטי נס מדאה עיי״ש ועי׳ מ״ח״י
 נהרלד״ע אוח ק׳ ככיחודס ס״ק כ״א פמצדד להקל כזה אני׳ באין הס״מ
 עיי״ש ועי׳ נמנהז״נ נתרל פס מ״פ בזה וכ״ז מא נשתי׳ הקייס דימ״ס
1 הריאה עי׳ נפרה״נ להלן  פרוס על נל הריאה חנל חס לא ט׳ פרוס על נ
ק קנ״ו שס דקרום דיני״ס שלא פריס  ס׳ ל״ס סעי׳ נ׳ ונמנהז״נ כחרלרי״ע ס
נ ותנך נס פל הפיסול סנ  רק נרקיס א׳ נדאה וע״פ הרונ הוא נארית י
 צריך לקלט ננתת ולראת שהוא שלם רפה תחתיו נלא נק; וא/ו מזיע דס
 ואס ראה שק טא שמא בלא נקב ואט מזיע דם לא סי ריעותא מל ואט
׳ ל״ז ס״ק ס״ב  יצטרף להרלד״ע אף פלא ביכ״מ ע״״פ (ויעד״ק להלן ס

 וברנמ״י כהרלרי״ע את ק׳ ככיארס ס״ק כיג מזה)
 וכתב בפרח״ב לקמן ס׳ ל״ו ספי׳ מ״ג דאס לאחר :הסירו הקיום הזה
 היהה הריאה סלימה ויפה יעלהה היטב כנכיחה ואח״כ כמי חיי שעה
 אחר פרפמפו יד אפיס בדאה זו יהחילה הריאה לצאת ממנה דס ככמה
 מקומות ואפי׳ לאתי פקנס הדס הזה יצא פוב דם אתר מעצמי אד אס אתם
 הח״סס אפר מפמפו כדאה זו אמדס פלא מפמפו ככת וב־זזק יד יפ להטייף
 אבל אס אנס אמרים ככירור שלא משמפו כה ככת א פיפ לתלות שמשמכו
 כה אסס אחרים ואנס לפרט אפ הולץ שמפמשו כה ככח לפי פידעו פכבר
 ממרה הבימה עיי״פ ועי׳ נדנדו בהיפו׳ שכסף הראפ אכדס סי׳ כ״ד
 מ״ס מזה עוד ועי׳ מזה נד״ק להלן ס׳ מ״ט סך ס״ק ס״ד מ״פ נביאי דן
 זה והנה נמק״ר להלן ס׳ ל״ו ס׳ק י״ג השיג על הכית אפדם והד״ק נדן זה
ק נ״נ מ״ש לדחות דנרי  עיי״ש אמס יעיין נדמה הורה להלן ס׳ ל״ו ס
ק נזה עיי״ש ועי׳ מנהז״נ נהרלרי׳ע מ  המק״מ כזה וכ׳ ומיקר כהביח אסריס ו
 שס שכ׳ דאס נמצא שמזיע דם לאחר הסיח יקרוס דיר״ס אן חינוק כין
 שקלף הנךוס מחי! א נכח כל שאס מקנח זה הדס תוזי יוצא דם חחי יש
 לאטר פ,ה פי׳ שניקבה הדאה דמאן נא זה הדס וחע״פ שאנו מבצבץ אן
 זה רא׳ יאפשר פאן אט בקיאס בבד קת נפיחה אבל אס לאמר שיצא הדס
 כעס א׳ לאחר הסרה הקרוס קנחו ישוב אט יוצא יותר וגס אט מבצבץ יפ
 למכיר כהס״מ אס חאן שאן זה דם ממש ק כעין יפות דם כעלמא שי״ל
 שזה נתקבץ מ1 מת יקחנום במכתוץ ונקכ אן ט אס לא שרואה שהוא דם
ק יד יוכל לקלוף  ממפ ולא כזיע כנ״ל א יפ לאשור בכל גוונח ונד שמא א
 באיזו מקום עור העלי ן ולראח פאן הדס יוצא מעוי הנ׳ וא יש להקל
 ננ״ע אך חלילה פהפו״ב בעצמי יפסק להקל בזה בלא רשות המורה פיי״ס
׳ ל״ס ס״ק ק׳ וס״ק רס״ה יס״ק ר״צ יסיק תנ״ס וס׳׳ק תרמ״ג ונס׳  (וע״ל ס
 ל״ז ס״ק נייח) (שלח) חתוכה דאוני ענאה״ס מ״ס נעונדא דקרום רייני״ס
 ועי׳ כשמ׳׳ח שס דש להכשיר במעסה דדיר״ס אני׳ אס עיר זה דבוק א סמוך
 למכן דננ שאן הסרכא מהריאה עצמה אן לאסור עיי״ש ויעמ״ז ס׳ ק י״ד
 ינהגהה לנ׳ש שס שנ׳ דאס לא נדנק הקרוס לדוק רק שנסרך לכד כדוק יש
 להכשיר כהכ״מ אף כשאין יקרוס עיבר מהדק אף ע״י מיעומ׳?ש עיי״ש ועי׳
 כפרת״כ סמי׳ קכ״ז ורא״פ שק קנ״א שכ׳ לחלק כזה דאס הקרוס נדכק לדוק
 ונסתכן פס כחחק יפ להטייף אע״פ שאה״כ מסריח אתי מהדופן וטפסי!
 הקרוס והריאה פולה כנכיחה היסנ וכמקום שפמי[ להכשיר בסרטת
 ע״י קליפה מהריאה כייש״ל ס׳ ל״ע יש להכשיר גס כזה כשהקרוס נפשט ננחת
 פן הריאה אבל נפא־ מקומות א! להקל אק אס לא נדבק הקרוס להדק רק
 שמרן להמק א יפ להתיר נהס״מ אשי׳ מקומות פאן מקילין בקליטת
 הסרטת אכל נסרן לגרגרת א לחזה א למק הלכ והסרפש אץ להכשיר שס
ש נ' פנף א׳ ס״ק ל״ג השיגו על הרא״פ מ״ל  עיייש והנה נמארס עירם ס
 וכ׳ והמקיל בהליע גס בדבוק הקרוס למק לא הפסיד ע״?! אק כעצי
 לטנה וכמנהז״כ כלל ו' ובפשרץ סק״ה ונקימץ סעי׳ ג׳ הסכימו עם הרא״כ

 להחמיר עיי״ש
׳ ליס סמי׳ ק׳ וראיס כס ס״ק קכ״ו ואס נמצא  וכתב פת־ כפית״ב לקמן ס
 קרום סריס על הריאה וא״א לקלסו ט נסתבן זה הקרוס כמקוס א׳



 קט באר הגודר*
 « ל»ן 0ופנ־א
 0ז׳ס סיןצל ומי
״  הר• פס 1נ"0 «

 פתחי תשובה
 ( י) סלק נמלאה הפלש פ״ן נפפזנפ ננפפ שאיל הי פ״ס פמפשה נ6 לפרז
 נראה סל ננפ פמסלה אינה אמצעימ פל ימיו והיה סלק נמלאה הפלפ ניניהם וע״י
 מקלה *לפ פממט הליאה ולא נמצא פ0 נמנןס המסמן לק סמפין אפל ולאף נזה
* סלק ל* 0  להיוס פני סמפיניס ני נל *נא p לה שמפו! נויפ ו«"נ *נא א׳ היא ו

ה ב ש  ת
 הפור הפליק וכמ״פ מפיל פיק מיז פיייפ וכי פס נפריינ וברא״ס ס״ק
 קמי׳ח דמ״מ אם נמצא פס פיחד גמור בסופו כסויא בנקם מאף להיות
 אורת יפ להפשיר נהפימ וצו״ג סיפ בודקים מומחים הסבירם נמנין מ דמה
 פהס דטקיס במקוס פראי להיות פרוד איס מחמח סנסרכו ונדבקו להדדי אלא
 שכן הס אוטת של ריאה זו מברייתה פיייפ ומי׳ במנח״י במימ סנף ז' ציון
 ט״ז שכ' דכשאן כל הריאה סי׳1א כאפתא רק שהנר אנא א' דש טסו
 נאגא אחת שהיא גדולה במראה ונמשך מתים וכשפושטין הקרוס הטלק
 מעליי רואן שיש היכר סמן בקרוס התחתון צ״ע אס יש לאפור דש סברח
 לי־קל כיון דכא לא מטפס אפתא אתינן מלה ובמ״ש הש״ך נסיק מ״ה ונרא״ס
 ס״ק י״ח אך אס אן סדק גס בתחתון יפ לאסור אף ספרור סנ«יס יכמ״פ
 נרח״פ ס״ק ליו יס״ק קמ״ה ע״״ס (שמא) ואם סדק פי' נביח ראי־ פני
 ולדעתו נראה דאס תסר אנא א׳ ואי מהאטת רתכה סתיס ח״צ היכר סדק
 מיי״ש א:ל נפר״ח סוף ס״ק ל״ז ונתבייש סק״ג ושמית סעי' ג׳ כ' דאכילו א'
 רחבה נמשך ובמראה סיפור נ' אטת אס״ה אס אן שס היכר סדק א שא־
 היכר לא מהר ועיי״ש עוד נסעי' ד' שני מס אס א' ארוך א שיש ט בעוטי
' אטח צא מהר נלא טנר עיי״ש ועיי נמנח״י ענף נ' בללףי ס״ק ס״ו  נ
 נמימר שכ׳ דמ״מ לסניף יש לצרף דעת הניח מאר הלל עיי״ש ונוי נרא״ס
ק ווקא  סק״ו שכ' רכל זה הוא רק נשאר אטח אבל נהארו״ע ח״צ טכר מ
 כל שניכר שהחסרון סלס נתבדתה נמשך הרוחב והתואר אע״פ שאן שס מכר
 סדק שנד־ דמי וכמו שיתבאר להלן נסעי׳ זה נרמ״א עיי״ש (ועי׳ נסיק שאחיז
מק זה ׳ ט״ו מיש נ  מ״ש רהדק החיים) ועיי נשו״ת ברכת יוסף חמיו ט
 ופי' נדעת הורה ס״ק י״ד מ״ש עיר נזה ולדינא טיס דמימ נראה דאס חשו
 אנא ח' נצד ימין רש אנא מונה סרס כמן דלטסת במה טשקיסמרדא משלמת
 אף דיק טהגץ לממיר מימ נכה״ג יש לצרף דבר המיןלין נזה וגס בצד•
 פמאל אס יש יתמ״ק מ שנמצא אנא במף שיטלי אימא דש דעות דמשליס
 חסרץ להקל נכה״ג נהפימ ונמי הדעת מיס דהמקיל ננהיג ברחבה א,א
(שמב) סדק כסראה ד פיייפ י מ  כשתים וגס יפ יסמיק גס נלא הפ׳׳מ לא ה
 הפרש מיי נדרך מוייס שחוp להחמיר ולא מהר מכר וסמן אא״כ האמו
 גמלה ורחבה נמפך פר אטה ולא וילה עיי״פ אבל נפרהינ סעיף ה' וראיס
 םק״ז כ' ופפהסדק עומר נמקוס הראי למוח מטצל שם אמ״פ פהאנא
 קטנה ואן נה נמשך ארכה א רחבה כפרס אפ״ה נל מס נה מכיס כוי לחלק
' נ׳  סיעוד סו״א לזה וסו״א לזה דק אהה לסרס פיייש יעי' זבחי רצון מ
 נפמיוין ס״ק ט f פמיס נזה ומ״מ אן להפסד נזה כיא בהנא סלא ימה ט
 מפום חליף וה״פ (יעיל ס״ק שמ״מ) (שמג) כמראה תפרש פסה״ש מיש
מ אפי׳ לא נמצא להס p סמפון א  מהשי' גנמפ שאל להפסיד כנמצא ס
 ומס נשמ״ח סעיף ו' ותכ״ש ם׳ק י״ג ל דריאז סחסרה ומכשרה מ״י מע
ק א פאר מכרים ובימה ולא נמצא נה נ׳ סמפוטח שהחלוק לנ' אטס  מ
 אן להקל כ״א נרפסד גמל ושעה הדחק עיי אמנם הלנים סיק טימ הניא
 מיז ונרי הגבפח שאל מזכר פמקיל נזה יהפלה פכדבריו עיקר לדינא ודלא
׳ מיי ;מעלה ג״כ דהסקיל  כהשמ״ח עיי״ש ונרי נשו״ח וכחן צני מנחס מ
ס  נסדק אף נאן מסר סמפין אק לגעור ט פיי״ש אבל נרא״ס ס״ק נרי ח
 ונרי מבטח שאל י*״ל בשהי דיס יכי שנטלס ממס לברי המהרשיל ואלו
 טה ראה וברי הסהרשיל לא מה טחב ק והמלה לוינא שס ונפרה״נ סעיף
 י׳ והא ודאי ולכתחצה איצ לנמק אחר זה אס יפ סס סמסוטס לכ״א נפ if א
 לא אכל אס ארע שרא סאן סס מנמטס לכל א׳ jfos אן לזוז נמדד
 השמיח ואן להתיר כ״א נהפימ וסעסו״ח חקא פיי״ס וכיכ במארה פירסשם
 ום״ק ל׳ ונמנהז״נ כלל א׳ נמסהן ס״ק י״ו ינמקימ כרין ליו וגה״ק מף אס
 ג׳ דהעיקר נהשמ״יז יהראוס וולא נהגנפס שמל והלנ״ש פיייש ופי' בועת
' י״מ נהע״ש היק ו' של  מרה ס״ק ל״ד מיש נענץ וה ועיי במרת זבנו מ
ס ענק אלא  ובכ״מ שמטיח בזה נהסימ וצו״ג מיל נימ פכ״ס אן להקל מו
׳ וגוי מסף ט׳ר״דמ״ש  א״כ השוק מא כדאי אליבא וכיע נרי״ש ועי׳ מ

ד המוס ונח בזה: נ  על ו

 יורה דעה סעיף לה ח הלכות טריפות
 (לא)(שמ) מדיפה (שמא) ״ואס (יו)(שטב) סדק (שמג) כמראה

 נדפס ששחפו פרה שמינה
 ורלא וצא טס סלק רר, טה
 א׳ וחא היה מטלל נץ חכמי

 באר היטב
 (לא) פדפה ונתנ נשיו בשם מהרש׳יל מעשה היה

 ונשנליץה לא מצ* נראה לא *מה ולא *נה ולא
 טלה תלקה והים נחתינת נשר א וי׳ה שס נייק . ,

 אנאר״״ך ולקח סנץ חל וחחך גקלוס תנליון פי׳ ג*חו הלנוש והנשר העליון

 דרכי
ר ואס לא נמצא סס פוס קרוס מפסיק יש  הרא״פ מ״ל וביפ פס קרוס א׳ ס
 לאטר בווא עיי״ש וני' נוער, תורה ס״ק כ״נ וכ״ג מיש נמנץ זה ולדנא כ'
 לחלק בין אס ב׳ אטת לנד דנוקור, זל׳יז ובין אם נל הערוגה וטקה וומיא
' ל״ס ס״ק כ״א שכ׳ ואס חזינן שמקוס הסדק והסבר  צאפהא עיי״ש וטו״ק ס
 עולה מכיתה ומניה המקיס ההיא סיינה ממ״נ דאי הדיטק מא סס מונקו
ל הראי לנ׳ אטת יא סרכא מא הא טלה 7  נ׳ אטה אהדדי הא אץ פס הב
 ננסחה וטריפה כדין כל סרנא פעולה בנפיחה עיי״ש וטי׳ בשי״ת בית פלמה
׳ נ' בריאה של כנש שס׳,ראה נישקפה ראשונה שחסרה אנא האמצעית  ה״ב ס
 אמנם סעייט רא שבמשלי הא,א הי׳ כמין קרוס נץ העליונה להאמצעית
 מחוד למיד גד רשיכילי וטו נכלל וכפהטרי הקרים הזה שני, האטת רא שכל
 א' מהם נמקיס הדטק סה לה קרוס הריאה כראי וקרים זה המתכרס היה
 קרוס זר והשיב מדמי סריכה שא דכיי, דלא סה לנפר א׳ וניכר הפירוד
 שלק רפ קרוס בירהס כ״ע מודם ומרפה ואף אס היה כתברת קרוס לא
 ממי כיון שהוא מחוו לסו ומה שאמר ישו״ב שמא יילתא ושטמא סובא
נסק כדון לשיטלי יש כמין קרוס ומכשדץ נ ו ט  סהמ מחונח כר אטה ס
ד טועה הס ולא שטח רק סטה נראה סמיך צסטצי כדן קרוס שמא נ  ו
 עור הריאה עצמה פעדין לא נחמלא ננפר הריאה אנל שיהיה קרוס אזר
 המחבק ונהפד הקייס האטת הס נתיק/ס נשר הריאה קרוס זה סדנא
 מא ומיפלכ״סניץ שהוא מסד לסדוייסמלי לסנולי ועיי״פנמ׳פ מרירוח טל
 השו״נ נזה ועי׳ נס״ח דעה הזנח נמהד״ח נסף ים׳ שכ׳ פפטת אצל ריאה
 של גרמיה שבץ רא,א העליונה הימ,ימ לנץ האנא האמצליח צכעניס נראה
 שההפרד דהיינו רמסך סא רק מד שירש האגא מקמא וק מגיס א, הסמוך
 מלן מחר p שכלה המיהוך קודם שיהסל להחפגל ונראה כאלו רקוס העיגול
 דטק ולא נפרד וצרץ לדקדק נזה במיון רנ כי לפעמים נדבק פס פיי סדכא
 יאט ניכר רק שנראה לצד האמצעיה מטט נפץ מראה לבנה וזה המראה
 נירה סש פס סיכא וצריך אמרת להתחיל לקלוף הסדנא ננקל שנא
ק לקלוף נממן הרנה ואן יתקלף שס קרוס ענ מאד ונסתת  יתקלקל ולמצוא ד

 החיתון והייט העיגול מ״ל וא נראה שמא קרום אחר וט׳ מיי״ש
 (שס) טריבה פהי״ש ס״ק נ״ו ונפרת״נ סעיף קכ״ה שני ואף אס לאחר
ח א ד ר א  שפשטו השני קרומים רא שנשי הריאה מא ממתן לאמות ואטת ט
 אפפ״כ כל שלא ניכר פ״ס הקרוס הטלמן שוס סדק ולא מנר סמשן היו מקרי
 אעתא פיי״פ ופי׳ נרא׳פ ס״ק קמ״ה מ״פ נזה ופי׳ מ^״מ שיק י״א מ״פ נזה
מ אפילו לינא סגר  וכי והפיקו לדנא ואי יפ קרוס מפסק נתון הסדק פבנ
̂א מהר מיי״ש וס׳ מנת״י  מנחת ממי ואי ליכא קרוס אש׳ יפ היכר מגילן 
 נלק״י ענף ז׳ סק׳מ מ״ס נזה וני׳ רא״ס ס״ק קירי ומארת פיניס מרס נ׳
׳ חס הקא אס לא נמצא ממתן p לאתר הסרת ב׳  ענף א׳ סעיף י
 הקרומים אבל אס אחר פששסין הממס הענק נמצאת הריצה מחותכת כורכה
 אע־פ פאן ספ p הקרוס התחתון יפ להקל נתפ״מ וצו״ג ע״י בדקה בנפיחה
 ונששח שאן מסק זיקא וחאן את הקרוס המליץ כאלו נגלי פמניל נה
 נדיזח ששרץ ואמריק והתחתון סא סרן הקרוס כיון ונראה ט חתיכות
 אמית כראי וקרום העלמן מא קרוס זי שנתקדם מחמי, שמטרה הנהמה יצא
ק בנפיחה ונטשח יס להטדף אף נדטנו  שיפא כאיפתא מא זאס לא נ
 מץ בדקת טלו פ״״ס ועי׳ נרא״פ ם׳ק קמ״ה שכ׳ ואן חילוק בכל זה ט!
 אס הריאה י׳ללמ לגמרי ובת אפ תסר רק אנא א׳ וחאן שש פס אנא א
 גמלה נמראה ונמשך סמיס וכשסשטין הקרומים מעלי׳ רואן שטיה חלוק

ר וסי״ש נם׳קלו  לשתים פדפה ואס הסחר מא בקרוס התחמן ס

 וכתב פס עוו נראיפ ס״ק קמ״ה וקמ״ז ואף שכיל דאף אם נא נמצא
אר p החת מץייס הפליק מהר כל שהוא מחותך טניס  סהוט ו
 נקמס ההחמן מ״מ אן להנסר אלא אס נמצא שס נחחחון סמך אטה
ל סמך האטה יש להסדף ע ס ד מ ס ס ן ד ש ק ר ס ש ן א ש א ל נ א ס מ ^  ג
 ט סכר מקים לא סהר נזה לסציאה מכלל אסהא אלדה רכר הסוד. עצ



 יורה דעה סעיף לה יי הלכות טריפות
 (שמת) ביניהם (שמו)'כשיעור (שנמ) עלה (שמח) הדס (שפמי בק (שנ) בעיטת

ז ח ש  (שנא) בין באמצען (שגב) בין (שגג) בסופן כ

 באי תולה

0 » (שדם) הפרש » י  מי׳ י
 « ־מזנ׳פ מדם &

 >ז!צל 05

 באר היטב
 שנחקרה עליה מאח איתי ננחת יטה קולף rt ופפפו מחה והפייל טלה מעליה א׳ ראס
 אותה סדאה מאר המאית והמימהו ואתר שראה מעשה ניה נאיספר״ך יעץ ס״ס ל״מ

ה ב ש  ת
ן הטוסו׳׳ד ר\״ל וכ׳ מ־מקיל יזה בהס״מ לא הפשיל וגס כ׳ למ״ש א  סל מ
 הסיסו״ד לחייכ לנמק אס יש נהקט״ה מנטו צ״פ עיי׳ ש וכ״כ כס׳ מנת תורת

 ס״ק כ״א עיי״ש (ונגיל ס״ק רמ״ל ולהלן ס״ק שש״נ) (שמז) עלה הדס
 עי׳ נלכ״ס סעי׳ ז׳ יסין״ח ס׳ פכ׳ לאס יס עכ״פ סלק כ״ש וטא בפתות
 מכטד״א כארט אץ ללץ איתי מדאי פרפה כל סטא למראית עין סדק הסודה
 הבדל והפרש אק אי ליכא שום סדק אפי׳ כיפ טי ודאי פריפה וג׳׳מ טפ נץ
 ודאי פריפה לספק טדכה ידוע ונס יפ נ״מ נץ יראי לפכק לאס תיהה הבהמה
 יב״ח דבת־אי הדפה לא מהני יב״ת אבל היכא דאיכא סדק כ״פ * כפרא
 רק פאינע עמוק כסד״א דהוא ספק עריסה וחי יב״ח כפר יעיי״פ סכי פיס
 חילוק בץ אפ הסדק טא בץ אובא לאונא אי בץ אנא לאמא ודפהוא בץ

 פתחי תשיבה
 wto «א ועוג לזה איט לסמפון לא מהני רק להקל היכא ללא נמצא שיק אנל לא

 להחמיל הינא לנמצא סדק ולא .מצא קמפון ע״ש

 דרכי
 יעיין בפרת״ב סעיף י״ד ורא״פ ס״ק נ״א דמ״פ להקל נהכ׳ מ ולו/ בזה
 טח רק כשאין פס עוד ריפיתי) אבל אס תסרה אנא א׳ ייפ סדק
 שמוטל להכפיר ואן עמה כרכו, והכרה עוד אונא א׳ בצד הב׳ אלא פטא
 ניכרת ע״י סמטן יפ לאסור אף בהפ״מ ופעהל״ח דהר ב׳ קולי בהפ״מ דבג׳
 לטקית א ל׳ נראן כבי ג״כ לא מקיציק כ״א בהפ״מ עיי׳ פ ועי׳ במתנ״י
 במ״מ ענף ב' צק נ״ז ובביאייס ס״ק נ״ז שכ׳ פהוא צ״ע אס להחמיר כ״כ בזה
 דלפי לעת הלביפ א! כק ב׳ [קולי] בהפ׳׳מ עיי״פ ועי׳ ב־י-הז״ב פס בעמון ס״ק
׳  אז פכי לאמי בזה מטעס אתר עיי״פ ועי׳ בפו״ת ברכת יוסף חיו״ד ט
 נרי מ״פ בעובדא סו פאונא א׳ דטקה והכפירה ע״י סדק ואנא א׳ דטקה
 והכפירה ע״י סמטן ובהאנא שהכשירה ע״י סדק לא נילצא לה סמפון וכ׳

 הינא פהאנות טו גמלות במראה ובמפן כשיעור ב׳ אטת יפ להקל אונא לאמא תמיר סט עיי״פ ועי׳ בפרת׳׳ב סעי׳ קל״י (שמח) הדס עד״ק
 גהס״מ וסננהו״מובהנאפיהיס פכ״פ הפדקכטד״א עיי״פ ועי׳ מזה בה׳ ברכת מפה ס״ק א׳ ובמק״מ סק״י וס״ק כיו דאס הסדק פרוד לב׳ תנקיס ואן כסד״א רק
 — בצירוף ב׳ החלקים אש יש בהשורש שלמעלה כאצנפ בלתי טרוד כסר ואס אן
 בהשורש כאצבע צריך שיריה בחלק א׳ לבדו נטד״א נד״פ ובראש אסריס ס״מ
 פ״ס (שמם) כץ בעיקרן וט׳ כ׳ בשמ״חסעי׳ מ׳׳א והב״ש ס״ק נ״ז דדנר
 כטס מא דריאה שהיא תלקה ומרותה ס״י סדקיס יש בה ג״כ דץ חליף כגון
 שבימין יש ב׳ סדקים ומורם שיש שס ב׳ אטה ואמי) ובשמאל ג׳ סדקים
 ומודים שהס ג׳ אטה ואמא ט״ל חליף אבל אס בימין ג' סדקיס המורם על
 ג׳ אטה ואמא ובשמאל ד׳ סדקים מורים על ד׳ אטה יאמא אן להחמיר
 עיי״ש ינלב״ש ס׳ק פ״מ ועי׳ פרה״ב סעי׳ ט׳׳1 וסעי׳ קכ״ב וקכ/ ומיס ם׳ק
 צ״ה וס״ק קמ״ג שכ׳ דאץ להקל כזה אח״כ מאץ עמהס סמסוטמ אבל אס
 יס סמסיטת נמספר בשמאל מהר מנימין כמספר הסדקים יש להחמיר ייכ״ז
ס תיליף אבל"אס  אץ להחמיר אלא במקיס שהס לחחב האנא פיפ בזה מ
פ יתרת מגבה אן טששץ אעפ״י דש  נמצא ס־ק בעובי האנא פיפ בזה מ
 עמה סמכץ יאעפ״י שהיה מסר ראה זי טיי סדקים פבריתב האנא מ״מ אמ
 ליי: לסדק שבעובי האנא נד״ס ועי׳ במנח״י בזבחי שלמה ענף ה׳ סעי׳ י׳
 בהג״ה ונמ׳׳מ ציץ מ״ת דאף דאס נמצא סמפוטת בשמאל יותר מבימין כמספר
י פלא לבחק בזה אף לכתתלה אמי / מ  המקים הנייר כנ״ל מ״מ המקיל ב
 ספמפיםת לא מסיד דוהר טוב פלא לנמק כלל ילכגק־ ארוב בהמות כשית
 מלנמק ולהקל אס ימצא ריפיהא עיי׳ש (ועי׳ מזה בדבריס לעיל סעי׳ ה׳ ס״ק
ז ואץ חילוק בץ אס י ק  W «י

ן (שדמ) הפרש  בקינטרס יפה לבדיקה שעי א׳ נתיב ט׳ טח א׳ באי
 פי׳ מנ״ש ס״ק נ״י ונלביש בהג״ה סניף מ׳׳א ורא״ס ס״ק קמ״ד יבמח״ב
 סעי' קכ״ד פכי דאפ״פ שאץ הסדק נדאה כ״כ להדא ילכאיה ניאה לעיט
 הנייק פטא שיעא כאכהא רק פלאחר סהסהכצומ ויעיק ייטנ נגד ממש
י להיות מיחוכי דאטה שפיר דמי וכשר ואעפ״י א  מפס ומצא סדקיס כמקום מ
 שאץ הסדקים טנייס כיוס המעיק אפיה יפ להכשיר כל פרכר ענ״כ כיימא

 דשמשא לעין ממש שיש סדקיס על הקרוס למעלה עיי״ס (ועייל ס״ק ב״״ז)
 (שמה) ביניהם עשמ״ח טף סעיף ז׳ יככרת״כ סעי׳ ח׳ הה שמשיו כהיכר
 ס״ק צרך לדקדק שיהי׳ כעין חיתוך אכל אס מדק מא רחב וחלק למסה
 פנראה מנין חסרון מבחון ולא כשתי אסס יניקות אט מועיל למשי־ ענ ידו
 חע״פ שהוא ארוך פיי״ש ופי׳ רא״פ סק״י דרוחכ הסדק שיעורו ככ״ש כדרך
 מתוכי האטת דמקרבי להדדי טט וחין ב/יהס רק כ״ש עיי״ש ועי׳ כדעה הורה
 ס״ק כ׳ מ״ש בעק זה וכ׳ ד״ל מס ממ״ח שהחמיר דלא יה ה השדק רחב
 הוא רק אס מא רחב הרבה אבל אס א, עומק הקייס רחכ הרכה רק במקצת
 כמין קמט והוא כמץ סדק פלמפך בארך כדרך מימין• שבין אנא לאיכא ה״ז
 מעיי על ההפרש פבץ אנא לא לא ייפ להקל עיי״פ (ילענין פיעור ארך ועומק
 יסיק עי׳ ברמיט להלן ס״ק פנ״ב) (שפו) כשיעיד עי׳ ממ״ב מני' פ׳
 ורא״פ כיין "ד שכ׳ שסדק מעיל להמיר א אס נמצא ינץ האטה בפ״ימות
 ואתת ממה פחותה מעלה של הדס את־ מכיתה ונאנח שאצלה יש סדק א!
 אומרים כיץ פיפ כאן חרשה אטה לפיט וזו האינא שהיא פתוקה מכטד׳׳א
 טרדת לפרט כסדר יאטס ת׳ כ הרי יפ רגליס לדני פייתהלה כרייה נאה
 זי האנא קטנה לישליס מירן וסלק מה אט מועיל רק למליס המנץ וטון

 פמרן האיטר. פיה לפרס יא׳ מיס כמתה מכטד״א פיב אן סדק מועיל למפיר צריך לדקדק בסדק זה פלא להתיר אא״כ רכר סק מא מהולדה"אבל"»מ
 וירי מא כאלו א גי לא אמרק יכי אלא כיץ פזו כמהה מפייה של הדס רואן ונראה לעירם שנדבק יחד ונסרט זל״ז יפ להטריף לפי מנמ מדסת אלו ־טרי יו
ר1_י

,),ן״ / י  אתה כאילו היא תלתלי בפר נלכד יהפדק הזה מא טירה פיפ כאן סר אטה להטריף כטרכא ממיקרה ימתכפטת למפלה מחרה ונמש״ל י
 למליס האונא הרסירה וכשר פיי״ס וכ״כ נמארת סירס טרפ נ׳ פנף א׳ נץ סדנה לדניקה פיי״פ (ופ״ל ס״ק שלי/ז) (שנב) במ במשי פגאר׳׳»
מ שהניא מימ י למות יפי׳ מחזיק מ א ׳ י״ת ביסהמ״ז ס״ק ׳״א שטיס מ״ש דמקא מיסדק פומד במיץמי מ  אות ט״ו לדינא עיי״פ ועי׳ בתורת זבת ט
 יפשט היא יה״ה גס בפאר המכריס הדן ק עיי״ש ועי׳ בט״ה טיטי״ד תניינא י״ח שאס נראה כעין שרטיס כל שמא אני׳ שלא במיץס תיהיד אטח מ״מ
י מרסוט שלממלס נ מהאמצעית כתתה מכטד״א ימיב אס נס מלמטה נראה כעץ שירטימ כל שמא מטי! מג ׳ דסמכץ מ״  ט׳ כ״ה לעלץ אס נמצא ט
מ עיי/ז אבל ד ח פל היא״נ יפ לכקפק טץ דט׳ סדק כ׳tf יש להמיר שזה מורה שעמי לטית תיתוכי דאר מ  דאין להקל ט מא טמן גדע יאף נ
ג פלמ ומלה דאי כשיש סרטוט ר\ י  מא יק מכמה וט׳ וכאן טין פיפ מכתה אחרת כעדה דפ אנא פחותה מא״פ ס״ק ל״ח ונפרסיב סטי׳ כיה מ
 מסי׳׳א י״ל דהך אנא מוטה פאן הסדק בא למליס האנא רק האנא הקטנה מפר הצדדס אן לסמי אתיכ רכר להבמי ששרמיט כיה אט רניל לריומ

׳ ר״ז  רמ״ד) ועי׳ מזה בס׳ יבד מסף ט

מ לטהר אבל עכ״פ בכחפץ אץ להקל ואף י פ י מ  אך אן בייט להחסיר ע
* מי  מי סמדמה סמטן לסדק מ״מ אן לו להסיר אפ יס בהקטנה סממן י
ח של מא״פ אץ להמר כ״א  מכהה יהקסנה טא אנא ולא תלתלי נשר יאף נ
 מאין בהקטנה סממן אבל בלא״ס סויה מא״ס יטרפה וחייב לבמק אח״ז
' י׳ שמרחה יבדו בזת  טץ מש דפוהא לסרס פיייפ ופי׳ מנמיי בקו״א ט

 וכ׳ סנמת לסהיר בץ במי יסיק וגץ בטי יטמטן אף מיש להקטנה סממן עיי״ש ועי׳ נחה במנח״י בקויא
 בס״מ וסיס ומיס אן להטיק למרות בזה בלא שאלה חכם עיי״ס ועי׳ נס׳ עשמ״ח מף סעי׳ נ׳ יבפיה״נ >*• - י * ״י1 נמיר נשום מנמ רהמיי־מ
ן ורגיל מאד נבדסח  מכס משה נגץנסרס יסה למיקה שער א גתינ מפירי את כ׳ פמיג גיכ בכהנו להמיר על יק ואמי' ע״י הימ סדק כ״א עיי «

 הראה

 מיאה ומא במקוס שירפה להיות מפוצל א יס להקל מפי*-יישמה התזס
 פיי״ש יעי׳ במרה זבח בסעיש מ׳ או ס־ק י׳ שכ׳ יפשוט לדעמ היכ* יש
 במק בזה אחר םממטח יאם ימצא מלמטה בלא״ה מרה יאס לא נפנא יש
ת פ ה מ ״ מ  למריף דהא אף בסדק גמור לכ״ע לא ההיר הרא׳פ בזה רס ב
ט אזר מ״אום ק ננאנדה מ־יאה ילא מ  הדחק ואץ נ״מ נדנד היא״ס מיל י

. ״ ״ .? - ־ - vעיי״פ ועי׳ מיה נמגת״י 3קויא ^1 » \.״״ 
 עשמ״ח מף מני׳ נ׳ ינמס״נ סעי,

מן ׳ א׳ (יעי* ס״ק שניי). (שנג) בנ  י
 י כיו שנ׳ דאן להמר בשום ממן יהסעזמ



 ח הלטת טריפות קנח
 נצ שהוא אע״פ שאיט כסיפא יאשא(יש*')(שגח) ויפ לסמוך עלייהו (שגט) אס יש

 הימינה

 היטב
 (צג) להסדף ומהריל תחלי! וס״ל לאפ סלה ינקה א״כ הינא יהי היכר משהי
הי רנית״הי אנל נחשר אייא לא מנשיי״ן נסיק נ״ש אלא שהיא כשישי  חזי, י
 פ״ל והש״ך חילק עליו ימסניס לוגד רמ״א יאץ יוציק אלא לעילם תכשר/, נסלק

 נ״ש וכ״נ «"ח

 תשובה
ש הוא רק לעיין האירך  השריעיח שכיאה יטינת הימ״א כמה שכ' סדק י
 יהעומק מאירת עיניס שירש כ׳ ע-ף א׳ ס״ק י״נ עי״ש יעי׳ כס׳ דכרי ייסך
 ט׳ ר״י(ועיל ס׳ק שד״מ) (שגה) ויש לסמוך יגלייהו עמ״ז נדני
׳ זז פעילד על הממקר אס  תרלרי״ע שכט׳ ל״ז טן״כ אוח י״כ יכשש׳׳ד טף ט
 חסי אונא והכשירה מא ע״ש היכר סדק אי טי עכ״פ ייעיהא ליצעיף
 לתילרי״ע כשיש שס עיד ריעותא אחרת עי״ש יעי׳ נטיית כת שור (מהגאון
 מהר״צ סגוואזדין ז״ל) חלק א׳ סי׳"יא שהעלה ככשיעות דני פ יתרת ע״י טכר
 סדק לא הד ריעיהא כייצ עי״ש ועי׳ כלנ״ש כמכית התרלי׳יע אות א׳ שכ׳
 דהוי ייעותא ניד עי״פ אמ כפנים הסכ־ כט׳ זז ס״ק ק״כ מכשיר טעא
 פתצל הסדק המויעיל להשלים ואס יש שס יתמ״ק מסכקא ליי עי׳ פ ועי׳ באוצרות
 שלמה כריש קונטרס י־יעותית שהעצה נכפיטית לדינא דאני׳ כפתיתמ״ק עירד
 על הסדק ההוא לא הוי תרלרי״ע וייותיה ני״ש נאירך וע" נפרש": נדי״י
 תרליי״ע סעי׳ ס״ז שמכפיר נ״נ טעא אי ריעותת הה־ת שאצל הסדק אלא
ק מס מא  שכ' דמי מ אס אירע סה כא-א היכוקה לחימת שהיכשיה ע״י ס
 נמקים כאוסריס טרכא ככסדין שנין אינא לחירא גס לע-ץ זה יש להמיייי
׳ ר״ת אות ו׳ ונתרלרי״ע שנ הזנתי רצון שננליין  עי״ש יעי׳ נס׳ דניי יוסף ט
׳ נ׳ תית נ׳ יאות ד׳ ונ״ורה נזוכחיס ט׳ י״א כרק א׳ נתיסכ־ ה1נה אות  ט
 נ׳ ינע,י לנונה כתרנר״ע שלו איה כ״ד ונמנהז״כ נדר תמר״ע ריש ש.י׳ נ׳
 אות ת׳ ק״ש נזה ועי׳ עוד באוצרות שלמה כס שנ׳ דניז היא נ־י־זמות
 ומנניק חסר אי,א ע״י טכר שדק או פאר היכר אפי׳ שלא נהכ״מ' אבל
 נמקיייית פאי! מנפירין ע״י הינר אלא נמ״מ אס עימד פס כאי ייעוהת
 חת—, הרי זה מ ערף להינ־י״ע יעדנה ע"פ יעי' נמנהז״ב ניים דלי תרלרי״ג׳
ג נהינר כדק לח ארק רק  כלי כני ־נל הדנייס האיידס פה לערן תרליי̂׳
 נמסר אינא א־־ז v:r כריאה דדמיא לאיפתא מיתרת ע״י ריכי שדקיס נ״ש
 שאנן רנפיר׳! דיקא נמ״מ ישעח הדחק יתד (כנ״ל ס״ק ש״ר וס״ן פ־י״ג) טי
 ריעותא גדלה ואס יש ע1 יהדק הייא אפי׳ רק ריעותא כ״ד נמו טינד או
 מורסח יכדומה מצטרך 1תיייד׳׳ע ונ״ז הא אס כל הריאה ניתרת ע״י הסדקים
 או כרוט אכל אס לא תסר רק אונא אחת ירתית ע״י היכי סדק א שאר
̂א רצא כאונא ההיא כ׳ מיפינית היי סקס ריעותא  ההיכייס וארע שבדק ו
׳ ג׳ מ׳?פ להשינ עליי כזה באירך  עי״פ יעי׳ במנה"׳ בקו״א לדר הרצרי״ע ט
׳ ע״כ וע״נ יכם' כרכה מכה בקונטרס יכה  ועי׳ מזה כשו״ת טוטו״ד הרינא ט
 לבדקה שער יפלישי נתיב ו׳ את ב׳ באירן־ יעי׳ בר,הז״ב שס בעשרין טף
 סק״א שכ׳ יככ״מ דאסרק כריעותא דסדק בצירוף עיר ריעיתא אמרה מטס
 הרלד״ע אן לאסור אא״כ הריעותא האתרת עומדת ענ הסדק ממש או סמיך
 לסדק ממש אבל כשאט סמוך ממש א! לאסור עי״ש וכ״כ טביעות יעקב.סיף
 ט׳ ל״ז ש״שאל בטרכא פלכ״ס היוצא מהארי״ע שהיא סייוכה לאומא רר שהיא
 רתרת כהיכר סרק א שאר סי׳ ויער. המורה ט׳ להטדך מסעם ת־לר״ע
 והעלה דאין דברי המורה נטניס אלא שיש להסיר כיון ירות: של כל אנא
 מכסקת בין הריעותות עי״ש ועי׳ מזה בשו״ת טוסי״ד תר/א ט׳ ע״ד ובס׳
 ימה טרה כהרלרי״ע שנטף ט׳ זה את ה׳ ו׳ באריטת (שגט) אם יש
 יזפ״מ עהב״ש םק״ז מ״ש בביאר דברי הרמ״א נזה ימ״ש שקי להקל כ״א
 בהס״מ דוקא לא קא רק אמ״ש שאץ צדך שיעור יסדק לאדט כ״א כ,
 שטא אנל בעיקר הקילא דטכר סדק יש לסמיך להקל אפי׳ שלא כהכ״מ וכ״ז
 כטכר סדק אבל כשאר ההיכדס תלד במנהג המקוות דבמקימות שלא נתברר
ק שהוא  שנהגו להתיר ע״י טכדיס אלו מין להמיר שלא כהכ״מ רק כהיכר ס
 מדי,א דגמ׳ ופוסקים הראפורס אבל מל שאר ההיכדס אן לפמיך להקל כ״א
 כהפ״מ לוקא זולת אס ידומ המנהג להקל אף כשאר היכריס א יש להתיר

ק ל״א וג״נ  אני׳ פלא כהפ״מ עי״פ (שם) הפ״ס עי׳ פלק נטה ס
 (שםא) להטריף (כס״י אתא להכפיר ודאתי לחכס א׳ פכ׳ דהני׳ להטרי״ף
 טא מהר נטנה רקאי אאס יפ הכימ משא״כ א גרטק להשי״ר ס״נ למימי־
 רש לסמוך טל־ הו להמיר אס יש ינ״ר עכ״ד) ענאה״ס מ״ש מהפ״ן דאין חיליק

 יורה דעה סעיף לה
: הנה (שגד) ויש(שגה) ממדד! נהיט־(שנ\) * (שגז)סיק , ד  (לנ) כ^־

 (CV) הפסל מדנה (לנ) (שםא) צהפדף
 כאר
 (לנ) נשיה ינתג נש״ך ולוקא נפססלק עומי נמקמפ הראי לידות אבל שאי
 סדקש איק ממילים ענ ׳ל מהי״ס יי־ש״ל ואסהאו,א שאצל האומה חסיה קלת והאומה
 •ותר גדולה פמה שתילה וכשנופחץ הדאה או ממלא היוסוק יטה שוה כראר נשיה

מ שרגילה פדפה לייש״א לף קייו ע*ש עול מלי״ה  אגל אם טתה י^נה «

 דרבי
ס הנקיאס שנעיר ט כקל יכיל לפגוע להתיר י  הריאה ובהתאסף כל מטו
 סריטת ראדיהא עיאש ועי׳ מנהז״כ כעפרץ כלל א׳ סק׳יס שמזהיי להטלקיס
 סידקלקי בזה על מקום ממידת הםרק כי כמה מקים יש־פוסץ נמצאס כדאה
 שאינסמודס כלל על תיטר האטת לסי שדרק ככך ומ״ו להקל בזה וט׳ עי״׳ש

/ ה מ ק מ״ד מיש ע״ד המהרש״ל ועי׳ כ  (שגד) רש םכשירץ בהיכר וט׳ פש״ך ס
 במה־. ב״י את ק׳ מ״ש עיי מ״ך כזה ועי׳ כשפת אמת מ״ש ע״ד הכ״ה״ג בזה

 (שגה) םכשירץ בהיכר כ׳ כפרת״כ סעי׳ כ״ד ורא״פ ס״ק ל״ז טש עוד
ק להטי אט׳ אס אט נראה פוס פרסיס ואץ רכי כה שוס סדק א1א  ד
ן מתותך כהאונא כמקום שירטיס כדעתי ששם דרך להיית תיתוכי  שחלקה מ
 האטח רנרק בנפיחה אס מא מנצכץ נכל מקום פטת החיתוך טייפה אכל
ה פזה מונית י  אס נמצא כתוך שטח החיתוך מיןס א׳ פאט מנצק מ
 מרודה היו ונדכקו שאלו מתה אנא א׳ מ׳ מכצק ככל מקים מחך תכל
 אין לסמוך ע״ז להקל כ״א כמיץס שנהגו להתיר עיי כדקה זו עי״פ וט׳ כ״ק״מ
׳ י״ת סק״ט מה שכ׳ כזה (שגו) אי סדק ק ט׳ וכתורת זכת כמ״ש ט  ס
 כ״ש עסמ״ח סעי׳ ד׳ ותכ״פ סק״ת ולכ״פ ס״ק ת׳ י׳ ייא״פ סק״ת ככ׳ דאין
י נהיוח א  לסמוך על הסדק להכשיר אא״כ םיהי׳ ארוך כרוט פל מקס מ
 פיזי כץ שמא מקמא א מגנה א אף שמא מכ׳ הלידיס כץ כשמו א
 באיצעו א נטשו ואס מא מיטלי ימבנ מלמעלה כשיעור םאס מ' פרוד
 שס ממש מ׳ כל הא,א כסד״ת ריאץ כאילו טא כיוד ומובדל שס ומר ואש
 טא עמוק כרומכ טי׳ א אף פאט ארוך כ״א כארך טד״א ככל מקוס שמא
 בץ בשמו ובין באמצעו א במט בין רקפא ונץ רגכה שר אבל אס אט
 ערוק כטל״א ואט בשיפולי כנ׳׳ל אף שהוא אריך בעדיא טייבה מספק ועי׳
 כמת״כ סעיף ו׳ שכ׳ לדנא לאף כשאין מסלק כטל״א לא בארך ולא בעומק
מ ישעח ההק יש להקל ע״י בודק רומתה שיודע להבהץ פזה  אס מא מ״
 מדק אט ק מריטות הרגילים להמת בדאה יהוא עמוק קצת באפן באץ
ק סנ״ז) ומא ברק־ס שיאי למות  רגילית למצא סדקים כאלו בדאה (עיל ס
 מפיצל עי״פ ועי׳ כדעת תורה ס״ק י׳ט סמקיל ג״כ כענץ זה עי״ש (יעי׳ מזה
 בימיי בקי״א ט׳ א׳) אמנם יעיין בס׳ צ״צ מרפ במטה הבית אפרים ריפ
נ על הרא״פ כזה והפלה דכל םחין בארך הסדק כטד״א אץ להקל  ט׳ זה פמי
 אפיי כמ״מ ישעהד״ח עי״פ ועי׳ סוד בלכיש פס שכ! דסטא חיט כיוחכ
א עכ״פ מיטלי יסוננ מלמעלה כנ״ל כעינן דקא שימ׳ ט  טד״א דמטי״נן מ
 נס עוני ההד סלזק אכל כלא״ה לא מהר השיק אף שהוא בכיפור עי״פ
 אך בס׳ צ״צ החוש מייל מנהותיו לממ״ח טף סי' זה כ׳ פדעת היא״פ לא
 נראה כן יס־יס ללי-א פיפ להקל כזה כל פמדק טא בהיטלי אפי׳ אץ עובי
 החת־ כדק עייפ יעי׳ לנ״פ דגס מא מודה דגיכ׳כ כל פמא למראח פץ
מ האנא אס חיתה הבהמה ינ״ח יפ להכפיר ננ״מ הנ  סדק מטרה הבלל ו
 עי״ס יעי׳ מזה במנהו": כצל א׳ בקומץ סעי׳ ז׳ ועפרון סק״י וי״א ונזנחי
ק ט״ו ועי׳ נתויה ונח כס כמעלה כלמה סק״ו סכ׳ דחץ נ״מ ׳ ב׳ ס  רצון ט
 ככל זה אלא תס נאבדה הדאה בלי בדקיה הסמכמות אבל אס הדאה היא
י לדעת ישמ״ח כ״ע מודם דפכ״כ צריך לכדוק א  לפנינו כל שאן ט כשיעור מ
 אחר שמשטח ואס ימצא כה סמפוטת לכל א׳ וא׳ כראי הרי כלא״ה מרה
ף כזה דהא דעת מת״ס ד מ  ואס לא נמצא מוטטת כ״ע מודיס סצריטן ל
ט דעכ״פ ע שיש להטריף וא״כ מו י  כעצמו ראם לא נמ,א סמכי! לכתי״א ב
 בסדק פאט מוסכם אליבא דכ״ע כפלא נמצא כמיס רק 1pm א׳ פיש נהטריף
 בכל ענץ עי״ש וצי׳ בס׳ דברי יושף ט׳ ר׳ ד מ״פ עי? התוית זכת כזה ועי׳
ן ט כטגמר א  כלכ״ס סק״ח ס׳ פכי ג״כ דלא אמר נמפיר ע״י סמי׳ ינ״ת מ
 הראי רק ננאנדי הדאה אבל כדאיתא הדאה לפרט וכדק כסמפיטח ולא מצא
ף וצע״ג אס לדט רק לספק טריכה ד״ל דמי וראי ד מ  כה כ' ססמטת יפ ל
ק כ״ד (שגז) סדק כיש ואץ לטעות דטונת  פריפה עי״ס וכ״כ כמק״מ ס
 ה־מיא מא אפי׳ ע״י המיטות הרגילים להיות בכל דחה דבזה כ״ע מודים
 ומינן מק ממש אשר מקמי מוכית עליי והבודק ירמה פיני מה בץ זה לפאר



 יורה דעה סעיף לה ח הלכות טריפות
 &־,) מאנא האמצעית(שסו) נס היא יויוי נטהס משל *ואל (שסז) ואס היא

 חשובה
 ג״כ שהא־ו״ע שנימין נדבקה צהאמא ולק טא גטה ושק!px פכפהן פרודות
 אז האונא השמוכה להאומא שבידן מא גטה יתר ק האונא התמוכה לאומא
 שנשמאל ולפיכך עתה פנדבקה לאימא סא גבוה מהשמאלית פכנגדה במקום
 וה וט׳ וה מועיל אף אס איני עבה מתי מהאונא שאללה עיי׳׳פ ומתנ״פ תק״ה
׳ דאריסת ד אף שאינה נ פס ולנ״ש סק״ל בהג״ה רבט׳ זה בציי־יף ט י פר נ  ו
 עבה כדרכה אך ארוך ודאי בעיק בין כפטלו ארוך או עכ״ס בצדו הסמוך
 לאנא בלבד אבל אס האונא שאצלה ארוכה יוהר פריפה כיין שאין דדך לטית
׳ דגטה היכר ברור כ׳׳כ למציאה מחשפ חסר אונא וגס הויצ  ק לא סי ט
ע ועיי בגה״ק את ג׳ ובמק״מ ס״ק י״ג א  חליף ועוד דהר חרלד״ע עיי״ש ב
׳ ו׳) ועי׳ ת ביח אסריס סו״ד ס ק כ״א(ועי׳ נסי  ובמנהו״ג כלל א׳ בפשרון י
x דבס׳ גטה א״צ שיהי׳ אוי* מקום המיופד צהארו״פ לבד > x לב״ש סק״ד 
 נטה והשאר יהי׳ נמוך אלא אף too האוניא שוס בגבמתה לוה המקום כפר
ק ס״י ובמאירת עירס שורש ב׳  עיי״ש ומי׳ בגהיק את ב׳ וגי נחה ובמק״מ י
 ענף א׳ ס״ק כ׳ ונמנה״ינקו״אס׳ ה׳ ובמגהו״ב כלל א׳ ס״ק כ׳ (שםז)ואם
 היא דבוקה לאומה ענמה״ס ס״ק ליו ועי׳ תב״ם סק״ו ושמ״ח ספי׳ ג׳ שכ׳
 דלא דוקא כשנמצא הארו״פ בהאמא מכסרין כנ״ל אלא אף כפהאגא האמצעית
׳ שבצד האונא הסמוכה עתה להאמא יש היכר  סא דטקה להארויע ויש ס
 שבצד סמיכסה מא מרך הארו״ס וכוקך שהוא בכל אנא הג׳ הסמוכה צהאמא
 ובצד השר סא כשאר אנא האמצעית שוה ס׳ שהארו״מ דבוקה להאמצסית כשר
׳ ושום סכר אא״כ כשהצד  סיייס ועי׳ לביש ס״ק ד׳ שכ׳ דלא מהר בזה סס ס
 מרופד למות ארז׳׳ע מא ארוך יותר מהצד הב׳ המיועד להאנא האמצעית וטון
׳ השלישית ארובה יותר מהאמצעית ואם אפ ק־ מי סכר ס  שק מא הדרך ס
 שאן זה האיו״ע וטריפה מסעסחסר עיי״ש !כ״כ במארת נדרס סרש ב׳ ענף
/ השיג על הלביש בזה והעלה סש להסדר  א׳ סק״ה סיי״ש אבל במק״מ ס״ק י
ס א פעח הוחק אף בכה״ג אס לא הינא שהצד המיוער לטח ארו״ע  בסי
 סא קצרה מהצו המיוער למוח האמצסיח א יס לאסור מסעס סלוף ובפרס
 אס סא גדולה במראה כבי ומכ״ש כשהיא ארוכה ועבה סס ושוין ברוחב סש
ה ובביארו שס שכ׳ דהיכא שיש סכר י ג ה  למל עיי״ס ועי׳ עוד נלביש נ
 והחוו״נג נונקה צהאמצעיח נעיק סהי׳ להצו השר שמא כשאר אנא שיסור
 סו׳א אבל מהוא פסח סכסו״א סריסה ולא אמריק טון סש נצוה א׳ סימן
 להארו״ע אן הדבר מוכרת לומר רכל אתו המקים הארך והמנ מא אנא
ן להאנא האמצעית ויש נה כסו׳׳א לא  הסמוכה צאמא רק קצת מסנה סי
ע והענ מא מהשמונה להאמא לנר ולא נשאר א  מזריק סכי אלא כל מקום ה
 צהאמצעיפ כפו״א ופדפה עיי״ש וכ״כ כמארח נדרס שס ס״ק כיג (ומי׳
 נמנהו״נ שס ס״ק י״ס) ועי׳ נשמ״ח שס שכ׳ סש להכשיר נזה אס' אס אן
׳ להאמצעיח עכ״פ כסו״א ולהסמכה לאמא כטדא  האנא גדולה כשנים רק סס
 וקצת ממר עיי״ש (ומי׳ גבית אברהם נשסס זהב ס״ק ס״י ונרא״ס ס״ק כ?
׳ להסמכה להאמא ס  מ״ש בזה)וס׳ צב״ש שס שכתב ומה שכ׳ השיח שצ״ל ס
 קצת מתר מכסד״א ר״ל ברחבה שיט׳ רתנ יותר ואל״כ לא מי סכר וטריפה
׳ י׳ שפירש דברי השיח  מפעם חס־ עיי״ש ופי׳ בס״ת בית אפרים סו״ד ס
׳ ארון מחר דהאריטח סי סמן אבל במוני׳ לבד לא מי ס  מיל ה״ל ס
 סכר ומיי״ש פתי נביא ובצב״ש שס וברא״ס ס״ק כיה ונמנח״י בובס שלמה
 ענף נ׳ נהגה סעי׳ י׳ שכ׳ דאס הם סרס אן להפשיר אס׳ נהפ״מ דכמן סש
 כאן ריעותא גחלה דחסר אנא נרע סס מדין סלוף דקיי״ל להפשיר נסין
) ואן זה כהיכר סוק דיןי״ל לעיל להכשיר נהס״מאף ג  נהפ״ס (ופיל ס״ק שי
׳ מובהק משאיכ נמ׳  אם הארויע אנה ארוכה מאמצסית דסוק זה מי ס
כ ואס אן כאן ארון יוצא י״ל דאנא ארוכה וסבה ׳ מבהק י  דארו׳׳ס אט ס
 לבד סא ואע״ס סש כא עובי בצד םמיכתה לאסא מ״ס בשבילזה אן הכתו
 שלא חסרה האמצעית אס לא שנסמון על הסכר שניכר לנקיאס בצד השר
 שמא בסמלי כוון אנא האמצעית ואן לממון ע״ו לנו להתיר עיי״ש ועיי
 בגה״ק את ג׳ ינמקימ ס״ק י״ז שהסב פל ובד הרא״פ והלב״ש מ״ל והפלה
 צדנא וכפפת הרחק גמל יש להפשיר אס׳ א ליכא רק סכר העובי׳ לבו ונפרס
 אס סא גמלה במראה שרס עיי׳ש ועי׳ נונריו במשמרת הקמש במנסים
א מיש נערן זה וני' ׳ י ' מ  החסבוח סי י״מ ומי׳ נמית רנ מונן מלק נ
ש נזה וכ׳ וסכא סש מהו סוק וגס ספר ז י ׳ י  בס״ח טח יצחק סו״ו ס
ה להספיד ובב׳סמרס  סמפון יש להכשיר גזה בספיסות ובכה״ג גס הלביש מי

 ייזסוים

 (שסב) האונה החחיוונה (שסנ) של •מין (שסד) לרנה לה״ת ענה וארונה (?

 דרכי
 נק אס סלה דבוקה א לא וני׳ ראיס ס״ק י״ג שהארין דלסמיש השמ״ח
 סעי׳ ג׳ נסעס הא ומהר סכר משוס ומכר נזה שנמ־ט להוד ננסוק י״ל
א מעיקרה ומתפשפח לפעלה מחציין מ ט  צכארה ונמדנתט לעהגמ להסדף נ
 (כמיל ס׳ ל״ט) צא טכנ להתיר בזה אפי׳ מ״י היכר סלק להא ממ״נ מפיר
 א מסעס תסר א מטעם סרכא פנתפשט למעלה מ־זציין יק לפמ״פ סס
 דסרכא מאנא לאמא אמר י״ל מס בנ״ד לא ממי מכר באנא הוסקה צאמא
 אבל לדנא כ׳ דזה אט דש למיון על טעם ב׳ סל הפמ if במין היכר הסדק
 רפ להתיר אף לס מנהטס «״ל בכל ״מר בזה ואן מלוק בין אם כל האטת
 דטקיס זה בזה א פפר אטה לבד ירביץ זל״ז א פנדבקו אנא צאמא דבכ״מ
 מהרטט־ סלק להסלים המסרק סי״פ ימי׳ פס״ד ס׳ק מיד ולב״ש ס׳ ל״ס ס׳ק
׳ ל״ז בסירוס ו וביפופות יעקב סף ס  ע׳׳ו ובמורמ זבמ ס׳ י ׳מ בימי המזנמ ס״ק י
' פ״ד ינס׳ צמח צדק המדס בהגסמי צהנימ  האמן ובשו״ת סועי״ו חריגא ס
׳ שס״ח סעי׳ כיו שכ' ולפטמיס  אסריס סעי׳ כ״ג (שסב) האיגא התהתוגה ט
 חסר קצת מהאנא הסמוכה לאמא ונמצא אחה חתיכה נהאומא ישטפמין אתה
 ממלא החסרון ופיה כראי אס ע״י הצירוף נמצא שהיא גמלה מהאמצעית שרה
פ ס״ק י ר  וווקא שיש לה עם חלק האמא סרש א כעובי אצנפ עיי״פ ומי׳ נ
׳ טנף ו׳ סעי׳ ה׳ שכ׳ ואן  ל״ז ונסרח״נ סעי׳ ע״ט ומארח סירס שיש נ
 להחיו נזה אלא הקא כשיש סכו סדק נמקים וטקה נאמא סרכי• ני״ז
 שאתה חתיכה החסרה באנא מא וטקה פס עיי״ש ונמנהז״נ שם נקינק סעי׳
ס שס שכ׳ ובזה חף שהאנא פחותה מכטו״א י  ב׳ ועשרין ס״ק י״ג ועי׳ ר
 בלא צירוף החתיכה יש להכסר עיי״ם ועי׳ ו״ק ס״ק כ״ז שכ׳ וה״ה אס נמצא
 החתיכה החסרה בהאמצעית עיי״ש ועי׳ בסקימ ס״ק ציי שכ׳ ובזה צ״ל להארו״ע
׳ כיא  פס האמצפיח ש״א כעובי אצבע עיי״ש ועי׳ בס׳ מרח זנח בהע״ש ס
׳ מכר סדק בהאמא אלא אף שניכר ס  ס״ק י״א סכי ולא בפיק ווקא בזה ס
 נעוני׳ של האמא שזי החתיכה סיכה להא־ו״ע שר עיי״ם ועי׳ נמק״מ שם
 שכ׳ ומ״ש הרא״ס שציל נזה סכר סוק זה מקא שהשלימה מהאמא סא חלק
 מכל ארכה אבל כשחסר p מקצת מהא־י״ע ינמלא השלמחה וטק בבליטה
 יהירה מצומצמח למלאח החסרון בזה טסה יש סכר ווי שיש להאמצניח
ש א׳ כעא״צ עם הבליטה עיייש יבגה״ק אח כ״א שכ׳ ומהשמיח מםמע  ס
׳ ש״א כעא״צ עס ס  ומהר בזה שיא כמוט אצבע עם האמא יא״צ לזה ס
ח של׳ לאף ומשמע ק י  הנליסה מקא עיייש (שסג) על יםין עי׳ יא״ס י
ן דן וה והייט  מובד המביש ולא מקא בצו ימין אלא אף בצו שראל סי
ה לאמא בשמאל עבה שס p ארוכה מימ ממי בה כ מ  אף שאן אנא מ
ן לבו להתיר בשמאל וצא ו א ׳ ו ן לבד אבל לדינא אן לסמון מל ס  הס׳ דאי
א p בימין ששם סא ארוכה ועבה ואז מי סמנא נרצתא מ  מהר כצל ש
ק שיט) (שסד) דרכה להיות  ששניהם דבוקים זה לזה עיי״ש (ויל י
 עבה יאריכה עיי רא״ס ס״ק כ״נ יבסרתיב סעי׳ ס״י פכ׳ דאעיס שגס האמא
 דרכה למוח ארוכה מימ אנה מנה כ״כ וסי סכר א״נ מסוס פהאנא הסמוכה
 לאמא דרכה להמח נצר הפרס כמו הר שאס תיוכרם האנא והאמא יחו נמצא
ר של האנא טלמ כמו הר וטס־ סייו שנדבקו האנא והאמא יחד  שאמ ט
 עיייש (שסה) פאונא האםונעית עשמייו סעי׳ נ׳ וראיס יקכיהינמק״מ
׳ לנד אצא מרק נ״כ דלאור הצירוף חהי׳  ס״ק מיו שכ׳ דלא מהר סכי ס
 האמצעית כה־כס אבל אס נס האמצעית אנה כדרכה וסא ארוכה וענה מתר
 מכדרכה א אף תןי״ל דבהס״מ יש להקל שלא צאסר משוס חליף שהאמצעית
ק ל״ח יטס״ח סעי׳ כ״ו מ״מ ננ״ד לעק חסר ש נסנ״ש י  מה להאז״פ כי
 יש לאמר נזה ולא מהר סכר והארויפ נהאמא דסא לא חסר הארוימ אלא
 שהאמצניח חסרה מא יאחה אט מנקשיס וראי לחלוח שנסקרה שהנה
 האמצעיח לצורה האדויע והארו״ע האמיסיח נונקה לאסא ניי״ש יסי' מק״מ
ג י ס שיש גס סכי־ סוק א סממן יש להתיר אף בכ י ס  שס שכ׳ דמשמס ו
׳ י׳ ובליש ס״ק  עיייש וסי׳ בד אפדם בסס׳ זה יבס״ח ביח אפרים חמיו ס
 ו׳ שכ׳ וכל שאן האטה נפרמה כראי והכשרה מ״י סכר ממרס וםוק א
 סמפון א אף טרהס שרס אמי אס׳ בהס״מ ניי״ש וכ״כ נשו״ס זכרון צבי
ס עיייש, (שסו) גס היא יותר ׳ מיו סש לאמי בזה אס׳ בסי  מנחם ס
ק כ״ס ובסרח״בסמי׳ ייחשמא  גבוהה משל שסאל עי׳ שמיח שס יברא״ס י
ל סש עת־ סכר בזה אס האמה שבצד ימין בצד םמיכמה י ׳ נסיע ו  ס
 להאנא מא גטה שס ונולס בה מתי מהאגא השמאלימ שמגיה זה מורה



 ח הלכות טריפות קנט
w סמים אצו (שעב) נמי^ס (שעג) פר*• להיות האינא (שעד) עקרי 

 תשובה
 ס«ן נ׳ נהנה״ה לאס ה*נה האמצעית פל ייין נחלה מהמיזתונה עייפה אמ ם י ה שפ

 נאמצע אינא יאמלפייז «"ל עול שיק קנון פמופ מנפ״י וע״ש פהעייה נזה להכפד
בה  תשו

 י׳יי שד סרק קצר פסלו מכטד׳׳א ונראה ג״כ מפני מבד אנא בשיפילי והפיב
p (שע) היכר סיפנים אלו עחב״פ ס״ק א  פיפ להכשיר בהפ״מ עיי״ס ב
 ה' פכי דמלשץ הרמ״א משמע לכארה דתרווייהו בעיק דכמקוס פראי להיות
 אנא צדך להיות שינוי משאר מיןס האמא והיינו שהוא גבוה מהשייאלית וגס
 צ״ל ארוכה ועבה מאנא שלמעלה ממנה אבל באמת לדנא זה אע וגס בתוא
 סגי ואי גטה היא מהשמאית אע״פ שכל האמא מא בשנלון צ' יק אף
 כפטא רק ארוכה מהאמצעית שרה עיי״פ ועי׳ בזר זהב ס״ק ס״ו מ״ס בזה
׳ בעיק פתהא עבה וגס ארוכה ועיי״פ כרא״פ ס׳ק כ״ח  וכ׳ ובע״כ תרתי ט
 וכ״כ במארת עיניס פורפ ב׳ ענף א' ס״ק כ' וכ״א ובסנהז״ב כלל א' בעשרו!
 ס״ק כ׳ לדנא עיי״ש ועי׳ במק״מ ס״ק ע״ו ונגה״ק את ב' שהעלה ועכ״ס
 בהס״מ ופמהו״ת יש להקל אף באץ שס רק הטי וארך לבו א בעוטי לבו
' ה׳ מ״פ בזה (שעא) םיםגים אלו עשמ״ת  עיי״פ ועיי במנת״י בקו״א ט
' ט ' א׳ טא מכר וארו״ע הסכר ועול־ ט  יתנ״ש שס שחלקן לנ׳ טממס ט
' מריס שיעור  האמא ורכה נמקוס הזה להיות לה חיות• א׳ ואס נמצא נה נ
 חתב ב׳ אצבעות בכבש כימני טי ג״כ ט׳ שאנא נדנקה שס וכל שיש א' מני
 טממס אלו מתיח ע״״ש אך הרא״ס ס״ק כ״ג הארך והעלה והנך ב' טמניס
 תוא מילתא מא והסי' וני תיוודן מא עצמו ההיכר וא־ו״ע וכי שס עוו
 נס״ק שאח״ז ובמת״ב סעי' ע״ז ומ״ש השמ״ת שיעור וב׳ תיוידן שר
 אצבעוח טא לא ווקא אלא ארחא ומילהא נקיס שעל הרוב ק מא הרוחב
 שבץ החוידס ואה״נ ואף בפחיח מב׳ אצבעות יש להשיר כל רק שמיניט רואיו
 שטא עבה יותר מהאנא שאצלה וחין שישר העובי שוה לשלם ואץ טעור
 לובר עיי״ש (ועי׳ במארת עיניס שס ס׳ק כ״ו) ועיי במק״מ סקייכ שסיסבזה
 בצ״ע ועיי מנהז״כ שס שכתב בשס מהר״ן וגס שיפולי צריך צהייה החד עב
 בלק הארו״ע עיי״ש (שעב) בסנןם שראוי להיות האוגא עלב׳ש סק״ו
 ומטאר מדברו ומה שמתירין עיי היפר והארו״ע הוא רק שהשיטי מא רק
 בצו הסמוך להאנא ושאר כל שטח האמא טא פסתה בארכה ובמניה ממקום
 ההוא והמנזס הטא המיוער להיות ארו״ע טא משונה עי״ז מכל שטח האומא
׳ מה עיי״ש אך נוא״פ  אבל אס כל האמא היא ענה וארוכה כ״כ אן שוס ט
 ס״ק ב״ס לא משמע ק עיי׳ש ועי׳ נמק״מ ס״ק י״ו ובגהיק את ב' שכ'
 לדנא והיכא שכל שטת האמא טא ארוך כמו נמקים סמיועו לטות אח״ע
 א נע״כ מרק שיטה מניןס ההוא ענ יותר מנכל השטת וטכא שסא ענה
 בכל חחב שטת האמא נשוה נעיק נעיכ שהמקום המיועד להארו״ע יטה
 אריך יוחנ־ רעכ״ס בטי א' בעינן שיהיה המקום ההוא משונה מבכל שסחה
 עיי״ש ועיי במנח׳׳י ענף ב' בניארס ס״ק ס׳ מזה (שעג) שראיי להיות
ן  האינא מחב׳ש סק״ה יבפרח״ב סעי' י״ח ולביש בהג״ה סעי' ג' דהיה א
 שיהיה ובכ״מ שניחרח ע״י הינר שנובק הארו״ע להאומא בעיק שלא תהיה
 האנלצמיח אחכה יוחר מאחו צו האמא המיוננו לטיח ארו״ע ראם טא אחכה
 יוחר בליז טרפה מסעם חליף עיי״ש ועיי לביש שס דכי עוו ושיש סי'
 והארו״ע מא בהאמא צרך ג״כ שיטי מקום הארוך והעב גדלה מהאנא
מ מקום לבד נשב למלוכה לאמא ואץ שאר האמא מצטרף  האמצעיח כ א
 לה ולא דקא שהאנלצטיח נחלה ממקוס ההוא פריפה אלא אף שמא מה
 טריפה עיי״ס ועי׳ במאירח עיטס סס ס jf כ״ה פכי ג״כ כהלב״פ בזה פיייש
 וכ״כ במנסז״ב כלל א' סיק י״ס פיייש אבל בסרח״ב שס מיס ובהס״מ יפ
 להתיר בטיס עיי״ש ומיי מה׳׳ק אח ג' ובמק״מ ס״ק י״ח שכ' שכן עיקר לדנא
ס עיי׳ש (וע״ל ס״ק שס״ז) (שעד) שקרי ודבר  ובהס״מ יש להחיר טו
ס אלו  וכשרה עבאה״ש מיש מהט״ז וה״ה p אנא לאנא מי מהר ממי
 ועיי תביש כו׳ק ר שכתב חזקא באנא א־ו״ע המרו מ'אלו אבל שאר אטח
 לא מהט וסי עיי״ש ועיי במנתמ אהרן ס״ק מ״א ונשפתי אמת ס״ק מיה
 וניא׳יפ ס״ק כיו ונסית״נ ספי' י״ו ונסקימ ס*ק ייז שכ' שק עיקר לדינא ולא
 מהט להתיר נסמטס אלו רק דקא שהאח״פ וטקס לאמא א לאנא האמצעית
ו סטת שובוקמ ול״ו לא מה5י א  ודק בזה הסיח משום דאיתי' בהט אבל ט

 להתיר

 יורה דעה סעיף לה
 (שסח) יטקה לאמה לגמרי רק (שסט) שנראה (מי) (שע) הינר (שעא)

 פתחי
 («) היפו ממיס אלו מיץ נמשו׳ נ״א יזיו״ד סי׳ י״נ נדאה פהייוה מלוקה לצד ימין
 ונמצא פס סיקיפ והאמצנימ י\יאימ פ״י סלק היא גלולה מהאלונה ופנה וממאי לעיל

 דרכי
 וסכרים כאלו לא הי דעותא וחסר כלל פיי״ש ועיי במנחת יוסף בקו״א את
ן זה וכי ובכ״מ שארע מנץ כזה שתסר האנא האמצעית ונדבקה ט  ג' מ״ש מ
 בהארו״ע מנהגם לבדק אחו סמסטת עיי״ש וכ״כ טו״ת ועת מבת במהו״ת
ק לבדק מ  ט׳ כיו בו״ה אלא שנראה ובו״ה ועתה נ? מיש בזה וכ׳ שגס מא ט
 אזר מלסטח אן משורח הדן ע־אה שא״צ לבדק אחר מלסטת אס רואן שהארו״ע
 גדלה במראה וכמשך שחי אטח כראי יש ס׳ בצו האמא שמא שאר ארו״ע
 ובצי הבי לצי האנא העליונה שהיא שאר אנא אמצעיח שסר מועיל להשלים אף בלא
 ס׳יסמסןעיי״ש (שסח) דמקה לאומה עי׳בראיסס״קל׳ובפרה״בסנייי״ס
' א' אס מקום החיסך שבין האמא להאונא מצי ימין  שכ׳ בשס מהרי f סש עוי ס
 מא סמיך יותר למרגרח ק החיחוך שבץ האמא להאנא מצי שמא זה מורה
 שנדבקה האנא הסמוכה לאמא בימין ומנסח אחה עס האוסא ולסיק התיחוך
 שלה נסיך מחר לסי שדרך כל הריאה למוח החיתוך של ימין גטה יותר יק
 החיחוך של שמאל לס שבצד שמאל אן שס רק ב׳ אטה ולסק האמא שלה
 רחבה מאד וסמך האנא שלה מחחיל להלן ממקום שמתחילץ הסחוט דאטח
ט אטח והאמא קצרה משל שמא ולק מ  שבצד ימין לס ששס יש ג׳ ס
א חלויה ברגליה וזה פהחליפה ט  מחסל סחיך שלה גטה יוחר משל שמאל ס
 שיטחה בוי והחיסך של צד שמאל גטה יותר אן 1ה כ״א מחמח שנדבקה
ן שלה מ ו  האנא להאמא ונעשיח האמא שבימץ רחבה מחר ועי״ז נטשה מ

 גטה מהחיחון־ שבצד שמאל אן במדיטח אלו שנהט אסר בסרכא שלמעלה
' ל״ס ובטקומוח שנהגו אסר בסרכא מאנא  מחציה אף בלא טטש כמש״ל ס
 לאמא אן להחיר ע״י מכר זה ואף ב״קוס שנהגו טהר בסרכא מאנא
 •יאמא ששרוכה מעיקרה לספה בלא סליש מימ אן להסיר ע״י מכר זה בלא
 הס״מ ישעח הרחק ע״״ש באריטח וכ״כ במק״מ ס״ק ייס שק ניקר לדנא
' י if סקיז שהארץ־ והעלה יבמדטח  עייש ועי׳ בחורה יבח בהפלה שלמה ס
 או רפטת סובא למות האמא הימנית גדלה א שחיק מוח אן לסמוך כלל
י ייז ועשרץ ס״ק י  על ס׳ זה להמר עיי׳ש וכ״כ במנהז״ב כלל א׳ בקומן מ
 כ״ג ראן להתיר נסם מקם ובשום גווני בס׳ זה לבי אלא שרואץ בקצת
 שיפולי אמא שלצר האטת יש שס עמת יאל״כ אן מכל זה ראה דהא אפשר
ק אך נמנח״י ענף ב' נלקיי ס״ק א  שנתנילה האמא של ימין כ״כ מיי׳ש נ
 ס״א הניא ובר פניהם בזה ודחה יבריהם והעלה רהעיקר כהרא״ס סש לסמוך
' מ״ל אף בלא ס׳ ועטה הסיסל מ״ל וסי ועטחהפיסל  בהססו גדל על ס
 יגיל כלא הט לא ימזיכי מא בזה עיי״ש סב ראחי בסי צסח צוק
 החלש בפסקים בממחיו להניח אסרס שהשיג והשיב על יברי מאיש
 בזה וכי ומה״ס השמיסי הרמ״א יהחביש לוברי המהרייו בזה והעלה ואן
 למלוך מל ס׳ זה אסי׳ בהסrf עיי״ש (שסט) שגראה היכר םיםנים אלו

 כ׳ נסרה״נ סעי' כיא ורא״ס ס״ק ל״נ ואס ונוקה כל העיוגה פבימין ויפ סדק
י למוח האנא העליונה הסמוכה לגרגרח וטאר פסח הערוגה אץ א  נמקיס מ
י להיוח הארו״ע סוצא קצח ארוך וגס א ק רק פנמצא פס במקום מ  שס מ
 מא עב קצח ונשאר מצד א׳ שישר אמא ומצו הבי עו הסרק שישר אנא
 האמצעית ש להכשיר שזה מורה שנובט שלשתן האונא והאומא הארו״ע והאנא
 האמצעית יתו אן להקל בזה כ״א בהפ"מ ומכיש אפ אן סרק במקום שראי
 למות האנא העליונה רק סנימ ע״י סממן הראי למות סס פאן להקל כ״א
מ סממםת כ״א בהפ״מ עיי״פ  בהס״מ כמפ״ל סאן להקל בג׳ דבוקות ע״י מ
' י״ת ס״ק ל״ס שכ' שס״ס יפ בפרת״ב בזה וצ״ל דבאן  [ועיי כתי", נביסהמ״ז ס
י להיות שס יש לאסי־ בכל מקוס ואס׳ בהס rf אן להתיר א ק במקיס" מ  ס
 עיי״ש] וענס״ח ביח אפריס סויד ס׳ י״ג בריאה שמחה חלקה בצד ימין בלי
ת עיי מקים גמדים ההולך וסבב ורן מ  סס סחין אםח רק שהיחס י
י למוח אן האנא א  ססלי מעבלע״ב מד שנראה מבי עבדו בארן אנא מ
מ של הארו״מ סס  האמצעיח מראח עיי הסדק מתה גדלה מאח״ע ט ס
מ כמפר המטאר ברמיא שמחה אחכה ועבה מאנא האלצםיח גס מתה  ט
 גטה מחר משל שמאל אן סתה קטנה מאנא האמצעית אמנס בחון האמצעית



 זרה דעה סעיף לה ח הלכות טריפות
י שס (שעו) >זיק אחי (שעז) שיני סאינא קגיז ואפי׳ (שעוז) ימי־ (שעט) ע״• (שפ) הסמפין נ ה (שעד() rt י י  (יי) ימיה (««׳״!) ו
 (שפא) סתיצ צסמח (שפנ) נאינא (שפג) אפ נמצא *< (שפד) ס««ן (שפד,) נמקים היאי(שפו) לסייס (שפז) *נא (שפח)(יקד
. (שצ) *א(שצא) ומדים ה ח  (לי) (שפט) סימי (מ״נ נשם מהד״ק) ונ5 אצו הלנדס נמןק ומפעדנן אחר שנפחו םריאה משוס מח״ הנהמה הריאה מ

 יסצ*ס (שצב) *ן להסדף (שצג) ואס צא to* *טח אפי׳ נצא סינר וסלק נלצ להג•

 באר היטכ
 (לי) יגשים ונחנ מ״ז יהיה נץ אמא צ*נא טי מהם טמטם אצו (לה) מנר שני *טח לטקויז •חי v לסמור עי־ סממן ונהנהח מהל*ן מחלק תזקא מ*נא
 ומםרש״צ מלק עצ נל אצו ססמרס ואיט מנגיד אם נראה הפלש נפיל וםזנ נש f צ*מא מועיצ נסמשק ושאי סמרס ולא מ*נא ל*נא מזה לא ממי סמים אחרים

 ד*ן צהחמד אפ לא נפסלה לטק: להי נמו *פתא אנל נשהדאה מיקמה יק ואפי׳ המזפון לא מהי ומטח אחיות מלקק עליו ימנם שוס וג״נ ניקי פ״ז

 תשובה
 ס״ש כשהריאה טא כתיקמה יכל מהט הסמסון מי׳ בס׳ רסת תורה סיס ffo ס״ש
 לעק ריאה חסרה אמא והוכשרה ע״י סמפון רש שס עוד יתרת א׳ קטנה פיית
 מכטד״א אס אין נטתרח מה סמסין יש לסקל אבל אס יש בה מיסו! לין

י וסיק שמ f) ומ״ש הנאהיס דטמפין אט ממרל ק ימי  להקל סייש (יטיל י
 אלא מקא מאנא לאימא סי׳ בשסח אסח ס״ק סיה ובריס ס״ק י״ח יבמאירח
׳ י׳ חיל י ק י״ח מ״ש בזה (שפד) סייטק כ׳ בשמ״ח «  עיטס שס י
 ומ rf נ״ל סשוס דאס האונוח כתייץק ואדע שבק ולא מצא סמפץ דכשר עייש
׳ ייא ויאיפ ס״ק י״ז ובמנהז״נ כלל א׳ נממן מני׳ י״א י ב מ י י  מי׳ בס
 ועשרין סיר! י״! יאסי׳ אס חסרה אנא א׳ יהאנא שאצלה נחסללה לב׳ ואו
 להס מרש א׳ כעא״צ ג״כ מחר אסי׳ כשחסר הסממן זלח כשנכרח סאנא ס״י
ש א שאר מכייס אס לא מצא נ׳ מימטח אן להכשיר כ״א  סכר סדק י
 נהססו גמל ישעה היחק יחי יהיה נאנא שנחסצלה לנ׳ ברחנס ונמרש א׳
 כמא״צ דאף דמשליס החסרון אסיה חסמן הסממן מיק לו סייש (יסי׳ נחה
ק ת״ג) (שפה) בסקום הראיי להיית אונא. כ׳ נסרח״כ  בובריס *יל י
ק ליס יאס חסרה האנא שאצל האסא כינון יהיא יתרת  מגי׳ ft וראיס י
ק מ׳ דארויע יטיצא ט ציין ליקוק שתהא מדיא  עיי המסיס מזכדס מ
 מסרת נגד מקוס הדטק של הארוימ להאמא שאס אנה עומדת נסקיס הזה
 הרי סינתה מרדא מקימה יסריסה יק אס רכר מיי סדקא סממן צדן לדסהז
 בזה שמרוא תעמוד נסיןס הסממן בידייך שנק אנא לאמא ט סס ביתה
 וסי״ש להלן סעי׳ קכיבעיו מזה (שפו)ליזיית אינא כ׳ בספרי ט׳ב ובהיכר
׳ ומכריס אן הפרש נק גסה לוקה ינץ ייוה  סמן א סממן יק בשאר מ
 קטנות לגמלומ וה״ס (ומיל ס״ק שיס) (שפז) אינא הג וכל זה היא רק
ה זל״ז אכן שמרוא ונוקה להאנא ס״ל מגי׳ ב׳ שיש סליקים ס ט  כשהאטת ו
ה נזה (שפח) סקרי ידבר ענאה׳ס מיש מהש״ך מי׳ כמנחת אמץ נ  מ
ק ייח וייס שכ׳ ק ניו גסריב סמי׳ יי* יריס י ק סיב וסי׳ תביש י  י
 ואם חסר בימין א ובשמאל גיכ א׳ ויש בא׳ שביסין ב׳ סססוסת ובא׳ שבשמאל
 ב׳ שממסת יק אם תמז שרס בימין וש בשלישית ג׳ סמסטת ואן להשיר
ק י״ס כ׳ ס א שטת מחק סייש ומה במארת סירס סס י  בזה כיא בהי
 דאש חמז סחיס בצד א׳ לא מהר כסס ג׳ סמפיסת אפי׳ שיש הסימ ונס
י השיב סל דמיהם ק י  שמח המזין מי״ש אבל במגהז״ב שס בעשרי! י
מ עכ״ס א שנגח מחק עי״ש י  ומגלה דהעיקר כהמ־יב למשיי־ בזה מ

מ מבאיס מיש מהש f דכשטלה דמקה יש להחמיר כהממש׳ל י  (שפט) ה
 יעממ״ח ובמת״ב פס שכ׳ ק להלכה יבניבקה כל הדאה לא מהי ממי
ס אם נמצא ק י״ס שכ׳ מ  סמפון יסייסה עי״ש וס׳ במת״נ מני׳ י״ב וריס י
 בעיוגה אות בלבי שהאטת טלם רבוקיס אל האמא אן ממיל סכי ספסוטת
ק עי״ס (שצ) י״א יבגדיים י  אניפ פבהעי־וגה הב׳ כל האטת מומת מ
׳ ססמננ סטיקי שאליסק״י ק ל״א את י׳ מ  וטלאים עי׳ נסלק גטה י
 פהנופל״א מנס כטלס אן להם סמכי דאר וכשרה רהט רניתייהו ט הס
 נשחטים סס התה יק ראה נעצסי עי״ש (שצא) דבגדייס וטלאים ממא
ן מץת המה יארסימ בסט אבל נסגלים לא סיד סמ־  בגדים יסלאס מי
 ״ אס׳ הס רטם מסס דסמין נסה המה ולא איחיימ נסכי וסי׳ מנסז*
׳ ס׳ נמג״ס סל^ב שכ׳ זמ״מ אס ק ס׳ יסי׳ במרת זבח ס  בעשיון כלל ו׳ י
ס  שמפריד המחנה באצבע ננחת מאה שהאמת הם מממס נפרם ויש מו

ס מי״ס (יפיל סיס שמיס) ט  לכל א״א בס jf יס להקל גס במגלים מ
ק י״א סכ׳ דהמגהג במגמה להסדיף  (שצב) אץ ליזטייף עי׳ טנק מפה י
מ יאפי׳ יפ להם סמר  שאן לה מתיך אטת אס׳ בגדים יסלאס אפי׳ בהי
 אנות רק שסתמוים מבסו״א עי״ש אבל מנהגינו במויטס או wv55 כתרי
ו מם גמממז י ת ק שיו) יסי׳ שלק גטה ומשמש מ ל י י י מ ו ) א י  מ
.ntm ו מ ה  בשאלינוקי נהגו להקל בזה כהריא סייש: (שצג) אם לא נ

 סליק

 דרכי
׳ אחד עי׳ מנהויב  להתיר ע״י מסרס א!ו עיי״ש (שעה) אם ניכר שם מ
׳ אור וסיס שבאמ צו שכלפי האטת  שס מןמן סעי׳ י״ג שכ׳ סד ס
ר של צר האסא דרכי־ ק  סחימך שלה אט מלך באכמן כמי שנצו ש
ח מף סעי׳ ג׳ שכתב י . מי׳ ש ד י ק א מ עיי״ש (שעו) ס ח  שהיא ס
 דבמיןמות שלא נחמד שנהגו להמר ע״י שאר סמים אן להתיר כ״א במכר
ק שמא מובד ממי והפוסקים הקומורס כ״א בהפ rf יסמוך מל שאר  מ
ס עיייש ועי׳ חיש סקיז ועי׳ ס ובסדיטת אלו נהגי להקל אשי׳ שלא בהי  סמי
ק סיג סכ׳ ראן לסמוך סל שאר הימים כיא לסרן נרביץ כל  במנחח אהרן י
 האטה ומרא לאסחא אבל למק יושר אנא א׳ בזה אן לספון כ״א אמכר
 סמן לנד אא״כ סא ח!כה כבי א סש לכל א׳ עיר נסיע א סמי אף פאר
ס סיי״ש מני׳ בס׳ צ״צ החוש בפסקי דרס ליי״ד במהח סביח אפרים י מ  ס
ז ובביארו להש״ס ס״ק ל״ג עיש בעק זה והעלה שבעל נפש  לס׳ ליה סעי׳ י
 יחמיר לעצמי שלא למטן על שאר סכדס אלא שנדבק ב׳ אטה בינון שא
 יש בלא״ה צר להקל מסס שהיריא משלמה (ס״ל סעי׳ זי) אבל שנדבק האטה
 שמאל p שנוניז ג׳ אטה בימין דבכהיג לכ״ע אן מרדא משלמה קשה
ן ממכר סיק ואף שמיינא י״ל דביין שהרמ״א מקיל ן על שאר ממרס מ  למי
ה נ ס עכ״פ אבל כל בעל נפש יחמיי לעצמו כמן יבלא״ה יש מ  יפ להקל בסי
 מחמידס עיי״פ. (שעז) שגיכר האונא קצת יע יכל מ״פ בסמי׳ זה מא
 רק בחסר כל הארויע ורמ בהאמא א בהאנא האמצמיח אלס בחסר יק
׳ הי) י רמ ההשלמה בהאנא א בהאמצעיח עי׳ ברבדט (לעיל מ  מקצה ממנה ו
י הסמוי! הרגיל מי׳ לביש במיה ספי׳  מליין דרס כזה (שעה) היכר י
 ג׳ שט בטי רסממן כמן סש באמא ב׳ סממטח יט׳ עיי״ש יממאר מוברמ
 דכל שנמצא בהאמא כ׳ סמפוטת מועיל להשלים אן בראיפ ס״ק כ׳ ובמח״ב
י שנמצא בה רק ב׳  סעי׳ י״ג כ׳ וכל אמא יס בה מתר מסמטן א׳ ולא מ
 מגסוטת אצא שצדן ליהג סש סס סמפון מתר ממגיל למות בסא־ אמא
ק ייב הרח נציע בזה סיי״ש אמנם בס׳ ועת מ י  מיייש ימה במי
ס מומסס לדנא סיי״ש. (שעט) ע״י י ק כ״א המג עליי יכי פומי מ ה י  מי
׳ ג׳ פמפקסק במה פנמצא כמה פעמים  הסטפק התיל מי׳ בפניי בקרא באמצע ס
 בגדיס יסלאס קטרס סהאנא האמצעיח חסרה ונובקה על האח״ס חה לאת שנמצאם
ק אס להתיר י  סס ב׳ סעסוטת והייס למסה בהארויס ילסעלה בסאמצעיח צ
 בזה אחר פלא נתפרוו עדין לב׳ אטת והסמסוסת יפ לומר פאנס מועילים בזה
י למוח א  יען הס לעובי האטח ולא לרחנן וצ״ס א חפביק לי׳ למיןס מ
 אנא א לא (ופיל ס״ק פס״א) גס צ״ע אס סהר פכ״פ בזה שיפ קרומים

ק שצ״יז) י ק סציא ו  מחלקם בפרס ועייפ סיפ בזה לדינא (ועייל י
ב מר׳ קכ״א וסעי׳ כ׳ ורא״ס ס״ק י מ  (שפ) הםםפק הרגל להיות כ׳ ב
׳ יחי• ׳ וארו״ע א פאר ס  ל״א ראם כל הדאה דבוקה ייפ סכר בא׳ עיי ס
 סאטח רמים ע״י סמסיטח אן ממיל אבל אס ים בכל האיסח סכר סדק
ק א מ אחר מ  מלבד אחת סאן בה סוק יהיא רכרח על יד שמשן א ס
 הסימנים הסכרים יפ להכסי מי״ס (שפא) תרגיל להיות כאינא דפ
 המס! אס אצא מה סמצא ק הקנה אל הדאת ור״ל ילא כאתן הסחסיס
 הטהגין לבדק אחר סממן פקדעין א מתכץ אס האנא לראת אס יס בסכה
 סרס! ראן זה סממן אלא תלק מהסמססת של האנא זי שנתפלל לסרס לכל
 המיןמח סבדאה בכד פחפלה בנסחה דסמסן לא מקד לעק זה אלא מה
׳ כיד בדיה  שמצא ק הקנה אל הדאה »"ת ועת הזבח במהדירא חניינא ס
 אלא מראה באמצע הדיניי־ עי״ש לדיני. (שפב) באוגא פי׳ לביש במיה
p סלה p ס כאימא אחכה מאילנית י ס בסי׳ יסמסן ציין סמי מ  סס מ
 מצי הסמון להאנא לבי יאל״כ אמי מסמס חליף סי״ש ולמנץ אס הס שים
׳ מ״י (ועי׳ ניבדט למיל ק צ״ח וטו״ת בימ אפיים סי״ו ס  עי׳ ביא׳׳פ י
ק ל׳׳ה ש בזה). (שפג) אם נםזנא ש0 סנטץ מבאיש י ק סכ״ז י  י



 זרה דעך, סעיף לה ח ס הלכות טריפות קס באר הנויוז
 (שצד) להט רניתיימ (שצה) ואוייימ (שצו) מקמטת (שצז) צימ 05 ושמחגלליס (שצח) גדילי ה*טת (לו) נהל״סז (נדיץת סרס
אם (שצם) בצד אח־ של הריאה הסרה אונא א׳ אלא שבסוף האומה שבאותו הצד ז  ־w״c): ט
ו וכאן האומה מפסקת  היתד, (ת) בליטה גדולה כמו אונא אעיפ שדרך האונות להיות סמוכות זו 6
i לד לאוט וק(צז) ט»ץ נמדטת אלו  בינידט בשח־,; הנה רש(תא) נומץ(תב) להמריף ננהיג נ׳ נל מס פלספה מן סורוא מקד שלא נ

 באר היטב
 היה שוה ל*מה נצל קמא) כאילו היה תמוך מתנה והמחיה משוס לאמה נלינה
 לא היה צא ימת מקמא ולא ורדא ־יירה ואץ כאן דעותא אלא מצל טס ואין
ז שנ״נ אגילו היה לו צורת ויל אץ י  סנרא לאוסרה מנח זה פנ*ל ונתנ עליו ה
 כא; איטר למיך יתרת מקמא ונשר לדק ואין איטר שט וורלוח אלא ששטהס
 עומדס טמק נמנןמס הראוי ואץ נעומ אצבע נייק וסטס מלאי *ט אמי ללא
 מציס שטניל טס ״־.י• יטה איטי (יי« קיק שהד נתנ לניל ואמר נשי דסק
 ואפשר לוקא אי קא• נמקוס הורלא וחיק) ונתנ מהרש״ל אס םיחרת של הדאס
* נתנ  פומלת נלד לאמי ויופה לצל חץ מעט על יד מניחה פריפה אנל מ
opa ללוקא נליסה יתירה אגל נתעקמה והולנת לסעלה שר כץ שמושרשת 

 שר עכיל

 תשובת
 ועיין במי! ס״ק נר! שכ׳ ואס נצו א׳ יש סריןס ובצו הב׳ ליכא סיקיס
 בשר ואין סרק מועיל להסריף טיי״ש והניאו נלביש בהגהה שמ״ח שס
 ומטאר מינויו דאסי' שלא בהס״מ יש להתיר ועיי נמארת נדרס שני כמה
 טמנדס להקל בזה מיי״ש אך ברא״פ ס״ק קניו ונפרת״נ שמי׳ ק!״ג כ׳ להתיר
נ במנסז״ב שס בעשרון ס״ק ח' ונץסן שעי׳ ה׳ י  בזה רק בהכ״מ חקא עיי״ש ו

 והעיקר כריס הלא בהס״מ יש לאטר בזה מיי״ש
 ועי׳ עור בפרח״ב סעי׳ קל׳׳ו וראיס ס״ק קנ״ס שכ׳ ואס מצד א׳ יש
ן »,ית ומצד השט אין שם סהין אימה רק שיש שס סמסוטח מ  ס
מ יש להכשיר י ה  * מקים יש להכשיר עיי״פ ומטאר מדבדו דאפי׳ שלא נ

מ מקא סיייס י ה  סס אך במנהז״ב שס העלה דאין להחיר fzos כ״א נ
ק ג׳ שכ׳ והמנהג  (שצח) גדילי הזינות בהדייהו עיי ביה מלל י
 שלא לסמוך על הסהר זה אלא מ»פרידין באצבמ כל *נא מחברתה לראת
 אס הרודה בנטס דפ קרים לכל א׳ בס״ע ואז מכפדץ בגו״ס ולא זולה עיי״ש
ק ס׳ ולביש סי׳ ליש ס״ק קנ״ב יבסריב שעי׳ ח סעי׳ מיו והגיש י  ומי׳ שי
 ק!" א שטמץ למילר בזה ואין לשטח המנהג ואשי׳ במקום שאין סמנמ ק
ג וראיס ומבואר סתריו וכשנסרויס באצבט כנ״ל י י ב וניי״ש בס י  המחמיר ח
 יש להחיל־ אט׳ נמקוס שחב גדיס וסלאיכ אינס נאפהא עיי״ש וכ״נ ממסזיב
ס וסלאיס כ״כ אס״ס יש לההיד  שס וגס ברויטהיס ולא שטח *סהא טדי

ק שס״ס)  מיי בדקה זו להפרידן באצבמ סיי׳ש (יפיל י
ש בהא דלא פירש ד א׳ סי׳ שלק גטה שיק ליו י ף ט (שצט) מ  סעי
 המחבר באיזה צד מהריאה מייד וכ׳ תראה מסמא כפדישי שסה
 מצי שמאל יאס מה בצי ימין מירא משלמה התסרון ה*נא לומה המחבר
׳ ג׳ אלא ודא מיידי בצו שמאל שחסרון האינא שס אן לס י  כילסיל ס
 השלוסץ אלא בבליסה זו יאפי׳ ימצא שס וייא אנה משלמה א״נ יש לומר
ד בצד ימין ולא הי שס ורדא לספלים נמקים אנא אלא בליסה זו וראשון י  מי
ז בראה שהי׳  ניאס מיקר נרי״ס (ת) בליטה גדולה מבאה״ס מיש מהי
 מצא ממנה בלימה מהאמא בצד שמאל וסי ועיי מיז שיק י״ו מ״ש ע״ז וסי׳
ש הבאיש אס מתרה עומוס בדדי וטסה י  ביבייט לפיל שפי׳ ב׳ וסיף ה׳ ו
ס נזה• (תא) טהנץ י ן וסי טי׳ נדבונו לפיל סעי׳ נ׳ מלס סלוקי ד  לצו מ
׳ ו׳ י א מכאן לונדו ולנדל מ י ו ס מיש מהש״ך מסתירת ס אי  להטריף מנ
ק מ״נ הפלה ומשיל מר׳ ו׳ חה ממרי סדי משוס לשס  והנה מגורת שמואל י
 מייד שמונלות ממס כסדר האמת וראללא משיה אף להססרים יהנל״ק פשר
ד ואונות ולכך אנו טהגץ י  התס אבל הכא ניידי מלומדת בסף האנא שלא נ
 להסדף ואנס מסלפה אבל א ממות בסף סאסא כסוד וירי ואנות יאסא
ת מני,  כשר לכיס סייש וכ״כ כחץ־ הסיס כא ולטיל סעי׳ ו׳ נרי׳ש אלס נשי
ק י״א נ׳ לתא ובכיס שנמצא אנא בסף סאסא אנה סשלמס  ח׳ והגיש י
י אשא סקרי ולא יסיר אנא סייש וכיב מ  מסמס יזליף ומ דננקס זה י
ק ל״ז ומשי ׳ נ׳ י ך יסבס רצון ס ב סעי׳ ל׳ נרי׳ש וטי' לביס ס י י פ  נ
 צפנת ממס (ממאן הצ׳ י*אלי׳זרלסגדידן)נקנסרסשל1סנסטליאשלמסלס
pre ן זס מי ק י״נ של ת׳ ש בפין מ: (תב) להמ־יף סי׳ ליש י  י
קממללמ ו יית שוי אס טס־ שס׳ מ  סרישכ כמן סססיזנר מהדו ואפשי ד
ft סס וכ׳ ובאן tftto עיי״ש אן בשרת ממ״ו תטיגא ס׳ נ השיג על 

 מהי

 (לו) נהל״הו ומזנ מ f ואק להתיר אט לא מך ל׳ ללילק טלאי ונם נגרדן
 *זר אמס לתחדהו מרק אגל אחר למיל יום אף לננרדס אחר אמס ומטקתן יגימ
 נחלים ופר״ח נתנ לאמ לסמור על הט ׳״א אנל ק הספק אמדק שהוא לאחר
 למ״ל יום ונתנ עול אס נצל א' 5ל הפלה יש צו אמות נלרט ונצל השט אק צו
 יש להפדף אף מל״ס ושלאיס (לז) טהנק ומזנ נשיך ולא ליי למיש נסיף לי
 לאס נמצא נטף שפולי אימא למורה דשאי• התם לה*סת הס מיקמן והר טוזרת
 נלד לאמי אנל נחסר אנא אתת אק נלישה זו משלמת החשוק וכהנ הנ״ח מעשה
 נא ליד נמה פעמים נדאה שלא היה לה שוס דעותא אלא נצי מאל יצאס נלינה
 ק האמה מיתון שנין אונא לאומה ממש נמקוס שירך הורלא להיות עומל נעלה
 נצל מק ואמה בליפה היה לו ניס גמור ומונח במט ולא היה לו טרח ורד כצל (ונס

 דרכי
מ ראטה יש רק שהכל מא באנא ס ב י נ ק מימ שכ׳ ומשמע ה  עד״ק י
נמח עדין ועי׳ מק״מ ס״ק ק״מ שכ' דאדרבה  א רחבה ולא נההס ו
ס משמע דאף י י ח שכ׳ וליה לס אטה ובדלי האטה מו ישי  מלסן ממ״א ו
מ האטה מדין יש למשיר ט סחיויס לגול אחר ק ומיח  דליכא שמס ב
ו שכ׳ דאין י הואר ס״ק י  בצ׳יע סי״ש (שצד) רהכי יביתייהו סי׳ מ
ס לסטט במציאה זה א מלטק  למלוך על סברא 1 אלא כשנמצא כל מדי
 על סברא זו אבל אס נמצאס קצת גדיס בסמוך אטה אן לסמוך להסיר
ס ס״ק קנ״ו וכ׳ עליו ואז  ואמייק אנך פריפה טנס פי״ש והביא ברי
 ומוני* האהרוטס לא משמע הכי מ״מ הא ודא ועכ״פ חבא בפיק ואן להחיי
ק ובאק מיץמימ  אלא נמקמלוס שחב נדיס וסלאס עדליס שס באמו מ
 מצא כך סייש וסי׳ מנהז״ב שס שקי* שכ׳ ובמדינתנו חלילה להקל מה כלל
 ט אט מצוי כלל להמת ק בגדים וסלאס ט מא מסק בזה מבה שיש ולא
 מצא ולא ראה אפהא גמורה בטיס סי״ש מי׳ מנח״י בלק״י טנף ז׳ ס״ק ל״מ
 שכ׳ מס במקימי בדסק דליטא שהקהלה גמלה יהשידסה רבה לא ראה אכהא
ס  גמיה ססולס ני״ש (שצח) וארחייהי ואס יש להם אטה רק מ
 פססס סכסדיא ע״ל (ס״ק ס״ס). ואס נמצא עליהם קרזס דיט״ס ועי״ז
ט אטה אס ממי להשד הקחס כסו נגסה סי׳ בובדט ס  נראה שאן להס מ
) (שצו) דבקטגות לית להו עבאה׳ם מיש ו י  להלן ס׳ ל״ס (ס״ק ה
ן יהרווייס מרק שמי׳ נסיך ל׳ וגס סהי׳ יונק מגרר לאמו ועשמיח י ה  מ
׳ במן ל׳ וכשיוווע ס ק ניס שכ׳ תא בעיק יונק כלל רק ס ג ותביש י ׳ י י  מ
מ כלל וביס״נל ושעת המק יס י  שהן בהין ל׳ ללידזן יש להמר אס׳ בלא ה
 לסמין לההיר אפי׳ קצה אחר ל׳ כל זמן שנקראס בלשין ב״אגדים יסלאס כל
י כשס״ח הסמ מ י לאחר שהביא ו ק י  מקים כס לשיט פי״ש אן נכסיי י
 סיס סש נהחמיר להצריך הריייימ חין ל׳ מס מנקים עייש יפי׳ ראיס סיס
 קלה ונמת״נ סעי׳ קל״נ שכ׳ ואף במקימות שנהגי להקל ננו״ס אן להקל
ן ל׳ מס מנקים ממרים אחר אמס ל אלא שיחס נסחר שהם מ י י  שלא מ
הימ י יגס כ׳ ואף ושפת מחק י  ותיוייימ נפיק יחוא סיטיס לא מ
מ חמשה ח מ״ס אן להקל אס פ שי  קיייל להקל אפי׳ אחר לי כמ״ש נ
 משיס משפת הלירה ואס אט מיע שפס הלדה יש להקל נהפ״נל ישפהו״יז
 עו תמוז יש מקמ» שנהגו להקל מו אנ יסמחמד חע״כ פיי״ש מי׳ מזה
 נסנהזינ כלל ו׳ ננמיק יקייק סעי' י": (שצז) לית להו פנאה״ס
 מיש אס נמצא אמת נצו א׳ ונצו סני אן i אסת וט׳ ופי׳ שמית שם
 שלי יזיל ואם קצת אמת נסיח וקצתן לא נסווו אן למסד אס' נקסרס
ה אס נצו י / ו י ׳ ק י נ מ י סר נ ק קנ״מ ו י פיייש וסי׳ יא״ס י  סאו י
ם ח  א׳ ס שם מומסת ינצו השני אן שש כלל סס להחמיר שהסממטה מ
י א  שמצו זה נהמליץ ומצלי השני מא חלקה בלי שים מסו יהוי חסו מגמץ מ
ק ליא סיי״ש והנה נ במארס מיגים מיש נ׳ טנף א י י  יסויסס מכיל י
מ לגמד א מ  מדן מדים מצוד לסקל דווקא שצו א מולק וצו הנ' מ
ו יש להקל ואנלרינן שטין מ מלקצחו מסי מ  אסר אבל אס נצו % כנלקצמ מ
 שהמיל אפתפלד נצו זה גס האזדס שלא נסימז יגולו יתפרדו יסיים נציע
' xfto ציון ל״ו השיג פלמ יל ואחרנה נזה נtf מא לאמי f אן נטעו t 

 ולא אסריק שנאמ צו שהתסל לסתשוד יגדלו החסדים ע״״ש:



 באד ועולה יורה דעה סעיף לה לו י הלכות טריפות

^ י ?ft כל הדברים הללו אמורים אלא בבהמה והיה אבל תעוף (תג) אין לו תיתוך אונות כ ? ן / ; / , "  ־
 ימצא אין לו מנין ידוע

ט י״ז סעיפים :  לו כמה דיני טריפות בריאה ו

) הריאה (ב) יש (ג) לה (ד) שני (ה) נךומים (ו) "ניקבו (ז) זה בלא זה או א )  א

 » עמר!)
 ויל•! יף ע־0

 דרכי תשובה
 ישם גואה קרוס יי־ צדך להבחין ט היטנ עיייס ועכמק״מ פיק ה יסיק י
 ובמרלד״פ אוח ניג ס״ק ז׳ מיש בזה וכדס נציע ע״״ש ע״כ צריך הבודק
 לועח דמ״ש המיזנר וש״ס דני קרומים איה לריאה אין הטוגה על הקיומים
 י\קלסיס ««ל אלא הקרומים העיקריים והבודק צדך לועח ולהבחין עו כמה
 שייך מהקרומים הללו להפליץ ואימחי מהחיל הקרוס החחהון ולפענד״ג ;מל
 עיקר השפרה ומרעה לידע אימתי מתחיל הקרוס התחתון הוא רק במראה
 דקרום הח־זחון הוא אדם וכמ״ש התנ״פ ט׳ ל״ח ס״ק י״ס ובבית אפרים
 בקיגה״ר ט׳ זה סעי׳ ה׳ יעי׳ בערונוח הבושם דש סי׳ ל״ח ועי׳ ד״ק ס״ק ו׳
 יסיק ז ובייק״מ נד,י הרלרי״ע שס שמית נצ״ע אס נגלד א׳ מקליפה קרוס
 העליון וא״א נעמוד ע״ז אם נגלד כל הקרים העליון או רק קצה עוניה אי
 טה ספק ריעותא כיון דהוי ספק השרון ידיעה ויק מזה צ״ע אס יש למש כק
 שנתפשטה החולי עד שעצר קצת עוט העליון רטש שנהסשטה סחילי כסיליש
 ניתר עובי קרים העליון וגפ נהתיהון עיי״ש יעי׳ כמנת״י נתרלרי״ט את 5׳
 נלק״י ס״ק י״ז מ״ש נאורך נזה יטיס נצ״ע לדינא עיי״ש (ו) ניקבו יה
 בייא וה ־ע פנל הדנים פל רקנ זה כלא זה ה״ה נ״כ נגלו קצת יה נל״ז
ו  וכמ״כ בפית״נ טף ספי׳ ג׳ ועי׳ נלב״פ ספי׳ ד׳ נהגה ונניאוו ס״ק י
 ונש 1״r ט׳ צ׳ ז סע" י״ח וכמגהז״כ כלל ז׳ כפשרון ס״ק "כ שכ׳ דדן א׳
׳ כ״א  לנג1ד במקצת עס ניקב קרוס א׳ לכד עיי״ש וכ״כ בתורת זנח ריש ט
 והיא סשיט ועשמ״ת סעי׳ ב׳ ותב״ש ס״ק ה׳ דבניקב זה בלא זק מותר אפילו
 כ,קנ שד ט הסרין עיי״ש (ז) זה בלא יה ענאה״ט ס״ק ב׳ דבזה אן
 צריך בדקה ועי׳ נכ-ה״נ בהגהת נ״י אח ג׳ ועפמ״ח סעי׳ א׳ ותנ״ש ס״ק א׳
 ולנ״ס פ ק ג׳ ורא״ס ס׳ק א׳ נ׳ ובפרת״נ סעי׳ א׳ פכ׳ דאף נרקב זה שלא
 כ.נד זה צייך לנהחלה להוציא הריאה ולנסחה ולשום רוק או טסרין נמקוס נקנ
 לראח אס אט מבצק כד פיוודע בניחר סלא ניקב הב׳ דכל מה דאספר
 לברוד מבירק ילא נסמיך על בקיאהיט ומ״מ בדיעבד יס להקל אפי׳ בלא
 לכיתה כלל ולא מהזקיק רעיהא מקרום א׳ צב׳ רק פעכ׳יש ציד פידע במראה
 ונמשמוש שא׳ שלימה עיי״ש (יעי׳ לנ״ש ס״ק ג׳ מזה) וע" רא״ס בקונטרס
ח ט׳ ד׳ מה פהאריך נזה ועי׳ בס׳ זנחיס פלמים הספרדי כחידשיו לט׳  מאו
 זה אח ג׳ שהביא חלוק מ־הגיס נמקומוח הספרויס בסדר ואפן הבדיקה
 בזה ועי׳ מק״מ ס״ק ו׳ ועי׳ נפו״ת ספר יסיפע בפסקים ונתבים ט׳ הס״ז מ״ש
 נזה והעלה בראות ונפ״נ גס מיקב א נגלו רק מקצת מפור הפליק צדך
 הקרוס התחחין בדקה מדנא ע״״ש ונר׳ בשו״ת טוסו״ו תרינא ט׳ מ׳ מה פנ׳
 כעני! זה וכ׳ ואף כנקכ וק מאו שאט רכי כלל אס לא יקב הקרום הב׳
 יש להכשיר נבדקה ואן לטש שמא ניקב גס הנ׳ רק מחמת דקותו אט רכר
 ואן אט ניךאס נבדקה חיא עיייש ועי׳ נשו״ח שואל ומשיב חרינא חלק ו׳
 ט׳ ל״א מיפ במה שארע נמה פעמים שניקב הקרים הטלק יהשו״ב נמו
ה דקא באמרפ פאק בקיאת לראת בעין ובמפמופ אס התחתון י מ  לבדוק ב
ב דנעיק י  סלפ לפי שהנקב דק ונפאל מהרכ הפוא דכמן וצרץ בדקה כ
י נבדקת נטתה יטין ראן אט  בדסה נראית העין ונמשמופ מד ולא *
 נקיא! נבדקה שניאית העין וכמשמוש מי 00• א״א נקיאן ננדיקה מדיניה
 ילס״ז ט״ל להחמיר ולאמו ככ״מ והשינ ואן למש לזה ומעיקר הדן העיקר
ס מיי נטייה מנתק י צ כדקה כלל ורק כל ואכא לברורי פ י  כהפ״ך ו
 וכל ולא אפשר אן מעכב ועיי״ש עוד נתט׳ שאו*• שחיזק דנריי וכחנ תם
 התכ״ש לא מצריך כדקה נראה וכמשמיש טכא דמי כדקה נטיה ובסישס
 פיי״ש ועי׳ מזה כברכת משה כקונטרס יפה לכדקה שער א׳ נחיכ א׳ אח כ׳
׳ פ ״ו אח ייו שנסתפק כידון זה א ממי  כארך וני׳ כשו״ח דעה חננדס מ
 בדקת משרץ למד צראח שאט מבצנן בציחף הברקה שכמראח העין לאחר
 מסיתה שאן ט נקב א שצריך ליקא לקליף הקרינרס ולראת עד השמש אם
ן מהר״א חאמיס ו״ל א  לא יקב הקרוס השר ובס" י״ט העתיק שס חשו מ
 (כעהמ״ח הט׳ חסו לאברהם) שכ׳ דפשוס שיש לסמוך על בדקת משרץ לימת
 אס אט מבצק כציחף בדקה ומראה נין שאן ט נקב וא״5 לקלוף סקרימיס

 ט

̂י ינ״ת עפ״ד הסי־מ׳׳ג טף ט׳ ניו דטכא דמי רוב מסיימם לא מהר יניח  מה
י ״פ דוב רטדס ס וכפיט כיין שממ״א מריע דק המנהג מי טדא  וה/ מ
י ולא מהר ינ״ח נשאי ודא סייטת עיי״ש ונ״נ נחויח זנח ט׳ י״ט ט  א
 נהע״ש סק״י דמהי״״א משמע ודאי דהמנמ להטריף אף בבהמה זקנה ונס נוף

 הדבר שרגיל הלביש להקל נינ״ת אט נראה נלל וע״״ש עוד בסק״ג
 סעיף י (תג) אין לו חיתוך אונות ונ׳ נשמ״ח סעי׳ מ״ה חה דקא
 נמרן הא״ותאנל בסאר טדטח הריאה שיחנארו נסימניס אלו הנאיס
ס נס נעיף ע״״ש ועשס״ד ס״ק יי״ז י  מחמה נקינה הריאה א תסריט טלם מנ
ס בבהמה וסי׳ י מ א  ולנ״ש נמייה די״ה יייאת וניפוח יסירטח ישאי דברים י
 אסריס גס נעוך אבל אן צריך לבדק אחריהם דלא מי נדעוס המצוי נמו
מ נס  נבהמה פיי״ש ופי׳ מק״מ ס״ק קע״ד דאף תשרין כתון כני׳ף נטפה א
ה יכש כ״ד א נמצאת נטתה י  כעוף פיי״ש ומי׳ מנח״י נצק״י טף פנף ז׳ ו
 וצמקה ופאי טריטת שהם ממנ הסרה שייך נס כפוף עי׳ש יעי׳ נחה כשו״ת
י כדא״ל ז״ל סי׳ י״ת סעי׳ י כ מ  זרט אמת הספיד תלק כ׳ כיו״ד ננימוקי מ

 ט f (רתר דר פרטת הראה שכעוך יתכאר כדכריט להלן א״ה כא״א כמקומו)

 סעיף א (א) הריאה פט׳׳ז ס״ק ט' ונלנ״ש כמה סעי׳ י״ז וכמיס״כ
 נעשרון בלל י״ב ס״ק נ׳ דבהחלח כניסת הק,ה להראה עוד קודם

מ יש טטי פל הקנה מטור הראה לסד נ  שמתסצל לטמסוטח וקודם שמטסה נ
 כלא כשי פיי״ש דש כזה נ״מ לדינא רכשייתתיל השטח של נימי פור הראה על
 הקני משפ ואילך יש צו ת דאה ולא ח קנה ושייך ט דן נגלד יק יש נ״מ
 לפנק מש״ל (ט׳ ל״ז ס״ק שי״ד) דאין יקנה נכלל ריאה לפרן טפא דסמיט
מ זה השעח יש לו דן דאה גס לפרן טעא דסמיני(יע״י, ט׳ ל״ד מני׳ חי)  י
ט ונמש״ל ט׳ ל״ז (ס״ק ס״ח) (ב) יש  וק יש נ״מ לענין מד טעי דמי
 לה ב' קרוטים וט׳ ע" כדעת תורה ס״ק ניד שכ׳ דמימלי האטמ נמקים
מ כין קרומי הראה כלל יש ספק אם יש שם כ׳ קרונדס וטלי  שאן שס נ
ח נננס לשם עיי״ש  יש כ׳ קרומים רק שהם דבוקים זה כזה כחוזק ואין מז
 לדרט (ג) לה עי׳ כמ״ת כית יצחק תיו״ד ט׳ ס״ה את ת׳ שכ׳ דכיין
 דלא נמצא נטסקס דעוף אף נרקנ רק קרוס א׳ לכד טרסה ע״כ אן לחלק
 ואן לטטף פל הפרימה ולפ״ז מה ניאה דגם נעוף כשר בנגלד פורתא הס
 חאן שהקרום שני קיס אך צ״פ אס בקיאץ אט כפוף לראח שהקרים הש,י
 קיס ע״כ יש להחמיר ולאםיר בנגלד טרתא כעוף פיי״ם (ד) ב׳ קרוםים
׳ דמקנ התחמן יש להתיר אפי׳  וט׳ עד״ק ס״ק א׳ וכמק׳ימ ס׳ק ה׳ מ
 כסהקרופ העליון מוגבה ורפה ואט מתות ע״ג הריאה נגד הקרוס התתתון
 ומחמת זה הקרום מלך למעלה ילמפה כלא גסמזה מ״מ שר נבדקה שאד
 נגלו עיייש ועי׳ כועח מרה לעיל ט׳ ציה ס״ק ק״כ (ה) קרומים עי׳
׳ פפמע מטלקיס מומחים פיפ כייס לקלוף  רא״פ לקמן ט׳ ל״ס ס״ק קניג מ
ה קרויים ואעס״ב לא יבצבץ עיי״ש וסי׳ נעחגוח הנושם לעיל נ  ק מיאה מ
 ט׳ ליה• אח ו׳ שכ׳ ג״כ ובנל מקם בראה דרך למוצא קרומים דקים
ה שטחה  מקלפים ממל הראה וממש אן ראה אפר לא נמצא עליה קרומים א
 והס קרומים וריס שמהקימיס טל הראה ונקלטס מעליה כקלוח עיי״ש ומטאר
 מדבריו ואלו הקרומים שנחקלטס מסל הראה הס קרומים זדם ואנס מקדימי
מ שויח שס אריה חיו/ מ׳ ס׳ מצה שו״נ לומר וגוף מ  הדאה יעי׳ מ
 הקדום נחקלף ואף אש קלף עור העלמן יש לומר שמוק נשאר מעור העליון ט
ק נקלף עור עור הן ואן אט מבוורס אס מא עור  אד קליסת מר מ
 הפלמן ובסיר הסלמן לכו יטלץ לקליף נ׳ א ג׳ עוחח וט׳ והשיב והבל יפצה
 השי* שיהא סמר נחלק לשנים אט מצוי כלל ומה שנחסצל מא רק קריס זר
ק ו׳ ח׳ כ׳ דרבים אמרים שכשססצליס מזיר י ק ר ו  טיייש אך מ״ק י
ה זה החח וה מלד בצלים ירק יהטיקר מא רק נ  סדאס נחפצליס למחח מ
׳ קחסיס יהי• הקממיפ סס ספלים וסיי״ש שכ׳ ינץ סקחס העליון וכץ  נ
ק א כ׳ עיי יאס הקרוס סעלמן י נ ס הסתמן מתקלף להונה קיומים ו ז  מן



א ס  •דעה סעיף לו א חלמת טריפות ק
ד (יא) שניקבו  (ח) זה שלא כנגד זה (ט) כשרה (י) ע

 תשובה
 אמ ג' ובמקימ ס״ק ג׳ 0ל דבהימ ישטח הזמן גמל יש לסקל גס ברקב
 טור א' ע״י קיץ סיכא פהקיץ תסב לפרט סדיץ בתחתון לבו ע״י בדיקת
 ססרין בקרוס הסליק גגו הקוץ ועיי״ש בסף הסי' בדיר סחלב סכי סש
 להכסיר החנב בזה עו שעת הכססה ט סמ׳׳נ אף ט רקב הסליק הרי לא
 נגלד ואסריק שסמוך לשמיסה רקב עיי״ש ועי׳ בסי וגרי יוסף ס׳ ריס יבס' צ״צ
ם עי׳ בפרת״ב ה י ׳ ז? (י) עד שניקם מ  החדש בביאורו לש״ע רש ס
 סעיף ב' שכ׳ דאפי' אס רכר לעין כנקב זה מא מהתלת ברית הבהמה טרסה
 עיי״ש ועי׳ גט״ב הרינא חיו״י סי׳ ׳"ס שכ׳ ע״ד נקנ משולש נאונא וסי יפה
 מרה להטריף כי מאן מכיס בבידוי שנפשה ייבו״הו ואפי'• אס /עשה מבריתו
' ה' וסי י״ד וכ״כ  אין ההיתר בחר עיי״ש יעי׳ ברברי בט״ב קיא סויד ס
 ברא״פ שיק ג' מהשו׳ ס״י ונקי מתונדה נסי טריכה עיי״ש אך אס מקב
 הוא נמקי מבפנים מקרום הריאה עו, פנמנא באונא*נקב מפולש מעב1ע״ב
' מיה וכל  כ' ברא״ס ס״ק קי״ח ובפרמ״ב סטיף צ״ד וביןנטרס הראייה ס
 שאין בנקב ספור אטול דכ״ף כסכה ומא בתוך פיעוי חח: אגודל מספיפיל
 פהיא פלא במקיס הס־מטטת אע״כ פהוא מגכל-״כ מ״מ כשרכי לעץ כל
 שמא מהתלת ברייתי יפ להקל ודלא כיט״ב ופיי׳ש עוד ככ' ־אף אס מקב
 מא באמצע הייאה במקוס יטייטטת מ״מ אס ארע שמין א׳ p הבהמות
 נמצא ברוב מין זה נקב מפולש מה באמצע הריאה והקחס קייס ומקיף מכל
 צד אח מקב אפיס שהוא רסק מהשיסני הרבה יש להכשיר שהרי עי,עו רא
 שזה ורך גיחלס ואס אט ברץ להכר אס מא מתילדה א לא יש להסריף
 עיי״ש ועי׳ במק״מ ס״ק ס' שכ׳ ונהנ״מ וכפה הדמק ש לסמיך על ירא״פ
 להקל בזה אך במה מוויה הראיס דטכא דאץ רוב מץ הבהמות p יש לאסי
 שניקב במקוס הסמסטר. אפי׳ כשהוא מתולדה מהמה במק״מ שס דכיון שק
 מא מתולדת מ״ל כמ נברא תסר סמנון ומה אככת לן בזה טיי׳ש ועי׳
' ט״ז י בקו״א ס י מנ ׳ יעי' נ ' ויזיק ס-ייף י  מנהז״ב כלל ז׳ בעפחן ס״ק ג' ו
׳ ' מ״נ ס״ק ט' ודש ס  מ״ש בענץ זה ושיס בכל זה בצ״ע לדנת (יע״ל ט
׳ ה' (יעי׳ בדבריט נהלן ס״ק ר״מ  מ״ו) יעי׳ בס״ת ידי׳ דבי עילא חיו״ד ס
 מ״פ בדבר חסדץ כ״ף כפייה וכיף שוט״ה ובדבר ההטקלי׳׳ך שנמצא בסף
 הפ־טלי פניכר פהיא מהולדה) יעי' במעיי בקרא את ט״ז מיש בפנץ זה •
 (יא) שניקבו שניהם פסמ״ח ספיף ב׳ והפ״ס םק״ה דאס׳ נקכ מפס וליה
 ביה הסיק אשיר וכ״כ ברא״פ ס״ק נ׳ ובפרה״ב סעיף נ׳ וינה בלב׳ש לקק
׳ ל״ס שיק ר״ג צ־ד לומר דנקב קק פאט מבצב־ ואן הרוח מצא אץ  ס
 למדדי־ אך מא בפצמו כ' שס שהוא דבר חדפ עיי״ס ופי' ניןנסרס ההסו׳
׳ ה׳ שהמלא ן בפל משד לאברהם ז״ל) ס א  שבסף הס׳ נחלת יעקב (מנכדו מ
 על הלבש ומאן ייהוש״ק ז״ל שכ׳ ועיקר טריסה מקב מא מפני שהרוח מלא
 וט׳ דלא נמצא ק בסס סםק עיי׳ש ולדברי מסייש מצא דכל ש־ש נקי אכי׳
' ל״ב ס״ק ד׳ במומר ובמס מ  אן הריח ייצא פריכה ועד״ק ס״ק ס' ולקק ס
 ס״ק ט' דאס נראה בקרוס הריאה כמו נקכ פריק אץ סס סמיכה במה שאמ
 מבצבץ יאפי׳ בחט בפישרין ואט מנצנץ כלל פרפה ודלא כהלב״ש מייל
 עיי״ש ועי׳ בס׳ ערונוה הטשס שהאריך ג״ג להפיג על הלב״פ מ״ל יכי דאץ
׳ ב׳ עיי״ש  לצדד אפי׳ למיף להקל עיייש וכ״כ בשויס ברכה יופף סויד ס
׳ ל״ה מ״פ בעק זה יהטא  בארך אמנס יעוץ בס׳ יעה הורה לעיל רפ ס
 כמה ראות מלסון יחיל ומלטטת הכוסקיס מורטת מק: בראה הוא רק
ע הנקב ואם לא זה לאת ט טא מנקבי הטבע שקויץ  מבא שהרות יוצא ו
׳ ליו מיש מכנה״נ) שדרש לכלוא את החת בקרבס  פא־ע f (ע״ל סף ס
 מצו פלאי הטרא יהנש ואן נקב כזה ססל כלל טיי״ם ונלפפנ״ד ראם רוסן
 פמקב מא מהילדה יש לסמיך להקל דכ״ז שאט מוציא רוח בודאי מא מנקבי
 הטבע יאט רעוהא כלל *[אך נס בזה צרך המירה לסס לב אס ק הוא
 וכמ׳ש סרה בעצמי שס להל! אח ד׳ שמא בק בעצמי שפסה נקב במחט
 בקרומים וע״י קישוי הבמ שמומי ע״י טמא וכדומה לא בצבץ ולפעמים
 מבצבץ והכל תלוי כס ראה מרן ונסון אס הרוח סלפ שס תחת הקרומים
 ס״׳ש לדרכו] אק אס רואן פהנקב אט ממולדה ונעסה עיי סלי א לקיסא
נ ועי׳ מונחי*  אף פאט מוציא חת אן להקל נגד דעת המחמירה הי
 ענף א׳ וכלק״י פריק ס״1 שכ רבץ הפרטוםץ לפעמים >cf בקמ נמל צא
ש ' סיב י  יבצבץ ומ rf פריפה גמורה מא עיי׳ש יעי' בסיס עונג מ״ס ס
ס ך  נערן זה וכ׳ שס בסף ההבו׳ נדהו לפעמים נראה בריאה כסו שניקב מ

 חמו

 חרכי
 ס דגר זה דקלימת הקרומים איא לממוד על הבירור ובדקה זו נשה מאד
 ואן צדן לה ניייש (ח) יה מה באפן ההכרה םניקב המזרק ולא המליץ
 פי׳ זבס רצון ס' ה׳ תמיויס ס״ק נ׳ סב׳ ואף שלא רקב המליץ רק התחתון
 לב־ רכר למעלה ורך הקרוס העליץ סההתתון ניקב עיי״ס אך לא ביאר אך
׳ ובמק״ס ס״ק ז׳ סכי ונגלו הקרוס ק ב' וס״ק ו  מטרץ זאת ופו״ק י
 סחחתון טרתא רכר בקרוס המליץ פיס כמו סכה גטה סביב ומיס חב לא
 רכר אס מגלו מא בעלק א בתחתון וכ׳ סס ומה פנראה סבאמצעימ מא
 נפץ קמס אן לתוש צהרלר״ע והכל מא מכח מגלו טון שאן שסימון כנשר
 הריאה וכ׳ עוז־ ואס אן השפה מבב בכל טקט ייל דאט לא קמט ולא נגלד
 רק פנתקפל ומגבה הפור העליץ עוד אן צרך למות בזה הנמה ניי בקיאס
 וכי סס עת־ ואס נראה בקרוס המליץ כמו פסה נטה סביב בב׳ מקימות לא
 דיסק סמא במקום הא׳ נגלו הפליץ ובמקום הב׳ נגלד התחתון והוי כרקב
 זה סלא כנגד זס משוס ורד סיס פמא ים ב׳ פודות במלמן א בתחתון ואלי
 ק מא מתילדה דק־ נימל הריאה במןעה קצת באמצע וכ׳ שס עוו ואס יפ
 ב׳ סמני נקכ דהייט ספ כמו פפה גטה נ,״ל וחאן פבנקב א׳ דבמקיס א׳
 בצבץ הרוח לסן ב׳ המהנדס דמוכת מזה סנגלד התחמן ובמקס הב׳ לא
 בצבץ לשכת שננלד הערץ אן להתיר אא׳כ קלף העור העליון וראה סהמור
 שיה ע״ג ב׳ מקבים רמזה מוכת לשרהס בתחתון ויש למלין על בדיקה למסר
 בצירוף הס׳ מ״ל וגס יש סברא להכשיר בזה טון דקרינד הריאה נפצליס הרבה
ש ועי׳  זה תחת זה ע״כ י״ל שלא מגלד אלא מקצת עובי הקרוס הא׳ עי
 במק׳ימ ס״ק ז׳ שהתיר בזה אכי׳ לא קלף עיי״ש ועי׳ עוד בדיין שס שכ׳ דמ״מ
 לא כללא מא דכל ספ פפה שביב מי ימס אס מא כננלד דלסעמיס נמצא
 פפה על טעא ואט כנגלד דררמת הגומא -עפה שכה פע״פ מוב נתקלקל
׳ ל״ז ס״ק ג׳  קרוס התחתון ונמפה פסה ואן זה ריעוהא דנגלד ועיייס להלן ס
 פכי דאס ש בה בליטה מסנה במראה ונראה כעין פפה פביכ יס משמעות
 שחסר פס באמצע קרוס העליץ ומיל סלוס ואף אס אן נראה סכה כל
 פרסונה ועורה דק במקום מה ס״ל ספק דארייהא ואן להקל אף בהס fנ
 ועיי״ס כמוסגר ומו״ק כא שכ' ואס נמצא קרוס כעין ריט״ס ע״ג נגלו בפפה
 כנ״ל וקלס ולא בצבץ שר בהפ״מ עיי״ס ופי׳ בס״ת סוטו״ו חרינא בהפנלסוח
 ס׳ נ״ח בעובדא פמה קרוס פרוס על מקצה הריאה ורא על מיןס א׳ מעט
 הכמות לקיהא פל פסר קצה לא כמראה דו וזפח רק פסה סטי מראה פסי־
 וקלס הקרוס בנחת ובצבץ במקום שסר יטייט היטב במיןס שסר ורא כעין
 בפה במקיס קטן כעץ נקב ואמרי הכודקיס פמא נגלד וכי סמא טרפה
 מצד צודס כי אף אס לא מבצבץ ונס סה בבירור p נגלו קרוס העליון לבד
ה עס נגלו סרתא ובפרס ובכא  ניר מה טריפה מטעם הרלר״ע מראה שי
 טי ספק א נגלו העלמן לנד א גס התחתון עייו דאשור מפום נמק חסדן
 ידיעה ובפרס טץ שטה שפה וכמו פהפפה נמרה פמתיים נפסה ק מורס ג״כ
 מס המחהון נגלד ובנמו יפליון לבד לא מי נעשה שפה ובכרס פבצבץ בפקוס

 הזה סל ק אן לן סרטה גמל מזה והמשיח עתיד ליק אח הדן פיי״ש
 (ט) כשרה פי' בסי ממות אהרן ס״ק א׳ בכ׳ מרשמפות הכיפקיס דלא מקא
ח ורקב זה בלא זה שר  מיקב פ״י סלי הדן p אלא אף ברקב פ״י קוץ ק־ ה
ח ברקב זה ס  עיי״פ באדמת אק יעיין ביא״פ ס״ק ב׳ ובפרת": פס שכ׳ דאן מ
 בלא זה אלא ברק: ע״י סלי אבל ברקב ע״י קוץ א מחט ספפץ סמא רקב נס הקרוס
 הנ׳ נמיןס הזה ואן אט נקיאס נבדקה וטרפה עיי׳ש וכ״כ בלב״פ ס״ק י׳
 ונמ״ה סעיף א׳ ועיי״ש בלב׳׳ש שהחמיר עיר יותר דלא מקא שימרק
 טדא שניקב ע״י מתס מא דאסר אלא כל דלא יהדק בבירור שניקב עיי
 סלי יש להסתפק שמא רקב ט״י מחט ד״ל דלא מהר הברקה ושכ״כ זה בחר
 מא דגמי בדקה בזה מדינא וא לא במן אס׳ בדעבד אמר טיי״ש אך בביח
ן מי״ה מנמל ז״ל כ׳ ונסתמא אן להחמיר א  אפדם בקיה״ר ס׳ י״ת כתשו׳ מ
 יכל שלא ידעיק שניקב ע״י קיץ יפ לי־קל עיי״ש יברא״פ ס״ק ב׳ ועד״ין ריש
W יקי! לא ק ו׳ שכ׳ שכן עיקר לדנא ודלא כהלב״פ "  נ2ק נ׳ ובמק״מ י
: סא נעיר  שטס בריאה לכן מסתמא פליק נסלי ואן מלוק נזה נץ אס מק
 טלק א במומן ולא סישיק אף בנק־. שבעור התחתון ולמא בלע קין א
׳ ית חס־ לאברהם חמ״ד ס  מחש דיך הקנה יכל זה לא כטס עיי״ש יפי' מז
 י״ד שהשיג גיכ סל הלביש בזה עיי״ש בארך ועי׳ במאית נדרס סרש ד׳
ק י ק ר שני דסמקיל בהס״מ בסמן מחס לא הפסד סייש ופי׳ מ  ענף א׳ י
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 באר היטב
ן (6) נמ1 וכחנ נפיז לאף לדעה זו אינה פריפה אלא אס שניהם מרוח אמו! ונמו שנתנ נס׳ ל״ג 'פגק וושפ ומהרש״צ פשק לקולא כדפוז המפגר ומד  ל

ה ב ו ש  ת
 על לבדו לכאן נרע מוושט נדי׳׳ש ועיי מזה נשו״ח נחלת אנוח (מהגאון
׳ ו׳ ובס׳ ברבח משה נקנשרס יפה לבדקה  בעל שער המשכש ז״ל) ס
cb שער ב׳ נתיב א׳ אוח א׳ בסרך ועי׳ בשאלות והשוטח עמוד 
ד זה עי׳ בשמ״ה ע ' י״א (טז) בגיקבו וה שלא כ  בקונטרס דיני אוי׳ה ס
 שם שכ׳ לאט׳ אס ניקב קרוס באונא א׳ או נאימא מגנה ויקרים הב׳ נקוב
 באונא אתית מקמא יש להטריף עיי״ש וכ״כ נמ״ז ס״ק ב׳ שהמנהג לחסר נכ״מ
׳ י״ג כ' לכשאין  בזה עיי יש אך ברא״פ ס״ק ה׳ יבנרחינ סעי׳ נ׳ ובקובה'ר ס
 הנקבים מרוח א׳ או פיס בשר אוטת יש להקל בהכ״מ ע״י בדקה בנפיחה
 ונסוביין נמקוס נקנ שיקרום העליץ לראוח אם איט רכצבן נדי״ש וכ״כ בסי
 שעד לעה ריש סי׳ זה יבמאירס עירם שירש ל׳ סעי׳ ג׳ יסיק ז׳ עי״׳פ ועי׳
 במק״מ ס״ק י״ב שכ׳ יבמקוס הפ״ת ושעת הדחק יתדו יש לסמיך על הרא״נ
 להקל בזה עיי״ש יעי׳ מזה נתילוש׳ מהרא״ל ליק על היו״ד ריש ט׳ זה ובמי
ף אות י׳ (יז) וד,  שנ׳ עליו נס׳ נרנת רשה נקי-טרס ינה לבדקה שס ס
 שלא כגגד זר ב׳ בתב״ס ס״ק נ׳ ונלנ״פ נהגה נפ,יס לאס רקב קרוס א׳
ד ד  בערוגה וידן וקייס א׳ ניקב במריגה לשמאל כפי לננה״ג ליבא למיחפ ל
ך ו״ק א ונס ובתורה אור ס״ק א׳ ע הסיס ס י  עיי׳יש(יבשכ ־ ס״ק אי) ועי׳ נ
 שיעלי לאין לשדך על זה ויש להחמיר ילאסי גס בנה״ג כלץ ספק טריבה
 ע "יכ וה ה נמניז״נ כיל ז׳ נרץמן סעי' נ׳ ועשרון סוף ס״ק ו׳ מדתה לנדי
 ובי דליקר לדעת כהתב׳ש והלנ״ש להכשיר בזה ע״י בדקה אפי׳ נלא הכ״מ
 ע״״ש אכ! נש׳ מיתת אהק סיף ס״ק ג׳ כ׳ סש לההייש: נזה לד^א ואין נסמוך
 להקל נזה ולא נה,כ ישי״עו התנ״ש מלהעתיקו נשמ״ח לד/א ולא כ׳ זאת רק
 בתנ״פ לנד עיי״פ ועי׳ נפר״ח ס״ק א׳ שכ׳ דיס׳ איך פיה׳׳ א׳ מסקא דקת
ד ע  ככל גווני שיינה ע״״כ ונביט יעי׳ בפעי הדס ס״ק א׳ מזה (יחו שלא כ
 יה עי׳ נס׳ בת ם/י(מהגה״צ מזלאעשינ זצ׳ל) במידשי דיניס כיו״ד סוף ש ׳
 זה בכ׳ דלכאירה נרחי דלא ידע/, דניקב זה שלא כנגד זה אלא אם תזיק
 דאויפא ולא מנקא זיקת ובמקיס א׳ רואי; ,קכ בקרוס העליון אך לדעת הש״״מ
 ואוסר באיפא בנ״מ ואין לסמיך על גדקותיס א׳׳כ בלחייה טריפה ואין לצייי
 זה רק נמניאוה יתוק בגין פרחיט נקב בקרוס העליון וא־ז״נ ,זדק שקלפו
 הקדם העצ״ן כמקום אתר והי׳ נקונ הקרוס התחתי; עיי״ש א•:1 כנ־ נתבאר
 כסק״ת שיםלין להכיר דרך הקרוס העיייון ש-יק: התחתון אן כשלא קלפו העל״!
 כמה שיש שס כמו שכה ולנ״ז לא צרינין לכל זה (יט) והכי כ׳ בלב״פ במה
ף שעי' ב׳ ובביאורו ס״ק ט׳ וכל פ-טרפה מתמי. נקב וצא התחיל עדין  ס
 להגלד ולהתינאית החלנ שלה מוהר אכי׳ אס ראיט שבלעה מתט ואחר כמי
 ימים מצאו מחע זו בריאה או בשאר אברים ונקב מטלש החלנ מותר דאמדק
 סמוך לשחיטה נגמר הנקב מטלש דכל זמן דאנשר להעמידה על חזקת בשרות
 דרונ בהמית כשרות הן רערידין על החזקה ותמרינן הפתח הוא דאיתרע ע״״ש

 ועי׳ מזה לקמן c׳׳ פ״א
׳ ל״נ ס״ק ע׳ שכ׳ ף ב (כ) אפי׳ עלד עמ״ז נאן ס״ק ב׳ ולעיל ס  סעי
 פיפ להשתנק אס יפ ליןתא נעור העלמן לנד אי דט ננגלד עור העליון
 לבד עיי״ש ועלנ״ש ס״ק י׳ שפסק לדינא דאף שיש לקיתא נעור העליון אס
ס לקותא וגס נדקת נגלד וראה שנתחלק אין ס  קלף העור העליון ובדק נ
 אינה מנצנצה יש להכשיר נהכ״מ עיי״ש וכ״ב במאירת נדרס סרש ד' ענף א׳
' כ״ג סעי' נ' וניסהמ״ז ס״ק י׳ יעיי״ש נמאירת עירס  ס״ק י״ד ונתורח זנח ס
ף  פב׳ דאין חילוק בץ אס יפ ט לקותא נבלו ובץ ברוט עיי״ש ועיי מק״מ ס
 ס״ק י״ד שנ׳ דליעת השמ״ח משייע דשבשר הריאה שפכה בקיתון יפ להטריף
ף ס״ק ס״ו  נש,גלד או נלקה רוב הקרוס ח׳ ע״״ש ונ״ב בש״ע התרא ט׳ ל״ג ס
 ע״״ש אמנם בנוף דברי הלביש ה-״ל שהקיל בהכ׳׳מ מלקה עור העליץ לנד
 עיי ברברי יוסף סי׳ ר״י שהאריך להשיג על הלב׳יש בזה והפנה דלא מהר בדקה
 פפנלקה רוב עור א׳ ואף אס קין הקרוס הא׳ הלקוי ובדק הב׳ ולא בצבץ טדשה
 ע״״פ (כא) גגלד עד״ק ס״ק כ' וכמק״ר ס״ק ה' פכ׳ ראם קרוס הריאה
 נראה מוגבה במקוס א' ויש שקרץ גס לזה עלד אס אין שס נקב בההתתץ
ס רופס ולא כעין פפה רק  וכפסשטץ העור במקום המוגבה נעשה שיה בלי ס
 כשאר ששת כל הריאה אין בזה חשש נגלו ומיני צוין לוקוק ט לפעמים סי

 הכור

י כ ר  ד
 ואיט מניק זיקא ייטל להיות שנאיית לא ניקב כלל וסא נראה ק מחמת
 המוגלא שתחת ־ק־וס שדוחק את הקרוס ויראה נמו שרקנ הקרוס ונאמר,
 אץ פס נקנ רק מחמת קהי מרגלא ויחיקמ הקרוס נראה נמו נקנ ינזה
 ממי להסר אה ה־ייגלא ואס ,יאה שהקרום לא ניקב לעיר השמש אז יש
ח מחמת דתיקת המוגלא ק: ס  ליתד ־כזה א,ו רומי! שמה שהיי ניאה נמ׳ ,
 כקרוס פיי״ש (יב< שניהם נ׳ :מ״הז׳׳ב כלל ז׳ בעשיון ס״ק א׳ שיש
ן :עומק קצת או לפעמיס כשיש סרכא ונמלא  היכר שרקשי שניהם נש־-ק: טי
 בה חוט א׳ הילך לעריק יייאה או יק תהה קרוס העליון ואס מושכק אותה
 ;׳כר ששרשה :ייהיק קנח מנקנ הע1יץ מנל זה מונח ש,יקנ שס הקרוס
 יכי ג״כ /סתם ־cA אץ שס פוס חוט של שידכא ׳׳'ל יסא מפני שמק־ינ
̂מה בארוה השייכא  ניקנה ועדיץ לא צמתה וכשהוא מג׳ ׳מיס או מתר ש
 ל,את ע״״ש ועריק ס״ק ס׳ ונמק״יי ס״ק ס׳ פנ׳ ראך אס נראה מבמץ
 נ ק: עמוק אס קלני ריךיס העליץ וימצא קרוס הרתהין שלם נשר וע״״ש
 עוד דאה ע־תה ק: עיייק נריאה אץ להכפיר ע״י בדקת בצטן יק מס
 קלפי הקרוס היע1יי! ייתי שהתחתון טא פלס בייייר חז יפ להקל חך קשה
 לינחין יצייב, 1דקדק ייאד עד היק התסשעות מקב וע״״ש נד״ק בטף
 יש״ק כנ׳ ש׳ראי c/7 נל־הר הקרים הב׳ שלס מ״מ אס מל־ נשיקוע::שי
 השי־ יימינ ס מכוס מקנו נ׳ העורות ומ־ שייט מנצנץ הוא משוס
 ב סהס בקרוב ייתרה מכה או אן שלא רק: יק קרים א' אכ״ה עריכה

 יישיס דהי״ל גל־ ״קמט עיי״ש יכ־״ק נקיי! ט' ל״ז ס״ק ד׳ במוסגי
 ויג) זה כנגד וה ע׳ בשו״תעמק הלכה (נהה״ג מהר״ז ז״1 מזיטל) מיו׳׳ד
 שי׳ י׳ (:־״ר אך ,ה נ״ל) שהעלה דלא בכ״מ מטריף מקב בייאה דאס
 עמיה י״ק: :ץ אי א ייאי א 1ייפה מהייץ כאופן כאס מה כס סייכא לא
 היה ניקה שה יפייכא אני׳ כש־יכייוין החובות שס נמקים המא מי, ינקב
׳ ל״ע שעיף ד׳ ואס נדקי ט א כלל ויי״ש הרמ״א : נ  יי םי אבי׳ אין שס טי
 י ׳'א׳ קיכ עייפה הי/י שייא כמקוס שהאוטת שונטת זו על זו אנצ נמקיכ
 שש:; ת זפ״ז כשר מי- דמי אמ1תי1ה ש,יקנה :מקיס שהירכיס מערידץ אתה
 דכפ־ ,״״ש יעי׳ נרנמת ״סן נק/ערס א־דין לסי׳ נ״ע שעיף ז׳ שהכל א עליו
 ־שיי ל ה רא־י' נהדר איטר דתויייתח נגד נל ראמ־וייס ומשמעות ר־אשוניס
 נ ־חיית •מכיתות יני׳ יטיס נללי של דני דאין נזיז מנשקן של האחיינים ומשמעות
 יראשוייס ״ננקנ :שעל טרינה לנ״ע ננל מקיכ שהוא עיי״ס וגי' כשי״ת
' ה' מ״ש נערן זה וני ומנא שיש שא־ צדד  אגודת אזוב יידנרי יוו״ו ס
א ה יש נניף זה לפניך עיי״ש ולפע ״ד נדחה דאפי׳ לסניף אץ נצרס 1 י : ז י  י
' משה מרוטינטרג החישה חיו׳יד ט׳ ד׳ מ״ש כעני! זה וכתכ  ועששי״ת מ
 נ כ(י־״!־ ע״נ) דנזה כ״ע מודים דכל סש יקנ נדאה אף כשהוא כין
׳ b ייקום שתא טריבי עיי״פ נד־ס שונ ראיס נרא״פ נקיק ס  ה״־יכיס :
 ג״ע ס״ק י״ז שני ק :נשיעית דהינא ״נקנו הנ׳ קיימים הי! מועיל סתימת

 :שר ־־יאה ־אכי׳ חס מקב טא ני! מהיכיכ לייםה מחציה טריפה ע״״ש
 (יד) ויש מטריפים יט' ענאה״ט יעשיי״ה סעיף נ׳ והנ״ש םק׳ד דהי״א
 אלו ס״ל לאפי׳ נבדקה הריאה וייא ׳יה יוה מנקב רחיצו, אין להנשיי ע״״ש

 ועיי נרח״כ ס״ק ל׳ והי מ״ש נזה (ט־) מטריפים וט׳ ודגי גדיג
-״׳ נס׳ זנתיס שליייס הסכ־ד׳ :כיק ז' יי־״ש :נשף אח׳ הלכה א׳ מ'ש נערן
 זה ומ״ש שס בשס יס׳ ז״ר כת״- ל־מי ש מק צור ז׳ ל ועמ׳׳י ס״ק א׳ ילנ״ש
 ש״ק ח' יינ׳ יא׳ חזיק שמבצבץ ושנא ירומ בי, יקרומיס מי ודאי פריכה אשל
 אס יוט מנצנץ ט׳ רק ספק נ ־יפה ע״״ש ועיי כדר־ החיים כאור הורה ס״ק
 א' שהסג על הל:׳ ש בזה יהענה ־כל שרק: זה ש1א כנגד זה אני' נצנצה לא
 מי רק ספק טייכה ע״״ש ועי׳ נמק״מ ס״ק י״נ מ״ש נזה(ועי׳ נכית אכריס

׳ מ׳,)  כקוה״ר סי' ו׳ וט׳ י״ג ונשו״ת ט״נ קמא חיו״ד ס
 ועיין בד״ק ס״ק י׳ שמצדד נצ־ף לס,יף להקל :,יקב זה שלא ננגד זה ועלה
 קרוס מידה רכה עכ״ד המ״ז לעיל סי׳ ל״ג טושט שנקבו העורות זה
 שלא ננגד זה וטלה קרוס מהמת מנה הר רק טנק עריכה דשמח עלה הקרוס
 בלוד שלא אתרמ׳ הנקנים ׳ה כנגד זה ולא נטרף מעולם וה״נ יש
 לצין ספרא זי לסניף להכשיר מה״ט עיי״פ אך במק״מ ש״ק י״א השיב
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 תשיבה
 אף אס הושמה פעם א' בין במים קרים א בחמים לחוור ולנמק אמה בפושרין
ס י י כ בפושרין יש להכשיר עיי״ש אמנס להלן מניף ה׳ ו י  ואס לא מבצבץ א
 ס״ק י״א כ' דאס מסס הריאה פעם א' בחמים א קריס קייס בדקת נמחה
 לא מהר לה מס בדקה במפרץ ואמר טיי״ש וטי' במנויי במראה ממס
 ציון מ ff שפמו מל סתירת לשון הרח״פ בוה וכי ומ״ש הפרת״ב לפיל ולסת
כ בפושרין היינו ו״ל י  הציין יש להקל אף אס משמה פעס א׳ בחמץ לנמק א
 אס ברקה עכ״פ בנפיתה רץיס ששמיה בתמץ ימ״ש אז״כ ולא מהר לה שיב
 בדקת משרץ מייד ולא בוקס מקורס אף בנפיחה וכמטאר בראיפ ס״ק י^
 א סט״ס בסרת״ב וצ״ל אס מפמה סעס א' מרס קייס לחוור ולנמק וסי
 ובהס״מ יש עוו צד להקל רעשה שאלת תכס עיי״ש ועי׳ במארה עיים שס ס״ק
ק י״א ובמנח׳׳י  י״ב ובהו"! שס ס־ןיי ובמנהו״ב שס בקומץ סעי' ה' ומשרץ י

 שס בלק״י ס״ק מ״א .
 ועי׳ עוד בסרח״ב בסעי' שאמ״ו ורא״ס ס״ק י״ב שכ' דאן לכחק כ״א בנים
 ולא בפאר מפקיס ואס פמוס סמס א' בשאר משקס יש להסתפק אס
 מועיל אמ״כ בדקח משרץ ואס פמוה פ״אבממץ א ביץ פרף א בפאר מסקיס
כ כמיס י  חדנדס ודא מא ושוב לא מועיל לה בדקה אח׳׳כ אף ששמוה א

 משרץ מיי״פ
ק אן מועיל הנדקיח  ועי׳ במנויי נוכחי שלמה כיף פנף מ' שכ׳ מהר׳׳א ו
 אחר שמלממ נפי שהמלח מעביר הרס שבריאה ממקומו ומושכה לצאת
 ועי״! אן מועיל הבדקה את״כ עיי״ש ומיי לקמן סעי' ר׳ מוס (כת) בדיקה

ס וסת״ש מ״ש צעק אס אט נקיאס נבדקה נזה ועבשי״ח גבעה אי נ  פ
ד אר (ממאן מ׳ אמץ וירמיש ממיץ ו״ל) א  שאל מ׳ מ״א ועי׳ נס׳ מ
׳ וה ינשמ״ת מני׳ ג' והגיס מ  נחלק p סמר נחימשיו למלץ ולש״ע נ
ר שצריך מדנא נדקה אן אט נמאס  ס״ק ס׳ שכ׳ ואף וקיי״ל וככל ע
א י ד  ננדקה מ״ס מ״ד כיץ מראה מהמסקיס ולא איתמ־פ כנמ' שתהא נ
 וו מעכנת ר״א סא״צ כדקה כל1 אף ואן לא קיי״ל ומצרכיק נדקה מ׳#
 יש לסמוך פליהס וגס ליק יש לסמוך על בדקמיס אף נומן הוס סיי״ש
 ומי׳ נחה נלנ״ש ס״ק י״א ונס׳ מנחמ אמץ מף ס״ק ו׳ ובשו״ת
' ל״א נארך (כט) םיהו אם גםצא עיי  מאל ומסינ מניינא מלק ו׳ מ
׳ י״מ פכי וכל נגלו א / ונקוה״ר מ / וראפ אפרים ס׳ק כ  נסרה״נ סעי׳ י
ט א  נקנ שנמצא נדאה יפ להחמיר לעיין נצלעוס כנגמ אס אן ספ סיר נ
י  המטדף ונדפנד אס לא כדק יש להכשיר עיי״ש וכ׳ שס נטו ונשנגלד $ מ-
 מקצת עור העליון דדאס ובדק נצלעוס כמו מקוס העלו ונמצא שס מכה
פ שתור ונקשי י ק יש להכסיר אכל אס נמצא ספ פנפבר הצלע כנגד א מ  נ
 ואן מקן כשנירה אס מנלד א מקנ מא כנגר השנדה שמראן הדנריס
 שמחמת השננ־ נגלד א טקכ יש להטריף שאט מששין שמא רקכ נס המור
 סכי אלא שאן ניכר ואציל אם מאמר הומת נראה שהננלד מא מהשנר מון
 שנראה לעין שנקיע נחחק ומין הקצוות שוס שמדיפה עיי״ש ומי׳ כמנמ״י מנף
 א׳ נלק״י ס״ק י״ב שהניא מיס׳ אורת אלימ מרלדיט ס׳ק מ״נ שכ׳ מראה
 דנהכ״מ וכבוד שיה ונציחף עוד צדדים יס לסמוך להקל מכא שאן אסמא
 הטבח שמגלד בא מחמה השכירה שניקב במו יכול להמה שמגלד מ׳ בליה
 עיי״ש ועי׳ בשו״ח חסל לאברהם חמיו מ׳ אי שכ׳ ג״כ להכשיר בסבר הצלמ
פ וכתב שהביס אסריס י  כמל נגלד טרסא אט׳ יפ עוקץ נפבידה בהפ״פ פ
כ סס  נשס ממ הגאן מו״ס מננור מסאסטנ מריו מל סמרה מה שממיר י
* 3  אך כ׳ שס ומ״מ אס מ׳ שם ג״כ X בלוי מל סיןס מגלו יש למזויף ו
 ובשר בלוי על נגלד לבד יס להכשיר בהס״מ p סבר הצלס נגד נגלד סורשא
׳ דעומס ימו אן מסם להכשיר מ מ״מ בססהסמ אלו מ  יפ להכפיר בסי
׳ ל״א שכ׳ להקל משבר הצלמ  בסוס ענץ עיייפ בארך ועבס״ת מנול p ס
מ וסי ג״כ כמו פבת עיי״ס וסנפיר,  עונגלו בנקפי בסוה ואן סוקן בהי
» ד ׳ קצ?נ שהעלה ג׳ מלוקים בוס ואס יס סוקץ בפטרה ס  סוסו״ו הניינא ס
 אף בהינו וכאז עוקץ אך פכ״ס רכר פס׳ סבר ממס ראי לאמי באן הפ״מ
 ובהפ״מ יש להמר ומכא דבודקץ העצם מצד הב׳ פמוץ ולא נראה שס שבר
 כלל רק רעצס גטה מצו וה ומצד וס וטל לסוח שהוא ורן גידלו נמו שהוא

 שטת

 יודה דעה סעיף לו כ
) מדד, וט) יאלא ע) העליון (כד) טלו(כד.  (בב) קרום (

 כאד היטב
 to ומן שאים פנצק ונה״כ מלק פל מהרשיל וכתנ שהמנהג להטריף. (נ) נדקה .
 (ר״ל נטחס ודוקא נגלל סלה אנל רקנ א׳ מהם א״צ נדקה (ומ״ו כ׳ ילדח ס

 דרבי
 הפור סס כאנעטפות רסס ולסממיס נשקולפץ זס המור מוצאן נקבים נהמר
' י״ג א ס  עיייש (בב) יךים העליץ עיי נס׳ דמשיא פל מלץ דף ציה י
' ניס ועי׳  אח א׳ ובמה״נ במטח הסור אח א ובשו״יז נעי חיי חמ״ד ס
׳ ל״ח ס״ק ו׳ ק ג' (כג) העליק נרי בפרי הואר לקמן ס  נפער המים י
 דמשממ מדבריו סס דאין סלוק בזה נץ עור הפנימי לעור החיצון וכל פאחד
 מהם נשאו שלס כשד עיי״ש אן בס׳ ממשי מהראיל ציק כ׳ חזקא בניסל עור
 הטלק לבד כמי אבל אס נגלו א רסל קווס התחמן אע״פ שסעלמן טאו
' ה' את נ׳ שהארץ־ להניא ראיות  קייס טריפה עיי״ש ועבשוית דעת ה.נח ס
 מס בנגנד א רטל התחתון לבו והמליץ טאו שלם כשר וללא כהמהי" ציק
ק י״ג שכ׳ נ״כ לדנא ולא מקא  מ״ל עיייש וסד״ק ס״ק ג' ומק״מ דש י
 מנד הפליץ דה״ה אש נגלד א רקב התחתון לבד כשר דאין סלוק בזה בין
 תחסן לעלמן פ״׳ש (כד) כולו ורוט מי ככולו לכל דבדו בץ מץלא ובין
ק ב' וסרת״ב ספי' ג'  ליימרא תב״ש ס״ק י' ושיי״ת מף סני' ג׳ ישיר י
 (ואס נגלל רק מיטוטו דט כנקב כמיל סעי' אי) (כה) כשדה עשמ״ח
' מ״א  מני' ר וסי ל״ז סעי' י״ת ותביש כא ס״ק ייא ובשו״ת גבעת שאל מ
' זה ובסי ל״ס ס״ק מ״א שכ' לקרוס עליץ  ובלב״ש סף ס״ק ס״ו ובסף ס
 של דאה שרקב א נגלל מעט א רובי מי דעיסא ומצטרף לתרלד״ע סיי״ש
 וכ״כ בסרמ״נ בס׳ ל״ז במיז ס״ק ב׳ בתרלד׳יע את ג׳ ובסי ל״ס ס״ק י״ת
' ט׳ וסי י״א ועיי בפו״ת מיס סיס תמיר  עיייפ ועיי ימה בס״ת פבראיפ ס
' וי שכ' דנגלד סרהא לא חשוב יימוחא ודחה דברי השיח ודעימי' פכי  ס
 דמה דעותא עיי״ש בארן אן• כל ספרי שו״ב האחרורס כ' דהוי דמוהא ומיי
ד את ב' ומיי בריק בהרלד״ע סף את ביש ' י  נסיח בית יצחק סו״ד ס
מ דלא מצטרף להריעותא שע״ג י ה  פכי נעלי א ניקב קרוס התחמון יפ להקל ג
 עור העליץ וקרום העליץ מפסק בץ הריעומת ונניי״ש במק״מ שמיישב דבריו
ש ראך כםב' קרומים מפסיקין לא חשוב הפסק ועיייש  פלא ישמור למ״ס באת י
ד ד״ה בשר בלוי ועיי במה פהאריך נערן זה בפו״ת מסד לאברהם  בדיק את י
ה (ט) אלא שצריכה בדיקה עתג״ש ס״ק ה' דבנגלד  ידויי סי׳ י״ת בו״ה מ
ס טריפה עיי״ש ועיי ט הבדקה לניטבא מא ואס ארע פלא במן  כלו א ח
 לב״ש פיק י״ב שכ׳ דכסלא vpa לא הר p ספק סרי5ה עיי״ס ועד״ק ס״ק
 ו׳ שכ׳ רכל נגלד קרוס העלמן צדיך להממ הנתנה אס הקמס התחתון משמי
 סא קרוס הריאה רמש ואט קרוס מחמ״כ א צלקת עיי״ש ומי׳ מזה במניי
 נהרלדיט אח נ׳ בלק״י מף ס״ק ייז שטיס בצ׳ימ אס למש לזה ולהחזיק

 אסר מקחס לקרוס טיי׳ש (כז) שזיריכה בדיקה טנאה״ט מ״ש ר״ל
ח זה נארך ועיי כשיח סעי׳ ק ד׳ מ״ש נ  בנסחה יעי׳ נסי מנחת אהרן י
ק י׳ ו׳ ח׳ והבריקה במ כך סא סנפח״ה חחלה פראי לראת  ג' יחנ״ש י
 ששלימה סא יעילה בנסחה בכל מיןמוס׳ ואח׳׳כ יממה מרס סשרץ מקא
י ינצנצו סמים עיי׳ש יעי' במ״ז ס״ק ב׳ שכ׳ שדם של מ ' נה נקנ מ  פאס ס
 התיש שצריך נזה נדקת מפיץ צ״ט עיי״פ (וסי' נסרי מאר ס״ק ני) ופי׳
 בלב״ש ס״ק י״א מ״ש בזה יהכריפ דלכחחלה מציה לשמוע לונד התנ״ש לנמק
ק בפושדן כשר  בפושרין אך בדפבד אס במן בנסחה בלמד אע״פ שלא ב
י ס״ק ב' לדנא עיי״פ וני' בפרח״ב סעי׳  עיי״ס וכ״כ נדרך מוייס בסרה א
p ננסיחה לנד אן להקל p ק נששרין  ג' ירא״ס ס״ק י׳ שכ' דאם לא נ
 בהימ אס לא אפשר לבודקה עיר מץ שנקרעה א שנאפוס עיי״ש יכ״כ כמארח
/ ס״ק ה׳ עיי״ס ׳ כ ' ענף א סעי' ג' ינסרה זבח בהע״ס ס  נינים סרש י
ר הפישרין וסיעור החמימוח עיי לקמן סעי' ו ס י ) ז ר י י ז  ועיי נניח אס־יס מ

 ד׳ בנאס״ט ונדנריט פס) •
ה א קריס שוב אן י  וכתב בשמלה חושה שס ואס משמה פעם א׳ במים מ
 מועיל לה בדיך. משרץ נלי״ש והנה כמארח עירם שורש ו׳ מני' ז'
ךס למיס חמים א קרים ממי ה ל וםסס מא ואס שמוה סעס א' י ק י  י
כ לפימה במשרץ טון ואן הבדקה בששיין סוב מדנא סיי״ש(ויל ס״ק  אי
 פיה) אמנס יעיין בלב״ש ס״ק י״ו שהסכים להשמ״ח והיכא רהיסמה סמס א'
ס א' בציץ יפ להקל מכא ספ מיו  נחנק אסר בכל טור אבל כפמסמה מ
ק ו׳ סמן ולמה הצורך יש להקל  צד סלא עיייש אק נסרת״ב שס ויס״פ י



 סעיף א ב הלכות טריפות

 (ל<*»

 יורה דעה

כ ם י  באר ו
: '1 ftp xn סמן pp} ק ס׳ נתנ מזה אט נקיאץ מדקה וצ״כ ססו״ס) . דדן  צאסר מה) והש״ן י

 תשובה
 וכאשר נוקי ממחה כדנה ראה השוינ שס" מל מיןס הננלו מת קחס ואמר
 שזה הקרוס סקירץ השוחסיס שלאסויק סמנואר שצריך להמר הקרוס ולנמק
כ בנסיזה ומפס ק יקלף מממ ננחת ונמצא יסה איור הנדקה רק שנמקס י  א
 א׳ פשה נס של סשוימ נקנ נצסרמ מיי שפרק בחזקה והמורה משש שמא
׳ נפוחה יוסר וסי הנגלד מסק מגד הנשר ננד הקרוס ומיל מ־לרי״ע  נסי׳ ס
 אך השוחפ אמר שזמ שנקרין שלאסרא״ק ומרד שאין ממזיקין זה לריפומא
 ולק נהיומ פס׳ ספימ וכבוד מ״מ הפשיר הנהמה וכהנ סש למש לאמר
 מחמה סנגלד הקרוס סס ומה שאמר השו״נ פמא שלוסרי״ק אין לסלון פלמ
 מה דפלופרי״ק מא מגיס נמו דכר לח ונמס כמיס אכל קרוס מאחז נסנן
 כקרוס הריאה וצדן לקלס נראה מעניס שהוא סרכא ממיןס צמיןם ימס
 מגלד ביחד מיל הרלד״ע ואף שנקלף בנחה צ״מ אס ממי וסי אבל יש צדדס
׳ בנחה מד שעבר מעל סר מגלד והסרוק  להקל נזה ומכיס אס הקליסה ס
 ס׳ קצה רסק מנליןס זה ומאל סצא נמהר יצא ואין לספ לאסרה שע ונפרס
 פהי׳ הפ״מ וכטל• יו״ס וט׳ יבמף ממיס נציע ט משמש מצמרת ספרי
מ מי ס ס י  הנדיןמ שאף שלופרי״ק אן להקל אס לא ננדק דריפיתא פ
 ובצירוף סד רימוהא מיל הרלריימ מיייש יפי׳ במניי נתרלרי״ס אס נ׳ נלק׳י
 כדק י״נ מיש נדנד הביא נזה נאדכוח ובל זה בסבר הצלע נגד נגגר
ו הצלמ נגד מגלו קרוס המזמן סי״ק שיק ג' שמועיד  קרוס הפליק ואס שנ
׳ נ״נ שכ׳ כסה ראות להקל נזה f• ל  נזה ימיי נשיית נימ שלמה סייד ס
 וכיין פמק הדעת קדשים הממיי• נזה א״א להקל נגד רעמי ממלה יכי חה
' שאנה זו נקיק זנריוא יהרנ ושס הסייס יסי עונדים  קרוב לחמשיס שנה ס
כ  עליו והציעו לפני חניי המר וסי מחלוקת ת בזה בין הרברס ממליס י
 אן להקל למעפה יק ניפ מת־ אזה צו להקל לס ראת פיר מוויה ועיי״פ
 עוד נסי נ״ד מה פפלפל מד מה יפי׳ נמה פכתנ נזה נניכמ משה בסף
t נסקל אס׳ פלא נהפ״מ וניפ r סנ מיל יהכייפ דנאן עוקן נהפנדה  נ
 עיקן יפ להקל נהפ״מ עכ״ס עיייש יפי' נשיית תועפות ראם נהפמפומ לחלק
 יי״ו וף ל׳ יל״א במשי' מנכד המחנר פהמלה נ״כ להקל נזה נהפ״מ אף ניש

ק ס׳ סיפ נדרס אצו  מוקן נשנדה פיייפ נאריטמ יפי׳ נוסת מרס י
 (ל) אם נטזיא בועא וט׳ ענאה״ס מ״ס ואפי׳ נומא בסיס זטס יש לאפור
ה ע ׳ ילניש נ ק נ' ופשפ׳׳ו ס״ק נ  יפי׳ מזה נהנ״ש ס״ק ייא יבשפת אמת י
ק י״ז שכ׳ ומס יש לחלק נץ נגלו פלי א ננלו סימא  סעי׳ ו׳ וכניאיי י
׳ נטעא ס נהפ״מ ושמת הוחק אס לא ס י  דננגלד רק פורתא יש להפשיי פ
מ פיייש ועי׳ מזה י ה ט יש להסדף אף נ  רק מיס וטס מימ ננגלד כלו א ד
ק ג' כ׳ ' ו׳ נאק־ ^־ נדרן החיים נמרה אר י  נפי״ת ארי רסני ס
מ וללא י ה  ואף יק רקנ קיוס מלק דש טמא אס' נניס זכיס אמי אף נ
ק ס"ו שכ׳ לחלק נדן י  כהלנ״פ עיייפ יסי׳ נפי־מ״נ מלי׳ ז׳ ייא״ס ס״ק י״ו ו
מ מוכי אבל י י יס להסייף נ  זה p דהיכא ונגלו כל הקרוס העליון א דנ
 סכא שלא נגלד רק מקצת הקרוס הפליץ ותחת הקרוס סהחתץ יס טעא מלים
 וטס ואנס נכים נסיע יש להסריף נכ״מ והא הקרוס המכסה את המיס אן
 זה קרוס הריאה רק קריס מחמת מכה וחסר שס גס הקרוס התחתון יהד
 נגלד נ׳ קיומי הריאה יאן להסיר מה אא״כ ©רואן שהקרום סהחהץ האמס
ע וסנועא של מיס זכיס מא נטס י  פל הריאה מא פלס יפה ונשאל־ קייס נ
 נסינו אינם נמקימוה שטהנץ להסריף סדנא תלוי׳ מנוננא דמים זטס נס
ס זכים  נזה יס להטריף אנל נמיץס דנוהנץ לסמוי סדכא מלוי׳ מטמא מי
ק י״ו נ נמלי׳ שאיו ינרא״ס י י י פ  גס ניה יש להכפד וכי סס שד נ
 ראם לא נגלד כלל רק מיקב קרום הפליץ נלנד יש תיוהיי טעא דמים זטס
 יפ להנסר נהס״מ אז ננליןמוה סטסגץ להחמיר בסרכא תלוי׳ מטמא מלים

 מיס עיי״ש
׳ ס׳ נשי״נ שקלף מר יק מני טסות  ועיץ נשיית שס ארי׳ חיייד ס
ק ו שהיי בריאה וסו ניאץ נשר סירס ולאתר קייסת הסר מ י  ד
 מיל נמצא הניעות טלםיס למן ואין אט יותרם אס העור דק סקלמ
 מא מעור הטלק ומקנים נתחסין א שמא מלטש יהגקנים מא ננ׳
 מרות הריאה יאחר קליפת הפור הדק נקלף עוד מר ק ואין או
 מנסרס אס מא העוו מציון ובמוו ממן לבו יסלים לקלוף ב' » ׳

 קוונים

 דרכי
 שכיח גס נאוס p מיי טקוע לנו פאלי נהנקע נאמצפ ומי״ו נסח וכממה
ג יפ להקל אף נאן הפ״מ עיי״ש (ופי׳ י ק פלא נפגר לחצאן ממפ כל כ פ  נ
 מ״ש מזה למן נשם מ״ק) ופשוית נחלה אטה (ממאן נעל שער המשפט)
' נ״ה שמקיל ג״ע ' ה׳ וטי׳ נס״מ מאל ימשינ מהוורא הליהאה חלק ג׳ ט  ס
 נהפ״מ כשאן עיקן נהשנדה מיייש טי' נחה נס׳ נרכמ משה ניןנמרס יפה
ו סי׳ יי) ומשיית  לבדקה פער ב' נסב נ' נארך (ופי׳ נפו״מ אפריין מ
' יי״ו שכתב ומה שמרגלא בפימי׳ דהשו״ב  עמק הלכה (מהס״ג מויסל) סו״ו ס
 לקרוא עלי ננד שבר הצלע כל שנראה סמוק קצת מא ספות ואס נגלו אלא
 מראה ק משוס ששבר הצלע והריאה שואבת הלתצוסמ מהשבירה ונתענה
 סביב טקיס השבר על הריאה יבמיןס השבר ממוך שמהיק־ מהשבר אט
 •יריז ליגימה ססבך שס ע״כ נראה כעץ נגלד אבל באמת אט ק אלא כל
 שלא נראה כדת־ הקרומים אט נכלל נגלד עיי׳׳ש יעי' מנהז״נ בדר מרלר״ע
 אות נ' סעי׳ ק״א יעשיין ס׳ק י' שכ' ימ״מ אס דוע נטהר שנשנר הצלמ
ק שגרס לה השנייה למות א  נתוך נ׳ ימיס לשססה עון שראט שנפלה נ
 עלו וגס לאתר הפתיסה הכירי פשבר תיש טא שלא עלתה עדין ארוכת נשר
 על מקוס השבירה ונס מיןס מנלד מא אמס קצת ימנןסו מפני שעדיין
 לא נכלע ט ימו מידלמ היכאה כדרך כל מכה תרשה פנממלמ מאדמת א
 יפ להתיר נהפ״מ ע״י נפיתה יפושרץ דאס א ני מבצבץ כשרה עיי״ש ועו״ק
 ס״ק ג' ינמק״מ ס״ק ג׳ מ״ס לענץ אס אץ עוקץ שנירה אס יפ להממיר
 נזה וטסה לכאן ולכאן ומיי״ש נד״ה שנר יבמק״מ שס והעולה מפס ראם לא
 טבר העצם לנ' חתיכות רק פטר קצת נעוני׳ ולא יוכל לההפרד לגמרי ולנקונ
 למרסק מעט א יס לסמוך על מה סהאן שהבשי החופה הפבר מא פלס
 אנל נשיר לגמד אן קולא נמה שהטור פלס נברייהו יעיי״פ שהמא תשו׳
ס מי" אצנעימ ר אלא רסק מכנגמ פ נ  נ״א דאס אץ מגלד מטון ,גד מ
ה תהיי רסק פס מד׳ י ס  יפ לההפיר ע״י נדקה וסיגי שמפערין פאמר מ
 מצבפימ ועיי״ש עוד נד״ק מ״פ נדץ כמק נגלד א ספק אס מגלד מטץ כנגד
 שבר וכ׳ סס דאף נספק מכוון יש להחדר אד אס אן שס רק נקוממ
 קסטס כמו נגלד שקק הס״נ י״ל ימי ס״ס לקולא ונספק אש יפ כ£ פבר
 כלל יספק שאט מכוון יש להקל מצד ס״ס אף שי״ל יסי ספק חסרון ידמה
 וק אס יס ספק שאט שנר וגס ספק נגלי יש להקל אס אט ספק משרץ
 ידעה ואס נ׳ אמריס שאט שטר אף שרניס אמרים ששנוד יש להקל ואט

 נכלל ספק חסרץ ידעה פיי״ש:
ה אס יס  ועיץ עוד בד״ק ומק״מ פס פכי דלא דויןא נסנר הצלע אלא י
 קרפ ננפר פנין הצלפות נגד נגלד קצת ינעפה ע״י נגיחת קרן דתנרתס
 אף שמטר החיצון דנפה״ח פלס יפ להחמיר כמי גנפנר צלפ נגד נגלד ואש
 יפ ספק מולי ספק מיחס אץ להקל דמי ספק חסרון ידעה אך אס מאן
 שהגובה פבץ הצלעות לא נקרע ותחתיי נקרע עטה מסברא פאט ממיחה עיי׳ש •
 ועיין נמנהו״ב נדר הרלרי״ע שס סעי׳ ק' שכ׳ דאס נמצא על עלד קרים
f כלו ומצה לו ים מט שמא ענ ולק קצה נאוה ניץם t דבוק מאד 
 ימהוח סאי בדבוקי אף שאין סס חלון המהיי מי סוב גמור לבדוק אור
׳ שס שנר  נשבר סצלס יאס מצא מכוון אף שאט מספק שברו וליעמ לא ס
ס בדקה מוטיל אף אס קולף הקרוס בנחה יאס מבצבץ א מכה אן מ  כלל י
 מסס יקיזנ לודאי מא ש!ה משך זמן נמל סבר שס הצלע ורקנ לנ׳ קיומי
 הריאה חור ונקשר שבר אל שנר עד שחין ניכר כלל כ״א מכה לבו וזה הקרוס
 ס״ל קחם מחסה מכה ואט קרוס ומה שאט מבלנץ מא מחמה שבמקום
ק ואק רכדס א שמא אן אס  הנקב עצמו סארי שס קיימים המהמין א
כ עו שייודע בבירור שלא סבר הצלע יא יש למוד אם  נקיאס נבדקה י
 קלף להקדים ההוא בנחה ילא שאר ממט כלום ינוק ננסחה ינמשרין יראה
 שאט מנצנץ שרס אבל אס רואן שהקרומים כאחזין ps»1 אה ואנה במזיק

 סטנ נקרים הריאה אסר עיי״ש
ו וניד אפרים כאן שאלה שס׳ סל ׳ י ה ניה אפרים סי״ד ס  ועיין נסי
ק מכה דהייט שהי׳ שנר מ  הריאה עלד מקרום הסלמן מעט ונרצא נ
׳ מטץ מד העלד  נצלפ ונקשר פנל־ א שנר יחדו ימגקו חן פהפבר לא ס
ק מיל ׳ הז  יק רסק ממט כפו ג׳ א ו׳ אצנפוח וגס אתר נפיחה הריאה ס



 יורה דעה סעיף לו ב הלכות טריפות קסג
) סעלק א  (לא) «*א (לב) טמא (לג) על (לן•) מקום (לה) ש,קצף(ייו) העור (

 תשובו!
 עלד מטמא ויש לתלות במשמוש יוא יטבחא נכח שמשמשו קדס שר* השינוי
 תולץ במשמוש ידא יטבחא אף שיש שס מקום מנול בהבועא (כנ״ל בס׳יק
 הקורס) וכסרמ אס משמשו ה־בה לעסה סס בשר מקיף עיי״ש (לו) העור

 עשמ״ח סעי׳ ד׳ ולקמן ט׳ ל״ו סטי׳ י״ת ולב׳׳ש בהגה כאן וביק ס״ו דאסי'
 לא ננלד רק פורתא והיה טקב קרוס א׳ לבד ב* משרון ונמצא טעא * שא•
 דעותא במקיס זה טריפה עיי״ש וכ״כ מאים ס׳ק ייו ובמ׳׳ז ט׳ צ״ו ס׳ק ב׳
ק ת׳ בתרלר״ע אות ג׳ ובמות מת בחידושיו לט׳ זה סק׳׳א עיי׳׳ש ועי׳ י  ו
 בגה״ק אות ד׳ ישטת תייס ט׳ ל״ז ס״ק י״א (וע׳׳צ ס״ק הי) (לז) העליץ

 עשמ״ת סעי' ד׳ ולב״ש ס״ק י״ז יהיה שאר ריעותא ממצא במקוס הגצד *
 ט״נ ניקב קרוס א׳ טריפה ואפי׳ איכא עלי׳ מיד דנא מיחשב ריעותא יק
 שמעכב הבדיקה כנץ טרכא מאינא לאונא למטה מחליק יש להטריף ועיי׳׳ש
 נלביש בס״ק שאח״׳ שכ' דה״ה אס נגלד או טקב קרוס העליון מן הריאה ויש
 שס סיכא מאונא לאנא למטה מתציין טדפה טון שמעכב הנדקה עיי״ש ועי׳
 במנת״י בתרלריע *ח נ׳ בביאריס ס״ק כ״א שכ׳ בשס הנאון מהרי״ל איד״ק
 ברישק שצ״ע למעשה אס לאסיר בזה טין שגס בנגלד כלו יש מתלוקת המשקים
 אי צריך בדקה וי״א שאץ צדך וטון דלסטח רש׳׳י הרי הס־רכא סותמת אין
 להחמיר ע״כ צריך להתיישב בזי עיי׳ש (ועי׳ ברא״ס סיק נ״ט ובפת״ש לקר!
 ט׳ ל״ז טף ס״ק א׳ מ״ש מתשו׳ נבעת שאל עיי״ש) ועי׳ בפרח״ב סעי' ט
 וראיס ס״ק י״ח ולב״ש ס״ק י״ח שכ׳ דכל מיש בשמ״ח לאטר כטרכא טל עלד
 מא p בנגלד סלו א רוט טין דצריך בדיקה מדינא אבל בנגלד פויתא א
 ניקנ קרוס א׳ לא סיך דן זה דהא כשר בדעבד בלי בדיקה ע״כ יש להכשיר

 אף אס יש שס סרכא עיי׳ס ועבשו״ת פרי האץ תיו״ר ס' ג'
 יכתב עיר בפרח ב סעי׳ יו״ד ורא״פ ס״ק כ׳ ד$ שכ׳ להכשיר בטרכא המצא
 מנגלד פירתא מ״מ צדך להסיר הסירכא מסס בנחת א בכת ולבדוק
 שס אס לבצק ואס אנה עוברת בנתת וכפיבא להעבירה בתוזק בסטן קרוב
 הדבר סמשה נקב בדאה ויקלקל בידיס א״צ להסר הסרכא אלא יבדוק ברוק
 א בפישח על מקום מלד שניב הסירכא כמות שמא ודו וק אס עבר ולא
 ביר, ע״י הסרת הסרכא ונקרעה הריאה פא״א לבדוק טוד כפר כיץ פאן
 מלד בחבה של ריאה עיי״ש וק נראה רעת הלב״ש שס עיי״ש ומה במק״מ
 ס״ק ב׳ כ׳ שצ״ע בענץמ״ל דהא אף כנגלד פורתא עכ״פ הנדיקה ביאית עץ
 מעכבת ובזה א״א לבדק מיי״ש אמנס יעץ מזה בס״ת בית שלמה ת״נ ס'
 נ״ג מ״פ ביסב דברי היא״פ בזה ונתן סיס מסביחת לדברו להקל בזה עיי״ש
 ועי׳ מזה במניי בתרלר״פ את נ׳ בלק' ס״ק כ״ד ובקו״א שס ס׳ ל׳׳' יה ה
 במנמ״ב בתרלר״ע את נ' בקומן סעי׳ ק״ה ועסהן ס״ק י״א כתב להחמיר
 עוד מתר בסרכא מוצא מנגלד סרתא פאן להתיר כ״א ע״י מיעומ״פ בנתת
 ולראת פאן הסרכא נאחזת נקרום הנ׳ פאל״כ קרוב הדבר סpב גס השני
 עיייס אן במ,ח"י סס בביאריס ס״ק כ״כ הפיג עליו וכ׳ דאין דבריו מוכרחים
 ואן לבמת סמרא ועיי״ש עוד להלן בסי' ל״ס ס״ק ד׳ בלק״י ס׳ק י״ח מ״ש

 עוד מזה
 ותנה מכא דהוי סרכא כסדרן על נגלד נאק שנתבאר לעיל להטריף אס
 מהט מימומ״ס עיי בס״ת ספר ימשע בפסקים וכהביס נאמצע ס'
 תס״ז פמצוו להחמיר דלא מהט מיעומ״ש בסרכא מנגלד עיי״ש אמנס נפרה׳׳ב
 סעי' ס' ורא״ס ס״ק ייס כ' דאס הסרכא מיל עוברת ע״י מיעומ״ש מתת
 ובדר, איכ בפושרץ כראי ולא בצק יש להכשיר אף מגא טלו א חט יאסי'
 לא הלכה מיי מיעומ״פ בניות סד סהסר הסירכא בד א בסכין והלכה לה מכל
 וכל ובק איכ ולא נצנן יפ לסכפיר בהפ״מ עיי״פ ומה במנהז״ב בתרלר״ע
 סס כ' דכ״ז מקא כפהסדכא מא בץ אנ! לאנא למסה מיזציין ובלא חלון
 אכל שיש חלון א כסהםירכא מא p אנא לאמא ואף בלא חלץ אן מומיל
 מיממ׳ע מיי׳? אלס בממז״י בביאדס בתרלר״ס שס השיג מלמ ומצדד לסקל
 שסברה מיי מיסומיש אף בכה״ג יאן ממח החלין ממגי להמיסוף מיי״ש •
 וב״ז מא בסיכא כמד! מיל אבל נמה סיכא שלכיס על נגלי סי' בירז
ק י if שכ׳ דאס טקנ קרוס הסליץ יש סרכא שלב׳׳ס  לקמן ס' ליס י
י ייא ודיס t אסי עיי״ש ופי' בסרח״ב כאן מי f v m *איפ שעוביין מ 
 ס״ק כיא סכי דיה אפ יס סרכא דביקה מסיןס למיןס הדין ק ופיי״ש פת־
 ונלביש ס' ליס סעי' ל״ת סכי דאף אס ססיכא פינית פיי מיסייש ביד
 ננחת אע׳יפ שנדק שס ולא נצנצה או להכסר יש להחמיר נזה p נעלו

 פורתא

 ודכי
 קחייס (פיל ס״ק די) יכתנ משתומם אן ששרב ירצה להכשיר פרימת גמורה
 בדברי הנל כאלה ואף נספק אס מא עור טלק א קרוס וי־ טריפה מספק
 ובסרט יתולץ במצוי והא זה ימע שהוא מצוי מתר סמ׳ קרימיס וייס על
 הריאה ופיסי נחלק גוף עיר הריאה לפיס אט מצוי כלל ואפשר שאט
 במציאח ולק מא ודא טדפה והפו״ב ראי לקנט ופיקכל עליו ד if והכפר
 והכלים אמרים כדן פדפה ודא וכל אכליו יאפמו וצריכץ תפונה וכפרה ט
 דנד שויב הטי הס בסלים עיי״פ בארן ומי׳ נמנת״י נתרלד״ע את נ'
ק ז' פהניא דנדו בזה וכ׳ פצרין נהתייםנ נדנר אס להחמיי כ״כ  נלק״י י
 נזה ט לס״ד המוח קדוסס סדרן קרומי הריאה להתפצל להרנה קרומים אן
 לדסח רנד שי״נ כ״כ וטסנ דנר נזה דמלץ נחזקמ סתר ואץ מחזיקץ

 דעוחא נכה/ מעור לעור ואן נזה מסוס תרל f סיי״ס נאק־.
 ועיין דק ס״ק ז׳ ונמק״מ מף ס״ק י״ס שכ' דאס נמצא מארצי״ל ע״ג הריאה
 יקלסס וטי כעלד חחחיו יש להקל ולסמק ט כמו נעלד נטעא דמ״ז
׳ עא נחר ק י״נ שכ' ידיקא נטמן דדי' שלא ס  עיי״ש ועיי כמניי שס י

' נראה כמו עלד מא שמקל משאיכ נעלי ממש יחמיר עיי״ש  רק ס
ק ס״ז שכ׳ דא) אס אן  (ייא) גמא בחגי• סי׳ נפרח״נ סעי׳ ז׳ ירא״ס י
כ נמרח זנח י  שס מעא רק מנרי א מורסא יש להחמיי ולהסדף ניי״ש ו
ק י״נ ניייש ומיי מזה בעצי לבונה אלס י  ט׳ כ״ג ניסר המזבח ס״ק י״א ו
ק י״ח  עה״ק אח ה' הארץ־ לסחור דנרי מ־א״ס נזה ומעלה שס וכמק״מ י
 ואס נמצא מנד א מירסא שר אלא דנעלד רוט מךי׳צ דנדקת נמחה
 מעכנח ע״כ צריך להמיח שמגלה חח מסחה חחס הקמס ויעטר ג״כ ע״נ
 הטינרי א המייסא נץ ע׳׳י נסימחו א מיי משמוס ניי״ש וכיכ נס׳ פרי
 הוו נדר תרלד״ע ענף י״ג אח גך״ר צדנא ניי״ש ומיי נסיח יח רעק
 בשמסת עלה ית סכי גיכ דעלד ע״ג מורסא יש לתכשיר וווקא ננועא אסר
ק י״א שכ׳  הרב עיי״ש ועיי במנח״י בתרלרי״ס את נ' טעי׳ ב׳ ובביאריס י
 וטון שקשה ההנתנה נזה ס״כ אן להתיר ננהיג אלא בהימ חקא ניי״ש
ק ו' שכ' ואס אן ריית נץ המוגלא להעיר יש תשש שקריס  ועיי נו׳ק י
 התחמון בלוי אף נמורסא ועיניי כמי נטמא ניי״ש (לב) מעא עי׳ שו״ת
 סוסו״ר קמא ס׳ נ״מ שנשאל בנמצא טעא ובמשך הבועא יש מיןמות קסרס
 שבמקממת הללו סא כמין סויס קסרס דהייט סכל הבופא הי׳ הקרוס פעלי׳
' הקרוס זך והעור קלוש ודקובמשמוש מד בקל נפתידס  עטר ובמקומות הללו ס
 וועח הסאל להטריף ט נראה לעץ שבוה המיןס עלד עור ותחתון ועלדעור
 המזמן של הבועא מ״ל תרלד״ט יהשיב סש להכשיי וכיין ואט יוא לי
 פננלד מר התחתון רק ספק לו ואף דמי ספק חמ־ץ ידמה מ׳# נחשב ספק
 בחרלד״ע דאפי' אה מזע דעלד התיותון מ״מ לא סי p סמרא ותרלד״ע
 אט אסר מעיקר הדין ע״כ יש להכשיר בססיין וכ׳ וכל וה אס ידע סכ״ס
 פלא נקלף סר מולק אבל אס נקלף עור המליץ יספק אס עלד נס התחמן
 סי עייפה אפיי בהימ עיייע (לנ) על םקום שנקלף העוו•. עיי בעצי
p לטנה פכי ואף שחזק פפאר הריאה סא בסלימות ואץ רכו סס עלו 
 שעיר הפליץ פל הביפא לבד נקלף אסר חה גרפ סס מגנלו קרוס א' פל
p אמריק שב׳ הקרימיס חלס יהלס להס וזהי ; י נ  הייאה נמקים אחד דנ
יכ בד״ק ס״ק ה׳ דעלד  עיר הטעא לבד ומא הכיס שהביננא במכה עיי״ש י
 פגטמא חפיר דאמריק שפור הפנימי נרקב טדא והחיצון עלד עיי״ש ונרי מזה
 נסית גבעת שאל ס׳ נ' יבמ״ז מ' ל״ז ס״ק א׳ ועי׳ מניי שס בלק״י ס״ק
 נ' שכ׳ דש ניס בזה למנץ מ״שהרבהמחנדס להקל בנגלד אף בציחףדעותא
 אחרת דליו זה מקא נשאר דעימה אבל לערן דעוהא וטמא יש להחמיר
ק י״פ פכי  פיי״ש נמומר (לד) טקים שנקלף העור פו״ק שס ונמק״מ י
 ואס נמצא טמא בראה וחאן שבאמצע הטמא ס כמו פטל קק ונפף תחת
 טד מתר מכל הטמא י״ל שמירה שמלד סר א' א העליץ א התחתון(יל
ק חי) ואפ אן גבסח מקיף מבסן כפין גד פסה סביב י״ל מנלד פנימי  י
 ואס נמצא ק מת־ נטפא זו א בטעא אחדח בצד זה שעל הריאה סש פת־
 טעא כזה ונכסף שס בעגול כמו בהא יש להחמיר דדלמא עא באי העלמן
 והבי בחחהון ומי זה שלא כעד זה בצד ח׳ אך מצדד שס להקל מה כמן סש
3p לתליה להקל בזה ע״י סש הרבה קרומים אלו אסצמייס בריאה י׳׳ל שלא 
 החחחון כלל p א׳ מהקרוסיס האמצעיים פיי׳ע (לה) שנקלף העור עריק
/ שכתב חס וזקא היכא שדימ שעלד מחיים אבל מכא שנא לסרט ק י  י



 יורה דעה סעיף א נ הלכות טריפות
 (לח) •ש (לט) להסדף (ם) ט (םא) היא

 תשונה
 ס׳׳א ובתולר״פ שס יסיי׳׳ש באת מריס בסמ !מ׳ ואף לשי המנע וקליפה
 יש להכפיר בזה בהס״מ וצויג עיי׳׳ש (ועי׳ בס׳ ברית ימקב סי׳ נ״ס שהביאו
 בשו״ת עולת יציוק סי׳ קש״א) ועי״ש עוו בו׳ק באת מר״ס ובמק״מ
 שס ס״ק ב' שכ׳ ואף כשיש שס מורסא תחת הנגלו ועור עליץ דע שוה בזה
 כאלו אין שס מורסא כלל רק סירכא תלוי׳ מעלו ואין המורסא מוסיף דעותא
 בזה עיייש והנה בעחגמ הבושס ביןנטיס החשו' סי׳ ז׳ העלה ומשורת הדן
 יפ להתיי־ בהס׳מ ושעת הדחק בץ בסירכא חלף׳ ובץ בסירכא ונוקה ממקוס
 למקום מנגלד קרוס העליון אף נלא מיעון עיי״ש ומיי נדברמ נשיית שס מ־י׳
 חיו״ד סי' ט״י שהקשה צו א׳ על דנדו נזה והוא משינ לחוק דנריו נזה עיי״ש
 אן נמנח״י נקרא לתרלר״ע סי׳ ניה הרנה להסינ עליו והעלה נפלסל וראיוח
 והעיקר לדנא כדבד הראיס והלנ׳׳ש סנ״ל ואין להחיל• כזה כ״א מ״י מיטנמיש
 מיל עיי״ס ומי׳ בסי ברכת משה נקינסרס יפה לבדקה פער ג׳ נתיב י' ש*פיג
 ג״כ על השם ארי׳ !Yx עיי״ש ומי׳ בו״ק סק״ז סכ׳ ואם לא נמצא סידכא
 תלוי׳ על הנגלו רק שה•׳ בווסן כנגד המקום שנגלד עור סלק בריאה תלוי׳
 והוא ספק אס התלוי הוא מהריאה שס * שהוא רק ולדל המצוי יש להכשיר
 בבדקה כפאר עלד עיי״פ ומיי מזה במפמרת מךש בהפמםות הועת קדושים
 שס שב׳ דאס מטה שהתלוי שבדוסן נימק מהריאה ואים ספק השקול אין מועיל
 מיעומ״ש ולא התיר הועת קלזםיס רק בספק הפסל *לי ולדל הוא ואס ש
 הרבה ולמלים במפן יש להתיר התלוי׳ שע״ג העלו עיי מיעומיש מצד ספק
ו שבססלי יש ' על־ ס  הרלר״ע יעיי״ש בויק שכ׳ ואס המיעומ״ש של התלוי׳ ס
 לצוד דהדלדוליס ושכיס המיז־ בשיטלי סס שנסרט מיג העלו ווי במיעומ״ש
 עו השיטלי מיייש וכל זה בנמצא סדכא ממש אבל אס נמצא קרוס פיוס
 בריאה מל מקום שעלו שס קרוס העלק א התחתון •שחנה דט ועיי מזה
 להלן (ס״ק מ״א) (לח) יש להטריף עי׳ גשו״ת *ר נעלם סי סי! שנשאל
 נטעא שנראה ושנסס הריאה עלתה הבועא בנפיחה ורעת השואל להטייף
 והמורה הבסר עיי״ס וסי׳ נס׳ הודח ונח השפרדי (להרנ מהרמדיח ז״ל)
 מערכת את ב׳ ס׳ י״מ שכ' נניאר דברי המורה שבחס׳ אור נעלם שס ומפייה
 הכשיר דאף דטדא חאן סש נקב בהנועא להון בשר הראה שנרי! עלתה ט
 הרח ועלה בנפיחה ססס וס״ל חתאה אנקב ועילאה לא אנקב וכשרה פיייפ
 ומנואר מדבדו דפשופ ליי ונגלו עור התחתון על הביעא שרה אמנם במ״ז
ן סלוק בץ  בחרלר״ע סס ס׳ ניז ס״ק ב׳ אח ג׳ ובלביס ס״ק פיו כתב א
ס עלד עור התתסון שנמצא על סנועא  עלד א רקב עור החחחון לססלק מ
 שדפה עיי״ש ו1פ״ז בע״כ לומר מלשיה מכשריק בטעא שעולה בנסחה מסס
 דאמריק דהרוח בא חחי! סב׳ קרומים ולא אנקכ סס קרוס (ומי׳ בגה״ק סף
׳ ל״ז כרין א' ובד״ק ס״ק ה׳ בר׳ה ׳ נ' יבמי! ס  ס״ק ה׳ יבס״ח גבפח סאל ס
 קולא בעלד ונד״ה טפא יבס״ק ז׳ יבגה״ק ס״ק ד׳ יבסלק גטה ס״ק א
 ינס׳ הירח זבח הספרדי הנ״ל מערכה אח ג' ס׳ ל״ג סעי' חי) ופי׳ בטפוקי
ב (שביו״ו וטס ייילנא) נהשמסוח שכ׳ בעובוא שטי סדכא חליי׳ על  די
א סרתא  דאה ועברה ע״י מיפימיפ יכסעברה הסירכא נראה מתחתי׳ סש ע
 בעור התחתון לס הבנת השויב והעלה להכשיר שעהוית ולא מדף מסית
 מנועא ואף דלופמ הרסב״א וס״ת בא מנקיבת עור העלק א״כ בנ״ד הר
 כטקט שניהם אן כמן וכל האחרוטס לא ס״ל ק ע״כ יש להכשיר שעברה
 ע״י מיעומ״פ עיי״ש (לט) להטריף. עיי שער המיס כדק ו' מיש כאס
 עצי קרוס הסלק ינמצא שס הולעיס א לקתה ואב והמירה נקיבה עיייש ועיי
י  מזה שמ״ח ספי' י״א ובליש ס״ק ליה ינמנהזינ ברט חרלר״ע אח מ׳ מי
 עיג ופ״י(וטי׳ מזה ברנריט להלן סיק קניס) (ט) מ הוא פי׳ גסיח
 טוטי״י מניינא ס׳ צ״ג פהפלה לעלי מרהא לא הי p דפותא כיד עיי״ש
 א• שו״ח ביח שלמה חלק מ״י ס׳ ניג הסג עליי יכי יהעיקי כהשמ״ת וכל
 האחרונים שהםטמו יהוי סהס דעוהא עיי״ש ועשפ״י ס״ק י׳ ולביש ס״ק שיי
 ינסיח גבמח שאל ס׳ מ״א (מא) הוא כקרים שעלה מחמת סנה

ת מיב מהגאן מסרשיק זיל(שניסס אצל הס' מרח זבח) ו  טי׳ בקינטרס מע
 אח י״ח סכ׳ ראס נמצא קייס סמס על מיןס שנגלי סרהא אן להחמיר דאין
'  ליהט לחרלי״ע ראן זה סס דעוהא עיי״ס וכיכ שיית סוסו״י תניינא ס
 קיא ינקיומיס המצרים על העלי יש להקל בזה יאינס כסיי־כא מינה ובס על
' קי״ג חזי מעצמו  עלי ואן ציין בדקה כלל עיי״ש אלם להא בהסבה ס
 והסריף אס הקרוס רחנ ונקלף על העלי ילא סר p בסזק יי ובצבץ סחטו

 וקרום

 ידני
ן רעק״א א י סעלמן פיייש ונ״נ נדרן החיים ונסחשי מ  סיתא ינק נטקנ מ
 ז״ל לדנא סיייש וני׳ נלניש שס ינכיארי ס״ק קניא שכ׳ ואף שניכר להסיק
 שלא מה מקב א מגלו ההוא מתחלה אלא שהסירכא הוניקה אליי את הקיום
 הסליק וסי׳׳ז משה מקב א העלי יש להסדף ואף ולא שק־ בזה ארלר״ע
 מ״מ יש לאסי בזה וכיון יכל הסתר מלהט מיעומ״ש בסיכא שלכ״ס מא
י ואן לה קיסר  מסס שאמריק כמן שסברה הסיכא מ״י מיעומ״ש אנה יק ד
 נצל נקרומיס שבריאה וזו הואיל וקלסה אח הקרוס נראה מזה יסא סדכא
י ומה שמביה מיי ניעומ״ש מא ססס שלא עשה מליעומ״ש בנחת  ולא ד
' מיז שנשאל בסינל לשל־ ו סו״ו ס  כיאי ניייש ועיי במ״ת עמוד א
 שבק הצלמית והחס' עלי אס יש להתיי עכ״ס בעביה ע״י מיעומ״ש מאחר
מ שס יהסב ואין סס קילא בזה כמן שכל  ומדנא וגמ' אן ססיכא א
' ז' מצוו  הפיסקיס אסרס פיייש והנה נסי פחנות הבישס בקינט׳ החשו׳ ס
? אן ננננ־רי נקי״א  ליתיר ככל ירט סיכא שמניה מיי מיפומיש מעלו פיי,
׳ ל״ס  לתי־לריע את ל״א הינה להסכ עליי עיייש נאדסמ וסי' מזה כגה״ק ס
ד מסף נ ק זס נסי ו ס  את יינ ינמק״מ שס נוק קי״ת בארך יפי׳ מרש נ

f ׳ ל״ס ס״ק ח״פ) יעי' נס״ת סיסי ׳ יפ״י נאלץ (ימי׳ מזה להלן נונריט ס  ס
׳ ציא מ״ש בפנץ זה והעלה יהיכא סש ספק בגוף הקילוף יהמיעיך  תניינא ס
 אס קלסה פמה הקדום יש להק! כהס״מ נסירנא יטקה למקום אמר אן
נקה הסיכא לייאה גופא שלכיס יפ להממיי־ אף נספק הנ״ל עיי״ש וכ״כ  שי
' כ״נ ועיי נסית עולח יצחק ׳ ייפ ונהפמסות ס ס ס׳ קינ ופיי׳0 נ  פס נ
' ה ס״ק א ולהלן ס ' י״ס ועיי נס׳ יעה מי ' קס״א ישי״ח יניי יעקנ ס  ס
מק זה והמולה מינדי גדנא ינעלי קצה  ליס ס״ק י״ב וסיק עינ ירש נ
 עיר הסלק סחת הסירכא אס מא שלים ממש מאנא א׳ לשליטה ובמסה יש
 צאסר בץ אס יממ פעלו מקיום בץ שעלו ע״י קליפת הכורכא ואס הסירכא
 אט סלכ״ס ממס רק מסמיך לגב אס מזע פסה עלו מיןוס יפ לאסר ואס
 יפ לתלות פנעפה ע״י הקליפה יפ להקל בהס״מ יאס מה הסרכא לפיק
 ולדק וביזמה אף ביווע פסה מגלו מקיים יס להקל יאס מה מסמך לסמן
 למעלה מתציץ רסק כאצבע ואצבנייס מן הראפ יפ להקל בכל גווי ואס עוי
 הסליק פלס והתחתון עלו אי אס מה הטרכא סלכ״ס ממפ פאסר מדנא
 לגמי אן להקל אן אס היה המדכא מדאה לדופן בנוצר החזה במקום שמא

 שר מוינא וש״ס אלא סהמנהג לאסל• אן להחמיר במקום הפ״מ עיי״פ
ץ ס״מ מעלו עי׳ בשעי הסיס ס״ק ס׳ של ואס יש ס״ח על מקום נ ע  ל
 שנקלף עור הפליץ סיימה סיי״ש ועי׳ מיז לקמן ס׳ ל״ס ס״ק י״מ
 יבסמשי מרעקיא ז״ל כאן שכ׳ ואף מעברה ע״י מיעונליש לא סהט בזה
 עיי״פ אך שרת״ב סעי׳ י״ב ירא״ס ס״ק כ״ב כ' ואס הס״ח עברה ע״י
 מיעינייפ בנחח יבוק תחתיו ולא בצבץ יפ להכפיר רק שאנה עוברת ע״י
 מיעומיש ינראה לעץ סהסירכא תלוי' יוצאה מקרום התחהין א יפ להסדף
 יאס חאן שאחיזתה מא רק בקרוס העלק אצל מקים העלו יש להכשיר בהפ״נל
׳ י׳ עיי״ש וכ״כ ' נ׳ ושו״ת פנראפ אסריס ס  נרי״פ וכ״כ ביןנס' הראות ס
ק הסיס ס״ק ב' כ' שנשאל שאלה כזו והסב ו  העצי לנינה לדנא עיי״ש והנה ב
ק נזה עיייש יעי׳ מנהזיב נתולריע את נ׳ סעי'  ולא מהט מיעומ״ש נמס ע
 ק״ו ועפרון סק״י פהסג עליו קצת אך כ׳ ינהא עכ״פ יש להמיר לדנא
 כרנריו שאן נהכשיר אצא אס חאן סאנהנאמזת רק כקיום העלק למר ומלכת
 ע״י מימומ״פ א קלסה ננחת שלא השאר שוס יצחל ואנה מנצכצה א שר
 כדברי הרא״פ מיל אבל אס חאן פהסירכא סא ענה וכעץ סטין מצאן ממיה
 ונאחזים גס נקרוס התחמן יש לאסור ככ״מ אף שענדה ע״י מיעוני״פ ימס
 נמקה לא ממי כזה חדא קייס מחמ״כ מא עיי״ש אך נמנח״י נחרלר״ע
׳ ליו הסנ על דנרי הדרך החיים והנננהז״נ יהעלה דהעיקר  נקרא ס
 כהיאיפ מיל ככל דנריי רנהססד מחנה יש להקל שענרה עיי מיעומ״ש
 אף אס המדכא כאיזו נקרוס התחתון עיייש ועי׳ נדיק כתרלר״ע את נ״ג
 בי״ה תלוי׳ מעלי יבמק״מ שס ס״ק ג׳ שכ׳ יהלוי' מעלי שעברה עיי מיעינליש
י התלוי׳ זו שבדאה שנגלו  מיל יש להתיי־ אף אס חאן סש במק הלי' ע
 מתחמי עיי״ש ימס בס׳ת סוםו״ד תניינא בקי״א ס׳ כ״ב כ׳ יכל ההיהר
ן p במיעיני״ש חמרס מןימיס אבל  שעברה עיי מיסימ״ש בזה לא סי
 במיעוס״ש המיג בזנלרט אן להקל יסייסה עיי״ש אך במנח׳׳י שס העלה להקל
' ל״מ כמן  בזה אף נמיעינרש יקילוף הנהוג עהה בומטט מיייש ונ״כ בריק ס



 יורה דעה סעיף א ב הלכות טריפות קסד
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 באר היטב
. w  (נ) מנם סיוש קרזם התחתון סר נקרים מיומם סנה ומונ שין אי׳ *יוה מסס ממיס וטס 16׳ סט «

 תשובה
' צ' ̂ש (מד) פתםת פנה סי' לביש סי  לטנה נתרלנ״ע *ת קל״נ עי
 ואש ניקב * עלו קרום העליון ונמצא קורס דס בקרוס הנ' מנמ טריפה
׳ מהכנה/ ולא מינעיא x 'עיייש ועיי נסאירי! סירס שורש ו' ענף א' נרק ב 
 אס רקנ קרוס המימון יהקירם דס טא נקחס העלמן א כננמ נחסן דבוואי
 שריפה טון שיש לו סז לעשות rp מגוון ודאי וניקנ ג״נ הקרוס המליח אלא
 אף נשרקב הקרוס העלמן למתי ונהנ׳ יש יףו סריסה ואס לא ניקב המחחון
 גיכ סהיכא נא הוס ונקווס העליון לנו אץ שס דס ורק שצריך ליהג שאהו
 דס מא מעופש מחמת מכה ואליכ אץ ואי׳ והא ייל סנסל שס הדס מהתלל
 עיייש ועי׳ נויק טף ס״ק א' שכ' ואס עלו קרוס התיוהין ינתאדס שס
 העלמן פדסה עיייש וסי' נגה״ק אות א' ונסק״מ סיק נ׳ ודיל שנהאוס ספור
 העליון נמצמומו אף נמקצמ עונמ אסור וטון דפ שס מראה פטלה אף נלי
 פילוס מיל הרלריס מס סנגלד אנל אס אץ סס רק קיד ושר מסס עיי שסשוך
 וכחניה אין משש ננמצא סל צו סניסי פל עיר העליון יק כפדטק מיג קרוס
 התמהין יאיט עריסה רק ננמצא על צו החיצון של העיר הטלק וק נדט שנ
 הלניש נרקנ העור העלמן יק״ו נממתון ג אט אמר יק כשהיא מרך
 הליל אך אש יקרם דס היא כוס מעופש נכ״ס טריפה סייש יענשייח סוסו״ו
̂ון ל0  הניינא ט׳ נ״ג שכ׳ דמה שהטריף הלביש נקויד נממתץ ועלו הע
 אמר אלא שהקדש דס היא עו הקרוס הבי מל בשר הריאה מנל הקרוס ט״נ
 תרלי״מ מחמת המראה ונלאיה פריסה ינפיכ דמיירי ואפי' סאן נסקרים שיס
 מראה רק שיש וס תתת הקרוס מל הבשר ואז מחמת המראה כשרה ומצד עלו
 פדסס ואף ששכיח סהא דס בנשר הריאה מ״מ כא ימיר והעלד מוטח פלמ יאף
 שאן הוס וטק שס פריסה פיייש אן נמנת״י נתרלר״פ את נ׳ נלק״י ס״ק
מ רכל שאין המראה קנופ נפיר מחמס אן לאשור ואי משוס  מ' השיג מלמ נ
מ נס׳  דטה כסכה נמפן פס עלו גיכ אן לאמר יכו' עיי״ש וסי׳ נמ״ש נ
 נרכת ססס נקונסרס יפה לנדיקה ספר נ׳ נתינ א את ס' ינס' דעת תירה
 ס״ק א' וסבשו״מ שואל ומשיב מליהאה מלק א׳ ט׳ רמ״ו סיש נדנר הריאה
 סנמצא עלד טרמא סקרוס המליון וטי מראה אדומה בקרום התחתון ולאתר
 שמיעך ומשמש המה פני המראה והשואל הניא דנד הם״ב הגיינא יחיד
 ט' ס״ו והיא כ׳ ראם עבר האדמונית ע״י ההמ במים ווא מהר אבל אס
 ע״י נרעוס״ש תלףיוהלך האדמימות יש לומר דלא סהר ונפרס בסס שרצו נהתיר
 מ״י מה שקלט הקרוס וגררו הבשר ממנו ירא שעברה המדאה מ טדא לא

 מהר ניי״ש וני' מפני! מ מוד נדנדט להלן(ט׳ ל״ס ס״ק קכ״ג) באריכות
 (מה) סכה מנאה״פ מיש סי' קחס התחמן וט׳ ור״ל חדישיק דגס הקרוס
 הב׳ חלף והלך לו יסקרוס הנמצא טא מחמת מכה פמ״ת סעי׳ ד׳ ותביש טף
 סיק ייא ישפ״ד ס׳׳ק ד׳ ומי׳ ממ נפו״ת גבעת שאל ט׳ סיא ולביש ס״ק
 ס •ו בארך (10) יש איטרים ענאה״ס וססיש מיש אס יש שס דעיתא
 יט' ימי׳ לביש סיק כיא שכ׳ דסבר הקריס מחמת מפיחה אף שמכשירין
 מימ הי דעיסאעיי״ש אן בדיך החיים משיג סל הלנ״ש במס שיךא לה נםס
 דעותא וכ׳ ראן מ דנוותא כלל זולת נמקוס שהנמקה מעכבת ט פיי׳ס ונד׳
 נובט יצין ט׳ ה׳ נתמידיס שיק כיד שנ׳ גיכ שדברי הלביש תמוהין ב»
 עיי״ש ומי׳ נמנת״י נקו״א לסי׳ מ ענף נ׳ סעי׳ נ׳ שני שנן סיקר להלכה
 וכ׳ שגס הלנ״ש ניל ק לדנא ועיי״ש עוד בקרא לתילי״ע ט׳ מ״א באמצע
 הדיטר וענשו״ת מסויד תניינא ט׳ מ׳ יעי׳ נמנהז״נ נמרלר״ע את נ׳ נטמן
 ספי׳ ק"! וסשחן ס״ק פ״ז שכ׳ הלא בהש״מ יש להחמיר מלביש אבל נהפ״מ
 יש להקל דנקרפ הקרוס פחממ מחק מפיתה לא הי דסותא כלל «לת בממס
א ט* י הקרום מי! ע נ  שהבדקה מעננת ט ועדין לא נוק ינסן ? ס

 א מט וט׳ נגל מ אן להקל אף בהשימ וכי שק מא ופת הרא״ס פיי״ש
 (סז) אוסרים פנאהיס סק״ו מיש סהפ״ו וכל הבודקים מכשירין בנשבר
 מחמת תחק מפיתה ועי׳ בס׳ מאד אר (לההיג מהריא ויתוש ויל מגרן)
 נחלק ק סמי נחיחשיו לסלק נניארו לש״פ במי מ שכ' שאן למזון מל
 הס׳׳ז להקל נזה p והמלא סתם להסריף יעכ׳ס מיד םפיקא לא נפק)
 יסדא למסיא מיייש אק כל האחחרס השכימו להקל סס כועס סס f ופשנרמ
׳ י״ו של ואם נמז סדייה / יבס״ס ונסומ״נ מי  מד׳ הי וסנ״ם ס״ק י
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 דרבי
 דקרום מ דן טרכא תלוי׳ עלמ וטון סעלו תחתיו מי כסירכא וניקה ימי
 מיעוך ע״כ יש ליטריף אף אם אט מנצנץ ומכ״ש אש מא מנצנץ ונרור מא
 כסא טדפה ועיי״ש טוו ניץא מ' י״ט נעונוא שט׳ על מגלו קרוס סריס
 על הריאה והכה המ״נ נימ על הריאה כד שתפלה ננטחה היטכ ממג ומד
ו והמלה להמויףדסה שמכה נידו נווחנ הידאןיטצין ל  קליפת הקרוס נצנץ מ
מ וויקא נצסוק יש להטה ונפרס שהכה נמץ על העור הטווס  לתליה שיעשה נקנ נ
 ונס ק הדין הנדקה נראח הפץ מעכנה נעלו ונפרע אש יש עלמ קרוס סריס
 עיי״סאמנס נס׳עחגותהנושס לקמן מ׳ ל״טסעי׳ חיכי דקרוספריסממצמעל
 מקוס פנגלו אן לחפט לדעוהא כלל ואן צריך להמר הקרוס ולנמק תחתיו
 אח נדץס העלו ט קרונ הונר מנצנץ דט׳ צדך לתלות ניוא וטנמא כקליפה
 רקרוס לק יוהר סוב שלא לקלמ כגל והוי כדענו וכעין שכ׳ הניר. אפריס
 נמ׳ מ וכה״ג שקחנ לקלקל מי כדסנד ואן הבדקה מעכבח בעלו מרהא
 עיי״ש ימי׳ מזה נמנח״י נקרא מ׳ ליו שכ׳ נשס מאן אנו״ק נדסק שמרה
 שצדן לקלפם אן אס ארע שלאחר שקלפס מבצבץ אש יש לסלוח טוא וסנחא
 צריך שחלת חכס ועיייש נפרס נהרלר/נ אח נ׳ בלק״י ס״ק יינ באריטמ
 מזה (ועי׳ נקונםרס משטח סבס׳ סשסרח הקודש מ׳ ס׳ ונשרה ניה אשדס
 חמיו ט׳ ס״ו) ועי׳ נמשמרח הקודש נהסמסוח הריק סכי נמק מזס סמיג
 עלו מרהא ואף שאן הכדקה מעכנ מ״ס לכתחלה יש לקלוף אם לא שהשיינ
 יודע נטצמו שאן לי אמטח נזה יקריב להסטד עי״ז שיקרע ועיי״ש כמומר
 פכי שצ״ע להא בדקה יא׳ מעכבה עיי״ש וענשו״ח מיס טיס חמיו מ' ס׳
 מ״ש בעק זס וענמ״ח שאלה שלום חניינא מ׳ נ״ו שנשאל גיכ בעק מ וכ׳
מ מהי מ מ״מ חאה מא אד. דנד המסייסין נ  יאף שיש הרנה מיןלץ נ
מ וכ׳ שכן סמק נמקמז  ומרחה אה דברי מאן מהרפ״ק פמקיל לפעמים נ
 להחמיי במ יניי״ש בתשי׳ שאחיו נאריטח והנה מדבריו נראה שלא המסיר
 אלא שנצנן חחתיי מ״י משמוש מד אמנם בשו״ח ביה שלמה חלק ב׳ מ׳ נ״נ
 נ׳ שיש להמיר אף שלא נצנץ משים דמי הרלנ״פ דהקחס הממס מי כמרכא
 מינה ינה ינציחף העלו הי חרלר״ע עיי״ש יכן דאתי נס׳ יניי שאל ומסף
 ועת נמחשיו למ׳ זה שני ק ואס נמצא בריאה קרוס פיוס במקום א׳ ותחת
 הקרים מה יש עלו מיהא יש להחסיר והי כקרוס שמלה מחמת מכה על
 ענו עיי״פ והטיב המובהקים וסה״ק אמרי לי שבכאן שטח סונא• ונר מ
 פיהא קרים פחם על עלד מרתא וסם נהגו ק ואס הקרוס המ חלף והלן
מ ממרין פ״י בדיקה  בנקל מטל הריאה ואט אמו בחוקה בקרומי הריאה נ
 בפושרין נמנןס העלו ואס נקרע עור הריאה נמיןס העלו מסריטס אף
 שנקרע מ״י משמישה נמקים מ ואם הקרוס אחח מטב נקמני הריאה ואט
מ מחמידס אף שאט מנצנץ חחתיו ממס סמשפין  סר ס״י תנוסה קלה בנחה נ
 שהוא סדנא סמנןס למנןס מיי עלו פורתא מב ראמ בדק נסרלר״ס סרן
 עלו יעל גבי קוזס פכ׳ ק לדנא עיי׳׳פ (מב) כקרום עי׳ מו״מ בימ
 אסריס חמיו מ׳ ייא ומ׳ י״ס ונפצי למנה ובמנת״י נתרלד״פ את נ׳ מגי׳
 ה׳ x׳ יאס נמצא קמס פל עלי מ״ל תרלריפ וחין) נקמס שיש למס שהיא
 עיי מלי אבל נסיןס שמא רכר שמתילדה מא יש להקל יאט סצשרף לסרלר/נ
/ שכ׳ יאס הקמס קנון י״ל שמחמם  עיי׳׳ש יסי׳ ני״ק נתרלריע דש את ג
 שעלי וחסרון הסיר שס והתנגנות מגוי סביב מגלי נמשה הקמט יש לסקל
מ וכ״כ במשמרת הקדש נהשמסות הדק שס נסונוא # נספק יש להקל נ  ו
 שסי׳ עלו ונאסצסו כמין קממ p" שהנקיאס אמרי שאן הקמט ממית חסרי!
 הנשר מנסים רק מצד שנעלד רגיל הנשר להנניה עצמי שס סנינ העלו בסין
 קימל והכשיר נהס״מ כמן סאן סס חסרון נשר ואף כהי׳ שס על הקמט ימגלו
 היל נס כעין קריס דיי״ס מ״מ טין סקלמ ילא נצנן הכשיר נהפימ עיי״ס
 כמצא במ ל נם בשו״ת מסייד יןיא מף תמי ס״ו דמ״ש לאמו־ נעלו על
 קמפ מא רק בקממ ממש שנחשד מגיף הריאה אבל מה שנראה נמון סעס
 הפוחת מ פמ לא נקרא קעפ ואן לסמוי יבפרס הגא הורתא גיכ אט
 דעותא גמלה נינ לק אן להמיר וכל מ חלוי נואת טיר הנתק פיייש
 ופנמית ד מקף מ׳ ה': (מנ) שעלה טחםת סכה מיס אס נתנסה הנופא
 משי דאה ואן רכי מהנועא כלל מסר בדקת עלד ולא מי תרלדפ עצי



 יורה דעה סעיף א ב חלכות טריפות
 (0ח) אפ (מט) גפי* (נ) הריאה (נא) ונקרפ (נב) הקייס (ע) מחמין

ה ב ש  ת
ק רכיב י  שניכר שהיא מחזה סלי אבל כקמס שבחיליה אין חשש כמיל ב
 וה״ס) יעיי״ש במיססס ס״ק וי שכ' ימימ אס נמצא מיס בחלל הגיף אף חך״ל
 רסישיק בוה ליובש וכוי אפיי אס נקרעו הקחמיס ע״י נפיחה ייהר מראי
 שר כל שאין לכר במיןס הקריסה סס יבשת ימספק לא מחוקיק ייסותא
 לומר שהיי במיןס וה יבש קצת ער שאי אפשר להכיר עיי^ (מט) נפחי
ש מהש״ך ראם סבר פ* שנשסה יותר  הריאה ונקרע הקרום פבאה״ס י
׳ כיו שכ' שאין להכסר כיא שר*  מדאי שרה ומבס״ת הסב משה סייר ס
 שנקרס הקרוס מחמת מסיחה אבל בסתמא אין לתלות כגץ היכא שנמצא
' שס מקירס נקב אין לתלות הנקב  נקב בריאה במיןס א' ולא ייעיק אס לא ס
ה כירך שחילץ בזאב עיי״ש אך נייק סיק ת' הקיל ב!ה וכ׳ י ס  במוק מ
 שאס יחס שהיי מסחה בכיו ונמצא שס נקנ # שלא ר* בעילהס שנקיע
 אס״ה יש לחלוח ט כמו במשמוש ידא יסבחא עיי״ש ובמק״מ ס״ק כיח וסי׳
 בס׳ ברכת משה ביןנסרס יפה לבדקה שער ב׳ נתיב ג' מה שהאריך בזה
 וכ׳ דנהס״מ יש לסמוך על הד״ק גזה עיייש ונד׳ במניז״י ענף ב׳ במראה
נדו מוכריוס  מקיס את י״א שהניא ג״כ רבד השיכ משה היל וכי שאין י
 והעיקר ממהג הסתסיס שנהגו להקל אף ממצא נקנ רש להליח ננסתה
 יהרה ט מא דכר המצוי ושכית סינא ימןרפ ננסיתה מחנה ועיי״ש כלק״י
ד הסנ מסה סהר למנהג השו״נ נזה נ  ס״ק י״א מ״ש גזה ירך פשר שאן י
 ימנהג הס״נ סא רק ניירע לפי הנמה שאנטי־ להקרע למות נעשה מגמתה
/ דאה שעלי  זו עיי״פ. (נ) הריאה כ' נפרת״כ מני׳ ס״ו ירא״ס ס״ק כ
 קריס הסליק פלה וכסבא לבוקה נקרפ הקרוס מחמה פנפמה בסזק סויסה
' צריך לבדק אס עולה בנסחה ואן מבצבץ ואן כא בדקה יק בכל  שהרי ס
 י־יעוחא שצדן־ בדיקה לראת אש מבצבץ באס מיןס יקרע שס מחמה
 מסיחה יוחר מדאי סריסה פיי״ש וכ״ס בשערי דמה ס״ק ג' ידלא כפרי מאר
' מ' כחב להק! בזה ודלא  שמקיל בזה עיי״ש ימה שו׳׳ת סוסו״ד הניינא ס
 כהרא״ם עיי״ס אן במק if ס״ק כ״ח ובברכת מסה נקינםרס יפה לבדיקה
' נתינ א' את ג' הפיגו עליו ומזיין נמעוז דברי הרא׳׳פ ישכן עיקר  שער נ

 לדינא עיי״ש
ר י ס  ועי׳ שער המיס ס״ק ו׳ ולכ״ש ס״ק י״ס וס״ק כ״נ ונניח אפרים נ
 סף אתכ״ת וכמארח פילס סרש ו׳ שס ס״ק כ״א שכיונכ״מ ימסדיסי!
 נץ נקרעה נמקיס דעותא המםדף שפנרה הריעוהא כץ נקרעה כמסס
 דמותא שאס מסריף שלא מכרה אץ לאסר נ״א שנקיש של הקרומים
 אבל שנקרס רק א׳ לכו שר סי״ש (נא) וגקרע הקרום םחםת וזנפיחה

ז שכ׳ באמצע משו׳ וסשיס מא ואפי׳ אם יצא ׳ א  עי׳ בס״ח ורע יצחק ס
 סלע מהנקב פנעפה בפתיחה הקרוס ע״י נמחה אס״ה פריסה עיי״ש

' פ״ו סכי סס מס  (נב) הקרים מ״י בס״ה ממ־״י אסאו זיל סו״ו ס
ן ' מסמ נ שנמצא בדאה יש לתלות שנפשה עיי מסחה יכ׳ סס ואפי' לא ס  ק
 במו אלא בסחס נמחה יש לתלות ט מקב פיי״ש אונס יעויין בס״ת בית
׳ מיל שכ׳ ח״ל יעיד לא ידעתי אס ממחה יוחר מוא זדכה לנסב  מו סף ס
 קב דק הצרין בדקה ע״י נטתה ומלשון הסוסקיס ונמוי נקרע הקרוס ממוע
 שדרן מסתה לעשות קרפ נמל מסל שאינה יטלה להכיל בקרבה אח הרות
נ הסן מזוז  כעץ שנופחץ בשלססח הרבה יותר מיא וט׳ אבל לעשות ק
 של מחט וואי ואם ע״י נסחה הרבה כאשר יעיד ע״ו הסש אף ששאלתי
 לשי״ב מומחה ואמר שגס קב מה יוכל להיוח ע״י דבר ממחה מימ אן
ו המש והשכל וטי עכיל שוב ראהי במיה  ופס סמכה עליו במ כי מא ע
׳ כיו שכ׳ דלא תליק בנסחה בחחק רק שראט שנקרעו  השיב משה ימיו ס
׳ מסוס לא הליט ב ולא טדע אס ס  הקרימיס פ״י מפיחה אבל בנמצא ק

( ה ק מפיחה עיי? ועי׳ נדמה מרה ס״ק י״נ (יפיל ס״ק י ס  נ
£ כמשמוש  (ננ) טחטח הגפיחה עריק ס״ק ח׳ שנ׳ דחיזק מפיחה מ
 ירא וסבחא ושס דבמשמוש ירא יסבחא יש גטל שצ׳׳ל נכח א בסכין באפו
ה י ס  סיכל לעסת קרע כזה ע״י כת ההיא וע״י סכין מ ק אן לחלוח גחחק מ
 אלא בידע לו לס ומהי שיעשה קרע גדאה ע״י נשיחה « פיי״ש יעי׳ במנסז״ב
 שס בעשרין ס״ק ב׳יקימץ סעי׳ ב׳ שכ׳ ובכ״משכ׳ הפוסקים להקל ע״י נמחה מחר
 מראי הכונס בץ שמא במזק בפפס א׳ ובץ שהי׳ לאס לאס ששסס ירבה בעסק
 מסיחה רבץ p ובץ ק הקרוס ממהר להתקרר מאיר מיציר ונסיגש מלסהו
 יעל ק קרע עיי״ש ועי׳ מנחיי ענף ב׳ כליך ס״ק ז׳ שכ׳ על חזיהם ולא
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י מ  ד
 מחמת אזה דעוהא א חשש מולי בה כגץ מראה אמס וכוומה שנמצא בה
ה י ס  קוחש מסימה ואחר שנסחיה נחנרר הדבר שאן כא מראה פסולה אבל מ
 גרמה שקרע קרוס הריאה עייז אש במקס הריעוחא א סזון לה קרפ יש
 להטריף שאר אמר דמחמח דעוחא וסלי שברקים זה קרע אבל אס נקרע
' שס דעוחא כלל יש להכשיר שנסחוה יוהד מדאי עיי״ש  בנמןס אחר שלא ס
 ימה בשס״ד ס״ק ה' כ׳ סש לאמר במ אס' שנקרעה רחוק מהי־יעוהא
 מיי״ש וכ״כ בחכמת ארס כלל י' מף ספי׳ ג׳ א־ בסרח״ב שס וי־א״ס ס״ק
' כ״נ ובלב״ש ס״ק כ' הסט פל המ־מ״ג במ וכ׳ דכשנקרפה  כיי וביןה״ר ס
 כרסק מהריפוחא אן לחוש וכיפה יהנ״ש והטיס מיי״ש וכ״כ כמאיח פירס
ש ר' ענף ה׳ ובעצי לבונה לדק ופי' נפרח״נ ורא״ס שס שכ' ראם קרפ  ס
 רסק כיותנ קש יק ממקום הריפותא יש להכשיר אס' שלא נהס״מ ובהפ״מ
 יש להקל אף אס אט רסק משס רק כחתנ שר שעחת עיי״ש ומי׳ מנהז״ב
' כ״ז וכפוית מקיס י ב׳ ובשו״ח השיב מפה חלק יי״ד ס י  כלל ח' בקומץ מ
 שמואל בסיישי דרס ליי״י בס׳ זה ועי׳ בדיין ס״ק ח' ובמק״מ ס״ק ל' שכ'
י בדא  יאף שנקרמ פתוח מכשיעור מ״ל ממקום היימהא כל סש משהו ש

 מפסק בץ הריסיהא למקים הקרע אן להחמיר עיי״ש
 ועיץ לב״א במה שס יבביארו ס״ק כ״א שכ׳ יכל משיל להחמיר בקרע
 במקוס ריעוהא ׳לא דוקא בדפוחא המסרסח אלא אף נריפוהא שאנה
 מסרסח שנקרע במקוס ידעוהא אי סמיך לה אף ע״י נסחה יוחד מדא
 סחפה אך זה מקא שהריעיסא סאנה מסרפת ממדה עדק בפח פקרס
 אבל אש הריעותא עברה וקרע יש להכשמ• וה מקא בדמתא סאנה מפרסת
 אבל בריפותא המסרסת אף כשחלפה הריפותא בפת שקרפ מ״מ כל שנקרע
 במקום הרימתא א סמוך לה סריפס עיי״ס. ופי' בס׳ צמת צדק התדפ
' זה פכי סוה פשיס דבכימ אן להחסיר בזה אלא אס  נמהותמ לפמ״ח סף ס
 מד כשהלכה לה הריעותא נקרע הקרוס דאז ספיר מסתבר לאסר אבל אש
 לא נקרע תיכף לאור פהלכה הריעותא אלא פלאד פכבר הלכה הריעותא
 נסח עוד קצה ותו נקרע •הקרוס שר עיייש ועי׳ בד״ק ס״ק ח' שכ׳ דבקמס
 מהילדה וקודם שנקרפ פלה בנפיחה ושלם בלי חסמן אלי גס הלביש מדה להקל
' בכח מ״מ כל  אף בלא בדק נפישח אבל בםפק ממלדה אף שהנפיחה מ
 שקרע במקום הקמט אץ להקל רק אס מהחלה בוק בטשרץ פיי״ש ופי' בסי

׳ ד״א (וע״ל גס״ק שאמ״ז)  דבד מסף ס
ק כ״ה שכ׳ דאס גסס לריאה לברר אזה  ועימ בפרח״ב סעי' שיו וראיס י
 מראה אס שרה היא ולא עיין בריאה לידע ולהבחין אס סרה המראה
 והלכה לה עד אחר שנשסה מהר מדאי וא רא סש בה מראה ריאה רק
 שקרע הקרוס במקום ההיא א סמוך לה יש להקל בהפ״מ שאט מלין שהמראה
 סרה והלכה בעוד שטחה נסחה כדרך שאר הריאה וסספח מפיחה בסזק
 שאז״כ גרס לה שקרעה עיי״ש ומיי במק״מ ס״ק כיס שהשיב על דבד הריס
 במ והעלה שאץ לסריך להחיר במ יטה כמי נאבדה הריאה בלי נסיה ואין
 להתיר אא״כ ראה בעוד שלא נקרעה ששרה המיאה הפסלה עיי״ש ועיי במנהזיב
 כלל ח׳ שכ׳ ג״כ שקשה להקל כדברי מאיש במ עיי״ש ועי׳ בשרה ביח מד
׳ י״ב שהשיג ג״כ על הרא״ש בזה  (ממאן מו״ה דוד פעביל ז״ל ממינסק) ס
י משמוש ידא דטבחא  והפלה לדק ק דאס יש לתלות שנפשה מקב שס י
 שסר יסלץ למלות ומכשירין אף שלא מברה המראה כ״א פ״י מזק ה כיחה
א לתלות הקרפ במשמוש ידא דטבחא כ״א במחק מכימה  יותר מדאי אבל אס י
 בזה יש לרסדף פיי״ש באריכות ופי׳ במסת יד שאל שנסתפק אס לאחר
 מפסה תזרה למראה שרה אבל לא הגיפ פדץ למראה דאה ובסך ק
ש פל  נקרפה שס פ" נסיה מהר מדאי פיי״ש ומיי במקימ ס״ק ל״א י

׳ ב׳ מ״ש מל דבד השקיע בזה נרי״ש  דברמ בזה ומי׳ במנח״י גקו״א ס
ט מיש בסבר הקרוס סביב מיבש ר״ל שהי׳ בדאה שש אי  (מח) אם פנ
 מבש ונפתה כדי לנמק שידפיס הציסק אש ינש טא וקרפ שס א נסמוך
 רותב קש הן ודא מש מא וא״צ לנמק מד כצטק ואף שקרפ בנסיה מתר
ק שין) ק ד׳(יעיל י  מדאי סריסה מנהז״ב כלל ח׳ ניןמץ ס.י׳ ג׳ וסשרץ י

' שס קמס וקרפ הקמס ע״י מסיחה  ועשמיח ספי' כיח שכ׳ דה״ה אפ ס
׳ ה' סעי׳ ג' ובהמידס ס״ק כ״ז  סדסה עיי״ש ועי׳ בזבס רצץ ס
ה דוהר י ס ה רק שנקרע הקחס ס״י מ י ס  דר״ל אף שהלך לו הקמם ט״י מ
מ (ור״ל בקעס י  מדא מריסה דקמס אף שחלף מ״י נשמה יש ט חפש י



״יא־ י  הלכות טריפות קסה נאי
^ , ״ " ^ י ״ ״  (נז) ועלה (נה) ט (נם) קרום (ם) ונסתם י
v m o a v r m ריאה 

 וותוד תשובה
tn ש מיפ״א איילי ל*נא 00 מנושא נו יפי נממש  (נ) פמה טנה״פ י
 אנוהס וירי סי פיז *n א׳ נםנ לאפ הדפומא הוא מחפפ שירבא לוקא אפ אינה
 פונרפ ע״י מיעון הוי ליפוסא ופיל מנרנ פל הש״ן אבל אס הסדנא פומפ פיי ייפוי
י למפויוה יומי מדאי *p»jj ולא היסה נ*פפ נ״נ י  והנליקה היא למומיא ׳*ל פ
 נח״ה ול״ניס לה נמו נןיס נפיפה אנל מה אפפה להפנ״פ נסי ל״פ הפודל גם מילגא
 העונמז ב״י מימון ולא ננלקה מפיפה לאסור אן ליענל א״נ לפולס הר p מורג 0ל
 מרן לאי הוי נמו נפיחה היא עליפה [ולפמ״ש לקמן ל״ס ל״ס בפס פפונפ נמש פאיל
• W 7 p למיל דפנל נהפ״ס לעס הפמ״ג פם ללא יהתנ״ש ונם נסשיניו יינון סס 

 סימן מ״נ נםנ ליש להקל הלל op ל׳נא]

 מתיולת נר״ת מהמה אנל הנא 0׳ סתימה ללאחר מפן׳

ה ב ש  ת
ף מ׳ ד״ב ובשי״ת כסב מסר חמ״ל סי׳ כ״א  מף ס״ק ו׳ יבס׳ לנרי יוסף ס

ת ע׳(ופי׳ נובדנו לעיל מ׳ ל* ס״ק ל״ב) (נז) ועלה בו קדום ף *  ס
ק ס׳ נרש מהתב״ש ס״ק ל״ה למק מספ נראה  פנאה״ס ס״ק ה׳ וננמ״ז י
 וכל שמכרה הסיזפ ינא שהתה לא איכפת במה שניקב לס שפה ויוכל לנמר
 לסות שלס ובריא נרי״ס ועי׳ ברברי שאל יוסף זעת מיש בזה ועי׳ נהגהת
י יכ׳מ שהמתנו  מהדשיק זיל מל הפרמינ שב׳ על דבד המיז מ״ל לחלק מ
 הסבה בשר לא מי בכלל ניקבה הריאה ט הסיוס בעצמה מחם מקב וכל
 שאין הנסב בחלל שר יאין איסיי אלא לאתר שמצא מהנשר ונשאר חלול וכ׳שס
?  שהוא ככל נחל ונכון ניייש אך ברנד באל שס הביא יברי המהרש״ק י
 נזה וחזה אתס :שהי ידם וני ומצילה לסייך פנ זה ואלינה כל זמן שהמסע
סס ויביא רתמה לדבריי וסוד דהא זה המש מפיל שאס  מא בנקב גרפ ספי י
 אדס יהמב לי פץ א יןץ וכוומה כל זמן פהקין סא בבשרו יתקלקל הנשר
 ומגלה נסח בבשרי לאחו שמסח הפן א ישוב ויפא ירפא לי פיייפ :
/ וראיס ס״ק ל״ז דאס׳ נמצא ׳ ל י  (נח) מ פי׳ סרח״ב לקמן ס׳ ל״ס מ
 מקב בץ חהיט האסח למסה מחציין ופלתה סהימה עליי פדפה ואן אמייס
מ לההרפאח ולהסלוה ס ח סרכא מיזיהץ־ לסהוך ו ' נקב זה להנ̂נ  עסו ס
 ארוכה יאפי׳ אס יש פיו ספק מק ביש להסתפק שמא נפכה לאז״ש יש להעדיף
 אס לא שיש במה להליח מץ במשפיש יוא וםבחא וכמצא פיייש (נפה קומם

 אס ניקבה מעבר לסבר אף אס קרס מר סניט עד שנראה לעין כא!ו נברא
ק ל״ו ועי׳ הביש ס״ק י״ו ׳ נהמידס י ׳ י נס רצי! ס  ק יש לרעדף י

 יעי׳ בס׳ שסר המיס ס״ק י׳ הלק גטה ס״ק י׳ שכ׳ ואפי׳ מא עולה המזנ
מ מבצבץ בכושרין במקיס מקב הזה סדסה א  בנפמזה ואפי' נפחה לדאה ו
ק ד׳ ימיי שו״ח פנים ג בפסיחה לסי ל״ה יבמ״ז כאן י  ניי״פ וני׳ סרי
' א' בדיני ייפס סח י״ב סכי דלמגמיס נמצא טושפ כמין  מאחה חלק א' ס
 צלקת ולפעמים נמצא כמו גיד! לביס וקשיס הס מחר מבשר סיסם יניאסלעין
 כל שהי׳ קרפ רק שהבדא ונתרכא ומי קרוס שפלה מחמה מכה יפייסהניי׳ע

ה בריאה הדין ק דאס טופס אזרוק מכיס בריאה וקומי׳ י  יפספ לספנ״ד ד
ק ל״נ) ראש תאן כפין צלקס ׳ מ״ת סף י ן לקמן ס י  לקין מאד(יכמ״ש ה
 וגידי! לביס יקשיס דש למש להם לקיים מחמיכ ימה ראס בס׳ דברי מסף
׳ קננ״ה שהיסב הדינור לי־שיג מ״ד הסמ״א «״ל ותני* להקל גס סושס  ס
׳ ל״ז מני׳ נ׳ סכ׳ דקמס בלבד לא אסר אלא  וראיס מדבד הרמ״א לקמן ס
 נציחף ססא משיס הרלד״ס ופשוס לי׳ דאן לומר רקמנו לסד וצלקח למד דבודא
 סיס קנזס יטיס צלקח ו, ־־ין לניס מ״ל סיי״ש ילפסנ״ד לא ק מא דפשיס
׳ שהי׳ נקב שסאנל ננלקח ינידן  מא וקמס לסו יצלקה לסד דקסס לא מי ס
 לבנים יש להסדך מראה שמא קרוס מחמה מכה ימה שהביא ראי מלסןהה״ז
׳ כמו צלקה והיינו ׳ ליס שהכשיר בס׳ X3 בלוי בדאה ותחתיו ס  סף ס
 קמנדס הרי מזה דצלקת מיס קמס ומכפירין בכ״מ פיייפ לפסניר הדבר פסע
 דמיש בפיו כמו צלקת ר״נ פלא ס׳ צלקת ממפ רק כמו צלקת להייסקמסדקמע
׳ צלקת ממש ונידן לביס טדא פריפה ופמיש  לחד וצלקת לסד תבל אס ט
ו ולעיל י ק י י  המניא שס וחלילה להקל בזה (יפי׳ בדבדס להלן ס״ק רכיב י
ק הרליו י ׳ ליס ס״ק של׳׳ב י ק של"! יסי ל״ג ס״ק ל׳ ילהלן ס ׳ ליס י  ס
 וסינן הרסיס) (ס) ונסתם טריפה ני׳ נלביש מף סכי׳ מ*א שכ׳ דבדן
 יה בקנזס שמלה סחפה סכה אמו החלב ג' ימים קיום שחיפה פיייפ ופי,
ק ד׳ והיש ס״ק י״ד ובסרת ס ופי׳ פלחי י י א נ  במיז שס •(סא) טריפה פ
ק י׳ שני הססס וטון שהקרזס נהמוה מחמם הסמ ו י ׳ י  ינןהיאצ לקמן ס

נ  יורה דעה סעיף א ב
ניקנה ) • ג (נו) י ׳ י ה ;ל) (ב) (נח) פרפה (נניייז ת י מ  (נד) ה

 (ס)(סא) ט־יפה:
ב ט י ר ה א  ב

* נשרה ל ה •ותר מ י ח ר שנפחה נדרכה אבל א8 מ ״ א נ נש f ל ת נ  (ד) פרפה י
ז ק ד מ ס שמכשדק ו ל ז נ ם נ ט פ ק מ ן י ה נל נ ח מ ה נ ת ק נעודה נחייה לא ט ו מ א  ל
א י פ ל ׳ ל נ י»נש יונש הוא וא״מ זיל ט י ס מ ח ט נ ס נשגר הקרוס ג נ א ת  הר f נ
חא א שוס רעו נ * ד יפאן ל ״ א ה משוס ל פ ד ש ס נ ו נ ט י ד כא אף פאיט נשגר מ ״  מ
ס ואץ מ ק ר ה נ מ חה ו ת אס תעלה מסי * ר ה מו1 מראה ונה״נ לצל׳נה לטפחם ל א ד  נ
* כלאחר נפיחה א ו ה ט פ ד לס נפיחה פ קו ק לה נ ט ״ ה נומינ אי ל פ ד א פ ת ו פ ד ן א  נ
ה ח י פ ם אס נשגר מיזמת מ ד ו מ ם מ נ נפ״ז שכל המלקי מ נ  הא נשנר הקרוס ענ״ל ו
. » ד ק (ה) פ ל ט מו שמנפפ ה ה נ ד ו נ נ ״ ה נפוחה נ ז ה לא טי מ מ ה ם ש ד מ  לאפ *
ק מ י לריאס שמקנה ו נ ן ולא ל י נ נ ח נ י ו כ ס לא מ א ד ת ה נ י ק י מ מ י ל מ  מ

א ן לומי משוס ישם המזימה ט ד ׳ ל״ס סעיף ׳״ח צ ס ס נ ח  ס

 דרכי
ח ס נ ל מ ק ס פ ח לא ה א רלאחר שהריאה מלאה ח ה רקיהשינגיר מ ז א  ק השס מ
ת ו ר ה א מדחיקהה נ ס ט זה נ ע מ נ ל ן ו י ן נ״מ נ א פ מי״ו י י ק נ ד י ה עו  נ
ק ג' י ל שס (ומי׳ נמנת״י ב י ד מ ה מ י ח נ י ס ה נ ז ייש יסי׳ מ י ' נ ד י  שאן ק נ
ה ג ר ד ה ח נ ס נ ח ס פ נ מ פ ה א ה • ל י מ ס ח ל י ר ס צ י מ ס ד י ק  x׳ מהשי הדרח ז
ק ס י י ׳ ר י ה ס ח י פ נ ) (נד) ה פ י י י נ נ ס ו שתעלה ס ס ע ס ס מ פ ת מ ת מ  ו
א ת ו ס ה ד ׳ נ ס ס א י ו נ נ פ ״ ה נ ר שלו א י ו ק נ ו ו י ' פ י נ נ מ ״ ה ר פ ב  כ״י י
דק ה T הבו ח ש ץ ילא י נ צ נ ה מ נ א ה ש יט נ ה ופי כ ר ה מ ח מ נ ה ו ק ד  שצריך כ
ס הריעוהא א שמוך לה יש י ק מ ד שנקרעה ב א ע ו ה עיד מהר מ  ינסמ ב
ה נ ט פ אך בלב״ש שס יבעצי ל י י י א פ נ ד ס ל י ס ׳ דרך ה ס  להכשיר עיי״ש יכ״כ ב
״פ ימיי י י י בזה נ י ס ה ן ל י א ה הריעוהא יחלפה לה לגמי ר ב  כ׳ דכל דלא מ
ן הפ״מ יש למש א ב ע ד י ר כ ה ק ה׳ פ ״ ן ס ח פ ס ׳ י ׳ ד י נ ס בקומץ מ  ברנהי״ב ס
ל הרא״ס ל אבל בהס״מ יס לסמוך ס י ה להחמיר מ נ ט  לדעה הלביש יהעצי ל
ה יראה שבעת־ א ר ח כמי מ פ ר ס מ א ה ה י ס ׳ ד ס ס ק א קל י י ס ל י י ו  יהלרך מ
ד ר מלאי ס ה מ מ לנפחה ב ה י ה פ נא ר ה ו א ר מ ה כלרכה חלפה לה ה ח מ  שהיסה נ
א מיי״פ ומצאתי בכתבי ק י בהס״מ מ ס ה פ יפ ל מ ס הריסוסא מ י ק מ ע ב ר ק נ  ס
ה ר בעמן זס מ ק ח י ס סלמה שממו מל מ ה ס י מ י מי״ר סליס״א ב נ ט א מ  א
מ ס ה כדרכה ילא בצבץ יאמ״כ נ מ ס נ ה ו ק ד ז ב י ל א פ ה ו ע ה ד א ד ׳ ב ס ט י א ס  י
ה פ ו פ ת העשן ל ח ס ם נ נ מ ם הרימוהא הלזו א י ק ן מ ר א העשן ו צ ה עשן י כ מ  ל
ה העסן ח ס ס נ א א ק ס פ ס ה דם ו ה קו סיחת הרומ פנסיו ב ח יוהד מנ כ ׳ ב  לא ס
ב ו ק נ ת א דהעפן יסעול פ מ ט ר ד ח ו מ מ ה ב ס פ נ י כמו ש א מ כ ו א נ ה ס כ מ  ל
ה מ כ ס ב י ו ב ל ס ל פ ר והאריך נ ה ח מ כ ח ב פ ס ו ה פ ם כ ח הקרומי י  יתקלקל ק
ת רך העשן לקלקל ילהחליפ א ה ילהלית משים שו ח להקל בז י ס ר ה ב 1 ט ה י י ת כ  ח
ת בלא עשן י גוש מרי ב ך ו ר ר ו ת ר מ ט ע ע העשן ל ב ע ס ב ס ס מ ג  הקרומים ו
ק אמ״כ שיב בנפיחה בלא עשן ורואה ו ס ב ן לסמוך ע״ו להקל אלא א ס א נ ו  א
ף בלא עשן ח ובצבץ א כ א ב סח י נ כ שטח ו י ק א ו ם ב ם א נ מ י מבצבץ א  שאי
מ החלה ככל הצורך ס א לא נ י ש ש ס ם ויש ל ו י ק ן להתיר להלוח כהפשן קלקל ה  א
ס א י י״ז שכ׳ ו י ב ע י י פ ב ק כ״ז ו ״ ס ס י ר י ב ץ ש ע ו בקצרה• ו י נ  פ
פותא ונשארה ק ה יהלכה הרי א ד ה יכמצא ט ינסתי ל א ר ן מ י א ע ה ו ע  נמצא ד
קפר נ ר שנפחה ו ח ס שהתה קצה א נקרעה מעצמה א ה י נ ק  נפוחה לפי שקשר פי ה
ה יש להחמיר נ ק ר ס ה ש ק כף ש אס נקי־פה הי ר י נקרעה ש ה י ה ומן מ  הקנ
jf ס ס ה ן י מ ב א י ה י ע י ו ם ה ף שנקרעה פלא במקו מ א י ן ה א ם פ ו ק מ  ולהטריף ב
ו שקפי־ סי הקנה אבל ה ע ע ר ק ס לא נ ה א כ ר ו ה כ ח ס נ  יש להכשיר בזה אף ב

א שנהבארלפיל עיי״ש ו ה ייהר מ נסמו ט בזה כאלו א ד ה ו ע ד ך ל ו מ ה ס ט ר ק נ ס  א
־ א ן פ י מ ט ה עבאה״ט ופה״ש ומיש הבאה״ט דכשנפחוה כדרך ש פ ר  (נה) ט
י נו לא ה ק י״ט שכ׳ דמי ״ ו ס ר א י ב ב ׳ ה׳ ו ה סעי ״ ע ׳ לב״ש ב ה עי ס י י ה פ א  ד

ס פיי״ש ר ׳ מ ך נ ן לאסור אפיי מ ה * א מ ה ב פה והחלב מ ק טרי פ ק ס  בוה ר
חה בלולה ח מנ י ס י נ ר י נ ס א ו כ י ה ס מ ח א מ ס הריפיהא מ ש א י כ  ימ״ש ה
ק ס י י ׳ ל ט לקמן ס ד ב ד ה (יעי׳ ב ס י ר א ה כ ז ש נ ׳ ד׳ י נ רסלאטמא) ס מהר ) 

• ( מ  הל״ג מיש נ

׳ ליה ו למיל ס א י ד י ס ה ל א י י ץ ה ה נ ו ק נ י ל ן ס א ה י ב ק י ף נ (נו) ג י ע  ס
ח שציינה, למיל ו מ ן י מ כ ק י״ח ו י ׳ ליה ה ט למיל ס י ה א כ ע ק ג' (  י
ס ץ ק דקרו ו מ ס י כ ה ו י ן ק אלא ה ד א בריאה ה ק א מ ל ק נ״ט) ו  שס י

׳ יי) ו סעי ״ ׳ מ ' לקמן ס י ס ו ) ׳ ן ו נ י ו ס י פ ס ש ו ר י ק ה לא ס כ ה מ מ ח  שמלה מ
׳ ח פ ח משכן בצלאל א י ס ו יעי׳ ב ״ ׳ ד ל לרש* ו״ל ס ח ם מ ד ו ו ס ס ס  יעי׳ ב
fi ׳ ו לפיל ס ״ מ ג עיי״ש ומי׳ נ י צ ס נ י מ ה ו ז ס נ ו ו ס ח מיש ע״ד ה י  י׳ ק



 יורה דעה סעיף א י הלכות טריפות
ו  ד (סב) ידיאה (טנ) שנשמע בה (סד) הברד, (םה) בשנופרון אוחד, (ני) אם ניכר (סז) המקום שטמנ
ק (סם) או תבן (ע) וביוצא בו אם יתנדנד בידוע(עא)שהיא נקובה  נשמע ההברה (סח) מושיבין עליו ת

 (עב) וטריפה (עג) ואם לא ניכר המקום (עד) מושיבין (עה) אותה במים

 נאי־ הגףיה

oc * גשס־ה ה גם 
ft 0ילפו! «ענ״) 

 פה׳ש)

 דרכי תשובה
ק ס״י) • (סז) השקים «ם0ני גשסע ק י׳א (יפ״ל י  להש״ע בסי׳ זה י
 ההברה עבאהיס ס״ק ז׳ מיש אס עלו הקרוס וטי ופי׳ בפרתינ כמי' כ'
ק ל׳ שכ׳ ואס רכר המיןס ונראה לפין ורן הקרוס הפליק  וכ״א וראיס י
כ נדק נמק * נסושרין ולא נצנן * שאזר  שיש שס נקנ כקרוס הממון ואי
 שנדקו שס מ״י רוק או מפס מיס משרץ ולא נצנן הסשימ הקרוס הפליק
 ונראה סש נקכ נחחהון יש להקל לפה הצורן וא״נ רמי חרלימ עלד החמסין
 וריאה ואישא דאין זה הרלר״ס אן אין להקל נזה כ״א מיי טרק מומחה ונקי

 לטיח מכיר מקב שנחחתון ורן הקרוס הפרק * להפריד הקרוס העליון מנלי
 עיסה כהחחון ויזהר לעשור. ק נשר חכס הפיר נדי שמבץ שניהם יצא הדן
 מהוקן יזה מקא נעלו קרוס רהחהון אנל נעלד קרוס העליון ונשמע נה יןל

 הנרה נשמח נמחה אין מפיל כדקה ומדיפה וטין ומשמפח יןל נמיכ ונקב
) והא ואיר מנצנץ אפשר דקרוס מלס סטנ או שלא נ ל ס״ק י י  ההחהון (
 נפח כראוי ואף במקומיח שסמץ לסמין סל הנדקה נזה ואמריק שאנו בקיאין
 ננויקה זו מ״מ נזה נע״כ לומר p ואמי לא עלד רק מקצה מקרום הפליק
 יש להסריף מספס מ״נ ונמ״כ נקנ יש נחחהון ונזה י״ל פור סברא והא
 ואיר מנצנץ מפוס פרקב זה פלא כעו זה באפן וסריסה עיי״ש ונמאירח
 מינים סס (ס־ז) משיבץ עליי ריק . * מסס מיס מפרין סרחינ סעי׳
' מ' וננןנסרס מהגוח למאון  י״פ ועיי מזה נשו jf חהס מפר מו״ד מ
ן זנח) אוח ז' ונשויח סוסו״ד חרינא נקו״א מ' ד  מהרפ״׳ק ז״ל(פנריש ספר מ

 ס״ד ונכח״ס לקמן מ׳ ל״ס ס״ק ס׳ (ינונדנו סם יקקל״נ) (סט) או תבן
נ נד״ה י הליטה עולס נחדוס הלטה במלץ פ' אלי סדפוח וף מ״ו י  עיי נ
 גופא ועיי בניה אפריס נקוהיר לטי זה מ' כ״נ • (ע) יבייזיא. וה״ה סצה

 אבנ יוהר טוב לתה על אוהו מקום ריק * מסס מיס ששרץ סרהיב סס
ק יישב'ואס יש י ט ל״  (עא) שהיא נקובה. עי׳ פר• הואר סיק ה׳ ולקמן מי
 מרכא תלויה בריאה נמקים פיקול יוצא ואצ״ל כסהיא סחכס לדופן אע״ג ואיכא
 מכה במכן טדפה סיי״ש וכ״כ בסרח״ב סעי׳ כיו ורא״ס ס״ק ליה והוכוף
 שס ואף כשמןנ ייצא בין *נא לאונא יש שס סדכא למסה מחצי' טריפה
 ור״ל ובזה יש להטריף בכ״מ אפי׳ במקומוח שטמץ להכשיר נהשמפח יןל ס״י
) (עב) וטריפה . כ' בשמ״ח שס א  בדקה טיי״ש (וע״ל מ' נ״ז ס״ק י
כ ואינה י  והב״ס ס״ק ט״ז ואס נפחוה כעס א' והפמיעה יןל ונסמה מד א
* מה ימדנן לנסחה  מפמטח קיל סי״סה כיק ואנן לא בקי*ס ממחה ואמר ו
ק ט' ועיי בראיפ ס״ק  ממפ כומעיקרא מי רפקי קיל עיי״פ וכ״כ בפפיד י
פ פ״טלין י  ל״י פכי ומ״מ במיןמוח פטמין להקל בריאה ו*יפא ט״י בדקה מ
פ והא נזה מסהנר טפי להקל מיי״ס ופי' כמארח פירס פירש י  להקל בזה פ
' ס״ק כ״ב יבפרס סעי' י' סכ׳ ומ״מ גס במיןמוח מ״ל אץ לסקל בזה כ״א  ו
 בסס״מ ווקא עיי׳׳ש ופי׳ מנהז״ב שס סעי' א' שכ׳ מכל סקוס *ן להקל בזה
̂ל סה יוצא בסמס הראשונה ואז מהר מ אצא כשידעיק המקום שהנ  $< בהי
 הבדקה במסמוח מ״נ אבל כשלא יהדק המיןס אץ לנו לסמיך טצ נדקחנו

 בזמה״ז בשום נווט עיי״ש .
ק ל״ס שאס נפסה הריאה בראשונה ולא נ ססי׳ כיו ורא״ס י י ר פ  וכתב נ
 השמיעה נןל ואז״כ אדע שנסמה שרת והשסיפה נןל הברה יש להמיר
 בכימ ע״י בדקה ואצ״ל אס הזח לנסח *הה מנם שלישיה ולא ישפה עוד
׳ ח׳ ועיי נמארה  להשמיע קול סש להסיר מיי בדקה וטיי״ש מזה נקמיר ס
ס בזה אץ להקל לממון אנדקהט כיא בהס״מ מקא מיי״ש  עירס שס שכ' מ
 ופי' נמנהז״נ סס סני תס נזה אין להקל אף בהס״ס אצא פשילעיק ממץס
׳ נסחה יסדה ייהר ז אס לא נפחוה נפעם נ י ו  שממנה ייצא סקול עיי״ש (
. (ענ) ואם ( ו ק י  מו* אבל נשנסמס נמנם נ׳ סרנה מהר מדאי מייל י
ס *י ב מני' י״ס שכ׳ ובלא רכל• מוקם ו  לא ניכר הפנץם וטי מיי נסרי
 אץ להסיר נשום מקים ונשום גמר פ״י בדקה משרץ אס לא שנפיזה מקדם
נ נמס נכלי מניס משרץ עיייש וכ״כ נסאירה סירס שס י א  מל מקמימיה נ
ו • (עד) משיבץ אוחד.. עי׳ חנ׳׳ש ס״ק צ׳ שכ׳ ובכיס שצריך למשיב ק י  י
ן הכלי שלא מ  הריאה נכלי משוין צדן זסרוח יסרה שלא •מיד הריאה נ
. מקא נניס ולא נשאר ס מ  יסהוס הכלי אח הנקנ סיייפ ־ (עה) אווזה ב

 משקים ומיש ולא ימני כששמה נממן * יק פרף ושאר משקים חריסיס
נ י ר  ס

מס לההפרק עיי״ש ופי' נ נהבל בא ובהבל ילן ט אץ יסמ ונר קיוס ו  י
 נשויח ניה יצחק סויד *ה "ג וטנשו׳׳ה צמח צדק החופ סו״ד ס׳ ל״ז מה
ו ספונה ארוכה בעק  שיש jfi בץ המעמיס הללו לדינא ועיי״ש עוד בסי י

ק לי) ׳ ל״נ י  זה (ועיי מזה בדבריט לעיל ס

) ריאה שגשםע בה הברה טי׳ בלחם ימים ס״ק כ״ג שב׳ X  סעיף ד (
 דקף פהקרונרס קיימים יטל להמת *ישא ממסה פרקב יסמסין
ס נקב למוך בשר הריאה ואושא בין  לסך הכפר וכשנוכ־זץ יצא מוח דרך *
/ שתפס עליו ק ל  הנפר ובין הקרוס פ״כ צדך בדיקה עיי״פ ומי׳ במק״מ ס
 דהוא עד הש״ס דמטאר דמי מחמח נקינח הקרוס סהחמן דאיירינ! האי דאיושא
 מה* *.קב פיל* לא *נקנ וזיקא דביר וניט מא פיי״ס (וטי׳ נדנריט לס״ק
 סיד) (סג) שגשפע בה הברה מי׳ שע־ המיס ס״ק ח׳ ובימין משה ס״ק
ק צ״א שכ׳ דאש עלי קרוס מנליון ונשמע  ה' ינפרת״ב סעי׳ כ״א ורא״פ י
 נס קול הכרה בכפר. נכיידs אץ מוסל נדיקה כלל ועדיפה דהולץ מס התחמן
 נקרע ו,1לה ט קרוס ומשיה נפמפ הקול ופיי״פ ברח״פ פל וטי ודאי עריכה
 ואבי׳ לא עלו רק מקצה העליון יש להטריף פיי״ש ופי' במארת עירם פורפ
ק כ״ז מה שכ׳ בזה והפלה ואפי' בהכ״מ אין להקל סס רץלא י  ו׳ סעי' ז' ו
ק ל״ט (סד) הברה. ט׳ ' ס׳ בסמיויס י  בזה פיי״ש וטי׳ זנס מצין ס
 דמפמפח קול כאלו חח יוצא רמנה רש״י חולץ דף מיז ע״ב נד״ה ואשא

ק י״ג שכ׳ ומט׳ רש״י משמפ דל* הא ישמער. קול שפושה  ומי׳ בשלחן נטי: י
 הייאה של שור נמל בשטפיזץ אהה דהאי השממה קיל לא מטס נקנ מא
 אלא שמא מפס שהמממטמ הס נדוליס והס דקים וכשבא הרוח בהוכס
 משניימיס קול כמו בה קיל כעונה כשמשמיעיס קול במקום מלול וסהוס כמפרוה
 וכמצא וממס הכי לא »pp מנשיו בדקה זו כששומפץ קול יהפמעה קול כאלו
 חח ץצא לא נשממ בריאה אלא כשיש כה נקכ א מחיים א לחחר שחיטה
 וכשסנקנ סא מחיים מא ימע לכל שומט שמא שסר פביט וטדכה וחס י\קב
 משוך מזע שאחר שמיטה ניקב עיי״ש (והביא נס נס׳ טוב לישרחל מיי״ש) ועי׳
 במניי ענף ג׳ בלקיי ס״ק ת׳ שכ' פרביס תמיו ושאלו ונס מא תמה מעילם
 מדע לא ראה נשום פעם הבדקה שמיסכס בפיס ונש״ע נריאה ואושא ולא
 נתקררה דעתו עד שיאה דנד השלחןנטה והטוכ נישראל מ״ל עיי״ש אמ,ס
ק  רסס לחכפ א' שהמה מ״ד בזי: מדוע נהיךרה דעמ נזה כ״כ דמה נ
 שנזמרט מכידן אזה נקכ נכפה מטיס מ״מ עכ״פ כשנמצאת דאה דאוכא
 וטא בא עיי שניקב עור הכנימי את* לא נבדוק השמא יבצבץ וא יסי נאמת
 רכר גס נעור החיצון אס נמשה מקב סחייס * ליי והלא גס הרמ״א כ'
׳ נדן זה ' להכיר איזו מא נקב מחיים ואנפ״כ לא מי  להלן נסעי׳ שאח״ז ס
 יענשמ אץ לנמק בדאה דאיושא עכ״י. (םה) בשנופחין איהד. יש לעיין
 לספנ״רמהיס' אס ע״י נטתה יתירה נשמע הקול וניקומ ונמצא שניקט הקרומים
 אס מלץ מקב מפיחה יתדה וצריך לזה נקיאת להנן אס ירך מפיחה יסרה
ס אי  למעול נקב בזה וצ״ע (ויל ס״ק נ״:) (סו) אם ניכר ר&קוס וסי ענ
קאס נבדקה זו בזמה״ז ועי׳ בפס״ח סעי' ז'  ס״ק ז מ״ס למנץ אס אע נ
ק ט״י סכי לדנא יבזרן הזה אן לסמוך על בדקתים נזה אס'  ותביס י
 מדעץ המרץס שמפס ייצא הקיל לא ממי בדקי: וטריפה בכ״מ עיי״ס ומלביש
 ס״ק כי־ »טי; להקל לשמץ־ על הנדקה נזה נס בזמה״זאס טדט המקום שממס
 מצא הסל וסיס בצ״ע לדנא עיי״ש ועיי נדרך החיים בהורה אר ס״ק ו' שכ' דבהס״מ
 ים להקל ברכי־ המיןס עיי״פ ועי׳ בפרח״ב סעי' י״ס וכ׳ירא״פ ס״ק כ״ח וכ״ס
 פכי דהכל מלוי במנהג המקומוח דבמקומוח סנהגי לסמיך על הבדיקה בזה
 אס' באן רכר מקום ההברה אן למצר מנהגם ואף נמקומור. סאן מנמ
מ בדבר יסלץ הס לסמוך על י  דיע לנמק בדאה שמשמיע קול מ״ס אס יש ה
 הבדקה אש רכר המקוס שמפמיס הקול מיי״ס והנס במארת עירם מרש ד׳
ק כ״ג נ׳ דנהימ יש למן! אפי׳ כשאן יממ המקיס לסמוך אנדקה אף  י
ק וי כ׳ ' נ״ג נהע? י  נזמי! לשוס טלה במשרין עיי״ס אבל נמרה זנח ס
כ סס סייש וכיכ במנהז״נ כלל ע׳ בקומץ פעי׳  שהפייזו טל המידה לס0! י
מ רק נטוע י ק א׳ לדנח שאן להתיר בלא טיפ המיןם אס׳ מ  א' ומשרץ י
ח א ט ס צ״צ מיש נ  ממןס א p למק־ להקל נהסימ הקא עיי״ש וטי׳ נ



 קדה דעה סעיף א ד ה הלכות טריפות קסן באי ״טלה
תע (פ)שקתם  (עי) בסים (0 (עז) פושרים (קח) ונופחין אוחד, (עט) אם בצבץ המים טריפה ואם לאו בי
 התחתון בלבד ניקב והודח מהלך בין שני הקרומים ומפני זה ישמע בה קול הברה בשעת נפיחה
קה אשילי נפושי־ין י נ 6ץ לס (ז) נ ה (פב) ואס שמו *יוה (פנ) פפס אחת נמים סמים (פד) או קייס (פה) *  (פא) וכשרה: מ

, (פח) במקש שיש ־ ^  (>* טס ״־*ו) ה (פו) ינטצאת (פז) נ
 היטב

 אלא שצדך עיין לנכי מיכא כשדין למסם מחים קיימא לן מאחר שאין אנו בקיאים
 מדקה סדסס מכל ps םכא ובדיקה וו מוכי ק״ס וציץ• לומי טין לנשמסח יןל
 היה מנננן סרנה וכזה אט נקיאיס מיסו ממר אנולס כתב לאין אט כקי*ס
 נגמקת הריאה השמעת «ץל יק מגלי קמט העליון משפע צלמנו סרס״א
 לנשר אפי׳ לדק ע״י נמקה לאס *fo מש נקנ טון שנגלל טם מנצנץ הרכה

 וטס אט נקיאין.

 תשובה
ק ח׳ ובי^נסרס הר*וח  מדנא ממרא יטי׳ תב״ש ס״ק ט״י שפת אמת י
' ח' (פ) שקרים התחתון בלבד ניקב יהא דלא מישיק שמא ניקב  דש מ
 נס הסליק יסלה קרוס במקב ונסתם ני' רא״ס ס״ק רכיס בפס הפלתי ינשפח
ת ד' (פא) וכשרה איל מימ םתס ' ל״ו *  אמת ס״ק ם' ובקוה״ר מ
י כיב י ' ל״ז סטי' ב' וסי' פרי תטאה מ  ריעותא מקרי כפיס נרמ״א לקמן מ

 (פב) ואם שמו איחה פעם אחת בסים יעים ומי ואס פסוה פסס א'
ק * בק שרף * שאר משקים חריסיס מב לא מהט לה בדיקה אח״כ אף מ  נ
 אס סמוה אח״כ בניס מוסים ופוסריס פרת״ב כמי' י' ירא״פ ס״ק י״נ
. הנה מדעת הפלק '  יעיי״ס בקיה״ר *ח י״ח (יע״ל ס״ק ע״ה) (פנ) פעם א
 נטה ס״ק י״ו נראה דאס לא פהה הריאה בניס סקרים זק מה כד שיתטין
 יעשה הנמתה במטחח *ן חפפ כיכ פיייפ אך מדברי הרמ״א יפיס נראה
 דלא נחס סיעיר לדבר יצ״ע (פד) אי ק־ים. פי' בסי מנחת אהרן ס״ק
 י״ב מיס בעק זה יהעלה דאס פיזי להדיאה דאייפח כפס א׳ במים קריס
 ס*נס קרידס בתכלית הקרירות ולא בצבצה יפ לה עוד תקיה לבדקה שרת
 במשח מסוס דהוי ס״ס עיי״ס באריכות (פה) שוב אץ לה בדיקה. עיי
 סרת״ב שס שכ' רכל מיש באס משם פעם א' בניס תמים * קרים * בש*י
 משקים תדפיס לא רהר הברקה בפושרין או״כ אץ ודליק בץ מקום שצריכה
 בדיקת נפיחה לבד * בנקים פצריכה בדקת טשדן ה! טלה יק מקצתה וק
 במנת נפיחה p מפל״פ בכל גיור אס פניה פפס א' בתירס * קייס מ פאר
 משקים דט פיה פיייפ יפטם לר״ל היכא לצדך מדנא בדיך. פיפח מפא״כ
 היכא ואיצ בדקת הפישרץ מדנא רק למפרא א״צ להחדיר בזה יכמ״ש במאירת

ק כיח)  נדרס שס ס״ק כ״ה (יפיל י
 סעיף ה (פו) גמיאת נקובה. ו*ן חילוק במספר מקייס לאף אס נמצא
 כמה נקבים ואשפר לתלות כולן כיד הפכת מלץ כמו בזאב

 שפית מף ספי' ט׳ יטי' בס׳ מנחת אהרן ס״ק ט״ז (פז) נקיבה במקום
 שיש לתלות וטי פי' בדניי ש*ל יוסף דעת בחימשיי לטי זה שכ׳ דאס
 נמצא קרוס זר פרוס פל הריאה ולאתר משמוש יד נמצא ש יקב קרוס הייאה
 שתתה הקרוס זר אבל הקיוס זר הפרוס לא רקב *ן לתלות במשמוש ידא

 דסבתא ד*ך יתכן שנפשה נקב מתחת לקיום והקרוס דלמפלה יטה קייס פיייע
 וכתב בסרת״ב סעיף מיג ויא״פ ס״ק נ' מפשה בייאה א' שמה עליה
 קחס ירייט״ש והסירו הקרוס מעליה בנתת והיתה פלימה ויפה ונפמה
 יעלהה בנטחה כמנן יהכשירוה (כמש״ל מ' ל״ה סעיף חי) ואח״כ כמו חצי
 שעה איד שמטזשי יד אנשים בריאה » התחיל לצאת יס מהריאה מכמה
ב יהשיכ דאס *תן האנטס אשר משמשי בריאה  מקומות ואץ רכר בהם מס ק
 *מריס שלא משמשו בה בכה ובחוזק יד יש להחמיר ולהטריף משא״כ אס אין
 *מדס פלח רפמפו בה בכח * פיש למלוח שמשמשו בה *שים אחרים ואינם
 לפרט אט הולץ פמפמפו בה בכה לפי שידעו שכבר מכפרה והרי מא כנשי
 הבא מטת הסבה פעופה בה מה פרוצה וידס עסקניוח ק ומפמפו בה בכת
׳  יקרמ בקריני הריאה ימחמח יה ייצא הדס יכפר־ יעיי״פ ביץנסרס מטו
' ' י״ס ובםוסו״ד חניינא בקי״א ט ' כיד יכ״ח ינשי״ס ביח אסריס חיי״י מ  ט
 ס f ופי׳ במאירח נדרס פירש יי נמף ג׳ ס״ק י״ח סכי דה״ה אס יש לתלות
 ספ״י קליפת הקריס בחחק *רפ זאת יפ להבפמ־ פיי״ס (פח) בסקים שיש
 לתלות וט׳ ני' במק״מ ס״ק ל״ס פכי מהריק סאץ לחלות מקב פיי
 סמשיייש בימ שעשה בשפת מיפוך ומפסוס לסמ־כא ט אז סוסה בנתה פיי״ס
 וני' בפצי לבמה שכ' מכתת מגולה על הטדקים פרקילץ כשקילטס המיפא

 ייפל

 באי
 (ו)משדס טי מזמ״זח סמק יהכל׳ נימות החמס צדך שיהיה ממפה באמי וגמיף
 מוקא לאט ממפה גאגר ש״ך (ז) גדקה והפעם *תא נפ״ז ט מיס חיק
מק פ׳ למה שכחנ רמ״א  טוצ• וכן מים קדם מחמין מקנ וסוס הנאחי ראיה נ
 נשסימז הנשר נסתמו נקני הפליםה מדן טמן פ' מדף ו׳ וכ׳ נשיך למשמע
 מלנד ימ״א לאס לא שמוה מדם חמץ * נקדם יש לס נדקה אזלו למלן אע״ג
 מני צמקה הדאה אץ אט נקיאיס ננדי\: שאר התם לצדך טםא משרץ מעת לפת

 ודכי
ק ס״כ) (עו) בסים ו ולהלן י ק י ק י״ג (יעיל י ס י רי  שריב מר׳ ו׳ ו
ק ז' וגפרס״ג ש כחמימוח הרוק עשיח כמי' ג' יהיש י י  פושרים. עבאה״ס ו
 סעי' ר ובדקת משרץ האמורה בריאה בכל מקום שצריכה בדקה שיעוק
 כתסימת מזק בצאתו מהסה * קצת קייס אבל לא ישימוה מרס חמיס ממי
 * צינרס מחר מכשיפיר מיל שנה יסתיס מקב משמ ינניייש בפרת״ב ייא״ס
מ נשיפיר המיס כץ אס כל הריאה צריכה כדקה ק ס' שכ' ראן מלוק נ  י
 יצרץ־ ליר> כל הריאה במפח יהמיס סכמס אתה מכל צד א אס צריך
 נדקה בטכרץ כ״א במקיס א' לבד יטהן רק מעם טשרץ פל מקיס ההיא
 דככל מקים מפיק מה יכי דמנהג המדקדקים מא כשא״צ לנמק רק במקיס

 א' פטסליס מיס לתוך פיהם ימשח ססס קידם הנדקה כד שיהסשרי ניי״ש
ק א פכי למ״ש סשימ שיהי' קצת קר מתר ג יכרא״ס י  ועיין עיד בפרי
ל שיהיה כמין הסיס שנשאני בקץ סן מהר א  מחמימת הייק י
 מפאבוח רייפייטה יע מדס בטח קצה עד בנתחממי מריב חמימיח הכיח
 פיי״ש יכ״כ במחיית פירס מרש ד' סנף א׳ ס״ק ס' ופי׳ בשלק גטה ס״ק
p י״ל שכ' דהמנהג שאלורקי ובכיס שס שבימין בניס ששאבו ק הטר א 
ק שיהמ משרץ ט א״צ מקא שימ משרץ אצא שלא  ממניין ילא מחססץ א
 ימי קייס במתי יניס יללי אנס קרים כיכ ילא משמן אמפ גיכ ומן מה
 סיג הריאה שיהיה תשש שיהטץ פ״י קייית הסיס ימעס מקב ט מפייה
 נטשה מהר ילק כל המיס סמיך לפאבק ק הבארית ומן המסיימת שרים
 לנסייזה בץ בקן יבץ בטרף יק נמי מכיר אבל אן ה הגת המביש שכ'
 נסיק ז׳ דמש״ה נתט סמסנןס שיסיר בה כתסימית הריק יססס מריס ילא
 נהט השיעור שימר סמים משאבים פן המניין ויין סבורות סשיס דמן שיפור
ן שייס ואכן אן לט להקל ן  זה מצומצם ולא כל המדמה מוח ולא כל ימי ת
 בטייטס ולסמיך נאזה שיעיר אדננהיט דלמא לא נכלל מ שיעורא דהבו
 הפוסקים Y1 דהא נירט תאיו שמשאבים ממעייטס ןעסמ קצה סס קרים
 הרבה מהר ממס הרוק ה וצא מהנה ולק אץ למגר רק שיהיו קרים קצה יוהד

ק ז' בקצרה פיייע : כ שסיד מף י י ק עיי״פ ו י  ממום ה
ה אס המיס סס חמיני קצמ סט ממיסות י  ועיין בפרי מאי־ ס״ק י' סכי ד
ך פיפרץ כל זמן פראק לפהוח עד סאס נטה בהם בשהייהס  הריק מי
 שא חסין מקד ילא טםרץ עיייפ יעי' בסי מנחת אהרן ס״ק י״א מה המהמה
ק כיג ביסהמ״ז ס״ק / הפרי מאד בזה באיך עיי״פ ועיי במריו זבח י  ע
ק ד' שק  ת' שהעמיק וברי הפרי מאר מ״ל לדנא אך מ״ש שס בהע״ש י
 טא הנח החב״ש פיי״ש «ה המעיין שמ״ח יחיש שס יראה שאן ועמו ק
ק ח' כ׳ שכן עיקר לדנא כהפרי מאר מיל עיי״פ יעי׳ לקמן  אך ביא״ס י
ש שיהיה הכלי מצופה באבר י ס ו אי ׳ די. (עז) פושרים. ענ י ' קס״ח מ  מ
ק ח' יניא׳ס ס״ק י' ונסיה״נ סעי' ד׳ ונכנמ מנה בד״ה כםב  עי׳ נהנ״ס י
צ לדקדק נאוה כלי לפיס  הנ״י של לדנא ונדקר. הסושרץ סנסעי' מ י
 המפרץ יהריאה ט כל הנליס שרים לה יאסי' אנה מצינה נאנר טץ שא׳צ
 סיהיה מעל׳ינו רק נפיק שיהי' המיס מפרץ שעה המזח הריאה ינפיחחה
 דמקא כצמקה דלהלן סעי׳ י״ר שצריך שהיי׳ מעל״ע א צריכץ לדקדק על הכלי
ק ז׳ פיי״ש ועיי מזה בלןיר אס י״ס בארך ונסי  עיייש וכ״כ שפיל י
ק שי. (עוז) ונופחין אותה. קודש בדיקת משרץ צריך לנפחה  מנחת אסרן י
 תתלה פראי לראי! אס מא שלימה ימולה בנטלה כראי בכל המקמית
 פרת״נ מגי׳ י״פ ומיייש נקה f• את כיי (עט) אם בצבץ המים טריפה

 יפשיט במסזס דאס נאבדה בלי בדקה פריפה סדנא דהבדקה מעכב ט



׳ חלמת טריפות  יורה דעה סעיף לו י
ה (צח)בבח עשה (צב) אחר (צג) שחיטה (צד) כגון(צה) שהעביד (צו) הטבח (») י  (פמ) שיש(צ) לתלות (גא) שנ

 תשובה
 יק סס מקיזס הריאה ינומה פסירכא תלייה ובאמת איני סדכא כלל ט סא
 מה שנקלף מקדימי הריאה תניק בזה מיי״ש (צד) בגין שהעביד הטבח
 ידי ענאה״ס מיש שצ״ל העביר יח בכת יעי׳ x• זהב תיק י׳ שכ׳ דר״ל
 דנחוא עי או שהיה ימ שס נכח * שהמידה מזק ואי ליכא תו מיאן לא
ק מיג סי״ש ועי׳ מנה׳״ב ק י״ח וראיס י  הליק וכ״כ בשיח שם ותביש י
ק וי שכ' דהא דאמריק דבחדא סגי סייס ק סעיף י׳ וסשרון י ז י  כלל י׳ נ
 שאס היה נמיצר החזה ואינו יודע אם היה נכת א לא או חולץ דמשתמא
ל סחר שהיה נכח אבל אס בריר לו שהעניר יח  היה נכח דנמיצר הממ י
 ננחת אף שהיה סמי^ס מזק אן מלץ עיי״ש אן ממירי נלק״י מנף ה'
ק ד׳ השינ סליי וכ׳ דסההיש והראיס מסמס דכשהיה המקום הזק אף  י
ק צמ) .  שנודאי לא סר נכח תליק נמיצר יסייס נציע סייש (תנ״ל י
׳ מוין דאין חו^ן מ ס שס שכתנ טס י י  (צה) שהעביר פנאה״ס ופי׳ ר
 אלא נמצאת טד שהסבת מציא מז בלי טונה אבל בהמסת יה לנמק לא
׳ ליס ק לים ועד״ק לקמן מ  תליק טון שמכניס ימ ננחת נלי״ש וסי׳ מק״מ י
פ מיש נמיןס מזק כמי במצר החזה י א נ ק מיב. (צו) הטבח פ  י

׳ ליס מני׳ ניד שהיא מן  ישיסיר מצר החמ מיי לביש ס״ק ליא ושימ לה^ ט
 הסיוה מו מס שענקרין p החיה ילא מו בכלל ובארכו מא מתחלה
ט ואמה סייש וסי׳ מנהוינ סם נקמץ סעי׳ ו׳ מ  הצלעוה סו נגו טיס מ
ק ה' סהאחן והסלה לכל שסח גנ כל האנוח עו האמית ולא פו  יסשחן י
ס להסניר ט  בכלל מא בכלל סצר התוה לענין זה והעלי לזה מא כשביוקין מ
ו לקרבה אל המק וכ׳  את טד נץ הריאה למק אוי הריאה מחקת את מ
ק ז׳ חס ברור דמה שקרא למצר התזה רתק מא משוס דיש י  שם פח• נ
 המנ p מא ומסתמא אעריגן שס׳ שס דמן ורקנ עי״ז אבל לעולם אן להחזיקו
 נסצר לענין זה אצא כשמופ סש שס דחק ט חזיק לפעמים שאין סם מחק
ח הנהמה והריאה א נאזה אפן סא חצוי' נשעה נ  כלל והובר חליי נאסן «י
ק שכל חלל השנים שלה א  שסמים יח לנמק וכשהבהסה מכנה בגבה סצ י
 מתרחב ומסרמק זה מזה ייש ריח נץ הריאה להויסן לא מי מיצר כלל ובמק
 סהא א ומן מקא אבל בלא״ה אן להחיר כשהסכיר שם ימ כשלא יוסיק
נ סעי׳ ליג דכשס נפרי  שס׳ נכח סייש (צז) ידי " עשית סעי׳ ת׳ י
ד ס׳ מ  שסקילץ ימלץ במשמוש דא וסנח ישראל p יפ להקל אפי׳ אס ה
 ממציא הריאה ומצאה נסבה במיןס שמ־ט למשמש בחזקה א להפביר סכץ
ק ל׳ ובפנים סף ספי׳ ח' שכ׳ ואס הנכרי ס׳ מתעסק  שס פיייש ופלביש י
 פיס משראל במלאכה הריאה למציאה וכדומה ונמצא בימ נקנים בשמה שמא
 עומן בהריאה יש להסתפק א הניק היכא שלא נודע שעשה בה נקבים אס
 לא סכא שדרס למשמש נכח ותליק במשמוש על ידן שנתבאר הדן במשמוש
א ק י י נ ׳ נאה״ס כא ו ק כ״ז) (צח) בכח ס  ד ישראל סייש (ופיל י
ב סעי׳ לינ י ר  מיש דבסק שדפ שספניר נכח במקוס שנמצא מקב יפי׳ פ
ו סא רק כשהעבד ביח לנו אבל אס העבד בסכין תו(שקדין שמציג) י  ד
 אס׳ אן מזע לו בטרור שהיחס ימ במקוס מקב ממש מלץ ממר שגס כא
 מתה מז בסטן ונפשה נקנ יאסי׳ העבד בלא כח כלל יש לקל מל מנץ
 שמעת נותנת שעושה ט נקנ במגעו בריאה אף בהסעה קצה ימי־ ראיס
ג שכ׳ והכל סא לס עני[ הסכין וטח חמזמ שאס הלנ מנץ שבמגע־ ק י  י
 בסדאש מ״מ מכל לפסח נקב בזה בהטפה קלה אף בלי מחק שסד מלץ
 ט אבל נשכין שאס חו כיכ אן להקל עיי״ש יעי׳ נמשמרח הץוש בהשפעה
 הויק במר׳ מ׳ שכ׳ ובשהעבד שס בסטן יש להקל מובא ואי שנומה צו
ע לשם נימ עם הסטן תציק בסטן סייש ועי׳  שלא מקב ואף נספק אס מי
ב בראה במצר ׳ קינ שנשאל בעובדא שנמצא ק ת בית שלמה חיו״ד ס  נסי
 התוה וסי דם מצא מהנקנ יחפשו הסדקים אחר ממ־נא ולא מצא והנשית
 הבהמה יען תלי שנעשה בסכין שהעבד העניו שס וחכם א׳ ערער ע״ו טין
׳ סכרתס שלא נעשה בסטן יסשיב מא  שקידס לזה חיסשי אחר מי־גא הרי ס
 ואן לפרפר עצ סמוקים נזה ט מא מצוי סיבא דמהחצה במה מציאה מק:
 מחפשים אחר מירנא יאס מיצאס מורנא מכשירים נפסיסוח ואס אן מצאם
׳ הסבת כאן נסכין ואס אשפי־ לתלות מקב במין  מדנא מהןהןן * אש ס
 ואף שכ׳ סמסקיס דמקא קבי הסורנא סססם אבל במשמוש דא דסנחא
ס הא מזמ  אנו פתוח וכאן פהי׳ הקנ פתוח א״א לתלות נדא יסבחא י
נ פתוח ונאות אס ססיז ן גיכ כפין ק  סא דלפסמיס נעשה בסד של «י

 דרבי
 מעל הריאה ננחת עד מסן לסדנא ולחץ מסס ונשנודקין נסשרין מא
ן למיןס הסירכא ומכשידס נאמרס ט זס לא סקיס הסדכא סמ  מנצנץ נ
 מא וחולץ כקליפת הנידק שס להלן ק הסרכא שטקנ כא וסא סעוח דכיון
 דקיי״ל דבעיק העביר מז שס נכח תה הבודק קלס: ננחת כדרן המימון
׳ ל״ס (ועי׳ נדבריןו בס׳  סייש בארן מר׳ סזה בהחשי׳ שבלנ״ש שבסף ס

ק רכ״ז)•  ל״ס י
 ועיין סוד בדברי שאל דוםף הנח דש ס׳ זה סכי המאל סצד הסברא
׳ ההכאה שהשוינ מכה בידז על הריאה ב שבריאה ס  שאן לתלות ק
 ט p מא דדן כל סיב להכות ביח על הריאה כד סתסשס החת בכג
 חלקי הריאה יהכאה זי אן דרכה לקב ט # אס נמצא שס נגלו סורהא
ע מבצבץ ע״י ההכאה עיי״ש (פט) שיש לתלות יט' כמן שהעביר  א
ם ההוא מן  יכל מנאה״ס שיק מ׳ ס״ש דיעיק נביחר שהעניר יח נ
ק י״ס שני ואה! הבודקים הטהנץ מל היכא  ומשיח סעיף ט׳ ותביש י
פ שאס מוע בטרור י  שנמצא הנקב במקום שהעביר המנח מז נכח וכדומה א
 שהיתס די נמיןס מקב ממש רק שמדע בכדור שהיתס מז בשמח הזה
 מלה לומר דגס נאן מתה מז נכח אן למסת נדם ט יס להם מל מה
י המנ״ש י  לממן ולצורך יש לנהוג ק ולהקל עיי״ש ימס נס״ו סק״י הביא מ
 נזה וסיס נציע סייש ונשי מנחת אהרן היק נ׳ הרנה להשינ על רנד
 התיש נזה והפלה והעיקר לדק סעס הניח והס״ז מעיק שמע טדא
 סמננד מז כמקים ההיא מקא וכל שאין מזע בגדיי• שהיה מז נפיץ ס
ק יינ ש נאדטת יפי' נליק י אמר דארייתא מי  מקב ממש אן להקל נ
 שני לאס אן בחר לי שהעבד מז לאיש שס אן שוס צד יןלא אף לצרף
 לסניף לןלא אחרה ואף לפנץ הא יקיי״ל דספק הרהי לדעוהא לקילא עיייש
ק מ״נ ופאר סאסרוטס ל לדק ב נמיף ל״נ וראיס י י סו נ  אבל נלביש ו
 כוננת השילו והתיש סייש ומס שמיס המיז נציע לאחד שהניא מרי
ק ל״נ שני ונס השריג לא מיס ב»נ סל גיף ׳ בליש י  התניע מ״ל ס
 הדין של התיש רק מל שאר דברי המב״ס אבל בגוף הדץ מידה להשיח
ק ו׳ ובדרן  סש להקל סי״ש וסי׳ מזה במארס סרס מרש ד׳ מנף ב׳ י

 הסיס ונמנהזינ נלל י׳ונמשרון ס״ק וי.
ח שס כ׳ נלשיס ולציון יש לנהוג להקל ולא כתב לצדן גחל אלס  והנד, נשי
נ נמארח י  נמ״ז העסק נשס השיח ולצורן גחל יש להקל סיייש י
מ אירהס נש״ו סיק י׳ שצי דלצירך שנת ומ״ס א לצורך  מרם שס יסי׳ מי

 מילה יכוימה א שיש אזה םפמ״ יש להקל מיייש
ק נ׳ שכ' ואף שמקילץ לתלות ׳ כיח נהיש י  ועיין במרת זבח ט
ר שמחה מז בסיןס הקב ממש  במשמוש הד אף שאט מרע מדו
ג בטננא א בשאר דמתא י כ מ עבים דסיהא סי ולא תליק נ  מוסר י
׳ שלק גטה ס׳ק סי! אח ג׳ שכ׳ יס: («) לתלות שגעשה יס׳ ס  סי
ב בחתוכא ואנא אסר מדאי אן סקוס לומר שהעבד  מהבנה/ ראש נמצא ק
י א  שס ססנת מז נכח וגס אן נקם מזק שס ואפי׳ לא רא אתה כ״א ל
 שהוציאה מן הנהמה פויפה פניו אכל לס המנהג שלט והסיב טלק נפרס
 נכל מתנואת הריאה מקפא ומגנה ינץ החתוטס נמשיל דש ס׳ ליס ססוס
נ נץ סחהוכיס מלין נמשמוש נכח (צא) שנעשה אחר ק ס נ  לסמניו מ
ו והר ספק אלא וחולץ להקל נספיקא ׳ פין ושס״ל ס״ק י  שחיפה ס
ז ובמ״ז ובזר י ב ק ל״ג ולביס ס״ק ליס ו  סםעס משחסה סמרה וסהנ״ס י
ו אזה חשש ק י״ב שנסתפק בזה אס יש בריאה זי מ  זהב מךי וסליק י
ס להחמיר א המקעק לא  יספק מה דט א מצסרסס הנ׳ ספיקיח לסי י
 אוקת ©חס ופיי״ש במומר מיש בזה ואס יש לחלק בזה p אפ בא לשאל
 מל ני ספייןת נמוד א בזה אתר זס סייש (וע״ל ס׳ ני) י (צב) אחר
ל לאחר משחנו הקנה עם מושט אבל אס רקבה הריאה קודם  שחיפה י
ו כל הקנה לא אעריק מדון דסי הדאס  שנשחט מוסס אפ״ס שכנר םמ
 תלוי׳ נהמה ילאחר פנשחס הקנה מי הריאה כמונחת בסל. דקיי״ל דש
פ ס״ק י ה ׳ כיה נ . וסי׳ מרת ונח ס י ' י  סיימת לחצי סית כולפיל מ
ו דלא ף ס״ק י ק וי) • (צג) שחיטה סו״ק ס ו י ל ס׳ י י ו ) ׳  ג
נ סליק שנעשה לארפ ע״י משמיש דא וסנחא אלא אף סרכא יסלץ  חקא ק
י משמיש הד וני שם דאס כולא מדכא כסס  לתלות למומים שנפשה י
 שמך לנומא ויש לתלות שנפשה מיי שמשמש הסיב שס שנקרע מהריאה סס
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 ובשרה
 פתחי תשובת

: ה  (נ) פצקחה זאנ «״ן נתשינת מהר״מ זיסקימ סמןן *ז >רמ מ

 תשובה
 אף נכה׳׳ג אכל בלא נמלא ולחליס ותלויות יפ להתיר אפי׳ בלא ספ״מ ועיי״ש
ק מזה ונר׳ מיס נזה נמנת׳׳י בין׳׳א את ז׳ והנה בסנהו״ב א  כגה׳׳ק את ז׳ נ
 נעשרץ דפ כלל י" מ1לה לאשור נלא נבדקה נפנים חה גרמ מנאנוה הריאה
 ונס כ׳ שגוף הרץ הזה הוא חזק מהמליאה ט איא לצייר רק שימל הזאנ
ךס נדקח הניס מהסדסח ופודה ננסן הנהמה ונחכאת  א הכלנ אח הריאה י
 תתת התזה והצלעות ומססה נחצר הכנר וק א״א לצייר זאת רק כשנהייחר
 פס כלנ נלא ראות ופפה נה כחפצו יאק נפל נפנימ נמיק רסד אס כלוס
 ובפ״כ דנל הפוסקים מיירי בדן זה נדאה פכבר מציאה למון וממילא פכנר
 ננדקה הבהמה כפנים כדרך פנודקיס קורס הוצאתה לסק ואח״כ החזירה וכוי
 פיייפ אך ביינת״י ענף ו׳ נלק״י ס״ק ה' הוה דנריו ונס במיש דהוא רסק
פ לפנימ וכיוצא נו  כמציאת פנה דטל נהיות ואתו פנדקה אס נקי א א
 פיייפ (קו) תלינן להקל פמ״ז ס״ק ז׳ ונפרתינ סעי׳ כיס וראיס ס״ק
 ל״ת ל״ס סב׳ ונמיתם פנהנו להתמיר נאן הפ״מ נבא זאב א טוצא ט ונפל
 הריאה יפ להס להחזיק נמנמס ואן להתיר שס נ״א נגדים וסנאס וסנליס
ק נאבדה הריאה ׳ ל״ס נ  הרטס ומיוח פאן הסירטת מצויות נהס כמסיל ט
 ואס בפעת פתיחת בסן הבהמה מניס הבודק יד וראה סאן הריאה סרוכה
ק מדיין אס אן טרטת בריאה מלמה  למק א לתזה מאר מקונרח רק שלא נ
 מאנא [לאנא] א לאמא שלא כס־ת יש להכשיר אס לה במקיס שנהנו להחמיר אן
 נזה פיייפ וממק״מ סיק ל״ד פכסב שצ״מ דננאנדה לא שייך מנהג טון שאס
 מצוי סיי״פ (קז) להקל סנאה״ס סיס ס׳ מ״פ מהפ״ך אס נםלה נכרי
 יט׳ ועי׳ פמ״ת פס פפסק ק לדינא ימס נסלה נכד והחזירה מזנה אן
 למלות ט דלמה לו לנכרי לקיב אך אס יחפ פהנכד נקבה רק פלא דמינן
 כמה קבים פפה תליק ט כל הנקבים וכשרה פיייפ ופי׳ נסרי הכואה סעי׳
 ל׳ ובדרך החיים פכי דהיה אס ימפ פכנכיי מפמס נכת א נסכין באזה
 מקשת בריאה תליק ט וכשרה פיייפ (ופיל ס״ק ציו) ועלניש נהנר שס
ע פכ׳ יאף כסממ שרקנה לא תליק להקל אלא נהס״מ י ק כימ ו  ובביאח ס
 מקא א בגדים וסלאס א פכנר נבדקה מהםירטה ובזה מלק לק מזלה
 נכד מדן נסלה זאב ובי פס פור נהג״ה ונניאח ס״ק ל׳ ירא דלא סליק
 בנכרי אא״כ ידפיק פפפה נקבים סיפ מקא היכא שעדין לא נבדקה הריאה
 מסרטת וא אסר אפי׳ נהפ״מ א בגדים ופלאס מתמת הנקנים פאו חאן
 עתה ולא פריק אאיכ ידעיק פעפה הנכרי אזה קביס אבל אס ננדק הריאה
 נפנים ואן סס סרטח ואתיכ לקחה הנכרי והחזירה נקובה כפר בכל טוני
 אפי׳ שלא נהכ״מ והליק שהנכרי משה הנקנים ואפי׳ נבהמה גמלה עיי״ש ועי׳
ק ל״ז מיש ע״י הלנ״ש נזה  נתארח מינים שדש ד׳ מ״נ ס״ק ז׳ וכמק״מ ס
׳ ה׳ נהמידיס ס״ק ריח שמנא־ דנרי הלנ״ש נזה וכ׳ זנס רצון ס  ומי׳ נ
 דמ״ש הלנ״ש דנלא ידנרק כמה קניס היו אן חולץ רק כשננדקה כנר מסרסח
 ר״ל שנמצא עלי׳ סרסת ננדקת פנים רק שעוק קיימץ סני' נס מחה נשעה
ק ומש?: אן תולץ להק! אא״כ ק שאפשר עדין למעך ולמשמש נ א  שהחזירה נ
 ידעיק שעשה קבים אבל היכא שכנר ננדקה נפנים ואן שס סרכוח כלל כשר
 נכל טור אע״ס שאן ידע אס עשה נה מכרי נקנים עיי״ש ומי׳ מזה עוד
ק ל׳ מ״ש לענץ אס נעח שמכרי עוסק  נמקימ ס׳ק ל״ח ועי׳ עוד בלנ״ש ס
 נמצאח הפרש וכדומה נמצא נימ מקבים וכ׳ שהלוי נפלוגחח המהר״ס מלובלץ
ק ואמחלא  והס״ז והשיך עיייש וכ׳ עוד נפרהינ סעי׳ ל׳ רסכא שיש אזה מ
 שהמנה מהנח שהנכרי משה מקניס נדאה הולץ נכ״ס ונכל טור סיי״ש :
ק מ״א דכל מזמרות שמחמידס מסלה  וכתב שס עוד נפרת״ב וריס י
 נכרי מא רק נשנסל דאה אחת מישראל קודם נדקה לס פמה והחזירה
ד והמיר ס  אבל כשקנה נכרי דאה סשראל אחר שנדקה מהסרסת וחור מ
 הריאה א שנא מכרי וראה סש נהם נקביס אץ סששץ לסם שסי יודס
ס כאדם העושה נשלו א• אס יאמר  הציקי שהי׳ צו למכרי לעסה נקב וסשה א
׳ כשפה שקנה אחה אס מהרי נאק נעירו שאס משמ  מברי מקב זה ט

 יש לאסר פיי״ש •
 וכתב סוד נסרתינ סעי׳ צ״א וראיס ס״ק מ״נ רנמקמות שנהגו להחמיר
 ננא זאב נאן הסיס ישילמ*ייר נס מסלה מרי קדס נדקה אף

 אס

 יורה דעה סעיף לו יי
) שלקתה ג ) או ) שתלשה (י׳)(קא) בכת(קב) י ק ; ו  (צט) א

 (קז) להקל
דטנ  באר ו

 (מ) נכח ט׳ מיקאננח יהייט נמק» מזק נמו מיצר החזה ומקא דמיק נגימר

 דרכי
ק (צט) או פסנ״ס א  ומה סצא דם גיכ אן חשש מינואר גשמית פיייפ נ
ה שס שכ' דלא הלק נצימק הסכח אפי׳ כשצסרס נמל מ  ס״ק י״ס ולנ״ש נ
 וראי לקרוע אח״כ מנניר נכח עיייש ימה כרא״ס ס״ק מיג סנקסק נוה
 וכי פיפ לפער נזה לפי מה פמא צמרן וסדריו מיי״ס אך כמארח עירם
נ מצאחי נחיקור ק י׳ כ׳ פדנרי המביש עיקר לדנא ואן להקל עי״פ ס  סס ס
ק ג׳ יסיק ה׳ פכ׳ להדא דאף נצטק לא הלק כ״א  זנח ס׳ ע״ו נהיקין הנדק י
ק קס״ו) ק ד׳(ופי׳ מזה להלן ס סף י  נשמנניר נמקוס צר ודוחק ופיי״ש פוד נ

׳ ל״ג שקרא הגר מל המורים  (ק) שהלשה בבח מי׳ נשו״מ מנממ פר ס
 שההיח נמה שנא לפרהס ננקב שנמצא בריאה שמלץ שנפשה לאחר שחיטה
 כשמציא הריאה דק החזה ונקבומ נראשי מצמוה המזה והעיד המורה שראה בעיניו
 כמה סמסס נמקילין שטמץ להקל ולהליח שניקבה הריאה כראשי המצמוה האלה
 יכ׳ פל זה ששקר מנה המרה מל מנהג זה ט אן לו סס יסד לנהוג ק דמן
ה שהניא רנרמ וכ׳ שאן מ  לחלוח נזה פיייש ופי׳ במניי נקייא אח ו׳ נ
 סס פרפור פל המירה בזה ט פדוהו נאמנח מאד ט כמה ספמיס ארפ כזאח
ה המדודים ממפיס בסריקה  ט קשה להזהר שלא הגע הריאה בעוקצי הז
ק קליני) (קא) בבוז ענאה׳ס  הקרדום עיי״שנארך (ומי׳ מזה עוד להלן ס
 וכי נכרט מק< מטעם זה מדהי לההיר בגד וסנה שלפעיייס נמצא כמו מלוק
 כץ הערוגוח וסא מחמח שהטנסס מנהקס הכרס נכח וממט נמשך טמו
 נכח וקירע קצח ומ״מ הזהרס להטדקיס סשגיס על זה עכ״ד (קב) אי
ח סעי׳ ח׳ שכ' ודקא נעיק לקחה אבל אס לא לקחה  שלקחה יאב עי׳ שי
 אס׳ נמיימד אצל הריאה זאב א כלנ כל שלח ראט שנטלה אן הולץ וסדכה
ס ו שהשינ על ההב״ש נזה והטלה מ ק י  מספק עיי״ש ועי׳ בס׳ מנחה אהרן ס
 ננתייחד זאב וכלב ופארי בע״ת שדרכן לקינ יס לצדד להקל ולתלות נהס
ק ו׳ ססיס בזה בצ״ע לד,א וכ׳ פאפשר לצדד להתיר אף  נרייס ועמיז ס
ק י ק מ׳ ו ק כיו ונסרמיב סעי׳ כיס וראיס י  בנתייחו עיייס אך בנ״.״פ ס
ק  מיג כ׳ והעיקר כהשס״ת מיל ואץ להקל מה כלל עיי״ש ועי׳ בלב״ש י
 ל״ס ונפרת״ב וראש אפרים שם X' ואף שמקביס שבריאה הם כהכרת
 מקבים מססיס ס״י סר מאב א הכלב סנסיחו ססהס מ״ס כל פלא ראט
ק ל״ו פכ׳ ואס ט אן ובדהס  פנסלה אן הולץ גוה עיי״פ יעי׳ נמק׳׳מ י
 מוכרחים להחמיר כ״כ אך לדנא אן להקל סיי״פ אך נמאירח סירס מרפ ו׳
׳ ס״ק ב' הסיגי ע״ז יכי וטץ מרקר הדן ומחמריק ננהייחמ מא סמרא  ענף נ
 פחדפ החנ״פ והשרמ״ג טסה להקל א״כ הנו ולא למסף עלה ואס מקנים
 הס כהנרח מקנים המוטס נפירס אף פלא רא־ט פנטלה יפ להקל עיי״פ
ק ד׳ פכי דבהימ יס לסמיך עליהם  ועי׳ מנהז״נ סס נקמק סעי׳ ג׳ ועפרון ס
 להקל נזה ננסיחד ומכיר מקנים עיי״ש ועי׳ נמק״מ שס שנ׳ דאף וסחמדק
 אפי׳ כשהנקניס הס כחנרח מעסס כשיר הכלנ יסא: ננהייחד ולא נפלה
 כנ״ל מ״מ סכא ספ לתלות שהי׳ הריאה נסמ ורק שע״י סנה ידעה הרס
 הזאב והכלנ הריאה מסהס ונרס משם ולק לא יכלו לראמ אחיזתו נפיו יפ

 לומר מדא נפצו והתירו ישר נכ״מ ואף השיה מודה דנכה״ג הלק מיי״ש
ה שאר נמלי ידס י  (קג) ואב פנאה״ס מ״ש דה״ה כלנ ועשמ״ח שס ד
׳ דה״ה  ששירהס חיים יסליליס לנקוב יעי׳ נמנחח הזנח שס נקומן סעי׳ נ
 תתול (קד) והחזירה נקובה וכ׳ נסרת״נ ספי׳ מ״א דאף נרואן שנטלה
 זאב א בלב ונמצא מקנים ננקום סרו מ״מ אס חאן ספ נמסן נגר מקבים
 פחד א אמס יפ להחסיר ולהעדיף מיייפ (קה) נקובה מסית סס והביס
 ס״ק כ״נ שב׳ ואע״ס שלא נבדקה הריאה מקודם לא ק הסירפוח ולא ק
׳ ה סליק להקל פנפפה פ״י הזאנ פיי״ש ופי׳ מזה נס״ס למיל ס י  הנקנים א
ק ז׳ כ׳ דלדידן דמחמריק מאבדה הריאה יפ לאמי־  כ״ה ס״ג יהנה במיז ס
י והסי״מ סיי״פ י  נס בנפלה ואב סבא סייא נבדקה מהסירטת יכדפת הב
ק ק ג׳ ובתפארת למשה לדק פיי״פ אך בלנ״ס ס  וביל במורת קוסיאל ס
ק י״א הסכימו להקל כדפמ המביפ פיייפ וכ״כ נפצי  כיה ונמאדת סירס שס ס
ק ל״מ אלא שמיס ואס נמלא  לבונה לדנא יכיכ נפרתינ סמי׳ כיו יראים ס
' שלא כסדרן יטמין  נה ולמלים והלוייח שהמודה שריפה יחיישינן שמא ס
מ יש להקל י י שהשיג פלמ והפלה ממ״ס מ ק י  הזאב פיי״ש ופי׳ מק״ס ס



׳ הלכות שחיטה  יורה דעה סעיף לו י
 (ס)(קח) וכשח־. (קמ) ?אפילו(קי) יש נקביס חרבה

 היטב
נ מלא זאנ וגצנ שדוק צפשיח  פשתיז למחםח כדלקמן סיס ל״ז . מניח מ
נ וניזנ נשיך מראה צ1 ואף  קנים אנל ענד כמיס לא ט למה לפשות צו ק
 לדעה w מלכשיל״ נעונד סמים לא קאמר אלא מילזע שנעס נס קנים וקיל

ק אס « נה נקטם א0 לא חלק הכל נפונל סמים פ  לאע״נ ללא ד

 חשוכה
מ ולדינא י ה  באופן שא״א לנדק בריק סי״) ללהשמ״ח סדסה ולמר! שר נ
 העלה מצוקי גחל יש למטן על הסריג נמעיי״ש וכיוצא מה ל גיכ בשיק
מ בסונדא שנא לפניו בסנח שהכניס ימ לחון• י ה  גבעה שאל סי׳ מ״ס להק! נ
 הנהמה להוציא הריאה וס״י משמוש מז ננמןס צר tin קצת סור הריאה מפל
 הבשר ונצד א סיה מסנר לשאר פור הריאה ולאחר שהוציא הריאה רא שהיה
 מל אהו המיר שהלש סירכא דנוימ ולאד מיעומ״ש עברה הנורכא מפל איזו
 העור ממש יהכשיר טץ שימע טדא שאחי הקרע נעשה לאחיש ידלא כהתבק
ק נ״ה הפלה כ נמנתת אהרן ס״ק י״ז לדנא מיי״ש אך נמק״מ ס י  מייק י
ס ק כלל מיייש (ומי׳ נדבריס להלן סי׳ י מ מ עד דעה ש  דאין לסקל נ

ק הנ״ז) •  ס
 וכתכ מיד נשמ״ח יחבק שס דלא חקא אס נמצא מקב מל סקוס הנודכא
נ נסמוך א אסמי מיי״ש ועיי  להויא אסר אלא אף אס נמצא מק
 חכמה ארס כלל י' ספי' ו׳ שכ׳ וכל שיש להסחסק שמא טה שס הסירנא יס
 לאסור סד שיהיה נרחק קצה סד שיצא הספק סלט יל* ראח עיניו לא טה
י רכל שרואה ק י  שס הסירכא הרי יס לה כדקה ומומר סיייס וכ״כ נמקיס י
 בבירור עד מכא נחספע גטל מזלי רצא הספק מלט שאן מקב סגמ
׳ י״ו בארך  להסירכא כלל יש להקל מיייס ועיי ממ בטיח נסש שפשופיס ט

ק מיד) : ׳ לק ס  (ינדנדט להלן ט
ג אלא כל כממה למ כל י ק שני ולא לוקא נסירכא כ ס  ועיי״ש סוו ש
ק ליה שני והצייר  שנמצא מיג דעוחא שצריך בדיקה אסמי וסלניש ס
מ ממי נלקה ואס הי ה מא נגק שנמצא מחש בריאה שלמה דקיייל דנ  נ
 יש שס קב אף שיש לתלות בירא דמבחא לא תליק אבל זולה מ לא נמצא
 ציור לזה והא כל נמןס שצריך בדקה ממנא אן ממכין בזמן הזה על בדקוחיס
ק נ״ז שסכליא עלמ והא אשר לצייר הדבר עוד בכמה  עיייס ימיי מק״מ ס
 אסניס סיי״ש ומיי מנח״י בהרלד״ע אה מ׳ סעי' כיס והשיב לכל סאסרס שיש
' מרח זבח סספרוי(למוהרחוק ויל מאיזמיר)  מציאה לח מ עייק ומיי מ
' ל״ג פכהב פטה לפניי מיבוא בקב סנמצא בריאה  מסרכח אה ג' מף מ
ק שהיה ניכר לכל שנעשה ס״י משמיפ יוא וסבחא אך נמצא א  יהיה משיך נ
׳  שס נאנא ההוא נאסו מלןס הרנה עלדס קסניס ונוקו כל העלדס ילא ט
ק כסוןס שהי׳ נקנ מ ואכא למיחש שמא נאהו  מנצק שוס א מהס כלל נ
' שס עלל כאפר עירט הרואה דמה הרבה עלדס  מיןס שניקבה הריאה ט
 שס סביב מקב ינמצא דאס מה שס עלד הרי אן אס יכולין לפמוד פל
 בדיקחו אמנם לדנא כ׳ שיס להחיל• בלי מם פקפוק דאין צריך מריק לבוק
 רק טדא עצד בפנינו ולא בספק עלד וכי שבן משה מפשס ומרה להמר

 הבהמה פיי״ש
ק בטף מגני׳ ואס אל מקב ממצא שס יש מרכא מלויה מ ו ש  וכתב מ
ק מאנא לאנא למסה מחציין אן לחלוח ילהחיר מ  א שהיא וטקה כ
ק ל״ו סל והסקיל א שיס צו״ג יכ״כ בסרח״ב סעי׳ ל״ס עייק ועלבק ס  י
 במ אף בלא צורך גמל לא הסמו דהא כל סראסרס והאחרונים מכשרי בהא
ק  דמה לי טסא ומה לי שאר דשיהא סיייש ועיי בגהק אח ז׳ ונמיןמ ס
מ מוע י ק שהשיג על הצנק יהסלה למרקר כהשימ במ עיייש וצי ד  נ
ב צ״ע א בעק גס במ ציון גמל עיי״ש יסי' בסרהיב שס  שעשה בכאן ק
ת המרכא ע״י מימסק נ ק מ״ז יבמק״מ שם שכ׳ רכל מ שלא ע  יראק י
מ נץ בטרכא דבקה כסלק ונץ  חנל שנמרה מ״י סיסייש יש להמר נ
 נטרכא הלויה אף נלא ספק ואס מה מקב נץ האמה למסה מחציין ואצלו
 סרכא מורן מאנא לאנא למסה מחצ״ן והסרכא מברה מיי מיעויש ג״כ
ש השיח ראן להטי• כ״א לצורך גחל י  יש לההיר אף בלא הפק יצו״ג ד
 מיס בלא סדמ קדם המשמוש שהיי רק מלוי׳ א כשוק א שלא סברס ס״י
ק המדכא א אס ענדה עסה ס״י מיעויש  סיסייש אנל אס סלע מקודם א
 אף להשיח אן חפש עיי״ש ופי׳ סקימ שס שב׳ ואס לא נמצא מקכ נסיןס

 המשמוש

 נאד
נ מ׳ ל״נ ז ועין נמהריו י  שססניז מנגיד פס ילז נמו לאליה צא חלק י

ה עונד טנניס אם ימפ שנעשו נס קנים י ה נצנ ו י ד ו  (פ) וכשרה ומונ הי
 אעיג ללא ילעיק אי הר קנים מקודם וכתנ נפ״ז אפילו אם נמצא הנועה ננמץס
 מקב גיכ נשר ונחנ פר״ח וממונרא אף אפ הקיפו ולא לס• כשרה משוס לטפוח

 ודכי
מ קניס אס לא שמא נמק שמטאר לעיל להקל ננסלה  אס מזע שעשה א
 זאנ א יש להקל גס נזה ואש שהמירה מנרי אן שם oe נקנ ולא מדכא
מ אף במיןמוה שמחמידס כנ״ל וכסיל  ונסיז ימלה כנסייה כמגן יס להק! נ
נ ' שס סדנא pro ינמקה נמנץ סלא יהא נו ק ' ל״ס ואן למש.שמא ט  ס
ק ק ל מ ס יבסארמ סירס שירש ד' סנף נ' ס ק י  יללמל סייק יסלביש ס
 במק מ וכ׳ מל בסריב שס לאם הבמיה טא של נכרי שממש לסטר
מ לישראל יטסל הריאה לבימ קוים הנמקה יש למש להחמיר אף שהחזירה  א
 בלי מס סדכא ובלי מס קב יעילה בנשימה דחיישיק שמא ריק המרכימ
 וגס בטבח ישראל חשיד יש לנהיג ק מיי״ש (ומיי לקמן מ' לק סעי׳ ג' כמה
 סרנו דרס במ) (קח) וכשרה פיל מ׳ נ' ספי׳ א' ועי׳ נסיח מפפסי
ק מיו המספסי שמואל ק מ ג בהגהת ב״י אה כ י מ  שמיאל מ׳ מ״ו ומיי ב
ק מהסייז ואפי' ק ס' מ מ (קט) יאפי׳ יש נקבים ימי סבאהק ס  נ
ק ן ס י ק ס״ו י ו וכ״כ סס״ו לקמן מ׳ ל״ז ס נ ג״כ ש  נמצא טעא נסקוס ק
ב סליק להקל מייק ועמ״ז מ׳ n שס f שס ואפי' נמצא נועא על מיןס ק i 
 שכ' ואף בטעא מלאה סטריס וסרוחיס הליק מקב במשמוש דא וסבחא סייק
ק ז׳ שכ' דלכארה יל מקב ק י״ז) ומי׳ בזר זהב ס  (ומיי בס׳ מנחת אהרן ס
 פל טטא שאן לתלות במשמוש אא״כ ייזפ לני שמתה ד הסבת נמיןס הטפא
 ממש וכן כמפלס זאב אן מלץ אא״כ מי מקב נסיןס שיר הזאב אבל אס
 יש קב בהבומא שלא נמיןס שיר הזאב אן מלץ בזאב אלא חולץ הקלקלה
 במקולקל שהנקב שנטמא מא נוזפת קלסצ הטפ א אן רדברי העיז משמע
 מס בזה הלק כזאב בכל טיר יאפי' לא מתה הטמא במקיס טרי פייק
׳ ק גיב פכי לקב סבטמא אט׳ לא ט ׳ ונסק״ס ס ק ס״י בליה ט  ועד״ק י
 משמיש נבח קיל פסי טין דמחוחה יש לחלוח שנעשה סס עיי סט׳ סס בקיפול
 יהקפשה בריאה יכמן שהשי״נ רגיל שעה כדקה לפטה לו מיןס למלכה מז אפשר

ק שיח)  לו לקחע בקל טיק(ועי׳ בלבדר להלן מ׳ ל״ז סעי׳ י׳ יבדבדט שס ס
ק לאפי׳ נמצא שס טמא ומשסק סעי' ק פ' מ  (כך) יש נקביש עבאהיס ס
נ שאר דסיהא מהריעיחיח ב י ק כ״כ שכ׳ דהק אס נמצא ק  י" א וחבק י
ב אף ממצא קב כמה הליק בלאכא  שאין צדן נוקה אס לא מה כא ק
ב וסליק במשמוש יוא וסנחא  מיד למיהלי ילא אמריק וסי הולדק ט ק
ק דר״ל שנמצא מ״ג גשושיח  לא דסוהא מא כלל סייק וסי׳ בסרינ שעי׳ ל
ה אס נמצא fo יהרה מקמא חליק י ק ל״ד שכ׳ ד  וכממה ועיי לבק י
׳ מיג סעי׳ ח׳ ובזבס רצון  סכא דאיכא למיחלי עייש יעי׳ בס׳ מרח ובח ס
׳ ה׳ נחרלרייע את ס׳ יבטת יציק נחרלד״ע ממ׳ ליי סמי' ג' של דאסי׳  ס
 דעותא כל לס לא מי עיי״ש אבל נלבק שס ינס״ת שבמף ספרו כ' מקב
 שמלץ נמשסיס דא דסבחא סקרי דעיתא כ״ד מינרי עיי״ש יכ״כ בעצי לטנה
ק ימלבק שס בהשי׳ א ינסנהז״נ נהרלד״ננ שלי אמ  בתרלד״ע שלו אמ פ
ק כ״א י ק ס״יו ו ק ס׳ יבמנח״י נחרלרי״ע את ס׳ בביאריס ס  מ׳ בעשרי! י
 שכ׳ דהרלרי״ע וי חמור משאר חרלד׳יע לערן שסין לאף דבחרלד״ס ועלמא
ק ניד) מ״מ בעק מ חמור כאש סה f י i ׳ ל ס י  קיייל להקל בססיקו (
 דעוחא גמלה במקום קב שהילין במשמוש דא דסבחא חמור סס דאין כאן
ק ' ל״ו י  סמן מקול להלומ נדא הזנחא עייק יכייצא בה כ' ס*ק ס
נ דמשסיש דא לסבחא ק  מיה דאף דפקילץבםפק הרלד״עיס בהרלרי״עמ נ

מ חמור מייק .  אף שהיה מסמוס ב
נ הרימוהא שא״5 בדקה ח וכיו מא שנמצא מקב י י  וכתב שס מתי ש
א לנמק  אבל אס נמצא ע״ג דמוהא שצדן נוקה אמר טון שסי״ז י
ב במיןס הסרכא שלכ״ס אפי׳ עוברה ס״י מימון ימשמש  וליו אס נמצא ק
א לנמק במקום המג מייק  כמן דמי דעותא שצדן בדקה פריסה דהא י
מ מסוס דסמיממיש מא דפוהמ גמלה ! שכ׳ עוד ססס אחד לאסיר נ  יסי
מ שמדע ק נץ העממים נ ק ליד שכ' סס נ  ואין מלין בה עייק יעלבק י
ב כאן לאד שחיפה יןיס סמיפימק א אמר המימויש  הגונח שפסה ק
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ת ב ו ש  ת
 לנהמה אינו כ״א מאונא לאנא אבל מאנא לאומא לא ועיייש בנןמורס מטו׳
 מ׳ כ׳׳ה נאק• מזה יעי׳ במאירת פיניס מרשי ר׳ ענף נ׳ ס״ק י״נ ומיי מדן
 סחייס נהירה אור ס״ק ס׳ שפמן ג״כ כהפר״ח הנ״ל ומיס דהכל מא למ
̂ז עוסו״ד חגיינא  ראה פיני המירה נייק ומי׳ מזה עליון מהרש״א כאן ונשו
 מ׳ ל״ו ובס׳ ברכה משה ביןנסנ־ס יפה לבדקה שער נ׳ נהינ ו׳ אח ד׳ •
 (סיד) ולא תלינן וכי׳ ני׳ בשלק גטה ס״ק ס״ז יי״ו שכ׳ רכל סחיציקיס
 שכ׳ כאן לחלק נאק א הליק במשמוש ירא דסבחא א בזאב אן נ״מ לדק
 לידע נאזה מקוס הלק ונאזה מסס אן מלין ט מקב עצמו מעיד עלמ אס
 סא סחייס א אחר שחיפה משהוא מחייס מא פגול ושמר א אמס סניט
ק בכל הדירם אלו  חה יממ לכל יודע מלאכה זאת אפי׳ הריק שבקצניס ואן נ
א  רק למק מק הרתבר לקמן סף ס׳ ל״ז כנמצאת מןבה נמיץס הבומא מזה י
 להכיר מקב אם מא רחיים א לאחר שחיפה נייק (וע״ל ס״ק קכ׳׳ז) ונק
 בסיב לישראל ס׳ ל״א וכי שק נהנו באזמיי נייק ימי׳ במנח״י ענף ה׳ בלק״י
 סק י׳ שהניא זאת בשם הסוב לישראל מ״ל וכי ע״ז שאן זה משמעיה הפומןס
 דאין לסמיך מל ההכרה רק לסמרא דאס יש הכרה יסי שניקב מחייס אסר
 אס׳ מה משמוש מד בכה אבל לא לקילא יאס לא סה משמיש מיז אפיי יש
 ס' שניקב לאחר פחיסה אמר לחרהי בנמק ורק שהנקב טא פתוח יש נימ
 נייהנ וט׳ כדלקמן סי״ש (וע?ל ס״קקל״י)• (קטו) תליק וסי כ׳ בשמק
קנ אש אפשר לספשיח ע״י אמ  סעי׳ ו׳ זה הכלל מר פהולה ט ציין־ לעיין נ
 מר אפ בזאב צריך סטה מקב מרך סאנשר למנשומ בפן יאס נסכין כללן
 שאפשר להפשמז בסכין וק טלס פייש וכ״כ נסרח״נ סעי' לק נייק ופי׳ נרנ״ש
 שק יק שכ׳ דק במה דמלין שניקב ע״י שהעבד ימ בכה צריך לקדק ולוויין
נ מעשה בנשר אצבעו שמא סין קרפ ורחב לקב י ט אט ממה ק מ  נ
 ממשה נצפרט שהיא לפעמים ק מאד מחמס סמר הצסק נרי״ש ימשממ
 קצה ממרמ דאף סממע םהסניד סם יח נכח צריך סדין להנחץ ולידע אס
 הפניר סס נאצנפ נכח כד להנסן ננקנ אס מא נדרך שאפשר להמשוח באצבע
 א שהסביר בצמט שס סהא הקב כדרך שאפשר להעשוה נצפרט וגס משמע
 מדבריו שס דאס ימנ שלא הסביר בצסרט שס ק בבשר האצבע לבד ונמצא
 מקב ק מא־ מרך להעפית ע״י צסרן וכן לסמך כשידע שהעביר רק בצסרט
 שם ילא העביר בבשר אצבעו ומקב מא כדק־ למנשימ בנפר האצבע ללא

 מלק להקל ועי׳ זבס רצון ס׳ ה׳ בהמידיס סק ft (יעיל ס׳ק צ״ס)
 (קטז) בד הטבח עי׳ בתפארה למשה לקמן ס׳ נ״נ שכ׳ מעוף שנמצא
 הריאה מןנה דיס ששמס מף לסרט אמר שססה יש לתלות שמזה קנה
 הריאה אבל בנשבר עף אפי׳ נשבר לסרט סמיך לנוף י״ל דאין להקל נייק •
 (קת) הטבח פמ־ה״ב סעי׳ ליו יראק שיק פיו שנ׳ מל מק לחלק נץ
 קב סגול למשוך זה מקא אס באו לתלות בד הםבח אבל נשהלק בזאב ישא•
 נסיח ששיניהם סגולים מלץ בהם בץ אס הקב סגול א משוך קצה אבנ
 אס נסלה נכד לןלס הנמקה והתודה ונמצא נה קנים יש נהס סנוליס אפיס
 סריע שהנכרי טסה אמה קניס יש להחמיר אש לא סמס שמשה קנים
 מגולים נייק ומי׳ במארה עירס מרש ל' עיב סק ס' (קיח) אם הנקב
?  סשוך מי׳ סשו׳ הנק החדשוח מ׳ ס״י וסמ״ח מרי ס״ו מל זה ד

 ממלין במשמוש דא דטבחא אבל אש מלץ בסלטים א בראפ אזמל הקנון
ft5 נמחט קוץ אהבה לא חליק ק כשסא פטל נייק ופי' רא״פ סק 
 דאף משק• קצח הלק ט פייס ופי׳ ממ נהנהס ד אברהם שעליון סויד
: '  ובשי נרכס משה מןנסרס יפה לנדקה שמר נ׳ נמנ א אמ נ
 (קיט) הנקב משין׳ י פי' מיךמ סק מינ סכי דאף הפיס חשק סקרים
 מלמעלה פ״מ פל שאין חמזן נם נהנשד וסמןב ממן סלק וכיכ בדיק ס״ק
 *Y ונמקימ סק מיי! שמנל להההוומ גם נגלו מרהא עיי משמוש נייק(ועיי
י י׳ ק מיו)־ (קב) סמך עשס״ח מי  נשפי סמים סק י׳ ובלבק י

 ובסותיב

י כ ר  ד
י מממש רתקה הסדנא סעס מואס לפרט  המשנןוש ממש לא סישיק שמא י

 כס־רן א תלויה מיי״ש
ק יק ואס נמצא קממ ואצלו קב סש לתלות במשמוש אס ב בוק י ת נ  ו
' ואס מא x ו  הקמס טס׳ מובוק ואין מבצק שס כשי ועייק מ
 «ק קסט ספק סק שיי אטה חולץ שס מקב במשמוש דא וסבתא במו
 ומ if כאסח פרומה פראי אן להק! בסדק לוסר ספ סס יהיה בודי נייק:
ק ס״ו ובמק״מ סק ניד שכ׳ דחס מגיש סדכא  וקיץ שס מד מף י
 בבדיקה סרס והגיח סרשה בהריאה ומממן סהה סיןסה אה מה אף
 כסה רשמוש נכח בשפת פל סיןס שנסתפק בה והבצק שס אשק טריפה ולא
 הלק במשמוש אבל אס מצא ססרש ואט נמקים הנצנץ יש להכשיר אס
 חסר הרבה מהסרש ואף שרכר שנהסצל ברחנו גיכ טון ששלם שס אן מתויקין
 דפותא ממיןס למנןס אבל אס מדע שנהפצל ברחנו של ייאה ולמלאה אלי

 אן להקל פיי״ש:
ב שס עיר בדק מף סק י״ח זמנוק אחר ססימק דמרכא לא בצק ת כ  ו
 רק א!"כ טס שם משמיש מד במ! ינק שיח יבצבץ שס במיןס
 המא רק שהיה ספק אלי לא סהה הריאה נמחה כמגן כ״כ ילא סה מלא
 רמז כראי בפטם הא׳ אן להקל ואן למלוח במשמוש מיין דבצק עחה מי
 כליכא בדקה אבל א במחילה ס׳ ידא נמחה כראי ואה״כ סה משמוש בכמ
 א מיןלץ ויש להקל וסיס נציע וני׳ במק׳׳מ סק נ״ג מה שהפליא על כל
 מדי והרה בצק נייק ועיי במק מגדל השן מ׳ ל״ב מזה (ועי׳ מד מה
 בדבריס להלן מ׳ לק סק ס״ז). (קיא) שלא בשקים שינמ כ' בשיח
 סעי' ת' והב״ש ס״ק ייז יאסי אץ מקב במןס שאחז בשירם יש קבים
 במקום אזר מ״מ מלץ ט מאיל ועלול לניןנ אמדיק דעתה רפויים הם בסי
 ומקדם לזה אחז נכת ממ־ נמנןס מקבים מד מיקב בשירו נייק וכ״כ במ״ז
ק ו ובמימ״ב סעי׳ כיו נייק וסנה בסי שטס סיס י ק י  סק י׳ ובלבק י
 ז' המג על השיח מיל והפלה ממק סש קבים במיןס סרו וא מלץ נס
 שאר מקבים בשירי אגל אס במקום שאחז כמה בשירו לא נמצא סס קב לא
 סלק מקנים שחיק נמקס סרי נשיר מאב נייק אבל הממיין במדי דאה
ד השמ״ח ונמלי המחנדס שטמו ומשנה לא  פאן נהם כדי סטק לדמה מ
 זזה ממנןמה (וטיל ס׳ כיה סק ליה). (קיב) במקום שיניו ממ־יב שס
 שכ׳ יאסי נמלה נטחנה של צר יסץ ימסה טטקנ כהמרוגה של צי שמא א
 לטפין אסק הליק נייק. (קינ) תלינן טלהי מאב פי׳ נאים ישיש
 מק אש כשי אס׳ בלא הקפה ימק הפתק בשם המהריק מתיש סק כ״ג
 ושמק סעי׳ י״ב שהביא דברי המהריק מה יהסלה לדגא כהפר״ח רלכסזצה
 סן צדן לנקוב במקום אחר לראות אס מקבים ממיס ואס ארע שנקבו קב
 אחר בריאה זי והפריכו נגד קב הספק ולא סו מקבים ממיס בסראהן זה
 לזה שנראה מזה שהראשין נפשה מסיס לסכן אט ממה לקב שנפשה פתה
 לאחר פסטה טריפה אן בזאת הקיל דאס יש לתלות בססי הזין עץ סש
 לומר שהנקב הראשון נטשה ספון לפסטה והשר נטשה כמו מס איכ מלין
 השיגי בזה מדא דבר השתים טשוי להשתנות בזמן וגס אש משניס בידם
 בקב הראשץ יש לתלות השיני בוס קיצ למשמש גס נהשר לראי! אם ימז
 איכ יאפי׳ איפ שמשמשו גס בסשני ויא שאנס שים ג״כ אן לממיר וסלץ
 שלא סו הסשמיסיס שים אבל סכא דליכא מיד לתלות ט השיעי יש להמיר
 וחקא שהנקב הבי מא גקנאתה הריאה א אס׳ דאה אחרת ק שהיא ממס
נ יש ת  ממשה אש סר שת־ ואס שס שה אבל ממין אתר אן לאסל־ ומייס נ
ס ק י נ וריס י ׳ י יכ נפריב סי ק יינ ו ק כ״ו יכ׳כ טפיו י  י
 יעייק שטיס מס דסק נםימ יש לסקל אס מקב השר מא בריאה אורת
 אף שמא של נהמה כמותה אש שור מר ואש שה שה ומקנ סראסן מא
 נאמא והשי מא נאגא א לסמן וממת השוק שכ ואף אס נזקיסץ מנסמה
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 שמשחר
 היטב

 מחמת מינים משא״נ הפא שיש שט שפיקוח צחימרא שמא צא העניר •ח ואין״צ העניר שמא
T*צא ניקנ ענ״ל. וצא מהמ הקפה אפיצו נמיןס שממק אהקפה וה״ה להושחר ואלי* ש 

ה ב ו ש  ת
׳ במראה בזה עיי״ש (וע״צ מ׳ ל״ז ס״ק שי״ג) •  במקום טעא א״א ליק מ
 (קכז) וכל נקב שהוא פתוח יט' ר״ל מן מנקבי המורנא שהם נעולס

 פתוחים לבייש במה כמי׳ י׳(וע״ל ס״ק רף״ד) (קנח) גקב שהוא פתוח
 עי׳ ראש אפריס ס״ק מ״ד שכ׳ ולכאורה נראה דכנפל ׳אכ או כלב יש לתלות
 אף כנקכ פתוח כיין שהם ווחקיס בשיטהס בכשר הריאה ויוכל להטפות עי״ז
 נק: פתוח אבל מלשין ר־מ״א פכי ולא תלינן וטי מטאר מקב שמא פחות
 גס בזא: וטוצא אץ הילק והטח נצ״פ עיי״ש אך במאירת פיטם מרש ו׳
 פנף ב׳ ס׳׳ק ט' החליטו בפשיטות לתלות בזאב וכלב אף בנקב פתוח פיי״ש
 ופי׳ זבחי רצון מ׳ ה׳ בתמידס ה״נ, ס״ו (קכט) שהוא פתוח עתנ״ש
ה הע" י׳ ובכיאוח ס״ק צ״ג שכ׳ ואס מרגיש הסבת מ  ס׳ק ב׳ ובלב״ש ב
 כבירור שמידו ..נשי הנקב אז אף כפמא שתות כשר ולא ידישיק שנוא במרץס
 נקב ניקב פיי״פ ופי׳ רא״פ ס״ק מיז וככרס״כ ספי׳ מיא שכ׳ שלא נאמיו
 הדכריס אלו אלא כשיחפ לו:פשה נקב פתות אבל אס התיש שעשה נק: אך
 לא הרניפ פעפאו פתוח ופתה נמצא לפטט נקב פתוח טץ שאין דרך לעשות
א נקב כתות מככר ועכפיו פהגיע לידו מקב  נק: מה בחוזק יד משפץ סהי׳ כ
 פס גס מא והרהיב הנקב עיי׳יפ ועיי בשו״ת מאון מהיי״מ פאדווא ז״ל מנריסק
׳ כ״ב מה פהרבה להטב פ״ד הרא״פ בזה ודפמו להקל אפי׳ לא מזע  ט
ב כהות ״וקא פיי״ש יפי' מק״מ ס״ק ס״א שהחזיק דכח הפרת״ב ק  שפשה מ
 בזה לדנא ורלא כדפה הלב״ש ס׳ק ל״ג ומבואר מדבריו דכשמיופ לו שששה
 נקב בסתס מלין להקל אפיי כנמצא פמת פיי״ש ונו׳כ כמאירח פיטס שורש
 ד׳ פנף כ' סיק ט' אך כ' שס דבמקוס סרגיליס להעשות פ״י הטית נקניס
 פתוחים תולץ להקל אף בנמצא נקב פתות אף כפאץ מזע טדאי שעשה נק:
 פתוח ע״״ש וכ״כ בפו״ת שואל ומשיב תטינא הלק ד׳ מ׳ ל״ו בטאה פנמצא
 נקב במקום שהעביר הטבת ייז ונמצא כמקב קצת חסרץ ככשר וכעור והסכים
 להשואל להכשיר דהולץ כמצוי טץ שהסכין עכ ונס רוכל למות שנחסר ט״י
 יםכין וע״כ מא פמח וסיי״ש שכ' לחלק בץ אס החסרון מא בשביל פמא
 פטח ינץ אס הפתיחה מא נפביצ סתסרון פיי״פ וכ״כ כתשובת כית מלמה
 ח״ג ט׳ ק״ב דלפפמיס נעשה בתורו של שכין כעין נקב כמת עיי״ש ועיי
 בשו״ה מגדל הפן מ' ל״ב ובסו״ת טוסי״ד תטינא מ' ס״ט ועי ובדעת הויה
 ס״ק כ׳ • (קל) פתיח עיי מנת״י כקו״א אוה ה׳ שהביא מהספי באר אברהם
 על הש״ע שתיבת כתו״ח מא ס״ס וצ״נ סהי״ך ככ״ף ולא במי״ת וביארו שמא
׳ מובהק מא במה  מעורב בב׳ מראת ליבן ואודס וכע״כ שצ״ל ק דלאו ט
 פ«קב פתח בריאה כי ק טבע כל מקבים סבריאה יאעשים לאח״ש למות
 פתוחים אף סאן בהם חסרון מחמת שטבע פל קרומי הריאה לסטין כנראה
 כמפ פיייפ ולפטנ״ד ז״א כי במקור הדי! כמהת מרדכי פרק קמא ימלץ
 וכד״מ יכדריפה ופרישה כ' להדיא נקב שמא פתו״ת וא״א לפבפ כל הספדם
: פמא פמ״ת ופי׳ פיפ חלל נמקב כעין ק , ס  וכ״כ בפמ״ח סעי׳ י׳ ובכרתיב פ
 נקב פיפ ט יזשרץ וכ״כ כל האחרי,ים ז״ל ומ״ש דממה פמקב פתוח אץ
 ראי שמנשה קורס פחיסה ממס פסבע הקרימיס להטק פי׳ במק״מ ס״ק
ק דלא אסריק בנקב פתוח ויש ט חלל אא״כ יש  מ״כ פכי דכר נטן לחלק נ
 גס בנסר הריאה חלל ימיט כנקבי הסומא איל אס הקרוס לבד טקכ סליק
 אף כפיס תלל וחסרון מהקדום עיי״פ יעי׳ ברא״פ ס״ק מ״ה שנראה ק מלסוט
 מקב פתוח ואסייק מיט פיפ חסרון גס בבשר פתתהיו לעימק הריאה עיי״פ
 יעי' במנח״י בפנים ענף ה' בניאחס ס״ק י׳יכ וע״״ס בקו״א במף הויטר
 סמיס והכל הלר נראה עיט הבווק פאס אט מצוי להמס פמח כ״כ כמו
: זה לא תליק עיי״ס ועי׳ כרעת הורה ס״ק כ' (קלא) » ק  החשמן פיפ מ
 שהושחר טרא״ס ס״ק מיז שכ' ובפחד כלא״ה טריפה משוס מראה סמלה
 אף בלי נק: כלל עיי״ש ועיי במריו זכת מ' כיו בהע״ש ס״ק נ' וכמק״מ
 ס״ק מיג ובשסת ח״ס ס״ק ס׳ שפממ בזה ולמה לי׳ להרמ״א והשמ״ת לימי־
 ושמר מירה שניקב מידם תפ״ל דבלי נקי נסי סריסה מטס המדאה סמלה
ל ד״ל דמיירי שלא השמיר רק קרוס א׳ לבד א ד״ל תדירי שמשחר ימכהה  י
ס שמד ממש ועייל ומייד פאן השממה בקדם רק בבשר שהחת  אנל א

 הקרוס

) צא (קמי) תלינן ע ק  יקנא) אגל(קבב) אס הוא פגול (מהר"' מיצי!) (
 (קנט) שהוא (קל) פתוח (מהוח ררלט פ״ק ימצין) (קלא) א

 באו
 ( יא) ענול וכתנ נפ״ז ללא תלינן גפגח אא״כ שיודעים ננירד שהפגיר הפנח שס ידו מח
 ואע״נ לננ׳ ואנאטמקילץ אט׳ שלא נמיץם השיטסשאט התם לסאחזיקענ״פ נקגיס

י  דרכ
 יכפרת״כ ש.ני׳ ל״ז שכ׳ ננפינס יישון• קצת ומטאר לאף אם מא גס עגיל
 קצת מ״י• כל שמא גס מפו־ קית שר וכ״נ בד׳ק ס״ק י״ד ובניקית ס׳ק
 מ״ח דעניל אן מכריע כ״כ רק כפמא עגיל מדייק ע׳׳ס הנקיחיס שהוא עגול
 ביותר אבל אס מא רק עגול קצת סליק כמפמיפ כי יוכל להתמות נקב ע״י
) אבל אם הוא עגול עי׳ בפרת״ב סעי׳ א י ק  מפמופ בעגונ קצת ע״״פ (
 מ״א ולב׳׳פ ס״ק ל״נ וברא״פ ס״ק מ״ז ובמק״מ ס״ק מ״א דאס הנקב עגול
 אע״פ שהדגיש דמע צו טדא סעפה א זה נקנ רק שאט ידוע לו שמשא
: טץ שדק היד לעפית רק נקנ מפיך ק  עגול אין מלץ ט שמא פשה מ
 ולא עגול אח״כ הרגיש ג״כ שעשה נקב עגול עיי״ש וכ׳ במארת נדרס שורש
 ד' ענף נ' ס״ק ט׳ דכל זה מא בכתמא אבל במקום שרגילץ להעמת ע״י טכת
 נקבים עגולים כאלו תניק ביד הטבח עיי״ש יק משמע דעה הלב״ש ס״ק ל״ג
ו לפתוח החזה בתרציבת מ נ  עיי״ש ועי׳ בפ' דעת תורה ס״ק כ׳ שכ׳ דנמקימות :
 גרזן ושברים עי״ז קצת מעצמות הצלעות וטפל לפרס תתיטת קטטת מהעצמות
 מל הריאה מגבה ומקמא רפ מפוקצי העצמוח חדי! כמחט א שאר תמוטת
 אס .מצא נקבים בדאה גס בלא כמיצר החזה יפ להקל ולפעמים מי מקב
 פתוח קצת וחסר מבס־ הריאה ולפעמים נראה נעול ויס להקל בכ״מ דווקא
 בסכי! וצטק דרט לטיח משיך ולא פגול מפא״כ בזה וגם שטח בזה לפעמים
ך יכראה כפגול פיי מתח הריאה והתסשסות הקרומים יגס  פמפתנה ממו
 בנק: מפמ יטל להיות לםפמיס פגול פ״י קפט פיי״פ (קנב) אס הוא
פ ט קצת חסרון  עגוד פמק״מ ס׳ק מ״כ פכ׳ וכפ״כ מיירי בנקנ גמל קצת ט
 בהקימם יא שייך לחלק בץ מפיך לעגיל אבל בנקב קטן שהיא רק מקידה ורך.
ס חסדן כלל מה שיץ• למלק בנקב מה בץ משוך לעגיל עיי״ס•  פאן בסקרים ט
ף ט׳ צ״ה ירא״פ באמצע ס״ק מ״ד  (מכנ) לא תיייגן בטבח עי׳ כרת״ב ט
^ זה להעשות ר  שני דסיפ לו לתלות נאזה דבר והוא מסתפק אס אפשר ל
 ע״י דבר זה א לא יפ גהטריף ואץ אמדס כזה פחטה מתרה טץ פמא
 ספק חסרון חכמה יעוד כלא״ה דכיץ דהדפוהא מטרדת לפרט צדך פיהא
 נס ההיהר סכימ ומטרר לכטט ואס לא אן מלץ עיי״ס (וע״ל מ' נ׳ ס״ק
ן מהרש״ק ז״ל שנדפסה בדפ הס' לקוטי צבי מ' ד' א  הי) ועיי בהשי׳ מ
 שכ׳ בעובדא שנמצא נקב בריאה במקים שיש לחלוח בדא דסבחא אלא שיש
 הכחשה בץ הבודקים א' אמר שמרחה מקב חא כהמונח נקב מעשה כיד
 הטבח והיא שרה וחי אמר פמיאה מקב מא כמראה נקבי מנורנא וטון
ס  שאן כתן מורנא טדפה והשיב דבהפ״מ א לצורך פבח יש להקל כזה כיץ מ
 לדברי העד שאיר שמא מנקכי הסומא לא מי רק ספק טריכה דדלמא לאחר
 פחיסה ניקב ולזה האמר סמא במ העבח מי ודא שרה ואן ספק מוציא
 מדי ודא עיי״ם בארך ועיי בס׳ כרכה רפה נקונטרס יפה,לבדקה פער ב'
ח ל מה פפלסל כדכדו כזה והסכים ק לדנא להקל כהכ״מ בזה  נהיכ וי א
 פיי״פ (סכר) חלינן מי׳ ראיפ מף ס״ק ס״ז שכ׳ ממשמעות הפוסקים

י רך סביט אבל אס מא קפה סביב מקב לא סליק ק  דבעיק דקת פיט׳ מ
ד הסבת פיי״ס (ע״ל ס״ק קנ״ה) (קנה) אץ דרט להיות עטל יאה  נ
 נשאתי מה ימי חס קודש הנביחה נראה מקב משוך רק לאחר מסיתה טנפה
 עגול א למפוך אס טיך נזה הא דקיי״ל דכל הדבדס שבריאה רק שהיא
 נמחה משערץ יהפכהי וסדני• פמס כעיט דאסהולין נהמשמוש :מיי נזמן שלא
ה נטחה ואן מפניחץ כלל  טהה הריאה נפיחה א מי העיקר אך טא שאנ
 במה שנשחנה היא־ מקב לאחר מכימה בץ לקולא ובץ ל־ומרא יק להיפוך
 אס הולץ בהמפמיפ פמ' בזמן פמחה הריאה נמחה א העיקר לפער רק
א נפוחה ימה פלא נראה ק אחר פפסק מלנסח לא מעלה ולא מורד ומא מ  ש
 מסתבר ופטט (קנו) להיות עגול עבאה״ט מ״פ מהט״ז ועיי בדברמ לעיל
ק גטה ס״ק ל  ס״ק ת' ובדבדט לעיל(ס״ק ציר) מ״ס בזה לדנא יעי׳ ש
 מיז ר״ז פכי דכל הסי' שכ׳ להכד אס טקב מחיים א לאח״ש נא טיטס רק
א אבל בנקב במקיס טמא שכדאה א״א להכד ד  באס מקב הריאה במיןס נ
 ע״י טמטכ אלו עיי״ש ועיי נמק״מ ס׳ק מ״ס רה״ה הסי' של מראה מקב
 הסכר להלן א״א לספון מליהס אלא שאין מקב במקים טעא מסא״כ שמא



 לרה דעה סעיף לו י׳ הלכות טריפות קסט
נ (קםא) הצלעות י  (קלב) שמשחר (קלג) אי (קלף) אלוס (קלה) סנינ (ק£) סנקנ (קלז) ואפילו (קלח) «א (קלט) רק (ה) אמס (קט) מ

נ (rp) פי״פה וצא ק  (קטב) עד מ
 סתווי תשובה

art א פצרה נ מ נ  (ה) אלים סנינ סצלטפ ינ״ל לצדן לנממלה נדקר, י«לעופ לנל >»א לאוהל לנמלי פנלדנן ונן נסמן ל״ע 0ן״ן סק״ל (וננהיע ec פק ל״נ) י

ה ב ש  דרבי ת
 רואין שםביט לכן וקשה א שיוצא ממנה כעץ ליחה לבנה צא קליק כלל דבולא
 מחיים טא עיי״ש ומי׳ בדרט משה את ב' דלא מקא ליחה לבנה דה״ה אס
 יוצא ממס כמו מונלא א כמו פיס עיייש ומיי בפרחיב שס שבי רק אס מצא ממנו
 כמו מיס והשמיס מוגצא עיי״ש ועיי במנהזיב כצל י' בעשרץ ס״ק י״ג שתצדד
 להקל בהס״מ במונלא ומיס טץ דבש״מ צא הווכר והשמ״ח ולב״ש ובמארת
 עיטס נ״כ השמיטוהו וכי רק ליחס לבנה ולא סטרו לא מיס ולא מוגלא עיי״ש
 יעי' מק״מ ס״ק נרם שכ' דמדבדהס אלו משמע לכל הסימנים מטריפץ אף
 כשהם רק בבשר לבד דהא ליחה צא שיין לצאת מהקרים אלא מהכשר ועיייש
ו ובמנח״י ענף ה' בניאדס ס׳ק ס״ז ומי׳ י  עוד בס״ק מיג וברא״פ ס״ק מ
 בם׳ הקוני הזבח ט' ס*ו בממויק בדק ס״ק א׳ שכ' בשס מהרי״ל שיש עוד
' להכיר אם נמשה מחיים דחס יש בנקב כמו מפץ לברם כמו חלב ט׳  ט
 שמחיים ניקב ופריסה ועיי״ש עוד שכ' וזיל וטי נקב חדש רן סביב וצלול כבפר
 בדא מחתן עכ״ל (קלו) הנקב עיי בס׳ הודח זבח הספרדי (להרב
 מוהרחד״ח ז״ל מאזמיר) מערכה אמ נ' סי׳ י״ב מני' ׳' שכ' ממהיש״ן ז״ל
 לכל מ״ש נטסקיס ללק הי׳ מקב סביביו אדים סא ט' שנעשה מחיים זה
 טא רק להחמיר צתשט לולא סריכה אבל לקיצא חץ לסמיך ס״ז צימר דאס
 א^ אמס ודא כשרה טא דאף כשאט אמס אץ ברור שנפשה לאחר מיתה אלא
 סהדנר סכק אס מתייס א לאx מיהה דאפשר דהוא מחיים וקרוכ צשתיסה

/ ולהלן ט׳ ג״נ עוד מזה) י ף ס״ק ק  ט' ולא הספיק לההאדס פיי״ש (וע״ל ס
 (קלן) ואפי׳ הוא רק אדום סביב הצלעות כ' בפרס״ב ססי' מ״א ורא״כ
 ס״ק מ״ז דאס אץ בנקב סי-מו משם כצל חין שבמק שכעמ שחור א אמס
 הס יודע ינודק כידי פשתה הנקב יזה א, מפניחין במה שפני הדוכן מאדימין
 מו מפידרץ וכשי ובמקום שאץ הכ״ני יש להמיר נס בזה וזה חקא שמדפ
 שימ עשתה זאת אנצ ספ בא זאב וכ־ומה ונמצא נקבים אפי׳ במקום סטו ויש
־ ה-קביס כסר א אמס יש להחסיר וציסריף אפיי בהפ״מ עיי״ש ועיי  במכן ע
 מק״ר ש״ק מ״ז מ״ס בזה (קייח) הוא רק אדים ערמ״פ ס״ק מ״ו שכתב
א מחייס  דכשיש מכה בדוכן ננד מקום הנקב שבריאה טה סכתה סכי שהנקב ס
 ועיי״ש עוד פכ׳ דניה דאסריק כשהוח אדום שס בצצעומ דוקא אס הדוק אדום
 שנראה שס כעין מכה וצרורות לס א:ל אס המפן חמס מדם המצא ק הנקב
 אץ צסש דאמדק שע״י שניק: הריאה לאח״ש זב הדס ק הנקב שבריאה פס
 אל המק אשי נשען עציו עיי״ש (קלט) רק אדום עתב״ש ס״ק כ״א שכ׳

א מזה  דה״ה אס שחיי סביב הצצסוח סריכה עיי״ש ועיי רמ״ס ס״ק נ
 (קט) סביב הצלעות עפת״ש ומ״ש וניל שצריך בדקה בצלעומ וטי במחכ״ח
 נעצם ממט שננר מפורש הדבר נשמ״ת סעי׳ י' ונפרת״ב סעי' ליו שצריך
ד רצצעות כאמור ועיי״ש בהב״ש ס׳ק כ״א ורא״ס ס״ק מ f שכ'  בדקה גם ע
 לכ״ז צנתתצה אנצ בדעבל אף אס צא בלק בצלמות שר סיי״ש בארך (ע״צ
' ניח ס׳ק קי״א) יפשוט נלכד ישסקיס שצרץ צעק נ״כ  ס״ק קס״ז ולהלן ס
ס' הנזכרים (יע״ל ס״ק קנ״ס) ועי׳  בריאה סביב הנקב אס לא חסר א' מי
 בפרת״ב סעי׳ צ״ת שכ' ד״ס נמצא נקב ויש במה לתלות וצא נתן לב לעיין אס
 ההר א' מכנ הטמניס הנזכדס ונאבדה הריאה יש להחמיר ולהטדף תבל אס
 ש״לע מפי הבודק שאמר שמצא נקב במקום שסימה IT ממשמשת שס והלך לו
ר מדעה מ  וידאה אנה לכרע יש צהבשיר ותולץ לומר שלא היי בהנקב ס
ף ס״ק כ״ט יבמק״מ ס״ק מ״י (קםא) הצלעות עי׳  עכ״ד ועיי בד״ק ס
ק שס שנשבר הצנע אע״פ מ  כרה״ב שס ורא״כ ס״ק מ״ו של דאס נמצא ב
' ה'  שחזר ולקשר אן מלץ מקב בשום דבר !שויכה פיי״ש ועיי נזבס רצון ס
 סעי׳ ט׳ כהוסף דאעיכ שאץ עוקן שבירה אץ מיצי! עייק ופד״ק ס״ק ׳״נ
 שמצדד לי־קל וצהלות בידא דטבחא אף אם יש שבירה צ1ע עד מקב אך בס״ק
 ל׳ מצדד להחמיר נזה עיי׳׳ש ועיי במק״מ ס״ק ע״ד של להמ־יע דמס אן מקד
ת י״ז באריטמ (קמב) עד  שבירה יש להקל ועיי״ש נס״ק מ״ה ובגה״ק א
 הגקב נד׳ נסרמ״נ שס ונמנמ״ב כלל י׳ במשרון ס״ק "ד ונןמן סס׳ י״א
' עדה ממש דמי מזע לצמצם שאס ט  כב׳ דעד יאקב טא צא מקא דא״צ ס

מ ממש אלא כל שמא סמיך צעד אן היצץ עיי״ש (יע״ל ס' ל״מ ס״ק ק״ו)  ע
 (קטג) טריפה כ׳ ממ״מ סעי׳ י' יבפרה״ב סעי' ל f זה הכלל כל שרו*

ק  מ

 הקרוס ואפ״ה אסר דצא עדף מפסי בצלמות עד מקב דלקמן עיייפ ועיי
 בדעת הורה ס״ק כיא מ״ס בערן זה (קלב) ׳*־,ושחר או אזמם סביב
 הנקב עפרת״ב סעי׳ מ״א ורא״פ ס״ק מ׳מ דבאמס א ססר סביב מקב
 טדפה אע״כ סורע פעשה נקב בכא ואן מלץ בד העבת דכע״כ במקום
 נקב רקכ דאל״כ מהיכ! בא האדם והשמחה עיי״ש יעי׳ מה שהאריך בזה
ה ו׳ ישי״ס מהרי״מ ז״ל מבריסק סי' כ״ב ברה פמא שטת  במנמ״י בקי״א א
 שנמצא מראת אדומות בדאה לכעמיס באטת שלימות ילכעמיס במקצתן ואיא
 לזהר שלא יעשה שס נקנ נכת ניד א נסכין ונפרט לסי מנמיט שטמץ
 צכחומ יחזה בקרדיס לנדוק מיתה נפרס ולמציאה דרך שס ונשאר שס עוקצץ
 בעימות רחזה הראייה לנקנ ונס שתומכי! בסכץ אז שומן שיורד נין
 הערוגות והשדרה א״א ליזהר שלא תנרץב הריאה בהסכין וכמעט אץ דחה
 שלא יט׳ נקב כזה במקום מראה אדומה והרבר פעמים נמצא נקבים כתוסכ
 עיי״ש(יע״ל ס״ק קי) ועי׳ מזה בברכת משה בקונטרס יפה לבדקה שער ב׳
ת נ׳ שהכריע דהיכא לסן שס מראה אדומה א שסרה יש (רקל  נתיב ד׳ א
' מינרק ׳ מקב כתות ס ס  בהפ״מ לצוק נמל אף אס מקבים כתוחיס דאן י
 כ״כ ממסה מחיים דלכ־גמיס ע״י הנגיעה בעצם א בסנץ יוננ לעסת ,קב כהומ
 כזה אך אס נמצא שחיות א אדמימוה סניב מקבים יש ליחמיר אכי' בהפ׳מ
א דצא ידוע לו בודאי כרקב סס נמקים  וצורך נמל פלא לתיימ כעוקצץ וסטן טנ
 ההוא פיי״ש (קלב) או אדום סביב הנקב עיי מק״מ ס״ק נ״א שמנית
 מדביי ההנ״ש דנצ אידס הפיס1 נזה לא מי רק שהאדמימות נציע נקרים ונבר
 ואס מקנט תיני מהק,ח אנצ נשמא מתקנת שפיר תוצין להקל עיי״ש ופי׳
 בפית״נ סעי' ל״י שני דאף כפהי׳ פתיר קצת הו אדום סבינ הנקב וע״י מכיתה
׳ לדבר שלא נצרר הדס  מא מתנין וחיזר למראה דאה יש להשיר שזה ס
 מימת מנת שנריאה ויטלי! לתלות נמשמיש מא דטבתא עיי"ש וכ״כ בשטה תייס
יאדם  ס״ק ט׳ ע״ש ועי׳ נרא״פ ס״ק מ״י בחמצע ה־יניר שכ׳ ״הא דאסריק נ
א כמראה דס הנצרר מחמת רכה אבל אס מא נ דוקא שהאמס ס ק  סנינ מ
נ שעפה הטבח ק  אדים מדאה דס הזב מן מקב אן למש דאמרינן דע״י מ
 נא ה־ס ופיי״ש פי־ בס״ק מ׳׳ה ינית״נ שס ונשמ׳ח ספי׳ י' שב׳ פמנמ קצת
 טדקיס טא כאס האדם קצת בייקוס מקב ממש ומא רן ויצא ממט נ״כ
י שהיסה דבל ס  אדם מקצץ בו ותוצין אש יש דבר לתלות ט ש-עשה מקב ל
׳ שנעשה מחיים צא נאמרו הדבדם  מה דקיי״צ דכשחדוס סביב מקב הר ס
 אלא שיוא אדום סביט בשפת רב וקשה קצת כעץ אדמימות מחמת מכה
 נפתה שנאדס תיל אס מא אדם קצת במקיס מקב צית לן בה שק דרכה
 להיות מהמת לס הריאה ש,תעורר לצאת אנצ אץ צ,תג ק נ״א מי סש•יו קבלה
 מרט ביראה עין מקא וצא נשמוננ מכה לאוזן שנקל ינא לשעות עיי״ש ועיי
/ ובמק׳ימ ס׳ק ,׳ שההנהגה בזה מא וכשהבשר והקרוס ים רטס  ד״ק ס״ק י
 שס כדרכם והאדמימומ מא קלוש רש ט זהרורימ א מקילץ מכר שק־ דרס
 להיות שנתעורר דס הר אה לימת בס בסקור מקב שעושה יסבח נבלע זהרוייה
 החש סביב מקב אבל שיש אדס חזק ומתפשט קצת למרחוק עשת שסביב מז
 ממילא נס הנשר והקרוס פס משונה במשמוש וקפה קצת ימ״ר אכי׳ ארע
 שאט קפה נמשמוש אין להקל נאדס נסור המסה לכמר קצת מיי״ש ועבשו״ה
׳ ל״נ ונדעה הורה ס״ק כ״א מ״ש נער; זה צדיא (קלד) אדום  מגדל השן ס
' ל״ז פעי׳ י״ת דאם נמצא על הריאה מזורים  סביב הנקב עשמ״ח נקמן ס
' צ״ח ס״ק מ״ס ובמארה  צרץ צבמק אחר נקבים עיי״ש ועי׳ מזה ברא״פ ס
 פינים סרש ד' טנף ג' ס״ק י״ב ועיי בשטח ידם ס״ק ט' שכ׳ דגם אס סהנה
 כל הראה א מקצהה למראה אדס ונמצא נקב במקום האדום טריכה וצא הציק
 הנקב במשמוש ידא דסבתא פיי״ש אן בד״ק ס״ק י״נ כ' דטכא דיאדס מהכשפ
מה אדומות מחמד ן ' לנקב וכי שס לאס״ג לקיי״צ לכשיש קו  בשסח אץ זה ס
 לומר שטלא יב שס נקב מ״מ שסאלס מהפשט ומזיק שטח רב ובמקום ה׳
ב בהאלס של ששת רב כזה אלא ק ב קטן צא מססבר לסלוח מ  פמט p ק
ק נ׳ וטי' מנת״• ב עיי״ש במק״ס ס  הארס מ' בצאק וקרה שס אח״כ ק
ק אמ ו' בארן מזה • (קלה) סביב ן י ק ונייק נ  ענף ס׳ נלק״י ס״ק ל
נ אס מנשה מסים ימס ק ׳ נ ד ס . פי' נשמ״מ פס פכי סש טהר ס מ ב ק נ  ה



 זרה דעה סעיף לו ח הלכות טריפות
p (קמז) אם (קמח) נמצאו f (קמו) .  (קמד) וצא תלינן(קמה) נמס לני מודאי מחיים (ינ) משם

 כאי תולה
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 פתחי תשובו!

. U"B כדקה עלה בצלעות ינן נסי׳ ל״נ ס^פ 
 באד היטב

ן לאמיל! הקפה צא ממ• ונתב נגדיץח קנצה על ניךם 06 י  (ינ) נעשס וכתב מ
 נמצא נקנ אלוס ורך סניטתיו אז ולאי נקנ חלש ותלינן גיל הסנמ אנל אס נמצא
 מקנ גנן וקפה מדן שומן אז ולאי נעשה קולס שמיעה יסדסה. עול מזנ השיך עיש נאמס ננר דחה זה סרמ״א נל״ס ולאשר ללא מ״מ הר״ן נאמס ממש רק אמס נמלאה הדאה•

ה ב ש  דרכי ת
 שמנהגינו עכשיו נמ^מוס אלו רכל שנמצא פורנא על הריאה אשי׳ רמקיס
 מהנקב מכשיייס וכדעת השיך נייק ועי׳ נשו״ת זרע יצחק מ׳ י״ח שהעלה
 בראיות שכן עיקר ליינא עיי״ש באריכות ועי׳ בעצי למנה ובמניות הזבח בלל
ץ ס״ק א׳ יס״ק י״ל וקוק סעי׳ י״ב שכ׳ ומ״מ אץ להקל נשום נקם x ע  י״א נ
 ונמס גווי רק כש-מצא ההולע עכ״פ מל הריאה לאפוקי היכא שלא נמצא על
 גוף הריאה אשי׳ כש׳מצא על הכבד לי על המק של הלב ושל הריאה ומכיש
 כפנמצא על האק דאי! להתיר נשוס אפן ובשום מקום ודלא כטהגץ סתר
 דאף כפלא נמצא כלל על הריאה ממססן אחריו על הקרקע וממכי! מל הכרת
 ההילע והנקב עיי״ש אך נערוגיה הבופס סס נמף הסיק מיל ונמק״מ ס״ק
 ס״ל נתט עעס לפבת במה שטמץ להתיר נפשיסות אפי׳ לא נמצא המודנא
 ע״ג הריאה אלא כל ש מצא עכיס מ״ג השלק נמקים שהריאה היתה מונחת
 פס כל שה׳קנ טכר והמול׳! טכר שמא מורנא שורכה להיות כריאה עייק ועי׳
 נפו״ת ועת תכמיס וחגה הזנת נמהוורא תרינא מ׳ ג׳ שהאריך ג״כ להמלין
 נעו הייקימות המקילין נזה וכ׳ כמה טעמים לשבח נזה עיי״ש כאריסה ועי׳
 נשו״ח טיסי״ד תניינא סי׳ ל״א שכ׳ נדרך נ״ש דאס נמצא על הנגד א על היד
 של השרב מש להקל דפדיף מ׳מצמ בעומק נהוך הריאה עיי״ש ועי׳ נדק
 ס״ק כ׳יד בב׳ דאס רא נק: ולא בדקו אחר מור-א ושרא הריאה ננדסולאח־
 ש׳סטה ק המיס נמיח עלי׳ מיי־נא מילין אע״פ סש לומר אלו סחה שס מקורס

 היהי טפלת נסך המיס מימ כיון שה קב והסומא הס כרגילוס םר עיי״ש
 (קמח) נמצאו עליה תוייעיס עכית״ב שעי׳ יי״ט וסעי׳ נ״ד ורא״ס ס״ק
 סייד שכ׳ דלא תליק מק: בתו1ע אלא כש מצח ההומו חי א:ל בנמצא מת לת
 הל ן ומיהי קדמי׳יס מת כפייוצאיס הסלע פאט יטל לרספ ממטמין אתו
 בהבל סהס ואש יש בו רוח ידס ומתחיל נרמש מכסיח וכ׳ סס עוד דאסנמצא
 על הריאה מלפיס מתים יכהוכס יש ח״ס ורוחשיס אץ לרכשיר כ״א נהס״מ
 עיי״פ ונר׳ יזה בפו״ת מגיא רמה סי׳ י״ת והנה ראתי נשי״ת זיע יצתקס׳
 כ״א פכסק להתיר בהכ״ני אף אס התו4ע הוא ברסק מקום מהנקב ואפי׳ טא
 מת אשי׳ אן בתוכה תולעים חיים פיי״ש א:ל פלהאתרוניס כ׳ לדנא כמ״כ
 הסרת״ב מ״נ ועי׳ בעצי לטנה ובמאירת עיניס טרפ ד׳ ענף ג׳ סעי׳ ג׳ ונמ״ז
 בס ביסהמז״ב ס״ק ג׳ ובהע״פ ס״ק א׳ אך לעני! זה כ׳ נתו״ז סס קצת קילא
ה נקבים  דלא נעיק סה ו כל יתולעיס רותשיס אלא אף אס טלם מהים ויש מנ
ק דלא צריכי! אא מכתה נייק ולעט!  ורק תולע א׳ נמצא ט ומתש ד נ
 יי״פ נפית״נ דאס נמצא על הריאה תונעיס מתים ונתוכס חיים וחתסס אץ
 להכסי אצא נהכ״מ עי׳ נמנהז״ב שס שיעלה דאץ ידך להקפיד טס׳ הכ״מ
 מקא ייפ להקל נזה לס מנהגינו אפי׳ נלא הס״מ עיי״ש ועי׳ נמק״מ ס״ק ס״ט
 שכ׳ משנמצא ההולע מת אע״פ פכפחממו את״כ נהנל סי מתמי! אץ להתיר
 אס׳ נזמה״ז ובמקומות תלו אא״כ נמצא מקצהה נטך מקב ועיי״ש עוד למיל
ק סעי׳ נ׳ ומש־ון ס״ק א׳ ק  ס״ק ס״ו יבריק ס־ק כ״ו ועי׳ במנהז״ב שס נ
 יס״ק ג׳ מזה ועי׳ נסו״ת אגידת אוב ממד סו״ד ס׳ ה׳ נעונדא שסבא
 לפרו דאה נערך ד׳ מיוה אהר שנשחטה הנהמה והיהה מןנה ומ׳ נראה
 שקב יה נעשה ממורנא ומצמו מורנא פל האונא שסמוכה לה אלא ש׳סתפין
 השו״נ אז המירנא הטעה ראשה דלפי שמ׳ כבר כמה מנית אמר השחיטה
ק על רסשה  נסיאש השו״נ ודמה נלבט שלא תס׳ המורנא עוד וע״כ לא נ
נ זה  המורנא ע״י נסחה ומס הפמפ וגס ס׳ קצת ספק אלי משה השויב ק
 נצסרט וט׳ שעה הדחק שלא ט׳ שוס בשר למצא כלל לכבוד יו׳׳ס ונהמה
 ישראל והסיני וכ׳ סש לנבנ קולות נזה וטון שהי׳ זמן רב אור השחיסה י״ל
 דסכף אזר שתיטהס׳מורנא ס ק שמחה לאחר זק וגס ס׳ ספק שמא באד!
 ס׳ המורנא מ נפעה פראה הטיב והרמה בראשה בשעה שמצאה וגס בצירוף
 הספק שמא נפשה הנקב בצפורן ע״כ מכל הלץ ספ«י יש להקל ולהכשיר ללורד
ק ס״ד פכ׳  גחל כזה מיק • ועיין עיד בפיה״ב מד׳ נ״ו ירא״ס ס
 דאף כשהחולעיס שעל הייאה אנס סיס אף ע״י חמימות ונמחה יק שע״י
 בדיקת הסם ומסיחה נמצא סש שס סלעים במר הריאה בסומק ואנס
 זין משם לצאת למק אף על יד נסיה וחימום רק שווחשין שם במקומם

 יש

ק לקחא א מחוט א סביט א בצלמיה אן לתלות בסס מר שרקנ לאמר  פ
 שמיטה ד׳קנ שאחי שסטה אן פושה טס לקחא כלל עיייש. (קט־) ולא
נ ק י״ושכ׳ משנמצא ק  תלינן עשמ״ח שס ונפרה״ב סעי׳ לק ושס״ו ס
 ועור הריאה תלוי׳ ע״ג מקכ כמין דלמ אץ להקל ולתלות שמסחמא ׳ענה לאחר
 שחיטה דאלו נעשה מסיס ס׳ ראי שמס׳ העור כלה לגמד ק מקב ולסמוך
 פ״ז להקל אף ניליבא ניד צמיחלי ע״פ הדרטס המבוארים אא סששין שמחיים
 נפפה ואף מחייה יטל לייוה מעשה נקב כזה וכמו שכיל ס׳ נ״י נדן גרגרה
ק מ״ד שכ׳ דפכ״פ הא ודא מא דאס הפוני תלוי׳  נייק ופי׳ ברא׳ פ פס ס
 מיג כעי! ילת ממי לעק זה נא נדכא מיד למיתר הלק אף אס מקב פתוח

 דכיין יהלוי' הפור פס א! יה מקרי נקנ פסח עייק (קמה) בשום רבו־
 ריל לא נמשמיש ידא דטנחא ולא יזאנ ונשאר נע״ח דחק ס״ק מיד ומאירה

ק ט׳ עיי״ש נאיך (קמו) וכן אם נמצאו עלי וט׳  נדרס שיש ר ט״נ ס
 םשין ס״ק ס״י שכ׳ דמי ודא כשיה מסעם מוקה ועיובק ס יק ל״ג ונפפ״י ס׳ק
 נרו ועי׳ נמאירת עיניס שויש ד׳ ענף ג׳ ס״ק ב׳ וגה״ק ש״ק ח׳ ונמנהז״נ
ק בארך  דש כלל יק ונס״ת נכש ס׳ תיו״ד ס׳ ג׳ ונשו״ת זרע יצחק ס׳ כ
 ועריק סק כיה רעד א׳ ׳אמן לומר שראה מירנא אף שאין נימ כי אט
 בחזקה אסיר וגס השו״נ מכירים נקבי המורנא ואף תייר שעול א׳ ראה זו
 המורנא וזה השט אמר שלא ראה לא אני נאמטהו בזה יכ״ש כשיש מקם
 לססוה ססבור פנס מא ראה ומיכשיט הבהמה שמית השו״ב הריאה נידו י׳ ל
 דג״ב נאמן מפום והו״ל בדו עיי״פ יעי׳ נמנח״י נלק״י ייפ ענף י׳ פכ׳ ע״ז
 ודוקא סהס בחזקת נאיים אצלי ומני־יס היסנ ההי׳עיס ממטי ס :ריחה
 ובי ממקימוח פנמי פהס מחפפים •ימו מיי׳א יזהירו סיניא אמ״נ אה הייאה
 לפר הבודק לראי! פהיא פלימה לסי שיקצניס מורים סתר לקרוע חח הריאה
 נממק אף נמיןס פלא נינו להקל בזת ונס יוסד פיביא את רמורנא לשו״ב
 יסא יראה וידו אס הו המורנא מינית להשו״נ עייק וענפו״מ סס ארי׳
 חמ״ד ס׳ ט״י (קש) אם נמצאו עלי׳ תולעים עפאה״ס מק מהפין
 דקא אס נמצא הסלע נתיך מקב וסי ועפמ״ח סעי׳ Y'1 וםנ״פ פיק כ״ז
 כ״מ כיש ונפרתינ סעי׳ נ״ה ורא״פ ס״ק נ״נ פכ׳ לדנא נזה ק ואס יש קב
 א קבים בריאה ויתולפ מא בתוך מקב בץ שמקצתו בכ־ים וקצה במן ונץ
 טלי נפ יס רק פאיט עמוק מהנקב כלל כ״א טי נטה ממש לרימה מתון ונין
 טלו נמן רק פוליו ע״ס מקנ הד נראה פתולעת זה נא מטך הריאה וכשר
 דתולץ דמסתרא מא נקב ולאתר פייסה הוא ש׳קנו פ״״ם וכ שס סוד נשמ״ת
ק ל״נ ונפרת״נ סעי׳ מ״ט ורא״פ ס״ק ניט ובמקומות  נספי׳ סאח״ז ונתבק ס
 שנהנו צההפיר נבל נייר נין ננמיא פייוק מ! הסר ני! בנמצא פל הייאה ברסק
ה אץ  מקום מהסד אץ לםתוי מ׳מס אבל בנאד מקומית שאץ להס מנהג נ
ק ס׳ שכ׳ ממקומות שאן להם מנמ  להקל ועיי״פ עוד נפרת״ב ספי׳ נ׳ ורא״כ ס
 ידיפ אן לתקל מ־תולע מא פמוק א רחוק ק המר אף אס התוצע מא נפעי!
 מציאס עיייק ק החור ואח״כ פ״י מפיחה םניפמץ הריאה נדתף ההולע מבטן פ״ג
 הריאה אכ״ה יש להחמיי ולהטדף אבל אם אמר מסיה היענ התולעת חחפ מפצמו
 ויוצא ממקנ פקהדתה מותי ולפכך אם נמצאתולפיס והס פמוקיס מהפור יש

 לנהוג לנסי! הריאה סטנ פמא פיי נכיתת ירחפו משם והס׳ מימית נייק
ק ס״א ממרץס פאן מ.מ ימע  וכתב סס פוי נפרמ״כ ספי׳ נ״א וראק ס
 להתיר אס נמצא ההולע מימן מל הריאה כנ״ל א אס׳ אס המנע
 מבמץ והנחת סו עלמקנ ומנקר נדאה אץ לההיר ואס התולמ תמכ נמוך מקי
 וטו למטה ישיליי למן שנראה לחה שממן מא נא לתוך הריאה אץ להקל בסוס
 סיןס עיי״ש יעי׳ מזה נסיה ניה כלמה סויד ס׳ נ״מ ינשוית טיטו״דהרינא
 ס׳ ל״א וסי ל״ס ונס׳ כמת משה ניךטרס יפה לנדקה שער נ׳ נתינ ה׳ אה
 נ׳ יעי׳ נס׳ ערוגות הנושם את נ׳ שהתריך להמלין נעו הנוהגץ להקל אס׳
 נמק נמסק הריאה יל ומסתמא נתייסר מנהג זה עיפ אזה גמל שהורה ק
ה מדאי דתציגהלהס להקל רק  ואן למסת נייס אן נמיןס שאן ממג להקל נ
ד המסיןס האהרוניס אשר מסהס אט סיס עיי״ש ועי׳ נס׳  סש להתנהג עק מ
 צמח צוק מיש נסתשיולהשק כאן ס־ק fp ועיין לנק ניק מינ שמיד



 יורה דעה סעיף א י. חלכות טריפות קע
 (קסט) עליה(י)(קנ) חולעיס
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 תשובה
ק נסדסנהג הסקילץ בזה מן דסכשיו ד חגיינא מ' ל״א שהמליץ נ י  במ״י! מג
י  כנר נמק ונתנסה כמה מנמיס שסבסס של המורטת לנקוב הראה לאייש ס
נ כפו דקיי״ל ק נ יש לתלות נהס אף שלא מצא המורנא נ  לבקש ממיסות י
 לתלות בזה אפי׳ שלא במיןס מסי ופיי״ש מד במ׳ לק שהוסיף מל להפליץ
 במוס וכ׳ להשואל דרי! מנהגם ופייק עוד במי כיס וכתב בסדיב מרי
י בדקת ב ראם החולפים יוצאים ק הריאה י ק ניד וסק י  ניב וראק ס
 המס ומזרים ונכנמס לתוכה לפרס טריפה שת־ששין שניקבה הריאה בחיי הבהמה
 רצא יחורו ונכנמ למכה דהא סוה חיק סלא מאהבת החים רחמ לצאת מצה
פ א׳ מהם יוצא ואימ מזר יש להמר נייק ימיי במאירי! נדרס י  אן אס ס
ז שנוסה להקל בזה בזמה״ו נס נהא וכ׳ ואף ק י ק וי סוס יממקק י  שס ס
 שלא נמצא אף א' פאיס מזר לפרס יש להסיר נייק (קנ) תולעים מייסרי
ל שנולו ק  מאר שק פ' שהעלה ולא סליק מקב אלא בהמלס ונבלו מינה י
 הריאה במצמה אבל נמלמ דמינכר דל* מינה גבלי אלא ראמ ספלסא הליק
מ מםסקא לא ידפיס אלא אמרק שמסתמא מינה גבלי  ייסר ירקב מחיים י
ק ליס ועי׳ בשמיי! מני׳ ק פיייפ יסי' מזה מביש ס  יסכשריק כיין ראיכא ס
ק שכ׳ דבמסמת שסצוי להם מלסיס ובדקו כמה פעפיס י ובסרחינ מני' מ  י
 שמצא התילסיס ורחשו מהנקבים יאחק 0מצא מלניס בסתם ואנס ייוסיס אס
 הס מאתן מדן הרגיל למוח בכל סעסונראה שהם משורס מהנסצאסהראסירס
 כשרה בר ברקה שאנו מלין שהן ק החולמים הרגילים למות בהריאה אבל
כ בסס אן להקל בכן בסתם מיי״ש וסי׳ כ ולא מרנלו י  במיןמס שאן מצוי י
ק ע׳ ובנהק את ס׳ שכ׳ דבמק נדרי סהבק באן ירומ אס מראק  נמיךמ י
 ממנה מהראשיניס אכל ניוזע שמראהן משונה יש להחמיר אפי׳ נמנצא מקצתן
ן מקנ איי לדון ימקיק עייק יעי׳ בשי נר חיי שכ׳ נמ׳ מ ח״ל  מ

 פמסחי מפי אמן בקי כשם רמי פאציגוקי ולפעמים נמצא בריאה מימיה נחש
 ומ׳ חה נמצא נדאח בין הקרומים וראשו ביןמ במאה מבפנים חננו יוצא למפלה
 ק הריאה ממק ולספידס מנשיה מונלא ובולפ ליק ופסקו ובענק זה טריפה והא
 נקבי ב' הקרימיס א׳ החח הראש הסקמ בחוכה והחיצון מצד הזנב מוצא ליק א
ק שכ' יאס נמצא מין מלע שאן  לסיפון יכי׳ מכיל. יעי׳ עיר בסרה״ב מני' נ
 דיס לגיל בריאה כלל p בא לשס סמקיס אחר כגון שנמצא כמין מסס קטן
 ימכק אס הבודקים אמרים שמכידן שאין סלע זס דרכו לגדל כלל במן
 הריאה אן להתיר במס מיןס בעולס ועייק עוד ביןגסרס הראות אח ל׳

 שכ׳ מד מותר בזה דאס נמצא ההילע בססי סצמ ממה שרגיל לססצא ולא
 ידוע אפ הקימירס אמוו גס את זה להמיר א אף אס נמצא מקצהו נקב
 מיסד דמבסמס קאתי אפיה אן למדד משוס דבעיק שנדע בביריר שמי ממין
 ההולע וגבלי ממנה ודלא כהפד מא־ סמקיל גס בס׳ סייק ומיי נסנהז״ב

: ק ק ס ק י״ג ובמקק י  Jb י״א נסלק סעיף יק יעשחן ס
 ועיין נס׳ נית יצחק בתיקון הבית את ב׳ ובאהל יצמק שכ' שמצא ב׳ בשם
 מדק מומחה ps סש נדאה ג׳ מיני ממא וכל א משונה במראה
 ונמל מחנירו א׳ נקרא יןיןיאנ״י וא קרא יס״ש ק׳ קרא א׳קהק
ס י  והנקבים של אלו אס ממה נקבים של אלו יכל א' יש לו סיןס מיומו נ
 ומשונים זה מזה מקומו סל זה אט ממה למקומו של זה ואס הפו״ב אנו
 סנסן ואיי הסליק שנין סמלמס ימריף עיי״ש יעי׳ בסרה זבח בסע״ש מ׳
ד א זאח במה שקרא אהס בשמויזס וגס ק י׳ שהמה עליי ימי מ  כיה י
 גוף היבריס הס חמוסס עייק יסי׳ מזה בשיק מסייר תגיינא ס׳ ל״י וסי׳
 נסנהזק כלל י״א נעמיק ס״ק י״ג שכ' שאחר שעמי מל החקירה והורישה
 מצא שנמה סיר תולעים יש בנהמה א׳ ממלאים עוף הנהמה בפנים נטש
 והס קצרים ומנים דש סלעים ממצאים נמה פעמים מל הדקין ממק והס
ו אצל המרה וסם נ  אריכיס כאצנמ ודקים מאו ויס מין תולעים ממצאס מ
p שס אחר יאן i b קצרים ורחניס ויקים יכל אלו אן עליהם שם סומא 

 לפלות

 פתחי
ל מלומ *ליס לפניי! מאי  (י) מלסים פנה״פ שק רג [מין נפשי פ״ס סי י
 נמדמזו פהחליע פמל פנהפ ונסה vnst הראו לפרז ר*ס מאמן יוציס ילאה
 נהה מונדפ אלונמ ימץלופ אלוסי• הלנה יניס סליאס מזיזה וייס והיה מנצק
 ונמצא ננל rrfra פסמה מזה והמה מולנדם המיס s»D מאמון פוליפ פנגנל הנ״ל

 אם למלומ פני >wp נ*מן מוילעיס והאין• מה nxppw לאפ ימצא נקנ נמקוס נקודה
M מל ופדפה אממן אפ נמצא נקנ נמםיפ מלאה D אלמנה * נמה אלום יון לנוצות 
 דאפ מממ יש להוזיל אפ יש פוצעים מל היאה נ״נ איפ פנינים סה0 מפולמי הנגד

 דרבי
 יש לצוד להקל נזה נהסס• מדוכה שהרי יש כאן מנחה סההולעיס שהם
00b על הריאה שאגם זזין מי נחחצה כמו אלו שזין אלא שאלו מצא למן 
 חמימוהן מכף ומהו ואלו שנשארי נהק• הרי* פאר להם מקצת מושח כוי
 סי שננהעייק ומי׳ מזה במנסז״בשס במשריןסקי״א (קמט) עלי׳ ותולעים

ק בס נקב בריאה ואן שס סלע p בסן הריאה מצמה ק י״ג מ  סגאיס י
ק נ״ז ק ס״ז יסרה״ב סעי' ס״ז ורס״ס י  וכוי וסי' מי״ח סעי׳ י״ד יחיש י
 שכ' דכשלא נראה לפרס סס מלס כלל רש לסרט קביס הרבה יש להכניס
 הריאה למקום חס כגון בקין נגד השמש ובמרף נגד סס המטר אס סהחעס
יס דבוקת ק מ׳ ופריב שעי׳ נ' שכ׳ דנ  יוצא החולמת כשר עייק יעלבק י
 הסס מהר הק דבדקת נפיחה סהר לאס ע״י נפייזח הריאה החפים המלעיס
ק ס׳ סכתנ  ייצאן ע״י רמיסה מנקניק ליק כשרה יפייק בסומק ירא״פ ס
p שצדן לקלק לראח סיצאן ימקניסן ס״י רמסה חקא יאס אנס חחשין 
ק כ״נ נפס מיי מאן  פניחפין ס״י נפיחה וטסלין ליק סריסה עיייש יעי״ק י
 נפל נסס פסשיסיס ו״ל'סהאמניס יויעיס מסנ ללוין נהחיסוס סס׳ כגמל

 הראי מצא ליק יממנא האמטהמא פלא יחסם גיף הריאה גססניק יאלק
 ליל להסלט לסזונ מ?מ אחר סחס לו גס נפרס גס צ״ל פס הדאהינפס
ק ימשני סרמ  החולמ לא יוכל לוחיש כ״אנמקוס יונס סייק וסי' נמק״ס ס
 לדאה ביקום חש א בין כריס וכסתות ואו מסתמא תפרש המורנא במקום א׳
ו שכ׳ דאס כרכו בבגד לח אצל הטי־  פכק וידמו מקבים זל״ז וטיי״ש בסק י
 ימצא להמורנא מתה שר סדמ שמורנא מתה פל הליחה שהוא חס ביוהר נייק

 ודע שמבוארמדבד הלבק שס מאר אחרורס דלמ מנהגיט יש להכשיראףאס
 אן החיגט סרש ליק מל הריאה דדן מקב הזה מקא אלא אף כסיצא
נ חוש בהדאה ויוצא ליק שר מייק ופי'  נדרן חוש ע״י הסס יעישה לי ק
 מו״ח נטפ שננסעיס ס' י״ג שרצה השואל למסף עוד לןלא על זה דגם אפ
 לא פשה החולפ בפצמ מקב החדש פ״י הסס אלא אף אס עושין לו קב ביד
 אום ומא ריחש וסרש לדן מקב ההוא שר ומא ז״ל הרבה להשיב פלדבדי
 והפלה בראות דכל דהמלע בפצמו לא פשה לו קב לא סמי פיי״ש כאריסי!

p אס לא נמצא תולפ בפומק מקב cfi ק ח' שטסה להקל  ועיץ במ״ז ס
 אחר שכבר כלה התורושמתבין בשר הריאה מוצאסמלעשסיש לחליח
ק ק ייח) וק מצדד היק י ד ס י פ  מקי בהחילט ההיא מיי״פ (ימיי׳ מוה נ
ק החמיר בזה יהננלה פאן ק נ ק יראק י / נייק אך נפרח״נ מני׳ מ  כ
ס בסר הקרימיס עד  להכסיר בזה בסס מיןס יבסס גייר אלא שנמצא מי
 מף ססקוס שהנקב מגיס לשם אבל שנמצא בשר הריאה במימק אחר שפלה
 הסר אן הולין בהס דמה בקשנמצא באמצע במ־ הריאה מסוק ק המרדהר
 bא נמצא שס מלע Jb וצווח ככרוכיא על מנמ של אזה טדקיס שסקילין בזה
 ט בכה״ג אן 1הכפיר אפי׳ מצד מנהגים פיייס וכק בעצי לבונה ובמארס
ק ו׳סש להחמיר ע טסועוהיפקנ ס י י ק ר  פירס סרש ד׳ פנף ג׳ מני׳א׳ י
 בנמצא ממוק בסך הריאה שלא במקב דאמריק כאן נמצא כאן מ׳ ולא נפחנה
! ובדק שם כ׳ לריק בזה קי דאס י ק י  מכמומ שהי׳ פייק אכן נמק״מ י
 לא בדקי הריאה בנדיקת הסס Jb רק מכף כפרא מיןכ מתכו נרימה ודא
 פס סלפ יפ להקל יכ׳ שם למק הריס דהסקילין נזה מאטלין סדימת ליבראל
 לא דבר רק לבר מרו חנוט פלא נהברר הדבר כ״כ מסב פל טריו אבל עכשיו
 שנתברר מאד הרגילות והשו״ב מכירים מסב מקבים בסב״ע לק b שחתכו
 ומצא מורנא א' א ב' וגס מקב רכר סטב לשל ממא מא ומנורנא ס
 ולמשת אין למזח נהמסלין וכ׳ שס דבהצ זה אין להקל לק מלא במן נבדקת
 הסס כלל p שהיכף כאשר רא מקב חתכי הריאה ודא המלפ שס כסכר
 אבל אס לאס־ שמצא מקב במן תיכף נסם במקום שסם סתולפ ולא סרש
 לצאת יק p שמתנתו שס במיןם ההיא אן לסמון לקל Jb אף לסי מנהגים
נ הסלע יסנקנ אן לסקל פיייש ועיי  נזמיז ומקומית אלו ואף שמטו סס



־ הלטת טריפות  י
 שנקמה

 תשובה
 ההוא הוא ברחוק מהנקב אין להכשיר כלל אף כשלא נמצא שיגר בבשר הריאה
 כלל ולא צרורות וס אמנה אס המאנדליצי״א הוא שמון להנקב ועל הנקב
 ממש יש להקל לצורך גמל אף אס נראה שהכשר לקוי רש שס צרורות וס
 עיי׳יש ומי׳ כשיי׳ח טוטו״ד חרינא ט' ל״ה שהאריך כסעמיס להתיר כטלעיס
 אלו וכי שכן היא המנהג בבראו־ ובזלאסשוב ובזאנןופ אך אח*כ כ' שחזר ט
 ואמור שהוא שריפה וכ׳׳כ כט' ל״ז ולאחר שראה הנקכיס של החולעיס הללו
 סהס שסריס ובלוי סכיכס וצרורוח וס רכר וסי נחייס טואי וטריפה
 ועיי״ש עור נפי' מ״ס שצעק על הספיח נזה ם אין זה ענק לנקבי מו־נת
 וגס כל הטבעיים אנס סיס וולמא מקא מורנא לאח tf פריש ולא מאנדליצי״א
 וכ״כ פס כקו״א ס' כ״ט וכפו״ת קנאת ספריס כהפמטוח לסוס״ו ס' ז׳
 שהממנרים שמכפירס לא רא אתן נעירהס ואלו טו רא אתן נע רהס לא
 הכשירוהו ופיי׳ע עוד כסי נ״כ שכ' להטריף נתולע הנ״ל רטעמיס אזי־ים
 ע״״ש (ועיי מזה כגה״ק את ס׳ ואת י״כ) ועיי כמק״מ ס״ק ס״כ שכתב
 דההולטיס המשונים הנרךאס מאסיליצי״א שנמצאם בקצה מקומות ניכרים הס
 בהוארם ובצורתם ונטלני צקניק ודרכם למלא סביבם צרורות וס מעופש
 ומאש וכשו״ת גמלי עולס יש אסרין ויש מתירן כמו כמורנא ובקי
 סטאניסלאב נהנו להתיר כהס כששוליו של התולע טא כסך הנקכ אך ברוב
ק שואל ומשיב רביעאה חלק מ  עיירות אסריס לגמרי וק עיקר עכיד ועיי ב
 ג' ס' קל״ת שכ׳ שמינמ כלטכ ומליל לאסור עיי״ש ועיי מזה כס׳ ברכת
 מפה כקינסרס יפה לבדיקה שער כ׳ נתיכ ג' כארך ועיי כשו״ת מאמר
 מרדט (ממאן רר״ז זיל) ס' ל״ג סכי דאס נמצא כמן וגס ׳הס ררוביס
 מהנקבים א להיפוך א שיש סטי מראה על מקכ אף דככל אלו מקילינן
 במורנא מ״מ נמאטיליצייס נמו להחמיר ננ״ז ואן לדמותן למורנא טון
 פהעידו הפו״ב םסנס יוצאס לספ השמפ כי אם נחנ התאמצות נמים
 חמץ מהחילץ להתטעע ואן כא תזקה וטי ואן להקל כי אס שנמצא
 כמספר מקביס ומקצתו בנקב וליכא מכמון שוס שמר מראה וכי שכן נמו
 כלטב ע״כ דוח יגאץ בעל ישועות יעקב ז״ל עיי״ש ונ״נ שס בתשו' כ״ט
 נשס ממ מאן הנ׳׳ל דכל שיש > יעותא שיטי מראה מבתק יש לאסור כזה
 אך כ' דמה שבדי שו״ב לאסור ננ״מ שנמצא מי מאט־ליצי״ס נריאה אף
 פאן שס נקב כקרוס וכל שרכר במשמוש ובמראה דטיט שמראהו כמראה
 הכחול וגס במשמוש מכירים רודעיס פיפ תחתיו תולט זי אסריס אפי' לא ״יקי
 נלל נזה לא צדרץ להימיר נ״נ דפ להקל לעת הצוק שאין פס נקנ אף
 ספ פס למעלה כמראה הכתול טץ עוף המראה היא מראה שרה ונתנ
 פק מא המנמ כלטכ ועור ככמה קסלות עיי״פ ועיי במשמרת הקידכ
 בקונפי־פ התפוטת ס׳ מ' פכי ואף פאט מתמירים כמסנוילצי״ס זה ווקא
 ברקנה הדאה כס אבל ממצא נמעלה על ידאה ולא ניקב הדאה אץ לתונ
 ועוו ד״ל והתולעים אלי בא על הריאה מן הכבו שס מטי תולעיס במלה
 ועיי״ש במה פנפאל כעוכוא סו פנייצא מעט שר בלוי על הריאה וע״ג
 נמצא ב' מאסיליצי״ס פנקט מקצת כעוכי ולא בפילופ להקרוס וקלט הנ״ב
 ובמן נסשרין ולא נצנן רק שסה ממתיו כנגלד קצת והיה מקום לתלות
 במפמוש ידא דטבחא בשעת הקילוף והאריך להתיר נהפ״מ ושעת הדתק ונתנ
 דלכהחלה צריך ליין נל מקיס התשש נטפרין עיי״פ באריטמ יעי׳ בד״ק ס״ק
 נ' ונמק״מ ס״ק ס״כ דטנא ד׳מצא מאטיליצי״א כתוך הריאה אע״כ שלא ״מצא
 בקרוס טס נקב אפ״ה אן להכשיר עד שיבחק אס לא רקב נשר והולך
 בעומק עד אזה סמפק ונקט ע״״ש ועיי מענץ זה בדעת טרה מס״ק ל״ג
 עד ס״ק ליו בא־יסת יעי' נשרת שס ארי׳ סויד ס' ג' שנשאל שסר
 נקצה האנא בעץ צימוק במקצת ורקב רךוס העליון ומתחת לקרוס הנ' נמצא
 סלע המאטיליצי״א וסניב המאטיליצי״א מה רוקן׳ נמוגלא מננ צד וגס היה
 סטי מראה נקרים הנ' ובעץ מראה בלא״ה ושיב ומא טרפה בפשיטות
 דנראה להדא פהוא קרוס מתמה מנה ני ימראה יהצימוק מעידן ע״ז סי״ש
 ופי' כט״ת כית שלמה מלק כ' ס' נ״ה כסרכא פנא בxק העברה ע״י
 מיעומ״ש ומחחסיו נמצא ׳(אסיליצי״א fi• נתכסה מנןס הסירכא ככשר ממש
 והמלה להקל כהס״מ עי" ש ועכט״ת צ״צ החדש יד״ד ס' ל' שהכשיר
 כנמצא כהריאה כפנים מהטיליצי״פ וקרומי הריאה שלמים וחזקים אף שהכפר
 פכפרס פס מא מעוכס דאן 1ה ככלל נתמסמס הבפר עיי״פ ועריק ס״ק כ'

 שכ' ברדק זה שצריך הבחנה אס לא רקבו הסולעיס הסימסטה סייע
 (קנא) שנקביה עכאה״ם שס שכ' שאן צריך לדקדק סטה כ״כ מלפיס

 כמפטר

 יורה דעה סעיף לו
 (קנא)

 ודכי
 *זלות לםנןל פ״י הסלע שמא יגיל במדיטהיט מא קפן הערך ולק כצכטרח
 הסמן ממש עיי״ש (ועיי מנח״, ענף ו' כלק״י ס״ק חי) וכ׳ שס בפרס בקמן
 מרף י״ב דאין להקל רק מוורנא ושכימ מציאתם בתמונה אחה והורגלו
 הנוזקיס כסס וכנקכיהס סודטיס ומכידס בהם בסב׳יע שזמ מורנא שבריאה
 טוא יק ק נקניק עיי״ש יפי' מק״מ ש׳ק ס״כ שכתב וההילעיס מקראס

 מורנא שכימ נמדטסט ונינדס הס ונקניהס לכל שו״כ מונהק עיי״ש
 ועיין נעצי למגה מיש כוכר הסלעים ינקראס מאסליטצ״א ממצאים
 בנקב הריאה ואן להקל נזה כלל ט אץ זה ככלל מומא והס
 שטחים רק ככבו ולא בריאה וים רחביס ואנס לכרס נייק כאריטח וכ״כ
ק כ' וכתכ שס דאשי' יש למלות גס כמפמוש יוא וסכחא אסיה  כדק י
 שהנקב מא מטין נקבי המאסיליטצ״א ומראמ מא שמזי־ית כתמונת
 קבי המאטילסצ״א יש למודף ותלינן שהה פס בודאי מאטיליסצ״א ונפלה
 וכי מד ואף שאן שס נקב מטלש אלא נגלו קרוס המממן במיןס מציאת
 הסאסלוני״צי ונס הקרוס העליון אv שוה ומלק היסב במקום ההיא טרפה
 אכל אס הקייס מליון הוא שלם ויפה וחלק נ:רייתו יש להסיר טיי״ש
 ופי׳ רזה ברק״מ ס״ק ס״ב מ״ש בביאר ובריס אלו פיי״ש וטי' בשי״ת שואל
 ומשיב קמא תלק ב' ס' נ' ונ״ב מ״ש לערן נקב מהולפ לבן שאט מורנא
 פ״פ נקיאס המומסס ולא מינה וריאה קגדיל ואתי מפלמא וזה שמו אפר
 יקרא לו שריינפ f שדרכו לרעלות שריפות מפילטת אדומות מלמפלה כפץ
 כתכ עד מקום שט׳הו וכי שס שש להפיק׳ פיייש ומוצא בזה כ' ג״כ
 נמק״מ ס״ק ס״ג שבהמתו בקי טטפאטש מיד לו פו״ב מופלא שנמצא
 לפעמים בריאה מין מלע שרץח שרייבט״ר פדדט לרמפ במרוצה תמת קרוס
 הריאה ממקום למקוס ומדי פכח פופה פרימות וננלדיס נקוים צבועים בדם
מ וכתב מא ע״ז חה גרפ טכי מנגלד קרוס התחתון פ״י  ואסריס א
 מואפילוצי״א ט הול.: המאסילוצי״א דרכה לטת כמקוס א׳ ולא משהה נגלד
 רק ימקוס א׳ והד כנגצד במקוס ידוע נמהר כדקה אף לדק אש הקריס
 העלק מא שלם ויפה וחלק כבדיתו משא״כ זה השריינפ״ר שדרט למציד
 כמקומות רטת עיי״ס ועיי בשו״ת רמ״ן חיו״ד ט׳ ל״ג שהעלה ג״כ להתמיד
 במאטיליצי״ס אפי׳ אס נמצא מקצק בקב ומקצתן מן לנקב עיי״ש ונרי
 בס״ת מתם ספר חיו״ד סי׳ ר״ד מה שיאריך ברמן התולעים שנניד
 (וכנראה סטא ימאסיליצי״פ טמפ) שנמצא הרבה מהם פל הריאה וסיים
 דאס נמצא כמקים ארוס א כתס אמס אץ לתלות בפוס דבר וטריפה אך
 אס נמצא כמקום שאן שס שיטי מראה ק כמראה דאה ממפ ים להתיר אף
 כרכר שהם ממלפיס מ״ל ע״״ש וטי' נמ״ש בזה אדומו״ר כשו״ה דכד
 מ״ס מ״א ניו״ד ס' ז' שנמהלה צפק ננרוניא פל טדק א' ונהי פליו
 שמציא טריכיס מהח״י נמה שיכשיר מאטיליצי״א מקומח שמרוה נלא שאח
 הכס וכי שאן לתכש בזכותו שפטה נדין ני הוא טרח ־רנה נפסק השו״כ
 והלך לאטליז כמה שנים ובכמה קהלות קדימת ופס ט": כוכים למאת ויודפ
 בבירור ט דכר זה ידוט לכל מתסל כאמטת זו פהמאפיטצי״א היא סריכה
 וכן טהנץ ברוכ פרי יפראל ואת״כ כתב דמ״מ במקומות מוטטין פטרגיו
 להשיר כמאפאליצי״א ח״ו להרהר אמד קהליה קדוסת הטזגץ ק פ״פ גמלי
 המר ויש מקום לדנרייס בש״ס עיי״ש בארך ופ״״ש פור בסי מ״כ את
 ח׳ ובמיה השיב משה סי״ד מך ס ׳ ל״ה ועי׳ מזה נשו׳ית עולה יצחק ט׳
 קמ״א בארך ופי' בשו״ח חסד לאברהם חמ״ד ס׳ מ״ו מה שהאריך בעק
 זה ומלה דש להקל כץ כמאספליצי״א וכץ כשדיכפ״ר דנדון דשביח ותיל

 כדאה אן למש להחמיר כמ יותר מכשאר מלפיס דאילי היה הקפידה
 דוקא מורנא ממס בריאה לא מ״ל להפיסקיס לכתיב סהס הולט וכפ״כ דכל
 המולסיס סיס ואץ לחלק ולשום שמוח בארן מאטאליצי״א א שרייבע״ר
 יכלכד שלא יהא מכר שמהייס נקב וכ׳ פס דמ״מ פלא בהסימ אן להקל
 נשלמים אלו אלא שמקצתן בנקב ומקצק סן לנקב אכל כמיני יש להקל
 אכי' טלה מן לקב כל שניכר שדק התולעים אלו לצאת ק הריאה עיי״ש
ק ביה שלמה יד״ד ט' נ״ה מ״ש בפק זה והביא דכד המי מסד ס  ומיי נ
 לאברמ מ״ל יעיד קצת אחחרס שמקלץ בזה פיי״ש ופי' בסי מרוגוח הנושם
ק להקל  אה ג' שכ' כמה צדדי טהר פל נקבי מיאפיליציק מ״נ ומסק ג
 כמיפ פייק יפי' כסיה נפש ס' סו״ד ס' ג' שכ' גיכ להמיר מקט
 סלניס אלו אפיי אס אנס מקצק בנקב ומקצתן סן לקב ק שכונן חון
 מק: רק שמהנה דבפיק טסה פכק בסמוך פל מקב ממש אבל שהחולפ



׳ הלכות טריפות קעא  א י
 (קננ) יח־ע

ה ב ש  ת
 כל הפוסקים מפילע דאין שיעור למר יאפי׳ שסתס הנהמה ונמן הריאה
 מכף וסמיך לפייסה ומלא הגקכיס והתולעיס כפר עיי״פ אך נסנהז״כ פס
ו כ' מעיקר לפער במ צערך חצי פפה אור  כקומץ ספי' י״ג ופפרון ס״ק י
 הפכפ ומצאה הנגי מפייס סכה וכיס מסר וט׳ ט זה מפסה שכל אימי•
 םמיצאס חולפים אפ כ״א אחר פנסחהה הריאה נסניס לפרך חצי פפה אחר
 מנאת הימ וטי והסברא טחנת פכן טא סכל זמן שהכני מפייס כקרכה
 ימתממין את הגוף נא תצא לבקש חמימות (טי׳ לקמן טף ט' מיו) אכל ככל
 זאת אן כל הדכריס אמורים רק כשנמצא ההולפיס בפומק הדאה דאז יסהנר
 לומר דאק התילפיס שיושבים בפומק הנשר אנס מרגישים הקרירות תיכף
 נמות הנהמה ושטר יש לומר דלא ט״ל לנקוב מהר כיכ אבל אש אט תאן
 כהתו׳ע יוצא ככ־יט פקצחו בסניס וקצתו כתון יפ להקל אפיי בפיזת משיפור
 הנ״ל ד״ל פהתולע ההוא ס' מקידס סמוך להקרומיס ותיכף הרניפ הקדחת
ק פ״א פכי מרך הכרעה יאסי׳ כשנמצא  וניקב סק ופיס פיי״פ ומי׳ במק if י
 התילע מקצתו בנקב ומקצתי בטן ננקב כל שרואין שים נקב מנמק גס בנשר
 א צדך שיט׳ שטת בין שייטה לבץ שפת מציאת מקב ככרי שהתולע מכל
 לפשית נקנ כזה ג:פר ינקרומים הכל לאתר שחיפה אבל שלא שהה כיכ אסריק
 יכפ״כ מחייס פירשה וטקבה ננשר סחייס יאק הרי אתרפ החזקה וסי ייויפיק
 פמא נס הקריס נקנה מסיס אכל כל סלא ראו נקנ עמוק גס ננשר טיאי
 יפ לתלית סהיתה ההילפ החת הקייס וליקות הקרים טקנה כרגס אחר פחיסה
ק דאס לא נמצא סס תולפ אץ  פיייפ (קננ) יריע כ׳ נפרת״נ ספי׳ מ
 להקל שוס מקוס יאף אס סטדקיס אמרים פהס בקאס יסכירין כפכ״פ
 שנקכ זה מתילפח טא ורוצים להכפיר אף בלא סולפ לא תאבה ולא תסמפ
 אליהם ואץ לנסג ק בסוס מקוס נייק ימיי מזה כפוית אריץ הליתא ס'
ק כיה שכ׳ ימיני לפק החלב  ציד וכס״ת סס ארי׳ תמ״י ס׳ פ״ו ופי״ק ס
 מבהמה כזו שנמצא בה נקבי מורנא כאלו ולא מצא סס מורנא יס להקנ אכי׳
 מתיך ג' יניס קוים שסםה ואף מנילי רהסימת אן ט להחמיר עיי״ש ועי׳
ק כ״ז מ״ש לעק אס רא לאד שהיציד ק כיב וסף ס  עוד כדק לעיל ס
 את הריאה שלא ס' שוס נקב במרץס הזה ואזק מצא שס נקב ומתו נקנ
 ממה לנקבי המורנא ואץ מקוס לתלות במשמוש ידא דסבתא וכ׳ פיש להקל חה
 מי סדא נטמא וכאלו ראט מורנא פושר. לפניט עייק ועיי בס׳ דעת הורה
ק נ׳ שכ׳ דאף שנתבאר דהיכא דלא נמצא סלע כלל אץ לסמוך על הכרת  ס
 הנקנים בטב״מ שהם מנקבי מגומא מ״מ נראה דאס אירע נק: כזה נמקוס
 סס לתלות מקבים נמפמופ ידא דטבמא יטא נאפן פ׳תפאי נהאחרורס דגס
ק ק״כ) אלא דהפי׳ינ מומר פמכיי בסכ״פ  כנקכ עגול יפ לתלות ט (כנ״ל בי
 פהוא קכ מורנא ולא נמצה מורנא כלל יפ להקל דממ״נ אס יפ לנד ך פל
 הסיע אק א״צ הולע כלל ואס נימא פשו״ב טועה כדמיו׳ו מ״כ יפ לתלוש

 במשמוש ידא דטבתא עיי״פ
 ועיין שו״ת טאל ומשיב רביעאה הלק ג׳ ס׳ קל״ת בח־יצפ החשו' שנשאל בריאה
 שכוקה שו״נ מצד א׳ ולא מצא נקי ואה״כ בדק הצד הב׳ ונמצא נקב
נ מנקבי המורנא  מקני מורנא והתולעת לא מצא וסב חזר להצר האי ומצא ק
 וסאצ אס י״ל בזה יטץ מע״כ בצר הא׳ בא מקב ק ההולע דאל״י נקב זה
 ממק מא בא יהא כבר יצא כהיחר וא״כ נס בצר הב׳ בא מקב מהולע
 והסב סש לאסור דלא קרא יצא בסתר כל זמן סלא בוק גס הצר הבי ולמא
ן למלא ק יפה בראשונה מא מ  ימצא דעותא כמיןס אחר וסוד דכע״כ לא נ
 מירק כנקכ כזה והליק פלא בדק יפה והא לחליק במורנא חידוש מא וסבו
 ללא למסף עלה עייק ועיי במרמ עוד במהמרא קמא חלק ראשין ס׳ צ׳
 פנפאל בסיב פגמן הריאה ולא מצא סס דעוהאואז״כ עלה בלט לבדק סוד
 ומצא בה קב מורק ולא מצא מורגא והפו״כ רצה להכפיר טון פכדק ממים
 ולא ס׳ נקב ולא סיך ככה״ג לומר אמר לא בוק יפה והשיב דפ לאסר
ק יפה כראפונה עייק וכיוצא בזה כ׳  מה מס ככיג סיך לסש שמא לא כ
 ג״כ בסומק חליהא ס׳ ק״ג נייק אבל כמניי כקו׳א אס ס׳ הסג עלמ
 נראיומ והעלה דאש הנידק אמר נרי לי שבוק יפה ולא ט' מסוס סס קב
ק כראסנה ק כראסנה אזר קטסכנ״ל אבל אס לא נ נ  יש להכסר וכל זה ש
 רק בדרך הסברה בפלמא נצא עיץ מסב אזר קביס ק משארי דסזמומ כסי
 מראה וכמסה שיוכל לסטר בהשקפה ראשונה ולא בדק אחר קביס בדיוק יאיזק
 נמצא קב קנון כקבי המירנא שסיר יש נאסר ט י״ל ולא בדק יפה בראשונה

 סייק

 יורה דעה ״דף
 (קנב) ואין

 דרכי
ק כ״ס ושמית מניף יק לדנא וכן מדו  מוסשר מקנים ינק כתכק י
ק מיכ דמנהגיט עשיו להכשיר אף שהמורטת מופטיס מהנקבים  הלכק י
ק ל״ג שכ׳ ואכי׳ אס ארע שהכגימ רריאה  עייפ ועי׳ טמ״מ נסע ׳ פאמ״ז ונמנק ס
 למך סס ולא יצא שאר התולעים השועים בהון• הסריס שרה ומולי! פכנר נמקפו
ו ורא״כ  אלו משאריס מדשא! נהם כת לצאחממקניסעייק וסבסרהיב סעיף י
ק מ״ה סכ׳ ומכיס אן להפשיר אף לפי מנמיט אצא א״כ יש מלי׳ שלש הוללים כאז  ס
 מחזקה דאה זו בתולעים אבל אס לא נמצא עלי׳ ג׳ סלעים יש להתמיד ולהמ־יף
ק א׳ ושיק ו׳ ונפ,יס סלי׳ ש י׳ ענף ג׳ ס  ככימ פיייפ ועיי במארת עירם ס
ק נ׳ מולעיס עיי״פ ועי׳ נמנהז׳: שם  א׳ נ' שנססו חד ורגא והקילו ניש ענ
ק ו׳ X' מספ״מ יש לסמוך עליהם נזה נהקל אף  בקומץ סעי׳ ג׳ ומשיק י
 כאן שס ק כ׳ תולנוס נייק וכ״כ נהורת זנת שס נסעק ס״ק ה׳ ק שנ׳
ק כהאסף כלס םנתא ומתא וככר חכם מניר מק אן להקל כזה כצל כ  ו
 סביט מסב במקבים כס האפשרי שסם מקני המורנא עייק אך נמק״מ
ו ובגהיק את ייו העלה ומינך כנראה מהלב״ש דאפי׳ בהולע א׳ ק י  ס
 הנמצא ד לסדנה נקנים יא! לשגית טל וכרי המתייחס כזה כי הראפ אפרים
ד וצא>זקנע עוד לסמוך אהכרת הנקביס מ  נדד נזמנו ומקומו שלא מ
כ כו״ק רפ ס״ק כ״ג ונס״ת י  והרגילות נמו פשמ נזמרט ובמקומיט עיי״פ ו
 טופו״ו תניינא ס' fi ומ׳ ל״ג ועי׳ מזה שו״ת שואל ומסנ תניינא חלק נ׳
ר ועיי נסיה מנח הזנח נמהדורא תרינא ס׳ י״ח י״ט באריטת  ס' קי
ק ס״ח דככ״מ שמקילין בזה בעק  מזה ועו״ק ס״ק כ״ב בסס יבמקק ס

 סהס הס״כ מטר הכרה נחרה שמקנים הס של מורנא עייק.
ה וראיפ ס״ק נ״ג שכ׳ ק כיפ ובפרה״ב סעי' י  ועשטיה סס והביס ס
 מעיק שהנקבים סאן בהם ההולעיס יטו במרץ א פס מקביס
̂״א ד אמר פיייפ ומי׳ במניי בו  סש בהם סלעים משא״כ אם הס במרץ א
׳ ממה ממש זה לזה נף ו׳ כמק אח ח׳ שכ׳ וא״צ בזה סס  אח י' וכפרס ע
 ק מיק מדמו זה לזה נערן חסי יטרו הטדקיס פכא ממורנא וטיט פאף
 אס א עגול והנ' מסך קצה צא אימת לן סלסעמיס מנקנ הסורנא נכמ לאע
 הייאה קצה וק אס האדמימוה אן דומה זה לזה אץ להחמיר דיל סהא׳ ההעירר
 לצאת קודס א סט' כמוך לקרוס מהר ורקנ הקרוס נעוד נמצא ט מוח קצה

ו ק מ״נ ועייק נרא״ס ס״ק י  מהדס וכיוצא כזה כ׳ ג״כ שפת אמת ס
 ועי׳ נסיה »אל ומפיב רביעאה חלק ג' ס׳ קל״ח שנשאל כעוכדא פסו נקנים
 נראה והיו על הריאה הרנה מימות מחר ממקביס אן סמקביס המ
 קטרס מאד ודעה מו״ב להטריף לסי סנקני המורנא הס רחביס ומקנים
 הללו הס קטנים והשואל כ' שדנרי הסויב הס כדריס כי אן לסס מק וקצב
 למדה קני המורנא והשינ פדנד הרכ שדמה להס״כ הס נטרס ואן לחלק

 בין נקב לנקב נייק
 וכי עוד במנמיי שס לטין דקיי״ל דש במה ניר מורטה צדן סהא רכר
 מבקיאס פה-קב שאן ט מורנא מא כהברמ מקב ממשה ממין מק:
 שמישה המין מורנא שבנק: הבי אבל שרכר להנקיאיס שנמצא שס אזה נקב
 פלא כא ממין מורנא אט ממצא פס אפ״פ שמכידס שגס זה ממץ מורנה
 מא אסק אמר דאן למזיק סתר ממץ לשאט ניט נייק וטוצא כזה כ'
ק נספר המ״כ סש ג׳ ניר  גק בשוק טוטו״י תרינא ס׳ לי שנשאל בנידון מ
 מורטמ וקנ של כל א משונה נמוארו ממנירו אס ארפ שהיו נ' קבים בריאה
 א' וכל נקנ מא ממין אחר ולא נמצא ק ממין מומא א׳ והסנ סש להחמיר
ק ט״א  נייק נארן: (קנב) יאק ידיע פי' נפרח״נ ספי׳ ס׳ וראק ס
 שכ' סש לשטר אס ס' שסה נץ השחיטה לנדקח הריאה ספס החולפים
 קנים אבל אס סיכף לשמעה כקימ פד שלא ס' שמח כינהייס ספשו
 התולעים כיכ קביס אן להתיר וע״כ כהכ וכמיןמוח שמצוי לסיח סלעים
 כריאס יש להם לכמק מכף מנון לשייסה כד לפרוש מאמר שכסעשו ק
 רנרקי סכף מנון לשחיטה ימצא קניס וכהס הולפיס יש להם לאמר שהמר
 מוטח שמחיים סשו ויקנו כמן מא מ' שעוח כץ שסטה לכדקה סנקנו
 הקיומים ופייק כראק שכ' שצריך לשער כמה צריך לשמח טד סניןנ קרוס
כ לא סלק ומיס כצ״פ שא״כ נסה מדך לשיפוח ומי  סה יא ליכא שהוי! י
ק  יידע שלא מכל למןכ כרגע עיייש ופי' כעצי לטנה x׳ ק כפשימח ואם כ
 מיד אחר השססה ימצא חולע אן חולץ עיי״ש ומס כמרה זכה שס כהעק
ק נ׳ האדן להסנ על סראק נזה ופסק יאץ להחמיר כזה כלל ט ממשמעית  ס



 זרה דעה סעיף לו ח הלכות טריפות
ה ט ת ה (קנו,) כןדם (קנז) ש מ ק  (קנד) אם (קנה) נ

 תעובה
ק ניע(דה יש) נשס סחט מאן נעל מזע שעשועים  נייק וכ״כ בדק י
 ז״ל שר* כמה פעמים שלעיטהס התחילה הסומא למןב קרום הריאה והאדים
 מקודם קרוס המאה ומשה נה מןדומ אדומות וססות לשחור יאח״כ גמר מקב
 דצאה עיי״ש ונמק״מ כ' שהוא ראה זאת ג״כ נעיגיו הרנה פעמיס סיי״ש ועיי
 מזה נס׳ צ״צ החיש נחידושיו להש״ע כאן ס״ק י״ד נדה כ׳ נשפ״ד ועיי
 מה״ק *ת ס״ו שכ' יאין נימ נאיזה קרוס מא השידות יאפי' מא נקרוס

 התחתון לנד יהפלק לא נשתנה מראיתו כלל פריסה עיי״ש:

 ועיין נסרת״נ סעי' נ״ח ורא״פ ס״ק סק שכ' וכל מיש יסי' תקני המורנא
 מא פיס אימימות סביב מקב מא p שהאומימות מא סנינ מקנ
 ממפ (כנ״ל נס״ק הקורס) אכל שיפ נקוזזת איומות סל פסח הריאה ומיס
 סהאודס מא רחנ ספי סנינ מקכ מט אי־תי' יכשטדקין כתוך מקורות
 מיצאס סס נקנים ינמכס תולעים אע״פ שהמלפיס יוצאים מסס ס״י נפיחה
 סריפה וכ׳ שס עור מתר וכל שיש נקווית אוזניות נדאה אע״פ סאין סס
 קנים נקרוס p שקולפין הקרומים כמקום מקווות סוצאין שס נקכיס נטר
 הריאה ותולעים נתוכס אע״ס שהתולעים יוצאים משס מ״י פעכחין הריאה
 פריפה ואף רמראה איום שרה מ״מ כיון דש תחתיו נקנ עס מלעת תליס
 לדגי פהתולגית ניקב כנר מוייס ועלה קרוס מתמה מכה ונסתם ומתיזה זה
 באיס מקולות אדונית א סהתולמ התחיל ל>יןב ט ונלין הקרומים מיזמת זה
 ימסו לניןנ ואין האדמומית נמלדה וגרע ממכה נדפן עד מראה אדומה
 עיייש יעי' בד׳ק ובמק״מ שפ שכ' להקל נזה שאף לאזק דרך להתהוות נמייס
 אוזמוה כאלו ע״י התולעים סרס ינקנו הריאה בעוד שיש בחמימות עיי״ש אבל
 כל האחרונים החליפו לדנא לממיר כמ״פ ברא״פ שס (ומ״ל מף מ' מ״ו)
 וסי' טו״ת נרכת יוסף חיי״ד מ׳ נ׳ וננימוקי מהר״י נכרך נשמסוח נמף
/ ונפו״ת רב סובך חלק נ׳ ט' מ״נ מ״נ מ׳׳ד ימ״ה ונפו״ת אגודת אזוב ו  מ
 מרנרי מי״ד מף מ׳ ה' יסי' נסו״ת חסד לאנרהס חיו״י מ' נ״ס שנשאל
 נדאה שלא מ' נה p מראה אדומה נמקצח ונמצא חולס תחת המור וניקו
 פס ולא מ׳ טס נקב בקרוס ישיב ראן כאן ניה מימש דאין בזה משוס
 חרלד״ע ונס אן למש סהאדמה מחייס מימה ההולע ואן להפטד ממונס של
 ישראל עיי״פ ועי׳ שו״ח פואל ומפינ רנ״עאה חלק ג' מ' קל״ח ששאל ננתצא
 על הריאה נקימה אדומוה כמו חנרטדח אזמוה והיו מסקניס ונמצא על
 הריאה מורנא וכי שיש להסריף שזה מ׳ בקיים פחיסה ניקנ עיי״ס נאריטח
 ועיי נשו״ח מאמר מרדכי(ממאן רמ״ז ז״ל מלטנ) ט' כ״ס נמונדא שהי׳
 מצוי נדאה ניץדוח אממוח וטו נהוכס מורסה ישינ דאף אס נמצא המורסה
 בתוך הנקנים אן להכשיר טון שיש כא מנר נהאוסימות שהוא אמס יותר
 מהרגיל להמאיס בנקבי מיומא עיי״ש ועי׳ נמנמה יוסף נקו״א אה י״א שכ׳
 ובהק• נקודת אדומות מיל למות נקביס בתכלית הדקות וניכרים שאנס ייזורנא
 וצריך להמית סל זס ולהטריף עיי״ש ומיי נמנהז״ב כלל י״א בקומץ סעי' ס״ז
 ומפרק סק כ״א וכ״נ פכי דלפממיס נמצא נקודוח שמרוה א אדומות וכסץ
 קרוס קלוש נחקרס עליהם וכשכידקין אהס ע״י משמוש כ״ש רואן פיפ סס
ש אע״פ שיוצאס נמץ ע״י חימוס ונמחה מ  נקביס נהמץדוח ימורסח נ
 טריפה אף אס מהחלה קודס שמשמס נס לא נצנן ט אן זה כ״א מצד טסי
 הקיוס וקרום זס מא קרוס פעלה מחמה ממ יטדאי נקט מחייס וכמה
 סעמיס נמצא נזה פבאמה סמוך לסמל יס מקוס ספונה נמראהו פלסעמיס
 נמראה נע״ל ופעמים נמראה נלןוה וטכר סש סס נקניס אלא סנהקרס עליהם
 טור ק וקלופ מאד כקד מכניס וקודם סמסח הקרוס הזה אט מבצק
 ע״י בדקה שפרן יע״י מפמיס הד נהטעה קלה נמס הקרום ומלך לו ומבצבץ
 ככמה מקומוה דפשיט דש להטריף נזה נץ שנמצא שס סלעיס ינץ לא נמצא
 שם סלעים יטיאי קרוס פעלה מיזמת מכה מא ואן זה קיומי הייאה מיי״ש
 יעי' שי״מ סס ארי׳ מלק מיי ס' ג' (קנז) שחיפה עסת״ס ס׳ ו' פ״פ
 מפי״מ ננעה פאל סאן זה תילד״מ יפי' נס״ה זרע יצחק ס' כ״ה ונס״מ
 משו לאנוהס פס וניספוה יעקנ סק א פכי ג״כ ינקנימירנא לא מי דעומא
ק וראק סק מ' ואן זס מצסרף למס דעוהא י נ  מייק ילק בפרה״נ מי
נ מורנא על רננוהא דהרת וגנסוסח כשר  להרל״ר ימס״ט כ' ראס נמצא ק
 אפיי שלא נהס״מ פיי׳יש ונק המצ לטנה נתרלדק פלו אח צ״נ יאה קמ״ו
 יננמצא הסלעים כדנא אן דפוהא כלל ואף שנמצא על מחרת מקמא אן

 אםק

 דרבי
 פיי״ש נאק־ ימי• בשרת שס אד׳ סי״י ס' ס״ו שנשאל נ״כ בדן זה סכא
 שנמצא קב מנקני המורנא והקצנ אמר שהוא שגית מסנ מקודס על מקיס
 ההיא בעין יפה וסי שלס וטדא נמשה אז״כ ממורנא וחשו ולא מצא מס
 מתא והשיב דאס«ש לתטה שהיי מורק רק שנאבדה יפ להקל ולהאדן להקצב
 ונאמן נעמס במה שמעיד שהוא נסצמ ראה והביס נמקוס מה מעב והיי
 שלס דסה עייק ועיי נמה שהאריך בזה נסי נרכת משה בקונטרס יפה לבדקה
 שער נ' נהינ ה' את ה׳ וני ואץ לסמוך נזה על השם אדי שמקיל סונא לסמוך
 נס סל עמה הקצב שיש כמה טעמים שאן להאמין להקצב נטוצא נזה אך בהא
 ודאי כיס ונרמ ואם המ״נ אמי־ שמא נעצמו בדק מקורס במקום ההוא ולא
 ראה סס קב סש להאמיט ולהמיר הנהמה וולא כהשו״מ יהסוסו״ו שמממיריס
̂ן ליא־ (קנד) אם גקביה קודם  גס במיג עיי״ש יעי׳ נדעמ הירה ס
 שחיטה כ׳ שמיה כמי׳ ס״ז והגיש ס״ק ל״ג דכל הדגים האזודס לעי1
 בנקב מחמה משמוש ירא דסנחא ינסלה זאב שאס יש ס' שנעשה מקכ מחייס
 אן מלץ סיך גס נקבי הסלעים סן מסי תקב עגיל יפהוח דאע״ס דאין
 מלץ אחו נד הסבח אבל נמורנא מלץ פק לדך נקנ מיומא למות עגול
 ופתוח חקא עייק ועיי נפריב מיי ניי וריס סק ס״ו פכי דלסעסיס אף
 אס מקב מפץ־ קצת יטלץ לתלות ט שנראה לעץ פרגיל לסות נקב כזה ע״י
 סלע שמנקר נסו קלח לארבה פל דאה ועייז נמפה מקב מסך קצת אבל
 אס אן מקב כחבטה הראי לסמת מקט התולעים אן לחלות ט עייק ועיי

 במיה סאל ומסב רביעאה מלק ג' סס
 וכתב עוד בפרה״נ סעי׳ ניה וראיס סק סק דאם נמצא קב פאט פחוח
 אעיכ פכפמניחץ אהו לפמס מצאן ההולעיס דרך סס מק שמקנ
 אט פתות אץ לתלות אחו נמלעיס וסדפה עיי״פ וני׳ נזנס רק נחמידיס
 ס' ו' סק י״ת שכ' דפשיס מא חה מקא שנמצא המורנא טלה נפניס א
 סלה נסץ אבל שנמצא מקצתו ננקב ומקצתו סן לקב ירא מלץ אס״פ שאט
 פתוח נייק ולדיד אן הרנר בהחלט חיל נתר סממא דכיץ שהעלה נראיפ
 בס רכל נקני סימא לסולס כסמץ הס רש נהס חלל ואם לא נמצא ק אץ
 לתלוה במומא מייק א״כ מנ״ל לסלק נץ אס נמצא המורנא טלה נמים א
 מקצתו נסניס וסקצמ במן דכל שאט סמות נראה מעטט שאט נקב מימא
 וחץ הילץ ט וכמק נחנק (שהנאתי נסק שאיז) דננמצא אמס סביב

 מקנ איפ שנמצא המולע מקצמ ננקנ ומקצתו נסן אץ מלץ ט

 ועיי״ש מד נפרמק וראיס פכי ראם מור הריאה מלויי ע״נ מקנ כעין
 דלת וליכא דנר לתלות ט כק נמורנא אן מלץ ט אס' אס מא
 פסמ משוס פזה אט מיל לנא עיי מומא וטדא נעסה ממייס נייק ועיי
קנ ומקצהו סץ  נסק״מ סק ע' שכ' שצ״ע בזה אס נמצא המורנא מר^ס נ
מ כמן שהלוי' העיר ע״ג מקנ כולה ידשיק שמא במקום י  לקנ א אמריק י
 נקב קב עיי״ש ימיי נמניי מנף י' נלק״י סק מק שכ' ע״ז ומלשץ הראש
 אסריס שס משמע ולפעמים יטל למוח כן עיי מורנא p שאן המילוי! למוח
 ק לק החמיר אנל נמקצתה ננקב נס מא מודה דאן למש וחקא ננמיא
 הסיתא על הריאה סיייס (קנה) נקביה קידם שחיטה מיי נלביש סק
ח ופרת״נ סמי' נ״ז שבי סש ס' לקבי המירנא שקב ק י  מ״ג וראיס י
 המומא מא אמס ורך סנינותמ ואש אט ק פדסה נייק (יעיל סק קב״ר)
ק טיב פכי חה פשוט ומונן ואף שאט ארוס ק י״ת יעי' נמק if י  ועפיי י
 סניטת מקב שהוא שר דאעיס שרגיל למות אמס סנינ מקב מיק הא ודאי
 יכשאט אמס שיט הדבר טס להשיר ורוב פעמים מנקבה לאחר שמר כלה
ק ישייח סאל ומשיב תרינא  חמימוח הים עיי״ש ופשוק זרע יצp ס' י
 חלק נ' ס' קס״ו (יכ״ז מא שמא אמס סביב מקב ממש אנל אס יש
 ט נמריס אממיס שהאדסימה מא שסח רנ מחר מהנקנ ממש מי׳ נסק
ש ממצח מל הריאה סתמים אדוניס  פאיו' (קנו) קידם שחיטה מפהק י
ק ל״ג ושיר סק י״ח ולב״פ פס מזה  ובמכס נקבים וסלעים יעי' תבק י
 יכי שס דדאה סש נה נקמזח פסחה מחמה מימא פתחת הקרוס איפ שלא
נ א מסם דמראה סמלה מא א מסס דמיכח מזה י  טקנ הקרוס עריפה מ
 שניקב מסים ומלה קריס מממת סכה עייק וסי׳ נפרח״נ שעי' ניז דלא
 מקא שסר ממש אלא אף אס משחר וכהה סדיפה מייק אך נמק״מ סק עק
 כ' דאין לאמי־ בזה אלא נ6סר ממש אנל שרק טסה לשחרות אן לאמי



 דעה סעיף לו י. הלכות טריפות קעב
 (קנח) או (קנט) אחר (קם) שחיטה

 תשובה
 ראם עלד קרוס המליץ שבריאה ושם בקרוס הממון במקום שנגלו יש נק:יס
 מהתולעיס עריכה מיי״ש ועי׳ בפרת״ב סעיף נ״ס ורא״ה ס״ק ע׳ ראשי׳ לא
ק  ננלד טלו רק פורתא ואף אס נמצא התולעים מקצק בנקב ומקצתן י
 לנקב יש להטריף שיש לתיש שמא מידים נקבי יעי') נקלף יקרוס מהריאה
 ונגלדה ממנה עיי״ש אך בלב״ש ס״ק מיד ובהגה סעיף ש׳ז כ׳ דאס נמצא
 המורנא במקוס שנקלף קית אס ההולע מקצתו בנק: ומקימו יי! ליקב
 ייפ תולעים כמספר הנקביס כשר אבל שאן התולע מקצהו בנק: א שאק
 כ״כ סולנים כמספר מקבים יס להסדיף עיי״ש יעי׳ בתורת )בת בהפ״ש
ק ז׳ שהעלה דהעיקר להקל במ כדעת הלג״ש ניי״ס אך במק״מ  ט׳ כ״ה ס
ק ע״נ התמיר מטעם דאק לנמק עי״ז ברא׳ במקום הנקב וזה מעכב  ס
 אפי׳ בדעבד ניי״ס ועי׳ ביוסף דעה מ״ה אט׳ נגלד בתמצע הוסר
 פעמו־ ע״ז דהא הנקב מעכב הברקה בואה במקוס הזה ומתק דבכה״ג
/ פעמד  לא מעכ: הברקה נייק יעי׳ בט״ה ביה פלמה מלק ב' ט׳ נ
 נ״כ ע״י הלבק מ״ל שהנזיר בזה והלא עכ״ס מעכב הברקה בראה
 והשיב לממפה ראן לאטר מחמה עיטב הברקה וכל פיאה עכ״ה שלא
ק יש להכשיר בדיעבד נ  נגלד רק עור המליץ לבד אף שנמיןס א׳ לא נ
 עיי״ש ועי׳ בלב״ש שס דכ״ז הוא ק בנגלד פורהא אבל בנגלד קרוס
 הפליץ טלו דהבדקה מפכבה ט אפי׳ בדפבד יש להטריף בימ בזה אפי׳
ק י״א  בהפ״מ פייק (קם) שחיטה מה בדרך הטיס בתורה אר ס
 כ׳ דאם סדכא יוצא במקוס מקב מהתולע שס א סמוך לו אמר ופולין
 שמחיים נקטה פ״״ש יפי׳ נטית בפי ודי (מנפל כנהיג) חיו״ד ט׳ ל״ב
 שפמד בדין זה וכ׳ לחנק בזה דאס טא טרכא תלייה א טרכא כסדרן
 הלק בתולמיס אבל בטרכא מינה ובה א שלכק לא סלק נתולמיס עיייש
י כך דאס יש סירכא תלייה במקום  ועי׳ בסרתיב וריס שס x׳ לדינא ס
 מקב א סמוך לי ממש אן לההיר כ״א לציין גחל נייק אך בהורת זבת
 שס האיץ להשיג על הראיס בזה וכ׳ לדנא ואס נמצא החולע מקצהו
 בנקב ומקצהי מן לקב יש להתיר אפיי שלא לציע נייק וני׳ בניק״מ
ק עינ x׳ ואץ להחיר אט׳ לצורך כשהכרה מא אצלו ממש א במיץמו  ס
 אלא כשמכר שהטי־כא קימה לנקכ מיורק יהייט שריאן שהנקכ מא
 בסך הסרכא שסרש הסירכא מהסשסה בשטח ובאמצע מקומה א סביבה
 יקב משא׳כ למסן שרכר פהטרכא יוצא סמן מקב אף בטרכא כסדרן
 יש לאטר יעי׳ מזה נמנהז״ב בהרלריק אח ח' סעיף קליו ובעשרון

ק א׳  שס י
 וכתב עור בסרח״ב יראק שס ראם יש טרכא כסדרן למטה מחציץ אצל
ק לקב יש להכשיר  מקב רש שס תילעה שמקצתו בקב ומקצהו י
 עיי״ש ועי׳ בתורת זבח שס שכ׳ ואס הסירכא מא בלא ושן יש להכשד
 לצורך גמל א בהס״מ גס כשאי התולע מקצמ בקב ומקצהו מן

 לקב פייק
 ועיי״ש פיו בסרח״ב וראיס שס שכ׳ וחס נמצא מרכא שליס פל פיןם
נ מורנא א סמוך לו ממש אפ״ס שפנרה פיי ניעומק  ק
 סחפה נכל פנץ נייק וסי׳ נשו״ת סיפוק תגיינא סי׳ מינ שנשאל בנדון
 מה שהיה סרכא רתנה לשומן הלנ וסנרה נקלות מאו והסלס ואס פנרה
ק ד אף שנמצא המירנא מקצמ נפרס ומקצהו מ  המדכא ס״י קליפה נ
 בחון פריסה משים וכל טרכא שפוברח עיי קליסה הנדקס מסכנה נדמנד
 אך אס עברה הטרכא בקלות מאו ע" לדעוך א אס נמצא המורנא מקצתו
 בסטס ומקצתו ביק יש להכשיר אס המירנא חחש ע״י בוקח מס אבל אש
 אן המורנא מקצתו בסניס ומקצהו בהי! סריפה וצריך ב׳ הליות לתלות שהנקב בא
 ממורק ולתלות פהםירכא מא מהפשסות ליחה כל ט הא לא מיןליק מיי״ס אך
 ביוסף דעת ס׳ ל׳׳ס סעיף ז׳(בד״ה וכנה) כ׳ להטריף מה בכל מק אפי׳
 נהב״ס ססס דהוי חרלד״ס פיי״ש וסי׳ בם׳ פרוטת הנושם במנסים
 התשוטת ס׳ ל״ו שנשאל גיכ בסובדא מ והשיב דנכל סק יש להטריף
 אף שנמצא מקצס בקב ומקצס ביק סי״ש נאריטח וסי׳ מזה בסנת״י
ק י׳ ומי׳ בוק־ מדם שהניא פה שנשאל  בתרלרי״מ את מ׳ בלק" י
 בפיבדא שהיה סרכא כמלה יהייס שהיה סרכא נץ אנא לאנא מגג ומינה
 יוצא סרכא אורת ומפרך למק ותמו המדכא מיל מה נקנ מחמת מרנא
 ולא יצאה סמירנא מפצמה מהנקב רק שהוציא אתה טייס והטריף הנהמה

 נסשישות

 דובי
 אוסדן ואן סנרא לומר תנל יד שנקטה מחייס נמשה סתרת דהא מבמן מא
ק נעטן זה וכ׳ ונזה כיפ מודס דב״ז ק נדני תרלרי״ס מ ו  בא פיי״ש ופי' ב
 סא רק שהר«ו1תא הבי מא תר שאן צריך בדקה אבל אס מא וגר שצריך
 בדקה בליז סריסה כמן דיא לנמק במיןס זה בשביל קב המורנא פיי״ש
 וכיכ בלבק סף ס' זה אח קל״ח מקני מורק אס יס חולעיס כמספר
 מקבים וסחולס מקצתו בקב ומקנהו סן לנקב אט דעוהא אך אש חסר א׳
 ממאיס אלו הד רעוחא עייק וכק בקנאה מפריס נהשמסית לטיסו״ד ס׳
ג הביא דברי הלבק המכר והשיג פליו  ז׳ והנה במיה דבר משה קמא ס' י
ק אך  מה יהפלה זהי דעוחא ויצטרף בהדי דפוחא אחרה נהסריף מי
ק ב׳ התפלא עליו שלא ראה שאץ הלבק  במניי במולריימ את מ׳ בלק״י ס
ק כמה גמלי המחבדס ודחה כל ראותמ והמלה שאץ להתמיד x יחד נדבר 
׳ ז׳ נד״ה יהגה שכ׳ דפכ״ס ק יפי' נמסף רפת מ׳ לק מי  נזה כלל מי
ד סי ימצסרף נהד דפותא גמלה להרלדיפ עיי״ש (וי! טא  דעומא י

ק שתת׳׳ז) ס  בשאר דעיתית יק סבוסא אבל ממצא ק בטעא ני׳ נ
ק ק סתשו׳ גבעת שאל בנמצא מלע נבועא ועלנ״ש ס  (מח) או עמז״ש מ
 מיד ובהרלריק שבמף מ׳ זה שהעסק דבריו לדנא להקל בזה נייק יעי׳
ק ע׳ x׳ וכשיש מעא ובה קב ומולע יוצא ממנה ק וראק ס  בשיתיב סעי' נ
 פריסה משוס שהבועא מעדה שהתולמת נקב בה ממייס ועייז נעשה טמא
 פיייש אך במקימ ס״ק עיג ובתרלרי״פ את מורנא ובעצי לטנה בתרלדק את
ק ד׳ כ' והעיקר לדנא כהלב״ש ומבעת  קסיז ונמרת זנת ס׳ כיה בהט״ש י
ק ז׳ ונשו״ת נרכת  שאל להקל נזה נייק ועי׳ ניספית יעקנ בס׳ הקצר י
׳ ג״כ להקל נזה נייק ועי׳ מזה נס׳ תורת זנת ישפרדי x יוסף סויד ס׳ ס״ז 
ק זה וכ׳ ק נ  (להרנ מהרתד״יז ז״ל מאזמיר) מערכת את נ׳ ס׳ סיז מ
ק שדברי מנעת סאל מ״ל הס עיקר לדנא דאפי׳ כשיש נקנ נהנועא  ג
 והתולעת מא מקצהה בקב ומקצתה סן לקב כסיס וכ׳ דאסי׳ במקימיהיהס
 באזמיר וכממה שסהנץ להחסיר בכל מפא שנמצא בה קב דאפי׳ בדאיכא
 לתלות במשמוש דא רסבחא אן מלץ להקל משוס דחיישיק לחשש טפא ישנה
נ ק יהחולפח מא במן המ־ג אף שנשסכה הבופא  מימ נכה״ג שנמצא ק
 יש להשיר כל שנראה מהיהה בטחי־ מונקיבח ההולפח נשסכה היזוגלא אך
 אס הסלעי! אס בסך מקב אצא על הריאה יס להחמיר ילאסר אס' לדק
ק שהיא  יסמץ בעלמא להמר בנקב שבריאה וההיצע מא על הריאה מ
 במקום טמא יפ להחמיר נייק בארך ועי׳ בשו״ח יבי מסה קפא ס׳ סיג
 מק ביבר מה סמצוי עק הרוב במגןס ספ מויסא בריאה יפ באסצמ המירסא
 קילה שמרה ואחר מימש נמצא סס מלפ מתסעליצ״י פסי ההולע פיזר
 ונזנח נסיו תחת קרומי הריאה ומחנית זה נראה נתון מקודה שסרה יכמה
 סמנים אהרני שנק במשמוש ד פל המורהא ונתכנמ נשר הריאה ולספמיס
 נתכסה גס מקדה וכ׳ ששאל לטוקיס מומחים וא״ל שבדק וססםה אצלם
ש ולא מצא נקב ונס אט מבצק  שתמיר יש קב בסקוס מקומת ואס ש
 סס אחר הבדקה נהט לחתוך המיןמות הללו מהריאה ולגרר הבשר מפני
ב אן סלין ק העוי יציאה ער הפמס ואס מוצאס ק  רב׳ פלא יפאי כ
 נסם דנר ואמרק ומחיים נקנ ואיכ כ׳ סהוא ההנוק נמקניס מ״ל פאן
 מקום לומר שנטפה אחר סחיטה וטרא טקנ מחייס והעולה מפס ינאץ שם
נ פתוח רק מחשש קרים מחמת מכה יש להכשיר נזה כמן שנשתנה למראה  ק
נ יש לאטר * אזר הפממס חה לאח שלא טקנ מחיים אך אס יש שס ק  ר
 ובווא רקב סחייס נייק ועי׳ במיה מהרי״ס(סאמיא) ז״ל ס׳ כ״נ שנשאל
 מבר המורמת שמראהס אמס א שמר והס מלאס מוגלא סש בהס סלפיס
 רש מגיס בסן המורמח וכ׳ שראי לקחה המוגלא ולנמה אפ מור למרמה
* לקיחת המוג$ מסס נואה בסש ואן האוס א שחור מממח  דאה א
ק יכ״כ בם׳ צמח צוק החדש  הנקב רטלין לחלוח מקב בסורק מי
ו וסי׳ נס׳ ברכח מסה ביןנסרס יסה לבדקה  בפסקי דנים שלו את י
י בדקה זו שר י  שפר ב׳ ממ ו׳ ס"0 בזה וכ׳ שק עיקר להלכה ו
 לטלי עלמא אן לדינא אף סכא שלא עשי נסיין זה וליןחח ממלא מ״מ
 כמן זש לת4ת השחרות והאמרמות ש«יב מקב בהמוגלא המידה להקל
מ לא הפסד וכל זס בנמצא במראה שמחת אבל במראה אומימית  נמקים הי

ק קנק)  יש לסקל בזה אי׳ שלא בספק נייק (ועי׳ מזה לעיל סף י
'x ק ק י f ומשיו למל מ׳ ל״א ס״ק ז׳ וכאן י m .(קנט) אחר 



 יורה דעה סעיף לן י- הלכות טריפות
ם י ת ם לתלות והדבר ספק אם ניקבה מ ק  (קשא, קםב, קםנ, קשר, קסד, קשו, קסז, קסת קסט)(«) כשרה ואם אק מ

 היטב
p זה ומסיק להלכה נק נמצא נמוך הנקנים א גחון על הריאה to מלונלין סלק על 
 להשיר נס אין צריך ללקיק שימצא נל כך הרנה תולעים כמספר הנקנים והא ראיה
 יזדתליק נזאנ אפילו פלא נמרןם שימו ונחנ עול נפס הנ״ח ללוקא נריאה אמדק ק
 אנל נכרס וללךן דק לאייליל נהו דעותא סמוק יצמא ממין נאי התולעים מידם

 באר
 (•נ) שרם וםמעפ משוס למד הנהמה א• אפפר לתולפ סנקנ מחמת סרלח הריאה

מו הנקנא על ה-קנ פמונוז  וגי םש״ך נשם מםרש״ללה״ט חקא אפ נמצא היוולע נ
 שהנקנ נא מממ מזה המלעוז וצדך למצוא מקא תולע נכל נקנ ונקנ או עלץ ולא
 חזק ק הנקנ והנ״יז הוסף עלץ לנעיק טי5א תולע מקצתה ננקנ ומהר׳׳ר מאיר

ה ב ו ש י ת כ ר  ד
ף דה״ס שסיינו אמס ורך אס״ה סריפה שזה ס״ שהתולעת נקנו מתייס  נסססוס מכמה סעמיס עיי״ש (ק0א) כשרה כ׳ כשער המיס ס
׳ קס׳׳ו דכינא ליחה ׳ ס״ל סש״ז ע״״ש וכיוצא נזה כ׳ נ״כ כשו״מ ס״מ תניינא מלק כ׳ ס  ס״ק ס״ז והסלעים עצמם בודאי שסס אסורים כדלקמן ס
ס גווני עיי״ש ודע דכ״ז מא רק ביצא מוגלא או מ ס ס״ק ע״ב וריאה שנמצא בה ג׳ מהנקב אץ להתיר נ י ר  עכ״ל וסי׳ כסרת״כ סעיף ס״א ו
 סלעים שנתקפו נתוכה אע״ש שהוא נענין שהבהמה כשרה מ״מ הריאה לימת סתס ואין מאין שס טעא אבל אם יש שס נועא עי׳ כדכדס לעיל
א (ש״ק קנ׳יח) (קםה) כשרה עבאה״ס מ״ש הטעם דנסי הנהמה א״א  אסרה טון שהוחזקה בתולעים האסודס מסס אבר מן החי והבדיקה ס
׳ ג׳ ׳ מיו״ד ס  קפה ננשר הריאה ויש להשליך הריאה ולא ימכרנה לנכרי שגס הס מוזהרים להתולע לנקוב מממה עייוא וריאה ועי׳ בשו״מ נפש ס
 על אבר מן המי ובעל נפש יש לו להסדר אף בלא נמצאו רק שנים ויש מ״פ בזה להג׳ מלאסק ועי׳ כהסכממ הה״ג מלאסק הכיל על הספר מקוני
ס דאה כנל לס שמצאו הסמסמת מלאים זבת להמבר״ס מבראנשוויי״ג מ״ש ע״ו בזה ועי׳ בשמה סיס ס״ק י״ב שכהב  מממות שנוהגין שלא לאטל ס
 סלעים וא״א לטדקס ויש ל,טנ ק במקומות שהדבר מצוי עכ״ד וכ״כ ואף אס צמקה במי שמיס כדלקמן סעיף י״ו ונמנא נה נקנים ע״י תולעים
ר דאע״ג דלא שייך הסעס מפום דנסי הנהמה א״א לסנ,נ לנקוב ע״י ף ם  במאירת עירס שורש ד׳ ענף ג׳ ס״ק י״א ובתורת זבת בהפלה שלמה ט
׳ זה תלק ג׳ בעמוד זהב ס׳ק ו׳ לדנא עיי״ש רספת הריאה וטון דצמקה אינה מרתפת מ״מ יש להקל דהפיקר כסעס ׳ כ״ה ובס׳ בית יצחק ס  ס
׳ ג׳ הפ׳׳ז ומנקבת לאייש לבקפ תמימות עיי״פ אבל לסמש״ל (ס״ק קפ״ב) דש ן בעל חסל״א ז״ל בפו״ת הנספידס לספר נתלת יעקב ס א  אך מ
ר כלל לספ לסמרות כל הב׳ טעמים יפ להחמיר בזה דדילמא העיקר כטעם הב׳ ס ׳ ס״ג כתכ לדנא ואין א  יבסי״ת ספר יהוסס נפסקים וכתבים ס
 למטר לנכרי דאה סמוחזקה במולעיס עיי״פ ועי׳ בערוגות הבוסס אות ו׳ וה׳׳פ (קסו) כשרה עי׳ כתכ״ס ס״ק ל״ג פכ׳ ובכ״מ פמבואר ותליק
ד הראיס מקבים בסלעים אין כל אוס יטל להכשיר אצא מי סש לו קבלה מרט נ ׳ י״א שהאריס םונא נענץ זה לוסת ו  ונשו״ח הרו״ס חמ״ו ס
ר ע״ס הדן למטר שמקנ ההוא נעשה ע״י סלע טו עי״ש אבל נלביש ס״ק fn נ׳ ונקבי ס  מ״ל והעלו נ״כ כסה ראופ מם״ס וססקיס ואן א
׳ כ״א עיי״ש המיר״א ימעיס לעולם ואין להחמיר כ״כ אלא שעכ״ס צריך אספה נקיאס  לנכד דאה שהייזזקה כסלעים מיי״ש וכ״כ כשו״ח מנחה עני ס
ק הריאת שנמצא נהם לראת שמקנים ממיס כויך שתילץ נקבי מומא למוח ואס אנס ממיס  כאריטס וכן פסק כו״ק ס״ק כ״א וכ׳ ואפי׳ א
 מידו סלעים כסמסטח מוהר למכור לב״כ אחר סמתוך מפס אתו מקום אסר עי״ס ועי׳ כו״ק ס״ק כ״נ וכמק״מ ס׳ק ס״מ לעסמקילין אף כזמה״ז
 שרגיל לסוס שס משק התולעים וגס כ׳ שס דש להתיר אף ההכסל כענק זה צריך לטומ פהפויכ יהיה מכיר הכרה נמורה סהגקניס הס פל
׳ צ״ח פכ׳ ומתמת ושכית  גיסה לישראל פיי סיטן ט תמיו יס ס׳ נגד הסלפיס וגס כ׳ ולא הר מורנא פיייפ ועי׳ כס״ת כית פלסה תלק כ׳ ס
 חזנ» לספ בזה בנמצא כ׳ סלפיס רק וכפיק ג׳ תולפיס מקא וגס כתב סונא מקנים הללו נמו הםו״כ כקולות יתרות ואן רות תכמיס טתה טסס
 שס דכשמחזקה ערוגה א׳ בתולעים גס העריגה ב׳ אסורה וכ׳ שס פוו פי״ש (וע״ל ס״ק קנ״ג) ופשוס לפפנ״ו ופד א׳ נאמן לומר שראה מקב פמא
׳ ס שיטי ואף שמא אט השו״ב יע״ל ס  וכמו שההולעיס עצמם אסריס ק אסר נס מקום שהתחיל גיטלה כמו מטץ כדוגמה נקני המורנא בלי ס
ק י״ח שכ׳ שאם נמצא ח סאסר גס מקוס ההחלה מיכול עיי׳׳ס אך כמק״מ ס״ק ע״ה מפקפק קס״ה סעיף נ׳ (קםז) כשרה עשס״ו ש ח ס  כ
 בזה אש יס לאסר נס מקיס פההסל ניטלה דלא דמי לסחפ דבפירות נקבי מורנא יפ לעיין בצלעית נגד נקני המורנא ואס יפ סס ארס טדסס
ר מפא״נ עייס ועלנ׳ס ס״ק מ״נ פב׳ ע״ו דאף פלא ראהי ממין ק למיין בצלעות ס ת ונפפה מקוס מיטל חתינת א ר וסלע מסס פ ס  הר א
ק פנחנאר לעיל להכפיר מ״מ נודא פנסרואן אמס א  כא דמי רק מסוס אבמה׳׳ח ונמצא כל זק סמא פריץ פס כסר הריאה נל פמקביס ק נ
ק ופי׳ כסרח״כ י  אן התמצה לאסר אבמה״ח והניח בצ״ע עיי״פ ועי׳ מזה במנת״י נקו״א בצלעות דמי טדסה ונס נטן מא לבדוק ולעיין בצלעות פ
ת סעיף נ״ז ורא״פ ס״ק ס״מ סכ׳ דאפ נמצא ארס א פתור א מנה בצלעית מ ׳ נרי סכ׳ ח״ל א ׳ י״ב בארך יפי׳ בס״ת שבפ״ע התגיא ז״ל ס  ט
ן לנקב טריפה ק לעצמו וט׳ פכ״ל ופי׳ בשו״ח יגל נקב תמורנא אפי׳ כשהמלע מא מקצמ בנקב ומקצתו מ  הסולנים שכדאה לא החנטהי לאסר כ
ס י ׳ סייג את ז׳ בביאר דבריו ז״ל דר״ל שמחמיר עי״ש ונר׳ מק״מ ס״ק פ״כ שפמד פל המחקר כזה אם יש הרכה קנ  צמת צדק תתדשות סו״ד ס
 לעצמי דאסר למכרה ל״כרי אכל לאתרים אט מתליס לאסור למטר ותולעים כמכס ורק בא׳ מהנקבים יש מכה בצלע בנגדו ומקנ הזה מסה
׳ ו׳ וכס״ת נית שלמה w׳Y ממש לשאר מקיים אס טמא דמקניס שאנס מטוניס נגד המכה שבצלע ק וני׳ בס״ת דבר משה קמא ס י י  לנכד נ
ס מקב שמא מול המכה שאט מתמת המכה שבצלע ויניד עליו דעו ק מ״ז) (קםב) כשרה מעד גס על א ק ס ק ופ״ב (ועי׳ בדבדט להלן ס׳ מ ׳ פ  ס
ו׳ובהמידססקכקשכ׳דאםיש שנר בצלע ק לסלע והרתבצקעי״שועי׳בזנתירצוןט׳  טבאה״ט מיש הטעם דתליק בתולעים משוס דבמיי הבהמה א
 שינקב וט׳ ועי׳ ט״ז פכ׳ עד פעס דאמרק חזקה דלאחר הפסטה פדפ נגדנקבהמורנא כפר פאק שוס סנרא לומר דהפבר עפה נקב ממה לנקב מורנא
 ק הריאה כשהרגסה סאכם תוס העבעי מהריאה במות הבע״ח ודחקה עי״פוטיצאטכ׳ג״כבגהקאהי׳׳זדכפאןעוקץבהפבריפלמןלכהס״מעכ״סאך
ק נ״י שב׳ דלדנא אס יש עוקץ בהשבר תציא נסלונתת הב״ת והס״ז ולדעת הס״ז והסרמ״ג יש להכשיר  לצאת למץ לנקש תמימות ועשמ״ח סעיף י״ד ותנ״ש ס
ד רק בנקב ג נ הזה שנםנר הצלע מ ק  יש לתיש נס לפעס ים״ז עיי״ש ועי׳ רא׳פ ס״ק -״ג ונ״ד ונשא• אתרורס נס נזה אפי׳ אם לא נמצא המורנא נ
ק ל׳ שהחמיר נזה כשנמצא ס ק י״ג ו ק ס ד  מה סש נ״מ נץ הספנים ונבל א׳ יש צו קולא וממרא והנה בשטת אתר ועייק נמק״מ ס״ק פ״ו ועי׳ נ
ס בצלעית עיי״ש ועי׳ מזה נמנח״י ק י״נ נ׳ ולדנח טפס הס״ז עיקר ואין לסש לטעם הנ׳ אן בל קצת עוקץ בהשבר שנצלע שזה ב״ש מאו  סיס ס
ק מ״ו ונקנפרס ק מ״ה ופי׳ נפרח״נ סעי׳ ל״ז ורא״פ נאמצפ ס  האתרורס נ׳ דש לחוש נב״מ לתומרא דשר הטפמיס אלו ופי׳ בתורת זבת פנף ו׳ נלק״י ס
ק י״ג שכ׳ ואס חאן ׳ י״ח (קסת) כשרה פי׳ נשטת סיס ס ק בארך מזה (ופ״ל ס״ק קס״ה) הראיות ס ק נ׳ ובמנהז״כ דש כלל י ק ס ע ה  שס נ
ף ס״ק ס״ו פבתב פהמורטת עשי נקבים בריאה לסרט ומקנים שנעשי עתה ע״י הסלעים אנס ק ב״ה בו״ה נס ובמק״מ ס ק ס ו ט  (קםנ) כשדה י
ס יפ לתלות הסיטי מיזמת  ואס נמצא נקב של מורנא ובדק ולא בצבץ מקב טריפה דמוכת שנקב ממיס לנקבים הראשונים טריפה עייק ותסיט ק
 מידם ועלה ט קרוס מהמה מכה ולמ מהר אף כשרא את״כ נירנא שעתה נתקררה הריאה ובתתלה שהי׳ בה עדץ תמימות נעשו מקנים במראה

ק קע״א)  מרשה מהנקב ועיי״פ במק״מ שסיס בצ׳ע אם אף כששולי הסלע טא אדי״מומ ׳ומרואן נהתמיר (ועי׳ נוכריט לס״ק קנ״הקנ״ו ולקמן ס
 בתוך הקב תמיר בזה עיי׳יפ (קטר) כשרה עי׳ נסו״ת זרע יצחק (קמט) כשרה עד״ק ס״ק צ׳ פנסההק א מקא ב׳ הקרומים אן החולע
ב המורנא אלא אס לא יצא מפס מונלא מנקבת מחיים אבל קרוס א׳ יוכל לנקוב א אס׳ קרוס א׳ אט טקנ ועיי״פ ק ׳ י״פ פב׳ ובנ״מ אץ להקל נ  ס
ת ט״ו ובמק״מ סיק ס״ג שהפלה ממסמעות הפוסקים ואף קרוס פ למקנ כל הס׳ של סרנא בגהק א  ממקנ אבל מס יצא מסס מוגלא אף ס

 התחתון
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ft^i ,*י מ*מל6 מ 
y שס דף גי כ 
 סרי*ף xrt׳ עלים
 rto «מוסלשל6
 מ׳ה ובמילזנךז
 ל מ*מל6 דר*נ
 וכדממך לכ נג0ר6
"cot פס מ״מ 
ד ולשיא מלץ  ה
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 יורה דעה סעיף א י-י הלכות טריפות קעג
 עושים נקב אחר ומקרכק אצלו(קע) אס הם חמים כשוד! שכמו שזה געש־, אחר שחיטה כן נעשה
ם טריפה 3ואין םדמין מריאה של בהמה דרך. לריאה של בהמה גסה י מ  ח־אשק (קעא) ואם אינם ח
 אלא &1קה לדקה ומגסה לגסף, • «ה ריא לאין מקפץ מנהמה וו לנהמה אמרת ואטלו ננסמס אחון אץ מיןםין אלא מנס: לנ«
 יה״ט מאמה לאומה א מלקה ללקה לה״ט מאנא צאוכא מימ;נזמן מה (קעב) אין אט ניןאץ יאין לשמון אסקפה (קענ) כלל
) יגיקב (קשי) אחד (קעז) מהסטפונות(טי׳ קנים מולוליס ה ע ק ) : ו ( 0 ט *  (יל) 0) (קעד) להש-ר (נל ט שס «

ת כגון ) שבפנים (קפ) לחבי ט ע ק ) ( * י  (קעח) שנ»ו י
 פתחי תשובה

 (ז) להכפיל ענה״פ ומיין נחמנפ נלית אנלהם יי*ל סימן ע*ו אומ נ׳ נתנ מ»
 מימ פליפ סי׳ רפ לנספלונופ יש לסמן מל כקפה יש •

 באר הימב
 אנל השיך מלק עלץ יס׳׳ל למל מקום שהגקנ טסצ נהם *מריק ק חון ממעיו

 ונתנ שד הש׳׳ך נשם רנימ גרשון מרין לסיח הריאה שמש עד שיתחמם אס ץצאיס
 יותר נשר ואס לא פריסה למאחר שאין מצאן אש ק מר נתקשה החולע נמנם

ק ייס רש להסתפק 6ס נמצא טרנא נחון• מקב אי יחליק ו י  מידים לאי לאחי שמפה פייש סי «י מום מוחו יוצאת ע הסכמת טסקיס *וחים יפיץ י
 נחולעים עיק מה״נ לף קינ וגי נס״ו שיש למש למדו ט מנץזמא קינל נן מינוחיו יציאה שזה מייד םיש נקב גמאה ואץ שס מלע יק נמך סדאה עצמם ונחנ
 נש׳׳ך הא ללא נתט הפוסקים נייקי! השמש משוס ל*0מ נדד נהדא שנמצא מלעיס על הדאה ואפ מ מיק שטיס והלגך גק לסירשו מקצתן לא אמת ק 1נאיקי
 ללא פירשו להרי נראה לעק להנהו נקטם סחולניס הם מן דפדש מקצתן וק״יל ולאמי שייפה טיש אנל אס יש נה מלעיס ולא טישו נלל מס קאפר רטט נישק לאפ
 לאיוצ+ןפ״׳ מס ממש פדפה להא לא קאמדק ממראאצא מורנא לאחר שמפה סדש משמע ללא נשר אלא נםפדשולא טנמצא נחון• הנקנ ולא פרשו נלל הל? סהט נדקוו השמש
ד נל םטמןס נצא טפס גלל ̂ ואץ ץצאס נלל ניני השי וחניהט עלץ דאץ ימי «  ליץלא לאס ץצאיס ליק נסיה ונמשונג! היים מצונלץ פסק אניצי ממצאים מך מנ
 (יי) להכסי וני נש״ן טנא דש פול קצת צי לטחי יש לסקל ונמינ ני לאין צסמוך אהקפה נלל אפילו למכרן סשיס וצמןין אין מסן מ״כ ספיח

 תשובה
ן  מקף ורב מובהק ייא שנים לא הפמר פיי״ש (קעד) להכשיר. פי׳ י
י וסי׳ כממיר  ס״ק יינ שכ׳ מהנמריי מל טכא יחליק אפי׳ אקט׳ ולא אדמו ש
 שכ׳ רמלשון הרמ״א שכ׳ פאן תיבת להכשיי מסמס אכל להסדףספכיק אהקפה
 מיי״ש יעי׳ נמהמ שט מאריה סל הסי מאירת פייס בהגה למרש ו* סנף כ׳
מ י ! העביד המנח יוי שהילץ נה להקיכפרה ו 3 p פרס ו׳ פסשק ק לדנא 
מ לנקב אחר שנפשה בריאה אחרה ממיס מין נמיןס פלא משמפו  אס ממין א
 בה מא לפנחא נמצא נקנ והס חמין!ה לוה פריפה ראיס ראן מקיפץ מבהמה
׳ י״ב ותביש  לנהמה מיס לקולא אבל לספרא מקיפץ פיייפ וכ״כ טמיח מי

 ס״ק כ״ג לדנא ולהחמיי ייצ ואט נקיא! נהקפה נרי״ש.
 סעיף ו(קעה) גיקב א׳ םהסמוונות טיס שיקב נמלוס מסבלעיב (ס״ל
 שיק ריב) יכ״ס אס טמיח אחה סממן לגמרי א נחסר לטריפה וגה

 אן חילוק נין נקב שיש ט חסרון לנקב שאין ט חסרין יה״פ ־(קעו) אתי
 ני׳ במט מנה ומטאר סדברמ דלדנאאן מלוק אס יקב המופץ ככל יפטר.
 ארט בץ במקום דט? לשר הריאה נץ נמקים דניקי לסממן חניח א אס
 רקב כמ הסממן המחפשפ לנפר הריאה אע״נ פבלאיה מסקב שס ואן זה אלא
 היסנ סי מקנ אביה אמר כשאן שס סתימת כסי ניי״ש וכ״כ נס נייק״מ
 ש״ק ס״א משחשו מקצה ארט סשוס מריסה דמי נקב מפולש ניייש :
׳ י׳ והנ״ש ס״ק י׳/ שהוטח  (קעז) פר&םפוטת סשמ״ח למיל מ׳ ל״ה מי
# אס נהן אנא א׳ ולא מצא לה מזמן שרה  דחסר סממן מהילדה שר ו
 עיי״ש וני׳ נשרה ממיר קנוא מ׳ מיד(נד״ה ומה) פהקסס סמאל טון מיקב
 פריפה ממילא דגס ימי סריפה לסי הכלל שכ׳ המחבר לקמן מיני מל שיקב
 טדסה היה חסר יעיייש מיש לתיק נזה יסי׳ שייס רב מבן חיב ט׳ י״א
 מיש כמנץ זה (קעדז) שבתיך ני׳ נס׳ חח מיס(ממאן יי מיס פלאני
 הספרדי ז״ל) תיו״ד מ׳ ליה אס י׳ שכ׳ בפינדא שהיי הסמסימס שנראה מלאמ
 יסי והתיר ממל מהריח מודעי זיל כמוהו ממונה אאמר ומסר ננןשס״א ניי״ש:
 (קעט) שבפגים כ׳ בשלחן גטה ס״ק נ״ו וז״ל ווע וובר זה מקיבת הסממן
 אס מצד הלכך אן נכחק אחריי אלא אזר מרטמ הריאה וסיאהי׳ פמליית
 פל היוכ פכיל ופי׳ כד״ק ס״ק כ׳ שלססנרס צדן כדקה בסמסוטת ואס חנון
 פיפ בפרס הדאה הולפיס שקורץ מאפפליצ״י דש שס כסנןס החולע נמסק
 כפר מפיפש ומקולקל יאף פכשהקרונוס חויןס ונראם למפלה אטמכפידיסנרמ
 פכ״פ צדן כדקה כסמסוטה כמיןס ההוא אס לא פפה החולפ נה[ נקנ טון
 שאן עליו נ:ר נדא שיגן פל מקנ שנמופון ט הנשר שסניט מפוסש ומקלקל

 נרי״ש ופי׳ מק״מ סיס פיא שכ׳ ראן זה מציאת לבדק הסמטטמ בסיס ט
 אן להס סספי וגס לא טוננ לס מדת אמס וא״כ י״ל שחשד מאמס פיייש
 ולפיו ק לעיין אן נהי כזה שיש כשי כלוי ופמוסס נמקוכ השמסוסס טון
ק ס׳ ינמה״ג  לא״א לנמק הסממן וצ״פ (קפ) לוזפידו פט׳׳ו ומ״ו י
 כמסה נ* אם נ״א שכ׳ דמכא וניקב הסממן למור הריאה נמנןס שהמזסץ
י הריאה ממש עלמ נלי סתימה  דטק מייס לעור ואן ניניהם שר כלל רק ט
ח שני׳ א ובחגורה שמואל ס״ק מ י ר ספיסא יסייסה סי״ש וכיב ט  מ

 ודכי
 ההחהון לבי אן ורכה לנקוב מחיים ולק אס ארע שידע שניקב החחהץ שיי
 מורנא מידם עין שיואן שהונלי ס מקב בקיום מחמח מכה באפן שבורא
 נעשה מסיס והקרוס הפלמן שלם אן לסמיך מל הבדיקה כוה כ״א נהס״מ ושעה
 ה־חק נמל מיץ שראט שמורנא יצאה מהכלל ומרשה סחייס ונקנס ההחהון יש
 חפש שמא יקנה גס להפליץ ניי״ש ומכרס שראחי נס׳ א ואלי מא כד״ק
 נאוה מקים שכ׳ מס הסממן אץ דרכה לנקינ מידם לק אס ארס שיק:
ס הנקנ דלא סיך לומר והנשר  הסממן ט״י מזרנא אפי׳ ש-מצא המורנא נ

 סתס אפ״ה שר ותליק ולאחר שסטה טקב טץ דאין דרכו לנקוב מחיים
ק קע״ת) (קע) אם הם חסים כשוד• ס׳ פרת״נ  יסא מסתבר (ויל י
 סעי׳ מ׳ פכי דתפי׳ אס נניצאן מקמית פטמץ להתיר בהקפה מ״מ אס נייצא
 מקב מנול א פהומ ושאר סמטס יא״ל סמוריס שנק: מידם אן מיעיל ההקפה
 כלל שאף שהוא ממה לנקב מטפה לאור פסטה חמריק דבודא אן ממיץ
ק ע״כ שכ׳ ראם מקב  עולה יפה עיי״ש ועי׳ כז:ח רצון ס׳ ה׳ כחמידס י
 פסח א סחור א ארוס אף אס נראה ע״י הקפה פהוא ממה לנקב שנפשה

 לאתר פייטה סי ודמי סיימ מדנא מירא ולא טי ספק כלל עיי״פ
 (קעא) ואם אינם דוסים טריפה ואפ יפ לתליה דהא סאנס ממיס טא
 ע״י הזמן דהייט שמק: האי נעשה סמוך לשמיטה והב׳ נעפה כמו מס אח״כ
 א פי״ל דנא׳ ס׳ משמוש ידא דטכתא שמשמשו ט כידס ע״כ נשתנה א׳ ממניח
 פי׳ טו״ה מהרי׳׳ט מ״א ס׳ ל״ז שמקינ נזה אק בפר״מ ונתנ״ש ס״ק כ״ג
 החמירו נזה פיי״ש ופי׳ כפרי מאר ס׳ק מ׳ שמקל כזה פיי״ש ופי׳ ככ-כי יונה
 פהסג על הפ־״ת והעלה דהעיקר כהסהרי״ס להקל נזה פיייפ ופי׳ נד,ית הורה
 ס״קכ׳׳ו מ״פ כזה לי/א (קעב) אץ אגו בקיאק וט׳ עכאה״ט ״״פ דהיכא
ף יסי ממירה ס  סש מיד קצה צד לטהר •ש להקל ועי׳ נמהר.שט ממרות «
 עיטס כמה לפורפ ר׳ ענף כ׳ פרט ו׳ שכ׳ דמה״ס• אס נמלה נכרי והמירה
 נמנה ומהו למרור. נשימה ו/פשס נקנ אזר ואס אנס דומים ול״ו ישרה
 בלי פקכוק ואמ״נ וחנן לא נקיא! בהקפה מ״מ הכא טון ומדנא מורד אפי׳
 בלא הקנה ד לט בלו ליקל פכ״ס ע״י הקפה עיייש אלס יעוץ בהב״ס סיק
ו ולכיש כמה סף סעי׳ י״ג פהחמיח לדנא כזה וכ׳ דאף  כ״ס ופרה״כ סעי׳ י
 אס ק עוו אזה צו לסהו אץ לסמוך טל ומיון שלט כזה ניייש (ויל ס׳ נ׳
ק ני) ומ״ש הבאיש אפי׳ למכטף מפרה אן לסמוך אהקפה עי׳ יכגיג  י
 לסל סי׳ ליי בהגהת נ״י אה כ״נ ינס״ח נפי סי(מהכנ־יג) סו״ו סף ס׳
ק י״א ונסיהינ סמי׳ מ״ד פכ׳ ואפי׳ בקיטן חכמים אן  ל׳ ינפיי מאי י
 עושין הקפה עיי״ש. (קענ) כלל עפתיש מ״ש מהשו׳ בדה מנרהס שססש״ש
 דבהמרונח יס לסמוך על ההקפה וני׳ בראס אפרים ס״ק נ״א פהניא יאפית
ש ולא הביא סף מרי טש״פ סהיכירו הברית אברהם מיל מהעריבח י  דבד ס
 יס לסמוך אהקפה להקל ופי׳ נסנמת מסף נליףי מנף י׳ ס״ק מיז שכהנ דיל
ק שמיס הראש אפרים יפיייש הפעם ולדנא פסס״ד ס״ק י״ס פמצדד נ  ע
ק יפי׳ כמניות אהרןסיקכ״ז  להחמיר שלא לסמוך אהקפה אפי׳ נהעייניס מי
מ וסיס ומ״מ נהפימ ממןל נשיג נחערוטה להנסר מיי  מה שנחנ נ



י י״יל״ יורה דעה סעיף א ו י הלבות טריפות  ״

׳ (קפא) כגון במקום שמתפצלים זה מזה (קפב) ואין (קפג) בשר ביניהם (קפד) טריפה שחב ירי קשה D f * ־ • ^ 
£ ״"w5 (קפה) ואינו טגין עליו (קפי) אבל ניקב לבשר ת־יאה הבשר (קפז) מגין עליו (״) וכשרה : 2 , « 

ריאה (קפט) שנשפכה כקיחון * ן(קפח) 0 י * נ י י ״ י י י » 

 באי היטב
נ הסמטן טעה ך להנ״ח פיסק לאטר מה ואץ ינדו נראק אלא העיקר שמע גדלה לעייפה נמקנ ל5שי <ה לא קשה לנל שיש סטנ ק י  (ס1) וסרה ונתנ נ
 מעת המחנר לאס ניקנ לשר כשרה ונתנ נפ״ז אץ להקשות ממ״ש הרמגיס נפחן אץ שס נשר נד אה שיגץ על נקנ ססמטן עגיל ואס יש pp נץ נקנ לנשל או מחפ
 י״ל מםלטח שמפה שאס נמצא נועה נדאה נמים שווייס יימיק שמא טקנ הסמפק פדפה להא המחפ אץ מטח לנשר שינץ עלץ שמא מפטק וק אם יש סטן לנקב

ה ב ש  דרכי ת
/ העלה לעור הריאה מהם אפיי בלא בשי עיי״ש ועי׳ המ׳׳ז בזה ופסק לדנא שס ובהגה שס נהכנה״נ בזה עיי״ש ועי׳ בסי ק ׳  אך בפרי הואר י
 בטיב קמא חיו״ו ט׳ ה' פלפול מרוך בזה ועמי׳ לעיל ט׳ ל׳ ס״ק ב׳ מזה מנחה אהין ס״ק כ״ס וני׳ סרסק סני׳ ניס וברא״פ ס״ק ע f שהאריך
 וסי' בלכ״ש ס״ק מיו סל׳ דכיון לכל האחרומס הסטסו להס״ז וקרוס הריאה בענץ זה יצא לחלק בזה כן ואס נמצא pp * מחט החוב מקצהו
 איט נמס נק: פבסמסון אץ להקל ומי ימליק עלייס ניי״פ וכ״כ בסרח״ב בסמפון ומקצהו בבשר הריאה א ססקצחו מדץ מונח בחלל הסמסון ומקצהו
 סעי' ס״ל ורא״פ ס״ק ע״ו ובמאירח עיניס שורש ו׳ ענף ו' סעי׳ א' לדנא השט יוצא נחון להון בשר הריאה באנן פמקב הסמפון מעבלע״ב אע״פ
 עיי״ש ועי׳ מזה בס׳ צ״צ החוש בביאירו להש״ע כק ש״ק י״ח ועי׳ בגה״ק שהריאס שלימה וברקוה בנפיהה מפיה טריפה מך בהש״מ וצורך גלול
 אוה י״ח ובמק״מ ס״ק ע״ו ועי׳ נלביש מגיס שס שכ׳ דהמקיס בדאה שאץ יש להקל אכי' אס המחש מגעה עי הסמסון הניח אבל חס היא מגעה עד
 שס בשר על הסמטטח רק עיר הריחה לני טא ל־יעייה קורס פמתפשס לשמפין שאץ עליו נשר p קרוס לבד יש לססדף בכ״מ וק אס מונח קן
מ אנל הי  בבפר הריאה עכ״ד ומיי במ,הז״ב כלל י״ב בעפרון סקב׳ דמלבי התילתכטסתן א מחט על מקיס הנקב ומפסיק נץ סנקנ לבפר טריפה אט׳ נ
 מהקנה להריאה כנ״ל יש עוד מקומוח שאין פס נפר ומא אמי סוף חיתוך םבץ אס מומס היא טלה בבפר הריאה וסין פוס דבר היפטק בץ מקב לנפי
 ראונא העליונה ונץ י־תניצעיח סמוך נהעמגה שס יש ג״כ מקוס מטלה אע״פ שנדרך הליכסה מקנה ג״כ המופץ וסכנה הנשר מלסהוס מ״מ כשזזה
 מהסממ! לחין שנראה דרך הקרוס ואין שס נשר בין קרים לסמטן וק נהחתיה משס הרי הנשר שנ ומד לאיחט ומהם מקנ יש להכשיר על דרך שנחבאו
 מימיך ממש שבין האיטמ להממיס חין שס בשר בין הקרוס צהסמסין עיי״ש להלן מף ט׳ זה עכ״ד ועיי נחה נשי״ס ר׳ חייס כהן ראפפורס ט' נ״ט (ועייל
 ועבשם״ח שס ונסב״ש ס״ק ל״ה ולא מקיז כשאן סס נסר כלל נין הססכון ס״ק הכ״נ) ועי׳ בגה״ק אס ס״ז ממואר מדבריי דחס יקב הסמפין ע״י
 להעיר דאפי׳ יפ פס בשר בינמייס רק שאן הבשר על מקב הילע וניכר שיקב ממייס כגץ שיש שס בשר ודס מעוסשין נצרר ובלוי סיכל
 אמס״י שיש בצדדי ומגד אן זה סהימה ע״״ש ועי׳ במ"! שס מ״ש פ״ד המביש עי״ז שנעשה מהייס שפשה מכה ויקב הסממן ונמצא הקולע ט ראפו במן
 בזה ועי׳ בגה״ק שס (קפא) כנץ עשמ״ח שס ולבייש ס״ק מ״ה ומרהיב מקב מייפה וליכא בזה סשימה מבשר הריאה טין סההולע מונמ נגד כי

א לא מה שהיסה עיי״ש  סעיף ס״ג דה״ה מיקב גס חנירו כגמ חמפ״י שכל טוצא מנקנ זה נמס מק: ומכשיק נץ הנקב לבשר וההולננ עצמה טו
 מיכף לנקב תבימ והלימה הטבעת נהסמניטת בפטס יוצא מזה לזה ואט נכנס (קפו) אכל עי׳ בסי יריעות שלמה אח ה' שהעלה דאף דק״״ל מ״מ
 בץ ססממטח כלל והרווייט כהד סמפון חפוב אס״ה טריפה מטעס קונס דניקב טריפה לא ממי סמימה קרוס שעלה מחמת מכה אבל לא p בסמטן
 עיי׳ש (קפב) יאץ בשר פשמ״ת שס והנ׳׳ש ס״ק ל״ה ונמאירמ עימס ש-יקב דבזה מסני אס עלה ט קרים מחמה מכה וסהס מקב והביא כמה
ד דמקא בשר בדא נמור ממס אבל רמיות לזה מפייס וטסק ס עיי״ש נארך וזה לא יתק p אס -חליס כמו י  מרס ד' ס״ק ג׳ ובפרמ״ב סטי' ס״נ ו
 כשהנשר נלקה !,.הקלקל פס אצל מקב סבסמפון אן זה סתימה וטריפה עיי״ש שמית פס בהתלט ־טריפות ונקיבה יסמכץ לא טי סדטמ מהמת ענמו
 ועיי במק״מ ס״ק ע״ז שהעלה ־אפיי יש סתימה מבשר לקוי כנזכר אט ספק אבל לט מש״ל (ש״ק קיו) מסניק שהעלה מיקר כדעת האמרים דמי
 טריפה רק ודא סייפה כאלו אן סס סתימה כלל עיי״ש (קפג) בשר טדטת מהמת עצמו ממילא בסלו דבריו לדנא ולמ ממי בזה כתימה קרוס
 ענאה״ס מ״ס נאם יס סמוך למקנ טעא ועי׳ במסנרה הפל תן רספרדי מף מיזמת מכה וצ״ע (קפז) םנץ עליו וכשרה עבאה״פ מיפ מהין שהית
ק  טעי׳ זה פכי מהכנה״נ והיה אס יס סוגלא סניב הנקב טריפה כיץ פהמיגגא מוסר יעי׳ באצמס שלמה נקונסדס הריעוטת ס' ל״ז וברב סבואמ י
ק נ״י ובכת פיר באמצע ס״ק ייז פכי ואס יפ על הריאה טוו דעוה״ י ק י״מ נ״ו י  מסמק בין הנשר לנקב עיי׳׳פ וכ״כ בפער הטיס ס״ק כ״ג ובפר״מ י
 יניוברי הפרי הואר ס״ק ס״י מבואר שהל פיפ סס ליחה סביב מקב סא מעכב במקום הזה אן לאטר מפום הרלרי״ע ואף דפ מטדטס ב!ה ומי דעורס
 הבשר מלסהוס עיי״ש יעי׳ רמ״פ ס׳ ק ע״ד יבכרת״ב סעי׳ ס״ג יס״ד שכ׳ דאס אס״ה איט מצסרף לתרלרי״ע טץ שהריעומא האחרת עימות על הרימה
 יש טעא במקס מקב אף על ט שהבכי שבצד מקב ומתחתיוהו מא מנתון ומק סמוטה זה לזה דיקרומיס מפסיקץ ועוד שאין ממק מטו.ת
 בדא מימ במקום מקב עצמו אט מסס הט׳ א: הבועא של מיס זכיס ואפי׳ הבל אס נמצת ניד דעותא שמקצת הריאה נתרוקנה שם ג״כ פמות מרביעית
ע ואף אס הטמא קשה מזין והוא מקרא סינרי נכ״ני אינה וסרימומוס סמוטתשס ממנים זה לזה עו שאין בנשר המססיק ביניהם כרוחב קש י  טא נטס נ

ק ע״ח ובגה״ק א סריפה ססעס הרלד׳ימ עיי׳ ש ועי׳ מזה להלן נמרי שאת״ז(יקר״א)  סתומה ופריכה עיי״פ (ועיי נסתירמ עיגיס פס ובסק״מ י
 לעיל מ׳ צ״האח ה׳ ובזר זהב כא ס״ק ס׳ ונמנהז״נ מף כלל י״ב באריטה) סעיף ז(קפח) ריאד. שנשכבה. כ׳ נסרת״נ סעי׳ ס׳ מל זס מא רק
 יטיס פס בכרת״ב ואין חילוק בזה בין הס מא נסקוס העב של הריאה בין בריאה פל בהמה אכל ריאה סל טון שנשפכה כקימן בכ״ט טריפה
 אס טח במקום היק ע״״ש וכ׳ כס ניד בפרח׳* סעי׳ ס״ו ורח״פ ס״ק מ״ס והין לה פוס ורך בדקה בזה ועיי׳׳פ נראיפ ס״ק צ״ב שכ׳ הססס משוה
 דאס נמצא ביעא אצל הסמפץ לץ להסדף אלא אס הבועא מח על מיןס דאין אט מדעים תבנית הסמטטה של עוף אס הס מרייקי מיורי א גיו!
 ינקב ממש אב* אס לא נמצא מקב נמכץ במקס שהטעא שס רק מעבר אתר ילק אן לה דק־ בדקה שבש״ס בזה עיי״ס (ומטאר מסתימת ובדו
 השט סל הסמשן יפ פס נקב ופס הגשר נריא וממס מקב אע״פ שהטעא דדוקא עוף מא״ב ומדעץ ת:מת הסממטת שלה אבל בטי יש לה בדקה
 טגעת בסמטן כמקים א' הסהימה מעלת ע״״ש (קפד) טריפה וט׳ עי׳ ומשמע וכבית הסמפוטה של מ׳ ממה מניש לשל בהמה וה״ס) והנה ראתי
ק י׳ ורא״פ ס״ק ע״י שכ' ולא מי מרפיח מחמה עצמו אלא משוס מיה אברהם בלנה״ב ס״ק ייס שכ׳ ססטס וטריפה נעיף בב״מ מפום ד״ל  ס״פ י
 דמף יקיומיס לנקוב וללא כהמהרש׳יא שכ' הקב הסממן מי סיימה מחמה דמחמת דקוהן נתקלקלו המיפוסח ואן יטלץ להטרם עיי׳׳ש וממילא ליז
ק כ׳ דה״ה אס ארע ק בגדים וסלאס הקסטס שצרינין ג״כ להחמיר מהיט אבל  עצמ ניי״ש וכ״ב בס׳ ידעוה שלמה אח ה׳ עיי״ש ועי׳ נחה בשיו י
ק ע״ס שהאיץ• והעלה דהעיקר כהמהרש״א לפי לנרי הריס מייל מטמר דבגו״ס אן להחמיר מהי מעסה לסנץ זה  ועי׳ נגס״ק אמ י״מ ובמק״מ ס

פ י  רנקינת הסממן טי פרימת מתמת עצמו עיי״ש וכ״ב נס׳ מנהת מהרן ס״ק דנודא לא נפהנה יראה הפמפוסח עו״ס הקסטס סנגמליס י
ק קפ׳י יסיק ר״ג) (קפה) ואיטפגץ עליו עי׳ ככנה״ג (קפט) שגשפכד. כקיוזק כ׳ :פמ״מ סמי׳ י״ס מקא כפטמה נשרה נפנים  כ״ע נייק (ומיל י
ז פכי לאס המחס יצאה מהסממן וחציי נסמכון וחציי והיי למיס אבל אס רק נממכה מנסניס כעין נמומס אננ לא כק כמיס  כמהת הט.יי תות י
 בבשר הריאה פריפה סאן בבר מגץ עליו כמן ממחט סמב ט עייק ועי׳ מסככיס ואיא למפכס וכולה בנטתה בלי מס דעותא כפרה /אף נל׳ פופ
ק מסתמא עדין לא הגיס מןלנןל להסמטטת מ ממק קושייה בדקת הסמטטתדכלפלא רמת כ ק י ק ס׳ פכי שסא צק נייק ימנכ נלבק ס  ימ׳ז פ

 עייק



 יורה דעה סעיף א ז הלכות טריפות קעד
 (״) (קצ) כקיתון (קצא) וקרום (קצב) העליון יקצג> rf-v (קצי) קיים (קצה) שלם (קצי) בלא נקב (קצז) אס

ו (רא) כשרה ואם ח מ ק ולא (־׳) נ ו ק ט  (קצח) הסמפונות (קצפ) עומדין (ר) כ

 היטב
 נמקיפ א׳ נוע מפי מספנה קיתון רש״צ (..״ח (!) נמחו יכחכ נש f ללא ת״שיק
ר צסגן משום לאמדק לאה איתא לניקנו היו נימוחו  לנקנ הסמפו) להא ליכא ט

 תשובה
 הסמוך צו אבל אס אין בשר תתת הננלד לא יתקיים הלור התחתון לנלו נצתי
ע ועיי ז  יעליץ מ״״פ וכ״כ במנחי" בר\״א אות י״ז בסס fx! רסצהצק עיי׳׳פ בי
 בס׳ צ״צ החדש בביאורו להש״ע ס״ק י״ס פכ׳ שע״פ ונרי זקיע התניא ז״ל הנ״ל
 צ״ע אס רואי! שקרום התחתון נממה וקרום העליון קייס אש להתיר נבה״ג
 ויידברי הידב׳׳ס יהפ״ע משמע להעדר אף נזה ועיי׳ ש מ״ש נזה (קצר) ק״ם
 יאין חילוק נבל דנים אלו בין אס נימוחה באמצע הריחה או בכישלה ניר, מכרהס
 נש״ז ם״ק י׳׳ז (יע״ל ס״ק קצ׳׳ח) (קצה) שייש מי׳ נסרי הוא־ שיק י״ל
 ובחגורה פמואל ס״ק נ״ו ובבמ׳ח סעי׳ י״ח ותב״פ ס״ק ל״ע ינכיה״נס.ני׳ ס״מ
קחס ק״ס ד:״/! שידע זאת ה לראות אס י מ ג א ש י  דנכ״מ אי! לההיי א
 בבירור והייס ס״י בדקה נמו ננ״מ שיש ריפיהת וחם לא נכתיה רהתלה לבדוק
 ב׳״ל הע״פ פבדק איר הסמפי״ית ו-מצאי! פ״מיס פריכה עיי״פ ופי׳ בהורת זבת
׳ נ״ו כנ׳ שצריך לבהלה לבדוק נס ברוק א נטשרין במקום ההוא ליאת פ ט  ד
 חס איפ מבצבץ פס דכל מצדק דחנבד צמיענד איר. ל! למיענד עיי״פ (ומיי
ב בקרוס  ברא״פ כ״ק כי) יעי׳ נלנ״פ ס״ק נ״ד ככ׳ דלפ״ז ממינא דאס יש ק
ט משמוש מא דמנחא נבח א שנטלה זאב א שהי׳ שס מורנא מדנה  נמקה פ
 ולא הליק פנקנ זה נא מ״י המכריש א הזחנ וכיוצא במן דנבה״ג הנדקי
 מסכנה וא״א לבדק פי״ז עיי״פ יעי׳ בבית אבריה נלנה״ב פיק י״ח שהוסיף
 דה״ה כשיש טינד א מורפא אי צמקה במקצת במי\ס ההוא דמעכב ג״כ הבדיקה
 שס סריפהעיי״ש (קצו) בלא נקב פי׳ בכמ׳׳חכה ככ׳ שצריך שתהא הריאה
 מולה ננכיתה בס נמקים ההוא כרתי׳ פיי״פ ועי׳ מ הז״ב שס שכ׳ דמ״ש הבמ״ח
ט ר״ל שעו ה נלכיחה ׳'היות שיה צימפ עם נל  שההא עולה מפיחה נרחוי א
 הריאה דהא ודא המקום רמא חך ליחר מפיחה ,מוך מא משאר הריאה ע״י
 פ מס הבשר שם מבפנים ודאה כגין גומא איא דר״ל שאנו רואן שהרוח נכנס
 באתי מקוס תמת הקרימיס שתזוז קית ממקימו באתו מקום שניאה הגומא בס
ק נ״ו פכ׳ שצדך ג״כ אסיפת  מיי״פ (קצז) אם הסטפונור. עי׳ בלב״פ ס
 בקיאס להנץ שימור בשר שממות אס נאהו פיפור שנשמה ונימוקה רחוי פיתשר
 מכמוהה ששר גמל כ״כ ואם לס הכנת הבקיאים לא ט׳ רחוי שיחסר ממנה
ד ואז אפי׳ אס הסמפוטח שלימים ׳ פס מלי א א מ י  הרבה כ״כ מ״י המימי ט

 יפ להטריף נכ״מ עיי״פ ומי׳ במגת״י פס בביאדס ס״ק ב׳ מ״ס בזה
 (קצח) הסשפונות עיםדין יכי׳ עהנ״פ ס״ק ל״ז ובפרח״ב ספי׳ ס״ו וסעי׳
ק נ״א פכ׳ דאף אס לא נימוח ינמס p מקצה  ע״ב ורא״כ ס׳ק ע״ז ולביש ס
ח נ״ד בארך ועי׳ מק׳מ ס״ק פ׳  צריך בדקה הסמטטח יעיי״ש בקוה״ר א
ק כשמגיע המיחד בהסספוטת צדך בדקה במישטה טיי״ש  שהעמק בכמס ד
 וסנה אף שבדבריהם לא מטאר להדא זאת $״ הדבר מסתבר מעצמי ועי׳ שין

ס לסל! מ׳ ל״ז ס״קח׳) ד נ ו ק (וטי׳ ב ק כ ׳ ל״ו ס  ובכיר לקק ט
 ועיי״ש עוד במק״מ ס״ק ס׳ פסטת נצ״פ לעמן דמבד מכא ממות p מקצתה
ק לקמן מ׳ ל״ז ס״ק ט ב  ונאבדה ידאה ונא נבדקה נסמטטת כמן ו
ק ג׳ טיי״ס אלס הממיין  ג׳ מסה להקל בזה יק פולה לס וברי מזוו״ד ס
ק מ״ל וכ׳ שאן דבריו מוכרחין טייק ט  ברח״פ ס״ק ע״ז יראה סהביא דברי ה

 (קצם) עימדין ואס נמצא מחש במך המיחוי בשר הריאה שנשפכה כקיתון
 פי׳ נדבדט להלן(סק הכ״ג) (ר) בסקוםן ילא גםיחי פנאה״ס ס״ש דלא
 ידישק לנקב הסממן וט׳ ופי׳ מוח מנח שס יבפרמ״ב ספי׳ פ״ה ונקיה״ר אר
# אם הסיס זטס ואף אס לא נמצא מטיס לברס א ד  ל״ג ולק שכ׳ דפפוט ס
ב  בסך הכלי שזה מראה שלא נימוחו הסמסטר. אפיק אס נמצא סמכון ח׳ קי
ה מבשר הריאה פיי״ש (רא) כשרה מי׳ לבק נ ק דאן באן מ  סדפה כ
ת קליק שכ׳ דדאה שנפפכה כיןתין דמשריק לא מי דעוהא ׳ זה א ף ס  מ
ן מ י ׳ כ״ג שכ׳ דאס מצא סרכא ממקוס פנפפכה ק  סייק ופי׳ בשו״ר. ט״ב תטינא ס
ק מטפא פייק וטי׳ מה שהאריך שה באצרות שלפה ס  לס׳ ס״מ יש להטריף מ״י׳ ד
ח ל סעי׳  בקונסרס הריפיחוח שלו ברמ״ב ס״ק י״ז יפי׳ במנה׳״ב בהרלדק א
 ק״ח ועשרון ס״ק י״ו שהמצה להחמיר מה והר דסוהא להצטרף לכל רפוחא סש פיו
א בעוסק הבשר קצה ואס מיון־ להעיר אן! ס מככן ס ? ס להדלד״ע זולה אס מ  נ

 שנמצא

 באר
 «לא פרפה שאן מנץ פלמ מה״נ שם מהרש״ק יף קיי (סז) כקיתון וכתב
 נש״ד אט׳ טלה ולא למי לנחכד לפדכה אפילי נרניפית נמ״שסרס״א «יף ח׳ למסר

 דרכי
ק אך בסרחיב מני׳ ס״ד כ׳ שאץ צ״צ כמיס מקא אצא אף אס נמש י  מ
ט יוצא הכל כמו אס נשפכה בידם  בשרה כמנג יאעק שאס מנקבים יקיוס א
 אלא יוצא ט״י שסכה לבלי צריך בדיקת יסמטטת עייק ובק במארת עי-יס
ק ק ט׳ לדנא פיי״ש (קצ) כקיתון עבאה״ט מ  מרש י׳ ענף א׳ ס
דבק ס״ק מ״ב שכ׳ דיש להכסר ברמות־  אפי׳ טלה וט׳ יעשמ״ת סעי׳ "ט ו
ל  טלה אמ״ס פנראת חסרה ואכי׳ אס רמסרון מחזק יותר מרביעית א
 מלא נימוימ טלה רק מקצתה ומסרה יותר מרביעית ניריכה דאפפר פה׳,
 החמיץ מחמת המתוי כ״א מתיית סלי אחר עיי״ם אך בלב״פ ס״ק נ״ו
ס נימוח  ובמארת •נדרס פס ס״ק ח׳ חולקים מליו בזה וכתבו דאין פנרא ס
 מקצמ חמור מטמוח טלו ולמה ניתיפ שבא מחמת מלי אתר והעלו להכפ ־
׳ ח׳  בממוח מקצהו בהפ״מ עכ״פ מיי״ש ומי׳ מזה :זבמי רצץ בהמידס ס
ק פ״ו וב״נרז״ב כלל מ״ג בעפרון ס״ק ו׳ מיי״ש ומי׳ ק ו׳ ובמק״מ ס  ס
ק פדעהי ליפדף במםרץ יוהי יירביפיה אפי׳ בלא נשככה  נסרמ״ב ספי' ס
׳ כ״ו ע אך במריו זבח בהע״פ דפ ס א ק ב  טלה יעיי״פ ברח״פ ס״ק פ

ק ״ ק פ״ג כחט שמא רק חומרא בעלמא פ  ובמארת מינים פס ובמקימ ס
ק כיב ונכרמ״נ סעי׳ ע׳ שכ׳ ואס נפפך ממנה קצת  ועיץ עור בראק ס
 ואט יטל לעמו פל ספורו לדע הס הי׳ התסרק סמוק יותר מרביעית א
 לא אס מזע לי שלא ט׳ מיתר בהכמסטת בתיך המקצת פנפp מון ש,פכך
 להק־ אזה כלי וראה שאן שס מסים לבטס יש -יקל בהכ״ס וצורך נחל ע״י
י סמן שמא חסרה יותר מחציץ וסרס שנהן לנ לעיץ בה ה אכל אש ס ק ו  נ
ק סיג שכ׳ ואס  ולשפר נשפך קצהו ממט יש להטריף יעייק נרא״ס ס
 החסרין מא מרד מחצי הריאה ימיזזיק פסי מרניפיח נס ההנ״ש מודה שאסור
ק  ־מלי הא לא אמריק פחכד מסיר. המימי ועייק עיד בפרחיב סעי׳ ע
 ויא״פ ס״ק פ״ד שכ׳ ואם אט יכיל לפער במנתו אס החסרץ מחזיק יירד
ה יש להכשיר בהסק וצורך נ  מרביעית א לאי אד אס רמיזה טלה א ח
 נמ. ט״י בדקה אבל אס לא רמוחה ה-א מקצתה יש להחמיר ולהסדף ואס
 רכתכק פרא יש תס־ון יורד מחצי אפ״ס פנירויזה מלה יש להטריף יעייק
׳ פ״ג וית״ש ס״ק פיו בב׳ דאס xn קלת ק הריאה מנפרס חסמן י ס  נ
: עור מתר מיביפית ואצלו ניריח ונשכן ג״כ קצת ק הריאה  הרכי ואין בו נ
 ייפ בץ כריס יורד מיניפיח אן מצס־נץ לכיעור יומי מרביפיר. וידי זה
ק רס״א) ומי׳ בדרך רמייס בהייה אר ס״ק ז׳ פב׳  כפיה פייק (יעיל ס
ן יויד מחציו בכ״ר ק אן ליהיר בזה בב״ר חלא רק בחציו ריקנית אבל כפד־ ' 
 תמי ויניא ראי׳ לזה פיי׳ ש וגי׳ בס׳ נ/תת א־ק ס״ק ז׳ פהשיג מליו בזה
ק אות י״ג מזי (קצא) וקרום ענאי״ם י ק  נרי״ש בא־יטח ופי׳ ב״נח׳י נ
ק י׳ ד פהסבד החילוק נין  ריש ולא דיי מחפר וט׳ ועי׳ בכד הואר ס
ה כקיהון ובין דאה שנתחקנ- וחכר ממנה כשיעור ומא ט פנץ התט־ כ נ  פ
 יפ לה מציאת ב:׳ אפרס הת׳ פרמין הבכי ועומד במקימי מימך וזהו
ס הטבעי יבי״ן סלי זה יפ לספ פמא מתייר. יחיל׳  פ״י הול׳ יממבד ס
ק :התכהו  ייט נכ יכמפי.ית וז־ו דהה פ-:ככה כקימץ ויאיק הב׳ ר
ק פנבפר עד כ׳בה־ ק תיל׳ רע ותכם נת י נ  זה כליו כמתד־ק ואנד נ
- ת ט י ס י יבב י.הס־ בדלי רכמית כיי׳ ולה לא הייביצ, לנקבת י כ :  י
 פ ׳"פ (יפ״נ ב״ק ר-״ת) (קצב) העליון כי׳ רנ־ז״ב כצל י״ג נטפח, ס׳ק
 ה׳ וקומץ כעי׳ ד׳ ככ׳ כהס׳ להטי רכ־יץ פהבכי ממות פס ובכך בקיהין
נ פמיס נפכטס במוך ירימה ויינתק  וא-י כביעה :פליימ טיט אס רתי
 מת כנק נירא ויקום נמוך וא/ו נמלה בלפיתה כ־מיי אך ע״י מי־וס ומפ״יש
ס רכר זה  ־יט: א יפ לחיפ לנפפפה דייייה פ-רס יכפר כתתתיו יהי' ל י
 נעשה המקים ;ידך וצייך לכהות ידאה ולראר. אס המיס נפככיס וט׳ אבל
׳ נ״ז כ׳ ק יי) (קצנ) שלה  כפנולס להוץ טעח טא וא״צ בדקי עיי ׳פ (ופ״ל ס

ך ס״ק ט״י שכ׳ דאפ הרימה נפככה כקיס! וט׳ ׳ ל״נ ס  פי׳ בשיט החרא ט
ט טריכה דרה פמכשיח נגלד פ״י קרוס המהתיו -נל־ קרוס העציץ טלו א ח
א רק מהבשר קייפ בי הקרוס התחתי! נממזק ע״י בשר הרימה  לנו בריאה ס



 ™™» יורה דעה סעיף לו י הלכות טריפות
^ (רב) ואם נמוק אפילו םטפח אחד (רג) טריפה (רד) כיצד עושים (רה) נוקבים אוחד. ושפכין אוהד! ^ י ך ^ 
p הסמפונוה r a  מלן (ת) בבלי שהוא שוע באבר אש נראה בה (רז) חיטים (רח) לננים (רט) בידוע ^
S (רי) וטריפה (ריא) ואם לאו בשר דדיאה בלבד הוא שנימוק וכשרה ׳והוא (ריב) שיהא מחוי המים ^ J T V * 
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 תשובה
י בענ הרי״ף שכ׳ על מת ואמויק ממ׳ שירייקי סורי מראות  ומדברי רי
 לנטת משידע דלאו דוקא חיטץ אלא כל ש,ראה לב-ונית אמר עיי׳׳ש ועי׳ ברץ
 פיק גד הנשה שפי׳ ע״ד הש״ס דך נ״ג ע׳׳ב גבי הא־ א,י<א ואעמיק דא׳׳א
 דלית בה מדינן דדמי שני־וש לתלחיר. וס עיי״ש ונראה מדבריו ג״כ שתיבת

 פירייקי איט מטין או גיד ן דוקא ועי׳ בערוך ערך שרייק ובהגה שס וצ״ע
 (רח) לכנים עי׳ כסרת״ב ס1י' ע״ת ורא״פ פ״ק צ׳ סכ׳ ואף אס אץ פס
 לבן ממש רק כמראה בגד לבן פמכהה לבטניתו מחמת פנכל עליו אבק טריפה
 יק יש להתמיד בכל חיטץ ממצאים ומראיק טסה ללובן ואם נמצא שס מטין
 אלא םאינס לברם רק שחורים או ירוקים או אלומין או שאר מלאות אס הבודק
 יראה למראה טיט שאין הרגילות שימצאו מטין כאלה במימי בשר הראה יש
 להטריף שקרוב הדבר שנתקלקלו הסמכוטת וע״י הרקבון שתנו למראה אדה

 ונימוס והמתמיד בזה בכל עת תע״ב עכ״ל וכ״כ במארת נדרס שס
 (רט) בידוע שגמקו הםםפוגות מה מלשץ זה משמע דביש היכר שנמוקו
 רסממטת כאמור טי ודא מרינה אלס לפמש״ל(ס״ק ר״ב) מהמק״מ ולא
 אסר במסוקי יסמכינות רק כשנהכלש רענלע״נ אבל כל פלא נתפלש מעבלע״ב
 לא אסר חף שנימוק ונהי׳ סמס מקצה עוני יסיטטח כנ״ל י״ל לפענ״ד דלא

 מי רק סנק עריכה דדלמא מי השורייקי ממה שממוח מקצה ממוני׳ יציע
 (רי) וטריפה עבמ״ח שם וחכ״ש ס״ק ל״ס ונמארח עיטס שס ס'ק ז' שכ׳
 דאס לא נבדקה ננדקה זו טריפה דבמינן שנדע מידור שאין כא מיהי שפפוטח
 עיי?) יעי׳ רא״כ ס׳ק פ״ב ובמנהז״ב פס סעי' נ׳ סכ׳ והס נסכן־ לסן מקצה
 המיס של הדאה שנשפכה כקיתון מף בהכאר נבדק כהלכתה פריפה דדלמא

 מ׳ קצה מימי סמסטר. נזה המעט משכך לסן עיי״ש (ריא) ואם לאו וטי
 ענאה״ט ס״ק י״ז מיש דאס מ׳ הקלרץל מגיע לסמסטר. ריו נימוסם ור״ל
 והיו נראם ננלי ועי׳ כפרי תואר ס׳ק ט׳ז ונרא״ס נקוה״ר את ל״ד ינס'
 מרד. אהרן ס״ק ל״ב (ריב) שיהא מזר הםים יך טי׳ נקיה״ר להרא״פ
 את מ״נ וכמארת עירם פורש ו׳ ענף ה׳ ס״ק י״נ מה שסלכ-צי נפעם סהר
 טעימת המיס דדלמא פריפה סא וסעס סעס אסר ט לנאדה נא דמי זה
 לעעירת המרה דלקמן סי׳ מ״ב עיי׳׳פ כארן (יע״ל ס׳ ל״ז ס״ק קמ״א ולהלן
 ס׳ מ״נ ס׳ק ב״ב) (רינ) יך עפמ״ת סעי׳ י״מ דלא דיקא זך ממש דאפי׳
 הוא כעץ מוגנא ממסכת כדבפ ואנס סריחין ה״ז ככלל זכים עיי״ס ועי׳ נראיפ
 נסה״ר אר. ל״ו ואת ל״ח ואח ל״ס מ״ם בזה ועיי״פ באת מ' ובסרה״ב
 סעי׳ פ״ב ורא״ס ס״ק צ״ו פני רה״ס אם אט חאס פמה פאנס צלולים מא
 מחמה ממי בפר הריאה פנמחה ומי למיס אן להחמיר כמן ובלא זה אן
 אט מהייין בטאה שנשפכה כקיתון כ״א בהפ״מ יציע גחל אך אס הס
 כרטמי כמראה הדבש ס״ל בכלל מטחם מיי״ש (ריד) אבל אס חם
א דה״ה אס הס  עכורים או סרוחים עי׳ בפמ״ח סעי' יייד יסרה״ב סעי׳ י
 מריס א מלוחים אן להכשיר עיי״פ (רטו) אם הם עמרים או סרוחים

 עי׳ בפרת״ב סעי׳ פ״ג ורא״פ ס״ק צ״ז דהפיעיר לדבר אמה הס נקרסס מזחים
ס מחמה זה רק ע*  א מריס א מלוסס מא עד שלא יהמ ראץ לשתיית א
 החזק עיי ff (יע״ל ס׳ ל״ז ס״ק ל׳ יס״ק קס״ב) ועי׳ שס מד בסרת״ב מד׳
 פ״ד ורא״פ ס״ק צ״ח סכי דאס לא הספיק לטעום המיס לידס אס הס מממןס
 א מריס ומלוסס טד פנפפכי לסן כל פלמראה טירי המ זטס וצלולים מלין לסרל
 סלא מי מריס ולא מלוסס עיי״ס ימיי בס״ח ברן סולם חמ״ד ס' י״ס מ״ס
׳  בזה בארך•(רטז) עטריס עשמ״ח שסוהגק ס״ק מיא שב׳ ובמיק סס
 המימי כמיס צלולים שלא נתערב בהס עפרורית אבל בלא״ה מו בכלל מסרים
 ולא מהר בדקה סיי״ש (יע״ל ס' מיו ס״ק צ״יו) ופי׳ נרא״פ בקיה f מ׳ מ״נ
 שהניא ממשמעות הפומןס ראן בכלל סטריס לסרן זה אלא א״כ הס עטויס
 כ״כ סלא יסי רכר בהם סדקי סירי וסמסוטת אבל נל שהם צלולים קצת
 פראי להכיר בהם סרייקי מירי אן נקם להתמיד עייק באריטח•
א ק י  (ריז) רש סכשירץ אפי׳ בעטיים וט עשמ״ת שס ונרגיש י
 דנמקממח שנהגי להחמיר מומיה סס בהם מיס סטריס וסרוחים נס בזה
 ס לממיר אט״פ שלא נראה בסטין לברם כהכלי דנבה״נ מי כנידומ שנחקלקא
 המומסת רק שחזר מראת הסמססת מחמה קלקולם למראה מסי נמ־ אבל

 נמוימס

 דרכי
 שנמצא על מpס ההיא ממם ג״כ תסיק מנתון אף והד ג״כ דעותא אפ״ה כשר
 כץ שיפ יפסק נין יריעותור. אך אס נמצא שס סי־נא ונוקה אסר למעך
 אני׳ ננה״ג ואס מקום מפפך מניע עו סיוך לעור הריאה א נל ריעוחא
 םנמצא מבחין על רקיס המא מצטרך עס משפך פנפרס להיוח הרלרי״ע
 ושדפה יק אס מקוש השפך יפ ט רמןס נצי ריס ייתר מפיעור רניעיר.
 הלו; בין ננפנך סלו ונין במקצתו אף פמפנך הוא נעימק מקרי ריעותא גוונה
ץ ס״ק ו׳ ועי׳ נש׳ מנחת אהרן ס״ק ל״ה פב׳ ואס x ע  ועיי״פ לעי•1 נלל י״ג :
 יוצא סרכא פלא כס־רן ממקם שסככה נכ,יס כקיהו! יפ לקמר נלא״ה אפיי
 לא מטעם הרלרי״פ רפים ובכה״ג לא מהר מייעומ״פ והא כל מיקר סא.ו
 טמץ להקל למפך בבירטת קילא יתירה היא רק כסימכץ פאס ט׳ טרכא
 גמורה מתה מרתזקר. יותר ולא ענרה ע״י מיעומ״פ ונל זה מא רק שבשר
 הריאה שתחת הסירכא שלם משח״כ ננ״ר נשנלה הנפי נפ-יס תתת הסירנא
 ואן להסרנא נ־יה להשיק נסונ ט אץ לה שוס סזוק מכפרם ואנה ונוקה
 רק נעור הקליפ מנתון לזאת י״ל סמא מתנמקר. ע״י מיעיך אפיי היא סרנא

 נמורה ואנה הכפעח ליחה עיי״פ נארך (ועי׳ נונד-ו לדל ס״ק קס״ו)
 (רב) ואם נםוק עיי הווה דעה ס״ק ג׳ שנ׳ ונימוח מטריף כזה אפי׳ לא
 נמחה רק קצה עוני הסממן ובחץ ולא רמוח רסמפון ונס לח רקב מענלע״נ
 אכ״ה מרכה ע״״פ אך במק׳׳מ ס״ק פ״א הרבה להמוה עלמ דלמה נטרף ממתה
 קצה עוני הסמפין ולא נתכלפ אפו יש שיעור לעובי פל הסממן כמה ימ׳ עיי״ש
ת) טריפה עי׳ חיית ומת פס פהעלה דכפרמוק רנדפון  ודברו נטרס • (
 אט עריפה מתמת עצמו מטעם נקיבת הסממן אלא מפוס פהסמפוטת מבדן
 הנש־ וש-הקלקל הסמפון טנ שר משכך לא הדר נדא ומי כחסרה הריאה
 וננחסר כל כברה עדפס ומי כחץ כא ריאה כלל פיי״ס אך נמק״מ שס שיג
 עליו ביאות ובנססט ולא קייניי מזכירה עדפה מחמת עצמו מטס נקיבת
 המוס! עיי״פ(יעי׳ בסעי׳ הקודם ס״ק קיר יסיק קס״ו) (רד) כמד עושים
 וט׳ ב׳ יפרת״ב סעי׳ ס״ו ירא׳׳פ ס״ק ק׳ דאס ספכה כקיתון בכמה מקומות
 צריך נמזוח נל המקומית לבדק אם לא רמוס הסמפוטס פס ולא ד נרונ
 המקמות וגס צריך לנדוק ולידע נכל המקימות אס המיס צלוניס ואנס סריסס
 אבל אס למראה פירו הס צלילים ואלס ס־וסס א״צ למרוח לעעוס הכל נפה
 לידפ אס הס מהוקיס ולא מייס ומלוחים אלא נל סנדק רוב המקמזוח סנפכנה

 כס ומצאן צלולים ד בכך והמחמיר נס נזה הנא פליו כרכה פיי״ס
 (רה) גוקב־ם אותה עי׳ נפרה״ב סעי׳ פ״ה ורת״ס ס״ק צ״ס פבמב פלא
 ינקוב הריאה כסכין פהסבין ממלח המיס ולא נמ פמד ממררח אהס רק
 ינקוב בקץ חקא ומה״ט לא יטעום אהס באצבעו וגס לא יחנס ביד ייסעוס
 בלפוט וכ עוד פס דאס סעס באצבעו ומצא סעס מר ושוב נאביה הריאה א
 טפס הסיס וא״א לספוס סרה ובן אס נקב בסכין ומצא רלוסס אן מלץ
 לומר שמה פהס מלוחים א מריס אנס מחמה פצמס רק הסכין והיד גרמה
 להם אלא טין פמצא אחס מלוחים א מריס פריפה פיי״ש ופי׳ במארה פירס
ד וס״ק ק?״נ). (רו) בכלי שהיא שיע  פס ס״ק ג׳ (ופ״ל ס' ל״ז ס״ק י
ק ל״ח הפיג פל  באבר מה בשור כ' שתהא הבלי לבנה דוקא אך נתנ״פ י
 זה וכי דכיון דלא נמצא זאת בשום פוסק סהא למה חקא פ״כ אן לספ וכל
 המראת שרים לזה סיי״ש יפשיר ס״ק כיב ילביש ס״ק נ״ג שכ' דמ״מ נטן
 ייתר ליקמ קערה של בדל לבנה כדי לצאת גס לופה הפור פיי״ש ומיי בפרה״ב
 מני׳ ס״ז ירא״פ ס״ק פ״ס שכ׳ נ״כ סקח קערות כסף א כלי בדל א כלי
 חרס המצופה באבר לק או מקרא פרצליי״ן לק ואס לא מצא כלי שמראהו
 לבן רפא ליקי! אף ממראה אחרח ימ־קדק שתהא מלי חלקה עי״ש ופי' במארה
ה פיטל ליקמ כלי נספח פיייש (ימי׳ במ״א ט די ס מ ק נ׳ פ  עירם פס י
ד פס אסר י ק ס׳ ובמן יעקב סס ס״ק יי) יהנה מ  באיח ס׳ חניה י
כ בס׳ מנחה אהרן ס״ק >f עיייס אן י  ליקמ כלי ססא נלייזינ־ק עיי ff י
 נרא״פ פס סמר נס בגלייזיר״ס מיי׳ע ופי׳ נמנהז״ב שס בסשוון ס״ק ב׳
 שכ' וכלי בחל הספוסיס שבסד^היט שאגם בהידס אסר ליקי! במן דבטיק
 פהה6 מלי בסר וצח יכי מטן מסר מכל ליקי! כלי זסטת סיבה שקרץ דיין
ח) תפיס עי׳ נסי הליטה מולם מסיבות המראה של  גלא״ז סייס: (
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 תשובה
ק ס״ק ל״ז ומי׳ נמקימ ס״ק ק׳ מה שפלשל בזה והניח נצ״ע לדנא  מזה בי
 סייק יעי' נמנהוינ שס בעשרין ס״ק ג׳ יקמזן סעי׳ ב׳ שהכריע לדנא בזה
 ובהס״מ יש להקל מה אפי׳ כשהחשרין מא גחל סובה ייתר מרביעית כנ״ל
 אבל שלא בהפ׳׳מ יש למש לדברי המתמיריס בזה עיי״ש (רכב) ולא ניקבה

ק fi דבעיק שתהא עילה בנפייזה ולא מסקי יקא עיי״ש ועי׳ בתורת  עש? י
 יקיתיאל ס״ק ה׳ ושוי בה נרגא וי״ל מזהמס׳ אין יא׳ שהנסיתה יהי׳ לראות
 אס לא ספקי יקא דמ״אה ופתם דא״ל נסיימ רק לעמיו על נסיין אס אס
ק ל״ע מיש בזה יהעלה ועיקר כועת י נמיזת אהרן י  אסיס עיי״ש ומי׳ ב
 הש״ך יהסריח דצריך מדינא נסיחה לראמ אס לא מפיך יקא עיי״ש ועי׳ בשפת
fi יס״ק ft א יסב״ש ס״ק  אמת ש״ק י״יז מיש בזה יסי׳ בשמ״יז סעי׳ י
א ע״י ק אן להתיר בזה י ק ק״כ שכ׳!by ס  יבסרת״ב סעי׳ ל״יז יריס י
 בדקת רקיוסיס אס אן בהס שיס ריסומא ואף כשהתסרון הוא מוסס א
 ברמינת אה כאס מסדף א אס אפי׳ אע רק קמס כסין ילין וכיוצא דקיי״ל
 להכשיר מ״מ אן להתיר אלא ע״י בדקת מיתה חקא לראות שהעור קייס בלא
ה ובסרה״נ שס  נקב ואס לא נכתוה עריפה עיי״ש ועי׳ לב״ש נזף ס״ק י
ק קכ״א וקכ״ב שכ׳ וווקא בקסםיס שניכרים שהס ע״י חולי ונקוהא  ויא״ס י
 הוא שיש נאסוי בדעבו כשלא נדקו ננסחה אבל בתסרון הניכר היפכ שהוא
 מתולדתו יש להקל בדעבו כשלא נבוקה בנפיחה עיי״ש ועי׳ עור ברא״ס פס
 פמביאר מדבדי ואס היא ספק אס היא מתולדתו א שנעשה ע״י מלי יש
 להחמיר כאלו יתייק פנעפה מ״י סלי יאק להקל אלא שנדע בבירור שנמשה
 מבדיהו בהא מצק קולא בובריו והיכאפידוע לו פנעפה מבריתו יפ להתיר
 בזה אפי׳ פלא בהפ״מ ולופת הלב״פ פס אף שידוע לו פנעפה מברייתו אן
 להקל כ״א בהס״מ דקא עיי״ש יעי׳ בס׳ ובד ייסף סי׳ ר״כ שתעלה והעיקר
 כרעת ההניפ ואפי׳ בדעבו יבהס״מ אס לא בזק בנכיתה בכ״יי אסר עיי״ש
ק ל״ה שהחמיר ג״כ ביה יכ׳ דאפי׳ נקמנו שקירין נקארספי׳ט ייעכב  ועד״ק ס
 הנדקה מה ואורנה בזה יפ חשש יותר שע״י ס״הקפל נחלש שס העור יעיי״ש
 עיו ס״ק ל״ה שכ׳ והיכא ונמצא קמס ואץ יאה והכרה מבוררת אס הוא
ק ל״ס י  דפותא וקמס וחסרץ א שאנו דעותא כלל אן להקנ אלס להלן ב
 כ׳ דבהס״יי יש להק! מה שספק אס הוא מהולדה אס אמ ספק תסרון ידפה
 כי היי סיס נד״ש ופי׳ במין״מ ס״ק ק״ג מזה ופיי״ש פוד בד״ק ס״ק מ׳
 יבמק׳׳מ ס׳ ק קיב שכ׳ דכשיש קמס נמקים שרגיל נהיית סדקיס כנץ בחונא
 הסליינה יק אס טסה שהסדין היא מ״י ש־בקי שס האטה כל שנראה שהסמן
 הוא משונה בטומק יריחכ ייחר ממה שרניל להייה צריך לכהחלה בדקה ננכיתה

 אבל בדפבד אץ ממכב פיי״ש
ז דהיכא דמפיחה מעכב בדיפבד בזה חס יש י  וכתב שס פיו בלב״ש ס״ק י
 פס נקב אף שיש לתלית במשמוש ידא וסבתא א זאב ומורנא וכה״ג
 סדפה דוהר מזה כ׳ סס דאפי׳ ידט פנעפה נקב זה לאחרפתיטה מ״מ טריפת
 כיין פמפכב מפיתה ומ״ל מאבד בלא בדקה דון סא״א למינק טי״ז טיי״ש
ק זה בנמצא קב פיש ג מה פהאריך נ ק סי׳ י  ימי׳ מו״ת רשמי שאלה סו
 לתלות נירא דפבחא נמיןס הקמס וצידד להכשיר בהפק שידופ מכ״פ שהיו
ק קק דכשלא בדק מקודם ק ליד יבמק״מ ס  ידי סס בתיק פיי״פ ימדק ס
 אס מא מבצבץ שס יאח״כ נסח בה יותר מדא ונקדפ שס הקרוס פריכה ופיי״ש
 עוד שכ׳ דמק אס לא קרפ שס גמקוס החסרון ממש ק רמק ממט קצת
 כחחב קפ א אפי׳ פכ״פ כיוחב שפרה יפ להכשיר טיי״פ ופשוט דסונהו שיש
 להכשיר פ״י בדקה ננפמזה נמיןס החסרץ דמיט שיםתיס מקב במקיס ההוא
 יפי״ז חמלה בנפיחה גמיןס החסרון א שינמק מקום החםרין לנגד שמש
ק קק דאס נקרע הקרוס רסב מהקמס ק ל״מ ובמק״מ י  ומיק סס בדק ס
 וקפה לבדוק מקום הקמט בנפיחה יש לבדוק הקרוס שבמקיס הקמט ננד שמש
ק מ׳  אס מא שנס חה מפיל כמו בדקי! נפיחה פיי״ש וכ׳ טוד בדק י
ק מאימא ונצבץ שס ק ק״ג דמכא שיש ספק קמט ספק פיצול א  ינמק״מ ס
 מ״י מממש ידא בכת חה סי כנאנד נלא בדקה יש להקל לצורך שבח יפיי״ש
ק לק שכ׳ ראם נמצא שס דמיחא בנקם הקימו אף שאץ  סיד בד״ק ס
ק משמפ מהתב״ש  הריפיהאבקחסשל סיפק החסרין פצמי אלא סמוך לו אמר ט
ק נ״ג שכ׳ דאפי׳ הסירכא בצדדי הקמס יט׳ משמפ שכל ק ס ל י  לקמן ס

 ממשך

י ע  ת
 נמדיםח אלו דנהגי להקל בביפיח פסדס יסריסס גס בהא יש לסמיך להקל
מ סשיפ דכ״מ דמקיליק בהא צריך שלא יהי׳ פטריס כ״כ בכדי שלא ימ׳ י  ו
 אפשר להבסן מסב אפ יש בהם מימי סממטח דנכה״ג בכימ ובכל טיט
ק וראק שק צ״ג והיסף סיד לזה דבמקס  סריסה פיייפ וכ״כ בכרחק ספי׳ ס
 פאן מנמ קבוע ביה יס להמיר מסח המחמירים ביה ומכיס במיןס דנהט
 אסר חלילה להס לפטה לנהוג מחר והמקומות שניני להחמיר בטעות ספ
ק דספכה כקיתון נהגו להקל אץ לסמוי מנהגס ט יס •יפס נ ח י ס  בהס ניס פ
 על מה לסמוך נייק (ריח) יסי שהיא בקי יט׳ מירך הפיס מי׳ בפריסה
 שכ׳ דהרמ״א כתב פ״ז דאין לסמיך בהח על הבדקה בימיו שאין אט בקיאן
 לבדק כל דבי־ הצריך בדקה מיי״ש ופי׳ הנק ס״ק מ׳ שהביא דברמ יתמה
 סליו ולא נמצא ובריס אלו במה שכש״ט פלסטט כלנ יאדרבה משמפ כאן
 הנס לסמיך אבדקה אף האמינא אס׳ נפטרים וסריTס בהס״ס וסייק בשיי!
 שפמן לדנא דנזמה״ז אן לסמוך בהא פל הנדקה אפי׳ מרס וכיס אק בהימ
 וצו״ג יביקיץ יתדו כל הבקיאים בדבר יש 1יקל עיי״ש וכ״כ בפרת״ב ייאיס
ק צק ק זי) וסי׳ בראש אפרים י ק ס״ת (יסי׳ במארת סירס שם ס  י
 יבסית״ב מר׳ עיט שכ׳ וכל מומחיו בזה מא רק שאי הריאה אבל אש
 מרדא נשפכה כקיתץ יש ליקל עיי בדקה המכריז אסלי אס אן הפ״מ

 כ״כ עיייש
 סעיף ח לריס) חסר סניף הריאה ענאי״ג את ס׳ דר״ל שמתחלה בדיתה
 נבראת חס־ה קצח ימה בפמ״־ו יבפרמ״ג לא כ׳ לחלק בפנץ זה כלל
 בץ אם טא ק מתילדה א ייתמח תלי ואחר הלידה אך בלב״פ יברא״ס יבמאיח
 פירס ובעצי לטנה כ׳ לתלק נידבה דבייס בפנץ זה וכ׳ שה קולות אכ מדדן
 שק טא מהילדה וכאפר אניא דבריהם א״ה לקק אמת לאתת דבר דבור פל
ק ס׳ כ׳ שדבר ק ההכרה בד והנה בלבק ס  אפרי פ״כ ראיתי להקדים א
 זה הוא רכר לביךאס ע״״ש אק בפרת״ב סלי׳ ק״ו כ׳ רכל מק ליקל לפ.ימיס
 אס טא בקי ומכיר שהחסרין מא מתילדתו חלילה להשו״ב לסמוך ולשק על
 דנתו לבי רק בצירוף תכני מרי ייטדקיס הבקיאים בדבר ואתר המיץ במהץ
 ובישוב הדפת פיי״ש ופבפו״ח מסוק תרינא בקו״א ס׳ fs שני דש למדך
 פל הס״ב שאמי שאט קמפ רק שריפה של יייאה מהי שכ׳ הרא״פ שאין
 לסמוך על שרב בעצמו במה שאומר שמתילדה מא טיט מכא דמודה שמא
 קמט אבל אס אמר שא/ו קמט כלל יק שריפה נפלמא יש לסמוך פלמ לבד
 ירי״ש ופי׳ במנהז״ב כלל יק בקיק מר׳ נ׳ ׳פשרץ ס״ק ב׳ שכ׳ שהמנק
 מה לידט אס הקמט מא מתולדת דאס מומא תלקה מסב א נראה שזה בא
 מהנסן ומסלרמ אבל אס יש שס קיס וקמסס מוכת מזה שה בא את״כ פ״י
ק קייס וקכ״א  מלי עייק וכיוצא בזה כ׳ נ״כ נפרמ״נ סעי׳ צ״ה ורא״ס ס
ק ח׳ מה שישיג פל המנהז״ב  פיי״ש ימי׳ במנח״י בחרלד״מ אח ק׳ בביאדס ס
 מה (רכ) מגוף הריאה מי׳ בכרמינ בכחיחהי לדר ריאה שבריש ס'
ק בדק והיה יסנואר שס דאי שהחסרון מא בץ החתיכוח אסר פק  נ
ק א׳ חסרון א  שס והנה יש לפיץ לסי פרית רמתי מה יהי׳ אס יס נ
 נכייף כמסה בץ החתוכים ייש באנא שריה שמגדה בליסה גס ק
 ככיף כמפה מכוון כתבנית החסרץ הכ״ף שנאנא םכנגדה ישמקרביו

 הב׳ אנוח יסיחמ שרהס והיף השיןמ מתמלאת מהכ״ף בלוטה של אנא
ג אמר אס רמא דטץ שמה שמשי כא יש ט לשלים י כ  שכנגדה אס גס נ
 נסמך אנא א אמא שמגדה ה״ז ממה לק שכ׳ הרמק לפיל ס׳ ל׳׳ה
 סעי׳ ח׳ למק הארי״מ מוסר ממנה ייש שלמה באנא שמגדה א סש סנרא
 לומר לסמך חה גרפ ספי יאסי בכ״ף פשיטה יס לאמי־ fm דלא סיך
 *סר סחיר יבריא ויימלא החפי־ץ דטין ממצד שמנוה יס בליסה לחוך מקמנ
א ן ספיסה י י  מס הרי יפ דבר המינפ סלא חתויר להמה בריא דהא גס ה
 לי להחיר לבדיחו כמן פסבליטה פכננמ אט מרי! יצ״מ (רכא) הריאה

ק דאף אס הטמא רחבה טיפ פטח ק ס ק נ׳ ילב״ש ס  מה מנח החב״ש י
 הריאה ונס טמקה מבא ואף שמזיק כמה רביפייח אפיה אס מא כחמינח
 אח הכשר יש להכשיר פייק וכ״כ במארת סירס שם לריק נייק אן בסרה״ב
ף פפוסה אמר במחר סיביפיח י  מיי צ״נ וצ״ג וסעי׳ ק׳ כ׳ ואף בחסרון ז
ק ס׳ מה שמסקשק נוה סיייס ועי׳  סייש יעי׳ במרה זבח ס׳ כיי נמנ״פ י



 יורה דעה סעיף א ח הלבות טריפות
 (רע) ניקבה (־ח)(רכר) כשרה (רכה) ירש מי (יכו) שאוסר: הגה(רכז) ימנ* (ח)(רכח) צמ־יי

 באר ועולח

 (ממילה נלייחש
[nip t׳»n מיאיז 

 *תחי תשוכח באד היטב
 (ח) לההדל נייז נחשומ מ״נ י׳לק •י״ל שי׳ ה׳ נא״וצפ היושינה שהניא ראיה לדעת (ייו) נשרה יכתנ נש״ו אזלו נראה מ לאחר המדתה

ן מנ«ז י  הלמג״ם שמפיץ ננל מנץ וכחג שק נ״ל להויוח לממשה להפיק• כל מלו
ן לפופה י1 נ״ף am ננל אופן שיהיה •ש לייפלין ע״ש יצ״פ לז׳נא [ונתשי׳ ייפ פי׳ ל׳יה נתנ תיל w שאין הלנה נזה נהלמג״ם מסמן מנפמם מ״מ לא תהיה י  p כ

 תשובה
 להעיקר לשער שחםר כשישר לאחר שנסיזיה מקא יאם יןלס מסיחה לא נראה
 חסרון כ״א לאחר מסיחה פריפה לפי שכל עניני טריסית וכשרות התלויית בריאה
 אין משפרין איהס רק כשמא נפיחה פיי״ש (יפי׳ נשפת אמס ס״ק י״ח בארן
ז שכ׳ שיש לשער ע״י נפיחה  מזה) יכן שסק נמ־ת״נ מני׳ ציי יעיי״ש בחנני' י
 מיכה עיי״ש יכי שס עוד דאן< כשהוציא הראה נראה נה חסרון כיף
 כפיפה רק שלאחר מפיחה נהפשםו הקפסיס אע״ס שמומא נראה נהנשר עוד
 אחר מסיחה רק שיקמה אט שקוע להון מימא אלא עולה עיי נפיחה נשיה
 עס שאר הקרוס אן זה חסיון מנסניס ואס אן שיעור הנימא מחיק מהר
 מרניעיח כשר עיי״ש ועי״ק ס״ק ל״ה שכ' דקמט קנון שכשאיה נמחה אנה
 נראת כלל רק שלאחר נפיחה נראה כחסר קצה י״ל ללכ״מ כשר ולא מי רעיהא

 כלל אן א0 מה שס מרכא מ״נ דיש ישש מרוק יש להמייר ייי־ש
 (רכן) שאומר עי׳ להס הפרס ס״ק כיח ונרת״ס ס״ק קכ״נ שכ' נשס מהרץ
ק ל״ה  ראפ נראה חריציס שנתסוצה הראה יכו׳ מי חסיון עיי'ש ועריק י
ק ל״ד פכי רקסס פאט מסד ס  דנרךטפחנ רניהיימ p אט רעוהא יטיי״ס :
 על תמיין רק סנכפל הקייס סס כמי מה שקידן גיקאוסשי״פ אף רצפין
 הרלרייע יס לצדד ואט ריעוהא מ״מ צעק נדיקת מפרין יראי צריך ואדיבה
 נזה יש למש במסר שע״י הקיפול נחלש העור פס ואף ננאנד נלא נחקה אן להקל
 פיי״ס וני' נמקימ ס״ק ק״ו שכתכ ג״כ דבקארס״ש יש תשש ניןנת
ק צ״ד שכתב שנ״ט אס חסוץ ככ״ף כמסה פ־ ך  הקרים יירק שס ס
 נקמט מקרא קארש״ש די״ל שאן זה תממן אצא שנתכוון כקמסיס דפר
ק ק״י יעי׳ נדק ס׳ק ליה שכ׳ ס  זקרס מחמה אכיסת למת השרשי יעיי״ש נ
 דאס נמצא שקוע נמיץס הסמפיטח מי ספק קמט ט דרך נשיןע שם הנרד
 במקיס הטמטן אך כפמא שקוע נמהר י״ל דהוי כקמס ואס נמצא קמט נמיןס
 שיפיע רק שיש כנגח ג״כ גנמח וני״ז נראה כקננס יש להקל p שק מא
 נל׳ חסחן יבלי מלי רק שנטה נמהר נמקוס א' וגס יש ספק שק מא מלידה
̂צ שעי משמוש מד  עיכ קיל מא וכי שס עו־ דאס נמצא קסס קסן בריאה ש
 הי׳ גנמח מניר סנינ ולא נאמצע בהיליק לקנוקנוח ונפרס כשאט קמט
 קטע דנפיטי נפיחה נמצא לפעמיס קמט ופעמים אט נראה כלל קיל מא
ק קק יכפרת״נ סעי׳.*ד וכהרלריק יעצי לטנה את  נייק ועיי נרא״ס י
ק ̂ה ועפרון ס  ק״יס (נדה והחילוק) ינמנהז״נ נדני הרלרייע אח ג' מיי ל
 י׳ פכ׳ לאס נמק גומא נדאה ינמך הטמא יס כמין קפסיס סזה מרה פנא
 מתיית אזה מלי דט כקמס ממש דצריך גדקת נפיחה יטשרין ומקרי סים
ק ממ״ל תרינא מ׳ סק מק לחלק נץ קמס שנהביין מ  ריעותא נייק וני' נ

 לגומא עיייש יעי׳ נחה נמנח׳׳י נמף האנטרס אזרון לדיר קרלרי״ס
 (רכז) והטגהג להכשיר וטי עפרתינ סעי' צק שכ׳ דאין חילק נזה נץ
 ל!ס מא על פסת הריאה דה״-י פההס־ץ מקיף הפלס כיף סססה ונץ
 כהוא נפיפילי דטיט סנפגס כיטלי כדאה מעיר לעבר עד פנריק הפנס
א ומנק ס״ק  ככיך כשומה נכל זה המנהג נהכשיר עיי״ש ועשית מיי י
ק קי״ת דנכ״ז אן להקל אלא כשאן תשש  מיו ונפוה״נ סעי׳ צ״ד ורא״פ י
פ סאנה כיף כמפה י  נניןנת המיטטה אבל נלאה נכל מיןס אמר א
 דזה גרע מכ׳יף כפופה כמן טפ יהפ ליןנת ימיסיטת לק אן חילוק נזה
 נץ אס יטל להרת בהון מקב אצנע מגידל א לא אך אס רכר פזה החסחן
ה יד׳ אצנמת ק  מא ממלדה יש להקל אס מא נמך סיעור נ׳ אצבעות נ
 ננסה ראן שס סממטת ונמש״ל מ׳ ל״ז גני טטא ספבלפק ואם אט יסל
 לפער פהיא ק מחילדה יס לאסיר אף נספק נחמה מלי מ״ק א־ ועת
ק ס״ד מא דאפי' מא רחק מתר מפיעור זה c להתיר להדא שניכר  הלנ״ס ס
 פנעפה ק ממלדה ואיני מחמת מלי ט ליכא חפש ק!מל סמסוטת מהילדה
ק צ״ז שהניח זה נצק וי\ס ננמהוק סס נטמן סעי׳  נייק ומי׳ מק״מ ס
ק י״ד כ׳ דמ״ש הסרתק נ׳ אצבעות א ד׳ אצבעות אס ר״ל  ת׳ ימשח! י
ק  אודלץ אלא ור״ל אצבעות נשיסית פיי״ש אן נמלת״י ענף ס' נניאריס י
ף פשתוה איל  כ' כהנ דהמנהז״נ שגה נזה פייק וכל זה נ:«ס סס כי
ק ר״מ) (רכה) להכשיר י  ננמם שס כהנרח כיף כמפה ני׳ להלן (

 עפתיש

י  דרכ
ק קיה שכ׳ שזה  ממשן מהעיר ע״י הקמט הכל כקמס עיייש וני' נמק״מ י

 לא שיין אלא נקמט מקרא קאייש נייק
 ועיין עוד נפרת״נ שס שממף עוד שצדן נדקה ננשיחה מיל כד לצאח
 גס מחשש אטוס והייט שצדן לראת אס יאשר עולה ינעתק קצת
 ממקומו ע״י מפיחה יאעק פאט עולה עו פישהווה לשאר הריאה אלא עדיין
 המקום החמין רכר אעס״כ אוא לה חשש ואזוס אבל אס אט יטל לעלה פס

 בלל ממה שהיה יןיס מסיח0 יש למש נזה לאטום עיי״ש
 ועוד כ׳ נפרח״נ שס שלאחר שנק ננטחה כנ״ל צדן לכיחלה לניק עוי
ק ק ס י  בריק א נפושרין לראה ג״כ אס אט מבצנן עייק וכ״כ נ
 ל״ו יס״ק ל״ט ומה מונד הרק שס נראה ואף נדענד מעכב הבדק:
ק בסכח אף שנוק ננטחה אמי עיי״ש אן נפרה״נ  נסושדן ואס לא נ
 סס כ' דאי׳ כשנינר שנא ע״י סלי אס ביקה ננסחה נלבד ונא נמשרץ בכר
ק ק״נ שכ׳ דהעיקר כהכרח״נ  נדענד עיי״ש ועי׳ נגה״ק אח כ' ונמק״מ ס
ק ד' יקיילן מיי ג׳ שכ׳ ראם  נזה לדנא עייק יעי׳ נמנמינ פס נעשיין י
ק גטין לכרט דהייט סכל מץיס מלטס  כל קצוי הקמטים מתתלהן ועו מ
 מקצה זה אל קיה פכנגמ א אף סמכל צו טלטס קויס קצרים ונפסקיס נאמצע
 ינימא איש א מקומו מלוי לסרט ימיט שבאמצט מימא יפ קודה שטיה
 מקיים ואף בלא גומא כצל רק שעומדת על חלקת הריאה בכל זה צר ך לכהחלה
ק כל פ  נדקה נמים סכרין ונדענד מי רק ננדקה נפיחה לנד אף בלי ס
 שראה שנעתק הכפר ע״ס טלו ולא מסיק זיקא כפרה אק אס אנס י ליס
 א-א מטטס ד־ייט שנראה נמקידה שבאמצע כעין קב ומלך נעימק קצת
ח לא מהר קרוב הדבר שניקב שס פ  למך נפר יריאה א אף בדקה ס
 הריאה ימה פאט מבצק ייא ממי פעלה ט קרוס מחמת מכה ונםהס ה קב
 וכ״פ אס עלה על מקידה כעי! כפתור קטן דטריפה דהא מיל חרלר״ע לכ״ע
 עיייפ וני׳ נמנח״י בסף הקי״א לד/י חרליי״פפכ׳ וז״ל גרס דא צדן למדע
 סלסטמיס נקמט עור א' קיתי על קימ בקארסק מלבד דצריך בדקה כטשיץ
 בדן קמט צדך עוד ליזהר לראת פס במראת עץ סטנ סטה פלס ממס בקצה
 וגמר סף המקופל בס־יס ט בדקה במפרץ אט מועיל סס מדא לא ינצנץ
 מחמת שקשה לנא שס המיס אתרי סנהקפל זע״ז נמחק ולהעמיס מנך בעומק
נ מצוי מא נקייטיס  שס ואף אס יטא המיס יסל להמת שלא יבצבץ וע״ס ח
ק ניט ולעיל ט׳ ק רמ״ו ולעיל י  םע״י טעא שנהיפאה וט׳ עכ״ל (יע״ל ס
ק של״נ) (דכג) ניקבה ואס רקבה ורכר ק ל׳ ולהלן ט׳ ל״ס י  ליג י
 שמקב מא מהילדה עי׳ נרבריט לעיל(סק יי) (רכר) כשרה עי׳ נכ־ת״נ
 סע׳ צ״ג וראיס ס״ק קי׳ ד שכ׳ דאס נמצא על הריאה גומא עמוקה ייפ למש
 שהיא מנעה עי מקום שהסמכיטת יתפכסיס פס בעיבי נשר האטת יש להשדף
 בץ אס ההסרץ מא כעץ נומא א ככ״ף פכיסה יטוצא מההמינות הככרוח
 שהל פמא מגפת נעומק נהוך עוני הבפר יפ לספ פנחסר מהמזטטה ע׳ ״ש
ק סיד שכ' דמקא שניכר קצת ש׳\עשה פ״י סלי אכא הפפא  יעי׳ נלנק ס
 זי אכל שניכר כסא מהילדה אן לתש למימטת עיי״ש יעי׳ נמרת זנת ס'
ק כיו שכ' שמד הלנ״ש מםהכדס דנרכר שהוא מהילדה אן  כיו נהעק י
ק צ״ס שכ׳ ג״כ דהעיקר כהלבק ואן  להחמיר נזה נייק יפי׳ נמק״מ ס
 להפסיד ממונם של ׳שחאל פיי״ש וני׳ במארה עירס סרש ד' ענף ה׳ מ״ש נזה
 ופי' נסי דנד מסף ס׳ ריכ מקלדסת דברי ההורה זבח מיל והפלה דהעיקר
 כדנד הנית אפדס היל להמיר נזה נייק בארך וסי׳ נסנת״י נין״א את
 ס״י פכ׳ דהמפיין נפרה״נ נסעי' שאז״ז יראה שלא החמיי נזה אלא שיש
 הרס לגדטוהא יסיט שרכר שמא מחסה סלי וגס יס ט כסעיר אגודל ונזה
 •יל דלכ״ט ס״ל להחמיר עייק יעי׳ נס״ח אפיק מי ס' ט' מק מה נאריכוח
ק רכ״ז) וני' עיי נרא״ס ס״ק קס״י שכ' דאף נמקומוח שנמו  (וע״ל י
 להיךל נחשרון ריף פשוטה א נכספה שצר א' קצר אן להס ראה להקל גס
. ית)  כשיש גימא באמצע הדאה חה מסתבר מהר להחמיר עיייש (יעיל יקרנ
נ דמטאד מרבדי ואץ ק י  (רכה) רש סי שאוסר. ענאהיס יעש״ן ס
 ייאמר נשוס חשוון רק שחסר ממנה לאור שנשמה ימיש דלעק סמי• החכרון



 יורה דעה מדף לן ח הלכות טריפות קעו
sew Cfrl) (דלן־) 6פ (ילה) המזוין (ס) מיף » (in) ס פ  (רכט) 6פ (1ל) החסרון (רלא) «״ף (ו־לב) «

 תשיבה
 דאין כאן כיפ נריזיון 6י>ו להימנ״ם ט׳ פ״ש]. ומיין מ״ש לקמן סי׳ ל«ח j«pp מם «י8»
 גיס סיי fs («) מ״ן 0*«ה. «ז*ז תרו ועיין נפסמז גנמז *יל סימן דפ נו"פ גזה:

 תשובח
 (רלכ) ששטר. מנאיפ ירש בכיף כסוסה סצדה א׳ אוון סחנירו יעי׳
׳ דספהחמזן היא כחצי סגולה וצו א קצו מחניח אן x וא״ס ס״ק קייב 
 מלוק בץ אס מא כסמלי בץ אס מא ברוחב הריאה בכיס שר עיי״ס ימה
 בשמת מיס ס״ק כיב כ׳ ולא נראה לו להקל בזה אלא שהוא ככיף כפופה
 אע״פ שצו א פצר סחניח סריפה ומאן סמס א שצו א' המחיל להמ־פאת
 אמא שהתחיל מקמא להתםשע ועדין לא נממש בצו הפני מיי״פ איל לפטנ״י
 אן ממש בוגדי לסחיר וברי גדלי המחברים שמקילץ בזה וכיין שכיל (ס״ק
 רכ״ס) מל מיש להקל בכיף סשוסה וכיוצא מחסוסח הכשריס לא נאמר אלא
 שניכר סנמפה ק משלוה אבל כשניכר שנמשה ס״י מלי יס להםריף בכל
 ההמוטח יא״כ ממילא טין ומייד שניכר ממשה ק מהילוה לא פיין למפ
 פהתמיל המלי ליהפשס והא זה לא מולי גרס לה ומיס הראיס רק ואס
 סא ככ״ף כמפה בסט צורים מיס אמדק וטק ואין מף מוסרון לההמלאר
 סריסה מסעם מסרק מסיכ אס צו א׳ קצר לא נחסב לחסרון ואמריק סאזר
 הלידה הממל המםרין להבריא ולמלאת לאס לאס ומ״כ צו א קצר מהב׳ ואס
יס  ט׳ הי׳ פור זמן מה ס׳ מממלא החסרון לגמרי ואן להחזיק דסותא י

פ מסדמ״א וויקא  (in) אבל אם החסרון בכיף כפופה פבאה״ס י
ז וראיס ס״ק ק״ו וק״ה פכי ואן מלוק כץ נ סעי׳ י י ר ס  כאמא ועי׳ נ
 סהי׳ החסרון באטמ א באממ בץ מלסט׳ א פל גבה כאזה מסי׳ ס״ס שטח
 הריאה וגס חס החסרון סא טרוא הדן ק זולה אס נמצא ססהנה מיא־ה
f שפינהה מארה פריפה משוס r m ט״י החסרץ א דנה כסש״ל מ׳ ל״ה 
 שיטי הואר ורוא עיי״ס יעי' נפרה״ב לעיל מ׳ ליה ספי׳ ג׳ יברא״פ שס
 ובמארס עיטס מרש ז׳ ענף א׳ ס״ק ו' וסי' בשו״ה ביה אסרס מו׳ר מ׳

 י״ב ובמק״מ מ׳ ליה ס״ק קכ״ב ובריס סם ס״ק קי׳׳ס ־
 ועיץ נזבמי רצון בממיויס מ׳ ה' ס״ק ל״נ שכ' ופשוט מא ונאנא המליינה
 סשמאלימ מקמא כמקום הסמוכה למרגרמ אס נמצא שס כפץ כיף
 כמסה אן כזה מס משש ממם חה נפשה ק מהגרגרמ עיי״ש וסי׳ כמנהז״כ
 שס מני' י' שכ׳ גק ובאגא העלימה של ימין נאהו מלק המונה במצר
 הצואר שאט מכשיח ט יתרת מגבס לפעמים נמצא שס ג״כ נשיטלי אהי
ן לשימלי במיןס שאן ו  מקום כעין חדן וחסרון והפי רבימימ ואס מא מ
 בו משש לנקיבמ הסמכוטח יש להכפיר אפי׳ אס החוץ והחסרון מא כיף
 בטסה עיי״ס ועי׳ בדק ס״ק מ' שכ׳ ובסרקיס שבאנא העליונה אף שרגיל
 שס ואף שטסה שמא דטק אטה שנראה כסוק איה צדן בדקה אן ברסנו
 יש להקל הסי׳ בלא בדקה טון יסכיח שס יהרה וקנט אהחלהא דהרה מא
ק ק״ב וכל זה מא כשהקמס טא שס יומר מהרגילוה  עיי״ש יעי׳ במק״מ י
צ בדקה והכי רביהיימ עיייש .  אבל כשק כס הרניצוה אף לכתחלה י
ג נפהיחמ למ׳ ליה נר״ה ומה כ׳ דכשיש י מ  (רלד) אם החםרץ מה ה
 הסרץ כיף כפופה שמחזיק אגודל שנהגו להםריף ומא נץ אנא לאנא למסה
 מחציין רש שס טרכא דנוקה מאנא לאנא נמקים החיץ א כמקום החסרץ
 ההיא יש להכשיר ט סהימח הכורכא וככוק מומלח נמטס המםחן שס עיי״ס
ק קכיו ינסרה״נ מד׳ ק״ג המג סלמ יספלה לדנא להחסיר ואן  אן נרא״ס י
 סתימה הסירכא וכסורן מופלה נמקוס סיש חסרין פיי״ש ימי׳ נמיףמ ס״ק
 צ״ו שהסלה והיכא שהטרכא מ״ל מא מכסה כל מקב ומים ששורש הסירכא
 שבצו מקב רחבה ומכסה פ״פ כ> מקב וראשה הב׳ ובוק באנא שמנדה יש
 להקל והיא ממש במקנה הריאה וווק מהסתה וסבון בחכן וה״נ כאן כשמוש
 הסירכא מכסה מ״ס מ־שוון דכ״ף כמפה וראשה הנ׳ מיק נאנא הנ׳ סיי״ש:
 (דלה) החםרקככ״ף כמפר. ט׳ פמזסרין מקיף או הנשר שבמט משלש חממו
ף מסורס זה מל זה שמית סס יסרה״נ מגי׳ ס״1 י  כחצי מטל ועוקצי ס

ה ק י״ד ונעצי לטנה די  יעיי״ש שד בסעיף ציד ונסארח סירס שס י
ן וכל שהחסרון מקיף את י  אס תמונת התמ־ין כמין ס״ס שממה א ס
 הבשר הפלס ככל סביטסו דט גיכ כתמונת כ״ף כססה מיי״ש יעי׳
ש נביאי־ p זה (ר6) כפופה כ׳ ק ה׳ י  נמנהו״ב שם נסשרין י
ו ק נ״ב ואס החסרון מא בחמיטח אתרומ מון כלי  בשיח שס והב״פ י
א  ומצא 0 סהתטוסת שאן ללמוס לא מכספה ולא מסססה אן להכשיו י

ע י ג  נ

 פתחי
 מומו קלה נומי המודם שאס *פר׳* ל« איזפ סנוודז יש לממיר אמנם >yrt פשרינופ
 קשים שנפנים «ו*ם J0 הראה נפץ נקטם פגפראדם היסימ סמלי נצאפד״ן פזעא

 דרכי
 עפת״ש אה שכ׳ מהס״ב ופי׳ בסי ברכת משה ניןנסי־ס יפה לנדקה שעו נ׳
ק ק שיו ורא״פ י ק נ׳ ונלביש י  נסב ב׳ אח ב׳ ג׳ מיש נזה ועי׳ חנ״ש י
 קיא שכ׳ ולדנא אן למש לועס הרמים כלל והעיקר לדנס בהמסקיס ואף
ף כמפה נ נביאי־ עריא ס״ק סיי ואף כי י ף כספה מוהר טיייש י  כי
פ מגייס ממי ורק מממרא נעלמא סי״ש ופי׳ בס׳  אט רדינא להטריף י
 מנחת אהרן ס״ק מ' סל דנהפ״מ יסלץ לכמון להקל נזה אף נחסרון וכיף
א מיד מ׳ י״ע ועי׳ נשמיח  כספה עיי״ש ופי' נסיח זקיני הפר ימסע י
ו ינסרח״נ סעי׳ ק׳ שכ' דנכימ אן לזוז נזה ממנהג  שס ונלנ״ש ס״ק י
 כמקיממ דש מקומוח שטמץ לפסק כס״ש הרמ״א והאחרורס סש חילוק
 כזה כץ ההמוטמ ויש מקומומ שמממיריס ככל טור יאסריס ככל המויטמ ויש
 מקומוח שנמו להקל בץ נכ׳׳ף כמהה ונץ נכ״ף סשוסה יאסי נקמט שאט
 מבדימ רק ע״י אזה דעוהא ילקוהא יסא כמונח כ״ף כספה ואפי' שלא
 נהפ״מ ויש מקומיח שמקילין ככל מיל רק בהפ״מ חקא ולא זולה יבמלץמוח
 שאין להם מנמ יחס נזה יש להם לנהוג להטריף נסיןס שאן ספ״מ א ננמד.
ף  נכרי כל סש חפרץ הרכר מנחץ אני׳ אס מא שיעור קסן ואס' כי
 כססה באמצע הריאה אבל ננהסה ישראל ונהימ יש להקל עיייש ופי׳
ק כיד שסיס דהמקיל בהס״מ אף בכ״ף כטסה לא השמד סיי״ש  בשכיר סף י
 ולא כהב דבמקוס סש מנהג ידע להחמיר אן יטלץ להקל אפי׳ בהינו ועי׳
 בס׳ שערי דעה ס״ק ו׳ ונמרח זבח בהע״ש ס׳ כ״ו ס״ק ד' שהמס מיד
 הפרמ״ג ומאחר שנהפשס המנמ להממיד לא ט׳ לו לכמה זאת דלא יהא אא
 בונדס המוהדס ואחרים טמץ ט אמר עיי״ש ולפענד״נ והרואה יראה
 והפרמיג לא כ׳ זאה רק אמקוס שאן שס מנמ מזע אבל נמקוש סש שס
 מנהג ידע למגדר הא עדץ לסח הדי לא נסיבש מ״ש בעצמי קווס ואין
 לזוז ממנהנ המקומות נזה וטוא וכוונהו ואפי' בהעימ אן לזוז ממנהג
ק סיה להכריע דהיכא היכר שהוא י  הריץס שמחמידס יה״ס ימ״ס נלנ״ס נ
 מהחלת ברייהו יפ לההיר בהס״מ בכל אפן אף בכ״ף כססה אבל נקמםיס
 שנפפו מ״י סלי יס לאסר נכ״ף כשפה אף,כרימ פפוס מא ג״כ לפענ״ד
 וכל זה מא ג״נ רק במקומוח שס[ שם מניג קבוע אבל נסי^ס שיפ סס
 מנמ קנופ טיא אן לשנותו ק לקולא וק לסמרא וכזמח המהנדס

 שנחנהי לעיל:
ק קס"ז שכ׳ דכ •1 אס אן החסרון כרציעה  ועי׳ נפרס״נ סעי׳ ציג וראיס י
 א שאין סס גומא באמצע אבל אס החסרון מא נרצועה א ספ טמא
 באמצע הריאה אטיס שאט עמוק המחמיר בכ״מ אפי׳ במקמוח שנעו
ק רכ״ד) (רכמ) אם  להקל בחסרין דכ״ף כשפה הע״ב עיי״ש (יע״ל מף י
ף פשוטה ני׳ בסי חץ החייס בסרה אר ס״ק י״ו סב׳ דאף י  החסרק כ
 בחמונה כ״ף פסטה א פאר תמוטת הכפחה אן להקל אלא בידע שמא ממלדס
 אבל כפמזע שנעפה ע״י סלי קפה להקל עיי״פ ופי׳ רא״פ ס״ק קנ״י
 ינסרה״ב סעי׳ צ״ד שהמלים ק לדנה דכל מה דמקיליק במדטה אלו בכיף
 פפוסה לא אמרן אלא דקא כפרכר פבא ממלדה אבל אס רכר סנא ע״י סלי
ף פפיטה וטיצא דכק פאט חאן  יס להסדף אס׳ בהפ״מ אף במונח י
 ששלס המלי בקריני הריאה סו שנהטוץ ונטשה חסרון סששץ פמא פלס בהם
 הסלי טי שנקבו ועלה הקרוס יסהס מקב א שמא הבדקה שלט לא עלהה
ק יק לדנא עיי״ש ועי׳  יסה להיגיש הנקב עיי״ש וכ״כ במארה סרס שס י
ה יעי׳ במנהז״ב שס בעשרי! ס״ק י״א וביןמן סעי' ו' שכ' רכל  נלביש ס״ק י
 זה מא רק כשחסר בעומק אטדל אבל אס אן נעומק חמזן שם נחחנ
 אודל אפי׳ שניכר שהוא מחמת מלי אן להמיר ולא גרע מכיף כספה
ף כשוטר. עשיח י  עצמה ונעיק סעיר חחב אניול מיי״ש (רל) החםרץ כ
 שס יפרה״ב סעי׳ צ״ג ואס' שמא כהמונח כיף כספה רק שהוא בסמלי
 יצד א' מה מו למסה לסו האנא א אמא כמי ואן זס חסדן וכיף כשפס
 אלא שהוא יהרה נדד ואנא סייש ועי׳ במנח״י בקו״א אח י״ו בטאי־ דן
 וה בארן (רלא) בכיף פשיטה ופשוס מא וגס המונה ד״ש א דליה
 שר וכמיש נבמיח דש ללמוד מהמטח האחיזה מזכרים להכשיר א להסדף
: ק מ יצ שיהא ממש כאתיות הללו רק נחמה להם נ  כל סיומה להס ו



 זרה דעה סעיף לו ח הלכות טריפות
 (רא) מה כ(רלח) אס(רלט) מנצ (רם) לפרת

ה ב ו ש  ת
 מהשיפולי ולפממיס השמכוסת מסהיימץ סס ומסשין שמא מוסר ק5ח
 מהסמכועה ושיעור דאנוזל אט נזה אלא באורך הפנס אבל ביויזב הפנס
 אין לו פיעור דנל פיפ פיעור באורך פמגיע פד לםמפוטח חוסשין לקיבת
ק ק ו' העלה דכיון הנקר ה  הסמפוטה ע־י״פ אך בתורת זנח נהעק ס
 אין לו מקור נראשורס לק אין להמטיר הרנה ואין לאכזר אא״ג גס רותב

 הפגס הוי בעוני אגודל ובמשמעות הר״ן והשמ״ת עי ״פ
ק קי״א שכ' דנל זה מא נשאר  ועיץ עוד בפרה״נ םפיף צ' ורא״ס ס
 הראה אבל טריא אס נמצא משרון ככ׳׳ף כטכה נפיטלי מרדא
ק שיש פס סמטן יפ להטריף אפיי כשאין המשוון מחזיק כרוהב  נמקוס ס
 אגודל עיי׳יש ועיי נהורח זנח פס ס״ק ה' ונמק׳מ ס״ק צ״ח פהשיגו מליו
 וכי לד/א וטכא דרכר שכן טא מתילדה גס טרדא אין להחמיר יומר
 מבשאר הריאה עיי״ש (וטיט מכא דלא נשתנה מארה מתמת סיזסרון

(̂ ק רל׳  וכמפ״ל ס
ק להתמיד ק קי״ג דכל מ ב פס עוד נפרת״נ סעיף צק ורא״פ ס ת כ  ו
 שנכנס נפיכולי כתמונה כ״ף כטפה הוא רק כפני עוקצי הפגס
 פרס למסה אבל אס עוקץ א׳ ארוך מתבדו כפר דט״ל כמו תמונת כ״ף
 ספיסה עיי״ש ועי׳ נזבת שמואל ט׳ כיב בדריפת הזאב טף את ד' שכמנ
 פצפ״ג ושאלת תכס אס להקל נזה טון פסבע האמות להיות ארוך ופיפוע
 נדרך הליכה לעוקץ האומא ולזאת אף אס אץ העוקצי! פויס יש לטש כיון
 שנראה לעיני הטיק שהארוך פנצד הא׳ טא מתמת פק הוא דרך נימלה
 מתולרה להיות צד א׳ ארוך וצד הבי קצר כדרכה לטות משופעת ומלכה
 עיי״ש אך נד״ק סק ל״ו מצדד להקל אף אס נראה שמה שבצד א׳ קצר

 הוא מפס פדרך גדול האומא טא כך בשיפוע ממולדה עייק

ב שד בפרה״ב סעיף ק׳ דאס נמצא המסרון בשיפולי הדבר תלוי ת כ  ו
 נראה עיני הבודק מוממה לפי שרוב פעמים נמנא בשיפולי כגישמ
 קטטה וטא דרך גידולו ואס למראה פינמ יפטס סזה הפגם טא כאמד
 מהם כפר ופייק עוד בסעיף ק״ד ונפו״ה סנטף הרא״פ ט' כיג פכהב
 דפגס הנמצא נםיטלי אמא שנפגס רק מקם קטן מעבלע״נ והשוממים
 רגילים לקרותו נפס הטקלי״ך זה ניאה פק הוא מתולדה וק טא
עפח  הרגילות ושר נכ״מ עייק ועיי נמנהז׳׳ב סס בקומץ סעיף ס' ו
 ס״ק ט״ו שכ' דמע רזה בא מפאת םמא סמוכה לשדרה והכבד סמונח
 על החצר פלו מכנימ שס ומחקו על מדרה וזה נא טדא ק התולדה
 ילק אף שהוא כתשנת כ״ף מוכה יפ להקל ולפטר ראם אט נמעלה
 מנ׳ אצבטות שוטות בדקה ודי מסה יפ להכשיר אפיי פלא נרפ״מ
 ושיק שכ׳ דמ״מ אץ לסקל נסתס אא׳יכ סא ידוע ורכר טדא שזה הוא
 מתולדה וגס צא נמצא בתוך הפגימה ההיא שוס קמט אבל אס יש נתוט
 קמטים חמור עייק ועיי נשו״ת תהס טפר חיו״ד ט' ל״ס בדבר הפגימות
 שקורץ העקלי״ך פק בפיטצי האמא ולכעמיס שפה של שר מחנר את
 הפגישה ונראה כקמטיס עי״ז וכי שכל הבקיאים הסכימו פמא רק דלמלי
 ריאה רק אס הס מקמיטיס הרבה לט טקך מאד נזה אבל אט שרה
 לאטר לאחרים עייק ועיין שד נפרת״נ סס פהביא מעפה כזה בריאה
 פנמצא פגישה פרץרץ סעקלי״ך כאלו נפיטלי הדאה ונמצא פטה בצד
 ההפקלי״ך לצד מעלה טרכא ממקם למקום דהייט מראש עקץ זה לראש
 שקן זי וגס נתמהיוהו נמצא חרץ כמו מרזב קטן יאק החריצים שטחיס
 להמנא בראה ונפל פס שו ספק נזה על הסייכא אש טא קצרה מבשר
 הריאה שהמורה אמר ולרעתו אנה קצרה והבורק אמר שהיסה קצרה ובדקה
 הסדנא אס תעבור על יד ששרק כנטג ועברה ובון אחד ק
 מפיחה ועלתה היסנ כטגן והשינ שיש להכשיר ונפרס נהפסו מרובה
 ולכבוד שנת כק שהרכילות להמצא פגישה וחריצים כאנה ונראה שכן מא
 מהולוה ואט מצטרף לתרמי לריעומא ונס מחסה הספק שמא טהה
 קצרה מנשר הדאה כונד הנווק אץ להטריף עיי״ש ושי מזה נשו״ח
 מץ עולס חמק ט' ט״ו נארך ושי מנהו״נ שס ונדר הרלדק שלו אמ ס'
ק נ' שני ואף אס טה הפגם של ההעקי״ל שיעור  סעיף מ״א ועxץ ס
 רוחב אורל ואט' מא כתמונת כ״ף שוטה יש להכשיר אבל אס טה הפגם
 כתמונת כ״ף כפופה אן להנשד # שענרה הסירבא מ״י משמ״ש ואפי׳

 נהפ׳ק

י כ ר  ד
ק ס״ז כ' טץ ובאמת מדנא אף ככ״ף כפופה  בהפימ שיק אך בלבק ס
 שהר רק שהמנהג לאטר עק אס רכר פמא מהולוה המקל כזה אף באץ
 הפ״מ לא הפסד שיק ועיי נרא״פ סק קע״ז ובפרח״נ סעיף צק שכ' ג״כ
 להקל נזה אכי׳ פלא בהפ״מ אלא שרכר פנעסה ע״י חולי נראה שהתמיד
 אפיי נהפ״מ שי״ש ועיי מק״ר סק ק״א פכי והעיקר לדנא ונהפ׳ימ יפ
ן ^  לדקל נתמוטס אחרוה חכי' רכר פסא מחמת טלי ע״י נדקה ט
) כזה ש' רא״פ ס״ק ק״ב שכמנ א ר ק שאח״ז) ( ס  שיק (ועיי נ
 ופפוס הוא ואס אן החסרון כחצי עיגול רק שיש חסרץ וחריץ מצו זה
 וכנגדו מצד שר כזה —— פשיסא דשר דנכה״ג אמריק וכל חריץ לחוד'
< ו  קא ואי! מצטדכין עיי״ש והנה יש לעיין לכענ״ד אס טא כהמונה ז

 מה דנה אס יפ לומר פדומה לתמונה כ״ף מוכה מאל ואנה פהוחה
 רק מצד א׳ א ט״ל דדיקא נהשנת חצי עיגול וכ״ף כפופה אסרו

 כיון שיש חשרץ בשלש דכרחרשא״כ זה שלא חסר רק בפחי דכטחט״ל כדוגמת
 כ״ף כפושה שאץ לו רק נ׳ ופטת ונלפענק שיש לו הדן ותמונת את

 שאינה דומה לא לכייף כפיפה ולא לכ״ף פפיטה מ״ל (נסק הקורס)
 (רלדז) אם יוכל להגיח בגוטא וטי עתנ״ש ס״ק מ״נ שכ' דאן אס
 במקום א׳ לא יימ לירח נו אגודל מ״מ אס שאר מקומות של הכ״ף טא
 רחוב ועשק ושיצטרף בל יחסרון יהיה חללו ע״י צדוף מחזיק שיעור אצבע
 אגודל ט־יכה ולא בעיץ דוקא ד:כל המקומוח מהכ״ף יטה רחב ועשק כ״כ
 שיוכל נהנית אצבעו בעומקו ורחבו עיי״פ ועיי רא׳יכ ס״ק ק״נ פכי דחס
 בצירוף רוחב הגג וההמתיות של הכ״ך נייי החסרון שכצד הכ״ף יטה כרוחב
 אודל ואפי' אץ בפוייקו רק כל פמא להכיר החסרון טריפה דכיון שיש
 חסרץ סביב הבשר מזה ומזה ושניהם יחד רחניס כרוחב אגודל אסור דטף
 פל ה:פר שנאמצע ני-טל איל החסרון שבצדו אט מצטרף למפרץ שנרחט
ק  דהא אי! ענינו לרמנו לירכו דאין החסרון נגד רייפ שיק וש׳ לנ״פ ס
 סייג כ״ק׳1 פלא לאסוי אא״נ ננל מקום ומקום מהנ״ף נטפה יהיה רחב
 ועשק כ״כ שיוכל להרת בתוכה אודל אבל אס נמקוס א' אט נננש אגודל
 אמרנן שכנר התחיל ליהיכאות וכשר שיק וכ״כ נספר מנחת אהרן ס״ק
 מ״א וכ׳ שיש לדקל בזה הכי׳ שלא ניכ״מ שי׳ ש ועי׳ נמנהז״כ שס נקיק
 סעיף ד' ועפרון ס׳ ק ז׳ פיכריע דלצויך גחל כגון נהכ״מ לער א כיש
 שעה הדמק נבשר לצורך שבת ויו״ס יש להתיר אס לא יוכל למיח האגודל
 ברחבו ובעומקו בכ״מ דהיסי ואף מס בשאר מרץשח ממנה יטל למיח
 אצבעו אבל בלא ניב׳?נ יש נחוש לדעת ההנק שיק (רלט) יוכל
 להניח בגומא ההיא אצבע עיי חב״ש ס״ק מ״ה ובפרשיב סעיף ק״כ
 ינשמ״מ לקק ט׳ ל״ז ס יף ה׳ שכ' ואס נמצא על הריאה משרון מבתוץ
 שאנט מחזיק אודל רף וקיי״ל להכשיר מ״מ עכ״ס סמס רשהא טי ואס
 יש שס עוד סהס דעותמ ״צעיף להרלרי״ע עייק וש׳ מזה להלן ט' ל״ז
 סעיף ג' (ונדבריט פס ס״ק קס״נ) (רם) להגיח בגופא ההיא אצבע

׳ ראם x עבאה״ס מ״פ בין בסישלי וט׳ ועי׳ פמ״ח פס וסנ״ש ס״ק מ׳יפ 
 נפגם שיפול הריאה מעבלע״ב ונראה הפגם ככ״ף ככיפה אס יטלץ להנית
 תנודל ניטני למך יכנס נחר מפיתה טריפה כיין שנכגס כ״כ הרי העם
 סמוך לסמטטת וחייכי ן לקלקולם ע״״פ וש׳ נפרמ״נ סעיף פ״מ פמיס
 רכל שניכר שיש כא! מממן מבשר הריאה אפ״פ שהקרום קיס ומקיף אה כל
 הסגס פריכה עיי״ש ועי׳ מק״מ סק נ״ז סכ׳ דמ״ש הפריית שנפגם מענלע״נ
 אט ר״ל שהפגם מא מפולש לגמרי אלא דר״ל שימס נמשך מעבר זה
 לעבר שכנגד בפוה ועומק פל החסרון מא פגם מטלש על המד של שיטל
ק סיד פמשיר נזה אכ רכר  כמוק עכק אך נעיקי ילק ש' נלבק ס
 שהחסרון ייא מחולדה כי ליכא חשש קלקל סמפונות מתילדה שיק וסי' נמק״מ
 שס שהרמ בצק שיק ועיי בהורה זבח ס' כ״ו נסעק ס״ק ה' שכחנ
 שיש להסרף מה אפיי שמא מהילדה שיק ושי מה שהאריך נזה

 במנמ״י בקי״א אח ו׳
ב נפרהי׳נ סעיף ס״ח ורא״כ ס״ק ק״ו ק״ז וק״ח דמק שמ״ח נפגם ת כ  ו
 שבשיפולי דמי שיפור למיח אגודל לתוך הכגס אץ שדדץ שיכטס
 האגודל בשניו פא אין מף יפגש רחוק ק הםישלי רק שיפור שני
 סאוול הלא פמידדין פיכטס האודל דרך צדו פסא רוחב אודל פטון סנכנס
 מחב מודנ לאp יכגס הד רכגס מגיט בריאה רחוק כרוחב אטול



ף לן ח הלכות טריפות קעז י ע  יורד, דעה ס
 (רמא) נגומא מהי* (רמב) אלנע אנידל (רמג) ״קרי חסרון (רמד) ושדפה (רמה) ואם ל* (יש) נשרה (רםו) ונל זה (רמז) שנראה החסמ!

נ ט י  באר ה
̂ טיפולי ומס/  נכ״ף כפופה פי' נץ גאמצפ המאה נץ מוסול׳ דלא נרין שנחנ מר
 הניא נמה פוסקים יש מתנים דוקא מופולי ולמיא לף קיפ נתנ דוקא ג*מות
 פריפה נמץ נץ< כמפה אנל נאונוח למן *תו חסד ניותרמ הפומית נדד לאונא
 לסירה מיץ ננהיג לף ק׳ וקי־ ואפ נועה עומלת פל כקמס הד 5ר\חא נתר

 לקותא ופדפה לניע

 תשובה
 ס״ל תרלרי״ס וסרסה עיי׳׳ש ונראה מרנריו דאף קמס דמתולדה מי דעותא
 עיייש אך נלנ״ש ס״ק ס׳ ולעיל ס׳ ל״ה ס״ק א׳ ונסף ס׳ זה ס״ק קמיא
 כ׳ דדוקא נקמס שט״י מלי קאמר התנ״ש דהוי דסותא אבל קמס שניכר
 שמא מתילדה לא הד י״עוהא כלל סי״ש וסי׳ בשו״ת נית סיסה סייד ס׳
 ליה שרצה השואל ממר דתסרץ מכמן אף שמכשירץ מ״מ הר דסיתא גמלה
 בצירוף רעותא כ*ד סי הרלרי״ע ותא דתה דבדו ומטת ימי רק מוס
ק  דעותא עיי״ש ועי׳ נפית״נ סעיף ק״נ ורא״פ ס״ק קכ׳׳ו ובתרלד״ע י
ק שאיס מסייף אפי׳ כשהוא כתמונת א  מ״ו שכ׳ דאס יש תסרץ נדאה נ
 כ״ף סשוסה ואט מחזיק כשיעיד אורל ואס׳ ניכר שמא ממלדה ונמצא שס
 טעא א אחד משאר דנדס שנחשנ דעוחא גס כא מא מצטרף לתרלרי׳/נ
ק שמא מי דעותא גמורה אך  וטריפה דדעותא זו דחסרון בסן נכל א
 אס ים נןאיס ממירים ש־&רין זה מא מחולדה ואט מחמת מלי יש
 להקל ולומר פאט מצטרף לדעוחא אחרה עייק ועי׳ נרנריט להלן (ס״ק

 רמ״ז) מ״ש עוד מזה•
 ועיין עוד נסמ״ח להלן ס׳ ל״ז סעיף ה׳ פכ׳ דמה פלפעמיס נמצא נקמט
 מראה אמס א שמר קצת נאפן שמא כשרה מתיזת המדאה אן
 לאסר משוס תרלד׳׳ע טון שק מא הרגילות למות מ״ק ועי׳ נעצי לטנה
 נתרלר״ע את קמ״ט ונסת קמ״ת ונמנהז״נ נדני תרלדיע סעיף ג׳ ומשרץ
ז מא מקא ננ׳ י  ס״ק ד׳ ולהלן שס מניף קל״ב ונפשרון שס ס״ק י״ג שכ׳ ו
 מראת הללי למיט אדום א שתור קצת אבל אס נמצא נתוס מראה לק אף
 נמקצת יש לאמר מיי״ש ועי׳ נמנת״י נמולדק את ק׳ נלק״י ס״ק ס״ו שכ׳
 מהד״ק להקל גס כמראה לוק שאן להשדף אלא שסנטרה מא יותר מהרגילימ
 עיי״ש ועי׳ נמק״מ נתרלד״ע את נ׳ ס״ק י״נ ונמנת״י שס סעיף ד׳ שכ׳
 דנכ״מ אן להכשיר כמראה אמס א שמר קצת שכמך הקמס כמ״ש נשמ״ת
 אנא שאן המראה מייל מתפשט יותר משמת הקמט אבל כשמהכישט המראה
 יותר למרמק משטת הקמט זה מרה להמראה דעותא מממת עצמי מא ולא

 נאה מחמת הקמט עיי״ש (ועי׳ נרנריט להלן ס׳ ל״ת ס״ק כ״ט)
 (רםו) וכל זד. עי׳ נזנס רצון נדט תילד״ע ס׳ ח׳ אח י׳ שכתב
 ילפעמיס נמצא כעין קמט שאט בא מתמת יבמה הלחלוסס רק מחמת
 פהריאה נהכסלה פס ומקום יכפול נסיך ונדבק יתל יזה מי ממפ סיכת
 ממקום למקום והכשי שסוס' מקמיס ונרע ממט דככה״ג לא מהט מיטיך
 וכ״ש אס נמצא קמעיס הרנה קבוצים וסבוביס דה סשיטא דהוי פריסה
 מדא מחמה נקב שהיה שס במקום הזה נעשה דש שטעו בזה וחשבו שזה דץ
 קמט יש לו ווה אט ט היא סריכה גמורה מיי״ש וכ״כ במורה לוובסס סף
 ס׳ ז׳ עיי״ש (וע״ל ס״ר, רכ״ב ולהלן ס׳ ל״ס ס״ק של״נ) והדנדסכטס וק
ק ונס׳ ק נ  בא לפני שבדא כזו והטרפה׳ בפשיסוח (יעי׳ בדבריט לטיל ס
ק  ל׳׳ג ס״ק למק) (רמז) כשנראה החםרק םכחוץ עבאה״ס מף י
 ייס ומי׳ במ״ת בית אפריס ס׳ י״ג ממטה פטה סרכא תלויה במין•
 גומא ומיגלא תתתי׳ בפטם והביב דאס נמצא המוגלא נתץ• כל פסת מומא א
 פלא בדק כ״א במןס שהיה הס״ת סליו ומצא מוגלא ושאר לא בדק שרס
 דמומא לא מי דטוחא דחליק שהוא מחמה האסוס דלאחר מוצא מוגלא לא
 מי החס־ץ רעיחא שוה מורה שאן כאן חסרון מצד עצמו כלל אלא שהמוגלח
 גרמה פלא העלה פס בנפיחה במקיס המא ימפני זה נראה כמי חסרי! אבל
ה וחי לא סדסה י  אס בדק פיפ טלה ולא מצא פוגלא כ״א במןס ה
 דבכה״ג אמדק דאהי חלק פאן ט מוגלא ידן טל מיןס שיפ ט מוגלא
 שאן החמ־ץ מצד מיטב המוגלח אלא סמא חפר מצד עצמי ולק בציריך
 הסרכא הלויה ס״ל הרלרי״ע נייק וכ״כ בהעצי לטנה בדר חרלרי׳ימ אר.
ס עיי״ש יעי׳ במנהז״ב נדר הרלד״ע את ג׳ בעשהן ס jf ה׳ שהשיב על י  ק
 לגרי הטס אפרים דמסט מתי לחלק בץ נמצא מוגלא מתת סלו למקצחי
 להדעמ טחן להשוותן וכמו למציאת מוגלא תתת טלי גורס פלא יעלה

 מפיחה

 (יפ) נשרה וגיזנ נפ״ז נשם מהרש״ל שאץ מחלק נץ כיף כפופה לפשוטה וסגירא
 ליה נל טכא שעולה מפיחה טרה ונתנ עול מיז וזה לשופ ראיתי נתונ למאן
 למפדף נניף נטפה מקא נשיהם שר! אנל אס שקן אחל ארוך מחנירו אמדק
 נק לאוחו צל החידל להוזרפאהז גס צל השט יתרפא ונדן שפדפוח זו חומרא געלמא
 טא ולא ס לסמיך על סנחת כאלו להמיר אפילו למאן למחולל ומ״ש אפ החסרון

 דרכי
 נהימ אא״כ הסגס מא פממ מכאצבע אגולל עיי״ש ומי׳ שו״ת הסנ
 משה סו״ו ס׳ נ״ט שנשאל במה פנמצא לסעמיס סרכא ממקום למיץס
 בפגימוה אלו שבשיפולי אמא שקיח העקלי״ך בץ נחלץ ונץ בלא הלון
 והאץ• בזה ומסק להלכה שאס אט יסל להכטס בהגומא אצבע אורל

 ומונק חלקה ואנה מטוצס ושמסר הסרכא הפאר עומא כמו פהיא ואץ
 הטמא מתנשפת כלל יפ להחיר במקום הס״מ עייק

ו ובמניז״ב בריפ דני תרלד״ננ בקומן  ועיין עור נראם אפרים ס״ק קי
 ועפרון סס פכ׳ ואוק הפגימות פקוח העקל׳ ץ אס מא ככ״ף
 שוטה ואץ שס אגיול אף פמשידן מ״מ אס אט ניכר פהוא מתולוה ס״ל
 מוס דעוהא וכשניכר שהוא מתילדה ט׳ ל ריעותא כל ומ ואט מצטרף רק לדעותא
 נמלה למוח תרלרי״ע וק אס יצא סמנה סרכא דטקה לא מהט מיעומ״ש עיי״ש

 (רםא) בגוםא ההיא עי׳ רא״ס ס״ק קיו שכ׳ דכל דט חסר וטמא ופנס סט אלא
 שיש שס תמונת תכך ורואץ שחסר ממר הריאה נאזה מקוס סהיה אבל
 מה שנמצא לפעמים כעץ סדק נשיסלי א נאזה מסס שמא וחחוט הסדק
 מחקרבין זה לזה דנין בה p חסר ודן יתרמ באנמ א נאמא מקמא א
 מגבה א בדרי ושלא בדרי עיי״ש ועי׳ בפרח״ב סעיף פיט פכ׳ לאמא
 א אנא פנחפצלה בעובי׳ לפרס אע״פ סש להס ש״א כעוא״צ ימא באפ,
 שאין בה משוס יהרה ולא מסס חליף מ״מ אץ להכשיר אא״כ שטמון
 אתה ואחר מפיחה מתקרבץ אחו אל אחו ואן החסרון מכר בהש אבל אס
 יס מרוחקים קצה זה מזה שע״י ק מכר שנתסר שס מבשר הריאה והפיצול
 המא מגיע בסרך סאמא א האנא בחחנ אגודל ביטט ק הפיפולי שיש
 נסש שס לסמפיטח טריפה וק אס נחכווט כאחד למעלה ולמטה ויש חלץ
 באמצע טריפה ושיעיר הריחיק זה נחה מא כל שניכר שמא מחמה ־.סרון
ו ומי׳ מזה בזבס רצון סס במוספין ס׳ק י״א ומה בד״ק בדני י  פדפה מ
 מרלד״ע שלו א מ נ״מ מקיל בזה וכתב ואנא שנחסצלה בכה׳׳ג אף
 שאן התליןס מתאמים ונראה כתסרץ בעיניהם לא סי דעומא כלל
 עיי״פ וטוצא בזה כ׳ ג״כ בפו׳׳ת ספר ימשמ ס׳ כ״ה באנא העליונה
 דמץ פנמצא בה פצוליס ויש שס סרכא בץ הפצוליס ואחד מסמה היה רמה
 בין הפצוליס כאגוול וכ׳ ואן זה חסרץ מי״פ אק מרנרי הרק בעצמו פס
 למיל אח ח״ר משסע דהא דאנא פנהפצלה לא מי ריסוחא מא מקא
 שליכא חסרץ לאחר שמחקרנין החלקים זה לזה משא״כ שיש חסרץ
ק אח ח׳ ונדר הרלרי״ע שס נאח י מ  נינסיס ועיי״ש עוד נאח ג״נ ו
fs ק א׳ מ״ש בזה ומי׳ שו״ח שואל ומשינ חניינא חלק א׳ ס׳  ח״ר ס
 ונסיח ארי׳ דבי מילא סיק סי׳ ו׳ (רםב) אצבע אגודל של ארס
ק ק׳/  ביטט שמק שס ופרחיב סעיף ל״ז ופי׳ בפרח״נ פס וריס י
ק ל״ו פנסחפק בזה  פכ׳ סשער במקיס הרחב פבאידל נייק ומדק י
ק » מזה ועי׳ במורה  ומצדד לפער במקיס שאס רחב ימי׳ במק׳׳מ י
ק אי מק בדברי הראק בזה והמת  לזובסס ס׳ ז׳ במספת הלכה סף י
ק ג׳ פכ׳ דאין לומק החצבע  נציע עי״ש ועי׳ במנמ״י ענף ס׳ בלק״י ס
 דא מתרחב עייק (ר0ג) סקרי הסרק וטריפה כ׳ בפרמ״ב סעיף צ״א
ק קי״ב סאס נמצא חשדן בריאה כיף כמפה ואמר ש,פמה לא  וראיס ס
 הססק לנמק אם מתוק כאגוול עו פנאנוה הריאה יפ להכפמ־ בין אס

 החסרון טא בסמלי ונץ אס מא באמצע הריאה עייק (רמד) וטריפה
מ סף ס׳ ל״ה שכ׳ שמחק לומר וגס בעוף שק• ק זה ואסר  עי׳ מי
 וכיף כספה מיי״ש ימי׳ מזה במגיי בלק״י מף ס׳ לק (רמה) ואם
ק י״ס מיש בטמא המימרה על הקמס ומי׳  לאי כשרה פנאהק מף ס
ק מ ק ימי׳ מזה להלן ס׳ ל״ז מרף ג׳ נ  שויו סיסו״ו חרינא ס׳ ס
׳ וקמט בריאה x ה ק י ק וחבק י  ונונויס שס וסי׳ שמק סעיף כ
 טי דעוחא עק אן להתיר כל קמט שנמצא נראה אא״נ שסטו ומשר
 של הריאה שלימים הס ואן שס דסותא אורת אבל אס יש שם דעותא אחרת



 יורה דעה םעיף לו ח הלטת טריפות
) סנייז ) סי* (תג ב ת ) פ ) אגל(תא) א ת ת (רטט) לאחר «סחס ( ׳ י » ( ז ע ו ) 

 ודכי תשובה
 בנפיחה p י״ל ומוגלא שנמיןם א' גורס שלא חפלה גס סביבו מסיחה הקסס שרי אן להביא בשר ממקום אחר להביא לחון מןמס ולמרס במ
ה פבפגים הנה ר מ ) אבל וסי אלא שנחסר ס ת  ומפני זה נראה החסר יוסר משפח הסוגלא ובעקר הדן העלה דש להטריף לא ממי פיי״ש (
 בכל מקום ממצא מונלא מחת מומא שזה מורה שהגוסא מחמת סלי סא בשפר חןני זבח (מהשו״ב מאדעס) בלקיסי הלסת סעיף כ' הביא סהס
י ן הוא נסניס נפומק ט ז מ  ולא מתולמ ובציחי< הריסוחא דסק ובדמה מ״ל חרלדק ואסר ואס *וצא קהלות יןוש בשם הגאון מסלאצק לאס מ
ק א דעותא אחרת מומא ומשער ברעתו לס מראה הבשר שימן הריאה ומבמן אין נראה החסרון סש גשר בינתיים כץ המסרון ונץ סקרונוס  ס
 מומא שמשעושו קשה קצת אף שנעתק ממקמיי מיק יש לסש שרגמ המוגנא יש להקל אס' כשמוסרו! מא יותר מרביעית משוס הדקו סות הריאה
 תחתיה וצדן לסתות הטמא וטי עייק ועיי נשו״ת סיסיק תניינא ס' ע״א מא נקחמים וכל תשש גנהרוקנה מא רק מחשש שעי״ז יחקלקלו הקרומים
 שכ' דטמא סנמ־סאה ונשאר מנןמה קמס ונמק כה סרכא דסריסה ממ״נ וכאן שהקרומים מטסס גנשר לא יגיע הקליןל להקרומיס כלל מ״ק ו5״כ
 דאי דיק ליה כדמעיקרא הי בבועא וא כהשחא מי כקמס פיי״ש במנח״י בקו ק אח י״ז בשם הגאן מ״ל עיי׳׳ש אגל לס דנרי הסן״חסעיף
ק ובסרת״ב סעיף ק״ז וראיס שק יןל שכ' סססס ק נ ק ס״ס מה סצוה כ' ולביס ס  (רמה) מבחוץ עיי לבק בהג״ה שס ובביארו ס
 למיץ לקמן ס׳ ל״ס בנשבר הצלע עד מקום הקמס א החסרון וכתב סש דחשרון מנסניס משוס מדשק לסמסוסמ ואק לבדק עיייש (ועיי בקיה״ר
ק את לק) טרא אן להק! דברור סא ראן סלוק נץ אש טא סמוך  לחלק נץ אס רפו שהיא מברייתו א ע״י מלי יעיי״ש להלן ס' לק ס
ק כסיש חסרון מבסיס יותר כ ק ליס להקרוס א נעומק הנשר נסניס נ ק בזה ועיי בסרח״נ נדר תרלר״ע סעיף מיז ורא״ס מף ס  ק״ד מ
) אם היא א ת  מק בעק זה והעלה סש להקנ בזה שאין בזה p מרלד״ע לסי ש# אס מרביעית אסר רשום משש סמססת וזק לסמנ״ד (
ק י' מק מהנו״ב בנמצא סרכא פיג  נתלה שריאה י קמסה סחמת ששלס כה המכה שבמק מ״מ אמ־ שאן מבחוץ כשאר ריאה עפח״פ ס
ק  כחה אלא לסקמיס אבל לא לקלקלה לגמרי נמ־ פתמןנ וספה למזור לבד אמה מסרון מנפרס דלא מהר מיעומק וני' טיק! עוסו״ד תניינא ס' ס
ק ה' רכל ססא שנתכסו! במראה  שראשונה ס״״ש ומשממ מדבריו ואף כשניכר שאין הקמס ממולדה הדן ק שנחעורר מה דלפי מק הש״ך ס' ליו ס
/ טעא  ועיי בובדו עור בקיה״ר אמ י״מ מק בזה וכ׳ שס שס וווו מאן מו״ה דאה מקד משחן מבפנים ואק לפ״! ממילא מס אס נמצא סדכא ע
 םענדר מסאסינאג ו״ל וכ״ו באן פוקן שבירה אבל ביפ עוקן בפנירה יפ פנמכשה במראה דאה ג״כ לא מהר מיפומק והוי כסרכא ע״ג חסרון סגסניס
ק ל״ח וביפ עוקן בשבירה פבצלע ועיי״פ במה פכי לחלק בוה בסוב סעס וסיס ובפרס רבלא״ס אן דברי הסק  לאסר מס בכ״מ עיי״ס וכ״כ בו״ק ס
ק קק מוכרסס לחדס סברא זו ע״כ הט דלא למסף עלה ואן להחמיר אלא בחסרון ק אח כ״א ובמק״מ ס ה  עד הקמס יס לאסוני בכ״מ נייק ועיי מ
ק מה וכי ובכ״מ אן להחמיר מה אלא שניכר פהקמס סא מחמח ס>יי ממפ אבל ביפ פס עכ״ס מוגלא אן להחמיר נייקי וני' בסי ביש מפה  מ
 אכל אס רכר פמא מהולוה יפ להחיר אפיי יס עוקן בשבירה נייק אך בקונםרס יפה לבדקה פער מליט נחיב ה' אח ב' מק עק הסוסוק מה
 בסרה זכח ס' כ״ו בהע״ס ס״ק ז' העלה ואס יפ עקן בצלע לפנים באריטח ועיי״פ במק בזה לדנא ועשוק הר המור (למאן ר' מרוט מסס
 כעו הקמס יש להעדיף ככל עק אפיי שרכר פמא מחולוה עיי״ס וכי סס ז״ל) ס' סק (רנב) היא םבחו׳ן בשאר ריאה אלא שנחסר מבשרה
 עוו וכל מק להתיי בנח עיקן לא חמק אלא שהקמט מא כעין סדק שבפנים עי׳ כמ,הז״כ כעשיץ ריש כלל ס״ו שכ' ואש הפאל כמה רכר שנחסר
 שאס נראה סטה קרוס מחמה מכה אבל לפעמים נמצא קמס שבאמצע מבפנים מבשרה עו שנבוא לחוש לו והא אמרח ומבחק מא שאי ריאה ואך
 נראה כעין צלקת ושביט יוצסס ממט סוקיס דש לממיר מסיי שאט צלקת נוע למש אס נחסר משרה בפרס אן הימה ולא מימרא ואס סא סמוך
 ממש ואפי' חין בשבירמ עוקן פכי דכנמנא קמט כזה מחריב לבדוק בצלעוה להעיר ממפ מראה דרך העור ספ סס חסר אלא אפי׳ מא בעומק הגשר
 כנגמ נייק (רמט) לאחר מפיחה עיי במהגות מאן מהרש״ק פבדפ קצת מ״מ הדעה טחנה שע״כ המקום ההוא שפל גס מבנק כטבע פל ובר
 הספר מרת זבת ושו״ת שטת סיס בקונטרס פרט יעוללוה אח ס' פכחב רך פנחסר מחחחי' ראהו מקום למעלה אט נטה ונמל כק ונראה ורכר
ק בתרלייק את ת' ערך חסרץ  שכשהיה סרכא ס שאר ריעוחא בקמט חלילה לומק מהון־ הריאה למלאח מערט שנחסר מנשח מבפרס נייק ועיי בו
 הקמט שזה מא סריסות גמורה ט לא מתר למשמש להעלות שר בידם רק במים של דמה שנמצא בריאה סש התחלקות בשר הריאה שסלו מלא חורים
ד קטנים וכן נמקוס סמסנות הקטרס שקיגק העור נראה הנשר כמסלק זה נ ו  בטעא בסמלי וכוי נייק ועיי שו״ח ועח סכח ס׳ נ״ח שמפקפק נ
 מחץ מהרש״ק ו״ל בזה דמה שמנה זה מכל הריעוחוח שבריאה וקי״ל להקל מזה ורכי מכסן עק העור אט דעוחא כלל שק המילות והכי וטח״מ
) מבחוץ כשאר ריאה עסח״ש תג  דאס נכיחה לבו לא יועיל להעלות בשר כראי ממין למשמש ולמעך ואס ועיי״ש במק״מ ס״ק ב' מ״ש מה (
ק יק מ״ש מהיזק וני' חבק ס״ק מ״ס שכ' וקמט חסרון מבסיס ק ס  ע״י נפיחה ומשמוש ומיחס עולה בשיה שאר דאה משיח ועיי״ש מ
ק ו' ובסי  בערן זה בארך ולא ראה שמא! מהישק בעצמו שו״ת סוסוק תרינא אפילו בפסח מרביעיח ס״ל חרלד״ע עייק אך להלן ס' ל״ז ס
 בקיק ס' ס״ד שאל על דבדו פנהויח זנח מ״ל והלא מציט באפוס פמא ל״ס שמ״ח סעי' מק מסממ וס״ל וחסרון מבפנים לא סי דמותא כלל מיק
ק יק פכי דהיכא פאן המסחן מהר מרביעיח אע״ס סנראה החסרון ס וק במראה סמלה רקיי״ל ראץ עושץ מעפה ער ממיס ועיי מיז ס י  מריטת ק ס
 בה בידם והסב דבהעוס ומיאה פסלה אן ניד השי״נ לעשות רמאה גס מנמן שר עייק ועיי לבק ס״ק נ"! שכ' ריש ברמיא אם מא מבחץ
 במשמוש אבל נקמט כיץ שראה נעירו ששו״ב א' עפה רמאח שע״י משרופ שאר דאה אלא פנחסר מנפרה נפרס אט ר״ל שמנמן סא »ה לגמד
 מזק בשר הריאה שבצדדי הקמט ומכרט להקמט וזה רמאת ומאכיל טרישח ואן ט שוס חסמן ואס אט סה לגמרי שאר דאה אמר ffn ואף שחמ•
p ב נתת רבדך לשיעיח ומאן מבמן כל שאט כסעור אט דעותא כלל ומ דהא הקרומים מססקין  לישראל לק גדר גדר שלא יועיל משמוש רי
ק סמסדף מסס נמחץ א  מסס אך ימס המשמוש עייק וכדברים י\לי כ׳ ג״כ בסי ע״ג עיי״ש הדעותות אצא דר״ל שאץ שס חסדן מבמן נ
ק ק ועייק נסיק קלים שמיס בצק לדנא אך בראק י ק ס  ומטא־ מינרמ ודק משום גרר וסיג לצורך מרץמו ושעס החיייר מה ועייק להלן י
ק להפשיר ד הסריג מ״ל וכי דנל מ נ  בקונטרס הממוה מ״ל ועד״ק ס״ק ל״ה שני ראם נחמלא הקמס ע״י קניה ונסרה״נ סעי׳ ק״א הניא ו
 משמוש אס לא מה המשמופ בכה יפ להחיר אפיי שלא לצורך אבל אס טה נכ״ף שוטה א כססה שאט מחזיק שיעור אגודל ונמצא לא אמרן אלא אס
ק י' מטאר הקרוס שנסך הטמא מא מונח טל שסח הנשר שבסך הטמא אבל אס תחת ק לצורך נייק אך נשיי ל״ו ס  המשמוש נמו אן להתיר כ
ק קצת מהנשר ויש שס חסרון  בדבריו להמיר נזה שכ' שס לעמן סרכא ונקה נקמט ראן למשמש נהקעס החסרון מראה ממק כמין טמא נתרוקן שס ג
ד גס מנסרס לס שרעל הנשר ונחריקן מתתת הקרום ואז אעק שאן חשוון מ להשוות הקמט קץ להקל לשווה הקמס כ״א ע״י נפיחה נכח ולא נ  נ
ק כמו הנסי נכלל מחזק מתי מיניניס סדפה מסמס צירוף פר דעותומ ורק נהס״מ ש נאמדנא פלא מה נכח מחי כ  כלל ואלי י״ל רנמפמופ פלא נ
ק נזה ופי' נמפמרת יש להקל ולומר דהחסחן סנסטס אט מצטרף למות קיא חרלד״ע עייק ומי׳  כמנשה ע״י נסיסת הינה נסי קיל ועייק נמומר מ
ת פלמה חלק נ' ס' ל״ה פל דהפיקר לדנא דחמק מבפנים מי ק נ י  הקייס בקינסרס החפו' ס' כק אח ג' פכי לדנא להקל נזה שממרס ש
 בלאט שלא לעקירהנשר ממיןס אתי להניא לשם עייישוכ״כנמק״מבתיילדק דעותא להצטרף לייעותא אחות נייק יעי' נסית מסוק תניינא מ' ל/
ט ולמרס בידם אס רק כדי שתעלה מסיחה מסב ופי׳יז ישווה שבי וחסרון מבפנים שהוא מקים דקן # יסי דעיחא להצסדף לי־יעומא י  ערך ק

 אתרה



 יורה רעה סעיף לו ח הלכות טריפות קעח
) רביעים ע־ ו ) פד( ר* )  (תד) נשאי דאה (תה)אצא (י)(ת1) שנפשי(תז) מנפול (תח) מנפים (תט) אניצי (רס) מחיק (רםא) החשדן(ו־םכ) עי

 תשובה
 הטעה נסי׳ ל״ז שינ שנ״נ ליעפי מא המפ0 מליל ושחפ הספה נלה הנשר לס לא
פ דהוי  היה להקירנא ינקה ומחוק מנפים לכחאמז במקום אפו ע״פ ולעיל ינדו ד
 נסילנא מצויה מטעה של מיס זכים כפל צלמם השק נסי׳ ל״ז סנןיג וק מנופה פליאה
/ לאיסל נעיז נלאה למלה נמץיאה ק  מיו כמטאל פם סק״ע ואפי ללפמ הנד׳ שפ ס
ל שפ סיוע אלמא ללא יייסע להא פפמא לק הא לסייכא ג מפי י פ  מפ ונמ״ש ה
V ע צלינא אס  פצויה יוצא מטפה לשליפה הוא מפעם פלפי ללימומא ואינ ננ״ל ד
ן ועציו סילנא סליק פסעא לעליזה  צהעלין מה״ג *ננס אס היה הנקמן מכל ממו

 פתחי
י fi שנפנ לאס נמצא י  (י) שנפסל מנשלה וזמנים עי׳ מטו׳ ט״נ תנייגא ממק *
 סלנא על מנ^פ זה •ש צהעדן אפיי צא מצל סליל שאפילו אין המלל הזה ני׳שנ
 לדעומא נצל היא פדפה צא נרנפיא אס הסילכא היפה מוקה למגןם אמי פשיפא
א גמולה לש !יפה נ י ה ס מ  שפ־יפה שזה הייעול שאט נוהגץ הוא משוס שאם י
ל המאה שמוממ שצם אגל אפ נצה הנשל אץ ט  עונלס על ילי ניפוך ונצ זה ש
, מיעוי אן שהיא ,  להסילנא נמה להסחזק ואינה לטקה לק נעול לק היא ממגפקס פ
 סילנא גמולה אלא אשי׳ נסילנא סלויה נ״נ p להמלין לופיא לסלנא סלדה •וצא מן

 דרכי תשיבה
 אחרה אבל לא לחסרין מבחץ והיי כ' דסימח משם א' יסכא שסא סלאה מהס׳׳ז משמע ולהמכשיח בססי מרכיפיה מכשדים אס׳ כשגהרוין סלה או
 מונלא א מיס אינה מצסרף לשים דעוהא להרלד״ננ עיי״ש (ורשנין הובריס רובה וכי ראם יש חכ ע״י צירוף צ״ע אס אסר לכ׳׳ע להסיק עיי"ש,וג"מ נזה
 כשו״ת דעה חכמים ס׳ ו׳ אה אי) ועי׳ במה שהאריך בזה בס׳ ברכה משה לעק * סה ספק סריפה (תח) סבפגים עלב״ש ס״ק נ׳ דיל סש סס
 ברץנסרס יפה לבדקה סער ב׳ סף נתיב ח׳ והמנה בראיה דאף חסרץ מבפרס חשרץ אסיהי שנחנסל מציאהה לגמרי ילא נשאי הניסי עיי״ש ועי׳ בסד מאר
 פחימ מרביעיה כסש קמע למעלה אפיי ניכר שסא קמט פהולדה אסר אפי׳ ס״ק יק שכ' וסנין החסרון בזה סח שניהן הבשר וההכהו זה טלי סמהמרק
 בהס״מ וצו״נ ניי״ש >עיי״ש עור נשער הג׳ נהיב ה' אה נ׳ ועי׳ במנהז״ב ואבד במין סלי רע ואפס כח הרך שבבשר פד שנשאר מפר יבפ ושסהייט
x סא נחסר גודלו מכמוח שסי ואן זה עק נהססזס וימיק האמור למעלה י חרלד״ע אח א סעי׳ נק ועשחן ס׳ ק ח' שהמלה בזה דאס החח החסרון « ד  נ
ק שנ״ה) (תם) אפיי עשמ״ח ק קצ״א ולהגן י  הנראה מבסן נמצא נ״כ חסרון מבפנים אס החסרון שמבפנים מא בעומק בשר מניף הקודם ע״״ש (ופ״ל י
 הריאה יפ להקל אפיי שלא כהפ״מ ואן מצטופי, להרלד״ע אא״כ הריעיהיה ובפרה״ב סעי׳ ק״ז וראיס ס״ק קל״א ואן צריך לבדק הסמשנוח וקס לסו
 הס סמוכים לגמרי והייפ ספ גומא כמק חסרון והחח הקרים ממש שס נחסר לחז״ל וכדפוהא זי לא חיישיק לסיסמה כל שאן חאן סש כס דמוהא ופיי״פ
ק סק שכ׳ ור״ל וא״צ ס י י ק נ׳ ופי' ס ק מבפרס א מצטרף לחרלרי״מ יאק הקרומים לבדם מפסיקין בין הריפוהוח בקוהק ס' ל״א ושי' בליש י  נ
 משא״כ אס המדון שבכיס סא עמוק בבשר הריאה אט מצסקף להרלד״ע למיץ בםמפוטה שמא יש בהם אזה מסעיס יעיי״ש עיר שהגיח בצ״ע אס החסרין
 ניי״ס ועיי בו״ק ס״ק לק ובהרלד״פ אה ח' בפרך חסרון כפלם שכ' נ״כ דמיה מרכיעיח מא במרץס שהוא מזע סדגיל להמה שס הרכה סספוטה המיר
 להחמיר בחסרץ מבסן מק חסרון מבפנים עיי״ש ועי׳ במק״מ שס ס״ק א ועהס אט חאן וליכא סמסטחפס במקיס החסרץ א בחמ־ץ דססה מיביעיה
 מיש בזה והכריע וכזה כרס דברי המחמירים ונקספ עק חסרון נפטס יש סישיק לומר מסהמא ס' מלמטה שס ונחסרי עיי״ש (רס) סמויק ודזסרק
 להחמיר אנצ בשאר דעומה שמק חסרי! שבפרס יפ להקל בהס״מ עיי״שופי' עד כדי רביעית עשסק להלן ס' ל״ס ס״ק ח' של דבעווח מוכחשה ב'
 במניי בקיק להרלד״ע את כ' יבא צריה שלמה מןנטרס הריעוהות ככח סור אמדס פס׳ החסרון מחזיק בפרס רביפיה ובי אמרים שס׳ מחזק בפסח
ק יק מ״ס בזה בארן יעי' מיד במק״מ בהרלרי״ע אה ח' פרך חסרץ מרביעית יס לעיין ואן להמר יכיון ימי דעוהא מ לא מוקמיק אחזקה פיייפ  ס
ק נ״ח כ וכיון ואף אס חסר טדאי רביעיח הרבה סיסקין ו נפפה חסרץ מבפנים ואס יס אך כלכק ס ק ב' סל ילפפמיס עיי מפמופ ס  מבפרס ס
 למלוח שנעשה החסרון ק ע״י •המשמוש לא מי דעוהא כלל עיי״ש ועיי מ״ש מכשידן עק אף ואק משפץ למנת המחמיריס מ״מ סכא ספ עור אזה צי
ק קל״ה וכפרה״כ ספי' קי של מהק ק מ״א יעי' עיו בו״ק פס ובמק״מ קולא יפ להקל נייק ועי׳ ברא״פ ס  במ במנח״י בהרלר״פ אה ח' בלק״י י
ק ד׳ סל ראם נמצא חסרץ מבפנים כסה משיעור ורסק מחסרון יס דאס לא הספיק לראה חלל סחשרץ כמה סא ממזיק פד מאבדה הריאה יפ  שס ס
 מלמעלה סרכא סלא כסדרן ישכא להסר הסרכא ע״י פיננדיק מיע הקילוף להקל בהכק אך מכא שהדבר ספק אס מחזיק רביעית נכי שחיט יסל לשפ־
ק לי: ק חסרץ ידעה עיי״פ וכ״כ בדקן ס  מהההפשסוה הסירכא עו לנגר מרץס החסרון פבסרס אן להחמיר אף אס מ' באמו דעהו טדפה מפיס דמי מ
ק נ' (רשא) החםרק עד כדי  נמיעומ״פ דקילוף הנהיג אלט עייק (תד) כשאר ריאה עיי שו״מ עיי״פ ועי׳ מזה במנהז״ב כלל ס״י כמסרון ס
/ ורא״פ סיק כ״ו ואס הי׳ חסר קצה סנפניס  מנה הזנח ס׳ כ' סנסתסק אס עלו טרהא קרוס א' על הממן מנפניס וכי רביעית כ' בפרס״נ סעי' ע
ק קצה ק הריאה ונציחף פרהס  מכארה י״ל יככ״מ לא יכשריק חסרון מכנ״יס אלא אס כ׳ קרומי הריאה פייה מכשיעור אף סש אצלו רמוח ונשפך נ
 קיימים א לא חיישק לקליןל הקחמיס וכך קיס לס יאס פר הקיומים קייידס יש נק שניהם מהר מרניעיח אן לאסור זאן מצמרכין שיהס לשישי־ להמר
 ימי הזקיס הס למן א׳ על חניח ולא יתפרשו אף שנתרוק הבשר תחתיהם ונס אן נאמר מסס תרליי״ע עייק ועיי באצרוה שלמה בקונטיס הריעותות
ק מה שהאריך בטק זה והעלה ראן להקל ק י״א וסק י ס לננץב מחמה שאץ בשר סעי' מ׳ ובכח שור י  אבל כאן שענד קרוס א' יש לספ שקרום משאר ס
 המתיו אך לדינא העלה כראמת לאן יימס לזה ויש להכשיר בחסרון בפרס אף כזה אא״כ יש הכסק בץ הריעיתא דנמרק במקצת ונץ כריעותא משכך במקצת
 שיפ עליו ננלד טומא בקרוס א' ומק בעובדא סלו שנמצא x נס נפבר שיעור חמ: פצדך להממ הפסק בץ כ׳ דעוסה דמלמא אבל שאן שס
ק ק״צ)  הצלע עו מנלד ההוא כ' סש להממיר דאף שמכדץ מבפנים אט מצטרף הפסק כזה אץ להמיר משוס דהוי הרלד״ע עיי״ש בארך(ויל ס

ק סלק יאף אס  לריעומא אמימ פעל הקרומים מיק ככה״נ יפ לספ להסייף שיק כאדך (ר0ב) עד כדי רביעית כ' בפרה״כ סעי' קי״כ ורא״פ כ
 (רנה) אלא שנחסר םבשרה בץ סס לתליה פהחפרץ מא מממלמ כדיהה קילס מכיחה ניאה פמלל החםרץ מתיק יומר מרביעימ מ״מ אס לאמי־ פנפמל
/ ופרה״ב נהמלא החםרץ קצה וחיט מהזיק כ״כ שר מל פריט הריאה מבפרין כס  וכץ שנראה מערן החסרץ שנמסו מידה מלי שיה הכיש סיק מ
ק ק״ל ומיי״ש כרא״פ X' דאף אס מוצאם שכפרס כתוך שמא נסיה ואף אס לא נתמלא החסרין כ״א לאחר פ־פתוה קצת מהר מכדרך  ספי׳ ק״ו ורא״כ ס

 הקחריס טנל חתיטת בפר יריאה פמזה ניכר פפודא רתמת סלי מא אפ״ה שטפהץ שאר דאה שר אס לא נקרפ הקרוס מחרת מפיחה 1 נייק
 שהוא כסת משיפור מותר פיי״פ (תו) שגחםר םבשרה םבפנים פכתק (רש:) כדי רביעית פי' סמ״ת סטי' כ׳ יפרתיב סעי' ק״ת וראק סיק קלק
 יש שדברי הט״ב צ״ט ועי׳ במקימ בהרלדק את ח״ס ס״ק א׳ מק נדנד x׳ דאף נפחות מרניטית צריך בדקה בנפיחה לרא.ז ם הקרוס פלס בלי
ק טל הס״ב נקנ ואס נאבד בלי בדקה הקרוס בנפיחה יש להשדף ובזה אן סליק בץ אס ת  הס״ב בזה ופי' בשו״ח הנח הזבח ס' לח מק להנץ קושמה מ
 בזה בארך (תז) פבשרה פי' בס׳ ראש יוסף פל הלי טדמח הריאה חסר מהוללה וכץ מחמה סלי וכמש״לנבי חסרון מבחץ דבתסמן מבפנים שאר דא״א
ק ק״כ ובמרה זבח ס ס י ק ק״ס סל מסברא ינפשי' דהסרין כל בפר אנא סלימה להבחץ אס סא מסלדה א מחמה סלי פיי״פ ועי׳ ר  ט' לק בחדיסיס ס
ק ב' סכי דצריך בדקה ברוק א בטשרין לכל סצ־קי שאפשר ו ס ה בהמק ס' י ק י  נרע מחסרון מהר מרביעיח סיי״ס ft• בגהיק אה כק ובמק״מ ס
ק שליסה כל שאין סס מרביפיח והקרוס קייס למימבד בסקלמיעבד בזה מיי״ס בארך ועיי בגהק אס כיובמק״נייקכ״ז דה  יפלה מס אס נהרוי; א
ק ד״מ) p• מעה הסיק ס״ק נ' נראה ווקא לכהחלה אבל בדפבד אס לא p לא נרכב ניי״פ: (רבד) רביעית עיי פ ס י  וסוסו כראוי שר עייק(ועיי ר
ק קל״מ דסעיר רביעית פהחכו ינכימ מא  דננתרוק אנא פלימה ולא נפאר כסד״א אף שהיא פסה מרטסיה סריסה פרה״ב סעי' קיק וראק ס
ק צ' של דלפיסח הסו״ד מא נכלי מרובעמ פמללו ממזיק פתי אצנעות מל פסי אצנפיח ברום שס אצבעות  דהו״ל בכלל חסר אנא שלימה נייק יעי׳ במקק ס
 הר סשוס מא משנחוזקן אנא שלימה סלה א חבה לכק טריפה אך ותצי אצבע וממש אצבע והאצבע שמשערץ בי מא אצבע אגודל ומזדיין באגודל

 מחזר



י י״׳יי׳ יודה דעה סעיף לו ח ם הלכות טריפות ״ ° 

« (״הי׳״י יגיק״ ישי0): ט(רסס)"הריאה (קר) שגמא ׳ » (יא) (tn) •יי (רםז) מכאן(נ)(רםח) «  י״י* יייי» (חש־ז) 0
 T (רע») בה (קרב) םכןס (רעג) אמם (רעד) בל שהוא

ב ט י  באר ו
 (כ) םדםה יננןק מלק כ*ז ומסק לאף דיור מרכמדת מד מד יסזנ שק מלא נרשנ״א
̂ק פיו 1פמן לחצילם לסקל לגד סאגזרס נאסר לאדיתא  מ0רש 3091 נים מ

ה מ מ  ח
 משוס תולוי״ע פי' מיין אנרהס נלנינ סיק ביו גרש נזה יפי׳ ממירי
ק יי! של ונסרסו האפוס פיי ד ספי׳ ח׳ ובלק״י שם י  נחרלרי״ס אי! י
 מוגלא ודא ואן לאטר לאן ט כוי צירוף לתרלדיפ אך נשניהו שיי נמוד
 הרוק צק נייק (ומיל שיק ריח) (עד) שננמא כה 0קום אמם מי׳
ק ג״י! ופריטי! דאפוס טי סליגהא נץ הרמים והרשנק ולממנ״ס  תיש י
 הר פריסה מסמס ניקב בריאה ולהרשנ״א ססס אזוס מא מסס וכשיש, ט
 מיןס אסוס אפי׳ נמשהו אמ מגיף מל הצנ יסף הלנ להנסל פייק וסי׳ אק
 שיק סיי(מ״ק ווס) מה סכי בזה יל סס נימ לפרן הולד״פ וכ׳ סס להמיר
f סק נ׳ נמרלרייע יש נזה i נמ סטעניס וכל השירישיס פיי״ש יעיז ס׳ 
f וניןהק של הייס אמ נק i וסי׳ לבק לנדל ס׳ לק שק נ׳ אמ 
נ נאון• (רעא) בה. ואן סליק נאזה ממס מא ונאזה  ינגהק אס י
 צי מא נץ נמיןס הע: ינץ נמקים היק יאסי סא ניןלפא שיח ספי׳
ק יךמ ו יסוינ סעי׳ קי״י ייא״ס י ק י נ יהנק שק ניה ישיי י  י
י מנחת אהרן שק מק נייק וני׳ נשיית ניי!  יחיא ולביש שק מ׳ ו
 שלמה חלק ירי ס׳ נק שנשאל בריאה שבקצה האנא שאן שש נשר בין
 עורות הסלמרס לחחסיס נמצא מיץס אפיס שאן מלה ננסיחה כלל ילא מיל
 יקא נטי׳ והשינ מס סס סין p אסים וכדמשמפ מלשון השמית יהסרסינ
 שכ׳ ייא למזח לנא אל הקרוס וססו לקינ שק יבעיר סלי׳ סלחא ואף
x כל שאן הריי! נמס נץ יךיסיס הפקירם למחהיניס אס נא  שאין שס נ
 ננדק באתי מקיס ננדקת אמס כוינא מייפה נייק יסי׳ מרס! משה
 בקמפי־ס יפה לבדקה שער ב׳ נסב ס׳ את א שכ׳ שוברי הנית סלפה
 מכרידס מלס! השיח מי׳ כ׳נ ושיש סק רה של נאזה סיןס ונאזה
 צו סס׳ יס" ילא מציא מזה יק מבקצה המנא מיק אמס נסיח פילת
 מק ס׳ סיב שסק להקל בזה אף בצממף סרכא שציס פיייפ יסי׳ נסניי
 שנף ייא נטארס שק מיה מק בזה יכי שלמדי הבית שלמה הס סלתא ייתא
ק נכסה חכתי להקל נזה  להמיר ממרא יתירה יכ׳ שק ממין גק ונרי מ
 כדעת ממ׳ מלת מק מיל יאינ כ׳ דש לחלק נץ אס מא נמיןס התיל
ל יהמחנריס  למות ק ונץ אש מא נקצה האנא שאין תיל לסית שס ק י
 היל שהפסדו נוה לא אמרי יק נמיןמות היגיליס וסיס נציע סייש ימי׳
ק צק של להקל נמ נסשיסית ט ק מא דנר המצוי וסיח  נרמס מרה י
 סרנה והבי רביהייהו ול שק המנהג פממ להקל סייש•(ערב) נקום
ק סק דיל שארס מקרה שנפסה ודא  אמם כיש סנאהק יסי׳ סק י
 סש נה מיןס אסים שאנה םילה ננסחה אנל לפסזלה אץ צדן לנמק אס
ק נק יפמיח  אס אפיס ומק הנאהק ס׳ שמשמושה קשה סי׳ הניפ י
ק קנק וסדינ סס׳ קיד x׳ נ ומשנצות זהנ סק סק וריס י  סעי׳ י
 ואס נמצא נייא! מיןם שמרגישין נו נמשמיש מד שמא קשה משאר הריאה
 צריך מדכא ניקח נסיזה לראת אס אנה אסזמה נמיןס הזה ואס נאנדה
 הדאה סרס «יקה לראי! אס מלה ננסחה מסמן לה מ!א אטומה הימה
 ופריסה מספק יאציל אם נזקה ילא מלחה ננסחה ינאנדה סרס שנדקה אס
ק מימ  יש מוגלא א אם מנצכן סש להטריף מיק וסי׳ נסי ממוח אהרן י
י של לאס נמלא מקים קשה נדאס ק ג ונביאיו ס  ושי׳ לנק נהג״ה סעי׳ י
 יש מקם הקפה קנ אף שמנשה לאי שייטה מ שאט עולה בנפיחה
י3 א אס נזק נשאו  סויסה מנמק ילת אס זה המיןס שסא קסס מא ו
 ספח הקשה נבדקת אטיס מזכק וגס כאן לא ס׳ אפיס מיק (ימי׳ להלן
ח שנמשק כמנה הראנק ק י מ פפר׳יח י ק יעק) (רענ) אמם י  י
 לאן לאסר אלא כשהאסיס מא סמנר לענר פיי*ש אי נכנהק נהגמת הסוד
 את לק ל להמיר נאסוס אפי׳ מאס ק נצו א של סדאה סייש ינק
ק יףמ לוינא ק מ׳ יויס י ק ל וחיש סק יה ילנק י  נסרינ י
 יהמו מל הסרק מק וכ׳ ראן צרץ־ סהי׳ האפים מעבר לעבר אצא אף
 ©אט אפיס אצא מצד מיס לנדארקסצריק לנו יש צי p אסים מיק
(יס*ושי׳פנףב׳יק»בארן; (רעו־)בל«ה*.  מד׳מוהבמארס5י

 מבאיש
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 דרכי
 מזיח סמס ולא בצמצום והוא חחנ ז׳ שמחת מנורת י נצו t מזמן והוא
 נאלץ שתי שטרות נדיח וטהנץ (sod• כסטיו טצה טטטת ימחצס פס הקציפה
 א בספיר שמחויק שט קליטת טציס מלאם ימא סטור א ובהפק יש להקל
 א! אם חס־ סבפטס כשמנוי שט ביצים נקליסתן לס שמיש מעיד מישיר
 שר ביצים ימיוצה מא קטן משימתי שמודדן בכלי של אצנפיים מל אצבפייס
 בחס אצנפייס וחצי יממש אצבע היל תה מכריח לומר סטציס שלט נתקפס
 ממה שהיו בזמן החלמה• והלp כשמשטח בביצים שלט אף סד ביצים אנס
 מלים לספיר רביעית דש לססין עק להקל בהפק פיפ מיייש ומי׳ במקו
נ קמא חלק א if מ׳ ל״ח ונצל״ח פסחים דף יןח יבמשי׳ מספת לסריס  י
נ מי׳ יק ומלק  ס׳ ע״ז נאק־ מוה ופי׳ נפק החמא נא if מ׳ חי
ק נק ינס׳ נית מד הספרדי חאקו ס׳ פק ינם׳  נטה א״ח ס׳ הפק י
 ספרם למד מל המסריח סרק יק וכלים משנה ז׳ ונס׳ נר מציה הספרדי חלק
י אפריין סלמה נקונטרס מת לחם מק ד׳ נ  נ׳ ס׳ מ״נ נפק־ ספור נימ ו
י ונס׳ פארה יהה־א פית פ׳ סלח ק ו׳ ו  הלבה ה׳ ובלחס סלמה x י
 גסמק ראשית פדסהיכס. •(רםה) כשרה ואפי' החסרון סבפטס מא
ק  כהמונה כיף כספה יש ט כספור תחב אורל כשי ופמפ יפי׳ ראק י
 קלק (רםו) יתר סבאן מריסה עשמ״ח שש ובסרח״ב שעי׳ קיקא x׳ דאס
 נתרוקנה הריאה נשר מקומות א מחר ובכל מקים בפק אץ החלל לבוז
 פמיק יותר מיבינית יא בצירוף מר מיןס א' אן טצטרפץ נ' מיןמוח יחו
 וכשר ונייק בפרינ וראק ס״ק קלק סמסף לאף אס סר הפיןסיה הס
 סעוטס זה cA ורק הפסק נשר יש נייהס אן מצסרסץ אנל אס החמץ
ף נמסה א נ?יסה א שאר הסוטה א משנץ החלל  סנפרס מא כתמונה י
 של כל מיןס החסרץ אם מא מחזיק מתר סרטפיה פריסה טון שנכהק אץ
ק ל״נ של וזיל מיס רסס  הםסק נשי בחמצע החשמן מייקייעיק י
 נפר סצסו מיל ונראה מלשונו יא״צ סמ׳ מקא הפסק נשר נירהס אלא אף
ס כשי ואן לאסו־ אלא כ«ס י  אש יש הפסק קריס בירהס וכל א׳ מא טס נ
ק טסס בסק ק צ״א כ׳ ומק מ  סהייזיס זלק א מצטרטס אמנם נמקיס י
ל סש הסמן נשר כל שמא בירהם עיייש (רסז) סבאן. פויק שס ימק״מ  י
ק פק דספור מ מה בץ מסה pi נקה ילא אמי־ק בזה הקפן לס  י
 קסט ט הבז ילא לממף סלה ני״ש ועיי בדעת מרה סק סק x׳ סש לניץ
 בזה ט מסתני דסעיי זה אמח מסה ביטרת ומייל יהקסן לס גזלו וקסט
 והניח בצק לריק מיק (רםח) מרימה פנאה״ס ועי׳ במנויי! שמיאצ סק
ק כק ונכי״ס שהסרמו להקל סעי! ק יד ובשער מיס י  נק ונסיח י
ג נס׳ זס x׳ י נשי׳ה השונה סאהנה י  הסק יניב מיחס מהר״ל ציק ו
ק יק יהנק  וענק נהסיפ יש לסין מל הי! סייש נפד הואר י
ק סק ושית שה ונפרינ מי׳ קק ל לדק ואן להקצ נשל מרה יש  י
ק הפוסקים ק יק x׳ דרונ נ  להסיר סעס הריא נייק וסי׳ נמק י
 סשריסיס סייק ומי בריס סק קלק יאחר פחשנ הרנה מכשירין והרנה
י  ססר׳פין ל מזג אדירם השכימו להטריף וטוס' קטיק נייק ועיי נ
י של ומק אם יש נאהה אנא נליטה מקמח כעץ יסמק » מרס סק י  ח
 א גנססת א סציל סגנה מפא ופשו י״ל ממיס החשרץ שנפרס יש להקנ
t נפרס מחר מרניסייו דש להלום ועיי סצא הבלימה o t אן שנחשד באימ 
 נחמי בפרס וביי! ולביס מקילין בזה נלאיה •ש לסמוך להקל מכק

 ננהק מיייש
 סעיף C (רםם) וייאה ואן סלוק נץ אס מא נאנא א נאמא והק
 אס מצא מיןס אפוס כק טרוא דנה ממצא מופה של דאה
 לסל ובדו pi אס יש יקרת נהר ואטת א ישרה מסמא ונמצא נה מסס
נ סייש. י ק ק  אמם מרסס סס נשאר הריאה סרהינ ספי׳ קנק וראיס י
ק רק ודיג ונמק׳מ  יעיז סק נ׳ ונסייג מ!י׳ קפ״א קפק וראיס י
ק קיו ונל מ טא כשאן האסים רתר עיי נדקת הנצנון א י* מציאה  י
 ממלא אנל נססא ניתר עיי נדקת *cm ונמצא על ימות אס יש לאמי



״*׳ י י  יורה דעה סעיף א ט הלכות טריפות קעט »
£ j ^ « * ק י 0 ( פ ר ה (רעפ) מביאי! > ח י פ ס ט (רעי) ואינו עולה (רעה) מ מ א (ערה) שאק הרוח (יעי) נ ת  (־א) ש

f (ועה) נמצא cnp (רפד) ש (רפנ) למקום האטום מ  וקודעין(רפא)(הקיום צנל)(רפב) יסמוך מ

 באר היםכ
. ! *  (נא) שהי* ט׳ שמשמושה קשה וגזראייזה נמראמז ד

 תשובה
 יתקלף מפס מחר ני ידוע נשיזלפץ איזה קיום מעל הראה שנקלף קרוס
 למנמיס נומק יוחר ממיןס מיצה לקלוף והמובן ינידא חלילה מלשטת מלשין
 חכמים כייבוטח שכ׳ מקא לקרוע נסכץ וננחח ננ׳׳ל ולשונם נונע מלשון הש״ס
 יהרשנקונדקת אשכנ״ו כמ״ש בניי ונורו״ס: (רפא) הקרוס לכד פס״ז
ה מיש ניברי הרמ׳׳א בזה ועי׳ שפת אמח ס״ק י״ח  סיק ס״י יש״ן ס״ק י
ק ל״נ ועשס״ח סם וחנ״ש ס״ק נ״ז  ובטוב לישראל *ח ל״ו ושלחן גטה ס
 מ א״ס ס״ק קמ״ח יסרח״נ מני׳ קכ״ג שכ׳ רהיקר לדנא כהרמ״א שצרין ליזהר
 שלא יחתון רק הקייפיס לני ולא לחון הנשר כלל עיייש וסי׳ נמה בס׳ חורח
 זנח (מהרנ מהרחר״ח ז״ל) הספרד ערך *ח א׳ אטוס סעי׳ ח׳ ס׳ ונמנהז״נ
ק י׳ ולעק נמעני אפ אירע סקרס נס למך הנסר  כלנ ע״ז נעפרו! ס
 עי׳ נס״ז וש״ך ופסת אמת סס ועי׳ שמ״ח סס ותנ״ס ס״ק נ״ז ורא״פ ס״ק
 קנ״ו ונפרת״נ סעי׳ קכ״ג שכ׳ לדינא ראם אירע שחתך גס לתוך הנשר אף אס
 מנצנן אט מועיל ושמא האטום מא נמקוס שחתך מיי״ש ומה״ס כ׳ נלנ״ש
 ס״ק ע״ס ינסטס טף סעי׳ ביב ואס נמצא נקב בנמןס האטים עיי משמוש
 י־א יטנתא וכוומה אף שנעשה לאחר שמיטה מ״מ אן להכשיר אלא אס הקרומים
 לנד טקט אבל אס נס נשר הריאה רקב אנ״ס שהוא מבצבן טריפה כל שלא
 נמצא מוגלא דבדקת הנצנוץ לא מיר נזה מימ היכא דתאטוס רתב א אף
 אס רקב במקום א׳ ממט מ״מ יש להקל דאף שאן שם ליחה בלל מ״מ יש
 תקנה שיקרע הקרומים עוד נמקוס אחר ואס יבצנןשס כשר עיי״ש ועי׳ ברק״מ
 ס״ק ק״ו ועי׳ נפרת״ב סעי׳ קכ״א ורא״ס ס״ק קנ״ד שכ׳ דפשוס מא רכל
 התיירות כזה מא רק כשלא נמצא מיגלא תמתמ אבל כשנמצא מוגלא תחתיו אף
 שחתך גס נבשר שר יהא א״צ שונ נדקה יוחי ואף א: חחך נס לתוך המונלא
 פבבפר אן לאמר אס ארע סה עיי״פ (יע״ל ס״ק רס״י) (רפב) סטק־
ש לפקום האטום טבאה״ס ס״ק כיג מ״פ פיפ לחתוך נרקום האסוס ס 0 
 נעצמו מנפ״ך ופס״ר ס״ק כ״ה ובנקה״כ ומורח סמיאל ס׳ק מ״א למ״פ המחבר
 סמוך ממפ אט ר״ל סיחחוך נצמ סמיך למקום האטום אלא x״J שיחתוך
 הקרומים שמ״ג מקום האטום שמא סמוך ממפ ט״ג האטום אנל לא נהקרוס
 סאצל האטום אפי׳ סמוך ממפ עיי״פ (ופיל ס״ק ריפ) (רפג) לנקום האמים.
ימה  עשס״ד שס פהביא בסס הכנה״ג לאס מקוס האפוס רחב יפ לחתוך נ
 מקומוח ממט ולנמק עיי״ש וכ״כ נסרתינ סעי׳ ק״כ ורא״ס ס״ק קנ״נ פאע״פ
 ששתתך במקצת ראה שיש שס מונלא אסיה צדך לקרוע כנ מיןס האניס
 שמא תסר שס המוגלא בכל שנח ונמיןס שמסר המוגלא צריך בדקה אס אט
 מנצנן וכ׳ שס דנמקוס שנמו לתתוך רק נמנןס א׳ לנד אן לסתור מנמס
 פיש להם על מה טסמוט אלס אף ננקום שמקנדריס נזה מא רק לכתחלס
 אבל נדענו אס קרע מקצת המיןס וראה פיפ פס מינלא ושלב א״א לנמק
 יותר מק שנאבדה הריאה וכיוצא נה יש להקל שאט תילין לומר שנס שאר
 מיןס האסוס מממת מונלא מא עיי׳׳ש ועי׳ מק״מ ס״ק קיט דב״ז מא מקא
 שנמצא המונלא במקום האטום ממש אבל אס נמצא נבxשאצל האטום ונאבד
 נלי ראות אס נס ניקום האטום ממש יש מונלא מרט־. דאן לדק מנשר הריאה
 שנצמ למקום האטום עיי״ש וה׳׳פ (רפד) אם נמצא בו ליחה. ענאה׳ס
x ועי׳ פרח׳׳נ סעי׳ קי״ז ורא״פ ס״ק  ס״ק כ״נ מ״פ דה״ה דם עכור יכו׳ ב
׳ רנמקוס שנהנו להקל נבומא דמים עטריס אז אין למפיר ננמצת x ק״נ 
 דס עטר אלא נהה ק מקא אנל פלא נהס״מ אן להקל נזה עיי״ש יעי׳ סרת״ב
ק י״א דה״ה אס נמצא בו שיער א  ורא״ס X יסנהז״נ כלל ט״ז כמxץ ס
 פאר דנר המעכנ את הרות לנא לשם והא דלא חפינ הכל אמו ט מכלא צחפינ
א כו ליחה דע ט שוט מא לפענ״ד דאף שמייצא מ  ולתל עיי״פ (רפה) נ
 שם ליחה ומוגלא א פאר דנר *1ילק שעיכנ את הרוח ועי״ז נעשה אטיס
 נסלןס ההוא אן להקל ולהכשיר נזה אלא אס חאן שהליחה א המוגלא וכיוצא
 מא ממלא שס את מ חלל הסמפון המא על כל גדותיו ואן נהמוגלא נקבים
ק שא״א שממת יכ-ס ר>ך המוגלא א ננמ אנל נלא״ת מה א  ועומד בתווך נ
 מהר נמה סנרצא סס ליחה א מוגלא אס אט ממלא החלל סל הסממן לגמרי
 והרוח מכל לעטר ט נמוך א נצמ ובודאי מט כאלו לא נמצא סוס נמלא
 ימה אס ט מסתימת הסומןס משמע ואן חילוק נזה נכמוח יליחה והטוגלא

 ונכ״מ

 דרכי
׳ שתשמישה קשה ומדאתה שאר ראה ועשמיח שפי׳ כ״ג x ענאה״ס מה 
ק נ״ט ינמיז ס״ק ס״ו ורא״פ ס״ק ק״ס ונפרת״נ סעי׳ קניה x׳  ותנ״פ ס
 ושמראתי כמראה דאה אף אס אן כאן משמיפ קפה נראה אס אט מולה
ק מ if ועי׳ נימין  בנפיחה כ״ש יש לו p אטוס עיי״ש ועי׳ נס׳ מנחת אהרן ס
 מפה ס״ק י״נ x׳ טסהרנא וז״ל האטום מא נ׳ מירס א קפה ואי ד! מלה
 טבלת ואן ממחה פועלת ט וט׳ עיי״ש ועי׳ ניאפ אפרים נקינסיש הראות
 את נ״ו (ערה) שאץ הרוח נכנם מ ואינו עולה בנפיחה ר״ל פאן הרות
 נכנס תחת הקלזס לזוז הקרוס להעלות מעם מתמת שדטק יסתס כל הסמפוטת
/ דאף  ואנס סתומים לרוותת הרות לכנס לשס ולא דמי ליטה דלקמן סעי׳ י
 פניכ אט עולה ננםיתה מ״מ הסמסיטת פתיתים ושקורעץ הקרוס וטתנץ
 עליו חק מא מנצנץ מפא״כ אסוס אס נקרע פס ויק עלמ דק לא ינצנץ

 תנ״ש ס״ק נ״ה עיי״ש ועיי״ז ס״ק ט״ו מיש נטמר ההבדל םבץ אטוס לינפ
 ולצמקה נזה נרי״ש (רעו) נכנס מ עי׳ נבנהינ נמהת נ״י את ז׳ x׳
x כxה וצא אכפת לן אס יפ אטוס נעומק נתיך  דאס פי׳י נפמוה עלה עלי׳ נ
 בשר הריאה דכמן רעלה בנשימה מסנ ונס עלי ממת מסנ תתת הקרוס
 מרה עיי״ש (רען) ואינו עולר בנפיחה עי׳ נשיית סוטו״ד קמא סי׳
 ס״ה ומטאר נדנדו נאמצע משונה דריאה פא נה עולה מסיתה במגן במקום
 א כאפר עלתה כל הריאה ננפיחה אף אס אץ נה תפס אטוס ר״מ עב״פ
 דעותא הר ואס יפ שס עוד רפותא אזרת מיל תרלדיע פיי״פ לדרט והוא

 דבר חדש פלא מצאתי דנר זה נסוס מסק וגס לא כ׳ ראי׳ לדנרמ וצ״ע
 (רעה) בנפיחה עי׳ חב״ש ס״ק פ״ג ופ״ד ישמ״ח סעי׳ ל״ג ול״ד ולנ״ש
 במ״ה פס שב׳ דנדקת אטוס פב׳ במחבר לא מהר אלא באפוס נרקצת
 האנא אבל נאסוס אנא שלימה א רונה אפי׳ נפאר נהא מיעוט פסי״א לא
 מהר נדקה זו ואעיש שניקה ונמצא נה מוגלא א אף שבדקה בקיימת הקרוס
p מלי׳ מפט חק ונצנן טריפה רססק אא״כ יצאה המונלא פ״י ניפוך א i 
 מפדן דכק דאנא פלימה א חנה אטימה נטלה ממלאכתה פיי״פ ופי׳ נזבתי
 רצון נמ׳ ט׳ נמוססץ ס״ק ו׳ פכ׳ דלסטמיס יפ להטדף >#< ננאפמה מקצת
 האנא מחמת מוגלא מטס ניטול מלאכתה כנ״ל כגון אס האנא קטנה ולא
 שאר נה כמי״א נלי אטוס פיי״ש אך נסרת״ב ספי׳ קצ״ד וראיס קט״נ מינ
 על התנ״פ ימנלה דמקא נדקת מוגלא לא מהר נזה יאפשר שלא מסס
 פתייה למזור לקדמותה אנל אס מא מנצנץ נקריעת הקרים אף ננאטמה
 אנא פלימה יפ להקל נהסימ עכ״פ דהא קק שמיח נא לפס ומה
 לי פנאפמה אנא פלימה כמן דאן כא ניטול מלאכתה עיי״פ וכ״כ

 נחירת זנת מף סי׳ כ״ז לדנא עיי׳יפ יעי׳ נמנת׳׳י נקי״א את י״ת
 (רעם) פביאין סכץ וט׳ טיט לאחר פפותו כל הנדקות פני הרמיא

 וכמטאר מלפץ שמ״ח סעי׳ כ״נ ופרת״נ סעי׳ ק״ז x׳ דקודס צדך למפמפ
 נידם וט׳ וליתן מיס משרץ וט׳ ואס כל זה לא יועיל א יקמנ הקרוס נסכץ
 יכו׳ והלנריס מוכרחין נשימות לאס ינדק מיןדס נקריעת הקרוס לא מכל
׳ נרמ״א יטריף נמס יעי׳ נמנמ״ב כלל ס״ז x לבדק אח״כ נהנדיןח 
 בעשחן ס״ק י׳ שב׳ טעס אחר נמה שב׳ המסקיס תחלה בדקת מונלא עיי״ש

 (רפ) סכץ קירעין עשמ״ח x ופרה״נ טעי׳ קי"! שב׳ בלשונם מביאן סטן
 וקורפין מתת נייק ימה ראחי נמייה לזונחיס מ׳ ח׳ סעי׳ א׳ ונתוספח
 הלכה את ה׳ X' פצדך לקלוף ולהמר הקרומים מכל מקים האסוס נייק
 ילא מטר שקרע נסטן מקא וננחס חקא ונק מכשול לפני הכודקיס המפיירס
ק קנ״ה שיפ לפקפק נמה x׳ כפוסקים  בדנריי ט נל״ו כ׳ נראש אסריס ס
 שיתתוך נכל מקום האטום ראך טכל לסמוך מיז טון שמא ממרא דאתי ליד
ק ולא מכל לצמק יחתוך ג״נ קצת חוק נו  קולא פלסטמיס לא יהיה הט״נ נ
 יעי״ז יבצבץ והוא יםנור שמקים האפוס מא שמנצנץ אך כ׳ דלדנח אן לחופ
ק רק שהנודר, מהר למומ זריז ונזכר שלא יתמוך מן ממקום האטום  לשאט נ
ק רס״נ) והנה להממ פמר שלא לקרוס יומר נמשהו  כלל פיי״ס (וטי׳ לקמן ס
s כמק האחרונים מיל בלשונם מקרפ נסכין וננממ t r s t s כירא אק אס לא 
 ייקא שאו מכל לצסצס ולדקדק נזה משמ״כ שיןלף הקרוס נימ דרך קליפה
 יהמה נמ״ש הרנ מרס לזונחיס x סשימ מא דא״א לסמיך שיצמצם שלא



ף לו ° הלטת טריפות ל  יורה דעה «
ת (רפט) שמחמת הליחה חו ) ליחה (רפה) מו עז ו )  (רפו) בו

 תשבה
 דעותא עיייש ונוי נסרת׳׳נ סעי' קכימ שני ואף הניתר «״־ מציאות הממלא
 הוי עכ״ש דעותא כ״ר רכיון דיש שס מוגלא תחת העור עכ*פ לא גרע מאס
 נמצא סס מורסא * מינרי זהר ריעוחא כל שהוא ונציחף דעותא נמלה ס״ל
 תרלרי״ע ועדשה עיי״ש ועיי במנהזיב נחרלרי״ע אח א׳ נדני אטיס סמי׳ י׳
 שיגריס דנהס״מ יש לספון על הלנ״ם להקל ילא הוי דעוחא כלל עיי״ש ועי׳
 עור סס בקומץ סף סעי' ז׳ שכ' ושאר נדיןת של אסוס המטאריס נסעיף
 זס אינם דסותא כלל להצטרף אס' פס דעותא נדלה אס' סלא נהש״מ ע״״ש

ו ולהלן נס״ק סאח״ז) י ק ר י פ ו י ק ר  (ופי׳ נדנריט לעיל י
 ום״ש הנאה״ס והפת״ש להטריף נסרכא סוצאה מאנווס עי׳ ככנה״נ בממת
ק כ״ז ו י כי ק נ״ת ו  הסוד אמ ליו ס״ש נזה ועי׳ מזה נתנ״ש י
ו ונסרת״ב כאן סעי׳ קכ״־ו וריס ס״ק  ועיי שמית לקמן ס' ל״ס סעי' י
ו שכ׳ ואף כשהולכת סן הריאה ס״י סיעון ומשמוש אפייה פריסה פספס י  ק
ו ופ״ז ונסי ל״ס ק י ק א׳ ונשי׳ זה י  הרצר׳׳פ עיייש ועיי ליש ס' ליה י
ג ונסתיחהו נפרס תילרי״מ *ת י ק קע״ד ונסף ס' זה נחרלד״ע ס״ק ק  י
מ אלא נסרכא  כ״ה ונדט חרלד״ע ועצי למנה את ציה של ואין להסדר נ
י נדקת הנצנוץ אבל נאסוס הטחר מ״י מציאת הליחה  סוצא סאפום הניכר י
י סיסוס״ש אין  אף כשיוצא מסנה סרכא ונוקה ס״ס כל שהסירנא עונדת י
ס לי י ו נילדינאנזה p ר י ק ק  לסשעיייש אבל נסרתינ סעי׳קכ׳׳ח וראיס י
 דמקה למסה סחציין עס חלון יש להכשיר אף אס רחר פיי מציאת נמלא לס שחולץ
 שהאסיס מא מחמת מונלא והרי מ מדוכא כמיץ נחצו! מגסרסא סש
ל סרכא ונוקה שלים שפו ירח עיי מיעויש שיוצאה סיוון האפוס  להכשיר *
 אן להתיר אף שהאטיס טתר ע״י מציאמ מונלא סייש ומי׳ מנהו״נ שס סעי
ק ו׳ דנהימ יש להקל אף נדטקה שליס שהסירכא עונות  ו' ועשרין י
 מ״י מיעימ״ש דלא מי תרצרי״ס טין ראן מ־יעותות מטסס דהמור מסיק נץ
 האפוס להסרכא אס לא שראה שהמונלא ההוא קשה כעין מונלא שממר•

 שמ מעננת בדקה הסדנא א לכ״ע פריסה עיי״ש
ו ינמנה׳״נ שס י ק ק  וכתב מיד בסי־ח״נ שס ינסעי׳ שלאח״ז ובריס י
 דאס יש סדכא למסה טחציץ מאנא לאנא ואן מ חלין והאעיס מא
 נ״כ שס והסרכא מא מכסה כל ייקיס האסיס א לכחחלה צריך למק־ אח
 הסירכא וצבוזק שמא יבצבץ ואס בדר, יראה שלא בצבן אי יקרפ הקרוס שס
 במקיס האסוס דבחק ברוק נבדקת בצטץ ואס האפוס מבצבץ כדט שיה
 יבדפבד שלא הסיר הסרכא ריןדס רק נק סס ספרן סל כצ סיןס האיש
 ולא נצנן יאיכ קרע לקרוס הריאה טס הסרכא כסו שהיא שס ובצבץ שיה
 אנל אס לא נדק מקידס כלל כ״א אמר מךיעה אן להכשיר כ״א נהס״מ ד׳
 נןןי״ס . וסי׳ מו״ת בית אפריס ס׳ ליה ונמנמ״ב a בקומץ סע"

ק ג' דכ״ז דאסריק בסרכא ממך האטוס מ חקא שהסרכא ייצא  יעשרו! י
ו אף שאץ  סענ סיןס האסיס א שמיך לי ממש אבל אס הס מריחקץ קצת *י
 בירהס שימר ב' שערות יש להקל אף בסרכא וטקה שעברה ע״י מיעומיש
 כל שברי לו סש כיפ הרחק טרהס אבל בספק יש להחמיר כסירכא דבוקה
 אף ממנרה מיי מישיש אבל בסרכא תלוי' יש להקל נסשיקו במ עיי״ש
ק י״ז ffn הסתיו תשונה  ומי׳ ממ במניי נחרלד״ע אס א' נלק״י י
 לערן מדכא תלי׳ ממך האטום עיי שמית מ׳ ליס כמי׳ מ״ו x' נצטט
 תלוי' א מלכת עיי מימון וט׳ משמע ואס התלוי׳ מלכת מיי מיעיו שו
כ נדיק נדר תרלדימ נמת א' י ס כהימ כמו תלוי׳ מטעא פי״ש ו י  פ
ק א' ומהיר, כריש תרלד״ע כלל ת׳ ומה רפת  פרן אפוס ועיייש נניק״מ י
 הסריב וראש אפדם סס נראה יסרכא תליי׳ דט סה לסרכא דניקה נזה
 ושית סיצא מסין האפים מנור עני דנוקה מאפים אפי׳ נהס״מ אמנם נלביש
ק קע״ו ובס׳ מ0הו*נ שס ונעסוק ס״ק נ׳ מטאר להקל  נשי׳ ליס סס י
י מיעויפ יש לסקל  נסית משו מוטקה למין מ וסכא שמונרת הסיס י

 נמצאת נתפוס כמ מטמא עיי״ס (ועי׳ מיו נסיק שאו•!).
 ועיין מיז ס״ק ט״ו שכ׳ ואס נמצא טעא על אפיס מריסה מפיס תרלרי״פ
ק קש״נ הסנ עליו דאו־נמ ו וריס י י  פי״ש או נפרתינ מני׳ ק
 מסתנר והניעא מצלח פל האפוס וחליק שמחמם המוגלא של הנופא נאפסז
 חה חקא שאן אטם סץ להנוסא אבל אם הנושא אנה נמיןס האפים
א נצמא למסה ממט שהיא תמסה יממה למקים האפוס לא ד שאץ  מצמס י
 מצלת פל האפוס לתלות נמונלא אצא אי׳ מרמ סס שאף בדקה אס ענצנ!

1* 

 דרכי
 ובכימ סש ליחה ומונלא מלץ בה האפוס אפיי מא מפס אבל מצד השניא
 נלסמנ״ד סש להחמיר במ שיש (רפו) מ ממיז ס״ק י״ז שכ׳ ומשמיע
 דקא אס יש באסים טסה ליחה אבל מה סש ליחה נאניצפ הריאה רסק
ס דבעיק שמיה הליחה ביי י  מהאפוס לא מהר ושכן משמע מחיבמ ב״י שכ' ב
ה ופי׳ לב״ש ס״ק מיה וסיר, ע״ס  דקא אבל לא בצדו וסיייש שסיד סיר, י
 שהניא דבריי במ והמלה דאס מצא ליחה למעלה שמון להקרומיס טדא שר

ק קנ״א  אבל אס נמצא הליחה נעומק הנשר ל״ע לדנא נרי״ש ופי׳ ראיס י
 דדוקא סזון ממש להקרוסיס נעיק אכל שנמצא נעומק אן להחיי עייק ועי׳
 במנחיי ענף י״א בזבחי שלמה מני' ר ונמ״מ שס ציץ כ״ג ויד ועי׳ נפרת״י
 סעי' קי״ח שכ׳ עוד ראף אס אס בעומק הטו רק שהוא בסמון ממש
 להקרומיס אן לזחיר אלא אס מא בסומק כעד מיןס האפוס אבל שריצא
 בצדדי האסיר אן להתיר אפיס שהוא סמוך ממש להקרומיס ואס שקרע
 הרץזסיס ראה שאץ שס מגלא בסומק כלל רק בצדדי למפלה א למסה ממט
 אט רימיל שאס המינלא למפלה ממט הרי חזיק דאין המכבה מצד הסינלא
 דאי סה צד מכבה מחסה המוגלא לא סה יסל האנא לנסח להלאה ממקיס
 האפוס ימדנסחה להלן הד חאן שהריח בא למקים שאור המוגלא אניס שהסוגלא
 קימה לי וא״כ חזיק שאין סבה האסים מימה הסוגלא ואס המוגלא מא למסה
 ממקיס האסיס א בצדו פססא דאין לחלוח בהסוגלא דטין שהאטיס קידם
 להמוגלא א שמא בצדו הד סה מקום להרוח לבא שס דרן הקנה ולא יטצרנה
 המונלא שאחריו ולק דט כאפוס ולא נמצא מונלא כלל ע״״ש ועיי מנהו״ב
 פס ס״ק י׳ שכ׳ דאף אס המוגלא מא סביב האפוס מכל צדדיו מ״מ אס
 הפוגלא אנה למסה סן האפוס ואנה במן האפוס רק שהוא למעלה החח
 המור ולא פל האפוס ממש לא סהר דאף שהאפוס מא מקף במונלא מכל
 צדדיו אט כלום דהא יש מיןס להרוח לבא לסן האסוס בררן ממה פיי״ש ועי׳
 נמרה זנח ניסהמ״! ס׳ כ״ו ס״ק ה' םסייס ראם נראה להדא שהמוגלא מכבה
 אח הרוח יש להחיר אפיי שלא נמצא נמקים האפוס ממש עק שתאן סקנה
 האנא נאטמה ושס נמיןס האזיס אן מונלא מ״מ נל סש למעלה ממט פוגלא
 כ״כ סוכל להתסיס אח הקנה העובר למן האטוס ההיא שוס דמהני עיי״ש
 וכ״ב במק״מ ס׳ק ק״ס עיי״ש ועיי בסי הקור זבח (מהשו״ב מאדעס) שבהב
 נלייןס הלטה ממשמעות הראיס מ״ל ואס האסוס סמוך לסמלי האנח
 והמונלא סביב לו ומפס מכל צד אף שנשימל האנא בסקוס האסוס ממש אץ
 שס סס מינלא והנשר בריא ואס מלה ננסחה יש להקל ולומר ומחמת שהמיגלא
 מקיף את השיסל מכל צו לא מכל הרוח למס במך הסמל וסשיחרוקן הסיגלא
 יכנס הרוח לסך שימל אך מםפקא ליי במ מה יסה אס נמצא שס אזה
גמ המקוס סנאטס ולא  ריעותא טיטלי על מקוס הסטים הזה אס יש לאסר ו
 נכנס ט הרות לא נתקלקל כלל ואן הייעוהא סס נמיןס ההוא כמן סהנשר
 יהקרימיס ומקיס האטים בריאס הס וחוסם רק סהרוח לא נכנס נהס מחמת
 מוגצא שנצות שמקסה אהה וא״כ י״ל ולא אמר משים תרלדיע ובמיק שר
ק רפ״ס) (רפז) ליחה.  סרימוממ יטו נמקים א' נמוש עיייש (יעי' לקמן י
ק קמ״ס וין׳נ ראן סלוק נץ אס המיגלאקשה  כ׳ נפרת״נ סעי׳ יךז וראיס י
 כאבן א יש ט לחצוסת קצת עיי״ש אבל ססס לפענ״ר וענ״פ נעיק סטה
מ עם הקדום שפל נבמ  ובר מב סש ממשות קצת שאן כח בהרוח להרף א
 אבל בלא״ה מה מהר המונלא זו אס שימח עברה ט נס מא מרף א״ע
 והניף ממי אח התריס (רפו־ו) מחרת ליל אף שאט מבצבץ ואט מתנמד
 שס הטצה ומקא אס לא נמצא שס מגלא תחת סקחס בפיק סתנוני הטצה
 א מנצנץ משא״נ ננמצא מיגלא # שאן המצה מהנונו ואט מנצנץ שר
 דאמריק שהמינלא סתמה שלא ינצנץ אך אס ארע שהמרו המיגלא סשס
 ינתס סס מק ס משרץ ולא נצנץ יש להטריף רא לא מהר מליאת המונצא
מ הפסד וקליןל  דזה מורה פאסיס זה לא מיזמת המונלא מא ט אס מחמת א
ק קנ"ו: (רפט) row עפאה״ס  נראה סרת״נ מד׳ קנ״א וראיס י
ק ק נימ ולביש בסף ס' מ ובביארו י ק י׳ ופמיש י ק כיב יפיס י  י
 קמ״נ ואמס שנבדק בריק ס״י בדיקת הנצביץ אף אס הריק פתנונד מסב
ס דעותא סי ושסצסרף לריסיהא מוות עין מראה י  ומכשריק כאמור מ״ס פ
 שרה ונמצא הר תרלר״מ אמנם שניתר מ״י מציאת מונלא וערק מיי נסמה
 דלאחר לקימת הסוגלא ריאן שעילה ססב מסיתה שאר דאה אנה דעותא
ה שנמנה נאטמה ולא מלחא סא כלל לקחתה מ  כלל ומחקיק שמחמת *



 יורה דעה סעיף א ט הלטת טריפות קפ
) רוק (חוד) או תבן מג ) נכנס (יב) שם («) הרוח ואם (חגב) לא נמצא בו ליחה נותגק עליו םעמ ( מא  (רצ) לא (

: ה פ ר ) נתנדנד (מח) כשרה שהרי הרוח בא שם ואם לאו(רצט) ט ) אם (מז ) או נוצה (מו מה  הנה (

 וותחי תשובה
ס עולמ יצפק לפנץ אפ נמצא סילנא נמקים אנוום יפ״ן  (יב) שם היויו פנה״פ מ
׳ ה׳ שנמנ cm אמו ד* נזק ילא נצנן איור שמגרה  נתשונפ חפאלמ צבי מירד מ
 השירנא ואיו״נ כשקרע הקרוס נצמ ליכא מפ״נ ומל יהא מומו לשמלה צא הימה
 נקונה מללא נצנצה להא האפוס לא עיננ הנצנון כשקוע הפור ע״כ ממלה היה
 שלס או יש לנךם לבלי הפ"• נאם מוגלא מזוט לפליק שיאפופ היה מחממ מוגלא א)

 אין הנפימה ליוה למה שלא נצק היה אסום ע״ש עול ודי״ק

 באר היטב
ר והפעם מפום לאמדק  (ננ) הרוח וטע בשין והיה ללס עכור א נפר נרקנ נמ• ט

 לנח״ הנהמה אפשר להליחס * הלם סיה יוצאת ומ״ש המחנר ואס לא פדפה
 נחג נהגהיז מהריק אס ייס אלום נמשך מפס נמיץפ האפוס אז ולאי אפום הוא
 וא״צ נדיקה אחרת ושטפה אגל אס נייפ לט אז צדן לניןנ היזע ע״כ וסר״ח נתנ
מר ולנלוק ננצ יווני לאי מנצנצא מרה ואפ נמצא  ואמ אמ• ילינא פטלא נ
 טרכא נמקוס אפום שטה נחש מטרנא היוצא נק הטעה אין לה נמקה להמולה

ל עי- ופי מהק להק שטפה להכשיר אפוס נמאה וסנה י  ממ״נ אי מנצנן איכ יש נקנ נדאה להא טרנא שהיא מנצנץ סדפה ואס איט מנצנן אינ היא אפום ושדפה פ
ק וטרנא ממקום אפוס למכה תליק שהטרנא נאה ק סמנה וטלקק האשוס אי נצנן מרה ונראה שדן זם אפיי נמצא נמלא נמיץס סאזוס נגהק לקיל מ  נ

 תשבה
 לבו ילא בהבשר כלל א״כ נחר סא כשמש ואש אין שס אסים אף אס יקרע
 במרתא מרתא בהרבה מקמטת סמיך ממש זה לזה שיבצבן בכל המקימית נשיה
 ואין מיןס א׳ מינמ לתכיח למציא רימ כלל שהרי כשר הריאה תחת הקרומים
 מא םפוגיות וכוי ילק המלה ואץ להקל בזה בשים מרן נסולס סיי״ש אך במנת״,
 נמף י״א בלק״י ס״ק כ״ת כ' שובד המנהז״ב אינם ממרחץ ומיקר כיכרי

 המאית סירס מיי״ש.
 ועיי״ש עיר בסרת״ב יברא״ס ס׳ק קנ״ה של רכל מ מא רק במקום שאן
 להם מנמ ידע להקל אבל נמקים שנהגי להקל ילחמן מןחס רק
 נמקים א ולנמק אס מנצנץ אן לסחור מנהגם יכל זה מא רק לכתחצה אבל
 נדסנד אשיי נמקוס שנהנו להחמיר לתתוך כל הקרוס ולנמק תחתיו ככל שסת
 האטיס כמכר מ״מ אס ארע שלא קרמ כל מלןס האסים רק נמקוס א לני
 וראה שנצנץ שם ר א לנמק שאר מקום האסוס מץ שנאכוה הריאה מייצא יש
 להכשיי סיי״ש ( ־צב) לא נשצא בו ליחה נרי סרח״נ מיי קכ״ג ורא״פ
ר כנ הקרוס ממקום מ x ׳ ואם ט' המקום האטום רחנ ולאחר x ס״ק קנ״ז 
 האסים מצא רק קצת מוגלא נמקוס א' מטט ישאר האסים אץ 6ם מוגלא א אן
 מועיל לנמק נמקוס המוגלא להמרה ולטת שס רוק אף נמקוס שנהגו לנמק
 רק נמקוס א' משוס שאף אס ינצנץ שם מן ללמוד ממט לשאר מקום האטום
x הוא ממה כאלו קרע האסוס למן הנשר שאנה  לס ס,אחר השרת המיגלא מ
 נדקה מינה יאף לנמק נמקוס המוגלא קידס הסרתה אן להתיר ט אי אס
 יבצבץ במקום המוגלא י״ל שלא יבצבץ במקום אחר מהאסיס לט שאץ הרות כא
 xJ אן יש לנמק נשאר מקומוה של האמס חקא עיי״ש (רצג) רוק וה״ה
 *שדן אן ימי שלא יטו המיס חמץ דטוצי לה רםדף נחנס מנהז״נ כלל
 סק נעשרץ ס״ק י״ב ניי״ש (מד) אי תבן אי נמה עי' מ׳הו״נ כעשחן
 שם וניןמן מני׳ ז' x׳ ולמחלה נכון יוחר לנמק נריק א נסשp מקא ילא
 נתנן יטצה דכמן שקליס המה להתנונו מ״י פימת פה וממס של הנודק מכל
 לטטית שמתנונויס ממית חמ ט־יאה אבל בדטבו כל xאה מט: שהם
 מתנונויס מרית הריאה כשר יצריך לטית זריז בכל אלי שינסת כראי מטב שאס

 לא ינסת טסב יסדף במס עיי״ש יעי׳ בשלק גטה לקמן מ׳ נק ס״ק סק
 (מה) אי ניצה עיי נסי הליטת עילם בנתינת המראה בססי' מ שמית
Jx להמחכר נצ״מ נמ״ש א טצה והא נרמנ״ס אתא מ״ף יטא הטצה ממלה 
 נופה וטלה טא הדקה הממכהלשר שאין לה קרס וכמו שט׳ ש״י שנת דף
 ק״ס ע״א ומלין דף נק ע״נ יאק צ״ע מל הנ״י שננ״מ שומר דנד הרמנ״ס
 ומדע שינה כאן את טעמו ונפרט שגס דעת ש״י מא ק נמלץ דף מקע״נ
מ והשמיט תנת הרמכ״ס מיי״ש (רצו) אם  ילמה נקט המחבר למן הטור נ
 גתגדגד יכשיט לפענ׳ק רכל שמא מנדט אף שטי ע״י נמחה תרבה מתר
 מהרגיליח שר וחולץ דבחיי הבהמה טחה נפוחה הרבה ועלה בה הרוח ימי׳
 רא״ס ס״ק קפק י (מז) גתגדגד אפי׳ רק קלת שמ״ח סעי׳ כ״ב יסרח״ב
 סעי׳ קי״פ (מח) כשרה פי׳ Y'x ס״ק כ״ה ורא״פ ס׳ק קנ״ת דאןי׳
 לדק וקיי״ל ובכל מקים שצדן כדקה מדנא אן אט נקיאין ככדקה אפ״ה
 יס לסמוך במאף אבדקה דון בזמהק ואין למפ לטעות ולחסרון בקיאתניי״פ
 ועי׳ מזה במנהז״ב בעשיץ שם ס״ק י״ב (מט) טריפה עמק ס״ק ס״י
 X' ולטפס שיי ואפיס מי לקותא יס לאמר אף באטום מגי המק בייצר
 החזה פיייפ יפי׳ בס׳ מנחת אהרן ס״ק מ״ג מ״ס טק הסרמ״ג במ ילדינא
׳ מ ף מ אפי׳ מיצר החוה עיי׳שיפי׳ בלב״ש מ  העלה שק פיקי שאין לקל נ
 מ ס״ק קמק x׳ דאס נמצא טסא סל אשים מילר החזה אמר שאן הדיק
 מגץ ניי״ס ופי׳ נמנת׳יי נקרא נהרלריק אח ד׳ ניס נזה ומצדד דנהס״מ יש

 להקנ

 דרכי
x אן מוסיל סטא סעידה סל האפוס שנא מיזמת נקנ ניי״ס ומי׳ מנהז״נ 
 בפסרון ס״ק ד' וקימץ ספי' ד' דאין להסר נטעא סל אסיס אלא אס
 הנוסא סצמה נמצאח אסומה שאינה מלה לזוז ממקומה אבל בלאוה מץ אס
 חאן שיש אסוס ועליי.יש טפא יש אסוס קצת להלן ממנה סנינ א באזה
 צד אק מ מקד טעא בצד האסוס ואנה מצלת דמה לי אס הנועא עומדת
 ממן לאסס בסמון א שהאסס טא סביבה בכל עק אן לתלות ילומר פהמוגלא
 מא מנח האסס דהא חיק שיש אסס למטלה מהטמא א למסה ממט במקיס
מ  שאן שס מוגלא ומחמ לא בא xJ החח ואף בדקח הנצטץ אן מועיל נ
 דמ״ל מרליי״מ עיי״ש וכי נפרחינ וראיס שס יכל זה מא לק בגופא דמוגלא
 אנל אס נמצא טעא מליאה חח מקום האסוס לא מהר כדקה וטדפה ואף
 בטמא נמים זכים יפ להטריף פלא נהס״מ אן נהס״מ יש ליקל אס היועא
 דמק מא בטס בסיס אחר שמסיה וטדק ברק א בטק ומבצבץ נייק
ק כק x׳ ק סק וגו׳ במנת* בחרלדק אח א׳ בלק" ס  ושפת אמת ס
 פלא שממנו ולא יאט מי פנהג להחמיר ולאמר בטמא חמת באסוס ונס במק
 באן הפק פמ מסרא ימרה נייק (וטי׳ ביבייט לקמן מ' לק ס״ק ה'
ק במכה במק וסרדא ממקום ) לא מבאהק מ מ  וכאן נסיק סאחק). (
ק וני׳ ראיס סיק קס״סשל שיבאהיס נחן משוללהממיירס מ  האטום לסנה «
 במה שלא פיש דמ קא מקא להמכשידס במכה כמסן אכל למ מנהנ סדיטח
 אלו חלילה להקל במ אפי׳ אס לא ט׳ כא אטיס טריפה טץ שאט טמץ
מ במק וכמס״ל ברמיא מ' ליס סעי׳ י״ח  להסריף כל מרכא פלכק שיפ מ
 מריק בפרת״ב סעי׳ קל״א ססייס במ דאפי׳ אס המרכאמנרח סיי מיעומק
ק ס f ומף מ׳ זה ס״ק קמק x׳ דאף אס  אין להקל נייק ועי׳ בלבק ס
 נמצא מר:א א פאר דעותא סל האפוס נאפן דאסייק לי׳ ממם חימ
 לריעותא מכל מקום אס מא במצר ההמ שר אף לדק דלא ס״ל דסמפן
 מגץ מ״ס בכה״ג יס למסוך להקל נייק אבל נפרת״ב סעי׳ קל״א וראס
 אסריס שש כ׳ ואס נמצא אסוס מגו הדפן במיצי החזה רס סיכא
 משם לדופן יש להסייף אף במקום שנהט להכשיר סיכא מיצר החזה
 במק אס אן x אפוס דבמ סש אפוס חמוי סס וסדפה נייק וסי׳ ממ
 במארת סרס בדר תרלד״ע ס׳ק ד׳ ועי׳ מנמק שס בקומץ סעי׳ ז׳ וסשיזן
 שק י׳ x׳ דבאסוס הרהר מ״י מציאת מוגלא יס להתיר אף במזכה למק אף
ק יס לצרף מ ק מ  ולא סמטק בסיכא על סחימס pro םמיצר הפזה מ
ק עייק אך  לסניף ומק אפ עברה הסייכא ע״י ניעומק יפ נהקל בהס׳׳מ ענ
ק  במנייי בחרלדק אח א׳ שיג עלמ והעלה ראן להקל כלל במ בסס א
 ועייק כקרא אח ד׳ בארך רזה (מא) גכגם מספק יוק כ״הסכ׳שס
 הכנל׳ג שצריך לקרוס ילכחק כל סמקיס של האסים אס מא מבצבץ יפי׳ שמר
ס שהשיג סל הכנהק רהא ממ־ שחתך במקום א מבצבץ 5ס ומה ק ל  המיס ס
 שלא יחנדנדאז״כשיוחך במקום הנ׳ אן ראה ססא מחנית האסים אלא שהריח
ק כהביא ק ס  אט יסל לבא xJ מחמה פנהחך כבי בסמיך לי סיי״ס וסלבק ס
 יבדו במ וכ׳ שמא ספיא נטנה ימיין בצק לדק פיי״פ ימהק כ׳ במאיה
 עירס שס ס׳׳ק ה׳ שלה ינמק מקרם ק מד נאחר שיקימ בכל המקומומ רשם
ק מהפרה״נ  יקפל כל שפח האפוס ינפח אח״כ נפעם א׳ נייק וק ממנע ג
ק ק מ נייק fi• נמנהז״נ פס כלל שק נעשמן ס א  מיי קכ״נ סש לנסג נ
 יק כ' שסא אט מבץ גוף הקישיא של השעי המים מ״ל דנשלמא אס סיט
 יןרפין בנשר הריאה ממש א ודא דהקיוע הקת־מת מונע להיות לבא בספק־
ק אפשר שממין קל לו לצאת דק־  לו והגס*ל הריאהמזנמסמא ומליאה נקבים מ
 החיץ הראשון נצה במיןם הקרמ משא״כ לס מה זקיי״ל דהקריפה מא בהקימם



 יורה דעה סעיף לו ט הלכות מחפות
ט (שה) אצא  ה (ש) ולא פקד אנווס (שא) אצא כשמיאיי (שב) לומה צשאר דאה אצא שאט מוצה ננפיחה (שג) אנל 6ס מראהו (דש) לומה למונצא *
ד וגשר נלא נדקם (הגהמ מיימוט ומלק) ואף נאפוס (ש1) יראה (שז) מחצה (שח) ציתן (שט) הריאה (שי) נמים (שיא) פושרין(שינ) *  נ

 (TV) לימן מיס פושק חון מקנה (שיד) ולנענע אתה (מהות אשיר•) t למשמש

 תשובה
 ופול יש הקנה שיהפוך הריאה שיהיו הערוגוח למעלה והקנה למפה לאלץ רמנמנ
 היטב *לי עי׳׳ז מצא הליחה שכמנסטת שהי׳ מענג סרוח מלנטס ואו״כ יק
 בסיס פושרין וט׳ עיי׳׳ש(ועי׳ פורברא׳׳סס׳׳ק קנ"ג)ואני שמעמי משו״ב מובהק
 שסוד האמטת שכזה כך טא שכממלה טא מכה בכף יד על מקוס האסוס וסביב
 סביכ לו מכל צד והרבה פעמיס מוסיל זאמ ואס ל* טא ממרס טסב כיד טעח המקוס
 הזה ממקוס שמממיל הסמסון שבמקום ההיא להתפצל מהסמסון הגדל עד מקוס ההיא
 ועי״ז העלה מסיחה ט הרכה סממיס נעשה כזה ע״י אחה ממיכמ ליחה א
 מונלא * דם שנקרש שם בהשמפון מחל כמקים שנפרד ממט זה הסמסץ
 שמלך לנמןס האטום שמעככ הרוח לכא לסםמסין הזה ופי״ו אן כח כסרוח
 לפלות הסקוס ההוא היסב בנפיחה (וטיל ט׳ לקז ס״ק נ״ב) (שז) תחלה
 ליתן הריאה בסים פושרין עי׳ שפיח סעי׳ ב״ב וסרתיב סעי׳ קיק
 שכ׳ תתלה שיתן מיס פושרין להון הריאה ואחיכ כ' מזקנה שיהן הריאה במים
 ססיץ נייק f• המעיין בדבריהם דאה פאן קסידא אזה מהם סקדס וגס
 יובל לעסת שטהס בבת אחת (שח) ליתן הריאה בסים פושרץ «ה לא
 מטאר ברברי המהנדס אס גס כזה ססל שאר משקאת כסו בבדיקת *שדן
ק ע״ס וס״ק סיב) ולסמנ״ל נראה דמה  ללעיל סעי׳ ר׳(ועיי נדבריט פס ס
 אץ להחמיר כ״כ טון לכלא״ה ב׳ נרא״ס ס״ק ׳'נ לאף כאקיס סצרין משרץ
 מדינא צא נמלא כמסקיס לאסור כפאר משיךס וא״כ ניד רכאמח מדנא אן
 חשם במלין א בצונטס יומר ממפרץ ואף בחהחין פאמ־ כפמ״ח שס ונחנק
 ס״ק נ״ו מה האדט ברא״פ ס״ק קניה ובלנ״ס ס״ק ע״ב למרן דבריו ט
, ובדוחק מצא מקום להק דנד החנ״פ x מהס״ס נראה דאף ברומחין גמוח 
 כזה כמטאר להמעיין כס (וע״ל בסק שאז״ז) ובפרס נמסקיס החדסיס
ף x׳ לעיל כרא״ס ס״ק ׳״כ שס דכיוצי לה עיי״ש אק טרא x כגון ממן רץ 
ק שנ״ג) (שט) הריאה בסים  ראן חפפ סידכט יומר מהרגילוח (וע״ל ס
 פושרץ עפמ״ח ומכיש שס ולכק כמ״ה וסרה״נ ספי׳ קס״ו x׳ שצריך
 לזהר שלא יטו מרס רוממץ אבל יטלץ למומ מעין קצת יוהר משיפורא דטשדן
 שנטאן להיך הקנה יטו מדר משרץ מצד קריחמ הריאה עיי״ש ופי' בגהק
ק ע״נ מה אלפל נעק בדסבד  אח כ״ג (שי) בסים פושרץ עלנ״ש ס
X ץ ק פנחנה ברותחין והטמ כצ״ע עייק וסי' כפרתקxחפ לא נחנה בט 
 ורא״ס ס״ק קניה שהחציס דאס עבר ומזן סם רומחץ ועלמה ממחה אף אס
 גס לאחר פספן ממנה הרוממין עלמה מטמה מין זה מועיל ומיל באצו לא ברק
ק אמר ופייק  כלל וטריפה אף אס סימחיין הס מכלי שני אס המי מלדה נ
 בחנק וראיס ימטאר מדבייהס דכל מהנס כפס א׳ כמתחין אף סמר אוק
 ינק לחיבה טשרין לא ממי מיי״ס (שיא) משרץ עיי בחנק וריס
 ופרח״כ שס פכי עוד פצדך לדקדק ג״כ לבהחלה פלא יהיו המיס סריס דמסישי
 לה ומקלקלים כמהר חך כדעכל אם ארע שנק למכה קרס ועלמה בנפיחה
ס מא  א אס לאמר טק־ הקרים נק לתוכה משרץ ועלמה מסיחה סי״ו «
׳ רכל הדרם x פיי״ש (שיב) או ליה! פים פושרין עי׳ סרמ״כ סם xדכ 
 שבי בדני הספח בזה אן חילוק כין אש מא מקי המשרין לתוך
 הקנה מ פטק הדמה למוך הטשרץ פיי״ש (שיג) ליק פיס משרץ תוך
ק  הקנה טx״ח כס שמזהיר שלה להשמת הטפח במכה :ריק ובתנק ס
ק מ״ג ובלדך סדיס במרה  נ״ו וכ״כ במארת פייס שס ספי' א' אך הלביש ס
ק כ׳ דטל לשרוהה על מפל״פ ומיס שס ד״ל לאפי׳ יותר ממפיס  אר ס״ק י
ה ק עד  מוהר מלא רליכא ראה מל יוחד ממפלק אבל ודא דאה לא «
'X ק קמיז וכסרחק מני׳ קפ״ז  מפלק ולא מהר מייק ומי׳ כראק ס
 כזה לדק p דלכתחלה יפ למהר פלא להסמהה הרנה אבל בדסכד אם פבר
 ושהה המפרץ כמכה מכה ועלתה מפיחה יש להכשיר פיייפ ומה נמנהוינ
 פס סע" ה׳ כ' לדק נהסק יש להמר כדענד כששס המיס כמכה הרנה
 פייק ולפענ״ל דכמן והראיס והלביש שרהס לדבר א׳ נמסוט שלא לאשי
 כדפכל ורק לכהתלה יש להדר פר השמ״ח שלא לשמת הרכה לק נלספיד
 דאפי׳ שלא נהפ״מ יש להמר נזה נדמנד ופי׳ נמרח זנח דש מ' כק :
 (שיד) ולנענע אותה או לםשסש וסי נלזן זה ל גש נשמק וסופמנ
 הינת א״ו למשמש וט׳ משמע לפארה לדק אחת לסד יעשה א סנמגע א
 ממשמש ילא שרהם ט עיק יהרק סונא מתר מהרגילות נסי׳ אן נסרסינ

׳ י  ס

 דרכי
 pi! נזה אףאס הטעא מא רק אצל האפוס ואט ממש נמקוס האטים נייק:
 (ש) ילא נקרי אטים יהחילוק שנץ אטוס לצמקה אף מס צמקה אנה עולה
 ממחה וגס שוה לשאר הסי׳ שלה מ״מ סלק יש לאפוס מא חלק ואין נה
ק פיו  קמטים וכווצים וצעקה יש כה קמסיס וסת עצי לטנה ופי׳ נמ״ז ס
ק ס״ג ולכקסק ק יכ״ה וסק ד״ח ונקוה״ר אח ס״נ ונחנק ס  ונרא״ס ס
ק הרינא ס' לק x׳ דאנא שלימה מ  קל׳נ (ונדנריט להלן מ״ק foe•) וטנסו״ת מ
 שצמקה מקצמה והוא אפוס כ״כ עד שאין הרומ נכנס כה כלל וכלל אף דט׳ מקום
 לחלק ודק אס מראמ מא כמראה דאה א מוכח דאנה צמקה ק אפוס ופריסה
 אבל אס מראמ מא כמראה צמקה א מוכח דצמקה מא והדדא נריא אן לדק
 מסק לאפי׳ ככהק סדסה טץ דסף מף אנה יכולה להרף על סלכ נייק וסי׳
 בברכת מסה נקונסרס יפה למיקה פער נ׳ נחינ ס׳ אח נ' מה x׳ כזה כארך

 (שא) אלא בשטראהו דומה לשאר ריאה ר״ל מקא פחמה למראה דא;
 אבל אס נמצא מרחה אחרת סאנה ממראה הריאה נמקים האטום אמק שמא
ק  ממראה הנשיזח נלא״ה טריפה דמי הרצד״ע פרח״נ מי׳ קלק דא׳ס ס
ק רפ״ס) (שב) חסה לשאר ריאה וסי עשמק סעי׳ כ״ג פכי  קעק(וע״ל ס
 כלשוט ללא מקרי אסוס אלא ממראה מנור רומה לפאר דאה וכוי אבל אס
 מראה המור ממה למראה מוגלא וכוי עכ״ל מה מלסט משמט שמסף חיכה
 הסוק למרות למרקר תלוי במראה העיר ואן נ״מ במראה הבשר שחחת הקרוס
 כצל ועיי לנק כע״ה פס וככיארו ס׳ק ס״א שמסף עוד כזה דכשמראה העור
 מא כמראה מוגלא אק לראת אס יפ תחתיו מוגלא ואפי׳ כדק דאה פאן פס
 ליסת ומוגלא כפר למראה מיוגלא פבעור מוטמ פהמוגלא נסינס x עיי״ש
 יכק כמארת עירס שורש ו׳ ענף כ' סעי׳ ג׳ נייק (ועי׳ מק ס״ק ס״י מק
 מתשו׳ המל״א כזה) אך נסרס״נ סע" קכ״ה דאק ס׳ק קס״א כ׳ דאף דלכממלה
 א״צ לכמק אס יש שס מוגלא נס תתה העד אלא אס רואן עכק שהעור לכד
 מא כמראה מוגלא שי רמסתמא סליק פיפ פס מינלא יאק כדקה אך אס
 ארע סקרע הקרוס וראה פאן פס מוגלא והכפר סיאתו כמראה פאר כפר
 ריאה ובק סס ט״י חק ואט מבצבץ טריפה אפ״פ סהקרוס מראתי מיראה
 מוגלא וכק אס לא מתנה רק מניר לכד מפא״כ אס גס הבשר נפתנה מראס
 למראה מוגצא א שר ככל גווני אפי׳ ראה פאן פס מונלא תחתיו נייק ועי׳
ק יק סהניא סעמיס לחזק לכרי הרא״פ כזה כסוכ סעס נייק  מנהז״נ סס ס
 וע" נהוק ס׳ נ״ז נהע״פ סיק ג' פשינ על הרחק והעלה סש להחמיר נזה
 ראש מנור לביו לומה למוגלא אט מוציא מחזקה אטוס בצל ומתרב לנמק ננ״מ
 ע״י קריעת הקרומים אלא א״ב שגס הבפר סהחתיו מא נמרחה מוגלא ע״״פ
 ועי׳ מזה בס׳ דברי מק< ס׳ רכ״ה בארך (שג) אבל אם םראהו דומה
ק פ״כ ופק וכמ״ה פס פכי יאסי׳ אס יאטוס מא מעבר  לטכלא עלכק ס
 לעבר אס מפר עבריי יפ x מראה מיגלא שר ואס רק כצי א׳ מראה מוגלא
 ולא בצד הבי יש להטדף משוס אחו צד הנ' סמראמ במראה דאה יק אס
 האטום מא מקיס רחב ומקצת מקומו טא מראה מונצא ושאי מייאה דאה
ק ז׳ וני׳ ש ו׳ ענף ב' סעי׳ נ׳ ס  סדסה מה״ט נייק ילק במאית עיניס »
 כמנהז״כ פס כרץמן מגי׳ י״א ועפרון ס״ק י״ש שב׳ יבזה חמור טסי לערן
 כדעכי אס נאבדה כלא כדקה דאסר מ״מ שלא נכקה אפי׳ כהפ״מ יכיץדפ
 צשרט סטי נסץ שמקצתו מראהמונצא ושאר מדאה דאה יככהק לכק אן א׳
̂׳ ברא״ס כקונטרס התשוטת ס׳ יק ועי׳ נס׳ רנד  מנרי על חביח נייק ו
 ייסף שס מק בזה (דש) דומה למנלא עיי במנמ״י במ״מ ענף יק ציץ
ק כאילו מא  מ״מ x׳ דה״ה אס ממ כמראה דם עטר א בשר נרקב דט נ
 כמראה מוגלא נריק ודבריו נסרס בזה אך מק X שס משו׳ הרמ״א ס׳ ו׳
 לנס מיגלא אן לה צורה ימע עיי״ש שגה בזה ט בהשו׳ רמי׳א לא כ' x רק
 שהסינרי אן לה צורה ימע אבל על מראה המינלא לא ב' סס שאן לס צייה ידוע

X ואדרבה מפמע שס דהמוגלא יש לה צדה מזמ וכסכואי להמפיץ בלבדי 
 (שה) אלא טינרי ר״ל אש סא קפה במפמוסה א ט״ל סינרי לאס סנה
ק ק״ס ובקוהק ק נ״ס ועי׳ ראק ס  קשה מייל מורמ) שמ״ח שם וחנק ס
 את יו(יס״ל ס״ק ש״ך ילקמן סי׳ לק ס״ק נק) (שו) יראה תחלה עשמ״מ
ק קמ״נ שקוים מיקה הפושרץ נדך ס ס י ׳ קיק ד  סעי׳ כ״ב ונפרס״נ מי
 למשמש נידם מסנ נמיןס האפוס אלי יסתמ הסמסטמ מיק ותפלה מסתה
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 תשובה

* ד ק סק של ואס חק• הקנה ומקלס מן ה  ועיץ מנהזינ שס בפשתן ס
 פנ״ל ומצא סונלא נהמיסן נמנןס סומך שס וראה שהסוגלא שסי* מונח
cf< שס נהסמסן ההולך להאסס סא גרס סיאנזוס לא אמריק שיהכסר בזה 
 בלא נפיחה ואינו מוסיל להכשיר סיק לחת־ אלא שצריך להסיר המוגלא ולימד
 ילנפחה נקש א בקנה ורך המוסק מיג ולבדק אם העלה בנפיחה אח״כ ואס׳
כ אמו מיייש ומי׳ נמניי שס  נאבדה הריאה יךס שבקה בנפיחה אי
מ אס סמונלא הלן מד מקום האפים איצ מה ק ft שכ' די  בביאורים ס
 בדיקה נמחה מיייש (ועי׳ מזה בראש אפרים שדק קיא): (שיט) עיעלה
 מקום האטום בנפיחה משיח שס וסרח״ב סעי׳ קייס וריס מף ס״ק
 קנ״ב דסק בדקה בצבוץ נמחה הרוק במקום סמא ממי דחפ מיי מכיריה
 בפכופרח יבצבץ שם במקום האסוס מהר יכשו נייק יעי׳ מנהויב סס ביןמץ
 שכ׳ ודיל ראם קרע הקדם שם במקום האסום ממש ונפח מנדה מיי קנה *

ס ובצבץ עייק •  קש ורן הסממן ה
 סעיף (שכ) ריאה שקשה כעץ משיח סעי׳ כיד והיש ס״ק סייא
כ בפרי סיאר י  דאפי׳ כשמשהו מהריאה קפה כפץ סדיסה נייק י
ק לק ק כ״א וריס ס״ק קע״ה ובפרחיב סעי׳ קל״ה ופי׳ סלק גטה י  י
 (ויל ט׳ ל״ז ס״ק כ״נ) (שבא) שקשה כעץ בסשםישה כ׳ בשיח שס
ב וכפריכ שס וריס ס״ק קט״ד דאין זה יבש דלקמן סעי׳ י״ג ק י  והביס י
 דסהס אין ט לחלוסס מל זו לחה סא ואי מנקיב לה מציאה דם ולחלוחית
מ בשימושה ייא קפה כפץ ונס נמס ינפ סקס! סעירי מחמה מבמה י  ו
 (עיל מף ס״ק שיח) וזה עומד בספורו ונמילוא ונס לא דמי לסינר דנקמן
 ס׳ ל״ו מני׳ א׳ אפיס שקשה כאבן דהסם מראה מוגלא יש לה והמוגלא
 שבהוסה נהקשה יהי׳ לאבן אבל כאן מראיהה כשאר בשר הריאה שאין שס
ק כק) וגס לא דמי  מוגלא קשה רק גוף הריאה מא שמקשה (מיל סי ל״ז י
 לחסום שהכפיט למיל בסעי׳ הקמס מיי בדיקה אעק שקשה נמשמושה יהסס
 פריץ לא הניפ נקישוי הפץ רק פסא קפה קצה ונס הכא הרוח נכנס לאוס
 מקים סאם קירמ הקרוס ס׳ מנצנץ אם ס׳ טחן פלמ חק * טצה מפאק
ס ק י  נאסיס עייק (ימי׳ נסיה הרמיא ס׳ יי) ימי׳ נס׳ מנחה אמץ ס
ה פכי ורן כלצ סש ה׳ דנריסקחניס זה לזה אסים יסינרי. ק י  יבלבק י
 קשה כפן רבשה וצמקס רש סליקים בירהס סיייס: (שכב) כעץ.
ק ב׳ דאס נמ-א מקים קפה  עי׳ בכרמ״ב שס ובמנהזק דש כלל י״ז ומשיק י
 כפן בריאה אין לה שוס החפה אס׳ אם הרוח נמש לשם וכשקורע הקרוס
 מא מבצבץ ואס׳ הטחה במשק מסה למת זולת אס קדס הקרוס ונמצא החסו
 שסמונלאקשה אסריק שזה סנה הקישוי וכשרה גדין שס: (שכג) בםשםושה

 מחנק ס׳ ל״מסק ה׳ ובלבק סס במ״ס סעי׳ י* ינניארו ס״ק ח׳ ובסרח״ב
 מ׳ זס שס יראק בסק שאיז שב׳ ואס אץ משמונה קןס כפץ אף
ק קשה קצה יש *עשיר רק סש לנתקה  שהיא קפה במשסיש כבשר שהיא נ
on ן סשקישויקצס מסשץ לאפוס סיייס ימיי טי יחבאשסו  אסהי
ק ו י ק י׳ ובתורת זבח בהפtf מ׳ א  במאירת סייס מרש י' ענף ב׳ ס
ק כק יבהנ״ס סעיף י ובמסתח סיסי ססולוי׳ע  א׳ ומי׳ בלב״ס שס י
 אה ליי שכ׳ דאף שמכשירין במשמוש קפה כבשר כניל מימ מיש דסיסא
 מקרי להצסדף לרימותא אחרת להרנריק מיייש־ (שכד) טריפה משיש
tta סיפ מימ׳ ביס ימקב שמצדי ולא מי יק ספק סריסס מה המניין 
ח גןון השק  בביס יעקב שס יראה שמתחלה רצה לצדד ק כמן שממד מנ
jfo tffro פסק לדנא סס להחמיר בזה כדין ודא מריסה עייק והביא 
 קע״ז יפסק ק בפיייב סעיף קל יי ומשמושה קשה מנן סי וואי מריסה
v ולק אף אפ יש שם מיד אזה ספק מין שנתערב חסכה אתת מבהמה 
 סס חסנה מבהמה כשרה ואת״כ נפל מתעוזבות זו למקם אחו וכיוצא ט
ק ס׳ ינליש נמ״ה בסיס וסי נ בתב״ש י י  אעיכ יש להסריף ניי״ש י
CO rtJ ודא סרסה עייק ומיי ננית סלל פיק ב׳ ונסארת סיגים שס 
QK פ ־ (שבה) תאז י  ומי׳ בשוק מדבי! מלק ששי מ׳ שי אלסם ו

 באר הימב
ז on מכאן משסע ינמקוס אפוס יס לחמן ננדץס אפוס י  (מ) להכשיר וכתב נ

 נשלפו םסד נס כאן נחתכה הריאה
 ודכי
ק וראק שק קמ״ג ל לדגא יאף אם מבד הרוריהו ולא מעיל  סעי׳ ק
 בחרא לבד ליה לן בה דכל דפכק מלה בנסחה פ״י חרוייהו לא אפוס מא
ק קמק מזה (שטו) לםשםש הרבה בסקום האטים  ועיי״ס כראק מף ס

 עי׳ רא״פ שק קמק ובפריב שס שכ׳ דמלסן הרמ״א והשיח משמע פלא
 אמרו למשמס הרבה נמקיס האטוס אלא נפסק מפרץ להון הקנה אבל כשנותן
ק עוד הסעס כד מהדק־  נס הריאה בפושרין לא נמצא בדבריהם סמשמס נ
 בסקיס ההוא א[־ מדברי הסמןיס משמע שבשטהס יש למשמש בידם במקום
 ההוא ונל שעולה ננסחה לאי כק שסד דמי £־ יש לזהי לנהמלה שהמשמש
 סמשמש איכ כשטמן הריאה בפושח יהי׳ מפס מפמ בנחה נייק (שטז) ואס
ק ד׳ קימץ  עולה אח״כ בנפיחה כשרה מי׳ מנהז״ב כלל סק במשרון י
ק מד סשסה לעלות  סעי׳ ב׳ שכ׳ דאף אס לאחר מסתה מסב אנה מולה כ
 ככל חלקי הריאה אלא שנשאר מדיין קצת נמוך משאר בשר הריאה אן בכן
 כלוס והעיקר וכל שרואץ שמאטס עולה מכק לזוז קצה ממקומי כשרה טין
 שניאה סש ט חמ סיס במקום ההוא ושלסא בה יקא עיי״ש ומגיס עמו
ק של״ס). (שין) כשרה סבאה״ט ! ס י י ק (  נמניי בלק״י דש ענף י
ק שנ׳ להכשיר ק נ ק אם כסי מס אמס נמשן יכו׳ ועי׳ פרימ י ק כיב מ  י
 אף נמצא כמו מס אמס ע״י נמקה עיי״ש והנה נפרה הבובה מאהבה מלק
ק נ״ס הסכים  ג׳ נממהמ למי׳ זה השיג נזה על הפרק נייק p• נרגיש ס
ק מ ק עימ ונפרס נ ק כק לבק ס  לוברי הפר״מ להקל נייק וני׳ שסק ס
ק קקנ שני ושלא בהפ״מ יש לסש ק ס א  סעי׳ נ״נ ונסרה״נ סעי׳ קל״נ ד
 להחמיר # נהסימ יפעה הדחק יס לסמוך על הסריח וההנק להחיר אף
ק סלו מד סגמ לנשר ולא  נמס אמס עיי נדקה דהייט סקרע אה הסס מ
 יגע נהחסך לנשר כניל ואס נמצא סס סוגלא א סנצכן כשרה וינמק גק שלא
ר יש למש למגיד נייק ועי׳ בס׳ י ה  בסיןס החוט כוץ מ אטיס אך שגא נ
ז שמהמה על הסרט/ במה פיחטיר בזה בלא הפק טון ק י  מנחת אהרן ס
 פהסרימ יהמבק מקילץ להדיא עיי בדקה אפי׳ סלא במקיס פסדא וממס ידם
 להחמיר שלא בהסק פיי״ש יכק בס׳ דברי מסף סף ס׳ רכק ספ להקל
ק י״ח  בזה אס׳ שלא בהס״מ נייק ימי׳ בסנהזק בקימץ מני׳ י״א יעסוזן י
ק החסוס ודביק ט לארס ואס  שכ׳ דדן זט מיירי שהסס מנח לארכו מ
 סמס מצא אק הרי סא ככל שאר סרטה דפלמא וממינ טריפה אם מא
 דבקה לסיןס אזר מיל סי־כא דבקה מתוך האסוס דפדפה משוס הרלייק
 יאס התוס תלוי מיל סרכא תליי׳ שהיא אדמה דקיי״ל שהיא מריסה דאין לה

 בדקה נייק •

ק ק י א  וטיש הבאה״ט דבסס לק צדך לקוב הסס מי׳ בסריג שס ד
א שכ׳ מנקב המס ואס ימצא שס מוגלא לבנה כשרה שנראה ססחממ  קי
 המוגלא נאממה ומחמת זה מראה לבנם מא אבל אם לא נמצא בס מנלא כלל
 אן מועיל מס בדקה אורת לס שמראה לק מראה הפוסל בדאה סא משאק
ק בשאר מנןס האפוס אף  במס אמס דמראה אדמה כשרה וק צריך לבדק ג
 במה סמץ למס דאעק דבסס יש ממלא יק דבשאר מקום האטוס ראן ט
 מראה אן ט סוגלא יאסיס מא ואס לא משה ק אלא שבדק רק במקיס הסט
 לנד ונשאר מיןס האסוס לא כדק יש לאסר סייק ועי׳ סנהז״ב שס ובסשחן
 שק יש x׳ ואפי׳ נדמנד פשנאנדה יש לאמי ואפי׳ נהס״ס נד׳ס אך נמניי
ק ס׳ מיס נצק לממשה אס לאמר נזה בדיענו כשלא נף ייא נניאריס ס  ע

 נמק שאר מיןס האפוס עיייש (שיח) אם יוכל לבדק ע״י שפופרת
נ שהניא נשם הרוקח לפשות תקנה םו לכתתלה שלאחר שנק י נ ק ק י פ י  עי׳ ר
 כל הבדיקית ולא מלמה בנפיחה יחתוך הריאה מלמעלה דסיט הקנה פלה ימקצח
 ק הריאה כפי שדאה שהריח מלן וון שס למך המוסת ההילך קדמת המקום
 האפוס כד שיוכל לנסח נממן ההולך מנה עיי קש ייפול להייח שהמלה ממחה
 ע״״ו יועיל זה דאף שכבי נסת מקדם לדך הקנה cap שתמכה ילא עלתה
ק נשהוא מנסח נקש א בקנס ודן סניסון קחב למקום האפוס  :נפיחה שס ס

 משל למית שעיק הסח עלמ החח ט קרוב מא נייק



כ הלכות טריפות י ״!לי־ יורה דעה סעיף לן י יא י  מ

) קלם(שכח) נעז(שכט) שריפה)(מסרק): יא (מל) ״ריאה (שלא) שנחמסססר, (שלכ)דזדינו י (שנו) אס(נל)(שכז מ *  « י־יא י
ת (*לה) פדיפה : מ י ת ת ח מ י ת ל ח ש ו  (שלג) שנמצאת שלימה וכשתולין אותה תחתך (שלד) ו

6 יי׳ייי יב (שלו)"ריאד, (שא) שנמצאת (שלח) נפוחה כ " י״  י

 חיטב
ר הראה וראם שסם נסים הריאה קדם מלש סל הדאפ יצ פ1  עי Jon נל מ
 הסמטסי! והסיר יש לסשןן ע״ז שג״ל הפריח נם פ״פ מזיף י״נ נהגה ואס משמפ
ל הקרום טחממ ניחם נמיןס שהיי ינשה אקינדקם נ  נצמרן כחנ ה״ה לאס פ

 אחרת ושריפה. אחרונים.

 באר
 (נל) קלס לפן פירוש מנן נרקנ ונפ״ו נתנ שאץ לפייסה « שום סמן• סהש״ס

ח 5א ינקנו הממני נסעיף י״א וחפול מתינות 0' היה אס י  ומיה מלק פצמ וני פ
 צא הפול אס הניע ללקותא שרופא גורלו וסממימ על נשר ני הר מ״סה. נמשה
 שמי* דאה צפר ר״מ משנםחה נפצו סמנה מתינות ולא יצא המס וצום לנפוח נמאן

 דרכי תשיבה
ק ס״מ של׳ דאז להכשיר מה אלא ס״י סיקמ  קלה כעץ פי׳ מנהזיב כלל "ז בקימץ מניף ג׳ ועשרו[ שיק ל שכתנ וספ f שיק י״ש ולביש י
ס מא מזדסומ זה לא שיין רק בטלה או ברובה סכים אבל נמקצתה נמחה אחיכ לראת אס הריאה שלימה מכל פופ טייק וסי׳ נמה בסרמ׳יב מ  מ
ק קמ״ס שכתב יאסי׳ אס מס קרוס חוש סל ק וני׳ במנמ״י מגיף קל״ח וראיס ס ק ק  לא שיין להרגיש קלות משקל עיי״ש וכ״כ במק״ר י
 ענף יינ גליי ס״ק מ' שהשיג עציהס והביא ראיות הדין איטר זה אף הסממטס בלי שוס דשהא אין זה מעיל עי שיהיה תמת החתיכומ דאה
 נממצס מהריאה אמ׳ נמשמ ויש אין ירגיש הקלות נמקצסס אין גןשיא שלימה נדנא ואס אינה שלימין כשאר דאה רק שהנשר שבמכה י«י
 דלסיס נמלא סמנא אן נמוער מציד להקל נזה נמשהי נייק ומי׳ סנ״ש והקרוס ש^ מא מל סםמסונומ נלא זה פריסה מזםר הנשר נסניס יוסר
ה סיא ־ (שכו) אם קלה כעץ לטיס שמרגישין בה קלות טוהר מרביעית מי מדסה נמשיל ברמ״א סעיף י ימוד ונלק מיל סרלרי״ס  י
ס דעוהא ומצמרף להריעוסא והנשר בלוי י נמרף ומסר הנשר נפרס מי פ י סי ק סיג ו  שלא כוח־ שאר הריאה מנית סעיף ניה ותנ״ס י

. (שלה) טריפת ק ק י ק ביח שהשיג על הנימ שכ׳ להרלריפ מיי״ש וכ״כ נסארס פינים שם י ן י י  קל״ז : (שבז) קלה כעץ ע
ז נקרא קלה כען רכל הריאה למה ונדי נרא״ם מספק לנ״ש נהג״ה סעיף ביו וענשו״ח מסו״ר מלימאה מף מ׳ ריא  וכשהיא לפה ע״ס המים י
ח נמצא למיכה נשר כחלל פוף וכ׳ ואס נמצא אצל שלל של ניציס  ס״ק קע״ח סכי סראה ק במנתנ חכמת המנע שסתם דאה צפה פ״פ נ
ק שלין שהוא מביצה שנתקלקלה ונעשה p אבל בנמצא למפלה שמון למקים  הסיס רק הריאה דק כמעה שוקעח עיי״ש ועיי בביס אברהם נלבה״ב י
 כ״ז פכי פצ״ע מהערב ריאה ובן פקועה פדפה בריאה ומגל כשר א הראה סויפה וחיישיק שמא נתקלקלה הריאה ונטל ממנה חתיכה עיי״ש ועי׳
ק זה עיייפ (שכח) בעץ עי׳ נם׳ מניה לקמן מ׳ נ״א סקיז פהשיג עליו נזה וכהנ ואס אן רואן חסרון  לספון אס יפ לסמוך להתיר ע״י ס
ק קי״ג שכ׳ שצק נאזה מג סדסת נכלל האי סדסמ וקלה בסדאה והיא כמו טאר עוסוח אן להחזיק דעוחא ומלץ שהיא סין וד״ז  מק״מ ס
 ממ וגס למה לא נמנה נסססר הח״י סריסת ואלי מא נכלל חוותא והרת ונחמה השטת להתהתת נחיל סגוף ואס גאנוה הריאה א תלוי הכל לס
ק א הסג עלמ וכתב ראת סיר המורה ואס המר חמה נמראמ למראה דאה של סוף סנרקנ  נצק מייק אן נסניי ענף יינ כליי מף י
ס מא ומי לנןמא כמו מלאה פסלה ואםוס וכיוצא נייק יש לאסור ואס מא נשר נריא ואט ממה נמראמ לנשר הריאה יש מ  מ

 (שבמ) טריפה פבאה״ס מיש סהס״ז ואן לפריסות זו עיקר ועשית לסקל נס ננאנוה הריאה עייק •
 שס שכסק לאמר מדנא עי״ש ועיי לבק ס״ק ס״ו שכ׳ וענ״ס לא מי סעיף יב (שלו) ריאד, שנטצאת גסוחה פבסרתק סעיף קימ וראיס
ק קפק וקס״ג שכ׳ דר׳ל שניהוסף נמוכי של דאה כאוס מ ונסרת״נ סעיף קל״ו וכ׳ ס ק קי  רק ספק טרסה עיי״ס וכ״כ נרא״פ י
ם וכשר עיי״ש שנסט צנה (שקורץ געשוואלי f) ואן סלוק נץ אס נמצאת כל הריאה  שס ומהק אס יש עור אזה ספק ה״ז מצטרף לי
ק ק ל״ז ואס׳ נשומה א מנה ממנה א אף נמקצת מסנה שנמצאת צנה ונסימ א א  םעית יא (של) ריאה שגתטסםםה נ׳ שלחן גטה ס
 לא נממן ולא נבל ממנה מלס אצא במשמ טריפה ולא נרמ שלימה א מקצחה שנמצאמ נפוחה וצבה שטריפה מסכק וק אץ מלוק נזה
 מריאה פרקיה וטיפה בכק עייק וכ״כ נמנהז״ב כלל י״ז בקומץ סעיףו* בץ אס מא ק מהולוה א מחממ מלי שאס׳ יש בקי המכיר שהיא נסומה
ק • (שלא) שנחםנמםת ק מחולות אץ להכפיר ואן מצטרף לספק כלל פייק אך במארת מירס ק ד ק וראק ס ק ע ק ז' וני׳ הב״ס ס  ועשחן י
ש ו׳ ענף ב' יקי״ר שיט מלמ והעלו להתיר בנמצאח נפוחה >ק נמקצהה  עי׳ בכנהק כמהה הטור את מ' ובמהת ב״י את סק ולקמן ס׳ ל׳ת ס
ק י״ב ובקומץ ק ועי׳ במנהז״ב שס בעפרץ י י ק קעק שכ׳ דר״ל ולא אסי רק ברובה מ פ י י ק סק ועי׳ ר  כמהה ב״י אח לק ונלביש ס
 שנהמסמס גס קרומי הייאה ראם הקרומים סס חזקים והבשר לבו נתקלקל סעיף ח׳ שכ׳ להכריע ובהפ״מ יש נהקל שלא נמצאה נמחה רק במקצה ט
פ וגס שהוא י  לל״ב ודט נהנאר לעיל סעיף ז׳ ואס ססמסטת קיימיס שרה עייק ועי׳ כובד הסארת עירס מ״ל רסתבר לסמיך פליהס בהסק פ
ק בזה ועי׳ בסי וברי מקז רסק במציאת לסיר נפוח במקצה פייק (ועי׳ בקוה״ר אס סייא) ועי׳ בס׳ ק ל׳ מ ק לק ונפר״מ ס  בסי פער המיס ס
ק בזה והפלה לוינא ולדק וא״א בקיאן בנתמסמס ובב* סהריפא דברי מסף ס׳ רכק שמיצה נ״כ נהקל בהיס בנסחה רק במקצת נייק  מ
נ אן לאמי־ שיש סספתמתולוה י ק קפק שכ׳ דב ע וסי׳ במק״מ י א  גוררי אס יפ לסהא ברוב שר הריאה סדפה אע״פ סלמראה עירט נראה ב
 שהקיומיס סלימיס יפיס נייק וע׳ נס״ה צ״צ החוש מיק ס׳ ל׳ סנשאל בשבי הריאה אלא שמא במט ואס רמא דנס במקצהו אמי בשספח
 בנמצא הין הריאה שר מפופש ונהוך הבשר מה הולע כסו מאטעליצ״י בעובי הראה קשה אך מכשילץ לעיל ננמסמ ודאה שמא מין הי יחנ
 ומזני הריאה קיימים וחזקים והסב רכל סהקרומיס קיימים ולא נפלה מלמסה וט׳ וק אן מתירי! יהרמק ססס מכםוק וביכ וווקא בססמז
מ ף י״נ בי  חלס הלס אף סהבפר מפופפ יס בה הולע מ״ל לל״כ אס לא שהקלקיל נכל הייאה א ניונא אפי יסליה פיי״ס ופי׳ נמניי «
 זה מא גס נקרומי הריאה פייק ואלי יק והצ״צ י*״ל לא מייד נמזפסש אס יק סכהנ ק לדנא יננל מקיס אן להחמיר ממחה יקה במקצת אס׳
 מתמסמס מב הבשר רק מיפוסו אבל בנהמפס מנ נס מא מוה להמיר שלא סהולרה ט קשה להחמיר נזה בלי נתינה ספור באכוח מסיחה ט
ד סשב מא דבר הסה ידניל מבא להמת בדאה מקום נפיח קצת טוזע לבקיאס ק י  וצ״ע: (שלב) דהייט שנםצאח שליטה וטי עבאהק ס
) שנמצאת נפוחה. כ׳ במגהזק א ש ) ק חולק!) ־ ו ונפרתיב עיי״ס (יפיל ס׳ ל״ס ס ה אס מיע ללנןתא פרוסא טרח טדסה ועי׳ שית סעיף י י  ו
ק יק קמוץ סעיף ז׳ ושנמצאת הדאה שוחה לא יאמר  מדף קל״מ ונמארס עירם שס סעיף ז׳ שפ׳ כזה וטק לכל שר שווכא כלל יק במסחן ס
 גוררי הרי טא ברסל ואק לא נסאץ בנשר שריפא טרח לק כל סטי בה שוס ובר מו סראה סיןדס שמא נסתם ס הקנה *נמלה בקדסת וס
ק שהיא מתה להססק סישינן לממיסה השממה דנול לסוס ומפני זס לא יצא הרוח ממנה וע״ב מצאת נפוחה  שנריאה שנראה ללקיתא מ
 וטריפה אבל שלא נראה דעיתא רק סטי מראה יטאר להלן ס׳ ל״ח ניי״ש־ (שלח) נסית־, עי׳ בפר׳ת״ב סעיף קמק שכתב ס׳ אזיננמצאת
ימק לקק מ׳ מ״ח סעיף ה׳ ומף ס׳ נ׳ נמחה חיק ממאת מליאה רמו מאליה יש לספ להחמיר גס ליחש זס יפי׳  נדר מראה פיייפ ועי׳ נ
 לש£ג) שגסצאת שליסה והייט שהיא מונתח סא שלימה שסק סס• נואיס שק קפק ולנק שק סיס שנ׳ ומ״מ אס ע״י נסייזת אום מתמלאת
ו שהניא המעשה של השיק מחר חח מנןוס שר שהיי סחה יטלה להניף בחיי׳ נייק ועיי נמהק ק י  (עלז״) והפול חתימת פבאהק י

 נהגמס



* י י ״ ג הלכות טריפות קפב ״ י ב  יורה דעה סעיף לן י
& aJt£), (שלם) כמו (שס) עיקר (שמא) חריזת של (שמג) דקל (שמג) אוסרין אותת (שיט) *מספק יי 
 יג(שטת)"ריאה (שסו) שיבשה אפיא• ם•*׳] « •־׳יא
י י י י 6 6 *  הרגי תשובה ״
ק ב' סמתחיל להחפרו ממט העמוס זה קרא פיקד חרייח של דקל וזיב (יעיל ס ח במנ״ש ס  נהנהיס הסיר *ח ס״י יאית ס״ח יהנה כחיז שיי י
ח ס״ק יא) (שטב) דקל היא אילן של מידה שהיא לילנ כי על לדק  השיג נרי יהפלס סאן להקל אף אם כשטסחין אמה מחמלאת ריח ייסר ממה י

 שהיה מקורס רכל שהוא משינה משאר דאת בזה שנמצאת נפיחה ינסר כתמר יפרח מתרגם דקלא מריך מרך דקל (יפיל סי׳ ל״ח ס״ק יה)
כ פיי הנפיחה (שמג) איסרין אותה מיי «סו״ת יד יוסף פי' י״א שנשאל בריאה דאזא י  משאר דאת דטלמא אנו מועיל מה פטחוסף בה מזח א
ז שנמצאת נפוחה ולא מ׳ בה שום שיטי מראה כלל p שהי׳ מראתה שאר הי  פייק p• במק״מ ס״ק קט״ו כ׳ והעיקר כהריס והלביש בזה ורלא נ
 עיי״ש יכ״כ שלק גביה ס״ק ליס לדנא נייק ופי׳ מנהיג כלל י״ז בפשרין דאת הבריאת אך סיתה כסותה ומבה ורצה השואל לומר ממתה לא הר
ק פרשה מרדכי(להנאן מ' מרדכי בנפפ ז״ל) בחלק פדפה אא״כ נשתנה ג״כ מראיתה ואין לה מראה דאה אך מא הרבה להשיב ס  ס״ק ס' שוב ראמ נ
 יו״ו מ׳ ב׳ שנשאל בדן זה וכי ג״כ וסשיס הוגר דכל שמהנסחת ייתר על דבריו דהפיקר לדנא והא דקיי״ל דריאה סנמצאת נמחה עריסה אפי׳ לא
 שמנמק בה שר בשיסימ יהניא ראות לזה עיייש וכ׳ בלב״ס שקפ׳יס סתנה מראהה כלל פייק • (שדם) שספק עבאה״ג יכי בפרח״ב סעי' קליפ
ק קס״ה ישלחן גביה סקל״ס וכשנמצא) ירא׳ס כיק יךפ דאס יפ מת• אזה ספק בזה באפן שיש לדן בי ח סיס יס  ונפרת״ב סעיף קמ״ב ירא tf ש
 הריאפ נמחה יחזור לנסתה ואם בנסיתה הזאת יסויק הריאה פריסה שזה לצרף ספק זה להתיר עייק יפי׳ נמק״מ ביןנסרס דט החלב שבמף מי זה
 מראה פלא מחה יסלה לנסח במי׳ עיי״ס פל שציע מה דן החלב בנמצאח הריאה נמחה אס יס לאמר החלב למפרע
 ועיץ נס׳ נית יציק בקרא לנו׳ ל״ח את ג׳ שכ׳ וכשנמצא! הריאה צמחה וכ׳ דפכ״פ הגביטת שנעשה מהחלב של קיום יב״ח יש להתיר עיי״ש יעי׳ בפרתיג
ק קס״ד דכיון מש הרבה שסקיס וס״ל ומה x' בש״ס א ורא״פ ס י f אהה שירה מ״מ עכ״ס סעי' ק r » x דקיי״ל דאס נהנדלח אחר מפיחה 
 דעוהא מא ובהצטרף אליה עוד דעותא אחרה טדסה מטפס הריר עיי״ש אסחא דקאמר רסרס מיט עיקי חרייח סל דקל ורמ שמא ק בהזוהא כמראה
 וטי' נס׳ דבד ייקז מ' ריה אח ד׳ שמונ עליי יכי דהניח יצחק לא דק עיקר חרייח של דקל יהייס שהמראה טעה צלוק אלא שלא מיע ללבטניח
 נזה דאין זה מס דעוחא עיי״ס ־ (שלט) כסי עיקר חריות של דקל ניצה דקיייל לאמר לקמן דפ סי׳ ל״ח לק אס נפל לקדרה חהיכח שי־
ו ולנ״ש ס״ק פ״ס ורא״פ ס״ק ק״פ ופרס״נ מנמלה שנטרפה מ״י שמתה הריאה שלה נפוחה כסי חריוח של דקל וגס נפל ו הסיס ס״ק י מ  עחנ״ס סק״ס י
 מניף קיס יבס' דרך החיים על מייד בסי' זה בהירה אר ס״ק כיב לק־ייה חתיכה שר מכהמה שמראה דאה שלה מא כחרייח של וקל דהייט
 שכחבי מיק ש״ע כמי טיקר חרמה של דקל אט ר״ל שהוא קשה במשמושו שהיחה הריאה שלה טמה ללובן אלא שלא מימ ללבטרח ביצה שסריכה יס
ס יהקפנה מא מצטרפה לבסל ה x כעין חריוח פל דקל חה מא בכלל קפה כעץ דלעיל סעיף י׳ ובלידה טריפה להקל סלא להצריך ססס רק עו מוילה 
 ואץ המדון לחדיר, אלא למטן נסיחתה פהיא תמיד נמחה איל לעמן קפייהה כי איא להסריף %הס יחד לפי הסירופים סנאמרו ש״ס אבל אס נטרכה
ר חדות אף שאינה קשה מחמת לונן שהניס ללבטטת ביצה צריך שיהי׳ בקדרה ששיס עד שניהם שאש־ ק  לא דמי לטיקר חרייח רכל שמא נמחה מ

ק ל״ו)  נמשמופה רק שמא רכה בספמופה טריפה פיי״פ ופי׳ מזה כריפ בקוה״ר שפניהם סדפה עייק (ועי׳ מזה נדנריט לקמן מ׳ ל״ח ס
ק כ״ס ונזנחי רק מ׳ ס׳ כסמיויס סעיףיג (שמה) ריאה שיבשה אפי׳ םקגתה כ׳ כרא״פ יקקע״ג ונסרמיב  חות נ״ז ויה ובביח אברהם ש״ז ס
ע (ופי' בסק שאחיז) (שם) עיקר . פי׳ בפרת״ב ספיף ספי' קמק ואס יש b שמא סהורוא ישמשרסס בצמק א/ו א ה ב  ס ק י
ק קפק ובמנהז״ב שס כששרון ס״ק ס׳ דדן זה וריאה מחר מריסה כמו בדאה פצמה ואף אס הכיס שלה מהם מובש מה אנו  ק״מ וברא״פ ס
 שנמצאת נמתה אן זס אפוס דלפיל ספיף ס׳ דכאן מייד אף אש אן אסו מופיל יסריםה יאס לא נתייבש מתא פצפה רק הכיס שלה לבו אץ לדפדף אלא
« ונס אט חאן »בשר מזוז ממקומו ממס בנמיבש מלה א חבה אבל נמקצמ יש להתיר מיי׳׳ש ומי׳ מנהז״ב כלל י״מ  המקים אסוס והיונז נכנם ל
) וכל שיכנס ט מות מפמ ומתמלאת יותר בקימן ג׳ ופשp ס״ק ה' שהעלה ואס לא מימ מובש ליכרך כ״כ כק f x עייק אך לפמש״ל(סק 
ס בצפירן יש להקל בהפ״ס אף ביבפ סלה א רובה כיץ ובלאק רט מ  ריח מבקיוס שר צ״פ אך יש מציאת לדן נמצאת נטתה כמן ובס״כ מרק צ
 שיכנס שס החח מעס ע״י הנסחה עד מזיז הכשר מעם כד סצא מכלל הומר, למסר במסר הטם לגמרי ולק כל פלא מיע לשיעור יש גמור יש
מ עיי״ש ומיי מנח״י ענף ייב בביאדס ס״ק ל f פכי דכשלא  אטוס א״כ ממילא דלא מי בכלל נמצאת נמחה ימה״ס נלפעיד להדי־ דעת למט כאיט ח
ק מף ס׳ י״ג של מלק ימה מרדא כלל p הטם אף ביבפ גמור יס לצדד להתיר וסיס בצק אס  הר״מ מבראשוויי״נ בספרו תנןני הזבח במחזיק נ

 כמו עיקר חרמה של קל ר״ל שסא קשה בנסחתה כמו מיקר חדות רק יש נמשור עיי״ש
 קישר מפיתה אט ממה לדאה שקשה כמן דנקישיי דנסחה שמהדקץ אתה תןיייש מיד במנהזיב יפשיס שא דאף ביתרת בדרי דא-א מסל מבש מישמ
ק ש מא מטעס נקב עייק יעי׳ מיז ס׳ ליה ס  אינה מזרת לעלות עייק והסטס עמו בם׳ גטל ברמין (על דט שו״ב) כמו בורדא טון ד
ק ק כ׳ (שש) שיבשה עשמ״ת סעי׳ כ״מ ולבק ס ו ס׳ לק י י פ  נדט אכתא אות ב׳ עיי׳ץ וליז שפיר יצוייר שמכירין שאן זה אטוס ג׳ ו
 פריאן שנכיס הייח יעילה ט״י מסחה להזיז הבשר לאחר פהוקוה ולא חזיה 5׳ דלא אסיו יבש אלא שיש מבתק אכל אס מא יבש רק מבפרס והרךומיס
 ממצפה לעליה כ״א ע״י נפיחה ואז נראה שאן זה אטים והנה בקוה״ר סף סאריס יסס שר מזס־ץ מבסניס לא שמי׳ חסרון עיי״ש ועי׳ בפרח״ב סעי׳
ק קס״ס שכ׳ לתלק בזה ואס נחייבש כ״כ Txm כסעור סאס ק מ״ל פהס ובריס בדייס מלב ילא נמצא זה קמ״ה ירא״פ ס ק ל ע״ד הממזיק ב  אס ס
 בטס מסק עיי״פ א:ל לפמפ׳ל בעק לומר ק (ועי בש״ק הקודם) ויק ינעל מסס ימי החלל מהזיק יותר מרביעית הליג סרי« אפ״פ ^־ומיס
ק ל״ח שכ׳דר״ל כעלץ של לילבפאץ לא נחייבס כלל ובפחות משיטור זה יש להכשיר וצריך לבדק אמ״ז דמיט סאס 1 דקל טי׳ בשלק גבוה ס  (שמא) חרמת ש
 טטין לכק ילכא שאר עלץ של אלטח אלא מומדץ זקופין עיי״ש אבל אין מרגיש סש מש ננשר הריאה אע״פ שהקרומים לחיס ולא נהייבס צריך לבדק
x אס לאנהייש משר שיעיר רביעיח יפיעיר היבפ בשר מא שמטר s הלמן משמע ק דלפי דבריו ט״ל למימר כמי חרמה של דקל והא חריית הם 
ק בד״ה חרמת עיי״ש וכן ס׳ האמור ביובש שבקרומיס רש להחמיר בזה מס אס משיסט בצעורן ואט  הענפים כמו פפירש שיי כסכה וף מ״ה ע
 בערוך מרך ידיות ע״ק ומוקאמר כמו פיקד חדות פל וקל במק ואץ מזר מעצמי חמור ט כדן יבש פנפרך בצפוק אך אס ניקב ומוציא וס יפ
 הכוונה על הע כיס רק על העיקר םל מננסים ועי׳ מןייר לקק ס׳ ל״מ אה להקל ביובפ' ומפיטט בצסק שזה מורה פאיפ פהפיטיפ אט מזר מ״מ
 י׳ מה פכי בניא־ר ערן זס ופיקד מרמה פל קל טיט הסרפ ש; ה־קל עיי״ש אץ שס יובפ גמור נסנשר יעסו להתרפאה ועיי״פ בראק פל וכל פלא יש
ק ה' של די״ל מורפ פל הדקל הנשי כפרס שיפור רביפימ א אף סבפ שיפור רביפיה p פלא עימ  ימה ראתי נמ-הז״נ &ל כ״ו נעשיץ ס

 אפר באץ עיי״פ אך לפעיל• מס זס אט פאן הלסין סיבל זאת דאס ר״ל המט לבדו לפרך בצפרן ומתדץ מ״ל אן לספ ג? לקלקול הסנלפוטת מייק
ק ם ״ו דהיכא סש ס׳ דוש מנתון יפ ל כמי מיקר של יקל ומדקאלר עיקר תרמה של דק! וכתב עוד נפמ״ח שס ותבק ס  הפוש אשר באץ מי
ש מא  נעק לדיל העיקר פל הפנסם והייט נוף הדקל אפר למפלה ק האץ שממט לאסיר אפיי אס שמנקב מא מוציא דס טין ועיקר אמר ד
 מהסרדיס הענסס פסא העיקר של הענפים וק מבואר להדא נרש״י שס דף p נהקרומיס עק אף שימאן שטנמ להלוסת סיסק שמא רק מהנשר הסימיי
 ל״ב ע״א נדק ואימא אפחא דהוא מיקר הדקל שמא חלק ואן מנף יוצא ממנה ומשוח מא רקנהקרומיס ושריפה טון דבס מא מסמס נקנ ונקבו הקדומים
ק נ׳ ונפיח״ב א י ׳ י ̂כאן ולכאן ומטאר מסייש״י שס פגוןף הדקל שמא מלמעלה על האיץ טד טריפה אפי׳ כמסס עייק וכ״פ מסיד למין ס  

 מרי



 (שגד)
 •ש

 יורה דעה סעיף לו יג הלכות טריפות
ה » :  (ש0ז) אפילו(שמח) מקצתה (שמט) טריפה (שנ) והוא (שגא) שתהא (שגב) נפרכת (שגג) בצפורן

 (שגה) פםרפס (שגו) נצמק (שגז) is נשר פדאס (שגח) ונראה השרפוס (שגט) נתונה (שס) מקד

 תשובה
 נקמנו מיס־ לנקיאס שנתנווצה ונמקמסה שס ע* יולי משא״נ נשאר שרשת
 הרגילות למות בדאה לסן זה סס דעוחא וסי' לנ״ש ס״ק קפיא ונמנהז״נ נהרלד״ע
. כ' נסרס״ב מגי׳ ן ר ק רנ״ח): (שגו) ״פי  אה ק' נפח־ קמס (וע״ל י
 קמ״ח ירא״ס ס׳ק מיג להא ומרנן ספרן בצפורן א סהא נראה השרמפ
 במכה רוקא אס מא מולה בנסחה שס במ^ס הזה אבל אס אס מולה ננסתה
 במר\ס מה מחמת משוה אננ״ס שלא מיע משוה לגרר נסרך בצמח פריסה
 ווינה כדן אפוס ואס שקורעין הקרוס במיןס ההוא ומרסן שס רוק א פצה
 מבצב׳ן א שכשמרת אתה בספרי! וממשמש בה מא פולה ;נפיחה שר כדן
 אפוס וכן אף אס אעפ׳יכ אט עולה בנסחה יקרפ הקרומים ואס נמצא שס
 כטבלא א ליתס סמממת זה אנה פולה בנפמזה ג״כ שרה אס לא שאנא סלימה
 א רובה אנה עולה מפיתה פריפה אפיי יש שם מוגלא כמש״ל בדן אפוס
 יאפי' לא יבשה כ״כ ואס תנקוב מוציאה וס טק פאנה פולה בנסתה יפ לגסג
 ק כספ״ל בדן צמקה עיי״פ ומלב״ס ס״ק צ״ב ישלחן גביה ס״ק מ׳׳ב

 (שגז) על בשר הריאה. ר״ל פל הקרומים ואף אס אן שרסיס רכר רק
 בקרומי הראה ולא בבפרה ס׳ לדבר סיבס היזמים וסריפה פפ״ו ס' מ״א
 ס״ק ב' ובפרח״ב ספי׳ קמ״ג ורא״ס ס״ק קפ׳< . (שנח) ונראה השרטום
 בתוכה. כ' שס״ח סס יבפרח״ב ספי׳ קמ״ד ורא״ס ס״ק קס״ו דר״ל דקא
 אס נראה השרטוט בהוך הקרומים ומהקייס ק־ אבל אס ישירסוסחזרלקומוהו
 מעצמו לאס לאט אע״ס שאט מזר לאלתר בהסרת הצסורן ט אס לאס לאס
 בהמשך קצה לא הר יש ישרה פיי״ש ועיי בזבס רצון ס' ס' בתמיויס ס״ק
 מ״ח שכ' ובכ״מ שמרעוס מזר לכמוח שטה קולס השייסס אף אס עצם
 הצימוק פנפשה פ״י שריטה נשאר פדין שר טיי״ש אך בביח אברהם בלב״ה
 ס״ק לי הרה דן זה בצ״מ אס להכסיר אס אנה מזרח לקומיהה ממפ רק
 שנשארה צמקה פיי״ש ופי׳ במנח״י פנף י״ב בלק״י ס״ק כ״ז סכי להקל בז־
 פיי״ש (שגט) בתוכה פי׳סמ״ח ספי׳ כ״ח וחנ״ש ס״ק ס״י ונפרח״נ מר׳
׳ ואן להמר שמזר אח״כ לקומומה אלא שמזר x קמ״ל ורא״פ ס״ל, קכ״ח 
ק הקורס) אבל אס אט מזר מעצמו רק פ״י משמוש י  מטצמו לאחט (כנ״ל ב
 ידם א עיי נפיחה יהירה תטי סזר לאלתר ולא נראה מרטיט כלל נא
 מהר ומ״ל יש ועריכה אע״פ סאס רקב באהו מקום ומוציא לס עיי״פ ועי׳
 בלב״ש סס במיה ופרח״ב מני׳ מיושכ׳ דה״ה פא־ חחבולוה פעופין כד לרכך
 ארה ג״כ אט מועיל כנין מה פטמרן אמה בחמין הרבה א פטהרן ממה
 בספרין ומשהין אהה פעי״ז סא ממרכפה אט מינרל וטריפה ועיי״פ בביאח
 שמצדד ד״ל יננכ״פ בדקר צמקה מהר גס ביש וסכא והזר ע״י הבזיקי־
 המטאר בסעי׳ שאת״ז לערן צמקה ממי גס ביבש ימ״מ למעשה מיח בצ״ע
 פיי״ש אך במארח מיניס סרפ י' ענף ג' ס״ק ג' הסגו מל סלב״ש בזה וכי
 ולדנא העיקר כוננה מאיש ואף בדקה צמקה לא מהר ביש פיי״ש וכ״כ
 מסיק אח כ״נ ובמק״מ ס״ק קס״ז עיי״ש יעי׳ במק״מ ס״ק קי״מ שכ׳ דהה
 דכי שמ״מ דאס חזר פ״י נסחה יהירה צא מהר זס מקא שכבר בחנו פעס
 א' מיןדס לנסח ממחה ימירה ולא מפיל א לא מהר מה סמיסיף ככפות
 מד בנפיחה יסרה אבל אס לא בחט כלל מקורס ממחה יהירה רק ממחה

 כהרג ליה סדא דרהר מה פחיזי־ה את״כ ע״י נסיה יהירה פיייפ בארן
ק ניט שכ׳ דפסס מא דהא ולא ממי מה פנהרכך  ועיין בס׳ מנחה אמן י
 פיי החבולה טיט דקא אס מא יש גמור דסיט שהוא נסק־ בצפורן
 ממפ אבל אס אט יבפ גמור רק פרע• מנסח פיי שרסיס בצשרן מס יש
 לצלדלהקל אף שמחר פ" ממנולה טיי״ש וכ״כ נס׳ דרך הסיס בסמי׳ זס לביש
ד סראה שרסיפ נצמח כמן יבליה אט אסר אצא  מה שאנה נ״א נ
 מסס סמרא דמדנא בפי פר ספרך ננפירן פ״כ יש להקל אף שמחר עיי
 המטלה עיי״פ. אבל לא ממס לצייר לפפנ״ר מיש בס׳ מנמר. אהרן שס ללא
מ נמיר על־ *פרך נצפית ממפ פיל י  מהר מה פנתרכך מ״י ממטלה רק נ
 דהא טון שכנר בחט פיא ירא שהוא יבפ גמור פד פנסרך בצמק והוא נמ״כ
ק פנ״ג) דהייט סנסני ונשיך לתלקיס ופהיסץ וחססח י ק פנ״א ו י ) ל י מ  כ
נ מזנקים והמברו אח״כ ע״י אזה החטלה לטומ  קטטח א״כ אן־ יחזרו ס
 פלס יכמ״כ מל מיש המהנדס להקל טנא שמוזר לאמט ע״י החטלה מייד
ש כיא מי סהא נראה מרטיט חה  שלא נסוך עדין ושבר לחלקים רק ס
 שפיו יכול לחמי לקומתו עיי תחבולות וכמובן • (שס) שקרי יבש. עלנ״פ

 דרכי
ק קימ יניייש בראיפ סכי ואס רואן שכשמשוסס נכנס ו וראיס י י ' ק  סי
 השירסום בטומק להבשר ס' מהסברה סצורימ להקל והא אן מרטיט
 שבכאן מופת מק־ למש בקרימיס דהא קטן דגס כמשי־ נכנס מרסיס אכ״ה
 אס יש יש בה לתלוסמ יס וא״כ רמא נסי דגם במה שנכנס מרסיס פס
 בהקרוסיס אט ס' סשו סקיומיס י״ל שגס בהם יש לחלוחית ולא נמיק הדטוהא
 יהא מינן שאן מרסוס ס' מובהק בריאה v אכיה לא מלס לט להקל
 וחיישיק שמא ימו הקרומים עיי״ש. (שמז) אפי׳ םקזנתה כ׳ נמביש ס״ק
 ס״ל־ וכיון ולא יהנו סעורא להא מקצח מפצל ואפי׳ נמשמ מכסן טריכה
 פיי״ש וכ״כ בפרח״ב סעי׳ קנינ tot סמזמ אהרן ס״ק נ״ו ונמס מא ור״ל
סיט פס ל מהייבש רק קרוס א' אט׳ נ  שנהייבשי סב׳ קחסיס פכ״פ *
 ממשהו שר כדן ניקב הרוס א' דלעיל ס' א' וה״ס (שמח) טקציוד.

ק פ״א ובלב״ש י ק סיה ו י  עשמ״ח סעי׳ כ״ח וסעי׳ ל״ד ומב״ש ביק ל״ו ו
 במה סעי׳ כ״ח ובס״ק ציב ינסרתינ סעי' קמ״ו ורא״פ ס״ק ק״ע שכ' וכל
 שאסיר משוס יש חץ מלוק נק אס יפ לי מראה דאה א מראה מוגלא ונץ
 אס מא עולה ננסחה א לא ואס׳ קרע הקרוס ומצא סש מוגלא א לימה
ט אמר ככל טור ואס' אס קרע הקרוס ומרח שס רוק ומנצק  וכיג חתה טי

 א שמניח שס טצה וכיוצא ומנדנד מיפה עיי״ש.
ה ס נ  ועשט״ח לעיל מני' כיד של וסהס יש נהקנזן סיטוח מחמה ס
 ניייש יעי׳ רא״ס ס״ק קע״ל־ פכי חה פכי ממיח דנס גהקטן
 מעירו אט סיקר עיי״ס (ויל ס״ק פין). (שמט) טריפה וטי עסכ״ו סי׳
ק ב' ולב״ש כא בדגה דנפ עד סמא נכין בצפורן מי יוא טייבה  מ״א י
 אבל אס אס יבש רק מי שנראה מרטיט בהונו לא מי רק ספק שדפה
ו (שג) יהיא שתהא גפרכת ק קי ק ס״ה וראיס י  עיי״ש ופהב״ש י
 בצפוק כ' בשמ״ח מיי כיח ראם יש חשש יש בדאה ונפחה ינקרע הקרוס
 שס בממס ההיא א סמוך למקום ההוא פריכה פיייפ ועיי בכרח״ב סעי'
 קנ״א ירא״פ ס״ק קצ״ו פכי יאפי' לא הגיע טוש לנפק־ בצטק טריפה ואפי׳
 נמזה קצת יוסר מדא ויש לתלות בזה אסיה סריסס פיייפ ועיי במק״מ ס״ק
א (ימ״ל ס״ק מ״מ) (שנא) שתהא נפרכת ק י  קימ ונלביש לפיל י
ה ונפרמ״נ ספי׳ קמ״ג שכ׳ ק ג׳ יתב״ש ס״ק י  ממיץ פי׳ נניס טלנ י
 דרייס שנסק־ ונשנר לחלקים ונפשית פתיתץ דמא ספור סיש האמור כש״ס
 וס״קיס ומי ידא סדסה עיי״ש ופי' בקוה״ר את ס״נ שהניא מהכנה״ג
 שכ' ח״ל המופת שמוציאן הריאה נראה שרה כבשר הסמל ממחה והפאוס
 מפטר צפרס בסזק מפס וסא נסרק סי נפרט־. בצסרן וסריפה וע״ו כ'
 הניח אסריס סם ולא מי בכלל הפרכה בצסק אלא אס רכר פההפרכה מא
 «חמת סשות ולולא מבמת לא ט' ראי שמסוק מחמה העניה זו א ירא
 נפרך בצמק מקרי והוי ווא סדסה אבל בלא״ה לא הי רק בכלל סרסוס
'X בצסרן ולא אסור רק מספק פיי״פ. (שגב) נפרכת בצפורן מי׳ ס״פ 
 דאס יבפ משט בץ ממט לאוסמ ועליו סרכא כמ־ק שר עיי״ש אן בפרת״ב
ק קציה החמיר בזה וכ׳ דאס יש על־ סנפרן בצשק א  סעי' יףנ וראיפ י
 אע״ס סהואבץ אנא לאנא למסה סחציין יש שס סרכא כסיק משר והסירכא
כ רק במקצת ולא  מכסה כל מקים מבש אסיה סריפה אלס אס לא נסימ י
כ מ״י המשמוס לקמנוהה  מיע סובס רק על־ מעור שרטוט בצפורן ומזל• אי
 אף סלא נתרכך לגמד ואס תנקיב אן מוציאה דס ונמצא סס סרכא כזו יס
 להקל דכיץ פאט יבש ממש יסרכא סלמםה ממציין אן סס דפיתא מלי' ע״כ
 אן להחמיר וכל זה בסרכא מ אבל אס נמצא שס באהו מקוס סיה א פאר
ק ק״ו(ומיי רזה להלן  דעומא כמצא בה סריפה מיייש ופי' בריס שס י
ק שינ)•(שגג) בצפורן וכיש אס מא נפרכח מס׳ סלא בצשק רק  י

 מיי המשמוש בין האצבעות ונפשית סתיתין ומסכות קסטה בלתי סיע הצסרן
: (שגד) יאם משרטט בצפורן ו י  סית״ב ספי׳ יזיג וראש אפרים ס״ק ק

 אבל אס לא הגיס לכד שרסיס בצמין אפיס שהיא יש כ״כ עד שאס רקב
ו ופריב מיי' קמ״ז יראים ק י  באס מיןס אט מוציא דם שר רגיש י
ק קיא (שגה) משרטט בצפורן פי' בניי ס־ק ל״ב ראם יה קמטים  י
ק קיו בשם הבווקיפ וקמט  שנתטולה הריאה יש לתוש למנש סיייש ונינ ברא״ס י
 מי חפש יבש מא פיייש וליז נראה ידל שנמצא קמט נדאה צדן לנמק אס אט
 נסרן בצסק ונס עיי שממש בצסיק אס לא ישאר שס מרמס אן זה חקא
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 פתחי תשובה
ש אנל א0 5מק» אונא שץיפה שליפה «״ן נשמ״מ לאס לוב האונא opri לוט מולו אפילו נשאל מאי מףל לא מסר טין לפםמלה לא ננלאפ י  (יל) צמקה טלה [ענייע ו

ה ק מ ) ושסג) צ ד י ) ) : יד ־ ג י א « 5 מ ) 5 6 ־ ר ז  (שסא) ינפ (שםב) י

 השובה
׳ ל״ג והב״ש ס״ק  ום״ש הנאה״ס אגל צמקה מקצתה כשרה פי' סי״יו «י
ק ד״ו דבצמקה רק מקצתה  פ״ס ופ׳ וכסרת״ב טעי' קס״ס ורא״ס י
 שי אפי׳ בלא בדיהה סיי״ש ונדי ד״ק ס״ק מיז שכ׳ דאס מצא בס מוגלא
 אף בלא צמקה רק מיעוט איא ממור דש חשש וטקבו המזסוטת ואף סש
 כשיעור ב׳ שערומ הפשה בין הצימוק להמוגלא מצדד שס להחמיר עיי״ש ועי׳

ק קמ״ז שמפייס בצ״ס בזה עיי״ש  במק״ני י
 ום״ש הבאה״ס דבצמקה אונא שלימה יש למסר ע״י בדיקה תרם עיי שמ׳׳ה
 שס ותב״ש ס׳׳ק פ״א ופ״ב ובפרת״ב סמי׳ קס״ס דהבדקה הוא שמצטםה
ס לתוך הקנה ושוכך ואס את״כ ח׳רה לקדמותה פ  במיס וממרס בה וגס טתן ט
 שרה ואס לא טריפה ולא מהר בזה סתשרה מעצ״ע בפושדן וסיי״ש שמ״ת
 שכ׳ דבלא מזיה ע״י בדיקה זו טדפה עיי״ש ועליש בהג״ה שבי דר״ל ספק

ק תי״א)  סייסה כי הפסקים הולקיס בזה (ועיי מזה להלן י
ק  ומ״ש הכת״ש בשם הפמ״מ דצמקה רוב אנא הוי כסלה עיי כמק״מ י
 ק"א פכי דלא בטיק צמקה חב סנא אלא שנשאר שיעור טד״א
 בריא אבל שלא נשאר מד״א בדא בלא צימוק אף שמקים הצימוק סי מיעוט
 פשיט מא דטייכה ימ״ל כצקה כל האנא כיק דליכא שיעור טד״א הראי
ק י״ז סכ׳ ג״כ כדבדו  למלאכתו עיי״ס ועי׳ בזבתי רטן ס' ס׳ במוססן י
 ייפעמיס יש להפד[) אך בצמקה מקצתה אס לא שאי כסד״א בלי צימוק עיי״ש
 אמנם יעיין בשו״ת סוסו׳׳ד תרימז כשמעות ס' ע׳׳ז סכי שאין דבד סבתי
 רצון עולה לרצון לכ-י המודס להורות כן דדאי כסיה היא דמי הגד לו חה
 נקרא אט יכול לפעיל בעולתו ד״ל הה סלא נצטמק גובר על הרוב להיות מסייע
 לו לפעול פעולתו וגס י״ל דהחזק גובר על הרפס והדרא בדא עיי״ס וכ׳׳כ
 בס׳ ברכח רשה בקונטרס יפק לבדקה שער ב׳ נתיב י׳ להלכה עיי״ש ועיי
 בשי״ת דעת הזבח ס' נ״ג אח ב' וחוח ג׳ (שהוא שואל נטוסו״ד פס) סכ׳
 דאף שדעת הגאן מ״ל להקנ בזה מ״מ י״ל כרס משכיחה לדנד הזבס רצון
 הנ״ל לממיר בזה מיי״ש אצס יעוץ בשו״ת אגודת אוב מרבד חיו״ר ס׳ ד׳

עק סהיה נשאי בהמיעוע שלא נצמק כטד״א עיי״ש לדרס  דשיטא ליה דלא נ
עץ במשמרת הקודש בשמסומ הריק כאן שכ׳ בצמקה הארו״מ והא  ו
ק אך יש פס סדק לאנא שאצלה ספלים  דבוקה להאמא ויש שס ס
 אנא אחרת במקומה יש להקל ד״ל שכל הצימק סיך לאמא והרי אן
 כא רוב אנא צמוקה וסדק פלה תץ מועיל להחמיר אך בפחד שס כסד״ת
 הגדיל יפ להתמיד ובטד״א הקטן נהפ״מ יצירך גמל יפ לצדד ועיי״פ במוסגר
 מה שהניח בצ״ע בזה ועי׳ עוד בד״ק שס ובמק״מ ס״ק קנ״ב שכ' כמד בע,ץ
 זה כיצד משמp דהוי רוב אנא שצמקה כהתחלת מקום התונא ויש אצנ

 החיתוך שלה סדק י,יזכך למעלה וק מה נמה אס נמצא בהאנא הסא
 שה־דתוך של צד קייא דוה קצי ויתיהוך של צד גנה דדה מאריך החיסון• מהר
ס משוך  איך נשוב בכה״ג הרוב וכ׳ ש-כון ננער בבשר יאנא בספיעו כאלו ס
 מסמן הארוך אל חיתוך יקצר עיי״ש וכ׳ פס עוד ושיעור הרוב תלוי רק
 בבשר ק בעובי יק גכסתה חבל לא בקרוריס בלל ואף אס רוב הקרוס צמוק
 אס לא מי רוב בכי כפר וכ׳ שס עוד ואס יש ספק אס היא חב ס ירעוס
 יש לצדד להקל שיכתדה ביד שדם יעיי״ש עוד בד״ק ס״ק מ״ח ובמק״ס בס
 דממא לכניט ולא נהבד וא״א לשער אס מא רוב יש להקל דמי ס״ס שמא
 בידי שיייס ושמא צייקה אנא א׳ לבד שרה ואף דהוי סכק חסרון ידעה יש
 להקל וסיים בצ״ע עיי״ס. וכ׳ שס עוד בד״ק דנא נשב חב אלס אס הצימוק
ק  מח בחט במקום א׳ מקא אבל ציחף לא שיין בזה עיי״ש יעי' סק״מ י

 קנ״ג שהניח זה בצ״מ לדנא עיי״ש
 ום״ש הפח״ש מהשמ״מ דבצמקה חב אנא טריפה אפיי נשאר בה כסד׳א
 פד״ק ס׳ק ר״ד דאין ידליק בזה בץ אטה לאמוה ועיי״ש במומר
ו ס״ק כ׳ וםכ״ד כקכ״ס מ״ש ברץ זס) ועי׳ לב״ש ס״ק קכ״ח וקכ״ס י  (ועיי ב
 ובפרס במה סף סעי׳ ל״ד שכ' דאף פאט טרפ אס מא ביד שמיס א
ק י  ביד אדם אץ להקל בזה אפיי בסכ״מ עיי״ש ועיי מזה בד״ק ס״ק מ״1 מ

 אה כ״ט ובמק״מ ס״ק קמ״ס פכי דפכ״ס יש לצרף זה לסניף עיי״ש
ל יה מא בצרקה אנא ס אמס אבל אס צמקה מדדת עיי בלב״ש שס כ  ו
 שכ' דצמקה מרדא חבה ונשאר פכ״ס כסו׳יא מרש שלה קייס יש לההיר

מ י ס  נ

 דרכי
ין קל״ב שעמד על המחקר מה יהיה הדן פל החלב דלמפרגי  סך ס׳ יה י
 של בהמה סשה הריאה וכ׳ לדנא דאין לאסור החלב למפרע כלל עיי״ש ועי׳
 בס׳ דברי יוסף ס׳ רל״א מ״ש ע״ר הלביש בזה והמ1ה סש לאמר החלב נ׳
 ימים למפרע עיי״ש (שםא) יבש. ססרה״ב להלן ס׳ ל״ס סעי׳ קס״ב שנ׳
 דאס נמצא מיס במלל הטף יש למש למנש הריאה וצדן לנמק אתר זה עיי״כ
 (וט״ל ס׳ מ״ה בסמ״ש ס״ק ג' ובדנדט שס ס״ק ס״ז ונס׳ מ״מ בבאה״ט
 סןיב ובפה״פ סק״נ ובדבדט פס) (שסב) וטריפה. פראק ס״ק קצ״ד שכ׳
 דבש בדאה ושמשרטס בצסק מזר לקדמותו אלא פאס הנקונ מינה מוציאה
ה  וס דקיי״ל להכפיר עכ״פ ריעוהא מי להצטרף עם פאר סתס דעוהא כגץ י
 א בועא וכיוצא פיי״ש ועי׳ נלביש סף ס' זה שנ׳ ולא מי רק כמו ציקה
 מקצתה ולא מי אלא דעוהא כיו עיייש ופי׳ בסרה זבת סף ט׳ ו׳ ונלצי
ק א׳ וניינהז״ב  ליונה בהרלד״מ אס צ״ה ובמקק נדר הרלרי״ע את צימוק ס
ק שכ' דבב״מ אן לאסר אלא שהריפותא טא  נדל הרלרי״מ את י׳ סעי׳ ס
 על היובש א שמון להיובש ממש אבל כל סש הככק אט׳ כ״פ אן נאסר
 ;ריק ועי׳ במנח״י בתרלד״ע בלק״י סף את י׳ ס׳ ק מ״ס שהשכים לימנהז״ב

ק ב-״נ)  בזה לדנא עייק (וע״ל י
 סעיף יד (שסג) צסקה מלה מנאהק וכיש ויש וחבה כטלה פדק
ק כ״ז ש,סתכק נפנץ מיוה שיעור  ס״ק מ״ח ולעיל ס׳ לק י
 ש־ינערץ הרוב נזה אס שהאונא נמחה פשטרין א בלא נכיחה עיי״ש ועי׳
ק ק״נ שהפלה והפיקר לדנא לשער שמא אנה  בנה״ק את כ״פ ובמק״מ ס
ק אנה נטתה  ,כיתה ואס מק ס הצימוק מא רוב עד מקום הבייא שהיא נ
 נדיכה אף פאלי שנכסה מה מתרבה המקום הבדא מפני שהיה עולה ננכיחה
 והמקים הצימוק אנו פולה פיייפ וסי פור בדק פס שנסתפק אס רש.ירץ
 הדוב לכי קמניהה עתה לאחר שנקמק א שמשמרין אתה לכי מרך שאס מה
 זה המ7ס בדא יטה מהרת: 3/%תה יטה רוב נגד שאר ידאה שלא נצט־יק
 טיק ועי׳ מזה בפו״ח דעה הזנת ט׳ י״ג פיביא בפס גאון א׳ שתנתו דאף
 אס צדקה ק חצי אנא יפ להפריך דמי כרוב טץ סקודס פנצטמקה ייה חב
 אנא ומא מיג עליו טץ סדין זה דצמקה רוב אנא א׳ לא לכ״ע טדסה ועוד
 יש ספק שמא היימוק מא ביד פמים לק אס לא צמקה חב האנא לפרט רק
 חציי' אן להחמיר יד להחמיר אס -ראה בעין פינקה רוב האו,א ולא מה
 פ,יאס ללב שקודם סנצטמקה מה החלק הזה רוב האנא עייק בארך ועי׳
 נט״מ אודה אזוב מדבד סו״ד ס׳ ד' פעמד ג״כ על המחקר הזה וכ׳ דהיכא
 שנת נפאר במה פנצטמק כטז־ק א משערץ לחבה כמה פטמה קורס צמוקה
 אנל אס נפאי בהמיעופ פלא נצטמק כטד״א מפעח הרוב כמו שמא לאמ־

 הצימוק ופיי״ש הטפס נאק•
ק ק״מ שכ׳ דאפי׳ לא צייקו האטה כלל ק שהמרוגוה נציקו  ועיץ במק׳׳מ ס
 ויש חב בכלליה הריאה א שלמקו רק מעט מהאטת ויהר הצימוק מא
 בעחגות ונטללח הצימוק של העריגה עם המעט שבאטח יש רוב הר רובה
 כטלה ואס אן חג במקום א׳ רק מפיזר ביקימות נפרדים צ״פ לדנא אס

 מצסרף מיי״פ.
ך דאמריק בזה  ועיץ במרונוח הטסס אה ל מה ספלסל בנוף הדץ סכי מי
ט ככולו דהא קיי״ל בכ״מ במריטת דלא אמדק רובו כטלו וגס במה  ח
ט  פכי התבק בלמקה אנא פלימה דאמריק רוט כטלו יפ לצדד סלא לומר ח
 כסלו ימית בצ״ע עייק אך במניי ענף י״ג בלק״י ס׳ק מ״ז מיב מל דבריו
ק מ״ד ובגה״ק את כ״ס ובמק״ננ  וכ׳ שאן דבריו מוכרחץ עיי״ש ועי׳ בד״ק ס
ק כ׳ וברא״פ  סק קמ״ס ובס״ח סיטי״ד חניינא בהשמסיה ס׳ ע״ז ובמ״ז ס
 ס״ק רכיב ובמק ימס מפר חמ״ד סף ס' ל״ט ובס׳ ברכח משה ביןנטרס

 יפה לבדקה מף שטר ב׳ ובשיק שאלת פלוס סרינא ס' קנ״ס
ק כ' שבי ב' טעמיס בהא דאמריק בזה חבה כסלה א'  ועיץ הבק ס
 משוס דכמן דצנקה חבה עלילה להתקלקל טלה משאק במקצתה וטעם
 נ' דאף דרמא פתשאר ק־ ולא תתקלקל מהר יש לסש טץ דרובה אנה יטלה
 להרף טל הלב מי כטלה אנה מונף מל הלב דהמיעוס נגרר אתר הרוב עיי״ס
ק כ״ג משסמ והטעם הגי ס שכ׳ יפסהב״ש סף ס י ק ק  יעי׳ מקימ ס

מ לדנא ;  ממך ימייק פה סס בזה י
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 (כה) סלה צמקה *נה מיניו נ5«ק כמי יטס למדף הץיס לקיום אז׳ מקצמ
ו טס מהלש״ל לה״ס חנה מו מילה אנל מקצתה  ונצמקה מקא טלו וכי קי
 טרה אנל אס צמקה אנה שלימה מדהה להוה נחמה אנה אחת ולא מר לריאה
i< שלימה מנמז משאיכ נאמת ( n o לשח משוס לחסמן נדאה *ט מסל 
 נתנ שיש להסיר ננדקמ למינק אתה מדם ונתנ טין־ סש לסמוך אנמקס אזלו
נ לף קיינ ויש כאן גני שאת ארי׳ למלם מא  נזק הזה פנ״ל ש״ך וש״ו ומי

 לשת מהק וסר״ח נתנ לבשאגח אדי סר׳שס

 יממן אלא אחר מיה ינדה נוס יש מששא רושל ואן נלימנליפ סלןם לסצדן נלקה 9&

 תמיכה
ס יש להקל  ביד ארס וסריפס מססק סיי״ש ועלב״ש ס״ק קיא שכ׳ מי
 בסק מ ואף ראן לא בקיאן בבדקה מ״מ מה יש לסמוך גס אכדקתט

 וא מק במשרין וחזר בשעה א׳ א ב׳ יש לההפיר אפי׳ לדק בומה״ו עייק
ק ק ר  (שסח) ארם שהפחיתה כגון ששחטו אחרת לפני׳ עי׳ רא״ס י
 פעמו טל המחקר אס במה פספל על הבהמה אמתה ופחו ט יבא חנל לה
 וטשסין צוארה לסבח וחרב חיה מונחת מל צוארה שמשחית מסט המאכלת
 אס חמסן לה ילמי כביד איס א ילסא ילא מישיק אלא חקא טשחם
 אחרת לפט׳ דאז יראה ורפי יבא בה ססראה סיי׳ אשר תראה משאק אס
 לא שחס אורת לסר׳ לא בת הרגשה מא שרוצץ למחסה ט לא חלק לה
 בבינה ואף חס ראט בה שמכחית סמסא בסלמא מא והניח בצק נייק יש
ק לדנא עץ אס ארע שבאחה בחבל ומטו צווארה והניח הסכין טל  מה נ
 צואיה לשייס ונמלך שלא לשמס יק לאחר כסה יניס ונמצא אחק שצמקה

 הריאה אי דירק לה ביד שמיס א כביד ארס (שסט) שהפחידוה
ק ס"ו ואס מסה בה אום הכלב יש למש להסריף ח שס והבק ס י  כ׳ ט
ק קכ״א שכ׳ שמכ״ס קיל מא לסרן זס שיש  כמו ביד אום נייק ועי׳ לבק ס
 להכשיר מה ע״י בדקה בפישרץ אס תח1ור במנה א א 3׳ אף לדק עיי״ש
ק דיא שכ׳ וכששיסה בה הכלב יש ו וצראק ס י  וסי׳ בסרתק סעי׳ ק
ק מגס א ביד שמיס אבל אן להמיר כ״כ  להחמיר אף אס ראט שניתמה ג
 אלא בכלב סל צייויס פלפעמיס אפפו פטפך וממית וממנת בנפשה שלא תעצור
מ אום עלי׳ אעק  כת נגד אבל בסתם כלביס אן להחמיר אפי׳ כפסיסה א
כ וכשרה ע״י בדקה אס יאט מנס  שמא נרתמת סתמחו אן החרדה גמלה י
 א' שנרתעה ג״כ ביד שמיס פיי״ש (שע) כגון ששמטו אחרת לסני׳ ני׳
ק ר״ו פכי רבפחס אחרת לפר׳ לא בעיק רתימה יב מני׳ קנק וראיס י  בפי
ק  ונעימה ואיש שראט שלא נדחפה אמרק שצמקה ני״ו נייק אך נלביש י
 קקז נ׳ מש נשחט אמימ לסי׳ לא מממדק אא״נ יאט שנימנה נייק ועי׳
ק קל״ז ונמנהזיב ק י״ד ונמקק ס  מזה נמארמ סירס שורש ו׳ ענף ג׳ ס
ק ד׳ וסק י׳ . (שעא) ששחטו אחרת פפיש מק  כלל ייח נעשחן י
ק וראש ׳ ק נ מי י ר ס  דפפמוה תינף אן להמיר להצריך נדקה ועי׳ נ
ק רק שכ׳ חה חקא כפלא ראט סנרתננה אבל אס יאט שנימנה  אפריס ס
 פי״ו נץ נשחס אמימ לפני׳ א שהוסחיה ניד אים נפחי אזר יש לטפ
 לטדקה אחר שחיסה שפא נצסקה הריאה עי*! אך נדענד אס נאניה הריאה
 נס־ס נק אל לט לעיין אס מא צמוקה יש להכשיל־ נייק וני׳ סנהזיב שם
ק קצ״ה מק באלן מזה ועי׳ בםריגוח הבושם  בקומן סעי׳ ו׳ ובמקק י
ק עק מפו׳ הטמ אפריס מה והעלה דממשש צימק לא  בחיוזפיו צמ׳ זה ס
 סין למש נזה אף צכחחצה צהצריך בדיקה רק שראי צחהר צמטפ מזה פצו
ק לק מה שהשיב ח נייק ומי׳ במניי נננף יק נלק״י י מי י צפי נ מ  א

ק אגודת אזוב מדניי חמק מ׳ נ׳ מ  עק הסחגומ הנושם נזה ומי׳ נ
צ ק י״י של י  (שעב) אחרת עי׳ נצשון הערוך שהעסיק הראש אפיים י
 אבל ראתה נהמה אורח שנשחפה וסמוה וטי עיל והנה לכארה נראה דמינמ
 נהמה פכי המרוך מא למרות דמקא נשנשתפ לפטה בהמה שהיא מינה א
ס פליה יעבור טס זס אבל אס משחפ לסרס מא פוף ולא  נרהמה ומיה מ
 נת מינה מא ייל ולא מתמרק כיכ וצא נת התשה היא להנץ מאיש מינה
 לפינה ואן לה נפיהותה כ״נ אן מלשון הסוד והמחבר וש״ס שהשמש ימס
ק אס משחש  נהמה וגס סתמו ונדהם ולא מלנן ק להדא נראה ראן נ
ס י ק מ ק מ : (שעג) לסני׳. מסנק י  מא מין נהמה א לא וק נמסני

 שפי

 פתחי תשובה
 מ נןזנה וגן הסכום נסשונס יי׳ס סוף סי ל״מ ופ״ן פמ״נ] (•) מיומם רא
 פי סי פפאיפ למשה מרי פולי הוי כנילי אלס יש (סי) ששמעו אוולפ לשרה

ו פנסנ שלא נכון מה שהלבה מי אלס נאים אל ן נפשי נימ אפרט פיוק פי י  פי
ד שנמל שיגמול שלועס פו>וס של זה פ ביליהם ועומלים סרב מ 9 ו  השוחנו ואמזים פ
ק זה נכון כ׳ יש נזה משום צפל נ״א ס בפלג יוק נשיויפפ הכפלות ו י מ  •חייל נשלו ו
 ונס יש פשש צימוק הליאה ואן שאץ להמנדל להצלץ בדקה נרמ לנפמלה יפ ליזהי
י m קצפ סלא מממז  נין נפו«ס נין ננהסופ וכל זה נששוחנדט זה אפק פי
 rrao הרפנ״א שלא פצמיק למנה קלה אז א״צ נדקה ק לכסמלה יש לחהל אן• מה
opn ק לשפומ מל םפוזע מפונה » גדלה וקובעים ן פשהספפ קלוא אצל נ מי  *י

 לפייסשו א6צ הכלוב מלא מון ולוקמיס מהם לשיימ ומשאילץ מלוב נסה עופופ שאין שמי

 דדכ־
מ אף אס יאט שאיפ לס ניד אוס ואס יש ספק אס נעשה ניד אום הי  נ
ק  א ביד שמיס יפ צהסמ־ אף כלא הס״מ וכל זה כשנשאר כסי״א נהסיש מ
 אבל אס צא נשאר נשורשה כסייא אי אס מזע שנעשה ניד איס יש להטריף
 ejh בהפק יבספק יש צהכשיי נהפק ענק נייק אן דעמ הפרמיב מר׳
ק א אמא פ ס׳ק רכ״ג דצפקה סדדא יפ לה כל p צמקה א י  קמק ד
 לכנ דבריו ואף אס נשאר בה כפרק כל פצסקה רובה אן להקל אפי׳ כספק אס
 נעשה ביד אדם א ביד שמיס נייק יעי׳ במארה נדרס סרש ז׳ פנף א׳
׳  שעי׳ ב׳ שהסכימו לימה הלבק להקל מה נייק ימי׳ מנהז״ב כלל י״ס מי
ק קמק שכ׳ להכדע ק וכמקימ י ק ס״ק מ ״ ק סק וני׳ מ  ס׳ ומשיק ס
 בזה ובהפימ יש צמןצ כהלנ״ש מה רק באכן כשיואץ פפל״פ סמס חח
 מגיס צסקרוירס ואן בה חשס אפוס כלל כגון שקורפין סקויס ימפקא יקא
 אבל אס לא ראט סמגיפ ססס חח להקרומיס אן להקל גפוס טור נייק
ק כ׳ ובס׳ לק ק ובמ״ז ס ק כ ק ב׳ ופי׳ בשסק ס  בארן וני׳ במק ס

ק צק) • (שסד) כולה ק ה׳(וני׳ ברבריט צסצ ס׳ צק י  בפסק ס
ק ובפרהיב סעי׳ קעק ויאק ׳ כ  עבאהק יש ראן זה יבפ !עפמ״ח מי
ק רכיה יעצי צטנה סעי׳ יק רמרן צמקה מא שנמשה כמי סחה צמוקים  ס
ק מצחצוסח שבי ומיק הוא  יעריץ צא הטע צטומ יבשה והוא שמתייבש ק
 קשה קצה במשמוש ומחקסן סמוח והיא מהכיין ימהקמש כעץ דבר הכמיש
 פקוח פרווטצגק יש ט קמסיס ותריציס בץ קמט צקסס כפר ארס הזקן
 ויס ט מראה דאה ואן סליק בזה בץ אס מדיין יס ט קצה צתצוסת אלא
 שנראה בה סמר הצימוק המטאריס א שאן בס סס לחלוסת יאס תינקנ אן
 מוציאה דס אצא שאס משרטט פלי׳ בצפורן מא מזר מעצמו רק שמיי
 שנמייט הלחצוסה נצסמקה ונתקסנה ופר׳ סוצי בשניהם יש לק ק צמקה
 ואין לסננוח להחליף הקססיס הלט בקמסיס מסשיס סי הסחן שבדאה ט
 קל מא להנץ יצהטר בץ קמסיס שיי צימוק שמא לדבש הלחלוסח שבה
 ונץ קמט מעשה סיי חסרון ואן בזה משוס אסום ט אס קירמץ הקייסים
ק וטי׳ בס״מ סטוק הרינא ק ד  וטהק עלי׳ יוק מבצק ומייק ביא״ס י
 ס׳ לקו ונקו״א ס׳ ע׳ שהארין מה א בעינן בדקה אס נכנס לשם הרוח
fo ק  שלא ימי ט ישש אסים והעלה למזמיי נייק ועי׳ מזה במקקי ס
• ( ב ק י ק סק (וסיל י ק ובדעמ מיה ס ק אמ י ן  ינמניי מ

ק רק  (שסה) אם סמטת בני אדם עי׳ בסרחק מי׳ קסק וריס ס
 ואס הנמחה אלס בקולו וראט שנרחמה מחסה זה הרי זה בכלל מפחדה ביד
 אום למומיי נייק (שסו) מחטת בני אדם עפת״ש מק ומיי סלי
ק כק יפי׳ כס׳ מעשה וקח הספיד על  היי כביד אום יפי׳ בבאהק י
 הרמבק סרק ח׳ מסלי סחיסה הלכה ס׳ דססס לי׳ מלסין הימבק ובארע
 ננהמה סלי שיולד לה הפחד כסי דכיון תיקיו ביד שמיס נייק יעי׳ סמק
ק י״פ שכ׳ פ י י י נ ו י ׳ ק ק וסק פיח יבפרהק מי ק פ  לק והבק י
ק כביד  לדינא לחלק מס ראם מעצמה טלר לה סלי המפחידה בלי סבה ס
 שמיס אבל אם ארס לס פנחלאח בסלי t רק פארם גרס לה מולי עץ
מ לנר שתחלה בסלי סטרס לה צימק יש למש להחמיר  שנק לה לסלססה א
 מספיקא טון ששותמת יד אש בטיס ההוא נייק ועיי מ!ה במארת סרס
ק י״ח: (שסו) בני אדם פי׳ בשמ״ת מי׳ לק ונפרת״ב «ף ג׳ ס ׳  שורש ו
 סעי׳ קסק וראיס ס׳׳ק רק x׳ ואס רופה אדם לראשי צוקין ויראה שתפיל
 וכוומס א ספמ־ה סיי אום ולא ימנה פאן בא לה מק סרה נקנה שריפה
 כמשניע ץל גמל ולא יאפה ממי יצא הקול בכל זה יש להתמיד כמו נסנסתה



 חדה דעך, סעיף א יי הלכות טריפות קפד
 (*יעד) וכיוצא (שעה) בזה (שעו) טריפה (שעז) ואם (שעוז) בידי שטים (שעט) בגון (שפ) שפחדה (שפא< םק־ל

ת ל שאג ק ה (שפג) כגון מ ת  אריה רעם או ראחה זיקים וכיוצא בזה (שפב) או טפת־ שאר ב

 תשובה
ק סי!) f ונסיק קק ונסנק י i ק  טריפה (יעייק פת• נדנדו *יל 0
 ימס מיניי הליש שס סנואו ראש סיפ שמפחרה טד אום אף שלא
 פיס שמקמזפ לא מסחדס ניד שמיס מי ודאי פריסה ומיינא לא ממי לה
ק קנית ל לדכא יאף כשראיס סמסמוס ניד איס  נדקה >f־ נמק״ס י
 פיס נל ימן שלא סוס שמיזיס לוה לא מסמוס ניד שמיס לא מי ויאי
 סריסה אלא ספק ימדנא ממי לה נדקס נמשדן ואף ואק אין נקיאין
 נבדקה ניה ס״מ יש נ״מ סייא נס לדק פיי״ש. (שען) ואם כידי
f וסביש שקן סיב של דווקא i שטים וט׳ כשדה סשס״ח מף ספיף 
 בצסקה נל הריאה * רובה מא דממלקיק נץ ניד איש א טדי שמיס
 אבל בצמקה p אנא א אמא אחה אן חילוק p נשמדה טד אום *
״ה שכמנ ק ̂נ  ניד שמיס ובכיס ציינה בדקה מדגא סי״ש ופי׳ לביש י
ו חס דקא אס לסי מראית מין מה אפשר ללזס לאפוס ממש א סשיסא  י
 ואמר סו שינדק אנל אם לא נראה למראית הפין ססא אסוס וראינו שנא
פ סייש: י  ביד שמיס ינאבו בלא נדקה יש להסיר אסי׳ נלא ס
י ד ק כיה פל ומנא דמע ס  (שעוז) בידי שמם סי׳ פסח אלת י
 שלא נשמדה ניד ארס נלל p ניד שמיס לנו יש להכשיר אפי׳ א אסרי
 ונוק ולא הדר חזקא טנא ומפתה ניד סמים יש לתלות סמיןרס לוס
ד בריא אבל אס יחפ נניחר  מפחדה נס טדי *tr * פריפה כשלא מ
ד אום א אשי׳ לא סדר נדא כשר ומלין לימר  שממולם לא נפחוה מ
 שלא מור מחמת חסרון נקיאתיני שלא פשימ הבדיקה כראי עיייש וכ״כ
ק מיו): (שעם) מין י ק שפיו ו ו סיי״ס (ויל י ק י  החיש ס
ו שכ׳ דהיבא שע־הפס י ק ק  ?מחרה. פי׳ לביש סעיף ffi ונניאדי י
ס ואחר זם א יומיס ניחמה גיכ טד שמיס ושחפוה לשעתה דנה  מדי א
 כאלו לא נרתמה p ניד *0 ימי ודא פריפה ולא ממי כדקה נייק וסי׳
ד אם פו ק קלי! שספגה ופ״מ אש פני• יניח סייס שנשמרה ט  נסגךס י
ה י וניד פמיס אי מ  שנסחפה אפיי כוליכא ינקו סהסחו וניד אדם מו ה
ו (ומי׳ נמה שכ׳ ק קי  יש להקל וממי בדקה ומיי׳*! מור נובויו למיל י
ק שפיו) ומי׳ בס׳ תוספת ירהליס במדשיו למי זה  בשמו להלן מף י
ד כ ס ס מ ׳ א ב ן א  שנסתמן נצמקה משניהם מד ארם וניד שמים יחד ו
ק כ׳  להצסיקה p נסצסרסוס שניהם סיייס ומי׳ נמניי שנף יק נלק״י י
 שהניא דכריו ונהנ מנדנד התיש מיל משמפ לאמר נזה ממס דהחרוה
 דבירי *ש מוסיף לה המחלה לאן מרפא ואף בזה אחר זה אמר ומכיש
 נשניסס יחו ומיס p• נלאק מי המשפר בנטל זה נייק: (שפ) שפחדה
יה א ולשפה קלה מצמק הריאה ו י ו מיש ו ק י . פנאפיס י ט  פקיל ח
י שמיס אלא כששחנוה יום  בשיח סעיף ffi יחיש ס״ק פיב רלא חלינן י
 א כמס ימים מזק אבל כששחשוס לשעה קלה אחר פספחיה אן סברא
 סכומן מוסע כוה צמקה ומשסנרא וסשנח מא והלק סשיקא יליכא לתלות
ק שק):  נזה ואן סממן מל הנדקה נייק (ומי׳ נדנריס להק י
מ ומחא כשראמ שנבהלה ק י  (שפא) טקול רעם וט׳ עחב״ש ס
 ופרסמה לאוריה מיק מרך הבהמה מבהלת ואל/ אן לתלות מס כלל

 והא אן לך בהמה שלא שמעה קיל ימם נייק!:
כתב נשיח מרף ל׳ ובסרהיב סעיף קלב וכשנודע ששמעה >זל רפס  ו
ס למש שמא ארס לה ק  וסי ולא רסיס מנה אחות אניס שיש ו
ל עיי ארס נלא ואת מקל מאל ורגלים לדנר מסכין סס על סנדקס  מ
י ומן ו ואשיי סנ ק ק״ל שכתב ממשמעות היק סיק י  נייק יעי׳ סקקי י
ד אום סמי ברקס אף  יב פו שסחפה נל שלא ואמ שנםחיה אתו זס ט
י ק י ק י  לדק סיייש: (שפב) אי מותי־ שאר בריות. סי׳ הנ
ק ק״כ (ייל ק ומליש י ק ס י מנחה אהק י נ ו ו ק י  ובפרי מא־ י
ס י ק סיח) ־ (שפג) כגון טיןל שאגת אדיה מיי בסריג מרף ק  י
ס אס ראתה אדי ונחמה מומס זס א שממיס ק די ק ד  וראיס י
 ממנת שאר מות מזרזן ומשכין וסמיחין מזן מב שטל וזאב מימת
 מלזניה סל שראנו שיספה משניהם מלין הצימוק סס ומשירן jfoso מ״י
י ק פיית) אנל א ממ כלב וסתמה שאן נשיסי ס ל י י ) ל י  בדקה מ
C Q נאנ וצסר נלנד אעק שיאס שנרתעה א! מלין הצימק p למיס 
ק מי מ ס פאן מ ד שמים א ביי *  והד «ס סלא סיע 6ס בא לס מ

 סנרקס

 דרבי
ס חישק אף אס שחפיה פיו ה ונפרסמס ניד * ק י ׳ ffi ינריפ י  מי
ס מכל לצפיק אף נשעה ד א  ולא מנפיק אנדקותיס ושמא שמפת שנימנה ט
 קלה לאן מרפא נייק ופי׳ לנק נע״ה שס ונביאיז סיק קיי וקייא שססנ
י ייס א ייפיס סי ווא שריסס אבל אש שחפה לשפתה  נזה ואס שחפה א
 לא סי p ספק פריסה א־ כ׳ שס ואס ארע שניקו נפושרין שעה א א נ׳
 והדרא נריא יש להכשיר נייק ומיי נמארת סירס סוף שורש ו׳ ונפנסזק שס
ק  שק י מוס: (שעד) וכיוצא בור. פרישה עשמ׳ח מני׳ ל״ו וסנק ס
ק fyp דנק נצמקה סלה ונין נצימק רק אנא א לנו לא מהר  סק ולנק י
ק p שימי  שקרע הקרוס וימצא מוגלא מלעיל סעי׳ ס׳ גט אפוס והמס מי
 סיס גמיןס האפוס ולא יונס אנל הכא נסיק סטה המוגלא מחייה לצאת
 ממנה נסי׳ וסכל לסניף על הלנ ונל שלא יצאה מיי משרץ ומשמוש אסריק
 מס בסי׳ לא טתה יטלה להרף ינסלה ממלאכתה ואט מזר ומק חסר נייק
מ ק אגורת א ס ק יניא סיייס ועי׳ ב נ נפרמ׳נ מני׳ קעק ונריס י י  ו
ש נפרן זה וכ׳ להקל מה נצירוף סיסים טכא שסה ק ס׳ ו׳ י  מונרי סי

יק כאריטס : י  שאל־ נמוסיס פכק כסו״א שלא נצמק נ
 ועיין עול• נשיח ילביש שס שנ׳ ונצמקה טלה א חנה לא ממי שקרע
 הקדם ישם וזק בסןס הקרס לנמק אס מנצנן מדקת אפוס ומיל
 עי׳י״שופי׳ נסרס׳ב שס ובריס סיקריכדבהסקיש לסקל בצמקהאנאאחחאם
י ס׳ יד(ומיי י ן  קירס סקרים יממה שס רק א סבן יסנמד עיי מססה יעייק מ
) ומי׳ נמאימ נינים מרש נ׳ ק י ק י פ י ט נ ו ק ל  מיק יקפקינסרי סאי י
נ מיל וכי ואס׳ בספק אן לסקל בזה ק לק שהשיט פל ספרי  ענף א׳ ס
ק סק ונןסן סעי׳ א שהכריע ק נעשרזן ס  עיייש ומי׳ נמנסוינ כלל י
ק נל המיןס מצמק יש להקל נספק אנל מה  ומכיס אס מא מנצק ע
ק נק שכ'  סנצק נקצמ לא מהר נייק וסי׳ נסניי סקי יק נלק״י י
 מהנאן מהריק אבדק בדסק שסמך סצמ לסקל נכהק בצירוף מה שיאה
ק ואו סמן להקל  שנשתנה מראיתה קצה למראה דאה ממה שסה סיןדס ענ
ק נר למאי מ ם מזה ומי׳ נ  נססק וגס צוין גמל וסייק ננן״א אס י
ק סק שהחלים דנצנקה אנא שלימה אף ק ס י ק נזה וסי׳ נ  חזק מ׳ ו׳ מ
ס ט בל צימוק מולה מסיחה י מ  פיןרע הקרוס ומסקי יקא לא מהר וולא כ
ק קמק וקמ׳ח של שק עיקר  רק שמא כסיות צמויןס נייק ומי׳ מק״מ י

ן להקל כזה נרייש . (שעה) טד. א ס י ה  לדנא כהשנק וסלנק ואס׳ נ
ק רסק אש ססחוה במלה ביד אום  נתנ נםרתינ סעיף קסק ורא״ס ס
 ונדהמה יאחר זמן שחסוס ונמצא שמלקה הריאה שלה יש לאמי־ מולנ
ס שנדהמה ינסחמ מו פחה אבל אס א  ומנימת שנפשה מנמלה זי סייס «
 מנח עליה מהר מינק! סייס שממונה מו שפס שסשה יש להתיר כל
מ אס י  מזלנ ומנימת שעד שעה שחיסס פיי״ש ומיי מניי מגף יק נ
 מק שכתב וסשממ ססראק רכל שלא יתנק אס נסתוה אף לדאט שלא
 נםחוס סמן לשחיטה אן אפיין המלנ מלןדס כלל אף שמסתמא מסמוס
ק אן להחמיר מסתמא נייק (ומי׳ מזה נמית טת אפויס  זמן מה מ
ק קלע כ׳ ואס׳ ק ינניארי י ק מ׳ לק) ומה בליש מף סעיף מ  סי
 צסקפסלס בסן ינקז כשר החלכ אף של מס אזרק המלין לשחיסס ס
 יק תמי הצימוק שחסלמף בשבילו מנשה ספון למזימה סייש אן במקקל
 נקמסרס דני סחלב שנטף מ׳ זס את א כתב ומיקר כהשרתק
 להמיר בוס אלס אס לא ראמ ממום שפפחוה בלל נזה יש לסמק כהלביש
 לסתיו סחצנ דאמדק דנהחלס מס אזוזןסא שפתיה ובתע א לסר השססה
ם  סאשנגסי הצימוק וסיש כשראש שמיה ניד שמיסולא ואט שמיס סדי א
ס זש לאמי• י ק מ מ  אנל אס ראמ שמיה ביד איס אן להסימולב אן נ
י  מולנ מאסה שמס שמסויה הסרת מל המרה ואן pticbi עיש סיום א א
 הפחד והלאה נייק נאק־ מריק סוד נמק״ס אח ד׳ שכ׳ יכלוה כקמה סלה
׳ ומכק:אס לא צמק כל אנא א א נ א p ס ק ז נ 6 א ל נ ל נ א ה נ ח א ה א  ד
ן ז פ ספו״א יש להסיר החלב נםפ״מ פי מ י ב ונשאו פ ח מ  לגמרי ו
 לשחיטה אעק שואט םקווס כמה ינום שישעה ביד איש פי״ס סמגלו
ק שסק עוו מדר ־חלב ב5«ןס) : (שען) פייסה.  (יעיל סף י
ס ק י ק וגיד *׳ס לא מאי בדקה ומיי לביש י ק צק מ  ענ*יש י
ס אפי׳ הירא נריא מי ולא ק סעיף ffi דנטסמרה ביד * מ נ ̂יי י  ו



 הלכות טריפות
) יכיצד ז שפ ) ו  ט

 באר ת-ולה יורה דעה סעיף ס יד ש

י מ  (שפח) בודקין אותה (שפט) (06 ס
 מושיכק

 תשובה
 ש־דסה כמו בהיגלי סי המכה שנשי׳ סיא יסריסית של צימוק י״ל שבא בתיך
 ג' ימיס פייק (ועיי כוכדט לפיל סי' ליה ס״ק רכ״ס וכסי' זה למיל ס״ק

 שמ״ה ולהלן ס״ק ת״ו)
 סעיף ט1(שפז) כמד בודקין אותה עי׳ בפרתיכ סעי׳ קס״כ שכ' ראס
 נמצא כהמה כמקום שאין אשים מצרין שס ושחסוה וגמצא צמקה
 הריאה הילק במצוי שבא ביד שרים וכשרה כלי כדקה והוא שידומ *דלה
 במיןס הזה מלילה ומכסן ואז אין מיוזיקין איסור שמא בא במשך הזמן למקום
 ישוב בני אדס או שבאו אנשים לשם והפחידה אבל אס נדלה במקום שאין אנשים
 שס אלא שמצוי שס אדור. ובאר חיות הדורסים ונמצא שצמקה הריאה כנדה
 עיי כדקה אע״פ שלא ראינו שהופחדה ואס הוא כמקום שאין שס לא אנשים
 ולא חיוח הדורסים ואין ידע שהיחה שס משעה שענדה אנ״פ שידוע שהיהה
 שס כמקום הזה יב״ח או יומר עד שנשלמה אץ זה כמו ידוע שטא ביד שמיס
 דחוששץ שמא הוכחדה כבר כהיותה כמקום שיש אנשים ואח״כ כאה לכאן ועייק
ק ר״ח באורך מזה ועי׳ כמק״מ ס״ק קכ״ו שהשיכ על הראש אפרים  ברא״פ ס
 בזה והעלה ראם ידוע סהיהה במקום הזה יכ״ח וידע פכבר עבר יב״ח מפהד

 דביד אדם לא חייפק לאסור עיי״ס (ועיי מזה בדברינו לעיל ס״ק שע״ח)
 (שפח) בודקץ אותה עי׳ מקודח הכסף מ״פ דיא דמצריך ברקה באונא
 סצמקה מא מסעם אסוס ועי׳ באיון מפ f מ״פ כזה כפם החכם מהר״ל בן
 מאי מ' משה ז״ל עיי״פ ועיי בס׳ מנח־ אהר! ס״ק ס׳ וברא״ס ס״ק ד״מ
 ונקיה״ר סי׳ ס״ד (יעי׳ בס׳ מחנה יהידא סי׳ י״ח) (שפט) אם הדבר
 ספק עשמ״ח סעי׳ ל׳ ותכ״ש ס״ק ס״ז ולביש ס״ק צייד פכ׳ דכיץ דדבר רחיק
 הוא שייודע שמעולם לא אירע לכהמה זו פחד וחזיתה עיי אדם ע״כ אף אס
 ידע שנרתעה ע״י רתיתה דכיד שמיס לדך לבדק ככישרץ מעל״ע כאמור
 עיי״ש יכ״כ כפיה״כ סעי׳ קנ״ס ירא״כ ס״ק קצ״ז יס״ק ד״י יעשכ״ד ס״ק ל׳
 ולכ״פ פס וראיס ס״ק ד״נ שכ' דמ״מ כדעכד אס ידע שירהעה כיד שמיס
 ונאבדה הריאה קודם פפמוה בפופרץ יפ להקל בהפ״מ עיי״פ וכפרת״כ שס
 כ' דבמקוס שנהנו להקל בדפבד שנאבדה בלא בדיקה אף בלא יפשד כלל
 אץ למטת כTם דטון דראינו שנרתעה כיד שמיס נמ חיישינ! שמא נרתעה גס

 מעזנדא ולנה
 גר נר «ס

 בדי אופ עיי״פ ועי׳ נדה כמק״מ ס״ק קנ״ז שהעלה לי־חמיר כזה דחקא
 שראיס פנרהמה ביד םמיס יפמריה ק אז עד פעה שמעה פלא פחדה בידי

 (שפד) אריה (שפה) וביוצא בזה (שפו) בשרה
 (שצ) ספק מתיזה לנר נא לה) (לעס הר״ן)

 דרכי
ק קצ״ס יבפרה״ב  הבדיקה פלס פיייפ (שפד) אריה סי' ברא׳׳פ ס
 סעיף קנ״נ סכי דאס ראינו פרדף ארי' אחריי בפנים אף פלא ראיס פנרהעה
 מכתר זה טי כאלו ראינו שנרתעה ע״י פאר כרייה ומרנן הסיס להחיר
 בנדקה עייק (שפה) וכיוצא כיה כתב בד״ק ס״ק מיד דאס הושמדה
 בהליכתה ע״י חלקלקות או ע״י שדתכוה חברותיה הר כטפתדה עיי שאר נדות
 עיי״פ ושוס טא יבזה בעי ן פראי פ,רתפה מקא וה״ס (שפו) כשרה עיי
 לכיס לעיל ט׳ ל״ה ס״ק א׳ אות כ״ז יס״ק צ״ג יבדני הרלרי״ס סבסיף ט'
 זה ס״ק קמ״י וקמ״ה קמ״ו קמ״ו סכתב רצמקה דאה במקצתה א רובה או
ק דמשרק א שהדר כדא ע״י כדקה טי ריעותא כיד ואים א  טלה נ
 מצסרף לסתם דעוהא אח־ת להרלד״ס אלא סאס יפ עליה טרנא פלא נסדק
 הצריכה מיעיך א טרכם מאנא נאנא למטה מחציין ייס פס תלון א כץ אנא
 לאמא אט׳ בלא תלון א אט׳ בהפ״מ לא מהני מיעומ״פ וטריפה ובכ״ז
 אץ מלוק בין אס פני ראפי הטרסה יוצאס מהצינמק ובץ אס שבצד א'
ט לא נצסמק כלל עיי״פ אבל במיז לקמן ט'  מהסרכא יפ צימוק ובצד מ
/ ובראיפ כא שיק רכ״ד ובפרס״ב  ל״ז בדט תרלרי״ס סנס״ק נ׳ אה י
 סעיף קע׳ו נ׳ לד/ח דנל צמקה שצריכה בדקה בטשרץ היי סתם ריעוהא
 ורם יש שס עוד סתם ריעותא אחרת מצטרף להרלרי״ע עיי״ש וכ״נ החנמת
 תדס כלל י׳ סעיף ס״ז ועי׳ מזה בעצי לטנה בדיט תרלר״מ את ציו צ״ז
 ואת ק״ה ובאת ניג ועי׳ במנהז״ב כדר תרלד״ע את צ׳ סעיף קנ״ג קכ״ד
 פהארך נזה והעלה לדינא דבצמקה הריאה כילה א עביפ רובה הטכרת
 ע״י נדקה הר סתם ייננומא א:צ אס לא צמקה רונה רק מקצתה עץ פלא
 צמקה יק אנא אזר. טלה א חכה א רק מקצתה לא טי רק דעותא כ׳ק
 כטינרי ומורסא עיי״ס אך כסי אצחת סלמה נקינטרס הדעיתות שלו סעיף
 .יר ובפו״ה בנץ עולם תייק ט' ט"ו כ׳ דאף צמקה מקצת אנא א׳ הר
 ריעותא ומנטיף לדעיתא אתיר. לתרלד״ע עיי״ש ועי׳ מזה בד״ק בתרלד״ע
 את צימוק ובמק״מ שס כמה דנים בזה ועיי מעק זה כס״מ טוטו״ד
נ  קטינא ט׳ ל״ח וטי ק״ה וכז׳׳ח כרכח cpv חיו״ד ט' ו' ובשו״ת מי
 משה סו״ד סי׳ נ״ו ונשו״ח הד״מ דויד ט' ו' ושו״ח כר ליואי חלק יו״ד
 ט' יי יבקינטרס ההפיבוח שנטף הס' נחלה יעקב (ממאן כעל חסד
 לאנרהס ז״ל) ושו״ת שיאל ומשיב הניינא חלק ד׳ ט׳ נ״ט ונשו״ח יד יוסף

 ט׳ ל״ז ובסי ברכת משה בקינטרס יכה נבדקה שעי שלישי נתיב ח׳ ובס׳ ארס 0!ל א יש להתיר בדעני בלא בדקה אכל מס אמר שראט שנפTה
 כיד שמיס עכר זמן עד שמטה שלח נשמרה מפתד דבידי אדס חין להקל
 כלל כלי כדקה אסי׳ כדיעכד והפ״מ עיי״ש (שצ) ספק םאיוה דבר בא
 לה ענאה״ט מ״פ דלסעה קלה לא צ־יקיה ועי׳ נס׳ מנתת אהרן ס״ק ס״ג
 (ובגיל ס״ק ש״פ) ועי׳ בשמ״ח סעי׳ ל״א ותנ״ס ס״ק ע״נ x׳ דאף דמסתבר
 דלא צמקה הריאה בזק נמעט משעת ההפתדה עד שעת שחיטה מ״מ אן לסמוך
 להקל ע״י סכרא זו ולק אס ספתדה קודם בידי שנרם ואחר איזה ימיס הוכחדה
 גס כיד אס אף שמטוה מיד מ״מ אס נמצא הריאה צמוקה לא אמריק דמסהמא
 לשעה קלה לא צמקי הריאה כ״א ע״י כמד דכיד שמיס דמככר אלא שתוששין
 לה שמא מתמת שנפת־ה כעת ביד אס צמקה והוי כדן ספק מאזה כתר כא
 לה עיי״ש וכ״כ בפרת״ב סעי' קנ״ס ויא״פ סק ר״ה והוסיף שס בזה דדוקא
 שראט שנרהלה את״כ בפעה שמכתדה ביד אדס אבל אס מכתרה כיד אלם
 אלא פלא ראט שנרתעה מיזמת זה אט״ס שלא שמטה אלא לאתר כמה ימים
 סי טמע פכא לה רק כיד שמיס ושרה וכל זה דוקא כפתד שאר םתדיס
 א סא דנעינן ניתעה אבל בפחד שחט אחרת לכט׳ דהולץ אכ-י' לא נרתעה
 (כדלעינ ס״ק פ״ע) נס בזה יפ לאפי אפיי בלא נרתעה עיי״פ ומה במארח
ש ו' ובכיארס פס ס״ק כ׳ כהט דהמקיל כמ״מ לסמוך על  נינים סף ס
ד ס  הכדקה כזה אפיי כידע שנרתעה אח״כ ביד ארס סמך לשחיטה לא מ
 עיי״ש אך בתורמ זבח סף ס׳ כ״ס מיג עליהם וכי דהעיקר כהתב״ש והלביש
 והראיס להתמיד כזה ככ״מ עיי״ש ועי׳ לב״ש במיה שס ובביאה ס״ק קי״א
 וקנו f שכ' יכ״ז מקא טכא ילא הזרה רק לאמר שמי׳ מעל״ע כהפושדן אבל
 אס חזרה ע״י שהיי׳ בטשרין רק שעה א' א נ׳ יהיר בריא יש להכשיר עיי״ש
 ועיי לב״ש פס סק ק״ס ק״י יקי״א שבי עיי בזה רחיליק יש בץ הפריסה
 דצימוק רביד אדס ששחסיה מיד א לאחר זמן יהיכא ישחסיס יום א ממיס
 לאמי הפחי רביד אדם אט' הדרא כדא סי ידא טריפה יטכא דשחסיס
 למגמה תיכף אחר מחד דביד אדם דהמיא בריא רק לאחר פמי' מטלק

 כספק

 דפר, הורה ס״ק י״ג וסי בדבד שאל ויוסף דפר. לעיל ס' ל״ה סעיף כ'
 שנשמצ בריאה שא.א הפניונה צמק״. חכה וגס הרגיש שנסרכה לשוק הלב
 וע״י המירוס הדרי הצימוק בריא כלי שוס טשיין כלל עד שלא טמג מקום
 הצימוק כנל וא׳מ״כ ההמיל למפך הסרכא ופברה יפה והריאה טלהה בנסהה
 והפוכדא סה ככפר שלא מה למו״ב למי לפאל פאלת מכס והטכח סבר
 שהוא שר וחלק הבשר לעוברי דרסס וקפה הדכר לחקור אתרימ ומיכ דאף
ק שכבר  דלכהחלה אן להמר כזה כפיס ערן וכמ״ש הלבק מ״צ אבל מ
ק  עכר ומכר הכשר והר כדעכד והסק ושעמ״ח יפ להקל מפיס ד״ל דמי ס
 פסק אס הלכה כהנה״ג נטף הדן של צימוק אנא לבד וגס יש לק אס צימוק
 חכה סה כצמקה טלה דטון דננשאר נטל־ק יש משיח וגס י״ל דאינה
 תרלרי״ננ טון דאין פריהן מטונח דאסר צימוק מא מטעם חסר וטרכא מא
 מסעם נקב אבל לכהתלה אן לסמוך פ״ז כי הסכק במא לא קיי״ל כהכהיג
 אט ספק גמל פיי״ש בארך וט׳ במנח״י בתרלד״פ את צ׳ מה שהאריך
ק דפר. הובח ט' ד' בארך ס  בכמה סרס דרס בפק זה ועיי מזה ב

ק קנ״ד וכפרה״כ ק ס׳ ולב״ש ס ק ה׳ ונטי ל״ו ושפי? ס  וטי' כשס״ד ס
ק כ' יעצי ש ז' ענף א' ס  מ' ל״ו מרף קע״ג יכמאירח עירס ס
 לבונה בחרלדק אח ס״כ דאי אכא ג' כימין ודי כשמאל ואי ק
 השמאל צמקה מריסה מסעם סלוף ומסעם חסר ורקב וממ״נ סדפה
 ועוד דכבר סמל טא מתמלת ביייהו מסעם חליף סב אט חתר
 נסכשירו עיי״ס יסי' נס׳ אצרומ שלמה ברב תבואת שס שני דמק לעני[ החלב
 יש למל כזה קצה להכשיר ממלב של קוים יב״ה בהס״מ אבל בלא !if !X אן
נק אף בהפ״מ אמי סיש וכ׳ ן י ק והחלנ של ס נ  להקל אפי׳ בשל קו־כ י
 עול שפיו סס אס יפ ג׳ כימין וכי מפמאל רהמק א׳ כימין ואי מדדי דאנא
 צמקה מה ולא פריפה להוי כמו רקב האנא לקקה מי כרקב עיי״ס ועיי
 נס׳ אצחס שלפה שם שכ׳ מנכק יש להנשיד בזה מלכ פד ג׳ ימס קורס



 יורה דעה סק״ לו טי הלכות טריפות קפד. °י• י״*׳
ד 5*ד«»״ז5 י  (שצא) טושיבק (שצב) את הריאה (שצג) כמים (שצד) מעת לקת (שזנה) אם היד׳'**י) זט! ה
 (שצ0 מ־שיבק אותה (שצח) במים (י0 פושרים (שצם) ייובכלי שאין המים טתמצין מגבו ונוזלים בדי wbwn וס׳

 (ת) שלא עוגנו במהרה ואם היה (תא) זמן החום מ שיבין אוחד. במים צוננים (תכ) בבלי שהמים
 מתמצק מגבו כדי שישארו (תג) כךים אם

 פתחי תשובת
: p t o ף p>D ו פםשיטת מ ס« גית א«יie 0 מלי«ם ק נ  (יי) •פרים «r «•״« fo״& סי סרס fsp ה׳ י

 תשובה
 והמקום דאס מא מנקמת סש קמי מסר כמן הסא וסי נריייש נ
ק כיו גיש שציל שפל  (שצז) משיבץ אתה בסים משרץ עכאהיס י
 המעלים יהיו מרס סשיץ וסי׳ לביש ס״ק ק׳׳א שכ' לאף בדיעבד מעכב ואש
 ואף אס גמולה המ הסיס סשדן רק שלא המ המיס סשדס כל מעליס
 שנתקרר גתיך המעל״מ דמ כאלי גחן גקרס גתהלחן סיי״ש יסי׳ גס׳ מסשת
 ירושלים שכ' מהירישלמי סלד מא משה מסי המיס משרי) כל פעל״ננ סין
 גרמן א סתן למכה מיץ כל שמא בכל ססס כדי משארי משרץ כל מעלימ
ק יא שצי דהיכא דראיס שגא  סיי״ש וסי' במנהל״ב כקמלן כלל י״ח ומשרץ י
 לה ביד שמיס בהשלס כל התנאים (מיל שיק שסי!) יש להקל נהימ במעבד
 אף שלא וקיק מסו המיס משרץ כל סעל״ס כריס פיייפ: (שצח) בטיס
א שישר המשרץ מא כתסיסות ק י  מושיין. פסת״ש יסי׳ ריס מף י
) (שצט) ובכלי שאין ו ק י  הריק פייק יפיל ס' קיח מגי׳ ו׳(ויל י
 הםים מעמין וכוי סי׳ תביש ס״ק ס׳ שכ' ילא אי>מי יקמקי הכלי ומזינת
 קרים גקין כיא יין סלה נרבה וכי סשה מננץ זה ודאי סשארו הסיס
 משרץ סל ססת לסם הא אש נתס מניס אחויס א שלא נק קרים בקין
 סש למש לסס סיוסמו כקיץ מתר מראי א יקררו גמדף מתר מדא ר5א
ו מן הסתם אבל אס נתן ועתו סס׳ משרץ תמיד  מניד משרץ י
 ומצא ק לא קפדנן אכל זה ומהר כל היכא ומנמא עיי״ש ומלביש ס״ק צ״ח
 ויכ בפרי תנואה סעי׳ קנק וראק סק רק מיי״ש וטי׳ ש׳ מנחת אהרן
• (ח) שלא מוננו במהרה עי׳ בלבק בעיה סעי׳ ל׳ ובניארו ו  סק י
ק קק ראש עגר ובדק בקדם בין רהידא בריא במן מלסל״ס ובין  י
 לאחר ממנל״ס ק לא כריא כלל מ״ל ספק סריסה וכן אס גלק גחמין אז׳
 בריא במן מועל"ס ה״ז ספק שייפה מנייק במף סעי׳ ל״א ונביאיו סק
 מ״נ שכ׳ומק סכא וקיי״ל להכשיר נדן זה מ׳ימני נהיס בלא בדיקה
 אס כמן במים קרים ובריא במן המעל״ע שר נזה אס׳ נאן «*מ אכל
 אס מגן מזמין תף לנריא במן המננל״ננ לא שרי אלא בהפק חקא ומי
 כלא נתן כלל סייש. (תא) יק המם סושיבץ אותה בסיס *וגנים

 ונדסנו אף שבדק במפרץ נימות החמה וחורה לנדיתה פי״ו אף להדמים
א: (חב) בכלי שהמים שתםזק מגבי יל ננליס למיס  שר יא״פשק י
 ססזיסץ סנק מסינת סיס למק חבק שס ימה ברא״ס שס כ׳ ואין ספנפ
י סהנק בזה סייק אונס  הלק לקוד ואן שבס האמס לחמס וסקסק י
י פרן השלק מןסן מוסס מחוש מחפש * פנזפנימ בחיחשיו לירד  יפיק נ
 בסי׳ זס שהרחינ הדנור נזה והסניר הפגין מק ימד הפנפ שק מא
O n הסבפ מל גוון לק מא מקרר מסר משאר מיורם סייש אק מה 
 להשמיד יסי על יבדו אלי וכ׳ שק ראי למש לזה שלא ליחס בקיץ רק מצי
 לק נייק מס לא ראפ תרי התנ״ש וסצנ״ש שהבאי ביק(שצ׳׳פ) של
ו טון שמא מזכר  ואף ישנס הפלי לק לקרר איה יצ להזסי זוקדק י
 סהא מים •שרץ נל ממל״ע ממילא שאן לנד צהזטרו מתר וסלי׳ דדי' נשיא
 זיאה סטו הסם משרץ סל מסליס והמיל. (תג) קוים משיח מוי
ק לו שכ׳ ואס נחטה שפס א מיס מרן א קדם קוים שנגוקפ  ל׳ וחנק י
 בסשרין אפיי אס מי מתן אחה גמשרין איכ וסורא נדא מיי mo ין
ק קיק! וקיק! ק סף מי׳ ל״א ובגיאח י מ  לא ממי נייק ומי׳ לנק נ
 שכ' דווקא מלקים 6ס׳ צדן בדקה מדנא ואס לא ברקס מא אזי או
א נמים א בקדם לא מסי שוב בדקת משרץ כ ואס מופה י  מא ומנוי י
 איכ p ששהה נהקויס פפליפ יןדס א לא שהסאנל נסנןסשאן הטקס
 סדנא רק לססרא מ אן להמיר רפ אס מופה קה׳ס במין אבל אס מוטה
ק דק יבסוסק מי׳ קיי  יןלזפ מךס יש לסקל בזה מייש ועיי נראק י
 !וני ואש ואט 00וס90 מד שמיס ושממה מס א מפיס איכ ונספה נחנףן
 א קדם קוים פגנוקה מומס שרת נסושדן ומלתה כסגן יש למןל בסיס
ק קיי שכ׳ ובזה יש למין לסקל בסיס ממי  מכיס מייש ימי׳ מקק י
 אף שלא ידע שלא סחרה מנ טד איס ממס שנשמה ניד שמים מיס זס

 דרכי
ק הסק) (שצא) משיבץ  נסשוץ לא הי וק ספק פריסה נייק(ויל י
 את הריאה ששית סם וסרה״נ סעי׳ קנק שכ׳ שא׳׳צ ליקק סס׳ ס הקנה
 *זז מקא אלא $ אס יטא הסיס נשכה אס מזיק אס סחזוי עיי לסימ
 שחר דאת מיי״ש יסי׳ שסם סיס סק כיס שכ׳ יסא ולא הוטח הנדסה
 ולעיל «י׳ יק משה הייאה מייט שיק מיס נמן הקנה ממם ינצמקס
 אן בדקה וו מחלסח להסדף אס לא מלחה מיק טיייס• (שצב) את
 הריאה משיח ששי׳ לק ותביש שק פיא וסיג של יהבדקה ס״י שדיה
 מיס מסל׳יס לא מהר p נצמקה בל הריאה א חבה אבל נצמקה רק אנא
 א׳ א אמא א׳ לנד לא מהר מה שהפלה לאחר שריי׳ מסלק נמשדן דכמן
 והקלקול לא ש*ז עדיין כק שמצמק כל הריאה ק נאנא א׳ לנד אס אחא
 ומהדר לאלתר מק נמהדר ואן סליק נזה נץ משחיז טד ארס א טדי
ן זה ft נהירא ומיס נספ״מ יש י : ו ל  שמיס נייק והנה נלנק סק קי
 להקל א אחריי שסה מעל״ע וחזרה לגריסה נייק אך גסוה״ג סעי* קיס
ק דיס ל סמוטן לדן זה וכי ואס׳ גהימ אן לסקל מה  ק׳׳פ וריס י
 עייש יסי׳ במק״מ סק קמק שהכריע דכראיט סנפחוה ניד מיס יס להקל
 נסימ פב״פ אבל נראט שפחדה ניד ארס לא מהר סעלקנ אסי׳ ניקק
ק קנלק f וני' נמקיס י  עייש ומי׳ נמניי ענף יק נגיאדס סיק :
 שנסתפק נצמקה אנא ממצא נה מוגלא יצאה ק הריאה לאמו שריי׳ נסשרין
 מעל״ע ולאחר שיצאה המוגלא עלתה מסיחה א מעיל מי אמדק טון ומזיק
 רלאתד מצאה הסינלא מזרה לאהנה מהר אף שלא יצאה ק לאד שדי׳ מטל״מ
ק וכמו חןיי״ל נכל צמקה  דאןיק ואף נסי׳ מתה עתידה לצאת א דאין נ
 אנא דלא מהני מסל״ס הק גס נסה/ ft מהר והריו נציע עייס ומיק
 פס את ימ מזה ועי׳ נמניי נליךי שס סק נק יש על דנייו נזה:
 (שצנ) במים יציין ליקוק להסב את הייאה נסים הקא ולא נשאר
ק יי) (שצד) סעת ל י י ו ) ג ק י  משקיס סרסיב סר׳ קנק וראק י
ק צק של והיה שחורה לאחד שימיה מתר ממעל׳פ  לעת סי׳ פוי מאו י
ק ע׳ וצבק  וסמי נל והירא בדא שר פי״ש אך מסיח מר׳ ל׳ והנק י
ק ר' שיט עק וכ׳ ואס חזרה ק  סק ק׳ ונסית״נ מי׳ קליד• וריס י
 לאחד מעל״ס לא מהר נייק יכיכ כמארח סירס סף מרפ ו' סק ייס

 יסי׳ נלביש שס פכי יהוי תא פריסה טון שיאנו סאגה מזמז נססל״ס
 נייק ועי׳׳ נסדינ שס שהחמיר מד נזה סש להוציא הריאה ק הסיס ממש
 קידם סגלה מעל״ס כמן וא״א לצמצם שתהא מסל״פ ממש ולא מחר !ץ
« וראה שלא שסה p ססל״מ מצומצם וחזרה לנדיסה  נייעני אס עמד על נ
ק גי) ׳ ל׳ י  ממי דלא מזזקיק אמר לימי שפא ס׳ מסי ממעל״ס (עק ז
 וגס הא נלאק! נע״כ מיידי p סקא סנראה שנא לס ביד שמיש הקא לק
ק סק מק פק הריס בזה יסי׳  אן להחמיר סייס ועי׳ בי דעת מרה י
 מימ fo קלק סכי מלובד השיח משמע דפסממ מצמיסת וסייע שאף שלא
 ס׳ סריאה מין המיס ספל״ע רצוסס p שלקתה באמצע מסמים יחי מאס
 לתין מיס אפק מסנק הזמן שנינסיס שלא מתה בסיס כאלו סחה שרוי׳
 כסיס רש p הכל טמד מתר מספלק וסריסה יסית בצק וגס נסתפק שס
 * מחה שחי׳ ספל״פ והתפילה *מר מצמוקה גסן המננל״מ ולא הספקה
י המפל״פ א מהר והריו נצ״מ מייש ופי׳ נמניי מנף  לחוד לגמד עי א
ק כק שהשיג על הסיךמ של ושמיש מצפרממ וכ׳ ואהרגה  יק גצק״י י
 משמע מסשימ ומיק רצוסס חקה ואס צא ט׳ מיס גימוייס צא חשגק
ף  כא4 ס׳ נמים נס א ני״ש • (שצח) אס היה pi הקוי פי׳ שמק מ
׳ ל׳ ינסיינ סמי קנק ולכחחלס יש למי שכימות הקץ יעשה הבדקה ד  מ
 מלים הפקרדס ינניס סהתיזילו למות משרץ מקריות! וסיס שעמדו נניס
 סעס פו שנתיממי קצת מיזם האיד כד שישאת זסוין ולא vm יומו
 מו* יניויף לטסן כוי שלא יסיח יצא מניו •שדן לסוס קדם ס״ק•
ק ריא של \ תקיז־ וט׳ ואם הי׳ וקחחיםוס׳ פי• ריס י a (W) 

מ זמש של כל א שפה חרשים הכל שלוי לס משן > מדף פ ח ו 1 W 



 * הלכות טריפות
ת (חח) ואש (חט) לא חזרה ר ח מ  או בידי הבריות (תז) ו

 תשובה
 שתחתיהן געתק קלת ממקימז עיי גססה וגס לא בדק ברוק א בפושרין יל
 דלא סוב הורה בזה ואף בדיעבד פריפה בזה ובעיק שהחזר לברייתה ככל
 דאוח ומלמא וכל שנשאר עריץ הקמסיס כמקוס לא פהני מה שעלהס בנפיחה
 חהו סימן שיש בה עדין קצה צימוק ונס א״ח להתיר אלא מ״י בדקה בנפיחה
 אם יעלה וימחק קצת במקום החריצים כמו שמשמע מדברי הראיס ס״ק ק״ה
 ובנידון זה אק לבדוק כלל כל חרץ וחדק לראות אס הבשר שתחהיו עולה קצה
 ממקמו מ״י הנכיחה מאחר שכל הריאה היא מלאה חריצים כאלו מראש עד מף
 בכל הצדדים כניל ע״כ קשה מאד להפשיר בזה f• אס ירצה השויב והסירה
 לעמוד על בינחו ולבדק גס בזה בנפיחה בכל חרץ ריין לראוח אס הבשר
 שהחתיו עולה ונעתק קצת ממקימי בודאי אץ למחוח ביד אבל בלא בדקה
 בודאי אין להשיר ואף בדפבד סדנה וגס צדן לבדק בדק * בפושרין

 במקום כל חדן וחרץ לראח אס איט מבצק מ״״ש (וע״ל ס״ק ס״פ)
 ועיץ טייח פופיק מהו״ק ט׳ ניו שכ׳ ראם צמקה הארו״ע טלה וחזרה
 רובא לברייהה ע״י מיעוד אף שמיעומה שאר בצימוק מ״מ כל שרובה
 חזר לבדיהה עד שנראה שתוכנ להניף על הלב שר וכי שס דאף אס נרי
 איהי מקצה האונא שנשאר בצימוק יש דעוהא עי״ז שע״י הצימוק נהקפנה האריק
 וטא קטנה מהאמצמיס יש להפשיר דאמדק דאס סיהה ט׳ היתה מתרסאח
 וחור כל הצימוק לנמד וטי ארו״ע כמקדם עיי״ש ועיי מזה בס׳ ברכת משה
ק  מץנסיס יפה לבדקה שטר ב׳ נתיב י' (ועיי מוה נדבדט למיל ט׳ ליה ס
ק צק ק שסק) (תז) וםותרת עי׳ באה״ט ס  רכ״ט ובטי וה לעיל ס
 מ״ש דהדאה עצמה היא סדסה מטפס כטש במים מעצ״ע ונס הכלי ששהה
 בטכה אסורה יהייט ששהתה בהפושדץ מעל״ע שלס אבל אס טציא הריאה
 קורס מעל״ע ונמצא שחזרה לבדיחה גס הריאה נמהרת בכל טור שמ״ת שס
ק שק ליא כ׳ דלצלי יש להסיר פ  ופריב סעי׳ קנק ורא״פ ס״ק ריב והנה ט
ק קק כ׳ פדברמ  הריאה אפי׳ שפהה מעל״ע אלס ברא״כ סס ובלבק ס
ק סעי׳ ט ק ובם"ך סס  תמוהים ואפי׳ לצלי אסור כמק הרמ״א לקמן ט' ס
ק סיסו״ד ר״יינא ט׳ לק סכי דאס טו המיס ממלסיס ו ק ס׳ עיי״פ ופי׳ ש  ס
 שכך המיס הראפוניס וחיכף שסכך אלו נחן אחרים התתיהס אין לאטר
 הריאה דלא נשב לכטס עייק וכ״ז טא שאין במים ט נגד הריאה אבל
 שיש במים ס׳ נגדה כ׳ בלנק שס שיש למ.ירה אט׳ לקדירה עיי״ש אלס בפרח״ב
 וברח״ס פס כ׳ דחף מיש ש׳ במיס נגדה אן להסירה כ״א לצלי אבל ע״י
ק  מליחה ובישול אף בכהק אסר וכמ״ש הו־י״א פס (ועיי״ש ט״ך ושנייד ס
ק ח' מק בזה והנה ראהי בביח אברהם  ס״א וס״ב) ועיי במניו״ב כייל י״ח נעפיי! ס
ק ל״ו בכי וכל מה ומקיל/ן בה ביס נמיס ה׳ גגו הריאה מייד שמונח על  בפ״ז ס
ק הריאה צפה עק המיס א  הייאה דבר כבד בכדי שהרד הריאה סחמ המיס ו
 ואפי' אס יפ במים ס׳ עדה לא מהר מיי״פ ולכענק לא ק בזה דהא ממק אס
 השנה ושלפה פ״ס המיס ט״ל כאלו היא יק למרס ממילא חה החלק הלמעלה
 ק המיס צא נהפב כביש יא שבת לי׳ ככטס ממילא דמהר ס׳ לבטל (ועי׳
 כה״ס לקמן ט׳ ס״ט ס״ק ה׳ מק מהפרמ׳׳ג ובס׳ ק יטדא על הצטה מליחה
ק י׳ יברמ״א שס סעי׳ ו׳ ומה פחון לציר סד ומפס  שס בס׳ האריך סף ס
 הורשנה לטובה) (תח) ואם לא חורה וכוי וטריפה מינק דש ס׳ לק
ק קמק פכי וטרפה וצימק אט מסעם קב  שק א׳ אה כק ובסף ס׳ ׳ה ס
 ק סשוס שאט מרף ענ הלב ונ״מ להרלד״ע שאט מצטרף לריטוהא מקב
 פיי״ש יעי' בשו״ס סיפוק סרינא ס׳ קק ובס׳ ראש מסףדשס׳ל׳׳חבביאריס
 שישיגו על הליש בזה פייק ופי׳ שו״ח כרכה יוסף חייק ס׳ ו׳ שהמליץ
 בעי הלבק בזה נייק (תט) לא חזרה עי׳ בנדיב סעי׳ קעקוראקיק
 ינק־ שכ׳ ואף בקוע שצסקה ס״י שהוסחדה ביד שטיס ולאחר שנהטה בסשדן
ק צריך לנמק אהה בנסחה לראח אס אן בה נקב וכל זש  חזרה לבדיהה מ
 רפותא צדך נוקה נכיהה אס לא ניקב נייק ומה לפארה ס׳ נראה דאסלו
 נוקה מקודם שתזרה מהצימוק וראה שלא נצנן לא מהר ולאחר שחורה מהלימוק
 לדך לחזיר ולטקס אס ינצנץ(ושק נמצי לטנה נתרלרי״ע אמ נ׳׳נ וצסקה
 הריאה אע״כ שלא נצנץ ננדקת החק יק דסוא סמס הצ״יויק נייק וכ׳ נסניי
 כמ״מ שס את יק־ יטונהו דכיץ מצמק שם ואן המקום ההוא עולה בנפיחה
נ משהי עיי״ש) אךמדנד הסויב ק נ זנצנן נ  כראי אץ הרומ נא נמחק י
 שם לא משמע ק שכ׳ שס להא ונס אש צמקה rtp ק הראה דמספריןן
מ צוין כדקת נפיחה אס סן נה קכ נייק הר ומסי  אס׳ לא מרא נדא י
 הנדקה אף קודם דהדראנדא ואמריק ואס לא נצנץ שסא צמקה אן נהקב

 ולא

 לרה דעה סעיף לו
 (תד) אם (תה) ומחר, (תו) לברייתה הדי זה בידי שטים

 דרכי
 מקא מחרה נעיד סלא פנר ספלק מפח פהפיסה קייס נחמין א נקרים
 דאצ״כ הא גס המיס א הקרים מצסרפין לשיעור והוא כסלו נפרה ק א
י המפרץ הרי הי כאלו לא י ק ח א ה ר ו ח ס  וסד מתה טיס וא״כ אף א
 חורה ק לאחר שהיי׳ נמפדן מחר ממעל״ע ולא מהר מלעיל ועיי״ש עוד
ק ת״י) (תד) אם תורה לברייתה מתבייש סף  בסק יזצ״נ (ויל ס
ק מ' ישיח סעי׳ ל׳ שכ' שצריך שהימר לברייסס מאלי׳ ולא מ״י טיעוך  ס
ק עק ועיג וסק קק של  ומשמוש נייק יפי׳ נלנק נהג״ה שס ונניארי י
 דהיכס דלא הירא בריא מיי משרץ כל מעלק1 לא מיי מיעומ״ש שאחק הי
 ודא סדסה ואס לא נוקה לאחר סעל״ע אס הדרא בדא ק לאחר מימומק
ק ק י  נוקה וראה שסלחה יפה לא סי יק סכק סריפה נייק ועי׳ ראיס י
 יבשימיב סעי׳ קנק שלא בהפק יפ להמיר יאסי׳ הזיה טיס לאלסר מ״י
ק קלק שהרמ  פיעויפ לא ממי ונספק יס למ1יי נייק יעי' במק״ס י

מ נצ״ע נייק •  יבדו נ
 ועיין פת־ בפרתיב ירא״ס סס פכי ראם הזרה לאלתר מיי מיסוסיס בלי מחה
ק קיי  למשרין כצל יש להפשיר אס׳ בלא הפ״ס סייס אך בלבק ס
 יגטקק שס ל ואן להסיר בוס אלא שראט שפחוס ביד שמים אבל שפתדה
ק ועיי ק מי  ביד ארס לא סמי מס סצוקי רק בדקת משרץ האמור ש
ק י ק ס׳ ונמנמ״י בנץק אמ כ' יעי׳ ש  בסאימ עירס סרש ו׳ ענף ג׳ ס
 טיסיק קמא ס׳ נק של שואל דהסנמ בץ הסחסיס בצמקה אמה אנא למען־
 בה עד שמחזור לבדיסה והוא לא כ׳ מק סס חשש במה שלא חזרה עיי בדקה
ל מעמ הראיס מיל וצק1 ועי׳ נמנהו״כ י  ששרץ ק מיי מיסומ״ש ונראה י
ק יק שכ' דהיכא שראט שנא לה ניד שמיס  נקימן כלל יק מיי וי ועשחן ס
מ נדעני אף שמיעך י ק פסק) יפ להקל מ  נשלם כל הקנאים דלעיל(עק ס

 ומשמש נס קצמ כל שחזרה לנריימה מספ אן להקפיד כק סיייס
נ שק ר״נ דאס נמלחה הריאה מי לא מהר י ר פ  (תהןחזרהלברייחה כ׳ נ
 מה פמחרמ לנדיסה מיי מפרץ מפיס שמלה מבעה >pi״ הנשר קצח יט'
 ואף אס חיה מ״י מליחה לנד נלי משרץ לא מהר וק כל שארנדקמשנריאה
ק ס' שכ' שצריך  לא סהר לאחד שמלתה עייש (תו) לברייתו; וטי עשץ ס
 הבמה אזה פרך חזרה לכרייחה ועי׳ כפרי טאר ס״ק כק שכ' יזיל ומסתפק
 אא א הדר בריא מקצה פיי בדיקה א רהר להכשיר כיץ ולא מי אלא גילד
 סלמא יביד שמיס צמוק והא אנלא מלהא א נמי בעיק מקא דהדר בדא
 עד שלא שאר בדאה ריבה יצמיק ומפרעה לי מלמא להכשיר להלכה ולא למעשה
ק ס״י שיביא דברמ בזה והמה עליו במה שכ׳  טיל ועי׳ בשי מנחת אמץ ס
 דסכדםה מלהא להקל דאין כא סס הכרעה לנץלא כלל עיי״ש ועשמיח שס
 של בלסט מהב שהתיר לסוח ככל שאר דאח אבל אם עדין שאר בה
 קצי׳ צימוק טריפה מייק ומשמע דלא מהר מה שמקלח ממנה הדר גדא
ק רסק ובפרח״ב סעי׳ קימ שכ׳ יכל שלה מזיק ק קק ורח״פ ס  ומלבק ס
 שהירא למות ככל פאר דאת אע״פ פמרגיפץ בה כנהרככה ונסלחלחה קצת
ק  אן וה קריי מורה לברייהה ועייפה ועיי״פ פוי בפרהיב ובסורה ובת ס' כ
ק ז׳ וקוק ק י׳ יבמנמ״ב כלל ׳״מ בעשרץ ס ׳ ל יבמאירמ עירם פס ס  מי
 מני' ג' שכ' בזה לדנא יאי מזיק דלהT שריי׳ בטפרין הירא לבדימה ממש
 ורק שאר בה אזה מקומומ א מקוס א' קצמ צימוק אבי' מא בכל מכלימ
 הצימוק כא:י במחלה שר רמה״מ יגרע זה מהיכח שלא נצטמקה כ״א במקצמ
 ולא הירא בריא ישר אך שצריך למיין שמחזור רוב מכל אטה ואמומ וגס
י י ב של בל הריאה בכללה ואט׳ אס מהמלה לא נצטמקה כ״א ברובה ו  ח
 הבדיקה חזר מקצה ממנה לברייהה וע״י צירוף מיעוט השאר במתלה בלי צימוק
 יש כק רוב ולא מעילה הבדקה להחזיר כ״א המקצה איה שר וכק אס
י להיות בריא ממש שאר דאה הבריאה ושלא ניכר  הרוב שהדד בדא ח
י טס הכרה של צימוק ומקיום אבל אס לא חזר להממ בריא ממש ס  ברובי ה
 מיל ק שמזר ושמנה מכפוח שמי ונשארה עור צמוקה קצח ברוב כסח
 הצימוק מדנה עיי״ש ועי׳ מוס בס׳ ממנה ימדא ס׳ י״מ שנשאל באנא שלמה
י הנדקה כסושדן יק ממנה דרך הקנה והסמטטמ הרבה מוגלא י  שצמקה ו
 עד פיחרכבה יעלהה ממחה אבל עדין לא נהשםו סקמסיס לאחר מפיחה
 לסומ כל מכן האנא שיה כמי בשאר אטח אלא ששארי עדץ חריצים בעומק
 קצמ טל כל שטס האנא בצדדים יגס מראיתה לא הי׳ כמראה דאה ק כמראה
 הצימיק מדק ימירה א׳ מרה דפאתר שטף האגא עלתה מסימה וה קרוי
 מרה לנוייתה אף שנשארו החריצים ומראה הצמוק ילא בוק כלל אס הכשר
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ה ב « ׳  ת
ק לרא ד׳אה שלמטה סלה ומל  נראה שבא לה בידי שטים כי נייק י
ד ססל״מ שממר סמסמה י בדין: נפושקנל סעל״סיש לממן• סל מ  בריא י
 ביד שמיס ט מה שאן אני מסכין סל נדקוהיס סא רק מסרא לדמן ונמלי
ק קיצ. (תטו) נראה שבא  דרבנן ממס! מצ נכד ססצש״ת מיי״ש וטק״ס י
 לה בידי שסים ס׳ מיףס שם שכ׳ רכל שראנו שנשמרה ביד שמיס בשים
 סעס אס׳ עבר זמן רב סד ששמנה כל סלא ראינו במס שנגס שנסדק נסביר
ק קניז: (תטז) שבא לר.  ארס מהר בדקה אף לדידן נזמה*׳ ועיי״ש לסל י
י  בית ששים ל נלביש מני׳ ליא ובביאח ס״ק יד סכא שלא ראיס כלל י
 מה נא לה ואן למלוהלא ניד ארס ולא ניד שנרם אן אנו מסכין טלבדקיסס
י  יהי״ל ספק סייע־ והיה סכא יאכא לנימלי נהרוויימ כטן שנרמסה סיא י
 אדם יתיכף אחר ייס איימיס נרתעה כי ־י שמים א לסמן שנרתעה ניד שנים
 וסכף אחר ייס א יומיס נרתעה כיד אדם ואתר המעשה השר׳ שמהם גיכ ייס
ק יל):  א ייסיסושחעוהאן אוס״יכין עלהנדקהסי״ש (ועי׳ ברברינו לעיל י
 (תת) אק להכשיר בלא בדיקת ר״ל חף סמס לפ נניחר שפתוס ניד סמים
 ונבהלה מהמה זה הסיג־ עי שנרתעה לאסד׳ כדיך הבהמית הננהלות וגס ס׳
 ייס א יתרם נחמן ההשמדה ביד שמיס עי משחשה מ״מ כל סש חשש שמא
 המחלה פעם א׳ גס טד איס צדך בדקה אבל היכא דמע שלא מודה ביד
ק י צ כדקה ע״ל (ס״ק שיח ו  איס לעולם רק טד שמיס לבי גס לדק י
ק  שכ״ז) (תיח) יכוה יש לסטוך על בריקועי מפיח סעי׳ ל״נ ותביש י
ק ר״ח של דנפחרה ביד שאר בדית סטן ב ורא״פ י י  ע״י יבפרה״נ סעי׳ ק
 ששמעה קיל שחל ישאגר. ארי׳ טק רבניה יש סס־ןס דלל דסשאר בריית הרל

א  כמו פחדה בדי ארם פ״כ יש להחמיר פכ״ס שלא לסמוך אנדקותינו להכשיר ל
נ נדרך הסיס פיי״פ והנה נלכ״ש ס״ק ק״כ המלה לסןל י  נהפ״נל מקא פיי״ש י
to מה אס׳ פלא נהפ״נל ידן שאר נדיח שה ממש לביד שמיש פיי״פ אך 
נ כ׳ והמי־ןו נמו שמסיק 0ת:"ש לסדור שלא במ״מ ק י  מנחש אהק י
ק שס״נ) (תיט) יש לםשיך על בריקמינו נד׳ בכגיג  עיי״ש (ויל י

 בעהת ב״י אה צ״ו :
) ריאה שהרגיש בה יס׳ ל בפיח מני׳ ל״ו יתנ״יזיק כ ת ) ז  סעיף ט
 ס״ס וכפרת״כ סעי׳ קע״ח רכל דאה סהרגיש בה ממס צדן לסתחלס
 למעת הריאה וללאה באזה מקום סא תסבה סאס סא הסבה מסמסון לחמז
ו שצריך לרסת ולבדק ג״נ אס הבשר  פייסה פיי״פ ונסרת״נ שס מסף מ
 שהמת המלפין פהמימ יצאה ורן סס סא בריא ואיט לקוי סס ראם מא לקר

 שס ס־יכה ססס נקיבה הסממן דטין שהכשר לקי שס סס ממם יכלזהלכמזלס
 אבל אס ארע שלא בדק מל זכ אן מעכב בדעבד דלא סמזקיק דסיסאעיי״ש
 וכ״כ בס׳ צמח ציה המש בפסקי דרס בדר מחש שבריאה שבמף מיזהמי*
S W M !׳ בשלי  ד׳ לדנא פיי״ש. (תבא) שהרגיש בה בששסיש היד ס

 מ״מ שכ׳ שהי׳ עובוא צפרי שנמצא מחנו נסך חסנה ראפ פנושלח וסי׳
 של סמחנז ודן סוה לצד סן לקרוס הריאה וחציי׳ לסן נשר הריאה ומאל
י מחהא דשטנא •5* המק י  אפר ס״ל שיי שחתך הריאה לק וקלסשסיי״א ו
מ שכנר נמכר הנשר ומנשל ולא סדמ סי לקח הנשר י  חצי׳ למק וכ׳ כמן דהי' ה
 מה ונתערבה כבר בכמה שבשיאן יס להסיר יס למלין שאיכ יצאה מזין הזן
 שמולק כנר נומסייאפ ממלה ולא ואהססדעותא סייש יסי׳נבמזאברהם
ק ל״ה שהביא מסס׳ זנס שלמים שסי לשרו מבוא מ מנש נ י  בשפתי מ
ecno ׳ מ״א נחשיסת כנו שנמצא נה מחש  והסר מנת יסולא ומי לולקסן ס

 סס

 באר
 (0) נדקתס א חיקשצמקס פל יד מלי כשרה ולא נ» כדקה מ״מ וצריך ללפוזטט
י שמת מיס ולמין מלי עיין סנק  מני נדקה הדאה לשלם פדפה באשי ששהה ל
 ס״ס שנ״ג פדםה אצא ימחי לשמח ט פול עיי! פס ומז״ז מלק פצ זה יממן
̂ c63 לה ניד אלם מון שרצים דרדף ארי אחדה א ששמעה קיל  נמלץם שנר5
 רענלם ופחפה ינמצא דאה שלה צמקה עירה נלא נלקה (אנצ ימע שנא לה נילי
 אלס מון ששמו אחמז לפיה לא סהר נל׳קה וק vrra פנא לה נק השנים א״צ
 נדקה ומ״ס צ״ל ללא שחפי לשפה קלס ניד 6חר שיאיסה שרלםה 6ד דא״א יצשפה
 מועפת מצמק הדאה מיז וסיס 06 יליט שננעתס ניד אלם ושחפוה מיל ללא מי
 פרפה ללשפה קלה לא צמקה רש״1 למיג נתנ ולא• 06 ריף אחריה אד א ט9א

 דרכי
י הצימוק לא בצק אף כשיש שס נקנ יאל״כ ס׳ סדן לאף  ולא סימנן יסמא י
 נימוק במקצה ליצסרן ילהיר כריא כד לבמק אס לא יבצבץ לאחי יהייא בריא
 מהצימיק שינ ראיס ני״ק ס״ק ft שכ׳ ייצ נייקר. סשק כלל יכמן דלא
 מכר בדקה זי במשרין בססקיס ידי נבדקת נפיחה ניי״ש ימי׳ מק״מ ס״ק קמ״א
 פכי סצדך פנ״ס לממן סכא הרוח סרהא להקחס שהיא נקל לממן עיי״ש
ו כו״ק ס״ק מ״ה מ״פ  ומי׳ מזה בשייר. סיסי״ד הרינא כקו״א ס׳ ע׳ ועי׳ מ
 לערן אס נמצא סרכא סלכ״ס על מקום צימק דאף בעברה הסירכא ע״י מימויש
 יפ חששט אלי ס״י סאס מלה בנפיחה נמקים הזה גשלימיח כמו במקום שאס
כ אס מבצק יכל שאן במחיס שאס מבצנן סדסה סיייס ועי׳  צמיק י
 במנהז״ב ביץסן ומשמן סף כלל ריס שכ׳ שצי7 גיכ בדיקה כנסיחס לסציא
 מחשש אפוס יחף נמקצ־ צימוק צריך בדקה שמא יש אמס במקום הזהשסריסה
 אפי׳ במקצה וצריך לראח שמח ממקומו קצה ע״ס כל מקום האפוס להצילו מאסים
 עייש ועבשרה סוסו״ר הרינא ס׳ ל״ח שהמלה למריף אף בצמקה מקצהה ואן
 נכנס שס סרוח כלל מסעם אסוס עיי״ש (הי) ביד אדם היא וטריפה ל
ס המיס  נלכ״ס ס״ק קיח וקי״ס אט׳ אכא לנוהלי ולא כדק שטר עין שהי׳ מי
 ביוחר א קריס נממ• א שנחקררו כהוך המעל״ע מ״מ כל שלא ימרק טיא
 שנא לה ביד שמיס והינר ספק אצלסכל ילא היד בדא עיי בדקה הרמינה
 סדסה ולא מהר לנמק שנית אך כהא מלוק יש p אכא לנוהלי דלא ביק
 שסיר ט נחגוס כקריס טכא שראיס שכא לה כיד שמיס ואיכא למיתלי דלא
 הדרא בריא ט נהפה כקריסא כנתקרח כהוך המעל׳׳עכזה אכא תקנה סתנה
 שרה בסשרץ יכשר אפי׳ שלא במ״מ אבל אס ליטא למתלי בקריס רק נמה
 פנמוה נחמיס אן לה הקנה וסדסה ככל טור עיי״ש ועי׳ נסיק שאז׳׳ז(ויל
ק ח״נ) (תיא) וטריפה כ׳ נלנ״פ פס ונניארו ס״ק קי״ז ור״ל ירא  י
 פריסה יכל שנניקה ילא הדד נייא פי מעל״ע הי ודא סדיפה ואפי׳ אכא
 למהלי ילהט לא פלהה כהוגן יפן נהמה מדדן יוהר משיסיו פושרין אפ״ה הד
 ידא פריפה מימ סכא ואיכא למתלי שט׳ המיס יךס א שרזקררו כסך
p ק הקידס) מ״מ מכיס לא מי י  הפפל״מ יכה״ג אף דאשייק לה (כמפ״ל נ
ק שסייג) (תיב) דאץ לנו לםשוך על בדיקה יי  ספק פדפה פיי״ס (יפ״ל י
 כ' כשפת ידם ס״ק כ״ס רכל מה שכתב הרמ״א יהאחרירס ראן אני כקיאס
 להכשיר נבדקת צמקה מא רק בהברקה האמירה כא דהייט מה שרק הריאה
 לסך הסשדן אנל אס שק־ פישדן לתוך הקנה ויתה שעלתה מהצימוק כלתי

 נתינת משרץ על הריאה מלמעלה גס לדק יש להכשיי אכילו נ.סה״ז עיי״ש
ך ס״קס׳ ונתיש ס׳ק ס׳ שכ' כ׳טפסים. י  (תיג) כי אק אגו בקיאק עי׳ נ
 א ואן אט נקיאין אזה מקרי חזרה לכרייהה נ׳ דאן אט נקיאן מדי פישיין
 שבכל המעל״ע עיי״ש ועי׳• לנ״ש ס׳קצ״ה של סש נ׳*ל נץ מושמים ואלו לטפס
 הנ׳ אס ארע דבוק בסשרין והירא בריא נשמה א שהים כשי ובשעה א׳ א
 נ׳ גס נזמיז אנחט נקיאן סהמ מפרין אמנם לפעם האי אפי׳ חזרה נשעה
 א לא מהר ולדנא כ׳ דאף מנדנד הרייא יהאחוורס משמע וכשאין מזע
 שפחדה טדי שמיס אף שהירא בריא נשעה א סריסס מספק מ״מ יש להקל במ
 ולמלוך פל הטעם הב׳ ואס הדר בריא בשעה א׳ א ב' יש להכשיר אס׳ האדנא
 אס׳ הפאן ימע שפמה ביד שפים פיי״ש וכ״כ במאית עירם סרש ו' ענף
ק ג' השיג פ בסיש י ' י ׳ ג׳ ס״ק פיי לדנא פייש אך נמרה זבח ס  ג' סי
 פיי והפלה דספיקר כספם האי וק< כשחזרה נשמה * לא מהר וטריפה סמק
ס שמים נצ׳׳פעיי״ש: (TO) ואם י ! ק ק  פייס ימיי עה״ק את ינזונסק״פ י



 יורה דעה סעיף לו « הלכות טריפות
 (תכו) עולה בנפיחה
ך קופה  או חי

 קורט

 (חבב) שמחט בתוכה (חכג) אם שלימה ודא (תכד) נופחין אותה (תכה) אס
ך ד  (תכז) בשרה (חבח) יבין אם היא דיך. או עבה (חבט) בק אם נכנסה (חל) ו

) (הלא) ואם היא חתוכה (הלב) טריפה (תלנ) י׳יש (תלד) עליה » י צ ן י  (י׳ י

 תשובה
 עלם הנ*ל ובוק אותו מלא שסא שבולת תבואה ולמזח הריאה קרושה סק
 והנוכידס העידו שדרכם ומנהגם להכשיר ביה ופא המדיף דס״ל כמחמ
 דשיבולח דנז כמחמ כמ״ש נסר״מ נשנילת שועל וחיישיק שניקבה הריאה וחורה
 לאמרי׳ פיי״ש ועי׳ ט׳׳פ שכ׳ ראם נמצא בתוכה מגולים שמלסיםין בהם *חות
 אס p כמי גרעין המרה לל״ב כלל ואשי׳ אס הס משון קלת באין אין תשש
 כמן שאין להם עוקן ודינס כגרעין של ממיס ואין ללזש לנקב ניי״ש (ועיי
 בוכריס למיל סי׳ ל״ג סעי׳ ס׳ מיס ממק זה) ועשפ״ו לקמן סי׳ פ״ב ס״ק
 י״ד ראם נמצא אק בריאה אין לחוש ומ־ נרי״ש ופד״ק לקמן ט׳ ל״ז ס״ק

 ג' שכ' שצדן בדקה אש לא יקב החידוד שבאבן נקיוס הריאה נייק
 (תכט) כין אם נכנסה וסי עי׳ בשמ״ח סעי׳ לק דאין חילוק בזה כאיזה
ק היא מונחה דבכ״מ שנמצא בה הממס אס הריאה היא שלימה אסי׳ אס  א
 הרץסא הוא לצד חלל הטף כשר מדנא ואס טא חתוכה ואנה שלימה אפי׳
 אס צד רעב טא לצד השמסון והדק טא לצד חלל הטף מייפה אפ״נ דיל
 דדא שבדרך הקנה נכנסה לסמפון וקבה מזרה אח הסמסון ונכנסה ממנה
 לסמפוסת קסמם ונקבה להוך הבשר דבכה״ג שר כמש״ל מ״מ מיפינן שמא
 קבה בטלה גס קרומי הריאה וחזרה לאזרי' וכיס אם צד הסב הוא לחלל
 וצד הדק טא לסמסון דסריפה לחיישיק שבא הסחפ דרך מושס כדרך הנבלעים
 ומפס לקין ונקבה יצאה ובא ליקי הריאה דרך יזדה ונקבה הקרומים נייק
ק רכ ק דכפהריאה טא חתמה א אפיי אם  וכ׳ בפרתיב סעי׳ קנלק ורא״פ ס
 מונחת סמוכה לסמטן שבריאה בראשה העב ותמה לצד קרומי הריאה הזק
 מהם אפסק יזששין שמא סברה מד הקרומים ונקנה אהס ומ* נסספ תורה
 לאזד׳ עד ססמסון נייק ועיי במארה פייס שורש ר סנף ד' ס״ק ו' ועיי
 בס׳ צ״צ שס סעי׳ ב׳ (תל) דרך חח־האו דרך קופה הנה בהורה יקתיאל
ק לחלק בזה  ס״ק ו׳ השיג על כל דבד הפוסקים p3 מחס שנמצא בדאה י
 בכמה חילוקים חושים אשר לא שערום הפוסקים אשר מימיהם אמ שוחיס
 עייק באריכות ועיי נס׳ דעה מרה מ״ש נדנד החויק נזה ובפ״ש בזה
 לדק וני׳ בס׳ צמח צלק החלש בפסקי דרס שבנוף ט׳ זה שני להכריע בעק

 זה וכ׳ כמה מילוין דרס בזה עיי״ש (תלא) ואם היא חתוכה מריסה
 אפי׳ אם נמצאו מסיכה שיש בה אנא שלימה ונסמה ממסרח ועלחה
 בנסיחה יזששין שמא היתה בתחצס במקוס אור בריאה וקבה שס ובאה לכאן
 ואפי׳ אס נמצאת פחה סמוך לשימלי האנא שרחק לומד שהיחה באק אזרח
 יקנה שס יחזרה לאזד׳ ירדה באנא זו עד כאן אפק חייסק שמא רקבה
 דרך הליכחה נסיןס החחלח מלוק וטחי האסח ממרה לאטד׳ ירדה כא
 דון הליכהה א מחמת רחיפת הריאה נתסקמה נדרך הליכתה ויקנה נגיסה
 של דאה לצד מפלה יחזרה ירדה לכאן פיהק סמי' קעק וני׳ מנהו״כ כלל
ק א׳. (תלב) םריפה פי׳ בסרח״נ סעי׳ ק׳ס ונראק ס״ק  ב׳ בעשרין ס
 רל״נ ובנחתכה הריאה יש לאסיר אפ״פ שיחןה ממולה בפילה שלימה ולח
 נמצא ק״ו לא בשרם ולא מבחין פריסה בכ׳׳מ אפי׳ בהס״מ פיייש (תלג) יש
 עלי׳ קורט דם. ל׳ בכרח״נ שפי׳ קפ״ו ינרא״פ שק רליח ינמארת נדרס
 שס סעי' ג׳ ובביאדס שס דאס אן יןרס דם על הריאה p בצלעות בדסן
 שמגח נמק שס אומימלת א מכה יש להכשיר בהסק אס ענתה יפה מסיתה

 שלא אלרו בזה לאמר במללא קורס דם אא בנמצא בקרוס הריאה עיי״ש
 (תלד) עלי׳ קורט ים כ׳ בסית״ב סעי׳ קס״ה אס נמצא על הריאה סבמץ
 כנגד המתמ מדכא תלוי׳ א טעא דס הקורס tn יש להסריף עיי״ש ועי׳
ק ונס׳ מנתח אהין ס״ק fo וסי' נס׳ זנחיס סלניס ק מ י הסיס ס ע  מזה ט
ח מחס יסמא מליצי מוזה למנהג המסרב  הספרד את לק מה שהאריך נ
 עיי״ש ולדיק אן נ״מ טון דאס קיי״ל נלא״ה להמיר נזה ומרש נרמ״א לקק
 מ' לק סעי׳ יק(ונניייס נדנדנו) ועי׳ נמנמו יסקנ כלל צק נוק ב' שב׳
 דלא מהר בדקה המדכא ס״י ניסוך שנמצא סמס בדאה נייק ונד סימ״ג
 במף ממיתה לסרימת הריאה יעי׳ בס׳ פרי הור גתרלרי״ס ענף יק אמ
קל שלכ״ס אכל נ  5ק x׳ דהא ולא ממי מיטומ׳׳ש סין סא p נירפא ו
ק מאנא לאנא למסה סחציץ וסוברת נמיסון שר וק אם נמצא מ  בדבוקה כ
ק ממי מעוברה ע״י סיפון ומשמוש עייש ועיי בצ״צ מיש שם מדי  שס ס
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 דרכי
ק נ״ג) שאר כנדא דנטלי אמר דליה  כזה שאסר ספר״ח (ועי׳ נדנריפ שס ס
 לי׳ בדקה סשא״כ בריאה ימהר נדקה אס עולה ננפיחה נייק ועי׳ כמסגרח
ק בנאה״ס ס יבאר מימ מים(ועי׳ לקמן מ׳ מ  שלק המידי פכי ג״כ נזה ט
 fo נ׳ גני קמקנן נהק ובונריס שס). (חכב) שסחט בתוכה ואס נמצא
ק (תבנ) אם  מצם דק ואתך קצת מל הריאה יתנאר להלן מ׳ לק מף מני׳ י
טמק סעי' מ׳ ונפרה״נ סמי׳  שליטה היא עי׳ נחטית סמואל ס״ק נק ו
ק אס נמצא מחנו נריאה נמקוס שבשר הריאה סכך כקיתון  סק ורא״ס ס״ק פ
 אפי׳ מנקצת א שרמוקה בכרס אט' בפחות מרטנרת אצל הסממן ינמק נה
 מחט אפי׳ נמצאת בטל הבריא ולא נהימת רמש אמר להרי במק רק: א׳
 רהסממטח בכרסתה לטר וכיון פאן טר מגץ עלמ טריפה וכדלפיל מוי׳ ו׳
 וכ׳ עוד סס כפרסק וראק דבל זה חקא שנמצא במך הבפר אבל אס נמצאה
 מיחס בהסממן אעק פהריאה ©סכה כקיתון א רמוקה שרה ואן להחזיק
 חשש שמא רקב הסממן יחשב אזר טון שיש לתלות פלא מפתה קב כצל עיי׳׳ס
ק מק בד״ה אס נמצא) והנה במארה נדרס שורש ד׳ ענף י המיס ס ע  (יעי׳ ט
 ר מיי ו׳ ס״ק סק כ׳ שיש לסמליו• במ אפי׳ מלק המחס במן־ הסממן
 רפיון דאכא דעותא לסרט שנימוק הנשר סביב הסממן יליכא שר לפרס
 מסמס מחוקיק דעומא נכהק וולא כמ־א״פ נייק אן נמנח״י ענף י״ו במ״מ
ק ל״ג כ׳ דהעיקר כהרא״ס ואן ונרי מוארת עירם נשגהס על הרא״ס  ס
 מיכייזיסנייק (ודפ רכל 1ה טא p בנמצא הממס מונח נססמסון ואנה המכה
׳ י' וניי״ש  בהסמפון אבל שמיתס תיזב גהסמסון אסיר בכל גמר כמשק מי
 ביבדני ס״ק קפק) (חבד) ניפחין אותה איל בדקת מסp א״צ מדנא

חכה) אם עריה בנפיחה ר״ל פחאן ק יק (ינ״״ל סק מיק) (  לבק ס
 א לא מסקי יקא שאס אנה מיציאה חח שוס מקים מזה רא׳ סלא נקט
 הקחמיס יטדא שדרך הקנס נכנסה ילא קבה כלים שמק מיי לק (תכו) שדה
ק ל״ה דאף אס חאן לפעמים פאן עילה  בנפיחה כ׳ בטח אברהס שסק ס
f o מטחה יש לחלמ גס בזה שמא מחפה ליתה שסתם אח הקנה ימהר גס 
 שיהמך הקנה והריאה ממפה למעלה ילנענע אתה בסיב ילחח מיס חמים בימיח
 מסמים קרים בימוה החמה בתוך הקנה ינענע יסמך למן ואס מיק העלה

ק כמו באסוס ילעיל מי׳ ס׳ נייק (תכז) כשרה מ  בנסמזה מהר גס כ
ק י׳ וסק קלק שכ׳ ראם רקב קרוס  עלבק לעיל סמי׳ א במה ובביאי־ו ס
ק ילק שכ׳ להייא יאפי׳ לא  א׳ לבי מ״י הממס צק נייק ועי׳ רא״פ ס
 רקב p קרים א' לבי אמר ב1ה ניי״פ ילק בסצי לטנה מף מ׳ וה נייק
 (ועי׳ בדבריט לעיל ס״ק טי) ופי׳ מק״מ בקונטרס דר החלב פבנזף מ׳ זס מף
 אח נ׳ פכי ימק החלב יס להחיי במ עד מלוך לפייטה נייק (תבח) בק
ק ק פ ק מ׳ יפסק סעי׳ ליק והנק ס  אם היא דקה אי עבה כ' בפיק ס
ק יפימןס מחנו מא ק רל׳׳ג יילק ימיפ ט  ונפהו״ב סעי׳ קס״ב ירא״ס ס
ק דט כמחפ אבל  לא חקא אלא הק שאר דגר מייד מק גרעין של יה ג
 גתין ממרה שאנה חדרה גק שלימה כק חתוכה שרה דאין ירך גרעין סה
 לניץג ובח־א ירן הקנה נמסה נייק ועי׳ בסרמינ יראק שס שב׳ יכשהריאה
ן של תמרה  מא שלימה יש למש לכהחלה לבדק הריאה בנטחה אף מהי
 יטיס שס בכל מ שהכל חליי למ ראה פיר המורה לשער גודל חלל הסממן
 וקמל־ מרנינה מדודה ממצא! שס אס טא יירוה לססה בריייח למן החלל

 * סילק סדרן הקנה באה למן הסממן ומשם למר אבל אס הסממן מזק
 שיכטס מרפין לשס מששין שמא רקב במידו טושס ובא לתלל מוף ומסם בא
 למן הריאה ומה פמא סולה מפיתה מא משוס שעלה קרוס אז״כ ונסתם
ק יש להטריף נייק וסי׳ בסרק לקמן מ׳ מק בין״א שכ׳ דשכולת ממל  פ
 דט כמחט נייק יכק בס׳ זבמס סלנדס הספיד מף את לק בחכמת ארס
ק מף סעי׳ יקו לדינא נייק יט־׳ בס׳ מיה זנח הספיד (למהיחד״ח  כלל כ
ב וכוס  ft מאיזמיי) ססרכה דר ראה מ' סק אח ס' מני׳ י׳ סכי בסס מ
ק שמי מינדא בריאה שה־־ניש בה הביק דגר קשה ינסחיה ק מ  אניס מ' נ
י מפייזה יצא ונא לו דדן סי  ואומ מקרה שנכח יציאת הרוח מהריאה א
ו נ ה חהיכח סצס קטן וכשחק• מקום הקשת לא נמצא ט מס ו מ  הקנה מ
 ומזני מיק ממזר שדמית חתיכת עצם הנ״ל יק ימתו מיןס ומחתך כתמיכה



 באר הגולה
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 זדה דעה סעיף א טייי חלכות טריפות קפז
: מה ט (תלו) דם(תא) כנגד המחט(תלת) כתרן (תלם) טריפה (תם) אפי׳ (חמא) היא(») שלי ד  (ית)(תלה) ק
ס סמ״ק מהוא פיימור ס״ז וא״ו הארוך וסהרא"• ה יממן סוס יש להמדף (ת0ב) נל מאס ש,מצא גה ממס ואין ירן גה ק שלימס (נ" ט » 
י (מו) מיחס. (שיל מ׳ ל״נ נהנהייו):  שער לי) (תםג) אס לא מקום הפסל ממנה (תמר) או יש להקל (תמה) ילנמי) (tn) י

) •מחט (תםח) שנמצא כםמפונא  ץ(תמו
ד תשובי?  6תו

t חופ השי סמן סיפ שמנ דקולמ ים מזזזני ננל a w ץ  (יי׳) סלמ לם «
t"s ק ו אבל האלים הבשל לפול אימ מי מ o ה״מ פס»פ * לס צלול נעזב׳ ה t m 

 והבי* ג״נ הפמינ לקמן סון סי׳ <rt «"ש

 באר היסב
 (מ) שלימה והלח מונ ימקא א0 נמלא יןרנו לס אנל נלאיה אי" נקנ לחץ־ מורס
ק סלק עליו סס (מו) נסיימ ומהרש"ל נזלק על זה וסמן כהמחנר וכת נ מ  ו
 מיו מראה לו להםריע להיכא מפסה ולא הרניס עליין נמחש רק אמק נחחיכה
 או יש לנהינ כדנד םרמ״א אגל היכא שהמיס המתפ נגכזחיש היל או נראה למהני

f הראה סל *גא ארוכה וענה ס צהסדף סמק אס נא מנסן לקנו ני מדם א נא לרך מ׳אה ויקנה הריאה שיפא t נלקה (נתנ פ" אס נמצא סמתפ מנחת 

 תשובה
מ טיי״ש (וני׳ נובריט להלן ס׳ סיי ס״ק נ•!) (תםנ) אם לא בשקם י ה  נ
מ י ה נ מני׳ קעק שכ׳ לאף נ פרי נ f יהפק ס׳ק צ׳ י i ׳ ם עשירת מי י  מ
 יש להמיר לכמחלה לנמק כסשרץ להניחה סנה בסשיין לראה אס אינה
ק שכ׳ שצריך לזה !הימר, יתירה מאך יסי הסשרין ונס נ ה  מנצנן הריק נ

יק י ׳ ר נ  שלא יכבד הריא: בהק• הכלי ישאר זממת המנואר לפיל ס
י י ה ׳ ראיס נדק רל׳׳ו דענ״פ דפיתא מי אס׳ ב  (תמד) או יש לדגן, ס
ק ם״ת * נופא יפי' נמנהזיב נהרצרי״ע אח מ'  יסצסרף לשאר ריפותת מ
׳ ס״ס שמצדד להסדר למי ריננוהא גמלה וסצסרף עם דפותא כיד  מי
 כגוןסינרי א מוישא וכדומה מייק יפי׳ במניי נחרלרי״פ אמ ס׳ בליף ס׳׳ק
. ( ק חלק יק (סיל ס י  י״ס מה שהסב מל דבריי ביה וסיים בצק נ
ס בכל מליך העריגה ההיא י  (תמה) ילבדיק עיי נפיחה. יצריך לבמק פ
י  מגבה וסקמא ובץ החהיכיס מנהויב כלל כ׳ ביןסן סעי׳ ב' (תטו) י
 נמחה. עבאה״ס מיש מהש״ך לאס נפסה קדש שניזהכה ולא הרגיש בה סיום
 ולאחר שנחתכה נמצא בה מתפ יש להכסיר בהפ״מ אפי׳ לדק דטהגץ כהרס״א
ק צ׳ מלק פל הש״ך מה והפנה דאס נמ״את  אך בשמ״ח סעי׳ ליו והנ״ש י
 בתהיכה אף שנפמס מקודש אן לסמוך אנסחה לקדם אפי׳ בהס״מ דמון דנא
 דעי מעיקרא שהמחפ בסכה חישק שמא לא דקדיץ יפה ואף בהס״מ אן
ס ס״ק רכ׳׳ו י  להקל אא שידע מהסיוט ובדקות קדם שיזהכה פיי״ש ונד׳ ר
 יבפריב סעי׳ קעק של לחלק בוה רהיכא שנס־זה מקויזפ p ססס מנהג
 בסלפא במקיס שטפמין כל הריאה בהא מא לאן לסמוך על הנמחה זי אפי׳
 בהס״מ סשוס סטמא לכל סלהא דלא רטיא סלי־ דאייש וסי *ל אס הבודק
p אסר בד לי שבדקתי יפה ילא יצא החח נמס מקום וכיש שבנים מעילים 
 מרי להס שכדקמ יפה אן יזששין לשמא לא רקמן יפה יש להכסר בהס״מ
ש ד' מנף ד׳ ס״ק ח׳ עיי״ש וסי׳ במנהז״נ כלל  פייק וכיב במאייח פייס ס
ק ל וקומץ סעי' א' שהמג עליהם והעלה לדנא דאף שנמזס  נ׳ בעשחן י
 מיךדס מחמה אזה דפיתא אחרה ואור בד לי וכוי כל שלא הרגיש * בעת
ז י ב ק ר י ׳ צ״ז י  מפיחה מסחס שבמכה אן וה כלום עיי״ש ופמ״ז לקמן ס
f i ׳ י״ח ס״ק כיס יבפיש לקמן ס׳ ׳ קיצ ס״ק ל׳ יהיש לעיל ס  לקק ס
׳ ילינ וסי׳ בס׳ צמח צדק החדש ד יוםך ס ש נזה נם׳ דנ י ק א׳ וסי׳ נ  י
׳ זה מני' ה' של דמייך כדעה מיקילץ י ממז פנסף ס ד  בפסקי דרס כ
 ופק אס ידע פנפמה קודם אף כלא דעומעיקיא שמחנו כמכה ונס לא נפסה
 מסוס צו דפוהא אזרח אסיה יפ להקל כהפ״מ פכיס ואס נפסה מצד דעוהא
 אורה רסיפ סאן אהה הריטוהא רצפרפח להטריף הייאה מצד הרלריפ פס
 הרימיחא למחט פא טדא דקדין יפמבנסחה בוה יש להקל אס' שלא

 במיץס הס"מ נייק י
: א פנה . ואן סלוק מה בץ מחש מן א מ ג  סעיף r (תטז) סחט ש
 p כצד הפנ פלה לצד הסממן ומלה לצד מולל א לסמך בכ״מ
א  שרה לס שמקום זה רחב מא ודרך הקנה באה ולא רקבה. סמ״ח סעי' י
 ופיהק מיי קפק ופי' בס׳ צמח צדק החדש נסמן דרס בדני סיגו שס
ק קפייהא חיהא נסגסונא מ ק א' פכי חס דקא בסחס אבל מ ק שס ס ס נ  ו
מ סשיס סהס גסס ואנס יסלק לבא בריייח דדן א יש להחמיר שלא בהי  מ
 הסממן וחייפק פמא רקבה מיפס יחזר ויקנה בנכד אבל ממןס ספק יש
: ( ק  לסמן סל סברה המנדןם הסקילין בזה פייס (ומהבק לקמן ס׳ מ
מ נקצורי דרס אח ג׳ י ז ן ז  (תםח) שננמא. ני' נסי מרח מןחיאצ נ
 שני דאף שנמצאת נמיסונא רנא מ״ס אס חאן שהריאה חסנה יהממו מלא
ק המחש שנקנה קרהו  למץ ממקום החתן עו שאמר לומר לס מרן א

 ריאה

 חרכי
ש אס אן שס ממשות ) (חלה) נץדט דם מסיש י ו י ק ת י ל י ו  ז׳ (
ק ס י  א צריחת יס רק שהארה הנשר אס מזיק יסי׳ בסרהיב סס ורי
צ נזה סהי׳ צריחת וש ממש אלא אף אס נמצא נראה מנסן י ׳ ו  רלק *
 נגד מיזע מראה אדם א אס׳ א׳ משאר מראת הנשחת אעק שהריאה
 שלימה ומילה מסנ כנסחה יש להמדף כמן סש רגליש לונר שמחט
ב יהנריא ילק לא חור למרחה דאה ממש רק למראה אחרת וכל זה  משהה ק
 שלא מרה המראה פיי נסיזה אנל אס יחרה המראה אחר נפיחה לנדאה
 דאה ממש שר כהפק כאלו אן כא דמיתא אחיה ואפי׳ נמראה אדם

ק ק כ  יש להקל מה סיש יסי׳ נמנמיי בהרלריק אמ ס׳ ככיאריס י
׳ וה רלא מקא יןרס וש אלא אף אס נמצא נ סף ס י ר ס  (חלו) דם. כ׳ נ
מן נגד המת* דס כיןרש דס סייש (חלז) כגני  חצירה מל הריאה מנ
ק צק דלא מק£ נגד מיחס  הסזט בחיץ פשמק ספי׳ לק יחבק י
ק י י  ממש נסיק אלא אף אס נמצא קק סמין קצת למנד מיחס אמי נ
ק סק ק ינס, מנמ! אהרן ס ק ס נ מרחיב מרי קעק ישמר מרס ס י  י
ק לא ביאר על כמה מקד מיון וני' במאיה! עירם כש מ  מייק ימה ש
ק פ' שכ׳ מהכ,הק יהפר״ח לאף אס הקורס וש מא במף האנא  בניאדס י
 יהסחס מא בראש האנא נל שמא באס צד שהנדזס מא שס ואמ ק שהיא
 רסק הרכה יש להטריף ידלא כההבק שסלק סל הסרק בוה אבל אס מןרס
 וש מא בצו אחר לכק לל״ב מייק ומיי במניז״ב כלל כ' ביץסן סמי׳ ב'
ק ג' שכ׳ וכל שנמצא קירמ ים באחה הפרוגה בץ מקמה ונץ  יסשחן י

 מגבה א בץ החתוכים יש ל־זש אבל חס נמצא במנהגה שמגדה אן למש סייש
ק רלק שכ׳ ואף אס לא ׳ קק וראק י י  (חלח) ברדן עי׳ בסדתק מ
 נמצא הקורס יססבסץ עלהקוזס p סנמצאעל קרוס הריאה סבפרס יש לזסדף
ק קנק  אלא פאן צדן לבדק אחד זה עייק ועי׳ מזה מה״ק את ב׳ ובמקק ס

' זה את ג׳ שכ'  (חלט) טריפה. טי׳ מקק ביץנטרס דר המצב פנסף ס
מ דאי שר החצב י ס ס וש כנגדה אס לא בקה מ  דסחס נדאה ינמצא קי
ק מפיחה א נראה וראה נ נ  עד סמין לפייסה דאמריק שהא נסרסה אן נ
 שהיא פלימה יס לאסיר החלב עד ג' ינרס דמי כהוגלד סי הרכה דה־ןק מעיד
 שניקב רק שעלה עליי קרים מחמה מכה אך בהפק יפ ליקל בבדקה נפיחה
א דאף ק יפה אבל אס בדק בסשרין ילא בצבץ ד ק אמי לא ס  יניא׳ ד

 נהסק יש לאסר החלב מד ג׳ ימים לבדקה משרץ נ־קה נחרה מא נייק
׳ קסק וראיס י ׳ לק יבפריב מ י  (תם) אפי׳ היא שליטה. ל נשסק מ
ק ריל ולבהחלה צריך לסיץ ולבדק אלי יש שס קרס יס אבל גויסנו אף  י
ק אחר זאח א שמוח הריאה ואיא להכיר אם מה שס ק״ד שר  אש לא מ
 לאחר משסה סואי ופייס בה שהיא שלימה ואנה מוציאה חח כסס מקים
 לק אן למזיק דמוהא שמא היה קק ובהסק יש להכסר בזה אפי׳ לדון
ק מלוגמה  נזסהק מיהנץ כהרסק סייק (תםא) היא שליפה. פנאהק מ
ק צק ׳ ל״ח והניש ס י ן נרקב למץ יאן שס קק יסשמק מ י ה ק ו  הנ
ן במ י ־ ק לק דהנרקר נ ר ס י ש ק רל״נ י  יבפרהק מני׳ קסק יראק ס
א סייפה אף אס אן פס קק אלא אס׳ י  ילא יינעיא אס אנה המכה ח
ק גבי בהק יכי' אבל ׳ מ  אם סדין המחע הסבה יככהק סכשיp לקמן ס
נ מייפה דאין מימין בסייסה ימסח סנפ ידאה אנה כן י  הכא גס בכ
יק י ק לא סי במ רק ספק טריפה נ מ  סיש וסי׳ במארה סירס שס שכ׳ י

arc א בה מ ג ק במ (תסב) בל ריאה ש יחס מהדיל לינץ מ י  יפי' נ
ק ו׳ שכ׳ דאף שהש״ך מקיל מרגיש המחש נמשידש ק ס י נ  פס*ז לקק ס
ס גיינא אפי׳ ! מ חקא מהמה אבל כפוף אן להקל מי הפק מ* מקן  סד נ



ד תגולח יורה דעה מדף לו לן יז חלמת טריפות א  נ

י י נ פ ) ל » ) ש ה ואפילו נחתו« (תנא) שצא טנ5 ננמק מפיחה (תנב) י « (תםט) בםטפונא רבה דדיאה (תג) בשרה; « ^ ? 5 ! * *  ג
 «p ו37 חכר ורכ י

 אי ייק ין u>1 (ר״ן וש*ל וס0מ״1 נשעדס):

 א דעי אבעבועות וסרכות הריאה. ובו ז׳ סעיפים :

 א (א)"דאה
 צהס נשלימה נשרה ננייקה ונמזוכה פמפה מנשיו בזמן הזה דלא ל״טנן ח

ה דד׳אה פדפה פ״פ לף סיג)  שלימה נק נמצא במאה ונין נסופונא מ

 תשובה
 בוגר הניפית הנמצאית בריאת של עיף שיש מהם מושרשים נניף הריאה
 סמיטס זה לזה וממבר למבר וגס נשישלי רש מהם סגקלסס בד בלתת והבשר
 תחתיו שגס ויפה וכמה בועות יש שכשפוחיזין אחן אן בהם מוגלא רק שיש
 בת כס מלנדס ודבר זה פכיח מאו בהרכה גלילות כמדינתו ולאלפים עומת
 נסרטס בזה וע״פ הרוב נמצאים הרבה טעות בצלעות ג״כ והאריך בזה והעתיק
 תשובת מאן במל פי״ס ז״ל פהפיב לו פ״ז פטמה לכל צו וכי וח״א לומר
 בזה אמר מטרי־ אבל גס להקל א״א וק לא רצה להקל להעלים עין שלא
 לבדוק כלל טון פלפי הראמ מא מיעוט המצר ונק״ק לטב נטרפים התה עימת
 בזה ע״כ קסה להעלים עק כזה והבעהס״מ מ,חח מסה ר\״נ האריך שס לגבב
 קולומ בזה ומיס ועכ״ס לצורך גמל טין פיפ כמה צדויס לטתירא גס בעיקר
ק י״ל ועכ״ס מותר להעלים מץ מזה עיי״ש  הלק אפי׳ כפראס בועות כאלו ע
 ועיי בו״ק סקיא פכהב וכמו וקיי״ל להקל בנמצא בריאה ובהמה טעא יחידת
 ה״ה דש להקל כדאה מנוף כפיפ רק טמא אזח ורואן פאינה בסיטלי ולא
 מעבר לעבר ועיי״ש מיש בנמצא טעא כריאה דעוף והיא ספק אם מא בסמלי
 א לא וגס יש ספק אם הטעא טא בדאה מפה רש לתלות שרק מם א קרוס
ק ח' ק מרכא ט׳ מחבר הבועא להריאה ונתערב שוק מאוזא זו טן מ מ  כ
 אוזות כאתו וכוי שיש להקל:זה ע״י תערוטת בצירוף כמה צודס שיש סטפיס
 להקל בזה ופייק עוד במ״ש לעמן אס נמצא טעא בריאה ועוף וספק אס מא
 טעא כלל ואולי טא שמטטה וגס ספק אס הא בפסולי וסכק אס יש מס
 בשר מקיף וכ׳ מש להקל לצוץ בלנריף כמה עענדס וכי שס עד ואס ט׳
 נדאה ואוזא טעא למעלה אצל הצואר אן לספ משוס עדשת הריאה שנה
 ולא לטעא ומעילעיב ולא •יטעא בשישלי רק פהוופט ציץ בדקה אס לא
 עיע המכס לכרס ועייק עוו שכ' וכ״ז מא רק בנועא אחה אבל אס נמצא
 הרבה טעות קטטת בריאה ועוף אף ש^ק עתה שאק סמוטת יש למש
 סהמ סמוטמ ומ״י מפמופ הד נהסרמ ט שטח שהס םמוםת ילק אס אתר
 שהסירו דאה ועוף מנק הצלעות נמצא פס בצלעיח קרוס מלבו הקרוס וצלסוח
 יט טעות רציפית יפ לטפ פקרוס זה ק הריאה מא וט טו טפי ומרכי
 ומ״ז אט פכית כלל בעוטה וכ״ז מא רק בהרבה טעות אבל אס לא נמצא
 ק טעא אחת ואנה מעבר לעבר וגס אנה כטטצי אן למפ פמא במשמוש
 טו טהקה ממקומה ומתה בשיפולי ואן להחמיר בכך ונכרע פיס בזה כמה
ו מ״ש בשנוא שמי טכה באחא והיהה וטקה הרבה  םפיקוה וט׳ ועייק מ
 להריחה והמכה מחה מליאה מיס ומוגלא וכשההחיל למציאה משפ נקרע מהריאה
 עס המכה במיךס שימכה סהה וטקה להחהיכה ההיא וכחנ ואיא להכםיר
 נזה כלל מכסה סעמיס עיייש ועוו כ׳ שס ומכה גמלה ממק כראה של עוף
 א אל הריאה והיא נסרכה לריאה יש להחמיר ועייק עוד הרכה פרסי דטס
 בזה ועי׳ עוד בשו״ח סוסו״ד הטינא נקו״א מ' כיא שכ׳ להסריף נטמא של
 עוף אהי׳ אחה יע״ס הרוב טא מראה לק ממש וטכר שהיא סמנה סונלא
 וגס לא דעט מקוס המיטטמ בדאה דעוף וכמה סמפוטח יש לה ואלי נקב
 א׳ מהן ע״י הבועא ועיי״ש עוד בקרא מ׳ נ״ז בריאה של אחא שהיי טסא של
 ממלא והבשר נלקה מעבר למבר וחף שהיי שיה מצד א' הא מכ״ס מיל מצד
ק רצ״ז) והשו״ב שרק למרס שימלה  א׳ טמא וסורסא מצד הב׳ דסריפה(פ׳׳צ ס
 מראה דאה אן ונדו נסטם ולא מהם משמוש רק בדאה של בהמה מא
 א גסה ופייך בי׳ נפיחה איל נעיף ולא שייך ני׳ נפיחה לא סהר מס שסזר
 למראה דאה מ״י המירוה וגס טק דהבופא נתפשסה נפוסק תיישיק לסמפופת
ק ס  נעוף וחלפ דק כל וסי פס מוגלא מבה היישיק לסמפוטת עיי״ש ופי' ב
י יגמסוק מ״ל וובוי הו״ק היל ומיס י  ביה שלמה חלק ב׳ ס׳ שק שהביא מ
ק שאן להטדף בנועא יחידת כל שהוא יומנ  ומות דפמ מא כובד מ

 שס«

 באר היטב
 דפדפה) (עו) צהכשיר וכתנ fo אכל אם היא שלימה צדך לנפיי! פמו נסק
 לינו תגל מקום דאכא דפותא לסרס צרך לנסחה (ופר״ח מלק פיו ומזנ דאין
 צדך צנפחה אי׳ כשהיא שלינמ קק אבל נמס/ פסק ידאה יסמטנא ק א

 דרכי
 הריאה ולא חזרה לאזדה א יש להחמיר לערן סעשה סייק יסניא בס׳ צ״צ
 פס מף ספי׳ א נדנא (תמס) בסםפוגא רבה. כ׳ נסרמ״נ סעי׳ קפק
 וראיס סקן רלק וה״ה אס נמצאה הממס נםעפין קנון 10 סש דרך יפר
 להמחפ לנא לסם ק הסממן ממל מנצי סצעק• לנקינ הסממן ממל למך
 בשר הריאה לנא לשס אם מא חהוכה ואק לבדקה יש להכשיר נדענד כמו
 בסמסן ממל ואס טא שלימה יש להחמיר לבדק אהה בנפיחה משאק כשאי
 אפשר להמחס לבא לשס בלא קיבה הסממן א דם כמו בנמצא בבשר הריאה
 עיי״ש ופי׳ במנהז״ב מף כלל כ׳ עייק ועי׳ בהורה ייץסאל שס אה י' שכ׳
 ואין להקל בנמצא המחש במומן קבץ אלא אס המחס עבה קופא לגו לצו
א עייק יעי׳ בס׳ צמח צוק שס מף מני׳ ס׳ סכי ואף פרעת  שמסק ת
 הסרתיב להקל בזה בכל עק מ״מ אן לסמוך פל זה ומשמעות העיעור ורש״י
 והש״ע להחמיר ע״״ש (תנ) כשרה. ועי׳ במהס ד אברהם שב׳ ואן להקשות
 אך אפשר להרגיש במשמוש הד סש בסמשנא מימ כשהריאה סא שלימה
א שנפלה מחע לדאה ורך הקנה אבל עדין מא שלימה עייק x ד״ל 

 (תנא) שלא גובל לבדק בנפיחה יש להכשיר. עבאהק מק בפצונתח
 הש״ך והפריח אם צריך לנסחה שהיא שלימה והנה בשמ״משס כ׳ לדנא כרפר״מ
ק רל״ה פסק סש  וא״צ לנפחה פייק אך בפרה״ב מני׳ קפק ורחק ס
 להחמיר כדמה ש f וכל שמא שלימה יאשר לבדק אהה בנפיחה יש לבדקה
ק ל״ה פיי״ש ומי׳ במנהז״ב שס • (תנב) יש  לכחחלס ס״״ש וכ״כ שסק ס
 להכשיר. עבאה״ס במומר סף הס' ס״ש מהכנה/ דבזסהק סריפה בכ״ס
 אבל הסריח והשמיח והראיס שס ישאר גמלי סאחרירס לא ימ להחמיר מהר
 מניש במחבר ורמ״א בסעי׳ זה ועיי סזה במנחה יעקב כלל רה ועי׳ כראק
 ס״ק רל׳״ה שכ' וטק והכנהק מטדף בכ״מ בזה מק יש להחמיר לן|־יך עכ״ס
 לשחלה לנסח הריאה שהיא שלימה אבל בדפבו ובהפק אן לסש כלל
ק רטט סיס כק בהשיבה מנכר המחבר (מרפש כסף ו  עייק ופי׳ מזה ש
 טיק) דף מק ע״א מה שכהב ברנד הכנהק והניס נהימה ועיי״ש במה
 שכ בפיבדא דד׳ שנמצא המחט המבה בא׳ מהמנטטה ובלתק אט מיעיל
ק כמק ברמק בסעיף הקוום לכארה ש  נסחה לק בה דן שלימה ק ב
ק  יש להטריף פל ס דעה המק לקמן ס׳ 5׳א והרי קולי בהפק לא מקיליק מ
ק לכבוד שבת יש צד להקל כמו שכתבו האחרורס דבהפק ינס ק שסה ג  מ
ק  כבוד שבת יש לסקל גס בתרי קילי מ״מ קשה למדוה סהר בזה דהוי כעין ס
 לאסרש דלמא מכה מעה הרמבק מיקב לשר טריפה וכדעת הבק ודלמא
ק למרור, סהר יש  מעה הכנהק דבכהק לא ממי ססמס אך אס המירה ח

 לו על מה לסמיך עייק כאריסה
ק מיטך בימ יטדא מ  סעיף א (א) ריאה שנםזיאי בה אבעביעית עי׳ ב
 ס' ל׳ שכ׳ דבדר טסא בריאה שוס סוף לבהמה ולכן אס נמק
 טסא בריאה של אוזא סדסה בכק ט הן בדאי נראן מעבר לעכר ט הריאה
ק י ק להלן מף ס' סק) ועיי ש מ  ק האייזומ דקיס מאד מייק (והביא ש
ק סובא בזה יכי דאף דאק  מסוק הניינא ס' סק משאל אמה זה והממיר ג
 קיי״ל להכשיר בבועא יסדה אס׳ בטכורין וסרומק סיס בבהמה אבל בעוף
 יש להחמיר ול דאף אפ ס' הבועא בצד שבמן• הצלעוח עריפה ולא סבעיא
 לדק דססריסן גס נדאה ונהמה מסרך למק אלא דבמף גס למחבר
 ונףעיז סדסה ואף אמן הנועומ שאק נעימק רק הס על הריאה וקלפים
ק עדסה והא זה ממה לטעא מקלפמ ק  ק העור והמיר פלס חחחיהן נ
 הריאה קיייל להטדף אף בנהמה (עק סקק) אך אס נרצא הטעות נצלעיח
 ולא כדאה כלל בזה דא שר ולא מחזקיק דננותא ממרץס למקוס לומר פעל
 הריאה טסה ונקלף עייק גאריסה ופי׳ בשוק ממות מסה חמק ס׳ ה' מק



 זרה דעה סעיף לז א חלמת טריפות קפח
ם (ח) הרבה (ג) בה (ד) אבעבועות (h) אפי׳ (0 חם (ז) גמלי  (ב) שנמצאו

 תשובה
אק ו ק זה מ״ק (מדי נ מ וביני ס להם אמסה לניזק באופן איור טנ  נ
ק סי) יסי׳ ממ נלביש ס״ק ב׳ שכ׳ דבופא מ שמכר שנפשה נחמת נקנ  י
 שבריאה מא ודא סויסה והחלב אמי מו נ׳ ימיס למפיס כדן עליד סי מוכה
 מיי״ש ־ (ה) אפי׳ מה וקיר סלביס סמי׳ א׳ כ׳ שמראה הטפא מ מפונה
 ממראה שאר הריאה דאל״כ מ״לאשוס פיי״ש אבל בהב״ש סק׳׳א ונלביש סק״ד
 מוי דברי ואן מנין מ לאפוס כלל פייק (ומיי בבית אנרהס בשי! שיק הי)
 יפי׳ נמנהו״ב בהרלד״פ את א׳ מני׳ ד׳ ינפשרק שס סק׳׳ו שכ׳ וכל מה
 ומכשריק טמא מוויה באיזה *p שיהי׳ אץ להכשיר אלא אס רואן שהטמא
 פולה ננסימ אבל אש נמלא טמא בדאה שאגה מולה לזו אף 0ל שמא ממנה
ו משש לה סמס אפוס יפריפה וצדן לןאה סס  להמס פילה פיי נפיחה י
 מא סלאה חמ ואעיכ לא סלהה ננסיזה א טרא אסופה מא בסקוס מה
 ובדקה סכצטן לא מעיל כא ואס מא מלאה מיס וכיס אן להמיר כ״א בהימ
 ווקא ועיי בדקה מקא דהייט להמ־ אח הכיס סבהוכה סס״ו ולנמק שס
 יספ מא מבצבץ כפרה ואס לא פריסה ואס הבועא מלאה ממלא מו גופא
 מציל אמ האסוס *ילק לימד פמחמח הסונלא לא פלהה בנמחה וכל וה
 מאן סס סיד אפוס כיש מץ להבוסא אבל אם הבופא מא באמצמ האפוס
 באחה צד סטב לו וסמוך ממש להאפוס אף אם בדק אה האפוס ומבצבץ יהניפא
 פולה בנסחה אן להכשיר כיא נמלאה חח אנל נמלאה מינלא יש לאמו אפיי
י ק י  בהיס דהוי הרלרייס סיי״ש ומי׳ נמנח״י בהרלדק אס א' בלקי׳י י
 שהביא וברי המ־הז״ב במ וכ׳ דפק ובל טסא סשש לה משוס אפוס לא
 פמפס ולא ראפ נד פחפפ לזה וגס הציס הובריס לפני מאן מהרי״ל אבריק
ו יק עא ינק סס הפו״ב בסל המחבר ובס פלמה ומלהה  בדסק והמה י
 ההסכמה נירהס שזה סמרא יהירה וסיס ימימ באן הפק יסשה פיח ואס
 הבופא עומד בצו יאפים בלא״ה אן בהם כד ציחן להרלרי״ס סיי״ש (יעיל
 ס׳ ל״ו ס״ק ש׳) (ו) הם גחלים כ׳ נלביש במיה סף סעי׳ כיו ובביארי
ק קיי ודע שדרך הטפוי! הגדולות לפננמיס שאן הליחה שכהוכס ממלאם כל  י
 הבועא ו,שככיס כקיתון מה והנה במן הטמא וכשר אף אס יש דקן במט
fo מהר מרביפיה ואן למש נזה כלל ועיי״ש בדברו לעיל ס׳ ל״ו ס״ק 
 (ובדבדפ לעיל ס' ל״ו ם ׳ק קצ״ב) יעי׳ דק סק״כ סכי דבימא דמוגלא שאן
 המיגלא ממ־מת אה כל הטעא אלי י״ל שהמקום הרנן יש לו דן טעא מלאה
 רוח ואפשי דקיל ממנה ונ״מ לפק תמי טפי דמייני שהמנןס הפעי יסי
 הספק נץ פתי הטעיה ייע״ג דסינד ס מרסא אנה מפסקה בץ שהי דעומוס
 מ״ני מקום ינפי פל טעא זו אף םהטסס סגמיס י״ל דמפסק פיייפ (יעיל
ק י״ב ורח״פ ס״ק נ״י ינםרח״נ סעי׳  ס״ק ק׳/ל) (ז) גחלים עפ׳ן וסיד ס
 ל״ו פכ׳ ואס׳ מא גמלה וטלמה מן הריאה יומר ספיפור פלה סל הדס פהוא
 ספד יהרה אנא א! כנן כלוס ופיק ברמ״כ ס״ק נ״ז סכי ואס' אס חוה
 בראשה כטבפ פמא צירה אנא אן חפפץ לה פיי״פ ונרי מזה בסי ביח ימוה
 (ממאן מ״ה יטוא לנוח זיל בן מאן מי״ה מסף מסיזנא ז״ל) במוושמ למיד
 ס׳ מ בד״ה ומה ראמ מיש בדבד הרא״כ נזה ימי׳ בד״ק בדני חרלד״פ
פ לא נפקא מכלל י  אה קיו יבמק״מ שס שקיי שכ׳ דכל שהיא גמנה כסד״א פ
 דפוהא וגבשושית רש תשש תיטן בצלמות סיי״ש (וסי׳ נפרהק למיל ס' ל״ה
ק רע״ג) ודפ שכל זה סא  ספי׳ נ׳ וראיס ס״ק כ״ו ובדברים לפיל ס׳ ל״ס ס
 בטפא שהיא כמי שאר טפית שמא החת הקרומים של הריאה והיא מפרסה
 ססב בהריאה אבל אס אנה מושי־שת מסב בהריאה והיא משינה משאר טסות
 יתבאר דס לקמן(ס״ק ל״ס יסיק ס׳) (ח) חרבה פבאה״ס סק״א במימר
ק לק י  ס״ש ולא נגס המיגלא במנפין ימשמ״ת ספי׳ ת׳ יבתב״ש סקיד י
ק כיח יבפריב מני׳ ב׳ וראיס סק״ב שכ׳ לדנא דאס י  וכסכ״ד סק״א ו
 הבוטח הס יסדם ורסקיס מן הסמלי אס׳ אם הס גמלים ומלאס סטריס
 וסרוחים יש להנשיר לדידן ומקיליק בסםרס וסרוחים אס' אם נמצא מפא
 גמלה מלא עטרס יסחסס דבוקה נסמפין ואנס יטלה להפרד ממני כשר
 אפי׳ בלי בדקמ המופין א־ בדמנו אס ארמ סמק ימצא הסממן שרמסו
צ לסש לנמק אמ״ז עייש  נקינ א יש לאמי־ כילפיל ס׳ ציו סעי׳ י׳ אבל י
 ועי׳ ל:״ש סק״א שכ׳ דש לסכמו p מלשון סש״מ שני אפי׳ הס נמלים הוגה
/ ר״ל שהס גמלים בעומק ונכנסס בעוסק מו שמגיעים לסמסוטת וכיב ע  מ
 במ״ה בהניס מף ספי׳ ה׳ עיי״ש וכ״כ בס׳ מנחה אהין מןיב עיי״ש ועי׳
ק אח א שעממ פל המחקר אן יסי אם הנועא עומדת י מ  ד״ק סק״א ו

P 

 הרבי
 שאנה מעבר לעבר יאנה בסמלי זילח אם ס׳ מסה גדילה א יס לממיר
/ זמיי״פ עיד נהפי' ניה שלמה ס' עיב שנשאל במר טפיח ד  וכמי פכי נ
 קטמה ממצאה בריאה של עוף ואמרים שהם סלמיס וכ׳ שם ואט ס׳סלנוס
 בלא טסות ים פטם לכאן ולכאן אמנם אס החולטיס הס במן הטעוח טדא
 סריפה דהא נלאק סריפה מחמה הטפות בנא צירוף התולסיס וכים כפיס
 טלעיס במכס יק אנו מטריסס בכל גלילוסס בהחלס פיייפ ומיי במיה
 שאלה פלוס קמא ס׳ קי״ו שהשיג ג״כ טל הטוסו״ו הגיל סמומיר אף בטעא
 יסדת ולעת טמא שיש בתוכה חולע כ' ג״כ נדנד הביה שלמה מיל מיי״ש
 באריטת ועיין עוד נסית מנתת משה שס בתשו׳ שאזיז ונספח ברכת משה
 בקונטרס יפה לנדקה שמר ג' נתיב נ׳ את א' ב' מ״ש במ ועיי בשרת בימ
 יצחק סו״ד ס' ס״ה מ״פ בענץ זה יהביא דבד המנתה מפה הניל ומזה דבריו
 וכ׳ שס בשס מאן סהי־יק בהפו׳ פנראה מדבריו ממוף שקיוין אנויק גס
 מא מודה להקל ימא סיס לרמתו אס אן שס רק טמא יחידת אף במוף קטן
 ואנה מעבלע״ב ולא בסמלה המקיל בהס״מ לצורך שבת לא הפסד ומרקד
מ יפ  תלוי בראת עיר המורה דכמה פעמיס לא מי רק מרםא א סנרא מ
 ליכשיר במיסת ועיי״ש בסף התשובה םסיס דכ״ז מא רק בטעא קטנה אבל
 אס יש מכה גדולה בריאה מנוף יש להפדיף בכל פרן דש חפש לסמסטת ועוד
ק ג' יד׳ מ״ש בעק  משוס מור הריאה עיי״ש בחריטה ועי׳ בסי דעה הורה י
 נועוה בריאה פל עוף והעלה לדנא ק דאס אנה בסמלה ואנה מעבלע״ב
 יכ־ אבל כפמא בפסלי טריפה כמו בנהמה יק אס הס סמוכים מ לזה פריסה
 אבל אס אנס סמוטס זל״ז אט׳ אס יס הרבה רק סהס ריוחקיס קצה זס
 מזה אן להחזיק דעוהא לספ פמא המ סמיט א בפיטלי רפ להקל ואס יס
 נקוה למה בהבופא ומא מלע אפ הבועא מא תחת המור ונראה םהפור
 פפ״ג הטננא טא פור הראה יס להקל אבל אס מא נקנפה פריפה אפי׳ ברקוס
 שמקילץ בבהמה בטפא ונקלסת טץ סס בה גס תילע ואס יפ טפוח בצלעוה
 ולא פל הריאה כפר אנל אס יש טפיה בראה בהצד שבץ הצלעוח סדנה והס
 יפ כמה טעוס בראה סל פוף סמוטס מ ל!ה ונ־אה סהס כפין פמנירה
 ונקלפיס טלס בימו מהריאה יס להקל אפיי אס נרא! כעין הרי טעי וסמיט
 א בפיפולי יפ להקל במ ואפ יס מכה א טמא במ־י העוף סמון להריחה
 ונסק־ אל הריאה טריפה ואס אנה סרוכה לפרט אל הריאה וספק אלי נתלש
 משס במפמופ המי יפ להקל עיי״ס באריטה ועי׳ בס׳ פושה פלוס (להרב מ׳
ע אה ר׳ בד״ס דלה בנתב  פלוס מארגינסי) הספרדי בחימשי היו״ד ס
 וריאה פל סוף פנמצאח טלה כמסס כפי:ד שר אף פאן לה סס בפר
 מקיף עייק אמנס לדנא קשה לסענ״ו לסמון על מדו להקל שלא כ׳ פס טס
 טעם לדבריי יאדדבה נ1פפ״ד להסדר בוה טון ואף בבהמה יש הרבה ועיה
 לאשור בטינרי מעבלע״ב ואף המיןלין לא אוח להקל רק מכא דנדק ולא ייצא
 נה סס ספת ליחה (וכמש״ל ס״ק רצ״ח) ובעוף דחמיר טס לע־י! ־כש קלקול

ק קית) י״ל ואך המכשיח בבהמה עי־ד מעבלע׳ב  ססמסטמ (כסיל ט׳ ל״ו ס
 רחמיריס בסוף ונפרס כשכל הריאה ק־ מא יק יש מיד תשש עכ״ש״ל(סק
 כ״ג) פלא להכסיר סס סינר אא איכ יס לה מראה מונלא בכל רקיס ואס
 יש לה מראה ראה אף במשהו ממנה סריפה משוס דאה שקשה כעץ יבכה״ג
 שכל הריאה ועוף ק טדא שקשה לעמוד על המבק במ ויש בה חשש דאה
 פקשה כמן ע״כ מכל ילין קפה לפענ׳׳ו להקל בזה (ב) שנימאו בה
 אבעביעית סיט םאנס במקומה ססכר להלן במניסס הבאס ואפי׳ טעא
 יחידה מסיה אהן ור״ל מלבו המיןמוה מ״ל אן הבועא יסדה ממה
 בריאה בכל מיןס סמא בץ מקמא יבין מגבה בץ על האונות p על מרוא
 יבין על האמת יאסי׳ על האנא הסלמנה השמאליה פמ״ה מני' ס״ז ופרה״ב
ק נ״ה ישא• אתחניס עייק (נ) בה עי׳ לבק מף ס׳  מני׳ ל״ז ירא״פ ס
ק קי״ג ומקא מיף הריאה סין p מ איל ק קל״ה יבמף ס׳ זה ס  ft י
 בטס מרדה לא סין p וטעא ממינלא ילא p דהרי טעי ומייכי נד״פ
ק קפ״ד יסק רפ״י) (ד) אבעבועות ק קס״ז ולרלן ס  (וע״ל ס׳ ל״ה ס

 עי׳ בסי סיב לישראל ס׳ מ״ב סכי ולפעמים נמצא טעא ובאמה אן מ טעא
 רק קחס מחמת מכה שרקבי נ׳ קוזמי הריאה ונראה למי פלא יופ *דאה
 היא פלימה ובאמה מי סימנ ימבץ יטר פקרונר הריחה נקנו ועלה עלי׳ מ
 השצלופיה ינרמה שהיא קרוס הריאה ומ נכ״פ אמר בפטמות אפי׳ נדק ועיי״פ
ק אזמיר כפרן הנדקה  נמק סלו? מנהגים בין מנ* פאלורק״י ינץ ק



 יורה דעה סעיף א א הלפת טריפות
) ליתד, (פז) הנמשכת כדבש ו (יא) מלאים (יב) רות (ינ) או (יד) מים זכים או(טו  (מ) אם (י) ת

 תשובה
 ועיי״ש במוסגר וסי׳ במק״מ סק״ב שכ׳ והעיקר לדנא כהני׳ הא׳ דה״ט שמלתה
 רוח אף כשאין הריאה נטווה כנזכר אך לדנא יש לומר דאף שמא באק הב׳
 דהייס פמלאה רוח רק כפטא נטחה וכשאינה נפוחה אין רוח נהבועא מ״מ אכ
 יס לס כיס הראי להבועא ומחמצא הכיס רוח ע״י נפיחה הריאה וטא גבוה
 משאר הריאה י״ל דיפ לס וין טפא מלאת רוח ופוה לכל ויניו לטעא דמ״ז וכ׳
 ואף ולדון אין נ״מ בזה כ״כ והא במקומותינו מהידן טעא אפי׳ במ״׳
 וטעא מלאה חח לא גרע ממ״ז מ״מ צריכץ ליוע כל זה ט יפ ."מ לענין
 פמיט ולענין תרתי לדעותא עיייש ועי׳ בריק בדני תרתי לדעותא אה
 ב f פכ׳ דכשתאין בהריאה מקוס נטיז זהו טעא מלאה רות וכי סס אס
 קדם שנפתוה לא ראה כלום רק שלאחר פנפתוה רא סמקוס א׳ בריאה היא
 נשחה אס יפ cc עוו אזה ריעותא ס״ז ספק סרתי לדעותא ואלי היי
 המקוס מה נסח גס ערס שנפתוה עיי״ש ועיי מק״מ שס פיק ה' סכי מדיד
 ולאתר שפסק מלנשת נשאר המקוס נשת אבל בלא״ה אן לס להחזיק
 דעותא מספק וקל יותר מספק תרנרי״ע עיי״ש (יב) רוח עו״ק סק״ב
 מ״ש בנמצא טעא וספק אס הוא במ״ז א רות דהייט שנמצא עתה לפניט
 הטס והבועא דק ויש להסתפק אס הימה מלאה מיס זכיס רק שנכלע
 בהסמפוטת א אס באמת לא ט׳ בה מיס לעולם ולא הי׳ בה רק רות ויש
 נ״מ לענין תרלרי״מ צהסובדס וריעותא ומלאה חת קל מריסותא ומ״ז וכ׳
 סצריך לטעוס הכיס והבפר ופס ואס לא ירגיס סס סוס מרירות וגס לראת
 אס אן שס סרחון ורית רע בהבשר וא יטלין ליוע אס ט' סס מק כי אס
 טו המ״ז נבלעו בהסמשטה ט׳ ניכר טטב ע״י הטעימה עיי״ש (יג) או
 מיס זכים עס״ז סק״ג וש״ך סק״ג ונקה״כ מ״ש בבועא יחידה במ״ז א הר
 דעותא עכ״פ להצטרף לריעותא אחרת ועי׳ תב״ש לקמן ט' ל״ס ס׳ק ס״ב
 ושמ״ח סעי' מ״נ שכ' ובועא יחידת במ״ז טי עכ״פ דעותא אפיי לסמכפידן
 סמיט נמ״ו עיי״פ (ועיי סכ״ו סק״ג) ועיי לב״פ סק״ז פכי ובהס״מ יש לסמוך
 «ל השייך יהנקה״כ פמקילץ עיי״פ ועפפק סק״ע פכ׳ וטעא במיז סקרי
 לקותא עיי״ש (ועי׳ במ״ז בתרלךי״ע שבסק״ב בתנא הגי ולהלן שס בסק׳ ו)
 ועיי בסרת״ב בדני הרלרי״ע סעי׳ א׳ ורא״כ סק״נ שכ' ובמקומות שנהגו להקל
 בטעא בשיטלי במיס זכיס א בהרי טעי יס־ייט במ״ז הר מ״ז רק ריעותא
 קטנה ובמרץס הס׳׳מ י״ל מס במקומות המיהידס לא הוי רק דעותא קטנה
 עיי״ש ועיי במארת עיטס שורש ו' ענף ה' ס״ק כ״ג ובסי זבת פמואל
 בדרישת הזאב ט' כ' סק״ג במוסגר ועיי במנהז״ב בדר הרלד״מ אות ב' שם
 ובמנת״י בתרלרי״ע את ב' סעי׳ ב' שכ' לד,א ואף במקימות פמיןלין בנדיט
 ובסישלי במ״ז מ״מ אן לסמוך להקל ולחשט לדעותא קטנה אלא בהפקי
 עיי״ש ועיי נשו״ה טור האבן ט׳ יו״ו (וע״ל פיק קי״ד) (יד) סיס זכים .
 מיי ד״ק סק״ג שכ׳ ששמע משו״ב שלו שכל מ״ז של טעא יש להם טעם מצות
׳ כרמי אין לייש לתשט למיס מלוחים  קצת ולק כל שאיט מצות ממש ושאר ט
 אף שאנס משקים ממש עיי״ש ועי׳ במק״מ ס״ק כ״ה שהביא ט״ז מהרא״פ
ק צק ולא טי בכלל מיס מלוחים אא״כ מיס שכה״ג אנס  לעיל ס׳ לק ס
 ראיס לשתיית אוס עיי״ש אבל המעיין ברא״ס שס יראה ועתו ולמומוא יק
 וכל שהם מצותיס קצת יצא מכלל מק שכתב שס עק המהרי״ל שהביא
ס ולא יטעום ביו שסו מסרים תף שנורא  הפוסקים סלא ינקוב בסט! סממליח סו
 לא עפא הסכץ והד מלית א מר ממפ רק שרתא אפ״ה יצא מכלל מק
 .ומה״ס העלה סס וכל סאנס זביס לגמרי אף סהס ראיס לסתיית אדם ע״י
ק בכלל פטדס עיי״ס (ועיי בובריט להל! ס׳ק לי) ועי׳ בועת  המזק אפ״ה מ
 תורה ס״ק י״מ מ״ס בעק זה והעלה לדנא כך ואס המיס זטס רק םהס
 מלוסס קצת עו שאן ראיס לשתיית אום רק ע״י יותק מי במל עטדס
 ומ״מ אס המיס צלולים טד שבמים כמוהם בבואה של סטק מכר בהם יש
 להקל לערן סשלי ולענץ טעא מעבלע״ב לתשנס כמיס זכים אבל לעמן ביעי
 וסמיכי צ״ע להקל בזה וכ׳ ובכל מדטת וואלי״ן וליס״א המנהג להחמיר בזה

 ואן להתיר רק בהס״מ ושפהויח ובמויטח ריסא המנהג להקל עיי״ש
 (טו) ליחה הנםשכת כרבש עי׳ מנה!'ב בהרלד״ע אה נ׳ שעי' ת׳
 ופשרו! סק״ב שכ׳ דטעא יסדס מלוחה ממשכמ נדנש אף סאן לה מראה
 דבש רק כמק ואנה סרותה ואנה בכלל מוגלא אף שאנו מתיח אהה אס
 אנה בשיטלה מ״מ עכ״פ סהס דעותא טי עיי״ש (טז) הנמשכת כדבש

 כ׳ בסרס״ב סעי׳ ה׳ וראיס סק״ה חה הקא כשאן מראק כדבס רק שהן
 נמשטס כדבש אבל אס נשתנה מראהן ונתכרכמו פניהם ומראהס סרכמ

 כמראה

 דחני
 מן הסמפון לקרוס במקום שוע הסמפון להיות דטק להקרוס ואן בשר מפסק
 בין הקרים להסמפץ (עי׳ נדבדט לעיל ס׳ לק סף פיק ק״ס) אך הטמא
 מפסקת בירהס א סששץ בזה שקלקלה הטמא את הסמסון דפ עכ״פ להצריך
 בדיקה בםמפץ אס לא מיע הקלקול לתוס לפרס כיו! שרואץ שיצא מהרגילות
 סבכ״מ הסמשן דטק לקרוס ואן דבר מצץ בירהס וסאן הבועא מצצת בינתיים
ק אן לסש להצייך לבדק מ  ועיי״ש עה״סונמק״מ סקק שכ׳ וסדנא אפי׳ נ
 הסממן כננ אך טוב למהר נזה שעכ״ס יבדוק תסמשן במראת הפין אס מא
 שלם מעבר הבי ולא שלטה ט הלרץהא עיי״ש אך במארת עירם שורש ד׳ ענף
 ה׳ סקק האריס (הפיג עלדבדהפרה״ב והלביש מ״ל והעלו לדנא כך וכשהגיע
 הטסא בעומק עד הסמכונוחא צריך מדנא בדקה בטעא וגס בדקה בסמפוטת
 ואן להמיר עד שראה סהטעא מא ממק וגס ראה סהסמשטח סלימוח אבל
 אס הביעא טא ממוגלא א מיס עטריס וטוצא ט אכי׳ ראה שהסמסוטח
 הם פלירים סריפה דטעא שאנה ממיס זטם כשטגעח בהסמשן משפץ שקלקלה
 הממוין סאצלה ולא מהר בדקה בהסמסן טיי״ש (ועיי באצרוח שלמה בכח
 סר סק״א בארך מזה) ועיי בתורח זבח במנ״ש בדש ס' ל״א שהאדך לסחור
ק שאן  דבד המאירת עירם בזה יהעלה והעיקר כדעת הלב״ש והפרת״ב מ
 צריך לבמק לא בטעא ולא בסמשן בשום גיינא עיי״ש ועי׳ בזבחי רצו! ס' י'
 בהמידיס סק״ט סהרת כל זה בצ״ע לדכא עיי״ש אך בנמהז״ב כלל כ״א בקומץ
 «י׳ א׳ יטשרין סק״ב ובמנת״י ענף א׳ נזבס שלמה פ,י׳ א׳ ובקי״א את א׳
 כ' והפיקר לדנא כהלב״ש והסרת״ב וכי שק מוס המגסג שלא נבדק בטעות
 כלל ולא ומי זה לריאה פנשפכה כקיתון ובנשככה גוף שר הריאה נתקלקל
 ונמשו סרנה וטפא אנה p ולא מיתר בפר טא רק ובר מגלו מחמת
 מכה והשר נדחק לצדדים יכמ״ש הססקים ולק אן להחמיר ולשטת מהמנהג
 נגד כל השסקיס יכבר כ׳ ההב״ש בס׳ מ״ח ס״ק נק דצריך ליזהר שלא לאבד
 ממונם של ישראל לבדק במקום סא״צ בדקה אך זאח כ׳ במנהזיב פס דאס
 ארפ דבדק וראי סהסמטן פובר בתוך מיתי הטמא א אפי׳ הטמא במ״ז
 פריפה יא/ו מוטיל לבמק בסמשטת אבל אס אין הטמא מסבנת את הסמשן
 רק סמא טגפת נהסמנץ מצד א' אפיי מא דבוק ומדוק בהסמשן מהר בדיקה
 שמא במ״ז פיי״פ והדה לו במנת״־ בקו״א שס טיי״ש (ט) אם היו מלאים
/ פכי דטפא  ריח עשמ״ת מרי פ׳ והב? סקי* ולקמן סי׳ ל״פ ספי׳ מ
 מלאה חת הר ריפוהא וריל סתם דפותא עיי״ש אך בשפק סק״ט כ׳ דלא
 מי רק דפותא כל דמ כםינרי ומורסא פיי״ש וטי' נב״ש שק׳׳ז וס״ק ל״א
 ולקמן סי׳ ל״ט ס״ק קנק שכמב דאכי׳ שלא בהכ״מ לא נשב רק לרפומא כק
 פיי״ש ופי׳בסרת״ב נתרלרי״פ סטי׳ ד׳ שכ׳ דבייקוס שנמונהקל בסמיכי ופישלי
 במלאה רוה * יש להקל מם טפא יסדה המלאה רות לא מי רק ריעוהא
 קטנה אנל במרץס פמ־זמידס בזה יש להתמיד ומי סתם י־יפוהא אך בי?ם
 רפ״מ יק ואף במקומות המתמידים בזה בנמיט ישישלי מ״מ בטטא ימיויה
 י״ל ולא טי רק ריעוהא קטנה פיי״ש יפי' באצרומ שלמה ברץנטרס הריפומת
 בכח סר ס״ק ב״ד בביאר דן זה ועיי במנהז״ב בדני חרליי״ע אח ג' סקק
 שהפלה ומיקר לדנא כהלב״ש דפימי׳ דריפותא דבופא המלאה חח קל
 מריפותא ובופא ומק פ״כ אפי׳ שלא בהפ״מ יש להקל נזה בכל מנץס ולא
 מי רק ריפותא כק פיי״פ ופי׳ במק״מ ס״ק כ״פ פכי ולפפמיס יפ לצרף ופת

 המקילין לסיף ומלאה חח לא סי דפותא כ״כ כמו בופא ומיס זטס פיי״ש
 (י) היו טלאים רוח כ׳ בסרה״ב ספי׳ ם״ז ורא״ס ס״ק י״פ וכל הסמחת
 יממסיריס במלאה חמ מא רק שמא בין הפור לבשר אבל אס נמצא סלמסת
 פלאה רוח דבוק על הריאה מבמיז וסי לדבר שכשסקבין הטמא אץ הרות יוצא
 מהריאה ואט מבצבץ סס א אס»טא נקלסמ ק הריאה וממה נשארה תחתי׳
 שלימה יפה אן עלי׳ מיה טפא כלל שיי״ש (ועי׳ מזה לקק סק״מ).
׳ לקו סעי׳ מ״נ מ״ש במאור העק  (יא) סלאים חח עד״ק סק״ב ולהלן ס
 דטעא מלאה חמ אס רק שאף שאן הריאה נשמה מי הטמא מלאה חת
 וא נקרא מלאה חמ אבל אס ממריאה אנה נשהה מי הבועא דקרה אן
 עלי׳ שס טעא כלל וכן לעק מה דקיי״ל לקמן ס׳ ל״ס דטעא מלאה חמ טי
 י־יפוהא כטפא ומיס זטס יש למיץ אס נימא חה דיקא שהיא מלאה ריח אף
 שאן הריאה נשחה אכל זי שמא דקרה שאן הריאה נשחה אפיי ריפוהא לא
 מי א שהסחש מא שבכל מקיס שאמרי טפא מלאה חמ הייט וחף שאן
 הריאה נמחה אן חמ בהבועא והכיס של הטמא טא דק לגמרי מ״ס שמכ״ס
 שסשסויאה סא נפויה «א הרוה גס בהטפא סי פלה שס טעא מלאה חס
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כ מחויל להזיפ עש  והקרוס שחחסיהס נשאו שלש רפה גשמה מזמשח אי
א מחוך הריאה והקרוס שיג הגופות מא קרזס הריסה  וס מראה מוה *
 וכשהתחילו להתרסאת מחיינשיס ונופלים והגשר נרפא תחתיהן נןוס נפילתם
 יל סיש להתיר כוס כפשיסוס מסמה ספמיס מיייש (כב) אפי׳ באבן מיי
 מק׳ימ גתולוי׳יע שס שקינ מה שמצדו גסיגרא הגבוה מו״א ושמות מנגה
 אס יש להסיר לדין כיין דמל כל סמס שייך ם חשש חיכוך בצלמות ושייס
) מיס ן ק י י ̂ניל סי׳ לק (  בצ׳׳ש עיי״ש: (כג) כאגן פי׳ בונויס 
 מהשמ׳יח החילוק שנין סינרא לריאה שקשה כמן האמור במיונו שס סעי׳ י׳
 מא וסינוא יס לה מראה מוגלא ואס אין לה מראה מוגלא הויל במג דאה
 שקשה כמן דסריסה גלמ אמ׳ במשהו ניי״ש ולק צריוהשרג ליהן לב דבכ״מ
מ י  דסכשיו בסינרי בין ימרת בין כמוכי שלא להכשיר אא״כ יש להשינרא נ
 מראה מגלא אנל אס נמקים א׳ ממנה חסר ממנה סראה ימלא אמ׳ נמשס
 רש סס משהי מראה דאה מריסה דש משהי דאה קשה כמן וקיי״ל ודאה
ק שייס) ייס יכל וה מא  שקשה כמן אסר אפי׳ נמשמ (כמיל מ׳ ל"ו י
 רק למק מראה השינרא שמנמן אנל למנין מראה סליחה הק» שמנסים אן
 מצוק p אס היא למה א שיש לה שאר מראה רעל הליחה שמנמיס אן
ק מראה מגלא ה״זיסינרא מ  קםידא אוה מראה שיהי׳ וכל שיש סל המיר מ
ק א ירים י י ינסרינ ספי׳ י ו נשית מר׳ ו׳ יתנ״ש ס״ק י  וכיש י
י מרת ונח הספיד (להרנ סהרחד״ת ז״ל)  3 * (כד) ת״י מחרת סי׳ נ
נ לישראל מ׳ מ״ו שכ׳ שהיא שמח  ססרכח אח ח׳ מ׳ נ״ו מני׳ ג׳ ינס׳ מ
 נמה פמסיס שנמצא סינרא בריאה שנתקפה הסינלא *מכה יהי׳ לאנן ונפשה
 נה מקץ ומחמת קשיותה מנקנת עוד הריאה עיי העוקץ ונפרמו פ״כ צדן
 לעיין שמוצא סינרא נריאה שיעניד יד מלי׳ להתיש אס אן שס כמו מקן
 ילנדק נראית פין אס צא רקנ הפור שפל גנה יא ליכא תשש נקנ נשרה
 יאס יפ אוה חשפ נקנ פריפה יאס מסתפק ט וא״א להניר ע״י ראית פין
 ינמק אהה מיי סימון המנןס שהנדנרא ט ימתן הנשר שמאמרי המקיס
 המא ימיציא כל המיגלא מחינה ננחת מד שנהרוקן טס ססינרא יא יניס נגד
ק ימעשיס  השמש דדן אמריי ייראה אס יש ט נקב יכן מא המנהג טחשליס מי
ק ג׳ ד׳ שצדן למיין בסינרא  בכצ יום שעושים ק ימנה צא מזיע עיייש יכ״כ בד״ק י
 אס לא ניקב החיויד שבאבן למרות הריאה עיי״ש ועי׳ מיניי בתרלרי״ע את ס׳
 סעי׳ ח׳ שמיס בזה ומכל סיץס בדענו אס לא בוק כלל יס להתיר ע״י שאלת חסם
 עיי״ש ועי׳ עוד נויק שס מיש מהספר מי יד נעינוא שמצא כץ סוווח הריאה
 כמו סיע־י ארונה נסו מס וקצה א׳ ניקנ נמר המימי וקצה הנ׳ נעור החיצון
 ע״כ צדן כדקה מסנ שארע זאח אס לא ניקנ מנור מיי״ש: (כה) זו
ק ל״ו דאס יש להנועא מדאה דאה י ק י״נ ו י  מחרת. עי׳ לניס סק״ד ו
ן מןיה ואף שהיה לה י  אנה דפוהא דלא מי p חמק מנפים וכיש מ
 מראה מיגלא רק שחורה מיי ממחה למראה דאה אפ"ס שעדיין גטה מנשר
ק קל״ח ילקמן מ׳ ליס  הריאה לא טי ריפותא פיי״ש ומי׳ נובריי גהלן י
ק קע״פ שכ׳ דפנ׳׳פ דעומא נל דהו מי ומצפרף פס דפותא גדלה עי״ש  י
ו י ק כ״פ מיי״ש ופי׳ ב  יכ״כ נפרת״נ נתרלרי״ע מני׳ כ״א וראיס שס י
 נתרלד״ע את ג׳ יעי׳ נמ״ז ינצנ״ש שפ של ואפי׳ מא נטנה כמדיא ימימומ
 מגנה מימ כל שנהכשה לגמרי משי ראה לא מי p דעוהא נל דס עיי״ש
 ועי׳ נמנסזינ נתרלד״ע אמ ג׳ מני׳ ל״נ ימשרון שק״כ ומי׳ נפקימ נחרלרי״ע
 ערן טעא מק״ז של ואס מה על טעא כזו דעותא שמעידה שמזחככה
 נצלעומ ומקנה צ״ע אס יש להמיר והא לססס אמר משישית סמס סטן
 בצלעוח גס בזה יש למש אן אס הדעומא הב׳ סעידה שעתיד למןנ בטן
 מראה שרה וכיוצא יש להכשיר דבכה״ג י״ל דהקדיס הרסואפ והסיח ממלא
ד יבט׳ זה לקמן י ק ו  מחחתיו למזטן מיי״ש(יעי׳ בדברינו למיל מ׳ ליה י
ק ניס יס׳): (בו) מחרת. אפי׳ ממרח בממס י ק ליו ו י ה ו ק י  י
 מהריאה שסמכה לשווה ולא אמריק ויין מוחקת סס מסה לסהסרק אלא
ק כיי! ולג״ש  אידק שורכה להכסף ולכנוס למיס שיח שעי׳ מיז והגיש י
ק ניו ואף שאס חאן שכשמייק  יקע״ז ופריב מד׳ ל״ז וכ׳ שס כריש י
מ נכספת למיס לשמור שלא התקרב אל השורה מהרת ואמ־ינן ו סליה א  ט
 תודי ס׳ מספת פיי״ס (בז) ואם נמנאת בהם ליוד! ממחה יסי ל
p 90 ק ג׳ וגסות״ג סני׳ ג׳ דממןס שססדסס ית שפי׳ א׳ ומליש י  מז

 לססת

 דרכי
 כפראפ הוש יס ט דן עטויס ומזסס וגמסם שנהגי לאמו גטסא יסדת
 כעטח ומזמן גס זה אסר אף אס המים חינם פטריס ומנים עיי״ש ופי׳
•x ק צק ונאן סק״ה וגמנהז״ג סס מףג  גרגריו לעיל מ׳ ל f גרא״ס י
א ואס הס עטם ינמסטס סלא יהמ עטרן קצת דטלמ הט אמזייס י  ואף ו
פ שתהא כמי שאר ליחה צלולה הטדפ גצגע שלה ילא ימא י  מ״מ כעיק ע
 כיכומי מחר משאר לימה *מינה יפיי״ש נמנהזיכ מךא שהעלה ואפי׳ לדון
פ דסוחא גדלה  ומשידי! נטפא יסדת גס במראה דבש וכרכומי מ״ס עי
ס דסותא מיי״ש ומי׳ ת p 0 מקרי ונמיןס הסיס יש לסמוך להקל ולא הי 

 מיש נזה נמנת״י נתרלרי״מ את נ׳ נניאריס סק״א (יז) וביתא בו
 עי׳ בפרי הואר סף סיךא סנסהסק ננופא מלאה דס רסיס טמא אזמה
 מיי״ש ועי׳ בדבריו עוד צהצן ס׳ ציח סק״ה ומסיח סעי׳ א׳ וחנ״ס סק״א
 של ראפ יש נה מראה דס שר להססריסן מסרין וםרוחין tfn שהוא
 עטר לל״ב עיי״ש אך בפריב מני׳ ה׳ ורא״פ סק״ה פסק דנמקוס שנמו
 להחמיי במטח וממחין יש להסריף גס בוס טק דע״מ עכור מא ימטאר
 שס מונריו ואף בדם צלוצ יש צאסר סיי״ש וסי׳ בדברי בקוה״ר לסי מ אח
ש נובר השרי יצא•  נ׳ יסי׳ נראש מסף צהצן ס׳ צ״ח בניאריס ס״ק ו׳ י
 נוס יעי׳ נופח מרה נאן *!יא ינס׳ מרח ונח הססווי(להרנ מסרס״ח
 זיל) עון אח נ׳ ס׳ י׳ שעי׳ ה׳ ומי׳ p״מ סק״ו ומי׳ סנהינ שס של
מ יש להק! י  ושלא נהס״מ יש להחמיר לחשט לדעוהא גדלה ונמיןס ה
 ולומר ולא מי p סהס רעוהא מיי׳יס וכל זה מא אס אן אתרמוח
 נהקרומיס לאחר שסדין הדס מהבופא אנל אס נשאר כסס מראה אום
 סי׳ נדנריט להלן ס׳ ליה (ס״ק קייס) (יח) או ליחה ינשה וקשה והס
 מקראים סינר שיח שס ומי׳ ימה נשו״ח הרמ״א ס׳ ה׳ ר נאק־ יסי׳
ק  נמתיק ברכה מף את נ׳ יבסות״נ בדיר תרצר״פ סעי׳ ייס ורא״ס שס י
ה סל וכל סינר אף שנמצא לה טס אן לדנה ננועא שנע זה p שוינה  י
 הסינר לנל ונרי׳ דש םינוזת שנא מטעא דש לה טס עיי״ש ועי׳ בס׳
 נחפה בבסף מןנסרס סד ספד נסי׳ זה ונסנח״י נחרלוי״ס אס נ׳ נלק״י
 שקיו (יט) ליחה יבשה יקשה עשיח שס ולהלן מני׳ ו׳ ולביש סף ס׳
ו ימצסרף לרעיהא גדלה ק ק״מ דסינרי מי רעיהא י י  זס ס״ק קלח י
 לחולר״ט אנל לא עס סחס רעוחא עיי״ש יסי׳ לכיש ס״ק קמ״ס של וכל מה
 ועקיליק יסיע׳ לא סי p רשוהא נל והו זה דקא מנא שטקה ואין נה
 פסה ליחה אנל סנא פלא בדק: ונאבדה נסגג א נמקימות פאסוין מרט
 נמ״ז מיל סחס רעוחא ואס ס׳ סלי׳ א שמון לה עוד דס הא אחרה מ״ל
 הרלר״ע אנל נמיןמח שמכסרין מדכי נמ״ז יס להכסר נזה אף נאן הסיס
ק נמזיד אן כחנ  אן אס קרעה נמזיו אסור לדדי׳ נדן מנשל אמר י מ
 שס והא ווייטק נזה שנקרעה נסגג נדן טמא נמיכ זכים זה דקא סנא
 שהרגיש פנ״ס נמשמיש סד שמא קשה נסינרי p פלי סחחה לואח אס אן
 בה פסה ליחס כדנא אנל אס לא כדקה נמשמיש סי נלל רק נרא׳ נעלמא
 צא כציס מא יאף שמראחי כמראה הינד צא יצא מחוקה טפא רש לחנה
 כטמא של ממלא משים דלמנמיס סה סינר לטמא של מינלאבמראהה סיי״ש
א שיג על הליש במ מיי״ש אן נמנחיי  ימה בסיס פיפיק הטינא ס׳ י
ר המסיק מיל בסיב סמס יהעלה  נקרא להרלר״ע אח לב סשיב סל מ
נ נמנהו״ב בהרלרי״ע אס ס׳ מני׳ נ״ו י  דהעיקר מעה הליש מה סיי״ש י
 מךנ לדנא מיייש (כ) ינשה מי׳ מק״מ נחרלרי״ע שס מף סק״ה דאף
מ סטי מראה סבמן על הסינר לא מי חרלרי״ננ דדסיחא חרא  אס נמצא א
מ סטי מראה מנסץ מ״נ אף סש לה  מא דורן הסינר לגחס לפעמים א
ק נדן הסינר נעלמה ופיי״ש  אזה סטי מראה אן לה רק p רעוהא נ
 פת־ שני וירן הסינר צגחס לסססיס קמס שנינה ושלא נהימ יש להחמיר
 ולחשיב הקמט שסנינה כריעיחא ניטלת אנל נהס״מ יש להקל ולימה רק
ק כמן רתוא רפותא מא פס הסינר טון ומהסינרי נפשית טיייש •  פדפותא נ
 (כא) וקשה סי׳ נויק נהרלד״ט אמ מק מס שמצדד נסינרי שמא כמרםא
ד לא מי סיי״ש ק ראשי׳ רסיהא י  שסוס לנשר הראפ א סי דפוהא כלל ד
ק  ימי׳ נמיךמ שס שקק של משפהו״ח יהשימ יש להקל ואפי׳ רפותא נ
 לא סי ואף שיצא ממנה סופא פלכים יש להתיר נמימין פיייפ ועי׳ נופת
ק קק שנשאל נומי המצוי מליל א׳ נמשים שנמצא מל ׳ ל״ס י  מיס fed ס
! מין א  הראפ מדן פינחס p שאנס גטהיס מנסר הריאה כלל ונשושם י



 ?רה דעה סעיף א א הלכות טריפות
) וינ-0 ד ל ) ס  (לנ) טריפה: מ

 טעוי!
 (כח) נמצאת (כט) בהם (ל) ליחה סרוחה או מים סרוחים או (לא) עכורים (לב) הרי זו

 (לח) ממודם *פי׳ נפניח וסדויין (הרא׳׳פ יהר״ן והרשנ״א ומר ומסד״צ) (לו) וכן (א) המנהג (לח) ליאסי

 דרכי תשובה
 בהפ״מ אין להקל גוה וסיי״ש מיו נסיק קיימ (בדיה טעא מרן) מיש p3 וה
 דטעא מראה כעץ וכ׳ מס אס היא מלאה מיו ואשיי במקומיח שמקלץ בטמא
 מניו מ״מ בכהיג שנראה כעץ חמור ועייק במסגר ועייק עוד בויק בדיה
 במקוס ועיי עוד שס נסיק ו׳ מיש לענץ עינרי מראה כעץ נייק ומיינמקק
 ס״ק ניה מ״ס בוה (לד) ורכים מכשירים. עיי גניח אגרספ בסרטי תרלר״ע
 שלו ונמנהויב בתרלרי״ע דש אח ב' שכ׳ ואף דאק מכשירין כל טמא יחידח
 אנל עכ״פ גס לדק נל טעא מלואה וסווחה א מיס עכודס א סרורון או
 מריס א מלוחים א שהמיס כרכומי נונש א טמא נוס נל אלו נקראה
 דעותא גמלה ינציחף שאר דעור.א כיו מי חרלד״ע נייק אן נלניש סעי׳
 ל׳ בדש דט תרלי״ע השייטס למי וה ובמאירי! עיטס בכללי חרלד״ע ס״ק
ק כ' וכל טעא יחידח לא מי רק סחס י־יעיתא נייק ומשמע ואט׳ של  י

 עסריס יסרייויס ועיי עוו נלביש ס' ליס ס״ק עיח ושיק קע״ס ועיי במוח
ק ס' שהעלה ק להויא לדנא ואס׳ נמיס עטדס  ונח סי מ״נ נהס׳ס ס
 וסתיויס לא מי דעיהא נמלה רקדעיחא מסיח נייק יסי' נמנחיי נהרלר״ע
 אח ב' בביאריס סק״ח מיש נ!ה וכי ואס יש עוו אתה צו היחד יש להקל
 ולחשט p למוס דעוחא מיי״ש והנה באהל יצחק בויח אח מיו יבעצי
ק קרא לכל טעא של מוגלא בשס דעוהא מ  לבינה במרי מ נו״ה שס נ
 נמלה להצטרף עם דעיחא כק לתולדק נייק אך במנהו״ב שס השיג עליהם
 במה שהפדוי על המרה וווקא שהיא במונלא מזחה ייל סש לה דן דעוהא
א שיס מא ואנה רק סחס  גמלה כנ״ל אבל שאין המוגלא סרוחה סו

 דעוחא עיי״ש וכ״כ במנח״י שס לדנא יעי' בסרח״ב בחרלדיע סמי' נין
 (לה) סכשיריס עיי בשו״ח נבעת שאל ס׳ מ״א באמצע סהמ' שכ' דוה
 שיט ובבועא יסדח שמכסרין א״צ לטוקה אס' בנסחה לראח אס לא יבצבץ
 שס מיי״ש יכ״כ בפרחיב סף סעי׳ א׳ וראיס סק״א ובמקמזח סאן טמץ
 לנסת כל דאת p אתן שסלד בהס חשש ידטיחא גס וי אן צדך נסחה
ק ס״ו(באמצע הס״ק) שיג על עבפת שאל  נרי״ש >i נלביש לעיל ס׳ ל״ו ס
 נזה וכ׳ ומיסא מס ננועא יחידח צריך לנסח הראה ולטדקה עיי״ש ועי׳
 נגה״ק לעיל ס׳ ל״י אח ו׳ ונמקק כא סקיא ששםק לדנא כהגנעח שאל
 וכי ונמקומוח הללו שמכשידס כל טעא יידדח כמ״ש :רמ״א אס' בדקה
 נמראח העין ע״נ הטמא איצ אפילו נמלאה מיס שסריס נייק א־ נמנח״י
 נקי״א את נ' העלה ולכהחלה יש להחמיר להצדך כדקה ראי עכ״פ אנל
 לעק נדענו נטטס ונרי המק׳ימ נייק (ימיין נונדט לקמן ס״ק פ״ה) יעי׳
 נס״ח דעח הזנח כמהו״ח ס' כ׳ נאמצע החסנה פכי שנמק ינמיסה אצלי
 שאס יש טעא ממיס זכים נדאה שטח סונא שהקדום שפל הטמא טא
 קיוס זר ואט מקרומי הריאה וכשיןלף אח הקרוס הזה נמצא תחחיו נקנ
 נמל ינראה שהיא מיזייס ואין שס רק הכיס של הטמא ודנר זה שטח
 מא רק בטמא ממיז ילא נמוגלא מ״כ צדן לקוק נזה *כל טעא ממיז
 יקלוף אח הקרוס לראח אס מא קדם הריאה ואט קרים זר עיי״ש לודט

ק שס וחנ״ש מן״ד שבארץ ישראל נהגו מ  (לו) וכן המניע להכשיר כ' מ
 לאמר ואס סט אח מנהגם ס״י מי מסאחרוטס יתנו שמנהנ מש מא ואנוחיהס
 נמי ני אמר יראי להם לחיי־ לאהנס הראשץ דלא מנהג סעוח ס' טייש
ה נעי סי סייד מ׳ ל״ח) ועי׳ מלק  (יעי׳ נכנה״נ נמסה נ״י אח ח׳ ימי
 גטה סק״ג שכ׳ דנכל מלטה מגרמה טהגץ להקל מעי! הדמ״א וילה נעיר
 סקווש יחשליס שטעץ להחמיר וטדקיס טעוח הריאה כטטיח הסליא אס
ח א סרוחין מטס קנלו עליהם מראו מרן מ״י עיי׳׳ש ועי׳ נס׳ ס  אן נה ע
 הורח זנח הספרדי סמרכח אח נ' מ' יויד סמי' נ' מיש נזה ועי׳ פיו
 נהנ״ס םק״ג ינפרחינ ספי׳ נ' פיפ עוד מקימה שנמי להטריף ואין להס
 נסטה מנהנס ואס׳ ממןמוחסאן להם מנהנ קטע נזה יס להם לנהוג להטריף
 יא! להקל נזה כ״א נמקים שממהג מזע למסר נייק ועי׳ חנ״ס לעיל ס׳
 ל״ו ס״ק נ׳ (לז) חפנהנ להמיר עי׳ שו״ח משמר שמואל ס׳ פ״ז סכ׳
ק אן להס להקל כ״א מהמוח ישראל אנל  ואף נמיןמוח שטהגץ למסר מ
 מהמוח נכיי יאי להחמיי עיי״ש וסי׳ מלק נטה שס שהניא ונדו נזה
 וכ׳ וננמץס שהס״כ מטל שכר א שטסלץ מאנעל״פ מקד ממונם של ישראל
 רש להקל נזה אף אס מהמה סא של «כיי עיי״ש אלס לסמ״פ נסרה״נ
 להלן ס׳ ל״ע מי׳ קליה ומה שהמ״נ טפל מכר לא הד ממון ישיא עיייש
ה  אן להק! בזה; (לוז) למכשיי טעית ענאה׳׳ע מיש ונטעא מ

 סדפה

 לפסח כל טמא שנמצא בריאה ולטדקה שמא יש א׳ מאלו הפוסלים נה ינסרה״ב
 סס מסף עיי ואף אס מצא שהס צלילים צדך לטעום אש מ מסקיס וא/ס
 מדם ומליסס ומימ אף במקומוח הממדדס כנ״ל יש להקל בדעבי אס
קה אס צלולים א עכידס הס ולהתיי נהסק א ממה היחק  נחביה ולא נ
 אבל אס ראה סמים צלולים ולא הספיק לטמוס המיס אס הס סחוקיס עי
 שגאניה יש להקל אף פלא בהפ״מ נייק וכי סס פיי נסרחיב במי׳ סאח׳׳ו
 וראיס נסיק שאחיו ינאחן מקומוח שמחמירים מיל אף אס המ מינה
 טעייו נדאה צריך לפהיח סלם ילטיקם ואן ממכין על הרונ שננרקו ונמצא
ק מ ומצאם מהוסס ד נ  צלולים ואפ סהח טלס וסצאס צלולים יסמס ח
 וא״צ לסעוס יוסי ואס פחח הרונ ומצאם צלולים ולא הססק לסהיז טלם עי
ק מהר יפ להקל נייק (ופיל ס״ק קליפ ולהלן מ׳ מיו  פנאניה הריאה ולא נ
ק פ״ס) (כח) נמצאת בהם ליחה סרוחה. כ׳ נמ־חינ סס ויא״פ ס״ק  ס
 נ' דבמקומיח המחמירים נטעא יחידי! נפטרים וסרוחים יס להמיר אף אש
 אן הטפא טלסת לסן p כמורסא שהוא פיה לשאר מקים סנריאה ונמצא

ק ל״ג ק ופי׳ נרא׳ס ס  שפ עטרץ יסיוחץ יס למוניי נאץ הפיס מי
/ מיש נטמא שמראי כמראהקריייפ שסייץ ן  (כט) בהם ליחה. פי׳ לנ״ס מ
 א כמין עין וכ׳ שצק במיןמוח שאסדן בטמא יחידיי! נמים פטריס אס יפ
 נהסדף גס במ נייק ופי׳ יאק סקק יבסיח״ב מני׳ ו׳ שהעלה לדק דטעא
 שיש נה מוגלא אפי׳ מיאח הטמא מבסץ מא כעין עץ א כמחק צב
ח ואן המיאה קביס נקדם הריאה ט  שיןרין קויייס שמיי f א שאי מיאח ע
 עצמה רק שמחמת פהליחה מנח נמוכה נראה לממלה כמראה הליחה אשר
 כסיס ישמוליאן הליחה מנסים * מראה הקחס שאר קרים הריאה יש להקל
 אף במקומות שטהנץ להחמיר נמס סטריס יכל מ אס המוגלא אנה סריימ
 אנל אס המוגלא סרוחה א כמקומה שמסדסיס טמא יחידיה נמיס טטדס
 יסחסס גס נכה״ג יש ליסדיף נייק (ל) ליחה סרוחה. והיה אס נמצא
 שס מיס מלוסס א מריס שדינם כמי עטריס וסחמיס ישיעיר לובר אמח
 הס קראם מלוסס א מריס פי' בסרה״ב למיל מ' ל/ סעי' פ״ג ובסי מ
 שסי׳ נ' שהיא טו שלא ימי ראיין לשר.ייח אדס םחעח מ p ס״י הדחק עיייש
ק רס״ז) ועי׳ בס׳ צמח צק החוש ק יק ונס׳ ל״ו ס  (ועי׳ נונריט לעיל ס
 שכ׳ נסמשמ לשק דש ס' מ ולדנא מיס מלוסס ומריס ?ל סס מסרוחיס
ק ונסקוס שאן מנהג להקל נטמא יסדי! יש מ  ועטדס ולק אף שכ׳ מ
ק כמציחיס ועטריס אן להחמיר נמסמיח  להחמיר נמלאה עטריס וסריסס מ
ק א׳(ירא״פ מן״א) שכ׳ וממשמעוח ק עייק (לא) עמרים. עי׳ מק ס  מ
 הסיזנר שכ נסים להסריף נס נעטריס ונליחה לא כ׳ p סרוחים משמע
 ינליימ לא מפסי מה שהיא סטרה יק נניס לני ססצ פטריס עייק איל
מ נץ מיס ק מי׳ א׳ ונניאיו סק״ה כ׳ לדנא יאן חילק נ »  נלנק נ
 לליחה דליחה פטרה יסי לליחה סרוחה ולמיס פטדס ואן הפרש ניניהם פייק
 אך ברא׳ס סקק ובסרחק ספי׳ ו׳ כ׳ לדנא סש חילוק ביניהם ואן פטדס
 סיסלץ יק במיס דמים נסיק זטס מקא אבל בליחה אן הפרש במראה
 הליחה נמ פמא דיוקא בניס פייט למוח צלול בפבמו יס רפוחא שמא
 עטי אבל בליחה והוי עטר בטבעי אן ליזש אף כמיא פטרה יומי מהרגילות
 אף נמקומוח דנהט להחמיר טיס עטדס עיי׳׳ש (לב) ח־י יו טריפה. עי׳
 כאד מולה לעיל מ׳ לק סעי׳ ז׳ ציץ טק שכ׳הטעס שאסריס הרי״ף והרמבק
 בטעח כי לא סי הסעס משוס הסמסוטח רק מסס דמף הקרוס לסמק ועיי
 בחמרה שמואל כאן סק״ב פכי ק במיסוח הטעם משוס קינח הקחס ולא
 חטי הסמס יקיבח הסממטמ סיי׳ס וסי׳ באצרוח שלמה נכח סר סק״א
ק לדק נמיןמוח המחמידס בטעא יעטריס יסחסס  מ״ש במ בארך ייס נ
 אס נמק כוו בסף הסמלי ננקום שטיאי לא מימ הריעוחא להסממטח כלל
ק שלא אסי מסס טעא בסמלי ילסעס קלקול א  יש סט בשר מקיף נ
 הסמטטת אץ לאמר סס אבל מסס סמס דמןבח הקרוס יש לאסר במקומה
: (ת) טריפה. סי׳ בס׳ זבת שמואל ס׳ יק בד״שת ק מ  מנחמידס אף ב
 הזאנ סף סקק בטעא סש לה תמונת עץ ע״י שנמחק־ בצלעות עו שנהמעס
 הקייס העלמן ונשאר p קרים התחמן וסא העוי של הטעא מצמה יקחס
 המליץ מונח למסה סביב הטמא כמו שסה להטעא ומתחזי כעין מק שנעץ
 ישא שטח נחןח משוס שמרקוץ יהטמית מחחככץ בצלעות וקלף הקיוס ולא
 נשאר p קיום מחמת מכה וסלקה נייק וטי׳ נדק סיק ג׳ של׳ יאסי
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 חימב
D נראה V D וכן 06 כמלא פץ ICTJU מד םנולק שס4 ממפפמ JXXXJIA ומי 
 שקולפין אתם לידים וסדאה כזארמ ש0פס נמסס הכועה סרסם ולא ממי נפיחה
 דלמא סאה opto tofD םנופם ומלם 1ס0300דא קרוס c סחפ& ס0! אם

 קרום. מסיג דן קיק).

 תשובה
ק במק אבל במלאה הח יש להכשיר ס רצון מ' יי מן״ד שצי מ נ  נייק ופי' מ
מ נייק אן במנח״י בקיא אמ יק כ׳ שאין דבריו ממורין ושכן כ׳  במ בי
 בדק שאן צד יזלא ממין זה נמלאה הח יזהר מנמק פייק pi מיש
 בעמי רצץ שס דאם נמצא טסא סו נץ אנא לאנא למסה מחציין יש להכשיר
 ננל גוונא נייק הסיג מליו נמניי שס ול ואדרבה בהא יס להחמיר יומר
ן כלל מסיכ בץ אנא לאנא ואנא הסכנת סלי׳ ט  מבקמא שס ציכא ס
׳ י׳ סק״ל כ׳ ומ״ש סריס  חלקת אתה עייק! ויאה במארת סינים שס מי
 להקל נהימ נמלאה מק לא ממור ואן להקל הלל אפי׳ בספק סייק וכ״כ
ק נ׳ ואן ק נ ק ו׳ ע־יק אן נמקק ס  נמנהו׳׳נ סס נקומן ונעשרון ס
מ ופבק נהסק יש לסקל אס׳ נפלאה סוגלא שאין חשש מסן  להחמיר נ
ק ו׳  בצלפוס עיי״ש ופי׳ נתורת זנמ(לסהרק גק) ס׳ לק נימד המזנח י
 שהכריפ שהדנר מלוי בראה מימ המירה ואס נראה למעי המורה סש חשש
 שמ נא מתסמ קינס הקרוס כמא דסרכא שמלוי נה כפמור (הנזכר להלן ס׳
ק מקצק) יש לאסור ננל גווני עיי״ש ק לק וכדנריס שס י ס ס אי נ  ל״ס נ
ק ו׳) ופי׳ נס׳ סרמ זנמ הספרדי(להרנ מהיחר״יז <ק) מפרכמ אמ  (ומק י
 ב' ספי' ב׳ ודע רכל הדניס שהעתקס מו כא מעק טעא הבונפיז סו
ק שתאן שאינה קלכת ק הריאה וכשקולכץ א ק סהי׳ מייד ק נ  באתה א
ק טמא מקלפת  אתה ק הריאה לא מי הריאה תתהי׳ פלס רפה דהל״כ מ
ק ומבתי רק ק נ  פנשתנה דנה (כמו םאבאר בסק סאמק) ועי׳ רא״פ י
ק יק (מ) בכל ענץ פבאהק מך סן״א מה שנ׳  ס׳ ו׳ בתמידס ס
ק  מהכנהק בטפא מקלפת ועי׳ בספר המיס סק״ב ובמק כק־ח יבבפק ס
ק  י״ב סהניא דברי הכנהק בזה לדנא ומי׳ בסי פלק גטה ממודפ יק מ
 ממנהג מקומו נבדקות טפא טו ופי׳ בס׳ הורת זבת הספרדי ספרפמ אה
 ב׳ ס׳ י״א מני׳ ב׳ שהביא דבד השלק גטה במ והאריך להשיג מל מנמ זה
 פייק ופי׳ בלבק סק״נ פכ׳ דביפא טו שקורץ אהה שלחוכ ה מי ודא פריפה
 והחלב אסור ג׳ ימיס לספרפ מין הוגלד ס המכה פייק ופי׳ בדרך התייס
ק יק וס״ק נק ונק ובפרה״ב ק ברברי הלבק במ וסי׳ רא״פ ס  סקק ס
ק במלאה מונלא א פטדס וסרוחים אבל ' ואין לאסר בזה כ x סעי׳ לק 
 במק יש לסכשיר אם סא שלימה רפה החח הטמא לס שזה מורה סאן
 הבופא מופה אלא שנפשיח כפין שלמסיה בחנל מוף מחמה מיס שבחלל

 מוף ונדבק בריאה ולא בא מחמה קב פבריאה וס״ל כמו פלוסריק ומיק
 יקיי״ל להכסיר מהריאה חמיו פליסי לאחר מסיחה פייק ופי׳ מזה בהירס
 זבח הספרד הנ׳׳ל פס סעי׳ ז׳ ובסרח זבח (למב מהדק גיפ) ס׳ ל״א
 בהע״פ סק״ב סמינו על היא״כ במ והעלו יאף טמא מלאה מיס זטס
 וקלפח יפה והריאה נפארה פלימה ויפה החס הטעא ;ס לאסר עיייש ועי׳
ק יק ובחרן• החייס סס ובעצי לטנה פסימו בצק  בזבתי רק סס בתמידיס י
ק לחזק דברי  בזה לדק עייק ועי׳ בס׳ ליקוטי צט במגותמ על המק מ
ק בפסרץ  זקיס הרא״פ בזה ומדמה דברי החיק עייק ועי׳ במנהו״ב כלל כ
ק ס ק בזה והפלה ספ לספ להחסיר לדנא פיייפ ופי׳ ב  סיף פהאריך ג
ז ק דלא כהרא״פ מ״ל וכ׳ לאסר cp בי ק שהעלה ג  םוסוק קמא ס' ס
 יכ׳ דסליק גמל יש בץ אם נפשה קרוס מיס א אס נפשה בסין טס מלאה
ק חס שטת דהא נפשה מלחלוחית הריאה שליזסת מקריס ממיז סלא  מיס ד
 מיס אבל סהא נפשה ממנה כמין טמא מלאה מיס מ אק למות מלחלוסת
ק מה שהאריך ק נ ק את ב׳ ובמיףמ י י  הריאה מפק פריפה פייק ומי׳ מ
 בפק זה והפלה יפכק בהפק יס לסמוך פל הרא״פ מה להקל בטמא
 טו במיס־זטס וכ׳ שס רכל מזמרות בזה מא יק אס הטמא סא נמלה קצה
 אבל אס הבועא מקלפת סא קסנה מאד אפי׳ סא מלאה מגלא יס להסיר
 לצורך גמל נייק ופי׳ בדבריו במשמרת סןודפ בממסות הי״ק שכ׳ שכן מא
ק מימן טמא ק מ ק סוסיק מניינם ffps סי׳ כ ס  ופת הדק נייק ופי׳ ב
 קסנה דמיגלא שעימות ובולסתמל הקרומים ק בקצה א׳ ק כסם מערה נובק
 מל הקיומים וקלפת בקל מקרום הפליץ ותחתיי שלם יסה רש פנקלפת ממל

 באר
 לז(א) מיטת ולי fa• ק ולטל סל לק גני דאפ שממוקה נתנ םרג«6
 דלזקא נהםסל מדונה יש להכשיר נפטרים ומזסס לדך לומר יםתס איכא
 ער חשסא יסמטנית מס שאין ק כאן (כיין לנועה יש ק טס נסק ולא נגס
 םמונלא גסמסן מצאתי גועה יש8ם סרפפ . כילד כשהסיק ממיס ילז לנמק

 דרכי
ס במ ימי׳ לבק בהגה מי׳ א ונניארו סקינ  סריסס וכוי ועמק סקק י
 סכי ראפ נמק טפא פל הריאה ונתססמסה TO הטיק פריפה אס׳ שהיא
 נמיס זכים ואס הניעה לגדר גשו שהרופא גירו הי ודא שויפה וק שאץ
 לאמר החלב למפרע נלל דאמרק ונמע קתיס שססה נתמסמסה ואפ לא
 מיננה לגדר נשר שהרופא טיח סי יק ספק פריסה נייק (ועי׳ נונדס
ק שס ק שק נדה ווע) ־(לט) בועות ענאיס מן״ג נממר מ  להלן י
ק נדאה אלא המש נ ק והסר׳׳מ נטמא גמלה הנילסס לסן ואן לה ד  ש
ק יסדא סי לק שכ׳ להקל נמנדא מ נייק נאק־ ק סמך נ מ  וט׳ יסי׳ נ
ק סמי׳ סק נ׳ ואס נמצא טעא עק הראה ונראה לעימס שאין ס  א!״ ש
 ממנה כלל בתיך הריאה רק מלה נתין כאלו רק וטקה לראה טון שאין לה
 מיןס ליכסף למכה יס לאסיר בכל מקיס שעימות מל נב הריאה וטיסה
ק י״נ סכ׳ ראן לאמר במ  להממ־ק בצלמות עכ״ל וע׳ ננל״י סקק ושסק ס
ק ממונו ק סכי ו ק ע  אאק הטעא מא מד״א מקא נייק ועי׳ לבק ס
ק נ״מ העלה ובכ״מ יס להמיר  לדנא ניי״פ אך נסמ״״נ סעי׳ לק וייש י
 נזה ואשי׳ שהנליםה מא מזהה מסלק יאנה ממדה הלל אמר נייק וני׳
ק נ׳ ומקק ס״ק נ״ו דעיפ נפיק סהא נהטפא פסו״א הקנון נייק  דק י
 א־ במארה סיניס פורס ו׳ מנף ה׳ ובמנהיק סס נקומן סעי׳ נ׳ ומשומן
 סקק כ׳ להלפה ולמפפה דאס׳ סא קפנה וסמהס מכסדא יס לאסל־ מס׳

ק ואן סס צד להקל במ ניי״ש מ  ב
ק יאפי׳ סא מלאה מיס זטס ובמיןס ק נ  וכתב מל בסרת״נ סס וראק י
 שנמו להקל במיני במק איה במ יס לםמריף ואצ״ל אס נמצא
 טמא סי באנא הסלמנה של ימין מחצי׳ לצד מיד אפי׳ של מק סס להסרף
ק נק שכ׳ דהק סינר דט ק יבמקק ס ק י  אפי׳ במ״מ נייק וסדק ס
ק יק וכ׳ שס דהק מלאה רוח דנא  כמק נייק וכק בזבס רצון בחמידס י
ק יאס הבועא מטסה במראה בשר ראה  סכי נייק ופי׳ לב״ש שס שכ׳ ד
 אי שנראה שאן ממנה בסך הראה שר וכשהיא מכיסה בשר הריאה למעלה
ק  א טוא סא מושרשח יפה ולא ההסרק יסייס בצק נייק יעי׳ במקק ס
 נק פכי ולמנחי פספ מא להכשיר ואן כאן צק וכיץ שמא מכוסה כשי
ק  ראה לא גרפ מגבססיס נייק יפי׳ מק במ במניי במארס פנף ו׳ י
ק מהר״י אמוד חמק ס׳ פק ובס׳ ו  לק וסיס בצק לדנא נייק ופי׳ ש

 משמרת מןדס ביןנםרס ההשו׳ ס׳ לק אח ב׳
ק נק שכ' יעובדא זו נדרי שהוא p לס מראה לסם  ועיין במק״מ י
 רססא שאן ממנה במך הריאה כלל אבל לס האמה מושרשס סא בשומה
 • בריאה שאר מעא שמא החח הקחס של הראה p שהבוננא זו נחרחבה
 למפלה וקצרה למסה ופיק לא מכל להכנף ולכסף עצמה להיך הריאה אבל
 אם באמה אן ממנה במך הריאה כלל והטמא אנה שאר טמא שבראה
ק שכ׳  וסא למפלה ק הקרומים אן אסר בזה נייק ופי׳ בדק ס׳ק י
 דההבחנה במ בטפא טי שמק הריאה צק באמדנא בחרה שמושמח יפה
 בפומק ואינה טימדח להחפרק יהיא חחח הקרוס ולא פק הקרוס וכי שס
 לאס א׳ אמר שמא מושרשח יפה יפ לסקל אף נגד א פאמר פאנה מופרפח
ק בפסק סקק  יפיי״ש מיד כסס פרסים במ בארסה אך במנהז״ב כלל כ
 * וקיק סעי׳ ב׳ יבמנת״י ב?"א את י״ב ל רבפק הסריש מא דבאמת אנה
 סושרשה יפה ואן מהטעא כלום במוך הריאה ק שוש קפן ואנס שארטסיה
 אפק אמר דחיישיק ביה דטין דאץ לה דבק חזק p שהיא מדבקה קצת
 בקחמיפ מקים מאד הר מורש ו&זפ ואן לה מקוס לטס מפני דחיקח

 הצלפות ומחמ־ה לההפרס נייק
ק ס׳ יראה לי שאף אס נמצא טפא כזו ב בפיתק סעי׳ ליק וראק ס ת כ  ו
ז מקמא של ראה לעומת הלב אף שאן חשש מחמת סטן  מלאה י
ק יש להסרף אס אנה יטלה להקלף מן הראה TO בנחת לבדק  בצלמת מ
 תמתי׳ אס קרוס מא שלס ויפה שס במיןס שנקלף ממט הטמא אן במקוס
ק יש להם על מה ססמוט מ  שמט להקל בטטא כזו במק מקמא של ראה ב



 לן כ חלמת טריפות
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 תשובח
p עיי״ש ומי׳ בבית אנוהס בלבת״ב סי׳ ליס סינן ניס ומתמה מל מ והא 
 מ אין לו מליאוח כיא בחצץ ובחלון גס מסיג הוי תרלדיע וכמיס נתניש
 בסי׳ לים וניאיפ נתולרייע סק״י וכ׳ דבע״כ אין מציאת לדן מ כ״א לשיפח
 הבית אשריס ומתיר אף בחלון דמחון הטמא עיי מימון ומיי״ש בסוף סי׳
 ל״ס בקונערס חזקת הטת של מוד היחז ליה דמייד שססירכא עומדת
 בצדדי הרוחב של החיסון ובאמצע הוא סרזד פוייש ועי׳ במנח״י בהרלרי״מ
ד דלא היה חלון כגון שיש ד  אח ב׳ בלק״י סיס פ״ה מיש במ יל דיל מ
 קרוס הסוקס יאזליז שיהיה כלי פילה רק שניכר ראשי הערמת העיקריות
* כחלון מודה כמ אף שניכר א  וכמ לא הוי ר>4רי״ע ד״ל והריח ה

נ עיייש• י  שנעשה הסתימה א
 ועיין מוד במיז שס שנסתפק כסירכא מינה וכה היוצא מתון הטעא אס
 ממי כה מיפומ״ש להכשיר כשעברה הסיגה ובה ע״י מיעון והרס
 בצ״ס סיי״ש ומי׳ נלביש סי׳ ל״ס ס״ק קל״א מושמע שהחמיר במ עייישועי׳
 בשוימ ממ״מ ממסינטרנ החושות חיו״ד סי׳ ו׳ מ״ש במ והמלה לדנא
׳ של הסירכא אנה דבוקה  דממי מיעומ״ש לסירכא דמינה ובס אס הצד מ
 בהטעא רק במקוס בריא פבריאה עיי״פ ומי׳ כחפי׳ סכסיף הרא״ס סי׳ ס׳
 שהעלה דלא ממי מיעומ״ש לסירכא מינה ובה מטמא עיייס ומטאר מדבדו
׳ סל ססירכא אנה דטקה בהבועא חמור  ראן חילוק כזה אפי׳ אס הראש מ
 לפי הסממיס פכי כמ יעיייש עוד כדני חרלד if סלו סעיף כ׳ ונראים
ק קליו וסי׳ בס׳ תורה זבח (להרב פהר״פ גיפ זיל) סי׳ סיג  סי׳ ל״ס י
 כהע״ס ס״ק י״ב ובלב״פ מף סי׳ ל״ו פכי ק לדינא דאן חילוק בזה נץ אס
 פני הראסין סל הסירכא יוצאס מן הטמא א אס רק צד א׳ מהסירנא
 דטק נהנועא והראש הל מא נמקוס נריא סנריאה למולם חולין הקלקלה
 נמקולקל דמהנועא נעפה המרנא עיי״ס ומי׳ נד״ק נדני סרלד״ע את ס״ר
 פסראה פניס דמרנא מינה ונה לא תמיר כ״כ שיוצאה מטמא כמו ס״ת
 מיי״פ אן כמק״מ כאן סק״ו נ׳ והעיקו לדנא נהפרמ״נ להחמיר ולא ממי
 כמ מיעומ״פ ועי״ש כדק כתרנרי״ע אח ס״ר פמא כמצמו ל להחמיר וכ׳
 ואין להקל כספק דאדיהא שיוצא מרכא מיכ מטעא ע״י מיעומ״ש
 ועיי״ש עוו כדה מלק סכי ואס הבחיט אחר הסרת הסירכא ורא פהיא
 מששח כמקוס הנריא רק שאח״כ נובק הראש הל להנועא יס להקל כמ אף
 בטעא דמוגלא מיי״ש ובמק if שס ס״ק י״א ועי׳ במיח כיח שלמה מרד מ׳
 ע״ג מיש בענץ מ וכ׳ ומדכא ממקוס למיןס fi) שיצאה מטמא דמיו לא
ן ניב יו״ד מ׳ ו׳ והי נ  מהט נרעויש עיייש ועי׳ בדבד חתנו בחשו׳ רב מ
 ומ׳ מיה שהארין מבא בענץ מ ומי׳ במיח מסויד תרינא מ׳ קי״ג שהעל*
 ג״כ להחמיר ושב דלא מיבמי׳ שעברה ע״י קילוף דדן דבודאי שריפה אלא
 cfi אס עכרה ע״י מיעון ממש של הראשוטס יש להחמיר מיייש אן נמף
 מ׳ צ״א וכמי 3׳ פלפל כמ ימיס הדבר בספק עיי״ש ומי׳ בדבריו בקנאת
 מפריס בשממות לממיר מי ח׳ ומי׳ ממ שו״ח אץ צבי חזיר מ׳ יויד
 ונסיח שערי צדק חיויד מ׳ מיח ובמנהז״ב בהרלד״ע אס ס׳ בנןמן. סעיף

/ ומשרץ סן״ו ח׳ באריטת: p 
ג וראיס כרס ל״א של דאס מצא  ועיין מד נפרתיכ כסרלדיע מרף ל
 מתון המורםא מרכא ממקום למקום יש להכשיר שענרה עיי
 סעויש ראף שהמוגלא שנמרסא סעדה סל הסדנא שנאה מנקנ מימ כמן
נ כיכ דלא י נ  שיש מיןמות שמקילין ג״נ כסלדה מטעא ע״כ אן לממיר נ
 להט נה סיעויש עיייש ועי׳ נעצי לטנה כסרלרי״מ את מיג ונמניי
ק ליו (וסי׳  בהרלרי״מ את מיג ונמנחיי נמרלרי״מ אס ס׳ נניאריס י

ט להלן מ׳ ל״מ כדק שמיו): ד נ  מ
 ועיין נש׳ מרש זנח הספרוי (להרנ טהרחוית זיל) מערכת את סי מ׳
נ ממז״י הרנ מהדש יצחין זיל מ  מ״מ מניף יק שכ' שמצא נ
 נדאה א׳ שטה נה טמא גמלה והיה מדכא מצאת מן הריאה רמק
 מהטמא כמו אצבע ונמ־נס מ״ג הבופא אן שכל ארן המרנא מתה
 דמקה בהריאה מהממלסה מד ספה ולא מה בה מס פילוש ולא יכול
 למטר אף ראש הממס תמת המדכא והסדנא סחה רחנה נמו אצנמ ופחוחה
 מצד א׳ ומצד סני מה כמו טס אן שלא סה מסלש ונפרד מענלע״נ והנשי
 ואן לזס p מינה ונה מטמא והוא ז״ל השיג מ4ו ול ואן לכמון ע״ו
 לסקל ט ממום בכל יום מוסריסיס נסוסת כאלו אף שאנס ממלשיס

 ונתפבים

י 1*יל״ יורה דעה סלף י 0 
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 חרכי
 הריאה בקלימת מזיצוטס וש שנקלעת לבוס בלי סם קליפה וציוו המורה לסבשד
 יסא שיב ואס לא סחה מנסת בריאה רק בקליטת יש להכסר אבל כאן טון
 וקצה א טגע בריאה אס׳ מעם אמדק כאן נמצא ובא ס׳ וסן הריאה מא בא
 וטדסה עיי״ש ומי׳ מזה נו׳קסק״ו וליק י״ע ועי׳ בשו״מ בית סלמה חמ״וס׳
 ס״ו שהניא ונרי הדק וההו״ז והמק״מ סלל וכ׳ שאן הכרעת המקימ נטטס
 כלל כמ דאין טהגץ כהרא״ס להקל כמ כלל רק סש לאסור נטעא מקלפת
 אסי׳ נמ״ז וגס במ״ש בסק״מ לקל כטסא קטנה אט נכון דאס׳ מא כע״ז
ו ולהלן ס״ק קיה)  והיא קסנה מאד יש להחמיר עיי״ש נאויסת (ויל ס״ק י
 ופי׳ בועת מרה מן״ב מיש גמנץ מ ומקיל סובא נדרס אצו ועיי״ש

 בפי הועת
 ונתב נרא״ס ס״ק י״ע ונסרת״נ מני׳ ט״ז דנל מ מא רק מועא ומוגלא א
 מלפ דמ״ז אבל ממצא טמא מלאה תת מקלפת ק הריאה והריאה
 ממתי׳ פלימה רפה אן כאן בית מספ דאמריק פמממת הלימת שמבסץ מנפה
 המין סלססת ומלאה חת מה ואן שס איל אס אנה נקלפמ ישטקכין הטמא
 אנה מבצבץ סס א כמקום ש״מ יפ להקל וסלץ רכאה מממת התשטות לימה
 ונהעגל ונטפה כמין טס ואט רק כסרכא תלוי׳ אנל סלא במקוס הפ״מ יש
 לממיר ולמט כמו ווארצלי״ן האמור להלן ס׳ ל״ח דפדפה טץ פא״א לקלוף
 עיי״פ fi• כס״ז(למהר״פ ג״ס) פס התמיר ככל מ וכתכ דאף כהפ״מ יפ להממיר
 במליאה רות ואנה נקלטת כמו כמ״ז ולא עדיף מווארצלי f עיי״ש (ועי׳ בדבדט

 להלן ס״ק ציה)
 ועיין בדק סן״ס מ״פ לענץ טינרי מקלפת וטסה להקל אן להלן ס״ק י״ס
 תפס סמ דאמרא וכתב דסינרי רגקלפת אף סתת־יה סלס רפה סי
 דאי פריפה עיי״פ ועי׳ כמחנות הטסס כסמפיו לסי זה פמצדד להקל כסנד
 מקלפח שסאר מקומה יפה אן בסף הס״ק סיס נצ״ע ע י״פ ופי׳ כפרת טת
 סלמה סס פנפאל מימן מנרי מקלפת מהריאה ונשאר מרץמה סלס רפה ופמד
ק י״ס לאסר סיד בסנרי גמרה י  בסתירת הד״ק יא״ל וכתב דמ״ס הד״ק ב
ס במ י  ולדנא מגלה דאין להקל במ אס׳ בסנרי קמנה מאד עיי״ס ועי׳ ב
 מןנ׳ יפה לבדקה שנס ברכת משה סער ג׳ נתיב ב׳ והמלה בסף את ל
 מנלפ בספ״מ יס מקום להקל אס תחסו סלס רפה סי״פ ועי׳ עוד נמנמגוה
 הטסס סכי יכל הממרוח דמחמידם בטמא מקלפת לא סין אלא אס הטמא
 סא סל הריאה דבוקה לקרוס הריאה אכל אס ס׳ קרוס זר פרוס סל הריאה
 והבוסא סא סל קרוס הזר הסא ושסקלסס הקחס הזר ההוא נקלפמ סבוסא
 סס הקרוסההוא אץ להממיר לכל סש הפסק p הטמא לקרומי הריאה בקרוס
 זר ואן הטטא טגעס מוף הדאה אמדק דהטעא מא רק סל קרוס הזר ולא

 סגוס׳ ידאה קאתי עיי״ש ולכ נ»"ח סוסו״ד תטינא בקו״א שס סיי״ש
 ועי׳ מור במנהז״נ שס כמשחן וקומץ סעי׳ ה׳ סכי יכל יס־ לממסד כטמא
 מקלמז סא רק שהטננא סא שאד טפומ ממצאמ נריאה אנל אס נמצא
 כעץ הרגילוה למצוא על הממן והלב נהרנה נקמומ גסמ דקוה שנמס בהם
 טסוה כאלי שהבהמה ס׳ שמן סממלה ומלן להכסש וקורץ אהס בלשונם
 וואניינקיס וסימנם פסס לכטס וכסכס מ״ז ואן להס טס כפ״מ יש להכשיר
י קליפה ובדיקה תחת הטסא אס חאה ססב שהסיןס שהחתיו מא סלס  י
 רפה ונקי כלי סס חשס אזה נקודה לאל״כ יש לסס פמא יס סס נקב והט*;
) וכיז שהטמא דבוק להריאה ו ק י  את הטסא המא עיי״ש (ויל ס ף י
ק הזה אכן אס אן הטסא דטק בטף הריאה רק סש יתסוצאה  מ״ל ככל הי
ל ס׳ ח יוצא ממנה כמין ממור ומא טמא מלא מגלח י י  מהריאה ובמף ה
ל מ׳ מ ס״ק קצ״מ). י ק נ״מ ובדנריט סס (ס״ק מקציר ו  ל״ס בבאיט י
ז מן״ג בכללי מרליננ את א׳ שכ׳ י ח יוזמה ס  סעיף ב (םא) אם י
 1כ״ש מא שיוצאה ממנה מדכא סנה ובה מרע סס ססרכא
ק ר״א שכ׳ דאס כ׳ מרסס יוצאס  הלויה עיי״ש ועי׳ בלכיש לקמן ס׳ ליס י
 מתימן לסמן ושלהם למסה מחציין וחתה א׳ ססס יש טמא בפ״ע ושט
 הסרטת דטקיס בסמן שמגח רק *׳אפי הסרטת לטנןח שס זה במ
 ואן לכר שם לאשי הסרטת אץ למש ולומר דסהחלה סה הסירכא ממלןס
 ל*ןס מל הטמא ואיכ נונין *זימן שכנגדם וסריסה סשוס הרלרי״ס כדן
 דסרסא ממלןם למקום נאנא א נאמא מצמס וטמא תחת ראש א׳ מהסיוכא
 ח״א דאמדנן שנל אי נפ״מ נסון לסמן שמנח ואן וה סרנא סמיןס
/ לא סי סר&רייע וכ״כ נמסחת כללי המילוי״ס שלו אס י״ו ס מ  לנקם ו



א צ ת ק ז 1 פ י ר  ב הלכות ט

 תלויה (מד) יוצאה

ה ב ש  ת
ס פיי פיפויס אף אס י  וכשיש הסיס וגס צורך נמל יס לסקל שפוברמ ה
 יש פוו אתה ריפור«א קשגה אסרת ססף פל הטמא פס הסית עיי״ש ופי'
ק ז' שכ' ואף בהפ״מ אין  מנהזיב נהרלרייפ *ת ב' ספי' י' ובעשרון י
 להקל אלא אס סבועא של סוגלא אנל אס סגיאה ליחה סרותה אין מועיל לה
ו ולפתות את הנועא אלי יש שס ליחה  סמיעוך במס פנין וחייב לנחק אי
ק ט״ז וסיני  סוותה פיי״ש ומי׳ מיש בזה במנח״י בהרלרי״פ אמ ב׳ בלק״י י
 שנסרס ובח המנהז״ב ועכיס בעכוריס וסרוידס קשה להק! אס' בהכ״מ
ק  וסייס נציע עיי?] תי׳ ד״ק נתולר״ע אח נק נויה כמן ונמקימ שס י
ס להמיר כשעברה הס״ת ע״י משמיש זה חקא י  י״ג שכ' וכל מה שלריכין ה
 שמרמז נורא שהמלויה היא סירכא אבל אס המלויה כיא ספק דר יש לסקל

 אפי׳ רק בהפסו קצה עיייש :
 ועיין בפרח״ב שס סמי׳ ב' ומגי' ליב ורא״ס סקיה שכ' רכל הסמרוח בזה
 שלא להכשיר שעוברה עיי מיפומיש כ״א בהפ״מ מא רק שהש״ח
 מצאה מר> הבועא ממש אבל אס הסירכא אנה ממש על הבועא רק חצל
י  הטמא אע״ס שמא מזוך לה ממש מימ כל שמא בצח ממי מה שעוכרח י
 מיעימ״ש אעיפ שהטעא מא של מוגלא רש להקל אמי שלא נהפ״מ פיייש
ר אמ ב' סק״ב ובכללי מרלר״ע שלו כלל ס׳  ועי׳ במק״מ במרלדיע ערך י
 שכ׳ ובכל זה אן לקל אף אס הס״ח אנה על הבומא ממש אא״כ יש הכסק
ה להבועא אבל אס מא אצלו ממש בלי פוס הפסק אמי י ס שערה נץ ה י  פ
 כשפרה הק כאלו היא מל הבועא ממש ולא מהני שלא בהימ מה ששכרה

ק ה':  מיי מימומ״ש פ״״ש ועי׳ ביפת הורה י
ץ ריק ובמק״מ שס וגה׳ק מ׳ ליו את ה' שכ׳ דבכ״מ אן להתיר א< ע  ו
 נהפ״ס שפברה מ״י מיעומיש אלא בנפיחה וננדקח משרין ולאחר
 המיפומ״ש וצריך לשטח נבדקה הפושרין ילאחר המיפומ״ש שהעלה מפיחה
א לייפ א מבצק  בין הבופא לבין הקרוס של הריאה שפל גבי הבופא דאליכ י
ק כיח שהביא רבד הזבח שמאל  א לא עיי״ש. ועיי עור ברא״פ נהרלרייס י
ה מוצא מטפא דקא שסיח יוצא י  שכ' יהא ממיל מיעומיש אפי׳ בהפ״מ ב
 מפל הבועא ולא מתוכה רשהס״ה יוצא מהוך הטמא לא מהני מימייש ומא
 ז״ל השיג עלמ וכי יאפי' אס הס״ח יוצא מחוך הטמא ממי מיפויש ופסק
 ק לדנא בסרהיב שס סעי' כיא עיי״ש יעי' במנסזיב נמרלדימ סעי׳ ס'
 ומשרץ סק״ו שהאריך לשינ על הרא״פ נזה ולהצדק רנד הונח שמואל דהפיקר
 לדנא ישהס״ת יוצא מתוך עומק הטמא קצת לא ממי סיעומ״ש מסי ששורש

- pהמרכא נמסת לכנים עיי״ש בא 
ע ורא״כ ס״ק לק יכל מיש שממי  וכתב מוי בפרה״ב בתרלרי״פ סעי' י
 מיעומ״ש בהכ״מנזה מא רק נסיה מוצא מדמוהא יטמא אבל שנמצא
 דעוהא שיש בה מתלוקח הכוסקיס וטרכא שלכ״ס יוצא סמנה אן מועיל אפי׳
ה תהמקא י  בהימ בשום מנין מה שפוברה מ״י מיעומ״ש לפי שזה נחס מ
ח המצא מדעוחא רמחלוקח הפוסקים י״ל יליע י  במרכא שלכ״ס אבל ב

 ממי מה שפוברה ע״י מיפומ״ש פיי״ש :
י בסרח״ב ספי׳ ל״ח ורא״פ ס״ק מ״ג יכל מ״ש ומרכא שליש ב מ ת כ  ו
 שפומרת פל דפוהא אחרה לא ממי מיעומ״ס לא נאמרו היבריס אלא
 אס סני סריפוהות מפייין פיש כא נקב שסופו לנקיב א מא יאמריק שאין
 לסמוך פל תרפומ״פ אנל אס ניקר החשש מא לט פממ להתפרק מק
 בטרכא מאנא לאנא ממי שענרה עיי מיפומ״ש שהרי אן הפרוה של הריפוהומ
 מחגגדס לפין מרמוך שהוא מורה שאינה מרכא כלל ואס מס דסוהא ע״כ
 יש להכשיר בכ״ס פיי״ש (מד) יוצאה p הבועה. סבאיס ומ־«״ש מיש
 במרכא מוצאה מטמא ומק ומשיח לקמן מ׳ ליפ סעי׳ מ״ג שכ' שישלאמר
 נבועא ימ״ז בזה אפי׳ להמכםירין סמיט בס״ז ומיס במקום שנמו להכשיר
 ס״ה מטמא ומק אן לנמר מנמס דש להם סל מה שיסמוכו ופיי״ש במב״פ
 ס״ק סיב ועי׳ לב״ש כאן סעי׳ ב׳ ובביארו םק״ז שכ׳ לדגא ובמקימומ שנמו
ס י מ ס הי  להכסיי מרט במק יש להם להכשיר נס בסיס מטמא ימ״ז נ
ק ב' ושקק ונסרה״נ מיי * שלי ס דש דר הרלד״ע י י  ניי״ש ומי׳ ר
 ינסקוס שאין שם מנהג ייוע בזה אלא שימס מנסגס לסקל בסמיט במיז יטלין
} י ו אבל אס נהגו באמו נמןס להחסיר נשמי נ י  לסקל גס בסלוי׳ סטסא ד
 צייטס לנהוג להמיר גס נסיח מטמא ימ״ז ואפי׳ ימס שמנסנם לסממ•
ס מטמא וסי! יש לכס למל סנהנס ולנמג מרמז י ו ולהקל ב י ט ד י מ  נ
ו אס סמק שש י ס סטסא ד י ם שנימק להמיר ב ק  להמיר אך אפי׳ מ

 לםסל

 יודה דעה סעיף לן
א (טנ) כ ד  (מב) ס

 ונמנים כיין שאר מדכא ולא מחלקין כלל נץ מרכא סו לשאר מיכא
 יעלמא יטוא גס וה מין סדכא היא ואס אנה מרכא מה מא ואמה
 שס הכנה לה ואץ צי לשנה לשר כליי חה רכר מערס שהיא מרכא

. p א  גמרה פיי״ש נ
׳ ס״ח שנשאל יאס יש טמא  ועיץ נשרס סוםו״ר חניינא נממםוח מ
 ונרמק ממקום הטעא נצמח טרכא ועונרח ממקום למיןס
 ומחסשסמ פל גבי הטפא והשיש דש להכשיר יטון רבמקוס שרשי
 השירכא מנל? ומכאן הוא מזק מן סנועא !סנמא סא רק באמצע
 וטון ואפ מה המזלח השירכא תן מצר א הי הטרכא רחוק מן
 הבופא פ״כ אף אס ק מא בב׳ הצווים לא מי סרלדיע כמן ראן סמוכים
 ומה שנהשמה מל הטמא זה אפ מזיק ואן לס למן ולחוש רק שמהמאה
 מסקס הטמא ואף סש ליזש גיכ שמא ממקום הטמא הממיל הסירכא ונהשסה
 לצווים לכא ולכאן מ״מ מכ״פ מיד סטקא לא נסקא והו״ל ספק הרלד״ע וכשר
 אך יפכ״פ אץ להכשיר בזה אלא כשעברה עיי מיעומ״ש ולראה אס אנו מבצק
 שס כדין סירכא שלא כשרק פיי״ש וני' בס׳ ברכה משה בקונסרם יפה לבדקה
 שער ג׳ נהיב ו׳ אח ב׳ שכ' שדברי הסומק מ״צ נטרס להלכה ובפרס
׳ י'  בהפ״מ עיי״ש נאק־ ופי׳ במ״ח מהר״מ מחנףנטת החדשוח חיו״ד מ
 יסי׳ ה׳ מערן זה בארך וכי שס יאס סטרכא שממקום למקום רוב ממנה על
 חלוקת הריאה והמיפיס מתפשסח סל הטסא נראה ואט הרלרייס ואזליק נמר
 מבא ניי״ש ומי׳ במנח״י נתרלד״מ את ס׳ נלק״י ס״ק לק מיש נזה ומיס
) םית ימאה p הבועה טי׳ שו״ח בעי מי ב מ  גצ״פ לדינא טיי״ש ־ (
׳ נ״נ שכ׳ מברא שארפ בדחה שטה כפץ ביפא ומה פל  (מהכניג) חיו״ד ט
 סטפא כפץ קרוס ומה נראה כהכרה סדכא מלויי מוצא מטפא וחלקו נזה
ה כלל ח המצא מטמא ומהם אמרו שאן זה י  הבודקה מהם חמרו שמא י
 רק שהיא קרוס הריאה פד שבא מ״ב זק וצוה לנפת הריאה ועלה בנפיחה
 ונראה שטא קרוס הריאה והכשיר פיי״ש וני' בסי שפר הסיס לקמן ט' ל״ס
ק כ״ח שהפתומס פל המראה דאך הכשיר שפלה בנפיחה יהא אכא לממש  י
ה פפולה בנפיחה דפדפה אפיי בלא שוס טפא כמ״ש ברמ״א לקמן  דמי י
 מ׳ ל״פ סעי׳ פ׳ פיי״ס וני׳ בס׳ הורה ובח הספרדי (למב מהרחד״ח ו״ל)
 מפרכת אח ב׳ מ׳ ס f מני' ד' והי מ״ס בזה ומתק דברי הכנהיג דר״ל פלא
 טס סס קרוס ארוך כהמינה סיה אלא פטה שיפור חצי פמורה רוחב הטמא
ג הטפא ה י  כמו חלב בלוי ממצא בריאה וחפשו מקצח מחטים סמא מא י
 ואחרים סבת דהוי קרוס הריאה פצמה דמחמח פהבופא נהכוון באט מקום
 מנפה הקרוס של הריאה רפוי שס ונראה סמא קרוס טסף פל הריאה ופ״כ
 צוה לנסח אהה רפ הבחנה דאס מא באמח קרוס הריאה יעלה בנטחה כמו
 שאר מקומח שבריא: ואם לא דעו שמא טרכאעיי״ש ועיימו״ח דמח הובח
׳ כ' שנשאל ג״כ שאלה סו והביא דברי הבנה״ג מ״ל ופיי״ש ביש  במהד״ח ט
 בביאר דבריו בזה וכ׳ יאף ששו״ח במי חיי כ׳ רק נמחה מ״ס נראה דיה
 אם לא מלהה ממחה גרידא מד שמשמש ומירס שס מד שעלה בנביחה
 נ״כ מהר אך מ״ס אן לסמוך להקל סה אא״כ רכר מעב שהקרום שענ
 הבועא מא קרוס הריאה אבל אס אן נראה מטב מטרט שהוא במחר קרוס
 הריאה אץ לסמוך על המי שעולה בנפיחה שטדא מא קרוס הריאה ד״ל שמא
 טדכא תלויה שפולה ממחה וצריך לוה אטפת בקיאס פיי״ש בא׳יטת ועי׳
 במ״ת אר נעלם ט׳ סק (מג) תלויה ימאה p הבועה. פבאה״ס ועפמ״ת
י ניפוך ת מוצא ק הבופא אף יאזלא י י  מני׳ ב׳ והב״ש סק״ה סכי ר
ס דקא והמחמיר לאמר אף בהפ״מ תפ״ב הי  ומשמוש אץ להכשיר כ״א נ
 ניי״ס והנה במק מן״ב דעמ דמפורת הדץ יש לאמר בזה אפי׳ בהפ״מ ניי״ש
׳ י״ב ובפרח״ב בהרלרי״ע סעי׳ א׳ ובלב״פ מ' ל״ס  f בס״ב קפא ממק מ
׳ מק כ׳ דהסיקר כהמב״פ י  ס״ק כ״מ אח ב׳ וס׳׳ק קנק ובע״ה בפרס שס מ
 בזה דבהפ״מ אץ לאסור בזה מדנא והלב״ש מיס סס ממסד בזה אפי׳ באן
ק ק אה ב׳ י מ פיי״ש ומי׳ במק״מ בהרלד׳׳פ ״רך ס  הפימ אן מזמחץ א
 ב׳ שהכריע דהיכא יהיה אס ממש סל הטמא p בצח יש להקל אפי׳ שלא
p ׳ כ״ו ובליש  נהיס כמיש הלנ״ש פיייש (ועי׳ מו״ב הרינא טיק ט
ת הבואמ נמק ׳ הי) וני׳ נס׳ אצחה שלמה ב  מן״ס ומו״ה ד מסף מ
 שכ׳ דנק דהסריג כ׳ ואן לפסה מעשה להקל נוה אס׳ נהפ״מ אן לסזון•
מ וגס צוק־ נמל כ יש הי  מל המקילץ להקל בהימ לבד נגד הסריג אי
ק יק של׳ ע אפ בק ומק״ס שס י * * ו  וצא tin מיי י״ק מ



 זרה דעה סעז־ לז ב הלכות טריפות
 (טח) p (טו) הבועה

 תשובה
 מסרימומה אין 0 חשש לקוחא רק ססויסומא מא משוס שיש אסוין *לזה
 או אכילו אס יש על ההפסק שבץ סבי המוחות ריפותא קסנה כמו סיגרא אי
ס בית אפריס מספח להס׳ רא״פ סי׳ ״  מורסא הר הפסק עיייס ועיי ממ מ
 ל״ה ועי׳ במק״מ בכללי ההתיי״ע כצל י' ובתרלרי״פ שס אות ב״ו מ״ס בדברי
 הרא״פ בזה ומכקפק בענץ זה לדנא פיי״ש ולי׳ מזה במנמ״י בכללי ההרלרי״־.
 סעי׳ ו' וגגיאוריס שס ס״ק כיה שכ׳ ובכ״ז אין להקל אגא אס אין להריפוהא
 שעומד על מקוס ההפסק סס סיסת לא׳ מהריעותוה שבצדו עייק ועיי בשו״ת

 הר המור (למאן מ' מרדכי ממפ ז״ל) ס' ס' ־
 ועי׳ בלב״ש ס״ק קל״ש שכ׳ דכועא שיש עצי' סרכא והצי ספח הבועא ששה
 הסרכא נתכסה בנשי הריאה יננדיין גטה אין זה הפסק בץ חצי בועת
 המגולה שאין פניי סרכא סין שמקוס המביס: שהוא גטה מי עכ״ס ריפותא
 כ״ד ולח מי רפםק בי! הריפומה עיי״ש לן־ נשויס הר המור שס השיג על
 הלב״ש במ והעלה דכנ שיסרכא אינה פל ימןס המנולה סהנימא רק ברקס
 בהבועא נהכסת בבכר הריאה אץ לאמר עייק וכ׳׳כ בד״ק סק״י(בד״ה שוי ב)
 ובמק״מ בהרלרי״פ אוה ב״ו ס״ק ס' ועיי עוד בד״ק שם ובמק״מ ככ' דאף
 שק משמע מדברי השמ״ת דבל שבמקיס יציאת הסרכא א שאי ריפוהא שפל
 הטמא ממכסה בבפר מי לה סק דעכ״פ במקוס יצימס הסירכא לא טעא
 מא אצא מסרק מככניס אבל הא ודא רעכ״פ בעיק סככה שימור ב' שעוות
 גס מצדדי יסרכא א שאר ריעורא סעיג כטמא מסביב עייק ועיי בכיי
 סדר בדיני סרצרי״ע ענף י״נ את ס׳ שכ' דרך הכרעה דתס יש סוד סניף וצירוף
 סברא לההיר יש לס־יוך סצ סברה החסם שהביא הצב״ש דמקצה הבועא ש,תל;!.ה
 מה מכסק בץ הרינגוהוה עיי״ש (מו) הבועה עשמ״ח ס' ל״ס *סעי' מ״ז
 הזקא שהס״ס מציה ק הבועא אבל שהס״ה יוצאה ק המורסא העפ״י שאץ
 להייורסא מראה ריאה שרה עיי״ס ועיי בדיק בתרלרי״ע אה מר״ס ובמק״מ
׳ דכיכ מ יש ליקל בס״ה מוצא ממורמ) אף אס יש בצד המורםא x סס סק׳א 
 נ״כ קמפ קנון שעברה הסית ע״י מיעימק דאף דקיי״ל ראן המורמ) הפסק
 בין הק־יס להש״ס מ״מ נס בס״ה רקייס ממפ ממי בהס״מ מה שעברה ע״י
 מיעימ״ש כמו נסיה ניטעא אך כ׳ שס דאס לחחר סהסיר הס״ח במיעוס״פ מצא
 מראה אדס במקוס ההיא יש להטריף דמי כאילו מא מבצכן שס שאן מיןס
 לתלות יאדס במידי אחיינא יק בקלקול הקיוס שס במקום מ ועיי״ש עוד
 בדבריו (כד״ה מינה וכה) שכ׳ שש דה״ה סדכא מינה ובה סצא ממורמ)
 שה לדץ ס״מ שיצא ממורסא שח״צ מיעומ״פ כלל מיי״פ ומיי בסרת״ב בדיר
 הי,יי״ע סעי׳ כ״ג ורא״פ ס״ק ל״א וס״ק כ״ס כ׳ שאין להכשיר בזה אא״כ
 עברה ע״י מיעומ״ש עיי״ס ועי׳ בס״ס סוסו״ד הניינא סי' ק״א שכ' דאס יש
 מורשא בריאה ונמצא על המורסא קרוס דק ואס יקלוף אמ הקרוס יש לספ
 שמא יפהת אח המירסא א״צ לקנוף אח הקרוס סק דקרומיס כאלו שכימיס
ק רמש רמורסא מא רק ממרא בעלמא להצריך קליפה י אה ואכי׳ ס  הס על י

 ובפ־ס דמי קרויייס ־קלי מסכנ״ל שסא דא״צ קליפה עיי״ש
 ואם יצא ממורפא סרכא כסלק עס מלון א סרכא בלא מלון מאנא לאסא

 עפרר״כ פס פעי׳ י״ג ורה״פ ס״ק י״פ שנקיל בהס״מ עייק ופי' בהגהת
 מאן מהרש״ק על הנימ״נ ס׳ נ״ס עלהמ״ז ס׳׳ק י״ג סב׳ דאף מאנא לאמא
 ויש מלון יפ להת ר בזה אכי׳ כפלא עברה ע״י נדעוניס עיי״ס וכ״כ בד״ק
 בתרלרי״מ סת מר״ס (בסיף ד״ה מעה ובה סמורסא) רק שסיס מטן עכ״פ
 לבלוק תחת הסירכא בהצד הדטק להמירסא שעכ״ס צירוף הקלקולים מצרין
 שם בדיקה ובצד שכעדה פסס דא״צ להסר בלל ולא לבדק עיי״ש ועיי מקק
 ברהרי״ס את ס״ר סן״ו פהפלה דלצורן גחל יפ לסמין להק! אפיי שלא
 אלא פ״י מיעימ״פ פיי״ס ופי׳ במנהז״ב במרלחיע אמ מ' סעי׳ ס״מ יספחן
 ס״ק י״ב שכ' לפלמ בדפ״מ יש נמסר במ אס' כשעברה מ״י מיעומק ובהס׳׳מ
 אן להתיר אלא כפענרה עיי סעומ״ס מיי״ס אן במגמ״י בחרלרי״פ את
ק י״ד כ׳ לדנא נדמת המיךפ דבדפנד יש לסקל  מ׳ סעי׳ ג׳ ובביאחס שס ס
ק במ עוד  נהנ״מ אפי׳ לא מנוה ע״י משמיש יעיייש נקיק את ל׳ מ

ק מ  וכ״ז מא בסרכא בפחדן אנל ניצא: ממורסא סדכא שלא כסולן פי׳ נ
 צ״צ החושה ממ״ל ס׳ ל״נ שכ׳ דסרכא סלכ״ס סצא ממן המודסא הדבר
 סשוס דפריפה דבל הקולות שאמרו גבי הרלרי״פ סיס רק סכא «ל דעוהא
 נפ״ע כסיה מדינא מפא״כ סרכא שלכ״ס ומכff במימון דדן שמא קולא
 גדולה ע כ אס׳ המורסא מא ממיס זסם יש לאטר ואף שחנה נתפשה ברדאה

 דאה רסק סססרנא מצאת מנמןס הפיסוס שמא הסזדסא יש לאסל• סי״ש
 ומי׳

 להקל נמוכי דמק יש להם להקל נכות מטמא ומ״ז לערן זה לאס הסיס
 עוברה ע״י מיעומ״פ מותר אפי׳ שלא בהפ״מ פיי״ש ופליק בדר תרלרי״פ אה
 ב •ו ובמק״מ פס סק״ג פכ׳ דלייק דאסריק חלוי׳ מטמא למי! יפ להחמיר אף
 בספק אי מי הלוי׳ מטמא דמ״ז להוי כס״ס להחמיר עיי״פ ועיי עוד בד״ק
 סק״נ שנסתפק להמקילין בפו׳ה סוצאה מטפא רמ"! אס ארע ספקצה הט״יא
 מא של מוגלא ושאר מא מיז והתלוי׳ יוצאה ממקום סש cc רק מיז מה
 דם וסייק מ״ש בזה והביא במק״מ שס את ב״ו סק״מ וכ׳ דטדא יש לאמר
 בזה סק דמ״ו הר פכ״ס דמותא כ״ד כפינרי ומורסא א״כ הרי סן הכסק בץ
 הריפיתא וטפא של מונלא ונץ הריפותא דס״ה ועיי״פ עוד בדק בד״ה תלויה
 שכ' דאס מא ספק מ״ז וס״ת סליו אן להקל דמי מ״ס להסדר ופיי״ש במק׳/ע

 (ופי׳ בזיתי רצון מליון ההרלרי״ע סקק וסק״י מפרן זה)
 ואם ס״מ יוצא מטפא מלמה רות פשמ״ת לקמן ס׳ ל״מ סעי׳ מ״ג ושפ׳ד
 סק״פ ויפרמ״ב בדר הרלד״פ סר׳ ז׳ ורא״פ סס׳׳ז שכ׳ שדק מלאה
-ומ מה לח מ״ז לעק מ עיי״ש אך דעה הלב״ש כאן העי׳ ב׳ נמ״ה
 יבביארו סק״ז דבמלאה רומ יפ להקל אפי׳ פלא ניפ״מ דמלהה רות קיל פכי
 ממ״ז למרן זה תא מציע דמלאה רומ יהא נקרא ליץסא עיי״ס ועי׳ מק״מ מ׳
 ל״ס ס״ק קל״ת פכ׳ וכלר״ש להקל בש״מ מוצא מטעת דמלאהרומ מידי שניכר
 שאן הרוח נכנס ככל ססא מנוף הריאה למוך רס״ה ששמסי הסרכא נראה
 ששמר רטעא מלאה רות בשלימומ כמקדם ס שיש מכר אמר למ אבל כלא
 זה אן להקל כלל עיי״ש (מה) ם! הבועה עהב״ש סק׳ס ומ״ז ס״ק ב׳
 נתרלרייע תות ב׳ ובלב׳׳ש סק״ו שכ׳ לדנא דתף שכל הפוסקים כ׳ בלשונם ס״ה
 מוצאת מן הבועא מ״מ לא בעק שייסיס יוצא ממש ק הטמא מקא מלא ה״ה
 שהסית עומדת איל הנועא בלי מסק דנא הט ולא בעיק שימי עלי׳ ממש
 עייק ועי׳ מ״ז שס שכ׳ דאס מא סמוך כסת מכד רותכ קש מי כמו עני׳
 ממש פייק ופי׳ בדעת הורה סק״ה ופי' בלנ״ש סיק מ״' פכי דעכ״פ בהכ־ש
 בל דט מי עיי״ש ופי׳ נרא״כ בדני תרצד״פ סק״ת ובפרמ״ב שס סעי' נ״י.
 שכ לדינא דשלא לצורך יש נ־ממיר במ ולומר דשיפור הסמיטת טא כל שדן
 מיש ביניהם ממר הריאה ברומק קש איל לצורך נדל יש להקל מף שיש
ק תתס ספר חיו״ד ס  בירהס מסק פכ״פ רק כרותב נ׳ שפרות עייק ופי׳ ב
 ס׳ ל״ז (בד״ה וינה) ונראה ידכייו שמקיל כזה סו:א וכדבד הלכ״פ פייק
ק י״ג פב׳  ועי׳ ד״ק בהרלד״ע אה ב f בד״ה טפא נסמוך ובמק״מ פס ס
 דאס קדם הניחה היי מסק בין הבופא להס״מ שיפור הרסי ק פע״•
ק שיפ למלית שינכיחה א  מכימה נמקרט זה לזה אס ט׳ מטחה ביזזק קצת :
 שנסיק גרמה להתקרב יש להתיר ופיי״ש פיר במקק את סק הלק א׳ ספק
 ועי׳ בראק ס׳ק ב״ת ומדק לעיל ס׳ לק סק״א פנסמפק תס הקרוס רדתה
 רפוי מפל מפי וניתוק ממקוס למקוס ולכל אשר יחכין יספ ושם יש עינ סיה
 ותתתיו טעח יי״ל שאץ התלוי׳ מטפא כלל ס טימסקין הקייס מכאן אן
 התלוי׳ עד הטמא יאק יש להקל ע״״ש אן־ הרפיין בדבריו להלן ס׳ לק ס״ק
 מק יראה פייהמיר בכה׳׳ג אף מאן כיעא מהיי כנל פייק ופי' ברק׳ מ

 בתרלרי׳יפ בעק סק את ב׳ סק״א שפ יס בזה בצק מיי״ש
ק שכ׳ ודל מה בניקילין  ועיין פוד בפרמ״ב שס מני׳ שאמ״ז ורא״פ היק מ
 שיפ יפסק שיעד בין הטפא להפ״יז לא י׳מק ל״א שכפי הריאה
 המפסק היא בפר בדא פלס רכה אבל אס אן מפר סלס ויכה בסקס
 ההפסק סבין הטעא ל־סק אעכ״י פאן עליו פס ריפוהא כגון סינרא ס
 מורסא בפק סאיפ מצמ־ך למרלרי״פ אכ״ה לא מי מסק בין הדפיסה הו
ק מא סמוך ממפ להטפא פייק מך בלבק בפנאי המרנרי״ע ס  כאלו י
 שבסף מ׳ מ כ' לתלק בזה וכפהספמן שטן הדממת אט בריא רק סש
 פל ההפסק פס דטוהח סנןנה * יש חילוק דאס ליכא למתלי שימה הריעיתא
 קטנה היא חלק וסף מאמת מהריפותוה ש:צמ מי הנסק אבל אס רוסן
 שהריעוהא הקטנה טא חלק ומף מאי מהריטוהומ שבצדו ויש טיסה לא׳ מקם
 לא מי מסק עיי״ש ועיי מק״מ נדר הרלדיע אס נק סק״י שהחליט ק
 לדנא עייק (ועייק בכללי חרלריק שלו כלל יי) ועיי במק מ׳ מק שכ׳
ק אצל טעא רק סש בירהס קמט מהחלה בדימ מי הקמט  לאם יש ס
 הפסק ל* שאן לו סיכוח לא פס הסרכא ולא פס הטעא עייק ועי׳ בסי
ק שהשינ עליו במ והמלה לטון והעיקר סא כלמה  וברי יוסף סף סי׳ ר
 המבק ואפי׳ קמס שמההלה ברייהו סי דעומא אק בלק אסור משוס הדיעוסא
 וקמנו עייק ועיי עוד נפוח״נ סעי׳ ל״ו פכי שו לחלק בערן מ שאס א׳



 זרה דעה סעיף א ב חלכות טריפות הצב
 (3) (א)(סו) טריפה: הגס(מח) ו«א(סט) הדן (נ) טעה

 פתחי תשובה
 tS (») מליפה פנה״פ ופ״ש מט סק יש״ן אפי׳ סיא טעס מנד0 זמם המפ״ן
pi אלא נפי׳ לגלי הממנו אנל לדנא (*דל להקל p נש״ן סין״נ ילאה ללא נפנ 
 מולץ לנליו ננה״נ [ועיץ נסשונפ משנטפ יעקנ סי׳ יי׳ שנמנ למלשון מהלא מליקוס
 שצו מסאל להליא נלמ׳ מרן לסלויה מש\ן הטפה לא ממיל פסלי טעי לשמיני יק
f » P נ י " ק סי׳ ק״ה ונפשו׳ פני יהושע ז  מצא מפולש נמשונס מהלי״ן לנ מ

 באר היטב
 (נ) סדםס ומזנ נסק ונשק א>י׳ טא טפס סמים זמם ומנ״ש אס יש טרנא
 נמורה יס״ט שדנוקה צמיןס אסר תצאח מן הטעה ולא ממי 0ה נזה שטםגק
ק לסרסה וצא מסנ• משך ומשמוש  ימפך ולמשמש נמנות ואטלו ק הסנרא נ

 ואפילו נאפת לא אמדק דלוק מנין עליה
/ מצויה וללא נסמ״ז ופ״ש פול נמעשה שאייפ נקסלה אחמ שמצאו נריאה  נספל נימ אפלים נמהלת קונפיסו ממלת׳ לטעיתא לנמנןס שפסנץ להקל סימי ממים זנים ה
ן דס נפשיפופ מ  אינא אמצננימ של יידן נלולס גזהסחנזינה וטעה עליה מידה זנים ושה המנהג להכשיל סלי טפי לסמינ׳ נמק ונס הסילופים של למ״א (נש" ליה ס״א) מעי
 הילה המולה נס נפונלא לא להכשיל ונפשה מעשה על פיו ולנ אחל קיא פלפול פל סםנשל מאמת סלק ולחלוק יצא לסממן נס סכלים והוא ז״ל סאליו מאל לנלל לפג
 הילה המולה משוס להן ליפומא דמליפץ ללפס הממרלץ לךל פפ׳ מדפומא לסלנא מצדה וטון להלנה *שקים ממית נסילנא מצויה מנופה נמ״ז כיש נסו לחילופין אמנם אס
י ה ל ת או סילנא מצויה גזטאל שפ דש להעדן 31&3 פול ונלנל הנקמס שנמצא נדאה זו »»p מולנץ שיצאו למס כשמש מ ט פ  סיס נמצא על אלו הנוילופין דפזסא ל
 מנמנ השואל שייס המומא נמקוס אחל מהטאה שסיס נאומה אץ מסצולו לסשינ ע״ז לטין שאיט נמקים אחל ילא סמיכץ זה לזה ילוי אץ שס מלק על״הו אן למרי הינ
 הנ״ל שהיה סמולנא נ*נא מסמילופיס p ללץ נלנל ומ״מ אפשל לצל־ גס נזה למשיל פיש] ונדץ נדגמ״ל שנסנ ומ״מ נ״ל לנסלתי טפי לסמיט לסלל׳ נמים זנים ושילגא
 סלדה יוצא מא׳ מסס ולאי ממפה משוס פלמי לטפוסא אילו נמקוס שנסגו לסנשיל סידני למל ננדס זכיס פול נמנ שס לנלאה מדקדוק לשון הלין שכפנ מדם זטס לא
 <גינ דעומא ט׳ ולא לעני[ סילנא פלדה היוצא ממנה ואינה לטקס למנןס אחי מכלל שאס לטקה למקום *וי שפ•/ נדמשנ טפומא אן !יש נס מיס זטס ואץ מועיל נדפוך
 ומשמוש ענ״ל עיש [ופיץ נס׳ ח״ס סי׳ ל״ו שהניא לנד סשמ״פ נשי׳ ל״ס םפין מק שכתנ לסילנא פלויה יוצאה מטפס שנמנסה מנשל סליאה כשילה אפילו גטה משל הריאה
 אנל נסלנה למקים אסל פדפס אס היא נמסס ללא פדין מסלכא פל סננשוזייו ינשק־ למקום אחל לפשיעא להוי חנ׳יצ נמו טעה על ננשושית פכ״ל יסוא זק כפנ פליו
 ט די״יט של הגאון זק לא נלאה ל׳ מס פנץ םפה גטה לננשישית נשלרא גנשישימ היא ליפיתא קצת ננין הנשל יאה ׳צנולן לזה שילנא למקיס אחל פליפה משא״נ טפה
 שנפנםפס מנשל הדאה להק לק פסלון נפנים ומס שסוא גטס ממל סליאס איט מחמיז הליאס עצמה לק מחמת סמוגלא שנמוט ושופו לצאנז פ* !יפיל אץ נזס שיס טפומא
א פונלס נרי נדפון־ ומשמוש לק שססילנא סיס פל מקום שנקלף עול מ  ע״כ לפמ׳ להפיל ננל טוני פיש] ופיץ נסשונפ גנפס שאול סימן נרא שנשאל נטאה שהיה נס ש
י ל״ס ן ם>מן ג׳ ונפשו׳ פד חטאה ס מ  פניון קצפ וססנ לליסול פ»ם מלפ׳ לטפופא נמו נסלגא סיוצא מטפה עיש נאליטס ופי׳ נמשו׳ הל מלמל סלק יו״ל סי׳ נ׳ ו

ן סי ft נאולן] מס שנפט נפגץ לץ פרפ׳ לטפוסא ע״ש  ול״פ [ונמשונפ מי

 תשובה
ס בזה הס ניקר לדנא והביא ראות מש״ס «מסקים טיייש ר ד מ  שיבד מ
 באריטת ועיי בשו״ה מהר׳׳מ מחפ׳נטרג האתרוניס מיק־ ט׳ י' ובקו׳׳א מדפס
 שס טף סו״י (נעז) הדין עשמ״ח סמי׳ ג' ותב״ש סקק שכ' ב׳ טעמים בהא
 יקייק לאטר בכ״מ יהוי הרלד״ט א' ואעק דבכל מלא לא מטרפא מ״מ
 בהצטרף ב' דעותוה יחל נראה ימקולקלת טא בסיד תיטרף בה והטעם הנ'
 מא יאעק יעדין לא מקולקלת טא אף בציחף הבי דסותות יחדו מ״מ אמדק
 דמחמת הבי הדפיסה יתדו מפה להתקלקל יעיי״ש עוי בסעי' סקויס ותב״ש
 סק״ה שני עוד טעם אחר והוא טעם מ׳ שמא מפיס דהריעותות מעידות v על זי
 ותולין הקלקלה נמקולקל עיי״ש ועיי מזה נמק סק״נ ובשפת אמת סקק ונד״ק
 סקק ולעיל מ׳ ל״ו ס׳קכ׳׳ט ינמה נתרלד״ענללג' ובמאירת נירס נחרלד״ע
ט  מן״א ונס׳ יוסף יעת לטיל ט׳ ל״ה ומו״ת יהס מפר טיק מ ל׳׳ז ונסי מ
 יונה ונשו״ת-טסת יחזקאל מ' נק וכשו״היסי לאכרהס חיוקמ' י״חונקונטרס
 משיטת שלי פנדנש נטף הס' נחלתיעקנ ט׳ י' ונשו״ת נרנתרצהמ' ק״ה

 (נ) בועה העוטרת וט׳ אעתיק כה ה' תנאים מתנאי התרלד״ע סאסריס
 בהאחרוטס הצריטס לכל עורה לידע .

 תנאי האי כ' בשס״ח סעי' ה' ותביש סק״ט ובמק שם ולביש שסולמן טף
 מ' זה ולא הר חרלד״ע אלא כבמומדס זה על גב זה או זה אצל
 זה בלי הפסק שיעור האמור לנדל(ס׳ק מ״ה) יסי׳ בסי דעת מרה ס״ש בענק
ק ואף דקייק דתרלד״ע איט אמר  זס ועיי בסי וברי יוסף מ' קפ״ה שכ' ד
 אא״כ עומדים שניהס במקום א' זה על גב זה א זא׳׳ז זה דקא שאר דמותה
 אבל בתרלד״ע חסר דמר וחליף דסיט שיש רעיתא אחרת על הריאה בצירוף
 הריסותא דחסר יתיר ויזליף יש להחמיר אמ׳ אין הריע תא עומדת במקום א'
 עס הריעותא ותסר דמר או חליףומא מפ״י דבד הלב״ש מ' ל״ה ס״קי״ח שכ'
 כדעת ש״ך רכל הריאה מקרי מקומה לגבי יתר מסול וה״ה לחסר ויזליף עיי׳׳ש
 אכל אין זה יטח כל גמלי האחרורס ז״ל אשר מימיהם אט מתים שכתבו טלס
 כא׳ ובפ״כ בעיק שיהא הדעוהא הבי עומדת במקום הריטוהא יחסר דמר יחליף
 ועי׳ נמק ס״ק נ׳ אית י' ישס״ו מ׳ נ״ס ס״ק ה׳ יבלב״ס מ׳ ל״ה ס״ק א׳ את
ק ורא״פ ס״ק נ״ע הנאתי ינדו  י״נ וס״ק צק ינ״נ נפרת״ב נחרלד״ע סמי' נ

 לעיל מ׳ ל׳יה (ס׳ק קצ״ח)
 ועיץ נמנהז״ב בכללי הרלד״ע שלו ס׳ק י״א שני ראם יש ספק נימ אס יפ הרחקה
 נץ ניהריעותות שיעור נ' שטרות או לא או שיודע שיש הרחקה שיעור
 רק פספק אס ליך ההפרש ההוא א לא בכל זה יש להקל נהס״מ עיי״ש אך
 בשו״ה טוסוק מיינא בקו״א מ' מ' מטריף בספק הדלקה זדותב קש מיי״פ
 וכ״כ בד״ק *גיל מ׳ ל״ו ס״ק מ״ה שיש להחמיר בסמן הרחקה טיי״ש אך נתרלד״ע
 שלו מף *ס בק משמע להקל בזה ימיי״ש במומר ועיי במנירי בקי״א לחרלד״ע
ק דלא מי ספק חסרון חכמה דהייס בהאסף כל א  אות ב' שכ' וכק מייד נ

 סמןאיס

 דרכי
 ועיי בסיס ארי רשעי ס' ל״ח בעובוא שס׳ מורסא תחת ולוולי הסרכא רתוק
 מגיף הסרכא רק שתחת א׳ הדנמליס מקלפים מס הסרכא ט' מורסא וכי
 להתיר טון סש בזה כמה סטפיס להקל מיי״ש וכ״כ שו״ת שאילת שלום תנ״נא
 ס׳ קנק עיי״ש (ועי׳ מזה להלן בדבדס ס׳ ל״ס סיק הכ״ג) (מז) טריפה

 מיי באה״ס ופה״ש ומק! דבסרכא גמורה שלכיש לא מהל מיעוך עי׳ שו״ת
 שאילה פלוס תניינא ס' קנ״ת סכי דאף בסרכא דקה ק הדקה מפסקת נהגבהה
 כ? היוצאת מטעא פריפה עיי״ס ועיי במק״מ לקמן ס' ל״ט ס״ק קכק ובראש
 מסף טל דל דאה ס' ל״ט בחימשיס ס״ק רכק וטי' מזה טור בדבדט להלן

 ס׳ ל״ס (ס״ק הנ׳׳ע)
 וט״ש הפחיש מף סקלא מימי גבעה שסל בנמצא סרכא טל נגלו קרוס
 העליון עיי בדבדס לנדל ס' לק(ס״ק ל״ז) מ״ש בזה כאריסה ועי׳ עול
 נדנדט להלן ס' ל״ס (ס״ק ח״ס) • (סח) והוא פי' נגנהק במהס ב״י אוח
ק ס' נ״ג וסי׳ נק ונפרך שנק אוח נ' ומיי נימין משה  יק ושי״ת נפי סי סי
 ונשלק גטה סקק ה' שכ' להמנהנ נקאנסטאנפינ״א ובשאלוטק״ו ונבל מקומוח אנשי
 הספרייס נהכשיר נס״ח מטסא וה״ה מהטמא מומיה נמקוס דפוחא אחרה
ק ס' לק שקרא סגר פל המנהג נזה רסס יכי ̂ש סו ׳ נס״ה ממ־של  ^!סיעי
 אדי שאג מא הראב״ר זק מי לא יירא להקל עיי״ס ופי' נס׳ הורת זנח רספרד
 (להרב מהרחד״ת זק מאיזמיר) ספרכת אות ב' ס' סק ספי' א' מ״ש בזה
-ינגלבק״ק איזמיר מחמירים בזה ט לא מלאו לבס להקל נגד כל גמלי ישראל
 הממדים עיי״ש באלן ופי' בשו״ת סס המשולש בתמי מאן ר' סיסמוילאזין
/ ובפרת״ב בתרלד״ע סני׳  ס' נ׳ מ׳ע בזה יסי' שמ״ח ס' ל״ס סף סעי' מ
 יק ורא״פ סק״כ שכ' דש מקומוה ש5מי להחיר נס״ח מוצא מטמא ואן לססר
 מנהנא ונמדטת אלי נספשס המנהג לההמיר ע״כ א״׳ אם ס מקוס שאן שס
 מנהג י6ע יפ להחמיי ק הסזס ילהסס נמנמ המייטת להחמיר טיי״ש ופי'
 נלנ״ש נא מני׳ נ׳ ונטאריס מןק שני לאפי' לדין סאסריס נכ״זמ״מפכ״פ
 ft מי פריפה נק מספקוה״ה נל תרתי לדפוהא לא הר רק ספק שריכהטיי״ש
 ועיי תב״ש שקק שכהנ תל הרלרי״ס סי ספק טריסת לסרייתא טיי״ס ועי׳

 נשסק סק״ב ובמק מן׳׳ב בל״ה ולט
 ועיין שסק לטיל ס' ל״ה סק״ה שני להרלד״מ אס אלא ספחת האזרולס
 מ״׳ע ומנשו״ס עור האין ס' י' נל׳ש בזה בארך ועיי מזה נס׳ דנד
ס שאלה שמואל ט׳ נ״ה שרצה השואל להכשיר י  יוסף ס׳ ר״ח ונס׳ רלק ימיי פ
 נל הרלד״פזולה השלשה אשר סמרו מ״מ נגר מנהגם של ישראל המיוסד ע״פ
 הסטריס ממפשטי נכל חסצוח ישראל וני שחלילה מעשיה זאת ט אף אס
 נאמה יסלח טל דסח אזה מרה נןלא נגד החיטריס נטלן זה מ״מ הלא מבואר
 נהה״ד יש״מ ס״מ ס׳ נ״ה דאן שנדמה יחיד לעשיח מסשה נגד רניסואך
 יעלה סל לנ שוס אדם לכסות מדרכם לסכנה עצומה הכיש לדנדהס מא נסרש
 עיין מזים ואס מסק נגד רוב מזיטריס מי כפו זקן ממרא וט׳ ונפרט



 יורה דעה סעיף א ב חלכות טריפות
 (נא) מומי״ (גב) מקום (ע) שאר

ה ב ו ש  ת
ק מיל לק״מ ק״ל) מ  חסר לה א׳ ואין שס רק סרק עיי״ש אלל לפ״ר ש

י הה׳ טא מ״ש בפי־״ב סעי׳ ל״ו ורא״פ ס״ק מ*1 ובמאירי! מינים שורש א נ  ת
א  ד׳ מנף א׳ ס״ה כ״ו כ״ז וכ״ח דבכ״מ אץ לאסור משוס הרלרי״מ ^
 אם ה•:׳ ריעותוח עומדם ברחה לאתר פנפסה ״כל מילי רהילרי׳ע ש:ריאה בנפוחי
 משערץ ק להממיר והן להקל דאס לאחר שנכזה הלכה וחצבה א׳ מהריעותוה או
 שהרחיקו זה עזה שיעור הראוי שי־ נרי״ש וע׳ גלב״ש סיק קלי׳ג וקל״ז וקל״ה
 וקל״ט ופי׳ במנח״י ככללי הסרלרי״ע בלק״י ס׳ק ליד שכ׳ מהס׳ סו׳יה ־אס ע״•
 מכיתה דכדרכה אזלא רעותא אתת ולא נשאר כ״א ריפותא השניה שר אן
 בצייוף ריפותא גדולה ואי לא אזלא הא׳ כ״א פ״י נטתה בתוזק הרבי
׳ ל״ו  והשניה נשארה גם אז והיא ריעוהא גדולה יפפה ש״ח פיי״ש ופי׳ לקמן ט
 ספיף כ׳ ויתר פרסי הדכריס שבפונים אלו יהכארו לטין אי״ה כל א׳
נא) העוטרת וט׳ משמ״ת סעיף  במקומו וכס׳ ל״מ סעיף ת׳ בארך (
 ד׳ ותכ״ש סק״ח שכ׳ דווקא שיש טעא על גבשושית הסבא הרלרי״ע אבל

 מורםא או מינרא על גכשוסת שר עיי״ש
 ועיץ כפרת״כ בדיני תרלרי״ע סליף מ׳ ורא״פ ס״ק מ״ח שכ׳ דאס נמצא
 בועא של מ״ז על גבשושית אז יס לחלק כץ אס מא מצד קמא א
 לצד גבה דאס מא מצד גבה יש להתמיד ואס מא מצד יךא יש להתיר וכ׳
 פס דאפי׳ להפושריס יהמ״ק יש להקל בזה עיי״ש אך באוצ־ות שלמה בדני
 תרלר״ע סעיף י״פ ובכה שור פס ס״ק י״א העלה לדנא דבמקוס פנמי

ר ביתמ׳ק יש להם לה־ומיר אף בטעא דמ״ז על יגבשושית עיי״ש מ  א
ב עוד בש״״ח יתבייש פס מראה שרה על מבטשית פריכה משום ת כ  ו
 דמיאה כפיה תשוב ליץתא עיי״ש ומה בשו״ת טייב ק־יא חיו״ד ט'
 י' כ׳ להתיר בזה בהנ מ ע:"פ פיי״פ אך ברא״פ ס״ק ס״ה וכפרת״ב סעי׳
 פ׳ הע1ה דיעיקר לד/א כרשמ״מ בזה לאסור אף כהכ״מ געיי״פ עוי
 בפי־ה״ב ויח״כ בס״ק שאת״ז בכ׳ דכ״ז אס המראה היא קטע בהנ׳ פורוה
 דתס המרחה כשרה לא נכנסה ל:׳ הקיומים ולא שלפה רק ברךום העליון
 לכד לכ״ע א,ה י־ פרכת נהעריף עיי״ש (ועי׳ להלן כדבדט סי׳ נ״ה ס״ק
ב) במקום שאר ריעוחא וסי כגון בנב׳-ושיר. כל מ'ש נ  נ״ט יס״ק כ״־) (
 ברמ״א ובפאר כיסקיס דביפא טל גבסיפית מי הי־הי לייעוהא זה דוקא אם
 לא עלה על הבופא בפי ומרסה ריאה אבל אם פ״י י/כיתה פלה מל
 הביעא מראה דתה וגס :שי קצת החת יעיר אין זה הרלד׳פ ומי
 עכשיסת פ״כ גבשוסה דלא הוי הרלרי״ע דמא משם א׳ כמ״ח סעיף ו׳
 ולב״פ ס״ק י״נ וכיה״ב בהרליי״ננ סעיף מ״ג ופי׳ פכ״ד סק״ה (וע״ל ט׳
 ל״ה ס״ק קש״ד) ועי׳ בלכ״ש ס״ק קל״ג שכ׳ דבועא מיילבנח מלמטה ע״י
 נכיחה ומלמעלה אנה מהלבנת כ1ל הין להטריף משום התרי״ע דטעא על
 ג:שישית סזה דכר זר דמשוס ס^תקענה הרימוהא נטריף וכל כה״ג מ״ל
 להפוסקים לבאר ובע״כ דבכה״ג אן נ־תמיי פיייפ (ננ! שאר ריעותא .
 דע פעליט הלקותות מקיאים דפותות בלשון הטסקיס חשד פליהס אירו
 דבהצפרף היי מינייהו פריכה אכי׳ אין יא׳ מהם לנד נדי לאסור יהפרד לגי
 אנכי הא׳ טא מ״ש בסמ״מ סעיף ה׳ ובכית". בהרלד״ע מרף ס״ה ובמ״ז
 סק״ג שיש מל גדול דבכל דבר כדתה שיש נית״יקת חז״ל בתלמיד בדבר זה
 אע״פ שתכמי התלמוד הכריעו להכשיר מ״מ מיצערף פס עוד ריעוהא חתרה
 ברותו מקים ה״ז מטיפ ידי הי\סי ועריכה וכל זה הוא כשעכ״פ המ״ד ההוא
ר לאסר באמת רק ט ס  ס״נ להדא למסר ה:ל אס אין שס שוס מ״ד מ
1 דפמ להסדף בריעותא ה ש:כ"ס נראה שהמקשה פלה פ נ  כבדרך מו״מ של מ
 זו אנ״פ סש אזה ששק ימיד שסבר להלכה ק להט־יף ע״ס אזה גירסא
 שנש״ס דפס מ״מ טון דלכי הכי׳ דלן נינא נס״ס פוס מ״ד דפ״ל להדא
 לאם ר והטסק הזה סא יחיד נדבר לא נחשב לריפוסא כזה עיי״ש ועי׳
׳ דכ״ש בדבר שנמליץ ט גדילי הטםקים אעק שאט x בכ>ה"ב פפיף כ״ה 
 טמץ כהניקילץנקרא דעוהמ להצטרף להרלרי׳ פ אס לא שהמטריף מא יסד
ש מדכרי ש״ס לכי גירסתו כש״ס מימ כמן מ  בדבר ואע״ש שהכריע ק ל
 שריב הפוסקים רכייעו להיטך ולא מציס למיד ש״ס להדיא דס״ל טותיה לא
׳ י״א  נחשב לייפותא פיי״ש ועי׳ מזה בונרמ עור שו״ת בית אפרים סי״ד ס
׳ ר'< ן בפל מסו לאברהם ז״ל ס א מ  (ועי׳ במס׳ פבסף הס׳ נמלס יעקב מ
גס׳ זה םק״מ ת ל״ב ובס׳׳ק צ״ב ו ׳ ל״ה סק״א א  ועי׳ בלב״ס לעיל ס
׳ זה ס״ק קכ״נ שנתב דאין כלל זה מוחלט פכל סש לי אסרין יהא  ובסף ס
פ דברים סצא מכלל זה ואפי׳ אם יהיה אזה סלק שמתמיד־  נקרא דעותא ד

 מ״מ

 דרכי
 הבקיאה יסכימו פא״א לסוס בקי להמר ולהבסן ובעיקר הדין סיס בצ״פ עיי״פ

ץ הליתא סי׳ קכ״נ באמצע ההט׳ מ״ס בעק זה ד ק א י  ועי׳ ש
׳ ל״ה ס״ק ׳ כ׳ שמ״ח פס ובמ״ז סם ובסמימהו לס׳ זה וכלכ״ם ס ב י ה א נ  ת
 צ״ב ובס׳ זה ס״ק קכ״ט ובמפמין הכללים אמ ה׳ דמרלרי״מ לא
 מי אלא אם ה:׳ דעותות הס מסג א' יספיוץ עדה א׳ וגם ערוק מטונה
ב א שסט לנקוב א א מעידה על נקב  כנץ טעא יס״ת פשטהס מורים על ק
׳ י״ג מה  ואי מעידה שמנה ליק: (עי׳ בשי״ת דמה הזבח במהדורא תניינא ס
 שסלסל בענץ ב׳ דעותות שריעוהא א׳ מא משוס שכבר יקב והב׳ טא משום
ט לנקי:) דאט אמרים שכבר באה לדי נקב ימממתו באה הריעומא הב׳ מ  כ
 אבל אס אן עדיק מטונת לטדטת דסג א׳ כגון שא׳ טא מסג תםר והכי
 מא מסג טקכ וטוצא לא הי תרלרי״ע וכמו שיתבאר להלן באסוהיהס (ועי׳
) ועי׳ שמ״מ שם סעי׳ כ״ה ורא״פ ס״ק ל״כ שכ׳ / ק ׳ נ״ה ס  כדנייט לעיל ס
 דהא דבעיק שיט׳ טרוק מטונה דוקא בתרלרי״ע שאן שוס מ״ד שמסדף כמ׳
 מהן אבל בדעיתא ומחליקה בתלמוד א בממלוקח רטסקים יש להחמיר אף
' ל״ט ובישועות יעקב בס׳ ף ס  בשאץ עדותן מטוני. נרי״ש ועי׳ בדרך החיים ס
 ז: בס׳ האריך וכיחש הקצר סק״ב ועי׳ עוד :מ־ה״ב וברא״כ בסעי׳ יס״ק
 שחח״זשכ׳ דאג״כשמתמייים בב׳ דעוהית דפלוגתחיטסקים אף שאן הריעותוח
 מסו ו־ כחמור אעכ״כ אץ נהתמיר בזה אא״כ שפרהס תטכים זה על זה ממש
 אבל אס אנס זה פל זה ממפ אעכ״י סהס זה אצל זה ממפ ואן הכשק ביניהם
 כבפר כדא כלל יפ להקל כהכ״מ פכ״פ ואס יפ ניטהם הכסק כסיפור הראי
 רק שאין הבסר בדא פס בינהים כנץ שיפ טינרא אעכ״י דקיי״ל בפלמא דטינרא
; זה י״ל דהר הכסק רפ לההיר בזה  לא טי הכסק בץ הדיעיהיה ס״מ ;ע,

 אפי׳ שלא :יכ״מ עיי״ש
׳ כ׳ שמ״מ סעי׳ ה׳ ולכ״פ ס״ק קניו וכס׳ ל״ה ס״ק קי׳׳נ ובפיק י הנ א נ  ת
׳ ל״ח דלא הר תרליי״ע מא מכל דעותא ודטוהא  לקמן ריפ ס
 היא מפס תהל בכ״ע כנץ ס״ה מטעא אבל אס ה:׳ דעוהות שניהס מפס א׳
׳ ל״ח ס׳ק א׳ ונס׳ ל״ס ס״ק ס לא מי הי־ניי״ע עיי״ש יעי׳ בלנ״ש לקק ט  י
 ס״מ שכ׳ רכ״ז יוח כשני סיס ריעותות אבל אס אחת היא ריעוהא גדולה אזי
 מצערף עס דעותא כ״ד אעפ״י פפרהס נמס ח' עייק אך באוצרות כלמה
׳ ה הריאה ט ט ד  כקינעיש הריעיתות :בניר פור ש״ק מ״ה ובראש יושף פל פ
 ל״מ פפיאייס סק׳ח יפיגו על הלנ״ש כזה והעלו דאסי' אס נ״עוהא א׳טא
ק ופי׳ מזה כמנח״י י י  רפיהא גמלה אס כניהפ הס מפס ח׳ אן מצנויפין נ
ק כזה מ ק בזה ופי׳ כ  ככללי ההיל־י׳׳פ סעי׳ ב׳ ונביארים פס ס״ק פ״ז מ
 הלב״פ בנ/מו בס׳ ל״ט ס״ק פ״ב ופי׳ בסי׳ נ״ה ס״ק קי״ב ופי׳ בדעת
׳ זה סק״ח ופי׳ בלב״פ בייבתמ הכללים דתרהי  סרה בדיני הילד״פ כנטף ס
 לריעותא כלל י״ח פכי דנל זה טא רק בריטוהא גמלה פס ריעותא כל דט אנל
 בפני דעותות גדולות אש־ סרהס הס מפס א׳ כגון שר סרטת פיכ״ס פפגרו
ק ועי׳ במצחה שלמה שכ מי שהפליא י  במיעומ״פ שר דלא נמש: להרלד״ע מ
 על הלנ״ש גס בזה דחס :פ,י ייעיסת גדלות אמר ששהס מפס א' כשר מכ״פ
 בריעוהא גדולה עם דעותא כ״ד פשר כפהס מפס א׳ עיי״ש באייטת ועי׳
ם  במנת״י בכללי התרלד״ע:ביאדס ס״ק ט״ז מ״פ בניסר דביי הלבק כזה ש
 הס׳ טי״ה בתרלד״ע את ג׳ עיי״ש ועי׳ בכרת״ב סעי׳ ל״ה ויא״ס ס״ק מ״ב
 פכ׳ וטון דפ תילקין על תנאי זה דנסק כר פמיר. ע״כ אץ לסמוך להקל

̂ירס מבס א׳ אלא כהכ״מ דיקא ע״״פ  בבש
י הד׳ מא דכעינ! פיסי ש׳ דעומומ כל א׳ ואי רעומא כפ״ע -רפא״כ א נ  ת
 אס שניהם הס דעוהא אתת אעכ״י שעי״ז פלד כ׳ אן להסריף
ק ס״ק נ ז ׳ ל״ח סעי׳ ט״ז וכס׳ ל״ס סעי׳ מ״י י  ומה׳ק פסק בשמק לקמן ס
י דביעא ומללה מראה שרה אן זה תרלד״ע דהשיטי מראה מחמת הנועא  י
׳ ל״ת ס״ק ה עייק ובלבק פס ס ק י  טא וכאשר תהרכא הטעא תתרפא גס מ
׳ י׳ שממרן בסמ־א זו ק קעי? (ועי׳ בפו״ח דעת הזנח ס ק ס  נ״נ ונס׳ ל
׳ ל״ו דמדע לח יט׳ כל פיצול בגומא פריפה  קושיות שואל כטת אפרים סו״ד ס
ק י ק דהנל חדא דפוהא מא מ  נלא׳ה משוס הרלייק דפיצול והטמא ולהכ״ל א
ן נל צבי פור מגוואזדן ז״ל בשו׳יח ש שור א  וממילא יהא מתורן נזה קו׳ מ
ק דמדופ לא נאסר כל דאה שיש פיצול א שהכפרה פ״י סיק ׳ י  מלק א׳ ס
 משוס הרצרי״ננ דפותא א׳ טא מה שאט דק פלי׳ שאין לה ררן האטת כהלכתן
 ודמותא הנ׳ מה שנשתנה צורת הריאה פי״ז ששינתה ממארס הראי לה שבל

 הריאה אן לסם סצול כזה וכל הריאה יש להם סרן אטת הראי לסם תה



 יורה דעה סעיף לז ב הלכות טריפות קצג
ק  (ט־) רפוי* (נה) *

 ודבי תשובה
צ t o o 0 פ ובאחרונים אפריק שכל הנאים מלהתיר דמן הסתם יוצא הסרכא ק הטמא וסי אנל סיכל! שמצא י  נלנג כיון שנמז דבריו לנמרי ואין זכר לנגו כ
 אחדו בעלו ובדו לגמרי ולא חשיב לקרוהה נשם ריפוהא פי״ש ועיי נסיח חס־ יהרה ואיי איזס סמרח רש ספק השקול אס הנוסא סא פל סחרת *
י סש לי קבלה מזקיס מאן בעל סויד לא בזה שסר אמריק בס ספיקא להכשיר פיי״ש ופי׳ בלק סק״ח שכ׳ רכל מ  לחברהס סויד ס׳ יק פכחב באמצננ מ
fo ז״ל וכל דעוהא שלא נמלא לו בסחש אזה מיד בהלמוד פמפדף בןה אף ספ ספק הרלד״מ פסקילץ האחרונים סיפ כסהספק סא אלי לא סה 
 טשקיס סרפריסס בהא אפ״ה סה סמך להקל בהש״מ ולומר דלא חשיב דעוהא הריעוהא כלל אכל כסוועין פסה כאן הריעוחא >ק פהספק סא אלי הלכה
 להצטרף לחרלרי״עעיי״פ וכחבעוד בפרה״ב סעיף כ״ו וריס ס״ק ל״בדכנמה לה מיי מיעות״פ יפ להחמיר ועיי״פ נסקק מ״ס עוד מזה ומי׳ בסיס הר
 שאמרנו שמחליקה הפוםקיס הר דפותא להצסרף עס דעותא אזרח לא אמרו אצא המור (למאן ר׳ פיוט בנעס ז״ל) ס׳ ס' שנפאנ בנמצא סיה סמוך לטעא
 םלא נמצא בהדא בטסקיס להסר אף נציחף הריעוהא השר׳ אבל אס נמצא מי וכאסר הניא הריאה לפני הרב לא היה עוד הסרכא שס ואמרו הבודקים
 מהפוסיןס שכתב להתיר אף בצירוף ב׳ ריעוהוח הללו יחדו וגהט כמוהו אן שכשנכס הריאה נמזסה ססרכא מעצמה וטרק א׳ והקצב אמרו סהסיכא
 לסתור מנהנס סי״פ ועיי בסי דברי מסף סף ס' קפ״ה שכתב דש סברא טתה סמוך לטעא טה מחר מקש הכרש נץ הסירכא להבונגא וטוק סני
 לומר דאס המק האםר כ׳ לאסר משוס ב׳ פעמים אך אנן לא קיי״ל בשיס ממר שהסדכא יצאה מהטמא ממש והטמא סתה סלה מלאה מוגלא
 פפס מהנ׳ שממיס י״ל -לא מצסרף הריעוהא ההיא לדעוחא אחרת ולבל אלא שקצהה היתה מטסה במראה דאה וסרה הרב לההיר ראן דבריי של א׳
 הפסח לא טי אצא דפוהא נל דט פיי״ש נאריכוח • הב׳ טא מיש כלנ״ש נמיךס שנים פאמנמ שהי׳ הפרש נץ הריעוממ וחכס א רצה להעדיף והסנ
 נמפהח הכללים אח ז׳ וכסף ס׳ זה ש״ק קנק ספ מוד כלל רכל מה פחץ טסה פסק הרנ להכסר פספס הנ״ל ופוד דננ״ד כליה מותר אף דט׳ הסירכא
ת ופנוה פיי נפיחה וננוד הא נתנסה הטמא  מכשיp אלא נהפ׳׳מ מקא סקרי דעוהא סי״פ וסי׳ נאצחה סצמה נקונסרס יוצאה מהטמא ממפ כק רהיי י
ק י״ד וםק״מ יש נזה הנ׳ סא מ״ש נננ״ש ס״ק נמראה דחה סיייס נאק־ ופי׳ נס׳ נרנח משה נקושרס יפה צנדקה שמר  הריעוסח נכח סר י
 קכ״ג דפ דכדס דאע׳׳פ שאנס מהכללים מ״ל והייפ שאן נהם פליגתא ג׳ נהינ ה׳ אח א׳ מ״ש נזה ינ׳ מנ״ש לההיר משיס דאין דנרמ של א
א נגד פ״א  וכפרים לכ״ע אס׳ שלא נהימ מ״מ אס החיש מפיר רמי לקמזא מקרי ג״נ נמקיס סרס לרוומא דמילהא ל׳ ק דנאמת אף אס ט׳ רק י

 דעוהא ומא כמו ריעוהא דנכשופיח וכיוצא עיי״ס ועי׳ מזה נמ״ו נתרלריק ממי fo דהה ספק הרלד״פ לקילא סיי״ש
ק קמ״ז ולקמן דש ס׳ ל״ח סק״א ינמפממ  אח ב׳ ובחורי! זבח ס׳ מ״ב כלל אי• ועיץ עודנלנ״ש לעיל ס׳ ליו י
 ידעה בשו״ח כח סר (ממאן מ׳ צבי סר מגוואדן ז״ל) חלק א ס׳ י״א כללי ההרלד״ס אס די שכ׳ רכל ס״ש להקל בסכק חרלד״פ זה דקא
 כתב וכר מוש ולא אמריק סרלד״ננ אלא כריננותא דלא שטת כ״א בבי סתס דנרתית אבל אס ח׳ סא דסוחא גמלה ומיס סרכא שלא כסדרן
ס יש להחמיר בססקו י מיפומ״ש אף שהב׳ טא רק יינניהא כל ו  לפסס רחקיס אבל בריפוחא שמא רכר המציי ישכיחא סובא בבי מסבה יא פפברה י
 לא מי מלל דפוהא ואף אס נמצא אצליהס סרבא א טפא לא י0כיק ליננ וזה סדר משר סתס ריפוהוח פיי״ש וכיוצא במ כ׳ ג׳׳כ בס״ח שיאל
 למרלד״ננ נרי״פ אכל יעיין בפו״ת ביס אפריס חיי״ד ס׳ כ״ו באמצע התס׳ ומשיב תרינא מלק ו׳ ס׳ כ״ס עיי״ש ועי׳ בגה״ק נכללי הרלד״פ כנל ב׳ שכ׳
 שרצה השואל לומר סברא סו רכל דפותא שהיא שבית סובא סש לומר הכי דדוקא כשהספק מא בהריעותא הקפנה והריפוהא ממלה טא ודאי * יפ
 רביחיימ לא נחשב לדפוהאוסא ז״ל מדמה דבריי בשחי ידסוביכ לא סיךלוסר נהחמיר אבל אס ט׳ לטפוך שהספק מא בעמלה אן להחמיר עיי״ש ומי׳
 הכי רטחייהו לערן הרלד״ע דאל׳׳כ לא נחסב טעא יסרכא לדעוהא כמן שהיא נסיח עושי״ד בקו״א ס׳ >ft שכ׳ מוף דברי הלביש שהחמיר סכא דריפיהא
 שטת סובא יותר מהכל ובמ״כ דאפי' טא פטת סיבא סי דסותא עיי״ס א׳ מי דטהא נמק אנס מוכרחין העלה להקל אף בספק חרלד״ננ דטרכא
מ בסניי בכללי התרלריק נלק״י סק״מ) ימי׳  (נד) ריעיתא פתב״ס סק״ד ופיח סעיף ג׳ סכי דכסכק הרליע ים פלכ״ס סיי״פ (וסי׳ מ״ס נ
ק י ל לא סרשו כל הצורך אזה מקרי דעוהא ובהצסרף פליה במ״ז ס׳ מ״נ בהים סק״ג ובס׳ רא1 יוסף ס׳ ליח בסמשיס סקיא ו  להחמיר כמן מי
 עוד אזה דעוהא סדסה פ״כ כל שלא ימה בחר בימ להקל יש להחמיר כ״א שהסנו נס ק פל הלב״ש במ וכ׳ ואן להחמיר כלל לסרן ספק הרלרי״ננ
ק הס שני סתס ייננותוח פיי״ש ס  מסטין בכל ב׳ לקמת פלא לפגוס נאסר דאי־ייתא סיי״פ וכ״כ בבריב בץ אס יש דעוהא גמלה אתת א אס פ
 כתולד׳׳ס סעיף כ״ח וראק ס״ק ל״ג דכל ספק הרלד״ע יס להחמיר רק אך בס׳ ברכת מסה ביןנסרס יפה לבדקה סס האריך נהסג סל סשיסו״ו
 שהמנה ולא אמרן אלא אפ יפ ב׳ ריעיסת גמורות וסריס מסידס פללקותא בזה והפלה דכדפוהא דסרכא סליס יפ להחמיר כהלב״פ ובפרס בהמימיך
 א׳ כמין סרכא המצאה מתוך הטעא וכיוצא אנל אס אן עוותן מכוונת רק ומץ מיי״ש בא־ך ומי׳ בשו״ת אדץ מליהא ס׳ קכ״ג מ״פ בערן זה :
מ (נה)אע״פ דבשו־ בלא״ה משמ״מ שס וליש סף ס׳ מ ס״ק קכק ובמפתה ס לנ׳ דסומומ משוס ונמצא נססוןס וסוס הססדפץ נ  שאנו סשנץ א
מ נ״א נמקים שבחר לו סש משש הכללים דתרלד״ע שנסף ס׳ ליס כלל א׳ ונמארמ עירם סף סס׳ ספי' ה׳  א אן לסתמיר כ״כ נסשיין ואץ לאסר נ
ק יק סר ס״ק נ״א ינסאר ספרי ס״נ שכ׳ נדרך כלל ט י  סרלריק מתמי! מתציקת הפוסקים סייש אק נשפ״ד ס׳ ל״ה סק״ה ילנ״ש דש ינניאדס שס מ
 ס׳ ליה וכאן םק״י כהנ להמיר בכל ספק מרלרי״ננ נל שאס ס׳ מסיק ידעה נל ססי שנמצא נדאה יממלק לארנמה אפנים יהס ננצצס ל סיר דעוסמ:
י הא׳ מה סנרןא דעיהא גדלה א רעוהא גמויה (כנץ ווידא גדלה.כאנא י א ס׳ ר ק חליהאה י  סייס וסי' נסיח מיס סיס סייר ס׳ ז׳ וכשוק מ
 שהחזיקו נמשח פסק הפרמק יהלב״ש להמיר נכל ס׳ מילד״פ מיי״ש וכ״כ אמצניה א וורוא שנחפצלה לנ׳ ונמצא א׳ טמץ ואס־ נשמאל והיא גמלה
 נסית סור האבן ס׳ י׳ ניי״ש באריטח וכ״כ מאן מהרש״ק ז״ל בשי״ח כפרק אמצמי של אודל א סדכא דבוקה סלנ״ס אף ואיל מ״י מיפימ״ס א
נ ילא זי נלנד סמקיל נספק יממ״ק וטוצא) וע׳ מה שנקרא דפותא ניסרם א ססס רסותא (יסא  שסיד קמא ס׳ נ״א יתרינא בקייא ס׳ י
ק סרלרי״פ מחמה חסחן ידפה כנץ סרכא תליי׳ א טמא א יספק שהיא פסמ פכפדיא א גבפוסית שהיא מ  תילד״מ אלא גש נמה שהחמיר הלנק נ
מ משוס דנםלמא נספק אסר המפורש נשק י״ל כפדק מגומדת מגנה א מראה כשרה א קמס א גומא וכל כמסה למ):  השיג פלמ וכ׳ להקל גס נ
 דססק חסרון חכמה אס ספק ומי סדא אבל נמרלריק להוא גיסא אס הנ' סא מס שנקרא דסוחא קסנה (עון חסרה אנא ומתכשרה פיי סדק א
 אמר רק מצד שפק אץ להחמיר אף נסנק חשדון מכמה מייק ומי׳ בלפת שאר סמרה וחילוף יצימק הכשר א סינרא א מרסא יכוומס כל שרט
ק א מק בזה ישי׳ באצרית שלמה כמכשיייס מסממידס) •הד׳ מא דעומא כל שמא א מה שנקרא דמותא קצת  סרס בדר תרלריק שבסף ס׳ מ י
 ביןנסדס היינגומת ממדף קק עד סעיף קלק סכי ויש הלבק וופינרה (יסא עץיממ! מקמא שפססס מסרק אמצעי שלאוזל ימכק קיס נירי ינקב
 להקל בספק תרלרי״ס מ מקא כססספקאסיש כאן תרלדק כלל אבל אש טס סל מרלא וכדומה) • חד, הכלל מחלה מצסרפה סס הקפנה אנל סס דפותא כל
 יתיק ודאי סש פאן שני דפומוס רק סש ספק אס שני הריםוסס מפילות דהו אנה מצסרכת ומיש דניפרמ א הקפנה אנה מצטרפת סס דסוהא כל שהוא

 פממ אחת א סש שסק אס הס משש א׳ גש הלנק ידננימי׳ מדיה ילאאמייק אבל שמי דעימת ביפרת מצפרסימ אנל ביטרח סס הקפנה •וליש שסקשנומ אן
ק כק יש צמגין ג׳ דסוחות קסטת אס ק סש להמיר יאס סא טדא תרלריק רק שהספק מא אס מצמרמת ועי׳ בריס בהרצדק י ל ק  פיקא ל
ק מסיק תריק ס' סק שמזציס וסיכא שסי גי מ  הס שפדס בממס א לא כל הדברים מיס בס דסכא מעה צאמר ממר פצפיסס נייק וני׳ ב
 מלמהר עץ נסרלדק וסירכא ונוקה פיצאה מטמא סש שפק אלי יצאה דממת ביתד יש להמיר אף נמקים שמיס מסס אן מצסרפץ לחרלדק
ק טמא ב׳ דג׳ דמומה לאסירי סל ו מ טסה מהר לאמר נייק p• נוקנהרלד״פ אס נק נ  ססרכא פניןס הנ׳ שמא תוקז ולא מהטפא מ

 דסוממ



 זרה דעה סעיף לז ב הלכות טריפות
י ) נל* (נח) « ז  (נו) משי(נ

 תשובה
 דכשאזלא ספירכא עיי מיסומיש יש למל אפי׳ שיש חלון אף באן סיס
 עיי״ש ועי׳ בשרת״ב סעי' ס״ז ורא״פ שיק כ״נ שכ׳ ובהפימ וצוק־ שבח רויס
 ביחד יש להקכ בזה שעוברת עיי סיעוס״ש עיי׳׳ש וכ״כ בחרלרי״ע שלו סעי׳ ו׳
 ורא״פ סק״י שאס הסירכא שלמשה מחציין היא בק אנא לאימא או שהיא בין
 אונא לאונא רש סס חלון ויוצאה מטמא יש נהחד בהסימ וצו״נ שמכרה עיי
fi 'מיעומ״ש עיי״ש ועי׳ במק״מ לקמן סי׳ ל״ס ס״ק קכ״נ ובראש יוסף סי 
 בחידישיס סיק רכ״ז ועיי במיה ביס יצחק חיו״ו סי' סידאמ ד׳ שכ' דסגס
 דמלשון הפרה״ג שכ׳ בץ אנס לאמא א טן אנא לאנא דש שס חלון משסע לכארה
 אכל בין אנא לאמא רש חלון המצאת מטעא לא מהני מיעומיש אננלפי הסעמיס
ע ריעוהא כלל לההנגד למימין שסיר ממי מימון אף  שכ׳ שס ברא״ה דחלון א
ד אפריס שכ׳ ק להדא בשם ספרו  בי! אנא לאמא בהפ״מ וצו״ג עיי״ש ומיי ב
 ביית כיס אכריס כת״י לההיר אף שהיא בץ אנאלאמאויש חלון כשמבין ע״י
 מיעומ״ס אס שא הס״מ וצו״ג עיי״ש (ועי׳ מזה בעצי לטנה בסרלריק שלו אח כיד
 ובמ,הז״ב שס) ועי׳ בתורת זבת סי׳ מ״נ בהע״ש ס״ק י״ב שכ' סעס להתיר
 בזה אף כהכ״מ לבד בלת צויך נמל עיי״ש אך במתירת נרמס בהרלרי״ע שלהס
 ס״ק ב״דשיגו על המקילים בזה אני׳ בהנ״מ וצו״ג עיי״ש ועי׳ בד״ק בהרלרי״ע
ח ס״ר ח ס״ד פמפקכק ג״כ על קולח הרא״פ י^ל עיי״ש ועי׳ במק״מ שס א  א
 א׳ סק״ה שמצדד ג״כ להחמיר כזה וכ׳ דאין להקל שוס גווני בזה כ״א בציחך
 אזה ס-יף עיי״ש ועי׳ בברת״ב כהרלרי״ע שס שכ׳ דכ״ז הוא כמקוס פא;
 מנהג ידוע אבל במקום שנהגו להחמיר אן להקל בשוס גווי בזה ועיי״ש
 ברא״פ בסוף הס״ק מזה ועי׳ בפו״ח ביח יצחק פס בסוף הסי׳ שנדם דלפמ״ש
 כפרת״ב דבמקוס כנהגו להחמיר אן לסתור מנהגם חלילה לט להקל בדן זת
̂ו להחמיר אף שעברה ע״י מיעומ״ש אף בהכ״מ וצו׳ ג  ט כבר נעו במקימי
 עיי״פ ועיי נמנהז״ב בהרלרי״ע פס ובעסרון ס״ק כ״ח מ״פ בזה ולדנא כ׳
 דאף במקיס פאן המנהג ידוע אן להקל בזה כ״א שעת הדחק והפ״מ ע״י
 מיעומ״ש וכל זה בטעא דמ״ז אבל בטעא דמינלא א מיס עטדס תין להקל
 בחלון בפוס גווי ויט' אך שימי אף בטעא דמ״ו אן ל־קל בזה כ״א כמיעוך
 הקל בגלגול האצבעות ונא בקי5וף ינהוג עיייפ ועיי במנח״י בקו״א להמד״ע
ת י״א שהביא דבייו וכ׳ דכיון פיפ הרכה דעות להתיי כזה חכי׳ בלא מיעוך  א
 ע״כ יש לסמוך להקל גס ע״י קליכה כנחת ד״ל דמי למיעומ״ש עיי״ש ועיי
' ס׳ שכ׳ דאם ט׳ טרכא מתוך טעא בחיתון  בשי״ר ביח כלמה יוו״ד ט
 שבין אנא נאוייא ויש חלון למעלה יימציין פשוש שהיא פייפה אף שאזלח

 הטרכא ע״י מיעומ״ש עיי״ש ונראה דאכי' בטעא דמ״ז יש להחמיר בזה בכ״מ

 ועיי כד״ק כתרלרי״ע פס כדיה טרכא מ׳יש בענק טרכא שכין אנא לאנא
 למטה מהצ״ן בחלון מתוך טעא רק שלמטה ליד קמא היו האטת דבוקות
ס הותט הגאן  וטי החלון מטון כנגד הדבוק שבץ האטת לצד קכגא ומביא ש
 בעל השו׳ נעע ש־פועיס ז״ל לי־קל דדיט כמי טרכא בלא תלין טון שהאטמ
 דבוקות למטה אן פוס חכש כירוק וי־וא כ׳ שאן להקל כזה כ״א בהפ״מ וצויג
 ע״י מיעימ׳פ ע״״פ ועי׳ מזה במכמרת הקודש כקונטרס ההשו' ט' ה' אומ
 י״ד ובמ^ח״י בקו״א פס ונכניס דסי' נתילרי״ע כס בלק״י ס״ק ס״ה ומ״פ
 רפיה׳ ט בכוצמ שיצאה מסירנה עי׳ נמק״מ ס״י, נ״ה ונמ,ת״י בקו״א מת
 ׳"ג פני דמס נייא טפא שהעת מופרכת ייטב נהדאה מקמא אף שנתיתבה
י לסדכא פס ממור  1ימעלה וקירה מלמטה כפורכה יש להתיר להדא ולא ד

 כי כמן יכל ייקרוס הריאה חא רק שהי׳ קטנה למסה ונתרמכה למעלה ובהס״מ
 יש להקל אף אס הטעת נילסה מוגלא עיי׳ש ועיקר p זה יתבמר אייה להלן

 ט' ליס (ס״ק תקציר) ט פס מקומו
 ודע דכל הדינים פבמ\׳ זה מייד רק בטפא קטנה באפן פהינה מנפת
 גמיהון אטמ לדבק מצלה בדבק סיב אבל אס הגופא גמלה פד שאנס
 מ,ממ להמתיטת לדבק זה ליה יתבאר דט לקק מ' ל״מ (ס״ק רצ״מ) וטי׳
. טכאה״פ ופת׳ פ מ״ס בריאה  נייק״מ פס ס״ק קל״ט יזה (נח) הבי
 ש שיכה לכיס ונמנת דס בהמרכא ומ׳פ בפת״פ בפס תשו' בית אפריס. ועי׳
 בהפו׳ בית חנייה פס פכ׳ דאכי׳ אס לא חזר ויצא דס לאחר תןטח אפ״ה
׳ ל׳ שכ׳  ה״תירה בר נידוי טא והכלים אסיח נרי״ס ועיי במנא״י בין״א ט
 דמפי׳ נהמתירין בזיעמ דם תמת הבפר בלוי אס לאתר פקינת לא דע דם יוסר
 מ״י כטרכא פלא שורן שעברה בקיציף יפ להמטיר בזה אט' אס לאד שקנמ
ס (מהמ״ב מלונדון כעהממ׳׳ס י  הדס אט מוזר ומזיע עיי״פ ועי׳ בספר נרון מנ

 נימ

 ודבי
 דסומומ אס אנס דעוממ שיאיוס להצערף עיי״ש וכ״כ בפרי הדר בכללי
 המרלד״ע ענף י״ב ס״ק ב' ראן חילוק בהרלד״ע בין אס יפ ב׳ דעוחות א
 ג' ־כמקים דכפר שיפ ב׳ מהס יפ להכפיר אף אס מ ג' ביחד ואן לממיר
ח ו׳ מ״ש כזה  בתלתא מתר מבחד עיי״פ ועי׳ כמנח״י כקו״א לחרלד״ע א
 באורך וטיס דבהס״מ נראה שיפ לסמוך על מוקילץ בזה עיי״פ (נו) דב׳»ר
׳ ל״ט דא״פ י  בלא״ה בנק בגב׳םישית עבאה״ס ובי בפית״ב בתרליי״ע מ
 ס״ק מ f דאס נמצא סדנא בסדק אף למסה מתציין בין אנא לאנא ואלה
נ במקום הסדנא ס  גמושיה גדלה שאינה מנחמ לההינא חברתה לסחוס מ
 יש להטריף אק אש יוצאה מתוך מבשישיה ממש יש להקל ביק דאן באן
 תיטך שהרי מא כין תימט דאטת אן כא הרלד״ע ואף להאמריס רא!
 טרכא כלא נק: קמייק דהש־רבא מהמת ואס יויא ממ,ת טרכא דטקה
 שלא כסדרן ועברה ע״י מיעומ״ש יש להתיי כהס״מ ע״״ש ועי׳ בשו״ת כית
 אפייס תיו״ד ט׳ ח׳ (בד״ה אמנם) שמצדד להחמיר ככ״מ בזה אך לא החליט
ת נ״י!) ופי׳ במנהז״ב בתילרי״ט אות ג׳  פיי״ש (ופי' בפצי לטנה בתרלר ״פ א
 סעי' ל״ו שב׳ דאס מא נין איא לאמא רש תלון אין להתיר שוס ע,ץ בלי
 מיפוך אך שעברה פ״י מיעומ״ש יש להתיר אכי׳ שלא במ״מ ע״״ש אך
ח ג' ס״ק ס״ז שינ פלמ וכי דפכ״פ בהכ״מ  במנתיי כחרלר״פ בלק״י א
א בין אינא לאמא בחלון אף בלי מיעוך פיי״ש (נז) בלאו מ  יש להקל ש
 הכי ענאהיע מ״ש מהע״ז וסייכא כסדק מתוך טעא טן אנא לאנא בלא
 חלון שר ועי׳ בס׳ בית מאר מ״ש כדן זה ופי׳ שמ״ת להלן ט' ל״מ סעי׳
 מ״ו ותכ״ש ס״ק ם״ג וס״ד ש1א התיר כזה כ״א ברפ״מ ווקא אבל כלא בהש״מ
׳ פיס להחמיר וכ׳ סס וכהס״מ יש להקנ אף אס לא אזלא ע״י מיעומ״ש עיי״ש  כ
 אייס במ"! בטי ל״ס שקק נתקפה בדן זה טון ־גס טיכא כסדרן פחזלא
 ע״י מיעומ״ש הי דעותא לדק א״כ מ״ל מרלד״ע ע״״ש ופי׳ לב״ש סי׳ ל״מ
 פיק rfo תות א' ובס״ק קנ״ט שמתק קישיית הכימ״ג נ!ה ולא ש להתמיר
 כזה כלל ויותי נמה כ׳ שס בס״ק ק״ס דתפי׳ פ,א :־.כ״מ יש להתיי בזה
 עיי״ש ועי׳ בפרה״ב בתרלרי״ע מגי׳ ה׳ ויא״פ ס״ק ת׳ מ״ש בדברי הפרמ״ג
 מ״ל ולדנא העלה דאה מא במקוס פאן מנהג דונג אן להקל בזה אלא
 מעברה רסירבא ע״י מיעיר״ש אבל אס לא עברה במיעיך אין להתיר אבי'
 בהפ״מ אלס במקיס שי־וע מינהג להתיר בזה תף שלא ע;רה יטרנא במיעוך
 אן לסהוי מנמס ע״״ש ועי׳ במ״פ בזה במיה מהר״מ מיופינטרג התרפות
 ודויד מ' ו' באר־ ועי׳ מזה בתורת זבת ט׳ מ״ג בהפיפ ס״י! י״מ ובס׳
 זבחים שלמיס יסכרדי במדושיו לטי ל״ו אות נ״א בטף הדיבד ועי׳ בלב״פ
 שס ס״ק נ״א שכ׳ דמ״מ אס מ׳ הסדנא במקום פתין ואכעטעות הרבה שלפי
 ראת עיני הכקיהיס טי המקום רהוא רך ומחלחל רנהימה של יטרנא יש

 להחמיר כא! יכימ אנל כהכ״מ גס כזה יש להכשיר עיי״ש
 ועיץ עד כפית״ב פס ורש אפרים שס שכ׳ דכל מ״ש לדקל כזה ט א רק
 אס הטעת היא פל מ״ז אבל אס היא של מיס עטריס ושרו־וס יפ
 ליחמיר בכל ררץס אכי' בהכ״מ פ״״ש ופי׳ ביד אכייס בהעי' זה בתיקן
 ד:ריו פברא״כ שסוכ׳ דר 1ש ליהמיי נכ״מ בזה היינו שלאענרה פ״ימיעויי׳ש
נמו להיר ר נטעת יתידה דמיה עטריס עי"פ וייפיי-ג רדנריו  ימקא נרקום ו
 דלדדן דמקילין בטמא יחידיה אכ ׳ נמ1תה עטר, וסחתין יס ליקנ אני' אס
 יוצא ממנה סדכא נסדק למטה מהליין נלא חלץ כ׳״ל ועי׳ כעצי לנינה
 נתרלריקנ שלו אות נ'ג כני דהיכא פענרה ע״י מיעדי'ש רף למיס עטייס
ה כ׳ כ בהילד״ע א י ז י ׳ מ  וסרותיסיש להקל אט׳ שלמ בהכ״מ ע״״ש ועי׳ נ
 שעי׳ נ״ה ועשרו! ס״ק נ״י כ״ו ונ״ז שרכ-ע דאב" הנו.גא היא פל ר ז יש
 להתמיד באן הפ״מ דליבעי ירעוך ומפ־!יפ ובהל ד בפר הכי' בלא מיעויג״ש
1 מיס  ואפי' אן כטרכא מכה את נל סני הנועא נפר ואס הטמא היא פ
 עטריס וסרותיס א יוגלא אן להתיר אכי׳ בה:"מ בלי יייעוך עיי'פ אפל
 מדברי מד אפריס מ״ל מפואר דלדדן דמכשירין טעא יהידית מיוגלח נס :דן
 ץה אן חילוק כין מלאה מ״ז ט פטריס ומוגלא ויש 1הקל בכ״יי אף בלא יכ״מ

ת ב׳ ספי׳ יקדניק״י ס יק ס״ג  ועי׳ מזה במעיי בתרלרי״פ א
 ום״ש הבאהיס דביש חלין אמר עי׳ בשי״ת ממי״ש צהלין ט׳ נ״ט י״ש
 בדן זה ועיי בבית מאר שמהד בזה ביס״מ ובבימת יפראל אני׳
 ביפ חלין ע״״פ יעי׳ בכמית פס שכ' ראם טרכא יוצא מטעא בתידוך שביו
 אנא לאנא ויפ חלון א אכי׳ בלא חלין רק בקיא בין אנא לאמא אבי'
 * אצא הסירכא ע״י ירעומ״ש אשד עיי״ש אלס בלביש פס ס״ק קס״ב כ'



 ב הלכות טריפות תשבה קצר
 לפי שצריך ליזהר מאר בעמן הפושר׳! שלא יכווצו וסי וגס בפנין בדקת המילה
 שתהא כראיי וט׳ עיי״ש ועי׳ בשי״ת דעת תכסיס סנ״ל סי׳ ל״ס גלש פל דבר
 הפצה סונה פל הד אפריס רג״ל וכי שטא טסה במה שעסיס לעשות ק ופפסיס
 רטת אירפ שנחלק טסנ מחמת המפרץ אנל לפעמים אדרנה עוד טה
 מתפורר מיס לצאת מחמס הסושח והסירכא נתמלאה דם הרנה ועמד פל מסמן
 שצריך לקלוף מטט סניטה הטרכא דמיט מעוכי הסירכא מכל צד כי ק יוכל
 להתטוח מנץ סדכא מהפשסח ליחה מהרדין ממצאים בחלל הבהמה ונאזוץ
 ימתמתחיס מל הריאה ומכ״פ כפהכורכא כדאה נספה מ״י נקכ שנאמין אלי׳
 ממי הרירץ םביטת הטרכא ונקפאץ ומנקין אמ גוף הסייכא העייךת
 ונסתם החלל פל הסדכא מלהביא דס לתוך הטרכא אך נפאר בתוכה נראית
 זהרורית היס חנל הרנה סעמיס יש פהסירכא סא נפאר מרטת בלי פוס
 מי־אות וכאפר נקלף הקרומים םניכ הסירכא וגס מעס מן הטרכא מצמה
 מכל צי מנפה הסדנא תלולה ובא נה רם וטי ונתפפרת הפופרץ מה
 מתעורר הדס לצאת מן הריאה ועיין פס מד נחלק כ' מקרא מנת
 סכת מ' ס״ז מ״ש עור כמק זה וסיים שיוכל למות שנתמוה השורייק,
 על המדכא כי־סשסת ליתה כקרוס דיני״ס ילא כא הדס ק הריאה וע״כ ע״י
 הטצה של הד אפרים !x״J נשדית משרץ יתנרר הרכר לאס מא הפפטת
ס שכהטרכא והשאר לבנה ואס מא נץ הריאה ירדכך הדס רצא  לימה ימס מ
 יותר מתוך הריאה עיי״ש באריטת(ועי׳ נמ״ת נגד ישע בתיו׳ד מ' הי) יעי'
 עד בשו״ת תנת מבת במהמיא תטינא שס שסאל ביבר סיכא שלכ״ס שהיי
 בה הט שודיקי סרוקי שט״כ א׳ אמר שהוא טמ בכל סדכא שיש בה מי
 שדייק, ממקי לשרות אמה כמיס קרים עי מלך היס ומכשיר וכי ישו״ב
 זה שאמר שמא מכשיר בדרך זה שארי ליי מארי' אס p מא טהנ יהא נף״ל
 שטכע מיס הקרים להקדיש את מס ומעככ מל,אמ וא״כ כל שריאץ שיש בתוך
 הסירכא לפניט רס מה מועיל זה שראיט שנכסק היס מלצאת מתיך הסדכא
 מחנית המיס הקריס הכי יאמר שאס מטככ הדס כימ יכשירנה הלא יוכל לקשור
ס ק היסכ רהיי נכסק מ  םביכ המרכא כחוט א כמשיחה אי אכי' כשער מ
 הכזאת יכשיר יכ׳ דאין לחלק בזה נץ אס נמלח בתוך הנורכא דס ממש יבין
 הר שודיקי ממקא שבתץ־ הסדכא דבכל מקים אין ס:רא סהא סיעיל מה
 שישימו במים קריס ובפרט שיש תנות להממד בהר אפיי כשישירייקי
 טא רסק מן הריאה משוס מישש שמן הריאה כא הר מדיקי וח״כ מה
 מועיל במה שנהקרש ידם ואט יוצא ע״י מרס יקיים וכי פס לכל פטשו סאה
 ושרו אח הריאה במים קייס עד שנתלק ממיאח הדס אף אס שמוה אח״כ
 ככופח לא מהר עיי״ש ועי׳ בסי דעה הורה לעיל ט׳ ל״ה מסיק ב׳ עד מף
 סק״ה ובטי ל״ט ס״ק ס״ט מ״ש נעק זה ובטי לק כס העתיק נס תמכה
 מאן הקדש רשכב״ה מ' פלוס מבפלזא זצ״ל סהאריך בענן זה ומטאי מדבריו
 רכל טצדקי דאכא למיעכד שיעלים עיניו שלא יראה הדש יטל לעשות ובכל
 ספק כזה יפ לדקל ועכ״פ לכ״ע מותר להשמת הסירטת הללו קורס הקליפה
 כאד קי פתצטק הריאה ויהלכן האלס ק הםודיקי ונס יטל להרה הריאה
 במים צוננים איזה שעה קדם השרת הטרטת כנ״ל והפלה פס לאס לאחר
 שטשה טצלקי מ״ל לא הימיל א יש לקליף השירכא בנחת ולא יכבד מז מל
 השודיקי ואס לאחד הסיח הסירכא נראה כמו מפפ יטה ולימה אדומה וממהק
 אס מא דם א רק ליחה חיפה יפכד כחצכפו את מפפ היפה ואס אט מזר ומצא
 ים להקל וייס מזר ויוצא או שרואי- שמיעט הזיעה שע־אה ברא!ונה אחר הסרח
 הסירכא מא דם ממש אס הסירכא היא למכן חו לשומן וכממה ועברה בקליפה
 קלה דש שודיקי ממקא בדאה ת־ממ יש לבמק בפושרין אס אט מבצבץ ואז״כ
 קלוף פור הפליץ של הריחה מסביטת ובמקום השודיקיאס הבדיקי קלפים פס
 פור הפליץ ונשהרה הריאה נקי׳ מכל אדם וכק שרת ככישח ואט מבצבץ יש
 להקל כהכ״מ אבל אס הטרנא מא שלכ״ס ממש א אפיי כמרכא למכן ומק
 ולא פברה המדכא בקליכה קלה א שנראה שהסדיקי ממקא נכנטס כעומק
 הריאה אן להקל כלל ובכל דרס אלי אן להפו״ב לפפות מפשה רק במי סרב
 דמתא עיי״פ ועיי בבית אברהם בספתי זהב סק״ד בד״ה מעפה סנסהסק כזה
 אפ נסרכה לבפר הצלפות א לא׳ ק המקומות שנתבאר להלן במ׳ ל״פ במיךס
obit)שיש דם וק אס נשרכה לגד הכיס דמע מא להשוחסיס שגד הכיס טא 
 דס והניח בצ״ע עיי״ש ועיי בכו״ה דמה הזבח שס ומבואר בדברמ דכשנמצא
 דס ממש בהסירכא אן לתלות הדס כהצד שכנגד בשום גווני רק בהדאה זולת
 אס אן שס דס ממש רק בהר טרייקי ממקח מ״ל עייק יס״ש הכאה״ס
 כלפוט נהמלא כל סביבו אתו מראה דם עיי בד אסריס שכ' שס״ס יש
 ככאה״ט סה וצ״ל סביבוהי' מראה דס והיבת מח״ו נמחק סייק (ועיי נדנדנו
ק ק' וסק רפיה יס״ס י״צ וסק סכ״ס וס״ק הרמק ולעיל  להלן מ' לק ס

 סי׳

 חיכי יורה דעה סעיף לז
 ניח אכרסס) ס' יק שכ' ששאל למאכדק לונדץ כאנא הסליינה שסכיח סס
 מאד גדים וססיס דנןס נשמרוח מלאם דם ומדים מושרשים רק כפיר
ק לא יתראה שס סס מטיס ולכארס אן י  החיצון פנאס יפשוס העור מ
ו זה בלא זה אכל לדק כ' סש  צאסר ד״ל מס הדס יוצא מסס והוי מקנ
 נאסר מראה חס שנמצא שם ססיס מלאם דס מא מחמת שרקנ העור
 התחמן ומשש בא הדס לסך המסיס הללו רק דמק עדיין בשרה סא דעילא
 מנין אכל כשמסרין הסיפא יוצא ספת מרס מזה ראה שניקב גס העור
 הערץ ומא ודא אסר והאמריס שמא רק דר כמלמא ליתא דטץ שככתי
 לפתוח הקרוס מי מזה ראיה דמא סרכא ולא דר נייק ועיי במנח״י כקו״א
 פס מק עק בזה. ופי׳ בפו״ח הריק (ממהיצ מגיר ׳״ל) חמק ס׳ ג׳ וד׳
 מק בע,ץ מ וכי שס לחלק נץ נמצא סדכא סש בה דס במ שסר יש להטריף
 יצא מהר מיעוך אבל אס אץ זה רק סדקי סמקי יש להק! לס שאן זה
 דס ממש ייטל להחמוח כעין דם כקרוס שאנה ק הריאה כקרוס מעשה
 דדיטק וכן י״ל דהשודיקי הללו אץ מצאם ק הריאה רק שמא בהשירכא רתק
ק יצא ימי לפובדא דהסק שטה סיכא סש כה דס ע״״ש  מפפ ק הדאה י
 ועי׳ נס״מ דפח מנח ס׳ טק ובמהמרא חרינא שס ס׳ פ׳ מק בביאר
ק מחמד  דכד מאן מהריק מ״ל כאריסש אכן נס״מ טומק מרינא ס' ס
 בהר שודיקי סש נהס ים חס סי ככלל סדכא סש נה דס וכ׳ שס נפיכדא
 ששאל בריאה שהבודק לא הרנים ב«יס שוס סרכא וכשמציאו הח מיאה
 רא באיא העליונה כמו סס משדייקי מנקי וממנה מצא דס כמיס מגדס
 והפלה דהיא פריכה נמורה ואן זה ממה לזיעת דם שממה הבשר בלוי שהרבה
ק ק דפמ מנמ מ ס ק מומס לאסר פיי״ש ופי' ב  אחרונים מקילץ דכמ כ
ק כמק מ וכ׳ דבדא אן  כמהמרא מניינא פס ס' פ׳ כאמצמ ההשו' ר
 ללזלק נץ אס נמצא בתוך הסירכא דס ממש ובין הר שדייק• סמקא שבהוך
ק  הטרכא לטלא גס כרואין שמק ק הריאה אל הסרכא שדייקי ממקא נ
 טריפה כי מה 1י מטט לס א הרכה יכ׳ לבולא אץ מיצוק כץ אס הלם ייצא
 ק הריאה להסירכא לכרט ימאן הלם כיסדכא סמיך ממפ להריאה א סהרס
 שבתוך הסרכא מא רחוק •מטס מן הריאה יבכק ממ ירא טריפה לאל״כ נהה
 דבריך לפימדץ ומאן מכיס לפפרו (ונרי נפו״מ םאלמ שמיאל ממק ס' נק
ק רק פהנץ מדכד מאון  בא־יצפ התשו׳) והניא גס דנד הטי הריק מ
 הריק מ״ל פנס מא לא הקיל בהר שוריקי ממקא אלא אס הדס שבתוך
 השורייקי אט סמוך להריאה אלא סש מחק קצת מן השורייקי להדאה אבל
 אס הדס הוא סמוך ממש להריאה גס מא לא הקיל וכ׳ דמי שדעתו רחבה
 וחצה לסמיך א״פ טל מאן מהרי״מ אס אן האדייימות שבשודיקי סמוך
 להריאה יוכל להקל כצירוף כשמתלבן מ״י מיפוך וקליפה בקל ובדקה בשפרין
 כדת אך כל מ טא רק כשהם רכא מא למקוס אזר מץ למק הלב א לניד
 הכיס וכיוצא דטלץ להלמז שהאדמימומ שנמרימן כאממקיס אתר ולא מהריאה
 אבל אס השירכא מא מאנא לא,א או מא/א לאמא ויש שודיקי ממקא בסך
 הסירכא אפיי אס חאן מושט צדד הריאה אין אדמימות בהשוריקי כלל והדס
 י־ויק מהייאה מזה ומזה אסק אן נהקל בשום טור נייק כא־יטת ופי' כד
 אכריס פכי שכפס א' ארפ לכניו פוכדא סו יאינא העניינה שהיה בה ס״ת
מ צמר גמל כמצוי שסרגה כהמות  קה ואדומה ואמרו השו״ב דשס שיש נ
 נפרט מי״ז דלאחר פייממטן אתה מפל הריאה יוצא דם על הרקה ויש הפסד
 וציה להניא לכרו הריאה וראה שמא משוס שהסירכא מומדח שס פל מקים
 פהסייפין היא סמיך להקרוס והקרוס מא דק מאד שאץ לה מקוס להאמז בבשר
 ״תמת שהסרכא דקה היא והשוחטים לכי מגילוח שלהס כשממפp אחה
ק ט״י  נמהיריח נטשה כה נקכ מתמה מלשת הקרוס דאף שהולכת כקל מ
 המהיחת והחפיפה שמספץ הסירכא קה משס נפשה נקב רוצא הרס וצוה
 לחתיך כל האונח והרח אהה כה ך שפל כל מיס משיק ומה ממפך וממשמש
 נה הרנה כדי לרכנה הרבה והיה מוסק במ כמי רכפ שפה ואז״כ מציאה
 משם וציה להבודק ממחה סמעך כסרכא נמתיטת גמל יהלכה הסרכא משס
 כקל ת מתממ מיטך ולא נשאר שיס משם ילא יצא דס ממנה כלל ואמק נפס
 את האינא הפלמנה דרך הסמפין פלי ינבדקה נסשרין כראי ילא כצכצה יהכשיר
 הבהמה וכ׳ פממ ים לכל הבודקים ללמוד פלא יסס במפמופס במקום הזה
ק יאס אן פס בקי לפתות האנא האתת כפק לבדקה  במסירות רק ימפי «
 כראי אין להס לחתוך האונא רק ירמו כל הריאה בפיפרץ בכלי נמל כדי סהמ
 המיס צכיס מל בל הריאה רסשמסו סס בנחה הרכה זמן מה מד פלכי אמד
 הדעה נפרמה הריחה סטב וטוב שלא יסדנה משם פ* היפוך פד שמציאה
 מהמים החלה ט אלי לא יהיה רכר רסממ הדס מחמה המיס וט׳ ואץ לטשוח
ק ס״י שו״נ ממחה ודא ה' סרביס ובמןבן זל הבקיאס בדבר  יבר זה כ



 ב הלכות טריפות
 ממשיח (סא) *

 תשובה
 כלל ועיייס טוו נסי מ״ז־ מזה ומי׳ נניח אנרהס לקמן סי לים בששחי זהנ
 ס״ק כ״כ שכ' יזה שהסיר הרא״פ נסיכי) שלי) כסיס נטעי) שעלה טלי׳
 כשר הריאה כשנשאר טויץ גטה זה מקי) כשהיו) גמלה בפד״א ומומיה מגכה
 אבל כשעומדת מקמא או שפחוחה מכטו״א אעס״י שהיא מגנה גס הרא״פ מווה
ק י״נ עיי״ש  ואין זה דפוהא כלל ואין זה גכשוסת וכ׳ שק הוא דעת הלנ״ש י
ק א שהשיג עליו נזה וכ׳ שכל  ומי׳ נמנת״י כת־לרי״ע אות כ׳ כלק״י סף י
 ונדי מגומגמץ ואדרנה מטאר נרא״פ ואכי׳ ככה״ג תמיר וגס נלנ״ש לא

 כחנ ק ניי״פ ומי׳ נמק״מ נחולרי״מ אמ פ f ס״ק ז'
 ועי׳ כו״ק כתרלד״פ אות כ״ו וכמק״מ סק״יז פכי ואס ס׳ טמא סצא ממנה
 ס״ת ונאבדה הראה וסכק אס ס׳ הטמא מססה ככפר המאה שי סכק
 הרלרי״מ רש להקל וכ׳ כמק״מ פס חה דוקא כשלא ראה קודס ואכיתה כלל
 אכל w ראה קודס מפיחה שלא היהה מטסה אין להקל ולומר שמא אס
 מתה נטתה מתה נתכסה פיי״ש (D) בגבשי׳8ית וסא שאנה כצורח א,א
 רק טלט כהר כמש״ל ט׳ ל״ה סעי׳ ה׳ כמ״ה (יעשמ״ת שס סעי׳ ד׳) ומי׳
 במ״ו בתרלרי״ע את ב׳ דריעותא מבססת מא מסג ניקב פיי״ס וט׳ מ״ש
 בזה הרא״פ כרד;ד״ע ס׳ק מ״ה ובקונטרס התשי׳ ס׳ ח׳ ובשו״ת תתס ספר
 סו״ד ס׳ ל״י וכמק״מ סק״א וככללי התרלרי״ע שלו את ג׳ ועיי״ש במק״מ
 כתרלרי״ע אה כ״ו ס״ק ז' שכ׳ דאין לאסר כרעותא אחרת העומדת מל
 מכפוסת אלא כפמיעותא האחרת מעידה עליי פט" נקב אבל אס מיעותא
 האחרת מעידה על קלקיל העתיד יפ להקל עיי״פ כארך ודע פיפ כ' מיני
 גכססת א׳ גנסוסת שמא מתולדה והוא סתס דפיתא ימא מצפרף מס פאר
 סתס ריעוהא להרלרי״ע והבי טא טעא פנהכסה ככפר הריאה סטכ רק
 פעדיין ניכר פס הבליטה מכפר הריאה עצמה הקרא ג״כ גבפוסח וזה לא מי
 רק ריעוהא כל דמ יעי׳ בלב״ש ס״ק קל״ח ובפרהיב סעי׳ כ״ב ולביש ס׳ק
 י״ב ילקק סעי׳ קע״ס ובספק ס״ק כ̂׳ ובמק בדר תרלד״פ שנס״ק ב׳ אח
 ג' וכרא״ס כתרלד״ע ס״ק כ״ס ו:מ סז״ב בד/י תרלד״ע אח ג׳ סעי' ל״ב

 ונטית ההס סיפר סו״ד ס׳ ל״ו(וע״ל ס״ק כ״ה)
עץ במ״ז סק״ב בתרלד״ע במחודפיס אח ט׳ סכי דס״ח סוצאה מסך  ו
 מבססה ה״ז חרלד״ע עיי״ש ומה הח״ס מיק ס' ל״ו התיר בס״ת
 סוצאה מחיך מבסשיח דאן זה חרלרי׳ע עיי״ש בארך אך ברא״ס בחרלד״ע ס״ק
 מיט כ׳ שכדבד הפרמ״ג י\״ל כשוט לדנא לאטר דמ״ל חרלרי״ע עיי״ש ואס
 הס״ת סברת ע״י מיעור״ש עי׳ כמ,ת״י כתרלרי״ע אח ג' כטאדס ס״ק ג'
 ועי׳ בעצי לטנה בתרלרי״ע את נ״ח ועיי בפרה״ב שס סף סעי' ל״ס פל
 דמ״מ אס סדכא כסדרן יוצא מתוך מבססת יש להקל פיי״ש עי׳ עוו
 בפרת״ב סם ורא״פ ס״ק מ״ו שכ׳ דאס נמצא סדכא דטקה מחיתוך לסתוך
 כסדק ואצלה גבספיה גמלה סאנה מ/חת להא-א לסתום טסב במיץס הסירכא
 יש להסדף מיי״ש וטי במנהז״ב כהרנרי׳ימ אה ל״י וסשרון פס ס״ק ז׳ מ״ס
 בדבד הרא״ס כזה וכ׳ דאס היא כסדרן למעה מחציין דבוקה מל מבסשית
 אף כשעימות בץ אנא לאמא ויש שס חלין יש לההיר מיי מימומ״ש אף בנא
 הס״מ אבל אס הסדנא סא אל מנשוסת וסא גמלה כאק שמעכבת את
 הסרכא להתחזק כחיהיך שמנוה א אס הסירכא היא אצל מנשישית ממש א
 אפי׳ רסקה כריחנ קש אס לפי עיר הטוק טא מעכניעל סהיכי האטה
 סבמקוס הסירכא לההקרב זה כזה היסכ אן לההיר כלי מיעימ״פ אף כהס״מ
 אבל אס הסירכא רסקה מהגבשישיח קצח יוחר משיעור קפ מד פנדאה פאן
 מעכבה מלהתקרב א שססרכא סא מל מנשושיח ממש כשר בהס״מ אס' בלא
 מיעומ״ש עיי״ש ולעיל סעי׳ כ f יבעשרין סק״ט וט׳ במנחי" כהרלרי״ע אח ג' בלק״י
 ס״ק ט״ז שהשיג מל המנהז״כ מ״ל והעלה חה א״צ לפרס ואם הסרכא מצא מחוך
 מנבושיה אט׳ ריא כץ אנא לאמא בחלון יפ לסהיר בהס״מ אס' בלא מימומ״ש
 ניי״ש ועי׳ בריק בתרלרי״ע אה גיב x' ואס סננה הקרוס במיץס א' כסטור
 טר״א עיי נסחה י״ל ומי דעוחא ולפ״ז אס נמצא סיה בריאה ונפסה ורא
ח מוצא מגבססח י  פקחס הדאה פתתהמ סגבה כטו״א יס לאסור וסי כ
 פיייפ וטי כמק״מ ס׳ ל״ט ס״ק קי״ט פכי וצ״ל ומיידי פלא נמפה מסזק
 מפיחה כמי סהוא מצוי לפמסיס טיייפ ובמנח״, בחרלד״פ אס ג' בלק״י סק״א
 אך לערן גוף הדן ט׳ במקימ בחרלד״ט פס סק״י פאט מחליט אס נבטה
 הקרוס כנ״ל היא דטוסא וסרח בציס ס״ס ועיי בסי דברי סאל יוסף ופח
 לסל ס׳ לק בתשובס להרב מזור אונא פ״פ בסק זה (0א) *וו כםקום
ס אפי׳ במקומות שנהגו לסקל ולסמוך מל סבדקה להחיל י  דםשסיע קול ר

 יורה דעה סעיף א
( ס ) ן  (נמ) «

 חרכי
ק של*׳) (נט) כגון בגבעועית סכאה״ס ופיפ ומ״ש הבאה״ט  ס' ליה י
 אס מר של הטמא משמיה למראה דאה בשר אפ״פ שפומדה בגבסשיח פלב״ש
ק קלק יקל״ה שכ׳ דאס נמצא טמא שאף בלי נכיחה  סף ס׳ זה וככיארי י
 יש לס למסה מראה דאה ולמעלה אנה מתלבנת תלוי כראח העץ דאס לנדאח
 פיר הבקיאים הכל טא מהטמא וכשמתה מתרפאת הבימא לא ס׳ נשאר שוס
 גבשושית כשרה ואס לא ס״ל טפא של מבשיסת ושריפה משיס׳תרלמי״פ ואס
 יפ להסתפק בדבר צריך לאכטס לכל הבקיאס ואס יסכימו טלם, שא״א לשוס

 כקי להכד ולהבחין דבר זה יפ להכשירו טיייש
 וט״ש הבאה״ס פהעור הבימא מפחרח למראה ריאה וט׳ מפמ״ח סטי' ד'
 וחב״ס סק״ח דר״ל פמפהרה לאחר מסחה ומשמוש על הטעא למראה
 דאה גמורה שנראה מזה שגס בשר יש קצח החח העד עיי״ש וני' בפרח״ב
 כהרלרי״ע סעי׳ כ״א וריס ס״ק כק מ״ש כזה וכ׳ וצריך ל־קוק אחר זה אס
 נתכסה גס בבשר ריאה ואס אינה מתכסה בבשר רק שקרום הריאה פע״ג
 הטמא סתנה מראהה למראה דאה אץ זה מועיל להכשיר עיי״ש ומיי כמנת״י
 כתרלד״ס את כ׳ כלק״י ס״ק כ״ז X' שלא ד כמה שרואה ורך הקרוס שיש
 נשר תחתיי אלא שצריך לפתות הקרוס ולראת סהא שס בשר ממש ומביא
 מדברי העצי לטנה כתרלרי״פ את ק״י שכ׳ ק גכי סרכי ושיטלי פיי״ש ופי׳
 במק בתרלרי״ע את ג׳ ובגב״ש סף ט׳ זה ובביארו ס״ק קל״יז ולקמן ט׳
 לק! ס״ק קע״ס וכסרת״כ סעי׳ כיב ורא״פ כסרלרי׳מ ס״ק כ״ס ונמנהז״ב

 בתרלרייע את ג' סעי׳ ל״ב ועשרץ סק״כ
 ועיץ בכנהק לקמן ס׳ ל״ס כמהה כ״י אח רנ״ב שב׳ ואס ס׳ ס״ת יוצא
 מטעא וע״י ר\פיתה נתכסה הבועא כבx הריאה כפר עיי״פ וכ״כ
 בשיח להלן ס' ל״ס סעי' מ״ז לדינא והובא בכת׳׳ש סק״א וני׳ כס׳ אהל יצחק
ה על  כז״ח אח מק שכתב ששמע ממאן מ׳ משה מיק מאבן זק דכסש י

 טעא שהכפרה לסי שנתכסה נבשר עלי׳ לא ממי כשנהכסה כבשר הריאה אא״כ
xמיסך הסיכא גס במקוס שהיהה הסרכא דבוק בהריאה וראה שעלה ככ 
 הריאה גס שס כסגן דאל״כ יש למש שמא תחש הסרכא נשאר קצת מהטמא
 שלא נתכסה מפני שלא ט׳ יטל לראת שס תחת ססירכא עיי״ש ועיי בשו״ת
 הר המור (למאן מ׳ מרדכי מפס ז״ל) ס' ס' שהשיג מל האהל יצחק בזה
 והפלה דאן להחמיר בזה כ״כ פיי״ש כאריטח וכ״כ בד״ק סק״י כד״ה ס״ב
 יבמיךמ בדר חרלרי״מ אה בק וסק״ס פיי״ש ופי' בס׳ חורה זבח הספיד
̂להרב מהרחי״ח ז״ל מאיזמיר) ממרכח אח ב' ט' פק ספי׳ ז׳ וכי שק מא  
 מנמס להקל בזה בפשיסוח נרי״ש ועיי במנח״י בחרלריקי אח ב' בביאדס
 ס״ק כ״ס שכ׳ דרך הכרפס דכטרכא סבה שאט יטל לראת מה סהחתהסירכא
 יש להמיר כזה כיש בס׳ אהל יצחק שס אנל בטרכא מטור דק שרואה מהחהיו
 סש מראה בשר מיאה אץ להחמיר ניי״ש ופק מד בלב״ש שס דמטאו
 מיכייו דאף אס נחלכנה פ״י חחק מסיחה מהר (כמביא־ מלטט שכ׳ אט רק
 מממה מזק מפמזה וכוי) וסי' נד״ק סק״י שמפקפק כפנץ זה כמה שנהט
 השוחפיס למשמש ככח בסזק ד פק הבופא להפלוח כשר לכמה הטמא מישירה
 היין נראה ילא מהר רק מה שמולה מ״י נפיחה ומשמוש שלא ככח ובמיץס
 שנהגו לנטמש ככת פק הטפא שלא תהיי הרלרי״פ אן נהחיר כיא במי
 סמחליס בליה לסמי כל ספק תרלרי״מ אבל מי שאט מתליס להתיר כל
 סמן חרלדיע נס מה גא מכל להחיר (ניי בדבדט לפיל ס״ק נק) וכ׳ דט'
 אך סמי אס' מ שמחליט להסר כל ספק תרלד״פ מ״מ צריך להשגיח שהבשר
ק הטפא לא יט׳ נתלש ממקומו שהוא שס דאם יהלשה  שמעלה אחו בסו ס
 סמיץס אחר נסו ומביא למקום הטפא אף שמכסה מסב לא מהר מידי טיי״ש

 ונמיךס שס סק׳׳ס (ומק ס״ק קכיו)
 וםיש tfogo מסיס תם כסרכא שלכ״ס מהר מה שמתנסה ננשר הדרה
 אנשיי שעדין נטה פי׳ נרא״פ בתרלרי״פ ס״ק כ״ס שכ' רכל מ״ש
 להכשיר מתנסה הטמא נבשר אע״ס פטנט ונטה קצת עדין כל זה אט אלא
ת שסק סבופא באמור אבל נסרנא רטקה שלכ״ס שהלכה ע״י מיננומ״ש  בי
י שתזרה ומתכסה במראה בשר הריאה לא ממי דבכיג בנינן י  מטמא אנ
 סט׳ שיה מסש לכx הריאה ולא ימי טלס כלל וכל שנשאר עדין גטה שס
 פריסה עיייש (ומיי במק סקק בהרלד״פ את ג' ובשכק סק״ה) ומי׳ בפי״ה
 טופיק הרינא ס' פק יאס סה הס״מ וצוק־ גדול ובטי שבת כילם יהי אפשי
 להקל כזה כרפה הת״ס יסיס יאס ס' סבוננא נסימלי ונתכסה בבפר ונציייס
 אט טלס רק נשיסלי בזה ודאי ליכא חשש סרלד״ע יכססולי לא סץ• גכשופית
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 (נ) ממפה ינתנ נפ״ז ממה צמוי הניזקים צספדף בכל מקום שיש שי ליזמת
י לסדנא חליימ ייצאז ממניא יכשר כמי שכתינ לקמן ני' ל״מ מניף מ' נהגה  ולא מ
ס סניא אין עלץ נלל שס לר>תא ינהנהית סר״ן על נלקיז נתנ מ  וצריך צומי מ
י ימים וניס לאו לנץתא היא ולי ס ס וטס ל י נ  מסרםא תלויה יוצאת מנועה שיש מ
 נרמה לפריסה היי ונתנ פול לנועה ייוצאח ק הסירנא לנץ אנה לאנה למסה
 מ*ץ לאין זה מקרי תרמי לריסוחא להא למסה מחלק אץ שם סדנא עליה נלל

ה מקרי ענק׳ תרתי לריעותא ת  אנל אס יש שס חלון אש״נ לאט מכשייץ כלצקמן ס׳ ל״מ סעיף ל פ״מ טון שיש פוסקים שממייפי! פס אמי נחצו! וכאן מש עול ריפותמ מ
 ושריפה וכן אס טעם מצאת מסמא שנץ M לאממ למפה מאיץ אטצו נצא חלון טון שיש ססקיס לסנירא צהו לטריפה אע״נ ללא קי״ל כמותם מימ כאן הוא תרתי
 לדטותא ומעשה נא לפט נמאס שנסרנה לרם •הסדנא הימה מלאה לס עד שנמקוס הסדנא לטס נתמלא נל סניט *תה מראה לס וםשלפתי לכאן נרפ מתרת׳ לריעותא
 ללא מסר נזה מעוך ומשמוש (טעה נמצה נמו אנח שנמצאת נאנא האמצעית ע״ג מגל הצלפות והיא טצנות צוין ואין לה ממק נדאה אלא השורש שהיה לנוק נה וסשאר
 היס לחון ופסק שיא סימן ניס להטריף וק המיס הפר״מ אנל לא מפפמיה) ונתנ :ש ״ך אס עור הטעה משתנית למראה המאה אף פצ ננ לפומלת מנשושיה t שאי

 דמותא שר לטו! מש נו מראה ריאה לא הוי צימ אלא מסרק רנפ-יס

 סתחי תשובה
 (נ) פטפס פנס״ס ימיין נחשינס רמ אפליס סלק יי״ל סימן י״א נפמן סילנא
 לםקה סיוצאת ממלאה אלומה והמלאה חוזלס למלאה מאה פ״י נפייזה אי הוי מליל
 פ*ש ומ״ש הנה״פ נשם ס*ז מפשה נריאה שנשלנס לטסה נר פיין נחשונס ניס אפרים
 סי י״פ שכסנ חה פשופ לס״ה נכילנא מצויה מלאה לם עטפה אפילו אש אחל שמסילץ
̂ס ויפה וטלקין *נזה ואץ מנצנן אפיס פלפס גס נספ״מ  ססילנא סלויס נמצא ססמיי ש

 ושעמ סלחק לול* נקנ יש נין פיש נאלינוס

 תשיבה
 וכxה ולטעם הרשב״א והר״ן אט׳ ש־סקיס בשורשם מ״מ אס למעלה הולמת
 ומתרתטת ער שטגעות זו בזו סריסה ואס הולטת ומתקצרות מר שרסרץי1 זה
ג דליכא הפרש שיעור בשושס שר ולדנא יש להחמיר  מזה ולא נגעו כלל אי
 כחומחח פר הסבריה פלא להפשיר כ״א בדלא נגעו אהדדי למפלס וגס יש הפרש
 שר שיפור בשדשס למסה עיי״ש ועש״ך שמביא עיי סעס ג' של הרמב״ס
 שכ' בפרק י' מהי שחיפה מפני שקרוב הדבר שיש נקבים בירהס וכל המפשיס
 תלו פ״ז יירהס ממפ שמיפו הט״ו וההב״ש לפפס הרמב״ס בזה ופי' בספר
 אוצרית שלמה בכח שד סק״ג מה שהאריך בזה ומבאר הנ״מ שיש בץ פפס
 הרמנ״ס להבי מעמיס של רש״י ושל הרשפ״א והרץ כנ״ל ומדוננ השמיטוהו הס״ז
 ושמ״ת עיי״ש ומיי במנת״י בקו״א אות ד' (סח) יש בה שתי אבעבועית

 עפרת״ב סעי' י״ג דא״ס סייר, יק שכ' לאיסור דתרי טעי יסמיט איט אלא
 אס שרש ג, לץ בץ שור לשר אנל אס הס ב' שלתופית בפ״פ פנתלקסו מבטן
 ונססוז על הריאה מלמעלה מל הקרומים אץ בזה איטר יתרי טפי ימיט יאס
 קלסס מסל הריאה וברק הריאה תחתיו והרי טא פלימה שר אך סאץ להנפיר
 במ אצא אס הבועות ש פניהם פמ״ו אנל אס הס 5c מוגלא אפיי אס רק א
 מהס טא פל מוגלא והבי טא פל מ״ז יפ לאסור בלא״ה ממנת מלססיח היחידה
 דמוגלא רקיי״ל לאשד מפיס חה בא מחמת נקבת הריאה (כנ״ל סק״ס) ועי׳
 פור ברא״פ סס ובס״ק סי* ומטאי מרפריו רלא סייך איסור יחד טעי
 דסמיט אלא אס פרש ש בחץ־ שר הריאה החת הקרומים מפיס חשש
 שהמרחב דרך גידלה בפרס והדחק וחפקמ הקרוס אבל אס נפנרר שאץ הטפא
 גדלה בפרס תחת הקרים לא חיישינן למיזקא פיי״ש ונראה לפענ״ד דל* חקא
 שפניהם ש מברק דאף אס א' הוא בץ פור לבפר והב׳ טא מבתק פל
 הקיונים אין לאטר דאמ״ג יפכיי אהיד לא פייך איסור יתרי טעי דסמיכ׳
 דקי שהרחיק זי פלמעצה לאותה פל מוגלא בץ עור לבשר אץ לחוש ואין
 לאסיר בבי טננוח דסמיט אלא ששניהם גדילים בץ עור לשר דאז יש חשש
 שהתרחב דרך גדולה יהדזיק יהכקע משא״כ שא׳ אינה גחיך הריאה בכרס
 לא יזישיק למחקא יהק (ועיי מזה בדבריט להלן ס״ק ע״ו) ולס״ז נלפענ״ד
 ממילא ראם יש בדאה למעלה בהאונא העליונה במקום שהוא שמוך לקנה ב'
 טעי רסמיכי במוגלא רק שאי עימד בקנה קידם שמתחיל קרומי הריאה (מיי
 ביכריט למיל דפ ט׳ ל״י) ויייכף סמוך צו בתוך הריאה יש טננא שניי בץ
 עור לשר והס סמוטס זל״ז בלי הפסק רמץ לאסור ואץ לטפ פהבוננא פעל
 הקנה תנגץב הטמא שבתוך הריאה הסמוכה לה יביץ שהטפא סנגל הקט; אינה
 תחת העור של הריאה א״כ לא סיי תוויייהו י עיר לשר אין חש שתרתוק
 ותפקע סקמס ק ניל(יע״ל ס״ק שי״א) (םנ0 בה עריק ס״ק יק שמצח•
 להחסיר בהרי טסי יסמיכי אף חם הס בעומק בתוך בשר הריאה פיי״ש אך
 במקק ס״ק יק השיג פלמ והפלה רכל איטר דמי טסי יספיכי לה אסר
 כ״א שסס נפסח הריאה מלמעלה החח הקרוס נץ פור לטר אבל אפ ש
 בחון• פינק הדאה בפרס אף דמחקיס זלק בפרס ומיקנ א׳ מהכיסים סלהס

:  מה p הא בפרס ליכא על הכיס קרוס הריאה רק טס הבופא פייק 3
 וכץ מא שהם שפח הריאה לארכה א לרחבה מ אצל מ אנל אס סס זו
 למעלה מזי יזי על וי פי׳ נחמזשי רזיה (מהגאון ר׳ ו! אלף אלנגסקר
 זיל מנראי) נהגסוחיו למ״ד בפיק שק ג׳ שכ׳ לאם נמצא טפא עק טננא
 יש להכשיר ואן לטש לא משוס סרצויק מ*ס ומי משם א ולא נמס חד

 טעי

 דרכי
 במפיייע קינ הנרה א אסי' לדק מיהיח שניכר מיץס יציאה הקיל נהפ״מ
 (פ״ל ט׳ לק סיס סק) אסיה בצדיף דעוחא וטמא סדפה אפיי בספק

ק ומיי מזה במארה עירס פורפ ו׳ סנף יב לעיל ט' ל״י טף סעי' כ  כי
ק (סב) במקום רסשסיע קול אפ רק סבמקוס ההוא סמשמיע  א׳ סיק נ
 הקול ממפ נמלת הטמא והא הי־ט פהקול יוצא מטפא מצמה סכי ברסק אח״כ
 אלא דרצס לומד סנמצא סס סמיך מספ לאחי מקים פמפמימ המל ראק
ה) ועיי עוד בסיה״ב סס סעי' ל״ב ק י ק לק (ועק ס  לעיל ט' צק י
ק ל״ב פכי דפ להחמיר ולהסריף אף באן דונג מאיזה מקיס מהריאה  ורים ס
 יוצא הקול אס נמק טמא מל הריאה היי דשמא סא נשממ סמוך אל מקום
 הטמא ממש דחילץ הקלקלה במקולקל ואף שאס מבצפן שס במנןס ההוא
 אמריק אמור לא בדק כראי עייק ופשוט מ״ל דאכי' במקום שטהגץ בעלמא
 לקל במ ע״י בדקה אפיה יש לאמר במ בכק אט' בהסק יצירך גחל ומי׳
 נמנהזק בהרלד״ע סעי' ע״ב בעפרון םקיא ובסי צק החוש בביאח להיע
ק א  סק״ח (סנ) דםשסיע קול עמק נהרלדיע אח ג' וסרחינ סס ד
 ס״׳ק לק ימנהז״נ סס דווקא טעא אנל סי-רא א מירסא מומי וה״ה אס
ק מטעא דמק גס ניה יש להכשיר  הנועא טא שלמק נמקים שנהגי לההשיר ס
 אך מ מקא ממצא הטמא סמוך למקום שמשמיע הקול אנל אס הנועא עצמה
ק כמן תנססר בדקה נמקוס מ דהכיס מ  משמעח רץל יש להסדף אף ב
 והמוגלא מוסדיס להסתס בפני הנצבק ומק החח יוק דרך קב ההוא דאינה
 סתימה סיבה ומחמח מ ממניע מץל עייק אך במנח״י בתרלדק את א' מני'
ק ימצדו מ  ג' ובביאייס סקיט הרח בצק אס לאסד ולהחמיר מה אף ב
 להכשיר בהפימ עכק מייק י(סד) שהבועה מיי פרי מאר למיל ט' לק
ק ל״ר דלא מקא טעא אלא היה ק ס א יד ד  פקק ופרח״ב סס סעי' כק ו
 אס יש טרכא הצוי׳ במקיס שהקול מצא א סיס סדכא בץ אנא לאנא אף
ק יק  למטה מתציין טריפה מייק ומיי במניי בתרלדק אס א׳ בביאדס י
 שנסתפק מה יהי' אס אלא המרכא תלוי׳ מ הכורכא כסיק מ״י מיעומ״פ אס

 מהר במ אס מ חמה לסק מטמא וכ׳ לידס לכא ולכאן ולא ההרימ עייק
ל סהנץל מצא מאמי סקיס מספ סהבועא סס ולא מצמ  (סה) בעצמה י

ק סק) (סו) טריפה מספק יק כל תרלדק ק לק (ייל י  יאק ס
 עריפוק רק מספק והחלב בכל הרלריק אמד עד ג׳ ימים למסרננ לבק
 פקק ובפרס במה סעי' ב' ומי׳ במקקי בקונסרס דדר החלב פבמף מ' לק
 את ב׳ סכי ולא כללא מא לומר בכל חרלריק והחלב אמר מד ג״י ודוקא
 נחרלריק שאט דק שכבר רקב אלא שלא רכר מקב משים פסלה מלי' קר״פ
 מחמה מכה א אמר המלב נ׳ ימיס למפרע אבל מאין ההרלדק שסננמן
ק לקוב יש מהם סהמלב אמר למפרע ג״י רש מהן פמוהר החלב מ  משוס ו

 סו סמיך לשמיעה מסס סייק •
) אמ יש בד, שתי אבעבועות יט' אי^ה עבאהק דהסעס מ )  סעיף נ
נ שבריאה וססק שיש ב׳ טממיס א' סעס שיי שבודאי לא  סשוס ק
א ממניה קב שנדאה נ׳ סעס הרשכק והרץ ושהן םמוסת זי  נשמט י
 לזו מחיך שהן מחקמן זו לזו מסו לשחור א' סהן ומומד למץנ וכמץב ומי
ק שכ׳ דש בכל ק י״א יק יק ריר ונסיק כ ק ספי׳ ו׳ ותביש ס מ  ופי' מ
 צי קולא ייומרא ללספס שיי אס רסקיס מ מזה אתר מפיחה שיסור הראי
 שירשם אעק מילטה וסחרחבוס עד שמנסות זלז! לממלה לא מקרי מנוסת



 זרה דעה סעיף א ג הלבות טריפות
(עא) אבעבועות (עב) סמוכות (עג) זו(עד) לזו  (ע) שתי

 תשובת
 מקרי רק דעותא כיד ככל טמא יחידת פיייפ (ופיל כרין כיה) •
 ועי׳ בס׳ פר! הפלחן הספרדי שכ׳ בסם הפנים מאיסות דסרי טעות דסמיט
 שקרוס הריאה מכסה *הס אף שיש טרכא קטנה ביניהם כפרה עיייש וסי*
 בס׳ הורה זבח הספרדי שס סטי׳ פיז מיש בביאר דבריו בזה סיייש והנס
 בסרס״ב שס כ׳ דהרי טעי דסמיט שנחכט שטהס במראה ובשר דאה מלמעלה
 וטרכא יוצאה מזו לזו יפ להקל בהס״מ ולוע גדל אן< בלי מיעומ״ש דלא גרס
 מטרכא ממקיס למקום עיי״ש ומדבדו מפמע דדוקא בגשרט זה לזה סלק־
 הכ׳׳מ וצו״ג אבל כפס״ה יוצאה מאחת מק אפשר לההיר ק< שלא בהס״מ וצו״ג
 יסא לא כ׳ הפ״מ וצו״ג רק בנסרכו זצ״ז(ומי׳ בדבריו בקוה״ר ט׳ כ״ס בד׳׳ה
 ומסה) אך הלביש החמיר בזה מאר ואוסר וכ׳ בסף ט׳ זה ס״ק קמ״ב דאס יוצא
 ס״ת או פאר ריעוהא מאתה מהבועוה או אצל אחה מהטעוח אפי׳ הבועוח
 הס של מ״ו ובמיץס שמכשירים סנרט במ״ז אפ״ה בצירוף עור דעותא מ״ל
 הילד״ע וסדפה עיי״ש ועי׳ במנת״י בקו״א לתרלד״מ *ת ס׳ ובפרס
 נהרלד״ע *ת ב׳ סעי׳ י״ב שהעלה והעיקר כהואק p• כ׳ דלתא גס סירכא
ח נסרט זה לזה מיי״ס (ובמראה מקום סס  תלוי׳ פיוצא מא׳ מהבועות דמה ל
 ציון ל״ס) וכ״כ בעצי לטנה בתרלד״ע *ת מ״ב ובמנהז״ב בהרנד״ע שלו *ת
 כ׳ סעי׳ י״ג לר/א אך כ׳ יע״י מיעומ״פ יש להתיר בזה אכי׳ שלא בהפ״מ
 אפי׳ אס הבועות טלטות עדין בכטיין כעץ גבשושית לית לן בה אחר
 פימעך כדנא ילה אס עמי אמד למעלה או אף בלא נגעי רק פלא פלס
 כסוי בשי כ״א קרוס הריאה בלבד דפ נאסור בזה אפי׳ בהפ״מ ואפי׳ אזלא
 עיי מיעומ״פ פיי״ס וכ׳יכ במנח״י בקו״א סס אוה ח׳ בטש עיייס ובמראה
 מקוס פס אוח נ״ט (יע״ל ס״ק סי) (עב) סמוכות זו לזו פי׳ פרה״ב
 סעיף י״א ורא״פ ס׳ק י״ב שכ׳ דחף פיץדס ממחה המ רסקיס בפורפס רק
 שלאתר שטפחי! אוהה כדרכה אט רואי! סיס קרובים וסמוכים כמוה פסא
 אחר נפיתה דירק לה יטריכה עיי״ש ועי׳ מבתי רצון בסמידס ט׳י״אסק״ז
 פכ׳ דמדבד הרא׳יש נרחה דדוקא בנביחה כדרכה אסור כפקרט זל״ז אבל אס
 לאנמקרט כ״א ע״י נפיחה יותר מדאי יש להכשיר עיי״פ (עג) זל״ז
 אמרה ט׳ לב״ס ס״ק י״ז ובמ״ה סף סעיף ו׳ פכתב דב׳ טעות דסמיכי
 ואין הפרס בירהס לנמרי לא למפנה ולא למטה מי ודאי פריפה ואס למפה
 אין הכרפ ולמעלה לא ננפי אהדדי סי רק ספק פריפה ולא ודאי (ועייל
ק ס״ז) וכ׳ פס עוד בס״ק כ״ה דבכל אלו טעי דמיט דאסריק סי  ס
 החלב אסר למפרע ג׳ יניס ועיי״פ עוד בס׳ק ל״ב * ,עיין במצוות סלמס
 בכת פוי סק״ג (עד) או עפ״ך סק״ז ועי׳ תביס ס״ק כ״ג ועי׳ לב״ש
 ס״ק מ״ב וס״ק נ״ג פכ׳ לדנא יתרי טעי רסמיט אפי׳ פכט להיד ואין
 נהס רק טס א׳ רק פסני יאפי הכיסים נככסס כלס מעלה וטלסיס במר
 הריאה וע״י נקנ שבצד א׳ סהבוננא מכל כל הליחה לצנה פהרי טלה כטס
 א׳ יפ להטריף ואין לזה 7ץ מדא ומתחזי כהיהי ייוקא אי חיק למעלה דחדא
 טא רק סש בה סדק אז ט מזיק דשפט אהדדי וגס טס א׳ אמדק מסתמא
 הכל א׳ מא אבל נמרס דםירכי אמדק דני טעומ ק ומממש מקב
 נשכך הליחה מזל״ז דרך מטה עיי״ש וכ״כ במאירת עירם שורש ד׳ טנף ה׳
 סק״ה ונמנהז״ב כלל כ״ב בעפרון ס׳ק כ״ב(יע״ל ס׳ק ע״ט) אך בכד הואר סק״ג
 רכסי מכא שטס א׳ להם עי״ש ועי׳ נמדוס מהרא״ל צינן מה שהאריך נזה והרה
 נצ׳יפ פיייפ ועי׳ נספר טונ לישראל סף ס״ק מ״ג שכתב יאכילו הס
 נ׳ כיסס אי ספכי אהדדי אין להם דין טפא דס 1 כי וכשר פיי״פ וכיוצא נזה
 ראיסי ג״כ כפלק גטה סף סק״ו פהמנהג כפאלוניקי נריאה סנמצא טליה
 נועומ קפטה כגרמיר של פלכלץ זה אצל זה מקרא אשטל ואף לאחר המפמופ
 לא בא סס נשר מקיף להכטק נירהס טקבין סמס מק ורואץ אס שכ>י סלס
 אהדדי אתה מא וכשרה ואס מאר אתת מק מלאה דלא שכט ואץ מט בשר
 מכסק בינה לנץ תנרסה שמיס הס ופדפס עייק ופי׳ ברא״כ ס״ק מ״ה יסיק
 מ״ח ובפרס״ב סעי׳ ל״א וסעי׳ ל״נ פכ׳ ואפ הס בב׳ טסס יפ להחמיר אפי׳
 בהפ״מ אק אס פרהס הס רק נטס א׳ יפ להכפיר בהכ״מ חע״כ שנראה
 מבחין מניס וכיץ פטס א׳ מא מ״ל כטעא מתה וכפרה ועיי״פ בקוה״ר
 ס׳ ז׳ וכ׳יכ נתורמ זבה (להמהר״ש ג״ס) ס׳ ל״נ בהעיפ סק״ה לדנא מיי״ש
 ועי׳ נגה״ק אומ ה׳ ונמק״מ ס״ק מ״ה שהאריך להשיג סל הלפ״ש שמתמיד כזה
 וכ׳ והעיקר כהרא״פ להקל כפהסנטס א׳ נהפ״ני אך הרא״ס לא המנה שלא
 יהא טנעיס אהוד למעלה ילועמ נראה ואין להקל בזה נ״א נטגעיס אהוד
 p למטה ולא עני למעלה >״ז אבל נטגעיס זל״ז למעלה אסור אכי׳ נטס אי

 אס׳

 באר תולה

 fits 3ומולה הרן
 !trf סנועוח סללו

 רפ סול
י כ ר  ד
 טעי יסמיני אך לא המליט שס לססי אלא אס יסנימו עמו בעני סיאה
 סי״ס ועי׳ בס׳ עצי לטנה פפלפל בובדו והרח נצ״ע לדנא עיי״ש ועי׳ נמ״ז
 ס״ק י״ב שכ׳ בפשיםוה ובעומק הריאה לא פייך סריטח וטעי וסמיט עיי״פ
 ומי׳ במנהז״ב כלל כ״ב כקונון ספי׳ י״ג יפשרון ס״ק כ״ו שהעלה לדנא סש
 להחמיר כזה ככל פרן בץ אס שפכי אהוד או לאו ואס׳ הס מלאים מ״ז
 משוס ד״ל שטפא ההחסנה רקבה ופלה עלי׳ טמא העליונה וס״ל הפליונה
 קרוס מחמה מכה פיי״ש ופי׳ ממק זה נו״ק ס׳ק ו׳ שכ׳ וסנרא מ״ג טננא
 אסי׳ דס״ז החח עור העליון יש חשש שיסינרא רקנ פור הפלק מחמי! הדוחק
 ואס הליחה שנסינרא אינה משונה אלא מעץ מוגלא ורק לימה נמלמא יש להקל

 עיי״ש • (ע) שתי אבעבועות עש״ך ס״ק י״נ שכ׳ ואין סליק נץ אס
 הבופוח טלסיח כסד״א א לא עיי״פ ועי׳ נפרח״כ סעי׳ ח׳ וימ״פ סק״ז
 שהוסף בזה״ל ואפי׳ הן קטטת מאד דאן ספור לאלו הבופוח אפי׳ ק
 במשהו פיי״ש ופי׳ בשלק נטה ס״ק ו׳ מתודש ז׳ שכ׳ שמא מצוי בשאלוניקי
 שיהא נריאה טעוח קטטה נגרעירן של פלפלין זה אצל זה ו>קרא אשסל תה
 בדיקתו בתחלה טפחי! אהה וממשמשין ביד עד סבא סס בשר מכטק בירהס
 ואס לא פלהה להפליה סס בשר יש להם וץ הרי ביעי דסמיכי עיי״ש וטי׳
 מזה בס׳ שרה זבח הספרדי מערכה אח ב׳ ט׳ כ״א סעי׳ ב׳ ובס׳ דפח הורה
 ס״ק ס״ו ו,ר׳ בד״ק ס״ק י״ג בעובוא שט׳ בריאה טפוח תץה כסמשמין
 וגר\ף עור דק ולא נשאר מהם רופס לא בדאה ולא בהקמס והיו בהס מיס
 זכים ובדק ולא בצק ופעם ילא מי מליתיס ילא סרוחיס והי׳ הכ״מ וההיר בין
 פהיו מ״ז בין פהמ מלאם דת ובכרס פלא הי׳ ודא פהמ סמוטס ונס אלי

 לא ס׳ בוסת כלל רק מדסא א אלי מא קרוס דיר״ס פיי״ש
 (עא) אבעבועות מקא טעות אבל שר גבססות הסמוכים זל״ז כסר

 פרת״ב סעי׳ כ״ב בטש וברא״ס סף ס״ק ל״א ומה בש׳ ידפות שלמה
 בסי׳ זה את ב׳ מטת מלשון ממ״א רכל פהס גטה מבשר הדאה
 אפס״י פמזרו למראה דאה אפ״ה פריפה ושייך החשש דמט לנקוב טץ
 שדחקוח זו אח זו פיי״פ וק אמה פכבר קדמ בק זה בפפ״ד ס״ק י״א פכ׳
 דאס נמצא ב׳ טפומ סמוטס ממה קרוס הדאה וטלשיס למן א1״פ שפנה
̂כיהה לא מהר לפק סמיט מיי״ש אנל בפרמ״ב  פליהס מראה דאה לאד י
 וראפ אפרים שס מיג פליו וכ׳ דכל שפלה פל הקרוס מראה דאה שר
 אעס״י פעדיץ רכר בליפמ הטפוה וכל סס פל הקרוס מראה דאה ק
 הסתם עלה ג״כ קצה בפר עס הקרוס וכיסה על הבועוה ואין סמיכהס זל״ז
 מזיק כק פאן הטעות בץ עור לשר רק מתחת לשר וא״כ בליטות אלו
 אנס רק גשוסמ ובי נכפופיות הסמוטס זל״ז שר עיי״פ וכ״כ במארת
 נדרס פורפ י' פנף ס׳ סק׳ט לדנא עיי״פ (יעפ״[־ ס״ק י״א ומב״פ ס״ק כ״א
 ובפרי מאר סק״ו ובס׳ תורת זבת הםפריי סס ספי׳ י״י ובתנורת פמואל
 סק״ט) ועי׳ לב״פ ס״ק ל״ה ול״ו דדפתו ג״כ להקל בזה רק דמסתפי להקל,גד
 הפרמ״ג ול דמימ שיש עוד צד להקל בגו, שהם רסקיס בשורשם ב׳ סערות
 אף דלמעלה טעו אמדי יש להשיר אף אס לא עלה מראה דאה רק פל
 טפא א׳ וק אס יש בהס מ״ז אף שהם סמוכים לגמד ואין הפרש ביניהם
 כלל אף במקומות דנמו לאמי סרט במ״ז מ״מ בכה״ג סש על טעא א׳
 מראה דאה יש להכשד נייק ועי׳ בס׳ זבס רצון ס׳ י״א בתמידס סק״י
 מק לפני! אס עלה בשר ומראה דאה יק על טעא אתת נייק ועי׳ ייזה
 בגה״ק את ד׳ ובמקק סק״כ שהפלה להקל לגמרי בזה כהרת״פ מייק באורך
 יפי׳ במנהז״נ כלל כ״ב בקומץ ספי׳ b ופשרץ ס״ק ס״ז שכתב לדנא דאס
 שניהם נהכמ בשר ומראה ריאה יש נהקל אפי׳ בםמוטס לגמד ואין הפוש
 כלל בירהס אפי׳ באץ שיק אך שאן להקל בזה כ״א שראה שיתכסה
 לגמד מו שאן מיאה הטפות רכר כלל יש פליהס מראה דאה ממש ואס
 אזה לבו נתכסה היטב ושני׳ לא נתכסה יפ להשיר בהפ״מ פכ״פ פייק

ק יק ובקוק אח י׳  ומי׳ מזה במנת״י בלק״י פנף ב׳ ס

 ועיי בלב״פ בסף ס׳ זה סכ׳ ובכק אף אס מסרץ בחרי נועי וסמיט
ק עב״פ דמוהא טי  פפלה פלי׳ מראה דאה בצידף סטפיס כנ״ל מ
 עייק ועי׳ בעצי לטנה בחרלדק אח יק ובס׳ פרי הוד ענף י״ג אח סיה
 ועי׳ במנהז״ב בחרלדק אח ב׳ קמק סעי׳ כ׳ סכי וחד טסי ומרט פא׳
 מהם נהכסה ביפר דאה ינסאר הבליפה כמי הר יגבססמ חז הבלימה נקרא
 סהס וימחא וכיו נטמא ומונלא אנל במ״ז וכק רוח יס להקל בהסק ולא
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 דחבי חשובה
 אשי׳ בהינו סייק והסטס עמי נמניי ענף ו׳ בללףי שיק י״ו וטייק נניאריס להיית מנלא ידם מטר יאמק מנשה כאגן וט׳ ינבל מיז שמתבשל נקובה
ק יינ(ומייל סק מק) ע״י המס מצסמק ורע לי כבל לגר המתבשל שורט לההמעס סייק לודט ילזה  י
 ועיין נסרתק סעי׳ ל״5 ורא׳׳פ סק מיו ומק שכ׳ לאף ננ׳ טסץ אץ י״ל לפמנ׳׳ד דרנוהא קמ״ל לאשי׳ הס עדיין מלאיס והיה מקום לומר רלמיק
 להחמיר אלא אס הס סמוטת זל״ז ממש אנל אס הס רתקיס נהפרש קש דאימר טעי דסמיט מא ממס דממ לקוב מא p טכא שאס מלא שאז יש
 א נ׳ מסי שעריה יש להקל נכימ אף נמלאם מוגלא טון שהס רחיקיס ממן שכבר הממל להצטמק ולההעסש נמקלח עיי בישולו רא טלא נמקלמנ
 קצה לא נקב מר הריאה וכל שלא טקב עור הריאה אף שיש קב בטטס שבהם שס הקרוס מלממלה וכנר המייל מעשה הטורף אנל אס מאן שהיא מידמלא
 המינלא אן ככד כלום סייק (וסי׳ נחה בדבדט להלן סק״צ) (עה) אסורה סל כל נמחץ ומד לאההחיל להצטמק ולהתעפש טדא לא מיע עדין הריסיהא
 עבאהק מק משים דמי מחסה נקב שבדאה ועי׳ נסרה״נ נמרצר״ע סעי׳ נקוימיס דיל דנכה״נ אן למש ליס קיל ראשי׳ נמלאם לגמרי אמר אמ׳
 ס׳ וראק סק י״ב שכ׳ תוה״ס יש מי מירא ראם יש הרי טעי ימיט לועה הושב״א וכמק נמנהז״ב שס דאן לסציא מדברי הרץ מס יןלא לדנא
 ואין הפרש כיטהס כשיסור אף שיש שס טרכא כסדרן שרבקה לאנא שמגרה בזה ואן לסמוך סל סברא זו לשים צל יןלא סייק והנה לטס די&א טס
ס שמ הטעות ימכסה אתם אן סתימת המדכא נראה מל לסרש לשין המתבר ללהט דיק לכתוב מנח מלאיי! למרוח דדוקא  נסמך והמרכא מפה י
 מועלת ושדפה וקיי״ל לקמן מ׳ לק דנל שיש קב נמעל אעק שסרכא מלאת אסור אנל נשאק מלאת אן למש נמ״ו פסק היק ס״ק ב׳ שצידד
׳ ב׳ עייק דאס המוגלא אט ממלא כל הטס יק דמיןס הסנוי סי הפסק נינה לנ?  כסמ־ן סתמת לא נימי ע״ק וכ״כ בסמס מאן רעקק ז״ל מי
ק י״ל ילהט הצריך סהיס מלא מ״ז אנל כשאט  ועי׳ בפלחן גבוה סק״ו ועי׳ בעצי לטנה בהרלר״ע אח ל׳ ככ׳ רלא ממי בזה הבועא יסמומ עייק ק
 מיעומק ויש כפלא עברה הכורכא ע״י מיעימק יטיא מייפה בזה יהא מלא אן לספ יהמקוס הפטי מפסק בין הביטוח ואף יהר׳׳ק אט מחליט להקל
 מימ ראן כאן סתימה כלל עייק יסי׳ סנח״ב בהרלדק אח ב׳ בסשרין ס״ק בזה מק בס״ז י״ל מןל ספי אס׳ להמחמידס במ״ז אך לדנא צק אס יש
 כ״נ(ויל ס׳ ניס סק צק) (עו) אפי׳ מלאות ס״י עי׳ במיג בממה לסציא מ־יק זה קילא הדשה שלא נמצא מסרס בפוס ספר להקל בזה ־
 הסוד אח כ״א ובמהח ב״י אה לק ובס׳ מרח זבח הספרדי(למהריזד״תז״ל) (עוז) ואם היא אחת ונראית כשתים ואין זה נ׳ טסיח יססיט דפסט
ק אהדדי ויש להס טס א׳(מ״ל בדבדט סק סק) דהחס נראה מביק סהס ב׳  מערכה אח ב׳ ס׳ כ׳ סעי׳ ה׳ וסי׳ ככרח״ב סעי׳ י״ג וראק סק יק וס
 פכ׳ דכק מייד בטסה סאנס קלסה מעל הריאה מבסן רק סהס תחת טעוח ממפ דפ ב׳ בליסיח שט דדם פהסיחד שבירהס מגיע ערעור הדאס
̂וקבץ שס נמיןס הטעיה ממש אבל טמא א מראה שסם טיט סש סדק שהילך נאיצננ הטעא מקצה  קיימי הריאה והס גדלים בץ עור לבשר ינק ש
 מוח יוצא שס ומבצבז א מא דתליי במנמ המקומוה אס להשיר במק א לקצה דרך מעלה שאין עומק הסיק מניע עד הדאה עצתה מנהז״ב כלל כק
ק סק וננקק ק ואחרורס אנל אס הטמית נקלטה מעל הדאה סביק קיק פעי׳ ס׳ ובעשרין סק״ב וסק יק סיייש (וסי׳ צבק י  לא כמטאר ש
 רפ נהם מק א חפי׳ נמקומוח שאסדן סמיט fro נזה יש להסר ע״י ס״ק ליו) יסי׳ נמניי נניאריס ענף ד׳ כד,ק מזה (עט) היא מי׳ לנק
 בדמה סבמק אס הריאה פהחמ הבועא פלימה רפה ומלה ננכיחה כראי ס״ק מ״נ וסיקנק סמטאר מדנדו ואס נמצא טעא א׳ ונראה שתים פומית
 ואס׳ אס אזיז סא של מוגלא וא׳ טא מיז יש להקל ס״י סימנים או שמידם נכליסהה על הדאה כמצי עיגול ונראמ כמין קשמ רש חיל מהמת הקשה
 שאן הבועוח ק הריאה רה מבחק בא ינדבקי בדאה מרוב לחלוסת וטון שהקשת מה מושרש p בשט קצותיו במך הריאה והשאר נמנה מהריאה
 שקריס מיאה שהחהיה קייס אן לספ אבל אס הס מלאם מיגלא יליחז א טריפה לכל הושח אס׳ נמק וככל טיט נץ נפפט נץ בלא פפט לאפק
 סיס מטדס א סרוסס יפ להחמיר אפי׳ בטעא יסדה עייק אך בלבק סש הפסק שיפור הראי ולאס הטמא המה משרשים במך הדאה והדאה
 שקק כ׳ לאטד שלססוח שנקלס ולא כ׳ לחלק בץ מלאס מונלא א מק מארה בץ פט הקצווח מהחח להעינונ פלימה ויפה וטס א׳ להס ושפכי להוד
 תשמש דאף במק אסר מק ופי׳ בדרך רמים םק״א יבפצי לטנה פלא הכדעי מק פדפה יראה שהסש מפיו שטואבחחלח נרייק ב׳ סו וראוק פרומה
ש ומסליןח זמק יכך יצא מהריאה וטץ שחזיק סש פיטש טטהס כיכ שאחק  גץ הלבק והראק בזה וכ׳ שמא צק לדק פייק ומי׳ במארה מירס ס
פ ק כלל מייק נקרס מר הדאה שבראשם ונרכין למעלה פד שממד לב* א׳ ומס י  ו׳ פנף ס׳ פפסין כופה המסדפץ ולא זכמ מרבד הראק מ
 ופי׳ בס׳ מרח זבח (להמהר׳׳פ גק) ס׳ לק בספק סק״ב שהסג גק פל מודם ואסר מסס שזה מפיד שהיה קב מייק ופי׳ בסנהז״ב סס ביןנק סני׳
ע לדנא סייק ומי׳ במק״פ  פראק ונהב ואן לסמוך בחשש אמר דארייהא להחיר במלאים מק מסברא י״ב יפפיץ סק כק שהעסק ובד הלבק מז
ק מק מה סכלכל נונרי הלנק נזה נאק•(ויל סק פק) (פ) אחת.  נפלמא ומק מנפה מזיעה הריאה מנחת והעלה ואס׳ נטמא יסדה נזה נמק י
מ י ק פס ונניאריססק מק ו מ  יס לאסר עייק ועי׳ מזה נס׳ םונ לישראל אח מ״נ(וסי׳ נמסק סקימ עחנק סק כ״ד ממק סעי׳ יק ולב״פ נ
ק כק דבק זה דחלח ומתחי כהרס ולא  נעק זה) ומי׳ מנהז״נ כלל כ״א נקומז סני׳ ה׳ ומפרץ סק״י סכ׳ דיו מקא ונמאירה עירם פוש ר׳ ענף ה׳ י
»  אס שלססיוס הס כעץ טעא וככל טעוח ממצאה נראה אנל שנמצא סס פפט אהדדי יפ להחריר אס׳ נמק ואפי׳ במיןמות סמקילץ נמניט נמק י
ה כ׳ ובמקום  p כעין הרגילוח להמצא מל השוק והחלב פדרך לימצא בנפל ס פסה סנן כחדא וסהחזי כהרהי אמר סיייק אך נראפ אפרים סק י
 מהחלה ומלך להכסש (וקורץ אתו וואיקיק) בלשונם וסמנס שמא לבנה שנהגו להכסר במק גס בזה אן לסתור מנהגם נייק וכק סס נפרח״ב מרי
 ונסכה מק ואין לס טס בפק א אפי׳ במקימיח תהט לאמר מרט במק לק (וס״ל סק סק) אך נמק׳׳מ סק מק יבגהק אח ו׳ הארץ למיג פל
 יש להכפיר נזה ט״י קליפה ונדקה החסה p סראה סטנ מסה הממס הראק נזה והפלה דהפיקר להחמיר נזה כדמה ההנק נייק ומי׳ מזהנמניי
נ והעלה אח נקו״א אה יק ומי׳ נעצי לטנה ני״ה המולה לדנא מה שפלסל נפק זה  החסה מן נלי סס חשס אזה נמדה דאלק יש למש סש שס ק
ק פסננס א ארע לו שנשנא לנמק הריאה וכ׳ לדינא דש לחלק נין אס יש נ׳ טמן א טס א׳ דנ׳ טמן דשסכי  הטמח סללו וכ׳ פס נסף הי
 נסלוליח נ׳ טעוה כאלו ק הריאה ולא ידע מאיזה מקים פנריאהנפלי והסריף אהדדי חמור סס לערן מק מטס א׳ דלא שפכי אהדדי דנטס א׳ ולא
 ט לא סהייתנ נאזה מקוס לנמק פיי׳׳ס (ומק סף סק מי) (עז) מלאות פפכי יש להקל נמלא מק אס׳ שלא נהפסו מחנה וסנק אם יפ מסצס
ו מה צריכץ להנץ מה סוייק לנמנ סנה מלא״ח והא לא מציס שים נסך הטס הזה דפ להקל אפי׳ פלא נהפסו מחנה אנל נ׳ טסן דשפכי  י
 ססס להקנה־ וצק מקא מלא יפשנויה ובדהס מסמע וכל ספ מיסה מהבוסוח אן להמיי כק בהפפר מחבה מקא נייק ופי׳ במנמק כלל כק נקיק מיי
 על הדאה ייהר משאר שפח הריאה ואן הפסק בירהס סריסה יאק מה לי ס׳ ופסרין סק יק שהביא ובדו וסלסל פק והמלה לפסק הצמ דבהסק
 אס מא מלא א חכר קצה יאלי יק דלרטסא קמ״ל ואפי׳ מא מלא יש ישעהדק לא יטריף בזה במק כ״א נא׳ משני אסרס הללי וטיט ממצא ב׳
ב בפשח סקק שהנופות למק טסיס גמדס ושפכי אמד א טס א׳ ומחיצה במכה ובדק פ״י קיבה דחדא  לאמר סק דעי! הרץ המובא במנהזק כלל י
ק ס״י נפיחה א סליי מיס בא׳ ינהמלא א נחנסחה  ממצאס בייא: ומשה נסת שתפס מסר הבהמות וידוי! בימיה החמה ומהחלח ילא יצא מהשני׳ ישוב נ
 הצמתסס סס שצמסוס מלאים מק ואיכ קםאס סמק ומצססקיס מקרשים הנ׳ אז יש להטריף אף נהסק ושעהדק אנל ננ׳ טמן נדלא שפכי א טס 6׳
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 יורה דעה סעיף א ג הלכות טריפות
 (פא) ונראיח (פכ) כשחים (פג) נוקבים (פד) אוחד. (פה) בא׳ מצדית (פו) אם (פז) שופכות (פח) למקום אחד

 (פט) אחת היא
 דרכי חשובה

 מס מחיצה ושפכי אהדו• ככל זה יפ להקל ביכ״מ יפננהד״ח במלאים מ״ז ומ״ל כיזוא דמתחוי כתרס אף דבאמת ט שפכי אהוד חרא שא אבל הא לא ומי
 כדן תד טעי והמיט גמ״ז עיייפ (פא) ונראית כשתים עי׳ לב״פ סוף כ״כ לטמא פאק לה אפי׳ ומות חרתי טעי ואין לט ראי׳ וגס ככה״נ א״צ פיס
 סעי׳ י״ג ובס״ק ס״ג שכ׳ דה״ה אס טינרח אתת מתחזי כתרתי וטיט שיש ט כדקה וא״כ מסתברא ל&ענ״ד ובכה״ג טדאי אין לזוז מוכרי הלכ״ש ופפוט לי׳
 סרק מי סכקטריכת שמא פ יסטו ונתרחבו עו שנתוטץ ושוכ נתק:ועיי"ש אכן ־צריך בדקה משימה מ׳ כ תה־ השו״ב פקודס שמנקב הקרוס שיכדק מקידס
 נמאירת עיניס סרש ו׳ י. ף ה׳ טף ס״ק כ״ג ח לקיס עציו ומכשר׳ בטי>רא ממשש טקב (פו) אם שופכות וט׳ סבאה״פ טף סק״ת מ״ש אס נקבוהו
 חדא ומתתזי כתרתי בספיטי־ עיי״פ וט׳ בהו״ז נהעלה פלמה ט׳ ל״כ סק׳׳ו וט׳ ואת״כ נפט וט׳ אי שהטילו נדס וטי כשרה וט׳ יעש״ך ס״ק ל״ג ושמ״ח
 שאף שגס מא טדד מטעס הלב״ש כזה מ״מ לדנא פסק טוהי׳ בזה מיי״ש ונר׳ סעי׳ י״ג שכ׳ וכשראה שלא שפכי אהדדי לא מהט לבדק שוב ע״י נטחה והייכ
 מק״מ ס׳ק ל״ע שהאיין :זה וי״לה לדינא להכשיר בזה מ״י בדקה פינקוב לנטח בא׳ שיעלה גס הב׳ או ליה! נרם בא׳ סבא המיס לכי כמו הבדקה
 אותה מב׳ צדי׳ ויוציא את המיגלא הקפה מבי צ־י׳ רמלא צד א׳ מיס לראית דלקמן ט׳ מ״ב גבי פתי מרות דכפראה ככר פלא פפכי המוגלא מזל״ז מוכח
 אי שפט לנד הב׳ א לנבוח ח׳ ,.רמוה אס תעלה גס הבי(עי׳ בדבריט להלן דב׳ הס ומה פהמיס והרות בא מזה לה י״ל פטא מ״י מה פיפ נקב מן מזה
 ס״ק פ״ז) דווקא גכי מימת פסק בפיך ובפמ״מ דלא ממי בדקה מ״י מיסונפיתה לזה עיי״פ יעבמ״ז ס״ק ה' וקלב״פ שיק מ״ה וימק״מ ס״ק ל״ט וס״ק פ״א
 אבל במינרא הקשה ואין ייעותא כמה פהמוגלא איפ פיסך ט וכר ממנמ פכי דכ״ז טא רק כפכבר כדק וראה שאין המוגלא פפכה מזה לזה אכל סלא
 היא כ״ע מידס טש לשמי־ אשפיכת מיס יריח מזה לזה כמו במיות דלקמן סי׳ כדק עדין כלום ונקט מב׳ הצדדים והשירו המוגלא מפס מהר פפיר אח״כמה
^ ועולה השרי או טתנץ מיס ויוצא מזל"! כמו במרה עיי״ש ועי׳ מנהז״כ  מ": עיי״ש כאדטחיהסביס עמו במנח״י בקו״א אח ח׳ עיי״ש (פב) בשתים ש
 והין חילוק כין אס ראה כבי א כהלח א כארכמ שלק גטה סף סק״ו כלל כ״ב בקומץ סע ׳ י׳ ופשרי! ס״ק י״מ וס״ק כ׳ שכ' וכל מ״ש דאס כדק סעס
 (פנ) נוקבים אותה עכאה״ע ס״ק ה׳ יי״ש ׳השפואלץ היית פיפ הפסק מראה ח' ולא יצא המוגלאמזל״ז לא ממי שוס בדקה ע״י נטתה ושפיכה מיס מזה לזה
 דחה וט׳ ואן לדבריו אלו שוס ס׳ והבנה כלל והנה במיז: ופיסס נדפש עי׳ מ מירי מקא שראה שיש ענ״ס מחיצה מנדנה :ין המוגלח א:ל אס ראה שכס
 אמרה בזה״ל דחף שיש הכרש מראה ריאה מ״מ כיו! ששופטה זל״ז מייפה מכייל א׳ לה ואין שוס מחיצה והפסק ומסך מבדל בתוכה מהר את״כ מה שעולה
 איל גס ב.ה לא נמכישו ה־בייס באר הימב ועי׳ בבמה״ט של המהרי״מ ס״ק בנפיחה מזו לזו א מה ששפך המ ס מזה לזה ומלין ומכר שהליתפ עבה לא
 ז׳ שכ׳ מה״ל וזה שפימלין ה״מ פיפ הפסק מראה דאה בין טעא לטמא וחפ״ה יצאתה מעצמה ע״י נקיבה כ״א מ״י הכרת מפיתה נתמלא חברחה עיי״ש ועי׳
ק  פריפה והתי' אס יפ כיס מיימד לכל כומא ואף כפפט אהדדי מ״י עכ״ל וכ״כ בעצי לטנה ריש סעי׳ זה רה שהאייך בזה אלס בסרת״ב סעי׳ כ״ס ורא״כ פ
 בלהס הפרס סק״ט וע" כמק״מ ס״ק מ״ו ובמנהז״ב שס במשכון ס״ק כ׳ מ״ש מ״כ כ׳ שאס א! שס רק טס א׳ לטלה אף כפיפ מחיצה באמ,ע מקרוס סמכסק
 בביאור דבד הבאה״ס בזה ועי׳ בשער המיס ס״ק י׳ שהביא דבר זה בשס בץ המוגלא מ״מ אס אט מק־ מנדל מתתתיתה ועד סיפה אלא שיש מרץס
 הכגה״ג כפר! אתר וטאדכשיפ הכסק נפיפור ממרמה ריאה אפי׳ פפכי אהדדי חלול וגקוב מא׳ למגרסה אף שש״יקפץ א׳ לא שבט המוגלא מהב׳ דרך מקב
 כשר עיי״פ וכה״ג כ׳ גס בפפ״ד סק״ז ובמ״ז סק״ה דהא דמעריפין בא׳ ונראה ההוא מ״מ בהפ״מ יפפח ממק יפ להתיר פיבדוק את״כ בבדיקה פסיכח מיס
 כשהיס כלא שככ׳ אהדדי הייט כשאי! הספק ממראה ריאה כשיעור מאי אכל מזל״ז א בנטחה בא׳ ועולה גס הב׳ בנסחה זו עיי״ש ועי׳ זכס רצו! ס׳ י״א
 אס יפ הפסק בירהפ כפיעור אפי׳ מונחים כיי כיסס כפר ע״״ס אלס כפער כתמידיס ס״ק מ״ס וכמורה לזוכיוס ס' י״א כהוספה הלכה אח ג׳ מ״ש עליו
 המיס שס תמה הרגה על הכנה״ג בזה עיי״ש וגס הלכ״ש ס״ק מ״ב צווח ככרוטא בזה ועי׳ במנח״י ענף ו' בלק״י סק״ו פכ׳ והעיקר כהרא״פ בזה ודלא כססנסז״ב
 על הבנה״ג והכרמיג כזה ואיך יצוייר בא׳ ונראה כ:׳ הפרפ מעט א הרבה הא עיי״ס (וטיל ס״ק פ״ח) ועי׳ בס׳ טוכ ליפראל ס׳ק מ״ג פכ׳ דאף אס ארע מה
 כל שיש ט סיס הפרפ פוב אט ככלל נראה ככ׳ רק ככלל כ׳ טעי וסמיט ולא מפך המיס ג״כ אן להטדף רק שצריך נבדק ולראח יפה אם סס ב'
 עיי״ש ומי׳ רא״ס ס״ק מ״ו ובקוה״ר אח ז׳ ובמק״מ ס״ק מ״ו ועיי מנהז״כ שס טסס ולפפמיס מחקרש הליחה ופומו כחוך הממכר מורסא קשה ואט מרח
 ס״ק כ״א שכ' ואן ר״ל פיפ הפרש מראה דאה על הקרוס מלמעלה אלא ור״צ לעטר המיס וצרך למציא מחה מ״י קוץ ואח״כ אס ימטר המיס שרה ואס
 ובפרס נסך הבשר יפ הפרש וכ׳ פס לדנא כך ואס יפ טמא א' ומהחזי לא מדפה מיי״פ (פז) שופכות לםקום א׳ וסי וכשרה ואפי׳ הס מלאם
מ מוגלא עכורה שר מארה נדרס מרפ ד׳ ענף ה' סעי׳ ט׳ סיס כ״ב וכיכ  כתרה׳ וכפכי אהדוי רק שיש ב׳ טסס ויש ביניהם ככרס הפרפ שר כנ ו
 אט׳ כספ שערה יש להכשיר במ״ז ואס יש מבטן הפרש כרוחב קש א ב׳ הלביש כמה סעי׳ י״ג (ועי׳ תכ״שס״ק כ״ד) ועי׳ כד״ק ס״ק סיזכד״המדא
 שפדה בהס״מ יש להקל אפי׳ כמוגלא מיי״פ וטוצא בזה כ׳ ג״כ כסיית סאל שכ׳ דאס יש כחוק סוגלא ומ׳׳ז והפ״ז סככיס טפכ מזה לזה אפפ״י שהמוגלא
 ימפיב תליתא תנק א' ס׳ י״כ פיי״ס ופי' כסי תורת זכת הספרדי מפרכת את לא זזה ממקומה יפ להכשיר אף אס לא בזק אס אן שס רק טס מ׳ אפי׳ שלא
 ב׳ סף ט׳ כ׳ וכ״א מ ש בזה לדנא עיי״ש (פד) אותה מה בש״ס מלין בהפ״מ עיי״פ וע" במק״מ ס״ק ר״ג מ״ס בזה יסיס ד״ל דמקא במנלא מנה
 דף מ״ז בדן זה דא׳ ונראה שרס אהא מייהיק כרלוא דמי* קוץ שלא יננץב מא סש להקל בזה עיי׳ש (פח) לםקום אחד פכאה״ס דכסש לכל א' טס
'X לא כיד ולא כסטן שלא ימלס ולא ימרח המיס פיי״ש ארנס טשא כלי ש״ע גפ״ע טריפה אפיי שפכי להוד יעפרח״ג סעי' כ״ס יברא״ס ס״ק גיא 
 והמיס ישא• אזריליס לא העתיקו זאת רק להלן בדין דתרי טעי דססט במיץ דכל מה דאשריק אס הם כ' טסס לא כעיק סהי׳ כ' ססס מסס אלא אף
 כמ״ש הבאה״ט נקמ! סק״ט (ועי׳ כדכריט שס ס״ק קמ״ג) אכל כא בדן דתדא שאן להם אלא סס א׳ רק שיש מסך מבדל עירן קרוס באמצע טס הטפא
 וייהמזי כהרת׳ לא העתקו זאת והוא שוט עפמש״ל (סק״פ) דכפפכי אפילו דני שהי טעומהסמיטת לאסיר אסי׳ במ״ז תה דקאכדלא שסט אהוד אנל
 נמונלא עטרה מר ובלא שפט אכי׳ במ״ז פריפה א״כ א! נ״מ במה פימירו בדפפכי אהדד יפ להקל כהפ״מ כטס א׳ ומחיצה כאמצע ואמריק והמחיצה עלה
ס הרא״כ דכמקוס אח״כ ואן זה ב' טעוח עיי״ש ועי׳ כמק״מ ס״ק פ״כ שהשיג על הרא״פ בזה  א ימלחו המיס ע״י האצבע א הסכין אמנם לפמ״ש שס ע
 פנמי להכשיר כסמיכי כמ״ו יטלין להקל גם כלא שפכי אהוד אס מא כמ״ז וכ׳ דכל שמאן שבאמח אן שס רק טס א׳ פפעולס לא סו ב' שנדכסאףסש
 ולכ״ז ממילא מא דבמקומות הסלו חזר הופר ליושנה שצדק ליקוק שלא ינקבו כמוך הכיס אזה מסך מבדל א״א לומר סש לו חורה שר טסס לכל הופוס
 כ״א כקוץ ולא כיד ולא כסכין וכדינא דמי כדי שלא לאבד ממונס של ישראל אלס עיי״ש ועי׳ כרעה סרה ס״ק כ״ד שהפלה דהיכא דשר שפט אהדדי יש להכשיר
 נלא״ה כהבתי פס פרברי היא״פ שכ׳ להקל בזה כמ״ז לא כ״ע מודס לו בזה גס אס בתחהיח הבופא יש כיניהס קצה דוק מפסק ולמעלה לצד מור הריאה יש
 (פה) בא׳ מצדי׳ לדעתי המר׳ מסהכר רבץ כדן הרי טעי דסמיכי במ״ז בהמק המפסק נקנ וחלל וזיו סס מצא הלימה מאחה לחברחה שמההטן
 דטמץ להתיק יבץ כדן זה דמדא ומת־חי כהרס אף דפפכי אהדדי אן להתיר הריאה ואף אס בלא מסך אן הליחה יוצאת מאמת לחבירסה גיס מי ככלל

 ט אס מ״י בדקת נפיחה אס אט מבצבץ דהא בלא״ה כ״ל(ס״ק ל״ה) מהצכ״ש פפט למדי עיי״פ (פט) אחת היא עבאה״ט פ״פ מסהס בבי טסס
ס זה י  דכל טמא יחידיה צדך בדקת נטתה 0ס איה מפיפץ ואף שכ׳ שס מהרא״ס טייפה ככ״מ ודע דכ״ז מא רק טכא שמצא הב׳ כיסס ממבסס «
 דס״ל פהגבפמ פאל דא״צ לנסתה הנה המעיין בדברי הרא״פ שס יראה שכל כזה כאן הפיס כץ הכיסס אבל אס מצא שס בפנים בסך שר הריאה
 ראותיי שהביא פס הנא! דמשיר כטמא דעטדן וסרוחין מכשיר לגמרי יאפי׳ פיפ הסיפ בץ הטסים אף כל דמ עיי בשפ״ד סק״ז ובמ״ז סק״ה ובכית
 ..לא בדקה לא רא׳ טא רק בטעא יסדת אפל בהרי טעי רסמיט במיז א אפריס בקוה״ר את ז' ובשפת אמת סק״ז נבסרת״ב מרף ל״ב וראיס ס״ק

f t 



 יורה דעה סעיף א ג הלכות טריפות קצז
 (צ) היא (ס)(צא) ובשרה (צב) ואם לאו (צג) שתים הס (צד) ופריעה (צח) והני טילי (צו) כשיש בהם טוגלא או

 היטב
*  סן טעי לטעם ואפיס מרפה אן יפסכי אהדדי אס גקטהו וצא םיז mxrc ל 1
 ואח״נ נפט זו ועלתה נ0 חנרמס מטווה זו * שהנדלו ניס נאיזז מסן ופי״נ נתמלא

 כאד
ם מהרש״ל יצדך פול נמק! אp 0 לנל אחל טס נפני ז מ  (ה) וקרה נ׳ מי
ט ממצא שיש הפסק מראה מאה  עצמה עטפה אע״נ לשפם להלד (וזהו ששואלץ ס

 דרכי תשובה
 מיו ומ״ז שכ׳ רכל שמכר ללאו ממבקיס המה נץ שפט אהדד או לא שפכי לבזה טי רניה״הו הכי שק ירן כל טפא לסוס נקסס באמצעה ומנשה
ק  א״דמ אפ הס מלאת מינלא יש להתיר נהס״מ כל פהס רחוקים פכים נס הקמס פיי הכופא והכל חרא ריעותא דטפא היא פיייפ (ומיל י
 נהפרש קש א שר מפי שפר אס רואן שהקרום פע״נ סמלה קייס ולא רקב קס״נ) (צג) שתים הם ואס לא כדק א שופטת א לא אפיס
ק סק וסרס״ב  פור הריאה ואס הס מלאת מק מוקמות שמקילין נטמות סמוטת במק שראה פאן סס נ׳ טסיס אפיה סריסה שמית שס ולביש י
ק סק ונמק״מ סק״ע שכ׳  יפ להקל כא אפי׳ שלא נהס״מ אף אס אן הפרש רק כטס שמר א׳ עייק סעיף כיז וראש אפרים ס׳ק לק וסי׳ נד״ק י
קיק סעיף י״א ועשרון ס״ק כ״א (ועיי״ש נסיק הקדס דכשמלא מונלא וא״א להכתץ א שפכי להדדי אף פנראה פיפ נאמצפ הכוסא  וכק נמנהז״נ שס 3
ק מ״נ דמה שיש רכשק למטה נתץ• הבשר כץ דוכן המבדיל יש להמיר ע״י אמדנא של הבודק שנתו פלא נכת שלא מה י  מזה) ודעת הלביש ב
ק סק  הכיסים לא מעלה ולא מודד עיי״ש לדרט אלס נמק״מ ס״ק מ״י האריך נכדי שיפסיק עי״ז מפן המנדל פיפ בפנים ועייק סוד בדקן י
 והעלה דהעיקר כהרא״פ בזה (ועיי״ש נמק״מ בס״ק מץלס) (צ) היא ובמק״מ שס שכתב דאס לא רקב מן הצל כמ״ש נמחנר רק למעלה בממס
ה ס״ז דמטא־ מלכדו רכל הסדק דהנקב עולה לב׳ הצדדים ושוב א״א להבחין א שפט אהדד א לא  עבאה״פ מ״פ דבב׳ טסץ ככ״מ טריפה ועד״ק י
 ר״ס לאמי־ ככ׳ כיטן נחדא ומתחזי כחרתי הוא רק שהכיסין הס זה אצל אט׳ אס ראה מבפרס פאן מפן מפמק ננד הסדק סרישה ראלי הסדק
י שנהקרכ שס ק דהסדק גרס פלא יפפט להדדי י מ זה כתוך זה כנילדי בצלים לא אכפת וכתב פס דאס נראה נוטה מה כמק היצן ד  זה אכל מ
 למעלה טעא א׳ דש קנזס באמצעותה דמהחזי ע״י כהרתי וכהמ הכיס ונמצא עור העליץ אל בשר הריאה טוהר יסיק מי גיכ כמרי מסות נייק ־
 בפרס עור טס א׳ לבן והטס של 5־ מן הוא מקיף להטס שנפרס (צד) וטריפה מלביש שס ונהג׳ה שס של׳ ואס ראה ללא שסט אמדי
ק א שסט א לא אע״ס א פדסה אבל אס לא נ  והממלא נשכך מהפנים אן להחזיק דעוהא לחשוש סהיו נ׳ טמס דכל אכי׳ טס א׳ להס הר ד
ד שכ׳ ק י  שהכרמי אן כ״א א׳ ממש לל״נ ומה שנראה נהכיס סבמן טס קמט דטדסה מי מ״מ לא מי אצא ספק סדפה וסייק מוד ונניארו י
פ ושפכי אהדדי כאמה אק י  באמצעו דמחתזי כנ׳ אץ חפפ דאמדק פנדל ק קצר באמצע קמס סס דבכימ דאסרק כחדא ומתחזי כהרהי ננ׳ טמן א
ק צ״ב) (צא) וכשרה ענאהק שיהיה מי דא סדסה פיי״פ ועי׳ בניק אח ו׳ מה פהאריך נזה נפלטל ובמק״מ  ופיק מחחזי כמרהי עיי״ש (וע״ל ס
 מ״ש שצריך בדקה אס אן שס אלא טס א׳ ועשמ״ת שסוהב״שסק כק סקמ״זכאריטח (צה)וה״םכשישכהםםוגלאאוסים ענאה״סמףנקק
ק ורא״פ סק״ר וכק מא רק לכתחלה מ״ש דמלאח רוח מר כסמיט כמו נמק ופי׳ בסר״ח סקק שהשיג מל הב״ח  ולנ״ס סק מ״פ ונפות״נ סעיף כ
 אנל בדמנו אס נדק וראה פפופטח זה לזה וכל הליחה יוצאה ורך נקב והש f כזה וכ׳ דש לאסור כרוח כמו נמונלא עייק ועי׳ נחקזת אום כלל י״א
נד fro בצק פהרי המחבר מדף א׳ מרס מלאה חח נכלל  זה ולא הספיק לבדק אס ק שס סר כימס עו סנאכוה הריאה יש להקל סעיף ו׳ פהרח ו
 ולהמיר ובדקה זי אנה אלא לכהחלה אבל בדעבו אנה מעככה פיי״פ בועיה עייק ועי׳ במק סק״יפל פ:וף האחיוןמהטק מפמעפמקיל קצה במלאה
ק מק ראן להקל בזה רק מבדק ע״י חח ועייק במק שקק יסק״ט ועי׳ נמנהז״ב שס סק י״א שהנץ מרבד העצי ק דאק י ב סעיף כ י ר  וכמב מ
 נקינס צד א׳ ויצא הסוגלא דרך קב א׳ כאמור אבל אס לא מה הבדקה לטנה גק להקל במלאמ חמ יומר מנמיס זטס עיייש ועי׳ מכק סק״כ ושפיח
 על דע המכר רק ע״י שפיכמ מיס ונפיממ רות בא׳ ונתמלא ונתנסח הב׳ סעיף ס׳ סכי לדינא דטננות מלאת חח דנם שוהכרלאח מק ונמרים שמכשירין
ק סק) מ״מ זה מקא אס כמק יש להכשיי גק נמלאה חמ אנל נמקוס שאסרץ נמק נם נזה אמר  אף פכ״ל להקל נהפק (עי׳ נדנריט לעיל ס
נ כמארמ סירס שס סקי* י ק ליא ול״כ עייק ו י ס  עכ״ס נדק ורמה שאין סס רק טס א׳ אנל אס לא נדק אמת הטמס יפ עייקוקמאדעת הלכק פ
ק מק כעק זה (ויל ק י ק לדק ועי׳ נראק ס ק י  להסריף עייק ועי׳ נדק ס״ק סק נמף הסיק מ״ס לערן ספק נ׳ טסץ ונדעה מרה ס
ק דהסי׳ של טעות ק י ז ורא״ס י  דהיינו בטבלא שהיה לפניו סניהק הכיס נכת עו שנקרע ויש לתלות דמה ס״ק קנ״י) וכתב נפרה״נ מניף י
 שרואין שהפ נ׳ מא משוס שקרפ אנל כאות הכל כיס א׳ מא ק להקל נהס״מ מלאם חמ שכשטקנץ נמקוס הטמא יוצא חמ ומנצנץ שסאנל אס נשטקנץ
 ופייק עוד בדק חדא פכ׳ דלפעמים ליכא הבחנה אס סא כיס א׳ ממש א לא הנוננא אן מנצנץ שס * ק מלוק דאס הס נקלשה ק הריאה והריאה
 ט ע״י פממשך קצת כחיטר זה לזה ככל טעא טפ כה כמה שקועיה פמוקומ תחהיהן שלימה רפה כשר אבל אס אק יטלץ להקלף ק הריאה יפ להחמיר
 ר־גי וטסה הפד ההוא כמו טס לכל פקועה ופקיעה בפק ומק אן סלא במקום הפק ובמקום הפק יפ להקל אף כפהס פתי טמות מנוסת
ק מזה ופי׳ נמרה זנח מ׳ לק סק״ב סק י  לחשט רק לטס א׳ טון פק טא הרגילוח ואע״פ סמא כנסה וחאן כהטס כאפן כזה ועיי״ס עוד נ
 מא לבן ראן רגיל בגסה פהטש ימה לבן ממש אפ״ה אן למוש להחמיר שקרא הגר על קולא זו שמקיל הניח אפרים בהימ אף כשאן יסלין למןצף
ז אס שתיק ממיס תה י  כלל עיק פיי״ש ונמק״מ סק מ״ו ועי׳ נדעת מורה ס״ק כ״ה שנסנ שטה ק הריאה עיי״ס (ומי׳ נדנדנו לעיל סק״מ) ו

 פונדא לפנק נטמא שטה כה סדק למעלה ומה נראה כתרתי טפי ת׳ אנל אס נאמת מוגלא ונא׳ מלא רוח פי׳ נס׳ אהל ישראל אס קלק
 גדולה ואי קס׳ה אס גס נקסנה יס ליחה א סהיא רק מלאה רות ונקט ומבואר ופתו דאפי׳ נמקום שנהגו להםדף נמק ננהק ואסרי[ כשיש

ק מודה נזה דס להתיר עייק ופי׳ נלנק ס״ק לק ולינ  הטמא יקסנה ויצא רוח גס מהגדולה ונשאר יייחה בהנרולה וקצה מהליחס מיגלא ונא׳ מק מ
ק יק) וסי׳ נמסגרח סשלין הספרדי ק זה (ועי׳ נראק ס  נמצא גס נהקפנה והיה דופן מפסיק בינתיים ונקב פגול ייה בדוכן המפסיק מה דעתו נ
ק ייא שכ׳ דננהמת ישראל ונהסק  והיה סכק שמא ע״י נפימה נכנס קצת מליחה שכגחלה לקס,ה ולא מה וכמנהזק שס נקומז ססיף ה׳ ועשרו[ ס
ק ק וסק״נ (ועק י ק כ  אמ־ לבדוק אזר נ׳ טטס ט רמת נמשמוש הד וגס הטמא נקרעה ולא יש להתד נזה נכל עק עייק ועי׳ מקק ס
 מה אפשר לנמק מתר א פפכי אהדדי והמיר דבכה״נ דפ ספק אלי א׳ קלק) (צו) כשיש בהם םונלא או טיס עבאהק דבעינרא צק שאן בכ
מ  הימה מלאה חמ טדא ק למדך על המpלץ דיל דמי מסיחה ונכנס שוס ליחה כלל ומפסק מף סעיף יק של ד$< שהס צמחים קסיס י
 ההמ מא׳ לחנרתה עיי״פ • (צב) ואם לאו עי׳ לנק כמף ט׳ זה אס יס כתוכה סיפמ מוגלא דנה כבועא נמונלא פייק ועי׳ נליש מן״ס שכ׳
ז דנועא אחה דהיים להחמיר אמריק ק דפ לה דן ניסא אנל לא להקל ומל ק ססא ק ק׳׳נ ונמנהז״נ נדר הרלרי ק סעיף י  נדיר הרלדק ס
 דמהמוי כחרהי בכל מקום דאמריק סטא מידה אכ״ה דינה כטעא יחידיה דטיניא חמירא מץ נסמיט לניעא למטלה אף שלמטה יפ הפרש קש *
ק דעותא כק אנל מה פנהנאי להכפיל• נטמא נגד טטא ננ׳ אטת אף טס נסוכה פפת ליחה לא אזיל מנס מסרסיגרא  צערן תרלדק וכמק לא סי כ
מ מבתק מא קשה ומנקבת עייק וכ״כ בו*ק סק״ו דפ בה פ הא עיק דהא י  דמחחי במיתי רק בהסק ומק אי דפוהא גדולה סא ומצטרף עם ד
ק לק לנממחזי בהיתי סירא דנועא וסמרא דטינרי פייק ופי׳ נאקק בסק הקדס שפת: דאס  כל לס לאמי ניי״ש ופי׳ דק שס ונמק״מ ס
 דמכשריק מייד אף כספ פס זה הסדק המפריש נאמצפ שמתיזזי מל ימ הס־נרי הקפה הק מספת להליהה מכל צד והיא אנה נמלק הסימ־א שנטנס
ל סק״ל) דאן לספ לאסר נזה מספס תרלריק פיפ טמא אלא שנתון הריאה להרשנק אן סמס לאסור אנל נחר הדנר לאמי י  כתרסי (
י שמנמן לא דמי לטמא העומדת על הקמט מטפס רס״י דהמ הנימה מורה דמחמת לקומא נפשה סלה to• םעא עייק  וקמס יתד. יסיק וקמט ה

 ׳(יי



־ זרה דעה סעיף לז ג הלכות טריפות * ״ י י  ״

ט (י)(ק) צמחים (Hp) קשים . הנה (קב) והים (קנ) «י60 (קד) שנייאט J מים (for יאבל (צח) אם (צט) ד j f 
 ו«'׳א מם יני.pp (קה) דהייט (p) שקחס (קן) הריאה (קח) מנסה(קט) אתה (קי) ואינה נט«5

 וכיה ססרמי ומיס
 באר היטב

ה «ז נט ל פחח טנק מינ מסיג לף קי״ל) (ו) 5מידס פירוש 5מייס קשים הוא נונרא ואץ שס ליחה פלג(והים מלאת רוח נשר נמלט ש f ונ״יו)  נס מלחם מ

 לדכי חשובה
פק זה ובל זה טא בנמצא בשנה פסח יש לתלות במצוי שטי מינ״ז דאף שיש סינרומ הבאת ממוגלא פ״מ הנן ק  ופי׳ במנח חורה נולן כ״ב גרש נ
 ליחה שטא מוגלא אבל כנמצא כחוכה פפח מ״ז פשיי״ח שס וחכ״ש ס״ק ממי׳ז אק כ״ז הוא מקא כשראה פכ״פ במשמוש הד שמא סינרא אבל בלא״ה
 כ״ג פכי לאס נמצא פפה מ״ו יש לה לץ טפא כמ״ז ולא אמריק לטון תתקשה לא יצאה ממזקמ טעא אף פמראימו כמרמה סינרא ולסננמיס טמא וםינרא
 לא מ׳׳ז נינהו פיייפ ופי' כפרה״כ ספיף כ' ורמ״פ ס״ק כ״מ שכהב לאן מראיק שוה פיי״ש ופי' בפנמ״י פנף ג' בביאורים סק״ו שהנץ מלכד הלביש
 מלוק כמרמה הסינר מה שטא לכל שהליחה שבמכה טא מיז לא קפדיק ה־וקא לענק חרלרי״מ טא שמקיליק לתלות במצוי פט' מ״ז אבל לפנץ סמיכי
 אהזוהא רהפינרי ואנ״ס שאנה כמרמה טעא דמ״ז ואפ לק ויש לו מראה דמא דנא וש״ס לא רצה לסמוך פ״ז אף בדפבד בלא כלק כלל אס לא כשכלק
 מוגלא אפ״ה יפ להקל ופיי״ס כסעיף יסיק שאח״ז שכ' לאן להקל כזה לחשט פכ״ס הרוב פיי״ש (קא) קשים פד״ק םק״ו וכמק״מ ס״ק נ״ו לכפיק פיה•'
x כמל א כאק סמפ אבל בלמ״ה אף פהמוגלא פבסינרי אגה  לטעא למ״ז לנמר אלא כהפ״מ מקא אכל פנא כהפ״מ אס יפ כ' פינרוה הפיריא ?
 שבכל א' יש בטכס פסה מ״ז ונגעי למפלה יש לאמר אף כמיןמוה למה ונשק• ואנה פ!כמ פ״מ להססימ אלא שהיא רכה כשעוה א כעור קריפ
 המכשירים סמיט כמ״ז כיון דש לחוש כמ לסמר סינרי וחומר טעא אע״פ שאן ט לימה אט ככלל נדנד אלא טפא ופיי״ש שמטאר מלבדו פוו
 ודמי לסינרי וטפא דנגפי למעלה אהלד אבל כהס״מ יש להקל דפמטק לטון לכל מה דמחמי־יק כנמצא טכח ליחה כהיך הסינד שאן לה מרח םינרא אלא
 דכל סינרא עומד במקומו ולא דחקו וגס מסעם טמי דסמיכי ליכא לאמר טעא זה מקא היכא שנמלא נימשה ליחה >cf אס מעש הוא מ״מ יש לה אזה
 טון למ״ז טנהו עיי״ש כאריסה (וע״ל ס״ק קי) (צז) אבל אם הם צםחים ממש מעט מה ועטה לטומ כסי, מוגלמ אכל אס לא נמצא מס מסשומ רק
 קשים מיי כסי לכרי מסף ס' רל״ח שר יח כצ״מ להמחכר יטשא כליו משהו כעלמא ונראה שס כעין לחלוחית ממצא ככל דאה יש להקל עיי״ש
 שהחליפו דהרי מנרי דסמיכי כפר ט ממיץס פהיציא דן זה פמא מדרכי וכמק׳׳מ פיק ל״ד ונרי כדעח טרה ס״ק י״ז מ״ש כענץ זה והעלה לדנא
 כמרדכי סלסטט ליהא ק יגס לא ט' לפניהם האר זחפ פנלסס כפמ שמטרפ דסינ־א מי מס ליחה נקרש רכש קצת אף אס עדץ מלוחלח קצה מ״מ מי
ע ועי׳ במס״ג במהת ב״י את ליג ובשו״ת בעי ככלל טינד ואף שאנה קשה כסלע כל פעכ״פ אן כה לימה ממס ה״ז ככלל א  מרבדי לטסן עיי״ש כ
 סי סו״ו ס' ל״ט וכפרי טאי סק f ובשלחן גטה מסדש ת' ובסי סרת טי,רא עיי״ש (קב) וה״ה םורסא עד״ק ס״ק י״ל דסכק טעא ספק מירסא
 זכת הספרדי מערכת את כ' ס' כ' סעי' ו' ומרי י״א (צח) אם רם א ב׳ מכחישים זא״ז זה אניד טעא וזה אמר מורשא יש להקל ואמרי-ן נשמטה
 צםחים קשים וטי כשרה עיי לב״פ במה סעי' י״ג ובביארו ס״ק ס״ב טהרה עיי״פ ועיי מק׳׳מ פק״ל פאט מת,יס הדבר וסיס כצ״ע קצת עיי״פ ועי׳
 רכל מ״ס להמיר בבי מיניי דסמיט מיט רק בנגעי לבד ואנס דבוקים וסיוניס במ פ בזה ביינמ״י ענף ג' נלק״י ס״ק י״א ומה פמתרן דבד הדייר, בזה עיי״פ
 למדי אבל אם יפ ב׳ פינממ ולמעלה מהם ממכקיס זה לזה טדכה דכשיי״ינא ועיי כד׳ק סק״ג כעונ־א פלו שהיו טעומ דקומ כפימפמין וקלף עור דק ולא
 רתפשטי הקמטים יתפרקו זה מזה יינקט עיי״פ ומה במארמ עי׳יס פס שאר מהס רופס וט׳ וצירף דבר זה לס־יף פיס להקל טון דמי ספק מורםא
 כס״ק כ״ג הפיגו עליו כזה וכי דכסיטא דאין להטריף בבי עיניי דםמיכי אט' עיי׳ פ (קג) םורםא שבריאה ואט' מבה מורטת סמוטת זל״ז כפ־

 כפ.דכקו למעלה ע״״פ אלס כתורת זכת (למהר״פ ג״פ) ס' ל״ב כהע״ש סקיו פמ״ת פעי׳ י״ד וכרס״ב סעי' כ״ד (קד) שבריאה יאט' ים נ;' כיסים
 וכמזה״ע סעי' י' פסק לדנא כהלב״ש להממיר מטפס אמר ותילי' דלי׳ טא ודביקות כימד ופופנות אהדדי אף בנביעות כה״ג סדפת מ״מ במורסת כת״ג
 מלשון הפרי מאר יעיי״פ בדבריו לעיל סעי' ב' כארך ועיי מזה במנחת יוסף פא/ס בו1עות כתוך הקייס של הרימה רק שהקרום מכסה אסס ושרפ על

 בקו״א את מ' (צט) הם ואפי' סס הרבה נדנדות סמוטמ זו לזו אין כשי היימה ופל ימר־שת בטה יש להקל פרת״ב ספי' ל׳ ורא״פ ס״ק מ׳׳ד
 מוששין להם להצריך שסיבדקה נמקיס שהסינרות סמוטת ממפש נקכ ש דת (קה) דהיינו עפת־״ט שיכימ מיש״ז דאכי' יש מוגלא במורסא אט מסר
/ ורא״ס כ  מרי י״ד ופרת׳׳כ סעי׳?״ז ורא״כ סק׳כ וכ״א עיי״ש (ק) צמחים קשים בסמיכי ועי׳ מזה ברח״פ ס״ק ל״ב ועיי״ש ככרה״כ סעי' כ״ג ו
 עכאה״סמ״פ ואן פס ליחה כלל (יע״ל ס״ק נ״י) ועש״ך סק׳תישכ״דשס יפמ״ח ס״ק ל״ג דלכי מ.הג מ־ינימ מלו סמהדץ בבועות יסדת אס' הס מלאס
 סעי' י״כ ומכיש ס״ק כ״ג שכ' סצריך לבדוק את״ז אס אן כה מפת לימה מיס פניייס ושיימיס יס להקל גס כמייסמ סמוטמ מלאם מיס טםריס
 וכל שלא כדק לא נכק מכלל טעא ומחזקיק ליי כנועא יליט נשאר ניעות וסיותיס עיי״ש ועי' כם' תיית זפמ (למה־חד״ת) הספיד מערכת את ב' ס'
 פיי״ש והנה נלנ״ש כמה שס מימ נצ״פ נזה מלשון הרמ״א כחשופה דייש־יפ כ״א סעי' י״נ וי״ג (קי) שקרום הריאה טכםה אותה כנ האחרומס נהחפסו
 דלא מצרט בדקה כזה עיי״ש וכ״כ בבית מאד את י״ב למנח רכל שראה בפיריפ דבדס אלו פהס מתיסר הב-ה ופשפ״ד ס׳ק י״א ובספה אמח ס״ק י״א
 שמשמושה קשה א״צ לכמק אס יפ פפ ספה לימה עיי״פ אבל אץ ק דעת כל בארך ועי׳ בעצי לטנה מ״פ על דבריכם בארך (קן) הריאה עי׳ גשו״ת
 האיורוטס ומיי נמארת עיניס בביאידס שס ם׳ק י״ט שכ' דקוס״ה הלנ״ש טיטו׳יד תטינא סי' ע״ז שכ' דאס מוסרת טעא כדתה נמpס נמוך אפ״ס שאס
 מפשיטת הרמ״א לק״מ מיי״ש וערק סק״ו ככ' דהמעיץ נ1שץ תשו' הרמ״א נפער ממקום שאר הריאה יסי פיה לכפר הריאה אעפ׳׳כ יש לה וץ טעא
 סס כראי יראה פא־יפה מפס רא ׳ דיכדיקת מעכבת ט אפיי בדיעבד עיי״ש ולא מורבא דבמקוס שעומדת משעיין וטון שמא גטה מבשר הריאה שבטסס
 ועי׳ בשמ״ח סעי׳ י״ד והנ״ש ס״ק כ״ו ולנ״ש ס״ל, ס״ד ובפרת״כ סעי׳ י״ז ההוא מי טעא עיי״פ ועי׳ בדעת תורה לעיל ס' ל״ו ס״ק נ״א מ״ס כענץ זה
 ורא״ס ס״ק כ״ד פכי מס כשיש הרבה טינרוח סמוטח צריך לכהוח ולבדק יעי' ברנדי כאן כס׳ זה סק״כ שכ' חה פשוס מא דאס מימא ששביטח
 כל א' יא׳ ככ״ע ואץ לשמיך על בדקת רוב לומר סץ שבדק היוב והס קשים הבועא אי.נה בשעת רב רק ספיטת הטטא יש לתלות שכל הקמט נעשה
 כאן בלי לחלוחית ק השהם גס המיעיט ק טא אלא צריך לבדוק טלם עיי״ש ע״י הנועא וכמ״ש הלכ״ש בממתיו לספי' ט״ו ולכ״ננ לא מי רק מדשא ט
 ומה ממפמעות לסן הש־י״מ והרא״פ שס משמע לכארה דאפי' בדיעבד מעכב גס ע״י מורשא יוכל להתקמט מסביכ עיי״ש (קח) 0בסה אותה עתב״ש
 הבדקה נרי״פ אלס פי׳ כלב״ש ס״ק ס״ה שכ׳ דרק לכממלס צדך לבדוק ס״ק כ״ו ישפ״ד ס״ק י״א ורא״ס ס״ק ליה ופרה״כ סעי' כ״ה דאפי' אס יץדס
 טלס אבל בדפבד לא סטכב ומכא דכדק הרוכ ולא מצא טפח לימה בפר משימה ס׳ טלפת רק פבנפימה פלה X3 וקרומי הריאה פבסניבמ למפלה
ר עיי״פ (רגז) אותה עי׳ סס״מ סעי' י״ד  אע״ס שלא כדק המיעוט עיי״ש ועי׳ מק״מ ס״ק ליה דכי! מא אס נשאר עכ״ס עד שנעשה פיות לפאי הריאה פ
 ב' מסס בסמוכות פלא בדק אבל אס לא נשא־ אלא א' לבד שלא נבדק ליכא ותנ״ש ס״ק כ״ג ולכ״ש ס״ק ס״ה דככ״ז אן להמיר כ״א ע״י כדקה וע״י נסחה
 לפיהפ כלל לכל הדעומ עיי״ס ונד׳ כדעח סרה ש״ק כ״ב מ״ס בענץ זה (וע״ל אבל אס לא בדק בנפיחה אף סראס קדם מפיחה סאנס גטהיס לא מסט
 ס״ק כ״ז ולהלן ס״ק קל״מ וכסי מ״ו ס׳ק ס״ה) כלל יסדסה ואן לסמוך בזה אבדייןפ חכ דאס' טו הרכס מורסמ יכדק
 ועיין לכיש להלן ס׳ק יך״ס פכי דנמקומוה שמכשירין סמיט במ״ז אס בדק הרוב מהם מ״מ כל שלא ראה טלס אס אנס גטהיס אמר מסימה טריפה
 וראה פכ״ס במשמוש הד שמא סינרא אס' לא כדק אס יש כסכה אפיי כדעכד דשסא יש שס מורטה וגס טסומ לאן המורסה דשם ראי על
 ססס ליחה א לא יש להכשד בדפבד סשיס ראשי׳ אס ט׳ ט ספה למצוסת השאר שגס הס הסה רק מרמת ולא טעות פיי״ש: (קי) ואיגה גבוהה

 הנה



 יורה דעה סעיף א נ הלכות טריפות קצח
 (קיא) «m (קיב) «*• (!) (קיג) י־ליא־ (מסי׳יי) (Op אף (קני) על גב (קטז) דסטיכי (קת) אהדדי (קיח) כשרה •
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 אסי' אק ט סרמא דאשא ולא צורת אמא אסר נסמיהי אהדדי *

 תשובה
ט כיון משר לכיס ממרח  ועי׳ לב״ש שיק קניה שכ׳ דבועא ומורסא ימי
 מדכי ע״כ לפק סרלרימ דגה רק כטמא יסדה ואס הטמא היא בל
 מיז אזי בהפ״מ לא מי ריעיתא כלל ואס הוא מלא חת א< באץ הפק לא
 מי דעותא עיי״ש (ועי׳ כדבריט לעיל ס״ק יק ולהלן סק קמ״ז) ומי׳ מגהז״כ
 בהרלרי״מ סעי' ט״ז (קטן) דםשיכי אהדדי כ׳ נשמ״ח שעי׳ ו׳ וקפרח״כ
 סעי׳ י״ז ואס נמצאו שלשה נמרי סמוכים זה לזה וכפיס התיצוניס גמצאת קצת
 ליחה או מוגלא ובהאמצעי אץ ט ליחה כלל אלא מא ינש לגמרי סריפה וטק
ק טעוח והאסצפיח דטא מינרי לא מי הפרש  והחיצו,מח יש כהס סוגלא מ
 ואין מועיל וההפרש צ״ל בשר בריא והרי זה ככ' טעות סמוטס שאין הפרש
 ביניהם עיי׳׳ש(ועי׳ בדבריט להלן ס״ק ק״ל) • (p?) אהדדי. פי׳ מ״ז סף
 דני תרלנ־ק מ״ש למק תד סינד וסמיט אי תשוב ריעוהא עייק ועי׳ בשוק
ק מק על דכד הפרמ״ג כזה וכ׳ והמקיצ דתרי פינרי  כרכת רצה מף ט' ק
 א מורםא וסמיכי לא מי שוס ריעותא אן מזתיחין אתו עייק ועיי בלכק
 ס׳ק קמק שכ׳ ותרי עינרי א תרי מורסא דפמיט נחשכיס לריעותא כל רמ
 כמו סינרי א מורסא יתימת עייק ועי׳ כפרת״ב כתמרי״ע סעי' סק שכ׳
 והר סתס ריעותא עיי״פ ועי׳ בתורת זבח בהע״ס מ׳ ל״ב סק״כ ובתרלד״ע
 מרי א' סכי והרי סינרי ומרט הר ריעוהא גוולה ובדוחק הכסירו ססוסק־ס
 והמתירים מופסיס המה יעיי״פ כמ׳ ל״ג סקק סכי דמי דעוהא יותר ממוכי
'X כמ״ז כמקומות סממירין עייק ועי׳ כמק״מ בהרלרי״ע את מריק סקק 
 סצק תס הסורםא היא מלאה מיז א מי אכי' ריפיהא קפנס עיי״ס ועי׳
 בחיוישי מרעק״א זק שכ׳ "וני סינרי וסמיט אהוד וס״ת כאתת מהם יש
 לאמר ומי סרלריק עיי״ש אך במק סק״ב את שיו כ' שיש לעיין בזה ולא
ק מ׳ שהעלה להתיר בזה ואף שהשק יוצא  הכריע לדנא עייק ועי׳ לנ״ש ס
 משי סםינרות לא מי הרלרייע עיי״ש ועי׳ במקק כתרלדק את מק מןק
 מזה אך בפרת״ב בתילר״ע סעי׳ סק ובקוה״ר ט׳ ו׳ העלה צהט־יף בזה אף
 אס הסק מומו בסמוך לאחת מיטינרות עיי׳יפ ועיי בסי דברי מסף מ' רלק
 פכי ועיקר לד,א להפריך נזה אט׳ אן רס״ת עומר בי) הסינחס רק בצו א׳
 מהפינרוה עדפה וולא כהלכ״ש יעיי״ש ע ו מזה נמ׳ רמ״ו אס סק ועי׳ מזה
ק ואת נ״ו ומי׳ נמנהז״נ כהרלריק אמ ס׳  בעני למנה בתרלנ־ק את י
ק ועפרון סק״ד שכ׳ להכריע כפ,ין זה p ואס הב׳ סינרות מיכי  סעי׳ נ
 להדדי כאן פוס הפרפ למסה וגס נגעי אהדד למעלה ומכ״ס בםמכקץ לפעלה
 א אף שהשק יוצא כסמוך לחי מיסינרוח סריפה ואן מועיל מיעומק אבל
 אס המינחח אנס מדוכקוה כק והסק קלה מאד כקוד עכביס ער סמלכת
 בגנגול החצבעוח כלא שוס קליכה יס להסיר כהפק נייק ועיי מזה נסנח״י
ק יק וכדעה מרה ס׳ק כק (rip) כשרת  בתילרי״ע אה ט' נביאריס שס ס
 עפרת״כ סעי׳ כק שכ׳ דכהרי מורסא דסירכי שי אף אס המורמת הפלו
 רקבון :תוך בשר הריאה סיי״ש יעי' בבית אברהם במתי זהב סק״י ונספח
 זטר לאברהם בויוסך אבררס סק״י שכיחה דוקא בדלא קיימי במקוסהסמפוטת
 אנל מקיימי במקום הסמסטר. טדא סריפס נלמ״ס נייק ימא שיפ (ימ״ל
 ס״ק חי) (קיט) ולא סיקרי סטיכי עי׳ נכנה״ג נהגהס הסיר אה יק שני
 דהרי טעי נמקוס א' נריאה אע/ דלא סמיט אהדדי ויש הפרש כיטהס כראי
̂ין סרכא היוצא מאחת ונאחזה בחברתה ק חמור סא יותר מכיפא יסדת לע  מ
 דק לאסיר כזה אף אס ע״י הנכימה עולה על הטעות כשר הריאה אסק
 פריכה משא״כ כטעא ימדת מוצא ממנה סרכא דקיי״ל דאס פלה על הטעא
 בשר הריאה ונתכסה שר עיי״ס ועיי מזה בס׳ הירח זבח הסכרדי מפרכת את
ק קמ״א פסק לדנא דאס יש  ב׳ ס׳ כ״א סעי׳ יק מק בזה אן בלבק ס
 הפרש ביטסס למעלה ולטפה שיעור הראי א גס לעמן הרלריק לא נשב
 כלל לריעוהא וויט מה לגמד צטעא יסדה נייק ועיי במצי לטנה כהרלריק
 אה כ״ס שכ׳ דמק לענץ זה חמור מא דאס מצא סרכא מעל ס הטעום
ק בב׳  ונםרכה נאנא שכנגוה אף נלא חלון ק לאסו ואף ונטמא א שר מ
/ ק כ  טעות טריפה עייק זעי׳ נמנהזק בחרלריק אס ב' נמשרון מף ס

 שססנ

ק יסגס « נקימה אזר אעק ימיט אסיד טרם פכי המחנר  (ז) הריאה וימנ מ
 והפעם נ' מהיש״ל למורס* לכשרה ללא מקרי טעה אצא לנר סנוצש לסן ומשמע דש
 מוגצא נהאי מויסא ואפילו סכי איט אסר נשמיט ושק נתנ דש מפישע ימויסא
 ־״ט ;זקוק נצאסק שמראם הליחה שנתונה הוא כמראה טרקס וסם נדצין נץ עור

 דרכי
 מה ס לעיין לפענק אם יש שר בלוי סביב הטעות שטת הריאה שנמקוס
 ההוא טד בכל פטח ססביב הבועות נתעלה ולא יתראה מכמה מקום הטעות
ק מכ״פ עפמפ״ל ס׳ ליט (ס״ק מ  כלל אס ס להם דץ מורסה ולהמיר כ
 המרה) מהדק דב״ב פאט על הבועא ק אצל טעא לא מי הרלריק עייק
 א לטמא ונחשב לכל שר מרקב כאילו איט ומק הבועות גטמס משטה הריאה
 ומק הרי טעי דסמיכי ומה לכא־ה יש לדמוס למק במארה עיניס שס
ק כק גבי ב' סינרי המדובקס למעלה קץ לאסר מסעם דספו לההנרק  ס
 יצא המוגלא רחשסו הקרומים יהשרקו דחיי חאן לא אמדק נייק ולבחורה
 ה״נ יק טץ דלכטט אץ הבועות טלסוח אן לאסור דלא אמריק הרי חאן
 לראות להנ״נ כאלו אט והבועות כאלו ככר ירקו ונתפרקו. אן־ רץ רהלב׳׳ש
 אסר סס כתרי סינרי סממנקס נראה דלא סק הך סנרא וכן מסתבר
 לפעניד לדנא דפכהק יס לאשור חה מסך הפכל לומר דאס היו כ' טעות
 בלא נ״נ סייט יט' אסר ואס נתוסף שם עוד נ״נ סנינ הטעות ימי שר
 יטוא ובכה״ג סיך טעס ש״י לאסור ובכסק טרא יש ס' שנרי מקפיס
 נעשה זה ועק מציא גק ב״ב (ועי׳ בגה״ק את בי) (קיא) גבוהה אבל אם
 טלסוה אפיי מפס יצא מכלל מורשא יהד הוא טעא פרה״ב סעי׳ ח׳
ק עק פכי ואפי׳ אס אן כל המורסח גטה רק ק ז׳ יעוק ס  ירא״פ ס
 שמקצת ממנה גטה משמ יצא מכלל מורסא וכ׳ פס ולק נאמצע המורסא יס
̂ס גטה כקסטת ויש לתלות שע״י נפיחה יהירה כש נעשית יש להקל  מר
 ע״י הבחנת בקיאס ונייק במ״ש סרטי דבריס כזה ועייק עוד כדק
 סכתנ דמורםא ספ באמצטיתמ גכמה קצי יפ לומר דכל המפפשוהה יש לה
 p טפא אפיי במקוס פאינה גטה ופיי״פ מק כזה לפ׳\ן אס יפ
 סרכא במקום שאנה גטה יהמקס מטה מא רסק ממקוס המרפא
 נייק (fcp מישו־ הריאה עד״ק בדר הרלד״ע אה מר״ס ובמקק
ק ג' פכי דאס יס אמדנא שהיה מקורס טפא רק פהקירפה והגביה  ס
v אח פור הריאה מסביבה ופי״ז אנה גטה פהה ונראה כמורסא 
 ליונה כדץ טעא עיי״ס ומיי כמקיק ס״ק כ״ז ובמנח״י בלק״י פ״ג ס״ק י״א
 באמצע הש״ק (קיג) הריאה. עכאהיק מ״ש מהש״ך אע״ס שהקרום שמכסה
 מליהס אן לה מראה ריאה ועי׳ מק סק״ז ופסק ס״ק י״א ומכיש ס״ק כ״א
 וכשמק סעי׳ י' שכ' ק לדינא דאן לחלק כמראה המורסא מה ש־יא בין שיש
 עליה מראה דאה כין מראה מוגלא ישק הוח דעה מ״ך ודלא כהסברים
 כדעת מ״ך דנספיך סא עיי״ש וכק ככרה״כ סעי' כ״י יכי שס עיד דאס
 המראה שעל המורסת מא ממראת הנשיות בריאה חע״פ שהמראה קטע
 בקרוס ולא הסר ממנה אף לאור שמסרץ המיגלא אן מששין לה יק אס היא
 ממראה הססלוח ואחר שמסדן המוגלא המראה מנכת וסזר מראה הקרוס
 למראה ריאה ג״כ שר אבל אם היא מראה פסלה ואנה מלש אחר הסרת
 המוגלא אף אם אן שס רק מורסא אתת פריכה מחמת מראה הכטנה כמש׳׳ל
ק לק יפי׳ בסי הורה זבח הספיד מ-וכמ אס  ס' לק נייק יעי׳ ראק ס
ק כ״א מ״ש בענץ זה לדינא עיי״ש ועי׳ ק סעי׳ ס f ובדעת תורה ס  נ׳ ס' נ
 כמ׳הז״כ כלל כ״נ כנץמן סעי' ו' שכ׳ דעק הרונ מראה הקרוס שעל ימירטא
 ממה לכרתי שקורץ בלאק נלפץ אשכנז עיי״ש (ftp אעק דסמיכי אהדדי

 עי׳ הורה זבת (למהרק גק) בהע״ש ס׳ לק סק׳׳כ שכ' דכק מא בדלא
 נמט אהדדי אבל שנסרט הבי סנרוה אהדדי סן ממה פשריכה יפעם
 מרלרי״מ אסר בזה מדנא דסק מהורה חד טעי יסמיט פייק (קטו) על
 נב והק כיעא ומורסא דסמיכי שר לכק . פס״ד סק״ל ולב״פ ס״ק ל״ד
ק לק ודייק ס״ק ט״ו ועייק  ובהג״ס סעי' י' יפרת״ב סעי׳ כ״ד וכראק ס
 בפפק ירא״פ פכי דאפי' למ# דאמ־ טעא וסינרא הסמוטס מיק במורסא
 ובועא לכק שר נייק ועי׳ בשרמ״ב וראק פס ;מוסף עוד דה״ה מורסא
 זסינרא הסמוטס זה לזה גק שר לכק אפי׳ למאן ימחמיר בטעא יטינרי
 סססוטס יכיין יהמורסא אנה גטה אנה נדחקת לטינד והסינרי עומרס כסק

 ואינה מנקבה להמורסא עייק (ועיי ניבריט צהלן סק קעק):



 יורה דעה סעיף לז נ הלכות טריפות
ח וממי! *ירי) ממו  (ק:) פיקד (קנא) מיג• (קבב) «fc (Ep) פ*! (Tp) ניניהם (rep) כשני חופ• שפר (קט־) צאחי (קיז) שנפחו הריאה (

 (קנח) ו9וא פיהיפ

 השבוז
 מכק ונלבי שלא ימו למקים אסיד מתר מיאי ער שימי מקום לספ שמא
 ניקנ מכבר ועלה ט קיום מחמה מכה ונמוס ראו תלוי כראח פיני המורה
 ומכיש שלא יהיו יטקיס אהיד ניי׳׳ש אך נמאירת נינים שורש י׳ נמף ה׳
 סק״ח השיט עליו וכי רמיקר לדנא כשמיח יאכי' כהפ״פ יש נאסור אף
 בפגעח רק נמפלה בלבי ומלמשה יש הפרש כראוי שיק ופי׳ במק״מ סמינ
 ג״כ פ״ד הלביש בזה אך במנח״י בקי״א אות ה׳ הביא דבר הס והפיג פליהס
 ומיסה כל ראיותיהס והעלה לדנא דעיקר כרעת הלב״פ כזה ועי׳ בפרת״כ
 סעי׳ י״ב ירא״ס ס״ק י״ג שכ' יבסקיס שנמו להקל בהכ״מ כשהם רמיקס
 למסה בשורשם -רוחב o אף שהס טגעיס למעלה אי! לסתור מ,מס אבל אס
 לין רחוקים כשורשס כ״א ב׳ שמדת ולמעלה הס פגעים יש להחמיר ימי תרתי
 הס״מ בדכר א' האי שימי ד בכתות מרוחב קש והבי מה דלא חיישיק למה
 שהם טגעיס למעלה זה בזה ואין להקל בשביל הכ״מ הד קולי בדבי ח'
 עיי״ש (מכד) ביניהם עיי מק״מ סק״כ שכ' יהדבר כשופ דאס הנ' בושת
 יססיכי מכומס קצת בלידס הטניס זה לזה בבשר וגט ימקוס שבינסייס יב
 לו מראה בשר רק שאין בזה הפרש םיעור מטי אם לא בצירוף בשר הפוני
 למעלה על הבועות כשר יאף יליכא הפרש כשיעור ממקום הטה של הריא־
 שבץ הבועות אלא בצירוף הבשר שפלה מעס לגטה על הנוע ת מ״מ מפסיק
 פטר עיי״פ ומס״ק אות י׳ אבל לפפנ״ד אין הדבר ספוט כק להקל ט לפפנ״ד
 מסתמ־ לומר חה הלר נהנ׳ סענדס פני הפוסקים באיפור דתר־ טעי דפמיכ־
 רלסעס רש׳* והתוב״ס ימפפס נקבים אתיק עלה ואמריק דכפאין םטת הקרוס
 שלם עכ״ס ברותב ב' שעדת ביטהס יפ ט׳ פניקב הסקס ההוא ממילת
 דבניוון דק טק טפ טכ״פ שסח קרוס שלס כשיעור הראוי מה לי אס מא
 גרוחכ בששת המה פנץ ב׳ הבושה א פהקרוס מנכה קצת כל טפ קרוס
 שלס פלי מראה טעא ובלי לקותא בפישר קפ או ב' ליכא ט' מיקב הקרוס
 שס אבל לפעם הרשנ״א והרץ יס״ל משוס דדתקי להדדי ומט להתפרק יש
 להממיר בזה להצריך מהיי כשישר הראוי ברותכ השוה ובהאויי שבינתיים וטץ
 שאין בירהס במרחק השוה יש לאמר ולא סהט מה שיש קרוס שלם במדרון
 ובשישפ כשישר הראוי דכל שאין באויר שבץ טפא לטפא כשישר הראי יחנן
 הבושת אהדדי ימכן להתפרק וכיון שאק משמן לסמריח ב' הספמיס (מק
 ס״ק ס״ו) ממילא מס בזה יש להחמיר מספיקא וצ״פ לדנא (קבה) כשני
 חוטי שער פסרת״כ ספי׳ ת' ורא״ס שקית פכי ראף במקום רלא נמו לנמק
 כל דאה כנכיחה כאמור להלן ריפ ט' ליס נימ כםמשיח בזה בהכ״מ
 בהפרפ רק כפישר ב' פפרות אץ להתיר כיא מיי בדקה הריאה בנפיחה ולמס
 רוק או מפרין במקום ההוא חולי יבצבץ אכל כפיס סס סיעוד חתב קפ דט
 כשאר ריאות ובמרץמוה פנמו פלא לנטח לריאה אף טס בה טמא אז גס אס
 יש בה טפוה שמוטה כאלו כש־ה בלא בדקה שיק (קכו) לאחר שגפחו
 הריאה פסקק ס״ק י״ז שנסתפק אס מהר מירוס טייס שיהא נעשה הפרש
 מראה נינתייס נשורשס כשישר הראי בנשר העולה ע״י מפמוס טי וכי פס
 יבעוף פשוס מא יבוראי לא מהר ינמוף יוכל להמס שמיי משמוש מי נתלשת
 הטמא וניתקה ממקומה ועיי״ס לשל סק״פ של חה סמס ראס הנשר פמעלה
 אהה נכת ע״ג הפיעא מא נתלש ממקומו הקיום לא מהר פירי כמ״ש נר״ק
 סק״י אבל בבהמה י״ל דטליס לדקדק באומן שלא יהלש הנשר ממקומו סקמס והרת
 בצ״מ שי״ש (קכז) שגפחו הריאה עסרתיב סעי' ניס של לענין טמא
 בשימלי שצריך הבוק לנמת תיכף מסיחה אם יהי׳ הפרש בראוי ט ע״י שהיי׳
 מתייבפת קצת ולא יעלה הבשר סס רפמד ממון של ישראל בחנם פיי״ש ולפ׳מ
 ממילא מס ברדון זה צריך הפויב לתהר פלא ימתץ עד ססיבפ >$ה ולא
 יעלה סס הנסר להפרפ נפיטר הראוי והק אך במ״ס סס הסרמ״ב מס
 נדמנד אס לא נפח היכף יס לסמוך עק להסיר נפפ״מ ולתלות פטלד הפתטת
 בלימת הדאה מחמת פמת הבדקה מעת פנפתטה וטבת המקום סהי' מונחת
 שס מרס לה זאח נלפענק דברוון זה אין לסמוך ע״ו להמר דווקא ההס היט
 דמקילץ מאל וכל דר טפא בשיטלי אן לו מרש מפי והפרת״ב מקל שס
פ דסגי במקיף קודם מפיתה אף שאט מקיף לאתר ממחה כפ״ש ברא״פ י  מ
 ס״ק 5' אבל בנ״ו דטפא ממיט יש לו פורש בגמרא ולא ססירץ אלא ביס
 הפרש כיאוי לאחר מפיחה מקא ואפ לא רא לאד ממחה טס הפרש כשישר
 אין להתיר ולתלות נשום דנני וה״כ (קנח) והוא שיהי' בטה ששפריש
 ביניהם מראה ריאה סיי פפח אמת ס״ק י״ד וריס מן״י ובסרה״נ מיי
 י׳ פכי דנעיק שיהא במה פמכדס בירהס סראה דאה בין בקרוס ונץ בספר

 דרבי
 שהשיג מל העצי לבונה נזה והעלה ועכ״ס סס עניה הסירכא עיי מיעומ״פ
 יפ להמר מיי״ש־ (קכ) טיקרי םםיכי. ואס יש למזה מכחשת מו א' אמר
 שסמ ססוטס וע״א אמר שהיו מתחקים ס״ל מיי ד' ולהלן ט' ל״ס סמי' ס״ז
 ונדנריס שס יעי' נמ״ז כא מיי ד׳ ושס״ד ס״ק כ״ג ולהלן מ' 4ק סקק
 סכי דאע״ג דכא ממור ספי דטעא דסמיכי חמוי טפי מטעא נשיטלי דהא
 סמיט יס לה שורש נטמא אפ״ה אן להחמיר ט נהכחפת סדס מתר מנדן
ו ונלנ״ש ק י  האסור נהכמפת פייס בטפא נסטלי שיק ועיי נרא׳׳פ י
ק י*ו ועי׳ נמים שס ארי׳ מירי מ׳ ר' פנסאל נדאה שהיה נה הכמפה  ס
 נץ השוחטים אחר אמר שטו נה חיי טעי ימיט והשר אסר יהיה ק
 מיא ועממי כהרמ וגס שפכי אהדד ט המוגלא יצאה מזו לזו והשוינ האי
י שיהק הרבה ווה מכמישו ואמר פלא ומק p מן הצימס  אמר ט וה מה י
ס אכן  אלי יפלה מס נשר המפטק והשינ מש להמיר הנהמה ב1ה מצד י
 אס נראה להמירה דברי האמר שסם ב׳ טעי דסמיט יוסר מדברי השו״ב היי
ק ק״ב) ־ (קנא) םפיכי ש׳ בובריט ק (וע״ל ס א  קשה להקנ שיק נ
 לשל(סקק) יש מהו״ק ובדאה ועוף אס נמצא הרנה טסוח אף שיש הפסק
ק סי!  כרמי יש למש שהיו סמוכים ונהפרמ ע״י משמוש יויס ושי מקק ס
 פכי חה מקא נשף אנל בנהמה כל פיפ לפרט הפרש כראוי אן מששין לזה
 כלל שיק (קבב) אלא שאץ ביניהם ט׳ וע וכיז אס הנושה הס
 מלאת כראי נשנאו לעמו אננ נלאק נטה״ד ס״ק כ״ג ונלנק סיף מיי׳
 כ״א ואס כפנא לפרט חאן אט פנתקסנה אומ מהן א סתיק ושיו נענה
 ההפרפ ממראה ריאה כפישר הראי נירהס אף פכעת רואן טפ הפרפ
 כשישר לא ממי ועריכה שיק ווע חה ווקא טכא ונתרוקנה לאיפ אבל
 אס חאן שנועא א׳ אנה מלאה מחיים והמונלא אנה ממלא כל הכיס של
; הכופא מי הנסק בינה  מנץס הטעא עלק סק״ב שצמד לומר כזה ובמקיס הכטי פ
ק  לנץ הטעא הסמוכה ועדף מאס מתה מלאה ואף שאט מחליט להתיר מ
 כ' סש לצרף זה לספקית לקילא שיק (קכג) שאץ ביגיהם כשגי חוטי
 שער ש' בסי הארוך מפ״ך שמביא שבפה בטלי מראה שכ' ווי נמס שטר
ק שכתב והמנהג בשאלורקי ג במהת ב״י את כ י מ  א׳ שייש בארך וסי׳ ב
ק ייא שכ׳ תם  להק! נסש עיש הפסק כל שמא שיק וש׳ נשנק גטה ס
 הס נר הסשרוייס דשם טמץ להקל נזה ומי נמס שמר א׳ הכרש מראה
 דאה בירסס שיק ושי בסי תורת זבת הספרוי מסרכת את נ' ס' כ'
 מק על פנמס בזה וסיס וזיל ולדפס מא קולא גדולה נגד פסק הנהיג
 דוברי קנלה הס יק פמץ כל הפוסקים וק מא מנהגט שלא נהכש ר
ק ייג שכ׳ מהמהרש״ל שיש ן ס א בהפסק שני סטי בשר מכיל ומי  י
ק י״ב  לשער כרותב קפ והמג עליו שיק ושי בסמק סעי' ו׳ והבק י
 שפסק לשלא בהפ״מ יש למש לרעה המהרש״ל להצריך בחתב קש אנל בהכיק יש
ו שכ׳ ק י  לסמוך מל סרמק והשיך דמי בבי שפחת שיק ופי' מקק ס
 משמע יפת הפמק לאף ללא נגש למפלה רק למסה צריך שלא במקום הסק

 חתב קש למסה ולא מי בבי שערות שיק
 ובענץ סמור חמנ קש סשמק שס שכ׳ דטל לשער בקש ק סוכל ליצוא
 נייק ועיי בפרה״ב סעי׳ מ' פמסף שו סוכל לפסר אפיי בראש
 הקפ הספון לפטלמ ושי״פ שו בפרמ״ב פעי׳ ס׳ ורא״כ סקק סכי וא״צ
 מנר שהקם סדק מכל לכטס בירהס בריומ אלא אף אס אט יטל לכטס שס
ק י״ג שכ' וכשנכנס ט קש ק כשר ופיי״ש שו כשפה אמה י  אט בממק ג
 אפיי נמחק סי ההפרש יומר מקש מקיי״ל ואמממ באממא לא יתיב שיק
ו שכ' והא ונשק שהקש מכל לכטס פס פכק במחק ק י  וסי" כפקק ס
 מא רק בסקס שאן סכסו כלל אנל במקום סש אזה הפסו אס׳ רק כמקיה
 יש להכשיר אף כשההפרש רחב רק כקש ממש ואן הקש יטל לכטס ט אט׳

 נממן(וסכא סש הסק יש להקל אפי׳ בבי שערוה בלבו כאמור) שיק
ו מא ק טואי מדכי א צדך י  ועי׳ מתי בריס כקוהק מ׳ ג' שכ׳ ו
ס הפסק כשיעור מיל אבל לפק ספיקא יש לסמוך פל השיך בספרו  מי
 הארון להיכא סש הפסק עכק במשמ דש לההפסק משהו הזה מראה דאה
 יש גמןל ולומר דש רגלים לדבר דכיון שיש לו מראה דאה מסתמא יש שס ב׳
ק  מסי סמי ולסס סער א אחא סמי לו מראה דאה שי״ש ופי' במקק ס

ק בעשרון סק״ג• א ובמגמק כלל כ  י
ק וסק כק שכ׳ לדנא במ ק י  ועי׳ בלבק בהגה מף סעי' ו׳ ובביארו ס
 ק• ואפ למסה יפ הפסק כראי ולמסלה נגס אהדדי ק להכשיר בהסק



 זרה דעה סעיף א נ חלמת טריפות קצט
ת ־ ש ס (פ״כ)(קלף) ס (rbp) ט א פ (קלא) txm (יו)(נ) (קלב) מראה (קלג) ד ד ס מ ה (קל) ש מ  (קכמ) נ

 פתחי תשובה
BBW לא«לואס ין MSB ק ייא  (נ) [מלאה דאה פנה״פ ופי מן׳ ספ אפרם ס
ס נמס אס אז פליז מלאה ליאה p צו לין ממני פצ הטפומ פיפ ו*•* נ"« י  מ

׳ פצי לנוגה פיס] ־ ׳ פאילס פיטם מ״נ « » 
 תשובה

 ונדבק סל הריאה וסאן יימר שלא יוכל להיות שוה בא סל הריאה סביזן
 כמו שליזסית של פ״ו פיי״ש (וסי' פוה לפיל סק״ס) ־ (קלב) םראה
 ריאה פכאה״ס ס״ש דאם יש ט מראה מונלא שריפה ומי׳ לביש ס״ק
ק צ״ס שכ׳ דאי אם שפתמ הבועא והוציא הסונלא י  כ״א מ״פ בוה ופיי״ש ב
ת  חזר ההפרפ ההוא למראה ריאה פריפה מיי״ב יפי׳ בסנהזיב בתרלריק א
) ריאה סי׳ בספר ובחי רצון סי׳ i »  ב׳ סמיף י״ב וספחן סק* : (
 י״א במוספי! ס״ק ג׳ מסתפק באנא שהכשרה ס״י סדק בלי גדחד וב׳
ף אות  טפוח מבי צדד הסיק א הוי סמיפי מיי׳ס ומיי במנמ״י ביץיא מ
 ל׳ מ״פ פיל בזה וכ׳ לאס היס סמוטת למפלה ולפפה יש להחמיר בלא
 היה סם רק היכר סלק אן בפחד לגמרי קצת יס לצדד להקל ואם אנס
 סמוסח רק למפלה א רק למסה חמור ספי ומ״מ יפ סברות להקל נס
 בכה/ מכמה סממיס מייק וראיהי בכתבי אאמויר סלימ״א בספרו שויו!
ק זה והביא נס דברי פ י שנשאל אלות זה והרחיב הדטר ב י  שס שלמה כ
 מביר והמנמ״י מיל והפלה לדנא דחלילה להקל בזה משר מבשאר חרי

ט באנא אזח ממש והביא כמה ראוח וסבחח ל1ה:  טסי ממי
 ועימ מור בזביר שס שנסתפק מור בטמא בשיפולי של פיצול מגבה באכן
 ללא הר דסומא ויש פס בסמון סל הריאה פור טפא א טי
 ססיבי פיי״פ ומי׳ במניי שס שכ׳ להקל בזה דטון שהבופא התחתונה יושבת
ל זה לאמריק דנכפכת  בהמתי' פל הפיצול י״ל ללא נרע מבי טסות זה ע
ק שעיק לא יוכל הפיצול לרדת א  למסה אך אס הטמא טא חחת הו״צול ב
 בקרקעית הטצול יס למיין חך נס בזה י״ל דהבועא מפה להתרפא וחרד

ק עייק  הכיצול למסה למקורה ובמף מטיס שכיז צ״ע ללינא רעשה ס
ח סעיף י״ג ולב״ש י פ ד ו ק י ק י ב  (קלף) יש מכשירין וט׳ סי' ת
ק ובמ״ה שס והעולה מדבדהס לאכי׳ במקומות ק נ ס ק ו ק מ ס ק מיב י  י
ק כשאנס לטיןס וממבדס ממש  שנהגו להקל בסמיט למק אן להקל כ
ס ויכיטס הס רטקיס ומחוברים יחל זל״ז טל ט  אבל חס יש שס שני ט
 פנראח כטפא א׳ ואינם שופטה זלק יש 1הטריף אף במקומות המכשירים
:  בפלמא סמיט במק פכל פהכינוס ממובדס יחד אן זה אלא פמה ק
ק : נתחברו הטפות יחד טיי״פ ופי׳ בפיה״ב ספיף ל ק  בריאה ומחמת מ
ק מ״ה פהחריך בזה והפלה לדגא דמפורת הדין יפלומרלבמקומות י פ ״ א ר  ו
 דמנןלץ מווטח במ״ז יפ להקל ולהתיר אף כםק בב׳ כיסץ וממבדס ימ
מ נ  ולא שפכי אהדדי חך כיון שההבק החליס לאטר בזה מי ירים ראפ מ
ק אן לסתור מנמס וכ׳  להקל אך במקמות בידופ המנמ ליכשיר אף בכי
 שס חה חקא בדלא שככי אהדדי אבל אס בוכטה זל״ז יכ לאסור אף בר״
 לכק בליכקכק ועיי״פ בפרמ״ב סעיף כ״ח ורה״כ ס״ק ל״ס וס״ק מ״ב וכתב
ק מ״ו רכל מ״פ רבב׳ כיטס ופוכטת זלק  פס עוד בכרת״ב העיך ל״ב ורא״פ פ
 אמר בכל מקום .ה מקא כפיס דטקיח וממנחה זה לזה לגייד אבל אס כל
ע ויש יפרפ בץ שר הבועות אני' כתיט יסערה אמת ודקרוס י  טס עומד ב
 כע״נ הניטס קייס r להבשיר בר״ז במקומות יייקי^ין בטיוטת במק עיי״ש ועי׳
 במנה״ז פס בקומןסעי׳ י יא ופפחן ס״ק כ״בכנ׳ דנרור טא לדנא דאפי׳ במ״ז
ן שיעור הראי אס שבכי אהדד אן להתיר כ״א כשבדק להדא ונראה שאץ א  ש
 הטמן מדובקין יחד ויש ביניהם עכ״פ כהפרםבע־ א׳ אבל שנא בדק אן להתיר
 אנל אס יש למעלה בירכם שיב״י הרמי אפ״פפהס פנ רונלא ואפ״פ דשכט
 איללי אן למש שמא למטה מחובדן הטמן יחד פיי״ש ופי׳ בפצי לבונה בהרלרי״ס
ת קק (קלה) מגשירץ אפי׳ הרי בועי וט׳ פי׳ בשמ״ח סעיף ט׳ וחבק  א
ק אס בא מוננא ובאי ק פכי דחפי׳ להטמץ להשיר סמיט במק מ ק י  ס
ק בהפסד נמל והעהד״ח עייק ופי׳ מזה במק סק״ד  מ״ז אן להכביר כ
 ופי׳ בלבק סק״ל פהאריך בזה והעלה לדנא דאי לא ננעי זל״ז למעלה אף
 אס כס בכירשס טזיטס לנמרי זנ״ז מ־ים אפי׳ אן בירהס כייט שסרה
ר ספי׳ ברן הפ׳מ במקומות שמשידס סמיכי במק בלא הפיק זולת מכא  ש
ק ואס לא עמי ס ק אכי' מ כ ר אהדדי נס למעלה א יס לאמר ב מ  מ
ק שמתקץ זה לזה מסר ו מ ק ש  אמדי למסה רק למסלה לבד אץ לאסור כ
ב סעיף סק ובמארס עיים פוש י ר פ נ ק א ו א מייק >f״ בראק ס  מו

 באר היטב
ק וסדסם מ נ ק אנל אפ יש 0 מאס ממלא מס מ  וח) מראה דאה וטרש מ
; מדנה * ׳ ק של הטפה להייפ סור מ ל  ול «ד םמצא ניזונ אם קלף סמר מ

 דרכי
ק ע  פאס יס נמקוס המפריש נץ הטסות לילה p רכה ונץ קפה סאנן א
 שהקרום מנליו לא נשתנה רפ ט מראה דאה סדפה וק אף אם היפר סס
מ רטץ שיש שס א ר ר הריאה ק שהקיום שס סתנה פ  מא נריא שאר ש
 שיטי יק דהכל לקד נחמת הטסות שנצח ודינם כסמוטמ וסריפס סייק ועי׳
ת רף פכי דלפק צריך לפתות הקרוס ולראת אס  כעצי לטנה בתרלד״פ א
ס אנס ססריס נזה  ששר כריא פס ואץ סס לימה תחת ההכש מ״ל והטקי
ק כ״כ כ׳ דמדכרי  עייק אנל נמנהז״כ כלל כ״נ נקומן סעי׳ ייא ועשרו! ס
ג והרחק ולכק משמפ רכל שרואן פיפ הפרש כמראה דאה למנייה  הסרי
ר הליק שגס מ ר הראוי אק מ כדקה דמאחר מש למפלה הפרש ה  שפו
ק יק שמדנדו  מנפרס רמקים המה והנשר נריא שס פייק ופי׳ נד״ק ס
ק דא״צ לכהמלה לפחומ העור שכ׳ שס נעונדא שמי נראה מנמק שיש  נראה ג
נ הפור כלי תנת ורכר שאן הכיש ק שהעד י ו  הפרש שיפור ואתק פתת ש
ת הקדפ כקונטרס ד מ  r׳ רכר מלמפלה כמו הפרפ והפדף פייק ופי׳ נס׳ מ
א להמג פל הפצי לנינה פכי שצדך לכמהצה י  ההשו׳ ט׳ ה׳ שמודה לדנרי ש
ק והפנרס ובדו נוכרי הו״ק מ״ל ונניי״ש טוו שכ' דאף אס ארמ  לפתות מ
 שפתח מנור ולאד שפהח העור לא מסל להבחין אס הבע־ שמתחתיו שלס רפה
 אס הנחי! מתחלה מל מנור מסב מלמעלה וחאה שיש שס מיאה דאה יש
 להכשיר אך צריך המו״צ ליזהר שלא יסמוך טל שנראה נמחק נרמטא כהפסק

ז בנשק הרק מייק  ק: אלא יעיין מטב א לא טעה במראה עירו והעמים י
 (קבט) במה שמפריש ביניהם טראה ריאה מפתק ס״ק נ׳ ופשמק סעי'
ה ולקמן מ׳ ל״ח ח ש  ו׳ שכ׳ ואף אש יש שס מראה אחרה אפי׳ מהמראח י
 טריפה וצ״ל מקא מראה דאה לנמד וכל שנשחנה המראה בץ סבוסוח נראה
ק סק ובמקומוח פציץ הלבק ק בהבק ס ׳ ל  והכל לקד>א מא ועיי״ש להלן ט
ק סק״י פכי ואט׳ אס הבשר מא בלס ולא נשתנה כלל אשור א ק כ׳ ועי׳ ר  י
 בזה טייק (קל) שמפריש ביניהם עשמ״ח שס שכ' ושוט מא ואס יש
 בץ הבי טסות מי,רא א מורטא וליכא הפרש בשר בירהס כדנא יש להסדף
א טדפה בזה ק ובמה שס פכי דמי ד ק כ״א וס׳ק כ  עייק וסי׳ בלב״ש ס
ק קסק) וכ׳ שס עוד דיקא מורסא  כאלו לא מ׳ הפרש כלל עיי״ש(ויל ס
 א טינרא מא ואן מפטקין ט אף הס באס מכת טמא אבל קמס וטוצא
 מלפםק מי שסק כי אן לו ערן לבא מכת בוטא מייק וכ׳ במק״מ ס״ק כ׳
 ולא אמרן וקמט מי הפסק אלא שרכר לבקיאס שקמפ זס לא נספה
ס הלכק בטצמו י ס  מכת הטפא והא יש קרסים ממשים מכת סיופא ו
ט כמראה שרה פאט מפטק בץ השמוטה ק ט״ה ובקמט כזה בדאי ד  ס
ת מפרפא מ  ועי ״ש סוד שכ׳ דלדבד הלנ״ש כשוט מא דס״ה נבפושית פ
ק שכ׳ דמדפת ק י ק הפסק מייק ומיי במנח״י בביאריס ענף ב׳ ס  דאסא הוי נ
א כ־ית מנטד״א ומיס ס  הביה אפרים נראה דננפופיח לא מי הפסק אט' ש
א לפענק ואס יס ביסמוטה ובינירס טינרא א מורסא  בצ״פ פייק ופפיט ס
אעק פאן ההפרש  וכיוצא רק פיש בין הטינרא שיעור שער א׳ לכל צד דפ להכשיר ו
 דבי שערות רצופות מ״מ מסהבר דמצטרף להשיר ואף אס יהטקפ מי ויאמר דבפיק
ק יס לצרף בזה דבד כ מ הא ע  שיטו הב׳ שערות הכיפ ביתד כמראה דאה י

 האומרים שד בחוט שער א׳ הפסק בין הטעות (וכמש״ל ס״ק קכ״נ)
ק אס קלף עור הפליץ של הטמא ומי׳ ק מ ה א נ  (קרא) ביניהם ע
ק ב׳ שכת: ׳ יק ס  במק בזה לעיל מ' לק סעיף ב' מר׳ בז:מ שמואל מ
ה נגלד ט מ ל ק הריאה אס העור שפק מ  דאט׳ בשלחוכיח של מק שנמצא ע
ק סעיף א׳ עייק וכל זה מ ב ק ב׳ ו  א ניקב פריכה פיי״ש וכ״כ הלבק ס
 הוא כשהטעא א ישלהיפיח מא בץ עור לבשר אבנ מה שנמצא לפעמים
ק קרומי הריאה ונמצא שהעיר של  שלמפיח מ״נ הריאה שנדבק מלמעלה ע
ק יקפכהב ק ורחק ס ה עלו א רקב פי׳ בסיר״ק סעיף י  שלמטה מ
ג אבל אס מא של י ס  דאס מלחופיח מא מלא מוגלא יס לאמר אף ב
א סלימה  מק א מלא רות יש להכשיר מיי בדקת הריאה שממהיה נע! ס
ק מזה ועיי ק  ייפה ועולה בנפיחה מייק ומי׳ באצרוח שגמה בכה שור ס
ח ב' שהשיג מל הרא״פ במה שהחמיר בזה כשתא מלא מונלא  בגינן א
ט דבר הבא ממלל הטף ז pn פליג לן לומר ושל מגלא א י ב  מתר פ



 יורה דעה סעיף לז נ חלכות טריפות
 (ftp,) אפי׳(קלז) מיי (קלח) טעי(קלט) למיג• (קם) אם (קפוא) המיס

 כאי ויטב
 מפי שסמוי המממן מא שי הטפה יסא טר הנא on tm mm מא אפי׳ מומה ׳יילימ ואפי מי0 זדם

 תשובה
 שהכיס מא מממ הקרוס בץ סור לבשר ונקלפמ מבסיס מנשי
 הריאה לאחר שמסירין קרומי הריאה מלמעלה ומן נדבקת שס במחק
 כלל רק שנקלפת בנחת מן הנשר אבל אס נדבקת שס במחק קלח יש למש

׳ א׳ כדה וראיסי  שנדבק כסעפון ומיי׳׳ש כקמ״ר מ
 ום״ש הבאה״ס מיד מ׳ סל טסא של מ׳׳) שאין סרוח יוצא למס ים׳ מי׳
 נרא״פ ושנת אמת שס שהאריך להקפוח דאין מא המציאות דפשיסא
 דשיקוב הנועא סס הסור שעליו טיאי יוצא הרוח יעייק מק נזה ועי׳ נעצ•
' ששמע הסי׳ נזה דר׳׳ל דאף לאחר שנקטה עדץ x לטנה נדה מראה דאה 
 טא מתרה במלואה ושלימותה נמקויס נקינהה שאץ עה דהייס צד ממלה שלה
 מלך להשפיל עצמה לצד מטה מפני שכל טעא דמ״ז דרכה להיות מנאה מהמ״ז
 לאפיקי אס הס עטריס או סרוויס אין דרכה לטות מלאה מהס אלא עד תצי׳
 וכדומה והמותר נתמלא מהמת שנתמה כמכה ולק כפטקבין יוצא המיז
 והטעא מזה מנמתהה ומלכת להשפיל עצמה לצו מסה אף סרס שיוצאים ממנה
 הלימה D־p כל ובר מפוח כשמנקבץ אהה מיי״ש ועי׳ מקק ס״ק כ׳׳ו שמין
 דעת הרא״פ כאק אמר והעיקר נלפענק כמ״ש המצי לטנה כטונמ הרא״פ
 וכ״כ במנסז״ב שס בקמין סעי׳ ג׳ וסשרון סקיו עיי״ש ועי׳ מכתי רצון ט׳

 י״א כתמידיס ס״ק כ״ג ובמנת״י בלק״י ע״ב ס״ק ל*ז מ״ש מה־ מזה
 ום״ש הבאה׳׳ס וגס מר של הבועא לכנה ני׳ כפרתיכ שס מכת אמת שכ
ק י״א ובמנמ״ב סס ובאהל ישראל  ובמאירת עיטס סרס ד׳ ענף י י
 אומ קל׳׳ה שצריך שיטי הכיס לק מבפטס ומכסן מקה ולא מהי מה שמא
ס ס״ק כק פכי דא״צ מהי׳ הכיס מעור י  לק רק בצד א׳ לבד מיי״ש ועי׳ מ
 וקרום ממס אלא אף אס נגלד מוגלא סביב המ״ז וכקרש וגעשה כטס מק־וס
 וסור סביב נחפב גס זה לטס בס״ס ולא אמריק דהטס גופי׳ מי כמשמ
 מוגלא עס המ״ו עיי״ס (וע״ל ס״ק ק״מ) (קלט) דסשיכי כ׳ בסמ״מ מי׳
 י״ד וחבק סיק כיו ובמקומות שמספידים מרט כמ״ז והיי הרכה סמוטת
 כמ״ז אין לסמוך מל בדקת הרו: אלא שצריך לדקדק לבדק טלן ואש לא בדק
 סלן אסי׳ בדסבי אמי נייק וטי' רא״ס ס״ק י׳ יסיק כיד מזה ועי׳ כרעה
 מרה סיס ליו מק בעק זה והעלה רלענץ הרי טעי יסמיט הפיקי מעת
 השמ״ח רסן לסמוך על בדקה חב הבועוח ימיז ובמק בניק סבמק סלס
 לראוח אס הס צלולים ולסעוס רובן אס הס מתו7ס אגל לעק טעא בפישלי
 ומעבלע״ב והרלריק יס להקל נס ע״י בדקה האחי! מהם אך מ״מ אין להק!
 אא״כ מכ״ס זו האתת שבק טא מתוקה אנל אס מא מלותה קצה אף באסן
ק ק א׳ לכי סן להקל פייק ק ככה/ בכלא כ  דקיי״ל להקל ככלק טלס מ
ק פק) (קט) אם הםים שבוע וכים *לולים ק כ״ז ולקמן ט׳ מק ס  (וע״ל ס

ק ט״ז שכ׳ לאט׳ כמקומות דטמץ למיד  פי׳ פרמ״כ סעי׳ יק וראיס ס
 סמיט במק צדך ללקלק שמט׳ כל הלימה צלולה בלא לימה פנס כלל ואס
לק סק״ג נייק ובישוסומ  נמצא סס מונלא אט׳ יק מפס טייפה נייק וכק נ
 יעקב בכהק״צ סיי״ש אלס כמנשק שס בקומץ סעי׳ י׳ ונושיו! סקק כ׳ ימי
 שאן לט טקט יש לו לסמוך מל משו׳ כר יהושע שהביא הרא״ס שם להקל מה
 משוס רכל הדין מא רסק המראה סהמ המיס צלולים ל״כ ט אף ביבר הצלול
 והרמץ שעומד זק רכ כמקום ח׳ איה שלא יהקכץ מל מלמ אזה סטיוח
ק קל״ח) יל ס  מסס והק טעא יסי שמתקבץ עטרוח מסם מסם שולי׳ (
 ולק טץ דנלתק אף נמקומוח דלן שיש אזה מיץס ממג להקל בסמיכי
 כמק לא מקילין כ״א ביפק ודק נימי מקא אק כדאי הסר יטשמ לסמוך
נף ב׳ כלק״י י ע " ח נ מ "* """ס י״י' נ ל י5 ס ־ נ ו מ ל מ 1 ע י 5 י ט י־יייי,1 " י ל  ע

ק עק המנהז״נ נזה וסיס נצק למעשה נייק ועי׳ נמשמרח הקולש  ס״ק לק מ
 בקונסרס התשומה ס׳ פק (כד״ה ותפ) סכי סרס מסניחח למכה כדברי
 הראיס להמיר בזה נייק (קםא) המים שבהם נר׳ במארת סירס סרש
 י׳ פנף ה׳ ס״ק יק סכי שצק אך מכל לספוס הריס לס רעת מ״ך ס׳ מיב
א ק י׳ יאפי׳ סעימה כלשון אסר ותירצו טץ דאין ססכץ אבייקוהיט י  ס
 שראה סש בה הארבעה ס׳ של טעא יסק יסיט טס לק ונקלף וסי וסל
 סש בה סמרס אצו לא שטח שלא ימו הסיס זטס וממילא מתר נססיס
 כלפוט טון ולא הי רק ספיקא ררבק נייק ולסק ממילא משמס מיבדהכ
 יאן לסמי לסעוס בלשונו קורס שנק אחי ס׳ אלו מזכייס fi" הממיין

 נקקיי

 ^ חיכי
ח ימטאי מינדהס יאפי׳ לא י ש  י «ף יי סניף ז* כ׳ והמיקר לדנא כ
ק ש ק כ  ננסי אהוד למעלה נלל רק למסה לנו שותם אן לההיר כ
ק שהעלה וכשיש למסה ק כ ק אוח נ׳ ובמק׳׳מ י ה  ופעהדק פיי״ש ונר׳ ט
ק כהכק מעסוק יחד ואס יפ הפדפ  הפיש פעי א אן להחיר כזה כ
ק לכד אפי׳ כלא צירוף שעהוק עייק מ  כסעור כ׳ פערוה * יפ להקל כ
ק והמיס וכ׳ להקל ה  וני׳ במניי בנןק אח ז׳ מה פהפיב מל דברי מ
ק ל״ב  בהימ לכו אף כלא סעהל־ק ועייק ככרס הס׳ ענף ב׳ בנק״י ס
ק ל״כ ומי׳ כמנהזק כצל כ״כ בקוק מי׳ ס׳ יפסוק סקק  ובביאדס ס
 ריק סכ׳ דבהא ודא ריסק לדברי הצבק ואס טגסס זלק נמעלה טטב מו
 שיחקו אמדי יומי מיא טיאי ילכק אסר אפי׳ יפ נדחק בירהס לרטה
י במנהז״ב יכל זה  שישס וזה מלוי כיאח ניר המורה וכ׳ סס מ
 במקומות פמזע סמקילץ בסמיט במק אבל נמקמיט כזמהק דאין לט
 מנהג ידוע להקל ולהסיר סמיט במק אן לזה סתר כ״א כסש יוחנ קש
 מרפ למסה שושס * אף כעני אהדדי למעלה כל שאן מחקות זה אה
 זה יוחד מוא יפ להחיל־ אפיי כהפסד מועס דעכק עדף זה מהרי טעי
 גמורים וממרין בזה כהס״מ וא׳כ כהא יפ לנסח חרא ורנא ולסמי אף
 בהפסד מועט עייק והסכים עמו במנמ״י בקיק פס נייק (קלו) אפי׳
ק יק ובמקק ס׳ק  תרי בועי דםסיכי אם הםים שבהם זכים כ׳ כוקן י
ק כידע טדא שהם  כק דאף כמקוסח המקילץ כסמיט כמ״ז אן להקל כ
 «ק אבל בספק אן להקל והוי ספק ואדיהא ואס קרעו הניעוה ולא סעס
 מיס אס הם • זטס ומהוקיס אף סטמס הכיס לבמ וראה סאן ט מגלא
 ואן מרניפין ט לא טטס מלוח ולא סרוחץ אטק סס אסינא טיק סטסה
 פסו ט מק אן ל־קל טץ דהרכה שפקיס מחמירין מה וטץ דאט חאן
 סש לכרס הרי טעי דסמיט אחרפ לה חזקה הבהמה מחיים אס טעא
 א׳ מהנ׳ עוד קיימה ומא מ״ז והב׳ קרעה כזה אס לא נגעי אהדדי רק
 למטה יש להקל אסי׳ שלא נמ״מ אנל חס יטל להיוח שנגני אהדדי נס
ס מקא ואס נמצא סס נסמוך טמא א׳ ממוננא י ה ק נ  למפלה אן להקל כ
ז י ק טמא א׳ מ  אף שהוא רסק קש מזה פגקרעה לפרט אף סש סס נ
פ הי  לסניט סס נצמ סמוך לה מחר מהטמח דמונלא אן להקל אפי׳ נ
ק של מונלא מעידה טל מביסה  אס׳ כלא נגני אהדדי לממלה כלל ד
ק ספק אלי נגני  שנקרמה שסהס גק סל מוגלא ומכק אס טה כזה נ
 אהדדי גס למעלה דאין להקל כסס גווט יעייק כשק״כ שכ׳ דאס לא קרמה
 הטעא ק שנמצאה דקניח ואי• אס טה כה מוגלא א מק אף שטעם ולא
ק אס הבשר בריא אסור דשמא סס שס  היגיפ סם כטס הבוסא סעס מר מ
 נמלא אך אס אן הנפר כדא יס לסמוך על הטעימה דאס טה מוגלא מס
 רכר בשר הבלוי והיה מרניפ מחרוח י״ל פהיו מק פנבלע נסמפוטה הקסים
 רנרק פס כסמפוטה כטעימה ט סס רכר טסב ע״י הטעימה עק המצית
 דבריו במםפח ניאר . (קלז) הרי מעי דסטיכי וט׳ עכאהק מק
ק ק וט׳ יפסנ״ש ס פ  מהש״ך דהס׳ אזה מרך מק מא כל סש לה טס נ
 יק ראם לא טטס המיס אס הס ממיןס אץ לשמץ־ מל ס׳ אלו יאט׳ יש
 לה ס׳ אצו נא מהר נצא טעימה דהסימרס הצלו אק אצא לסמרא יטץ
 דאנן שהא אן אט כקיאן כץ ציצי ללא צילי כק לק אן לסמוך על הטעימה
 לכד דאף שספס שהס מתוקים אץ לסמוך עק וצריך שיסה כה נס הס׳ הללו
 וא ליכא ס׳ אלו ודאי וטעה ככדקמו ולא מ״ז רנמ ועייק סוד שכ׳ מס
 כס׳ אלו מעמיס כדטבד דאס לא כדק אמר ס׳ הללו אף מס טמס וראה
 סהסיס זטס וצלולים ומהוסס סריפה דמייסק דלמא טעה ככדקמו נייק אך
ק הסנ עניי והעלה דהסמרס הללו לא נאמח ק לערן ק כ  נלנק י
ק נסי׳  לכממלה איל נדס:ד אס נבדקה וטעימה ראה שמא מק אלא ש,א ב
 ו,אני יש להכשיר אך שבדק וראה שאן בסס ס׳ הללו אץ לסמוך מל המיקס
ק סק ובמק״מ ס״ק כק  וטעימה וסדפה סספק נייק ועי׳ רא״פ סף ס
ק יק פכ׳מנקאן ק צק וני׳ באצרוח סלטה ברהק י  ובריס לעיל י

מ מקא נייק (קלח) בועי וט׳ י ק מ  לסמוך על הלכ״פ כזה כ
 סבאהק מק דהס׳ דטעא דמ״ז מא פכיס קלף ק הריאה ועי׳
ק סק דר״ל ק ייד יסק ובשפת אמה ס ף יק וריס ס ק סי ת ר  מ



 לרה דעה סעיף לז ג הלכות טריפות ר
ק דקדק ל  (קסב) שנהם (קטג) זטס (קמר) צלילים (ס) (קמה) וממוקם (רשנק ורינ״ש ומרדכי) (קיץ) רש ליצן מס (קםז) אחר (קמח) המנמ (

 נמהרי״ל שנ״ג כשטל') (קסט) או לסי ענץ כהפסד
 באר היטב

ק כשטדיןן המסות צרך  (ס) ומחונןס. וירש השיך לאמין מריס ומלווים יהוי נמו פטריס והטנק אחה מומי ונס פור של הטפה לבנה טא נס נפנים (כ׳ «
מס מר> מקלקל הנדס וגם ל* יקנל אלא נכלי ולא ניי ק נ ם  ניס וט0 כל שיש לס טס נםני עצמה ונקלף ק המאה ואין הרוח מצא מסם כשסנקניס צחיינ בקין ולא נ

ה ב ו ש  ת
 ט רוכס מצד המנהג לק אין להם מרס כק לא להמיר ולא לאסיר וכל מורה
ס נמצמו ומקלו  יטל להוריה ככי העק ובלבד שימק דמהו נסראה שלא קי
 יניד לו וכל המקיל וטי עייק (קמח) הםגהנ פי׳ נכנה״ג בהגהה נ״י
 אה ל״נ שמנהג שאלוטקי להטריף סמיט נמק ס״ק וני׳ נשלק נטה סק״)
 ונסק י״נ שני שק הוא מנהג נ׳\ הספרייה להסריף נהיט נמ״ז אף כהפ״מ
 פייק ופי׳ נפו״־ז נ״ם החישוח ט׳ פ״י שכ' שנקק כריסקרליסא נהגו להחמיר
ק פ״י סיי״ש ופי׳ במנח״י נקו״א  נסמיכי נמ״ז נייק והכיאי נ״כ נרא״פ ס
 סף אח ו' שכ׳ יסא המיה פל מי סמט כעח ננריסק להקל טץ שהניד
 הכ״ח שנהנו שס להחמיר ואך רשאן לשמח מן המנהג נזה וכ׳ ד״צ טין
 דכעח עיר חדשה סא טיופ שנחמדשה מקרונ כמרץס אור פק יש להמלין
 נעדס דהוי כמקס שחין שס מנהנ עייק (וטוצא נזה ראיס כספי הולמת
 גמלי ישראל ורמי אםאלייא נדנד פי הכס חץ נספר זכי צדיקים לברכה
נ גור ארי' הלר נמממיו פל הש״ע  שכ׳ מל כמה דנדס שהעיד מ
 ממ־הג סרדא וכעה רא׳ו שהמגמ לטסך ט בהבהטה העמיס נשת-ו
 מיגמיס נייק ואכ״מ) ועי׳ נהנק ס״ק י״ז שכ׳ מהמ־\״7 דר.יג
 קק קראקא להכשיר בכשיטוח וק העיד נסי גטל נימין על ק״ק
 פיא ואט' ובס׳ עילח יצק העיד שבקק לונלץ טהגמ להחמיר עייק
 ועי׳ :מול מרבבה מזה ועי׳ נמנ־ז״ב כלל כ״ב ס״ק ד׳ שפאק< כרפי
 המקימוח בשיני המנמיס בזה וכ׳ מהפ׳ זבני סונים שהעד בן ענ קק ליסא
 שנהגו להכשיר יבס׳ הדרח זקנים העיד שנק״ק ויסעכסק נהגו כמ.מ יךאקא
 וכררג להכשיר ונס׳משככיח יעקב הניא ממג הקטע בקק סלאצק ושכיטהי׳
 להכשיר נייק יעי׳ ננל״י ס״ק מ״נ שהעיד פנכל מדיטח וואלץ וליטא טמץ
 להידיר כסמהרש״ל פייק וסי ד״ק ס״ק כ״מ שהעיד דנמ?מו ק״ק ניטשאסש
 ימנהג להכשיר סמיכי נמ״ז ומכ״ש נשישלי ומענצפ״נ ופייק נמק׳ מ ס״ק
 ע״נ ועי׳ גביה אברים נ1ה"ב סק״ו שכ׳ שנק׳ ק לונדאן המנהג להחמיר במייני
 נמק יק בהיותו בטלץ לא יאה סרטסמ להקל ומעולם לא הקיל נזה ועי׳ בסי
 מורהלזונטס ( הגא! מווירצנירנ) ס' י״א סעי׳ ד' שכתנ מס נמקוסוהמהג
 נאסר נזה פיייפ והשוחטים אפר נכהקק מינקאטש ושנק״ק סגיט יעימלנט
 שמעלס לא התירו בסנרט במק וגס לא פמעו מרבם שהיו פו״נ מונהקיס
 פיהירו נזה בפופ גווי (קכט) או לפי ענין ההפסד ושעהד״ח הנה כשפות
 לשין המזק משמע יריע יהיכא ־המנהג ימע יש לילך אור המנהג אך במקיס
 שאן המנמ ימע יש לההיר בהפק ושעהי״ס אמנם נסק פקק כ׳ יבמקיס
ק יק שהנץ מדברי הפ׳׳ז  שאן המנהג יחפ יש לאסור פיי״ש ופי׳ תב״ש ס
 דנמקוס שאן המנהג ידע אכי' בהס״מ ודחק יחד יש לאטר נייק אך נלב״ש
ק השיג פליו והעלה דהטיקר מא כמפוח לשין הימק דבהפק ודחק יחל  ס״ק כ
ק  יש להמר אפיי נמקיס שאץ המ,מ ידימ ל־ק׳, יכ׳ בק משמפ דפס הש״ך ס
 ס f נייק ועיי נתורח זנח נהפ״ש סק/ שכ׳ דכק מס מדנד המק ס״ק ד׳
 נראה דהבץ כמק יהבק ע״כ אן להקל נמקים פאן המנהג ימס אס׳ נהפק
ק כ״נ דימיקר  ויחק ימי ט ביאדיהא שומעי! להחמיר עיי״ש וכק במקק ס
ק שהשינ על ההנ״ש נייק ועיי במנהז״בכלל  כההנק והשיב על הפנוח ה נ
 כ״נ נעשחן סק״ד מק נזה והכדע ינכרך נמל שהמיי יש לוקחים כשי סדפה
 מהר מכשרה יכולים לשהוס אייה כיי שיטו יטליס להסיג נשר נשר אמר אף
 נמרץס שאן המנמ ידע אץ להתיר סמיט נמק אס׳ נהפק ודחק ימי ור״ל
 ספי׳ אס יאמ1 פעס א׳ סש דרק לנסי והוא הפק גק אן לפרק מדר ילהק1
ס הפעם שקרה שיוא דחק להשיג נשר אנלנמקיסוה שהדרך שימי  בזה משוס א
 ממ ד רחק לבשר ואס יחזיקו ירנמ להפריף מיד סמיט נמק בכל פעם סשריס
 ינהמה מפום זה יחסר נפר כשר ככי הצורך א יש להקל נהפקושעהיקימד
 כשאן המנהג ידוע שס לא להכשיר ולא מסייף נייק ועי׳ מוה במנחת מסף
 נקיק אה ו׳ ובס׳ דברי יוסף ס' רל״ס וכק טכא ראן המנהג ידוע אבל
 טנא יסמנרג ימס לאסר סנרט נמק נכ״מ אן להם להקל אפיי נהפ״מ ושפת
 הרחק יחד זולת היכא דהמנהג סא ק לאסר נא( הכק ולהתיר נהפק לבי
 נלי שעמק אן להס לשטמ המנהג ילא גרע ממקומם שמזע המנהג להסיר

 דרכי
 נקוה״ר פל הבית אפרים לסל סי לק את נ׳ ידאה שכנר קיס אסס נמ
ק יבכהק פסועס לירע אס מר סא א לא לא נורו ס  יאך סתייו לטעום ו
מ סס רבר ופסט  הז״ל טל הטעימה נייק ולפי יבדו ממילא יאץ למיס נ
 יאסי נןיס בדקה הסי׳ מוכייס יטליס לטעום אם הס מסקיס ועיי מזה
נד הראק י ק וני׳ נס׳ סחגה הטסס מק נ  נזנס רצון סס נתמידיס ס״ק ס
ק נלשוט ק יוסי פלא יסעוס כ מ  ננןה״ר י*"ל בארך וכתבו האתריים ה
 לסי סלא ימיס לגרוט מהם כלל רפמא לא ימצא מהוקיס כדינם וסך אכל
 יססס סממא דאס־א ניי״פ יעי' במ הז״ב סס נקומן סעי׳ י׳ ועפרץ סק״מ
ק ד״נ ולהלן ס׳ מ״ב ס״ק כ״נ וכ״נ) (קטב) שברש  (ועק ט׳ לק ס
 זכים צלולים עבאהק מק לאמין מליהיס א נדיסס א מריס ועי׳ רא״פ
ק צק וכרת״נ סעי׳ פק שכל פאק רמיץ לפתיית אדם מתמת  לסל ס' ל״ו ס
 וה רק ע״י הדחק הק נכלל מלוסס א סרוסס א מריס אנל כסהס ראייס
 לפתיק ארס פלא ע״י הדחק אף פהס מלוסס א מדם א סחסס קצה לא
ק כ״ה רכל  יצא ממל מק נייק וכ״כ נדק סקק ונמוסגר סס ונמקק ס
 מק פנטעא יפ ניס סעס מצות קצת יכל פאט מלית ממפ תץ לספ אף פאנש
 מסוקים ממפ אס יפ לה פאר הס׳ כראי עיי״פ ועי׳ מנהו׳יב פס סעי׳ ד׳ פכי
ק ע״י המזק אכי׳ יפ לה כיש לק וכקלף ושא־  דכםאנס ראיין לכמייה אדס כ
 הס׳ פנהט המהנדס ננועא דמ״ז לא ממי עיי״פ (וע״ל סק״ל ובס׳ ל״ו ס״ק
 רט״ז) (קמג) זכים צלולים ענאה״פ מק שטיק לא יתתו: כסכץ ועי׳
ק שכ׳ ומ״מ נדעכר תם מרע ש׳ג־ע נאצנעו הו  פרת״נ לעיל ט׳ ל״ו סעי׳ פ
 ננחל ומצא אס״כ שהם מריס א מלומיס אץ תולין שהםט! א היי גרמה
 להס ואס אלא טץ שמוצאם אמס מלומיס א מר ס סריכה ע״ק (ועי׳ מזה
 נונדט לעיל סי' לק ס״ק ר״ה ונס׳ זה ס״ק נק) (ממד) צלולים

 עבאה״ס מ״ש ולא יקבל מיס אלא בכלי ועיי מנהז״כ שש בכ׳ שצדך נקנל
 המיס בכלי זטטה צלולה סוכל לראוה טסנ שמיס זכים מנה נייק (ועי׳
ק ר״ו) (קמה) ושחוקים כ׳ נבדקות מהריק סי׳  נדנריט לעיל ט׳ לק ס
 ס׳ ח״ל ואן לא מכשירין מ״ז כ״א נשאלת תכס ענק ומה המעיין נשו״תמהרי״ו
 יראה שנכל סכרו לא נמצא רנד זה שלא יסמוך הטיק על הכרתו אלא נשאת
 חכס כק ברבר מ ועיי נמנהו״ב שס סקק שכ' יפשק המיר המהריק בכא
 שלא יסמיך הטדק על ה:,תו ט למ p^ri בקיאה הרנה נייק (וע״ל ט'
ק לק) (קמו) ויש לילך בוה אחר היעהג עלנק ס״ק קמ״א  מ״נ ס
ק עכק  וקמ״נ פכי יאף נמקוס ש מו להקל בסמיט נמק או נמלאה רות מ
ק מאזח מהן  נמשנ לריעותא ומצטיף לדגמתא אחרת להרצד״ס ואס יוצ* ס
 א אל א׳ מק יפ לספריף אכי׳ אס אנס סמוטת רק לספה אות זולת מכא
 דלא נחשנ סמיכי לשוס סטה דהייט סש הכרש למעלה ונס למסה בטרפם
 שיעור הראי דא לא מי כ״א כטעא יסדח נייק ועיי במול מרבנה שכ'
 דסק שיוצאה מחד טפי דסנדט נמק אס' להמכשיריס פמיט נמ״ז אסק
 פריכה משוס תרלריק ואס יוצא מא׳ מהס סרכא ונוקה למקום אתר לא מהט
 נה מעומק פייק וכק נפרח״נ נהרל־י״פ מני' ג׳ וראק סקיו פייק ופי׳
ק מוצא ס  נו״ק נתרלרק את נק נו״ה תלוי' שנסתפק א מהר מיעומק נ
 מתרי טעי ומ״ז נייק ועיי בעצי לבונה בהמרי״ע את נ' שכ׳ וווקא נסרכא
 וטקה לא ממי נזה מימוסק אנל נס״ה סוצא מא׳ מהביעית ביכק מהי
 מיעומק ולא גרמ מטעא יסדה נמוגלא ומהט מיעומ״פ נהפ״מ עכ״פ נייק
 אך נהורח זנח ס׳ מק נהעק סק״ג ונמ-מ״נ נסרלרי״ע אח נ׳ סיק יק
 הפיט מליו וכי ראף במקומות ימשיp סמיט נמ״! לא מהט מימומק אף
 נס״ח נייק ועי׳ נמנח״י נקו״א נחרלדק אח ח׳ מק עק בזה והכריע יהיכא
p רבי, ההו״ו והמנמ״ב ילא מה.־ מיעומ״ש מ וקי נ  ינגפי לממלה ולמפה נ
 אף נס״ת אך נלא נגעי אהירי רק נמפלה ולמפה יש הכיש פרמי נזה
 ודא יש להקל שענרה ע״י מיממ״ש ואלי י״ל דאף נסמוכות דרש׳׳י מגעי
 אהדדי למפה לנד ולמעלה יפ יפרפ ממי מיננימ״ש כיץ פמא רק ספק פריפה
 עייק (קטז) אחר הםגהג עיי נסרת יקוהיאל סק״נ רה שהארץ נפנץ
 מ וסיס נסף הסיק וזק ולס שדטס אלו הס הלכות מעטות ומנמיס מרוניס
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 תשובה
 הי״ק דמקא שניכר שטי ק סחיים כגק ממאה שהפוגלא דטקה בצד הטמא
 לשמח עיי״ש (קנה) זכים סי' במשמרת הקיוש נןנטרס החשוטת שס
 שנשאל בטעא שיפולי ופתט הנועא להבחין אס מא מיו וטו עכורים קצת
 כערטב עפרורית יקה לבנה ושו׳ב רצה לתלות שנמשמוש וסתיסת הבועא
 נתערט והשואל סע! דהא כל טפא בשיפולי ממשמשץ לעלות בשר ואכ״ה המ״ז
 לא נתערבב והשיב שכנים רבד השואל ראי! להטה ולהקל בזה כלל ידוקא אס
 ט' מנטחח המים כפין טנק וסרודס קטנים לבנים יש להקל בהפ״ס וצויג
 ולתלות יהיו מ״ז שירק להיות בכיס לבן נפרע והביס הזה תליש בעבעו רש
 אכשרות םע״י משמוש בכת עיג הבופא נתפרר פי״ז במים קצת כדורים מהטס
 וגס י״ל דכמו שדרך מיז לגדל סביט טס לק ק נמי מגיל בהון המ״ז פרוריו
 לבנים כעץ הכיס אבל לפי לשק השאלה שנשאל שטי כעין מפחדת לקה ומשמע
 שהיימשמושו קפה כמפר ותל לא ס״ד כלנ פיהא סאת פלד ממפמופ חזק כי
 פרוד הכיס ראויץ להיות רטס נס לא דקים כחול מיי״ש (קנו) דינן כמו
 בםםיכי ממ"ו סק״י ורא״ס ס׳ק ע״ס ופרה״ב סעי׳ נ״א ולב״ש בהגה סעי'
 כ״ב ומאירה עיניס שורפ י' ענף ד' דטמא מלאה רוח בשיטלי אטפ״י דלעני!
ן ^  םמיט שוה דנה למ״ו מ״מ למק שיטלי יש להקל אפיי במרץמות ש
 לאסור במ"! בסמיכי אס לא טכא שיש מנהנ מטרד להתידר ט נס בשיפולי
 עיי״ש ועי׳ מ-הו׳ב כלל כ״ג בעשרי! סק״ת (וע״ל ס״ק קמ״ו): (קנז) כמו

 עיי נ:״ש סוף ט' !ה ובמנהו״ב בהרלד״ע אות ב' סעי' י׳ת ובמנת׳, בתרלד״ע
 אית ב' סעי' י״נ ובניאודס ס״ק מייד יטעא בשיפולי שאי! שס טפ בשר
 מקיף שההכשר מא ע״י שהנועא היא מ״1 או מלאה חח במקום שגעו להתיר
 טי סהס ריפותא טיי״ש (ופ״ל ס״ק רכ״ה) (קנח) בסםיכי עבא־״ט ועי׳
 3חנורת שמואל ס״ק י״ז ובזר זהב סק״י פכי מיפ׳ת בדף האהרון שנשיטלי
 יש להקל במ״ז אפיי במקומות שאין ליס מנהג מטרר בפמוט במ״ז מיי״פ
 ועיי מ״1 סק״י וברא״ס ס״ק מ״ד וע״ס שכ' דהעייך ל־ינא כמ״ש בשמ״ח
 סעי' כ״ב והב״ש ס׳ק ל״נ לדינא דבבועי! במיז כשכולי לא קל מסמיכי במ״ז
 כלל עיי״ש ועיי נסנהז״ב כלל כ״נ בקימן כעי' ה' ועשרין ס״ק ח' שמצדד להקל
 בזה דאכי׳ במקוס שאי! הממנ ידוע ודרכם למיוה בסמ ט במ״ז שצ״ל הב״ י
 ושפהד״ח יחל(ופ״ל ס״ק קמ״ס וק״נ) מימ בטעא בשיפולי יש להס להקל דסגי
 הפ״מ למל וכיאי הב״ח והם״ו בדף האהרון לסמיך פליהס פכ״פ לפנץ וה פיי״ש

/ מ״ש לעק טמא דמ״ז  (קנט) בועא על חריץ וקפט ענאר״ס ס״ק י
 ופי' שמ״ת סעי' ס״י ותפ״ש ס׳ק כ״ז שכ' לדגא דדוקא בועא ממוגלא אכל
 במ״ז להמכשידס סמיכי נמ״ז יש להם לרכפיר נמי בהא דפביעו לההרכאות ולה
 להתגדל וכל זה במומדת על החרין שדרכה להיוה מחולדה אבל בפומית מל
 חרק א קמפ שאיפ מסולדה אכי' הטמא סא של מ״ז פדפה אפיי במקוס
 דמשירץ פמיכי במ׳׳ו עיי״ס ועיי פכ״ד ס״ק י״ח ופי' רא״ס ס״ק מ״ס ובשפת
 אמת ם׳ק י״ח מ׳ פ ס״ד הפפ׳׳ד נוה ועיי לג״פ סק"! ובס״ק י״ד יס״ק ס״ה
̂מ״ז יש להם להכשיר בוה א£י׳ אס הבועא  שכ' דבמקימיה דמכשיריס סמיכי 
 דמ״ז מומדה על חרין שאס מתילדה אפל במקום שאסריס בעלמא סמיכי במ״1
 יש להם להפייף כשפוייד טל חדן וקמט פאט מהילדה אכי' בהפ׳מ מפטם
 תרלד״ט עיי״ש ופי' בדבדו בטף ט' זה פכי דשעומדמ טמא במ״ז א מצאה
 רות סמוך למקיס שראי להיות שס חריץ ונכנס קצתה בתיך החריץ א שכלה
 תוך החריץ אע״כ פהכפדטט מימ עכ״ם דעוהא הוי ומצסרף עס שאר דמותא
 לתרליי״ע עיי״ש(וע״ל בס״ק פאח״ז) ומיי במ-הז״ב פס פכי דטמא דמ״ז העומדת
 מל חריץ הורדא אימ שר כ״א בהכ״מ ומקיי סהס דעוהא עיי״פ (יעיינ ס״ק
 קס׳נ) ועיי בעצי לפונה בתרלד״ע את ס״נ ־ (קס) על חריץ וקמט עסץ
 שכ' דנועא העומדת נמקים שאט ראי להמת תלין קממ ונמצא שיש סס חריץ
 א קמט וטעא עליי עריפה מפטם הרלד׳ע וה״ה כל דנר פשר פכשטא
 עומד נמקיס אמר מ״מ אס עומד מל הקמט טריפה פשוס דהוי הרלד״ע עיי״פ
i ובהג״ה t יכ״כ בפמ״ה סעי' ס״י וסב״ש ס״ק כ״ו פיי״ש ועי׳ בלב״ש ס׳ק 
 שס פכי דכל מה דמתמידס שפומדת טל הקמט פאט ראוי לטות הוא מקא
 שיכר שהקמט מא נרי מלי א שא״א לעמוד סלמ אס מא נרי מלי א

 דרכי
 אף באץ הפ״מ דאליק בהר המנהג לב tf שס (קנ) ההפסד ושעת הדחק

 טבאה״ס מ״ש מש״ך דהרתי בעיק וסי' בסי מנחה אהרן ס׳ק כ״ח מ״ש בזה
 יטיס דהמקיל בזה בהפסד נחל לבד א בפעת הרתק לבד לא הסמד אך
 המחמיר לעצמו תעיכ ולמננ״ד יס להבדע נזה יהיכא יטו מרט וש״י
 ודרשפ״א מגעי למעלה ולמטה יפ להתמיד להצריך החוייט אבל לא נגעי
 אהדדי רק למעלה יפ להקל ד*• בחדא א פעת היתק לני א בהב״מ לבי
 אט' אס אן למסה הפרש רק ככ' פערות ואן פס כחמב קפ ואף פכ״צ
 (ס״ק קכ״ג) בהרי טעי דמוגלא בסס הרא״פ דאין להקל בכה״ג דהוי הרי
 יןלי בהפ״מ א' rfn ככה״ג אן להמטיר בוה טון דבלא״ה רפה הרבה
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 (קנא) ובועי בשיפולי פד׳ק סק״ח פפ׳ לאס יס ב׳ טפומ סמיטמ
 במ״ו ופרהס בסימני אץ להקל כ״א במקיס פהסגהג ידוע להקל אף בכה״ג
 עיי״ס אך בסרהיכ סעי׳ מ״פ ורא״ס ס״ק פ״ה כ׳ ד6א מיבעיא אס שני
 הבועוה של מ״ו עומדס חטכיס ומנומס וה לוה ושטהס בהיטלי הףאה
 מודכה אפיי שניהם מלאם מיז אסי' במקום דגהגי להתיר מזיכי במ״ו משום
 דהר הרלד׳׳פ אלא אכי׳ אס רק אתה מהנה שמרה בשיפולי הריאה ואמה
 מימרה למפלה הימ-ה אס ש\הס סמוטס פאן הפרש ביניים כש,י מוטי שער
 אמר אפיי במרץמוה דנהט טהר בסמיט במ״ז שבאמצע הריאה עיי״ש ועי׳
 בפנהז״ב בהרלד״ע אה ב' סעי' י״ד יעשרץ ס״ק י״ד שההמיר בזה סובא וכי
 דאפי' בהפ״מ ודחק יתד אן להתיר אסי' אס רק אתת מהפועוה עומדת
 בפיטלי פיי״פ וכ״כ בהו״ז מף מ' ל״נ וכי פס דה״ה ב' מיניי דסמיכי
 בשיפולי דינם שוה בזה כמו בססיט במיגלא אבל בבי מלאש רות בפיטלי יפ
 להקל כמקומות הנ״ל ואץ להחמיר פיי״ש אך בספר ראש יוסף פל פדטת
 הריאה ט׳ ל״ס בתידופיס ס׳ק קפ״ז שינ בזה פל הרא״פ וכי דנא מיבפיא
 אס רק אממ מימרה בשיטלי דכשר אלא אפיי שפניהם עומדס נפימלי אן
 לאטי דלא טי מרלרי״ע כיון דטו משם א' עיי״ש ומיי בסי מנמ״י בהרלדימ
 אה ב' בלק״י סיק מ״ה מ״ש ע״ד הרא״ש יוסף בזה ועיי״ש בקו״א אמ י׳
 ומי׳ במק״מ ס״ק מ״נ מה פכללל בזה והעלה דהיכא פשני הבועות דמ"!
 עומדים פניהם בפיםולי יפ לאסור אבל אכ רק אזה מהנה היא בהיטלי והפט'
 היא למפלה מנמה ואנה בשיפולי אץ לאסור במקומוה מ״ל עיי״פ ועיי בם'
 דבד יוסף ט' רמ״ב מיש בעמן זה והעלה שלא בהפ״מ יש למש לדעה
 הרא״ס אבל בהפ״מ יש ליקל עיי״ש (ימ״ל ס״ק קכ״נ) (קנב) בשיפולי
 ריאה כ' בפרת״ב מני׳ נ׳ ויא״כ ס״ק ע״ו־ דאס נמצא טעא פל מ״ז והיא
 נקלפת בנממ ק הריאה והריאה ממהי' שלימה ויכה אע״ס שבטעומ סמוטה
 יש להקל בכיוצא בזה מ״מ בזה ס להתמיר במקום שאן מ״מ אף במקום
 שנמו היהר בסמיט במ״ז דיש לחוש שהקרע ותכסק מור הריאה ממה ובהכ״מ
 •ש להקל בוה אפיי במקומוה שנמו להחמיר בשאר טעות מנוטת במ״ז דכיץ
 סמא נקנכת בנתת ק הריאה לא מתה עתידה לקרוע קרוס מיאה ממה
 עיי׳׳ש (ומ״ל סקימ) (קנג) ריאה עד״ק ס״ק כ״מ ומק׳ס ס״ק ע״כ פכ׳
 דבמהוס שגמו להקל במ"! יש להקל אף אס הטמא דמ״ז שבשיטלי היא ג״כ
 נמנבלט״ב ימיט שמהפשסה עי לנמנ1ה מיי אצבעוה ילא חמור ממיט שים
 אך במקיס תא נהגו להקל לק בשיטלי ולא כסמיט א אס היא נ״כ מפבלפ״ב
 אן להקל אף רבמעלפ״ב בפ״פ יש להקל מ״מ בבי ימל אץ להקל פיי״ש (יעיל
 ס״ק קנ״א) (קנד) ובמים וכים מיי ליק ס״ק כ״ו ובמק״מ ס״ק מ״ב x־
 שצדך לדקדק בזה שלא יהא משמ מונלא בתוך הס"! ואס לא הנתין אס יש
 פס מפמ מוגלא א לא א פלא סעס בטי אס אנס מלותיס אס טו בהס
 כל ממטס יטמא ימ״ז יש נהקל טון דתומרא היטלי לכ״פ לא נזכר ש״ס
 לק טיאי יס לסמוך פל ההומינא ימיהוי בה הממנים ימ״ז מסתמא ק מא
 כמו פהוא סטמ מטי במיז וכ׳ סס יאס יפ בהון־ הבועא מפמ מונלא רק
 שלא מ׳ בשיטלי ממש אלא המ״ז ט' בשיטלי ממש והמונלא היא למעלה צ״ע
 ועיי״פ בס״ק ל״י פהקיל סס אס אצל שיפולי ממש מא מ"! אף שלמעלה יש
 מונלא עיי״ש ופי׳ נמשמרה הקורש בנןנסרס סמשיטה ס׳ ס״ז פכי וכוונת
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 וטקס על קפס שיש ספק אס מא סחולדס וסנרה הסדכא עיי סיסייפ
 והקמנו פלס ננסמזה יפלה פס בשד ומנצנץ איד סמיעויס אס קדס סמיחפ
 מס שלס ולא בכבץ מ אס קדם המיעוסיפ הגיע הרוח ממכימה מזס ספור
 מיל ובספק *לי לא סטע למר קדם המירוס הקיל בהס׳)ע וצו׳יג שיייפ ועיי
 במ־מ רשמי שאלה מ' ליג שצידד גיכ להכסיר מיוון דדה שנמצא נקב
 במשמוש ידא וענחא נקמס עי״ש ועיי מזה נמנמ״י כתרלדיס אומ ק׳ בלק״י
 מן״ו שמיס נציע אף שימפ שהיהשסמשמוסדבחחקפיי״ס. (קסב) וקסט

 עיי בסי זבחיס שלמיס הספרדי אח ו' שכ' דמ״ש הרפ״א טעא על קמס
 פריפה י״ל שמנח הטמא נקתפה פס הריאה ואנה מחספפמ ופריסה ממס
 ועמדה להמפרק יחנמנ עיייש אבל יפוץ בליש בהג״ה סעי' פ f ובביאת
 ס״ק ע״ה שב׳ שצריך לידע שלא לאמר אף בטעא של קמס מחממ מלי סשוס
 הרלרי״ס אאיכ יסד שהקעס מי דעותא בס״פ ינטשה מעצמו בלא טסא אבל
 אש מא נסו שמא תיל ע״פ הרוב שדרך הבועא לפפסיס להקמיס הריאה
 ומכר נגינות הבוסא כמין קמעיס זה איט הרלרי״מ כי הכל ממממ הביפא
 מא ובססרסאת הבוטא יהסשסו גס הקמטים ולא מקרי תרלרי״ע תה ניכר
 לבקיאס וצריך לכטמ כל טבתא ומתא בכה״ג עיי״ש ופי׳ בד״ק בתרלרי״ט אמ
 קמינל ובמק״ס שס סק״נ שבי דה׳׳ה בקמט מעשה ע״י מבת טינרי והוי ג״כ
 דט כסינדי לבד ולא מי רק דעותא כיד כנונרי דיל רבמ־סא ססינרי ממילא
 יתמנא הקמס עיייש ועיי נמית מסויד קסא מ׳ ניה סכי חזקא טעא
ו ובתרלד״מ  ורבה להקמיס אבל מורסא לא עיי״ש אק נד״ק מ' זה ס״ק י
 רvת מורסא ב' דגס במורסא יש להקל מיי״ס וכ״כ ברמת מרה ס״ק כיח
 לדנא מיייש וסי' מד במרלרי״מ של הד״ק שס את ביו יבמק״מ שס ס״ק י״א
 שכ' ראם מא קמס סביב הטמא דמ״ז י״ל דנס הקמט אן לו רק סשוס
 דעוסא דבומא דמ״ז עיי״ש ועיי מנהז״ב בתרלד״ע את ק' סעי' קל״נ ככ'
 דאוק המכר בזה הוא כך דהיכא שנראה סביב הטמא אף נרתק קלמ כעין
 חסרון וגומא והינף בהתחלת הבועא נעשה שס כעין תריציס וקמסיס בלי הכרת
 רמיקת הטמא וכיש אם נרא: המקוס נמץ גנמשיה והר רמב וננלי' טעא
 ונדרך עליי ההר מא רקמיס זה מורה וקמס מצו מצמו מא לאפיקי כל שנסמוך
 ממס מנסמ כעץ גימא אל מממ הטמא ומקסיס וזה בא מצו פהטעא דחקה
 להעור והבשר תחתיה ומפט זה נקמט חה אט אסר וכ״פ אס לא נראה סוס
 קמס סביב הטמא כ״א שהטמא סצמה סקססת מעס א הרבה ובסיס אש
 רואן פעלה פליה נשר רק שנקסס קצת וכ״ש אס הבועא מא בסומק הבפר
 והקמט עליה בכל זה טכד שהקמס הוא מחמת הבועא פיי״ש ופי' מזה ביפת
 מרה פס ומיי בו״ק בתרלד״מ אה ביי שס ובמקימ מיש באפן ההכרה בזה
 וכי ואס הקמס שאציי הטמא מתפשט בשטח רב למרמק אן סברא למלות
 שהבועא גרמה להקירס כיכ והוי הקמט דפותא בכיע והכיסא דעוסא בסיס
 והוי מרלד״מ ואס אט מתפבס למדיין רק שהקמסיס סלטס קצת סביב
 הבופא לא מי הקייס דעוהא בפ״ע אלא הכל מדא דעוהא יבוטא מא ונרי״ש
 שכ' דה״ה אס הבועא מצמה קמוסה דלא מי חרלרי״ע רק דעוהא חוא עיי״ש
 ועיי נייק ts שבי וצריך לבדק בששרין במקום ההוא עיייש ומיי במנהז״ב
 שס פכי ואף בדמבו מעכב בזה הבדקה בששדן ע tf כל השסח ההוא ואס
 לא בדק סריסה מיי״ש אך במנח״י במילדיע אה ק' בלק״י שקיי כ׳ שמא
 ציע דכיון דהליק דהקמס סא מהבוסא לא חמר פשאר טעא דאין הנדסה
 מפכבת ט בדפבד וגס טף כנדקה לא ידסהי מה מינה הא ודא לא
 יבצבץ אחרי שממלא ממם ילל ווי מבריק נראית פץ לבד אש מא

 שלם רמסה שיח מיייש •
 ועיץ נשו״ה חשד לאברהם חזק־ ט׳ ס*ז שכ׳ בדן טפא סל קמנו שאן
 ורך להמצא נדאה דנהגו המתסיס שאס נמצא פנינ הטמא קמס
ר לנקיאס ונראה מסופה שהיא רק סממח הכופא סירכה להקמיס  שמא מ
 הריאה שמכשידן ראן זס הרלד״פ דאס המרפא הטמא ימפשסו הקססיס
 ונשאל אך ינהגו למעפה אש נמצא דפותא אחרה כמו מדכא על קפס הזה
 ואנה טגעח לטסא אס יש לאמר נזה מפום הרלד״מ א רממא ראן זה
 חרלדיס טון פיפ הפסק כץ הריטוהוס דסא מךיס ספטק נץ הטמא
 להכורנא והיה להתיר נזה כלי מס פקפוק דאן זה הרלדיע סכמה מעמיס
ש ע״ו מה וכ׳דלעפפה  עיי״פ ועיי ביינת״י נהרלרי״פ אמ ק׳ בלק״י שקיי י
 צימ מצד פכרה הריק פכהנ וטון שאנו רואן שהיה ט נח להקמיש מצו
 הנועא ft י״ל פגם מ־קוס ההיא ״־יש מצו הנופס והפונ כטעא להצשיף

 למ־לד״מ

 מבד־חו אננ טעא העומות על הקמס שרט־ שמא מנדיחו אף שאין דק•
 להיות שס קסט מ״מ קיל מא ואס מא במיז ובמקומות שמהדרין סמיט נמ״ז
 יש להכשיר נזה אפ" פלא בהפ״מ ואס מא פל מגלא סדפה בנ״מ רק סיש
 חילוק בין אס מא ט״י מלי א מנרייהו ראם מא ס״י מלי אמר מסוס מ־צד״מ
ק  ואס מא מבדיהו פריפה מפוס רמסי להתפרק עיי״ש ומי׳ ספח אמס י
ק ניב ותמצא מטאו סלס  ׳"ט יעי׳ בכס״ח שס ונפרה״ב מני׳ ל״ז ורא׳׳ס י
 שיש בץ אס מא אמר משוס הרלד״ע ונץ אס מא משוס יממ להתפרק
אק שאמר משיס חשש רמסו לההסרק בל שיש מחה ספק  רבניא בתריץ נ
 בדבר יש להקל טץ דאין לדין זה שורש בהלמוד אנל אס נמצא בחריץ באפן
ק  פאסור מפיס הרלרי״ע יש להחמיר נסכיקו עיי״ש אך נלביש לעיל מ׳ ל״ס י

א העלה תם נשמא סמס הרלד״ע יש להקל  א׳ ובמי מ סק"- ובס״ק י
יכ במנהז״ב שס לדינא (יעי׳ בדבדס  בספיקי רכל ספק הרלרי״ע שר עיי״ש ו
 לעיל ס׳ק נ״י מ״ס בזה) ומי׳ במנהז״ב בהילד״ע אס ק׳ סמי׳ ק״ל יקל״א
 כמאסף רבד האמזרס בזה וכ׳ דרך כלל בקיצור רקמנו ממצא בריאה ורכר
 שבח יימלדה דהייט סכל קמי הקמט מלטס מקצה זה לקצה אחר ואפי׳ כשכלים
 ונפסקיס באמצפ הקמט ק־ כל קצר הקמטיס גלרס הסה וסולטס א מקמה
 יפני פבפרס סס אי בהס״מ אט מצטרף לשוס דפוסא זולת שסימא דבוקה
 בה יאמר למעך א שיש במקום מנימי באמצעו טעא פל סוגלא וסהחתה א״א
 לראח גניי מנימי דפ למפ פמא מחמה מלי טא ומיל טמא מל קמט אנל
 אס הבועא טא רק מל מקצה הקסט א בסמוטח והפרמי גלוי ובדק להקמפ
 בנפיחה ונטשרין שרה זולה נקמנו פמא עמוק והטעא מא קצחה מל הדאה
ט אנל נקמט הרכר  וקצהה בקמס דא םריסה משוס רמחזי נתד טסי ימי
 שמא מחמת חילי יטיס שרואין שכל קווי מןמגיס כלץ ונפסקיס אל נקודה
 אחת שבאמצט שזה מרה שממלי מא בא קמט כזה נקרא סהס דמוהא ואף
 אס הבועא אט על הקמט ממש אלא שמא סמוך לו באן מרש ב׳ שעתה אף
ז  שיטל לבדק שחיט מבצבץ אפ״ה סדסה פשוס הרלד״ס ואס הבועא מא של י
ה א טינרא א מויסא שהם טל קמט אס הס מל הרימוהא ממש אמר  וה״ה י
 אט' בינ״מ דאף דאין כחן הרלר״פ מ״מ הרי מעמיס הבדקה שעומדים בפר
 הקמט אך אס אט על הריפומא ממש רק סמוך נהקמס באן מרש ב' שעמה
 א בטינרי א מרסא וס״מ אמר משוס הילד״ס אך בבועא דמ״ז במקום
 ומשירי! סמיט במ״ז דלא מי הרלרי״ע יש להקל בזה במ״מ עכ״פ לאמר
 הבדק: בקמט אס חיט מבצבץ סיי״ש ועיי בעצי לטנה בהרלר״ע אח קמ״ס
 וקמ״ה ועי׳ במנמ״י במף הקונסדש לדר הרליי״ע שמינ ע״ד המנהז״ב בזה
 במ״ש באפן האי דאס כל קמי הקמס מלטס מקצה זה לקצה אמר אף שנכשקים
 באמצט הקמט אס כל קצי הקמט גלויים א נקודה שכפרס אט דעוהא חה
 נקרא קמט שמהולדה ח״א אלא דאף נבה״ג אס רכר שאט מהוללה רק במכס
 מהמה חולי יש לאמר וכי דככל קמט שיהיה אץ לי־קל אא מטפי טבחי דמהא
 שיטח שמא מתילדה יא יתיר טיי״ש ימיי מזה במ״ת ברכה רצה מ' ק״ס
 (יע׳יל סי' ל״ג ס״ק לי) (קפא) חריץ וקפט פי״ק בתרלר״ט את קר״ס
 וכמק״מ שס ס״ק ד׳ מ״ש א מועיל לשמה הקרס ע״י מיחס בידם וכי שס
 ראש עושה הדרוש רק כדי שחעלה בנטחה כנהוג ועי״ז המה הקרטיס מהר
 המייוס אבל מה שממרס בכמ להטא בשר הריאה מצדד הקסס ולהרמ במיזם
ק נ״ה וכמי זה סק״י f י i 'הקמט זה לא מהר עיי״ש ומיי בדבריו ל״יל מ 
ה אח  יבדבד המניה פס ומיי מזה במשטרה הקדש בקונטרס משוטח מ׳ י
 ג' יעי' במיגיח מיב ממאן מהריק שבס׳ מרה זנח אה ט' שכ' דכשימה
 סדכא א שא־ דמוהא בקמט חלילה לדחוק ממך הריאה נמלאח הקמט יזה
 טריפה גימדה ט לא מהר משמוש רק בטעא בשישני עיי״ש ועי׳ מזה בדבדו
/ שס וסי׳שו״מ דפח הזבח נמסד״ה f ונטי ע t בטוסיק הרינא בקו״א מ׳ 
 מ' כ' מה שהרבה להשיב ע״ד מאן מהריק בזה במה שאסר למשמש ולמרס
 בקמט במקיס הרלד״ע כדי מטלה שיה יינ* הדאה שאן מס טעם לאסד
ש מ״ד מאן מהריק בזה א י  בזה ניי׳יש ועי׳ בדבדו עוד שס בטף ט׳ י
 ועיי׳׳ש פיי במף החשו׳ יגעיל במהד״ק מ׳ כיח שכ׳ דאם טה טמא שלכ״ס
 מוצא מקמט ומירס בהקמט ומנה בנפמזה רק שאן הקמט עולה עם הבשר
 פנמס לטיח מה שאר שר הריאה רק פהקרוס לבר פלה בנפיחה ונשאר
 במיןס המא נעץ נתרוקנה יש להסייף ולא מהר מיפיס״ש דממינ אש בהר
 שהא אליק מי שליש סל נתרוקנה והו״ל הרלדיס ואם נסר ממיקרא *ליק
 מי מדכא סל קסט עיי״ש יסי' נד״ק נהרלרי״ט שס שני ראם היה סדנא
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 דרכי תשובה
ק דבר משה קמא סי׳ מיו שנשאל בוני ראה קפא דסאנא סייש fi• בשו״ח מפיל צוקה שי׳ ft מטאו דאף בצו גבס 55 י  גתולריק פיי׳ש מי׳ ש
ג י ס  שנמצא בה טסא וסל הטמא טה סירכא תלויה ואצל הבועא ט׳ צימוק וכמון סאנא יש להטריף דש לטש לחיטן הבועות בצלעות קטנות טון שיש ס
 להצמקה טה קמס בריאה וססירכא מברה נסיסון והנועא נכסה במיסה דסק ט דסק האנא מבפנים היא מדגרת ומבנק הס הצלעות הקסמס
 ונהפכה ללוק קצת והצימוק סלתה בנטחה סהכל העלה המסמוס רק סקסס יסנקביס הטעות עיי״ס ומי׳ בממ!״י מיד בזמזי סלמה שעי׳ ו׳ ונלקיי
ק ft 3• סס סכן סקר לדנא דאין סילוק בץ מגבה * מקמא בזה ודלא ה וסי׳ שו״ת ססו״ד י ז ב v x הנהמה ועייק מה p פאר מל מממ מה 

ח דאה פסה מליה טמא ונתרפא ונשאר קמס כהתורמ זנת סיייס •  מניינא ס׳ מ״א שנשאל נ
 וסלי׳ סרנא אס יש להקל מסיד הלנ״ש מיל דדרן הנועא להקמיסי״ל ולא ודע רכל זה סא רק באנא העלמנס סמנימ אנל נאנא העליונה השמאלית
ק ניה ונפרת״נ סעי׳ ל׳׳ז ואפי׳ אס הטמא ממןת את  סי הרלרייע והשינ והלכיס לא כ׳ להקל רק כטעא לנו טון וקיי״ל וטפא כתנ הראיס ס

x ורואין שאינה סלכת כסה כדרכה איה כשר עייק • ו ונעווה «  יסדת טר לק נס אס יש ק־!ם סנינ לה אין לאסור משא״נ מי
 טסא ס׳ סדפה משוס סרנא ענ טעא לק גס עתה שנתרפא הטעא ועיין נלניש סף ס׳ זה ס״ק קנ״א ונעצי לטנה נתרלד״מ אמ ו׳ ונמנהזינ
ז פכי דנופא באנא  סריפה משוס סרכא על הקמס עיייש ועי׳ נועת הורס ס״ק ב״מ מ״ס בתרלויק את ב׳ «ר׳ יק ונסשרון ס״ק י
 בזה (מסנ) טריפה סבאה״ס מ״ש חה קא מל תריץ ואנא העליונה העליונה של ימין בכ״מ שנ״ל שכשר שס יתרת מנכה שיל ובנמצא טסא
 וכוי ומי׳ פמ״ח סעיף ס״ו ובפיח״ב סעיף ל״דובמארה עירס סרפי' מנף במקוס הטא כפר בהפ״מ מ״ס עיש ססס דעוהא סי ומצסרף עס סהס
ז א מלא דה מקד ג״כ  ס׳ סעיף י׳ שכ׳ והיה אס עומדת על תרץ סרדא שדרן לסוה סס חדן דעוהא אחרה להסריף ואפי׳ אס הטמא סא פל י
ד  א קמס עיי״ש (ולערן טעא ומק על הדן סרוא סק מף ס״ק קנ״ס) סתס דמותא ואף תאר טעא למק א מלא מת לא נקרא רק דעוסא י
 וסי׳ ויק ס״ק יק שכ׳ ויק ואס בכלל מיין לגבי ממרא זו אצא העומק אכל זה המיר ספי טון ואן מכשיח שס אלא בהס״ס וגס לערן סרלד״ע נא
 של התרין אבל לא מהתיווו ונמסה והייס מיןס שמתסל לפפע הון מדין מקרי דמוהא כק רק בהפ״מ ותרי קולי בהפ״מ לא סקליק אבל במקומות
̂י' ק י״ג שכ׳ והמנמ בשאלורקי להכשיר בטמא על סש שס פלונתא אס מא כשר כיתמק וקייק להכשיר כשיש שס טמא «  סייש ועי׳ שלק גטה י
ס בר הספרדיס מכשירין נס שלא נהפ״מ אי אס הטפא סא של פק יש להקל בהימ ולומר ולא סי x ק וקמס וכ׳ שק מא פיקר לדנא טון  מ
 כטמא מפכלפיב עיי״ש אכנ מנמר לאמר בזה כי אק ממררים ג״כ דעותא כלל עיי״ש וני׳ בראש מסף ס׳ ל״ס בסמסס ס״ק קסק מזה וסי׳
ק פ׳ ובמ״ה סעי׳ סק שכ׳ ובכימ ומכש^ כא י ק ס״מ ו  בבועא מעכלעיכ כמיל סעיף ה׳ וכמ״ש ברמ״א כאן ובשמ״ת שס בלב״ש י
 יבתב עוו בשמ״ת שס ואס אן הטעא על המרק ואנא העליונה כנ״ל כטעא דמ״ז כיש אס סא מלאה דת רכשו בזה ובכימ שכ׳ ובמק כשר רק

 ממש יק סמוך לו יש להקל רק ונפיק שיהא הכרש כסס השפרה בהה״מ אס מא מלא ממ יש להקל אס׳ בלא הס״מ עיייש (קםד) דהוי
נ השיג ע״ז וכ׳ ולא עשמיח סעי׳ ה׳ וחנ״ש סק״ס שב׳ ומוכהנ השיך נלסט קמס סהמא משמע  נימ למדן נמראה רימה פיייפ אצס נלנ״ס ס״ק י
 נפיק הפרפ כצל דאפי׳ אן סס סס הפרפ כל סרכי לעיניס פאט נמס דליה ניה סעורא ואפי׳ בקמט כל סמא ימא מסר מכמן מיל מרלר״מ
ק כק וטריפה פיי״ס ופי׳ ד״ק ס״ק י״ז ונמק״מ ס״ק נ״א פכי דלא סין• סמרא זו ר פיייפ ופי׳ כמארה טיטס סס י  מהנועא כצ פמא למוך המרק ק
 פכ׳ ונהפ״מ יס לסמוך על הלניפ נזה עיי״ש וכינ נמגהז״נ כלל כיב בקומץ נמריציס יסוקיס הקטרס הרגילים לסוה נדאה ואן לספ רק במרץ העמוק
 סעיף יק ועפרון ס״ק כיה ובמ,מ"י בזבס שלמה ענף ו׳ מר׳ ו׳ לדכא וממנה מהמריציס וסוקס הקטטס ואן לך סס טמא פלא יכלול במס מריצים
ק ס׳ ליה ובמקקנ ק יק פמצדו ושכל הטמא עומד במקום פאט נמוך כאלו הרבה עיי״פ וטוצא בזה כ׳ ג״כ כסו״מ תמס מסר סו  עיי׳ס ועי׳ בדק י
 רק כק מהנועא נכנס לעומק קיל עיי״ס וני׳ :מק״ס ס״ק ניא פהקסה במרלרק אמ קמ״ט סקק דבתסרוטה הקסרס מראן בדאה כעין פטיפצי״ן
 עליו בזה והא צדך הפסק עיי״ס מעסיס נפר אדם לאתר הכמקי׳ן אן נהם סוס דעומא יא״א פהמה הריאה
 וכתב פס מוו כפמ״מ וכל מיס לחלק בץ אס מא בסך המרץ א מן כמלקט ברהיסנא עיי״ס (קםה) בשני בתי דסשיכי כ׳ בפרה״ב סיף
/ ואס נמצא בועא פל מק רפ לה טס בפ׳יע ונקלפת  לחוק ווקא שעומוח באנא העליונה וינון מחציו ולמסה וטיט לצו ל״ה ורמ׳יפ ס״ק נ
 שוש אבל מחציו ולמעלה אפי׳ היא רסקה מהחרין יפ להטריף פלא גהכ״מ מע״ג הריאה והריאה החמיה פלימה רפה יס להקל אף אס נמצא טפא כזו
 אפי׳ אס הנועא מא פל מ״! מפום שס מחחככח מרוחק מרגרח וורכה נכסק באנא העליונה פל ימין אפי׳ מחציו ולרעלה לצד סרה ואע״פ פעומדה על
 אך כהפ״מ יש להקל נס כהא אס מא מן לחריץ אס יש הכסק כחוט החרק לכי שזה מורה שאץ הנועא נטפה של דאה אלא שנעשה כעין
 מערה בינה לחריץ אפי׳ הנועא היא רלאה מונלא פיי״פ וני׳ בלכ״פ פם פצסכיח בחלל מוף ונדבק נהריאה מנמץ ולא אכפה מה פנחחכך וסופו
 במיה ובניאח ס״י, ע״ד סכי דרך כלל בזה דאס עומדח בהאונא העליונה לסמור וננקיב סהד הקרוס יטה קייס מחסו וחץ נקיטה הטמא ממדף בה
 של ימין שלא במקום התריץ אס הוא נמקיס פגתנא־ לעיל ט׳ ל״ה דהרה עיי״ש ועי׳ נדכדט לעיל (ס״ק מ׳) שכ׳ מהלנ״ש ושד גמלי מהנדס פהשיט
 מגנה שר סס מסס סדרכה ליפצל סס רדוחק (כמפ״ל כדנריט פס ס״ק פל ירא״פ כזה ונ׳ נאסר נטעת נזו אפי׳ שאנה עומדת נמקוס סש
 ר״כ כציור אה די) אי אס איס שיש שס טמא אסור כהפ״מ אף כמ״ז חשש מטך א נמקוס ריפוהח דחרין רק דכלא״ה אמר נטפא כזו מסוס
 ׳נהס״ר שר אף ממוגלא ואס מא שס בהאנא המא כמקום שים כלונתא כין דמי נטנלד ט מנה (rp) בועי דםםיכי ני׳ נמרת יקותיאל ס״ק
 יטסקיס ביתית מגבה :איזה יש מחק שכ״ל שמא סכק פלונהא (י־נ״ל ב׳ ג׳ וברא״פ כמרלד׳פ סק״נ שנ׳ דמלשץ הרסיא של דהוי«׳ טפי
 כיבדנו שס בציור את א׳ ואת ב׳) אזי בנ״י שיש טעא במקורות הללו דסמיט משמע דמייד דהטעמ עומדש פ״פ שפת הריאה ומקצתה השניה
 יש להכשיר אפי׳ כאין הכ׳מ אבי׳ בטעא דמונלא דכלל מא דבכ״מ ששר בהכ׳ימ בתוך המדץ שא דמי לטעא בסמלי יהי הפעם למנש קצת ססקיס דנראה
 אי במקיס ספק שר אט׳ בלא הפ״מ עייק ועי׳ בסרת״ב סעיף לק ורח״פ ע׳ טעי ימיט אבל אס עומדת טלה במוך המריץ דאנא העליונה א
 ס״ק נ׳ ובמארס עירס ומנהזיב שכ׳ דשסא מהציה ולמעלה ולצד המר כ״ע בסך המריץ מריא שר ניי״ש אך לס הפעם האמור שמית שם
 מודס דא ן להכשיר אלא שיש הפסק נסס מערה נין טפא למדץ כמראה ומנ״ש םקינ משוס שהטמא טנפה למביה פור הריאה יצההפשם וכאן סנע
 דאה אפי׳ בהכ״מ אך זה מקא שהיא מלאה מוגלא אבל בטמא דמק אסי׳ העור צהקנמו ולדבק בבשר וכשהרצה הטעא להססשפ הקרע העוי עיי״ש מנואר
ו האנא ועומומ על המריץ ממש א סמוך לו ממס בלי סס מובדו יאסי׳ שכל הבועא מא במוך הקמס אמר ניי״פ ועי׳ בפו״ח מעיל  חס סא לצו ס
 הפסק יפ להקל נהס״מ נמ^ס תמו להכפיר מדכי נמק אנל פלא נהס״מ צדקה ס׳ נק ונזנס רצון ס׳ י׳ בסמידס ס״ק כק ובדק ס״ק יק ובמקימ
ק זס פ ק נ ז ס ק י ק ועי׳ נוסת סרה ס ק י ק ועי׳ פסה אמה ס ק מ  אץ ניקל בזה אף במקיס ונמו להכסיי מליט בסק״עיי״ס ומה במרמ זכמ ס
כ עומוס הטעא קצהה במקיס גטה ק יס להקל סלא לאסר אי ס מ  ס׳ ל״א סעי׳ ו׳ כ׳ דאף שסא מהציו ולמעלה אן צאסר אלא שהיא עצו וכ׳ ו

 שאצל



 יורה דעה סעיף לז ג הלכות טריפות רב
 (ינ)(קסז) יסיט (מ״נ) (קפח) נ' (קסט) טעית (קע) זה נעל זס (קעא) נין נ׳ איטי! (קעכ) נשרה . (קעג) אנל (קעף) טעה (קעה) נני

 (קעו) סינרא (קען) נהא• נזילא (קעח) ערפה דהסיניא
 באר היטב

 (ינ) לסמי וטזנ שיך ללי זה מרס זכים יש להקל נמקמ המקיצץ גרהו יש משא״כ נ׳ טשיז דאיק מנקנץ זאיז אלא עי• די׳יס ומשיה לשרה נאסיו ליש
י «1נ ספר״מ אץ מטור טון  עעס אחר שיש לחוש לייסר הנועוח נצצעות קפטת ונגרנרח ומונ להחמיר (ואס הפרש מט סם ומ״ש רמיא גזעה וסיניא זא״ז ט
 קרום מפסה את הטעה אף;יטה על החרק ממש לית לן מימוש נלל לחיסך גרגרת לאפילו טעו למלט סדפה משים למין אהיד נ״ש נועה וס״גיא שהניגרא קשה
 מפני שהטו־ מנסה הנועא וצדן שיהיה איזו טר המנסה ידאה הריאה ומפמא ומנקבת ונ״כ למש״א לאמי אנל מס״ג הניא to ממ פוסקים להמר ונ״נ מהק

 ימיוצק רמ־א נין נ׳ טעות לנועה ונינרא לפיניא מגקנ הטעה אף נלא מיקה מדקות pi טהגץ).

 דרכי תשובה
 שאצל הסדן וקצתה נגוממ החריץ כנק״שיק (קםז) דססיבי ענאה״ס מ״ש עומרים זס כעי וה מטון וציד הבועות טגסיס מ מפיר פפי פיי״ש ועיי מביש
 אס קרוס מנסה אה הבועא וט׳ לימ ק לירמש למטן בגרגרת וט׳ ועי׳ לנ״ש ס״ק כ״ס ולב״ש ס״ק ס״נ (קעב) כשרה סי' לב״ש ס״ק ס״י שכ׳ יזה לא
ק ע״ו שכתנ ולא מינסא נמקוס רמטאר נדרס אצו לאסיר משוס תרלד״ע סי מפי׳ דעוהא נ׳׳ש עיי״ש (וע״נ ס״ק קילו) (קענ) אבל בועה גגו•  י
ק פ״נ ונפרת״נ סעי' מ״נ ורא״ס ס״ק ס״י  וטואי מהני מה שעלה על הטמא מראה דאה כמו לקיי״ל בכל סי־לרי״פ טכא טינרא כ׳ בשמ״ת שס וננב״ש ס
 שנשתנה למראה ריתה כשרה ולא מ תרלרי״ע אלא אסי׳ נמיןס שנאמר בדן זה ואפ״פ שהטמא סא במ״ז טדכה כיון והפינרא קשה והקשה מקלקל הרן מה
 1אסור מסס שסנע הטעא להנבי׳ עור הריאה וטי וסט להתפרק ססתברא לי מגלא א מ״ז עיי״ש ועיי בכרת״נורא״ס נסעי' וס׳׳ק שאת״זשכ׳ וה״הטעא

 מס נזה מהי כשעלה עלי׳ מראה דאה תנהיג לא מרך רק חס־ץ מנכניס מלאה רומ נגר סנרא אמר כמו מלאה מ״ז עו סינרא עיי״ש. (קעד) ניעי•
 ועיי״ש פור נדט תרלרי״ע שנמף סי׳ זה ובביאת ס״ק קנ״נ שכ׳ וכל הויטס גגי טינרא אננ סינרא נגד מורסמ ציה לן נה דמקא סכא ששטהס טלסץ
 הסטאדיס נדן זה וטעא על חרין אס עלה על ביעא נראה דאה אעס״י שעדין סישיק שהוסק וסנקוב משא״כ במורסא שהיא שוה לכשר הריאה ליכס חששא

f (וע״נ ס״ק קי״ד) (קעה) גגי טינרא משמ״ח o גטה טא מב* הריאה לא הר אכי' דעותא כק עיי״ש וכי שס פול בלנ״ש שמית שס ורת״פ ס״ק 
 ס״ק קליט שטנו לו נשס תכס ת׳ שטרה בנועא השמות עי הקמט אס ייתלבן שס שכ' ולא נעיק שיט׳ זה נגד זה ממש אלה שאס׳ אנס מטורס זה נגר זר
 מקצתה התחתון של הטפא יש לרכשיר אבל חלילה לשמוע לובר זה חלא שטא ממש חפי־ דלכעמיס טגעיס זה אה זה והקשה מקלקל הרך ומנקט סייש ופי'
 פריפה מב׳ פעמים חזא משוס שמא הרלד״ע ושר למי טעא על קמט ונמה בלנ״ש ס־״פ שהשיג עליו וכ׳ חמ חומרא יתירה ולא נמצא בססקיס ילק יש
 שתיזרת מקצתה למראה דאה פ״י נפיחה לא כועל כלוס והכל טפא א׳ וחלילה להקל נהכ״-י פכ״פ נזה אך זה תלוי בראת הפין ואס אכ* שיפנש יתר בכ״מ
 להקל נזה עיי״ש ועיי מזה נעצי לטנה נמרלד׳׳עשלי את י״ו ונמנהז״נ נהרלר״ע אסר מיי״ש ועי׳ נכרת״נ סמי' מ״נ ורא״כ ס״ק ש״ס שכ׳ לרך הכרעה שא)
 את נ' סעי' כ״נ ועשרץ ס״ק כ״א ועיי נרק״מ בתרלרי״פ את ב״ו סק״פ מ״ש לאסור אלא כשק סמוכץ זה נזה כ״כ שלא יס׳ הכשק ביניהם עכ״כ כרוחב קש
 נזה והרת בצ״ע שי״ש (קסח) ב׳ ביעור. וסי עשמ״ת להלן ס׳ צ״פ שעי׳ שלא נהכ״מ וננ' ספי שמי אס׳ נהפ״מ נץ טעא לטינרא וא טריפה אנל אס
ד ככ' לאס למסה מתציץ כין אנא לאונא יש נ׳ טשה והכרש קש ניניהם חאס שלאור שמהתנדס האטה יחד אחי מניחה הנועא סנה סמוכה לסינרא  י
 רק שסחטה להררי אפי׳ בלא כ־לוש יש להפריך אא״כ עברה המדכא ע״י מישמ׳ש ורמקה ממנה נרותנ קש דק שלא נהכ״מ א מט תונף שער נהב׳ימ יש להכשיר
 א יש להכשיר עיי״ש וכ״כ נמ״ז סק״נ לרינת ופי׳ נלביש שס ס״ק קיר שהשיג דכל שאט קרוב לולא שסט לנקוב אן להטריף בזה מספק עיי״ש ומה
 פל השמ״ת נזה ומתיר אפיי כשלא עברה־סרכת ע״י טיעומ״שאפי׳ שלא נהכק נמארת פייס סרש ו' סףפנף ה׳ השיגו עליו נזה וכ׳דהעיקר כהסב״ש להחמיר
p עיי״ש אך בפ־ת״נ נתרלרי״ע סעי' ת' ורא״ס שס ס״ק ׳״ב ובמאות עיטס נזה בכל עטן ואץ יי שיוכל לפעי ובסי הבהמה לא המ טגעין נוליכא 
 נדר תרצרי״ע ס״ק כיה ובעצי לטנה בהרלרי״ע אמ כ״מ כסקו לדנא להחמיר מעט הפרש נזה כרותב קש א ב׳ שננחת אס לא פיש הפרש גמל ניי״ש וכ״כ
ק נ״ז שק ראי לסחה דאם נראה להדא  כדעת הפמ״ח עיי״ש וכ״כ נחירישי מרפק״א ז״ל לפיל סעי׳ נ' פיי״פ ועי׳ נעצי נזנס רצון ס' י״א נתמידס ס
 לבונה פס סכי לאש עברה הסרכא ע״י נרעימ״פ יפ נהכפיר אפיי בבועא ינדנד למראה העין פיפ מרחק נירהס כ״כ דא״א פ פגש יתר יפ להכשיר אפיי פלא
 זה כנגד זה עיי״פ ועי׳ נמנהז״ב בתרלרי״ע את נ' סעי׳ כ״ג ועפרון ס״ק כ״נ נהפ״מ ולא זולתעיי״פ אך בדעת סיה סק ל״א מננה למרקר כתנת המקילץ
 שהכריע נזה להלכה כך רכשלא ענרה הסיכא ע״י ססומ״ש נכל עק טדסה נעק זה שיק ושי נעצי לטנה פמסכיס לרעה הרא״פ בזהעיי״פ וני' נמנהז״נ
 ואש עברה עיי מיעומ״ש א יש למלק לאס הבישה הס של מ״ז א יש להתיר כלל כ״נ בקומץ סעי' ס״ו ופשרון ס״ק כיו שהכריע ינהפ״מ יש לסזוך על
מ ושלא בהפ״מ יש למש לרברי סמארת סרס עיייש וני׳ במנת״י  אפיי פלא נהפ״מ אב1 אס הס סל מיגלא א מיס עטדס אין להתיר אלא בהב״יו הרא״פ נ

ק נהפ״מפכ״פ שי״ש ק מ״נ נתנ ענף ר׳נלק״י ס״ק מ״נ שדעתו נ״נ לסמוך מל הריס «  מקא ניי״ש אך נמנת״י בתרלד״ע את נ' סעי' כ׳ ובביאדס י
 יהעיקר לדנא כהרא״ס עיי״ס (ועי׳ מערן מ להלן ט׳ ל״ט ס״ק רצ״ו p*3) (קעו) טיגרא ס' לנ״ס סק״מ פכי יטעא נגר טינרא אפיי ניק וראה סש
 (קסט) בועות כ' בפיס״ב סעי' מ״א ורא״ס ס״ק ש״נ לאן חילוק נץ מס שס טפח ליחה סריכה טון והעעס מא ומחמת קשיותס סנקניס א״כ מס נק
 הה מלאת מוגלא א מ״ו שי״ש יעי׳ לנ״ש ס״ק כ״נ יאכי׳ טעא דמוגלא נגד סש ליחה במכה טץ ומבסץ קשה סא יש מלי' ממרא לטינרא עיי״ש (ופיל
ק ז כשר שי״ש (קע) זה כנגד זה כ' נפמ׳׳ח סעי׳ י״ז לאמ״ג דנגש ס׳ק קע״ח וס״ק קכ״נ) (קעז) כה״ג כ'בפרס״ב סעי'יר וראיס י  טעא רי
ז דפינרא נגל נבפישית כשי אמינ תרסס טלסיס אפיהליתלן נה מיתי  אהה׳ לא לדפק שמא תכ־וק חביתה לטון דאפשילהס נהפרד אן דוחקות זה י
 את מ פיי״ש ועי׳ שיד ס״ק כ׳ ולב״ש ס״ק פ״ט שכ' דאפי' שממת למסה לגדעוהא בשק שימו שרהס טלפיס וגס יסי' בהם לימה ממוגלא א ממיס
 ממציין דשס סכטת זס פל מ ממש איה כשר ניי״ש וש׳ בשפת אמת סן״כ זטס שהוא >ך א סיסק שתנקוב ולא זולת עיי״ש (קעה) טריפה !מס יש
ר אס' הס מכוורס זה מגד מ ממש שמ/ו סעי'  יבראק ס״ק ס": ונסרת״ב סעי' מ״ז ובזבס רצון ס' י״א נתמידס ס״ק נ״ה שר פינרומ זה כעד זס ס
ד וכ״ו לא מי י שבי דמוי מנ  יאפי' כשהטעות שממת מהתלת החימוטס שנין אנא לאנא נמקוס שהאוטת י״ז וסית״נ סמי' מ״י וש׳ לניס ס״ק י
ר שייס וני' נייק ס״ק כ״א  טבחת אשה אל אמתה יא! שס רק הכסק ב' שערות אפ״מכפר יקי פסככץ דשתא כלל ואפי׳ יס ס״ת על סינרא אחת ס
כ בשנרא נגר שנרא מלפון הריא בתשובה ק זה במה שהקילו י  סס!ה על וה נממרמ״מאץ מעידן ופ״ו נכת כיון ראן טנעהאטתלהכטר פפקכק נ
 וק ק ורק לרחף ולהפריי שיק (קעא) בץ ב' אוטת ש׳ נונס רצון ס' ה' וכ׳ רעכק צריך להנחץ מסב אס לא רקנ שיק וני׳ נמניי נליי
מ נייק ומי׳ נניח  שס נשסכין ס״ק י״נ שכ׳ ואס אנא א׳ נתפצלה לשרס ונירהם ט טשמ צק סף ענף ו' שכ׳ ונראה ואפי' נדענו מעכנ הנדסה נ
 א סיך לומר שירק להמת סיומת שיק ועי׳ נטת אנרהס נשפתי זסנ ס״ק אנרהס נלת״נ אמ א' שכ' שצדך לנהק מיע־וה שנא יסי נאזה מסס ססס
ק ומידו ק נ׳ ה צא כשיס ליי היט־ כ מ וכ׳ יליעה החנק נלא״ה סריסס משוס חרלריק יסי לימה שיק מךנזנס רצון שס נתמידס ס ק נ ק סנסחסק נ  י
ק  טעא על יהרה יאף לדעה הלנק שסלק מיז יס״ל דמ לא טי חרלדק אלי נצק אס ס לאמר ננסצא נאזה מהן ספה ליחה וני' נמניי נלק״י שס ע
מ ולא המליט לדק אנל לסענ״ד נראה שמיס דבד הנימ אברכם מ״ל ג נס הלנק מורה לאסד יומר י״לדאףנטעא א' נכה״גצננ״נ אס מסר נ כי  נ
ק את יק שהניא רנריסס להסריף נפססומ נוה ונסק נלנק סקק דפינרא סש נסכה פסה ליחה יש מ  נוס והמתיר עליו להטא ראי שיק וני' נמניי נ
ק כמוני אצנמ ק לצדד להקל שיק סממו ולפי דנרמ לה סמר טסא וסמרשנרא שייפ יותר נראה לאפי' יש נ׳ סינרומויש במזויימ  וכי יאפי' אץ להס פ
ק יס לאסיר דפ לומר דאי מא טמא ואי סינדא ק נ״ל(ויץ מ  משמע חזקא כשעומדים במכוון מ נגד w ממש מא דש להקל אנל כשאין ספה ליחס נ

? י  ס



י יורד, דעה סעיף א ג י חלמת טריפות » 
 (קפא) טעי (קפב) וסמר• (קפנ) ממרס זם א5ל זם (קפד) מזר -

 הריאה

 חשוכה
 אפיי כשהסיח סיא אצל הסינרא או לא ממי מיסומק נייק ועי׳ בחמזשי
 סנרפק״א ויל בהגהותיו לסמי׳ מ ועי׳ בפנמ״י נחרלד״פ אס ב׳ נלק״י ס״ק
 גרס שהביא דבד המגהויב הגיל שכ׳ דבאנה סמוכה להבופא דמ׳׳ו רק
 להסילרא יש צמיר ע״י מיפומק בהפ״מ והשיג עליו ר אם אן.היה סמוך
 צהבוטא רק נהנדנרא י״ל דכשר בהסיס אשי׳ בנא מיפוס״ש עיי״ש (קפד) כשר

 מלב״ש בהגה סעי׳ כ״ת שכ׳ דבכיס הורדא לא שייך p טעי דסמיכי דצא גרע
 מניקב הכיס דכשר עיי״ש (וע׳׳ל ס״ק ג׳ ולהלן ס״ק רסק) והנה לכארה יש
 לעיין לטענ״ד אס אירפ שבטס הורדא יש סינרא ובהור־א יש טפא והס וה
 כנגד זה אם יש לטש שהסינרא שבטס תיקוב הטעא פבורלא אם י״ל מה לי
 אם המקום שהסינרא קטמ ט טא דהה א כיס טון שהיא כנגדה מסש ודוחקת
 להבועא אך מלשון הד״מ והרמיא שכ׳ בדן דהרי טסי זה כעד זה רק בב׳ אמת
 משמע דדוקא בב׳ אומה הח ק אבל כשהסינרא אינה קבוע באונא שכננדה
 לא שייך לאטר וטון שאין לס ראי׳ מדבדהס לאכזר רק בכה/ אין לס לטס ף
 להחמיר גס בכה״ג והסברא מתנת דמקא בב׳ איפת שייך לאסור לפי שכל א״א
 מרחפח ומנענעת ברתיפהה בפיט נפשי זא״ז וטקבה הסינרא להבועח מכא״ב
ק כיון שאין טס טמא מנענעה בהטפה בפ״ע ט תמיד היא דטקה ומגינה  מ
 טל טרדא ואינה פושה הטפה בפ״ע והיא בצוותא עם מורדא וייכל אשר החסון
 הסנה י״ל דבכהק לא שייך חשש וה ק נלפעק וכפין סברא וו המצא ברח״פ

 ס״ק פק לעק טעא בשיפולי ורדא פיי״ש
 םעיוז ד (קפה) אבעבוע אסי׳ טפא קסנה לביש ס״ק כק ובהגה סעי*
 י״ס ועהב״ס ס״ק לק ועדק דפ ס״ק לק סב׳ דאט׳ בטעא פמא
 קסנה מכעדשה אמר עיי״ס וסי׳ במקיס ס״ק ס״ב סב׳ דאפי׳ סטסא קסנה
 עומדת בפימל חימט דאונא עק מו הערוגה אמר מיייש אך במ״ת צ״צ
 החדשות דוק ט׳ ל״ג מצרף שס לסניף ועת הב״ת להקל בטמא קסנה מאצבע

 אגודל בצירוף סניפים כאלו והס״מ נרי״ס וסי׳ בס״ק שאח״ו (וע״ל ס״ק רק)
 (קפו) שנשגא בשיפולי הריאה עשמ״ח סעי׳ י״ס שכ׳ מיק שהטמא עומדת
 מל שסח הדאה ומגעה עד חידדה עיי״ש ועי׳ לב״ש ס״ק ס״מ שכ׳ דכיש
 כשאין הטעא עומדת על שסת הריאה כלל רק מל השימל לבד ותלוי ט ככסהור
ק ס״ת ופרה״ב  ואין ממט על פסח הריאה כלום פריפה עיי״פ ועי׳ ביאק י
ef< סעי׳ ס״ה ולב״פ הין״צ דא? מט׳ הטמא נראית ממבר הב׳ מקא אלא 
 כשאין הטעא נראה למין הרואה בעבר הב׳ של הפיסול כגון שעומדת על הסטת
 ומגעת ומסיימה עם החידוד לפי שניססה שס בשר עד המימד במס בכ״מ
 טריפה עיי״ש ועי׳ לב״פ פס סכי דאכי׳ אם גס על הפיסול אינה רכרת מל כל
 תתב סימל רק טל טקצהו וה״ה אם בוטא קטנה עומדת על רוחב השימל
 לבד אף שאץ נראית כלל כשמביטין בשטת הריאה מקמא ומגבה אפ״ה אין
 להקל עיי״פ(ועי׳ מר מב סקק) ועי׳ במנח״י טנף ה׳ בביאריס סק״ה שכ׳
 דמדבד סרא״פ ס״ק ס״ח משמע דעכ״ס אם אין הטעא מכרה על מ חחנ
 השימל רק מל מקצחה ולה״מא חס תחב השיטל מחזיק ר מסי שפר ואין
 הטמא רכרח רק מל ב׳ של צו גבה א קמא אין לאמר ודלא כדמה הלב״ש
 שמחמיר גס בכהק ומיס בצ״ע לדנא עיי״ש ועי׳ במ״ת מסוק הטינא מ׳
ח מ והעלה להמר במ בהס״מ פכ״ס במו שנראה מלשון השמ״ח  סק פהקיל נ
 שכ׳ בלטט ונראה סל הפסת והשימל ומשמפ וכשהוא רק מל הפיסול לא נקרא
 טעא םימלי דמקא כשמהפשס במך נשר הריאה ואז נראה כבי מרט מתוך
 השטת דטיט מצד הריאה ומהוך השימל. ואס טסא סו מא p החימכיס
 טדאי יש להקל ובדבר המולה שנשאל עלי׳ שהבוסא מא רק אצל השיפול
 דהייט שהוא רק מצד א׳ של השימל ובצד הב׳ של השימל לא ט׳ טלסה כלום
 רק שוה לדאה ומכוסה והשימל מלך משטח לשטח רק שהשיפול מא כמיפו על
 הבופא שהטעא טלטח להלן רתק מן השימלי במ יש לההיר א) באן הפ״מ
 וכ׳ ואף החב״ש והלב״ש ס״ק צ״ח שהתמידו במ מודים בכהק דכשר דאינהו
 לא מייד רק בנולסח מב׳ הצווים וחוס בשר מקיף מובלט במן• הטמא ממש
 דכמ סק לאסיר מסעם ומכא ואלך טא טמא נשיסולי אנל באינה טלסמ
 פכי הצדדס רק המד מא יפה מצד א׳ ומכוסה ממש גס סס מורס ולשרה
 נייק ובן נראה ומה מה״ק מליבארסש זק בהשו׳ צק המדמס חמק מ׳
מ נ׳ גס נקונםרס משוטה שנש׳ משמרה הקודש מ׳ י״מ  ל״ג נייק ומוצא נ
 נייק וסי׳ מזה נמניי ענף ה׳ בלק״י סקיו יסי' נס׳ נמה משה בקמסיס

 יטס

י (קעמ) דממינרא קפס ומנקבת (קפ) המפה שגמלה (מק)  י*י P° י

 ־1 ״ S ך (קפה) 'אבעבוע (קפ0 שנסצא בשיפולי
 שנןלכ ליזהר שכל

 oonoi ושרי p&30 דד%3
ק קפ״נ). (קעמ) דהטינרא קשה פפרה״נ שס שנהנ ק קעק ולהלן ס  י
 דנטפא מדסינרא אן חילוק נץ אם לממלה מחצי׳ א לפפה מחצי׳ ואפי׳ ממדה
ק שס מ  למפלה מחצי׳ פריפה פיי״ש•(קפ) הבועה שכננרה נ׳ נלנק נ
 ונביאיו ס״ק סיא ומ״מ נ? נחס עלה על הטמא מי־אז ראה סרה ננלטוני
 ניי״פ (קפא) בועי יטינרי ססוניס. מנאה״ס מף ס״ק יק מ״ש שהסריח חולק
ק סהסטס להפריח לאסור וניי״פ פני דכנגעי  וסי׳ שמק סמי׳ י״א וחנק ס״ק נ
 אהדדי למפלה ק לאסור אפי׳ אס הטמא מא פל מק אפי׳ נמקומוה שמכשידס נמצמא
 סמוטס נמ״ועייקונק נמארהעייס מרפ ר ענף ה׳ סמי׳ ו׳ ניי״פומי׳ראק
 ס״ק כ״ס וסרמק סעי' יק פכי דהרמ׳׳א סמקיל לא מייד רק נסמוכץ ולק
 אנל לא נננעי אהדד דאס הס סגמיס יחד למעלה אמק פסויסס סם ומקים
ט חוסי פמר אף הרמק מודה סהיא סדפה ועייק נסיק נק סכי  מ פמ ס
 דאף שהטמא טא של מק והקרומים סל הטמא בריאס דש םכרא לומר פלא
 יקרסו אשק אן להקל עיייס אך בלבק סקיל הפלה דבהפק יש להכשיר אף
 בטמא סל מגלא אף כטגעיס אהדדי לפעלה זולת טכא דדחקי אהדדי מ את
 מ למסלס בראפס יוסר מוא והכל למ ראה עיני המורה נייק אך עה״ק
 אס ג׳ ובמיףמ ס״ק ל״ב הסיג פל הלבק במ והעלה בראיומ ומיקר נהפר״ת
 והתב״פ והראיס ושאר האתרורס המממיריס בזה נייק אמנס במנתת יוסף
 בנ^ק את ס׳ השיב מל כל דברי מה״ק במ שאץ סשטהיו מוכרחים פיי״פ
 וני׳ במנסזק כלל כ״ב באמן סעי׳ ז׳ ועשרון ס״ק סק פהכריע דבהסק א
 תזקק לסמוך על הלבק להכשיר עכק במק אם לא נגעי אהללי רק למעלה

 ולמסה ק הפרש סיפור רוחב קש במרשם נייק
 ועיין סה־ בשמ״ח וחבק סס שכ׳ רכל מ בנגעי אהדד לממלה !למסה אנל
 א לא עסי אמדי למסלה אעק סאן הסרס בירסס בפורפס רק נחום
 שסר א׳ יש להספיד אפי׳ שלא בהסק אט׳ במלאה סוגלא ובהסק ק להקל
 אסי׳ אן בטרפם הפסק כלל אם אן טגעיס אמדי לעעלה רק שמשפעיס
 ומלטס עד ילא עני ממרסס ואלך להדדי כלל יפ להכפיר פכק וכק בסרס״ב
ק נייק ומה בלבק סס הפלה דבלא מעי אהדד למעלה יס להסיר  מד׳ י
 אסי׳ פלא בהפק א) אס אן המש בירסם סיעור סער א׳ נייק אך בגה״ק
 שס ונמק״מ ס״ק יק וסק ל״נ מלה דאין לווו מסמן הסמק במ ט גס על
מ נהסק נאן הפרש *נסה יש להקשות סובא  סןלא של השיח שמקיל נ
 אק סט דלא למסיף פל נץלא v להקל אף סלא נהסק פיי״ש ומי׳ נס׳ לנ

ק במס׳ נד״ה ואי לא סדסה נמף הדיטי ו פ  אדי פל מלץ דף י
 והנה במ־סק שס ל דכממכשירץ באן הימ סיש הסמן סיפור שמר
צ שיהיה בההכסק מראה דאה מקא אלא א) אם מא מראה  ביטהס י
ק לק כ׳ שמדברי הפוסקים משמפ להחמיר ר פיי״ש אך נפק״מ י  מגלא ס
! שלא החליפ הדנר להקל והרס נצק נייק ק י מ וצוה לניץ נרא״פ מף י  נ

מ נייק ק המק״מ נ ק פ ק מ ק י  ימי׳ ננמיי ענף ג׳ נלק״י ס
ק מ׳ שכ׳ דלהאסרץ טמא יםינרא דסמיט יס  (קפב) וטינרי פי׳ לנק י
 להם לאמר אט׳ סהניעא סא מלאה מק ונהנףנרא יש פפה ליחה ונא אמריק
 טון מש לחלוחית נהסינרא אק ט״ל טמא ידנה נמי טפא דפוגלא עס טעא
ק ו ימיט רכשי להסכשיייס מרט נמק רק דמשנץ לה לסינרא תנה נ  די
ק  שיס נס לתלולית הא מ״מ מנחק קשה וטקנ עייק (ועי׳ כיכייט לעיל י
ק קעק) (קפנ) םטוכים וה אצל וה עי׳ לנק מף מ׳ וה ונניארו י ו ו י  ק
ק שיל פכפרה רק נהסק א ח סכי דנופא ופינרא דמיט נ י ק קפק ק  י
ק פכק דעוחא ואט׳ סהטפא טא נמק ואס יש שס מד דעוהא  חקח מ
 p סמוך להנומא נץ סעוך להסינרא אמ׳ מצד מן שלה מ״ל חרלדק ופריסה
מ נטמא ומ״ז טכא שסריטוחא מא מטנר השני סל הםינרא אן  p״ הסקיל נ
 מחין בדו והייט מקא סהנומא מא של מק יבמקוס ומכשירין נטלמא
ק אבל אס מא במקום שאסרין  מרט במק והריטוחא מא בצו הסינרא מ
! א בטמא ומוגלא א שהריננוחא מא מצי־ חץ סל הטמא אסי׳  מליט בי
י נמנץס שמכשירים מרט במק בכק אן להכשיר במ דהו״ל ו א  של י
 תרלרי״מ סייק וסי׳ במצי לטנה בהרלריק שלו אח ג׳ ובמנהז״ב במ־לרי״ננ
ק שכ׳ דאס הטמא מא של מק יהריסיתא ס ק  אס ב׳ בקמץ סעי׳ סק וסשרון י
ת י ה ק והית טא סמיך להמימ־א מהר בהסק מיסויש אם לא ס  היא ס
 סא שפוכה להבוסא אפי׳ ססטפא מא של סק א אס הטסא מא סל מוגלא



 זרה דעה סעיף לז י הלכות טריפות רג
 (.Wp) הריאה (קפח) נוהגק (יי)(קפט) לאסור (קצ) אם (קצא) אין (קצב) כשר (קצג) כל (קצו־) שהוא (קצה) מקיף

 היטב
 ינצ קצות הדאה אפילו ק סצללץ נקראי שיפולי שהיי הראה המיה בגוף הנהמה

 אינה שומת אצא חציה א״נ ככל הצללים ט׳ חצויה ושמלת ומט לפסק וצגקונ)

 תשובה
* שיפול  השיטל ממש יאע״פ שמתח יותר ממה שטה מקולס מימ הר ב
 טא פיי״ש (קצג) כל שהוא עש״ך ס״ק נ״ג ושמ״ח שס ותב״ש סק״ל
 שכ׳ ואט׳ סא דקה נחיס שער 6׳ מהלי ועי׳ לביש ס״ק צ״5 שני יאכי׳ לסיז׳׳ו
 דס׳׳ל כסמיט וצריך כ׳ מסי שער או כרוחי קש מ״מ בהא מויה יסגי במש
 שפר א׳ וקיל שיבולי מסמיט עיי״ש ועי׳ חב״ש שס ולכ״ש ס״ק צ״ו שכ׳ ומ״ש
 בפיטךס רמי במס שפר א׳ איס ר״ל ומי סהיה הטפ בפיכי׳ כחופ אנל
 נייך שיהיה פכ״פ טפ יקה פ״פ כל שסח השיטל שאז אין הטמא נראיה כלל
 מהשיכול יזה איפ ימ״ש כמסקיס בא ימי כחופ שפר א׳ ר״ל אף כשאין
ס מור א׳ וחיט מכסה כגפח השיטל לרחט רק כיזפ שפר א׳  ברחנו רק מ
 מי פיי״ש (קצר) שהוא. עי׳ ככנה״ג בהנהוה הפור אור. נ׳ שמביא בשס
 מהר״י עזיאל ז״ל שהיה מבחין אס יש טפ כשר מקיף א לא פ״י מחט שהיה
 מעבד מחט קטנה כטך טפולי האמא כנתה ואס נשככה הטמא דרך נקב
 ההא כדיע שאין שס חוט כשי מקיף ימריכה ועיי״ש נגד כאח ל״ג מ״ש כשם
 הדמש״א בזה ועי׳ ברח״פ ס״ק פ״ג מ״ש בניאר יברי הר״י עזיאל וסיר יאק
 בדקה זו אך נעשית ומיס ח״ל ולפענק להאיינא מא חטס למיעבי כהא
 מלחא וכל שמסתכק שמא הגיע הליחה על מף השימלי ואץ שס במי בריא
 כלל יש להטריף ואן לסמוך על בדקר. מחט ונס שהבדקה זו לא הוזכרה
 כטסקיס וגס אפשר שהמוגלא קשה קנח ולק אנה יוצאה ע״י נקיכח המחס
 רש להחמיר ולהטריף עכ״ל(ועי׳ בזר זהב סק״י מ״ש בזה בארך) ועי׳ כס׳
 תורת זכמ הספרדי(למהרחו״ח ז״ל) מערכה אח כ׳ ט׳ י״ו סעי׳ כ׳ שהביא
 וברי הרא״פ בזה והשיג עליו במה שהתליס דבזמה״ז א; לעסת כדקה זו ט
 אן כזה טס חכמה ואררכה ק טא מנהגו תמיר ומעשים ככל יום פממטס
 על כדקה זו והיא כדקה רעולה ט כלא״ה א״א ליזהר ממשש מכפול כהוראה
 ט סיבר ממר להטלקיס וכל א׳ נמראה עירו ישטס ואי אמר שיש חוס כשר
 י־ב׳ יאמר לא ומי מדע האמת עס מי ע״כ ראי למשות בדקה זו שהיא בדקה
 סונה אמת ישר ונראה לעין בל ואן שוס חשש בדבר עיי׳׳ש וכ״כ כס׳ סוב
•fi לישראל הסנרד ט׳ מ״י דבאזמיר טהגק ק והונו מנהג חשוב עיי״ש 
 בשלק גטה ס״ק כ״א מטאר יפהו ג״כ כיפת הרא״פ שכ׳ שס דאס ט בדיקת
 הרחט סא מופה מה!־ יכל יעבר המחט ולא סכך מי הטסא בדוס שיש שס
 חוט כשר מקיף מ״מ לא נפט ק כמקומיט ואן מכשירין אא״כ מאן מט בשר
 מקיף ע״י נמחה א ע״י משמוש כד טיי״ש (קצה) טקיף בכל צד. עי׳
 כשער המיס ס״ק כ״ג ולכ״ש ס״ק צ״א דר״ל טיט שהחוט סלך כארך הסד
 מחוד הריאה שבצד א׳ של הטפח ע״כ כל ארכה של הבועא עד המד שבצר
 ה:׳ של הנופא בלא יכסק וטיי״ש פוד בלב״ש שהאריך בזה חה פשוט דכשיש
* דאה באמצפ שסח הטטא להיט מקמא א מגבה יטוא פדפה  חופ ב
 דמה מפיל ספ בשר ההולך באמצפיח שטח הטטא לבד אס אט מגיפ מקצ־
 אל הקצה ואפי׳ אס הבופא טלפח מהסמל ואינה מה אל שימל הריאה אלא
 טלט־ מתחתיות הפיכיל ייפ שס מט בפר מלהיטמא מקמא א מנבה א למפה
 במקיס הפיטל טרפה יטו! םהטטא טלסת יותר ממקום החד מה מהר הסט
* בחחתיית הטמא ממפ פ״פ ארך הטמא  בה יהא בטיק בפ״כ סלך הטפ ב
 דהא אפי׳ היה הכל עד מקים המט מראה דאה ואן הטעא מהללת אלא
 ממק ס פעומד החוט בפר נמי טריפה יק אכי׳ כסארך הטעא מא לארך
 השיפול ייפ סט בשר סבב ק גב ידאה עד מקמא דריאה וסקי סס בשר
 כזה פ״פ חחב הטמא מצד א׳ ממנה ונזה ה״א יספ נשר זה מחיק הנועא
 לבלתי תפרוק אפ״ה כמן ראן הסס רק מצי א׳ מהטמא וצר הנ׳ אן כה מס
 טריפה וה״י אס נס מצי הנ' פל הטעא סלך עוד ספ נפר פ״פ רוסנ הסד
 סביב הבופא יאט׳ יש כמה מפין כה״ג לא ממי ומדיפה עיי״ס ועיי מזה
 במארה פיניס שויש ד׳ ענף ו׳ סק״ב יכמק״מ ס״ק סק ופי׳ במנהז״ב כלל
מן ספי׳ כ' שר יכ״ז סא בשארי סמלי דריאה  כ״ג כפשח ס״ק ג׳ ד' י̂י
 אכל כסמלי אנא הארו״מ אן נ״מ ככל היבריס שכתב הלכיש כזה יכמן
 שספולה רוע יש להנשיר >cf נשהסס סלך מצד קמא לצד גנה אס הסס
 סלך משוך על אמצעית הטעא בתחתיוחה שרה זולה שהטמא מחזקה כל
 רותנ הסמל ההוא עד שנראית מצד קמא ומצד גנה דאו אף נהארו׳׳ע אן

 יחר

 באר
 (ד) לאסי והפחם איחא נש״ך משוס ימחוי נתיחי נועי יסמיני יש ציזש
ע לפסק ולנקונ ונתנ פר״ח  >מי*ת עק (ונס״ז נתנ הפעם טק ששמי נסף ס

 דרכי
 •פה לבדקה שפר ל׳ נסכ ר׳ את א׳ וכ׳ מ״ש כזה והעלה רפיון שמנת הרא״פ
 לאמר בזה אן לסמוך פל הטוטו״!־ להקל כזה כ״א בהפ״מ וצו״נ מקא פיי״ש
 ועי׳ מק״מ ס״ק פ״א יעי׳ נשו״ת שערי צוק חיו״י ס׳ נ״א ס״ש נערן מ

 ומד״ק ס״ק כ״ו וכמק״יי מף ס״ק פ״ג שכ׳ ואם יש ספק במפמו הטעא אס
 טא שיפולי א לא יש להקל ואף פהיא ספק חסרץ ידעה שר פיי״ש

 (קפז) הריאה עס״ך ס״ק ל״א דמביא־ מדבריו פס מס טרדא פייך דן
 יטעא כפיפ־לי וכ״כ ככלה״ג במהת הטור את ל״ו עיי״ש והנה בשלק גטה
 ס׳ק י״ט מתדפ י׳ האריך נהפיג על המסיג כוה והעלה להתיר טרדא טעא
 כסמלי ונמו שהוא המנמ כשאלינוקי משרס קדמוניות עיי״פ וכ״כ כסי טינ
 לישראל ט׳ מ״י עיי״ש ונר׳ כס׳ מרת ונח (להרכ מהרחד״מ ו״ל מאומיר)
 ממרכת את כ׳ ס׳ יק סעי׳ כ״ו מ״ש בוה וכ׳ שגס כאחנרר טמין להכשיר
 נזה עיי״ש אך כשמ״ת סעי׳ כ״ת ובפרת״ב סעי׳ נ״ד כ׳ דהעיקר לדנא כדעת
 שיך והכנה״ג הנ״ל דטפא בסמלי וררא במקיס מזמדס שנה ג״כ פדפה אס
 אן שס סס טר מקיף ואם יש מוס בשר מקף שר ובלבד שלא תטי הטמא
 מפכלע״כ כמקום רםמp וכ״ז בדדא עצמה אבל אס נמצא טפא בסמלי טם
 מ־לא יש להשיר לכ״ע פ״ק׳ ועי׳ מערן זה כשו״ח אדומו״ר דכד סיס ח״נ ס׳
 כ״ט בייו״ד שנשאל כטמא מנומ־ה סרוך לשיפולי מרדא פלא כמקיס הסמסץ וגובה
 הנופא ט׳ רמיק מן החידוד יותרמאצכפיקאת״כטהה הטפא ״מפכה נסה פס
 שסח מרדא פד החימר אס יש להכשיר בכהמת ישראל כהכשר מרינה ישיב
 דהדכר שיפ להשיר כמן שנמשך כשפח שיה אן שס כופא פליה ורק מתמר.
 הכאב נשתנה גס שר שמצל הטמא אכל כל הספדם דטפא כשיטלי לא
 סיך כאן ויש להכשיר בזה אפי׳ שלא נהכ״מ פיי״ש (קפח) גוהגין לאמו־

rfi ב׳ בלב׳ס ס״ק פ״ס איל אט רק ספק סדפה ט רט ט המכשירס רש 
 לערן חערוטה א כלים וכיוצא פיפ סלוק כץ ודא אסר לספק אמר והחלב
׳ ודפ דטעא נספולי x יש לאסור פד ג׳ ימיס למפרע עיי״ס ועסכ״ד ס׳ק כ״נ 
 פנתערנה מהמוח אחרוה יראה לכארה לצדד להקל אף סטלמ הספק יא׳
 קדס שטדפ התפרוטח ומ״מ למעפה חלילה לעסה ק אנל נלא טרע הפפק
 הא׳ קורס יש להתיר אף כלא הפ״מ פכ״ל ופי׳ נפלק גבוה ס״ק י״ט מחדש
 ס׳ מהכנה/ (קפם) לאמר. פכאה״ס מ״ש כ׳ טפמיס מהפ״ו והש״ך ומי׳
 שמ״ח שס שהוסף טכך שס מהרי״ט משוס דהמונלא מכבדה מחמה שאן לה
 לחוק מצד שיפול פיי״ש ופי׳ מ"! סק״י ורא״פ ס״ק ס״ח וכלכ״ש סק״צ ובור
 והב םק״ס ושפח אמה ס׳ק כ״א ובקוה״ר שלו עי.־׳ א ובנה״ק אה ו׳ ובמנהז״ב
 כצל כ״ג בפפוץ םק״ב ובמנמ״י בקו״א אח ס״ו נביאר ארוך במה סש נ״מ
 נץ הטעמים ועיין כלכ״ש שס שכ׳ דפפס הא׳ שמא משים שמש לההכרק
 מא העיקר פיי״ש ופי׳ נגה״ק שס שספליא פלמ להא שין ישפ״ר ס״ק כ״א
 כמט דהעיקר כסעס סכי משוס מראמ עץ דמחמוי כתרתי טעי עיי״ש ופי׳
 כמנח״י פס שמתק דכד הלכ״ש כוה עיי״ש (קצ) אם אץ בשר כ״ש
׳ דאע״ג דהטעא מטסה בב* ריאה x סקיף מפמ״ת סס ומק״מ ס׳ק סיג 
 בעבר הב׳ פל שימל והבשר וסטעא מסהיימין כשוה מ״מ כל שלא נמפן הבפר
 שבסמל טס עכ״פ מים א׳ אחר סוס הבועא טדכה טון שרבועא נראת
 לטין הרואה ימכיט סט שיפיל עיי״ש ועי׳ כמתויק כרכה את ד׳ וטי׳ בס׳
 סרת וכה הספרדי מערכה את כ׳ ס׳ י׳׳ד סעי׳ כ״ו מ״ש פ״ד המחב״ר כוה

 (קצא) אץ בשר כ״ש סקיף עי׳ במשמרת הקדש בקונמרם התשוטת פס
 סכי דאס המוגלא אט ממלא כל הטעא ועי״ו טא נכפפח פ״ג התיס המקף
 וסכסהו שר דהא לא גרפ מספ מקיף פ״י משמוש טץ רכסמגכיה כימ הטעא
 נתגלה הטפ עיייס (קצב) בשר כ״ש םקיף. פי׳ לביש פיק צ״ג וכמק״מ
׳ דלא תימא דמ״ש בש״ע שהבשר מקיפה ככל צד מייד מקא x ק  ס״ק ס
 בבופא תנומדת פל שטח ומנפת פד למסה ונראת פל השיפול ואן מקום
 הביסא טלט מיתר מקימות השיטל ולק שיש כמותיות הטפא ספ בשר
 מיאס עדין לא מיפ א שיסצ אלא אף אס הבופא טלטת לצד ראש
 האנא עו שמיק הארכה את ראש האנא מכס שמה מקיום סרס הייה
 הטמא מ״מ מהר סס שי מקף מכל צו ומה בק שהטעא מתחה את סד
 סאנא מף סף עדץ לא מיפה הב־פא אל הסמל ממש והא סס טר מא



 (ממ1 ס5מו ומהד״ו)
 או

 סעיף א י חלמת טריפות

 אבצ (ר) ודני* (רא) מי־ (רב) Jena• דאה)
 י תולה יורה דעה

 ומזגה
 להאוכריס בעלמא מיני במ׳׳ו וס״ל ושס טסא סלל כל ממיס קחב לומר
 דסיניא בשימלי גרמ מטמא ומק בסמלי שיק וביב שס בס׳ מ״נ סעי׳ ד׳
 ושי במנח״י בהרלרי״ס את ט׳ מף סעי1< 1' שמצדד להקל בהפ״מ כדעה
 הלב״ש ניי״ש. (רב) כשיפולי ריאד. •עי׳ בהב״ש ס״ק ליג ובשס״ד

 ס״ק כ״א x׳ דיך כלנ ינל סנסמוכץ נשיה ה״ה כסמלי ניי״ש
ת) ושימלי חייט תחתית וסי כ' בזבס רצון במוספי! דש ס׳ יינ ) 
 דבמקוטות שטמץ להקל כהממבר להתיר בשאר קצוות וחדודיס יש להכשיר
 אף אס מומיה שס למעלה מחציה עיי״ש (רד) היינו תחתית ונו׳ פי׳
 בפרת״ב סעיף מיז ורא״ס ס״ק מיב שכ' דבמקימות שפוסקים כופת המתבר
 להקל נשאר סדודיס וקצוות מימ אן להתיר שס רק כשמוסדמ בשיסל אהה
 האנא הסכנה מיג חברהה שא מא מהחזקה עיי האנא שתחתיה אנל אס
 שמלח בספולי האונא יסנבת תחת חברתה אן להקל אא״כ שמדת למסה
 לצר השורש ועמך האטה אכל לצד מסן אן להכשיי ילצד סף האטת אן
 כס סווק כק אף בץ סרימכיס ומק אס מא נאנא שע״ג חברהה יש
 להקל אט׳ אס היא שס בסמלי התיהון שי״ש וסי' בבית אברהם בלה״ב ס״ק
 כ״א את א' שמצייר לעין וה סיר האטת השוכבוה חדא על נבי חברהה
 וחרא החת חנרהה ואלו ק השוכנות חרא מ״נ חברהה בצד ימין הס
 האנא הארו״ע בצד סמיכתה להאמא ואנא האמצשס נצר מייכהה להאח״ע

 ונצד שמאל מא האנא משוכה כתן נצר סמיכהה להאמא ונטרה שפק
 דקא אנל נא במרס שנץ התימכיס מקמר, וכיש נאטה אחווה דאנס סכנץ
 זה על זה ואס' נמדס שעל גנם נמי והאטה השוכטח זה החת זה סס

 נצר ימין האומא נצי כתיכהה להאונא הארו״ע ונאנא הארו״ע נצר סמינהה
 להאמצעית ובצד שמאל מא האמא נצי סמיכתה להסנא משוכה כחן
 וכיש נאטת זולתם וכ׳ שכל• מ יחפ מא להשוחסיס ממתיס ומובהקים
 שייש (רה) תחתית האופא או האונא נ' נזנס רצון שס דאף
̂ן מסה סמחכר מיל מימ הס נמצא טעא נספולי אנא  נסקוס סמקי
 פנהפצלה לנ׳ יפ להחמיר וטמר פיפ p סמלי להחימכיס אנל טעא נשיסלי
 יהמיק נאפן ילא הי הרלד״ננ צ״ע ד״ל רלא מקד סטלי וכי סס מי
 דבועא על יהרה מגנה אף פסה מכטי״א יפ להטריף לכ״מ יהא אף בלא
 אמר דבומא נשימלי אסר מסוס המריק דהא יהמינ אף בפסח מטד״א
 הי דעוהא וט׳ ואס נמצא טמא נשיסלי סצול מנבה באופן דלא סי
 חילד״ע צ״ע וטעא כסמלי פיצול מקמא פחוח מכטד״א נלא״ה סייסה
 משוס הילד״ס שי״ש וסי׳ ננמח״י פנף ה׳ נלק״י סק״נ שהניא דנריו ומצדד
 להקל נטעא נססלי פיצול מגנה דלא סין סמס דמפה להתפרק ולא
 מפום מיאת עץ שי״פ (ת) האומא או האוגא ש׳ נית יוסף פהניא
 דסת קצת ססקיס יס״ל דלא אסר רק טמא פנניסלי אמא אנל טעא
 שבשיסלי אנא שי ומי׳ בימ׳ אהל יעקב (מהנאן מו״ה ימקנ פפסרס זיל)
 ס' י״ב שכ׳ סש מקושס מחכמי הספרי שטמץ p שלא לאסר יק טמא
 שבססלי האמא ולא בסמלי האנא יש להס מל מה ססמוט אס לא במץס
 שנהט להתמיי אץ להקל שייס וסי׳ בשלחן נטה ס״ק י״ח וייס שכתב שכן
 המנהג סשוס נפאלונקי להכסי טסא שבססלי האנא ואץ ססדסין
 אלא טמא שבשיסלי אמא שי״ש ומי׳ בכנה״ג בהגהה ב״י את מיו מ״ז
 ומ״ת ובהשו׳ בש סי שלו חמק ס׳ מ׳ מ״א ומ״ב שכ׳ שכן מא המנהג
 באזמיי ונמאגעניאה שייש וסי' בסי סרח !בה הספרדי מערכה את ב׳
 ס' יק מרף ב׳ ובס׳ דעת סרה ס״ק לק ומי׳ בבית אפרים בקמ״י
 את ת׳ וברמ״ס ס״ק ע״ג מה סהא־ין בזה והעלה דהעיקר לדנא כס״ש
 במחבר לאן לחלק בין האטת להאמות שייס וכיב במארת שרס סס סק״ה
 ועי׳ בשו״יו צק החושות חמק ס׳ לק שמצרף לס.יף להכשיר טמא שנשיפולי
 סנא טכא סש שד צימף נהקל מץ בנידון דדה שהיה טסא קסנהבססלי
 אנא חבה על שסח הריאה ומקצתה טלס סן לסמלי וכי כמן סש סברא
 וכשמקצהה על שסח הריאה כשר ונס בשהבוסא קסנה מאצבע אגודל ת1מ
 הגיח להכפיר ונס סמלי מנא מא סלוגהא דרטוהא יש להקל בהפקנ טץ
 רנוף הדין דטעא כפישלי אסא מא רק ספק פדפה שייפ ופי' בוסת
 מרה ס״ק לק (וע״ל ס״ק קפ״ה) וסי׳ בס׳ מרת זבת הספרדי שס סעיף כ״ח
ק מ יבוסא בסמלי אנא אף כשאן סס בס־  שכ' דמ״מ אף להמקילץ נ

 מקיף

 (קצו) בכל צד (קצז)(וייקא (קצח) גיסא (קצפ)
 ס׳ יי־ (ת) ושיפולי(רד) היינו (רה) "חחתית (רו) האוסא

 לולן מס מסי
 ודכי
 רסר נמס זס וטריפה וווקא אס אן הטמא מחזקה אח to חחב הסימול
 וממילא יש שס חחנ מכל צו ולא נראה הטפא רק נמקים א׳ א רמי הסס
 הסלן מצו קמא צגבה וטץ שעימוח הטמא נהחהיומ וכשיסצ של האונא וכיון
 דהאנא רמבה גס בהחממחה מהר המשן החוט כניל משא״כ כשהבועא מחזקה
 אס כל חחב הפיסול ונראה מבי צוד' מקמא ומגבה ואז יש לאסור מסעס
 מרט וסי ולזה לא מהר המפכה הסס ההולך מקמא לגבה שי״פ אן במנח״י
 טנף ה' בלק״י ס״ק יק הפיג מל המנהז״ב בזה במה פהמציא ובר החוס
 להטיל נהארוק בכה/ וכ׳ ולועהו אץ להכביר בכה/ אף בהאווק עייק
ק ולנק ס״ק  יפי׳ נדעה מרה ס״ק ל/ (קצו) בכל צד. מפסק כמי׳ י
 צק ימטאר מדנריהס וא״צ חקא סלן הספ נחחסימ הטעא ממש נאוצע
 סמל הריאה אלא אף אס שאח הטפא נפסח ונססלי והמר אס נמצא סס
 נשר סקיף נסוס השפח נראש סדור האנא המפסיק נץ השסח והשיסולי טר
 אף שאור ראש החידוד נראה שס הנועא נשני השיסלי וחאן מואר שני
 השיסלי אחר ראש מזיוזד יש מראה כטבלא אפק כשר כמן שהסס נמרחה
 נשר שפל החידוד מפסק נץ סשסח ונץ השיסל שיק וכק נמארמ שרס
 סרפ יי פנף ו' סעי' א ס״ק ר ושאר אחחרס fi• נראק סק״פ ינפרה״נ
מ כ״א נהפק חקא אנל שלא נהפק יפ להחמיר ק כ' ראן להקל נ  סעי׳ ס
ק נעשחן םק״ה ויזמן סעי' ג׳ פכ׳ דהעייך  שיק ומיי נמנהזינ כלל נ
 כההנק והלנק ושאר אורורס להקל נמ אס' שלא נהפק שיק וכ״כ
 נמק״מ מף ס״ק ס״ה סש להקל נזה אסי' שלא נהפק אן ההנה דרק נאפ!
 שיסה אתו ממ המנדל נץ השעח לשיפולי טר ממש ולא מראה מוגלא ששאה
 שמוגלא חכמת ראצ״כ הכל נמשן כטמא אות ואמי שיק ומי׳ לנ״ש שס
 ונס״ק שאחק שכ׳ שכל מ דקא טהטסא יק שאת נהשישלי ואנה טלשת
 מסר מנל השיסולי אנל נטלסס נסשלי לסן יותר מנשא• מקשה הפיסול
 לא מהר סס טר אפי׳ למטה מהודדוי כל שהטמא טלסמ ממר מהמר אלא
י מלן על אמצשמ מממיוה הטעמ שייש ועיי מזה במנהזק סס  בשק מוס ט
 נססחן סקק ובניה אברהם בלח״ב ס״ק כ״א ובמק שטיק הרינא ס׳ ס״ד
 ונסנח״י ffyi אס סק נארן (קצז) ודוקא בתא. שרסא טיסלי
ק ועי׳ ניא״פ ס״ק עק וסי׳ בזנס י סמק סעי׳ כק ופיהק סעי׳ נ  ט
 רצון נהסידס סף ס׳ יק ססיס אן צדן נראה סלא המה טלסח כלום
 עכיל (וס״ל ס״ק קיק) וש׳ נלנק סף ס' מ שכ׳ דמורסא טיסלי דאה
 מי דטחא כק כמו שרסא יסדה שיק (ודן טעא נמק א סלא חח
 סנסיסלי סק נסעיף הקידס נרמק ונדכריס סס סקן קנק) (קצה) בתא

ק !קיר הפני יטפס חצק א ממק ס׳ י׳ נדאה סס׳ הלץ מסנה דדן ס  ש׳ נ
 ודלחלץ וסלסטמ סחס הלויהנדח הללו אן לק נזה ק טסא טמטלי דטון
 דנועא נספולי מא נונא ממרא יסרה מק אן להחמיר נזה דהא אס מסר אה
ק. אן נסרק ס״ק כק כ׳  הדרץ עם הפלסטמ מפאר הריאה פלימה רפה שי
מ נץ אס הדלדל מא סרכא פנה א לא דכסאן הסידכא ענה א ק  לחלק נ
 לחלק דאס ממנפמ הריאה שלה הסדכא ננפיחה טריפה דהא יס ראה תקנה
 הריאה סס ואס אנה שלה ננסמזה דלדל הריאה נפלמא מא וכשר אכן אס
 סשדנא פנה אסי' אנה שלה ננסחה כלל סריסה ד״ל תסממה ע״י נמלא והריאה

ק קק וס״ק הקצ״ר)  נקנה שס שיק ולדנא ש' נדנריס לרלן (ס׳ לק ס
) אבל טיגרא כשר ואס יש נ׳ שנחה נססלי סק (סק קנק) ט מ ) 

 (ר) טינרא «ה לכאורה סה שאס דאפ נמצא ססמ לימה במן הששא סש
 להחסיר טץ ובלא מ כ׳ בפד מאר סמ״י דלשיסח החוס׳ אדרבה מהר יש לאסר
 נשנרא נסמלי סננופא דמונלא טיפולי וששא טיסלי טון שקשה עלולה לנקוב
 יוחד מאלו סא מלא מוגלא אן אק סק דלמא מנלא ממיר יומר ואק כסש
ן הסינרא יפ בה מרמי לגדפומא ספ מוגלא וגם מא קשה מלמעלה ס  מונלא נ
 שמון להקרוס אן ראימי נס׳ צ״צ ההדש נניארו להשק כא סף סק״1
נ ח ט נגמ' יש להקל נהפק ט  שכ׳ דכמן דדן טעא בשיפולי אן לו ס
 בסינרא קשה אעק סש ט מסס מ"! א שגלא שיק וכיב בדעה מרה
ק לק פיי״ש וסי' בס׳ ברכת סשס ניןנסרס יפה לבדקה שער ד׳ נהיב ד' 9 
 *וח נ׳ (רא) כשר. פי׳ לבק מף מ' מ שכ' תדשא בטפולי לא מי
/ בהעק סקק ק ס' ל ס  רק דשהא כ״ו נסו משא יחידה שיק אן נ
ק עכק סהס דשהא מי וייכ״ש  כ׳ ואף לדון ומסיק ששא נססלי ס
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 פהריאה לניקה לשדרה אס הוא נגד חתוך סאנא (רכא) שעדין הריאה oc חלה נקרא שפולי אנל עד האומה נשר ללא הוי ש0 שטלי ישס
« (רע) אחר המנהג(רכ1) ואס (רכה) *ן חופ  הדאה רחנה (מזיק״) (רכב) ויש לילו נ

 תשובה
 אנא החתונה ונמק״מ ס״ק ס״ח שכ׳ דבאנא רמחמנה שבשמאל יש שס חידוד
 גס לצל קפא ואס יש בועא נחוד ההיא צריך מס נפר מקיף לפי ענהנ מדינה
 אלו עיי״ש (חח) חידוד חמי מא ההפסק שבץ השטח ינץ השיפול כמו
 המונה דנר מנ שהניד מנדל בץ רחבו לעניו לביש ס״ק צ״ו במוסגר.
 (חט) אפי׳ לפעלה עי׳ נשי״מ הר הכרמל חיו״ד סף סי׳ ד׳ מ״ש נניאר
 דברי הרמ״א בזה (רב) בטקום שהריאה דבוקה לשדרה עי׳ נזבח שמואל
 סי׳ י״ז ביריבה ארי אות ד' שכ׳ דמ״ש ברמ״א יש״ס נמיןס שהריאה דטקס
 לשררה הוא ל* דקא אלא לר״נ כמת־ הסרוגה במקום שהיא סמוכה לשדרה
 ודטקה לא מקא אצא ר״ל סמוכה א״נ ר״ל שהיא דטקה ע״י סמפון סמן
 פהוא דטק כשדרה וקרום שלו מרד כץ שחי ערוגית ילהכי קאמר דלמעלה עד
 האטה יפ לה דן שיפולי פעדץ הריאה חדה ונקיא פיפוגי סכ״ר.
 (רכא) שעדיץ הריאה שם חדה עד״ק ס״ק כיג פכי כסס חמיו מאץ ז״ל
 (נעל נסע שעשועים) שבקצוות הערוגיח למסה סהדיטק פל ערוגה נערוגה
 ולמעלה בפיפול של מחתית האעח ממש לא הר שיטלי כי אין שס חידד ממש
 רפ להבחין בזה לעק ההידוד אנל אס הטמא הוא בתחהיוח הקרוס הממ״ר
 העחגה לשומן הלב כל שהטמא עומדת נמקוס שסכצנן שס כשסקנ פייך
 שיסילי טין שיש שס טד מופלג ועומד להמסרק א• אס הטעא שמכה על
ק ד׳ שכ׳ דאולי צ״ל לסמן הלב)  בשר הצר הכבד (עי׳ מנחיי ע״ה בלק״ ס
.  יפ להקל יבזה אין מנמ דוע להחמיר עיי״פ ועיי מק״מ פס ס״ק ע'
 (רכב) ויש לילך בזה אחר הסגהג עסס״ח סעי' נ״א פכי דבמדטח אלו
 סהגץ להחמיר נזה מעה הרמ״א אך נמיןס שאין שס מנמ מבדר יס להקל
 שס כדעה הממכר עיייש וכ״כ נמארס עיניס שס סק״ז עיי״ש יעי' בחכמה
 איס כלל י״א סעי' י' שכ׳ לאף במדטהיט במקום שנהגו להקל כהמחבר לין
 למטח בדם עיי״ש (רכג) אחר הםגהג כ' כפרח״כ סעי' מ״ח וריפ
ו להק! בםיטלי בי! החיהוטס וטן להם מנמ ידוע ע ק ע״ג רנמקימות ״  י
 נהקל ביטקה לשדרה נגר מקוס האוטת יטלץ להקל גס נסמיט לסדרה אס לא
 במקום שנהגו להקל בדטקה לפריה ולהמיר כטמיכי לסדרה יעס כמ.מס
 עיייש ועיי נמה'ג נמסה נ״י איה מ״ח וטלק גטה ס״ק י״ז ינס׳ הורת
 ז;ח הספרדי מעדנה איה נ' ט' י״ר סעי' ה' וסעי' ז׳ (רבד) ואם אץ חופ
ס נשר מקיך  בשר מקיף עפת״ש הק״ד מ״ש מהממ־ייס דאף חם ס׳ ס
 קודס מסימה לדך לנפיזה לראת אס גס לאחי ה טתה יסי סט נשר מר\ף
 כראי ואס לא נשחר ההיקף גס לאחר מטתה פריכה ועי׳ פר״ת ס״ק מ
 שהסכים למהרי״ט נזה עיי״ש f• כפרי מחר ס״ק י״כ הביג פליהס והעצה
 לדנא דאס ס׳ חוס כשר קורס מכ תה טר אף אס לא נשאר המין נאתר
 מסיחה מאיל ודין טעא כסכילי אין לו סרש בש״ש סט יצא למסף עלה
 עיי״ש אבל טמ״ח סעי׳ כ״ג והב״ש ס״ק ל״ד יכרה״ב סעי' נ״ז ורחק ס״ק
 פיח השכימו לדנא כמהרי״ט והפריח מאיל יקיי״ל בכ״מ שכל סניט הריאה
 מפמדן רק כמוה פסא נטתה עיי״פ (יעי' נסיק פאח״ז) (רכה) אין חוט
 בשר טקיף ענאהק ס״ק ט״ו יבפה״ש מ״ש מהמהרי״ס המי מגד מראשיה
 במס לא הספיק לנסחה ליאת אס יפ מט בפר מקיף עד פנקיעה יסי ועי׳
 בשמ״ח פס ובסרה״ב סעי' פ״א ס׳׳ב ונרא״ס ס״ק צ״ב יצ״ג שהניא דבד
 תשו' מגד מראשית כזה וכ׳ לדנא דאע״כ שצריך לכתחלה לבדוק לאחר מסיחה
 אף אס סס ער מקף קודס מפיתה כנ״ל מ״מ נדעבד אס לא הספיק
 לנסחה פד שנאבדה הדאה * שנמאס יש להכשיר דאמריק מסתמא כמו פהיסה
 קורס נפיחה אלו שמה מתה מוקפת וכל זה חקא טרא מס מקיף קולס
ק פא״א לנמק שוב יס בזה סלוגסס המשקים א  מכיתה ונאבדה א נקרעה נ
 ולצורך גחל יפ לס-; ך על המקילץ אנל בלא״ה יפ להפדף עיי׳׳פ ופי' ברא״פ
 סס מף ס״ק צ״ג פכ׳סא! לחלק בכל זה נץ אס נמצא נסטלי אנא א טימצי
 אמא עיייס וכ״כ כשי תדת זכח הספרדי פס ס' י״י מני' י״ח ועיי כסחפי
 מאן רעק״א ז״ל סכי לחלק בזה נץ אנא לאסא יאס סא בסמלי אנא יש
 להכפיר בזה אשי׳ פלא בהפ״מונססלי אמא אן להקל נ״א נהפ״מ דקאעיי״ש:
 ועיץ לנ״פ סף ס׳ זה ומבואר מרכריו דאס ארע טעא כזו שלא רא אס
 יפ סס נשר מקיף אף שמכשירין סי עכ״ס דעוהא אן אס הטסא

 סא

 מקיף מ״מ אס יוצא ממנה ס״ת יפ להסדף אפי׳ להמסשירין נעלמא ס״ת
 מטסא עיי״ס . (רז) או האוגא מבאה״ג את ת׳ יעי׳ נסית הר הכרמל
 חיו״ד ס׳ ז׳ באמצע התשובה במומר שכ׳ שהנאה/ סננה במה שצק נזה
 נשם הש׳ צרה לחץ־ כשס חכמי סיליסולס וטי עיי״ש ועי׳ נמפי״י ענף ה׳
 נ1ק״י ס״ק כ״ג שעמד ע״י הנאה״ג נזה וכ׳ שת״ו הבאה״ג לא סעה רק שיש
 ש״ס בבחה״ג באה ההוא שמא נ' אתיות שהאת ת׳ צ״ל נרשם על הינת
 תחתיה סאנא מנדט נשס ריש ומהרי״ן חביב וסל היטח א האטה ציל
 ציץ את ט׳ צדה לדק־ נשם חכמי מליסולה וטי נייק (רח) אבל לא
 החתוכים שבי! אוגא לאונא עפר״מ ס״ק כ״א שכ׳ יהמתבר לא נא
 למסנן רק התמוסס שני! א/א לאנא אבל כל קצתה הריאה אס׳ ק הצדדים
1 שהרי הריאה טהיא נטף מהמה אנה סככת אלא תלויה וא״כ ט  נקרא ס
 נכל יצדדיס סא חטיה וממרה וספה לפסק ולנקונ נייק (רט) לא
 החתוכים שבי; אוגא לאוגא אנל אס ים טטא גס נאנא שמגיה
 סדפה לכ״ע זכריצ שס נממיייס סךיז (ח) המ־זוכיס שבץ אוגא
-אונא עשמ״ת סעיף כ״א שכתב יססס הסטידס נתמוטס שבין אנא
 לאנא מא ׳משוס דסיל ישס מתחזקת ע״י אנא שכ.גרה ניי״ש ולפ״ז משייע
 דאס יש טמא מל סמך אנא א׳ ובא/א שכ1דה יש מסרו, א קמע כאוק
 פמא טר ועי״ז אן סמיכה להטסא של אנא שנערה דנזה סדכה לב״פ
 טין דבטל הטמס של ההתמזקיה וכמובן דאה ק< דלדמת הפד מואר ס׳ק
ק פכ׳ טעם אמר לדמה הסכסח נההוטס פבץ א,א לאנא משמע דנכה״ג  י
ו הסג טל רכרי הואר בזה דמה  פייך להמיר מ״מ טץ שבשער המיס סיק י
 דבדו ונס השמ״ח לא ס״ל כמ״ש הסד הוא־ ע״כ נראה לפענ״ד דאף במקמרמ
 דס״ל כדעה המחבר יש להם להחמיר ולהטריף בכה/ ועי׳ מיז סק״ט
 וברא״ס ס״ק ס״ח ובקיה״ר אח א ובזר זהב סק״ט ישפה אמת ס״ק כ״א
 ונדעה סרה ס״ק ל״ס (חא) אוגא לאוגא וה״ה בחהיטס שנין אנא
א דבנ׳יט יט׳ ערק ס״ק  לאמא שמ״מ שס ושאר אדוניס (ריב) י
 כ״ו ובמק״מ ס״ק ס״מ שני יאף דקיי״ל דנכ״מ סש סטל מפפץ נאסר
 מ״מ נהס״מ אן לאמר טמא ממצא באנא העליונה ממניה רק טיטלי של
 מהוה השוה שנה אנל מה שהוא מצד הבליטה למק< ממרת י״ל דהו״ל
 ריחנ יצק יפ להקל פכ״ס בהס״מ אף נמדיטתיט עיי״ש (חנ) אוסרים

 עי׳ זבד רצון פס נמוספץ ס״ק א׳ פכי ספ לעיין נחסר סלא ומשרה פ״י
 סדק פרוד קצת נהמצע אס זה מקרי סמלי גס לדק נייק (חד) דבכל
ל נין סמלי האובות א האמות. נץ  נקום שיש שם חידוד י
 התידדס םבץ מזיהוטס ונץ התידידס פבהתהיות האטת והסמוח כלפי
 האץ פמ׳׳ת פס ופרת״ב סעי׳ מ״ז ועי׳ ס״ז ס״ק ס f חר זהב ס״ק י״ד

 יעי' כשי״ת הי הכרמל תמ״י ט' ר' שהקשה רלמה הזכיה הפוסקים מס
 ;חתיכים נקרא פיסלי הא כלא״ה פריסה טיש שס טעא משוס טעה מעבר
 לענר פבסעי׳ שאח״ז לשיטת הסמ״ח סעי׳ כ״ז רבסיוד האטת סלס אמר
 טעא מעבר לעבר אס' טמא גתץ־ פיעור ד' אצבעות נגסה וני בדקת
 יעיי״פ מ״פ נזה יעי׳ מזה נלנ״פ ס״ק ק״א ונשו״ת מאמר מריט (מהגאון
 רמ״ז'יל) ס׳ נ״ד ובריק ס״ק ל״י ונשו״ת טיטו״י היינא ס׳ ס״ס ונזביי
/ נתמידכ ס״ק ס׳ ובמק״מ ס״ק פ״א מה שכל א׳ מתרן נזה  רצון ס׳ י
 לדמו (רפי) מקום שיש שם חידוד פי' נית אפרים ניןה״ר את
 ט׳ שהניא לסן מש״ש כשם מ״כ שאס נמצא בועא ממש נץ מתוך
 לסמך סמוך נעיקר לא נקרא סכולי ועי׳ כרא״כ ס״ק ע״נ מ״ש בזה
 יעי׳ מזה נמנהז״כ כלל כ׳ ג ככשרון סק״ז ופד״ק ס׳ ק כ״ו שכ׳ דלדעהו יש
 1יקל נזה נהס״מ ע״י צדוף כס׳ טנק נמים זנים וכ׳ שדעת חדו מאן

 ז״ל מא להקל לגמד כיפת המ״כ של ייש״ש עיי״ש ועי׳ מק״מ ס״ק ס״ס שטיס
 לד א דכהפ״מ יש למק־ על המהרש״ל שמקיל כזה אכי' כמריטהט עיי״ש ועיי
ס הרב מהר״ש  בס׳ סרת זבת הכפרד מערכת אח נ׳ ס' י״ד שעי׳ ו׳ מ״ש ט
ל מס גג האטת ככלל  יצתקי כת״י טיי״פ (רטז) שיש שם היתר י
 טכילי מא אבל לא גג יממות דשם הריאה רתבה פמ״ת סעי' כ״א ורא״פ
ק ל״ו מ״ס / (חז) שם מדק ס / וסנהז״ב בעשרו, דפ כלנ כ ק ע  ס



 יורה דעה מדף א י הלכות טריפות
 (רבו) >n (ףי«) נשר (רכח) מקף (רכט) ט«ק *תה (ד) ופמשמשי! (רל) לצד טעם (ולא) אס (רלב) מ״י p (רלג) 0י*

 תשובה
 ונפיזוה וי* שאין טל מקיפה י*יP* to 5 מן עשוי למשמש ננל פעה וע*
 המשמוש נפשה נשר מקין מה דנה והניא לנרי מהרי״פ הגיל דמדנליו משמע
 ננד״ז לאשור כיון שלא מדע שרץלם הנעימה היה נשר מקין והעלה כיון שעיקר דיו
 טעה טיפולי לא נזכר נש״ס נל מה שטנל לפרש דנריו להקל מפישיכן דלא אמרה
 ילנ אלא מלון דליה למ״רי טיפולי *מא דנם המעויפיה נלא י\קן נשר אנל
 נשפולי *נא ללגו המכשילים לא ועוד ללא אמר הלנ ז*י אלא נשראוה נןלם נפימה
 שיא היה נשל מקין אנל אם נץדם נפינוה צא ר* ואהל משמוש היד העימה טל
 מקין נעמידנה נמזקמ הימר והסנימו עמו שלשה לנניש להנשיל נהמה כנ״ל והם
 צללו להפיל אן א6 טלאי לא יזה טל מנןן קולס נעימה כיין שלפמ הנ" והלנרא

 שלא נלפפ מהרי״ע להם שומעין להקל בדן ז0 פיש

 תשובה
 לראות אתר התום ראם ישהה יש ליזש שהתיינש הריאה ולא יהי׳ שינ באפשרי
 ליללות סט בשר מקיף ויפסיד ממונם של יפרמל ומיי״ש ברא״ס סק׳יצ
 ובע־ת״ב שם שהוסף ס*1 וכ׳ ויראה לי דאס הי׳ יזם מקיף קודם הנפיחה
 ו-שתהה איזה זמן ואמ״כ בדק מפיתה ואים מקיף אין לרק! ולתלות דמה
 שאיט מקיף פתה סא מפאת איחור הבדקה אס לא שנראה לעץ המורה
 שראוי שנטשה שיטי בריאה זו משיבת משך הזמן והמיקס שמתה מונתת משפת
 שייטה פד עתה שגרס לה שלא יפלה עתה סם בסי מקיף אז יש להקל
 בהפ״מ טיי״ש (רכח) מקיף טריק ס״ק כ״ה שכ׳ דאס סט בשך מקף
 על סד האונא אע״ס שהבועא רחבה ותרה מא מהצד ואין פל סדורה
 ספ בשר מקיף יש להכסר דהמיקר שימי סט בשר מקיף על חד
 האונא ועל מד הבועא עיי״ש וכ׳יכ בשו״ת טיםו׳׳ד הטינא ס׳ ס׳׳ד עיי׳׳ש ועי׳
 בטשמרח הקודש בקינטרס ההס׳ ס׳ י״ט שהעמיס בסונת מ״ק מ״ל דאף
 כשנבהות הכועא כונה לצד השטת ולא לצד השיסל ד בחוט בשר מקיף את
 שיכול האנא לבי ניי״ש ועי׳ במנת" ענף ה׳ בלק" ס״ק ו׳ של ע׳׳ז במומר
 יר״ל אף כשהתור מצר טלט להלן טון שטכר סטל האונא ומא רק מצי א׳
 עיי״ש (רכט) נופחץ אותה עבאה״ס סף ס״ק ט״ז מיש אם נקרע הקרוס
 מחמת מסחה טרפה ומיי מזה בס׳ שרת זבת הספרדי מערכה את ב׳ סף
 סי׳ י״ב ועי׳ ברמ׳יא לעיל ס׳ ל״ו סעי׳ ב׳ ובדבדט פם בארך (רל) לצד
 בועה. ר״ל סמפמס וימרמ בידם מצד סרס פל יריאה לצד הטעא סמ״ח
 ספי׳ כ*ד יכרת״ב ספי׳ נ״ו (רלא) אם עי״כ חוט בשר מקיף פי׳ פרי
 מאר סס פכ׳ רכל מה דרכפריק בנמצא היס בפר מקיף לאתר מסחה לא
 אמרן אלא אס נשאר במקורו גס לאהר ססלק הטדק את דו אבל אס אתר
 שסלק הבודק את ממ נסתלק ההיקף וחזרה הבועא לאתנה מד מה כשיפולי
 טריפה עיי״פ וכ״כ בסרה״ב סעי׳ נ״ח ורא״ם ס״ק פ״ם רק שכ׳ לחלק בזה
 רכל זה דקא אס לא נראה החוט בפר מקף נאחר מכיחה רק לאחר המשמוש
 ומיחס בידם אבל אס לא מצרכה למשמיפ ומירוס בידם ונראה החוט מקיף
 ע" נסתה לסד א יפ להתיר אף אס נסתלק החיט ההיקף היכף לאחר
 שרפתה חח סטדק ופסק מלנסח ואף אם טסה אז״כ פנית אס יקיף המט
ק כלום שהבהמה בסי׳  ע" משמוש בידם ולא מעיל להעלות מיט מקיף אץ נ
 נטחה סא עיי״ש ועי׳ במנח״י ע״ה בניתודס ס״ק ל״נ שכ׳ דאף בנא עלה
 הסס מקיף כ״א ע״י נסחה וגס משמוש בידים אין לאסר כ״א כשחזי־ה ע״י
 מלוק יו נמפמופ אנל נמרה בהפסק מפיחה יפ נהכפיר אסי׳ אס מהחלה
 לא עלה הסס מקף רק ע" משמוש עיי״פ (רלי) ע״י p חוט בשר סקיף

 עי׳ מנהז״ב סס נקיק סעי׳ י״נ ובעשרון ס״ק י״ח שכ׳ וכיון דבדן זה וטעא
 בשיטלי צרך עימ מסב סהא המס כדנא מקצה אל הקצה בלי הפסק כלל
 ושלא יהא במין סוק בהחוס הזה באמצעיה הבועא מהחתיו נם צרך לראס
 שלא יהא כרין סדק כיפ נמרץס הפהיחה פלא יחסר מפס בסתיחחה לק סהס
 שו״ב לא ירים אח יד להמר בדרס אלו בלס רשיון ושאלה ט הרב דיהא עיי״ש
 ומי׳ בס׳ מורח זבח הססרד שס סף שעי׳ כ״ב (רלנ) חוט בשד סקיף

 פשפ״ד ס״ק כ״א ולנ״ש כמ׳׳ה סף סעי׳ כיא ובפרת״ב סעי׳ ס׳ ורא״ס ס״ק
 צ״א שכ' ואס משמפו כמה פעיייס נהריאה וייא פלתה כדם סמ׳ סס כשר
3XTO מקיף ואת״כ רסיישו ונרי המשמוש זה נתיוקנה הכועא ונראה מס 
 מקיף סריפה וכל ולא מ׳ הסינה שנראה המוס רק ע" שנתרוקנה הכועא לא
 נקרא מס נשר מקיף את הטעא טון וכל זמן שהיי הטעא כשלימות לא מ׳
 החוס הזה אבל אס גס אמר ש תרוקנה הטעת לא עלתה מ" משמוש הזה
 סס מקיף סו שחזר סב פרת ליישרש ונמצמ שהוא מקיף טר פא״א שמחמס

 שנמריקנמ

 פתחי
 (ד) וממשמשץ עיין נמשוטז מהרי״ע מ״נ ס׳ •יא שנשאל נטפה מי»צי שלא
 הסיקו למפנה ילנפמה לראומ אה יהיה מוע טר מקין עד שנקלעה מה לינה והפינ
 לדעתו לכל עיקר לץ w שאס ע" היזשמיש מוע נשל מקין מילה זה איט אלא
 הינא לנשהיתה ניא נפיחה נראימ נמל מקיפים ונשנפמה נמנלה הטעה ונשמע הנשל
 נזו אמרו ממשמשים אנל אה בלא נפימה אין טל מקיפה לא נקין נילים כלל וכן
 מופימ הלשין ננ" שאומר שאס נפמוה ואמ טל נמןפס ט׳ ולפיכך v שלא הספי̂נ

 למשמש וץ פחה אה סליאה קודם נפימה למ״פ נראה שיין טל מקין פשיעא לערפה
 ואפילו אס לא נימנו אנל אם מממלה נראה שטל מקין אלא לאפפ״כ צדן לנפמה
 אם מקין אמ״כ נזו אמרנן הפנדלנה על מזקתה עיש ופי נשו״מ מגיל מראשית
 מ״נ סי׳ נ׳ ננהמה שנמצאת טעה טפול׳ *נה ולא ל* אם המן טל מנןן

י  דרב
 מא מלאה חת א מ״ז במיןם שמכשירין למ בסמיט אן נתשבים לדעותא
ר מקף  נערן הרלרי״ננ טון והר ספק תרצד״ע יהא יש לסכק שמא ס׳ מס ט
 עיי״פ ועי׳ במנמ״י במרלד״ע אח ב' בביאריס ס״ק מ״ד סכ׳ דכטעא ורות
 א במק יפ להקל בזה פלא לתפט לדמוהא אפי׳ להמממידס בעלמא בספק

 הרלד״מ וכזה כ״מ מודים עייק (יעיל ס״ק קנק וקנ״ז ולהלן ס׳ רנ״ה)
 ועיין עור בפרה״ב סעי׳ ס״ג ורא״ס ס״ק ציו שכ׳ שכל מ״ס להקל בנאבוה
 א נקרעה כנ״ל לא אמק אלא טנקרעה קידס הבדקה אבל אס כבי
 בדקי לדאה ונראה לנין פאן סם בשר מק ף קודם מסמה ונאבדה א נמתכה
ר  קודם ממתה טריפה ואץ לתלות ולומר סאס המ טפחץ אהה מ׳ מקף ט
 נמו שרגיל להיות דטון דאתרט לפנינו ואפי׳ אס רא מם מקיף קודם מכיתה
 וט" מכיחה נסתלק הסם ורצו למשמש שמא יחזור אחר המשמוש ולא הסכיקו
 למשמש עד כנאנדה אן להמר ולתלות שמא מ׳ מזר ע״י משמוש עיי״ש
 ונמצא בזה כ׳ נ״כ מאן ממ־שק ז״ל מברא־ בממסו פל הסרמ״ג בשפ״ד
 שס ובישי׳ פועו״ד הרי״א סף ס׳ ס״ד רכל מה שכ׳ להקל מאבדה הריאה
 א נקרעה לא אמק אלא בנא בתץ כלל אבל אס כבר נפחו לריאה והמחילו
 למטך טס בשר מקיף שס ולא עלתה בידס ובתוך כך נקרע הטעא פייסה
ר מקיף כמנן  ולא אמדק דאס לא מתה נקרע הטעא ס׳ עולה שס סס ט
 מימ אס גהכסה הטעא מצד א׳ יש להקל בכהיג אף טלא רא מוס בשר
 מקיף גי י״ש וטי׳ ריק ס״ק כ״ס יבמק״מ ס״ק פ״ג מ״פ פ״ד הראיס בזה שמא
 ׳גד משממות השמ״ח ובי לדנא דאס פ" מזק המשמוש דמק והלש כל הכופא
 וט׳ אמדנא להפויב סהי׳ יטל להיות מס בפר מקיף פ" משמוש יש להכשיר
 בהכ״מ טהי׳ אמדנא פט׳ המפמופ בכת כ״כ כד להלמ הטפת טוהר

 תזקה בלי פוס דפותא וקלקול ובפרט אס מ׳ בםכק מ״ז פיייפ
 ועיץ כפסק ס׳ק כ״ג ולנ״פ נמה ספי׳ כ״ג ובפרת״ב ספי׳ סיד ורא״פ
ר מקיף  ס״ק צ״ה פכי דכ״ז roc בלא הספיק לרא מ אס יש סם ט
 טד פנאבדה לצורך גדל אן הדברים אמודס כ״א כשנאנדה א נתמכה כשונג
 אכל אס נמתטין קרפ הנופא א חתך הריאה קורס הבדקה ר/ו כמבפל
 חיסור פ1 דבריהם במזיד ואסורה לו א לד פפםה דנר זה טבילו אנל לאזריס
 יש להתיר שיש להם צוק לכטו סבת וכחמה ומ״מ אסור לו למכור להם ביוקר
 ממה שט׳ מוכרה לנכרי אס מתה טריפה כדי שלא מצילו מפסי ניי״ש ומ׳
 לקמן ס׳ ל״ס סעי׳ ב׳ ובדבדט סס ובס׳ צק סעי׳ ה׳ ו׳ פרסי דרס בערן

/  זכ ומי׳ ריק ס״ק כ״ס ועי׳ במק״מ ס״ק ע
׳ סרת זנח הספרדי סס סעי׳ י״ס פכ׳ רכל מיס להקל מקרמה  ועי׳ מ
 סטעא קדס הנדקה אס יס ספ נמ־ מקיף לא אמרן אלא מס עכ״ס
 רא שהטמא ממה שלימה לאתר שהוציא הייאה מתוך הנהמה אלא שנקרעה
 א נהבקעה אמק אבל אס ממציא הריאה ק הנהמה יצאה מנוקעמ ודקרה
 ראי להטריף משים טפא ישנה ישלספיה עיי״ש והק (רבו) חוט בשר
 נקיף עפה״ש שס מ״ש מהמהריק ראם לא נמצא סס מקיף קדם מפימה
 לא מהר אף אס עולה סס מקיף לאמר מסהה ומשמוש ועפרק שס שהסכים
ק  להמהריק איל נכנהק במהמ ב" אמ נ׳ ובמס׳ במי מיי סו״י ס׳ מ
ק ובמי סאר ססובפמק והנ״פ שס יבפרת״ב ק כ  מק ומק וטעימים ס
ק נק דאק ס״ק ס״ה לא הסכימי לדבד המהרייס וכ׳ סלס כא׳ לדנא  סעי׳ נ
 רבץ בטפא שבסמלי אנא ובין טיטלי אמא אס פכק פ" מסיתה ומשמוש
ר מקיף יפ להכסר אף אס קדם מפיתה והמשמוש לא ט׳ נראה  נמצא ספ ט
ק ל״נ ו ס׳ לק ס  זה המט כלל נייק (רכז) בשד מקיף כ׳ טפי
ק פכפנמצא טעא טיסלי יס לנפמה להריאה היכף ומד  ובמק" סעי' נ



 יודה דעה >*ז* א י חלמת טריפות רה
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 היטב
 טיפולי יש צ0קל ואה נאכלה יץלם שתג רק אס יש טר מקיף יש לסמל סלקיס
מ למיר נם נעמי 3יש יוס מר מפסק  וננהיג לן קיק). מסנ «*) לצפק נ

 תשובה
ח זס *מעין לסמקיל וכסינו שראיית הליש נ  מלכיש כיץ לכנר כ׳ הב״י ו
 נסנה עק יש לסמוך עלמ נכל ונדו בזה ואין להסמיי כלל נייק וני׳ שו״ס
 נית שלמה חצק נ׳ סי׳ ס״א נאמצס הימי שני שס נסרן זס ואף שקשה
 לסמוך סל הלבק נזה ס״ס בציחף סניף וספס להסיר מצד אתו יש לכמון•
 לסקל נייק לדרכו ועי׳ במשמרת הקדש בקנסרס ההסטה סי׳ סק שכ׳ ואין
 מגהגיס בהלביש בזה יק דבסיק שיהא מוס טר סקיף סיא יסי׳ סלי׳ מלאה
 מוגלא ומכק טיש ספק אס יש שס יזם מקיף בוס ובודאי אכזר דסי סייס
 לחומיא נייק ופי׳ בסנמ״י סנף ה׳ כובחי שלמה מף סני׳ א׳ שהכרס דנהכ״מ
ק אזמרי דבד ווים שלק ב׳ חמק י  יש לסמוך על הלביש עיי״ש ועי׳ ש
 מ׳ כ״ס שנשאל בדבר שכ׳ הא־דומס להקל אף טיש להמס מקיף מראה
 מוגלא איכ במה יהי׳ רכר זה המס והשיב דלפי מנת האחרוטס הפיקו שמיס
 לא יהי׳ זה הסס ממראה הטעא ויי בוה נייק ופי׳ בסי ברכס משה בקונסרס
 יפה לבדקה שמר י׳ נגיב ד׳ *ת ג׳ שכ׳ שלשוס איס סמקרק ופיי״ש בפיס

 סס ליינא:
׳ א וראיס ס״ק פיו סכ׳ מל מ ff יאס אין להחופ מיאס  ועיין נפרה״ב מי
 דאה ממס טרה זה מקא אס אין סס פת־ ןלא אמרת בזה אבל אס
 צדק להקל שס מד קולא אורמ עין פאן הסס נראה ע״י מסמה מו
 שהוצרט למשמש ולמרס נדים כד שעלה הסס טר נקיף במיג יש להחמיר
 ולהצדך סס׳ לאס סס מראה דאה רמש ואס לא אן להקל אס לא נהכימ
ק ל״ד (רלז) בהיקף מכשר 0ראה ריאה אבל אס  עיי״ש ועי׳ בדעמ מרה ס
 יפ לו מראה כמלה בלא״ה סריפה מחמת מיראה שמ״ח שס וכ׳ בלבק דסק
 אס הסדו המונלא מתחתי׳ ומזי הסס לנדאה דאהטר נייק ופי'במק״מ ס״ק
 ס*ז שכ׳ דכנבק לשיסתו אזיל דס״ל דאז כסש מוגלא מזח מזע כשר(כמש״ל בסק
 הקורס) יגל להסרהק שאסר טיש מוגלא מממ מנור של הסס(כמשיל) לא סהר
 להכס־ אף במיג מיק ופי׳ בס׳ מורק לזובססס׳ י׳ בהלכה סרויה סעי׳ ג׳
ק מיאדס םק״מ(רלח) םבשר סראה ריאה.  ובתופכת הלנה אמ ו׳ יבסנה״י ס
ק ס״ב ראם אק נעמוד סל סראימ  כתב בשסק פס ובפרה״ב סעי׳ נק וראק ס
 סמממ קומ המיס יפ להכפיי־ נייק ופי׳ לבק ס״ק צק ומגה סס פכ׳זאף
 פאפ רכר מראהו כלל פאפפר ספ ט מראה סדפה אפק סד משוס דמר*
 סדכה מלמא אמדמא סא ולא מייפיק לה אלא אקמויק לה מ״ק ומ׳ בפרהיב
/ שכ׳ יכק מקא כסומין עכק בביתר שהבשר ברא פס  סס ויאק סקן פ
 יק פאט יסל לססה־ פלמ אס מא מר* דאה א מיאה אחי אבל אש אמ
 יטל להבחין גס אס הנשר בריא שס א שרואן שהליחה נמשכה סד קצה השיעול
 קשה לעמוד על זס מפני רקוח המס יש להחמיר סיייש (רלט) סראה
 ריאה טעא נססלי שעלה עלי׳ מראה דאה אעק שעדין גטה סא מנסר
 הריאה אפק טר ולא הי אט' דפוס כל פמא גנק מגה סעי׳ סק
ף הס' ונניארו ס׳׳ק מיו וס״ק קנק נייק•(רם) ואמ ס  ונהרלד״ע מ
 לא הי׳ וכוי ובאו אהק מרקים וט׳ ס׳ סרס״נ מי׳ סק וראק סק צ״מ
 שאן סלק נזה ק אס ס׳ נסח מסיחה הראשונה סלא סלהה סס המקיף
 טדק א׳ א שרס דאפי׳ ס׳ ממולה שנים מהר מה שהנ׳ אחרורס העלו אמ״כ
 מקיאהן טפ המקיף ונשר ווה חקא אס ס׳ ננסחה הנ׳ נ' טדקיס כליל
 אנל אפ ננסחה הנ׳ לא ס׳ רק טלק א׳ א אן להמיר אלא אס גס מסמס
 היאשונה לא ס׳ רק טלק א׳ אנל אס מפיחה הראשונה המ נ׳טמןיס וננססה
 הנ׳ לא ס׳ ק טמן א׳ ארס שאמר שנסמה נכמ ומשמש ננקיאח פד;ממלה
ק צ״ס שכ' שמא צ״ע סנא שמזפ לס ק ס א  כמוס מקיף אט נאמן ונייק מ
 שהרהשורס אנס מוסמיס ינקיאס כק כמו מ הא׳ שנכנס אזרק סמעלמ
 פמא מופלא ממחה ונקי יומר סני הראסרס נאשר סרט דאמלפפסיסנדנל
ס מה לעמה ונלנ נכון א׳ מוס  הצריך נקיאת ואמנוח לא רטס יחכמו מ
ק המס* י י ק חריצומ קבלס ומאיי־ סני סלס ומין מנדא מ׳  חכמה ס
ק טס מ ׳ ב  למיל ס׳ ל״ה יי״פ: (רםא) לא הי׳ בהיקף מראה נשר י
 שלמה חלק ב׳ ס׳ ע״א שנשאל במוכוא סו שהי׳ הכחשה ומד לנכי מד נמק
א שרהש  מס מקיף שבמשלי אנא וכ׳ שס באמצע הסס׳ ולא מינסיא אס נ
ק יטוא ממר אלא אף אס נא האס־ החלה לנק ־אמק בא המסד  לנק בנ

ffi 

 גאר
 (סו) דאה ומהוש״ל מחיי אף כשלון לו מראה דאה (מאמי לא״צ אלא ששי מס
 אי 06 ק נזה ולאי ק לו מראה דאה ומול מאיי סש הונה נארס מקילץ נטעה

 דרכי
 שנתרוקנה הנועא נראה הסס פהרי סרס חאתשננר נהרוקנה הנופא ואעס״כ
 לא ס׳ התוס מקיף א״כ מה פעתה מקיף ק מ כ״א ע״י המפמוס שמפממ
ק וכסרזיי שס נניאריס ק י  אתיכ נטו: יותר ס״ק ועי׳ נמנהזק כלל כק ס
א ק להכשיר נשום גמר אאק יש להסט ההיא מיאה ד ק מיא שכ׳ לנמ נ  ס
מ לא יתד כ״א עיי שאלת הכס משים שנריך ללקלק סס׳  דאה מקא וגס נ
 נכ״מ מיס מקיף ונמקיס שנתרוקנה הד המקום שנפתחה הנועא ק שס סס
 מקיף אש לא סמקיס הסתימה אנה ק כמו סרק א שנתרוקנה שלא נמקס
 ססטל ממש יא אכשר נראת שהמס מלך נלא הפסק והק שיתרוקנה לצד
 סרס יעיי״ש סד נמנח״י מיאריס סק״מ שמטת מלק תשי׳ מגד מרא£יה
מ נץ נתרוקנה הטעא לצל סן להייס שנקרעה מצד ק סלוק נ  והראק ל
 חץ ויצאה המוגלא לחץ ולק שנתרוקנה לצל פרס לאף ננתרקנה הנועא לצי
 פרס יפ להחמיר מל האמור למעלה כאלו נתרוקנה לצד מן ל״פ אס יש להטעא
ק ולק שאן לו טס מיוחל אלא סס לה מקום מייחד מיקז ס  טס מיוחל נ
ק שסמוגלא מונחת שס אס עיי המשמוש קיע הכיס א מקומה המיוחד ס  נ
 ונכנסה המונלא לפרס לנשר הריאה ססא ססונ״ת ונתרוקנה הטמא מיק
 ונתמה פיק מס מקיף לא ממי דבכהק נא פמי' הקפה דלא טש טדקיס
 טוניס במ במפמופס ואנס משגיסס על מ נייק (רלד) בשר ס׳ דק
 סק״י פכי דמס מר מקיף א> לקדק פהסס טר פמסלה אחו בכה ע״ג
 הטמא לא יהי' נתלש ממקמו ואף אס ע״י רוכ מפמופו ככח מא מננהיק בכר
 ממקומ פט׳ מיזבר ססורחיז מחיטלז והביא לטף הסטלי ותחתיות הטעא

ק קיט חמור כק במ p פא״צ להיומ שר ממפ נייק  ק לסקל ולהכשיר ד
 (ולה) כשרה ס' לבק סף ס׳ מ שכ׳ דטעא בשישלי פעלה סט בשר
 מקיף שנחבאר שהבהמה שרה אט מרור מהר מבועא יידדח לערן הרלדק
 בץ שהיא מצאה חמ א מק נייק וטוצא במ כ׳ בס׳ חורמ זבח הספרדי
ק דטפא טיפולי וספ  (להרב מהרמר״מ זק) ממרכח אח ב׳ ס׳ י״ל־ סעי׳ כ
ק מטמא גס במ ר מקיף וסרכא יוק מסנה בפקוס שמשירין בעלמא ס  ט
ק קנק וקנ׳׳ז וסק רכ״ה) (דלו) והוא שיהא בהיקף  שר נייק (וע״ל ס
ק י״א ס המהרש״צ ועי׳ שלק גטה ס ק ט  מבשר םראה ריאה פבאהק ס
 שכ׳ דהמנמ שאלורקי להחמיר שלא להכשיר אאק יש לו מראה דאה חקא
ק בעי סי חמק ס׳ מק ושמק ס נ  נייק אך בכנהק במהח ב״י אח ג׳ ו
ק לק ופיחיב שעי׳ ניב כ׳ לדינא כרפר המהרש״ל דאפק  מי׳ כיב וחבק ס
 שק לו מראה דאה ממש אלא אף אס התט ההוא ק עלמ פאי מיאה
ק זרע מוח הספרדי בקיצור דר ס  ממראת הכסרות שר נייק וכ״כ ב
׳ יק סכי שק  סרימת ס״ק סק ועי׳ בס׳ סרמ וביו השפתי שס ס׳ יק מי
 מא המנסנ שס שלא לחוור אחר מראה ריאה אלא כל סש מס שר תקיף
x ק מקיף כוה מי  סכשריק ני׳ יהי׳ נאוה מראה סהי׳ דנלאק נמס נ
ק א ק מק) וסי מ ק מראמ נייק (ומי׳ נמנחת אהרן ס  מכל להנק מ
ק ונלנק ס״ק צק םכ׳ דאן לאסור נוה משוס מרלד״ע למיאה מרה ק ס  ס
 סא דעותא מא וטסא סא הריסוהא הנ׳ ט ככל סא דעותא אממ ט
 המראה נמשה מחמת הנוסא נייק יעי׳ לנק ס״ק צק שכ׳ ואף סס להמם
א סש מוגלא שס ימציא  מה מראה מוגלא ואף אס פתמ המקום הוס ד
 המוגלא שתמס מוס וה המס וצא חור למראה דאה אפק יפ להכשיר ימי
 קיס לס יכל סש סס א׳ סניכ הטפא שלא מגנה הקרוס מל הריאה להמליח
ק ס״ק י ה הנועא ק סף הנועא לפסק וכשר יריק ועי׳ נ ס נ  למעלה מ
מ וכ׳ ססעס יטץ לא הי נסף החד של המשל רק ק להסדר נ  נ״י שכ׳ ג
 מרסא ולא טסא ק לאסר להא סרסא שיפולי שי נייק אך נסרהינ
 יי׳א״ס שס ל דנמק סהא הנשר נדא חחה המס המא ולא ליחה ימגלא
 דכל שיש שס ליחה א נמלא ממס הספ הסא אסק שאס טלס שס החס
 ססס במו הנועא אפק טריפה סי״ש וכק נמארמ סרס סרש ל׳ טנף נ'
ק ג׳(ימי׳ מזה בעצי לטנה נחרלריק אה ק״י) וסי מקק ס״ק ס״ו שלא  ס
 הפריס בזה לדינא והריו נימ וכ׳ וענק מ נחר סא דסכא דהבומא מא
 ק סחוט אנא א עק מל הערוגה יש להמר אף אס יש להמס מראה מוגלא
 עייק ועיי במלח ממ(להמהרק גק) ס׳ ל׳יג נספק סקק שהכריע לדינא



׳ הלכות טריפות*3 י ״ יורה דעה סעיף א ד ^  י

 מראה נשר (רםנ) ונא איור V (רע) טיק ם ומומחים (רפד) וממם (יעה) ומשמשו מ (ועל) ופ5 יד נקיאותן וגחן (פז) יפה
 שנפמ סיסנ ומשמשו נמןאת פשו שהי׳ פס הקן שר (רמז) נשר (מנין והיא״ש ספשה שיי) 5 ה (רמה) "בועה (רםמ) בריאה

 (ת) וניכרת בעט־
 כאד היטב

 נלא מראה דאה א!6שאץ למיד פ״ז טון שפדסוח דמיני מזכר נחלמול מהשק ק נשיסל• יש לסקלסל״ל•(סו)«j פי׳ אילו ע•• שורמרנ (ואס עיי 0זימ« נקלע הקרוס מדסה)

 תשובת
 וסמ״נ שהכשיר שהמה מכחיש ואמר שלא ט׳ הבוסא שימלי וגס ספן שאין
 זס מרכא אלא מחמס שחלש סחיכח הריחה נשאר מל הטמא כפין מדכא
 מהלישח האנא ושואל רצה לאמר מהמה טון שבא סאסי חחלה לניד וסא
ק המננרמר החתיכה ס  כ׳ שיש לו בהשאלה הזה חרי סמיהי חרא מממ הלש ה
 דאה הלא יזמי פוב מ׳ לנסח הריאה שהיא שלימה אלי פיי מפיחה המשמוש
 יסי' יזס בשר מקיף ונס אפשר שס' הטמא מתכסה בשר הריאה כמו שעושין
 כל הבודקים וסוד מפני מה לא בדקו את הטמא אם יש לס מיס זטס ופלפל

 סונא נזה ומצדד להקל לדנא מיי״ש (רמה) יטשטשו וט׳ שנפחו היטב
 וםשסשו בבקיאות פי׳ סדחינ ספי׳ סיז וראיס ס״ק ק׳ פכי דאע״ס פהאחרורס
 אנס מעידיס פנפס ככת ומפמסו כבקיאה רק אמרים סנפמה כדרכה ומסל
ה סכול ש  לסם פהי׳ מס מקיף אמפ״כ יש להפשיר ראיכא למימי־ סאן זה מ
 למוח מל צד המקרה וההזדמן שלא המלס מחחלס לפי פיראסונים נפחו קצה
 כש יוסר ולק גרמה מטחה שלא ילנץ ססס מקיף וא״א לצמצם לומר

 דכמננשה הראשונים ק מעשה סאחרורס פיי״ש (ופיל כס״ק פאז״ז)
 (רמו) ועיי בקיאותן וכחן יפה וט׳ מה מלק הרגרא שכ׳ ועיי כיןאהן
 וסק יפה וטי משמפ ודוקא שהאחרונים נקיאס וסק יפה כהאמסמ יותר
 מסראסוניס א ממי אק לפמ״ס הרא״פ ס״ק ק' דלכפמים פל צד המקרה
 וההזדמפח יכול למוח *זימן סלא הפלה המה בנפיחה כפפם הראסון(פכ״ל
 כם״ק הקודם) י״ל דאין נימ כמה פהאחרוניס הס סמניס וכק יפה מהר
 מסרססניס ראן זה תלוי כאמסס דאף דהראשורם משו כאמפח כל טצוקי
 דאפפר אפיה לפפנרס פ״י ההזדמסח לא חפלה בנפיחה ואחיכ נזדמן מ״ד
 המקרה שהיהה נמחה כזו שפלחי! פ״י מפיחה אך צק אס לא סיך לומר
 דמן המט כיץ שהרחשוניס הס כקיאם ואמניס כ״כ טדא כחפ ככל מיני
 נפיסח ומפמופין ק כנסחה זוסא וסן כנסחה רכה והן כממוצפת כדרך
 מקיאס ואס הס לא מעילו אך ממילו האחרונים ומה עסו האחרונים פלא
 עשו הראשונים וצק (רמז) כשי כחב בלב״ס כמה מף סעי׳ כיו וככיארו
 ס״ק קיי דטעא שיפוני במקומוח שאין בהם אמר מחמה הסמלי א אפי׳

ס דקן בתיך הטמא ביותר מרביעית גק שר עייק (ופ״ל ס״ק רנ״ד)  יס מ
ק סכי דלא  םעיןפ ה (רמוז) בועא בריאה עד״ק ס״ק לק ומקק ס״ק ע
ר וסמפוטת  שייך עק טמא מעבר לעבר רק במקום ספ פס ט
 אנל אס הטעא דמעלמ״ב עומרח על הקרום המחבר הערוגות אל שוק
 סכיניהם א מל קרומים אחרים כממיס לזה אף ססס מל הריאה עצמה ואף
ק טון פאן סס בפר וסמפונוח שר לכק בכק  פנראה בפוליס בנסחה מ
 ועיי״ש עוד שנסתפק אם פץ p טמא דמפמ נמבר במקום הקרומים
 המהנדס ערוגוח הריאה זס לזה אס יש חחתיק טמא מעבלע״ב וכן נסתפק
 שס בטעא שנץ סולח חיהוט האמת אשר שס חמסן רק מגנה ומסמא
 מחובדם הס אם שייך בזה ק טעא סעבלע״ב עייק ועיי מנח״י מנף
 ו׳ בלק״י ס״ק י״ז מיש כזה (רטט) בריאה פי׳ זבתי רצון ס׳ י״נ
 במוספץ ס״ק ר סב׳ ראם אנא א׳ נחפצלס לב׳ ובא׳ מהסצוליס נמצא
 טעא מעכלעק ספיסא סש לה כל דן טמא מעבלע״ב דמק נייק
ק פכ׳ דטעא מל יתרת מקמא פמת מכסדק ק ל״א ומקק ס״ק פ  ועד׳׳ק ס
) וניכרת בעבר  הקסן לא שייך חפפ מעבלמ״כ ראן פס סמטפס מייק (רנ
 אחר. עי׳ מנהזק כלל נ״ל־ נקמן סעי׳ ס׳ ומפרץ ס״ק ס״ו פכ׳ רכל זה מקא
 שהטמא שברח ונראה מעבר סל צד גבה דריאה לעבר צד קמא דהריאה
 דבע״ג מא רמי בגדר מעבלע״ב אבל אס מברה מצד גבה להרוחב פבץ
פ כלל אן זס מדר מעבלע״ב כלל וא1י׳  החיטכים ואמ רכרח לעכר ש
 במקום כסמטנוח שר כמו כל טמא סשממז בעומק הריאה ראף שמגמת
 להסמפוסח ללק שיק ועי׳ מנת״י בקרא אס יק שהמה מל המנמק סס
 יסא לס״ז עק סחב לא תמצא באסמ סעבלעק בחתוטס דהא חב האמה
 סלכיס שיסע לקמא ולס ונרי המנהויב לא נסדף תן בעובר מגבס סו
 מקום החימר שבצד קמא יאק סד נלאק שס מי סמלי והביא מסרכ המחט־
ק שהטמא מא א ק דברי המנמק ילא טון להכשיר כ״א נ ז  זבס שלמה מ

 מצד

 גק שחר ול שם שדברי המניח מני׳ כיד טסה דאף אס בא האס־ תחלה
ק זה טון שמא ק עק האמ־ כל שבא המתיר אמ״כיש להקל ב  לב״ד ונפסק מ
 p יזפרא שיק אק נסרס״נ סעי׳ ס״ו ורא׳פ ס״ק צ״ז ל דבכק שכ׳ להכשיר
מ אזר זה ח אזה לניד א נ  נהמזשח מנדים נזה ק סלוק ק אס נא מ
א אחרים ומסשוס אפק א החלה ואסרוהו ו»נ נ  ואני׳ אס מח האסריס נ
 יש להשיר ומק ק להפשיר בזה אלא נהס״מ אנל נאן הס״מ אעק שהי׳
 מקיף קוים מסחה ולא נחלקו p על לאחר ממחה יש להטריף אם בא האסר
ק שיק ומי׳ במנת תורה ס״ק לק (ומי׳  החלה לביו א שבא שניהם בנ
ק תסק) (ר0ב) ובאו אח״כ מרקים וט׳ נסב  כובדט להלן ס׳ לק ס
ק וראיס שק ק׳׳א ששנבקה דאה סש בה טעא שישלי  בפרה׳׳ב סעי׳ ס
 נרי טקים ולא מצא סס מקף ובא אחריס ומצא מס מקיף על יד נסתה
 ומשמוש אן לממן מל נינהס למסרה ולקרומ הגומא אלא שקיק להביא
 הריאה לפני חכמי מניר רנחט דנריהס אם כטס סס שחכמתם עמדסלהס סט׳
 מס מקיף א לא ואש קרעו מימא נמתכוץ אזר פנפס ומשמשו ואמרו ששרה
 טא ולא בירח דנריסס לפני המורה אעק פיס לישירה עק מדטםסנתנארו
ס עכ״ד ועי׳ בס׳ מרת זבת הספרדי  כא אעכק פלא בדץ פסו וראי לגשר מ
 מפרכת את נ׳ ס׳ יק סעי׳ כ״נ שהניא דנד הראק במ וסיים דלתנתונראה
ק שד מ  ראש רכר לבק שנמהטין עשו לקרוע את הטמא כדי שלא יוכלו ל
 האמת ראי לאסר הבשר ושיק בשש׳ כק שכ׳ דאף שכ״ל להחשר לחסר במ
 אבל פכ״פ ק לפסל הס״ב ההוא ולהעבירו שביל זה אעק שהקורע את
 הטמא מא ס' הטדק פלאחה בהמה פמסרה בתחלה טץ דעכק לא מחזק
ק כק ק דלאה טדסה מחיי נייק (רמג) בודקים ופוםחים טש״ך ס  נ
 שכחב דהא ק כאן מחשה מריס כלל ושי שמק סעי' כק שכ' דאסיס טדות
 שממת דהייט סהעדיס מכחיפים זה אח זס אספם א' פנסס הדאה לסר נ'
 שי עדס וכת א' אמח פמקף כראי ונת נ׳ אמח פלא מקי כראי דט
 כדין המוזכר לקמן ס' לק גני מתפת עדם אס המרפא סתס נמקוס
 המטריף ואספר דהכא קיל טכי ושר לכק דדן טעא נספולי הט דלא לססף
ק צק ק ורא״ס ס  עלה כמק מ״י והאתרוניס שיק ועי׳ נפרת״נ סעי' ס
ש ד׳ ק להקל במ כיא בספק דוקא שיק ומה נמארס עירם ס  סכי ד
ק י״ג כ׳ דהעיקר לדנא מפנלק למסר בזה אפי׳ פלא בהפק  פנף ו׳ ס
ק כק מיא דבריהם  שיק אק במנהז״ב כלל כק בקוק סעי' עק ופשרץ ס

ק מקא שיק מ ק לזח מהראק בזה שלא למסר כיא ב  והעלה ד
׳ דלא דוקא שס׳ הדאה  (רמד) וגפחוה וט׳ ש׳ בסרה״ב ורחק שם מ
 לפרט וראט שמי בה טפא בספולי ומשה העדס טא למציאה מחזקה
 אסר דנא מי כאמור אלא אף אס לא סחה הדאה לפרט כלל רק שבא
 לפרט שר מי מדם המכחישים זא׳ק ב׳ אמדס שהיי בה טפא בשיטלי ובי
 אמדס שלא ט' נה טעא כלל יש למרות ק רכיץ סש ב' עדים האמרים
ק הקא אך כל זס טא מ ק ב  שס׳ בה דב־ המטריף עק ק להתיר כ
 שיש שני כתי עדים ואיכא מחשה דהד ותרי אבל אפ ק כא רק ב׳
ש בדבר שאס מתה הריאה בפרט ולא מ׳ סש  עויס המכחיש ס במ ס מ
ק אמר פע״י מסתה עלה סס  מקיף קורס מפיחה יע״י מכיחה נתלקו ע
 ייקיף כראי וע״א אמר שלא טלה סט מקיף א אפפ״י פלא היהה הריאה
 בפרט אלא שמעידים שניהם שקודם מסחה לא ס׳ סש מקיף וכלאחר ממחה
ק אנל אס ע״א ק נמ״מ מ  נחלקו ומטיפים זה אה זה כיל ק להקל כ
 אמר פהי׳ טעא טיפולי ועק אמר פלא ס׳ טעא נססלי כלל ט אף קודם
 ממחה ס׳ מס מסך פלי׳ ולא נאה מפולס לכלל חזקה אמר יפ לההיר
ק טון סלא נחברר לט מפולס מס נ׳ סריס פמ׳ נריאס פ מ אפיי פלא מ  נ
 זו ובר שיישק לה ט״כ מממיוין בהמה זו טל מוקח שרוהה שיק ופי׳
מ ק בהמה א ק שלח יצחק ס׳ קלק שנשא בשנוא שסיב אחו נ ו  ש
' ואמר שראה נה טעא בשיפולי סאמא וגס  ומשירה ואוק נא הס״נ מ
 יש שס סרכא על הטמא המא וי&! חתיכה הדאה ההיא ומאה להמרה
א על הטמא מ ק שס סס נשר מקיף ונס ס׳ סס ס  ורק המורם שק ש



׳ הלכות טריפות  ת יורה דעה סעיף א י
״ ק : «« (תה) ומא (רט) יצ* (רגז) קיימי(רנח) מ  (תא) בעבר (תכ) אחר (תנ) אע׳׳ג דלא שפכי אהדדי (רנד) כמרד,

 (תט) סמפונות (רם) אנל אי
 דרכי תשיבה

 לתוך הריאה ונשפך לסוכה ונהקסן הטמא משיפוד שהיה בהחלה ומשוס שימי
 בשר הריאה נמרץס הנועא או פנתסק ונדתק לצדדן ס״כ האר ימקוס ההוא
ק וכאשר ממשמשי! וממרסין בה ויינפיזין אתה היסב פילה בה הרוח וסולר  ד
 מפיחה במקום הזה היסב אס אירס טעא סה מנגלע״ב והיה מב׳ הצהץ
 בפי! ס״ה האמור שפלה מפיתה היםב מב׳ הצדדס ונמזפק אס הוא למעלה
 מב׳ אצבעות ברקה ודיי בגסה במקום שטפא מפבלפ״ב פדפה אס ממי במ
p ק שתמונת טעא זו מעיד שמה טעא גמלה  מה שעולה מפיתה היפב כ
 שהתחילה להתיפאת א״כ שייך לתיש לסמטנוה אף שעולה בעת מכיתה דהא
 אפשר להיית שבנר רמוח אזה סמפון >ך;0 פהתחיל להתרפאות ולק אבשר שאן
 להקל במ עיי״ש (רנב) אחר עי׳ זבחי רצץ סי׳ י״נ בטיסט! סק״ר שכ׳
 דאס יש טלול מגבה ותחתיו נהגימא ייצאת טעא ורכרת מעכו הב׳ מץ ניפוי
 הפיצול מועיל ויש לה דין טעא מסבלע״ב עיי״ש ועי׳ מ/ידי שס בלק" סק״ו
 שהביא דבדו וכ׳ שמא צ״ע לד/א עיי״ש (יעי׳ בפיה": ט' ל״ה סעי׳ ס״ו
׳ ב׳ ׳ ז׳ ובתורת זנה ט  ורא״כ ס״ק כ״ב ובשו״ה מהר״י המן קמא ח־ו״ד ט
׳ ל״ה ס״ק  בהע״ש סק״ה ובנית אברהם ט׳ ל״ה בלת״נ ס״ק ל״ו ובמק״מ ט

׳ ל״ה אות י״ד) (יננ) אע׳׳ג דלא שפכי אהדדי  ס״ב ובמנת״י בקו ׳פ ט
 עש״ך ס״ק כ״ו שכ׳ דאכי׳ המחכי שמכשיר בזי מ״מ אס מא במקיכ הכמכי׳ו־
 לא השיר אלא ע״י בדקת הסמטטתע״״כ״ועי׳ בפרהיב סעי׳ ע״כ פכי לד,א
 דלכהחלה לדך ליזהר ואפי׳ במקומות שנהנו להכשיר כדעת המתבי לשפוך
 מיעא לתיך קע־ה למה למיין אס יש שס מפץ לברם כ־־ך שמכיר לעיי,
 ט' ל״ו סעי׳ ז׳ ומ״מ בד ענד אס לא הספיק לבדוק עד שנאבד־ א *שבכה
 הטטא שר במקומה הממיייס עיי״ש ומ ׳ מזה בהנ״ס ס״ק ל״ט וגבי פ ס״ק
ה ס׳ק ב״ו ובמאידת עירם שור; ד׳ ענף ו׳ ס׳ק י״ז ובדעת הורה  ק׳ ושפה א
 ס״ק ל״מ (רנד) כשרה עי׳ לב״ש :יג״ה טף סעי׳ f5 ובש״ק ק״ו כני
ר רתמה טעא דמעבל-״ב אז אט׳ ט  דביעא רעבלע״ב ברקיס כמין :הס א

ר עיי'ש(יעיל ש ק רמ״ז)  אס יש:רם ריקן בתיך יטעא יותר מרניפית נ״כ מ
 (רנה) והוא דלא קיימי בפקוש סמפונות פבמ״מ מך פעי׳ נ״ז יהב״ש
מ ס״ק ״יד דלאי מקק  ס״ק מ״נ ובכרה״ב סגר׳ ע'ה ורא״פ ס'ק ק׳׳ח וזר ז
 כשאי״ה עומדת בלל במייס הסמטטה אלא פהקפידא מת פלא התיה עומדת
 בבי עברם במקיס הסמטטת אבל אס מא בעבר א׳ כלח בייקוס הססכיטי•
׳ מא במקום הםמטעס בשר פיי״פ (יעי׳ מזה ב׳במי רצו,  אע״פ שייעני מ
 בהייידס פי׳ י״נ שקי׳ז) ופי׳ במנהז״ב כלל כ״ד בקו־״ן העי' י׳ ועשרו! ס״ק
 י״ז שכ׳ רהט׳ אס קידם ה״כיהה רימה נראי. רני ד־ ה במקום ממפיטח
ר ועי״ז היא בלד ההוא במן פ  ופ״י י כי־ה ,תנסי־ מקצת ממ,כ בצד א׳ מ
ד ע״״ש (רנו) דלא קייסי במקום  מיטלי ביקום כאץ בס סמכ/וה מ
 סמפונות אבל אס אייה מעבלפ״ב אע״כ שרואין שמא סמוכה ודבוקה לאיה
ת א׳ ומק'מ ס״ק פיה ופי׳בדבייט  םמםן א! חפש דיק ס״ק ל״א וגה״ק א
 לעיל סי׳ ל ו (ס״ק קנ״ג) מ״ש נזה לדנא (תז) קיימי במקום סםפמות

ף ס״ק י׳׳ז שב׳ דמום מא דחף הרוב  פי׳ נזר זהב ס׳ ק י״ד ונמ׳הז״ב שס ט
 עמידת מועא יוא ביקוס הדק כאץ פס סמכותה ומטט ממנה טא במנ^ס
 ססרכוטס אמרה ראן פיעור לטעא האמיה ולא יע1ה על לב לומר שהכל
 הולך אתר רוב פייידהה ולהקל ה׳׳ו ולומר דאס הרוב מא נמטה משיעור הרתן
 דכשרה דה לא ניתן להאמר ולא נשמע בשים פוסק ובל הטהג ק מאטל
 טדטת עיי״ש (רנח) בםקום סספונות נתב בזבחי רצו! ט׳ י״נ במוספין
 את ד׳ דמכי׳ חכ בדק אנא זו והמצאת נלי סמפון אנ״ה אס מא בתוך שיעור
 שייך בה דין רעבלע״ב דנודאי יש לה סמבוטת שכ רק שהם דקים עיי״ש(ועי׳
׳ ל״ה סעי' ס׳ ופרת״נ שס סעי׳ י״א) אמ,ס נד״ק ס״ק ל״ו  שמ״ת לעיל ט
 מטאר דאף אס הבועא דמעבלע״ב מא למעלה מל* אצבעות מ״מ אס נדק וראה
 כבמקום יהוא אץ שס סמכו! וק חאן בבהמה אחרת חנייתה במיןס הזה
ט) סספונות עד״ק רנ  פאן שס סמפון אץ ט משוס מעבלע״נ עיי״ש (
 ס״ק ל״ז בד״ה ביעא מ״פ בערן טעא מעבלע״נ בכיימטת מהדק פבסמוך
 פני! האטת והאמות א נהדק פנתיתוך פבץ אנא לאי-א ובי טפ להסתפק
 באס רואן פבהאמא מא פחות מד״א אך נהאונא מא שיעור ד״א אס נשער
 נפי האטת א האמות ואם יפ לחלק נזה נין ממון סטן אנא לאנא א נץ
 אנא לאמא ולומר שיפ לפפר נעקר נפי חחמיוה האנא ולא פל האמא ט
ק (רם) אבל אי קיימ בםקוס י י  הסמשטמ מהפשטומ p לצורך האטת נ

 םמסוטס

 מצד ננה א מצד קמא לתרוחנ שנחיהוך הארו״ע א אס ארע ק נאנא
 אזרח שיש נק רומנ נמקוס המימון• אנל ככל הא״וח שמלכים שיטע אף
 שהטמא קרונה להדק י\"ל טמא ממנלע״נ מא וא״צ שתעטר מקא עד מקום
 החידוד והמנת״י טיס שם ני״ע לדינא ככל זה פיי״ש ועד״ק ס״ק נ״ו ול״ז שכ׳
ת ומסיימת נשוה עם הטפול אע״ם שאם מסתכלץ ס  דטמא מנומרת פל מ
 על מד שישל נראת הבופא מעבר לפבר מ״מ מק שאנה מעבר צד קמא
 לעבר צד גבה זה מנד זה לא שייך בה דן מענלע״נ ובי שם עוד שנמעלה
ה בחוד אצל שדרה אט מלל מעבנע״ב אף שנינ־ מב׳ ציד דאה נ ד ע  מ
 מצד זה לצד זה מ״ר טץ שכב׳ פידו היא מגנה לא שיץ ד! מעילע״ב אס
 לא שמא בטיוך למודה א יש שש ואס יש שם הרכה בפר י״ל מש למש
 בבל נווי בזה משוס ביש חשש סרבנית אך במף הס ׳ צידד להת ר בבה״ג אף
 שיש אמהמ שהיא פ״פ ישמבץ דאץ לט לחוש לטפא דמטבל-״נ אנא שהיא
 בסגטן מקמא לגבה ולא בסי.טן אזר בשוס אכן עיי׳ ש וכ׳ פס עוד דאונא
 התחתונה דפמאל פיש לה חידוד נס רצד קמא לא שייך בהחימד ההוא דן

 מעבלע״ב ביץ שב׳ עבריו הס מקייא נרי״ש
ק ראמר מרדט (ממאן רמ״ז ז״ל מלטב) ט׳ ליד בנפאל באינא ו  ועיץ ש
 אדוק באמיעוח שלה שהיא במו הי מה בועא מעבליע״ב ומצד חוד זה
 לצד מד זה ובי להעריך נזה אף פמה בעיי״ע והיה דחק לבפר עיי״ש ורדנדו
 משמע לאף שא/ו מקייא לגבה שייך דן רענלע״נ אך במפמרח הקודש
 נקומרם המפוטר. סי׳ פ״ז איהא ג״כ שאל־ זו וכ׳ להכשיר פ״ס דעת הריק

 שמקיל מאיט מקמא לגבה פיי״ש ופי׳ רזה במנח״י ענף ו׳ נלק״י ס״י. י״ז
ס מחיתוך של צד אונא זו קימיך ק בריש ט׳ י״ג ב׳ מ  ומה בספר זבחי ר
ק אנל דברמ מ ננ־ כ1 הא־״ \0 י י  סל צד אנא אדרת הוי נרו מקמא לגבה נ
 ובן ראה׳ במ ח״י פס שהניא ד:דו וימה יע,יו על שכ׳ ק ת־ש בגי פוס
־ אתר עי•:': ס״ק מ׳ ) בעי א ת  םעס וראה מהיק למד ק פיייפ (
 ולב״ש במיה שפי׳ כ״ו פכי דאס יש טעא רענליע״ב וע״י מביתה ׳משמוש
י מייסא אן פס מ״^ טעא מצדת׳ ונש־ כ  פולה מצד א׳ פור ונפר קצת ואף ס
ק ועשכ״ד ס״ק ל״נ בכ׳ דכ״ז חקא ממי! טלטת למן כלל במ קיס שמתי י י  נ
 הטיעא אבל בלא״ה אף *תנשה הטעא ע"׳ נניח־ נמיאה בכר מ״מ כל ש־ס
 טלטיס עדץ כהר יש לאסור אף כשנהנסיס מכל יננ ע״״פ ונ״כ כייארה טירס
 שיש ד׳ ענף •׳ סעי׳ פ׳ סיק כ׳ עיי״ש אך נרא״כ ס״ק ק״ז ישיג עלמרר״נ
 בזה וכ׳ דמה בכך שמא נכוה פדי! מ״י בל :יש יה מראת בשר קץ זה
ק יעצי לבונה ועי׳ נ ק י ״  איא גבשושית ואץ צאמר אף כשיוא נדעכנע״ב ע
 בלבק ס״ק ל ו שכ׳ נ״כ לרבשיר בהס״מ טכא *־כסה הף שמא גטה פריץ
 ע״״ש ומה במ״ז מפ״פ ריפ ט' ל״ד נ׳ למלק נזה ב״ אה פלה עליה מיאה
ל אס יה עלה יי־אה א אך שבולעת מבי צדדיס כשר א  דחה מבי ציד' ־
 דאה רק על צד א׳ אז אס־ אס בונטת שם ע״״ש ,נדבריו כ׳ גס בבית
ת נ' ע״״ש אך רריע״ן ״יאק שס יראה דנכ״מ ק א ק ס״ק נ ת נ  אביהם :
ק סק״ל להדא -אס יפ בועא מעבנעיב וייתלמת י : ב ״ כ  מקיל נזה ע״ יש ו
ר יותר מזה ב' פס ראפ ,תיי״ה כפס א׳ ע״י  מצד א׳ אכי׳ ב לפת פריץ מ
 נטתה אף שא־ו״כ חזרי למרמה טפא יש ל־כשיר ״מק שנהלננה פעכ אחה
ק יע״״ש בגהק את ד׳ וכ״כ ב״,הז"כ ק ק וכ״ב במק׳ק פ י י  שוב הדרא בדא נ
ק י״ב דאכי׳ אס לא נתכסה הטעא רק מעבר  בקומץ שס בסעי׳ ז' ועשרץ ס
' ממ כמו שטה מקדם רמי עיי״ש ועי׳ נמ,ה"י ענף ו' נ,:ה׳  א׳ ועבי מ
׳ פלא לסרוך על הרא״פ להקל בזה כ״א ה ב׳ מ  פלמה סעי׳ ז׳ ויקו״א א

יק י  בהפ״מ דוקא נ
׳ זה מיארו ס״ק קנ׳׳ג שכ׳ דטפא מעבלע״ב שעלה עליה ף ט לבק מ  ועי׳ נ
ת נ׳ סעי׳ י דפוהא ע״ק יע" במגסז״ב בתרלר״פ א  מראה דאה ס
 כ׳ ועשיין שס ס״ק י״ט שכ׳ דמק יק הבועות מ של מ״ז ומנק מלא רוח
 יש להקל במ״ג שנתכסה ועלה מליה מראה דאה דלא סי רק ריעותא כ״ד
ק מ״א ועי׳ בשי״ת דעת ק ועי׳ מזה במנמ״י נתרלריק את ב׳ בביאריס ס י י  נ
ק מ אס נמיא טעא ייט;לע״: ודיה פ ׳ כ׳ סנסתסק ב  הזנת ימהד״ת מף ס
ק נופי ק ובאמת אט ס״ת כלל כ  תוארו שסה נראה על הטמא שיש מליו ס
 קרומי הריאה שנתרק הנשר מהיד. לקרימיס ומשוס זה ,ראת כעין סרכא
 וסא משוס בי דרך הבועות למות נטה ובולטת משאר מקים הדאה וכשהתסלה
 הטעא להתרשמות בלתה הליחה של הטמא מעט מעט א שרקנ הטעא לפרס
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 ילמסה טייסה אנל למסלה מנ״א בדקה וויא מסה נשיה יסועיס הס אלא
 יר׳׳ל ילמעלה משיעוי זה סייסה ולמסה משיעור זה כשל סיי״ש וה׳׳פ

 דרבי תשובה

 נכ״מ ער שמונה צענט״י ממס״ר שנזמניס (וני׳ לעיל מ׳ י״ט ס״ק נ׳׳ז ימי ל
f ס״ק ל״נ ומ׳ נ״י! ס״ק ה׳) (רסח) םן מי׳ נמנהז״נ i ס״ק כ״נ ומ׳ 
 כלל כ״ל־ נקוק סעי׳ נ׳ ועשרון סק״ג שכ׳ ישלא נמקוס הססי א צורך קצה
 יש לחיש לרעה המהרי״ו שהניא החנ״שסיק נ״ו שיש לשער ניקה רק אצנע א׳
 וננסה רק נ׳ אצנעוח ניי״ש וגי׳ נמ,ת״י שס נלק״י םק״ו שהשיג עלמ נזה וכ׳
 ומאן ספון להומף ממרא מיו ההב״ש שהשיג על המהרי״ו נזה וכ׳ והעירן
 כיכרעת הומ״א להקל נזה אך נוחזיק שיש שס סמסוטת נזה יש לחוש להחמיר
 אף נשיפוח של המהרי״ו באין הפסו נמ״ש המנהז״נ טין ובלא״ה הש״ך והמ״ז
 החמירו נזה ואף שהחב״ש ס״ק לק ושאר אחרורס הקילו מימ נאין הפסו יש
 לחוש להחמיר עיי״ש (רםמ) השיפולי עכח״ש מ״ש מימיי הר הכרמל שהשיג
 על ההנ״ש וכ׳ תס ככל הצירים יש מעור מרחק הסמפינוח ממזר כמו נתתסת
 ועי׳ נמאירח עייס מף שויש ר׳ שהסיט על מ הכרמל נזה והעלו ומיקר
 כימח ההנ״ש ס״ק מ״נ ופמ״ח סעי׳ כיז וכדעה הסרה״נ סעי׳ עק רכל מ״ש
 יאס הכועא מענלעינ מא נמך י׳ אצנעוה עסה כשר לא אמק אלא נמף
 האוטת והאומות ממש והס השיפוליס פכלפי הלחה סמוך לארן ששם סא רקה
 ואץ למש לסמטטח אנל למעלה נחהיכיס שנץ האטת אפי׳ סמוך למימי
 פנץ אנא לאנא א לאמא ממפ טריפה פחע״פ פקייי פס פיסול *ורן טמא
 בסמלי מ״מ לענץ מעכלע״נ יכק שהריאה ענה שם הרי יש שס סמפוטה
 ולק אס נמצא שס טעא מענלע״נ אפי׳ נהק־ השיעור יסמוך ממש להשיסלי
 טריפה עיי״ש וכ״כ נפרח״נ מף סעי' ס״מ וראיס ס״ק ק״נ ובסס״י ס״ק כ״ז
ק מאמר מררט (מהנאן רמ״ז ז״ל מלנונ) מ׳ ליד שהרחינ המטר ס  וני׳ נ
 לבאר דנריו שנמאירח עירס שס למזח דברי הר הכרמל מיל וכי יאסי׳ נידון
 פנפאצ שס ואף שהי׳ לצורך ירט והי׳ דחק לנשר אן לסמוך פצ סר הכרמל

 להקל כזה עיי׳ש כאורך (ועתב״ש ס״ק מיב) ומיץ נמנהז״נ נמשחן כלל כ׳ד
י ונקיק סעי׳ ח׳ שכ׳ יכ״ש מא אס נמצא הנועא נחתמות מלש  ס״ק י״נ יי
 כל ידחוכי האטת והאמות למטה ורנרת סענלע״נ ששם ססממסס גלויס
 וע״ס הרונ נמצא ק נשורש ידהוך שנץ אנא הארו״ט ונץ האמא שלה דנווא

 טריפה שס עיי״ש
 ועי׳ ו״ק ס״ק ל״ז ונמק״מ ס״ק כ״א x' שצק נטפא שהיא קטנה ססעהזה
 שפומות על הפיסול ממש אס יש לאכזר אפי׳ לוטההתב״ש וופימי׳טתוק
 מא מהשכל שיהא נזה חשש להסמסוטת כלל נייק ונראה שכוונתו מא כעץ
 השאלה שני נמית מסויד תרינא מ' סיה נטמא ממנלמ״נ נץ החיתוכים
 ועומות סל מד הריאה ממש ואין ממנה כלל סל שסח ומ׳ מס נשר מקיף
ק שאן תשש ממס טמא נפישלי א שייך נה רן סענלעינ וכ׳ »ש להמר א  נ
ק גס לסתנ״ש אן חפש עיייש ועיי נמנשיי בלק״י fo יינ שהביא מ נ  נזה י
 ובמ הטוסו״ו בזה וכי ואף שדב־יו נהשונה ההיא המומס אך למנא דבריו
 יטרס נייק וסי' מזה נסי ברכס משה נקונטרס יפה לבדקה שטר נ׳ נתיב
ק כ״נ ונלביש fo קינ  א׳ אח ג' (ער) בדקה פי' כמנורה שמואל ס
 ור״ל ממלה שבבהמה יקה והקטן לפי קטנו ומק נשנז״ח שטב״ם בפמח סכי
 אצבעות נלקה אן לאטר י״ל ממלה שבוקומ נייק א• בפקק fo עק
 כרמ זה בצ׳׳ע נייק ומי׳ נמנח״י שס נניאדס סק״ה שכ' גיכ שלבד הלניש
 צ״פ אן לדנא כ׳ יאן להקל נגד הלב״ש נייק: (רעא) וד׳ משה טי׳ שלק
' יאס לא הםסיק לנמק אס מא למעלה מנ׳ נקה וי׳  גטה ס״ק כיי מ
 משה פד שנאבדה א שנקרסה הריאה באפן שאט יכול לסמוי סל נדקסכ
 כשיה מנים נייק וכ״כ בס׳ מב לישראל אמ מיה שיי״ש: (רבע) בגמז

ק לק ושמ״ס שם  טיט במי ממל וגמל לסי גילו וקטן למ קסנו תבק ס
 ופיסק שעי׳ נוס ויא״פ שיק ק״נ ועי׳ ניעת מיה מן׳*ז שכ' מל ניש

 לשפל בזה לס מלן סל הנחל ס׳ע הבופלו וסא לא נמלא נמדנחט נייק
 נמי

 םםפיטת עפריה לעיל סי' לק סעי׳ קק! וראק סס סיק קל״י שכ׳ ראס
 נמצא נדאה מצד א הסח! מנפרס פתח מפיעור רניניח ואחר כליה ההמ•
 שס מהחלה הטפא מי פרכרה מפנר מני יפ צהטריף פיפ למס למוטטה
ק ל״נ שכ' יאס ע״י  פייק•(רםא) אי קייסי במקום סמפונות פי״ק ס
 שהקמיסה הבועא אח השיטל נראה כאלו היא למטה מד׳ אצנעוח וא לא
 הקניטה מ׳ למעלה אן להקל וק אס נמסרה ע״י ההעק!י״ן המצויס טיטלי
 הדאה אלי לא ממי ומשערץ כאלו ט' שלם טיי״ש (רםב) קיימי במקום
 םפפוגות עיי זנחי רצון ט' יק נמוספץ אוח ג' שכ׳ ראם נמצאה טמא
 בשיטלי ומט מקיף כראי א שמא מק נלי חוט מקיף דמר משוס נועא
 :שיטלי אן משם ולמן נמקס הסמטטח נמצאה שפ טעא מענלע״ב ורכר
 שנאשר ההרפא מופא של מיפולי העמוד המענלע״ב למטה ממקם יסמפוטח
ק ז' שהביזא דבריו וכי  אפשר לימד נרי״ש ופי' במנח״י פנף ו' בלק" ס
ק עיי״ש (ונרי מ״ז לעיל ט׳ לק ס״ק  דש למשיר נזה בפשיפוח אליבא מ
ק וברא״פ ט' ל״ה ס״ק סק ונלבק שס ס״ק כ׳ ונזבמי רצון מ׳ ג' נמוספין  י
 סק״נ) (רםג) במקום םםפוטת טכאה״ס מף סק״כ ועי׳ טייח ניה
ק שמאל נטעא נסטלי נץ סחיהוטס ומרה  אפיים מספח להרא״כ מ' י
 המורה להטריף משום שאף אס נאסר שנץ החימטס לא נקראה שימלי וטי
ק בזה יש להטייף בא שהטעא שלטה נמקצח משר ומקצח הטעא אשר  מ
י נראח מזה ומזה יאק טריפה משוס מטבלע״נ וט׳ כ  מי ישינהה במן מ
 יהשינ ספה מרה מזורה 5זה וחלילה להקל נזה עייק ועי׳ במנהז״נ כלל
 כק נסשרון ס״ק עק ובקימן סעי׳ ט' כהניא דברמ נזה וכ׳ חה הקא אס
 הטסא מא בהון הבשר עצמו מענלע״נ אנל מה פנמצא לפממיס שנדנין
 נ׳ אטמ א אנא לאמא מד מליו יוהד ושם נמף הדיבוק נמצא טעא נץ
 החיהוכיס מיש וטכסת לה מקצת נשר של שתיהס עד שנראת נסחיחון ההיא
נ דקמא לא מקרי ר כל שלא נראה מקצהה על גוף שסמ מ  מסבר לסבר מ
 טסא מענלמ״נ דיה שנראה נץ החיחוכיס אס מזיק כלל והו״ל כטמא בעומק
 סרוחקח משר לצדדס וזה קיל עוד מטעא בעומק שהיא דבוקה p מצדדי
 ממנים וכ׳ שאירע לו פעם א׳ שאצה כזו ונסע צשקלאב והסכימו המוץ דש0
ק מ  הגאץ אב״ד מ׳ גרשין משם להכשיר נדי״ש (רמד) סםפונוח עי׳ כ

 fft הגיילא יולק ו׳ סי' לי שלשאל נטמא מענלעינ נאנא המשוכה כחן
 שטמא לצד אנא מנליונה למעלה מדי אנעוח מהמהממ אן ט׳ בצד העב
ק ומחה נכנסת נחון משר מצד הדק ודמה המק ס'  ששס יש צד דק ג
 למשיר נזה >ך הת השואל לא הסכים לדנרי השוק וחצה להסדף יהשיב
 שנכונים דברי השו״נ נזה דאחד שטף הפרן דטעא מענלעק ק לו ימד
 ועיקר החשש מא סשוס המוטסת ואק כמקום הדק ש:צד המנ של האנא
ק נמקים העב שבצל  סהומ מאחר שריק שאן שפ סמפומת אץ להחמיר נ
ק סוסוק מרינא מ' «  ממלה למעלה מי׳ אצנסות שס יש לאמי נייק ועיי נ
נד הינ מאל ודלא י ק שאלה ז מהסאל הזה והשינ יהמיקי נ  מק ששאל ג
חי טהוא פייסה ומה שאמר ק שרצה לההיי נזה והלילה להקל יהיני נ מ  מ
ק אט נקיאן נזה יק הסתם יפ  הס״נ ששם ק סמפון ק לסמוך מק י
 שס מימן רק ששם סי הממלת הסממטת שאין רכייס להדא לנירס נייק
 ופי' נסי נרכס משה נקונסי־ס יפה לנדקה שער ג' נהיכ א' אח א׳ ואמ נ'

̂ש ק זה טי ק וצוק טכל לסמך להקל נ מ ק נזה והסלה מ1כק ב  ס
 (רסו!) דהיינו וט׳ סי׳ נניח אנרכס נלחק ס״ק כ f שנסהפק נאם א׳
ה למגילה כמו סגמח ויש נה טסא מסנלסק א לסמך  מהליטס שמהמה ק
 שאי מהאטת שכנהמה גסה נהקסנה כמו אנא שניקה אן ישמר וכ׳ ילס
 הסברא נראה סש לפער כמו שהם עמיו ומיס נצק לדגא נייק ומיי נזנס
ק נזה יק כשנמצא יחרת בדרי אם  רק ס׳ יק במוספין מןק שנסתפק ג
 סשעיין לס קסגס ונייק נאת ד' סנפתפק בטמא באנא מנרונה של ימין
 שהיסה גמלה סכססויה ס״י ססצוליס א מחמץ משיפולי הפיצול וכי ומדברי
 השסק ס׳ ל״ה סקק משמע ובשל סולם שסין נייק וסי' נמגמ״י פנף ו'
ס א ק כק י ת וסי כ' נשלין גטה ס מו  בלק״י םק״ה • (רסו) ב׳ אי
 יניס ויננדס סוסים ננסן הינ ואסיים דייל ובי אנפות בדקה!ffr נגסה



 יורה דעה סעיף א ה הלכות טריפות רז
 (רענ) נהגו (רעד) (העייף (מהיי״צ) (הער) ואין (יז) (רעו) לשכוח (רעז) ואפילו (רעח) מיה (רעם) מיס (יח) (רפ) נטעה (מהיי״ין) (רפא) יי״**

 לשפנ׳ צהדד (רפב) אנצ (רפנ) א׳ צא שפני צהלי' (רפד) נשר אפילו נענודס (יס) וםרוייס (רפה) טעה שהיא

 באר היטב
 יוצקים עצ רמ״א ומכטדס נייס !דם והשק (וק מין ננ״ה) חולק עציהם ופוסק
 לשקר ניעת רמ״א צהסדף (ואץ מוגיצ נמקה) (יפ) וסחייס והפעם אימא נש״ך

י לנשסנה קיתון וצינא לנרחש למפונות  דאז צא מ

ה ב ו ש  ת
ק יףי שני יאף במדפת אצו שהמנהנ להטדף בועא  סעיף פ״כ וראיית ס
 רפבלפיב זה מקא בטעא של מוגלא אבל נבופא של מ״ז תלוי במנהנ
ק בועא מפבלע״ב במ״ז  המקימות ובמקום שמכשידס סמיט במיז מתידן ג
 ובמרום שאסרין סמיט במ״ז יש לאסור ג״כ בטעא וסעבלע״ב במ״ז עיי״ש
ק בדרישת הזאב סק״ג שסיים ובייקיס שאן מנהג ׳ י  ו1י' בזבמ שמואל ט
 ידוע בזה ראי להחמיר כדפת רוב הפוסקים עכ״ל אבל במנהז״ב שס בקוק
 סעיף ה׳ ובמנח״, בזבחי פלמה סעי׳ ד׳ כ׳ דבהפ״מ יפ להקל בזה במ״ז אפי׳
ק ועי׳ בדק י י ק וכ״כ בדעח תורה שס נ י י  במקום שאץ מנהנ מטרר נ
 ס״ק ל״ג שכ' דכ״ז הוא כשאן הכועא בביס לק אנל אס היה טעא דמ״ז בביס
 ל;ן גס הש״ך מויה דאץ לתיש ־כיון דהנועא הוא בטש לבן אץ חשש
נה  להסמטטח ואף במקומות שאן מק־לין בטעא יחיייח במ״ז כשה א מו
ק בזה יפ להקל ע״״פ ופי׳ לבים ס״ק כ״ז שכ׳ ובמקומות  יזיי האטת מ
 שמבשיק בעלמא סמיט כפיטא דמענצע״ב במ״ז יפ להקל אף בלי בדיקה
ק ע״״ש אן בפדה״נ שס כ׳ דאף במקומות שנהגו להכשיר ט״א פ  ובלי ה
ק יפ להחמיר לכתמלה לשפוך הבופא לתוך קע־ה לנ,ה  מפבלע״ב במ״ז מ
ק ש,תבאו לעיל סי׳ ליו םעיף ז׳ ד  לפיץ בה אס יש סס תופץ לברס נ
 אבל בדפבד אס לא הספיק לבדוק פד שנאבדה א ששפכה הביעא נש־
ק ועיי מזה נאציות שלמה ננח שור פק״א וסק״ה וברב מיתית פס ה״ק י י  נ
 כ״ו (רפא) ודקא דשפכי להדדי עפרת״ב סעי׳ ע׳ ורחק ס״קק׳ד
 שב׳ דאף פראה פלא פפט אהדדי אץ להכשיר אלא אס ראי כיש ליס נ׳
 ניסץ אנל אס נמצא שאץ סס רק טס א׳ אע״פ פנהטה סס באמצע נמץ
י נקנ יש להטריף יהא  קרים ומסך מנדל המענג שפינק יוידד אפיי חץ נ
 מ״מ טפא אחח טא ומפנלע״נ ועי״ש שני דאף לאחר שבדי, ירא־ דלא
 פבט אידדי יש לנקות המיגצא יישם ולבדוק עוד במצוי מיס א מפיתה שאס
 נשסמצאיס מיס מצד א׳ ̂כ הבועא אי כפטפתץ שס נתמלת נל הטעא
נ יש (הפדף שזה סויה שכיעא ת׳ היא רק שמחמת גובי הליחה לא  מעמע׳

 /אה כולה דרך נקנ זה ע״״ש (רעב) אבל אי לא שפפי לד־ל-ז-י

׳ נ י מין 0 ר6S? :ה0 נ  עפות״ב שס סכי ילפעריס נפ 55גכי 6?זוי ע
 כיטס פיש לכל א׳ כיס בכ״ע אי״כ סהכיסיס תספיס ודטקיס זה נזה ויש
 פס נקנ בדמות הניטס נמקים כ ה מיתרים עד שעי׳ ז בנכי אהדדי ע״י
 נכימה א ע״י נתינת ריס באתת מתיילאת חניתה אן בנך נלוס וכשרי
) אי ייא שפכי לדדד׳  ע״״ש ופי׳ במנהז״ב שס בעשרון סק״ו (רפנ
 כער כ׳ נשמ׳ח סעי׳ כ״ה ראס לא בדק א שפכי אהדדי א לאו טריפה
 ע״ יש וכ׳ נלנ״ש ס׳ ק ק״ד יזה ־׳קא שיידע בבייור שהם מכוונם מייש זי
 מנד זה שרגלים לדבר שנועא אמת היא אכל בלאק נל שעכל ליפתכק בו
 יש להבפיר עיי״ש (ועי׳ מזה בס׳ מנחת ההרן ס״ק מ״פ) ועי׳ בהירת זבח
לכק ביה טיס  סי׳ ל״ד סעי׳ נ׳ וביטד המזבח כס שצתחר שהעתיק דברי י
 דכספק אס היו מט /׳ס זה מגד זה אן ליכשיר נ״א לצורך גדונ עייק ופי'
 בלכיש שס ככ׳ דב״ז הוא רק מאבד א ,קיע בשוגג אבל אס קרפו בימיו
ק ועי׳ י י  בלי בדקה אפי׳ יודעץ שלא היו מטוניס זה מג־ זה אסיי לדדיה נ
ק ק״ה סכ׳ יאס ביק בקיבת אתת סצ־יה  בכרת״ב סעי׳ ע״א וראק ס
 ולא יצאה כל המוגלא ולא יסכיק לנמק בנביחה אחת לראת אס תעלה
 חברתה א ע״י נתינת מיס נחתת יש נינכיר דבדיעכד צא מחזקיק ריעויא
ק ולפסגיד דנס בכה״ג אן להכשיי נ״א מאבד א נקרע בשוגג י י  בבה״ג נ
 הבל כמזיד אטר לדידה וה״כ (ועייל סיר! רכ״ה) (רפד) כשר אפילו
 בעבורים וסרוחים פכההייע מ״ש דליכא למיריפ לענכוטת ועי׳ בנפת אמת
 סק״ל שכ׳ דאכי׳ אס הטעא טגע חל הס יכץ אכ״ה אס לא שפכי אהדדי
ק ומשמע דאכי׳ בלא בדקת הסמטטת י י  בשר תפי' ברלאה עטריס וסרוחים נ
 בשר בזה ומהשק ס״ק ל״ס אן בגה״ק אות א׳ ובמקק הק״נ כ׳ דמ״מ סוב
ק (ועיי י י  ליזהר בזה לנמק נראית העין אס הסממן שלם נעבר הבי נ
 נדבריט לעיל ט' ל״ו סיק קפ״ג). (רפה) בועה שהיא הוזההורדא.

 עי׳

ז ־ י י י י ־ "  •י-׳ - * •

 נמש נממונומ שהם נקנה ומון לששדס הגט (ימ) בטעה והנה מהרש״ל וסש״ז

י כ ר  ד
 (רענ) גהגו להטריף ר*ל אסי' ס״י בדקת סמפוטת יאכילו בהפק לא
ק טעי׳ ב״ה ולבק מ ץ ס״ק נ״ו וסי' פ ק אנדקת סמסוסת נזה פ  סמנ
ף ט׳ זה (רעד) להטריף ק ט ט ק ו ק ק ל״פ ולנדל ט' ל f ס ק ס נ ח ק ק׳ ו  ס

ק ובביאמ ס״ק קס״ו שנ׳ דטפא מפני לפבר נמקס  עיי בלבק סוף סעי' נ
 פטא פריפה אנה ק ספק פריפה דהא יש מקימות שאבלין אהה ינס
ק לפר! הפרוטה נ ק לא אסרו ק מספק שמא נתקלקל הסמפון י ס א : 
ק ועי׳ במק״מ בדר החלב י י  וכי סס דלערן החלב ק לאטר למפרע כלל נ
ק כלל במה כי ק דברי הלבק מי ס ב' פכי דאף פ ף א  שבסוף ט׳ זה ט

ק אלי יש לסמוך עליו בהפ״מ עכיפ עיי״ש  שההיר החלב למפיפ מ
/ יבשלק גטה ס״ק ח ס  (הער) ואץ לשנות ט' בכנה״ג בהגהה ביי א
 כ״נ וב״י שהניד דהמנהג בשאלוניקי להשיר טפא מיעדלע״ב בכל גווני אפי׳
 נשפט אהיוי ונס קיימי נמקים הסמפוטח פיי״ש ופי׳ בס׳ הירח זבח
ק סעיף י״א שני ובאיזמיר טהנץ להחמיר ח נ' ט׳ י  הספרדי מערש א
ק ועיי נשמק םע ף נ״ה ובכרה״ב סעי' י י ף דלא נמנהג פאצורקי נ ד מ ל  ו
ק שב׳ דבמדטת אלו המנהג להחמיר ולאטר נטעא דמענלע׳ינ הינא  ע
 דשפכי אהדדי אך במקומות שנהגו להכשיר טעא מעבר לפבר אני׳ במקום
׳ ייס  הסמפוטת ושפט אהדדי אץ לסתור מנהנס עיי״ש ופי׳ בזבח שמואל ט
ק המ,הג יחפ יש להס  בדייסת הזאנ סק״ג ומכואר רדברמ וכמקום ש
ק (רעו) לשנות עבאה״ט י י  לנסג כמנהג מדיטת אלו להחמיר ולאסור נ
ק מ ק בפלוגתת הש׳׳ן והצ״ח בערן הסמפוטת פחון לשיעור זה ועי׳ פ  מ
ק כ״י ובפרח״ב ת ס ק כ״ז ובשפת ק  סעיף כ״ה ותבק ס״] ל״מ ובשפ״י ס
ק כ״ד שכ' טלם כא׳ דפקו ק ק״ג ובשלק גטה ס  סעיף ס״ט ורא״פ ס
 ל־ינא כהל״ח דלא אסור בופא מעבלפק אלא בשק״מי במקום השמפוטת
 שהם בתוך השיעור שני בימ״א אבל כיקיימי לצד השיכולי חון לשיעור האמיר
ק לא אכפה לן למש לסמשפח אצו ק סמשו־ות מ  ברמ״א אע״ש שיש שס נ
 וטפמיס שירם נאייו נערן זה עיי״ש ועי׳ בחגורת שמואל שס שטיס דכצ

 זה הוא יק rp5הכל אי חזק ורקב א׳ מהסמכוטה הקפניס הלט יש 0
f מ!יף ו׳ ושעיף ז׳ ניייק i להטריף כרקב הסמפוניח כדליעיל ט׳ 

 (רעז) ואפי׳ ט״ו כחב בזבחי רצון סי' י״ג סעיף ג' ובחמיויס ס״ק
ק חת מעבלפ״ב יפ להקל אפי׳ במקומות שאוסרים סמיט ל  כ״א וטעא מ
 במ״ז עיי׳׳ש ועיי בהורת זבח סי׳ ל״ד במזבח העולה סעיף ו׳ שכ׳ לאט׳
 במקומות שאסריס שמיני במלאה רוח אפייה יש להם ליקל במעבלפ״ב במלאה
ק קנ״ג דטפא מלאה  חח עיי״ש (רעת) מים וכיס עי׳ לבייש ס
ק פכיפ סתס דפוחא הוי  חמ או מ׳׳ז מפבצע״נ אף נמקים שמכשירין מ
ק ועפיון ס׳ ק י״ז שכתב דכל ת ב' סעי׳ י ק יעי׳ במיהז״ב בתילתד״ע מ ״  ע
ל היבא  זה היכא דהוי בחר דשפכי להדר דהו״ל בחר שמא מפבלע״ב ק
 ילא בדק דבזה אך במלאה מונלת לא אסור רק מספק אי במלחה מ״ז א מלאה
 רוח כמקוס שייכשידן לא הוי רק ריעותא כצ דט עיי״ש ועי' מזה במורה
 לזונחיס ט׳ ט׳ בתיספת הלכי אות ׳״א ע״״ש (רעט) זניש עדק ס״ק
ה 1 ר היא מונלא דייו נט  ל״ר שכ' דאפי׳ אס רק בצר א׳ הוא מ״ז ונענר מ
 מליאה מ״י שהרי אנו מפגלע״ב וכן כפהיא בפנים מלאה ניגלא ובההיקף
 סביב לה מא מ״ז יש ג״נ להקל כמו במלאה מ״ז אן אס המיגלא מתפשט
ב הדופן אט מועיל פה םנאמצפ מא מ״ז אן אס ההתמטות מא כטס י  מ
ק מוננא שאט נילוש כבצק ואינו נמפ י״ל דקיל עייק יכיכ בס״ק  וייט מ
 ב״ז לצדד במשהו מונלא שבתוך המ״ז ועייק בדברו לעיל סק״ב שרצדד
ק ינמנת״י שס בלק״י ס׳ק ט״ז ק יעי' בסק״מ ס״ק פ י י  להתמיד בנל זה נ
ק מ״א שנתב ס  שס״מו בזה בצ״ע לדנא עייק ועי׳ ביפת הורה ס״ק ל״ו ו
 דבטעא מעבלע׳׳ב סשופ הדבר להתיר אף שיש טפת מונלא בתוך המ״ז דנל

 כפיי הספה ההיא לא היתה הבועא מעבצפ״ב ודאי דש להקל עיי״ש
ק בפלוגתת המ״ז והשץ לדנא בזה ועי׳ מזה  (רפ) בבועה עבאה״ס מ
ק ל״ס ופרת״ב ק נדץ טעא ועיי שמק סעיף נ״ו והבק ס ד  בכנסי יונה נ



׳ הלכות טריפות  זרה דעה סעיף לז י
פ * (רפט) במקום (רצ) סל־<(רצא) י י ר ו  (רפו) שהיא (רפז) מחו! (רפח) ה

 תשיבה
 סמפון ועי׳ שס״ח שס שב׳ ח״ל סטרתא זזררח אצל מורץ שרפה פסנלע״נ
 אפ״פ שסא במקום הונן ירע יש סס סמפונות הטסים וטיל כנמיץס העב בשאר
נ ס״ק י״י וברא״ש ס״ק ק״ס מ״ש בביאור הפק מה  הריאה ענ״ל ועי׳ בזר מ
 ועי׳ בזבת שמואל ט׳ כ׳ גודשת הזאב אח א׳ שכ׳ וטונה הרמ״א בזה ריל
 שהתן סא ע״נ טרוא שמא עו הלב והלב שוכב עלי׳ ומתחיל נתתהיות טרוא
 במקש שכלה החיק וסלן מו אמצעיתו של טרוא והוא המו טד האנא ונקרא
 רק רש סס סמפון ומכוון הסמפון עו חיתוך האנא אז״מ ואמא ועי סמסטת
 סמוטס זה לזה והייס של מרוא ואדוק וממא ועומוח כסו *ו״ל ואס יש סס
ר מקיף סריפה ותיישיק לסמפוטת אבל  טמא פל הרק ססבלפ״ב אף פיפ מס מ
 אס מועא מא כשיטלי טרוא רש שס ממ כשר מקיף מר כמו בשאר אמת
 סיי״ש וסי׳ באהל יצתק בזבמ המיס אה ל״ח שהביא דנד הזבח שמואל הסכר
 והקשה על ונדו וני ורוב סמתנריס לא יועו ולא יביע מ׳ וגרי ממ״א בזה
 ולכן מ׳ מא דר״ל ט מניממתא יש לה ג׳ פרסי מקמח נשמוח מלוקים עגולה
 וקלישתא נקרא ורוא ולמסה נחרץ נקרא חרץ מרדא ושורש פקד מרש
 מתא וסם מולל שלה נקרא מימניהא וטונה הרמ״א נמ״ש טסא שהיא החת
 טרוא ר״ל למסה מקלישותא סטא אצל מורץ ואם הטמא סא סס נמיךסמק
ק מית מ ק אפי׳ מס נשר מקיף סיי״ש ומי׳ נססרו טח יצחק חלק ה׳ נ ר פ  מ
מ מיי״פ ומי׳ במש״י נקרא אח  מף אח ג׳ פחזר ממ״פ נספרוקל יצחק נ
 נ״א מהמחנר ונמ פלמה מ״פ פ״ד הא״י מ״ל פנל מ״פ מל הונח פסוא! מא
 מסוס פלא מץ דנדו ולת המתיק דנדונפלימותו קל המיקר טא כדכרממית
 יצחק וכמוה הונח שמואל!*"ל והוסיף הנלץ לרנד הונח סמואל דר״ל דנאתו
 המד שלצד גנ מרדא שמונח עלמ הלנ שמחמל נהחתיוה מרש טרדא נטמא
 אצל המרץ ימלך מד המא עד אמצעיחו של מרוא ר״ל שמרדא עגולה מסנינ
 לנד ממקם מורץ שמסטק ומלך נאמצע העיגול ואם יש שס טסא נאהו הדק
 שאצל החוץ סענלמ״נסריפה מסמס חשש הסמפץ ממצא שס שהוא מענלמ״נ
ק כ״ח אח א׳ שהוא פהנ ק נארך ועי׳ נניח אנרהס נלה״נ ס  חריא שס מי
 מנהו נסונמ הרנלק נוה ט יחפ פנל סמפוני הריאה הס «רו כעובי נשר
 הריאה נאמצמ ואנס נראס מצה זלמ סמפון פתתת העיטניהא מימא אצל החרץ
ק מחמה שאס נמני משר חלא מססל והוא החת קומ  שם נרק הסממן מ
ק טמא שמא ס ק מ  נשר ולכך נראה וניכר מצה וכל רואו יטח תה ט' ס
 מוח מרוא נמקוס סדק ור״ל מ׳ נסך מ׳ דאמ נמץס ק אע ססח ק
ן למ סשוסו אלא אתו מקום ק סהוא החת הרוחנ שסח מורא מ  המיטניתא מ
 נשרשו ומ״פ רפ שם שמק ר״ל ט ססמסון נמצא שס טמפ להטדקיס מיממס
 סכ״ד וסי׳ בזבמ רצון שס בהמידיס ס״ק ס f סנ׳ מוד נביאר דנד הרמ״א מ׳
 אפנים א' י״ל יר״ל נמנןס היק מא תמזד ושימל ממש והכוונה על אתומיץס
 חיוור פל מף מגול מרוא פאט מסנרלמיק והוא אצל מורץ מתחתיו מזע
׳ י״ל והכוונה מא על מיןס הממו ממק לפעמים נפורפ מרוא אצל  ואפן מ
א נראה סיץס מידור ץ ממפ כשהורואנסרות קצת ממקום חיטרה נהאומא ו י  מ
ן פיקד מיי״ס וסי׳ נמנסז׳׳נ סס נעשק ק ממס וסיים יאק ממו  כמו מו א
ק פכי ספה סכל ספד הטוקיס מתחמים למצוא ורך אזרת וסיוע ונרי ק י  ס
ק נמ׳ מרס זמ״ז לטלמ את למ טינא ואק להעסיסם נלסק ממ׳׳א ס  מ
ק נלפוט תחת מרוא ט׳ סממני ומא מ  והאמה מרה דרט דר״ל ומק מ
 מדין פמא עומד נתחתיוהו ומייד פהטוק עומד נצר קמא פל הריק לנמק
 ק הטעא המא יא שיטל סרדא לצד פר הטיק והחוץ להלן ממט לצד מטה
ק טעא וניכרת מענלע״נ סיינמ מס  ולזה קרא חחחיוס ואס נמצא נאתו מ
 סס יס סמפוטת תכומס וה״ז ממקום הענ סל הדאה נייק ומסחנר לפענק
מ יש לממיי לכל המחשיס נזה דאף שאן ק נ מ  שנמקוס שמששין לדנד מ
ק מ״מ טון ox מיט ננקיאזן שככל מ  למליש שטל כל הסחשיס מ״ל טון מ
 המקימות מ״ל יש תשש מפום הסמסוטמ א״כ סאן ססין להקל גזה(וע״ל ש״ק
 רצ״ג) (רצא) יש שם םשפון טי׳ יאק ס׳׳ק ס״ס שהטא כמה מסקיס
ק הסמוך ממש להחדץ אבל להלן ממט כשר אגל גרס גס  שטלס ס״ל דדקא ב
 ביחק מהפיפ מט השטיה טריפה ולבמף כ' ושיסויא להך מילתא לא יתננא
 כמה סקרי כאן אצל מורץ שנטש לסממטת ולא יותר מיי״ס ומי׳ במ׳ טי אד׳
 על טיק ט׳ מ ס״ק יק שכ׳ נשסמהוש״ן תסטורדא יש לשמר בב׳אצבסית
ק וכ״נ מרט מסף ומי׳ מנמק שס מקומץ ספיייקשכ׳ קה ודי נגסה מי  נ
מ מא דפשעומדת ממק נ׳ אצנפות מן החרק מ״ל משאר מקום  דהשיעוד נ
 הריק ונענ סריפה נמענלעק ונוק שר אף שהוא נטטנלט״נ נייק ועיי

 באפל

 דרכי
ק כ״ז סכי סצ״מ נסינרא א מורסא שהיא  סי' מעיי סנף ו׳ מיאריס ס
 מות סרדא פייק ומיי נפרחק מף סעי׳ א שנתנ מוינרא א
מ שהוא שאד אטמ מפנר לפנר נרי״ש•  מורסא סעמ לענר סרוא דנס נ
 (רפו) שהיא תחת הורדא. אנל נטס טרוא ק חשש נטטא ומטנלעינ דהא לא
ק קס״ז ונטי זה לעיל מן״נ * שמק שס (וע״ל מי לק ס י  גרע מיקנ מ
 וסקקס״ו)(רפז) תחתהורדאנ׳טמק שס קהעיטרחא עומות על סטעא
 וניכרח מענלעק טריפה קל ק ממדה על הסינרא א מל המורסא שר
ק ק״י פנחקפה סה דלא ימו ק ק ק סק וסי׳ ראק ס  ומיק נחכק ס
מ ק נטאר דנד השמק נ  מהו קיא ניטרתא עומדת על הטעא ועי״ס מ
ק דיק פיפ מ ק את א׳ פסי׳ דנד ש  ועיי ננית אנרמ נלת״נ ה״ק נ
ק שמא הזנה יותר מחיות נל שורפ מרדא ומפק י  טטא גמלה נהק• מ
ת סענר לעמ ורק הטעא טלס ומחק ונכנסת נהק• מרש מרדא מ  טא י
 והפמסרידי[ מרדא מהריק א נרק שהטמא מא גטה מתי מהייק אלא
 שמתחלה טתה נתכסה ממרדא ועכפיו נתנלה ומ קרא טמא מענלפק
ק שוה לקחסהדאה מו סויסא טון שמתה  וטריפה קל ק אנה גטה כ
ק  שוה ולא מסה נכנסת נלל נמך מרש מרדא מסק שר נמרסא מי
ק מ״ל שיש טמא ס ק נפשרין סקק שטק דנד ש  ומי׳ מנהז״נ כלל נ
 באמא באתו מקים שמרדא וטקה שישה להאמא והטמא גמלה נ״נ מד
 שרמת נסרוא מני ענדו של מורש ואף שלגבי האמא ק הטמא סמא
ק טון שלגבי מרדא מ״ל מעבלע״ב שלו שבאתו מקם  מעבלפ״ב שבה מ
 טא עיקר הסממן המלך למט מ״ל טמא מעבלפ״ב ומדיפה מייק ומי׳
ק ס׳ יק ס״ק פק פפי׳דקא על רה סלסספיס מרדא נסרדתמסקוס  בזבס י
׳ דהייט בצד דהוידא  סבורה בהאומא ונמצאת תחסה טעא וניכרת בעמ מ
ק ומיי במנח״י בנןק את כ״ב פהביא  ונראה כאלו מנווה על הטננא מי
ק ולכלמ אה לס סירכא והוא ל הסיחש שבמרפ סרדא  וגרי המחבדס מ
 א גאמא החת הסרש מררא יש טמא גטה וימה ונימה למסה משורש
 מרדא מסביב פרמ שכל מורפ עומד ממפל להטמא ולסממיס רכר ההחלה
ק סריסה ואף סאנה נכנסה למוש ק ה ו נ  שוש סס סדק מסביב כמצוי מ
 טריפה דמי כמעבלפיב חויישיס להסמססח שמצאם ק האמא ודבריו הס
ק ־ (רפח) הורדא ס׳  כעין דברי המנהויב מ״ל אך בפיטי קצה מי
ק דנלא ק א פמץ דעה מ  בובח פמואל ס׳ כ׳ ברדיפה הזק סף ס
ק ועתבק  רכרח מפבלפק ק סריפה כלל אפי׳ שהוא במקום שורש טרדא מי
ק לא אזר אלא שהוא מעכלפק יולא מ ק מק סנ׳ ג״נ הט דאס׳ נ  ס
 מו״ס פני להחמיר אס׳ שאנה סענלעק עיי״ס ועי׳ נסי עויס סלסיס
ק נמצא טמא ק סרדא לאמא ק ד ק שכ׳ ג  הספרדי מף ס׳ זה את כ
ק שהנועא מחסרה פניהם האמא והורדא שושה ק ק סטעא גמלה א  נ
 מז־קטרה זולתקטאגמלהכסדק ק cob סלוש תחתהטעא אס׳ אס
 מא פסת סאוול סדסה ולא גרע מסירכא המחנרה מרדא לאמא א לאנא
 קיימא לן להסייף לקמן ס׳ ל״ס נייק אך מא״ס ס״ק י׳ ונפרתק
׳ מ״ז נ׳ ואפ הטמא עומדת סל האמא נמקוס סויד הסממן סך העיטרהא  סי
ק סיקושוס דר״ל קילו ק מ ז  ממפ יפ להטדף אס׳ שאינה מענלפ״נ מ
 שאן נה סס סלה ועי׳ נזנמי רצון שס נמוספין את ה' ססיס נצ״ע נדנא
ק (וסי׳ מזה נמנהזק שס ינמורה לזונסט מ מי  אס יפ 1הממיר כמות מא״פ נ
ס מנה נד״ה מה שדק וסי מ  ס׳ סי סעי׳ ה׳ ינהיספה הלמ אמ טי) ועי׳ נ
ק מ ק שכ׳ דכיין שדעה מ  סכי גק להחמיי נזה נייק וסי׳ נמקק ס״ק פ
ק מ ל נ ק ק מ  להקל ע״כ ק לחוש לרנד המ־ה״נ להחמיר נזה אלא סלא נ
 יש לסמוך סל שמק למויי סיי״ש וני׳ נסניו״י נקרא אח נ״נ שכ׳ תיש
מ אס׳ אנס מענלע״נ י״ל שהטמא מומדח נסמסן ונימה  הזנק למדף נ
׳ וילש אס׳ אנה  מענלע״נ יסיט מצד האמא לצד סרדא סל צד הטס מעני מ
מ א נ ק  מעבלמק ר״ל שאנה מקמא לננ מקטין סבמיןס םמסוטח מא ק נ
ק מא מענלעק עייק (רפט) בםקום הדק ס׳ נטה אמהס נלהק  א
 ס׳׳ק כ״ח שכ׳ דאס חסרה מקצה ק מרדא שנחנק דם לעיל ס׳ ל׳׳ה סע" נ׳
 נהגה סש לנמק נאטת ואם נמצא שס סזהימ החסרה שר א שכשנשאר דר!
 מורש סנתבאר שס למשיר מ שס טעא מענלע״נקי׳ אצל החוו נראשהפשוס
מק שס למעלה מהשימלי כמן והשיסל שלה נחסר מיק ועי׳ נמנח״י  ומייפה ו
ק כק (רצ) הדק דש שם סמפון ענאה״ס סק״כ וטסק  ענף ו׳ נלק״י ס
 ס״ק סיי שכ׳ וסונת סימ״א במ דהייט בתחתיות סרדא אצל החוץ סש סס



ן באר חגולה ך  חדה דעה סעיף א ייי הלטתטריפות ף
ט)  (חוב) שס ««! (רצג) הדשה (חלד) מיהרת (חיה) מענר (נ) (חיו) ;ע מ־. (רצז) גדגרא (יי*) 5י״"" (יצ

 (ש) צער דנה (נא) נטפה (נדקית ישים) (שא) פ״צ טמן מ״נ *זהי פקד שופט ת להליי: (י (שב) 'אבעמע (שג) >8ג0צא po ימס׳ ילשנ־א
 באר היטב

 שאר דאה) וללא נפהרשיצ מולק פל רמ״א ומפיר טרדא ימונ פול דש להזהיר
 לנולקס לננל טפה נשיטל• שמא מידה א6 יופ נשר מיןן צדך צראח א6 טא
 מחשפמ למפה נדאה עד מחר ק נ׳ אצנפות משיטלי שאו פריפה מנח מפני לפנר
 ענ״ל (פא) מופה ומ״ז נתנ שטהגין סמר נדן וס(וק מא עיקר להלנה שיך פר״ח)

 תשובה
 לאטד כטפא ספנלע״ב פיי״ש ופי׳ כפרי מאר ס״ק פ׳׳ו שכ׳ דענ״פ ק
ק שהמג ק פיייפ ונדי נס׳ ממות אהרן פיק נ  להקל כיא פיי בדקת המז
מ והטלה דא״צ לבחק הםמק נייק יעי׳ פמ נשוק הר ממים ט׳  סליו נ
׳ קפק ושאר ספד שוינ שכ׳ דככ״מ  קי״ד באריכות ופי׳ בס׳ אהל ישראל מ
 אין לסקל במ אלא חקא ק בדק וראה שק בה ססת לייוה ראש נמלא בסינרא
 אט׳ שפת ליתה כל שהוא דנה מוסא ופריסה סיא! וסי׳ נובט רצון מ׳
ק כינ ונמורה לזנחים מ׳ ס׳ ספי׳ ל׳ ונמניז״י מגף ו בוביו  י״ג נתמידס ס
 שלמה סעי׳ ,׳ יט$ק את י״פ (רצט) טעכלעיב פי׳ לנק מף מ׳ מ
 שנ׳ דסינרא וסורסא שספנלע״נ לא סי רק רסותא נל דהו מדנרא ומורסא
׳ סיג מל׳ ו׳פיייש אן נפצי לטנה מרלרי״פ  יחידת סייק וכ״כ בהורת ונח מ
ק משרון סקיה ל מדן ק ונמנהזק בתרלדק אס ס׳ ספי׳ נ  את ק
 דהרמק אשר במ מיל סתס דסומא נייק ונדי בסמרי ב־^לדק אמ ס׳
ק מ ל נ  ספי׳ ו׳ פהנדע יפלא בהסק יש להמיר למשט לסהס דסוהא ק
 יש למין סל הלבק ולומר ללא סי ק דסוהא כק סייק וסי׳ נמססרה
׳ ל״ו שנשאל בסטן מ והסב לסינרא  הקודש בקינסרס ההשובוה בסף מ
 ססבלסק ק לצרמ לשאר דפותא לתרלריק דאז ספיד עמת א׳ דסריטת
 דמפבלסיב אנו ססס נקבת הקיוס אק אנס סמס א נייק אן רפת הלבק
 ס*ק קנק סנואר למין מצד א׳ טסא ומצד הנ׳ סינרא דחשיב ל0חס דסומא
ק ראן יצפרף הדפוהא ס ועייק נסיק קנק שממד ג י  שמצטרף לרימוסא א
 ftc סדאה לרימומא דטסנלסק טון דהריסוהא סמסנלס׳ק מא מסב
) ופי ק במ וצק (ועק נדנריט נסיק נ׳ נהנא «׳  המיפוסח !סיייס ס
ק של דכשפצד א סא טפא  בלבק שס ובסנהזק נתרלר״ננ אס ב׳ סס׳ י
׳ מא סינרא גס ססינרא מקד סתס דסותא וכ׳ שם נמנהז״ב יבפשרון  ומצד מ
ק רזה ton נטעא שלמוגלא אנל נשהטמא סא של מ״ו וכיש מלאה רוח  ק
 אזי לא מי לא הטעאולא הסינרא יקדעוסא כק עייק־ (ש) לעבר עי׳
 לנק נהגה מיי נק שכ׳ דאס מצו א׳ מא טסא ומצו השני סינרא אזי קי׳
 לדק ומהזדין סנו׳א מפנלעינ• יפ לחתון הריאה נמיןס הסא ילראת ק
ל ק אין  יש שס קצת הפרס והבדל ק הטמא ובין הסינרא נפנים פשר ק
 שס סס הפרש סדפה ט א״א לבדק מה א ;מכי אמדי א לא אק •אס׳
ק ק ק הפרש סי שחצה להמר מה בספק ק מחין טח נייק אן מ  נ
ק פקמן נדנד הלב״ס במ וגי׳ דק ס״ק לק םמטאר מנס להקל  שק פ
 נוה ומייק נמק למרן oh העור שמק הטמא מא מב כנדנרא יעייק במק
ק מלא מה ׳ יק שכ׳ ג ק השד לאברהם סמק מ מ  במ לדק ועי׳ ב
 המיר הלנק מה וממ רקח הלבק וכ׳ לדינא להכשיר בזה ואן לט למסף
׳  הלמה ולא שמטנו להפדף ק מפא פפנלפק אבל מק בנק דפעני מ
ק נזה  מא סמיא מסט מסי לאמי נייק ועי׳ נסנח״י ננ^ק אה י״ט מ
ק שהחייט לדק להקל מה  ומיס נצק לוינא נייק יעי׳ ממם מיה סיס מ
tpi ׳ טיב ריל ושם במי׳ ס׳ נני נ׳ מיות נתנק ק: (שא) ע״ל מ י י  נ
 ah קטה וצא סי ספכוס ואשק נסמה לנ וסלסה גס תנימה מסיחה «
 א שמילו סס נא׳ מיץ ויריב נממלאס נס חנרהה עקד ססטה לסד
 יהק יכק כאן טון וכל ניקר סרימס דבוסא ממבלמק מא מסרא נסלמא

׳ ג׳ גט נ׳ טמיח דססיכי  יוה ft סין ק בדן מ סשאק בדן ולעיל מי
: ק  לא ממי ואח מנחה אהרן ס״ק יק מ״ק נ

ק גרנ ושק  סעיף ו(שב) אבעבזע שגמא כו נקב ל נשירת סעי׳ י
ק נמצא מל הסיע־א טריפה מספק פייק ומיי  פנ סטסא סדפה ו
מ יאט מעיל סס נוקה דמ מידה סטואי  מנהזק נמס! מי׳ נ׳ שסיס נ
 רמה הריאה יהסלה מלב א השק ימס לשפיר נייק וסי׳ לנק סיק ס״י
ף מ ק  של והבל סא לס פין מלב הסן לסי לאס מימ הפילה פיייש יעי׳ ד
ק הטסא קחס פג וצנן בניטל ק לק של ואס נמצא פ ק י״ס יבסקימ ס  ס
roo מא בכלל זס מיס־(שנ) שנימא בו נקב. ל ah נפץ ליק ועין צקנ 
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 (כ) לעגל. וכ׳נפק אפילו אםססינשר מקיף וקמק נזה מנשרהאנאאםהטעאנשיפילו
 יש נסי סיךף נייסס יש של וםשסס משום שאץ שס סמפונות משאק טליא סש
פ שלו י  שס מ»ז(מימי אצל מזייז של וללא) ולש א8 נמצא נמקוס מנ שלו א ט
 למדפם (אפ רני מעני לפגר אנל נלא רני סעל״ע ק פדנית נצל סרלא כמי

 דרכי
ק ק לשמר מיסחציטלספסיס מתפשסים  באהל יצחק ברת שס שכ׳ רבאן מ
ק מו ק סרדא וסשס ואלן יש לה ק אנא נייק יעי'  הסססיטמ גנמןס מ
ק יצחק נתיקץ הניס שס של דש להתמיד במקום הדק משר צוד  נספרו נ
מ ומרי המנמק  החריז נייק ועי׳ שמרי נקרא שש של שנדנרמ מיקר לדק נ
׳ נק  ק «ם שים פיזל וססס סיי״ש: (חנב) w םטפון ל נסרתק מי
 ומי׳ עק לנמקימוח שטליא הסמוכים לשיפולי ססס הס קין אף ק נמצאשס
ק אנה בשיטלי מ סממן ק למש יאע״ס שהטמא נראח שס ספנלפק נ  א
ל א  ממש יש שס ממ בשי מקיף כשי נייק ימשיס יכק מא רק נסתם ק
ק א׳ סהסמסםס הקסים ישם טלאי אמי מ״ל מ׳ ל״ו סעי׳ י׳ וי• י  מזק מ
 (רצג) טריפה סי׳ ש״ן שהסכים לסמהרש״ל להקל וסי׳ שסיד שממיס פסו וסי׳
ק  בשלחן גטה ס״ק כ״ה שכ׳ שק מנהגם למסי נייק ועי׳ בחגורת שמאל ס
ק נשמת ממן א במקום הפק וכיוצא יש להקלמהנרי״שוכק מ  כ״ת שכ׳ מ
 בחרן הסיס ובלנק ס״קקק לדינא נייק! ועי׳ טיילי ניכה את ל ונלפת
ק מ״ל ועי׳ נמנהז״בשס שהביא וגריהס וכ׳ יכמן דצאמהיסקושמק  סיה ס
ק וגס  והרנה גחלי הפוסקים להחמיר מה חצילס ליקצ מגיס ט ק נצייוף מ
ב המירה ימחא ס״ק• ק לא ימיר במ לא בהסכמת מ  שסהי״ת יסהס ס
 (חוד) תיכרת טעבלעיב פי׳ במעיי בקיק את לא באמצע הדבור
מ מניץס ק מא נמיץם החרק  במוסגר שני ואן להקשות וניץ ונסק א
 אכ סד נלאק פריסה כשיש שס טפא פספס טפא מצ הרין לצפיל מיי נ׳
ק והואשם סמורסא י ץ ק הטמא נטה מנשר מ י  ד״ל תיירי כגון שנמקוס מ
נ מא גטה תזה אנה סדפה אלא מנומס פפבלפ״נ  אלא שבעבר הב׳ לצי ע
ק והמקל  עייק אמס ראס לח״א :ממה מליו מסב דלסמק הלנק ס״ק ק
׳ מיסא לא הפסי(פ״לסיק רצק)  בהסק במעבלמ״ב בצי א׳ טמא ובצי מ
 ק דמיי סעלין אחכה יא מגדו סי לן למשיי בהפימ אבל האמת מרס
ק ינמק מייד ממ״א יהטעא סא בותק בהפרש ק ק ק ניאק ס  ירט מ
. ק נ ק טעא על תרץ דנלאק םריפס ס  מס השערה ק החרץ ראלק ס
ק סק פביא• ק מהנזק יעי׳ מר מב ס  (רצה) טעבלע״ב. פבאהק מ
ק דרנה! מעבלפ״ב משים ירחק במציאת שבמקמ המןיס׳שס  דנריי ייתר מ
ק ימק רבטסא ק נ  טמא ולא יס׳ רכי מעבלע״כ נייק ־(רצו) לעבר מ
 נשיסלי ציין ליאת ah אט סיינה מביו מפנלט״נ עי׳ נדנדט לעיל(סק דק):
ק ק ק ק ק  (חמ) םינרא כתב בשמק סם וחבק ס״ק מ׳ ימק ולנק ס
ק  מורסא מעבלמ״ב יש למשיי ואמק סס מיאה מוגלא מב׳ סמים שפלי׳ ק
 אט אא מרסא וכשר ק ק כצד א׳ מא טלע כמו טמא ומצד השר מאשוה
ק כמו מורסא אמר דסו״ל טעא מענלט״נ דפמן לצדא׳טלמ ד  לשאר נשר ה
׳ טמא  לחץ טעא מא ולא מורסא דאין לומר מל טמא א ושפכי אמדי ק
מ ועי׳ נפרת״נ מי׳ עק ק נ ק לק מ ק ס ס  ומצי׳ פייסא נייק יסי׳ מ
ק קק שהפלה ובמקום שאן הפסו יש להחמיר לאמי אף ק מא  וראיס ס
ס מגהבו״ה ק ואט טלט כלל נייק וסי׳ בס׳ מ י  מה מב׳ צדדי׳ לקרוס מ
ק טמא שכ׳ לאף ומקיליק במורסא מעבלע״ב כל מ מקא לפנץסס למסר  ב
ל לסרן נימי וראי לא נרמ מנשפן כקיק  בלי בדקת הסממן מחשש ניןבה ק
מ המלס ניקב  לכו כל שנמצא מרסא מעבר לענני !ספן ממ לוה הד א
 טט יציין בדיקה שמא רסימ ססספוןיס ומק יש לסמוך קליקה שלט אף
ק דכק מא רק  נזמה״ז נייק יעי׳ שמק שס ופרת״ב סס ילבק ס״ק ק
 כשנראת המייסא מב׳ צוד׳ יאנה בילסלו נמס צד קל ק מצד א מא
ק שבצד השני אנה טלסס ושיה ממש לקיים הדאה כמייסא  טמא וטלסת ק
ק כל שחאן שהסוגלא של הטעא עברה כל עובי הדאה עו הקחסממש יש  ק
ק סמקיל במ בהפ״ס לא הפסו סאל יאן מ  להסייף וסייק בלבק פסים ו
 לטמא ססבלפק סיס בשיש נייק ־(רחצ) תיכרת טעלע״כדיגהכבועה

/ ימוד כמה ׳ כק ולנק ס״ק קק ופיסק ספי׳ ס  ענאסק ועי׳ נסמק מי
 אמרורס פהסכיפז מלס להפשיר בסינית מעכלעק אפיי נמיץמוח דםסגץ



ע (שיא) אם ח  ואינו י
 בועה

 באי -.נילי• יורה דעה סעיף לז י הלבות טריפות

י (דש) בו (שה) נקב (שו) היכא (שז) *דלא (שח) מטשטש (שט) ידא דטבחא (שי)  ף*. י
 ניקב מחרם (שיב) או (שינ) לאחר מיתה(«) טריפה:

 מלמעלה retro נ"
 באר

ך ,עיין ע«!)  (ננ) סדפה (ואין מקיפין נטפי לטעות עשוק לסשיזעמ פ
f וכתנ נסק אנל אס ממשמש שם ידא לשנחא חלק 0 להקל נמו שנתנ נטמן צ 
 *נין ה' מיהו צריך לעיין נצלעוח שלא ימצא רימוחא נצלעוח ונחנ פול נשיו דאס היו
 דרבי
ק אדומות מ  שמואל ט' י״ו נלדשת הואב ס״ק כ' טפא שהיא למפלה מלאה מ
 ושמחמ וכשהבודק מקנח אותה כד הק מלאה קבים קטרס טריפה פייק
 ומי׳ כשמ״ת ספי' י״מ שכ׳ ח״ל ואס יש טל הריאה כמו ממרין וקורות וקנט
 כד ומצא שהי׳ מלאה נקכיס קסרס והסריט פכ״ל וכי במק״מ סק נ״מ שס״ס
 טא בלשון השמ״ת וצ״ל פל הטמא כמו ממרץ כמו שטא כהמתקת הזב״ש
 וטונת השמ״ה כזה להשמיעט לאס יש ננןמה ונמורין פל הטמא צריך לנלוק
 אמר הנקבים אפ״ג שאט נ־מורין ממש אלא ססקנמין במשמוש טל אפ״ה לא
ק שני לטטא שבאה לסט ק נ  עי בלא בדקה פייק (דש) בו פרק ס
 השוק וההמיל לזוז פור הנופא וסר משם קליפה פגולה בפיגול הבופא ונתגלה
 המוגלא יש לאטר דש טכר שנס פור הפליץ נתקלקל פיי״ש יבמקק ס״ק
ק לק) מק בטמא ישנה התמסמסה  נ״ת וטי' מ״ז ס ק ת' (ובלבדט לטיל ס

 (שה) גקב טמ״ז לטיל סק״ת ושמק כמי' יית לאט׳ אס לא רקב רק
 העור הפליץ לבו מי פריפה פיי״ש ופי' לבייש פיק ס״ה ומקלף א ניקב רק
 העור העליץ של הביפא לא מי ק ספק פריפה אבל ברקבו ב' הפורות מהטמא
 מי יוא טריפה עייק ועיי בזר זהב סקק וככרת״ב לעיל ט' ל״ו סעי׳ ז'
 ורא״פ שקיק ומטתר סס ולפעמים גס ברק רק הקרוס העליץ לבו טייסה
ק משאר הוא פצמו כיס הטפא החופה ד  טוא כנץ שקרום מהמהון של ה
 על המינלא ובכה״ג אמ־ו בנקב רק פור א׳ אבל אס הבופא טא מממ הב׳
ק והקרירים של הריאה הס בפק ק ומועא מונה כטס מ י  קונדס של מ
 וניקב עור העליץ בלא התתהון א התחתון בלא העליץ אן בו יומר ממרה
ק לערן טעא במ״ז  עצמו רק מטעם מרלד״ע ועייק פוד בפרת״ב ורא״פ מ
ק ד' ולעיל ט׳ ל״ו סעי' ב׳  שרק רק עור א' לבו (ועיי בובדט לעיל ס
 מק בזה) (שו) היבא דלא םמשמש ירא דטבחא עו״ק לעיל ט' ל״ו
ק נ״ב ונקב שנמצא בטעא וטי משמוש דא וטבתא ק ט״ו ובמק ׳מ ס  ס
 אפי׳ לא ט׳ המשמיש בכת יש להקל ויש נתלות וטץ והטעא ממחה עלונה
 לינקב פ״י מלכת יד שם ופייק סברתו בפוב מפס אלס במקק סק נ״ת לא
ק כ״ו מף מטדש י״ג ובטוב לישראל שכ'  כ׳ ק טיק וטי׳ בשלק גטה ס
 ומנהג שאלוניקי למדף בכל טטא קובה ולא תליק במשמוש דא וסבתא אפי׳
 היי כדומן צר ואפי׳ אמר בד לי שטפנרתי יד פלי' מתה שלימה דחוכשין
ק ומהיך י  שמא מתה שלתופית ומצר מא שיהא שלתוכית כזה נקובה בעור מ
 שאט יטל לעמוד על בדקתה מטדק טייק אבל במדינתנו טהנץ להקל בזה
ק מ״ה של דהעיקר לדנאדש לקלוח במשמוש ירא דפ:חא  ועיי בועה תורה ס
 גס ננקב שנטעא קי׳ לא הי׳ שס נממש נכח ק נפי אמק המס יש
 לחלוח מזה וגס אס ט' עלו שס קצה עור העליון של סנועא והעלו מא
 מגיל יש למלוח נמפמופ הד עייק(ועי׳ נונדט לעיל ט׳ ל״ו סק יףט)

 ודע רכל זה מא אס לא נהמסמס הקרוס שעל הטמא ורוק שהקרום שעלי׳
 שלס וחזק אבל אס חאן שהקרום שעליי רך וטמ ליכסק נלא״ה מריסה
 אמי בבל מיןס בדאה שאין שס טעא במטאר בשמ״מ לעיל ט' ל״ו סעי' נ״י
 עייק ועיי מקק שס שבי בוה ומילוק יש בץ אס נחמסמס הקרוס שעל
ק שס טעא תתת הקדם ההוא וכץ יש שס טעא תחתיו וביש בועא ק י י  מ
ק טריפה  ממתיו א מי ווא טדסה משא״כ בשאר מקים בריאה ואט רק מ
ק ק בקיאס בבשר שרופא גורח עיי״ש (ופי׳ בובר/ו לטיל ס״ק  משוס ו
 ל״מ) (שז) דלא םסשםש ירא דטבחא פבאה״ג מק מון פלא הי׳
 נמקוס דחוק וטי א״נ פלא תלפה מלמעלה במוקס וט׳ פי׳ בשלתן גטה ממודפ
 י״ג ולנדל ט' ל״ו ס״ק ס״ו וי״ו ובסי מורמ וכמ מפרד מערבת את נ׳ טי
 יק סעי' י״ב םכ׳ רכל וה ק אן פס ריפומא אמת בנק אבל בלסק כנץ
 שיש פפמ דס במקב פריפה לכק ופייק פוד במרי מ׳ ט' פכי דמפ״ל סי׳
 ל״ו דש ט' בנק שק ק אדם םייביו הוא ט׳ שאט מתייס לא נקר כק
 בנקים בדא פבדאה אבל בנק פבטפא ק וה ט' כלל רפוס דהטכיא
ס סביבה וגס כ' דבמש״ל ק ממה במס פלא נמצא מקב ק  דרכה להשמטת י
ק ספיך מא מ' פנטשה בד הסבמ ואס מא פגול לא קיק  oc פאם מ

 חיטב
 כאן טמןס נגועה נטמלי דאה ינסמה והסכימו שלא היה נשר מקין אחה וטלקיס
 אחדס *מדם שנפיוה והנשימה לאף ללמח מהרשיל מסק נטמן א׳ מני׳ י״ל
 לאטרה הנהמה מנמ הנחשי! המל מק סודה נוה משר להא אמור לט לחרן ולומר

 תשובה
 ביל מבמ גס וה לא נאמר אלא ברק במקום בדא פבדק מפום םינקב
ק דבר אמי מכדתו להתרחב ולהמשך אבל בבופא שאחר  מומו במקומ ו
 שרקה יוצאס סמוכה מרס פס מלתוסית שלה ס״י שמבקיס המיס לצאת
ק ק מבה ובעת יציק המיס נמסה טא מכבד יוקר ונעשה מ  מתרחב מ
ק ראי ביאמ ממך לתלות בסבת ואן ספק שט׳ טגונ וע״י  במרת משוך י
 המיס דרטמ ואיל ממט נפשה מקב ממךמייק ומי בס׳ סוב לימאל הסכ־ד
 ט' ל״א וכיוצא בוה כ' גיכ בדק לעיל ט' ל״י ס׳ק י״ד וכ׳ דלפפמיס נראה
 כמו ננלד מל הטעא אס משמש בכת במקום המא מלץ בהמשמוש אף ממגלד

 מא פגול ט פ״י שפל הטפא רגיל להיות משמוש בד נפשה ק עיי״ש
 (שח) םםשםש ירא דטבחא פי' בכנה״ג בממת ביי את ס״י ובשמק
 סעי׳ כ״ט ובלבק במה כא ולעיל ט' ל״ו ספי' ל״מ ובמ״ז כאן סק
ק היכא דממשמש ידא דטבחא ק כא דבוגוא שנמצא ט נ  י״ז וראק סק ק
 אפיי הטמא מלאה רוגלא ועטק וסחק כשרה ואין בזה אפיי מטס תרלריק
ק ומה נשלק נכוה ס״ק כ״ג מיח דן  עיי״ש ועי׳ בשו״מ גבפה שאול ט' ס
 זה בצק וכ׳ שמא עד רפה הדיף וממב״ס ומא״ש שדעהס לאסיר בנק:
 בטפח אני' טנא דאכא למיהלי במשמוש ידא דטבמא ומייק במף רמודש
 י״נ שבי שק מא המנהג בק״ק שאלורקי להפדף נל בייעא הבאה קחער
 ולא תליק לא בידח דםבחא ולא בטם פרן נלל דתיישיק שייא שלחופית מתה
 ומתוך שאט יטל לפמיר פל בדקתו פרישה פייק ופי׳ בס׳ תורת זבת הספרדי
 מערבת את ב' ט׳ י״ב סעי' ב' וסעי' מ״ד שהביא נל דברי! ורעלה
 דהעיקר לדנא כדעת המח:ר ובל האחחניס מ״ל שהמליסו ק לדנא ואן נזה
 טס כקטק ק בטיק המנמ כ' שנטרס דבריו ושק הוא נס מנמ איזמיר
ק לס,י>ו נקובה ולא מליק במכמיש  ומעשים :כל יוס להפריף כל טעא מ
 ירא דט;חא משוס שהוא מצוי יומר לתלות שמתה טעא יש,ה ושלמכימ נשניה
 ונשכבה ידיה שיש לתלות בד הטנת עייק (שט) ירא דםכחא עבאהק
 מ״ש ממ״ז שצדך לפק בצלעות יפי' בפיהיב שס דבכל זה אן להסיר כ״א
 פ״י נתינת ל: לטק מטב בנקב אלי יש סימנים במק: שנפשה מ־ויס פיי״ש
 ונדמו בשמית וכרת״ב שס דננ זה מא רק לכתחנה אבל בדעבד אבי' לא
 בדק על סימר מקב ופל הצלעות מ״ה מר טייק (ועי׳ נדבריט לעיל ס ׳
 ל״ו סעיף ה' מזה) (שי) ואינו ידוע אם גיקב כחיים ואט׳ אמר מורק
 ברי לי פכפהפנרהי יד עליה בכרס היתה שלימה לא מהימן למשיר כל דליכא
 מידי לגומלי במשמוש דא דטבמא משוס מ־שלחופית של הטפא אט נראה

 מכעיס ט ק מ:יוץ וח״א לו להרגיש ננדקה נניס ק היא נקונה א לא
 שלק גטה שס ובתורת זנת הספרדי פס סעי׳ י״ח (שיא) אם ניקב מחיים

 ענאהק מ״ש ואין מקיכץ כטעא מפום ועשוי להשהטת ופשכ״ו ושנת אמה
ק גס לדק דאני׳ אכא צדדים להקל דנכה״ג בשהר מקום  פיק לק דש נ
ק ק בבופא אץ מקיפץ ופי׳ פמ״ת ופ־היב העי' ע  פבריק מקיק וט׳ מ
ק בטפא במקום טפ לתלות ביד הפכת אכי׳  ורא׳יפ סק קי״ב שכ' ופשנמצת נ
 אס ארע םנקט קב אתר באתה מקום בריאה א קי' בבועה אמת כמותה
 ולא נדמו מקים יש להמיר לט שט:ע הטעא למתטת ענ״ל ועיי בכ״ז לעיל
 ט' ל״ו שס כמה מטי ויניס בערניס הלי (ישיב) או לאהו־ מיתה. עבחה״ע
 מק דאס ממשמש שס דמ דפבתא תלק ט להקל עיי בס׳ הורת זבת הספרדי שם
 סעי' מק פכ׳ בשם גדולי מודם ז״ל שדבר סשוס דאף להמתיק לתלות נקב
 פבטעא במפמוס ירא דסבחא מק וה דיק אס נמצא מקב בריק לאתר
̂יס אבל אס מגיש ק בפעת בדקו בס ט  פמציק למן ולא מניפ בה ס
ק בטמא אן שהיה מקידס משמוש דא דסבמא שס ואף  הבודק בכרס שיש נ
 שטה מקב מביך אפייה טייכה דש לתיש לטפא ישנה ימקב נעשה ממייס
 פייק (שינ) לאודי םיתה פי׳ בכנהק במסת ב״י אית ל״ו שכ' דטפא
 כזה שנמצא נקובה וא״י אס רקב מידים א לאח״ש ים קבעה טררם למיר
ל ק טא למעלה ק  אס היא מידים א לאתר מיתה א׳ מהיא מידים מזי מ
ק בנד משר מ׳ מ' טא שכשהיא סמייס לא נשאל  לאמי נרמה ימצא מ

 שום
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 (נ״י ול״מ) (ע) שרם ופרק מכיס שאם «וכה מל *נמס לממס שהנקנ
 «סצ ט ננל טור עייפה ומכל מקים אס נסרך הלנ * הסמל נמסנא
 למנץם אלד אין להטריף למאן לימא לן סניפ םנקנ על ט^ם שמפריף מאחר

 לליכא מטמא אלא

 באר
 לאין כאן הכחשה מודאי ספרא סובה היא שאחל יודע לנפח יומר מחכימ ללא
 ננ״ח שנתנ למלן לס״ל שנהמה שלא נמק! שנאנדה המאה אסרה הכי
 גמ• אסר נוה טין סש הממה ולט שכוונת• אין כאן המשה ועק לקמן
ף ה' ישם מדף ׳״ז נחניד לאף אם יש הנינה נעק זה שר  סמן ל״ס סי

 דרכי תשובה
 מס מיס נסכה אנל 1אמר מימה ישאיו מיס נסכה מ׳ מא שכשהיא הטור מיומם דקותו יאק להנסן אס מא רק צריחי! לס יש להחמיר וכיו כשיש
 פידיס יש סכיטה הטטא וכנגדה כמק כמו מנין אנל לאור מימה לא יש שס צריחמ לס שיזר אנל אס מא רק אלס הטסה לשמר אן למש ועייק
 כלוס עיי״ש ועי׳ נס׳ טרח ו:ח הסשרדי מערכמ אה נ׳ ס׳ י״א סעי׳ ה׳ נסיק י״א שכ׳ דאדס נמאה מנוף נטור יש שם קרישה מניציס נמחא אלי
 שהניא דבריו נוה וסיס דלכי מנהגיט לטמין להטריף כל טמא שנמצא נקובה מ״ל כמכה נמפן מגד הארס וקלקול ננציס רכים מגיע נס א הריאה אן
ק דפוף ע״י הדס ואן למחק חעוהא בריאה נייק מ  לא fox לן מידי מסמרש חלו דאט׳ יטו כל הסמטס אלו ביחד מס־כיק באדם סהס שכימ נ

 לה ולח נצרכו ס׳ אלו אלא למיןס שלא נהגי ליסריף כל טעא נקובה פכ״ד (ב) שנםצא בה וסי כ׳ נשס״ח סמי׳ י״א ונפרה״ב סעי׳ ליוו דהבודק צוין
ה הינה בטנק המראח וראי שלא יירה סס טרק נשיס מראה ח  (י1״ל ס׳ fi ס״ק קכ״י) סהי׳ לו מ
 רק יניא לפני חנם מורה מראה רנייט טלס נמהון זולה ניראה שכנר סרגל
' מיש נהס הנותן ופלה נימ כמה פענרס לטמר פ״פ מורה אזי יוכל לסרוה נעצמו נ  סעיף ז (שיד) מעה או מדכא שנמצאו בקנה הלב. עי׳ נ

ק קי״ג ימטאר מונריהש וסיס ונלנד שידקדק יטק טסנ ונמתון אס אן נהם סס צל נסי׳ למראה האמר  נשם הא״מ ונלק שס ינרא״פ ס
 אס נמצא טעא א סדכא על הקנה של י״אה מקרא גרגרה קווס שמחמיל שמז מופל עליו לפשומ שאה חכס פכ״ו ומי׳ מזה נמנמ״נ כלל כ״ז נעשרון
ק יסרומין ס״ק י״ט ונמנה״י פ9 א׳ נלק״י ס״ק ס׳ (ג) בה כמנ נפס״יז סף ס׳ ט  שסמ הריאה וכשר אכי׳ להאסרין ט,יא יסדמ נמוגלא ומיס ע
 נריאה ניי״ש יעי׳ נדנדט לעיל דש ס׳ ל״ו ומטל ליוע מה שנקרא קנה זה ח״ל ננהמה וט׳ כשטוק הריאה טך הנהמה אס מא מוממה טא מרגיש
 הריאה ומקוס שמהסל הריאה לעס זה מא פכשמהחיל השסמ דקרומי הריאה ע״י משמוש אס יש נה מראה שמקוס המראה משמנה משאר מקס הדאה
 הפרוס על הקנה עוד קודס שסממיל הכשר מא נכלל דאה אבל קודס שממיול למס א לקור א אקה כמו ריר א ננונה יא מציא הריאה לראמ עכ״ל ועי׳
 זה הקרוס המכסה על הקנה אנו עדר דאה לטס דבר רק נקרא קנה הריאה בס״מ ססה מקף מלק נ׳ דף ל״ז ע״א שכ׳ שאיר לו הבודק שיש ד׳ סמטס
 והסיב ציין לשוס נין ע״ו אס אן שס המולה מקרומי מ״אה שנא יכשל מ״ו להתיש המראה בפיס א׳ שמקוס המראה קר נ׳ שאט מלק כשאר הריאה
 (שמו) שנמצאו בקנה הלב נר׳ בס״מ נעי סי סייד ס׳ קי״מ נקנה הלב רק מסהנן נאצנפ נ׳ שקשה קצה משאר הריאה ד׳ שהוא נפומ יוהר משסר
 יאות זני שנמקיס שמתחיל לההכצל לג׳ ראשיס סס שס טעא א׳ נמלה כדה הריאה ניי״ש ועי׳ בשלק נטה לקמן ס׳ ל״ס ס״ק נ׳ מה שהאדן נדבד הבודק
 טנורת מלאה חת ולא מה נהמוגלא שנסתפק אלי נקנ טא ופלה קרוס יהשינ הלוה וכ׳ ישתקע הדנר ולא יאמר כי ננק מצלו שוה אט ט טא טיק נכל
 להכסיר מטפס והכי רניתייהו של אחיה !כריס ואן לספ לקחס פעלה מחע״כ ייס כמה נהמות סש להס מראה כסלה ואט מרגיש מכפניס כצום זולת כשהי׳
 עיי״פ ימי׳ נפלקנטה סף ס׳ זה ס״ק כ״ג מ״פ ע׳ ד נוה ועי׳ נפקד הד״ט המראה פסלה נמלה ירחנה יותר מסלע אנל כשיהי׳ המראה כמנה קטנה
 סי״ד ס׳ נ׳ אמ מ׳ ינס׳ מורמ זנמ הסכיד מ״ל שס ס׳ כ״ג סעי׳ נ׳ 1 ק כאיסר האטלקי א כעדשה אן יהק סבהון מם הנהיה והרימה ירגיש
 (שמו) בכל טקום ירן טחריאה כשרה. נר׳ נמס׳ ט״נ מניינא ממיר ס׳ כיכ סקוס קר ומן נדנד סטוק שוס ססס וממש ניי״ש ועי׳ נרא״ס ס״ק ס״נ
TO ט אנר אס אן קוץ או ממש ונפרמ״נ סע" מ׳ ימיא מ״ש נזה וכ׳ ומ״מ כמנ ליזהר נשעה הכנסה  כ״נ ועכ״ס צדן נויקה נהלל המימי פל א
 הסנ שס ניי״ש (ש ז) חוץ מהריאה כשרה. ענאה״ס וני׳ סנהז״נ כלל לנמק סיטין דעמ לזה אכל אן לסמין ע״ז ליקל יה״ט אכ ׳ אס לה הרניש
 כ״ה סעי׳ נ׳ פכי וטון ומא פלוגהא נץ הפיסקיס לק אס ארע טעא נפטס סס ס׳ אעפ״כ צדך להסתכל טטנ נדמה אחי שמוציאה למיץ ולעי ו
ה שאלת מכס והס מא מומחה נה מכל צו ואציל אס ימצא אזה מרמה הטסה למראה אשורה שחלילה לסמוך  נמקומוח אלו צדן רש ״נ להודעלסנח סלקי נ
 ינמק נעצמו עיי״ש יסד־ המיקה ודנם עי׳ נכמ״מ סעי׳ ל׳ יתנ״ש סיק מ״ו נהקל ממוס זס שלח הרגיש נס׳ נניס ופ״מ להחמיר סיסק לס׳ דהייט
 ופרה״נ מי׳ ס׳ ורא״נ ס״ק >fv ונטזהפ״׳ה נכאר להלן נס׳ הכאס הכל אס הרגיש נאזה ס׳ נפרס ויתעצל ולא עיין נס נסץ אס יש נה אוה מימה
 על מנץמו ונר וטר על אסנמ (שיח) וע״ל סף סי׳ ס״ו . יפפ״ו שם מטדיץ אן אס נאבוה מיאה נשוננ קודס פהספיק לבדוק במן אמר מראת
 נמף הס׳ ונס׳ מ״נ סק״ה ושס״ו־ סף ס׳ מ׳ יסף ס׳ מ״א ובכי׳ מ״נ ס״ק יש להקל והוי כמין כרס כפק שמא נא ט׳ נה מראה כלנ ואה״ל פט׳ שמא
 נ׳ ונמ״ז שם ס״ק מ׳ ומפיו סף ס׳ מ f (ועי׳ נינדט לה־ין ס׳ מ״ו ס״ק כשרה יי׳ ניי״ש ומיין נמארה עירס סרש ה׳ ענף נ׳ סעי׳ ו׳ ס״ק י״ד
ק על המכריס מ  ס״מ יס׳׳ק פיו rfs פ״פ יס׳ וס״ק ס״ב ופ״ק ציה יס׳ מ׳ ס״ק י״ו וס׳ שהשיגו על הראיס נזה וכ׳ שכני נהגו למציא הריחה ואן ס
ק ,׳) לא להסירו ולא להקל וסי אלו לא ס׳ שבהקיס הס ולא מעלץ ולח מודדן  ^ ס
 סעים א (א) ריאה שנםצא בה וט׳ עי׳ ע״ז מף ס׳ זס שכ׳ שוס ובר ימ״ש נפ־הינ ואס הרניש נכניס ולמ בוק אה״כ נמויו טריפה לא נטרא
 פסס סגס נעיף 0ימץ המיאה נמו כבהמה (ומובא ננאה״ס סיייס ועי׳ נמנהוינ כלל כ״ו בעמק פ׳׳ק י״ז ונקומן סעי׳ ה׳ פכ׳ פנטן
ק סכ׳ ח״ל כל דט מראה הסכר נס׳ זס טהגץ דנדהס מאר סה ט מי מאהט יורע להטר עיי״ש אן נמרח ונח נימי  סקיה) וסי׳ נפמק מי׳ י
9 א מי׳ ס״י כ׳ לדנח כהרח״פ s ס סלמיי נ ק ודע) המונח דש ס׳ ל״ה ונמנח״י מ ו  גס נס׳ וסוף רר, שא״צ לנמק אחדהס נמף סכ״ל(וסשפ״ד סקק נ
ק פכי מייו שכמו נעוסוה צרירה דם ונראה אמס א שסר והיא נייק (יס״ל ס׳ ליס סקיכ יס״ק ל״נ) (ד) אסי׳. כ׳ נכרח״נ מר׳ לק מ  יפנלנק נ
 נא מניס סשססה ואין זס לדן נדקז ט לכר מא למי שהוא נקי נהתנוליס אן לסיימ נמלאת בלילה לס פאק להנמין לאי מר נץ מראה כשרה לסמלה
 שאט רק מחמת צדדות הוס מביס השייסה וכשר פכיד וכק נס׳ ממות אהרן ועייק ניאק ס״ק כרא וסי׳ נמאיח עימם טף מרש ה׳ שהניא דנריו נזה
ק מיו ק שנשפק שס שכ׳ עין ח״לונ״ל ואנו וסימ ימ׳׳פ נשפת הדחק ק להקל ועי׳ נדנריהס נניאריס שס ס ה מ  סף סי וה נייק ושי׳ ראש מסף נ
 שאן נקיאן נזה צדן להמר הקרוס ולראי! אש אין לדרוס דס ק ננ% פכהט ומרפא סש להקל לראי! המראה נלילה יק פרא ונר ונפרס שהריאס
 הריאה והקחמיס קייס נודא נשר א אס קחס העליון«קי פכק כשר לצדן סהרה במן מומס וסס׳׳ס כ׳ אדירם פאן להפהוס הדאה נייק ומשמע
 י״ש ימו״ק מןק וניק״מ שקק שכ׳ וכשנמצא ק נדאהשל אווולרא לקלוף מונריסס ואף לנסחלה ושלא נשפת הדחק אץ (מסס הריאה ער הטקר

ק י  מ



 לח א הלטת טריפות
א (י) (ממה)(יא) ילםראה (יכ) הבשר ת  vs (מ) ש

 חשובה
 נץ אישיר כרת הרה לאמר ל* דסריסה אבל הראיס השיג מל >n"fcs מה
 והסכיס לרנד ההב״ש בזה נייק [ודבריס אלי הס יסד גחל גדיניס אלו במה
 שיש ללמיד א' מחביח נעמיס אצו] ועיי במשנה למלן סרק א' מהלטת מיס
 הלכה י״ז ובס״ב קמא תאית סי' כ״א ובראש מסף בתידושיס סק״ז יסי' בדעת
 מרה סק׳׳ו מ״ש בזה והעלה דאס היי המראה רק בממס הריאה כמן
 דמראה פסולה במיעוס הריאה לא הוי רק ספק סריסה (ס״ל סק״ה) ע״כ יש
 להקל במראה שתור שאט כיסה אפיי שלא בהס״מ עיייש (ח) אי שהיי•
 מסה למראה הבשר או שהוא ירוק כ' בשמיה סעיף ד' ותביש סקיה
 כמראה בשר כילו יש במ־ שפסה לאוס רש שמעה לירוק געיל הכל לסי
 שוק הבהמה וכתישותה א לפי שעתי' וצרין להבתין שלא יהא המראה ספה
 לשוס נדן בשר ואננ׳׳ג דארום ממראת הכשרות הוא כמש״ל מ״מ לרין להביק
 אס אן אדמימות זו טסה לנק בפר עיי״פ וכ״כ בסרת״ב סעיף ה' וברא׳׳פ
 סקיט וכ׳ פס בתב׳׳פ דכיון פיפ מפמפות בפ״ס דהייט מוראה בפר עגל ויפ
 משמעות דהייט כצבע כבד רש שכ' שהוא כשוק דבהמה כמשה סהוא יחק
 געה״ל לק צריך למש לכל מיר מראת הטטיס אשיי קצת לאתה מראה מאיזה
 מין בשר עיי׳׳ש ועיי במנסז״ב בעשרו! כלל ו' סק״י שכ' דבמראת הכשר
 מבתון לא כל הבשר שיק הס דבהמה ילדה ושמנה מראת בשרה מבחין על
 מקס השומ! שלה לק קצת וטסה לגעה״ל ובזקנה מראתה געהיל למד
 ובבהמה כתישה מראתה אמס עיי״ש אמנס מה שהעלה שס לדנא דס״ס
 בסיס ופוסקים כמראה בפר טיט ר׳׳ל כמראה תתיכת בפר בפרס במקום
 החהן פטא מיאה אזס עב סקירץ טינקי״ל חי׳׳ס ולא אדומה שקורץ
 קלאז״ר רוי״ט וכסק ק להלכה מרקר סא שאן להשגית רק אס אן לו
 כמרתה עצמיות הבשר שבכרס ולא מראה בשר שביק וכזה טלן שק ק
 בלח שיטי ורעמים דבריו בלשון ההביש עיי״ש אן דברמ מסוק לפטנ״ד
 לבפל עכ״ז דבח הפיי״ת והתב״ש שכ׳ להדיא שיש למש לכמה נדט בשר
 בץ פל ילדה כץ פל זקינה וטי ואס כדבריו הרי כל המיטס שויס בפרס
 כמ״פ פס בדבריו והפמ״ח פכ׳ טפ להמדר למראת כל המיטסבפ״כ מ־״ל
 לכל מראק שבתון שנשתנה מראיתן זה מזה וצ״פ ועיי בחכמה ארס דש
 כלל י״ב שכ' דמראה בפר מא הצבע טדופ למחרים שקוק פליי״ש פאר״ב
 עיי״ש (וע״ל ס״ק י״נ) (ט) שהוא רוסה לםראה הבשר עשמק
 ותכ״ש שכתב ראן לאטר רק כמראה בשר ט קורס שנהבשל אבל במראה
 דלאתר ביפולה אן אמר עיייפ וכ״כ בסרת״ב שס וברא״פ ס״ק י״א עיי״ש
 אלס במארת עיניס שורש ה׳ ענף א' סק׳׳ח כ' פיפ להתמיר אך בבשר מטשל
 עיי״ש ועיי ביאפ יוסף בממפיס סק״ה ובביאריס סק׳ג מה שהאריך ג״כ
 להשיב על דביי התבייש בזה והעלה דחלילה להקל בבשר מטשל דששוס
 להטריף במרמה נפר בץ ט ובץ מטשל ועכ״פ מי בשר מכישל ס' דאדייתת
 להתמיד בזה ככל ס' דאדיהא עיי״פ (י) רוסה לסראה הבשר עבאהיס
 ס״ס אס אמ דומה לכפר במראתה רק דומה לבפר במפמופה וטי ועי׳
 תב״פ פס פכי לד,א דאע״כ שיש ם קצת קישר בפשסושה מגו בנשר אן
 לחוש רק בקשה כען אבל קשה קצת במשמוש נשי־ אן להטדף רק ידיפיק
 בה לאסוס פייק וכ״כ בלב״ש במ״ה שס ובביארו סק״ח טיי״ש ועיי בננ״ש
 לקמן במ״ה סעיף י' וסי׳ק כ״ב שכתב דעכק כק שיש גמלי סממןס

 שאסרין בזת ע״כ טי ריעותא עיי״ש וכ״כ בראש יוסף סעיף ד' גהג״ה עיי״ש
 (יא) למראה הבשר עבאה״ט מק פהס״ז דמראה וויינקכויל ©רה אבל
 בפמ״ת פס ובחבק ס״ק י״ג פסק דמראה וריקס״ל שנגמר בישולם מא
 בכלל מראה בפר וטריפה עיי״ס וק נראה מנת הע״ז ס״ק א' וכ״כ סק״מ
 ס״ק ג' ובמנהז״ב בעפחן פס סק״י נייק וכן פסק בסרת״ב שס יבראק
 ס״ק י״ב לדנא נייק אמנס בלבק סק״ז כ' יטון פהמהרפ״ל והס״ז
 מכשיק בזה בפשיטות לק אן להטריף בכל מראה ורינקסי״ל אלא מקס אס
 טסה קצת למראה בפר סדפה ואס נמ כשר נייק וסי' ראפ יוסף בחייוסיס
 סק״ו מק בעק זה והעלה יטץ שטירט רואה שיפ כמה ניר וי־ינקשי״ל
 אשר אנס סויס במראהס ואן אהט מדע באמה נין וריקסי״ל דברו הס עק
 אן ליק כלל בזה אא יהכל לסו ראה עיט המודה שאם אץ לה נפי' לטס
 מראה בישרא יש להכשיר בפשיעות ואס יש נניס לשוס מראה בשר אמר
ו ק שאלת שכס וטי נייק (יב) רגשי־. ני' לבק מי  ויעשה הכל ע
 ובמראה בישוא אפי׳ טסה p קצת לנויאס זו טרסה ולא ומי לפיאה מול

 שמקילץ

 באי הגילי! יורה דעה סעיף

ו (ח) ד ) בל שהוא (ו) שחור (ז) ב ה x 0 ״ 1 ( ׳ ׳  "־"׳

 דחני
ק כ' והעימר מ  מ״ק (ומ״ל ט׳ ל״ס ברק לק) והנה בראש משף מיי יק ב
 כהפרהק נזה וולא כהמארת עירם ובפרס במראה גמה״ל שא״א להכיר בלינה
 כלל עייק אלס במנהז״ב מף כלל כ״ז כ' והעיקר ממארה עירם להקל בזה
ק שק נמו שס לשמם ולבדק  לדנא עייק וכ״כ בסי סוב לישראל אח מ
 בלילה בנחה עק מכמוח גאט עולם וולא כמאק עייק ועיי במנח״י ממי
 שלמה מף עק ובקויא אמ ג' שבי ובשעה הוהק וק בקהטמ גמנוח שהשחיטה
 רבה ופייס החב סי מחיטה רק בלילה חשיב כשעה סוחק מסטן על מדקה
ק בזה ואס צריכין א  ולאר מר אך אס לא מי שפח מחק אן להקל נגר מ
 למחץ במראה געה״ל נכ״ע צריך למרק עו הטקר אר וק אס יסול אזה
 צו ספק במיי-ה בשאר מראה שממחיטס עו הטקר אר עיי״ש ומוברי כל
ק לאר מר אבל לאר הלבנה והטכביס  המקילין נשמפ ופכק אן להקל כ
ת פה ולאר ק מטאר דש מתירין מ  פשופ ואסר בכל טור ואף ונפיל ס' י
כק מודם ובהבמגה למראה צריך אר יומי  הלבנה וטכניס מ״מ כא נראה ו
 והק ועיי בם' תורת זבח הסכרד (למב ממתוק ז״ל) בדני מיאה אות
 מ' ט׳ כק סעי' יק שכ' לחלק בזה ובמקומות ושטת מראות כסטת יש למ
 נממיר שלא לבדק בלילה אבל במדנתט ולא שטת כלל מראת פסולות פמין
 בנימ לנמק בלילה בנרות עק רבר גאר פולס ט זה קרוב לארבפיס שנה
 שמא משמש במלאכת היניקה ולא ראה שוס מראה פסולה וכי שק שמע מכי
ק יומ מחמשים כ-ה ונס מא לא ראה  מרו ממ״א מודעי שסמש במיקס ז
 מראה פסולה מינרו טדא יטלין לבדק בלילה לאר מר בלי שוס פקוק נייק
 ועיי בועה הדה ק״ג שהעלה דנשאר מראות יש לקל להדא אך במרק
 געה״ל ואדום אין למרות כלילה לאר ר*ר זולת בשלמ״ת שא״א להמתין עו
ק מ״ש בזה מהימשלנד ומק  אר היום נרי״ש (ונר׳ ב״ריט לעיל סי׳ כ״ס ק
ב  ־׳ם עק ועייל ס' ת׳ ס״ק קצ״ב וט׳ י״א סק״ט) (ה) כל שהוא מ
 הפסק סעי׳ ת' וז״ל דקי״ל לחז״ל דכל שנראה בעורה מרתה זו מר נתקלקל
 יעור ועתידה לינק ומפעם זה אכי' רק משט מהנה למראה זו ט״ל כנקב
ק יוסף במקורי מ/יס קייב ובמאירח עירס סרש  משט יטייפה עכ״ל ועי׳ ר
 ה׳ ריש ענך א׳ ועיי רא״פ ס״ק עק בשם הט׳ המשפ״ץ לאין להקל בזה
ק אבל לסרף כיעלמא  ולסייון על היאב״ד אפי׳ לחשנו לשכק ונעשות ממט ס
 חזי לסצטמכי עיי׳ ש ועי׳ נדעת מיה קייב מק בפק זה והעלה רכל מראת
ק טדפה עק ק יש פס עוד ספק  מושליה אס אנס נרוב מיאה מי רק מ
 יש לצרף ס׳ זה לשים וכשר*עיי״פ ועי׳ בכרמק בפתיחתו לס׳ לק שכ' דאף
; רייראה כסלה וכיסה כל המראה פריפה דלא גרע  שיי׳ סייכא כסל״ן ע
 מנקב בפועל עיי״פ ועיי בסי טוב לישראל ס׳ מק מק בזה (ו) שחור
ק קורט דיו פסא מחרות  כריו עי׳ בכמ״ח מי׳ ה׳ ותב״פ ק״ז פכי מ
 דו יבפ פהיא תחתיות פל הדו פנפאר ונתייבש בסר הכלי שפס מא זסר
 ראד מפני שהשחרומ מיד למפה אנל ק מא רק כעליוט של יייו פהיא דמ
ק יק כ׳  לחה שאיה שמרי נ״כ כשר עייק אנל בכרת״ב סעי׳ ו' וראק ס
 שאף ק המראה שחור רק כייו לחה ג״כ יש להטריף לס שגס סא בכלל
ק י״ג שכ' דיש להחמיר בזה  שחייה כדיו עיי״ש ועי׳ מנ־ז״נ כלל כיו בעפרון ס
ק אנו בקיאי! להבחין בין להה ליבשה עי ק (ז) כדו  אפיי במ״ס טון י

 פי' בשיק סמק הלמ חיו״ד ט׳ ט' מ״פ בדן זה בארן ועפמק סעי' ה'
ק להסריף כ״א כדיו ממש אבל ק מא רק טפה קצת לשמר  יהנק פס שכ׳ ד
 יש למשיר ממס ראן אנו נקיא! אך שהריחה דו פלהס לק נ״ל דבהפ״מ
 כל שאט שמר מפה לא מקרי שטר נדו ונפרה וכדליכא הכ״מ יחמיר מחר עכ״ל
ק י״ד עיי״ש ועי׳ מנהז״כ שס שכ' דמ״ש ההבק  ונק בפרחק שס וראק ס
 ובל האחרורס מוראה זפת טיט זכת מטשצ פקודן פי״ק בלק ימיט ק
 זפת שרזפסיס בהס הסנדלדס חיטי התפר םלהס ראם בזפח הטטף מעצמו
ס  סכאלטת אס שסר כלל אלא טעה למרק לנטרת עיי״ש ועיי בבינת ק
ק ס' י״ב שכ' דלכארה יש לאסר בכל המראת הטטה לשחור קצת  שסר א
 ואפי׳ דהה אסריס וחשיב שס עק בקיאה שלו מבה נדר מראה סש בכ״א
 דהה וסי לכארה לאסור בק אף באט שסר ספח ק לדינא הסכיס להסיר
ק דקי' דפוהא לא סי ק ופפח המזק כל שאט פסר כזפח וכי ד מ  ב
 לעק תרלרק עייק וכ״כ במארת עירם מרפ ה' נמף א׳ ועיי ברק אפריס
 פס מ׳׳ש גשס מדרי ממה שיש להחמיר בריחה אף בשסר מעט פכל פאט

ק ומסג על הסנק במס שמחלר׳ ד  מטמק ננוס סשוס שחריחת טריפה נ
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ה ב ש  דרבי ת
 רבדיו לברי סעס הס . (יז) כמראה כרכוס כץ שהוא סאפערי״ן עצמו
 ונץ שהוא כובריס הנצבעיס ממפ שיך םין״א ופי׳ רא״ם סק״ב ימניאר
 מרנריו שזה תלוי לס עני! רבריס הנצבעיס וקבלת הצבע 0ס סראיקו
 טסה לירקות נעיל מיי״ש ותנץ (יח)כרכוס. סהכ׳יש סקיכשכ׳יכעיכ
 אין זה הכרטם שלט םקורץ זאפריץ יהא אנחנו חאץ שזאפרי״! שלט מיהן
 לתוך המאכל מראיתו טסה למראה ארוס ומראה אמס לכיס כשירה ובטיכ
 שהוא מין כרטס יערי שטסה לירוק גע״ל פיייפ אולס יעיין נראית כרק י״כ
 שהניא נשס מאין נעל ט״נ ז״ל שכתכ להמא יאף בכרכים שלט מסיים
 אף שטסה לאומימומ ע״״ש אלס נס״ר, ס׳ כתכלדנא כדברי השמ״יזרבזאפרי״ן
 שלט אין לאסור יק נסין זאפרי״ן יעד מא שיש לאסיר וגס נזה יש מין שאץ
 ט טס ירקות גע״ל ע״כ אץ לאסיר כ״א נימין שיש ט דקות גע״ל סיייש
 ועי׳ נמנהז״כ כעשרון סק״ג מזה: (יט) בין שהוא כמראה כשותא עי׳
 ש״ן סק״כ שהראה מיןס לקמן ט׳ מ״ד דשס אימא כרטמי כמראה הדנש
 וטיט מראה גע״ל כמטאר שם וכמב עיז שנראה דמיט דכש ט עיייש ופי׳
 שפמ אנימ שהביא דכדו כזה וטיס ע״ז ח״ל וכאמה שסטטס אלו הכל מלוי
 בראה עיט מזורה אס מטה לגמ״ל מריסה מכיל(ולפמש״ל ס״ק ס״ז יש גס
 נזה נ״מ גס לדק) (ב) שהוא עי׳ נשס״ה שס והב״ש סק״ר שכ׳ שהוא
 מה פקוח האפיץ שטעין למך השכר עיי״ש ועי׳ מנהז״ב שס בקומץ סעי׳
 ג׳ ועשרון סק״ה דר״ל כמראה האפי״ן לאחר שנתבשל שנעשה גע״ל והאיץלס
 שנתבשל מראה ההאפי׳׳ן טא גדין שהיא מראה טירה עיי״ש ועי׳ ט״ש
 לקמן ט׳ נ״נ נפלתי סק״א שסי׳ כשותא שמא מה שקורץ נעגעצי״ך והס
 טסים לפתדתת סיייס וסי׳ נפרתינ סעיף ג׳ ורא״פ מן״ז פנמיאה כמת
 מלל נ״כ המסיס פעל הקיסות א דלעת וגס הפרת פעל ההאפי״ן וגס
 המת פל דלמח דטיט מה סנקרא כל״א אגדקו״ס ונס טלל הםסרות
p אוגדקייס כשהס קפטס פמראיק \  הקסטת וסמך. מדיליס על הדלעת »
 א1 געיל עיי״ס (כא) כםדאה כשיהא פי׳ לנ״כ סק״ג ונרא״ס שס
 שכ׳ כמה פעמיס דלדק אין נ״מ ככל ס״ש נמסקיס ונש״ע נפרסי דרס מס
 פיפ נמראח גע״ל טון דאק *סריס כל מה סטסה אפי׳ קצת לנמ״ל
 ואחריהם כ׳ גס נמאירס סירס שורש ה׳ ענף א׳ מךג דפה״ס לא העתיקו
 כפרס עמי אלו המראה ממס דאץ נ״מ לדק עיי״ש וכ״נ נמנהז? סס
 כמה פעמים ופאר ספרי מ״נ האתרוגים אנל כלכ״פ כמ״ה מף מני׳ ג׳ כ׳
 fn< למה רמממירין נפציר המראה מחמה מיעוט הסרה וחפניק טלא נע״ל סשיס
 להוי כסנק חסרץ ידעה ליחמ־ טיט לממרא לאסור הנהמה סי״ז לגל אס הלמן
 לפעמים שע״י שדרן לולא נמשך קולא לא דירק ליה לודאי עיי״פ ולס״ז נלפעניד
 פיס נימ גס לדק לדנא כידע מהוה המראה ה זכריס כפ״ס ופוסקים לערן
 זה לאם רואן שהוא ממה להדיא לא׳ מהמרמה הכשרוס מחפביס כסעי׳ זה
 בלי שוס השחמה לטלא יש להקל ט מלבד המנ״ש ושאר אחרזניס נראה
ק מא  להדא ללא אמרו רק במראה הטטה לנע״ל שאן אהט מלע עד ט
 השיפור והיפ (ולפי לכד הרא״כ שהבאהי צעיל ס״ק ט״ז בלא״ה יש נ״מ ככל
 זה לערן סיס וק״ל) (כב) טריפה עי׳ במנחה מסף כהרלרי״ע אח פ׳
 סעי׳ כ״ג במ״ה שכ׳ לאף שהמראה פמלה יוצא מקמס טדפה לכ״ע לאפי׳
 לרעה הריץ לס״ל למראה לובן אף סמא סדסה מ״מ אפ מא במן הקמט
 כסר דאמדק לרקמט גרס המראה מ״מ בפאר מראה גס טא מורה לאן
DM וכן ( ע ק כ״ס) (  לתלות דמימח הקמט נעשו ולק טריפה והיס (וע״ל ס
 הוא במראה הבקעה. עפמ״ח סעי׳ ו׳ ותביש ס״ק ח׳ שכ׳ יכל הטטה ללוק
 יס להטדף יאן אט מיעיס באזה עץ סיעות סיי״פ ופק במנהז״כ במשרץ
 שס ס״ק י״ד בטאי־ עק זה ועי׳ לב״ש במ״ה סס שכ׳ ע׳׳ז יאפי׳ טם טסה
 רק קצת ללוכן סריסה ועיייש ככיארו סק״ו וטוצא כוה כ׳ :פרה״ב מד׳ ז׳
jfrxo וראיס ס״ק ס״ו דאס המראה מא לא שחור ממש ונא לק ממש אלא 

 נגר

 שמקילץ עד שימה לו ממש מראה שמי תה חסוי־ טץ שאן או נקיאס
 נמראת נשר עיי״ש וכ״נ נמארח עירס סס «ךת עיי״ש ומי׳ מנהו״נ שס
 כעמק סק״י (יג) או שהוא יחק מכת״ש מ״ש למיץ נט״נ ונס׳ ח״א
 וסי׳ כססר אדרת אלי׳ כהרלרי״מ אח צ״ח מ״ש פ״ד הח״א כזה ועי׳ כראש
 מסף נניאריס ס״ק ה׳ וכגוף דכרי הט״כ עי׳ נלניש ס״ק י״כ וכרא״ס
 נתרלדיע ם׳׳קס״ה שהשיגו על הט״נ עיי״ש ועי׳ נמנהו״נ נתרלד״ע אס ר׳
 בעשחן ס״ק י״ל ונענמ* כתרלרי״ע אה מ׳ ככיאריס ס״ק כ״ל מיש נוה

 (ועי׳ בלנריט להל! ס״ק פ״ו מ*ש בעק וה לדנא) (יד) שהוא ירוק
 ולערן בהמה א עוף שנפל לאר א לחתחץ ונמצא הריאה ירוקה עי׳ להלן
 מ׳ נ׳נ ונדכריט סס (ס׳ק כיד) (טו) ירוק עבאה״ס ומ׳׳ש מרי"!
 ובלא״ה כפר וגנרל טדפה עי׳ נדנריט להלן סעיף ד׳ ועי׳ פרת״נ סעיף
 ל״א מס בעוף יפ חילוק זה וה״פ (ועי׳ בדבדט לעיל ס״ק אי) ועי׳ בשו״ה
 כית יצחק חלק ירד ט׳ ס״ה אח ח׳ (כד״ה והנה) פכי סקרה לפניו במה
 סעמיס כאחות כימי מךץ סהריאה מתה קימ ירוק גע״ל אן נראה שמא
 מתמת מגלא ונןלכי! הקרוס לק ומלכת המראה מהקרוס ומכשידן וכתב
 רמס שיש לפיץ אם יש לסמוך על זה כעושת טון סהקרוס דק וקשה
 הבדקה מ״מ טץ שנראה שמייאה באה מחתה מוגלא ולפרקים הדבר שטת
. סמטיס מובהקים שאמדס ^ p  מבה ויפ הפסד גחל מורץ להקל «
 פמכדץ פכא ממוגלא אמנם אס לקחו וקלס העור ולא נמצא סס מגלא א
 דבר אהד לתלות ט המראה אע״פ שהלך המראה מהעור יס נהסריף טון דאף
 בכרמה ההמיי ההב״ש ואף פהיא״פ ממיר בהפ״מ מ״מ בעוף דחמיר מתר

 כיון פה״יור דק מאד וקשה לסרך פל הברקה אן להקל כלל עיי״פ
 (טז)קורץ לו נע״ל פהכ״ש סק״ג ונשס״ד 0ק״ב וכלכ״פ כמ״ה סעי׳
 ב׳ ויבארו כק״ג דנרראה געה״ל יש להטייף אפי׳ נטפה רק קצמ לרראה
 זו ואין לדקל בשוס ירק געה״ל מר טא בקי להבסן ולחלק כץ ירק לירוק
 ואן לט אלא כלל א׳ רכל הטסה נצבע ייוק געהיל עדפה עיייש ועי׳ מנהו״ב
 בקומץ סס שעי׳ ל׳ דבכלל » רכל הטטה לגעה״ל סדפה טלל ק מראי. ליכק
ק י״ב  גע״ל וק טיקי״ל געה״ל עייק ופי׳ כרמ׳׳ג ונלב״ס סס וברא״פ ס
 ומטחר רדבריהס דפ להחמיר כמנץ !ה כין כמראה אפר טא כעצס איס
 רק שעטה קצה לירוק גע״ל ובץ במראה אשר מא בעצם גע״ל אף סטםה
 לאדיימות ע״״ש והבץ ועי׳ לב״ש סק״ד שהעלה דכל שטסה למראה גפיל
 מין אהה לירא טריפה ואין לנץ אהה כספק טין שא״א לעמוד על כמה
ק מסרץ מכמה דלא נמשכ זאה לספק טון דלא  ריניס וט׳ ומ״כ מי מ
 טי ספק מ״ח לכל העולס דשמא יש אזה כקיאיס כזה ולק דירנן ליה
 לסמרא סדא טריפה עיי״ש וסי׳ רנהז״כ שס כטשרזן מן״כ שהעמיס כטומז
 הש״ס והפוסקים שנקטו ב׳ וני דבדס מולן מין מראה אחה להא כפוהא
 ומודקא שתיק מרחה גמ״ל יש מפרשים לכגון ביעוהא דר״ל חלמון ביצה
 מ״כ מראה געה״ל ימיט כד לטרוה לט רכל הטסה למראה גע׳יל אמרה כץ
 פהמראת !מר ונטר כמראמו כמו מלמץ כיצה וכץ דהה ממט כפין
 כסומא ינץ שהמראה כסץ ומעורב אדום וגעה״ל כמו כרטס כיו מא ככלל
 טדפה ומראה געה״ל עיי״פ ולס"! מטאר ממילא דאף הטסה רק קצה לגנרל
 טי פריכה מריק אלס יעיץ ברא״פ מן״מ מה פהאריך כעק וה והעלה
 יכל פמא בקי להבחין פעכק לא הגיע מראהו לאמה ממראה געה״ל
 מושבים בסעיף וה ורואה בביחר שאט גס״ל כ״כ ט הר ינחשכיס כפק
 ופוסקים בפרטי מראה גס״ל לא טי רק סכק סדסה ואס יש טור אוה
ק עייק ועי׳ בראש יוקז בסדשיס באמצע  ספק שסר יש להכשיר מטפס ס
 סק״ד שהניא דפר. הראש אפרים כזה וכ׳ לדעתו נראה שאץ להקל בזה יש
 לתפט לודאי טריפה כמנה הפמק ורלכק עייק ונדנא נלפעיד דכציחף פור
 מיסנ א בהפ״מ ושעהריח יחד יס לסמוך טל הרא״פ כזה לחסט לסמן ט



 כאי וגולה יורה דעה סעיף לח א חלמת טריפות

. (לא)"ויש טי ה ד מ א א ) ת ע ק ב ) כמראה הבקעת (מ) שהיא (ב)(כח) לבנה (כס) נ י כ ״ (כד) אס(כה) תא( * , ״ * ן  ן

 תשובה
 פכפלפ הפרש שכל מי*י1 שלא נפפישו נהדא לישו אסדם והגס לנמינ >r)e >/ר
 נקונפלס סולייש ש«!ן ספר פד פנואם שימן נק נ0נ מ«ק >ז׳ל ם ולאיי היה
 למזיל 0 דאין אט 0ן*ם נמל 0המ«א גוללו ופל ומד פיאה פלא מופרש לממ
 צריכים אנו למש שמא הר מזמספס (שמק נסי >רג םק״ה תמי* ל ס^ג) א״כ
 «יפא מאפי׳ זהמליפ צנן פסל או לפי לסן מאלה פנפול אינו נק זהרודש כפין

 תשובה
 נסוחה ולבנה כלמר נק יש להסריף אף שהריאה תורה למראיתה פיי משפוש
ק כשהריאה מורה  אנל אס אין הכבד לבנה כצמר גפן אסיק שהיא יסחה מ
 למראיתה פיי סשמוש כפיה ופייק סוד ננמי' יסיק שאת״ו שכ׳ דאס נמצאת
ק  הכבד נפומה ילננה כצמר גפן אעק שהריאה היא כתיקינה אץ להקל כ
 נהפק אבל אס לא בדק הדאה יפ להתמיד ילהסריף אס׳ נהפק ואס נמצאת
 הכבד נפומה אעק שאנה לכנה יפ לחהר פכ״ס לכמחצה לנמק בריאה אס
 אינה לבנה ואץ חילוק סה נץ ננהמה ונץ נעוף אנל בדימכד אס לא בדק
 הריאה בוה כפר ע״ק וסי' בראס יוק< בסוזסס סק״ס פכי פסא איס אומר
ק ס״ק מ׳ מה שכ׳  בוה לא אסר ילא הימר עייק (יסי בדברים להק ס' ס
 בסנץ וה) (כח) לבנה כבקעת. מפהק מק מהמהם סכר אחה הריאה
 של כבשיס שנמצא פלירס כע! והיוחה מראה לק ועיי ד״ק סק״ג פהתסיר
 ב!ה אן מה״ק אס ב' השיג פליו וגס הביא דברי המיס ב!ה והשיג גס עלץ
 עייק יעי׳ בשוק דברי סיס לאמו״ר ויל חלק נ׳ ירד ס׳ ל״נ שנשאל בפנץ
 הזהרירימ שנמצא כמאה של כנשים פכמשר םפמץ הרימה ניהיסף הלבסרת
 ואד קריסת הקרומים נראה הלובן שסא משר הריאה ישנרהה ק ירן
 הקרוס ס וסבקאס אמריס שהוא מממת מרעה לא סובה ימיב ראן נתלות
ק שבא מהפשכיס ומיס ק המראה הללו אינס שטסס בלל י  המרמה ננשר ד
 שנמקיס המא ילק בודא המקל והמיס שבסקס הסס גרמו לנלומ ק העור
ק וכמו ששלס הלקיהא בנשר ק ישלוס מעיר י  כמו שגרמו לקה בשר מ
ק ומ ק מ״י ספק דמראה ליק ואץ לצרף מ ק לעסה ס  וסחפה מספק י
ק בסדק  לנמק דפלוגהא מיי״פ ועי׳ בדק נמרלריק אח מרק ואח מרק ס
 לק שאס בהקרונרס רק בבשר שתחתיי ועייק במוסר ועי׳ במנמ״י ענף
 א' נלק״י ס״ק ל״ד מזה יעי' נסי נרפה מסה בקונסרס יפה לבמק שער ד׳
ק יש נ י ח סיס נזה יהעלה דענק נ נ  נסב א' את נ' מק בדברי מרן מ
ק יסיק מ״נ)־ (כפ) בבקעת. עי׳  להקל נעונדא זו עייק (יע״ל נייק ל
ק נהרלריק את מרק שני ואף ק נמצא המראה לוק על הקמנו סריפה  י
ק ונס ולס סי  ידלא נמ״ץ דמהיר בזה מסעס דמרק לק נא מהקמס ח
ק סריסה ימי נלין הקיומים ר  מרלחק מ״מ מי המראה לובן במצמו הי ס
 נמראה עריפה יאסי ונייק שכ' ראף ק הלוק אנו נקרונדס רק בבשר
 שממה הקרומים תמיר ק לילן נאמ מרק מזר מזה ימשיי ק ק המרק
 לובן קטע בהקחמיס רק בנשר נייק ועי׳ ד״ק ק״ג נדק גס שכ׳ דנריאה
ס סכיה ססה מרק לנטיה בהקמסיס ויס לקל והוי ס  מסה סס נה ק
 בננ חיוי בחירא יכו׳ אנל אס סא מפונה מסס מהפכיח יפ להחמיר נייק וכ׳
 נמר,ק ק״ח ס״ו לאף מאט מפונה מהפכיח ק להמון להקל אלא נמראה
 ליק והי פלוגתא ורטוחא אבל כמראה ליק האסרה ייא ק להק כלל
 אט׳ כשסא שטח ק נייק (ועי׳ בשמ״ח לעיל ס' ל״ו סני׳ ה' ינונחט לעיל
ק רמ״ה) ועי׳ נשיק פבסף הספר שרה מסף (וטס לטב  ס׳ ל״ו סף ס
 וף ס״ז ע״ב) מק בזה (ל) אסרה. עי׳ ס״ו סף ס׳ ל״ס סק״א בוק
ק ובלבק סף ס׳ זה שכתט שכל הסריסת שנתבארו בס׳ זה מחמה  כ' מ
 המרמה ק למסר החלב למפרע כלל נייק וכל זה כשאין מנס בחפן קל מס
 יש מכה במק כנגדו פי׳ בובריט*לסלן(ס״ק קיק)(לא) ויש סי שאוםר דהיינו
ק סעי׳ ג׳ דמרק חרמה של דקל סי מ  שהיא כעץ חרמת של וקל. כ׳ מ
ק ק נייק וכק כמ״ז ק ק טריפה טץ דנסתפקי מה עמי ינק לעמן ס  מ
ק מלק פ״ז יכי חעח המחבר למשיר חרייח של יקל לגמי  אלס בלבק ק
 לס מלל המסר בידט שכל מקיס שכ׳ בשק לשין יש ס שאוסר דעהו לסלמ
׳ ילא מיא דעה נ׳ רק כד למליק מיד להרמבק יממק מסין כך  נדעה מ
ק למטח ממקלץ בזה נהפקעייק והנה נמאדה עירסשס סק׳׳י ממירים  כ
ק יהעלי בראיה דלא יצא מכלל ס׳ טריפה וחללה להקל בזה מ  מאד בפק מ
 וויז ראוה הלנק בשמי ימס נייק ועיי בבק בו^הק את ו' ומאק סק״ח
׳ לאסו נמייה  סהארין:אק הסכמת והראות שסלסל הלבק ומסיק וסומב״ס ק
ר רק נעקר תרמה של דקל סמא השורש של מקל ופטאר ממריו  פל דקל לא ק

 מזיןא

_ m ג  י
 פתחי
 «יץ ««• נ״א סמן ד (ג) למה «wp [פ״ן נפשונפ ייס ספן ל״ד
 »לופ ראי£ של נסים נמצא «ttf נפץ זהיוייפ מלאה צק וימס נחון נשל המאה
 נפופק ושם (pie מסל יופל על שמגיע לנשל יפה ומונ הנה וחלפי מל נל
 ספד האיולומס שאפל הפק וטלס *שלין נםפי *לפ >ד*ל ונפניש ומר פנואה
 יללפת• ק צולן לממס סק אם ננןאיה נמלאה b&iti ונקעפ לק אלא נללדה טון
 חרכי
 על לק שנפל סליו א:ק שהיכהה לנטגימ אף שאן להסדף מסעם סרק
ק לק י  שסר מאל ולא מיס לשחדרית הזפת אנל יש להסריט מסעם ט
י יפ להקל בצירוף ספק זה נייק וסי׳ ק יפ פס סיד ספק א  ק כ' סס ד
ק מק מה מיי מזה כסי יעה מרה ק״ז סהפלה דמנ־ק פאט  במקק ק
ד טפול אס  כאב, ממפ יאנה כמו קליפה הקשה פל מיצה א כחלבץ א
 אנה ברוב הריאה רק כמקצמה ק להקל מה כמק1 יבפרס אס פס קק
 מלנמק הדאה ופלס בה האיר סש לנעות פסיק טחנה מראהה קצה יטיאי
 יש להקל בזה וכי שס במה שנפאל ממורה א׳ סארס כסה ססנדס בגליל פלו
 נהמות סמשסיטס רם שהריק לבנה קצת וסשו״ב לא פשו שוס שאלה יפתה
« מקומות מראת טמת ללובן א ק א' וקלף הקונדס וסיס נ  טנא לפניו ד
 ויטריף והסיב מהפיהיס פלמ נקרס ט ק סא מבט ינססתנת יס הדאה
ק  לבנה ונשאל אס יש לממון• להקל ונתלות שאן .ה ריעוהא בריאה ק י
 סא ט:עו להתלק עיי חב רס היוצא בהשק יסי יגס קפה מדקה בזה
ה יגס מה ק שטיק נהס הלובן וזה טא יבי ק י  יצרן לקלוף כל קחס מ
ק נלא פאלה  למסת פס מליס שנפהמכו בים ער מתה נבסר בהמות נ
ק נק ממש יק טסה ללבן ילא מי ק ספק מראה י  ומיב יטו! ילא היה מ
ק יאק ק לא מי יק ס ק ק בסמטה מ  לבן יגס לא מה בריבה של ד
ק י:פים שיש כזה טי כמה סרכיס וציד הימר יבמס שביק  הד מ״ל ס
ק אף שפק כמה ד ס יהצמ מהס מ ס ח  קצה מהמראה יללו וקלט ק
 מהס פלא נבתן יפ לקל יק יש להקל גס לפנץ מלים ק מא בס רבד
ק עיייס באדטח • *(כד) אם היא  ישי״נ פהיה הלובן תמיד רק באכן מ
ק י  כשראה הבקעת. עו״ק םקק פכי דאף ק אד שקנס עומת מ

 י תייבשו מ המראה לובן אתר מטפ לא מהר נייק (יע״ל ס״ק לק)
ק פכי ועיר לבן שסה נקחס הדאה ק ק  (כה) דוא כסי־אד דבקעח. עו
ק י י  ומק ק מא מעור מ״סה א שהוא קרוס זר הפימסעליה ימעץ קרוס ד
ק דממק אס מא  אס לאתר הקילוף שלח בכמ בצבץ אן לקל כלל מוס א
cfn ק הד טה ני לובן ואס סא קרים דירק מי בצבץ תחסו י  קייס מ
ק ק היה המרמה קטע נמיר נפיליש יפ להחמיר יעייק בוק פרק  פד מ
ק נקי רק שמיי י ק פמא היה גון עור מ  שנ׳ ונס ק קלף בנח וגס יש מ
ק ק אף ס״ל דמי ס״ס להקל ק מ  מה שק1ף בכת וקרעו מךיייס אק ל
 א! ליקל כיק שיש גק ב׳ הטקימ להחמיר עייק בארן וע" בדבריו עוד
ק סק וסק קלק) (כו) כטראה  נס״ק שאה״ז ועיי מזה בגה״ק אות ב' (וע״ל ס
ק שמלה לכל שלא מיע ללובן קנ  הבק1ת. פי׳ ככרה״כ סעי׳ י״ג ורא׳יס ס׳
 ביצה אף פהיא לבנה בשקעה פץ לא הי רק ספק סדפה יעייק בקוהק אח
ק ספי׳ י' יבביארי סק״י מא ללבנה כבקה מ  י״ב מזה קל לפה הל:ק ב
 הד ודא פריכה יכי שס ראם נמצא מרמה הטטה לליק יפ לממיר בצלי בקעה
ח לא ק מ ק אפ ליק כק כ  עץ ימס ממה כמש למקטה ט׳ ודחי סדיכה י
ק יכתידישיס סק״ס ק פריפה ניי״ש ועיי ראש מסף בכיאריס ק  הוי ק מ
 כהפלה דמרק מרתק בזה מי מ־ע באזה ק שיערו חזק שמכל להעמיל
 אהו ק אל מיאה לראי! ק לא מיע לכטרהו לכקת עץ כי יש מבה
מ יסץ לזה טטח בראיה בריחה  סציס א:־ מברטס טא מעט מעט ב
ק שהמראה ח  להעיק כהפרס״ב לאף אס הי ידעינן באזה עץ פימת חז׳׳ל י
ק ק לא הי רק ספק סריפה עיייפ ינק נמקק ס ת ממפ ק ק  טא םה מ

ק חסם ספר ממק ס׳ לק «  ו׳ ועיי עזה נ

ח לא מי ק ספק סריפה מ״נ ק יס ק מ  וכתב מד נסרחינ פש לטון ר
ק אחר מון פ׳׳, הערומה יפ למסר עייי׳פ אן  כס עיד אמה מ
ק לקן ס' קיי בבללי הסק אמ א' ס  נמקק פס הרה זה בצק ענק מ
ק סק ס  דספק א בגופו יספק נ' נתעחטת ק רצסרף לס״ס נייק ועיי נ
 יבד מייס מלק נ׳ תמיד ס' ל״נ (מ) שהיא לבגה נתנ נפרת״נ סעי'
 י׳ ויא״פ ס״ק כ״ב ראס נמצא פהדאה סא לבנה כצמר גק וגס מבד טא



 יורה דעה סעיף לח א הלכות טריפות ריא
: «ה (לי) רש(א) אפדם (לח) יאף (לט) *» (ם) י* ל ק א (לד) כעין (לה) חריות של ד ת  שאום־ (לב) דהיינו (לג) ש

 פתחי השוכח
 לוע ונמל הדאה מסלק יופל א״נ הוא יש לקלון העול וללאוש אה יש* אח״נ נלננונימ ט יש לשלוש שהמנה הוא נפניה משל יפ" השל נלאה מממשי מזל

 תשובה
 חס מנה לכאן כסנמ שאר אילפת סיי״ש ולהלן רף מיה פיב בליה כמת
 שנים וברש״י בייה אן לו אלא לב אוי ובממת מאון מהרש״ש ע ״ו סיי״ש
 ועיי במדרש רבה בראשיח ס׳ מיא ובחנמסא שס מ׳ ה׳ וברבה בפרבר מ׳
 ס f ובילקמו שס רמו חריצ ובמהליס רמו חחמיה ונסחר המריח מאון מ״ל
 וחיק כי קצרתי ימן שאין כאן מקומו) (לו) ויש אוסרים וסי סנה
 בכרס סן״ו כ׳ מיו הרמ״א שכ׳ ויש אמרים כלוק ביצה וזיל אבל לא חלמן
 וסי מיי׳׳ש ומשמס סדברמ דכסראה חלמון לא לכ״ס אסר רק מססקא אלס
 ב־א״ס ס״ק י״ס כתכ שהוא פסוח דמוכת דכמלמון אדרבה לכ״ס סריסה אן
 קודם בישול ניי״ש וכספות הזה יש גס במרת זבח ס׳ ל׳׳ה מי׳ א׳ שכהב
 ח״ל בימוחא יש מפרשים כחלניון י״מ כחלטן מכיל למשמפ לנמ״ל כחלבון
 לא אמר בחלמון ד״ל לטא בכלל ארוס (וכמ״ש החביש םק״ב בכרכום שלט
 שקורץ זאפרי״ן) אבל מא טפוח גמור וק ציל יי׳א אף בחלבון להא להמיר
 דס״ל כחלנון טרא תס כחלמץ אמר וה״פ (א) אומרים כתב בפרח״ב
 סגי׳ י״ב ראם נפט להריאה יותר מדp הטפחין ומצחה בה מראה לק יש
 להכשיר משוס שדרן הריאה להתלק מראהה מ״י ממחה מתר סכורפה
 ומלין לומר שאלו נססה כדרכה לא מה בה מראה ועיייש ברא״ס ס״ק כיד
 דמטאו מובדו דפ״כ לא כתב להכשיר בזה כ״א שכשמור לנסתה כדק־
 שנוססן שאר דאות אנה מתלננה ניי״ש ופי' במק״מ סקי! מ״ש ניד
 הסרת״ב ב!ה והניס בלפ ופי׳ בראש מסף בסדשיס סק׳׳ח מ״פ בטנץ זה
 וכ׳ ומה״ס יש להזהיר סבותןס שיייבף סנפמ הריאה יבוקנה אתר סראמ
 דאס יפהה וינפחנה הרבה יותר מהצוק־ ישתנה אמ״כ ללובן וטיי׳ס פול•
 שהביא מנהג הסיב שטמץ במ מוו קולא יותר ואס ממה ללוק ס״י
 נסחה יתירה א אס נססה אז״כ מרכה ולא אלא המראה לבנה מכשיח
 אתה ותולץ שמחמת שנשמה מבה מקדם נהייבשו הקרומים קצח פד שסר׳
 מלבץ ונשאר בה מראה לבנה וכ׳ ׳1״! פיפ למרות בזה מל לס יאתניר
 המורה במק המראה למס ואס אנה למה כ״כ ודדן להטסת בה מראה
 כזו פ״י נפיחה מבה א אפי׳ אס לא מה נסחה מבה כ״כ רק שמחה
 עומדת מלנפמ קצת שפה מחמת אוה דעותא וני״ז נעשה פלי׳ המראה
 לבנה יס להקל סיי״ס וסי׳ מנהז״ב כלל כ״ו בקומן סעי׳ י״ב ועסיץ ס״ק כ׳׳ד
 יכל מה דמקילק בנססה מדאה לוק לאור מסחה יתירה לא אמין אלא
 בנפיחה סאנה חמטת אבל אס צדן לנפחה מפוס אמה דעוהא אורח סס׳
 בה כגון לעלות מס מקיף לטמא בסמלי וכדומה והריעותא המא לא הלכה
 כ״א פ״י נמחה פמתר מדאי ועי״ז טלר בה זה המראה לבנה טריפה ממ״נ
 עיי״פ וני׳ בדבדט להלן(ס״ק נ״ה) דכ״1 מא רק במראה לבנה אכל אס
 טלר מראה אמרה אחרת ממיאה האמחת חמיי טפי לדעח מיח אפרים
ב במח״ב  עיייס (וע״ל ס״ק ני) (לח) דאף אם היא כאבן במה. מ
 סעי׳ ס׳ תניאה לק אמי בץ פיפ בה לחלוחיח ואנה יבפס ועי׳ ד״ק שיק
א  ד׳ דמנואר מלבדו לערן זה לאס אדע סקלמ הקרומים ממיאה ולא י
 ביס מרחה לבטרת רד, אור פנחייבס הקרומים נראה מראה לוק לאן לספ
 ספ לפער כמו פמא בסי מהמה בלי יובפ ולא אכפת מה שנשתנה לאחר
 המכש ניי״ס (לם) אם היא כאבן במה פי׳מת״ב סעיף פיורא״פ
 ס״ק כיה לכלוק ביצה מי ולא עריפה פיי״ש אבל הלב״ש שק״י כתב לממן
 מלובן ביצה אס׳ לאור בישולו לא סי רק ספק פריסה לכל שלא מיע
 ללוק בקסח p לא מי ודא סדסה סיי״ש וסי׳ בקוה״ר אח י״ב אן במקימ
ב שלבד הלב״ש סמוסס  סק״ו ובראש מסף נניאריססק״ד וסחםיס מן״ס מ
 מאד שס״ל שנקפה p יהיה מחר לוק מלוק ביצה ובס״כ הסיקר מרא״ס
 בזה דלוק ביצה הי ודאי סדסה סיייש וסי׳ שנות סיס «ךג שכ' ואמר
 לבלוק ביצה שנתבשל גס המחבר מודה דאמר דהמחבר לא ס״ל להתיר רק
 בלוק ביצה שלא נתבשלה פיייש וכ׳ בסרת״ב סטי' י*ג לאם נמצא נדאס
 מראה הטפה ללק אלא שלא מיט לבטרמ למראה לוק ביצה א קרוס שלה
 ויש מד אמה סמן אור בדבר כטן שנמטרב וכיוצא יש לסקל ולמסר
 פיייש ופי' בגס״ק אס ב׳ ובסקימ שם שהרמ בציפ משס״ד כ׳ במי ק״י
 בכללי כוס א' לספק א פלוגהא וספק ב׳ מיי תפרוטת לא הד ס״ס עיי״ש
 (וסי׳ נדבריט לפיל ס״ק כיח)־ (מ) היא כתב בפרח״ב סעיף ס׳ וראיס

 נדק

 חרכי
 דדקא בסיקר החרמת של דקל שהוא טסה מחר לגמה״ל מחדות מצמו אבל
 בחריות עצמן גס ממכיס מולה דאין לאמי כיץ שמא גדין סיי״ש וני׳
 מנהו״ב שס בעשרון סק״ח מה שהארין בלברמ בוה [ומ״ש שס למיש הביא
 מורש של דקל מיט מורש אשר בארן עי׳ נדבריט לעיל (ס׳ ליו ס״ק
 ש״מ) שהבאתי דברמ והנחחמ בצ״מ ט מאחי דבד רשיי דמשמע דריל נימ־
 הדקל אשר מא מק• לארץ קודם שהתחיל להתפדר ממט הענסיס לכאן
 ולכאן ניי״ש] ומה שסלסל בטף דבד הלביש והרא״פ בוהוכתב שלדברי הבית
 אפרים יש לשמוע מהר ט דבריו מכריעים לכל משח עיי״ש וני׳ ביאש
 מסף בביאריס סק״ב ובחידושים סק״ו מה פהארין בעק וה ובמה פכ׳ בוה
 לדנא סיי״ש וסי׳ לב״פ להלן במיה מגיף י׳ ובטארו ס״ק כ״א ומאס יוסף
 שס שכ׳ ואף שמקילץ בזה לדנא מימ מכיס מיד דעותא גדלה לא נפק

 ואס נצטרף עליה עוד אסלו רק דפותא כיד מי סרלוייע פיייפ
 (ייב) דהיינו שהיא כעין חריות של דקל ני׳ ברא״ס סק״ח שכ׳ וכל
 ש ודע בטחי־ שמדין לא מימ למראה ממלוח טדא אף שאט יודע
 בביתר שמא ממש כחריוח של דקל חשטק בכלל מזריוח של לקל ולא הי רק
 ספק עיי״ש וסי׳ בראש מסף נמילוסס שק״ד מה שכ׳ בביאר לבדו והטלה
 שק מא נס הנח ממ״ח והלב׳׳ש עיי״ש ועי׳ בלביש שק״ד שכהב לדעה
 מס״ח רבתריות של לקל אף אק בקיאץ דלוקא במראה הטסה לגעהיל מא
 שיש לאמר מיט משוס שא״א לעמול על כמה נדרס וט׳ משא״כ בזה שכשהוא
 בקי ומעמיד אל חריוח של לקל ורואה שמראיחן סה אן כאן חסרון ידמה

 פלל אלא ספיקא דדנא ולק לא מטרסק ליה אלא מספק ניייש ־
 ועיין בשמ״ח שס שמאה דאין להסב לחריוח של לקל לסמן כנ״ל אלא דוקא
 מי שמא בקי יודמ שמראה וו ממש כחומה של דקל אבל למי שאט
 בקי לא נחפנ לספק רכל ספק מחמה חיטוט מרה ס״ל טדא מכ״דוני׳
 מי! סיק א׳ סהביא דבריו בוה וסיס דאין להקל כלל ואין לחפט לס״ס
 לדק מסס דמי ספק חסרץ ידסה שאן אט בקאס סיי״ש וסי׳ לב״ש סיק
 ה׳ שהפליא סליו בזה להא ופח ממ״ח לאף לדק אן כא חסרון ידעה
 כמראה ידיוח שיד עיי״ש וסי׳ ראש מסף בסוזשיס סק״ד שהרבה לבאר
 ולהביא ראוה ללבד הלביש בזה לדנא סיי״ש וסי׳ כרחיב סעיף ד׳ לאס׳
 אש מא בקי למחץ שאן זה מראה געה״ל רק שהוא מראה חדות של לקל
 שמא גד״ן וטסה לגעה״ל אן לחשבו לספק ולצרי* לספק אור סהי׳ סיס
 יק בהס״מ דקא סיי״ש וסי׳ במק״מ סק״ב שהנץ בדברי מרח״ב מא ירן
 הכרעה בץ הפמ״ח ומרמ״ג בוה ושלא במ״מ חשש לדעה הפרמ״ג להחמיר
 לאף בחריוח של דקל אן אט בקיאים נרי״פ וק פסק במנהו״ב פס ובקומן
׳ ד׳ (לנ) שהיא כעץ חרמת של דקל ני׳ יא״פ למיל ס׳  מי
 לי* ס rf קס״י סמב דאס נפל חסכה א׳ מבהמה פמראה דאה פלה לבנה
 כבקעח וחסמ א מבהמה שמראה שלה במראה חרמה של וקל דש להצדן
 ס׳ על שסהן ללילמא העיקר מת ואופחא טיט בקעה ויש ניסדף מראה
 לבן מה״ט ומראה חרמה יש להטדף מסטס אחר כמן שהוא טסה לגע״ל
 ואכן מסדפץ כל הטטה לגט״ל לס שאץ אט בקיא! ניי״ש אלס יעיין
 בראש מסף כאן בחמזשיס סק״ד שכתב שרבדו תמוהים רכל שריאן שמיאה זו
 ממש כחריות של דקל ה״ז יצא מכלל טסה לגפ״ל ובמ״ש בשמ״יז ובמת״ב
 בכאן וממילא יכל שהוא חאה שמא ממש כמראה חרמת של דקל יש להקל
 וא״צ רק ס׳ עד החתיכה מחלה לבד גרי״ש ולס דבדס מ"ל(בס״קהקידס)
 פפוס מא לשלא במ״מ טדא נסן להמיר ולהצרין ב׳ פטמים ס׳ וכמש״ל
 בפס הסרח״נ מלא בהס״מ גס בחרמה של לקל סששץ שמא מא מראה גס״ל
 ומזכר למפלה (וס״ל מ׳ ל״ו ס״ק שו״מ) (לד) כעץ חרמת fv ס״ל
 (ס״ק ל״ב) שכ׳ מהסרח״נ דחריוח מא ניקרו גרי״ן וטסה קצה למראה
 גמ״ל (לה) ידיות של דקל מי׳ שלק גטה סקיז לחדות של דקל סיט
 לולב בסודו לח סיי״ש וכ״כ במנהז״נ שס בסשחן םק״ח שהוא יחפ שחדות
מ דף  ש״ר מיס 4לב ט סל כסה חמדם מחת ס לולבץ ניי״ש(וסי׳ ש״ס מ
 ל״ב סיא דקאסר אמא חרותא וט׳ ואמא אסחא וט׳ ובסדש״י שס בד״ה
 חחחא מטאר וזוריוח של וקל הה מנס וקל משנהקשו ב׳ שרס וני מצאן
ה שנשרו סליהם ונתון* נס הס ונפשו מן זה מנה לכאן  מסם לולבץ מנ



ף לח א ב הלכות טריפות י ז  באר ועולה יורה דעה ״

« (מהיי•!) (מג) י58־ (?) י* : ב (מד) יכל (re) אלו (מי) המראות (מז) אונם ׳  ^ * « (מא) בצוק (מכ) לצה «
) פוסלות עד ח מ ! » r r a ) r המיה 

 יי" פתחי תשובה נאד חיטב
. 1ל fo דסיי« פ!וק יצס אחי שטונשלג (06J י&וון ק סכא והנא מ (  ונהיינ אננדנן גמלאה פסולה שמיומש מוגלא שתאנויה שלה IPs ב) מ
ג שוד אס הוא ירוק בומ א מ  סריםם) אכל מודה חים אימ רק צלולה ולא לגן ו
ק הכל מא מק ירוק נעיל יסייסס ואם מא מיל נאחוזנ TO מרשה נ ז ל עי  ששה * כסו המן של מווס שנקרא נל״א נווי״א * כהורקחמי אדם המלה שנקר*! נל״א ג

 תשובה
 אס חסלה מסיחה נסי^ס המראה כראי אנל נדמנד אף אם לא בדק בנגיחה
׳ מ"ו וראיס מךע למיס  יןיס יש להסשיר סיייס ומין זה כסב סס נמי
 להחיר אס המראה מא נקרים הפליק לני סיס לרין לחסר לניזק נבדקה
ס נקם ילנחק מסיחה בריק * נמסרין לראי! מ  כזי שיקלוף קרוס הפליץ נ
 אס מא מלה נמיחה ואיט מנצבן מיי״ס ומי׳ מנסזיב סס בקומץ סעי׳ נרי
/  וניאש יוק< נחיוושיס שס *יק ל״ג וסי׳ נשוק ט״נ קמא חיו״ד מף מ׳ י
 שכ׳ דככל מיןס שימצא שימי מראה צדך לבדק ולטיץ אס אין לקותא נבשר
 נייק ימי׳ מוה במיה ברכה מסף יחיד מ׳ י״ד נאמצס ההמ׳ שכ׳ דהא ודאי
 דבכל מראי! כשחה צדכץ לראם במקימו אס אין שס קב א שאר ליןהא
 במרות של הריאה מיס שלא יהיו רטס ייחר משאר מקימות סל הריאה א
 אס אן שס דגר סמסריף במקומם וסתמה סל הסיסקיס שלא ביארי ק מ
ק  ככל הצורן נייק• (מה) ht• הפראות. כ׳ בסרח״נ סעי׳ נ׳מו וראיס ס
 *׳א יסינ יחקא ע״י נפיחה ומיחס מא מהר אנל אס יש מראה סמלה
 בריאה ואור ששלק אהה חזרה למראהה אן להחיל• מחמס זה נץ ננהמה
 ובין נפוף p שיודע שנפלה לאי א לא סייפ : (מו) השראות ל
ק שאפי׳ אס ממ שנפלה לאר יש להכשיי כל שומרה למראסה  נסיתינ סעי׳ נ
ק שהביא ק י ק עק ומי׳ נמיףס ס  ע״י משמוש ונמחה ונריק כרא״פמף ס
ע א מיק נזה מקא שהחזר למראה דאה לגמרי א י  ינדו נוס וסיים נ
ק נהפק עכ״פ נייק (וע״ל ס״ק פ׳  אף אס חורה למראה כשרה מהר ג

 יסי׳ עיי להלfD 1 ידי). (מז) איגם מסלוח עד שגופחים אווזה וכוי
ס ממחה שיש נה ק דאם רא ק ק ינפרהינ מר׳ נ ק סעי׳ י מ  ב׳ מ
 מראה סמלה ולא נפמה ליאה אס חמר ס״י הנפילה סריסה ואן מלין
ק ל ק כ״י סכי מ  לימי דלמא א מי נשמה ממה מות! מנ״י יסי׳ לנק ס
 סשמ״מ משמפ שאן אמרים כן אפי׳ לפסימי ספק לציפי לס״ס סשיס ומלין
ק דירק לי׳ ל־זררא לודאי מריסה פיי״ש אלס  נסציי יפיס סרונ לא נשתנה ע
ק פק ונסרת״נ סעי׳ ס׳ מניאו סונריו ואף אס יןוס  יעיין נוא״ס *
 ממחה ראה מראה סמלה מ״פאסלאנסמה לא מי רק ספק סריפסואי אכא
ק יק ועי׳ ראש יוסף  עה־ ספק א סי 6"ס וכשרה עיי׳ש ופי׳ מזה נמק״ס ס
ק שהביא דברי שניהם וכ׳ ומעת הנק מסתבר לדנא דלא  בחיוזשיס ס״ק י
 מי כ״א ספק מריסה כס אפר ראה בעירו שחב מראת ססמלוח חורו למראה
ק נייק (יע״ל  דאה פ״י נפיחה ומיייש מסב מייק ולק בדפיו מרה סיה י

( ק נ ק  ס
 ועיץ פוו בפר׳חק שס שכחנ מהק לסכין דאה סנחהכה ונמצא בחתיכה
 אחת ממנה מראה סמלה ואס נשתהה הריאה אחר הסחיסה זמן מה
 סס לתלות פלפעסיס מחמת שליסת האיד בריאה נפל בה מראת כזו יש להחיל•
ק ספק שמא נפל בה הסמי אחד שסטה ואת״ל סלא סתרת מחמת  מסים ס
ק יפ להסתפק שמא לא מתה המדאה נראת נסי הנהמה לס  פמת הומן מ
ק לא סחה ימראה נראת כלל  פהיתה נמחה ואלו נססה אתה נס עתה נ
 והכל לס יאמ מימ המורה לס הזמן סנשמהה ולס המקום פהיתה הריסה
 מנחי! שם אס יש להמוסק שמחמת וה נפל נה המראה יש להתיר ומייק
ק סק (ומיי מזה נסארח סירס שס ה״ק ס״!) ומי׳ נניח אנרהס  נרא״ס ס
 נלנחק סק״ו פכי פ״ד הראיס מ״ל דלמהו נראה לאס ארס שנסס מחתיכה
 ההיא וסלסה מסיחה כסגן ולא חורה למראה דאה אסור ולא מי ניס דלא
 יפניק זה לספק דשמא פיי שנחתכה לא פלחה כמגן והא מיק שמלתה ממחה
 נייק יפי׳ במנהז״נ כלל כ״י נמשרין ס״ק כיא שכ׳ שכל דנד הראיה שממין
 זה לא נאמרו דקא כשנמצא המראה נחסכה מהריאה אלא אף הק אס נמצא
 מיאה פסלה נריאה שלימה רק שא׳׳א לנסחה מסנ מחמת שנשתהה זמן רנ
ואק  ונסייבשו הקרומים ואנה מלה ננסחה כראי יש לה כל הדירס המכריס נ
ק וראק סיס פ״ג  נזה נייק והק • (מח) פוסלות. נ׳ נסרחק שעי׳ נ
 אס ע״י שליקה סלד נה מראה פסולה יש לחן מל לס הסק שאס יש לשלוש
 השיני מחמת הנישיל מיס למסי אנל אס אן סני כזה תיל למות מיומו

 נימל

 דרכי
ק י״ס כ׳ יצ״א דכליק ניצה סא החלק שלה א כמיאה קייס ניצה שהיא  ס
ק שמן ססלנק ק קחס הפנימית ה י  הקליפה הקשה הסצינה שעלי׳ א מ
ק ק ס״ק נ ל י יק. (מא) כלובן פס״ו לקמן ס י  והקסה הסצינה נ
ק שס ק נ ק קב (בציריי) סראה לק מא יטרפה יסי׳ בראק ס ר מ  מ
 סכי ס*ו דכמיאה חלב לק הי ולא סריסה ואס סא כסראה חלב הטסה

ק א) (מכ) ביצה  לגסיל גס מא מראה אסי נייק (ומיל ס
 סבאסק מק להייט אוי מהכפלה וסי וסי׳ חכק סק״ח ומא פקחת
ק סססק לדק ואס׳ כמלנון  אחחרס במ ניייפ ועי׳ בפרח״ב סס ונראק ס״ק י
 ביק קת־ס ניפול סייפה פיק ועי׳ ראש מסף בביאריס מףד ויוידוסיס סק״ח סהסלה
 למריס בוה דכחלטן ביק ק־ס ביסולה ק יש עוד צד כל דמ להקל יש
 למשיי מעה סש״ן וועיסי׳ ראן וה בכלל לבנה כ״א ומזייח נייק ועיי
 פנהזיב בפסיון סס כדק יק פכתב ולממו בחי סלמיאה החמה ללוק ביק
ק לתש למיק זי  קמים בישולה שמא ממש כמיאה זסטת ק למש ואס ב
ת התבק ק מא לדנא  לא מצאנו יויט ויגליס בבית המסבסיס וכי תס מ
 סיי״ש וסי׳ נסנייי בלק״י ס״ק ל״ד־ שמיג סל המנהז״ב בזה וכי שנסלס ממט
 ומי מוסס מסי המונא נסיזק מךב ונייק מק נזה לדק (ועי׳ בונדס
ק ומק יחק סהב וכשסוה ואתרוג ק ב  לטיל ס״ק ל״ס) (טנ) והכי גהוג ס
ק כמף של סאו״א סי׳ שמק מי׳ ב׳ ק  פיא״ס סק״ו וסיק ס׳ וסק «
ס ס מירקה פני * ״ ק  יסיחינ סעי׳ ג׳ דסיס נסרק גס״ל שנה ולרש «
ס נ מ עיי״ש ק  המלה יכי׳ ני׳ נלחם הסיס סק׳׳ו שכ׳ לדנא כהפר״מ להקל נ
ק יכ״כ המורח י  יניץ נחנק סק״ג שהשיג סל הסר״מ גוה יל׳ לאסי נזה ס
ס יינה מק מ ק סש להמיר ילאסי עיי״ס ועי׳ נ  שמואל סק״א ונל״י ק
 נפנץ מ ונר׳ ראיס נרק ז׳ שנהן סרס מסממת ללבד הסרק וסלחה״ס נזה
 נייק ימה ק שהראק סיס מה דלדק אן נ״מ נזה טון דאסרין נל הטסה
מ גס בזה אף לדידן וסי׳ ק קל לסמש״ל(ס״ק ס״ז) סנואר דש י  לנמ״ל מי
 נועה סיה מן״ה שכ׳ דהעיק לדינא להמיר נכל ניר געיל וק נירקון פר
ק נייק ועי׳ נספק מןק שכ׳ משמע מהססןס מ ס מזלה ק להתיר אס׳ נ  א
ק קל וסר ס אלא מקא וסלי מקרא גע״ל מ  ואן להחמיר נסרקה סר א

ק  קש המלה סהס נשרה לנק עי
ק  סעיף כ (מד) כל אלו המראות וכי׳ נ׳ נשמק סעי׳ יק וראיס ס
ק אף פיךס מסיה מא  ע״ז ראם חאן מתמה במראה ד
 מראה המוהר צדן לנסחה יכמן דחזק דעוחא צריך בדקה לכחחלה מניחה
ק  ואם לא נפסה יש למסי בהפק עייק ועי׳ מ״ז סק׳׳א וסבואי עיבדו מ
ק בזה שצדן נפיחה סיפ ק לראח oh מלה בנסחה קל אט מחייב מ  מ
 למגימ ק חורה למראה האמר נייק וכק נסרחק סעי׳ נק עיי״ש ועי׳
ק ונמיהשמיא דנרי המיז מ״ל וכ׳ ובודאי ק יק ועי׳ לנק ס״ק נ ק ס  הנ
ק מ ל נדפנד אף שלא נ ק ק  דלנסחצה צדן למגיח נס אס חזרה למרק ד
ל קנסמוה  ק לאמר אלא דוקא מלא נסיזה לראח אס מא עולה ננסיחה ק
 ורק שמלתה מפיחה יק שלא מנימ לראי! אס נשתנה למראה אסרה יש
ק נרו וע״ז ק יוסף נחידושיס ס ר ק נייק ומי׳ מזה נ  לההיי אף נלי מ
מ ומה נמאית  ועי׳ מקק נייק יק וסק יק ייה פסלסל נדנד הלכק נ
 נדרס שירש ה' ענף נ׳ ס״ק ניי סלקיס על לנד מל והפלי לאפי׳ לא נפרזה
ק ינק נפרס י נדענר אס׳ נלא מ ק ט  לראת ק תפלה ספנ מסיתה ג
מ וכ׳  סעי׳ נ׳ שס להלמ נייק אן נמרח זנת דש ס׳ לק מיג פליהס נ
ק יהסרמ״ג יהלנק יהרא׳פ ודלא ממארת סירס ב  סש לטוית כוברי מ
ק מציה לשמימ מ  ע״ק ומי׳ במנהו״ב כלל צ״ו נעשק ק״ו ככ׳ ושלא ב
ק צמח צוק ההישות מ  וכרי רניס האסריס נולא נפחוה מ״ל עייק ומי׳ ממ נ

ק ק י ק י ח מיה ס  חמק ס׳ ליו ונס׳ מ
נכק מכסיץ אס ק ק צ״א שכ׳ י ק ויא״ס ס  ועיץ פוי נפרת״נ ספי׳ ס
 המרק קטע נקרוסיס רק מחמת המוגלא נמ׳׳ש נסעי׳ שאח״ז צדן
ק מסחה לראי! ד  למהר שיךס ספתח הקחמיס להוציא ק המיגלא ינמק ה



 יורה דעך, סעיף לח ב הלכות טריפות ריב
ח (נה) אפ י ה (נד) כ  (מט) עד (נ) שנופחים (נא) אוחד. (נכ) ומסרס (ננ) כ

ה ב ש  ת
ו ו ע י חוקת ה ו ו מ ב ב ס ס מ ו מ ע וחק ו ה שו א מ ק שהעיקר מ ס הב״6 מ ע ס  ל
ס ע בהקרומי ה הקבו א ר מ ה עצם ה א י ח ה כ ח נ י ס ב ח י מ ה  שמיי הלחן והרחק ו
ס \ מ ח על מ י ק ב מ ו ה ל ט ה ק צריך ל מ ש לסמס ס ה וכמובן ו א  ויחוור למראה ד
ן מ מ ס ם ש״החיל ה ו ק מ ח על הריאה ב י ך למשמש ולמרס ב ד ס צ נ ב ו ס  ההוא מ
׳ ל״ו ס״ק ל (וכמש״ל מ ד ן מ ה לההפצל מהוך הסמפו ה מ א ד  ההוגך בחלק ה
ך ד א ו ב ח נ ז מ ח ל י א שאינו מנ ל נ ו א מ ל נח שס איוה נ  ש״ח) שלכעמיס מו
ן שעושין י ד כ ב ו ס א מ ס ם ה ו ק מ ב ועי״ו אינה עולה בנפיחה כ ע ן מ  הסמפו
מ ו מ ב באיזה מקומן ו ס ה ט ח ט נ ה הריאה ב ל פ ה  השוחנויס המומידס כשרוצים ס
ה בכל מ , ק צריך ל ו ש ק של ישרחל בוראי ה ו מ י שלא לאבר מ ו ס כ א ״ו ו  לפענ
ס ״ ׳ וכמובן מ ן ב פ א ס ב ל מ ק א׳ ה א ה נ ל ו ם לא מ י א ל א ם ו י ר כ ו  האופנים מ
ם ה ׳ מ ב ק בא׳ א ב ל ר ״ ם מ י מ ו א ׳ ה ק כ״כ בכל מ ס לא ב א ו ו נ מ ד ק ב מ  ל
ל ט ר פ א ה ן להלומ ו א ן להקל ו ה א י ר מי״! למראה מ מ מ ד ש ה ט ה ל  ולא פ
ס ולא משמש ר ס לא מ ה ואפי׳ א א ור למראה ד ד סהחו י לה ב ׳ פו מ מ ל כ  ל
א ד י ו מ ק שנפחה לבל וראה פלא מורס למראה הריאה נלפענ״ד ד ד כלל ר י  ב
א ד ה ר ל מ א ס השמ״ח ל ע ח כלל ל ס ס לא נ ס נ ׳ א ק ה1י,ן ואפי י ס נ י כ ה ל פ ד  ס
ק שהביס אפרים סשינ מליו ר ק י״ז בשמו) ו ״ י (וכמש״ל ס מ א א ד ד ו ה  וכי ל
ה שהקיל מ ס נקיל ב ק ד לפניס א א ה וכמש״ל שס ו פ ד ק ט פ ק ס  והמלה דהוי ר
ה וראה דאף שסלחה ח פ ס נ פחה כלל אבל א א כשלא נ ד ה ס ודמימי׳ ל י א ר  ה
ן להקל י א א ו ט ח כלל ו י ס ב ר ד ף ולא נ ם ס ־ המראה א< פלא פ חה לא מ פי  בנ

ר ח ס צד לסקל כלל והוא ב ן מ א ר ו מ א א ד  כלל והוי ו
א רפיון ר מ ה מ ר א כ ה ל א ר י נ ק נל׳א שכ׳ דאף דלדעח הבי ״ ס ס ך י מ ן ב י י ע  ו
מ י נ ס הפ א ה המראה מיצא ז מ ר ׳ לימה מל הריאה מ ט ס ס מ מ  שכ׳ ה
ס אבל ח י מ ה ו ח מ ר שלא ממיל מ ר מ ה א שאן סלי׳ ליחה יש נ ד ה  וראה ל
ה סשס״ד ן סיי״ש ־(ננ) כ ד ה ולא מצא ליחה סכשי א י כשלא ר א  לדינא ז״א ל
ה ח מ ה מ״י נ א ם שחזרה למראה ד י ר מ ׳ א ה ב ש מ כ מ מ ו ר פ נ ס שכ׳ ל י  לקמן מ' ל
אה סשסיא רי י ו ל כל מ א י ס ו ס ר ד ס פלא מורה יש להמיר ללא ה י ר ס י א נ  ו
: ( ׳ די ו סעי ׳ לי מ פיי״ש (ומי׳ למיל מ ו ר פ ת נ ק ו ו ה סשפרינן ויזוקסיק לה א י ס  נ
ד שמורה למלאה כשר ד מ י ה נ רס נ סי ה ו ס פ״י שנפח ב א ו ו י  (נד) מ
׳ י נ ׳ נשמ״ס מ ת נ י נ ת ש ם נ ׳ (נה) א ׳ נ י פ ׳ ליו ס ל מ י ס פ ק פי״ז הקרו ס פ  נ
ה א ר ה מ ש ב ה א מ א ר ס מ ה מ ן ב ה א ח י פ ס מ ד ן ס י א דאף א ס מ מ  י״ב ח
׳ י ב מ ״ ה ר ה עיי״ש ופי' ס ס י ר ר מ מ א ה הזרה למראה ה ח י פ ק שלאחר מ ה ר ר פ  ס
ס ר ו פיחהה מ ר שנסה מנ ו א ס ל ף א א ס ו ו ף נ י ס ס ח ש ״ ס ס*ק ע ראי ה ו י  נ
׳ נ סעי י י י פ י נ ו ק ועי׳ פ י ס מ ן י ס ו פ י ה ר כ ו ח ק מ ט מ ה ו פ י י סה ס  לנםרו
א ישוס ס ו ס ס ד ו ה פ ה נ א י ה לא נ ח מ ץ נ ת ה נ ה ס כשססחין א ל ראף א  נ״ז ש
ר י מ ה ה יש ל ר מ א ה המראה ה ראה נ א נ ד ה יוהד מ נ ר ה ה ח ק כשססחץ א ר  שיפי ו
ד ט א ן ל א א ו נ ד ן ל מ ה שס ס ״ ג ס א ונלביש נ י ק ז ס ״ מ ל נ ק * י י ף נ י ו ס ס ל  ו
ה ח מ ק ס״י נ רה ר ס חו ל א נ ה א נ ד ה ס ח ס ר ע״י נ ס א  אלא כשחורס למראה ה
ס לא כ א י ה כ ח מ ס נ ס ה לא ס מ ה נ ד ה י נ ק ו י ר ס א ר ו ס כ ה א יש ל ד ר ס ה ו  ד
־ לעבר י י א מענ ל ו א בטפ פ ה ט ׳ ב ה מ ח י ס ס מ ל ו ס ק ן א ט נ כ י ס ש מ א ס כ  ס
ה הלכה ר י ה ה מ ח מ י מ עי ה וכיוצא ו ל ס ה פ א ר ה א מ ט ו מ ח ש ו ע  א ב׳ ט
נ ר ג ו מ ה מכנ פ י ר ה דאו ע ר ח ה א ל מ ה ס א ר ה מ ר אלא שעלו ב כ ו א מ ח ו ט ד  ה
ק ופי׳ ״ ק מ ק ק ובהע״ש ס ק י י ח ס׳ ל״ס ניםהמ״ו פ ח מ ר מ ק נ נ ק ו ״  ס
ה ודלא ז ק נ ב ל ר מ ק י ע ף א׳ ס״ק י״ו שכ׳ מ נ ש ל ע ר ם ס י י מ ע ר א מ  נ
ק וסי׳ ראש ״ ד סמ״ז ס ב ל ק שלא חשש ל ה מל « נ מ י ל צ ה מ מ ק וכן ה מ  כ
ק הא י ק שכ׳ להקל מ נ ל ה ז ו י ברי מ ף לו א ק שהעלה ו ק י י ס פ י ס ו ו ס ף ב ס  מ
ה ס ט ס מלי׳ ש ו י ע ׳ ס ט ס א ה ה ו ס י ר ק מ י ו ל ר ה א לסנץ להצסרף ל ס ו ע י ד מ א ד ד  ו
ר נ מ מ ה נ ס לעמן ו ס ס ה ולכל ה ל מ ה ס א ר ס מ י ב ט ד ש ק מ ׳ נ י ס ה ב ח מ  נ
• להחמיר א ך מ כ מ ק ש כ ק ״ ! ס ח ש מ ו נ ר נ כלל י ״ מ נ מ ק ומי׳ נ ״ ק ס ד מ ב  ו
ן מ ס י ו ו ס ע ו ט ס י ו ב ו ס יש למש ל י ר מ נ א מ י מ ס ף מ א ס ו ו ק נ נ י ה ר נ  מ
x f a a ה ז ה שהארץ־ נ ס ק ומי׳ נ ״ ז מ ס מי ה שאלס מ פ ס ק י ם ס ו מ ו ו ס  ס
ה א ר ס מ ׳ ס ה לא ס נ ד ס ס ו מ ס ס מ א ה לדינא ק ו ז ע נ ד מ ז והעלה ל י ק מ  ס
ז י מ ס ה ע ס ה ו ל מ ה ס א ר פיחה יהירה מ י נ י ה ע ש מ ף מ  כלל א יש להמיר מ
ק י י ת מ י ח ס י « עי ק שראה כשרה ו כ ס יש ע כ י ו כ ה י ח י ש ס מ ל א נ ק א ב ל ה  ו
ח מכושס ז ר מ ס ה ש א ל ה נמצא מ נ ד ס ס מ ס נ נ ץ ש ה ע ל ס ה פ א ר ו ה * מ ש  מ
ר מ א ל א P ל י פ י f ומושה נ ר ׳ נ ס ה וכלמ א ש פ ז ה נמשה נ ד ס ה י ח י נ י מ י ע  ו
' ס אף ש א ו ו ם מ ק ה מ ה א ר מ ה נ א י ה מ נ ת פ ה לכול׳כה נ ח י ס י מ י מ ן י ו ט  ו
ק מ ה מ ח י פ מ ס״י מ מ ש נ ה ש מ ה סא ו ל מ ס ק אסחצסא ו נ מ פ ״ ה פ ר ש נ פ א י  ס

 מסאד

 חרכי
ל ו ס א ידוע שאץ מ ס מ ו ו ונמצא נ ד ר נ ס ץ שנשחנה למראה ש ל ע מ י  ב
ה שאן ל ס ה פ א ר ה מ ה נ א ר ף נ נ חי ן ו ס ה ה למים ח ט ז פ ו א ס ה ס א י ו  משנה *
ו ״ כ י מ מ א ל י ו י מ ו מ ן יש ל י מ ח ו מחמי! ה ה ו א י מ ה ל א ד ע שמשמנה ה  ל
. מי׳ ו י י ה ב ס ב ר ם ט ה ו ת ו ם א י ה פ ט ד ש מ כ״ו (מט) ע ק א ה ו ק ק נ י י ס  ו
א ד ד ס נ ח י ' מ ס ס ף א א ק שכ׳ ו ק י ק ס ק מ נ מ ו ״ ק ק נ ו ב ק ע״ה י ״ ק ס א  ר
׳ ה כשר וא״צ לנסחה ולא טישינן שמא א מ ר ה ש א ר י לי נפיחה חזרה ל  נ
ר פ מ והוי מ ה כ א ר א מ א דליןהא מ מ ס א א ה ד ל ס ר למראה פ ז ׳ מ סחה מ  מנ
ק ו ס נ ׳ א ס ק א ס ו ס ומפמו רו י מי ה פ״ ר י לחזי־ למראה מ צ י מ ! לא מ  הסי
נ ישר ס ס מ י ו י ה נ ם נ ר י ק מצנפח י ס פ ה ולאמי פ א י פ ה ולא מ־ ה ח מ  מ
ה ח מ נ מ י מ ו ו ח ס לא ה ה א א י פיחה ל ס נ ס ר מ ק סצ״ל עו ט י ה  המראה ס
ן א ם מ ש ה נ ו ק נ נ מ ״ ק ׳ נלק״י ס ף ב נ ק ועיי במנח״י ע ״ ה ע ל מ  למראה ס
ס ר א ו מ ו שנקרע ה ק ע ס נ ר ד ס נ ק א צ ס פ נ ס ח נ ק ו ס ד ק ב ד ב  מהרי״ל א
ק ה ה ו ז ה יש לצדו להקל נ א ר מ ק ב פ ה ס ז י א ס ס שס מ ר י^י א ס ה  יש ל
ד ה ע ס נדרש ב ק א ד ל ר ס ה מ ר מ מ א ה כשרה י א ר ל מ ה ע ד ס ו ס א ה ה ו ס ד  כ
ק כצירוף ן להתיר כ טה א קו ק שנ ה ר א ה ד א ר ה ונשאר מ ר מ המראה מ ל ה  ש
ק ׳ נ״ו ורא״פ ק ק סעי ת ר ס . כ׳ נ ה ת ו ם א י ח פ ו נ : (נ) ש ק ״ ק ס פ י ס  מ
ק כל פיזורה ק מ פ ו ן מ ר ו ר מ ה ה מ ס ס נ ר פ ה ע א ר מ מ ה ל ס לא ה ק דאף א  ע
ה כלל א ר ה מ ׳ נ ר ולא ס ה מ ה נ ח מ ה נ ח ׳ ס י ק דנרי ד ק ה כשר ד א  למראה ד
ר מ ק מ ו ח ז כ מ מ ו פ לס י ף מפו ר ו ? של ס ל ח ס נ ה ר שלא ס ס מ א ל נ א ן ד מ  מ
ה הלוו לא חורה כ״א למראה המומר יש להסריף ר מ ה ס ח י פ ס ס״י מ ל ק נ  ק
ק * שפ״י ק ל מ ק נ ה נ ר ה מ נ ׳ א י ס ן נ ה כ ח מ ה י מ ס מ ס א ץ מ ס  ד
ם א ס נ א א ל ר מ ח ה מ ח י ס ה וע״י מ ל ס ה פ א ר ה מ ן הטפיוין יש נ ר ו ה כ ח ס  נ
ס ט ח מ ר א מ כ כ ל ק ו י י ק נ חה כ פו ה נ ח ׳ לא ס י ס ־ה סששץ לה שמא נ י  למפי
ה והעלה ו ס ב י נ נ ״ ן ק מ פ ס ק נ ח ק ל נ ק י״ו ועי׳ בחורי! ז ״ ס ס  ס
ק כ ק ו ״ ק יסירה ס י ס ק כשרה גליי נ ר ס ה ל מ ש נ ף ש ק א מ ד נ ס מ  ל
׳ ק ס מ לם ח ץ פו נ ק נ ס ׳ ליו ומי׳ נ י ס ח נ ף מ ס ׳ מ ס נ ק ו ק י ״ מ ס י ק מ  נ
ק ומי׳ ״ ל ס י ם מ ד ש ק א ח מ פ י מ נ ד נ מ מ ק שמצדד ל ח י ק א  י
: ( ו ק (ומיל סק לי ק ס ס י ש מ ס ף נ ס ק ונראש מ ק י ׳ ליו ס ק למיל ס נ ח  נ
ה א ה למראה ד נ ת ש נ ׳ דאף שמכשידן ש כ ש ס י ק י י ס ט י ס ח ס נ ף ס ס מ א ר ץ נ י ע  ו
ל ״ א ס ח ו ס ד ד י ובצירוף מ א מ מ ו פ ס ד ר ק מ פיחה יסירה מ י נ י  פ
ס המראה ׳ נ ׳ מ י ס ס נ ג ׳ מעידה ו נ א ה ס ו פ ד ה ק ו ר מ א ר ו מ א ק ו ד ל ר  ה

׳ עיי״ש(ומיל סק נרא) ־ (נא) אחה י ס ק נ ה נפוחה כ ה ה הלזו ולא ס ל מ  פ
ם ס ק שכ׳ נ ק י מ ^ ך י מ נ ׳ ל״י ו ת ס ף מ ס ח מ פ ס נ ל ו א ת יד ש ס מ ׳ נ  ס
ר נ ד ׳ חי פ ס ס ט נ א ל ו מ ר ׳ מ מ ק לא מצאתי נהשו ) ל ז י ר י מ מ ס  ח
ן י נפג ס ו ס ׳ ס ק ג מ נ י ל נ ! דס ן ת נ ח ש ו פ ט ס ה ק ד ! נ י מ ׳ שס ק א ם נ ן ס י מ  מ
ס ה ׳ מ ה חוימא חויתא וחורז ג ׳ שס) לריאה שנמצא נ ה לא נ א ד נ ה פ א ר  מ
מ יחזרו וסמו שסדין ר כמןמו א ס פ ם ק ג א ר ? ל ה א ח מ י נ י ה פ ר  למראה ש
ן ד ו ס ל מ מ ל ר מ י מ ר ג ן ל א כ׳ פ מ ו ל ס השיגו פ ל ה ת בבלקין ק ו ס ט ט  ג
ת ו ס ס מ א ב נ י ט ק ס מ ו ק ס ו ש ק ב כ ן ק מיי״ש ו ד ה שבריןן ק ס ו פ ט גס נ  ו
ק ״ ת שנד׳יןן ס ו ס ט ס ה ן י ד ב י ל מ לא מ א ד ק ק פלס מ מ נ ן ל ד צ ׳ ל ׳ ס  ס
ה פ י ר ה פ א ר ה מ ן שלא ס ו ם ע י ס י ד ס ס מ ל דהיכא ס ו ש י ה ק י ס ס מ  וסי' ב
ם ולא ה ץ קצת מ מ כ ה להקל נ ד ו ס הסומו״ד הליל ס ה נ פ י ר ק פ פ  ממש ק ס
פ ס ס י ר ס ק מ משה נ נ ר ו נ כ ׳ ב ק וסי ״ ס ס ט ל ק ר לאמ־ ש ו ס ק נ ר ס  נראה ה
ט ׳ ברברי י ס ו ) ׳ ף ב נ ש ס במנחת משף בלק״י ד ׳ ו ח ג ב א׳ א ס י ר נ פ ק ש ד ב  ל
ק ר ס ס מ ו מ ׳ בלחם ח י . ס ו י י ה ב ס ב ר ס מ ) ־ (נכ) ו ק  להלן ק ס״ו 0*ק ס
ר מ מ לימ־. על מ י יש א ל א י ל ל ל ס ס ש פ ס ק ה מ ז ש ״ ה מ׳ פ מ י ר  אלו ש
ס ר מ ן מ ס ל י לי׳ ו מ ת כמלמא ה ס ק א ב א משוס ה ק ד ל ל ו ר ו ב ו ס ע רו י הסי עי  ו
ס א ד ס בכל חלקי ה ג נ ת נ ו ק ליל משום דלפעמים ק מ ל ן ומשמוש ו מו  משמע מי
ק נשמ״ח כ פ עכ״ד ו ח ס נ ח ועולה נ ו ש שס מ מ ד עי*! נ  וכשממרס וממס! י שס ט
סה הלכה י ! שי י ס ל ס ׳ מ ק ו ק מ ב מ ח מל מ ק ל ממשה ר ׳ י״ב ומי׳ ב י  מ
ס ו מ ם שאספר שלסעמים יסול בריאה ב ע פ ב שכתב ה י י נ י ק מ ת ר ס ק ופי' ב  י
ם ד ו ס מ ם ה ו ד ר ף וע״י מ י ד ס מ י ה ל ת מ מ ח ה ולא מ ב ה ס ח ת א מ ח ק מ  נ
י י ס מ מ ס ל ל ד י ם ה י נ מ י ס ק ק הג ס נ ס למנל״ד ס ס פ ק ו י י ס נ ת י א י מ  ל
ם א ד ס והלמו; מעל מ י פ ת ר מ ט מ ה ל פ י נ ן ש ר ד ו נ ו ף ט ש פ ש א ס ר מ ק י  מ
ס ר מ נ ק ו ז מ ל א^צ ל א ק ס ם ה י ק מ ק נ מ ר לשפשפה בפושרין א ב ח ב מ י מ ל א  ו
ן ו ק זה הדחק ט ל ס ממיל לו ס קה ס מ חז נ ! ו ס ת הללו נ א ר מ ל ה מ מ מ י  ב
ק א ש ז מלמעלה וכמובן ס ל ק ע ס ק ד ס ר י י ז ר ק ם ה צ ע ע נ ו ב  שהסרא! 904 ק



 זרה דעה סעיף לח ב ג הלכות טריפות
) בעינה(0 אסורה: ג (סב) ׳יש (סג)0* » ־ (ני)נשחניח (נז)לטראה (נח) הסוחר (נט)טוחרח. (ם) עמדה ( ׳ * ־ ״ 3 ח  ״

 באר היטב
ק זס ולק נמן״9 ללא מיז  (0 אסרה ומזג מוין ממאן יסמפ אעיג דאין נתלנן נמראס סדאס ממש מקלו וסניא השיך גשם סומןיס המלקים תל מהלש״ל ג

 אלא ממושך לגוזן המרור ג״נ נשר זפסרש״ל *ס־ על שיסה מוראה הנשר הראה שמסרם ס0 ממשיל

 תשובה
 אזלא ע״י נפיחה וכורכה פיי״ש ושי' מוה נשו״מ שנסף ממר סרת יוקף
 (ממאן מןמש פו״ס יפקנ יוסף וצ״ל בעהמח״ס סלמת יעקב יוסף) וף ס״ו
 פ״א (ם) עסדה בעינה כ' בסוה״ב סעי' ס' ואס נמצא מראה פסולה
 פל הראה רש לתלות שנטשה פ״י שנתפסים ומשמס נראה וו בידס מלוכלטת
ק סש לחלוח א  א שנמקוס שהיתה מיאה סונתס שס סס מין צנפ כזס נ
 שעי״ז קנע גמיאה מראה המא יש להקל ולתלות כזה אף שאן נזה סס
 ספק אמר לס שחולין במצוי אף להקל כדרך שמלץ נקניס נזאנ ונמשמוש
ו זפבמ וק כל טוצא בזה פכ״ו יסיי״ש ברא״פ סף ס״ק ס״ו (סא) בעינה  ס
ז והש״ך א צריך סמזר לנדאה דאה  אסדה. מבאה״ס מיש בסלוגממ מי
ו ס' יו״ו מכשיר  ממש א ד ממזור רק למראה כשרה ומה בטיב קעא סר
 ככל מראה פסולה המורת פיי נסמה למראה כשרה אפיי נצא הפ״מ סייש
 אך בשמיי! סעי' י״ב ותביש ס״ק פיו מריע ונמ״מ יש לסמך ענ השיך
 ורעינו' דאף מלא חזרה למראה דאה ממש כ״א למיאה מרה כנץ שסר
 שנמך לארוס וכדומה כשר סייש ועיי במנחת מהרן ס״ק י״ג וס״ק פיו
ק ס״ו ובתורה ובת ס' ליה בהע״ש שק״ו מ״ש בוה  ונמארמ סרס שס ס
ק פיו שכ' ואס' שלא נמ״מ אן לאסור אלא  ופי' בפרמ״ב ספי' א ורא׳׳ס ס
מ אבל אס לא מה פמור רק כופה ומרה  מהיה מקודס פסי־ ממפ כדו ט
 לארוס פיי נפיחה יפ להקל אסי' רק במנך קצמ סי״פ ועיי בבימ אכרמ
 בלה״ב סק״ו מה פנשמסק במנמ לברי המ־מ״ב בוה והרח בצ״ע עיי״פ אבל
 נעלס ממט סהבימ אסריס במצמו מבאר לבדו בוה ביץה״ר אמ י״א פכי פס
 לאף להאסדס מדאה סמלה שנהמכה למראה סרה מ״מ במראה שסר רק
 כופח פנהסכה למראה אדמה יש למשיר דטץ לאמריק בלס הא שחור
 אמס מא אלא שלקה וטץ פפי׳י נסחה חורה למראה אמפה עוה נראה דלא
 באה מחמה ליץהא עיי״ס וכיב ביסעומ יסקב בסה״ק סק״א סי״פ וכ״כ
 בלביס ס״ק כיו דבפמר סנהסך לאוס מקיל אף באן מ״מ לא הפסיד מיק
 אך מובדו מפמע והיה בפאר מראה הפסלומ סמרו לסראה מרה הדין ק
 וסמקיל אף בלא מ״מ לא מסיד ט יס לו סל מי לסמוך סיייס ועיי מוה
ק י*1 ר״ח ובסמשיס כדק י״ו פמהור בוה וסמ  נראס מסף במקור ידרס ס
 הלביש להקל נבל מראה סמלה שנמך למראה שרה אס' סלא ניס״מ עיי״פ
 ועי׳ בסמשי מאן ומקיא ויל שכ' ואף ממקילין כדמה מיד להסיר במראה
 פסולה פנהפכה למראה שרה מימ !ה חקא במראה א' אבל אס יש בהדאה
 כמה טורס מראמ פמלומ בפיק שייחדו למראה דאה ממפ נייק ופי' מוה
 במ״מ נרן עולס ממ׳מ־ ס׳ י״מ אמ י״ב ופי׳ בפרמ״ב סמי׳ ניס שכ'
 דמראה פסלה פמזרה למראה שרה דקיי״ל להקל במ״מ כמו סגמנאר יש
 להמיר אף פאז״כ שנחה מנפימהמ סזרמ למי־אס פסלה מ״מ אס 0! «טן

 פהיא נמחה אן בה מראה האמר שרה עיי״פ (ועייל ס״ק נ״ו):
 ודע וכל זה מא p אס מורס למראה שרה מ״י נמחה וכדרמ אבל אס
 לא חורה למראה וו רק ע״י נפיחה יסרה ממר מוא ממיר סס אס'

 במ״מ (נמש״ל סק״נ).
 סעיף נ (סב) יש מ שאוסר וט׳ עי׳ בפרח״ב סעי׳ מ״ה ורא״ס ס״ק
 ס״ס שכ׳ יאס המראה האמרה סא נשר הקחמיס אף פאן המראה
' קנממיס ט כהצד מני של הקדומים לא ממנה מראהן וק מ  מעבר למבר נ
 כמראה שרגילץ לסומ ואס' מא רק במקצה מהקדונרס אפ״ה אסר אסי'
 לצורך גמל וספ״ס כמן סש כק ליץמא במי הקרומים סי״ש והגה במנמ״ב
 כצל לו בקמין כפיי י״ד ופשרץ ס״ק כ״ו העתק בוה ראם המראה סא בשר
 הקרומים אלא שאנס מסבלמ״ב וקרום השר אסור סייש ומשמע ואס גס
 נקרוס האי אט סענלמ״נ יס לסקל וז׳א ט נשמ׳מז סעי׳ י׳יי ותנק ס״ק י״ס
נ להדא ואס׳ אס גס במוס  ונסרה״נ מני' מיל וראש אסריס ס״ק ס״ז מ
 המליץ אס ממנלע״נ אסר נלא צורך גחל סייש. (סנ) סי שאוס־ עי׳
 מה״ק אח א' מיש מהויק שציד אס כשקלף העור והמרו מעל משר ליאת
 אם פלסה המראה נעצם העור א שמא ייחמה משר א מוגלא שהיותמ רא
 שסרה מוראה עפל הקרומים והמראה מא מיי המוגלא שסחממ p פפיי
 הקילוף נקרע סקנמס נאעצע סקוס ממיוס המראה ירא העור לאחר סקילוף

 ממיזם

 דרכי
 מתאחד למשחטמ דמקודס ושייט אהדדי ועיי״ש נדנדו לעיל ס״ק י״נ ועיי

ל ידעוה פלמה על המיר ס' ל״ו סמי' נ' ונסי דנד מסף טף ס' ד״א  מוה נ
 ודע ודל וה מא רק שחורה לשאר מראה אנל שמורה למראה למה נכר
נ  נהנס לעיל(ס״ק ליז) דלנ״מ מומר נזה סייש (נו) נשתגית מ
ק סעי׳ י״נ והניס ס״ק י״ד ונסרח״נ סעי' ניס דאס הורה ע״י נפיחה מ  מ
 למראה דאה אף אס לאחר ש,מז מנסחהה חורה למראה האמרה אסיה שר
לק* פנף נ׳  יכל נילי דריאה רק שהיא נמחה מפפח יי"6 ייי' 35""י נ
 םקיה שסיים נוס וספרה אז' סלא נמ״ס וילא כהס׳ טמ אנרהס בלבמיב
ב מ (וע״ל ס״ק ס״א) (נז) לסראה הטתו־ מ  מן״ו שלא מחיק יפה נ
 נסרה״נ מני' מ״נ ורא״ס ס״ק סיר שאין להניח הדאה אחר שהוציאה מהנהמה
מ  וסן רנ נלא נדקה ועיון נמראח מיאה דאפשר שע״י שסלס נה איר א
 ומן לפעמים יפתנה ממראה מר למראה פמל א לססץ־ וכל מ למחלה אנל
 בדיסבד אפיי אס שהוציאה מהבהמה ראה נה סטי מראה ולא טון לראת אס
 סא מראה שרה א סמלה ולאחר משתהה מבה בא לטדקה וחאה סהיא
 מראה שרה ממרת ואן סששץ שמא נשתנה מראהה מיומי! מ ממה פסי
 מתחלה עיי״פ ופי׳ י״ק סק״ב שכ׳ במראה שסר בריאה של אחא ויש לתלות
 שס״י שהיי כמה ימיס לאור שחיפה נצרר הדס אן להמר ספק רארייתא ולתלות
 בזה דאס ברור שנעשה סי״ז נייק וסי במק״מ ס״ק פ "ו שהניח זה בצ״פ
 כמן סש במ במה ספיקות להמר עיי״ש (נח) הסותר כ' בלב״ש ס״ק
 לק ובמ״ה שס ומראה סמלה החמרת למראה שלא נזכר בש״ס כגון בחיץ
 א גרא״ה ודומיהן סי דעוהא גמורה ע״כ יש למדף ססעס תרלד״פ ומה
 שהי׳ קת׳ס ממחה מראה סמלה הר דעותא כ״ו ומצסרף עס הרעותא דמראה
 בחיץ א גרא״ה להרלדק וטריפה עיי״ס אמנם בשו״ס ט״ב קמא סו״ו ס'
ב בסף הסמבה להקל במ ורפמע מרבדו להסר אפיי פלא במ״מ  מ״ו מ
 נמו בנחהפכה למראה סרה ואדרבה מטאו מובריו סס ולדוי' קיצ פס
 מראת הללו משאר מראת סרות נייק ועי׳ ראש יוסף במיוושיס סיק כיא
 שהניח להלביש בצק במה שהחמיר כמ כיכ ול ובמ״מ יש להקל במ כדמי!
מ וכל מ סא רק בנשהנה למראה שלא נזכר מ״ס כנ״ל  הט״ב אך כ
ק וגס  אנל משתנה למראה חרמה של דקל חמד טס ומק י\כא שסא «
מ ולומר דלא מי הרלדק עייק  צייץ שנה א יוק יש לצדד ולהקל גס נ
מ ק מיא מק נדנד מאש יוסף נ  ועי׳ נמנח״י ננרלרי״ע את מ׳ נלק״י ס
ק מ  נמוסגר (נט) מחרת פסהק לעיל ס' ל״ו סקק וסי נלנק שס נ
 ונטארו ס״ק ל׳ וס״ק ל״נ ול״נ פכי ואז מך״ל להקל נקפק ולומר ומראה
ק נמראה פסלה הסורי! רק למראה  טרה לא מי דעוהא (מ״ל ס״ק ס״י) מ
 שרה פ״י נפיחה סי סהס דניהא ומצטרף פס עוד דפוהא אחרמ למרלרי״פ
ק עייק ונמנהו״נ נהרלדק אח מ' סעי' פיו ועפרון סקק מ  לאסור אפיי נ
 ועיי מוס ניסועות יעקנ נסי הארוך סק״ג ועיי מגח״י נמרלדק אמ מ׳
ק לק סכי דלרעת מסעות ימקנ נראה דנלא תורה רק למראה סרה  נלקיי ס

ק  מי דעוהא נמלה וסיס בצק מי
 ועיץ עוד בלבק שס שנהג דמראה פסלה מזורי! ע״י נסחה למראה דאה
 לא מי רק דעוהא כל דהו ומצטרפת רק עס דפותא גמלה למולדק
 עיי״ש וכק בעצי לטנה בתרלדק את קנק אבל רעת מרתק בהרלריק
 סדי ל״ו ויא״פ שס ס״ק מיל מא לאס' דעותא כל למ לא טי וכי שס לאס
 מה מראה פסלה ופליו סרכא פלכק וע״י מסיזה הלכה מדאה ונשתנה
 למראה דאה ממפ והסימא עברה ע״י מיעומק יפ למסד וחציל אס סה
 סס רק סדנא הלויה בלבד וק אס סה פס על המראה פסלה מרמי סעי
 דסמיט ופ״י מסמה מזרה למראה דאה יהניפומ נהכמ מסר הראה סס
ק נאמצע סעי' ס״ז סכי דפ מ  למסר סייש יעי' נראש מסף בהנמת מ
 להממיר לדנא כהלנק טץ שק מא מכמניה המהרש״ל ימ״ו סק״נ נייק
ק יס לסמוך מל מאש מ נ  אך נמקק נהרלדק שלו אה מרק סק״ו כ' י
 אסרס נ!ה מיי״ש ולק מממ״י נמרלדק אה מ' סעי' י״נ לדנא ונייק
מ ק לק שכ׳ לסלק נ ק לק יסיי״ש מוי ננללי המ־לד״מ נליך ס  נטאייס ס
׳ עטת והק נץ אס אלא המראה פ״י נפיחה נסוק מבס נץ אס ס מ  מ



 ג חלמת טריפות חג
* ל  (סו) מראות (מ) ח

 תשובה
מס מדי יק ובביאה פרק פ*ב ואס*  סייז לממיר והיש ולי נלביש נ
מ ק אס לל) ח  סמשדץ נצי״נ והפק נשההחהון אץ ט המראה נאפור פ
ק דמוחא הר להצסרף נ  המראה משל קרוס העציץ אף דאין לאסור מפעס זה ע
 לחרלריק אנל אס חזרה למראה פשר מיי מממ יש להקל ולאמי דפותא
 אפי׳ מ' המראה נעליץ וגס נהחחון קוס מסיחה ימכק אם קמים מסיחה
 אין סל הקרוס הפליק רק מראה כשרה דפ להקל נני! אמ׳ באן הסק אמר
ק שארז וכסיק סי!): ס  ואם דעוהא עייק (ומי׳ מזה עוו נונריפ נ
ק דצרין שיכעס המראה לנ׳ הקדימיס ועי׳  (סו) םראיוו ענאהק שס מ
 נונדע נסיק הקורס מק 3רך זה יקאן אנא־ מה הדן אס המראה מא
ק ונסארתמירס ק שס וננארו סיק ס מ נ ק נ ל  נקרוס התחחון לנו «ה נ
ק נ׳ ואס קלמ מןזס העליץ ונמצא בההחמן מראה  שס סעי׳ ה׳ ס״ק י
 פסילה ולא מ׳ נינר נהעליון כלל דע במו ממצא נהעלמן לנד שלצורך נדל י0
ק ראן מלוק  להכשיר ופלא לצוק ק להסריףנריק ועיי שרי מאר סקיישכהנ ג
 נץ אס נמצא המראה בקרוס העליון לנד א נחחמן לנד סייק וסי׳ דימן שיק
 י״ב שכתב דלענץ זה קיל קרום המוחין מהעליון ונראה דעמ וכשנמצא המראה
 קבוע רק בקרוס החחהון לבד יש להכשיר אסי׳ שלא בהסק עייק ימי׳ נמק״ס
ק נ״נ לדנאלשויס  ס״ק ל״ב שכ׳ ק לדינא עייק וכק במנמיי ענף ב׳ בליךי ס
 הס העליון והתחתון לענין זה עייק ומיי מזה בשוק דעה הזבח מ׳ ה׳ אח ב׳
 בארך יסי׳ בשוק צ״צ החדשות חיו״ד מ׳ לק שכתב רכל מה שיש להקל לצורך
 גדול והסק בנשאר המראה בקרוס התחתון לבד זה דקא כשהבשר שתחח הקריסיס
 נקי אכל אס ניכר סהמראה קטס בקרוס הפניתי וגס בבשר הריאה יש להעדיף
ק נאסק ממכה  בכל גווני סיי״פ כארך וכק במק סוסו״ו חניינא מ׳ ע
 פס וכ׳ סס דנמ״ג אף בספק אם יפ מראה בתחתון ק להסריף אסי׳ בצורך

 גחל מייק
 ודע וכ״ז מא דוקא כנמצא המראה רס על מקצת קחס התחתון כאמור אנל
ט למראה סמלה יס נזה חילוקי  אס הקחס התתתין נפתנה טלי מ ח
 דעות נץ מדונדס דעת הפרת״נ והרא״פ פס דפ להחמיר ולאשור ננל עק מה
 אסי׳ נהפק סייק אלס נסרי מאר סק״ו סטאר להקל נזה וכי ואן לחלק נזה
 בץ עור פנימי לעור החיצון מייק וכן משממ מרבד הלבק פס והשארת סיניס שס
 דל״ש בץ אס מא במקצת של התחמן א בסלו א בחט מייק ופי׳ נמרח
 זבת מ׳ ל״ה בהעק ס״ק ו' שהעלה שק סיקר לדנא להקל בזה מייק ועיי בראש
 יוסף שס שסזב דהעיקר כהסרח״נ להחמיר ברובו א בטלו של הממון אפילו
 כהסק וצו/ כאמור עייק וכק במנהז״ב שס בעשחן ס״ק כ״ז סש למש לדברי
 סראק להחמיר בזה מייק אלס נמננויי ענף ב׳ בלק״י שיק כיג חוה נל דברי
ק והעיקר מ עיי״ש ומי׳ נזנס רצון נחמידס מף סי' יק שב׳ ג  הראש מסף נ
מ סיייס. (©)הללו.  נהלנקנמ ודלאכהפרתקאנל נסףדנריו סיסנצק נ
ק שצריך סמס המראה לנ׳ הקרומים ולנארס משסע דאתו  סנאהק שס מ
 המראה מצסו צריך סמס לנ' הקחסיס אנל אם בההחחון p מראה כשרה אן
 חפס אמנם יפיץ בפמק פס ותנק ס״ק י״ס ובסרמ״נ מני׳ מק וראיס ס״ק
ק שכ׳ דכל מה סכי להקל באן המראה p בקרוס סעלק (פיל סיס ס״ה)  ס
 מא רק אם התחתון מא במראה דאה מסס אבנ אם אן ההחחין במרסיחורק
 במראה שיה יש לאסור אס׳ בהסק יצווך גחל שאנו אמדס שגס הקרוס

 התחתון החדל להתקלקל ופטרה להמון• לגמרי למיאה פסלה יסדשה נייק
ק אלא מ  וסי לבק ס״ק פק מה שפלס! במ וכ׳ ולא אסור פספס שכ׳ מ
 מסוס דהוי סרלייק נייק וסי׳ ראפ מסף בניאריס סק״ח שהאריך נביאי־
ק בץ הסטמיס ראם מממן מא  העק במ וסי׳ מקק ס״ק לק שכ' סש נ
 פחד כדו חפת והתחתון מא שסי מזות סכזסת א סיך לאמי ססעסהשמק
 יחזיק ימסו לשליט השחרות גס נעוי הכי יהי׳ נסשה מא כאוו טון שכנר
 התחיל ט מדאה זו קצת ואס המראה שרה אנה סלדה יהסמלה ולא שיינה
 נטיה מין שהמליץ מא מראה לק והתחסן מא נלאק ולא סיך סברת הפמ׳׳ת
ק כובד הלבק נייק ודבריו ונרי ד ל  מיל אז לא שייך לאסר אלא משוס *
 ססס הס (ומק בץ אס מא אמר מסס דספו להתקלקל א משוסחרלדק
 כנר ידוע ונשנה הרנה פעמים נסימניס אלו) והנה מ סשוס לפפנ״ד אם ארע
 שנקרוס העלק ס' מראה נפר ונווא אם נהתחתץ מא מראה אמס מורישה
 דטדא דמדאה ארס סא מלוה ממיאה נשי (וסי׳ נונריט להלן ס״ק קכ״נ)
ס התחמן נלא״ה דרמ למות סימקא ח מ צריכץ נקיאת גחל טץ ק  p" נ
ק ככל מקמ שנמצא מל מר העליון מראה נמ־ צדן עיון מסנ אס קרמו  ס

 המוס־

 יורה דעה סייף לח
ד (סה) שאין נ  (סד) שאו

 דרכי
 נססיןס שלא נקרע שהוא p ממש וגם נצדד הקרע אן סס משם ורק נךס
 הקילוף מה נראה המראה סק הקרוס סנמץ אס יש למש שמא לא מ־ה
ר מיומי! הקרפ  המראה נמקוס הקרע ממש אף לאחו הקילוף אן אט מ
 ימצוו נהחמיי נייק יעי׳ ו״ק ס״ק ייג שני חה חקא שיש מוגלא תחסו
 שס מא דחמיד אנל אם כמקום המראה ליכא מוגצא כ״א שער שסר יש להקל
 נייק וסי׳ נמיךס סק״ח שהוכיח סדנרי חמי המיס חמק מ' לק ראם נמצא
 עינדא מ נמראה לונן שחתן נקחס ההוא נמראה לק והפכה מעט־ הנ׳
 לנמק נוי! וסר המראה לאחו הנמקה ככל השטח שס לא סישיק שמא
 נמקים הזה שהיה החתן טה המראה קטע גס נעור גופה וכ׳ חס מקא
 במראה לובן מא דפ להקל מאל ובלא״ה יפ סליגתא דרטותא אם סא מראה
 פמלה יק במראה גראק א פאר מראת פלא נהפרס בס״ס דמי סלוגתת
 הססקיס אם הס מראה הססצית אבל במראה דאתפרס מ״ס ומסקיס להויא
ק כל  לאמי־ ודא אף אס ראה בכל העור כשקלף סהוא נקי מהמראה מ
 שנקרע במקום המ ולא נבדק במקום הק־ע אף סש מראה על משר שתחחמ
 שס במקוס הקרמ סש לתלות שטוא אן המראה קטע בקרוס שס טץ שמא
 פל משר שתחתמ אםק אסר וחייסק שמא נמקיס הזה מה המראה קטס
 גס בקרוס עצמו טץ פמקידש מה נראה מבסן המראה האמי־ה גס נמקים
ק ונס פמת הדחק ממד המקיל בזה אף במראה אמרה  הזה ומימ במקום מ
ו ניי״ס ועי׳ ו״ק סק״א וסק״ו וסק״ת וגהיק את ב' מ א כנ״ל לא מ  טו

ק מיג וס״ק סיב  ימקק סק״י וס״ק כ״ו ובמנת״י ענף ב' בלק״י ס
 (םד) שאומר מלק למיל ס' ל״ז סף שקק ובס׳ מ סקיג בדק מראה
 יבסקק מק באס מה קרוס זר מיש עק הדאה א קרוס המדלדל ממנת
 מל הדאה א סנמצא סרכא מל מיאה ונמצא עליה מראה פסילה וטל גוף
 קיומי מיאה צא נמצא סס מראה ומצור אס ק לאשור במ אס׳ מק ועת
ק קט״ו) ועייק פול בסקק שתקר אס נמצא מראה סמלה  הט״ו(יעיל מף ס
ק >f העלה והעיקר  עק טס מרדא נייק אן בנהק איו ב׳ יבמקק ס
 לדק ומראה נמלה פעל גט קרים 1ר א פל סדכא כסדרן אפס״י שמא
ר לכק יק אס נסיא סראה פמלה סל טס מרוא  יימדק לקיומי מיאה ט
ס ולהלן ס״ק קל״ו) (סדז) שאין נוראות ק ל  שר ואן למש מיי״ס (יע״ל ס
 הללו פוסלות עבאה״ס מף סקק שכ' שאין אסור עד סמס המראה לב׳
p רקרומיס וסי׳ ט״ז סןק שכ' לאס׳ לא נכנס המראה למן סקחמיס כלל 
 שמא למעלה על קרום העלק מבחוץ אס רואן שאט מחמה המוגלא א רבר
ק י״ג  ייתר שתתזיו רק שהוא קבוע בפצס הקרוס מייפה מיי״ש אן בסרק ס
 כ׳ ללא אמר במ אא״כ פשטה המראה גס ברתיזתון אבל אס אט רק בהעלק
 ליי ק למשיי טייק ועי׳ נסרושי גמרא״ל ציק סיף ס׳ זה שהביא ראות
ק מ טון יהוא לתא יאמר יאדיהא עיי״ש ועי׳ הנ  לדעת מףז להמיר נ
ך ישייק שעי' יק ונפרת״נ ורא״ש שס שכ' למדמ דאס המראה מא  מ
 רק נקרוס מליון לנד יהתחמון מא נסראה מאי יש למסר לצוק־ גדיל
p אנל שלא לצורך יש להסריף אף אס אן המראה סענר לסט׳ דקרוס העליץ 
 שמא על צו חיצון של הקיום העליץ לכד ניי״ש וסי׳ לנק סק״יו ונמה נפרס
ח כמראה פסילי. נקווס העליון לנו לצוק•  טף סעי׳ יק שני ומה שאט מטי
 גמל אפי׳ אס המראה מא נחנה של הדאה דנא מי נייק ינק נמארת
ק נייק יסי׳ מי! כק סקיד ולהלן ק י  עיטס שורש ה׳ ענף א' סעי' ה׳ ס
 ס׳ נ״נ סקק בדק ודע ופי' נפרת״נ ורא״פ שס וראש מנן! נתדישיס סיק
ק ל״ז סל דטנמק המראה סל רונ קרוס מילק ק נהמידיס ס  ל״ב ובזבס י
ק לבד מ ק ביחד אבל בצו״ג לבד א ב ק לצוק־ גמל וגס מ  אן לסהיר כ
ס במנסז״ג כלל כ״ו ביןסץ סעי׳ י״ג ועשרון סקק א  אן לההיר נייק והנה ו
ב הקרומים ק  שכ׳ דכיץ דאץמי מאהט מדע לאמן למדד הקרויים זס״ז בלי ס
ק  ט הקרומים קיס מ קלושים סאד לק אן להמר אף בצו״נ והסק כ
 בנמק המראה סל מקצה קחם העליון אבל שהוא מל בל קרוס העלמן א סל
ק וצו״נ נייק ומיי במנח״י מנף ב׳ מ  החב אן לההיר ס״י בדקה אסי׳ ב
מ ולפענ״ו לא צריס לכל ונדו ובלא מ ק סה שהשיג עליו נ ק כ  נלק״י ס
מ 15 חשש מ ט טעמו שני ואן אנו נ^אס אן נ נד המנסז״נ המומס נ  ו
 טנא ליד מכשול שיהד האמר ח״ו דסלא אס יארע סנקונ הקרוס טרא יאסי•
 ותק פאזה ססס נחמד אף למי שהוא נקי ואמן יד ואמנתו סלחה נמז שיסל
 למדד הק־ומיס מ מזה וןלפ אל השסרה ולא ימןנ ורואה נאמד הקילוף
נ ועולה ססנ ממחה דנודא אן לסש * ולא שוס ק נ  שאן מממון שוס מ



 זרה דעה סעיף לח ג הלכות טריפות
 (סח) פוסלות (סט) אלא (ע) כשהשינוי(עא) כעור

 דרכי תשובה
 סייס שאיט אימי בה לא איסיי ולא סתר נייק ימיי נראיפ ס״ק י
 ובסרת״ב סניף ס״ד ובקיה״ר את כיה שהמה גיכ מל השמיח מה וכתב
ק לאשיי מ  שאץ מפס לאשור אן סייס דמ״מ לדנא מאיל ויצא מס מ
 אן להקל כ/נח כ״א בהס״מ נרי״ש ופי׳ בשו״ח ארומו״ר ז״ל דברי חייס חלק
 ב׳ חיי״ד סי׳ כיו שכ׳ סיזוטן לדברי השמ״ח והעלה שכן עיקר לדנא להטריף
 בזה אסי׳ בהסק דלא כהראיס והלביש עייק וסי׳ בשוק טוסיק הרינא
ק להחמיר נזה מעת השמק אן בסי׳ כארז חזר  סי' עק שהסכים ג
 מרבדי הלל ומצדד להקל כדעת הראיס בזה וכ׳ ראס רכר לבקיאס בשמח
 נפיחת הריאה דרן הקרומים שאן המראה נעיר הריאה רק בנשר פשיסא
 דכשי אן שאט רכר זאח רק שניפרד המיר מעל נשר הריאה נראה
 שהמראה קטע ננשר א אסר נמס דאחרמ חזקהה נמה שנראה אז״כ
ק נערן זה ומיי  סהמראה קטע ננסי־ נייק ועי׳ עיר נדנדו נסי ס׳ מ
 במארה עיניס שורש ס׳ סף ענף א שכ׳ גק סעס לדברי השתק נזי
לי ימינך לדנא לאסר אפי׳ בהסק ובמק בשמק מיי״ש אן בראש 1 0 1 

 יוסף בידדשיס ס״ק ניס הביא דבד המארה פינים מה ודחה דברהס בשתי
 ידס והפלה לדנא יהסקיל בזה מפי׳ שלא בהסק לא הפסד ט סברא
 רסקה סא לאסור בזה וכן העמיק בהנטהיו לממק שס בכרס גייק ופי׳
ק (ועיייש בפרס הספר ענף ב׳ בלק״י א ק בזה נ  סנירי בקו״א אה ר' ס
ק סה שכ' בזה) ומיי מק״מ סקק שמהחלה כ׳ שדבד השס״ח הס ק ס  ס
ק הדקבביאר דבד  פיק־ לדנא לאסר אס׳ בהסק ובמף דבדו הביא ס
ק אחר דמק השמק לאסר בזה אט ר״ל שנראה שהמראה א  השמ״ח בזה נ
 קטע בבשר אלא דר״ל דאז״כ כשקלט הקחמיס לראמ אס המרמה קבוט
 בקיומיס א לא נסבח הקרומים ולא נבדקו אס לאחר הקילוף סר המרמה
 מהס אן שנמצא סש כסיאה זו קבוע בנשי ואט יודע אס גס בהקרונרס
 סה המראה א לא בזה כ׳ השמ״ח סש להחמיר דלא מסהכר טמר שרק
 בבשר טה והקרומים היו נקיים והליק להחמיר שגס ביקרונרס היה המיאה
 אנצ אס ידומ שרק נהנשר לנד קבוע המראה ולא בהקרומיס טדא לכ״ע
 יק לאשור כיון הא הי המראה מחמה רעור רק רהמה הבשר וסיס שס
ק לערן דנא דנד  במק״מ דאף שאק להעמיס דבדס אלו בלסן ישמק מ
ק בשיק סיסו״ד  הריק נסרס בזה ומסתבייס סייק וכדבדס אלי כ׳ ג
 הניינא ביכססוח לס׳ ס׳ בטונה השמ׳׳ה מה נייק ועי׳ במנח״י מנחי
 שלמה סף סעיף יק שהכיימ להלכה דשלא בהפק ק להחמיר ולספ לדעת
ק ס  המחמירים יבהס״מ יש לסמין מל המקילין ילההיר מה נייק ומי׳ ב
 fi החדסח חמק ס' לק שכ׳ ג״כ להקל בהסק אם המראה קבימ
ק כ״ב מק נדנד  בבשר לבד ולא בקרומים פיי״ס ופי׳ בסי דפח סרה ס
 האחרונים הנ״ל ובמק בזה לדק נייק ועי׳ עוד טשו׳ צ״ל החדשות שס
ק געונדא שהיה כמראה >a)r\ ביק אחר שנתבשלה בב׳ מקימוח בדאה  מ
 וקלס הקרומים ונמצא המרחה מהחי! הבשר שנתקשה כמו חראבציק ונהפך
 לליק וכשקלט הקרומים היס במקום א׳ מראה דאה ובמיןס הב׳ סה דבק
 נהנשר מאד וכשגררוהו נשהנה מראה לובן למראה שרה וסה הפסי גחל
 יכי שיש נהכשיר סשוס דהוי כמראה הנאה מחמי! מוגלא ימה לי בשר ומה
 לי מוגלא ועוד מכמה סרנים עיין שס נאק• ועי׳ נמנחיי סנף א׳
 בלק׳׳י סין״ס שהביא יבד הציצ בזה וני מיז נשם הגאן מהרי״ל אשייק
 בדסק שאמי בסינרא כזי שנתקשה הבמ־ ונשהגה ס״ל אעוס ממש והמנהג

 שס בבדסק סצמיס מה בדקי! אסוס בקריעה הקרוס ובדקה רק נייק
 ועיין בדק בהרלריק אח מרק ביק כהט סכי יא< כסמקילץ אס חאן
ק דעיהא מקרי  שאן המיאה קבוע בקיומיס רק בהנשר אנל מ
 לערן הרליי״ע טון דפ אסרץ מס אך נספו נ׳ לססיך דלא שקי לימי
 דהוי מ־לריק יהא ספורוי! מפסקי! נץ הייפוחוח פהחתמ נייק ועי׳
 נמקק שס סקק מק מה ולדנא כ' דאי דלא סי דמוהא כמו כשנהלק
 המור מ״י הרקה המונלא יקיי״ל ילא הוי דעומא מך צריך למסר יכשיש שם
 אזה סדנא שא״צ סיעומ״ש צרך לקצוף הסדנא מרי לראת שלא שלסה
 המנה בקרומים תחת הסדנא מיייש אך נמנמיי במ־לדק אמ מ׳ נניארים
ק סיג הסיג על המקק מה והפלה דהוי דפוהא ומסנמח היק נתחלת  ס
ק פוםויד ס  דנייו נייק (ונייק עוד נקויא להרלריק אח ל״נ) ופי׳ נ
ק פ ק דעוהא ונייק נ נ ק מה שפלפצ נערן זס א הוי ע  הרינא ס' מ

 מס

ק סיז נייק יחנץ (ופיל  ממוין אט אמס יוחר מהרנילימ יכמק נרא״פ ס
ק ומשוב׳ ניה סלמס) (סח) פוסלות עס״ז ד  ס״ק קכיג מק ימפו׳ ה
ק ד׳ סנהעורר על התלמוד והססקיס פלא זכרו כמראה טדפה שנמצא  באמצע ס
ק יראה בהתיוחון אס נכנס ט המראה נייק ופי׳ ל  על הדאה סקלוף עור מ
ק ס׳ לק ס״ק ס׳ וסי׳ בסרתק מ ק יק ובמת! וביו ב  גמתירת סירס סס ס
ק ע׳ שני לאין למסר נזה בסס טור עד שיקלוף הקרומים ׳ מ f ורא״ס ס  מי
ק  גמנןס המראה לבדוק אס לא שלטה כשהיהן כנ״ל נייק ועי׳ הביש ס״ק י
ק דלגודל המיסוי! ft כהנו מיסיןיס שצריך לקלוף הקרומים לבדקה ׳ ג x 
ק שס נשש ס ק שאח״ז נ ס  כחבר דלא נרע מרקב א נגלי קרוס א (ינייק נ
ק שהניא הממשיל) נייק ומיי גהק את א׳ מזה ועי׳ בזכור לאברמ מ  ס
 ביןנסרס יוסף ובמנח״י גלקיי סף טנף ב׳ שכ׳ ממשו' מטה יוסף ס׳ ה׳ פשמע
 סבידק סיבהק נעה פנמצא מראה סמלה מ' קלף לעיר שהמראה ט וטיק אהו
 סגור פל מיןס אחד מכשר הדאה יאסס׳ ספהנה ס׳ סכסי־ יסיים ס״ז במנמ״י
מ מדאה  שס שנכון למשוח ק למציא ממשש מק שמחמח דקה מור אט ר
מ מבסן שמראה זו מרמה  נייק (סט) אלא משמק סעי' ס״ו שכ׳ ראם ר
 מגלא מא ולא מראה העור בין בטסא pi בםינרא מהר ואיצ בדקה כלצ
ק פ״ה שכ׳ ומי שמא חכם ומירחה  נייק יסי׳ בסרת״ב סעי׳ סיא ורא״פ ס
־ והוא תיל בעטרה זו  ובס סהוא ראי לסמוך על בקיאמ פאט סיאה מו
ס ובקי מובא כק ולט טקפו קצה אסר  יסל לסמוך על נקיאחו אנל מי פאט מ
 להק! וצרך נדקה נייק ועיי סמק סס פכ׳ וכ״ו מא כמי פנקי להטר מבמץ
 שהוא ממממ הטוגלא אנל אס אט יסל למיר מ״י אמהא ממק יס לו לסחוח
 ולהוציא ממגלא מתחת המראה או מער א הדס מצרר ואחק יפיץ נהקרומיס
 אם מזרי לנוראה דאה נייק יסי׳ נראפ יוסף נמייה שס ובנאריס סק״ע
ק ואס חאה ענק סש הממיו מוגלא או שער א  וחימפיס ס״ק לק וסק מ
 ונר אור ואף שאט מטר מבתק סאן המראה קטע נהקרומיס אפק המקיל
ק לנרט וגס אט משגיח אס צנפ ק שלא לנמק הקרומים כלל אס׳ ס מ  נ
מ הלק הדאה מס הטעא לא  המוגלא חמה לנדאה שנקרומיס ק משליך א
 הפסיד ונ״ז אס לא ראה להדא שהמראה שנקדומיס אט ממה לצנע המוגלא
ק נזה טי׳  אנל נלחק צריך לנ״ע נדקה מריק (ולערן בדמבר אס לא נ
ק עק) וכ״ז סא אם הטעא א מףנרא סא תחי! המראה  נונריט להלן ס
 ממש אנל אם הטעא מא נסזוך אל המראה ולא חחהיו ממש טי' נונריט
ק  לזלן (סק ע״ס) (ע) כשהשינר בעור עי׳ נרחש יוסף נחדושיס ס
 לק שני דנב״מ ומסרק בנמצא שהמראה סא מיומי! הסוגלא שהחסו א
 שאט קבוס p נהחחמן אן למשיר אאק המיש מקודם שקלף הקרוס סש
 מראה פמ*: כגץ שראה וקי בסרוי! הקיומים ומניח סטב במראה מין
 נהקרוס מליץ יראה שמא פלס יכה אבל אס מקווסלא יוסכלוס שיש מראה
מ וראה שיש מראה פסילה קטע  המלה פס עז שנקרע כקרוס העציץ פ״י ס
 בקרוס התחתון אי אף אש ארע שברק ססב ננפיחה בסיץס הסא מיוסי!
 אוה ספק דעוהא אזרת שהיה במקום המא אסק לא סהר טץ ואן ודך
 הטוקיס רק להשגיח אס עולה מפיחה ינס ואס אט מנצבן פס אבל סל
ק אן דרך למס ל נ מסט נקרים מ  בדקת מראה העץ אס אץ שם ק
 נין לבדק אאק מם סש פס מראה פסלה ילק סלא ידע מקודם אמר
ק ל״ג שכ׳ ואס קרוס א׳ מא ק י״ב ובמקק ס  נייק ומיי דק מף ס
 מראה גראק וקיום א׳ נמצא ט נקב רש לתלות שנעשה ע״י משמוש ידא

ק למסד נייק • (עא) בעיר מחממו  דסבחא צק לדק טון סש ס
׳ מיז דמוס מא דאס יס מראה סריסה סל קנזס ק מף מי מ  ל ס
 םדאה סלא במקום טמא א מגלא רק מסר נריא וקלס להקיוסיס והלכה
 המראה מהקרומים ק לאמי• אע״ג תראה דמראה ק בסר הריאה מא
 נאה ונראית דרך הקרומים נרע לקמזא מא ופייסה נייק וסי׳ בממת
ק נוה וכ׳ שדן וה המוס נייק מ  ארס כלל יק מגיף ג׳ שהפליא מל מ
 ומיי בנית אברהם בלהק מף ס״ק ו׳ שהנץ מנה סוכמה ארס להסיר
ק שנ׳ המטיס  לגמי אשי׳ שלא בספימ ס״יש ומי׳ נס׳ פול לישראל 0״ מ
ק חתם מסר מיק מ ק נ  מל מס מסירים בזה סיייס והיוצא מה נ׳ ג
 סי לק אגנ ארחא פס דאס ס״י נשר נראה מראה סמלה והקרומים
ק סיז פהארין והפליא מנא פק הספק י נייק וסי׳ לכק ס  נקיים ס
 סס וכשב שדן זס תמוה מצד הסברא וגס לא הוטח סס סמן ינרע לדק



 ג הלכות טריפות ריר
: «« (עז) יק מח) *י בו  סוגלא(עו) שבחו

 תשובה
 דמה לי חרא ומה לי סינא כנייק POT שציין לנחה למחלה כל המראת אם
׳ pn וכליל(גוק  אן שס מוגלא א שמר וכיוצא ולא תגי ערקת נ׳ ס קי
 נ״א) אלס כדיעיד אס לא כדק רק ג׳ נראה וסמי דבמ׳יג יש לכמון מל דעת
 ההר מרסל שהבאתי שס דסגי נבדקת ג׳ טון דנלא״ס אף בלא בוק כלל דעת
ק סט דלא לממף  סלבק ושאר אחרונים להקל וכמק להלן ;ס״ק סק) ס
 עלה ומי בדעבד סכק מדקת שלשה סראות ומא ססחגר: (עו) שבתוכו

ק ובראש מסף בסדושיס סיק ל״ו ובמקק בדני תרלריק  עי׳ נלניש ס״ק ס
 את מראה סק״ס ונשסרה המראה מהקרומים מ״י מקי! סמוגלא א השסר
 אפי׳ דעותא לא מי להצערף לתרלריק ולא מינעיא רסס הטמא לא מי
 מרלרי״מ ומל חוא דמוהא מא פהמראה נא מחמת הטפא אלא אפי׳ סס
 דעיתא אחרת אנה מצסרפת עק אס אן כאן טמא רק פהמוגלא החת המראה
 ולא הר רק מורסא יעלי׳ סראה סמלה ופ$׳ סרכא הלר׳ וכדומה דכיון שהלכה
 המראה מ״י הרקת מוגלא לא הר המראה דעוהא להצסרף מס סדכא תלוי׳
ק מס מרסא ולא סי הרלדק וט' ס״ק־  וכיוצא להרנדק ואן כא כק ס
ק נעור מ  (עז) וק כ׳ בסמק שס ולב״פ מן״נ דאף כסאן בקיאן להטר ס
 הדאה שלימה י-שתה סאן המראה קבומ בטף סקרזסיס והמתי־ מא רק מ״י
 בדקה במה מיתת הקרום ימציא המוגלא לראת אס כלתה המראה מהקרומים
ק ממי בדקה זו להכפיר אעק דקיי״ל רכל מילי דריסה שהיא נפוחה  מ
 מבעדן ולאחר פהוציא המונלא אק לנפות ולראה לאד מסחה אס מברה
 המראה ומק כמן דסקנר מי מ׳ בה מראה גס קורס מסחה מק אס רואן
 עשיו משהוציא ממגלת הלכה לה רגלים לדבר דלא מיזמה העור מי וכ׳ מיז
 שס דלכ״ז אן למסר בזה אלא אס מהתלה מ׳ נראה בה המראה נןדס פנממ
 איל אס גס קווס לא הי׳ נראה בה מראה פסולה כ״א לאחר שנפיזה לא מהר
 בדקה במה שמוציא המונלא וסרה המראה שאני אמר אלו ס' אפשר לנפחס
 אחר שמציא המוגלא ס׳ נשאר בהעור מדאה כבהמלהעיי״ש ועי׳ לבק סק״נ
 פכי דפפוס סא דכ״ז מא רק שאט רכר מבסן שהמראה מא מחמת המונלא
 רק שמשח מיי בדקה במה ספותח הקממיס ובודקן אבל טכא פטכר מבסן
 שהמראה מא מחמת המיגלא ולא נקבע במטר (ומיל ס״ק סק) דבזה א״צ
ק כלל אז מר אף אס לא נראה בה המראה רק לאחר ש׳-פחיה א• ד  מדינא ב
ק ק משאט נימ מבחין אס אן המראה נראה כ מ  עוף הק שפסק מ
 לאחר שנפמיה ולא מהר בדקה כנ״ל המג הלנק נסיק מיס וס״ק נ״א ומלה
ק לא מסיו וכיון דאק נבדקה לא מעכב מדקה בזה פייק מ  וסמקיל נ
 (וסי׳ נמנהז״נ שס נעשיק ס״ק ל״א מזה) ועי׳ מקק ס״ק ל״ח שכ' ורנד
ה שהקרומים  הלנק מ עיקר לדנא להקל נמ״מ עכק כל ש.ררמ ריאת מ
ק לא התמיר אלא כראה ירא וקדם מ  נקייס מ ובמף סיס ונראה וגס מ
נ כסהמא סלא מנית מיז סיןוס מ המראה כלל מבטן ק  מסתה לא ר
 שנפמה גס השמ״מ מודה דכשר נכק טייק וטי' בזבתי רצון סך ס' טיז
מ נכ״ז לנקוב סייקוס גסימז סמונלא מן הצד  נסמידס הק״ה פני להוא נ
 נמקוס שמא מטסה בבפר הדאה ולטציא מוגלא דון שס וא!ק ממס
מ עניו ונזה סטר יוכל לראת מקום המראה אחר מסחה  מקי נמחה יו נ
 מיק(ועי׳ נפרת״נ נהרלד״מ סלו סעי׳ כי) ועי׳ מנח״י ענף נ׳ נלק״י ס״ק מק

ק קידם מכיחה ט׳ מליו מרק כמה ואחר  ועיי עוד נזכס רצון פס סכי ד
ק קשר  מסחה חזרה למראה פסולה ונהרקת המוגלא חזרה למראה ד
ק וצק עייק (עח) אס בא השגר עשמק סס ק מ  דש להתיר אף נ
ק וראיס ס״ק פיו שכ׳ דבדעבד כל שאס יכול לשער מנתן  יפרהק סעי׳ ס
 ק המראה מא מחמת המיגלא שתחתיו ושכח ולא בדק למציא הסיגלא לראת
 ק הלמ מראה אד שהמרו המונלא ונקוה הראה ס לאמר מייק אלס
נ מיז ק לא בוק מ ק כנ״ל ו ק אף שלא נ מ  נלנק שס משיר נדמנד נ
ל חס לא נדק נמזיד דט נמכסל אסר למחלה נמזיד עייק וסי׳  במג ג ק
 נקש יושף נממתיו להשמי׳ח שם ונניאריס סף ק״ס ובחידשיס ס״ק ל״ס
ק טא״א לטדקה מיל מ  ומף םיק מ״א שכ׳ דאף לס דנד הלנק שמקיל נ
ל  מ״מ לא מןל אצא שסהח הסעא וראה שצנע המוגלא חמה להמראה ק
ק שלא חזרה פיי הרקת המוגלא י ק ו  נלא׳ה גס לסלנ״ש סויסה והוי כאלו נ
ק ירק שסרה המראה לאד מקח המוגלא מא ומקילק אף  דווקא eh נ
 ק ק צנע המונלא דומה להמנ־ק קל ק לא ראה להדא שהרה המראה
ק עק  לליע אסר נזה אף לפק הלנק נייק ומי׳ נמנח״י בלק״י ענף נ׳ ס

 שהביא

 יורה דעה סעיף לח
 (עב) טתמחו (ענ) ולא (עד) מחמת (עה)

 דרכי
 נזה לדנא ומיי״יפ בדק שכחב וכיו מא ק במראה פסלה הקבוע נטר
ק שנמצא שהמראה מא ק עשר ולא בקרומים לא  קל במראה סרה מ
 הי דעיהא כלל טון ועיקר מין דמראה סירה מי דסוהא מא טפא
ל סמךומיס  סריס מא ע״כ ק נממיר אלא oh גס העיר סמנה ק
 קייס מהמראה ק להחמיר כצל עייק יכק במנחח מסף שס בפרס מניף
ק נפחה להדאה  כיו נייק (עב) םחםחו כחנ בשמק סעיף י״ז י
ק ומצא שאנה פומדח נמקופ א ק שהמרק זזה ממקום ר  לראח מ
ה מגלא ק ס ק  למקום סירה מראה מזה דליכא לקוהא נהקוומיס כ
ק פ  חחתיהס שמראהס ק ואחה המוגלא זזה ממקוס למיןס נייק וסי׳ ט
ק שכ׳ מ"מ ראי למטח הקונדס ולראי! מה סש שס נייק וכק  ק
ק נייק ועי׳ ק שס ובמארח נדרס שס מדף ז׳ ק מ  בצב״ס בהגהת מ
ק בזה והמנה דסדנא א״צ פ ר ק צק שהסג על מ  פרה״ב סעיף ס״ז וראיס ס
ס ברק  לבדק בזה כלל רק שכל המיידי לבדק גס בזה הע״ב ניי״ש ק
ק מהר פלא להפסיד ממונם של ישראל  יוסף בחמזסיס ס״ק ס׳ העלה ה
 ופלא יבמה בזה כלל ט יוכל לצמח עי״ז סמרא גמלה אפר לא כדה ט
 לפעמים לח ימצא המסו טס מוגלא יאמר ומא פלח ק הדן כי ק אס לא
 היה סס מוגלא כלל כפר לגמד מדנא ע״כ נכון מהר פלא לחפש אחר
ק קטע בהקרוריס במקוס א׳ דלפממיס ר  מטגלא שהחחיו וכל שחאן שק מ
 סא במיןס זה ואח״כ מלכה למקום אמ־ ק זה לנןהא בקרומים וכסרה
ק י״ז מיי״ש וכ׳׳כ במקק סף ס״ק מק וכהב  נייק וכק נמנמה אהק ס
ר וכ׳ הסעס סשוס דהליק שנאכד  דאס׳ אס ארס שנדר, ולא מצא כטבלא ס
ק  המוגלא א שלא בק יפה עיי״ש יעי׳ במק בזה במנמ״י מנף ב׳ נלק׳׳י ס
 מק וסיס דאסי׳ ק קיל בזה בלא בדקה צדן למגיה עכ״פ אס המיאה
ה ט לפפמיס יטעה בדמיונו סאן פור הדאה מהודק לטר ויזיז ק  זזה נ
ק ממקום למקם כמוש־אה  עור הדאה מס המראה פעלה ידמה שהמראה ר
 כמה סמנים פיייפ (עג) ולא םחםת נתנ נפרהק סעיף ס״ג ורא׳ק
ק יפ טעא המי! המראה פסלה רפ לה טס נכ׳ק ולא הלכה ק י ק פ  ס
ק המיגנא וקלף קרומים פל הדאה ומצא סהטס סל צ  המראה מ״י מ
 הטמא יש עליו יסראה פסלה אעק שהמראה היחה נראה ירן הקימייס
ק טון שכקימיס עצמס של הדאה אן שס מראה פסלה יש להכשיר  מ
ק  נייק (עד) מחמת פוגלא שבתוכו משמ״מ סעיף ס״ו ומכיש ק
 ירוק אס כשמוציא המונלא א מלי־ מתתה הקונדס הלמ המראה מהקרומים
 שמזה נראה שמראה המוגלא א מער מה נראה ק ירן קרויים ובקחמיס
 פצמן אין דעוהא אבל ק לא הלכה המראה ס למדף יהא מזק דלקות
ק כ״מ  קרומים סא ועמיה לנקע נייק וכ״כ בסרח״ב ספיף סיב וראק ס
ק שכ׳ דאף דמחריריס בלא  נרי״ש (ועש״ן ושפ״ו סק״ה) ופי׳ לבק ס׳ק מ
ק פכ״פ לא מי רר, ספיקא דפלוגתא  חזר המרק לאד מרקיז ממנלא מ
ק נאלץ־ מזה) ופי׳ בחכמה ק ל  נייק (ועי׳ נמנהז״נ כלל ליו נעשק ס
 איס כלל י״ב סעיף ג׳ ובבינה ארס שס מניף ח׳ שהאדן בעק זה ומלה
ק ושעה ההזק ס להקל בזה יהסיק כס׳ מאשון של מא״ה שהביא מ נ  י
ק ועי׳ בס׳ ר מי  מנ״ש יאסי׳ לא סלסה מראה לאד מקי! המובלא ס
ק כפי׳ מא״ה מל סש מוגלא תחתיו קיק  מנחה אהרן אח ס״ז שהוטח ג
 דאין עצם לק״א נמורוח ק שהמוגלא מלס נהם וא״א לקוהס ומק
ק כלל יש לקל אס׳ ק ודוחק גמל לא מסיו ונלא נ מ  הממן לקל נ
׳ אס ייא שכ׳ לקל נזה להדא י נייק וני׳ נס׳ אהיה ק ס  נלא מ
ק ק והביא בסנמיי סנף ב׳ נלקיי ס ק מי א ק ולסמוך סל ס׳ מ מ  נ
ק מה ק ס״א ובביאריס ק  ל״ס פייק ועי׳ בראש מסף בחמזשיס ס
׳ מאפון :מביא ס  סהאוין בזה והמלה ואף מפיקי הדן העיק מ
 ההב״ש למסר סראה מולה שסק הטעא אס׳ ק המואס קבע ט־פוי
ק ולא טלוה המראה מסלה בהמי• ק מחמת המונלא שתחתיו לא סי  מ
ס החנק והאדונים הממירים בזה ק אק להקל בזה עד מ  לקמא וסרה מ
 >ך בלא מק נצל יש למשיר קל ©ראה שהצבע המוגלא אט חמה להמראה
ק והלנה המראה וענק מדקה מפיחה נ  התמנה שנעור ק להתיר ק נ
 טעמת נזה נייק (עה) מנלא שבחוט ל נסיתק סעי׳ כוו וראק
ה ק ואס׳ יס מנ ק כ ק סעי׳ ו׳ ס  סיס צק ונמארה עירם מיש ס׳ ע
 פראים הפסלות נריאמ יש למשיר ע״י מציאת סחתיהן טמא א סוגלאוכמצא



י הלכות טריפות ׳ יורה דעה סעיף לח ג  באיתולי

* שר(מ» מוונ מס ו* מלץ): ך(פה)"אם ר  tow fawn• (ע^) נא (פ) םשטי(פא) סראס (פב)ממ<(פג) שמר שיור * מ נצרר(פד) סממו נ
ה נ ו ע  חרבי ת

 שהביא דברו והשיג עליז בפ*ש שצריך לבדק ארז וכ׳ מיון דלא שדה שלא פמלה מהקרוסיס יש למשיר אף שלא חורה למראה דאה ממש יאף ליעיז
 יסא צנט המונלא ממה להמראה ס״כ איצ לבדוק אז״ו כלל וסיים נצ״מ ובטיקר מס״ח דס״ל מראה ששולה היוזרס למראה מרה מיי נסילזה אן להסיר כ״א
ק שלא לבודקה כלל אשי׳ למחלה שהיא לפניט נמ״מ (כמש״ל כדנריט ס״ק סיא) מ״מ שחזרה ס״י הסרת המוגלא מודה מ  הלץ מלה והסקיל נ
ק שר מיי״ש ס  וממורה בלא בדיך. לראמ אס הסיר מראה אמר מקמ הסוגלא כל מאה סתניש מהר אף שלא מזרה לסראה דאה ואשי׳ שלא מ
 שיש נוסא א סוגלא ומוצא ממהיו אף שלא מגימ אס צבמ המוגלא ממה והנה בס׳ מורמ זבמ בהמלה שלמה סי׳ ל״ס ס״ק ז׳ מפקפק במרן זה וכ׳ שלא
ק צ״ה וציו ופרסינ סעי׳  להפרק שכקתמיס רק משליך לכלבים אחו ולק סהריאה סס הטמא לא משיד להסשיר נזה לא בהפ״מ מקא פייק אן ברא׳פ ס
ק וכומח המיז והלביש מיל וכ׳ שם מף מ  מיי״ש ועי׳ מק״מ ס״ק ל״ו שהעלה מעיקר מפמ״ח והרא״ס בזה שאן להקל ס״ס ל לסקל בזה אפי׳ שלא נ
ט ואחו שמציא המונלא יש מל הקרוס  מה כלל אס נאבד בלי בדקה ראן הספיקוח שקילץ מיץ מחק נראה המראה אס סי׳ מהחלה מראה שנזר כדו י
 גס בהקרוס ואט רכר שהוא מיומה הנלונלא שחיומיו תליק מסחמא מא מראה כבד א מראה שיור כמזל אפפ״כ יש למשיר ואן יזששץ לומר שמא
ח אט ספק שקול כי העיקר ממדה למקלקל רההפס הקרומים גיכ למום שחדים כדו ראן תץ סל שס  קטע בעור טסי׳ וגס הספק שמא מיקר ממשי
 מאסרין עיי״ש ועי׳ ראש יוסף שס שב׳ עוד מל מיש להקל מה מא רק ממ אלא במקוס שבורא מפו להחקלקל משאק סה דיל אדרבה ממוגלא
 שלא נדק כלל אנל אס בדק וראה שצבע מוגלא א סער שחחשיו אט מרא בריא וא גס המר החוור לבריאמ מראמנס ועיי״ש במ־היב במד׳
י ה מראה ט״י מקס המגלא א מאה שלא שאח״! וראיס ס״ק צ״ח שכ׳ דאכי׳ אס גס נח»!ה לא מ׳ מראה הקחס מ  ממה להמראה ולא נדק אס מ
 סרה המ־ק אחר הסרה המוגלא אן ביויט להקל עו ממ״ח ודעימי׳ וכי שס לצנס המוגלא יאור שהמר המוגלא לא הלנה המראה לגמרי רק שמריץ נשאר
ק שיהי׳ אף בלי בה מדאה סרה עין שסי׳ מהמלה מראה שמרה כדי יהממו נמצא שגלא  מד בהג״ה שם ובחידזשיס ס״ק מ״ב מל מיש להקל באזה א
 בדקה מא חמא בשאר מראיה הסמלית אבל במראה שחורה כדיו ע״ג טמא לבנה וכשהמח המוגלא נשאר עריץ שחור ככיזל אעס״כ טר ואן מששץ
ק אפי׳ במ״מ וצי״ג אמנס במראה שמרה ע״ג מירסא להרלרי״ע עיי״ש ועי׳ מוה בם׳ מרי יוסף מ׳ מ״ה ועיי״ש מיד בפרה״ב מ  אן למשיר נלי נ
 א מ״נ מ יט אן לממיר יוחר מנפאר מראה מיג טננא עיייס (ועי׳ סעי׳ ס״ט ודא״פ ס״ק ציו שב׳ מל מ״ש להחיר אף אס לא חורו הקרומים
ב למראה דאה ממס מא ק טאר גוונץ אנל אס אחר מצאחהמוגלא וממר  בדט־יט לעיל ס״ק פ״ה ולהלן ס״ק פ״א). (עט) בא השנוי סראוז מ
 נלביש דש סעי' ס״ו במ״ה ומימרו ס״ק מיו ולא נעיץ מקא מסיי הטעא נשאר קטע בהקחמיס מראה אדומה א אס מתחלה מ' מראה אמסה על
 והמוגלא תחי! מראה ממש אלא אף אס הטפא מא אצל מראה דנא הכי המעא ואנה מלט! מ״י מקח המוגלא יש למדף לפי שטעא שחיות המראה
 לאס מציא המוגצא מהטמא ומור למראה דאה מר אפי׳ אס ממתלה לא הי׳ הד מא כמכה בדוק עד מראה אדמה בקרומי הראה ופריסה פיי״ש וכ״כ
ה הלב״ש במה סעי׳ ע״ו נראה  כלל מוגלא החי! המראה סשיס דלפממיס נשהנה מראה סביטמ הטמא ג״כ בד״ק לקמן מ׳ ל״ס מף ס״ק פ״ו אן מ
 מיוסי! הטסא אף שאץ שש מגלא יעיי״ש עוז־ שב׳ מ״ש לטל ובנמצא מינלא שיש למשיר אף במראה אדמה שנקדם הדאה ילא מי מאדימה מיומה
 החסיו אף אס נאבד בלא מיקס הקחסיס המקיל נמ״מ לא הפסיד(במש״ל מכה בדוק פיי״ש ועי׳ בראש מסף בביאריס סק״ו ובחידושים ס״ק מי* שמוחה
 מבדם נסיק מןדס)!ה מקא בנמצא המראה על הסיגלא א על הטפא מרי מא״ש בוה והמלה לדנא למשיר בכל מיר מראה מה ואפי׳ במראה
ק נעה״ה נפרס שס מיי״ש אנל ל« מה מ  יהפינרא ממס חה סטמ מבא אבל מטא אט חממ מראה ממפ רק אצלה אחמה פ״״ש באדמה יק מ
ק אסרס בזה אץ מס ממי׳ פליו ט טיגה ד מ  דלא שטת כ״כ לא מקיליק אאק בדק הקרימיס אבל אס נאבד בלא בדקה אמר סססביר מק״מ שס ק מ
 אפי׳ נמ״מ עייק ופי' בראש יוסף בחיחטס ס״ק נק שכ' ומה אן לסמוך מרמיב בזה והייט שיש צרירימ מ ימשר מקילקל שם מממ המראה סמא
 מל המרה במה שרהר מבטן שמראה זו לא מראה מנור מא כ״א מחמי! דמה טרא מססנר ולא ערף ססבס במק ממ עייק ויעץ וסי' במק״מ
ו וס״ק ל״ו ולהלן בכללי דר הרלד״ס עהיק כלל ס׳ ובמק״ס  מגלא שתחתיו(כנ״ל ס״ק ס״ס) דמום מקא שניכר שהמראה מא נלג סטעא לעיל ס״ק ל
ק והו״ק יש להחמיר דאף בנמצא אדס א מ שהוא אצל המוגלא ואט יודע טרא פיפ מגלא החל! אה אוי סקיב פכי ולפי מרי מ  א שינוא אנל אס ר

 המראה ממש אן לסמוך על נקיאמ כלל טון ונלאיה החמיר הפרת״ב סעי׳ פ״ג טפא ומיז א סינרא א מורסא יש לממיר נפל זה•
ק סעי׳ ס׳׳1 ובטארו ס״ק ג״ו והיכא הזורה קראה מ  סיא (המשיל במדס שס) וין! במראה שעל הטמא אן לסמוך לכסחלה על וכתב נלביש נ
 המרה לרכ מלש במראה שאל הטעא א הסוגלא שאן לסמוך כלל להקל סמלה ע״י מקי! ממלא לריאה נריי׳ן א גרא״ה ומסיק ומלש
ק מד מזה אם מחמלה לא היי ק אלו המראה אן לאסר אנל קרא סהס דעוחא  אפיי בדעבד וסיייש במריו שם בס״ק שלפיז ינניאריס םק״י מ
ק להצסרף סס דעוהא אחרי! למוח הרלריק אנל סס טמא שמומויז עליי אן ק [ונדי סוד ממיט להלן(ס״ק ס״ו) מ  ומי׳ סוה בס׳ מרי pr< על מ׳ ה
 מד מלוק בץ אס המראה מא סל הטסא ממס א בצדו למטן מרלדק] מצפרף לטומ מרלדק טץ מליק המראה בהטמא והוי מל דעוחא אמה
 אך הא ודא נלססניו ואף מקיליק אף שאין המגלא מממ המראה ממס וסעו במראה סרה על סטעא ועייק סוד בס״ק ס׳׳נ ונפרס שם להלן שכ׳
 מ מקא נסוגלא כמ שכ׳ מברא שורך הנלונלא לשמת אף הקרומים מ־קא עס הטעא שעופדמ פלי' אנס מצסרסמ אנל אס יס בציה טעא א
 הםסון אצלו למראה אחרת אבל בנמצא מומו שסר שמר טדא נסיק מט׳ סינרא א אס ט׳ מהחלה מראה פסולה אף שנמהסך או״כ ס״י מקמ הסוגלא
 השפר תתתיו ממש ובצדה! מ צק (פ) השגר מראה מפסק סקק למראה מיל אפיה מצטרף להרלדק ופריסה אנל אס לא ט׳ ממולה ק
 של מטל לאד והוריק הריאה אף שיש סונלא תחתיו יש לאמר ומיס בימ מראה בחיץ א גראק וווריק אף שיש בצדה טפא א פינרא יש להשיר
ק עלפ מייק (פג) שער מי׳ נד״מ וטס"ס סעי' ס״ו שזה בא משוס מ ק וראיס ס״ק צק ירש בסק זה והעלה לדנא ב ק סעי׳ פ ס ר  פיי״ש ופי׳ מ
ק ובמסקיס להקל ס״י בדקה שהמראה מא מיומה הםונלא םחחהיו שלפעמים מהמה טלפי! שסר ואמ מסר נכנס בריאה דק־ המימן עד  מל מק ט
ק ביה שלמה חיו״ו מ׳ לו מק בביאר ערן זה וכ׳ מ ק אף אס rfw לאר ונמצא נה מראה סמלה ותחתיו סוגלא אס שכשממר הקרומים נריק ומי׳ ב  סמי נ
ח ותליק להקל כלל ולא ידשיק ״מי ק מריסה עיייש דמקא תר ק ורן כמו שמר ייא י ר אנל אס לא מ  המונלא נמצא שהקרומים סס נלא מראה ס
ק לרקה הדאה טין סימל לעטר לדן ממ המומסת שהם מומס אנל במיזם מ ק אפי׳ נ  ועי׳ בראש יוסף w ינחימשיס שק מיג שהני׳ מה משלא נ
 וצוק פריפה לכקפייק(ופיל סק נרו)־(פא) מ־אה פשמקשסשכ׳ לאפי׳ וכיוצא שנמצא מות ספור פריפה טון שאס יטל לעטר לדן ממ ססממטת
מ מלים ל  כשאן מראה המונלא א השפר כמרק שטחה בהקחסיס מון שזה שמר וזה חישק לקיבת השמפוטמ פיי׳׳ש ־ (פד) המנח בריאה מ מ
ק שיטי מ ק שכן מחה מראמ המראה שהיא מ״י מבר שמונח חמ! הקדמיס סשוס מא מ ד  לבן מק מאל ואט חאן שאן מהה מראה נקום ק
ק וראק נייק פ״ז סייש ומי׳ ההר מה מונח החח הקרוס ממן ממש לקרוס דאו שפיר יש לתלוי! שפיץ  ססוגלא א מפר פייק וכק בפרה״נ סעי׳ ס
ל ק מא בעומק קצת נחון הריאה הזק קצה  נוכרי זקיני הלטש:נ׳ בלשונו שסר שנור א אווסעיי״ש ונטמע מדבריו ואפי׳ ק נראה המרק מלמעלה ק
 סמר ממראה ממלוה קמסראתמשחמ(מאאזס מראהסרהטא) ומראה מהקחסיס ק לקל וסי של השמ״יו נלמט המנ שלפעמים מהמה טלסגן

ק סלל ומא נחר • י ק ק טער ונא לה להדאה מ״ד ה ק שר ועי׳ נלנק לעיל מ׳ ל"! ס  שעלי׳ מלמעלה טא ממראה ממוח ק
ק סק) (פב) טבח סעיף ד (פה) אם אינה טהנק ס״ק י״נ ונלנק נעה סעי׳ י׳ ובפרתק ק ובו* יוסף כאן נמחשיס ס״ק ל״ס (ולעיל ס  נ
crt סי׳ מ"! מךד ולנק ס״ק מק של ואס לאד שמציא המוגלא סרה המראה מני׳ לד שכ׳ מל המראה שנסנאת למשיר * אף אס 

 משכוה



 יורה דעה סעיף לח י הלכות טריפות רטו
ה כדיו(פח) אלא ר ת  (פו) אינה (פז) ש

ה שלא נפסה ונאבמ ו  וסי׳ בי־אש מסף נחיוושים ס״ק יינ שכ׳ ומראה ס
 לא טי דעוהא להצטרף לתרלרי״ע והד ספק שמא הי׳ חוזרת מיי נמחה
̂-א לתרלרי״ס אות ל״ג הסיג עליו  ומיחס למראה דאה עיי״פ אך כמנחיי בו
 נזה וכ׳ משוס טא פיפ להחמיר נזה ונזה סר לכ״מ דעוהא מיי״ס וכל זה
 הוא בפאר מראת אנל נמראה ארוס עי׳ נדנריט להל! מף סע^ מ "?יי

 סובא ונתבאר סס כמה חילוקי דרס נזה ונמראה ירוק ס״ל(ס׳׳ק צ <)
 (פז) שתורה עש״ך לעיל ט׳ ליו שיק י״ו ושמ״ח כא! סעי׳ ט״ז ובפרת":
 ספי׳ ס״ח וראיפ ס״ק ציו שכ׳ ומראה כשרה פ״נ טעא א סיר־א אף
 שלא הלכה המראה אחר שטציא המוגלא יש להכשיר ולא הר הרלרי״פ
 ואמריפ שהמראה והטמא א' טא ומחמת המוגלא נא לה המראה כשרה
 והורא בדא פיי״פ וכ״כ נפמ״ח לקמן ט׳ ל״ס סעי׳ מ׳׳ו ונר׳ ברא״פ
 ס״ק צ״ח שב׳ דאין לחלק נזה נץ אס צבמ המונצא ממה להמראה של מנור
 לעק זה ט לחו משוס דורך המוגלא לשטת המור אף למראה אתרמ עיי״ש
 וכ׳ שס פור נשמ״ת ושלנ״ש כא! ס״ק נ״נ דאין מלוק נץ אס המראה כשרה
 סא רמש על הטמא א שהוא אצל הטמא סמוך לו נכ״מ שרה ולא סר
 הרלד״ע עיי״ש ועי׳ בלב״ש כא שיק מ״ת ונטי ל״ס ס״ק קע״ו שכ׳ יהיה
 ק המראה שיה טא ע׳יג מוגלא דנא סט וכ׳ שם דאט׳ אן המוגלא כלל
 ממת המרק מ״מ הלק שהמראה נאה מחמת הסוגלא סםנטך לה ולא הי
ק נ״נ דאף ק טייקו  מרלייק ובמב שס עוד כלב״ש נט׳ לק וכא ס
ק  המוגלא מהטמא שסמוך לה ונשארה המרק כאשר בהמלה בלי שיטי ק
 הלק שהמראה באה מהמוגלא שסמוך לה לערן הרלד״ע נייק ועי׳ נפרה״־
 נהרלדק פעי' ס״נ ורא״פ ס״ק ס״מ יהא יאפרק מראה שיה שאל המעא
 אף פלא הלכה המרק נהסרמ המוגלא אנה סצסרפת מס הטמא למ־לד״ע
 הק שיש שס גס על הטעא מרק ההוא והעור שפל המוגלא יש לו ג״כ
 אתו המראה קל אם אחר הרק המוגלא נשאר העור שעל המוגלא כמראה
ק לתלות ק המראה כמקדם ס״ל סרלריק ד ק ממש p שבסמוך להבוגנא ס  ד
 היראה נהמוגלא דהא ק! שהמוגלת אנה סבעה לקטע מראתה בעור שע״ג ומלש
ק ומצסרסח מס כ  נקחס שתצלה וטדאי ינר אתר גרס לה יש לה ק מראה שרה נ
 הבופא לטותחרלדק וסריפה נייק ועי׳ נמק״מ נמרלד״ע את נ״ו ס״ק י״ב
 שהבית רבד הפרה״נ בזה וסיס בצק מייק ק במנהז״ב נתרלריק את מ׳ סעי
 צק ובמת״י נהרלרי״ע את מ' סעי׳ י״ת כ׳ לדינא כהפרה״ב מה נייק •

ק ונהגה נ«יס כא ק וס״ק ס  וקיץ בלנק ס׳ ל״ז ס״ק כ״א וכאן ס״ק נ
ק יש מרק שרה אצל טמא ו,מ5א עליהם א סמוך להם עוד סתס  ד
ק וכדומה אין המרק מקיף לתרלריק והי דט כאלו אן שס  דננוהא כמו ס
ק המיאהשרי,  ק טעא ואםטא טפא דמיז דט כס״ח מטמא דמ״ז לנד י
 טא פק טינרא א מורסא דט כס״ה היוצא מטינרא א מורק לבד וכן לממרא
ק המראה טא סנניכה לטמא והסק יוצא מהמראה דנה  ק המדאה כטמא ד
 כסיה המצא מהנופא אף בהכ׳מ דתולץ במצוי שמהבומא נאה המראה והוי תדא
ק סא סמוך לטינרא לא טי המראה רק דפוהא לד כסינרא נייק  דפוהא י
 ועי׳ נמק״מ נהרלד׳ע כס שכ׳ דמימ אס הכהפשטוה המראה הוא גס טפח
 חנ רחוק מהטמא א שיש הפרש שיעור נין המראה להנועא לא תליק המראה
ק לו שייטה להטפה והי מיראה סרה בפיע נייק (פח) אלא  נהטעא י
ו שכחב ק ל  כטראה הכחול פשר׳ ח לקק ס׳ ל״ס סעי׳ מ״ו והכיש שס ס
ק נמצא ס׳׳ה מתוך מראה שרה טדכה משוס הרלדק נייק ופי׳ נלנ״ש  י
 שס בהגק ונניאוריס ס״ק יק פ״ו ס״ז רסרכא שלא כסחץ הצריכה סטומק
ק מראה שרה מדפה ולא מהר ריפיך קי׳ בהפק ואע״ג רהמראה  סוצאס מ
 אנה ק בצד א' מהסרכא אפק מייפה וסרפא דבוקה סוצאה מחוך מראה
ק לאמא בלי חלון ק  שרה נץ אנא לאק למפה מחצי׳ רפ חלון א נץ א
י נלי מיעומ׳׳פ טריפה ק פ א נ ק קי  לההיר אס׳ נהפ״מ נלי סעומק י
 נייק ועיי ראש יוסף נסרוסס נוק נ״ג וסק נ״ו ונהגק סעי' ט״ז ונסנחת
ק י ק נתרלדק את אק נ  יוסף נקרא את ל״נ מ״פ בעק זה וסי׳ סוי בי
 מ״ס ונמנח״י נתילדק את מ׳ סף סעי׳ מ׳ ונניאריס סס סף ס״ק כ״י פכי
ק סל מראה ק אס ק ס  יאפי׳ להמיי ימראה שרה הי סתס דטותא ק
 נשרה ממי מיפומ״ש ולא גרפ מסק מ0פא נרי״ש (וס״לס״קפ״ו) ועי׳ שוק
ק וני׳ טו״ת טוטו״ד הרינא ס׳ נק שנשאל נמה  רסד לאברהם סו״י ס׳ י
 פשטת אל סרות קיטת שמחמת זקנה נמצא על הריאה אצל סדדא א על ספולי
ם כמראה נלאק ואלו המראות ט  האמומ והאטה א מל סס* סרוא מראם ק

 אמ

 דדכי תשובה
 «ש$רן כלל מ״י נסחה שי ודלא כיש מי שמציין• סס׳ מתלק קצה ט״י
ק נ' פכי מל מראה  נפיחה עייק (פו) אינה שרעדה כדיו עס״ז ס
 שרה סי דעוהא עכק ו־יצסרף עס ריעוהא אחרת להרלריק ניי״ש ק
 השיך נננךות הכקז מלק ע״ז וכ׳ מראה שרה אפי׳ דעוהא לא טי נייק
 וני׳ שס׳׳מ לעיל ס׳ ל״ז סעי׳ י׳ וסי ל״ס סעי׳ מ״ו וחנק שס סק ס״ו
 שפק והוי דפומא ומצסרף פס ריעוחא אחות להרלדק כיעה הס״ז עיי״ש
א תיו״ד ס׳ י׳ רצוו לק* כהש״ך ולא הי דעוהא ניי״ש  אנל נפיק ט״ב ק
ק החנק דק והנה מק פ ק אח ז׳ סק יק נ ס שער א  ועי׳ ננינח ק
ק נ׳ נהרלרק אח ד׳ ונד״ק ק נ׳ ולעיל ס׳ ל״ז ס  והמ״נ נזה ועי׳ נמ״ז ס
 נהרלרי״ע את א׳ ונמק׳ מ שסק׳׳א שכ׳דהעיק לדק כהס״ז והשמק להחמיר
ק סק ובסרת״נ  ודלא כהט״נעיי״ש ועי׳ נזר זהנ ס׳קנ׳ ונראק נתרלריק ס
י ק כהשמק מ  סעי' ס״ה שהשיג ג״כ על הט״נ נזה והעלה נראות מעי
 דמותא ומק סיס נראק דנמקוס שנהט לקל כהסק דלא הי דעומא
 כאשר טרה הזקן הט״נ ק להס על מי לסמוך נייק ועיי נשעד דמה ק״ג
 ובעצי לטנה נמרלרי״ע אמ מ״ז ונתכמת ארס כלל י״ב סטי׳ ל שכ' להקל
ס פער א״ה ס׳ מ׳ ועי׳ לנק  נהפק סלא לחשט לדעותא ועייק בבינת ק
ק יק ר״ג מק בעק זה והעלה לדנא דמראה  נהג״ה סעי׳ י׳ ובביארו ס
 הטטה קצת לשמר א שאר מראה שרה המקל נהפק טמר דלא הי אלא
ר הריאה וגס  ריעותא כ״ד ק מוחין נימ ואפי׳ /כנס המראה גס בתוך ט
 אט מפתנה כלל ע״י נסחה י״ל דלא ניזשנ אלא דעותא כ״ד נייק ועי׳ ראש
ק וס״ק ז' ונהג״ה כאמצע ספי׳ ס״ז פהעלה דאס' נהפק  יוסף בניתורים ק
 יש להחמיר מל מראה סרה הי דעוהא כץ מרק פטא מהולמ כגץ ירקה
ק דאכא הרבה צדדים להכשיר א אשי  ככרחי ונק שאר מראה אס לא ס
 לקל נהכ״מ ולסמוך על הט״נ לומר דלא טי דעיהא נייק ופבסק הסד
ת סרה ס״ק ק ופי׳ נס׳ מ א דק ועתה מק נזה נ  לאמיהס תמ״ד ס׳ י״ח נ
ק לקל דבציריף מינוס ק לחשט לדעוהא עיי״ש ופי׳  ה׳ מק בזה והעלה ג
ק מרק ככרה מל גנסשיה ונדן מראה שרה על  לקק(ס״ק קל״נ) מ״ש נ
ק ק נ  יתרם נדד א מל יתרת מקמא ועי׳ עוד נדנדט להלן (ס״ק כ״ת) מ
ק טוצאה ממראה סרה וכל זה טא בריאה שרה מתתלס אנל אס ס׳ ר  ס

 מראה כטלה ואתר הנכיחה נהיפך למראה סרה פיל (סק נ״ט)
ק נמצא מראה אדם א שסר ק ס׳ ל״ז סעי׳ ה׳ שכ׳ ד מ  ועימ מוז־ ט
ט נייק ופי׳ כס״ז  קצה רוצא מקט ק זה הרלדק מן דרט של ק
ט  נדר הרלרי״ע שכט׳ ל״ז שס אח ה׳ שכ' להכשיר נכל מראה סרה שעל ק
ק מרק שמפקפק מל דנד הפרמ״ג  ע״״ש ועי׳ נד״ק נהרלדק אח מ' פ
ק מראה  כזה וכי רמקא נמראה אדם מסר קצה טא סש ליהיר ולא ט
 נשחה מל שאר רראח טרוח לא העיד דהר הרנילוה לההטוח ע״י הקמט

ה הזנח ס' ט׳ ק נ׳ ועטו׳׳ח מ  ועיי״ש נמק״מ ס
 ואם נמצא קוס יפליץ עלד פורתא והחמיו נקים המחסן יש מראה טרה
 מי׳ נמק״מ בהרלד׳יפ אה מרק סק״ד שכ׳ מראה להכשיר נזה דלא
 סין־ נאסר משוס הרלדק דאין הב׳ דפותות מטידן עמת א' דיגלד ט'
 ממה שכנר ניקב ומרק סרה הי פממ פל שס הפסד לניןנ ואן ממתן
v דהמלי שהגליד הפליץ גום נמי מראה סרה נממהון אן  ממונות ואף rt׳
 למש דש לתלות מסתמא השאר ק וסיס בצק נייק וננקום הפק נלפענ״ד
ק סש הרבה י  שיש למיץ פ״ז להקל פסק הרק יוק) מ״ל שיכריפ מ
 צמים להכשיר יש לקל ביפ״מ ילסמיך מל יט״כ לנד דמראה סרה לא הי
 דטותא ובנ״ד הגה סן רטטמי׳ פל הרב המקק מ״ל יש פוד מיף לקל בזה
 מא אף נמרק פסולה לגמד רם אט ק נקום המחסן לנד כבר כ'
ד ק ק מדפיס  לפיל(ס״ק ס״ו) לקל לצורך גמל וכאן הגלד פור ימלמן י
מ סנגלד ן  אס גס כהעליון מ׳ ט מראה זו ודלמא ס׳ ט מראה דאה ממס י
ק במרק כסלה  והמראה לא ס׳ רק נקוס המחסן לכד כמו שמא לפרט י
 מקילץ בזה מכש״כ במראה שרה דטי חשש רק משוס תרלדק ט־א יש להקל
 בזה דהא תרלד״ע לא מי רק סכק טדפה כמש״ל (ס׳ ל״ז סק ס״ו) וקי
 את״ל שיש כא תשש טמא ס' בו מראה שרה גס נעור מזיק הא פכק מידי
ר כהגהי לעיל (סי׳ ל״ז ס״ק נ״ד) דש לסקל מל  ספיקא לא נפקא והרי ע
ק תרלריק עייק ומכל האמור מיק דנהס״מ ק לקל נזה וכ״ז נס׳ נקחס  ס
ל ק מ׳ ט מהחלה מראה פסלה ק נע״י  התחמן מראה סרה מהחלה ק

. ( ק  מפיחה ומשמוש נפתנה למרק שרה צק (וע״ל כוק נ
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 תשובה
 וככיאוח ס״ק כ״ס שכ׳ומראה ברוי׳׳ן ונרא״ה ושאר מראת שלא הזכיח ב״פס אס יזוח
ת המקילין לסמוך עליהס  למ־אה המוהר יש להתיר נס באץ מסו כלל דסכ״ס מאי מ
 להקנ במ״ג עיי״ש וכ״ככפאירתעיניסשס ס״ק י״נ ובמנהו״בשס אות י״ת ועיי״ש
 כלבק ס״ק ל״ה ככתב ונס לענק הרלד״ס אץ לחשבס לריעותא גמלה יומי

 משאר מראה מרה ואס חזרו למראה דאה לא הוי דעוהח כלל עיי״ש
ק סעי׳ י׳ מ ע  (צא) שקורץ נל״א בלאיה ענאהיס שהוא מראה לאוויר ו
 והב״ש ס״ק י״ב ונפרה": סעי׳ ל״ה שכחב רבץ שהוא כהצנס לאזו׳יר בסצמו
ר  שצובעין ט לאזו״ר שהות טסה לשידות ונץ שהוא מנצבס ממנה בכל טוני ס

 ואעפ״י שהנוון טסה לשחור לל״כ כיון שלא מיס לשתחדה הזפה סייש
 (צב) בלא״ה עי׳ ראש אפריס ס״ק נ״ז שמהפה פל מהרי״ו וממ״אפכחבו
 שצבע מקיע סא צכס מסל וכש״ס משמע וצכע מסל סא צבע שמר אלא
 שלא עיע לשחרור. הדו ואפשר שחסר מובריהם סבה א וצ״ל א צנע
ק  בלא״ה וסטה תזמ״ה לרקי״ס ק מממרומ ואיזה הלסיו סועה מסף א
 סיי״ש ועי׳ חב״ש סק״ו והיק י״א ובמ מ״ב שס סק״ה (צג) וחסה
 לרקיע עשמ״י! סעי׳ ח׳ והביס ס׳ק י״א וכל מין בלא״ה יש למסר
 עיי״ש ועי׳ הכיש סק״ו וראיס שס שצכע הכלח וכרחי ואונד״ך סא בכלל
 מראה בלאק שדמה לרקיע עיייש ועי׳ מנה׳יב שס ביןמן סעי' ב' ועשרק
 סק״ו שמראה מיךע סח ליכ״ס בלא״ה ומראה מכלה ונרס ואונדי״ך מא
 טונקי״ל בלא״ה ומל מרק בלאיה סא וסרה מיי״ש ־(צד) או ירוקה סי׳
 בחכממ אוס כלל י״ב סעי׳ ז׳ ובשטרי דעה סק״ג שכ' דאף למו״ב והמר׳
 וס״ל ושאר סראח סרוח לא טי דעוחא (ע״ל ס״ק פיו) מ״מ במראה
 ממק מודה והוי דעוסא ועייק בבינה ארס שער או״ה אח ח' מזה וכ״כ
 בראש מסף בביסדס סק״א אך ומה הלביש נסיק •כיו מטאו דחק ומי בזה
 לשאר מראה סרוח פיי״ש וכ״כ נרא׳׳ש ס״ק מיה דרוק לא נרע משאו
 מראת סרוח וטיי״ש בס״ק ציו ועי׳ במנח״י בקו״א להרלרי״פ אח ל״א מה

 שהאריך בזה ומולה והנרקר מעה מקיל בוה עיייש (ומיל ס׳׳ק קכ״ה)
 (צה) ירוקה מדתי טיט מראה עשבים והוא כל מין יחק נד״ן וסל מין
׳״3 * בקמוץ מני' ב׳ 5 0 י "י יי' י1 י ר ^ * י ש ־ ה ת מ p ל י ק י  י

 ומשמן סקק שכ׳ ונץ שמא בסר במראמ שיןק ליכ״ס גד״ן ונץ שהיא
 דהה במראהו שקוריןסונקי״לגד״ןסרהעיי״ש ופי' ראש יוק0ב«״ס סמי׳ ס׳
 שכ׳ שצריך לדקדק במרק הס״ל גד״ן שלא יהיה טסה לגע״ל ובכ״מ סריסה
 כנ״ל ספי׳ א׳ פיי״ש. (צו) או שהיא כפראה הכבד עי׳ בזטר לאברהם
 (מסשויב מלונדון) בקונפרס מסף אח ח׳ שכ׳ שלפעמים יארע בריאה סש לה
 קרומים כמראה מבד חס בא סיומת הזיטק של דס שחיטה שמושכת אצלה
 אמי מחיטה ועי״ז נעמה מלאה וטבה טוהר מהראי נה והאות לזה שמקא
 על הצד ששומה מהמה * בשפה שמיפה נמצא ואח אך ע״י נפיחה סאנהפבה
 טוהר והמראה עד שסה לה מקורס יתהפך ונעשה מראה אזמה וכשרה
מ ניי״ש • ס ס מתקנן שסה ב  וסמנקבין אח״כ אה הדאה אי יזוב מ
 (צז) כםראה הכבד כ' בשמ״ח סעי' ה׳ והנ״ש סק״ס ובפיה״ב מוי׳ ס״ז
 ובעד ס טסקיק דאלו נצלי טסה לפעמים לצבע אחר עיי׳יפ אבל נרא״ס סק״ל
ר ס* מא קמנ למרא; מסל ו צלי ס  כ׳ ובערוך מפמע ואפי׳ מראה ע
 פטא צנע בלא״ס א לאו״ר פיי״פ ופי׳ ראפ יוסף עיאוריס סק״נ ובחיוושיס
 סק״ה וש״ק יו״ו שהעלה וכיון רסכ״ס לא מטוש מ״ס ובטסקיס לאסר בער
 45 לק לא גרמ מחר מפאר מראה פלא נהפרשי מ״ס לא לאסר ולא לסהר
מ איל נשיסס ומסדף גס שאר  וקיי״ל להקל במ״מ עכ״פ יממיח סמסיי• נ
ח בס״ס אבל צדק יפ להקל בזה במ׳ימ עכ״פ מור פמפגיח ג  מראה שלא נ
 מסב וריאה שאן בה שוס 5ד נסי׳ למראה בישרא א לשאר מראמ מסלוח
 ע-י״ש ופי׳ מנח״י בלק״י מגף א׳ סק״נ מה שהשיב על דברי מאש מסף בזה
 וסיס דלדנא אן נ״מ בזה טץ וקלוי בראיה מין אס אס כמראית מסלה
 וגס בלא זה מאטסה לפעמים לצבע גע״ל אחר צלייניי״ש•(צח)אוכסראה.
 מי׳ מנהז״ב שם נעסחן דה״ה אס מא פסון שמא מראה מעורבח בב׳ מראם
 גרי״ן יבלא״ה ביחד א פא׳ מםראס בלא״ה א גד״ן עעירב פס קצה שחחה

 מל

י  דרכ
ר הדאה ונמצא לפעמים פס מיטת וקיח מאר יעיבי־יס ע״י  אק כ״א על מ
 סעוס״ס וכ׳דלדד' מבר כחד ופריסה והוי הרלד׳׳עואף פאן המראה כקרוס

 סדאה רק על משר יש למדף במ עיי״ס (וע״ל מף ס״ק ע״א)
 (פט) כמראה הכחיל ני' בלב״ש שס ונביארו ס״ק י״ז ייח י״ס שכ׳ דמראה
ר כל ר יאפי׳ אדם סל יסרה בדד ס  סרה שעימוח על יחרה נדרי דאינא ס
 שאין מכה כדופן אכן מראה נשרה על יתרת מקמא מקמטת שמנשידן יתרת
 מקפא סדפה אס׳ במ״מ ואס נא;ד ולא נבדק אס חורה למראה דאה ממש
 ע״י גיחה יפ למפיר נמ״מ וק טנא ססהרח אן לה סמפון אי במ״מ יס
 למשיר אכן יהמ׳ק שהוא פסח מסרק אמצעי של אודל אחר מפיחה ומראה
ר אפי׳ באן מ״פ כמו טחרח נדרי נכה״ג תה קיל אפי׳ ניתרה  סרה פליו ס
 נדד נייק (צ) הכחיל נ׳ נשמ״ה סעי׳ י״א ותב״ש ס״ק י״ג דאס יש
 מראה אחרוה סאנס נכללים לא נפשולין ולא משרים נטן מראה נריץ וגרח״ה
 וכדומה יש למדף כמן שלא נהסרשו נסדא לסתר ותו דדלמא נכללים נמראת
 האמרים אא שאין אט נקיסס כ״כ עיי״ש אלס נם״נקמא חמיד ס' י'העלה
מ  למשיר לגסיי למראה הללו עיי״ש ועיי לנ״ש ס״ק נ״ה שהביא דבריו נ
 וסמלה לדכא והמקיל נמ״מ בועה מנ״י וחיני' אן מוחין נימ אנל הא
 ודא דהוי דמוחא גמורה ונהצטרף אפיי רק לדעוהא נ״ו טריפה עיי״ש וכ״כ
 במנהז״ב בדט הרלד״ט סעי׳ פ״ב וכי סס ואס׳ יודע בבירור שא! נהמראה
 המא אפיי מקצת נסי לאחת מהמראה מסולומ אפ״ה דעומא גמלה מקרי
 עיי״פ יפי׳ בפרת״ב סעי׳ ל״ו וראיס ס״ק נ״ח נ״ט שהעלה לדנא כך ושחר
 מראת שאנס נכללים לא בסמלים ולא בסריפ יפ להקל בהפ״מ חהמקא טאר
 ידאת סן ממראית נררץ וגרא״ה אנל במראה גרא״ה ובחיץ נשתנה דנם
 וננדאה גרא״ה יש לממיר אף נמ״ס לס שהוא טסה ללק ימראה בייץ
 יש להקל אז נלי מ״מ לס שהיא טסה לאום יאף שטסה ג״כ קצת לשמיר מ״מ
 הד לא מיע לשחדוריח של זסח ע״כ יש למסר סיי״ש יכ״כ ננינח אום שער
 א״ס ס׳ יי סש למלין נץ גראק לנחיץ עיי״ש ילק ניעת מיה סק״י לדנא
ק י״א וסמלה שס ומראה נריץ לא  עיי״פ וכן פסק נרא! מסף נחמזשיס ס
 הי אס׳ דעותא גמורה ק סתס דעיהא ונהצסרפה לדעוחא קס,ה אן אסרה
 אלא נהצסרף לסתם דעוהא כדמה לה וכמו פאר מראה סריה ניי״ס אנל
ק י״א האריס והעלו לדנא דהעיקר מסמ״ח  מוארת עיים פורפ ה׳ ענף נ׳ ס
ק חהס מפר סו״ו ס' ס ק נייק וק פסק נ מ  להחמיר נמדאה הללו אפי׳ נ
מ נייק ופי' נכית אפייס נקוה״ר אה  לק ומיקי מפמק להחסיר ככק נ
ק שחזי פס ממה ק ס ק על המ״ד ס׳ ס ' שמצא כ״י ממאן מ  כ״א מ
 שמב להשיג נתשונתו על התיקיהומ לדנרמ עיי״ש ועי׳ נמק׳׳מסק״י שהפלה
ק לקל קא נפעת המוק והסק מ דעכק מיד ספק פצונהא לא נפק ו  נ
 יתד ואמ יפונ מעת ק אט טסה למר סהרופא גמדו א למרק סאמיה
ק יי! פניאסף פס כל  נייק וני׳ מנמק כלל ל״ז בקומץ סעי' י׳ ונעשק ס
 דבד סאידוטס נמ והעלה לדנא וכמייק גרא״ה יש למחת לאסור לגמד ומאד
ק אף שמדע נניחר שאין נמראה המא ק קל נלא מ מ  סראת יש לקל נ
ק מ ק נ  אפי׳ קצת נס׳ לאחד מהמראות שנתפרש לאמר אפק ק להתיר כ
 חקא ונכלל מ מא נס מדק מקרא ממיץ נלאק נייק וני׳ נמנח״י ענף א׳
ל תלוי לס ראה עץ המורה דאסשי שנס׳ ק שכ' שלדעתו מ מק ציון נ  נ
 ללובן שכמיאה נראק לא נתשכ ללוק כלל דקשר שק ט סס לנטטת מהר
ק למות ונוראה נריץ ק מרע שאן נכלל נמראה בישרא י  מלנטטת שנסנע מ
ק שחששו השמק וסיעמ לאסר ולק ק לעמת רעשה כ  א שהוא מרק נ
ס עיי״ש וראס למטר דמק נמנהז״נ שס לקל נעק  במק זנ! כלי שאלת מ
ב דמחא ואפ לס ראה עיט שניהם הסק והרב ק ק לפט מ ד א ה י  זה דאס מ
ק הסק סייק לא  המרק הסא נ^לת לא כפסלוח ולא בסרות יס להתיר אף ב
ק אק מאן מ  נהירא לפפניד שהוא עד יפה החנק ופאר אחיוטס סמחמידס אס' ב
ק מחר לפענ״ד הסמן של המיךמ מזי ק ולממשה נ פ י  מסס לסקל עדם אס׳ שלא נ
ק  שאין למרות בגוונים הללו להקל קי' סאנס נכלליס לא בשמלות ולא נמחה כ
ק סעי׳ יק מ ק ימו מ״ל וני׳ עוד במק שס ובלבק ב ק וגס שעה מ ס  מ



 יורה דעה סעיף לח י חלמת טריפות רטז
 (צט) כמראה מזחול)(נ••). סגה (ק) רש (קא) *מדם (קכ) אס (ק:)יש (קד) מכה(כך,) נמק (קי) «ו

 דרכי חשובה
 ננל מנין פשר מיי״ש ועיי נו״ק סק׳׳ה שכ' ואש המראה החדשה מא מהרמה ונר׳ צנ״ש כדק ליס שני שזה מלוי נראס מנירם אש היה ההכאה נתלה שראר
ר לכ׳׳ע ועיי״ש נס״ק ז' שהקיל אף במראה כשרה שחמה הריאה נלקה על ידו וגס מה נראה שמניע עד סדאה פמ המאה  של ב' מראומ סרוח ט
 שמא פהוך במראה אמר מק מראה נלע״ך שמא פמון ומעורנ מראה נלא״ה אמר אבל נלא״ה לא מישיק פיי״ס אנל נסרת״נ מני׳ ייס ורא״פ כדק לימ
 וצונן עיי״ש אך נמק״מ סק״י פקק בזה וכי ד״ל ומראה הטלצמ נ׳ מיאמ סמן שאף שלא מה p מאה ניטרח הדן p וכל שיוופ שמכמה שס עו
 סרומ אכשר ולקויזא מא סאר מרמוה חושוח ומיס בצ״ע עיי״ש ועיי נמנח״י מקוס האדמימומ סריפה ולמ חקא מראה אוס אלא אף אס נמצא שיעי מראה
 כייף א כלק״י ס״ק נ״ז מ״ס בזה וסיס ונמין מ״מ יפ להחמיר מפמ מק״מ אזרמ נדמה אע״פ שאס מראה פמל מ״מ כל שהוא מסק מגו מקים
ק פס המאה יש להחמיר ושמא ממממ הממה שמכסה שסנהקלקלה הריאה ונהרסקה ק  נזה פיי״ש (צם) כשראה הסמל נר'רא״פ ס״ק נ״י ומנהז״נ נ
ל מא ארוס שס ונסשרה צורהה וייק כל שהוא מטון כעד סיןס ההכאה יש לממיר ס  ועשרון ס״ק ו' ור״ל כמרמה השק שנפסל והפנימית של מ
 וכמטאר נס״ס שנה דף קכ״ט וננירש״י שס עיי״ש (ק) ריא אם יש םנד, ולמריף ונצ זה מא כמכה כיפרה אנל אש סכמה מכה רנה עד הדאה
 בדופן מי׳ נמשמרח הקודש כמממח הו״ק fo שמקיצ אס אן סמכה רק מון נאק וכיוצא נה שלט אמד הדעה ראי פעייו יהיה שלמק הלקיהא
ה נין נעוף ינץ ז  נסציריח מינן עיי״ש יעי׳ נס׳ היקיר מנח (מהסינ מאדמס) בליקוטי נראה מגדה או אפיס שאין ניני ריעוסא בראה מ
 הלטמ מר׳ ״f מר שכתב נזה וני ולמת מרה״נ שאסר גס נממ במו מהמה סדסה כק שבזה צריך מדנא נדקה דשסא נהקלקלה הדאס נחמה
 עו מראה ארומה שבריאה אף שהפרפש מפסק ממילא וגס נמה מנה המאה ואן אנו נקיק ננל דנר הצריך נדקה מדנא ולק נכ״מ סריפה
 נחיצירית הדק יש לאסר וסיס ולמעשה צ״פ עיי״ש אמ״ס לפמ״ש להלן (ס״ק עיי״ש ועיי בראש מסף נחמ־וסס ס״ק כיס שהעלה והעיקר כתנת הלביש בזה
 ק״ה) מהראש מסף להקל דגס חצר מבד מי משק והרנמ״י מקיל נזה נרס״מ וולא כמא״פ עיי״ש ומי׳ נמ״ז לעיל ס' ל״נ סק״ו ונחכממ אוס כלל כ׳׳ו
מ יש להקל נהפ״מ (קא) אושרים. פי' פרהינ ורא״פ p י' ובס״ח פיסו״ד חרינא ס׳ רל״ג מ״ש נעק זה ומיי נמנח״י נקרא לסי  פכ״פ ממילא דגם נ
מ מיי״ש ופי' נרפה הורה פק זה ומיןל גיכ נ  שס שכ׳ וסף אפ אן שס מכה רק סש שס נמיח שמריח נדסן עו מראה מ אה ו' מה שהאייןי נ
פק זה והעלה לדנא ק• והיכא שסופ שמכהה שס  הארומה סריסה עיי׳׳ש ונמארה פינים שורש ה׳ פנף נ׳ פק״ו ומה נראש מסף ס״ק י״ו מ״ש נ
ד עיי״ש באבן פל הדוק כעד מיאה אס לא סדמ שהלנה סלוך יפה ד׳ אמוה אחר ס  נחמ־יסיס ס׳ק כ״נ פלפל בדן זה והעצה וסרקיל נמ״מ לא מ
 אבל נד״ק ס״ק י״א (נו״ס גס א) ובמק״מ ס״ק כ״ג ופאר אחרורס החליפו המתה אף פלא נראה אדמימוח בריאה כעד מקום מוא צ״מ אס יס להק1
 להחמיר כובד הסרח״נ בזה יעיי״ס סיד נד״ק סנסהסק אס גס מהריח אק אס הלכה ו׳ אמומ יס להקי סיייס ־ (קד) סכה בדופן פי׳ בו״ק
 אוימית בדק עד מראה החמה יש למזידר כמי ננמית שתייות יכפיסקא נהרלרי״ס אה א״ו שכ' ואס נמצא מראה אדמה נדאה וממהמ מירנא רש
 שאת״ו רחליס להקל ננמוה אדומית עיי״ש ופי׳ נמשמרח מןדס נממסוח נקב אף ומכשיח מחממ מקב שמולק במורנא אפיה אסור משים מראה
חק עו מראה אדומה סיי״ש וסי׳ נסיךע שס מן ׳ ואס אן האדס פ״י מאה יש להקל סיי״ש ומיי נמק״מ ס״ק כ״ד אדומה מיי כמכה נ  הד״ק מ
ת אדימות עיי״ש יעי' ברא״נ ס״ק ל״י ינפרמ״נ סעי׳ סק״ג פסיס נצ״פ ואס אט אמר מחמת מקנ יטלץ לתלות שמקב נמשה י מ  שמריע לי־קל מ
 י״ת שני ואף שמתה אן נא מנה מזק רק פרכר שטה מכה נחנן וסתה לאח״ס למה נסריף מיי״ש ועיי נסינו משד לאנרהס סי״ד ס׳ י״ס נדאה
 ונהרסאה רק שמקימ רכר שנשאר שס ללקח נחש: זאת למכה ואמר עיי״ש שנמצא נה מראה אדומה קצה ונמצא מלע סחת המיר יבדקי שס ילא סה
 (קב) אם יש ככה בחפן עפת׳ ש מיש משבר הצלע וסי ועי׳ ננרה״ב סס נקנ נעור מיאה נמקוס ההיא יסינ סש להסיר דאין כאן ניס מיחופ
דק עד מראה אדימה מימא לא חסנ דעותא שדרן  סעי׳ י״ח שכ׳ ראס נםבר הצלע עד הא־מימוה אט״פ פמזר ונקפי הד מ דלא מי כמכה נ
 כמכה וטריפה עיי״ש ומה מבט רק ס׳ פיו נתמידיס ס״ק י״ח כ׳ דהיינו מולעיס לגדל נריאה ותליק שהאדרימוח נעשה ע״י סהולעיס לאח״ש בעוד
 נדליכא עוקן אבל ניש עיקן טריפה אפי׳ אן מראה אדומה כעדה מיי״ש אבל הדאה חמה ואין למסד ממונס שנ ישראל פיי״ש (יט״ל ס' ל״ו ס״ק קנ״ו
ק מ) וכל מ ניש נקב אנל אס אן שס נקב עי׳ נמ־יט להלן פ  זיא מטא־ נסרח״נ לקמן ס' ל״ס סעי' ftp ינרא״פ סס ס״ק קפ״י להכפיל מ if נ
 ננשנר הצלע אף שיש עוקן אס אן מס דעוהא כ״גדו נדאה מיי״ס ומי׳ (ס״ק קכ״ב) (קד,) בומפן מיי נמה״ג נעהת מור את יינ פנהנ
 שס״ו לקמן ס׳ נ״ד ס״ק ג' ונלנ״ש נטריסות עצמות ס' י״נ סמי' כ' של דלא חקא נהארימה מחמת מכה שנדק מיה אס מא מתמה סנה שבכפר
 ג״כ למסר ניפ עוקן אכ אן דעוהא טגח נריאה אן ב' פצרין לבדק פנק ה5,עוה א נסרפפ א נפא־ סיןס סדפה מיי״ש וניע נפרתינ סעי'
 ידאה מגד מסיחה ינספרץ גד״פ (ועי׳ נמריס לקמן ס׳ ניד ס״ק ) י״ז וראיס ס׳ ק ל״נ לדנא מ״ס אס המכה מא מאר מקימות שכעו
ק עד אדמימות שנדחה ד  ועי׳ מ״ק סק״י סכי ואס נמצא אדרימומ נדאה וכעח נמצא הצלע פטר האדמימות מון נסרבפ א נכבד מי כמנה נ
ק אמ א' ס' נ' סעיף ג' ועי׳  וספק א מחיים א לאחר שחיפה יש להקל מס״ס וט׳ ואפי׳ ניש עוקץ נמכר עיי״ס ועיי נס׳ תורת זנת הספרדי ע
 שבצלע יפ להקל נזה טון ספ ספק סמא לא רק: ואף מסה מהר מיון נפית״נ להלן סעיף כיד ורא״ס ס״ק מ״ד שהוסיף עו־ מיה אס אן מכה
 מיא אדומה כעד ויש עוקץ טדא רקב מ״מ טץ ספ ספק פ«א לאז״פ ממפ במכר אצא שהכנד טא פנה ונסחה דנה כמכה pre נמד וסדפה
 כשנר יש ס״ס ל־קל עיי״ש אנל נמק״מ ס׳׳ק כ״נ נ' שיש להחמיי ננל מ עי״ש אנל בראש מסף בסיומם ס״ק כ״ג הפליא עלמ מהרמה אככת במה
ד מרה סש מכה בעד א שמנד ענה ונמחה כעד הארמימת שנרא! יהא אכא  מספק נמא צאמ״ש נשבר אס סכק מפליא דהאדס שבדאה ע
ק בץ מיאכ (מנד וא״כ אין מיכה עד האזמימיס ס כ  שסבר מא מחיים עיי״ש וכ״ז בספק אס סס מבר מידם אבל אס סבר חצר מבד מ
 טדא ירשפק מא אס סונןן נהשכירה עד״ק שס שנס מא החליט לאסר ועיייש שכדאה טין פיגר מכד מכסק ביניהם ובק העלה לד נא יאץ להחמיר כלל
מ ראן •1מסף סמיות על סמיות עיי״ש ועי׳ נמ,חת מק״ ענף ד'בזבחי ר נ מ וכי שס עוד נד״ק סו״נ סצא נהמה רהח״י בתזקת ס  עוד סלוקיס נ
 ולמחר מצא גמיאה שלה מראה אדומה עד נשבר הצלע סש להטריף מהמה שלמה סעיף א׳ שמנה־ להקל מה p במסד מחנה ועיי״ש במ״מ אח ס׳
מ להקל לגמרי עיי״ש ועי׳ ראש יוסף שס בסף  אף שהפו״נ אמר שמעה שבק לא ראה סס חדמימוח שס דש לחוש דשמא ונלק״י סק״ס שנראה מ
 ע״י שלא מה האדמימיה חוק כ״כ כמ שהוא פממ פ״כ לא שת לט לקדק מ״ק שמנ דגס מה שאמ מא״ס בנמצא סממ בסרסש מיל אי,

 ע״ז ואף שהיה אימימוח קצה מה קל נעירו והכשיר מאמה אן מעיר נדיר כ״כעיי״ש
ג X' ראס ק נד״ק ס״ק י״א נד׳׳ס ארס נדאה ונמנןמ סיק ל ע  להאומימוח במ ואס' סס אדום p כ״ש יש להטריף ראן לחלק בין אדם ו
מ בדאה של עוף ויש שס ביצים קרישים כעד מראה  לארס עיי״ש ומי׳ מק״מ ס״ק כ״נ של דנליכא עוקץ בשכירה הצלע יש לצדד נמצא א
ק כעמ ני גס ניציס קחסס טרמיס קלקיל ד / להקל ראלי נהמה רדאה חמה טה אמר להמר מראה מהקרומים האדומה טריפה כמי נמנה נ ה נ  נ
 וספק שמא נעסה הערק ע״י מהיי׳ וספק שמא כהחולקיס על ממ״א להריק כמי מכה ודקא שרא וראי שהמרק ארס שבדק מא קטע ממש
ל נספם ארס ק להחזיק דפותא פיי״ש : ק ק י  ומכשידס מכה בחפ! פד מראה אדמה נכ״מ ימית נצ״פ עיי״ש ומיי במנחיי בקרוס של מ
מ (סג) יש סכה בדופן עד הריאה (קו) עד הריאה האדומה מי׳ נספר מרה זבת הסמוי שס מניף ז' שכ׳  ענף ד׳ נלק״י ק״א שסיים ג״כ נצ״פ נ
א המנה מטון כעד ק לא חקא טנ י י ס  הארומה. מיי טמיח סעי׳ י״ג פכי דאף וליכא מכה נוופ! נלל p שטוע דאדס נריאה וספה נמק מ
מ נץ למעלה א למשם ג ק יש למדף עיי״ס מקום האוס זס לשמה מ אלא אף טמא שלא מ י י ק המרק האדומה נ  שהונחה pro שמסתנר שמזה נ

(COB 



 יורה דעה «דף לח י הלכות טריפות
 (קז) הריאה (קח) האיומה (קט) מדיפה (קי) וצריך (קיא) לנמק

 תשובה
 השיווק ביותר מהרגילות ע״״ש ועי׳ נסה במקיס ס״ק כיו וסי' במנח*
 ענף ד' בלק״י ס״ק כ״ס ובירכת משה בקונטרס יפה לבדקה פעי ד׳
 נתיב ב׳ אות נ׳ מזה (קח) האדומה עיי בכנה״ג בהגהת הטיי• אית
 י״א ושמית סניף י״ג ובלב״ש ס״ק ל״ח שכתב דדוקא בהאדומה הוא כאמו
 טד מכה כדפן אכל א לינא אדמימות רק א׳ משאר מראת הכשירוה יש
 לתכשיר אפיי שנא בהפ״מ עיי״ש ועי׳ בסכר תורת זכת הספרדי ערך אות
ט אדס בריאה סעיף ב׳ ובדעת תורה ס״ק פ״ו ופי' בראש  א' סי' ב׳ ד
 יוסף כמידשיס ס״ק כ״ת מ״ש בביאר דן זה ועי׳ בט־ת״ב סעיף ל׳ ורא״פ
רץ  ס״ק נ״נ ככ׳ ואפי׳ יש כנגד המכה סנדוכן מראה ירוק נלא״ה א ג
 אי! הולין בה״כה שמוכן להטריף עיי״ש ועי׳ מק״מ ס״ק כ״א שכ׳ דלדעתו
 אץ להקל אנא דוקא נסהס מכה שכדוכן שבא מחמת מלי כנץ בהרות א
 מכה סד' וכדומה אבל שכר צלע עד מראה גרץ מ כלא״ה פעיניט רואת
 שרמראות הלנו דרכס להעשוח מחמח דחק חזק והכאה וכדומה יפ להתיישב
 היבה וטסה להחמיר עיי״ש אך במנחת יוסף בקונטרס אתרץ אות ז׳ השיג
 עליו בז־ והק ל אף במראה גרי״ן ובלא״ה בזה עיי״ש ועי׳ ד״ק ס״ק י״א
 וכמק״מ ס״ק ל״ז שכ' דמראה שחור אף שאט שתור כדו תמיר ודינה עכ״פ
 כמראה הדומה דהא פחור ארוס הוא הלא שלקה עיי״ש ועיי נראפ יוסף
 בחידושים ה״ק מ״ה פכה: דמרהה פתור ממיר טסי מאודם אף שאינו שתור
 כדיו עיי״ש ועי׳ בתורת זבח (להר״ש ג״כ ז״ל) מ' ל״ה ביסוד המזבח מף
 ס״ק כ״א שכ׳ דכשופ היא דמראה ירוי״ן דגה ג״כ במו מראה ארוס לעמן
 זה עיי'ש ועי׳ ברנת״י כקו״א בס שהשיג עליו והעלה וכמראה כרויץ יש
 להקל בזה ע״״ש (קטן טריפה מסכק מ״ז סק״ד ולבייש כרג״ה פס
 ונביחות ס״ק ל״ו ונמתירה עיניס שס סק״י ועי׳ ראש יוסף בחידושים ס״ק
 מ״ה ככ' חי. דזקא נגדאה אדומה אנל כמראה שחייה קצת עד מנה
 שי־ופן יוי ודלו׳ שוינה מ/כ״ הלזל-יןס על לניט אכדיס שדש להחמיר בזת

 וכיון ישייר יוא הו לא ה־רי גדיא יעיי״ש נהג״ר. פצו טף ס' זה פ״״ש
 (קי) וצריך .וי' ב1נ"ש סיף סי׳ זה ובביאורו פיק מיב סכי דבאודס בריאה
־ מכה שנדיפ! אס ניני שהיא רכה ישנה יש לאסור התלכ למפרע נ  נ
 לד יב״ה ע״'פ וע" בראייה לקמן םי׳ -"מ ס״ק כ״א ובמק״יי כדיני
 החלב פכםיף כ" זה אית ה׳ שנהב דאף דהא ודא דאן להתיר התלב
1 הכלים פל הח1ב דקודס ג׳ ימים יש  שפתיך י״נ חודש בזה א:
 ליהיר לאהד מעל״ע מתחי דאיסיר נשיכ״ג לא סי רק מדרבנן ע״כ אין
ק ע״״ש (ועי׳ באה״ס לקמן נ  לאסוי אצא באסר ברור נייו :ערסת ק ה
 כ" ל״ע סק״ה מ״פ :שס הכו׳ הנ״ח) יעי' בל:"ש פס שכ׳ דנל זה טא רק
ק או שנשב־ הצלע בתוך יב״יז אן ד 1 אם ידליין העת שייכתה ב  :שיש א:
עק מכיל יק ע־ שלה אתו יפת יעיי״ש עיד בס״ק ע״ג ו 1 : 1 ה  יאסור י
 פכ׳ דאס מכתה בדוכן תו נשבי לצל קידס י:״ח אן לאסר החלב למפרע
י היצע קו־ס ינ״ח ינתרכא קודס יכ״ח אז אץ לאסר  נלצ וכל זה דקת נ כ;
 אנל הס נש:־ קו־ס י:"י י תיכא מך יב״מ יש להתיישב בדבר ומי שרוצה
ל עד פעת הרפואה עיי״פ ועיי במקימ ״פי  לאט־ הבהייה יאטר גה ההל: ;
ע אז הוא דפ חילוק בץ נהרכא קודם  שס את ב׳ דכל זה מקא :־ש:י ה 1
 ׳:״מ א תוך ינ״ח אנל כהונתה ב־יק אין חילוק :זה דכל שהוכתה יץדס יב״ת
 אף שלאתר שנשמטה הנהמה נמצא שס מכה בדוק בכרס במקום שהוכתה
 אכ״ה יפ להתיר התלי עד שלת פTסה דאמרי־ן הפתא הוא מתפשט ההול׳
ק ס נ  יימכי. שנדיפ! להריאה עיי״ש ייל״ל ס״ק קי״נ) יפי׳ נלנ״ש סיף הסי׳ ו
 פייה שסיים שכל זה הוא יק גמיאה אידס עד מכה ש״יכן אנל נשאר מראות
 ככי1ות אף שיש כנידה יינה נדיפן לח תלינן כלל בהמכה והחלי חין אסר
ק אחו־ זה עיי בשמ״ת סמי י״ג שכ' דשיש ו י י ״ למניע עיי״ש (קיא) ל  נ
 אדייימות נייאה צרי־ ל:־וק נ־יפן כ,גדי. עיי״ש יעי' ככית״ב סעי׳ י״ז ורא״פ
ק פכי דה״ה שיייך לבדוק גפ בשאר ייקירות שכנגד המראה עין  ס״ק ל
) בפס הראש ק  בטרפם יבכיד אס אין שס מכה עיי״פ [אבל לכמש״ל (ס״ק נ
 ייסף שאין להחמיר ב.״'א בכ:ד ממילא דאין צריך לבדיק במד ובטרכש וכן
 לפמ״ש שס דגס בטרכפ אן ידין בריר לאסר כנמצא שס מכה כעי המראה

 צק אס צריך לבדק ט]
 ועי׳ מ״ק סף סין״י וכרק״ר ס״ק כ״ו שכ׳ ולכהתלה צרץ לבדוק בצלעות
 נראית המי! ולא סגי לבדיק ע״י מכמוש סד בצלעות עייק ועיי בפיק
׳ ח' פכי למורה א׳ דנמקוס פלא נהגו הסיב לבדק ק מרינא בקיק ס מ ו  ס

 כלל

 דרכי
 ממנה הלק האודם באתה מכה וכתב שק סא מנהנס ומעשים ככל יום
ה בין מלמעלה ובץ ט ק בנל מקים ס מ  להטריף אדם בייאה ומכה ב
 מלמטה ולא מדקדקין לראיה אס הייכה מטו.ת עד האודם זולה אס מקום
ה כנין שהאדס היא בסף האימא והמכה טא כדכן נ  המנה רחוק ממנה מ
 וצללית שיש מרתק רב כירהס וכיוצא עייק אכל בכ־ת״ב העיף כ' ורא״פ
 ס״ק ל״ע כ' דאס אין המכה שבדופ, מטונה עד האדמימות ממש רק היינה
א רשס ולהל, אין שלין האדמימות במכה וכשירה וכ׳ דכל זה אס אינה  ס
 כ.גדה כלל אנל בלא״ה אכי׳ רק מקצת מהאדמימות מא כעד המכה אי!
: אלא חובבין פע״י החולי שבריאה שהיא כעד מקום ו  מלכץ נזה אחר מ
ק ופריכה ס לינק: ומזה נמשך האדמימות להלן ג  ירכה שידוכן לקשה א ט
ת יקותיאל םק״כ ונשוית ממ״מ מרושינכורג תאחרורס י ט  עייק ועיי מזה נ
' ה׳ בד״ה נחזור לפטנט מ״פ בזה  (מהגאן דק״ק קאזמיר ז״ל) תיו״ד ס
ק כ״ה שהניא דכד הכרת״ב בזה יטיס דכשנק אס ק פ ק  כאריטת ועיי מ
 היה רסון המרחה עד רמנה יש לצדד להקל בהפק עייק (ועייל סי׳ ל״ו
 ס״ק קמ״ב) (קז) הריאה דאדוטר, עפמ״ח סעיף י״ג ורח״פ ס״ק לי;
ק אסר כשיש מכה כדיכן כנגדה עיי״פ יעי׳ בלכ״ש  שני דמי׳ אדומה רק נ
 ס״ק מ״י. פני דאס יש אדם נדאה נגד מנה שנתנן ואין האדש רק
 כק־וס העליץ ליד כשר למי־ גדול אני׳ האידס הוא ברוט פל דאה פיייפ
 יכי נ ב-נאירת עיניס כורפ ה׳ ע-ף ב׳ סק״י וסף סעיף ד׳ עייק וכ״כ ככ־י
 שאר סק״ו עיי״ש וליי מזה בהדי, זנח ט׳ ל״ה נהע״ש כק״י ועי׳ ר ה״י
 בזבחי כלמה ע ף ד' סליף ט' ונמ״יי אות כ״ס פני דא ן גלק נזה בין
 קרוס ע1יץ 1התתו) דה״ה אס המיאי הוא בקיים >—זיזי, י1א נהעליי,
ת זנה ש־ שני דאס תיא מיאה שחיית בקיים טי ׳ עיי״ש ועיי נ  די,א מ
̂גד המכה שכ־וק מסתבר להחמיר יטיס בצ״ע ע״״ש ולי׳ מק״מ  r׳ לנד 
י ודכוף סייס שידך ההביינוה ייא־ד  ס״׳־ז ל״א מי שכלכל ב־נרי ילפ״ש גז
ם צא פיט יק ד א --ךיס -י־חתי, -ר אי־ בלח'י כאייגא שי־יקא אך יודע "
 :־r יון וצ״ל ^ שע״י;לא האדה ימת־זין יתר מנדרכה וצר ך עיין
׳ ב' ובשו״ת  י ש נ הדעת ליניי עיי״ס ועיי מזה בטייר, הריי׳ס דויד ס
 _ית שצרה היו״ד ט׳ ס״ה (׳נ־נייל לי1ן מך ס״ק קנ״:) ועי׳ ד״ק ס״ק
א ע״י נ י ט י י נ ;  י״א שכ׳ בנמצא ס״ח מאורס ש:קייס הלליין לנד חס י
הה״ אן בסרכאמינה וש־ ו:'א הלכה שהבקשה אך בייק״מ  יי ל מ׳ ש יש 1
 שס כ' מדאה איימה אינה גיע מיייאה ככירה בקרוס ילליון ילא יוי
ק סי' צ״ע ס״ק ל״ע נד״י. ת1ויה  תיליי׳ע עיי״ש ועי׳ עוד מ״ק לי
 יבייי״מ פס ס״ק צ״נ דקרים כחש לי רייאי והיא אדים ,גד מכה כרונן יש
 ליחריר דשמא עוי הריאה הוא ייו׳ אדיייה ,גד ׳יכה שידיכן עיי״ש ועי׳
 מזה בד יק כאן ס״ק פ' שנ׳ דמי״, אם קלך -ק־וס הא־וס ״ל״נ ה־ א־
ק כ״נ  י-מצא מיתה תחתיו פלס ויפה י״ל דקיל ע״״ש אב1 נמק״מ ס

 סייס מה בצק עיי״ש
 ועיין נט״ת ברכת יומך ודו״ד סי׳ י״ה שני רמס יש ציירת דם בריאה נד
 מנה נ־! כן אף שק1ך כל ה:׳ קיויייש י: ייס נקיים וריאי! פהארמימית
י חיו״ד טף ס ׳ נ 1  הוא רק נכפר הדאה טייבה עיי״ש אך בשי״־, עייק ר
 ט׳ כ' דלא אשיר במנה נ־ופן עד ריקה אדימה איא נש־אדי״״יות הוא בכו־
ס נתינה חין לחשי יי:יא ראיות לזה י  הריאה אבל אס ייא מהמת ד-צרר י
 טייק ונ״נ נשו״ת סוםו״ד ת,י/א כי׳ נ״ג -אי; ל*סיר ב ׳'א ש 5־ר ידם
 תחת קיימי ידאה ננק שילכו יק־ו־״ש ו־הי שאי! יהו־ס קביל ב־־יימס
י י־ס נ־יאה שס ט״ל לש ו״ יומי ־ '  דאס היתא דמכח המכה ש:מכ, ,
 בקיומיס הסמוכים למכה פשדיק ע״״ש (ולש ין ״ד:י ס :שו״ת דלת חנמיס
 הנשכח לס׳ היק/י זבח ט׳ ו׳ את ב' יע״״ש ב־:יי י יחבר דלת חני״ס
ק מ׳ מ״פ בעל! זה דאס נקלף יקרימיס יהס  פס בטי גי) וליי ד״ק כ
 נקיים והמודם הוא רק כישר פ^יי־ שס י־ס אך ש ש כ-י.דו רכה נדו:[ א
 שבר צלע בלא עייח יש ליישיר א־ צרי־ :ריקה בכיש־ין קידם שיק וף
̂א נדיקה נ:־ אך כשיר צלע כלוקן צ״טי אס יפ  הקרויים ובדעבד אף ב
ר כזה ומכש״כ אס יש שס בנשר ציירוה דם נמנה דש צאסר יעיי״ש ס מ  ל
ק ׳״א שנהב דאס דיה מכי. נמפ! ובדק ריכ יעיר של רקום הארס ס  נ
ק נ  סנריאה והיה נקי ומראי. היה רק נבשר רק שייניי ״רעיי לא נ
ק ט' שס הקיל בזה אס לא כשהמורות היי מד־קין ל:פ־ ס  סריכה מך ב
 שתחתיהן כטרס פקלכ! מפס החמיר נזה ד״ל דמי רעוהא מהייס ע״י
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torac לאחי נזחס ומר למיאס הריאה יכשר (והר ין כתג אזלו למראה סדאה אחר 
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 תשובה
 הארסימות שכריאה מחולדה לק שנחסה לאוד שחיפה מסננת היסק והסק
ת א' שנתברר *לו םמראת  נוטר לאברסס (מהס׳׳כ סלונרן) כיןנסרס יוסף *
 מומת ססצויות בריאה מא כא מאסת היסק של לס סססה שהבהמה מושכת
 אצלה אחר סססה והאת לזה שוזקא סל הצל שסכנת הבהמה או בשסת שססה
 נמצא האמיסות וכדאת של כסמות נכרים שאינם מתסיס רק סרניס ידן
 הכאה נראשן לא יאיע לסולס נדאה איומה מ סייש נכהיג נלפפנ״י סש
 לסמון להקל אף כנמצא מכה כדופן א נשבר הצלפ מגדה והוא מסתבר לרינא •
 ועיץ נמגח״י בתרלדק את מ׳ נלקיי ס״ק מ״נ x' תנימ שנוכר למומיר
 כמראה אדומה כנגד מכה שכדוסן לא נאמר רק כשהאדם מא נמשך
 רכ וכמו שהוא מצוי פיס רוב באנא הסליונה שנפסת אמס וכבידה מאד
 כמיוע כמש וכי דלש״ז יש מסס להקל אפיי באינה מתלכנת המראה לאחר
 הנסחפ שיש לממון במיג על נחלי המחברים המקילין בדן וה אפיי בילוע
 סהמראה קכוע כהקרומיס מחייס פיייפ וכסב בסהויב סעי׳ א וראיס סיק י״ז
 דאס קורס רגסיחה ס' כמקוס הזה מראה שסרה ממש ועיי מסיה נראם
 אדומה ייל לאס׳ נהסכסק כמכה במפן מגל המראה אלומה מודס כאן דאסר
 דא קורס נסחה דייק לה מראה פסלה סא ואי כלאחר נמחה דייק לה הד
 עכ״פ נס פתה ארוס מא וטון מןדס מסיחה הושחרו פרי אגלא מילסא
 דהאודפ שאזר מפיחה מחמת רכה מא ולא מתולדה עיי״ש ועי׳ ככית אברהס
 בלת״ב סק״ו 0.5הפק אס גס קולס מסיחה איס שמי כריו יבש יש להמיר
 בזה א ילמא יידן לאכוי בזה אאק מא שמר כדו עייק ופי׳ במנח״י ענף
 י' בביאדס ס״ק כ״נ שכתב יכסס מא מס כשאס שמי ממ קהים מסחה
 מדפה 5׳ה מיי׳*! י(קיג) וו! ג׳ נלג׳ש ס״ק גו׳ג מ״ד י3מה גזף סי׳זס
 ראס הוכתר ברימן קילס יבית יש להעיר הנהמה אף םיס «גמ! פיאה חממה
י הצלע קולע יניח יש להתיישנ אסלהתיר הנהמה דילדאעיג נ  dra ואס ס
 ימכי יכק מהשכייה מ״מ יש למש ישמא איכ כששכבה הבהמה א נחנזככה
נק נעשהזאח  בטתל מיע השבר של ספצס אל המאה ונצריהיס ושמא במן י
ק ובמק׳ק סף ס' זה בדר  עיי״ס ועיי נמרח זבח בהע״ש ס׳ ל׳׳ה ס״ק י
 חלכ את כ' שכ׳ דאין להקל בזה בסט־ קויס יניח בסס ערן אאיכ לא נמצא
 שס סס מכה במק דבוסססתברין דכד הלכ״שדטון תמשה ההכאה קודם יניח
 ליכא למיחש אבל אס נמצא מכה ישנה שס במק ההוא אן להקל אס' מכתה
ס כהריאס מדסתה יכילו  קדם ינק ואגלא מילתא למפרע דאו לא נצרר מ
 אכיה אן לססר מסס לאכתי אכא למימר ומחמת המכה שנעשה א בחסן
fo fo נצרד הדס בד אה אח״כ בהון־ יניח ניי״ש ימיי בראש מסף בחימשיס 
 שכתב יכל שנמצא שנר הצלע שס אף קיום יניח !אף שלא נמצא שס סס
 מכה נפקוס שט׳ השנירה אפיה יש להתיישנ נדנר אס לא נאסר במ
 דש לסש גם נכהאי טונא שמא אחר ק כששכבה הנהמה א נחחככה בטיול
ק  הניס השני אל הריאה ונצרר הדס נראה נמן יינ סלש עיי״ש (ונגיל ס
 קיי) ־ (קיד) והכי פסה״ש מיש נריאה שנמצא חשדן וקמס וטי וסי׳
 נסיה יפה מנח ס׳ פ׳ שנשאל אש היי מראה איומה פל מןמס וכגגח סבה
 כמק אס יש למסר משוס סש מרי דל״נ משוס שייט של קמפ למוח אמס
 וט׳ והוא הסב סש להסדף כמ ככמה מעסיס סייש וסי׳ מוס נסיח שכסף
 הס' סויה מסף (סהנה״ק נעל הסלמה וציל) ימס לטנ יף פ״ו עק (ופיל
ק לילו מ״ש  סק פ״ו) ובגוף רבד מבעת שאל שהניא מחיש סי' כלכ״ש ס
ת ח מ והעלה ינשאר דעוסות שבייאה אש סס מ  נדנד התמ׳ גנעת שאל נ
ם ועיי״ש מד נלנ״ש לקמן מ' ל״ס ד  כס״מ אף סש מכה נמשן מגיס מ
מ וססנ מל ינד הס׳ מבסס שאל נ  ס״ק ק״ו אח ס׳ ואת ס׳ מ״ש שד נ
 כל רברי ססוכס יפסק כמ״ח לדנא עיי״ש וסי׳ נראו מסף כאן נחמזסס

 ס׳׳ק כ״ח מ״ס במאי־ דברי מבעה שאל במ בארן:
 וכי בי״ק ס״ק י״א בי״ה איס בריאה ובמק״מ ס״ק כ״ג ואס נמצא איס
ק המשלים  בריאה מיג מקיס שדבקו האמת זצ״ו ואן כירהס p סבר ס
 אן להחמיר ראן מ כמראה איס נגד מכה נחסן נייק:(tup) נהוג

ק נפי סי סויד שי׳  ענאהיס וסי נמהיג בהגהות הסיר אס fi ונספח ס
 יי׳ו

 דרכי
 כלל אס' בצלעות ירח להם מנהגס דש פמה ספיקמ דשסא אן מס סכה שס
 עד מראה ושמא ס׳ המראה מריאה מזר עיי סחס ושמא מיקר לדנא
 כהמלקיס פל ה׳׳ד אסדס ומתירים כמכה כחסן כעו מדאה אדומה ובפרס
 ולדון שנותןין הדאת נבדקת פנים בלא״ה אן לתלות מראה אדמה כמכה
 שנמס! דנודא היי מתיש נהמנה נמשסוש יוו ומולא מגיש טוא שאן שס
 סס מכה ומכל הלץ פעמי נראה ונמקוס שלא נהט לנמק נלל אחר מ אן

 מזיייוין אהס כלל עיייש
 וכל זה מא לעק לכהחלה אנל במעבי אס לא כיק עשמיח שס ומכיש
 ס״ק י״ז ופרח״כ שס ורא״ס ס״ק ל״י שכ׳ יכל מדין: טא p לכתחלה
 אנל נדעבי אס נאני וא״א לבדק פוי במק יבםיפש יבככר יש למסר
 אפיי שלא כהפ״מ אף מל הדאה טא איומה פיייש ועי׳ בכיתיב שס שטיס
 יאף שכ' לקל בדמבר אס לא נכדק מ״מ אס כל הדאה טא אדומה
ק בצלעוח אחר  כתכליח האיס יש להחמיי במקוס שאץ מ״מ אס לא כ
 המכה עיי״ש יעי׳ מנמ״י בזבס שלמר ענף י' סעי׳ א׳ ובמ״מ ציץ י״ב שכ׳
ק בצלעות ודיל מקא בצלעית  יכדוק כ' כסרת״נ סש להטדף במ אס לא כ
ק מחמת המכה ד ק טא שיש למדף רמצוי מא לכא אתיימוח כ  אס לא כ
 שנצלפות אנל אס ביק בצלעות והי׳ יפה ק שלא ביק נשאי מקומית כעיה
ק היא אדמה בתכלית אדמימות נייק ומיי במק״מ י  אן להמיר אף שכל מ
 שס פכי ימ״ש מאם אפדם אס כל מיאה מא אממה יש לההמיר אס לא
ק נצמית לא רוקא קקר כל הריק יכל פהאדם מא בחוזק וכתכלית  נ
 האמרמוח א אסי׳ אס איר p כמיןס א' ולא בכל הדאה א נדונה יפ
ק ייסף בחימסס ס״ק כ״י מוג י  (הממיר ל0 לא כדק ני׳לשת עייק אן ב
 ע״ל י־רא״מ ב׳ה יהעלה דאף אס !־יא א־־ימה הרבי• יש לי־קל גשלא נדק
 יללעוח אפיי שלא 5ה8״« ואן להוסיף הוימיא פיי יזמרא לאסור באלומה הרנה
 יותר מארומה p נמקצחה עיי״ש וצ״ע וטי״ק מף ק״י ובמק״מ ס״ק כיו 5כ'
ק סש מכה כמק נערו רק שלא  ראם ראה שיש מראה מרס בריאה ונס י
 בק האיס ידאה אס טא קבופ ביקומיס א ק יסי ע״י מממש ומיחס
 יש להמיר אף במראה ארומה במקצח עיי״ש ועי׳ מק״מ ס״ק ל״ז מזה וכיוצא
 כמ כ׳ גס כמנהז״כ כלל כ״ז בעשחן ס״ק י״א וקיידן סעי' ה' דאן למסר
רק אזה לרץהא כמק ק oh ט' נ  כסס נמר כזה כשלא נדק אלא מלא ב
 כלל ומשר ער נמכי ואק לנמק מוי קל ק יודע שס' בס מכס כמכן
 p שאס מרע ק היי מטון ממש כעי מזיאה ונאביה הדאה א שנקרעה
 יש להחמיר וליסדף דהולין הקלקלה במקילקל עיי״ש (3p) אוזר זה

 עכאה״ס מיש שהמירש״ל מחיר cfi סש מכה כמק מגמ וס̂י בביאר מר״א
 ק״ח שניאה לםהו להפיק מסח המכסדס במ עיי״ש וכ״כ כפריי! סף
 fo י״א סש למשיר כל ריאה אלומה קי' יש מכה בלק כעדה סיי״ש וסי׳
 *ה כשכ״ל ק״ח ס׳ יעי' בחילוס מאן מהראל ציק אח ל' וככרט מסף
׳ יבמ״מ יס לסמיך על הממ־פ״ל עיי״פ יעי׳ כפרח״כ סעי׳ כיס פכי סש  מ
ק אממה עד מכה במק עיי״פ י  מיןמיח פיהט לפסיק ממהרפ״ל למסר מ
 יסי׳ בסי מרח זבח הסכרד (למב מהיתי״ח ז״ל) מרך אח א׳ מ׳ כ׳ מי׳
׳  א' ביטס מאשין שכ' שהמנמ באזמיי יבשאציניקי למדף ק ברסיס מ
ק שהמנהג בירושלים למפיר במ מעח ה  שניסס פעה מסף ספיד א' מ
 המ־״ח עיי״ש ק ככנה״ג במסה ב״י אח ל f כ׳ שרק למש ליסס המחמידס
 ניי״ש יעי' בםרח״ב שס יברא״ס ק״נ שכ' דמ״מ אף במקמזח שמכסדס כמ
̂ס האמימימ ק בלמ י  מ״ל אן להם להק! כ״א עיי בדקה למשמש בבשר מ
ק  ואפ מא מומך שס א שרסל שס מהיטח למיטה יש להסריף אף נדענד י
ק ק״ו יש למסר במ״מ נייק ק בל סמי סיב האחחרס הסיח  לא ב
 שכסדנוס אלו סהגץ כמק כרמיא להפריף כסש מכה במפן עד מראה
ק וראה שלא מומך שס ואנהססלמ ממיטה ממיטה  אחמה שבריאה אף ק ב
 ועי כמנח״י פנף ד׳ כלק״י ס״ק כיד ובברכת משה בקינסרס יפה לבדקה שפר
 ר גתיכ כ' שכ׳ דפק ק יש מד סניף לקל ולהסיר יש למיך על המקילין
 מה בספק אף בפויעתיע נייק ונראה לפענ״ו וסיכא סש לתלות שאין



 יורה דעה סעיף לח י הלכות טריפות
 באר היטב

 ונמץוי נמשמופ-סי יטה נראש סייס טעה אחת מגאה מונלא והתשיי ש־יה ט לס
 גמו מיד׳ סצואי וממתי כמס צמפס על שיצא סיס ליאת אס ישתנה לצוק ומאל
 המראה כנחחצה והסדן־ ברעגין שטרק . ונחנ פול שמר מוס מא שנס נשו
 פוסלים מוראי! כמו מהמה וק פסק מהרש״ל (מול צ־ מ״ו מ״נ מסה א קנלה
 עצ מראה שמי שאיס צקותא עי שיכנס מך נ׳ סקדנים ונמס ננשל ואמ אומר

 (קטז) או (קת) שהיא
 פתחי תשובה
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 מליו והעלה ניני שפסק נפמלה להשיל והסכימו עמו נמלי הולאה מיש

 6ן< ש*ס נמס נקרוניס נצל אלא המראה מלמעלה מל הדאה מיאס סמל מא ומדפה עיש וניזנ מלץ מ־״מ לאים ממור אלא צפחות צדך שימס לנ׳ קמיגיס ע״ש)

 בארך ינמסתיו נפניס סעי׳ ס׳׳ז וכ״כ נמנהז״נ נהרלרייע אות ס׳ סעי׳ כ״ז
 לדנא עיי״ש ומיי נמ״ת נית מו(מהגאון מ׳ מו סעניל ז״ל) תלק א׳ מ׳ י״נ
ה שהרבה להשינ ג״כ ע״ו הראיס נמה שהחמיר נזה יוקר נ מ  נאמצע מ
 מראי וני אי מי אתי ליד נשר מנהמה זו סי אכילנא משופד שיפד מיי׳יש
 ומיי נמנת״י נתרלד״ע אית מ׳ נניאיייס ס״ק מ״י ובנק״י ס״ק מ״ג שהטה
 וברי הרב זנס שלמה נהיקומ שלמה שלו נממתיו לס׳ אהל יצחק שמקיל נ״כ

 בזה כוסת הלב״ש עיי״ש
ב פוי בלב״ש ס״ק מ״ה ראס נמצא מראה חממה בקרוס מולק נגד מכה ת כ  ו
 במפן וחיה פ״י נפיחה למראה דאה לא מי דעומא נלל פיי״ש ופי׳
 ראפ יוסף פס סהיסיף בזה מ״ס אס לא חזיה בקרוס ההוא למראה ריאה
 ממפ רק למראה בפרה אתכת גינ לא מי ריעותא פיייפ ופי׳ בלב״פ ס״ק פיו
 ובמיה סעי' ם״ז פכי דאס נמצא מראה אודס העומדת על טמא א מל
 םינרא א על מוננא א אצל א׳ ממזכריס ייפ פס גס מנה בדינן נגד המראה
 אס במרקת המוגלא תזר למראה ריאה כשר אנל אס נאבד ולא בדק פריפה
 דאין להקל ולקלות שהמראה טא מחמת המונלא מאיל ויש נפ״ימ לתלות שמחמת
 המנה שנדוק נעשתה עיי״ש ומי׳ בראש יוסף בחידושים ס״ק מ״ד שמיח זה
 בצ״ע ד״ל דבדעבד אף אס לא בדק דש לתלות להקל דהא יש ס״ס דקיי״ל מל
 מראה אממה נגד מכה במפן לא טי רק ספק סדנה יפכק שמא מחמס
 המוגלא מי המראה ואמ קטע בהקרומיס ועיי״פ עוד נס׳׳ק שאת״ז שכ׳ רכל
 וה מא רק במראה אדרה אבל במראה פתורה פפ״ג המירסא ומכה במק
 כננמ לכ״ע סדנה אף בדפשד כשלא בדק ואס המראה שמורה מא ע״ג
 פינרא יש לצדד להקל בזה וסרח בצ״פ פיי״ש(ועי׳ בדבדט לפיל ס ך ס״ק ק״ת)

 ום״ש הבאה״פ במעשה דרפגינספור״ג שהי׳ פל הריאה סט א׳ פב וט׳ כשוט
 לפענ״ד חה לא מייד שהחוט המא מא כפין סירכא דממק ס למקויז א
 מרן קרוס ר״ר״ס א כעין ת;וי' מקרוס זר שפרוס פל קרומי הריאה דבנה׳ינ
 כבר כ׳ לפיל(ס״ק ס״ד) בשה הר״ק דטדאי אץ סס חשש בש טי מראה שפנ
 קרוס זר מסכת על יריאה ובפ״כ כוונתו שהשתנה מראת הריאה פצמה במשך
 ומנשה כפין קו ארוך על הריאה איל זה ט׳ מגוף הקרומים פל הריאה ולא
 ט׳ -ק סטי מראה במקיס רטא ונמשך לארס והיי ,ראה כמים פ: וה״כ .
 ום״ש מאה״ס מס בעוף שק• פסלי מראת סבדאה פי' ב־נריט לפיל
 (סק״א) ומ״ש מאז׳יס שיכנס הנראה בב׳ הקרומים פי׳ בדבריט לפינ
 (פיק ס״ה ס״י יס״ז) (קטז) או שהיא אדומה פתי״ש ס״ק י״ס שכ׳ דאס
 יש מראה פסלה רק בקרוס מ' פל הדאה וכנגדה בקרוס מ׳ נמצא מראה אדם
 יש להטריף ומי כמו אדומה נגד מכה במק מיי״ש ואף דלכארה לא מ׳ לט
 להמתיק זה דאין נ״מ בזה לדנא ובל״ז אמר והא קיי״ל מל שבקרוס מליון
 יפ ט מראה פסלה ובקרום התתהון יש ט אס' רק מראה כשרה אסר (כמפ ל
 ס״ק ס״ז) אך העתקתי זהה סש נ״מ בזת לפרן המלב פפמס״ל(סק״ל) דבסריפית
 מראה פטנה אן לאסיר החלב למפרמ אבל בפריטת דמראה אדומה עד מכה
 בדוק כ׳ לפיל (ס״ק ק״י) סש לאמר החלב למפיפ וא״כ י״ל דאס יש מראה
' יש מראה אדומה חמיר טס לפנץ מלב מאלו  פסולה בקרים א' וכקרום «
 יש נשרהס מראה מילה א־ לדינא צ״ע לפענ״ד טץ מא דאסדק החלב במכה
 נדינן עד מראה אמסה סא מהמ״ו דש ס' ל״ס שני השפם דמי נהיגלד
 סי מכה עיי״ש ומנ״ל מס !ה מי נטגלד וצ״ע (קיז) שהיא אחסה נתב
 בפית״ב סעי' כ"ו ורא״ס ס׳׳ק מיו ומ״ו ראם נפלה לאיי ונמצא המאה שלה
 אדמה יש לאמר נמקוס שאן הפסו מרובה בץ מהמה ובץ בעוף אף על
 ס פאן סס מכה במסן ואס נפלה לאר רש שס קמס א טין נמקוס אמו
 בריאה וסם במקום הקמס א המון להאדמה הדאה אמ״פ פאן סס מכה
 במק יש לאסור אס' במסד מרובה סיי״ס וסי' ס״ו לקמן ט' נ״ב סק״ה
 וש״ן ונקה״כ סף הס' שס ומהב״פ דפ ס' נ״ב מיה בנפלה למיס רותחין
 הדין פוה נמ נמו בנפלה לאר (ועיי נדנריט להלן ס' נ״נ ספי׳ אי):

 אדמה

 דרכי תשובת
 ד״י שכחנ ואום נריאה ומטוסק מ סכפמיס נא אסקאלדאד״י נריאה
 ונראה שהוא אמס מהמת מכה ואט מוציאם אח האסקאלואו״י ונמצא הריאה
 שלימה סחת האיסקאלדאד״י !כשרה טיי״ש ומי׳ בסי תורת ובת הספרד מערכת
 אח א׳ ס׳ ב' סעי' ח׳ שכ' בביאר וברי מנה״ג ור״ל מאמןאלואו׳׳י מא
 כעין חלב בלוי על הדאה כוכר מטשל והיא מחאוס מחמח מכה שבווק ואס
 מא נקלף ק הדאה כבל חלב בלוי ואן תתתיו אינימית כמ־ עיי״ש בארך
מ שאלוניק״י משיש עור אדום נ  ופי' טלק גבוה מממ ד' שכ׳ מעין מ מ
 סל הדאה תמו רכה שבדיק קולפין מור וטדקין תחחיי ואס אט מבצבן מר
 סיייס יכיכ בה׳ זיבת הודה הספרדי יסביאו בס׳ מרח ובח מ״ל שס סעי׳ ד'
מ כ' ג״כ נד״ק ס״ק ם׳ יבסין״ס םק״כ יכ״ב דאס ט׳ נראה  נרי״פ וכיוצא נ
 נראה אדמה בדאה עו מכה נמק יקלף הקרויים מהריאה וראה פלא ט'
 המראה קטפ בקרומים רק במשי סהמה הקרירים יפ ליכסר בפסםוח אס
ע ואפי' אס יפ פיר בהצלט כעד ספ סברא להחייר אס״ה  אן פס פיר בי̂־
 יש ליק1 נ״כ אס אן שס עוקן במבר אנל כשיש עוקץ במבר צק צדנא
ס ולא צריחה וס יש לאסור ואט'  ואפי׳ אס ס' שס רק אדם בבשר הדאה מ
 כשהקרימיס נקייס ומכיש כשיש שס בבשר צריחה דס מכה דש לאסר עיי״ש
 יעי׳ במ״ש בזה בגה״ק את ד׳ וכ׳ עוו שס בו״ק ונמק״מ רטש שבר בצלע
מ נקיים מארס צדך  עד האמ שבריאה טרס שיקלוף הקרומים לראת פ
ק ס ההוא בס שרץ אס אט מבצבן שס ובדעבד אף שלא בדק קורס  לבדק מ

 בפישח יקיף הקרומים והיי נקיים יש למשיר בדלינא עויןן מ״ל מיי״ש
 ויסייש מאי״ט דאס חזרה לאחר מכיתה למראה דאה נמה עיי בס׳ מרת
 זבת הסכרד שס מ״ש בזה וכ׳ ראן להקל בזה כלל מל שטסה אמסה
 לא מהר בזה נפיתה ואף כשחזרה פ״י מפיתה למראה דאה אין להתיר וכ׳
 שק מצא כתוב שק המנמ באזמיר וכן מא טמ מעשים בכל יוס מיי״ש אבל
 נשמ״ח ובפרת״ב שס כ׳ להדא ליהיר בזה כל שחזרה למראה ריאה ממש לאחר
 מסחה פיי״פ ופי׳ נס׳ ראש מסף כמקור הדרם ס׳ק כ״א ופשמ״ח שם
 ותנ״ש ס״ק י״ח שכ' לאס לא חזרה ע״י מפיחה למרחה ריאה ממפ רק למראה
 טרה אן להקל כ׳א בהפ״מ עיי״ש אבל בלב׳ש במ״ה פס ובביאורו ס״ק ג״ז
י עיי׳׳ש ועיי בפרת״ב סעי' כ״ג ס  פסק דמקיל בזה אפי׳ שלא בהפ״מ לא מ
 ורא״פ ס״ק מ״ג שפסק כממ״ח לממיר שלא במ״מ אך ב׳ ראן להסיר במ
 *1א כשהי׳ שס במכן מכה ממש אנל אס אץ שס בדופן מכה ממש רק במות
 שתיחת א שהיי שס מכה וסתה ונתרפאה ונשאר רושש וצלקת עד האדמימות
 אפ חזרה פ״י נפיחה למרחה כשרה יש להקל להדיא אסי׳ שלא במ״מ ועיי״ש
 מור נסרי כ״נ שכ' דכל מ״ש למיר מהפך ע״י מניחה למראה ריאה מא
 רק אס מחלנן כל האדמימוח שנער מקוס מכה פנדיפן אנל אס לא נתלנן
 רק מקצת האדמימות ונשאר עוד מקצת ק התדמימ מ כעד המכה אך לאמי•
 מפיחה יש להטריף בנ״מ ול״א ממי שמקצת ממנה מחלב! ק יתלבן טלו וכי
 פס פור בסעי׳ נ״ה ירה״פ ס״ק מ״ה ושיק י"! יאס קוים מפיחה הי׳ נמראה
 שאר הריאה רק שפ", מפיתה ר־איח איומה נער המנה כבדונן יפ להחמיר
 ילהטדף יאף שי״ל שיאימימית לא באה כלל רתמת מכה כ״א סמליה דאל״ב
 מ' נראה בס נס יץדס מפיחה אס״ס טץ שלא נוכר סליק מ בססקיס אץ
 להקל עייק ועי׳ במנהז״ב כלל ב״ז בקומץ סעי' ט' ומשרי! ס״ק ט״ו שצדד קצת
מ במ״מ פיי״ש ועי׳ ראש יוסף בתמ־ושיס ס״ק כ״ז שכ׳ מב״פ סכא  להקל נ
מה הורה ס׳׳ק  סש פוי אזה צד להקל יש לצרף זה לסרף להיתר פיי״ש ועיי נ

 ייי מ״ש נערן מ יכי נמה סלוקי דרס עיי״ש באדמה•
 הןיין לב״פ סק״מ שכ' דמראה אדומה עי מכה נמק שנחלק לנמרי עיי
 נסחה למראה דאה לא מי כ״א דטומא כל דמ כמו נשאר מראה
 סמלה מזורת פיי מפיתה למראה דאה אנל מת הפרה״נ נחרלדימ סעי'
 סי מא מיי מזס דסותא פיי״ש ופי' נדט־יו נימי נית איים סויד ט' ייא
 ועיי ראש מסף נניאריס סק״ו וסק״ח שהעלה מעיקר נהלנ״ש נוס פיי״ש



ח ל י ״ י  יזהה דעה סעיף סז י חלכות טריפות ריח ם
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 תמיכה
ו מזז w והשיג ואף דאין למוזן  כששח מירכי ס ותזינוק ולאחר שלישה מז
 מנ עוות השייב כזה לאין זה שמיכה מ*מ אם אחרי הסיננימק ובדקלו
 הגצטן ישירו היךומיס של הראה ואש לא ימצא כהש סס מראה יש לקל
 וא< שהמניי שיל לארמ הר דמוחא זה חקא כשהמראה קנומ כהקממיס
ק ועיי בשו״מ שואל ומשיב חרינא י  אכל אס הלן המראה מהקרומים יש להקל מ

 מלק ל' סי' נרו:
 ועיץ נלנק סק״מ x׳ רכל מיש להקל כזה היא רק מנחמן למראה ריאה
 אכל אס נממכה לאחר הנשימה רק למראה המותר מצטרף לשמם
ק כשנים מ ק יסי' כראש יוסף נ  דעומא אתרמ לסילדק >cf נהפק מי
 כסיף סי' זה שכ' לאס היה מראה ארס כקריס א' יחחרח עיי נשימה למראה
 חויית של וקל יש לצחי ולא סיי רעותא ואן לעשות מעשה כלי שאלה חכם
ק י״כ שכ' מהוסש״א ואס  עיי״ש. (Dp) אפיי מעלית האירם עהב״ש ס
 נכנס האולם למר המאה סריסה והשיג עליי יכי ואיןלהמדר כזה עיי״ש וכיכ
ק מרי י' ופי' כפרי מאר סק״ה וסק״ו שהחסיר מ  כמי! סק״ג פייק וכלכ״ש כ
 נזה יל ואס יש בוטא אממה וגס העור נשאר אמם אחר מרקה המוגלא
 וק אס משר מא אמס וגס מנור שאו ארוס ה״י ממה לאריסה מיאה ומכה
ק א•  כמסן מגדה מזריפה דמה לי מכה כמסן א מכה נטר שבפרס מי
 כרא״ס ס״ק כ״ס יכממיכ סעי' פיו כ' לוינא משמית ואני' אן משמרן מל
 מיי מסיתה יכן אשיי אס כשיןלנץ הקריסיס מן משר מראיסן אמס כאשר
 נמהלה יש להפשיר שאט מלץ לומר שהאדמימימ נא לה מסינוה שלא ננלע כה
 ומה עדין אס לא מיש תליס לדבר שהאדמימוה טלר כה איכ מסמס אזה
 מסס א יש לאמד סייש ונרי מאש יוסף נניאריס סק״ז באמצע הדגול
 מיש כפרן זה וכי וכן מ״ש ממ״מ לעיל מ׳ ל״ז ובוסא מלאה ים מרה
ס מיטעא שאד עור הבועא מלממלה אמסה  מייד אפיי אס לאחר שהוציא מ
 מממלה עיי״ש לדרכו אמנם בקוה״ר למאק מ' ליו אח כ׳ כ' דמה שמכשיר
 ממ״ה כטעא מלאה וס סיירי שאין עור הדאה אדום סיי״ש יסי' כלסמ מרה
 לעיל מ' ל״ו סק״א מ״ש כערן זה וכי תראה מדעה החב״ש דא״צ לכמק נלל
 אף כטמא מלאה דם אס גס הקרומים האדימו אכן אס חאן שנשאר מור
ק י״ז) (קנ) בהכלית האודם.  אמס יש להסדף עיי״ש (וע״ל מ' ל״ז ס
 עשסיח מני׳ ז' ותביש שקיי ולביש סיק יק וראד׳פ פיק כ׳יז דאפי' אס מא
 כתכלית האידס יכאתרמיה מזק שבמראה אום יכל מיר מראה ארס יש

ק י  למשיר רק שלא יהא טסה לגמ״צ א לשאר מראת ממלים מ
 (קבא) האודם משמ״ח שס שכ' בצריך לראת אס אט כמראה נשר נייק
 ועיי כחכמת ארס דש כלל י״כ שכ' ששעע שכל סיכ מכשירין כמראה איס
ר ולא ידעתי מל מה ממי ואלי יל  ואנס מבחירס כלל אס אט מראה ט
 שכן מא בקבלה כידס אך באמת צ״ע וממאי להחמיר מון שאן אנו בקיאים
 יהיה לי לממ״א א לסאחרירס לכמב p ניי״ס ומי׳ נמנחיי ענף א׳ כליך
 fa ביה שהביא מהס' היקיר שלמה סהאריך ללסיד זסמ על הטלקיס בזס
 עיי״ש אכן בסד חטאה סעי׳ ל״מ כ' שאץ למשיר במראה אלו כ״א מיס טיק
 כקי יאחר ראמ סיר המידה כיקוזק היסכ סיי״ש יסי׳ כראש יוסף שסיים
ס מיי״ש ימבואר סוגריסס שאן לסמוך לסקל א ס  פצדך לזה אסימח כל מ
 כמראה איס כ״א במי שמא כק וץלע אזמ מראה כשר יאזהי מראה איס
 יסי׳ נסי רנד יוסף מ׳ מיס אמ ו׳ מ״ש ממין זה והבאתי יבדו למיל
 (ס״ק קיימ) ־. (קבב) כשרה סו״ק סק״ג ינמק״ס נתיליי״ס את איי סקיג
 x׳ ואס רקכ א נגלי קרוס א׳ ונמצא שס נקרים הנ׳ אדם מגמ יש לאמר
 דהוי כאממה סגד מכס נווק ק אס מאן שהקרום מלס אס אמס נמצמומ
ק י  רק שבבשר שתחתיו שלם האדם יש למשיר אף שניקב א נגלד קמס א' מ
 ומי׳ טו״ח חמ• לאברהם מו״ד מ' י״ח שנשאל נריאס שהיה נה מןמס
 אממיח ומלן ומצא נקבים במנןס מקומח ובפבתן נמשרין לא מסה מנצנן
ק של הריאה והאריך שמא יסעלה דעכיס ל  ונראה מזה שלא רקנ יק קרוס מ
ק ס להסיר נזה מנמה מעמיס סי״ש יעי' נשו״ת שוסו״ד חרינא ס׳ מ  נ
י ט ונסב ק ס ק מה ע״י כדקה משרץ נייק לן נסי ס  מק שהתיר ג
 ולא סמי כזה נדקת שפיץ יא* ססס יס סתס הקנ ילק אס מנצנץ
ס נקכיס יבמי ל״נ החמיר לגמרי ק צדן חקא לקליף ילנמק אס אן מ  ע
 נסק זס יאפי׳ לקלוף הקרומים ילבמק לא מהר בזה ומי סרלל*ע לאלם
 ונגא יחד ואפי' אס אחר בקלף ראה שאן איס נקריסיס יק בנשר הראפ
 סריס: וסישיק שמא סס המראה אוס בקרוס מנלמן p טון שנגלד אז

 השיאה

 ודכי
במק ק קמא סי״ו ס' י' ונלנק fo י״ב ו  (rip) אווסח ס׳ נמית ס
ק נאת ושא ס׳ ק״נ שני וכל סיאה איס  מיי י׳ ומיי י״נ ונספח »
 שנד אה סי דמוסא ומצסרף שה דפוחא אחרת לתרלדק ואס׳ אן מדאה
ק ק למחיר נזה מיי״ש ימיי נרא״ס סיק מק שהסנ מ  נמש לנשר ואפי' נ
ק מה ופסק דמיאה אוומה מסתמא לא מפיר משאר מראת הכשרות י  פל מ
 ללא מי דסיהא יסיק נוגדי להק ס״ק צ״ז מזה אך ל שס מאים ס״ק
 מק יכמ־מק מיי כ״ז דמק לדק מיל־ מראה אמסה נציריף דעיתא
 אתרמ רכל סש ס״מ א שאר דסיתא נמקים מראה אתמה כלא״ה אסה שיזיששין
 סהמילי גרס לה למקנ יעלה קייס ועק נמשה מראה אדומה ימיי כמי מכה
ק יפי' נסרמ״נ נהרלייק מיי ס' יראק ס״ק  נייק מגי מראה אחסה מי
ק  ס״ו שכ' לאף אס המראה אממה מחלק פיי נסמה יסזר למראה דאה מ
 אס נמצא שס סה• דפימא נמקים האימימימ א סמיך לי ממס ק להחמיר
ק נימ אפרים מייק מ' יק שיווק ינדו יהביא ראימ  יסי' עיי נספח ס
 וסברית לוה סש למדף נסיח מיצא ממיאה אדמה אף שנחלק סיי נפיחה
ק מף סעי' יק מקיל נ1ה וני דכשהאדס מ ק כאריסי! אך נלנק נ  מי
ק ז' מ' שכ' שזה  מהלכן אס מצסדף להרלדק מיק וסי' נראפ יוסף ככיאריס ס
ק נזה גס בנהלנן מא ממרא יהירה מיק ועיי נדק נהרלדק א  שהמיר מ
ק וצוק גחל ק לסמוך על מ ב  אמ אק ונמק״מ סס סקק פכי למדע ו
 הלנק פמקיל נזה וק יפ להקל אפיי פלא נהפק במראה אדס סמצא ממנה
 ס״ס אס קלף העירוה מפאר הארס נטר ממת העורות אף פלא מנרה
 המרכא מ״י מיעימק יאס מה האדמימומ נעיר יאט מהלנן עיי נסיימ
ק מקא נייק ועיי כמק כמ מ  והמרכא מניה מ״י מיעומק יס צמיר נ
ק מק ועיי כסי ק מק וכלק״י ס  כמנח״י כחרנריק אה מ׳ מיאריס ס
 דנד יוסף מ' רנק פיי רכל הקולות סכולץ להקל כמראה אממה ללא לחשט
 לדמוחא מא רק נמלץס סנקיאן אזה מא מראה אדס ואמה מא מראה
 טר אנל נמקומוסט פאן אט נקיק אומ מראה ניסרא ומחיק נל מראה
 ארס אף ולפק גוף העק ק למלין נסדס ראן אמין כל מרק ארס
 מסס חשש דשמא מא נדאה נישרא טון דאס נסדף נל מראה איס שנדאה
 יהיו חב נהסוח טריטח ומי גירה שאץ חב ציטר יטליס לעמוד נה (ע״ל
ק הא ודא דםליס להחמיר ענק שבצירוף רעוחא אחרה ) מ ק  ס׳יק ק
נ ציטר וכוי יהא וה  נחמיר שמא סא מראה נישרא וזה לא סי גידה שק ח
ק ס ק כארך ומיי נ  לא שטח כק סהיה דעוהא אחרה על האיס מי
 מאל ומפיכ חניינא חלק ד' מ' ס״ו מק כסרכא שלא מרק הצריכה מיעומק
ס קיס מפיחה ואד מסחה כשניפחין אהה סלך  פנמצא תחתיו נצרר מ
 מציי יסי יסייק נמק נוה יעי' במק פור האבן ס׳ מק פנשאל ככהמה
ק יהעכיר כימ סרנא א פמה מהריק י  שהכרס הפיק ק ימ לכמק מ
 למק נסיק מוזה יאחק סציא הםכח ק הריאה ימצא שנמיןס כסרכא
 שהיה נדאה ק שס מיאה איומה והאדך מבא והעלה דכמן רמדנא תמי ק
א אמר יאסי ah נחלק פרקנ שס המאה שר ודאה שנקנה ומק  נ
ק נרמק ונרנריט  מחמתה כמ־ מדק אף ראנן אסרץ (ע״ל ס' ל״ס סעי' י
ל כאן ספ כמה ספיקות מק יש למסר וכי שהסכימו  סס) סיס טדא ק
ל והגק ״ צ p 1 ק קאסנסין י ק מוק מאר p קמש מיק יענ׳ץ ק  ממו «
ק שעמד טסאסטכ יל לסחת ולהתיר כזה להלכה ולמעשה נייק ועיי כסי  מ
ק ס״ו שנשאל נסרכא שלכק שסכרה כקליסה יש קק חחת  מנח הורה ס
 קומי הדאה אכל הקונדס קייס כלא מראה ודסח השואל להםדף עסנוש״ל
נ א בחללו סריסה וה״ג  ס׳ מ׳ ואס סמן הלב דבק בלב יש קק בעוני ק
ק מ ק והפלס וסמן לקל נ ר ס סס חלין מ ק יפלבד ת  בזה והסיב ח
ק אק דצנ מ״ל וסי והעלה ק לדק סס לקל בזה ק ילא הי נ  יל ג
ל ק האיס מא  ק כ' דכל זה מא ק אן נהקומיס עצמן אמימוה ק
מק מגיה ק ומכה נ ד  כקיוסיס עצמם יש להחמיר חה גרע מאוים כ

ק .  וסריסה אק אס הסיק נחלק ק להקל מי
ק אדי דני סלא חמק ס' ו' שנשאל כמאה שנמצא קצת אטה ס  ועיין נ
 אחמות בחק כתכלית האיס כיס וסימא שלא כסדרן מונרמ ע״י
 מיפימק מהונ מה מלי׳ האדמימות לא סה נקחסס p מתמה דנד
ק ייך הקינים לא ענר קימימוח פ״י נפיחה ולא מ״י מידוס י  היס סנ
י שמא מקינל סיט  ימה נראה למדף נהחצס משוס הרלריק אן הסינ ק
 סשרנ שימע להם שמראה סאווסומ שבריאה נתקרס ספר שנתקבן דס נראה
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 ודבי תשובה
ו ג * להטריף ובסוס *  ימואפ רכר ט ונס שמא נקדם ססחסן יש המראה רק שלא לכר מסר ושמא מבצבץ מסס שהים סחס ונם מצו הולד *פ מון מ
 רקב נס סא מיי״ס וסי׳ נמקק נמ־לריק אס נ*נ סק״ח מה שהארץ להסנ בחן כמה שממיס ובצבץ והוא סמן ואמ שסוס היא סחס הנקב שבסחסן
 פלתריימנאיסיסשסאטסגכאפרנאלסרו קימה-ארומה כאלה בריאה ואק להכסר מד סמרס מקודם כמו שנהג סר מחה וארכ ינתק בסשריו
ס לניס שס נספור מפמ נשמח נסחה והמקילין שהביא ראי׳ מדברי השס״ח שכ׳ ססס שצדן לבדוק ולא כ׳ שצדן  שנראה כרקב שס הקרוס הסליק *
 ואו ולן המור ליסרו נמקים המיחס ולהגביה א״פ מהבשר ואו בדק סשו״ב למרס אס רא׳ והשמ״חמיידי בלא ראה סס נקנ ונס אן צריחס יס משא":
 בסשרין ע״ג מקים הנקודה ואם לא בצבץ צוה לחסן אהו שמח העור המופרד בניד שהי׳ נקנ וגס בנן כמה פעמים מיל ובפרס ראן מטאר בשמ״ח מהי
נ במקוס מגלד הבדקה עק טרא אץ ייצא! יק עד סמס הברקה מיל עיי״ש ופי׳ בס׳  והשהיה אהי שמח הפור נקי מנלי אדם וגס לא נראה שס ק
ק י״ח שני ששסע נשם מאן הקרוש רשכנה״ג מוק שטס  אור ההשגחה נגד השמש הכסר הנהמה אנל חבא דרובא פאר אחר פריוהה דעה מרה ס
 נאלו פנ פעפ מנפניס וחשס ארס ונשגרר העובי ורושס ארס סהיה נשאר מבעל! וליל שס׳ מנהגו נקודה אחסוח שהי׳ שס נגלד קצת א נקב נעור
 מנור שס מן נראה קב ק מסלש נגד השמש לק קפה למק• «ל הנדקה העלק שהי׳ משחדל למט׳ העורומ פיי שממרסן מצוד וסניטה המקום ההיא
 בוס אס לא לצורך גמל יהפ״מ יא אס חאה שמא נקי ישלס יכשיר עייק ע״י משמוש בידס באק סגביה הפור של הריאה ונמשה כמו טעא גמלה
 ועיי מוה בראש יוסף במיה סעי' י״ג פכי תדורט פכיח מאד בכמה מקומח מלאה חח טמט לפו״ב ביןאן פטושיס בלעוי״ל יכשמנבי׳ מנור א״ע ק הבשר
 נאזה שטס סש מל הריאה קודח אדומים ונאמצמ מקווה נמצא פיס הרוב גס במיןס האיש נשאר סאוס סיג הבשר של הריאה בפרס והשריה מגבסס
 נקנ ק כחודו סל סחס קנון ואן רנר אס הנקב מא בפני הקרומים א למעלה ולא נסאר ארס בהם ואז סא טרק בנפימה בסשדן וע״ס החב מא
 אס מא ק בקרוס הטלק ואס טוקין אהו ברק א בטסדן אט מבצבץ וסדסה ואס אט סבצבן כפר ואס אק למט׳ מנוחה מיי המיתם
 מבצבץ בסס סמס ובכבסס ק! מאו לעשוח פעולה סגביהו הקרומים מיל אוי יש לסהוח הריאה בצד שכנגד ולהוציא באצנס אח הבשר מלמטה
 מסל נשר הריאה שפושיס מטלה ס״י מירוס קצה סלון למקווה עו פו מקום הארס לקנח באצבפ (פס בשר האצבמ ולא בצסק) אז האיש
נ קםן ואס ק אח הקרומים ומק הרוב רכר שס ק  שענבי' שס העור ואזק עיי נסחה מגבה העור גס מעל מקווה ממעל לבשר ולבמן אחק בראיח מ

 הריאה שס ונמשה כמו שליזסח יבזה שכיח הרבה סעמיס ולאחר שמנביהק אן שס קב יש להקל עייק באריטח
ק הריימ (מהגהק מגיר זיל) סי״ו מ' ב׳ כ׳ ובעלו קרוס ס  העור מהריאה טא מבצבץ אן בבהמוח נמה קפה לפעמים לעסמ פעולה זו והנה ב
 סגבי' מךומיס מעל בשר הריאה יאק לעסת זאת בלתי אס מסטן חתיכה המליץ אן סס ריעוהא במה מקרום מא אדוס כעמ טץ שהקרום
 מהריאה ומסח הישר מתחת הקרומים פד סשארו קרומי הראה קייס בלי התתתון בסבעו אדום כמק בשק כאהינא סמקא וא״כ במקום שניקב או
 נשר כלל ואו לוקסן הקרומים לעיר השמש וחאן עק רוב קב דק בשני הקרויייס עלר קרוס הפליק בפק לסיר, שס תחתיו ננךה אלומה מתממ שנראה שס
 מעבלע״ב אן אין בדקה וו מומצטת להםריף ט יש לתלות שאין מקכ התחתון יקרוס התחתון ואץ סס דעיהא מהמיאה הזו ומה שהאדם נכנס לנשר אן
ק בית שלמה שס שממר השואל שס ס  ממאה ריל ומעיקרא לא ס׳ נקנ נההמתון ק בהעליץ לבד והנקב שבתחהץ מ קורט דס נרי״ש חן יעיין ב
 נעשה אזק כשעה הסרה הנשר מדבק בהקרומיס ס״י מרדה שגררו שס בסברא זו שא״א להכיר בקרוס ההההון דדאה מראה אדומה מאחר שהוא
 במקום ההוא ונחלש שס במקוס ההוא יען ט כבר ,קב העליון שס מק מ' אמס ממילא כאהינא סמקא כדקיי״ל גבי וושט לעיל ס׳ לק ומא מדחה
 בנקל לנקוב גס התחתון במקוס ההוא ע״י מדרה רש הבחנה לוה דלאחר שקצף דבד השוא בזה דעק קרוס הריאה אף שמא ארוס לא דמי לעור החיק
 הקרומים מנשר הריאה ומרס בהקרומיס טד סנתלבן לגמד במקוס קורה המא דופט דבמק אץ אדמימות קרוס הפררי של הריאה באדמימות עור התיק
ק ורנד ט אס יש נו מראה אדמימות  חאן מקרוב שכשנשאר המראה אמס כל שהוא במרכוהאמצעי מיקודהוהייט מושט דהכרמי של הריאה אט אמס נ
 עד מקוס הקב שבקרוס המליץ לא יבצבץ מעולס רק לאתר שנהלבן לגמרי יוסי ממראה הקרוס עצמו והכיא כמה ראות לוה עייק (ועי׳ בהבק ס״ק
ק שמרמו רבדס אלו במ״ש וסהחמן ארוס שלא כדט עיי״ש לויס) ועיי מזה  במקום ההוא ינצנץ ומוה נראה להדא שמה שלא בקץ יןדס מא ע״י שנצרר י
 סס הדס נמקוס מקנ ההוא והלס ממס אח מקנ פלא ינצנץ יייכף כססר במנח״י בסילד״מ אה מ׳ בלק״י ס״ק סק ובברכה משה בקונטרס יפה לבדקה
ק (וע״ל סף ס״ק ס״ז) ועי׳ בדבדט א  מש מהנקב מא מבצבץ ובזה אן לתלות כלל סד הבודק פעל מקב בקרוס הנ' סמר ד׳ נמינ ג׳ אמ א׳ מק נוה נ
 מיי מדחס סס ט בנקב ק כזה א״א לעוננ ידו כקרוס הכ׳ כלל ט רואן לעיל ס' ל״ו(ס״ק מק) מק עוד מעק זה אמנם נ״ז טא רק במ־־אה אדומה
 פהנקב טא טזמ פל מחט דקה מאד ואן סס ספק אלי נעשה זה ממממ ממה על־ אילכשייה סספארמראהנפרהפי׳בדנריט(לעילסקפ״ו)מקבזה

ק מאלאת פכל זמן פייא אדומה פס במקום ההוא פעויץ (קנג) אפי׳ היא כתב בפמלה חרפה סעיף יק דאס יש על הריאה  מפננופ יד הבודק ק
 ק שס צריחה דס שמהם מקב ולק לא בצבץ קולס אף בנפיחה כשפרק כל נקומת אדומת צריף לבמק אחר נקביס במקוס יאדמימת ואס לא בדק
 זמן שלא סר משם צריחה הדס והאריך בוה והעלה לדנא דאף אס הלכה כל טריפה עיי״ש ועי׳ במקק לעיל ס׳ ל״ו ס׳׳ק נ״ח יבס׳ זה סק״ל שכתב
 המראה טלה ע״י המיחס ונהלבנה לגמד ולא בדקומ במפרץ ולא בצבץ אסק מדיד והנקומת אדומה מו קבועים בנוף הקרומים אבל בלאק אץ צדן
 אט טחליס התר לא לאמי־ ולא לסחר ט מנר צק דבק שניקב קרוס בדקה בלנ עייק ועי׳ נפיק זיח רעק ח״ב בקונטרס עלי זיח נהפמסוה
 הסלק וכקרום הכי יש קירס יס אק לא מהר מה שהלכה המראה מרקחס הנ' להחלת תייק (נדק מ״פ נאה אי) שני דמ״ש השמק דאס סו נקודה
 מיי סמירוס והמיסומק כמס״ל מ׳ ל״ו וסייס פהדבר טאבססק ועייק בביאודס אדומות ולא ברק אחר נקביס טריפה מיידי בלא בדק נס כראי וכמשמוש
 מן*1 וסי׳ מעק זה בדבד פאל ויוסף דפח ס' לק ספי׳ ו׳ שנשאל ג״כ בזה לחח• חה מפכב אף בדפבד אנל נל פבדק פנ״פ ברא׳ ובמפמס ולא ראה
 כשבאמצע מקידה יש נקודה קפנה כחילה של מתפ ומראהה עמוק ממור בשר ילא הרגיש סס נקב אף פלא בדק בנפיחה אץ להסריף בדפבד פיי״ש ועי׳
ק שס דבמקומומ דשטס קומה אדומות בריאה וכדין כמה מ  כל מקילה וא״א להטר אס יש שס נקב מעוצס דקוהה וכת: דמה שלפעמים כלבק ב
ק במעבר א נ דקה ק הוקהטוא מייפה חס א״צ לפרס אך אתן אשרלאיהראה נעמיס ולא מצא נקביס אע/ ומ״מ ראי לבוק המיז־ מ  יתראה ק
ק ס  בהס מס קב ק העמקות לבד ואן עין האם מטח רק בעיי! רב בוה יש אתתי בסגג דלא בדק יש להכשיר עיי״ש ועי׳ במה שהאריך ב!ה נ
ק דאף אס  מלוק נץ המיןמית דש מיןמיח שנהגו לקלוף העור ולכעמיס סא פלס לאחר עולה יצמן מ׳ קיק ועיי בפרת״ב סעיף כק וראק סק מ
ק רש רקימית פאן קולכץ נמצא החת המךימ סלפיס וכפסוהחין הריאה יוצאן התולעים לסץ אפק אכ לא מ  קנוח הקורס דס מתחהיו ומכסרין אנל כלאק א
ק כזה והריו כצק ק טריפה עיייש ועיי בדק ובמק״מ בהרלריק מף את אק מ ק סאל ומפיב הליהאה חלק א' ס׳ ב  רק טתןן במסרץ עייק ועיי בספרו ס
ק בפרס סעיף ז׳ יבסמסס ס״ק ל״א שהאריך מ  תרו ומי׳ בשיק בימ שלמה ייי״ד ס' סק שנשאל בתר מקימת האחמיח עייק יפי׳ ראש מסף ב
 שנגלד הטור העלק שנהג הסיב למיס גק־וס התחתון עד שיחזור למראה והעלה ספ לצדד להכפיר בזה ולתלות שהאדמימוח נעשה לאור שחיפה
 דאה ואשק טרק אס אט מבצבץ וחבא דרובא מבצבץ ירסריףיהקצניס מאניס מיי המורנא שתחת הטור שכאשר התחילה לניןב ולצאת נתארס שס סביבות
ד הריק והמיךמ מ״ל והאדן וני לשפיר עניו הס״נ ראן המורנא ונעשה מרן מןדה אמתה עיי״ש ומי׳ נממרי בתרלד״ע את מ׳  עליו וסי יהנק ת
ק חסד לאברהם ט ג גס נתחמק ואט נלק״י שקק שכ׳ להכשיר נזה נהכק עייק ומי׳ נ  להמר נרי נסיה לנו נצי סירוס מנןדס סש לספ שמא ק

ק  סז



ף לח י הלבות טריפות ריט י ע  ; דעה ס
אז  (קנה) היא (קט) כו

ה ב ש  ת
ו ק נ נחקתו סייס נאדסס והפס מ י  מפהמכימ קיייל דמיקפיק מ
 כדין כל וגריו מונים ומסהבריס אך מה שכחג נסחלמ וברע להכחיש ונרי
 השויב מהכשר נשם ספרי האחרונים להחמיר בנקתזח אוומום ולא ממי בדקח
niv פושרין לנו וצריך בע״כ למרס הנה וה לא מלאתי במס ספר אחרון 
 נמקומס סהבאתי להלן (בס׳ק סאח״ז) וסם לא ובוז p באס נראה שנגלו
 עור הפליון בסיןס מקווה בזה כ' טלס שצריך למרס מקים ההוא לראי;
 אס לא נמש ססס וס לנקב שנקרוס התחתון אנל אס לא נמצא סס על־
 לא ראיחי נשוס ספר שיחמיר בזה שלא לסמוך מל בויקח משרין לבר וק
 מבואר להדא נהשו׳ ניה שלמה (שהראה לו פקוס) שס נמף ההמ׳ שנהב
 ומ״ש השואל דש אמריס שמלמן השמינו סכי סהס בזה שצריך לבחק אחר
 נקכיס ולא פירש שצריך למרס סנךס משמע שא״צ למרס כלל והשואל וחה
 רא־יהס וסשמ״ח מייד בלא ראיס שס מס נקב מפיס לא כ' סצריך לסרס
 משא׳׳כ כשנראה לעין שנגלו ויש נקבים בנדר הסליון במקס מקודח מראי
 גס השמ״ח ס״ל שצריך למרס במיןס מיןממ וכי שיפה אמר השואל בזה יריק
 הרי וגס השואל וגס מאן הביח שנסה לא דברו שיצםרך למרס רק בנמצא
 נגלו טרהא כמקוס מקומת וק משמע שס מכל שכח לשק הפו'ביח שלמה
 האר החשו' שהבאהי נסיק שאחיו מב ראיהי נשו״ח ועה הזבח במהדורא
 הניינא מ' ו' שקרא הגר על מנמ שנסחוש אצל השוחטים בכל הפעוטה
 פניסיס בנקודה אוומוח בדקה אפר לא כמנה בהורה לשריה במים עו
 שהעטר מקווה א להטה באגחף עו שיעלה הקרוס ררחק מבשר הריאה
 וט׳ ט בכל אלה קרוב לודאי א אך לודאי נחשב אשר נתקלקל הקרוס אף
 שלא מס ט נקב מתחלה ועתה יבצבץ א שיראה נקנ עיי״ש באדטח אן
 לפענ״ו טון שיעיד מאץ סביח יצחק שס בשם השותפים שלו שכן טהגין מה
 אס מחמידס במיןס א׳ לבדק גס מדחס טרא מה מב יק מיוו לי
ס הס מהנץ לממיר בכל נקודות אדימית למרס  ססוחנדס המונהקיס ופיק מ

 טטנ יןוס נדקת נפיחה ומפרץ ואלי יס נקנ ונסהס ט״י וספנקוש סס כנ״ל
 (קבר) אפיי היא כולד, כך ואט' אס האוס נמס לנסר הריאה כשרה
 הב״ס ס׳ק י״ב יבלב״ם במיה ספי׳ יי יבכרה״ב סעי׳ ט״י וראיס ס״ק כ״ס

 ונד״פ נקיה״ר אח י״ג ר״ו אך בפרי היאר סק״ו כהב נפשיפות להטריף אכ
ק עו מראה ארומה פיי״פ ועיי בהורה ד  גס הכבר טא אווס והוי כמכה נ
 ובת בהע״פ מף מ' ל״ה סכי להכדפ חה הלר בראה פיט המורה ואס
 האומימוה פל הכפר נראה כמכה יס לאסור ואס נראה סהוא מסוס פלא נבלפ
ס יפ להחיר פיי״ס וכיוצא בזה כ׳ ג״כ במק״מ ס״ק כ״ו ולא הקילו הפמ״ח  מ
 והסרס״ב כסנראה הארס גס בנפר סהחהיו חלא במראה ארס כספם ושייך
מ מקולקל סס ונצרד  פעמיה והרץ ולא ננלפ הוס גס בבמ אבל אס מ
 הדס לכ״ע טדפה והוי כממ נדפן עו מראה תדמה עיי״פ (קבה) היא
ק ל  כולה כך כהנ נפרה״נ ספי׳ נ״ו ורח״פ ס״ק נ״ו ואס נמצא שיקרום מ
 מא ארוס וההחהץ יפ לו אוה מראה כמה אס טא מפאר מראות משרות
ר אנל אס מא מראה ירק ככרהי יפ ליטריף דטץ דמטנפ מפל ט מא  ט
 שע״י הדס שנכבד מהרנה הדס ככל האנדס הפנימיים ונכנס תחצה נבשר
 שנאנריס ואו״כ מא ננלפ נטורס וא״כ אך יהק לומר שהתחתון מחק לא
 נפל ט דמו דאיכ מק נא האדמימות לקרוס מליץ דנק שאק לתלות שדמו
 הלך תחתיו לקרוס ירחיק ופי״! נראה מיליון ארוס סירי אן דס נהתתתון
 כלל ומק מא להיות אדמימות נמליץ פ״כ יש למש שהתחתון לקד וגס
 האדרימימ שנפלק אט מתילדה ומ״ל כמכה כדוק עד הארס וטריפה וכל זה
p שהעלק יריק מ  מא אס מליץ אמס והתחתון יחק אנל אס מא ל
 וההחהון אמס אס אן שס סס מכה כמק מגמ אץ לאמי־ תוציט למחלי
 דהחרימ מסלדה שהפליץ פרק לא נפל ט דמו והחחיק דמו נטס נץ עיר
 לבשר יאמדק דאין כאן ליןתח כלל פייק אן בראש מסף נסדזשיס ס״ק ל״ד
 האדן בוה והפלה ואף אס העליון אמס יההחסן ירק יש לצוד להקל ודווה
ק ועיי במק״מ ס״ק א' שהניח ג״כ  סברה מאפ אפריס בזה וסיס בצע״ג מי
ק זה וסיס ומדברי השפ״ד סק״י מסמס להתיר כזה פיי״ש  למאיס בנק נ
ק צ״ד) (קבו) מלה כך. כ׳ בפלס ואפ נמצא  (ופי׳ בדברינו לפיל ס
ס  בדאה מראה אמסה וגס יתיך בכרתי יס להמריף ממ״נ א לא נפל ט מ
 מראה אממה « פה סבה ואס יש ט חבוי יס מראה יחקה זה מה נרבה
ק אלס נס״ז סקק מינ עליי והפלה ואן להחמיר נזה נייק ינק בלנק  מי
tfqo ק מיי א׳ ובביאת סק״ב ונסיק כיה ינפרתק מני׳ ל׳ינ יראק מ  נ

 לד40

 הרבי
 סויד מ' ייס ופיו נאן שס קנמיומת המירנא אנל ניש שש קנסחמת

ק קניו). ק ק״ד ולטיל מ' ליו ס  המירנא עיי נדנריט (*יל ס
ק ומד מדקה נזה עיי כקונטרס עלי זית שס שנסנ שאיצ ת א הג  ו
נ ומי לנמק אתם  לקלוף הקרומים לנמק אס מ שלימים נלי ק

 נמשסוש ידא וסנתא נזה אתרי שהנקנ מא מסק מגו המןדה אנל בלא
 קלף ק כמו שהן אף שקלס כמה ריאת ומצא נקובים אן ראה צוו ולא
ק סומק תרינא ס' מ״מ מק בסק זה ס  מתוקיק דמתא ניי״ש ועיי נ
 והארין דהנרקר כמנהג אזה םוחנויס שרמץ לנמק פ״י קליפת הקרוניס
מ קניס קס לא פפה ק פריסה אן זה  ולראח עו אר ממפ אס אץ נ
ק ונקי לטסה נדקה זו אכל נשוינ פאט נר מי  מקא נס״נ שמא א
 למץ ולטסח נדקה זו ד לו לנמק ננדקח משרץ קיצ קליפה נייק ופי'
 נספר ונרי שאל ויוסף וטח ס' ל״ט מניף ו' מיש נזה וכי דאס אן שס
 טס עמקה מראה כעין נקנ א״צ להחמיר להצריך לנמק ע״י קליפה ק
ק רניט הק׳ דנד סיס חלק ח׳ מ  דמי נבדקה בשסק נייק ועי׳ ב
ק פק המ-הג מעולם נמדיטהיט לנמק מפיחה  חאהמ״1 סף ס' לק פכי ג
 נפופרץ ונמפמוס מעם ולא כקליפה נייק וכ״כ מאן מוק אנרהס חאמיס
ק דעה ממיס ס׳ י"! וסי י״ס עיי״פ ועי׳ ס  ו״ל בתשובמ מיססח נ
ק מק  בס״ח מאמר מרדט (ממאן רמ״ו טטיעער ו״ל רלטב) ס׳ כ
 בערן מ וכי מיקר מדקה מא סבמק אס מיאה טא פלימה בראיה
 העין ובמפמזס מד ואס אט חאה ומרניפ פס סס קב ינמק בפושד,
 יאס רואה פאט מבצבץ מי בהט וא״צ יותר ומה סנהט הטוקיס לחתוך
׳ ואז״כ רואס המר עד מ מעבר «  מקומות אלו מהדאה ולגרר מ
 ממפ ולפעמים מאס קבים סס מא סמי־א יתדה ראלי ע״י מדדה
 נמשה מקב סס ואף סמא מצומק עד המיןס פל המךה אט ראה דלכי
 סהמקוס המא כבר נחלס סס מור לק נעפה פס קב בקל מסוס דמקימו
 מיןלקל ודי לנמק בראיה עץ היפב ובדקה בפופרץ נייק וכיכ במק״מ
 בהרלדיע אה נ״ג סקק דלהלריך לקלוף הקרומים קורס נדקהליכא למ״ד
 ואי סיפמ לסמא נסתם מקב פ״י טסה דס ולק אט מבצבץ אק אפילו
 מקלף הקחירס רמפ למי נייק ופי׳ בס״מ ברכמ יוסף סויד ס׳ ס"!
 י״ז וברמוקי מדיב בממסומ לסי !ה (ועיי עוד סוה ברברס בסק
ק דעמ ממיס ס׳ א׳ וסי ה׳ וסי ו׳ אמ ד׳ ונופת ס  סאת״!) ועיי ב

ק מעק וס . א ק נ י ק ס ה י  מ
ק ביח יצחק חמק ס׳ ע׳ שכחב בסס ספרי האחרורס להחמיר «  ועיין ב
 מקומח אממומ דלא מהר אסי׳ בדקה טשדן דמיישיק שמא נמס
 ספת וס להנקב יסהס מקב ומשוס מי לא בצבץ עק אן להטיר אאק
 נדרס שס נמקים המא בימ שבאם נמס שס טפה יצא ע״י מדחס ומאה
נ דק ניקר לדנא לפסה ק מ  מקום למס׳ נימ שלמת תייק ס׳ ס״ד י
 למתלה מקומת אדומות מיחס נצוד המןדות להעלות קצמ השר עד
 שהלך המראה ואו מכל לראת אס אן מור רקב ואו נסתלק גס המשש
 שמא נכנס ספה וס בפור ואחק יבמק בטמץ וכמב שק מימ לו המתסיס
ק א' שנכסו שבוק ס  מקיאס מךק פרפנרשלא וכי זה פל ונר שנשאל ב
 הדאה ומצח נקימה אממוח ונוק מניחה וכראיה י,1ץ וראה שאן נקנים
 נמקימת ומשיר ולא ידרס נהעור החלה עו שהחזור למראה דאה ואח״כ
ק נרא׳ ומפיחה לנו ואמר שק קנלה נימ  לבדק נמשח נמנמ ק ב
 שלא למרס ננקדימ אוומוח רק אס הדאה נגלו שס ואור שמכרו רבמ־
 ׳מיאה להעיר מיא ה$נה יריאה לישומטיס ומהא ובדקו נקווה א׳ ברק
 ינצנץ ואמח המחטים שהיא סדכה פנראהפמו׳׳ב לא בדק יפה והשו״ב מהנפר
 אמר שנזק יפה מה דנה של מהסה יהשינ דאף פכהינ נספרי האחחרס
 להמיר מקימה אוימיח ולא מהר נוקה טשרין לבו דסישיק שמא נמס
ק לא נחני ואח רק  ססס דס למקב יסהס מקנ יצריך למרס מקא כנ״ל מ
 להחמיר למחלה אנל בדעבד א! לספ לזה יפלפצ טיבא בזה יכ׳ ומה שנמצא
 אמק שנצנן מקום המןדה גק אן חשש דכק דצא נסהו יש להקל
ק נזה יש לשליה שנטשה מקי אמק ואן למש שמא לא נדר! הפוחס מ  נ
 בהחלה יפה א שהנסמה לא סה במליאה ימשק לא ראה מקב וטוא מימט
 בוק יפה ו*4 סה חאה שהנסממ לא ס׳ כדה לא יזה טרק וטדא נדן



ה הלכות טריפות  לח ד
ת הכשרות ה גוונים (קלב) מאלו הטראו ב ר ה (tbp) ה  ב

 קליפות
 תשובה

 (קלב) טאלו השראות עשמ״ח לעיל D* ליו סעי׳ ר׳ וכשנמצא מראה כשרה
 אכסשיח הוי הרלרי״ע עייק ועיי לביש כאן בהגייה כמי' י' ובביאורו ש״ר, י״1
ק וייס שכ' ואס נמצא מראה שרה על יהרה בורי ואנא ©ר ואפי' אס  י
 נמצא מראה אורס על יהרה כורי טר כל שאין סכה ברוק אק אס נמצא
 מראה טרה על יסרה מקמא במקלוח שמטיק יסמיק םריפה אסי' כהסימ
 ואס נאבד ולא נוקו אס מתלבנה ע״י נסיחה יש להשיר בהס״מ יק היכא
 שהיחרח אין לס סמפון יש להקל בהס״מ ואס נמצא על סיהרח מקמא שהוא
 כתות מסרק אמצמי של אגודל טר אפיי באן הפ״מ תה קל אסי' מנסצא על
 טהרה בורי עיי״ש ועיי בובריו סיף סי' ל״ה ובביאת ס״ק ציו ובמ״ז למיל
 סי' צ״ז ס״ק ב' בהרלרי״ע את ו' ובמנהז״ב בחרלרי״ע את י' סעי' סיג שכ'
 וכל מה שיש לההמיר בזה מא רק שיווע בביתר שזהו סיתרתשיש עליי המראה
 מרה כגון שאן סליי שוס הואר אנא א שהיא קסנס מכל האטת א שאן
 בה סמפון שכל זה מורה שהיא טהרה אנל אס אט יורע שזהו טהרה אן

 להטריף עיי״ש (ועיי בדבריט למיל ט' ל״ה ס״ק קסיה מזה ומיי למיל ס״ק פ״ו)
 סעיף ה (קלג) יש בה קליפות עו״ק סוף ט' זה שכ' ואס נמצא שומן
 דטק ט״ג הדאה אס נראה מלוי צדן בדקה אס הראה תסהיו סא
 פלס רפה ואפ אט בלוי ומנר פלא מתק מסומן הלב בסרכא שר אף בלא
 כדקה ואס נמצא פומן כזה תחת קרומי הדאה אן פוס טת מיספ כלל וכי
 שס ככללי הט רביסימ שכטף הלטה פיזטה את ו' ואס נמצא פמטטת טיטלי
ק על גבי הקונדס י״ל וא״צ בדקה לרחוה אס הההיו פלס רפה טון שהוא י  מ
 על פטת מיעוט הר כמו טרכא הצדי ואנה צדכה בדקה מיי״ס ובמק״מ ס״ק
 מ״ב ועיי בועת חורה ס״ק כ״ה מ״פ בובד הו״ק בזה והעלה ובמה שהוא
ק פל עוטה ע״ג העורות ואס הוא י  שטח כמה סעמיס שיש טמן ע״ג מ
 בפומן סמפ ק זה דעוהא כלל ומכ״פ אס הוא תחת הקיומיס ק ק רוק
ק קצה יפ לחוש למראה לוק ואו אפ הוא רק במקצה הריאה ולא  שקרומיס ל
 ברובה יש להקל בסס jf דקא יסייק במ״ש סוד טה (ומיי סוס להלן טף ט'
׳ וקליטה כסו נהק נקא דפומא  ליס) (קלד) בה סי' בשס״ח סעי' י״ח «
ק פיו) עיי״ש ק בלב׳ס שס בעיה ובביאת ס״ק  כמו מראה מרה (ע״ל ס
 ע״א מינ על התב״ש כזה וכי וקליטה א הווארצלי״ן א ס נקראם דעוהא
ק ירא שמיק שהחהיק שלס ייפה וכי ד״ל וגס ממ״ח לח כ'  אס קלט א
 זה רק פלא בהס׳מ קל כהפ״מ נס היא מודה מא נקראם דעוהא להצטרף
 להרלד״ע עיי״ש ועיי בעצי לטנק טף ט' זה שנראה שהמיס להלביש בזה
 אלם בחרלד״ע שלו אח ניא כ' וקליטה א ווא־צלי״ן סי דעוהא כיד עיי״ש
 יעי' במנהז״כ כתרלד״ע אח ק' סר' ק״ו וקכ״ח וכעפחן ק״ו פכי ואס ט׳
 קליפה בנחת ובנקל יש לקל כמרי הלביש ולא סי דעיהא קל ק צדן
ד סתסדעותא עייק והמיס עמו במנת״י בתרליי״ע  לקלוף בחחק יד $ח א ק
 אה ק' בכיאריס ס״ק כ״מ וכי סש לומר תס הלביש מידה בזה מהיצרן לקלוף
 בסזק קצת מוי דעותא עיי״ש ועיי עור בלכיש שס שכ' מכ״מ מקינינן
 בזה שלא למפנו לדעומא לצרף לדעוק אמרת ק למסר אלא אס במ^ ע״י
 נטתה מקא קל ק לא בקו מפיסה יש לאםר אף בדעכד כיין שמת
ס נקאס דעותא א״כ ד לפרט אפ קיל עכ״פ רק סבא  התב״ס להחמיר מ
ק לדנא י פ  שבזק ע״י נמחה עיי״פ ק ברק מסף בהנה״ה סעי' י״ת כ׳ מ
 כדעת הפס״ח ואפי׳ אפ בדק ע״י מפיתה יש למוש ולומר מוי דעותא ובציחף
 עור דעותא אמר ק טכא ואכא עוד צד גחל למסר א יס לספון עג

 הלבק עיייס
׳ וקליטה כמו נהק וק ווארצלי "ן ואצלו  ועיין בשמ״ח ס׳ ליס סמי' מיו מ
 מראה טרה ק ביד להקל וטון וליק מונלא והס יבשים בלא למלוסמ
ק במור מייק ימי׳ נפרת״ב בחרלריק סעי' כו׳ד שכ׳ ר  ק סבעס לטליז ס
מ רש לסם  מ״ה אס נמק תחתיק ממש מראה שרה ק מלץ המראה ב
 ק הרלריק סייק ק בלבק שס כ׳ דאף מציה לשמוס דבד התבק לממיר
ק אס קלט איק ירא שמיק מחתי׳ שלס רסה ק לקל טץ תוף  בוה מ
 הדן ממק הר מעוהא ק לו עיק (מיל בסק מןוס) עייק ועיי במנהו״ב
ל במראה אדמה יש נהמדר ק מראה ממת ק  שס שכ׳ וכל זה מא רק «
 אס׳ אס הלן ממק א סיקצי״ל ע" קילוף מחת מיי כמ מכה במק מגו
ק מצדד להקל ק כ  מראה קימה עייק אן במנמ״י בהרצדק סס בלק׳יי ס
 גס במראה אחסה בזה עייק יעי' בשיק ברכת מסף סי״ו ס׳ י״ו של׳

 באמצע

 0*י ״״יי״ יורה דעה סעיף

וכן (קנט) אס (קל) ימ . (קכח) 0 ך ^ (קנז) כ J ^ j ; 
ה  י־יייש ישי כשרה*• ד,(קלנ) ״יש (סלד) ב

ק מ' ק ס' ימוא 1נוא ז״ל בן מ מ מ  לדק עייק ק בסי ביח ימדא (
ק כהטק בזה ידלא כמדמ״ג יאן לקל י ע  יוסף רכחנא ז״ל) העלה מ
 כזה עייק וכל וה מא אס ק האום והירוק טגעים זה לזה קל אס טנעיס
 אהוד עיי בוגדט להלן (ס״ק קכק) (קכז) כך עיי בפרה״ב כהרלדק
ק ק אס מ  שלו סמי׳ סק שכ' דאס יש מרק מרה החת בפר בלוי ים לקל ב
ק שכ' ואף למקילץ ק ועייק כרא״ס ק מ  טא מראה אדומה יש להחמיר אפיי ב
ה מ ק כא מ״ל כמנה במפן נגר מראה ק  בבפר בלוי דלא נחפב ריעוהא מ
ח להטה אס־יס בצק בזה ק מסף במ״ה מף סעי' יק מ  עיי״פ ק בס ר
 ודעתו שאין לממיר כזה כ ׳כ עייק ועי׳ בד״ק בהרלריק אח כ״פ פכי להחמיר בזה
ק י ק ר\״ל אך כ' שס דמ״מ אס ק ראום כמךימיס של מ ת ר  כמרי מ
 ק שמ תחת העיר יש לקל ועייק במקק ק״א מק בזה (ימיי כדכדט
ק תרמ׳ןי מה שמאהי עוד בזה) (קנח) וכן אם יש בה  להלן ט׳ ל״ס ס
ק לעיל ס' נ״ז ק״ס שכ' דשני סיני מ  הרנה טונים וטי עפ״זס״ק ב' ו
ק דוקא מ ק כ  מראת הסמוטס זה 6ה עץ אדום וכיתלא אן למשיר כ
ק פכי משמ״ת שכ' כא למסר כזה ולא התנה ק * א  עייק ימיי מ״ז כ
ק ק זה סתירה למש״ל ס' ל״ז מס בכא סונתו למשיר רק ק מ מ  ב
ק מלא במ״ר יש להחמיר ק כ' ק עייק וכיכ בפרח״ב סעי' נ ק מ מ  כ
ק ל״ו דמק ק ולהלן בהרלרי״פ כפרת״כ כמי' לק יראק ס  בראק ס״ק נ
ק ק לסתיר מנמס יסייק בראק  במקום פנמי להקל בזה אסי' בלא מ
ק לק ק בלנ״ש העלה מכל מיץס יש לקל בזה בפשיטות אט׳ פלא  ס
ק וצא אמדק דמי תרלדק טון שהס משס א' מל סטי מראה חד ליןהא מ  ב
 מא והשמק תזר כא ממש״ל ס' ל״ז טייק וכ״כ במת סרה ק״ד לדנא
 עייק ומיי מזה בהידושי ממא״ל ציק ובמארח עירס סרש ה' ענף כ׳ סעי'
ק  ג' ובמרס זבח ס' ל״ה בהעק ק״ב וברק מסף בביאריס וסמשיס ס
 א' בארך ומיי מנהו״ב בהרצד״ע אה מ' ספי' סיא סיק ס״י פפשק בזה לדנא
ה ואממה וטוצא אף שלא במ״מ אנס מקרטס מ  דכי מראת ממין א' כנץ ק
ק יש מ  זה לזה ובי מראת מבי מירס כנץ אדומה וטתלא וכדומה שלא ב
ק יש להקל מייק יכק במנת״י בתרצד״ע את מ' סעי' י' ליינא מ ב  להחמיר ו
ר מראות קנתיס בקנזס מ  פייק יעי' ראק ס״ק נ״י שכ' מל זה טא רק ש
 א אבל ק נמצא מראה טרה ת' כקיס הפלמן יכננמ נקיס הנ' יש מראה
ק עייק (קבס) אם יש כה מ  שרה אמרת בזה לכק טר אס׳ כלא ב
ר / יכ׳׳ד שכ' מ ק כמי' ה' וככיסרו ס״ק כ מ  הרבה גוו,\ם עיי לבק ב
 נדר מראת שחת ססמיטס זצ״ז מי דעיהא (יע״ל ס״ק פ״י) ואס יש שס עיד
 דעותא בץ שהריעוהא עומד ק המראה א שעומד מצד א' ממראה מי
ק יש דעוהא בצד מרוק מי  תרלדק וכק באדוס רחק ממיט להדי ד
 תרלריק פייק ופי' בראש ייסף בכיאדס ק״א ובהג״ה ספי' ס״ו שכ׳ ולא
ק אן שס אא דפיהא כל מו שר פיי״ש  חסר ייתר מפאר סתס דעיתא י

ק פכי וסכא לאפכוס  (קל) יש בה הרבה גוונים מיי כלכ״פ ק״א יסק ק
 ובי נדר מראת שחת סמוטס וליו סמי פריכה כיו; אס נמצא ת' משאר
ס אצל מראה טרה ובזה יש להטריף וטץ ואי מסרסת  מראת שלא נוכח מי
ס מי דפותא גמלה אק מצפרכות אף בצירוף דעוהא כל דס  שלא נזכרו מי
 צהרלדק להפדף פייק ק ברק יוסף שס מיג פ,יו בזה ומלה ונס
ק מנתת י  בכה/ אין לאטר פייק וצק בפרס בעסהיו סעי' ש״ז עיי״ש ופי' ט
ק נדפק) מי ביק שנשאל בעובדא שהיי בדאה ב' מראות ק ק מ מ  ער (
ה עורק  סמוסת מרק נראק ומראה אדש ומרה המורה להתיר והמ מנ
ק ט מרי  עלמ ואמה שנעלס מסס מרי הלבק מ״ל שאמ מה והסנ ד
ד הלבק  הססרסרין על המרה בזה נטרס דלא יפה משה המורה שהקיל נגד מ
 ט ק נזיז מדבדו בזה ושק מא המרקה משוסה בזה לממיר ק מאמר
 שער מרה מורה יצא המר בסהר יבפרס שנעשה מעשה ונקל עשר יש
ק שהבשר והכלים טריס בלי סס קסוק ויש מקיס א  מקוס להק מראהו נ
ק עייק ועי׳ נמנמ״י נמרלדק אה מ' נ ל  לממס ק אף לכהחלה דלא מ
ק ק כ ק מה ־ (קלא) הרבה גוונים עיי לנק ס  בלק׳יי ס״ק לק ול׳ז מ
ק מראה טרה לסרלריק ק מ ו פ ק תרמת של וקל מצטרף עם ד ר ' מ x 
 עיייש ק ברק מסף שס מלה דאף מאמת כדבד הלבק מראה חרמת
ק יצירך נמל יש מ ק ליא) מ׳׳מ ב  של דקל סר דעוהא גמלה (ע״ל מף ס

ה הסמימ לס עייק י ק מרה א ר  לצדד לקל ואט מצמרף לריעוהא מ



- הלכות טריפות רכ  י
 נתק (rtp) והיא (קלמ) שלימה

ה כ ש  ח
 נסחה כיא בהפ״מ חקא עיי״ס וכ״נ בראש יונן< בהנ״ה ומוחשים ס״ק 0&
 לדנא סייס וסי, בשו״ס ברכת מסף חיו״ל סי' ייר סיס כפרן הקליסס
 שסל הריאה וסמלה ונוראי ובדקת נסמה איט מסבב בויעבו אסל סא
 מעכב $ בדסבו לראמ אס אין תחתיי נקב סיי״ש וסי' ברפת תורה ס״ק
 כ״נ וכ״ו מיש בפק זה וכי לי»לק נץ קליפות וכייק ימן שומות שקדץ
 יוארצליץ דסמיה שקרץ ייארצלי״ן חיזיר ממין זה מקליפוח ונהק פיי״ש
 באריסת ופי' נשו״מ שס ארי' חיו״ד סי' ז' מה שפנפל כפנץ זה והפנה וכל
 שאין יחפ שהריאה שלס רפה תחתיו אסור אך לענין בדעבד אש ft בדק
 תחתיו אז בקליפות ונהקיס יש להתמיד אנל בשומות שקדין יואוצלי״ן יש
 להקל כהפ״מ כדעכו אף כשלא קלפו ולא בדקו פ״כ מוסב יומר לפסק
 כמקוס הפ״מ אף להתחלה שלא יקלוך הויאוצי״ל כלל וכיון שהוא מושרש הרבה
 בהריאה קרוב יומר שיקלקל מיי הקלעה רסדף כחנס ולק נטן יומי שלא
ק ביה אסריס י  יקלוף כלל ולא יכדק והוי כויעכו פייק באריכות אך מ
 מיו״ו סי׳ כ״מ הממיר מאו נווארללי״ן שהקילוף מעכב יותר מנמק יקליסת
 וטץ והחאוללי״ן מושרשים נדאס י״ל ולא ומי לגילד גילד שממי ;מס
f קליטת ואינם מושרשים נדאה פיי״ש ופי' מזה נשו״ה צ״צ החושות סי' ל 
 ש־מריך והעלה דבץ בקליפות ונין ממק יש להממיר נדפנו שלא קלפו ולא
 בדקו פיי״פ ומי׳ כמה פהאריך כזה בספר ברכה משה מךנסרס יפה לבדקה
 שער ו' נמיב ו׳ את כ׳ והפלה ואף ואין לסמוך מל משו' שס אד׳ רגיל
 להכשיר טיארצלי״ן בלא בדקה עו נמלי האתרוניס אשר מסיהם אס חיים
 מימ נמקיס הפימ וצו״נ או שיש מיו צו להק! המקיל כובדו לס הססיו כי סברת
 השם אדי מ״ל נכונה דש מקים לומר מואוצליץ מדפי ספי פייק ופי' מבמי
 רצון סי' א כסמידיס סק"י שכ' הראה מרבד האחמטס ולכ״ס לא צדך בזה
ק אבל מדנד הזבח שמואל נראה שצריך ככל זה נס כדקס סושדן פ  ס
 והניח נציע עיי״ס. וכמנ בפרה״נ סעי' פ״ד ורא״ס ס״ק ק״ב קליפה זי צריך
 פההי' מממ ואם לא היי יכול לקלוף בנחת ממס רק שהוצרך למסך וליישמפ
 בווארצלי״ן כידזק יד עד שקלפס אס לא כדק כנפימה יש לאשיר אף נהפ״מ
 ואס לא היי אפשר לקלפם ק הריאה בדרך נרמימ״ש ומצרך לפריק מו ארצי׳ ל
 מעצי׳ כחוזק יד יש לההמיר ולאכור אף שבדק בנפיחה דמון כלא הלך מסל
 פר הריאה נ״א בקריסה בחוזק נראה מזה שהם מושרשים בבשר הריאה וסששץ
 סמא רקבה הדאה ועלה פלי׳ קרוס ונסתס * פמא לא נדק יפה לפי פאץ
 אפ נקיאיס נבדקה עיי״ס ומי׳ ד״ק דש ס״ק ע f פסקיל נערן זה וני דחס
 מט עובר מוארצי״ל ס״י קילוך כמיעימ״ס רמי לחתכה פעל נני הריאה ולנמק
 מחתי' עייק ועי׳ כמק״מ סף ס״ק מ״נ שסייס בזה בצ״ט עיי״פ ופי בסי
 חיקור מנח (מהשוק מאדעס) בליקוטי הלכומ סי' י״מ שסיים ג״כ על דברי
 הד״ק מ״ל נצ״ע להקי, עד הנ״א שמחמיר עיי״ש ועי׳ נדעה סירה ס״ק כיו
 מ״ש נמק זה והעלה דהינא דנראה לעין שהינלח מומש נדאה קשה להקל

 עו הרא״ס נזה זולה נהכ״מ ושעהו״ח גמל עייק
 ועיין נסי דנד מסף סי׳ רנ״נ ;מפלה דנל מה שהחיות הפרמ״ג והאחרורס
 שצריך לקלף מוארצלי״ן ולנסח הריאה ולנמק חחהיק חקא אס השומוה
 עומדים למעלה על הריאה אנל אם החארצלי״ן הס נץ עור לנשר דנס כדין
 טעוס וא״צ קליפה כלל דכל שאט מאין שהקרום של הריאה שלמעלה מאשלס
 שר מיי״ש (קלם) שליםה עי׳ נפרח״נ סעי׳ ס״ג שכ׳ דאס לאחר שקלף
 אומן ננמח מצא ספח דס מהריאה יש לאסר חה מורה שלא סי' הקליפה
 כנמה כדאי ואף אס יאמר בקלף כראוי ואסכיכ רוצה לתלות שבשעה שפסק
 במלאכחו רקב כצסרט אן זה מועיל להכשיר דעכ״ס לא סי׳ שס כדקה אס
 הריאה שלימה 6ס וגס לא מסמבר כלל לומר שאחר שקלף מחח נקב בצסרט
ק שלא יעשה א  ונה״ג ולא אועיד׳ מדא הבודק נדזהר זהיר בזה שיקלוף נ
 0 נקנ ודגנים צובר שע״י שקצף סוארצלי״ן הי׳ הדס מבצק יוצא מנסנ
 שנדאה עכ״ו ונייי״פ נרא״פ ס״ק ק״נ X' לעק מואוצלי״ן דלא מקא דקי,
נ מ״ל אצא אף שיש למלוה שנטשה נמשמוש ״ ק בנקיבה הצפורן של מ  מ
ק דנהא נ״ע מודס מ  ידא דפבמא שס׳ שס במקום המא ג״נ אסר אף כ
 דאסר מיי״ש ומי׳ נמה בפו״ח כרכה יוסף ממיל־ סי׳ אי(ועיי לקק סן סי

 ל״ס מיש בדיר ימת לס לאחר קליפה הנ״ב):
 ועיץ בס׳ זנחי רצון ס׳ י׳ז בהמידס «ןיה שנ׳ דבל ס״ש האזרורס להחמיר
 באס נמצא חחתיהן קב לאחר שקלף אהס סא רק אש אן נסכם
 מוגלא אנל אס יש נמובס טוגלא וליחה סשוס דש להס p דסא ואס נמצא

ה כ מ  ו

 יורה דעה סעיף לח
 (ק#) קליפות (ק*) בנ* (קלז)

 ודכי
 באמצע מטו׳ דאס יש מראת פסלות מל מקליסה שר טץ דהר קליסמ
ק שארז) ולא אכפת לן במראת אשר סליהם  לא מגוף הריאה הס (מ״ל ס

ק וסק ס״ד)  סייק (וסי׳ ס״ק כ
 ועיץ בשוק צ״צ התרסת תמ״ד ס׳ צ״א כסוכדא שס׳ סל הריאה כמו צלקת
 ולא ט׳ ק מראה דאה וסלי׳ ס׳ פסו דלמל קק והיי מושרש הרבה
 מפר הריאה ושפהסה ס' נה מוגלא הרנה ושו״ב א' אמר שהוא טעא וסשו״ב
ק סאי ט׳ מיץס להקל אך לדנרי ס  הנ' אמר פמא ווארצייל וני דלדנרי ה
 הס״נ הנ' שאמר שהוא ווארצי״ל יש להחמיר טץ שסא מושרש הרנה כבשר
סק זה וסיס דלמעשה יש להחמיר  הריאה וככה/ הקליפה מסננ ופלפל סונא נ
 דכלאק גרס זה ספי מפאר גרכ ע״כ אן להקל כלל עייק וע״ל ס' ל״ה (ס״ק
 של״ז כממר) ונקמן ס' ל״ס (ס״ק הרל״ו וס״ק מיסיס) שכ׳ כזה וכטונא
 כזה דאט ר״ל שטי נדאה צלקמ ממש וגידן למיס דצלקה סשוס מא דהוא
 סדיסה גמורה סשוס דמי קרוס פעלה מחמה מכס כמשיל ס' ל״ו(סק צ׳׳ט)
 אלא יי״ל שהיו נו קמסיס נגדן צלקת ולא צלקת ממש ועי׳ נדמ־יס להלן(סיף
 ס״ק קלק) (קלה) קלימת עכאהק מק דאס יש כץ קליפה לקליפה
ק א מתתש ו׳ שהטא דעח אזה גמליס  סרכא אן למש וטי' נשלק גטה ס
 שסלזס ס״ז להחמיר ואמריס שדנה כסרכא מינה וכה והסכים עסהס לדנא
 וכי וכץ שהסרכא ממרח תלה א' טל טף הריאה ותל סכי סל מילד
 וכץ אס שתי רגלי הסירכא יושטם סל סס גילד דנה כסרכא מינה
 וכה ואס שחי תלי הסרכא משנים סל גילדי אחת דנה כדן ס״ת עייק
 אנל עמית סעיף יק פסק להקל מה דלא מי סרכא כלל עייק ועיי
ק עיא שכ׳ דהק כל שאר דעותא שעומדת ק שם בכיארו ס מ  לבק ב
 סליהם ואס מזק ואט' סרכא דטקה למקום אחר שר לכק אתרי שאינם
ק x' דאס טה סרכא  מגוף הריאה מייק וסי' בס״מ דסמ הזבח ס' כ
 כלא כסדרן מאנא לאנא וס׳ תתת הסרבא משר הצדדיס שומוה שקורץ
 ווארצלי״ן ויחלא הסרכא עס מואוצלי״ן כקליפה מסג עכשיו יש להכשיר עייק
מ נתק. סשמק סעיף יק שט ולממדס  (ועי׳ כס״ק שלפ״ז) (קלו) כ
 נמצא על הריאה סמות שקירץ ווארצלי"ן ג״כ שר עיי״ש יסי' כלכק סק׳יע
 שכ' מוארצלי "ן 4p סס נמחק ומכשר כלוי למק דמוהא עיי״ש וכיכ כס״ה
 שס ארי' חמק ס' ז' דדן ממוח שקורץ ווא־צצי f אט חמיר כיכ כמו נסק
 קליטה האמור כהסחכר סייק באדמה אך כראפ אפריס סף ס׳ זה ס״ק
ק ניה אפרים ס ק נ' מוארצלי f סה לנחק לנל דנרו פייק ועי׳ נדנדו נ  ק
ק כמו ק דמטאר דויארצלי״ן חמד סס ינתק לא חמיר נ  חמק ס' נ
ק יפשרון פס ינשייח  מארצצי״ן עיי״ש יעי' במנהז״ב בכללי חרלדק סעיף מ
ק מזה יעי׳ מזה במק דעה הזבח  צ״צ החוסה חמיד ס' ליא ובס׳ ל״י מ
ק שהעלה מוארצלי״ן חמיר משר בלוי האמור להלן סף ס׳ ליק טץ  ס׳ נ
 שדרק של מוארצלי״ן להמס משרשים כדאמ ועק כחנ ואס יש עלו חחמ
ק  מוארצי״ל ק להטריף דמי הרלדק עייק כארך (וע״ל ס׳ ס״י ס

ק וכמי נ׳ ס״ק כ״נ)  ס
 ועיץ כסרמ״נ נסרלדק מדף נול־ פכמכ ראם נמצא קליסמ כמו נסק
 יאצלס ק ממיח סקירין יוארצליץ אן מה מסוס מרלדק דהכל פס א׳
 מא דסייס בילדי עייק (יעי׳ נמהת מהר״ן שנכדקס מהרי״ו ז״ל שכ' ואס
 נמצא כדאה ססית שקיח ייאוצלי"ן אזי אתה חתיכה שהווארצליץ וטקיס נה
 אמייס משוס מיאס סייק והביא האחווניס) (קלז) גתק מא עשוי
 כפני אוס סצורפ שהוא כקלימח המס והבצלים שסק מף מ' זס בשם
ק ופי' בראש זסף במקור הדרס ס״קכק ק ס  המהרשדק יכק בלבק ס

 יבמנהז״כ כמולדק אה ק׳ סעיף קכ״ו. (קלח) והיא שלימה כשוד,
ק י״ז שכמב שק אמר לי  פבאה״ס מק ס׳ בלא בדיקה ופי' בשלק גמה ס
נ ז״ל שהיה ראש של זובס הזבמ שטמץ בשאטרקי להכשיר בלא  אנמ מ
נ דנקליסה ונהקיס צריך לנפחה לראמ  כדקה פייק אמנם בשמק שס מ
 אס טא פלימה רפה תחת הקליטה פייק ופי' שפק שס וכמ״ז מף ס'
ק ומיאח נוק מ׳ מ׳ מס הסמות פקוח מ  *׳׳ס ונלבק מ׳ זה נ
 וארצליין דנם הט שצריך לקלוף ולנמק תחתיהן ואס >א קלף אהן א פקלף
 לא השגיח לראח אס מיאההחתיק שלימה ונקרעה יש להטריף אנל אס קלף
ק ע״י נפיחה ק למשיר סייק אק  ראה שתחתיהן שלס רסה רק שלא מ
ק נ' ק ק' יכהמ׳ נית אפריס חמ״ו מ׳ כ  נסרת״נ סעיף פינ וראק ס
ק גס נדקח נסחה מעננת נדסנד ואן למס־ ננאנדה נלי מ  ופלא נ
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 נאי ועולה

 א מו* מו4ן ריש
 p> **כ 656 ד6םזר
 מק W מר מגא
 וכ ס מע״6 נשיה

 סעי׳ נ׳ ועשרץ פק"ו שכ׳ דמ״מ אין להחמיר בעמן זה אלא אס מילא p בסניבי
 גדילה אכל אס לא נמצא הסריטה הזה כ״כ רק בבהמות שנעיר א׳ ובמקום א׳
ס האבר ימצוי בו הטריפות למן קדם  לא מקרי מיעוט המצוי ומוהר להשליך א
 שיראה ט הטריפוח עיי״ש ועי׳ נמנמ״י סנף ב׳ בלק״י ס״ק ס״ס שהניא דברי
 ימנהז״ב בזה וכ׳ דלמסשה צ״ע עיי״ש יעי' כשי״ת ספכטת יעקכ סי׳ ס״ו שכחב
 דאס נמצא במקוס ההוא פנפרף חלק א' מעשרה ינשח1יס נקרא מיעוס המצוי
 וצריך לבמק הכל נייק ועי׳ בסי נחפה בכסף בקונםרס פי־י מפרי בהל' שרוסה
 סי׳ י׳ באמצע ספי׳ נ׳ שכ׳ והמנהג בירישליס עיה״ק לנמק הפיסות ממיס
 קורס פחיסה מפריסה שבירת הגף והרגל במקום צוה׳ג וכיוצא משאר סריסות
 ששכיח שס פיי״ש ופי׳ בשו״ה ביח אפדם חיו״ד ט' ו' שהרחיב המטר בטנץ זה
 והעלה נדנא דאף כשהטדפוח סוא מיעוט המצוי אין להחמיר להידך בדקה
 א א היכא דהמיעוט המצוי טא טריפוח ברור משא״כ אס טא רק ספק טדפה
 ועיי״ש עוד בט׳ כ״ח ועי׳ מפין זה בשו״ח כט יצחק הספרדי חמ״ד ט׳ ח׳
 ובט״ה רמ״צ חיו״דט׳ כיו ובט״ח טוסו״ד חטינא ט׳ קכ״ד ועי׳ בשרת שואל
 ומשיב תנייגא ח״ב ט׳ לד ועי׳ בדעת חורה בפתיחה להל׳ טריטת אה מ״ג
 מ״ש ט׳ד בזה ועבשו״ת מק דבד חייס ח״ב ביו״ד ט׳ י׳ שנשאל במי שהוא
 נמקיס שמחמיר ס נבדקה טרסה בחצה״כ להמסש אס מותי לאכול בשר
 ממקום פיקילץ בבדיקה זו והשיב רפש ט סא מיהר לו לאכול הנשר אף
 שבמקומו טהנץ לבדוק עיי״פ ועי׳ בס׳ דעה סרה בפתיחה להל׳ ס׳ אפ מיה
 שהביא וירבה להשיב פ׳ד בזה ועיי״ש במ״ש בזה לדינא (וטי׳ בדבדט לעיל
 סי׳ ל״א ס״ק ל״ג ובט׳ מ״א ס״ק פ״ב וס״ק פ״ת ובט׳ מיו ס״ק צ״ו) ועי׳
 עוד בשו״מ מרן דברי חיים שס ס׳ ל״ז שנשאל אס יש להאשים הקצביס
 ולהפבירס פל שלא שאלו סס שאלה פל אכריס הפנימיים כגץ בסמל וגליות
 ולב וכיוצא זה כ״ט פרס שהרי א״א שברטת טסים לא ארפ אזה שאלה
 וריעותא וטדאי הכסרו בפסיפה בקלות דפהס פלא כדין וכ׳ דאף דלכארה הס
 כטשעיס אך למנינ הקסלה ההיא שהקצב אט מוכר האברים הפרסיים
 ליחידס אצא שמוכר הכל לקונה א' ובשפת ההכשט סא טפל כל הבר מעיים
 והדבדס קטרס שבבהמה בבהלה וט־וד בעטרתו ואט משגיח כלל ע״כ אן
 להקצביס אשמה בדבר זה אך הכל מא לבי ראה טיר מיד ואס שטח שם
 במקומם אזה מין סדשת ודא צריך להזהיר הקצבים לבדוק עיי״ש ומי׳ בזבח
 פייואי בסף דר בדנךת שכ׳ אמרה פמ־דב לבדוק בכל בהמה בתצר הכנר
 אס אץ נסרך לביה״כ עיי״ש ועי׳ מזה בשו״מ רשמי שאלה סו״ד ס' נרו וס״ז
 (ואי״ה יתבאר מק זה לקמן ס' מ״א שס בארך) ועי׳ בס׳ שלק גטה ס״ק
 א׳ ולהלן ס׳ מ״א ס״ק כ״ה שכ׳ שבשאלורקי גזח בהסכמה שהס׳׳ב מסיב
 לנמק כל ראשי סכשטח משוס סיס וכן מחריב לבדק הטסל והכלמת והסרפש
 בכל בהמה נסה אסי׳ ליכא בהם סס ריפוהא מפר ששטח בסס טעוח על
 ימב שהסנמיס רשם סלס חשידיס ואך כשמאס אזה דעוחא בשאר אבדם
 אנס מראם לחנס ואס לא בדקה השו״ב נחשב לששפ עיי״ש (ד) שום
 טריפות . וכל הח״י סריסות שויס נדינס לעק מ מק״מ סף ס״ק ב׳ ומבס״ח
 ביח אפרים סו״ד ס׳ ו׳ שכ׳ באמצפ החשו׳ וז״ל ומ״ש החכס דדוקא ח״י
 טדפוח פפורח לברר מפא״כ מ פרק־ פתיחה הראש בעירו יראה הריפוהא
 והוי כמעלים פץ מהאסר הנה כמ ק יס הרבה סרימס מטל לפמודטליהס בקל
 ומ״מ כיץ דא״א לבדק אחר טלם לא אסרתוס רבק מכיל ומטא־ מדבדו
 סדטתו דאף סכא דבנא׳ס מא עוסק וממפמפ באתו אבר אפ״ה סיל דא״צ
 לבדוק וטי׳ בס׳ רפת הורה בפתיחה לה״ט את מיד מ״פ בדכד הכ״א בזה וכי
 בדבר עיר א׳ פנקבמ פס מנהג לחתום כל אבר ואבר בפ״פ במתם כפר נרי
 השו״נ שלא יוחלף ונסתפק השואל דטץ דהפו״ב הבקי ממפמפ במ כל אבר ואבר
 כפ״ע אס צריך להשגיח נ״כ אס אן ט אזה סרימה טון דאין ט סרחאונקל
 לפניו למיץ אס אן ט אזה דעוהא והטלה לדנא דהיכא ועוסק בכל האבריס
 ו,קל לפניו לנמק מל כל ת״י מריטה יש להחמיר ולבדק אכל כשלא יפלה במז

 לנמק

 כמכה סינרא נלא לחצוסח יש לה ק סיגרא וככה״ג אף אס ארפ שקלף
 אהס ונמצא החהיק נקנ נשר פיי״ש ועי׳ נשו״ח ארי ויפפי ט׳ מ״א ששאל
 אמה מ כנמצא מונלא החח הנחק יכי ושלא נהס״מ מראי יש להטריף בזה
מ פיי״ש אך כס״ח צמח צק מדמה  אך לצוק נמל אפשר לצדד להק! נ
 חיו״ד ס' ל״ו הטריף בזה וכ׳ שס בלושדא כזו שט׳ מונלא חחח יגהק שצדך
 להחמיר טפי בזה כשיש שס מונלא בפרס חה מורה שס׳ כאן מורסא ומתמת
 המורסא נתהוה ינתק פ״כ אף דבעלמא קיי״ל מילד שרה מ״מ בכה״ג ספ
 תלים לדבר שמתמח המורסא נחהוה הגילד חמד טכי ואסר ועייישפוד בט׳
 ל f (קס) כשרה. מי׳ במק״מ בדר חלב שבסף ס׳ מ אח ג׳ שכ׳ דהיכא
 הפרפה הבהייה ע״י נתק א מארצליץ בספרם שנהבאר לעיל להטריף יש

 למסור החלב פד נ׳ יניס פיי״ש
 סעיף א (א) אין צריך לבדק אחר שום מדיפות פפר״ח םק״א פכ׳ דאע״ג
 הןי״ל דא״צ לברור, אתרפא־ נדיכיח מ״מ א בעי להחמד פלפצמו
 ולבדק אץ נק־ כ1ום ולא מקרי מוסף םנ דברי חכמים שק מ אא כמוסף
 נורים וסינים לפהית נפשו וכן יאיס־ על פימ׳ נל ספק סכיקא רכל זה מקרי
 מקרפ מצמו בייוהר לו והלא תמצא םהמסדיס הראשונים ייו מתרחקים נ׳ פערים
 שלא לכנוס לשער הנ׳ ספ ט רשפ אסר וכל מ מקא לעצמו אבל לאתרים אץ
ק י״נ פכ׳  לטרוח סכיך ממש כדברי הראשיים עכ״ד וסתבק להלן ס' מק ס
 בחמצמ יס״ק וז״ל תה הימה דלמה הפסד רבי ממץ השואל בחנס וט׳ ס׳ לו
 ליזהר שנח להפכה וסי עכ״ל ומפמע מדבריו שצריך ליזהר שלא לאבד ממון הסאל
א לח:ד  לבדק במקום שה״צ בדקה ומפ־יפ גק דדיקא מיק הפיאל אן ש
 ולהפסד ולבדוק ש1א לצויך אבל יטל האדם להחמיר פל פצרו לבדק פלא יבא
 לידי תשש איטר וכיוצא במ כ׳ בפרת״ב טעי׳ כיד וראק ס״ק כ״ר תר שרוצה
ק לבדק אחר שאר טריטת אפ״כ שלא נילד שום תשש ודפיתא אפיי  להתמיד פ
 במקום שאט יטי סדנות ה״ז רשא ואין זה כמיסף פל דנד תכמיס איא
 כמוסף סינים ונדרים לטהרה נכס עיי״ש ועיי במחזיק ביכה להלן ס׳ נ״ז
 מ״פ בפק זה וכ׳ דד שמחמיר על עצמו וטרק במקיס פה״צ בדקה מריק אט
 בכלל כטור ק הדבר ופפא נקרא הדוס עיי״ש (ועי׳ בראש אפרים ס״ק ר״ב)

 ועי׳ בשו״ת שואל ומשיב הרינא חלק ב׳ ס׳ ל״ד באמצע התשובה שרצה השואל
 לומר מס בדנר שיש ריעיתא לכרט •עלים עץ שלח לנמק טץ שהתירה חשה
 על ממונם ש1 ׳ש־הל וטא ז״ל דתה דבריו בשתי ידם מהא דאזדק בתולץ דף

 מיפ איטרא דאיייהא ואת אמית התורה חשה על ממונם של יפראל עיי״ש
מ ק א׳ דחס אמי נבד שראה א  (ב) לבדק כ׳ בדק ס״ק א׳ ונמקק ס
 שיטי נפרס הנהמה צריך לכתיזצה לבדוק פס אלי יס אזה סריסות דאף שאט
 מחויב להמר, לינכד מ״מ שיפ בדו לבדוק ולראח במה שאפשר סיב לנמק
 ואסר לפשות טצמו כאט יורע אבל יטל ליק ננכד המעיים לפרק שוק מעליהם
 אף אס מכד אט יורנו לשאל ט1 השיטי אנל צדכיס לימר שלא יאמרו לנכד
 דאף מראה אזה סטי בפרס לא יגיד וגס אץ ללמד ודך כלל שנא ישגיח ולא
 יבחין על שיטי נייק ועי׳ מ,חת יוסף בלק׳׳י פנף א׳ סק״ו מק בזה בשם
 ינאן מבדסק אס יש לדקל עכ״כ בטדטח דרבק ליתן לנכרי במק שלא ישגיח
 רבסן סייק (נ) אחר שום טריפות עי׳ בס״ת דבר שמואל ס׳ ר״ס ולחהק
 דש ס׳ מ ובפית״ב וראק שס שכ׳ ראם לפי ראת עיני המורה מצוי מבה
 במקס ההוא פנטרכיס באתה מין פריכות ק לסתת שחייב לבדק מיז לס
 המקוס והזמן פייקוכקבלב״ש סף ס׳ ק נ׳ וכ׳ שס דמי׳ בדפבדאסרשלא
ק אלא אס מ ק בזה ומלה ראן לאסר ב  בדק נייק ועי׳ במק״מ סק״ב מ
 הטין טריסת ט׳ מצוי בזמן הזה בחב בהמות או הסוסה פל המקים קסא
 וטכק במחצה מהם ואו טא פיפ לאסר בדענד מלא בדק אט׳ בהכק אבל
 אס מא ק מיטיט המ-וי ליטרף א, לאסר סלא שלא ניכ״ני אבל ביכ״מ אץ
ק  לאסיר גדעבד אס לא בדק עיי״ש בארך(יעי׳ כ״ך לקק ט' פ״ד ס״ק כ
 יפסק שכ ובמ׳ז לקמן ס׳ מ״י כק״ז פיי״ש) ועי׳ ברניז״ב כלל כ״ח נקומן



 יורה דעה סעיף לט א חלפת טריפות רכא
ץ (ט) p (י) חדיאה  (ה) טריפות (ו) מן (») 0)דטחם (ח) ת
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 תמיכה
p̂ fep .ס גי: (ז) חשתם גהק לפיל סי׳ לק *  לחב בשחת ובחמה יפיי״ש נ
ק סי׳ *  לרש מזב בהמות בחוקת כשחה p ומי׳ נמת נס׳ ישומוס יעקב *
ת « ב משה שי׳ י״ג ובסרמ״ג בפתיחה לסי, זה ונגהק *  סק״ה ננ»"מ מז

ק ע״ל סגס״ק נזה : ׳ ז׳ מ  ימי׳ נשרה אמי צוק סייד מ
 ועיין סמק סעי׳ א׳ סכי ואף ותויק האהא ילספעים השריסימ מצוי יושר
מס הספיקות ומוסרות ושאין  מהכסחמ אין למש לזה חה מא רק נ
 אני בקיאים נכסה ונריס ננדקה אנל מסקר סדן הרינ ספרים הסורינגסוד
ק מ נ ק יפי׳ שסק סקק ובס״ז סק״ג ו י י  מא שאפי׳ להתחלה סמכי! עליי נ
ק סתק (למאן מהרשק ז״ל) בקינסלס מ ק יסי׳ ב ׳ י  תפארת צבי תיו״ר מ
׳ ו׳ מה שהועיש סעונס נובר סשי׳ינ פנארליסשינ נמהשפנר  פרס ועוללות מ
 עליי חח כתא רהתירא יסי' שכיח אצלי יישר נשחת מנשאי ממפיס סמוסמיס
 ומלסא סר שסי׳ אצלו ג׳ חלקיס כשרות וחלק א׳ סריסות רמוס מממ שסד*
ק נראו מחפים ק  עוסה מעשיו נמר׳ ומנתק הסירנות נפנים ושאר מיום מ נ
א וברוק יש סרנה ת  ננל שנוע לערן שנעים נהמות ולא שמת דאה נלא מ
ת ואף הנמצאס ׳ שכיח הרנה נלא ממו  מרסת בכל דאה ונקהילה מ״ל ט
 נמלטת אנס אלא מרכא א׳ נריאה ונוראי נסק נפנים וכוי ואמו נק׳ נראו
׳ א׳ ק מ ז ק אמרי אש ח מ  סטיו סדטת וננארויספונ לא שטח עיי׳׳ש וסי׳ נ
ק ינקיבםי׳ק ׳ נ ק מהריא״ו עניל מ מ נ ׳ א׳ ו ק מ י ק מססיה ראס מ מ נ  י
ן מהרפק ו״ל בוה ינ׳ פאן w נחר םברמי־ א ק מק מ ׳ נ׳ ס  יו אלעג• מ
ק ט לפננמיס יארע גם נמיןם אחר שיהכשר כ״כ לט פרן  משיר הסיב נ
 מ״ל ומק שלא נמצא נהמה שלא יט׳ נה מס סדכא אן זה מזר ט נמצא
ק יהשוחשיס י י א נ ת ה נהמוח ננל טח שלא נמצא עליהם מס מ נ  ונמצא מ
ק שאובלץ  ופה אמדו לי וניסות הקיץ נששוחסיס רק נסמוח שאנס זקנים נ
 מרעה ומשנ השוה יכול לטות שיהי׳ ה׳ חליןם פשרות והלק ששי ימי סריסס
 וע״ס החנ הטרימח מא p ננהמוח הזקנות ונפרס סאייק שאכליס סמלת
 משאר משרפות מייש הקיא מאשליק וכרייק א הטריפות שטח נהם מחר
ק ׳ לק אה א ודל ס . (ח) חוץ p הריאה נ׳ נד״מ מ ( ק סי  (וליל ס
ק מהמה מנודה מי ואס השפיל ו ע  נשס יד* חסיד שיש להמנד ולמשמס מ
 לאלץ תמת ימ נפרה ואס לא נדיפה וט׳ מוו מצאתי מיו טמטם אחרים ולא
 רציתי לסאוין אן אן לשמון ע״ו לנננץ נדקיס מרמס הדאה טייק ומק שסק
׳ ממל״ג עייק וסי׳ נסי מסס יוסף סמרדי ק מא נס׳ חסיויס מ ד  נשס ה
׳ ו׳ שנ׳ סי׳ לדע אס יש מהמה סדכא שקודם שישחםנה קמל  חלק נ׳ מ
דן ממש באמצע רהדקנה יפה בכל מאמצי סו  מט חק ברגליו במקום צומח עי
 ויט׳ הקשר ברגלה השמאליה שהוא שמאל להטלק מהבהמה סליי' ינט מעי׳
ס בסר׳ אס חכמה ק לה ס פ ר  נלס הטבח יסא שמאל הטבח שס יקשור ס
ר שמא מחסה צפר המרנאואססא נ  מא בריאה ואם לא מכל לשמח ניכר מ
 סרנא נח ממא הנסק מ״י המיס שתשהה יגס שמעתי מרנוס שלפעמים ימצא
 מהמה קצת ק מכד וטק נפרסש המד מא מרפש שמתח נימ לנמק מהפה
ד רטקכסרפש א סלו א סרטיו מצאוה ק מנולטרפש נ  ימצא מקצה ק מ
ק י י ס כמה פעמים נ ס  יכסימצא ק על החב המצא סרסמ נדאה ואני הצעיר נ
ק במה שהיי בקיאןבמיזס ח סיס בחמשיי למ״ז ק< י׳ שהביא ג ר ס 3 'p יעי׳ 
ו ד בסי מהמה אס טריפה כיא א לא עייק יעי׳ בסי ד מ מ  מאשירס ל
 על מרד במרה הטור אח ו׳ שכ׳ שהוא שמפ מסבה א אס הרק לדעת נסי
ה והעיין נמיר׳ של מהמס אס יש לה א א נדאה מ מ  מהמה אס יש לה ט
 נסו מיאח טעא נעיר׳ אתה מהמה מדאי ממכה מא ואם העין של הבהמה
 מא צלול ובריר הבהמה מסרה מסט שכל סלא מטף w רכריס נסראה המץ
 ובקתי ונסתי זה נמס פעמים ומצאתי שהאמת ק מא ענ״ל יעי׳ נשי וסת
ק נמנין זה והמלה ואף מאמנים לא ססס  תורה נפהימה להק אמ ס*ו ס
: (ט) שן ק י  על סמנים אלו כלל תע״נ סמנים שאנס מונהקיס הס מ
ק ד ק יבס״פ ס ק כ ק שעי׳ מ׳ יפ״ן ושסק שס ס ׳ פ  הריאה נר׳ לקמן ס
׳ שק כמי׳ ה׳ ונסי׳ פיו סעי׳ א׳  ונמרה ייןהיאצ סקיז ינסישק לקמן ס
ו םקק ונסחצית י ׳ ה ק מ א ק ייק וכמק נ  ונמנית יעקב כלל נרי שיק י
תק  מקל שס (י) הייאי• *ייך לבדק סבאהיס סקינ של ובוקס זו מי
ק סיק א לדל מותק גמלה מא ולא נועה האסדס תרקח מיאס  ועי׳ לנ

 סא

 דמי
 לנמק מל טלן רשארו מקצת אברים שאט מסק וממשמש בסס 9t לנמק כלל
ק ' שכ׳ ע ק ׳ ע ק מ י V סיייס יעבשיק טס יקק מ ק אפרים «  וכמק מ
 אשר גאן א רצה לאמר למסע לססרה עיחס חרנגוליס שעושים ממנה מצנפת
ף יןיס שמפספין הטוי יאנו יסל לרמה אס סבר א  וטבע ססס שסחטן מ
ק קיייל ונתקנה צדן p לסשגלס ס ח ט  נשסס וני ואף סהיא סריסוח שאט ש
׳ נדו ובמ״ג פוסל עליט לסשוח  לסש גס למיעועא ונעק ביסעוס יעקב ס
 תקנה כד שלא ינא ליד משש סדפימ יהיאהשינ מל נל תריו ואין להחמיר נלל
ף נפפס יאפק טי ח לסחרה מ״ל והי׳ ע  ט מבא לפרי פוף כוה פגפשס מ
 יסלץ לראם ססב וק בצואר והא # כסש סס אזה דמהא מה במטר
דן חס  אן סס דפוהא רק בפרס בעצם הנף א על התשס א על צופה מי
p p העור ועוו הא בעוו הטוף ס יטלץ לראת אש שסט א סבר f e אן 
 יא הסיוט סצוה לפאל סאלה קמס ההסשס וגס בציאר אס יט׳ אזה דעיהא
 יטריף אחי א סצוה לשאול להסויצ ולמה נאסר להפשיס סשיס הא ופודובמ״ג
 לא סץ־ כלל לימר שנעשה מקנה למש *רעינו פריפיח ופדמת שבמיטה טלא
 מי מיעוט שאט מצוי ואס מנשה גס ננה״ג אק נאסר לקנות ניציס ינצסרך
ן ליזש  לנמק אחר ת״י סריסי! מאיל וסא מיעוט משט נעולס ונסק וצא סי
 כלל ואן לאסור p יאמרו להשוחגדס שחסרו לנמלי סתרנטליס סשגיס אח״נ
י אפ יפ ט אזה שאלה עייק נאריטח . (ה) טריפות. עי׳ בסר מ  על מ
ק וראיס סס פכ׳ דאף פאן צריך לנמק ת מ ק פיב ועי׳ ב  יטפפ מיצה דף נ
ק עכק אן לאס למהר לאכונ מנשר נהמה ועין קרס  אחר שאר סריסיו ס
דמ ואכל ונתגלה סריפוח מנס ק הראה יאס נ  הפשס ונימת אעק שמר נ
ק פלא נ׳ ק ג ולא מי כאנס עיייפ וכק נס׳ מסי יונה עייק ומי׳ ט ג  מ
 ודעמ דמקא ממצא אמק טדיסת נראה א דט בשוגג אנל בנמצא סרטה
 נשאר אנדס סי כאונס עיי״ש מי׳ עוה נגה״ק אמ א׳ ולקק >*ק״א וני שס
/ נסמייזהו למ׳ לק נשס הפמק ונאכל ונמצא טרפה א״צ כפרה ס ר ק מ מ  ו
ו עייקועי׳ מזה י ס ג ג ואנוס סא י״ל תיירי נסריסימ שאיא נמציא ורן מ  סו
מקד הדרס ונתירושיס ייש ׳ זה יסי' נראש יוסף נ  נס׳ נימ סאר מף מ
׳ זה יעי׳ נמקקנויר מלנשנמףמ׳ זה שכ׳ יאף ילענין הבשר יש לממד  מ
' יניס לנק מחר לאטל  שלא לאכול קורס ההשפס אנל לעק החלנ שנסן ג
 אחר שננקה הדאה מסרטה אף קידס מפשט טון ואני׳ אם ימצא סריסיו
 אט אסר למסוע p נסיתות עייק (יעי׳ נדנרט ל0לן ס״ק יק) :
דן  (ו) סן הסתם ענאסק סק״נלא מיק דעיסא סש למש לאזהטדטת,
ט  לנמק ועי׳ נשסק סעי׳ א׳ ונסרסינ סס׳ א׳ ושעי׳ כ״1 שכ׳ כנץ נהמה מ
ה סש לתש שנתרוצץ גלגלתי ינסרפה א נמקים  ממה נגלגלהה מכס ת
ק ק נ  שמלעיסיס האמה יכל טוצא מה צדן לבדק מדנא יעייק נראק ס
׳ לק שנשאל בדבר ס״ב ק עהרשו״ס סי״ד ס מ ׳ זה ועי׳ ב  ובפרי מאר דש ס
ס שיא לבדק הטליא  א׳ שאמרו לפניו עדים סש רימהא בסליא וקרא א
 והסק השיב שא״צ לבוק ואמ שמא משאר מדמה ואן לו לנמק p הדאה
ק הריאה ונא מצא נה פרסה א״צ לנמק מסר נ  וכיון שמא פשה אה שלו י
 ואכלי מהמה והסב שאן למון בזכותו של הטוק המאכלל טון תראה דפוהא
p שלא עשה p והכשיר מהמה בלא בדקה בטליא i ׳ מהוינ לנמק  נמיליא ט
ק לק ונס׳ נ׳ שק ׳ ל״ו ס  האכיל סריממ לישראל סייש וסש׳ן סקק ולעיל ס
ק סעי׳ ו׳ ק ונמארה סירס שק ס ׳ ס / ונסף ס / סק ׳ ל  ג׳ ובס״ז לעיל ס

/ שמבאר הערן זה ולא נל הדממה שיח בעק זה ודיננותא ק  ועיץ מק״מ ס
א ו  ששטח סס לאסל־ מלהתיר כמו ישב לו קוץ טושס חה חמיי סס ט
 הנדיקה מעמה ט מריק וכן אס׳ א נא שכיח סס לאסר מלהתיר p שלא
 נמנרר א החנ מא לסמי א לאסל־ נעו מיס בראש שגא נהנרר א חנן
 סש בהם מיס בראש ק נורן משר שהמוח מקיף המיס א לא וכממה שאיא
 למסוו נפרן המקדים טצו מוומניס תמיר חה היא הדעוהא שהאויט בה יש״ך
p יש דפוהא שלא נחנה־ פויץ ק צרין בלקה \ ׳ כ״ע בזה ג  סי ג׳ וחבק ס
׳ ק סף ס ב מק מ  סמס p מסה סטל לסיח שמורה על אזה מרימה נ
ק אנל נריעוהא ד ק ג׳ יגס נזה צריף נוקה מ ׳ לק ס ק יסי׳ ס״ז ס  נ
ס להמר מלאסר עין נהמה שגיררס רגלי׳ דאמרינן למיל  שנתנרר דשכיחא ס
/ א״צ בדקה ס סוד דכא ה ׳ לק שגרונא שכמו סס מפסקה המס מ  מ



 זרה דעה סעיף לט א הלכות טריפות
ה (טו) אם יש בה (טז) סירכא (מ) וכל (יח) הפורץ ת ק (יג) בבהמה (יד) ו  (יא) ע־יך (יב) לבדו

 חרכי תשובה
 היא רק ממנמא והיי המנהג ההוא מדין בימי המאיס אבל לא סיהא אישיר ומה מכס ונס ציין באיזה מקום צריך ל5רף נל החכמים שבפיו וכ׳ ובמקום שיפ
 נדיפ מדרבנן מיי״פ ועי׳ מיה בפרמ״ג בפתיחתו ובפער המיס סק״ג ובשו״ת אחה כצוגהא בין האחרונים ובמקום שאין מתייין כ״א בהפ״מ ממין הסו׳׳ב
 מפכנות יעקב סי׳ ט״ו ובסי״ת סועו״ד קמא סי׳ נ׳ יבמ,חת אהרן סק״ה ובשי בעצמם פלא למרוח כ״א ע״פ ועח החכם שבעיר והיכא שהדין מרפיא וצדן
 שעיי דעה דש סיי זה וכתורת זבת סי׳ י״ז בהע״פ ק״א וסי׳ בפער המיס לפכוס כצדק טייץל דפתו אס לסמוך מנ איזה ספר שכ׳ להתיר בזה וכיוצא
 שס ולב״ש סק״ב וסק״י שכ׳ רכל זה מא רק נבדקה מטרטת אבל הידקה שגס המורים אין טלם ראויס לכך כ״א מי שיודע מפס שכר הט מא לידע
 דריאה משאר סדטת לכיע לא טי רק ממ מא ואינה מתקנת תזיל עיי״ש ועי׳ ולהכריע בשכלו לכאן א לכאן ס״כ ציין בספרו בכל טוצא בזה שצריך שאלה

 מדחיק ברכה דש ט' זה שכ' ואף לועת ראומ־יס דב־יקת הריאה רסרטת לתכס נדל פ״יש (ינ) בבועה וחי׳ בץ זקנים ונץ ילדם ואט׳ המנקים
 מדינא טא מדרבק ממש מא מ״מ לא יוי זה כפין שאר מצוה ורבק חה סא שמ״ח ספי׳ א׳ ופי׳ הב״ש ס״ק א ולב״ש סק״ה ובסרחיב סעי׳ ב׳ ובביאר
 רק שנא לאטל סדפה ואין הידקה עיקר מיצוה ועיקר טא הלא וסריכה מר״א ס״ק ג׳ שכ׳ דאין חילוק בזה בי! מדליס בטח ובין מדליס ביער עיי״ש
 עיייש (וע״ל ס״ק כ״ג) (יא) *יק־ לבדוק פי׳ בכנה״ג דש ט׳ כ״ס נכ׳ יעי׳ במנחה אהרן דש ס״ק ג׳ ובמארח עיניס שורס א׳ ענף א׳ ס״ק ב׳ ג׳

 הסמס ואן מברק על הברקה כמו על הפתיעה משוס והבדקה טא סעיף (יד) וחי׳ אבל כל מין שף אן צריך בדקה כלל רמביס סרק ייא מפלטת
 מחלקי השחיפה ספחפה פ״ס לאטל אס ימיא כפרה וכבר בירך פל שתיסהה שתיטה ופי׳ ברא״ש דש ס׳ זת ובמנחת אהרן םק״ג וכ׳ בלב׳ס סק״ג דמ״ס
 פיייפ והחזיקו בטעם זה לעיקר במארת עיניס פורפ א׳ ענף נ׳ ס״ק י״ג עיי׳יש אס נמצא באזה זיין ובאיזה מר\ס ששטח אזה דננוהא בדאה של עוף צדך
 וסי׳ נס׳ טחנות הבושם את ב׳ שהקפה על עעס זה ולכ״ז לא יי\ רשא לבדוק כמו בבהמה מטס ומסתבר ומה ופטת בה דעוהא מי בטלו בה חשש
 להפסיק נץ השחיפה לבדקה כיון והברכה קא׳ נס פל הבדיקה ומא חלק ממ.ה פיי״ש ופי׳ בס׳ זכרון משה הספרדי(מנכד מאן תיד״א ז״ל) מיו״ד ט׳ מ״ו שני
 וזה לא מצאט נשום מקום תם לא ניגו ק ובע״כ פאן פפס זה פיקר וכ׳ פס ובק״ק א קינא נהט לבדק הריאה והצלעות בעוטה ונשהל ממשכיל א׳ מעיר
א יטל להתארח ולאכול אצל נט טטנאליי״א ט  סעס אחר לזה ע״״ש באריטת ועי׳ בראש אכריס ס״ק י״ס ובמחוק ברנה שס טרנהליי״א אס בר ק״ק א ק
ד הריק והצלעות ועופות והשינ שמיתריס לאט( שס  ועי׳ נשו״ת מיו ואהלות כאיל נוטה והודאות סי׳ ל״ח•(יב) לבתק עיי :ס אן נועץ לנמק א
 בפרח״נ סמי׳ ק״חפכ׳ ומ״ש חזי ל אי,ה מנס •הריאה ערכוה לפימויש מפישיס בלי שים כקטק טון ומה פנמי בק״ק אנקינ׳0 לבדק מא רק משוס יזמוא
ק לשף אט׳ בריחה ע״״ש ועיי בשו׳ה ד  והטונה היא שיניל הרכס לסמיך פל עצמי ליתיר בימי פיש בה איזה סכק נעלמא דמן הדן לא נמצא משלם ב
 מייסרן ממוך פלכולו וכ׳ שש אה״כ ונראש אכריס ס'ק ר״ב שצדך ל.ה זיירית זרע אמת רסכרדי חלק ב׳ ט׳ י״ט (ועי׳ בובדטלפיל סי׳ א׳ ש״ק פיג ונהלן
 נדלה שיטי קילע אל השפרה שלח יהמא ולא יטה ק הדרך עיי״ש ופי׳ עיד בכרט טף ס״ק כ׳ ה) (טו) אם יש בה סירכא מה יילשץ הש״ע משייע ראן החיוכ
 יוסף קק חו״מ ט׳ ח׳ את נ׳ שכ׳ וז״ל מי שא/ו סמך על עיוט לסציאדרס לבדוק רק מפיס ס דכא והרמי א פכי שיש טעין ג״כ ל,כהה טיט מיזכש נקנים
 מהתלמוד וגס לא קרא בתלמוד קל הוא נהלה לדין ע״ס מז שראה השובת שזה ג״כ שטה ת:ל לפק סדכוח שכדק יק מטרטח ונקנים ק החיוב
 אזה נאן טא ייתר מסיבח מאהס המדנרס להריח מן יהלמיד לכי שלפעמים לבדוק וכמי פ בלחם חמומת כיק אלו סמטה ט' ס״ב דמה ש,מו ידיהשיס
 רטת סועיס בדמיונם מהריי ן׳ מיגאש :י«»׳ כת״י סי׳ ק״ד ומתבאר מתיך לנדיק אהר חפר רסר וט׳ חוסיא יהירה מא ע״״ש (ועי׳ בהנ״ש לעיל ט׳ נ״י
 השאה וההשו׳ מ״ל בשגס זימק דמפכחת דינאן ניט׳ הדר כי׳ מקר כ׳ ס״ק כ״כ) וכ׳יכ בשער מרס כא ק״ב לדנא הוטס פתר עריטת שבדק
 כתשו׳ שיס־יוך זה הדין עלי׳ ונס זימק דכליגי עלי׳ עס כל זה שכיר קדמי׳ קי׳ לכתהלה ק צריך כדקה נרי״ש ק השיך קייב ונשמ׳ח דש ס׳ זה כ׳
 דדי! זה מדק המוליד בנדיט דרס מהתלמוד ויש ללמוד מדברי קודש לזמרט דתז״ל גזרי לבדוק הריאה אתר כל טדכות שבת עיי״ש ועי׳ סרמיג בפתיתהו לטי
 עכ״ל וכ׳ סס בסרת״ב דטדקיס פבזמניט שעל הרוב לה מיעו לסרק הלילה ליה מה ש^כל בזה ונכתיתתו לטי זה השכים לדינא להשמימ וצריך מדינא
 להס למדה נמקוס שיש אזה חפש ורעותא אלא תנה עליהם להביא את הכל נכריק אT כל הפרטת שנראה עיי״ש ועי׳ מה פהאדך בזה בפפ׳ו םק״כ
נ וס׳^ י״א ונמאירת עירם דש שירש הרהפץ ונרא״ס ס״ק י״ב  לפני החכם המורה קבוע יק המירה כשנראה לו להקייאזה ובר מתוך כלשלו ו1נ״ש ק״
ק המירו דבר פשוס בכיקיס ויש עוד בקיאס בעיר יש לו לצרף אהס עמו ובשו״ח פיסי״ד תנ״נא סי׳ ל״ב ובשלחן גטה סק״נ ובסי מורס זכת הספרדי  ו
י על צואי כי1ס ונס על כי כיויא נזה נאמר ותטעי נחכ (להדכ מהרהר'ח ז״ל) מעיכמ אמ ב׳ ט׳ מ׳ פעי׳ ג׳ (טז) סירכא פי׳  כדי שיט׳ הקולר ק
 יונק עיי״ש ועי׳ בדבריו עוד בס״ק י״ז שנ׳ ובנר הזיירו בבל :דקת אתרוניס במינות יגאן מהיש״ק!״ל מרכס כהסבר תורת זבח ובשי״ת נטה מייס נקינסרש
 בכל מידי דאת בי׳ רעותה אל יורה הבודק חלא צריך שאלה מכס עכ״ל ועי׳ כרט ועולנות את ג׳ שני שיזירו שימו נ׳ שלמות נכית המסבתייס א׳ על
 נמ״ת ממי״ע צהלי״ן ט׳ ש״נ כאמצע התכונה שכתב דרבי שאיי מל ריאיס כדיקת יממות ואי על בדקת שאר דעוהוה למען יהי׳ ידבר במתיחות ובישוב
ק שטדקיס עציו המיטה ל  אותה אלא מוחטיס אמרים שים רואם וייבירס כק מא לא נל כר/מ וט הלי נראי למילי דשמיא נזה ולא נמהירות דט׳ מ
 פיר מלאטס להס אא״כ אס יאגרו כי קבלה בידם ירבס נאמנים דאינמ :ק הי עימ־ ינד ה־1ין יי״פ וישלק יפר פטדקץ עליו שאר דפיתות יהי׳ נגד המלון
 בהר מיל׳ טפי מיק י;לכ־ פיקח כברי ליס רימרס בידם שקמחאאו1׳־! יכני עיי׳ פ (יז) וכל הפורץ גדר עי׳ הב״פ קייב ולנ״ש ס״ק יו״ד דלתו
 נזה בהרמנמס ולית דמתה בידס קל מה פיפיהנוס אומרם פ ראה בעירכם דוקא נעיבר ולא בדקמסירטת רזה מי גזירה דרבק ממפ מנא אף נעכר ולא
 ק ולכל העולם אפ ניאה לא כצ כמי,ס ומדק למ פיק עיכל׳ ער דצייהי כדק מבתר פריטה פאט ק ממנמא קא גנרא נלסוהא דהקדמורס שאמרו

ק יוסף במידוכיס סק״ת ק גדר וט׳ עיי׳ם ועי׳ ר ט  פיי״ש ועי׳ ב»"ה פמש צ־קה ח ויו טף השינה מקינה רכס שכ׳ כי המיקה «v זה מאיר הז״ל כל י
נ יפמ״מ ו1:״ש ״  א,ה תלוי׳ בסלטל א־א כמסורה פדות וקמה א פ מני אפ יגכרט בטדכימ (יח) הפורץ גדר לאכול בלא בדיקה משייך ק״ו ומש׳ פ ק
׳ ז -אס סבר כמזיד והאביר הייאה כד לאטל  פלא לסי פכלו יהלל אש לי:׳, דבר מתיך ״בר ולדון בדדמי כמר יפלי על הדעה רפ הי׳ זה ובכיחור מכיש קו
 ומס שהתמיר במלתא דלא איפשעא ויכיל ליכטד ולהטדף בחנם ק יטל ליקל ינשו בלא כדקה ק י:שי כדין אסיר ורבץ שנהנסל במזיד שנתבאר לי־ל,
 ולקלקל ע־י״ש ונד׳ בשו״ח מין דבד ה״ס חלק נ׳ תיו״ד ט׳כ׳יש שנ׳ הימה על ט׳ נ״ט יאמר למנסל עצמו ק מא שלו יק למי שנתבטל בשבילו והכלים
 סשי״נ סמוריס מתיך פלפול מל שלמ שטבריס פטא פלניל וזה בא מימת שנתבשל נהם ג״כ אמדס להמבסל ולמהפסל בשבילו אבל לקדם גס הבשר
 שאץ להם ככל לסלכל ולא *ורגלו בכלכול ולכי פרואס כספד מחרס כלכול מיתי אלא פאפיי לייכור כדמי טרק רק נדמי סדסה נמי שמומ ל,כרי כד
 חצים הס במלם יגס לסציא ג״כ נלטל בדוי מלב פאן לפמוט בפסוהס מל שלא למי לי׳ מעשיו מפיס עיי״ס אכל ועת מרהיב סעי׳ ג׳ וברח״פ ס״ק
׳ נדמי עיינה קי׳ נמ״מ פיי״פ ק יוסף על עריטת ידאה שני שנס׳ ז:תי ג׳ מא לממיר מת דאמי למונח לישראל קי  פיייפ ופי׳ נהפער פל יספר ר
מ ד מריס מליץ ייו״ד נא לדנא דאט׳ נדיר סריפה אמי למטר מ  רצון יצא מגדר ספרי הטדיןס שקדמומ סנמנו ככל p אס צדך פאלה מכס ונ״ב ב
 א לא וסא נא כ׳ ק מאמה ונתן בזה ממול גדול לפני המתסיס שאנס עיי׳ ש וכ״כ במ,מ״י ענף ב׳ סעי׳ א׳ לדנא ועיי״ש נקו״א את א׳ נארך מזה
ק ואץ להפוינ ופי׳ במק״מ ק״ו פני דאטר דנכר עיר אחרת גס המו״ס יודה למכ״ש גהמי  בקיאס כ״כ ט לכפמיס הפק פמיק וצריך פאת תכס ד

ב מרא דאקרא פ״כ נק הוא למטר בדמי פריפה ע״״פ  לפמק ידבר בכפיפות ק לא נפצת מ
ק יוסף בתיחסיס סק"ו דקי׳ ob לא אבדה בשביל ר ק בספת ונפל מקום פהערן עמוק ואט כפוט כ״כ וכתב עוד ברא״פ פס ה  מל לט ותיקן ז
ס סיומו כ״א בסתם מטל כל הקל ס״ל כאלו קדה בשביל כיא ם ואף ק הסיב מא מומתס אל מרה בעצמו קא בציריף ק  *ק שצדן שאלת מ

 ביחיד



 זרה דעה סעיף לט א הלטת טריפות רכב
 (ימ) נדד (כ) לאכול (כא) בלא

 ח־כי תשובה
 מכניס ?ז נמנןס שחק• נחצו סכנו יבוק תחלה אס עוקצי האמימ הס
 נפרווח וו ימו וגס אס אינס מוובקיס לסמסון סמן היות בין מדיגיה או
 לחצר הכנו עייק ועי׳ בפרה״ב סעי׳ קע״ב x' אהיה להבווק כצריך סבפל
 מלבו כל המחשבוח וחח שלא מעק הברקה ויתנהל לאס במתו! ובישוב
 ה־עח לחפש בכל מחבואי הריאה תמו שגילו לס חו״ל רז זה כהרבה יראת
 שמיס צריך לברקת המק כיכ צריך לכדקח הריאה עיי׳׳ש ועי׳ בס׳ מרת ובח
 הספרוי(מהרחו״ח ז״ל) מעיכת אות ב׳ מף מ׳ ז׳ ובמ׳ ט׳ ובס׳ סיב לישראל
 מ׳ נ״א ובמ׳ס״נ שכ׳ במנהג הברקה שיזהר שלא יבחק במהיחת כ״א ביראת
 ו׳ על פניו רפשוס דשליך כל מתשבותיו ובעת הייא יק מנהו ולבו על הריאה
 ולא דגר פס פוס אוס או רמז בסיר* וסחו בשעת בדקת הריאה שלא יטה
 אופ לדבר אחר ט בנפט דיבר ופעא הרטס תליי ט פ־י״פ (כא) בלא
 בדיקד, כ׳ בכ־ה״ב ספי׳ קכ״ה ורא׳יפ ס״ק קנ״ה כ,דך לבדק יייאה בהבהמה
 בפודה מבבת פל האק ולא לתליתה ט לפעמים רגילים הקצניס כפהספופטס
 הבהמה למעלה בהרנליס ים מ-ע פיס הנהמה ופי״ו מנקים הטרטת עיי״ש
crip ועי׳ בס׳ טוב ליכרא1 ט׳ ,״ח ובמה שהקצ: מוציא הכרס מתיך הנהמה 
 בדקת הריאה לינא למיחש לפירוק טרטת בנטטע הנימה ייי,אח הכרס כמן

 דאין הנפטע בניך הנהמה פיי״ש (ופ״ל ס״ק פנ״ת וש״ק סע״ת)
 וכ׳ בפמ״ח סעי׳ ג׳ ובנדת״ב סעי׳ ד׳ שצדך ליזהר שכשבא לבדק סיתתוך
 כגחת הסר© לצד הצלפות דוקא ולא נמשח שבתוך אייר החלל כוי שלא
 יבא לחתוך איזה טרכא עיי״פ וכ׳ בד״ק סק״ג ונמק״ס סק״ה דשדעבו אס
 לא חתך בנחת אלא נקע בסכין בצלעות אין לחוש כל פאי! לפרט דלדול ממרכא

 ופיי״פ שצידד ליקל בזה אבי׳ פפה ק במזיד ואט׳ בלא הכ״מ עיי״ש
 וכ׳ פוי בשמ״ח ובפרת״ב בס שצריך ׳ימהר שלא יפתח יטרפש יותר מכיי
 מיסת ידו ג״כ מטעם מ״נ רש שאין תיהכץ הסרפש בסכץ כ״א בצפוק
 מטס חפש מ״ל פיי״ש וכתב בבית אכרהס כפפתי זהב סק״נ שנ־יך יעו״:
: קטן ו־כרס ט אצבעו רמשמפ באצנעי  ליזהר שקידם כת תך הטרכפ יעפה ק
 סביב ל,קי ויראה שלא יייה פוס טרכא ואתיכ ירי,ב מק: ייכרפ ימ ויבתק
 עיי״ש ועי׳ בפו״ת דבר פמימל סי׳ רמ״ה וככרה״נ סעי׳ כ״ה סכ׳ טפ טדקיס
 שני י לקרוע בהחלה כי החזה ונביוק ד־ך החזה וטא מ,ע יינונה ורע וצריך
 נגעלו ט יש חפש סירוק יבירטת פי״ז פיי״ש ופי׳ בתירח זבח מ' מ׳
cm בסעלה שלמה סק״ח שכ׳ הפטם דטון יצדך בגמת לכתות בקרמתות ע״כ 
 ידבר שמוחל כתתכיק ם ינא דטקה ותיאה נילייר נרי״ש ועי׳ במנח״י
 בקו״א ט׳ ל״ו אית ו׳ ביי״ה שנ׳ רמ,מ בקיק ביימן מ־קעה הרברס כקודמיס
 לבקוע גס ממה החיה והי•1׳ מכר פק ישי בעיניהם ליאת בעירס בדקת
 פרס ולא למכש כעור באפיק שקרוב לקרוע כ יכית יקית א םוריייך ממקי
 המוציאס יס שמא מצוי טוהר נאנא העליונה ובפרס אס ימצא טרכית עטת
 מדונקיס לשומן או לתזה שידסס לחמך אתם ממקוס תיטק נסכין עם מפס
י שנקל יוכל לקלקנ שם בלי ראה בעמים ומ״ש בט״ה תר  שימן או קיום מי
 שמואל וברח׳פ בס שהוא מי&ג רנו,ה אי אמר שמא רק השערה בעלמא
 לכי אמד הדעת ולא נסה באלה כי המנהג ק בהרבה מקומות רשראל קדשים
 הס ויודעים ליזהר m נומר פליהס ש-ומין מניג רע ס באמה בפתיתת
 החזה אט רואץ בטפ פנר^אס טרטת דקות ביותר מבדיקת פרס ומק ההורת
 זבת שיש חשש פפ״י פכוהחין בקרדומוס בחזקה יטל לכרק טתא ג״כ אן תשש
ק כל אמצע חזה הפור והבשר של א  ני אט פושץ ק שחו־טן בסנץ תחצה נ
 התזה ואת״כ לוקתרסו׳׳ב א הקצב הנק במשקל יח במעמד השו״ב את הקרדום
 ומעמידו בתומ בעוקץ יעליון של הקימם על אמצעית התזה ממך להבק ואש
 אחר מנה בקי־נש על הקרמס בזהירות שלא ילך הקרדוס למטה לחלל מיה
 והמכס הקירוס מגבי׳ יד הקרמס למעלה במק באפן שאן עושה נ״א חריץ
 עמוק בח׳ה לכל ארס מן הנק עי הצוחר וטא בעומק כ״כ עי סמוך לקרוס הסובב
 את פנימיות החזה ואמ״כלוקח השו״ב הסכץ ביח ומתחיל לחתוך הקרוס המבב
ק לבנק במקום תצר הבבי בכיי כרסת ממ לנמק פס במפמוס מר  בפרס מ
 ובראת טיניס ומתן במעט מעט אמ הקרוס ההוא באפן זה עד שמניע לסמס
 המזה לצד הצואר וא מרמיב צדדי המזה ומכרס ימ לבדק כל הריאה בפרס
ק ב״ב שכ׳ דהגארס אשר ישבו  ופיי״ש פור בפרס במ׳ זה ענף א בלק״י ס
 כסאה למשכט בקק בדסק דליטא ההקיט שהשו״ב בפצמו מחרב לפממ מוצר
 הכבד מא ולא אמר מקא וגט •ק בבהמה אמס שטרקה מכף ומיד סמס
 מעשה שט׳ וכן ראי לנהוג ננ׳׳מ עייק (ולעק נדקמ עגליש ע״־ נקיטת המס

 ע״צ

 rtm ואפי׳ אש הקמים לא ׳הנו מזה ולא רהא לס אמר לטס א מהקהל
 לאכול ממסה זו ואפי׳ אס אן מגיע להמאנד שוס מאה מארלה זה שאבת

 בשבילו עייק
נף ב׳ סק״א x' דדן תאן חמיר טט מדין  חןיץ במארה עירס סרש א ע
 מבסל אמר בידס במזיד הנלמא ושם לא סבר רק על זה שבסל האימר
 אכל כעת ליכא אמר כלל שהרי נחכסל משא״כ בניד דעדק לא פלס החשש
ק וט׳ מזה במנהז״ב  אמר מיעוס המצוי שמא ט׳ בה סדיסה א מהמיעוט עי
ק ז׳ (ימ) גרד. עשיך ופפ״ר ותביש שס ועי׳ בלבק  כלל כ״מ בע:ק ס
 שס ובביאח סק״ח תל וה מקא במי ששחס כיי למטר הבשר אכל אס אן
 ירט למטר בשר ושחמ רק לאכילה ואבר הדאה במויי א אף ילעצמו ולמי
ק מוהר *מוכרו לאחדם אפי׳ ברמי כשרה עיי״ש ועי׳  פנחבסל בשבילו אמר מ
 נראפ יוסף בחימסיס סק״ז פכי ראן להקל בזה אלא מדיס וסלאס וכרומה
 תנאנד בשוגג מוהר פכ״פ אפי׳ נלא הפק אבל מהמה גדולה דאמר אפילו
ק מחיק אלא נהפ״מ פ״כ אן להתיר בשאביה  נגאבדה בשוגג שלא נהסק י
 נמיר נכה״ג אט׳ נהפק וכמק המגורה שמואל סק״ה תיק דטא לא חס
 פל ינרי רבנן שמא כפץ דאדיהא ק לט לטפ על ממונו שיריית עוד במעשיו
 הרפים ופייק פכ׳ ראף מריס וטלאים צ״פ ק למויר משוס ראם נהיר יוגמר

 האמר נטו,ת ניפולו עייק
ץ במנהויב שס שכ׳ דאמר למי שנהנטל בשבילו אף אס הנעל חי אט של ע  ו
ה שנתבטל בשבילו לא ימנ מהבישול ולאניק לי׳ טיי״ש  המבשל ואף ק!
 ק במנת", בק ״א את א׳ ובמים קס׳ פנף ב׳ בלק״י ק״ו השיג פליו הא
 אמר בלא רחא לי׳ ואט מרפ ואט אמר אלא אס הנפל מי מא של המבפל
 קל באפ שלו אס סי שנתבשל בשבילו לא ימנ נחה וכ״ש טכא רדפ ולא רהא

 לי׳ אט יטל לאמר פליו טייי״ש
ק תל זה מא מהמות קל בחיות וממיס  וכתב בפרהק שס וראק ק
 וטלאס שאין הסירטח מצו־ בהש אץ להחמיר ק ארפ בהאניו הריאה
 פמס א במדד ק אט תיל לפשות p רש להתיר הבשר אף נעצמו אבל ברגיל
 לעשות p יש לקנסי ולאמר הבשר אף בזה עיי״ש אבל ועת הלבק ס״ק ם״ו
 מא ואף בגדים ושלאס יש לחמר הבשר לדד׳ אפי׳ באנו רק פעם א׳ במ״ו
 רק דהמקיל בהפק להתיר הכלים לא הפסיד פ י״ש וט׳ ברק יוסף בחיוישיר
 שקק שכ׳ דהפיקר כהלב״ש למהיר בזה אף בהס״מ וכ׳ סס תם לפק הכלים
ק נדים וסלאיס רמרסה טא גזירה ממש מדרבע ד  יש להחמיר כי גס ב
 ולא ממנהגא בעלמא עייק ק בסקק ק״ה כ׳ תעקר כהרא״פ בזה עיי״ש
 ועי׳ גמנהז״ב שס טעי׳ ז׳ וברנח״י ענף ב׳ סעי׳ א׳ בביאורה ס״ק י״א שכ׳
 ובספק יש לממון על הראק להתיר בגדים וטצאס אף הבשר לעצמו היכא
 שלא אבד רק כעס א׳ במזיד אבל לאדים יש להתיר בזה אפי׳ שלא בהס׳ק
ק דאף עגלים הרכים  עיי״ש ועי׳ בפרת״ב סעי׳ ח׳ ונמארת עירס שס ק
 דנם בזה כמו ייות ונדים ושלאם עיי״ש וכ״כ במנמ״י שס ועי׳ ברא״פ ס״ק
 י״ב ובפרה״ב סעי׳ י״ב דאף בבהמה נדו1ה ק נכיקה מטרטת רק שיא נייקר
 מפק פריטת עץ פתותו פיכרס ידו לפלס איני בקי נירגיש רק חס אן שס
 מרכא ואשרה במזיד במרס מציק,חון לבדוק מכק טדטה יפ לקל אן [כלח]
 הפ״מ פיי״פ אבל בלבק פס החריר לאמר היפר לעצמו פיי״פ וטי׳ בראש יוסף כס
 סכי תסומן פצני פל הרא״פ ביה בהפק ליהיי גס הכפר עצמו צק אס ע
 לממת בדו ופ״״פ בסק סאדז ונסק כ״ג ופק במנהז״ב כלל כיח בעפרון
 ס״ק יק ובמנמת יוסף במה שס ובמראה רקיס מת י׳ פס פכי רכל זה סא
 יק בםלא קיבלו עליהם התומרא למציא הדמה לנמק מבתק מנל ערפומ
 שבה אנל לייק שקבלט עלינו לבחק גס משאר טדכוה שבה דיט שוי נמו
ל  בלא בדקה מטרםח וקי בהפק אסדעייק (וכל זה הוא באבדה במזד ק
 ק נאבדה בשוגג א באונס ע״ל בסעי׳ פאח״ז) (כ) לאכול בלא בדקה

 עבאליט מק במעה הפו״נ מדקת הריאה בפות בכרס ועי׳ שמ״ח ספי׳ ב׳
ק זי הייט סיכרפ הבודק דו לכרס בנחה וימפמש בכל ד  והבק סק״ג שכ׳ ת
 מלקי הריאה במק וישוב הדעה להרגיש ק אן בה מסר או חליף א סרטה
ק עייק ועי׳ בפרמק סעי׳ ד׳ שכ׳ דכיון שיש ד  וכל שק סריסות החלד ב
 סמנים לררר בפרס ק יש בה אוה ש/ר מרק כמש״ל ס׳ ל״מ (עי׳ בדברנו
) ע״כ צריף הבודק למהר להרגיש במשמוש יח בפ.יס נס בסמרס /  שס ק
 אלו פיי״ש ועי׳ בראו יוסף בחירושיס סק״ו ובמקור הדרם סק״ה ונמאדה
 מיניש מרש א ענף נ׳ שקק ופי׳ פוו נפרהינ סעי׳ 5״1 שכ׳ תשהטוק



 יורה דעה סעיף לט א הלכות טריפות
ט) למזין ) p ס (כד) וגסגי (כה) גם» 

 היטב
ו מ ל ס א י מ ן מןנ קוון 30טן לצלמות י ו מז  מינ שגא סשוחס למזמז חצר המד ׳
ק נגנזת ולא נמסירויו י נ ו זאח״נ ימדנ המןנ דמיפ 1r י מ צ א  וינמק מטך לנקנ נ

 חשוכה
 יכ״כ מזמר ססיק אנוהנ וגמל מ' יזשינהו נדיח כפו ששנמ מזכ״ל נמרה
 יכמסלוס וטי מאלו נא נכל פייטה הפרו וכל אק אשכם יכל מייפה ו״א רומא
 שאין ניקעץ רק כאיזה מקימות סיעוטא ימיעוטא וכל הצדקיס אכלי מכריקה לא
 כקיפ לכן טיאי ראיי שהשי״נ ינמק כדק כל הפילם כלא כקיפ מכיל יפי׳
 כשי״ת שיאל ומשינ הטינא חיכ ט' ל׳׳ג שנשאל כזה מפיר א' שטה המנמ שלא
 לנקומ וכפת צוה הרב להשו״נ לנקומ והקצכיס צווחו עליו ט מא ממדף כרכה
 עי*ז ט גס מאין מססריא לא צוס לבקוע והשו״ב אומר שיודע ננירור שע״י
 שאינם מהטס העגלים ע״נ אילס מרגישים נ״נ הסדנא יקשיב נאריטה יטיס
 פא״צ לפהוח ולבדק יד נמה שהשי״ב מכרס יוי לפטם נלא נקיע עיייש יבכה״ק
 מינקאטש ימלילומ מוק היומ מין אא״ו מאן רנן של ישראל מו״ה צבי אלימנן
 שטרא וצ״ל מוינחנ כטהמח״ס כר יששכר אנופ״ק וק נק׳ וינאכ ובכל מלילוה
 סביב טמץ לבקוע העגלים ילנויק ורן־ המוה ויקא יעי' נשו״ת שס אריה תיו״ד
 מ' ו' באמצע ו״ה ימה פפאל פכי פבטיח ק״ק זסלאב המנמ פהשותטיס דנה
 מברטס את ייס לפנים לנווק בעגלים רק פותתיס המזה מהטגל ורואס על כל
 הלק הריאה אס לא נמצא אזה טרכא וכשרואה אזה טרכא מפדפיס ואומריס
 ט מנהג זס נהיסו פ״פ ה־כ מאן המטת מ׳ ימקכ שממן וצ״צ שהיה מורה
 הוראה כפיר חוש ופס ינראי שמה משש שמא הנתק אזה טרכא כהכנסה
 T הטוק פ״כ לא רצה לנמל זה המנמ טי! מסוסו פיפ צדיק יגאון עייק
ק (כג) ישכנו נחש פבאה״פ מ״ש וגדקה זו מודגק היא ור״ל ופיקר א  נ
 הנדקה פהצדט לכחק אס חין כה טרכא אכל ט אשכת שים ריעותא נין
 נ־יאה ינץ בפאר אבדס מי ק התירה התייב לנמק אס אן זה דפוהא
 המטרפת כטוע ועי׳ נשלק גטה דפ ט׳ זה מ״פ נסם הרנ מהר״פ יצחקי
ק הפלק אח כ׳ וכסי מרה זכח  יבטיח חשנין חלק א' ט' ס״ו וכס׳ ע
 מפרד (להרחויח ז״ל) מטרכח אס נ׳ מ׳ ח' סעי׳ ה' (כד) וגהט ג״כ
 לגפוח פי' נשי״ת מפי״ד הרינא נהשמסוה ט׳ נ״ג שכ' כאמצע המשובה
 והא ווא ולא ממי לראה מיי זטטמ המגולה אס אן שס נקנ נדאה ואך
 שרואה מיי הזטטמ שאן טס נקב נדאה אץ זה בדקה ובדקה לא שק רק
 נמה ואפשר הבדקה לכל מוס אבל נמה וא אפשר רק בוק רווק פיי הכלי
 זה לא נהשכ כדקה לההמיר ומכ״ש ולא ראיה מא להקל פי״ז ומטאר מונריו
 פס וכל ש\םה פ״י רק ולא בצבצה אף שרואה אה״כ מ״י הזטכימ שיש נקב
ק  לא אכפה עייק (ופי׳ נפי״ס פאילמ יפנ״ן מלק כ׳ ט׳ קניו) (כה) נ

 עי׳ כשלק גטה טף סק/ שכ׳ שכשנמקנל לשו״נ לעיר אדריאיי נשנמ חסי!
 מצא המנהג נץ הםוחסיס פלא סו בירקין ה״יאה מכיק וכממלמ ה׳ עלמ טפל
רס ישם אנל גסלאס לא עלמה מיי לנפל  המ,־ג הרס הזה בהםנממ מנ
 המ״הנ יא אישר חילי אנסלי״מ ט נס נסלאס צדך לנמק הייאה.מניק
 כמו נגממ רכמה סאירעוה ארעי נסלאס נשניל פלא נמץ הריאה גס״מנחק
ק סי! שכ׳ ינהפפס נמיינמ ק כסמידס ט׳ א׳ ס  נייק וני׳ נס׳ וכס י
 המנהג בכמה קהילומ להקל במגלים למק• מל בדקה פרס לני אנל מאן
 פוק עקיכא איגפר זיל מפיזנא כמנ מליהס ככהב IT מפוזנא לנפל המנהג
 הזה נייק ועי׳ נשייה שואל ומשינ הריק מלק נ׳ ס׳ ל״ג שציור להקל בפנלים
 ומי נדקר. פרס לנו משוס ולא שטמ נהי טרטח נייק אבל נשיק מסוק
ק נץ גממ לוקומ וגס נפנליס  מטיגא ט׳ ק״ו כ׳ ואץ לחלק למק נדקמ י
ק מא מסוס מראה  וטק צדך לסציא הדאה לטוקה כמן כמן שבדקה י
 יעייק נהמופוה ס' ל״נ שהימף נטממו ונפגליס יטק יומר חיוב מל
ק נזה יפי׳ נוסה  נדקת יק מנגממ יעייק פיו נונדו נקיק ס' ל״נ מ
 מרה םקיי שכ' שכן פיקר לדנא ואן להקל לפרן זס נפנליס ממר מנגמת
 וניי״ש עור נמה שםאל נמקים שנמי להקל לסמן כפנליספל כדקמ פרס לכו
 והזונסס מוליכן משם נשי למיןמומ שמממיריס מה א רמא ומאל ואשחיי
 אשהוי יהשינ וטק ומממלה שמסיט אדעהא רהט למלין לשם לא שק־ לימר
ק (יעיל  נוה מאל יאשמיי אמנס למק סנליס יש להקל ממי׳ פמל׳מ מי
ק ק פ ק •ק ינס* א 0? פק) (כו) לגפיח ני׳ נס׳ מלס יצחק דף כ  ס
 מף אח יי של ח״ל ואשרי להם לאהן קהילות סש נית המסנסיס לפייסה
ק סנפמ הריאה ואן נטל השר מוס  ואש מיומי להמסה שאמו האש ג

 מאו8ה
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 באר
 (נ) מגז ונתנ נשיו למממ פזם ינדקס « היא מלינץ (ונינ נל סאיזיזמס) מיהו

 ה״מ סיכא ללא אייל ל דעותא אנל סינא לאוויליד דשתא נליקתס מיאדיימא

 חרכי
ק שכמב לאף סק כאח״ז). (בכ) בדקר.. סי׳ בממוק מף כלל כ  מ״ל נ
ק בעגלים  רמהמוס גממ מיזמיריס שלא לקליע נל התזה ולנמק לרן המזה מ
 סרכיס שאן מרטה מצויוה כהס מוסר אף לכחחלה לנמק לרן המה עיייש
ק נמדנס חמא שממיין נמ,מ  ופי׳ נניח אנרהס כלהיכ סקינ שכ' סש מ
ק החזה כנ״ל  זה נגד״ס יסצאס ועגלים המיס לקרוע סמלה כל החזה ולנמק ל
 ימא נמש שע״י בדקה וו חק נסרסי שנמצא pre וס״י בדקה דהממו יר
ק הסיפפ מא להיסן שריק בשרימ נלי סרטה אנל מאן אנוק  הטיק ו
 יאש ומעזיטז (מא רנן של ישראל מרן מנרהס יה0ע העפיל ז״ל) כעס
 מליק יאמר שק מכסדן ממון, של ישראל נמס משוס יאמר שמעולם לא ט׳
 שס סס סרכא כלל רק עתה נתמין עיי בדקה זי עצמה שמחמת קריממ המוה
 כאה החמ פהאס אל מיאה ומזה נקפא! מידן ונמקשיס ינעשיס תזקית כמי
ק ש,״ר) ומק ללינא סיס נצ״ע נייק יעי' מזה נזנחי רצון  טרסה (וע״ל ס
 ס׳ א' סקינ כסיס שמלוי כמנמ מקימוח ונמא נהיא וכשסא עיי״ש ועי׳
ק כיס אפריס סי״ו ס' יייו שכ' למי״כ מן רומאניכ (שט׳ א ס״כ ס  נ
 נימי מה״צ רניט מ׳ מנחס מענוילי מסייסעיק זצלה״ה) ח״ל גס הליס מיומ
ק שכ׳ שאחט ררכט לפמומ התזה נעגליס ולנמק מיאה  קשום ראמי כינוי כ
ק ונר שמואל שמא מנמ מגינה וראי ס  יס׳ ואי מאמי נפרי מטחהי מ
ק נונרי  לנמלי יס׳ עכ״ל יעי׳ נסרת זנמ ס׳ מ׳ נהעלה שלמה םק״א מ
 מימ אשדס נזה וכי ונמקומימ שנהגי ליקט העגלים אין מפיסה ענייס
ד פמוא1 רx״ל ט כס מראה לא מייד השוק ונר שמוחל אלא  עונד מנ
 בגסה פצריכץ לפסוח המזה נקוממומ נמחק יו ובקצה משן זמן לק יפ לסש
ס ט  פן התפרק מחמת זה אחה סרכא וטקה והראה כסיק אנל במגלים מ
 שפומחין המזה נמות כמפפ כמף פץ י״ל וליכא למיתש כהא שתתסיק וכתב
ק ממ״י מהן ס  ונממס שנמו לבקוע אן להס לנפל מנמס עייק ופי׳ נ
 חרינא סי״ו ס׳ מ' משאל כמק וה מעד אמת כהמת ש!ה כממסס שנס מוו
כ מאן רטט ר״מענוילי מפדסעיק ו״ל נמו מו״כ שסוכיל הסניטמ  מימי מ
 לסרך י״נ פרסמת לבקוע הטגליס ולראת הדאה ולבדקה ירן המוה מקא
ק מ״ל והראה צי מדקה מ״ל והופנ מ  ומנהנ מ מהסיכ שס׳ לפר מאן מ
ק לנמק גס העגלים עיי סשיס המינ  כעירי ילא כמנמ הפו״ב ככל גלילות מ
 אמ ימ ודך מרפש יסעמס לקר שהעגלים מפמסיש אור יי יניס מ רטס
 מאד רוכל לממק כקל הסרכא ככרסמ ימ דרך מרפש ולא דפ ולא יכץ כלל
 ס שניה נהם סרסמ וקום כאלו שאנס נמש המישוש וולמ נגדיס וסלאם
 שנשמנוס לאמו מצי שנה שאן מששץ לוה ועמה נאה עלה חלשה וקבלו סיב
 שוש ואט טוק רק כמנהג כל מסצום ישראל ושואל אס יש חשש בשיני מינהנ
מ אורי שנהגו ק כממשיס שנה והשיכ וכהסכמס כל הטמין כוה יטליס לכטל  נ
 מנהג זה וטוא אלו רא סמסייליס כמנהג וס וכרי מית אכ־יס שכ' ומא
 ממרא לאשא ליד נןלא שמיי נקיפת מזה יש משש סחק סרטת לא טו
ק מל רנד מית אפריס מ״ל  טמץ ק עק טלא ס שעשה נגר זה וסמן א
 אשר נחשב למשק נחל בזמרט טיא אן מורסן אתו ואן דט כעוכר על
נ מהריק מ״ל דנד משו׳ בית אסריס שמטאר  מנמ נייק ונראה שלא ראה מ
 שש שהתמנה הסא ס׳ לרימאנאנ להס״נ מ״ל מנדי שנסרי הטאה מ״ל
 •אפיה המיט ק שס ובמגליליה יפי׳ נס״ה מראה ימקאל(מהגה״צ מ׳ יחזקאל
ק כלי שחהא הדמה  פאנעפ ויל) ס׳ מק שכ׳ דטסגץ מדים וסלאס לקרופ מ
 גלויה לפרו ומלקה ק כשהיא מדין נפרס ולא יוציאה לסן מחמה סש שס
 טרסה קיס יש למש סמגתקי נהוצאהה נייק ונראה שהוא גדר אור מנמ
ק זצ״ל מחמאטנ (ימא מ  רט טמט שמאן הלל ס׳ תלמיד מכהק למאן מ
ט מאן מיל ימי׳ נמשי׳  ויל כ' סס׳ סגמס ציין טל המיה מה ששטמ מפי י
ק אומיק זצלהק לבד ידס מק סייל מ  מראה יחזקאל מ׳ ק״ו) אן ראמ ב
נ ז״ל וזיל וע לן אס ט חב גאנים לא רחא לס  ס׳ A שכ׳ לאסו מ
 נננןפ מנגלים טחפ ונסשמעס מחמל מק מופלג מחלמיד ח״ו מאן מהדק
 מרומאנאנ וצ״ל שאמר שימס צו נסחש שמ״ו לא מיה דוקא לנקמנ ק ששאלו
 למס סרח לס»ק לנקוט ואמר שאן קלות לבקוע אן לא הקסד חקא לנקוט
 יכ׳ שס מדאי משר לחבס לצווס לשסס מנהג מלניןט ואורנה עציה שלא לנןפ



 יורה דעה סעיף לט א חלמת טריפות רכג
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 תשיבה
 המפח צריך זהיחת נחל ט פיפ מוכ סרנםהו הוא מהקצבים ונפל פחו הקצבים
ק ומראה לפני הטוק כמי ד  עליו ע״כ עושה רמי׳ ואיפ ספח כראוי נפח מ
 שהומ כנו עליו ננסחסי ועושה צורסו אתמה ומראה פניו צטנין ומלא ליגסיו
ט ומושך החת לתום וואס יחפ ואפי' אס הדאה מנוסחת ט ישיס ק ק  נ
ן ק המים ועומו ק לא יבצבץ ננקב ק ד  כי־אוי ק״ה אס איפ פפמ נמת מ
 על עמדו רק שיוסף לנפות נפת נסנהו או סי ממנה ק יש נקב א לחו
 ע״כ צדך לטס ק עלז מה עיי״ש ועיי בסי סרס זנת הספרדי (למממו״מ

 ז״1) מערכת אות ד' ס' נ׳ סעי׳ ס' י' (ועיי בדנדס להלן ס״ק סיב)
 (כן) כל ריאה עיי לנ״ש ס״ק י״א שני דפעס, קפשוס בדברי הנס/ שמצוין
 נכימה סא משים השש נקנים יעי' נשמ״ח סעי' נ' שפי' הפפס של סבס״ג וגס
 משוס סרכות וטעות יומר פינ לנפמה שיותר מכרוה ק מהריק נכוחה ועיי נלנ״ש
מ לדנא וסי' נמאירמ עיניס שורש א' ע״א סק״ה ונסי רנד מסף ס' מימ  שס סיש נ
 ועיי נשו״ת הפאי־ה צבי סי״ו ס' ה׳ ונסי מנהה קרן ק״ו שכ' ואף דמש״ס סשסנג
ק קפר כהטוקיס פנימיהס טו מניני  סלא מה מנהנס לנדק ננסהה ד
 מוע ניוחר למין ולהכהץ מסב במפמופס בפנים ובראה עיניס במציאה לק
ק בלי מ  נלי נסהה מפא״כ טכפיו סאץ מרמ הטוקיס פ:1מניפ מזק כ״כ צ
 נטתה פ״כ מי פתה הסיב לנמק כל ריאה דקא פ״י נפיתה עיי״פ ועיי בשו״מ

 מראה יתזקא ס' מ״נ נדה וזאת מניח וכס״ח חקי לכ הספרדי ס' כ״א
 (כח) ריאה עיי נס׳ הורה זבח הספרדי (למחו״ח ז״ל) מערכת את נ'
ק אזה כ״א ד נ  ט' ס' סף סעי' א' פכי סנלעולס לא מסיר סיס נהמה נ
 ננ' פעמים נכל צד ועיי״ש נערך אח ה' ס' נ״א סעי' ג' ודי פכי פיפ הקנס
 נק״ק קמיר ממכניס קדסוניס שמרקה האי מא בעוד הריאה נפנים
 והנדמה הב׳ מקרא מה״ה הוא לאתר שמוציק אהה לסץ רק לפעמים
 כשהמלאמ כנדה נהמקילין פשיחנדן מנה נהמוח והמס קצר ואן פנס
 לטציא כ דאה למן טהגק פטדקין אתה סיא ע״י פתיחת החזה ופמס נ'
 ע״י פתיחת כל הטרפש מלמעלה למפה ועופין הנה״ס למיאה נפנים במראת
ק לרראח עירו פפוהח הפרפפ וחאה כל קין הריאה ר  העין וכמן פהוא ט
מ נ  א״צ טנ למציאה לחוץ עיי״פ וכ״כ נסי טוב ליפראל ס' נ״א פק מא מ
 גס בירושלים סיייס ופסיפ מא וכל וס מא ק להספרדס כמקומוח מ״ל
ל נמוינהט ק פ״י נפיחה ק ק סמנסג קטע אצלם להקסד מקא לטדקה ב  ס
 שהמנהג לבודקה עיי נפיחה חקא אן לסמוך אמה״ה הי במקום הנכוחה
 במש״ל נס״ק קילס (כט) אפי׳ לית בה ריעותא. ענאה״ט מ״ש ננאנמ־
 הדאה בלי נביחה ועיי שמ״ח שס והב״ש ק״ה ובסרת״נ סעי׳ לי שכ' דבאמן
 פנןמומ סטעין להחמיר להצדך נדקמ נסיזה דקא אסר להם לשטה מנהנס
 ואס לא נפט נמיד דט כלא נדק מיאה כלל כמזיד עיי״ש יעי' שכ״ר ק״ו
 ונכרת״ב סעי׳ ה' שכ' דנמ״מ יש להקל מה קי' ננימוה גחלומ עיי״ש וכ׳
 נלנ״ש ס״ק י״נ דקי' להשו׳׳ב מצמו המקיל נסס״מ מבילו לא הפסיד מ״מ
 ראי למס נשק קנס נמה שפכר מל מנהגם פיי׳יש ופי׳ ש״ך ס״ק כ״מ ישמינו
ל אס נא נפתה נאנס א ק נמויד ק י  סעי' ה' שכ' לכל מ סא באגד מ
 נשיגג מיהר בכל גוונא ומסתמא לא קלי פליהס תיספמ בדקה זי לאסר
 אט' נדפני יקי' נסגג פיי״ש (ומ״לסף ס״ק ל״נ) (ל)לית בהריעיתא

 פי' נס׳ הורה ונח הספרדי מפרכח אח ה' ס' נ״א סעי' ד' שכ' סש הקנה
 נעיח משלם קדמוניוח פ״פ גאר פולס לבדק הריאה מבחוץ פ״י טיק אתר
 וילה ממפין שבדק מבפנים עיי״ש יעי' נסי סיב לישראל שס ועי׳ מנח״ישס
 בלק״י ס״ק ל"י פכי שק סא סמנהנ בק״ק בריק םאס א! סס נ' סמסיס
ק מנסן ע״י סו״ב אמ־ מקא עיי״ש ד  נפממ מדקה שבכרם שעוסיס מ
 ופי' נפו״ח פישו״ד הניינא ס׳ קי״א מ״ש נדנר ססק״ה שמה נעיר א' שימי
 ב' שו״נ נבדקת הדאה ועבר ט״נ א' על מקנה וקלף הסירכא נסרס נא
ר ופסק להסדף מהמה דהוי ׳ ולנסוף קורס גמר הקציפה נא מ  מו״ב מ
ק נמסה התקנה במור ממממ אזה תשש תשלי  כהפוד לאסו דבר וכי פס ד
ס לנפל התקנה כצ זק סהיה הס״נ סוס ד סס ק  פטה פל ס״נ א׳ ק נ
א לפס אח״כ סו״נ אמיס יסלים להתירה אנל אס מנשה  שס קל ק ג
 מקנה נסתם ק נד *ס רם לנטלה לעולם יעיייס עוד נמהדורא מליסא
 ס' ל״ס ועיי נדעם סירה ס״ק ע״א שהניא ממס שמצא כסב ישןמל £ן<

 וספומיס

 חרכי
 מאסה יכי' מס סשראל קיסס הס קכ״כ לנס נטסס תליא סיומת מסד
ס שכ׳ יסיק  יהיזק ממין כן הגה היו וטי סכ״ל יסי' נפרה״נ סעי' קי
ק ט אפיי י ח נעמ נסיממ מ  נחל נדבר פלא ינא נפל הפור ויעמוד על ס
ס ספ ט ירק פמיס מא נמל על ממוט רצח סקס להמה  ק מא ק
ק כד סצא נססר ואציל אלו קצניס ד  ממהפך במתטליס למעט נמסק מ
ק בס וממונם מניב עליהם מטפס ונשמהס וככסדס סאיס  אס־ לא א
מ ומנלנליס דעמ מפמ ומימן וסי ובקצת קטלוה ר  לטרף ופני למיס פ
 טהגיס ספ מית המםנתייס מקום מיוחד פנוסהין סס הדאה והטפי! סומר
ק דק הסר שנטהל ומצוץ לו לנפוח י  נסן אל מוהל ומושיפין לו ק« מ
ר נעשהשס וא טיאי אט שליס נריח לכלוא ק את סהגס המעשה ק  יאט ח
מ יסר ולכת כראי והיא מנהג שינ דכה עכיל  אמ מוח כי אט מדע א
ד יפי' פוד נדנדו נס״ת נימ אפדם סויד ס'  יעיי״ס ברק אס־יס ס״ק ק
 מ׳ נספו שמזהיר ג״כ מא פל מ עיי״ש ועי׳ בישועות יעק בדש הל׳ פייטה
ר מכל מניר זמרט ט  ס' א׳ כסי קצר ק״ר שכ' וז״ל וגס נמשה מקת ק
ק טמהס שלא יעמוד הליוואמ״ס מנשר נעת נדקת הדאה שלא ישא  ואני ק
א מלק ב' ט' מינו שהרחיב  הטדק סרו קילה פכ״ל ועי׳ נס״מ סאל ימשינ ק
ס א' קינן חמימות גאר המר המפורסמים  הדטר בערן מ נדנר קי• מ
ק לא י.נמוד נעל מור טל שיח טיט כל מי  שבפה שמו״ב מוציא הדאה ל
 פיפ לו מגמ יל נאתי פור ט יפ לספ שמורק ישא פרס למונחי ונח לקל
פ לנשיק פנים מס ממל  שלא כלה והעלה נראומ שק מא מפיק הק דפ מ
 מור שס ונפרס נס״נ שכעל מור מא אדון שלו לכעמיס וטק לו מחייתו
 טרא יפ מפס גמל ובפרט בדברים זםלויס בסנרא ומחליק הפוסקים ומורטת
 נמסרו נטדקיס כפי אמנתס ימנמ לנס ק היא סרכא ענה א דקה ובקל
 יטצ האדם להמית ליט פיו אנה סדכא גמורה ומתנתק נגלי-ול נין האצבעות
מ מרדים התלויס נפע־־ה ומקל יוכל למדת  והזמה וכל שאלוה הדאה פ
 הדן ולהאכיל סריפות לישראל ע״כ סא תקנה מטאמז ומאפרת ימי ומי לא
ק  יתיס לגורתס פעלו למערתא ודייר וקבלו פעלו למערתא דתשיד וקלו וטי י
 לעטר על מקמט ואן מקים לומר ואלי לא היתה התקנה עולמית סכבר טוע
ק ונפרט והטעם סקט לא  פכל הקנה פהקט גאו,י המר על כל המרוח ה
ק לגרור פכמפפ אן טר מ ד ואמ־נה נזמניט טרא מ  נמנטל דאטו אנשיר י
נ נין מוחסיס וכל א' אסף כל מה שיטל דנד טז טל חברו  שלא יסי ד
 וכל מה פיטל למרא בפיר המכר והקצב פושה ובקל יש למש שחצה למלף
ק מעדף ותכינ  לנמל מור ולמאות נו שהוא רוצה למשיר והניח שאל א
 חורה ח״ו והרנה הממצה לכן ייק ראי לגמר גדר ככל האמי פיייפ וכיוצא
 מה כ' גס נפו׳׳ח פומו״ד הנ״נא ס׳ ק״ז על דנר מ נמה פנהעורי אפ א'
 ואסף אפ פטר השכמות ותמימות וטלס נא ננרית נסתמיק והקנו מקטמ
י לו יד ונגיעה נסזבימה  קטעות למתי חח לזונחי הזנת המה ומשימיק ק
ק ק הריאה ק לנפטר ס נפיץ הדבר ממשך הזק מ״נ ר ד ב  לבלתי פמיר נ
 למזק הדנר וליךיס מה שקבלו כנר והטא ראוה לזה שק הוא מעיק הרץ ובי
 םי.ס מעה שמו״נ טשאיס וטסניס נדנר נינס לבין עצמס צא ימי שס אצלם
ק א׳ מהזונדס אנו רוצה לצאת לא יממילו  מי סש לו שוס צד נגיפה מה י
ק נשום אפן ואס הס״נ יפטר פל זה שחיממו מסרה ד  מו״נ לנמק ס
ק יוסף נממהיו סף ספי' י״מ  כדן משוד ייאותו ונר עיי״ש ופי' נסי י
ר מפיס הרה״צ ר' יצחק מויקקי זצ״ל שלא  שכ' שראה קונסרס המעוררות ק
ק רק יכניס ק,ה הדאה דק סר מ״ל א£ד מור י ר  יעמוד נעל מור אצל מ
 ששמפו לו פיי״ש ופי' בדעת תורה ס׳ק ע״א שכ׳ שהוא מצא כתב הטא נין
ק ממא״ז ״רגליות ז״ל והיו תתומיס טליו גדולי הדור דהייט משיע״ק  כתני מ
ק ר' יוזכא מ  ונעל חשו' גור קי' יסודא ונעל נית אפרים ונפל משנת חכמים ו
 מזחצקווא וסגה״ק אנד״ק אפמא וסה״צ מזידמשונ ומה״ק מהר״ש מנע זת
 ועוד כמה וכמה גארס וצדקיס עיי׳׳ש ועיי נמנמ״י פנף י״ב נלק״י טף ס״ק
 מ מש ממנרס מארס רק״ק בדסק אך מזין ואמצו הקנה זו שאס קצב
 לא רצה לצאת מתויינ השו״נ לעזוב הדאה עד שיצא מיי״ש V בהנהגות
ק ממש״ק ויל שבסי מרת ובת אה י״מ בדיה סוד אטנ ובקונטרס פרס  ע
ינמק שבדבר  יעיללוח שנס׳ שו״ה סס״סשלו ס׳ ה׳ ונמנת׳׳י שס נפרס סעי׳ ׳
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 תשובה
 ימ איפ יודס למגיש רק אס אין שם סירכא איל נשאר סריפות איט יודס
ק מותי ודוקא כשאמר נרי לי פרקרקהי היסנ בנמקה שנכניס  למגיש ג
 ומצאתיה נקיה ושלימה מאי אנל נלאק אסיר והמחמיר אפי׳ כבהמות גדולות
 מלא הוציא את מיאה למן ונאבדה העיב דנמקומוה הללו שנועץ להוציאה
 לתון מסתמא אס מיקדק היסב בבדיקה שככרס ואין לסמוך עליו כ״כ חס
ד לי שדק־קתי היסנ נבדקה שנשלם ומצאתי נקיה וכלימה כראי  לא כשאמר נ
ק כ״ו וכ״ו וכ״ח ושק  א״צ להחמיר כלל נייק ועי׳ מזה נראש יוסף נחייושיס ס
ק כ״ס) (לנ) לנפחה. פי׳ נפרה״נ סעי׳ קל״ד שכ׳ מהס׳  ל״ג(ופ״ל ס
 חשידס שיש לנהוג שכשבא לפיו מיאה וציין לנכמה יחתוך מקודס מה שבסי
ס ולרתק אתו המקיס היסב וטסמא שאנו יאי להכניס הדס נפיו ה ק מ  ק,
 וברא״ש סיף ס״ק קס״א כ׳ שיש עוד תפפ דמתמת שירצה לתמ פלא נמרס
 הדס לתון פמ יעצור מת פלא יביס ה־ס להון פיו ומתמת זה לא העלה בנפיחה
ה תלא אם הנוכת הוא יפראל  כיאי נייק ולפ״ז מפמע דבכק אן להקכיד נ
 אכל אס הטפח סא נכד אין קסייא טץ ילא שיין גניה חשש אמר יס לא
 מימנס מלנסח ואולי י״ל מס ננכד יש חשש טעצור חח ט משוס נרמס לא
ק נימ שלמה חלק נ׳ דש ס ס להין כמ (לד) רק כ׳ נ  ירצה למרס מ
 ט׳ מ׳ דבודא פשוט הוא יבכק שיש אזה דעותא בריאה הןי״ל יצרין לכמק
 המקוס מוא ננטתה מהר אף אם תתן האנא הסא פנה ה־יעוהא ונפח
 למן טזפץ של התינא וטלתה טסנ ננפיחה וראה פאן פס סס דעותא מר
ה כל שלא נקרעה נטקיס  תה נדקה רעניא מא והק אס,קרעה הדאה לקרעים מנ
 הדעותא ושלימה היא פס וטפתץ להון הסמפון המא וחאן שעלתה טטב ננסימה
 כמקוס הזה ואנו מנצנץ מה אמת לן נייק (לה) אם היה כה סירכא עםה״פ
 מיש ״תשו׳ גבעת שאל ועי׳ בשוק ברכיי ט׳ ס״ו מ״ש נעושדא כזו פל עב״ס(ועי׳
) סירכא עוברת (לו ק ס״ז וסק קק) ק הנ״ז ובסי׳ ליו ס  מזה:דנריט להלן ס

ק םנ׳ תלה פטעץ לנסח הדאה יןוס  עי׳ נסיח ניה אפריס חמיו ס׳ נ
 הנדת הסירכאלראמ אס מעלה בנפיחה אן צדן לעפוה ק םאםהעלהננפיתה
 נע״כ קיב טא פס וטדא יבצבץ פס וגס אן מפש סלא יכיר מקום ממידת
ה טון פבדקה מצטן סא רק לספרא  הטמא רמפ מחמת פטהגץ לקלוף מנ
 וטקי סמכץפל המימון וגס לעולם המקום יממ לבודק דטל לטון ספב באס
 מקוש אס מנציץ א לא מק א״צ לזה ק במקוס סנהגו ק יחזקו בזה נייק
ק ס״ז סכ׳ מל לברי מיה אפריס בזה א/ק  ועיי נמנמ״י ענף י״כ כלק״י ס
 נאמדיס רק א: אן בדאה ק סרכא א׳ א ב׳ אבל בסש שס מבה סרסמ
 לא אמר שיקלוף כל הסרטת ואמק ינסמ וינמק בכל מיןמיח ישהקס הדבר
 ולא יאמר ט קרונ להאטל סריפומ לישראל ח׳ו ט דמה שהסרכא פומדמ במקוס
 אמר שנא ננקום מתנה נששרין ונמ״נ מוסב יומר לבדק סדאה קדם
יק: (לז)וק י  הסדס הסרטה וכ׳ שק מא המנהג נקקנריסק וסביטהי׳ נ
ק דהיה כל שאר דמוהא וסא מהש״ך סן״ו והנה מלכד  עיקר מכאהק מ
 מ״ן שס נראה ימקא בדעוהוה גמורות צדן מדנא בדקת נפיחה נייק אלס
 בשסק סעי׳ נ׳ וחבק סק׳מ כ׳ יל״ש בזה יאפי׳ אס נגיצא ק קצה דסוהא
 שנראה להטלקסש למש לסזה דעוהא צדן נסחה ואס לא משה קולא נפחה
 מטאר כל א׳ בנמןמו באזה רעוהא פדפה אס׳ בדענד מלא בדק בנסחה
 ובאתה דפותא מר נדמבי פיי״ש ובשפ״ו סךו ונש״ן לעיל ס׳ ל״ו ס״ק ליס
 ומי׳ מק״מ ס״ק "א שכ׳ לכל זה מא רק נשאר דפוסה אנל דפוחא דבופא
ק מדנא אף נבדקה  וכממה כל שירגיש שהוא רק כטמא הרגילה לטוח יצא י
' יהסמן מצמו מל  פרס למ נייק ועי׳ נמנהז״נ כלל כ״ח נפשיון סקק «
 ברקת פרם אף אס מרגיש שמא מועא מגילה להיות ככל מח מא פחד לייץ
 את הדן ט סעס א׳ ארע לו שהרגיש בריאה נפרס שהוא רק סרן טמא
 טלפה והיסה חלקה לגמרי ואחד שהוציאה למן רא שאן זה טפא כ״א ססלןס
 מלא נקנים ונלליו עלה קיום למעלה מין טמא וכאשר קמלו הקיום מצא דקן
 נלי סס ספח מיס והמסו מלא קניס סמוטס זה לזה נקני מפה והסריסמ
 ט פשוס שפלה קרוס מחמת מנס מקנים עיי״ש יעי׳ בשלחן גטה נאסצטםק״ג
 של׳ גק לאף ננועא א״א למגיש נפרס אס אס הד טעי למוכי אהדר

 שאנס

 דרבי
 וחתומים עלץ מ״י ז״ל ומד ק׳ רנטס שהקט שמל עיר סש נ׳ שי״נ לא
ר ונעשה בגזדמ נמק ועק כתב בדעה  יכמק א' הסכין א מיאה מנלעד מ
 מרה שמוטל מל כל רב בפיח למגיח פ״ז כפינא פקיחא ואס ימאן מו״כ
 נזה זס לסת כרוי־ ט לעס קלה עליי וקשר רשטיס טגדס טא להיות יח עם
 הקצכ להקל שלא כרת ואן לקבל עליו שוס התנצלות ואיסלאם בעל! זה וט׳
 וגס כהכ שס שראה כתי א׳ נתקנה גמלה שעשו גדולי הדור וההימיס עלו
 מארס בעל הישיע׳ק ובעל תט׳ גור הריה ימדא ובעל נ״א ונעל משית
 תמדס ומ׳ מ׳ יוזצא מזאלקווא ומהק מאפפא ומה׳ק מזידטשונ יהנהק
 מנעלזא ועוד נמה גארס וצדיקים שנייקיפיס שק :׳ שיחנוס א שו״נ א׳ וגס
 א׳ עומד פ״ג נפת מדקה מרס הצא הריאה מהח״י יוכלו להתווכח זה פס זה
 ולפלפל עד אשר ימימו לרפת א׳ א ילט לפני הרכ שמא יכרימ נירהס אנל
 אתר יציאת מיאה מתירי אס לאסר ואס להמר מנילה לכלות סרו לשוס
 ארס מי מא שיייד להמיר ומי מא הדקל דמלנד שעובר כלא כמק נס״מ
 ס׳ יק גס מצודת מארס מ״ל פיוסה עלמ ימנ ימיה נמו״נ ונכי
 הממדים שס כשעת בדקה בזה ואס יעטר מי ממו״נ ט״ז שחיסיו נש״יה
. פפכ״ד ש״ק ל״נ ורמ׳יפ ס״ק ת ע ק  כדין מומר לאהו דבר עיי״פ (לא) פ
 קס״א ינס־ה״נ מלי׳ קצ״ז פכי פיש לנ־ינ כפהיי־ע אזה פאלה מדאה יפ למיין
 נה ולפסוק מיד ולא להמתין נמה שפית ני א מהקפה ה־ אה ואס סה בה
 סדכא לא ממטר נמיעץ• ובן אס מה בה טמא בשיפולי הדאה א״א לעיית
 שלמ סט כשר מקף ס״כ נרד נמציא מימה מבען מהרה יניקנה היכף
 עייק ועי׳ כס׳ תירת ז:ה המרד מ1רכת אמ כ׳ ס׳ ז׳ סעי׳ א׳(וע״ל ט׳
 לק סק״ד) (לב) סקילין שלא לנפתה . נ׳ נסמק סס סעי׳ נ׳ דאכי'
ק יש למציא הדאה אהר מדקה שכפנ ס ק מ  נמזמומ דלמ נהנו לנפות כל ד
 לטדקה גס מנסץ נמיאת הסין שכמה גארס גזח מרס שלא לסמוך מל
 בדקת פנים לנד ט מראת מקיים א״א להטר סטנ מבפלס (ע״ל ס׳ לק
 ס״ק גי) פל ק אץ לסמוך מל כדקמ פלס לסד כ״א ביק שמרגל מסנ
 מכמה שרס נקהלה שהנמקה שכימ שס יוס יום נייק ופי׳ בשכ״ר סק״ד שכ׳
ק נשו״נ שהוא ירא ה׳ מיכיס ורגיל היסש מכ״ה  דכיון דא״א לסמוך מ״ז כ
 מיס למד מקום מראה ומקביס ננדקה פנים שהנמקה שטמ הצלו יוס יום
 עק עמה נעוהק נזמה״ז ראי שלא לסמוך פל שיס ס״ב מל בדקמ פרס
 לתור עיי״ש וטוצא נזה כתנ גס בישועות יעקב נק״א וז״נ כפי מה סגנו
 נקהלהס לסמוך על מה שמכניס סטוק דו לפרס ומח מרגיש ומטר נמשנטש
 הד נל הריפוסוס שבדאה קל אני עמוסי על הע,ץ שיש נד:ר קליןל גחל
ה על מוכד משר עד שאדהי ר ק  ות״ל נסלמי מינמ מה פה ומה מנ
ץ מסרבת יומי ממשמוש הד איכ  להס טון שק רצונמ לזה ע״כ שיאית מ
ק מהר סונה ומזה לא הזח וה״ל דכד עשו פד וכן ראי ונטן לכל ד  הק נ
ק מפמוש רק לסרק עירו ישפוט נייק וסי׳ נס׳ שלק ד  רנ גחל לנמל נ
> עצמו רק ״י שהיה ט  גטה ק״ג מה שצעק ככרוטא על בודק א׳ רק״ק נ̂י
ק ד  פל בדקה סרס לכד וכ׳ דכיץ דכעד שאלורקי נמו להממד להצייך גס ב
ק צריך מורק לקבל עליו דברי  מץ וניר מ״ל עררה אמ מנעי שקרץ פ
ק עוד ימזיק כמנהגי אל יקט משקיטהי וכ׳  מברומ שלא יסב נדרך הזה עוד ו
נ עדול יקיו ז״ל עייק ועי׳ מזה בס׳ תורמ זבח  שנן המימו פמו מוח מ
ק נאדמס ועי׳ נס׳  הספרדי (למכ מהרחו״ח ז״ל) מערכמ אמ ד׳ ס׳ נ
ק ליכסמאן קד״ק מ ק שמיא שהגאץ מרה שמכסל ו ל ישראל אמ ד  ק
 ס״ג גזרו כאסר חרס ט״ז וכ׳ פק ציץ־ מבהטסן קלה נפו״ב לממ פהשו״ב
׳ ג  ישגע לו סלא יננטר ע״ז ומב יכמב ק כקבלה טיי״ש וכ״כ בבל״י ק
 ועי׳ מלארת סירס מרפ א׳ סף פנף א׳ פהבק לברי האהל ישראל מ״ל וכ׳
ק רבר וגאר הזמן ולק יס להחמיר בזה  הנמה בזמן הזה נממדפ עזרה ע
ק לק ועי׳ בפרמ״ב סעי׳ יוק ק מיי״ש ועי׳ מזה במנמ״י ענף א׳ נלק״י ס  מ
ק שכ׳ לאף נטקיס דטעץ להצריך בדקה גס  וסלי׳ י״ב יראק ק״י וס״ק י
׳  מנסן מ״מ נדנננד ק ארע שנדקה ק מבפנים ונמצאת שלימה וקיה קי
מ שהניס  לא מציאה למן נצל ונקוה יש למיר אס׳ בלא מסד ואף ק א



̂״  הלכות טריפות רכד באי
« £ ־ r « U י א ( ה מ ) ׳ י י  שהברק הריאה (פג) בא W ח
״ ׳ ה ^ יי׳ ״ ב ח ה (גב) או(גג) ס ב ס  אומרים (גא) שמא נ
 י דף p׳ וכ׳׳כ סרזדש

 תשובה
 בשטה חייס סק/ שכ' p בהחלט ופשוט הוא וכל שקשר לו להציל הדל»
 מיד הדי א הנכרי כוי לבדוק הוא מסיב "אף ילא ציד שוס בדקה איווה
 קבים ואף ש מצא נקניס הלק בשיט הכלב מ״ס צדן להציל מידס כד לבדק
ק שכ' סש בזה ק י  מפאר דעוהא שבה פייק ועי׳ במנח״י טנף ב׳ בלק״י ס

 נ״מ נס לדק לפנין נו״פ או בהס״מ נס בנסח פ״ק (מד) חי׳ או נכרי
 או ישראל שאט בקי שמ״ה סעי' ו' (מה) או נכרי כ׳ בכיה״ב סעי׳
ק ר״א חרש שיפה וקטן שמסרו להס לשווק אה הריאה אע״פ  קס״ז וראק ס
 שק ממחץ בהל' ״יקה אס אין הריאה לכניט דנה מאביה הריאה נמוד בלא
 בדיקה והס מסרו להס בסננ או שמטצדס הלט והוציח! הריאה ובדקוה ואץ
ק נכניט לבידקה דנה מקדה הריק בסנג או באונס אבל אש הריחה ד  ה
 לכמט א שגדל א׳ מומו פק וריק שטק כסגן אפ״פ שא'א נראוה אס
 נהג כהוגן נבדקה פניס דט כדן ק הוציא נכד א ישראל שאט בקי
ק כ׳ שס ד  אה הריק קווס שחנחק ולעק אפה הנדה ומומחה נבדקת ה
ק גוקה ימיזויקיס נה שייא קי. ייאת ה׳  ולמחלה אן למסר לה לבדק י
 ומיקוקה נמפס׳ מוהרין נאסל פל פיה עיי״ש(ועי׳ נונדט לעיל דש ס׳ אי)
 (מו) ונטלה א שנאבדה קודס בדקה באנס א נשיננ שמק ספי׳ ד'

 (מז) היו מתרה ואץ חילוק נזה בץ נסת א גיק מהרסבק אף בבהמוה
ק יוסף  נחלות ששמת בהם טובות מוהר ולדק אסי׳ כנדיס יס,איס ממר ר
ק נייק (מח) סוהרת עי׳ נשכה אמת סקק ממותר  נמקור הדרם ס״ק י
 מדבדו שס דאסי' להמתבר וסיעתו שיוקילץ בזה לא סמרו אלא נ,א:דה נשיגג
ל ק נאבדה פ״י כשיעור. מון במ הה במקום  נמור בלי סס כספות ק
ק אן שוס מק מתיר בזה פי׳ ב  המורסה וכיוצא ק״פ דלא סי מזיר נירי ק
 לדרט (מט) ואין אומ•׳ ם פי׳ נפית״ב הפי׳ כ״ג דכל זה דירי שלא רמו
̂י1 שקייץ טסייס א כדירה  שוס דעיהא קל ק ידעו שט׳ להביסה יזל' ישי
 לזה שתא ט׳ ש־סדכה א שנמצא בצלעוה רכה רבה שרגלים לדבר שסיוכי
 סהס הריק יש להחמיר ולהפדף לכ״פ קי׳ בהכ״מ דמון תמצא נהס דעותא
ק שיהס פ״ק וכ״כ ביארה עירס פ״א פ״כ  זו ד ליס לדבר פנסרכה ד
ד בינה (ממאן מו״ה מאר ארבאך  ק״ז נייק (נ) אומרים עיי בס׳ ק
ס  ז״ל) בתלק יוק בדר סריטה ס׳ ד׳ שכ׳ פיס לקור ק נקרה הריאה ק
 בדקה באק פמכשיק ויתמיל לאכול הנשי ונמצאה הריאה לכארה ׳״ל דכיון
ד ק״צ לבדק הריק והאריך נכלטלי ומסק לטיכה דמון שתכשר ה  יאפהרי ק
 לברר מסיב נבדוק את הריק נשפה שמלק ק״פ פכבר ההחינ לקל ולא
ס שפר  מהר מה טצק בסהר נייק (נא) שמא ניץבה. פי' בבינח ק
 מסר יריהר ט׳ •״א בנכרי שננב הריק ומצאה ישראל בביתו ק שמא
ק צ״ז) (נב) או סדיכה  מ,וק;ה וטי ע״״ש (ועי׳ רזה בדנריט לעיל ט' ל״ו ס
ק מק יננאבדה ביי־יד לכ״א אסר ועיי לביש במיה סעי׳ ק ב  היתה פ
ק אז לא קיט ן ר  א׳ ובביארו ק״ס דהיכא לסעה בק יסיר שמותר להשליך ה
 ליי כלל ודיט כנאגמ הריק בשוגג פיהנאר דט בסמוך ע״ק ועי׳ נפיק
ק  סרס מאחת תלק נ' ס׳ ק״ג וכמק חהם ספר סו״ד ס' פק ותלק מ
ק בא״א סס ועיי בסי דפת הורה  ס' כיב וני׳ במג״א ס׳ קק וכפימ״ג א
ק מק בפ,ץ זה וכ׳ כמה מלוקים נדרס אלו עייק ופי' במנהז״כ כלל  ק
:ק נזה דאדרבה בזה יש ק שהפליא ,!ל ה1  ב״ח נקיק סעי' ה' ופמץ ק
 להחמיר פכי דמה מהר האמתלא לדברי שהימר שטעה בזה בדן מדא משק
מ מא פא״י זאת א״כ אט יודפ הלסת ק א  דאתה סיב אט יודע מזה י
 בדקה מרך ואמר לאטל מבדקהו ונס הכלים שנתבשל בהם הבשר אמר נזף
 ק נטל קלה דטיא שכת לימומ שלא הזי עליהם עייק ועיי במנייי ענף נ'
ק יק שכ' דשאד לי׳ מארי׳ למינהזינ שמהמה על הלנק בתנס  נלק״י ס
 דמבוק נשמק לעיל ס׳ א' והבק ס״ק מ״ו שס דאס אט בקי ננדקיח ק
 לתמר בהנק אף בלא נפל קלה וכק כאן ילא שכת ק ק א' נייק •
ק ומק מכול למלין הריאה לכממלה כד להתיר ק ב  (נג) סרוכה היתד. מ
ל נרא״ס סקיכ ונלבק  החלב קודם ג' ימים עיי מ״ז סקק שמפקפק בזה ק
ק כ״ג ונממהיו נפרס מרי ו' כ' והעיקר לדנא להקל גזה נייק .  ס
ק תמך ג' יניס אמר אפי׳ בדעני עי׳ בשוק שבומ יעקב ק ב  ום״ש ה
ק ופי׳ בפרה״ב מד׳ כ׳ וראק ס״ק כ׳ שהביא תרי  מלק ג׳ מ׳ נ
 השברי מ״ל רצא לחלק פל הנק נזה וכ׳ שיש להסיר החלב נדפס־ אסי*

 שצ

 יורה דעה סעיף לט ב
) שקרע (מ) בטן הבהמה (מא) וקדם (מב) ט י ) י מ  ב(לח) נ
 נכרי (מו) ונטלה והלך לו(מז) ה״ז (מח) מותרת(ממ) ואין(נ)

 דרכי
ן לנ הםפוד י  פאנם נראץ כק למראח יעץ נייק ועי׳ מעק זה נשו״ת ק

 ס׳ כ״א בארך
ק נקע בסכין ק י  סעיף ב (לח) סי שקע בטן הבהמה כ' בוק ק
 בצל-גוח קודם בדקה קל לכק ואף בלא הפ״מ יפ להקל לכ״ע קי'
 מסת ממלים דפכיס סרטה ק״ה קל אט׳ לדק כסמפ בלא חתך פוס
ק י״נ פאט מקים דבר א וניכר פא; שס פוס ד1מל ע״״פ וני׳ נמק״מ ס ת  ס
ק מהרי״מ כאדווא ז״ל קי״ק נריק ט'  זה לדינא פייק ועי׳ מזה נפו״ת מ
 נ״נ י״ש אמת המ,מ דשם שטמין לפתות המזה נקרדוס לנמק הריק
 נפנים ונשאר שס פיקצץ נפצמות התזה הראין ל,קוב הריאה נשמוציאן אתה
 ונס כשמתק נסכין השומן ריונד נץ העוונות מהשידה א״א ליזהר פלא היקב
 הריק בהסק וכמעט אן ריק שלא ימצא במכה נקיס יהסק ומעצמות
 ונפאל אס יס לסמיך להקל ולתלות מקים באתן המוקצץ עיי׳ ס מק בזה
 ומה לא הזכיר שס כלל דש חשש פל מנהג זה דאף ק אץ פס קנים כאלו
 דש יטש אס לא רתק ס׳ה סירכא ע״י הבקוע ומונח ממס זה אן לפקפק
 מל המ,מ מ״ל כי היא חפשא רחקה ופי' בשוק מ חח פר חיו״ד ט' ל״ג
 שצוות פל מדרה נאט מוחה בסנייס שמוציאה הריק דק צלמות החזה ואנס
 זמרים לבלתי /קנו אתה ברקי העצמות ופי״ז א״א לבדקה תו מנקבים ט
 בלאק טא מקנה ע״י העוקצץ יפ מפש לדעה המביש והלביש דבדיק. נקים
 טא מרץ ההלנית־ ומ״ל נעיבר במדד והנשר והבלים אסרס ויישיםי. יאזר/יס
 דס״ל דאינה אלא מתקנה הקדמורס יש להכשיר מלים והנשר אסר פיי״ש ועי׳

 מזה ברנת״י נקינטרס קיץ לסי ל״ו את ו' (ובדבריט לעיל ס״ק כק)
 (למ) מקרע בטן רבר&ה עי׳ בפרת״ב שעי׳ ה׳ וריב ק״ו שכ׳ חה דוקא
ק ולבדק והשו״ב  בש״.ג קל במזיד מון פנמקוס שנמו למציא כל הדאר. ל
 פ:ר נייזיד על מנמס וסמך עצמו על בדקת פרס לבד והשליך הריאה במזד
 א. קי׳ נהפ״מ יש להתמיד ולאמי־ אף הבלים כק שזה הס״נ מא מקלי הדפת
י רךמו וקלי פלייסמ׳נ אין לסמיך על הניחהו ::דיק  שמני במי־ פל ק
 פ־יס לבד עיי״ש ועי׳ רזה נמנתה הזבמ שס סעי׳ ב׳ ועשרץ ס־״ה ונראש יוסף
 במידישיכ היק יק עי׳ ש (מ) בוק הבהמה עיי בטיק דברי -פק ט׳
 כ״ג משאל פ״י הקצב שסהמ הסרבפ פל הנ:פ נפנץ ושלא בטונה עשה חתך
 באמ מקוס בדמה וחשש הפו״נ לימי פרא ס' סרכא והסית וכי דלכאירה
ק לא נכהה ק ק ונמק בשמק העי׳ ו' ד  י״ל דלא כשר מה כ״א בהכ״מ מ
 כשר כק נהכק וה״נ טץ דמקוס היומן א״א לבדק בנכיחה מי כלא נכחה
 ומר מקא בהפק קל לדנא העלה דנכה״ג אף לדבר המבייש מ״ל יש להקל

 קי' שלא נמסד מיונה ומיא סנרור. וראות לזה נייק (ופ״ל סק ל״מ)
ק  (מא) וקודם שתבדק הריאה כ׳ בכרת״ב ספי׳ פ״ו ורא״פ ס״ק פ״ו ד
 מוחם בפצמו א/ו הטק אסר לו לכתתלר לשמת ק אן שס מי שי:דק על
ק ד ק בלא בדקה ואס פיר ושהט דט כמלין ה  סמן סהא מוסר לאסל ק
ק ט' צדן נשיזס ייכף מפר שהיא  נמזיד עייק ועי׳ מקק ס״ק ׳״י שכ' י
 מסכנה א״צ להמק פל הבודק תמא המוס מהמה פד סבא הטיק נייק
ק נסחפה בזה וסיס  ועהק סס אמ נ' ק בפרמ״ג א״מ ס׳ מצ״ח במ״ו ק
 בצק נייק ומיא במדושי מהנקק כאן(ומיל ס״ק ג״ו) (מב) שחבק
ק י ק מקצמ מ  הייאה כ׳ נפרהינ סעי׳ יק וראק ס״ק יק דהק ק ב
ק י ק ה״ז כלא נבדק כלל יקי' אס כבר בדק חנה של מ  ומקצהה לא ב
ק וע״ק שכ' דאף ר ק ה״ז מחבת קדס שבדק כל י ת קודם שבק מ ק נ  ו
 כשבדקה טלה אלא שלא בדקה רק ק נסיכה למק ולא ביקה ק לא נמצא
ק עצמה שלא כסדק הרי זה כאלו לא נ:דקה כלל דמה מסענו זה ר  סרכא נ
נ המקוס שאן ט  שבק החנ ממנה א ממנה למק תמא אהרמי לי׳ ח
ק שלה קטנה י מ  סרכא ואהו מדפוס מפאר חפביק לי' באו טא מבהמה פ
ג טפה ק לק ומה בדק קי ק ״סף נחידופיס ס י  דמששין לה נייק וסי' ב
ק  לקל ק ק הלק מיפום מהריק נא:ד בלי בדקה עייק קל במקק ס
ס ר  י״נ ובמרז״י ע,ף ב׳ נלק״י ס״ק לק מכו דמדקי לדינא כהרק ק
 בזה עייק (מג) בא חיי אי נכרי עיי נספר פריס ממל לרש״י סף ס'
 רכק וו״ל ורוב סעמיס טהנץ טנס עדט לטשיס סכין לאד שחיסה נלנ
 הנהמה לטציח דמה ופעמים שסלין הסטן על הריאה ואן כח נידט למסה
 פניד ומטאו מינויו ואס אפשר טוא למסת ממיינים מדנא למסה וסי׳
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 היטב
 שנשתמש נ? קולס א״צ לאפר נל שא־ק נמ יומן מאיור שאיסר נפ״ל לרבנן אץ לאפר

 אלא נאיטר נרור נמו נשרכות מן יעשן תשנת נ״מ שאצה נ״ז) (1) מוזמירן
 ונתנ נש״ך ללנ״ע נמקה הריאה *.ו אלא מלרנ,, ויינא לראה לפרט ו,נלקה נל
 ששק שנה תלינן לקולא ומוקמי״ן לה אחזקת היתר אש טנל לתלות ש-עשה לאחר שמיפה
 נללקמן מ׳ נ׳ ס״א נמ״ה ולנו נ רמ״א נצחות לשוט רש מחמירי, ולא נ׳ רש
 אוסדס משום לרצה לומר ליאונדיס לאו מדנא אסרי חלא שחנמיפ החמירו
 נלני מי לחזק לנרהם (לש'ל כיון שהצרכן חכמים לבדוק אסרו אכילו
 דענל נשלא ננלקה משוס לאל״נ מי מעילו חננרס נמקנהן לכל א קצץ הריאה

 נלא נמקה)

 תיגונה
 במנה שנרוכן אין לחוש כלל ויש להמיי אפ״ גוף הנהמה נהפימ עיי״ש באורך

 אמ ס נעיקר הרני שני הנאה״ש לננמצא מנה בצלעות יש לאשר למפרע יתלב
 אכי׳ מקורס ג״י עי׳ בשו״ת ונרון יוסף חיו״ל סי׳ נ׳ ג׳ שני ראי! לאמר המלנ
 של קרס ג׳ יגרס אכ־׳ ננה״ג ש -צא מנה בצלעות עיי׳ ש אמנס יעיין מ״ז
 סקי׳א ובלב״ש שס דפשיטא להו לאמי ההלב ער י״ב תודש בזה עיי״ש ונ׳ינ
 ברח״פ ס״ק כ״א וללא כתשו׳ זכרי; יוסף מ״ל עיי״ש ועי׳ בראש יוסף בידרישיס
 ס״ק מ״ת מ״ש נזה והעלה דהמקיל נזה מעת הזנחן יוסף מ״ל לא

 הנסי־ ע״״ש
 ומ״ש מאה״פ דמליס של החל: יש להתיר נוה פי' מ״ז שס ובראש אכר ס
 פס שכקכקו נפל, זה אס יש ליהיר מליס ע״'ש וע" לנ״ש ס״ק
 נ״ה שני ררנליס שאשתמש;ין יהל: ש1 קו־סג״ייפ להתיי אנל מליס ש-שהמש

ס החלנ של תוך ג״י יש לאסור ע״״ש * י  נ
 ו0״ש הבאי״ט דהא וראי מנר יכ ה היא עי׳ פרת״ב סעי׳ נ״נ שכ׳ ללא
א אף אסט׳ בהפרה איזה חששוריעותא  בעינן בזה רוקאמכה בצלעית ל
ץ :הי׳ לה חולי מיעול (:ק יין מס״ט נל״א) או נדומה לזה פמא  מדיה ע
: צייכ־ע במשך רומן שיי׳ לה חולי זה , ה יי ד  סימן שהסיכה יש לאכיי מ
ב מנימה וו ג  אס לא נבדק מיאה למו״ש ואב" כחיי הנימה חין לאכול מ
 שסימני ההול׳ מראי[ שנסינה יריתי שלה אך לענ ן ינליס יש להקל בזה יי:
 ליתיר הנליס פנשתמשו ביס יחלב מ:ימ- זו אחר שנ:ר עבי עליהם מעלי ע
 עיי״ש ועי׳ ניי־ שיתר ך בזה נאוירות שלמה בנת שור סק״ג ונרב תבואות
 סק״ו והעלה -כשד׳ הנימה יניח אין לחוש צההלב אף שי\׳ לה תלי יש נגיל
 ע״״ש ועי׳ ביילמ״ב כלל נ״ה בעשרון ס״ק י״ז וקומץ סע" ט' שני לתלק בעלן
 זת באיזה אופ, יש לאשור החלב מח״ס כפהי׳ נה מלי רשיעול לאס היו שוייעין
 קיל השיעול ההיח עמוס וקילו -ייוך שקורץ היועד״ק שזה ודאי מויה על
 קלקול נחל שבריאה גזה אין לאנול ממנה התל: מה״ס אשיי אס י־קול כל
 מיעול מא צלול ונטה עד ש שייע ליירתוק הין לאסיר מלב בחיי הבהמה נ׳
 רונס נשרים ק וע״כ הרו: ריא יק משים בועא שבריאה או צמקה וכדומה
 לזה מדנריס מש־יס וע״״ש עיר שכ׳ חיל וזה משך שלס רטת ש,נע יד ד׳
ב וט׳ וראיתי  מלילוהיפ ליטה מימיי• נהתצואיס מפולס ומתיס מהמת זה ח
 ::דקו הרוכאיס המומחים ומצא שהי׳ כזה האפ, שנמצאת כל הריאה וע״פ
ע עד שא״א למכיר טד ::ריקה ב ה פלא כ־רך מ ל ע  יריב יק האינא נ
 ומשמיט קשה מאד וכיישא נחל ומשי-ה כמראה מכני רט׳ דס ועיש הריב
 דבוקה היטנ גסמיכתה לדוק א ללרכפ הכבד מהמת גודל ההוס ה מיא בס
 ולפעמים גס רבד מיס נתמה מזה דוגמת חתיכית נייו -ל: צביס א מדונקים
 בריאה וכשבהיס להוציא הייתה טכצת בדרך שנורה אתו מקיס ימשו ה כאק
 לארץ מסבר משא ולטעמים נשאי חתיכה ראה ידונקת לדינן ממש ולא יאמן
 איך יכלה לחיות אף שעה אתה כי גס מקום הדבוק הוא מפונה מאד בדיכוי
למד יתילאת כל מהמה מ״ל בעודה  דס עד שניכר גס מביון מעט שחרות ו
מ בולטות ומשונות מאד וקובצי. ויועקת כקיל מי וט׳  קיימת נינר נעיל' כ
 וראש וראשון כיסקת מאכילה ומאוד נכונה ואף שאיזה מיס בישן יוס א
 יומיס שונ אנלי. מעט אך ט,הה שקירין קרעכע״ן וכיעיל שייה מאוד תלוש
 ונמוך נצייוף קול פקירן ה״זערי״ק ואף שרטתי כנמה יי־ס נה־כא ומיות
 פנה א שנתיים ונחמה שיולדות ומשנהו־. מ״מ נש/ש־טס נמצאו טריטח
 מיתלטית דהייט כאיל מקום המקילקל נצמית צמית ונקמט מאר וקשה כאין
 ובסיכה למק א לטרכש ענ״ד ויע־קתי נל דנריו ני יש בזה נ״מ לעני!
 רתלג לחטר החל: מזק פרא בה מדיס השייילפ מ״ל * ינד) ויש םדטירין.
 ענאי״ט מ״פ וחכמים החמירו לחזק ובריהפ ועי׳ בפר״ת סק״ד מ״ש בזה

 ועיי

 מרס
 כאד
 והי) המה והפעם לחנ נהמות נחזקת נשחת הס יע״ל נט׳ מ״א ס״ס נ״ל וני
 ש״ך אנל אפ מלינה t אינלה נמול נראה ללנ״ע מנה נמו ננימצ ממיל איפר
 מלנריהס שנחנאר לקמן ט׳ צ״גז ס״ו ש״ו(שאלה מנמ ששחפ ויש לו חלנ ממ-ה
 אס ׳וגל לכתרלה לומר לעונל סכניה שימול הריאה ממנה ולהשלינה לנלניס והנשר
 ימםל לטובל׳ כוננים ולס-וך על החזקה למרה היתה ולאכול דחלנ ממנה נראה
 לאס יש לו חלנ שניזינ תוך נ״• אמר אפי' נליענל לח״שינן לטרנא אנל למהפנחלנ
 קולס נ ימים מותר לעשות נ, ליא אף אס נ־צא נו סדנא צא אסרי״ן למפרע אלא
 נ״י ויוקא שלא ,מצא רעותא נצלעות אנל אס אחר שז־קן יראה נמצא נילעות מנה
ע שנסרנה הראה בצלעות נני״נ אמר להא ולאי מנה t,p ה״ אק הנליס  ר

 דרכי
ך ג׳ ימים אף נאנדה נמזיד אס לא שהייה לו תפס א' שאמר לעשית נן  של מ
 וענר פנ דנריו דראוי לק-ט פ״״ש אנל נלכ״ש שס ובטאיו שיק כ״נ נ׳
: של תוך ג' 1 ד להתיר החלב אי אשי הח  לדנא ראם מבד ידאה ניי,׳־ נ
ד ליתד משר ולא מ׳  ימיס לדדי׳ נמו מבטל אישיר נחזיר ואש משה ק נ
 בדעתו פל החלב חע״נ שהכפר אסור נדד׳' ולכל מי ש עשה נש:י1ו נמש״ל מ״מ
 החלב מותר להס יישיס רלא נתקיים מחשבתו שעפה ב::״1 הנשר והרי משר
ר פ 1 שניהס בכנינ מ ׳  אסיר לו ועל החל: לא חישנ אנל אס איבדה נפנ
: גד־א ע״״ש ועי׳ ניאש ד  ובשביל החלב חמר החלב מיו באפרה רק נש;׳1 י
 יוסף נדדיפיס ס״ק מ״ו פני דיפיקר לר,א לה־י״י כ־עת מ״ח כמ״ש בלב״ש
 ודלא כהרה״כ עיי׳ ש ועי׳ נשי״ת טועו״ד תל/ח סי׳ כ״ו שני דאף דמחמיייס
 לרצריך בדיקה נייהה נס נפשיל החלב מ״מ אס להערכה הלב פנ נהמה א׳
 בחלכ נהייית אדוה יטל לפחול לנתמלה פלא לברק מיאה ולמטר הנשר
; פלה אסי־ ל  ל-נרי וצאטל הלב דאף שהניח ייחמיר בייא ;דק ידאה רנס י
 זה דוקא נחל: פל אתה הבימה צייה ח:ל נפ ייעינר באתריה ניץ דמה״ת
 חד כהרי נעל איכ יאיטר טא רק ר־ר״ן ועטר היטי דר:>ן לא תיקל
 לבדוק דחק הא לה־ הא לא ע:דיק וכיוצא בזה כ׳ נ״כ ::׳״־. חיאה יחזקאל
 ס׳ מ״נ ע י״פ רעי׳ בס׳-עי, תירה סק״ג מ״ש נזה ונ׳ עור יי־.־ דאךלכת־לה

י י-יי״פ י ס ס א, ו f.1c 5 ,,-ן! ש  יטל ליעינ החלי נרו
 ועיץ בראש יוסף :חידושים ס״ק מ״ו שני דלדעי. הא״י־יס -תקלה חז״ל
 מ׳ נס נשפיצ החייב לכ״ז אבי׳ בכרה פייהה ויש לו חל: יימ ה הי׳
 צריך לבדוק מיתה יזה לא שרע־.׳ מעולה ואני׳ נר. בלה בשחיטה לא שמעתי
ב ונס הי׳ צדך להזהיר לבעל הנהמה שיחלב אטר  לבדוק הריאה אחה הל
 מ1-ה יציע׳ נ רלפעל׳־ לנ״ע צריך לירוק כל פרה פיי״נלה בשחיטה מחמת
 החלב שיש ממ ה של הין נ״י לקורס שחיטה רש ליזהד למיהנויס ע״ז יע״׳׳ש
ת ז;ח ביע״ש שיך ט' מיה כסיס נ״כ נצ״ע על מה שאן טמין י ס  יעי׳ נ
: שבז־ ג״י ולא ל  ל:מק ה־יאה לבהמה ״:—ה ש־יהה אס רוצה לאסל ה
׳  שמעל רעויס שיה׳' רי שיחוש לזה ע״״ש (ועי׳ בפי״־. תכחיי. צבי חיו״ד ס
 י״ג ונגה״ק אח ב׳ ואו־. י׳ד ו:מק"מ סק״ח ובדיל החל; שלו שבסוף כי׳
 זה וב:ו׳תיי-חה בלו1ה סי׳ ה׳ ובס׳ אייר :י-ה״הנאין מירי מ מקאליש היו״ד
ה ס״ק קי״ז מ״פ בענין זהו:׳ שס טפס י  בהל׳ פריכות ט׳ די) ייעי׳ בדעה מ

 נמה שאי1 נ!ה־יס נזה ג״״פ
 יאם ׳.אשדה הריאה בפוגג עי׳ נ־ו׳פ סק״נ ובלנ״פ ה״ק כ״א ובפרה׳ נ
׳ של היך ג׳ ימים י י ק ל  כעי׳ כ׳ ורא״כ סק״נ שנ׳ דאין לאט־ ה
 כלל דלא כ״! יפלס ש;׳ הש ך ס'ק ח׳ שכל ח׳ יליך י־יאה ויארי שוגג
 הייתי דהא שניר טע לי פי:ש־ הט־ ולעמה נ! :::יל החי: לנד לא שכיח
 ובסרט כיון שבנר יצאה החלב נהיהר מפעי. י־ליפה אין לגזור עלי׳ אשור
 וחוקמיק אחזקתה עיי״פ ועי׳ גפו״ה שאלת כמיהל סי׳ ניד פהעלה ג״כ
 ליתד ה לב בזה ע״״פ ועי׳ בלב פ שס כסייס רמ״מ נל בעל לפפ יש לו

 להחמיר שלא לאנול יחל: אבי׳ נכה״ג כשאין מ״מ ע״״פ
 ומ״ש מאה״ע ראם נמצא רנה בולעות פנשרכה הריאה נצלעות אמר
 מלב ארי׳ מר\דס נ׳ ידם v׳ ראש אפרים ס״ק נ״א שהבין מדברי
 מ״ח דלא :ע שיואי! ש סיכה רק דאכי׳ כלא נודע א היהה סיינה נלל
 pro אפייה אסירה החל; דרנליפ לדבר ש-ס־כח מדיר. המכה ע״״ש אנל
 לשון יל:"פ פס ניאי ד;עי! פיאיל פס סייכא ע י״פ ועיי ניאפ יוסף;חידופיס
 ס״ק מ"ז ינפיחיריס סק״ו מי: :עלן זח יהעלה ל־יא -נע״כ מיייי פרואין

ו ׳ שאז אמ־/! פבי־אי ^סיכה כ: רריאה אנל ק יש סירכא ל ו ד  פ.־מנה ״
 כל פלא ראינו שימנה יריחה לפס דמינו שלא רהיט שיש פית כליאה ולא



 ב הלכות טריפות רכה
 5הייר (נט) רק (ס) נמי\ס (םא) הפשל 5m (סב) * (סג) על״ס

 שאין
 תשובה

 (םא) הפסד גדול עי׳ בלמת תורה סק״י שנשאל במה שנהגו בכמה מקומות
 לשלות כמה עגלים שלימים לווינ-ץ משני שאינם חצים שס לקסמס אס אינם
 שלימים ואין מוציאין הריאה לבדקה ביק רק בבדיקת סרס והבר מעייס מרמים
 בבימס אס מוהר לאכול המסים במקיס שמתמיריס לבלוק במן בנסיתה והשיב
ק מ״מ איס בגדר  יאף שאי! מכוונים לאבד הריאה במזיד אלא בשביל ריות מ
 שוגג ול*נס ודמי סכי לרדד ואין להתיר המעיים כלל עיי״ש (כב) או בגדיים
 וטלאים אכי׳ בלא הכסד שמ״מ כס וכ׳ בלב״ש שס דסה״ט דגו״ם קלי הס
 בענץ זה ולא תיישינן ביס לשייטת כ״כ לק יש להקל בגו״ס דאס איבד הריק
 קי׳ במדד בנא בדיקה אע״ג דהבשר טדמי אשור לדידי כדק כל מבסל איטר
 ר״מ המקל בהכ״־ז לעק הכלים לאהכסיד כיון דאין הבדקה דדהו רק ממנהגא
 יעיי״ש לעיל ס״ק י׳ (סג) כגדיים!טלאים עי׳ שמ״ה פס יתנ׳יש סיךתשכ׳
 רכל זמן שיקראיס בלשו! בר קס גיי וטלה יש ליס ק זה עיי״ש יעי׳ בכרה״ג
 סעי׳ ס׳ שכ׳ דכל!ה יוא רק חס הס נמוך שנק קל אס כבר הס בר שנה
ס אץ לקל וכל זה  ק״פ שים קטלס ורכים ינקראיס נד וסלה בלשון בר ק
 הוא רק במקומומ הרמ־ליריס בע-י! ניטיז״ש בטרטה שלהם עד שהם בר שנה
 קל במקרות פנמי יייקל ו-מע־ בפירטת פלק כל פמברו ה׳ תדפיס משמה
 לידה אלמא דס״ל דכבר יצאי ממל גדיים וסנמיס שאין רמעכץ בהם יש להם
 /החמיר כאן ק כבר עברו ה׳ מדפיס ויקרה הריק פלהס פלא לדון בהם דן
 גו״ס דלא לטי כהד קולות דסתד קדד ע״״ש וה״ה במאירת עירס טרפ א׳
 ענף ב׳ ק?ג דט דברי הסרת״ב ומאל נזה והעלו לאף במקמות הנ״ל יש
 ;חן ביס רץ גו״ס פד שנעשים בני שנה נפרן זה מיי״ש אנל במנהז״ב כלל
 כ״ת בקיק סעי׳ ת׳ ועשרון ס״ק י״ד וברק יוסף נסמטס ס״ק כ׳׳ד השיגו פנ
 המאירת עירם ה,״ל בדבדס גטרס יהע1ו והעיקר לדינא כהרא״ס להחמיר בזה
 עיי״ש וכ״כ במנה״י ענף ב׳ סעי׳ ג׳ לדינא עיי״ש (סד) וטלאים כ׳ בשמ״ת
ל ס שעד״; יונק שד אמו דנם עדים וטלאים ק ס  שס וז״ל וניל דבעגליס מ
 ק גס אוכלים לא רעל הרוכ הסירטת באות מתוך שאכליס מקלים שאינס
 נאותים להם עכ״ל ועי׳ ברק יוסף ס״ק נ״ד שכתב חה דוקא בעגלים טא
 דמתלקיק בץ אכלים או יונקים חנל מדים וטלאים אין תילוק כלל בין יינקיס
 או אכלים דקי׳ באוכלים יש להם p גרס וטיס שזה סשוע ולא נסתפק טס
ס בזה עיי״ש ועיי במנת״י פס בלק״י ס׳ק כ״י ככ׳ שמא צ״ע (סד,) וחיות.  ק
 כ׳ בשמ״מ שס דחוק סלאיס הגדלים בבתים רגיליס להיות הריאה סרזכה לחסן
ק לא יתיר כ״א לקר העיון בצלעות אם לא נמצא פס ד  ולק אס נאבדה ה
 טרכא תליי׳ שטכל לתלות שנסרקה מהריק עיי״ש ועי׳ ברא״כ ס״ק כ*ג וראש
ק עשה ק ובדק בצלעות יש נרכשיר קי׳ שלאבהס״מפיי״ש  יוסף כק״לשכ׳ ד
 ועי׳ בסי אצדת שלמה ברב תבואת ס״ק ו׳ שכ׳ דמשמע מרבד השמית בזה
ק ולא נבדקה מ״י נכימק הוא דצריך לעיין בצלעות קל ד  דדוקא ק נקדה ה
 ק לא נאבדה רק שלא בדקה בכרס והוציק לחון בלא בדקה והרי טא עדין
 לפ-ינו ויטל לבדקה מנמק ע״י נכיחה ק ריק שאץ בה רעוהא ה״צ לעיין
ק יוסף שס שכ׳ דבדעבד ק לא עשה ק ולא י  בצלעית כלל ועיי״ש ברא״ס ו

 עיין בצנעיה אן להסיר כ״א בהכ״מ דקא עיי״ש
 ועיץ נרא״פ ס״ק י״א בכ׳ פט׳׳ש נפנ בלשון ממ״ח שס ובמקום שכ׳וטלא״ס
 הגדלים גבהים צ״ל ואלות מדליס בבתים והוא מה שקוק סארנ״פ
 ללענין טלאס לא מציע פיס חילוק בץ הגדלים בבית א בדיר לסף טף מקלי
ק רלבדו ט  בתים אנליס משא״כ תיות ספר למזיק להם מקלי בסס וגס מ
ק נפיהה א״צ לפיץ בנלעותפאץ ד  לבשק סור, קי׳ נאבלה ולא נבלק פ״י ב
ק הגדילים בנהיס פיי״ש אך בס׳ פחגות  דרכם נסות סרוכיס לדק אס׳ א
 הביפס הפיג על הרא״ש בזה וכ׳ דצא דמי אלה ששיפר יפק חיות וגס טף
 הנוסק פכי הרת״פ לחלק נץ אלה מלילה בבית ונץ הגדילה ביעי י״ל רסברא
ק ס״ק י״ב ועי׳ במארת עירס סרפ  לססיך סייש באק ומיי נסי מנחת ק
 א׳ ענף ב׳ ק"ו ובמ/הז״ב כלל כ״ח בקומץ סעי׳ ט׳ וטשרון ס׳ק ס״ו שהסתיקי
 שרהס אלות יסלאס וכ׳ מו״ס שרס בזה להיות השדה וכל מיני פלחים וכל
 מיר סות סרס כזה וכשמגולץ אסס בביתשמצספרין כמה פעמים בלא קלה
 ושהיה יש לסש להם רמזה בא יסרמת לק יש להחמיר בכל מיר מור, וסלאס
ק ייק! ס״ק כיס שהשיג ע״ז יהעלה ובסלאס ק לחלק בי!  עיי״ש ועי׳ בשי ר
 הגדלים גביה א לא ואף כשהם בדר אכלים מקלי בסס רק שאט מזיק להם
 רפא״כ נסות שמגדלו ביער ומזיק להם מקלי בסס עיי״ש ועי׳ברנח״יענף
 ב׳ נביאריס הין״ל מה שהעיב ע״ל מ״י נזה יעי׳ נש׳ אצתי, שלמה ברב תביאת

f'PD 

 יורה דעה סעיף לט
ק (נה״נ וראנ״ן ור" סלו׳) (נח) ואץ ד  (נה) אס (נו) נאגלה (U) ה

 (סן״) ופלאים (סה) ומוח
 דרכי
 ונד׳ בתב״ש ק״ז מ״ס לדסת דבד מר״ח בזה ומציס נמה פעמיס דחז״ל
 קנס זגג אסו מזיו עיי״ש ועי׳ בפיית פרי האץ הספרדי מיק ב׳ ס׳ י״ג
 מ״ש נחזק ובד מר״ח המכר מיי״ש ועי׳ במ״ז להלן ס׳ צ״ס ק״ס ועי׳ בס׳
 לעת הורה ק״ז מ״ש בדן זה רק,ס פוגג אמ מזיל והעלה לדנא ובסבח
מ פעמים הריאה ביחיד וש׳ וחזר ואב־ה אף שנתברר שעכשיו  שאבד א
י מזיר יק בכל האסרין  אנדה נשוגג מ״מ במיג לכ׳׳ע קנס כוגנ ק
 עיי״ש (נה) אם גאכדה הריאה עבאה״ט ועי׳ פמ״ת טס׳ ד׳ ותב״ש ק״ז
 פכי פהמחמיריס בזה ס״ל דזו״ל פפא כמק פריסה עיי״ש ועי׳ ברק יוסף
 בחידיסס ס״ק כ״א וכ״ב מ״פ בזה ופי׳ בפו״־, שיעיי רפה מרינא ס׳ ס״ס מ״פ
 בעק זה וכי דבהמה:/קדה מיאה ונתעינה חד בחד כגון פנפתטי ב׳ בהמות
 נייד וריאה של א׳ מק נאבדה בלא נמקה ונתערב הנשר זה במ אן להאמיר
ן דנשחפה בחזקת היתר עימדי! ובסכיקא ס האי בודאי  דבכה״ג בורא קדנ
 תליק לקילא פיי״ש (נו) גאבדה הריאה כ׳ בכרת״ב סעי׳ ס״ו שק שחט
 הסמט יהלך לו ואן כא מי שיבדק וחש ימתין עד סבא טדק יתקלקל יבשר
ק ידבר זה תלד ביאת עיר המורה ד  ויהי׳ מסד גדול בדבר מותר צאטל בלא ב
ק שחל״כ יש למש ד  ק ידוע שהי׳ להטדק סבה ימפה שסצרך לילך קודם ב
 פהלך במתטין והד דט כמליך הדאה במזיד וקי׳ ק שחס מתחלה ברי
ק מכרים אכניס משר ק ועתה ארע אזה סבה פ י  להאסל לנכרי ילא נדק מ
 ועתה אן כאן מי שיבדוק אץ להתיר להאכיל לישראל בלא •־דקה מחמה ממ
 נעל מהמה דיי״ל לאסקי אדעה׳׳ לבדוק מקודם ק לא סש ג״כ צוק גמל
 לבשר ע״״ש (יע״ל ס״ק ס״א) (נז) הריאה עי׳ במצרית שלרה ברב תבואת
 סק״י שכ׳ דכשוס מא מכל דבד יכוקיס דאף המחמיייס או לא פליגי ע״ר
 המחבר במר׳ שאת׳יז ריא החמירו בזה אלא בנקלה לגמרי ויש חשש שמא יש
ק סהת לסרט סיט רואן שהיא סייפה קל ק ארפכן שמציא  שס דמוהא י
 נכרי א ישיאל שאט בקי ק הראה לסן בלי בדקת כרס יישנה כפת לסרט
 לבדק אהה מנתון גס היש מתמירים מודס ומיהר לכ״ע קי' בלא מ״מ ולא
ס בימין מפה ס״ק א׳ כתב בפס נ  חייפיק שמא ס׳ בה טרכא וט׳ עיי״ש ק
 המהרי״ק דה״ה אס הכרס נכרי יד לתוך בית מחיטה ליפת היש מממידס
מ בלת׳׳ב ר  אלי פריסה דש לחוש שבא לסתור הסרטת ייי״ש ופי׳ בבית ק
 ס״ק י׳ שהניא דברו בזה וסיס מנתה בעוה׳׳ר אף בשבחי ישראל יש למש בזה
 עיי״ש(ונד׳ להל! סף סעי׳ י״ז) (נח) ואץ לדתיר וט׳ פפמ״ח פסומב״פ
 סק׳׳ז ונפרמ״נ סעי׳ יו״דפכ׳ דמ״מכל נפל נפפ יחמיר לפצמו בזה אט׳נמ״מ
 יקי׳ בגדים וטלאים קל לא יורה להחמיר לאחדס נמ״מ עיי״פ ועי׳ נמארמ
ק ס״ק י״א ובמית״י  עירס פורס א׳ ענף ב׳ ס״ק ב׳ יעי׳ מזה בספר מנחת ק
 ענף נ׳ בלק״י ס׳ק ב״ת ופי׳ בכרת״ב פס ורא״פ ק״ס פכי לכל זה מקא בלא
 בדק כלל אבל ק נלקה כפרס יאח״כ נקלה ק צריך להתמיד כלל נגד״ס
ק ולננתה קל בבהמות גדלות יש  וסלדס קי׳ במקומה שנהגו למציא כל ד
 להחמיר בזה עיי״ש ופי׳ בס׳ אצחת שלמה ברב תבואת ק״ו שכ׳ דהףדלניעל
 יפש יש ליחמיר אף בגו״ס ק לא בדק בכרס כנ״ל מ״מ אס הוציק אח״כ
 ונלקה ננכיחה ולא עיץ בצלעות וכבר נההלק מפר אזי עדיס וטלאס וסות
 מדליס ננהיס ושק נהמות איי גדולות אף לנעל נכפ א״צ להחמיר וכ״ע
 מודים נזה וכדופמע מלפץ השמ״לו והכית״ב שכ׳ דננהמות גדולות ק מציאה
ק נלא ידיק סרס ויפיה לסרט ונפחו אתה דמיה אף נלא מ״מ ולא  ל
 מיזלקינן שס להחמיר לגפ* נכפ וכפ״כ דנכה״ג אף לנפל נכפ אין להחמיר ק

ק א  באלה שסק סערנ״ע יש להח־ייר לנעל נכש אף ככה״ג עיי״ש נ
ק אמר למיג ק  (נט) רק כמקים הפסד גדול נדי מק״ס ס״ק י״ד שכ׳ ד
מ רנק ס ר ק ע״י פורל! ולא צדך למרוח,ונבדקה זו דדאה נטפי׳ ק י  מ
 ולא דמי למ״מ למק ע״״ש יעי׳ פכ״ר לעיל ס׳ א׳ סק״ה ובשי״ח מיב מפה
 חאימ ס׳ י״ג בקצע ההסבה יעי׳ בס׳ שטת סיסק״ח (ס) כמקום הפסד
ק לכרמים שטת טוכא באזה גליל אזה ק ל עי׳ לב״ש ס״ק י״ל שכ׳ ל ח  ג
ק אס׳ י  ערמת בבהמה רפ מכ״ס מחצה טל יימצה א מרכה ב-אבלה מ
 נהפ״מ סץ לליכא חב מחת יק קי׳ בגדיס יט1אס ק פסת במ דנאמי
ת סק״ז ק כ׳ הה מקא נמקימית שפסח מבה מיני  עיי״ש יכ״כ בשפת ק
 טדפית שהס סדפה מדנא ולא מטפס סמרח א:צ אס לא טדע שמין הטריפות
 המא מא טריפה נמיר רדינא יש צמיר אע״כ פהעריטת מצויות כמו הנפחת
ה קי׳ ס׳ YD דבעתיס הללו דהפריפה ק רק מחמת ממרות לכן א  פפ״ר מ

 מצוייר, ק כמו משרית לכ, אץ (החמיר בזה ניפ״מ עיי״פ (יע״ל ס״ק זי)



 יורה דעה סעיף לט ב ג הלכות טריפות
א עובד כוכבים (סט) או ישראל (ע) והוציא ב ) : ג (ט־!1 נ r ״ M : ־ > ש י נ י פ ־ ( י מ לצי יי׳(םז) נ ט י  (סו) שאי, ה

ק (עד) והרי(עה) היא (עי) קיימת (ב) (עז) נופחין ד ב ת  (עא) הריאה (עב) קודם (עג) ש

 באר הגולה

 תשובה
 כדעת ע־״נ להק•1 ע"׳ מיקה ע״ש ועיין נתכונח פוי תנואי. ס" r"t ששתו מאיית של
 נפי מקי?• ומ"״ יע ה ץ7יגא ג״כ דיש ,1סמול על נזייןפט ונפלש נמןס שיש יפסל

 ע״ש יק מתיל יתל? נזה נהפ״מ יעיין נתשינת שמש צדקה חיו״ל p<׳ כ״ז מ״ש מה

בה  רנשו
 הק-ה והנעטע שהוא מבטן שמתנענעת הבהמה טלה אין תשש לסיחק סירטת
 ללא גיע מישלנת הנהמה לארץ בשעת שידטה לאשי׳ בקשירת ל׳ תלים
ת לא ט י דס אבל משוס ניתוק ט ׳ נ״ת טיט משוס ריסוק אנ  שאס־ו לקיין ט

 פתחי
 (נ) ניפיזין אותה עבי״פ סק״ש מס פ״ז ללליץ שאי! נקיאץ אין תקנה ונמשו׳
 פי״נ שיין ך השינ ־נבעת י־תק יש יהקל פ״׳ שינ־וק ויעיין נצ1עות אם לא נמצא
 שיס לצלי* סלכא ע״ש וע״! >\-.שו׳ מקום שמיאל הי' ע׳ שייעי. 1יקנית על הפ״ז וכעלה

 דרכי
 סק״ו שהכריע בזה לדינא כן• דכל vr טלה ס יתיית הגדילים בבתים של ננבדי
 ארן שדינם להיות הריאה שלהם כרוכה אס -אנדה הריאה ולא נבדקה כבדיקת
 נכיחה ציין־ לעיין בילעוה ואס לא נאבדה יק שלא בדקה ;פניס הוציאה ק

 נדי אח״: ננפיהה א״צ לעיין נ״עות וכאיל'ה נקורין שארנ״ע יפ להחמיר «1ה על דעת פוס ארס לחוש לה עיי״ש לדרכו ועי׳ בשלחן נטה סק״ת נמוש
 שאני׳ אס בדקה חחי שמציאה בבדיקת נכיחה לא מה י אס לא כשעיין נ״כ ו׳ פכי וז״ל ואט בטאי פה ירושלים ת״ו ראיתי יינהג זה נהמקולץ של נכרי
ק ר  שאתר הי שפעה קורם כהימת בטן הנהמה הי׳ מכטס מכרי סכיט דרך מ
 צחתיך סניב הק ה וספט כדי טהי׳ טח להוציא הריאה ואמרתי לשותט שיבטל

ת העליוטת אחה טרכא פ א מ יייא שלא יבצי להיייא ה״אה שמא ייל׳ נ נ מ  י
 וכיו, שתהך ה-נ־י :שביט איך ירגיש בה השוחט אח״נ ואס ירגיש בה יתלה
 לו שי א תלוי׳ ויכשיינה והשיב מה שהשיב ולא טו ימים מועטים על שנשל
 לידי ריאה אחת אחר שהנשיר ישותט ובצאתי בערוגת האולא ממרת העליונה
 סיינא חחת ענה נתתכת ככני, מנרי וחמדתי להשותס עתה תראת מקרן•
 ד:רי הס לא והי׳ כ״פינ שזה מא ס יכא תלוי׳ ומבחתי במישור לנר הב״ד

 אס אי! :ה סייניח בהריאה
 : ו עלה והחזירה קובה א,
 יכ-ינו לבידקה מסייניה שלא

 עיי כראש יוסף יכה שאי-ה תלדי והש־ו אותה הנהמה וט׳ ומאז והלאה הקנו לשותטיס שלא
r ל־נ־י להנייס הסכין דרך מרין עד שהנהן הריאה וט׳ ענ״ל v 

 (ענ1 •שהברק ר״יי ש1ח נבדקה עדין מסיימה אנל אס ננ־קי מסיימת
 ־ק :'א ננ־קה ״כאד פריסות שנריאה ע" נדיריט לעיל (ס״ק ס״ז) ולנדל
׳ וכדברינו שס וע" לב״ש ס״ק כ״ד וס״ק נ״ט ובס׳ מאירת  סי׳ ל״ו סע" י
יה( יהכי״נ גיצאכזץ) בקונטרס י  ע׳ יס שירש ד׳ ע ך נ׳ ס״ק ד׳ ובס׳ זטי לאנ
: י ח״י בקי״א אות ב׳ (עד) והרי היא קייסה י״ל שמא  ׳יסף ס״ק י״ת ו
ד כ מ  שנימה ב1י כיס ייעיחא אנל אס החדרה כשאי,ה שלימה אף דדנר^ן פ

ס אסויה שלא ניס׳ מ ממשש סירכא דחי א לבודקה י : ק  ק־לי יל.־ ־־ י
 : ו״מ שס ׳1:"פ ס״ק י״ח ועי׳ ביאס ״סך :ייחוייס סק״ה וחידושים סיק
 מ א דאני׳ ביי לו שנעשה מקב לאת״ש אפייה הטי ע״״ש ועי׳ בדעת הדה
 סק׳ע ש:׳ שבא עוש־א ליד שכחעי נהמה :לא רוכס מערכאת ולאח״ש באו
 ה י ״לס ׳1קחי אח הבהמ־ לעינחות וה כ־יס יוציא הריאה ולאחר כמה שעות
 ־חזי־י ־:ל 1׳שיחל והיהה הריאה קרועה ו,יץבה בנמה מקומות וט׳ הכ״מ
ק בלא הי׳ בה יבש בשרשגתעמ״ה) א  יהכשר ה־היה (ע״י שהכירה בעב״ע נ
א כעת לפרט בקרעים ונקנים אין למש כיק דקיי״ל  ומשוס שי־ חח טי
 דכיס״יי ש ליק1 אף שלא לדע אס מ׳ ד י כד בנת במקום מקייס ונפרט
 ׳לנ״ע היל׳, ש־־שמשו בכל הריאה בכת עיי״ש
 יעה) היא קייטת טםחין אותה אלי ירגישו

: לעיין בצלעות ננק שכנר  : לעות ונל זה טא שלא ;הנ״מ אבל נהש״מ ית״א ט
 נתחלק י:שי ש להייי אכי׳ נאיל״ה שקורץ סאינ׳ע אך שלא ננ־קה :כלס
דקה גפיחה ונא עיין נצלעות דלא נרע מנהמה שייהירי, ניכ״מ ימ״מ :  י1א :
 כל:על נפש יש לו להחמיר על ענמו :זה אפי׳ נהכ״י( כסאינ״ע עיי״ש (מי) שאי,
 סרכי־, פצי״ת בדם ב' נשמ״ח שס ובכית׳ נ סעי׳ י״ב ויא״כ ס״ק ׳"נ שני דאס
ת ילה משאר ע־־פית כנין שא יל שינלש ידו ט י ט  :דק חכי׳ :המה גדילה ר
ט בקי בהלטת פייטה רק יודע להיניש שהין יה סרכא וחח״כ נא:דה י  א

 מימה יש לינשיר אפי׳ שלח כהכ״מ כיו! -ע;ד עיקר הבדיקה ט״ל ;זה נני״פ
 עיי״ש ועי׳ מ״ז לעיל פ״י, י

 כא ;חדישים ס״ק ל״נ שני ד-ידנחנ השמית ־הו׳ ל כני״ם ייש־יע דנם בזה
ס ע״ ש יעי׳ בלי״ש ס״ק נ' ר ג  ל :
ר אשיי לדידי׳ : : ־ ־־לש אך י ש , 

 אייי׳ ן ־:על ,כש יחוס לעצמו נמי שכ
 וסקי י :;׳ ־;זה אכי' אביה במזיד ח׳,

 כיח": ורד, כ שס

 נ י

 ענ כ עיי׳ פ (סז) בדם ג
י ידיכן יי, י ת ח נ י  שחין ט
ה שלנ ס אע׳כ שכ״ל ס׳ מ . 

 לחוש יי״מ בכי״ג ש ת:־ה הי תה לג ׳־׳ וחי
 נס־י! י* להה יי־ שלח :יכ" ו ע״״ש

ד יק שיניח הנהמ׳  סעיף נ (סח ז כא נכרי יחס גא רחל ש עלה י נ
 עע״נ חו נ !קום שהעובד טכב ס רנ •1׳ס

 :לקחיי כביצ־ וכעס י
 (יפיל ט׳ ל״ו ס״ק ק״ו וק״ו)

 אייי י נ־ נלח ישיי\
 1־כניס ידיה ישלש אס יש ליי: עי׳ נימ״א לקק סעי׳ ׳״ז ו;ד;ריט כס

 וסט) או ישת״י נ" ׳שיחל שחיל בקי בבדיקה שמ״ח סעי׳ י' יעי׳
ז פשחנ ב־ין מי שאיט בקי בבדיקה ש״ק  בפי ת שייש ־קה חיו״ד ט׳ ב
 ע:1 א׳ ואח״נ בדקו מו": ולא ״יא פיס סי־כא חס יש לחיש שמא הי׳ בה
א ולהקה זה שח ע :קי ביכנסת ידו ודעת מואל דבנה״ג יש לימי נ  איזה טי
 ראף שהשו״ב המיייתה עע נ לא מהל דשמא עשה נפנים איזה ׳!נפול וזה
 יעיע״נ לא ראה ולא י־ע ומ ד־ להק1 יס ים ומ״ת בבהמת ננרי ושלא בשעמ״ח
 ,כץ להחמיר ע״״ש יעי' נעקד י־״מ חיו'ד סי׳ א' את היא מ״ש ביענץ זה

ת ש׳ כת״י שהי׳ ביע,ץ זה פיונהא בץ כמה יבניס שממל בה אזה דבי מ ילק או נק: ש עשה ש״תכיקה הסירכא ואס לא נפחה א״א  בפס הכחד יצחק א
י נ״ז ויל׳ כלא בדקה מטרכוה כלל פייי׳מ שס ופרת״ב סמי׳ י״ג ועי׳  וכ׳ דלניע אין לעשות כ, לנתחנה י־אי לקום את מי״ב אס ימויי ויעשה למי
 ק ליי״ש (ע) והוציא הריא־ ע״ יחש וסף בייקור הדין ס״ק י״א ונמנת״י מנהז״ב פס בקימן סעי׳ י״ב ועש־ו, פוך סק׳׳נ ובמנח׳׳• שס שכ׳ דאס הי׳ בה
ה דחפי׳ נני ט פאין ש:יח בהם סירכות אפייה בנה״ג טרנא היי" צריך למפנה דאלי היהה טרנא דטקה עיי״ש (עו) קייטז י מ  ענף ב' סלד׳ י :
 צריך לנכחי מי יש (עא) הריאד ־״ל שמלאה ייבפניס מהתה ביעוד שלא נופחין אוהד עע״ז ס״ק נ׳ ובנ,ה"ג נמהות ב״י את י״נ ישמ״ח שס פנ׳
! ל,כוח הריאה וגס אן מיייאץ דלכהחלה יש לבודקה אתי מכיתה גס בפושדן ע״״ש ובהי״ש לעיל ט׳ ל״ו מ ת פרס דאס" במקי״ית באין ט ק ד  נבדקה מ
, ס גנ־ אפ ה נכה׳׳נ שייציא םק״י ועי׳ בכעיי דעה סק״ב מ״ס בזה ומולה דאן צדך להחמיר בזה להצדך  אייה ־1׳־יז יק מדינים תמיד על נייקי נ
א ייי בה טרטר. ורחקה ניד נופיי, ״וקח ע״״ש אנל נמנהז״ב פס ופמנת״י פס ושא־ ספרי שו״ב נ׳ טלס מ  הריחה לחון קודם בדקת כלס חיש:, :
ח עיי״ש וכ״כ בשלק גיוה פ ד לק צדך לנסחה תנ״ש סי, י י:מ״ח שס ויי יז״ב שס נעש־ון שק״כ כא׳ לדנא דלכמחלה יש להחמיר למדך גס ט נ  מ
 ס״ק ח׳ לדינא ע״״ש (עז) נופחץ אותה פבאהיט סק״ט וסה״ש סק״ב
מ אס ינפחנה מ א דאס מתה 0  ועיי בפמ״ת פעי׳ ו׳ שכ׳ שהקנה מפיחה ס
 ייניש מקם המטהק א ניקב עיי״ש ומ״ש מאה״ט מהט״ז דלדק לא מהר
ז בזה ועי׳ ט״פ שהעתיק ״ מ ס׳ק ט׳ מ״פ ע״ד מ  התקנה מפיתה עי׳ בד ז

 דבד הש״ו אלו גהלכה עיי״פ ועי׳ בפערי דעה שס מ״ש ע״ד הט״ס בזה עיי״פ
 ומ״ש מה״ש וכן מהיי התבייש בזה במ״מ מא טעומ לממ״ח פס מטאר
 נהדא להתיר אפי׳ שלא בהס״מ יע״״ש נתבייש ס״ק י״א שהביא יאות לזה

 ייאש יוסף בידלוטס ס״ק ל״פ ע״״ש ועי׳ מזה בס׳ היית זנח יםפרלי(׳הרב
ת ב׳ סון ט׳ ח׳ (עב) קודם שהברק ב׳  מהריזר״יז ז״י) מפינת א
 בפר״ת םק״ה ויל נהנו נקיי. מקויייח שאחר שיעוטו מהמות תיכס ה-ניי
 בקנה ומוסך אתי למעלה בנח וכן ל דדן יהעעס כאין הדיי ביוי שיטרנא
ר ח  רתקה ע״י תנועה זו וממיקא לא מחזק־נן י״ע תא בריאה ומ״מ תם ;
א ניתקה יא׳ לייש יענ״ל ועי׳ נס׳ תייר. נ י ט  אצלט שמחממ הטעה זאת י
 זנת הספרדי מערכת אי. ב׳ ט׳ ח׳ סעי׳ י׳ נאימנ הדיטר פנ׳ בשפ אביי

נ רחיתי במ,ח״י סס בלק״י ס׳ק מ׳ כ שכ׳ שאביו ז״ל הראה ספיח זה ן בעל חקרי לנ ז״ל דסשיפ דמה שתוציאי! הניס מתיך הבהמה קודם עיי״ש ט א  מ
ת מחמה לעטע הנהמה להמחנר כה״ש ז״ל נעה פטה פס נפעם רחפו! עס ספרו פת״ש והשיב לו ט ר מ ק י ח  מגאמ הדמה וכדקהה אי, בזה* מש מ
ק הנעלע כגוף הדחה כדק כעופץ הגעלע נאמיזה הפת״ש ששכח לתקן מעוה זה מפתניו עיי״ש ולדנמ עי׳ נמ״ו סק״נ שכ׳ רפה  בעת מצאת הניס ניון ד

 שמנשיר



^ י ־ ״ י הלכות טריפות רבו ב  יודה דעה סעיף לט ג
 ד מימרא לרנא

 (עת) אותה ־• ד (עט) יאונא (פ) הסחבה (פא) לאונא (פב) או cc ורו

 תשובה
 נדיקה עיי״פ שונ ראתי נסי׳ מדב״ו על הרמנ״ס (הנדפס מכתיי) נפרק
 ייא מהי סחיטה הלכה יינ על ס״ס הרמנ״ס סס ח״ל ומעולם לא שמעט נמי
 סנדק עוף אלא אס טלו לו חשס ינ׳ מדנ״ז ס״ו ח״ל ומעולם לא שמעט יט׳
 לפי שאין טרכא מצויה נעוף יט' מכיל ומפמע להויא ואס ט' מצויה ט' אשור
 רק פא״צ לנמק לט סאיט מצוי ועי׳ נמק״מ סק״ו פכי פנא לפניו שנוא
 באחא שבמליוס הפלדה סמון לזנכ ט' נליטה נטה כאילו נפנרו היילמס וחזי־י
 ונקשת ילעומח זה ט' נפטס נומא עמוקה וחלק גמל מהריאה משוך יקלוט
 למך הגומא ההיא יסחומה ווטקה לפס ונצו הנ' ואחא ס' הריאה מונח
 נמקומה הראוי נכל עוף כמו פורכה לסיח מונחת נצלעות חיטר הננף לגוף
 והמדף האותא כי סטה שלאחר שנגלה השדרה המשיכה המכה פנחפן את
 הריאה שנצו זה למסה אל מ$ס המכה יכמס׳יל סיף ט׳ זה פדרך המכה
 פנמסן לקלוע הריאה אצלה וטון פנסדנה הריאה לתוך הגומא ופס סלא נמקומה
 טי כנמצא טרכא סלא כסורן וכיון דאין פס מקום פכינת הריאה נחוללה
 יפריכהעיי״ש (ופ״ל ס״ק תקס״ו) (פ) הסרוכה לאונא או לאופה פבאה״ס
 מ״ש ט' מס של ריר יכי נמאירת עיטס שירש ג' מנף א' ונמנהז״נ כלל כ״ס
 נעשרון סק״ה וכש״כ טא אס אין שס מס המשוך ממקיס למקים רק שטא
 וטקה ממס נכסויה וכפרה סיי״ש וסי׳ לקמן סעי׳ י' (פא) לאוגא אי
 לאוסר. עיי נס׳ אפל אנרהס (להגאון ר' אנרהם נרווא ז״ל) נמלק נחיוופי
 הפיסקיס מ' כיה את ו׳ מ״פ נונר סליגתת הראפיטס בא;א הסמכה לאומא
 אס נס זה נקרא כסדרן עיי״ס וסי' ט״ז לפיל מ׳ ל״ז סק״נ ותנ״ס ס״ק ס״ל
 וםמ״ח כא סעי׳ מ״ל סכי לאי רמקיליק נמרכא שנין אנא לאמא כסות
 יאמרינן מס זה טי כסלק אבל מ״מ אף כמאין ט חלון עכ״פ ריעותא מקרי
 טון דש אמרים להר שלא כסלק ובהצטרף איי עור ריעותא ובועא אזי
 שלא בהפ״מ פריסה משים חרלד״ע וכי שס נשמ״ח בסעי' שאמ״ז לאף אס
 מדכא כזו יוצא מרימחא קטנה עק פינרא יש להחמיר שלא בהפ״מ ללא מהט
 מיממ״ש ופריכה פיי״ש וסי׳ בלב״ש סיר, כ״ח אח א' יבס׳ק קס״א יבפ׳ק
 קס״ס ונרי בסרחיב בחרלד״ס סעי׳ ו' וברא״ס פס ס״ק י׳ וביו אסיים לעיל
 מ׳ ל״ז סעי׳ ב' םכ׳ ומ״מ במקום הפ״מ וצורך נמל יס להקל אף נמצא
 מטעא לאס הסירכא עוברה ע״י מימוך ומפמופ לא מי דסוהא עיי״ס וסי׳
 מזה בדק ס״ק כ״ה ובראפ יוק< במקור הדן ס״ק י״ג ועי׳ מק״מ נדני תרלרי״פ
 אח ס״ר א׳ סק״ה שכ׳ ואן לעמה מעפה להקל נגו ההי״פ יהלב״פ בזה אף
 בהס״מ יציק גחל אס לא בניחף עיו אזה סיף אמנם אס הריעיחא הבי אט
 ממג קלקול בפהיו אלא שמפיו פלי' שכבר ניקב נזה צוקי ובד הרא׳/ז
 דכשעברה ע״י מימומ״ש יש להקל בהס״מ וצי״ג דלא חשיב ריעוהא ופיי״ש עול
 נסק״ז מ׳ דאס מרכא כזו יוצאה מטינרא יש לסמוך להקל אף בהפ״מ לבד
 נלא צורך גמל וללכ״ש אס יוצאה ממורסא דליה נה ננמח דקי* טט דטדא
 יש להקל נזה עיי״ש ועיי נמ״לז גמלח מרדכי(מהה״ג דקיק ניהק נחטא) חיו״ד
 מ' ס׳ ייו״ד מ״ש בעק זה באייטח (וכל זה מא נכסדרן שנץ אנא לחומא
 אנל בנץ אנא לאנא לא הר דטוהא כ״כ יקיל טט ויתבאר דט להלן סיק
 צ״נ) (פב) או לאופה עי׳ נשו״ח טוטי״ו חטינא בקרא מ' כ״ז םנשאל
ק מס הידתוטס שנין אנא עליינה לאמצעית ולהארו״ע הלט נחלכמן עו  נ
 שפנעו זה בזה וט׳ ושם ט' מדכא מחימך לחיתוך של אנא הסמוכה לה וכ׳
 שיש להטריף ודנה כשאר מדכא פלכ״ס עיי״ש ועיי נס׳ זבחי רק טי י״ח
 בתמיק שק״ז שכ' ולפעמים נמצא שהאנא האמ-עיח סמוכה נצו העיקר להאומא
 רק שלמעלה לצד הרתב מלכת כשימע ימומות מקימה היאי נץ פליונה
 לחרו״ע ואס יפ מרכא נסדק נץ האמצעיח להאמח נצר סמיכתן פממ ונס
 בזה מקרי כסדק עצ״ל ועי׳ בראפ מסף ס״ק נ״ה סהביא ונדו מה וכ׳ דברור
ק דפ למש נ ו  פיפ להחמיר נזה דהיכא למיוכה האמצעית א האמא במקום מ
 דלפעמיס מהריאה מרחפח והאמ״מ מרחפת ניניהם תפרק האח׳׳ע להסדכא
 בביניהס פיי״פ אבל נמנח״י ענף ג׳ נלק״י ס״ק כיג המג על מ״י נזה דאין חכס
 לזה כיין דאט חאן בפח נפיחת הריאה שאן באסשחח הארו׳יע לנעה לפס טון
 שהטדכא עומוח קדס מחלה שורש האריייע ואיך נחשה! מספ בזה שאנה
 במציאה פיי״ש וסי׳ נו״ק ס״ק כ״ה שכ׳ נ״כ להקל במק זה שכ׳ שס ומס
 יסיציל שנין אנא לאמא נמוך מנמ הפיצול שבץ אנא זו לאנא אמצעיה ויש
 סדכח כסורן בפיצול כנץ האטת נמקים מטה מהחחלח המציל שנינה להאמא
 מ״מ מי רק כמאנא למו,ח p פשס האטת סמוכים ורק נגד האימא נהרחג

 פיי״ש

 דרכי
 שמכשיר תשמ״ח בזה אסי׳ שלא נמ״מ צ״פ לדנא עיי״ש וסי׳ נלביש כאן ס״ק
 כ׳ ולטל ט' ל״ו ס״ק כ״ט שכ׳ דהעיקר לדנא כממ״ח ופי' במארה נרניס
 שורש א' ענף ב' ס״ק ט״י שמיא ונדהם בזה והעלו והעיקר לדנא להחמיר
 נזה באן מ״מ עיי״ש אך במנהז״ב שס ובמנח״, שס כ׳ לדנא כממ״ח ומיעמ
 למשיר אפי׳ שלא נמ״מ ע״״ש ועי׳ מלק נטה סק״מ מפרש ו׳ שכ' וכל
ה נכד אין לסקל כלל יכי שפפם א׳ מ נ  זה טא רק ננהממ ישראל אנל נ
 ארע עונדא כוו ננהמח נכד שנא מכרי ופחח מרפש טלי וגגמ נכל חלקי
 מיאה למציאה לחון אך בהץ־ כך נזכר ולא מציאה יהטריף מהמה וטץ תגע
 בכל מלק הדאה יש למש שמא סחכה הימה לסרפש א לא!ה מקוס שצריך
 נפיחה והיזהר שני המיגר לנודקה איז״כ ע״י נפיחה לא שץ רק מהמת

 ישראל אבל בבהמת נכד אץ לסמוך להמיר אפיי עיי נפיחה פיי״ש
 וכ׳ נשמ״ת שס ינתנ״ש ס״ק י״נ ורא״ס ס׳ק ״y דכל זה מא טטדקה
 אז״כ בנפיחה אנל אם לא נוקה ננפיתה את׳׳כ אלא נמראת עין אן
ח דאה שלא נבוקה ואס בנודו לא  למשיר כ״א נמ״מ מקא א נגי׳׳ט כ
 נפחה וינה כדן שנתנאר לעיל נאם לא נוק הדאה נמזיו טיי״ש יעי׳ בראש
 יוסף נניאריס ס״ק ו׳ ינחימשיס ס״ק מ״נ (עח) אותה ע" נשי׳׳ח פטוח
 מרפוט ט׳ ע׳ ונסרח״נ סעי׳ י״ג ורא״פ ס״ק י׳ ג שכ׳ שצרך ג״כ לנרץ
 בצלעות כעד הראה אס לא נמצא שס דלוולי מרטה דאז אט מומיל מדקה
 עיי״ש ופי' ראש יוסף בחידיטס סק״מ מה שי־פליא ע״ז וכי שסא צ״ע אס יש
 ליזש לזה אפי׳ לכחחלה עיי״ש וטי׳ נמנח״י בביאריס ס׳ק ל״ס שמיב ע״ד
 מא! יוסף נזה וכי שס נפנים שלו לדנא נדנד העטדח מרטט ומא״פ

 שצרך לנמק נצלעוח עיי״ש
 סעיף ד (עט) אונא הסרוכה לאונא עי׳ נכנה/ דש ט׳ זה ינמ״ת פרי
 האין חצק א׳ תמ״ד מ׳ נ׳ ינשפ״ד מ׳ ל״ה ס״ק מ׳׳ז ינלנ״ש
 סק״נ ובסרת״ב סעי׳ נ׳ וראיס סק״א שכ׳ דדן מרטת שייך נס נעוף ואס
 נמצא בה סדכא דנה נמו בבהמה רק דבמקוס שמונתת בין הצלמת דרכה
מ ודנוקה שס ואן זה נקיא סדכא דמי רנימימ אנל אס ח  להמת ס
 נסרפה למקום אור לצד חלל המיף סדסה יעיי״ש מח־ בפרת״ב ורא״פ סקיב
 שכ׳ שלפעמים נמצא בריאה של איזיס שנראה כאי יס בה טרכא ואנה
 מיכה רק שחץ דאה שלהס לימצא ק ואן לההיר בזה ט אס פ״פ בקי
 מאמר שזה לרך נימלס עיי״ש ועי׳ בימין משה לפיל מף מ׳ ליה שכ׳ בשס
 מהר׳׳א יצחקי למדף כל טרכא בעוף אף אש נמצאה מוכה בצלעיח ומא
 ז״ל מיג עליו וממיר דאת המף שנסרכה לצלעות עיי״ש וסי' נשלק גטה
 פק״נ ונספח מ״ת אהל יוסף מ׳ י״נ מה פפלפל במק זה והעלה לדן דאה
 הנוף כדין דאה לבמה אלא פנעוף כל מגנה דייק ליי כרוק צר ואן
 הסייפא מסל בה טון שכולה מהודקת בץ הצלמית וכל מקמא המדכא מסל
 בה כבהמה עיי״ש יפי׳ מזה נמנח״י ענף א׳ בלק״י ס״ק י״ז ועי׳ בשו״ת שעד
 מגה תיינא ט׳ רט״ו מ׳׳ש נעק זה וכ׳ דיש לצדד לתקל נזה סובא כי גוף
 ק וה פטא ספיס נאורוטס דסדכא סיסלת בדאה של טיף אן לו מרך
 נאמן בש״ס כיון ראן לו חחוכי דאטח לא חשפת נה פלא כפדק כלל יעיד יש
 קולא במרטה דדחה סל עוף ממס דמסמע מפ״ס יטסקיס ראן שוס מקום
 כלל בריאה פל עיך סלא יגיס הצלעות עלי׳ ומסחגר דעדיףטפי מריאה הסמוכה
 נמסן יסניך יםייך יכ׳ מס ננסרכה מלסר׳ לפאר מקים סאן סס צלעות
 המניעה אכא כמה ספייךז להתיר וסכ״ס אס אספר להפריד המדכא באצבע
ק נשארה הדאה נפלימות יס להתיר לגמרי ואף מלא אק שכפ ראח מ  נ
 נשארה בשליפות יסתבר לההיר פכ״פ ההפחטח לסי שיש נוה כמה ספיקימ
 יצדדן להמיר ימים ח״ל יממילא מינן ט מה פנמי קצה הפיסקיס במראה
 ליטריף כל טרכא בראה סל עיף שאלט אהס דהא נס בנהמה נתחדש המפר
 מקיליף הסירטת יימויזי במדי קדש וע״ז רצי לדמית בחפובהם לסדטה נדים
מ ובריס בסלים יהפסד ממינם פל יסראל במס יכל נפל מראה  יסלאיס י
 מחייב לתפס בוה צדדי מתר בכל האפסרי עכ״נ אמנס נמית בנר חיי
ד האמרים דאץ סדכא פוסלה  (מהכנה״ג) חמ״ד מ׳ מ״ה כ׳ סמא סטית נ
 נראה סל מף חה ניחא דמקא חסר יהיר כסר נעוף אנל לא טרכא וכ׳
 שק מצא למנ ינץ שמיעה נת״י מההשנ f סנ׳ נמ׳ דסדכא מסלה נס נמף
 עיי״ש נאריטת יעי׳ נס׳ עקרי הל״מ חיי״ד מ׳ א׳ את ל״ו מ״ש נמק זה
 יכ׳ שנשא אס צדן להחמיר לגומק בראה של עוף והשיב שאץ להתמיד להצריך
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 תשעה
 מסכ״ס דסממו רנשסשדסס שלא מולן טון דשאי למקש להגי סד נסלס
 האמצעית מלאכתה יא״א לה לרין והוי סוא ממי יסדשס נוי״ש נארן מני'
מ דש סי ליס. ועי׳ נמה שסאדד גמנתורת וכת נהפלה שלמה סי ל  נ
 ל״ו 0ן& ומס שהמה מיו המי ומר והמאירה מדם סליל טי' ממת*
̂ן 0' 5ו דף כיח  נקייא אמ ו* מיש גוה והביא שסו לוברי הסד מאר מהמ

מ סייש [ויש 00 נ״מ לדנא למק תרלרי״ע פטדס]: (פח) שלה t מ n 
מ ס״ק י״נ של דאף מאן הסירסא מנסה לססמטם סהיו ממסס  מיי פ
f וה והיא מממ סמס ומדכא מלס מגג אנא « לגב אמא t t מאי זס 
 6פ*ס שססדנא ארוכה ואז' הנסח הראה מאח• לא חסמיס הנשר יאסי
t ומיי נסיךמ «ךנ של ואף אש •fete שניניהס נממה f v אנדה מריסה 
 4! 19 גנה א קמא במיןס שהסמא מלכת ומגרש ודן השלישית באסן
̂ס ועכשיו  שאינה סלצת אפיה סריםה מ״ס והנה נמית ססר ימשמ סי כ*נ נל
 מקיל אף נסרכא שלכ״ס ממס אסהסדכא ארומ החנה מו שאן חשש שלאתר
 המוחה חחסוק מ״י וסקס האנא מ״*ש ומיי נמיךס ליו של גיכ סס
 לס אהרסי אף בשירכא שלכיש נמרה שהסרכא ארוכה כיל מו שאס ימות
 הריאה נהל ממן סחרמ^ האסל! נכד נל חלל הנהמה שנפיןסס מוס' רמי"
̂ז ופי'  יש להסשיד ללא שיין לגוש לא לשיסת סיאו ולא לשיסח רש' פיי
 נמנח״י פנף ז* 3«ן* ס״ק י* שהניא מדו ול iftn לדנא אץ לנמוך נלין
 לסמלי גוה דש סשש לופת ססס ממןיס נשישח רש״י דהאנא נצידזף הסדנא
̂נ נדמה מרס  מא ומחסה ולא זלת וק לפיסח הראנ״ו אן להחיר נד^ו ול
 במי ממס י״א דמיון אן לסמן מל ההיחר של 00* ס0ר ימשמ
 0ה נד״ש • (פ&) כסהק טריפה ואן ממל בדקת משדן לאד׳
t זס! ססםקיס r v בדק נמשדן סטנ הסדנא ואמ סנלבן אפיה סרישה 
 ימיי ניךממךל: (X) כפרוץ פי סרנרג נמף הססימ לסי זה של דמרכא
̂ש ועי׳ לנ?1 נמה מרי פ'  שלא כסולן סדנא rtn מי ודא סריסה פיי
 ונניאוז שיק ליו של frrtfsn הסריז 10 הסח! נזה והפלה דגל נהמה
̂ס הפיס יס ל1זס לפשק סדסה אא׳יכ  שמורשה נרי מרפא שלא פסוק נמי
 גחמפמ המרפא ומסרה במימון וננמא נקנ ממי* זס סי ודאי פריסה 19ן
 שיש נקנ גחל אנל אס לא *tds המרפא מסר במימון כלל לא מי רק שסק
 פדפה כל סלא נראה מוס' נקנ אזר שמכרה נק^ף א ממעה בפכץ פסון
 להדאג נאק סווס שלא גפפה הנקנ עכשיי יק נמי אס לס ראת מט הנודק
 המומחה הנקי נסיחשח מאפ לו לס מפן המדכא שנאסר ס' מחסה נשפי[
 מ׳ נמלא סמוי* נקנ יש אונה לווא עריסה מלס זה אנס רק פסק שדשה
̂ל שלא נהסימ כל ואסדנן משום סדנא שלנ״ס יש לדוס  וכל זס מק) נהפיס ל
 לוואי שריסס שכיד ומיי נראפ יוסף נחיחשים רלינ שהשיג 10 הלנ״ש 0ה
 והפלה סוגרי הפרס"ג הס סקר לדנא להחמיר ©ל מלה וסל מובא פלכים
 אפיי אן גם נקנ מי ולאי סדמ! ואנס מלסרפת pfeco אחר ומיס נסרכא
 מגג אמא לגג חנרמה א מסמן לגנ מרחה אפשר ל5דד לסקל והמקל
 בסקס צורן נוזל לחשנו רק לפסק שריסס fi הפסד פיייע יליכ נפחד ילחק
 אמו 0* לסדנא סלכ״ס מי ולאי סריס: עיי״ש ומי* נו^קפיקי״ו שהחליט ג״כ
 נמרי הסתת וסי ולס עדםה ול לסן מרף זה נסם ספק נרי״ ונד
fi f״ ונשתו שס אדי o 'מרש ג' מגף נ o n מ ינפאדמ  ספרי מאד מ
 סז״ומ* ר וגס טס מאר נסויו׳זו ממי זס ומדיו נמל החרא(שגוסס
f באללמ o סי t1"i נמף הש״ס ש4) > ילהק 09גאמלפ סי י״ו ובשוית 
 התמנה ונממדי מגף ו׳ נלק״י מן״א !to לסד יוקף ס׳ יסיש נאויטת
 (ומיל נ»ן קייג מיק ק^ו):^kp) מיימה מ׳ נמו^נ מ׳ ^ס נהנמס
 סמל את ^ד של גשש משג״ן למדכא ש^ הםודן אלה פלישה מן ססוה
̂ן ומי  הן מו ויגון והאריך להשיג סליו מאכל מרי סרימת הס p סתמ פיי
 נסד״ס שם לס 5ד ליס מי to 085 אזוא ורמן את b סי תס״נ וסיי״ע
 ננ9סרא ואתוא אס tfo שסחדן לנוי הרש̂נ ול״ל ולא סי ונר סנלונאר
3fc1 *מסועי tfti ימראון אמ 1 סי ציא b  נמחס נמלה ומי מ
$ נאמג התמנה:(X3) כסדדן כעדה. מניו לפיל סי r r i דט־ אלי׳ ס׳ 

rt 

 דרכי
̂ו מדי מו ממ מלה ^ק כיא פיש סהיל למרקו כפריק מוכר לסקל  סיי
gp»pp כזה ול ראלי גס םסמ״ו שממיר מם סיד נשחאן שמא רק 
 !לא כשניכר שסיאממ^ס מיש ול׳נמו מלת עש המדד(טסלמ״מ דל)
 מפרכת אס b׳ ס׳ ם if טס׳ י״א ומ1 סונ לישראל ס׳ גינ סש להקל בסין
ן מזיע מן האמצנרח לאמא איה י * A08 >ו* שמא שלא מ  זס ו
 חשסק 4* כסחץ טון שהאנא םסחסנה שסקה לפסה יסאסא לטקס פס
m זהי מממה ולא גרפ פמק שבדאס יהסלכא כמכה שמרה יל t i t t o 
* ז ל ש  ממטם מל יום שמנסדן 00 ס^ש.יסי׳מדנר״ק ניק א
̂ 6M מלא נקריססראי ימי b a t h tatהחוץ שמוגש שנק איס פפו 
י ל ס י * * Y 0 נמלא משם סיפא לסמין אנא ס 6 1  מזינת• טף הדאה «
 שהאנא האולפית מכסה פל מזל׳ז מיל ממם לסי שמא דקה מלהאחיע

m עלאממקמ׳ילכמקנץאןאלאסא פייס ועיי נממיי m 
 מף מגףה׳ של למשמע מיפוי סרק סס ואס מא מ»0 ממש היל שמ
 pro אף שאץ מושק מספ ק האמלמימ להאמא טון שעומדת עוון כעובי
̂!ששמ׳יי דמף סאררפ ייזפתן ססרכא משללכ כשאיני ממ0  c rfa סד6פ 
 ומלא נמיר סריא! כיל יסיייש 6פיל מנף ג׳ נולן ניג ומןיא ש* «<* ?יי
 את ג' מיס מד ממגין זה: (8ג) לאוסר,. ענאהיס ובאהיג איו ז* ממרס
 שס והנ׳ש *a יינ ו״ל סס שפארן נסער סלימס » מחלס תיל רש נ׳
ק  סנמיס 00 % 000 הוי לאן סיפא בלא נקנ ולק סלכא שלא מי
 סד« ממם להמרכא מי קחס שפלה מחמת סכה יאט קחס שסמ לסזיי
 אנל נסמרן מל לאן ממ להחמק מסי מהמה סמים «ס מל זה אווזי
ק >wti רש* ס  יסיכא מלבה יסמווקתיסחמס מקג יי״א יפש״ה כשר מ
 מסם למסתץ יש למקב שס הנמס א הסמן שמגדה «י9ג מיי מיל
a x  ואי enp לסייס המרפא ולא דמי לשאר קוים מחמס מכה דלית טי רק >
o הב׳ סא מסת bto׳ לס״ל רמוס סיפא ft מי «מז m החלום לבו 
ק סדסה סמס לפשר »יוסיק«יי  « ולק לק ננמק נשר אנל שלא מז
י י נ י ק ל האטה פס הקרים נסקס שתוקה ם יכל הממד *נןנ מ  מ
 •פשא״כ ננסדרן לאן משיי למארק אן למש. וממם «׳ מא מספ הרמיי
 tfskn מש״ה מלישה ממם לסמא שלא כמק ft סי בלא נקנ אבל נכסתין
 «0ס אסי בלא נקנ רק שמטה נרי ומק המסת fji שמכסח זה סל זה
 טיס ואלו מי ילפינן תם שס נסשה הסיכא ס״י נקנ גס בכמזק מי סריטס
* הגי מנמק ונסדוסק לא מלש x ו« סי ממל שוס פסמה ול וטון 
 נהם רטסס יש pjfi הסטנים ק לי$לא ובין לספרא מ״נ לדןאמיל
ו  נמלי נל הססוס והסמים מססקא דארייתא וטייס מור למיל נמי י
 נסנ״ש יוק יי! ונם״ס כאן סק״ד 1*זסן סי פ״א סק״ה ונמזמ״ג נפגיגמ
m לז* S ולקמן סי^ם־א מרז סךס ובלנ״ש סיק » m ״ זסrt 
ס מפרס ממס שמאל סי״ד ס׳ י״נ וכראש מסף מסמס * ntotfftn 
/ יסי׳ בס׳ אשל אנרהס (למאן ר׳  ^ ונמסר סדטס ס״ק י
(rt נוס הספר דף) 0 במחסו *1לץ פופ א* פדמס  ftra txrob י
״ p 6 זה to נאדסס: (פד) בין ואי! סלרן ^ A M n t t n 
:e״l» י ימאדת מטס סרס ג׳ סנף נ׳ *-soifjic .tfrtn taf&rv 
. fm ר»ו*ילס׳יסניקי״גשלראףא<חאן מזחמ r a m (ה&) 
י ופגשה למור אימו שאוא 4פכיד יממן סהס שסם מלא » nranנ l 5 א 
̂ש נס׳ זס ׳ צ י מ י ) ש ״ י מ ה ל ש י א מ ס ח מ * » מ י מ נ ר 0 מ י י  ו
t גיס אסרס ש4 סרל סי י״ב ל מ&סו למשמיקן f m x n & t t r v tft 
t e n מלל jt מ^/כ^פושלקיכרהפרשכללק סמן נסלמא אן 

; ,״״•^«מ«י (*) : ז י  פשאמלונראש יוסף נטאריס ״יי י
* 8 0 8 0 9 0 1 ,  י^ו: (פז) p סרוגה. סי' חמי* «ק יי 0
ק טסג מסרס ומי tntso מילס נססחה >יש  שמ9ס סיסא שמו «
 גמד סיפניס מס onen למא מסמם ומ״טקוה נחסמת כא׳ יאונ סשל
* מוי ג  אלא א סיייש יפי׳ נסרי מאו מ^ו סממו ס״ל ממניס 00 ו
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 ודבי תשובה
 א׳ ולא הי׳ נראה ליק נלל רק שיה להידסין יהסרבא 0י׳ ממס הנקב ימרמ
ק מ׳ של מגיוון של  לאונא יזנרהה גיכ יש לאמי פיי׳יש יגי׳ נמק״מ י
 הסרמ״נ שלא הי׳ המיונז רק מומן א׳ לא סוי רק ששק מרישס נדי׳ס (מ״ל
O בדקיה וננמא נקב w עשמ״ש נמי' ש׳ יסניש K (צז) : (ס״ק ק״ב 
 כ״ק י״ו ילביש במיה שס ונניאירי ס״ק נדל יבמ־ס״כ מגי׳ לי יל׳א
 ירייס מףל ל״א ליב ל״נ יל״ו שכ׳ ואס לא בצנלה בשהמרכא מה למקנס
 ילא ראי נס מס נקנ לק שאמו שהסיח המרנא מסוק נמק חל מק־
 לנסר ימכח שלא לנטמ נקחס הריאה * סבא שתנוח המרכא ע״י מיממיש
 ונמצא שנצנצה שס סחסהמקס שהיה שס הממאיס לססדף תה חקא*
 גמלה במוס אנל * סרקה נכס נגוונא שיש לסלוס שנמשה «קנ סההמימח
p אפר ביזא דסנחא ואין מפר שהנקנ מא ממיס יש t a הסריקה *שנפשה 
 להכשיר אפי׳ בלא צורן גמל עיי׳ש (ועי׳ מת־ נלב׳ש ל̂ס שיק יךא) יל׳כ
ק  במאירי! מיס מרש ג' ענף א׳ מן״ג עיי״ש מיי בראש •וסן* ביימשיס י
ק ליו ובמרס עת מ' ליי בסש״פ םק״ד ממיס נמלת  מ״ב יס״ג וגסק״ס י
 מריפי (מהסינ מךק ביסק ברומא) סייד ס׳ ס׳ יי״ד יבם׳ מרי ייסף ס׳
Hssa זזקא # ק פ״ג שבי ד  רס״נ ניש מס ועי׳ נלאש ייסף נחימשים י
 מקנ תתת הסירכא אלא אן< כשהנקנ סא סמן למפיות הסדנא ולאהמזז
̂רךקצח סייס ועי׳נט״סהרל״ס  ממש יש להקל ננהיג שסרקה במו מ״ל ל
 מ׳ ׳״ג מה פםאדן מבא בדן זס יהסלה שדן זה יסתלק לגי *סיס *סן
 א׳ היבא שימס שסברה הסירכא בנרשין מראי שללו נמזק יד 656 566יכ
 משמש מל ונצנז יש לתלות שנצנץ ממגי! מספת הסשסיס שאסר מיסין
 בזה כ if מודם מש להתיר אז" שלא בסס״מ. אפן 3' כשהנידק ft נסה
 כלל אס הסבור הסירכא מימן במות כראי p מימן במיק יו ובצק *
 שאין יחס 06 מברה הסירסא נגיע! ן נמות שקוע הבצבון לסל זה סי ס00
 נאמה הריאה נלי מימן. אק הנ' מא ממימן המרפא נמישך «מנ ולא
 יפלס לעבור מל מיקי נמו ייסר ו* מנרה שמרפא ובצנצה 90 יש להפייף
 וסארין 639 בעק זס פ״יש ומי בלכיש שיק קניו של מיסא שסברה
 המדכא פ״י מןליפס ממג ברגליו יבצבצה מומס יש לסקל ניי״ש ימי בופה
 מלה מף fo יר פסגיא יל ור״ל היסא שמ׳ הקליפה באמן שיש לתלות
 שנאו! קצת מקוים הדאס מגה ומק מיש 00* מסייר קמא מי fo וסניינא
י  מי ציו סיים: (צח) בדקה תסמ נקב עם. עי׳ במירב מיי מ
! מקדש שנספה בםשרין במיל שפיו $ נ f t 53 06 ׳ ראוי x יראיפ סק״ל 
 האס ת זי סל גנ וו ודא שמסס שכסירכא נציהף האכא חנירמ! מוממק
pn את סאנ6 מנימה למס esse נצנצה רק שלאור ft על מקב מ״כ 
מק נצנצה 06 םדספ 01( זמן שהסמא כפ״&  א משרק ספינות הסרסא נ
 ft מומה פל מקב מרסס ולא מסי 90 636 ואנו ולא מפקא יקא מיי
̂ו ̂ו fo קיא שסיה דן וס בציננ מיי  סתימת אנא תכרהה עייש יעי* בלכ
 אך בראש יוסף &tfx מיי מי יכיויחסם fo סיא יכסגניי ענף ל* •ליו*
 ונניארים שפ fo י״ס ל לדסא כועד ססריינ ואן להקל נפזקאדאדיתא
t* t׳ זס של מיס 06 u r n s מיי שתיג .or ונ«* נקב (eat):שייש 
מ מנקב  ס* ימו המדכא גורי ביעי ממיכל א פר£} פמ$£ דשדשה ולא ג
̂נ נמילוייפ מדי  נמסל מייס (ומיי נמדס לפיל מ׳ יש מן״ס) מי* נסרה
̂ן י״נ >tft לעמן סדי מעי למיס שנחסס לנמר מ״י מרפא  ס' וראיס ס
ן ליס (יבונריס לעיל ס׳ ליו ?רקנרה): (ק) נקב.  מאו ימי jfpm י
̂ס fo ̂ל ל06 פ9צ916 מון ס70&69תץ ג שסי ^נ ורל י ^  ל 0
מ  אף 06 המדכא ס6מס 096 אזסה יש למןדף ילא ממי סמן on מ
 שיש פ^ נקנ ישסדק לא סיא המסס יאן 01 ססמה ססלי״סא יאוי״ 86 6תד
tfsb p  שססכין נמלקא sin יי64 90999 מסמוס פראתס ינהפספ פנה &
f• fo f• של לאף 96שלנגס 0סל69 i סי׳7ו יפי W v t  פריסה ולא סמי >
tfxfo mte סרי6ה ס״י מסמס ינשאו ססמא y  מומו ס60פ הלם &
* לסל סי t n ̂נ יש &0קל נסק 01 מיא1 (מי  פריסה p״ נסלכא לסמן ה
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 ל״ז שלךג של וסימא כסורןלאסקרי דטוהא ואף שיש שס פיל דעוסא איס
 אפ פצס־ף להרלרי״ע שייש ונ״נ נשס״ח נאן ספי׳ מ״ל ^־«rt מן״ו ונראיס
ק מיס סיס ן י  םקיח ממןנ-קס נזה ועיי נסוישי הגרעק״א!״ל על מי
 מזה ועי׳ נלב״ס fm tfs fo קנ״ס שספק מסיו יהשמ״לו ולא סי דעוסא
 פיייש ונר׳ בסיס שסר יהושע ס' כיס ועיי נמקימ נהרלריע שלו אס סיר
 א מן״א שהפנה דאין להקל כזה כ״א נסש״מ אבל שלא בסיס יש למש *עת
̂יו לסי דפוהא אס לא מעברה ע״י מיעימיש ובדיקת מפרין  הסס׳ יהרו
 אנל מלא עניה יש לה־גיר להיידפיהא אנל בהפ״מ ישעמ ממן יס למיון
 על ספה רש״י וס״ממ מסוק ft הו דפיהא כלל 6ס׳ נשלא מנרה גל*
 ניפומ״ש עייש ומי נמית ונח ס׳ מ״נ נהעיש fo מיס שסאדן ללא מי
 דשמ) יאח״כ העלה משלא מנרה נרי מימזניש p שהסרנמ יהביח אסלים
 נהקפי o יש להכריע לסי רסיל& סל זמ אנל מעכרה עיי מעון לא מי
 דעומא כלל ומרש כפרירנ נתרלרי׳ע מני ה' עיי״ש וכ״כ טמייי נהרלרי״ע
מ יש לחשנו ענ״ס י  את ס' מיי ג׳ לדנא משלא מניס ע״י מיסוך אף מ
 צדעוסא tn to יסיי״ש נניאד׳ס יב*ךי מךו. ויו מא בוליבא י*ן אנל
 ניש תלין פי׳ בונדס לה^(סיק קניה) וגס to זה בבין אנא לאנא אנל בין
ח אשי׳ ר  אנא לאמא מיל שסי (ימצא־ דע לעיל ס״ק סיא)• (צג) מ
 ב6« בדיקת. עשע״ח סעי׳ א בנ׳ ואף נמקים שלא pro wo גאנ מלס
 נסיוס בעינן לואת ס0ב מקם מניות ססלכא H tuts כמק מא ואס׳
 בדיעבד כשלא נעמ יס לאמר חס ניע מסאנדה הרי96 בהעלמה עין ביין
fo רסיא ממם דאכא לפיחש *מרא מי״ש ועי׳ לנ״ש נמה שס ובביאה 
 מיב שכ ומיס אף 06 לא נשנוש רק שמוסד! ממולה והשגיח סמב 06 מא
ק סנט יש להכשיר  ממש ככולן ונאנל איכ יסא בקי יאמר שנד לי מזי מ
ס הי׳ טלאי נסלק לא ̂י איטק מ  אנל אס לא מצק להסגיס מגר אפיס ש
 גמר מיי5ש יפי נפרימ מי׳ ft סמטא־ ממדי לאס לפי אמדו הלסת
 א״א כלל שמיי מסחס סס* נראס נהגב יס להכשיר סי״ש ומי בראש יוסף
1 מרי שיהס סיס 3K6 אס יודה סלניס י ג ס  נסוזשיס ס״ק ניו שלאחר ש
 לדברי הסדס״נ נזה ניי״ש ופי tarn סרס ניק ייג של דמייך לדגא מעת
 ספרסיכ מס יל שס סול ומפא on לפי צד!pax שמא מי שלכיש אן סקס
6 שמא מ שלכ״ס 6 f t לספק שמא הי סלכיס ממש שהיא מרפה לכל מיפים 
ו סיש סיי?! יסי  שיש ט מקלץ והיא לק פפק פרפה יש ^קל ברעמי מ
̂יש בסנץ זס  מימיי נגיאגיס סף ענף ג שמס לפס הלאע BO ועש ה
 עייש מר׳ «ן׳פ סיק A ונממיי שס נ*ךי סיק ליס ועי to מלי ייסף
 סי ייס: (צד) אפי בלאט־יקת. עסת״ש מיש מימ׳ מ־ הנמל ישרגינ
ק קיג וסלליב סעי מק מר אף נגדים יסלאש יעי בלכיש י  וסדכא נ
̂נששסקי p לדנא מייש יפי׳ נניס אברהם מפמ זהנ ניק מ״מ שמיס  ק
ס סייע ומי בפייה ן סמו מי ל  נציע אס גם מוגלים יס להמר סדכא «
י ז" יש גפק זס בארן ולי נפסק ממן פעקפמקפ  אטלס אויב ממד נ
 למקם יש צולים לססיר יאמ מקל כיא בשפת ממן יהפימ ולמול 036
̂ס  svuxu הממא fo נישמיפ סיש אן בסריג 06 מבואר si״6 דסג
P יס למן! נכמק כיפ כמי ננסית יל סש לסנסל נמ^ on פיס 
ק מיג):  מניס גיי ליעימ״ש יגון ft ממעניין! (ופי מזה נמלמו להלן י
ע 09001 מפת רש* יסי ופי מימ של ממס  (צה) ניקו!. סבאה״ס י
נ נמס׳ דה סיפ י וסי נלנ*י'יי*ז >f» T י  ולאימיק זהלדפוהא ו
f המימ נזה נסי אול א9ופ0(למאן d o י ומס שעמוס  רטמימ ו
 ר 6נלהם נחדא זיל) כמ4ן כממשי הסמלים סי כ^ אס נ' עיש בפק
 91: (צד) פיוז OM בוקחז «&» נקב m פי «* מאר »ךי 6096
! נגיר % 6סי תמנה no סן מדהיכיס סצי נאנא 4911' O O B B 6196 
 הבי גאגא סנרמפ וסי* 06 סלכא שפי 0מ8 סל הנקנ ומזב להס ©מרי
̂ו  11901961( לאסל סמר י$פסמ1ז un שהסלםא צדן לגוגופ ס מקב נרי
9 יל דאפי הי המחש רק נסמן f ז* סמיא ול דסס סרס 3 o ו  ועי י
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 דרמ תשובה

ק מתן הסמא 6מרינן לאי סיס טמל לא מסל משן ומרס נקמה דק ק ע״! ונממיי נטאדס ענף ד׳ י  ליח מן״נ ומאפ יוסף כאן נסמשיס י
 xfs באלן) ומיי נסיה סאילנז סמאל סי ליו שצילו למןל במרכא לספן ע״כ יש להסריף יסייייש מל במ׳ כ*ז שכ׳ מולא נזה מגומא שהיה סילסא
 הלב כשיש שס מלייקי אומים ממ סמר מקמלקם סיי״ש ימי׳ מזה מערי שלא כמק ובאמצע המרסא מס ממר ואזלא ס* נרעומ״ש מןלוף יססריף
י נחל לקק מסל מק היכא דהר נו מיגלא מריסה מ ק כיח סל תימ אן לסקל סס אש נמצא דס ממשאףבסלכא יכי שס דאין סליק p מ  פס נלנךי י
 לממן הלב פיי״ש יעי׳ נשו״ה ומס מפיס מף מ' ליס מיש מבלי מאילת סייש ימיי מרפ אגייס אוב מתלי מו״ל סי׳ ו׳ שנ׳ לאס נמצא מלכא
t מס מון ממר לק שלא היה זה סספסיל s t i w שמואל גזה והה תרו ומאן בסמי שארז ממאן מסתסיוקנ מיש מיז מדאה לסמן הלב יבאגצמ 
ק נמשן המדכא כדשסמלדא מינוקלאעצע הממד סב׳צדדסרק שמס הכפמר נ 1&מיל מי ל״ס ס״ק של״ז ומי rt י י  באלן(ומיל שיק היס ויק מ
א ס׳ ליב נסונוא סן הצד של המדכא ולא היה בהיס סס מ!ל p שמא מלא ממן יל דאז לאנזי  נ״ח) ימיי במיה מממ מגי(ממאן חךק בסרק) ס
י מפז הכססור מן שאס נמנלא ינס מה יפר שנקל לםסריל הממי גלי  שהיה מדכא דבוקה נמק מתיה והיסס סלולה ופלאה סינלא יסנרה י
 מימון וסמויה מיי הנהמה מאשר שנאה המדכא מהמסן ייל ומיקר שיצסדן לה6ה אמ המדכא ויל שפגשה מנח מטניס סצנ יפן ממס
י נלוי פי״ש (ויל *ו מין לסש מ  המדכא פיש ובאס סשס ולא באס ססריא! ומא מק דברי הלב? כימרה לשם רק שעי״ מס השמי מטה נ
ס מני' יא י נ מ ק מךד ולעיל סיי יי שיק קיס): ;קד) פסיק מ ד מסרן לאגא אירס וסלק דהמרכא נ86 מהאנא מיקדה ולא סהיייח י  מ
ס פמק מל מייש ונטע פוניי מ ס ידם יל דשרא ליה מאדה מסליג ספי׳ ל״ו *יי יש כמס ס ק תרלר״פ למקל ומא עיסה מדי ט  וסי מ
 שהמיר סריסה נמלה חה לא דמי לניזק מלביש סלל ומשמה לפקס מופקים דאן ס&יק p אס המיסה הס p בב׳ אמת ז אצל זו
 סאס לגיל לסיח מילא ווא פסמבר לסי* ייחל שהפולש מא בריאה טון * סש מל האסם סמס ממוח עי לי מל שק סמק מרס (יפיל
נ וריס י מסרת״נ מניף י י ק קיב ויק מ״נ): (קת) יו «ל  שבריאה מיל לסיח חמיו טיפת יסא פלזלס לכן ואנו נכלל פסק סרלריפ י
 •מי 6אר סרכא המלאה זק גייש נאדביח: (קא) שם. מיי מרה עונג יקמ׳״משב׳דאףאססה להאזהסלי א שמקיאה מא p באן האמה
ל שמל מל ממוקד נדן סלכא מרק שהסרה ונמצא חמי ב׳ מידם זס אצל or אמ שסיסדס בנזנעם סחדוח «0 מזה ינמצא שם סיכא  ירמ סי י
 הקרמים ממ הסדנא והמלה ואף להמ״ו ליל ומדכא סמלן מחם הנקב מורן איס כסלה ראמדק וסלולה היתה לחזר ולההרפאה ואחד באיזו
ז ק ה׳ ינמיךמ יגן י ק י י מ מדאם מייש יפי׳ מ י ק ינס כשאר מ  לא אווז אלא לנקנ אנל לא לחםחן מייש וני׳ גמניי ענף די נלקיי י
נ ק י ד הראיס הלל סיש יסי׳ ניאש מסף נטאריס י פ מנל האדטס שלו טון לאו סמידן אף שהתה להשיג י * יל ילרק אן י י * ו  א
ק fo שפקפק נ^ 0ה דמי מא מניא שעמדה לההרפאה  ממצא p נקנ הווה הממא כמין סיש ימיי גמליו *יל סי׳ ליו (יק יגחיחסס י
t לסרס משאר דאת ואין 54 מנה מת e e m מיי ושמא ישאו נן וגם סין •none (הב)•קדים א ממ הסדנא מלי גייס p תם מגא (fi 
f מאגא לחנרחה יצאה ממקהה והאריך נראזה גזה ונסף מיסדמיס נסימ i ק f וילוש י i ך ינשריב מי׳  שרניג מסמס למי זה יגשפ״ו מ
 משיש נקנ בפועל ממש נמיןס הסידכא אפיי מא סלכא סמק לפסה מחצק ובצירוף לצורך סעידת מצוה וכמסה יש לצלד ולהכשיר מיאן וני׳ בטריו זנח
מ נמס  ואס׳ מא נק המהסס סי ולאי סריס: ואס יש שס סוד ספק כטן ספ במומו המלה ס׳ מיג סעיף י של לאף שסנשמק כזה אנל י
פ to לליבא לסרס נמה לתליה הכקנ לא אמדנן דסוסא מי ונהצסרף מד דסזהא מיל מ־לראו סיייס וסי׳ במגח" נסרלריס  להמזפק שמא לאיש רקבה י
ס ליא גויס את י מי׳ ל ונטאליס סוךי שמצור להקל נספימ ולא נחשנ דעימא ף 01 לםפקלשפא יפלה 06 ססרבא מפסה לגמרי דהר י *  י
 באריסת ועיי נם' מיס «ח ס' rt נהפיש מן״נ ימךה ונסיח ימס מסר פיא! (ולס מל זה 06 המדכא סא נ6מ6פ ממון והאמת נפרדו זיז
י מלי כלל אנל אם םסל׳כא מזלה למדוד האמת בפקס  מיל ס" ימיין אמ ה׳ ומה בפיח מסק הלכה (ממאן מהל״! סהולדהן * י
 סימל יל) סו״ל ס׳ י׳ כ׳ תיש סרמיא לאמי ממצא נקנ סיס שלא בסקס ספעילם הס מזות שמה ולא •גס האמה זליו שס ממה דט יסנאר

ק קא) :  שהאמה מכנית זם מל זה אנל 06 מא נמקם שהאמת מפנות זיו וספ איה להלן י
ק ft של לאם נמצא  סמן למלמל וכםממדידן האמזח אן המדכא מאלו לא ל הר׳ניא לססדף וןןיין נפרחיב בהרלד״ס סניף ליס יריפ שם י
 סייש ועיי ממידי נקיא מ' ל נמ שהסנ סליו כמרים מינים יל ושארי מרסא כשרק עולמן׳ לסמן לפסה סחצק p סש אצלה גמשיח
 84 מאדה שמך( 00 שמא פד סל הראמים יהאסדיניס כלא לאות מהרמה גמלה שאגה פממ להאנא לפספ ימב בטקס הסיפא יש להסריף אנל
נ יש אס הוא יוצא ממן מנססיה ממש יש לשקל סיש מיי גגיק אפ א נ  שאן ליו מסמן של האחחיס ימסמסיח הראמים מל שנמצא שס ק
) ואין נקרא פסיון • מיי (p) םויחון• 70, זו לוזיוזוך bv זו. סיני מקיס שפספסת האפס זי מ )  (הסייף פיון ואש ממםידס ככל הסמת מייש •
. יסא מקש התג קצת מראה מנסים ימס סמק ק ל״ס של וססמ מא לאס מזו שמיס מיי י ק א יבסקימ י  בוגווי לצין נססיוים סי יח י
י שמאנ n האנית זה אצל זה סאלו מוסס זה 90 שיס מ c נאמלמ סמא מרוץ מו כשמי שרפה 06 מא מי הספסר המניא׳ נמסס c 
דא0 מרן ק א ׳ 0 י ק מי fp: (קז) &* וו לחיחוך על יי. ל 0  $94 להסניף מיצא מימ גיא! וליי גלק מ^ו ויון גא יטיךמ י
 ציח של סש לחלק 00 גץ מסל מב א p 061 מ6 מסר לק יש לםססר מסמן סריגה י לסמן מחנה שמגמ סדפס מד שלא סמלן וללא
ק א נ י א ונזר *  אס* הסלכא היא p אנא לאמא סמק ומפי, 06 מא סדנא sf&i 06 כססמש״ל שמקל 00 ויכ ממ״ח שיש להמיר וסל מ
ו סל דמקס שנהגו להקל במ ססס ק י  מגי ניןליף בנק! לסי בקיים דייס יש לספור אבל מסמל מג בכל מקם יש 90 בארך וגוי נלביש י
oite זזקא ממומו בב׳ יאסי נריאז טסה אנל נוטקה למיספ וסמן המהליל אן לפסח טיס סי*ס 96( בסלה זמו סי ל״י בספלה on סדסס 
ז tfjxsn לאשור 90 י ק ל המג סל הלנ״ס בוס ומלה מסקר מ י if mm אף נכמזיר מנ סהגיעייש י  ונחמה *6 לצוד ולמןל 06 מברה י
* פיא} מי} 09׳ ם ד ן fp ל א של 99T1 גיאו ויכ נפרהינ סס' ft וייס י ק י מ י י  מסר״מ שהפססר נא ממומש ולא מהריאה סאו מיי מ

6 90 נארן1 ק ft לאפ סא ספק מנ יש לססיל p אנא nin מולון מרי יוקף סיי לאו י 0 מיק י  מ
י ל שכשמס מהומם וןךץ נניח יוסף יסביאר 06 מ! fort 91 מהסלבא ממימן סוונה י ̂י בקגפרס ההסטה ס  ולק ממול ניעיס״ש גיא! ל
 ולא ל ביי ק(אפי p oo בקרוס שטן אנא ל6מ6 י(6 יפי 06 מדמון לייסך מחנה אנל 06 הממא סס מגג פומה י לגג פוונס
ק או פסה) א ן גא גא! מל פרס דיס 00 . מיי טאו מישיר חנלהס פריסה ומי נלביש 66 00 ופי* מלק נטה י  ימאן מו בו יק י
 >fmt בנןנשדס אמון מי כ״ג במביא כיל שהיה סלםא מדא9 5ס0ן הלב 6ל שהצייר סהא גפק מגג ערוגה לננ סחבה דסיפ שהסלפא מלנה
ק מגונה סשסק מ אסס 901410 מקים שאין מ  ימסל סלק torso יסלמ נקליסס יפיס ten tins no 93) למליף מס6מ ttato מ
* למה n < ^ א מרס 1 מ  שאן 01191! איש של K3itnto tf מוצא מית לית ממקק בהסשפת שס יל שס מימ 06 נפסקה הממא גהגנהה ג
T B w i n i * w«w ופד . w בפס uuuui ובה a n ילז5 ולמ דממנו מלו כ7 גרפ פפדק מתמ מיסו נמקם מד גס הסשמר השגה כמק ס 
י v vsp 4 גלא סדפא ו6ס׳ t 4 מזיק לס 96( נסרסא מיקה דמי ריסיסא יצוץ״ >דקס מימך לאוול ליס 06 סמך סמלי מלוטש vt 



ז * ״ •  יורהדעך, מדף לט י הלכות טריפות רכח ״
י י * ״ ״ ״  (קח) לחיתוך של זו(קפ) יואפי׳ היא באלכסון(כן) ואפי יש בה *לוש. (קיא) אבל (קיב) כמכה של י

 זו (קיג) לבבה של זו או (קיד) אפילו (קפ0 טחיתוך לגב (קטז) » (rp) משיפולי לשיפולי
 ודכי תשובה

ממן יססומס גגנ ומצדד 4זקל  מראש ופל מף נלא ח6ץ אין מ ורן גידולה והוי שלכ״ם ושליפה ומין סניינא מ' ק״ה שנשא( נמוש) שהנה נ
י שאויו ל יוש מלהזכיר רשחקע הדנר ולא מ ס מא מודאי סמי מל or ואזליס מזר מבא מיי״ש אן מ מ ק ליא של מ  נבימ אנרהס בלת״ב י

׳ נ״ח ואף מ ומגלה ואץ לסן! כלל טיי״ש יכ״כ נשו״ת שאילת שמואל מ נ שני לססאצ נמה ששמה נ ׳ מי מ סיסייו מימא כקרא מ ׳ מ  ועיץ נ
ס א מחיתוך לחיתון ומיס רק סמימומ הוא נגב יש לאסר מ ן מחנה « לחימן פרוגה ב' הלא נשרינ המרכא מ מ מ  דאין יצויר שיהא מרכא מ
ן מיי״ס נארינות: (>ך2) לגבר. של זו פתנ״ס ס״ק י׳ג ד מ י שלא נ א ארוכה שמלכת למפלה סל זה ס נ ר ס ק החיהונים וני מצויר נ ק נ ס מ ן נ ס  מ
ק ונראש יישף נסמשיס ש jf נ״ו של מיש אס גוף האוסת נהננקמו ינובק ן שמגמ סייש וסי' נממיי מגף ג׳ בלק״י י מ ס ן זס ל מ ס  הממן מ
ן של ז מיג מ ן שכיבק כיא גב זו לגב חברתה או שנובקי ס י א ממנר להמרה מ שלא ס א סשומן מ ז מ ר  ייס שהלא ונריונזה וכ׳ שאס מנץ מ
ן מ ס כ לא יציר אלא כשנעשה נקב חברתה ושריפה לכיס כיון שאן האפס סכנות כחץ שנברא לשכב מ י ג  עד חצר הכנו ואין שש סש דומ יכי מ
ה למקימה הראשין ומפה ן כסרכא א שנדבק דרך שס נרייש.׳ (קח) לדזיהוך למסיך ממרמה ובודאי נמשך כיא מהן להיות מ ל  כשומן ובדרך שס ס
ל זה מקא אס אין לסהשרק סייש מראה וכזה לכ״מ יש למס לווחי פריפה (פיל סרק צי) יסי׳ ס של מ ל א ובשד מאר מ . מי׳ שנית מגיף י י  מל ז
ק י״ד ונפצי לבינה ימסאו מובדסס לאף סש קחש המהנדס ק י י י א ממעה מנות האמת זס אצל זס וסמתו׳כיס מכוונים זה לזה כשאר נ מ מ  ה
ם שאיש סדכא ואף לא קרים סיליא אלא שניכר שהוא מלס הקחם י ו ק ר מ מ ן הריאה מנחת כסדהכגין שהאנוס ו י הסרנא א י ס הנראים אנל אס נ פ  א
ס שהסרסא הוא כסודן מקווס׳ הריאה ואן קוים אשד נליאה תחסו אשיה כשהיא ממש שלכיש מין י  הם זה לפנים וזה לאסל ואן החתיכים מנויים א
ש י ק שמא מאנא א' לגי יאיגא א׳ מפסק נינהייס כשר דאכא חשש סרוק ס י ק ft (מי׳ מ  יש לאמר לאס לסהסשס ימתק מיי״ש מי׳ נלביש י
ס זנח הספרדי ו מ גאלכמן ני' שנינו שס יסביש סן״כ שנהב יה״פ: (קיר) אפילי סחיתיך לגב מי׳ נשפר מ  שאיו): (קט) יאפי׳ ו
י י מ כי מ׳ ע״ס נמי׳ ייכ שהביא מה נמצא מ ן שכנגוה (לסהלחו״יו יל) ססרכת א מ ס א בחצי ה א בסיקר ילאש הב׳ מ  וכשהראפ א מססרכא מ
י א א סייקין לגב ו מ ל בראן שמס בה ס א מלכת של הרב ססר״ש *וקי י א אס אן הסרכא סקסיס הכשר אכל אס מ ז מ י  כשרה אף לדק י
ה מלה מהממד ימרין א' כמי לסן קנון יהי׳ מפסה על מקם  באל«1ן וקצרה סד שהנשר מקרע ססחשיו יש לאסל סיייס מי׳ בפרת״ב הנמחה מ
ן לסתון משים מיון ווה מ ס י ל״י שכ׳ ואס עברה הסיפא עיי tfxmm יש להפסד אף אש מקיש הסיפא שבג נ יהנשירה משוס שמי אתה ממ מ י  מ
ן חיל בתי מ ס א משה ומנסה שם הסדנא נמקים הגב דנו כ ק אס נהסספ הקספ אזר הסדס הסלכא בין לא נתפשס סתוזן מ  הנשר מומי נ
ן נ ק ס מ ס מנץ to זה ה״נ זה ס ן ©רה מסם ח מ ס ן ל מ ס מ  הקמס אחיכ מיא! יכ״כ נמאלש פינים שילש ג' ענף ס' סין ג' ונתירת שמפא ו
ן מ ס ן ל מ ס ׳ הסיפא ממש מ נ ס״ל to ס ג ס ססרנא שהיא נ ק ס ק״מ מל ס ע א י ו ל ו מ סיש. מי׳ &ס מגו לסנה מו ך ׳ ליו «  זנח מ
ג סליי וכ׳ ואן סס סעס להקל ולהכשיר ננהיג וכל שקצה א י ל מ א והיא י ך ק י f מי׳ במנס״י מ ק י מ ס fe סעי׳ קא1 ו  ובמנסזיב בהרלד״פ א
ס שמסס להססיק יליסמר ולא מ ן ממוחין שיין מ א מ י יוסף מ׳ מהסרכא מ ב בוס יסי׳ בס׳ מר י ס מ ף ס׳ מיו ניש פיל מ  לסרלריע ס
. (קמ< טהיחוך ־ ק א ה זה מהרין כלל לערן זה סייש נ ג ר וכ׳ שוכליי צימ נמה שכ׳ להמר ממי ס ס א שסיבה לחמס ע״ל סרניס מ י  ת
ק כיא שכתב ששכיח הרכה ו ובמקימ י ק י י . לגב פריק מן״ל ו ו א י ק אן לסקל נ מ מ א שמת ס י  בוס עיי מיסימ״ש וסיס דסכ״ס באן מ
ן ו ק בראש התחלת אמית מכנים הסמנים זס to גב זה יאף אס מ ק ל״ג ונגוז ושים י ף י ה שם ובביאריס מ י מ ו ה מ ע  מיי נראש יונן< כ
ב ג א סננמא מ ן ומיד מ ו ן לגב שמנח סתמו מי מד מ ס s הקמס פריסה לנ״מ שם מ e n s ח ג״נ למרס״נ נצניג סה ובי מלא מ  ל׳ ש
ן p פימדן לשוב מ י ק מסם דסק ללא מלא מ ל י סלא מ י א לסתיו מ ן הקמס ללא ממי מיסיס״ש אך אס הקפס מ ס א פלכים מ מ ס  ודנה נ
ן הסרכא אש מיקמו משא״כ בהמולה מציל האמת שמלא p שצל הרק של T מושכב  מהוללה לאן מף סממן להתפשש ומטת שהוא סשס מם הקמס א
יש. (קטז) אוםשימילי י י ממש כמו ממתין לסהון נ מ ס נ חכלסה ח א על סל מ אן דנה הסרפא שלא פמדן ע״נ אס םסלסא מ  קצרה מספלי הריאה י״ל ו
י מ י ס שפהסרדם האמת קצם יה מ ק ס מף םחיסוך ס סי פ מזימה מאגא מביסה אפשר סש לצדד לסקל אף בלי לבישולי ו  שמו הקספ באפן ס
ו של שהיא בעז־ אצבע ק י ה סד׳ וי. מי׳ במש אפדם י י י הראש מפיחה מ י י בקיא לתרליאנ שס שהשיג פל b מ יס יפי׳ נממי  ניעימ״ש פי
ה שכ׳ יפ י ת א׳ י ק כיח א ש מי׳ לבי?! י י ל יהסלס מעיקר סשראיס מיאן מיי מיל בפיס ממח* נסוללאג א אצנעייס מהסמל׳ מ י  ייסף ה
י דאין סל ג* ׳איו שוות בוס ואין ליק מבלה מקם לסספיליס אלא מסגן ק המקמסת שפניה י מ ס של יסלכא כ  מף אפ סיובביאריסשס פיק י
א התחלת הסמלים יהכל ס oc מ ם להתרווח ילהססלו וה מ ס מ ס א נמ4ן ואפי^ נין אנא לאימא סיי״ש נ שמחולק ה  (יסומיש יש להסיל ivb ס

א מוימכים מהקונים ה י מ ק תלוי טפיחס הדאפ דש נהמה שנוסל לנסחה ה מ ה נסרסא קצרה שמא שלא כ י ק קליו של ו  חןיין פור tffns י
 מפס פגנ לגנ א אסלו סאמא א׳ לאמא ג׳ הסקמיס יפישכו זס יזלור והסמלים 09 ק6ד0 יספסא אנה נמחה כיכ המסכים מססוייס ייחל
יש ימססש הקמפ ימרו והסמלים ארופיס מהר ומשיה לא הגנילי הראשיים סמול לאלן הסמלים פי י י נ א פי מ מ מ ה נ י ססדכא אנו מ  06 י
ק פ״ס •י(קיז) מעיסילי סס י סלז ס שיק fo! יבראש יוסף נ י ן מיי ר א ז למקפסילא ס ו מ הפרת הסרכא יש לסכסי אבל נלא מ  האיפה לפקסס א
ל האנא לעצמה נמו שנמצא מ ו tfo למק אס נסרך ס י ק פ י  נהספס הקמ! אף שמגיה הסיפא לא מסי pj פנוא־ כדבריו להמסק שס) לשיפולי. פ
0 ומצדד לאף 3S לססמיס שואפהאפ) כסף לק*א א לגנה ינסרן שם משיב סרין לה ציחאד״ל 0 t f a י הראיפ פ גמל t מי י ^ o o c י י מ  מיי נ
מ וגס מל קמפ דשס עמיר לסהסשס ימ) מפפבר משאר י א נ מ ס י ל ס לא מ  נחששס סקמע ילא חוס לפקפס לאור המה הסדכא ס לסקל אסי בסרכא ח
פ סלק של סאגא יוכל א ו ו £ מ משבע הריאה משא״כ נ r f c wa לפילס . ע ו ל לו >r גד. מ אי ע m96 נויש: (נך) ו י ק ימיח ב מ  שלא כ
פ לכמולה 5דן 4ואס אס תעבור הסרכא י ל י ס סחד גימלו במיסה י מ ס ל ק • וכשאר מ  דסיס £09096 מתחלה להלן ממק0 שמספצלית האנוס 1 ס
ק סמא ו ם ס ן טאנלה בלא הנמה יש להכסר יסעס י א ה א ד ס ס ף י ל ק שנגוכס ע* ק מ ' דאש ס x ו י ק ו ס שם. יסו״ק דש י י ק חלון. מ  פצילס פ
י ס פסק Hi tec ס מ ו ' מ ס אסל סקלישס ואיי אגו ס ק י י אף לא היי סמ8ס מ מ  שנץ אנא לאפא אס tj/to אלא פלא נמקס הדאפ יממן ב
ק ן ומיי מזה גפנ^נ י א ן שטילה 06 מקנ אס סדאה לק שהקרום מ' מהמרק באמצע ס א  שנרינ הריאה נתחלקג 66 למעלה בססריגה מימ אס ח
f יבפדלוא! סאן אמ ס בליה באנא פליוסג ונאה קי קמ״ס בל״ה נשיסילי: i נבפיחס מרה שאן נכלל סרעא סלל רק שהיא מתי הדאה יאף שמק 
מה ובה אבל במקממ א ו מ ה ידע מל 01 מא רק נמקימס יסמין לססי ס ב ג ט : (קיא) ^ ק א פ פ״יש נ ח  עמוק ואן גשי גזעיים ס!( רק מ
י י נ00ה יש להמיר ימאן ה שבס שממין להחמיר בסרסא MBDCSIOCV מי מ ק ל מ נ ס אנא הראסכה מאמו פ מ ס א מ י ג . פ* ft מנ י  ו

to 39 א ס י ק כיג מסו ב ינ6לחן גניה י ק foot מגמת ניי את י י « לסי שלא מ ic ן מ י י פסמן 6( וו *  לש4סת M פקפ שנם א
׳ אף מלבק ס פ ס ק ש ijfopiBn םדאפ s1v4 באיזה פ ג ספרשס למי ביב tmb{ מי י א iHhu מגג זו לנ 9  אלא אף אא6 מרסס אמא 0
א מנס ונס ומ6נ« מ « םסדמן מאירקי ובשאר סקשק שאסרן ס ל ס i מפי f is פי׳ . ה פל י ג : (קיב) מ ס סעי׳ י י  6ליס ופרסה, מ

 ססוניש ניאו.׳

00 



 יורה דעה סעיף לט י הלכות טריפות
 או משיפולי לחיתוך (קיח) או(קיט) אפו* (י)(?G מחודד. של זו לתוד״של וו שאצלה או אפילו טתדה (קנא) של
 זו (קנב) אדתוך של זו שאצלה (קכנ) נקרא (קנד) שלא (קבה) כסרח ן מס (קט) ואו(קמ) לאסלו מסיק (rop) צדו
 נדקם שאץ נקנ נדאה (קע!) וסאחר שאץ אנו נקיאין ננדקכ (קל) נל מקוס (קלא) דאעא (קלב) דעויוא (קלג) ס (ה) (ספריו

כת מו  ו
 pf&31 לא wto בליקמ רוק אלא כרי6ס ?flpnfi 018631 דמלזדיםו DEB •קנים גדולים
מ  איכא המצא נמם רל*« לסד גם מק מגם וכד וסא זיל הראהו שג״כ מ

(D"• לא0וט0 לנמק ••י מק וכל הגא לאדמ 6ין 14909 לו 

 תשובה
נ סי ומד סד׳פס ומתימן נגנ יש pro מדינת נרחה מזי ומי  דסגכ מ
ן להלן מ׳ ס׳א נק״פ (ימ׳׳ל «ךצ): (קכה) כסדרן מי׳  ס״ש ומ׳ י
ו ועיי נרא״סיק לשוני׳ בסיחפהדיס ציאין מ' י ח  נמה״נ במססב״י *
 ס״יו: (קבו) ויזו חומי׳ ככםדרן זנדיך בדיקה פבאהיע דש סינן ס' וסי'
א * מול ראשיי כמין י  מיו מן״ה וסנ״שיק נרו ורא״ס ס״ק כיו שני מ
י כדקה מינו סמוכה כסשרץ כד שססרקך קצת ומנא עי״ו המק״ הסרכא  מ
 והמר ממקהזה ויהגלה הנקנ שנריאה ונס כד סרניש מיין אף גנקג גל
צ ליק כל הריאה נסשדן  שסא ועיא! נראים שהעלה מימ אף לסייא אלו י
 ושני אף לוידסו אס מהן חגן א משדן םנינות הסדנא לראי! אס אנה
 פנצק שס ועיי נראש יוסף נניאדיס מךס • (קבז) חופי׳ בכסדק ע־יך
/ ונסרת״נ ספי' לי שכ׳ דאס' פ פרק ל י  נייקר. סנאה׳יס מן״פ ועיי ר
ן נסשדן זה מקא כפלא פנרה ד ל סצדן״ לנמק כל סרסא מ י  לסיא ו
ג  הסרכא מיי מיסומיש אנל אס מגיס הסיפא משם גיי ידסוס״ש א״צ מ
 לנמק אמו מקמס נמשרין לנ״פ פייס: (קנח) 1דיך בדיקה. מי׳ שמייז
ק ס וראיס י ׳ י א ובפרח״ב מי ק י ו וליש י ק י  סעי׳ א והניס י
ק א״ל להמר מ  ירח שני מלס נאזר ממקמת שמצדיק לנמק כל סימא נ
ק שאיו שכ׳ וזה י  מסס הסדנא קיס הנדקה יפיייש נשרינ ונרא״ס נ
 מקא אש המדכא מא נץ אמא לאגא אנל אס מא נהסמך שגץ אנא לאסא
 יש להם להסיר הסירכא ולנמק דיל דמקא כין אנא לאנא הקילו הגאים
 לנמק נלא השרת הסיפא אנל לא נאמא סייש ועי* נראפ יוק< נסדיספ
א י מ קאי נס״כ מל מקם שאץ מנהג יחמ נזה כמנואר נ ה שני י  פיק י
א וסל האדוניס ואין נ״יל נוס נץ י י  שס אנל לסנהגיס מיקר פמ שפגואר נ
 אנא לאסא סייש ־ (קבמ) ומאחד שאץאט נקיאין בבדיקה סנאה״סיש
f i 'ן לפיל ס מי  סל סנודקס שממכיס לפסי ספק אשמי עיי מיקס ו
י נ׳ / מו ס *!לן ס׳ נ י  מףס ומי׳ נשסמ אמת מיס מה !*רן מי׳ מ
ן ושיו מן׳ר ולעיל י א ונס׳ לח נ י  ונסי! סס סקיו יסי׳ ניו מר׳ י״ח ט
ן י ׳ כיג ונשיך סס 0ק"י ינסף ס׳ ל׳ נרמ״א ינס׳ל״א נ  נרניא סף ס
ז ינמרה •קסאל ו יגגיו מףד יגמ' ל״ג בשין מן י  מךיו יגסי* ליב ג
ו ומר זהב מךי ק מי ס וס׳ זה י  סף ס' נימ ינריפ לעיל ס׳ ft ס״ק ל
כ ק י ד י י' יגיע ההיא לעינ ס׳ ל״נ י  ומשו׳ גיס אפדם שלו מי

ע נאלץ: (קל) כל טקיט יאיכא ריעותא ק י  ופי' גסס מעה מרה י
מ זי לא מסימון אלא מימא ג סל דאסי׳ לסי מ ק י  גי׳ נשפה סיס י
י סיפוניש וצדן נדקס נמשרין פשאיכ נסרפא מינוס  שאמה מומש י
 סמכץ לכ״מ אנדקסס מס סיש: (קלא) דאיכא רישתא. ל נלניש סעי׳
ן ק אמא לאנא למסה מיזציין י  ז' נהג״ה וגניאדו מן״ל יסמא ומק! מז
 היוצא! ממן שיין אנעגועות הונה שאגה עדשה מצו הטפות שאגן פמיכייו
 אס לס יאוו מיני הנקאס אסי ממין והצמחים מחלחלים פוי הריאה ממי
 לה ק יש לאמי באן הס״מ ינהפ״ס שרי אנל אס *י ראה הבקאיס אן
ר אף נאן מ״מ ניי״ש ומי* ק מ  לספ מ לעסה סמקס ההיא ממלח( י
א ואם ק ר  נראסאסדס נהרלרימ מךיז: (קלב) ריעותא. ל גמיש י
 שני מדנית יזצאס מחיתוך ושניהם למסה נמציץ והחת א א מות שניהם
ן שמנת ואץ ניסר שם ראש מ ס מ נ  יש מפא ייאסי ססידסמ ממיס זה נ
 הסרכים אן לגוס שמא סרסא מא שמלתה מסקים למקם יאח״נ מנקה
ו לההשרק ומ כ 6זסין שמגמ אן פס י  לסמן שספדו מיון שנפרס א
V (קלנ) :(ק ו«׳ו ק (ועי׳ מוס להל) י א  מזיק ס׳כ אן לססדף פיייש נ
ק י } ל ש ל י ק י ר ה ש מסס׳ חתיסימי׳במהטמ הגאן מ  להפדיןז סמיש י
 נאדדסמנ(שמשם נרישה* מרס זנח) את זי של שהבדיקה שעל הממאיס*
ו נקיא שסקס) ' י  חקא משרץ fli מזק מוי נדנדו משו סוסיו סניינא ס
א וואי ס סםסר שאן סליק נץ חק לסשרין והשיג מ י  לו מואל מימיי ס
vao מוינא ושי׳ס שסו סנודקיס יראים ושלימים ומזסן ממסע ל נאמנה מאי 

 ״ת

מ של T [פ״ן מזשימז גהזמופ י0קנ ס׳ ס״ז fao (ח) להפליף מ  (י) פ
 « סלגא [«a״p . ו0»ן נפסנפ ייס שי נל למחס אוזו קולו חגל «\ ממג

* *8א נדנן »  «WW8pn "p pn טזקיס «*׳1 אי >״*p * « למג״ל ל

 דרבי
א אלאמיי״שיסי׳ מ י  שס לאין סלוק נץ אס סומו להשסשש לאחר הסיס מ
עק זה • (קיח) או אפילו ה חילוקי דרס נ  נדנריע להלן(יק שינ) מ
 פמיר. סמד קרא שפס הדק של הססן מראה מנפים ומנמן מדע

) אסי׳ םוידה משיש מה שציין לחמי D p ) ־ ו  ס״מ מר שמיאל ס׳ ל
 משכמת יעקב יר״׳ל ס נסשמיה ימקנ סס האדן יסמא מחימר לחידוד א
 פסחי *וימן אגו מעיקר סדן לאמי אלא מנהג וממלא במלמא ואן למנהג
 ה*ה סלש יסגף סתרי המסנןיס כלל עייש ועיי בס״ח בק מלס יחיו ס׳
ג שנותן פרס מסטיות *גרי משנעת יעקב מ״ל סייש ועיי ת את י  י
 נמניי נקי״א אמו ה' מ״ס נמרי המפכניס יעקנ מ״ל והרנה להשיב על
 מדו והארץ־ נראית סש לק זה מקור נאמן ממרי הפסקים סראסיס
ק  שמסרו סלס סדסס זו ומי שלא מורן ממס סי״ש נאדכית (ויל י
ת נין מלס שס שנשאל נראה שקלם ר  קנינ): (קב)פחודד.שלוז ס׳ מ
 מפיחה מ׳ מאס המרפא ממד למד ואחר מפיחה נפשה מסמן לסמן אלא
ו א י ן אס שס מד פ מ י  שמשכה סמס אס המו עו ממקם ובא מגד מ
ה פסקת להק! ן והשינ סש לסקל ולחשנו כסמך ס יש מ מ  שנחסנ נכלל ס
ק זה אס פ  מיש נאדסת: (קנא) של וו לחיחוך ס׳ ו״ק סק״ו מיש נ
ק מ  הטמא מא מסמן לסל ומכל מקם הסלכא מא מנוסה ואגס נראה ס
׳ י״נ גס מה אמר ח מי י  כלל רק שהוא סמון כץ החיסכיס יל ולופת מנ
 אן למנת הרא״ס יש מקם להקל אן טף מציאה שה שיארע סהא קצה
* סלא ד  המדכא שנמל מטסה א״א כיא irtWte רסק בססי נגימל ס
ק טמא סהא המו נכנס ט וצ״ל שלא יהא שס קמפ ואציג היל סרלריס  מ
 סדנא סקמס נראו ובמסגר שס (סבב) לייהוך של וו עי׳ נמס״ג
י נראפ להפשיר מחיחוך י ו שפקמן נדן זה ס יפת מ  נמהתמוראה י
ק נימ מה שהארץ נמייי במ והעלה מעיקר פ י *  לסל פיייע ופי׳ נ
ל לסד מיש מ ו מ  נועתהסחנר ומעיקר הדן יש לאמי־ נמסתין לסל מ

ק קיס): (קננ) נקרא שיא כסדק י לניל י מ י  (מי׳ בהססריס *
נ של מל שהסרכא מא ׳ י ו ינמ־ס״נ מי י  ששנאו מי׳ י״מ יתניש שיק י
א כסרכא מסו ס יש לאסל מ ו אף כשהיא וטקה נ״כ כץ החיהיכיס אי ס  מ
ש מה ק ע f י  למד מון ואן מץ הקרוס לסומ נמו סיש ועי׳ לנ״ש י

ו מס שהאריך מלמל מה והמלה ממ״ס ק י  יפי׳ ראפ יוסף בביאריס י
tfrv ם לאיפא עת• לווים יסניסיס אודם לסקל יש לצרף ממהסקילץ מה ק  מ
נ ה שהאריך מה נסיח שאלם שמאל מ׳ לח מפלה לוינא ואז׳ ת  יסי׳ מ
 הסירנא מא מיתון ומיעיס מסנה מא נגנ איה אסר סייש יסי׳ נמש
יה הסירנא מהסל ע״י מימון וקליפה ש מה יכי ומפא מנ ו י ק י  מיה י
ם הסמן b( ואף אס ק  ינרקי ואס מנצנץ שס יש להק( נזה ויצ לקלוף מ
 ארע שק!ס נס בסקס מזמן ובצק שס יש לתליה פמןע נמזק הקישן
 עיי״ש יסי׳ בריק ס״ק י״ס שכ׳ נחלק בזה נץ קרוס לסמא לקרוס שבץ

ה שעל המי אנל  מזמכיס שמהפשס גס סל סמר מי למשמש ולמסך יק מ
ג צדך למק־ גס נחלק הסדנא י  כץ הסמכיס א״צ נישן אנל סרכא כ
ס מלק א ף א י ל ו ה מ ש י ק י  שנין סחיחיכיס סיש מי׳ נמק״מ י
ן לא עגלה ס ס י משיש נימ אס גם שאל הממא «  שנהחיד עמס י
 ס״ל סיכא שלכיש יפייסה יעיייש סוד מ״ק סאת"! של מיד מה זאף אס
 קלס הממא ורא ממי' שסנקנ סא נחלק כסיפא שנץ הסמנים גאו יש
י ומחק סדנא טרם לעמת נקנ חוש גהקרוס לוכ יל מ  לאמר מגמגם ה
ת הומו י כיד ) • ומיי מו״ת מ א  שסספוק הסדכא שס ומרמז נקנ שש ע
ש ס״י הסלךמ בוס ניי״ש ולדנא לשם נראים סמס סש דה וגא י  נ
ת חפים ס׳ ייא שהעסק  לסמור טאו מה ומיאן מוי נחלק ftf הקרא מ
ו היל נאק•(מיל ס״ק ד * הנ' מהיי כהן מסאתא ס״ש על מ  שם מ
' ובסס שלורס את א יש מה  קיב): (קבר) שלא כסדרן. גוי מ
 פמהני סשמ מימי עייש מוי סרסינ מסלוס לס׳ וה שנ׳ מסי הכראה



 יודה דעה סעיף לט י הלכות טריפות רכט
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3Vt1 weft ש 9 פ 0 6 0 ק 9 ר n0cenco פ ז 6̂ין יסדםס מיל ל). ל״ז נ״ל מ ג un 3ג י ו p מ י ל ת ו ע ד ס pen 6*( 19סר c6p&n p 091 מאילי ש  נ
ד 0 י T p ' u u חה א* 50כ מאפר י מפי י ה G6E מלדרין ן ק מ נ  כוסףם מול הל*6ה קולס ה
י ל מנלדם י א « א מ ו ה ק מ אן אס מךאץ ס לססדף ו א פי• נליקה ו  ס)ן מ
pftDo 0 הלץ כמלל ס שסוזכוזי 00 י י מיל[ פי מ ה ל6 מ ק ד  9ד36 5צרינה כ
m י נדקס 06 לא מ ' ללא מ ף נ י ק ס ס להממ• נהשא מ ק נ ד י ל מ ס  סדאס ל
ק מזק מ ל הקשה נפדשס פל tip 90 פסגץ ל מ ס א גד״ס וסלאיס ו נ מ  ספפל פ

ר  מ
ס הסרס^ וסמכץ ע״ז ק על מ̂י ו מה שאנו מלקק ננפיחס ושמין ד י  (ס) סרסא. וכתב מ
ש במדף יינ מילא לא היס י ו לפי שמל עברה ה0ילכא פ״י נ0ס6 מ מ  למכיר נ
ו 061 ל& תנצנץ פ ד f סדכא כלל מ אק טצדג״ן נדיקה למקרא לאם חכצכן חמס פ o 
ה המו נםירכא ק ד  כשר מצל הדן טון שאין מרפא ומ״ש למ״א ש^ן אס נקיאץ מ
ה ק ד  שאינה פונדו עיי משמוש !יש כאן סדנא ומיפה 6לא שאמה נא להפור מסז מ
ה נגםילזה 1סמ6 06 סיה מגפה מאר ק ד ו נקי6ין מ ן שאץ מ  שלט ווה viit ממלל מ
ן ההיתר מהמס סנדקה אץ 116 מ פ שצדן נדקס ק סדץ מ ״ ס מנצנן(pi מ  ס

 הרבי תשובה
ק כ״א לאפ ג יסניש י ק ימ): (מחץ) היא ל בשיח שעי׳ י  לתן כמו משרץ כק שטו ממדץ שיתאסף מק הרבה שימי ט ד לראיה אש להלן י
 פבצנן א לא אבל פהה בזממו שהטלקים סס קלי זעה ואץ דאה ל עו מא נשהי אפה זו אצל זו שאמו *זכה ואפס קצרה אץ לפתל חצי׳כ״אבקלדה
 פניסס באפר ראה מעשה בשרב ושש שלקח מניו רק רוק נל רהו שאי אפשר ואפי׳ אס המרפא מוקה בקצה א׳ בהקצרה הוד חצי׳ וקצה סב׳ בארוסה מן
 להבחין בו בלל אס ׳בצק א ל* וברק יש לו התנצלות שאץ לו יימרמק אנל חצר וארוכה {א אמריק דל הבא והויל מחליי *וניס י׳ל סכא והיל מחצי׳
ק דפ*׳ ולחון של קצרה מחוקק לסמלי ואטדגן ממוסיקת 00  גפישרין אן לו ההגצצוס לומר שאין לו אלא מסס ולק ירא ראי להחמיר מס ולפנים מ
נ י א מגל חצי הקצרה פיל ו  מפני קני מעת ורמאס נר״ש ולא ראמ למש נונדז מה (קלד) כל מחנרהה א״כ נס נחברהה לינא שס ספימה י
מ סייס וסי׳ במנהיג פלל ק י ג ודיס י  סירכא ענאה״ס מיש ממין גדקתהמברין ואסמי לבדק במשרין רק במקום מיו ס״ק י״ח ובסרתיב מדי י
א מהקצרה ס ספי׳ ז* של ואף של הסיח להחסיר בזה שלאלמלוימצי* י ק י  המדכא לנד ושלא להניח נל הראה במשלין פי׳ שפיח מני׳ ח׳ ישיו י
ו והסיקי לדנא מ״מ אן צדן למען רק צו הסירכא מה פנאנא הארזכס אנל צל הממן! ק י ז ימני׳ יין וריס י  י״א לניס סק״ם ונפרת״ב מני׳ י
 מעת סי״א שהניא הרמ״א להכשיר ככשדרן אמ׳ בלא נוימן ממיין וכן נועץ נהקצרה א״צ מינק נליש מיי מימ מם הזניונאמצע מ׳ יושהטאמרי
 במדמס אלו והיכא דליכא מנהג יחפ יש לגהוג למחלה להצריך בדקה נששרין המנהיב מס וכ׳ שאין מריו סיזורין לדנא ואן להקל מה כיוןסנסקוס הקצרה
כ גס הקפנה לקלס  לראסשאס מבצק מ״ל וניע בדענד אש לא ניקהק יש להכשיר ולכ״ס איצ מנס הממא כנגוה לפסלהמחצי׳ דדה אן לה מנס י
 לתת נל הריאה מזוך המסרן רק רסני להר. חק א משרץ סניטה הממא הגנה והארין מאוח לאמי־ נזה ועיי״ש בחלק הא׳ מקיא מס חכמים י
א שהביא 06 סשו׳ הנ׳ מסאתא נמהס״ח סשיי מהדי הכהן מיש פיו 913  לני' ק־ שצדן לדקדק ואס הסירנא רסנה שיק הריק * המפרץ על נל י
 משך מקם הסירכא שייש. (קלה) ר״א להכשירה אס היא פעיקו־ האונות ומלה *ברו שלמי המנהז״נ חמוהין כמ ואן להם מד כלל סייש :
ק יחשל ולמסיס  עד חורין עי׳ שמיס נמי׳ י׳ סני הססס מעיק מקא פו חצק מסים מיין (מלט) מעיקר האתית. ניי בי ביס אנרהס כלה״נ י
 לאן אע יומיס האך היא נמחה נס׳ ומד סק מגיס הסמל שפס מהרווסס א סהסחוסס של האמה סלך מהר אזן נסרוגה למיס מצד גנה מפא־ מסוס
 וסהסרליס קצת זו מזו לק סנדק למימרא יחפניק מחצי׳ לצד סן כאלו מא ואמה אחיזה לשפ והיא משוך •מר מנצר קמא ראמ ססהוך ממקסא מא
 ממם בסמלי לסי שלא כסלין עיי״שונר׳ בריס ס״ק מ״ג ומיד של עוד ססס קצר ייסר יאם יש מדכא באתי הסמן מסלק• לסמן כסודן וכשמודדןמצו
 להסדף למעלה מוצק מסים בהאטה חדלים למפלס מחציין ואין החהיכיס גב הדאה יסי המדכא לנמלה מ*" מחמס החתך שנפריגה וממוודן מקפא
 מכניס שש מ אצל מ ואן מהמוח ומגיסה על הנקב כיכ כמי למסה מחצין מריאה סי הממא למסה מחלק יל דלזעהו יש להכשיר במ אף בלימיפומיש
נינ ק סיז מה שפלסל מא עיקר הספסשאני מסריסץ נלמפלה ורוצי* סא משיםוסמ להתפרק ו  פיייפ וסי׳ מזה נרא0 יוסף נסחסס פיק פיס ונניאדיס י
 וביאר מ״פ שיש לדנא נץ נ׳ הפעמים אלו סייש: (קלו) להכשירה אס לא סין ספס מ ט נמקסא תתחזק ולא מופרק וגסרס סש מוח לסן! מל
 זיא מלקי־ האיטח מנאה״מ ס״ק י״נ מיש נסליגהת כס״ו יסיך נסירנא פאצנמ סמך להראש יש מקימות שנהט להקל כמה « אך לדנא סיס נצייע
ק ניס שהסריס ולא 1* למק• מליו מה כיון שהוא מר מש ואץ מפרש נסם סקס סיש  שנץ אמ) לאימא למסה מחציין יש * מלין ימיי תניס י
ך נדן » יל מס מיס מאן במל מ  ונדליכא הסימ יש להימס מסס ממילים ואף וקיי״ל וסיפא בנץ אמא וסי׳ נד״ק סקיו םסמד נ״כ מל מ
is נ נהרלד״פ י י אס׳ יש בס חלין אנל אס מא p אנא לאמא י? נסע שעשועים ויל להקל בזה ילחשט כ4מסס מ** נייש י  לא.א למסה מחצק ט
ו מף 1*0 מנסי שכ׳ שהיי מסס ר ונד״ש עול כתרסיס אס י  שאמר דמון מאמא ניומלס מקם רחנ מרי! ממנפנפ יוסר ידסק שהתפרק מף אה י
̂ס גמילת המרפא אס לצל גנה א לצד קמאאנאמ!  מחמת הסילוש אגל בהס״מ אץ למש וגרם משוש מא דמהני fo סיעייש לדין במ לס ערך סנ
eta* ניייש (וסי׳ נסצסו מן״ס) מי׳ נסית שת*ם סו״ו רש ס׳ א שכתנ ואן ואן לן ט אלא מקמ יל ואלי יש להקל אף אס קצה א מססרגא מא 
ו שסיס מ סיה י י  לגמר נססקיל נפק מ אף נאין מ״מ מייס מד׳ נפרהינ ספי׳ לס ירא״ס לצו גנה יקצה הנ׳ מא לפסה לצל קמא סייש ומי׳ מ
« ן י פ שנשאל מ ס מסייר מניי׳נא נקיא ס׳ י י נ סיג וידונקיל מ׳ ס׳ יש מנין מ והעלה ממקםשסהנץ נימ מנין 01 הי׳ מ ק סיא י  י
 להחמיר נמ אס' נהסימ אן לנוטר מנהגם ונמקם שאן ל1נהג יוזפ יש להחמיי והשינ מנל פלי נפקס עניות הסרכא ואס ססירפא ממות מצי מבי סאנא
 באין הימ ימימ אף מקם דטעץ להמיר במ מיל אס הממא מניה מיי פנסקמא או הסעיר שלמטה מ&יין מא ממס 066 האמות מוכים !0 למ
o קפא מקם ממיס c c f t fata1 מ יש להשיר לסין שמא מוגי ק כיד: (קא) אם איכ גס נ ימ נריש מי׳ כס׳ מנחם אסרן י  מיעמיש יש למסי נ
ס owe &ד גנה מוזמקס סס אנל אש ססרנא מא ק מ  היא סעינך האונות ענאהיס מיי יש מססיז מאן חלין אף לסמלה מ למ מס נ
ו למפה סנ&״ן מוני האנאלצל גנה זשס סס רסקמ ק להחמיר ואסהסיסא ק י ה ונפרינ מיי ל״ח וייס י ק י  מחלק חסנ מחץ יסי׳ תניס י
i A v למסה מחציין מוט האגא ימצו הנ׳ לעמלה t 6ל לדנא ומתצק ולסן יש להחמיר אף נאן חלון מסרן גיישר כגון שהסרנא מלן נשיסע שמצל 
&fn מהחלה מעקרי האגיס מסמן לסהין ומהסשסת פד למעלה מחציץ של האמה לממלא רש לספר מו שמא רק מננס סיייש מרי ממא נמף ל נ*^י 
ו מך! מס יש 00 יל מסתגר מרי סעו©"sinsד למוסר פשסשידכא מא מיל י  לצל יאש ס גס 03fs מנו מרמס אלי לסמריף סייע. ימיי נ
ר מביא  שהקשה בדן זס אן לדנא נ׳ חיי לסר מממסנ מסט נאלו הסליסהלאסר ודלא נהדיק שמקל מה פייש ועיי נמית שאלת 6*0 סלימא סי י
ש מרומי׳מממ׳מריייסף מלי מיניו־ כ^ל והסנ rte מפלס *ינא דש adi Toi, מפקס שימר י מ ה י ק  אף נכה״ג מיי״ש הי׳ נלביש י
ן י מ ש ו י ק י ץ סייש ויי במס מרה י מ ניס אפדס סי״ל ס' יא• שהאדן נראוס ללדניייונ האניס לגמד 01 ממ ימי *  סי׳ ת״י! וסי׳ טי
ג ק. מ מ כיש 0אן שס נייש: (קמ) ע־ חז ע ממרר להקל נמ סייש יפי׳ מ יל מסקי א!קל נ  הממןיס יש להסדף אס לא מוקם סש «
ג מגמד נמ נשמיח מיי י׳ וסניש נא) י0 מפקס vac גבדוי למןל אס׳ סג*ץ מ ק נא של ואף מקם שאץ מ  מוס״נ מי׳ מ׳ ונרא״ס י
מ מ יש להקל פד מלא אצבע 6מא חפנ ולסן ונלא נדקה אן לנזסר פגסנס דש &ס פ( uwu 00 וק שלא י י  יש להמיר !fik נהיפ אנל מ
ק גא ונסדינ מי׳ ̂£ מיי 969 נמק וסמך לו מ״גו נספולן גיייש. מיי tftn י  אטול 6( ארם סמר גמלא! נלקה וססיר אצנפיים מסס עיי
̂פ וגמ מסין(וסי׳ מי י פני מיש לא יקלו מסס מסעוי אצסנג 4 אצנמייס c£no סא<פ יל  נשאו מהל״מ מריסיגגימ האתריניס סו״ו סי ך* בו
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 יורה דעה «יף לט י חלמת טריפות
p (rep) להכשיי(pep י  (קמא) *י! (מהוא)(קטב) 96* (•) ימילש(קםנ) וק(קמי) «

 חיטב
ר נ7ציפ6 חלק וס*ש רמ*א wsStib jfo שהדל) 5 נמר  האיגייז לסייס סר ראשם ס
ץ *067 סדסה כשיש ח6ן 6נל כ צ80ל0 מ י 6 m >60 ן אן י אסא * 6 007 
 Ms *ן הזר סך לגמלס pi עיקל (p*1) . ו6״ן לדלוק ק 6מfimfU 6 ט6*כ

 תשבה
 שסי' ליד של יאסי' יש on מרכזח וניניהם no חל1טזו גיכ נשר נכמק
 אן מוקם שיווע ממהג להחסיר ננ' חלופת 6ין למש נק שיש סיגלדיס
 נוס אנל מקם שאן מנהג מזע יש להקל אפי* ממס חלמזת עיייש וגדי
 בראפ אשדים סופ ליס שכ' ואמן מחמירין ננ' ס1ינוס מא כהלכהא נלא
 סממא tf*o ועי מארס סיגים מלש נ' מגן* 16 מךי פני לאף דסקילק
מ למק זה ס לממיר מ׳ חלוסח יומי ממלון ק אף בני חליספ י מ  מ
 אי לעמן אק מקמוח 6ג9נ1 להקל מסרק אף *ומלה מחלק בלא כדיקה
פ אן מס להסיר בכל׳ג בלא כדקה «א «*ן א אנל מ׳ חלונה אן י  מ
 למ להתיר אף נסקסות סלל נלא נדקה לכיון דנל״ו מחפירים נזה הלנה
ק  טלקס 6דכ זי 66 נסיר 00 מגיס פי גויקס פייש (ועיי נונריס לגדל י
ק א שנש* נדן  קיס): (קםג) וכן ממין להכשיר. מי׳ נלפיז מרה י
 פנל שהיז נ' אפס וטקח זס 00 למסה מחלק יוסר סמי הרגיל ונמלא
 סדכא מחימך לממן״ למסלה מחלק מי סרך סלוד הלניל למוח אנל מי
 סהס מחה מיקח זה 00 יתור ממי הסמל סי *ומה ס*ין מקם ממד
 לשנינו אס נחפב למדכא מלק והמאל הניא מסליק פרק ס*1 מסה להקל
 נמ משריו ממ״ד חניייא בקרא מ׳ יא כאמצס משובה לירד להקל כזה
ק מדגאכשר עו אלגמ ואצבנדס  f• נס׳ ל׳ כ' מסמס 4אדף והשיג מ
 מהראש ולק מצל מנהג מלמא מחנוריס ע״כ ס לסקל ולשער מו שסא
 לפיס ולסמוך מדכיק מא ממלמ ולא ממד וסי וכל מ אס סירס מא
 יוסר מכשיעור אנס ואצגנדים מהראש אכן אס הסרכא מגעיו מד כאצבע
 ואצנפייס ק הראש אף שמא למסה מחצי סקס הפרוד מחה אן להקל במ
 פייס באדמה. (קשר) ממק להכשיר ני האי ככםדק. פי׳ ממרי
 בקרא ס׳ י״ח משאל במר המצוי לפעמים שממד *מלס מקם מסח
 השלם מב הערוגה מו שמא מצוי בין אמא העליונה לסאעצסיס והוא ממלש
 מנגבלמ״ב ממצא שם סדמא מסמן למסוך א ד״ימן ליה נלססה מחצק א
 מיל כלמעלה מחציין מא מא מזן לסמלי מא בכימ נקרא מפילי ואמ
 ייל לזה לא נקרא שמון לפי׳פולי מא ססמא ממורק נס ין לסמלי הוא לס
 שמיש* נהרמן האלוה מ מזה פשאיכ מקום זס אינה בפס נפיחה הריאה
 יחקרנו מזהוכיסזליז טוחר ואס נאפלדסי כצמסה מחציין אן הדן כשהסרכא
 הולכת שם מחיו לחיל א פגנ לגנ א נחשב שלל׳ס יל דסלמן המסרי״מ
 צהלין בתשובה משסע לאס מא שס מימן *והון יש להקל f• אש מא ממל
 לסד א מסו לגב •ש להחסיר כיין שאין ואה מכס להמר ילרא להקל בלי
ו ג^ה  לאיה מנלזזמ מיש מדי ממ מאו לעס nop ממדיו מ" י
ק ע לפניו: (קמה) להפשיר פשס׳ס ספי* גא• של לסדנא מ  ועמה *
 שבין אנא לאנא סש מ ימן סי ריעוסא לזן שיש משקים הססריסיס אמא
ק לח מיש  מצירוף דעוהא מיעא ומצא מי הרלנא! עיי״ש ומי׳ לנ״ש י
ס יצילן נמל יש להקל י  במ ימי׳ נפרינ נסרלואנ מר׳ י' של מא1 מ
 למלין לא הד מס דמיחא ואף שיצאה מגומא מסו מיעיסיש סיא! מדי
ל א סק׳יה יש במ יכמלס דדיקא כשהדסוסא הב׳  נמקימ בהרלריפ אס י
 *05 מסג מילה קלקל מסל אלא סנדל to שכבר נהקלקל מיקב כמ יש
י מיפייס אנל אס הרישהא  למין מל הדיס להקלגכימ וצא מפגיס י
if אף מס Sped הב׳ מורה מל ממל שעמל להתקבל ילנקג במ אין אפמין 
 יצא אס לא גצדוף מל סניף וכי שנן סא גיכ המו הדק ומיס ל
כ  מפה*ן מא פסון מו דביק האינות מקמא זש סיף ולא מי ס4ש י
י מס הת־ה םקיכ משאל  א1 יש לשעון על הראש א0דס מה שיאו ימי, נ
ק מסמן אלמן כלא חלין לצד מסס לקמא דש שס מו י  נדן סלכא מ
(go t i e s סמס נסרכא ]tee ן אלא  סדכא נצל משה לגנה יש לה *
ן י&יכ קלס המיס* שיש מ חלין יש מומיו דטקא  הלל שאן מ *
 וישאל 06 הממא ה6!יה סש לס חלון נחסנת לדסיהא יל שיש להקי ילושו
 ולא נהשנמ לדש פא יסי לעין מ־לר״ס נסדנא נלא חלין ימס וגס הסיס}
5 לאנא ו 8 f e t e 0 סל מזנק משרW שיש מ המיק ומיל 
m 1הא לאן הממא אפרח נלל ולא סי ליפו הא מיאן: (קמו) כי 

 ננמיק

no 
 01 8ימין כל סד6ה נפפדן וססינ 6 הלוו להנמקה 136 אס 636 לגמולו

 (י) מפלש. ס׳ אפי יש מ rio (ואי נאצפסן כל conoo[ 0019 ממיין מ").
י 6S6 06* 96 הילך 0ססזקו סאיסח סל נל 75 פו ו 1צ6י מקנ) על *  ימנ י
 תחכי
ק שאר! דססיר אצנמ א אצנגייס שאפרע נמ מא י  06 עוד נריס נ
 טזחנ אגודל של אום מסי נסקס הריחנ שט וגס נ' שס ממקם שהמנהג
 מגורד להקל נשיסור אצנמ א אצנסייס מראש האפס אץ מרש נק ממה
 גסה לוקה לנמץ מ עיי״ס ועיי ביו סק*1 ונסרינ וריס שס של ייז מא
 מיש סם מנהג ידע אכן מקש שאין שס מנהג מטלד להחמיר א להקל אפ
 אן שש חלין דמיפ bnvtc סא מעיקר כאמת ומפשפשת למעלה מהציין
 על מלא אצבע מהראש יש להקל מפיס סי כסעור אצבע מקש ואצנמים
 נגמ! אבל אס יש שס חלון ואן מנהג יזזע לסקל יש להחמיר א0 הסדנא
: א  מא למעלה מחצק אפיי נסיע מריש וסי' מאש יוסף בסלושיס ס jf י
ק א שממסקאפ הסירפאמתחלת  (קמא) ומיק עיי נניס אניכס נלהינ י
 למפה מתציין ומגעת ומלה נס לממלה פחציין לצד יק עד אצנע א אצנגיים
ק לראש אם אץ צויכין למען רק סי שיהי* למסה מ*ץ ולנמק חמסו  מ
 יאן צריכין לממן מסר יסי שהדן מוס ננ' מרכות שאם א' הוא למסה
 מחצק והשני מא לממלה ססצק שאיצ לממן רק מ שהיא למפלה מחציין א
 דלמא מאן כיין שהוא סרכא א צריך למסך מלה וכי מפי הנראה יש להמיר
 ילממן סל הסדנא מד גמיל׳א ילבדיק החמי יסעהיר עלז כראיה עייש .
 מד׳ מס נסנהזינ כלל ניס מי׳ ו׳ מיש נמ ומביא־ מדבריי מהסשס
פ הפנמת נל האסרונים ויל דהינא שהסמא מהפשסח  ממסג בין מיחסים י
 גס למעלה מחצק איל לממן רק מס שמא למפלה מ*ין אבל מה שהוא למעה
 מנוציין יצ למסך כלל וברק סצסרכא כשוק עיייש אכן נשרת ממ הונח
ו באמצע הממס מיה ווברי השיג מליי במ וכתנ שמריו שממין  מ׳ י
 יספוסץ מכל צו והעלה בראיה שצריך לסמלי במ ילפפן גם נכחלק שלספה
 סחציץ ניאו באדן יעי׳ ממ בי סלל מלק ס* מקרא מס מכעיס במי
א ממי מ׳ מהיי כהן זיל מיש במין מ נאק• ועי׳ ממ נמ if מ  י
א מ׳ ו׳ של באמצע משינה משוס *מתו לאס מה ניקו הממא  ליו* ס
mA9 פיזציץ אף שגתפשס גיכ קצת ממנה למעלה מחציין יש לספסר מימ 
 כלא עיעיך ומאיל מזג הסירכא נאה מלמסה סחציין שדק נפר רונא סייש
 מיי מרפ גיסא• חניינא מ׳ קיו משאל ג״נ ממין מ יהשינ גיכ ולמהי
ו פ0נ נאלי סל הסירכא  פשוס ואס לזג הממא מא נפנים למסה מחצק י
 מא למפה מוצק דוה המעפ מהכורכא שגתסשפ ליק שדגן מר רונ המדכא
 שבפנים ואפיק מיקר המדכא מא כמלן *נפה מחצוין ומ לא מי רק
 מספת ליחה יא״צ כדקה וכי 1לע שאנו אער מ רק להלכה ולא לממשה
 גייס אך נסמכה שאיו חור ממריו %השו' הקו ועת יל מריר מא מל
 שאפי׳ כל שהוא מכסימא סא לפסלה מהצק מיל נאילו נל הסדנא מא
ק וזה מקצת שמיק מתוול להתפרק ספי לההסרק הכל ילק  למעלה מחציץ מ
 נסיק שלא יחסל הממא למעלה מ*ץ סלל וני שראה מלי הגאן מסיסמיק
 (מא מאן נעל ימי מ לייא) שני לאס מנ הסירנא סא למסה מתצק אף
 ממפיס סא לסמלה מסצק אומן נמי רונא יסשיג עליי יפיס מם ממוסר
 לימי ואס רונה סחציין ימסה מלה ישתקע הרבר ילא יהיה (אמי סיי״ש.
 מי׳ גמיש נר ליוא שס בס׳ שאיו שגס מא ראה סס שהשיג עליו מאן
 סכרשיק וכ׳ סנטליא צהסנמו סלל ומתק מרו להקל דל/מריק כיג יאזליק
ק נא שהעלה לדינא לסקל בהימ אש  נמי רינא עייש מיי מעת מרס י
 חג 6( הכורסא גמדן סא למסה פחציץ מימושה למעלה מתצק מיש דאס
 מה שלמעלה מחצק סגר נקליפה יאיצ לקלוף הפאר פה שהיא למסה מ*ין
ו מא 06 מסוסה סדא למפלס ממצק אנה מגמת מל כאצנע י  ול ו
 יאצנמייס מהראש אנל 06 מא ממס על כאצבע ואצכעיים מהראש אץ להקל
 מיאן מיי נממיי נקיא אם ו׳ מה שכאוין 00 מעלה לאס ס כנר נמו
מ אס סיס י מישיש י  לסמדר באס לא אזלא חלק השיינא מב1ק למן י
נ  מכלן הצל «%ון של 1 הסדנא מיי עימועיש מסג מנ אן לממיר י
 פייש יסי׳ פמ נשרה שאלו! שלים הגיינא ס׳ שינ: (קשב) אסי׳ספולש

ק או ס מרי תמנה להנאניםס' ליו מוי נלפת מיה י י  פגאאז וני* מ
יג ק יס מסו מ י ס י שית נמ יעי' שיח סס' יא ו  ffo פיו ס



 ?רה דעה ״מ* לט י הלבות טריפות
p (קגב) «np (קנא) !־• Op) ק יק (קמח) *י(קטט) ־״*» W *(קמי) ״ 

ר pi 1פ0י הו ס JVU/ tfpn 0>9nn60 ן ו ן מ פ  ס
ל . ״ ד « ס מ  ל

ס pc פקר סמלת מל״ס אמ מרס פלל י  to מפ מאל־ 0556 ראיה מ
u a u זסל"ש מנ יל״שדק סייש מני ו6צקו לי  עליקתאלא«אל6ז
ח מיי יין והביס סיק ויו ייש מה מעלה מכל י ו ועיי ס ק י  אתק י
 שלוי בראוח מיני המיס ואס מא עב מהר ומר שמא נעשה מהדר
ק tfi שכתב  כשאר ממות אין בו רק כיין סדכא עיי if ועי׳ בריס י
 ג״נ כסס חיז מאן מ' מנסי מסאנויעב א לסקל מל שהיא כסברה
 קרוס סיליא אף שמא מנ קצי! וכ׳ p נמ־ס״ב מדף גיא לדינא רכל שאס
מן  מנ נייסר ק< שמא מב ק5ה יש להקל אס א־גו מסססס מד מף מי
 ונשאר מכיס פאצמנ ממף מהון האנוס מד הקרוס הזה אבל אס לא נש*•
א של משהוא לכר שמא ק י  נאצנע יש להמיר מה עיייש מיי ויק י
 קרים סיל״א אף שהוא סנ יסיא מפלא כל מני פירוד האמות אף שמלן מו
 סמן לשיפולי יש לססשיר מ סשוינ אוסרים שהיא קרוס דאה שלא נהמלא
 נשר אן כשהניע לשיפולי ממש אין להק! אף מסיג יעיייש נס״ק י״נ יינ
ן קרום עי׳ מיין «י ( קנ ר בארן. ( י ׳ ר  ועי׳ מזה בס׳ דברי יוסף ס
ר של  שס והנ״ש סיק כיה ונסרס״ב סם וראיפ סיק ליו וממת אמת סיק י
 ובכיס אן לדי* לקריס סיל״א אלא אס מא ניכר בתנגימ שהיא קרים
 סיל״א מייני שמא חלק ימס נננ מקום ימא בהברה קרמרס הרגילים מיוה
 בנהמה אנל אס מא נמנמו סדכא יניס־ שמא נעשה מסמר נשמר סדכור•
 אף שאן ט שום חק א; לוון ט ט אש כדן סי־כא וונר 1ה הלוי בראוי!
 פיני המורה ינקיאס הבורק ותילוסי נעטוה זו. וכל השימוריסהללוננדקית
 הקרים מה ותבניתו משמרין רק לאור שלמין הריאה עיייש ועיי מזה בס׳
ק (קנא) קרוס פריק סינן כ״א פכי מל ח קרים א  דברי יוסף פס נ
ד חקא נקוים טסף על יךמי הריאה אבל  סיל״א הסמור בש״ע ינאסרילס סי
 אס הס״ב הבקיאס אמדס שוס קרוס הריאה עצמה המחבר אה האניס מא
ס ממרא מסמרת קרוס נףל״א  בלא חלין אן * רק דן דימ ואן ט ס
ק כיב יכיג יכ״כ בעצי לטנה משיבר שקרום י  האמור באיילה מריש ב
 זה מא א׳ מקרוני הריאה תן ;מורך גידלו מא נדבק באונא שכמוה
 יכשקלמ אהי הקמס סה קוים אחר בריאה שם במקיס המא זונת זה מקלף
 בזה לא סין בל הדיס של קחס טיל״א ואף שהיא מסו לסו ממש סשד
 צוין עק סענ ילקמק גחל להביק נתנלמ הקרמים במ ולמיס לב סל
מ סיק ג״ס) ועי׳ במנהז״ג י  מ לממן בץ הטמא להסמל סייש (יסי' מ
ד שכ׳ שאן להק! מס אלא אס מא ק י ׳ י׳ יפשחן י  סלל כ׳1ע בקען מי
 לספה מחציץ ובלא הלון סייש (יגנ״ל סיק קניו מיש עוד מהעגיל והמגהיב
 פינחס אלו) ימיי טי״ת בימ סלמה מ!ק ב׳ סי׳ א׳ ונהגהתנןהגאןהסחנר
גב) בין אינא לאוטו מי׳פ״זמךז נ ) : ׳ ל  05 את א ולסל! שס מי
ל אש מא ממד ן לסמן * מ  שמב חדס שלקחם מ לסוס רק נין ס
 ממ־ אף סש פ הבלח קמס יש גו p סרכא וסדסה פיי״ש וכן נרא־.
מ ב מ ק י ד שס עייש >? נמית י י ק סי! ספיד מ ס סין־ י  מ
ו והפלה להמר בקחס ניל״א אפי׳ ממי לסי פיי׳ש ומיי שמימסעי׳  סל מי
ו וללא מפריס יאסי בממס י ז של ומיקר לדנא מ  י״יו וסב if ס״ק י
ס סחע ס  שניהגץ לסקל מסריח מא בספיח ולא ממג מא כלל אס לא מ
 מרבה בהמיה בסס בקרים כמ ממוזל לחיות• מקשת סל* יש לקל
 אנל אש מא רק לפרקים יש לנפל מנהגם ולאסד ואן להם פל פה משמיט
! להסריף נמ־זד למד י  ניי׳ש מיי מית״ב סעי׳ ניב שהפסק לק מרי ס
ס להקל במקים מממ י ק מרי מ מ י מריח מם לא מ  יהשניס מי
/ ק כ ס מהמס קוים כמ מראה שממו לממיי מ״מ יעיין י ט  מ
ח מדה וכשר• י נ ם שאן סס רק מד וחיד גם מ ק  של לאס הקרוס מא מ
ן מאהפייאחלמ ז %ע א י וכ׳ י ד  מיש מי׳ פק״פ סיק כ״ס סכטא מ
ה של דסמת הד״קמא כסקס ק י  ניי״ש ועי׳ ומיי מגף י בלק* י
ס ממ לזה שאנס שיכניס מ to מ יסא מצוי נק מ  6האפס מלטס מ
ק ניןספליימ ק לאגא מלימה השמאלית יכן מ  האנא הפסאדה המסכה כ
pc שקויב אסר ! א נ א ד ז ו י י ז א נ א ד מ ק ר ס ס לכאמצנרה שאן ש  מ
 ח־כה אחרי שאן מ רק מדם מיל סאן(ינוכדס אלו אמרו לי מו״ב
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 ירכי תשעת
ק מא ארונה נמ־ מ ח מיי מיו בל ואם הסרכא כ י נ  בכפודן עיי מ
׳ חהחכן המרפא י מ ב יש לאסיר ו  םננפממ ייצאת מנץ החסוסס לצו מ
 בצלמות ותתפרק ולא מי לסדנא שליה מוצא מסמא מסודן וסא אנה
א המסת ליחה מל סרטה הלויוה ואס׳ התפרק לא הקלקל הריימ משא״כ  י
ק תקלקל הריאה. אן אפ מא ארוכה ומסמלת מ א ארוסה אס מ מ  הא מ
 יסלק נפצעה בסן סחיתיכיס א יוצאת לפלס ליל מקמי) אפיס שממן
מ בל שלא יצאה לפלס ב י  שהיא אחפה אמר למציא סמל למן לצו מ
ב ולא מהזקיק דסותא מ לצאת לצו מ ס י ילא אמיינן שמא מדי ע  ליק מ
מ ראוה להספד ק ס׳זג מה שהמג מל ח מ והביא מ  סייש ימי נלנ״ש י
מ צי להקל אף ס א נמקים סש סול ס י ם מ ק  מל מ יס״ס ממסר מ
ב אן מזסמץ אתו פ״יס וכיב במק״מ  כשיצאה מנץ המיהיכיס ליק לצו מ
ק לו שהביא נ״כ ראה נססשיר מס יפסק ס י י ק ניה ליינא מיי מ  י
מ יש להקל בזה ק< אס לא ממפלס  להלכה מרהיב ספי׳ מ״ס למקים מי
מ מססירסא היא אחכה ייסר מספח אף  מיפה והמחמד מקום שאן הי
 כס־יא מנתה מספל בסן מוסכים א שהיא מונחת לצי קמא העיב עייש
 ילכ מצי לבינה לדינא מיש מיי בבית אברהם נלח׳׳ב סיק נ״ב שכ' מל
 מ מקא אש הסיכא אויבה ייצאת למן כמעיר סו״א אנל נלא״ה אן מקים
 לאסר בלל מא לא גרע מיהרת מגנה מייב מי׳ נמש״י ענף ל' בלנךי מךי
 שהפיג to הניה אנרהס במ יכי ומפסמוס הלביש מא ואפי׳ בפסה מבסד״א
מ עייש יפי׳ מנהיכ כצל כיס משחן שיק כ״נ י^סן י י שלא מ ו  מ
 מרי ם' פכי דאף מאן ממדף נוץ מ א 6?׳ לדדן לממירים בעלן מ שלח בהפ״פ
י מיפוניש אנל אס עברה הסמא ע״י  אן לאסר אלא מלא מנרה ססרכא י
 מיפופ״ש לכ״ע כשר חכי' פלא נהפ״מ דהא אץ כא דננותא עיי״ש יפי' כתירת זבח
 מ' מיג סמי' ס׳ של דסמא אחכה סוצתה לגב אף שמכסרץ אהה נהפ״מ אנל
 עכיסדעוסא מי עיי״ש וכ״כ במנח״י נהרלרי׳׳ע את ס׳ מגי׳ ו׳ צדנא פיי׳ס :
ס מרהיב לאס הממא אחסה מסר מספח אפיס  יזלד שכחנס למיל ט
ד ענף ייא י פרי מ ב עי׳ נ י ר סלא במ״ע ס י מ מ מ  שמתנפלה י
י לא ימיי אלא לעצמו אנל לא לאחדם מ מ  מי׳ א' שכ׳ מה למ״מ ק־ ה
' ׳״ו נסוססח הלכה אס א של לממד  מיש ועיי to מילה לזבחים מ
א  הראש אשרם שס נראה ולא לבו על הוצאת לצל קעא של סלילמ קא י
א מהכפלת ומונחת בץ ממוסס קאסר והמיזנלד  נס אס אנס מצאת כלל י
ב פייס: (קמו) האי גכםדק. ענאה״ס מיש אם נראה יסרכא ממדן י  מ
' וקי שהיא מחצי׳ * ב ק ל  ע״י מרוד האטה מי׳ בשמ״חמר׳ י״נ והביט י
מ יכשניפחץ הריאה נלאה נקם הממא מחמס ס  ולמסה רק שסמוכה ל
 שהיא פרולה קצת 06 ממותקת סחנרתה יש למש למה האסרין במ
ק מקים ששוכנות מ מל מ ממס  ואפרים מיא מלל מלה לאן מי
מ כ״א נמקים סמע שהמנהג מקים להקל בבילזר א אץ  יאן להקל נ
ק ׳ י״מ נהמידיס י ז מובס רצין ס  לסמי מנהגם סייס יעי׳ לביש ס״ק י
ר מינים ק ' רניס ינראש ייסף מ י ומי ייסף מ נ ד ינמיסנום סק״ה י  י
א מ מ ל מ יסי׳ בויק סיק י*1 שכ׳ מ ס נ ו י ק י י ינסמפיס י ק י  י
ן למל י  06 יש חלץ אנל חס יש סדכא מלון נלא חצין אף שמא מ
ע מרף מיג פכי מל מ ת ר  מראה אן מס טח מימש כלל פיייש. יעי׳ מ
 מא אס אנה מתנסה ונשאר p אף ע״י נסחה הרבה אנל אס מיי נסחס
מ אף אס פ״י מסמס י נכימ נ ס מ  המה נכח מול ומתכסה p ל
 הססוצמה לא מה מהמס סיייס. ופי׳ מנח״י בסרלרי״מ אה 0׳מרף ד׳
ק אהה מ ע  של שדן מ לסדסא המינוס לסל שגיאה מקם המדכא מ
ק ס אנל מכיס ססס דעוסא מי סיש ומי׳ לביש י י  אף דקיי״נ להקל בג
כל מ מא א0 המרכא מגולה ו ) ו  פיח ומל4 ססללייע to הלביש אס י
מ למלה אנל אס הממא מא מטלה מחפהשסאסת י  מלמה שהסרכא מ
ק ק״ס): ק פסלוה א סיי סלי מגא• דסנסיל י נ פ  הס פרודות 1 נמ נ
. vm מא ראן סליק נץ קרוס א׳ להלנה 6 ף  (rep) אr 0 בטין ס

v (קכס) : ק י מ . ממשיל(יק rp•) גגי סדכא ו ג י  קרוניס כ
ק קהום. סנאכ״ס ס Jf יינ מיס ראן פליק נין קחס ענ לדק יעי׳  מ



 יודה דעך! °׳ח* לט י חלמת טריפות
tninb ר» (up) rpm (קט) Mr ק י  fe* (ip) (up,) ל6יגtoft on* p * 6 (rup) מ

 תשכח
 סידס pi שמס קרזס מקחעי UJ'JJ יש גהסשד p< שמח ממד 19ו יסף
,Jim ק ייא ו^נ וסירסת שגץ נ 00 גי י  שפילס נפדלמ 0! לליכא סלון ו
, השינ  האפס 0006 מחציץ סעיקק נ* סלון מילין בנפיחה יש להפשיר נ
 מזוסלזים אמריה שהס עצממת פור הריאה אלא שלא כממלא נשר 3סיסול
 שנין האפס והשהס באס למיס אפשר להנסן ואס פ״י שיקלפס מהריאה
 ואפ נמקוס שקלף לא סאר פור מור סדאן הר* 01 מודה שק הוא אנל אש
 נמלא תנמיהם סור הריאה ומה שהוא מולה ננסיסס סוא מ״י נקנ סשמ שיש
ו מניפה וקל מ חקא אס יחע נוראי שאז 06 סלון  נסור הריאה זשס י
 אנל סגן חלין ממד יניס אס במן נקש ו&מצא מלין אף שיש לתלוס 06096
י משמש מר מור להי״ל שסק ומק ידעה וקל שלא היחזק פאן 06 חלין  י
 אן להפסד ואף נטינו אסי' מוחלת ומן התפצלות האטת אמר כחלון ועייש
 סוד נסיק יח יש פזל נמנין מ יל סש לחלק 06 נחנרר שהס מקמנו
 םריאס ממש אן חשש מגה מנילה מסיחה משיג גקליס סיל״א שנלאה שמא
ק  מסף מל קרוס הראפ א פולה ננפיחס מא מלל סימא וגדיש ifptti י
ק כיג שהביא כלמד׳סס וכ׳ ולאור הנייק  לס ועי׳ ממיי סנף ר נלנךי י
 נראן מרי מ״ק נזה מסר ממרי מאים סלל מיאן נקרא להללליפ אמ
ק מדי מסס מלה א ׳ קסיו נ ק מדי נמה נשוית מלח יצחק מ א א נ  י
ק ts :(rap) בסדק מי׳ סמי לק שס סל ואס נמצא קדוס גףל״א  י
 מה ומשמה נמצא שיס ס מ כהקרום סוס אמ׳ מא וק מאל שסוס מא
 מייפה סיייס ילפעלד פסימ חס גיכ סליי נמיל(נס jf הקימ) ולהמרמירים
 נקריס סל״א שפולה מסיחה שסד כרס מריו מס מה יש להחמיר אכל
 למרי היק מוני אין להחמיר נוה אלא אס רנד שאס קרוס מקדמי הראפ
 למיס שלמור קלק! זה הקרוס נשאר חחתמ עצס קחם הריאה אנל אס לא
 נשאר קרוס נראה ממיז אן לאמי נמה שנמצא ט דס דמה אכפת נמה
• (קנו) םעיקרו עד ק א  פיס מ בקחם הראה עצמה מיי ראפ אסרס י
 אנמעיחו. עבאאו גאו ואס אן ט חלון אסי, נמק מראשו ועל ממ הפר
ו אן מלז מך! סקסק במ ואף 6סייס ק י  ויכ נשיח מי׳ יו וחיש י
ה מחיק כהקשיא יל שאן למין להכשיר ק י 1̂ י מ בלב  שיש ליישב י
ס שיק נ"! יבשליב י  מה פק שאן סמק הסריג מלס יפה ניאו יכיכ מ
 מיי ל שאין למק* להכשיר במ פי אס מו השימלי ולא עו מלל אן ס״ס
ס נמאן לסמח דיס פיאומדי גמדו נמית נ 6 6 ן מ ( ל x  תאו מקס 1
' י' פה ססאוין מאוס ולמת חג המסקיס יש להמיל ו מ  מס אפדם חי
oo 06 לא ממס שיש ממג לסקל גייס מיי גיי אפדס להלן סעי׳ ו׳ גאו 
מ שאן לסמי tf3 למסה מחציין ופן ציין לנמנ נ  ומיס שחלילה ליו ק מ
ג קטע מקידס אגו לא 6פי6 מקנל מוטהיו ממ הקרום מ  אף מקם שאן מ
 שקדן ניליא שגשגו א גיאו מדי כמארח גייס שדש ל סגף נ' מן״כ
 שממיס מממן לדכא משית למןל ידלא כסלניש וסריס פיא! >f״ גסי
נ סל ממיס ממיס סלל יל שאן למגדר 00 ז מ ק י  ממות אסק י
ס שני כמ מ׳ ומי  פיי״ש ולינ מצי לגונה וננ1 וין מזים נריש ועי׳ מ
נ והפלי! גיכ ומיקר פימת מזביש סלל ניאו ומ* נראש י  מסף מ׳ ל
ק לס יש מה מעלה ממקל שממן ק א יסדוסיס י  מסף בביאליס י
ק מ ס סוד׳ יי מ נ 59J י 0  מצנו סל ממית לא ממל גדא אמס מנהו 1
ס מדי ל ל מנוקר לדשא להלכה ילםעשס ג יבפמא מגף י מי ק י  י
ק ל מבואר ממדי פסל  סתמו סלניש והריס סלל מריש ומיי דק י
 זס מא רק מדסר שמא קחם זר אנל אש מסי 6מא קוזם מקרמי הדאה
 סאן ממיי קמס אור ttro ס להקל ליע אפיי 06 מא על הסימלי מ699
ק א וניק  סייש אי ביק יא ו״נ מנמנם נמ נדי״ש ויי ג8ךע י
א ימי מנמ נ 06 נמף ססעי' של לאף כקרזם מיכר עיש נ^איס  י
 6היא קחס הראה עצנמ המגית אפ האממו וסי אגר שמשיגות הריאפ
 גולה מוסס ימחמנה קצנו מצד שהריח נמס גו אן למוד ftt מא לנגפה
ק כ״ג של 067 נא שוזמןן האמת כמס  מחצין ניאו מזי' גלמו מרה י
 מלאה קרוס דאה מל הקרום יש לסקל מ stand מחציין אסי על הדאפ וגס
t 00 דיל תם הלנ׳£ והמס אפדם מלים להקל on טמזלי 
r p נדק yon !וו פמה ע 66 61 067 יש 06[ סדמ VIIUM עד (tip) 
 ושיו 66 שכ׳ ואס ס לו ח3ון י6 $ ס! דני סדכא אפי׳ מא מה יחלק
 כסלי מא! ייכ ממית 06 סאןומ, בד^ןיקאנ של באמצע היק מ0

 וגויס

 חרפי
ו אמרי אש ממיל א  061 מל מוס שנוסס >te ממות מסף הגיל) מוי מ
 ס׳ ל שנשאל גמה מהנץ נמקס א לספסל־ מיל בקרוס שטן אגא
 לאנא נאוסי צל שקרץ מקלזא מסמל לסמל והשלב ממיל מימש מס
 סחנויס מבכקיס וכולם הכשילו קרום כמ מבלי סיפון ואן א מהם אשר
 מגו לסלכא כלל ואנו אס׳ מלל בהמה שמרה מ חכם לגלס האכיל אתה
 לססלקדקם ונפלי ה0פש והרנ הסאל מפקפק מה וכי מם במיניז נראה
 לממיר 00 אן קשה למגיד נמ ממ״נ מונהק זקגלמ אמו $ שנאנא
 מלימה %ימץ מיח קרוס 00 לאנא המסכה לה דש שם קר01 מעיק ז עו
 מסר מחציו ומא 66 מחול לסל ונס שסח קרוס 00 נץ אנא לאמא
 מסמן לסל וסקמא יבאלי הקרמים סמס אצל הסיומים להכשיר ולא עלה
 כועתס לתיש כלל ממם מרפא והקלוש ההוא מא ממנה הרגה פמראמ
 ובכמיתו ממור מרכות ולדכא מיס כמ״ש בתב״ש שם לא0 יחס שםכיח 06
ם המ הרנה נהמות נקרים כמ מסל לסל יש לסקל אבל אש לא ק  מ

 נמצא שם p רק לפרקם יש להם למל פגסנס גוי״ש :
 וןיין עוד נשמ״ח יתנ״ש 06 סכי ללא מקא כשהוא נמול לסל גדיא
 סדפה אלא אף אם סא מוקן גץ החיהוסס וגם נמל סרל מדכא
נ אטלינן דסרפא  עמיל למל יסריפה כיין לאן זק״ הקרים לסיח גמל כלל י
י מוי מסף ק ע f יבמרס יקסאל «ףס מי׳ נ  סא גדיש מי׳ נלניס י
. מי׳ ק א ו יש נמ ימצלר להקל נמ נהסימ על כל פרס נייס נ  סיי לי
י  בדק ס״ק ייס של לאן לאסל מה אא״כ אן המ!ק שבמל עני י
 גיעיס״ש אנל אש מ סולק שנמל ענד נפיעיפ״ש ק< ששאר הקרוס לא
 סבי מר מחוקק השאר קיום סיליא ממן שמר ססנ שהיא קנזס אן
 אמר וסין פנתסשע מממ גס לסל מוכת 6נ0 מ שהי׳ נעקרו 66 ניוון
 כקרוס ונם יש לצרף מת היא לאף מסל לסל ימן סקחם וכ׳ ואףשהנל

ס כק שנסתלק  כקרוס 6׳ ואן רני מס מרש מגו לגין הסדנא שנחיד י
ts מהסל גא מיעייש ונשאר לק מה פנלמון׳ מנית קרוס יש להקל וכ׳ 
י סעו מיש מה  לאף א מחויק נם הסמלים יש לצור להכשיר אס עבר י
ק י  שנץ הסמלים ומה שנסמן לא מגי מסכומים סלל עיאו ומק״מ י
 מיי מעת מיס שקיו יש גמלי מנאו הלל והעלה לדכא לאם הסרים
ק קכ״נ) נ  חגו גץ מסלם מימונו מניס לסו יש להקל גואו (ויל י
ו ואס סקרים מצא מסיקו ק י  (קע) urn . ל נשיח מיי או ותביש י
 מיתון והולן ממון לסל ונלאה מקס הקחם לס ססא סחו קצת 6יג
ק קיו) מימ נקריס *6 להק!  ולגיל נני סדכא אסדק נכיא (יל י
 מלק לא נשק 00 מסית קרוס סאן ומי׳ בראש מסף יש נביאי מרי
מ יש להפסד אף הזמזם 30 טון on קל מסל  הכיח 00 וכי מ
 מסמא בשיפולי ידגים מכשירים א0י סרכא גמרה נפיג מיאן מד לביש
ה ומניה שס של ראפי' דסותא לא מקד נכינ ומיאן ביק ק י  י
ו 6ל מל מ מא מאץ ט ח!ון אנל מיש ס ח4ן מוס מייספ יסא  י
י בסמן ממש שאני מקי לסד סי סדסא ולא קרים סיש:  א
!foe (קגד) לאינא. עיי מרס מאל ממג לטמאה חלק נ' ס׳ קאו 
 נקרים סלייא מוצא מאמא לאנא גץ לפעלה מוצק ונץ מסס מג4ץ
 ומס הריאה יעלה מסימ שנעסת 036 מו 9096 וסי נלי נילוש וכסמתסן
י כרזר שהיא עריסה פק מילה מ  אסס אץ מקי' ער קרום הרילמ מסנ מ
t ולשק אפי מ הסיג ססימחה זזךק מודא גיאו ויכמכחי לצון ס׳ w o 
ק או מסס מא דאפ סקרים הממלס בנפיחה אסי' מא  או נמידס י
 זק מאל סליסה גוי if ומי׳ מא1 סומיו חג״ינא סי קי/ 6ג66ל
 גיכ מדק מ יל לחלק ואס סא למפלה מו4״ן fro סייפה נמלה 661 סא
. יםסד 3^ סמי גסרנ מסיי oo סף גממנה מונק  נמסה ממיין מר
 שהאכיל פריסת מייש אך מ&י לטנה ל לאף מולה מסלמ אן לאמי אלא

 מיםר סקמם זס ממ קרים cpo מנ מזגי 0רממ חכג כשניסו שקרום
 סא א מקדמי סוי06 נק שגזדן גימס מא נמק באלא סמגמ וכשקלמ
 סקחם סוס לא השאר קרום אור סל הריאה וילת מ 06סלף יש לסכשד מאן
ס נ מנהויכ כלל י י ק סלא) ו i סנאס משפו ממיס לפיל י t וכמרים) 
י וק 09666 לאין מפיר 00 אאיכ מןזמ 60 ק מ  בקלון מוי יי ממק י
 otn סזציין ינלא חלין מאן(נם מדו הנאתי במריס למיל 06) ויכ גדק
 «ייuv!w 5 מייס בסק רב 0ל 001 המיקס מסרים סחץ מ קרום



א ל  יורה דעה מדף לטי חלמת טריפות ר
. ואץ דיו («א) enp מ למצא «א נץ אמא לאמא * נץ *fo 0ל*מ * מ  (קנח) *ן להסליף (קנט) ידלו מא להמצא כו (rp) ואץ מ (ז) ס

to! אינו 6(א שמא (Tp) (קשב) אנל לא (קסנ) נשאר פקמפת (נ״י) ואפ נמצא נשאר סקס 

 באר היטב
ק א יכתנ מול ואץ ייצוק ק קמנו ע *יקולפולדאסאץפ^וןאפ-•  י

 נמק סלו מזל מיאשי על «» נ״נ גשר
 ת׳»בה

 ייצא מססמן חמילנמואסישהמסיואאצלואעק־לוטמאאשא•
 דעיסא מ״ל חרלד״מ ועריסה כסו בשאר מרפא תלוי׳ סוצא סטפאא משאר
 ריעיהא עיי״ש • (קסא) קדים זה. מסיח יסרסיב שס ובעצי לבינה של
 ראש יוצא סרכא מקרום זם ידביק; לאסס אמא שלא נסמן אס סברס
 המדכא ע״י מיעמג״ש מר אף טמא למעלה מייציץ דליכא כא הרלרי׳פ
 הקרים איס ריפומא כלל אבל אס לא עברה פ״י ייסויש מריסה מיל מדכא
ו הפלס דש להכשיר בזה אס׳ טלא ק י  ממסך לגב עיי? *גס בלב״ש י
 עביה עיי סיעימ״ש יאפי׳ מא למעלה מלזציין יאסי בין אמא ל*ע6 ואס׳
 שלא בהס״מ יבלבל שלא תפלה סס־רכא טפיחה ישלא סמנים הנסר ממז
ג *ןסבדקלן  פיי״ש (יעי׳ בדעת מרה ס״קס/ שכ׳ למבואר מדבריהם למי
 פסחה מעכב יאף שמס השיש ולאי מגרת הסרכא מעכב בדקת נזפה
 מ״מ במ כיון פא״א לבלוק הריאה מקם שהי׳ הסרכא אס איפ מבצבן להא
ב שעי׳ ניר ולאים ס״ק * של י ר  הקרוס לא עבר מיש לידס) יעי׳ מ
 דאס אץ מךיס שבק סחתיפיס מחספס לסמלה סיזציין יסא יסר לבקיאם
 מל סמי הקרוס ברקס וחבנימ ייצא ססט סרכא שלמק לאמ» אנא
 עצרה פלא בסמך אע״ס שאץ הכסולה מגיס מיי סיסזסיש יש להכשיר אפל
מ סד־כא מיי סימון מ  אס הילך נס למעלה מיזצק אץ להפשיל לא פ
י הראיס ל / יש מ  ומשמיש עיי״ש יפי׳ בתורת זנח בהס״ש מ׳ ל״ח מן
 יהלניש מה ממלה לאף בלמסה מחציץ יש להחמיר בזה סייש מי׳ נס׳ דברי
ק מ י י  יוסף ס' יש״ה מיש עיר התו*ז נמ סיייש נאדסזז יפי׳ פמ מ
 נ״ז שהשיג ניה to הלביש נפ״ש להמיר במ אפי׳ שלא במרס to) מימופ״ש
 יהפלה לאין למדי־ יק מהנמלה מגרה ע״י משמיש יפייש סיי במרס
 מח יגמק״מ שכ׳ דש להכיר בהסרכא אס מא מסן במן הקרוס פי »ל»
 היי יואן אס מא מינה ובה * ל* יאס חאן שהמדפאסלס מניעם לקחם
 יש לדן נמ דש למש מרל כסרנא וטקס לפקס אזר מיי?! ימיי גראש
6 מיל ipse גלמםה ׳  ייסף נסחפים ס״ק ק״ג ויק קיי שסמה גס סנ *
ס אן להקל אס׳ י  «*ין אף מאץ סברס מ״י נימומ״ש ולעסו לאס* מ
 שלא מ»שס למפלה מחצק יסימ ניע פיייע יעי׳ ממרי נסדלרימ *0 ס׳
מ וכ׳ מגיריא *גרי הראיס במ ממלה ימן מלביש ק כ״נ >tfr נ  כלק״י י
פ סיס מיי מ פי י כ יש לסמוך על הרא״פ לסקל במ מ  סלןנ במ במיסילו י
ק כ״ס קימןמי׳א: יממיי סם מדם מד׳ מ׳  מניינכלליס משחן י
 ימטאומדבדהס לכאורה מכ״מדמכשדין כנידןמאןלהכשיראףנמ״מ מלא
rise מנרה עיי נרסזיאן אצא אס הסיר עיפ סקרים שבין החתיטם עם הדפק 
 במקמה/בכדלראסאססבצקנסשריןאבלאס אן הקרים נקלף אפי׳ נהימ
ס ממסיין במ אס י מ נ ק ס׳ מ  סדסה ניאו ft• גמרת זנחשסבהע׳ש י
י מימון ימשמיש יפ לסכסמ־ אפיס שהקרים אע סמר מיאן:  הממא מגיה י
ק ס״ז שכ׳ רכל מיש האחרמיס למןל אף מלא מגיס ססיכא  חלץ tfpa י
 טיפון מא p כשאן הקלזסםיל״א מלה נמרחה אכל אס מ הקרים מלס
 ממחה מילה שהיא יךיס הריאה פ4מה אזי אףשאןהסרכא מלה בנפיחה חפיר
 ססילימאיאלסמרנ^סימימישממלהףזסרממי״לולאמהנימס ניסויש
ק קלו יסיק קניו): (קםב)אבללאמאד0קי0ית ל בלכיש  ס״ש(יפיל י
נ לאס סמוך לקחם יוצא סרסא שלא ׳ ק י  נמ״ס מף מיף א מניאח י
י מיאן סור בדבריו משמוסכלליס י ניסייש ט  מדוןוסנרה הסדנא י
: (3»}מ»ר0קמת. פון מדאה למק א אולוא יסיצא י  למ*אנ*0 י

נ מיי נ״נ: (קפד) אינו אלא מדכא. ל כסייג י י מ  שי״ «י׳ או ו
p r o ק י לאם ייצא סקחס סיל״א מרפא יסא מיקה ו יריס י  סמי ל
מ מקא יאמר פיק מפרך לדופן י א מ י ייסיך אן *קל י  אסמרה י
 ייצא ק הרגיסס יש לחן ט- דן few פיי״ש מי* ממש זנח שס ס^ל
נ ס ממ שסקל מה מס/ י מ אשי* נספ״ס יממ to ס  ממיר לאסל נ
ק ל נל״ה לסקס למק t שלו אס י 80קףי י M t m *am מיי tte< 
 של שדברי מי*ו אן מס כד מנס to מיי סייס מס ומיקר מיא״ס

ס ש* שס מריח׳ לדגא סאן: ק מי ס  ליקל נסימ מה וגן מ

 (ינ) סמא יכחנ מיז חקא מיקח י* אני מפילש אנל 06 י8 ט חלין סדנ»
ן י  (ונ״נ רס״ל ומהד״צ) ימיה ממן אפיי ס י*ן ק אמא לאימא מרה ניס נ

 ודכי
 נגדים וסלאס בתחילת זמן התפצלותם הדןקואסיסתלוןיסלודן ממא
ק קיו מה שפלפל מה אס יש לחלק נץ  נלי״ש ועי׳ בראש יוסף נסמשיס י
 אם החלץ מא למעלה מחצק א למסה מחצק עיי״ש אך מ״ק שסל מפיסות
 לאס׳ אס החלון מא למפלה ממצק אן סס סתמן פה להק! פא מיי״ש
 הל׳ במיג מגמת ב״י את גץ ואס׳ אן שס רק נקי באס הקרוס דייק
/ שהביא מרי סמס/ מה ול ק כ  לי׳ מימא גייס וסי׳ מלק גבוה י
ל מרפא נמה ימ מיש  מיס לאף כסס ס נקב דיניק 4׳ כשירכא י
ק נימ של לאף ק ייב יבפצי לבינה ימזנהזיב סס ממק״ע י  יעי׳ ו״ק י
 נקודים המרים שסם מעצם קרומי הריאה שסם עיליס במיתה ילאזרסקלסס
 אסס לא סאר קדים אחר נריאה תחתיי מ״מ אש יש תנין יש להם דן סרס)
 ועייש עוד בו/ן ביק א נאמצע הסיק מ״ש מנין מ ניס סלון ויי אם
 מא מחיים יש למלות שנעשה החלון מיי משמיש ירא וסבתא ומ׳ ספק שהעני•
 יד במ מריש מל שכ׳ לאס אן ס חמן מפילש רק מק פימק בהמולת
p הסצול אן מ בכלל חלון פיי״ש : (קנח) אץ להטריף יחץ סליק במ 
 מסה גמלה ובין עגלים וט?ו פק משי נמ בצי מיסוך שפיו ס״ק ל׳ילו
ק קלב וקנ״ג חבס רצון סף ס׳ ייס:(קנט) דדק־ וזא להימא  ולביש י
 בך. עשית סעי׳ א של דקרום סיליא לא מי דעוסא כלל סייש ומשיו
ק סיס מהגה מף סעי׳ א !קרוס מ מקם שהוא ק י״ח ולביס י  י
 כמ־ אסי׳ יש ימסו טעא א שאר חמיתא אסי׳ מא למעלה פחציין ואס׳
 מא נץ אנא לאמא מל טין לקחם מ אגו סם דעוהא סלל מא! ייכ
ק  בריק נתרלרי״ע אס פ׳ אן מס הסרת״ב נתרלריע שלי נמי׳ ז׳ ורא״ס י
 יא להחמיר כמ וכ׳ וכיון לאן רק קרוס סיל״א לצאת מטמא ע״כ כל סיצאת
 מטמא דיניק ליי לסמא ודינה מימא מוצא מטמא ניאו ימיי מ׳ מרי
ריה שהניח לסמחנריס מ״ל נציע מיש וקרום נרל״א לאו דעותא  יוסף סי
 מא והעלה מודאי דפ לעגין הרלרי״ע מו שאר סימא סייש מי׳ ניחש יוסף
ק א מסס למרי הלנ״ש לק ק שמס מפיר י  נסחשיס ס״ק ק/ של מ
 מקל יממן א״פ עלהלנ״ש לא מסיו פיי״ס יפי׳ ©מיג נדני הרלוי״ע מף
 איו ק׳ סעי׳ קל״ו שהכריע נמ אמא ק ראס סנזסא 0א סל יא * אסי׳
 של מיגלא אפ מצסדף לקחם סיל״א לסיח סולרי״ע אנל אס הנושא מא מלאה
ג מלמרף י  מיס מכירים » סרחין וכחמה לק מןי״ל יסי דטוהא גמלה מ
 סס קרוס סיל״א לחרלרימ יאסי• מיי״ש וסי׳ ממ ממירי מילואו *יו b׳
ד שהביא ממשה שבא לידו שהי׳ ק כיב ופי' גומת סלה ס״ק י  בביאריס י
 קרים נין אנא לאנא מחלת חמק• נלא חלון ולססה סחצק והי׳ הקחס תן
ק קלו)  שאר קרמו הריאה ימלא חלליס ופלס מסמס מעשה פנ (יעיל י
 ונאונא א׳ מקם אמצמית מטקס הקרום ס׳ סייסא נסמן לא בליעה אלא
 שיה *יי הססן אנל מצל גנה נלפה ססא יא״כ נס המורסא דנה הטמא
ו ומ׳ באפן שאץ מ לא משים טמא סמבלמ״ב  יכס״ש מפיח נס׳ ל״ז סעי׳ י
מ  ילא נמס טעא כסמלי מ' ואף ולכאדה יש לאסרו נמים הרלייפ י
 הפוליס סין דקיא דססא תיסי שהיא קרום מקומי הריאה אני דסיתא כלל
 מלו כק שהיו מראת הקרמים חסה לסר הריאה אץ להחמיר יל שם
 לאף שאירע oc משקלסוס נקלע בצל של המירסא ילא היי אספר לנמק שם
 איה הספיר מסיע פיא!: (קפ) ואין זה מיבא ל ממיס מי׳ א
ח מקרים מ א מיקה להקוזס עצמו כשר  מסויב ספי׳ לד ואס מצא י
ק fo ואפי' כשהקרזם סא למעה סחצק כשר במ מיאן  נרי״פ מיי לב״פ י
ק לפ של מסקס שנמנין להקל בקחס נוליא  יס" ראש יינן בסמסס י
נ מיאן: י ק קנ״ו) יש להקל נם מ  אף ממניע to הסמלים (כלל י
 וכתב 06 ממי בליש ממק מ שמכסדץ בקונו שמצא ממס ס״ס יש
י  להקל שד ואף אס יש נ *כ גומא מווו בצירוף היה הלל מ
to ק ק״ו שממו נמ! לדינא אס יש לשמן  גיאו מוי מא! מנן! שם י
 הלנ/ו 6פקל נמ דיל מנימת מעילה to הסיס שמא נאה מחמתה
 מספא פסלה to נקב סיייס ועיי סול בלנ״ש 06 סכי מל מ מא
 אס ניסו סהית מגא מהקלזם ולא ממומן אסל 06 מל שהיה
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 תשובה
ן ילא טאו מ י מסי ק הסדנא שציס י מ ה 661161 מ פ י פ א י ס » 
ס ומיי ס מ ק י י י ט ו מ ג ר נ ו מ א ן ש ל פי י וסדסס מ  סכסית ft מס
ק שאיו). ו ילקמן י י ק ק ק "נ(יעי׳ לעיל י י ענף י נביאייס י י  במנ
ש א6 הסירכא גינה ובס ב*ומ פיש י ז ו א * ב ו ס ו  (קע) DM יש י
• א ו סיב ימא ס י מר ג ו י י א נלאססח ס י י י ס ו ס א  אמא וני׳ מוה מ
ר ח א נ י י ס ו מ נ ז י ה י ר מ כ ש י א ׳ י מ א ל צ ס כ חמם * נ  סי׳ א י
ו י נ שהסמי ללעש ה ק י ק י יפי׳ סייגו ישיח 66 יהנ״ש י נ י » 
ק ק י ס מ ב האופה * שהיא נ  לכסייף אם סיא מיקה לאמ1 נמ*סח הצ* מ
סיקלא אי ל׳ ס י י י י נ מ י ר כ מ י ק ילסיס גדיש י מ  שמא שלא סיגי מ
ע י ג מה ובה אמר הכא פיייע ימיי מ ך כהשסיס ואף להממיין סדכא נ מ מ  ז
ס מה שהאריך 00 והפלס !if tea נם הסיש מתה להכשיר בינזקן ק י  י
Xiae ק א  ליגה ינס באיסס הסמא מיייש ימיי מאש מסף בגיאיייס י
א סס שסיבה ק ל מ י יבמקויג י ק א י או ועיי מ י  מבא במרי סליש ג
מ ר מ ק אמ׳ נ 0 יהמלס דש למוסיר s50 00 ס 0 t e s t s י הליש ו  * מ
ל לק נלפפל״ד מפימ• ס מסף מי א  נריש וסדני׳י יש לסמר הרנה מ־נרי מ

י י נ מ פ חקא וסי׳ ג י ה א נ  נמרעיו סליtie 6 להק! 00 י
 איס י נ

ק 06 מ כ ה וגה מוצא מ נ ו שממיר מי י ק מעש ה פ מ פ ש ס ך מ מ  ועיין נ
נ של ך ק נאמה סאינא למסס סחצק מיי נלניש מ מ נ ר גיכ מ מי  נ
ה יבה סיא מזקס נ י מ מ זזקא אס מ ה ו נ י ת ואף לסאיפדס מ מ ס פ  נ
־ זסג ו *־ « א י ר נ א מיקס למפה סמצק מ  למפלס ססצק אנל אס מ
א יש להמיר א0י׳ נמקה נאמה ה»נא פצמה מ ל מ ניאה ל מ ל י ׳ ס כ ך  מ
ש מ מ מיומריק נ י ס גס לדק זשלא מ מ ל ס מחצק מיידפיס כ מ * 
ס ונס נ*ס0 ס*נא למסה מ א מיקס נ ז ס ל 00 אפיי נ מ מ ל ש ו ד י  ה
א שכ׳ ולדנא יש לסקל ואף אס ק ל ה יראייפ י ׳ י י / מ ס ל ן ימי פ  פ*י
א מיקש גאיסה האמא למסה מוצק נקרא גיכ מיכא סמלם משי פיאז  מ
־ 301 סלל יספלס זלדנא כל ׳ « י מ ס מיש נ ק י  יעי׳ גסס גמק״׳מ י

 שמא לפסה ממליץ מינה יבה אין להמיר כלל ניי״ש
ח שס שכ׳ לאם הכפילה מיקש אפי׳ י ש ו מ י ו שס יסר מ מ י  ועי׳ נ
א * מוהיבס ולסרס סריסס כאילו מ ס הל* לק שמא מ ס *  0069 ס
ק פ״ס של ו ומיי מוס גראש מםף מומשיס י א י ק נ מ  מיקס ממש שלא נ
א מוקה למעלה סחצק נ*נ6 ה ס ל מ י שהחלימו האמזים ואס מ נ ו  שניף ס
א טף סדן וסימא למפלס מחצקמא א סויסה מי משיא יפייס מ  סצמה מ
tain * ש כ י ל/1 יספיס צסןל א״כ י י ר ל נפרת״ב מ מ  משלא מול5 ז
א ה מ ל מ כ אין להשגיח ?U סל ממלא t ימאן של לאפי׳ אס מ ס י  י

: ן א ק אצבע מכשימל יש לסקל פ  י0ק!ג6&א t מ
י שנגךס י * י א ח ג ס א של מממ׳ מ מ סיי 01 *  ועי׳ מיולי מ
m m ס ן cttr 60961 םנייהס לסמן סלנ מפרי מ י יק־ *  מז
ן מ מ ן ל מ ב סיא מ ז יש ג6ן ולגופי״ מנשידן אס מ י סיוון ו י ה  מ
ג ק י ס י ל או ומיי מעש מ י ק *והין מדסס נ א י  אנל אס הרוב מ
note ן לנוסין דפקה נאמו מ י  6כני* יכ׳ לוינא לאס ססרכא מוצאה מ
א מסימן יש לסמן מל הסגןלי? א מ מ ס ה נ מ  הללי לגמלה מחצק * אס מ
. סגאה״ס של6אץכפר אאיב אץ * מ י « מ מ פ»׳6־. (קעא) י  לסמי ג
T לנמק ס של * ק ל ס י י י ח ו ר סקגיס וסי ופי׳ נפרהיב נמי׳ י מ  ס
מ *0 מ י מ א י מ מ מ ה  אחר מ מפ־ימ לראש אס אין הנשר מקנרס מ
־ ס *era מקמיס מ פ ס א פ מ ק מ פ מ י סמזיימ ד  נראה שמקניס י
? ק ל י נ / ק מ מ ׳ ו ס ק * י . ומיי מ ו א י ם נ ל ו א מ מ ש י  סדא0 מ
• ש י מ א נמלה למקיס אחל תמשדין אוימ י מ י נ מ י  6ל שצדן צימר ג
ק נל? מ מ ס יציאק ססאמא ולק «ok מ»א6 מ ק ס « מ י  שממיין מנ
נ אמ• ס ק סמ*t& 5 מ 6 ק ג * 0566 מ י ה ס ד ס י צ מ ע ק מ  >*r צ
ס 46 י מ ח מ ס ט א ו ס ג ס ל מ י משנן י ג מ שנא נשמה כגל ג מ מ  כ
נ מ ק י » מ * ׳ יהל ר א א נ ן *  נםללה שהמס יחל שא׳ ראשה דטק מזקי
ן ס אסי, לאחר מפיחה אמםס טימר לדל מז ס ו ס ה ן שא׳ ס י א סני מ נ * 

COD 068 00606 נ מ ׳ *נהרטקס מאש הפיסיל 666 * נ ס א נ י ו  6ו86 מ
א / מ ה נ ו ל ו נ * סמז י מנ ס P cto ססי ק י ק מ ס ס מ מ»פ אלא ו מ  מ
gtr* « 6א סני לגנ האמ מ מ ל ה ס ש א י ה ן ז מ ס ה מ ס א ל נ א ר י מ ל ש  מ
י יאסי ת ק מ ק « י מ פסשי ז  כשיעל יכול לגנזם גמ׳סק 0*סח מ מ
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 ומי
 ועי׳ 6ם מל נימיי ומממ״נ של מפל מ צדן להמר סקויס אף מפין
 ימ4שסמל' ככד לראוח א0 מנצק נמשדן ואס מא שלססליגן מסירכא
ן מךיס * . 1 B U הלימה הקדם נאחז במק אנל אש pmea * יצאה מהדק 
מ יראו: (קמק) וכל פקס יס׳אסישrfo ימי י  נקלף מייפם אמ׳ מ

ו סל רימ לא מינן שיס׳ המרפא ממש ק א ועמאן מיי י  ענאה״פ י
 הלי׳ ומיס שאינה ונוקה לשים נמןס אלא אף אפ מא מיק) להסיפא עצמה
 גיכ דגה נאלו סא ח*י' והיא גקואס מרפא מילה ונשי עייש י(קנז) סקס
ק גאו סל ומ סיד אפי׳ מקנות  שהסדכא מרה וט׳ ס׳ ליש י
 שמגשידן במורן אפיי *גמלה מחציץ וםכמק המ מא *ומלה מחציין יק
•to נא צ*פא* p * ל אס׳ יש מלון  *־ק מרירי נפיכ למפה מחצי׳ י
י ממן איפיי״ש  חלין ואף וסי דעיהא איה מל oo ללא סי מרמיע מ
ו ל מל מ נדרי חקא פהכסולן מא גץ אמא ל*0א  ק בפרהינ מי׳ י
 יש להמיר סו שיעטר ספל מימין גץ סמוי! ינץ הכסלה עיי״ש מיי גיא)
ק א שהאריך נמ ומגלה מסקל במ ק פיו ימי*דס י  מסף נסדישיס י
 נהפסו קצת נסמא ם4י׳ סוצאה מסמא מסדן אף שהפשודן מא נין
 *fo ל*מא אף כשלא הלכה כלל מימין אפיי סמלה צא הססל סיס מד׳
̂ נ (קשו) שימו יכא ספרה. ענאה״ס נאפ  סוס נמנח״י סגף י גלק״י ס
 אס סא מיקה למקם אמר אז׳ נ*הה אמא עצמה מריסה מדי נציש מגה
ץ א ש ר מ ס א ף 6 י ל 0 3 י ן י י י ל ס * ס י ק  מף מי׳ מיל ימיאמז י
 המרכא גיגה מס יצאה ססנםידן p שמא אצל מסרק p אש ממגייס סס
 מקם יציאתן מחלקים אתר יציאחס לשים מין אפ שיס סס מכף מקם
 יציאתן מין אס מסמים מ יש וזשם שסלם הס מנו*ן6 אשד יציאתם לכל
 סיג יכר שאינה שלא מגלן(fit ממקם למקם מסיה סוייש מנה נמית
0 לסמור ה יל נאס ניסר סמר שססמא t t o o 9 «ךנffx ומ סי' ל׳יח 
 כמלה יוצ*ז מה*נא סצמה מו הסלכא הראסנה אף אס הנמלה מא
 מזנקת נהמחוך *ממ מחצק יש לססריף סייש אן מסיק *ס ר ממלךמ
ק ייו האדן להשיג עלמ והעלה למלקל כלמה הלניש לאסלו יפר  י
י גיייש מיי מ׳ מרי מסף ס'  שמזלה דנק ההלד' מא מד*! wu ק
מ יש לסקל מגלי י ס מ י ד ספא הלל מסלה מ  מיו וריז יש י
ו ק א ונסמסס סיק י  סלניש סליל סייש וסי" מאש מסף נטאמ׳ים י
so מ יש להמיר  5tft נזה מ' מאז מקמו שסהנץ *מדף מרפא מונה ו
ק להמיגס מה יש להסריף ס  ואס יש המס ססס השערה נץ הסיסא מ
/ פ אן לדק זממייין פו י י מיסייש אפי׳ מ  אס ft ממה מינה מס י
 יס להקל נמ נהשימ אפי׳ מלא עניה מיסין מייש סיומי מדכא שמאס
 ססדמ מוזנקס הס נמקס יציאהש p שנהפרמ איכ הכפילה נמקה איכ
 מל נג האמא יסי הכפילה מסמן לננ חנרהה י6 לסחניי ילססייף אן א0
י מימין p לסנסי אנל אס  מגלה מלס לאש הממא מל גנ ה*נא י
̂אחן מהאינא ממ ממש ox ששללו סינף מקם •ציאפן מדנקה  מקם י
 ראש מני׳ *ג מניס! יש להסריף נל מן שלא סגלו נל סב׳ הסיטה טיגון
 *מרי והמקל נהרס יממן הוחק אף מסנרה p הכשילה לגמ נפר ראשיי
ק קיס יק/נ): (קםח) מרה. י מימן ft משיד סיש (ימיי לקמן י  י
ן ס/ן או לאש יש סמא שנא מהן יפפפפ מצא סדכא מי*! אל  ל מ/
י י ניסויש וגם ספסלה סגרה י  מו האינוס ושס ממיס מלא כמק י
ק 666 סגיע  גיסייש p שסי׳ פנצק מ״אס מקי *וקם ססא יס מ
67• 6 «  קיליף מימן ש*ז אל מקם סש 06 כצגון יש *:ליה סנצטן מ
v יש לסקל ס ffwno it מנחא מי מא מאני נלי בדקת משרץ 
/ של לאף סש אק נלנלמ ק נ  הצסרסיה מס מיקמו גיא! מוי מךמ י
מ ליינא יש למק* סליו לסקל במ סיאו: (קסט) at ft י• rfo ל  י
ס *ס נ׳י*ס ג׳ *לן מיק א ק י ̂יש נמ״ה מי׳ גא ימי*יו י  ב
א ואם יש סלכא כמין אס" מאמא on* toft מחציין גלי חלון ק י  סל י
ק £< מצא tf£w ק שבגגקס יציאק מהססן מ מיס מן א0 מצ*פ מ  מ
ק מ מ רק סש מכד שסם מיס סדפה ליפ אס׳ ס  נ*י ימלקס *
 מגה ייתר ק מליס ולא ספר כמ אף אם מלא 790[ מגדה סיי(יפזן
S יש לספסר יאסי* 06 מ6וק מא מלין 'OBW י  אנל אס מנוז שגיסש י
 אי נץ *נא ל*סא *אולי הרייייס ממק* מר מיש מי׳ י*ו מסף נס7ז5ום
ק צ/ שהפ4*א סל tftto כמ ד*לל fo מסר מא איי מאץ מס מפי  י
י סד׳פס *jft ימנואר נב״ידאפ גסמס ל*0א אחרת שללם  מקים י64סן •
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ה ע ש  דרכי ת
 מיסוס״ש לשפא מדין פאר nJp דלוול סהסרכא כסלה נהסרש שצס וסגן
ת רסס הונס סי ד  לממזר! יאסיס$סי*ילססס6ס«ק3פיישמי׳ מ
ק סצאה סיגה סרכא אחרי! שלניס דמי אס מ סמא כ א שנשאל להמסלין נ  י
ס באנא ק  מניה יק ממלה לני אס נס ממצא סדנא גיגה ונס מסקס *
 לי יצאה וממה סרכא אסרס מאסה מדכא למק * לשאר ססס אס יש לסמי
ה רק הנמלה גלי גיסן והסמא פניקס לסקס לא מנרה והאדן י ג  מפא מ
ו שמא סימא אין לסקל ונסרס למימי• ן מ מ י ק מ מ ץ מ מ  וספ*! יאפי* ל
ס סנרא להקל וסוד ו*1 כה יאמר לסקל מהמכל ס אק ס נ מי ס  זקליסס מ
' ' * מ  להספיר ימנ מרסס ס יחפ מזב מיטה סצכ״ס נמישס מצאס מ
 מקמוח מאפי שמא סרסא ממקס לסקס ואיס מצא מנמה מולה וסי
 סמלה to היסס לו0ד קמולילה צסציא מסה דבי זה ניאו: (מעג) תאיה

ק נ׳ שכסב דכשניכי שסתסיי י065 מנוף ש י י  ני׳ במרס ענו שס מ
ק אשי* י כ לסמרכא גייס מיי מ  האמא יש לאמי אף אס מא דטקה אי
 ונמק fjo if שדשה ימיו מס לדק ימרה מששיס גוש אי סס המתן יש
' סקריאס י ממולה יציאסס מהאנא נא מלי מ י ק ואף מ מ  לה מטליה נ
ס י שכהב *זיע *נרי א * ל י מ י מ י מיש מיי מ ע  נוס: ללינ ו
נ שס י ק זססיךמ בזה נגד דברי המיז הלל ימניקד להקל מה ו י  מ
 מניס «ף ס׳ מני׳ ג׳ לדינא סיש: (העד) נ0 באיתן סרביה ניי
א וחפר י י ס יש נ ד שנסב שי נ פסס ידעת קפא ס׳ י  נשאתיו ממסה מ
נ נמ־י ׳ . עי ק מרסס סייש: (קעה) באתן א ' נ  סבת ״p' וציל,לס ק
ס ר מ ד של ואף נמלןס שמקלין נסרנא נמלה מ ל ק ה וראיס י  מד׳ י
ן ואיכ מ י י סיסיסיש צוין לנסח הייאה לראס שמא «84 הסדנא מ  י
ק מל סקס וניקם ססיכיס לואה מאמבצנז מ עיייש ס  ישיס חק א מ
׳ או י רצון ס מ ח יסי׳ מ ק י  ולב מאדם סינים סיש ג׳ סנף ג׳ י
ק מתקין אמס : זו למס מ ק ד א שהקשה מ  בהרצל״ס שמלק שס אס י
 לאי הסוס ססרכא מזאן שאן מבצק זס מצסו מפיו־ שלא סלהה מזלמ
* מאש מקף נסוושיס ) מ י  עייש(יסי, ממנשאו ניס אשדס rm פיי י
ו p אפת ששממו מקצם ק ק if סהניא נןסממ הונס רצון הלל יל י  י
 סדקים שמיהם רא סדכא מלס נמוחה ומה מיכה מיז נלפזלין ואד
 מיסון לא נצק אנל הדני נ50א סלסאמץ אם לא שהגסלוה שאיכלא סה
ל י מ ל ד שמין מרי הראיס ליל ו י עיים מי* מגלו* נקרא אס י א  מ
י פ״פין רק ממלה לנד יפפילא נשא־ הסרכא הא׳ ידגס  שיצ להעביר י
* נפיפפ מס לנמק נמשוץ י 6אי סדסס מלמא לצדן *pit שלא מ  מ
ג ומדי י ק לא סמין למאן אנל מ מ  מקם הסרטה יאף משאר סדסק מ
ק ציין *TSK פכיס לסרן w סיש: (סעו) סירנות. משיד מ י נ מ  מ
ק למשה פמצק נ מ ז סדכא ז&קס נ מ ^ סוצאת נ ק מ « ; ׳  סיק י
ק יסוניקס מצאת מ0עא יל דיל ואס מליס שחנה  נין אנא לאמא נני ס
ס ימיה ו מ לאפא אשרת מ מ ק א ס ש א ס מטמא י ל י י  להנוסא שדמן ד
נ ילג 6מל0 ל ק ו ינגיאדז י ׳ י י ף ס  ביע סיש ועי׳ בליש מגיס ס
ס י ו א ו פ ו ל ק ל י ה אן ל מ ב ג שנסתמן מ י מ כ  צהכשד מסיו*) כ
 v6 r0 86 _מכר 868י1606מ מסמן סריאה ופלש אס מצאי! ממס מים
ק ןאנמ תאיה אוי אס יש טפא א דמסא מ  סמיסין יסאק וסקס מ
י סואויס יסדסס אנל 06 הטעא א שאר ס מוס התלייה א ס י  א
מ מ&יכ ו לעיטקפ וסמוקפ סססקס ק הרימתא י י  רעסא מוסדם מ
ר וק אש יש סרלריע א מצו א של סוסקס וסנ' מצד מני של הוטמן  מ
ק מא בין סאמזת 99י ג4! 6גל 06 מא מ . ופל a חקא א0 מ ר  גיכ מ
p * א מלון מ י  מאן א נין אכא »מא אפיי בלי סלון מי מרצד׳ס מ
ס אש 9  אגא לאמא מי דעיסא י£0פדס6 לסל דמ׳סס לפמס מלריע מי
א מ י פ06 א׳ נרי6 ו ק מ  סק• 4פ סדכא הלייס ספר יצא סי סרלריפ נ
/ מה מלסל נתי< הלביש ק צ י חסס מךצ ו  סיףס יעי׳ מאש מסף סז
לה. סל מרש רע ניאז: (ms\ מי ס מריס נ מ  מס נארן ומיס נ
ס מצא מסן מסמ• י ־ ק6* סי י1«5ס 6*56 לומר וזזקא אס מ א ס • 
cnefe תפזממ מרסק ק משדרן ואס א נס>ס וכשר אנל אפהי מ  נקרא ס

ק יסזמס שמרש הסדנא הנ׳ מא באמן האנא טסה שראש  יפר גא מ
־ (כמב) סדכא תלוי׳ יסי ק א  הממא דסק נה יש לאסר סייים נ

א נקייס  מבאים מיש ואם מא מיק למקם אזר סרי׳פה יסי׳ שגאו שס מ
י מיעויש ק י מ  פכי דמ״מ אס מניו פניהם יסיס הסידכא פסלה פס ה
ק א לאנא הנ׳ דחה נראה  יש להנסר אס' מסתה המולה וטקה *ז
 מפל ס' מן סספסח ליסה ולא סד יילריע מוי משם א אנל אס רק
ק מראשוני! לא עמה נראה מוס  הפמלס עמה עיי מימון לא סהמ מ
כ *I מכיק אס״פין דהכמלה לנו ניאו מדי  !few נמרה מא י
ק ניב וניג שכ׳ ואס הכפילה מיקה לא׳ ס י י י ו ומיו ו ׳ י ב מי י מ  ב
ן מא 3ץ י  מל אפס הל* לגב שלה א *וימן *ומלה מחצק והסיפא מו
 אנא לאנא יש להקל אף מעברה הנמלה לסד עיי מימון אס׳ פלא בהפימ
 אנל אס המלה מוקה לאנא אחרת א לייק לק להק! אס׳ בהפ״מ אס
י נימין יק אס הסדנא הראשמה מא ק אגא לאמא  לא מעבה שתיהן י
ft מ אף מנא מיאפינס י מ נ י פ סי שמקל מ י ו י נ י  יש להמיר נ
ק גיא מקיל *מרי בסמא מולה י עיי״ש יעי׳ לניס י  מנוה לא מסי
ס נייש ולא מחלק p אס י  ש*) נחספכה רק השני׳ לנמ אסי׳ שלח מ
ק ן י ' סיא! ומיי א  הכמלס מא מיק! לאינא סני שבצדה א לאנא מ
ק זה יל מסל טילי לא מסגי נימין בכנס*: למ דש  ייס שהסיד מ
נ גס סא צריכה י ס סנמדן נעשית 0נ0ך הנמלה שמא טלכ/ס ו  *01 ת
ק לג שמריע משהנמלה וטקס מאשה לא׳  סיפון גדיש מיי מלךס י
ן הנסי* ת ס י  עני אסס אלו אף מהיא מיק! *3 יש *}קל מפניה ע
א מוקה לאגא אניס א לדופן יש למומי וכמת הריס ס  לנד אנל מ
י בקויא אס י גיאו מיי מאש משף י מ  גיא! יהסניס סמי לד88 מ
ק מ ק רד מה שהאדר מ י ו ו ק י ק א יחיויסס י  נטאייס י
ק מא טן אגא לאמא ילה ממס יק ד  ימולה לויגא ראף אס הכורסא מ
י לא מנר הראש סני א  מסלה לסד נרי ניעין מאש הדביק *3 ו
ס אלי ס ר ס יש להקל מ ק אי מ  של הספילה טיפין שלל מס לא מ
 מנשייין סירסא תינה ינה אסי, 5לא הפני סלל ינסקמיס המנץ להחמיר
ס מעיק ססנרי שנמס מינק• י  מינה ינה יש *!חווי נכל מ מנרי מ
מ פיש נ  חקא ומיהי נמקס מ״ס יש להכשיר אף מקסמו הלל 06 ס
 ראש 0סר0א המיקס *3 ובדק שס נייק א נמשדן ינמצאת סליסה שזה
׳ הורש הכפילה לא נא0 נמנ3 נ״א מלימון המדכא ממדן א  מא ס
מ סמי מזימה הסימא ממדן . יקל מ מא  ממקכ שנץ החסיכיס מ
 המכשילה מיק! לאנא שאצלה ינצדס אנל א0 הנפלה מא וטק! לאנא
י סיפון אנל נליה ק ממש לניס סויסה סו שיעברו שניהס י  סני שלא מ
ק סמס מוסזן סל שגס משתן fi סמס fi מהי מ  אף סססדכא סלא נ

: כ ו מוי גסה 13*0 שאלת ש*ם 96*69 סי י א  ופריסה לכיס ע
מ דש ס' ליס של ואף *ממ המאז וממי* ממירים  ועיץ במרת ו
ק חקא מומטר נס י  ומוגן חקא סממו שניהם מיסת* fi מ
 מפשיגס כגסד ממ ק< חס מססמס מו מברה עמלי רק מגולי פ0נס
 סקצס מוצא מאנא שנה ססדסא מילה ולא ממה רק הכפילה פס הקצה
ס ממ י א יצאז פ ד מ  מגי מססדכא גי6ס9ס שמגמה מצא ממלה ניב מ
א שליס עיאן מו׳ ממרי 430 י נליךי מן״ו שהשיג ס4ז 80 מ  Am מ
נ 696 י י א 610[ ?1 לסמוי נס מ  ול ocrsn 61/111 הפס*ן למקס א
f j j i on 66 ו וק סאה ממרי מ*ק א  לספפד 10 ססבנז שניהם *מיי מ
! משאר אף קצה א משםמדן הראשוספ יס ק !ועמי 6696 וזקא מ  מי
ן A של דיל ואף מי ס י י ן סייש מוי מ מ  תשש 666 ממסן מלא מ
steco ק ס י מ ק ו© ס ן מ *ז ת  06קל *פד משהנמ*! מוקש שלא מ
! סל מי6 ממזץ י מ אץ לפשד אלאכ יפיי פ  לכד גא פיגין פגי י
 נפנו! מנזק סל מקס 0C6 נמשרץ >f״ ל 606 0 דסffi מגיל אף
IWI pB8 M B 696 GtyP 9 4(v6 J6 36 UJJH1JWO 
מ ממיש !dnscx סמוג 0 6( ספולס ושר *6 * 6 ג d o 6 ק  ס

pniי סדן אי א ממיין מ ק 1(6 י מ  fw6 פנ^ית ל4 90 רוסנ מ
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ך (קוד) וכשנופחים ו ח ז קע) K (ק»ג) מ ) יאט נסתפק (קעם) אם (up) היא (נטא) בגב ( ח ע ק ) ״ יי*־׳׳ ה ״ " 
 (קפה) אוחד, (קפו) חרבה נראה

 באר חימב
ן מממןה 6מל יש מדמי לדעמו6 0 ו65 מאי 0ס מימך מ מ  לסקום 6מד סד0ה 661•* ל6מה 6מ ס46מ0 לפי מה שמנ6ר 3ס1*ף(7W 1 ל6 מקרי ס

ה ב ש  ת
ק י1 מיש סה. ועי* נשויח ק סף *ס ז׳ ינמיףס י י  פיייש ומיי מ
 מסאי הניינא ס' ציו מ־יאש של מגל שנמצא מ ס״מ מקסס ולא הרגיש בה
 נבדקהו נפרס ומשש *לי דבוקה ססה והעצה למן! דית מלוי ושכיח ואין
 למזיק ריסוחא שוטקה סספ וסן לחלק נין אס מא נסילד מזוה * ל*
 נליש ופי' מ׳ מוי שאל ויוסף מת ס* א נעונדא שהיה **יי שנססשק
ה א ונוקה ולא ינלה לעמי  השו״ב סל סדנא א׳ ננויקס נפנים אס סא י
 נמיפופ״ש מי שניסן נסיק ומלא נקנ וסיי״ש ס״ש נזה לוינא ועיי נשה
 במנחיי נלק״י מף ענף ו׳. (קפא) בנב. מלק ס״ק כייס של דבל גלש
 להקל נספק ננ סמן מהון מא רק כשהסרכא מא סו אונא לאמא אנל נק
 *גא לסמא יש להחסיר נססץ טון וסיס מיל דעוהא מסים איכ ממס
 יוהי שמא מומן סייש ועיי נמניי שם נלקיי שק״ד שני נשס ספר *
נ * נסמן  משאל נסירנא נסגל נין *נא ל*מא נחלק ממן אפ סא מ
 וכי וכיון וסי נ' צווים להמיר מס נסמן *נא ו*מא נכמדן 06 מא
 נחצו! *כא מחלוקת הסמןס וקיי״ל להמיר שלא נסימ סיב מ״ו דאינא
ס יש להחיר וממי  מו ספק ננ אץ להקל אן הפלה ומיס נסס״ע וכנוי *
 הלביש בסריסוח עצמת דבסיפ וכבוד שנח יש להקל אף נמרי ק* סייש:
 (קפב) או בייחוך פסס לפסלו דיה א0 מאץ שמא מסמן לסמן רק
 ספ ספק השקל 6פ המאה ממוח מסודן ולא נמנקמס אחה *נא ע״י המדכא
 מ לפנים חס לאסי שמטאו למעלה (יק קימ וק״ס) שדנו ממש כדן סייכא
פ: (קפנ) בחיתוך י  פליס מס לענין מ דנו»ה לספק ננ ספק סמן ו

 ואס יורע ססיא נסמן רק ממזמן אם סא למעלה נדזציין סו למסה מחציין
ה של יאס הנודכא ממיס נאמצע ק י  גי' בפרה״נ מיי לס ורא״פ י
 האנא יש ספק אש הסיבא למעלה מחציץ * (מסה מחציין יש לסתיי וק
 סש לנמק ממסג וצום חק * משרץ סניטה הסרכא לי*ס אס מבצק
 שם ואץ מלוק מס נץ *פא ס!ץ * ליסא חצון סיי״ש ועיי מאש יוסף
ק מיו יש מה י (Hp*) וכמומזים. גוי  נחימשיס סק״פ ובמקיס י
י *ת י שני מוי למור מל סממן אש הסונא סא  נננה״ג נכנסת י
נ * מומן שלא יבא *ושעי מהנץ בשאלוניז לקחת היאה ניי אתת  מ
 וביו הבי םסלץ מקצה שבין שס הערמות ומ רואין *תה שנן סחה

 מן הנהמה ונמו הכי אץ מ*! סמן מקס שה*סה מכסה סייש
א המנהג שם נס rat נרים מוי ס ק ק ייססשנ ס  מיי בשלהן נטה י
ח של ואש כסמקמין הספח a* 01 נראה שהסיפא מא מסמן ק י  מיק י
 *זמן וכשמימןץ האמופ זה גמה נר*! שמיש הסדנא מא נהמו יש
 להסדף איכ מאמנסן ססנ שיי סתרסקסן גרס סמי נטף הנסר של
 האמא ואו יש לת*ת מי״ו השיסי גרם מה שנראה ׳מא שהמו סייש
ו 00* י א ו  מי׳ סנףעיק לב סוה: (קפה) אותה חיבה וסי. «
נ ואס יש 009 06 ק י  מיי מר והב שקיו של סמשמפות ססב״ש י
 מא מזמן * מב ולא נפחה כלל ונאנמ אמי שנפל סספק יש לאסר
י נהיס סייש וסי* נהנהח מאץ מהריק ויל סל המזלג מי! 06  א
 סל ואס הספק מא ממאיס מין שיא *si* *!יגן פסה א0 לגב *
 לסמן מאנוס תלוי נ£0יק של הסייג נספק חסרון ידמה שנאנו * סי
 סמן וימ נד*! מסיג נו*; למקל ננאכוה נ* מעון גיאו (מוי
ק קיפ) מוי נ60ד זמורצץ מוסס גמוש ס י ס מי ב מוי קי  עחי
י מס י  נמספת המיה שנס׳ או סעיף ח׳ 6ל ואף נספק השקול מ
 ננאנמ בלא נדקה ממס פייש ועיי נמגיי נקלס *ת יtf שהניא
 מרהם מס ומג ועראפ והזנת הניא מר זהנ שהחמיר מה מא רק 66
ס 6ראפ מזמא מסס ואפן סאה * 606מזל רק לספק *06 סה  מ
 0פ0 *הה ממר סה נראה 6סא נימזן אנל אס הסמן מא ממולה מאמה
ק מקמ יש נהקנ והגיס רמזת מה עגמן הרשלח  מח מייק ומי מ
 וססיש ימנ שק הססס נמו סג*ן סהלי״צ אנאק גדסק אפ&0 *״גא ל
ס י י 6066 וגפוינ מ מוף ק מ  שמא 9tf מן שמנס וצק מ
( נד6ג מאט ה הרי56 6041 לסוגו נואן; ק  ס60ר ממק מ
6 ק ליו 6נ' ואס סי *סגא ומפיחפ סלזמ! ס  (קוו) החטז. סדק י

 חרכי
 היה לוי! הנמק יסא שלא כמד! שיימ! דש חשש שעא השיח סחה וטק!
 לוה הכמדן וגסמ־ק. ומא השיב ואץ שוס נטש בוה לאדנה פשיסא מזה
 מר יאף אס ניפא שצדק למש שהיהה מוקה מספיקה אן כאן אסל
 ומל; נשר ואן חפש שמא סה נקב והעלה הסרכא ואם סס שס נקב סס
 צדן *זוס ינר «קנ ואן למש מא המןנ מלה הממא ושלכ״ם שמא
 המיס שנהפרקה מ״ל וא״כ מוכח מנקב סי נהצד הנ׳ ננקום הנסזדן א״כ
י מסס «קנ מס המדכא מהמס מקב ואן ספה למפרק פק  צי מ

 דמי כמד! מיי״ש באריטח.
 סעיף ה (קעח) אס נסתפק וסי ס' שנסרכה האמא משמץ אלא סש
נ ס״ו מן״י ופי'  סמן אס מא מסמן לממן * מממן• *
 מזית מיס אנרסס סו״ל מ' י״ל אס ז' ושי׳ א אס * . מי׳ שרי מאד
 שקיו יסי׳ נלנ״ש סיק ע"! שכ׳ ואן להקל מה יא מתאסף נל סנקיאיס
 יפנימו שיא למס נק להכיר אס מא מנ * נסמן אנל נלאיה יש לאמו
 מא הי מק חסמן ידעה עייש ועיי נמית מין מולם סו״ו ס' ייס *ס
 א שהשיג פל הלביש והמלה דא״צ להחסיר נוס כיכ *)כסס כל סנקיאיס
פ הבנתו ואן להדיין בוי! אלא מה שעיניו  והוק כעצמו יוכל למק• לפסק י
 חאת וסיייש מו שכ' ולולא ופסתסינא סס נ״ל מל זה רק אס כפפפחץ
 אהה מפס היא בננ ואש פכסץ אהס סרנה מא נסמן ממש אנל א0 ע״י
 נפיחה מומסת אנה מב אלא בסרה ממש מא נפיחה הרנה סא מזמן יש
ח, מי׳ ד יוסף ס' רי  לסקל מכמה סעמיר עיי״ש נאק יסי׳ עוה מ׳ מ
א סק״י של מל פס ממפרק נ מ י ר  נמהה מאן מהריק א על מ
, מ סייד רק כשהספק אע מיאנו נק מספק מא יק אן סס!  נמי
 נמחה בסי׳ אבל אש למראה מק אפ חאן מנמחה גיוהי נוסה ק וכשאני;
 גסוימ סמור עמה ק אלא שהסמן מא מראית מין טסה סק מא פמה
 ולא יחי לפק סריסס וחמק ידעה לא שגי' מק וגעי סימון פייס וכ״כ
ק קא עיייש. מיי מנחת מסף ענף ו' בלק* סק״ו  מאש יוסף נחימשיס י
ק  של מניחן של מהריק א הפני יש להחמיר בליה מסעם אחי ה
נ שהסירנא שמות מקים  מסגן מא נמלאת עץ נופיה סנן 60 מסה י
מ מיי א והיש י  שמא מופה לסד מאו ואיכ נלאיה יש להמיר ספיד מ
נ וסכא ונראית מקם הסדנא נס הין מוה *מדף ולסיו גס ק י  י
 נ*סן to של המהרש״ק n הגיל צדכץ *קוק שהאנא ינשה נל מקם
ק קמיז). (קעט) אם היא בנב עריק סף נףק  הממא סיש (מלל י
 לח שכ׳ ואם ינק לאש א מהסלכא וספק אס היה וטק *מ לתש הסלכא
 למיתון * להמד אס טאו אזה השם נמקים ס״ל ששם סי! וטק יש לילן
 אתר ס׳ סחשס נץ לקונא ונץ לסמרא באם הרושם מלה נמו אץ להקל
ג מגלים וטיפ מקא מיאן מי׳ י  מיכא דלינא סס רוסס יש להקל מ
ה סל ומשמע ואי ליכא סס משם יש להקל נספק ריק סז ק י  מק׳׳ס י
ו נו״ה ק י  ממן ננ ספק סמן וסיס נהש״מ חקא סאן מלי גוו מיק י
 מיב של לאס הרגיש מדקת סיס שסו האסת למקם מ למ שללס
 ולסוקו כל אזר יו וממציא מרי*! מה שס תלויה אצל סקס שהרגיש הדבוקים
ק שהרגיש  וספק א0 סא *מ! מוקה שהרגיש ונימוק! אסל מסמן מ
. ול שש פוו ו ק י א מג לסדר פסוק ומיאן נמק״מ י  מוקה סליס י
ק א ואם סה מין סדנא שלכ״ס וספק מינו מדכא כלל וק  מיק סף י
מ מון סדכא מ  שנא סלסול ופפסמ ממש הלנ מסדאה נקרע הקוט מ
 מלון יש למוד ואף שיש 66 טמא אץ לתלות מוראי סרכא מא ונפשה
 ממסת הספא וק מוי מא מנצנן אץ לסש ילאחיש הנהמה נמקה סמר
 שעוז!. וגל מ מא יק אס הספק מא שקל ואץ צי גפיה *פר שסימא
מ אמו ק י  מא סיאו נ*ין: (m) היא בגב או נייחד• מיי ליש י
מ  סי ממואר מובדז יל׳ש מק גג מזק סמן ואן ששק גב שמן גיס! ו
ק שלכיש כהנ  מגיסס מי פסק מקל פייס אנל גא) שיק יש מ״ס מ
 ווזקא בספק גנ ספק סמן זלא מי דסזהא So 16 ממלין 00 אנל 06
ו מא אזי׳ מינה 091 מי מ  נמופק 66 מא שליש * גמה וגג אן *
 מיס דשס6 מזים p" 66 עבלה גא גופמא! יש tvsh אף מנלי0 מאן



י הלםת טריפות רלג באיי״*״  יורה דעה סעיף לט ה
ת (sap) הסידנא (ק*) עהיא ״ יך *** י א ר  (קפז) נראה שתא בתחיך ובעאין מפיח (קפח) אחה בל כך נ
>Z% . I S א י ד ח  (קצא) בודן (יי) כשרה; ו(קצב)"עינוניתא ד

 באר חימב
xtmam-*a •cMn9mt>ra1metan nawtt>w*-fn^m א t מ n * ר ו ס ן מ י ל מ י  טרה וממס ) r) (י**י >מ״צ(ינינ ד

 תשובה
ק י ס בארן ומי" מ י י ס ג * מסגי ט ו ס גיסמאו ט ל ך שיהיה מ * 
א מ היוצא מטמא וסברס עיי כ ד ס טסא מקיל ג״כ מ ף א פ מ י ר ל ו  מ
f שהרחיב סני*ר i ׳ סיי • גיי״ש ומי׳ נסססלס הסדס נקנסרס המו  סמן
נ ליה רסזסא ו נ ן ל דאף ולרסס סצכ״ש מ ר לדנא ו ק מלה pc ס ס ו  מ
א מ מ נ י ס י י ל ״ ק מ ו א ס י ע ן ססתז ולא סהר מהמימון לסצי* מכלל ד * 
ר «"ס ת י * שלכ״ס ומיי״ש מוס סוי נהשפסיס סמק״מ וחולוי״מ * ו  ו

ס רק בהס״מ וצו/ גדיש : מ א• כ׳ שם למן! מ  ב
ק מ״ו tFv אשיש ש סיף י י א  םעיו* ו (yep) עיטניחא mm מ
ס מ בגאס״מ לעיל שי׳ ל  ל וחזי! ונסרס מ למ יעי׳ סיד מ
א סעיף כ״א של ואס יש ח כ י מ גוסימייש ועיי ש ק י״ג של ממני ב  ס
י אצבע שמבאר למיל סי׳ ליס להסיר נ ו ש לסס שמש א׳ מ ז ף א מ ז ז מ י  ב
ף נ0ום שהלנ ד ס ק ולמשה סחצק יש ^ ר מ מ אם נשוס rti אף ב  י
ק ילק מוגדל מישיש ומיל פדלויע ו ס מ מ ל מ ק ו י ח  שיבב עליסס ו
ק ו למיל י ליס י י א מיי ש ק י א י » ו י י ס״ק א י  גדיש ילונ מ
ל מ י ג אנו מיוליס לאמו־ נ קל נ ו י ק ק נ אן נלביש לעיל סי׳ ל״ס ס  י
ק סיא ס י י א יעי׳ מ ק י ן ומי׳ פק״מ י י א  ולמעשה צימ מיאן ב
א מ מ לדינא p משחאן מוסר סקצח p ש / סכ׳ ב ׳ ס י ב מ י י פ נ  י
י ליה ק שנסנאר לעיל מ מ  יגמצא סמוכה מוסדה באי0א * ב*שא נ
א להמוכה י התיקה ב*גא * ה אסריק ואס נסוכה מלו  להכשיר מ
ש א׳ י ׳ ורמס מ ס שריסס אבל אס נמצא נ י נ  נ*מא לא מהר מיעויש ו
ט אצנמ ו ט אצנמ שהורוא נחלקת לשנים ויש לכל א׳ סרש א מ מ  כ
י ק וו לוו או אס לא סנרס י פ א ת ס שסם מ ק ס ק נ מ מ מ סרסמ ל נ  י
י יאס הםדכא ו מ י מיסייס יש ל יס י  מיסינלש יש להחסיר אנל אס מנ
י נופמאו ן להקל י נ לגנ * נ יייא הנ׳ * מנ א מנמק• ירדא א׳ *  מ
קס סנקא״ם מולוקיו א נ%0פ מקא או נ*סן 06 נראה למן המי  י
ן ולא בצק או מ י ק אחר מ מ מ ק ב ו נ ם נ י א עמללה ק  מודא *וים מ
ו ג י ס מרש וי ענף ל ס י י נ נמאירס ג י א שיש Jpc4 ולא ילת עייש ו  מ
ק ליו גיאו (יהגה המגי לנוס! ח י י מחנ מ י ׳ ל״ו נ ס זנח מ ר  ונס׳ מ
ן ש מן לגב * לא ממי מ ו ס קליו ל דכשנשתז סי ע שלו » י י ל י  מ
ן מ א מחולדה ft מסל מ י שק מ מ ׳ נ י א ע ומשמע מדבריו ו י ס ׳ נ ז  א
ס ד מ מ אז באמצע הויניי של שהמציל מ ק נ ס י ר סק נדפס מ  אמנם י
ס י מ פ הלל ומימי שנספצל סחולוסמהנו מ י ר רי ה קד מנ מי  שלא כיס ו
ק מ מ ן נ מ י ־ * ק מ מ מ ל ואס נשרט מ ל ) ועי׳ נל׳ק מן״ל ס  מאז
Jprt י מיסוןיאפשריש ן יש לסקל לסדא י י מ  סדני! ואין הסדנא נראיח מ
(Site ק ק ס מ*ל א י נ מ ס ן רק שמסמס ס מ ו ו שלא מ נ י מ  גם מ
ITS ק ס י י ס מ פ  מספיק יש *!נוי אס מנרה מ״י מיעויש עייש ומיי מ
ס יגילמ שיקמה מ ס ג יא0 יש ב' om מורש t יאי קסנה מ מ  ש
י םמן א ע ת ק מ מ  נספצלה מסאסא רש סס טמא א*) ונק-וניסל ל
ן ססש ס מאר וודא * מ  ההפארס לסשס יליבא חפש פיצול beats ונס מ
ף מח־א אלא שהיה סי׳שא p מייאסמזלה ק דש * סוש א׳ פס ט  כ
wtaש * « ס י מ י י ס א י מ ס ה ס י נ  rao6 הקפנה יהמלס ואס פ
י ו מ ן ד נ ו א נ ה י ף י פ ס י ו ו י  לסקל מיאן וסי" ממכו״נ נסדלרי״מ *
ס מ ס fx מסלה לסלכס ולממשה ואף כשיש לספ מרש א׳ ס ר ס מ ס*׳ץ6יכ יוזזס מ מ ן * מ ז ן * מ ז ׳ מ ז ם *TS א י ס מ י מ י מ  אצנפ אן *
י גיעמלש דג*ול אצנמש נלא » מנין לגמד יאזלא י א נ א קלס מ מ מ  ה
מ חקא אנל *גמלה י ה ס קלממ נמזק יד אף מקצת אז יש *!קל נ  ס
ע מלטל ט ממיל אף סישסי נ א ב ייש מגב *  מחצק * ממימן *
י גילדיס מייישייכ גממזיימילריע מ ס ו מ  אצנפמ סלל ובכיס מריסה מ
מ י מ ל *׳fe דאפי, יס לסם סרש א ק ג׳ י ם י ח * ט ב ' ו  איס י סעי׳ נ
ז ס*י נ * לסס*! ן * מ מ י ס  אצכעיא1אשנסדסזל*וסגנ*נ* א
ן א מ סנ ו נ סנ ך ן מ ח פ מ נ ו מ ו א י ע . י ו א ר מ נ י ס  לאסמי מישיש אפי׳ נ
om*a ןפ»רשא׳נ»בי«נמאףמא5י1זףשמקישנאמאווריא* 
פ ילק ממיל פישנמז י * » ל ל ק ו*ופהס*ין ס מ ג א ס י ז נ אף מ י מ ו א ) 

 ודכי
ימן כשר לכ״פ יאף ארע מת־ א נמו ה מ נ נ ומסיחה מיעסח דמי  מ
ר נ נקמו החמס מ א שמא מ ה שנראח פ נ מ י משיחה מ י  דפיתא מ
׳ כ״כ סיייס ופד מק״ס א ממ־ שלא מחה נמחה נמי  מדאי לניע יהא ע
ס ט : (tip) נראה שהיא בחדק• ני׳ נ ( ו ק שאי י ז (ועי׳ ב ק י  י
ן מ י ב * מ א מ ב של ואס נמוסק אס מ ק ל ב י ו מ י פ  אנרהס מ
ב יכשגפמה סרנה נשנר א מ כ נראה שהמדכא מ ה אתה י ו י  ונשלא מ
ק י ג מיאן ובובדס א* ל גיכ מ י ם מיופת מזק מסיחה מריסה מ י ר  ק
ה ק י ק כיו יכא י ׳ ליי י ח סייש אבל במקיס למיל מ ק י ף י  מ
ן להסדמ צ׳ימ מ ב שס דאסי' נקרע סקחם מ מ ייתר מ  פסה לסקל נ
ק כ״ד שכ׳ ג״כ לערן מ ואף מ בשלחן גטה י א ב ר  אס יש לחמר עיי״ש מ
ה דמוי׳ לא מתה מוחה כ״כ א י גסיסה הרנה אן ר  אס נקרע הקרים י
׳ הסדנא מגב דיל דגם מזי׳ מתה נמחה סרנה נ״כ מיס י  והיי מו
א מסים ובמי  המרנא נמתין ימס שגקרע מסס הקרוס מ״י פזיז! ז מ
א ומק ע״כ לא נקרע אף מפיתה מיוני! י ס קרים הריאה מ  הנהמה מ
ס מחנה ח י ס נקרפח מ ו שנשסה,עכשיי אנל לאחי מושה שאפס מ  מ
׳ נומ״א ינדנריס שס): (קפח) אמוד• ׳ נ י ׳ א מ ו (יסיג מ א י  נ

׳ ל דש מ ה וסר סוייו *י מ ס מחקת מ ס ש משים ומפסיוץ *  סבאה״ס י
מ ולאמי עיי״ש ועיי י ב י מ ! ס שהאריך לסתור ח מ סהלמ יהסלה *  י
ן סדגא א י ו י ל מ י ק ק י י ל 5 י י * ל ״ י ף א " ד ת איס פלל א מ ס נ  מ
מ ק החמיר ב  נלא נקנ יש לאמי ממם ופד ודאי דעיתא מחיים מיי״ש י
׳ מ שלי עייש נא־יביס מו ״ ה שנםיף מ ל מגיא ויל נתמנ ן הקוזש מ א  מ
אסי י דהי ש במ׳ כיפ שסנ י י מאר סקיוי יפי׳ מ ר ס מ מ שהחרין מ  מ
 שהאריך למור 10 מרי הפריח סלל ומולה יסעיקר *׳נא מש׳יע להקל
יס י א דפוסא כלל ג ר ק אגו ק מ מ יקדם פירשם שמא סדכא שלא ה  כ
ם סק׳יכ ר ׳ מ ובשער מ י ס פאר מ מ ט נ ק א ו ׳ מ י מ כ מלתי נ י  ו
ס ובמארס סימס י ׳ ר ד יוסף מ ל מ נ ס ניי״ש י י קד כוסס מ מי  ו
ק א וחיוזשיס ס י ד א ט ק א יעי׳ נראש ייק< נ  מרש ג׳ ענף ב׳ י
! ואין לשמן * מ מ ו מ שסארין במרי סראשמיס והאחרונים ב א נ ק ק  י
י ענף י׳ סעיף א׳ לתא י ע נ מ י ס יצי״ג עיייש י י ס א נ מ י  למיד נ
ד ק י ק ימי׳ נמק׳ימ י * א נ מ י ף * ף מן׳׳א ונקייא מ *  יפייס נ
ד נ וסנרס סל י ׳ מ ס יספק אס צדה א׳ מ ר ו א מ ס סדנ  שכסנ ואס מ
מ *ס ר סדנא ואף הפריח מ פ מ י מ ל  גיסייש ינאנד בלא מיקס ב
א מ י נ סל הפימןס הסקילין מ י י מימין יש לסנק־ מ ס י י נ ק מ  מ
! * ק כיו מ ק י י ד ק מ ס אנל מ ק ד  שלים שענרה מימין מאני ב* נ
מ ממיס מסיח חסימת י נ אן הדנר סשמ כ״כ *:סיי שלא מ י ס מ  מ
ף ק בסרלד״ע מ ל א! וסי׳ ב ג גי י י מ ו מ א י  נגעו מ *)שור שלא מ
ר אלי׳ ו מ א ש ג מ ׳ וי ופי' ס ס הקדש בקמסרש משו׳ מ י מ מ מ טמא ו * 
. גוי מק״מ א כ ד מ : (ccp) ה ה מ ד א ק כיו ב מ מרה י מ ס מ ׳ ל  ס
ע אן להקל י ס ה מ ן מ נ ד ז 96׳ ואף אס ממקילין נ ן י י ק א ו  י
או : ו ס מנצנץ ג א מיקס משרץ סביב הסרכא 06 *  096 מקא ג
׳ ל ס מד י ג ו מ א : (נ^א) בדזץ גי׳ * ב . ר״ל ע ק ח א ב ז ו y p ) >0) 
א פ ו ס ד . ו ו י ל ואף ממכשירץ מדשא מ גאו ס ז ס א ק נ  מטארו י
ן too יכייצא ד דמוסא מ ה שם מ ו ואס מ א * י י לסצסרף *  מ
ג אס י ס  יפשדבא יינא 99996 למסה מוצק נלא ח*ן בין אנא לאנא מ
מי תרלראנ ף י ד מ ס יש ל מ מ י מיל י א מ ו ש י מ ן מ ו מ א מ  מ
נ י ף ל ו ו ג אן מ נ * גמזימן מי א מ ק 166 מממךם 06 מ  נ
ת ה׳ מיאן ף א ילריע 6* מ מ ft יבמממנ גנ  if* into מצי *ז0פ א
ג י ל או מדי גגית אסדהס ג י ן ג ו ס ק פ ס מ י ו מ ק י ק י י נ ג י  י
ק ם ס ז מ ז מ פיאו 136 נראש יי6ף מ ד הלנ?! sfi נ מ נ של ש ק י  י
או י ד מפגמ סמנים אחדם ג א עיקר 6*69 מ ה שמשק >jk& מ ל א מ  ק
מ ctoi מגודש הדן נראה דאץ ש נ ס י י ׳ ר י ייסף מ מ  מ* 169 ו
ס ס א י ק ע0 ר669 מועא אנל 66 רמופא א  t tBtn פ6$ךף ו
otn א מסתץ 00 דעוסא אמדו מ ז ץ פאר נ  פ^סקף להר6ראו ומני ס
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 תשובה
ק או  למס הציוץ יש להקל ילהכמר ניאו מי" בראש מסף בגיאריס י
 יסימסים ניק קףכ שכ׳ מסיק גמ צירך גמל לזקא עיאו מיי ממסז״ג
א של תגמול) כוו יש לשמן מיס ק ל״ס יקסן מיי י  מל ה׳ גסשחן י
 לה ך הקנס ולנענע סרנה ולמ»ז p ואש עא מיש סוידא סגולינמ מייס
 ליע מזדק פג־ו סמס דמי מס wwx ax ממס מוסס סשאסס רס
 שמעה ונמש לגרגר:! ומשם לסממן מיןא ועמס וה מנדלה ואינה יוצאו
! חקא ניייש ־.  ואס לא תמו פגדלוחה סא אץ להכשיר יא נהי
 (קצפ) ואפילו כולד• גדבקיז בו ולא אמדק מ־בייזי' הכי מא ממס
 ושעמים הרבה נמי׳ יוצאת מהכיס שיס 06 ויל מי יה מי׳ א׳
 נדגיה ימ־או מ מי׳ ל״נ ושביש שיק מיו ומיס ונסייג שס מיי ק״ס
: (ר) מלה גדבקת ואשי׳ נדבקו! ו ק י  וייס סיק קכ־־ס ונשיו 06 י
: (רא) נדבקת ואן מלוק י ק י פ י י  cc בלי מלוש גמגץ להסריף י
: נ  נץ אס סמכה לכיסה * דסקה . ריס 66 מדי? נקה״ר מ׳ י
 (רב) כו. משנאו 66 סל דיס יסדדנה סוז מות מהכיס רבדקנס ואס
ו סס וכי מיחד נ ס שהשיג מל מי * ק t f A 0 שלימה מא כשידה גדיש מיי 
י מדכא לו ד0ק ממס וזזקא ניסוך  לא מהני נמרכא וליש מוקש י
ק קיא י ק במרכא גס טריא יסייש מד נ  ומשמוש ממי בץ נדנוק ו
ק קנאו ל ו ומריב סמי׳ או ומיס י ק י  מ׳ע גמ אן מאייש י
 מא ודאי תסדכא לא סמי שדוד ומיק ניסוך זזקא אנלדטק! בלי גומא
 ממי פיזזו ומנוקה הי הפרידה ניד מתת מו ססיסומיש ודני מדכא
מ  יעיי״ש מל !מ' ואף מקימות שנוהגץ שלא למען מידפומ סרדא י
 יכילין לםפין נא להקל נלניק! מלה לכיסה גא נוליד נימ ממ! ולסנסגיס
 סממפכץ אף מורטת מלוא אי אף אש מא מיקה מס נשרכה לסכיס
 יש להק! אף אם יעשה שרהס נימיס״ש לסממא ושרירה ניד נמנו להדטק
 אם עברה עא ובדקה והיא שלימה מרס ניי*6 מי׳ במיל! ימלא יעלה
 ימיו מ׳ גא שכ׳ שק עיקר לייבא כהראיס יולא כהלניש סייש מי׳ מו
ק ק^נ 6ל ואשי׳ מסס זעקה  נשתוינ לעיל מ׳ ליס מד׳ קינ וריס י
 לתנא שאצלה ולא מממ נניס וגם היסס מוכה סיס אס לאור שססוילס
 טלי ננתת מסס ונפמה לאס שמלוא מלה למקמה הראי ולאתר שמסלזץ
 אימ מיש אנה החלת לצאנו מפס יש להכשיל גדיש (מד׳ ממ מנרס
ק קלת) מד׳ מנסיב to לס ק קיס ובסעיף מ י  לעיל מ׳ ליה י
ס ובע־ח״נ במי מ 00 מי  בקונק מני׳ סיו ינמנח״י ענף ז' מד׳ א ו
מ שפקילץ בדן זה לא נאמר להקל אלא חקא אם בדקה לאמ• הפיחו׳ י  מ
 ננמימ ובפושרין אס מא שליפה אנל אס מקס ממרץ ובמותה סריסס
 מ״מ ואפיס שנשרדה מתת איה הנדק: שננסיימ ימשרין מסכנת ס
 ועיייש סול נמנסזינ ונמניי 06 סצרין לראת משיסלידנס ממיס מסת
 שהירדא גשארה נקה שלא נשאר מם׳ קרים תיק ט מייש ו (רנ) ולרה
ק או נ ושיו־ י  לכל יוורת מנאהיס שב׳ מיל יסיק ומשית מי׳ ל
ל דחיק שייצא ממז מדכא f s 6 ק  ינפרינ כהרלרי״ע מי׳ נ׳ ולאיס י
 לאנא הסמוכה אסי' למסה מוצק וגלי 0*ן סרל שלאש ואמר למסכה פייש
ג וממס גא וימין נקל  יפי׳ מצי לבונה יש ביסיק מורס!) קנהה י
 מסב וישלב אמה שאגה יתרת רק נחלק מקפא מם הנמנה מס לאור
 יג״ח מהירה בצירוף מה ממיס אן נאק מסגלה מיגון קל מאי אנל
 אס מא וניקה נמק בקרמוס ונפיעון׳ קמ אץ להקל א0 לא 6יש סברא
מ יש  שמא נחלק ינס מא מלי יש pis si ואף שהיא קסגה מאמזת י
ח סליי יניח וכ׳ שנן 6566 מסו מאן נמיל אירגאן פ״׳יש נ  לכפיר מ
 יסי׳ בספרי בהרלריס אס י׳ נלק״י כאן ל״מ שהניא מדו במ יל
 ליש מצי למנה סברא לססלייסא במס 6י6 לס 606! ממן מא דל«ץ
 נחלק יזמי •פ להליהנאז לה ממן סיייס: (דד) תדן. עסיחשםסמונ
 דסמו מקפא מצד המדא יגמלם•! ננסמץ למלוא 8ו לגייומ !tK מודפס
ק יא שנ׳ ואשי ג״נ 8060 «*אנ מיי״ש יפי*  סיי tf וסי׳ מיו י
י ואמי נסק ממימן מתיה מ ונסרינ מיף י ק י  מאש אםריס י
ק קל״ח של  *דמן מילא סדסה סייש מדי 010 מאש יוסף נמזזסיס י

1*1 

 אף מלניל כאצגסמז כלל פיייפיסי׳בסצי לניגסמרלד״עשם את פיחיפי' עיי
ק מךמסלמל המנורות ממגולים במנין מ ולא פהני מ  במכהא כלל ה׳ מ
 מישיש מא יק מנתפצ* הג׳ וימיו לרחנן ואו ס השש שהלב ממרק
 66760 96! גגחפצלי לעיגק לפי*) יש להקל ע" גיעייס מא או אץ הלג

 מיק להסירכא ממם שחלק העליון מנץ נרי״ש:
ק ע״י והסדא שקרץ טפיל י וייס י  וכתב מי נמ׳ס״נ מדי י
מ שיש *oc נ׳ ייחת שכיל מ׳ ליה למויר  *ק״ס ישא• מיס מ
מ אס נסיכו  איי אץ *oc שמש א ממי אצבס כיון שאריזי׳ בהט י
 מרמה וליז פדפה מי״ל שלכיש יחקא אס אמ עמית פ״ייימוסיש אנל
נ מר פייש (יעי׳  06 ממס ע״י משמיש אף שנסרס זה לזה מגנ *
ק ק יה): (קצנ) רוזח־א ל מוי תיש י  ממ־יס *יל סי׳ ליה י
א שיש מ שכתב ואם חסרה אגא א ומשלמת המ7א ו וגשנאז מד׳ י  י
 מן וקייל שיש לה ק אנא (ע״ל מ׳ ליה ספי׳ זי) ע״כ אט נסלף בכימ
 שתמך מו שאו »נא אגל מא שיבוש ואף במ״ג מי שלכ״ס ככ״פ
ק פ״ס: (כשלד) לכל טקס מתמ־ך  שחסון יפריפס גדיש ובלכ׳ע י

ק ע״איע״ג ולממדס א וריס י נ בשיח מי׳ כיב וגפריב מדי י  מ
ג נידן יש מ קרים למעה כלפי האמא אן  נמצא בטיפ שמרדא מא י
 לאסי קדם ק סדכא מכי רטתיימ אנל אס כקרוס מא לצד הראש יש
ק קלו סס !מאדן  לה ק גוו יכא נד״ש מוי מאש ייקף נחילישיס י
 נביאי ח מ ימה שהיא 15 פסה ממשריק וצל הראש תמלסק אס יל
 דש מלוק בץ אס מא *ממ כלפי האמא יק אם מא לצו הראש *
 שהמ׳ מא ולמסה לצל המיש ימא מל צד פיס של מלרא שסר׳ כלפי
ל הראש של מללא ולא לספה נשירש * ליל  האסא. ויש לצד הראש י
 טא) למפה מיס לצו האמא נמקם שמרוא משרשה מ שהיא צד פיס
מ של הנהמה שבחיי הנמה האמא מא למסה לצר  של מילא כלפי מ
ל שמא לצו מני של סמדא שהיא גנה של מרוא « ויש לצו הראש י  ה
ק יננואה מיי השני  שמא בלמ מאש של הנהמה יל ממגלי הריס י
 מסס ומאש יל צו הוגנ * הראש של הנהמה ילא הסויגג לדנא

 מימ נאנ גייס :
 וכל מ מא 06 אנה ממנרה נ*חן מידן ימריא ממות מניס אנל
ה י  מה שנמצא לפעמים שהיא ממנתו באהן גידן יאנה נכים גי' מ
ק ל׳ שמג שצדן פימה מקום ממיל שהיא אצל  ינפרתיג שס והגיש י
 האנא שתהא ממנלס באמן גיוץ ישימה אחו מטל נמקים גימלה ואנס
 מוקה שאס מתה מיקה שדשה מל מ הלר מלאה העץ אס מאונוקז
א מקומת  ואס מא ממנרה נמקים גידלה ואן למיג להקל נמ י
 מחמס שתיל למות כן מאז ימכירס ט מניעת נין שק מא מו
 שמא המילית לסוס ומיס ומדעת א* 06 ארע כמ בטיפ ומכיר מאנ
 יפה שומ ורן גיוולו א יש להקל לצוק גחל מקא ולא זולה ניי״ש. ופי׳
* פקוס *ם יינ x׳ ששק מרוא עיג גידם אמ ו  נסניי ענף ז׳ מ
ק יא של שגס אס כיאה  מצוי ממ סייש - (קצה) פחסרך. עי׳ ו״ק י
 שהיא כקדיס סייא אן להקל טודא ימים מם אני מצוי קרוס סיל״א
 יטוא מרפא מא פייש: (קצו) פריפה. מבאיש סקיל מוסגר שסע
p מא ס״ק ייא של rt מ מי׳ י -מ״מ גיסון סמול במ מוי ט
ס שסשון ממי מיסויס וליכ נלביש מף ס״ק פ׳ י  לדנא ואף טליא נ
ימ טרוא נץ נדביק ינץ נסדכא כמי נכל סימא שלא  מדעמנ״ש ממי נ
 כמין גיא!. ואש אנה מוי*! לכסלו מהכיס פיי מיגוומ״ש 66 מיל
: (טין) אפיי ^כיס. ל ( נ  למוריד *סס נתז פי׳ מגויס לנא(יק י
יג סעי׳ כרנ ימי׳ קע״ה אס ה מסי ק י ס מיי סיא ונמיר י י  מ
נ 60מ מסל מ יש  גסון מש מללא *ויק * למום אני אתי שאן ק
K א לשאר אני שהנקב משמ משל מ תליי n A י אנל אס ערן מ * 
6 ואפ *89 נ נשמ״ת מדי י  במנהג מקסזת פייס: (קצה) לכיס. מ
 כריכה להניס רק 9146 יכולה לצאת מניספ פספס דופק הרגו בס6ר ופשק
ס ינסויג סיי לס 6ל מאן ק י  אליעזר באז מייש מי* מא״ס י
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 חממה
ג סרל היויא שמוה י פ 0 נ ס מ י א ה יל מ מ יגל המנהיג מ מ ז ! ו מ ל * 
ג יצור י ס מ ג ק •י מיי ל מ ל 66 יבסגיס הס' בשרצר*! א  מקיפה י
מ מ ס מיללא ס מ ל נימי סריסה &01/ מ  רק באמא השמאלית אכל גימין מ

: tf*9 מקימה 
ו שמץ ס י ק״ה יק״ו ולמיס ס״ק קלס מאן קליפ סל מ י  וקיץ כפליי נ מ
מ בנסרמ כמדןקך היין ממקפאמא אפסתמ&ס ש ר ת י  גימדה ג
א י לאס מ  לכי * לגי *נמו ואמה ההולדה שדינה גיכ לסין 61 מסרס מר
I ק D מ הסצול הי מ א גין מ  מגג לגג כסקס מליל סייפה אכל אפ מ
ה גין אס יש לה0 מיש י ר ללא הר מילדייפ >f״ ל סס שיש מליק מ מ  ו
ן מ מ ן ל מ מ ל סל שמא ס ס להסצוליס t ore מאי מ ל אי ל* ל  מאי
ן לססצולים מלס א אגל אס * מ מ ה י כיס הלין ג  למסה מוזלין יפ נהכפיי א
ס י ה אלא אש *ן 66 סלון אכל 69 סלק כהסירסא א  >t כפיל *ן להקל מ
ה וראינו ו ימיי כרכרו פול לפיל מיי י א י  שמא למסה מהליין יש לססליף נ

TIB 06 א למסה מח^ץ מ למומי גיפ מלין אפיי מ ק ft מגואר מ  י
ת לשהםזסז ס מיש ג' מקי ג' * י י י מאירה ג ו מי א י  במזס ייורס גדרי נ
מ 86ןל מ ק ק״ב ס יס ימיי נלכ? לעיל ס' ל״ס י ן פי א ה מ  למדף מ
א מישמ? פייס ומיי כראפ יוסף  נזה בםס״ס אמי הפלא פמה הסדסא נ
ל שהיא למסה מהליין ו ft" הדיש הלל ומ*} מ ו שמי י ק ק  נודדישיס י
ס הלין ואמי אץ מכר ל אף מ י ן 066 מרס t מ א  יש לסקל 00 אפיי נ
א בהולד״ע מ ס ומי ט י א פהולדה לאין זה הרלנאנ לאשיי פי  שהפילול מ
p ס לדינא ק א סהסרמג מ נסי 01 מקו י' מיאיריס י י ז* י י מ יי מ * 
! אנל 63 לכס י צ אין להקל 69 ימן אלא מ י  מאץ להס מרש אמי מ
נ ק א ק י ״ ו מיי מ א י פ נ י  מיש אי מאיצ יש להקל במלין אפי" נאץ ס
א למסה מנוצי ץ יסא ממימן א רק אם הסלכא מ ו יהל 01 מ א ק ו  יגסקיס י
נ יראיפ 06 של י ר א לסמלה נמ4יין עיי ס ן מ״נ אנל אס הסילקא ס ז מ * 
ק י א 6יש למדף או׳ליכא סלון פיייפ תי* נראפ pp< שס נ ס משמי ס ו  מ
ה יל שמא ל״ס נחל 66 *!שדף מה כשסא לנטל!,;  סאיו שמצדד להקל מ
 מיוציין כלא הלון סל שלמלאה(ייס 06 ל61ץ שמכנץ מזיסכיס 66 אםרד
ק לדן ה ס ר מ י מ  יאץ הסלול סימן מיורחנ יסססרדס זה on מממ נ
 דנסנגנה סחדן נס הד רק יזסרח מממש ונח המ^ס נדמו v״v ומד נדסה
on* 01 ץ נ ס מ י ן מ א ן 9או ח א נ 06 מ מ ו י א ק ו י י י י  מרה ס
ל 6סא לספה ס הסמל שנין סז46ס מ ק  מיוציין מ *ומלה סחציץ ליל של ס
ם ק ס א *ומלה מהצי האגא נ  סשצי מקם ההפרש אף 6כל המקם שמספצל ס
ב י  הראי מיוה שחד נשר ff*t1 (רח) הים! יסחט? טדשו6. י* מ
tan פס DODO ס לממ1 סולמה מלמגהששגנ הס ר ק ס  no קח uvn מ
ץ ש להפדף גיין פמיומס ממן מ מ ן נ מ ס  סס$ל לפיצילאף נמיא מססין ל
א כמין מיאן מיי מאש יוסף כהגה סי* ל״א ל ם מהשצלוס דגי מ ק  מ
מ ממקס לסקס יש ד ו של מ06פ יאסי* להמכשילים ס ק קי  יגסזזםיס י
ס מ ס 6* פכהנ מ ק א א ס וסי, גסס אמהם נלנאב י י ה סי  *!שדף מ
א ס מ ס ן 6ל מ י ק י מ י ן ק ה fount} מיאן יסר מזה מ י מ מ א מ  מ
ס י ר מ ה צ fi ממי 66! מ י  6ז 1066 לאף 6י6 להפציליס f> vie מ
י ר מ פ מיסיס מהי יססצול לא גפשנ לגייעמזג/ סלל ומיאן 90 שסלפל נ י  מ
ה ללא מ*פ נן למשי מה יל מסיקר *ישא כמרי  משיי ספר ימשמ סי י
א 10 משפרת הקלש נקנסרזפ המשיסס סי ק ו מיי 616 מ א י  הוא^פ 00 נ
6 ו ס ד ©?מיל 00 מוי 641691 מלס fi ממי ניפוך פיי״ש מלמ1 מ  י
ה של fi^nifsfi 606 נאכא מלימה שס* סלםא ץ י ס י ר  יעי too מ
ך סניפא 366 מ ל ר ס מ ! שכנגמ ס * f t ן 1 ד ו ן מצד 01 של מ ר  מקמו מ
י עיפמאן ימליף 0666 סר*א1 9ון ק 91961 י ל ן * י  6466 666 מ
. !uiu ו ( 0 ר ) ן ו א י ן *!יין 80 מ ס  ממיסין 3666 ינס סיסהסנומא ס

0rt*t ן וסי פ ז wAmuwit ( 161*61 מ ו מ ג ^ ס  ©יש ע

ן ומק) מחו fepo tttox96 * ]no גיד לאמא מרפא י . יל נ  (50סד) 9
ן *לא יש לה יממק כ0רה יל מן״ז ODD נכסמס 6ס96 ממה ממר וסו ד  ד
 ו*ןי 9*מו סת^י0 נסמן מזג 0!נ זספדל רטס *ואל הפמין (IW&JB וצא 9*0
* dn» גמזייזן והמיר fo 79 ג»0(ומק* ftopo אנל ימיו מדי ד  ite ס«ן נ

 דרבי
מן הניס של סרוא מיס 06 מלס 06 זס  דאף אס גס מסמיק 0מז נ
ו ינראש יוסף 66 ק י  למ אפי׳ ממדן סרישה פייש מו׳ נמק״מ י
ס י י י  ואף נויייש לא נמר מס p דמי הרלרי״מ נייש מי׳ ש
ל מוי ק י ס משרק י נ ומנהו״נ bל ל י ק ק  י״מ ונלניש שי׳ ל״ס י
מ דמאי מס מיפמלש אנל»ט י ה ס מצה־ להקל נ י ׳ ר ל תלי •יסף ס  נ
ק מסמי י מ נ׳ מ ק י א נוי?: (רה) *לימרת. ל מפיל י מ ל ס * » 
ק קיינ אנל כאן ׳ ל״ס י ן כשרה ניי״ש ינ״כ נלנ״ש *יל ס ד פ  מ *0 מ
ו י י י נ ס ״ מ כ מ י מ ימלה לאמי סייש י ג נ י מ ק פ״ה מיג פל ה  י
>f1 נ דש לאסי ננ׳ יהיק שנסמו להלד ק פ״מונסיליא: ספי׳ ל  י־־א״ס י
מ ל* י  אס לפי לאמו פיני נקאיס ליכא שס סס הוקז הלנ מסם ד
 מיסיס מא ומי •מיד כללם וסליסס נכל מקיס וזה חקא מלא מנרה
ו מל סו׳כא שליש ממני מישיש ל מ  מישן 6נל 86 ממה מיייזן מ
א כ' לדינא דלא ימני נמסמומ״ש ק נ  מיאן ומה בגיק *ה ח׳ ובמק״מ י
ק גךעהפלס דאס ממס המרפא מישן  מייש אכל מאש מסף מיחסים י
ד שכחב ק י ו י י  ימוש יש למסר כפססית נייש מיי מיס אנרסס נ
ם שאין הלנ מחק פיי״שילי! ק י fi ההד רק אססא מ מ  תם מומ״נ מ
ס אסי מפנה6 ! לסמלו ואס מא נמקים שסלנ ממן סן להסיר לי x 6 
יסמר׳ לניפ ׳ ורמס שממז אפודי ו י מישיש ומליש בפיס ממם ת  י
ן *רדא מסרן ו ק קייב שכ' ואס יש יחרה מקפא מ  לסל מף ס׳ ליה י
נ מוסק uyuj המא 661 מ d o 6 ם מ גיקפא למלוא שריסס כיון מ ח  ס
0 ממן שס יש להסי ימ׳ומ לס יש לססר במ נלי 6 b ם שאץ 3 ק  סא מ
ן א י מ ן חקא יסיק מ י ס ת) יחרת. מנאימ של מ  משיש מיש: (
ק פיו שכ׳ מראה ג של rv בנמןימזה שמכסרין ימלק וסי׳ מק״ס י ׳ י  מי
ן לססס״ק כססיל סלס * 6מ6 ממש אימיגיאצנס  מתיי השגאז 7*ס *
מ אמא ממצא שס סדדס נין ממוכיס סר pto חס סקל* רניסיהי * 06 
 נהכי 061 נמנה מם >gfs) שנמוצלה fi COM מי אפיי סומר מימ ובס
נ לא י נ ו ק י מ אנל מתני האק י  יאסי להאםדם נמינה ונה יש להמר נ
מ י ד 06! מ י מ כ מלס ממךמ 06 לדנא וסלא נמ1*ס יש *  מסממ p י
ח) יכל חיכזו ס הלמן יש *JPC אף טאנו נ* מישיש פייס: ( מ  ו
ו ש דהלק ביד 696מ0 *ונלסה גכסין מ  דסחכה מ״י0ה פנאיפ י
ק פ י י י ס ונסמאנ מלי י י א לעיל ס* א מ^ג מללריע מ  היי מ
י של ואף 06 ימס שוו סא סמרה ק פ י י י  ft ינמלריע ש* ספי* לה י
נ גס סיורה ״  מון שנמוכה נסא• קצה * שנפרס 6! האניה 01 6המ1ין מ
DO[ 0166 86 נמציין יאן SN* ר כל שהשימא מא  נסרנה נסכה 6פ״ה מ
ג סמס מי״ל מרלואנ י ם ג  ולא מי הרלר״ע איל אס יש שש י*ן אסי *
ס י י ק יייז ממ fi״ מיד הרפד״מ מומ״נ סגי* לס י  גיאו מיי שפול י
ק י ל מ! שהיא נכמדן מסמן *וימן *661 מוציץ אלפ שיש &4ן  י
י סאן ושי מאש ייקף בס׳ מבבי*דם ס מ  י6ינ 606 0*גאל06א י6 *
ק פיקד סאן מ^בחרלריע 5̂ שהאין׳ מה ימולה י ק 1 ק ל וממשים י  י
ק גךנ ה י  שס דאו* מלין יש לספשד גויס מדי 58לע *יל סף ס* י
ן * 4 f e w מ פגוציץ יש ג* תוקפ סמן ימחו מלי מ 6 w1 6910 פל 
p ifuui ifvsft צרן rto נין אנא לאמא נ* מלין *661 סשצ״ין נאין 
 &pt{ אף £39 סשס״פ ואם מא נץ *fi לאמגא לפסה מחציין ויש ח*ן 9שין
ע ונדפנל מלא ממען יש לסקל בהיפמייש מוי י ס  למיין tftrms אף נ
א סנ׳ וג6 יציל דן מ 6*66 ר מושחן מ ׳ י ו  מנפאנ נהר*א1 אמו יי ס
 נסרן ימתו מו* גץ *fixfi 61 ממדן סלל 696 66 סיממו סיללא מסק
מ 99  m מיל אפצמיי! וזסנ מסרס לכיון ססיממ גץ ifftu להאטא מ
tf&si מ סקממ ע נ מ״ל סדוא ס אי ו יוחר מיונרמס ו ק פ מ מ  נסיוס *
מ צי י ifi וסלג^ 06 *  סדש6 666661 מלין ff&x מ9או סי או! מי
f1׳ln?1 א ן הסמ^נ 6ס אתקל״ו נוישנאלןי יסי ממרי נק̂י  6יקמיש ל
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 תשבה
ן ס' םעמד מסאפינונ ז"( מנאץ סי מסנדל ו״לגצילזף D*BMS מסרסנדס א  מ
׳ jfb ו׳ מיי״ש ועי׳ ף נ » ׳ כ בעצי לבונה ובמארס סייס שייש ז י  סייש ו
ס יש כקרוס . מרי בריק ס״ק ליס שכ' מ ה ה 0ק"ל מיש מ י י on מ  ג
מ ו וסי' מ א א ש י י א גמלי אן לסקל ללא מציע to וו) ק69 י וקרום ס י  ס
ק א ובמנהיב כלל ל׳ בעשוזן ס״ק א ועיי בביס אברהם  ממח״י 00 י
ח רק נובקס מ ס מ 06 אנה נ ג ס״ק כיס שכ׳ ובכ״מ ומכשריק ב י ל  ג
ק ולראש 06 אן הדטק מימה נולי א מכה שא ולא סריסה  צדן *קי

מ להלן הרק ד״ס): יס (מי׳ מ  סי
ב לישראל סי׳ נ״ו ולסעסיס נראה 6סלד6 נונקת לו נסוכה  הןי* to מ
 לממס משמש שלה מנקי במלאכה הברקס יכיר שאן מ סילכא ולא
א כאפי ממיס רואה כ ד  לנק לק וממין שא והשורש שללא נהרחנ מראן מ
ס כסידכא וצריך א ו ות א באנא רנהרחב לצו האמא מ ק סאמא מימי מ  מ
ר נ למיד נץ מיש למדכא י ס נוממ ונקיאס הנתק tfn לההנוגן מ  ודזיה ו
: (ריד)לםסה א ק י י ה ו  ש0 ממנים לסטר ואס עיי״ש בארןועי׳ ניעת ס
' מהשיביס אסרס להשישד מה שנחשב לנועה i f 6 ספסיש fao7 געודש 
ק נ ביו אשדס כאן מיי ו״ק י י ס שמסמל להתעגל ו ק ו ס א ע רס מ  מו
ב גוכהה ווידא ונוקה מיל נאי*  כ״ס שסצול להקל 00 לכל שמאן שאץ ח
H< ס ר ב ס ק ע״ג ו יס ונמק״ס י ק המיס לני פי ק י נ  ידענו טיאי שאץ ס
א יבמסהיי להסריג ׳ י ׳ סוסו״ו הניינא ס ו ט ן מהיש״ק ויל ס א ׳ גס מ  נ
א מד חציי דלצד מסה ש שלה ס מ ק כ׳ שהסעיר שנקרא למסה מ ד י י  מ
ל נדיק ׳ מ  אנל 06 עושן *!מלה מהצי׳ לא נקרא למעה ושדסה ניי if מי
א הרונ רק שחאן שחסר  של ואף אס מה שנונק פהתדא שהיא לפרס מ
 מקצת מן מלוא יש לה הש*מ נאמא שנמצא! שס מוספה מוסרה נהאמא
ב ז  שמפלסה למלוא ונציחף החסנה לא סר הנדבק ריב יש לסקל ולספי מ
י נקרא י נ מ מ נ ם מ עיי ש ומי׳ מ ק  כאי* מתה חתיכת ההסלמה טרדא מ
ר חב » ז א של וסו״ק של לצרף משלמה ל ק י ס ממ! י מ מ ב׳ מי׳ ס  א
 מים לק מכא לחסר מהירדא ואכא השלמה אנל אס מילא שלימה לפנינו
י מה שמא  מורש יעיגיל אף שסא קסכה מכסי ההרגל אן לט *זן אלא מ
ס מימיי ל  עתה לפניני יסכא דליכא הסלמה אן להתיר רק משאר גשירשה מ
ו קר לברי הו״ק וכשמי ס ניי״ס אמנם מי י נ  סל״א הקנון שאס לטק מ
' ביס 6פל*ס שס שהמ שנרא וו ואיל והשישי מל מצי דא!^נ מ ס ל עיי נ י  ה
ן מ ן נץ ס ו ל א מ ו של בדן סרנ דן מ מ  מ״ל להסמןיס לססנ ואת נ
ס סקיל שכ׳ שלדנא נראה ר ו חציי סי״ש יסי׳ בלעס מ  *וימן והשישי 69 ע
׳ ר שכ' י ריאי חז״ו ס ו ב י ר או מיי מ י מ נ ת הטס אשריס נ ס ר מ ק  ס
 באמצע משי׳ שמא xo כמה פססים *)קל מילא היניקה נסרש ש*! אף
ד הטלקס שהשישי מחי י  שניא! קצת שהייוא מלן לסמלה מסקס מריץ ס
׳ מ' יביו * ס א ת פיס אפרים מ ר ן ילענמ ניי if ימיי מ י י  ממקם מ
א בבל תחסית ס ס ק י מ ע ס$ של בררן כלל קך ואס ה י  אפרים נגלמן ה
ה נא0א וסיס 06 ר ט ס ס י ק ם שהיא תחלה צמחה מ ק  מרדא רק נשולשה מ
י ו נ ם מ ק ם מ ל ש* מסרי ו מ ס למיס מ מ ס ב ס א וניקה בשילמ ה  ס
ל מל משן הסרש מל הסקס שמחסל  מלוא בין חמין האנא להאמא מ
ו המא ח! עליו שם מיש מ ק א שישי הוינוק הנשל 9 מל מ  להתעגל מ
ה ס מ נד״ש ועיי מצי למנה נהרלרי״פ שלי א י כ  מלוא יינייזא לםהמק מ
! ינםנמ״נ ק י ק א יננית אנלסס בלהיב י ה מאהל יצחק נליךצ י ל  ק
א י ר ש נ י ס של ל ג ׳ ג׳ מ ס י ענף ו׳ ס נמי נ ק ספי' א׳ י י ק  כלל ל׳ נ
ל שאנה וטקס נאתי צל שהחרק  ינמסקיס שס׳ וניקה למפה בשורש שלה י
ן י ד ת מ ו ל כ ל ו מ א ע ד החריץ והשיעור מ י ע נ  ס רק כצו התחסן מעבר מ
9 06 הובק י ׳ ו ס שס מ ל  שפ** מלמעלה ויו לא סייש מוי בועת מ
ק ק*ו ת ן ה ט מ ס י א ן יש{סק! ^ י ו י מ ג נ על צו to מ ט ס נ ח ח  נפשן נ
ר ס ס מיי מ ס ד א ן *!ק! מימן נ א נסלש א  למעלה נמשיהו שהחג ס
ת ל של סש להדי ר מ א  לאנחמ(גמפו״נ סלמון) נקמסלס יי^ף ס
ש היא ממלס sis 9806 הס מ! שלשס מ ס מ מ מ ש 9 ס ל  אזה מ6 מ
ו הכליוח י ס1דס מ נ ו א ושמות מ ל צי מ ם מ ד מ יש לס שלשה מ י  צ
ו יש סססץ ו הלנ ימא 36 ״וסר ססמדם האחרים מ ג  וסל 16 ©*שי 60 מ
ו שיץ א סט״ל תאו המגע! נראה מליל 06369 יוסר  שוסק להקמ מ

 ודבי
י יריס ג 6906 שברא זו לשסק הלכה סיש מר׳ נסרינ סמי י  מוי י
ק מ •שלי ואן לסול־ במ איכ מרד מחת וין מישיש נוי tf ייכ  י
י ק י * מסף נכיאדם י ו מי׳ מ ק י  מאח! פילס שמש ג׳ ענף ג׳ י
ft ק ל״נ של ואס לא המיל סממן מוס יש להפריף אף אס  יידדסס י
 מי ומק לק לסמן סלנ יל שס ואף לפלנד הלביש נלאו שהנץ שלין מ
 מיד יק מאס לניק ממק cm יק מו ממסה ודימ״ס ולגיל סיי יה
מ ואפ 60 לנוק ממס אץ *!קל מוס טיני אנל לדנא יש *מי  ו0ש66 מ
ק ס י י ! יצו״ג *6 *!ק! אפיי 60 וטק מגוש נהססן סי״ס מיי מ י מ  ד
ג ונקלד ס׳ י״ו שני לאס אנס נפרדת מחת ממל סדא! אפיי ס6 מנקה  י
 6ש6מק נלי 00 גואש סלל דמו מאר סדכא ומיסה סייש מו׳ מאש ייסף
ק ק״נ וסי' נסשר אסל ישראל סי' קיש ק גאו ימויחשיס י  נסקל סדים י
י י מיסימ״ש אנל ft י  של ליש סממןס שצדן למודוז דיל להקליף י
 ספץ מיש יסי׳ מנויי ענף י בלקיי סן״כ שכ׳ נשם מסס אמד שב של
ר שצדן מקיום להסדר ממן מסמן do מפץ יימס ק י  בדיני מרכוס י
. tf מממ לסדאפ יסינ יסריי0ה נולן מישיש מורן שסשוינ פושק מיי 
 ויש סנאיפ יפלס! ננסחס ש׳ שיח שס שכ׳ ג״כ שצדן לטזק ננסיימ
ק קינ של ולעין עיטב מפיחה נדפנד דט מה לדן  סיש יסי׳ נלניש י
ק ין״נ שנסב י נ*י שבסף ס׳ מ ימף ס׳ יח פיי tf מיי מק״מ י  מ
 למובדהס משממ שא״צ משיץ חקא יל ד״ל ממגש כיין וגליה יש מלזיין
כ ד לפ לסמיי סצפרך נסימ ייצ להחמיר מסל  למדו גלי סעומ״ש י
 להצריך גס משרץ מיס(מלל ס״ק הריו)•(רי) outre הידד* נדבקת
ס אץ *!כסר נמ אנא מקא ל ק קלל של מ  ס׳ נלאו יוסף מווזשיס י

 מפא דאן הדנוק הלזה מענג מילא מלצאת מטסה מנל 06 סי*! אנס מילה
 ל65ס סמי! הד ממש שלא כמין דש *1ש שהצאסרדא מניסה מיסה טדי
ק Jp"5 ובקנסיס ס לעיל מי יי! י י  וממרק לשאר נקב בסקפו ניייש ועי׳ י
ב מד׳ מאן נית סלמה חלק נ׳ ס׳ מיס  ממי שבגוף הריס ס׳ י
 יש מגר מרוא שמוקה למש! נסמ! נמישה משהוציא! מסס! נשארה קצה
 גסי* ולא זקיפה מאר וחזה ול סש לאסר אפיי אס הסי הגומא ועדין
 גשאוס p, יש לסגרר אן 06 ממסרץ המק םקפת ועומד! מושר מאר
ל שהניא ול ליס אף 06 ק י  ותמו מיס גדיש מיי מסה מלס י
 מסמלי! סמק שבשורש סורס לזיןפימ אן לההיי להויא 696 חקא 06 ס׳
נ מישנונק נמלוה אנל אם מרידה  דטק נמוק וסצרן להשדז טץזק מכי
 ננחת ומקל שוס מסר שנלגק איכ ולא סמליה אן למור ככיא רק 06
ס חקא שיש : (ףיא) אם מדי* מי  נתן מלוא מסמס ולא נצנן ו
ק סיס ינקנסדס הסס׳ מספח  נדבקת סי' נמ־מ״ב מי׳ י וראיס י
ב ויג שספלסמזקא מסא לטקס בלא חלון אנל טש חלין יש י י  למ־יס מ
 להסדף 00 אס לא מהלכה הדבוק מיי הפרדה ונד קח נפיחה ומשרץ א יש
 להקל ישק הסכים ממי מאן לתז מ׳ ספניר ססאסיעב ז״ל שיש מו* לק
נ ולא חקא ח*ן סמלש מיק אלא אף אפ יש ק י ק יא ונפיךמ י  י
 נאמצע הדבוק מקם שקעה ספישל אצנמ על אצנע אף שאגו מסלש מסגד
 *מר סריסס ממס שמ שרה שאס מק שג יאף 06 אמי מיק באמצע רק
 שסא כקו! ם ת*י נמלו אף מעילה מיניק מסמוס סלסה עייש ומשמשת
 מ״ק שבמשמרת םקמש שס • (ריב) הידרא ש׳ בשלח אדמו יד מדי סיס
ו של ורל ו*!ין ורדא פנהקפגה ולא נשאי רק ממש  חלק נ' טלו מף סי י
א מישר שרק אמצני של מילל ומאד וודא נגורש שלי משמש י  ויש * מ
 נמק 60 ססס ש*! א דיגיק *' נהרלמ״ע מס יש מקם לסור והמחמד
ק יא שהניא יל מיו 60 נלא נונק סל מ י א מיל מדי מעת מ  מ
 הסדס 396 מדגש סל מגרש גס נלא סמס דשדלויע אץ להקל מייל משו
 וללא מן 06 סלדא ש*גמ נצולסה נמוש ולמעלה פגול כזדפה אלא כהיאקפנה
 ממך ייחס אורות אן להמר נלטקה לפיס לק נשולש שלה עו 660*1 ניטל
פ ונקוגמיס נ מיי ס׳ ירא״ס ס״ק י י י  שלה שיאו : (רע) נדבקת מיי מ
ב יינ ומסת אות סקינ דחקא מנקה פד  ההסבות סנמף הדא״פ סי י
 שנפשה ל0ר א נ* סס סדכא בסויס מר אבל אס ממה ס״ חוס אף
 ג* סלון הלל מיסה אף on* 00x90 בשמש שלה אנל אס הסירכא מגרת
Tin 696 גסי גא גדקש נסנמ יסשדן ול שנן הססס* tfiwo *6 *9 



־ * * י ו הלכות טריפות רא־ז ״ י ט ל ״ ח  יודה דעה ״
^ * ^ י : ץ(רב) 1"אס ^ ( ז א ^ 00 ד י • w) י מ ל מ) ו ס ate (דיו) יש (ריח) למסר(רי י ש שצם 08 (רטז) ס י  (0 (חשו) מ
־ י י י י מ , (רכב) האוגא או (וע) האוטה (רכר) לנתח־! (רכח) או (ומי) לחגה (רכז) או ס ־ ד מ  (דכא) מ
? 1  (רכה) לשםנונית (חנט) חלב (רל) או לכיסו (רלא) או לטדפש הלב (רהיב) או(דלג) לטדפש הכבד או £5 *
t f v ש ^ א ו , נ י ל ו P ט p e  לטרפש העינוניחא שהוא סוף טדפש הלב(רלד) ייאו לרחם (דלה) או 1לאיל םעד״א ׳
n o am •KC ב או לשםנונית הטמפונוח רד (ולוז) במ שתי הערוגות או לסנה הל  (דלו) או (רלז) לםמפון תו
»  (רלט) או ״לכבד םריפה ״«r >י• *
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ה מ מ  ו
. נ י ׳ ל ־ ס א ת סגי ס מ ו מ י ר ל יעי' ט ף מוי׳ מי מ י נ  ימלש בשמיי! מצג
י מיפס משוס שליש ל אלי ס . מ  (.־כה) או לחיה אי לשםטגית יסי

׳ צלפימ ק 0׳ : (רכו) לחיה. p נ ן פיה. יפי׳ מזה במק״פ י י  לביש י
 הקזסח המססה להצואר סשס ילממלס נקרא חפן פי׳ לקמן סעי׳ י״ח ונונריע
ן הצב אין סליק נץ מדפס א מ מ . י ב ל ו לשםגונית ו ו ) ו  שם. (רכז
ס מ ׳ ס״ו: (רכח) לשםנוגיתחלב סמקמא לאש יוסף נ י ג מ י ר  נונקה ס
י השעיה ו נ סו א של ו ן י י מ י י ) חלב סי׳ מ ט כ ר ) . ו ף שעי׳ כי  ס
י לועה י עיייש יא״כ ס מ ו ס * ללא אסל רק לשיסיו וש״י אנל לסריסי ל  נ
' ייס במרליס ס רצין ס נ  השמ״ח כל סרכא לשומן הלב רק ספק שלישה ק־ מ
ל י  מן* כ׳ ואין הכרע שהפמ״ח מיאן כעעמים האחדים של המםקיס וייל ו
 גיכ הסעס של הלביש בזה עייש ולפיו ייל והיי אימר ולאי לכיס : (רל) אי
ש לשמינית הלב סימ להשוסן ספיג י יס של ל  לכיסו סי' נשלק נמה ס״ק נ
ו שרקנ סמש הלב ויק־ מ  כיס הלנ * אפשר לומר שהוא סמן לנ ממש ח
נ מסל מיש הלנ נרייש : ק  שס נסרך ק הריאה לשומן הלב נפ6מו ואץ מ
ש י ו נו״ס וכי שני ר י ק י י לטיפש חלב ני' נסלק ג0ס י  (רלא) •
ע ר ו ע לכימ מימ * סי  ממזכר א לממ א לסרסש הלב מא ממסר המה י
ס י י ג א פיי״ש (מי׳ מ  הלב אלא אננ רהיסא כ׳ p המחבר ושניהם מומלסא מ
׳ י ג מ י . אפי׳ בלא ח!ין. מ ) אולפרפש הכבד רלב ׳ מי): ( ף ס  להלן מ
ק קf של ס ס״ק י״ו מי׳ ברא״פ י י א ב . פ ד ב ג  פ״מ. (רלנ) לטדמש ח
 ואץ סליק נוס נץ אס נשרפה *!קיס סליק שבסרסש או למקם המלס שבו
ו ק מ לן נקנ שנפרשש ה ן ו ל  גדיש: (רלד) או לרחם ריל פהסרנא ס
ל ס״ק רליע): י ו ק ניז (  הריאה להרחס ביה אברהם נשמו זהב י
ש הסעס ס ס״ק י י  (רלה) אילאלפעד״א השמית ססמיסאלסעליא וכ׳ מ
י שאל ימגקיסיה שציץ 8״1 מ ו מיי מ א י א נ א מ  מסס ודחם יאלמעד״א מ
. ת ו נ מ ז ק ומדד בץ שתי מ מ ם ) אי ל ו ל ר ) • ו א י  יאק סינר נהמלסק נ
ן מ מ א ס ׳ פיי ואס׳ ססייפא ס י י ז׳ וסרס״נ מ י ס מ פ א זשי י י י  ס
י ס מי י ק א נ ן י י י פלכים פיי if מיי נ  העלובה לקנה סכיניהם אפיה ס
pen ק יכיוצא אבל אש * א סש שס ח ה ווה מקא נשלא נדבק ס  ס״ש ס
ד p שתי ר מ ן ו « נ ס : (רא) ל א י ר  סלי בלי חלון כמ• כמיס לקק ב
דו גץ ן מלונה להממן סו מ  ומנרחנות לפ שלא יצייר שמורן אנא א ס
ק ס ה ק שמומן מפסק נץ הםמסן לכר אה אש לא כשנעשה נקנ נ ס פ ס ו ג  מ
: ( ק ק״ו ס לעיל י י י ג ן שם (מדי מ ו ן שס סלןהסרכא א שנתק ו י  ה
ס ס המל א ס נ ה ׳ א נ נ *דל מ י נ נ ת ני׳ נ י נ ח ק שהי מ ) נ ז א ר ) 
ם א' גנוה וגמקס ס ו של ולפמיס ינא מ״א; מקימה נעוזגוק סש לס מ  א
 6׳ מוין וקיץ לפ סריגה של סו מפני שחב הסריגוח סל סז הם באם 00
א ס ר המאה רק ס ק י ה 9 סיגה פנמים אמי מ ס 0 מ !  וצריכין *והי שלא *
פ כסכין ואם לא ס ל מ ס !  סדכא יניעא רפה נתון נשל של אא0 ואריך *
נ שהביא ק י ס כאן י ס ק ג ל  ינצק כשרה יא0 יבצבץ פליסה סייס ומי ט
ס מזל א ו ה מגפים בא לסיו מאת יצרין *0 מ ג מ ס מ  ובדיו יכ׳ והאמת א
א ס ו מ אלא ס  ללכאלה נראה שאנו סלכא לק עיקר הריאפ מתילדה!rate א
ש ס נ׳ י / א ה א . סי׳ ב ד ב כ רלט) או ל  אמקה ססי כצסק *!שר פיייש: (
( א ׳ י ב שהיי מלפש (ימי׳במפו׳ משגיא חלק א׳ ס ק  מין שנמשן וק• מ
ה סשוס סדכא שלכ״ס ל מ י ל ׳ י שהקשה ו ס חלק ג׳ מ י מ  יעי׳ נשי״ח מ
ל 8J sn91 שהסרםא גוס שנקב הפלסש י ש נלא״ה פליסה נ תו ק *י מ  מ
י & מסייף א  נמסה לקי הסרפש הפססק נץ אבד מסימה *)נרי מאפל מ
ו ומקא נצל מין שלמוה 9רקנ ו שאץ שס סקס הכנ  מסם כקנ הסוסש *
b9 י מ ס ס ס מ נ ! י מ ו TORHO ע״או ומי נ ו סכנ 0 ס מ  (ססרסש סש ל

1 * 

י כ  ת
ש סתשי׳ ביס אסדס : (רמי) בשח־ש שלוז עסמ״ש י ש י  מנשא־ נמ״ח ס
ק ס י י ת מ ע ק נבחר שלאסגק רק להשירש בלבו יסי׳ מ י ו ש מ  שאן ל
מ גס ק מ י ע ק ומקלם שנלק אס מ י  ל״נ של tin torn שהמלש ת
ק יש להקל מ א ל י ל נקימה סרדא א ססס בשוגג ש י מ  במוחלח ראש מ
ה גמלה פ ל וס נץ מ ס שלה ואץ מלוק מ י ס סייש: (רסז) מ י פ  מ
ק קל״ב: ק קנ״ו ירא״פ י ז ילביש י ק א ס יסלאס יפגלים עשיר י י ד * 
׳ שרתינ ופנהו״ב oc לדיל תשר בזה אס׳ סגה  (ריז) יש להכשיר ס
{ להסדרה ממקם יתירה וא״צ בדקה כלל וכשנפרדה י  0&רדס מ״י מימון נלל ו
ק ר (יכמש״ל י ס שמשה מ ק מ א נדבקת *ומלה שלא נ י מימין אס׳ מ  י
ק קל״ב ואס׳ ם י י ר ׳ קי׳יב י י ׳ ל״ה מ ג לעיל ס י ד ד מ ) יסי׳ מ א  ק
! ס י ם השירש יע״י הדבוק סחה היידא מ ס דבקה לסמלה שלא מקו ס  א6 ס
י סספדיוץ אהס ביד מחיו יחרה סרוא לעמיד כראי ידאה א  >למ אס ל
ת שיין א י מ ו והםמסון מפיק נק אמא לאמא מ נ י  שמננו החריץ מרוא מ
ל עיי״ש(ומי׳ מל! ם אנה מורת לצאת משם ט ס ! נ מ  סנו׳יל ואתר *מימן א
נ ק י ׳ ליה סיר, ע״!): (ריח) להכשיר מי׳ לניש י דס למיל ס נ ו  ב
ה מרלא מורש שלה מ״פפכיס ק ת נ  יבמה סמי׳ ביב שכ׳ ואף ©מכשירין נ
ק קל״ב ׳ ליה י * ס י ר נ נס ב י  דסיהא מי להצסרף לסרלריפ סייש ו
כ י מ ונבוק א י ס מ י ר ה ואף אס מנרה הדביק עיי מ  ומביאי• סובדו מ
י דסוסא ובצמזף עוד דסוהא מיל הרלואג עיי״ש : י גסיסה אפ״ס ס  י
ב מוי׳ י וראיס ס״ק י ר מ ק ל ו ד י י  (ריט) דהייגו רביתיימ גי׳ ש
ה רק במורש ש*! נצי ק נ ס אף אס מא ו י נ ו ׳ י י  ס׳ ולביש נהנה ס
ק מיל מ״ס אס איזנ שההלימ מילא ק הסס מנלאשס נ ו מ  ח*ן באסן ה
ף מיי״ש מו׳ מנהז״נ שם ומשמן סק״ד שכ׳ ולא מקא ד מ  נקנ מילא יש ל
ה מוכיח שמחממ  נקנ אסר אלא א< אס נמצא מזה הדביק מכה סריסה מ
ל ואף  נתקה רש * p סדכא שלכיש מוצא ממכה וסי״ל הרלרייע לקי
ש י ו ק א ) יפי׳ בממז׳יי ככיאריס י ג י ק ד ש (וס״ל י י י מ מ  סינמלש לא מ
ק ס  לאסר ממצא נקנ תחשיז לא אמה אלא כשהסרימ בימ בנחת חקא א ג
ה סל י ר אנל בל ח ס ל ופח ה א להטת שנעשה מקב פ״י משמוש ס י  באפן ז
יסימ אץ זה דמוהא וכשר הס רנ א כיין ו מ ס  דש לת*ה משמוש ידא י
ס ושאו אחרונים מ״״ש ץ ספשי ת א מ ת ) לסק ס ק א י  ומשיל (

: ס ו  והוא מ
ק ת ס שששון הריאה א ס ק ס נסחבה זה הכלל כל ס  סעיןז ז(חכ) א
: ה י ׳ כ י ת מ י ש . י י ש א * א ד ה • ל א ט מ ס ס ו ס ק  סדססזי*ו מ
 (דכא) נסיכה מקא נסיכה אנל וסקס פסגה דנם סש מהן פנסיה
ק >א ס (יע״ל ס ס יכו׳ לנ״ש ם׳ק י י ג ו ק באסה מלייטס הוכוקס *  ס
ו א ת גי׳ ט ר ת א או האישה * ג « : (רכב) ה ( ס י ק י י ק י*0 ו י  ו
ק פיו שכ׳ ׳ ליב: (רע) האישה לנרגרת פי׳ ללש י • ס א  פגמו פגי ס
י רק נמק פריפה ס אן לאשי מ א ק ל ו ת נ ל א פ א  tmm האגא א ה
כ מאש יוקף י ל אן לאסו• טייש י מ ת ה ס ו י אנל * י  moo למסת ר
ס חה אסר בין *שיי ונץ למס׳ פ״יש ל ק כיא מ ׳ שסה סיס י  00 אנל מ
א שנ׳ י ג ו ס מ י ת טי׳ ט ו ת ג ) ל ד מ ל ידא סדםס יציע: (  ואיכ מי
ת י נ ו מ ם ל מ ה פרסה מ י י כשלין א ס א ו נ ח סדטס א ר ת ס מסיכה * ט  מ
ל א ס י ק ק ם ס ס ח ס אס מגץ מי׳ שם מיו ובליש שס ובוא נ א ו  קשה מ
י מספס שלים והא שס ס י ת! יליסא * ה כאגא מלימה *לג מ  יאפי׳ ע
מ ואמ 0גץ פיייפ יססמו לפמג״ר ס ק ר ת מ ק אפיה פריסה p ל מ י נ  ס
ק והסמן מ י לסי נ ס ט מ ו מ רק *ומן מ צ ס מ ר ת מ ך ל מ  לא0 לא ל
מ א0ר א ר מא וסא ס מ נ והא חלנ ס ק י מ ̂ץ מ ט ק0ה ואלינה >  א
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 באר היטב
 (יו) שמה. יסי מ*ן ללא ממי מ נדקה (וסרסשא דככלא ס״ס tn שקדן רמי 50ייש) 1

 תשובה . . ״
 ב׳ובמנהזיננללל׳קומזנמי׳נ׳ יסשיזןנדףיז ראש האנא העליונה היא ילסיצלח
 משני צלד0 ייטק באמצע עתרת יש למדף אשי׳ אין וזלין בכל משן הדביק
 רק שמשיצלת סאי הצדדס לארסה וסיס שהתחיל להתדבק דזק קצת משולש
נ מפוצלת בסיסה אף נסיות *בפ קסנה גס זה  האונא שנמצא שס הלין מ
מ נהא  נחשב להלין fn במקש ש»ט לסקל נפי־־ה־ הרנה נמשך הארוטי! י
 יש להחמיר חה אש תיק סבר״ס ואץ רניסייהי בהט ובכלל סדכא היא
נ וחידושים שיק קל׳יה שהלח בימ ק י  פ״יש ונר׳ בראש ייסף מיאדס י
 אס יש להחמיר מס כיכ ס אין לססף סמ־־יה בדן תיקה ממרת גיאו:
 (רמס) בגרגרת ס* שדבוקיח ממש מוקם מלכהן בגדגרח וסיס מיקם
 שהאנא ספליינה רביצה מל *תרת בית אפדם בקהיר איס נל מיש
ק יה  בארך: (ת) דמקות ממי בגרגרת פשימ מוי כ״ס יתיש י
ק יא שכ' תפיק מקא דטק גמור יממש אגל ה ולאוס י  וסרחיב מני׳ י
א מין סמא א מל מיהם מתיק אהס אשיג  אס אגם תיקם ממש י
 וליפא חלון ואדוקה במזק מעיקרה לססז והסרכמ קצרה עד שאין המש בץ
 האנא *תרת כ" מפס מזמר פשה בעלמא אפיס סדיסה ותוקם מפס
י תר אחר מוסק אתם סדא סרכא מא גייס ונד׳ ליש ק ולא י  מ
ק צינ שפקפק בדבד התנ׳ש מס ממלה שזה מצד מנהג ססקמומ וכל  י
 א יחיק ננמסט המנורר שס דאס יש שס מנהג מטור להקל אף נאנו וטק
 *מרי •ש * להקל אנל מקים שאן ממהג פטדר יש 6 להחמיר כדנד ממית

 סיי״ש ומ׳ נחה נס׳ ונרי יוסף ס' פרינ נאריכוה:
ק קליו של ואף אנו יש מיהם  ועי׳ מד בסנ׳יש שם ובראש ייסף ביירוסס י
א נץ אנא לאנא  מק קרים סיא מריסה ז*) מכשדק קדם סייא י
 א p אנא לאסא ולא p סאנא לגרגריו מאן יימ נלפמיד ואס זס
א דחשבינן י  הקחס מלה ממחה יש לסקל ססמיל חס קל סס מקרום ס
 *' לקחם הריאה ממש ובסוס כיון והלביש טסה להקל אף כאס לטק לגסרי
woo (תא) ;לק נלססלד ומס אף מאין שס מנהג מנויד יש להקל 
ק יז! שנסתפק *מין לומנ הדביק א מיק  מתחת משיח *1 יתנ״ש י
to סהא נס נל חחנ האנא הספון לגרגרת תיק לגלגלת » אס פיפ 
 אתה תיק אפיי אם רק קצת הרוחב תוק וקצתה סליל מר כיון שכל ארכה
א ממולזל כצלדים מא שמת  תוקה סיס ברייתה וכי ולדנא אץ להקל י
 מוזחב אצבפ קמה שאז הוי רק סמי סמן אנל באץ דבוק רק מצד אמי
 כאצבע קפנה אן להקל ואן זה הק מב עיי״ש ומיי נסהו״ב מדי ע' וליש
מ י בסרוו בסס סובה י  סק פיו שבי דאס' בידיות שנימק להכסד א
 למק חחנ אן להקל 3& כפהסרוד נצודס סל מוס מרוחב אצבס ויש
06 pאלן האנא זו תיקה ונץ אם מא פרודה בספה הדנה מקמח to 
ו סהא מיומן נ ב שכ׳ cm שמומי* מי ק י  סליל ניייש. ונד׳ שיל י
 ניוסנ דקא מא ימ פיאו וני' נואש יוסף מולושיס לק קא של וסין
 והשתי/ מיס להשכיח ניע עיכ להנקילין נסרוד נממ מינה יש להקל אילמ

 גס למין הרוחנ ניי״ש:
 וןןי׳ מול מסיח וסאן שש שכ' תשהדביק בצדדי הלזמכ מא סהל אפי׳
 כל שהיא מיס מא לפייסה ניייש ועי׳ בבית אנרהס מפמ זהב סק
ט של ומס גס השתא מלס דסלא פריסה פייש: (תב) יוק מיחס  י
ק א! שני ואס נקלס הדבוק מהיראה יאנו VTT 66 ס׳  וליק פו״ק י
י מסמס נכח יש  06 חלץ ונכדקת מים לא הרגיש רסלץ להלית שנקרע י
 *!שייף מן דש מחמירים אף נאץ חלון ימי סיס לסמוי י סהמחמירים
 בויבוקם לגמרי שאג יספק שסי׳ חלין מאו מוייס סיי מרסי דרס מס
י 6ל ואס אץ סמק f ס!ביא מומי סשמלב מי" י o ק  מי* מק״מ י
 שקל והומת ססס ייסל שלא סי 66 ס4ן יש להקל פיא! :(רנג) חלוק כלל,
ע ו יסרינ סוי׳ י י ג ו ן ושיו נאן כ״כ ומאז סס והב יש בוק י  מי
ק 1 מא שכ׳ דש מקים 0xfo וא״צ שיהא דסק מלאס למסי ̂פ י  ווא
 *מד אלא אפי׳ סחו הרבה במסי סל שאן שס סלון יש להכשיר וכן נמו קצס
 טדקים סוססם דש *)פון סליהם להקל סלס כשאן מסלול 6נממ מזתב
 אצנע קענה שהוא שיעור ס*ן ועיייש נמאן ונפלינ 06ימtn 6 מקמח

 66סנמ

 ודכי
: ג במק מ ק י ו מה שהשיג על יזיק זה ועיי מלחן גטה י  י
ק כ״א ואפי׳ אס  (רמ) טריפה מבאיש יש מהין וסשיוושסש אח י
 יש ממ נסקפוח אלו לאסמי אי׳ מקמה מהנץ לספסר מסיכה לחסן
 יש מכה מ״ס כשאר אירים אן מנץ מכה סייש (רםאן ואפי׳ עי׳ ממין
ק ליה שכ׳ שאס חזימ נשר % מחתן מנהמז אשר הריאה סלה  אהרן י
 נסרכה ס' לא מהמקימיח הל* וסי גיכ באסרם נוופפדץ בריא! הסמוכה
 למסן ינסלה אהה החתיכה למן הקדירה של מר כשר חייגו רש ספק קצה
 אלי אן מל מה שנקדים לנטל וו סמיכה אן מכף מסלה השדי אחה
א לא המד מזן מעם  החסמ ממך הקדרה מיס מא והמקל נהימ מ
 הלסניא משני* ולזנ סורים תשנסוסס הריא! לאי ממקמות מיל ק א' לזה
 מו הריאס המיכה למק וניד שיש לצרף לסלף מס מגדלי הראמים ליל
מ סיפ לא מסיד סייש: י נ מקיל נזה מ  פפם ממך לא דאדייהא י
י מספ כל שהוא אפפיכ  (רכב) בלי פילוש יאיפ שאז יסל להפיס שם א
נ מדי מיי יפי' ראש ייםף טיויסס מן/ י ו ק ס  דנם כסוסא שלא מי
 מזה: (רמנ) ויש מקילין וסי דביקה ממש מתרס פילס׳ מ׳ מי׳ י׳
ס מיש מה בארך: (רםד) טקילין  ימ׳מאו ססי׳ייאטארא סייס״ י

 ל בסחז״נססי׳ יגוראופ סק ס״ס וכל מה שמבואר להכשיר בדבוק לגרנרח
 אן להנשיי נלא נלקה מוס! וצריך לסיח אמא ז נסשדן ילנדק אס
 מנצנץ ואן מרש לסנץ זה נץ אס היא לטקס לסל אין מתרס א מקצתו
ק קיוו שפקפק מס תדקה ז מה ̂פ ומיי מאש יוסף נחימשים י  לנו טיי
י עיי״ש וסי' ס  נמס והאריך וסמלה והמקל מה אף ב* נסימ קלל לא מ
ק י של ואין נתרי הראפ יוסף הכרע עד מדי י ענף ח' בלק* י י  מנ
 הראש אפלים יגס בנא״ה י״ל תיון מסב סדמוחא סין דש דעיח סאסדן וכל
 מקם לאיהיליל דסותא צדן נמסה מא1: (רמה) אס האינית העליונות
א יליפמךצואף אס כמצאיחרח נא האסאהסליומ נ מדי נ י ר מ  יסי. ל
 ש! ימין במקים שדמה *שצל מביאי לטיל ס' יה ימ&א שהאנא סא מיקס
 *מרת מל לון שמבאר נדן זה שהיא מיה יש *!כסי ואין מששץ *!*מין
 סיללי״פ יק 06 נמצא שגו נהאמא מלימה סמא תלוי' א טמא אס מ
 מוקי0 קצת מקש הדביק מל אבל אס נמצא 06 נמקים הדבק טמא א
 סדכא חציי מין ממש למקס הדסק יש להסריף מייל חתרי if ניאו ועיי
 במיףע בהרלד״ס אס ו״ב ובראש ייסף בסמשיס שיק קיט שהניח להפרה״ב
ס שממי בנמצא ממש נמקים הדטק ס״ס מא ל״פוהא ודבק  בלע מ
 נמס מתא מא וסו״ל ב' דסזחיזז משם א עיא! יפי'סוס במנחי׳ בהרלר״פ
 אס ל מיי * יבטאדס שם סןב • (חמו) האוטת העליונית סי׳ שמיס
ק לג ק פיא ישס״ו י ס וראיס י  סד׳ ניס ותביש שיקיא וסרהיב סני׳ י
p אגא םסלייגס סמלה א השסאליה וכן אץ ייליק מס p של ואן סליק 
 אפ אחת מהס א שסהס מוקמו ממית מי tf ומיי בקיר אס נא נאו
 נזה באון יעי' ממירי פנף א נטאריס סיב גאו מס יפי' בראש ייסף
ב של ומסרס מין מאס שהאנא סעלמנס של מק קל ייהל ק י  בטאריס י
 מנשל שמאל לסדן *זל מר מקיל ממוסס *רגלה יגויס בציפ אן נסמשים
ק קיא החליט ולדנא שניהם שרס מיאן וסי׳ מ if מה מפר וברי ייסף  י
י ול מלשק סאי וחס מרסס n<6 משפס ואנא השמאלית סנונקה  סי י
ג ב סעי׳ י י מ  ממלת אזי וסיס ניססיאו: (ר0ו) העגונות ל נ
ק #6 יייו מפאיקא 001466 ממיס יש נה ב' מדן % מס! לסמלה  יריע י
 לצו גנ הדאס ואי סגה *גסס למיס הדאס יאס מא למק! פמני' *תרת
 סאהו מול של צד סיס עו סחחנ אצנט קפס! מהסד הסט! לצו נב הדא!
 יש להכשיל א0 אץ מדוד ממדי אצבס ממה אנל אס מא לסמן שססו
 הסנה לצל נב הריאפ דטק וסמל ממס לנל סיס נשרו אוי נאן נסחו
 מהכחחב אצבע tf לסמדף באן סיס אף מאן בסדזד כסעול אצבע קפ80
 יבהימ יש להקל מה במזל ססת מככיפוד אצבע קסט! ואפ ב' מודם שנעיד
 האמא תיקם מזה מ00 ונ6מ6פ מא מזל יש למדף 606ץ סזלוד רק
 כל שהיא לס שאן זה יון ניח*: ססאטרד נאמגמ ניאו: (רסח) מסממת
ה ינסאלת סיגים סלש נ' מף ק י ב סס׳ י וריש י  בגרגרת. ל מרי
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 חשכה
ר vtc סרכא לק 66י* 9 B 86 0י' ק״ס במביא :ווי הס0ס נץ ממוסס 
 סאגא מבלע מומן וללס להקל סיו להליח מקנ ta) 06 ממיס ירא
 מגחא והמרק סני 66ר 6סא נירפא גמרה יל/״כ לק 0666 מקנ דשם
נ יל מילא צדקי לנרי 69י*ג מסדף  63י0 מר 01x901 & ססס סילמ ל
ג free סמן מרק מנ״פ שקלו ף מגמופאנימיק c!6 נקלף י  ואף למרי מ
 מסס ומקל מא נקמו הקויפיס גקליסת pits כוללו סין נסק ונסרפ
 ומולק השר סגול שסי' ס7כ6 גמרם ינ0 השא מינהקס אסיים ס לוס
 סליי נמ מסיי מנלס ממק אף מיד 96מו06 לגס on שמל מרי
 אזרוניס מנואל ומקא ovns 01603 גיוסו מץ p יגמנה f לא
 סחה ממס p to ניאו pto : (l״p־) p אם ויחד. כל הריייז
 דפיקה וסי ליל מגוי! מוייס וסאימס מיקס מודם יננ כקרא
. יפי* מרירנ ו  אסלי מחגית סקמז שרונצס סל מלי9. שמית מיי י
ק fp של לאין להכסר 6ל6 מוסק מג מלמו אנל אס נ וראיס י  מוי י
 סינק גנ מג להשמה אפיס שנ0 מג סמן נאיס י3רס0 כדגא 6יס
י מיי  שדשה מושניגן ליה לסלגא אס לא מפרו גול נמס ממולה שאו מ
 נדקס כסשדן פיייע וגוי 010 מאש ימן מחיוסס נוס קיה: (דםה)אם
I K ק מקא מ ק נמו ל  היווה כל דדיאה דמקה ממדיו cfxa 66 י
 מטס של האנוס יהאמדח ומקים ממלה אנל א0 לא דסק לק מגיס של
מ ת שנמנו להכסז׳ ק  מאסת לגד לו של האיטית לנר לק לסנסר אמנס מ
 אס אן וטק לק נניס האימים למ מ״ס 600&66 סאמיח סו סף 6046
6 ייא^פ י מוסונ פי* י ן לםסי נמסגם נייש מ  06 אן מ סם מ!ין א
ק xfi שהעלה לאף נמקים שאין מנהג ימס 6סציין שימי 19 נניס האמת  י
 והאסום וטקס מורה יסלים למיג להקל אפיי 06 לא וטק יק מוס של

 האינות 16 של האשיה 6נו פיאז 1
̂ו םק/ז שאמי מסמס שסק4ן גדסק לק  וכתב סיו ממ״ח 66 וחנ
t נדטק ננוס o n ננוס םאיסת א האסוג! לגד אק להם לסקל אלא 
 של 3׳ האסויז אנל אס לא מקאלא גג ינוד אץ להקל שאן 9 מק מנ
ן של!66 יש ס0הג ידיפ לסנשיר ! ק נ ורח״פ י ג מוי י י  *או מיי פו
 אף us יסד אן לסתיי 90מ6 ונשנו* ושיק מןדס ל דאף מקם שאן
 המנהג מזע יסלץ לנהוג לסקל אף נאן מזק לק גנ יסד S6 סאיסא לנו
̂נ וכמסמ״נ ס סק י ו מ  אנו מיק 60 נלי ח4ין פיאו אך נמלי! 691 וזי א
ק גא כי שאן להקל 00 יש לשמע לסממיריס 00 גדאו• ק י מ  כלל לי מ
m כל וודאו״ יכוקה חקא אס אן מ 60! אנל אס יס שם n (אז) 
מ פלישה• מאו 86 מדי מאוס עיים מלש נ' גמף נ'  60! אפיי מ
ס יראיפ ג מיי י י ד ק א מס: (רמ) כל הריאה רטקת ל מ  י
 סמן on rp יש מחל קמו כוכיקח הממש גשולה w נסזמין םשקנ
 נדניק לגמלת 4 ל0ק אשיי מרוד המה אץ להם לסקל 00 אשיי לימ
ר מחד  מון ו00 גדין נטע סהס וטק מ הסין מוסס סמסז iviw נ
/ וריס נ מיי ס י ו . ל מ ה ד ו  סלל מיאן: (רםח) ת־יאהדמקה מ
ק כומ6 לק 0066 וססס סרחנס א א 7א& סל מנוס וסיךש נ ק י  י
כ א רגם נו לאש ומזווג מג סקס שחק סל מלרס נמצא מקלס  י
 גמד >ש סאק 667 קלת רמז של צי סין מא מול יש לסנשיי גהימ אנל
מ י ס היא מהו יש 6הסדף אדי מ י  06 19 מן מ6 ממן ויק ל5ו מ
נ ס שס ימרי י  טין לאן זס ודן נתמה גיאו: (ר0ם) דבמץז. ל מ
 מדי ל וליס יק5״ת חזק£ מזק ימגש אנל 06 אWDUyv! 69 לק
ו שאין ס6ין ימא אמקה מלאשס סל א ן א n גו! ינא A מל ממג o שיש 
 מפה יסורס מוסלדס קנחה עו שגה מרש רזז ססס w 1v JTBJ מין
ו  01 זיו גיחלז tcnroi ©א עיי יש: (ןןר) rrrwo . סיי סרינ מיי י
A של ואש מיקה סל אקי 6006 מראשה סי 060 מדן מיזנאר לסהשיי 
ק לא י ן א  איפ 016 סמןן 6046 מיק משלמ גיכ מר מאו יסי* ס
ן סהא גשרו מזסנ אגכפ מאן ר o o £ 6 1 t t ׳n< סנגיאס 69606 ללעס 
m יסי. m כי (iQn):(ק ו*פ ו (ייל י י נליי מף ס^ י י  ומנ
מ no ש09נ מניקס סז יש נמ1יד ר מדם מו ד מ ו  ל גמאו מ
mnv J\KV vn< מס גממף o n 9 696 סממדמ דן י 0 ח 0  מ 0

ר סיד ימדפגוק rp שס וחקפ נמק מקג  סרה גוי׳ז וסי 6ויחנ מ
& D גמזל מן n unci ̂ג 0 סמ 6 0 V ס » 9 ס 6 0 7no 0 ) 00 60 
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a טי9ס (סללכי םאית טם לאליה מיג * (ran) (תד) סיגל להניס 
) לשוק מילל ק ע ו ) ק  (חם) לנמלי (ר0א) «לאק (רםב) עי מ

e m i t )  (רםט) תוקם (ןןר) נשולם • (חןא) ט
 ודכי
 מיהנץ להכאיל אפיי מליל ממד המה כל שאו 06 ח6ן יהיכא ממג כמג
ש מןא של efn 06 •ש גאמצס סלק אני י  נייש מיי נמ״ו ס׳ xfi מ
 מ6מ יש לסהיר מהפרידה גממ שמת מסשיסור ואין לה דן מ' סליסת
ס 06 מא מסק סהא י  עיייש: (תד) •ייכל להכניס אובע ל מ
ק % אנל אם יס מ « p מלין מימיי סמים א5נע מא רק אס אן מ 
א סתס סשמ פייסה ואץ זס לין  ל מ6סס או׳ אס יטל ל0מיס לכל א י
ק ל״נ של  גריסה יק סיפא גייש: (תה) אזבע. סשימ 66 וסנ״ש י
ג מי׳ יסשכ׳ יר״ל סמים סאצגפ ק0גה י  ליל אלגפ קנמה וסי׳ מ
ל . י י ־ החלון סייס: (תו) אם היו האוטח או האיממ ו ק ט * מ  מ
 שמנוח הריאה סנמץ טקס ססס מזזכין לממן הדגיק מודה יולד נין שסי
 מחגית אס אס מקם נרילמ מזק לאמ ממן אמרינן מן נכלאו והפלס .
: (תז) דאיטה או לאמת. סנא^ס סיף ק א  מאו שפי׳ יא ולכיש י
ק אז וסרת״נ ק כ״ג ושיח מף מיי הניל וסניש י ק יח ימסיד י  י
ק צ f לאן סלוק סה p אנא א אסא א צל מדן א  מיי מ״ח וליפ י
 15 שמאל ואס אמא א י0קה נמה אפיי האסא שנצל הני מזו לגמד
 מלה וכן א0 האיסח *צל א לסקס אף ;מאסמ סגצל הג׳ מזל מר
ן מ ז ג מד׳ גא שני לאס « סהאסומ מ י  מיש: (תח) ואמת. גיי סי
ק מחטס ככל אין האסא מראשה סי 800 מס איפ  לםמפון שמץ מ
ג ממזן מף י סי ו סייש מיי נ  שנס מקן סאמא מיקס לסממן מם מ
a א י  & י׳שהסג פל מאש אסרס במ יספלה ואס׳ אto 0 האמ^ ה

 נ״ל fuse יס׳ נפיל אנל אס נס מזקן וטק פרסה גדיש מדי
 נקיא אס א שהניא מרז והשיג סליו ומצדק 66 הצדק !now ימולה
 מסמם מרי סליפ נספסם מסיג או׳ מ הסיקן הסק מל ללא תספוק
ג יש למין ק י נ גדיש נאק־: (תפ) דכוקים פש? י י  מ
ק rt של מדגא מיק ומקה  06 מא מזי נממ מי׳ שית 66 וחיש י
 to האין מהמולח הדא8 פל הסמל שטן האסם והאמות א to סאוק•
 מהמז!ת ממזל שנץ האמת והאמיח מל סיף האמין מן סקמס מכסיין
ו ' י י מ א י ר ה וסיפא ממנ מוג גייס יל מ  אף מאן הדניק אזן י
 יריפ ס״ק ציו מסקס שאין ש0 מגהג הזע להפשיל נדן אמיס שנונץ 4אק
! ליקמין 6 0  האנ יש 6K לסמיי גס בדינוק האסה לסמן שנשווה ואץ ל
ק אז שכ׳ מל שנםנאר מממ) זה  זס כאסח רק נאמס סייש מיי 0אן י
א נ כססול הראי אץ סשמה לאף אס מ  להחמיר אם אין סדכוק אלון י
 וטק ממס מוגה מספיק לספרינה יומר ממה שמא מהרגיל לסוס מחנק
 מלל ככל הנהמה ליי סימס מיי מהרגיל אץ לסמיר וסיס נהיס יש
 לספל אס לא שהפליג הדסק סל *ועלה שהיא סרנה זסר Sow נממ ואלי
 מס הזמר נכאצמ יזמר מהרגיל מן מציגו הסמול לנס מקי הדסק סאן

 ילמ ופיל שצרין סהא מוקה to הארן 6660)6 הריאה 01׳ & למק אלא
 06 כל אין המונה זז6קst-ts 0 האמית של צל ממלת מל מף מקן האמא
 של צד חצר סנגל אגל 06 יק אסא 666 א אגא אמ לנו0 מיקס סלה
 מלחשה >מס0 ד 06 מיק מ סמן מונו ססס וסיס מסוסק רק מסס
 606 לנמ וי כשוטק מימן שבין לו0א לאמא מל המקן 4 מיומן 01 סל
. מדי«0יב כלל 9 נקמץ מיי הי: (רס) *סדי. ס י  מף to האפס ו
v ס״ק ליה למשמע ממדי מל מס שנהנאר להכשיל סרסק לפיק של x  פר >
ח ft 66 ל י  המדס מא זזקא נדטק גמל נלא משן סלסא o״tf אך מ
 *ולק בקי מדי so tfo ffi jfo sffro וסי לאף דס ג660מו נממום דש
מ נסללא ib וסייזו מל  להקל 00 6ף נסיסא גדע לדנא אץ להקל נ
א ענף א בביאייס סאן א מדם פ  נקייר סיי או מוי ניש בזה מ
 נא1 פיאו:nre (Men)! עד מסן• סמאו 66 וסויג מוי גאו
to to ק צ״ה 6ל ו6וגין חחכ הדגיק יש 6)0ד 00־ אף מאן  מילאן י
ק  שכגגו הססן לסק יאסי 66 מזל הלייונ של צל יק מל אנל צו ס
:  מיק יצל מדמי מזל אוי נמשס סימס לאן So 9 מלכ6 מאו
ק או יש fRo* מדי to הזכיין«&8 של  (רסכ) עד מסן. ענאיס י
. ו*גי1 דפא ן י ק ק ל מ ? two נמסר to נמי" 61 שמיי סנ6ה*ס 

 9* מאו

 ו66 9 ״
ן ס מ ל ) : x n ( ש י י ״  ה רנוק 6S6 סדנא ס



ח חלמת טריפות י ^ יורה דעה סעיף לט ז * 
) wn יטיסחכ פייה ן ח ע (רעד) ו*ן « סליא (מםליי)(העך) ואץ למיד w to נצא שאלת ( ״ * (ערב) שמץ (רענ) וניפ״הי נ י  • י
 ™JJJ ^Jyf סל*ס ואץ לצמיד מסקפויו «ו (רען) לסאל (רעה) נקומוח (רעפ) שגס־נם 06 םדאפ י (חן) נש*־ מקיימי! (רפא) *I ייציק

 £*•>»*! >י־» (רפב) נץ מיק ט*(יי׳) * «י: ח(רפג) ׳יסידכא (רפד) היוצאת (רפה) מהריאה והיא
«i 3p 6)0 

nrrJt 9 «0 מקנ ן י f o סמ6ס י*מ w> PWMO 6אצ a* onto tone U o u c i t oipiso ]6 יטיו poi » 9ca) to ipp מן (m ך מ  היטב wee 3p naa et» teste ס
roc SD3 שסמדר נטמע שלא סיה ״םצ לסכרם 60093*לו ממן 0נ*צ ומל 

מ ל*ן יילוק נץ צי *קץ לצל מ  ימ״א ק אס wrtte TO ט׳ q»0 עיי מ
ס מקא So ימין ילא של שמאל מ ע וממ׳י״ו מוט אמא מליוגם מ י נ  שמאל ו

 תשובה
ל ט בכל מקום שסמק . י ת מ ו ק ר ט א  במרימ למיל מ״ק פיה): (רפ) מ
נ י ל ן שיי! 66 : (רפא) אץ חילוק. עי׳ פ י מ  אימ אלא מרכא שלא כ
ס לממן מורד נץ שיי ספחגוה ס ו ו שכ׳ ואש א׳ פפוקצי סאיפומ מ ׳ י י  מ
ס יולי! עריפה ולא אמץ אלא א וסקס שם בלס מ י פ א י מ א ס  * למצר ם
ד ממנו מאמה אנל אס סאר נכרו י  אס y3v נמוקצן ממש ולא נשאר מ
ש להנשיד עיי״ש ופי׳ נואש יומ־ י א ס ש ל נ ק ר ו ר ס נ א ל ש פ ״ ע א ז מ נ מ ס ע  מ
מ ע״ל אלא מ ן קנ״ג שכ׳ ולא יתכן להסזי נאס נסור מספ נ י  נמחשיס י
ס לחצר הכבד מ ה אנל אס נ ט ו י ק המילין לשימן היירד נץ שמ מ מ  מ
ר נייהס ט י כל סש מ מ ף כממיר פוני אצנפ אורל א י מ ו נ ת  א*׳ p מ
נ י ׳ א שליס ומרשה והניח נציע נתל עייש ועי׳ ממו מ  כל שהיא הדל מ
ק הפיק לשדרה א לסמן היורד p שס  מן< כלל ל׳ של לדגא מדבו
ר לסייח שחו שמא מרן אצנמ א מ מקים מ  העדינות צוין לקליף נמות א
 אגודל ולנמק מפיחה יבמפרץ ואס אזי מנצנץ כשרה ונהס״מ ד נקציפת סל
ו ומצא צדן נ ק לחצר הנ נדטק למקם אתר יין לפקמות מיל מ  שמא ו
א סל סלו פיי״ש ת י ננל שהוא סמס ושם מ  לממן נל היניקות ההוא ולא מ
נ שס י ר ס ׳ נ . ס ו ל . (יפב) כץ דבוק ט ( ו י ק ד י ס ו ק י  (וע״ל י
 וניא״פ ס״ק ק״י שכ׳ ועוקצי סאימית הסמיכות אודיה אצל הכלייח ורכס
פ ס ס*ש ד ס זי ל* אפי׳ נלי מ ק ט י ו  למות שם נפרמת » מזו ואס ס
א נמחה למורחק סאומוח זס מ ן וטריפה יידן הנהמה ש מ ס  כסרכא שלא נ
פ י מ מפמ א מ ת נ ס ה להתפרק יתינקנ ואו נ פ  פוה וסון שמא מוקה ס
 שאימ מפרד p כל שהוא יפ להכשיר סייש וכ״כ נמנה! *נ שס עיי׳יפ יעי׳
 מאש יוסף בנדדושיס שה שממו נצע״ג נסה שהחליס מאש אפרים ואס נשרו
 נמפי אפי׳ נל שמא כפר כי אס נדנקו הנ׳ מקצין של ה•;׳ אמות וליו אשי׳
ר ט ד ניניהם כשיעיד אצבע אגודל א זהר מימ כל סש ס ה « ס ס  יש נ

א שלכ״ס ושדפה עייש : מ  ניניהם אס׳ כיש ס״ל ס
א הימאת סהריאה ל בשמיח מוי׳ כיס ותלש כ ר ף ח (רפג) מ  סעי
י צ׳ ואפי׳ יש כמס סרסו! י א וסוח״נ מ ק קי ק מ״נ וראיס י  י
ס ס׳ק י ר י צ׳ ו י ס יש להכשיר כסל מקים שהן סייש וכ׳ בסרה״נ מ  סלויומ נ
ס ז ק ק׳ ואס׳ ק מווסת 1ו לי נלא הפסק אפי׳ מ י  קי״א ונלביש ס״ק ציה ו
ק ר דלא הוי תרלד״פ טון שסס מפס 6׳ עייש ועיי עיר נלניש י  השערה ק
׳ ה או ו מוס יפי׳ ראש יוסף נסזזשיס ס״ק קנינו שני משפע להנסר ס י  ק
׳ למיס ז ומ*$ נסי  להמפדסים סרכא ממקם למקום ילא חיישינן שמיקם ס
ft!ס נציע עיייש יסייש מא״ס שכ׳ ואן ססור לאדן ססרכא  ולדנא מי
: (רפד) הימאח מהריאה. ו א י נ ה ר י מ  לרסנה סל שלא נסרכס לסגןס א
ק ציה יראש ייסף נסדישיסס״ק  סי׳ נסמיח שס ובשרתיכ וראיס שס וליש י
ג האסם  פנ״ד שנשרה נסצ מקם שהוא נץ שפוסמו מגנה ובין 0ק6א א י

: (רפה) מהריאה ש י ן ינץ באשצפ ינץ בשיפולי מ מ מ ס יבין נ מ א  ס ס
ן אגא מ מ נ שכ׳ ואס מרפא סליי׳ Mr ס ק קי ׳ צ׳יז יראיס י ר  פסוחינ מ
ק מראז א ? tore סליי' יהס מתאמית נ ן השי יש נ מ ה מ מ מ  א אמא י
ח ^ ל א י י הנהמה לשנים י ס ן מהפרק! ומולק: נ מ ס ן ל י ק ס ס ה ס  שמיקה ס
ח T השנמימזסה יש לספדף מיין תחשוק! ס נ י שססס עיי מ א  שנתפרקה ל
ס זנח ל מ א סייש יסי׳ נ ן אמיה מ מ ס ן ל מ ס פ שסיסס מ י י סנהנמ א ו  מ
ז זס ׳ י ט ו ג א מ ק נאן י ״ ה *08 מ ׳ ל״ו מן״אסה ש6קסק מ ש ס י  מ
ן א מ י י ו כ ו ו מ ג ן סהחנה חם מקא סס מסאים החלמת מ מ ס ת י ר ס  כ
ם יש י « מסוים אנל נספק מסו א א 0 ו  להקל באן מסורס אלא אס ח6ה ט
י ק קפ״ד שסמו ן מסף נסמסיס י א א וסי׳ מ  ו^חסי ניישינסקיס ס״ק ר
writs ם שלאשס א ו זה ממש ואש ח ג ס מטוניס «ס מ נ ס אס׳ אם א  ס
ר מסלק ל6רס יא0 אגם וה ח ס ׳ נ א ו ס י ל א כ ר ס א ל ש י ו ז ל י ש ו נ  פ

י אץ למזיק רפמזא ציסישא86 ו׳ ס מ מ א ס  vo9 tic f אס הס ס
! ס  ס

 באר
 (יח) t צא וסוג כש״ך מם שכחג הרמ*6 ד6ם היי םאוסח לנוקים לגמרי צשימן
 מדד ק םאמויח משר נייד מקא כשאין 0 חלון מיהו מם שכיזנ אם מא דסק
ד המרים נ ס אלנע נמיסם ג״ס צדגא כי עו י מ י נל כאינו יסצ ל ס  לגרנמז פ

 ודכי
ם י ק ס ו ו של מ ק י ן לקק י י ך רביתייהו פ ־ י » (rip) :להקל עייש 
ס מיקס עיי״ש מי׳  מהבאת בשמיי זה לםנסי מנהגימ להנסרס נלי מ
ר נפל אלו ס מ מ לדנא אץ ל י ק יךג שכ' ר ו מא״פ י י י י  נפריז *כ מ
ע י ק ק א מיחס מקא נייש מיי מאש ייסף נסוישים י ס אלא ג ק י מ  ה
ס אלי ק ט ל מ ק מ ס ואן ססס לבדק־. זו והעלה מ נ מ א  שהמו להרא״ס נ
ו נלק״י סק״ס של להצדיק י ענף י י נ ס ן מוי נ א ! פלל לא האיד ס ק ד  נלי נ
ס ק ל ס י י ת מ מ א סייש ימיי ב ה סינית ס ק ד מ י הראיס 00 ו ו  מ
א מוטאר דאפ האמות ננלמ סלן נסמן ' תי  שסנוא מלשון האי! הגמל מ
ל האמת עיי?} נ (רעג) רבידזייהי בכך עיי ק מ מ ו ס מ ד ם נ  מצרין נ
׳ דן דאה סלא ס נ שנשא! נ ׳ שי ) ס ר שמואל(נהסהר׳יש אטסנ א ס מ  מי
יד ת פחמה ק הסממן סו י ג ח ז רק שסו שחי מ ו שאר דאי  מוקה ש0 מ
! ס ס ו למסה יהשינ דאין למסיף ג9ל הסריסח ונפרס מנידקץ מ  ניניהט ע
ק לדן אנל להלכה כיון שהעידו הנווקיס ס י י פ ל זס א ס מ  ונסשרין >f" מי
י מ ת ס לקבלה נילס לאסיר יש לסש לונדהס ננמןיס הסא מו ס  הממוסס מ
ם להשען סליהם עייש: י א  רהלנני המרים ייסר ממגהנ מקימות אתרים מ
ק קאו נניאח ס ׳ ל׳ י י ף ס . ל נלנ״ש נהנ״ה ס א כ ד  (רעד) ואץ יה מ
ם שמובאת מפי* זה להכשירם סמס ומיל פנ״ס דמיתא ימצמרף י ק ע  וכל מ
ת ר ספי׳ ל״מ ונמנח״י נתרלוימ  לחרלראנ עייס ועי׳ נסנהרב ניילד״ע א
ס יסי׳ נראו יוסף נהיחשיס י י ט דמיתא ג י מ ל מי י ׳ א שכ׳ ו ס ו' מר  א
ס אנל ונוקה ק י מ ר ה א ! שכ׳ מסשנזמימ הניס אפרים חי! מקא מ א ק ק  י
פ שס י ר צ י י מ י מ ו לויגא גדיש מי׳ מ א  א*יס לא מי דסיסא יסיים נ
א וכוניקה לשורה ויש מ טעא יש להקל אס ס מ ג סני לעו ף ס מ י י א י  מ
ן נזה מייש יסי׳ י ס מ ממי מי י  סגר הוינוק מיי ממק• ר׳ל דאס׳נלא ה
נ י ל ס נ ׳ ו ר ג ו ל . (הער) ואץ לחזיר כ א י ח דינ מ ילרימ א י  «ק"מ נ
ד אזר שמצא ק ק״ד של ואס אחר שהוציא הטמן אז י פ י י ל ה י  סעי׳ י
ם הדביק  סדא! מיקס לאי מהמקימיח הגיל בלי סליש כאפן שיש למול מ
י שנשמח מ ם ונמצא שס חלין נאמן הטלק הראסן ל י י נ משממ סס א י א  י
י נהסצל יעטה חלון יא0 הטלק נ ה שס חלץ ימיי משמיש מ  בליקמ לא מ
ה ' ינידאי שגן ס י משמו ננחח מאו נאפן שגיוא לא נחסצל מ מ י א ג  מ
ו ו זה דגו מ ס עדם פכחיסס זס א ק אס שגי כ ת כדק! הואשמה י פ  מ
דן פוזת מימשת ננדקיס הריאה גיא! מי׳ ו נ י ׳ א ו ד  שמבאר לקק «
ו עדם מ ו מ ע מסד ו ו א יקנאו שכ׳ מאן נ ק קנ  גראש ייסף סדמשיס י
ק י ה מ ק מאן אכא דפיהא לפמז ולא מלע מסמס אס מ  ילקק שס פ
ה על יירמייש: ד מ ו ל ס ללע אן סאן חזקת ס  מגדישה גלי סלוש ו
ס להכשיר י ס ס אלו צדן מימא ואשיסח ח י ר ם יגונו•! וסל מ נ  (רעו) ח
ה נמי'כיח: (רען) לשאר י מ ק כיג ולכיש נ קם שסיד י ק על המו מ  ואן ל
נ ייאש ק א ס י י ר א ו י ג י נ מ י . ניי מ ה א י י  סקוטית זאנסרכה ov ו
ס וחיחסס ס״ק ק׳ינ יא0 גונקה הראפ לשומן הלנ ׳ ל י  ייסףבהנ״ה מ
פ הלנ אפיפ שמוק לגמ^סיח 46 גלי 60 מאש יאץ ס ו  עוקמא א דסק ^
cm יסל להנדס לש0 אסי 606 אעסיכ פר״פה אס כשהריאה גשרות 
דקפ י סיפין ומומש שנשר66 אזר נ ס י מ י 0 ס T 6 ע 9 נמ! סאז ד ר נ  ט
: ( ס ק י י הקדם י ס מ מ  משרץ מיייש (וסו׳ מסין זה ממימי 4
! מ י ק גף! ואווי מ פ ייאיפ י י . גד* פריז'כ מדי ס״ז י ו  (רעח) םקימו
ש מ מ מ א לסקס למקים ס3ק ש ) א0 מ י א נ ש מ מ  האסא מאוירים מ
ס ימל א ק! ל06 נ4 ס66 ו ׳ מי ק ח^א) אס ל י י  לסקס האדם שנו (
TtftKKt (8^ר) ! ו א י  לססרס 66 אס׳ מחנו אמא! on מלרפא 161*00 נ
׳ ו ת י^ז א ט ח י מ נ מ ן ס מ י פיו יכן 6פ ס ו נ מ י י  ׳•ם חריאה. ל מ
ן גיזזלפ p מדכא י ה ואין «! ל ס ״ ן ק מראשן לספן גלי מאש מ מ  מ
י י מ P vמא ) ! 6 t x b ק קא) של שדן פ יזסף נסדוזדפ י א  פיאו ומיי מ



ovo oono ted 

 פשיס ושמי 0יב6 06 יק דנק מלסא מיש הד׳ עול בלניש משהסיו
מ של זאף ואמרק ז© סי  פרפי דני חרס לדפיהא ש* אס י
 דפוסא כאמיר נימ "ל באנטי וסכיפ דסוחא 0ל יפי מקרי והכל לפי ואמו
נ נפצי לנמס נמילריפ שלי *ת קיפ נרי״ש וכ״כ י  פיני סנקיאיס שייש ו
 נסגכיכ נהילרייפ אס ד׳ סיף ליח לדנא ופכ״פ מצפרף 09 דפזקא
 גמלס סק טמא של מינלא ומוצא למילריע גדיש ימי׳ ממיי נקיא איס
י מיש מס cten ואס קלף להולמלי׳ס מדן מזוסס אף שהיא ממין  י
 ד קצי! p להכיר נכפ״מ אפי׳ כשייצאן מדמיהא גחלס ילומר ואולי
̂ן אס מא מישיש שס ססי נסק מיד פשי גדיש  דפיקא כל והי לא מי י
 ימי׳ נסק״מ מרלו״ע אח י׳ל מן״א ניש נמק יה יסצדו להמיר
 ולא ממי מיפומ״ש למלויליס אפ ייצא מטמא on גרפ מיש מטמא

 יפייש נייק:
 וקיץ מיי נלביש שס * 00יליי*0 הללו רכר לנקיאם אס מא ולדל א
ד  סובא גיי״ש יסי׳ מק• מדס *יל מ׳ ניי מד׳ ב׳ סף דה א
 שממי של נלסס ולחנים כסמלי הריאה סויע לססנויס סיס ימטאר
 מומיו שהמסים נקיאס סס יש pad• מל מןאהש נזה אן נמרח
 יקמאל מףז ל שאין אפ נקיאס סס סיפא המי דלמל רש לנו להסריף
 ככל מנין אפ לא שמיחי נמשמש סי סייש יני׳ בשרתיב ספי׳ גיב ייאש
 אפריס ס״ק קכ״ו של נשס הרץ סש קנלה לידע אמי מרכא יאומ ואזל
 להיח הריאה נסשדן ואס סנסק vXm מו ולדל ואס לא מרפא מא יספב
ק להקל עיי אם לא ממגש ע  דאן למק• נא נאפ המזה ונוקה שלא נ
 ניי סיפמיש וק אס סהס הלדה אניס שלא ממענה בד מס לא יסווה
 נפשרין נסיה ואף אס הנתק לפרס נל שמימה מזיקת מלס יהלך לי אן

 מניסן כסמים ה* לסשריף ממיל זה גייס יסי׳ ממהז"? מף כלל ל״א
 שני דש׳ של אק סולדלים שק קצה אוימיס נייהי עייס יפי׳ מסגי!
 מ נשאלות וחשוכות צ״צ הממה סייד מ׳ ל״ח שהשיג על המרת יק*יאל
 הלל מגה של שאן אמ נמאס עכשיו ממ סרכא ומהו דלדל ס מא
 ימי לשי׳יג נס עהה מהי ולדל טין שיש ט גידים רק הסיישל הרץ אמדו
 השיב שאן אז גקאס אנל נסה שהוא רכר בליה למיג אס ממנים
א ע״ש מנרי הקייס יקקיאל ק י  על נקיאק פייש וסי׳ נמנם מרה י
 6יל והפלס ג״כ להקל בזה ילמדן אנקיאקס מדיש במיש נזה ספה

 סליקים מנין דנא נ
ל ישראל את קלי מיב לטס הרי* *אס 86 אן * to יעיין 
 מלדיליס פילים כמדמה מייש ומכמס מונריו ואם מ פולים נססחס
י והכי ס שמלים כגסינזה מ י ל ד ל ו ד 6 ק פ״י כ ' גו״ק י x  פריסה 0
 רבימייס אן זה דקא אס 00 במד ססש ולא מסי׳ מפמ פהסדפייש מדי
 מעת מרז מ״ש שס גס נפק זה ומי׳ מד באסל •שלאל 06 של שצדן
 לנמק סוד אש p כפין ממיר סלא מוגלא ייס פריסה גדיש אן ממד
 סלגיש שס מ׳ והדלחלים היל א״צ נדקה מומס ואן צוין מס בדקה
 אס׳ לפק זס וסי׳ מזה to סיי מד «ף א אס נ׳ שכסנ שהינחליס
 ממצאים מיאס נססלי מהדון למצא מ פס ומיס ואס יואן ולאמי
 שהסדן אס מנצק אן לאמי סייש יסי׳ to ינס יצין ס׳ ל נממק
 מן״א של דפמס מא ואס איפ שהשד סולחל״ס ע״י נוסין ננחש א
מ צ״ע רק והא וואי  מזק נסק ימצא וס מגופם סדסה יאס הסק נ
p ק 66 מ0 זנ שם יאף שסתימת סא ס  ממינא א״צ להסק ילסזק מ
ד  שמס זב סמוק איה איס סחויינ י6 מק למזין ילמזק תמוק א
p ק יושלואםקלף הולמליס מח ובצק מזסמ״קי ׳  וסעייש מי
 להנשיי ואף א0 יצא יעת ו0 ס להנשד נסיס ולירן נמל אף מפק נמו
 ט מא שסח סונא ונםה ממים מקלסן מלמל נם נקלויפ מא מנצנץ
p יעייש מי שני ואם האדם הדלמל יש 00! נמק מנמ ovt> bit א 
ו מארש הריאה עו מכה נמפןיעיא! מס סליקסביס ופייש  לפמיר מ
ק קיא יגסולרא! אס דל יסי׳ נמנהינ 66 ינויד תוצליע  מקיס י
 שלו שס של ואפ מצא01 חחפ מלחליס v לססריף אמש לפני[ אס צדן
 למתלה 6נחק or •506 ל מסל סליי לס סק סזיק נמרומפ ראם אגס
 משוסים ibo נמר הראה יחאץ שגקלסס מקל 16אשי׳ כשנראה אדמים
ק ממשץנדא! ו איצ לממס ילנוזק שמא biif 61 מזסהס אסל מ  מ

 מחנן

 (רפו) והיא
 ודני
ק קית מדי ננמהוינ fi So) נקמן מיי י  ססס ינחפרקס יסייש מד נ
ק •ד שכ׳ דאס >יא! שהי׳ % ממפרק! יש לי ח סדכא שלא  ל מםרין י
 ממץ ממש •צדן לממן מגי המסכים פד שלא חשאי נהם סס דלמל
 ורושם מדכא יאיכ ינמק נמברץ ואס לא חגצגן מרס פייש ועי׳ נייסף
 ימח (להגאן מלטנ זיל) *יל מ׳ ל״י משאל שהשיב ס׳ מדק הראה
ת אמת p לה אלס איס  נמים מסג ואיר שסא חלקה נלי סירסא יק י
 סיזליס ננסח כהיא סית נגדיר לאלי סא וטק! נאזה מקם וממציא
 הריאה לחץ לא יכלה לפטר מימון עד שהלמה נכח ממשה נקנ מריאה
ק שמא מא  תחת המדכא ורצו קצם מינ *!מיי הנהמה מעמם יש «
 חליי ואיל וטק! וסי והיא סדזס ינריהס וכי שאן להקל ט אן זה יש
ה  סכמה ספנים סייש מיי מאליח וכשיטת דנר מס קמא מ' י
 שנשאל מיא! שנמצא נאלא העלימה הממית ששכיח שס דיין הסממן
 נסשמיס סד כיחע לסינ והי׳ שס הרנה דדן כאלו ולאתר שהוציא הריאה
 נסצאשסי׳ שס דר א' חק קצת וס£• מימון !לא נצנן רק שהי׳ טמא
 יאסי ינכתסק נימת שלא ס' יידע כמס דטקת סו שש ואמר שסי׳ גס
 הריר הזי! נשיך מדמן למקם אתר מהמסך כהכנסת T הנידק ימי סדכא
 ונקה סמן מימא והאיין סס יסיס שצריך לכהיישכ מנר ועק שהיא
p כ  גאגא העליונה וגגיצל החזה רולפ שהיו שס מה סדכוח וטקית י
 לגלים *גר מם וו וטק! נמק סחה אלא פנססרקה ממן סמוק וסיס
י גייס: (רפו) והיא מלויי פפיס מף סק״ס יעי׳ ס  מימ ימקיל לא מ
ק קל״! ימנה מף מיי ליה ולפמנרס נמצא מיס* הריאה ולמלים  ליש י
 כמין מרכות אפ אנס מזנות למקים אזר מר ינקראם ללוי* הדא! אנל
נ מית״נ מיי י  אס סס סרוגים למקום אתר מי סרכא ולא יללול פיא) ו
 קינ מו׳ נסות יקיויאל מןיז מ״פ ממין זה וכ׳ סמססמוח *ק הרץ
מ מ מיני מ'  שולויל מר אסי מסא ובוקה לסקס אתר גייס מדי מי
 י' ססניא פיכדא שנמצא אחי נרקיס מ״נ א סרכא ארוס! ק האריים
א דלדול והסד מלמל ולא  לאמא יהשינ אמי שקנל פיט שאמו סדכא י
י וסיד  ניק הריאה כלל וסי והשינ תיל שאלנו אס הס *נ המומחה י
 *מינו שרא! מעשה סאת שהשיחנום וקיק מאו הסירי דלמל כזה מס ממים
 נ* בדקת הריאה יק אמת שונר זה ציין ק6ש למיס ילההיישנ למעשה מימ
 לסי מותי שקנל p ידני טדא אץ למס מזיו וסי סייש ימי׳ נמית צ״צ
 הממס סא• סי ל״ח יש נענץ סול1ז*ס נמ יל נ״נ ללא חקא סליס
 מינן ואף כשאני תלייה אלא שהיא וטק למקם אד כל שמא יפר
̂ן ל י נסלמא י  שאנו סדכא רק דלדול לא נחשב לסמא רק מזימות מ
כ נצר א סימא י מ אס נסק לנזקים אחד בריא! עצמה מיי כק מ י  שס י
י הקליפה  מא אנל מנמק להשוק שגלנ שאין הנקנ מסל 0 יש *!ק! י
ד ק י  וקילסץ אמה מהדאה ואס אס מנצנן כשר ניי״ש ופי' מ״ק י
מ שיש  פני ו6ס הל*זל מסמי מל האגא *זו אחות ימזסה וש חלין י
 סמי נס סרכא 06 יכול *!שדל האמות זה מזה מחת נאק משאר נל
י מיק! נמשדן ע כמי מיי מישיש מסגי י י  הולמלים תלויס נ

 ויצ להסד הלל חלץ פל הסלפ סייש ן
נ שנשאל נמר מאילים מסרני זה לזה  ועיין מי״ת מ*! יי״פ ס׳ י
 יננהפק 06 (מן נזה נדן סולויליס זקיל וא״צ להסרן א טון
 פדכייךס מ יש v*6 שמא מס שס סדסא ימזכסה הכורהא כהדלדליס
 יהפיכ לאד כל האדכוס ממס ואין למש פמא קומה מדכא להדלוילים
 אלא אמרינן ואין נאן סדכא אלא ולמלים לנו י*כא דסיקא כלל דרניהייהו
י שהניא ימיו יל  מן ימיחרס סיפ ומיי טמא בקיא לסרלדיע אס י
 ששממ שגן מא ממסג נניח של ממוני מלת ייס היל *!קל סה ומנ
 מרזב קהלות יק נקיק כדמן מנהג למנוי י*!0דן אם מ מיקי!
ק מינקאמ מיסנץ להמון י ג מ י  שלא כמין גיא! יק מיד * מ
 אס ק מיקס וי לוו, מאמא לאמא א סאמא לאנא מדי נחה ככיח
ו למס הונח א  אנדהס נדני המריע ש* שנמף סר או אמו ג' מדי מ

 מהאש סי לא יש נמין 01 כאריסי! נ
 ועיין מו נלניש שס 3696 סהדלוו*ס -fx אגו י״פוקא 390 גויש
 מ* מיק מדיי *״סוסא oft 1*9 של ואולי ס ח4ן
 מללויליס א* לא ©י דשהא אסי* נסדכא תלויה א נמס וגה



 לטי» חלמת טריפות
 (רפח) שאינה (רפט) דמקה

 השבה
 וכנזק״נו 06 ונרי טמין 960 מןימ X׳ יאק ססץ שנשימל האוניה א
 האמות סע ץ להכשיר אפיי י6 נהם סלוס סיי?£ וכ״כ נאק 06 ד״ל ראפילו
 כשיש מלונות רנים אן תשש א״ כשהוא כסורומ שגץ האמת 06 יש נה0
 חלון נרא? סהס סירכא ממש ואס הדלדליס הס נק נאנא א א נאמא א
 רש שס נשיסולי כסניסוח וחדלים שקדן הסקלי״ך והדלדול מחנר ראש כאי
 של החיץ אל הראש סני של סמק אאפמאססנלאחלוןאןחסשאך
 אס יש שס חלון י״ל דהוא מזרכא מינה ובה טון שיש שס חלון וצריןמיפומ״פ

 ואס p לת*י! שהחלון משה יא משמש יי סבנו p להקל סיי״ש
 (רפז) תלויה. סי׳ לעיל ט׳ א סמי' נ׳ מאו אנרס שהיא כשרה מ״ס
 פלס סתס דפוהא הר ופי׳ נא שס מן״נ ונלניש שס סיךס ובסר-״״נ
ס נשסמאו ובדקה איו״כ נמשרץ  נתיליאנ סיי נ׳ שכ׳ דסשעונרס סי
 א דפכ״ס נספימ לא גחשנ לדסומא סייש וסי׳ פוס נפק״מ בהרלד״ס
ה מ ד שקינ ונכללי הרלד״ע ש* כלל ו׳ וכלל ח׳ ־. (רפה) מ  אח י
 דמקה נמנית 06 יסרסינמי׳ פ״ס ולביש שיק א וראש יוק! בחידזשיס
 ס״ק קניה x׳ רכל שסיא חלויה ואגה ושקס otb סקס אף אס סאדטקה
 הי׳סנ מיאה ואמ סונרח פ״י ממוויש ואשיי משמש נס סרנה וראה שנח
ק מיו שכהנ ואס  מנרה אפיס אן לאמי שיש וסי׳ נשיח שס ותלש י
 ארע שמיסך ומכמש נהיס ולא פמה הזיל דעוהא מיון שדרך הסשכח
א כשמחה ונס י נדיענד י  art למנוי נא מישיש ולא מהכשרה א
 ראה מקשח כנגמ ולא נמצא דעוהא א מכה והמחמיר לנתקה נס נפושדן
נ פיי״ש יסי' נלביש ש״ק ק״אוקי׳׳ד שחילק נמ י  כשיש נה דשתא י ת
ג י נ  נץ החסן לשאר סקסית שמנדה שהנמקה מישן שכסדה מפכנ נ
 אפיי מימני משים דש לתלות שסי׳ מזנה אל החסן שמיס לקליפ הריאה
 אללי 06 ס ימה סשא״כ כשאר סקסית שמניה אץ מעכב ברעמי טין שאץ
ק קיס יש  דרכם לקליע הראה אצלם מיאן ימיי מאש מסף 0 ומשים י
ק קיפ שכ׳ראס ארעק יש להמר המדכא  נמ מי׳ מיריב 06 וריס י
 נסכין דמר שלא יעשה נקנ נראה יקלקל נידס יאינ יבוקנה עיש
 מפיחה ולפת דמנו 06 צא בוק «ל המקשת שמנה כ־ שצריך ננמק
מ שלא נהיס אץ להמיר אס לס י  משרץ יאס נא ינצנץ nsc* p• מ
 שמק מקסמו שמגלה 811 ניקה מפיחה מיס סייש מי׳ מאש יוסף
 נסמשיסיק קיו יש 00 ומ*! תממן עצמו סל סייס להקל מה
י נייק! תממן הריאה נמשרץ  אף שלא מק מיפן ושאר מקשת מזה י
 לא מסיד יחס המדכא מ*יה היא מיןס מיסא יאגא א p החיהידס
ס שלא הלכה מישיש מ״ל אףנלא מיקה to ד״ל וסימא י  ice* P נ
מ י ק  מאס מחמת מחק מניצה אנה מצנח פ״י ניעמלע מרש נתנ״ש י
ס ש!א יכלה למיד  ניאו יעי׳ נמי• שאל *יל מ׳ א יש נמק י
ק מ מו שעושה נקנ סמוי מיי״ש ימי׳ מפיו י  מיעיס״ש מו שתלסה נ
א נ ס ל מ ל ׳ מ ף מ ן י צ י י ח ג מ י ג ^ ק ק י ס י ר ק קא י  ל״מ י*נ״6 י
ת שלא פניה נא מישן אן מ4ק p ממס נמ*! לגויים  דסנפרינן י
6  וסלאם יסג*ס סיייס - (רפס) דביקה רשם נקים. ל נ*או מיי י
 למיס p מדן קרים רחנ מקלף מעל הייא! יתלייס ינס ממלל סרכא
 יארס אן *!אסרס מלסא מדכא יונה יכה p להם להחמיר נס 00 ניאו
ס מא סכמצאי מזס י ו וסוסו מ ק י  יסי׳ ויק סיק ליו ינמיאז י
 פיוס פל הדאה יפצו 6׳ סל סקחס «ftx< מקל סהדאס וסצי הב׳ נשאר
 מגזם פיק שלא יסל לקליף יק מא וטק מסג מדאה אף כשהתחיל
מ p פענר  *ן6ף מה גס הראש הא מיק נכריאה ולא ס׳ סליה נאיר י
י שמיש מסנ מזן קליף אף משאר ס*יה נהצו הני מד  מ הצו י
ק מק הלסת מרפא ת6״0 י י מ ס שאו מי׳ ממ נ  מיו מאר י
ס ומוממומ׳ אנאוס״אמ־קמשלהמאו י  מיי ח׳ *ישישי מ
ומא ממראיסר׳! ואץ מ י ו 00 ו א מ ה ר י ש ק צ״ס י  יש׳ נ*\ש י
oo tfte ו י ק ק  מק למינה ינה שיש ישי שמסיג מי" ל יייס י
ס אס »ל מ י  ימנ 6י6 **ן גו9 ואף להאסדם מלסא סרכא יינה ו
 מןחססשמן פס נמק יסל למ&< סלי ילא נש*• שסשמזולחלנדא!
ה מוקא נסשרץיאסמאפלמ מוסיייאע מנצקנשו מ ס ק  * ?לנמק מ
 אי׳ 6066 הקדס מיפפל נ׳ א פל ל אסס יאסא ימ& 0ס
י6 האפיר למל ק 06 מימא פלא כמין לא נקח6 די  שאץ ז

 >ד

^ יחרה דעה םעיף *  י*• י

־ י י ל £ (י>») ת £ £ 

 וזבי
ק T קצת מנשר סדא! א ctno למש לוס יחיינ מ ק יצריפץ קליסה מ ז י  נ
ם חמויהס אמנם סשומ ט  לנמק אחר ואת מס צריגץ לנמק אס אן מ ק
מ אס ארע שמורן ומצא א וכודא ואף אס אנס משרשים נחחק כלל י  מ
ם שס כ׳ מולמלים סספיפולי ד  ימח דם חחסהן עריפה שיש אמ0פ כדרך מ
ס ואן למסים פל השדה י ק להמצא נהם שמו מ  הייא! סלזע נהשיחשיס ו
׳ י  שהכשיר שנמצא מ תחתיהן לאחר הקילוף אס אנו פגצנן שיש וש׳ מפ
ס תוסמהריא! יע ס  מ הלל של ג״כ יאס לאחר סקלסץ מלמל מצוי מנ
ל דלדול אף כסהיא ק שק ימצא « ם מקלף אנל אנו מכצכן p להקל כ י ק  מ
ל סרלמליס מ יפפיעא ולא נאמר מ  תלייה יאנו מינק לסם מקום כשקילפין א
ת פולח מ״פ שס של משיסייו ואתן י ס ו עיי״ש וש׳ נ  יהיה פריפה י
ן  הדלמליס אס קלסן אהס יוצא וס הרנה אף אחר שמקסזן תחר ומדע מ
ר ועי׳ שד שס נס״ה עולת ע מנצגן מ א ואס א ס להסריף וארחא מ  וחש נ
י ש*) יסו׳אה י או שני עצה לצקת שס קוים נשו קליסח הולמליס מ  י
ע ו*ומון על רונ נ שלא לראת נלל 06 ס ם ס ייתר «  האלם ממצא מ
א לדני י ק י נ ס מלראיו ולהקל נסיןוס סש דסיתא שיש יכ״כממי  מרי
ן א ׳ מ ו ק ה ס פ ן מי׳ מסין הורה ס״ק ס״ס מ א ו ע ס י  סרלריפ א
 הקחש רשנכינ ש,*! שלים ממלוא וצלה״ספנ׳ ח״ל והנה מ יומ־מעשריס
ן שראה סדלמליס שנשיסלי הריאה הנמצאים ה משאלס סס״נ שמזה א  מ
ק ם מלאם מ יכשנלעכיד אצנמו סל א ק ח מצויים גידם ו ג ממו ז  מ
ק שושן ומוצא יוצא מפנימייה הריאה ימלה י  הגידם מראה לעין שאמם מ
י! הלויוח נ ק סמו י ת המיות p *61 י מ מ שאק הולוילים p מ ס  מ
ס מ והיא מצוי מאו והפנס * פהדלמליס ק סניף הריאה ממש  שיש מ
ר *ויה מ ה א ק ט נלעום לא ס י ק ססס מקבלים ס י  יהנידם אשר מ
ו מפרים שהגידן מס! האנדים נאמיס ומסתפק זכ״ז מד פסגיסין א י נ  מ
 לחמ־ הלנ והלנ מחלק מוין וחיות ע״י סר0 לסל האנריס וקצה ראיה יסי
מ וכוי ספני כאנס אכלים מאכלים א לא שכיח נ מ ס  נט״ס ועג*ס וסי ו
ק ד*ז*ס מצי ג0 נהם לחנ אך שסס וקיס מ יהד א  שאנס נאיויס ל
א להסהולחלים ו ימס? נ י ס מחגוליס הולמלים ססגיציס יסמעכין ו  יכל מ
ם רכדס מסר ד י ק ונשון רסס אן מ ו ל ס ח >ft שק מ ס ר ! שסח נהי ס * *  מ
י מראה ק יסי ישו 066 משו סליהם תקראם דלמ* הריא! ו ק  ו
ן א״נ א ו ו ה י א מ 606 ולויליש מגיף הראה ובאפס א״צ להניא ו י  שי
כ ו ה * ש נ מ י ק מ ז ץ אשר מ ק ר הרי שנינו ולמלים והגידם מ  אפלים מ
א ק י ו מרה שס ועוו לשל י נ מ ל ועי׳ נ י ס פ י א נ נ  פשישיוס לא ס
ו מא א0 רכר מדאה שק כמראח י מ >j ל ד י נ ס ה ל ^ ד ט ל ל  ש
ן י * הדסה מ ס מ שמויס נספו ס מ ס י ן ס י  מלוולים הסציייח ולא מ

! ו א  היליילים ש

ק ליג ולשפסיס נראה מות קרומי הדא! ס נ*ז"נ י מ נ  וכחב נניח א
ו מוסול ומפס ייצאס ן *וסי* מגיס ע מ ס של מ יסמדל מ ו ס  ס
ס גאמיס שאי( להסיר אתם סולדוליס ולראם 06  ו*ז*ס ושממו ג06 מ
ק מ אנל ששמה לא שנה ס ו נ מרניליס *649 מ י ק א ס ו נ מ  הדס ו
סה מ החמי שמא מי א צ מ נ ס א ש ס י ו א ש ש כ י נ ד ה  60 שויא שדלדל ז
ק סדמ! שיש (מיי ו מ כ ציין להסרן ילנמק חחהיק 061 נמצא ו6 ס  י
ל דלמג״ש ו 00 י ד א 06 6הנ*א מ י מ ק ולא) מדי מ ס להלן י י מ  מ
6 ונעמו לת״אס ס למק מ קל ס ל מנות ממילא מ ה ק  הלנ״ש יהדק ח
ק p לע6מ1 ו מ ס ח י ק אלס ונצירוף מדי המתיק מ״ל ג ו מ  למצוא ח
ל ביציקת שס קרים 666 קליסמ הוילויל ס מי י ! י * ו נ מ  סציקי 6( מי
ס נ ! יסי׳ מ א ם ציפ ש י י 6*1 יחראה סאלס לפניו 061 יתראה ספי מ ו  מ
ן מ ̂כ המימיא של הניס אנרהם הניל מ י ל גשספץ מןיא ש99י6 גי  רצון ס
א ששן מסת א שסקי נםכץ ס שהשיר הרלחליס נ י ס ליל י66 א י  י
y w t D כפגועי© Xr< הסירן מגז VWD 001 דס סליסס וסס ocnvx< מגמח 
ס * ע 6 s e e s tftממ דר״ל ד ptxxn tfwi פכי p*1 ̂לן ן ס י ד 9 f f i S 609 
ן מ מ ס מהמן c0 מ 0 לס מנץ סנ ססז מהסרה חכנ גדיד מ m 
א  ששרשץ נמזק משר הר^)vה שה6דן לססדן s60 חשו ספי יכ^ו מ
: (in ק ק חתדג ינשנ D v י ק ןיס״נ מ י י  שחסר מממ! רם חמיהן נ
ו מ ס נ ד ס ש ס מ ודס מ ן תו ן ד י ס ס ק שס שר מ ד ן שד כ י ן  ך
ן א ס לסצזדס קצת ש  CDO 4n06 6 ל שס שימם להספמו ג



 מדה דעה סעיף לט ח חלכות טריפות רלח
מ ק ק (רגא) ם ע  (ר*) ל

ה כ י מ  ו
י שהסרכא מ5ר* ק נדא! מצסס מקים א  אלא אף 06 ס דסילוא א מ
 ניהקה 000 וינא הכי סייש מיי נראש ייסף טומשיס 0וק קניי שכ'
 תושמע ראף שהסקס שמאה 000ם ינוקה הסירכא אמה מי הסדהא תלוי'
 ממש אסיה מרימה וכיון לאס חלון מקם הממתק בריאה שמראי נתסרקד
מ מרכא משם או מלץ בה אפי׳ לא מי ממש מגו מרת אן כ׳ וס״מ  א
י מיסד שמשס רתקה המדכא ד כ מ כיכ אלא שנראה נ  אין להמיר נ
נ רק שנמצא אזה צלקת א נגלו אן לפסל מה  אנל אס לא נימ מיוזמי ל
ל שאינה מניס ממש אין לסמדר מה דיל  נ״א שהוא עד הסית ממש *
ני אתר p כמו שמא א שלא מחמת השגנו) רק ממת ו  ודממת הללו נ
ה דאת יפלמא אף כלא מרמת ואין להמדיף מ  שכיח מהא דממת נא* נ
 עיי״ש מיי מלךמ שיק ציו שכ׳ ואף כשנראה ומר המקום שיתקה משם ימא
 מגי הס״ת עינג אן להמיר אלא חקא אס נלאה וגיסו שהיסה וניקה לשם
ק שר אף אס יכי י מ שוניסמ: מ׳ « א ק אנל 86 מ׳ ונוקה נ מ  שלא ס
 שנורא רתק מוויס פיייש ועיי נלנ״ש כהן קינ ק״ד ומיי נמסמרת הקדש
 נהשמסות הרק סרק מיא שמווי נמלו,, שמוק ואלס סהולחליס המציית יסא
! ומלין שמרחוק המרפא מנשה הנגלו ואף י  מגו נגלו שנריא! נלא שמו י
ש צערן אם יש סלי׳ ק קנא י  נסמן מסין אמי סייש ומי׳ נלנ״ש י
ק יךצ ונסתו״נ מי׳  מיפן ונמצא מגוי *חפ נראה עייש מיי נרא״פ ס
ס כמקים שאן הסימ  ק״ס שכ׳ רמדינא יש *אשיי נדן וה אנל הממיר 0

ק חרל״נ) ק רצ״ה ולהלן י  ספינ פיי״ש (יעיל י
 ועיין מסר לאנרהס (מהשוינ ממון) מץנסרס טסף נס׳ וה אלו ל״נ
י מסה יוסף שיש סי׳ להסיר אס מא תלוי׳ א שמתה מ  שהניא מ
 דמקה ונתצשה אס ראש הסרכא קפה וה ס׳ שפמו*! מ״סה היא תלוי׳ ואש
 מא ק הרנה ולח מ ס׳ שמתה דנוקז לחסן וסתה מאנח מהלימס ומלש
ק אחה מ  אח״כ וק יש מור סי' משהיא חצי׳ ק נמחלת נדיחה אי נמצא נ
ס מסר״י p לנ חלק נ׳ י י עיי״ש ומי׳ מ * חססח קסניח של ש ו ש מ  ו
׳ נידם להכיר 06 סו הסרכות מיקמ!  ס׳ ע״ח שכ׳ שהניוקם אמרים סש ס
ן י י ' סלויס מחולדהם ולא עסומ 0( ומיהם מיש מיי מ  לריאה א שכן מ
מ אממות מוניסמ כ יש א  מיי ע׳ מ״מו ע׳׳! וכ׳ שאין למק• על הפי׳ אי
ק ליה שהניא ומי סמהר״י p לנ היל וכתנ  פייש יעי׳ שלמן גטה מף י
מ וי ג״נ גמר על ט ט  חיל הינ רל לא עמד על מדיהם אנל אני שרגיל נ
 ומיהם וממיס תלויות יש נצלעיח סד נריאה וניכה! לסל שינ שראשי
 הגורסת סלרזמ ק חלקי! ומיטקים שפסק אגס חלקמו חה יחס אצל אמרם
ס ונח הספרדי(להרנ מהרסו״ח ויל)  נקיאס ופיסחים עכ״ל יסי׳ נס׳ סי
ח שהניא נ *שואל סספליי סי י ׳ ס*1 ספי' כ״נ ינס׳ מ  מפיסו אמ ס' ס
א *!כד  מרי מלחן נטה נוס והשיגו עליו יל שאן מדו פטררין ס י
פ יעי' נראפ אשדים י  נסמניס אלו ומכיס סלק אס יוצא גויי ספק 00 ס
י סהריי ק לנ היל mm הסמרס 00 וסצוד ולסקל מ ק קניה סיפ מ  י
ח אנל *!מזיר ו6ס יש סי' א י ו ס אן למק• על סשיי בוס *זגי ס ו  מ

 שהיא מוקה יש *וש למדף וסיס נציע נייש :
ב שס של דאז הטיק מפר 6ת הריאה *)וי יגמצא נס י ר  ועיין פיו מ
ק סי מסס סדקה  סיכות סלרוס מעמידן אסס כמקח שכך נמצא י
 ואן כק ניס ממש אף אסלק הטמן לפנינו אם לא סש אסי מעהולג*ס
ב א נסמך ס והסלוי' סא למיס מ ק  אכר שקלעה הסירפא מאימ ס
כ הרי אפשר  *19*! נמיין אנל 06 התלייה סא לסרמ נסמך למעה מחצי' י
 לסיח סהיםה סמכה *מקי סכנגמ! למסה מחלין ולק סכשירוה ש9ל שאפכר
מ יאיפ סש טלקס שאיסריס שיס  למגיו הניוק מוקש שחת סמילץ א
 ביום סמים *!פד נסרסס 06 סו תליות א למקים אן אלי סמים
מ י06 יש אמד המת פהסנח רצה להכשיל  מנהקיס לשסל א *!נשיי מל י
י ק שחסך הריאה למויסת ימס ועקר 06 הסרכיס מליידי הריאה א  מ
ס שהסלק ממי וצווח שהפרה סחס כשיצא! י  שהגימ * 65090 מ סדסמ א ס
ק מושי ממי מימ סמי 0Sc*o סין מ  מסמס ימ אסיה יש לאמי סמי ס
; ש י ו ודקל דן 01 יסנאר לקק מ' קיס מ 8 £ סשו מ  שאנס אמרה 6
א שסתה מ ס / fft ממיז נ ן ׳ ליו מ  (ו¥א) םקיס. 696י6 *יל ס
׳ וה שס שכ׳ לאס יש ח מו י ) ומי ש ק או י במריס 00 י מ י )  סלא! מ
ק מ יאיו ממיל מ מימגיש iAv מיי מאפ אפרים י ד ק sfos ס  מ מ

 ס״ג

 ודכי
ק י  ס׳ ל״ס אנל אם אס יכול להקיף ס* שנמקס א׳ מא ממונן מ
נ אס הי׳ הקרוס הוי! פרוס פל  יסא־ תליי׳ שס דנו כנורלא דטקה י

ק ואס י ק אסי *ודכא שלא מ  הריאה פל ל א על נ׳ אסס וכיוצא י
 הקרוס לא ס׳ רק על אמא א אנא א׳ אף שלא נקלף סלו רק שנשאר
ם א׳ לא גרע מסמא מוקה ממקם לסקס באתה אנא א ק  סליי׳ מ
ו ועת הונח שס נ י מ מקמטת גדיש יעי׳ ממ מ נ  אגא מצנו! שסלד׳ מ
מ ש נמרי הראיס נ ק ל״א י  מד׳ נמק״ס 06 יממיי «ף ס׳ בגיאדם י
ד מ׳ י ח סמק הלכה ס  יעי׳ מעת מרס ס״ק א גאו ממין מ מד׳ שי
ק נאיזה מקס י ק מסתנך מ  יי״ל שהשיג סל הראש אפרים מס יהפלה מ
 יש למייף ומיק ממקנ נאה ומי מןרזס מחמת מכה ואן דגו מדכא
י נקיא אס א שהניא וכשינ סל מריו י נ  מסמס למקס סייש וסי׳ מ
ק עילם ו נ א מ גדיש ופי' מ  וממס מעיקר כהראש אפדם שאן להמיל נ
ק שליח ולהלן נמ׳ א (ועי׳ נונדס לסל מ׳ ליה י ו איו נ ׳ י  מזיל ס
ש ממצא : (חו) לזיםםקום ענאה״פ י ( מ ש מל פ  זס ס״ק שיא י
ק הנהמה ילא ניומ אס ס' p מתח*! ימי יפשנאו סף ס׳ 1ה  סלחת מז
מ יל ואס  מד׳ ע׳ ונשרחינ מד׳ ק״א פספימן מיי מהל״י ק לנ נ
ם ק ם שהיסה מזנה לסס והיא מ ק  נרא! יניסו נקצה המושא מקיפה מ
 69ר סמס שנילא מי שריסס להריאה יש לאסור גדיש וטי׳ נר״ק ס״ק מיא
ס שנדאה א־ נספק אז מטין מ מגו זה י ק מר ס מ  של לאס יש סליי׳ נ
 יש להמיר ומי דסיהא מייס אנל נספק א6 ס׳ כלל סדנא מיא! יש
א שכ׳ תוונריהויקנראה ואס נמצא ס עיי״ש יסי׳ מק״סס״ק י י י ס  *!ק! ל
ת נראה ינויסן יש נ״כ ס״ח ריוע שאתה סרכא שנמפן מנמ לאח׳ש  י
 סליי ולא וטקס לק שנכמסק שמא ייא מרפא סתס רק שיתק! מסים א
א וטקה ק שמאי' שנדפן מא שסין ממש ער החלוי׳ שבריאה סי סו  א0 מ
ו סנדק שהיסה מלא א  מסיים יסריפה אנל אס אני מסק שר י*) סליק מ
ס *)יש סחה דסק! יק שאז״כ ס שנד*! אנל אס יכיל לסייח מ י  סס ס
מ מס! במ אן להמר אף אס אן ססירכח  רסק! מפס הבדיקה פ״י א

 מ מגו וס ממש אא״כ יש חונך* מרוח מטלק סייס •
ק ק״ס שכ׳ ואס ת מל׳ ל׳ ונסרס״נ מי׳ צ״ז וראיפ י י ו ש  ועי׳ מ
 נסצא ס״ת לרין למיין נדא! אס לא רתק! מאיזה סקיס ונס צריך לעיין
ס דעיהאפיי״פ וסי׳ ק * שאד מקסמו שסעד הסדנא פלא יסא שם ס  מז
ק ל״ס של ואפ לא־י שהמיר הרנ להס״ב להתנהג ׳ מעות אסק מף י  מ
 p למיץ מראי! גדיי נראס 06 לא ריקה מאיזה מקום וגס לעיין נמק
 ונשאר מקמח שכנגד הסיפא אש אן סס מם דעותא מיל ומי״נ לא
מ מידם פקסת קרוב המר י לנל להשגיח נ ס  עשה p וספלים גק מ

מ ימים ניי״ש . י אמה הממה ולספסרי לס״כ ההיא מל א ס  מ
א ילביש סיקק״ב ק״ג קיו קיס ק נ ׳ כ״ס וחלש י ס מי י  ועיי עיי ש
ק קלא יסרסינ העי׳ צ״י ימיי צייו ואס י ק גן f יקאו ו  וריס י
ק א שאו מקימות שנסלל הטף ז  נמצא מס! א צלקת א שאר דפיסא מ
 מראה מא שמשם וסקס 0ס4י' יש לססויף יאץ מרש נץ א0 הנייק
ק א נשאר נקים אלא שיהק! ע״י הממו מ  נמופק שמא סחה מוקה נ
 יד נחחק למקים ההיא ונין אס הטלק אמי מי * שלא סחה המדכא
 מיקש לשס מנ! ברקס נץ ק ונץ ק ס *!שדף מוראן סמדס
 ממכה לשם ולפי שמנקים too ק ימחיליול מס *גסק מ86 יסיל כנסרכה

: ! א מ 090 וסן אע נקאם מ א  למק ו
ו ואף אס אן שס סספ גמלה מגו ק י & י x ס 66 \ י ו ש  וכי מ
ס אלא סש 66 נהיית שסריס יסזסס גגו היי! מי מפה לערן י  ס
ק ונץ ז  מ יסישיק שאמ מקים הדפיס ק 60 ורסק! ס66 נץ 606 מ
3 מק0ל ננהרוס שמריי! י ו ס י ח גיי if אן מ י י ה  שאר סקסיס מנ
ק קאו שסלוו ג״כ מ יצלסח לערן זה גיא! מדי כרא״ס י  שאץ ד0ם מ
ק  מסמא *!קל אן 606 לצה *!קל נגלי סמאו so מיש מדי ללנ״ש י
! לממדי 00 א ג י דאף שפציה ימנה לשמע *בד מ ש נזה ו  ק^ י
מ אנל xtao אץ לממד סלל מספ״ננ גם 9מאו י ס ש מ מקא ש*) נ  י

: ( מ *קל 00 ניייש (מוי 00 נובדע *!£ מוי י  מ
ק מ ז ולא וזקא שיש דשקא א סי נ ׳ ל׳ לשמאל ממי י  ועי׳ שיח מ
p ס 6וסק0 060 מץ י  4 מא• פקמ8 869 06066 מגד ס



 »יי*י*« יהרה דעך, סעיף לט ח הלכות טריפות
 «י« ״ח (רגב) כעת! (תג) nmf (תד)*דיכה (*) (תה) גדיסת:

ב ט י  ו
e m ג י . זל rto א ( ן ל י ק rt מ » ס י  vnpmb סין מ״פ ממ!ftp י
א שכרת ע״י מ t לגמו 0637 & ס h f t t פאן 47[ ציין נדק! ימ(0* 90 000נ 
 onpo מסגץ צגמ3 היה 90 07דן כליקס £07 מל סממ6 מא דסדכנ) חלדה וסרכא

 מנתו 0י00 16 מחזיקין{iHuuuiu לייזלז פל*(

 ה3%7ה
) ffn מדברי האחיוגיס גזה י י ק מ י ) ל י פ פ ל ר ו ג  האמה א האמות עיי נ
ל מומס ממס ואין זס סימא 6ל6 הפססס ליחה ) כעדה מנאהיס ס ב ת ) 

ה לא י ק ימוממ ה י ד ס לוזמרא אמרגן זאת ומידע א  ודפ של השימןס ת
קנ פריפה אף אס לא ז ג ס וכוומה וגמלא תמז י ע ואס הסיר ה י  מסגי ל
ה חה לא י ה ס ולא אסדגן ומזה סימז ססי" סתימה ס י ס סגמל ה י ק ק צ  נ
! י ק י ת ר ינמק׳ס י ן א י ע ק קיפ ו ס י י ה מסליא וסי׳ ר ס י י מ  מ
מ לא אמריגן דליי מיןלס מזימה נ ס מקידס ולא מ י  שכ' ואף שמימן ה
ד ולחשנו למרכא ולא צהפשסח י ל׳ שיש למגי ו ח מ  סעליא לאף של השי
מ זה לא אמד רק לממוא אנל למדן לסקל לא אמדיגן ק אלא ילהחמיי י * 
כ וכמק״מ ק י ק הסששס ליחה וגריסה סייש ומיי ריק י  אמרגן ולא חשינ י
p ולא נלכצה היותי׳ ממש ! י ה שכ' דאס פשה גיסויש וקלף הי ק ל  י
 כסקס ההסשמח הקליף גצנן יש למןל כשאששר לחלוח שקלף נכח יאס הפס
ח י ז שכ׳ ו  מהמוי גסי*! מןלוף קיל יגיי״ש טוו למיל י א ס״ס י
ר ואס התיש א ט ח נ י גיסויש ובצק יש *ולוח כממיש ידא מ  שפניה י
ח שנצו שמא ומיעכה וכ5כץ לא הליין נמשמש כפח  סיד *ומן וספה ג?ל י
ז פייש: ק שמר יצא נאימר מייש ועיי נמיףס 00 ס״ק ג״ס מה שהשיג י  נ
! נדוסן י ש ססוינ״ל וממצא י גה ודיבה בריקה מנאזיס י ) חו ג ת ) 
א של וממצא סלו״ ק י ק י י ן למש שמא נפקד ומראה ומיי נ  הנהמה א
ק א שמגצא 00 י מ נראה שמא מנצנץ ואס לא נ נ  גחסן W כדקה מ
א אן לסקל 9 ההלוי* שנוי ופן מגווה שמכס ח נ  שנצגן אף סיש *!*ח נירא מ
ה בדיקה. נ י ד ) ו ד חו ) • ק ל״צ} ל י י ו ק צ״א ( ק ניי״ש ונמק״מ י מ  מ
י נלפייש מהנץ ס י ר מ י הרמיא לקמן ממלכא מ ל מ ל ו ז י ה  סנאה״ס מיש מ
ק י״נ ג י ז וזד מ י ה מ ק י י בסנ״ש י מ ה ציין נדקה י ה מז ו הי  *פי
ל ח מ כ מ גיא! ומיי נאצווח שלפה נ ו ג י י ה ר מ ש נ ק ק״ח י  וראלע י
! ואף *זוס החמיא א״צ למיק י ק ft של וסוגי! ס פ ישוב מנואס י ך  מ
ץ סי91א נמלסא לראח ת סא לק למי *!וזק נ ת שאר סו ק ד נ נ ה ו ס מ  מ
נ ס אפשר שוון הנקב יצאה הסרכא ק ן שס נ  כדאה נימ יאס המין 06 א
ק ח סעי׳ ל׳ והיש י י כ ש י ס גדיש י ס א מ ו מ יסד וגראה אפי* מ ת  ו
! אן י ק קיס **גא ומל י י כ ס שס י י י ג סדי פ״ס ו י ר ס ג  מיה ftn י
ק א משדן רק ללנתסלס יש ל9מגו הריאס ילפיץ גס ססא ן מיק0 ה ד  צ
ו אן מפיחה מפכג מ ד א מ6ימ סיןם אכל כ מ מ מ מכר שדחקה ה ^ א  י
ס י מ ׳ ו x ק י״נ ז י ר נ מ ס״ ״לעלמי ן מהוש״ק ו א ת מ מ ע  סייש ימי* נ
סו י מימיך ממש נ ק נשענרה י דקח גסיומ ל * נ ד נ א ואץ להקל נדענ  מ
נ אצלס נורא ס י קליף מ ק י וה הס^ז נ א ענ ל  שמא מדגא תמי אנל מ

דקס המיחה 00 סיא!: נ נ ד מפנ נ ס ד  אף נ
י צדן לעיין גייניכמסן ס מ נ של ונ&מצא י י ר ס נ ח שס ו י ש  וןןיץ מד נ
׳ יריפיחא ואם ענד ילא ס שאץ ש0 ס י ח שסגד ס מ ק , מ  א כסא
! י י מקס ה ק נסישלין נ ח שכמלה יש להכסי כהס^ג אס מ מ ק מ  נתן כ
ש י ו ועיי מ א ׳ נוקה כסישרץ מ ז  יל6 גצק ואם אץ ספימ אץ לסקל א
רך אנג נשו פ tfb קי י ל נ י י ק ק ס י י י נ ספי׳ W ו י ר ס ג ה ו ק י  י
ה מלס נסוחה יגם אס אן 06 שאר דסימא סי״פ: י  צדן *לאוס א6 אץ ה
מ וגוי שדיי! רש נוי נ א! ואנו 696 ססשנית *  (חנה) בדיקה. סנאה״ס נ
מ ו א 80ש לק שהיא מלא! * M סדנ B זה ומגדלו מדי לי של 011 66 לא 
מ מז^ז ף גקג שנד06 ח ק ז י א 6 ב מ $  מנסיץ צוין למזק אפר גק9י0 ס ס
א ה מ ק ד מ ל ו t f p 6 י ו נ מ י ימיס״ י ק ק v וסי' גלג״ט י *  הסדנא 9
מ n יסכדקז JOED נ w מ ג 0 י מ מ י ד ס חס ס מ י  ספסר מ הלמס ת
ב ס ק א של סצרץ לכחק 00 מאיי מ ע י י מ ד גיאו• וגדי נ דסנ  אס* נ

w 1661 י * >n3 מ T B O onס מי ן מ ס סד7» ס ד  60 נשחר ק
ס לאסיר ק ל לאן מ נ oo tfe ו ק י ס י ר t ומי נדפס מ f * s ס גקג  ס
מ 66 6ן ס שסח 10 סריאה 6 י אל6 66 046) מ6 י ק ו ho) מ נ ע י  מ
! ק ד ס נ ל ם ft ססדאס אץ סנדק? 10360 ואס גקתנ ק ק ו  סליחפ רק מ

ר א  ב
 (v) כויקס • rat&o tttcnxfi OBPDI 0 9לד 6v6 ליחמ 0דis tit 06 סמן©
נ כאן מחר ל0י שהשירפ6 ממממ נקנ מרמז למקמז fib tsrtt> j ק t i fpb).8ץנ 
 6מד b משדינ״ג ח*ג סי* *39 סרכדז nMnoc מלו״זמ 9pn ס003ה זל6 טלע 06

p̂ 7 vex! npn3tpvd p*j ו6ח1*כ TOP ^ tfiAt} 9Snra p voה גר״  56 דטקו

 ודכי
נ של לאף נסס״מ אן להקל oo גדאו וגדי מפח  קי/ ונסדינ מדי י
ק ליס יש וסימא סליי שנמצא נה מ והיי לססירכא מלאן  מרס י
ק מעקי נמל םריאה רש 06 יש ד  קרים הריחה יש לסקל אן אס סו ס
 יגכנם נד ל0 לסן• הסדנא או אף אס מראיתה כסגדס סרפא וקלמה ימק
 ילא נצנן אץ להק! לא נסימ יצילן נדל ילק נאק נשיאה מטירייקי
זק משיכ נפנכנמ *דסק סדא! אץ *)קל  מ רק כין מל העליון *ו
̂ס ומוטי! מכןו״ד מייעא מיזח השפר שנחנ ואס  Sto סיי tf יעי' נשא
6 מצא לx ססדאס ומני אמר 6 c מחד שק*ו ססרכא אמר מלק ל 
 שלא לאז מ יש להשליף לאן 69[ הכחפה כלל מה שאור הניזק הל
 fas) ח91 ללא לאס אני לא* יאסי אס יש אסר יסי הכחשה לא מי
 לאי אסי כמק יא אסי שלא סמק ממפלינן מאן מדל סס יכ׳ שם נמף
י נמ אסי נמק 06 יצא הרס מקם הסיפא ס סליו י מ  המוגה רש *
 הקלקלה מקלקל ונוראי מקם הסרכא ס׳ יציאה מס והמרפא ממיל סל
מ שהניא ול מנמ ק י  מקם יציאפ סמ עיייש וסי' נם' מי! מלס י
 שיזלין מ*ו גמ* המל יסכסיז וכן יס להקל to ספק ספ כמ יכי ליל
 תס מא שהחמיי מא סמי שלא היו 06 הני מריקי סמקא(הלל ס׳ ליו
מ לסקל מיש המשה נץ הס״נ  06) אנל מיי ש0 הני מדיין מ ס6 מ
 אס יצאה ספי! מ אחר הסלכא א שיש סמן להשרנ פצני א שהספק מא א0
 מ׳ טקס הממא כל שטוא; נריאה מ סי סדיקי סמקי מ״ל ווזאן םאנם
י קליספ סזר מליון מון  נסימק הריאה יק יש לסקל נם נויא צסנחץ י
 מקמי נ׳ המריח נקליפה א סיא לקלוף כמן יסי נמק נדנד מלץ במצוי
 שסם p מר *»• ויש להמר נסיע ונכל דיס איו אין להסינ לעסת

י הרב למסא סייש י *  ממשה רק מ
 חןיץ במנהזינ כלל ל״א נקמץ 6ס* ל יסשרון סןיס שני מיצא לס סמן
 הית יש *!מיי אף שיש 66 נסויאז הלהלי נמי ואיו לתלוי! שהלם
 ייצא מהנשר לאמריגן ימ סקלום תאי סדנא מא סין שיש לסרס השתנות
ה יש רגלים  666ר מקמ ת שנראה שאץ מ וין קרימי הריאה להניאה מ י
א קרים מג ומק וממשה לנשר קדנ לשמות נמ  לוני שאן מ מר זר י
ק כיס שהביא יל  *t חלילה להקל גיי״ש יסי׳ נמנחייי «ף י בליך י
 וללעמ נראה דניממחה ריוס ישכיל שאני סלסא יש להק! וטדא סאצדרח
 מ נמלמא שסוחר ליע אנל א0 אנו יולס ומכיר כבירור יהיא סשק אצלו

 יש להידדר סאן י
ק יךס דאז׳ אס כסוהך מימא נ מוי ציה וריס י י ר  וכתב מל מ
 יצא 060! הים נמוגה מראיתה והיא מאר גורנות שנריאה אפ״ה
מ ואיל אס יש מאפס ממל יכםחתך ט יצא סזפ אפיס שמר לסוס ד  ס
א  מאר סרכא אן מ מגיל לס שאץ מדמי! במ מסם סוא! אסלה י
נ מריאה נרי?! ימיי ליק  מחמל! הדם שנסדנא 066 סחדיןס סיו שסי׳ ק
ק יש שנ׳ מנמצא לס כיס יש *!ימי אזי אס 00 ק ל״ס וממד! י  י
 מא זק ומנוס ואפי׳ מא קרוש 00 ואס׳ מא כמף המדכא שמסלנס מהדא!
 א שסח למעה מיוסה 0דיגמ ואז׳ יש מק 66 מם מא תחפ הממא
י זליאס  :יךיס הראה ולא ננזמא גונ» נ״נ יש להשליף ואף מקלסן מי
י ק הנסי מארס יש לאסו׳ מר מש סרלרייפ פיייע ומי נמי  נפאל לגן י
נ ק לאימ דפוהא י  ש0 נליףי מךל :מין ממד הליק לסקל נמ מ*י* מ
י מימיס״פ פייי׳ו ומיי מל נלין שפ פל מל מו0לו0  ימיס נפינרת י
 שסח6יד0 00 מא רק 06 מצא 01 616 אנל אס לא גמצא נססליי' רק מלא!
 אלס נשר tm יאפי' מיקס לראש 06 מא 096 ייפה חחסו א״צ 0ה סייש

o 07 י שאץ ו סל ומאי נסלמא מ ק י ̂ סיד בדק למל מי ל f י  יני
 ז066ויק מא מדך אזל חסו מןלמיאו(tf*01 מל ביק סיפ) וסי* מד
ק ^ק שמציל 66 יכול *ופך מירסא כד שמולכן ffr wi 07 ממגש  66 י
 וא?* 1 חשש 66* מומן 0*6 משסים יל מ0פנל6 דש לסקל f1*9 ויו
* ס ס ף מ ̂ליס 06069 ק60 ס94 נ w מללו t o m )96 666 6770 נמי 



ף לט ח חלמת טרשת רלט י  יורה דעה «
 «פ(חנו) יירפא(רגז) חצרי (ודמו6) wre (רמז) ק

 ודפי תשונה
 יש להקל ואס מקי ונמצא יפה *ס ריפייוא כלל פייס וסי׳ נסרירנ שס מיו הקייס ססליין יון נקנ שנקדם סממן חס אני דא״כ לא מיל לסר
ת נצלמזח מק! שלא נמז כ״כ ומיד ומיל מ־לריע סטי׳ מוצא מע*־ מהוא נךים  ורא״פ ס׳׳ק ק״צ של ראס נמצא מגו הרימוה והליחה היל י
ק ואף אס רפא ומזרצד״ע וסלי' מעלו קוים החחחון עסי מפימ״ש מ ג מיה מר׳ מזה מ ק י  הממרר כמקום שאץ הפיס חעינ פייס יעי׳ נויק י
 בובריס להלן מף מ׳ זה(ס״ק תרלינ) באידך. (רצו) ומדכא תלוי, now נמלמא מ״פ נפנין זה לא ממי מיעומ״ש פק שצריך נדקמ משרץ אמר
 וכוי עי׳ כדבריס לעיל מ׳ n מי׳ ל הרבה דנים במין זה יכאן אעמיק מרסייש אש *מ מבצנן יכאן כיין מר סקרים המליץ ביחו נגס החלי׳
 מה שלא הסיוקהי שס כהנ נשמ״ח מי׳ ניד ראם למסה מוצק יש נ׳ משת לא שיין גדקפ והא כנר נקמ וגמומןלבד לא שיין בדקה גזה כיין מאס
 והפרש קפ כירהס רק שסרוכות אהוד אפי׳ בלא נילוש סויסה סייס יעי׳ שפני נצק שהרי חוק שעלה סרוח מסס למק קדס העליון עד שנרם
ו שכ׳ ואין ר״ל שהטעות נסיכי למדי מוי אמ* מעשה נמי טעית יס ואם רמא מנועימ״ס קלס פסו קדים העליון נלא״ה י  לביש ס״ק ל״א ויק ק
p n הבועה ואץ מלק נאיזה סקס a m (רוקו) ה*י׳ מטסא ימדח פריפה מלש ממקם למקם מטמא א׳ ולש מנ׳ טעיס ציס א מהר מיש־ 
 אלא מיידי שססירסח מתמי! אק הטעית למעה מחצק ומכמס סליק שהוא נריאה אפי׳ מא מומך שנץ אמא לאגא למסה מוצק סריפה שהרי
י ילנ״ש נהגה מר׳ י ישיק  ויכה״ג כשר נטמא •יידח להסויח בהפ״מ פכ׳׳פ ולוה קיל משי טעות אינה סמוקת נממן שמגמ. שיח שעי׳ י

ק י״נ ויכ מרח ססויס צסלץ מ׳ נ״ס  סד פה נזה אפי׳ בהימאקלדנא השיג סל השמ״ח נזה ימלהואן ליזש להא ל׳ וראיפ כמרלד״ט מף י
ד סשיס היל מניאר דאין *!מיי סס אצא אס נראה לפי ̂ן סיר הריאה וסמי לה ק אז יש ימה לפי מ  כלל איכ נראה שאיזן הנימוס נמזלח
 לאמר נאץ הימ אנל אס לפי ראמ! הנקיאיס אץ להם כח לעשוח ראמ עיים שגמזסס וטמא מנסח החיסיכים מלשכונ זס מל זס בסקס פירש
׳ נאץ הימ מיי״ש ומי׳ נמנחח מנח המרפא סהדיאה ממ! אנל נלא״ה יש *!קל יסא איס לס הסמקת מאנא  המקס ההוא ק ינהולחל נשר *ו
ק קיא אכן ממרי סמהריס צהלץ ק אימ י״ג ונמק״מ י י יל כרפה השיח שכננמ יעי׳ מ ק לנ שהנץ ממרי הריפ ו  נמ־לריע אמו נ׳ נקיק י
 נהא להחמיר נזה אן מד* ממיל נזה סימיס״ש עיי״ש ועי׳ בעצי לבונה נחרלויע שש מנואר מסית מוצא סנומא לא ממני סגנה פלל ואפי׳ מא פוחלס שיס
ס שכ׳ p לדינא ואס לא אזלא נסיסיך מדאי פריסה נזה סייש מי׳ לה הגנהמחימך אמא שנננמ ft ממי *tf לדנא מי׳ מוס במים מהר״מ  אמ י
אק וממר מיס ונח השמד סערכח ק סיי! יש מה יל סחסינטרג סאחחניס מרד מ׳ ר נ  נמגייי נסרלריס אח כ׳ מני׳ כיב יבביארים שס י
י ספי' ל ומלין נטה מ' לו מחיוש ג׳ יבמי זס מחיוש  לדינא תלדלא כ׳ כפרח״נ להסריף כחד טסי ימיט אא נאץ ספוש נילהס אס נ׳ מ׳ י

ח זה פ״כ יש ממך להקל נזה ז׳ ובס׳ מי ס*ץ ירא חיויד ס׳ נ׳:  הומור הראי יהלניש סשיסא לי׳ להקל נ
ק ל״נ ויק ק״נ «׳ מל מ מא י מיעונאו יננל זה המר ה*י מאס הפין ואס ועי׳ בליש נהגה מיי ז׳ ינניאח ס  נהימ אפי׳ כשלא עניה י
 לסי יאות סיגי מקיאים מחלחל הסתימה אי אם לא אלא ע״י מימימיש יש מרת מוצא מנופא א מואר דפיתא הנולמת אמ אס יצאפ מריפוחא
מ אסי׳ ממכר אתריו שאינה טלפיו אפ יש עוו אזה צו סיקר סכל לצרף למיף *!קל ולומר י  למרץ) אס׳ נהפ״מ אכן כשמכרה נניפין יש *!קל מ
מ נמ ימין שממות הדפוס) סאנא לאנא *מס סחציץ ששס סכנות הממס זה י  שמחלחל הסתימה ידלא כהסצי לטנה נחרלד״פ אח קל״ה שםסריף נ
 אף שעמה מימיך שמריי המי׳הץ עיי״ש ועי׳ נשי״יז ד יוסף ס׳ ה': אצל מ ס״ל מומה אן כסקס שאין שס מי סיף יצר מסי חליצה *!קל
ה של  וכתב מרחיב גחרלריע סעי׳ א ווא״ס סק י״נ ראס נמצא נ׳ טעמו על אפי׳ מימסיי״ש: (מט) סן הביעה עשיחמיייייסישיק י
 נ׳ אמת מ מגו מכסתופי שנץ סאמיח למסה מחציין וסידבאיזצאי! מדכא מסן סנימא א סמן הקפס אשי׳ חליי׳ א מיקה ואזלא ע״י נמק־
ג של מחלי״ אן להחמיר איכ לא  מימא שנא9א* לנימאשנאגא שאצלה ישלהס־יף אפיס באין סטסיס מסופת שייפה סייש יסי' נלנ״ש ניק סי
י סימן שי מי נחלוי׳ מטמא שנתגאו נ *לא מ״י מימון אנל אס *ft י י  מ מנו מ יש המש קש ביניהם מם אן שס חלין נסרנא « מיי״ש ו
 מצי לנינה מו*אנ אס כיד לדנא יל שס ואס׳ בטעא וסיגי סיג פריסה למיל ס׳ ל*ז מדי ג׳ סייש וסי׳סמ גשאו מס משי*ן נחטינת מאן מ׳
ק י״ד שכ׳ מ״ס אס ססדכא סיס מוילאוין ז״ל מ׳ נ׳ ימי בנדח״נ לס״1 ס׳ א מי׳ ק״נ יוא״ס שם נ שס להלן סמי׳ י׳ וייס י י ר  מיי׳ש יסי׳ מ
 פכרה עיי מיפימ״ש יש להכשיר סיייש וסי׳ במנהרנ שס מדי כ״ג שכ׳ ואס ס״ק קכיז של נ״כ לקפס מיס־ שהיא ממאה מצא! מסנה סדכא וטק! לא
 לא אלא הסדנא ס״י נדפומיש יש להסריף מה אס׳ סו הטעיה נמ״ז יאסי ממי נה ניסיך מיש וסי׳ נדנדו נקמפרס סססטת מספח ׳.הראש ספריס
ו מא יקמטק! אנל 9ית » נמס וגס סקמפ י ג שכ׳ משימת ו  כהס״ס אן נאלא עיי נימויש אס מי הטעית כמיגלא א ניס פסיק יש מ׳ י
מ סייש וסי׳ מנסח מאן ססויק י  *קל נהיע מקא ונמלאח ניו יש *קל אס׳ באן הימנייש: (רגז) תליי׳ הרמי שבא ממליה יש להתיר מימן מ
6 יש *!קל 0 של מ8י ק י ו י י ס מומחים נסיח דל מל הסייג מו י ל״ו ימי ליס ש י ק  הימאת סן הבועה כ׳ נלניש ס״ק קל״ח שנשא ^
 ענה המוסת! על הגיסא א דסק! סל נדנרא ורונ הסירכא סא מהטעא א מה ולא הי תרלריע פק ואס גמדו ממת אות סיימו מו* כסיס אדי וני
 מדנרא אס יסא מא וואי מי חו*יי׳ס א ולמא ואולק נסר יינה ינק סלא סי״ד ס׳ ל שהארץ• מנא מנין מ יג׳ שהיי נמ סרנה סלוקי מוח
נ ינשרי! י ימו׳ י  מזנ הסרכא מא יק להדסוהא לא סקרי חרלד״ט יהשינ מממ המר לאסר נץ נמלי מרו עייש ועיי מרי! מסויד חניינא מי י
י ס׳ א! מיש ממין מ ופי׳ נמ! מיש מיס מים כהן  אף אס מנ המרפא מא מן *!וימחא עיי״ש יכ״כ נמה מניס מייע׳ויכ גיח שלמה מי
ש נזה ול דלממ קמס י י מ׳ י שהשיג ג״נ על מ י ס מ*! ייס מ׳ יגן מיש כארך מדי ממיי נמילריע אח ג׳ ראשימרס יל ס י  מ
 בלי־ סק יח סייש • ומדכא שעלי׳ לא הי חרלדיע יהביא ראיס *ברז מיייש ק־ מגסח יד שאל
נריס* ממס שמשסמו קל ובספרי מיי שאל יוסף ג׳ ׳ל״ומד׳ ג ונמקי*! ס״ק קלי! סכי ואס מ5א יי! ואצלה סילה סי ן י ק י י  ועי׳ נ
 כנסחה הדאס כמו טמס קסמה והסר הנא! מיפמיס ומיס סלולה מס סף מ׳ מ הניא מיי הגאןמסאו מן סלל ומזג סליי מפלס מסיק־
ס תולוי״ע מי^ יינ שית מץ מלס סיד מ ה ח לאמד מ י נ לא פלה כמת ש נ מקם הנימי! ילאחר שססר כל סהתסשעית של המדכא ס  י
 ננסחה כספיח & יש למודו חה סיי שסי נקב מסלש פי הקרים מקלף ס' נא למיג יש *!סייף מס ולוע! הרסיס מריסה מה ממס חסו־
ל ק מוס מספימי הרי י מ ק ס מ יל למשיר מ  גאסדסמאו ביחד עם מ*י' ונס הקרוס ס׳ ח*} של הסדכא יהי סמצא גרידא ולפאר מסקס ו
ו שאץ ס ממ לאנוקם סיד ס' י י  נקנ סחת מולד, מייסה זאדל ימי! 16*! ממחה ומאס מו נמית מא ומשר היל נמל נקנ גיאו ויכ מ
 רק מסס שפצם קרמו הריאה פ* מסווה והיז הביסוס ממ קחני הדא! לדו ממד הסכיש מוסחן סנסק מצסרף לרימסא למרפא למילוייס סיים
ק קליו ינסרלרי׳ע מיי מיז ג לעיל ס׳ א סמי* ק״ג מאו* י י ו ן יסי יסי׳ מ ש  מא חזק סש מיק קמס הדא! ממ מקים סססיס שמסר מ
ף ל לאוו מן סמק 9*4! נאיסן שאגו ממיף אזי' אס היא מסמס י I 6  לע88 קחסי הריאה גופה לא מ״ל לסי כקלות מיסייס מא סקיאף *
M מצא M ק מומר אנידל יאסי* ניסר שסא ססלמ נ שהי* הקל חלק התלוי' וקרמו מחמת מכה מושה יאנה מי כ נד לקרוס אלא י  ס* נמו י
ו ד6ס שססל ממנה הלחי ת*ו פ״י נ3וס ס״ס סדסס מום הלללא! אי אפ יש מןאם םמפירים שחשמן מ מא נ יש לאסיר במ מוס וסי מ  מא י
̂־ ס ל  מגע פלא 189 ואז *סו חס סקויס שמוי גא מדמן היי סןזס מ*זן סמלוס ואמה מחמש מ* *8 לסקל וליסי שאגו מצפיף לרמסא די
 56 סדאס ימי 096 רסס מזן מקוזס סמוק של סדא* סי נקנ מןיס 06 ?18 סמס מדכא שלא סמין אף שמגיס )א סימן וממש יש לססריף
so י מזניס 6600 16* א! את נ' שכביא מליו מ 66 ולנן נמס! נסדימ סס נופית גא 696 סזחסמזיחס מל סין סיש אדי נ  מלק 60 מ
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י י ׳הקנ נ נלביש מף מ י  אכל אס סא תליה יש להקל מימא פייש י
 נחלייה סנינרא מיש ימי נשה נשייס שנמף tffrn סי' כינן ^י׳ ממק מ
"  נשיית שס אריה סיי״ו מ׳ ג׳ ימי׳ נסנח״י נמיא למ־לוימ אמן יו׳ מ׳ נ
"T"" ?! , 1 י סאק מף פי* י׳ י8  מס שהשיג oo rto מד׳ ממ נשיית מ
f מ׳ ד׳ יסי׳ בשפר חיית וטו «מזי(למהרחדי-ז m erarrto מרוסיננית 
׳ ח׳ מ׳ י׳ ימנמ״י בקיא לנןרלרייט אית י מי  זיל) מסיכת איס נ׳ מ׳«י
ק הקנא): (שא) פיישה. ל ממית שני׳ סיד •לניש סיי!  מיג (יעיל י
ס ראס נמצא ניעא אשש נחלה יסמא אצלה שס ילא סל הגמא יהניעא י  ק
ס ־לינא רוצי! סרישה  אנה ממות להניע הצדדים להריי נמקיס הממא אי
׳ י ירים כףק י״ג של ס יסי׳ בפריז״נ שש נמ־לרי״פ מי  אפי׳ בהינו סי
 יסכל סליי נראים ממ המיס אס סא מסכנת מל סימס דאיגא שנמקיס
ו רחיקיס זה מזה יא0 מימא היא רסקס קצת מן י  המדכא סניפי זס *ס מ
 המדכא מו שאינה ממנת סל מניק האיסמ שבסקס הסדנא * אעפ״י
 שהטמא גמלה קצת יש להכשיר שלא נאגרו המרים מא אס הניעא היא אצל
ס t אס׳ אס סא מוקה מוחג קש מיס אס האין דלס טדלה  ססרכא מ
 מא מעננת על הצווים שלא יגיסי זס *ס יסיי נסתיים זס מזה יש {השריף
א שני יספיקו מא אס לפי י ק ק ק אמו יינ ינמק/! י י נ  מאן מוי׳ ג
 ואמו מנין טגה הניעא מעמו הססיסס מלסננ וה אצל זס נמקיס מרש
 הסדנא פס!ריא! נפילזה יניאה לסיני שאין אמא סניסס מגעת לסזוס ער
 סמלי הטמא נמקיס מרס הממא פריסה אנל נסחמא לא סישינן פיייפ

ת שם ונשרח״נ שס מוי׳ יא• ירא״פ ם״ק א שכ׳ ואף נביפא י  חך׳ ש
ס 66 הסדנא  גמלה סזצא מסנה סדכא שנתנאר למיל לכסדף י
 מניס עיי מיסימ״ש יש להנשד פ״יש וסי׳ סוס נשיית שבמף סריס מ׳
ש מיש י מ ו ל שצ״פ מאד אש להמר נזה ע* מ  כיס מנה נלביש ס״ק קי
ו והפלה יספיקו משיי! יהראיפ ק קיר השיב על סל מד  אן נמק״ס י
ק הקדם יאסי סלא נהיס יש להקל במ מיש יכי: י  להקל נזה יפייס נ
ס ככללי מ־לרייפ אס לב יגסצי לסנה נסרליייע *מ ל״א  מאילת מי
ש כזה והעלה  יאק קא לדנא מאו ימיי במניי בקרא לחרלדיס ס׳ יינ י
מ אין להקל ניה מיי מימין ימשמש אלא 0סימ מקא אנל שלא נספימ י  ו

 יש למש למד הליש 00 מיש :
ק סי! שני ואס הסדנא יוצאה מפין ׳ ייא ירא״פ י ג מי י ו בסי  ועי׳ מ
 הטמא ומיק? נאלכסין נסמן האינא שמנמ ישיא טמא גמלה עד
 שלפי ראינו ממי המודה הגיסא מעכבת להסקם שהסרכא מוקה גסיתין
 שסנמשלא יוכלו ליגס שס זה נמינשרמ *69 מיונרסס ממות נלימו הטעא
נ י ס ומקים הימ יצירך גדיל יש להקל 00 מאו י הי  יש להסדף שלא נ
 נפצי m במסייע אימ ליב לדנא יהנס טמסי׳נ נסרליאו אמ! נ' מני׳
ס יש להמיר גוה י ש נוס ומגלה מ י  ליו ועשרין שס סקיל הסיג to מ
י ©עניה גמיממיש אז׳ נהימ וצו/ סאן ומי נסניי גק״א  ולאמו א
א המסויג 00 וכ׳ ומוקד לדןא פסראיפ  להרלויע אית א מה שהשיג ג
נ tot 6*י מ אין *  לסקל נזה נהפ״ס יצא ואז׳ ס תלון כהסרכא >f• י
א להמר  ענרס מיי מממ״ש ואז׳ לינא סלון יסממא נתפשסה נאלכמן י
ק י במרה. סנאהיס מי׳ כלניש י י נ  גלי מיפייש מיש: (שב) מי
ן ה שני מל סיכא שיש סמןם שמכשדץ אסה י י י ס ומגיס סף מי י  ק
 לאש נןייל כדעמ הססריסס י6ף נהפיס אין סספירין אסה וילת ממנרה עיי
מ אוי 06 כצו 6' מהסרכא יש סנרא אין י ס 06 מכשירין לושה מ י מ  מ
ץ נספ״מ אוי' גלי ממן א ס משיכ סס6 מ ן אפיי נמקים הי מ  מגיל מ
י פימיש אין מ עיש מפנרה י הי  *י המול מ אף מיוצא ססיסא נ
ו ימי מוה מצי לנוגה מרלרא! אם ל״ח של מסמא  נמזיסן אימ מא
מ י HP60 0 יש להקל מ 0 6 6v שאני מסדין נהס״פ אף בלא נממן 
י Juki כאלמנות• ולא גא קליפה נצמדן אנל ן הקל י מ י  סלון כשעברה מ
א  06 לא עננה יק סיי ק!יפה נצסיק ה5סמ moo אין למור 00 י
ק קנאז של מסקיל נהימ ס מיש מיי מק׳מ י  נהפימ מס צירן מ
 יצמץ גוו( גגיממ*0 אף מקים 66ן 06 מורק מ בלא מיגרא מלא
נ מילואו מיי ו ימי פחי י גיעמאו אף נהפכנו לא הססיל מא  עברה י
א Asm, 66 ואף נסדכא tic סמק ממנרא ספני וועמא) נהפ״מ  נ
 וסמוק מי* rt 6* 466 ממש tfr&Fto יננממ/ מרלריע סס' י
נ פ מ  ימו סמי ק$יי0 *״ןא גסמנס שנמף הראפ 66ד0 סי י

א כ ד  מ

 וזרכי
מ יספת הדק י מ סו*א מקסס שמסלמ אין להקל אצא מ י  ומגלה תם נ
מ ישמו הלמן יש למש אמת התניש ואסר נוה כניס אף י  אפל שלא מ
׳ נינס משה נקינסלס יסה לנויקס שעל כ׳  נקמס שממאה מיש ימיי מ
מ יסי׳ מזה בממדי נחולרי״פ את  מינ א סס שהאדן גמיי האוזרונים נ
׳ קכ״ג ן תלייזא מ י  ל ונקרא לתרלריע מ׳ כ״א נאיין ומי׳ מדת *י
ן יאיכ מצא מ  משאל נריאה שס׳ מ סדכא שליס והעטרה הסיכ פ״י מ
 אצלם ממין מזס ימי׳ נראה שהיא מנרייס ולא ראה אש סי השרש מיהם
ק סרלרי״מ יגם יש למון  כמסור יהשיאל רצה להמור משים רלא הי רק מ
ה הלל שמכשיל כסלכא שמגילת to סקממ שענרה נ ממנ י מ מל מאן י  נ
מ שאן ליו מיניי המנ״ש ג 6 שיש לאמי נ ן ימשמש ימא מי מ י מ  י
 שסמיי נמים) מקמס ינס אן להקל מסעם מיי ספק סרלוימ כיין ולא
ס א מ רמיקיס מ מזה וצדפים ליזל מ  מי הספק מינך הדסוהא רק מ

 להמיר ומד מכמה שמגיס סייש גארן •
׳ יו׳ מיש מימא גין מימית י מד ס#ל לפיל מ׳ א מ י מוסף מח ו ע  ו
י נוה ממייש מ  מומו׳ קמנו שמתולדת יהשיאל מצוד לגנג קלים מ
מ אפי׳ מפניה נא נימיאו ממם ומיל תרלריס נ דש להסריף נ  ימא מי
סמן סעחגה ו גיס שלמה מא־ מ׳ עיי! מדכא וטקה נ א  מיש יסי׳ מ
 *!ליגה יהמרבא ימאס מהון סקמ שסמליס יכ׳ סש להסייף מיש
ס משאל נסרנא שנין אמא  מדי שאו מאל ומסנ קמא חלק ג' מ׳ י
ס ולא נצנצה י מ י מ  לאמא מאש א מצא ממן הקמס יקסרסא *ft י
 נמשרין יל דש למסר מיש יעי׳ מרמ שס אריה סייד מ׳ נ' שנשאל
מ ר6אס ממקם מדן כמי נמוא וסכרס נניסייש  נסרכא לממן מיצר מ
נ מסקס סכשיזיין ואף  והיההפ״מ ושעהו״ח והכשיר נציריף וסדנא לחסן ח
ק דלמא מחסן מ ל ולחסן עייף ו ת י  ולערן תרלד״פ יל תזצפרף כמ י
י י נ מ לקלא מיש ימי׳ מ י * ו ולא מריאה יאסי נססקקיל ושמן מ  א

מ יל שאן ימיו מסומן סייש :  נקרא מ מס שהשיג פליז נ
ק קנא של מל מ מא רק  ועי׳ נלביש נמ^ה מד׳ נא ינטאח י
ן אנל אס ייצא סדנא י ח היוצא מקזפ א סלכא מיקה שלא מי  רי
 כמדן מוקה נץ אנא לאמא לספה סחציץ כלי חלון ממן הקפנו א הגיסא
 שר ולא גרע קמפ מטמא שנתבאר מיל להקל יאס יש חלון א שמא
 גץ אגא למשה מוצץ ס מלון ובין b6toft תלון אף נהפ״מ אן להקל
ר א׳ ס י  אא״נ עגלה הסרפא ע״י מעייש נייש אן בדק נסרלריפ א
י במ י  מחי ואשיי כשהוא ממין נץ אמא ל6מ6 למסה מחציין נלא חלון מ
 מיין שהנזקים שהסדכא מיקה נמן הקמס מא מדן יפסיק משאר שמו
 שר הדאה מדן החימכיס אץ אנא חנוקה מסס להנקנ מסין סממן
י כיין שאן לה סתימה י  ודגה כלץ סדכא 6(6 מדון מלישה לשיסח ר
( י מ מ מ / הרלריע ולא סמי נ  יסכ״ש הו״ל וימחא ובצירוף הקמס ס
ש מברי מאן במ מגדי צימ  עיכ מרף מריו יעי׳ מיךמ שס שק״נ י
פ מיי מד מ סי י  ולדנא ל חמא מסר שמא קנמו פמלוה יש להקל מ
׳ ימקיס 66 י נ  בדק נכללי המזלריס נצל ל ונדי סולייס 66 אס י
 סק״ל שכ׳ ולפעניס ס״י שנחסר הנשר מקממ 060 קרום הריאה משין ותלוי
 06 ואנה מילד/! כלל אן ינמק נמשרץ סלס השליו התלויה להא קמפ
ן ססא הקרוס  פצמי 4רין מיקס י06 יסיר התלויה מקום טדא ינצנץ מ
ת א קחס הדאה ימי ק אס מא י  וריאה עצמה וליכא נדקה ואם מא מ
א אן ח0ש אכן 06 י63נן אן  התלויה מיסוס״ש מנמק 061 לא ינצנץ מ
ס שנצנצה פריסה אף נלי סרלראו י  *!קל מסמן שמא סאקווס מא קייל ו
/ ומיל tfo שסא  אנל 66 נאגד נלי סימנא! ינדקה אפשר י6 *!קל ד
ה 666 ססס מגרש ע״י נופיע"ש ולא מסה  קלונו הדיא! מא יאיל י
 מנצנץ ונם סמק סלו 666 מא קרוס מא נימה ממל לסי כסמן םולו׳״ס
H שנהגו *!שיי O *י גא שכ׳ לאז ח מף מי י  מיש נ (ש) הבועו!. ש
 סדא! שסריס! למק * דסק! מקים רטצח האמת גאו 66 הממא מצאה
 סמן גומא שמגצא 66 יש לחמי מן 66 המלהא מיקס 60 *זק א שסל)

ק ) , אי בלג״ש מ ש י י לס מ ׳ מכייס צמן ס מ  nFjwto0 *fיינ מ
ס נדן מ והעלי! להק! 00 מקימות סלל סיייש י ח מיג to מ י ק ק י  ו
מ אנל י שנא! נ ק או שמוו גיכ על מי  ומ׳ נראס אויגו ג!1*א1 י
/ כמת השנא! הנ״ל למזמיד יסיסיף 66  לדגא שמן שס יגשרתינ סמי י
̂*0יו מ מהיא vpai מגףש 606 יש  ו ואז* RS06$ ק ממד) י  מ
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 וסימא פלכ״ש מגוינרא לא סהמ סעומ״פ 00 גומי פייס מי׳ כמק״ס קצי! שניא! כסססקז p הוזיזכיס ואמ one להסקלנ wmw וכ לזה
ן מ ה מ po w in ו י י נ׳ ס״ק א שפמו מל נהייה דמי הלא״פ כמ ניי״ש אנל ממה שאינה ממפקפ כלל י6 להנשיר מ  בקלללי״ע את י
נ שהזכיין נראות ונעיכ פיס נפל ימריא לא שי יק דמהא פל והי ואיזה ראי' לי&שרף להשסש יממסא א נקרא לסרלוי״מ מ' י י פ  מיי מ
ו פס וציל מדוכא שלא כמק היוצא סשמיא יש ומדכא מ״ל פיייפ מרי מממ* סס משוק מךיז שהניא וכריכס ואני  בפנים נע־ה״כ מני׳ י
ומאיי  למזויף אמ׳ כשנמכרה מימן אף נספ״מ מיש מיי בשרם מסיד סימא p oto לדינא מיש 01* ממ נקיךש במ־לויס את סיד ס״ק ז'

 נקיא מ' כ״ס ונמס שכ׳ עליו מזמרי שם (מיי״ש מי נימיי מר» כקרא tfrtrsd אס כ״י צאין:
 כסרלוי׳׳ע אר. י נניאריס *יק יא) דהר פוס דיס א* •מאח איה וחן מל מ מא יק כשפי* ובוקס לאמא אמס א לאמא שכנגמאנל אס
 נסיק שאיי! י (שג) מסרו!. עכאיע מיש ממק למקם אמי ft סמי מא וטקס נאמה אנא אי אסא עצ8ס «on ינס יוצאפ מגמרא מ*
ק א ילסיל מ׳ ליו מילוא! סיף אמ ב׳ יש במ וסא* ז י י נ ג י ו ו לק י״ח ממזמן אס כיא למעלה ססצק ויוצאה ממניא ס  מימן. מיי י
י מעמאן מיש ז מי בדי סו*י*ס אס א של שיס לצה• לסקל כשפניה י י ק ק  אפ סמי נמ שענרה ע* מעון והכרע להק! מא! ופי׳• גנ י
ק קיא ויסמנו מימיי י64 מסי יבזה ממיש סיי^ אך ̂ל ומי נלג״ש י  יקיס שפסק ולא מהני סמן נזה ודלא פהפויג היל סייש ומ׳ נמק
f כ' ומרנאגחצאפ ממניא ומיק! i jfp י ממק אן פאמק נמ־חינ בסדלד״מ סמי ל וייס ק קיס שהעלה והמקל מה נמאן יצילן גחל י  י
 אס ס נלא״ס יש מסירן גם נסדכא שלא כמק גמלה ממלא בשמניה כאהה אנא סצמה מסקס ל«קיס יש להמר נשמנדיז מיי סימן אלא סס
ר א' מךז יסי' נסממ ייסף בסרליאנ לבדק מזק א נמסיין נסקס כסיודא אס אמו מנצנץ מנין לגכ* שלאור  מימן עיייש ילכ שם מללנאפ י
נ שהשיג מל נל מרי סמק״ס שס היל יהעלה שנפח הריא! לראה אס לק שש משש ידמסא אפוס יחסן סקי קק יסק  אס י נניארים גאן י
 ולדנא אן לוו ממרי הליש הלל סייש . קצם ק הממא נאק ס״סא יסל ליקמ 060 יק מימא למי two הקרגיס
י נסקה נמקס שכס״מ־א מ' שש ואס א וממי כלי וסקרונרס ישחרו פלימיס יאינ מוין י ק י ו וריס י ה ינפליב שעי* י  כתב במניח מיי י
 פבסף הראיס ס' לס לסמא מוצא! מממלא נמס מחצק ולטקה ימנן שס נשר שאן הנדקה מא י50 ואל/ יש למש שמיינלא ow סלא
 מימן לסמן כץ אנא לאנא אס אזלא מ" מעמיס יס להכשיר נין ואכא ינצק יאם א-אפשר לפסח p א שלא ממ p ונקרעה מ׳אה * סנאנמ
נ מל מיש׳ומ׳ נמקימ נסרלד״ס אס 0* ג׳ םק״א יטמא נחרלליפ  חלק נץ ולינא חלין יאי לא אזלא עיי מישיש אז אס ליכא חלין יש לכסוי אי
t שעל הממא פו שמאס r i p ס 06 יוכל לפרס או י י אס 16 מיי א של י  נהימעג״פ אנל נואכא חלין אפי׳ נהיס סדפה מיש מד׳״סמ ג
ק מיו יבמימ זבח ס׳ יינ נהיש גיק י״ב ינפמז״י־ שחת יבא כירהס בץ הקרוס ונץ המינלא שממי כספודי* סמיי שס יוכל  אהל יצחק ס' ffi י
» ממלא מיל מיש ומ׳ מ ס לחמך ולקח « י  נהרלדימג *» פ׳ ספי׳ נ׳ מיש כזה לדנא מי׳ גליש ס״ק קכא של למא לבחק p וא״צ לעצה סל מ
מ דא0לינ6חצק ישלהסר אפי׳ לא סנלה ננלפון אס׳ שלא נמ״פמיס נמית שנמף הליש סי ניס ונפצי לסנה נסרלראג אס מ׳ ונסנחס מסף  נ
ק יה ומניאו לאם נסלק הקדם י$נ! מזח מדמא ע״י  וסי׳ נ1ה"קאס א וטזק״לזיק׳מא! fax שמדע מכ לדגא דמליכאםלון פס ובגיאדפ י
 יש להקל נזה לנמלי אס׳ נא ענוה..מימן אס׳ שלא נהפ״פ אן נדאכא מוסס יאהי צו שמוק לאגא מרה מי* ממיש יש לסקל מס׳*1 אף מהצו

א נהפ״מ מס שמו המק מיש הג׳ הממן להסינלא ל6 מניס נממן סייש:  ח*ן ולס .646 מומך אן לספון להקל י
ק כיה ואס סיי! ייצא! ססנרא י וטש מק וכ׳ נמ־ינ נמ־לדיע מיי י״ס יראיס י p א f a מיי נסמינ נקחללימ אה י סעי' ס׳ שסנדס בוס 
 אן להנמו נמס גווני אלאכ^מוה מ״י מישיש אגל מלא *לא פ* סמן וממלא סא כמון הכיש אן למס מיס סנופא מממ סמס אלא ד>1
 יש למרין< אפי נהס״מ וגוליכא ח*ן אן למסד כשלא אזלא נא סמן אצא כסל ס״מ מסמדא דש נמחק שנא מכיסא סס לה כיס מיש יסי׳ במגח׳י
 גסיס מקא tf*3 : מילד״ס את י ג&ק׳י סק״י שפניא לסן ממי מממ של סת סל״א יל
ז י ק מ מ שממני 0*6 כריס יק w מ9 ל ממ» וסקל במינטמ מ י ק למסה מ&ק ל מ מ  ואמ & מסמ׳א סדנא נק אנא לאסא מ
^ *Jp מילג׳מוק»סשמ6ה4נס6כסולקס נ י ממין ממישהי׳ *כא חלץאץ להסיא^נמאו מוקאמ• טס לב לס י  שש ז* אזלא י
ו tt אמה אצא ממק י א  ווקא ׳אנל א אכא ח*ן אפי׳ *לא מיפויפ יא *כא חלין פל הואנ״ו סץ י&י* מטמא ושפא 01 מ
מ 6*) פיצא! ק ן *שקל מ 6 p f r i י ל ס aa jgc6ft יקנה מאו ! נלאה לפסלו ל  ,עיי מיעמיש ס להסריף אס׳ נהפ״מ ניאו ומי נליס יק!^י
ק: מ יש *!מיל תי מ 0*י" 06[ נממן! ללא שקי המק ס י י מפגיש יש מנמ• אף גץ «3ס מ  So מגא! נוס והפלה מו*נ6 חלין ואלא י
י ליאיסיס . י*מץ ypo מ(דש) Ofrt ofcc mw mm. מ• שיס מ ז י ק ע י י * ס  אנא לאיזא אס׳ בלא מימ סייש ייכ נדןיפ נ
ק לס של וממןיעמו שמג! לאסד סלכא ממקמו *וקס יש  tft מסיח מיש סלק יש לאשיי נוס אס' ממנרה הסדנא גודמן אף י
^ צילל נלניס פס לכאן ולכאן ול ואף שטוא מציה לססע לזגג* הסאו להגייף אפיי כיא נממן אנא ס אסא ומ! ft אמדק ואנא שכנגמ ממה מ  נ
י י ק ק ין5 יש וסייעני! י  להמסד׳00 ימהמיןל מה נהמי גחל גואולא בני׳מץ־ אף שיש חלק אן כק בא8« סחמ 4: מיש ומי נלל?1 י
ס מנקמגוס ו9999ט לאמי סמאהמס n גיס %סו מסקס 60מ6 לאסא ו שגי י ̂ק כ״ג ינסות/ 80 שסי י  מוחזק אמ מיש ומי מאי* שש ג
מ למאן  ראם יס כפיס מס צורך שנת וייס יש ^קל סייש ייכ מנצי לטנה נ0ר**"ס ז6* מטקס Y*p ו*מוס_מפ*ץ ono נ*) משן אנל ממ0 ו
י וסיום י % מןו ומי &6&• לנמה שס של ואמי שאשר אף כשהיא 6מס מ4ץ נמ מסך ז© מין *נ ̂מ נסלליימ אמ י  66 *0 או יגמי
ק קיו של ול)ף גסק נ to4 ייאמו י י י ג ! מס צייך >pt״ fp |mמיש ומי נ הי  ואף חיזמדזז מה נואכא חלון ft (tin! ומס מסמא6 נ
̂פ סא00 מחסידים  גליל מ if מפא לאו*! נא ממגיש סקמ וג^ול כאצגעמו & למ^ גמ אף המקיעזס שגכגו לאסל ממא ומסקס ^וקס יש מקמה ק
̂ש כחימך אסא א י 6636מ66נג אנל משד צוד הממא מג מגקס למק  ifecs לסד זייש מדי 5מ0ה!"נ שס יש מה והס*! לטל6 616 י
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 יורה דעה סעיף לט ט הלכות טריפות
 (ח)(שי) opoo (שז) לםקום

 'יין torn שמש צוקה ודיל
 תשובו!

 פ״ש 1כ"נ יאייג דמזנמ להנשיו נגדגי. ונ8
 ס״ מים

 תשובה
 עד לבץ ה.1חגוה עי״ש נחדיטח (שי) טםקום למקים ל נפיה״כ פעי'
 ק״י ורא״כ ס״ק קל״ו ואס נמצא יתרת כשירש האניהוס־כא ייצאת מן השרוגי
 משפח השלם שכנגו האנא לשסח השלם שמגר היתרי! יש להתיי נכפ״מ יצי״ג
 אס ימע לפ שזו היכרי״. כגון שהיא משנה קצח בתואר מחנחהיה * מדן
 לה סמטן עי״ש והגס הכל הסס עליו בזה ולמה מצרן לההיכר מ״ל ילרי
 מצרך הב׳׳מ וצורך גמל ווקא הלא נשמ״ח מבואר להתיר בס רכא בע־וגה
 בשמח הכלם $ ממקם שכנגד האימא למקום שכנגו המונא יעי' נמק״יז שס
 שמייפכ דבריי ומיירי באוגוס קצרות מכפי הרגיל והסימן הוא כמרץה כהיי
 ראוי ליעי! אנא ומקיל בזה רק ביתרת ביפ״מ וצו״ג אבל במיןס עיקר יא כוה
ף ענף י׳ פכי דבית־ה ס  אן להקל בזה עיי׳׳ס ועיי במנחת ייסף בביאורים ס
ל דשירכא ק ק״ת פ ' ליה י ף ס  להקל בזה אף בלי הפ״מ פיייפ ועי׳ בלכיש ס
 ממקוס למקום סוצח מהון• יתרי! סקמא ועוברת עי נדעתיש ס נהכפ ר
ה דשירכא ממpס למקיס על יהרה ' ל  עיי״פ וכ״כ בפי״ת ספר ימנע ס
א חלק / פ ונוי' מזה בכיית שואל ומש: מי י  מקמא עצמה מהני מיעומיש ס
׳ ב׳ ועיי ' ס״ז ובסי פרי הסרן הסכיד ס ' פיג ובהליהאה חלק ג' ס  א' ס
ו פכ דא,א ' י ק פיו ובמ״ה״י כקו״א ס  במארת פינים סיש ג׳ ענף ג' י
' ליה שמא כשר ויש בירכא מנכ לגב ק שכיל ס א  בנהסצלה לב׳ בטוביה נ
ה סוסיד סי  יש ליסריף אן בעפרה ע״י Tעומ*ש יש להתיר עיי״ש ועי׳ נ
/ שכ' באנא שנחלקה בספה רש בה סרכא מנה ובה אס י ׳ ק  תניינא ס
 הסרכא עוברה על מקם פנחלק יש להמריף וכיון שנחלק ונהפרק גס הסרכא
 מהפרק אבל חס הסרכא עוברת למעלה ממקם שנחלק אן ליספיר דהו׳׳ל
'  כמינה ובה רעלמא נרי״ש (שז) למקום עיי בשו״ח שמש צדקה סויד ס
 מ״ה שהאריך והביא ר&' במה נמלים p3 סירכא ממיןס למקם במקום
 שהוא ראי למוח שס ימן אס ניסבה כסרכא נידקיס למקום להכשיר א והר
ק מגב לגב סיייס ועיי מ  כהלו מה שס חתוך וסריכה משוס והוי שלא כ
 בשמ״ח סעי' ל״ב והב״ש סקינ שכ׳ ואס האסח דבוקים יחד ומהכפריס ע״י
' ל״ס דש סרכא מאנא &ור.י מקוס פראי  סכר סדק וכדומה האמור לעיל ס
ק ואפי׳ אן הסרכא מ  לסור. אנא אחרי! דימן ליס כפרוד והייל סרכאשלא כ
 עוברת פל מקום הסרק ממש רק למשלה נמס כגון שהסיק הוא למעלה
 והסרכא היא למסה א אשכא נ״כ יש להחמיר ולין ווייניק ליה כסריו מ״ל
' ליה שמכשידן אתן אף ם וסנאס שמבואר לעיל ס י ד  כבי אניה ילש ע
 בלא היכר כלל אס יש סירכא מאנא למקיס שרמי להיות אנא אחרת פריפה
כ עיי״פ ימיי מק׳׳מ ס״ק ק״ז ככ' י רק ליפת• א  דדייניק ליה כפריו שהרי ו
 דסכר סרק מא לא מקא אלא היה בסכר סמפין מ היכר ואריע וקיייל
י וה״פ ועיי נפרה״ב ספי׳ קיט וראיס ס״ק קל׳ינ  תידון כפרוד נ״כ דינא מ
א רק אס חסר ממנין האמת והכשרה עיי סכר סוק כגיל  פכי וכל זה מ
 אנל אס מנין האמת הס כשלימות מוי פראי להיות רש היכר סמן בצו
ן בפדקיס  האמת יסרכא ממקום למקום עיבר פל הסדק כשר לס שאן ממי
' ל״ז בהע״ש סקינ שכ' יאס הכשו  להטריף עיי״ש ינר׳ במרת זבפ ס
ר סדק ויש 8ס *1 מיק ייתר מין בשמאל יש אנא א׳ נ  האפס מא ע״י ס
ס יסירכא עוברת 8ל סוק א׳ א •ן להקל אלא כשניכר שהסדק  יכה נ' סתן
א העיקר ובמקומו הראי לו אנל נלא״ה יש למש שמא זה  שאן עליי יסרכא ס
 הסדק פהסירכא עימת עליי הוא מיקר ואסור וכ׳ שם כמה ספנים לוה
׳ רע״ס מיש פיר המו"! בזה מיי בבית אברהם ס מי׳ בם' דברי ייסף ס י  פי
ה ג' שעמד ג״כ בזה ימפה לכאן ילכאן ילא הכדש לדנא ק ל״ז א  בלה״ב י
ק המפלים המק ויש טל  עיי״ש מיי פענין זה מ״ק סק״נ שני ואמ יש מ
י הסגנון המיל ציל הסיחו במקוסהסמא ס עוד םוק שס אס מ ט מדכא י  ג
ד ואס נמצא מקים ס הרגילות וכי מ מ  אן לסקל p ליץלא ג״כ ס און ל
ך האמות מ י מקם ס ק אף שלפי סגנון גימל האינות מ ו כסו״א ואצלי מ ח  ס
ה מלכץ אחר הסריו נץ להקל ובין להמיר מרוד י ס הסדק ח ק מ  העיקר נ
ק מ ק ואלי גם סרה־ שימר סד״א הקנון מכריע יוסר מ א מדף מ ל  מ
י נלק״י ענף י׳ ס״ק כ״נ ופי׳ מאש יוקז י מ מ ו י ק ל י ס פיו נ י מ  ו
מ יסה אס השירנא מ& ממקם ק קציב שנוסד סל המחקר נ  נחמזשיס י

 לוקים

 פתחי
p>p ו ופיץ נמשומז ט״נ יולק יויז  (ח) מ«ןס למקום פנה״ס fp] נ״א נשם י
/ שנגזנ דאג! יך״ל נשיספ «•• ו«מ"א והע״ך ח8 מקד שירנא חצויס ממש  י

י ב ר  ד
ל כמו ממקיס לרקיס באוגא א' בעצמה אבל אס הוא מאנא למרמס י  ו
 שכנגד האמא או מחונא א' ל־עחגה פמנד אנא אחרי. ס״ל כמאנא לאנא
ת ופיי״פ נל: ״ס וכהנ״ה בס.ני' פחח׳׳! מ״פ בביסר דבד הפמ״יז בזה ד  א
 וכי דלא מיבמיח אס אלכנק יסרכא עובר על היומן פבץ האמת דאין לה
 ק יינה וכה אצא אכי' אס חלכסנה נמפן למענה מהסדק ואן הסירכא
ק דאפה הבי הוא ר ס  מכרת פל סזיתין כנל אפ׳׳ה כל שראשה א למסה מ
 ננד אנא אזרת הו״ל שלכ״ס ואן לה דן מינה ובה פיי״ש וכדברו מבואר
' מיה עיי״ש ועיי בראש אפרים ס״ק קל״ד ועיי נראש  בסי״. שמש צדקה ס
ק ק'."א שהשיג סל הלכ״ש בזה וכ׳ וסל ולא מברה כסרכא  יוסף בסוישס ס
א מקים מתוך יאמר. הוא וגס לא עברה על ק ה כ  פל החיתוך אן למש ו
ך האנא אפר בם סיל בכלל ממקום למקופ סייש ועיי בנינת״י סיף ו׳ מ  ס
ק לדן זה מהשו' מהדי״ס צ־לין כנר י ד ק י״מ מ״פ בזה (יס׳?ש פס כ  בלק״י י
מ נזה נהס' שמם צוקה פס עיי״פ) וככק שס נפנים סמי' ה' לדנא ו  ק
 כהלנ״פ ואפי׳ אס האלכסן עוכר למפלה ייההיהוך שס האונא לחנרקה ואן
 שנר על החיתוך םייכה דדעיץ לי׳ לפיא כסדר; פיייפ ועיי כדעת מרה ס״ק
ו שכ' ואס יפ עוו צו להק! נזה יש למוך על הראפ יוסף הנ״ל להתיר  י
 ניי״פ ומיי נד״ק סק״נ מ״ש בסכק אס הסרכא עוברח מל מקוס הסיק•
ק קי׳נ  שבין האויפ להאומא וכי סבחח לכאן ולכאן פיי״ש ועיי״ש בייק״מ י
ט סיחמיייס ימיי״ש עוד בניק״מ שכ׳ ק דמינה ובה ר מ כ  שכ' ואן להקל ב
ס כקילא שכ' השיח ומאנא למרמה שכני־ אנא זו היי נ״כ מינה ובה  ת
 #נ דאימר כל המחנה טלה כאמא ניקבת והאנא והערמה כבי מקומות
ש ה ה' י ף א ' ס״י ס  מהו והניח בצ״מ פיי״ש ועיי בשייר. דפי. הזבח ס
א שכנגד שורש הריאה ק מזע שיוא מערוגה פהפיפור ס ק מ עד ס  בביאור מ
 מקמא ולמים נקראה ערוגה מגבה וממקום כדירת הריאה מקמא ומפרשה
 נקראה אנא א סמא ומקים זה וכערוגה כמו שהיא מקמא ק הוא מנבה פל
ק אחר א י ק״ח הנץ דברי השמ״ח ה,״ל נ י ב מ י ר  הריאה פיי״פ ומה מ
ק פקיד ובמק״מ פס כ׳ י פ  ולא כמ״ש רלב? מ״ל איל במנהז״ב כלל ל׳׳ג מ

י כהבנת הלב״פ בסינת השיח במ פיייפ ק י מ  ו
י ל״ב ואס אנא אד! עריות בערוגה למיס מפאר א,יח עו י  וכי בשמ״ח מ
 שחמכה במקוס פראי לייזר, מחוכר רש סרכא מציוגה לאתה אנא עונר
T מקם S מ ממיךס למקום בערוגה ס מ הר כ ד מ  על אותו החיתוך חץ א
א ס״נ כמו רק כיון משחא חיתוך מ  איא זו ראי לדיור. נדיגה אלא אי
א עיי״ש ועיי מ ק ס ח ס' ע  מאנא לאנא אחרת עכ״ל וכ״כ בפחו יצחק א
ל מ מא מקא אם ק ק״ד שכ׳ מ  בד״ק סק״י יבכקינ ו״ה למעלה וביק״מ ס
 יש שס תק־ יכילס יכריד ימפ אבל אס מא רק סרק בלס ממלש נמקים
 שלא שכיח להתפצל כ״כ עובה ואץ ורכו לסיח פס פריו ממפ אף שיפ פס
 סרכא מנבלנבפוברנימשטלהסוק ההיא אן להחמיר דמי ודא מיינה ובה וכמי
ק ק״ל דבמקימויז פמכשירץסרכא מינה  פיי״ס וכ״כבפרה״כ פעי׳ ירו ורא״כ י
 ובה יש להכפיי אף אס רוצח סדק נדאה נמקים פאן ראוי למות אנא יש פס
מ יש לה ק מינה וכה עי״ש נ ס ם ל־מןס על הסדק כי נ ו ק  סרכא :מוכיח מ
' כיד משאל בעין זה בחימך שטן ת יזנח כמהדורא סניינא ס  ומיי בס״ה מ
 האנא מלימה פל ימין יבץ האנא האמצעית מכיח שס שאחר פלוס הסיק־
ו לסד אס יש ס ק מפס יאז״כ עיד נפרד רצת ייש פס סרכא מ ו  יש שס מ
ק בעלמא והיל כסרכא ממקם למקם א שהוא ד ק א! הפרוד קצת מ  ל
סך שטן אנא לאנא והיל סדכא שלא כסדרן ובבהמה נמלה צריך  בקי למו
ן ונגדים יסלאם לא יועיל מינק• יהכיב ומלשון השית ל הו מ נ ן ו  מעי
ג לוקט סדכא שלא כסדרן וכי תיש הריק ואס י ס להמיר מ מ  היל ס
ק ססלש אף שסובר הסרכא על החתן היי1 ממקם ליקום אנו מוק  אץ מ
ג הריאה החיתון של האניי. והעימות הוי ה־וייק ייצר גנה פל הדאי ח  מ נ
ק אמ־ ת כ ס ה לצו הפודה מסוותון שלצד קגא וכוי ואנו מס6 י ט  ימי נ
א ו ן כסדכא ממקום למקם אלא ו ב שהוא ת י *  שאס ימה שס סדכא מנ
ן יוסר ז ק לכל הרעות אס׳ לייעלה נמקים שמא מ י ס א שלא נ מ  פסי! מ
י לימי מיימ מגנה של הריאה ה מסלש חקא ונחתן מענ ס  &מדה וא״צ ס



t e n זרעה >מף לט ם הלכות טרשת 
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rotw1׳ 
A D ס החנרים אך  c30 יא דנרי1נמ יל שמא! להמיר 00 בגיס מ
י אץ ז  להשריף 00 01 כגסת 06 £40 לססלה ops 49 הראי למיס מ
י נכירס 9 יש להקל 00 סכמה ססגד0 סיי״ש מדי כשית מסיר סדי60 ד  מ
to י ס מ י וצק מ״ל והשיג שלז ו מ  נקיא שיי יא שהניא ג״כ וגדי מ
ס סייש באון ימי עמו* נקיא שי׳ ק י  נכ״ס אשי׳ כגסת מאן היי ג׳ מ
 ft מיש 00 יסיי0 ולדנא סמופינא להקל לק נלרויף שוו מיפים לסתר
w נשיג יש ללוד למןל מיש נ6יי7 מיי o לשגין סגליס שיהא סמול "P 
ס מיה גיק ס if שהחלים גומא להקל 00 אף שמא לססלה ממין של מ  נ
ן לגג נהנוק מ ו  סקס המק יוסי מה נ' 06 ואף נשהסידנא מא \OB מ
 ססא יש להקל כיון שהיא אגא 6מו וסמניס נ5י הני של סקס סמק יולא
 מיש נמטי״ו היל מ׳ קיס להמיי 00 מיש: (ש0) *ו גמםיז מ׳
ק ליו סל משידש מירא גפצא לספמס נ י  גסשי ניס אמסס נשמי מ
מ  שמא גסת 06 *טס 061 נמלא 66 סדכא גטקס *001 שמנו סל א
ד ומיס שראשה ס̂א ס6 סל ה0וש סננה וראשה הגי סל הדיא! ה  מ
ו סממן  שימוש י06 המדכא מא שס 8000 המיש ו&6סר מסחה גסס! מ
י הכית 4 נקיא ס* ס"! שהניא מי  למטן יש לסמוי מיש ימי נמס׳
 אנרהם היל יכ תיש דא0 מא 06 ססמ! כשירש ולאד הנפיימ משה סמ
ן סאמא לורדא מ  ולזמן לסמן יש להכסר אס מאה שדן מ מס מ
א מניין גיי ממגיש 0066 ס ׳ ו׳ שהיא סויסה אס לא מ  גיסה וקייל מי
ן א ס ס י מ  לגמן עגלים יגדיס יפלאיס יש לשקל ילכסיי גס נמו פיי מ
׳ ואס יש סרסא שסקס לסקו0 x / ן ס ונס ילין ס׳ גיא ממוין מ  יעי׳ נ
 מינויו סל חרק אגא מלימה הידנית א מריץ מרוא 06 הסדנא אחכה
ס א מיי של ניס סרדא מ6 סתקת על הנשר ל מ כ סל שנמסה מ  ל
cpr ר אנל כליה יש לסש שמואלק 01ריס0 מיש מוי מאש  שסמוי׳ מ
י יל שצ״ע 06 יש למול 3מ אף 06 כסלכא ד ו שהניא מ י  נסדישיסיק ק
 סא אזכסלכ יק מסמס ממד הכיס אפרים סש לסמילגמ ואף כשהסרכא
 סא אחסה מיש ומי נפנסינ משחן מף כלל ל״כ ש3גי6 ג״כ וגוי מך•{
מ נץ סדסא אזכה א ק6מ רק : שאין לסלק נ  היל ימיג עליי יהמלה א
ס נאתו מקם שעש שמרנלס ו ם מילתה ואס הסלגא מנ ק  מכל סליי מ
י סקי שס יש למודל 6ף נסלסא אזסה ילסליין מעמאן מאן  * ששת עי
י לסי ו ן מ ד ג נסרכא מ י ל שכ' להמיר מ רק מולדי״מ אס י  ימי נ
ש א 66 י ך י מ י נ ו ימי מ ק י ק א ומק״מ י  מיש ימי נהניש י
 נמנ^א שמי נריא! מקפא אלל השמש של מלוא נמלק מפס ממגה לאלן
מ גסלק ל*60 אן, ס' סקס 616 *סוס  מרסס למומס יסי סוכא מראש א
י נטו"א סקק ול ן סלל שכנגד ולא מי o א  מקפא מ00 שסי קצנ! אז
ש 601 י ן • (שי) באיפה. מי מ o ממום מאו נאז n oo 06 להסיל 
ן מ ו ק * מ מ  מנס ס' י' (מ״הינסלסא) של וסוכא ממקם למקם מך ס
מ צרך מסין י ק יש לסמיי אף מג*סו6ף של כראיפ מלא מ מ נ נ  מ
ן מדי ממ 00מ א ן אנל 0489 מי כא אפשר למוך מ מ  סיס מאפשר ל
א מפקם לממס 49 מ ק ס ר מ ׳ ז׳ של ג״נ מל סכא מ י  רצי! ס׳ לא ס
נ י ש ועגלים כשר מיש ו ן אץ ס*ק גץ נהמה גוזלה *)086 ואוי מי מ  מ
ס שאן ודק לפסח• ק ק א מטג*ס sPw מ נ י  מיס אנרסס נסמוי מ
t f x t t של T< ק נ י י ל ו ימי נ א ג דנס מה 00 לגסמס גסה משר מ י 6 
 משריק סדכא נמס 801 אן מ*ק now 860 כאלי יש 06 יאזי* 009
. מ* מ מ ס פריש! (שיא) ע י יכיץ י  יטה ממיס כמקים למקם מ
ל הד*! סל ס ס ח פ ס ח ק א צ מ פ א ו ל ש ד ׳ נ ק ק י ס ׳ א ד י ׳ ק ׳ ר  בשרמ״נ מ
 סקס % no 60*9 * 66*9 אף 696 גקלף 0* גאו *6 636 69960
א פ064 שממודץ ממיסה I1'*L *6 מגי' מ א u y u כמקים * * 60* נאהה 
iffiw ו גייס יסי! שכשינ סל ס ממק הלכה(פמ״ג נסיסל) מאי ס* י י  מ
! 06 יצא מכלל 8 0 א ד p גמוק כאמ סקס כ  80 ולעסו מל שסקחס >
OBB ז מ  מדכא ממקם *וקס ממן 001)9 ג*ו ומי ocpo 8366 מ
ל שאץ מ י י נ ד ׳ א מס סה0יג >8ל מ י 9ק׳י8 ס י מ  מיש pfo ימי נ
פ היל 6אץ לסמדר נדן 61 מא1 י ו מכרסן ומיקר **נא מ9רי ס  מד
י הראש 6שדם מ f מ t ל t s 6 י אס ' י ו נגץ oho סאר ס א  מל מ
מ מ996! מ מ 6 ומ פ 6 ו ק i ל משלסלכא ממקם *וקס 9 6  מיל יל תיל מ
VMR BED מ יש m o ג  ר קפלי כדזמ ונמגספ מגה מיק! מסש מ
6 מךא סדסא 4 מ מ ! ל d h o י ואץ סרסא נלא נקנ אנל ממש וסק! 8 י  ו

 ידעי
ן האטת מ  *וקס למעלה מנשיפיי סל*6 נמסשי* נמקים הלאי *!ייס מ
* מ י י סו*6 מ מ י ק מ א 06 יסא י  יאץ 66 נר״אה ז מליל גץ האסם י
ה וצריכין *!סמר *מין מ ולא ד ד ק להמקס השלם ולמעלה נ״כ מ י  א0 מנ
ו ק י  *90י כסמא ממקיס למקיס ייציח ננ״פ כריש ומי כמס מרס י
ץ הסיגות ן מ ומולה לדכא ואס יש המש סענלס״נ ממולי ג י ש מ  י
ס נמקים י ג ס׳מא מ ש ס*ף גס אש לא נצרף משמו השלש י *א יליכא מ  מו
מ אנל 06 יש מרש *ושה י ! ממקם אמא א לאוות יש להקל מ *  מ
ן להשירש ילמעלה מ מיקמו * שמשרש שגשימלי אגו מעכלמינ * ו  מ
ג מי״ש י ש חליף נאניס אץ להקל מ  מלא לייוף מסקס מלם ימס מ
* אף מ י ק ל5ו מ מ ללינא ק לאס יש מ ק יךי! שהפלה נ  מיי נמק״ס י
ו של הסקס הלאי לסוס מזל אף סנמקס 607606 ת  שהמק ס6 לק מ
! מלון גא* נס 06 נמקים המדכא מא גמד א ס אץ שס סרק א י  מנ
ה מי!6וק מא למסה י נ מאגא אי לנ' יסייפה ו  יהוי כסרכא מננ *
ו מיש 06 סקי גמר יממלש מ ! י * נאילן סלא לסהני כדלגיל סי א מ י  מ
ו *מולה ן מליל אף אגו אץ מ ו ו  למסה כסמל סויא תם מה שלמעלה י
ק ואץ להקל אף אס סכוי״נא מינית גמעלה מקים מלס מקים  oc מ
ן ו המסליסס סדנא תלנס וכה א  שאן 06 מם סכר סלק טח מלאיי! מ
ק א אס ש מדי נמס אנרהס כלה״נ י י מ לסלף יש לצרף מ *!קל מ  י
. M M O (שח) ו א ץ מ מ נ  ר שפמו ג״כ על רקדה זי ידפסי להמיר מ
! מהין א י ק מ ק יןל של והיכא סש מ ס י י ר ׳ >ךי ו י ג מ י ד ׳ מ  מ
 המק יש מדכא מוקם ל0ק0 וכשממזץ *00 נמק המק מסג ינסשס
י לסאסרין ן יש להכשיר א מ מסיקי *וסי ן מהון יססימא געשה נ י  מ
ן ן *וסי מ ו א משתן מ מ י  toss מדכא ממקם למקם מכא דנה מ
! של דש להכשיר כזה קי ס י י ק ק  כריש ומי כראש יוסף כחידושים י
ן ן *וסי מ ו א מ6 מ מ ס  אשיי מלא ניכר 06 המק מ6 נמלוה וכיין מ
ק ה י ו ימי נימין משה לקק סמי י א  אץ סקס למדיף סשיס סרלריע מ
ן להמצא נ מצא לפעמים סלק ילו  ל^ שכ׳ למהשלם האמת ילמסלה מי מ
א מסס מ י ק יחשליס ס״י םהגץ לססשמ* מ י  שס מדכא מחידוד *יחל מ
ן מ ס 06 של מכל מקם אץ להמיר כסדכא כ י י נ ו א ת ׳ מ ן מו א  תה מ
ק * ששיכלה מלז מלמעלה מ ן *ותון מ מ ו  הסק רק מהסמא מא מ
ן המק *3 האס) מ ו ג הראה עמקים למקם 196 06 מורסא מא מ  מ
ץ בעלמא **מיי מרפא גמה ינה א0*ה 00 אץ  המ6 * אף מקום מהנ
6 י י י 6נמף מ מ ו מ ד מ מ נ ש ימיי פ י מ וזקא מ י 6 מ  להנשיר י
״נ ז ן וק נמז א  י שמשמע שס שומתו למסד גס כמ אפיי 6*1 כהיס מ
מ הקא י ן מ ילא מאס שצוין *!זמ מ די גיכ ד י ק״ה הו י ל ס׳ א מ י * 
א הכיס אפרים במ יכ׳ ולדנא ס מיש נ י ד ייסף מ* ר י מ ! ימי ג א  מ
א ככיאר ק ו ס סייש גאיין ימי מק^פ י י ס  ציס *!מיד 00 אזי* נ
ק ג שנשאל שסה מ י י ו שאג שליגא תלק א ס י ס מי נ מ ו י סייס נ  מל
ד חלים סמ אצנמ ק אצמ וארע מ א  מ*אה נמולזנה 9ין אגא ל*גא נ
א י ק מ מ ך ה ס ן סדא! ימה נ א נדו ג א  ויישר מל סקס מולול שנץ אנא ל
ן * ו מ א ג ל מ ן לגג מלונה י מ ו א מגנ *9 סל מקם סמק * מ מ  ס
6 א נקי יא * מ ל ימי מ י מ מלאה *!מול מ א *!ארן נ י ש י י  מלש נ
נ ג ! 9מ0 נ מ e שנחמד למעלה כנייןם מ n d ר מצוי מ ו 16036 נ  א
ץ האמא סגלזס! לסאמצמיה ימא ממלש מונלגינ ו שמא מצוי נ  המוגה מ
א שלא כמדן כ י י ס ג א ס  יס&א 06 סלכא ססלכת ממל למל א ממל *
אן *1 לאיה מסרחס י מדשא ממק0 *1ק0 יהארין 00 והעלה 9ון ו  * מו
ל נסדכא 9 ל 66 למו ן לסקל ואף שבימין 0 מ א ל נ  מסססקים למן
ק ממלש מ מ ל נ י א ל6 נתבאר 06 06 ס או ה ו *זזזר ג ח ו ק אף מ מ ג  ש
*ממ י מסמק סכק ננל סמכי ל*0סו ד  ס6ג&אנ מם לא נסנאר 06 מ
ל 199 מ מיס י מ מ כ יש ל י ן כמזל נ ז ו ק מ י יוסי כ ו מ ! מ יש *  י*לי כ
ם י0לא0 ס י ד 0 מ * ג ף מ י נימגאו יש לצוד להקל א  86 עניה ססיסא י

ס מ69 מי^ן • י  יש 00 מ
ר *60 א ש ל 061 ת ן ש ז ל מ i f 6 * ד מ ר י ^tf פ  רןי* נוכחי רצין מ
א כ ד 9 ס ן המק 0 י ש מ ה י י י ל K מ B ק ד ק מ * מ ס 6 ר מ מ  י
O R י * א ר ס ש ק 0 א *961 מחצי ה א ס מ מ ק וא0 ה * ד ן מ! נ מ ו ן * י מ  מ
6 ימיאו 6 ר ל 06 מc*m* 6 מוצי* 0 נ י * ש מ מ  06*0 מזחס wo מ
A|A ^^^^^^^^ M H • ^ ^ ^ ^ ^^^^^^^ ^^^^^^ 
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 ט הלכות טריפות
) ומוקא(שיז) שאץ יה: מס(שםז  (שטי) תלו

 תשובה
 דאס המר מדכא דממל״מ בפח ובצק פס יש להסריף גס בהפ׳ימ ואץ
ק ס״ס צידד להקל במ סיי״ש  לחלות כמשמש יד הסגח סייש ק־ בו״ק י
 וסי׳ נופח מרה שס יש מה והעלה לדגא ואס בדק ממחה קודס

ר המדכא ולא בצק ואחר שהסירה במו בלבן יש להקל בהפ ס » 
 וצו״ג ווקא עיי״ס

 ועיין מד מא״פ סק קכ״ח שב׳ מווינא א״צ במ פק בדאה ובצלעות
 כלל רק דמי לראה במקום השירכא לנד אס אינה פולס ננסחת
 הריאה ואינה מקמסה הנשר תחווה פיי׳׳ש (שטו) תלדה עי׳ רא״פ
ק פ״ס משמע וכל מדכא ממקום  סק קלו שכ׳ ולועח השמ״ח ותביש י
 למקם אף נמקמיח שממיס איחה מ״מ פכ״פ דפוחא גדלה מי וחסירא
ת כיק דרנו בה המס־־יפיס אמ׳ בלא דסותא אחרת עיי״ש וכ״כ במרת י  מ
 זבח מ׳ מ״ג סייש ומ׳ נלביש שק קצ״א x׳ יאפי׳ לאחר שסברה הסירכא
 ע״י מינק מי נ״כ דמוחא נמלה מיש אנל נשאו סיע בימדא קמא
 חיו״ד מ׳ י״נ כ׳ ולדון דקייל כהריא ומומיה להקל נמרכא דמי״ה ובה
ח ממש ואס מנרס מיי ממומ״ש לא סקרי יימיהא מי״ש י  יש לדונה נ
 יכיכ נשו״ח חתם מסר חיו״ד מ׳ ל״ז מי״ש ומי׳ נחשו' שנמף הרחש אפדם
ק מי דמוהא נמלה מ י  מ׳ כ״ס ס״ש נזה ומלה דזיכא דלא אזלא נ
 ולאתר שאזלא נמעוס״ש לא סי p דעוהא ניסנית מיי״ש ומ׳ מזה כבו״ה
ר נ' שכ׳ דאף נהפ״ס יש  מר יהושע מ׳ כ״נ וסי׳ בדק נחרלד״ע אוס י
 להחמיר נזה ספח הראיס יעיי״ש מיקימ מן״א (ועי׳ בדבדנו לעיל מ׳
א יש מנין מ בדן מרכא ממקם לסקס היוצא סמך  ל*1 ס״ק י
 הב־פא נאמץ־) וסי׳ נד״ק נתילרי״ע אות ר׳ שכ' וכל מה שנתבאר דסירכא
 ממקיס למקם מי דפוחא מא מקא נמרבא אבל במי דדן השביחיס
 נריאה מפסקים נמ:הה נל שמא א שנפםקיס עיי המנח שמכניס יח
 נבדקח מיס מחת ולא סוס איכ מקממו א׳ יש להקל ולאמי דמוהא
ם שכ' ואסילו  לעק תר׳לרי״ע ועי׳ מד סזה נאת ס׳ חלק ד׳ מ״ה מ
ק אילי היה מלן נימ של הבודק  הצריך ליס־רו עיי נרעימ״ש רק מש מ
 נפ־יס ולא י!יופ מקימו אי׳ רק משים שלא מיע אלי׳ היד להניעו כפוי•
 כפנים ניכ לא מבר יקיש אח״כ פד שנצרך פסה למיעימ״ש אף אס יש עוד
 דפותא אתרה יש להקל ולומר ופכ״פ לא מי p סמן סרלרי״ע ועיי״שבאיי!
 ד״ר שמקל מה אף נרמק ביד המתן בנחת וספק אס היה מרפ בריאה
ס ועור דהו״ל סמן חרלרי״פ יאףלהמחמידש  ונקרפ ואט יכול לברד ססעס י
 בעלמא נספק תרלריע מימ מה יש להקל פיי״ש ומיי נמק״מ שס נאה
: (שטז) ודוקא שאיו ( נ ק חי ר נ' סק״ג(יעי׳ נדנדנו להק מף י  י
ז שכתנ ולא מקא  הסירכא קצימ מ׳ מו״ת מסי׳׳ו תניינא מ׳ י
 כמרכא דסמקס למקום דנא הכי אלא אף אס מה קחס דיני״ס פרוס על
ר הריאה תחמו אמר וזה נרע מר ססירכא דבמרכא  הריאה ומקסיס מ
 ימינה ובה המקמיס מהי אס עברה המדכא פ״י מיפומ״ש אבל בקרוס
 דירים אס מקמיע ובהסרת הקרוס מססשס סריפה דבשלמא גבי סדכא
 ממי נזה אס הילך פ״י מיפוס״ש ימתפשס הקמט ואמריק ודיר מצמא
 מא ואץ ממ לינהק ט מס מלן ק מסיים ואט אפוס נריאה אנל בקרוס
 דיני״ס מה הקרוס הזה אנו דר רק מר חוק ושמר יש *זש כיון שמקמיט
מ וכתב ק א• מקיל נ ק י י  מי כאסום בריאה *וי ספמא פיייפ א־ נ
 להיפוך לדקא נמרכא הסקמסח הוא יחמיר בזה כיון שיש חשש מרוק אנל
מ מרוק  אס נמצא קרום שלישי סריס פל הריאה יסקמיס כשר ואן במ ח
 עיי״ש ופי׳ נפצי לטנה נחרלד״ע אח קרא שכ׳ ג״כ וחקא מדכא אנל
 בקרוס וי המתפשע מל הדאה ב* מ*ן אף תזהגץ לקלמ ננחת כסו נשר
 נפי מ חקא סוי לנמק מתמוז אס אן סם רפ א נקנים אנל נמצא קמס
 מתחתיו אץ להמיר וטיי״ש מ׳ שנא מממ כי לידו והסכימו עמו לשמור
̂נ שמא מה הקזס ממלמד וני ואס הקרוס מא מון ק ג  כצירוף שמה מ
 למקלי״ך שנשימ* כאסא 06 אס ימל לק1מ ממזעק^ץ יכוקנו כן
 מסיחה מיי״ש : (שין) עאיןחסדכא קגוזז מ׳ כשלין נסה שיק ל״ח
 שכ' ומנהג שא*ניקי ואפי* מהסרעא קצרה 06 מתק מנמה כמי סייש
 וסי* כמ״ת טס אורים כנםמו *irtrc מי י סכי ואס נמצא קמנריאה
 מוס מן יוצא מצד מ *ד מ וממוסס קייס אמו נלשמם ציחאסי״לוהממ
 המ אס נשאר סדכא מ 60 מאה מין שמא די בעלמא וססשה או!
 מוזס סק** 00מש ואן * אוימ נקרום סדא! ומשוס נממן כל שמא

 יורה דעה סעיף לט
p (שיד) סירכא  (שיב) דינה (שיג) ב

י מ  ו
 סמקם למקם דאינה p הסשסת ליחה וק נקרזס פרוס פל הריאה אט נכלל
 מרכא דמינה ונה אש לא ממנרה ע״י מיעיס׳׳ש ניקום ס׳ וכראש הנ׳ לא
ח תות הזנח ס׳ א י  מנרה חה נקוא ממקם למקוס עיי״ש וסי׳ מזה ט
p מרכא תלוי׳ עי׳ ק שליו) (שיב) רינה כ ק (ויל ס׳ ל״ה ס א  נ
ק ל״ז ומכס רק ס׳ כיא פעי׳ נ׳ ונהירויס  נניח אנרהס נלח״ב מף ס
ק י״א שס ואש נמצא סרכא ממקם למקים ונחוכה וס פדסה ולא סמי  י
ק רצ״א) ואו נמצא ק ניח ונס׳ זה י  נה מעוך (ופי׳ נונריט לפיל ס׳ ל״ז ס
ק סיס שהוא אסר יש  כפסר נסרכא זו אס הוא כעין הכפסר המטאר נ
מ כיון ומדכא מינה וכה סה דם לתלוי׳ נרי״פ (מיל  להסריף גם נ

ק הקצ״ו):  י
ק ק׳ס דאס נמצ* יקב נצר סרכא תינה ק מ״ס ובמק׳׳מ י  וכתב מאן י
ת י  ונס דש מזלות נידוי מלץ נלאזר פחיסה מר נ:ות נד״פ ועי' ט
 ועת מנח שס משאל שהיתה האריס מוכה להאמא מיכר ס״י סוק וסי טל
 האימא במקס ספינתה להארויפ קמס פריס על הריאה ומראהו מין קנזס
 שקורץ שטעד״ן א דיניי־ ונתפשס הקרים נס מל מקום פראי לסית האריע
 ינקלף הקרוס נקליסה מפל האנא ומפל האמא והי׳ תחתיו שלם ויפה ואלס
 נקלה הקרוס כאשר כלה לקלוף ק הריאה לא וקרקי כל p לקלס ננחת ינמשה
ה סיחת וצדדים להקי מה ניי״ש  נקנ סמלת הקליפה והאריך נזה וכ׳ שס מ
מ לדינא . מבאה״ס סיק כ״א יפיש סק״ח מ״ש נ ת  בארך (שיג) כדין י
מ המירה  יסי' במנחת אמץ ס״ק מ״נ מהשהאדך נדן מ יהעלה רמאד צריך נ
 להתיישב להתיר סוכת ממקיס למקיס אס צא נמס־ נמל א דחק נחל כק
 שרט המסריסס ונעל נפש הממד נמו ידחק מזה לסירות לעצמי להתיר
ק כ״ח ופרת״ב  אס׳ נהפ״ח נלי מינק־ עייש. ומי׳ שמ״ח מיי ל״א ונתיש י
 מיי ק״ג פכי דוה תלוי כמנהג סמקמומ דש מקמות שאס־יס אתה והיכא
 דנהוג אסר נהוג אנל נמויטת אלו המנהג להכשיר כל סדכא מסקס למקם
ס לא הפסד סייש וטי׳ הי  ובמקום שאץ המנמ מבורר מה הממן להקל נ
ק קל״מ . וכ׳ נפרת״נ סעי' קיע וראיס י ר י  בראש יוסף בסמשיס ס״ק ק
 דאפי במקוסוח שטסגץ אמר בסרכא ממקוס למקם פכ״ס אן להחמיר ט

 ייתר מנסיכא שלא מידן וכל שהיא מברה עיי ממומ״ש כשר מיש
ח מיש דנפדינתפ נמו י נ ה שכ׳ נסי© מ ק י י ג י ק י  ועי׳ נלניפ י
ה ל אפי׳ אס נמצאת נגנ הריאה מי  לסדר כנ סדכא סנה ינה י
 ולא סישיק שמתיק־ נצלפוח ימ״מ הניח נצ tf rn if מ מדן דסרכא כסדרן
ו ואמר מפני שתחחכך  וא־יבה עד סיצאח לגב האמיר מניח למל סס׳ י
ק א אח א׳ ועי׳ כביאור  בצלעוי סייש ועי׳ בס׳ בית אברהם נליב י
 ער״א סק״כ ועי׳ בראש מסף בפסיחה שני׳ לסי מ סס שפלפל בענץ מ ונדי
ק ליא וטי; יפיס ס ובביאורים ס ' בנקיד הדינים את י  בוגדי בפנים מ
ק קסיב וקפ״ג x׳ רלדינא מיקד כמשסעוח דעת השגיח וליש בץ אם  י
נ א בהחיייך יאנו׳ אס הסרכא סא נראמ א׳ דבוק בחיתון  הסרכא מא מ

ת  וראפה הב׳דנוק מב אתה האנא נ״כ מנפיק לדון פייש (שיד) י
ק יא ימ־ח״כ מי׳ קיו וסירכא ממקיס  מ׳ שמ״ח מיי ל״ג ותנ״ש ס
מ ציין עכ״פ ל,פח הריאה לראת אס  לסקס אף נמקומוח שמכשידן אימ י
 שלימה מא ונש אס אץ הסרכא מלה מסיה א מלאה דם מס שאן הנשר
ק קל׳ה שכ׳ חה מקא  שחומי' פקימ אחר מסיחה ניי״ש ועי׳ בלב״ש ס
ח דבשרה בדמנו ולא מחוקק דעומא סייש י ו נ  לכמולס אנל בדסמ־ דפ מ
ק קימ נ ש0 ל ואס «) נוק כלל יש לאמי־ יעי׳ נרא״ס שס י י ר  p• מ
ק ז חקא מא דש לאמי כשלא נשמה מיש ומי׳ במק״מ י י  של ושלא מ
מ אץ לאסיר נדענד נלא הי ס ושלא נ י  ק״ע פל לק עמך *מא מיש מ
ק ס״ס ונמניי ענף י׳ סעי׳ ל ונממז״נ נ ביפת סרה י י  נמזה מיש ו

 כלל ל״נ מפנק ס״ק ב' לדנא מיש
 ועיין במ־יאנ יראש אפדם פס פכי ולמחלה יש להסיר המרפא משם
 ולנווק נמשרץ ואס מבצק מ אחר הסרת המדכא סדמ! ואם ל*
י י נייש ימי ממי ס אם לא עפה ק ינוקה רק מנוחה *נד מ י ד י  מ
א של תיש נסיה״נ להסיר המדכא אמ ר״ל להסרה  שס מיאייס ס
! ק ד ל למור מורכא נסכץ נכד שלא ־סכ: מ י  גא מיעויש אלא ו
ע והפלה ואף י ק קצ״ד פהני־זלהרא״פ נ  מיש ועי׳ נואש יוק! נסחסס י
צ *!סר הסרכא רק לשני לנמק מזק א נססרין סניטת  למחלה י
 הסדנא במד שהסדכא עליו מיש מיי משר פנסף הראיפ ס' א שכחנ



 זהה דעה סעיף לט ט הלכות טריפות רכוב
ק » ס  (שיח) הסמ» (DW) קולה (שכ) מנ»־(שכא) 0ד*ז (שכב) 0

 החני תשובה
ל יישף טחזשיס לק ל״ב sots לאף מיכל שהקמנו היל) מנוייהו  כי נהניוח היל מלי" מיל מתפרקת מאליה אן זס נמש עמי סדכא מ
ו שמא שכמו מאל לאיור שהסל המדכא גתפסס הקמנו  אף אם יש מהיי קממ שמיי מלי ואץ מלוק כץ שיש מלל כל שהיא מונו צרין ממרה להשגיח י
 סמס ההיא נהכנסח op מן שהיא ממנה כלי סלל מומם סייש ימיי קלח לאו אף שגיף הקמס מא מבדיחו נימ כיין שמיי המרקא מןמיסה יידור
ק יא של ממשמסות מל שנחסשס כהשלשה לינה כשאר מרכא וממקום למקים םסקנרפה וכלא  כמנהיג כחרלרי״ע אח סי מרף קננ״כו יעשמן שם י
כ מוסר אנל אש מגרה עיי ממגיש ולאי מריסה מדינא ק־ אף בפגרה מיי מיעיניש יש  מרי הניח אפרים שם מל וס אס ססירכא ק יק!יש י
ר סרלרי׳פ ולא ק מקמט שממאה מ מ  הסדנא ענה קצי! על שצריך למענה אמי משיש חחלריפ מיש יסי׳ נד׳ק להחמיר 0ה לרנה כםימא ש*) ס
ם למקש שמנה! נמלפס יו הניזק ממי מיסומ״ש ואץ להקל בוס אלא אם ראשי המרפים למקים מהקמע מיש ק מ  נחרלריפ את ליל מללןל ג״כ מ
ר דמתא פלל יאףנציייף ס«ו אץ משש מיש יסי׳ נממיי נהרלרי״ס איס סי נליךי ניק נייז אכ׳ שהראש מסף הפריז מל  מחת נלי מס סו שאני מו
ק שם אס גיל ג' מף זיס ממקם של ואס נמצא ולמל כזה הסוה נוס וסקל מס פשהסרכא וממקם *!קיס מנרה נמיעיך אף נאן  ומיי מל מ
ק קצ״א : (שכא) תדיאה . עי׳ לנ״ש ס ו א מ מ־ פיי מעמיס לאפי* רמקס מהקמפ מ  נחלון יסקמיס נשר הראה ימחיי מי כשצר א מ
י ראשי הסרטת (״מקם  וע״״ש נמק״מ fpo * (שיח) המדכא פסת״ש מךס נים ממיס שספ*! לניס! ובה פל גט קמס יש לאמי״ אפיי מנ
ת ל מ מ מיש * ק י ק ניב ישיו ס ת החלש י  אדיח הפגימה בסמלי הריאה ימי בסריג לפיל מ׳ א «יף ק״ד מיש מהקמס המן פסה מ
י ראשי הסיר׳כיש ומקים מהקסס אץ למש מ ו מי ליו מא ו י  מנץ זה נמה שג$0א מימונו נשימלי סדא! והס מון חריצים ונקראה החתם משר מ
נ סייש ומ נויק נדר  העקנין* אף מש נסכם מון מרפא ממש הממסדת הפוליס זה לזה יש ממס תולריע מאן ולכ נסית ספר יהושמ סי י
ר ג' שמקל ג״כ נזה מיש ימי נמק״ס שם מ^ו שהאק  להקל ע״ ממך ואמי הממא קצרה מנשר הריאה ואף אס יוצא החריץ ק מ״לנ״מ אס י
פ השר סין שעומר פ״ס טס והפלה לדנא ואס נ׳ ראשי הממא רסקים מהקמס סס פכשיעו׳ר כ'מסי י ו שומם לפעמים א  ההפקליך לצו קמא מ
ע רק שניתי סף  מרית סנקיאם מן מא ניהל הנהמות אץ מ מם ר״פי׳חא מאו ימי שפר ומאן שאץ המרפא נקעסה הדאה רק שהקמע מא בי
מ יק שמנה ק נרב שכ׳ שם גיכ מרפא ממה ובה דאין הסועא משוכה מ״נ הקפפ מ ׳ ליו י נ וגאו אגוהס נ*!"נ ס י מום אח י מ  נאה( יצחק ס
ו חנ״נא י ס מס י  להקל o למלים המקסיסיס בסמלי שם עמס ימנה נאם מומו מיקס לצד אוד יש להכפיל* ואץ סאן דן תרלרי״ע מיש ומי מ
מ בכד צר וכמזקים מהשררה והכנו מומו סי פ״כ של ואס מדנה ינס דמקה ממןמנז מנץ פבשאר דעוהא לא ס׳ מ  החסר סכני שמס ס האמת מ
ק קסמם מיש ימי משמות הקדש סצסרף לתרלריע אז יש להק! נהפ״מ מיש וסי' מוה בשית שאילת שלים  עליהם ומופת זה געשה שס ס
ק ר״א שהנדס מסדאס  נקנפרס מטי׳ סי א ססקסק אס יש למש למעס של האהל יצחק תניינא מ' אז נאק־ וגי* בראש יוסף נסזזשים י
ס לדטהיימ נהכי אץ להמר אא״כ מפא הקמנו מא נידא מומו מלי יש להחמיר אפיי כשני ראשיי רמקס מהקסט מ  והניס אברהם ואף שסין מ
ק ו מל מ * ואשיי משק מחמס מלי יש *!קל מ יס אפרים יהחתם אנל אס אט מחמי! מ ר םמכא מנ  שסין השעם ומדקי! התוה כיין שהנמלים נ
א נסאסף כל הכקאס ססכימו סלס  ממ• לא מלו סל לנס מרי הבורקס היל רק כחט מטם ממס ורניהיימ תרלרי״ס מלטא א״ שאן להקל בססק י
מי סלימ ומנמן יק סאן לא ראה אמן יא״כ סיסא שסין רכיחייהי ואי אפשל למס ארס גמלם להטי אש הקמפ מא מחמת מ* ראל״כ מ״ל  נ
ה י י ו מניינא נ י ס ו מ א י נחרלריפ ספק חסמן ידעה ללא נחשב לספק מאו מיי מ י ס י אץ למס לפעם החוש שמוציא מ מיש יפי' מ מ  נ
ר יאייצ *!סד המדכא ול שס מס  נלין״י מף איו י מיש מה יל לטון מנמ*ם היל לא מינו נמרי של גיכ ואס הסמא תיק! פהקפס ט
נ מו*) דש למול הסיש מסנדל בוי! לא אסל אלא שגוף הסדנא מגלת יל הקמנו אנל אש  הנווגןם היל שזה נא ממס וסקת גאו המו י
מ רק שהתפשסות הסלכא ממ! על הקסם נם ק ר טף הממא לא הלם! על ס מ נ מא1 ומי סוה נ י ס שאץ שש מיקס & ק  מל סקס שסא אף מ
ל ס״ק רפ"1): (שיט) קורה מ׳מק״ממרלריימ התיש יזוה משרה יסייש נפינזא שהי׳ סדכא סמקס *וקם רסק!מהקמס י ו ) צ  מרי יוסף סי י
ר נ' po& סל ואס המרפא אריס! ואימים בגידי סאס גתספס ושמו המוק קלף את המדכא כרוחנ קש סנינ סקמס וספן עם הסוכא  את י
ק וברוחב קש  הקמס חסה הממא דמיי! יש *!סד מי if מיי מברי משמרת הקיוש קוים הריאה ינמשן נם על סקמס ול דש *!קל ולומר נ
ס מרש ומקר הממא ומיל פקר נ לסקל מה משין ממ מד המאה מכס מוס מ אן מ  נקגשרס סתמי מ* הי אמו א שסקס! * *6fc! ו
ן ממוזל! סשנ tf דחמ־ק והשמש המדכא נמק כחמנ קש מהקמס וסל הקמס *I פגר רק התפשמח  כפהסלכא אחכה כיל הלא בסדסא אזסה מי
ה רט המסייסם והמג מיא יריד p הממא ע* אץ להמיר מיש״ (שכב) מאיסחין מריאה מ׳ מנהיג י ל  גצלמס ובסרט מוגי! וגי! מ
אס׳ נ של ויל מנמלה האנא קימל נאוה סקס סס' מ יארזכה לא ל להקל נעהח נ״י אח י ג א יכזזסה ולא שיין חשש!ס אנל אםהיא ס  מקז
ק ניב נונק מסנ ספדיסם מאלוקי שאסדס סדכא מגס וספ יקרין אתה מל 1 אמו י נלק* י א * ו  ל מא ציפ לדינא מאן מיי מפז״י מ
! ס מנהג מו ז 5מ6נ מן ס נ *שלאל נאלצנו מ' י ו מירי חקא מראשי המרפא תזקס ק סקמס לאלע נלא״ה מיש ונוי נסי מ י  של ו
ל לנ if באיזמיר יבקשיא מיש יפי׳ גמדן משה מךיז שפסנ לריאה סס*! אס סא : (שכ) Km• הריאה נ ו א ס חרלריפ מ ו i מ f פריסה מ 
ס ואס לא טייסי! מצו מוסים אש מא מנרייחה אס יש י ן ינהניה מדף ft של מל מומחיו מימא מיס! ינה סש פחחלח בריס! מ א ק ק  י
ק אס ניסו נמןמס שאגו סמליה אנל אס יש בקיאים חלל סמס' במזס שאמס פנריימה וטריפה ואס לא ניחע שסא מהרייחה  קמנו תססו מא י
ר ג׳.סל מאנא עליונה שכיחאמיפת ׳ גלאנמייש יאוו׳ אס נ' לאשי ימיה סייש ועי׳ ואן נמלריס את י י י * ס שהקסס מא ססלמ! מ י מ  מ
̂נ ישו שיקמס סם מחמין א א אפי׳ מיש ראמ ואף שנסרכה ססקיס *!קם יש להכשיר אא  הממשית מגוסס אל הקמס אנל אש יסר שממו! א
כ סדמ! ואוי אס שר ראשי ססילסמ המרפא א צדן ניסוליש ואץ תולין שסחחקכנפיומ מסו* מגו! זס מיש אן  *!מושק ט אס מא מנדימ א אי
ס׳ וי! סקי* האדן 4!תיר נזה אף כמלא! שהסרכא הקישה ׳ נ נ ימה נשית נפרס מ י ק ק קס ק הקמס יש להסדף ימי״ש מל ^יל מי ל״י י  אי
י *ואד סיפא ממסונסשנוקנר׳ס דון דק סא ודן גיוולו אן לכתחלה ו השיג סל הלנ״ש מס יכתנ ולועס ללא מ מ ומסג ס*תאס סלק נ' מי י  מ
A מ*"ש ומי מסמוס הקדש נהשמסות סאן שס שמב n n !נראה לממן משמסר שהקזס מא ממלוס גדע מוי יכל סש *!סתמן ציין מחמ 
 שמא כילדה סש הרימתא יש למדף אא״כ מכרה מןידשא גא מימגאן א! דאז להסחמידס כסרכא ton וט! שמקניס ללח מהכי מיסוכאן 5יס כאן מדי
ר סגג חס ניקר שמשה הקלמו ממני ממגיש כסס! סמימו יזמו מכפרם נהכסשה מת ששוגרה גדג מאן  cp שיסד שמנדייס! מה נה זה מןמנו מ
ש מה *״נא ול *ולק מה ו אנל כל ימיי טוק״ס שס {אן כ״ג וגמלדי״מ מ סק״י י א  מחמת מ* מ לסקל אמ* מלא סשיס ססרםא מ
י לעש אנרהס (מהשרב מצונדן)  המחנד׳ם האחדיניס כחנו **גא מסס הלב tf מיל מוי מיס אכריע נץ ששק ינץ ולא סקמיס מיש • ימי מ
ק ל״ו אס % שכחנ יסא נהג מה ואש יאה שסקווס שבמן ס׳ ס if שנשאל נשק וס מספל שימל האנא ונשוט באנא מלייגס ושמו נ י י *  נ
א ממקם למקם מ ט א מחמס סלי אשל אש הקרים שם ק ולסמים מא נלא חלץ וכ׳ הואל שוס ניע נ ן 16 תזס שי! הקנוס מ  הקמם מס מ
tb i מאי מווו נדביק סלל ווק להשיח מא ממני f A א * ן מןמגו 6ל6 מא סמי WHO סקמס ומס יחלק שמקלוס מ ק שס מ ס ס  א
p מ י ס לס סנמקימ נלומץ אן סס ס מ ס מ מיא ממדף 90 מ מ ס מ מכח6 גד*וא ממושלס פרימה סהמ p• סייס ועי׳ נואש י מ  נ

ס ס ו מ  מ



ת ו פ י ר ת ט ו כ ל ט מ ה ה סעיף ל ע ה ד ה ז  י

 (שבג) הי*! (שכד) אנל(שכה) 06 (שט) קצי־(שבז) עד

ה ב ש  ת
א ממקיס מ  וקסשיס מפיחים להמצא נ6מ6 העלימה Ic ימין אש יסי' מהס ם
 אחו שלכ״ס אס מצסדף לחרא־ ידעהו דניון ש*זנ נהמוח יש להס p יש
 להקל שאט חרמי לרעיסא והגאן מהרש״ק זיל השינ מסרס דנריי לסקל
 נוס עיי״ש (יעיל ס״ק קיי!). (שבג) הריאה. עיי ליק בחמד לריעותא
 ל<ח ס״ר ג׳ ברה סדנא ממקם למקיס שכתב ואף 06 אין הקמ׳י
 כקיסל יקארמ״ש רק נחשרין טמא מראה ולא מטה מקצר הסרכא אפ״ה
 אסר דש משש סרק ©ירפא איכ ילק ציל שהסרכא הסי אוזנה פיייש אן
מ שהיא רק עיי חשוון נשר נאעצמ מראה ק  מ״ס ס׳ מקיל a נמק זי! נ
 נקמס אס נ׳ ראשי ססרכא רחיקיס מהקטע והלכה נמיעומ״ש כשר לכ״ע פיי״ש
 יעי׳ נמק״מ שס סק״ס שהניח בזה נצ״ע יכי דאס רכר שהחשוין יעימא סא
ס מ  מחילו־ס מדאי כשר ולא סין חשש זה טיי״ש יעי׳ נסיח ביס אפרים מ
O קזירה עד״ק ס״ק לד שכ׳ K נ • (שכד) אבל  להראש אסריס ס׳ ל
ק המקממח מ  ולאי מקא נסרכא מט! ינס מגא סכי אלא אף נסרכא כ
 נאנא א נאסא דגא סבי ואף דש אמרים דנכסדרן יש סחימה מ״מ *מין
י ליס מיש ינראה דאמ ר״ל שהשירנא סלן נאלכמן קלח! עו י  מ מ
א יחנ״ש  שהנשר sop סחס׳ ע״י אלממו והא זי! מבואר נשמ״ח למל ס׳ י
ק מיקר מ  מן״נ ימס זה מחוש נמנו נאן אלא ונסיכ ליל סש סרכא כ
 סחימכיס ואמ כאלכמן רק שמא כחנית סדנא וממה וני! ומקמטת הגשר
 חמסו רמס ל שדנה כשאר מדכא מימ! ונה נאנא א נאמא מקממה
 והים (יעי׳ מסמן זה כדברינו *יל 6"ק ?0): (שבה) אם קצרה מ״ק
 ס״י! ס״ס יסיק נינ מיס למנין אם יס ספק כמ אס הקניטה ומצדו לסמדר
י ג׳ בנהנ ואס יס לססק שמא מר הריאה מא י  יעיי״ש נתרלד״פ את נ
 נקמט ישכן מא מימל נמקים התסצלית האטת יס להקל מסמם סיש אלי
 מר הרי*! מא p ואלי לא יתפרק ומר סאר כמיקת אן מפקמן נ1ה ואלי
 מיל ששק חשדן ידמה יל דמ״מ אס השיינ אסר שטסה שמור הרי*! מא
ק ביה מיש  p יש להקל ניי״ש יפי׳ במנח״י נתרלדיס את ס׳ נלקיי מף י
ש בסמן מ וסע*! לדנא ואס טלר ספק / י ן  מהבנה״נ מי׳ ניפח מרה מ
 אס הקמיסה המר תחסו מקרמה הריאה יאם לא ס׳ נגדר ספק חסרון ידעה
ק חסרון ידעה אף שאחיכ  נמןדס יש להקל אנל אס מדע הספק והי׳ נגדר מ
ג אן לסקל מיש־ (שט) קורה מ׳ ד״ס שיק לד שכ׳ ד״ל ג  נקועה מ
 וסרכא ממקם למקם הסקססת אן אמר אלא ניש ימן אנל אס מא וטק
 מגט מי*! יליכא חלין תחתי׳ אף שפקמסס יש *!שחשק ד״ל וכיין שמא וטק
ן אף שמא סקסיס פיי״ש מי׳ * אן מש סליק מ י י מ ל ל *י" * " 
י מף חלק נ׳ של *!מיי מה מסמס מ״ל פ״יש  מבדי נמ־לד״פ *מ י
 מד׳ נמק״מ ס״ק קיא שכ' שדן זה קשה לצייר סייש. ומיי נמנח״י נהרלד׳/ז
י ונמס שלמים ד הלק מה ילדנא מ׳ נ נ ד בטאר ו ן י י  אס to נלק״י י
! משימת מאן שס ב ז״ל למסר מ ם מהרי ׳ מ״ס של מ  הספיד מי
* למשיר מה י סף מיק ג׳ של ג  חלון מיש ועי׳ מ״ק נחרלריע אח י
 מיש ומ׳ מק״מ בסרלרימ סס סק׳יז שסלח נציע לדנא וני וסונרי מזהם
: מאה לאמי נסרפא מסקס למקם המקים אף בלי  מסי מו״ו מ׳ א
 חלון מיש pi נלפס״ומונד מס׳ הטתאפריסממחלכראשאפויםס׳ס׳ וכן
 משמס שס מוכרי המאלסייש. (שבז) עי raor המדכא ועמר מתחתיה
ש מהחב״ש והסרס״ג 06 מסד מס מיסיס׳׳ש ומ׳ נלנ״ש  מקמפ פמז״ש י
! נמוממ מעברה ק קלי שכ׳ סש לסמי מ ׳ ל״ג ונניאיי י  נהגיי! מי
פ י ד שמצת־ למוסיי מה מיש ומ׳ י י ס ׳ שלא נהפיס וולא מ ן אי מ י  מ
נ מיק י ס ו י א סספלה ג״כ נראית להקל מה אי׳ שלא מסיע מ  ס״ק ק
מ מס מי״ס ימיי בניס אנרהס י ר ג' להקל אס׳ שלא מ ק י  מרלריס ס
מ מקא י א מ א וחמי״ י ת מ עד מ ק ל"! סל ואן לסקל נ נ י י ל  נ
א ס״ס נזה ק ק ק ל ונחיממס י  מיש ימי׳ מאש יוסף מקמ• הדיס י
ו קצח אנל נאן שס אפי׳ ההמ־ קצח יש ס פ יש *&דך מה מ י ס  ומלה ז
0 נאדסח ו דנד ייק» י י ס יסי׳ נחה מ י ס מס מ ר ד מ  למש למס מ
jfow ס *זמיר מנרי ידם חלק ב׳ מא־ ס׳ כיח של לסקל מה י  מני׳ מ

ק לא:  חקא מאן מוי מסס מרס י
ס י ק א פכי דיל ואף מג*ס ינדיס יסלאם מהי מס מפי ק י  ועיין ל
נסנירימשפות ׳ ינמן^ויק(ףימ׳ י ס א ק י ה מ מ ל ש ה  ומ׳ מ
׳ יושסאדן מה יסטאו סס ורק מחסשס הקסס  סקוש מןמסרס מזמ׳ ס
א למי מ פנף ך ! מאז מד׳ נסמיי מ ס מ מ  מא הךנ מגייס כמ ע

 א

י מ  ו
ו שמקילין מ יש למן מה ונאנא מלימה יש להקל נזה מ  מדנמו מש הי
מ לסי מתפצל 00 ממחק ממה וכמו וקיי״ל להכשיר בכל  00 ניתרת מנ

נ כאן אמדק וחיזק החזה מעמיו י  מורן *ופי! מיזציין ולא חיישינן סחסוק ו
 סטמל מלהחפשס ולהתפרק אן אף נאמא העליונה דמן אן למסר אלא
׳ ה׳ אנל נמקים שססדסן ׳ ליה מי א 00 נמקים שכשר שסיתרס מ״ל ס מ  מ
ה אין להקל ואם נמצא שס טמא יש להסריף נניס מה יסי״ל נ  ש0 ימתו מ

נ סייש :  סרלרייס הויטק פס הטמא וכיש כשנמצא שס ק
ג הלל נכימל י מ ׳ כיח ס״ש מנרי ה ׳ מב *שואל באמצע ס ן מ י י ע  ו
 אמא מכיח חה תלוי אס מיסל היא מבדיחה א ממיס סרכא
ק א טד אסמנצקכל מיןס מסל סי מבדיחה ס  ומדקה היא לפתוח מסל נ
 משרה אנל אס לא סנצבן ס* אף שחלק ממס מבצנן לא מהר והוי מבמה
׳ קפ״ז i יעי׳ נסיח מסויד תמינא ס f מיי סדכא מנה ונה וסדיפה מי 
 נמניא מ״ל שהיזד נקפל לנוף האנא יאח״כ קלפו ונתששפ הקסט רק שקלף
 עמי גם קרמו הריאה והשיב דהיא מריסה גמירה ימה שקשוינ אמרים דמה
 שנכפל מונק מאש לסאמא מא סיי הפשסח ליחה מסרא לממייהו ואס ס׳
 השמת ליחה הי׳ נפרד נמק ימוהיצרכי לקלס מסו שהיא מרכא אצים ומק
 ילק אף ססיס״ש אנו ממיל כיין מתפפס הקמפ יסית אס ס' מקב מיש
 והנה אן דמיו מתנגדם לדברי המנ *שואל שכ׳ וכשהוא סנצנן לאחר ההפרוה
מ שאן הקמס מהילדה והא רא׳ ק מאלה הלל מיידי והי׳ מ  מא כשר כי פ
 והא לאור מפרדס מומס הקסס איל אם מכר שהוא מחולדה טדא מיס
ר 1*1 ל*  ונרי הסונ *שואל סלל ואס מא שנצנן לאחר הספרוה מא מ
נ ואס מ מ י ק ז׳ ואס מכר שכן הוא מהילדה קיצ נ ק ס  סריס! וסי׳ מ
 הדסק פנ ופצה מסס! י״ל שק מא גימל הריאה סיייס ומכס"ח מפא•
׳ מרח זנח ס״ש נפונדא פסמו ׳ ס״ב ובתשיבמ מדפסת נמף מ  חרינא ס
 האנא נכפל למעלה מסרני! שס לאחה האמא מנה ינה ולא ניזפפסה אחד
ס החב״ש לא המדיף ס והאריך להתיר נמים ת י  הסיפיס״ש רק שנשאר מרן ג
 רק נקמט שהעור נתכווין ולא סכא שמחסקמח קצח אן כל מ מקא כשהיא
 נחימד האנא מ״ל אכל כשהיא נאמצס הריאה אן להקל כלל אף נהפ״מ אא״כ
 נחפשס הקמס לאור העברת הסרכא אכן אס היא הס״מ מם מיד שנח יש
ס רצי! בדי ׳ מ ס ו וסיח ומ׳ נ  לסקל אף כשלאנחסשס הקמט ועייש נמי י
ף מ׳ ז׳שכ׳ שכל מהשסטארנש״ע ׳ א אח י׳ ינמירה לימים ס  תרלרי״מ ס
 ונא דינים נדן קמנו שתמו הסרכא מא רק כסרכא ממקם למקים
ם א' ק ה ממצא לספנים סהדא! נהכסלה מ  שמקודש תחתיי כאיי אנל מ
מ מסמא מ מייפה ככל סקוס וזה נ ן ממק יחי מיס ו ו  ימקס מסל מ
 מעקם למקים שמקסים חמיו משר ימה לא מהי מיעומ״ש וויקא בסיגא
ק ממש וכיש אס נמצא קמטים מ  ממקם למקם ממי מטיילש אנל לא נ
ם המא ק ס קטציס יוה פממ מוי ודא פייסה שמחמת נקנ שהיי מ מ נ  מ
מ וחשנו שזה וק קמס יש לו ח״א כי מא פריפה ווא  נפשה דש מ שטפי נ

• ( נ ק מי י ק רמ״י ו ס (מד׳ נונריס למיל ס׳ ליי י י  מ
מ שהיהה נקצה *נא י שנשאל נריאה א  ועיין נמיר מסייד קמא מ׳ י
 ספלייט! של מק קלת מימה נקמנו מכפל למי גנ האנא יהס״נ קדין
 לס קאפיליסשליין ומי יוצא סרכא קצה א׳ מאתה חסכה שהי׳ נכפל קצה
א עצמה ומצד אחר מסר הסרכא נקל מ״י כרסומ״ש נ א  המו סססדסא נוזנק נ
ק ימ״כף ספהיסר המרפא מאיזו צד הוגנה אסה החספה מ מ  ובדק! 3
ס הקמס סר שלא סאר שוס סטי ובכה"ג מי ממיל כה מ ח  מלסזס נכפל מ
O ססר׳סא שש סחה הונה ממק! נמחק ומי משמן א* R * ! א ן ל מ  מ
ן וחמי מריסה א״כ יזמר מב להניחה ק מאל מ א מ ר מ*מ א נ ט א מ  ל
* ממ! דהסרכא לא סתה מענני! הקמס מלהתסשמ כסי׳ ק מ א ס ) ה ר כ ס  מצד א
ס ומי יסל למטפס ממי וא״כ הוי רק כדן מדכא מ ל ס א י מצי ה ו  מ
ן הנהוג נזמה"! סא הקליפה א״כ נסי סתמו מידע מ ו מ ק ו נ מ ס ה  0*י ו
ן משא״כ מ מ ' ניסימ״ש סיס מקא נ  ממלא *!קל כדן קמפ 00 מרפא ע
נ 06 הי* קסיס ונחסמו נהסמ! הסיכא כקליפה פריפה אן  נק04ה דון י
 06 נשאר סקמס לאחר הסרת הסוכא סמור נס מנרה הסרכא נקליסה דון
מ יאנו' 06 ל6 מגרה הסדנא רק ״ ת י ס מי סקווש סומלי אנא מכי מ  א
' כ״ס כיו שהניס ס חמים ס  מצי א יש למל מאן נאדכית יסמא! מ
 מה ששאל למאן מהריק ז f נמרc!09 מיל אחיו הקאפיליסשליץ• יסי
מ כלכ״ס ממקם למקם אור * פסאר מקיס ד  מאלו הקאפיליסשלין ס
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 תמובח
ית יפ לצלל להקל מיעיך פ״פ הינונ [איין ניו*מו (יס סי׳ ל״ס אווי6  בוס מהז
n זה נמס on ייצא ישפה של מור w פ פנשימוליםם הס פשי״ם *ימות « * ׳ » 
ם איני  מקהת הריאה יפחנמז הנצנדס ולפמנדה נראים כמקמיעיס s<*> א!א נשום «
 גישה מלץ אלא השהה של עיר נכנסי! ויוצאת נשוה 00 מגיפימ ההמה וכתב האממ
ס וגס סל לני לא  אניל לנל ימי ראישי לאיים לאלים כאלו ולא שממםי מ•:popw מ
 מלם שום ספק שאץ of יק ולוול ו!»0 של מול הריאה מצפה הממלקלק נסון השסול
 מי שנאה׳ לכאן שממסי שננו נחפורי 00 גאון אמד נכא! והגמיש הפילם ייוקל נפיממ
 נזזליס ומלם הסכימו שזה היא רק דלדול םייאם ומל זאס אם המה ממדעים הנשר
י מקונל לסמון מליו נ  המה נאים ושואלים אמי ולני נוי$ מאו מום ואין לי נזה ו

ם לאמדם לאשי פנ״ל] י  ואי מונפ עטוצא נאצי אנל אמי מ

 תשובה
 «פאל גיכ טינה ינס המקמיס שהמרה ס״י קליסה שלגי והלכה פפה קמם
 דק של פלס הריאה יבצבץ מסיחה והמורה מגנב קולות לההיר יסא השיכ שהיא
 סריסה גמירה ללט ינדן סרכא שלא נסיח !מצנן לאחר מימין ומסמיש
 מיש. (שכפ) הםירכא נגסת״ש ניש אס לאחר הסוס הסרכא לא נחפשס
ק נ שהארץ־ להטריף נזה מיי״ש יפי׳ נשפ״ד י  הקמפ יעי׳ כחנ״ש ש״ק ל
 כיח פיש בזה ומנלס להחמיר בזה ינ׳ ואף אם נ׳ ראשי הסרטת רחוקים ק
 הקמט כספיר הרחק ולא לסי סרלרי״ס אפייה אץ להכשיר בזה יכנו ס׳
if ממשה בקהילה אמת והסרססי והסכימו עמי חמי העיר פ״״ס ימי׳ ברא 
נ שפי׳ קי״א שהניא דברי הט״ב שסקיל כשעברה ססירכא י ר מ א י  שיק ק
 ע״י מימיס אף שנשאו הקסס והשיג מליו והמלה לוינא ואף ממנרה בל
 הסרכא ע״י מעויש אפיה נל שהקמס סאר מקמו פריפה עיי״ש יעי׳
ה יש נזה והעלה ואס׳ נרמקיס ק י י  מאש יוסף נסחשיס ס״ק קצייו ו
ש שנס ממס סופר ססניס י ק עיי״ש ויש מ  מהקמס יש להחמיר נזה בכל ע
ת סיר ג׳ סק״א עיש בובוי מרס  להטיב להקל בוס עי׳ נמק״מ נהרלרי״ע *
 נוס וכ׳ שכל ונדי המימן ואץ לסמוך עליו כלל ננו רמס המחמירים במ
מ דיל דאין לסמור מל מ  פיי״ש אן להלן נסקיח שם מר ונסתפק נ
 רקאק המחמירים נספר, חרתי לדעוחא אבל להטמירין נסמן חרצריע יש להקל
מ ימים בצ״ט עיי״ש וני׳ נסנמס ייסף בקיא לסרלרי״ע מ׳ מיו שהניא  גס נ
 ונרי האחרונים בזה יכי פוה א״צ לפנים ואפי' צהמקילץ נספק חרלד״ע י״ל
 חה חמיר דאין מ טור ספק נלל עייש נאיין ועי׳ נפאירח גרמם שירש
מ והסיט פל נל  ג׳ ענף ג׳ מן״י שכ׳ ג״נ לחזק ינרי החב״ש לממיר נ
? סייש אן נס״מ שרפ חליחאה סלק ג׳ מ׳ סיו כ׳ דאף  ונרי הט״נ מ
נד הסנ״ש נזה להחמיר מ״מ ממס מא סזר  רנספוז מאירת פינים סזק ו
 מדבריי יכ׳ המה סבוזח וראיות שמהראי *!קל כזה כוסת מו״נ ניאו ועי׳
ס ממיר חניינא מ׳ פ״כ (ואותה משובה מששת גיכ נסי מיש ר  ממ מ
מ כוסת «ו*נ והמילה מימיי יאפ סז מ סכמת להקל נ  זנח) שכ׳ גיכ מ
ן שנשאר ריפוסא לא מי סרלד״פ יש י  לאפי הסירנות תוקיס מהקמפ מ
ס if אף פלא נתפשס הקמס ואס הסרסא מא אצל הקמם ומלע  להקל מ
jf אפ הסדנא ייצא מסמוס ממס סש לאסל אס׳ נהסיס אן אם מא מ 
/ גיי tf וגי' מגירי נחרלרי״ס *ס ס ו שנת יש מקל אפי׳ מ  וגם מי
מ few! ונם צא ניי״ש וסי: טיומענץ א מצדו ג׳׳כ לסקל נ  ס׳ מדף נ
ד קמא ס׳ ס*1 משאל בסרכא מוצאת למטה מתציץ נין י ו מג א  מ מ
 אגא לאגא א נץ אגא לאמא ובמזסית הסדנא יש קמפ אס גמד לה
 ממין והשיב דאס מא כץ אגא לאמא ואץ שס חאן פסטא דכשר אף כלי
ן אנל אס יש שס חלץ אף שמא נץ אכא לאנא א נץ אגא לאמא מ  מ
• : (של) המו ז א ן מ מ  אף ב* חלין יש להסויף ולא מסגי טס מ
ק אנשל מם נמו} מקמסח יש למודו״  שזווויו• 0ק0י6. מ׳ ואן י
ק םמזן ידעה ואו יש * לא מי מ ק חסמן ידמה איכ &6נו0 י  ומי מ
ו ספק שפס ססס מלכת ס מקנוס נצדיף מ  לצרף נס הס' סלל ושמא א
ק קיפ . ן xfo ונסקימ י א  form מרמס״ש ומי if מל מ

ן ממס שמגן להסק ימי סלש  (ש^א) מקסים. ממאן tfs ממו
ft3 ף נ של להטריף גס סימם מא! וסרל אמם f>~ גמאו מו  ל
ו שנסהשק ס מ ו י  סמוק p מגס שלישי ופיל 0ולויפ מא! ומי טפי
 אש יש *וש לדנא לסמם אמס ול דש לסמדר מי if ועיי tfx סאן קיש
ו מא] קכ^ שמסף ל להשית בל סגי פעגרס ומאן מ  של ללדעא י
א ן מ א ו נפעם לאסל מס מאן רש נפל מ ניס **ts fo) מ  מ
tf !א שיש לס לענץ אס סמי נוס מפיו  והלנtf וסרלאו ישאר האחדים ה

 •ש

 סתמי
י 0ס& ל^נסק והנה אס מחכו מדוכא  (פ) שםאמיה מקולס מש״ך ituwt הוא מנ
 והקממנשאיס לנ*ל0יש לםיויל ילא שיו לופל שמא היה owp להפפממ ולמזקרפ יהא
מ לדמוסא  ממן משאו מיןמס אמנם הנא״ש rfp נ״נ וםאינ נ0נו לאשור מפיס מ
m «ןמ« ולא פהגי מי«ז ומשפיע מיש ומיין מזשונפ נרג m ומד שמא מזיה היה 
r » J P f ומפיק להכשיר נאם המרפא מנרה )יי מימון ומשמוש ^ t מירי שס *ילק 
ס ודססו לםסנ״ם להני״כ מ״ל ומסיק נסי זהמיקנ לא  מזמננו ח״נ) גיי ל״ז שהארין 0
ו כשג ננזסמו«רנ שם אי >* ומששפ״גא היינז׳  rete נימ םמממיר «rt מ״ש] מ
י מימן ומשמוש שאז אמליץ שמעכנת  לוסל דלא הסדין מלא 6(6 כשאין מוכרח י
י 306 663 מימיו מיי לדעוך אין נם מו לפכנ פל הריאה אלא א  0ד6ם מלסנשים מ
̂ז ומיץ •מ״נ שם£נ  זמספ^גא להקל סי* יכל זמן מנזסירין הסימא ממפספ מןמפ ע

 דרכי
תר מג*ם אשר מצא לפעמים קססים מאש הארוכה  י״נ פי א ס tf נ
 וסנה ונסיכה מלמה דקס כמס מסרה אס נאסר שצדן מעון ואס מהי
ן דן מימן והעלה י  מדמן בוס מנ*ס גרס סין וקיי״ל לנ&נלים לא ס
ן חדלים שנתכיוצה י  ואש יש חשוק שניסר מאש האכא מדן קמטים ימא מ
 מיא1 שש וש למש שש ניוכש מרכס לעמל נאנא אצל האמא אץ להקל
נ מחמת לסתי ס י מ מ ו  לסמן מנ*ס אממן ימשמש טון לאגו ניכר ס
מ מדמן אנל אס אץ  יק מאר קמפ שניכר שסא ממת מ* לא מהכי נ
 שס חסרון כל{ כיא שסופקס קצת האעא מומו וזמן מיני*) וכמו שררם
 *דוס נאנא הסלייגה של ימין שנמל ונכפף למעלה כמיסת האזן יש לסמן

מ מעמיס מיש* מ ס נסג*0 וגדיש ימלאיס מ מ נ  אסמן נ
י נלמימ״ש  וכתב מל מיק שש לסל מס שמקילץ מדנה ונס מקמסח י
מ!  מיס טדמייש מלניל נץ סאצנטיח אנל לא ע״י ק*ף ממג נ
ל ג' ליה ממקם ו p״ מ״י סרלרי if מון דללוליס !*ס ספק ונעלן י  מא
מ ונס מקמסת שסרה י  למקס הסקניס ל והמנהג !.משוס *!נוי סדכא נ
י ס מי״ש מדי נמה נמסו י ש לקילוף ס9מנ מ י מ א מ  סבי *דיי מהריאה ג
ק קיי יבמי תרלרי f! שם סק״י ק אית י״כ ימקif י י מ ו ו  תדמא מי י

 ומי מזה נלנלי שאיל יוסף ועת מף ס' מ נ
ר שס פל ובסל סקס אף כשספרה המגה ינה ן י  וןן^ מ״ק נחולוייע מ
י מעמאן אץ לסקל אאאסענרההמרכאמנ׳ צודס אנל אס לא ענרה  י
מ ומ׳ נמק״מ ו נסף אס ד״ל שהחמיר ג״כ נ  ממצד א׳ אן להקל יסיאו מ
ק מקו **גא להחמד כמ מיש מדי מ והפלה ו ר שס סן״ז מ if נ  נמס י
ק מ בהסירי המרפא ז  to וביי שאל יוסף יפת נמי מ שנשאל ג״כ מ
' והשואל רצה *וספיר  מצו א מח&שס הקמ! רק משאר חוק יאמן בצל מ
̂נ נקמסרס החס' שנמף המזגמו מישס  יסא הסב ואן לסקל במ מאן יכ
 ס׳ ל״ס שנשאל גיכ נמינוא מי שלא נתפרקה מינה ונס יק סצל * יהצו
נ נ moo, *!קל אסי' כמגנוה סכי צרדס י י  הל לא סגרה יל וזיין רה
מ מכיס ד למיס להקל מ י  אף יאק מממש מל הראיס tf^ci שסקלץ נ
ן מיש מ י מ ס מני צולים אנל *I מצו א' סאר דטק ולא סלפה י מ ס  מ
ש שס מפל מאלה י  נאק״ ומיי מוס ננמיי בקיא לחרללאנ סי מ״ס נ
 שנמל האגא מ*מה סיי מרפא תיגה ונס יהסלז המרפא לק 60״ t ועמלו
ג וכי דמה ס י ק*סה מ  מאןנס ימצו הני ג6אר מיק מחק ולא הלכה י
ש רהעיקים והכפל הזה אמ דמסא והיא ס הנס סאחנ̂ז  יש סקס לסקל י
ס ומסל ק י כ אץ מספ *!סמק 1קף לפסה מופשט מ  רק סממן הלניצה י
׳ ומף הסיפא *!ספוק ס לאיי שק מי מסס *!משש נמי ס אץ מ  אי
 דייל ממיס מהמה *I מ׳ ססספע מ העקום כל ימי סי מסכנה מומו
נ *1 ס' מסס להתפרקינ^רפ נאנא מלזס! רמץ מיש: י  מחק מ9י9$ ו
א מן״א של ראס ' י  (שכח) מסכו! tenon . מ׳ נעיד רסן נמספץ ס
ן ומוצא סמוי נקנ דש לתליח טלא לשמוא * ששרקה מ  סמר המושא ס״י מ
ס מורס ר ע אן נולן מ י  מגו א שיל שמ80 מפר מריק! א1 לרפא מ
M B ס םסלסא יסקנ לא מ י ס א ל ואף מגתפשפ סקמס י י גאן י  א
v ואמי לחליס המזח מסיחה 9 מ ק  מק 0V* מקס סשל סי׳ ממולה מ
 איש סמשא מא לאמי מאן יק xeos ברא״ש גאן קאו וניאפ 1יסף
נ שסתמו ג״כ של ואס לאוד ק ס״ק ל ל ק קלר מאן ומי נ  ניחזמס י
מ ואזי ק יסגצק אץ לסקל אף אש סיי שש osoo ב  שסשיל מונס ושש מ
נ מצי ssoi כאן י ן ו א ק חשוק ידמה מ ר מ  נספק סקמפת אץ להקל מ
ו י השרש מו5ס coi וגשמו* סקץס נצנן נגדקס מ  ומסששע סמן! י
ו א סדמא מ' י ס ס מ ר  &ttt ואן irira נמזק מפיחה מאז מוי מ
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 יורה דעה סעיף לט * הלכות טריפות
 (שלג) י*« (שלג) פ1צה(שלד) «m» (שלח) wo (שאי) «*י (שלן) (?*< «״« (מהרייא מפל*) (שלח) נל

ב ט י  ה
י 0וללן 61נן 6ץ נק*6ין מדק8 06 יש 0רכא כץ ידחוך הערוכה  מדכה נדקס 6
ן מחיתוך ערוגה זו (יזיחוך ערוגה שאצלה צדך מיסוך ופשמוש גכל מכ6 א  להקנה ו

ו מדמה 9 מ ח 6 m s צ6 ינצח 16 מין< נשר 6גל 06 נפרכה מגב עוונה » לגג ah 
ה עגיל 6 ק מ נ b 

ר א  ב
ו מהדיל מלק ע״ז ומונ א0 69 גמץ• נ*נה * י  (נא) ttno . ומזנ נ
 גאממ עצמה לא מקד סדכא חלדה (והשיך poo כשיע) והו סגר6 שזכר הלמ״א
nc6 מגשר ד060 שאמך ק מו69 6ין סמ ר^ה כלל לאף 06 שמיו שוה 
א דלסי מה שכתכ הרמיא ג עיד מ מ  מדיה סחה נשמי! זסר והייזה קצרה ו

 ח־זגי תשעה
 יס מל נימ למד! פנינים ק לסנץ החלנ יק לםנין י״נ סדש יק נסנין ספק קנזניס ונולכא מצא מדן ידפ ובוק צמק הלנ * למקים אחר שלכ״ס יאהו
 וכמוס: (שלב) יאיט שדה ממחה מ' to יבסס פלסים הםפלד המס מגג והילך מל קצה האונא סק סס הסיבג כמי אחפ שמסגנ מם
ו שכ' וזיל אם הסרכא המקמסח ראשה א׳ בסל הד*! וראשה סל אצבפו וסיס הריב הוי זה הסע המבנ קק סהפיל וקצל מנשר  מרף י
 השני נשמח הדאה פשלה סק תיל לסוס ללא נקרא קמס אלא אס נ' הרי*! בנסחה ולק נאסס המקום הי! ואץ ט חמ וכמעס לא מר מהו
 ראשי הסירנות הס נשסח הריאה ו* יש פמ המק ומחסי־קת אכל אפ הסדנא ימהי הראה ויד ש*נו מנץ יחשינ פל החסכהההיא לסדנא אנל
י קליפה מסנ סס! יהגה לססניס  ראשה נחיר * פל הריאה מלה יוידס ואינה מתנתקת ידן זה מממ הסדקים המנץ מ! קלף המרכא מסג י
 סמי כמהים אוהאן זליס והסכים מליו וכן נהגי מסיג הפנימי אחריו יפלה הראה מפיס! מינ מקם ההיא יסא מאד דאה נמלאה ונמשמש
 הלכה *ופשה יל נרד ווזקא ננהמח ישראל יש להקל כיין דמים סתס ק אק לפססיס לא בנק! יפלה נה הדיח לשיג לאיתני מ *וי המית הסיכא
ז כלל אסי׳ תן פ״י משמש סי הרנה ימידיס נידם סו שימל נה הריח ממות  ילא חלק כלל מזה ימי tf פיל ולדינא נלססלד שאץ למק־ י
 בבהמת ישראל יהפ״מ וצי״נ ס מלבד שמלנד הרס״א יפיס שסהמ לנדהס לסקח מזח מפאר מקם הריאה למן *יוה מסינה ינס לפממיפ! ממסיין
 מניאר דבכ״מ אסל יסיס מא ft5 נטצמו מ״ל *מס נליה מי! נק מל מלדוק 1* החח ימשמש נידם יהיה כנלאסנה ינס מראה אץ לה
 שמטאר מדנדהס שהניס ומקר הקפיוא וסדנא מקסמה פרס! מא רק מד שמא מסינ לסיח נגיאי! כשהיא נמסה יל ש0 לדינא וכל שיכר
 מיש הפץ מסס שמפה למתק אנל לססיל(ניק מןדס) מהתנ״ש סש ליי הסדנא נמס שס הד*! וכשהסח הסדכא נהסשס שם פריפה ונפרס
י שלק  למש גפ לפמס מ״מ ססס חשש אמם מד* אן מס סברא לחלק נאזה נקליסה דון תליה מי קילא נזילה לאן לסקל נזה רק אס מ
י אנה מלה ממחה היסב לא יצא מכלל הסדנא הקמיסה סייא! שס ונס לאחר שסמרו המדכא שאר הקמט י  מקום הסינא ממוח מל מ
מ יסל להחיר מיי״ש וני נסרמ י  אמס וסדפה והוא מור: (שלג) מלה בנמחח מ' מ״ק נחרלד״פ כנראשינה * מזצה לסמן לסקל מ
ו ו ק מיה של נשם הגאן מנריסק * ו ג׳ מיה סמל״מ שכ׳ ואם זצא מיק• הקמס סרכא ממקם למקם יוסף מרלדימ to נלק׳׳י י  איו י
ס שס• נסמן שתוק סדיחנ למול נסלסח א* אף אס גתסשש הקמ לאחר הסהו המדכא ס סלסה  יכסרכא אמ מקמסיו מצמה רק מיי טמא ז
 קש מהסרכא אס נמלה הסדנא מיי ממן ימשמש י* לסקל נהפסר מרינה אלי מדף משאו סרטיו ממס ושאר סיסת מלסא יש להש סיסח וסטר
 סייש וסנסיח ממיל סרינא סי מיא ומביאל ממדי ואש יש סרכא לגוף הריאה פצמה מסאיכ נא* השימות ואץ להם סיסח מוף הדא!
ק יהקלף נמ שמקיף פכשיי מאו • נ יש להלויו ממק מ ל מפי  ממקם למקם על קמפ אף שמי שאץ קממ זה סתמו הסלכא תן שס׳ כלל י
 שס גמא ינחרפא יגשאר מקמה קמיס יעלי! מ ממא איה סריסה ומגא (שלה) היטב פיי נאק נמלדיע סין ם׳ןי• ג' נא! נאנא העלזנה
 אס ידן גתו ססיקוא מה ליה סימא סל קמס אף שמר שאין קמנו זה של ומילא שהקמיסה אן לתליה שחיזק מממ! פחם נדמה הכפיסח יהקמפ
 מחמח השידכא רק שהיי! ש0 טמא ופחרסא ומאד סקמ! קמיגז יס*! נה ט חסחמא מימ ססס ones קיומו מזיז יס להחפיי כםשיקו ס מיכא
מ פשייז מיף 8 1 י• (שלו) מ א ל דסייוא ממיס ס ל  סדנא אסיה סריסי! דסמ״ג אס דחן גתו ממןא הי״ל סמא על גופא ומסקס למיינו ה
ס ססגשידן ק ו יהיש מך* של לז״א! מחלה לס« פנדיסן מ  מריסה ואס נתר השתא אזלת הא סדנא מהין הקסס מאז מאה ואץ י
מ אלא אפ המרפא מא קרינ להקמס סלל אנל אפ מא ומק אסס יש לסמי אשי* אז הייא! נקממז קצת מפיחה נא סוסא זז מא  לממיר נ
פ מרי המסויו מצסי נקרא שם סקר האזיחא וקןס am הממא מא ממם שממ להתסשס ילססק  מהקמס כספיר הראי אץ להמיר י
*  מי יי! פכי דאס מחק ק tow מצא סדכא ממ! וגה ומינוח סל הסדנא רסגלס מקב שניי*! משא׳כ מורס* זי שמלק וסדק נ
 הכיסא יש להכשיר טין דראשי הסירכוס רחיקס מכאן ימנ* ק הטמא ואן ואמדק שכריאז נוסק אן מ מס דמחא 01* ילק אסי* סייא! גקנןפה
 0* סרלרי״ע יק וין מניה נחמסה סל הטס* מי tf יא^ 0א־ אץ קצ» אן *01 שחגקיג ממדה מאו י (שלו) הריאו.. פנאה״ס ייש
 כ* המיג מא א0 נימא לדן נסי ספייןא שמא ססא לא אסי ומגיל סהמ״ז ומילא מסמן מזגה לקנה * לניזק׳ מזגה שאצלה מוי נייק!
א למל מדף ר ומכריו שם מיין: (שאח) ־73* מתא י  להחויק דפיתא לחל נחר מתא נק רניכי שהקזס אני מספת הסרכארק עיי מ
 מחמת הטמא ינכל זה אץ לסקל אלא אס נחר שאן הסיס) מסולת ממקם חלויהיס' פסיעיאו מסס0*ח*0ז נמוג* ועודן מילהננסיחת הדאה
 הקמס הלל אנל נמק מה יש m פהמללא מוחלת ימוקם הקמס הלל ימי׳ נשיח מי׳ י ומאז סיק י״ז פל וזזללא מרק שממי! ופלחה
י מסיקיא הלל סילא מגומא נם המיס* ננסמ! יש להסדף המק תקגה הריאה יאן זה מימה  מוס מש להמיר מא אפיי אס גחל מ
ו לאסד י משק *מז  ימי מנדי נסיח ממיר קמא מ׳ ניה שנשאל נדא! אמו שסה נה מסלייחא יולא ס» שמיס אי• להקל מה ויל ב
ד סאי מף fpo יננא סקןל ינמאחו מיס סיש נ' נ מ י  מדכא ממקם לסקס ימחה סחחלה סל הגיסא יהםסא סמו סל הקמס 00 גיי?! י
ק קיא ;מפקפק גדן זה ט אן ק יא ניאו מדי נלנ״ס י  יסיגו שהקסס סהכסין גומא סנינוח הסעא ממשך הקמס גס סל מד סנף א׳ י
6 ך  האנא מד שנכסף הסד מחסח הקמנו א״ סנמא נמוגה גא משמש מד יאה מוס סקס לאמי גמודן שפלימ מפיחה מיאן גסי* ל״ו מ
 ומסר מנסת שלה ונשאר מק סירסא יהסיונא |סס מסזלה סל המרסא ימאן ס״כ קמא סלו מי י ימי נסיח מסרי חימא מ* נא שמןל
 מייל יעל מןמו על סול ואינ ענד! הממא א״קליסה מסנ מדסמיגו מה מאו אן מאש אפדס גאן אן ל סעס *1st *)מר נמ מאן
ק או יש במרי הלניש 00 והפלה ממקל נהתניס שאו  ולא גתסשס הקמס יל סהנהמה סריס! מגא יאס ילין מי ״שסי! הטמא מלאה ימיי נמיף!1 י
ס מל סייד ינסמ ניסשהנגמת מ  ממחלה הר סדסה ססס הרלראג סדכא סל הטסא ללא סמי נס נהק־ מסןים להסיר מהמייפמי׳מ' מוזן *
 ואס סק *00 נמיסא א״נ מג אץ לח*ח המס נהמרסא מיי הקמע מאץ ל ייסף שאלזילמלטנוהזסישס פס״נזין א אמד *מם מלק מ'
ן מל סספית ימאנו* ששמו להק! א מ 0 ש ג נ סכסי יצחק סייף אכדק סאמסי י י  טאר יא״כ מיל מילא יקנוס ימא מיל חרלוא* לאף מ
ז נ' ראויז *וסי מאו מרי to מזטח כ נמ ומאן ריס רל הניא י  נהסיז המדכא משאר יקנוס אנל מגע to ישראל מא יק כהחנ״ש י
ו והסכים *!סייף יל רסס עשה הליש ואף שכ׳  מא סדפה גמירה מאו גאדסס: (שא־) בגפיחה היטב מ׳ גקנאת הנמס אח ל שמאל י
מ למא לא סגה גמד המאו  סמים נהשססיה למסא מ׳ ל (משק המדס באדסס ימול נשאו נביאה שיש לפקפק נמרי התיש מה י
 ממ הונח ס׳ כ״נ כיל ינ״ה) מט־ מפיח למ*» גאנא מלימה של ומיקר ק *!מיי מסלע והגיא שם גס מלי הנ*ן ויש א שנש׳ מזיז
 ימין מן םינא פקיץ המתגים קאמקלין סש שס הלנה קצייה יפציליס אנלהס הלל ול שאין למק־ על סמסס נא* מס מלי מלק מהייש א

 מלנמ



 יודה דעה ממ* לט « הלכות טרשות רמד
ס » ( נ ם ש )  (י) few (eta) <*« (מטן שפיצס(שםא)» (שסב) ק
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 תשיבה
א כלי ממלמ מזל ימן  שיש סל הקרים הזה מראה דאה י6ין להכשיר נזה ל
מ מ ! ח ״ ק ל ! מריש י ק שאין זס סימא o״tf יסי* כמי מ !  כמראה שידש *
ט שהקדיש לנר ס שיס ששר א ם אס אן נ ה ימכיח נראית מ ס מ י ר  מל ה
ק  אן חנניס מילכא א!א 06100 סריס םדאס יש להק! סיי״ש יסי, מ״ק י
* ר ה מ קחמיס ל ת ח ת ן א 0 ! א ו ס א א ל א מ ב ל ק כ ל ן ס א י  ל״ח של מ
י קרומים להריאה יהס  בסיס אנל 6ם מקלף יה ססלייס רא! מש מחי
כ י ב ו ס ו ס ו ראה שאן מ י ס «5נין א״נ י ק ס ק נקנ נ  שליניסיאן שש י
מ מי"ש (ימי מאש מסף י מ נ סלי א מדכא שליחי060 סל סדאה י  מ
מ אף אס יש ט סלמלי בשד ימא טו׳ממ! בפגזס י ק ק״ס של מ ״ ס ס מ ח מ  נ
א נלא^ יש א יסדת m אס ישלסכסיר מ י  שמסרס נשר מ יש לחליח מ
י דסיסא וקריס מ >י׳ל ססחן ס סולרי׳* מימרת מ מ  *!שדף op מ
ן ו ש אבל לסי מיש למיל מי א נשם מ י א גיכ דסיתא מ י יס מ  מטנ
מ מצטרף לדממא אחרי! לא קשה מיד כיס):  וםסנ״ש יהיא״סמזשרין מנשים א
ס טמא יילא * שנמצא נ נ מ ׳ ל מ מי(מהננה"נ) ומיד מ  ועיין נשלח ב
! סבוםא ושריפה א דלסאקרוס י  סמנה מדן קדם ונסחפק אס היא י
א יהיה 00 שו״נ מ מממ! יאשר שיס ל060 הריאה ואס לא יפלס  הריאה מ
א8 י א ראה שמא קמ0סו מ מ י מ א יחם 5600 מ  ones מכלל מזרכא מ
ו י ס מ ל ד ס ק פ ק פשי תמזיה ילא פלס ננסיחה והמדמה מיש(יסניאי נ  י
ת מלמה י ק לדגא ד ל ס י ש 0 ס ש0 י י א) ימי to ומס מ ס י א ׳ ׳ נ  מ
* קרים סייא! אף אש סיא מ״נ הטמא יש לסקל ו מ ! אס מראי. נ מ מ  מ
on ה ס מ מ כשמלה מ ל מ ק ומראה הם/יכא כמראי קנזס הריאה ק  מ
! מלה י ק קלס מהי  יוסי הוכחה שהיא מקיימי הריאס יאנה ס״ס אק א0 י
א מ1ס יה מ ס מלה ממסה אגו מלק המל9 נמי  בנפיימ ושאו המדכא א
 מצמרן אניול א שמא מצד קמא כשר יאס מא מצו גנה ירחנ כצמרן אטיל
ס סש לס י ל י ק 00 ס י ש מדי מ י א ע״ג ננשישיס מ מ י מ ס ל י  י
ח ו י א הגונה שלה.מצא מ  מראהר*! סלל שפלהה מפיימ edeeic p ג
! שרשה 0C0 הרלד״מ מי״ש ס מ * ואנה מלה מ ס שאן לה פרא! ד מ  א
ס א׳ ק מ י י״נ ננסצא נ ־ ס א ם מים ס ת י י מ ק פיו יפי׳ נ  ובסימנו י
! יסיתש t אמי שאס ס ס ם מל הראה והיא מוי נידן יממן ומלים מ ד  ק
ס יאסדס י י סדאה ישאגו לשרג מנמן י שסא מ ס ר הריאה וס״נ סני א  מ
ק ו י ן י ק ! אך אמרים שאן להם מימ! מ א ד י ס  מלאה לה0 שאס מ
! ממש. כסל סקממק שכדיא! יאור א א מיא8 ד  מאמלנא וסנה הקלים מ
א איצ למש נזה לנמק ל ל ולנמזלה מ ן ו מ מ ס ס לק שססס שמא כ מ ס  מ
! ואן להפסו ממנם של ישיא! דוה קל ס מ א מא! מ ס לרסס א0 מ ס מ  מ
ק ו נ ל ה נקנים אן נ א שלעס יאן נ ס 06 ס א ק שצדן א מ ממושא י  פ
א מ  שששו נשמה ודא שפס! טפיחה יש לממיר ילהסדף דש לסש שהיא ס
׳ מ של ומלדילים שנמר שנספילי אן ף מ ) p . פד׳ק מ ג ם ש ) : ס י  ס
א כשהם ם יא[ לסקל י מ ק ד י סדא! מצמה ו ס מ נסלמ מ  חשש אש מלין נ
m m ק רס^י) יי (שםנ) עס נמוזת ל י י ו ) ( א * נמש מ מ ס ם נ ד ס  מ

א כסיכא אנל יןזםי הריאה מצסה שמלים ו ס י ל מ ו 6 ק א ן י א  מ
ס של ואס נמצא י א ף ס מ ן ומי מצי לנמ8 נ א ן ימש 009 ס n ס w 
ס שמלה מל הריא! סמין אנסטמוו מין סי  So 0די06 00 שקדן פמני*ץ ו
א 06 אף ם משמוש * א ל ̂ף ק  010 0680 ומ י0פיקס סגי! 691 לסמים ל
ס ח ק מ מ א הסשסח ל א נ מ נ  שממ סלנממ טארש הנ04**ן סלל ה *!כוי״ ד
א ממן ה יאז__מ0 קלקל נקרמי מ*So 86 מ ש י ^ ש א  סייא! ששמו, מ
ס ק לק אני חסה לסלכא מ ! wrioo^ מ א ד ס פ ח ו ס מ ^ ם ק  ת
ק אחר «שמפ סד06 כא אגס מ&ס נ י ! וש0 מז ס מ  ס5יס סמלה מ
ף סעיף י ו ומי mo מקף פנף י מ א מ ההא! ס ק י I מוס מ B B O 

ו 06 חס5 שהכסיגילק״ סחנמוש א א מ f שמיס למוש מ ס אמו > י ג  ו
ו סססז א־ אס יש ל * ב מ ז ש מ  00 *009 סד6פ וסא 9S, י
ח ׳ י ר סיינא מ י מ ח מ י ס מ נ פ ימיי מ י ! צ״ס ס ס ס  לחליסנממן מ
ס חמן ס ו מ מ ן ה י למל נ מ כ י ק 81 1לואש •0 ל40ס שמנ ש מ  י
! יש י ! הדאה א מ ו פ אף שגיסו שססמזס סם מ א ׳ מ מ ח ס ק פ מ י ס  מ
ץ ע ו ) • ק א ז נ ץ י ש מ א י י י פ ס י י ל מ א ל י ק א נ י ג ׳ מ ש מי י  *!קל מ

ק  י

 ודכי
ס ידם והפלי! נראות לאסר 00 מאן נאריסח מיי נפניי  מוחי! מ
ו א ! והפלס ולממשה יש להמיר מיש מיי סוה מ ס מ f אח ו׳ י f \ a 
א משאו מאלומשינ תימאס חלק ג׳ מ׳ שליא ונשאו  משא תניינא מ׳ ק
יחס המיה לס׳ זה א אס ל מיי נראו מסף מי ק י  ניס יצחק סאי ס
ש שמין 01 וני דלצירן גליל יש לסקל ה י ק י  ובניאדס מךי ינסחשיס י
ק ז! וסמלי! לאש הממא ק יייא שהאריך ג״כ מ לק י  00 מיש ומי נ
 מא נלא חאן ומלה כנסמ! מלץ שמא מקדמי הריאה ונשר מיש מיי
ק א לאו בסכין זה וטק סיס מםניהיו לרעש המקילין כזה ת מרס י מ  נ
 יהפלה דאס יש צל לו&ח שאס סדכא רק קרוס מקומי הריאה אף אם
 ס4סהו ימאס שקדים הדא! מא oio ואן מס וזח מצא ואס מנצנן יש
ק מ ק מורפא ס נ לאש נרא! שנמס סס לס * י סנ מ וצא י י  מק! מ
ק המלס ננסילמ מא מ . inv מל החמגיזת מ ו א ג מ י  סלל דיש לסקל מ
 לק מהסלכא מא קרים א חמו ור אנל אס הא! שאיפה סדכא לק קרים
ס האסחמיקק ס א *דל מוי׳ ל שילמ *זית בין ס רי  מל״א מסנאי נ
ק גיל) שנשמה דס : י  קרום זה מלה ממחה מ׳ נדנדנו *דל ש0 (
 (שלט) תליון טמא! 00 של שצדן לנמק מל סיסא אס 896 מלס
פ to סאיס סמים סלש ג׳ סף מגף י ק מיש י מ  מפייזה יאסי סללא נ
! שהשיג to מגיש 00 ק א ימיי מלס״ג מד׳ ל׳׳נ יריפ ס״ק א  % י
ו ! לגס המדכא פצסה י ן א״צ נדקס ^ י  יהסלה מיין מךיל לסדנא מז
מ שלא! מלחה מממ! א יש למדף מאו  מיקס *מן 01 לק זאש א
ו ביס אפלים א ק פיו לליגא מי ומיי מזה מ נ מאש מסף נסויסס י י  ו
ל יניד אפדם לקק מד׳ א מגיה מיש יסי' נייק נחרלריפ י י  סלל מ
ר א שני יסא ולאי ללנ״פ א״צ *!ומס ננדקס זי וסני *יאמן 000  אח י
ס פאן ל0מו מ סמס ואן1לגלמז ק ל י פנףוינליךי י י נ נ מ י ו י א  א מ
י סססס המדמה אפשר שמגלה הסידכא ננפיחה יסריף י  סיימס נידם במן ל
ק ק פ״ס שמיס מאז u יענו׳ 06 לא מ נ tf מף י מ מיש מדי מ  מ
ן נהראויס פס של לאשי* א ז ומי מוס נ א  אתו 01 אן לןןחיק רממא מ
: ן א א מ ק *  כסמא שנין אנא לאמא יס למןןד בדממד מלא נשסהילא מ
ק מלחה א ומה סדפא מ מ מ ! נ ק א ק שגו מסיי 01 י י מי  תךין מ
ק א א שמס שנו מסמס נמ! נ ! נ c מ מ  מסמוס אך מס מקמו *06 מ
מ סיז מ י onso כמ סליו גמך ססדסא שתפלס מ  שסה יכיל לסמסח י
ס אי v הללד״ע מגף אנ א a ד  יל סשי*!כסר סייש מיי -to סד ס
̂ין נ* ח*( ק *ושה סח מ  של מ00 א׳ אח! ל90יי מגיא כמ נסדכא ס
3  ומוחא! מ0מ1ס לא מלחה המרפא מממ! *ק לא מלוה מיחה מחק י
ס שמוק ויא שפליוה הסדנא מסמס וסיס שם פ ו מ א גשמה מ א  רק ס
כ לסרסא וגיבנ ה מאש י  מל צל מסו שמס משמש iff ו&£09 מס לא מ
 ש0יסו9ש 1$וי ססר למון 00 *!קל שיי מסיחה יסרק נקרט הקרוס
J/K 8ו של ואפ י ק י  יס*מ כטמז! מיש י (fXt) ממלמ. סייק י
 06 0לסס הסדנא wtos והימי שמאן ש*ושones 0 מלה מוחה וסשק
 06 מ ממן למי גוף הח06 שהמנה שס א שמא שקי להמרכא ימסה ממר
 נמסדסא tcte n נמוימ ctasooi אמו tuium יש fp jpn סק5יף
 6פ סמיסא יינחק נמסדן י6106 יגצגן מאס 001 שס06 נ0סמ! איני
 00מר£0 ו6א1 סמס מנצק אנל 06 אט 000 מסר שססרםא לא סלס!
̂ שאס מנצנן י פק דצא מהחג ו*1 מסגי oonoo סלל ו ו  מסמו מ
א 9 *61 שמא 000 ס0קנ מסס יסיפ אט מנצגן יל סס ח  אן ראה ו
ג אף ש6cnp 36( ממי שססרכא לא י 0 שלא שמק ס 0 0 n s 69 מאר 
w לק ns1 וגוף ד60פ 001 מגבה 061׳' ראפ לאחר םסשרה i n 91*0 
ס סדין מלו סמס מח מכן 0מ0 מן נסקנ מון מגידה סי מ ס מ  מ
\ נם uy p נממן 7 ) .HuSמגמ נמנס מיס BTJX! מימגדס מימנו 
u ui יש מג סדלח « סהמ דחפ T 001* ק ד מחר מ  w 11׳> מ מ
ס סספו*6 מ ואמי מבצק יסא מו ̂ א  מד*! נהסיזס הריאה גאו אס נינ
מ נחלק סן ד ס יש להכסר ס 6ד למן א  * שמשו מקמו שסיורי! מ
oo ׳mxi פ גאן קי׳^ יסרה״נ מדי צ״א של לאן י  sWv מ^יס ומי מ
ס אן מ ממל ואף י ל p t אגל נ o *wo6c pojttf 0 ויאפ סש 6 ) 



 יורה דעה סעיף לט ט הלבות טריפות
ס (יא)(שסח) מנה  (שדמ) נסחיו (עמה) «•׳*־ (שמו) * (שמז) פ

 תשובון
oerjs »לגוומוא ח״שמן לאמילו אץ הפכה מגלה פמש רק אם מא נאומי צל 
ו ש5י1נ למה שנהג! אחה מדיןם  וצ״פ לליגא ועיין נמשונה גגפגו ש*ל סי י
ewsm שמסדפין הינא ממצא סימא מוקה למפה מימן ומיזנמקיז פ* משן־ 
 ו*מר0 דיש הוא מסירנא שלויה מפופ גמל היא נידה ימה מ«סידי0 ממזן )ל

P׳to 0003 ־שלאל 

 תשובה
א משונאו אלא נמינא ונוקה לסנה!ממק אנל אס מ׳ מתא שלא נמק  נ
 נריאה מגו מפה שנמפן ואינה וטקס למק גס מא מדה רלא סמי מממ״ש
 מיש כאריסת ונטף ונד מנסס שאל וממי ממגיש למדכא ונוקה
ו של ונמקם שלהט נמ למסך  מדאה למכס שבדק מ׳ בשפ״ו נק״לוס״ק י
ק ק׳יו ונרא׳׳פ ניק קינ  אין לגמור נהם ונסרסנהס״ס מי׳יש וסי׳ נלביש י

 יש נובלי המ־יג והננפיז שאל הדל •
ס נגד מכה שבמשן מ׳ בסמי גבסיו שאל שס של וסיס גגו  ואם נמלא י
ו מר ומקינ  מנה שבמק מדד פמ ולא ממי מס ממק־ אן־ נמ׳ י
י ממן מיש אן נלביש שס מיס וטהנין להמר נהלי׳ נגד  כמ בשפברה י
ק קכ״כ י מיפויש פ״יש מד׳ מרת״נ מד׳ אז וריס י  המנה שבמק י
ק מהני המימן נהימ פיפ ואס מ  וקכ״ג שני לדנא דנהלוי׳ גגי המכה *
 אין שס מסה נמק רק שיגר אמי מק כהרוה שתריס וכממה א מין צלקת
 שנראה שיחקה משם יש להכשיר בתלוי׳ שכנגדה מיי ממק• אפיי נלא הימ
י ממן מיש מיי ממ  אור המיקה מוסדין מו בכל מדכא המוברח י
ק סי שהמים לרנד  נראשיוסף כחידושים מק קיר יעי' בלק לפילמ׳ ל״ו י
ה שאל שנמ׳ לו הלל דלא מהני ממן ולא הניא ונרי מנפח שאל מ  מ
מ בצירוף  פנס׳ פיי סחור ט ימקיל סיייס אן נמ׳ מ שק׳*ן חור ומקיל נ
ק סיגו ראם ההליי׳ נקלף בקלוס מעין י מימימ״ש ופייס מד י  מיסיס י
 נמ״וס יש להמר וכ׳ ואף נסגל ספק יוק יש להמר בכינ מאו ומי׳ נס׳
 אצתת שלמה נכח מר סק״י וברב הסאה מךל ונמקימ נדיר הרלר״ס את
מ וצוק גמל יש להמיר מלוי׳ י  סיר נ׳ סק׳׳ג שהכדמו ואס מא שלא מ
י מעין יש לחשבי למק שריפה אנל  נגו מסה פנמפן ואף אס עברה י
ק ניג יבלנ״ש מ ינהגה  בהימ מס צורן גמל יש נסקל מיש ועי׳ מביש י
 סעי׳ לס שכ׳ רכל מ כיא רק מצוי׳ עד מפה שנתקן אנל מאיי עד
 הצלקת א שאר דעוהא שאגו מכה ומסלסל מא קל *מין זה ממסה שסזסן
ר ב׳ ונניךמ נק  !ללמ ממי סעייש מיש וסי׳ בדק נתרלרי״ס אמ י
ק שאיו): (שטח) סכה בדמן מ׳ שמית וסיש  סק״צ בארן (ויל מ
ק ק״יז סל ולא מקא מכס גמרה ד ינסומ״נ מד׳ ציו וראיס י ק י  י
 אלא אפיי פאר סגי ודסוחא מק במזח מדדיה יכממה מי מסה למק מ
 יסישק שאתו מקם היפימ ק מא וניתקה משם יש לאסר אס מא עד
 ההלד׳ שכדאה מיש אנל מפיו־ מךל ל ונשאר דעיחא יש לסקל וחקא
 מכס החמירו במ מיש יפי׳ נלביש ס״ק יךי של ושלא בהימסצוה לשמע
 ונרי התיש *!ימיר אף נשאר דממת כלל אנל מקם סימ אץ לממיר
 ואץ למדף רק מכה ממש שמגדה סי״ש ימי מנהו״נ נלל ל״א נקמן מד׳
 ל יעשוק ס״ק יינ שכ׳ סש להחמיר נמ לנמל כיסח המאו ואי כהיע
י סיימם את ft• ינטארי׳ס ק  אן להקל גזה סייש מרי מזה בואש ייקז מ
ק ל/ של יממצא מיא! ק קיע וסי׳ טסת מים י ק ft יסמשי׳ס י  י
א ג ק  שסרה ממש נמק מו סית טיאי יש *!שייף מיש מי׳ מנ״ש י
י ק ק״נ של מא יו* יאם נמצא צלקת מזק ילא סטז! סיס י  ולב״ש י
ק קלא ! ודגה כוכיק! שס מיש מיי מזה נריפ י  גימיש אמי לי

: 5 ו  ינסימ מ

ן ק״ד שכ׳ דא! נמצא ת*י' נגד נשנר הצלפ קל סס מנגו  חן* נלביש י
 סכה שנמסן יאס סברה מיי ממן כשר להדא פייש א־ פראש אפדם
ס חקא י ל קלי ל שאץ *!קל במ כיא מ נ מ ס וקפ״י ימרי ק קי  י
 יל ומ מקא באץ עיקן משנייה אכל טס מקן יהפיקן ססס למיס מו
 הריאה יש למדף ביע י*) נמי נמ מס נחקה בהדא! סייש מד׳
ק נלח של חמר הצלע סממני ממיז־ סס  בלק מי rt מךה יבמי זה י
r  ממכה נמק כיין סש נזה סשש יקב הריא! ומבואר שש ואף יאץ !

׳ סגיי נקיאלמילריע מ׳ ft ימים יעף  משני ימיר נייש יפי׳ מ
to ק י״ו יש מלן מ וסיס ולמעשה אף כהימ ציין לסיוישנ  נ*ן"י י
א של ממצא נריאה מרפא 16 א ס׳ י  Cגיא! וסי נסית נוס יצחק ס

 שמון

 פתחי
ן שין ועי נמה 6 3 ז ד  (יא) מגה נוופן כעדה פי נספין f אחה מי מכה נ
 שאנמונ שס סק״כ נשם משינת מהרי״פ וגראה לי והנא יש לייש ליוומלא ולומי
 דכל הצלע מ״קמ דמוחא וימינ נמנה דגל מיקר דנד מהיי״מ שס ואין לני
 ל0קל אחיי ללא ג*מ פנרא « מפורש ויי לט נמה שהקיצ הרא״ש לאמי* שחזי
i * p לקולא לא אמד׳ tpm ומןוו י׳שינ מנה ולא להקצ ל׳נ פ״ש וא״נ אמר 

 דובי
ק מ־מ״ו)־ (שרם) נפיחת הריאה מסיח סעי׳ כ״ס ולא ממי נזה  י
ת שנמצא נמנה וס ענאה״ס למל  מפויס אסי׳ נהפ״מ עיי״ש ולעק י
ק רצ״א): (שסה) הריאה ק ג׳ ומבדס שס(סק לח ונסי מ י  ס׳ א י

 עבאה״ס סק כיב מ״ס נסירנא שמתמקח ע״י נשייזה מד׳ תביש ס״ק א
 ישיח מי׳ ל״ז םמקיל נמ עיי״ס ועי׳ ללש כמה שס שכ׳ להתיר נמ אס׳
 מקמח שאץ סמכץ אמישויש כסרכוח יק שסקלין בדן דהגנהח אצנמו
 ולקמן מיי י״א ונוץ מספק! במ• הנווק ומי׳ י״ג יש להקל גס מה עיי״ש
ק ק״נ ובמ־ת״נ מי׳ קלג ונמצי 1טנה נ׳ לוינא להחמיר  אן מאש אורים י
ן ומימי׳ ונמקם שאן ממכץ אינק־ אף שמקילין בדן והגבהת  סעס מי
 אצנמ ומין מפסק! ניד הטמן אין לסם להק! מה חה ומי מתש סי מימון
 מיי״ש וסי׳ באצרות שלמה ברב תטאת ס״ק ל״ו שכ׳ ולדינא יש *לן נמ אחר
 המנהג ונמקמומ הומץ להקל מה כדסת הלב״ש יש למ על נמ מסמיכו אנל
 נמקס שאן המנהג ימס להם מה יש *!ימיר כדעת הראש אכריס מיש ימיי
 ממ ממהוינ כלל ל׳׳ג נקסזן מד׳ א׳ וסשרין סק״ג ונמנח״י ענף יא מרי ה'
 שהכויסו ממקומו! שנהגו לההיר כהנבסח המדכא מיל יש לההיי־ מה בהימ
 פיפ אכל במקום שנהגו לאסר אפי׳ דסק! קל אן להם להמר בסם נומי
מ להקל כלל מים •  ומקס פנהגו להמיר בימ מעברה בנפיחה אן נ
 וכתב מ מד נסריב וראיס שס ואף לס מנהגינו שמיןלץ כמרי! הסירכא
 מיי מפויש אן להקל מה כניהקה מסס! לא כשניתק! מיי נמחה
 וכורכה אנל כשניתק! פיי נמחה קצת יותר מכורכה אץ למן ס הרי מ
ק  חמה למנהק הסרסח בחחק יו מיי״ש ופי׳ מנחי רק מ׳ כיב כהמיויס י
 יבשל וכימ ומכשירין מה אן להקל כ״א כשלא נשאר ממנה סם משם לא
 בריאה ולא נמסן א מקום אחר ולכ נמנהז״ב שס וכיעור ונ>לו אן למק
א סיפ סאסניס הגיל  להתיר כיא נטרק י״ש מרבים שלא יבא להקל במ י
 מיש (שסו) או שיש סכה ביימן כנגדה סי׳ סק״מ ס״ק ל״נ שני
ת נגד מכה מזק אמר אכל סדכא ק לא הזקא י  ממשמעות התנ״ש י
 ממה ינה א מוין נדאה גגד מכה נמק לא סישק שניתקה מהזיק וכפר
מ מו מכה א  מי׳ע אך מאן שיק ע״ח ל דש להחסיר אףנסרכא מינה י
 שנר כצלמ ובזה לא שק־ *מר שהסדנא נקלס מהמנה כיון שני צווי המרכא
 מא כהריאה יוא מצטרף המכה שבווסןלמיו שהיאסחמח נקכ ממשה נדאה
נ מיני! יכה י  ואן להקל במ כלל סייש ו>רכ בראש יוסף בסתסיס סיק ק
 נגד ספה במפן םריפה דאא מדא לא ריקה מסם מןס יהא עיק דביק!
 נשר ראפי׳ בדאה איה מסס סרלריע אסר ודגה מין מינה ובה מטמא
 מיש מר׳ נמשמרת הקדש נקנס׳ התשיטמ ס׳ ז׳ שמנאר דמיי שנמימ שס
 וני דיש נמק״מ שס למסר נמ אן םמתי נמצא שנר הצלס אלא דר״ל
 ואס אץ שס כמק רק מפס כצלקת ולא ס׳ שנר ממש מה סא דכי להקל
 מסס ימה אמדנן מינה ובה מדף מסליי׳ רון ושני ראשי׳ סמכדם בדאה
 ואן חשש רחק משיכ מהוא מנד שנר הצלע שהסרכא מניד! שהצלפ נקנ
מ מח*י׳ יסא יותר ק שיח) ולעין מ נרע מד ימה ו  הריאה (ייל י
 דעימא לענץ נקכ ימ״מ כ׳ שס מהימ ישעה המק יש להקל אף משני־ הצלע
 גגו הממה ונה אס אץ מקן נהשנר יל שס נמר מאלה שנשאל נסרכא
 שלא כמק מיא! טסה ומניה מומן ער שנר הצלע דאין *!קל מא אף
 נמילה ינה אסר הריק ומלש מה יאף הלביש א ולא מקיל אלא מסמי!
 להמס! שבמפן משים דאסריק ההזסן יצאה הסיפא סשא״נ כסרכא שלא
 הסדן דאין * סיכול! אל מזק לתלות ט אמרגן מלא הסנה שמזמן טוס
 אמר ואף שאן בו מקן מימ יש למש מיקנ קרומי סייא! ox דקים ע״י
 דסק! מממ יכילשינסיה לסן סלק 00 ע״כ אן להקל מה מיש בארן ויכ
ח ' גא מינה ובה גגו מכה מוס! מריסה פמ י  מאו מס מ״ס סאי מ
̂ו מוס ס״״ש׳(שםז) שיש  וצריך מיפיס״ש יאס"מנר הסידפא גא מסומ
י נמת שאל וממי ססיגלש ימי מאו מ  מנה בוזק. פסיש יש מ
ס שאל להקיו מ י כאן לא ל מ א איו * של מ  נית יציק סא־ מ׳ י



, * י ״ י י  יודה דעה סעיף לט ט י יא הלכות טריפות רמה 0
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 כגודל (שגז) ולא כאוחם שטמעכים ביו־ ואס נחםעכה חולין להקל ובל הנוהג p כאילו(שנח) כמכיל
י שכתב (שנט) שמכניס אצבעו חתז (שם) הם יחיא (שס») ומגביה א *ש 0 ) לישראל : י מ  םריפות (

 היטב
מ וגי 010  רחלךז נמיעוך מר JOOOD 3760 לסח״רה ננסמיז ינזראל Spm) נממס נ
 מהדיל 06 סממע הראה ושאר הסדנא כגשר סרי030רי0ס>גו0 לאין סרק£ נלא נקנ
ן סלגפורם יידןאימ נדר נעלעא וסעעודליפו( צנמעאסלוסרגה מ  אנל נשאר מ
י פשוס שלון אז מןאין קס 10 מ  own וסמין לאמן סמל קלס ממסע >יהו ה

foo העיד יאק « גסנץ מל צגמע) t ) דל  ק אל יסמוך אוס ע״ז רק חמו נ

 באר
0 דאמדק 0  (מ) פרישה 00001 06 מא מלה נכסייזז סדא0 לעד 10 ^דזא נש*ך נ
 מדאי קנ0 הר*א10ל3ן POOP סרוח למך f&ro ומצה וסדנא סמחמקוז ע״י נהיימ
ס ומדווה לה לגדעון* וממגע לליין מקלון ס ר  סזנ כחשוגח ר״ס אלשק״ר סימן נ' מ
 כמיסוך הים נמי סגי נשל וכחנ עוד דכסירשא חלדה חסיד צדסס נמקה נללשות
t אש •וגל למונע אף w נשס ממש״לכפק n*1 (ועק ע״י): (מ) לישראל ומ1נ 

ה ב י ע  דובי ת
) ולאין ענליס ונמיס ועלאיס ע י ס י י ק ש ט להא ל ח מ ף ולא סמי (ועי׳ מיה ב ד מ ס הלנ״ש מלס ל ן י״ל מ ק י הצלע יש מ נ ק עד פ מ  נ
aro ח ק ) ו ה נ ש ־ ( ( ה י ן כאלו סי׳ לקמן (ס״ק ח ד ) ברמן אס נמצא ד ט מ ש ק הרס׳*): ( ש ניי״ש באריסמ (ועי׳ מוה נונרימ לס!ן י י ע י  ס
ה נאמצנ! ׳ י ׳ סייד ס י ידם למק חלק נ ר ו ת א ׳ מ ק אס השערה מ ק י׳יד ומנוח סיס ס״ק ל״נ שכ׳ ואץ מלוק נ י מאר י ל ' מ  מ
א ענה ׳ נלשנ׳׳א מוחשיו ור״ל אפי׳ מ . מ ה ב ה מזה: (שנו) ע נ ו מ ח שס של ה י ש ס הצצעוח * ננשר שנין הצלמח וני׳ נ צ  מזכה מא מ
י יוד vt ומילין פ א ק ו ש י נ ע מ ה ורחנהכאנ\דל אס״ה שליש מייפה שק פ מ ק ל* חקא אלא ה״ס לבל מקום שיש ט דפותא * מפה מון נ מ  ל
ק רחנ עיי״ש ופי׳ נובריז נחסנס״א שפסנ מ ס נ ס ו ס שהס מ סי מ » נסיפש הכנר וכוי מל שהוא ער ההלויה אהוד ו נ » י  אי נשמעניח «
ק א חקה מראש עו מלי׳ פריפה שק ס מ י ות מ נ ו מז ה יכ׳ דיל נלשוט אסי׳ ס ק ק׳ס פקפק מ  סישק שנתפרקה משם עיי״ש אנל נלנ״ש י
ק של סירכות וכל שהיא שליס אפיי סמיפא נ ו ק שלא מצינו סמור מ ס ס כ ס ודרס לקלומ הריאה אל מ ק שהוא קשה ורחנ ולמהו מהנ ק} מ  חז
ז) 1*1 ס) (שנ ק מי ק פיה ולהלן ס ל י י ו ר אכדס וסיס חקה ונסה פריפה מי״ש ( א ׳ ונמק! משא״כ מ א דאפרק מודאי דטקה ס  שט ס
ק כאוחם שםםעכים ביו־ פי׳ לקמן סעיף י״ג בתו״א ונונריס שס: ש וסי׳ נואש יוסף נניאומס י י ו נני השס״ח מ ח ה מ ל ס למעשה מ ״  מ
׳ ח) םאכיל •פרימת לישראל. סנאה׳׳ס ס״ש ממין הנטטפ וסי׳ מ ס שאין סליו הקסיק (שנ ח מ י פ ש ה א מה שמנאר מ ד ומוזשיס ס״ק מ  י
ס י ם מ י מ י מ נראה ולס מה פגמו להקל מ מ ל . פי׳ פנות סיס ס״ק ל״ו של ל ה ד ג ) מ ק פיייפ : (שנ ת נ ס יותר מ י ר  ואין סופ צד קלא נשאר *
ף סעיף ל״ז ל ואס׳ ח ס י ש ש אנל נ י ה ע״י נעסמ מ י נ ע ת ממש ועי׳ שיש לסקל מ י ה מגד פ נ ק י״א מה שהלח נצ״ע אס אין מ  שיש י
ס למסע ק ס ס מ מ אין להקל נ ל דסוסא * מנה שנמנן לס ממנינו ומקיליק יסמכיק אפימויש י ו שני ומשמע מ י ק ק  מאש יוסף נסמשיס י
ע מ א מ פ ואין אמ מןא״ס אך מ ס פ יכוח עיי מ ד שינהיג מו ׳ כהאה כ א) טריפה . מ ו מסל אא״כ מא כנגד ממש מיי?! ססנמ (שנ נ * 
ק מיו שכ׳ ג״כ דאק לא ראיס מימיס מ שנע סקלא ש וסי׳ מיו ס י ו שכ׳ מ״ס אס יש על הריאה קרמין מ ׳ י ס סו״ו ס ת מיס סי י ס  נ
ו •של ואין אס י ק מיו ונפרת״נ סעיף קנ י מאר ס ר ד סדפה אן אס ננפטפ נרי״ש יעי׳ מ ע ק כ מ ק 01 ואס יש סכה כ ס ת ל מ י  מקלסן דנם כ
ק קרא ס י י ר ב ו ננממס ז ניייש ימ״מ ל שם מרת״כ ו ס נ ח ננןאין פ ר ן גס הראש הונוק נהליאה יש להקל מה סייש יפי׳ מ מ  אולא מיי מ
ס נל מ ס מ פ ס נפסע נל שמא * מ מ מ ס ו ס ר ש השיא! שס דש ראם נמצא הרנה מ י ע נזה וכ׳ דנכון יוסר מ ל ׳ ק״ס שמיס נ  מלס יצחק ס
אן ממנ ט להקל ע״י ה עם שהיא נפסקי נפה סהס יש למזיר אף נמקסוס ולא מ א וק מ א ונפרס אס הקרוס מ מ ס  ליולק נץ קרוס ל
ש (יסי׳ מוה נראש יוסף י ק צדן לנמק שה הריאה מסיחה ונפישרן ס . י 1 א  הראה מ
א ש0סנ ף י ף « ס מ ד א י נ ת ייסף נ ו מ ק סיי) מר׳ מ ימ שהתירו נסקור הדנים י ת הריאה והיה נ ב ח ) בל 0קו0 שאסרו ס ב  סעיי£ י (שג
ו ק מ אלא כלא טאר מרפ בריאה מייש. יעי׳ י מ א נמזץ * ס״ס * מדכא ממקם לסקס דככ״מ אץ להקל נ  סיכמו מין סדנ
ד נ מ שסכשידן ע״י ממיס צדן *וחין מ י ל מהמסריל מ י ס ק י ס כאניול י ג ה ס שמכשירין אותה ג״כ אץ סליק אסי׳ היא ענה וחקה ו ק מ  נ
׳ מקלס פ״״ש ולא טאר סעפי מלאה שמא מסס ראש לא יממן מקדם מ מ נ ח מ ת מ ל ל מוסקים ובנים יוסף ומי׳ מ ק ק ק מבואר מ  ס
ס הלנה םפכניד מל ח י ק נן״א . הכבו לא נחשנ ממסע לתנופה קלס מחמס מ ח מרף כ׳׳פ וברא״ס ס י מ ס אלא י ל  יינ נאזצפ המשונה נ
נ יסיש א ססש ק נלאה לי ומשיח מדף י ת ל מנתק אף מ ג) סרובת הריאה. מ סש הרכה פעמים שאץ המש נץ דמקה סדאז י  (שנ
ה של מכנו מקצתסקסזש ל נ מדף ק י ו מ ק קלב ו ס י י י ק סיא ו י ב׳ סקסית י נ ת ס מ ק סש ס ס א שאינה וטקה ממש י ס ס  סמפ נלא ס
ק לצידה וצדן  זה לזה ילפממים יש סלוק נץ גרמן נלא סדכא ונץ מיי סרכא אן זאת שאחד שהספיס הנהמה תופס הקנס ומסן אוהה לפעלה י
ר שססרטת מתמוקת בהסעה זו אנל אץ ח ק אי נסרך ספשה נאפן שלא יהיה נ ת א אז אץ מלוק נץ נ מ ס מ שמכל כלפין נסרך י י ת מ מ  ל
י p יס לימד שיסשס מ ם מ ק ם שמט p ואפי׳ מ ק א מ א *ושית ק ל מ ס מ ס א ל ק או ליל מקא מינק מסס נ מ מ שנזכר נלשין נ ל  אנל כ
ס זי ולא מדף מגעגוע מ ס ר כהסרסמ מסנתקס מ ח ק ממלא סס שמוה הלביש נאיסן שלא יהא נ ן נשתפה דנו מק ותשכח ומס מ מ  אנל מ
׳ ! מ א י ׳ סינ מ ן פיי״ש ימי׳ מזה מ א ק א נ ׳ כל הסיסקיס מאימא י ס מ י מ מ ף ז׳ ו י ׳ לעיל ס ח מדף א וליק(וסי ל ג ק מ ק קליד על א  י
ע ד מ ד ב ק כ״א ימי׳ מ ׳ זה י ם לפיל דש ס ד מ א (יסכאסי ס . (שגד) בץ שתהא ל ( ס י ק ר י ק ריס ו י א י ק נ י א ו י ק ת  שס י

: ( ס ל ק מ ץ שמא להלן י ר מ ס מ ק מ א י ק ניה פכי מל זה מ . עו״ק ס ה ק  הםירכא י
טה נאז ק נ & ׳ נ . מ א נ ד ס ) שסמים אונבמ יוחד״ ה מ נ ש ) א ר סדכא אנל בסס ספפיק שמא סעיף י א א או אף פסא וקה דנה מ  סדנ
ר ל אצמית { של ולפננמיס יש מדכא מנה והונם נספו ר יסלך מאסר יו י ר פמש אף שסה קריש נא1 נל שניסר שהיא רק ד  ד
יס ס לה סלוס מי ר משים ס מ ש מ ם משם והוא חן כלממ !ממילה להתקרש * יזחר הכל להסרה נ״כ נהגנהס ל ח ולא נשאר ס כ ס מ י ל  נ
פ ינסקי אתת לאפס מר שממיר סלס י ל יינל פ א ליחה נעלמא תלים וכשיגניה כל ת  וננטס ימ ט יסבור ואימי אץ מ נכלל סדכא ואיפ *
ס ל ייס מאש• שלא יגביה נמו אלא ניד מ ק משין משים מ ל מסרס י ס ס מןמש מ׳ יסשע מ ) ס״ש מ נ ק ל י ע למיל ( ד מ ש יעי' ב י  מ
term ר בפגץ מ אלא מ אץ למו י ק ק׳« ל ת ש אנל נלנ״ש י י ס מחמס שנקשאיס הציסת שמל מ ם ר ן ס י  זצ״ל ססעזימז דלסממיס נראה מ
tfto! ק שמיס י ק סציח ו י נ ו ק י ס סייש (יעיל י ת וקס ולא נסרכא פנ מי ש ימי׳ נ י ח שנא פחאס על הריאה יאץ מ סדכא מ ז י מ  סדאפ י
יק נלא נ ה מי י ק ק^א של ו : (שם) חסד־כא פי׳ לנ״ש י ( ג י ׳ ש י פ א ע י ג דל נ י א ׳ גיכ י ׳ ס׳ מ ו לסראש אמ׳יס מ מ ס  ניס אגורים מ
ס מישיק יסנניס קצנ! ק ס אצנמו סשס ס ו ס י סק0ס מ מ מ א מ י ד מ ק ססין רמה נהם כ ם שיהיה מ ל ק ע מ i ב f ס השפרה מ ו  וקה מ
ה קלה מ ה כ נ ס ואש מ מ מ מ י י א ת לנראה לעין נאיק שלא *ננס כלל מםויא! י ן ומעשה א ד ו ד מ ק  אזיזה נקחמי מיאס!מא״כ אס סש ר
ס שספמג ק ס ן למדן על מ »לס כ א שלא mA tab arm9 א• לדנא * o אץ מ דפוסא ואף אס ס c 5 « י ר  שאץ להם *זיזה בקחגד ה
ג . מ ו מ ד להק! בוס אץ למות נירש o״"tf. (שםא) וסגביה ק ו מסו א א מלון או נלא י6ן מ ד מם אין סליק נין אס ס מ ן אין * מ  מ

ב י ר  מ
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 תשובה
ז כתלמוד 06! מ ז ) לסרסם סלל סלא מ ל ה י ה כ  קדמוניות שאן מומן מ
ן וכיש מן מ מ  נסלכא שלכיס שמופז כתלמוד דסימ מגג לגג א מחידוד ל
 אנא א לשלישית וכן מן הריאה 16 מזסן לא ממי הגנהה ואן מכשירין
 כ״א אתן סמתסוקיס נמנכרת ידו לדן גדיקמ ואס סאר שוס מדכא גאלו
! ואן לה תקנה כמכסה וסתכ שס מ ד י ס  הסנןמוח שלא סגרה בהעברת מ

ף סעי' קס״ז ש ועי׳ נפרת״ב מ י  עמס למנהג מ סוגרי הב״י מ
ה אסי׳ בלא נפיחה עיי״ש ועי׳  (שסח) וכשרה עי׳ לכיש ש0 של וכשר ס
י הלביש משסע מנכ״ס בדקה ר מ נ מ מ  בראש יוקף ביוימשיס ס״ק ד״א ש
ה איל בביס משמע ואפי׳ בדקה במראת עץ א״צ ק מ י  במראת העין מ
if ׳ מ ! ופי׳ בסי תודת זבת הספרדי שם מ א ס מ ס ולדנא לא מזליס מ  מ
ל שס כמס מלוקים במכין זה ליינא ועיי״ס סוד במ׳ נ׳ סעי׳ ש נערן זה י  י
ש וכל מרכא שעמ לה י  ג׳ וד׳ שכ׳ שממנו עשו תקנה *זרות כגזרת נ
ע מנצנן ה אץ להכשירה אלא ע״י נפיחה ובדק! באתו מקום אס א ה ג  מ
׳ בית אפרים מספת להרא״פ ׳ נשו  מי״ש: (ששט) וזיין לתקל בכך מ
ר הסולן נהכננה יד הברק ׳ ס׳ שכ׳ וכל זה מא רק נמרכא יאף שמא ד  מ
ה בנוף הריאה אכל אס ח ע מא כעץ מסין יש לו א  * נהננסה כיש י
ן צו אחיזה כצל נקרוס הריאה יבמשסוש  מא כקרי נממש ומיס שמאין *
 מד לש הס מתסרנןס ונופלים נמל הריאה אן להס ק מדכא כלל אסי׳
 הס שליס ממש יש להקל נהם נכ״מ ובכל טוני מיי״ש ועי׳ נמנח׳י נהרלרי״פ
ח ר׳ ובניאריס פס סק״ב שקרא תגר טל השוחטים שנזמרפ שמפריזין על  א
א פיכ אן לסמוך להקל ה יותר מו א הלל ומקילץ מ י  המד! עיפ וברי ה
א נאעונא מזרה והנמה היסנ ובכנופיא מנחי יראי ו׳ ומ׳ נפ׳ ה י  מ
׳ נשרה : (שע) להקל. מ ׳ ל י ׳ שאלא מ מ ס זבח הספרוי הלל נ ר  מ
 ביח אכריס שבמף הראש אפרים שס של בסשישוס לדיר המהפרק מאליו
 במשמוש היד וכל שהיא אפי׳ הי׳ מדכא שלא כסמץ ממש לא מי דעוהא
ת פית ונפצי לנינה בתרלרי״ע את  כלל עיייפ אך נלנ״ש נמפתח ההרלייע א
 קל״ת נ׳ ואף ומקילן נסידנא « אנל עכ״פ דעותא כ״ו הי להצפרף עם
א נמלה עיש יכמגהי״כ ה מ ס יטוצא שאר ד ד ס ס ע ו א גמלה כטן טעא מ ה מ  ד
ף ו״ה מטעא ז אך נד״ק נהרליימ אמ סיד ג׳ מ ת ס׳ סעי׳ קי  נסרלד״ע א
ר שס תג־ יצידד להק! מעה ת ד א  החסיר וציוד לחשט לסקס רימהא אמנם נ
ר ל סקינ שהכריע ושלאבהס״ס ח י ע שס א ׳ ק  הלנ״ש מ״ל עיי״ש יעי׳ מ
 יש למש ולחשנו למ!ס דמהא אנל נהסif יש להקל ואים כ״א דפוסא
ו יפיי״פפנ׳ דנהס״סיפ להקלמה אפי׳ אס פירק p הראש של השירכא שסל  י
 הטמא בלבו ונפסק נהגבהה מ״ל והראש הנ׳ פנמקס סנריא לא אלא מק!
ס ר׳ בניאריסמ״ש י בסרלרי״ע א י ג מ מ יעי׳ נ א! באת י׳ עיש ב ב מי  ל
מ ואס מא נשרך לסקס מ הגאן מהרי״ל אבד״ק נריסק לחלק ב  נזה וכ׳ נ
ס לחכבו רק לדפיתא י  איור כמו לשימן הלב וכוזמס יש להקל אף באין ה
מ ולמש לועה מיימיריס סרנא שלא נסור! גמורה יש להתיישב ב  כיד אנל נ
ק ע״ס שכ׳ חס ׳ נמנמו אהרן י ל מ מ ע י ח ם ה ב (שעא) אלא ב  גייסי
׳ מקא נל ס ף מ ובמר׳ י״ג אן הטונה ס י מ  פשוס שבהמת יפי־אל הנוכל־ נ
׳ ן  הנהמה של ישראל אלא אס׳ אס הנמל! עוהסוס מס מכרי למחצה א א
ב נבהסה מקרי הננ נהסס ישראל מ  p *)ליש ילרניס בל שיש לישראל חלק י
ק קס״ב פ י י ר א יבפרת״ב מוי׳ קל״ה י ׳ י י  נענץ מ *י״ס ועי׳ סמ״ח מ
ם א* פאן להקל בבהמת נכרי סייס אפי׳ מנימ י ד א שמכר נ  בכ׳ וכל טנ
 לישראל דיח מזה כטן שסמל שכר ממשרות א אפי׳ מגיע * השמי קצר. אן
 לסקל ולא פליג רבנן אלא כפצוין * לנשר כנ1ן נפיש א לפאר צורן גדול א
ד המסע מ ז של להק! נזה אף ממס ה ק י ש וני׳ מיז י י ט בישראל מ  ד
ק קטע *ere מנין קצוב בכל שטס ויש להשותפ פכי פסכפרות  מין שיש מ
ק קלה ימים ש יהניא נלנ״ש י י  א שסר גאנעאנ לסי כבהמת יכלאל מ
ל ש ימי נמנחפ אפרן שס מה פסננן י י ס מני המרה מ א  והנג למ ל
ל סשמ מהנשרית שנישל הט״נ פון ונאמת אץ ט ג בו! לאן *וקל מ ל ג ל  מ
ה י נ אץ לדנריס א19 קיום א י נ י לכמת0י0 לקחת ששד מהנשמת 90( ו ס  מ

 פתחי
ל 39 פסלו סייגו שיכניס י יייא מפ3 ממי מ מ ס ה כל שהוא • מין נ ה כ  (ינ) מ
א מ י q מ * M פ ה ואז א ה ג ה מ מ א  משמא נלש׳ שיגניה האגו סמר a הסלנא נ

 דרבי
ק ילסניא ס ס יסא יסל * ן מ י ף קכיז ראס סס׳רכא מא מ י נ מ י ר  מ
ו ולא נשאר ממכה נ*ם בריא! אץ פ שכל המדכא ניתקת מי י  אצ* א
ש ואס׳ במקמות שנהנו להקל נקליסת  מהיר טין שלא ממן מיי מכהה ל
: ש י ק הלל אן לסקל מ א כא יללי אס אנה נקלמו p שלמלה נ י  מו
׳ מיס ת ל ס ׳ to מרת זנת הספרדי סערספ א  (שסב) קצת מ
מ ואיפ נ י מ ץ להקל נסרכא סעברה י נ ה ת מ מ ק מ  מגיף י׳ פכי ד
ה שכנר הוציאה למן אס סחה מדכא מינה ונה יש להקל ע  סדנא נראה מ
 ביותר בערן מ טון שהוכר ידוע וכיציאה הריאה המצה מוקשה המובא
ן ס מ ב ס ו  מחמת הקרירות ונפשה חוקי! ואס ימס! מגהה נסרכא מנ
! ס ם ס י ש נ ם אסי׳ ימיה דר דק מ ר ה מ ס מ  מימי־ שהגט* הממןיס *
ה ולא תתפרק ונמצא מ ק ל נתפסה קלה נאנ נמץ תעמל מ  נפסקת מ
! קצת י ק ק יותל מ ! מ ס נ  מאבל סמונס סל ישראל מינ לאי לעסת מ
ס נ»"כ כשר וי״ש סוכל לשפר הקרירות י ס ערן הגבהתו שעושה מנ נ  מ
ו שלא ינא להקל יוסר ס מ א נסץ עם סנטר סולן ע מ ס  שתפסה ס
מ כיון ז להקל מיל כ״א בסרכא מימ! ו  מהראי ומ״מ אץ לסמן י
: ( נ י ק מ ס כא־יכות (ומיל י י  ־נלא״ה יש מכשירים *מרי מ
׳ נס״מ יקרי לנ ח!ק א׳ ) אם נשמך. retro הגבהה כיש מ x & t 
ל מפרו תורת זבח שס סעיף ב סהלחו״ת י ו מ ל וגמרי מ  מזיז־ מ׳ י
! ס נ סיס שפשה מ מ ו סת ג לק מה שואי * *נ ל לאס משה מו  ו׳ ס
ג אץ לה תקנה ם ולא נפסק! ונגמר בועסו שהיא פריסה מ ס ס מ  מזכר נ
: ס י י ס לא ע״י עצמי ולא מיי אחר «לתו ס ת נהגנהה מי מ  לאמה מ
ק p נאמצע מ ף ל׳׳ס פכי ראס׳ נ י ׳ סס״ח מ  (שסד) גפםקוז מ
ל ונפסק נאמצמ עיי הסעה קלס מו א  ונס ארו ראשי׳ פסנריס אפיה מ
ט ס ס מ ן י ס של מל מ מקא מ י ק ק ף י  טירה סייש ועי׳ נרא״ש ס
 לסמוך בסרכות אמיסון אבל במקום שאץ מהנץ לסמוך כסרסמ ארנק•
מ אא״נ מנרה הסירכא *מרי ולא שאר ממנה שוס דשם בריאה  אן להקל נ
) וסי׳ נפרת״נ ק מ ע ׳ מ״מ מ ׳ מדת ונח הספרדי שס מ  עייש (ועי׳ מ
ק מ מניר פ מ מימ ל ק קמ״נ של ואף טמקילק נ ו ורא״פ י י  מרף ק
 סכא משארי ראשי הסרטת וטקיס נריא! נאה ארע שמיעך ומסיש
א נסרכא לשומן הלב דהליק ה י  נהמרש משאר נריאה ולא עברה אן להקל מ
א p נדענד אס ארע ם אחר וכל מ מ ק נ השמנונית אנל לא מ ה ס ס א * 
ל לכתיזלה א״צ לנמק אם המטר השירכא ס * מ ה ולא ע ק נ ס  ש
נ שכ׳ דאף י ק ר ק כדאה סי״ש ימי נראפ ייםף נסדושיס י מ  ממקומה ה
מ ק! נסרונה למקם אור ה אפיה המקל נ מ עך נה ילא ע  אם רא! מו
י קליפה בצסק ב מ מקצת מפל הריאה י י  ממאן באמצע אס הסר א
ח יאע מבצנן ש מ ק א נ ה י סדנא וחליש פוסא ונבויקת נפיחה נ  * י
ש מהס׳  שס לא ר«סד עיי״ש • (שסה) םחטת הגבהה כ״ש. מפת״ש י
ס ומנואר עוברו הלא ד הנני סי מ נ ה שהניא ד י יעי׳ שמ״יו נמי׳ י  מי ס
ה כל האבר שהפיד׳כא הלר מ מ״י ההגבהה ואף אס לא הוגנה ט נ ק ס  מ
ה הסרכא אן זו מכהה קלה ולא מהני להכשיר  p מקצת מה בר שתלוי נ
' ס׳ נ *מאל מ ר מ פ מ ׳ מ״ס ו ' ־.ורה זבח הספרדי שס ס ס וסי׳ מ י  ס
ז מיס ק י א בת יופא היא מ׳ בסד סאר י נ ר : (שסו) ס מ  מיש ב
נ מה שכלפל א בס יומא עיי״ס ועיי ברא״פ ס״ק קסי יאר הלמן סדנ נ  נ
ק צ׳׳לז שמסרפ למן במ יומא ור״ל ו ועי* נלביש באמצמ י א ס מ ז מ י מ  מ
ה צמא! יש מהם מ ב ה ! מ א י ק נא* מ  שנבל *on 01 משמשים ד
מ שהן מיקמו ומיד אחל־ שהושקתה מ ספלים מעצמם  שמאיות ק דש מ
ימנף מ מ&י ש מיי מ י  ומרפא « צא באה מומת גקנ ואן מפן למןנ מ
: (שםז)היא. ׳ מ זבח הספיד סס מדי נ י א ונס׳ מ א נניאודס ס״ק י  י
ד x׳ ו מ' ל ל י מ י ס סמז מ״ס מ נ ס קא־ ו ס ב״י א מ מ ג ב י מ  פי׳ נ
ס אסר אוו׳ ק א מוצאה ק הריאה אל מ ל מן סדנ  דסחל *ומת הגבהה מ
גה ונה לא אל 909 א 6( האמא א אל המ־פס א מו  נסרכא ק מי
מ משגים ק י מ׳ שהניא מושג ס י ס זנח הספרדי סס מ ר ל מ  מי״ש מיי נ
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ק כעד (שענ) וידא את ה׳ סרביס ת  (שעב) מ
ז  (שעז) סמוך (ני) לשחיטה : יג (שעוז) י׳יש נ

 (שוב) בבהמה («) מרמות בלא רפיון ירים

 תשבח
נ שסמים יזז ננהמה לנחק סריאש י ̂י שנשא! טו  נשלס מסלו *יכא סיי >
ו טד סלא נשאר 99190 נריאה סלל רק שאיכ  וניתקה הסירס!נא 60309 ס
 כשהמיא הריאה רא שנצנצה oc נמלןס ססא לון יש *!*0 הנצמן שיקנה
 6ס הריאה מיי פשפוש יד וסיב כשהמים ילז cs והשינ דש לאסר ואין
כ  לסלום מה נמששוש ירא מנחא חה ממיר ייחר פסירכא שמנוה נמימון י
 יש להסדר טס אף נמקס סש לתלות מלשמש יוא דשנסא ומלין סקלקלה
pone ow* מקלקל ואגמים ועיי הסדנא שססה שס הוא מנצנץ דוהר יש 
 מהשידכא מלתלות נידא וסנחא והא מן הססש פשפשו"ב מהדס יה לחשש ססרסס
 סא מחשש נמוש משמר שלא ינקונ הריאה ונשלש דאס ס׳ םנקנ גרי משמוש
 ירא ומנסא ס' ראי להיות רכר נסביס והעקב ס׳ צריך לסוס מסן ולא מטל
 פיייפ ומכותלי ונרו גואה ובכל וה לא הסדר אלא מוסס שפצא שמבצבץ
tsc*3 ואינו יוחג מאוה סנה סא אם 0א מהסרכא א לא אנל אם ידע 
 פפה מ נקנ נמקם ססא בשוגג ופא סא מבצק לא החמיר ואף יסא
 מעכב הנוקש אכ״ה אץ לאסור וכיב בקגסרש סהשוטס שבסף סס׳ מזנזס
ק הסירכא נהכנכמ יה נסניס וסי יחפ  הבושם ס' י' נמונדא סו שהטיב מ
 גיכ שפשה קרמ בריאה בסקס ההוא שאין מ מזיק אס מקם הסדכא שלם
 רפה ומהגי לזה מיקה נמראס הנק אף בלי גססה סב ראס rem יוקף
 מגף ייא נלק״י םק״ס שהניא דברי המחברים הגיל ופיייש מיש מס *עא*
ס נס׳ סורס זנח מ  (ע») יכניס ידו נד׳ בהנהגת הנאץ סהוש״ק זיל מ
 אס פיו שני שפשה המקנה שבשעה שהשולמו סוס הריאה ננדיקס סי0 יאמר
 להסשס סאן יש סרכא וכאן יש סרכא יזסלז לסם זה אל לט ואיכ כשינא
ק יאמר הסשס סמצסו ק אמרחס לי וכן אמרסס לי לאף  המ״כ צנווקה מ
ע ימה לו שיוסר מעצמו בכל מקם שהרגיש נסידכא נאנ שגיאת סי ס  אס מ
 ינץ ס סא פרוד נכמה דאת יחליף נץ דאה לריאה ואם כי ידמה לו שאנו
ק סלא יסיק־ פל עצמו ירא שמיס יוצא יד שניהם  סכח מילל מה אכסה לו נ
 חס ווה יעשה סשיס ללט למדן ונס הסושס חכירס רסאלפ בטא הריאה לסניז
ס וחלילה ל  מס אמרסי לן וכשלא ע* השוחסיס להסכים מל p א א סלס *
 *)סל פשחיםמ וסכדיק פל נשרו שהיא מייפה וק אס קנלו ממשים אודם
 ממינים לקבל עליהם סתנהט p פניו. (שפא) ידו בבוזםה וכוי סבאה״נן
 וכי בספרי מ״נ שבהכנסת ידו לפגים צדך ליזהר למשמש נהל חלקי הויא!
 םיינ ק מצד גנה והן מצד קמא ונץ הערוגות וכל הסמנים שנין האמנו
 והאמות והורו־א וכיס סרוא במתון וישוב מסס להרגיש אס אץ מ חשו א
 חליף א מרכות יכל שאר עדמת סמלי מיא! יתנהל לאס רחמו נכל מחטא
 הריאה ואס מרגיש אזה סדכא אס' לקה ק הלקה יהא מהר שלא להפסקה
 נסמנריו יה נסים ונפרס נאנא העליונה ימין מיצר המה שלה מצוי שס
 מרסס וקיס ואולי לא ימצא שס אז״כ מקמה *זב לקתה א אפשר מסמן
 מק־ מאל לנשר מ־יאה רפטל מלי׳ יבא להכפיל ירי שריסס מס!סת
C  וכשמצא בפ מדשא לצלמים א לסמן הלנ יכהמה נמק0 סש *וש ,

ד *!כיל נץ מיקס  כפיוציאה יפרידנה עם מספ מסקס מונק וגס נ
נ ונסנהו״ב י  חמ־ שלא להפסקה נססנרמ יד יעי' נשמ״ח שס ונםרת״נ סעי׳ ק
: (שפכ) בבועות מדיווח. ח מד׳ ב׳ ונתולת זנת פ׳ א  בקמן & ל
 פבאלס וסי׳ בראש יוסף נסדשים ניק נא שני דיל וגס טינת המגל אנו
ה בפיס מהיחס ובמק יל אלא לדל שלא יתעצל פר 0ססלךר סי  מכי
m מדמס 0נססס m הממה אלא יעסה מסשיו מריזימ נמוד! חמס 
 מתגחלןת כל מרסס הנאה ממס צמא שאס ימין עו שמוקלד אסי׳ יסי׳
 רק דר תתחזק יסהקייס ילא יעביר מבריא! אנל בהא כ״מ מדם שלק אשכים
 prpni^timiamx'iitirp יתנהל שם לאפ לאפ מחת יבממעם
A ק נ נמא־ י י  ומיקר הלין אץ כאן מחלוקת כלל נץ הפוסקים מאו ו
, f i n ן צ*צ מכף *ציאמ! מהבהמה נמוד! סשש מ מ ק קלפ מ  ונצל?! י
ק שנא:): א («y י נ נסרס״ב מד׳ ק י ו ו א  לא יופל למסמש במב מ

 יאש

t&© *0 0 לןלס 0 1 8 5  (כל) לשחיסה והססם 6״po ftn07 x99• של6 >*0קהם 0
 מלאה סרטיו דקות \tncp והוא סשיס דכי5ה דף מ' * (כה) מי׳יאח ומחג ממשיל
ס BO3TVO 0030 כדיקה so שימים מ ל מ מחט״(הכניס *6n* מייזדו ו  מיש ̂י

 חרכי
 שנר הגאנפל^ז שק־ להקהל ולא *sons לאו שמר יש לגו לתמנ ננהמת של
נ של שכשבא למי אוריאס לסיח שלב ק י ק נטי! י מ  ישראל מי״ש יעי׳ נ
 ראה לסמוי מדר שנהנו לסקל נעגין מרבית נגמלו נכד ננהמת ישראל
 משום שהקצבים ישראלים שמחפים מלקו לין של נכרי עםנים לשו״ב פשרם לממן
 וסי וכן נהגתי אני אחריהם וסי עיי"ש באין מיי בבאה״ס מךל (ובמדע
. (שעב) בבודק כשר א י ר י י מרי יוסף ס ק חס״א) מדי נמ! ב  להלן י
ס מא ואם הבודק אס כשל־ אס׳ ס ק סיג מ  רדאאתה׳ ל נשלק גטה י
ר  אט סמי ססיוסא כפטס מגלה ינחק בהגבהה ולנר מ ממר ללנ יכל מ
 שהוא מסר ללב נאמר מ ייאש מא*ןן חה כלל גדל ננדקס י ואץ וה
 תליי נםימר הסירכא ני לפסלים אף נסרכא וקי! ק הוקי! כסס השערה
 יגנה השו״נ כמה מכמה ולא ינתק וכי׳ ע״כ הפילן• מדאם ל יסי׳ אצרי
 של המחש שיא יגטה נכח אלא ביד כהה סיי״ש ונד׳ נס׳ סרת זבח הספרדי
 מסיכח אח ל ס׳ מיס סף סמי׳ י' : (שעג) וידא את ה׳ םרבים מ׳
ל כ מלצידח שס * י ) שסי סרנים לדדמ רכים י סי ו׳ פסיק ל ו (מנ י  סרי
 נטאל־ אק יחיא שבמקראה נדלות מחמי׳ שפ כסנ סס׳ ירא אלקס סרנים
ק ו מיי to ומס סרה י א  ליל יוסר מסל שאר הרניס יהנמליס שבישראל מ
ק ויל מטסשאסש י  י שסתנ ששמס נשם מאנל״ק למנ א שאור בסס מ
 וססיגה מהיי מפורסם נרמס שיחויק אמי *יא ס׳ יסיו אמר דגם אם
ס נתוונס נאזה מר וסנריס פמיהנ p אס יר״פ אף מ  סרנים מ
 !מאמת אע ק אמר מ *זזת סאנ אצלם ו*הונ קליר. סללו וחגיהם סכ״ל:

ב להשקה הבהםה מ׳ נם׳ נאד יעקב נחידסו  םעיןפ יב (שעד) מ
ה מה שהאריך  לסי זה מיש פל זה מיי כמחזיק כרכה את י
מ מד׳ משפם יוזמים פכתנ כארס שכתט הסיסקיס שהיא פצה מנה  נ
 להשקות הנהמה משוס סדנא אפפ״כ מא אליי וקין ני! ס לאור ההשקא! יש
 להמיר נס יותר נמרמימ״ס ס הסרכא משאר לאור ההשקאה לינכר שהיא
ק לד שהניא וכ׳ שאן י מגף י״ב בללךי י י ג ו מדי מ א מ מ מ  סירכא נ
א מכהה א ע״י השקאה אמ ראי׳ שהיא  מריו מכרחין דאף שלא ממה נ
י חוק ייסר הבא! מהמופת *מס הריאה והביא  סרנא גמורה ד״ל שהיא ד
ק ל״ב וסרתיב  ראיה לזה מי׳?! : (שעה) להשקיות הבהפה סשס״ד ס
א שנווב להשקותה באס צוננים חקא שהרידין י ק ק  מיי קליד וריס י
: (שעו) הבומד  האלו מראן נפץ מיסת מחמה החמימות סס נאס מאו
י ק ל״נ ועיי בשרת מקם שמא! מיוישי דיס *לו שנסף ס ן י  שי
נ מ״ש מברי השיך מה י  ומוי 5א1 סססס נמגיא וד״יז מן הכהים אה ק
 ימיי נסית תפס מסר סייד ס׳ ליס משריו מסאי חניינא מ׳ ל״ג :
ס בגירוש המשניים בטלה דף י מ  (שעז) םםוך לעחיםה. מנאיפ מדי מ
 מ' וליל ואס יש מיא! סרכא חלושה נכרתת גא ההשקאה ואגס סיפא

־ . י מ נ' י ס מ י ן ומי מלארס מ א  המטרפת ס
׳ ל״ג פל  סעיף יג (שעדו) יש סי שאוסר יסי מ' נשאו מגדל הסן ס
 שנא מבוא לידי שהרגיש השלב מרכא אחת שפיתה מיצר פלא
 ס' אפשר לחמן שס קצח נשר שיס' נשאר סליי סם הסזיעא זיפ* לסציא
 הריאה פס הסיפא למן לראם מ יהיו מסדסן לקצנ סטר סמן לביס
 הציאר *נסת סם מקס סמלו מי שלדין מסלו לקמ א! שנשי סל מקים
 הסרכא *מין ולהסאר קצם עם הממא מא ס!כו הקצבים בקרזזס למס*!
 סמגןס המדכא מבס גהנענפ באן ונפסקה הממא יאםר הבמיה כי זה
 אן * סכין לעממו סל ננדזנר יכמסקים והכא נקווים מכס נכח ימן גסס
ע ומגענסם אסס לנוהאנל מסרם! י  אץ סמל גמזע יק כשהריאה מא נ
I* ק הנהמה סרוק משן *גצמו והריאה דסק יש כשמשץ כפסע מז  לווסן נ
י הסיפא ונורא נפסק אפיי יסי סיפא נמרה פ״יש  נסמ אפר החסן י
ק שלח) נ (ש?0) שהבודק יכניס יוז בכו ומי•. מ׳ י א ו  (מא fo} י



״ יורה דעה סעיף לט * הלכות טריפות ״ ״ י י • 0 

) שם (שפה) סירכא(שפו) ממכניס הבודק יה (שפז) טמיא מריאה לידן ד פ ש » (שפג) ואס נוט־קד, ( י *  • י
 (שפח) ובודקה (שפט) אם היא סירכא (שצ) ימצא (שצא) ראשה (שצב) בריאה או בדופן (שמ) ואם

 ודכי תשיבה
ק ו ס ו משליו oc*- פ ש ם הסדנא לא יסנוי מ ק נ מ י י ז * ס נ כ ק המקוס ר ל ט ק ק״מ של מ  (שפג) on נוטרקח «פ מרכא וסי פי׳ לנ״ש י
ס ימין ו*׳ שהביא מריו ר י 5׳ ג ח פ מ מ מ יפי׳ כשאליה וססנוס מ  זה יריד חקא בסיכא דקה אכל בסרכא פבה אע׳פ שלא נמצא ממנה כלל bj פ
׳ מגהק סין שכל סדכא וקרס מקלף מן הריאה א ס ל ס״ק שיס) ימי׳ כמנחה מסף ענף ונתב דלדפמ ס י ו  בריאה ולא בחשן אפייה אסר סיייס (
ס סס שדכיק מ י נר! קילסימ מקצמ ססס סן סקחס הפליץ של הריאה רסיס נ ס מחוש בירושלים ס ס ו ה הס' מאונים מ  י״ב נלק׳׳י סק׳ס שהביא מ
ס השפרה וראיה לוה כסמן! ספיח * שוי אסר מדל בקליסמ אוי כל זמן ס ן בראה אף מרין כ מ ל זה לזקא בסירכא אנל אס נמצא מ  מ
ס מ ר שהקליפה שלימה סליי אס יסול לאשפה * למקים שאט מן יסומן ב  ומחננ־קין מאליהן כשמכניס rp לבחק אסר הזקא במה שיל שמא רק ד
מ מקים צא ח ויעטר מעליו כל הלכלוך אנל אס •קליף מעש מקליפתו אזי א נ  בעלמא א מה שהיא כעין מלטש ממי מה שמתפרק פאלי׳ פ״י הכנסה יד מ
ה מה שמתפרקת מא*׳ יסומן וצא ינקה פ״״ש לדמי(יע״לס׳ מיג ס״ק כ״ס שהנאתו נמרים הל* נס א סרכא מא ולא ממי נ ו ן הל* ד מ ס  אבל לא נ
ה וריל לאם ק י ם י ל א נ . ס סי א ו כ ד ן נמה) ־ (שפט) אם היא מ מ מ : מ ׳ ק׳ ד חניינא ס ״ מ ח מ סי נ ו ונלביש שס ו ו י ב מני׳ ק י ר ס  מיי״ש ימי׳ ב
א מדכא ימצא ראשה בריאה יכו׳ ואם ׳ לביש ס״ק קל״ו שכ׳ וכל המסרא אס נמצא המיס ידי מנוס א יש סמן לאס מ ם מדכא וכוי מ  (שפד) ש
ד טזוקס אף שלא נשאר ד לא ימצא ראשה בריאה אנל אס המיס י א רק ד פ שס מדכא ונתפרקה מ ו מ כ השןת בריאה א בדופן מא רק כשהרגיש טו י  א
נ י ־ מ נ ו ו . מזיח נמי׳ ל ר ס ס חסם לא בריאה ולא בדשן בכל מנין א ק ס מ ד אנל בלא הרגיש אף שנמצא שס מאש א מהסרכא ו ! י מ נ  פ״י מ
ק שצ״ח): (שצ) ינמא א ורא״ס ס״ק קמ״א ושאר אחחניס (וס״ל י א «ר׳ קי ק שהיסה וטקה מעולם ומלא לא ממה י ס ו  בראה אן לאמר דמנא י
נ סעי׳ קייד י ר פ נ ק קמ״ה י ף י / ולביש מ ק נ מ אס ארמ כשסחס את הבםן ראה אזה יזמיה וסי מתיש י א פתה לפנים מ  תלוי׳ נאשר ס
י המסת יד המרק אץ לאמי ק קימ שכ׳ דאף בניהקה נאסצמ י ל וכהכנסה rp נהסרק מהריאה ונשארה מלוי׳ וראיס י ה מהריאה סריכה למקם א מ  מ
ח לא ממי עיי״ש ימי׳ מאש אלא נמקים שאץ ניהגץ לסמיך בעלמא בסרכא שלנים אנימויש אנל לדק י ימ שהיתה ממנ  מזסן * אף שלא התיש כלל נ
ך מ י ג הריאה עניה מ י ס לא נתל ממימון שממנץ ננל סדכא אמימינלש מקילין נל שהחלק ס י כ ל מ ק ריו שלא מוליס לאסר נזה י  מסף נסדושיס י
ס ה אס הסי ק ליו ומיי מוה נמנמן מסף אפיי נשאר עדין המיש pro ולא יכלה לעטר ה״נ יש *!קל מ ניאייס י  קל מכשריק והניח נציע יפייס נ
ן אף אס הסרכא משאר ס*י טזסן מ רי הראש מסף הלל מי׳יש: משאר ס*י נריאה מנרה מיי מ  ענף י״א נלק״י סקיד שנהן פנים מסכידח *ז
י ק ft של ולא חקא פסיסניר מהריאה י י עיייס ועי׳ בריק י נ ס מ דס בניכר מקימי שחיי א י ל מה ממל ' ד״ק ס״ק ניה שכ׳ מ  (שפה) מדכא ס
ל סיפא ן וגלגול האצבעות דלס מנמיס שמסכין אימונלש !קילוף מ ר בעלמא אף מעו א אבל אס מא ניכר שאס רק ד מ ט ק בריאה זה חקא נ ט  ו
ן ומשמוש מ ה נמו מ ס נח אף שיכל־ מקמו נדאה ה״נ ואף אס מנרה מהריאה מ* קלוף נמות ממי מ * מ  שסי׳ קריש כל שהלן נקלים נלאו־ יי נ
ק ft ונמק״מ ק י ״ ז יסי׳ מ ל ק ק ק דל־ ממש תלטל האצבעיח מי״ש ינמק״מ י מ סין דנלאיה ניני שמא י י נ רק שלא נשאר דלדול נשר נ ס  ס

ק קי״ו . ה אחא בהמי ההשין במס המסלש י  ולל״נ סיי״ש (וס״ל ש״ק שצ״א) יכייצא מ
י הסקר תימוס״ש אץ ס י ס שמכשירין מ י י בריאה מצא סמנה ועיין tins מסף שס של מ י ג׳ באלצפ התש.׳ בשס הושנ״ן תיל וממשה בא *ו  מ
ם שהיסה הסרכא וסקס ק מ י נסיחה ובדקה בסושדן נ ס מנ קצת ולק כשוק וארון הרנה יסזזלדל ויבוק pro ואחזתמ טדי ננחח להקל אלא י  ס
ל מנזצא ראשה נדחה אף אס ישסו* להסרה ננחס אנה ד בריאה שס מ ׳ ן כמן שאס חמה *  ונפסק והתרתי הנהמה כי לל פאן זה רימת מ
א רק ס״י סקלא ומיפומ״ש ל סדכא וההיתר מ ל מ א ר בעלמא אלא מ י ד ז  המצא ק מקב וגס אן כאן חשס שמא •תפרק מהריאה יגייס לה *!נקנ לס מ
י ייסומ״ש שצדן א משאר סדכא מנוכרת י ה ס נ ק נ״ה מהיג וא״כ ממילא ולא מ ס י ר ת ס מ  שסא אריך הרכה ומדולדל ולק התרתי׳ עכ׳׳ל וני' נ
׳ נלנ״ס ס״ק קליה שכ׳ ואף שלא : (שגא) ראשה מ ש י כ מ י ה נדקס א י א ו מראה תיירי *ססקה נאמצע ונשאר השרש ו נ  שהניא ונתנ מ
ק ק י ל ש ועיי ב י ר וארייסא מ ס א אדון ומחגלל פאר ממנה רק סמס אן להקל נמשש א ס חסה למראה סדכא וגס מ א ר ס שאן מ ס  הכשירוה מ
ק קי״ג שב׳ דלא במינן חקא שלא ישאל• אף יזשס כהריאה ח ft! ונסיףמ ס נסי ק ס״ז ו נ י ׳ מר מ יק ירו מ ) כשככגים הבו ו פ ש )  הרכס מי׳ס ־
! שניכר מ ר ו ח ר מדין מקמו מ מ א אלא אף נ מ מ ס ה ס ס ק ה ס ׳ נאו . מ סי ק ובודקה ו ח ו ס׳ *rf• (שפז) פחייא הריאה 6 חי ת אפרים י  ט
ס ולדל מי״ש אן ל שלא נשא־ ס י י אלא ו מ ד נ מ מוציא מ י א י מ לסי מקסי * ק י י ג שכ׳ יאף אס נמצא סליי' מ ך ק קליפ ובסרת״ב שעי׳ י פ י י  ר
ן המסקיס של ז א ק א׳ ל מ ף א י י ׳ מ  מהגיס להסיר כל מרנא שעוברת נפיפומ״ש יש להחיר נס בזה אש נפסקה ע״י במאית עירם מרש ג׳ ענף ו
מ א נדאה סיי״ש ומיי מ ס חשס סרנ ל שלא נשאר מסנה דסק ואץ מקמו רכר משמע שלא נשאר ס פ משאל־ חלר׳ נמסן מ ל  המסת הסנח מחיו א
ל א * מ א ומאה מ״ו מא רק במפר שהיא ס ף י ס במסת מקז בלק״י « י מ ק באה ו ד ! כלל ופצו ה א י ר מ מ  נדאה אמריק שלא המחילה לקלוס נ
ק י ל ( י מ ר ולילד קרושה rfs מדש שאץ להסיר נ ק ד י שהיא ו נ י ה ואס מהגץ מ ש מייל יש להחסיר גס מ י מ י מ ם שאץ מהנץ להקל נ ק  אן מ
ס י ר ׳ קי״ד ו י נ מ י ל ס מ שס ו י ש ק ס ת : (שצב) בריאה או ב ( ס י ׳ פיייפ ס ו א מ ק א בלא סדמ נ ! ס״י הסנח אן להקל להס ל ק ס מ  פס להקל נ
ס אתר נדאה ק ו סמס לחסן א * ן ס׳ יוסף ממזנא ס״ק ק״ס מכל הדינים סל*אן סלוק נץ נ א א ז״ל ק מ ו  ימי׳ מזה to ניס ימלא (ממאן י יסווא *
ק א לסימן הלנ וניתק! ע״י ספנסס יו הטלק פ״יס: (ש«) ואס י ס ׳ זה מה שהארץ־ להשיג פל הניח אפדם והעלה יכל שלא נ מ י נ ל  זיל) נוחזפיו *
ג שכ'ומדים ן ברללא ספי׳ י ז ה החלק מפאר מלוי לאו רידא היא ובשדה פי׳ נהגהת אמד־ מ מ ג ק לא מהי מה מ ז  משאר ערק חלק א׳ התלוי מ
פ מני' ל״ס ת ד ס וכן משמס מלס! השי י אדממ וסי׳ מפגין זה מאש מסף נחיחסיס וסלאס לא סמי סתר זה מ ס נ י ן ומשמוש מ מ י  בריא! מ
ח יו סניוק ולא טאר מסס ס נ י מ ס לא ממי זה הסחר תפסק י י ט ד הניח אפרים נעצמו נחמי מ מ ק ליו שכ׳ מ ק ר״ח ור״ס ונביאריס י  ס
ס יצק מ׳ נ״נ ג נ ח ו ״ מ ק ו זהנ י ל מ ! סיי״ש וגו׳ נבית אנרהס ב א ד ק זה לדק ק מא כ מ ד מ׳ י״ח גראס שחזר מ גמיש כאן להקל נ י א ס  י
ס הרדכ״ז חללן י ס סיש נ׳ מגף ל אן ס י ב ונמארת מנ ק י ו שמלורץ מעברה בתמידס י נ י מ ד דן זה אף מ ש והלביש *!תמיר נ י  משממות מ
ס * נ פ אף מ ס ק מ ו להתיר נניתק בהכנסת יד סטו ת ד סטאר מ י י סממיש יאסי *!מתירי! בםלמא בסרכא שנקממס! א ס׳ ק  הצו המיק בריאה לבד י
ת ממלל־ מימא י ס ש וני׳ נ י ל ממשש לה מאבד מםיגם של ישראל מ ת יו הטיק ולא מסדה *מרי י ס מ ! באמצע מ ק ס פ א מ  רק נאזצמ מימ כ
א תליה נ ר מ ד הרמיז והסיב מ נ ד נקויא מ׳ לזו שנשאל אס יש לםמוךמל ו ב  נומ ספי סייש ומי׳ מזה מנחש מק< פנף ייא נלק״י םק״ה שכ׳ וכל ו
! ק י א מ מ ס ס שסד יש למק־ עלמ להקל אנל נ י ק ס * ק י א מ מ ס י הלל נסניס א• מ״ס נסנהנמי שמסכים איסומ׳יש וקליפה סיס סש א נ י  ה
גיימסמוס הקדש נהשמסה ו ואין להקל כלל מי״ש י י ן ו אן לסמי ו י לסקס א ס ואם יאה ימין שגקלפה סמל סדא! מכל וכל יש *!כשיו־ או  להקל גס מ
ו הלל ואף מגלים וגויס י ד י מ ר מ ־ נ מ מ ו שהפלה מ ל ק ק : הסק״מ י ש י ק * מנשים כמן מקלף מחת מ מ  הנדקה תלה * אס קלף מ
ו ק ל נ נדלן י י י י ׳ י ה ומן•* שם מ ׳ י מ ו נ נ שק• קלא זי ומי״ש מ י ה מ ) ׳ י מסה מסף חצק נ פ . פי׳ מ ׳ ס  (שפח) ומדקה אם היא tan י
ת יד הנתק ילא פאלי ס מ ר זה כשמגק: מ ח ם וגלס פק־ ס * נ ם מ ה גם מ ס נמ״ד ס׳ ו׳ דף ליה פ״נ ל י  פ׳ מסף הלי הספרדי ז״ל) נליקסי ד
ו מ מ י ס י י ו ס ה * מ ס *0 צא מ ראה אן ב׳ וסיס נ א נ ס דשם מרנ מ ס ה מדכא יהלכה לה יפסל־ נמר על כל א ח  שמפסי שכ׳ ויל *!פיר אס ס

TO 



׳ * ״ י י א  יורה דעה סעיף לט יג חלמת טריפות רמז ב
י כשדה (שצז) ״ואין להקל בכך אלא בבהמת ישראל (שצח) ואין ״ יי״ « י א היא (שצו) ו ר  (שצד) לאו (שצה) ח

א את ה׳ כרבים • «ס (ת) יש(תא)מתייץ (תב) למשמש ד ן (שצט) על קולא n אלא בבודק בשר ו  מטבי

 תשיבה
 שמוכרה ע״י מיפונרש אס מנר הנותן והמירה פ״י פיטומ״פ * שהקל מנץ
 *זר כיוצא מה שנהנו נו אמר פ״פ הקני! ממיס והוא עבה מעשה למיל־
 או מאין אם הבודק אינו ימו־ להקל נאסדס ולפרוץ מברי הורה וכקבלת
 מזיל אלא שמנה דבריו בשיקול מעה ונמו״מ של הלבה אמ״פ שנמצאת דעיוו
 נפלה ואץ הלכה נדנריו אין מסצקין *תו ואין ממנים מלאכול מנדיקמ אלא
 מהרין נוומדיעין לו שמא סופה ואס שמנו לרנד חנירו הגדולים מממ בגזכמה
מ ונממרס לאכול מנדיקתו עכ״ל(ומ׳ בדברינו להל[  מסנ ואס לאו משלקין *
 ייןהכ״א). (ת)רשפתירין למשמש בםירמת מ׳ במנהז״בכלל ליג נקימן
 מוי' ז' של אמרה לסכיוקס שקימ שסהידל למען ולמשמש בסמרכא צריך הסרק
 לשים סיס ולט סל צדדי המדכא ליומ נרור מהוהה ראה היא יקה או אפי׳
 הא ענה * שהיא כעין נשר ומסין אץ כה ואינה עומק סל מם ריפותא
 אפיי כל דס רשאי לממנן אנל אס נראץ מ מנין מסין הרנה מס־נכין *
 אף מס א׳ נק וקשה וניכר שאינו עומד מל קחס הריאה לטי אצא משרש
 כישר הריאה סצמה אי שהמרכא מלאה cn * שממיס סל איזה דטיהא אמ׳
 רק סל דעיתא כל דהו כמו ננלד מרסא * סינרא וכחסה ככל א׳ ססס אמר
 לשלוח יד למסך נהס ולא ישמע ליןל מלחשים וסי שמרים מקר לעצמם למן
. (תא)םתידץ ו א ל מ  אף כמרכוס כאלו כי המנמק מאכיל סריסות לישראל י
 לסששש בםיועווז. פשנלס מ1י׳ ל״ו ומב״ש ס״ק לה ואף בוטקה נמי
 מימון ומכשיח במדינותינו כל שנמד נמית מי״ש ומיי נלביש ס״ק קמ״א
ק ת  שהשינ על התב״ש במה שהסיר המרוד בדסק וכי דאין שוס סתר למק־ נ
 בלי סרכא מימ אס מהנץ באיזה מקסים להפריד הובק מתת ואחר ההמדה
ק קרוס פרום פל הריאה נאיתי מקם ואמרים שמא סרכא  נמצא שס מ
מ הקרוס ועי״ז ממרץ יש לסם לעשות כמנהגם איל אס צא נמצא  וממסכין *
׳ קלב שהעסק כדנרי  שס קרוס & אין להקל כלל מאן ועי׳ נסרס״ב מי
ק ציב כ' שס ס ק קגליו מיס נצ״ע מה וע״ע נ  השירי! ק־ נרא״ס שם י
ד ולסמן הלב אס נפרו ממן וכדכרי סשמ״ס סלל  להק! נתיק לסרסש מנ
ק לס באוק וסי׳ מפלי סנף י״ב  מי״פ ונרי מזה מאש יוסף בביאורים ס
ס סלנ״ש  בביאיריס סק״ה של דלמנהגיס שמהירין בקליפה נל סדנא נראה מ
׳ דנד יוסף ס׳רס״ב:  מוה דממי הפרוה נמות בדיטק סיייס וטי׳ מוה מ
׳ ft ול״ח ורגיש  (תב) למשמש בסיכות ו^םעך בהם נל מליו מי
 שק נ״ז שכ' שצריך ליזהר סמר פל הסירכא מהדס! מד שלא ישאר ממנה
 כלוס ולא סס ולדל מל שלא הלכה מכל וכל נראה ממ דל* דר סא כ״א
כ בפושרין והלא ססירכא סתמת סיי״ש ו  סדכא נמרה ועוד יאיך יבווק *
ל לסב ויל אבריק ס  וק ראיסי נסית «י למה כח״יממאץ מלה יהושע מ
ל ימות ינקב ז״ל ניחן זה ק מס מאץ מ ׳ כיה וליו מפא ו  זק׳ סחיש ס
 והסכימו שניהם שכל שלא חלפה ועברה כל המדכא לגמרי מהריאה סד שלא
 סאר מנמה מאיסה היו כאלו לא סירה כלל היא פריפה גמרה וסלסלו במ
 נאריסס. מי׳ נמלהז״ב כלל ל״ג נקומן מי׳ ח׳ ונמגח׳׳י ענף יינ מר׳ ב׳ שכ'
ק פקיחא נלו סמר הקדם סססרק שבהמזרס  מנאי צריך ליוסי ולמס נ
 סממו סל שהרסה של קחס הריאה ס למומים נמצאים מ סתס קרזסיס ימה
 יועיל הסרת םקרימיס סל* אם מדיין מכיסה מקם הממא בקדם אחד מדאי
ס סקרים מא עקר ססירכא ושמא לא יהקלף מחת יש למש שנקבה שס * 
 והלל קדם שפלה מממ מכה ואינו קרוס וטוו האין• יבריק ממרין הא תאי
כ נקלסם נל ק סה יעכב מלגצנץ ואנו אין *ו שיס ססר אי מ  יקרוס מ
 קדמי׳ סו שמפסיוץ לכדי&הבפהרה נ* סס ללחל וציצין הטסכטס הנצנוץ
ו סביר סש עדין איזה קלז8 אפיי קלוש ודק מזש שס  אפי׳ נכ״ש וכל מ
ם הסדכא סמינ להימס ו*זציא עצה איך *wax נמות מיש באיון ק  מ
ק קכ״ו שכ׳ שצ״ל טחר גמד שסר כל הסד65 ג וננקטו י ק י  יפי׳ סלק י
tfo ק . יל שס בלק י ! א ה מאימה וכל ששק מס אסי מ מ  ולא נשאר נ
פ * סמן צדך להסיז י י מרסויש יש כמן ס ק קכ if ואס א  יבמק׳ולל י

מ ולדל שנשימלי יספק  ילנווקסמיייגם ל מ דאס מגיע מימגאו עו *
מ הדלדול ולנדק המוז י « א  אס אתי הי*זל שיין להסדכא ציין *גז
ק היצווליס מצוי׳׳ס נשיסלי יציק• לזה *מתא לתלות שמנ65י א  אס מא מ
נ שכ׳ שצדן י ק ק א ירא׳׳פ י  לס בקאה המ״נ ס״״ש מי׳ נפרס׳ינ מר׳ ק
 לסחלרר מנץ מ למור ס3 הולחליס משאדם יאסי לסקס הסרנא באמצגנ
ן אץ לסריס ולסמס סילחל משאי שס טד » לקלוף נצמק * מ ו י מ  י

 מבי!

 ודכי
 סד רק שנפסקה נאמצפ יש צדד מתי להק! *!סיר הדטק להייאס מרסימ״ס
א נמה ומי׳ ק ק  בנחת ובצירוף עיר מיסיס יש להמר מיש ימי׳ טק״מ י
 כראש cpv שס שני *ולק מנין מ ראם נפסקה טד הטדק ולא שאר דבוק
 סמנה נמס עקם יש להכשיר אף נעלים וט״ס דכק יסא רק דר נמלמא
 לא שיין להחמיר מגלים וטיס יותר ממסה סשיכ סכא שנשאר ממנה
ה שעט־ איכ ע״י מיעמלש יש לאסר  וטק נאזה מקם וההיתר מא רק מ
ת שס ל נ מ י מ ולא ממי בהו מממלש מיש ו י  בסגליס וגלס ומייל נ
י סממן יו לגמרי יס להקל אף  אדיה סויד ס׳ ד ראס מסרה הסרכא י
 מגלים מלס אנל אס לא מסדה לגמרי אן להקל אף כשהעגל כנר סרש
ה ק הי ס חמיר במעיייש בארך (יסי׳ להלן י  מלינק מ״ס בל שהוא במוך מ
 מזה) ומי׳ במיח אק צבי סויד מי יא מה שהאדן בדברי הרדב״ו מ״ל
 והביא ג״כ וברי סלק הלל וכ׳ סיל והרוב"! הלל שמקיל מירי שלא סאר
 נויאה סס רושם סרכא כלל אנל בנשאר מורש בריאה א נמק גס הרוני!
ק אס סאר הסייס  מרה להמיר מג*ס מלס סה פוכדא לפניו ומה ס
 א לא ט מה מד סרכא תלויה בסאה ההיא ולא יופו אס מ מיין אחרת
 א שהיא הסרש משאר סהדניקה שנפסקה טד הבודק והפגל סה יותר משלשים
. (שצד) לאו מ׳ מרה״נ  ייס והכשיר מי״ש(מל נדנריס להלן ס״ק מלפ)
ק קמ״א שב׳ ואס שהכניס סטוק יוז ננחת הרגיש  מיי קס״ו ירים י
 שניתק סרכא וגלם אגור מתו מיק! מםס לגמד עד שלא ניכר סוד מקומה
 אס אפשר לנמק צדן לנמק אור מ למתלה בסין יפה אס לא סאר מורש
מ נדפנד עץ שנאבדה הריאה מייצא במ סא״א לבדק אם ראס י  נדאה י
 הסירם) סאר נריא! א שנסתלקה מסנה *מרי יש להתיר מיש ימי׳ נראש
ק ל׳י שכ׳ מדנרי הניס אפרים מסי׳ סלד ס׳ יח נראה  ייסף נסמסיס ס
מ מסקים לאסור  שחור ממדי פאן והחמיר בדן מ יל שק מא משממות מ
ק ח!ק כ' ס' כ״נ: (שצה) רירא מ אף נדעכו מיש ימי׳ במיח רנ מ  נ
ק קלו וקכ״ס שני ואס נסקיימי  היאוכשידה. מ׳ בד״ק ס״קלויכסיףמ י
 סב׳ מאס סאסודס דהייט שהיה הכגמז מד כמוס ולא סאר סס דלדל א״צ
 כדקת מפרין אן כ' ואפ ניתק הסירסא ממסת יד סטוק והרגיש שפפאר
ס  שורש נריאה ונסציא אה הרי*! לא מדמ מקמו אה ס ft נמצא שס ס
 סוש כלל צדן נדקת משרץ ככל שסי! שיוכל לסיס מסין מגד מורש שמית
 בחסן מיין מרגיש בשעת מימין שנשאר סרש מריאה אף ס)ירכ הוציא!
י אזה סנה ומיל כאלו  ולא נמצא אמרינן מס״כ מא ססס שסרה מקל י
ם ק י מיעיללש וצריך כדק! כמשרץ אז״כ מ  סאר מרש בריאה ימברה י
ס סרש ג' מנף ל מן א ם מי ו א  הסא מייש •י (שצו) וכשידה מיי מ
! נסמסת יו הטיק יססמא מנרי! *מרי ולא סאי אף ק ס פ  של דאף מ
מ אם יש טמא מקיז שריפה ואמרק שמי סרכא גמרה  חשס ממס! י
 ימי קדים סמלה מחמת סס! מאז מרי במנת״י כהרלראנ אס ל בלקיי
 Vpo של ומינוי הלב״ש נראה לסקל מס אף סש שם גיסא תחתיו ונדם
ק יא שסמוי מאו נ י ד מ מ  בלע מיש מיי בנית יצחק סלק י מ
ה הממא י י מאו צוין *זהר ורונ שפמים יהיה סל מקים מנ א  מס וכי מ
 גיסא קנינה מאי יהשלנ אץ ממימן סליה כיא על מה שסברה הסדנא
ם מ והבריא יאס ק  ממוך יאנה מבצבץ ומ מאי מיה על נקנ שהיי! מ
 ממל מם שאס מכמן מייש־ (ש») מין להקל בכך אלא בבהםת
א ק י״ח של וא< בביתן מסס אן להמר י י מאו י  ישראל מ' מי
ר ייס וסיסינן שמא נסה ימ נכח ולא  נדמבד יננהממ ישראל ונטרק מ
ם ס אץ כל הכמה מימ סש to גוזל  מגיס ו*) נקאים מיסוד מ מסי
א (שצח) וזק מסמן י ק ק ס י י  תזסס מיניו כמו קק מאז וסי* מ
 עלק׳לא וו אלא בבודק כשד ירא את ה׳ מרבים סס לסמוך פליז שלא הכניס
. וסי' נניס יציק נסי זה א מ נ״א ננחת. שיח שס יסרמ״נ ספי' ק  יד נ
א ששפס מד! מל ק י נ סקיו ונטת אנרסס בלולב י ד מ מ  חלק י מ
ס טלקים שמסמירין נפניני הסרטה ו^ן סממכין כלל ומצר המי סס מיךלין  מ
ם וסל י ת סש מ שכתב א* יהילכיס טד חוקה מ  ניזחר שממני! מל מ

מ היו *מרים שאץ זס מינא וסחידן ליק את הדן חס גרע תקר  שניתק מ
ק וסף שש טדקן סש הריסה ונס בממס מופר מגסס סייחה מ  מק-יפת מ
נ י ר  למן לא ספני מס מא! (מלל ffa שיפ) ז(שצט) עלקלא וו ל מ
ק גא ומקלדת שסהנץ אמי נסרסא שלנים אמ״ס  סגל קףמ וריפ י



 יורה דעה םעיף לט יג הלכות טריפות
 (חג) נסרסיו(חד) ולמסד

 ודבי תשובה
ת  מכין כד שלא יסכנ בדקת משרץ מל ומן שלא הלכה טלה סיי פינעילש אף אס בלק במקום שהי׳ התפשטות מימא יש להכשיר וכי שסשכן מא מ
ר מססזריסש וצלה״ה סיי״ש ופי׳ מזה מזית שבסוף  מתת מהריאה תומי! שאין זה דר רק סירכא נסורס ואיןצ׳׳ל אס לא גיסקה מים מןווש סויה לזב מ
 באמצע ס״י מימון רק שע״י המימון ניתקה הסירכא מהמקום המוזכר להצלפות הראש אפרים סי׳ י* של שנשאל מכמה ממיס באס לא נצנן במקוס הסרכא
 א נממן הלב *מצי א נדאה דש לדן מה שהסירכא באה מהנין שבריאה ממש רק שבההפשסותה בסקוס שקלף משם מזק מהתחלת כסירכא בצק
 ונחחברה למקם השני ומה שניתקה משם מא ממס שמקריב נתחברה לשם אס יוכל לתלות משמיש ירא מבחא וכ׳ מלה במתו אחה חילוק מה
מ על הספר מי״ש יעי׳ מזה נלביש סס שכ׳ ואס בצק ל  ועדין לא נאחזה כמזין ומשחה נימקה משם עיי מימן מי״ש יכ״כ בלב״ש גמה f לא מ
 שס ואפי׳ אס צא האר מכל המדכא p מפ וק ממט־ בריאה צוין למשמש נמקס ההחפשמס ולהלאס משמח מבי הסירכא אץ לאמר אכן אס
 ונססן גם בהמע הולדול המא עד ממל ויסהצק מהריאה ואש לא נסתלק יש ממג באיזה מקימות להסריף אס ינצק בכל השסח ההיא אין לשמת
 מע״ג הריאה ע״י גלגול האצבמתיפרימה ט מא מדכא נמרה ואס המדכא המנהנ אנל נמנןס שאין מנהג עטת־ יש להקל אך כסב מל זה
ו שהי׳ בזמניהם אנל אס לא ה המדכא ניי מיממלש מ מ ע  מיקס נהריאה אל שאר מקומת שאץ מקב מסל שס א״צ נממן רק בהצד מארק מ
 הדבוק בהדאה רעשה ככל האמור מי״ש יכ״כ נפרת״ב סעי׳ קי״נ ירא׳׳ס ס״ק מנרה רק ע״י יןליף ממג פתה יש למגדר מל טימ מי״ש וכדברים אלו
ם הלב״פ ש לדטוסא פבמף מ׳ זה אות ס״ס מ מ ת השיכ משה מלל־ מ׳ כ׳׳ח באירן מיס- ב׳ גם נפצי לטנה נ ל  קל״ס טיי״ש וסי׳ מ
 ועיין נלנ״ש נסמכה מף מ׳ ל״ס שכ׳ שגם התסשםוח הכירכא צדן לקלוף וממף מד נמרית שאין לזיז נטמן יה ולתן שממדי! המיסת נקיליף
 כנ־זת חקא מד כליהם ואס באיזה מקס צא מכל לקלוף בנחת סדסה הצסורן אין מס צו להקל אף םבצבן מזק מטף המדכא מי״ש באדנות

ת הזנת נמהוורא הרינא מ׳ י׳ שהרחיב הדטר מה  שהרי נתברר שהיא מרכא מי״ש יסי׳ במ״ז 0ק״י של ואס עכ״ס טף המדכא ימה ראיתי בס״ת מ
ג אצלט אס בצק ס  ניתקה פ״י סינק־ יטלץ לקלוף משאר דסק נדאה שלא יפאר סם ולדל ולשוס יהטלה להקל •מה אף טמסידין סמרכא ס״י קילוף מ
ק הקליפה נעשה זאת ק מי״פ ימי׳ מזה נסית שאילת שלום סגיינא מ׳ קלז באמצע למאה משמח מני הסירכא רש לתלות שמחמם ס מ  ריק * מ
ק ב״נ אבל ראיתי *אני ס מנות יעקב דבול להסיר משאר מי״ש יעי׳ מזה במת מרס למל ס׳ ל״ו ס  משובה יכ׳ סס מו־ נלביש משי׳ שס ט
 דסק בהריאה מ״י סכין חז־ שלא יעכב אח״כ הבדיקה בנפיחה שנוזק * במשרין זמנינו נסית צמח צדק המשיח סלד מ׳ קיר ומלת בית בלנ!ה תלק
מ להקל בזה לדנא יחזר ממ״ש בחיבירי בפרס להחמיר בזה א׳ סי״ד ס׳ לע שסזמירי מאד ביה יכ׳ מל מס שכ׳ מאין הקדוש בעל מ  יהסכיס שס נ

ם התסשסמו מא רק בסמן הקדם ק  מי״ש וכיב מאן התניא לל בישובה מופםת במף הש״ע שא מי״ש באריכות החמא ז״ל נימי׳ להקל ננצטץ מ
ק ל״ו וסלךלל ובסדוסים ס״ק רל״ה ובמה מד׳ סבל בקליפה מסוג עתה לא עצה על מתו להקנ מה סייס נארן וכ״כ  ועי׳ מאש מסף נניאריס ס
 לח יבמקיר הרימם ס״ק ע״ל מה שהאריך והעצה להלכה ולממשה ונהס״מ נס״ת עזרת ימדא ס׳ ילא מיש וכ״כ מ״ק ס״ק ס״ב יפיל נכמה דכהי
 וצו״ג יש למק• להקל מה דא״צ להסיק ס״י ממוס״ש דקא אלא סכול למזרן במ׳ זה לדנא ומהר מזה כ׳ סס דס להחסיר מה אסי׳ לא ראיס שנצנן
 נם פ״י קליפת הצמדן א ס״י סדנא סדסא ימימה אבל שלא נהפ״מ אץ נמקים ההתפשטות רק שלא בדק מוסלין להבחין אס מנצק שס * לאו
ו מ׳ נ״נ לקליפה דדן מדר מבא והבדקה נסשרץ מעכב אפיי בקילוף הרמק ממקום ל ח מק מרי ידם חלק נ׳ ס ל  להק! מס מיש יפי׳ מ
׳ צ״ח ינמ״ח שאילת  וכתב מה־ נלביש כמה שס ינגיאדו ס״ק קמ״יז מל זס בנשאר דלדליס מרש הסמא עיי״פ ימי׳ מזה במ״ס מסייר הניינא ס
ל אס לאחר שסברה הסרפא לא נשאל־ שס כלום שלים קמא מ׳ מ״ז שהסמידי ג״נ מה לדידן פמסיק המדכא בקילוף  נמקס הסימא *
נ יד שכ׳ p *אמיל־ ס מאץ. טס אפרים מ מ נ שראה מ  מסתלק כל עיני המדכא מננל גט הריאה שס ע״י מינק־ p שנשסר טור ונמסו״ו «
ת סוס ס״ק ס״מ 5לש מדן זס והפלס מיכא מ ס נזה לדק מי׳ע ונד׳ נ ק קיימים אי מסין להלאה מששח מני הסדנא א״צ *ושמש מ  דלדוליס מ
 ולא לקלפם וא׳יצ להמית p שנמקיס שפח מני המדכא האר נקי בלי סש נלא״ה צד קלא מה כגון ש*) ס׳ שלנ״ס ממש לק שס׳ נמתא *ופן
ק ממ־ מלין מריש יש לסקל אס לא מיקם שהמנהג א ק מלצר המה נ  דלדל וקיזס זה קינ סס מסק יימס ממצאים פל הריאה מדן קלימח * מ
ק שנא נסקס ס*ר ק מ להסיר נל הקדם חקא לבדוק שס ננסיחס שס לסמדר נכה׳׳ג ינהגו כמנהגם ומנא שססמא *ז מ  לטש וקרום דינים מ
 והכא שאני אן ב׳ שס מל זה חקא במיןס שאין שם מנהג מטח־ אנל במקום החזה ס שסרוכס לעצם יק סרכא לשימן יש לילך אחד ממסג סש מקומה
ק הקרילוס טו b שסח שהם נקלסיס שנהגו להקל מס ויש מקומות שמחמירים גס• כסילסה vo בסדהא שלכ״ס  סש מנהג באיזה מקם לקלוף נם *
ס שמשה משמש  אין לפסח מנהגם יפיי״ש בתמי שכסף מ' ליס וכפרת״ב סע" קכ׳׳ו שכ׳ מלש מלס גם במקומות מ״ל אס יש *!*ת הנצנוץ ה
ס אגל מ יש להקל וכוי אנל זס חקא מנך סוכות סש סקלין מ  מל הקלות מה מא p לס המנהג שסי׳ מתנהג ע״ס הפוסקים הקומירס יו מ
 שלא סו מתידץ להסדר ססרסא p נידעוך הקל ולא צקילוף אנל לס מנהגיס נסרכא שלכ״ס ממש אין להקל ככל זה כלל נרייש ועי׳ נמק״ס שש של מל
ה י שמסלק אף ממנרה מיי קי*ף נצפוץ ודאי צריכין הס לקלוף כל זה מא p מקילוף שסניטס מורכא ממש אנל נמה שסלע *ממיס מ ס נ  מ
ר 9*!  הסהששמת אפי׳ כל מס שמא מץ לששת המדכא סו כלומ יקלוף גם שס הקילוף שנסשד כמ רצופה ארונה ונשאר מקף שסנינ הסמא מ

ק ל5מ» ססא גי ז  בנחת חקא סיי״ש מד׳ מאש מסף נמה סד׳ ל״מ ונסחשיס ס״ק רל״ס מד׳ היןלוף אץ לאסר דאיצ מחמיר מה בכל ומן מ
מו נריסק וכי ואן נהקל יסכן *זיש שהנקב היי נסקס מרחק מס ססחחצח רצופה ססא שמשם התחילה  נו״ק ס״ק ס״כ שהניא הרסח פסי בפק זה כץ י
ם שאץ להם בקנלה הממא להחפשס סר *ממק כ״כ ינמקיס הרחק «שה סס *סלן לפקס ק  מס ליא בסק־ס סש להם נקנלה מכבר להקל אבל מ
א שלליש ממש יש למןל מ ס  להק! יש להם להחסיר בכל פה דאפשר אף בההתפפסות נרי״ש • (תנ)בסירכות אחר שלא כסדרן מיש מראה ובסלנ אוי נ
׳ סיג שנשאל במבוא שס׳ סרכא וקה ס מסויד קמא ס ל  מ׳ מפות מסף » מד׳ ל ובניאדים ס״ק ל״א x' סלסן הלב״ש יהתשי׳ מד׳ מזה מ
ן ל אצבטיס ק ססרנא מ וסכאממויל סספפסיסה נמד כאנא יגס ולתל מצוי סומלי רסק מ ר ק סא נכלל ס  «ש׳׳ע החניא שהנטל *וע פו ס
p ס 6׳ ב ס י ר ליע מניאו נלביש ק{ף מ  סא ק תוף הסמא נקרא מקם שהסלכא מצאת וסלסח ק הריאה נאשר התך. והילויל סלל מא מ
ק סמן 84*יל סננ מ  מסיק ומניסן מבי שמש הסדנא למעלה אבל להלן משם מקים שנונקת ק הסרכא מ״ל לצל סילמל סלל יסמל הו*זל ו
 בריאה ואן בלימתה יכד׳ם נקרא מומסת המדכא וע״ד שאמח מסק כל הריאה ילא רא בה קריסי המדכא ספמאדס נלנ״ש ודונ הסדנא הלל ק!ף
ה דים שמצאת ושיהנאלז אפה לצד אזר ונזק אמה כדנא ולא ס׳ סנצנן cow שלב א׳ אמר גי זה  שמלמלו מסו זמ נט סיי? [וזה כלל נמל צמק מ
 להלן סש ס*ק נץ טף הסיפא לההסשםיחה]•(תד)ולסעך בהם מנאה״ס הקרוס סדק שנממנ מל הילוול מא קרוס מ*י סל הל שמו הריאפ ימה
 נלש פהס״ך שצדן לראח אס אמ מנצנן מי׳ נחס׳ שבמף ש״ע ההיא מ׳ נק־ שסנצק הזק ו׳ טדלץ ס נקלף פמ קדמי סדא! והשיב הנ׳ אשר
s והשיג שמא חאה אש מרי f r a נאמצט הסיס!) שאינימוס אסישקויםוקעצ מפסח p ל המנהג שנהנו פלא למען ילהסל מקל מ  י״נ שהאריך נ
י לאף לקיל ונס אש נצנן מממשות ססמא מדיפה 9 לזקא ק מסי ס  וסו*ז4ם שנשאלו משכין נסזקואס אלפ שנצנן סמן הדצלזליפ מלה מ
ס לה* אנל אס סא ספק אפ מא מר הסמא מ  רק של ישראל מבאוד׳פמב זלל להתיר ולסלוח מצנון משמוש יל הפני! ©לאס שמל הסדנא מ
ו פרפוו פלזוהיאהעלס שק מקר לדינא מל שטף ססיסאטנרהננרפיך א שאר פיר יסי ספק סשיסא משרה ונמש לחב הסדנא מסס נקלמז לצד ז  מ

 ששד



ח מ  ״< דעך? מין* לט * חלםת טרישת ר
06 (hr$ * 9 m (ומ)(חו) י*0י׳0 «  (הה) מ

_ _ t מ , ב ו מ  ת
מ מא ואין סנרא צמןל 90 ולססס נמיין מ  stem וסשינ מייפה נ
wo י איזס נזנס * י e c IP9» שקר ואדנס ׳•ל למס שאוינ נצנצס 
ון שמה א שלא מה גממ נמו י סיי*! שאין החח יגול לסגוד ו ס  מ
 p b oc ואס״* הטלק מ&מ **c הנצטץ היאשין איס נאמן
 6ני 800 שאני cto שנצנצה סיס נגה־ כמק וסי נסמ־ וגרו
« מ אס* מ צאי שעש * # סנלים יש לאסד נ  הואזגים ונסנ ו
ק מ וכ׳ ואס ראה מססלס צסדא מ ש נ ו י ק י  סייס ועי* מעה סייס י
כ כמס סמים!ft נצנן יש לאסל־ אזגםאשגס י  שנצנן או אף שסק א
 משחילה לא היס נרור צסשו׳׳נ שנצנן א!6 שמלמלו p וסא פמסק נדנראו
מ גדיש: י  אס בדק איכ כמה ססמיס ננסחה יסה וצא בצק יש להקל מ
ק י ובס if גבמק שאל ס׳ ו י ס 00 מדי י י א נ  (תח)־אם ימק־. ס
א ונלביס בהג״ה סדי לילו וכטאל׳ס נוק קינ שכ׳ ו*< הקא פשסא  י
ס מנצנץ וקשרמק ולאחר שאולא הסיכא א  פנצק שס סדשה אלא אף מ
ק מ ס שאיס מגצנןלס שקחס מ י  בסימון נמצא ששי הסלק סלו חמסו א
ל סילואו ונסלס נסרכא כטינרפ נסיסון מיאקלא י ק סויסה ד  קיס מי
נ לפיל ס' ליו מרי י ו ס  גוזלה ונממש עלילה מנסליק לס סייס וסי' פוס נ
ה ק י ס מרי־ *פיל מי א י ק ל״ו} ופי׳ בס׳ מ  א)(מיי בובריס שס י
ח ס  של׳ שבא לדו טבדא סס׳ סוכא במו הראה בסקס נלומ נשר האינא מ
א לסמן מקצף מ  משאר רק קרמד ריאה ואין מזח נכנם במק רצא; משפ ס
ק למוד מ״י י סייא! מגנם מ  נקל וסיס בדיקה משוק לו יוק נשמו מ
 המשמש ויזזק משממ והיי ספק אס סי הספק כששר נ׳ שםדזמ נין המג
̂ל לא ו להשו״נ שממח משה והיי שלש מקלס ל ז  ובין מקם המרפא וסי' מ
 סי אפשר לנסח מקום הסדנא מיי מיקס ממס הריאה זה סה נצא בסר
ס אנל לפיו סאחחניס מיל מאה מש י  נינהייס וסי מ״מ יסקור מ

 למומי נוס !ליס:
ק שאיו ולא מנמא דאם נגלו * י כתב שם נלניש נהג^ ובביאת נ  ו
 ניקנו סס הקרומים ע״י שהסינא קלסה א4* הקחליס של טף הריאה
י המימייש  מתאי מריסה אלא אסי׳ לא ניקנ ונגלו רק סקרים כסלק לגי י
 ימני להבייק שלא מ׳ מקנ א מגא־ ססא מהחלה אלא שהסיכא המיקה
 אלי׳ אס הקרוס ספלק וכאשר מורה סהייאה מני מסה מסזם מולק ומשה
י נפלפא לא הלל לקליפ  נקב לו סס־ מושא גיכ סריס: דאס סהס רק ד
ק קאו שסרח נ במק מיש מו׳ בגיק אמו יינ ונסנףמ י  קרום כסלק י
 בלפ אס יש לאסו• מה כשלאיסל להמר 0*! נמישיש מי סמר גס ממס
י נמק למומים כ״כ  מקוים סעליון ודאה ממה ס סכח בכללה ויכנו ואף ד
ו שסחליסק לדנא להקל מה סיש י ׳ ב ד יוסף ס  במק מיש יעי׳ בס׳ מ
א ונמקימ שם של דצדעא מגמל לאס מסה ק י  נאדיסס מריס בו״ק י
י מס פק יסקס מוס ססרכא קנסה קחיס י  מגלד מנד מגש הממא מ
 הריאה עמה יש להחמיר אן כמ לפ אס חאן שנמקס מרש המדכא מסרה
י וסמי שלם החסז p שבסקס סשסשמס השדכא סניבה קלפ ססס א  מ
ק מיקר כמחלה הסו ינא געשה נמקים מיש ק מזה יש להקל נ ל  קרוס מ
 יציאס ממ הסדנא וארב מסף מהקרה סנינה מילא תלה שנסקס סססשמסס
ן מ י נקנ סלל לקלמ! מ  נקלפה נממן אץ וס דסיהא ראש סא מטיס י
 נמלןם מרש הממא ולא נמקס מסשמהה והיא ממס ק ממגע פכנלקם
מ מ נס סשמ לקרוס ססליין מיש מו* פ  קילוף ההפשםוה לא יהקלף מ
ב שכ׳ שמא למ לדנא מייש בקיא ק י מו ייסףגמף י״ב בלק* י  מנ
׳ לא מצדד להקל מס אף מנמצא ס מסלו סיינא ס ל  מף מ* נ״א ועיי מ
י טף הסדנא אש יחע שססירסא נחסמה שסגן יק ק ס ל  מכד פג־ מ
י מליין מסים א *עשה פלי משמש ירא לסמא א מ  שהספק מא אס ע
poo א מרס סי רק סולריפ וסאן שיש ' ע י אס ס א  פ״י הסימן טין ו
י מומש ירא מנחא יש להקל ק• *מפה ממוסינא לסקל גני  שמא נמשה י
כ י ס אץ סזסגון אמו וכי שש א  מחגיריס מה מאג מילל המקל מ
 ואף מפק אש מדמן מי ממן יש מקנו להקל מס וסי מננןל אץ סולומון
׳ ס׳ ק״כ כ' לממד מה ולד, 06 צו המי של הסובא מ ס נ מ מאן *  א
 מרך למק0 אחר או מקל בהימ אגל אס שני הצדדס של הסדנא 00 מ״6פ
׳ סיזגוס הנושם נקגגורס מגוי  עצמה אס מסר אשי׳ נהימ מיש יעי* מ
מ ימיחש י שריצה להקל נסיסא סוצאה מנגלד אץ מוחילק א  ס׳ ו׳ שנ׳ מ
 נמונראש* משמו ה0רח מרפאל) לאשמו ננלד לק לאחר שססימהמוס}

 דרכי
 סמי יש *לן נמ־ חנא ומן סמוס מא מצו מני מס שמש הלנה קלזגגץ

 30 סלאפ יש ל30מ! מס מ*ח8 באין ו
נ ם א ק ס ו ה ל כ א ׳ י מ מ י ס נ ו ׳ ג ׳ י מ א י מ צ מ ל ה מ ב ל י צ מ ז י י ן  ח
׳ ס* משמוש יד כסו שס 0 סשממס המרפא או ק  לאש בצק מ
ס אסל מגגא זמ 0ק0 כמרסא too ומשם המו*: לסחפשס ולאס!  אי
ס מק תלי סיס חלק נ' סא־ ס׳ ל׳א מכצק ל ם אפו מיש ומי מ ק  מ
א שגעשה נקנ  מקיסססס קי*ף הסירכא אפי׳ יש *ולים נצמגץ יאשר י
 מפין שש שליפה ילסנהגיס מיקי מא סנדקה ואס לא יסל לנוזק פליסה
ם ססדסא משש חמי מס ק ס החרא ל *pit לחקא מ י נ  ימס שנלב״פ י
ס אנל אץ למק־ מל ססיסדם• הל* יסא ם שגממס להלא: קל ס ק  אנל מ
 סדסה גמלה ונם סכלים *הנש* מנשל זס אמרים מיש ימי טק״פ
ם סחסשסיס הסלכא אף סש ק ק א של לאפ נצנץ מ  כחרלרייס אמ פ׳ י
ד לסלאח מסמס מא סנצבן אץ לסקל  למלמו מ״י לסקס שמק נריאה נ
ח שראס מהמצה שלא נצנן לק מ ק  אף סוזאן שנצנץ לאי מסקס גם מ
ם מס לא נצנן החלה ק י סמוקה סמול שס לבצק אן לסליס שגם מ  מל
 וק סספ sen מקנ גא סמוק! דש למס שמא לא סי מסקס במו סה
ק ס אס אנו מבצק וסלק י א  מיש: (הה) בה0. סנאאו מיש שצדן *
ק סמס פריפה מיש  סיב של שלל טרור נמוג• שאני מגצק מלק8 וכל מ
י מראה מיניו חקא אפ אס מנצנץ מ ו של שצדן * ק י ק י ל י נ  מיי מ
ן מל ההרגשה מ ח נלא ראיס אכן ליוסרא יש מ  ילא ימין פל ההרגשה ל
מ י ז כאז הרגיש שמס כנצבוץ חח *ק• ידי אלפ ש*) ראס סנצטן מ  מ
ק קמו: (תו) ואוסרים מנאיס עיש שצדן  יש *ממיל־ ימי׳ש מגןמ י
ם מברה הסדנא 60 אס מנצנץ מו׳ טייח מסלי ק  לנחקשםנמסדן מ
תר המחפים מקהילה א׳ אשר זה ר שכ׳ שס שסי המנוס נ י י  סימא מוחא ס
 למס כסל למי שכשיש סדכא קלסץ רחמן מהמרכא כפיסיר המוכר נמסקס
 וממינים שס אש אמ מנצנן *ראה שלא קלף סמר הריאה p שסנקצף מא
י ק*ף כל המדכא יאינס  קלים י אוי ממני! גא וקלף משם ולסלאספד א
ו פל מקט ממלח הסרכא אס מנצנץ שס ס אמרים יסא קוים  נתגןס מ
י שמו מאכילין סד׳פיק *שראל ואן מס סברא לסלק־ במ ואס  דינים ו
ה ואף ק ד ם ש0 היס סמך,המרפא לשמי סקס הממא * ק  מלץ מ
 שאס ומצנן שס *גללוק מסקס מקר המרפא אמו לאה שאס סדנא יד
 למיס אש סק״צץ ומסכי{ אקציהה ומן לאי מיקס סל ©סלו •של מדכא
מ מקם הסא  ממחה יבמשוין אנל לא להמציא מל קלא שלא לבדק & נ
ס אי״ סדכא י י ד  ימס מש אמדס שהם prx) יסנחינים אס מא קרים ׳
ס י י מ שסאקוזס ד ק מ ו מ ם הממא מ ק  מגא שמא סונר מוס מ
 וא״צ כדיך ממיין אי לאמיס שכן time ושנן ע*« נימינו להאכיל
ש משגיא ואץ לסמן סל המוקם  סלימס *שואל מלינם t וג*י לכל י
ז ק אק יסנד •דחפי מזלם מה נאמד ממוחחס י  מקר גינמס ואס מ
or נ הא54 דשחקע הונו ולא ינא ומטוס ׳סו* מסמן י ם של מ מ מ  ו
נ ־. (ומ) מגומא ו ס׳ ל ל נ ס ד סיס י פ סק מ ל  מיש ומ* מ

 מגאלס גאו שציין לואח אס אס סנצק וסי׳ נסיח מסלו חנייגא מ׳ מיין
ס מי ל^ סכי ואס נדלן פסס א׳ ב נקנסרס יוסף מ  ומושח סדי ודזץ י
י י ן ילא בצנ» ואו׳יכ אדע שבאן coo ל ונצנצה יש להקל כיון מ ל ש  מ
 סנדקפ ס* tt נ8נ5פ סמקה טלאי שאץ שס גקנ יצאה נסקל זסלק שאא
ו ל מל שלא יחס טלאי שהיה משמיש ק י ק י ל ו אן נ א  sea מקנ מ
ק מקדם ילא נצנצה p שנמנם הני נצנצה יש *ןלוניד  שסו נימזים אףאפ מ
ק משמש נינחייס יש להמיר ללא מי מקש נמלה למיד מס ^א ס  tfn מ
י מיסמלס ו ק * ק הסיס של ניב לאפ מ י  נצנצכ ממקרא וסיייפ מל ב
מק סהסמא נצנן י י קאל סו לסקלאףנ אן ן צנ ספסלאנ  יפפ0 נצנן ו
ו מיש ק י  אא* נחל• ולא שלא נצנן 0מלש מיש מי׳ נוסח מרה ס
ק מ וסמלה *׳עא ואם כנר יצאה סדאה נסחר יש לה*פ *ססס מצטן ע  נ

: ו א י סמק המיימ דש *pc( מ  י
* נצק יאיכ לא מבן מ׳ נק״שרסגממי מ ן מ מ ס  ewe* EQBM נ
י וםר לאנמס (פהסינ סלומן) אס לג ששסיי ת מרסס ב פ  מ
ו מונ שם נמניא שממה ׳ י ו ס ל ס מאן אמס נשלס מין מלם ס  מ
מ סמים  המרפא מופיללס ומק ממחלה נסשרין ונצק יאיכ נוקה מ
p * m ממה e ק אגו ס  ילא pto יל1»ס לסלוח סנצנון מ׳אפין מ



 יורה דעה כ*יד לט יג חלכות טריפות
 (תפז) •ימו (תי) איס (תיא) נס(תיב) נל(תיג) ws (תיד) לא(תטו) תנתק

 דרכי תשובה
ו ונמסמרח הקודש נממעית הו״ק פס נ וס״ק י ק י י ק כדק א ו י מיעוד שקלסה הסירכא אר, וטי׳ ב̂ז  נמצא שס עלו יש להקל ולומר שמנשה מגא־ י
ק קרא שכ׳ שצריך לנסח כל הריאה כיכ היסב סד שיהי׳ *סו מקם  סור העליון וטון שפור סחחהון סלס ואיס מבצבץ יפ להקל ניי״ש אך מיק ובמק״ס י
 נחרלוייס *ח לנ החמיר לנסרי בנמצא נגלי כמקוס שעכרה הסירכא ס״י שהסירכא שס סנופח ביותר ובמילוי בפת בדיקחו בפושרין ואס יש איזה נקב
י הירעוך ואע״פ שאני jn-cxo בכל בהריאה צריך למתמו כוי פהעלה כל הריאה ממחה >f בדסמ מר  ניפוך אף שיפ ספק שמא נפשה מג* י
ק תרלריע ועלמא מימ בנידן דדן טון דדמין קלא גדולה היא אין להקל אם פכ״ס הי׳ מהדר שמקום ססירכא יהיה מוח טוסו במילוי חה ל*ת » 
ב שכ׳ ועכ״פ כל סביבות מקם של ק י י  ט כ״א(אס) ־•אה לא*־ הסרת הסרכא שאין שס סס דעוסא רק אם הי׳ ספק שהרוח נכנס לסם נימי ועיי״ש ב
ח cto בר נקנ וקמנ ומשמוש יוא וסבתא שימנע  אש מגלד מא כסנןס מדכא אז מצדד להקל לצורך נדל מסעס סיס עיי״ש המיסומ״ש ידסה שיהיה מ
ש <&ריך לבדק לאתר הסרת ססיתא  ועי׳ מעת סורס ס״ק פ״ג שכ׳ וכמה סננמים מזדמן שהסימא לשומן וסזמה ממתה מיש: (תיב) כל עבאיס י
ב שנשאל בסירכא שלא כסורן שהיה בראה  עומדת פל יזו ס*נא במקום שהבשר הוא בפיצולים תחת הפור ואס קולפץ ועי׳ נשא! עונג יו״ס סי׳ י
 הסירכא נפסח קצת העור פל ה*נא ומספיד סס קצת רפ סס על הפ**ם עורוס בסיץס שנשחק הנשי והקחסים ובוקיס זה בזה שק־ אס נוקבים במוזפ אץ
 שלימים וכשטוקין בסומק איס מבצבץ כלל יש לתלות שהיא סלולים סק מברייתן החח יוצא מחמת דבק סקוומיס מה דנה וכ׳ ולכאורה יזש להקל וכק ואיפ
 יש בהם ב׳ עורות ואז אחיל שנפהח למפלה עור סעלק הלי קיי״צ ואס אץ מוציא הרוח לא *כסה ק במה סיש קב טץ שיש סתימה מעליא ואף שיש
ם והא קיייל ובהמה שנערפה מ לדנא מצדד להק! משים י  המרפא שליש ממש בריאה עצמה יש להק! כהס״פ ק הכל מא לפי ראות להשיב על זה י
 עיני השו״ב אפ יש סקס לתלות בזה ניי״ש (תט) ינמך אדם מבאים מחמת סדכא לא מי רק ספק עריפה וא״כ מי ס״ס שמא ליכא כאן קב
ז ונמנהז״נ כלל ל״ג ספי׳ ס׳ שכ׳ לעצה מנה שישכון ששרץ והסידכא נאה מחמת הססנות ליחה בעלמא ואיל שנא מחמת נקנ פ־יא נכפה ק י ̂יק י  יע
 על הסדנא בעת המיעוך כד לרנן אתה תמיר שלא תתייבש ותתמען מי״ש אזר שנדב? הקיומים מ לזה יהלל סתימה מעליא ומעיקרא שלא נסרף כלל
ג שני נשש י מנחת יוק) בלק״י שס פיק י ק ש if) וסי׳ ב  ומ׳ מזה נמית מסלו תנייגא בקו״א מ׳ ל״א שנשאל על מנמ זה ואך יתכן מיש (ונא י
ק כ״נ ולפעמים לא מכקא הריאה זיקא נ פל נדיןיז מסית ס ק פל המדכא קדם הסרתה דהא יפ חפס סנלי המפרץ תמר הס׳ אמרי מ מ  לשפוך מ
 ססירכא ממקום וטקה ננקכ שכמר הריאה וכ׳ שגס נקיק נרא־ עושץ ק משים שאן הריאה נמחה כראי רש מצה לזה שיתמס מכפר הריאה וימרס
 מיסיס ימימה ואץ מצה שה ואן למש שנרי מושח תנתק המדכא מהנקב קצת כידו מזה ימזה י* יש הנמס ואס >מצא שס נקנ יצא החח ט״י הדחקה
 ראס המשרץ יועילו שהי׳ ססירכא מלכת ממקום הוטק כמקכ יועיל ג״כ ומיס ממחי! יוסף a ט״ז אך צריך שיעשה זס ננתח שלא ינחם סרימת
ק קל״פ ומשמע הזקא כשמציא  לפתיח הסתימה ולמט שיהי׳ מנצק אח״כ וממ״נ מסד אך עקר הפושלין נמס מאו ־ (תינ) המם עי׳ לכ׳ש ס
 שסהגץ ט סשויגוס לשימו מל סשירכא מא משים דהמשרץ מעילי שלא תתקשה הריאה למן כיין שנתקפה סשירכא עיי איר הקר פיכ התיה למשמש בה
 כ״כ ט המרכא כאשר מרגשת קר מתקשה תיכף עי״ז ואיא למסך נה מב הרנה אנל נשהיא נפנים אן היתר נמשמש נה סרנה מיש ק־ כראש מסף
 ס״כ מהנץ ע*׳ ספושרץ לסקל הקדחת סמנה אנל נשטל זס לא חמר אס נמידושיס ס״ק ד״ג כ׳ דמלשון מס של שלמה כשסהרא״ש ממנע דאו׳ ממשמש
ק מי״ש (ועי׳ נשו״ת שנמף ש״עהתניא  היא וטקה יפה במר וני לנלמ יצא מזה ק חוש ואס נאנמ בלי נדקת כמיס כל המם מתר אם נתססכה נ
ק ק נזף י ק פיו) ועיי בו ק פלי׳ אמרה בזה כמן ואנה מותרת p ז״ל בסוף החשו׳ ובפגהז״כ כלל ל״ג בעשרי! י מ  משרין במיג ששפך ממולה מ
ק סמממכץ בפיס סדכא א ו ונמק״מיק קלס שכ׳ ו ק י י ק א ו י ח ו  ממינ א״כ סנדקה בזה היא חי.בית מסא״כ בלא שסך ומק־ליק בנאבו p ל
ק שלא סופ לסם מ המקס סמה שס המדכא  ולא הד הבדיקה בזה מייטת כ״כ ניי״ש [ופשועדריל ואפי׳ אם עברה במימנלש שלא כמדן לא יפה משים נ
כ בפושרין כדן הברקה שצדן לאי העברת הסדנא  נקל פלא בקליפה אמר נזה ואצו נמיעומ״ש וקליפה דון נ׳ מא נעצמו כמס כד צבזזק שם אי
ק סיא משמו] ננימוך ולק צרינץ ליזהר נשמספפין נסנים שימו אזה שורש משהו הסדנא כ נפשיל י א פריסה כלא כדקס נסיה אי  פננמיס דנ
ד שיוכל להמר ולממן שס ממג מייש: (חמק לא  ועיי מזה בס׳ כרכה משה נקונסרס יפה לבדקה שפר ה׳ נתיב ה׳ אח נ׳ להסירו איכ מברק נ
ו וכאמה צא סמכיק מפעם י  שהניא דכד מאן מהריק המכר יס־י״ש במ״ש פלמ בזה וני דמודנמס לא ועהק פי' נמ״ז מןיו ושמ״מסם ורא״פ ס״ק ק
 מנו p ואמי במקס מהגי ק יש לכקכק סליהס p שלא נזכר במסקיס מגע זה אמינק־ לנו והא אנו משמן שמא לא סהר נס למשמש בנחת כיכ א שמא
 וה מיייש ואן ובדו כדאי למות דבד מאן מהריק ולפקפק על מנהג מחמת שסומן קרוב נמשיח המדכא לא מקשה עדין כ״כ וניתקה אף פ״י משמש
 נמה פרי יסוא וישראל ואורכה אני אמר שאץ להומף ממרא שלא נוכל כל שמא יק מיון ואן ממידין אלא מיי בדקת משרץ מקצין בצירוף ב׳
יה מיסוך מא סכחה א׳ שאנה מרכא ומס שנוקה ק מנ מ קשידא שלא ליק מפרץ to סמים אצו מ  נסיםקיס כיון שלא עצינו נשום סקס שיס׳ א
ק י1 שני שמכ צ»ס חק נסשרין יאנה מנצנץ מא מממ שניה שאינה אלא רד ואס סה מרפא סס לק י נ ראיתי נס נ  הסדנא קסת המ־הה מ
* סלכא מא לא ק קל״א כ׳ פס מנצבן תחתיו אכן עלסנדקה לסד פשיסא לאין םמכין ו ̂נ י  על הסימא נשעמ הקילוף והסיעומ׳ש מי׳ש וכמק
 ואץ למוך על מה שנק 0ק פל הסדנא בשפת הקי*ף ומיסזמ״ש ולא נצנן ממי לס מיקה מס נלאיה איא בקיא! ננל מר הצריך נדקה לק מצירוף
̂ף ולהמר הסדנא ולא ימיא אנפשי׳ או להשגיח ססב שניהם הנייקס והנלפוך מקילין לס* ה* אן אמ סששץ לומר האיקס לא  ס * נסטדחי סרוד לק
 »לזס זס ולק צריך לשוס חק א משרץ לאחר מימומ״ש פת־ ממם לנחק פנס כסגן עיייש ונד׳ נס׳ מקר סס סיס בסעיף ל באמצע הליטר ימי לנ
א ובי וק• מרס מף מ׳ מ ויש  *לוססנצנין מיש: (תי) אדם גה ענאס״ס שס מי׳ נשא! ממאי קמא אדה על מלין סף וף מf מוחלת וף נ
ה שכ׳ ואס קלס הסרכא ובצבץ סמוך לשס וספק אס כיא חחש הסרכא מה כמה נ״מ לדנא כמו שהסרימ האזרוניס נזה• (חטי) תנחק טיומן״ו  ס׳ י
ו סלל מאמת י י נךמא נרי״ש וכ״כ נד״ק ומיי נסאו מקם שמאל ס׳ ס' שסליו מחוך פלס* כמדי ה מ  * ל* מייפה מל סדכא שלכיש כחוקת א
ל יש סה מחר לחסן הסובא נסכין נלא מטזמ״ש ולסמוך פל הנמס הבצטן לסי ק י ח ועוד בכמה פקמוה ועי׳ במת סרה י ק י י ה ו ו י ק י  י
ק ואפ לא ינצק נשר ימינך ממס ואין או ממום נא לססן נספץ הסללא ז פק מ וכ׳ דש מ&ק ממין הסרטת לאש לא סו שלים ממש נק *  נ
ו קצת משר הריאה יסלף נחפז ט ינצנץ מ ו י  נמקס מיצי התזה אף סס׳ טור ספק אס סא מגו הנשר * הפצס יסמן ממם ליישיק שפא יפה מ
ס ימולה חסה to מסמס של ישראל ולכן תקנו למננד הסלסא ס ו נ מ י  אס ממנ הנצנוץ מוס ססרכא יש להקל פיייפ. (תיא) בה פנאלס שם א
/ בסף י י ל נמשרן מיש מי׳ משקי מ ת סנאן פס־שיק א פנס׳ מרת זנת *ס ז׳ מס שממד לסביוק עיי ממנוע דקא ולנתקה אי מ מ  מי׳ נ
א מא־ ומס יזילנא) שהניא מרי מאץ ה סאני סא־ מסממת (מוססנמף י  שששי׳ סדאה נסימ ססב בבעפ הבויקה ואלכ אץ הנמה פלל מ
ס מסר מסמן *וניס *!מר שריסס גמירה ם מינוא שלא יכלם מקים סמאל הלל יל שמריי קו ס מסלד קמא נל י ר די מ  מנצנץ מאן מיי מנ
ר כ ילא בצנץ מ ם שהסרכא עמס יהפריף הממס וכיין וארייתא ולדמיו אס אדמ שחתן המדכא נמין מדק אי ק  הריאה לפלות מסיה סשנ מ
נ סכא שהשלב אס מ פ  ל*! עמה הסדנא נממן ממש רק בקליפה ומה אמר מאנוס נל* מיקה חלילה וחלילה תש wis!, ולונמ יקשה *סשיה מ
ס פסריסץ הממס ולמה *I יחשין 16 י מ י מ ת סגולה סל יניל לספבד הסדנא י מ ב מיי הניס סיפ מ י ר נ סא ודאי פריסה מלש מוי מ  י
י נסתם *־*ס אש אס מנצק ובום לא ש״ן מולק ש*  הפפחיידס למסת מוי מפס נסחפ הראה לנ*א את מזח ש*) מסח הממא וינחק י
ק דוא נלאיה אס לא •פשה ק גיכ פריפה והאמת ק ft) והא אן מש מחתת מ  תויאן מסב יסא לא יסר הנצנוץ עיי״ש (ומיי ממ מנדנו לפיל י
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 מרה דעה «י1 לט * הלכות טריפות רטט
A»< (תטו)יצק (חיז) >ג (תיח)פקס (חע) שממו(חב)ס*ן (nan) 

 ודכי תשובה
Mkמוינא לסמן סל unu3 ר הנליקס ס להקל אא״כ אזלא ע״י מיעיסיפ יכוומה והנגלה משאו דממת ת ק פ בכל הססקיס לאן ס י וס ס  1cm ז
ס כסס גקג בלדי OPTO מקנ בילו אנל tows שענדה ק י נ נסשרין ולא בצק אנל כל סלא אזלא ססרכא ע״י סעימ״ס אף מ י  יבחן א
נ עיי if מיי א לחיללרא ממי הבדיקה נזה גס ס יס ק  שנוק אז״כ ילא נצנן מיל מלימס גמלה סלאדיסא יהאנק להשיג על כל בקליפה להנלקס מ
ש ועי׳ נמ״ס סגול השן ס' ליכ סל שכא ל«יי ממשה כזי והשיב אסרי * י ק נסס ממש נמוולי! מ ק מ ס פ י ישיבות הסקס שמאל נ  מל
ב וחלקים מליו פל שאו' •פסק מזסלז ק ׳ צוד האנא אמי מ ל מ׳ שאיחיס מ ל * ס פ מין פ ל ׳ מ ל ל י ו י ן מ ה ז ׳ מ נ ק ז׳ י ׳ א י  מלו לפיל ס
ב ט ולוקס ק נ הלוח שמך לסמלי לאור ולך מ מ ! לא י * ר ו יילנסח ה ק י לק פו״ק י : (חמו) ו ן א ס מ  ס״י שכ׳ ג״כ דסי ודא סויסה ט
נ יגן סקס הסרת הסמא ק ס מ ק ר צווי האגא מפמןת p ס ו מ ה שקצוף הסרכא יפשה כשהריא; מיחס פיי״ש ונמק״מ ס נ ן פצה מ ל  של מ
ק ס י ל ק להמיל נזה יפי׳ נלעס מ מ י מק־ לשימ* מי״ש tfto נזה ו ז ל ממשמעות נל מר ק י ק קל״א אן נמנהו״נ & ל״נ משוון י  י
ס הסס׳ מ״ל מ״ל להקל מה מי״ש : פ ה שסני* וכתב מעיקר מ ש י י ש י א משעה מ מ מ ר הסרת ה ה נ״א מ י ס  האיוניס ו״ל שלא הזדרז נ
ה ונמשרין ומי ש שצדן בדקה מסי ן . פנאה״ע י מ נ ח י  א״צ לנסח סדא! וכי שק הסברא סמי; לאש ימעך נעת שמ־יאס נמלה ודא (תימ) מ

ה של דא״צ להמו הריאה י ק ק ס י י ר פ ו י נ מיף ק י י פ * יכשינסח כה משה סליה מ כעץ נ י סיי*: חלימס שס ס מ  חיק לה ט ל
ס ריק * משרץ פל מקק מ ן המשרין אלא מ מ  בלסזלי״ך ואז קשה סאד למכון•. א• כ׳ מ מ״מ אס משש להסדכא שמא ילשדתה כ

לי מגף י״נ נלכד ד מיינו שלאחר שהסיח סל הסלכא יהלללזליש ססדאה צוין למין י ש >f״ מנ י  תפלה מפיסה א ר*י לנסח מקלס מיממ״ש מ
ק שס י א מ נ ר ו ס נמיתה מ ק ק * מסם מיס מסלק על פ א מהריאה כשהיא ידאה ולמס ח מ י ש נד״ק להסר מ י p מחל למשית מ א ל » ׳ י י  מ
ם שמי ססלסא מיקס שש ק ה שנוק• וציין לוקיק סספשסי הסיס סל נל שסל! מ נ ה שני ימלנו שמא עצה מ ק י  נמחה דוקא יסיי״ש נניאידס י
מו ל שאס ינצק שס מז ס שם קצם נששפ כ י י סהא מ ס ספ ו ר סיי״ש שוב ונס י מ א מון לממס ק ממשש א ד מ ל יותר מ ק א נ מ ס  זס יוסר י
ף קלס שהארין י מטי ן מ א מ נ ו ס נ אשר שס ימס הנצנין ניסר מ ק ק מ ל נ ל א ס ימשש משיל לטנ י י ן מ א מ י מ י י למה כ ם מ ל  ואתי מ
י מזינו המשדן ו הפפיזיסיס והרמאים שעמקים הלאם מומס מ ק ממוינת שלין שקיבל ישעע נמנמה ע  סדוש שני בסף ס' ניה וז״ל שמעתי מסיב ז
ר סכצכון וסל מ יסוצא ס נאסר ימשסיס יטו* מ ק הראה היכף ילא יסס מ מ א נאמצפיתה ס מ מ י קושא שלאחר שנהמפכה ה א נ  מרמי י
ס זנח *0 י י מ ס נ מ * מ י נ ן א ס י מ ן מ א ! נריאס ק הריאה מראה סייש ועי׳ כמהגיח מ ק י א מ מ מ ה מולה קילס! אש משאר ק ה ו טו  ו
ס שחהא כל סקס הסרכא מכיסה ק ק הצווים אנל נאמצמיהה ו׳ פמוהיל נענין הנדקה סנמשרין מ ס נקצפת י  נמש שהסרכא סנאס עיי נקנ אנ
ס ס שאנו פגע מי ס ס מ י ס שממן האנא אל מ א ן מ ל ־ בנים ולא מ ק מ סתספן מ נ מ י הראה תה יומר מ ן מ  מארס ונוקה ממסת ס
ן מז ו ס מ י ה מ נ ס ס המיס* יסא מ ן ק יראה שבכל מ ר לצמצם שלא ישאח ולח* הסדנא סל הריאה ונו׳ ואמ־ שלא נצנצה י מ  לנשר הריאה פי » א
נ tato * ס*סא ינטה א סל נ מ מ ׳ מנהלנשס כקומן רשמה זמן מה ולא פרגמ וכסהא ה ת כל מי מוינה וו סנ״ל. (חת) כל 0קו0 מ מ  וכן מ
ס ולא משוק ד שיהא מקם הסירסא מ כ ס סמא נ מ נ שקום הסרת הסרכא צדן לנמק ולמס לק פקיחא יןלש האנא * האללא מ מ י א ש י  מ
ק המזנ אם לא נ ס יסא נ ס לההננכנ משך ומן כל ל י ן סוכלו מ י ! וכונדס אלו כ׳ ג״כ מ א  סממנלש אש אן הסרכא מלה מפיחה הריאה מ
ב שכסנ ססס׳ עוזי שלמים ס ל ף ג׳ * ה משיסא לס ואס בצק סיי״ש וסי׳ טמח״י פנף א סי ח יצוק חלק ס׳ בסמוי זהנ םק״ס ניי״ש ומה מ  נס׳ ט
ס א שמבלבל הראה מ ס נ מ ס ס י י גיכ שלא מזן י ה ן * ד ף א * י ד מ ל ס אפרים ס ת ט ר  סשש מאלה מפייה צדן לטדקה קדם ההסרה טי׳ מ
ו ׳ י ה ס מ ר מ ן מ א ס לבדק הסדנא יןוס פיי״ש : (חב) הולין להקל מבאיש מר׳ מ ק ו ס שנדבק קצת ט ה מ י י מ  ס׳ נ״י וניר אפדם נ
ג ז א מ מ מ ו ה ל י א שנשל/, בשייב שמקל מדקל! נפילה יהנצנון לאוד מג א נ ב מ י  השותה אש העלה ממחה אן צדן נזה שאס תעלה משיחה נ
א פ ל א p ממלא מ ת הסדנא ס מ ה שלאחר מ ק ד נ א ואין *מר ואין למטרו סין מ מ מ ס ה ר קב שש תחסו א״נ סססא שתנצנן אתר מ  שהקרום נ
ן מ מ ו יכי שמריו ס ד ׳ א שהביא מ ש מי׳ TO אפרים לעיל ס י ן מ מ י ס מ מ א מ מ מ ל מקמה ממש של ממילת ה  ואתו הממש לא יכד מ
ל p ולדון סי סנדקה שלאתר ספברב ט ח מ ט מ ל מש ל ז י מ מ א יסר ידוע *מלס להטדק רוכל לסין ולמיין מ מ מ ם עמידת ה ק  זה אמי מ
ן מ ו א מקר סנדקה ואל״כ פה רטסא מ ם הזה א לא ולכן א״צ מתחלה הסדנא מדנא יהמויה מ ק א סגצנן מ נ אס מ ס ס מ ק ס פ  פל א
מ מנצנן א ש מד׳ יהשרת הסדנא אס אני טמן ידאה שמ־יאה שלימה תחסה י י ם שנהגו ק יחזיק כמנהגם מ ק ס מ ״  למזיק אזר « אך סיס מ
ס אש מ ס כ מ ס שאחז ססדכא וקלף אצלי יאנו מלק אי ן ממין להסיר ימס ה משה מ מ י ו של שבק״ק מ ק י ג נליךי י  ממחין ייסף סנף י
ח שסת ידם בקנמרס פרס ימל4יו מי י ס נ מ המר מיש יפי' נ ק ק מינקאפש וסי׳ מיד מנהז״נ לא נ ל ס א המנהג נ ה מיש וכן ס י ס  הסרטת אור מ
ס סמויה שראס ק ד נ ק נארדיסמנ על שראס מקיל נ ך א נמצאו נמסה וצפמה יעילה על הלאה ג׳ שהעטר ס״כ מ מ מ  66 של ולסמים סל ספן ה
ס יסמכו מל הריאה מעם נ* מימ ואפי שאס נ סדכא מ מלה מפיחה ואסר לפליח יד למען סאס מחזיק רק ססס ס ס ונלעולי״ן ופ״ס ח י ק ס  ז
ו יממש א ד ש*) יופל סחס למילו מ ת מנצגן ולמטיס חלוק סאננע נ ל מס ואס׳ הסדנא ממו ם מ ו מ ק קייס של מ י if מיי מקילו י  שם מ
ן א ס לאש סלל ס' א שתעה על מ מ ס ס מ ל * סמלם בסיב זס ומי מ נ ק מ ק סס שנמצא נראה ד י מחסו מ א נ* מ  למקם שקוים הדאה מ
א למ מהגיס שמנוכים אסשינאו 0900 ק א שהמניח מסם ק מ י משוסה ומורחק מהרי ק מנסכים * שנמצא שהוגבה סקרים י מ  ?פר ימין ח
ל אן סנדק) מובילו ואס 9 חלילה ן אס א!א ד מ מ ם הקרוס המגנה ואן ואפריק מפמגרה נ י ק  קרום סדא; ממל הנשר והסדנא שליש ממרת מ
למס* מטל ח משיק'אנל להסטישאי ק ד נ ק לטף מורכא אנה עולה ממחה ושמר ממי מה *:סר ממרי סהנ״ש להקל נ  מ סס ביס ממש נ
ק סל לדמן נ המםנךש כל סכא ולא נחשי י א *ושלו ח ז לא נרע מ ן מי : (תיון) 0ק0 ענאיסשצדין נדקה אם אני מנצנץ לאתר כ ן א  ממלאו מ
מ וסי מיש ומיי נמנמן׳ 1יסף נ ז ויש fo דאמ א!א מ א ק א של משנקרע הקרים א״צ אז' מ ל ולפניל מ' א י ק י סלק י ס הממא י מ  מ
ס שרצה מ מ ח מל מ ו ק ליו לאו מה ול סהמסממ ראס מ ם הסרנא ראי 00 נלק* י ו ק ן מ נ מ מ מ א יש *וש אף אס א מ מ י לספנדפ ה ק  מ
ל מ״נ מלישל נבדיןז נמחס מגורן  סה שסנצנן >f° ממלת סש קרונ לס נקנ גחל שנק החלו אס המןנ הקסן להנשיד המ״נ מה מא ולאי ממה"! מ
ו ק לל גמלניוז וגמיש מאן ס ן משס מאץ הטרי ד ספסרת נשאו גסס וו* נ נ נ יגלוק מיי״ש ומיי מו אי כ צוין *ופיםמקנ ניוו ו ה י מ  יעיל נ
ה יסשדן ח ו ב שמקל מ ל ו הלל דש *TOH מ ס י ר מ ס ו ואף שאס מלע סש נקנ אפדם נאי מ י  המיס נהשממס סלק שש של שצדן לבדק א
ן ידיים (מלליקשציפ* (חבא) לוקל. א נק*ף די מ מ ת ה י נ ן פלאד מ מ ס א צדן מחנה לוה *לי יש נ מ מ ה ה  גחל נצח ימאן שאס סנצבז מ
(von 9109 ק הקל0 ומל י ב א לסעלל ילמליל ( ס עכאלס שש וססס מ מ מ ס ה ק ז אגו מנצנץ מ י ו מ י משמש ס  *01 גקנ * קהנ שנעשה י
ש ר שאש יש מיא: מ מ ס נמשרין ס6 סינית ממה"! צוין * ק ד ג מ מהיולא מ ס מ ס מ ר ם מקב מחל מיש ומי מ ק ל מ  Yin סממו מ
p TO י בי ו ת ס£ * * ו נ ן 0ה לדינא סיסס שלא יסלק מלכוזק נמשרין לאי מ א מ מ על מ״ק סלל ו ש נ  סנ״נא מי פיו שנשאל נמץ מ ומאז י
ץ י מ מ ס ו ס ו ס מזא מ ק ת הל סיכא וסרסא ינחק מ י ססיכף לאיי מסי נ י ק י פ א ן ד ק ה נ י לשגשאל מ סא• מ י ו ססארס צנ א  ניאו ומי ט
w ו סן ל מ ס ס ה ס ק ד מ מ סקס ו מ מ י ס מן ק חה ננדקת הממח מיססמדיפהחח סס ליס סנעץ מ  נפוקוכחסהמוססיע סס למר מו
מ י6ס לא מגה p יש (0ש ס >t עצוסצס מ ק א מ ו מךאיס נבדקה י ל הנייק: ואש גמד 6שסס מקב מ  *צא ק0פ ולן מקנ שנצח ft מו

 ששא



 * חלמת טריפות
 (ועד) סינא(חכה) אצא

 תשבה
tcnv.1 הסירכא משוס נקנ לא יזה פתק מ מנלקר ox ג  הני 0139 ק

 פו הדעוהא הנ׳ ק גיל:
ש להחמיר נסדכא ק נ׳ שכ׳ וכל י י  ועי׳נמיףמנתרלדיפאת סיר ל ס׳יק א׳ ו
 שלא כסודן שמוכרח נמיסוך ופזפנ לריפוהא נמלה זה ויקא כסרכא נמווה שצריך
rf מיסוך אגל אס אינו אלא דר נמלמא יסלן נהמנרח היד נלי סיסומיש יש להקל כהפ 
 ולא הי p רסזתא גיסניח ואיפ מצטרף סם דמותא נ״ו ועלמא להרלרייפ

ק דקא שימר נקלות מנ׳ צווי הסירכא אלא אף אס לא  ול שס ד״ל וצא מי
 תסל נקלות p מצו א׳ לנד נמיןס שהיא ונוקה להריסותא אף שמצר השני צריך
ק שיס ייס) וגס נ׳ שס י ק שש f ו  ניסונלש יש להקל כלל(ונלצ נוף י
p נסיק שאז״ז דיל ראס אין הסירכא שלכ״ס שידכא שסדנא צריך ייסויש 
 רלסמרא נפלמא סחפדנן ואפריק שצריך נרסוילש כסרכא שלא מדדן גיכ לא
ק תלו): (חבג) שאינו  הוי p דמיתא ניסנית סייש (יסי׳ לה* סוף י
 סירכא טי׳ מ״י למיל סי׳ ל״ז ס״ק ז׳ יכא סק״ו שכ׳ שממתי אומרים ראס
 נקועה הםירנא באנס שרה שמא היהה מינרת מיי מימימ״ס ואוקמי נהמה
ו להרהר וכוי כי הזא ונר סשיסוסירנא בחזקת טריפה  אחזקתה ואי *סר י
ק סולם כ סייס יפי׳ נשלת נ  נל זמן שלא מנרה מיי מיסונלס ומדקה אי
 ייו״ו סי׳ ס״ז שכ׳ דשירכא אף מנרה ע״י מיסומ״ש p שלא ננוקה איכ
ה י  סד יו* סדסה ולא ספק פיי״ש וסי׳ מזה ממחר. יוסף ענף י״נ נלק״י ס
 שמצדד להקל ניה אף שקרסה מצד א׳ כשנדסך נאמצסית הנורכא ע״י גלגול
 נאצנעוס עד שנהמק־ נאמצע סייש ווע מקרמה ולא הסיר הנשאר דכיק
כ נפושרין וצא נצנצה ומלש נסרמ״ג י סעומ״ש אסר אפי׳ נדק אי  נריאה י
 נטף הפתיחה לס׳ זה(ופי׳ מזה נדנדנו לנדל ס״ק שיצ) י (הבד) סדכא

ק  סנאים מיש שצריך לבדק נסשרין וכ׳ נשיח לנדל ס׳ לית והנ״ש פס י
ק קינ סש אחה נווקיס שאינם מקנידס ונווקיס אס׳ ת ונפרתינ כאן י  י
 נצונניס וצריך להזהירם פל זה שלא יסט אלא סשיק וקח וכל נדקת הריאה
 חקא ע״י סשריןמוהנוזקיס נזהרים כשאין להם p צוננים נוטלים מרס ליק
 סהס קדס המיקה סהפפרי קצת ויהיו נגור פושרין וכן ראוי ליזהר וסער
 ©שדן כנר נתבאר לטיל ס׳ ל״ו וכל מה שנתבאר מ פפסנ לנדקה סא

 פסל נס כאן פיי״ש
נ ורא״פ ס״ק קמ״ו דנדיענד שלא ס׳ נזהר נזה ונתן נדם פרי  וכתב שס נ
 צוננים ולא נצנץ אס אפפר לנחק שנית נפושדין סמן שנית ואמ
 ספש אפיי שלא ממןס הנסד ואס א אפשר למזין שנית מק שנקרעה הריאה
ו ס להמר וממינה ס  וכממס אזי סלא נמקים רכס• ס לאמי־ אבל נמיןס מ
ס קדם פסק על פיןם המדכא לא סיך רסוצי א מפרסי וסכדקה  מפס ס
ל וכדקת צוננים יפה מא  סא p לוומדא וגס והרכה גדלי הסכקס י
 מיש ולא סי מבצק נפופרין פיייפ (ועי׳ נקה״ר *נינ ס׳ ל״ו את י״ז)
ו שהוא ק רל״ו דכל מ מא p בעברה נמיעוך ננחת מ  ועי׳ נראש יוק< י
י קליפת הצמר! י מינק• נמש נ״א י ל אס לא רלכה י  סדין הססקים *
נ נמית י נ עתה ממניני אן להקל אפי׳ נהימ בנדקה נקרים עיי״ש י ס  מ
כ נספיק  ועת הזנח נמהוירא הניינח סף ס׳ ע׳ וני ואפי׳ אס מקה אי
מ שכירמ פעם ח׳ בקרים לא ממי מכ קליסה להסדכא וני מה־  לא סמי ו
ק במים קרים ע״י סמכה ממס ולא שהה הריאה מדם  וכל זס סא p אס נ
מ מא ממזל סראס אפריס וסמי המיקה  הקדם p מטע ויד העברה נ
ק פאח״כ אבל אס אדמ פנק אס הריאה נגדם קרים למסה ולשיות ס מ  נ
מ אס׳ אנא עיי מיפינלס לא ממי אח״כ בדקה ממין עיי׳יש• ס שמה נ  שם נ

ד אח נ׳ של ואס ft ס׳ נמר ולקח מיס ן י ו נ י י ל  ועי׳ נניח חנרהס נ
ן ומיס חמים כ נדקת משרץ מ מ ולא סמי אי י  חסיס ודא פריסה נ
 0* להריאה סייש ועי׳ מאש יוסף מ שכ' ובזה יש לממיר אף אסמרה
סמך מחת מיש ועיי מפמ סרה סק״פ שקרא חגר פל מנהג קצת מקמח  נ
 :שמץ שכשאין מס משרץ נבעת קליסה המדכא *קחיסמי מלים שנפליזפיד•
מ נמקם משרץ ומלל הא דאלי פנס נלד  הממס מדא חס קצת וטזקץ נ
 לטין הפור ולססס נקנים המןן ואץ המיקה פולה יפה וכי' וסיס ואני *ני
ש לסק דסכד  אסר אסר ולא סתר עייש: (רעה) אלא ריר פסת״פ י
ק לד ילפיל מן ננסחה לאחר מוסוס״ש יעשפיח מיי rt ותנ״ש י  אס ft נ
ס ומשגע מהססקם מנייק! t אנס מקר סדנא י א ק כ״נ של ו ׳ ft י  ס
 איש עשאה מבס ומעכבת אשיי גדעגד מאל והנרסומ״ש מלא גלולה סא

 ילק

 חדה דעה סעיף לט

 (חבב) ואמרס (חנג) שאני

 ודכי
ם שסי המדכא והד כאן מקום ידוע סנ ראס מנחת ק  שמא ישסו מ
ה שכ׳ ק והוכיח מישיר *!שיינ שאנס נזהרים מה  יוסף «ף י״נ ס״ק י
 ס אס לא ינמק כל סדכא מקמה מכף לאחר הסרתה יסרק מיןסו
 ספירי ומרעתו ולא ינמק נמקוס הסירכא ולסמים אף אס יכצנן דמה
 נדסמ שאני מנצנן נמקוס הסיפא p מרסק רכשל נמדמס חיי ויש
 להמיל ולגמול מוקה עו הס״נ נאמ מייחס שנהגו ק שסקת־ש קולסן
 נל הסרטת נ* נפיחה וחח״ב ניפסן הריאה ונומןן נל מוקמות והמהדרין
 מהם מסדין הסרסת פל צו א׳ ואח״ב טפסן אמה וטדקין אהה מצד מ
 ואיכ ממרין מצו הב׳ ואז״כ טוקין הצד הנ׳ וכל מ אע שוה לפינת
ו  המיקה ט קרוב *דאי פיכש* מגנהס ועולה לזוון להאכיל פריסות י

 ומר מ מטל על רמי העיר להשגיח פל זה ולהסיר המכפלה מסח* פייפ
ז ומ״ז לפיל ס׳ ליז סק״ב ובשיח שס מרף ב׳ י  (וצב) ואומרים וסי פ
ק ק״ו וכאן ס״ק ק צ״ג עו י י  ותביש שס סק״ה ולביש סף ס׳ לס ו
ם פכה: ק קינ ונשובה שבסף הראש אפרים ס׳ י י  קל״א יסיק קלח ו
ק נ  וסדנא העוברת ע״י המיעוס״ש טץ שהיא קלח גחלס וחנ הססקיס נ
ק מסריפיס לכן מפס עלילה מנסלץ לה ונל סש לה*ס לסמוא שנסה מ  ו
 מחמת נקנ * דעוחא אחרת שתחתיו סולץ להמיר והיכא ואכא מד קלקל
נ לא סמטק על מינק• ועכ״ס נחשנ פ שאנה דעוהא נלל ס  כל מי הי
 לריטוהא נחלה ייםרף עס דעיהא כל דס למילד״ע מי״ש יעי׳ נשו״ת
ג מעניע ס  שאלת ש*ס הרינא סיי קניו שנשאל נסרכא שעמה עיי קליפה מ
מ מתורת מעשה ודינים אס נמצא דעוהא מזח א׳  יסמכו עצמם להקל נ
 סהולוו*ס שןלף להלן משפת עקר הסרכא אס לחנו לסרלויע ינמנ ואץ
ק קלח שמאל מנתקים מססס מ כתב נלניש י  להמיר מיש וכיוצא נ
 למנהגינו פממפק נסינא ולפעמים ולחלי הסדכא נקלסס טפח רסק
 משפח מט הסירכא אס מצאן שם אזה דפוהא אחר פקלף הדלחל א
 מחפניק לתרלריע ולא ממי ממס׳ע א לא מקרי חרלריפ והשיכ משופ
 המו להתיר ואין *אמיר נמ־לרי״פ כ״כ כיין שהיא רסק מגוף ססרכא

ק הולחליס כלל מי״ש :  יותר מנ שלא לקליף כל א
 ועיין נמית מאל וסשינ מניינא חלק נ׳ ס׳ כ״ס שנשאל במ למ^מיט
 ומסירין נל סדנא שלא מורן נקליסה ססעס וחשניק *ה לקחם
 דיניס אך הוץ נסרכא שלא נמק שעמה בקליפה עם דעוסא נל מו
 אס מצסרשין מא קיי״ל וקרום דיני״ס אן מצסיף לריעוהא נל והו א
פ לא מדף ממיעוך  כיון והוא קנא נחלה לחט כקרוס דיני״ס ע״כ מי
מ נולחליסיכהתפססימ  ואיל שמא עריסה אך דע אס נמצא דעיחא כל ו
 הממא שמניא־ נלניש לאף לדק וחשניק *ה לקחם צדן לקליף הכל חס
 יש להקל נזה והא נכא יש ממ״נ אס נחשנ כקרוס ממימ «ולחל־ס לא
 נחשכו מימא והסב סש להסריף בנמצא דעוהא אס׳ כל מו נץ נטף
 הממא ינץ נהתסשפית והולחליס ולס כקרוס ממש דינק *ה דשני לן נמה
 שנאמר ואינו סדנא ממש p נמ קרוס אנל הא ווא פפיפא מיי דעיהא
ק וסא קולא נחלה וחדו  נחלה יסצסוף לכל דפוהא כל מו להרלרי״ע נ
 מסמס יפקנ זיל חלק נטף הסהר ע״כ אן להקל והט ולא להוסף טלה
 ואץ לסקל מי״ס. ועי׳ מנחת עסף נקיא לס׳ זה מף ס׳ נ' שהביא
 מסיב מנסק א מא! אפ ס מאן הצדק מהרא״ל קאצינעלינטיגען אבד״ק
מ דפיתא הזה התנפטוה הסימא להלן  בדמן אך לנמנ אס יש א
ר ל  מהסרכא והשינ סס *קל נזה פיי״ש ופי׳ מיךס נהרלד״ע את י
 של שהלק מצדד נמה חכתי להק! נעגץ זה אש אן עיקר הסדנא מגיע
ק מהסידכא וכתב שמא צ״ע יהזא לפי ס  להדמסא p שסניע להקילוף מ
 ראס מני המיס ינניי״ש נלק אס יח נלה לניש ני׳ ופי׳ נע* לטנה
 לעיל ס׳ ליו מדף ג׳ ונס׳ מ של ולמנמימ שסמרין המלכות נקציכה
. ס י  אף אס הלימסא סל ומ אמו נטף מדכא p נהההפשסוה חמד מ
 אן נראה ואיצ להסדל כמ p בכל משך םסתספסוס מחשנ מלק ק
 הממא סל מטל לקיל לאסל ממצא שמנצק שס. אנל להלן מנטל הזה
ת הקילוף נמצא שמשן סמ ר*עה אדמ ונשאר ההיקף ככר כלה  מק אש מ
 היןםף וכקכה הרנועה המס ספפ שס מל דממו חחדס סן נהחסיר
 יכפיל (יק יה) מש מ^ן וססקיס לאין 0נרא *וש שהנקב נא
נ *"ד סין גינ *מר שנרא ז י מק ו ג ומוססשה כא שלא נ  סומק י
 Ytn למן ר״מסס מעיוות מחס י שיקנה הדאה ואש ס׳ הדשהא
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: ש י ן גזי ק  מ
ק קל׳כ סל לש( ססמיא so גש הי 696 נסדכא  ועיין מל ממךמ י
ס אנל נמלסת שמעיקר הלין p mxo לק שאס י  שאמרה עדנא ל
 ניסגץ להחניל הנין גככללן למסלה ססציץ w651 יש 264ק בדנננל כלא גמקפ
כ כינו לאף 0שילו *I מגיל לק 63703 שלל) המין מגש  נמםדן אי
כ מא}  יכי לאף נקליף דון יש להק! בהיס מאמה 690 3דק9 מישדן אי
ת גשמו שאל י ק שלג): (תיו) רמ״. סמיש ואו למין 0  (ויל מף י
י ן א 336*6 וגדי מכסח שאל 93 3מכל6 616(6 מ  ומי כוכייז *יל י
 הדא: מסל ה3של מניני ימי סל אחי שמל מרסא מיק! ילמדה מול
ק קל״ח ש39י6 וכוי מכסת שאל מהיל ל כמיסוללש יכי' מיי בלנ״ש י  מי
ל מ ה 06 לדן אס א0ל נ י א כקחס 6(6 י ס סם מןנ 6  ואשיי 06 י
 וש fi אמל ולא משל מ יש 0נל6 לימד ו64 סמי ממך מה למן מקולל
א נמלה מ6 שממך נקל מעל סןרזס יל6 שייך מ  הקחס א לאף אש ס
3 תדמא מלל  *סל־ מיון ועניה שממך מיא היא מאו ומי נשאו י
ק סכרה הלנ״ש מל שאן קרוס הראש מנש So הנשר ג של גיכ מ  י י
 אף מגניה הממא משל הקחס מימך שקל לא ממי ואן לאי משלומך
לק שמג מלש מנסלו שאל לסקל מילין דד* לא שק״ יק  tf*v ומי נ
מ ג כמו מי״ש ינגל̂ג ס ן מעולג״ש ממש יל6 נקליף מ  נעכרה הממא מ
מ ששקל מסססיל מ נ מיל! הרי כשמיס סי א יכי שש מ י ק קלא ו  י
 *rib p הדו > והפליס מ1י1ו.גול ג60 מהנשל מה סיי0ה יגלה שאששל להגעיל

?! גאריסיו: ח ישכר עיי, י  מגיל י
ק ליו ומאו 06 גוש השמיש ממצא מלש מל סריא: מ' נכאיש להלן י  ו
ק תקגא): (תכז) בע66» מנאלס נמדס ש0 י י יא( ק ־  י
ק מלש מא־ מי גא נמף הססמסל ואש ממלאונמרכא  וגוי 19*0 נ
 ran ואיכ נוס גוו שליין שש ונצנץ מי ולא מלישה 1ft *)ממיס מל
א לקיל שסל סקס  £070 מי 0שק וסן *06 3מוק מפיס! מסי ספק פ
 מלץ מצר יאינ סי ולא מ״סה ולח סמן עייש: (ועוז) חמיפ 4 סנאאי
ס גיס אפרים יחיל מ* ייס ניצאמ י  סליק־ 9דק! אס אס מ3צק ומי מ
 לא1 >1יע1י*1 של םסמא איש שלא גלק גנדקש משרץ םליסס גמלם
ח יגל rto שאלת ק י נ נאק י י ן מאו י מ סא! וששש מ  סא אפיי נ
מ 0* נ ̂פ 96196 גמגיא שאיש מרפא tic כמין מ  066 קמא י י
י 1 ונם אסר מןסח מרפ יסיע ספגיס ישלש ו n c מ m t o ש 6 י מ  מ
ש מראת איש 16 והמג חזאי סדמ! נמוש  ונאם! הנשוי לחג מו סמי י
מ ומיס ולזג סמל 066* מגשו וס 639* שאמי  מא יסממ מרפ סק מ
ס שיא נהנגגלה ft< שאנס י מ נמלה 901*0 שאפשר להגמלס ינננ* ו ד 0 
ק ימיי נאק א י לק לסש תמה 0796696 יסמיס ראי למונישי מאן נ  י
ן tfr ממת מ מ  00 שמולליי מגא ספק 0 יל לאש לאחר 7096 הממא נ
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 ימס

 ודכי
ש 01 מופק נמלקה אניס י מ ו ד מ ו  י*ן אס נ6נלס* גקרסס הדא! *
ן שלא נסנו הקולא מישיש *6  שהסרכא סנרס 0מסמא1 נגחת איה מ
6 י 6 t o ק א  סיי נדקס אץ לסמף סלי׳ קלא מאכלה א«קי0ס 6 גדקפ נ
ן י  לנחק *מנ אס מימ שלימה במוס הסיכא מאן אמם aw המ־ללג נ
ש י כ יסמל מ ק ליל ומדקה מגה מעננס מה בדסגי י  מךיינשס״ו י
ק קלח ת tfttp י א מ ס ק ס אף שלא נוקה לאלו־ סיממיש סי׳יש ו י  ס
ו של ואף ומיקר למא י ק ק  מיש מי׳ נפרס״נ מיי גן״לו מ*פ י
ן ר ע * סי ת *!מלל אף כרענו כשלא מלקה סלל«ףל1 יש *Jpe נ י מ  מ
ן מ י ס סכאשסבזק ממל סל ate ואמי שנדי *מוהר לסמס מ י  גחל פ
ק י ס כ 0ל מינא מ ק י ו ימי מאש יוסף ביזחסס י א  ננחת הינה מ
 אמ־ מי שניסן נסנו גיל יש להקל מה אסי אש אן שס גס ליין נחל

ס ו ימי נשית ניסו מסף ס׳ גא של מ א מ לנד יש להק! מה מ י ה  מ
ק י סימינלש סיס נלאבדקס י  שמקל המזלג והלביש מאבד בלא כדקה א
 ימשרץ אנל סנדקס במראת עץ פל סקס המיכ6 אס אן שס נקנ ישאל־
ק קניא ר סססל׳יף מעננ אף גדסבל מיש ולעין דנא עי׳ מקיימ י  מ
נ כמס ס  של מללנלי הלאש אפדם סלל משממ ואי נסימיש וקליף מ
ו נ׳ לדלוף ק א י ק י מ ן א ה ק ד מ יצוק־ גחל מאכל נלא ג  צילל לסקל נמי
ק מיי־ סמ *לנץ מ ואן מס צל להקל נקליף נלי מיקס משדן אתרו  ד
 יל שס גסקיס לאיי לסמיל מ׳ לה בשם סשויג מקרום אגיש יש
י מיל ס מי כ אי ׳ אי ס ילא מקסמי  להקל מפיס יצוק גחל כשקלוף א
ן מל מקו ע יסוך נחל מ י ס  סס סקרים דמים יש לאסיר אס׳ נ
 מייסא שעמה נקליף מי כקרוס ר״ני״ס לא מסר מוסקס רק ואץ ססוז
 אס אמריס ק סםנחייס• לק אן *נלין סל מ להקל אס לא נ<רוף סנדק!
ק א מף י ן מסמיק יל מגמסמ למזלג מ א מ כ י  שאסר מןליף מיש י
ן ממש אנל אס ממה מ מ גא מ נ מ סיס חקא אס מ  יינ fn! נינ מ
ע י מ קלא נחלה י צ  רק נקליסה א ולאי אץ להכסד נ* מוסס ס «ה מ
י . יהגה מאן מהלא סאמיס nu\ny׳u הסס׳ שנמף כ ל י  מדים מסי ע
ק מלה שאני מסכין משין ת ממסת ראס(fl"/ מ׳ א ל מ מי  נחלת יסקכ י
 אמיעמיש לקלוף מאמסס לאו משכין אסי לקחם ד/א1 מילא דש להקל
ק וק ואיי א 0 מאן נ י כ סמ נקחם א  אפיי נלא נדקה נמשריץ אי
 מוזגות מושם נקמדס משר ס* ילל של בנטימח *קל מאנרה גלא
מלס( מדסס ומדע ׳ ח׳ נענו 1 ב מי  בדק! מיש מדי מגמ! מ0ף פנף י
 לדפא מכיפ אס לפי לאס מד הנייק נתקלסה י׳מלה מלות ממש א0ר
) אלמם ק י נ נמלרי״ע אמ י משחן י י ! ס ס פיייפ (מו׳ מ י ה  לסקל נ
ג riono אצ* סמימללש ד ס״ס סלק נ׳ מא־ ס׳ כ״ג מ  מץ נסית מ
מ סקרה שליא לכילקה ! 66 נאכלה הריאה * שקרה א  וקליפה ממג ממי
מ יל tpi שהשי״נ אגמים י ס אוי' מ י  לאחל־ הקילוף סש לסחלמ־ ילספלף נ
ת ק*ף המימי! אמה ממא תנצק יאמ לא תבצבץ וסכא  שמגיסגו מ
ו *שו srvwm מזע  ס^מ־ה ננק! יחס שלא מנצנץ גאל אץ למון י
ל נגאכוה 3S6 גדקה ו6^נ גסס ו 9 ק  שס0מ ג9 ולא סי רק סדי 1
סי מו ספ מ יראת ין לשעודן מיו *מי כן ולק אן למון גא *ו  מי
 י ואץ id גס גמלא! מלה *גוי שמפיו סלישה אש נ6נמ קלס מיקפ
י (למאן ססי״י ססללפי יל) סאי סי ת נמלי א ל נ מ י ן ו א  סלל פ
 יויגשאו נית שלפה סלל מ' גא 0*0 מלק ס6שה ימא י יי וגמ^פ
נ גמ^ו צמו י ו י א א מוי קיא ע א סייסא סי ילנ ימןלא נל י ס  מ
ו אפתמי מס •ג״ס לדון ממורן הס7זפס כ מ  צוק מווסת גולל מ' ל
ן in מקר ממןיל 9}4ס9 ז 60 ס36לי ושפא! ססחשש סליו ן ק4ן0 מ  מ
1 סקליף 0 6 ק י f l o 9 נג36ל ]pc* במ וסלי 0ש9א מ6שי סמן לאן 
̂פ 960 משה נ נשו י י למקל מס כלל if י ק ו א אץ * w נ o 6ף 
ו שא! קפא pin י מ* גאו יגשלש wS צוק א א מי >א! ימי ממ מ  מ
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ה ב ש  ת
 מדקדקי 00 משנ 0!א *שיל נחשש שדמי! גמורה tf*p מף* נמש מרה
ג ששוני עלי לפעמים מש מרסא נהריאה למקם אשר רוצאח מסקס  שיק י
 קצה הריאה שאץ שש רק קרימי הריאה דטקיס זה מה פו שאין מש ריח
א לנמק שס אחר הקליפה אס איס מנצנץ היין שאץ מזח י  נכנס נימיי ס ו
 נכנס לשם כלל (יגבר נתבאר לפיל מי לי וליכא מה פשיס סשש אמס אך
 *נין מיקס הסוכא) יל והליא אס נויקס מסיחה מפכנ מס וסמלה ואס
 אימ שלכיש ממש רק שמא לממן * לויפן לניס אץ סשש ואס מא מיקה
 לאמא אחוס מלץ שנאה מהאינא אחוס גלי ריין המציין ימי ננויקס גצי
 של האנא האחרת יכי שש פת• שמא שכיח נמה פעניס שנסקס הקוומיס
 מיל מ' נצו השני מן לריאה מיק נקריס כמי תלתל בשר קנון מאו כמי
ץ נץ סלסל נשר ק י ס פ מ 6 ' כי סקוזסיס הלל מ x  חצי משה ולא נמס הריח 1
 ונין הריאה יש לאמר משים אגייס אן אס התלתל נשר הלל מנר כקליפה מן
 הקרום א שגס מקצת מהקלוס או שלו נקלף מהריאה יש לסקל נדייש .
ק קמ״ג דנל וה מא י סדיטוז אלו נרי לביש י  (חלב) כבר נהגו כל מ
 רק ננזקוס סהמהג מנייר שנוהגץ להקל מה אנל נמקס שאץ המנהג מניוד
f מי׳י״א וני׳ נצניש x למדי נממן אץ לסמן אממן אלאנלפההיחריס 
' ונמקתזות שנהגו לסמן אינק־ רק x ה  נסמ׳ שנסף ס׳ זה נסף ממנ
 פיש מנהג מנייר נאיזה מסרא נפלן המימן• ונמשה מיס חסם ודאי וצרינץ
 *!חיק נמנהגס מאחר ממימן מא קילא נחלה לק נפל שרפי מריו ממסי!
 להחמיר ולא מי מנהג נשמת אגל מקים שאץ מנהג מגורר אץ ראי להחמיר
 ס יותר מהראי שלא להפסיד מיק 0! ישראל סיייס: (חלג) נהנו. מ׳
 נשויה ניה *!ריס מםפחצהראפ הפריס מ׳ י״נ שנ׳ ואס נצנן מק־להמקיס
 מימה המדכא פ״י מעון אן יש הפרס כץ מקים הנצנוץ להמרכא נדומנ
 קש יש להחיי אמ׳ שלא נכפימ אבל נמים גסה יש להמיר דא״א להניק
 נפמס מרוחב קפ כמקים שהכו׳, קט מסכנת אס אין הנצנוץ ממקום המרמז
 ממש וחס פ הסיס יש להקל ניס אפיי יש השמן ביניהם עכ״פ המגור נ׳
 שמרוח אס הטדק מא מומחה ירא ה׳ סרנים שאמר וקים ליי נטוה פאץ
 הנצנוץ מחמת מקוס כסירסא ומיס שניכר שהתחלת מרכא ז מנה מקב זה
 יש לחלות שפסק שס בחזקה קצם אצל הממא כד שתפלס שם מסנ ננפיחה
 וכמי מליק נשאר מקומות משמיש תא מבחא והיה אש יש לתלות שנשמת
 מימייש פסק נמק־ לשם נצסרפו ולא אוננתי* מהל לחלוח כל שיש הפרש
ק קכ״ו ינמניי נתרלוי״מ אמ פי נלק״י ס״ק  קש מיל נרייש (ומ׳ נמק״מ י
ו של מל זס מירי ק י א ומי׳ נשלח אורי דשני מ׳ קי״ג) וסי' נלק י  י
 טרא אנל אם מא ספק ואני נחר שהוא מבצבץ ונם היא ספק אס מיע
ס ומיייש  קילוף המדכא לסקס מומה * שהוא מבצק יש להכשיר ממם מוי י
 מד של מיהא חוא מבצק יש להחמיר אף כשהכצנון מא ומק לערך *
 צסורן ממקום כלות המימומ״ש כשאנו יומ שהי׳ כס המשמוש נכת חקא סייס
ו שנ׳ מא מצרין הדק שיהי׳ משמיש מס ר״צ מפא ק קי  ימי במיךמ י
 שאין לתלות שם במשמוש הצפוק לצוק־ מיפיגלש אנל היפא פיש לתלות
 משמיש הצמון אף שאס יודס שהי׳ משמוש ננס תליק בצפורן יסיס דהבל
 מא למ ראס ממ המרה ופיי״ש מד בלק ינמק״מ נסיק הקיום של מל
 זס fen נדמיק נתא שלא מיס הקילוף של המרפא אל סקס שמנצנץ
 והוא סיפ מרחק מיסוי סלל אנל אס לא יומ זאת טיאי ומאמין אצלו
 אס מיס קילוף המדכא חל סקס שמנצנץ אף מש להלום משמש מו
ק ק מיא) ופיי״ש עת• נמק״מ נמרלד״ס אס 0׳ י מ אשור (ומיל י  נ
* סויד מ׳ ז יעי׳ מזה מלת מנחה נטלה מ׳ ג׳ ופי׳ בשי״ת מהיי א  י
ז משאל נריאה שמצוי מפרו המר מעל הנשר יקרין אמ גלאילנ א  י
י ן ינצנץ רחק ממקם ש מ י מ  נלייזי״ל והיי עליו סדכא וטק: יענרה י
מא והשלב רצה ליכשיר נאמרו פיס דוס שינצנן נמש שם מלאיינ״ג  מי
 א הכלייזי״ל מ״ל נמים שנשאר סמר רמי ומא ל ששאל לשו״ב ממיס
ן יש להכשיר  יאמז שאגם יידפים כלל ששס זה של נלאדלג ונל״י״ל אן מ
scam!בצא״ה כיין סש לתלות מקרמה הריאה ממק מסמס יגס יש למלית 
ה שהוציאו הריאה דדן הצלמת מי״פ יסי׳ נד״ק לפיל  שס הקרפ נראה מ
ו שאף אס מבצנן בריחנ קפ סמקי׳ס ק י ו ונסי׳« י ק י ס י ל '  מ
מן  המדכא יחליק משמיש ידא מנחא צדן לסניק במין זה * אץ י
0 מה ממצבן למקם הסמא ר״לד׳הבצביי ק  מניס וגשרי המר מהנשר מ
ן שם ונם יש חשש שסמי דהר* ריק ו  מא ממקם הממא יהייח עיל ו

 מקים

 דדבי
p זס רק שסא קמש יק*ש מראיתה ורב א אמי שנמצא * ו  והרס אס מ
 מסו « ססשד סאחרוניס לשמיר מש סין מםפגמ״א *1 סרכא מא ואס
ח זס יצא מס יסשיב סמוי מרוח מ מלל  «טקץ בסזק קצת סליק מנ
 לתלית (סקל יסא מי 0מן מיס ימיס שמא סדסה מלש ומ׳ נקינסרם
 זשף un (ממאן סהרש״ק דל הממו נהה׳ נדד יריק חלק בי) ס׳ "ס
א מיש נסנץ זה ומצח־  שהמיר ניב מנין זה מיש ומי מפת מיס ס״ק י
א מ״נ ואס חאן שאין מראיתו מואס סרנא ט י ג  לסקל נסרנא מקרא מ
 מ• ד*זליס שקרץ ממלא מראחסמק מר יניכר צנקאס שמא מגפן
 דלח*ס י50די0 הרנה מומלי ינס בין אח״ס לאמא אפ סא ארון הרנה עד
מ להסשוק •0 *!קל יאם אס אחן הרנה אץ להקל נדאכא 0!ין  שאץ מ
ם שנסק לש0 למ מיש (ופי׳ מנדנו ק ן מ מ  ימוק לאנא אחוס יצוין מ
ק ויי'*(\ebr) «זיא קלון נוזלת מ׳ מו״ס תמנה מאהבה  למל י
ס ג רל ח״ל מה מזב היס מ י ם מאץ ה  חלק ג' סף ס׳ 6״כ שנסב מ
 מחנר להק! יהיס״א מא סססמידס ילפק גיממ״ש נסדכאמתלסת הפיסה
 ולוא שחטו ישראל מניפו לסמן שרנו מכשולים אמס p קנלני סליפ
א מש? אמס ותורמ אמת ומנה לא הומ י  מי אשמו ומלין ממשכים אחר סי
ק וגתנאד ס קל מא סמן* פסה ממן ק קלר מ ס י י ו  עיל. ול ג
ן מסיחה והנדקפ נמסרין י פ מאו מאו צריכין לחמי מ ס הסיפא פי י  מ

 שמפא סל צו מוסר ראי ונהי שלא ימל לנ אדם סל״ להסתמן נה מיש
ק •רד שכ׳ סהס׳ גלנ ואס הממא ש לפיל ס׳ לו י י  (תל) קלא. מ׳ מ
 ממוח ס! מקם מושר מנפים מנשר הריאה מוח הקרוס בם לא סמי
ה להתיחק כיא מור ק שכלה הנשר ממנוז ואץ להסרכא מ  ממגיש מ
נ גיכ ן ראי׳ שאגה סרכא עייש ימה מין סירא ז מ מ י אן מי  *ו
 בלכיש סיס קרח ומיס לא מולימ לאסו־ ממם וה וכ׳ שס שאגו אסי־ נה
ק רכ״א שכ׳ ואורכה  לא אסי ונא סהנ־ מייש מיי מאן ייסף מ־דיביס י
ס החפ הקרים אס מפקפק שלא ייפיל פ י  ממרי הליש נראה מפיס שאין ט
 מינק־ ונקב ממרי הכיח יהיו יהשמ״ח שכ׳ לאסד נסממ שלא כמזרן
 מטמא דלא ממי נה ניפימ״ש מפיס מוי הרלד׳׳פ משמע ולוני מייחרלרימ
 ס׳ מעיל נה מינק־ אף שאץ שס נשר מומיו מיש יעי׳ נלק נמ־לראג
ש שהחמיר ינ' שאין מקל א*) אש טף הממא מא רסק מימזשחן  את י
י הקליפה מנסגימ ממה ההפסמס המדכא מל מקים החסרון סייש  ורק י
ק מנסים מא מצד התחלקת מר הריאה שנו* מלא מ ו ואס מ  ינ׳ שס מ
ס המזממה כשקורננין מור ק  מדים קסנים כירן הריאה לל״ב יכן אש מא מ
 סס מאה הנשר כמסלק זס סוה גיכ אץ למש יאפי׳ מומן ייסר סהרניליה
ם ואס יש י  אץ למס כלל יק לסמים כלי משמוש סד געשה כחסרין מ
 לתלות מה אן למס כלל ימי׳ בסק״מ כא סק קייס שכ׳ ממשים ככל יום
 שאי הסי־־׳כא עומדת נמנןס שקרום הריאה לנח מא בלא מר חוותיו מחמת
 שפיגיימ טרה סמנין על מיפימיע ומילא מיה אס מסות נמקס שהוגבה
ו שהיא מצי נריאת  קרוס הריאה ע״י נפינה מתרחק הקרוס מעל הנשר מ
ת י  מנשים ואץ לחש להמיר נלל ואס מנרה הסרכא ממי סייש ועיי מ
נ שנתנ ולמעשה צדן להמיישנ מין דסרכא שלא מחץ  מגג ייס מ׳ י
י רתחת קרים הריאה שס מי׳ש מי׳ נשיית טח מ  סצאה ממקם סגמזק מ
 שלמה חלק נ' ס׳ לו ובממד! יוסף לפיל ס׳ לו טנף י״א נניאדס ניק
ק י״א (תלא) גדולה מ׳ מאש יוסף פס  מ״ס ינמ־לד״פ את א נלק״י י
ס  של מש לימד נמר מלל שהוא שסח מחת קרומי הריאה מאס נמרי מ
 ממיס פחהט הקרום לשרם מם חתם נגוף קרוס הייאה ךשס ורוב מגיים
 שלא ינצנץ מסח רנ והיא יחע להמחשיס יקרא! אסי טס שרסיס ואף אס
נ אם ארע שיצא משס י  יתחלק שמה לא ינצבן מסח ת וכיש ננקנ מססו ו
 סיפא שלא מחץ אן למור מס מל יד מיממיש הק רמו אך ואיי
מ וצורך גדל מאד י  מהבדיקה שלא נצנן לאחר שמגרה מיי( יכא משם אן מ
י הנדקה נמראס פין נמיזן מ ירא: שהקרומים שלימים שס  המקל מס י
ח שמג ולס ק י י ט גדיש ומי מוס נמנח״י מגף י״נ נלק' י מ  אץ *
ס יש להמיר ייקר נפק זה שצדן למק לאמ־ הקליף ן יקי*ף ממג מ מ י  מ
 אס 0אר סקחס מליין של הלאה ב־ לסי שאס נק ידמה * שהקרום מא
 שלס פס ונאמת כבר גק!ף הקרו0 6( הריאה פם ססירסא רק שאס לנו לסי
 שגםומנ המגויס יכל זה ידוע להשויכ מוסמים וצדן (אמומ נל הנקאס
ק יא שמזהיר מאי *שינ  מס וסייע נסרלריס אח יו נלק״י ונב־אריס י
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י תמונה מ  ו
w פו ot tone חס׳ ממת o כס פיפ ס! מנס cram !fat שקם לגןנןמ ושמא מסל) מוס מסומן מסקס מקנ סל הממא שיזה שמץ• 
 פקוע פסון גנו הסדנא ונס ליל הנמס נסנצניץ 6ס לא סלן מוס וסי לאם לא יפסס p תן ימי׳ל מגף לגלגל המדכא כאצגפיסיו א! אדכס
sen נסמע ממקם ססימס״ס ומכרים סמלו מ&ו ונאמו מא מלזקם סמי פספס הגלגול מתחזקת סמלכא רמי מוסס כמ פמה ומסק ולסמף 
 הממא והרוח מלן פיי סספ ושש מראה נססע סנפור קצוס מקנ א פייס ומי כשלש לג מוסס שם של חה חקא להמנריס דמאי א6«6ק
 ניי מנס א־דח ומי נמנמו ייסף ענף יב כליף מךל ונסראר״מ אות ג' הסרכא באמצעיתה מממ שגסמלס יסמס *en וסי ונלאים *נס 600וק0
 נליךי סף סאת שס ונשית מלת יצחק י ק״ל ונשית דמו מגס נאמצמיסס אנל למנהנ ססב״ש ואף אס נסשקש נאנצעיססנא מיעוןצדסס
: (חלד) כל בני סריגות אלו. מ' נמות שגס סדלחלים משאדם חנוקים נריאס י00*ן מסל סדאפ (יי ממן חקא ו  נממזרא תניינא ס׳ י
6x01 יקמיאל מן״ו גאו נונר נמג הזה יל ואתן הסהנץ להסיר המונות ממל אץ אפ צדכיס לפזססן ולמששם מולה כמד 66 616 6669 מלמ 
 הריאה ואוסרים שזמ מימין 00 מאכילץ סריסות לישראל וללוי אף נין האלנפות סמ ששיא מסל למוקלף מאלי' מסריאס וסי וס*קזס משג
 *ומר ססליסס ס אץ מקים לסקל כיא 66 ממסה הסדכא משמשי ומטה כסס ושיש סלוק גץ סמק נאזצפ *ךליף ונימק מהריאה אש ס6 שס
no לחם «ל w r כ*חה בפלפא מיש יעי׳ מיש ונסוי מאר ועיי משופות יעקב בס׳ הקצר סמשמ *ווה לנל מיש גאיין : (חלח) נאחר 
 סק״ו מוס וסי' נייק סק לס וכגילק מ אל! יא מה ססלסלי מקר *סמכו. סנאללז מןיל גלש מהשלם םשלוש ימי מאיש מיס מרש
 הלנו ממי להק! ולשמן מל מה מנרה הסדנא נממן גלורן יפי׳ כס׳ נ׳ פנף ל במס שכשנ ואף מ שתיל משמי סל סצמ סלא לאשל
 סקר מס סיס (ססגאץ מכרישק ויל) שלסל וכיס על ממונם של ישרא! מסוכא שענדה נא ממגלש גאו החסנ יהמו שמנשל נימי 00
 נמסר מומן אף שהוא סל מרי הראמים וסא גיס מלל ממר הנשר מסר גאניל טון וסדנא אץ אסל דסססרין הסשו גא מסימיש קן
 נידמו!יינ ממס מחת הן ואס נמיר מפת הראמים מה שלא לסמן לסם על פס שיסממ סמלת סדן והלומד מא יק סמס חמיא שחלה סנמל
 אימומיס מצא סס' תנ ממת סריסיו ואף שאס חאן ורונ נהמת גסש אגמיו מל עצמו לנן עוסא ומוסר נכריסנ ישי סתנסיל יסנשר 19606(
ו סל עלמ p מגיף סכ6ר •לא ו נ אגו מכרגוץ מס w הנשר מן ומסתמא לא גלו ולא מו י מ ס נ  מוטס גם שלא מורן אן לס לסש (סמור נ
 לימי ינשתמ ממעיים מהגהמית והייס לנימימ ואין הסלכא שליס מסימן מסליסנ יהסנסל מסמל 0מ יסלש מלים אף שסם גל •וסן מיש ומי
 אן ממש שמא הא דאסח מרכא שלא מירן מא רק נסדסק גמרות ושמא נס׳ סרח מח גמנ״ש מף מי סי שרמ וכריסם מס risen לדגא ימסנין
 מ גומלו סס שתאן שחגם יש מס מיסד! שלא מחץ אק מרסס רק לממי ולמש ש!א לסמן סל מימגלס חם סחסב וגואל ססנמל והנשר
מ לק על ̂ף נזפה״! חנן כשירות ואן ממלות נמונה וסכא שממל סם וה הנשר אסר למ 1*1 אש מפת קנלמ ס׳ מ  דדן מלמא ונאמת ד
 שיש 03 שרסא נמלה שלכ״ס מא סשריף אסה p שמל מסה יש ח6ש הגשר ולא סל מזסג אבל מסמא פשיסא ללי 66 וקילל ממזל סן סג6ד
נ גא אסר גס בסחסג ממילא מם מס אמרק מיוסג י" לי לץ טר ואסי גס  שמא ומ סיכא גמורה יהסרסת שננססוח אחחח סק אלא דדן י
מ p לססרא והא מסג מ f « אמ נסרוסב מה * א6 ס*א מיד מססו א מ a n סממן מימסיש ואס סרה נא ממן מא ראה מס 
ץ מ  מרפא גמרה רק דד יסא מהחג מרות מיש נאלן: (תלה) אלו. להמיי מס חשמ ואנא אמי מס סדנא ומיס *מן סנ*ס ל שם מ
ך של שיש *וסר שלא ס יסמיאל מ ל ה x׳ ואס לאור שקלף אז הממא ענצא סל סד׳אפ מסן משימס ש*) לסקסי מיש ומי מ ק י  סלק י
 יכשקלף את הממן מנצנצת יש לאסל ולא אמריק ושמא קיש מומן את לאשל מממגיש דק4ס6 מסג מת יש להם *ופר אף ססכ*ס 6( אמ
ל יטר״ס איס ס׳ שא מגץ ק  ססיכא יסש מן אע דמסא כלל ומן יסמא שלא מחץ מי דמיסא סמןלין מס מיש מיי נאיה So א
ק ס׳ ונמסגל שס של מוסלים שאמ ו מיי מיק י  מסיס אן להקל מסק מיש: (תמ)_ למוח גידס. נ׳ נסיפ יש נימןס ממי אפי את י
י ליצ *וסי vean סוקמ וינממ 006 ניי יש לסמיל ימאן של וא0  שממפסן הסרכא מד שנפשה ססמא כסס ואו חלון נאצכפ סו שנפנק י
י אף מיס נהם עתה מר סדף אף לסמנריס דמוית  יאיכ ססרקין המדכא מן הריאה חס מאכיל פרימת *שואל מיש מיי יש 671016 סאגס י
t r i m לדן ממ־א p ע מה מן שהמיר פל סצמ י ספיגלש באמצעיתה יכיל חמא פ*׳ לסמ י ק א סכ׳ לאס נימקה המדכא י א י  מ
ו ששגיא מם אמ ס נמף נל י י ייסף מ ק אז א״צ להחמיר מס מא1 מיי נ ד מא־ י  לקאף המזל משאי ומק מיסה נאצנמ מאו אן מ
ש ראי מיס )מק מריו שנעארפ מגיס לשמי סריסב ו66ו ס י ממן במק גיכ שגם סני מאן א  מניסי יאסי מסמס? נאפצעיימ מפסקה י
ס שהארץ• תבשיל מחנשל פמ מיס ויכ למ־יא מלס ססלנ״גז גל מלא ניאו מל * י׳פנלי מדן מיסמיש חקא מיש ומ׳ מ ד  ראשץ מעקים נ
ת מי מי(פסמס״נ) יילד ס׳ ל שהניא מרי מסרהלס סלל ומב ̂ףשסומפכה טי י סמופמס לסן המאו וסחנ״ש ד ק קיל ו  מס tiro י
 נאמצמ מומן סקל צדן *וסן ראשי ססרסא משאויס מוסגאו חקא שיש(הסל 0460 ש( מקלים שממן לססמידס מלס מאמי מניר סל
א מזה סש עצמו יאף לאיים ft מול א!א6ם תמי Jett 06 נאק «*ס (0096 ת א גס מ נ  י*) שיקלוף ניד לאשי הממא יל ד״ל *
ס לא מזל מיש מיי מעת סרס טססס ק שאי! ונהנים נמים מיף או ומיק יןא אנל לקח נליהס לנילוס לנשל מ י  להמיל מה יסייש נ
ג נ ונסייכ מניף קיו לדנא מיש ועי* מליין ליס אס לא מי׳ מזה בפנחס מסף נקיא סי כ״נ ונסים מף «ף י ק קי נ מאפ אסדס י י  י
 ממאן סלונלץ מ' לה יכמרס מןייא! סל* וניע השיא מלס שנמף של פצפ מנ0 למ שססניל כלל ססנס נמחש שאס אמ־ מל עצמי סח0נ
י ממן 601 י«א ך ונואש ולא שאר במ ומלמל 06ת3של 60 01 סמר ששמור י ו משוגה למאן סבדסה ודמעות יססנ נס׳ הקצר מ  מולק י
 ייק< נביאדס סק״מ ינסניי נקית אס ל ימתו לצ סחרסת סלל סי מאיבה אסיסי׳ מכריו *סימנ להחגיס נפעל מליםמיסונגיאדגויקי•
ס סהשצסק ימי  קיו אס ח׳ ינס׳ דנריייסףמ׳ריג: (תלז) בידם. מי׳ סיס סטיו (הלם) «י׳» להם על סה wecwr. פנאי׳ס מיל י
ס סאצ וסשינ קמא ח*1 נ׳ ס׳ ין נאשצם התסכה שנשא! סמסלג א0ר י  יסקנ סלק נ׳ ס׳ ס׳ ונסף ס׳ ימלמד מומן ק on* 60 יסיסא ט
tf* s o t לאשל מנשר מרס) ק־ מש מא no שנהג נמס שים O K * מוםסשע והסה מור לק ואמ׳נ ממסד ומממש ומגלגל נאצנמסז *  ס
נ וספ וקשה ל6אל אנו ססשל י נ נסשדן ס0גו0 מגס אשר צדן לאסל שס אצל מ  ננחת פר שהמרק נאמצמ ואינ ימק הל*ול מחת וסדק אי
ק קיג מה שמקשה גלמי סמיי מש מיש אס מסמא ושאל אס יש * סמ־היל סמי סדי ימוגומרשה mi ששל ס י י  מאו ועי׳ מ
ס נ סיג שאס מסל־ tort מ י מ שנת י>ע לאן * 5מ לאסל p אצל מ ̂ ימשע סמול *  ומצאי לאתא *ד שיס «י *»c מ״י למגאן לי
כ צהססג־ מוי*» הלל ק סיייש ייאחי שס במ׳א שמלא נמי «ה סשיי אחססמסשל לא קינל עלז ימי» מן משנס דאו א״צ לחסל• י י  יל *
ס י ן w יממק מ מ»מ מאן מל סד שמשר סקצמ ימסד ס* מיש: (חם) על «ז •ימסכו. מ* מ א זf! למיג על מדו מי נ  מנאץ מ
tte ממא waA מ דאםמ׳ ס  שנית יסקנ זיל מס שהשיג *מאץ ססליי סלל להצדק מדי 0ממ׳ שנא טס אפדם ידיי מ׳ או של נ6*נ מ
 מה והאריך מיאמ־ מריו שמס* שסי־ הלל ממין tin or( נאדסת כמק ופגרה ולא מדע * פגיה גא מומן סקל xas אמ»ל90מק
:  ימי to גיס י*קח*ן י משולי וסנמא וגגממ״נ lb ל/ משוק יו יש *»ריףשפוי אשמן אמדא חזו׳שא שלא 0מ7ץלשוס מאן
ק א־ יקסן סעיף^א של מלמה מס לל ק שקלזש םממך י«וס (ten) ומל 0מ0. מי to מלת »D סמרד ססרפפ אס ל נשל נ׳  י
t e a 0ר* ש»0 0( 0יס• ore* וקרי ססניש שקדן של ממת ממ־ להנומךס אן שצדן p הסרמ מןסצה מאצגמסיז נמת פל שסםא שמל 
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 יודה דעה «לו לט יג הלכות טריפות
s (תמה) צימל(חמי) ל״י m ( ד 0 ח ) * י • pn»(ח0ג)(חטב) מ 

 תשבח
o פיזי c o c s א ' סש Jt0 כנוד too ס ס  להא והצדך הניס אפרים ס

 חפש שהארנייסס״ר נהק הסרכא בהפנרת יח 193 אנל 06 השיג סציא
מ יש לסקל אף 3הפ*מ לנד אפי׳ שלא לנטל ק ב ח א אץ סשש ס ו ט * ו י ו  ה
ל יזהר נמס וכי דסא ק ק ד״י מ  שבת נרי״ש מני' בראש יוסף נחיוושיס י
י שנמ מא לפי שהקצב מציא בחוקת סיד מז מ ו י  והצריך הניח אסרים סליל ה
 ומא אש בער וסי אבל 6ס נווט שלא המיס אוס אס יוז בחוקה ונס לא
מקה יש להכשיר משימת אמי בלא tfte וצורך שנה דכל שלא  מציאה נ
י צדד׳ ואן המרפא מעכבת פל ימ לעטר נ*פ מדיס נ  מסה דבוקה או ט
י ימי נקמערס משוגה שנסי ערונות הטפס ן מ מ מ ע״י מ מ  למויף מ
נ הסדנא ינ׳ להק! מ״ס ונר* י ס פסשי״נ לא מצא א ק מ  מ׳ י׳ שנפאל גיכ מ
ס הלל וסשספ מונריו שוגומ להקל אפיי שלא נהס״פ וכטל שנת י ר  הניס *
י י ק ' י הנינא מ א ס מ מ י י מ״ל יעי׳ מ י ש מראה שהנץ ג״כ כתרי ה י  מ
א וכשב וקן נמשרץ נשמח ההוא ת מ ד ד  שנשאל נפיבוא מי שהיי שס מ
ס ק־ לא מע אס הי׳ הנצנין ק ׳ מבצק נאיזה ס  (מיש הניס אפדם} מ
א יכ׳ דגיף הונר שכ׳ סנית אפריס להכשיר בדין זה טון שיש מ מ 0 ה ק  מ
מ במשוין לא ניחא לי׳ ללשי דעת האמזניס י  * דן מאגד הפלכא בנא מ
ן ומדכא ובשאר סדכא חף ו מעי מ לא מי מ מ ו  משפע שיש להמיר נ
ד ייסר אפי' פ״י 6״קת מ מ מ יש סכרא ל מ נ ן י מ מ ה נ ר נ  ומקליק מ
מ ספי ונפרס והא א ומלד נ ו מ כאנוס נ*) מיקס ט מן יפר כ  םושדן ו
א נ מ ק מךי״ל ו ל מקם שצוין בדקה סדנא ר א נקיאס נאפת מ  מאיה י
ה ר נ א במקס יחס ממש סמכיק אכדקהכו וא״כ בשלמא במדכא מ  להנדקה מ
ס א ק ם שאנו נ ד פ ם ההוא ממנו א ק  נממוך כיין למקם המדכא מזע מ
ה מקמו י שאן מקם המדכא יחס נאו  נבדקה אנל לא מזהיבה גחלה נ
ה נלא מיקה נמשרין קיי״ל להכשיר מ חקא מ א מ פ מהי ו ס  ממש מ
ה 06 ן מ ש י מ ד שלא ראס שאולא י ל ן אנל נ מ  כשאזלא מולה־ מ״י מ
 נאנוה נלא נדקה שייפה אן מ ממס לס להמיר ינסלס נדנד האמר
מ פיי״ש ימי ד נ י ס אפדם להקל אנל מ״מ ננאנדה נלא ברק! מ ר ט פ  מ
ת מ ה עליו ק מ ד הגיח אפרים פלא • נ ו ס״ש לנא• ר ק ל ה מרה י מ  מ
מ אף אם ידוע פססנמ י הלל יש להמיר ב ל ס מ ל ומיוון של ה  מווסלד י
ב לאש נאפ לחלות סמי ק ו בצפורן וכחסה אץ לחלוח ט מ י  משמש יחשס מ
ס המדכא ואף אש יחס ש ס ל ס ! נ s 6 כ יש לחש 0 ו כלל י מ  שש משמוש נ
ן מגז מקמ להק! יחקא אם אנו מנצנץ כ נפוגג א י * א ד פה שם ה  מקי
: ( ו ל א ש ק י נ טיי״שןופי' נ י נ כ נ י ס  או יש להקל ממם לשכמו סשי להמיא ס
ש מין ׳ נ״א י *) יילל מ (סמנה׳ י מי נ ׳ טי״ת נ m . מ a ך ע ) מ הםי ) 
! לא א ד ! וכה וכפהוציא ס ס ב מ ק א מ נ ד ק שנוק ואפי שסוג יש נסינו ס ל  ט
א יש לאסר ד י י י שמשה p ספבח מ נ י  מצא obo וכי דש להכשיל אם לא מ
ו לוינא) ס א י ג' א י ס ל ד הלמו ס ק א מ י ב ה ו ) ן א  כדן מנמל אנ4ר מ
א של too ממה יוקף ואם נפשקה הסדקא מכנגוס י ק ק  מיי נלאמו י
 ידז משש מאנוס הריאה מליץ שלא נש* שמש וננהיג לא הר כאתסוק
ג ספסל ואה בלא ׳ א של ואס המי ף הדא׳׳פ ס מ נ ׳ פ מ א מריש מ ר ס  א
א שהשיכ מ מ ׳ fi נ ע ס סגול ק ל מ מי׳יס ומ׳ מ ק ם יש ל  שא!ת מ
 גיק הדא! נפנים ימצא מלכא בפשרן לשימן כלב וכשסוציא הריאה לחת לא
ם חפם וכאל להשימדם וספ ושנשאו מילים ואמרו  מצא במו מדכא ולא ס
ק £0000 מ ס מ כ ס ל ס סרכא ולא מ ה לאפדי סלא מצא מ  שנהנו לסקל מ
ה שפמים לססהג המחפים ש0ק*ץ  *I מתה סדכא נמרה והשיג סש מ
ן יעי׳ נשאו מאל ימשיג לכיסא! ל א ! נ א ס מ מ ס ! מ ס יש לס0 על מ  מ
ן ל שלס סנדל מ  חלק ג' ס' ק!*ת נאמצע הספינה שנסאל שאלה 1 פסגאן מ
ס ן מ * ק ל הסמרס מ ל הנהמה הלל ממ*ן מ  הלל יסא א! מור למי
א מ מ י ה מ ש ת סרה שס :מ׳ גיכ ובסונוא מ ס  מפעם אתר פיא! מיי מ
•f כ ק השקל י ס מ א ק שבו אשיי מ  לשימן הלנ כלל יס להק! ננל צו מ
* אנל אס ניחקפ נצו ד ס נאזצפ א נצל ה י א * נחקה השלב מ ו מ  י
ק א ק י ל ו מיי ג א : לפס אץ *!קל ס!ל מ ק נ ו ל מ ו * מ ק  סליק א מ
j אסה גידי 3םש וסיס / b n של נשלנ שמרגיש בכדקס נפניס סש מרפא 
פ ולא מצא 0 6 ס ן מ כ ממציא הריאה לטיק! ג י א ק נהליאה ו מ  המלש ו
ס שהלח וני ואפיס שייחנין שנגועה שפגמו השורש 10 שמציאה לסץ לא  הסו
ס יש *!פמל >א י ם לפלות שפייו יוסר ©רש א י מ מנ ' מס משמוש נ  ס

ק מגל הסלש גד״ע : נ ק נפל OR* Ions wo מ מ ס מ ק ד  נ
 ומין

 חרכי
* *אשיי אסל מש לרסס יצויד לשום סל מעייניי אל הריאה ל  (נחק ס
ין* י נפח מי נ ו א וסחו ולא י ל מ פ ולנחק נילאת ל סל סטו נ ס  לבויק מ
ה יסי׳ ס ד א ר אמי ס מספי מא מי״ש נ  סם סס"*ס to ישס אוס פל ת
ח (להרנ סהריש גאצסדי 'יל) נ ס ז ל ק ו״ל שבס׳ מ י ל ה  נמהגס מאין מ
ק ס כאשל נקי מ ס ת ולא מ ס מ ר מ ת י ס ן וצדן ס מ ס ג׳ של ל  א
ה מפף חס מרם לp צדן שהנילק * הסיכות יהי' ייסנ ולא  גארדסמנ מ
ס י מ ש (ירשנין מ י ת מ ע ר מתינות ב* מדיף מ נ ד שיהא משה מ  מסל נ
ת י מ ס ג׳) מי׳ נ ה ל א נ ס ס ח י  נקימורס סרס ומללמז שגמף שית ס
ש סצ׳ל הקליפה י ה וכ׳ ל ק זיל מ י ר ה ן מ א ו מ ש י ס ראס ס׳ א י מ ס  מ
ה ממם p סצסוך ל המה וכי יש מ מ ה חקא דמי ס נ ו  נישינה סש מ מ
ן מ״ל א ת ניייש ויכריז ממיס ט מ י מ ימנה חקא לא מ  הניד לפמק נ
מ אלא כל שנראה י נ מ י אוס שלב ו מ ה ולא ממנה׳ ס ו סל העדה מ ד  מ
ס סהיש״ק מ מ ׳ ב ל נ י ו ( ב מ ח ) . מ א מ ב לציין מלאנמ מ  * •יסי מ
ן בדקת י ק יסי' ס ית י ח ססרכא לא יהא נמסי ק י א ח״ל מ ס י ל שם א  י
ד ש״מ׳ הכל נממינוס ת חצי שס! ולעשרים נכסים שעה אמו יכי׳ נ מ  פשר מ
ת ו ממנ ג המרנה לבחק י ק למיא יכל מ י ר ר * ו י מ ו מ * שמים ו ר י  נ
ס ק ד נ ג נ * מסה המי ל וסי׳ נקנםיש סרס ימלליס שסשנ׳ שנק״ק מ י  ע
איש ק •ירא אלהים ענ ת נ : (תםג) ה ו א ' שמת מ ת מרן נ י מ  עשרים נ
ק א! שסיס ש וראי להזהיר הסניזס ס!א יסמכו כ״כ ניזוקה יפשיר י  י
ן מ מ ק א ת ו י ל י מ ל ו ל י ן המדסיו מ עו  ופסה נפיה״ר מיןלין הרבה טי
ך שצעק א יקסאל מ י י מ ! ומיי נ א ס f• מ מ ט המחסרצים מתה נ  מ ר
ן מל קבלפי מרט יאנו מ מ ן בסין ס פ סיס שסל א מ  מריטא סל מחסי ו
א מ ' מ סמכא ולא סססיס י ו לא ס נ י ואלי גם ו ט חנם ס  יודע * ר
ר י מ ד זעפ״ו נ ס * קנלוהי מ א י לאחדם נ ו  עצמי לא גמד אלא מגמר מ
ס משלוה ומוטלות  רבחה המספחת בישראל להסיר הסרטת ממל סדאס י
ט ואמר שכן קבלה ס יכל א סלהקצקלסי מ ר ת של מ  לא צמק״ ש*) ס
ס ו ע מחסם נ ז ו החי מ ס ק *מ! * יסממ סאד סל ח מ י ח וקי אמנ  ט
ה יש הרבה מהמיונים שאס יודע כלל הדן מל  וסמכו סצסס פל המחפים מ
ו נ נ מוומ צדן מיממ״ש ננחת חקא ימו ל מ ם שאל ל י מ  מריו וכמה מ
ק הובר א מד ס ם ר כ לכן החל * י  שאס לא ימסן מחת יש למש שיבצנץ א
ז יסהיוז מל שנספה מ ז ר ז ו  מגיע ;מפיה״ר אושר סלמא יכי' וגעוה^ר מ
ן א מ ו סני *a! כחיי מ א מ ט א ק יק ר א ם נ י י מ  *!ש סססר גמר י
ל גיכ מחרות א י ג ! מפארן בוס מ ' א ל פפרייש מ  מ' יהישפ סמול לטנ י
ך מ ל ד ח ז י ) עיוויע ל ר 0 ח ד יכל א מק* יניד * • ( ד  פל הנולקיס מלצי מ
ן ססילו הגילקס *!צסם למשמש זמן רב ס ג' ששמה ס מ א ל , מיי נ ת ח נ  ב
 בהסלכא וכל שיהק המרפא אסי לאזל המשמוש נומן לב סגפיניין ילא מצאנו
ו וממסכין אס' נ י מ מ ו מ if יכל מ ! אי מ א ר ככה״ג מ מ  נמש מסק ס
נ ק קל״ס ימי כמלה! ״נ כלל ל כ בלכיש י י ו י א  סרנה סל שהיא מחת מ
ק ן מ אמי אזה שמת י י נ א למסב לעמק מ ק נ  נקמו! מדי גו ועפרון ש
י ל ) ימי בס"ת סרן ת א ס מ ס מ יממן מ ו נ ס ולא יסשק י ס י מ מ  מ
ס נ מ ל ה נאשצע התמנה שכ' ללמפיס מסס מ ו גוי י ל ' ס  מיס סלק נ
ל ן פהוש״ק י א ס מ י מ מ לה סיימו מו* כ י ו גסלכא % מל מעג נ ו  א מ
ק וננחת לתש ס ס ס ס ל שממד שקליפת הסלכא צ״ל נ ס ונח א ל י מ נ  ש
ך מ : (הכה) ^יזחר ל ש י ן מ י ו שממס לא יסי' נואס * * כ״כ ס  ל
bJ ו מ ם יהיניש נ י מ ד נ נ 6ס9י0 י י 0 מ ד  בגריז. עשייפ פ״פ סהנית *
א מיי נניח אפדס שם מ ס כ ס י נ הסיס fwgrto יוז ולא מצא א י א  ו
ק מ ג א ה לאף ו ץ ממש יש לסקל מ מ ' שש סרכא שלא מ  של ואף * ס
ל מומזנר שסי שמוכיח! ננחת ק ק מ  אמלא לשינו גא! so טון שאץ מ
ס י * יח מגע מ ממסת מ נ י נמכניס מ ן א י מ א  מיי מצאת T מ
ן שמיי מקש ידו *1 פשה מ מעשה לגס שהרי יש וקי י הריאה מ  ממל מ
מ מהחסן וסמי מ ל שככי המדכא ח ס יח לנוצי* * י מ  ישי לשי אש מ
 מ״ס סדאס וטק שמיי ה0גיעס אולא סממו* ממשן די׳ניגן *' ינס צדף
מ מם מכואר מדנריז שלא הקל י ה י מיפים לשקל *ונוי שגס ו  שש *9 מ
ק שסא ס חסד לספגמ׳ המדכא י א 6 א ג ס י י נ ר א ס ס ן דדן מ • כמו S ס 6  מ
ס ח ן ס מ ODD שססיש יזו 1*1 שרגיש א מ 0 י ס ס מ ו ולא ידע מ  אש מ
י מ סארב״יסגא• סחפו להעביר המדכא ל * ס מ * ד א ה  המושא המק ס
ג של י י ו וג מגן סלק ג' מ א ס להק! 89 מימן ומי ט ק ה אץ ס מ ל  מ
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מ יאסרז no לסם וסי ס״כ סקלין מ ס לנפל זס מ מ  מצלו משי מל 06 י
ל מסאסינונ מש ן י מנגלד י א  00 וממכץ סל מןילוף וני נ0ס לזדז מ
ה י שנמף מ' זה א מ ׳ כלנ״ש מ ש תי י ס מ י מ  להסנמ מקי מדין וקרמו ד
ל ן מ א ן מ״ל וענגו ימד מל לנריו מיי״ש 6כל מ א  ס״ז שמיס לרנרי מ
ס ן 00ד*ש מ״ל נילדומ מ א י הקלד מן״ו כ׳ שסלסל סס מ  ישומת יעקנ מי
י זה ואן מ  הזמו טסל״סלונ שהדבר רמק לוסי p ס״נ אן לשמן סל מ
ל שיש למומי ך ס מניס מיש ג' סנף ד' מ נ מאד׳ י ש י י  לסקל מה מ
ס ז מ ן י נ ס ס י י ר כ מ ס ב ר ה ס ק מ מ ה ממדד סלל א י ן מ א ה! מ  בזה ט סנ
י זס שחיזק לנריי שנמאלמ י ס מ  זיייגי״ס לסומא מימ! וסי' טזסף מ
ש יכ״כ י ק הנמל המיסוד מסייכא אנו קרוס שלישי מ א  מגיס וסניא ראי מ
• סמס ממשה דרייניס מ מ ס מ י א מ׳ כ״ל י י ק ד הניינא נ י נ ס מ  כמי
* י  אני נראה מקרים ר״ניס ממזל להייח עיר סריס סל נל שסח מ
יעומ וסיסוסו של הריאה נ ס נ ק ו י נדנק ממקם * מ ר כלוי אנל לא מ ו מ  מ
ל לאף נ נמרים 6* י ׳ ל מ׳ >ףי של ג י ס ס מ מ ת צ״צ ה מי ש ועי׳ נ י  מ
0C06 אין יש U3 ע ם הלל י י נ י א אסל סלחא נמסר דקרים ד  לנכרא מ
ס צומלמ כן מסס ס ן מ י מ ̂ש אן ללמוד מסל (נל סלפא שלא כ  מדייני 
מ ו יש להחיל כ א  ומי 01 ממוכר שהסירסח אנ0 מענין מלטש יא"( מ
ן 0סמלנוש ס מ י נ י ס אנו וזמם כלל למוס דכשלמא כקדם ד ם ח י נ י  נקרים ד
א לק מ נ מ י 6 א מ ס מל סל הריאה מראן המרים שמנדימה כן מ  מ
ד מ' כ״לז שכתנ גיכ למזסל ל נ משה מ י ם א עייש ימי נשאו מ ק  מ
י ס אס ס לא מו א נדויעלנ יסא שמס מימן וככל זאת מ ם מ י נ י  לקרוס ד
tmoi ן על סשל זה י מ  * הלנה סהאחרזרס מימ לא מנסו סל סמלם ל
on 'ס מסס וסי ח מל הקילוף כאין ס מ ס ס ן נ י מ ג ככל מדיסהיס ל ה נ  מ
י א חאסיס זיל שכסף סס' מזלח יעקנ ונשלח סמו י ס ן מ א ת של מ ל  מ
׳ סויד מ׳ לג ח מרי סיס למק ז״ל חלק נ ל ו ומיי מ ׳ י ל מ ל ל ס  א
י אלא מרס י א שנוהגץ לקליף הסירכיח אגס קליסה נ ל מ ין 01 י ש מנ  י
ת על מקים שפמן הקרום משמו מל שמו סד״אס ו  שלוקסן המדכא ומגהלה מ
ן שססנז מ י ק מ ו י ס דן הש״ע אן לוס מכיא להכשיר לאין *  ואס ס י
ל אנל אש חאס שמא קרוס ממש י i960 מראה שאס אלא ד מ  רטסיפ מ
* לצייר ה הלמה מ ן מ א  מי מדכא גמלה ומ״ש הפרת״נ נשס חזז מ
ו מראה למניין נמש אן המו להם לישראל אש  פסתסל ג0תקר0 פל הריאה מ
ס גניאס נני גניאיס הס ימ0תמא קבלי חכמי האזרורס 1x0 מדכא מי  אנ
ו להלן ת יסיימו מ ו  אנה מחמת נקנ דסלכא נמלה ל6 סחה מתקלסת מ
ן ייס* חלית ל שהיא פליאה נשגנה א ת זה י ח ה שממל גיכ א ' י ף מ  ס
ם והאחרונים שאמז לכמן כוזחק י  הא וחגים *וקל מנין זס לחלוק על מאנ
ן מ מ  ואף סש להם מקם להקל ממלת הדן שמסכין על הנדקה שאיכ י
* ו א * ו ו שאלוהיו קנ מ ר נ ו ר כזה מיל מ מו ג *! ס ם מ י מקו ס ס י כ  מ
י מ ו מ ככל תסצומ ישראל * ק ו שנהגו ס מ  ינא אליס אן שחמסין * *!גוי נ
י ססרו ואשמו ראם מממן נמוק מ ם שכננל וספל מ י א י מ ל מ ל נ א ו נ  מ
א אשיי למר ממנו אן ישלנ אמרו * שמחלת  סדמ! ולק אן סתר זס מ
ת ולאחר שנההחלה סרה ממקמה ו ד מ ס מ מ ה ן מ מ י לק מ  החיו*! הקליף מ
ש ר י ס י התפשמת הליחה חס מ ן ונמשמש ממש אבריק משאר מ מ ו מ  י
י מלך מילא מניעה זי א ן מ מ א מ יס נ א מנ מ מ ן שגיף ה  סדן לק*ף מ
ס סרכא  ק מידי לי סהזסחיס סהס ישאלהי אסש ה1א נס"נ מנינו אן ס
כ מאן מסס י יחמ ו נ מ שעה 4 שס0 סל סמנ י אסס ולסמים מ מ  שלא י
ף נמנות יל 40' כ ג גומי יזיע שגאש הגומא אסס זזה ס ל ש  גוה והשיגו מ
too ס הקלנ ס עיי סרחא כדי להסס מ ס ק שמסר א  יומנ שמלאי סנצנן י
ק ממקמו לא נצנצה ש י p ככל ססלכוס שאו ווה מ ח א ט * ומפגן מ ס  ה
י מוגן ל ס*׳ נרסיין לק י נ יללו זזה ממות מ ס ס משלשת מ ח  ואס ס
י אן 199 *!0 *שואל אס נ ק הל ו מ מ ו ת לא י מ  הקישה כלכלה אלס מ
קר שהשלנ ימי ירא ד' ומזלח מימיך יסי ננתח ונס כלסקליסה  וסי אי מי
ק ימו ח״ל ומלעהי ג מאש יוסף נחידסם י מ  יסי׳ מחת מנותיו כיי"ש ו
י ג*ול באצנמיסהס  *}נקיק לארא *9רו המחפים אמסגו יקה! להסל המושא י
נ אשר ״ ג ס ו מס ואש טשראל ואי* טילו מ ק י ך וגו י מ * מ  ולא לקלסה נ
( סס יאשפר נ אש 01 סיסי משה 00א 30 האמרות לנשאס מ ס ו ס ו * 

מס  ו

י  דדנ
׳ ה׳ מ״ש גדן אם הרגיש השוינ א סייר ס ו ס גמלם אנ ט ס ל ל  חןימ מ
ל לאין ק סלכא וממשק אש זס מא ו כ מצא מ י א ם מרכא ו י  מ
ס *כ ק שס כ ״ ם מימו ומי מ י א שהלביש מנ ס מ  *!חליל ושפיל יש לחלוח מ
ק שלאור כ ממציא הליאה למן לא מלא ססרש י י א  שהרגיש כפנים סרכא ו
מ מרש סמ! אחרת סס׳  החימש מצא מלש סדכא נריאס שס אן למש ושמא ו
ש שמיס מימ! ימק״לג שמן קניו וגי' ר מ מ א ז ט מ  שס אלא אסדק מ
א י נ ק שאיז שני שסי מ י מ מרה נ פ נארן מי׳ מ ׳ רס״י י יוסף מ ר ל מ  נ
ע ממשלו מז צ * ! נ מן י ו כשלג שהרגיש נפנים מרפא מוקה לפיק ו י  *ו
ס מקם מ ק נ צ ק ולא נ ד ה סרכות תלויות מקלס סלם מ ת וסי מ מ ס  מ
ס ק $ מ ם מ״ל וקלמה נ ו ק א שנשאר מלש א פאזה סרכא מ  יאז״ז ר
מ ישעהלח י מ מהוביקה א שסח מסוליות ימי ס י ׳ מ  ובצק ונסהסקי אס מ
ל פ ס ק ל י ו מ ק סש נזה מוס צדד קלא יסיי״ש מ  והסל משים סיס כ
ס סלסא &pt ורחק! נאמצע נהילכת י  שס׳ לפסו פונוא מי שהרגיש מ
ק מ ח המא מיש סרכא מקלף ולא בצק ו פ  מז וכפהו ציא הריאה מצא מ
ת נ ב משמש מ ק ס סרש רש לתלות מ ׳ שס ס * ילא ס ד  לשש נצנן פל ה
א מדכא וניתק! משם וכ׳ ג״כ לסקל י ם מ ק ׳ oc מ * ס  יש למש א
ש ש י י מ ) בנחת ג t o n ) : ש י ק מש כזה כמה צוד קלא מ מ נ י ה  נ
ס י מ ת מהיג עסה מ ס ו ו ק ק*ף מ ם ימוקם מפר מ ד  מהסרסינ יהניח *
* י י ל נלסטילא כאמן שקלמן נצמק סמרנא מסל ס ק ל״נ ס ו י י ׳ מ  מי
m ניהגץ קלא a י מסלו ס מ מ מ ס כ׳ ילל ו ה מ ל ק א ב א י מ ל י ל  ס
ק * וצלעתי מסכין סל סקלא שמין ר י י ס  שזסלין המדכא נצממיס קילסן מ
ו ומאטלץ פרימת לישראל ומלש זס לל באס י ר ידעת מיש מ ע  ישושוין ו
* שלא ישא־ י י ן א יטלין לקליף השאר מטף ה מ  ניתקה טף המדכא עיי מ
ג של שפממ ק י ׳ אורת א*׳ י ק יכי׳ מכיל יעי׳ מ  מ וללזל ולמס ח
ן ר׳ סיס מייאלק ז״ל סוה ממסג החסל ממס א מןיק פראג א מ ס מ *ז י  נ
ק ס הצליח שפשה ס ל ל מ  יסי׳ רעש גחל מושלי ממן ינקתי *אוביל אמו *
) ופי׳ נשלח ק א נ בלק* י י והביא המנחת יוסף ענף י י נאלמות מיש( מ  ו
ל מנהג זה יסי׳ ס ׳ סישכ' ג״נ שטיק פראג מ י מ ל  שטת יפקנ חלק נ׳ ס
ס של שמגישי חסני סחר מימקין שנפדאג והיי רעש גדול על ססחסיס י  מ
ה מנלי ל ו י מ ח י נ ס מ ופה אשר מקצת החמים המי ס מנ מ ר נ י מ נ  ו
׳ ק הסמנים ידהס של מוחשים ק אמן ס ך ר וממי מ׳ יסקנ מ ב  למסית מ
' ס אמו משלו סבות יעקב ומלה ט הפרצה ממס! ירק שלא ס מ נ מ י א  י
י משסע ה יצא י י ס מהרסן ימחדביך וכוי ע״כ המג מ ס למי י י נ ק מ  מ
ת מי א סיייס ומי נ  סמקל מלכ סדא יחוד לדנר ה׳ ימנע מלאכול ט ננפשי מ
א שם מלאג הג הזה ס ' זה שכ' מנ י ג ז * ס ס ג ה ה מאהנה חלק ג' נ נ ס  ח
* י אניהס נרודא ג ס מ ם ( ס ל ל * ׳ * ס ומי מ ש מ י ס יסיימו מ  a סו
׳ ' נמלין נסדושי סיסקיס ס x (א כמה שניס ר  א שס' ת וסי״צ ניךק ס
מ ו שתו מתפרצים נמהקס הסרטה נ ט מ ר ר י מ נ ס נ' וזיל ו ה א  י
* אנםלנו א אישר ס ק ו מ  090 ומוגי כאלו מחסום הסרנא TO * נ
! ק יש לממן **ש דא״צ ממן ו ס מ ק י ר  *•סת שלא למוך נסרכא שלא מ
א ק נמש) * מ ס המצויות מלמל לאנצפיח (ליל שלא ס ס א מ מ ו מ ל מ * 
ד לשששא געשה להם כמתל ומאן מ! פלאג *וחתי אמר מלנלא ט ך ו מ  מ
ם נזהרים קצת שלא (סמך כ״כ י מ ו מ י ולא ו ר מ א מאעח קצת * ט ח  מ
ס ח מ י (מג רנ ס צוק ו ר י ס״כ * מוסל לנל ס ת ו לא מוקירה מ א  נמזק מ
מ נאמר פ ו •  44!ר הספסל וסל ירא לנפש יחיש(סצמ ולכי׳סק מזמור וחסה *
ל ימי׳ נס׳ סרת י ס וספינ פ ה ס ק ל ו י ו ש פ נ ר מ ס נ י ר מ ו ס מ ו ש נ  אי ל
נ זה שסלסן המלטת נצמדים וסנלטס ס נ פכריסא מל מ י  יסמא! סס שצגנק נ
 פג הנדקס ששש מאכילץ סיימת *שיא! וראי *זהר אף מכלים שלהם ואי
ע ׳ שנמף י ו ג ש מיי מ י נ שלא (עמס ק מ י ם סקנלו נ ו מ ( י * ס ו  ס
! * מ מ צ חךלן נארדסמנ מ( שחשל א י ל של חמה לסמא( מ  0** ל
ה ( מ ק א קלוף ט ממי*! לא עלתה מ( מלזשבמ *  ttxA *!גול המלטת ג
א משמוש מחש מלגול נאצנמיקיו אן להקל כלל במס מנין  01( שלא סלס! נ
' x ׳ ל ן ל סיס מיאלק ז״ל מ א י מ מ ס משולש מ ש ס ל ש ומי מ י  מ
ק עי! הסחר מ ס ספג הדס! מ מ ו ת מקנשין מ ח פ ס ה שפשפה פסה מ  מ

i !שישמט לסקל מימ ! ס גאול ואן לסם סל מ ו  מ
ן חסו * מ שלא מ י י י קנמ ל דאסיי שמנהג זה מ ו נ מ י ר  והנה מ



 באר היטב
 (כו) מח. יטזנ ממי משה שאין למעך פ״• מפר מול והעושה p נאי* מאטצסדסח
מ מגה מ  לסלאל ימונ מסלש״ל ממדי שגמקציז קהליח שאינן מי חזרה ליקוין מ
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מ ו ש  פתחי ת
 (יד) שלא pw מיו פנס״פ יפיץ פמ״ג שנחנ לננס שנהנו ms< זמנינו שיוקלפין
 ptto tares >מל הלי*} מאנילין סדפומ נישוא! יפ״ן ניזשימז פפאלס 5נ• יוא•
T ל״שנ מנהג זה istnt נמדינוש אפכנז יפילין וליפא !זקילזם ססלגא M סמי י 
wto מהריאה ואס.פנלס נודקיס פ״י נפיחה ומגא ספד פונ לממנגו. לק סמחודר פל 
פ נפג ת״ל מריש הזי גןיא ל• פגהג  קליפ יאמר לו פ״פ [נס ממימז מ״פ סי י

״  סשיחשיסנכל מזפזצה למלון הממא ism הריאה ולבדוק אירנ עי• •פריס ולא שקמה . _
. י W  ולא מזה דעגז׳ פל פהגיפג• פל• מסאה וו*פ• «לק קיינ פסמז סנאץ מיסר״ל נמנרר »ד אמיפ• מזן• שנמר נמנהניס •פנים ומ״וז וזימר (פסו prrr מכל 0 (
ק שהכרס ילו לפיס וסלניזן סירכא בדופן ופרק *סס לצד הזיפן פל סמן־ ומדקלס נודפון־ כנהוג ואוינ ת פ ינז א8ד0 !ולק •ו״ל סימן י•(! שנשאל מ ג מ  פלל פ״ש f ופיו מ
י מ ס  סנניפ סאמפפפל אנו ימ יהיציא הד*! sm» אמר הסילכא ולא מלאו יבדקו נ*שח נל שפיו ס*נס «!op ההוא ולא נצנן כלל וסיס ספימ ולמול שנפ ומב ל
ו לה נפ להפיחק אזלו נאמז סל*וומו מ״ל רירא נפלמא לא ממין אפו וא״נ בז8 לא מינן כ• 9* סיפנא וסא סלל האחר ננל הפרידו * שנפנ גמליו ללוהא א0 *  ד
א פליה היו פליאה  נוזפכויו ואפר מפיל בהפילה גפלמא מלל איול לגל לא מסני מ״מ •"ל דדו^ו נלנוקס צרינס שממזרק מ*• קצוופ דאל״נ אפילו שמא נפולס ip «ז«ק טנ
 אגלסנא ממר נפשכהמצ״א אפ סדנאנפולס גיא לא »פה«ז«0 פ״י סכמפ ידו שהרי *נס מפמספלידו וס״ל טירכא שפנרס פ"1 גלפו!־ פ״פ. ופי׳ נןו״תסולדוס *וק מ׳*«

 חרבי
ו  והשש ילמד לישר*! מלו שהשוינ •למח למשוח p וט׳ פניל(ומי׳ מזה מ
. (תמח) שלא עותק פסת״ש ק שאחיו ונס׳יק מיה) י  להלן נונרמז נ
ש מהמנהנ שנמסשס כנוה מלמדן הסדנא עיי קילוף ונר׳ בינרימ ללול  י
ק וסור הקילוף ממג נזמניס לסמיך סליו להחיל ק הקודם וממה אנאד א י  ב
 מל יח כמקיס המיסיס״ש מ׳ נלניש נימ׳ שבמף מ׳ זה אמ מיז של׳ ואף
 םנוהגץ להקל שממר הממא סיי קילוף ילל אין להכשיר אלא אס יחמ
 שמיס משה הקילוף מחת ומקל חקאאיל נלא״הסליפהפיי״ש וסי׳ מזהבשו״ת
 טס אסדם מנמחלהרא״פס׳ י״ב ומ״ק ס״ק י״נ ופי נשו״ח ששו״דמיינא
 מ׳ צ״ח מלב שממר הסדנא נקיליףנמזק יו ולא בכמה"! ס*ילפרימת
 לישראל כניי״פ יעי׳ מזה נום־יי נהנהנית מו״נ שנופם בס׳ מרת זנחאתל
ק קיר מני׳ מד בליש שס שמזהיר ואנו׳ הההפשמת י ק קיא ו  ונמק׳ימ י
 של הסימא סו כלילו צ׳׳! מןלוף ננחת חקא אבל אס באיזה מקם ססהתפשסות
א לקליף מתת מיפה מי?ש וכיב נסית״ב שס ועי׳ מד במהניס מאץ  י
׳ ואפי' הההפשסות של הסדכא ממשן מינקיס x ׳ ח ס  פהריק יל פש *
 למקום יהיה הקלישפ ננחת דקא בכל מה ואפשר פיייע מב מצאתי ואסא ליד
 י שלו! פני לכנס כס* סממן מיה יהושע הפשיל לטנ ז״ל סאנו״ק נדיו״ם
 מ׳ לה ילו שינ מנץ מ פס מאן נמל השבו״י ז״ל ושניהם !מכו יימס
ח ינקליסה  מל סמחסיס חממו שהיממ חסא על פשע שממלץ המדכא מ

 וכתב שעכ״ס יקלס בנחת ובנקל והאריס בזה הרבה:
א ת בחרחיפ מ׳ בפרת׳* סעיף ק  ונזיד האמנות סל הקליפה הםהנת מ
 שכ׳ שהאומסת במק• מא שמתחלה מסשסשץ כהסרכאימוהחיןאיתה
 סקרים ואיכ אחז אתה בצשרניו וננוכך וקלף אותה ממל הדאה וקלף
 ומלן מד שלא שאר מלמה כלום מיאס מיי׳יש ימי׳ ממהי״ב כלל נ*ג בקמץ
ו שכסנ ששור הפטרה צ״ל p מקדם ימשמש נה  סעיף ח׳ ופסחן ס ק י
 מסס מד שחמה כעיר דק יימשמש נה ע״פכלהריאה בנחח עד שמחמת מ
ק שאיו) ואז״כקלוף משאר י  ססס מסת ותתפרק באמצעה לשים(ע״ל נ
 נמוש מכאן ומכא וסיס שירד לסף הסדנא ממש עד סקס שמרה יק ומשם
 ימסן סלי׳ גיכ עו שתפתח מחיית וה ואחיכ יסשיע המר הזה כקורי עכביש
ק  ימול לקלוף ממקם מתיחה מחת ינמסון נחל מד מסר כזה כל מ
ות המדכא סטנ מגולה ס! מקום שמוצא־, כחלולה וסרושה מסס מהקרומים  מו
 ילפענוס צדן לק*ף אף נמקים שהיא מוקה ממס מל הריאה מין קרום נלי
 חלל הכל לס מסח הסרכא והילוכה ימיו יתחכם למיח כא ולהתחיל מסקס
 אסר שמשם סחה להתקלף ננחת ייסר אך מאו מאו צדן למק מינא סקיחא
 אס מא קלף אתי סקרים התחלק שבמחהורס המנח מל טהרה וקייס הריאה
 וכל עוד מנין סש עדין אזה קווס אפי׳ וק יק4ש מריס שס בחאה במקיס
 שמשה הסדנא ססוב לסתחכס למצוא * פתח לההלול משם ממשה

 הקליעה עיי?1:
 וקיץ נמהגס מאון סהדש״ק ז״ל שנס׳ מרס «מו אח ה' של שבפנים
 ססגץ המחמם *ולק הסרכא לאדנה לב׳ וסי! מא מתקלפת מק!
 ייסר אן שממד שלא יסא להס״כ צפררס באגודל ואף שלא יהא מהל ט
ק יסא סריפה ס מ נממן נ מ  עויל לסתיו *ממים הממא ממתנת *
 גמרה שאף שנימץ לחלקהסרכא לנ' כד שתסקלף מקל סיס לאדן המרפא

 אנל ליחנה חס מלהמיר לעפה נצפרניו מיש:
 ועיין נמנחת יוסף בק״ח סף ס׳ ל פל שמ מות נשנים שרצו אזה מחפים
* ד ן קליפה סהא מלל מפיילש ואנלוז ואש אמק מ  להמציא מ

ה ב ש  ח
 קולס! מסנה הסרכא זמ הרדיפה שפקפק נ*׳ סמני מזר שזה אנה מלל
 מיסימ״ש שנמסקים אנל אס אוחק הסרכא כיח ודוחקין הריאה מפל הממא
 אן מ נכלל קליפה רק נכלל עיעויש של הפוסקים ישלנ מנהק א׳ חלק
מ ר ס ס מ מא נכלל קליפה מיקר מימיך הוא רק ממען נ  עליהם יאמר מ
 מצמה סו שנסתלקה מאלי׳ ק הריאה ומפני מדזלוקח מצרכי *סע לק,׳}
 נריסק *צאן מהדיל קאצפנפליננויגק ינצדזף הפו״נ הנלונהק מ״ל הח*»
י מסין ססס מ כלל מכל מא נכלל קילוף כל שלא אלא י  ואין לחלק נ
ק ק״ס ראס׳ מדכא וקס ממי  מי״פ: (חסמ) ינתק מ׳ נלנ״ש י
 מימון ולא אלרינן מאל ויקה מא מפללמך אפי׳ מא סדנא ולא דר פיי״ש
 (ופי׳ נסרה״ב סעיף קכ״ח) ועי׳ נהנהטח מאן מהרשיקויל שנססי־ מרת זנת
 את י׳ של משארפ שהסירכא היא קמל ראה שבודק א הספ מ יסא
 מתנתקת תה סריסת נמול ילל לק־ קליפה אנל אס ניתקה שלא כירך קליסה
 מי מריסה וכא* נאבוה הריאה סס הסדנא בלא בדקה עיי״ש וני׳ מסנין זה
ו הסירנות הקטנות מתנתקות ק  נמריו בסוסלד הניינא מ׳ ק׳ סכי י
ת נמי הניוק שמא ירא מים אס ראה שסרה מהריאה א מ תלוי מ  הדאה ו
* שסה ורך קליפה מה יק  דרך מתיק ילא דרך קליפה יואי סייפה ואס ר
מ ע״כ י יאמרן מהי מס ט קשה ההבחנה נ  ט קשה לעמיד פל ראת מי
מ רק פנתחלקה למה חלקים  יש לחלק נזה ק דאז ממחלה סתס סדכא ע
ק הקדם)  פדק־ פהפחנוס מחלקים הסרטת כד שיתקלמ בנחת יותר (ע״ל י
כ אזה הוא סיקר הסירכא יאזה מא רק התפצלות  יא׳/: הרי אנו ידע י
י קליפה ק מ  יאנה מעיקר הסדנא בזה יש להקל ולומר ונהי דקיי״ל ומשים «
ס לענין « יס להקל מכ״פ י*מר מיון משאר  לכל הסהסצלוה של הסירכא י
ק אס הלך ודך קליפה א  הלך ורך ק*סה כותפ״כ אף סמ*ן ממנה יס «
 דרך נימק יש להקל והוי כעין ס״ס דלמא הלכה לה ודך קליפה יאהיל מלכה
 ודך נימקולמא אין זה חלק מעיקר המדכא ס״כ יש למלוך נזה על הבנתו ואופן
מ שאמי־ פס׳ זדך קליפה אבל אס מה רק סרכא לקה מתחלה א  אמוץ מ
ן קליפה  אץ למק• על אמק מנח מיחס וסל שאן בייור שהצמ מ
ק מ ס מדכא כ ק יש שנסב מי  עריפה מיש ונו׳ מעת מיה י
 למעלה סיוצק דמקה כאצבע ואצבעייס ק סיאש היכא זלדנא פיי אלא ממנהג
 להחמיר והסדכא רקה כסס ונתלשה הסדנא בשוגג יש להקל אן• שלא סה
ג וממי נדקה כחק אס אמ מבצק וכשר אנל נסרכא רחנה ס  ורן קליפה מ
: (תנ) שאין טהגץ לגמן־ ולטעמו במרבית ק א  אן להקל מה מיש נ
ו של מם י סי יחיד ס׳ ל  הידדא פנאה״ס מף סקיצ יעי׳ כשלת מ
 בשאלורקי סהגץ להקל בזה מייש־(תנא) בםירמוו הודרא מ׳ מו׳תצ״צ
א מיטת מרוא י ׳ ק״ד אס י של דמוע מא דיש מ  החושית סלד ס
ה נמדך י ס י י ן ממש מוינא ל ו  לא חקא אלא לדיל היכא וסי שלא מי
 מאנא א לג׳ ג״כ אסר *וסך נמקמות סלל כק מוי שלכ״ס מדנא ונס׳
ט למק־ מדכא מאנא א לגי יל מסס  והא ולא נקס מ־נלא ג״כ שלא מ
ס מלהא יצא שטמא ולא שיך במ כ״כ מנהג משאיכ טמא דשטיזא קצת  ח
ק סייש מי" ממרי ד  שססוך לאוס מקם סהא וסלהו לגני דוה שלא מ
fftm נצנלי ס״ק ל״ו של ממשמעות ממ׳ צמח לדק רחומה הלל מלש 
 נס־כס למקים אחר ריל בריאה עצמה אבל לא ב;0רכה מודדא % מואר אנדם
 מימים ס מזק רכזה לא חמיר כ״כ ואף במקמת הלל ממי מ ממן
pi מייש (מלל נכ״ק שאיי). (ועב) יכל נקים סח°־ך פריסה יט׳ 
ס לסל מי׳ ל שסןשה  נראהמלסן הידיסיא ס׳ נס׳ דנד שאל ויוסף מ



ג נ  יורה רעה 0׳ח• לט * הלכות טרשת ר
wyo Son 6למ>ן סרו covfho0 S6 61909 0619 ו5י (Tin) to 0שג0נ1להקל ג uwps tn ^״n 1*10 ן 0 0ראל0ו  (o) (Jjn) סל״סס (גן 900 וכן >
JOJDD (ועו)60וש*ס נל©Vpo© מישן ומ ,]poo 0סדגא 636 1109 ן 0לי00 מחכל מ&רא ואין חולק מלץ 4( ל0$ך אמרי n (12מאחft) ק ל  P09 0(6 מ
 89T0 (ועז) לננש&0 ולגמו ODTDO 309 (ועח) ואץ חילוק p סימא (to) לגדמא (ועב}) מכון on) (on) למס MDn) woo) 06 ל160096

. (תסב) סול « מ ז ר  ול) ס
כ מ י ר ח א  ב

נ 199 0ל*ס >4 מ ו ) .(*to)(ממג ft *pxc9io p0 ppo ו0*ס גגג) in מע״ס . ] t i c 7 1 0 0 מ מ ו 0 ovss ר*00. דסדno) 0  cnvu feno אין ממדל נ״מח 9ל*ל. (
 (00) ל6970 .ו00נ 0ן*ז לאפיה אק למסך 3351x0 כסדכא pm9t> woo nUvo עיל ח!"ל ו006 9 0£ו מגי * 6לwto מאכלו נש1 10999 ממימן* ממןס 00*0
tn *א , vmoc0116 son סדן ולא מקמ נשר(03009 על osm* 10 *00D fcrpo 73 (ל) * (ג ג' 15*6010 ̂  000ר* ו0ט*ש 39ליו * "b ומזי 303orק 1 (0

מ סיושסם 00909 000ל גמרס״ם מנ*ל) 1 מ ח • i v c מסג $ 0 0 3 6 1 0  ו09ג מ״ח וסהגין להחד 496 שלא מ$8ס no3 1000& ומ0 4

 יושנה
מ שפהגץ מ t מ o ( י . יהסנהג מ י נ ף המיס} נמ)א"כ לשי xcs ס ו  fee מ
 ססזקים מסס שנס מולמ םסלדא ססלין רק ע* קליפה ואין סתסלין למסנן*

 סלל. יהפ! לפופס נ' מנהגים סל* יש w0 גיס נ' vסליקים מומרים
כ פיגול ק ו שאין מ ה סלאפ *!קמנ כ מ * 6ש נ ) סקל שנה ס מ א  למפלס נ
̂לס א למפלס מממ! נמרנא שסא ©אנא למנא לו לסמא שא ) מ ל  בסס. ס
סס 5מא סירסא שלא מו י שנ מ ו א מ ן *3 לו מגג *3 סני) מ מ ז  מ
דא. לק יש yixi נמגין הקליעה  כסמץ מגש סאנא % לנ' לו סאנא *ו
*ק האי וסיימ iwctc סדיאס fb פאנדם א מו  שיחכהנ כן ואס ססירסא מ
׳ מנהג מוחשים ע מ נ ס או Jfteo יש למק־ על מ  באץ סמןנ מסל מ
ס 96( שלא נהפ״ס צוין ס  דספס לספון 6קילוך וטלק לק*ף סל ססוכא מ
 *ו״ס ממהנ סאי של ססמ״מ 1*1 ס׳סא שמא סחםה לדופן שיס להקל ולשמן
א כסי*ק סני לסייס שני ס והיסא שהמרסא מ י ה  מל הקליפס אפיי שלא נ
 קצוחי׳ סס כריאה מלמה לק שאמם שלא כשלון ממש לק שסס פאינא לאגא
נ או נספ״מ יש לסמך מ! נ * ן לננ א מנ מ ו  שאצלה א לאמא שאצלה מ
ן מ י מ נ דשני שממן נאפצפ י י ר ס מ הנ׳ של הסטה יפקנ כססו נ נ  מ
קם נראה מיי קלוף נמוש ו נ  ממש ואו יסלק להסיד הולדוליס משאלים ו
א דהסרכא ס מ גלול אין להקל ננל השמ^ו אשמו ס פ  אנל נמקם שאץ ה
* *ודא ונזה י ג ס סאנא * ל י ס ן ממש ו י מ א מולוק הג׳ שמא שלא כ  מ
̂ו אפיי ל שלא *ח מוכרי השמ י מ ס לאי * ס 0 י א שריפה מלינא ונמ׳ ל  מ
מ ואין לסמיך 90 אקילוף סל( אס" כשסוטסכה נאוצנוהה וכ׳ שאף י ה  כ
קס ההניא V1 נסשי׳ שס משסמ לאף נחלוקה הואס הממן פצמ  שמדניי ו
א מ ק שאץ מולוזון אייז לנו אנל ( מ ה״ס ו ן א ס ו מ  to השנוס יסקנ לון נ
ץ ע . pi מ ו נ י ע י בזה מי״ש נאויסס נוזל: (חנו) הםנהנ ב  ראי לסמו
׳ . ומי נמ״ח שאלס far חלק נ ו ל f ו ) ׳ י  להקל ננל פרסה א*. שמייז מ
ל ויומו ימח • ואן ס*ק ק  מי קולס וקמ^: (תנז) vtxrch ולמען״ סג
. ש ק ל ו שס וסנ״ש י נ נמ! שי י נ א לקה אי מנה נל משי  אש הסדעא ס
ס סרש ההשממת: מ ק * ק ק״מ ימי בס*ח אסל *יסף נ  ימי לבי?! י
ס שהיא ק . וכן אץ מלוק כאיזה ס מ ר י ס א ל כ ד ן) ואין חילוק בין מ ו  (חנ
סמן וסן ש*ו כמזץ נץ tnta ונץ נאעא ינץ טללא.כל6 ומלסא  ק נ
ם שיש שש רמוסא ק מ נ 0 ה קלא ו י ) נ x  אץ לן סדכא הססרפס ש*א 1
י ק י ו שין י מ פ מ י ס מ ת >f* t פ מ מ ק והוי כצירוף הסיפא שני ד מ  א
.nrfr (חנם) ונכין : פ ל ס ק פ י י : וסי' ר נ י  ושפיח שס ולביש ס*ק ק
י ליז ט למל ס ר ס י מ ן בסדנא סוצאס מנופא. מ מ ס fft לאין מ י א נ  ע
י ז ובססי כפי ס ק י י א הגסס י נ נ ל י מ ק לו) ומיי נ י ו ו ק י י ) 
מן סאנא המלווה ן אלא שמי ן בכמי מ ס ן ל מ ס ד ס" ל של דסרכא מ ל  ס
ן *וימן א ס ן לחיסון ינמאשלאש הא׳ מססרכא מ ׳ טמא והיסה בולפח ס  ס
ן לסל מ מ ס ז נסשנ כא* כיא שלא כסולן מ מקס נליפת הטמא הלל י  נ
ס ובס הספדו, (להלנ ססהי״ח ויל) ו י מ ן לננ דמ״סס עיי?ו ומ* נ מ ו  מ
ס י ה ס ס י ס ס אלו נ ר ל ד * י נ ו ומי׳ נ י r ו ׳ י י ו מ ׳ י ׳ ס  מפינה אוס נ
ס ומ נלביש ל א נ « פ י  מרוסינסרנ כאחויניססי״וס״ וי: (חם) לדד• ל
) ומי שי*ולמיל נ ל ס ק ל י י ס * ד נ ו ק לג(יפי׳ ב ה י ׳ ל  סיק ק? ולעיל ס
: ל ׳ מ ץ י ל א י ס מ י ס י מאץ ר מ ס הסשילס מ  י ל״ז כמי' ב' ומי נשרת ס
ו ילניש ׳ ל י ת מ ל ש tfxa וסי׳ מ ל י ך . סבאס״ס מ ם י ה  (ח0א) אם לו! כ
ח מ ק ס ל והכל ס*י נס0סג ה ס ס ל ק ר ק קנלג ייאש ייסף מוחשים י  י
מ ינבהמס נמ* אץ לשנית י ה מ המפסנ *וקל אפיי שלא נ ח ם ס ק מ נ  ו

א AX83 ישראל ם שלון ממפג יחפ מש אין להקל י ק מ  המנהג אנל נ
י ק י ף י פ מ י ס ו • מ נ י ו : (תםכ) עיד m מ  ונהפ״מ חק) מי^ו
ד מ מ ש מוס ש י פ ס to ה ' ל שסזנ ט ו ס ל  ומ* בפלס שש אד* ס
0 9 s u r פ ש א י ס מ ל ג ס נ ן ג י המסו של 9 ס  נהגנהה מו״נן יסניא רלויס ו

 דובי
ק ו ד י מגיא נשם ה י א של זאתממסמפותסיד •סיא זיל סלא נ י ו  to ה
י יייא משאר >ttot אנל מםופש ו ה מילא לדופן מ 7 מ  מזייא לחקא מ
: ק הקרס) י ע ע״׳?! (ומיל נ ל ס וידא לשא* לוסס ומיס נ  לשאר מקם מ
ק קלי): י נדנדס שש ( ׳ ו׳ ו ו ל מ ס יסי׳ *י ל * נ  (חננ) מריסה. ע
ש סהש6לק ף מףל י ) ולי נראה כסברא ודוימנר, ענאילמ ס ד ע ו ) 
סרנ רטשס } * א י ן סדנ מ מ  מיי ס״ס 9flי״ג של אשד מ שלא אפל מ
ק ל״ו ו י י ש ם מר׳ ל״ו ועיי נ י מ ס ונליש ב ס מ ל ק ייז נ * נפ״ז י ס ה  ו
א כסחץ לססה ל וס״כ נל שמא נשל מלס *1 יאכל משים סלפא י  של י
נ י ל ו י  מוצק יש להקל לנעל נפש יאף גס ז6ס לצורך שנח א מ״ס יס׳ ע
ן מלס אנרהס נחלש רל) נסדזשיי *ולץ סרק איס א מ מ  to אשל אנרהס (
מ שלא ש במין זה סש *זלק ואס א ס וסרנ נהג״ה י י ח ג' מ ' כיס א  ס
to ה יש להקל אף לשפל נפש ולסמן ק ממש רק ממם סמרא מ מ  כ
מ ל א ח של מסל ס ׳ ל י ס ינמ״ה מ י ק ס ש פייש ימי כלנ״ש י י י פ י  מ
 סס שהיא איס ואש מא ארס בריס ומתרחק *מרי מסרנא מיש יאשר *
ם מ ן מ מ מ מ א ס יסספיי נשלים חסר ש*) י ר פ מ שהיא נמל ס י  ואפ לא פ
ל ם ואש לצוין סנת א p*f אנל מו א כמזרן *גוה מחצק ואף נ  סדכא י
ג קחכ למף ך ו הלמן מיי״ש ומ* מזה נמנחח אמץ מ מ ו  לא יאכל אא״כ מ
ה של ומכאן ספמע לנמקים שכפר ן י ק וסי׳ נניס אנלסס נלת״נ י י  ה
ע ס ד חנל פ מ מ ן אץ זה אלא ל מ ן אף שאני מהנץ * מ  מצו סדן כלא מ
י to עצמי כזה ימיתר * לאכול אש נתמעך א אן * לסמו י א ואפי" ס  מ
כ י ר ס ׳ ב י מ נ ר פ ג ו : (חנה) םאחר שמדכא מ־יפה ׳*אג״ס מ ש י  מ
ם של ד נ י קלימו הצפק הס ו ו של דאפ״סמיארני שמק שמט להקל י י ׳ ק י » 
ק סין ונלא״ה יש לה ח א מהדאה ל א נשהסירפא מ מ אץ למןל י  סמס י
ל ס ! א הס לסמן * נ מ ך י מ ו * הסוליה אסי׳ נלא ענרה מ ח ג ץ נ ר ו  מ
ש ע״י קליפת הצמדן אנל אס נסוכה למול מקומית שנחלל הניף אפי׳ י  ע
ב מסל נהם ואין צ״ל אס מא נדאה מצמה מאנא לאנא א ק ס שאץ מ ק מ  נ
א ג סיור י מ ק מגש אץ ראי * מ ח נדאה סלא כ מ ק  לאמא א לשאר מ
 נסס״מ חקא אנל שלא נהפ if אן לזוז ממה שנתנאר נסגקיס שלא למק•
ת צמו צוק י מ ׳ נ׳ יסי' נ א מחת סייש ומי נשיית שאילת שליס תניינא ס  י
׳ יךל שני שק שסע סכשו׳יב שלו שסא ואניז סז שלנ נקיק ת סייד ס ו ה  מ
ה הסרכא ץ שאס מ מ ן הקלוש נעל התניא ז״ל שהיו ס א ס מ י  לאויא (פני ק
ק נמיעיס? האמיר נשנלח אנל לא נקליסה י מסדין י ק ממש לא ס מ  Be פ
ו מהנץ להסר נקליסה יק שמג משאר ן cm ס י מ ס שלא כ  אן״ אש & ס
ן מ י ס ממין מ מ ה לדנא נמנין זס p ו נ מ ץ ס ס שנועץ p יכי שס ח מ ח  מ
א מגהנ ממואר ס ( א . ה ם י ס נסקמוח מ ק * ן שיש ג'מנהגים ס ד י  נ^ינו *
ש י מ י ס ו נלניש נהנה שש לדללא ו ד נ מ נמרי rt ול״ח יניא• היסנ ו י  מ
, להריא! א צדן *!שמש שני הצווים  p מא אפ הסירכא דטקה משני צוד
 שתוקם מגלגל הסירכא נץ האצנמית אמי הלבה רק שמלטל יהי' במו!
י נעלמא תסתלק ספל הריאה ואש לא סמ!*ן ממל הריאה א ל  יא חס מ
ל ק אל הריאה ימשמש מ ט  א9א נססרקה (שים ונשאר עדין ממס מהסרכא ו

י ג*ול נאצנסות  נמסאר סל שחשת*} הסדנא(נמרי מעצמה מעל הריאה י
ק י״נ ונשניהקת ג ונפיז י י י ס נ ה סמניאר נשלת שנרי ו מ א ) מ ל  סמגמ ס
י יניא״ זס הליש * נלטל אצנעיח נמות נמי מס ף ססיכא נאפצמתה ס  ט
ו ח״ל והמנהג שגי נמממיז אזרוח מגועכין ח י ס א ^ '  נססנתי שנמף מ
ך נאמצע קלסן מ ̂ מ ך של המלא א• ס£שר מסק מ ד  מ^יל אצנעית ס
 השאר מגוש סשל הריאה ונודןן נמשרין והסלקוקן שבהן ממעכי! ננלטל
י ד פהמרסא ולחליס קצרים שאן נהם מ ן *״אה ומס שנשאר מ מ  עד ס
ל להאג־  אימה לגלגל נל^נמתמ הם קלשץ נעות וההסוש שנץ הסגכנ ה
ק ור ס^י גלטל דאצנעות נ ל הקצר 0דן סענ ו *  60 ח^לי fjtnb\ אשי* מ
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 תשגה
 של גיכ צוד ftp ממין a כששר מן! TO די מיי׳ע בס״ק נ f של ימי
 סחיסרות רסירנא עגלים וגדיש יסלאס לל) נאזר יק נסדסס שאן סלנין אלא
 מק־ מסויש ונימק שיש לספק סלי׳ קצת שפא הי׳ בכי! מענו אנל 06 עמה
 נסלפס מי מחת ובנקל באפן שאן לספק שמא ס׳ נכח ולא ©*• שדש
 בדאש יש להקל אנל אש נשאר מיש אף אס כשהוציא הריאה לא מצא מם משם
 פס לסי שמר בשנים עיי אזס נגיעה לא מסי איכ יש מר אזה סימס *
 יש להקל מה אף ננהיג ע״י בדקה נמשרין סייש ובמק״מ ס*ק קיו ויק
 קליד ומיי במשמוש סקווש נהשמפות להמנךע שיק קיו!מ' ואף ומדמי מיק
 מןימ נראה שהמיר נסג*ס ונאז אף במניה במוס ונקל מאו ני אן אמ
 נקיאס כפס בין מיכא לדי סל משאר מיש מיא! מימ אש יש מו אמ
 מיף וסמן יש להקל מיש אןנקנסרס סתמי שבספר פרוטת הנושם מ'יא
 שפן ממה על השי״נ שסקל נזה אף כשהמרנא דקה מאי והלנה נקלות יותר
 משאר מרסס וכ׳ שמא נכלל מס לבו בהוראה יעייש ניש לעין מימנו
 וק ראמ בשי נתת משה נקנסדס יסה צמקה שסר ל נתיב נ׳ את ב׳
 של ולמעשה צ if אש יש לסמן על סליק והממיר >Yx ס קשה לעמוד
 מס סל אמו סמס ונקיאת להחלים שאס סדנא לא ייי ט נקל יונל
ק מיד ס״ש נערן זה וכי נזה לדנא  לפסוח מס מיש וסי' נדעה מרה י
 p ואפ הסדסס סספרקץ כהכנסת יד ססמו אש לא נשאר מס מרש
 נדאה ולא נממן יש להקל גס נמנלס אנל משאר אזה סרש קי שהלך
 ס* ניסוס״ש אן להקל אק נאהן הסרטת שק יקן סרנה ונססק פ״י
 מנסת מד נקלות סרנה מד שנראה ממש נדר יש להקל נס משאי השורש
 ונפרס אש הסרש מא נמק ולא נדאה אנל נלא נפסק כקלות נ״כ מ״ל
 אף שנוא! כדר ממש אן *קל פיי״ש ופי׳ נסנהו״נ נלל ליד נקיק שפי׳
 נ' ועפרון סק״ג פכי ואתן התק ממצאים בריאה ונלס ועגלים אף סהש
 למוסס נתגיעה קלה ואמ סנפ נאק שאס מיז נמ אפי׳ כל שמא להאנר
 שהדי וטק ט יש להמיר ולאסר וניייש מד של דימ נאק מגלים
 שמין מהשוק ושמום הרנה שהקנה משהה אתן ממליע ומהר קדם שחימק
 כלא אכילס ושמי והיא צועקת בקול מר על האות נפשה וסיס חכ מצוי נהם
 דדן נמס השמדה נזה יש להקל נהס״מ ונפרס *מי להמר לנגוע סלי׳
 מלמעלה א למטה sew כיש ממש באק שלא יזיז כזה אף כיש מבשר
 הריאה נסנןס מנורה ואש משמו זה סלסה לה ס להכשיר וווקא נשלב
 דא שמים שטזאי חסר *גסס כדנא אנל נשפם מ״נ חלילה וחלילה *
ק fn שהשיג על המנחת  לשלוח יו בכזה מיי״ש ופי׳ בס׳ אורת אלי׳ י
 מנח מה נמה שמקל מה הזלילה למש נן*ס מה שלא נזכר נקופונינו
 ובפרס האימא שרט המקילים ושלג לכל ממרה אן למרות מס צר סקר
tfpo "נזה כי יבא נקל *!מר ספק דארייתא והביא ממסת יוסף בלק 
נ ול מלע בציחף מו מיסס מון בעגלים מחלים קצת יש לסקי יק י  ו
ג מיש כאון י  מס נשםס מסל״ע בלא מקה כיון ובלא״ה יש סקלץ מ
ק מניד) ומ׳ מו נמנהז״ב וממות ייסף שש של מל זה מא  (מלל י
 רק נאק סרדין ממצאת נריאה נפנים אנל נאק הרינק המוצאת נענלים
 בעת שמחת ממה לטרקו נמקים שנהנו p שמא וק מאד ממש מים מכחיע
י נפסע הננלח  השפרה והיכף חאן מפסק מפצמו נ* מם נגיעה ולא י
 אן ראי לסמוי סלל ס a נא לשמים מסמם מניפת האפילה וסשס׳ של
 העגל 6יזה סת א שמחמת סהיחה המה נא מתו החיצוני פתאס על לחלוידת
י דר סלל פיייפ י  הריאה להקמתו לסוס משך כמס השעוה אן זס אפיי מו
ן מיו שהניא סוביי האדונים  (תםו) כל מימת ט״ט מ' מסת מלה י
ה כשי גס נפטטיס ומיי נשרת מסמס לאפ נסשמסוס *ולי זף ל״א י  ו
ח נעג*ם וגויס  נחשו׳ מנכי כפחנל זיל שינ נראות ואין *!מלל נדן י
 יוסר מנגםס ואן לס לנחת סמיות מלנ מס שאן *ו קנלה מיטתיט
נ נוכחי לצון ונגמל* שס מי״ש ומיי י  האחדים לאמל ניי^ נאדסיס ו
. ימיי מעת סלה ת ק לנ ובשלת מסלו םניינא שקו״א ס' י  מיק י
 שם של לגם נאק הולחליס שנשימ* הריאה וסקי*ן ננהמה דיצ מיקס
 נם נסג*ס וגלש מתריס מיש. ולעני! סדנא מסקס *!קס מ9נ*ס וגרס
נ של לננלס אש יש סדמ מאמא למקים שראי  מ׳ נשיח סף מו׳ ל
 לסוס 6x6 אחות שלשם מייש ומסאר מונחו שש לננלש אן אמי
 מס סרכח ונוקש נמנח ממס סננ נס מוכס ממקם נמקים וע° נדק
ק ק״ס וק דאהי נש£6ת DUIUD מב סעס ק לא ונמק״מ י  י

 מסס

 ודכי
ת השיש של נלשומ 29 מןלוח של מ ׳ ליס נראה מ י  שלמן השית דש מ
ו וגס מפסק ל הרי מנואר מומי י ׳ הק7מים לעין נסקה הסרטת וסי ע י מ  נ
ם וסלאס ומגלים הרכים להא י ד ! מהנץ מ י י מוחס סלם א  מ* מכהה א י
' הקונים (ועיי נניח אנרהם י מ ה ומיימ סס־ נ ס נ י מ  גס ק לנפסק י
) ועיי כמנחת ו ק י ס י ד י מ נ נ ק עימ ומנחי רצון מ' י  נששמ מ י
ס וכ״כ נמנחת יוסף ענף י ס מ  סומו כלל ליל משרון סקיג שסמיר נ״כ מ
ס יש ס י י ם ס ובצירוף מ ף סק״א סי ד בזה ובלק* ס מ מ  י״נ ספי' * מש ל
ק זה והעלה והעיקר ע ש נ ס ס״ק עיר י ו ס מ פ ס נייש מוי מ  *!קל מ
ס ססס אף שנשאר הס/יש יש להקל ה נ י מ א מסמן י מ ה ח  לוינא לשקל מ
ס ק ולממשה לעלו אץ להקל מ י א נסמן ולא נריאה מ  ינסוס אש הנוגש מ
ק שהרמז מחנדם מונרח מבא בזה ומי יקל ראש נניס וככר נהפשס  נ
ט ד ך : (חסג) טעו מ ( ס י ס ק  המראה מולם *)מי (מל נחה להלן י
י א ו ס ל סים סר הכרמל ס נ ט משיל ס jf ל״ח ו ל זמקי כל מרכות ג  לו
ב וראיס ס״ק ק״ס ל ׳ ק י ק קלו ובפרת״ב מ  ולנ״ש נהנה סמי ל״ס ונטאויו י
ם אלא נשלים ד י ך נסם אץ הדנדס א מ ש נטיס שאין מ מ מ  של לנל מס ש
 א נ*ומלה ממצק אנל נסרכא נסור! שנץ אגא לאנא למסה מחצק אףנחלון
ם מולאם ומגלים י ד ך ונדקה גם מ מ * מ דן מהמות גחליי! נ  שאו מסו
פלת מאל ימשינ קמא ן ינץ*) מנרה מי״ש וספ! נ מ י מ  נשר מן שממה י
ף ענף י״נ נלק״י ש מיי נסנחת יוסף מ י ס מ נ ל למומי מ  חלק א ס׳ י
ס ב ש ימיי מ י ל רק באץ הסיס מ י כ ד י ב ו של שומ׳ו המיסן שס י ק י  י
ל ס שנחנאו *י ק ט ח ונמנמו מסף שס סעי׳ ל שכ׳ והיה מ ף ס׳ י  רצון ס
ר נ ס להתיר גם נמג*ס וגדיסיסלאס מסר יכל* פל ו מ ק פ  ספר י למנהג ם
ן מחלים גס נא* יש להתיר והא פממא ואץ מספפין מ  ננל מקום וא? מ
ר ן אן ראי׳ שמא ד מו ס לסמיכות לכוס ואמדק ואף שענדה מי ס  נסם מ
ס מתי להחמיר נא* מיי״ש יפי׳ מ ן מחלים מ מ * מ ־ נ מ  אנל נמקס ח
ה מ ע ת של דגם בספק סדנא שלים יפ להק! במגלים וט״ס ש ק י ן י  א
נ י נ מעיל ססינרש 01 טונק סייש ו ן ספק נ מ ו ק בםשק י ן י מ * מ  י
׳ ז׳ י מ מ ו ש ובמייס אניית אויב מ י ׳ לדינא מ י נ י  נסמנז ייסף פנף י׳ מ
ח נפסחלא םניינא מי ft• האדן להסג עליהם יהמלה נ  אנל נמ״ס לסת מ
ן נמגליס יגדיס יסלאם אף נסמן סדכא שלא  **נא להמיר ללא ממי מעי

: ( ל ק ל ו למל י נ ד נ ש (ופי׳ מ י  פסוק והביא פסה ראום 06 מ
ק נסירנא שנץ אנא לאנא מין ק משמע  והגה מלשץ הסרח״ב סס של מ
ק *ומ! מ י נזה נמג*ס ינו״ס אף שמא נ י נץ א9א לאמא מ  ו
מ וכ׳ ואפהו אף בבין אנא ש נ ל י א ס׳ י י ק ח •יסף נ ח מ  מחצק מי׳ נ
ט  לאסא אן להחעד נהס כיון יקייל *!סל בזה נגסה בלי מימין ס ר
ש י ן ילבחק נמשוין מ מ י מ ס ימי שחצה להחמיר יסל ססרהא י ד מ פ  ם
ס י ן נפל מ א ס נזה נשם מ ק fo י י י ן * / נ ם מכף י י ס ז נ ר ב  ימי מ
׳ שמיש ב נ ס פ משה נקנשרס יפה לנדקס שפל ה׳ נ ס ׳ כספר מ מ ש ו י  מ
ירט. f : (חפ־) מן i ס סייש ומי נשרת ממ״ד סרינא ס׳ ז דן ס *משה נ ל  נ
ק נ f יסיק tfo של דנמיפין דלן שמא מיי ק י מי ס ו ל ק ק ס י י  ס* מ
אס סדכא י 00 (00 דחשנינן *׳ לקרוס דיני״ס ו מ ו ק מומם מ  קליפה נ
׳ מקים לצוד לסקל גס ממ*ם יגדים ומלאים אנג לדינא אץ להקל ה ס ר א  מ
ן ומשמוש וגלגול אצנמיס 9 אף נקליף שלנו מקר מ מ  נקל״סה וי יוסי מ
ד סיק ׳ י פ ומקל ודיש ימי מנסי רצון מ ס ו מ א ספני שהיא ס  סמוקה מ
נ מן״ל שהיסח מוכרי הלאם אפיים סלל לגס אס נמצא קחם  י״כ וסי׳ י
א ס ניסא נפנליס יגל״ם יסלאם אץ להסר נהם אף שנקלף לאפשר מ י י י  ד
if י י מ נ א ומרש שלה נשאר נקוים הריאה ומחמת רכותה לא הרגיש מ  סדנ
/ נניאדיס סק״נ של לאדנה אסכא מסתבר ונקריס  ועיי נמגחס מסף ענף י
ת ט ל מ א נ ם מאויש לא ל להחפיי י נ ס ו מ ו נסו מ מ  (״ניי/ו יש *!קל נ
ק ל נ א ן נשם מ ׳ א ס מ נ ש וביל נסשר זסס מ י ס מ י י י  ולא נקרים ד
ק תדלי!). מי לסל( י י ם 1ולא פכז״ד סלל מיש( ״ *!קל מ נ יממן ק ד י ג פ  ס
׳ ל חיינא נהשמנזות מ י מ ת מ י מ ׳ נ . מ מ ל מת נ י  (ר0ץ)להמקף כל סי
ר מ ד ם נעג*ס סלניסשסם רק נ י מ ! ס י ר ססירםס ששטח מ נ  סיס שכ׳ מ
ס הסדנא ק ס JUJ יסא מסמו ו א מ שאץ נסם ODD ולא יסלק * פ  כסלמא מ
ב רק דק 10 למפלה סליי מאיש מן השוסע ו השפש ואץ השיוש חו נ  רק ו
פ וסלפא יכיל ס ר ן ס ד ם יסירו שסד סו ואש חאפ שאק ס י  שמא דא מ
ק סיס ק י י י נדקש •שרץ סייש וסי' מ א י ) אץ להקל י י ן ס  לנמולם א



 יזרה דעה סעיף לט * הלכות טרשת תר
 (ח») now (חסח) נ7״0(חסם) trttm (tto «ינ)(חע) ימל־ס

ח כ ש  ה
ק ftp יאף נמקס שאץ ממסג יחס שכיל  וכתב סזד נסרת^נ oc ייאייפ י
מ מק  מ*י נצסן 3"6 06 מןרא גד יסלה 01 חקא 06 מא מ
ל 06 יחס toe מא ק סנה (if סמוק נקיא כסי כל גד וסלה o o c 36 
ק קלו נמםנר שלי  איס אני ככלל גד יפלה לסמן וה סיים יסי׳ לכיש י
 וגס 3)9 סליי כמנהג הנגקמית ולסי סכס הסקסית עו אימהי סס לכיס
 נסנעס ונמקמות שנס לאתר שנתי קיאו גד וסלה מסתמא הס לכיס כסכעס
 מתר ממגל שהוא ממק גסס עיייע •י (תסט) יטלאיס עיי ראש יוסף מווזסים
ק כ״ל שכ׳ מא ייאי סשיס הזא ולא נשתנק נס איס מעולם tot מלש  י
 חילוק נץ מנקם א אסלים ללא נאסר יוליק זה יק כעגלים חקא מיש נ
ש חנעגל״ם נמנן חקא שאינו  (j?n) ועגלים החבים עי׳ נאה״נו ופח״ש י
ש למנץ אס הסגל טנק קלת ייסר מזק ייקח סאר ̂ג י  מנק יעי׳ כלק סק
ז מ tf נסנץ זס אמנם ק י ̂ז יעי' מסת תירה י  כמנות א סיי נכלל מנק עיי
 לדנא משיח ש0 ממיס סק י של דנם נמנליס אץ סילוק p יינק לאס
if י שמןרא נלשץ נ״א עגלים המים או׳ אנליס יש לממיר עיי  מק אצא י
ק ליו מיש מס ופי׳ נסרסיכ וראש אסלים שס של יסכל  ועי׳ נסרי סוש י
 מא לסי המנהג ואש מזע המקים שנהגו שלא למסך כעגלים נל שנתו אף שאט
 יונק א שתלוי ננל וסן שמא יונק אן לשנים מנמס מיש ועי׳ נלנ אד׳ על
ו וסי׳ מןנסרס סתמי שני מזנות  מלץ מף סרק המיר והריסנ מיש מ
ק ומכיל שנהט שזה תליי נלמן נני אום אס מספיק  הנושם מ׳ יא של מ
 ולמן נני אוס זה קרא אמ סגל חה קרא אתו נקנלל פ״כ יש לצדד
 לסקל בדיעבד להכשיר הכלים שמר נתבשל מסגל זה להשמק סעל״ע אס
ו ומנשים ס נמרית דף י י פ העגל מא ק ממסים מס וסניא ראי׳ ליס מ  עי
 מס לנסה א״צ לאמו וא״כ אנו מלל מנק פייס ונר׳ נספרו מיס שס ארי׳
 מייד מ׳ מ׳ שמר מסנ זה להלכה להקל אף לעין העגל עצמו מי tf ועי׳
 נשיית ניס שלמן חלק ג׳ מ׳ חיז שכ׳ דלדנא מיקר נההביש מלוי בלשון
ק ישאלו לנ׳ ישראלים נקיאס אס  נני אוש והזהיר להשלנ שפשיסי׳ להס מ
 נקרא בלמן מי אוס מגל לא ימעט ואס נקרא יאליסק״ס ומוסה ימעכו ואס
ן שהיא מ י ס דש להחמיר לספק וארייהא מא ונמס מ ק מנר מו  יש מ
 קילא גדלה מי״ש וסלק ובמק״מ שס שכ׳ ראם ידע שהוא p שנס ואנו מנק
 אן לסשגמז מל מס שקורץ אמי עגל יקסלנע״ל וכ׳ שס לאש אץ מזע אש
 מא p שנה יש לחלק נץ אם קרץ אתו פריס קאל״ב שאס בכלל מגלים
 הלנים *מין זס מיש ופי׳ בתמי מסף לסת (מהגאון מהריק ויל) שבמף
נ מ׳ י״ס סני והא ומחלקים השלב בעגלים ואש רואן  סל מרי ודק י
י ולא כאפי וסם מאנילין סריסות  שפני גדלו שמרומהן מממכץ ישתקע מכ
י סלק סלל סדן מם ק ע f שני ומיס מי  *שלאל מיי?! ומי נמנם מיה י
 השלב נק מקרא קאלב ובפרס אם האץ שפל שפחתיק ממים ו9קרא ניסיל
 וכשנמכר ספיר קרא מר נןק«ע ומר אכל ג״י ואס מנק בודאי והמקל יש
ש וכי לאף ולערן ששלומי מנס ק ובסרפ נםידכוס שאינם רק י מ  לו מל 90 ל
 שמלן נהגי נפלי המכס לחשנו לק כעגל ממם ודינא דסלטהא מא מל שלא
̂פ לסין מעקי אץ להשגיח  אנו השיני חלב איצ לשלש ממס רק מנחיל סגל מ
ן יש *ק לסין שלימי שסר ו יש *!קל מס כלל(יסיי״ש נמס שנשאל א  י
 שחיפה ותקנות סקול ופלס כלב מעגל כזה והשינ ולערן 01 שלוי נמ! ושטח
 מנווה ומירחא ממר ואיכ סלי ג״כ כדן סלל לאש מקילץ ומסכין סהס מל
 המיפומtf איכ יש בהס נ״כ מררחא לקליפת המוכיח צדן לשלם כמו נמו

 תשלימי גסה א ק כקו הקרא יאלימףע 0*&) י
ק שיש כמה ממךש של נ ק חלו שהעלה י  חןי* מאש מסף מוחשים י
ש י נ י מ ג ש ן מ  מפל תלד אס מנק * לא ויא מלוי אס מא נ
ו שנתו אשיי אס יזנק 061 מא ימק יש *!ממי ס  להסנויי נסרוויימ מל שמא נ
 אשיי כשהיא לאחר 06מ מי?ו [ימה נמנסו״נ 00 סלסה ק!משי אננ אמד׳
imp ה מי״ש יכנר 016 עליו  מס נמנ*ס מי סממו ויפן א סגל סו י
^ סשגנה מא לפיו וכמסת ל obi ילא נופר ממל  ept שס נלק״י מ
 מ וריס מן מלש אכל לא נסגליס מי״ש] ומי שראפ יוסף שש מד
 של מל 91 היא רק בסקס שאץ שש xoo ממרר מס אסל נמקים שס נגנמ
רי *!קל 961 יומן אף במן 900 לו *)מי שנה אף כיונק א נמקם  מו
ק ק מי אום אין מש ל י השיח ומ*נן סמי נסו * ו נ  סהס00ג מנולי מ
 09( ממםל מ^ס יש(סש נסו כסמג B״tf ומי נפלת נר למאי fn״
נ  י fv״ Jkvti(? מסל תלוי נענהג הסקס סין שפמסקס מילקס מס י
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י מ  ד
ת של מסילכא מוקם למקים יש (סקל  ידמו teno נקרא מי י
א יסי' כ מבס לצין מף מ׳ י י  נפג*ס ונדים וסלאם פמ מממ מיש ו
ק לנ של להקל נפנ*ם יגלם כסרכא ממקם לסקס אף אס סקמסס  ליק י
ס ועיי מסס י מפין הקל ינספשפ הקמפ מי  סוסו אם מנרה הסירכא י
 מיה שס שהניח זה נלע למעשה מיש וסי' במשמרת סקווש נקנסרס החשיבות
כ נחסשפ הקמס ו אס ו׳ שהסכים ק להלכה וכ׳ ומ״מ אן *!קל אי  מ׳ י
מ אונמדנרי סלל מ׳ ז׳ שנשא! עגל ו י המימון מיש מיי נשרת א  סלפ י
ן סאיסס נאלנמן ונפיקס מסר מהראי ונמקוס שאץ לין להיות מ  שסי׳ ס
ן נמצא ש0 סרנא וטקה נצו א למעלה למקם הסמן מנט וצירה מ  שס ס
׳ לחוד מזה והסיב מצח־ להכשיר שאין זס שלא מדדן  הב׳ למד מזה וצידה מ
 דמסחד לסחד רק שהוא בכלל מדכא ממנןס לפקס כק שאץ וון לסוס
 שם ייתין יחידידם ובלא הסמן הרי הכל נאנא אחת יסי רק כסרכא במקום
ק שממאה יל ואף ד״ל לשק־ מה משש מריק מ״מ בהימ בשל ישראל  מ
 פגי ונס בשפת החזק שסי׳ סרב שנס קיוש יש להקל ולחפש זה ממי מסין
ו נמ שסלסל ת מנח במהחרא תניינא מ׳ ל  אף במגלים מיש יפי׳ נמית מ
מ ומגלה ואף מ והרנה להשינ מיו נ  נפלן מ מבא והביא נל ובריהס נ
 כמרפא ממןס לסקס אן להקל להתיר פ״י מעומי׳ש בנגלים וגו״ס אף לסניף
ן אף לסלף להקל מ י  ונכ״מ שאן להס סתר נחר נ* מימן אן לצרף מ
ש מנר העגלים אשר ה י  בשים גיור פיי״ש וסי׳ במנחת מסף נקיא מ׳ י
 נמצא לפעמים קמסיס בראש הארוכה יעבה ינמסם מרסס דקת כמס השערה
 אס צדן מעון ואס מהר מיעין יכהב שסרנ מיי שלמה מולה נימנה ואס
 יש חשוון מייני ש.יכר כראש כאנא כעין קמסיס יש להמיר אק אם אן
 שש חסרון כלל לא שנסעקס קצת מזמין חחק הרביצה ונמו נאנא העליונה
מ דמתא כמן שאין  של ימין שנמל וננפף למגלה מפיסת אזן וואי י״ל ואץ נ
 כא חמק כלל כפמשנק הענןרמומ ואף אס סאר הפקנימומ אחר השרש
 המרכא יש ג״כ מקם להקל ונפרס אש יש להמזהק בדר ההיא שמא אט
 סדכא כלל מורא יש להקל אן א0 ניכר שהקממ סס מחמס סלי יש להחמיר
מ מיי״ש ועי׳ שד נמשמוח כקמש נסף הסמכה ההיא ואף להסקילץ י מ נ  נ
 כסרכא ממקם למקים כעגלים יגלס אף כשהיא מקמסת מ״מ אס נמצא
 מדכא מפיצול לפיצול שבאנא העלמנה יש לאמר ולא סהל בסס ממין לכ״ע
ק קיא  פיייפ: (חסו) מרבית טיט מ׳ כפרה״נ נמי׳ קל״ג ולא״פ י
 שכ׳ ראס נמצא מדכא שלא פסוק נס׳ אם נחלה סא מיתר למען נה אלפ
ל המרה מליץ ק 061 לסי ראמ מ  שהיא מאיתן סיס שאץ הסרטת מצרות נ
ס סובא גמדה סמוק כה מחמת רסשה  סא רכה כגודלה וסנפה ואפשר מ
ן וכן כפוף נמקם דמסריסן נה מימ) אץ ממל משן מ  אץ להכשיל עיי מ
ק כ״ס של ששמע  מססס לסא ק סייש יעי' נסי לאס מסף נחידוסס י
ק מ׳ יצוק מאר ז״ל מגיר שחסו חייו סער וסי נס מדכא שלא ס  נמנית מ
ק נה אמינק״ ומטאר מדנריו יאפי' נמכר שהיא מ  כסדרן יהסדיף ולא רצה ל
j סקרי מנניש n גדלה טרם החמיר ידלא כהרא״ס סלל אן אס המרפא מא 
מ מאן מהרי״ס הלל ומיי?! נסקיר נ י *  נראה שם להקל אף ממת א
! ורמימ״״ש: (תסח) נדים 5 f V ק  סדים אח ס״י! ומותשים להלן י
ש *מן מן שמןוא ק ס f י ק לא יסח״ש מף י  ומלאים סבאה״ס מף י
ק קלו של שס*י ׳ ק״ל ירא״פ י פ יסריכ מי ח סעי׳ ל י  נדי ומלה וסי׳ פ
 גנוגמ המקומות מה נקיא גד ופלה סש מקומת שנהגו לקרוא לסלדס מריה
ת אנ ח הסח יש על י  על חג כשניסית יש מקמס שסהגץ לקחא על י
9 יש מקומות לאס *למג מו *לק משנין מו  ויש סל מ f נאנ יש מל י

 Xסלוח ל תרשים ממם ה*לה ומלא נהלא ומומי ונממס ולא ממק 009
ל אמ סיג מלל גלפ ובכל מ  יש לפמק מל ומן שקור סלס וגד נלמן נ
 אץ סליק נץ ממן א לא מיש מיי נמנהו״נ כלל ל״ו נעםחן םקיכ של
ל *ויק סנימנ  זס סשוס מל מה שאמו מו רי! א חמו א 6נ מיס י
ft6 ן נסם אף אפל מ  96שסלח במי מוקף ( הםלדם מסי הקן אץ *

י ימשס משים ניי^ו: מ ס י כ מזע שפס ס  אי
( ונמקם ללא ייפק המנהג 10יי באון נכי אוס 0( זק שקחי י  רלןןגץ מ
א 00 וכ׳ מש ק ע׳ ינלא tfx (עלן ה*ון י ד יש*! סי׳ jfi י  נ
מ וגס ל ל א י קדאת וזב נ  מקצס קרץ ק ומס!ס קידץ ק ס *irix מ
ס 96 מלה שס קניסס י ס ששס ל י ן סס מרץ לפסיל $ ל  חמ שיש סליק נ

ן קלי: כ ונגייס נמק if י  י



 יודה דעה «יף לט * הלכות טריפות
0 כלל(תעה) ס (ומן) יש קנלה « (תעז) להיייו מ (תעב) יצא (תעג) צ«ו(תעד) « »  (תעא)

 תמיכה
 ככיריס !מל התוספתא פרק ווי ומצץ שהשיג פיר סר ככרמל גזס מא!
ו סייזם) וסי' מיק שס סל ואס אכל וגס יונק  (והניא מעה מרה ס״ק י
 אך יוכל להתקיים בלי הנקה כבני גי* שאנס יינקם כלל ©הס כערך ומן יה
 רק שזה יינק נמס שאמי אנס מניות *ולוב אתה א0 לא מיתנו מעגל
 להניק כמו שמא ממצא לפעמים יל דאין זה מלל יינק לערן זה פיי״ס יסי׳
ק מיו סכי ששמע שיש מתעים שמקינין אז כשאן בחר  נשי אדרת איי י
 לנס סאס יזנק כלל רק שמסכים פל סס שנודקין בקיבה של העגלים ואס
 אנס מצאם סם מלב ממסמס והיא מששנת קנס רצון ויו להתיר בזה דאף
 הנ״ת לא התיר נ״א נאפ יוק ממש ואכל מכבר כי יחס שממות מצויות
 בעגלים שסתס* מר לאסל ויו לסמיד באמי־ דארייהא מל מיקה t ולי
 שכן קיבל מהנאן ניה חד סמבילי ז״נ ממינסק שיו להקל בזה ומ העושה
 ק מאכיל סריסות לישראל וכן שאל למאן מ״ה חד אבדק מר והסב גיכ
 שאן להקל מה עיי״ש (והביא ממות יוסף שם נלק' סיס) וסי* נשאו
 שס אדי סרו סי מ׳ שכ׳ ג״כ סש למסת ביד המיןלין להשמת סעל״ע ב*
 יניקה ואו סמכין אמימוך כי אף המקילין באפ יונק לא אמח אלא חקא
ק שלזאין מזה שא״צ לאו חבל לא כששומסין הדד  ככפסהמלינק ואל נ
 מסיו ואינו מפל סדין דדוקא כשהוא אסל יש סברא *מר דאנריו מתחוקין
 והסירסא נפשית קשה ס״כ ממי להסרו במיסוך אנל להרעיב העגל אדנה
 נחלש הפנל ייסר י*) ממי ממימי?! ונזה *פא מאן דמקיל מי tf וסי' נשו״ת
 שס אדי שס ססמדר ואף אס אכל לא מי סרש מסלע א' אלא אס
 סיפ פסק נ' יפיס סלימן א מי הפסק סכא דאכל עיי״ש ייכ מ״ק מךע
י שפמן ג׳ ימים מלינק י  ואש סמן ג׳ מוס מלינק סי נכלל אמ יינק ויל ו
נ אס מנרה י  אס 60 מוט) מנשה מו מד יאימ סלך מ* מסומ״ש ו
 מומן מי ראיס שאני מרפא רק דר נפלסא מאו (תעד) בהם

 גמיש מיש סליגסת האחרונים מד סמי! מא סמר שנקרא מגל ימי מנדנו
ק ריז שכ' דכל זס מא רק אפ ק מןחוס ימי מאש ייסף בחידושים י י  נ
 נמצא נהי סובא נמרה אנל אס לא נמצא נהי רק סרכא דקה פקיד מכביש
 מושא דש להקל אפי׳ מא ודא מך שנהו כל שאט יוק מים יפי׳ מ״ק
ס אף דר מיש ק יסשנ׳ נ״כ צווי סחר מ! נשמי מקל יסמן שלא ס  י
י נמת משה נקנסדס יפה למיקה שננר ה׳ נתיב נ' את נ׳  יסי׳ פוס נ
 שמקיל נסמן ססא נקרא נלשין נר אום א ספק p שגה סנא שהסרכא
ס  דקה וקלה ומי ראס פיר הסדק אנס סדנא נמרה אלא דר ספים והיי י
ק קיו ויק קל״ד ומממן ס ונמק׳׳מ י ק א ויק י  מיס מוי מיק י
ק סק/ : (תעה) מ יש קמה בזה להטריף מ׳ מ  הזנח כלל ל״ו מ
 נס׳ סוי האתוס הספרדי בדש הס׳ דף ב׳ ע״ד שכ׳ שקבלו פדה נסיק
 יח0*ס שנס נקסי ממין מחמד סלא יפפט ממוח עגלים וגדיסוסלאס
 אפי׳ אתן םסמץ לסמך ממת ואף נמשים מחמירץ וכן המנהנ בסהק
 יחסליט מאן והניא מקד הו״ם ס׳ ג׳ את א : (תעו) v קבלה
ו וקלימו ססא ממן ממי ק י  בזה לחפדיף מ* מיק סף מי ל״מ י
ה  במלים וגויים ולא דמי למסיך הסוכות פיי״ש ומיי מסס מרה יק־ י
ס שמא מצוי נגנגוגויס סש מו קדום מקי ונקרא שלייין מקלף  שנשאל מ
 מקל מאד ממרות הריא! רש תחתיו טמא משאר מו שנלג הניעא שלם
 רפה יעייש מיש בפנין זה והמלה לדנא ואש היה ב״נ א נחנן יסמא כ״נ
 הטמא יש לאסר במלים וט if אנל אס מא רק קחם שמס ומדאת הקרום
 מא סמרא! מר סדא! אלא שניכר ססא קרוס מסף מקלף בקל מהריאה
 אף סש תחסו טמא מ שמר שס״נ הטסא מא שלם ויפה יש *קל נס
ק ניס י?: (תעז) להטריף ל נשית מרף ל״סותניש י  נמלים מיש י
 רימ 06 וטקס סדתוכיס סל ענ*ס ונדים וסלאס להווי אפיי טיהר מחלק
 ואמי אם מנקי הסיסלי׳ם להדדי כל שנמדו מי מלכה אצבמ ממו ניניהס יש
ק נ בסיד י י ק ודליה יש סקילץ נסמניס במקום זה מאו ו  להקל נ
י מחו ק קלב שהמג מל כחנ״ש מם נמס שמוי י  irt ימי נלנ״ש י
 נזה וכי ואס׳ הפריח נמ« לא סמי מה סיי׳ש אנל נסיח״נ סמי קל״א
י שס מי דכשלנויןס הלזימכיס זה ק קלע ל לדנא שהשיח י  וריס י
ן נלא ח*ן אנל אס *!שה מחצק לא מ ו  *ס מסר מחצק אן *וקל כ״א מ
 סמך רק שלנוסלה ממין מסק והמק שלניפס מוצק נשאר סתוזז נמ
 חלון trm 06 גם הםמוליס ממן ילססס 09 נסרדם כעין ח*ן אן להקל
י מחד 3*11 מאז מו* כמארח ממו מיש נ׳ מף  מגלים וגלש ק* י

 ז*

 ודבי
י סנידיסי* יאן לסתור אחר סס מנהג מי״ש ועיי מוה טוסף דפיו  ועניו מ
 נסי זס של שהמנהג ffja נדסק יטיילנא *ומך אאע ימק למ אנו׳ מא
 נסך שנממיישישנזה ימי ממות יוסף שס נ*ךי מף סן״מ של שנמס
 נתייסר המנהג גס מרסק שלא לסמן איכ מא קרונ לק שנה ואס יונק מי״ש
ק מנקאפש שגס מה׳יק והגלילות נוהגין להחמיר פדסהיס י נ מ י  וכן אפרו* מ
 p שנה ואס •ינק אנלנלא״ה אסי׳ אן שס p סדכא וקפ ק הדקו אנו' כמס
ו שכתנ והמנהג מדו  השמדה ססדםים ומי בשלח ניס יצחק סלו ס' י
 ק׳׳נן סרעמישלא שלא לקלוף גססם מנן שנה אף שאס ימק אך למקים
 מקילץ במזה קצת מק שנס אס נקיא יאליסק״פ יל שס למר א שלא מב
 משים נמ! שטמץ למסך סדטמ ממגל גחל אף מקי שנהו רכל שנקרא מו
 מל אף שקרץ אס מגל גחל מיק שסו סליו ואן להקל נפסח סק סנה
 אך ל שס נמניא כזו משאל למק הסלים שכנר נתבשל הנשר מעגל כזה
 שמיעס הסרטת ואינ מדע שלא סס רק לסרך p עשרה שטמס אן סה
 גחל לפיאס נק מו p מה יל ילעגץ סכלים שאנס נ״י יש להקל נהפ״מ
 נכיג מסמס סםסיס מיש באדסמ: (חעא) הרמם מ׳ מברי קיי
נ יש סס ועי׳ ק י  הלטש שסשפימ מסס היפים ועי׳ נחטהז שמואל י
ק קנ״ד מיש מ״י סזנוימ שמואל מה ומי נשו״ת זיןני הפני יהושע  נלביש י
 חלק א ידיד ס׳ יא נאמצמ סתס׳: (תעב) ולא למק• בחם משיש
ק קלר  יש ממשו׳ ננסה שאל נאמ יונק יספק אס מא p פנה ופי׳ לנ״פ י
ס שאל מס יהשיג סליי ידחה סל דמיו יל יכל המחרים מ ד מ  «ניא מ
 ש* אץ יי לההיי נספק מיין דכנר סופ מימי תימן קלא נחלה סא
ת שאל נסק אס סא ק שנמ א מ  אן נליה אץ נימ לדידן נדע של מ
 לא סין דלדזץ אץתלוי כלל נק מתי א גא כס״ש בשמ״ח מיש ועי׳ מאש
 יוסף שס סס שסלסל מין « יהמלה ואף של *יל ונמקם שאץ ממפנ
 מטה־ יש *!חמד ממת המשקם דיל ממן מה אס׳ אס יינק אסי איה
 המקל נמוקו מקם סימ יצלג מנרי מנמ! שאל לא הפסד אן כל זה
 נמקס שאן המנהג מטרי אנל מקם סש מנהג יחמ לפסק מלס סשימ
ק ס״ס ונסק״מ  מאי אן מס נימ נזה וכמ״ש נלנ״ש מיש יפי׳ מ*ק י
ק קל/ מקל ג״כ נעק זה וכתב ד״ל ואין להחמיר אלא כשיודפין  מף י
 טוא פסח נכלל עגלים וטיפ אנל נלא סוס אן להחמיר כ״כ ד? ולא
 מינן חקא ססא נחי שיצא מכלל מגלים וגלם ונא לכלל גו*ח מיש אך
p קייס מח שלמה חלק ג׳ ס׳ ריז ל ונכל ספק מנץ זה יש *!נזמיי 
ס מנפליק ו  זמא ספק וארייהא ונפרס מימן שמא קלא גחלה מפ**! ל
 4! יכמ״ש נלנ״ש פיי״ש מיי נלק שס שכ׳ לענק סמן אס סא ק ממ
 מגי נאמונא נכונה שהוא ק שס! ואס הנכרי אמי מסל״מ שהיא ק מה
 אלי יש להקל אף נלא אממא מיש ייכ נשלת מסים סק סי יי מ' לו
 pc שמס ססשומרס שלזיןלץ כל שרואין מ if אממא מחלים למק־ ק שנה
ס הדן וסייש מו יש מיי שנש חל  אץ סוקדקץ יותר וסטמס ונימקס ממם י
 06 יש למזון• מל מנתב תעווס שמניא מנד ממוסס בל הסקס מם
 הנהמות למנוי נשיק מקרא פיס א רסדייע 06 זס נקרא מסליס א חה
 אס ממיל ואנא למימר מיש השר נהמכהב מנווה שהיא ק ספ! *ו נחקא
 אזר ולא תיא מלי׳ *מר נהמנתנ מפומ מספר שטו מיק!) מהי ואס
 סמן למיד ולא למוד ונס שאלת מכד השיסס אמ מנמל משלית מ״מ לא

 ימי לשאר ססלס ממכר מריס שהיי מאו :
 ועיין נשיית מד ישע ס׳ א׳ וני שנשאל ממקום א שנפל שס ספק מנהג
 אס לממן* אף מך שנמ אש אס יונק א לאחר שגט והעלה חה חמה
 למויס של מנסת שאל הלל נספק מך שמו יהיה מושק מגסנחהחמה
 גיכ לסשק מן שנהו ולייזר מקף הססס להרג השואל סממן הטיק הסדנא
 נץ האצנסוח 061 לא הנסק יקלוף הממא ספל וכל שלא ישאר מס מיש
 ואתי! ינווק מסיחה ונשר סיד מיי מנחת יו̂כ שם נלק״י tfjo ששמא
ת שאל מ  והשיג מליו חה לא ומי כלל לניוון של מנסת באל הלל ואף מ
מ  לא מור רק נמק תץ שמוי ינס נצדיף מו סניפים משא״כ נספק מנ
 שמא חמה לעד שאץ המנהג יחס מס סלל מפל כליהם ממחה האחרונים
ו הסחר הא של ן ונמס *  שסידמ כריא מל סן ססס מקד סגל מ
ס שאול שס משעם רלא שנדו נס סדנא & סין נסמן נסנהג מאו: מ  מ
 (תעג) לםעך בהם. tfwo יש ממר הממל מגי מרש מפ^ע שלא
י ממר ו לל אפר ממק נמש נ* מיס מפלס ומ" נ  יק ימאן גד י



 זדהדעה «ח״ לט *יי חלמת טרשת תה ״יי״*
א (תפב)ית נ ימי׳ 0*ש ק (חפא) שחתי ד מ 3 (en) T 
י ל י ס ל נ  מ

sow ו מ ח 3 י א  ו
ו מ ו מ י ו ח ת  מ

M6B ן ועין נששומז הו המשל יי״ד סין סי אי ס ו ן פנה״פ ט מ «) ש^ מ ) 
ן ten •ומן סופן pee מס ליומן שמ־לש ללא לקלוחו מ ן לנפגליפ ב ו  לללפפ מ
wtf הרניה אילו תוך visa wpo 5 יש  •ומן סמו מפל״פ שלא •נק *
 ומנק צסשסמזן ממל״מ גלי «ןם cm (torp mem nn פ* ידמון D*D [*ונשם
 הינ הג*ן wn משס זאב זצ״ל שניה אנ״ל לק״ק ניאציסמאק שמעפ׳ שלא הסטה
ר שירש שצפה ינדה ממצ״מ  לזה יאסי לספור •ימן שיילש ללא לקרושו יונק ס״נו *
ל מ גני מסק לקמן סימן שיא ס*ז] וס״ש המיס יפי מ״מ ששולק י״ל לי  נ
י אן שאינו psv גל שנקראים נצשזן לא מגליה יכי לשנו התג״ש  דגה כשגליה לינא מ
 «״ן נס»ב0 הל מלמל ש0 שנפנ on הלוי נמנע וממןה שאץ מנהג ילוש יש לסמון•

פ (gpn) וסשמוקת (מו) ע״י(לא) סימן :  (תעוז) ט הממא שדק מ
 (חפג) ואטד (תפז״) טריפה

 באר היטב
 (ל6) מימיך כחנ הניס t&9 נגדר ?ten כעגלים סרכיס לה״ס שהוא מך ממ
פ שאנו יונק 3C0 ג7* ושלה ל  ומא יונק ונר אנל נחים יס&*0 שהוא קלא 30 א
 כלשון גגי אלס חני שלא למעך כהה (Ofts ונניץ שריח שמלק מחש ששחש וללק
 והפסד ר מנליס משגל שנוק ראשון ftto מוחו מעא עיי סלק אחר וכאשר
 שאל אוו סי השוחס מלה שפגגה היה נידו שלא מתיש נםימא יש לססלף שאר מגלים
ק נשם ל5 מיש) ידן חי עם״ג שאצה ללי מראה לייל להקל. ל י ל  מלק *ז״כ. (
 ע״י שקניז מקומות אינם ממגנכין גרים ומלאים עו פיו נאנ מקצת תקמח מ? ל״ם
 ונילי כחג גס ק פל ליה הסה מלונים כקשרס. ומכאן וליצן מושכי[ כמו כגלזלים

 אלמד היש למן שנה ו*נו יונק sw מגט מימון• מישי ופי משר גנפח ש*ל מ׳
א פימ׳מ «רי נימון ומשמש והמיו וגפג ייוקא מורג לסשק אה הוא מיו מ  נ״יו שפעשה נא ל«יו גדאה של מגל שבני «לש פלינק ועשק אה הוא p שנה שהיה נה ס
ד יפלה ולא נמנצ ואן מדיה  אנל בולאי «ך שמזו אן לאמי «pn• 0 ודאי לאין להשיר *tf ימ״ש הנה״ש נשה גס"י פין משוגמ נגפם שאיל שה שמזג on יזקא «
ה מ ג  ומל** •ש צ«)*ז אש למזין־ פל פנסנ יי מין שלא «9א בשיה אאיין זעה ז מיש . ילפ לאן שכפס המימןס ללא פהס בהי סיפון נלאה לה״ה אס נהסק מ
 לא מסגי אן לקיל •ופל פמיפון (שסד אן להשהמ מהני כללעיל ספין י*א אן למיעוך לא מםני לדידה) ונדבלי 99מן0 לא פגאמ זה 1006

ה ב ש  ת
 6ס נואש *לני הניד חשש קנסול מנאה וסמנה מצו המיג ימעיט דיש אזי

ק סקיו ויק לקולא)  מל מא לס ואח עיני הביל) מיס (ויל י
 (Ran) שהתיז• ידו ואסר פריסה ממלח מני׳ סיס ותביש ס״ק סייע
ק קיוו ובפרת״נ סעי׳ קיע וכל זה מייד  ופרי מאר סק׳יב וראש אסרס י
 סשהבודק הראשון סלך לו יאינו לסרס כמת אנל אס מא למיס סהה יאמר
י שמצא כה חסר וכחסה ועכשיו חאין שאינו ק אס יש לחלות  מדיפה סא י
א יש להכשיר אנל בדבר שאין ראילסעוח  שפסה בדבר שרמי לססומ מ קצת י
 ס *אף כשסא מצעי מזר ואסר כשירה מא לא כנ כמיני׳ לס*א
 הנהמה מחוקת סריס! ילסתיר דבריו הראשונים מורישה נסתם מאו יסי׳
ק קלא שכ׳ ולפי משמעות ממין משמע לאף אם הכנסת יל  tfjso י
ל *שיה אמ ימל להיות מג־ ומגיד  הראשון לנחק ואפל פרישה לא מה בפר י

 סיכא שהיא לנר שאס ראוי לשמת בי מי״ש:
ק קיס ינמאילת פיניסמרש  ועק ביז מן״כ ובראש אפדם שס ונלביש י
 א׳ ענף נ׳ מןינ ונמנהזינ סלל ליס כקמן סס׳ ב׳ ופשתן מףג
ל ולא יועיל  מל משיל לאס אץ לתלות שפסה אס יכול לח«ר מדנליו אמ י
מ לומד ק אלא ור״ל ואס מא מר  מם אמתלא אתרמ המקנלת מסכי מ
 שאס ראי לשסות מ אס נחשנ לאמתלא לומד שזפה בדן אנל הא ידא
ן  לאס יש * אמתלא אמית המקנלת חואי ממניל מי״ש ומיי נראיס י
ה אם אמר שפמה נאזה ק סש ט סליקי מות חהמסקיס י  קיס של ו
 להכשיר ולהסדף ולק אמד החלה סתס שהיא שריפה אנל איכ נתיישב ממי
 ויאה מעקל כמת המהשידן מה הרי זה נאק שהד סא כחקת כשרות ולא
 נחשל להאכיל סדמס טדיס יש לתלות שכמדו ק מא פ״יש יפי׳ ממנוח
 מנח שס סל רכל זה מא רק בסיב ירא סמים אנל נסמו מ״נ אן להקל
 מה ובניוצא מס אאיכ יחניק שהשססס כשיח! מחה ויש *!בהמה חוקת
 ספרות נטהר מיי״ש (ופיל סי׳ א׳ סעי׳ א ובלבדס שש) ־. (תפב) ידו

ק  פי' בפהלשלס בקצורי דרס מהלי פריסת שבריש סלו ש* ובבלי י
א של חלה אס הטלק הלאמן אפל כסלה ומאי אמי סייס! אם הטלק  י
 סלאשון מא אוס של נאק והנהמה כשילה אל אס אלפ כמה ממיס
 סקלה מיי סמוק הראשון סוא יש לססריף מיס ומי נשלה מאן 15
 עקיבא אגר ז״ל מיינא ס' ft שהניא ונדהם נזה וסיס נצ״סלדנא ניאו

 ופשמו לפעלו ומייד שהשני שאמר טרפה אסר שנמצא נה סריסיס שא״א
 לאה *וגור סליי ולא ירגיש אנל בפרימת שאפשר שהשני הרגיש ס יוסר
כ כמו  מהראון מלא יש להסריף כביס מא י°ל שהראשון לא התיש י
יק סיז): (תפג) ואסר פרימה מבאה״ס  הפני ויש (יפיל שיק תיל ו
ת ומבואר מ! ק י  יש מס* מני א הראשון סמור הסדנא מיי מלש י
 שס! מל זה נדרי אף אס *1 המניס לא הדאשין ולא המי שניתק אזה
 סלכא איס תלינן שיתקה מיש יגל נשלת מאן ל מןינא אנל דל
 סניינא שס נאמצע התמנה יש so יל ולופמ נראה ואם ספוימ לפיס
̂ נ  ואפי סלא הרגיש פהעכיד המלכא אן למס toed הסכיי ולא סרנישמי
ק יךס ונסרתינ סס* קף* ק י״ס ובלנ״ש י  (תפר) פרסה. מלו י
 ימטאר שש וס״ש כאן סזראשין אמ״ סריסס מ״רי אפיי כשלא אשי סדמ!
t? לא ת*ק שסוסה הראשץ ממס פרימת אחרת וסד tfttt משוס סד0א 
ק שעושה הרחשץ סעסס סדמו שנח כמין  כק סחת מכמןס מס מי

 ואיכ

 החני
ק ק^ס ונמרס זפת ס׳ נל׳ נהע״ש סקינ ל יקי״א ונמק״מ י ל  ל «
ק לגלג שק נרקד י מיי ייסף ס' רפיה ומאפ יוסף מוחשים י נ  ו
 *יכא ממלח וללא כהלב״ש שמגיל ולא מהי מריו כלל מיש ומי׳ נמנהז נ
ק שסלנ״ש פינה לסשינ סל ונד  כלל ל״י מל׳ ל וסשלין סי! של מ
א מפיס חקא מיש יל  מוב •ש נזה ס״כ אץ להקל סף כשספריח מחת י
 re מגמ״נ ובראש יוסף ובסרת ונח מל הקלות מס מא וק אס לאור
ק  הסדור מצא לכל א' עור נסיע ולא זולת פיי״ש ייפ (מלל ס׳ לה י
ת ששאל מימא ק י  שצ״ס)־ (תעדו) מ המדכא. מ׳ מסס סיה י
! מגלים ואתר שהוציא הריאח והפססו מנגלים נמצא נדאה א  פפחפי מ
 סדנא *וסן ועיי התסריטת לא סוס מאיי סנל מסס הריאה הסחנה והיי
 הפמ־ נחל יההיר ל הכבסים מאמר מה דלא מי רק ספק מריס! ימדרננן
tfscn !יש לסמן פל מאי מסכה ס' א גחלה ימוד מראי לא סי מהלי 
 נכבש שלש אמנם *מין אבדם הפנימיים החמיר מיד הפנלד לקק מ׳ קיי
ה ג מיש : (תעמ) יםתנתקז מ' בשליו משלד סמינא מ׳ י ק י  י
ס מלמה * כא* מע נסרכא וליד יהלכה  שמואל נאי שמק עגל מי
 משמוש סו יספק אצלי א* לא סה שם מרפא לל ק שמע נצסרפ נממן
 שנץ מחנית גמה * כסירכא יהשינ סש למול מה ממינ שאס אני
 מדידים מגלים מלמפך נהם מורטת מסס שאץ מרכות מצויות נהם איכ
 למה נסיק דעו׳ *א שסה כא מדכא פיי^ אן נקלא שס ס' מיד מוי יכי

 שמא סייס! ודא דכיין שהרגיש שנגע נסרכא מנים וסימא שלהם וקס ו̂מ
 לספסלי מלץ מציי שסה סדכא וניתקה ואן לה*ת נשמת משיחסם
ק נ' שהניא מדו נ לק״י י  נקאם נמ מאן מיי מנחש יזסף עגף י
! יוסר כסשונמ סדאשונס של קל מס ס יש לצוף למ * f t 7  יל ולוינא יש 1
 tan הריי! ישאר סאווזנים מס (סלל ס״ק שלג) שסקילין במנ*ס ונדים
 יסלאס אף מואי ריק מוז מאן ומיי to ניסת מס! נקנפרס יפה
 לנדקפ שסר ה׳ נתיב נ' מה שכ׳ מנין וה וכ׳ ראשיי שלא נסימ יש *!קל

:  ניחן של המסאי סלל מאן
ק או של סש שכרא וחקא טוק יהיימ  T tflfj (תפ) בורק עמי! י
 מ״נ הממנה לנדק שהדכר ממר כיח *היא כסו מלץ קצת
ס סמק אנל אש אחר שאס ממנה מל הנייק! שהכניס ידו לא מהימן  סי
ק מינ סס שהאריך נא!  ומיס כלס סייש יפי׳ מאש *ושף נביארים י
! ובספר אית א*׳ שיק ל ובשלת מאן ל מקנא ק י  ומ* גמיש י
ז  *גי לל סיפא ס׳ ליי וסי׳ במית מן ומי ידם חלק ב׳ סלד ס׳ י
 משאל מין אס אער השלב שסם מקן בצלע מל הקמנו מקצב חפן שם
 העצם מימה שלא ייס* לכחק והכסש את הפלב יאמר פלא סה מקן יהשיב
ח יסדי מא כשומר ומ*ם מן שעליי  ממ״נ נאמן מד הקצנ פק ססא י
ו ויש  מוסל לשמנו ילבחק ושדין לא יצא נלזח״י כיין שהלך להדנ *)אל י
ק ציא משאל נדן קצב ששחס סגל  למנניד *!קצנ מאו ימי׳ מסת מרה י
ן שנסי לא  גחל יפגר הנשר והשו״כ אנר שסה מ מרפא מפני שהיה ס
 משו הסיפא לל ומונק! וששמו ממוש נאות שהס״נ מען הסיפא ואמר
 שמס ששר מק שכבר מס מגל ק פנה יק משני שיצא מסה קל שסגל
 מא מן ממ מר ט השלכ לססרימ יל גיכ לאן *ז למרי הקצנ רק ספ
 לס לסאין *!סיב הנשר והסלים אורים וצדן למנגד אפ מןצנ (!ילס



* חלכות טריפות י י מריח יורה דעה «דף לט י  מ

חמ) הרימון ב(ת») הכניס (תפז) אחר (תפח) ית (תפס) ולא (וע) מצא (ח*א) טרפות ( י או  ««•« «״י־= (חפה) ו
ת (תצז) ואטד (תצח) פריפה(ומט) ואח1ב טבח (תצה) שהטיס (ת*) י  (לנ)(ח») נאמן 5 ש(ומד) 5

 באר היטב
. (ייפ וי> ק מ  (לו) נ*ק. ten המי השגמ פמרס ילז pro * מ*א סמייה BOW to rifco המניס D"D mm *0 נזר׳םה דדלגזא TSJO מ

ן נאיסדין בתר סמי טח ו«נ מ״מ ואפ* צדק ממילים pn מיג) :  •ח י«ל א׳ *
 דרכי חשובה

 ואחיכ נהימ השני נשמניס יח עייש : (ran) יאויכ מניס אחד ונלא נאק באיסידן ונל״ז אנור ומיס היל לא נגוקפ מיש(יסי׳ מזה
 ית. ממיז ולביש שס יסד מאר סק״כ שנ׳ דמי׳ זה נייד אסי׳ בלו שניהם להלן ס׳ק הקי׳יז יסיק תקל״א):

 גבס אמ! לביו ינס אין חילוק איזה טרק נא החנה לפגי סביו ואפילו נא סעיף »(תצד) טבח ל נסוינ מי׳ק״ס דאין השרש בזה נין אס מ'
 הפד כממד מזלה ג״כ דנא הכי שהראמן שהניס ידו החנה יאמר מייפה שוחש ובודק לפלמי * לאחדים עיי״ש יסי׳ בראש מסף בפיאידס
ו ימחשיס סיק רלו מ״ש בזה: (תצה) שהבנים יחיאפד טריפד.. ק י ל ונד יוסף ס׳ רי1 ועי׳ נסרה״נ לפיל מ׳ ל״ז י  נאמן פייס תי׳ מזה נ
. (הטי) מגיס מ׳ נפי׳ת זרע יצחק מ׳ כ״ו כהגהשכ׳ מרש המחבר בלשון זה שהכיש יח ( א י ר ק י ק צf (ינונריס למיל מ' ו  נמי׳ סf ורא״פ י
פ ואני׳ לדון וממרין ל מרכומ פ״י משמופ אפייה יכי׳ ולא ל נקיצור פבח שאמר פריפה יאידכ נחנרר יכו׳ לכארה יל דחקא  יוחד ית עכאה״ס י
ד כה״ג שיאינו שהמיס יד כמקום הסרסש והוציאה ואמי שהיא פדפה אנל אס ק י  פריסה וממרח ותביש שס ולביש ס״ק קס״נ ונראש יוסף בביאודס י
ק קי! של ואנו׳ לדון שסהנק לא ראיס שהכניס ידו מקמ! הסדפפ רק בחמר שהיא מרפה משום דאה  ימחשיס ס״ק רלא מזה ופי׳ רא״פ י
 פחה לקליף כל מדכא נצמק איה אין להקל טון וגס נקיצון־ הצפיין צדן ואו״כ סצימ שהשרפש לא נסחח י״ל דאין להכירה ואין לס מנחה שססנח לא
 ליזהר שלא ימה נכח א״כ יש למש שהראשון נתקה נכח ממקום חיטרה נגפ נהדאה יסד ספיר •מל ליגע נהריאה אף שהפרפש הוא סמס כמיס
ק סיה של דווקא כשהיאשון נמלא מר׳ יו לסק קצכיס שיכולים לסכרם ידס דרך כיח המדמה אנל לדינא  ולכד ססריסס מיי״ש ועי׳ נספר שנוח מיס י
ס סייא  אמר שהיה בה סדכא דטקה והשני מנמשו אז יש לאמר לדידן אנל הש רא דאין לומר p כיון ואין ורך הטדקיס לעשוי! p דנשלמא י
 הראשון אפר שמה נה מרכא שלא ממן יסלה להסיר פ״י נימומ״ש כפרס שדרך הקצבים למשוח p שפיר יחנן ט הקצניס ממדיים *p pno שהסנר
 והשי אמר שהעבירה פ״י מיסמלש בפיס יש להכשיר יאמרינן רהראמן איס לא פחח הפישש יא״כא״א * להקצנ לנויק רק דדך טח השחיסה פי כפיפמר
 נמ לגמד כמו השני וכן כל נמצא בזה פייש : (תפז) *•י ממיז סיק מורסש כשיכא הבודק ימצא פחח שמח יאמר הנהמה משיכ בהנווק למה

 י״ס ולכיש ס״ק ק״פ ובסרח״נ סעי׳ ק״מ ונמאירת סינים שירש א׳ ענף ג' לי׳ הא דהא יכול לנחק פ״י מומת הסרפש ניייש (יעיל שיק סלס)
ק קפ״ה ונסדתינ מי׳ סיא ודיס ו סקינ ונלנ״ש י י  «י׳ א של דאס׳ הננימ אח״כ שנים את ידהס ולא מצא סדמס הראשון (תצו) ידו ל נ
ק ק״פ דיז ניידי כששחס אור אש הנהמה א ששחס מא וספל נסיחש  נאמן אנל פשוס מא לאס אמר פליסה ממס מרמס אחרה ואינ נולן נ' י
 מדם ולא מצא הערישת שס להכשיר הנססה סיי״ש: (תפח) ידו סי' שהיא כשרה בשחיטה והן אס הלך ומסרה לאי לטלקה שזה מלה שיצא} נסכפר
. (תפפ) ולא נמא טדמת מומו ידי ולא סק האד ונא מא ונלקה ואמ־ מריסה אנל אס שמו מל נ  נסית הרשנ״ש (מ התשנ״ן ז״ל) מ׳ י
ק רלא שנסכ דאס׳ לדק וברק במזס ואמר שמצא סדמס בריאה יהלך צי ממון במא ס׳ אזה פסל ח ונראפ יוסף שס י  ששיח שס והנ״ש ס״ק י
 דסהגין ואס נמצא מדכא במקום הספדף אנו מחליפה נשריפה רק סציא נשחיסה מתיירא לומר שקלקל נשחישמ ילק הלה השדימח נדאה ולק אפ״ס
 הריאה וממעל וממשמש נהמדכא יאייכ לכאדה אן למלית שהדאסן השריפה שנהברר פאן פריסת בריאה יש לםפדף מי״ש ומי׳ מברי חלק א מי לנ
 מחמס שמצא נה מרכא שלא כמק רק פהשני מוקה נכח דיכ עדין לא של נשנרא זו מיש יפי ניד אפדם לפיל סיא' שפקפה מל השכלי מיל
 מה צו לומר שהוא סדמ: אלא סה * נמל שיש נה סדכא שצדק לסציא וסאן מהרצינן לבדי p להא ימו אפסינא לאס ססריף מבוס שקלקל מסעה
 הדא! ולמען ילנגמש בה ומולא אמר p לכארה ברא ולא מסס סרכא צדן לשלם יפיס אמלא א! ילק אוס מסם מצמי ושמ יל ד״ל
מ וממקרא הס קנ* מליימ אן הקזה והא מיפ אסי לסכור •הבי ממס לק  הפריסה אלה אן להכשיר לעדין יש לתלות שפלאפון הרגיש שהוא נמקה נ
ח ויקריוו  נאמ לא נשאר * סקס מדק למשמש נה להכשירה ומשרה מזליפה נח בכה״ג מיש נאק־(ועי׳ עזה מנדנו לעיל מ׳ א ס״ק י
ק רלח ימנחת  לסדסה ייש אס יש שס טעא א פאר דסיחא וכוומה דסישען מי׳ נמית סאר נתיבים ס׳ לו ובראש יוסף נסחסס י
ק יינ ינמנסח הזבח כלל לה משחן סק״ל יקמן ו בלק״י י  סמא התיש שס מדכא והפריסה ב* מסין מסם תרלרי׳ע מיש (וע? יוסף סנף י
ק רלז של ומיס הסרתיב יסכא  סיק מ!"נ): (תצ) נמא מ׳ נדנד ייסף מ׳ ליו שכתב דמה מיי' ג' וסי׳ עוד בראש יוסף נסוושים י
 ואטרינן כאן וסיסס שמא הכניס הני יד נמק יניחקת נאמצע זה ומסדה לאד לנחק ליז כאלו אמ־ נסחש שלא נטרפה בשססהו סשיס מא
 חקא נשנפאר שס ולחל נריאנ ממש שאסר הראשון שסה שס ואס׳ אס אמר הסחנז אז״נ להדא שמטלה נפססה אסנאק טיי״סוסי׳ נלפנין
ק יקי*): (תצז) ואכי ו נאריכיח (ייל י  סדכא אנל מצא נשאר שם סס ולחל מקם שאג־ הא׳ שהי׳ וסקה זה נמית ווע יצחק מ׳ י
 בד* נשר ואמדק ח־א דוא ס׳ והי׳ נראה להדאשון סוא סדנא מיש מדיפה פבאהיפ ה״ק לד יש מהגל! שלל שהיא סדסה בריאה אנל אפ
u יסראק הרגיש ומשיה השריפה t w נאדסס: (תצא) טרפות ל נסרה״ב סמי קנלג נמק שאמר מל הנספה אמר סזס פליסה סישינן שמא יקנ 
י מרפש יצא מצאתי מ  שמא סריס! ימר יאמר נשוה ישא* אחי הניר ואסר לא ס! ובריס סמלם יסאחוין לא הרגיש ואס׳ אער סטוק האיון אני ח
כ פיי׳ש(מלל  לא אמדו מפולס מריסה ונא עלים וסמלו בפניו שבן אמר ממלה שמא נקב חישק דלמא הראשון הרגיש נקב קטן והשני לאשם לט י
ו שמולה לדנא לסמן ק י ק חציוע יש עיל העיז כזה) מיי מפיו סיס י  סדמ! אס נאמן לסמור הממה איפ שטחן אמסלא לדבריי למס אמ* ממילה י
 שסא סדמ! אס מעיל וסין שספר מה ממק כמן וק אס ס' תל לעמת ואף כשהראשון אמי מוס סריס! לא ממקק דסיחא שמא מצא נקב מצר
 p וסמז ט ניו שלא יסשס p *סר מולה סדמ! יאדכ מרה ומנר על הננו ט למה ס׳ לו לנחק בחצר הננו הלא אן סינ לנחק אסר w מיש
נ סר' קיא ל לדינא כהי! מיש והפסק נופיי י ו מ י אפחלא וס״מאן למזל הטיק מומו ו! איש אנל נמלח שס ו  התלאוס אס נאק או׳ י
 נמאטל הנהמה ללטס לחן אמ כא* יצא טד«! מסיי p שהיא טק אמה*) השטח ידם יאה סאן סענמ בדא לוסת וברי גחלי רטמנו זיל ינסחו
ח מס נחלי האווזים וסי מיג ק י א י י ומרט *ומיל ס׳ י  לונדו סחצה להסדיף הנשמ אלא שאן מאמרם אמ אנל סלט־ מסל ללנ להקל י
 ירא• להס לקנס ילהסטח אש נמצא ממחה ינקי כמס סיש (ייל ס׳ א לנחק בחצר הכנו אס לא נקנ טזא ונדו «*ס נגר ינריהס מי׳ מפסי
י מב *שראל מ׳ נ ק גאסן סייס"! סק אומה שהקשה זהב *יל מךב יבס״ת רשמי שאלה יילו ס' ס״י מלו י מ « ן ( מ ח ) : 3  tevn •voיג 1
י סלש מןע ק rt• י ק תלס): (הצח) מרימה סבאלע י א יש נניאמ־ דן זס fft ptei (מלל י p מונס סלי מ׳ יא אפ י a מס ומ׳ במים 
ו סיז ינסומ״ב שסיואפייסףשסיקרלגשלזכצנאו ומינן מאפר ששליספ נ יש י  קמא 1 מיש נאדסס ומ׳ בשית מסים שיק סלל מ׳ י
 00 וסייש מל נמי יש: (ושפג) נאק סנאיס ס״ש נגוס ומ־ א נאק מושת הראפ אן הממש לממן סאמ־ למיא שהיא סדסס נדאס אלא אוי*
י לסדא ו נא* א  נאמדן ומ׳ לנ״ש po קואולדק לקיל לאסל לאסל נלא מיקה ואף אמו ונדם שמלא סהס שסלה סין הסדמח נדאס י
 00ו0ד עדיןסא אצ*ו במקש אמל על ססנדק לא צדלק *יקנ סעמא שהסלימססאמדאה מיש: (תצמ)ואויג ניערד *לא גמוה תמ־*».



ף tzh * מי חלמת טריפות רנו כאייעיליז י  יורה דעה «
pno נתבהר (תק< שלא נפחה הטרפש (חגןא) ונמצא שהטבח לא נגע בריאה ופחתהטדפש(תקב) ובדקמז ר 

 ולא נמצא בה (תגןנ) טרפות (תקר) סבשז־ין אוחד. ג טז(rpn) יאטר (חקו) הבודק (תקז) מולא
 (תנןז) בסרק (תכןט) היחד.

 דרכי
 מיי ממך• מק נדגיש סי חציח תיסא מימא ספי מי nee 06 מסרי
 ספרסש לצד החזה מגד הלכ והמיס הבודק ?ז ולא כיי מיניש מס לקי
 ריאה אלא מק הלב סטר מ׳ שסי׳ מרכוס ומנהגם שלא להכשיר סרכא מפיחה
 ילק אמר הסדק שהיא מריסה וארכ בא מיי של קצב ואבוקה ביח *־אס
 מאיזה מנס השריפה יראה מץ סלא נפתח הסיסש מקס הראי לשמח
 וססילס לא פנס T הנייק כריאז לל ואז״כ כמפתח המרספ רא שלא ס'
ק רלד של וא״א לצייר  סס סדכא לל והכשיר פיי״ש ומיי ראפ יוסף שס י
נ ומניד לא ממ מדאה מצו קמא מקס שהלב ממח  שהי׳ סחימה נני ל
נ ומרפש לב לא מזמז p מצו ק מרסס ל  שש 66*כ שפחממ מלמסלה *
ו י ק שממד לא נגע נדאפ אן ל ל י ק ולא מצד הספון להדיאה ל  מ
 צ׳׳ע וברי המיז שכ׳ ואס אמר סקס שריסס יכול לומר שמצא אימ נקנ
נ אין להכיר נקכ ק חלו) מא נממראסחדן שרפש ל  מצד סכנו־(מ״נ י
נ לא המיז  בחצר הכבד וסיס שמא צינ מיש ולא יומס מה קשיא ליי י
ד הסיגר מדיכיס יל מחנ ק מסס ממשה שהיי p ס׳ איל  כ׳ זאמ י
 המחנר של מוסס ננ^נמק לדינא לאו חקא כפפהסמ מלמעלה למך טרכש
נ לא נפסח פיש נדב״פ הדן ק לא אף משהממ עד  לב ופרסש ל
 חצר הכנר(ופי׳ בונדס לעיל ס״ק הלה) וסל זה שסר כ׳ היו דאס אסר
נ בחצה״כ: (חמן שלא נפתח הטרפש מ׳ נסית  ססס מייפה יל שמצא ק
 נריח אנרהס מו״ו ס' י״נ משאל נס"נ פססריף אח המסה ואמר הססס
 מסס סש מרפא מריא! לצלמות וסחת הסדכא יש קמס ואמר שהמנהג שאין
 מעסק סרכא סו ואז״כ הניא אח הריאה לפני הרב ומימים ודא סלס
 שאין שס קפס לל וסע*! להכשיר הנהמה מכמה שסמים סיי״ש כאריסה •
נ אנ״ג י  (תקא) ונכמא שהטבח לא מע בריאה ל מרס״נ מי׳ ק
ל סקיס דרונ מציק אל שמיפה ממק סס ינפימ נזססיו שאין  וקיייל נ
ס אס ארע שנוק ואמר מיפה  אוס סלח יח לנווק אא״כ נמל קלה י
 נדאהוארכהראלו fie נפתח השרסש וחזר ונוק לאחו פחיחח הסרסש ואמר
 מרס ויקי א יאט למים לנידון אם מא ממחה יש להטריף שאן *ומון
 מליו ננדקמ שנוק איכ והנשירה פק שמיינו מאת שנכפל נמר שאין מס
 נתק ממחה ממה כזה יכן ל טיצא מה אנל אס למיס מא ינודקין אמ
 ונמצא שמא ממחה ינקי נהלםח נלק! ומתנצל שממה יקסנר שננר נפחח
 מרסס יש להכשיר אן יס להזהירו מל להנא סססה ממסי בהחטננית ובםונת
נ ט לא נסומ לבבו סמס סוס לחשונ ממשטח שאמו ממין הנדקה  ל
 ותקראנה אמ גס מוס כאלה ואס רא הניד שראי לקנמ קצח הרמת טוס
ק ריס שלפל נמרי הסרינ מה וכ׳ חדא י מי׳ ראש יוסף שס י י  ס
 נחי מא לדנא ואש מא מניס טיאי ואמר לאכול מנדקס נץ מנהסה י
 שקוה בס מקרה זה ינץ משארי מיקמ שנוק סו פננחקאס אס מאממחה
 למזק אנל אס הטדק אס לסרס מיח נציע אס יש להסריף נדפמ למפרע ל
מ שס י  מה שמקמייש־ (תקב) ובדקה ולא גנמא בה פרסות כ׳ ט
ק ס' לאמי אס הנווק הראשון אסי סהס סמיסי סטר סיסי שנפתח מ י ס  ו
י כק שהוחזק לטדק אן סברא שססה נסה ו  השדסש והריאה סלה וסקה לא ל מ
 שאן מן סם נתק לשמת וכיון מהחלה סרס! בשחס לא ל ממי׳ למור
 .מיש מיי סנסו״נ שס משחן סקיה שבי מל זה ס״די מלא יממן מידור
כ  שהשחיטה מוה ססס ילק יש לגוש שמא מוס מסין ממם ואן ממין י
 לשעות נזה אכל נדד׳ננינן עירור שכשרה סחה מססה ומא אמי מסה
̂זממחלה *I ססס סינהי כ״א מל הייאה ונשבור טסזמ יש לסקל 9  נסריס
 אף שאן מהחץ״ *מניח בנוה >jft ספ! לססנים יקרה ק אף *ניסתה מלא
י מבי ממני *ונר נ״א סי הסריס שהמסו לצד הראפ ומכניס  יסמן ל
 ידי נץ נשי ותצר *ךיס ססא ונרמס * כאלו ל הד אס מזםפ באץ סקס
 *וסי ט יח קרס ק אי׳ למומחה אס ft יחסין נסכין היסנ ילא יקן לכי
מ מס אנל מ  על זה וסל זס היא אס הנייק מא ידא-מרס א יש להארנו מ
 נמזס ס״כ י 1ץ לסמן לשקל ילהאמיט שספה איכ מומס קיס מריקה
 שמזימה כשח מסס מאו ומי ממון יוסף נקיא ס׳ כ״ו מה שסנוו סל
̂וינ מס והפלס מנוקר *fie משממס השית ושאר אחומים שלא לסקל  המו
ק  מס במס גוז• אפי׳ ידמ ננידזר ששחיטה מרה מסה מאו (ומיל י

 תשעה
 ל״ו) ומי ביו אפדס *יל מ׳ א סיס סשסא מא לאיסרע יש נשם
0 מיש (מיי מנדט *יל ס׳ נ ס׳ ג״נ ויש מל מדו מ  מסיי י
ס אפיי ססס (ממאן מ׳ יואנ ז״ל  א) : (תקג) טרפות סי' מי
 נפספיס מדמה ווסא) מ׳ מ' שנשאל במ״כ שסחט נהמה והזמין מדס שמונים
ח שהריא! ס' מרה נ* מם רסוסא יאו״כ נא י  ליאת הריאה והגיח נ
 מ״נ אמר יסניא דאה לפני סמרה והראה נה מה דממת ואפר שומ הראה
 שהבהמה ששחטה השלנ סלל והשלנ סלל פס מנדים מיל סמדשיס אתו
 והעלה דמה יש *!חיי הנשי אף *!מעיפי ואמריק ואץ דאה י סאתה נספה
 ואף סש אממא שזהו הדאה מהבהמה שמוטה מימ אץ להיציא אוס משוא(

ק מן״ה) ס אממא מלמא מאו בארן(יעיל י  המוחק נכשלות מחזקתו י
ק ייפ ונלנ״ש ק כיא ומלו י י ־ א ס י ר ס ׳  (הקן) מכשירין איחה מ
ו ינפוינ מר׳ קמ״א דאו׳ סמוק הראק מותר לאכול ממנה ילא י ק ק  י
 אמרינן מה שיא אנסשי' חתיכה דאמרא סין שטעה ימטיר הספות מיש.
 סעיף « (חנן?) אסר המרק. מ' מריש סעי׳ קלא מל האמיר
 נמסקם כמי׳ זס לא סיירי רק כהכחשה מד יחד שמד א אסר
 ק יפו א מכייס אנל נהסמה וחד וחד והייני פשםי כהי פדים מכייישוה
 זו אש 1 שנים אמרים שס׳ סדכא מנדן ושים אפדם לא מגזין מתה
 סד וי אסירה או לא משים האסדן לא מנו מדיהם ואנס יווסיס ננדוד
 שהיא הריאה עצמה שהכשירה הנידק אנא שא מא! נהם דאה ואפר לסם
 ראי לאה * שהכפייה לוני דש ספ סדנא יש לתלית לקת דאס אתוס שסי
ק סק״ג) וק אס מנין ססיימת  נס מרפא והראה לסס א יש להכשיר(יל י
 מא מטן סש לתלות שנעשה אד מיקס הראמים ונשמת סנדקה מרה
ד חיש למיל ס׳ ניע ונפרמ״ג נמוסמ  מתה יש *!כשד מיש ימי׳ מזה מ
 ללסת סריסות ונשרת ססושו״ס סויד ס׳ נ׳ למק הכחשת הרי והרי נסרכות
 הריאה של ומי םסקא וארייתא ולכל המוח אמרה מדרבנן מיש והביא
ה ק י ק קיפ ועיי מה שהאויך מה מאש יוסף נניארים י  סואן אשדים י

ז מי׳ נמות ופס מיחסו לה׳ יינ נלש ק י  (תכן) הבורק ספיש י
ק ע*ו יש לסרן אס סטוק אור לא כמק וססנח  נענץ זה יעי׳ נלק י
ק שססנס מנע אס •מל  אמר נמל! אפ סנמידן הנהמה נמקת מסר נ
 *!נסס אפ השי״נ סאן * מם מימה אס תכשר הממה א לא ונמף מים
 דש *מר סש נאמנות להמיב מהר סהטנחכיהשלנ הר מח ט משר סנדק!
ק קנ/ שהראה סקס *לן סאנ  מא רק מל ידו מיי״ש ימיי סקןס שם י
ק סקלא). ק חיפ ולה* י ו *מין נאמנות המגש יסד (מלל י  מי י
ז ונדרי שאמר סטוק  (תקן) שלא בסדק היווה ל מטת סיס סחן י
 לא מצא לא שדכא א ומא לא כסדרן והשי אסר שמא כמק אנל נליה
 יל ומודק הא׳ מצא נס סדנא לא נמק והענייה נמצאת יח והשני
 הפנייה נסכנםת יח מלמל מי׳ י״ו פיייפ: (תסח) בסדין מ׳ סרינ
ק קע׳׳ג ויק קע if פכי מ״ס אס מד א׳ פ וייס י י וספי׳ קי י  סעי׳ ק
 אמי מקס ולא מצאתי מם סיפא והשי מסר מוצא מרפא לא כסדן
ק ואי אסר לא כמין ואצ״ל אם מי א אמי נמקה  דט כא אמ־ מי
 הריאה ונמצאת מח! מלא אסר שנאנח! נלי מיקה לל סש *!סוי מיש
מ י  ועיי ראש יוסף נחיחסס ס״ק רסיח שהניח דן זה כלס וכי תראה מ*) מ
 יש להחמיר מה אס לא מדים מולאם שאץ הסרטת מצרית נהס מיש:
ק לא אה נ׳ סל חס חקא נ י י  (תקפ) היחד. מ׳ נניס אנרסס ל
נ ממש וסל אסר שס׳ נמלץ ממש  נמחשה ממס שוה אמי שסי׳ סממן *
י נ׳ מו מחם מסס א1  מ״ס נמסק נץ הסהזכים א שנפח הלא! מ
מ איו רק מה אזר  וק סנססת ויז אנל אס נמו הריאה לפניהם לא נ
 זה ונם לא ס' המסה סספ רק שוס שאמר שס׳ שלא סמק מימן *3*1
נ מספ חס שאפר פמק ft סי ממין מגש נמסק כלל ואסא *יסר  סי ע
 ליכא סם םכחשכ סמס וק ולשני א נסמ נכח w מזניח ימיו נראה
נאנזהאדזהנינכמ• מיש ולאלסיהנ׳אזיאס׳  ממן למיסא׳
ק ל/* ומי מלש אנוות אמ ממרי  ומי סוס משש אסש למל ס׳ rt י
 סלו מ* ס' של נינ סוצא 00 אף נסק הסחסת פייס יפר וסלי במושא
 מלין שלוא ואש יל ואץ כאן סםמשס פסש מאתרמיס סאסדס יא! לפס
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 יורה דעך, סעיף לט טי חלמת טריפות
ה מ ה ב  (0!)(חכך) ואחר (תקיא) מכרדשו (חקיב) ואומר (תקיג) בסדק (*) (חקיד) ודחה (חגןטו) מעמירין (חקטז) ה

 (תסיז) בחזקת היתר
 פתחי תשובת באר היטב

 (שי) ואחר מטישו פ״ן נשי״גז שימו צייו סן שי׳ כ״נ יסי כיה שכמנ דמייני מס (צנ) היחס ומידי שנא שניהם נמו א׳ צ3*ד «ו נסדף שאיי! שיך
 האיור שמכיוישו הוא נ״נ ממוגה פל הניר,* ויש לזה נאתנוש גמו לזה דאינ יהיו , , ,

ק מה שהפיק p מוומז השליש דהר• » שימן א׳ וכן החנ״ש מנדן ט״ן נשהפפיק זץ זה נקנו שני נולקיס מלטהדם זה 6ש זס פ״ש ולפ״ל *ני מ -ני• השיפ מקדה למ״ש מ
 ספנ״ש נסין שי׳ א׳ פוסק נלפנן באהלוניה שס דאיק• מד לגני מד ולא כש״פ שס פשוס רלא *נייק כ״מ שהאנדנס סומ נו׳ אלא נפדות אש0 ע״ש וא״נ פנצ״ל להסנ״שגאןאולפאלפלפאנקפ

 חשובה
 נזה והביא לשון הרשנין כתי• לבזה אן חילוק נץ נא שניהם מיא לניד א
 לא וכולם שכ׳ p הוא מפום פלא הי׳ לפניהם ובד הרשבץ מיל יסה״ס לא

 נ׳ המחנר תנא זה שבא שניהם בנ״א במי׳ זה רק נספ" שארז מיי־ש
 (הקטו) מעמיק הכהםה כחוקת היתר מבאה״פ ועי׳ מזה קרי! מהרימ
 מלונלץ סי׳ ס״י מיש ואמריק מוסס הותרה ונשו״ה ביה יעקב סי׳ ft• ועיי
ת ד השב הספרוי סלד סי׳ א׳ בזה ועי׳ לנ״ש ס״ק ר  במה שהארץ• מ
 קפ״ז ושיר שם שכ׳ kn מ מייד p נולינא מס דעוהא אית בדאה א
 מאר אבדם שבה אנל מנא שהי׳ אזה רעומא אחרת כדאה א בשאר
 אברים שלא מ׳ לה הכשר נ״א ע״י בדקה ונשיג דש הבחשה ביניהם גס
ר אמליד כס דעוהא ממים ק הסירכא יש נאמד והא לדברי שניהם מ  מ
 שוב אץ מעמידן אהס בחזקת מסר עיי״ש ועי׳ נס״ת סוסו/ מניינא מ׳
 פ״ד בוץ הכחשה בין הכווק והמורה שהבודק אמר שייימ שלא עורן שעברה
 במיעומ׳׳ש עם עוד רימותא והמורה אמר שלא מ׳ עוד דמוהא זולתה ומזפס
 שס להמר כיון ולוברי שניהם מ׳ כאן מימומ״ש ובודאי לא נצנן רק שהספק
ה ומי כמ ספק כסורן עיי״ש ומי׳ מנחת י  מא אס מ' כאן דעוסא מ

 יוסף ב*ן*י מף ענף ס f שהביא ובדו והניח נציע לדנא במ עיי״ש
 (תקטז) הבהמה בחוקת היתר . נ׳ בלב״ש במים ובביאת ס״ק קפ״ח
 והכחשה הבודקים שמנו מכשיח טכ״ס דפותא מי להצטרף לריעותא אדה
 להרלד״ע ואס מ׳ טעא בדאס וממנה סדכא דבוקה נאנא שמנדה ויש
ק מסה יס מ א כ  הכחשה מ אמר שהסיוכא מורן מחה וזה אסר ל
 להטריף ממס תרלרי״ע עיי״ש ועי׳ מנכו״ב בחרלד״ע אח ה׳ כעשת! מף
/ פיאה ק מ  סק״ה שכ־ דאף שממת הראש אנדים מף סרלד״מ שצי ס
 להקל בוס והכחשת הבודקים לא מי דעוסא מ״פ לדינא יש להחמיר מס
 עיי״ש ועי׳ בביס אנרסס כלת״ב ס״ק כ״נ שהניח ד! וה בצ״ע מיש והכחשה
 הטוקים מי דעוה) להצטרף לויעותא אסרס והא קיי״ל וסמן תרלד״פ כשר
 מי״ש ועי׳ מנחת יוסף בתרלרי״ע אה ה׳ בלק״י סק״א שמ« מרו וכ׳
 ולא דק והא זהו נו&א הריעוהא והריטומא מא ודא מסוס סמן סריסס 6לא
ס אהרמ מוקה י  שאנו מכשירין ממם חזקה וע״כ כסיש שם מד דעוסא א
 ופיי״ש מר בגיארים סק״א מיש בדן זה יל מ״מ לדינא צ if בניעא *!ימות
 מקום המדכא מכחפס מ״ל אס יש להחמיר נזה בהפ״מ נר•"ש ופי' בדק

 נקרלרי׳ע מף מת ב׳ בו״ס too ומוסגר שס :
 ועיי״ש מו בלב״ש ובפרת״ג נתרלרי׳יע סעי׳ ס״ת מוין מרת מטמא
 שמנסה משר הריאה שנתגאו *ויל להנשיר אס יש סמזשס נץ
 הבודקים אס עלה הנשר סלי׳ ונתנסה כראי א לא יש להמיר ולאמי חה
 לא רמי *!כחשה נממן ובהכומה וכמדן *עי סעו העתיר אן כאן
 דמתא כלל אנל כטמא מתכסה למד פניכם וראי דסזסא מא רק שנאנו
 להכשירו מצו מר ממשה ודק ואנא המפה נץ הנמקים מחקת אמי
ק יסה יותרמיי״ש  ק״מס אס לא שיש לתלות שמק שאמו שהי׳ מתכסה מ' ס
 ימי" מנחת יוסף שם נניאודם סק״ג ובפרס מף מי׳ נ׳ שמצדד לסקל במ בהס״ס
 אף כשאן ללוח כלל ולשיטת סלנ״ש מלספקתרלד״ע טר *I גרע מ משאר
 ספק הרצויע וסיס נצ״עעייש ועי׳ נו״ק לעיל סי׳ לי* ס״ק י? ומומר שס.
/ אח קפ״ו מס הס׳ לי מונדא מד׳ סדכא  וכתב נסי שד כור פנף י
ק לטעא של מיגלא וכאשר נפתח הריאה ניפיימ המרפא מעצמה  מ
 ומחטא מס הקצנ אסגז שרא סהסירםא לא היהה על הטמא ממש רק ממן
 לה יסי׳ כמדש קש ביניהם וסוחט א אומי שיצאה סמן הטמא ממש יש
 למדי• ואץ מריו של % מיקם שים ימי ואף אס מכד הא׳ שיצא: ממקם
 הנוסא מסס מ״פ טון שהיי רק סירכא ת*י׳ יסבלה מסיחה «* ממן מדף
 ספי לסקל י״ש: (חמץ) במקת וזחר מ' מו״ת הםשנf לק נ׳ מ׳
 לש של ולועס המחמידםמלפא מאמה הריאה נס מס יש צאמר מיש
ק כ״א כ׳ ואפי׳ לדק וקיל תאמה הדאה סדשה נאןסימ  אנל מלו י
 מ״ס כא מרה או׳ לא מסיע מיש אן מרה״נ ספי׳ קלז• וראש אשרש

 סיס

 דרבי
 ק ובאמת מא מנרי הראשונים יש להקל מיש כאריסמ: (תקי) ואחר
ל אורס  םכדדמ עפס״ש נלש מהשי׳ שינת ציין ימה ;מסיג ליו וסי׳ נ
 לי׳ סק׳׳נ מה שהשיג מל הפה״ש כזה והצדק מרי השיכמ ציין נזה (והביא
ק נ״מ עיי״ש) וילש השיש מהפיכת ציין יש f בלק״י י v מנחת יזק< טנף 
׳ קמ״מ של תאם נראה להניד מש  לזה נאמטת מיי יי*־ >י־ נפרח״ב מי
 לסעד האסר חזקת כשרוח יותר ונאק יומר ק סעד המסיר יש להמיר מה
ל הנהמה מנים שיש לאמי ק וליל אס מנד האמ־ מא נאק לנ ל ע  נ
 עיי״ש־ (הקיא) םכחישו ואוסר כסדק היחד, נ׳ בפרה״ב מיי קנלה
א כמד! לא שעמה ק קנלו ואס עו א׳ אמו שהיי כה סדכא ל  וראיס י
 מ״י נהק• ונמקה נסשרין יצאה בהיתר ומד א׳ אמר אמה שעברה ס״י
ל לא נבדקה נמשרץ בלל יש למסר אנל*אס עד א׳ אסר שהי׳  מימיך *
 לא ממץ רק שעברה מדמיך יאנו מעיו שנבדקה איכ נמשרץ ייצאה נהיתר
 והשני מעיר שלא עברה נלל יש להטריף כק מרווייס כמרכא שלא כסוד!
 קא מסמי ונמקי! אסר ממוח עד מיידע לך שעכרה ע״י מינק• וכיון
ז י.אנוה קוס מיעוך י א מו  שמכתישין זה את זה הד «! כנמצא מדכא ל
׳ ראש מסף  פאכד־ה נרי״ש וני׳ מרש מה מארת מניס שס מן״ו ועיי מ
 כחיווסס ליק ע f״ שכ׳ דכל זה מא רק מינק־ הקל שהיי טמי הססקיס
 הראשונים אכל לפי המיסוך •קי*ף ה-הונ ממה״ז כ״ע מידים דהנדקה סא
 עיקר נחל לק אף אס יש הכיפה אס נבדקה לאד הקי*ף רצאה נסתר א
 לא כ״ע לידס סש לאסל־ טייפ ועיי כסי מגמ! יוסף ענף סיי סעי׳ יו״ד
ק ע״ו ק י  ינביאדיס ס״ק ליה שמקילנזס נם מדפוך וקליפה מיי״ש. ועיי מ
 :נ״ש לענין סרכא לא מורן קת־ס המיסומ״ש א מי כמזקת אמר יעיי״ש
מ סש ללק אס מ״א שאץ כיד מניר פל אזה מנץ שט  במוסגר שהנץ מ
ת מסי״ד ל  אי־ ע״פ הרוב ודך מנון זה לסות כשר א לא סייש ועיי מ
׳ ג׳ כאזצע משו׳ של מא דאמריק דבהמסה מד וחד  הניינא נקי״א ס
 מסמיק להעד המנסר דקא אס המד המסיר אמר שהוא כשר אנל אס עד
 א אמר שהיא ודאי טריפה ומו א׳ אמר שהוא רק סמן סריס! אי סעו
ק ואיו  שאמר שהוא ודאי טריפה מהיק יומר מהעד שמא אמר שהוא רק מ
 ספק יזוציא סיד ודא עיי״ש (תקיב) ואומר כסדרן ודחה ל נפרה״כ מני׳
א אסר סדסקס י ק קפ׳ט אס עד א׳ אמר סרכא לר׳ סס! ו  ק״נ ירא״ס ס
 סהס שלכ״ס דני כהכחשה נבסדן אבל אס כדק יאמר לא מצא סס מרכא
 יאז״כ בדק אחר אחריו ימצא מדכא יאמר שמיק! מתה יעכשיו הסירכא
 לכנימ והיא תלדה יש להסריף כיון שהעד המכשיר מא מכחש לפנס שהרי
פ כשני  אמ־ פאן כק סדכא לל מסלקין פחתי *מוי ואמק אהה י
 שאוסר ססיס! מוקה אך אס ס&זן מידן מריו ואד סטונמ ס׳ שאץ
ד אמר ו א  כא סדכא המסרס! הרי זה נאמן לפרס מריו והרי מא מ
ל רא! יוסף נסחסיס ס״ק  כמדן ואחד אמר לא מורן נד׳׳ס ועי׳ נ
p רע״ד שממד כוס פל הסמך סאס מידן מדיו אס דט נא* מ׳ אמר 
א מיהם ננס אחי! א י״ל שדנו  מתחלה שסירכא לר׳ סתס וויט כאי* נ
א  כא* בא האני החלה לכ״ו ומעיקרא סמניהו להאסר מל מן ל
ו ד ק מוקד מ  סה מידן מריו הראסניס מה האסר נאמן א יל מ
ק אחו א״כ שס ולא סחזקיק לי׳ ©מנ־ ומניד א  סראסניס וממש אתם נ
א ה ולסין זה כך דט כא* נ  ודנו פא* ס׳ אמר ק מהחלה מדוש י
א כמוץ ס" מיש :  בניהם נביא וזה אסר חלר׳ הי׳ חה אמר ל
א מצא נ ספי׳ קמיע של דאם פי א׳ אמר ל י  (תקינ) כסח־ן מ׳ סר
א נתט לנ למת אס מא א וסיס מרוק שמצא סדכא לא ל מ  ס
ו יש לאמי־ עייש : (תקיד) היתה סבאלט מיש תיירי  מורן א *
ס מא ראס בא הממי חלה שמעפידן  שב* מיהם בבה אחי! לנ״ד מה ל
 ממנה בהזקת שחיו אנל אס בא האפר תתלה ft שפ״וסק״ס (ועיי
ק ילד ס׳ ג״ן) אמס ג במסת נ״י אס קס׳* וקיוונשי״ת ממשלם ל י נ נ  נ
ו וסיך ושאר אחרונים י ק נטה ל׳־ן נ׳ פה שהשיג ל ה ל  נטף סדן מ׳ 3



״ ל ו « י ז 0  יורה דעה «יף לט * * הלכות טר־יפות ת
» י ה (תקע} סירכא י  (צי)(תקיח) היתר: p (תקיט) יזעןנד, (תקכ) ריאה (תקבא) ואטד (תקבב) שםצא ב

ק (תנןט) שבאו ט שהיא כש־־ה (תקכח) מ ק מ ה ב ח ז ר אוסר ש כ ז מ  בטקום שהיא טרפד, (תקפד) ו
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 תעובד.
 סציא הנהמה ננזוקח כשחה וסיים נצ״ס 0>ז הרי נסרת״נ מיי קנריז וריש
 ס״ק קנו"! של רכל זה סיירי שהיונה והמוסר שניהם אינם מסוים פל המיקה לו
 ששניהם ממיניםלמזק ונס שניהש מחוקים משרים מה גמה אנל אס ל מסס
 ממינה מל הנדק: אי שאי סהס מחזק משחה ייחד מיונית פמם והממנה א
 הנמק א המחוק ככשרוח יוסר מהימן נגד חנות שאיס ממונה אי שאיני ממק
 נמרית כ״כ נץ צאמר וכץ למדד טן שנא יןוס ונץ כנא• אחריו כיון דעלי׳ יניא
 חייכ הכדקה והנ׳ הוא לוש ופלסא יש להאמינו ייסר וס״מ אש ניאה לסב״ו
 שהעד וסלמא האוסר היא מתוק נמרית יוסר סהנודק ולע אס המו האישד
 היא מהימן למעל הנהייה מניס שיש לאמי מי״ש וסי׳ ד״ק מף ס״ק פיו
 שכ׳ חייל ומפשיס הנהמה אין נכלל טח ומלש כשנמל הנהמה שס * מצא
 מכנס שס מיס יעי׳ עמח״י לק״י מף סנף ft שהניא דבייי יל משיט
 היא ודיקא מהממים היא איש מר ימלסוק נאמיק אכל ל*י סשיס דאין
ק ת״ס יסיק  להעמיד מליו כלל ונפרס נמקום נגיסה קצת סייש־(יעי׳ לנדל י
 הק״י): (תקבב) שםזנא בד. מרט* וסי חקא מאמר מא לנח p יאן
 מד שני עמי אנל משנים אוסרים p אף מס להינק יש שני עדם אין להסרה

ק יףפ ונפרת״ב מיי קנ״א (ומיל ממי׳ הקידס כףק חק״ה):  ריפ י
מ במקום שהיא טריפה ויס כשאמר כלא ס' סס סדכא ח  (תקע) ס
 והשני מכחישי ונמיל(יק סק״ח): (תקכד) והסוכר אוסר. ענאה״ס ס״ק
 ל״ה מ׳׳ש כשם הל״ח ואש לא נק הקינה מדין ומי המכירה אץ המסר יכול
ו ס״ק כ״נ שהניא רנד הצ״ח נזה ול ודל ואס סדין  לסציא מיד ומיי י
 יסל יסוכר למכרה לי התק אץ * סל הלוקח כלום ואם א״א לסכור נסך ד
מ ס״מ מ׳ י  יל סש לו שטעה סל הלוקח שאסר אמס דמר מיי?! ימיי נ
ן יא• *!לן ס׳ קייס י נ  רל״ר ונמו״ע שס 0ק״ג ונפיש נמ״מ שם סק״א ו
ק כ״ו וננסנוס מושפע ל ה»"מ שס נניאודס מךנ ג' מיי נס״ס  י
 הרינ״ש ס' ת״ג וכל שניר המשפע מל סס״ס ס' רל׳* סקיב ינסשיניח
 גאים נתר* ס׳ ייס ונפי״ת ימס ממ־ חלק ס״ס ס׳ ק״ס ונסי ממג
א וסי ־ (תקנה) כק שבאו שניהם כי  אפדםהלטת מקי ממן ס׳ ל

 וכיש אס המתיר נא החלה לניד יאז״כ נא האס־ סש להמר* שיינ סמי
ק ריס: (תמנו) שבאי שניחם בב״א  קיי מי׳ מאש מסף נסויסס י

ו שכ׳ וכל זה מא רק א ילקק ס׳ קכ׳׳ז ס״ק י ק י ן י י נ ו ק י  מיז י
 אס נא שניהם ננ״א א שהסתיר נא מזלה אנל אס האמ־ נא תחלה לנ״ד
ק מנר נסקכל סחס של  והחזיק: נאסר ואז״כ נא המסיר יש לאמי נ
נ מנדל י  האוסר ננ״ו מזלה ס״ל מניס ואן מד א יכול *!נמשו מי׳ע ו
ק קיו ונסות מס דש ס׳ קנ״ז ומאש אשדב  סס׳ נ׳ סיי״פ ופי' נלב״ש י
ק fro ונסוינ סעי׳ קמ״ז שתמס מנא פל היו fan• הליל שדנדהס  י
 צ״פ ואן אפשר *מר ואס הקמה נא הלה ליד יאפי סדסה דרי מא
ד לפסק פ״פ בלא נמי י  כפנים מ״ל והא אן אמ־ סהקנל מחמ • נ
ק ואפ מדפיס פסי כחקת נשיות מי הניעו ולא ססס טי זס  הסוכר מ
X . ססא ? T T מסולם תה שקנה אף אס מצא נה מק ממח ט* וניזאי 
 משה מקנ ויכ טין לא ס' טח מסולם יגם מנו *ס ליי אפי׳ אפ מא 69
 תחלה לניד וסיס כשהמוכר טכויישו ומי מאין״ אפשר ל&סק מיץ לאמי
 הנהמה שלא נמי הבטלים מיא! מאש אפדם ומו״יב שהכרס לדכא נזכ
̂נה נא תחלה ליו ואמר םריסה א יס סלוקדאס המפר מר  p ואס ה
 מפר הנהמה לאודם הם מסרם לאסל הנסר ואם סדין לא ספר הנשר ונא
 הקנה לביר ואמר שמצא סדיסה שראה פק סאן היל יסלץ לססק הרץ
מ ס׳א  משימות למולי ף עד ססא* אפ מ מסכר ועתה נא המוסד ואסר מ
ו ובמקום שאן להאחדס *ין נחל וספח א מיהם בב״א לי  הרי זה כא* נ
 הדחק $שר המ אן להס לקפח מסט אל נציין נחל וספח מסק &3שי מץ
 ifts ונחמה מתר *19c לקנות מיש ועיי נואש opt מזיחמס ונניארם
tf* ק מלס סייד מ׳  נמה נמים נמו* זס rti נדן זה ועיי בסיס נ
>1p* ושרי ! %to י נ יכיג ינמממי שס ומרס דנו משה קפא ו  אס י

 מ*

י מ  ו
נ ובמקום סהפנהג י נ כ׳ ממיונול מס לא נסימ מכיס ס ק קי  י
 להחמיר נמ לילה להס *זנית מנהגם וימ לס המנהג סנווקץ מ״י מפין
 אן להמיר מה לא שזה שאמי לא נמק מתה עמיד שמעך ימשמש
 בה ולא עלתה טח אנל אס אט אמר ק יש להקל כמן שנס הוא אט עמיד
t מיס ועי׳ f v m שטדפית נהרה סא שסד אפשר שהיחס ממת ע״י 
ק ר0*ג של שהסרעת הראש אפרים מה צע״נ וכי  מאש מסף נמדמס י
 שם לוינא ינמהותיו נפנים מיי נ' והיכא סש מחת מנחמו מ אסר כמין
 ומ אסר לא מדדן יש לה ק נהמה שנאבדה הריאה לה קיוס שננוקה
 שהמנהג למגדר לאסל אף בהפסד קצת ואף מעת הלמן אש נא מפשר
 נחל א מדים ילאס מחת שאץ הסרטת מצויות נהם מיש ונס״ק שאז׳׳ו
 יש מל מזה ימ׳ נאצרית למה נכח סר ס״ק י״א ונת תבואת ס״ק ל״ת
ל יקים אץ למןל נדן מ מנופת הבודקים לק נמקימית שמכשירין  שכ׳ מ
 סרכא שנכ״ס פעימת ע״י מפייס לגל מקם שמערינוס ל סדכא לא
 כמק ואין ממכץ אמימפ״ש אס׳ א אמר כנדרן יא אמר ש*) מורן יש
 להחסיר לא בהימ גדיש מנ ראמ מ׳ כרי מן סוער. מ״י שכ׳ וכל
 המשקים האדונים שפקילין מין מ אף לדון מא רק ממס לא ס׳ נרכס
 בימיהם מל הו׳ התשנ f וסמס רק על מרי משנץ שהביא הנ״י בקצרה דש
 להקל נהכחשת סנווקיס נמ והניס ראי להסחסיריס מאבמ הריאה מנשיל
 בזה אנל אן שוטט לאח ל ה»׳ התשבץ עצמו של ורק להמק*ן מאבדה
 הריאה מתיי נמ אנל להמחמיריס מאמה הריאה גס מא אסר אץ לט
ז ס״ק י  סמך להתיר נזה א־ מקם הסיע ל סש להקלנמ עניו• וטי׳ נ
 כ״א של ואף ©מכסרין הנהמה מלן זה מ״ס הא ודא דלהנודק עצמו אסיה
ק קיו וככנה״ג מגמת מ לאימלא מיש ומיי לנ״ש י י  מיי אסשי׳ מ
ק פקל׳0): (תקיח) היחד. מנאיס מר׳ נסית  ביי אס קיס(ויל י
 דגר משה קמא ס׳ א פנ׳ בשם חשו׳ האחוזניס מא ממןנן מב׳ עדם
 הממוסס ואיו במיקח הריאה ממנויץ הנמנה בחוקת סתר מייד ונא
 אחר שמר ניתק הסירנות וא״א לנחלי אבל מפו א אמר לאידך מעה
 דאכא לברורי מדין אסר לסקי ל ממיל סד מניר מריו ומיס פסק
ב א׳ אור  שס מטמא ש* בדאכ שמצא נס נקנ מחלקי סשיחשיס שליו מי
 שמקנ מא פתוח וסגול ועריסה והשרב הבי אפר שמא משיך בסק סשללית
 משמש דא מבחא יכשרה והשי״ב סמסליף רצה לילן- עם הריאה לפני הרב
מ ומשה מעשה  הסודה ופל פמ יקס דבר אלס השו״ב המכשיר ממד ל מ
 כמדי וקרע הריאה מד ועל סז נטנרס הנהמה בתזקמ מרה ונששטמ הוב
 הסייף הנהמה והניח ל השי״נ המכשיר שבפת מא סטל והשיב ספה עשה
ל לא רצה לנרר הסח פיי״ס נאק• אך מה ס  הרב מס שמניר הסחס מ
 שמדמה p cc מ מנחשת סנייקים מקנ שסאמווח א פטל *ץ דמומח
ס סיי ממיס להלן(סק הק״ל) י  הנמקים נסרכא אס סא מחץ א ל

 יש נמ ממ׳ תפארת יוסף ויס לדנא:

מ טן ק לב לאין חילוק נ ו י  r VSO (תמיט) הקונה ריאה מיי י
 אש ננל סלס מי המטרה להמוכו א לא מיש(ועי׳ ממיט ללן
 סקלו): (תמכ)ריאה. מ׳ מ״ס נאת תא ס׳ נ״נ יסי ס׳ ונלביש ס״ק
 קפ״ו *׳ למ גדלי שקנה לק הריאה למ והנהמה סאות להמוכר וסל הדנים
 שנמי׳ מ לא נדדי רק נאסן מ והנ״מ היא *מין הממה שנשארה לסוכר
 אנל mb הריאה לנמ מועא דביל לאמה ומל מק אסרה לל אחז
ו ל ל המלס ואן המכר נאק *זירה *;פילס ל  מא אע >*p לאסד אז
 ואשיי כא «&: ליו מיש: (תקנא) ואטד ום׳ ווממט־או׳םר מ• מ״ס
ו שהקפה מל p מ ואזא סממן  מלק י מקילו אני סדנא מף מי י
 ממפאף נמום שהאחד סנסמהאססס נהמת מ8קפ סחס ק לדק)
 pnA * wxtaa ולראסאס סאמרה ימא כנמלים ל מ מא ומזק
ק שממש ש  אשל שקפסלא מין מסאמ שמימי 9*ל למדיו* הנמ3 מ



״ הלבות טריפות !  באר הגולה יורה דעה ״חי לט י

 w « ״י (תקבז) שניהם (יז) בבת אחת(תקנח) לבית p אין באן(תקנט) עדות (חל) וה׳יז(חגןלא) בבהמה שנאבדה
 V?"n' ראה(חלב) CTTp«־) שנבדקה: מה יק (חלנ) במקומו״ (יח) שפימק(תלד) אצל עונד מכניס (תקלי^ייייז > (

 שגו סכמי נין שימה למק: לק חושק שמא הפונד סנני0 סמיס יוי (תלו) ונוק מרכומ מלקת דאה דדמן ימיקא להקל (מלא)
 (תלן) מימ אש 0מ01 פינוי טנטס תיצץ לפשימ p (חלח) יש למש *דלו (לו) נדמנד (תלט) ילכמסלה(חקם) •ש לימד ננלעק.

ה ב ק נ ח (חקשא) יריאה ש  י
 באר היטב

. ז י ה ל " » ן ש ק נ ן » ס ו * ה ז ס א ר 6 ל ה פ ה א ס ראיס יאעןל שהראשון ר  ואייז• *
מ סד*! amp מיקה 01 בזז *  (לה) שנמיןה וצי שהרש״ל ולדין יאפדפ מ
מ לאיסרא ואש י  אמרם (אס* נהפימ) ולקונה ודאי אמד ללש יסרא אנפשיה מ
ן ממס (ליו). אגל 0ש*ז והשיך מלקיס א י א ממוח עלק אץ מ י  הקונה לא מ
ל מזה כיפ מולו למר ע״ש מה שסחצקיס ק ק זס לנאנדה הדאה ונסב י  ליו ו
ס אי נשם רש״ל ניש הסקס 06 שחש מינן שאמר *נו י  הפין ומ״מ ס״ש לפול ג
ל פוסלת על ולולפ לך *שפשה מ  «ץ לוס להחס אמוק ממה נזדס גחוקת *

ו וגפפם טון שהנייז «ל השוגל סמים שתיל לפשות ק־ מי ממל שיד • ק גגון סשיזמןה שלל נדיר 0לל.(d) מיענ מ  em (ago ה

ה ב ש  ת
מ נ״א נהפימ  נהס״מ עב״ס במקסות שמסמריס בנאיוה הריאה ואץ להקל ב

ע לעיל ס״ק חקי"׳): (הלב) קידם שנבדקה לי ו (יעי׳ מנ י  לקא פ
א ה״ס ר ס א ׳ חתיכה י ס פ ׳ א י  עבחה״ס שס נלס ולהקנה ילאי אסיר מי
ז י ט ק מ ׳ י״ג • (תלג) ב ל ׳ אי מ י כלל מ ה למד נ ק אמתלא מ ט ס א  ש
׳ כ׳  ששיחטין אצל עובד סבבים. מפת״ש מה שהראה מקוסליזמ׳הריא מורמ מ
ו שהניא סמי זו ונרי״ש נלש נזה ומי׳ בשלחן ת י ת ב״י * מ ג  יעי׳ נכנה״ג מ
ל נ ך•(הלר)אז א מורחי יהכנה״נ מה כאו י ק ח׳ מיש מברי ה  גנוה ס

ס ג׳שהמ^ממשפמתהמסקי מו״סדהשנהספרדמלדפי ׳  עובד מכבים עי
/ ירא״כ נ ׳ ק ד  משורה הדן אפי׳ בדקת נפיחה א״צ מי״ש ועיי נפרת״נ מ
ס ידיהם לניס המזימה מ ה  ס״ק קכ״ב של ממקום סספבמס מלים ודלספ ל
ס סלס לנקמ! הבשל היסב ואינם רוצים 4סן  הינף אתר הפיזיסה בד למי
ר למן הדבר ט״י מ  נהמה לשמס אס לא שיגימ להם לעשות כמנהגם אש א
ה ואס מ ל ד לקיים מצית מיקי! מ  ממין ממינים מי הקהילה להוציא ע״ו נ
ס צריכין סס למיג לנשיו כל דאה אף שאץ נראה נה ל  אי אפשר למן או מ
ם שיש לתלות שניתקת ק ת אמ׳ תלרית מ  דסותא ינס יש להסריף נל הממי
ק יש לאמר כל דפוהא המכרה שיש למש לה ס ו ס מוטה מ ס  ס" הקצב מ
 שסי נה סדכא וניתקה מפס וכן אס לרך הסנחיס להתעסק אחו שניסה
ל א  להפריד הקמ ק הייםס ייסר נמן למיג בזה סקדיס הנותן לבלוק סכף ל
ך א ד ס סדנ ן הצי*־ יבלבל שימים יד בנחת כדי שלא מנתק ס  שסמה ת
ד ואזר מעשה מכרי את שלו בסיןס בימ הפיייסה ימיר  מוזמן הכנסת י
! מעילה יחפש סחיפס בכל מחבוא הדאה מסליונה ק י ן הסרפש מ  לבודקה ת
ת יוזיל  סו התחתונה ס מא ניק• המיקס עכ״ו• (הלה) והגידו הבוטו
ר מחפצם ק הסין עין סש מ ס מ ס ס ק שאן נ א ם וסייע נ י מכבי ב  ש
ב; י ק בנהמה א ישראל מצא ונמס שלין גביה ס״ק נ ׳ א טביעת נ  בה מ
* י ק ק ס ל י ר נ ו ל ׳ ק י ׳ שפיו וסוס״נ מ ת מ ט ר ס ק ה י ) ת י ל ת ) 
ס סדכא תמה י ו אשיי אפ מצא מנ  מאין תילין לפשות ק אץ למש בדמנ
ft ח ״ ק לקילא מ נ י ד דמזק ו ס ! ינמק! מ ס  סן סששין פפא מיקס ס
מ כ' • ת נ״י א ס מ ש וני׳ מלחן גסה מן f ובכנה״ג נ י  מקרי דניוהא מ
ד מזמן ק ל י  (הלז) םיהו יסי לעזמח p ל נגיה אנרהס בלת״ב נ

ש י ם וסי מ י מ ה ס ו שארס מ ק מ ק נ מ שתי ח י ס  הזה ס
מ יאלמסדס י א בדיעבד ואפי׳ מהס״מ וכיון מ מ  (הלח) יש לחוש א
ל לאס אסר י ו י ל ׳ ו x ן יסי' שפ״ד ו . ג ד מ  הרגילים לעמת ק מ״ל מ
 אלא * אבל לאדים יש להקל לצורך שבה * יו״ס * סמלת מצוה * עני
ש יעי׳ נסה י מ אסי׳ בהפ״מ וצלג מ ל אסר נ  סיי״ש ומי׳ רא״פ ליק קס״א ו
. ל י ת מ : (הלמ) ילכהחלה יש ל ד ק ל  בבית אברכם טסתי מ ל
ק ח ח ישראל שאני מ נ י קלב לאפי* מ ו א יבפרת״ב מ  במלת מי" ל
נ י צ ש ובבית אנרהס נ י ס יש עליי ג0ש קצת יש למש סליו לבחחלס מ  כסרי
ק שלא : (gpn) יש ליזהר בכל מ א ק ל  שם ומי׳ מלחן גטה ס

ח ושוס״נ שש ל . מ י פ י נון שחיטה לכדקה בלא מ מ  להטמן א£! מ
: ם ס ש י ר נ ז נ ו ו איל ספי' ל  ומי«מץ זה מ

ד א ח (תקשא) ריאה «ניקבה. יאץ מ*ק נין נ״קס! ww ש  מןין* י
י אן יזדמן ו ן שיקנה * מ א  שהשח הדמק * tento ח
א מלשר ס י י ס מ א ג ד  שניקנה שאול סהסרס אץ חאץ נקי לס06 מ

 סשרס

 פתחי תשובה
ו «יי1 לקמן סמן קנייז הלן־ נףק •יל לליקא שנ«ק י ׳ ו י M ליל «  (־׳) ננפ *
t על 9*של סא לאףה אמן פל לגמ פל ואמך *opn ושה הלא מלי הליפב״א f s הלץ 
m אשס הד כשסם ולא גלימת ופ״ן «יינ שמזג u ילק פל לץ זה ימלל ייקא* 
נ הפלקגו י ס ספסשו ו0ל*» לי להא• גיל ל* ליקא ת• מהיל ו י  להלכה ט
מ 0»גו פספמא » fi>«* 0B ל 9 ו אפה ואו ה < נ מ ע » t f a פממןנאה״פס׳ י״ננלנן 

t אנל פאן נ״ע מלו f t ס מנטנוה ל«ץ הנמנה  po ללומדה *כא נמי ד
 (יוז) ששוהשץ 06נ פזנל סמים פין גהסנופ הלא מול* ספן ל

 דרבי
. פסס״פ מיש דקא א ל ג : (חגןנז) שניהם ב ן ל א ז פ״פ נפרן זה נ י ׳ מ  ס
ו שני לאין מציאת ד ק ק ו האסל ומ׳ מאש אפרים י  כשנפסק סדן *tf ס
א י חמלו יאפי׳ *כא לחכידו לסרט תשיילי׳ י מ  לוין זם לפסוק ifv שלא נ
ה מספק מ נ ו ואפי׳ אס אסרו ה ר ח סלא מ ט ס של ח ו  לפסק לאסל מל יח ס
ק לאסר ואן נצייר שהלוקח הסלים ק ס ס  עד שנשא ס המסר אן זס נסלל מ
ס לסניד שלא בריאה של בהמה סדכא ל של מ מא הנהמה יאמר מו י ה  מ
ל כנפסק הדן י ל ם מלאה י ft ס נ נא סמס־ ת מ  כזו יאשויה הניר י
ל והמיט י ש א סנח שעל נהמו עצמו מ ש ו מ א ק שהניד ל פ ו  לאסל ל מ
נ י ו ל נ ס אס סדן על ס מ ס ס ft סז מ י ד א ל * » ו ע ד  לינרז ואלו י
ש שס פני י ׳ כ ד ס י ) ל ח נ ק ת ) . לס ו * שניסס ננ״אעייש ל  נמי כאלו נ
י נ״מ א מ נ ת אשה ולסעטיס א ח ל וחקא מ מ ו ל* חקא ווי ס י  מאי נ
מ י ) מכא״כ סכא מ ק ס צדן שם נ״ל ד י ת *גץ הספובס ס ס ו  למק דני מ
א יש ג״מ ארי ממניח מה סש א גס כ כ לא לק מ י מ ? י צ ב י ס ל ד  מ
ס ק ל ס י ל א נ ה וכפיס ה י ס י מ ן *!חיי מ י י י והקינה *מין ל כ ס  נץ מ
ק קסיס ובמק׳/ז ) ומי מאש אפדם ס ו ק סקל ״ ס ) ו נ ד נ ס ל״ח וגלל מ  מ
ק כ״ס שתפס ל השיש ס מממן מסף ענף ס f לק״י ס א נ ר  ס״ק קנ״א מ
׳ נפלת ) עדות. מ ם ל ת ) : ^ י י הניד מ מ ם כאן צ״ל חקא נ  כזה וכ׳ ת
ת ח ׳ ס* מ״ס ופי tfs לעין אס סמים הסמושים זא״ו מ ק נ ס ל מ ס ל  ט
ה וע״״פ פה ספלל מבא נזה י מ נ  בהמה ל סס קרובים •ה לזה מה ק ה
׳ ו ס ל ׳ במ״ס מפארת מסף ס ו נבהםה שנאכלה ram מ י ) ו ל ח ) 
ל א אסר סמקכ היי מו י טוקיס שמצא נקב גחל נדיאס י  ז' שנשאל מ
ס מנשה ס ו ד מ א  ונדאג שמסים משה והשלב סני אמר שהיי משין מלא! ל
דן ה עיר *סר ומילנו נקט ifto נ ד ל ל נאזצט התמנה ס  והאדן מה ו
ן ר ו א מ ' כסדרן א ל י רק נמחילקים נסרכא אס ס מ  זס למקמק נחקת ס
א  ממם פבץ למרי הער שאסר שסי' המוץ ובין למרי מנד השני שאסר ל
א ממילא ולא עיי מעשה ארס מינ שמר ר מ י כמ־ק לוניי שניהם ס״ל מ  ס
׳ מקב עגול * משוך ד ססא״כ במחולקים אס ס ל  מקנינן הנהמה מוקש ס
י ממשה ב צריך ללים שנעשה י ק ד שחיפה י א ל ן ו מ י מה שח*ק מ מ  י
̂ש מיי ' ונעשה מחי ד האסר פגול ס מ ו הטבע יא״כ ל ס ל מ חאפ א י א  מ
י ר הנא י א מ א תנ־ to מילא ולא פ״י א׳0 ילומ־י האסר מפץ מ  מ
ח סתר ממי למקם ק מ / ft ססמידן הנהמה נ ש מ 5̂ ל ס י י *  sen מ
ד איס מסיע למ־אשין י א נמשה מעשה משה נ ר סס״פ לסמי p החזקה ל מ  ס
ר נספק ימולא צדן *ין מ ! משאר ה ק נ איכאחקה ננד מ  שסי מנול *
ה שנאבדה ריאה קודם שנבדקה ם ז ו ב כ ( א ל ת ) : t r i t f ^ r x i i g r i 
ה הריאה נם נזה יש לאסר מ א ס סכמסרשיל לדידן ואנדיק מ ס י י א נ  ע
ס מאה ו א סאן ל י ר i ל תמלא סניה ס f w ז ום״ן י ס אפ! נ י י מ  א
מ בוס יש *!סר מ הריאה י נ א  לססא •ש &!קל יייד דאי* *חומריים מ
ו של p *״נא ואפי" י י ק י א ובהרירנ מ ק י י ל יסב יש י י  ומי כמו^ו מ
׳ י ש וסי' מרח״כ למל מ י ה מ ס שסחפידם מאכלה הריאה ס *!קל מ ן מ  נ
ס י ה א נ י 80 מ9קמת מיל ל ו מ * tf פ ל ק קנלגשל מ מ ידאיס י  ק
ס ס שא! *!קל מ  tfn &״*tf ומי בראש *סף בהגה ספי* ל שמוסד sir* מ

ס ו ד ם יסלאיס ומיס שאץ הסיומת ל י ד א w גלול חק£ * מ  י
ה י שסאדן בראיזס לסמדר מ י ן הרפת מ ד ס י ס  מ*0 ונץ יאסי נ



ח ל י ע י י  יורה דעך. סעיף לט ״ חלפת טריפות רנח ם
״ 2 » « ט י ״ ד הדופן (חגןםו)ודזשן י נ ה כמקום חיחוך האונות (תקםנ) בגב (חקםד) האונא (תקםה) מ ב ק נ  (תקםג) ש
fSS p ד י־יא מ  (תקמז) סותמתה (תקמח) בסירנא (תקםט) בבשר שבין הצלעות (ים)(תקנ) 'או (תקנא) ב

ת (תקגז) טריפה ב ה (כ)(חגןו) לעצם ל כ מ דא ס  (תקנב) ובעצם (תקגנ) כשרה (תקנד) אבל (תקנה) אס ו
3ffשש rt» n U S 

 תשובון
cte 1ה6נד PC לפצם כיון ft ל ואס נסרלמ ל*מ כשל נקל מ  ומני צדדי1 מכוכום מ
ס י פל משל >*לפ נשל הוא Ah מצס ומ״מ *ין• ליזסי מ  זמלפה להא צימא לנ
w ס אץ ס מ כ פ ה ו מ ה נ ן כ ו ד ה לנד כ מ א ק ה ס ה שמל המצס אנל א ג ממש פ  מ

w p י י י ן גפ׳ ישגיש ס י ) למצה לנדז שדשה מ נ ) tfa לנשי אלא למצה 

 תשובה
 נסתס משר ונפצס ואין הסתימה גמור לגד רק בצירוף פצס יש לילן במ־
 רונא ראש הרוב נסתם בגשר אמריגן שלא הנמק המדכא אפיי מהסצס
 שמממן מיי קצת הונוק משר ואפי' 06 הנתק מהפצס מדק המוזק בנשר
 מאיל וגס פסה מקר נמקה עשר ולא תמס למלם מרי המזיקה נבשר
 הדי הנקב שמס ממ צד לגל אס המצס הוא הדוב אפי׳ דבוק היסב לא
 מסי ויש לאמר ואין ידליק נזה נק יוסק שיש קב מוס המדכא א לא
 דסתם סדנא ממקק ננקב ימ״מ מוקמות מוהגץ להכשיר מזנה לנשר
 ולפלס אפיי מהרוב מזכה נמצם אין לשמר מנהנס דש להם סל נמ שיספיט
 מיש ומי׳ to סאת נגנ (מהרנ ר׳ רסן גנאי יל) מי״ד מ׳ נ׳ סס
 שהאריך מנין מ וסלה דאין להקל נפק זה אמ באש חנה מא מנד
 הנשר אנל אס מוכה היא למר ילמצס ואין חב מנד הנשר אין לספיר
 רק ס״י בדקה בריאה מייני סחתיך המרכא רנחק מומי אם אץ שס נקב
 נדאה פי״ש באריכות. (תקנא) בבשר ובעצם סמליו שס שכתבדכל
 ניש לסנפיר נסריכה לבשר ולעצם אט אלא אס הוא דבוק היסב אבל אי
 אסא לקמן מרנא מגב לנשר ולננצס והחלק שנגד מצס TO ותלוי מדן•
 לעצם אפיס שהיא מיעוסא אן להכשיר דננ״נ לא נחלקי רנומיס והתירו כ״א
מ לסינוהא מא סמוק  שהנדמם שכננו המצס ונוס פלס לעצס דאינא מ
 נס נסצס ואזיל תתפרד שמא ד ממור הבשר למ סשא״כ מיחן דק שאין
 *ו להוסיף קלא סל המקילים מיש : (תקגב) ובמס מ׳ מדיו ס״ק
 מ״נ ונפס״ח שם מלא נהפ״ס *ן למק־ סל צירוף סצס אלא בצלמות מחלים
 אנל המדוכה למר ולב׳ צלעות קזטת העליונות מיק לכהניס אימ נכלל
 מתר מ שהם חמ מקרי ולא חסן סתמו איכ יוזע מנהגה שמגי שחש
 היתר גס בצירוף אלו העצמת יפי* טפת הדחק * נהימ יש להקל ולומר
 שדנס מה לשאר צלמה מל סקס מ״ש וסי׳ מזהנראש יוסף מקיהמיס
! ושפת המק כי יש הי  ס״ק פ״נ שמית נצ״פ אם יש לסמוך להשיר אמ׳ נ
ק הקנ״ס): (תקע) כשדה  מס ממןס שמממידסנממי״ש (ומ׳ לקק י

 ל מסיח סעי׳ נ״ז מלס שנוכר נדנים אלי ממי סתימה אין צדך מקש
ק דאסריק מסתמא סמס ככל מקכ  נפיחה כלל רק שמא סמס למראם מ
 כיון שמא מקם רניהה מלל והל מ מא מקימה שנהגו לסקל ק (מיס
r . נק אס הצלע a h ס״ק קנ׳יו): (חגנד) אגל אם היא מזכה למס 
rift י מרנא יהמתא מיקס  מסס מקב נלי סדכא א שמקנ ממס י
ה ק י  סויסה חשיפה לשמר מצס אימ מנץ שיס סעי׳ ג״נ וסנ׳ש י
י א וסלש  מיש. (תמה) אס היא מזכה לעגם rob. ל ממ״מ מ
א ואס מרכא יוצא מגג אנא וסא למסת ס5*1 וסחסה נלגמי ק י  י
 לנשר שבץ הצלפות יש להסתמן א פגץ פק מכל מא מקים צר א ט»
 שבמקום הסדנא אן שס מס הננס מגמ מא פצס אט מנץ ftnh ל
מ רק שלא יה* טר הראה סקמיס כק שססדכא סלך י  סשלהקל מ
 נאלטקעיי״שופי׳ממטלקנטהיקל: (תמנו) לעצם לבדז מריסה.
 אפי׳ אן יחזק שנקנה דסיט שאור ששסמ החנק א הממא אין ח»ז

 נקנ אפיס מאן המס מנשל אלא מעצם סדיסה tfx שם ותביש
ג מנמק מי ק שאיז): (תקנז)םריסה. מ׳ נ י ו מיש (ומי נ  י
 הסיר את ל׳ של שהמנהג מאליניק *ונסר אף מדכא לפצס *פז ואמילו
ק א מ1וס אשסתכ  ריאן סש סס שקנ נמעל מי?ז ומ" מלק גנוה י
 לאן ראי למזג p שכל מש שס נקנ מתל מספ אן לסקל מח80 א1צס
 לנח אנל אס אץ שס מןנ מוסל *ש לשמר אלזב סמסקס שפכשילין אף
ו ולס שק סמנמנ נקזלמ  מצס למזיל שס ומיק מןיס em ל
י tons לפצס לנח אס אץ האץ נקנ נמעל סייש: (תמנה) מכל  *«ו
. וחאץ ססזיקי שנין אטס לאמ) כ»*סס י  השלם שכנגד האונות ו
 מות משם לצד פנים פד סקס מקם משללה מוס 1ta*1 *י הצואלסס!

״!  י

 "ובן הדין (תקנח) בכל השלם
 פתחי
 (״ט) * משל וגפצם נדן ממונה מיז האישומ סמן B"SB שמזג לכל מסס
 שהצלמ מגילה נקיא מצה וכל מקוה שהכשל sen אש המצה נקיא נשל ללא גקצמ
 שמזים שאומרים ללא כקרא למצה ולנשל אלא כששיא מלוכה לכשר שנין ני הצלפות
 שאץ שה פצה כלל אנל אס נסוגה למג ששל הפצה לשי שהצלפ אמצפיסי מגולה

 דרכי
ו • (תקםב) שנקבה ק י  מרה ומצס סריסה שמ״ת סס׳ נינ ותנ״ש י
ק ע״ז  ואן חילוק נק נמצא p מקם א׳ א יותר. סע״מ שס ותביש י

 ועי׳ לנים ס״ק קיג מזה • (המג) בגב ושמא לא חקא גנ האטת
 מיה מאר מקם שבה סמף החיססס ולפנים שיח סעי׳ לה וסי׳
 נננהיג נעמת נ״י את ר״ג שכסנ מס סמ״א מג האטת מיינו סמוך
 לשטטניח הקנה דט עב האטת יסיט מקם הרחב שבאטת עיי״ש ועי׳ מלחן
ק לח שהביא מדי יל ליש סמן לשמטניה הקמ סיט לתת בהם  גטה י
 סמנים לאמי גג האמת יציין שהיא מק־ לשמטרת הקנה אבל מ למלא
 קא ומ למלא קא ראלו גג האטת מסס סרוק לצלעימ שמגדה מלה
 לכ״ע נלא נפיחה אנל מעדן לשמטניס הקנה א מאמרי מג נמק
 *ורונה שר מיןס שטמץ למסר מ״י נסחה ונסקמומ ולא נהגו לסמוך
 אנסחה טריפה עייש: (תקסד) האוגא חקא נאנא אנל נאמא חמיר
 אף מדנא וגמרא שאס ניקנ האמא מל סקס שנס אפי׳ מגנה לא ממי לה
 מומה החק נץ נמק שמנוה ואף שווק שמנו האטת סתמו כאלכסן
 מ״מ סדיסה נק דבאמא לא מי מקנ נמקים צר ולא ממי נה מגס

 סע״מ מני׳ לה וא עיי״ש. (תקמד.) בננו• הדוק ודוק מתםתה נץ
 שהכפר סנדק עצמו מתממס ומהודק עלי׳ יפה וחזק ומתם נל מקנ א
 שעלה מקב סרכא הסיומת מסב והסדנא דפקה צוה הנ׳ להבשר שנץ
 הצלמות ינק חק כ״כ מ״ל סתימה וכשרה. שיח סמי נינ ועי׳ מה
: (תקטו) ודופן f מ׳ ל m שהאריך נמ מלה ס*•. נגנ הספרדי 
כ ויג מל ק י  מהסתה בםירכא בבשר כ׳ נמלח סעי׳ א וחיש י

י מוטס סחק יש *אגמי כהפיםקים  נקנה וסרומ משריק מא י
 מפי סהא חק) סמך לטר מסנ וסיס שנהנה היסנ נמסים קצרים
 מות ססמו ינס הס סמס קצת וביש אס עב דטק ממש משר היעב אנל
 סדכא בעלמא לא אפ לא ממןס שנהגו להקל מל גומי רק סהא סהוס לגמרי
 נסדנא והסדנא דבוקה נמק לבשר סייש וסי׳ ראש יוסף ס״ק רפ״נ שסמלה
 דלא כההב״ש בזה אלא אף במקיס שאן המנהג ידוע מקיל נסיס מרוך
 לנד אף נאן פניך ליכד כלל ונפרס סכא ללא מעיק לל שסתם מןנה
 מעולם סש להקל טיפ נהימנאן מנהג ידוע נמ סייס. (תקמז) מתםתה
ח סעי׳ נ״מ ואס הסדכא סא טלה נגד משר י  בסידנא בבשר ל ט
 וקצת ממנה אס׳ מסוסה תלויה סל הבשר ואנה וטקה מ סלפה מראה
. אנל נלנ״ש ו י נ מ  מזה ולא דבק מנ שא ונקנ זה אס עסי לסתום מו
 ס״ק קציז כ' שיל ולמסך מסהנר מי מיק שמעוט מהסרכא אט םטך
 לנע״ יש להנשיר מסס ומיק שאד שיצאה הסדנא סהנקנ נתפנה הסרכא
כ מו הסדנא אלא שהנקב מסלה סטט ער ט מדל  ייסר ואן מקנ גדול י
 המדכא והסירנא מצאה מהנקב נשרכה מסב לטר ילפיצם לא תתפרק עייש
י או בבשר וממם  ומי מה עס״ק אס י • (תקמח) בסירכא ו
ד מה מקליק בסיסה מסר ק י  בשיה. עיי שס״ח מי׳ נ״ח ותביש י
 ועצם אף שלא נסתם מסר לנד לא אמרן אלא אס to מקנ סמס מזינא
 מסג ומורכא מחבקת וממנכת מגג בבשר ונעצש. אנל אם לא נסתם
 נסמא לא הנשר והטצס נמקו ממנ על מקנ *ומם מכל צד מס אסי׳
 חב המומה מנשר ומשהי מעצם טריפה מיון מקום הפצס עשוי להסתת
ק רס״ג מס שהאריך י  סיי ימס נקנ סשמ מיי יש מיי ראס ייסף שם נ
 913 יל מס ללוד *!קל מממן למר יעצם או׳ מנמק נלא מדכא מיש
 וסי׳ נחס נס׳ מרי p̂r ס' ריח כאוך * (תקטמ) בבשר שבין הצלעות
 * בבשר ובמס. עפסיש מיס מם הנשר שפל הצלע מי נכלל טר ימיט
ם מק שעל הצלמת לאש הנהמה * שמיס ספי' לו ולא חקא מל א*) י 9 
tfpto שפינה יש פל הצלמת שממיס תינ מסס פמ נש* עייש מו* ממ 
ס שס של מש י . מ' ט ה ד  jfti קלו: (תקנ) w בבשר ובעצם מ



לה יורה דעה סעיף לט יח הלבות טריפות עו ד ו  מ

ה מפני (תקםג) שהטכןם צר ונדחקת ד ע ״ (תקנם) שכנגד האונות למעלה (תקס) עד הערוגה (תקסא) כ « * m»» 
ה ו (תקסנ) ונקרא דופן (חקסד) עד החוט שטנקרים מהחזה וםשם ואילך נקרא ת מ ת  לדופן והוא ס
ה cwf נסדכח ע״ג חוט שבימה דינו כאילו גס־נה בחיה וטריפה : פ ר  ואם נסרכה שם (תקםה) ט
 מה (tpfi) ולדק אץ נשקוחא נידלויךס אלו נס מג החילויןס אשר •יזנארי (תרמז) פי סף הססן (חקסח) ט (חכמט) כנר

 (תקע1x) 0 (חקעא) נאצי (תקעב) הארצות (תקעג) צסשרף «ל ואץ לשנוי! ט מנהג

 חשובה
. ו״ל מיש  לפניהם וסי׳ נלביש פרק קרה: (חקמ) עד מף חמ׳
 המחבר מו מף סס׳ אנל נניס הרמיא בסף הס׳ סין נס לדון נזמה*!
 (לניס ס״ק ריב) ונמס • (תקשח) מ כבר נהנו וט׳. יהסעס סא ססס
 וסדנא אץ להכשיר נסרכא מגנה ולחסן לא סנא וסכין ספנ ננשנ
j א״נ י״ל דס״ל x ק וט׳ ואנן השקא אין אני נקיאץ סאן נקרא ז  מ
י נדקל! הריאה נמשרץ ואנן לא סמסנן אנדקח משרץ  כהפוסקיס דמ׳׳מ מ
 היכא והוא לקלא שמ״ח סעיף נ״נ עיי״ש (הקסט) כבר גהנו באלו
 האחמת להטריף הכל ד״ל כל שהיא מדכא גמרה שאינה רחקת ע״י
 ייסומ״ש וסכא שהריאה מנקה לדק נלא סרכא ואינה מתמדת ע״י מלכת
 סד ננחת אנל סכא שהסרכא סברת ע״י מעומ״ש וק כשהדטק נסוד ע״י
ק ט״כ  מלכת סד ננחת נס נמדנוהינו לדידן מסדין שנרח סעי׳ נינ ותנ״ש ס
 ולביש לק קל״א וקצ״בנרי״ש וסי׳ ראש יוסף נמחסס ס״ק רע״ס פ״ש
 בזה (חקע) נהגו באלו ומחנות להטריף הכל וילבאיזה סקוסשהוא
ח נסרנא ונין  נץ במקום רניהא ואנא ואס׳ לא יחניק שניקבה הריאה ו
 נדנוקה הריאה לחסן נלי סרכא ואס׳ ננסנכה גס האנא היסב משר
 שנץ הצלעות ימדגא מנר מרהללפ אפיה טמץ לאסר כמדטהיט שנל0

 שס ולביש ס״ק ק״צ קציא וראש יוסף נסדישיס ש״ק רגלו מיש
 (חקעא) באלו האחרת להטריף ס׳ לין לקק ס׳ סיא סק״ס ונסרמ״נ
 נמף הפתיחה לס׳ מ שכ׳ ואף שאנו ממדרס ואסדס נכל זה אבל הא ווא ולא

ס סי״ש:  מי רק ספק פריסה ויש להקל בזה בצירוף מה־ ספק והוי ל
 והנה יפ לעיין מה לפענ״ו ניס וברי מרז לקק ס׳ צ״ח סק״ו וסיפח
ר לא מי ספק יסי ס  ולא הי הסמן לל מולם יש א מולם מ
 כמק חסרץ ידעה עיי״ש יש לעיין לנ״ו לסמש״ל דש סקסית פגמו להקל
 בכל יה ובע״כ ובמקימיח הללו בקאם א״כ הרי יש א בפולס שסטר יהד
ק חשדן ידעה שאינו מצסרף לש״ס ואו* י״ל ואנו אמדם וגס הס אנס  מ

 נקיאס נזה ואנס מטרים ועדין הי אצלנו ספק חמק ידעה יצ״ע
 (תקעב) האמות. מי׳ שמית שם ומארס גיייס פורש נ׳ ענף ל ס״קי״ז
 שכ׳ ראם יש אזה מקמח שנהגי להקל נזה יש להם סל מה שימיט וראי
ס שער ארס מ׳ י׳ של סש סקמוח  סחייץ מנהגם מי״ש ומ׳ בטנת *
 שנוהגץ להקל משונה הריאה לחפן ממק הב״י והש rf ודלא כהרמ״א ואמרו
ק לא שמעו ל שאגת אד׳ והלה מס ומכיס א  שמפי שק פסק מאן נ
 ימי מאן מל שיא ז״ל אנס רשאם להקל טיי״ש וכ״כ כחכמת אוס כלל
 י״ג מניף ft ואס נא גחל א׳ מאי נסמון ל ועמו ומדע להקל כזה
 מסק הלי וסלע עימ לסמי מוס מ ששמט מכיו יכול למק• פ״ז להקל אנל
 מי פלא שרפ מסו אנו יסל לסמוך להתיר נזה ממי ששפע מאחר *ואשמע
נ אמ י״א שכ׳ ששמע שבמסמוס אשר  מסי סיי״ש יעי׳ נסרי הדד ענף "
ל שאגת אד׳ ישרה להתיר נהגי אנתרי׳ להקל נס  ורך שס מל מאן נ
ס פסז ס׳ הסיח ס״ק יינ ונמחצות המל ט א ל « מי״ש (ימי׳ מי ד  פתה ס
 שם ומק יעקב שס םקיס ונפרס״ג משל סנרכס שס ס״ק ה׳ וביד אשריס
ל מסמס ירושלים כמ׳ זה שהעלה ובגיד  מלק המן אברהם שס) וגל נ
ל שאגת אד׳ זיל לסיר בזה נדנא מסרא נ מאן מ ס  ייאלאק אף שפס מ
ה לישיבה שס יש לאסי ל ק לנל מי ק שמהקבצץ תלמידם מנ  אך נ
 ייאלאק יהכיא יאות לזה מיש: (תקענ) למדיף הכל עיי נלביש ס׳
ל פד הח־ שס x׳ ואף דאנן קי״ל מדנזסט ממלא נ  ל״י ס״ק ע״ו ו
 מ״ס אס ארע מרפא לכיסמציסוק א סמואה והוא במקס גנ האנא יסטכה
 לנשר שבק הצלעות יש למק־ סל המחבר מלס לפסי כשעברה המדכא ע*
 מממי״ש דטכ״פ נכה״ג יש צמק ל מ״פ שפמן למסי אס׳ מקנ ואס
נ גמר יק שהיה  כי בקנ גפיר סםקינן מסת סרנלמ אל ל שאם ק
מ יש לסמן וממי מימה ניי״ש ימי נמ״מ  חרלרי״ע שמיד ל מקנ נ
wriw נ אנא י ס׳ שנפל נדאפ פססה מינה לחק מ מ י  אפיק ו
ק שהיהמיאה סין לףסססה ייסנ  ממיס והסדנא ייצאה מחין טמא אי מ
מ  הטמא*מזרן מה מציאצנט יסטסייסל ומיק: סה סמס סלזיג ׳?יי5 י

 יהסרכא

 ודכי
נ האטת שס* מקם צר ומהסס ולססה דט כאסא דשם מחסל  מחן מ
׳ נ״ה יתנ״ש ס״ק ס״ס נרי״ש • (תקנמ) מכגגד  לסתוחנ שמ״ח מי
ת ניי את ר״ס שכ׳ דש סי שנהן שממי נארך ס נ  האוטת מ׳ ננהיג מ
 מלס שכננו האוסת מל חמשה צלמות יועיל מ מימצא ארבעה אטת מסין
 והסרכא יוצאת מאנא הל לחק שאו אץ ראי להכשיר כל סס שמגר האמא
 הו" לא ל מ שכמד ה׳ צלמות דאל״כ אן לובר סף ואז ימצא ג״כ ס׳
ק נרוחנ יכשיר ל מה שכנגק עו א צלמת ואן מ ז  אסח ומתסשממ מ
ק ס״א מסוס מ״נ שכתב  סנרא חיל נרד סטמא סייש וסי׳ מלחן נטה ל
 שק טהגץ האונא נשאלוניקי להכשיר סו ל צלעות וכתב שזאת צדכץ אט
 למחר ומי ממש צלעית סיס מן מהראשונה שהיא קפנה והייט סו שש
/ ויל והכשירה ה  צלמות טס אחה קטנה וק נמשה מעשה נאזמיר לפני הרב מ
 סר שש צלעית עס אהה ללע קם-ה יכסיש הכנה״ג שס נאת חינ וולא
ק נ' מ׳ יא שהניא הסריח ס״ק סיא דסתס יצר החמ  מלש המטיס ל
א ד׳ צלמה נלמ אס לא סתנרר לעץ שעדיין מא מגד האנא  אט מחיק ל
ו  ולא סאסא ס אנו אן לט אלא וברי הכנה״נ נד״ש יסי׳ נשמ״ח מניף ל
 ומזכ״ש שס מ״ש מה והביא דנד המטיס יהפר״יו הלל והטלה לדנא סש
 להחמיר מסח המט״ס סד ד' צלסיח ילא טד נלל יהטליונה סא מלל
 המספר אן מ חקא מתם אנל אס הטדק מרגיש ניל שעדין החק עי
 האטה יש להקל טימ־ מד׳ צלעית אמנם לא ממי הרגשה זי נ״א מהבהמה
ו שהס  ליי' שא מתרימה בארכה ל צרכה דאו כל נמ שכנגד האטת מ
 שלכיס נאלנסן ק נגוס בדק נאנסן מגץ ימן מהאלכמן אס מגץ מי״ש •
ק נ״ח סי׳ עד ילא עו נלל שהרי  (הקס) עד הערוגה כ' נשלח! נטה ס
 כתב למפלה מרף ז' אס נהרנה האנא א האימא לסממן מורד נץ שתי
 הסרוגות סריפה ניי״ש (הקםא) כשרה עיי נמה״ג בהגשה ביי את
ס הווב״ז דסרכא געצס ולמר שמהירץ יש להתיר אס' נבהמה  רל״ז שכ' מ
לס במקסות  נכד עיי״ש יעי׳ בשלק גביה ס״ק ניה מחירש ליה שכתנ ו
 שמכשייק נסרכא לע.פ לנח יש להקל אף מהמת נכרי נינ שק אמ־ *
ת נכד ימי מ  אביו זיל שהקרס דפס דיו מכסח נסריכה לעצם אף מ
א ירגיש מכרי שמשיר דאה מזכה ס אחר כד ל  קוראן להשאלה הלזו מ
 יבא *ד מרא טס השוחט מכשיר * דאז מזכה נס נמקס אחד פיייש

ס אפרק חי מ' ס׳ ל  (תקסב) שהסקום זנו• ינדחנך> לדוק מ' מ
 בריאה שהיי סריכה צדק ננקום שהחפן ססס אך המדכא יוצאת סמך
מ לכיס טריפה להא הדופן ק שהיה כדאה וכ׳ דמה לכאורה נ  גומא א מ
ט ל*א יהיה א  לא יכול לסמם את מקב שמחת המדכא שמק־ הטמא אנל מ
 ודל הטמא א המק שי כנקנ הא החק מהמת את ל מימא ומדין ינק
 והסרכא היתה ממלאת את ל הטמא ינס קצת סניטת הטמא א״כ הדי
 הסירכא מחקת איו סתימת הדפן סיייע• (הקסנ) וגק־א חמן נ״ל ללא
ק מציל ל מץנת א סחכת גנ האטת כ״אבסקוס צר שהווכן י  ל מר מ

 סס הדאה חחקס אהוד ואנס עסיס להתפרק פגי״ח סיף לד
 (תקםד) עי החיפ לל דנדהנה מי מומר סד המס פסנקרין מהחמ
 ילא טד בלל יבארכה סא מהתחנה הצלטוח פד עד סיס סמני ואנא ששס
ק ע״ח מי״ש. יסי׳ מלק נטה  המולת האסא. שס״ח סעי׳ נייד יתניש ל
ס הרב המנהק ס״ה ש*1ה סריליי״! ויל מ״י יז׳׳ל יפו  ס״ק נ״ס שמב מ
ק מ עי מקם שלה מראת הצלסית ומפס ואלך יש מ ס נקרא מצר מ  מ
ו ימיקדן מפס סס ל ום עיי״ש־ (תקשה) םריפה מ׳ נננה״ג  מ
 נמשח נ״י אק ר״ו שני דנמקוס פנמי להקל בפאר סרכא עיי נמחה גס
מ ממי לה נמחה מי״ש י (תקסו) ולדידן אין גפקוחא יסי ואני  נ
, 6* אף י מ ד המדמים נס נ נ  המלקט הפמןהי הלנה חיחשי דנים מ
 שאן נ״מ לדידן יען יאסי נאזר המייחד שנססקיס האחומיס ממי מויטסיס
ק מיגים מסס ספ לס למקשס ו*כא מנהג  המלח ויל שפכאר ל א
י שמא אלינא דרגא ע״כ העמקתי נם אני  לסחניל ומסקס נדים א* מ
 א* מוצא מל אזה פקס שגפנו לסקל מינים א* למען מש אמ אשר



 יורה דעה סעיף לט יח חלמת טריפות
 (תקעו־) מנמ קמירם «א (hppn) י9ח» ש*ו ממי נרה=<. (OPpn ולק (תקעז) אץ (תקעןז) להמיר

ה מ מ  ו
 וגס כ׳ שס ולכ״ע אפי׳ לאיד הנדק: פנסישוין לק להתיר אלא שהרי*:
 סיא סחחיו שלם רפה בלי סס למהא ופצתה מפיחה עיי״ש ועי׳ בנא יבפרת״נ
נ ינראש *דיס שס שכ׳ ראס סעצס מא ל הריאה אז אס לוע  מי׳ קי
 יטל לקלוף ק הריאה ומקילפין *סו קלף קרוס העליון של הריאה מגו יש
 להסריף ככל עגין אסי׳ נסיע עיי״ש ופי׳ מר אפרים מף מי׳ זה ינזנחי
 רצון בסמידים מף מ׳ י שכ׳ דכלהצחייספכ׳ להקל ולהמר במוצא עצם בריאה
 » על הריאה לא אמרן אלא נסיע ובבהמה גסה אנל שלא בהפ״ס * בעגלים
 וגרייס ומלאים אפי׳ נסיס אין להסיר במס מנין בזה אף שהעצם נקלף
 ונמצא מחייו לס ויפה רחיישק שיקנה שס הריאה וגסק המיו עיי״ש יעי׳
 שי״ת דעת חמום מ׳ לח שהביא השל מאץ מיה ימכע ישר* אמ״ק
 ץסנא לי שכ׳ לו מאיות להמיר מיז מצס בריאה ומיס חיל מומא ומילחא
 שנמצא עצם במים ממ הקרומים ודאי יינו כמחס שנמצא בריאה ואס נמצא
 ביק סל מךימים ידביק ט אף שאלשין *הו נמצא הריאה שלימה סחסיי
 אפיה כל שאין יואץ פוס חסרון בצלעית שס מנח מא ודאי פריסה משנמצא
 שס סנדק קצת מהצלמת סחפה משמן מי״ש אך במף סי׳ נלב כ׳ כמחבר
 דעת חכמיס ואס ס קשה מאד להקל כזה כיש הגאון סקיסנא כלל מימ
 כיון דנפיק משמר׳ דהתג״ש וכל ממשכים אחריו ומסכימים *ימיו להכשיר
 ס״כ יש לסמך סיפ למשיר כהס״מ וצורך גחל ויכ שם נחלק הנ׳ מהסשו׳
 מקרא וסם הזבח מף כל כיה פיייפ ומה ראיתי בס׳ מב לישראל מ'
 כיו סכי דכל זה אס נמצא פצספל קרומים סל הריאה אכל אס נמצא הפצם
 ביק• הריאה תחת הקרומים אף שהקרומים שפ*׳ *ופלה הס שלימים רמס
 פריסה בהחלס ואין מעיל »פ בדקה פיי״ש אך למננ״ד דמה צדק יותר
 וגרי מאון מין׳&א מ״ל ובנמצא עצם בתיך הראפ מחת הקרומים יש * כל
 ק ממו שנמצא בריאה האיר למיל מף מ׳ ל״ו ואץ להמיר ט זסר מנסחס
 מ״ל ופי׳ בשלח רנ פיק חלק ב׳ נוי פ׳ שנשאל מיאה שנמצא נה עצם וק
 ובוק היזח קרוס התחמן והי׳ לאחדם ממש שלא מסד הקרוס מהפלס כלל רק
 מ׳ טש א׳ מס הקרים יאחד שמזל ספו״בספצם ממס לא שאר ממשות לקדם
 התחתון והשיב דאף שיש לזה דן פחס ממצא נריאה דמהכשר ע״י נפיחה
 ומיקה *!פלס סל סקחנרס זס חקא אס מאץשמ־יאס שלימה לגמרי אנל מ״ד
 לא ממי מיקש ממס נק שוזאץ לאד מדס העצם מ׳ שינוי נקרים

 התחמן ניי״ש נ*רך וני׳ נס״ה מהים שק יחיו מ׳ נלז:
ח שכ' מל מ דקא נעצם אנל אס אט מצס ממש ק י  ועי׳ נלחפהסניס י
 p שנמצא חמצ״ס (שקרץ קגאומיל) שר אסי׳ to מיקס ואמדנן
 ק מא גידלה מהפה פיי״ש אל נלנ״ש ס״ק ויה כ׳ וכל זה סליי מאח
 מני המרה וסכל ישתנה למ המין פ לספסיס מוס קחני סדא! נמצא פצס
 ק־ יסראסי רמי מלמעלה ויש נזה חשש שנדבק שם עצם ורקכ קיס עלי׳
 מי לנמלה עיייש יכ״נ מוארת מיס כס מל מ״ק ס״ק פ״ו שכ׳ שיש
 למיד *מיי נסמ״ש ט דרך הריאה עולו ימא קיל ססינרא עיי״ש מי׳
 נראש יוסף בחיחשיס ס״ק ר״צ מיש מק פצס הרן שנמצא מיא! והמלה
 ואס סלס סרך מא למעלה ל קיימי הריאה פמשמ משרה אשי׳ יש מקץ
 נהסצם הרךהזהרכלשהיאקכמיהטךהאוזןאןבממסביח ממש אנל
 אס מא מוס קחני הריאה יש לחן ני׳ ונהי מצר שס נמ לס וט*
 *מיס שגדל שס נלמ אש מא מק• ממש להקדים אפשר לק ט׳ דן אסים
 מימה טון שמבשר הדאה נהקכה מעשה כאמם ואף שיש צודס להקל נזה
 מ״ס אץ למרות נסשיסות *גיר נזה יש לשאל לחכם גחל וכ״ז מא אס מא
 מק־ להקחס אבל חפ אט סמן נ״נ יש נשר הדא! נץ העצם למיס ומלה
ס י  מסמוס מרפא משח! ולא נוע סחםדן נסיים מפום מייע יסי׳ מזה ט
 רנ סוכך הלל שכ' וגוף מר זה ללק נץ פצסלפלס *טר סמ נקרא ימזלס
 יאני פצס נריך קנלה אש מי אש להשי״נ ילהמוייס תפוגת עצם ואן *ומך ל
י ענא!״ס מ ו ל ( ח מ ב ח  אמדן מחי אם לא שיש * קנלה סרס מיש: (
 יסח״שינונדט ניקסקוס ימי מק״ס נדני סרלר״ס אס נימ מיא של
 ואסנמנאפצםנדאהאףיממקאנדסהחסימימשריוילמהאייאחסיעליס
 דפיקת כיו ואם שמצא ששדסיתאגחלס סייד^פיאםנמצא (*8פ/הדאס
ס ̂! ולא מי ס  ממק מקלף שקל ספל הריאה והריאה סוסי לס רפה י
 דטוהא יאפי׳ יס ל* סרנט לא שיק שפנויה נא סמפיש לאסר***ע
ץ » א  אף שהי׳ העצם וטק ומזן נמס נלג קדם הדא! מכל שס 6׳ מ
י ׳ מ ן ו צ ר ס נ ז ל נ י מ ו ש ״ י מ ע י נ ס י ס ו ע ד ל ע י  toon דסמא י

 מדלדיע

 ודבי
 והסיפא לס! מ״י מממיש ממג וסה מה סימ ומיי שנס ט נמפפ
 לא ס׳ נניי שס נשר אד וסמן להכשיר הנהמה מזה ממי שממת מזק
 גס לדידן מכמה ספנים ניייש כאדנות ומ׳ מד נלנ״ס שס להלן ס״ק קס״ג
 שכ׳ דאן דןמטהג להקל גס נידלרי״ע דטסא ל האטום שמומר במצר ממ!
ק נ׳ ונמלח  משוס מל סש טסא אץ הווסן מגץ כס״ש שיך למיל ס׳ ל״ז י
 כסי׳ זס מי׳ נלו עייש (מלל ס״ק שי): (תקעו־) מוזג קדמנים תא

 מ׳ נס״ת מיס ידיה חזיר מ׳ נ״ו שהוסש תשו׳ מאץ סלה מאינמ^מנק
 ק מאן ימנ f ו״ל שכ׳ לרטט הקחש רוח אסס הנעל שס מב ז״ל בפדן
 מ״נ שהקיל נעק מ ול נביאר לשין הרס״א נמ מיש ס מנהג קומניס
ן דקיי״נ מנהג מטפה פ״ס חפש אמר להתיר הינא מהוג ונלמ י  סא לל פ
 א אשלי רנא׳ וסמן לא כסנהגאכזה מה מסד ממי וחלה מראת המכשיר
 יא אחא חד יאשר ומשה ממשה נידם לא שסר מניד ואספר לרין לשנס
 ממתי אמנם ל מ מא א אשת* הרנ המסיר וממ לא נמחסין וכשנגה
 מוצא למי סשציס אנל אס סת המקל ממי נמרח יממן לא נמנהגא
 יסמר אנא הסחנה לחק נפויד לא כמנהג שנ׳ הרנלא אי משמו סרק
 נללמ אף אס מנר ל מרי מסרים נאזרו סאן מ סרה וט׳ ואן לו לק
 למה״נ דאף מנהנא שקנלני ליס ל ליס נסינ הסרה משוס ל תסיש יסי
 והאדן מס מי״ש: (תקעה) וצרפת מ׳ נשלס שסר אפר המדד לק
 ח׳ חירד ס׳ א שכ׳ סש הרנה סקמוס נץ המדרס מון נקאפפאננילא
 ומצא שטמץ להקל אף כסס מדכא המטרפת למוכה כסכין וטסחץ אימ
 ואס אמה מנצנצת מכשירין אסס ולא פקלץ כמ לעסת מסיחה מ״ל לא
̂ מסל ט מון לחק ולנונרת  חקא סבא משונה הייאפ למקם שאץ המ
ק מיקר הממא סא נאפ מחמת מלכה שנאתו מקיס שאץ ל  וכיוצא משים ו
 מקנ *סר סס אך סאשכניס שנקאספאנמלא *סריס ממחה אף מממ!
 למקמס סלל נדי״ס נאדםס מי׳ נמית מיס מארות יינ ס׳ ס״ס פכ׳
 סש מקמח נץ הססרדס שממנס להכסר כסרכא למך חפן *צק־ הסרכא
 ולנחק מסיחה והוא מנמ נססוה ומכיש נסרכא שלא כסדן נדאה עצמה לא
 לה על לנ סס סמק *!סי רשלמחמז טוס ואס לא ישססו אסר להא!מזיס
 לאכול סשחיסתס ונדקתס וצריך להתמוק אף מכליהם ונסי קצ״ב ל מד שנק״ק
 טלנראיו שס׳ שס קהל ספרדים משנים קמורות ואחיכ נחישנישםהאשמויס
 שלא מ׳ מו בדעתם לסיר יש להם *מס מנמ סספידיס אפי׳ לקלא ק•
מ יממן האשכנזים כסנהנס ואס סמן י  טכשיו ש«ל אשכנזים ס' מם קדש נ
 סממו טסה צדך בסל המידה למדע שאיע * מר שסם סהגץ למלא
 ובל ל סהקסלוס ימיין בסמנם p לקילא ינץ למסיא ואץ במ מסס לא
ו מה ששלל מעניים א* כאדסס ק י  חהטדדי סייס ימי נשפר מיס י
ק פ״ג): (תקעו) ולק אין להמיד״׳ם סדכא פנאימ  (ויל מ׳ א׳ י
 מלש שטמץ למסך ל מיסת ומחק איכ אם מלס מגוסס ע״ל מיי י״ג
ל מוי ל ונמדס שס  מזלא ממומו מו כאדסת. וס״ש סרכא ליי׳ י

ל סעי׳ ו' ומנדט שס ולעיל(שיק תלא) מלש  ייס אפ סייא נמקה י
 ד**! למק־ נמקס סרלרי״ע מ׳ מנדט לסל סי לו מר׳ נ׳ יבמי מ
 מוי ל ומנדט(יק ל* ולק מלנ) מאו אס הסמגמיח סלה ק החזה
׳ *יל סי׳ ז׳ מיאימנייט שס. !מיש שאן למסך  ל החסן מסיך שם י
 סירכא מיק! סיצאה מטמא א ממלא מ׳ מניינו וצנדל נל לז (סק ילז
: (תקעז) אין לתמיד am מדכא סנאיס ומישיש ממצא  ויק א)
 לס דק יאריך קמול הריאה מיש השיש שסמוי סקס שמל מ׳ נימוקי
 ערינ (מישש נסף סלו וסם ורלנא נהשממס) מיש מנרי ספקים שמאל
. ועיש השיש שס סמי הד מרסל סי׳ ו נ *סראל מ׳ י ס ל  גום ומי נ
מ ילדגא ק כיא יש מנרי הר המ׳מל נ  נמארס מגיס שיש ד׳ ס» ג׳ י
א! דלחהו שו כ׳ מי פרן ישנ ס׳ סכקרלסלדמי  עי נשלס ל סי
ף אנלק ליצק יל שס׳ * שס כמו ד ס ס מ ל ל ו פ ס י א ן א ג ל א נ  ל
 מיואש וסי מסג ל מלק מיי מאץ סלל השגה ל פסק היז ומיס
 ח״ל מסל סלל מאל לסיד מיוסקצנסאאניוןרס׳*סימאני מסוד
 בימאי סמק סר ססכ סם *מדם הפ*יס א4ו יאס יסממ ממ יפשירו ט
ק ל י והנ״ש י א וליה שיל ימי tta מ  ידאו אי למי להקל«י מ
 א שכ׳ נ״נ ו8יין יש למק• להמר מיי מוימ יניקה נמשוץ חקא מי״ש
* ולב נשאו ל ק ל ק קלנ ונסרינ * נ יבייש י ק ל ו י י  ילנ נ
 שטס יעקנ ח*ן נ׳ מ׳ ס׳ וכי שם וללע הנדקה מסמס מ אפי׳ נדפמ



ם חלמת טריפות  rfan *to זרהדעך, סעיף לט יחי

ק לצי פקק והוא הלץ אמא ג*מ0 מסירה כי האי נייגא ל  •נ״יפל^סיסיי (תמעט) מס (תקפ) מרפא נדאה אס לא ל אממו הסחממ מסדין (מזה מ

) סימן(צי)(כא)״*יי י• יט(תקפד)'ווזקא(תקפה) כנגד (חקפג י  *יא ־׳יי ומי נתנאל(תקפא) ש־מ! להקל לסדנא הממחקו(תקפב) י
 כאד היטב

 (לז) מ0ס0 . ל מזין וק כל ססרסמ שיחנארז כסי זס לכולן נוהגים לגנסך חס
 הכלל נלןמ כידך כל םרכזח מפולס מהנין למסך ולגלוק אמ״כ אס פוצה ננסיימ מן
 מככזללץ מ״מ מחיתוך לחיתוך למפה מחלוץ צלל(יקרן וזירכא תלויה ודטקש םגרנרלז או
י לכשר וק אס המרלא נתקה למפה י  משמן השומן * גשליה מנץ שניונאר נ
 מורש שלה כסעי' נ' כל אלו כשדם נצא ללמך ונצא מס כדקה מסעם מיינו
 מיתיימ p ממק נארצוח האלו ובן מא נמרי האחרונים(ופיח כמנ אנו אי!
 נומק למשך . ונהשלרן מכשרינן מל גומא אף לתפלה מחציץ וק מוקה נשלרי•
 נם ורלא נדלקה מורש שלה מכשריק אנל מוק נגמרת א 10מן הממן משד סין
 פג״ל וי• כיזב חליצה צמפן * למשמש נמיןס חרחי לדפוחא ומיץ מיי שנחג
 שאש הגהנוה שמלה ומשנורח מלס ק םחזה סל סלופן מסרך שס השרה) ומרז
 כחג דאין למשך נסירפא לגוקה היוצאת מגופה * נעד&וא ועחנ מול שלא! ממשה

 מתחי תשובה
ג שהניא לכשמ״יו כחג כשיש מנה גלפ משי וסמין י  (נ*) ומששוש מנה״פ [ומיץ מ
 שלא לפפו ל*מליס משוה למק« המכס לו וימזליו! ומגיה נמוסגץז ללאכאמזן השוחים
 שממפכיה ומא זיל גפנ ליש לילן א0ל ממסג נזה והינא לנהוג לספן אן נכסיג
 אין לנפול נכס פ״ש מן ממק ממוגפ מ״ס שי מ״א יכ0נ פוי ומיי שלשה
ו אשדה לאשיל ולפפיל לסמל מהמפ ישראל ללינא הפסל  שאין מנהג לשח הנאין מ
 סלולה פ״ש f ויש הגל׳פ מה נל׳ז נמפשה פסה פצה לק ט׳ מיץ ממכס מקוס
מ הפליא להכפיל פיש ומיץ נפשונמ שס״י מ  שמואל סי׳ נל שהשינ פל הס״ז והפלה נ
ש יגן שמן החנ״ש נזה להקל נספשל מלונה מ י י  יינ מ׳ ס׳ שנגזנ נזה להפיל מ
 ומיץ נמשו כת הל הכלמל גדיל היי % שכסכ לזה לזקא כנמצא מונה פל כליאה מנפץ
 אלא פנלנק נפולה אנל אס נמצא מונפ נמאס נץ קלוס לקרום לנשל •ש ליפופא למינו
ד הפצה שפיל יש ל«ש שטקנ גס השני נפשמ ואץ אמ נקיאץ  3דקנ קרוס אפל ג

 ושלפה אפילו נמקו ס הפשל ערוכה מ״ש
 מונח א׳ מומיה שהיה פצft 0 דק וארוך קצלז מונה פצ הריאה מנח! ונדלק כפורה
 לרסנה וקלף *תו שמנה מפמ נה ולא יזה מנצנן והסירה מסמס שהנוליוס אמזדם שסצלעווז הנהמה נקלף ונדנק נדאס חימ הצצטיז ול*נ מדפסכק שאששר לו לניןנ הדאה
 נני נדקהמדן הש״סנמונדאה שסלניש נה מחש נממן א מאיאץאנימןאץ מדקה מיש מיא נממן זסייימודשלחהושמאנקננס נמיןיס אחר וק פמפחי
 מנמלים •פס ז״ל פנ׳׳ל(מ״מ מכשד למסזמא *ס אצא מצלפומ סנהיזה אס נמצא פיל הדאס ממיס פקח ייאו**1 ילין לקלון ק סדאה ננחת ונאס גוסיה סד*!

 תשמש־.
ר נו לנדל ומ׳ מנ )  נפנליס ונדים וסל*ס אפיי סיי בדקן בשום עק מאו
 סף ס׳ אז מדנים אצו) ־. (תקפ) מרטו מ׳ לביש בהגה כמי׳ ז׳ ונביאיד
וו״לודפמל הדנים א* שכ׳ נדן למטס מחציין טסנץ  יקל״גל״ללסל״ו
ס רביהא דאמא ובמקומות שנוהגין ממ־ נ*הס מרכח ק  ג״כ מיצר סמס ט
 אי אף אש יוצאה מהטמא כשר ולדון אין נ״מ מא אמ *סדן אף נסרכא
מ י ממך מהנץ שס להכשיר י  גרידא ק סטן־ והן מזן־ ואף דאולא י
 מוצאנו מטמא מייפה משיכ נמקמזות שמספירץ שס מרכא א! גס מטמא
 ספר וכן במקימוס שאץ סהפילין אלא * סביך אזי בסניך ויש שס טמא כשי
 וביוצאח סשחץ אנמטעומ ©ר גיכ שס צהש״מ פיי״ש (תקפא) שנוע׳
ק ל״נ ובשמד סמים ס״ק מ "י  להקל משיל! מף מ׳ זס וטרי מאר י
 ונפרה״נ מף מ׳ זס ובראש אפלים שם למר נחנאר שהמדטת ק מוליך!
 נמלהגם זה מוס ממה סמיס מניס ממיניה אלו ואין לשנות מנהג המדגה ק
 לאימר והן להיהר ואפ במקום א׳ נהט אימר באיזה דן שיש ט מחלוקפ הסוסקיכ
 אפי׳ אס הממד; הס רביס אמר לסם לשמת מנהגם ואציל בסקס שהאסרץ
נחו מיי ממך וססמס ובסדכא מקלף בצמק  סס רטס מון גסדכא מו
מ מקומות שנעו *מר סלילה  אננ׳׳פ סנהרנה מקיסיח נהט מה מסר י
 להם לסיר *מהנס היאשון ולפסגים טשו״ב א׳ ניתק מסדנה למדינה * מפד
ו שיאה סרט נמקוכ  לסד והוא חצה *מג באיזה מר ההלר במנהנ מ
 הראמן זס לא יתכן שאין הדבר תלוי מנהג השו״ב אלא שצריך לחקר את•
ם המא שבא לשפ ואס א״א * לפסה־ פל מנהג אץ * לסמיך ק  המנהג של מ
 פל ממסג שבמקומו שנא מפס רק יעשה הכל מיס מרת הדן סיי״ש (מי׳
י סמגימ״ש ק נ״ה ולעיל פ׳ א׳ ס״ק מ״נ): (תקפב) י י  מבריש יקי״ד ו

ס שבמף י ב ט י ר מ ק ב׳ ומי! שס ו ז למל מ׳ ל״ז י  פבאה״פ ומי׳ י
 הספר מ' כ״ע•(חקפנ) פיעוך מעפיש פפיש יש מהסריג שסמי
 מהשיח דמיש מכה גרפ פכי ר״ל מיש מכה בחפן ולדנא מ׳ מכריע לה*

) באמך : נ ק הי י ) 
א שכ׳ ק י  סעיף יט (תקפד) ייוקא מגר הומות מ׳ בלחן גטה י
ב זה למפלס דאה שניקבה  ולכאורה קפה שזה שמו יחד שכנר מ
ק ומה חזר וכחב הכא וווקא נגד ו ב האמת מגד מ ן האממז ע מ  מקום מ
 ה*סת אלא שמריו אלה שכ׳ במי׳ זה סא ליתן נטל נחק צר ל*רך הבהמה
 וסיס מסמס ש״ס נתל החמר מקרא מסס מו מף האמת ויש למעלה
 מא לחחנ הנהמה מיינו מהשורה להחמ מיש: (תקפה) מגד האמות

ק *יא מל ד ישנאו מי* א ועיש םק״ס וסד מאר י ק י  מ' סר״ח י
 שהנקב מא באמות והמיסה מא ג״כ מגד *פח ממי אף אס המזימה *
 המדכא היא באלכמן בטן אס יקנ גב ה*גא ממומה משי!pre שמד
 *נא שאצלה אף לסי נאלססן מ״מ טין ומף ל מף מקנ והמזימה מיהם
ד ו הריאה פקמיס אשר מסי  הס נמ^וסצר מי מנה יכשר ולזיקא כשאין מ
ק שוב מקמם נטר  ע״י האפ0מן אשל אש מא מקני פ שדשה לאין מ מ
ס סיס ס״ק א שהניא p זה מסמי פ ן ימי ט א  להתספס ומסה למזסלק מ
ז והשלם לדגא ואף אס מקנ והססמס סש נמקס רכיחא י  מאר וממד מ

 יאמא

 דרכי
 בתרלרי״ע שס *מ ב׳ שהנסר נאם׳׳ נקלף מצס והריאה שלימה חמסו אפי׳
 אס מצא ממנה סדכא סלא כמיץ ודבוקה לצלעות חס תי לקחם דמי״ס
 שהכשיוז הפוסקים אסי׳ נסיכה לצלמם ממשרה כקליפה והר* שלימה תחסו
 עיי״ש ועי׳ מזה נס׳ סד הדר ענף א *ס א מיש מנץ זה וכ׳ ואס המדכא
 הוא כמוך למצס ספיסא שהיא סריסס ולא סמי משיש אנל אס הסדנא
 ייצאת סמן• העצם ונקלפס פיי יש *משד בהפ״מ פניס מאל ואן סדנא זי
א סעצס וממיס מלימה הריאה השוססץ וממים את הפצס  מקרום הריאה י
׳ מינ מיש במק מ וני דש להחמיר בוס ח מגיס ס  עיי״ש ומ׳ נשא! מ
 ככל מקום ומטאר מדמיו אפיי אס הסרכא יוצא מטף מצס ולא מסייאה
ד שס הטא tn' מ*ן ממארנא מיו שהסכים ג״כ להמיר  נרי״ס ונס׳ י
 כנ״מ דאין *מר שהסדכא יוצא מנוף המצס ולא מהריאה מלא אץ מעצם
 לחלוסח אשר ממנה מסכה הסרכא וניד* יוצאת סהו׳יאה וטדאי גם מקמה
מ ישתקע הדבר ילא נאמר יסייש  נטף הריאה במקום מצס וחלילה להקל נ
ה משאל בעק מ שהי׳ מצס דק בארס ה הונח בס׳ י ו נחלק נ׳ מקרא מ  מ
 לריחב הריאה מקלף מסב יבוק בנפיחה יבמשרץ ולא נצנן רק ממס ומק
 ססקס סס׳ העצם דטק אל הי־יאה ס' סלד מרהא מקצה קחס הליין של

ק ל הריאה יס״ל מקב ל  הריאה אס יש לסש שמחמת העצם רקב הקדם ה
 ס״י קק רש למש לקחם השני ומאן לנ״ש דש מ'ליה ניקב קרוס א׳ פ״י
* יש להחמיר י  מחס והאריך מנין מ והמלה ואס מגלי מא מומיו ממש ט
 אפי׳ קל© ננחח ולא נצנן אבל אס הי׳ מגלד רחוק קצר. ממנצס או יש למיץ
 בתמונת מגלו אפ מגלו מא כורך שאר מגלויס שדרכס להמצא בראה שהרבה
 מדקיס *מריס שאין מ ננלד ני אחר מיין מסב לא נראה חמק מקרום
א אס ממית מ״ל רק שהוא ג מ אפשר שאן להחמיר אנל אס מ ק נ ל  מ
 כדרך שדרכן להמצא תחת הקרוס שקירץ יינס״ר א שספרי״ן מראה נמש שחסר
ק ואץ צ״ל אס מצס נמק ל הריאה והמזס המק ממו מא ל  מקרום מ
 מראה צלקת שקרץ הפיס טדאי יש למוריף אף שהטצס הדבוק מסם ומק
 ממג*־ דש לסש לקרוס הכ׳ שק דרס וכ׳ שאזה ססמיס בא *דו שהי׳ מגל־
 ל האמא מעם רסק ק הסמל סיגו מקן האסא וגס מ׳ שם קרוס מ״ל
 שקדן דנמ״ר ונשיסל האמא ממש ס' נמק מצס וססריף מי״ש ומי מזה
 נימוקי מד״נ בהשסמס הסין• לסי מ ששק־ סמרוריס ל ס״ב א׳ שסקצ
 נסוכא מינה ובס:מיי מיאס והמו' הי׳ עצס מקלף הסיוכא עם מצס וגס
 מר הריאה נקלף ממי והכשיר ע״י נפיחה ומק״ מצמו ל מרי הסקוס שמואל
ק נס המקום שמיל לא * מ ש מ״ל) שמקיל בענץ מ וכ׳ מ י  (שהטא מ
 מןל נכה״נ סש סדכא ינס הסיר נקלף סמי טדא סי קרים מחמת מכה מלס
 ל מקב יכמ״ש בהשי׳ הר הכרמל(שסבא בסח״ש) סש להסריף בזה אס׳ נהימ
ש לטין ממית ק מ״ל י  סייס. (תקעט) שים מהבא שבאה״מ סף י
א שס פל ואס לא נקלף סוארצלי״ן !ft השגיח לראת  שקדן וואוצ*״! ופי׳ י
 אם הריאה תחסו ל״פה יפה מקיפה הריאה באפן שא״א סב לבדק יש
 להשריף מיי ממ לנ״ש *יל ס׳ ל״ח ס״ק פ' ינסרינ שס ספי׳ ע״ב יפ״ג
ס מא לאן להתיר מה ס ק ל של מ ' א בסמלים ל נס לצין ס  ועי׳ ו



״ א ״ י י ב חלמת טרשת רס ם ט  יורה דעה סעיף לט י
ת (תקפח) טריפה: כ יהא דטבמדינן 05י*ש«ל«י ו מ ז א דטבשריק (תקפו) אבל (תקפז) שלא כנגד ה ת ת ו מ מ  ו
נ י מ י < » 2 או אפילו בשיפולי ריאה וסרבא יוצאת «  רי9» כשהנקב כנגר הדופן (חקפמ) אבל אם ניקבה מבפנים 5

, ב האונא ״  ןתקצ) משם לדופן טריפה ואס סדכא יוצאת (תקצא) משיפולי אונא וםחפשטח על נ
א בגב האונא (תקצנ) בשרה (תקצד) ואם לאו(ליי) טריפה ן ב הםרכא ת  מסרבת לדופן (תקצב) ייאם ח

 היטב
ו  מונלא אס״ה נראה משר למזהששוח ליחס היא וס״מ נדיקס כעי פכ״ל ואני אממ״ מ
ו pi הש״ך נמ״נ ש״0) י ל ק ל ג ס י ק י ו סי ל ו י י מי  טעה נשיסילימלצ סיעי

 באר
א מ ו מינ אפ ס י נ ה . עיי)•(לח)«׳ש8 . מ ־  יפה ה*מס חיזז מואי5ג>״ן «
* כנוסה מליאה מ ק ממול ו  חלדה ?לאס נשמליאמוה ונסן< הסרכא מנה ויוצר נה מ

 ודבי תשעה
מ ל לא סי מסין ממש זה מגו מ א! ספר דכשאינו מכוון ואץ ממנה רמק ודלרוליס ישללומס סיתס חציי׳ נחרץ הצלו וכ׳ שאין לאכול־  ואנא י
 הסחיפה כדיפן מנדי ממש אץ המומס נאחז ל הנקנ ומסי להמסרק מיייש כזה טין שאס ימול הרירץ מס השלמסיח משא־ הריאה שלמה נרי״ש ימי׳
ק קיא שכ׳ ולא חקאנדדו  ולמיד נראה ראי׳ נרורה להמסירין מ״ל מדנריהסוש״מ לקק מרף כ״א שכ׳ כסרמ״ב ספי׳ יד חר זהב ס׳יקכ״נ ונמק״ס י
 למדכא שפונה מן האנא לזזסן שמגד האמא אט מהם מכלל ולא סידפותא הרץ ק לא אףנמרכא פס כמזור מיל אס מברה מדמיך ננחח יש להקל
 רק נמה שהוא נגד האמא אנל נמס שמלך כלנמן מהאלא למקום שכנגד אנו׳ אם המרכא היא מנס והממיר פג ואפי׳ כשלא מק ליאה אס המדכא
 האמא אן קסידא והזא מזר וסמס ונסוס טדן מס ספיח יסשיוו פסיץ מלה ממימ כל שאחר שממה נמימיש ניק נאמ סקס מזק * נשישרץ
ק ק׳ ינזנמ רצין מי if1 נמוידס  ק לדנא והמס הסשילש לא ינחק: (תקפו) אבל שלא כמד האונות מ׳ ואט מנצנץ יש להכשיר סיי״ש וסי׳ בסק״ס י
 נשא! זרע אמח ח״נ fro מ׳ י״מ את סיי שכ׳ כמוף שיצא מכליוח לו שק סק ל״ה ומאש יוסף נמדושים סק ק״ס ונמנמו הונח לל ליא מד׳ ג׳ ופי׳
׳ ממשממימ הדק ובכפתור מוצא מיס נס x לא ליחה יחקה והריאה דמקה נס צימ אס יש לחשנו הרן אנא הסרוכה נמנמו יוסף נניאריס סק׳ל 
י ממן ימין סקן ויש ו׳ש ממלא פ מריס כשיש יס במן• הכפתור סהר כשפניה י  לזזסן * מין אסא שמזכה לחק וכי שממולם לא הסיר רק י
 שהסכימי ממי פיייש ימיי נפקרי הלט מרד מ׳ ג׳ אח פיו שהניא דבריו אן נפרס שס מף סעי׳ יו״ד אט מחליט זאת בפשיטות פיייש יעי׳ נראש יוסף
ק קיס שכ׳ ולא ממי כש״ס שיצא מנמה כפתור נימימ״ש לא משמיש  וכ׳ לועמ נראה ללכה להמר נמ טון דנריאכ ל טוף ליכא ממט ואנא מף י
ק מטס אנל משמיש הרבה לא ממי וכיש קילוף דק וכ׳ ל״ט ל הבית אפרם מ שמזצא מרכא כי יש *! דן אנא *סרנה מיש (ויל י י  ״אמא אע נ
ח שהניא ונדו וכי ואן ק י י ר׳ל אטיס שהנקב מא בהאנא שמע סיי״ש וסי׳ נמנמו יוסף «ף ס׳ כליף י  ע״ס)• (תקפז) שלא כנגד האינות ו

 ובמקס צר מ״מ כל שהמזימה ג״נ אמ מנד האפס לנו סמי ומזוייהו נפיק למומי מינק• וסירכא ז ייסר מנשאי מדכא לא ממין סיים:
מ שיש י  שסנקנ ינס הסתימה שבדק יסי׳ נסקם צר שיח שס: (וקפח) פריסה. ועיין במיח מסלו מימא כקרא מ׳ כ׳ שכתב וכל מ הוא רק נ
 כתב נשי״ת דבר שפיל מ׳ שיינ דאה ממצא סהנ׳ מדינית לה מיוחס מ נמסה ממור מיל אנל אס יש נסתיר כמ באמצע סדכא לא כמדן
 ממ ממקם ונוקן נמנמן מוין־ נירהס פו למסה אץ למש מדנא למןבה והוא מין נוטא מלאה מנלא נץ אס הכפתור נחל א קק טריפה עיא1 ימיי
ס ועת הונח מי ׳"נ שכ׳ ללק נמ ואס המרכא מנס אף שהכפתור י י הפיחו מה ומפיל מיקה נמשרין גס לדק שיאן: ק  י
ס אכן אס המדכא רקה והממיר קק ולפי י מ  סעיף כ (תקפם) אבל אם ניקבה מבפנים טי׳ שטת ידם סק קטן מימא סאס ממל מ
ל מיקנה ראת סמי המרה מאס שסכל יק «פסמ art ימנרה סלס ס״י נדסזמ״ש  נ״ס שכ׳ דיל ברקבה נין ממט ואנא ואן י
 לצו לל מיף שהיא מיןמא מי״ש יעשיח מי׳ לו שהמתיק דן מ אס ט קשה להקל מ״מ מ שוסתי רחנס ובהאסף טלמ מנמ ימקא *אין
 ומבואר מונחו תישהפתכר מנסים י״ל מקמא שמא לצולל הטף א שאו ולמחר. שאנס לא די נסצטא וחצה לסמוי אני אסר לו לא אמי ולא

 מקמח שנה מן סננה מי״ש וולא מנרי השטח חייס שס: (חקצ) םשם היתר מיי״ש:
 לדוק אס׳ כשהחכן שמנו האניס ממט נלכמן הדסה. שיח וניש סנאאו ומלוי בה סין כפתור ומאה כטמא לאס נמלא מ׳ לק
ק ס״ל־ שכ׳ ד״ל ואס סא ענ אף אפ מאלא מוגלא ממ־ כמ ס שמשמו מגב אגא. שמית י י  פס: (תמצא) םשימלי אמא. א ג
ק וציין הנמס ננקיאס pi אס יש בשר נהכפהור מדר וני שס ד״ל ואס יש ס והניס י . ני׳ שמ״ח מי׳ י ה י  מי׳ סיג (המצב) אס רוב וט׳ מ
ד מיי אפי׳ אס סנ אך איכ ימיט וכ׳ תם  צ״ו דווקא כשיש ממג לסקל מה מא סש למק־ ל הרונ אנל היכא ולא שם מנלא כיד * מגיא י
ק צ״ס שטסה  נהוג אן למק• ל הרוכ כזה סיי״ש: (הקמ) כשיח יאמדק ססחסא כאן אס יפ מ ממלא יס לסקל אס אט פנ סי״ש יסי׳ במק״מ י
ft ס׳ מקב והסרכא סשס יצא? לא םגקפבני ליחילמ נס לפסה מלח פס : לכאן ולכאן דיל וס״ש האחחנים לאפ מגלא יל שיאפ לט כמוגלא אנל 
 (תקצר) ואם לאו סדיפה ענאה״ס ס״ס נסדכא תלוי׳ שיוצא ממה נשמר מגלא ממש ראפ יש מ מגלא ממש היו כמ ססא תףיל ואן מלוק נין
ד ק י  עבה ועמלת בעי׳ ל׳ ותביש סק מיז וס״ז ס״ק י״נ ולביש ס״ק קס״זונמאחו גחלה לקמה ומיח נצ״מ עיי״ס ועי׳ נסנחת יוקף סנף ס׳ נלק״י י
 עיים מרש ג׳ טנףג׳ סק״י יבזר מנ מף ס׳ מ ומבואר סתריהם לדינא יבין יש נמ וסכיח למן המי יהושע נתמנה שס ונם אפ יש ס מפמ מנלא
ו מלס ק מיג י  בשיפולי ינץ נשאי מקים מדאה דן א לסם נמ ואס יש סחו לססלייסא צ׳> טנ חקא ואס אט מנ סשר סי״ש יסי מסס מיס י
 שהסרכא היא תמ יהממו־ מא מון טו סש ללית בהפשטת ליימ נטלמא מיש נסנץ מיל שם במי הדפת ממצית הימים הפוליס פונייי מעת סרס
« בסמלי אם  יש להכשיר אנל אם הסדכא סבה מ שסספסר מא נחל אטריק וביטאליי שם במים לי כן לאס נמצא יי! ינראסה הסמר אס א
ק א ל לסתור וברי רגייוי&י הסרכא סנה ממאה לממ יגם מסתיר סב יש ל6מר יוזקא כשיש נכסל־כא  סא % יטרפה ניאו ימס נשטח מיס י
 האזרייס הלל בסברא נסלסאיססס *׳להחמיר במ נלמק׳סאמ׳ כשהסדכא ליחס אנל אס אן נהסיכא ליימ לל אף נכססי מנ יש להקל מלס גס
 סא וקס פיייש אנל אן מדי מנתין יאק מא *ממ דמי ל מי רמיסא נכסהיר וק יש למק ילנחק ליימ שנסך הניפא *מלס א* יכניס לסמא
ק קיא של מ־ הריאה ומן ואמה ממרשם מיאפ יש *!המד ונו׳ אנל אס טא בסמלי ז ונמק״מ י ד ייק י נ יפי׳ מ״ק ס״ק י י  שהכריעו להקל מ
 כהגטל *דע במה סא בלל יק יס1ס סא ננלל ענ ממין מ סא לסי אמד נפל טוני אץ להקל נ״א נסימ חקא אנל אס הממיר סא מלו א שפנרס
ל גומי cp נסרקא פנס וכשמי  גקאס ונטגליס וגלש יש *מור מחר ינמק אס הנפתי סב * חן יש הסיכא נקרסה ונתן נמוסס יש להקל נ
ק יל־ של מנמל נטנ י״ל סמי טנ ואס יש נשר נהכסחור אס ססרכא והממר פולים מטיחה יש להקל סיכא  לממד ניאו ועי׳ נומ׳ו לעיל מ׳ ל״ו י
 דקת התלוי' אס ראי לספקנץ כ״נ לי קנ סיי״ש: לליכא ססים יסוס אנל אפ אספ מ*! מסמס ולא סניה מרסימ״ש א קליסס
ק ק*ו של מגל א«יס יש לאסר מוס אמם אגל אס מכיס יסמא כקליסה נשי יאס יש סדכא  יעי׳ מי נשיח ינמא וסחלב סם ולנ״ש י
 כמקילץ וסנסו׳םנדן מ אן לסקל נ״א פ* נסחס ואחא! שאץ וטס! *יפן א למק * לסועפ ונאלמהp מקספמייניסא אס׳ רק
 הסובא מלס מסמס אנל אס לא נמה יש להסריף מחשש מתסא סא מלה טמא קפמ אץ להקל אז׳ אם עמה הסדנא ססדאפ נליסה ואף אס הטמא
 ננסיסה מי״ם: סמכה יוסי לחסן וגוועה לצי הדא! קפה להקל אכל אש הטמא וטק!
א ישלסלוס שהניסא נאה ססזסן ואף ס ס D tcיכוזסה יש מדשא מהייא * ! * ק א מאו סי א של נדאפ 3 > *pi וקני ממי ימספ ל f c  ועיי 1

 מש



 באר הנולד; יורה דעה «יף לט ־״ע הלכות טריפות

1̂ כא יאס סדכא עולה מן האונא לדופן שבצד האופה (תקצה) טריפ־. ואם סדכא עולה מאונא לדופן ,2? 2^ 
י שכנגד האונא ולדופן שכנגד האומה(כנ)(תקצו) 0אזלינן (תקצז) ברד (תקצה) דוכא י• כב (חקצט) ״אם ו מ ־ ^ י « 
ג ה (תרה) ואינה י ה לדופן (תרב) אם יש (תת) מכה בחפן (תרד) כ כ מ  (תר) האוסא (חרא) ס

 ^ >י «״• (תח) צריכה (תח) בדיקה ואם אין מכה בדופן טריפה

 פתחי תשובה
1 DO נרמ rt>מיץ נמשו9א מכר*י מלאני ניא ממן 

 דרכי תשובה

מל לזנא  (נב) או4ק נ

ס טיי״ש וכ״כ במנחת יוסף ס מראת מאן המוץ ה  טהגין להקל ולעמך י
ק  מגף ל מדף י״נ שק מונהג מקמות שלו ונפרס נהנרמ מיא! ומי׳ ל
פק מדכא *מס שנחק ק פיח מיפ נ  לעיל מ' ליו מךה ונסי׳ זה י
ק קלה מיש נזה וני דהינא וסחכה  ומצדד לכל צד בזה פיי״ש ומי׳ מק״מ י
ק יש להקל ז  לסנה שבדוק ועברה המדכא ע״י עינק מצד הריאה ולא ניצר מ
 ביש ומות הרחק מאחר ;מגבעת שאל והלביש מסירין כמיפומ״ש בל אמן
 יש לסמוך להקל פנ״ס נכה/ שיש סברא דאס מימ סנולחל׳ עיי הסכהשבחק
ד הריאה שאן שם מנה  ספי הו״ל לעבוד מהנזק ששם מא המכה ולא ל
ח של מס המקילץ דיל דמהני נמק־ לס ק י  נוי״ס ועיי עור כדינן י
נ א א מפרס! לסנה שנחק חקא אבל בנסיכה למכה משומן ל  אמרו ל
נ וכדומה גס ללש מידה לא ממי מיסוך סביל אבל גמנחר,  לנדפש ל
 הזנח מף לל ליי כ׳ להיעך דאף להמחמיריס מ״ל דלא מהיניעוךנסייכא
מ אם המכה מא נשאר מקמוח סק נחמ יגרגרת ושומן  למפה סכחק י
נ יסרמש וכיוצא ט והריאה מזכה למכה ההיא אמ׳ יש שס מכה ממש  ל
י נה מינק־ לק אף לדק יש להקל נזה עיי מפיילש ככל מרטה מ  מדס מ
 מלסא משוס ממקומות ללו אן שס לימת כ״כ שמוש לחנחיליריטך הסדנא
מ מ הזנח מף מ׳ יינ שהשיג ל מרי המנחת הזנח נ  סייש ופי׳ בשו״ת מ
ק א שמגלה נינ מעיקר  מי״ש בארך וני׳ במנחת יוסף בניאדיס ס
ז של שסמפ י ק  כמרי הלק ודנא פהסנסיכ ע״״ש וסי' נס׳ אורת לי׳ י
 ממאן מ׳ בצלאל המוץ מוילנא ומוילנא מממ מלש נמנגינ משרוכה
 למכה סמוק אן ממעכין מניס בשיח אנל בשיוכה ללוי אידס כמו לחצי•
נ סיא! והביא ממתה יוסף לק* «נף י״ל  סכנו יכוימה אן מחמירים ל
ק א פיי״ש יהשי״ב משיק ממקאסש אמרו * פנסהיק יהגליליה סהגץ  ס
 להקל להסיר הסדנא נסיעמלש נץ נסרכה נסכה שמוק ינץ נשמה למנה
נ ילסיפש וכיוצא. (תת) סבה ביישן. מ׳  שנשאר נקמות מון לממן ל
ו ופיח שכ' ואס יש סס בריאה נינ צמיזיס ק י  שיח סעיף fo ומכיש ס
מ מנם! סמוק עלו מ ק מ ג ל י פ ם נ  סביבות המדכא גיכ נשרה ת
ק להעלמו צמחים כאלו והיה כשיש  צמחים א* בד אה שכן ולך המכה ל ח
ק  שאר דסוהא נדאס כמקום הממא ל ואפשר לחלומו כמכת החסן ל
ק להיות בריאה מחמת החק מון שנתריקן ק וסכשריק אנל מה שאן ד  מי
ק שאץ סנרא ללוחו  הכשר סס שאמי מחוק כמת מרביעית יכוימס מימ נ
ד ושיש ק אן להקל פיי״ש: (תרד) כשדה נ׳ נשיח סעיף י  נמכת הז
 מן״צ מסמס שיזכפריק מה יש להקל אף מהריאה נקמנות קצה ממחה מיי
ס (תרה) ואינה ונחכה בדיקה ר״לדא״צ לנסחה ולבדק  ססדכא הלזו מי
א סס נקנ סייסה אלט מש מסה  אס לא רקב הריאה אסיג דדא אס ל
ו • א שיס מניף י  בדופן פימ לא ממקק דמזתא להצריך למיק א
ת מנחת פנו סלד מ' לא שנשל נאמא שחס! ל  (חת) ונדיבה מ׳ מ
ר בלוי ססס ל סדא! וסל המדכא  *וכה שמיסן וסביב הסרכא סה מ
ס רפס יקשהמרבא נשאו ר הבלוי ירא! חחחיו ל  וקלף הסדק הלה מו מ
י ממק״ מין לאמו משיש מ  מקימה אס ממי לה סמניס״ש וכ׳ סש להקל מ
ו ואף ומדכא שליש ג לאור הקליטה לא הר רק דמותא ל מ י  םרלוי״ט מ
ר נ*י מימ מיי משפט־ *קל סטי  קי״ל דלא ממי מעומ״ש אש יש שס מ
א אנה מהריאה רק מהנשר לוי והא לא ערה נמריא! מ ס  ואמרינן מ
ע וממס י י י״ל מסס הניב שהחת הסיפא ממד נ  לאחו קילוף הכשר ל
ק מקום מסס מדנא דגסרא א נסחס! *ז נמס נ  נסתבך הסדנא ומי ו
ה פ״כ אס מניס מ הנו ftn לסשיף ל ק *pc( י מ  שד ואף ואגן לא נ
א מעון וססמס שד מאו * (תדז) גייקח. ל בפטיש  הממא אז״כ נ
M9 ם שש נמסנ סטרי *!קל נזה אפיי ק מ חקא מ ש ו ק י  שש ותלש י
ם סש מבג לסקל נדן ממן שאץ *חמן סם המנהג מגויי ק  מיקה אנל מ
י אץ שש דעיסא א סכה שנחסן א  שס לכקל אפי׳ נלא בדקה אן להכשיר נ

 נדאס

א יש להקל ואס יש טמא נאמצסית השדכא אבל הסתא  שיפ מלע בהטעא ה
 מנד הריאה עד הכועא דקה כסס עכניפ ועמה מליפה קצה ומצד החסן
 הסירכא ענה יש להקל ואסהטדק הרניס נפרס סדכא מוקה ופרק! מימןם
 דטקס משארה לר׳ בריאה ומהיציא הריחה מצא נשכרו ההיא כמה סרטיו
 לרות ונמק סדכא א' שנספה כפסר וכולן עבדו בקליפה רש לקיש אלי
 הכפתור מא נהסרכא שמתה מוקה כיץ שחק תלויות יש להקל ואס כס
ס אס מו המוקה מתה הטפת שמיכה יותר לדק א  ארך הסרכא נראה מ
 לסק לדאה יש להקל גס ממצא שס נ׳ סרטת ונא טין כפתור כל שעניו

ק קלח)•  בקליפה סכ״ד(ופי׳ נדבריט לפיל ס״ק ק״נ ונס׳ ל״ז י
 סעיף כא (תקצה) טריפה כ' ממ״ח סמי׳ ס׳׳ד מכ״מ דמסריסץ נדרס
ח ולא יבצכן פ מ  א* צא רהט ביי בדקה פאס׳ אס ינדקני! נ
 פריכה כק מליק הייעותא בדאה אמריק נמי וקרס עלה ננר,כ וס־זייה
 וסי קרוס מלה מחמת נמה ואט ממס פיייפ ־(תקצו) אולינן מזר רובא
ד המהדי״ס ב ה אחי וראפ הספרדי מא־ ס׳ א׳ tfn מ ל  עסת״ש מי׳ מ
מ מיי מו״ת ליסת דת יהודא ס׳ לי באריסמ מדינים ח* יעי' נס״ת  נ
 סאל ומשיב קמא מק נ' ס׳ נ״א י (תקצו) בתר רובא בכימ שמכסת
ק מא הרונ א שני-אה שהוא מלה  במ ע״פ הרונ אס א״א לעמוד עליו ס
ק קצ״ח ס (תקצח) רובא עי׳ לביש י  על מחצה טדכיה שמ״ח סעי׳ י
א יאלינן בויניס א* במ• חבא אן מ חמה לשאר חגא ומיעיטא  פכי מ
ל הפוסךס מ ע  דטלמא וא״אל־דלף מזה לשאר סריסהטוצא ט ט בל מ מ
ל דגס במ לא יזיל בהר חבא לא נמקוס שפשט מממ להקל במ י  ליגי ו
 אץ לסמת ביום סש להס מל מה סכתוט איל לא לדמות לתא למלתא

: ק י  להמציא אזה קולא וסיי״ש בסף ה
כ (תקצמ) אם האימא מ תם הדנים שנמר׳ מ לא שייכים  סעיף כ
 נזק הזה נמדנהיט ט אס׳ מדנה גב האנא לחק דס מכה
ק מהנץ נמוינהט להטריף אלפ סש הריי למבותא ספ מכה מוסן ימא ח  נ
 בממס צר מייט מיןס רכיהא דאנא אפ״ה טהנץ לאסר \ffro נמלה
ק קס״ג מי׳ ממ ק מיו ונסיה״נ סעי׳ קניה ורא׳׳פ ס ו ס פי  סעי' לב ו
 מאש יוסף בחידוסיס ס״ק ל׳פ בארך ופי׳ כפוית אחי וראפ הספרדי סלד
 ס׳ א של ואף נאומיר טהגץ למדף במ מיי״ש מה שהאריך במ :
 (תר) האימא סרוכה לדופן ואן מלק בץ אש הסרכא יוצא מגב האמא
 א מסמך א מפיס* א סנפניס אל החסן והא לא מי סנמא סשוס מנס
ס י ימני מו ק י  לא מסס מליק הריפותא בחכן ולא בריאה פר״ח י
 יקנ׳בשסהידנ״זסיייש־(תרא)מ־ובהלחשן טשמ״ח ספי׳ סיג ותביש סיק
ק  פ״ו מוין מ סה נסיכה א נובין!ממו שהדין מריבה למכה שבחכן ק מ
ק  בנדבקה לפס כלי סרכא עיי״ש ־(הרב) אם יש סכה בדוק עפת״ש דש י
מ אף אס ד c '7מיה־יטסיט טמץ למדף נ נ יתב״ש ס״ק י  כ״א יפשס״ח סמי' ל
ל ק מחללי! המדכא וניהקח נ  ציהקת המדכא ס״י מיסימישוטין סש מכה מז
י ממקאסי׳ לדידן במדטהיטוהמחמיר מ ל א שכ" מ  מיישומי׳ מו״תנמס שאל נ
ק א נמסד ממין ל ישראל פיייס יכ״כ נשפ״ד ס״ק מ״י ועי׳ נלביש י ס מ  ב
ת שאל הלל יכי מחר מא מ  ק״ד את י׳ ונסק $״ד שהניא דמי מ
מ אסר להם לשטת איל במקומות שאן י לא למק־ נ מ  לדנא ממקמת מ
ס שירש מ מינק־ טיי״ש יסי׳ מארס מי  מנע מטח־ נזה ספוט למסר נ
ד מיש מ  ג׳ ענף ל שכ׳ צדנא ממסיל נהימ נעמה פ״י ימיך לא מ
יכ מצי *lot אנל  מראה וסונהס טל מקם פאן מנמ מטרד שס במ י
ק קפיב וקכיג ונסוה״נ סניף קא! הטלה ©סר מקום  מאש אפרים ס
ם שיש מנהג מנויד oo להסד ק ל נהפ״מ אפ לא מ  שאן המנהג מטרד מ
ן ימי׳ נספר א א ס כ נטית ספר יסשפ מ׳ י י  אן *נמס ניוסמי״ש ו
ק י ך ונרנ ממאת מךל סל להקל נזה נהס״מ מ י ס ס ח  אצחס למה מ
ק ומיי מנחת הונח לל אנקמזן מרף ל וטשרון מן״כ של ממקמזו א  נ



י הלפת טריפות רפא ף לט ע ע כ י  לרה דעה «
ה יאבל CK סחבה ג  (חרח) טריפה (חרט) ולא טהניא לה בדיקה וחקא בםתכח לדופן עשידין קיי ג

«T»rf£ ̂ןרי) טריפה  לשאר מקומות בטן הזה וגרגדת ושמנונית הלב וטרפש ומוצא בהן אע׳פ שיש כהן םכר, 
 ולא מתני לה בדי(?־.: בג (תריא)"מכה זו שאמרו(תריב) היינו(חריג) שיש (חדיד) בדופן כעין נגע י»״1

"*oTl^ r אבל אם יש בחרות שדודות בלבד אינו מימן גצה ממש (תרפו) ואם (ט) נשבר הצלע אע־פ שחיי 
 ונקשר (תרמז) קרען ביה שפיר סבה: כך ate (תריז) בל הריאה דבוכך. לדופן אם און נצה בדופן
 לה בדיקה אפילו אם דמקה בולה פלא em פילוש דש טי שכתב שהטתידה בר
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 תשעה
̂פ נמזקכ ליכדזא והניאו ריזיוס לל9וי0ו 001  אמל וכנןילכא להלאה מגנט 56ל אוסי הל

 on y*r לאיומיהם והמלה סולילה לסקל oo ׳׳*J/J לפיל :

 תשובה
ל סאס גננ שס לפנץ 06 יש השסק  סמכה עיי״ש ימיי נמה שהאריך נמרן מ נ
 כשר א קרים נץ המכה שבצלע להריאה שטהנץ הסיוטים לקהילתו להכשיר נלי
 כדיקת הראה אעיז שאץ משד ההיא א נקרים ססא oc מוהל) ושום שישי
ה ואש לד! יש השינה יהניא ל  יאמת שקי קנלי מהשוחנום הזקנים יהוי) ה
 נמה ואות רכל שהכשר א הקדם סנםרכה הריאה *01 אץ ט רעוסא לו
' רשום מיכהקיס  שיטי אץ להקל וע״כ ליה ל השייטיה בהסכמות מיד נ
ש י א לאחר בדיקת הריאה מ א יכשירו ל  שמהיום יהלאה כשיארע מונדא כזו ל
ע ועיי סר״ח ״  כאדמת • (תרמו) ואם נשבר הצלע עפת״ש מיש מכמסו
י שמ8נ ל ק ק נ שס וראש אשדס י י ר מ ומי ס ס מ ף י י  סק״נ ומלח מ
ן נשנירה יש לסקל ק ר ללט ומר ונקשר ואן מ מ  דמויי לדון מימיו אס נ
ד הייא5 יש להטריף ן כשכירה והוא טסה לשנים מנ ק  בהסימ ואם יש מ
 ול3שי' רנד מקם מחת העוקץ נהרייה מנו טמא אץ להעשיר שאיש שהמקן
ק שם נמקים ססא אש מנצנן ד נ י נדקה ס א נמקים מזע אץ להקל י  מ
ף י׳ ד נ נהירת זנת מ׳ י מ י ש י י ל ועדשה מ ס נזה ל ל  שאץ המיקה מ
ת ו וסי׳ א א ח ק׳ מניף ק״ד ונם׳ פרי הדר סנף י  וכמנהינ נתרלד״ע א
ן נהשנר יש להסדף ק נ ואס יש מ י י שני נ י ה ו ן נטהשס מיזידש י ח י ל  נ
ן ממנה יהי ק מ יכי שס שהיי מעשה לסו אכיי ויל נללע שנירה ינתולול מ י  נ
ס שעלתה סדא! נמזידזה כדן קק י נ סמקן יהסריסה א  טסה לריאה ומרכא י
די נ ו שמניאר סו ק ל ל הנהמה ניי״ש ומי.נשטת ח״ס י ל  א מחש שנמלא נ
ן שס נסעת השנייה ק  ואף אס אן ממן לסיני צדן להכיר אס לא היה מ
ס ולעיל מ' ליו ק י ק י נ הריאה מי״ש ועי ל ק  דש *וש שנמס השנייה י
י גס השלליז ירה להחמיר נזה לדאל י ע אףנאן מקן ל  סן״ה שהחמיר ננשכר ל
ן מ ד ק כ ל ה יישף נקרא מ׳ כיו שכ׳ ג״נ נשס הגאן * ח מ  טייש וסי׳ נ
ק א מס ס נכיארים ונלק״י י מ ס הלין יסיי״ש מ ס ס מ  לצדד לססייף מ
ו ל ס י ינשדת מ ס מיס יוו״ו מ' י ס *״נא ימי סוס נס״ה מ  שמלוי מ
ט י מ ׳ מ (אי ז ה יעיין) ונשלח מלח יציק מ׳ קלו ״ י נ ל ו ף מ׳ י  תניינא מ
ק ׳ נפלחן גטה י ר סכה מ אי ה ז ק שיח) : (תרטז) קרינן מ  למל י
ם בסקס המרפא ל ץ שיש מקימות כמורו שממיס ה נ ש א של נשם מ  י
ס ואש ק מ ס ו מ מקם עם ללעות הש!1ו0ת לאחי עלם כפיה *  ומקיסץ א
מ םזםז וצדן ם ומן א ל ח שנסוך ס ו ח גמיאה מ מ ל י נץ ל ס  רואם מ
ס עם ו ד ו י שיש * א * ל איס ל י •ס ל ס איזטת יתירה ואץ מסדין דנ  מ
א מיו מם היא שסמ אמרים בסיימ ן וכי מ י ש י מ י  דאת חטא ס
ע למיא! השמש אם מה ל  נאדרני״א שהז מהנץ השוחטים שנמרו לנויק ל
מס היו  המין שכהין העלם סנמקם המדכא ממס) למעלה ©מס יטלמטה נ
ס דמו הרינ״ש וכי' יכתנ ואס יאמז מ ממן מסה ומסכים *  מכשירין ס ז

ס p קנלמ אן מסין נידם מי*ש: ק  נאוה ס
ל מדשה סהקפה סם . נ ן ס ח  סעין) בד(תריז) בל חריאה דבוקת ל
ן והשש רק י מ . ו ה ף ז׳ וסכםייץ מ י  נשמה דן זה מלמל מ
: f i ק ש י י  המית ממנרי׳ס והל) וגס שאר הריאה ונוקה נדע טשי. ס
ו פ* נלג שכהנ שם י י נשלח מהרשי״ס מז  (תריח) והבלים אמדיס ס
ן י י ^ לכל א מכס ע J  מסס הא סדן יטעם המתירין וממאי שס שיש לסת 1
ו נ ל מוכרי סרן המו ק ספק טריסס א ל לכארה ולא מי י מה למ וכדי י  י
כ של י ק ה י ט י ודא סדסש ידאסי נשלחן נ ס  של שסלים אמרים מאה ו
כ נשתנה מונהג י ה המנהג נסאליגיק לסנשד go אן א א מ ת ת פ ו ק  מ
ס ספנסת ק^ן י י הומ! מל סופם מ מ ח י ס  יססריפים שס נ*'!לייייי ט פ
ס הרנה רנג^ס ס ו  םיסליייא יהסכילמ לחמר והמסיק כתנ UUCCKO ניה סס מ
ifnA ח מיו שהאכל מנשר המא כאכל נשר פריסה פ״י״ש ל  רל סמוי מ

: פ ל א  שדנו כדן ונר.סנאשר ממין י
 אס

׳ נ ה א ם ל ה ו פ י ר  ט
: ם י ר ו ס ם א י ל ב ח ח) ו א (הרי ד ת ד  נ

 סתווי
נ סי טי ששאויו לחלוק ל השימדה י ) מלל הלל ס מיין נפמהש מהליט נ  (גנ
 שיז׳זיי שיש להכשיל גסליכה לצלע משנו ומזל ונקשי לילזינ מכה אפש* שמכל נמקוה

י כ ר  ד
 נראה שס כ״א עיי נדקה והייט שיזהר נהפריו הריחה סהדוסן נמהון עיי
א יקרע קרומי הריאה ואזיכ ינס־זנה רמקנס בפושרין ליאת אס  שפין חו ל
ג של וכופןמהרשלס י ח ר * א ח נ ה מ  אנה מנלבצמ ניי״פ יעי׳ נכנה״ג נ
א בדקה  ימנהל״י ק לנ מי מכשירן נשאליניקי מרכא למנה שטזסן אף ל
י סגו״ן י  וממס ל מהלי סמו״ט מו לרינץ נדקה דקא ואז״נ בזמן מה
ו ק י י בדקה מי״ש ועי׳ נשלק נטה י  חור המנהג כמקדש להפשיר אף ל
ג א מ אשי נלא נחקה מ ס להנסי נ ס ו מ  פכתנ דמר מיס המנהג נסקמי מ
י נמשח י ה י נן לנ ינשס מ י ה ת רלמ שכ׳ נשם מ ד נמה״נ שס א  ועיין מ
* נחסכת י טד הנייק שיהיה הניזק זדו מ ו ! נזה הקולר ל  י
א שאם יחתכנה ישאר כדאה דנר דכיק מן המדכא ודאי יטלה מטיחה מ מ  ה
ל שלא תנצנץ שס נמקים ההוא) ואס יחתכנה יחהון משמ מהריאה ודא י ) 
ל ועי׳ מאש ל ל שהנצנן) ונזה צדן דקדוק נוזל פ י  לא העלה ממחה (
ה ימים וזיל מראה שזה ג מ י מ ש שהניא מרי ה ק י י נסחש־ס י מ  י
ק עכיל: ז  הוא השמם שאץ אט ממנין ל מיקתט ניש מכה מ
ח ולא ינצנןשדסה כ ו פ ב בשמיה שסואני׳ אס ינדקנה נ ) פריפה מ ח ר ח ) 
א מי סתימה ושריפה ה קרוס מחמת מכס ל י ק מסתם מחמס שטלה ל  ואמי
ג וגס בדאס ניכא שיס י ) ולא סהגיא לה בדיקה א ט ר ח ) : ש י  מ

) טריפה ח שס: (תרי ל ק המדכא בדאה ועלולה לכן מ י ס ל א י ח מ  ד
ס ננםרכה למס ף שיה מ״מ נמקסות שמט לסקל נ י ח מ י ש  כתב נ
 ולגרגרת ושומן הלנ וסדסש וכייצא אן לסמר מנהגם דש להם עצמה שישמוט
ל ל מ ק ק הוא המנהג נשליסקי * ס שני פ ק י ש ועי׳ נסלק גטה י י  מ

י נמחה עיי?:  מ י
ק פ י ״ נ ת ו ו ׳ מנ״ח סעיף י נ (תריא} סכה וו שאפת ומ׳ מ ף כ  סעי
א שממ המזה ר פ שחיחה המכה לאנ ל שיוחיס ט י א א נמי ו  ל
׳ ס צהלין מ י ! ללה נרי״ש ועיי נשלח מהו  שס אמריק שקלטה א1 הדל
ס ונס כתב שאס יאמרו א ק נ י בהבימת ה ו ש כסמן מ וכ׳ שמ ל נ י  י
א מחסה שהי שס מפה  הנווקים שקנלה כיזם שמנה כזו א מראה מו מ
* ניייש (ועיי ש מ מ ס נקיאס שסי מיק נ  ומסה מוחי הס נאמנים מ
ס י נ ר של מ י ק ק ס י י ר א ו ק י״נ) ופי נסו׳ה״במדף ק ל י ו *י נ ד נ  מ
נ י מ נהסימאפי' לדון מי״ש ו ס ס להקל נ י מ י מ  אס סברה הסדנא י
א שאץ ן ל מ י מ כשעניה המרפא מ ׳ כיא פיפ להקל ב ת ס׳ ימשע מ י מ  נ
ק ואס היהה י ס א א ס ו ד  להקל בזה אא״כ מנרה לצי הדאה ילא מצד ה
ק ולא מצד י£״י6ה יכתכ שכן ז א הספה ספי הלל לעטר פצי מ  מחלחל נ
ק קלה מזה: ש ופי' כמק״ס י י ס כחמר מסאסיטנ מ י ן נ א  הסכים סיוו מ
to ק י נם׳ סאס מב (להרנ י מ ק יסי ס מ ב) היינו שיש ב  (תרי
ה ולא בפיק דקא שיהיה השנה ו ו ' א סכתנ אנג אי  הששת* ז״ל) דש מ
ע ולפסמיס ל נ וחזק ל צווי ל א אף אס יש קנזס ע ק סצננו ל ז  נמצנייס מ
׳ מכס ננמ־ א נקיים ה שנינה יש שם גיכ ק*ו נמ• רש שס ס מ ה מ  ה
: ש י י ז׳ מ ל ל ס ש ל י י  המא מאס גיכ לסקל ס ק משמע סחמ* ס
ס ס״ק קנ״נ ילד, י ר ' בסד־."כ שס ו ן גגע מ ק מר ז ו  (תריג) שיש ב
ק ולא מסדין אשי כשמנית ז פ מכה מ ו ו של לדנא ואשיי לפט! ומנין ה י  ק
ן בהריה * אס אן סס מסה נמרה רק סטי אחר מו ש י י מ י מ  י
ל שאן ש3 מלה ו א ק נ ז מ נאנ מ ס שיכר סש שס א י  שמריח יכדופה א
י נשלק גמה . ס ק ז : (הריד) מ ו א ו מ י פ  נמלה יש להקל אפיי לדידן מ
ממן לצד המר א נ ש יאפי סמנה ס ל א של בשש מ א מסו ש נ  ליק י
ק ח פס וחלש י י פ ש אן נ י מ נשאצונקי ואחראי מ מ ל שק מ  כשמ י
ה ק מ ד ן מנה אם יש כהרזח שסלזח מנשים שם שסד ק ו מ נ ל ואס ש  א
ט ימחא מנשים אף שיש con מבתק אץ ד ם ו  מנס אנל אס אץ חאן ס



״ זחה דעה סעיף לט כי׳ חלמת טריפות * ״ י י 0 

מ כה(חריט) יאם חאוטא והאונא(חרב) ננז־כו בסירכאאחת (חרכא) לדופן(תרכב) אם (כי) תבהסידכא « •  ג
ז סהאתא (ומג) כעדה. (חרכד) ואם הבה םהאוםה פרש*, אם אין סבה בוזפן. ובן אתא הסרוכה * * 1 ־ • ־  . ״
״ (חרכה) בסייכא אחת לחזה ולדופן (חרכו) אזלינן בחר רובה . וכן אוסר. חםתכה מדכא אי לדופן ״  י
ה ואם ר  שיש בו מכה (תרכז) והםדכא בסבה ותצה לה (חרכח) אם (כה) רובה במכה (חרבם) מ
 לאו טריפה יובן אס נסרכה האומה בסחבה אחת לטחפש ולםכה שבדופן אם חבה במכה שם־זפן
me» *0 (חרלב) *  (חיל) כשרה ואם לאו טריפה: מה(תרלא) י

 ronrc ו0$8 מץ למלה מוה ouanx מצל w >ו nan «5 צז ויל tori ל״נא
 לולא וכוי וכי מלה 6רו הלל המלי״מ זיל מיוצא נזה מ״ס ולמ כ* מס שכאבה׳ 0מ
 46 לצלילו אין נ$0מא כמ״ש הלמ״א שמין *״מ 9&09י מכיל גלילופ אנזלוס סממיה

 כפסק הלל ממולל זיל *

 תשבח
 חב ואח״כ נסח ט וגדי ונפלו מממ 600 מעינן חב גחליאולמ לעיים
 ואץ להן! בחב פצימצס וכ׳ שכן לאי למיג לא להקל ניא נרונ גחלמיאס
 לנדרס פיייש : (תרכז) ודוסדבא כמכה וחתה לה. מיי נכנהיג במטס
 השוד את פ״ח וניפץ מסה מךל שססב שיס מהחכמים סמבריס סאס סבר
 הצלע במקס א׳ והריאה מא וטקס נפל הצלע וכשרה שמברס למה שאפרים
 במכה ומצה לס ר*ל באמו המצס הסנור ומצה לסמאומ צלפ לצלע איד אנל
 אס המדכא נפצס היה ממור נשרה אנל משפנהס מל קנה רצוץ ואין דנריסס
 נסנים לל ולא נקפיק להכשיר אנא סס שמא מגו כמכס בלבד ולא מגד כל
 הצלפ השבור מנרה ממרס מיל ולעולם לא נמו p מיש וכ*כ בשנריז
ם לתא פיייש: (חרכח)אם תגה כטכה כעדר. עפיש מיש  מרף י
 מהסהרי״ס מס אס המכס מא באמצפ הסדכא וט׳ ושק ל אניו המטיס
 זיל וסי׳ מנהיג נסגמס הסור אוס מיז שהביא מרי המטיס ומהד״ס נזה
ק ל ושמ׳׳גז סס שפסקי לאם סחב סל הסדנא מאמן להמנס  מרי מאו י
 איס שסמכה היא כאפצט הסדנא והמרכא סקיסה רש תנ נהצסרף כל
 המקף מין *מס סריסס עיייש ולכ בשלק נמס ממזש ייז שאין סהגץ
 ק איכ יש חב מדכא במכה מפה שבכל םנינוסיס רחב מראה לעיים מפל
 צד מיק מיש: (חרכט) כעדה טשנאו שס מימ אין לקל ולעק• ארוב
 אלא ממינה בלא נקנ חבל כשניקבה אין למון על הרונ ואפי* מה הנ מומה
 מנשר שמגר האנאסדפה סייע: (חרל) בערה. כהנ בשיח סעיף יי! וסנ״ש
מ אש ק לד דאפילו נמקמת שיחס ממסג להכשיר נסרוכה לעצם ולבשר י  י
 אן יחפ המנהנ לילןנמ נסר חנא אץ להק! כסלמ חנא שנוסח בשני׳ מ סייש
 ובמוינייינו גליה אין לממל מכי אץ אטמספץאססמס חקהיש נמלא
 *יל ספי׳ אז: (מילא) ריאה וכר. מכאן ואילך ההל«מנ נס *יין:
 (תדע) שטמא עליי ני* נמה״נ סי ל״ו אמ לס ונסיח ריש מ׳ מ
 ישמינו ספר * של ואש הדאה מלאה *סס מנמץ צדן למזק אמי קטם
 ט סלימת נא ירן נקנ שבריאה חמ ס0*ו םסידסא מי if יסי נל מימ
ק רציה)  זנח הסמוי מסרסת את ל נל לו מוי ל (ומי נמרינו למל י
ל מצייא שקדן ו ובסרח״נ מיי ק״ס של דשאי *סס י ק קי  וסי לב״ם י
י מ׳ י  ש*סרי*ק א רסיחס שקרץ מי״ם מי״ש ועי שמומש גיס אפיים ס
ו וסו אפרמ למל סי ליו של משלב פסו במ מה tnpc שס ליסדיק  י
א שליסריק א שלים מא *סס ענה מקשאה מק  לקחם סחמ לסם רק מ
 סספ ומחה ומולק ימממס לל| ולכק ולנר שמדיפה קלק בלא שלאנדיק
א לנית מיס וכיוצא במ נ׳ גס מנהלנ מרלריפ  יעזלשה נמרה נין י
ק ל שמדנלא נמסייס ממסמס לקחא ס*סואן *ןוס  אס ק' truss י
 ממצא פוזש סל הריאה מקים ל מלש חג מא נאמת וסבב ומלן גס
H0 סל הממל יסא סמס גמר מלאסראן מא מץ קימץ *סש נ&א קרום 
ק tn סש סס מרש ביןסקחם  אל מ מא קרוס מלמא מיש ומי בדק י

 סחס סלל מזן שמוי״ק מיש :
 וכרש מנלס שצדן למוק מס אפר נקטם מ׳ גלנ״ס ולסרינ שם של
̂ף ססליסואן א המיס ולנחק 86 הריאה מא ש*ו  מנייק! נמ לק
rt ק , ומי מךס י ן א י דסגד מ  יש6 מוסו וסבדקס סססב מס א
 של שציין לנמק נמ מאי ססנ אס 0אר קחס סדא: נקי 611 נשאר
ק קיד סל מ י נ ^ מאן וימי מ s o צ נדקש מממ  שס מס נקנ b3* י
 ואש מצא 07 לאחר שקלף מלאפריק סדסה vto Ho נ*) מקה מיש
 מיי משמרם סקזששקמסרםממקססיאישלואס יש נדאש $לל^ר^ק
 במס מקמח לס סני במיקס ל מקיפים סשם סיש שמשא סר סנוסל לסין

 פתחי
V3 a (נח) ממסמס נ *  (הי) דג הסיבא • town •9 ממיט >א ס״ י

י ס׳ נאנזצמ הממנה MOB זהנוודןה «ס« מול יןלא אה י ממי מהלימ יינ ס  פ
 am9 היא נאמצמ הממא אע״מ מסיא משפשמגז צה לה מכל הצללץ מה שנצלדן»
נ כ*לה מאיוי *ק נמה *יז מכס לונ נמסה אפל הואיל ל»מ לסמא  •פ מ

 דרבי
נ של  0עי|* כה (תדיט) אםהאיטא והאונא נסו׳כו. פי שיח מניף י
 חה חקא נאנא ואמא מסרס כה״ג אבל שגי אנות הסרוםת
מ כדק ואן נימ שס ראשי הסרטת נ  סגנ גיוסן וראשי הסרסח מקים מ
 מריסה ואמיינן סדנא סא שעלתה מגג אמא לננ אנא ואח״כ נמק: *זק
 איפ שהיא דטקה דטק חק משיתשוח האטת מ ממ המפרק מהחפן
 ואס נראה ולא סדכא אחת סא כטן שהסדכא המלה מנאן מנה ומילה
ח ק י ו ימי׳ מרי מאר י י  מחנרחה דקה פד מראה מא א׳ ק מרה פ
ר ס׳ ל ונמרח קיסאל סף ס' מ: (חרב) גםרכו קי  ומיס אכריס נ
ד שמאס סיןס למס׳ סהד״ס לק נ׳  במדכא א׳ לדופן. סמוישיק י
ס שהביא מיי ססדיס במ שסק» ממש של) ק י ג ומי סלח י  סי י
 נמש מגג עב ואיכ נסוס למק והי״ל סדכא לא כמדן וסדן תדד שניכר
 שאנה מגג לגב כטן בחאן שארך מורל) נסק סדכא אמ ספ״ג אנא
 והאמא עד החסן ואין השרש כמקרה ופא יסר מיש ועיי מק״מ יקקלס
 יש נניאר מריו נמ: (תרכא) לחסן שכנגד האמה מאז ססיף
ק מיד מה שסארין : (תרכב) אם חכ המדכא מ' מלק נסה י ח  י
כ ל א* החלוקה של המחנר שמלת אחר החב אנו לא י  במ יל מ
 סתירת המנהג שמני להקל כמד הבל המסיר ימן סקס! ל הטיונר לא
 •» * למונ מיס ל* ל מב נ*ק סהס כלכה כמקה לא ללות
 ממהגו*מץ ממפה כתב מאימא נוהנץ בשאלמיקיונל סקוסששססמ שמעם
י החב כמרי הנמל מימי אמנם לוקח מטח מ ממ יש מנץ  ילן א
: (חרכג) כשדה ן ועי מא! אחי וראש סלד מ׳ ל י א נ ש י מ  מ
 ואמריק מסיפא מהאנא נאה אלא שמוסשס למסה גסנאסא שיח שס

ק כיח שכ׳ דמוחנר לא התיר נזה לא אפ חאן שהמרכא  ועי׳ כפרי מא• י
א סדכא אמו מא וחאן שהסדכא מילה  יוצא מסאמא אל אס נראה ל
מ ונמאנא מא סדכא מיס רק שנחחברי ימו י  מסאסא מא מדכא נ
ק קניס :  מדמן לחסן טיאי vto סא שיש להשייף מיש ימי מק״מ י
ס נ מנסח הסר אח י י מ נ נ  (חךכד) יאם חבה םהאומה מ-יפה. מ
לק נסר חנא ואס* לא ל מצאתי כ׳ למהר״י סמי״ס ויל מ יאנן י  י
 מטח א׳ _המסל אפ ישסרכא נחק צר וכסמטן ינאסא וקוק לכונץ
 מדמכץ ימיסן לר יש חג מגד האימא והממן מרה מאן מו׳ מאץ
ד סחימ ל שמג ס"! אמנם אס יש סדכא נחסן צר ממימן ק י  נמה י
 ונאסא וסכה ודן החסן צי יממה יש חכ נמי מס ממק לשימן לא
 שממה «יס *נא חנ מנד הססן שריסס יסי מיין וציםא חכ ממס מני
ק הסרכא ממכה fib נדאה והא אכא חכ סרכא ק  ל הסדכא לא ל
 הראה נגד הדופן צר וכ׳ פק מה מניא אצל אטו זיל פסה ראש זונח- הומו
 והמדף מא!: (חרכה) במרכא אחת למה ולחסן פסג מ*? גסס
ב נשם מהד״ש יצחקי א ואש נמץ החמ יהשיק יש סדכא קלה  ססוש ל
 ססס שמצרף המסה אץ &וסס יאמר שסמאל מא הכל יכק סש חב
ו  מזק אסיק שמשם מצאת המיל) fib מ לסד ומ לסי יס!נ מא י
ך לס לילן נמי חנא נמ נסיכא סנה ומק: נץ דא לוא נ ססזנרא 1 י  ו
 מאו: (החנו) אירק בחד תבה. מ׳ מנין מפסיק לס יש נדן
ו ק י נ יקפח*! פל מוצה מאן וסי בלק גסה י  a נאס לא סה ח
מ וסיס נסמה מיש ומי בשיס סמיף ו המק משה נ  סחיוש tfo f3 י
א מזב א וסק ס ס Vb לעמד לי  ינושל מינו שסנמו׳ץ ס״ס החב א
א שכסנ  שיאן שסא מלס ל מחצה סויסה מאו וסי מלק נסס ססזש ל
מ TO לשפר במ אח מא י  מש מסלש יצמן ויל שסה טיק ל מביא מ



ב ש ת ת ו פ י ר ת ט מ ל ט כי• ח ה «יף ל ע  יורד• ד
י 9 (fm•) מ» (תולה) חcfcnn)35 ימי (ודלו) tn (firm) טל• *  (תרלג) *

 דדכי תשתנה
prte W״o א קוים ג מ י ח של נשם ססרשד״ם מ י סיי ל מ ז : נקינשרס מ א י ששי מ מ ר מוסס ©סר ילא שגי גג' וכאן מ ס ואף שש המי מ ו  נ
ל ואס יש קחס מך 0 ט י ק י ן א ׳ ר מ מ נ ו * ע ס " דאפ אף שיש לסלית הימנ ברי*: מייש מ ז נ ז ו ש שס יאש to דש שם נקי מ ל י ל  וב מ
ל שס דקרוס קטן שמא ! טין שיש דסוסא הלימ׳י״ק שמא מזלס פל מקלח מייאס אין לו ?ץ בשר גלוי יא? cwp י מ ד א ס ח נ  משמיש יל׳א מ
פ משר נ*י ! מ״מ אין ד א ד ן ימיי משפרת סקווש בקנסרס ח ממקים לפקס אף שיש איממא שאינו עיר ס א  ססדכא מועיפ אס יש שס מרםא מדיפה מ
ס שנמלא לספנרס מיסו* אמא קחס סב משר ן שיא מ א מ ל ו ל שש מ ס מקמנו •ממין י מ  הממי שס משא! במבוא שמי בריאה אמו שלומיי״ק ב
ש י ן דן קוים ושמו קרים גוה בסמלי מ י ת ו ר ל ן מ ק רק שנאמו מסן נמלא לאתר מך*ף נקב סמזיו ואנטר לחלות גלוי אץ * ד ו מ  וסי״ שלש ס
אנ לו א ובמסש״ב נסו ל ס ק * מוס! בסילדיע א א ומי מ ל ו *אשיר והיא השיב ואין לסקל ביה יגלמ מיס ובסק״מ ליק ק י ק וסמאל * ו סטו  מ
מ יוקף ובלק״י מ ה ימיי מ ת קרום מ ח ש א ק ו' י ת ק׳ משרון י ם ההיאהיבא שלו א מ מקי ל בהס״מ ישפת הותק מיש לתליה שהי׳ תשמיש ב מ ס  מ
* ד ם סורס וקרס לשמרם to קוזס נלג ה ף ס״ו של מ ק כ״כ בהדאה וסבר מסברת T מלפא מפל הריאה דש « י ׳ מ  שהשלמריק לא ס
ן * י א א סלל יאן * דן מדשא ואפי' דן ד ס מ י סלק נייחד ואן מ ד ל לא הפסיד סיי״ס : מ  גלי מ ל
ח של מ־ף ל י י חניינא ס א ס ן ימי tfna מ א * ו6ר5 לבדק מפיסת הריאה מ ר נ ת נחסן יבצלממז מד סשצאמ״ק ש ו נלביש שם ואם נמצא י  וכי מ
א במין אחר מ מ א ־ מ ט משר נ*י ו ד שריש סל סאניס אן ד י ה מ מנ  יש *פמיר אף שבדק וראה שאן שס נקב מוח השלאצ־י״ק נוי״ש יפי׳ מו
* ל א מל ל ס ל מקצת ריאה דגו הס״״כאסינה וגה יאס מ א ה יאס טיר מ מ ה יסיים שאין גוזז להמיר בטרור מ ב שס וראיס ס״ק קין ס״ש מ י ח ר  מ
ר מ ש ב א י ׳ נ ה ס ם שסר אי ן ימי׳ בטנת א א ם מ י י ד י ממשה ו ק מיג של ?אס מ ן י א מ מפיג מיי״ש ימיי מ י ה ס ש*) ג  >f• מחמיר מ
ו נידן ימ הריאה ומאה ט מ ה ומג ביותר משאר קו מנ ח יש ליפוי״ק בריאה אן *וש דאן זה מרה שנמצא בלאה קדם נ מנ  נמצא לאסרי״ק בדוק ו
ל שמא : יקמסיס רש * מראה דאה ואמרו השלג שקכ* שאין זה דפייזא ל ן א  רתוק מרפא ומי מלויי יצרין ספחנס נקיאיס מ
י הטלק ידאה ינלכ מכשירין משימת אף שמא מג יש * קסמם כלל ק מ י ד דאף מתי ק קייס שכ׳ מ ף סעי׳ ל׳ יבביארי י ה מ י ג  ועי׳ לביש מ
י ולא! שנסשע זה סמר נמצא לפעמם ת כ ס יסא א ל שאן זה אמס מ מ ל מ ע ו לימה יטה י י מ ן ומצא פהריאה י מ  לאשראן ססא מ
ק שס י מ מדכא פמה ובה נרי״ש יעי׳ ג מ פ ׳ת שחסו נקטם ילק יש *ז ו סס* לובס׳ ל ל כ TO אפדם נ ל א מי למסדף לסרלרא! מי״ש י ה מ  ר
ט לסמלה יש להחמיר לנסרי אף ס א ק ק זה יכי דאש המיר הזה מ י ימי״ש שכ׳ ראם נמצא מלו הקרוס מליין ימס שהביא פ ׳ י  ביח אפרים חיו״ד ס
פ נראה י ע א של ל״מ בזה ו י ק ק מ י י ק ב סא1 ומי׳ מ ס ל כשלא מוצא ק ש יפי׳ מ״ק נהרלרי״ט א י  מצאפריק יש להטריף משים סולראנ מ
' א ס י ק י נ י נ ש ועיי מ י ק אפיי בדעבד מ מ ס ל שס ואט מ' סש*)פראן ללריך תחסו בדק: ב ק זה ו ע ה מצוקים ב  ננ*־ יגטיךמ שס סק״ו של מ
ה אס קלסה מחקה יש *קל י סרלרי״ע ל׳ שכתב ואף אס הזיע מ תמו הקרים מ א מלו סקימ ס ח מזל וניכר שהנגלד שהחסו מ ס י מ  שהיא קוים ז
י יהייע ומלש מאלות מסכות מאל מטיב י נקנח היס מ א ח קטן יש לסקל בזה אף אס ל ס מ רק מ ק ואין שס קרים זר כ א ק  אנל אס השלאסד״ק מ
ק קיס ואש ה סרה י פ מ ל גס ק מ ש ומצא ב י ' fo מ מ רק שלל סקי*ף סניינא מ י ש מ י מ ׳ מנגלד תמני * י ק כסרכא לו י י  בהש״מ מו
ם דאה א ר ב רק מראהו מ ל י הפרוס ל סריאפ אן מראהו כ  מקל ומיקה מחר הסיפמלש כדנא וגל מ אס ניכר שנגלו מקום סלל אנל מ
י שנתפס מקצת הקרום מהריאה מגש ומוק סטב נדאה ואט נחת ממקם למקם יש להקל אף אש מזיע י מצד רק שנמשה י  אס יש ספק אלי לא ס
סח מ קדם שקלסס וכוי ס י א נראה מ ס ל ס ד שקלסס א א ב מ ל ל ס נ  w קילוף סשלאטדי״ק * אף מלאמ־י׳ק גחל יש להקל נרי״ש וסי׳ מ
מי גןזס ל י ׳ ק וגס י ל מברייתה ס ; י א ר ד * מ ו ן לקחם שמראהו מ ל מ י ל ה דשלאפראן ס א מ י מ ס שכ' ח ל מ ש' סעי׳ ק  מדלראג א
ק אש האין שיש שם מוסטת שגלי מלך ס ספיקת א מ מ ז סימא א מדשא נלאיה שדשה משוס המתקיים רש נ  גחלה ולדגא ל שס דממצא תמו

י ס ס ו ו ' מרות מ מ וחאן שהסמסיטת מלכין בפוסק הריאה דיך מ מ )*ו ה י ס יש להכשיר מ ר ו מראה מ  שמעננ הנדקה אכן אס יש תמו
י וא״א להמון ס מ ן להקל ואש ישס6ן מ ד מ או א נ חת יוסף ב' מגרות מ מ ם מי׳ מנ י מ מ י נמ ב ס םחתיו מרי ם א שמיס ו ו ה א א ר  מ

ו ג ק וקלל נקט מ שלא מ מ ס בין עוד ליין * ק י ן מ ד י ב ©שכין ע ז ס והפלס דלא מי רק מ י ידלד״ע ש* ספ שהסב פיר הסנהיב מ ף ד ס  ב
מ פרוס סל מ^ס ק קיח של ראם 8סצא קרום כ י ד ב ן מ א מ א א מורנו) לסרלד״ע יואן מ רש לסקל ו מ י ס דסיחא יאט גוצנורף סס דסיסא מ ו  מ
ק ט הריאה שמראהו מראה סור הריאה וסי' תחסו קמס סברייס והקרוס מי ס סמעכטס הנדקס גס מ א מ ה מ י מ ל  המנחת הונח סש להטריף נ
ן מ מ ו שורייקי ממנך שאנס נ ס וסיס מ אש יש שס ס מ ל ג מיקח סמגלא ססחסי רנויק נמשוין מימא להדאה ו י כ ס סש מצס למוק גס נ  מסו
KTII (תרלז) * ק מ פ ס דנים ס ו מ י ומאפ מ ס שלאשראן נמי ואם יוצא לאשואן ק הריאה סלל יש נסק! ו י ס ש׳ נ ק נתרלוא! א ל ס ש ו י  מ
אן ס ו מ ק י״א שכ׳ דלל פ ׳ א נחמידס י ס רצון ס ב ׳ מ . מ ר ל ־ ב י מ א מ ק א נרע מסלוי׳ ס  סקפס אס קלפו ונדק שאס מבצק יש להכשיר ל
ו ל א ת הזנת ג ת מ מי ש אך נ י ם ונדים ושלאם מ * נ י מ ו ! יקי סש מ איש אן מ ספרא שמלוי *!מר בנשר ל א מ ג א מ מ ג י ס  מנועא שמר ב
מ ס אף מגלים ונדים ומלאים וכי שהסכים מ ל דש לסקל מ ד כסבחטז נקיאם שאן סשינ עלז י ס י י וסל מ חקא מ ו ר ל  ונפרס מניסר שאט מ
ן מו* נמנחס יוסף ענף ס״ז נ*ךי סק״ב של גיכ א ןנ מ / ז ן פסספי א ן ומי מיקס נססרין אפל אפ מ א ו פ א ל ס מ מ ו משחן סני הקחסיס אסר ס  ג
א משמע ק נ ' ליו י ק למל ס ל ד ס י י מנתי רצן מוכרח[ מ מ ן שס שאן ו מ ת י ס ש ומי מ י אנ מ ו ל ם סו ו ר מיא) סי״פס מ  מקלקל קצת ק מ
ח ׳ י נ לישראל ס ל מ ן ועיי נ א י מימיי •לסמי אף מגלים ונדים וסלאס מ מ ו א ׳ נ י ס א ס גיס יצחק ס ר ן מיי מ א ה מ ן ס א י מ ר נ  נ*ךי מיש מ
ש י י מיקה מ ! י ק ס אף ננהמה ו ם ימטאר שם xctn טרושלים לסקל מ א ׳ שמגלה ואס נמצא לאשד״ק ל ל ׳ נ י מ א ת יעקב ס כ ת מ י מ  נ
י סנעג*ס ו ן מנקאנמ שטמץ סס לסנגור נבשר ל י ה ק אמרו * הסחטיס מ ן ו א א שדשה נמרה מ ו רק ס י מ ס ולנחק ח ס *  הרניס חלילה להקל לק£ף כ
ס י מערכת א מ מ ת זנח ה ר ל ס ת ומי נ מ ו מגו מ י מ מ ס מ א מ ס ל וגאז נ ז ן אס מ ק מ * ; (תוי^ג) עליי. ימן ס ( א י ק מ  נאד׳סת(מלל י
ד ) • (תרלח) מ ו ק מל נ ולעיל י י י ו׳(מלל >אן מ ׳ א « ס ל מ ל מ מ . ימיי מ ס י א מ ק ק ת יץסר. ראיס י ס ' א  אנא א א ל נ
* שקדן גישחאלק יש ד י ס ו מצניזת מ מ ע ש של ו ק י ק י א . פ י ל מ ס : (חרלד) 0 ו א ו מ י א י א נאמצע החסנה ס*ה אבל ו ח ס נ ו מ מ  י
ק שליו) אך * נמצא ' א י ל מ י ) ז ד י ו ר שמזפא ג י מ מ ס בנהמה חשש שמא ב י נ מ ס ש0סצא ל מ נ ^ ק ק f ילביש י i י שיש ספל  ח^ב 00* מ
ם ק ח נשאר מ ס נ ר שמק ל ו א כ אף אס ל י כי * אן לסמי ר ס נסח נ ק ו ס ט מ נ מ מ ד ב ל ז  שמא שמט! מיסד שראשי סאסס מגלפים בשמן מ
מ קנונית מנוחה אנל ניס שס ס סטא ס״י א ו * 300 *ז ד ל ל נסח כ י ב . ס ר ס י 99 לסיל fo ריס): (חו >£;) חלב מ מ ו ) ש י ו ג*י מ  מ
א קחם מ וקומי הריאה הם סגוקטס א שנגלו י ס6 קסמם יש תשש state מ א קנזס *ק ינשו לי י מ מ נ ס ל ל של ו י א5 06 ל י ל יציק מ * 
י נ צרך סמונס לקלוף מ ז ממצא *ועגום י ש מ ק סשש םקוום מ ו מ ר ס א מ ם שגו אמס מ ו מ ש ו י if יפזצא מש ל fo fn י  קחס אמס מ
ע שססלק קחם הדאס ואס ו נ ר םדאה הרי מ ק ולרסס * שסו שס מ ל מ סכי! סרסא ס נ ס xfi של מ ו 0אן בסרלריע א י מ ב מי״ש מי י מ נ  מ
wi ל מסף סס ענה מא} מוי נ ק קרום מו ל ל ס ר אשר ס ס אף יש שם מ ק ט י מרכוס ו ר * ומל נ מ א סשמה ממ8ש א נ י * מ ו  לבשר ל
ג רל) של נשיי מ נשלה שנמצא קרוס סייס ל הדאה יסאפר ו ב . עיי ראש (למאן ל ב י סד וזד* ב : (חרמ) בי ו א י נ נ ״ • נ ח י ממש מ^ל מ ו  שאט ל
מ טעא * נ ד ר ס מ מה ס סי נ ה ו מ ס א ט ס ם ס ד ה ק * ל ד ס ס ן מ א מ * ו ד י סל ה א קרום ויקטן מ נ מ י ו של מליו נ י ק ק  אפרים י

 ל6ש



 יורה דעה «לף לט כח חלמת טריפות
מ (חרטא) «גיה(חרםג)!06 (חרםנ) «־*»  (חר66) קצין(חרס) *

 תשיבה
 כ״כ להדאה נניי״ש מל נעמה מגו מיני סילראג סף *יו ג' של ימויאץ
 שהנשר גלוי מושרש הרגה נהריאה א1 אף 06 מא p סססטם ולמעלה מחצק
 לא מהני ואיפ מוסל נדקס ומאסר שמושרשמ כ״כ בהריאה סיז פורס שניקבה
 שס מסמס ליי הכשר בלוי סייש: (תו־םב) ואם כ׳ מרחיב סעי׳ קנינו
 ורא״פ פ״ק קפ״ס ראס יש סרכא ק הכשר בלוי אל הראה יש לאסר מקם
 שאין הפימ לס שאפי׳ נחצה הסרכא מחמס הבשר לוי נרמ נסרכא סו מסכנח
 הבדיקה ליל וננהיג אין אנו בקיאה מדקה מהוא מעכב אך בסלמ יש
 לחתוך המרכא מוס נסכין * ולמזק אח״כ מסיחה ואס הסרכא מוברח עיי
 סמומ׳ש יש לההיר אף בלא מימ עיי״ש ועי׳ נמק״מ לק קלה שמפקפק
ד הראיס בזה מס שהגיר למסך ססירכא נסכין חד יהניח נצ״מ מיש נ  מ
מ יוק» עגף עיז בביאריס סנףס מוס ופי׳ במנמ הורה ס״ק ולו מ  ועי׳ מ
 שכ׳ לדנא כהרא״פ סייש ועיי ממהז״נ נחרלד״ע שלו *ח נ׳ סמי׳ לנלד וליו
 וסשרון שס פ״ק("ה ול״ו שכ׳ מיכא משרכס מהנשר בלוי לדאה עצמה בסרכא
 לא כמק וכן לסכין למסה מחציין נץ מיחיביס יש לו כל p סדכא מליוא
 בלא בשר בלוי אנל אש גסק מהנשר בלוי למק סלק שאין מ סדכא רק
 באה מהבשר בלוי לאפיקי משרפה מהגשר בלוי להריאס מצמה עיי׳יש ועי׳ טו׳0
 ועת הזבח ס׳ כ׳׳א בלה יאירז שהניא ומי הסנהז״ב במ יל ומה וסשיסא
 לי׳ ללק נץ אס נסוכה מהנשר בלוי להריאה סצמה לנסרכה מהגשר גלוי
 לסדק לוממ ז׳א דס להחמיר מסמס מהכשר לוי לרוק כמ משוכה מהביב
 לריאה למה דאין מס מסס *ולק ביניהם להקל בנשיכה לזזק יותר מננסרכה
 להריאה עצמה סייש. ועיי ממרי בקלא ס׳ נ״ס גלש סיד הטנהז״ב הלל וכ׳
 מים ואס מא נין ססחוכיס דנו «ו בסדסיו מנלמא ליהא והא בסרכיח
 וטלמא א״צ להסיר הממא בטא ילנדיק תחסו מפאיכ נכה״נ וצריך לקצוף
ב יק מצו שכנגוו נדאס * לחסןנשכץ חו ל  הסייכא ק מצו הוסק מ
 ולמזק חמסו מו מאד מר ליי ועלמא fen אץ סם מעלם מה שמא מן
 ססמכים חתר י״ל ומה לא סמי לחסנה נמק חד מיל לא צריך להסירה
 מימך חקא עייש וסי׳ סוד מגהלנ שס נסשרין סק לה של ואץ להקל
מ אלא אס ענרהמרסוך חקא אבל אש מצרך קלסה נמק ד דנו מדכא  נ
מ שם נלה ואילו וממחר.  ונוקה ממל! וסריסה מי״ש מל מלס וסת מ
 יוסף נקרא שס שהשיגו ליי נזה יל שאץ ובדו נסניסס נכ* כודאי ממי
 קילוף ונויקס משרץ מו טאר מרסס למנהנינו ואין מ חסה מייל) ונוקה

 סנועא מיש בארך ומיס מו נוסח מנמ נסי׳ שאולי:
 וכתב שס מו מרח׳ינ ייא״פ ולעיל םי לה מי׳ קכ״ז ראש הנשר בלר
 מכסה ל «י הריאה לצד החפ! מניב וטק לחסן שריסס אף שובוק
 לי סלוש סין משתמה בחיק לחסן סישיק שמחטיז דעוהא וריאס מא לו
 שמא סקמ הריאה נסריקתס ואס סא נפרד נטס מחת יש להל ואש *ס
 דביק ממש p שנסרך ק משר ליי לחסן חצא ממ לזה א אעלי שאץ
 הסדנא ממס מיי מעונלש מ״מ p שהלב מא קלף מפל הריאה יש למשיר
 סק פאן מרפא זו ק הראה למק פ״? יבואיס נס׳ ליה ס״ק קלב

 ומ׳ מאמו מניס סרש ב׳ ענף א׳ ס״ק'ל״נ ובמנחח הזנח במ־לדיע שס
ק ס״ק rt• וקמץ סמי׳ לס ונמנחס יוסף ענף נא סעי' ל של ואף מ  מ
ל שהלנ ממס ספלסויאס מ ל  אס מא דנוק ממש למק מוזקיס לסקל מ
 מחחסיייש: (חר0ג) חדאד. וודו ntncnv n פפח״פילפ סהלנ״פנדאה
 שמיס וס לאחר הפנרס הסדנא מוי לנ״ש שס של לוחש מזסאס אס
 יאזוז שאמר שקיפ נזיעלז בלי מסמןנ ליק במ ולא סישק לקנים וקס
ס נקנים לא סמלמ  שאגם מבצבצים ואש יאמז שתו מ נמגממו לנא ל
 סדסה מיש אמנם הניח אפרים ממ׳ שהניא השלש סש ל שס מאדי לי׳
 מאדי לסלנ״ש מס דאן סקס למר מנע מא למיס זס נמי הנססס אף
ס יש לססליא מה ראפ לומר ל  ס לאחר ממן. מלס לכיס לדרוס בחפאס מ
ו סנפ המלח אל מנץ  תר מ פ סנץ ססס מרגיל לסוס יש אין ליו ל
 סרחן ממרס מ יודע מצמיס ננק המלאפ ומים ממקיל מה יהי מגד
 דצסד פייס נאוך יסי׳ גלק פיק פיא שהסכים ג״כ להחמיר סיס ועי מאמ!
 מטס סרש ו׳ ענף ג׳ גלק י״ח שהסט ג״כ פיו rtto סלל יל חלש לוחש
 מזפאיס ס6 ספגה מא ונמק חפא ישרל ומיד י9) שמסנן על*מ לא
 סכא שהסכל ססינסםאיכבא מלנ מלי והעיקר מניס אפדם לדנא מלי*ז
 להקלכמ אש לא מש לתצממליק^סס הקחס מחק אדע סאז אשססממ
ו למסמר המורה נריש ומ* ̂סת הקרוס או יש להתיר *  שש גידם לאסו ק

נ ל ה מ נ  נ

י כ ־  ה
ל דכק והמרו הקחס המא ומצא יפה מ מספ ל : חיז יהשינ דאן ב א  ל
א טסא א סחס דיט״ס יאס מ ן חשש והא מ  ילא נצנצה אס מצד הקייס א
א לימה רק שהקרום מוסף. היא ו מהריאה מ י ח גיכ נמ• מלש מ ס ח א  ל
מ מסף ענף ס״ז מ א גטה סייש וסי׳ מ א לק מ  גטה דיל וכיין שטסף מ
מ ל מ יעי׳ ממהזינ מנלי־אג א מ ולו סיסף דעח נ ה נ ך ף מ י מ ל  ל
ע ׳ קרוס קטן נסרך ל י  משחן סן״ו של שפטם א׳ הניא לפניי דאה יהי׳ ל
ק טמא המלאה חח וציה לבדוק אס אץ מ ס א י ר  וסלה קצנ! למטלה מקרום ה
י נקנים ׳ יססרימה אנל אס לא נראה סמו ק ס  שס נקטם מחסי ינדקמ י
ר יכן אם בדקהי ורמ י החמי גיכ מ ו אש לא קלמס ולא מק מנ ק מי ר י  מ
ס מחסו ולא כצבן רק סש פס סאר ךסוסא אן  שאין שס נקטם והוא ל
 לאסר ואץ הריעותא ההיא פצסרטתלהריעותאדקרום עיי״ש: (חרלט) יזלפין
מ ונץ ק ונץ מ נאמה הריאה א שקלף  איותו םעלי יאס לא קלף א
׳ מ ימרחיב סעי׳ קריז ף ס ׳ פרמ״ג מ  ומצא נקנ נסשמס יוא וסבתא מ
ח ומבואר שס מ סייש ופי' נראים גלק קפ״ז ולעיל סף ס׳ ל  של להטריף נ
׳ ו׳ גלש מ סייש ופי׳ טו״ת שס אד׳ סויד מ  יאפי' נהפיפ אן להספיד נ
ס ק מאבדה קדם פ נהפ״מ יש להקל מ ל נ מ מפיג ומלה מ  נובריסם פ
ל מרח זנח ה מיי משמופ יוא וסבחא מי״ם מיי נ מ ק  בדקה ונץ נ
מ בץ גסס לוקס מ וכ׳ ללק ב ׳ ג׳ מיש ב י ל א מ ת ל נ  הםפרוי מפרכת א
ל סי׳׳פ ועי׳ פ אנל מהמה רקה אן להקל ל ל פ ס ״ מ  ונגסה יש להקל נ
ג ל ק ק ק ונמק״מ ל ״ ס ועיי״ס מ ס מ אס׳ מ ק סק״ס שהחסיר נכ״מ ב  ל
 שכ׳ ומ״מ אם הנשר בלוי נקלף למרחק ממצא שס נקנ שנא כנגד הנשר בלוי
ק ושם למרחוק א״צ בדק: רק מוס ק מקב נמשמוש יוא דסבחא כ י  א ל
א ס ס א ק פ ס א מ ס א ד ו מ ס ש ל ו ס  הבשר בלוי ממש אנל לא במקלף ש
 נ״נ יש להכשיר מאבד בלא בדקה ואס נמצא נקנ שם תססו ציוד לכאן ולכאן
ת מיס רניס י ז ק ומ׳ מ א ׳ א נ מ בס׳ מחנה יסדא ס ש ומי׳ מ״פ נ י  מ
ס ס׳ ל סש להמיר ׳ מוזגת סטםס א ד ס׳ ו׳ של למן! בזה אן מ ל  ס
 מבצבן נימןס שהסיר הגשר בלוי אף שיש לומר שמושה פיי משמיש מיא דמבחא
י אבל בקרוס סחס מ נ ט ס ל סי י ממש ו ר לו מ א רק ב ז מ י  אן ל מ
ר בלוי יש להקל ולתלות משמש  ל הדחה פהטיקיס מכניס אתו ג״כ בכס מ
ק ל הריאה ק פיס בקרוס זי ק מ ל מ״ק ל ש וכיוצא נ י  ST) וסנחא מ
ס למקוס אף שהאימדנא שהוא קרוס זר ואט מקרוני הריאה כרס אץ ק מ מ ז  מ
ט בביב כזה ילק אף אש נצנן שס אס יש לתלות משמש יוא וסבחא יש  ד
ס שם אדי׳ ל ש שינ ראיתי מ י  להקל אף אס היי שס גיכ נגצד שדשא מ
א מ ט ל ז׳ שהפלה להקל טוהר בזה וכ׳ דכצ סש לתלות משמיש ירא י ו נ ר  ס
ז מוזגת הנופש י מ מ ומור ס מלש ב ל ה  אף שס׳ שס ביב ממש יש להקל נ
ל סי והסמים מ במשמרת הקידש בקמטרס הסס׳ נ  להמיר בזה נרי״ש ומי מ
מ ד מ ו להקל סכל) דדש שהי׳ משמוש נכה•(ופי׳ מ ע  דסה״ק אמדו לי pc נ
׳ מנהז״נ נחרלד״ס ק מלן)־(תרם) אוחו. מ ל ס להלן שיק הרמיא ו י מ  מ
׳ שממיר לאתר קרמו הבשר בלוי הסי׳ הלאה לימה ולא ימי שס  סף את נ
* ס ר ס חפס דמר פלא ישאר מהלב אף מפס ל הריאה כי שכס א א  מ
ו ס מרות זפ״ז קלף א י מ ו נ י נ״נ יקלממ כדנא ימצא מ י  נדאס שהי׳ ל
ד להמיר אס הריאה ל סהרה ימצא סתת ל ססריס שסממן מהריאה  סלן מ
׳ םדאה שלממ ולא בצבצה ס יסכינו ס ז ם ל יצא ממיכה * ק ו מ א  ס" מ
ר מהרה י ד א לסכור מד אשר דאה מ ס >לכ צדן ליזהר ל י מ  יםפדף מ
׳ מרת״נ י מ ל מ : (תחטא) נ ס י נ מ ס חשש ק * שאן שש מ ל  ל ה
ק ס ק שהיצרן לקלס נ ו יאף אס לא נקלף נקל י ר מ י קלז וממאי ס ו  מ
כ טפיחה ק ם אס מ ל מ ממין הסרכיס *ן*ף נצסרן א ן שטמץ מ ד  T פ
ל מ ש מיי מצי לטנה נ י נ מ ק ל ק ס ל נ ג ל ו י א י מ נ מ ל  ונסשרין א
נ ל מ סדסה אף שנוק א א שסזן!ף נ כ ד א קייל מ מ מ  מ ש0פקמ נ
ו א א ולרנ ה״ננגמ״ נ*י ק ת  ואפריק מו*) מנרה מחת סדסא נמרה מ
י סדכא לא המנץ ומאי נדקה אף נ מ מ לא ספיר ל ו א ו א ל ת  י
ס הראפ אסדס והלק נ מיש מ ל ק ק ס >f״ נסקימ ל י  בקלישה גסס מ
נ ת ולדנא מ  wfyi דדן קרא *1 מאש חמים נמווגאפס אץ מ בלל מ
ו מספ נחחק T יזחר מכורן הקילוף תופומ״פ מ ן לקלס נ י ר  שס ואף אם ל
ל יש לפנשד אן אש א״א לק!מ אפי מ נ מורטת ס נסכינא מ*ש ס ס  מ
פ א יחסן נ״כ סןרום ר ח נכח ששון לא ק י t נ f i נסכמא דליש ססא א 
ק ס מ מורה מ ו ו ס ו mfiuo1it לא בדקה מז ר  הריאה ששיסא מריסה נ



 רסג יורה דעה «ח״ לט מ הלכות טריפות
נ יאנויק נ י ל ל שהי׳ א ה ישלח rt• הסיב הפיחה ל מאד י ז י ס *  ס
ן א ו לפני מ ס ב ממוסס בגלילות אלו והגרי שכשהי׳ מ  ומ0ר5קי שהי׳ או סי
מ ס מ  הצדיק ר׳ איציקל מדף ויל ליקה קבלה שמע מסט שהקיל בוץ זה ו
v m A ז זיל לא מזה יבדהס אי ל להק! כזה י ן אכדיק ואני״סיל י א מ  מ
ה בקשיש סהסי מ ומי׳ נסי ניכה מ י ס להסיר סי׳ קשה מ  לנגדס אנל נ
ב ו׳ אמ א׳ וני מיש נפגץ מ  סי׳ ו׳ ונקונסרס יפה לבדקה שער סחגרטי מי
מ אץ לסרער עליהם דש לסס קצת  וכ׳ מנכ״ס בעקימות שידוע המנהג להקל נ
ו סוף סקיה  על מה שימינו עיי״ש ועי׳ בלעת סורס לעיל סי׳ ליה מנק׳׳נ פ
 וכמי מ ס״ק ק״ה מיש מנין מ והשואל כתב לו ג״כ מה בשמע מעמת המ״ב
נ מרייקי ממקי במור העליון י ן מ״ל והפלס לדינא דאס נראה תמת מ א ס  ו
ה ן כלל ואץ שס מ מ מ ק לתוך הקדם ה ל  שבריאה שהן עידן תך! ואנס מ
ה יפה למק י י ס מרסא ונפוח בבשר הריסה נאסן יאפשר לנמק מנ  סנ״נ מ
ם נזה אמ־ מ יסת דם וסם  בדקת סנצטן * יש להקל אפי׳ יצא כמה ממי

 ל* אץ להקל פיייפ:
ף התמנה דחה מ ס מימ כ* נעצמו נ  וחן ונם הניס אפרים אף שמא המחמיר מ
 לאחר הקינוח איס חיזר ועזיס ועולה מפיחה כראי יש להקל נהפימ כצירוף כל
ה יספחן סק ״נ שכ׳ ל ס קיסמי׳ ק ו א  מקיאים עיי׳ע ועי׳ נסנחס הזנח בהרלרימ ל
 קלדנא אן נ׳ שסדמ הוא דקא נזיע אבל נדס ממפקפה לסקל אף שלא יצא
א קי  אסר הקיסח ודם מ מנין אס לא מנקב סיייס אכל כמטלד סניינא נ
מ ממש סייש ועי׳ ם קצת אי נ ז ׳ ל1 כ׳ ובדן הזיס אין לחלק נין *  מ
מ שני והכי מסתנרא וכמו מיל שמיעה מנשה גיי מס א נ קי ת יוסף נ ח נ  מ
ט ע ה מ מ לס ממש ומי ימין מ  סלתקכץ מלימח סקחגרס p ייל גס אס יס נ
̂י שלא יצא p מחלה ולאחר שמקנחיס *יזו שוב איס יוצא ס דם כה מ  ת
ד מהנץ יאס א ו קיק מ ד ע  סיייס יעי׳ מוינו סוסו״ד סניינאכמ׳ ליס של מ
 חאץ פעם ל זיעת מ מקניין איהי אס תחר ומדע מםייפץ ואס לא ספסייין
ר דמה מש פלי׳ ב ׳ לנו שנשא! מ ת סישלד קנוא מ ל  פיי״ש יעי׳ נמריו מ
ר כליי יקלמ הנשר בלוי ונמצא הריאה סלס רפה תחתיו יכשהיהה נפילה  מ
מ מנפיממ המזילה להיות מזיע כרסי י י מ ס ימה יוצא ממנה אן מ ׳ מ  לא מ
מ ואיכ יש כא פ״ס אולי ק תלא״ה יש דמו הלכיש פסקיל ב  מ משיג נ
א  יעה מלמא מא יאן כאן נקב יאהיל יש כאן נקב דלמא העליון לנח מ
נ י א לא ל ד נ  שלקב ובפרס מידן מ י״ל דאף הביס אפדם מיוה להקל מ
א ת נקנ מ מ י ס נפיחה יוצא מסנה מ אז יש לתיש מ ס  סל הלניס רק אס מ
פה ס נמחה אץ ייצא כליס רק לאחר מחת מפיחה מ יראי י ס  אנל אס מ
ם אם מנצנץ א לא ואס י א ונראה מצה אס מדס יחוור יינחע מ  מלמא מ
ס נטה כ י מ ו וגל נ א ו מ ע מנצנץ אחד היסה או יס להקל נהלנ  א
א ק נאם מ א י ל מ מ ל מ י בקלא סס 5 י מ מ  נקמסרם ישס לבדקה פס ו
 סחס הניב אנל אס מא החס הסירכא שלא כאוז־ן שסברה מןגיף יש להמיר
ת מדי ישע ל מ אפי׳ אס לאחד שקמו הרס היס מזר יסיע עיי״ש יעי, מ  ב
ם מקי ׳ גלו שנשאל מ ׳ י באריכות. ועי׳ בשרת סיפלד מיינם מ  יחיד מ
* ולא הי׳ מזיע מקסי* לנמק חלק הפנו ואז״כ ראו עמלק שכבר י ר  מקצת ה
ל ק יצא זיעת מ אש נחשב יצא הובר בהיתר * לא והשיב דאן למןל מ מ  נ
ב נמצא י א ס לסניט לא נחשב יצא הדבר נסתר וווקא ננאנדה המין ו מ מ : 
ן ת ק הי׳ הריאה עדין גיוס ונפרס זשיץ לא נ  נחשנ דצא נמהר אנל כ
מ דעוהא נלכ א אלי מי׳ בהחלק הנ׳ א  חלק השני ולא יצא מזיין בהירי מ
ס מסייר ל ה ופי׳ מ ק ס״ק ל ל א נדו דמג; וס עיי״ש ופי׳ ב ט כאלו ר  ד
ס המרת סקוזס ז ל דלהרח סדאה בצמן ממש ק א מ* ניו ס קי  מיינא נ
ם ממצע ולא חה ולא קר שרי ק י סצכק ונא ידע מ אשד רק מ מ ב נ י  מנ
מ מסע מצא מוגה סאתרלנות סנגזעי ד p יכול גמי  וגס אץ סהזזיונ למזיק מ
ן הצדק א ם מ ' ל של מ ף מ ח הזנח מ ת מ מי מ נ  הנהמה סייפ ומי* מ
ה יש הרבה מסדין אף נח&ין י ל ה מרידאסמן דל שאמר מיון מ מ  מ' ל
ן מסתלק ז״ל ל נענה ממי להקל א  שמדע מ לאחר הסוס הב^נ וגם מ
ם משער ו ק ג *וסוס p מ מ מ^כ נכון לסמח התמגלות שלא יזיע ולק מ  נ
מ פר שיעשה הריאה ם ה ק מ היבינ ממשמש מ * מ  שיש למש מזיע >4 י
' וסת י הזיע ולא יראה כחילה נרי׳ש ומ׳ מ י נל״א מוייו לא מגלה מ א מ  מ
! מ ס הרי״ש מ ו מ מ ד ל שהללויב ה ק ג' ל ו ל cfl מ  מרה לעיל נ

ס א* לליעא: י מ ע  נ
ן מ מ Mux מרימן מ ס מ מ ג כאמיר א י מ ס א שמימש tn מ  ו3"1 מ
י לסדנא והס מיעים מ לאחו כסיס םסדכא עיי ק מ * נ ר  פל ס
ס י נ א קחס ר״ניש ולאחר מ צ ) ואס מ ח ק ל י ל (מ* rt נ י ו * נ ד נ  מ
א ולגיל ק ש י ל ליה נ ק גן מ י פ ) ל י ל מזפדס * ע יש נ י א ס  הקיום מ

ק  ל

פ הני! מטס סל ל ם ין משחן סק״כ שהניא מרי מ ! א א ו ל  נגמהוינ מ
ק אדע מ מ מיש לתלות שס״י קליפס הקרוס נ ס מצננס להק! נ מ  מס ש
ק מ סן סליק נ ו שצייס לזה לא נמצא p מעלה לדנא ו ל המןמי  זאת ט מ
פ לתלות שמיי מזק הקליפה קרע  מ נץ שקלף ננחח ינץ פקלף נכח ואף ס
מ מעיו הסה ש יעי׳ בעצי לבונה שהסכים גיכ להחמיר כ י  הקרמים פריסה מ
׳ ייס כ׳ וכ״אס״ש במרי הצביע ת יישף סי״ו ס כ ת מ ר  אודם פייס יפי׳ מ
' זה שהא־ין גיכ לססר ף ס ׳ מרוטת הבופס ס ש ועי׳ מ י מ נאק• מ  ב
ס בדני דאה וגם סלא כלל א פ ז  מרי הלנ״ש כזה וכ׳ ראן מיסת לשאלת מ
ו מ י מש טו נדקה וסיים ת ! םדאס ואין אנו בקיאן נ י מ ד  נוזל מא מ
נ *נמות סייש מיי בסיס הדיס(מהנהיצ מיאיפא מ פמי  לממס נהמקילץ נ
מ גדישאנמסימיין מאש ק דו שסצודלהקל מ נ ל משמפמו ׳ ר ס ל  יל) ס
ס למאן הקויש י מ מ ן מ וכי ששאל נ י מ פ״ש מנ י ק ר  ייסף נסחשיס ל
ס נ * שלא יאזין פל ס ס מ להלכה לממשה מ ן ינהג נ  ראג מיאושא מיל א
מ ס הניס אפדם סלק סליי נמרים נשמיס  מרס םדצה למק• על הלביש נ
ד ל י סיס למק א חלק ל ס ר ת מ י מ מ נ ם מי׳ מ י ה מ י י ס ס  מיא א
ן י ד ס א שריפה ואל ישעה למרי האתריים מ י מ ! ת ' לי של מימן היעה מ  מ
קת מ מ׳ ס צדן ב ל ת סוסות ואף שהיא סנקט ספארי״ם מיס ע ו ר  מנ
דקה נכ״מ שצדן בדקה מדנא פ״כ נ  סריאה מדנא קיי״ל ואץ לא גקאץ נ
נמניעא יסי נ מי׳ נשויס שאלת שלום קמא סי י י נ ס ד נ  יסלהסריף ומייפ מ
מ מסיד ל נ ק מ ולי רכל מ ס סמקילץ נ ל כ' פה ססאדן ג״נ למיג מל מ  נ
ל אש הרניס ס מ מ ס תליי מ וסס״נ שהקל נ ק אס סדן יחשא מבי * 
׳ ל שהאריך גיכ ד ישע ס ת מ י ס ש ימיי נ י  וגס סל סכלים יש*ק סרנה מ
ר י שס מ ה מואדיתא אף ולא מ פ י ל והנהמה * מ י  למיג פל הלני?! נ
ס א ליחס * עיי מפיסה א נלא מיסה מ א מ ר ס  גליי סלל p * ייצא מ
י הפאדייס יצא למה יצא נ ק א ואס נאמר כהלכ״ס מ  חדא מחמת נקנ מ
א נ  מקא ממקם מ ע״״ש נאמץ• וסי' כמנחת יוסף נקלא שי * שהאריך מ
ל שאף ן הקזש מקאולא וכשסז י א ס מ מרי האחרונים סלל וני שס מ  נ
ם ואור שאששר להזיע כלא  שנהייתי נלממנפרג שא! מאת הרופא מומחה מ
ן מל זה מחמת ששמע י מ ׳ דא ל מ הי׳ ניסה מסברא לזה מימ ס נ ונם מ  ק
ה סהגץ לספריף ל ס ככל מלכות ק מ ס סאן לסמן על הרופא כ  מסמוס מ
ל) ר (למאן ססר״י ממלמד י ת עמוד א ל  נזיס החש סנ״נ מי׳׳ש וכ״כ מ
׳ א ל להכשיר סיעה א מ ז שאילת שמואל מ א מס מ ש ו י / מ ׳ פ  מ
ם אדוניס נראן ק ר * שמלא סש נדאס מ צ  מ לאחר קילוף הביב עיש מ
מקלס עמי הטלק ר ו י ר * ם סס נץ מ ק ר מ ה חקי הריאה מ מ  *גץ מ
ק י p מ מ מזימ לא ס מנ אנו מימ מ יסכים מ ס המרק י  נקלף עסו נ
ל ואט מצטרף לסולריע וכ׳ דאף ק מא מי דפיסא ל ל  עלד א קלףםור מ
א ם כ ק ר ק לסמן הלכ א לטרפפ הנכד וסוסיו מזיע ספי דמם יש מ ש  מ
ן מיי נמית א  יש להק! ונסח! ססא מיי מסמוס ירא מבחא ומזגן מפיגמ מ
דא ש* שהמרה נ ל מו מ י ד מי א של ג״כ צדדים להסיר ב ל  מין מלם ס
ן סש * מל סס למק* וכיון שמר יצא ד י א יצא סליו מ א  כפר הכשירה ו
נ הסיס(לרב ל מזילנא) גדש ל מ ש אבל נ י י אץ מוחיסן אסו מ ס ס  ב
נדהם מ ומיחס ל ו ס נ מ ר ל הניא מ י ל ונסשמסית שנמף ה  סששד ס
ד ז מ מ סי שכילו דעה t מ  והפלה נראות מש לאמר וסייע כדש הס' של ו
ס ר מ ן המובהק * מ א ל נ*א מסכת לח!.גואלה לנטו מ י מ ן ל ח א מ  י
 ל אכ* סאשייעלטר מלן ואנ״ד טיילנא שסי סקל נמל וסלח * בחזרה הניח
י ס שמים מ ר ג מ ו ן מ א י ס מ ל שהחמיר מאי מ ם מקניט חשו* מי ד * 
' שי ו' סס ס ו ס משה נקוננורס ס כ ל מ מ לסמדר נייש ימי נ י נ מ  ח
מ המגהנ ל ס ק מ וכלוב שם מ ל נ מ י סשאלס ש ר נ להשיג ל מ י  שהאריך נ
ק ל ל מ ס י נ א קנזס יאסרים שמקנליס מ ג ל ו י ס  למחליף ביסס *
ש ומר הונדםשם נקמסרס י מ מ ן ל ימקכ וציל ממילא להסדף נ א ג מ י  כ
ג י ר ס סמנ ילס ש י ו ימה ט א ג ל אמו ל מ ו  יספ לגו יקה שמי ל מ
ל מנחת מ הניב מחמש שעמים אסרס f> tf*o״ ג  האדן להסי מיעס מ
ל ואף המחסר עמנ ו י ד י לי ובהגה שס האדן וממס מ ף ס א מ י ק  1יסף נ

ל יסניאי*) לחפש וללמי וסח מ ל ת לדנא p ס מ גינד* מ א ו  יאולא ל
ו יסי׳ מושיבה ל א מ מ ל שנן מא הסססג כבריםק למונוד ב ק ו נ ו מ  ל ה
ס ד ק מ ל מ ם ס ל ת ק ל יצחק •יזיק זיל מקאסארנא שניסע נ ד ן ל א  מ
ל נ ל י פק&יק כאן נזה ג9ש ק מ נמיסות ל י נ ז ס י של ל  ניאלס סמו
ע מייש וכן שמעתי מס״נ מ ל מסה״ק י נ מ א שמדע ממקנ^ס מ  ל
ן ל ישראל ל צני לימלך ג  ממקאפס שנס^ס מץא?) זגןר מנאץ סןחש ו
ש ו מ ס מסס נ ס מסרנו מ מ י מונו ישד מ ס  זצלרה מד0אנ אכומןיק ה



 יודה דעך! «יף לט כי׳ חלמת טריפות
 (נו)(תועד)«״ (תרםה) שצם(תרכז) י*(חרט)«י

ה נ ו ע  ת
̂ו 0*  B3D 03ר 30ו* אי מי סמי לדמוחא &lfl 3צ4גך ועיי 4u־*׳jt£ n f׳cp מיי

if * 00 נ&ל ומלילם למן״ oo pop cnpn י0&נ 47ן fJ© י*ס 0&ינ 

 תשובת
ן י ו מ י סמע סליחה ומי סיפא ממקם למקם מ י פלל 9 זס נסמס י מ  א
ס יפה סס ואן נו מס קלקל ואן זה דמה לכרס  כי מןרוס סל סייאה מ6 ל
 סמלה נמויספ וטריפה יססס מסומן לומר שניקבה הריאה מס6*כ ננלעולין
א דסה של הרס״א ז מ  סלל מאו (ופיל מרק מיג): (תרכז) רסת מי
 אט ר״ל ואם נמצא שאס יסה סריסה אלס ונלא המר נלד ספלי׳ ל6 סיחה
 טריפה אלס מחמס מש עליי סנינ טריפה ממם מרלראנ ולא דכשר כלוי
נ ססר״מ והכריס י  אט ריעוסא ואט מצטרף לריננותא אחוש להרלרי״ע נרייש ו
נ לסרן* לדעיסא אזרח ל ח מי׳ ע׳ פסק י ל ק ציה מ  לדנא אנל נסלש י
נ מיי קלס לדינא י סו נ מ ז ק קי כ הראפ אסדס י י  לסרלראנ מי״ש ו
ו ולמל סי ליח לק י מלא תטפמומ סמולריפ ק י  עיי״ש מוי נלניש י
 פלו אה ליס ונל ונמף גוי זה שהעלה והמקל נהיגג לוחי ונשו נלוי אס
, מחנה  דעו הא לא ספמד דפ לו ל פי לסמן מלמ המחמיר אפילו נהמו
נ מנצו למנה נדני סימ לריעותא לו אמ קלנ י  אן פזחיחין אסו מאן ו
 מאן מוי נמארס מניס מיש ל ענף ג' ס״ק ייפ מוס מיי נשלח מס

ו נעק זס א ו ל ׳ מ ו ל י  מיס גולי מ׳ ו׳ ונשלח מ *וא יומא י
נ ונמצי למנה נתרלד״ס אח קלנ של דדי מלוקים יש  וסי׳ מ״ק ס״ק י
א מדס ימי דסוהא ואס י אגו נקלף יק נכח נס מ  מס שאס הכשר ל
ל נסריאהושרממה נקירח היד נלסא גססמנ״ש סודהלמל! ל ק מ  אט ו
 לא מי דטזהא לל ט ליגי הס״ז והמגיש אס לא אלא בקיטח מו נעלמא
ק ל של  לא שצדן לק1מ נמוש מי״ש ועי׳ מק״מ נהרלראו אח ביש י

: ן א  שהדנריס מסמנרין לא שצדן להנחין העין ממינות מ
ג טמא נ י י ק בתרלרייט אח ניש נלה גטל דחם נמצא נ  וכתב מו מי
ס שמ״נ י סי י  יש להמיר אף אס סמס הניב נק!יפה נמות חס מ
א שכ' ג״כ להחסיר מה א מ' ק מ  טמא מ״ש יעי׳ סזס נשאו מסא• ח
 יל שש נטומא דדי׳ שהיה מלע סאסיליצ״א כמן הכיסא ושם טיאי יש להחסיר
ל הטמא אנל א י של דלו היאנשהלנ מ  מאן מי׳ בלק שש נלה מ
נ ממיינמרלרימ י א אן להמיר מאו ו  אס הביב סאאצל הטמא ולא נ
 אס נ׳ סעיף ניו לדנא מ״יש וסי׳ במן׳ס פס מן״ב שמיס מס ביע מיש
ד נד״הב״נ ונפק״מ סקינ x׳ דלבשיש תססו  וסי׳ מד נלק שס נאח ל
ן הבחנה אס אן שס נצי וקלקל נקחס י  מיסא לא מי תרצראנ רק לו
ס רסס ואף נספק לוי מ בניחר וקרום הריאה מא ל  הדאס en וצדן מ
 יש להחמיר מה אוי להסקילין במק מילוא! וסיי״ש במושגי סנל׳ק מיש
 מס מוי בתרי סרב הממד בקמט׳ המל פנמשמיס הקדם מ׳ א־ וגסטלי
ק ק י מ נ יעי׳ נמנהז״נ נסרלד״ס אח ב׳ סניף לס מ ק י  שש לקיי י
 ליי תל גא! *PJJJC ונשר נ*י מצפרף לרינטסא אפוס לניליאנ ניו סא
ב אנל אש יש יימסא כגון טמא י  אס סדסיסא מא ל הריאה מות ס
 וכוזסס ל מלב ילא סמוי א אף סשהנ״נ נסון ל החסן יאנה מניס
א סירכא מפרדס מחת תהדק  משש עיי מסמא) ויש נשסא ונוקה שס ל
ס מעל הריאה מסס ומוצא מוחי! לש רסס יש להקל מ  ל שהנשר לוי מ
ע וכיש מאשרן מנשר ליי לנשר לוי עצמו סל *mi שיש להקל י ס  נ
ז שס מ״ל יאף אס קיס שקלמסו לא סס . ני׳ י • * : (תרע) מ  מאו
ס נה מראה נשר א מראה לק  יסר נם משכי ואנא מחמת הכימי מם ס
לא שלם והריאה עצמה אן נס מ המראה אן מ ל לאור שקלמס נ  י
פ ירא״פ נ נסחלרי״ס כ* סעי* י י ו ו מיי מ א  מסנמק בטסי הלק מ
י של ואש לאפי שקלמ סיב 0לא שיש נ אס י א ר מ  שש מןיס ומאן מ
נ לא הי דסוחא לאמי ומי  מאס אדם נסקריסיס אף להמנדס מי
 סמ !הארס ממת סספ שמוק ולגיל מ׳ ל״ח סמי ל שמיס פייס וסי
ל ל שמיח דן זה נלס ק שרש דט מילוי• if ל מי  מךמ שש מן״נ ו
ו ומי באדס אליי א  מאו ובן מאפ •יסף מיל מ' ליס ל שדן זה לע מ
י דמחא v לסקל גס נדן מ ק יש של דלהסנדם וניב מ  נמילנייע י
 w ושראש m 9016 נהימ מיש ומיא נמוגות *ושף טלראנ *ס
 ל שקף מן/ו מאו ומי מחא: שש ויינו v ומצי לטגה נחרלדיע
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 דרכי
ק 0ק"ס ל : (וזרםד) תחתיו עלם. סי' נ ק מלס) י ק ר״צ ו י  נלק ריה ו
נ ק מ ק סלה p ל שמיס מ א מ  :rax• להקל נטבין זס וממי סס אף ל
ת טרה ס״ק ק״ו מיש נטאר ע ש ומי מ ו סביב שני מי י י ל  הששת ש

ש מו׳ ראיסמף ג מי ז י נבדקת מ מ  ושרו נסעם סתר שסקל סס ו
נ ומצא נקנ אף סש לתלות שמנוה ע״י משמש  קיו של ואס קלף הני

א מומר שק מא ל טוס וכיון ושלימה רסס מינן וכל ל  וסנסא יש לאמי מ
מ יש להקל בזה ומיייש  •ש לאמי ניי״ש מי׳ מעת מרה ס״ק ק״ג של ובהי
א ק שאא שנשאל מנהג השו״נ שכשסוומן נ״נ אן קלסן נצפוק ל י י נ  מ
א פ רפה ל  אקסן מרסיס ומקגחין הנ״נ מעל הריאה !לספנים נפ*• חנו ל
אט ו אן סקס להקל דחקא אס קלף מק! ו ל  שגקרע מעס ק מטר ובי ת
 אחק בטף הרי*: יש לסקל מס וסי אן כ׳ יאס רואן שגם ע* הסמרסיס
מ ילא  «חמח סביב מקל ואט מזק בדאס p שבסקס א׳ דחק הסמרמס ב
 נשטל שהי׳ סביב אזק להריאה אז יש מקם לסק! וללוס נקיטח ססמרסוס
סל אסר להמולה וגם  ססא גקופ שס אנל אן לפשות ק לכתחלס דמי מנ
׳ מצי לטנס ש *(תר0ה) שלם רפה. מ ו מי ו א י מ אס פשה ק מ ס ד  נ
ש אחת סס שמצא לסמים ל הריאה מס שקדן ספראנ״מ  *יל סי ליה י
ן קחס סב מנן קצת נאזה סקס יממנו  * שססרין » זייגגלי יסא מו
ם הדאה ומתפצל לפצצות לנטת סתס ק ק יהיא משוש המס מ ט ד  ס*• נ
ט ססא תחסו נגלו 1אף שמסרס אמ ננחת מא מבצק המסו יש ו  מ
ק ל הריאה שטלה *ומס ל  מלקים שאסדסשאן זס דפוהא ט זס כקרום מ
י נמימ ק למעלה י ל ס הקרוס מ  מחמה שהקרום התחמן ננלד ויתקלקל ילק ל
ס סדאה לל והא ודאי ומנא שסלה טפיחה ז מ קנזס 1 ולא מ  ירא ח
ה *מלה גיכ מדמה מיש ה נפססיס אלא מואס אף מלא ל פ ח  למגלה מ
׳ ק י  יסי עזה מנסת הונח מהלריפ ש* אמ נ׳ סמי ל ומשיי! שס י
נ נקחמי י מ א ג ט א ן ש א ח ס א ף א ס ו כ ם ז מ א צ י ג נ ס א ד ׳ כ ו ה מ ש  י
* מסק מ ואש ל ג גסוי סא לנחק אס fi >שמ ל*ג טג ס מו י  סויאס א
ס מכה אפיס * ^ ס ש ר נ ש ׳ ס א ל ל י ו ש ס ס ר נ ש ' י ס  אף שאט נחר ש
ה מחת ואס מנצנץ  פריסה ואן סם נדקס ממל אף אס קלף הקרוס מ
ק רנ פנר ללמ שס ויקנ לנ'  אסיה טריפה ממס דקוזב לודאי שזה משן ז
 קחעי הריאה יהמר מר מקור שנר ל שנר עו שאט ניכר לל כ״א מכה
 לכד הה סקרים הוא קרוס שטלה מחטת מסס ואט קרים ימס שאינו מנצנץ
 מא מחמח שמוקם מקב פצמ כשארי שם קחגיס המחנק אסה יאין מקב
א  לסר * שמא אן אט בקיאן ננדקס 0סחס ליכ אך אס טסו מידור ל
י סוי אף כיש סהקרוסוארנ ה מסח ל  נשמי ללס סם צדן לקלוף הקרוס מ
א מוסס ונסשדן ואס *ס מנצנץ מרפ אנל 06 חאן שסקרים  *מקנס ג
ס ל מגלו דן י  כוס ג*1ו מסתנן לה ואנה בסזק נקחם הריאה דנו נ
ץ זס וני נ אלפ סתמי לש מ ו ימי מזה בסיס an ©בס מ׳ ייו נ א  מ
ן * מיי קליפה מחת p שנשקים א שנראה * ואס ל הקחם ל  שם מ*ה ל
ם א' מחמת משמש ידא ק נ סדאס מ ק י ש  ל נשאר כמונו גהדאן וח*י *

: ש י מ אץ נמזחין *סו מ י ה  מנגוא ימחסח הקליפה מקיל נ
י fo באמצע המס׳ שנשאל אם מצא ססרמי״ס  (קר מאז משלי קמא ס
p י ממק* ילא נצנן  מקרא זיינגא• ובהמזיהה יש סלד ומלכת י
• סמי סד*6 א0 יש לקרוא לפקס p r o p שנסמווסש לא מי לש6ר הדאפ 
א p אפ ן  הסא קממ ל מנ** * לא והשיג שאן לסמור מס יקמס לא מ
מא קמט  חשד מנוף שייאש אנל סם שפ־אס לגגך ססס סמווס זס מוס לא נ
י י אט דסוסא כ״כ לכן יש לספשיי נכסיג אן ל זס לי  מגלו fttw מ
ן ומי נלק י מלס ששיי 01ם סנמא פל א ע  ני*ס מני הנייק היאו י
ל שס כ גאו נסק 91 ו ן ל ס ומי מסס מרה למל סי אן י ק י  מ

ק 9 לדנפ: ה מ*ק9 מ  מ
 וכתב מו 06 נלי לגינה יאן צלל נמל 9 מן שהממחן קיץ שנונין
ן לעולק* וסם צ6*ן נסראק ומאין י  רמז סמלה ל החאה מ
 *cm אף קדם * yM המוחה והשמלה ססם ל ס3 לא ירד אף לאור
ס אן סשש 4 ימלס משמיץ *סש ס ס  שילח tiiodB נססו הלעזלי״ן 9

 ש



 יורה דעה סעיף לט כי. הלםת טריפות רסד
. (נ״ 00 חקו){ מ פ  (חרסח) יהי(חרנט) צייו (חת) *pre (חתא) הד*! (צפ) מ

 חיטב
ג 0*0א vo סרק וממר משד קי״ה ומגד  (ונדן גמ^ח ראס J'JJMC מ
י ניח מ״ ק נראם xttbo מס מגר ימוופא הוי דסזחא וסרשס. ס ס  ג
ת לסס a n n o to*c n o 1 שנתאחו tocan to* wCo ו מ י ג ו  יךל. ל מ

 לגישצ, הצ0):

 חשובה ,
ס ושמא כסס"! מ^נ ח מ א &C סד נגלו מרסא ד מ א יש להסיר ה ג  גסשה מ
ס א אנל אש ניסר מגלו מקלס סדסס ונספ״ס יש להקל נ ס מ  לא מי ד
א ס י * סי שמקל ניע מגלו • י ס י ר מ ס י ס מש מ ל מ ׳ מ ז ש ׳ י ג מ י פ  נ
א שמניא שנמצא קרוס סריס סל הריאה א י ש מ ד נ מאן מ נ ו י  סספ ה
ן ננצד קרום סמליו[  יסא מה שקרץ השמונים נשר כלוי וספקלממ נמצא ממי
ק מפלה ואץ משפ 00 סלל סיייס מ ס ם ס ד  יש מהשלנ שאמדו שנגלד ק
נ יוסי שלא לםסי ט מ מ ל של י ׳ מ * מ י סרזנולו ססשס נ  מיי בדבריו נ
ה צדן ס נ היפר מנצנץ שם י ו ס מגלד מ קו ק  הקרום סמא סלל לנתק ס
ל נ שלא לקלס מ י מ ד כ י י א נקליסס הקדם סמא י ח נ  לפלות בידא מ
ל י ג שמזג סדנר קלקל י י פ ׳ ל״ו מ מ נ נ י ר פ ס כ י ו נ נ פ ד ל נ י  ח
ל ממוס יוסף נהרצראנ ו אן נ א  כדסנד ואץ סטייק•! מגנננו מנלד סרתא מ
ן שהשיג ס ד י מאץ מהדיל אנל׳ק נ מ מר ק י״ב הניא נ ס נ' נלק* י * 
מ ניש ונמקימ ק מרצרייפ * ל ס ומיה שצדך לקלפם פ״יש ופי׳ ב  סליו מ
ר הפלק להתחסן יא0 נמצא נשר נליי מ p נגלו מ ק ג׳ של ללק נ  שס י
י ק יש להחמיר בכל מנץ מ מ ס ר ה ר העליון 1*1 מאר רק מ  מיג נגגד מ
א *שיפ וחאץ  תרלראנ אנל אס לא נגלי העליון רק הממון וסמי העליון מ
ן ק ס א מ ! וטסי לקרוס העליון מ י ה ס שימי יש למןל נ  שהוא שלם נלי מ
ו מ ו ולא מצרך *ומס נ ן הגיג נקילוף כל מ א אס ל ק ח ו  הרימסס אנל ל
ס אין להקל לק כשאר ל מו קצת אף שסמי מו ל משא״כ מהוצוך לקלוף נ  ל
נ ונשא! ' ל א מ ח מסר״נג שק ס י ס מ נ ש ומי מ י ס נשוס מנץ מ  מ
ונממוס *וסף ו ׳ י ק ל ס ג ונשלח מאל ומסג סימא ל י ימכמ י ל  מ
מ וגמשמיס הקדש נקנסרס ההסטה סיי ק י ס כ' בלק״י י  גסרלראנ *
ו לסקל מג** סרהא המו מ  ל וסמחסס מה״ק ממקאסש אמרו * שסס נ
ל ל"ושנ׳ל)ף ד נ ל ׳ ס ק נ ה ל מ ז ל ל גווני וסי׳ נשא! מ נ ע ו י נ נ י  ה
א ואש פ לדידס דעוהאגחלה מ י מ ס י מש 02 י  למוהנץ לשקל ננשי לו
ל משפדת הקיש נקמסרש ! סייש מ מ י ס מ ד דסזחא ל ד  יש תססו מ
ח הכ״נ יש שס מדשא וכ׳ שם צירם ׳ ציד משאל מג*• מיסא מו  השמי מ
א אם יש ) גחלה ה ל מ י ח & מג*״ ס ש 3 י ק מ ף נדם פ מ ו נ א י מ י ז * 
י סרלראג ואמי אס לא שסד הב ״ב ם* סס * מ מורסא ס  שס דפויוא ל י
ו *רי א ס ו ומי נ א ס מ מ * p לסקל מ ק ל י ומוקם ק ק קרוס ו  ססא י
ק ולא ז ק השוחטים מ מ א ו ס ו ם ננ** מ ס ג ס ׳ ל שנשאל בריאה ס  רשפי מ
* נ י י א ו ו י ל מש קרום ל מ הסקס ס ממולה לא הרגישו ל ק נ  ל
ן ומנר הקרוס י לי ל הס״כ סי  הסלונים סרסק סכינ מגלד קרוס מקרא ל
ם ל מקם מנלד וסשס* המ״נ *ן6ף מ םקחם סד שהנהנו למקום ו נ  ל
ס ישם ה ל ל וקלס גם ל המקם ההוא *1 הקרום ונקלף יסס מנשר ס ג  מ
! * ד ד ס מ מ ק מ הס״נ אס הקרוס נממן T מ ף מגלד א מ  מזסו קי נ
ס ק סה ס ״נ נ לאפ נחשהנ מ סקמסלנ ס גחן מפיחה 1גצק מ  מם םקחם ו
ק נרא ו י ׳ א ף מ מ ף מ* מ מצנ״ש נ מ מ למאן הפתלג נ י ה  לסקל נ
נ י ס מ ז א * ל *לס סקרים סוס י א ל ח מ נ לא נחשנ ד י מ א מ י ה  מ
ס שקרץ ייא׳צליק סלל מ מ ס מסקן ו ז א דש * ק מש * מיאה דאה ל  ה
ק ג ס ;JW'J מ ר ח ס ס ג ו מ  מף >ד try מי^ש כ0ףסס TFG VTXD מ
n ו6מרvv)pc ונסגלס מגלד מיץ m מגלד ,to ר ש  tf!p ש60ל מ
6CT3 ן ן cox זהשל^נ קלי ל מ מ ו ץ שהי מ ̂ך pfn* מ  חמדן ג3>6כיס 6י

ס שנר  שסנל״פ 1נס ס

ש נ י ר מכפה שמים מ מ א ד פ ח מ ו י ס ם מ ג מ מ  נ
נ אף א0 י ס oc של *VIM מג** סרסא סשמ ה ס ס ר  וןןיין גסא1 מ

•p v״u ש נקמ מ מ ק שס כמלןס שמף סכח! דש נסניס מ  מ
ו הנשר נ*י מאגלי יש מ י י ל ו ס ל הפגה לאס נצנץ *  פוזגוס סטספ *
מ ו ו מ שסה עלד ק כ מ ׳ ד נ ד ישפ סא״ ס ש ומיי גשא! מ י  לססדף מ
ג do השו״ג סמוקה ולש סשו מ$ש ק ל ג אלא שמקצה השי ל מ י  ס
ו מנייסס ו0ף סנ ק י ממז מ מ >f< בנצנוץ • ג סש *ממ״ נ מ  הרי*פ. מ

 נווי
ף 9דא0 0נט$א 80 גשי נלד י א 0096י שמחו t מי  WAS . כפג מ
ל שאינו *פס סדסה  קלפמ ומט ממיו no נלקה למיס קמי0 מנושה מ שסכין מ
 פ6ץ סדפה נל&״ס יצא OFM לצ 47ן לגו צמסף ל ספדסח וספיצס
ח מיש נשס סהמ״( ה י ׳ ל  ל6 מוסק סחקח ל אימי מ 01׳ BI״> ס

י כ ר  ד
ס שהנינ גרפ לסמי י י * ר ח סו מראה כשרה יש *!כשירנהיס דיל י»ן מ  מו
: (חועח)0יוס ( ו ל ק ס ׳ ל״ח י ל ס י ו ש ( י א מ ס א ל ס מ מל ד ק ו ל  ס
מ י ס ׳ משנמופקאי מ ף ס ג ס י ר ' ס  »ריך לבדוק הריאה בנמוד, מ
מ נצניש ש מיי פ י מ מ ע ד מ נ כ מ מ נדפבד וססס שאמה מ  מעכמ נ
ק קלו וראש אפרים ס״ק קפ״משמג נ י י ו ס ל נ ס מ ל  מיל מ׳ ליס ס
פ למראית העין וראה שהיא שלימה יסה ל ה מ ק ה ננסחה א0 מ ק  לאס ft מ
ה גם בנפיחה אבל אס לא ניקה גס לסראיח ק מ אף אס ft מ י ל מ ס  & ל
ס וסל מ אס נקנף הב״בבנחת ק הריאה אבל אס י ה ק יש לאמי אף נ  מ
ק T קצח סק* פטהגץ אין להמיר אף נהפ״מ אס לא נבדק ס מ ב ל  מצרן ל
ג שנסנ פ־.זד י ש יסי' מק״מ ס״ק ק ן מי י  ננסחה אף סמקה מראים מ
א א נחשנ מחת ל ע וכ׳ תראה ל מו ומה נקרא במוח ל ה נקרא נ מ ר מ  ה
א רק מרום ל נני הריאה ונקיטת 5 שהבשר נלד מ ק י ש מ״ק י ק י  מ
ס א נבח ניגוב מ ן קילוף אפי׳ אש נקיף ל י ר נ משס אבל ל ל י ד סר ה  ס
ב שכ׳ דאס יש אמס החת הניב אף ק י מ ופיי״ש מ״ק ס ס כ  to ס
א לבמקשס אחר נקב י  שמא מסמס מגלא ואמה גטה מהייאה מייפה כיון כ
ט מ יגל אס ס י דטק בדאס ומצין לקלוף ב ו ל מ חקא אס הבשר ל  ו
ל ד לבד ללע כפר יאט דסותא ל ל ל הריאה רק סר בקסת ס ק ל  מי
׳ מדף כ״ג לדינא: (תרבט)וידיך ס נ ס יוסף בסרלייע א ו ט נ מ י ש י י  מ
י נבדקת ב מחת מ י ל דאס מסר ס ׳ מרס״ב ירא״פ שס פ  לכייק מ
ק יד קצת מ  נמחה וא*5 משדן כלל >t אס לא קלף מחת רק ע* קי*ף ב
ט מבצק ס בדקת משרץ אס א ן נ ד א ל מ לכו ל סי גדקח נ י נ  לא מ
ו אץ ענ מ מ הא רק *מולה אבל מי ש ועי מק״מ סס של דנראה ל י  מ
ו ס י ג מי״ש יעי׳ נסי פחטת הבושס א י מ ץ מסכנת ק< ב י א  בדקת מ
ס מיש אס ל א נ : (חת) לבדוק הריאה בגפיחה. ס ג ״ ק ק ה י י  וממס מ
י ז מ ק לס) שני ו י ) ft ׳ ס למיל ס י מ ם מי מ י מ סי צ*» מייט ק  יס מו
ש י י קרוס ניגנה מכה כ ל צלקפ ממש וצלקת מלט ס ס י א ד ו ל מ א ל  מ
ן י * מ ר א דריל שהיו ט קמטים הרנה מ ק א׳ ל  סשיס מאחת דש ל
ו מוסגר) י ק ל ט *יל מ׳ ליה י ד נ  צלנןואנל לא צלקת סמש(ומי׳ מ

ר הריאה תחתיו ק» ט מ ק ר אס ע״י הנ״נ נ ס מ ס שסטה ל י ק ס  ומ׳ ל
י משוס ומסי ס בנשר לי  לאחר שקלמ הניב נתפשט סקמס דש חשש נ
׳ ז׳ של ואף הסקילץ יאטרים ו מ ל דם ס ס י ס ס ל י tf וסי׳ מ  לסחמק מ
ל א ש י מ ר מ א ס ל ד ל מ״ס אס סקנניס תחסו כ״מ מ י דסיהא ל ג ft ס ל  ד
ד ל ת מ *ואי קמא ס ׳ ש ומי מ י ס מ ס לסקל ט ל ה מ ל ק ק ע י י ק  מ

: ש י ס מסמס ממנים מ י מ ו מ י ל של גיכ ל  ס
מ מרי י י י נ י נ ״ נ א צ מ דאס נ ׳ ס קאשכ נ * א ו ל ־ מ ג ה « י * ג  וזןיץ מ
ס ק שגלש הקרומים אץ מ ס מנקלף נק*ס נ י ס  יש *!נשיי{למ ג
ד יש ק מ ק לקלס נ צ  מסי שטכל *מ־ שמא חפש צלקת וסנריא אנל אס מ
ס * if פ מיצרי ך י ס מי״ס וכ״כ מ ק ס ס ו מ ו י מ ס  לאמו אפי בספ״מ ו
ס ל יסות מקמא הדן ק פיייפ אן מצי ו ס מ ס © י ל a מ ס ו ן  יש מ
מ מ ס מיי מ י ם ססריסין פ ו מ ג מ ז ן מ ת מקגא מ י ל  *ew שש ססריף ט
: (חרנא)חדאה מ נ ש י ה ל ק י ס ש ס ד א מ נ ו ׳ נ ת א ף  יוקף נמ**"0 מ
' ףהסס ז נ נ ׳ x ׳ א י ס א ס נמ־ לאנמס ס ר ס מני מ ל א נ  ma•.. ס
ד ישע ש ושנשאו מ י ו מ א מ נ יש לסקל ג י נ  דא0 מצא מלר מוחא תחת ה
א סדסס גמחפ נייש מ מ מ ל כ ממין 9 והמג ר י א סי ל שנשאל ג  מ
ל יום ומצא מות ח של ימפסם ג ' י נ *שואנ ס ח וסי מו מ ס ד א  נ
ן מגלי מ לציד יש ס ט מנצנץ מכשדץ ^ןיאס יש ב  הלב מלו יאס א
נ ק ס מ ס ם שמס גלד שס מ מו ק ו מ ס י ם פ *וש שניקנ גס מ י ד מ י * 
א ק ל ס ל נ*ףי י נ * א ל ל י ו ומי ISMS מסף מ א ק מ & אס מ  י
י סריאה ף קחנ ט מ ה*זסס קטע נ ו ! ן מ אף אס א  של uti tn נ
ב ל ס ק י סטסז נסרלרא! * ל י ' י ו ף י ם מ ו סי נאסל יצמן מנחי מ ו ו א  מ
ג א n שנקלף מ n ntei ו מרסא אס יש ל  של יאp 0 סשש מלב מ



 חדה דעה «דף מ א כ הלכות טריפות
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ה ב ש  ת
 ניקב הלב סריפה פשיםא ראיס ר״ל שאינו פריסה אא״כ גס הקרוס שעליו דקי
 ח״א דבאמס אף אס הקרוס שפל הלב לא ניקנ שס פריסה !קרוס הלב איס
 בכלל לב אלא נקרא קרום הלב ובודאי מה שקוזס הלב נשאר ק׳ס אימ מופיל
ח וכ׳ דאודבם משמע שצ״ל מקב  להכשיר מיש אן כקהיכ השיג שם פל מ
 ססולש לגמיי נם בלב סייש וסי׳ בנר• שס שכ׳ והסי! לא כמן אל הקרוס בל
 הלכ פצמו שזה נוראי נידן כחלק סבשר הלב אלא י״ל סל קרוס ססיסש מל
 שהלב נקב אף שכשאר פרסס הלב עריפה סייס וסי׳ במיח מסרי הניינא
ק שמא לב מסס אן מ  מ׳ קי! שנשאל במבדא דלב העוף שהי׳ נראה ס
מ לראי! מעב למראה נינים מ׳ נראה שמא נחלק מבעים לשנים  כשלקמ *
מ מהקדום  ממש קמלמעלה מ׳ עליו קנזס שלם וכאשר קרעו הקרום ולקמ *
 נתפרדו החלקס לשניס ממש p לא סו שני הצדדים »ה ט מ׳ נראה כעין
 קריסה שקרפ לשנים והסם שלמעלה ס׳ שלם בכל צח׳יו וכשחזרו ושמוהו נמוך
 הקרוס הדר סי כבראשונה ולא נראה סנמן מס השתנות קלב שלשאר מף
יל קרוס זה ממש מקב ולומד  וכ׳ משוט מא שמא פריפה בק שקרס הלב ו
 דוזקא סרפש הלב איט מהם אבל טור הלנ עצמו מהם ח״א מליל שמא עונ
ם וחף ת  הלב עצמו דלמא מא קרוס אחר מעין בשר נלד ימימה מדאי איט ס
 סש מנןס לצדד לאיון גיסא להלוה ייתר שמא סור הלב פצמו ואיט קרוס זר
 וק יש לצדד ולגננ מדקמאיללויו סמסיס ס׳ כל הלב פלס מבמיס רק שנקרע
 לאמ״ש מייט שנהרסק מבפנים מיי משמוס סד פ״ס לדינא אין למק• על
 אמוטת כאלו לתלות מקל נאיסר דאורייחא מקנס הלב נייש בארך ועי׳
ק יא יש נמרי הסוטו״ד נזה (ויל סק״ח). (ו) מרפש ס מרה י מ  נ
 הלב סי׳ מעת תורה סקיג מיש לעמן אס רקכ סרפפ הלב ולססנ״ד מאס
ק י  מסתימת פל הפוסקים שלא שכירו סס טריפות נסרפש הלב מיסל * מ
ק סרסש סננו־  רוט א טלו א נימוסו * ניקב א סש לו מדס וכמו שכ׳ נ
׳ ל״ס מנייני דנפ״כ ומרמז ׳ א ומיין ניס סרוא גנרל ס י  להלן ס׳ מיא מ
ר מ ס י ס ש ו ל ש ס א נ ק י נ א ו ל ס סריסות ואף שניטל ט  הלנ אן סק• ט ס
 מל מקם דאן למסף טל הטרימח וכן מאה לפטנ״דמדננסהטו״ז ט״ס הננח
ל אטיס סהטרסש ס תיקכ הלנ שריסס י  המ״ז שהבאתי(ניק הקודש) די
י סיא  מאר קיס ואס נימא דמיקב הטיפש לכדו טריפה מה למימרא ימס ס
י אנא מיקב נם מישש הלא מניקנ מרפש סייס! מ  לומר וניקב הלב לא א
מ ר מזכר אן מיש הימם מ ב ומיקנ מרפש לנו מ י נ ס שסלנ קיס ו  אי
 ספ שאין להמר נזה אלא מיוזע שס' סרכוס כוינא א נסדיפ שהיתם מהלכה
ס שססה מי׳״ן נזה מונים מריו: (ז) רש לוזש לדבריהם ענאה״ט ו  ק
ה יש מ נ  מיש ממין״ וסיז למגיד ועכויס שסארין ומים דלוינא מאס מ
י להמסיי ק מ מ י ף משתני *!ק! וסמן שלו רך מא ימסס ו ו  להחמיר אנל מ
ם וכתנ ז סק״כ*פהטיג מל השלס מ  נס מטף והניח בצ״ס מיש ומי׳ מי
ס שמי א״ס סלל ת * מ ו ס לפוף מס מיש ועיי מ מ  ולדנא אן מלוק טן נ
ק מס א ע p להקל עיי^ ומומש סונריו דאין ס י ס ו מיי א שמכריע מ  י
׳ 16): י מ ו י י ועי סוה להק מ ) ׳ ק ג ת מרה י מ ה לנטף וגרי מ מ  גץ מ

א נאס מצא ל אגנות י מ ס ש מ פ מן״ד י ל א נ . פ ב ק ) נ ח ) ף ב י ן  ס
ת צגי לצדק ס ג ו מניו ומי מ ת חפש צגי ס* י י ס  ומי 909 נ
ה אפיי אן מתתו ד0ק מ p פסלש  שעל מזיו נאן שכ׳ סש למגור מ
ס ו נ ג שכ שסי מ ך ימ״ מיךמ מ ו ז ב סדינמ מי ם מ ק  נמסר ומת מגנה מ
ת והלב האניס ס* בריא וסלס ס י מ ימיר לנ וסי׳ מלא מ ף כ מ  למיו שנמצא נ
lira ם הלב והמג הנואל שנוצלו ק ממו ק ק מ ׳ סלב מנור מ  ומקר אס מ
ק ס והנ י ס  מטף והכשיר פ אן להחיק דעיתא מי*פ«וסי' ננית אשמם מ
ק 09 כאמו יש להספיד מ י לנגות גמרות p שנתחלק א נ ש ו  י' שני ואס ס
ו ואף אס נמצא י וכי שס מ מ ו מ ל לכ מ ס  דש לצרף לסוף fto on• מ
o w i f t * ס ואץ מ ו וםפסתמ 99Soשהוא נאשם נ י ס ו ח ד ס מ ו ג נ ) י  נ

 כאי הנולד.
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 דרכי
 אש יוונים בבירור שנמקוס שתלש העור לא סס שס נקנ וטכ״ס חסד הבדקה
 מקים ההוא ינכה״ג הבדקה מעכבת בו בדענו עיי״ש ופי׳ בשו״ה מפרד
ג שכ׳ ג״כ למריף נסלק נזה פיייש ימה אף שנמסו״וננוצא ׳ י  סטינא ס
ה ק־ ׳ ייס יסי׳ צ״ו וס׳ ל ס ה מקמות יצ-וו להקל בזה עיי״ש נ מ  תורה נ
ק ה פפניס מ  כתשו׳ טס שלמה שס המה ע״ו המהרש״ק בסתירס דמיו מ
 זה יהעלה מאית והעיקר מבדי שבס׳ סיג להחמיר ולאמר נזה עיייש ועי׳
ם אלי ועי׳ י ד ו ובמת תורה ס״ק ק״ס מ״ש נ ׳ י  נמית ביס יצחק חיו״ו מ
ד שלא כסדרן ר בלוי סנסק• למקום א מ ת הזמ ס׳ כיב שנשאל נ ת מ מי  נ
 ולסמי ;מסיח הנ״נ עס הסדכא נמצא תחתיו נגלו ©רהא וכ׳ לחלק נזה ואס
 לא אזלא השירכא ביחד עס הכיב רק ואף לאחר שקלף הבמ־ בלוי הסארעדיין
 ססיכא שס יסצרך אח״כ לקילפה בפ״ע בזה יש להטריף סהריעותא מנלד
 מעדה ט הסרכא נפ״ע סא ואן המדכא מחמת סביב אק כשקלף סנ״ב
ט חמי. ססרכא  הלמ גם הסרכא טס קליפה הב״נ א יס לחלק ואס העלו א
 ממש p נהלן משטח עוני הסרכא יש להמור בפסימח אף אש לא אלא
 הביב פס הסדנא ע״י מינק• p פ״י קליפס אנל אס מגלד מא תחת שני
 הסדמ ממש אף סמכה הסירכא ע״י קליפה עס הנ״נ טס־ מ״מ אס נראה
ע טרא אט מעיל מה שמולא ניחר עם הנשר י  מעמי ססימא שהסיכא נ
 בלוי יש להעדיף אנל אס נראה מעמי הסרגא שטדא ק סביב מא אפסר
ל אס ש להסתפק בפניני הסייכא אס ק הניב סא אס לא יש  לסקל *

 להחסיר ואין וה סשק תרלרי״ע ט סי ספק חסרון ידעה פיי׳ש•
ל י ת א׳ שכ׳ ו  סעיף א (א) ג׳ חללים עי׳ נמה׳* נמהת סמר א
 מההמולה הס ג׳ רק אח״כ נכנם החלל הקק של ינק יק• חלל
ק א׳!בשלחן נטה סקיא מ״ס  האמצעי והוא מחל סייש ועי׳ נמי מאר ס
ן מ וכ׳ ח״ל ר ׳ צ״נ עיש מ ע מפאנו 1״ל ס י ג כזה וסי׳ בס״ת ר י מ ד ה  י
ט ט ׳ חלליס א נימיט ומ׳ בשמאלו ובל א' יש לו מדרס קטנים ס  הלנ יש לו נ
 מם ההח׳ס קטנים שפדש״י על חנל וני חדרים שמר המר סדשס אנא מרי
 ט אחד שהמה נמס למזה מתפצל לגי קטם מקנס ממס ללנ מרד באמצע
 וסהקדב לחני סמיט ער שאתו החלל ואיר של קנה מכנס *לו ססקדטס המנח
 מאץ נאחר לסכך נקרא חלל מ גדל מחבירו וט׳ פ״כ יוצדק לומר פהס ג׳
p ק יראה מ ובמב שגס מא נ ת מרה סק״א מ״פ נ מ  וסי סייש וסי׳ נ
 שהקנה ממשן ומתפצל ונמש נהלנ מאנאמצעו וגם נמשכים מהשומן סייר נין
ב משני צווי קנס הלב א ל ׳ סממטס מנים ורחכיס ונכנסס מ  הטחנות נ
ם מיסה נל ל מ מ מ סמן הוטק נס נהלנ ו ט ס  נימיט ואי נשמאלו י
י מ  מהםמסוסס להלב יש ט חלל אלא שהחלל שבמקס קנס הלב נמס לחלל ס
ס משני צוד קנה ס ו מ ע מיל וגס בטוף ס ב׳ מ י ר  ממוללים הלל וכמים ה
מ שנתבאר ס א הלב וכל א יש צו הלל מאש הלבימכנם ללב כ ס נ ב  הלב מ
ס ה מ ד נ ל ו ונס׳ ד דד מל ס ׳ י י סי סויד ס ת מ י מ  נייישנארן ומ׳ נ
: (ב) חללים וק אס נקב לפאר חללים הקסים שנהלנ שהם ה א י א מ  ס
׳ חללים גיכ פרישה תנ״ש סק״א וכו״ס וסד מאר סקיא.  שמחים לאלו מ
ר דג׳ חללים יש והפח ג מ י מ מ ז וכ׳ אט אן לנו אלא ו  ffp fm שפקפק י
מ ם נ ש ומי נקנסרס התמנות מספת להואש אפרים מ' ו׳ י י ע מ ל  ב
ת המביש מ ד נ ק מ מ והמס *״נא מ ס א׳ מיש ב ק א י  נאריסת ומי מ
ת ע סה עייש מו׳ מ נ מי י נ לשאר חללים הקשים נ ק ס אס נ ס וגלש מ י פ ה  ו
פה. י י משהו נל״י ולחה״ט סק״ח: (ד) מי . א ה שס: (נ) לא׳ 0הם ז  מ
א סמן י מגוי אס מ ס ו נ ל ל ס וסד מאר ימיו דש מ׳ מ ש י מ ס ו  י ל
א ודא סדפה נרייש ומי׳ נמחשי סראג ס  א ולאי סדסס מעלו להלכה י
ב י ס ס י ס מ פ מ ומי מ ב ש ו י נ י ס מ ל) סבמף המי ד י ג ק מ י לסנ ) 
ם י ק ק הגי לנ מ וסשנ הראה ואס רקב לאי מפאר החללים הקפנים נ  tfo נ
tf*9 ר לגמרי ס מ ק ס ס מ ן ולססח מ י p ספק פריפה מ  מחלים מ
fo שמונו tftn נ של ך ג מ ו לקק ס* י ל . מ י מ א : (ה) ו ( ג ל  (ומיל ש
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ה ב ו ש  ת
 שמא נקב ל מאנריס מטעים סייש יל מטח חיים סק״ס מרע סשוס
* נמצא בשנים סי ודאי טריפה ואש נמצא ביק לא סי רק ספקסרינמ  יש ז
ו מיש ל  יסק מימ בחלל הטף ס״ש: (יד) או במחט מבאלס באמצע ס
f ק הצלמיח וט׳ מט י נ ויש סכר שנאה עמק מ  ניממ שנמצא הספ ל
ק ה׳ שציהלמק נזה לקק מ׳ לא דשם נאמר דזזקא ננחחבההסחמ ו ל י  מ
מ ולא  לסניט וין הצמות נמן הלכ יעיוט שס ושחשה סר מא ומסורק נ
׳ ל״ס סעי׳ נלא ותביש סס״כ  זולת עיי׳יש: (טו) טריפה עי׳ נמרי! לעיל ס
 של וסר׳כא היוצא מן הלנ כשר כקשאיןמקכמסל טאלא כשהיא מפולש
קם המטריף וס״מ לק להכשיר ממצא סרכא עי  הנק המקב לא עכר ער נ
 שניקה וראה שלא ענר הנקב * הריפומא שתחת המדכא עד מסס המשויף
ק רי׳ס ואפי׳ נממס מ מי״ש ועי׳ ללש שס ל  ואס נחמנו מעכב סנדקס נ
׳ מיג  הפ״מ אין לסקל מנא נמקה מ״ל ניי״ס (מל ממ ממיט להל! מ

ק ע״ו מלח): י ל  סלי וסי ל
 סעיף נ (םז) ננמא םחט פבאה״ס ומיס מיס ננמצא עצס מק־ הלנ ומ׳
 פר״ח פכהב כפס הס׳;מר המיס וכל מין מה״ח *ז לסם מצס
 נלטסם מלבד הצבי ומדן ל מהסורים וכ׳ דבכ״מ אץ למסר אא׳כ יווע
נ נל נלד ת שטח יעקב ל ל  שמא סלק זה ספ נהס מצס פ״יש ופי׳ מ
ו של דאס נמצא מצס מלל הלב אס מא שסר * *זס יץ ל  ומ׳ תלש ס
 ונפשה עו׳ס הנהמה וכשר ננל הבהמי! אף סש לו מקצין ולא אפריט וססו
 לנקב אבל אס הוא לק אץ להסיר לא בצבי ואס נמצא העצם מוני טרהלב
 יש להקל אף מהוא לק ואס׳ מאר נמות מי׳ש מד׳ מלו סלד שסיס
 דלע אפ יש לו מקצין יש להחסיר אף במיג פי סואץ הדברים שהעצם
 סעלמא מא ופריסה סייש ועי׳ נסח אכרמ נא״ז מן״ח *ס נ׳ שהגיה
מ ולול ראף נצני אמר במ טש לי מקצין מי״ס וסי׳  נומי הסרס״ג נ
* ל * מונריי ונמיגח נ י  מלמ מן׳׳ד שעמד גיכ מל טין המיז במ וכ׳ מ
ס »קז נשר א לבן אפי׳ אין * סס שקן ולדנא לא ובאין * ס ס  אמר מ
א לק ומא נחל* אץ לאמי־ לא אש יש * מלש ס ק ונפ״נ אף מ ל *  נ
 נמק * סד א׳ פיסל לקוב מ״״ש ונר׳ עוד בתביש שס שכ׳ סש ססס להכיר
ק ספל״ע * ייתר יאס נימוח מ ס * צריחת וס ספי* למס מ  אס מא ל
ס ל  ממט קצת אי מא *זוזם לס יכשר יאס צ* יש להסריף פיי״ש ומי מ
מ יספ*: מש לסכל  ספר ימנע מי ס״ס סס כהרכה למונ ל ונריהסנ״ש נ
ס לעצם אס מראימ לט * אמנן  מס to טימ דנלפ ססנ״ש *לק נץ ל
 לאנסרא ואורנה מסתמא דכל שהיא לק מא ס׳ שהיא מחולדה וכמ שאר
י ססא מ א  פצפות שנגוף למהפך מוס לפלס וכשלג ילבינו ואס סא *זם מ
ס נשיי ימ״נ מא נצנפ מצבע הוס ואין ט מ מפס ללוק מס ס״ש  ל
 סמנ״ש שהעצם לל בלי מקצין יזקא לא הטסתי דאון ממש סאסטסמכיול
 דליק שממה מריסי החפ פבלנ שממסן ללס א״כ י״ל מיין שמם מונח
נ ק מקשה לעצם ממשה מיל עם מלין מיש כאדיכיח יעי׳ מעת מרה  ל
׳ כרס למס ל סייד במ׳ מ ק מ ומלש במ לדינא וסי מ  סק׳יז נלס מ
am מ להכד אם מא סצס * 5חרת דס לני־ומ מצס מזמן י  שכ סש מ
׳ שהיא רק צחוזס זס וכפר סיי״ש (ייל מ׳  כיד שפית ואס ימח סא ס
י נסלס ס׳ ייס נלנ שמא : (יו) סחס פי׳ מייל! * ( לנ  מיו ל׳פמ״א י
* סכף נמו!  חתיך waste מנסה ממצא ט ממס מנח ל הנשר לאמי ולא ו
ק שמשים סשמשניוס ק שמא ל*זר שנסמן נפל סם הממנו נ  נמייה יש מ
* שהי׳ מוס ל י ואף אס י ל ל מש לחאח לססלסא ק י ס ה ד מ נ ק מ  מ
מ מזב קצת נלמ ל שי* שהמיזס ססס סאדה מקי׳ יגס *ן חפסמשר  מ
 שהמחט סכלה שם יש למסי סייש מי׳ טד אפחס מאן שהביא ומיי והשיג
ן ט ינל מוסל י ס 1$ ס אץ ו מ א מ ס  כמ ודי שקשה לסמי במ מ
י יל)ף שהיסה מוחש מזי ו ז ס יא׳כ אץ נאן מצי *  שימזב מסר אפיי $
* תרמ מ ומיח נ5"« וני שס * פ  וסאדהאץ * דייל דסק־ לשססה ל
ק לסמים אץ להמיר נ ז ס ל p9f: משה זאת מ ר 0  * <D*1 לס*ת »
ס אסר י׳לה לנל אלם  לאסרם fm מסימא 54 מלמ להנמלנ ל מטו
א ממש נססן ל ש לעק אס הסס־ ממק *מי מ  וססמיא לה ופיי״ש ל

 מזא

 דרבי
 סס ומות לנ לא לל קנון ולא לל גחל ואינו לא טש א׳ טנ ירק מטק לנד
 ס׳ נראה ממיס לנ נ״כ יש להכשיר ימ״מלרנא סיס ננ״ז נציע פיי״ש וצפק
 יתר לנ אי סי נטלה * טריפה מ׳ מקימ סליה ונמה ליה לעיין נדנדו
ס מסייר הניינא מ׳ קסי! ופי׳ מעיז ל  לעיל ס׳ ל״ג סק״כ פיי׳ש יפי׳ מ
י שהי׳ מ נ תניף לנ׳ ופסח לגמרי י ק יא של דאס נמצא שנחלק ל  סרה ל
ס  הנקמה מזק רנ כי חאין ש*ן הנ׳ לקים יכולים להתאחד זל״ז שזה ל
 נמגנלה ומ למטה ול דאין להקל אא״כ יש מקום שנקרע לנ׳ לאיש אנל אש
ם סס ש*מיס כמר ס  חאין שמא מחייס אץ להקל אש לא כמראה שהכי ל
ש י ס * כ יסא ל  סכיכ ושכן הואניכוייק והקחס הסנכ יש לו מראה ל
 להכשיר ואין לסש פ־זא הם נ׳ לנטת וכיין ששר ל מקק יכל נמצה *ט
: (ט) ולא תגיע לחלל (  ס&ש לר. משלמה ל• מני עי״ש (יפיל ס״ק ל

ל לצו וסס״פ של ואפי׳  ענאלס נלפ מהפ״ך אס׳ אס נקנ קב מפולש ע
 אס הנקב מפילפ נאמצמ הלכ רק שהוא למטה ק כחללים מרס מיש ועי׳
מ (לנחל א׳ למדינת *פא) סלד ס׳ י״ב מה פהאדן מלמל  נמית עמק ל
מ ולא בהפ״מ חקא אנל לא נמ״פ ק מ וספל? ואין לסמן להקל נ  מ
 יפ להחמיר בניקנ מעבלע״נ מיסלפ אס׳ לא מגו החלל ולא מימ *זלל מיש

 (יעיל ס׳ מ״פ שלו)
לה ׳ יפה מאר פל מר״רנכראפית שור לך לך פרשהנלו מי ל נ ה מ ת  ו
ב ולא מימ *זלל מרה מא רק פ תיקב ל נ ל ח״ל ונל ל  ק ל
א מיע ללל ל אף ל ל מחתך ממנה תהינה ולא סי  מקב בעלמא *
ל מ ק *ה ג׳ השיג מליו והביא ראי׳ ק מ ל  סחפה נרי״ש אמגס מרך ס
 ואפי׳ נסמכי׳ אש ניקכ טריפה אש נחתך מרס ילב״ע מקים מיקב טריפה
׳  אש נחתך מרה ו*ן להחמיר לל ואץ למנוף ל הערימס טיי״ש ילכ «
 זבחים כלמיס הספרדי אמ! ל לוינא פיי״ש. (י) הניע לחלל מלק סק״א
נ מי׳ סמן אש סא סמן * מכה ונס ס׳ ספק אש  של דכשהי׳ *p נלג ל
 זגיע לל* יש להתיר מלס ואף דאיט מתהפך אלה יש להק! להלל ממן
 ל דקייל ffn להתהפך אך נסף דנריי טסה להחמיר מחשש דמי ספק מסרון
ק ׳"א שכ' שמזה מנרס נא ליח נשף  יחסה טיי״ש וסי׳ בדעת תורה סף ס
ס והכשיר ב ל ב מינוי מראה וכאלו נרקב קלפיהו מסביב משאר ל  שנראה ל
ס הרב בס כסנה  מיש (יא) לחלל מ׳ כמחזיק מכה *ת ו׳ שהביא מ
 !V בפמןם ש* מיי לב הסוף ממצא ל מדו חשס דס * צרורות וס ילא
 נכנס מוני הנשר אץ ליזס פייס ומה ראיתי בס׳ זסר לאברהם כשמדי
׳ מכס א׳ נ אות ל ס׳ ציס שהפסק מו מ ל אנרהס אלקלנו זיל) ל מ ) 
ס מבפנים טמא ומנלק לא ס' סס דעוהא מ  מפאלמיקי על לנ שנמצא נ
ה * סלסה מ  דסשיסא וטריפה והכל ליי נפרס אס מיפ מקיל) לנית ל
ו ח ס לצד סץ לא מפלה ילא מריו כלל והל ליי מזלל מיש מ  שסא ל
מ מודעו  תמוהין מאד לנמנ״ד והוכר כפיס לסץהלס והכומןס להמיר נ
נ נכיצוש עד * משמע חקא דנעק ניקכ כל ל ב לני״ת ל  לשמם רקב ל
* אנל אם לא נקנ כפי*ש מענלמיב רק סס מכה מנפים  לפיס לסך ניס ל
ך ניח ללי למ אץ »מר ואל״כ הלל לכהוכ כלטנם נקב מ נ נ  נאמצפ ל
ל מסס׳ ק נ ס * טריפה ומן מזה מה מבואר בסי"! לנדל ס׳ ל נ נבאש ל  ל
 ורשניאמר״ן וכל ובר המקל מקינה ויש * לל לא מפסלי טד סונקנ צלל ואס
 אץ לל *ק־ קב ממלש סייש ימשננס להדא ונצנ סש * לל צ״ל לעכיש
׳ ל״נ נקיי(וטי׳ ו הסן מו לל* מי׳ נמית סיס לפיל ס  שיפלש מ מקב ל
. פפ״ך ליה לעק ס סיק ילד): (יב) אםסחםת תלי ט *יל סי ל ד נ  מ
ק אש דואנלי  לקק ס׳ מים יעשלו סלד של וד״ל ושם נאסר ואס מא מ
 סלי סי* פ״ס וכשר אך מיס נציע דיל חזקא ססס פק וממני נשף מש
כ מיןלק אנל כאן תיירי אף נבממ י״ל וליכא ניס ואין  להם זפק יכו׳ ל
ק אש מא מ ו מר נ ל  להקל מיש אנל מלו ל מצסו ק נמושות חס נ
ס עייש יסי׳ מיס אנרהס נשפתי מנ סלה שמים למרס/  ע״י סלי מסס ל
: (ינ) ואם בקץ. סנלז סק״נ ככ׳ללא ממניא מרם לל ואס מ ע נ י  נ
ס וח־אי טריפה סא ושמא נקנ הסממן נ ממי ק מ י  נמצא הקיץ * הסהס נ
יק ולא לחל* עי סייפה הדסק  * vmo וכומנכ לא אס׳ אס החנ נ
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» טריפה ׳ מ ב לחללו ב ק נ ק (י׳ «ק ק») הגדול שיוצא ממנו לריאה ש ד ט ה וכן ה א י ד  £ בין ב׳ ערוגות ו
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ב ט י  באר ו
ftgyw ייפה ( י 0 נייו• (  טקננקנ ומלש פצל לצד ולארקנ לחצלה שין־ 0
ק צכצ הלמ־הדס ז י ק סנ״יז י מ ל >»מןס סאדנז cms מ״ס * ולהלמ נ  מ
m ללנ לגת* פריפה נין נקמא לצל ראש מהמס ק מןסא m ליומרא לסייט 
מ א * מהסה טי פדפה ו ) מקפא לגד י  לגד חלל הנהמה ונמצאת נמ»«א מי
א ומןםא צ5ד חלל הנהמה יזיק* ילינא א מ נ מ מ : אלא טפא ממצא־! נ  מרי
חז לחורה צאוליס ידשק * לכנר היחס צנוואי וחזרה צאיודה אגל אי tot מנ ב  ס
נ קנצחי ל ך מ י 1אס מל1שצ0 נ מ ו נ ו י  ללחא נמרחה לקנה הלנ t קנה הלנ ו
 שמעשה טה נאשננז נשיר והכשירוהו יזמר הדור ופעמס לפי שנמצא ק נלנ בצג׳
» p לפעמים נס גלהגזה וע״למנק  מנחקשמ הלם משה מנמו עצם ואפשר ש׳הל) מז
נ עצם שכל צילץ נמס ואין  סיא עניל ונ0«1 מלק ע״ז (וכ״נ דפשיא) וסר״יו מז
 ט חלוד נלל נשום צל יש צכנשיר ומזנ פוי n נין שוודס שק־ מא נ־זוצלה עיש

 מחש ממצא תקוע נלנ א0 •ש היכר מנמן נדופן סצלעוח שילופ-!מא המחט לצי
p לחסן ולא ענד למלל סלנ מקנ «ילש s פיס יש לעיין אם תקמה מקצחה 
נ הצג׳ ל  אזלו top לנר מדרה אפילו xtm לקס (רש״ל נשם פרל9י< ופמנ מ
ס לסופו מ ר נ מ  נזסא מהי וריד להמיר אפ העצם מונח נערן שמומו היס נו א
ק לנו ללמוי! נהמה לצנ׳ לאין ר מ ד ט צ  לנקת מה לי מחש או פצפ ואפילו איז״ל מ
ר שאץ •מד לו מממןם ראשוניסענ״ל וע״ן מ  ללמוד מץ משאינו מש ואץ לסקל נ
׳ לנגדו מעשה היה ימלטהו)(רמשיא ק< ק׳ מ״נ) (ממשה  נס׳ נקה״כ (ואם •פ נ
 נחנה אחח שפחחה החרמזלח והיזיזול מזל אצלה ואמדה הדנה שלא מצאה לנ
 נחונגולוז ונעלת התרנגולת אמרה שמא * קחנ לודאי משלן הלנ לארץ ואכלה סחחול
ל מסעםשא״א לשוס ננרא נפולם ליוויו אילו שעה ״ ע '  והמור מאון ח״צנח' שאלה מ
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 פתחי תשובה
 0 (») נמוה ולפס פנהיס [ויזו וא0 נמצא עצם pro• הצג גו׳ יפ״ן נפסנפ מיס
 0- מ״נ לדל סשאצס שנמצא עצם נצנ פיה אמי המול חס להפצס פוקיס המה
ס «0עי מפס מ  «ח0 ממדחס וטס לאימ מלל מעלומז כל נר הקפצה והונה א
 ננל ופמסס פנ6ל סמא ומזנ שמל• ספפ״נ fo נ08 החיש מנומנמים פ״כ סיא
 ftc ו״ל לנל• tfxo נחיספגו pan yfn המניס לחל• ודד פצמומ נצנ אי נמנא
atpa r*K* צהנש־ל עקל ואן h-po ו י ל  מצלו ולא «1נ משלו והימי עינלא מ

ל נגצ עלץ אפ•' אם יש לי עוקצים 0ל«  שיו לנטו M ע״כ אס נמצא מוצצ מ
ל עצם ו ן ליס פצ י0 צסאיק ומל לדן *  >t טנאי שיטה אלים אנל לא לע ט *
ז ספיד נצחם הםדם moos כמה  הנמצא גלל ימסנל משל עוני הצג ולא נמצצו מי
ל ננל אופן א*׳ ם צפניהס שנמצא p טיולים גסים יזה מ * ן  גמלי הלול ני העילי מ
n rns ס צו פיקציס הלנה ואפי 0וא צק ומ״ש מריח שאם נמצא העצם נס מנצ• 
pw ן זה פ ל «צ *  צסמי רצ ממצא לק מוצצו ט אלים ייזצל וצמ נפוג׳ הנשל מ
 מלי ם0לע זיצ מעמה מילון השאצה שלא נמ5א מונח מוצצו אצא גזמונ נפוני הנשל
ו ממרפ צמזיל (אן אס העצם ל סלי מ מ ו נ  אפ וכל היענ שנוצ מזוני וסיס ממנ
m שנמצא o ׳ ממצמא יפזונ צמוט וה״צ צ  צק) וצ1ן אם prp f שצא נמלצ מזוט *
מ שמוצא מ  גצנ מ״מ הלי מזשומו רצ סי fp (ומנא ננה״ע סי ורוו סק״י) ממיל מ
מ נכלל אחל מ»צ לצמא o p"p׳ אצא לזארמ מהגל׳ גלגל מי׳מ המיל הנצים » 
מ ג^פ מלס צסמול טון ש»ה פול צל קוצא שטין שיצא סמחע ציזץ מ נ  אלול פפל״ע ו
ד ליפה צסק! כיצ אן הנא אץ אנו צמים י * אצנע היו מלנמדט טי והנס מ  נ
 צזה צא ידמיא אס ס*ן אם היס ממצמ ג^יצס * מפצמא לולא• •ילה ספל«יו צ«ין
ק יצפצימ שטה מלז50>ז גיליצס אצא א»צי אי נלאס צפץ שמעצמא צ»א לרמ מ״ל »  ס
ה מנס לל!" הושט  •ש לםקצ ט הפוקצץ הס קפמס מאל ולעצם למג ואיט מל וא«ל י
ח י נקנ « e לא סיה •טל לענול וזיונ עצם סגס ^ m e f והיה נקל נעוקצו אנלים 

 סלק סצז יצא לפ• צמיופ שהוא לק מצמפה תיזפגה ומולי 0יוף נו״ ואפ/ טנא , , . . ״ . .
ו «לס צפצק טן פוי^ין אצו צפאפ אממ י ל ! מקמסנ w  לטס נמצא נלנ שאינו מנושצ אלול שייפה ולא טס מקום לתלות אצא לקולם שייפה אלי מפצמא צא 1
ד מ״פ מ״נ נלאס צסלדל מיל שהיא גיכ ספימ יאנגו  סיא שנושה צסצית נאיסיל יאפ p נ־ה׳ג מילה הפלילו צצי׳צ צומי מעצמא אפ• אחי שליפס טוו שסמך צהקצ מ
tnp 0*צח יעדן מצק אי סימן ס ליצ «״ן מו»נלז אליז פטם מלירות לו׳׳א ממן נ״ג ומי״לז מהדם יסלןנל לופנטלג סימן צ״ג י  פנוים וישנעו עליל ם״ש] לרש ט

 ןיעח נמממו סשהנוס •פקנ «p"> י׳ שמיל >ר! מלנד טלישצנד נמסנמ עי׳ נט פוממ צנוטן למטאי ש» לרפצ הצג איס אצא ממשה סל*5 דש נס קצגז ליום עדץ ע״ש]

ה ב ש  דרכו ת
ח אצל האנא העליונה של שמאל ובא לנץ הערוגות והולןנארן  הריאה נמקים שיש ד
 כל הריאה ועור להלן ורך טרסש הכנו לצד השדרה פד מוס הכליות ימשס ילהלן ועד נין
 כפרמס ולהלן ומשם מתחלק כץ הירכיס וכוי ומתחת לכליות ייצא מזרק אחד גווצ מן
 הקנה הזה למן כמד והוא־ דרך סננד פד סלכ תץ־ גיד הטס פג מורוא ע if לדוש

 סעיף n (כנ) גיטל הלב סנאה״פ מף מךד מיש מהחיצ נאמרה הדנה לא
 עצאה הלנ ועי׳ ככנהיג נמף עהס הפור ועי׳ נס״פ שצעק it הוראוח
ב טרש:  הח״צ מה והאריך נזה להשיג סליו יסעלה לאמר חדאי ניש נמסקיס ניטל ל
ן נודיע מש ט נמי לחל ס א ל ט ו ס ם ס מ צ ל נ ל י  נס סס יועו וא״א למות ל
 המשמש במקום הלב יאש״ה סדסה ואין להתיר אא״כישמקוס למימלי נמס ונר מה
 ואף שהוא זר ורמק לליין ט ע״מ לינן ט׳ נרי״ש יכ*כ במסה יהונתן«גלק הש׳׳ע
ק א מ׳ קכיא מיש ט״ד אביו הח״צ זיל בזה וני׳ במיז  ועי׳ נמית שאלת יפנץ ל
/ וני׳ בשו״ח מהריח אר זרוע  פק״ה וכר׳ פמ נשרת מאן מהר״מ דמןינד ז״ל מ׳ ל
 מ׳ קמיו ח״ל פעמים רנות נשאלמ ל תרנגולת שנמצא נלי לנ ונבהלתי שיש נדי
א שממיס רטת מיי״פ(ימי׳ מזה נשו״ת ז *שנורא ל לו  שיכולה לחיות נ* לנ ו
ח ונספח ונרי שאל ריסף ת1ת נמחשיי לסי׳ זה ק ו׳ מ׳ ל  טאל ימשינ תניינא ל
 ונשוית נרכת רצה מ' הי נמסות מלחמית ארי׳ דש אפ ח' ובמינו 00 אדי' מו״ו
 מ׳ י״א) ועיי נופת מרה ח׳ מיש בסק מ נאלץ־ ימי נשרה סוטרו סניינא מ׳
̂ שפתמ העוף שתיכף סנשסחה ראשאיןנה  קי״תנרשנפגץוס וכ׳ ואס אפרו א
ד ניע מוז לעריסה לס ס י נ נאמנים לו מ  לנ אס סעדם סמרדז על סמק ל
 גרע מנכד מיש דטדא אט נאק מה״ס לאמי אס״ה א מהימן לי׳ אמר יה״נ
/ אסי' אס מיה שמיס לספיר מסורק מינוא יא לא עסיק ליי העד ס מ  ננ״ד י
 אוי אס מרה הסודה מגנת מרצ למויר לא ממדנן פיבוא אנל למחלה יפ נהסדף
 מל מטן מנא ליכא למיסלי גמד אחדני טיי״פ ומ׳ בדק מיש ממין זה
ב נמף יאימ פסחחה מטף אמית א מצאי ל  יל׳ שס נמניא שהיי לסי! ל
נ מזה ופיה שס מעולם שפמה ללה ואכלה המד מהעוף  שאלי נשמפ ל
ב ומוי מטף דאף ולא מ' שס סמל כפונוא  ההוא א* אלה גס ל
ל סקס ל שק לשלוש יש להקל וכי שמי לשרו מבוא 10  דמרצ ס

 שנמלי

 שהיא אמר ואם מא צדן למומי הומיס הרי מ מסימן מי"ש(וע"ל מ׳ מ״א פרק
י ז״ל) מערכת את א ס ידם (ממאן מ׳ נויס ל ) (יח)מ-יפה עיין נס׳ ג  נ/
 פ׳ פרן טריפה את ל׳ נו״ה נמשה שב׳ שהי׳ לפניו בבמה גסה ;מצא נפרס ניק•
ב ולא מ׳ ט מס דעותא וגס סמי עניים ומושט היו ב עלוקה אחת חי׳ יבומ ל  ל
מ לדנא. (יס) וה״ה אם גמנא בטרפשא  לימים ויפיס וטיי״ש נמה שמצח־ נ
 דליבא. עשפ״ד סלו ובמוד דעה סק״נ שעמדו פל דכד ססחכר במ שני כא
 נסתמא דמחט נטופשא דלינא טריפה ומשמע והוי ודאי מייפה ומ״ש מסרפש הכבד
ג ^יייש וטי׳ מו״ת דפיו .  ונקמן מ' מיא 10' >\י ולא הוי רק נמק פריפה ומימ ל'
 הזנת מהחרא תניינא מ׳ כ״ג. (כ) בםספק הגדול. פנאה״פ ולדנא מימ
 למטתא נפיק שיהא נסממן מחל וקפא לצד לל הבהמה ומ׳ סנ״ש סק״ו שהעלה
 ואף נםמסונא רנא ונקופא לצד לל הנהמה ג״כ אן להפשיר לא בנמצא כמזפין
ם פטדץ לא נכנס ללב אל אס נמצא באתי סמפון נמקוס שכנר נמס ס  מחנ מ
נ והלב מיןף הסממן טס הסמט פבהוכו פריסה שפס ומק מא ואן ספה  למך ל
ק מ מסג ל סלא מה סהאריך מ ס ק  לצמר. יק לנקו־ וטריפה עיי״פ w׳ נסדר. י
 פצהתנ^ נזה מטלה ממיוקיי״ל לעינ נס׳ ל״ו יאס נמצא מימ ממס! הגריל
 שבדאה מר p גם מממן מחל שנלנ יאץ למש שמא ניקב ואפי׳ מוא לטיטתא
 מ׳ וכועס הסריח ונפרס מה שמנוף התביש להמיר וגס נכמפין מחל אץ להקל
ל משן הסמפין מחל מס ממצא נ מא סמרא יתירה רש להקל נ  רק מוס שנכנס ל
ן מ מ מ יש צד להקל אבל צ״ע למעשה אק נ  מונח מממטת קטנות כיון ואט מ
 מחל יש להקל למטה מי־ש נאדטת: (כא) כגרעין של תשרה. כ׳ בס׳ שאל
מ מא גרעין ל תמרה תופ  p ליי ל סו״ו מיחסי לס׳ מ ח״ל ילועת הסעיר מ
ס עי׳ נס׳ ע״ח שיו לי»א גרטיר מורה וקשי־תא ואם נפרש החם והשלשה  משיעור ל
K גרעינים סס נרויזנ לנו מי׳ גרנדן אחו פיזמו מחלק תמטית הספח ואס נפרש 
 שתי נופינץ ואחש ל גביהם למטלה ימי שמת נמית הספח מלשין זו בצד!

 ומו יךונ יותר למש ל השלש מזחנ ועכ״ו אן הניט מכיל.
 םעימ ד(כב)שיידדבקשתיעריטי^ס׳טרתמתהזנחממוראשדינאס׳
ל מ י מ צ ס ג נ ח א ס נ ל מ ק  ן/שמציייסממוסקגהוסמזוקסספר ד



^ י ״ י י י חלמת טריפות רסו 0  יורה דעה סלף מ ח
ב !£J י £ ל ק ב ו ב ב ד ל מן ה ם (ט) שי א ד ש מ א י ש : ריש ט ה פ י ד * ( ה כ ) י ל ) ת ט ח ד בין מ י ב p ב ל  (כד) ה
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ן • הנם (כפ) *־ר סלם (ל) ממני (נ) הנשר (ו) 0רי מא (לא) נקדס דם (לב) יטרפה (*•ה) ע*ל 0*ש >*!  (ה) (כח) בחלל
 נדן (נ פ0שוך למקם צמר $

 מתחי תשובו!
fi^ost •ס^ם סממן מין זם לםפל U'JUA פם^פ] ft© ןג} סמל סד 
into כ0נ ללון לססדל לא נמשל גלול פיש יע״ז 03מ8! ידס סיי לינ 090נ חיל 
ן פ(ל לק שטה מוק סי (נס  טא mta tno ללקא סנא לא יאה רננוסא מי
 מורג םממיק ונחו יפרש) וסוד נ*ל לםכא לא טס אפשל לנ7זק נסוך 90M0ס6
א לס מרט סש״ך םנמ לנר הצריך מקם לםכמיל יפאנל נלא נלקה מ 0399  ל
 וסולס יפליפה אגל אי טס לקולו מ&סלס מלחיץ ממקים הלנזק ימושסז סו 0פוך
ס 00 סמלי וטס אפשל לכלוק ק נמל אס עץ כשל  לחללו ונשאל פל סטא גמליו שלא ל
̂ו ועיין פרי סי ע״ו מ^ל} * ן מויפ לא מ00ע p טיס האננגז כנל  ל•, לס8מ* v"96 לס

בה  תשו
נ ק 600 הכלא־ ל ס / סיי ל״ז לדש נ ז  סיי גנו פסחא ורטתא נלסמן ס
ף סי ליו של ורל יסססה  ועיייש מה מסלסל מה כאריכיח ומיי בלחן נסה ס
 אידס ס9 וסי נלנ נהמה נסה שנמלא סס 600 ולסר מסנלסיכ מן החלל
f הטמא וסי והנסרסס מסמס ונוי t ן סה קרוס גשר א ללד ס  לסן ל
ס יסוד ממשי! נא לידס וסי נלנ נהמה נסה שסה  הא איכא נשר סוסיו ל
נ מה נ (דיל לצו יק) ל  נה טמא נחלה מולה יניכרח ממנלפ״כ יפצו ל
נ רק שיטור ווו אחו סה לק שסה נראה שסא ן נסר ל ס  ל הטמא ממונה נ
 קחס הטמא וחשנט להסדיף וטסא והנא הוא כנקנ ואח״כ קמוט הטמא
3 והכשרנוס  יקלסט קרוס הטמא !נשארה חימיה סר קרום דק ל כשר ל
3 לא הניס ללל קחנן ניה  דפק ונשאר הלוח הכועא קרום דק ל מור ל
ף סיק ה׳ מיש נסס המהרייךש ממצא ס ס אי : (לב) מריסה טנ ל י  מ
מ כ״א בהטיס איור א נדם ומסס״ד סלא שני דאין להסר נ ן כיס ל נ ס  ל
ו לס וני דאס לא סה שם ו סמים דדן סושס ל  נדקה נכל סאנריס ושמא ל
סף ס מכל 1915 מ3מ~ ונשר נ6י ו נ ל א נדם נשר אס ל  רק טס לסד ל
ל מבואו ל סשרס״ג שחמ ן מהרש״ק י א ׳ ל״ט סי״ש ועי׳ נהנסס מ  ס
 ונרי מרס״ג tfjo ואס סה סם גרם בהכיס לרין בו'יקה נכל האנדים דהסס
 שאני וסישינן שמא קלקלו מדם א׳ מהאברים הליסיים כוון סהמיס מק!קלין
ד ן התשע ויי״ש ועיי גסי למי יוסף נ י  אנל לא דסישיק סס שסמים בס ו
 רציא מיש נדד הסהר״ק״ש מסרס/ נאריסיו מסלה וסייד נדעה סראנ״י
א נהפימ מיי^ו וסי" נדפס סרה פוק יינ סל סש מ אשיי ל  4פלור להדיא נ
א סש נו נוסי סיאה לו ריסויוא לוחו שא^מ מפרסת ס ל נ ל  לעיין אס ל
א מיס ממר ואפ ני מחסי הנייח נראה להחמיר שכ'  אס ככה״נ סש כיס ל
ע יש לאסר מ״ס לדינא נ י ל  יכל סש איזה חסוסא אף שאינה משרסס ל
 המקל נוס לא הפסד ובלס בסקס הסכל מיי״ש מיי נייק סלא בני כולו
מ סהלנ ו א נ וסמו ססס וסיה ל  שסה לפרי כסוף שהיה סס נוס סנינ ל
 מכה והיינו נשר מסנה במשמוש ונסראז והיה ק יסוססטס סי סמוך לחל4
ק להקל ל מ א שמד מואס ולאלה ל  ונשאר נק נשר דק אצל סולל שסה ל
n o ן כשאר הבשר למטלה י שימי מראה פק שסה הפשר י  סה שסה שש ל
נ שסה נינ בסל ססס סש הסיס מיל  וגש לא סנא לשרו הממי שבראש ל

ס ifto מסניף מי^ן נ  ולא ס
׳ י ט י ש פ ס ס א ל י ס ל ס י נ ח ה ס א ל א הגה בטף ונרי הסיס/ של ד  ו
ו סלא של שדבריו ממסר סמס יסא לל שי  נס׳ סס אנרסס נ
ח י נסי י ו נ וטס קמ״ל ניי״ש ומס ל ס יש $ סס ומא מן׳א סדספ ל י  מ
נ *יחי׳ מטיף לינא פדפשא ולבא וכ׳ שק כ׳ ז שלי ל ׳ קי  שמדו מיינא ס
נ בסיכ שהיא נשר לוי סיי״ש  בסיס וסוס/ ל 1אס נמצא קחס סטנ ל
trtn א נ ף יש סרפסא ל מ * מס והסל וזאן שגס נ t o ר ס  ושגגה י5* ל
 סכ״כ סכו״ס יהסרמ/ ליל) ולא מצא ק מסריהם נאשר יראה םמפק שס
מ פהו״ינזן  וסמסי ל סוב סומו מדס מיק יייא שהעסק מרי המסדר כ
י הסולרג סל7 ו נ ס שויא אמנם בטף ו 9 ף אין $ סחפש ולא מ  ילנ מ
ס נהטיוקת י ו מ0רמ*ג ושאר אמז ש יסמ/ ל ח מ  נלפמלו ססס iftn מ
נ סמף מסמו בסס ע״ס 1B נס״כ י״ל שסה לו 09 א v שסה ל י  מנ
ף דאל״כ ס״ל אסר ססס נ שמא מיל לסוס ננל מ ן מסטדספ ל  יסר מ
ס ונשלמו מונונלשוגם שסה«מכומ1 סיפ to" וסי סושש א מ  סרסשלנ ל
yft א יהא הפיסש סששס א ft) ל נ מ ף אש מסספ פ״ס ל ל  ל שאד מ
ף מס מ נ 90 שאש רגיל לסוס נ  so! to/ דר/ שסה n 09 סנינ ל
& נ ו ל ל ה ס ס ) וטל p לייחס איכזמ שסה ס / ׳ לי* סיק ל  (ופיל מ

 ששיר

 באר היטב
 א' נלא צנ עיש שהאריך) (ם) מוללו וניע הש״ך חס וחן פיק שהר• to לנ
נ ולא נחפשפ פל ח(צו שרמס  יש לם בחללו ו6* סמחנר היק משנמצא נעוט ל
נ ונחפשט פל ללל דסשיסא וסחפה (צג חרעול ומים  ואציל אם נמצא נפונ* ל
נ נפר פר״ח ל 0 ק ק ולא ט מ  ליו טסי לא ייס מצנ 0* נחוגו יקלפוהו ו
ם החלש) (ו) טח מא (נחג רש״ל שלולי קנלח ראנויס סס מסור אפ*  מ
נ לאסלו סלו פלנ סלו לקר מימ  נטפח לס מאחר לא הניע 0מכם מד לצ ל

 לא הניע צמיט • יפריח נחג אני אסי ואין למ8ך ל קנלפ דאני״ס עיש) נ

י נ ח  ה
נ וחסל אכלה מסה י מע״ס לאדן ולא המוט לל לראח ל נ  שמולו ה
ס ק וכשהגטמ ר* שאן לנ וכ׳ שזה פשוס להמר לכ״ע נלי מ  שיקה מ
 סומן סה מל ינמ״ח חיצ ונם״ס ושאר אמונים שמפקפקין מא רק בסומא
א מה לנ נהתרננולת ולא השליפה  לספ פהרינה שפתחה את הפוף אסיה ל
נ סשיס / שהשליכו הנ״מ לאץ ולא השגיס ל ל נ ק ספסל משא/ נ  לחמל י
׳ to יו חד  ותציק מסול סמו מאנ שנשל הניס סייס: (כד) חלב מ
 הססווי ל מא• נסנהת המר את ד של שהיה עונוא לפני רנו נמף א
ו ולא סס לי טס אנל מ א נמקמו יהיה דטק ואחק נ ו ל נ ל  שהיה ל
׳ נ כמותו ובצלמו והסריסוהו מי״ש: (כה) מדיפה מ  סס לי ל ללי ל
נ א סי פריסה א נטלה * ס״ק ו׳ ומ״ז סף סלא שנסתפק נלסל ל  ל
ע מיש י ו ממדית שתיהן וסיס נ  יעי׳ נמ״ז שכתב ולדנא אפשר ליק לי
 ועי׳ טאר מר׳׳א שלש יפי׳ מנרי שאל יוסף ומס נהשממיס לס׳ צדא:
׳ מ ח״ל דפיסש מף ס  סעיף ו (כו) שוק חלב עמיו וסר/ז ונד! נ
י נ מא דנק ללנ ראל/ אן לדברים ל נ שנקרא גיכ סמן ל  ל
מ להתיק נ וטק נסלדה ילמה מצרן לחמן אסה ימהיכי מ  ס׳ יסא ממן ל
 חסזחא מי״ש (כז) קורה דם סיט כמין קורס דס מימי נפל מקים שמא
 ממשית א דס צרור נמוכי׳ אנל האדם הנשר לנד אס מיק כנודע מתסי׳
 סט השני יו אפדם (כח) בחללי מנאה״ס מיש סהש״ן ואף דלא נתפשט
מ ול ונפיק דקא שיהא סחשס ן נ ו  לחללו סויסה יטסריס שחילק ל ה
י נחללו מי׳ש ועי׳ ששיר סקיח שנ׳ דאףשדנרי השין צימ מ  וצחחת יס מ
ן ס ו נ ל י ה ׳ ואס מה מ x ׳ מ  מ״ס אן להק! עיי׳׳ש וסי׳ ננל״י סף ס
י מ ש : (בם) נודד הים מ  מולל(מרפ הסריח) סי וראי פריסה מי
י שממו ל טאר ונרי הרס״א מס א קא ' ממס מרה סל  הממו וסי מ
tn ט סקירט נ אחק קמ״ל מצרי סיס ד י שסה ממן ל ג מ  ל סדן ל ה
tf*& ק ממן  א שמא p בפ״ע יאמר מציר היס מעבלעינ נם נאין מ
נ מיק  נמיש במ ומבלה ומיקר שדלי ל הדמיא מא רק אס נס השיק ל
. (ל) בעובי הבשר טנאהיס וסתיש יעי׳ כמידת שמאל • אק  ניי״ש נ
׳  סף סי מ שהחליט לאסר מס ניעת היאנ״י מי״ש ועיי בסד מאו סף ס
ס מס וכ״כ נסיס עיי״ש יסי׳ נס׳ צמח צוק החדש י  מ שהכריט לסן! מ
פ למפשה כיין שהתנ״ש וסמומז שמואל ישנו י ק סק f של ל יאח לש״ט נ נ  נ
פ ל ה ס ס מי ס  דמו הראב״י כרייש ופי' ממ מה״ק את ג' באדנות ימי מ
ן מאו ללב וקלממ נסכין והיה ק ומז  משאל ננהסה שסה הסונט מי
נ יאז״כ נשאר ממט נשר בדא י ל נ מג  מממ נצרר הדס נמימק מד ח
ק מ מעלה לדנא דנהפ״ס יש לסקל גם אם הכשר פ  סמן לללי מארד נ
ס סמן ללל ואפ סלד ד נאפצמ ינשאר^נשר ל ס רש ל  שמות המרפא ל
ק סש נשר נ נ י ל נ מ נ ח ס נ ו אף ש&יי מ  מא מות המרפא כעיבדא מי
א jfw ובי מישש וגואה פחי דאס גסנפרפש • ללל יש להקל גם ל ק מ ש  ל
א הסיס וסין סש ללית התמות ססרכוס ו יש להקל גם ל נ ס נמה א ל  ל
ו נ ססנלע/ א שיש ל ו מא משו ל ל  ק השרפש אן *8חמיר אנל אס ס
 נצי הסמן ללל xfi להק! נם בהס״ט וסי מווו ל שס ומאפ ואס מקם
ו פהסנח ל ס ס ק ן ^  הסידסא ויניקת הטרספ מא מתפשט הרנה ולזנו מ
י מא נקצה האחו מסקס הסיפא יש להק! אנל אס מא באמצסו ל  וסקס ה
ו יש להק! ננל גויי ל א מנד ס  אץ להקל ואס ססדכא ס6 נסזק יוסי ל
/ יש להקל סלס בכה/ ואס קנס  כיון ובמיה רט מולקס ל הראנ״י ס
נ סמר ב ששנינ המלנ ולק ל נ שמא מסן סויד ללל אמק בנשר ל  ל
. ם  מסס מליו וש fp• סמי! יש לסמיי סי?1 נאריסס: (לא) כקו ים י



 •מולח יורה דעה סעיף מא א הלכות טריפות

. ובו יי מעיפים ד ב ע  טא דעי טרפות ו

 (ה) אם כן (0 נשתייר (ז) כזית (ח) במקום (ט) ימרה
 שהוא

 תשובה
 וק משמע סדפס המביש דאין צריך לשער מן צפי שיעור שליש ביצה * פחצה
 ביצה שלפניט דבשיעור יחים גחלים של הצצ׳׳יו פשיסא ולא נמצא נשום כמ

 של איז סייש:
 ועי׳ בטח יצחק בחיקו! הכיח *ח א' שכ' שצ״ע ראם נשאר מקם המרה
 ובהק• ב׳ דחיס וסקס חיוחו לא נשאר p כשליש מצה אס יש להקל
 דיל וסי סיס סיי״ש וסי' כסי צמח צוק החוש בביאורו לש״ע סיףו • (ו) נשתייר
 כויח בםקום םרר. עיי בחיווס הגאון תזק״א ז״ל שנסהסק אס הסובי של
 מקום מרה הוא ב' זיהיס ובמקום דכיקוח המרה נחקלקל מוט הדח ומ״מ נשאר
 כעובי יח קיס מבסן אס נקרא שסיר בזית במקום סרה סאיצ וכל העיט
 דשם מקרי מיןס מרה או דכפיק הכזימ שסמוך למרה חקא וכי ומונד הכו״ס
 נראה דאין כל העוד נקרא מקס מרה ומקוס מרה סארק בסמוך לה ממש וסיס
נד אברהס עלסד״ק ס״ק נרו  בצ״ע לדנא עיי״ש ועיי מ״ק מף סיףו ובס׳ ו
 שנראה קצי! ועחו להקל יעי' מעח מרה סק״א ס״ש בזה והביא ראיה מ*ןון
 הסמןס וגעיק שיהיה הבשר שאצל המרה ממש כמקום מרשה וחלייחה בכבד
ס חבל אס במקוס ההוא נתקלקל הבשר אף שבעובי סכבו מגו מקם הסרה  ל
 א חחת מיןס שהמרה הלויה ע״ג הכבד ?TO שלש יש לאסד סיי״ש

 (ז) כדת במקום מרה וסי עיי במק״מ סלה שכ' ממשמסיח סתה״אדהמרה
 לרה בכבד בראשה העב ישם מקוס חיותה וכן מא במף עיי״ש ומיי בדמה
 סרה סלנ מ״ש בזה וכי דכוונת החה״א היא במ״ש בראשה העב מונחי למקום
 העב שמבו בואשה האי והיא צו ימין של הכבד ינעיף שנתחלק הכבד לב׳
ק עב ולמסה ק א' גחל והבי קטן ונס בלק הנחל עצמו יש למטלה ל  לקים ל
 סמוך לסמלי מא וק ישם בשיפולי חין שס מקיס מוה יחייהא כלל וגס בלק
 הקטן יש מקיס טב למעלה ומקום וק סמוך לסמלי אבל בבהמה צו ימין של
 הכמ סא סב ישם סמוך למף הכנו לס־ך לבס מצו קמא לרה המרה ישם
 בצו קמא סמוך *־אש הכבו בצו הסמוך לכליות והוא גיכ לק ימיני ל הכבו
 והוא הטב שנכבו יוצא סשס הממון הונוק לכליוח ובחחלת הכנו נץ מצו
 קמא וסן צו גנה ל הכנו היא וטקה בטרפש בחחנ סכנו יסמוך *זס מצו
 קמא עצא סודר שמא הסממן מחל מוצא מקנה הריאה ונינק לכנו חץ
 סטרפש נמקים חטקה לפרכפ טיי״ש (ח) בםמם סרה ס' נמקים לייתה
 נכבו רש״י(מלץ וף מ f מ״נ מ״ס מטניל לה) יסי' מזה טה״ק *ת א'
 ונמק״מ סק״נ. ועיי מ״ק סף סק״ו ינס' ונרי אברהם ל הו״ק סיק י׳׳ז
 שכ' ואף והסית שכנגו המרה * חיותא מסחמא ציל מנוס נשמ ממש ומ״מ
 אס יש הסיי' קצח ג״כיש צו להכשיר עיי״ש (ט) מרה ואס נמצא נימרוח
 באופן שנחבאר ללן מ' מ״נ סמי ר להכשיר סשוט לפענ״ו ואס שסיר כיה
 במקוס יהיר המרה שההכשר מא משוס שדיניק ליה שאין מ מרה רק טעא
 ומכה טריפה ואס סא נמקוס ושסני אהדוי דדיניק ליה דחדא מא ונראית
ך ג' יחים וציין ד  כשסם כשרה מ״פ (י) בסקס חיותו סנאה״פ ייפ ל
 לת»' שטח יעקנ ועיי נשטח יעקנ שס שהמלה ממקם ממד גחל טאו
 ושכיח החיקא כהאי מעשה שהיה נמה ססא שס דרונ נהמות סס נוקבת
ע הובר טמי ר ס ולא נשתייר סית נמנןס שמא רנוקה לכליות *  הכנו ל
מי ננ'  תעניתם שאין מכרים *כלים כשר ויש הסס• מחבה אספר להמר ו
ס תמי  ימס ילא נענין אנור עיי״ש וני׳ נתנ״ש ס״ק ג' שהניא ונר מ מ
 נסאח מימין שנותן מים לסקל לצורך גחל וסגי נני יסס בבהמה ומוחה
 דבריו עיי׳ש ול׳כ מרז סלא !*ן להקל לל עיי״ס וסי' ממ נמחויק מסה

 את ד׳ והי ובשרת משכן בצלאל את מ׳ ס׳ קס״ז בארן
׳ סש להקל ננשסיח רק x ובל זה מא מהמס אנל נעוף עי׳ בשבוי שש 
 הב׳ ימס האתרים אף אס הזית שנסגןס ליימ לא נשמיד יאסי לא
ו וטק בכליות רק כחך להכליות נ  סי שמת ממן כ״נ ס נפוף בלידה אן מ
 נסיכא מעט נמעין דקין מחלק הענ שנכבד מי״ש ועיי נשו״ת הסבה מאהבה
ק ב׳ סי שב״ב שהשיג ל השברי במ ומיי כמלמ סלד וסלה ירש מה  ל
 וטי׳ נוסח תורה סלב מיש בזה ממלה שאן להקל מה כ״א בהפ״מ חקא
 אכל לא בהפ״מ גס נטיף יש להחמיי ללרן שמן מהכית !מסקס מרה
 יהיה עיי סית נמקס דנקתה נכציזח ונס כוח במקס ונקסה בסרסש אך
 נהש״מ !מיי יש לסמיך ל סמןלין אפיי אס נשאר רק הכית שנמץס מחן

 מס

O H • 

אלא m א(א)"ניטל (ב) הכבד (נ) טריפה (ד) 5 J t ^ l i 
 ־*״*׳1*״״״ וכדת (י) במכןם יחיוחו

 דרכי
נ  שסד ׳סנט מרי הסרניג שני ונהיה הכיס המ נלא מיס כשר ח״נ מ
ס נפסקים ל מאן מ׳ ליב נסרלץ ז״ל אנו״ק קאסל כת״י סמן אלף א  ל
ב עוף מראה מגו סור וק שמקי* אם יש  ל״נ משאל נפיכוא כוו שארע ל
נ שמא כשר שאן לססיף ל הטריפות פכ״ו וזס כינס ס מ חשש מ מ א  נ

 הסרמ״ג וסיס •
 םעימ א (א) גימל חנבד יאס נבראת חסר נני ט״ל ס׳ נ׳ סעי׳ נ׳
 ונפסיד בסי מ סיק ט״ז בד״ה ימה יסי' נמהת יד סאל ובספרי
 מרי שאל יוסף וסח ס״ש נפונדא שארע לפיו בסף סהיה נחסר המד לה
 ולא המ אפשר להכיר אס סא מתלת בריסה א שטפל אז״כ ממורה רצה
 להכשיר נאמרו מיון וננרא חסר יש לוגסא נץ הססקיס אש מא טריפה
 ובש״פ מ' נ׳ המיט לסקל כהפ״מ ולסמין ל המכשיח וכאן סה הס״מ והשינ
 ומאן יש להטריף לכיס והא הב" כ׳ להסתפק דיל דא״א לנע״ח להבראת
/ מהראי ללוס ססי שניל אח״כ ומטל לכ״ט פריפה נ  חסר מבד כלל ואינ נ
 סייס נאדפומ וטי' נס׳ מהרת המיס הספרדי בלק סוד טהרה מערכת אח
 ס׳ מ' פיו X' ששנימ ממגידי אמס שארע מנדא לפני מ״מ אכרמ! קבי
/ ממצא פוף חשו הכבד והיה ספק אס חסרה ממיס א שמא לאת״ש נאבד  ז
מ ומשמשו מדס ושקיל וסד בזה ואף ויש סכרא  סכנו לאחר פסתמ א
 להמיר טון והרבה ססקיס ס״ל וסריסח וחסר הפנו הד םדפה לכ״ע מימ
ו ל  לדנא סכסי סעמס ס״ס מי״פ (יעי׳ נכאס״ס לסיל מ׳ הקדום סף פ
 ומנדט שם ס״ק כיב)•(ב) הכבד עסר״ח דש מ' מ שכ' וניטל הכנו
 סרטה אפי" כשםאוה וטקה מיד הכבר מסמסטח עיי״ש. (ג) טריפה.
 טנאה״ס לקמן מ׳ ס״ב שלח וסס״ש שס סיק ט׳ מ״ש ביטל הכנו מאתו
 המין פאן להס מרה ועי׳ נמסמח מרונה שנש״ע מטוניס כא סק״נ ועיי
 נשרי! מראה יחזקאל סף ס' מ״ג מה פסלל בביאר דנד התוסמת מיונה
מ נץ מץ  במ מי״ש ופי' תביש ושפ״ד דש ס' מ שכ' לדנא ואץ סלוק נ
מ א לא לא אס' באתן מיניס שאן להם מרה ג״כ פדפה  סש לסם מ
ו  ביטלה הכבד מהם ואף הצבי סש מרה בזנבו ג״כ טריפה בטפלה הכבד ל
 מי״ש ועיי סמ מהיק את א׳ בארך וסי' בסי שטח ידם סק״ב שכ' דאף
 וממורק לאמי בניסל הכבד גס במיני במיח שאן להם מרה מ״מ פכ״פ לא

 מי רק ספק טריפה פיייע
 ועי׳ בבאה״ס לקמן ס' ס״ב סלח פכי תרנים סאן להם מרה צ״ל ©א
 כיס במיןס סראי למות המיה במינים אודם עיי׳ס וסי' נפס״פ בסף
 סי נרנ מיש במ סהס' מפארה למשה (ובומ׳יס שם סיק נ״ה) ועיי נתנ״ש
 ושפ״ו דש ס' מ שכ' לדנא ושני במ בבי וימס ומקס סיחא לנח ולא
מ כזית בסקס מוה כלל סייע מיס במחויק מכה בסי' מ״נ אח  נפיק נ
 נרי ינס׳ מועק״א ז״ל מי״ש יעי' מו אפרים נסי שארז סעי' ח' יעי'נסי
מ מ והעלה לוינא להחמיר מה מפיק נ  ונרי ייסף ס׳ שf מה שהאריך נ
מ וסיס  כזית נמקים מרה דאתריגא מי״ש וסי' נס׳ רטו המנ סלו ס״ש נ
 בציס לדינא מיי״ש יפי' בשו/ן מראה יחזקאל שס מ״ה ומד נה שליסת ועיי
מ מסלה לדנא דמי ננ' זיתים נמקס דנקיחס  ממס מרה סלה ניש נ
 כלייח ובסרפש ובהפ״מ יש להקל בכזית נמקים א סהס עיי״ש (ד) אלו* אם
 p נשחי״ד מית פתב״ש שכ' ואן מידץ וססממטח מצסרפין לכזיח עיי׳׳ן
נ אנל רפס הכו״ס מא דעצמדסץ נרי״ש ועיי בסי ובד יוסף  ונ״כ נשיר סל

׳ חץ הכרמה מהס״מ x פיי?} ומי בחכמת איס נשמר א״ס כלל י״ו מיי'ס׳ 
 יש לסקל כמ ניי״ם וכ״כ נסי דת האצר ל הזיו נסחסיו לסי׳ מ (נדה
ע יש לסמך ל הטייפ כדיש יסי׳ בס׳ צמח צדק החדש י ס  ונשיך סלא) מ
פ ר ף (יעיל סלל) (ח) p m נשתייר כדת ל מ  נביאיו טיפ מ
׳ יחים לבד ל סננו ושידרו מ מי י הסיס יש להחמיר לכל צו ו מ  ולעין ס
 יש להמיר ליל הכזית מומר חצי בי6ה ואס הכנו קימת רק שניסלו הזיתים
 למ יש להמיר לאדן גיסא וצמח מטס מ־סניס מול חית מא p שליש
 טצה עיי״ש וסי׳ תנ סלה ישם/ סלא ומי׳ מ״ק סלא x׳ ולענץ סמר
̂ל ואץ לסש להחמיר סומר הדת שני הצליח נמף פמזיס  היסס ככבד י



ז א ו נ י ת א  ב

ן ר ס מ ו  מ

ב חלמת טרשת רסז  יורה דעה «יף מא א
) מהוא (6) חלד (יא) מ (יב) רהיו כב׳(יג) וחים (יד) הלא (פי) כל אחד (פז) עלם במק־ט־ א ) 
 (יי) אבל אם חיה (יח) מתלקט(יט) או כרצועה (כ) או(כא) מתח־(ככ) טריפה ג כ שיעד זהדכעתי

 זיתיזם (כנ) אפיי במד הגדול (כי) י׳ומןף הכל
ה ב ו ש י ת ח ת  פ

t*e ן י נ ! ו י י Vpb שכיזנ ו * פ פ ומיין «ז"נ מ ״ ס נ פ » ן ד ל  מא («) מסיא פ
פפא ואי נשאר ה שנשאל tn מקום פי פ מ ס א׳ מ ט שמ^ו לסנש״ל פש.פ נהמו י ו  י
׳ כשחם נ נ ׳ ס א ובינש הכל מוסל דמל ו י ג ם מלס א״צ אלא סי נ ס ואי גמן ז ל  opa כ
ד נעל ז / אמלמן מל מ ס י tfi אנאל אי נ ס נ ונפנזיםס ל מ ם ואי שחפה וטנגוצ נ  ס

t>tnt 60 ' נ נ י נ / אללנס מ ס כ נ ם ל נ סיא לנל• פימא ה נמ״נ ט ל ל ו י י פ  ט
ו יאיסי נפמיומ להלסם ל שנישל א ס שנשאל ר ן מ ט א ו » Ptm omn ׳ ן מ  ושנול ט
א ל אם מ פ ל שס הי! לזול נמלי נ ם שמהם וניפל ונשאל חי ג ל ס ז ספ״א מנןלס א׳ ה נ ז  למל
פ מ א פ י פ ס * דוקא הוא) משלש נ ל ) ל נ י דשי נ ג ה ו ולל מעיקרא כוי המשל נ  לוקא נסיםל פנ
ל להשפא ו * m י א ל אפל ש ז אי מ י מ ל כ ס ס מ ןמ מלס ואי פ מ ואי ממנ מ ס מ ן י  טפל מ
ס ו כ ד לסל״א מ יש ס י נ ל ט ט פ ל נ א ' נהמומ אי מ לה ג ו ' של טיפל גי׳ יכן מל ג נ י פ  מ
מ נוה} . מ ל ן ה פלמה ג נ מ וסולס לו ט מ צ פ פ ctn מ9פ נ ר מלךק ©לארס א פ  פפם א

נ מ י ר ח א  ב
B to0$ 0 למןס ימיוא ן 0 * י6 מ  (K£ (א) תלוי לסיים נכצימו מאיחא מ

 ממןתה נפרשם ונחנ האו״ה לק־ צדו נ׳ ימים נאצו נ׳ מיזמות 01נ*
apro •ft 9ח ני ייי ״ ז  מרם לפמן הלנה טג*ל מוין אק נפוף ס לסל ואם מ
י ל לויזא לסזסם ומס נצל י סק רא מ  מדס ולי נמקים שלנוקה ללנ ציץ מי
י 0ככל וממה מ ס ל כשר וסחפה נ ן המונח ל סישס והקרקכן נמץ ד מ מ  מ
י •קחו מזע מוצא נמנה שפלש שועל למרס ג0 מוקנים נ  נטה וקשה קצו! פנשר מ
 ומעוכליס נס ילל נפץ ממצא גסימןק פדסס למי סיא שאלה פיח וסריח נקיא
ל ל כםםט מק משי סכנו הדלס צס מ  (פק יוני! מלק קדט אנן 00שצא נ

ל ונאפפ זס איפ 90 פמפנד אשל ספוד מלק מלמנל ויל טה מדים 0אל י  מ4ל ל

 דרבי תשובה
f ופי'נמס מיס סק״ו מיש נזה a מ מ״ס t& טס סאצר נסוושמ to 
 וכי לדינא ואס כיח נמקה סרה לס וק כדת שננמןס סוסא לס אף שהכית
 מ׳ ססלקס * מרווו יש לסקל גס לא הס/נ מי״ש ־. (יח) מחלקם מחש
 שהכית היאו־ להיומ אט בסקס א׳ רק שהוא קלס כא קלח כא וסרווו מ׳
 שהיה הזה הוא רקוע ודק ואימ עב כראי p מהדי במק וף מיו סיא סיייס
* חקא נשמא בתמונה לו לא ל שאט לס כנריימ  וכ/ נתנ״ש סק״ה ל
 כמסור זית ב*הן מיןמוה סריסהאףכשכל השאר לס סדיסהפיי״ש: (יט)אי
 כרגועה פריק סלא ובי ונמלמ סלח פצרין שישאר מקם מטל ממש פצ״ל
 כשיעור כיס וכתמונה עיגול הזיה ואל/ מ* נכלל כרצועה וכי שס ליל מנול
 מפבלפ״ב ואס חסר משמ מסמל לראי הו/ בכלל ממדד אן ל זהמא מכיש
 ומיןס מרה ומןס ליזת אבל נמיח ומקום מדפשישלסקל דאףאס הכיס מא
 נארן קצת ממי מיש: (ב) או סחיר מויק סק/ שכ׳ ומחלקם * מחדד
 אוסר נמשמ נטלמא ל שמא לשון הבריות נכלל p מיש: (כא) מרודד.
 עשס״ד סק״ג כריה ודפ מיש כדן אם ל הכבד קיכ סיה תוקם מרה ומקום מזהא
/ סשרמ/ סס :  מרודד סייש וני׳ במסג/ *ס ס' מיה תו מינא ירש מ
 (כב) טריפה. ס׳ ס״ס ומ״ז שם ומסלקס א כרצוסה א מיווד לא מי רק
 ספק סויסה שהם מומן ונא איפפסו ממ׳ ומ**מא שס ומחיו יל ולא

 מי מלג מגן סריסה פיייש :
 סעיף ב (בג) אפי׳ בשי תחל מטיפ ומ נסטה וסי ק וקי! והן גסס נים
 מס וכ/ נסנ״ס וגס מהמה יקה קטלה במק סמר ג' ימים ממש וגאו
 הסיגר הכל לס גולו וקפס לא קאי רק ל עומת עיייש ועיי כועס מרס מך! גא!
 מה והפריע ראם יש מנש א פגל א גס נמי קק כיס שכמקם סח! ומי כרס אי
 ממקם סומא יש לסקל למק כיס מ׳ לשפר לס נו4וקסס גס בלא הס״מ ניייש

 (כד) ובעוף עבאהיס ס|ף ס׳ זה מיש מהפ/ דכנדא ואחא נחלקה לנ' לקס
 ומי׳ מפו׳ ס/שס ימטאר מברז מם נתונגולי׳ס מא ק וכן מ־אה נמש ועי׳
̂לסליא  בזעסמרססק/ מיש נזה ומצייר דחלק מחל ל הכבד למעלה מא דבוק
 וגרש נתשו' מ ב שס שהוא מקי למרה ז״א לא מאפו ממש דנוק נסליא וגם
נ ומיש השט"י ירא  אימ דסק ממש לא שחן לסליא יוסר דבוק מא ל ל
 פ׳ ניס ולמטה מן הצו דבוק הוא בסרשש הרק ל הפוף שמא לק כקחסדק
 אנל לק הקטן ל הכבד אש וטק ולא שרון לטליא לל אנל גס זה הסלק
 דטק מא מן הצד בסרפש מאו וניש םנאיט סש מולק סטב ל מ׳ ימם
 מ' מ״ק שכ' דש למש דאין בלק העב דמו ל מף להשלים ממי הזיק
 המןםהסרסש מי/ואנל נשיו םק/מגסיקדנד הס״נ שהניא סנאיס למא
 ואש לק הענ לס לא אנסת לן אס מסר לק היק אפיי נעוף מאן ומי
 נ9ק/ן 0ק"ה שכ' שכן מקר לרגא מאן וכ/ מסס מרה שש לדלא לסקל
 במ וכל שנשאר מכיס נלק מחל למ צו מפלה ל החלק ההוא מואס עי
 מף מקם הסרה אסי נרקנ השאר ינס ל לק הקטן יש להקל יכי שס הס'
 אן לידס נלווה צי מא מולק מחל ינשמססן הסיף לד השדים מא״ס
י נצי ילין החלק מחל ל הכני שש י ומ ל מטף אי מנמ מי  ממי ל
י שמאל יק נשאלו הנבד  ט המרה ונקים סוסא יאס מהנדן נצו הנק מא ל
 טוו וצו נב הכנו נגו פניו אי צו ימין הוא לק מחל ואס אמ צד קמא
. מלש הבאה/! אמ9ש אס ומל  עו סרו אי צו שמאל מא לק מחל מאו
cm / י מ מ / יסי מ׳ בשפ/ סלו שהפסיק מ  לק מחל פי׳ י»׳ מ

 שכ׳

ו % מהויהיס הציל מאן נ (יא) בו מפת״ש גאו מהסוס/ מפלי  מס מ
 נ׳ ויסיס מנ׳ נהמת יסי ימיי נשאו שואל ומשיג קפא לק ב׳ ס׳ קנ״נ
 ובסהחרא ליתאס לק א מ׳ קשיו באמצמ השמי מיש מבד הסס/ נזה
אק ־. (יב) ויהיו פנאס״ס סיק א׳ ומ״ש נכמ ל אחא לממס וסי  נ
 ומצא מונה שטלת מפל לימים וסי ס׳ מברי׳ט להלן ס׳ נ״א (סיקיס)
 ומ״ש סנאס/ו ממצא אבן טמון בכבד ס׳ מנדט (ם/ן ליו):
 (ינ) יחים חללו פ׳ שיך םק״ג ואס לסלו לו מיסיס אפיס משאר ל
 סננו־ קיס סויסה ועחב״ש סלו ושליו ושפ/ סק/ ועי׳ נשא! ומזן צבי
 מנחס ס׳ פיח סיש נזה נאריכות(ומי׳ מנרינז להא סיק יא):(T) חללו

 מ׳ נסרי סאר סלו מה שהאריך נמר םרמנ׳׳ס ועי׳ ניבו׳ מניס ייא ס׳
/ הימביס נזה •עי׳ נס׳ נמשה חקמ הספרדי יינ ל  ליו אה ס״ז מיס מ
 מזמנים פיח מה׳ פייסה ונשית מהרצב״ח מף ס׳ ס״ג ובממת סא־
. (פו) כל א׳ שלם  להרב טר אויה לוי יל סלא וסי מסס מרה סלו
 בםקוםו. מדק סלנ מה סמצדד נאם נשר ככבד קייס רק שחסר מקרום
/ מלל מחדד ע״יס ועיי מלמ סלז מ  הכבד מיקס היסס יל׳ ויל ו
 שהיסח מסיה מהסיסקיס ואף שחכר ל המיר ממ׳ זייוס ללי ס״מ אס
ו וממס וחסרון מגור גנו לא מזיק כהכנד מיש  נשאר מהנשר נמסור ט
 יעי׳ נס׳ ונרי אנרהס ל הריק סיק ח׳ ופי פהבין מרבד סיק תגה שנסנ
/ מחיו לל אס אן שש פטל סיי!  ואס ססד מר הננו נמקס היסס ס
ס מנור (מיין לקק 0״ק י״פ) אבל אס יש נ׳ יסס ננמןס מיס וכליות  ל
 וטיפש אף כפנחסר מהם העור הלק אן חשש מיש [ונזה נדידס ממילא
 ל וברי המק״מ נמליטסי ל מיק מס] וני׳ נופים סק כ״א שכ׳ שק
 מקד לדינא ונכבד אן לוי לל במור לא נבשר ושכן סא וטי! מורס
 יקסאל טייס וסל זה אס אן דסזהא וצדה! דס א נשר לוי 6וטלה ל
 המד המקלקל אבל כשיש שס אזה דעוסא ל המי מנועלה מ׳ בובריו
 נסיק לס והנאתי דמיו נקצרה להא (ס״ק ל״ח): (טז) שלם. כמ״ס
 צ״צ הפוש בפסקם ס״ק ה׳ מהרשב״א ונגו״ק סק ג׳ ובמק״מ ס״ק ס׳ שני ססא
 שכיח ננמים ונפתו מאוים מק קרוס דיני״ס ונשר בלוי שע״נ הריאה
 (המכר למל ס׳ ליה וסי ל/ו) וכשפסרץ ©אד תחתיו סכנו נק־וס לה נרא
 אף שפא ©ארה הכנו שם דקה יותר מכסי הרגיל אן למש אבל אס לאתר
/ נמצא בהקרוס והכנו סש ט סטי מראה אף  שהמרי סביב מקרים זר מ
ל מתים ינס  שמא לק כנריימ איס יש לאש אא״נ אץ השימ מראש נ
* מסיק רק שמא למעלה במר * יש להקל מא} :  אס אץ השיני מ
 (יז) אבל אס הי׳ מתלקט . מכיס שסקל אס א ממ׳ ימס ל מקומה
 מקם סותא מתלקט א מרודד ממם סיס סייש ועגיז סיק א ש־זלק לה
 ל המיס נמ וני ראש מקום טרסש מתלקט יש לאסר אנל אס מקם הכליות

 למ מהלקט יש למק• ליקל מי״ש ימי כמחויק כרכה אס ז׳ מ tf מנדהס
 נמ ממה ונץ אס כזית שנכלייס מחיו ווסרפש לס ונץ אס כדת ומרפש
/ סכי  סיידו־ ישנלייס לס יש להקל מיש ונדי נס׳ רביד הזהב סלה של ג
 יס׳ס שכן נראה לי ללכה אנל לא למעשה מייש אבל מוספת איש שסיננינס
מ נ ק ' כיא את ניי סלק לגמד ל הסיס ומחמיר מל מ  אום שער א״ה מ
 ופסק ממק ססי ל מ׳ יהיס שמום ו« מרודד לל עייש יק ניאה ופת
 מיק שיק ד׳ ויה רא ימי׳ מלמ סלו שסמים ל״ע לדנא סייס ימי ממ



נ חלמת טריפות * יודה דעה סעיף מא ב * ״ י י 0 

(כח) בצפירן טריפה והוא שיבש ( נ א וקטנו י• ג ייבש הכבד עד (בז) ישנפרך ( ד ) ג (כו ^ (כה) הכל לפי ' ^ י ^  י
* (ל) אלי(כ) «׳ (לא) יייס לני נ ס יאס • : מ ) ולא נשתייר כדת במקום פדה וכדת במלןם רחחו פ כ ) ו ל  יי* י >ייי מ

. (לב) טמיק (לנ) הפני יה״נו שלס •יצא מנשר הנני שרסוק ה פ ״  מי מ

 שיי
 יסלשרא מדס

 באר היטב
. ( פ ל ד  ששס מיוהייס מסמר המאנצ סמרל אל הננד להיוהזוח היס (סד״ח נשם ס
 (נ) נצפיק ימזנ מרך !אס סשחופ נלשמץ פל נשר המד יגראס השמיים נמנה

 פתחי תשובד!
ק דנאממ אן אש נלקס ו י נפיש שמג זסצשין אימ ממן ס למ פ *  (ג) סני י
 אי מהס א1"נ דנילה פס מימ סל קיימת ס״ל ספיקא לל^דיסא כר ולק לליןץ דמני*
י שסל יפיס האחרים פס כל המל י ס אש אמל מסם ינש * שאל קליןל אפ י נ  ג׳ י

ם מאילופ פכמנ ללוקא נקפ שני ימים אנל נאמו מאלו לא מיפין להוי גיס י ׳ ל שהניא בשם אא*) סיא לזלו הנו* ן נפל • ל יפיץ נשיח סוליופ יניוק מ י ה פ מ  יךמפ פ
c מאילוח וספלס נלעפ היו כיש לל? כפאמל מ*1! יש סנא לאיכא לנדפל שמא הלכה כיפת לש״צ סני* סשץ ומא ז״ל מולק פל נפל « ק נ״פ גני גלולה ו פ סל* לקמ! מ טי  ו
pו ילדלן מע• שלשה יידם מ׳ נזה הפליג להתגדל ויש לסקל קס מפפם ספק ספינןא עיש שספלס סצנה למפשה ח < מ ן * נ e  9erm ינש פחפה אן מס שמזנ הסנואש 7

 תשובה
/ סי יקיל ראש נגוס • לכם) ולא נשתייר מית טשפיד ניק ג׳  צמח א
 סכי וכיס סידס ונסיק כזיח מנשר הכנר חקא ואי! מידן מלל להצסרף לכיש
ס למיל סק״ה) (ל) אלו וע׳ זיתים מפמיש מיש מהחניש  פיי״ס (ומיי ממי
מ מהפסיא ז אס נלקה אי מסס אסיג וכל הכנו קיימח פריסה וכן מיס נ א  ו
מ ממס ס״ס ועי׳ במיז מןיא ומטאר מובריו ורק  וחשו׳ מאוח •צחק להקל נ
 נינש מקם הכליוח ושאר מקם סמרה ומקום הסרסש שייך להקל אנל נינס
 סקס ספרפש אף שנשתייר מקום סמרה ומקם הכליוח אן להקל כלל עיי״ש
 וסי׳ בשפ״ד סק״א וסי׳ בדסח מרה סיק מ׳ מיש במ מפלה לדנא ואס כל
 הכבד שלם ים כדה נמקוס מרה וכיס א נמקס חיוהא דהייט נמקוס חמק
 לכליות א לס־שש יש להקל אכי׳ כלא מ״מ וסכא שיש ספימ ונס שססדיח יש להקל
 אפי׳ אס נחסרי to הב׳ ויסס של מקים חיותא וטמיר סיס ומקום המרה למ
 נרי״ש ילמעבה צ״ע אס יש להקל נזה מרדעת גחלי המחברים מדגירים הנ״ל:
ל  (לא) יתים סשס״ד סק״ג שלמד על המחקר אם ננדנן במ סבש כל הדת *
 משתייר פכ״פ משהי ממס שנא נתייבש כמ־ כל ששאר שאר הכבד שלם סס
 משהי פהכזית המ א ובעינן חקא שזה הזית ימה סלו נךם ואס נתייבש משמ
 ממס פריפה ודבריו מסין לדנא ואשי׳ שא־ כל הכמ שלימה יק שנא׳ מג׳
 המקימיח לא שאר ית שלס אלא שנחסר משהו מהזית סס סחפה עיי״ש ועי׳ בתנורס
 שפול סק״ו ובמחיק מכה את ס׳ וני׳ מיחטי מאן רפק״א זיל שעמד גיכ על
ט  המחקר במ מביא ראיה מוברי ההב״פ מכו״ס להתל במ ונמק חקא ס
 ל הכיס ואס שתייר פכ״ש משהו סמס לא נ־זיינש טר פיי״ש מי׳ מפה מימ
י נחס־ ל  מף ס״ק מ״ל מ״ס במ מפלה לדנא ואס חסר אף כיש ימכיח ד
 הוית ניי״ש ־ (לב) גימק הכבד לאהי נסשהים סל מאן מ׳ ל-ב מילין יל
׳ ב׳ לפיס ק״נ שנשאל נכבד ל עוף סהמ ק־ תאר  אנדיק קאשעל מיי ס
 !הנסר דאץ מ חמה לימוק הכבד ואן למשין׳ על העריסת פניו ועי׳ מעת
מ מ שרצה לאמי־ בכבד שי׳ה ימיר מיסה ר  תירה נרק ייח שכ׳ להסל מ
מ נהממיש דש לסש ק מ  אף שנסקוס לרות המרה מה שלם לא ששאר ל ל
 תמא הי נסממוס ל מקם סוהא וכ׳ ואין להידרי־ מה כיכ ס מי! פעמים
 מזדמן טמיציאן הכבד מן הפוף ואיזזין נאצנמיח נחזק מיז מתמסמס שס
 •ציד ובפרס אס מא שמנה ומלין במשמוש היד אך מיד שהיה מליו צמרות
ק שמא נריא ד נצר ס  ד& 1ס׳ איכ אן למלוח משמיש וניס יש לנסות לרסק נ
ר  ואס גס שס נתממנס ק יש להקל ואף שאא״נ נסקסה ניע הוי סיע וכל ט
 הכבד ממעי רן ומתמסמס מוחק נץ האצבעות ואס יש ט מד ממש ואנו
א לצייר י  ימס לגמרי מוסב ענה אן לאסיר ואין למזיק דסיתא ימים ל
 מ בכתב יק שמא יחס לגיןאס (יעיל ס״ק ל״ו) אך ניחן דדה ששאל
ה חסכת וס קרוש מימשנו ל לי  שסה בכבד ל אוזא מינה לד הפג ל
ר הכבד מימ סויסה  המד יעבר בנקל מהכבד רמסו ונם תימ המרה סס ט
ד סה גחל מחלק מחל העב ונס מ׳ מרפא נ  רנה עד שלק החן של מ
 וחימ מב קצח ייצא ק המיה ולסרך לרסן ולא סה יטל למק משם לא
 נסזק ונפשה נקנ וכ׳ ימלמ שיש ומת ימסוק סיכא טאר אבדם יש במ
י משוס מ  לאמר נלאיה דאף דאס לא מה שס דסוחא אחוס לא מה tJ א
מ  נתמסמש מ״ל מיס מיד כיון שהיה שס למעלה ציוייח ים יש להמיר נ
ק מךג וסלה יסלי יכל שינוי שמות צריחת וס יש לאמי ופל  עפ״ר סי
ק  ספק שנמ מי ספק חשחן ידעה מיש. (לנ) תכבד פפייש מף ס
 ו* ומ׳ נשית סהר״מ ממ! t¥ מ׳ ג' של ואם יש טעית נסנו א נמרי
 נמקס סרה א בסקמ סוסא יש להכשיר ומה גס והיא ifto דונו ממ רבי
 מבוים המלאים טפיח ומה שנהנו להסדף נחשנם שוס אמד אן מ מנהג
ה שאיו מ ה  וכי שק הססס מהניש אטהנ ז״ל וכל רמי ישינה מיש קי נ

 דרכי
ק המג ילק סיק טאר יש למק ואס שאר מחלק המכ  של ראס תשר ל
 מקים סמרה ומקס הכלמה ומהדק יש מקם הסרפפ כשרה סייש יסי' מ״ק
 סמן ה׳ מיש נזה יעי׳ נס׳ וכרי אנרהס פל הד״ק ניק ״ח מ״ש כערן מ
 ופי׳ מעמ מרה שס שכ׳ ופל׳פ נהס״מ וצורך שנח יש לסמיך ל המקילץ
לק הקסן בצו הו בוק לק מחל נמקס מרה וגס נ  דל שנשתייר כזית א׳ נ
•(כה) חכל לשי גדלו וקטט מ׳ ס״ס של ונין כמוסות ר מא)  נסרסש ט
 הקשים כטן תרנטליס ונין מנוסת מחלים כמו אגוי״ק ואוזות אן צדך
ל לס ערך גדלו ונהמה סוהר קסנה ונמ מה אחא נת  נזמו ממש תן י
 •ימא לאוזא ואנדי״ק סותר נחלים וק כתרנגולים משמרין גיכ מדק ומיס
 דבהרנטל אף שמא קק טומר צדך להיות נשאר לפי פרך השיעור ותרנגול
 גחל ונתרןגול סוהר גחל הי השיעור לס ערך כיח בנהמה היותר קמנה
מ  מיש וק נראה דפיו הסריח סק״ל מיש אנל ההב״ש סמה אורח נמו נ
 שכ׳ בסלה ונעימת מחלים במינן מק אחיח יאנד׳׳ק מחמה אן להקל אלא
ק גדלן קסק ונעימת  אס יש נה נמס מות מכוית ואן לשער ט לס ע
ל כנוס תמיו רק כויח א נ׳ יתיס מי טנשמיר ננבדס  הקפניס שאין נ
 לס מרן סייו ובהמה ומה אן חילוק נץ אמת לתרנגולין דיל משמרין לס
ק טפס עיי״ס ועי׳ כדק  פרן גיק קסק ל העוף ספ ט הדעוחא לס ק
 סלא שכ׳ דאף פהפרמ׳׳ג לא העתיק דברי ההב״ש מ״מ כק פהפרמ״ג לא
 השיג ליו אן להקל נגד המביש עייש ועי׳ נגה״ק אס ל ונמק״מ סלי של
p דבל מ העיקר לדנא מןל־. המניס ונאיזוס הקסים שאין בכל נמס 
 כדת א נ׳ יתיס מי בסעור לס נדן מית ונהמה יק מא הדן בבל נק
 עוף נץ אוזות נץ הרנגילץ לס קפק וטולן ל טף העוף לס ערן סמר ית
א לפער כאוז כסי קסט וגדלו p ליל נאוז  נאמת ולערן ממרת התב״ש ל
 מפס פסת ייכרת הכדע לדנא ואם הב׳ זיסס לימים רק מזית א׳ אן ט
 רק כסער• מ״ל יש למק• פל הט״פ ומימי׳ להתל דסגי לשפר לס פרן המית
 דנהמה ונמקוה הפ״מ ושפהד״ח יש להקל נחרנגולין אף אס אן נכימ השליס
ק ומי׳ כהב״ש מף ס״ק היל שכ׳ אזהרה א  p לס ערן פור מחל עיי״ש כ
 להמרה לא יהא לט גס כהוראה להקל טיעירא «סא נעק מ נייפ וכ׳
 נסרי מאו סקיו ויל וניל דנצסיר ל תינכר ל דמ חשיב סעודי עכ״ל •
 (כו) נדלן וקמנו פד״ק סלס ובמס יונה דפ ס׳ מ פנבהסקו א מפננרין
ס יונה שס שמיס דוהר מ ק גודל וקיק הנמים לנד עייש ופי׳ נ  לס ע
 נראה והשיעור הוא לפי ענד הנמים מ לפעמים יש עוף נדל ונבח קק

 מיש מי׳ נמלמ ס״ק י״ח סל פק נראה דעת התב״ב והטיס מיש

ן טנאיס חיה ©משרטט נצמיץ ושאר י מ  םעיןפ נ (מ) שטרך מ
ט המורן ונץ נשרסיס לא מטרף  היכר וננשפ״ד ס״ק נ׳ ודן ט
 לא איכ ליס היובש א השרמס גס בנשר אבל אס לא ינש p הקדם א
ר השרמס p בהקחס לל״כ יכל סש ללויוח בהכשר טרה מיש:  לא מ
ו שס סש סלוק נין נפק י ק ענאה״ס וסי' נמית סלג ש מ  (כח) מ
 ונץ מרמס מסרן סי וראי אמר מדנא דגמי ושיטוט סי p ספק אסר
 מחטת סימא שא״א בקיא! טימר המ־פת צמרן אבל ממקד מין ממ׳ לא
ק  נשרף כ״א ננסרן בצסק ממש ניי״ש מנס מברי ימיות ל הראיפ מ
 איש אית נ״א המג פל גוף דן מ שהמירו לאמר גם במפרפפ נצמרן מ
מ נכבד לא הפסיד מיש והניא  גס מיאכ מא p ממיא ע״כ המקיל נ
נ ועי׳ מטת סוה סליו שנתן פיס מסניחמ לועס מימי ל  מל״י ס
 חמדת מ״ל ופסק ק נמי הדעת פלו וכל פאט יונש גמור p נפרך נצמרן
מ מיש ולספיד אן למוך להקל פון שמין סי  ונשאו השרמס יש לסקל נ

 פסק לאימר ממית מפרס״ג ל ואן אני נקיאין ממיז נספור הפרכת מיא תמי הונ טי אדיה לוי יל סממזסק נטינד מקם מרה וחייהא
 לסרן דש למש ראלי גס נשרטיט בצפורן ונפאר השרטוט מי נלל הפיני• מיש ידאיי ממית סרנ טר אריה לוי ז״ל מ״ל ל השי? סלו של שנא

 מבוא
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ה ק״ם ונדא לק ש*ל סלם וכשגיילץ סלם סנגל wast >ך0 אץ כאן ניפ >י*ש פלל אפ>ו אס ממל פמל סנגל כדפזל סלס כוי עיש. ופת wma ג*ט מולא, מ' א מ מ  ו
ד טיל הסשי׳ ק הניח זיג (יש מ ׳ ס מ י ו נ י י ו ש מ מ ז ׳ נשויס 3״ח מ  מ
ז הפימןס א י״ב ממה מי ס י ה א נ י ק נ ז ז י  שממי גאמי נהראי ומי ט
ש י מ ונףשיספי נקניק צמיד מ ק המשקם שסחנרריס נ ס ל  הפקילץשרס ס
ס שהפדפ ינסקיס שאץ הס״מ יש *זש לדברי הרניא לגל נהפ״ס י  ימי ס
י י ק סויד מ ל י ©ה מצאזי מ ך י מ ב מסי ל ו ס ר ש ימי מ י  יש להקל מ
י פאנס״׳מפר דל אנו״ק אמגייאסר שלי שמא ס מ י י ס ן המובהק נ א  של ע
ר ס ה בה לא א י ש ויל שכשבא לפיו שאלה מי לא ס י ן מ א  מקבל מינו מ
כ שלח לבעל מראה אזר י ו ונם להמר לא רצה ג י נ  ממס גדלת סרנ הש״ן מ
ר ומי בלסת י מ ו פ י ל מ ן מ א פ א ו י ה ד ה נ י ס הסיקו מ י מ  ולנפשו י
ס י ד י ונעשית דם אס ה נ מ והעלה לדנא דאף כשיגוק סל הנ  מרס מן״י ויש ב

ש • י  שלימים יש להקל אן כל בעל נפש יחמיר למלמו מ
ס שס ר ם ס ע ש טי׳ מ מ ס אן כאן ביס מ ש הפייפ יאס נשר הכנו סי י כ  ו
ימו נ שס) יסי גי ! (ימי סי א ר נ ל  של ואפי* לעצמו אן צי להחסיר ל
ה כבו של ד ה ס׳ מדפה ב ס (מהנא! מהריח פלאי ויל) מפרנס א י סי נ  נ
ותר  שנא לפניי סימא ככבד ממצא בצדי א׳ ביסא וניקה ופתחה והר הכל יסי
א דיק מכשיר רכל פנפאו הסעיר י ה מ  אדום ממראה הנבד אנל הכבד פצמו ס
נ זאם נמצא ל ל ק ס ״ ן ומ׳ מ א ס מטריף כופא נזי מ  בפר הצרין בכבד א
 הבמ קרום בלוי ולפעמים מנלא מרירות דם תחסו ואחר פקלבין מסו נשאר
ה אס* רק סטי ר ק ס יש ליקל יאס נראה נ  יכבד פלס דאו גם קרים הכבד ל
מ מפלה ק כ״א ניש סיד הד״ק ב י ת נ י נ פ ועק מ י  מראה קצת יפ לאמי ס
 לדנא כן ואש יש בנשר בלוי ונרקכ to הכבד ונקלף בנקל אף אס לא נשא•
ר הכבד תחסו שלם יש לסקל נם נמקים הזיתים ואס יש סמי מראה משר  מ
ר הכבד שלם אף סש ש גיכ שמיי מדאה יש לסקל  הכבד מחסי אס נשאר מ
ס מרס וגס כיה א ק מ ס נ פ סי ל ר העד שלם אס נשא• ס  יאס לא סאד מ
י סטי מראה יש ע! * נליייו יפה ל סי  דנמיןם סותא מון במקום הדבק נ
׳ דהיס דמקיס נ  להקל גס נלא הפימ יאס סאר רק כזית בממס מרה יפה מ

ש י ל אן להקל רק בהס״מ מ  חייתא יש נהם סטי מראה המו הניב מי
ק א ניש ממצא אבן י מ נ י א נ ד מקשה באבן מ ב  (לו) יש אוםדים כ
ק י שמביא י מ וטשס״ד נ טה מחיוש יי ניש נ ו נמ־ יעי לחן נ מ ה ק נ  טי
ס מפלמא טריפה א / שאן סמי אס מא ממלמא אבל כשניכר ו  מ ומים ל
ס אפס ״ ׳ מ מ ז ח סאצר ל fro בחידושיו * ש יל״כ בס׳ ט י  ומוט הוא מ
ק במד י ס ד אפרים נמי בשם השי סלח למנחה שמצוי להיות בסיף א  ומ׳ ר
י י ד ימרה ואמרים שבא להם נ ב ן מ ס קסטת ולבסס מ י י במי אנ  ל
ת ך נ מ ד מ מ ג י ינוסגין להנשיי סייש ימי to ניס יצחק מ א  שמתרגזיס מ
/ חסדי בכבד ל משים ינס מ ס של שהסירה מ ל ו בית אנרהס נא״ז ס מ  י
ת ונפרס נשף אנד״ק מ ק בכנר ל מ ס י מ ת נ ו מ ד ל נ נ  לסמסיס מ
ן למקם המיה יצ״גנ י י מ ו כפין מגילים למיס יענים ס נ  ממצא ניק״ הנ
ם וצדן למ מסטר. מ י שמפא טנדו יסי פיסל א מסנ' י ש ׳ מ  אס 0 ס
ץ בכבל נ ס ס . עסייש tfo ס ד שקשה כאבן ש (לח) ע י  במראו מ
י יא״ שהייא ראי לונרי ף ס ס סיס חמ״ד מ  נפיחה יעי' בשליח יהשיניח ס
ת ה א ס ס מסיח נשר מי״ש יעי* במחזיק מ ו נ נ י ואף אס מ מ ק מ נ  הי ע
ז של ר לדינא יסי׳ נלחס הפטם סיק א מ ק מ ב ע  א שהעתיק נ״כ ונרי ס
ק א למס כצנ8ר נ דאס אש מ ג יענה ינרקנ יש למיץ נ י י שסא ס כנ  ו
ה שהניא ל א מאש ימיי ננל״י ס י א אחפה כשרה דהוי מ  שדשה ואפ ס
ס ר״ל שהריאה היא א למס א אחסה כשלה א ן אפ מ א ל מ מ י ו ב ד נ  ו
א למה עריפה ו יאס הפנו ס נ נ יל שתלוי במראז ס א ו  אחסה א לבנה ל
א דן מ ס ס תזאחר 30ל האחחדס לא ה א אחסה כסיס ולאל מי  יאס מ
ו החמד ל ס ס י נ ש אנל מ י א למה מ  לק יש להקל נססימ אף כשהשני מ
ך נ ן יניא! דמוי ואשיי נהפ״ס א א ק מ ה נצמי נ ו ומני* ומיאז ל כ  מ
סי הנשי משמה הסדאפ ס שסיים pit המירה ציין לימי 9ו ל  ומי ששיר ס
ג י נ W למו 90* י וא£ וראיפניפ כ״נ ר י י ו ס ניס אפדם נ ש מיי נ י  מ

ל  פ

 דרכי
ש ימשס״ו ס״ק י של לפעמים י ס סלא ניפויו והזמיר מ ד שהיה נ נ  טימא לפניי מ
ס לימים ו מ וא לכשלא נפארי ה ו י ה טסות ונימק נמשמוש מ א י ל נ א הנ  נ
ש מרא! ממריו יאס לא ממק י ח מ י י אן אט נקיאס משר שהרישא נ  טריפה ו
מ ל מ  במשמוש היד אין לאמד משים האנטנימית אף שהם מגקיס הזיתים יסי׳ מזה ב
ז אנל א מ ל ז זיל וטמא אנה מדד נססמיס ל ק התי צ  סק״ז שהביא ראה מ
ל מפלס נ סוני! הי י י' האדן להשיג ל מי י ס י  נשרי! זרע אמס הספיד ס
ב ק שלא נשאר בשר מ א ם סרהזסוסא נ י ק  בראיות יכל סש מפא א מנרי מ
ת קניו ׳ מ א סםס ך פריסה מיי *ש נסףססינקיצור ל סרי ד  הסתיו to עוזי ל
ק י ת ניא ומי מ ס א פ ! ומי מזה נמתיק מ א מ מ י מרה ב  פגזים ק א
ס ל מ י עדר חסרון ינמגןס הטמא ידון החסר ומי נ  סלצ שני3 ג״כ דטפות ס
 שס שהניא ראית וסנוזת מכימה לזה דבסיכ מקים מסמם ל הבזפאוק מקם
מקם הזתיש והוי מיעל שס א ק נ ר המקמ ההוא וממילא ואס מ ס  המנוי הי מ
ו א כמתלקט ואץ להק! ר ו י ס אס״ה מי מ  ואף שנשאר הנשר שנין הניפוי״. ל
ה קדוש אדמז״ר מהיין רשכיה״ג מצאנו זצלצה״ה נפסייייס פ ס ס מ מ ש ק ו ש י  י
ש ועי׳ י ׳ fi מ ד מ י ל ו׳יכ במים ששדי צדק ס מ ל  ונרי מיס שאין להקל ב
מ שס פכי ראן• אס נמצא בושת קטנת במקום הזיתים אף ל מ י י ד ל ק ס ר ד ב  מ
ה יש לתש משים דהר מתקלקל קצת מהזיתים ואף י מ א  שהם רסקיס קצת מ מ
ד סי ודד ואן להקל אף נהס״מ אן נדסנ י מי ס סיס ס ס י  משאי הסעוי ה
מ כ שהארץ־ ב ל ה ס י ן ומ׳ נסמ• מגס מ א  :ככר התיר יש עליי צר וסת מ
ם ק א צירוף מ ת בכבד ולא נשארו הזיתים כשיעור ל מ  מעלה לדכא p דאס יש מ
א במקום הזיתים בשר כבו בדא  הטעות אס נשאר סניטת הבוסית אמי ל
ק להרסא ולהתמלא נשר יש להקל בהפ״מ א לצורך שנת אבל אס גס שאר  מ
 נשר שנסניטהיהס יסיק נמשסוש יש לאמי־ נס נהפימ ואס הטפות סס כםינחה
ס ל מ יקה בכשר הכבד ל נ  קסם מן נקלסת מנשר הבנו מקל ואן להם ו
ס ידוקא אס אן להם דניקיה ואחיזה ו מ פ אן מצסרפוס לכשימיר ה ל  כסייילזת ב
ו אף ואפשר נ  בבשר הכבד ונקלפוה מיטת בעלמא אנל אש הם אויזיס בנשר הנ
ס ו ש ימיי בשית שאלת ל י  לקלק משם יש לסקל לסיפן צדעיר הזיתים מ
מ מ ד שנלאה מניאה ליחה וטעות ונא וזלדה מ נ א שכפל מ י ' ק  הניימ) ס
מ כיון דרונא הנדס  טרם סננוקה אס לא נימוחה וכי סופתו טסה להקל ב
 שנמצא בסס טעית הכשר מוחה הניעות חוק ויפה כאשר ראיס כמיני רנות
ה לאלהיס כעירס יכיין דשכי־ו מס• לסמי ל ד ר מ י אם לסרט מ  פעידס ססנ
מ מ ד יש נהקל אף וטלו רמס*. מוייס דבכהיג אמדק נשחטה מ מ א  ל
ר לדנא בטובדא כזו שסה ג׳ א י א המו / ר ד מ ל ק ס י ד אנל נ י מ  ע
ס וכתנ ו פ ההבחנה אס מיעו הטעות למי מ י ד ונאבדה הננד ק נ ס מ מ  מ
א מיננו הטסות להויתיס ואף אס תיל שהניעו  סאת להקל לומר דמי נרס סי ל
׳ ל ואס׳ אס מ ס מעליא ו ו  שמא לא היה ככלל במ־ שהרופא טריו דאין מ נ
מ לגינים ס הזיקים ולח ה ק ו הכנר אסיה טון שלא ראו ס ח  טסות שרא הי׳ נ
׳ • (א־) שנימק והיה לדם מ ש י  ליאת ולמזק ססס קיים אץ להקל מ
ד שנמף יפי' ר מ  גקנטרס זכרין לראסניס (למאן מ' משה גלאנטי יל) ה
ו ליו״ו כסי זה של תרא! דדזקא שנימוק וניסוח לדם משקה סס הג  נק״ משה נ
ש י ק לכיס ft אמר וסיים נצ״ע מ מ  אנל אס נעשה כמופת דם קרוש ולא ל
* י ק סטי מ פ ׳ נ י ו י ׳ נ״ב מ ): (לה) מריסה מיל ס נ ל מןצי י ו ) 
ק א ימי׳ מושמדת הקדש ק ו׳ ונמלנו ס י ק כאן נ ל י ימי׳ נ נ  בנשר הנ
ן מדאה מפינה נכבד א ז ן מ י י מ ו של ולססברם מ ל  iwuuio סי״ק ס
ק מפום סנניע א*ז מלת  ומנדים שהיא דנני תא יבאגתאן מ דעיתא שהוא ו
כ ל ו ם י ס מיי"ש ימיי נ נ א המלח נשתנה מראיהס ונעשית ק ומוחשים מ  מ
 שסשנ לאש נפלה ממקם גניה ונמצה לזית הכבר אף שמי יתיס (יימ׳ ס
) רמסו לר^ג ש א י * ( מ f t י 1 ק ס ק ל ק אנריס מ ס ם ד ס  שדשה לכ^נ מ
ה נ ט ת ג ן א ס פנים מארות מ נ ס ס מ מא! הסייש נפיץ נ מ פ ו י א נ  Van ע
ח לאסמי לאתרים רק שפל ס שאין ט א נזה וניע מי י ח  ההיא שגורן דמי ה
א ם כהו י א ן מיש הסת״ש למץ נתמ' נ א י לנגצמ מ ו מ ס  בעל נפש •סש ל
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 פתחי תשובת באי היטכ
 (י) שקפה נאק פיץ מאילפ יפנ״ז מ״נ סי׳ נ״מ נמלנטליז שהיה לס ננל גלולס ננוס י׳ ספחים ונמצא רסק והפסל צורה בגגל p לאסר מו״ש pv נ״ח tfvo ג'
 וגסי, כפלים ויומי מהראוי והכשיל ללא כמולס אוזל שהפרין מאפל שהיסה נפומס(*!ית פנ״ל (ל) כאנן ימזג השיך טס מר אפי רנרני מהפסל מחנה * לפח הלורך

 נסוואלץז ללייזא לאי! לסיסץ< פל ססלפוח ואפילו אס המזה הנפימה גם נמקופ פני הימים
 גשי ונפנ פול נסי' נ״פ נסלנגול הגס שמן מאל פסיס לו ננל מלאה צפניס למים קשים מני׳יז ומנפיס לן נשל סנגל נול! היס נפנפ מלאה שאל נגלים ומשיל ניש

 תשובה
 נחלש הככו ימות ניו ונתנעל ממלאכתו רתמה ימוק הנבל הזב לצוג! נמו סמס
 ט יתהסך היס ללוק וע״כ אס לא ימהיו לשחסה נמק• יסי ההלטסה יהמו נ׳

 שטעות * מתר מוות כרגע ט רמוק הכנר והיא סריפה גמורה ניי״ש:
 וט״ש הסת״ש כצמידס לניס שנעוף השמן מאד עד״ק סק״ו שכ׳ נ״כ שק
ק הטומת השסניס שמתלבן כהס הכנד דש לתלוי! שהצכטניס שנ  מא ד

א נתלכן to הככד אן< שיש שס כמו כהרוס כהרות  הכנו היא מחמת השומן ל
 גס כמקוס היתיס אסיה כשר ותלינן וגס נס התחיל לההלק יעיייש כשק
 הקווס שהחמיר כנקודות לכסת שנככד וכ׳ נעוכוא !ממ ניךזת לכעס שבכנו•
 אף שהי׳ מועסיס אין להקל ואף לכאורה י״ל והי נ׳ ספייןת נהקל ס׳ שיש
ק גדלי יקסס בלא כמחלקס וסי סמקוחת אינס ננשר *ישא  ג׳ יתיס לסי ע
ס לריכיס אלי אין בהם נקודות מ״מ לדינא  גוררי וספק שא״צ נ׳ זיתיס וכ׳ מי
 אין להקל ט הספק אס סיא נשר שריפא טרח היא ספק חסרון ידמה יגם
ק הוא גיכ ס׳ חסרון יחפה פיי״ש ילל! נו״ה ספק  הספק שיש כסעור לס פ
 שמטרת כ׳ שס כעוכ־א שהי׳ כמין מכה בכבד של אחא יס׳ ספק א0 היא
 מכה או שהיא שמטיח ונקרע וא״א להנסן עור ולא ס׳ תימ העור רקבו! ימוגלא
 רק סיס ולוק כנין טעא וסי לככוו שכח ולעט מכשיר מסס סש כמה
 סשייץח ילא סי ס׳ חסרון ידעה טק שנקרע הכנו ועיי״ש עוו נסקיו מה
 30' נעק מ וכ׳ שס לעני! כנו שקצהה לכנה אך לא ס׳ לנטניח כננו כל
ק ד אנרהס -ננ הו״ק ס נ  הנ׳ דתים סש להקל משמ ס״ס נרי״ש ונר׳ נס׳ ו
t סדק במ באורך (לט) שקשר. סטס״ש מ״ש מהשאלת o כ״ה וכ׳ז מ״ש 
 ׳ענ״ן להכשיר אף כשהי׳ ככבו של עיף צמחיס קשיס הנה המעיין בגון־ החס׳
 שם יראה שהכשיר אף כהני צמחים קשיס הגקראיס נדנד כלשון הפיסקיה ומר
ח נועא ומינרא ונמקוס הדסיס ופי׳ נשו״ה מהי״מ סק  נתנתי לעיל(ס״ק ל״ג) נ
 סו״ו ס׳ ft שנשל נדבר התרנגולים שהוא שכיח כמה שממיס שכל התרנגולים
 שבנית א׳ א כשמנה אחת כל הכנדס להס מלאם צמסס לנניס וקפיס ינרונ
 הימים לא נשאר שיס מקים בריא ק הכנו שלהס שאט לקוי מצמתים כאלו
 ינטרס סלן ומסתפק השול אםטחטה התרנגולת נעווה קטנה ועדי! לא נמצא
 כ״כ הרכה טעוח כהכנו רק אזה צמחיס אס לא נאסר נס זו התרנטלת אף
 שאן כה כיכ צמחיס עו שחטריף מ״מ הא הנסק מניו שסע ללוח לגמרי
 וכמו שמטריפים ככמה מיני טייסת מסס ספן ושוי הכלי כטלו מוא ז״ל השיב
 ואן לתש לזה כלל ואן לט להוסף על הטדסת וכל שאן לסניט דעוסא נהמו

ס עיי״פ (ט) כאב!  ככד שתטריף בשביל זה אן לט לאסור מסס ס
 ענאה״ס י״פ להקל נהפ״מ יעסב״ש סק״ז יכמ׳׳ז שק׳׳כ 30' לוינא להחמיר כזה
 נכל עני! אס לא נפת״רי הזתיס יסיס ומימ אס אט קפה כ״כ ילא נשתנה
 מראח הכנו ללוק כשרה וכ״פ מ״ח עכ״ל ועי׳ נס׳ צמח צוק החוש נניארי
 לש״ע ס״ק י״ג ועי׳ כקונסרס הראות להרא״ס לס׳ ל״ו אה ס״א ועי׳ ממת
 הורה ס״ק י״א מ״פ נזה יפסק ונמקוס הפ״מ יש להקל אסי׳ כשהוא קפה נאנן

 נמקוס הזיתים ינמ״ש הש״ן ניי״ס .
 סעיף ד (מא) רתיייע הכבד אסי׳ הסליעו ומקנו גס הסמפונות מהריק״ש
ד מסן ס׳ ב  וימין משה סק״ב ועי׳ מזה בשטח סיס סק״ח ועי׳ מ
 ל״ז. (טב) הכבד עו״ק שרף שני ואס רא שהי׳ הבשר נסת י״ל שחסר
 מהשיסמ• ע״י שהנשר נתקלקל מחמס הסלי ימממ יש לממיר וכ׳ ובבהמות
ן  ששכיח בהם סלעים ומוחזקים נמלעיס נכבו להם אפ לא רא ולא מנ
ו אס אנה נמחה ומתקלקל נסקוס הזיסס אן לסקל אפי׳ נהפ״ס מיש נ  מ
מ שס׳ מקימות לא  יעי' נשי״ת אמי צוק סו״ו ס׳ ס׳ שגשאל נמק נ
 יתנו מקווס שהכנו ונהסוח לשם לאה תולעים ולא מקו ארז ואז״כ טחנ
ו וטרמ הונס ושאל אס יש למש מ א מלאים סלניס נ מ שסו כל ל  מ
ד מ״ק היל יל נ א יוסי לבדק מביא ו  לאסור נס הנשר והכלים ולמפרע ל
מ יכי ואף לועת מ״ק שהחמיר נדסנו כלא  והו׳׳ק הפרח ל הסוס נ
ק מ״ל י״ל וננ״ו אן למש וסו׳ק י״ל הייד כסוסי שהיא מוחזקת נמלטים  מ
w אנל ננ״ו לא ידעו לל שהננו ציינה o מ מא שהמסיר אף  ילא בדקי נ

 מיקה

 דרכי
מ ליינא p ואס נמצאח הכנו נשחה אע״ס שאינה לכנה יש ליזהר לכתחלה  שכ׳ נ
 לנחק נדאה אס אן נמ! מראה לבן נץ ננהמה ונץ נמף ינדעמ אס לא
ק הריאה מה יש להכשיר ואס נמצא שהכנו נמחה ימראימה כצמר גק אי  מ
 אוס״י שהויאה היא כתיקונה אן להקל כ״א נהש״מ כשנוק הריאה אנל אס לא
 נוק נדאה יש לאמר אסי׳ בהפ״ני וכמה ומכשדק כהפ״מ אס הככו נסחה
 ולבנה מ דקא מהריאה היא כתיקונה אבל אס נמצא פיש נהריאה מראה לפן
 אזי ק< שמ״י ממחה ומשמוש נידס חוזר למייאה ריאה סדסה כל שקווס
 מסיחה סחה הריאה לבנה אנל אס מהי הכבד רק נמחה ואנה למה א ממי
 מה שחוזרה הריאה ע״י נכיחה למראה ריאה וישרה ימי״ש כקונטרס הראוח
 את ס״א מ״ש נמרי היע:״ן במ ופי׳ נס׳ רחש יוסף ל ויי דאה ס׳ ל״ח
ק ב׳ ניי״ו ס׳ ס״ח שפסק נד ח״ס ל ק ס׳ ועי׳ בשו״ת מק ו  נחיוושיס ס
ו נפוחה מסס וסי כתסר הכבו עיי״ש וכ״כ בשו׳ת סוטו״ו תניינא נ  להידור מ
 מ׳ קכ״א 30' נדן כנד נכיחה אי מירה להסדף ואן כזה שיס צד להכשיר חה
 סי כמו חסדה הכנו והיי ניסל הכנו ועריכה וע״ס הוזב נכבו נמחה יראה
 אס יקרע הכנו ימצא בתיכה הבשר מנ ומא גימול״ן ק״״ל נכ״מ שהבשר רע
מ להעדיף  ונרקב דני מיקי ונימיק ינ־בייס אלי כ׳ מיד נמף ס׳ קו׳יה שהיא נ
 ננסחה הכבד אזי׳ לא טחנה מראתה עיי״ש ועי׳ מיק״מ לעיל ס׳ ל״ח סק״ז
 שמיס נזה ל״ע לדנא ע־י״ש ועי׳ נס׳ דנרי הנדהם על הו״ק ס״ק כיד מ״פ
מ יהשיג עליו והביא ראיות דבע״כ תרייייהו בעינן שתהיי נמחה  ע״ו הטוטי״ד נ
 וגס נשח-ה מראהה אז טריפה אנל נחדא מינייס גרידא אין לאסיר עיי״ש ועי׳
 גדש הס׳ של מסכמת הג׳ כעל משכס שליס נ״י את נ׳ מ״ש בזה ילדנא ציוו
 גס מא להחמיר עיי״ש ועי׳ נספח ועת הורה כא ס״ק ׳״ס שהרהיב הדבור בזה
ק אס׳  והעלה לדינא p דאףשהכבו נפוחה וגדלה הרנה כל שאנה למה כצמר נ
 אס ממחה היא גס נמקוס הזיסיס וי־וא קכה כמכמוש רק שאינה קשה כאבן יש
 להקל חס׳ אס יש כה נס נקווית ומראה רוק גע״ל וכדמי ונם אס ניטה קצה
 לניק יפ להקל אך אס סא לננה כצמר גפן אן להקל רק נמקוס הפסו נמל יכ״ז
 אס א, בה חשש נתמסמש אבל אה •פ נה חשש נתמסמס ונרגש בתפמופ פהנפר
 נימיס אף בהפ״מ טריפה מי״פ ילמעסה לענ״ד אץ להקל בננו נסתה ישתנה
 מראתה אע״ס שאינה לכנה כצמר גפן וראי למות מיראי ההוראה בזה כיון
 שדעת כמה גחליס להחמיר נמ ועי׳ מזה בעצי לטנה מיני תרלר״ע שכסף ס׳
 ל״ט את קיש ונמארס עיניס שויש ה׳ ענן א׳ ס״ק ׳״ו ונמנהז״נ נדני כדקות
 הריאה כלל נ f בקיק מני׳ ח׳ יעשרו! ש״ק ס״ז(י,ני׳ בדברינו לעיל ס׳ ל״ח
 ס״ק כ״ז) ועי׳ נמפמרח הקיוש בהפמסות הו״ק שק״י פכי פה" לפניו עיכוא
 ככר פס׳ נפיחה ק הי׳ מחמה שמיע אלי׳ מלח יעי״ז טיאח שהיא ממחה
 ולאור מוסק כח המצח חורה לאיחנה כמו פסחה כהחלה נדא ופלס ימפיר

 עיי״ש (מיל ס״ק ל״ו).
 וט״ש הסת״ש כנבו שס׳ בה צמסס לניס ונוף הכנו ס׳ כטבע מראה שאר
ו  ככדס וט׳ עשפ״ו לקמן סף ס׳ נ״א שכ׳ ואס שתנה מראת מכ
 ונהפך ללוק והוא לקוי ומצולק אתה נלה סלחי חילחי אחר צל״תה אסר עיי״ש
ק כ׳ ס׳ פ״ו שהאריך ככיאר וכרי הסרמ״נ כזה וכ׳  ועי׳ כשו״ת כית למז ל
 והא ווא ואס אן דעוחא כלל כככו אף שלאחר ללי׳ תחמסמם ע״י האש לא
 אכפת לן ולא נגמסק מה אוס מפולס אן אס מראח הננו נהסן ללוק במ
 נתנ הסרמ״ג rfn שי״ל ונס התי״ש שאשר סטי מראה בשאר אכריס מווה
 ככנד משתנה מראתה ונהפכה לליק שייא שרה כק סש ללות שנלט מחמת
ק כמו שמא עציי כאיזוי. לחנ כמ׳?ו האחרונים מ״מ אם כפת הצלי׳ ז  מ
 נלה סלס סלחי יש לאמר כשהיא למס אסי׳ אס האוזא שמינה דנכה״נ יש
 למש דלוק לקוהא מא ואא״ב כנשר שהרופא טרד מי״ש וסי׳ מגדע לעיל
 ס׳ ל״ג (נףק קל״נ) מ״ש כשם האגרא דכצה למדן אא״ז מה״ק וצלס״ה מף
מ סריסת דאדיתא ק הכנלין ל האחיין לעימות סש נ  ס׳ יארא אחת א
א  ט הכנר להן מפינה יסלכנמ טלה וגס היא גיםכת ע״י האר וממולח ל
 נסנע מהיג נכבד ומא ט ע״י ההלעטה שמעמיסץ ליי לנשל יסר ל פתי



ז א י מ י  יודה דעך״ «יף מא י י• י הלבות טרשת רסט ם
) * up ,«*׳* ך ב ד  <טנ) 8אפילו בסקס טרח (ח)(ני) ובסקס(«) דווחו כש־ה : ה'נעקר הנכד במץטןח ן
SaTw!?? םרט שנמצא בכבד בין שבא  (םה) וסעודה (טו) prorata(סז) כאן מעט ובאן מעט כשרה: ו(סח) נ
* ־״*  לפגעו שלם p שבא חתוך (מט) אס צד העב שלו לצד חלל הבהםה (נ) אפיי(י) כולו(י) טנ1ן י ~

 באר היסב
י יצא נשת״ר ק מ ל נל ה  ופסי, סנ״ח אפילי 06 ט
 אנל מהחיל פסק

 r להקל נזה (ס) י1ת»
 א5י מט יתיס שהוזל ט אפיה פרס לייזלפס סלרא נדא

ו וניזנ לא* נס מ״יו לא פ״רי אלא מהתציע  לנכס״נ סדפס וססניס פגוז מי
 נפק יצא הסח מט יייס «וסורן (ו) טמון נסור נתנ הסנט לח״שק שמא
 נמנה דרך ההס ליקק ומלקק לחלל מהמה וקנס ינננס: למד ומוט התוססת
 דווקא נני ננד ס ייליק p קמה לגמ או לנר אנלנדאה מרס ננל פקדקרונה
 לקנה ומזפמא דר* יש לס רמי! ולל נמל וק בקורקבן מר שדרך הושס נא
 סמיופ פ0 המאכל לקויקק שמא חלו מסי ולנ סני• מם סרשנ״א שנעל החמיו!

 3 פמיא •ללא
 דנמזא וסי ופרנ
ן פ״ס  אפי פ0 ז

 פתחי תשובה
פ ימגמיז הפץ נמהלזיל פ״ן נשיו םלא נמצא י  (יו) יממךפ ייזפ [פנהיפ מ
ס וספלש מ  ססכמסו נהליא לסעלין וממ״נ מ1ג יסש״ו מנויד 06 לא נשת״גי לק נ׳ י
 ואילו s* צילון לא •סיס נ׳ יזיס שלמים ונאמס נס לסמל לא נמצא סססמפו צסליא
ן זס ולמו ספנ״פ כצפו לספחו *0 לא ׳סיס ד  וכן נפלייח נמנ (יש סשין למגמנס נ
m m מלש המיל מסל ניש ולדן ס פלמדם למ פוזשנזן נקנ סתולפים ו מ  ננ׳ י
י פנמים מאל נ»ל>ס  ססס ספל סמן ירל שנשנ ויל פס נקהלסס ונגלילוס סל
ם ונסנו גו י נ  פשומפיס למאוס שסשליפ הננל לסם וממש לפ לא נשאלים אשיי שי י
ל קצפ מס פ ססכמס סש״ע וסש״ן והנס שהלב נפל שגדס ממי  המול סקלמיו מא *
. (ו) טלו פסון פנס״פ ממשס *זצ* 0׳ [ פ י ל ו י  מ״פ סנמסי לסם מנהגם נזס פ
 ומיץ גספומז פוי האגן סי *1 י ל׳ ודל שספלס מעז היי לנשילס ולא כספליפ אם
ה נ ם סופל סמן ירג הניאוסמ לסמן ני מךא ולפפ ססנ״ש לאסל אלא שסייס שאס ממזפ סיא מו  לא שמר שנפשה ממ״ס ניש [וגן נופה להקל נש»ניז «
נ שפפשס נא לפטו נאיפ אסל שקנס חנזינפ ננל מספנח וסני* נמסו ואפל ל לו  פל הכגל ולא נמיכה ואץ נה סלודה יש להפיל פ״ש ופיץ נספל למש• שלל סמן י
 נ׳ שמות מצא מפמל פ»ג ממשק אי פנו וצל הפנ ממוס״נ מא לצל סלל הנהמה ומלו לצל הלאש של הנהמה והגי* סאיש מץנס לססנמ ומיגספנס שאיי •ודפ לק ש*פסימא
 נפממ אם היה מחמלה אץ• לא התיש ואוסו המסמי צא סיס ס פלולס וננמז הקונה ההיא מצוי מסמלים כאלו סש צו לפסל וסלה להנספה שדא אן ל*מ סנןגס אסר לאכול
* גט מפייס * ס המל אסל לנל אדם פיש נטאול פעם סמל וע״ן נסשונס ומס ספר סמן «f נמנט־ נ*וזא שנשאשס ונלין סישפ מסוג ולמסל ס נ  ממס ו*סס «י
פ מאץ נא לשם ולא נל06 נים ממס נשום טנןס ו ט למס pp ולא פ ״ מוזסג מ מ  ונמנם סנגל ומימם ל סמפלכפ ולאגור שפס נשלקזו הגלל לשלומה מדס מלאו פליס נ

 דוכי חשובה
 בוימה י״ל מס סא מידה שאין נהחעיר נדע בו והמחמיר ימיר ללמו אבל
 לא לאחדם וכי שנשאל נפח זה מכמה מקמוה יסכמס לופדס שאירע אצלס
 p שמדע את״כ שהככדיס מלאים מלעיס ולא ירפו לבדק מ״ל וסרה להס
 למסר נדמבד למסוע אף אס יש מהבשר הזה בעין מ״״ש יארך אמנם ימיין
ק ב׳ מ׳ פיה סנשאל גיכ אדיח זה ול להחמיר נזה  בסיס בית למה ל
 בדמנד אף שלא יהגו מססדיסת ילא יהי אס צריך לבדוק לל מ״מ כיין
 יפכסו נתברר פשכמז סד ימת זה ילא בדקי יש ליסדף הל למפרע ניי״ש
 באדמת (םג) אסי׳ בםקים. סנאה״ס ופת״ש ומ״ש שהתנ״ש החמיר מתר
 ד״ל דנחב״ש סק״ח כ׳ לא אמריק להשיר בתולעים שכמי אא״כ ל הכבד
ס ולא חסר ממנה יק שהיא מסלפת א מכשריק אס' אס גס סקוס הדהיס  ל
 מא נמולפ והדד נדא אנל אס ל הכבד חסרה ופידרו רק מ' ויפיס והס
 מהילפיס א אס' יסי׳ ניי צירוף נ' זהים נמילואס לא סמי מא חיק שמא
 מקולקל מאד ונדיסה מיי״ש והניא נפ״ז סק״ג ופי׳ נש׳ *זח צוק החוש
ק י״ד שני דנהפ״מ יש להקל אפי׳ מיסל ל המד ולא נשארו  נניאוז לש״מ ס
 רק הזיתים מ״ל והס מסלעים פ״יש ומיי נשעה סיס סק״מ מ״פ נזה וכסנ
 ד&ס פכ״פ ע״י מקנים ל ססלסם לא חסר הסימוי אן להמיר ס״״ס יפי'
ק ז׳ פל ומד פהיחזקה נמלפיס ולא רא אס טאר לצרף היסס  מיק ס
ק  כיס אן להקל פיי״פ ופי׳ מגלמ ס״ק נרו מיי מזה נמית טס שלמה ל
׳ גרו נאמצע התמנה ועיי נמהה ימס מפר מהזיק (מוסס ביו״ד  ב׳ ס
פ (ט״ל ס  וסם לנונ) נשיך סלו של ואף ואק מתמרק מנסו ללחן נ׳ י
 סק״י) מ״מ נכבד שהתליע סני נס לדון ולפתייר ב׳ זיתים וסלי הא לא
 ניומריק מיש יפי' מפת מרס ס״ק י״נ מ״ס נזה והעלה לדנא לסינא ולא
ו ילא התליע רק מקם הזיתים לנו אאף שע׳׳י נקבי הסלטים נ  יפלה שאר מ
ל ניפלה שאו הניד מזיססשנכארי ההליפי  נחסר מהזיתים יש להקל בהס״מ *
 יעיז נחסר מסמר הזהים יש לאמר גפ נהפ״מ עיי״פ (מד) וגםקום

 עפייש וסדק סק"ו שכ׳ דאז נשהנה מראה הבשר ע״י ההונפמ מק ט״י
 מאטיליצי״ס ממצאס בכב־ כסוס כעל יומס נשתנה מראה נשר הכנר ללפ
ו ומקלקל ט״״ש נ מ שהרי גראה להדא ששלפ מ4 ממה משר מ  א״א להקל נ
ק נ׳ סויד ס׳ סיד שנשל נ ימי נמית מרן דנרי סיס ל  מי׳ סק׳׳מ ס״ק י
 נדנד פה ששכיח מליל א טן המשים שהכבד להס לקיי סלה יסיט שהיא
ח ללוק משצילין אהה נפלה ממנה סלחי הילס ינס לאה  נמחה משמה ל
 מלפיס מקרא טאטיליצניש יכאשר נמה החילי ינהייק נמצא נס המרה נפוחה
 •סנה ממןאס אמרים שממיה מחמת שאכלין פשנ כמ ואתן מבסס
 ניכרין מחים לבקיאים ורובא ודינא מסין הזה א״א להם לסוס ינ״ח ומקצת
 נקיאם אמרים שאף סיסוסא וגיעוטא ליסא מדין יניח משיב דאס לא נשתנה
ד ואנה נסיחפ אן לאסר אנל אס חמי! מפתנה מראיתה א שהיא  מראת מנ
ל ונרי מסף ס׳ רצ״ז וסי  נמחה יש להחמ־ר ולהסריף מיש נארך ומה נ
 שירו העלה להק! במ עיייש אק ימין נשרית אמי צוק סויד מ׳ א ירש
 נפק מ ימגלס ומוקד לוינא סעס סרן מנרי סיס למגיי במ ובי שה

 נימ׳ שאיו שמשמעות לסן יניט הדח מא ואס יש מלנגיס סס סטי מראה
 א מלפיס טס נסיק הכבד אז׳ נלא סטי מראה פייפה אפי׳ כלא נפנה
ו למרות מברי מק הדיח עיייש  סלחי סלמ וכ׳ שק צוה מא מלילות ל
ק גטה  (ולמטן אס מסר לאכול מגד בעצמה ממצא סלטים נהמה פי' ל
 ס״ק יא מסוס נ׳ ותשו׳ מס למס ס׳ סיא ופינ ונהי מלפיס למגן מ׳

 ניוימנא־ א״ס):
 סעיף ה (פה) ופעורה בסחושיהון חבל נסקר לגמרי מ״ל מיעל ס׳
ן ס ק ס״י וראיתי נפסקים ל מ  צמח צוק החוש נניארי לשיע ס
 מ׳ לינ גםרלין ו״ל אבדק קאסטל (אוי מאן נמל עצי ארזים) ס׳ משמ״א
ה באפן המסריף אך ס׳  שני שהי׳ לפרו שנוא נהמגולת שנפקדה הכבד ל
 לתלות שנפקדה ע״י אשה ממחה החרנגולת ומסר דנכה״ג שסר יסלץ
 לתלות נמפמס ידא דטנתא עליד (טו) בטדפשיהון עמיו סלא שממסק
 להססקיס דס׳׳ל תקוס סוהא סא מקים הטרסש אך דט ננמס־ס לגמרי
ק מיו שהעלה מאוס להכשיר  מהסרפש ודנוקהרק ככליות פיי״ש ומי׳ מלס ס
מ פיייע (םז) כאן נמט וכאן סעט כ׳ נפפ״ר סף סלג אס לא הםר  נ
 מנשר המד כלום רק שנעקרה סלה סמקוס הכנימ ומעורה סדין בסרעפ מ

 אכשסא ממי משיה מיש
) סחט שגמא בכבד טי׳ בשית שמש צדקה חייו ס׳ מ״א ח ס )  סעיף ו
 בוכרי שואל שס נכבו עוף מצא ממנה חסכה א׳ ארוך כאצבע קטן
ס סס סחס ולמס מ ק מהקנה הלול ולא סי נ  מנ וקפה מחל ולא יצא ונר י
 הונ השואל להקל פק שלא נמצא שס מחט ממש ומא העלה להחמיר מיש
׳  ונראה מפלי ונדו וחפינ ליי נסו סחט ממפ ועי׳ מיקד כו״ס סו״ו ס
א ס׳ מחט  י אמ ו׳ פהניא מריו זיל וכ׳ והעיק• לדנא סעמ המאל כיון ל
 ממש רק דבר קפה כנחל מי לא משכמו רנמקמו ממש נימה מ סומר הפנ
 מקפה כמזל ומ ליכא לסמיך א ודך הייפס מ ורך םמפונא נקט ואתי ואשי
 נרע הכנר מדאה דאס נמצא בה מנרי דהיינו קשה כאב! משרה אס לא
 שהסינרא מאנסקס מוסאא כסקס מרה מ״״ש•(מט) אם *ד העב וכר
 פריפה מבסיס מ״ס מהצ״צ מריש ביש׳ ההיס דסטסר מדבריו לל מה
ק הקנה  דאסדק במ לא מי p ספק מיסה מ־ק לדן סישם נכנסה ספק ד
 מיש ומיי נהנ״ש סלי שהשיג ליו וכ׳ והפרשת שנמר׳ מ נע״כ יוא
 טריפה מא טון וקיייל רחב מבלפיס דרך סהמ מא סיי״ש אבל נטי! סלה
ק שאמק אהה p מאא  ופס״ו סלי כ׳ לדנא כהצ״צ והמחט שנכבד מל ע
׳ לא סירק ספק ק סס  גבר ודן נקוסא לנו א במומזת בטוני הסמ בל א
׳ ו׳ ניק  סריסה פיי״ש יעי' ב0׳ צמח צוק החוש נמוקם שכסף מ׳ מ «י
 א ינקי״א שס סלא שכ׳ לדנא כסהביש מיי ודא פריפה סייס: (ג) אפי׳
יס שכ׳ ודן הסופה נ ק פבאה״ס יפת״ש ניש בסומא יהצ״צ וני׳ נ נ  מלי פ
מ p יסחס שנמצא בחתיכה נכבו לאור הבישול אס האסה לא הספסקה  לוינא נ
 נס סומן השחיטה סק• להטפיל א נמס הנישול םריסכ ואז ללוס שנקתנה
 לאיש אבל אש ההנמקה שס יש nixA שנתמכה מטס p fftm להמיר

 ס״״ס



 באי rfaxy יורה דעה מרף מא יי הלכות טריפות

» בכשר הכבד טריפה ואם צד הדק שלו (נא) כלפי (י) חוץ בשרה שאנו תולים לוכד דדך סמפון בא ״ " 6 

ק (יי) «־*) יבד׳א בסרט נסח אבל(ט) בדקה » צ נ ^ גל (יייקא שצל ה« «« לצל הסימק אנל אס מ,ה לציק (נב) נ י ' 8  מ

 : ז(נד) ״סחט שנמצא (נה) בסטפון
 וכן אש נמצא בסספון גדול של

ב ק  נ

 אין חילוק וטרפה (ננ) ושיעור גסה בשיעור גרעין של חמרה
ס בתוכו מ נ  (נו) גדול W 0 (מ) שככבד והוא סמפון הקנה ש

 (•*) ריאה בשרה:
 באר היטב

ל ס״ש ח  טון שהוא רסק תהקנס «*צ סס״ז וע״צ pre מ״נ מחנו שנמצאת מ
ה א נ י י ל לאחר שצליוהו ונשלמו מימ ממנה מ  (מיל שסח מצא נחתימח «
ר נצ״צ ו מ ק הרנה ו ק שהכיס משיזיםיס נ מ י יהממו סיס מלוק מ נ  מאמצפיח מ
ס ואת״צ קולס שיומה דילמא ירך הקנה מ  מלק ק״ו יונח ס״ס ספק שמא לאחר מ
ס מאמןשסכום ק נתשהו ונפרש ט המחש פ נ ן  נכנשס ולא נקנה שוס אנרמאתן שז
 מוצינוח חקופות פל ננ* גגדהס שמא אחר הצלייה נפל פ״ן נרלנ״ז ממן נ״ח אנל
ן מהכלים ;מחמל נסם המל יש להקל צהשחמש נהם כשסם אק  פר״מ היזנרר מ
 ני• להר נס״ל אם נמצא נכנד נושונ• חמרה כשרה נרעיט זמז פריפה פר״ח)

ק ומהרש״צ ולוקא אס טלה פנק משר המל אנל  jr (1) ונתנ הש״ו נשם «
ד שדשה וללא מגזיו ומרק מ מ וראש הפנ נחנא נ מ ה מצא למך הלל מ י  אס מ
ה י מ ונמלה מזו מנר הרשנ״א לאף אס רק מנה מ  ואו״ה ומהח ש״ד שממידם נ
ה נ״כ סחפה לחושק נל ממסה על יקום המל וחלה למסה מנרה מ מ  לצל חלל י

 פתחי תשובה
( הזהנ ולא מנה נהננד ולא טוס אנל ונמנ לפפופ למיל ט  ולא מפל es מלולה פ
 אמלס המשימת שזמ נמיןס שמץלקנן מומו פל המל מ״זלש משפ משם ויל שמן
ס ונשפת מלישסו נפל לשם * נשפה שהוציאו מןלקנן •צא ממס ״  הושפ נא שנלפמו מ
מ ללו •הא משפ נפרט ונקב ט והגלניל מזזסנ  זה ומל פל הכנל ופשופ שיזליק נ
 מפממ נאוין שנדע סלא• שיצא מהושע ונקנ הושפ נפניט רמ מולץ נמשמוש ילא לסמא
 כמי ננל מליפויז לאץ לאלק משים זישס ם«ן נטלה וה״י ספק מסימה לז״א ולא
י ס8ק נשיזיפה אלא pep נמפשס ממיסה כגון ספק שהה ללס סטן פגום שיופ מ  י
ז ס נ״ל(וננל האי  משפ ונמצא הנלנלמ שמומה ואין לי נמס נמלוס וכו מוכמ נש״ו *
ל נל״ה אנל) וטון שנן י"> ס שס והונא קצמ לנדל סי ל״נ * י  מס מתר נסי נ״ל ו
' וזה >ךי ממ״ש השנ״ש  טון לאינא למימל• שנאן נקלפ משפ פ״י שמל* מן היןרקנן ט
ש הנא לאיכא לנרמל• ספ• ואינו אלא מונמ פ״צ  שאם המסע היא סיינה פל סננל ט׳ מי
 הכגל ולא נמוכה כלל ליש צססיל פ״נ . ועיין משונה מפאמו צני יי״ל סי׳ ו׳ ששלפל

ן זה (ז) שנננל ענה״פ ופין נגזשומז במש ציקה סלק מ״ל סי נרא ד  נ

ס שמא צר ונודפס ונ״פ מהרש״ל ונ״ח (מ) סחפה ט*צו נמסה דרך סממן צא ידה אמרלס להתעקם לנמר• ק רו צר שמא פס כ־יהמס נקנה הקמ הערש לגני ט  י
ם ניי (ס) נלקה שהרי היא ראוה ל,קינ נצל הענ שלה נ״נ שיך (וממשק שלנו מ• ק מחש דקסוסחפה מל ענן מה״ג a» הגהח י שין מ צ ט מ ו  ילחחנ מ

 סרלכי לף קנ״ה) (י) שנגנל אפילו מווומ המל פיו 3» רש״ל (יא) ד*ז ואפילו סא חוזונם ס״ז •

ה ב י ש י ת ב ד  ד
 היא לימה אס יש סד צוויס להקל יש לצרף ועס המקילץ אף נמחס רקה
 פיי״ש ומי׳ כוסת הורה ס״ק כ״ו שפמן ק לדנא עיייש יפי׳ נשי צמח צוק
מ יל ולמפשה יש להמיר במחט ולא חקא נמחס מקינה  שס אות נ׳ מיש נ
 נרחפה שאין ראשה לקה אלא אף במחס שאנס קיבה שרהשס ענינ ומק
ק מורה מ״ס מ פיפ לה ארן יפ להמיר ד״ל ואף ת  אמ׳ אן נסה מ

 שראפה עטלה יכולה למןב מ״י טבו הארך סמכביד מליו מי״ס
 (נג) ושיעור גסה וכוי ואין אס נקיאס אזי היא נסה וכשיעור המ ודאי

 א אסמ־ לנקוב טייר מר״א ס״ק י״ג
 סעיף ז(נד) סחט שגמא וכמ אן ידליק כץ נחלה לקסנה ינץ סנה
 לגסה וכץ יןסה לגו א לנר וככ״מ כשירה אמי לדון סר״ח
נ והנ״ש מף ס״ק ס׳ (נה) בםשפון גדיל פמ״ז מן״ו שכתב  ס״ק "
 ולאו חקא ממלאת מנח נחלל הסממן והיה נמוכה נה קצת ולא ממנלמ״נ
 נ״כ כשי פיי״ש וני׳ בס׳ ביס אברהם בשפ*! סיק א מנומר ניש מיד המיז
 בוס יעי׳ במק״מ סיק י״יו ומי׳ בפרי תואר סקי" שכתב יאס מלאת הסחס
 החיבה בבשר הכנו למסה אס מוס למסה למך הבשר כשרה אבל אס מוה
 מא לפעלה סריסה דאי דרך הממון עייל לא יצריי־ שמא מרה למעלה ימיט
 כ' שמכ׳׳ס יש לצוד להקל ככה״ג נעק שיעור קעינתא וכל ולא הוי הצד כעכ
ק שבה מא לפעלה  םיעור גרעין ל המרה יש לצוד להק! מה אף שצד מ
ו העב ווא לא המ יכול מקב א יש להסריף  זולת היכא שיש אמומ) ל
ק כיי שהרסכ הדביר  כשיודה למעלה צצו הקנה נראו יסי׳ נס׳ ועת מרס ס
 במ מסלה דהעיקר ליי אס המקס ומק וכל שחין מקים הזק יש להקל
 אף שמנח נמקוס שכבר נמס לבכר המו אסי׳ בלא מ״ס ינס בסיף יש
 להקל אש לפי ראפ העין אן הסקיס דחק יסיי״ש מד במ׳ נדב ס״ק י״ס:
ק ס״י מ״שבעקמ יל לוסההממג״ח  (נו)גחל. עי׳ בס׳ שטה ידם ס
 יל ראס׳ נמצא כפממטה הקטנים יש להכשיר ולא בפיק חקא סמנק גחל
מ עו רנהזט המםקס שכתבו לסדא  עיי״ש וחלילה לסמוך ל ובדו להקל נ
 חקא סממנא רבא וני׳ נס׳ צמח צדק המש נמקים שנסוף מ׳ מ ממ»י׳
ן למזמגות  ס״ק ז׳ של דאס נמצאת סתס נמזמטת הקסנמ שנכבד אם יש ת
ו לספמן מחל כשרה ואש לא שריסס ובקטינהא מל ממן פריפה וכל מ  ל
ל אם אן לדן להם ליו א אס ו לסממן מחל *  אס יש לין לסמסנות ל
 הסממן הקטן המ ממי נאסן ששק, צומי שקש; לנו לצר הסממן כנחל
י מ  כשרה יבקסס לני פייסה יאס אמ ממד נזין מ לא מא בטובי ס
ס י  מישר מל מין שדשה מי׳יש: (גז) שבגבי. עמו׳ש ס״ש *יין ס
 במש צוקה מ׳ «״א ליל ס שש מטאו וכ״ו מא רק נכבד ל מסס ס
ן הקמ ונמשך נני י ל ו ג הרנה מאי ומגחמ מרד מ ה מ  שספק סכני ל

i7f סם חמן ונסי' טד םטסנא ונא וכנדא אנל ממצאp פמ ל עוף  1 נ
 מרסס

 מיש יפשסיד סק״י של נשנדא דהצ״צ דאס דלפק טף הנשר אן ללית
 להקל מימ לפנק הכליס לאד סל״ע אן לט ראי לאסר ימית נצ״ע סייש
ק פ״ז)  ועי׳ נס״ת מסאי הניינא ס׳ ק״מ מ״ש נעק זה (יט״ל ס׳ מ׳ ס
ק ב׳ ס׳ ס״ט באמצע סתפו׳ מ״ש נענין מ יכי  ועי׳ נסיח כית כלמה ל
ק פלס לסמי מליס לאחר מעל״ע נרי״ש ועי׳  ואס ס׳ לפרי מכדא כזה היי ס
 בשי*־. T מקי ס׳ י״כ ו׳י׳ כסי ועת סרה ס״ק כ״ה ירש כמ מעלה לדנא
א מחט כחתיכת כבד אחר הבישול ולא ט׳ בה מס ליוה ילא  ק דאם ל
נ אש הוא מין מחט שקדן שפיליךע  ככשר ולא סטי ידאה וצתחת דס ל
 שמצוי׳ סא למסס להשתמש בהן ממחט טלטה לא שקצתה המנה ככנו יש
 להק! ואס יש לווה כמחט אנל אן סס חפס משר יכנו אן להקל רק
 בהס״מ וצורך שבס ואס הסחס סמבה סנה בחתיכת הכנו אס החתיכה אן
 מלמ מר הכבד מסביב מ אף סש לי׳ מר הכבד לא שמומן המנה לד
ו ואין מס לווה במחט ולא חשס בבשר המג מ  החסינה שאן עלי׳ מר י
 יש להקל בי־פ״מ אבל אס יש לווה כמחט אן להקל ככה״ג אפי׳ נהפ״מ יאס
 הסב ממיר שהיא טכ כראשי האחו יש להק! א< כביש לווה בסמסמר ל
 פאן סס דשם כנשר סייש יפי׳ נס׳ יייפיס למה נס׳ מ אס כ׳ שכהנ
 שהמורים צריכים לידע דעינדא ל ל״צ סייד כנמצא כחתיכה מד שנ כהמה
 אנל אס ארס טומא מנד כל מף גס ל״צ מדה לאסר כק דלל ל
ד שלה צר קסן מאד רש למש אף כנכנס ירן הקנה שמא רקבה  קנה מנ
 קנה הכנר פיי״פ וסי׳ נספר רנד יוק< ס׳ רצ״ח שיסכים עסו לדינא ;וע״ל
 ניק נ״ח יבס׳ ל״ו ס״ק הנ״א ובס׳ מ״ט בנאה״ט סק״ב ומנדט סס):
 וטיש הבאה׳ע בסף יס״ק דבנמצא גרטיר תמרה מבד בשר סמס יגס
f ס״ש במ פיי״ש (נא) כלפי חוץ מ׳  מא ס׳ בסק״מ ס״ק ׳
 כאה״ט ס״ש מהש״ך ואט מרה מצא למך לל מהמה וכוי טריפה ס׳ נס׳ צמח
 צדק החוש שם «"א וס״ק ל מ׳ שנראה וטסו להקל במ כהס״ס מעה
נ ניש במ והעלה לדנא ואס ק ל  סמקילין מיש ופי' נס׳ הנס סרס ס
 הסחנו נמסה במות ובולט קצת לחלל ואין חשש לא ממם מוס בלנ הטף
ו מיף וצו נהקל יש לסמוך טל  א אמ מא נשעהד״ת הפיס ויש שס מ
 הסקילין מה מיש מיש הנאכ׳׳מ מהש״ך וגחלה נמ ל הרשניא מ' בשי
: (גב) בכל נ ק ל  הא־וך מש״ך וני׳ בפרי מאר שק״ז ופי׳ מפס מימ *
יסה. סבאה״ס מיש סהכנה״ג ומחסין לנו סלן דן ממן יקה ו  עגץ ג
ל טוט  יש לק וטריפה ומי סיפ וסב יש סק״ס שנהנו ג״כ לדנא שאסי נ
י מגיש ו  נסחנדן דון מיש ימי to לנ אדה ל מלין דף ניס ניש מנ
 נוס מיש ימי מיס אברהם בשס״ז ס״ק טי! דש מכיס נ״ס נם לוידןזאף
 מלוע נסה מריסה מימ אנו רק ספק שריסס ימוט דקה סי ודאי סדסס
י נ מ  מייש. ונטף היין דמוע וקס מ׳ נמרח קיתיאל פהפלה ומסא ו
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 פתחי תשובה
 (ח) מןנ פלפש • •יין 10489 מדע גימדה מיינא מלק יי״ל סימן י״נ כא} ופל
 סנס*מ שכסנ לאס גגלא p מקכ לדעמו כשר פ״ש (&) מצד הכגל כורפס עכה״פ
מ גנפ0 ש*ל ס׳ נו״ן מצל סכנל שמס ט נקנ פגול ישסה סטנ «קנ מ  יפוץ מ
 נפול ס0ל>ון שמא לגל סטאס נס הנשי שטן ט הפורומ נפסל נינ מרנול טפ הפיר
 ונוכל שנפשה פמים וכפור ©מממן שליל םכנל לא מה פסלון כזה לק שהיה נקמ לעדה
0 מס  קלפים והממש אמר שמה *•טק פול ספסמן לכרס וסלי) נמים pno והכקנ 0

 פלא לנל סכנל וכסנ לסלזיר מכמה שפמים ;
 תשכח

/ מיו שנףח ק י  מאו הנאיס שדגלי מיו למקים פי* 00"ר י
 שהסכים למא לדנא חזקא מולק הפרוס נאיר מסדיף מקג אל לא
 נסלק הפריס ידפוק להסן ס שס הדוס! מסס סיייס ופד״ק סלס שהי ראם
 ניקנ שס מזפן סדסס ימיי״ש נמלי! fo כיא מדי נשיית דמי חמת מ'
 קינ שנשאל מפלא בשרסש דנהמה מקנ מול ספי חחנ תלי חנר יסקס
 נקינמ מא למסלה נמקס שססחילין לקחע הסרפש כשרולים למזק הנהמה
 שהוא רחק הרנה ממקס הננו מלא משר גגין צלע לצלע נינ נקנ כשישר
 רויג חנר שנראה ולאי שנא מעילות מר א מקל שנכנס נמו מיקנ הפרפש
 וסנינ הנקנ שנין צלע לללפ משה מומסת מסן שמה מתם את הנקנ ינס
 את נקנ הסרסש מיסד מפניני לא מס סממו מלי רק משמת קרן מ מקל
 יהסינ דנהסה 1 מדאי פריפה דאף דיל וסין מזה המןנ רמק פאר ממקם
 מניר סנ3ד אין משש סמס ניקב מרפש הכנר ינסרס כיין סנסתס מקנ נשוסן
 נאג מלאי יש להסריף משים מויישיק לנקינמ שאר סב if הפנימיים ניי
 הנגיסה ונסקל ואן להם נדק1 עיי*ש כאדנות וסי' נשית צמח למן החושית
 מיד מ׳ ניא שנשאל נמה שמומש מקרינ שרגילית למצוא קנים נלס״נלא
ק רק נסקם שמתחיל לששמ ולממן• ק  נמקםסדטק ל מזק וגס איני מ
 החסן לירי נחלל הנהמה ויש איר הפסק נץ מזק להנקנ שנסוסש כרוחב
 לשה א ארבעה לכסות תפל מלוקח נין לומדס לשם שיש אמרים שראי
 להקל ושק שממי מאיזה מדים שהורו לסקל והמל לעס לאמר והאריך
* שמאל פיי״ש ימי נסי  נלמל ימולה הנכ״ס נהפ״מ יש לסל כשהנקב נ
 ונח שמואל מ" ניו שני נשם מיי דכשניקכ כחצייכ למעלה חחת הכליות שמוך
 לשויה כמקס שאן הכבד מנח יש להקל אף שישמיס נלצ הנהמהמשהנהמה
 מנתח ממתים מיס למסה מרס ואיי לירד נפרס ואן חשש •היא זיל השיג
 תם נכה/ יש *וש דנשתתססן הנהמה ומתגלגלת טל פרקדן יניא המיס
 לריא! פיי״ש ועיי מסת מרה סיק כיח שהשיג ל הוניש מה והטלה יהמיקר
ק ח׳ כ׳ למומי נדן זה  סעח סיי להקל מה סייש אמנם כדק י

 עיי״ש ו»ג:
 וכיש המתיש מגוי גבעת שאל מ׳ to צגיי ריפ סספרוי מוחשיו למי
 זס אמ כ׳ שנשאל ג״כ בסומא סין זס וסמלה גיכ להכשיר סמס
 ניס מיש באדמת אמס מ״ק מף סלח ל להחמיר בסובדא כי וכ׳ ראן
 ללוח טישמיש ירא וסבחא טון ומק שמחיים התחיל ססשה המקף וניס־ ס״י
 השטה שהתחיל rip מקב מחיים יש לאמי דנק שמואי התחיל מקצח מקב
f o מידם מנ אן«4מ השאר מגמש ייא וסבל) מאו ונדנד אברהם 
ק מ מ״ס תומי נזה מדמה  ליו ונמק״מ סלנ: (סד) מבר ענאיס י
ק יינ של נשם הורישה ואס נססס קנשנטרפש י ימי׳ חנ״ש י  מנר א
 במול מק• הממה «ר אנל אפ נסתמה לא סין• מחחה אעיפ שנמ־כה
 שס סנוב עדסה לכ״ע לעסה למזק ומיס הסנ״ש ומה ל הורישה מה וק
 יש ללמד מזה לשאר מימה וניקנ הסרספ שאס סא לא בורך המומה לא
ק אס י ינמלס סיק ליג וסי' בטאו י  סמי יסריפה מיש ימי מזה מ
 צמח צדק החלשות סיד מן סי׳ פיא של שנא סטשה לידי שרקנסרסש הנמ
ל ססמצ סספטסלמן המןנ ומסמ ימחק מ ק  לא מצו סננו * מ
 מסב נסק שאש ייצא סמן הכקב וסכסר נמושות וניד יל יסי כחץ
 הממס כק שצד הנס ל סמול וצו סוק מסוים מרך ממג! ימס לד סק
 נכנס מוך הקרע ומקנ ומני לפנים סהפיסש יל ומה אן ממ לססמק
 יאף אינ ליס למוצי׳פ חס סי סק• מממ ניס מ חקא אס מוסס מיקר
ו סכני פריטה * טיא אן לסקל ילמדך  כופת הין מס ©נקנ tic ל
 ל מזמה « כיל אנל למטיל סש צדדם להקל בסיג אף לא מומה
 כשניקנ לא נצו ספנו לל וסיס ששננו מא מימין יוה מקנ מא נצו שאצל
4 סיפ שוף ס לציף גש זס הגה׳סצר מק ל העמל f t  הפסל יש לסמי 1
 ומש למך מקנ ומסמסמנ וכשר מיש ועיי to מחו!נח הסמוי(4סמ
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 to* חימב
 (ינ) פצו. המ המפז ל ססמןס נדמים מאי פצו סמי מא ס״ס זיל מר
 סמי מיו חצה pri מ*צ לאמנן אפ יקג נאמו לק שמזון ל החסן אז אין
 מקנ שתל ס שהלוסןסססס עיש וחמ למקים (ואני nine, ייפ מ״פ ממד מנל
 יחס מצל סכנל מא סדסה ולא מצל פצגז) ומונ מיו מס פהד״ל אס ניקנ
 חצר נמל ממץס דמשמשא *לא דפני*!1 כנזר ואס נמצא מיניו מסין לגנים כמי לג

ם סוגים.  אז מא קנ שן וסדםם פיל ופיל מק ציו י
 ודכי
 סריסס פ נשף שסממססו תוסס נימ סממו יצא ליקום׳ וסיס מוי
 ספק דארייחא לא יצאט סיש ורכ נס׳ ידמם למס אס נ׳ ומוקד הל*

 אמ ו׳ ומי׳ מ׳ וכד יוסף ס׳ רצ״יו(מיל מף ס״ק יא):
 סעית ח (גח) ניקב משש הכבד. ממיש ניש מספרי להסיר נננרא
 ק ננקנ ימ׳ מלס סק ייס של והנרנ לנוממ מס שפעור
 נננרא מקנ נפצס מלטלח אנללספש״ל ס׳ fi לאקילק ממילא מס מה
ת של נאסצס ממ׳ דאי׳  אין להכשיר סיס ופי׳ מ״ס מסיו קמא ס׳ י
 להטי! דיל להתיר נקנ שנתולדה מחן^ איה מיקנ ססיסש נול וטריפה
 אפי׳ מא עמלים דווקא מנר ססא סריסה מסדו עצמו •ש מלוק מן אס
 נקב ממלרס א לא פשא״כ נמשש שאין פמל מקנ מומת למרק מסוס
 שפיומזיק לדבר אזר נזה אןסלוק^אס מקנמא מסאה א לא מף
 ל מףל שמיס יש איר יזיק לאנר השי מיש מי׳ נס׳ ועת מרה נו׳ק
 לש שהשיג ל םשוסיד טס והעלה להפקר צדנא וספניקנ וחשד מחולדה
 וחאן שסכיםס מושחן מא לס יפה משר וקחס יש להקל וכחנ ואילי
 משר ל ססמש ססוליפיש להקלאסחאןשאןשסמסרקטןנשר ונחמה
 שמר שכן סא סמליה מיש. (נפ) *-פש הכבד פד״קסף סיק י׳
 שנממק א שק־ סריממ זה גס נטזף עייש ועי׳ נס׳ דנד אנרהס ס״ק ל״פ
 של דפרפש וסוף מא הקדום היק המספק נק הראה ינק הנני סמים
 שמא מקום טרסש מהמס מאו ומ׳ נמלמ סף ס״ק י״ס שמיס פ״ז
 ומעילם לא שמעט לחיש בזה פיי״ש: (ם) הכבד. מ׳ מנרי קט לטש
 סיף ס׳ שמג לסלק דמקא כפניקב עיי ס* פדסה אנל ט״י קק סרה סייש
 מי׳ מיז סלח סהשיג ליו נזה ומזנ מס מיקב ניק לפנינו ל שניקב
 נקנ מסולפ פריסה מיש ומ׳ נשית דנד דנות ס׳ קינ ועיי מעיו מרה
 סיק ליח ולס פכ׳ לוינא להקל מה יכ׳ ואף נקי הנשר פנק הצלעוח ניי
ג ועב א ניי נגיחה יעיז רק: ססרפש אנו׳ אן שס קחס מהם  סקל מ
 & אס חאן שהנשר שסנינ מקנ מא מיא ושלם לי סס סטי יש להקל
 נשעהדח מיש יסמסר לא הניא מיז הא! שהמיר >פ: (סא) נקב
 םמילש. עליז הין של מקא מסלש אכל אס מוצא קחה מחמח מכה שמחם
 מקנ כמ־ ימס ממי קייס סמיכ מי׳ נשית מסויד תניינא נקיא ס׳ מ׳
 של יסל זה מא חקא אם פכ״ס וה הקרוס ומלה מו ו״כ מא במה סס שאר
 שסח השמש אנל אס אן מ הקדם סה טפח יויג־ מס שאר הסדספ ק
 שמא סמי כיס זה לא מגג מזעה ומה 4איר n 03 ומהלי איר לטף
 הנהמה היי לנוף ל הנמס מא סמס והנקנ פתוח למס פריפה ייינ
 90 ססא מות להפיס הושק להטרפפ לא ממיזסריסה ל שאץ מי הסתימה
ו עצמי סיפ נאק• ימצא מפ נ׳ ג״כ מאש סאל ומשיב ו מנ  מס מו מ
 מ״נא לק י מ" Jtasrt מיקנסרפש המו ל נקטם ימי סמיאצנפנץ
מ ובסו סס א כלא סגלא והכיס  נקנ(נקנ ומקנים סי סמלשיס למן מ
 סני מס דמ ופסק הסל להסריף וסדסס לא מקד סתימה יימינ מטס
 מיס מה מאן מיי מסס מרס ניק ל׳ שהניא וסדהס והשיג ליהס ומגלה
 דחקא בסמלו לגוף ואן המש p לי הטסה ובין לי ממן ניי נקנ או סויסז
ק לסמוי מי^: (סב)0מלש מ׳ ני! להלן ס׳ ניא פלי ל ס  סשמ מ
n שרפש םסנו פייסה מאן a n שלולא חקא גקג ממלש לא יפאש 
ק ל׳ ניש נזה:(סנ) מגי  (וסי׳ מנדט להלן fo יח) ימי מסס מדל י
 חכבי. פבאיפ ימיש מיש םבארט והא מצד הכבד מא ניס טי׳ נספר
 ססמ וטו ממיס הכיס ס' ניו סלא ועי* נסרי מאר ניק יא מיש
מ ממירס בשליית ס׳  הבאיש אפ נקב נממ לק שמזס ל מזק מ׳ מי
 ס׳(שימו מ4ל סשויש סןף} של רסס שנוכר לסעגדם נסמןס מ״ספא ולנא
 וכן so פסכר ממיסס uvsii סרספ המשמק נין אשד מממ! לאמי
 סמק קפלה מא ביזו סומו מנמ וסשל אוד סא אלא uvox פסלקס
 4 סקק שששרשש סמזס סל הנגד סןרא משש יכניא מי מא).



 יורה דעה סעיף מא ת הלכות טריפות
כה (סז) כסידכא ) ״אבל אם נסו י נ ) ( י  (סה) טרפה(

ח ל ו  כאד מ

ו ׳ מ «  י

 שתתי תשובה
׳ גמל" פיאד גיל ש״ז * : ס  (י) אנל אפ נשרכה פי מ

 תשובה
ו מ״ש במנין זה באמצע התשובה ומי׳ to חורת  שאילת שלוס תגיינא סי׳ ל
/ שכ׳ שבא ליה עובדא כזו בסרפש  זבח יספרדי מערכת אות ח' סי׳ ניח סעי׳ י
 שהיה ט נקב מפולש ונכנס ורן הנזכר חצב המכסה את הכרס מסרן בערס
 נצלעות ולא נגע כלל נויאה וני ואין סקס להתיר כק ואין סחלנ מתם מקנ
 כדק־ סירכא הממק בנקב נורן סתימה להנץ על הנקב שלא יעטר ט רוח
נ זה שאו רפוי חון הנקב ורוח ומיס יעטר ט ומס הומלס בחלב  ומיס והא ל
 זה שעובר בתוך הנקב ועתסוו הוא אנה ואנה ואורנה עמיד ייהחרחב סוד
 הנקב יעי״ז יש לחש שפתיו להתפרק וכוחיישיק באומא הנשוכס לחסן ולא
ב זה מתיו להתפרק  סי סקס רגיל) וסי© להתפרק כסש״ל סי' ל״ס וה״נ נס ל
 ונשאר הנקב פסוח סון לא סכין ולא שריך ס״כ המדיף הבהמה וכ׳ ומ״ש
ס נשס המ״י להקל כשהחלנ עונר נתון הנקנ סא תמוה ואין לספון ל י מ  ל
נ מ דכיון דמדס  סראה זו וטון ואיע נסדן החלנ ננקב מה יושיסס ל
 והרות ינא ט ס״ל נמאן וליתא דעכיפ נשאר ט מקנ ומה * נקנ גחל או
 נקנ קסן והא חז״ל לא נתט סמור ננקנ שהוא מסלש ואשיי כמשהו אמר
 מיי״ש (סה) שריפה פי׳ פרי סאר ס״ק י״א שכ׳ וכיון והרסני וש״פ לא
 הזכירו דין w פ״ס לא נרל כנה״ג פ״כ נל ספק שנפריסוח זה יש להקלעיי״ש
 ועי׳ כסו״ח סוסו״ד קמא ס׳ ס״ח מצה הסואל לסמיך פ״ד הפד סאד להקל
 נזה והוא הסיב ראן לסמון ע״ד הפ־י סאר אלא סס לחשט סדא פריכה
 ואין להקל נססקו כלל עיי״ש ועי׳ נס׳ דעח סרה ס״ק כ״ס יס׳׳ק כ״ז נאמצע
 מיטר סכי והעיקר לדנא והי רי, ס«ן סדפה ונל צו ספק שיש נזה יש להקל
 סק ואן צו שורש מ״ס עיי״ס אמנס נמ׳׳ז ללן ס׳ נ״ה סק״י כ׳ להויא דזצר
 הכנו שניקנ סי ווא עריפה נרי״ש ועיי מרישה סף ס׳ זה שכ׳ ג״נ בלסנו
נ ראתי  ואס רקנ הסרסכ ולא נסרך כראוי סי לכ׳׳ע ווא סריפה מיי״ש ס
ס הספיד ל סו״ו נסוושיו לס׳ זה שהרחיב הויטר נענץ זה  בס׳ צעיר מ
נ לא הוי רק ספק סריסה עיי״ש י ק זס נ  והעלה דכיץ סש כמה מקילץ נ
 באריטח (םו) אכל אס גסרנה עפייש מה שצוה לעיין מרת מהרי״ס
ל אס יש שס  ועי׳ בעהרי״ס שהעלה שס דדוקא בסירכא בלא נקנ מפולש *
 נקנ מסלש לא מהני מה שנסוך ינסהס ייי״ש והניא מער המיס ס״ק י״ז
 אנל יניין נלנ״ש נסוושי דניס ללטת סדסת ס״ק ס״ז יי״ז שהעלה לדנא
 ואס׳ חאן ספ פס נקנ מפולפ נלה״נ אפ״ה אס הסרנא סהמת מהט
י ו׳ ונמק״ס  מיי״פ ועי׳ מזה נתנ״ס לעיל ס׳ ל״ס ס״ק מ״ז ונה״ק כאן א
ו משאל  ס״ק כ״נ ומסת סיס ס״ק י״ח ועי׳ מו״ח שאילת לום הניינא סי ל
 מיקב לר הכנו שלא מגו סכנו יעלה ס סרנא אן לא נשתס הנקכ לגמד
 יעוו סאר נקנ כמחס סדקית והכשירה הרב ומוצא סמרסרין ליו וכי שהמורה
 חף ממן יפה מרה בזה וכיון רכל עיקר הסעס ורקב סרפש הכנו סדסה
ו ממ״נ אן לאגור אס אהה p כמו י  מא מסם וסף הכנו לינסל א״כ נ
 שהוא פתה אן לאסר והא הננו לפניע שלימה ונדאה יאס אתה ק מל שס
 העתיר הרי אנו חאן סהתידל להתקום וליפנו סרכא ססתוס ונפסה.הענץ
פ יש להסתפק ונפוו י  סמכשרת לא שלא נגמר סתימת מקכ מכל וכל ודא ס
 זמן מה סה ממס לגמד וכיון סס ספק מנר מ אן פתידה להנסל ונפרס
 בנ״ד שסה הנקב לא כנגד סעד סש לצרף לפת האמרים דשלא מגד הכבד
 אן הנקב אמ־ וגס מה מימ פ״כ יפה סיה המיה למסר מס פיי״ש
ק ופי׳ בפת״פ לקמן ס׳ ניא סלו ניס מד מלביש *נק החלב מסרה א  נ

 זו ומי׳ בונדס שס מיש מהרנה אחרונים מיס ל ונרו מה יאכ׳יס
! סלה מי ק ג' נ  (סז) במרנא בצלע מ' בל בית יצחק ס' ניח ל
 ובנים אברהס מיז סלכ שכ׳ בפס הס׳ פ״י ונהסימ יש להק! ראס׳ נסתם
י זנח ק מ מ מחין מהגי הסתימה פיי״ש ומי נס׳ מ ס  מקנ שנטרפש נ
 ס׳ ניז נסקן הנוק סלא אמ נ׳ של ח״ל אפי׳ נסתמה מחמת גמה א
 למח עלמגלר כמו שסן א גרב מ״ל סתימה מפליא ואין מקב ססריף ו0׳
ו ולכ״ס י  מליל וני׳ נמקד הד״ס סו״ו ס׳ י את % של ויל ועק ניב מנ
מ נדני מיסה ימני דפדימח נקנ השמש אנה לא ממס  אס נססס מל א
מ  סמייכ פוף המד שממל משוס שהחיז מוגר וכק שנסזס הלי אן החח מ
ו י ס י ספתש ומס נמייס מ נ מ נאזה ו  מנ״ל ומדט־י! נראה נ״נ דאין י
י שס ק נ כ׳ דחקא אס נסוכה נסרכא אנל אס הנשר רע מ  הניינא מ׳ ל

 נמנלפ^ב

 דרכי
 מהרחדח ז״ל מאזסיר) מסרסת את ל ס׳ סיה מרי >יז של שסה לפיו
 מבוא מהמה אות שס׳ יתרת נכבד כמעיר נ׳ ספחים לא נמקס מרה
 ושלא נמקססותא ואצלה מה ניקב הסרסש קב ממלש ונכנס ורן שס סתרת
 וכ׳ ואס ס מצו סתרת מה מקס להפשיר מכח ס״ס שמא לכה כהמהרש״ל
א נסקה מרה וסומא מר ואייל כסברת הסלקיס עלמ מ ל  ובישרת נ
 ואסרן אף לא כסקס מרה רויותא י״ל דאין מ ימית לא מחמת ני צר
ל שס אז״כ מ  סקס מקנ שנמס חתיכת הכנו שס ניק־ הסרסש ימנ נ
ס אמנם מצו ד  ונמסה נחל מצו מקנ ונראה טהרה אנל נאנח אן מ נ׳ מ
 נקב שכסדפט הסחף הנהמה אף שסה הס״מ ולכטו שמחין •ו״ע מי״ס ומה
ו ס' י׳ בסומא כזו ממש וניקב סרסש י  ראיתי נסיח רסס חייס כהן ז״ל מ
מ מקצתו ורך מקב שהיה בסרפש ועלה לצו השני שנסרפש  המו־ וסה מ
 סמוך להריאה ילא סה נסרך להויאה יהחסנה שסה מק־ צהריאה ס׳ גחלה
מ ונראה ספניע שבעת הכנסתה לסן מקב מתה  הרנה מהנקב שבחצר מ
ל ליכנס יק־ מקנ ואחר שענדה ודן הנקנ מ  אתה חסכה כבו קסנה ס
 גז*! עו שנעפית גחלה ץמ־ ממקנ א אפשר שחחיכח הכנו ס׳ גדולה כמו
 מכסו רק שמקנ שנחצהיכ ס׳ מקדם גדלה כ״כ עו סכלה החתיכה ההוא
 *גמר נה נדווח ואח״כ נתרפא מקב ומה הסרפש שסביב חתיכח הכנו ההוא
 סה כמעט כל היקיכו סניב ובק לחתיכת הכנו וסבון ט רק מעפ מצו א׳
ו ממש אכל מ״מ המ מק־ לו נחתק נ מ  וטטס מצו השני לא מה וטק נ
 ונראה נמו דטק ממש רק האוזו ט ניד רא לא נונק ט רק מנח אצלו
 ומק ול סש להמיר הנהמה מטא ראה מחבו׳ הרשנ״א ס׳ כ״א דמטאר
מ עצמה עיי״ש באריכות אכן בחכמת אוס כלל י״ז  מובריו וממי סתימת מ
מ אזר רק מה שהכנו בעצמה מחמת  סעי׳ י״ד נ' שאס אן שס נהימה מ
 י״ל ולא ממי וסיס נצ״ע סיי״ש וסדק סלח ונמלס סיק ייס שכ׳ נהחלט
 לדנא לא ממי סתימה ספנו עצמה סיי״ש וסי׳ בס״ח שמ1ל ומסנ רניעאה
ל שאירע לו עונוא כזו ומשיר ס ק ג' ס׳ ל״ח שנשאל עיז וני שם הרנ ה  ל
 וסחימח הננו ממי מוא השיב על ובדו והעלה לאסור ולא ממי סתימח
 הפנו למה עיי״ש ועי׳ בשרת מסו״ו קמא ס׳ ס״ח שכ׳ וכמה ממיס קרה
ק מחור ממ־ נ ונסן מקב נמס מנשר הכנו ונעשה מ  שנמצא נקנ נלהי
 הכנר מפתור הזה נכנס נמקנ וסתמו ססכ מכל לווים ועל מפתור הזה
 נמצא גיכ כמו קרוס סחס והקרה המ סלן על סגי כל מקכ לא שנחצי
 השטח המ ובוק הקרוס לשפתו ולי הקרוס סה מטהק מהצווים יכתנ דש
מ הכפתור אמ סהס טון שהיא מהכנו עצמו והקרים הפרוס כיון  להטריף ו
 שאינו דטק על ל שטח מקב א״א לימנו כסתום ואין מלץ היסק שיתק
 הקרום מהצדדים במשמוש יד המנח כיון דהנקב מא ודאי לפיט וא״א לסציא
 מהריעימא פלפטט אם לא ננירור גמר ולא ספק פיי״ש נארן ופי׳ בדעח
מ מטלה להקל נדענד דכל סש ק נ״ט פהסיג על ונרי הסימיו נ  סרה ס
 ללית פמה פנקרננ הקרים קצת מא ע״י מפמיט T הטנח יפ להקל עיי״ס.
 ועי׳ מד נמסי״ד נמהחרא חניינא ס׳ קכ״נ סל וקי אם מנד סתס מקב
סס אנל  שכנוי־עש מכל צו ונסוך לו לא ממי למסר אלא אס אט מהשי י
׳  אס השט זיסס מחמין מקב לא מהמ הסחימה יסריסה וספי סמלי לי מ
 דתיס טיי״ש ועיי בדעת מרה שס פהניא וכי פונדו צ״ס ואנס פילים יפה
ף המגן ס׳ כיו  לדנא טיי״ש יסי׳ מו״ח בית ישראצ סף ס׳ ניח ומו״ת ל

:  מיש גטנץ מ

ק י״ד ונכל״י ב סמא סתס מ׳ נלחה״פ ס  וט״ש הנאה״מ מהט״ז דגס ל
ב סמא נמקנ  סלי שהיה ממשה שנמצא נקב בלה״כ ומה נכנס ל
 כמי רמס בהון ססחס מיה נמשן החלב ביק מקכ לכאן ולכאן כמט שנתון
 המחט מכסירי גאט מלס מי״ש יטסנ״ש שס מרז סלט שכ' להחמיר ואן
ב טמא מחם איכ נסוך הלב להטי־סש ימויבק מ ע״י ליחה * חקא  ל
 סחס פי״ש ועריק מף סלח ונמלמ ס״ק כ״נ של ואין ונויהט מפרסם
מ חף מאט מהותן ילק ל דהוי«יקא דדנא פיי״ש  ט י״ל דלהניז ממי נ
 ומ׳ בערוגות הבושם אמ ל נמלה להקל במ מיש וכ״כ מעת סירס ס״ק
נ ואן שס איר אסי' כיש פתיח מאי ס ס ס ס  כ״ח דכל שמאן שהנקב ם
ב מנמ שס בחיק ואוזק סטנ יש להק! מיש ומ׳ נמית  מהסתימה ל ל



א ע  . דעה סעיף מא ח הלכות טריפות ר
 (סח) בצלע (-נ)(יא)(סט) כמוה• מס(יב)(ע״עא) יאט ״יו

 פתחי תשובה
 (יא) כשרק פנה*מ ומי פ נשס ס^י מגסה נמאס סי פיין נסשונמ שכוס יפקנ מ*כ
 סינק ס*נ שהשינ ע*ז דדלאי כל שאץ לזאין שוס ריקנון וטסומא נקרו מי ס אץ כאן תשש
נ • ק י ל כלל ונסנ ל*לי פלפיל מופה נגעו שס פ״ש ומ״ש נשס מ פיל י מ * 
ל שנפנ נשס נחל אמי שאס נ סנ״נא זו״ל *D* י י  (יב) ואס נ0לן פיץ נפמנס נ
מ אן  אץ הנזירכא ממש ננל הממן ססגזנ נניס סכו מס נפנים אץ לאסל וססטם פ
 ספג לממו דזזקא נמקוס ספג של טפ סכו*ס אנל נמנןס סדמ טין פללפפ לשי• פריפה
 וללא נסי מיי! ס״זנפנ לסט נהוג אס לא נספ״פ וטון שנאן יש פול טפוסא מסמס
 ססלכא אן »*« מגלי ממש אץ לכקל אפי נספ״מ ואם מא ספימ ונס שפגו הדיוק
 שסו6 ספון לש9א יש לסתיישנ גלגל אס לסקל ויש [ופ״ן נפשונס אשם מפי מ׳ ירם
א מגל הממא אן נמוינ לק נפלידעללי״ן•  שדממו למלין אס נמצא ססונ אילו ל

 באד הימב
ו נ  J«) ©רה. וספפםאמא מ״ך טין דאץ הפדמא מצי פצמ רק שנזפו לינסל מ

t * שאו יךוס םד מיפה ונתנ ספי׳ אפי* o o mm וצפ״ז טן עלה מלץ קרום 
ד מחם מטם מ׳96 ל «צ נ  וזלג פמאזנפלמא אינו מתם הנא מקנ של י*ר מ
׳ סודות סמק״מס זס מס נ ק ל צ נ ל מ ה ר מ ל ר ו מ ה י ה א ל  שנמן הרטשא לננלא !
׳ חג״״ שלה ל*פ דפדפה נתנ צ*צ אס ט  והנשי שמס טטסס נוזנד מצי פמן מ
p למסרא לז7< הסדנא ס ומגל אמי מיןם נמצא סו9א * י  נמצא מחפ ממנ מ
p ס מפגר לפגר אנצ אס נמצא מוחש ל» יןן סומו ר a ממש שיקנם מ m נאה 
פ יעיין י  ננדס ו*ס חחינ 0 אפיס שניה נסוך לאיזה מסם אין צססדף עיש ססן י

. נ ח « נ ט מי• ופריס נתנ פלזו ס ס י י  ט
 סנניס * מוצא לק פל ספיש ט׳ פ״פ ויונא נסיק שאני! ושם נסי ל״נ האיץ•
pp « v סלל גפים אפי פל הפרש לא «צא אץ לאסל אן< מלאס לפין שססלנא סוא מניה ולא m נממן סלנא מוצא מכפמי * טפס פניה ונמו לפלפש לאפ לא מוצא 
פ סמלי לפיס וסי יש לפ פינים לל»פ  מהפלפפ >ימ טין מולו פנ קצפ פפ• מליאה י׳ל אסיג טס כאן«לי נכפול מנפק והוליל טפס וגם הנפץ סילכא וניס לא ל
 ולגלים נצל ספים אפ שלם ש0 » אפ •ש להפפפק משי שהיזפא גוללו ואיה כשילה ולא יייטנן שמא סנליא אנל אס נמצא מספנפנמ פל הפרש אץ להמיר p נסלנא
ס שנלאה נחוש שפ*ו גאה י  למל (נממס שפסטס נזה מסל) שאנו מצץ ססלכא פדין נעלפש ואץ כאן טפופא נניס כלל אנל כל שיש כאן ק״ל ומליש נופה ומחול נ
« גרפ מקיל למול וממפ נפנים נ"ל לאשור אפי׳ נספ״מ והפכשיל גזה ימש לפצמו שלא יאטל פטמס לישראל מ״פפ״פנלולן).  ססלסא יפצע נפול פנס ומל• וסט מזוט נמצא מספ ו

ה ב ז ע  ח
ן מכה אי מלין הקלקלה נמקלקל רסיס שהסירכא י א מקלק! מ  הסרכא מ
ד עוה מבריז בפרי  באס ק הטלעש ובהססס אין לקמא יסי עיי״ש מי׳ מ
ק לקמן ״ ה ל מ יק ל וכיוצא מ י ל״ס מני׳ קניו וראיס שם נ  חטאה למל נ
ד ביד אפרים סס שכ׳ ואס ה ועי׳ מ ק י נ עיי״ש ימיק״ס י ק י י  ס' מימ נ
ן מבי ס ה סלה ב נ י ק והיא מ ל  הסחס חרוכה מופני הסססס וניייכ ל
ס סיי״ש ונ״נ י מ ק יש להטריף אף אס אץ הסירכא מכוון מנדה ואס' נ ז  מ
ק ג׳ מני י סיייש מיי בבית יצוק ס' צימ ל ל ׳ ק ד תניינא ס י ש  נשו״ח מ

ה שכ׳ מנהגים שמיס נמלמ ס״ק ל א י  י ובבית אנרהם בשפתי זהב ס״ק ל
ת ק המחבר שהניא ה מ ס סויד ס׳ י״א נ ם סי י if י  נמנעים * ומי׳ מ
ל שסרה להמר ממצא המחט תחוכ רק נהקמטיס נאופן  נשם אניי מאץ י
מ rf שאלת לכ נ . י ? י ק מ ז י מ נ ן מ ס  מאין מד הממן נמס ראמ ל
ב נםקמסיס וכנגדה סרכא ס א במבוא שנמצא מסמי ת י ס תניינא מ׳ ת י  ל
י מיעיס״פ י ן להסטר ססיכא נ י מ לר ר נ  מ׳ ראס ס הניח אסריס ממי
ה יק טסה שומת המכשירין ר ל סטצי לנינה ודנים מהפירין מ  וזקא אנל מ
מ י פ ללא המדכא ניי קליפה יש להכשיר סיי״ש אנל מ י  מקר לכן אפ ע
י נקים נ א מ מ דכשהסרכא ס ׳ להחמיר כ א ס׳ ס״ג נ י ק ד מיינא נ ״ מ  מ
ק טריפה עיי״ם באריטס ומ׳ ז ה נתון טף מ נ י ה $< שאינה מ נ ז  שהמחט מ
א עונדא ׳ ס״ח של גמוא נהג למרות סאס נ ד ס י ת סהר״י *סאר ס מי  נ
' א כעד הסרסא איי אס ס ק בהפלייסרלין ל  כזו לפניו שס' הממן תמנה י
ה מטריף א כנגד המדכא מ  סם טמא * מסר מיה״כ אס׳ קטן אס׳ ל
נ ס ס שס טמא א כסמר רק שמווט נמצא ל המש א ס  אנל אס לא מ
נ ו  בלידטדליך אזי טיקים ומפרידים שני מטלזס ל הכיה״כ לאס לאט ל י
י סקסק ר מכשירין ל כ ולא מתי ה לא ק  הששת אס לא נראה ולא מנש נ
ס ר נ נאריכית ימי to" ושת מ ד ס׳ מי י ׳ ס ק נ ס ציוני ל י  עיי •ש ופי׳ מ
ג לק ו מ ואס אין המחש מ מ והפלס והעיקו לדינא להקל ב / ס״ש ב ק ל  י
ס אמי אס יש ס מ ו עו ליין) ולא בטף ס  בסדים סןטנמ סש מ(שקירין לי
ע ל שאץ הממי ממנלנינמשאר י ם נ « סטי נמר סהמסם בצד מי ת * ג  מ

ס רסס יש &0קל מ״יש ג י ל א יבין מקם ססיסא מ ס  נץ המקם ס

טס אנרהס דיש מקמח שגמגץ להססני בעגץ נ ס יצחק י ס ד נ כתב שס מ  ו
̂< סש י המדכא ח נ  מ אף כסס המוט שתרמה בפיייכ אינה מסין מ
 שגיל מסמוס ומגיל איס! מלמו למגי הסיסא אסיה סמ״מן יל ימכ״ס
7 מסספ המרמז נרי מסט ק נשמיד רק ממומו סמן נהסלמז במק מ  נ
ג דש י u לדוק נמסן ins מוטח ס a o מ לק שמיחס נמנה נחמד ס9נ 
m4 ל פמ! וסת חב י  ממצא ל סשוש למי מאש ליי ולמר ס״אמ * 4
̂ש מימ נמקס הימ יש להקל במ  ומיס מאו ומי נ3ית אנרהס שש שס
 לאל הנדיקה שאן המוס א השניל מס&פ מפז&אכ מאש ומי מא! >ז״3
אס אין ססד׳סא נגר המוט רק ממק ם ו ו של ללק מ י ס׳ י א  סימא מ
ק ח0פק0 ספג 9 לסל 306 במקים ס ספג לטקס מ ק  קצת יש סלק גץ ס
ו אפדם  מק אפיי אש אן הסלכא מנק מנח ס לפמוי מא1(מניא מ
ז (ממאן מדלעיא׳ף יל) מ׳ ז ו  לקק מי לאו פיייע) ועיי כמ״מ מאפי מ
ס mn א יאףאסמ םממ מא מנד מומא  לי ליש ממן מ יל שס מ
0 מא ומק סש במקש מ  אץ לא1ל אלא אס יואן סהמרסא tiac סעד מ ס

 דרכי
מ מאס דפדפה אף  טמנצע״נ א שמה שס ספה מלאה מוגלא ססנלע״נ ב
ט מיקנ יהססס ק דקייל ל מקום שהנשר רפ מיסנ ד ס נעת נ ס  שמא ס
י מ ס סדסס מצד ל א ק ו נ מה נ י ק שנסססמס ל ק מסו לינקב איכ י  כ
ם י א וק לניש ב מ ס י מיקב מכסו ואט חסה ל מ לימןב ס מ ק ד ע ה י  נ
א וממי טין כ מ י מ מ דווקא סרכא קרוס מ מ מנה סמי כ מ  וקרום מ
ט רקמן מ מכה אנל טליס א מ  דמא חזק ואט נרקב p מיס־ דנמסה מ
מ להתקלקל פ* וטריפה לב״מ מיי״ס אמנם לא הביא ר מ ון מ  משא״כ מקנ
ת ע ן מס״מ ממזנשוףינ מ״ל שכתנ להדא להקל בזה מי׳ מ א ד מ נ  ד
ת י מ ׳ נ ק A מי ס ד נ מ מייש מ ח של ק לדגא להקל נ ק ל  מרס י
מ עיי סי ׳ שכ׳ ראס נסתם מקב שנ מ ׳ ו׳ נאמצע מ ס רסס סויד ס מ ס  מ
מ י נ וקייל חוארציל מי קרוס ממו׳׳כ נ י א ן ווארצי׳יל ימני ו ר ק  ססא ס
׳ סין ל הפן מ ג ו מ י ר י ננקנ שנסרסש לסמם סיייס ול׳נ מ מ ס מא ח י  מ
ק ימלמ שם שכ׳ יאפי׳ אן י ׳ מ ע מ ל ל עיייש י (סח) מ ו מאין הי מ  נ
ב ק א אנה פל מ מ ס ק ממס מקב מ מ א נמשה מקב p שהצלם מ מ מ  ה
ש • י  רק סביב למקב יוניקה ל החסן ומחמי סכל שניביי ג״כ ימני מ
׳ ימיי במעשה שנתשר הנשר שנץ הקרימיס ס ס מיש מ י א נ  (סט) כשדה ס
ס האצר ל י ט נוח מי if ועי׳ נ ק י׳ של להתיר בזה במי י י י  יעי׳ מ
ו ימים י מ יהארין להשיג ל ד מוחשיו לס׳ מ שהביא דברי החב״י נ י  ס
׳ סיימת שבמף ס זרע אמת הספיד בקצור ל י ע לדנא עיי״ש ועיי מ י  נ
׳ ל שהניא גיכ וברי החב״י היל משיג ע4ו ממלה חזקא ' וסלק ג׳ ס ק נ  ל
ד י כ נ י ס א שחידש הבה״ג ^םריף ס נ סמ^ו מ ו גם סקחמיס ק נ ק  מ
ת ס י מ ו נקנ ממלס מרפש אץ למש למף הכנר לימל ואן למסף מל ה ל י  ל
ק כ״ח לדינא יכל שהמוחין קיס ק כ' ובמות סרה י ע י ל ס ן וכ״כ ב א  מ
ס ניש סהציצ מסריח ממצא י א נ . מ סרך : (ע) ואם נ ש י ל מ  אן למש ל
ה יאס נשק מה י ׳ מ בסג״ה מ ס  מחנו חחינ מי׳ נס׳ מיס רניס ל היא• נ

: (עא) יאם נכדך ט נענין מ ס בשתיית דנרי לג י א נ ק ה  שמתמה ל 4
׳ קנ׳ק נ מ ס מאיות י י ט ובימי ס י י נ צ ס ׳ י מ  עסת״ש מיש לעיין מ
ס א ר נ מ ס  ליל ס נםשו' צמנו צוק ל שש דווקא ססא ממצא הטסט ת
ש (ומרש י ש אן להטריף מ מ נ רק ממצא ממו נ ס ט ת א י אנל ססא י ס  א
י ל״צ ס פטם מארות הסג שש עי י ) אכן מ נ י ס מ ן מ א  המו tf בדש מ
מ ל ואף אס אדמ י ממצא מלגו כהפרש ס להטריף יוסר מ ק  והפלה ו
ק איא נ ל מרי ה ן אתר המתפ טריסה ובלא נחקה מ ח  שמיו השרש ולא ג
א כאלו מאכיל פרימת ישראל י יסיים חשל מ שאס סהנ ק הוי מ ס מ  ל
א והונה ' י ס י י ל ס ק י ס כ י ו ס מ ו י א מ מ ס שהאדן נ ז ימי מ א  מ
ס ל״צ להקל מ ל מ' והסיקו לדינא מ ד סשיס מאחיו הי ג  להשיג ל ו
) מוי ניד אשרש א י נ ו מ י ס החיש מז י מ מ י מ מ י ) ן א ס מ נ ו ס מ אנ  נ
( ל ו ו בדן מ מ מ י לי יל״א ה  כאן של יזיל ימי בשמי מןנטרש משיי ס
ק ן י מ ן מ מ א מונו ימנליחי לאפ אץ המחט תקפה ב ל נ מ י י ב  מפדשפ ל
מ י ק יש מ ח ל ה ו הפיוס מ א מנסת ןלארםפ גץ קמג^סמגסש ואץ מ  ס
ו הוניל נ י להמר אן מאיל ימי ו מ ן ana שסלם מ הממו קשה מ ו מ  מ
ה נלמא* להקל אם תפטר ו שנת ס ט מ מ א שהיא מי נ א וממעי מ ב  ושסיו מ
ק לגלגל נץ סאצנמס ן קליסה בצסדן י ד א ממןוצ3)נ8ש on לא מ  tcnta נ
ס ק ס י נ מ ן שהגשר ivsxm ר א ח ה לשקל מ א רפא נמוס ינך ס  1לסש83פ מו



פות ת טרי ו כ ל א ח ה ה סעיף מ ע  יורה ד
cm 8 >זנמ (עג) צריו (על) ססמוו (ע)(?ך,) •ש (עו) (נמק ח  (עב) «

 חשובת
 ככל סכין יממ מיא פוכלא חיל &ccfeא סמוך ליאו ל * גלו לפני 0M9(* דמחא ואפגז
MMn שכנר יוסל הכיל שוורים נתרפו פי* מרגלו מיל ואץ שים לשל נקסלה נדזלס פו 
 שיוחל מששתי זףילנלו ליקמ פשט פ׳ מן ממ קימות שאין לפמ טפס ליקמ משם אמלמ
 לנמר סלפ גמיפועו ונחמי לשום לסנודיךם אם יפצלו מכאן ואילו פול מלכא מיל ישפכו
 הערש גלי מם כטקס ואשל השפיכה ינדלן לנטל הכרס אש לא כתמנ מס ללל אנל פל
 כפרש לא ינלקו ימנודכךס הוצרכו לקלל עלי0ש פלא ללמוד לסקל גפפם אמו ומאי יצלו
 מלפני ושמפו יינו נהמות ולא מס שום סירכא 091 פק8ק וכדכוד כלל ואמלתי מון ט
 אשל הלחיכ לס ולא מצרכחי לכנוס ללןלא הזאת אשל לני מאד כוקף פליו סכ״ל. הננסקמי
 7*1 לםללופ גולל כס הצדיקים וכפו שאמרו נמלץ לץ ל עינ נמ מזייםס p ט׳ פיין
 פילוס לש*, שס) וסיץ פול מום נתשולת אאיז פטם מאירות ח״נ סיי ק^ס ונסמניז
 צ״צ סימן מימ ונפנא ועיין ננוינ םנ״נא ידיד ס״ ס״ז שספג לאם כגר השליט הכלם
 לו ומכוהו נלופן ששונ איא לנדות אמי מפס אלא שאשה ל1מלל1 שנרור לס שלא מס
: &p מימ יש להסטן טון לפליץ לפ ידפס מסידנא ס*ל מלםא ללא ללדא 

 חשיבה
א (וגלי מ לבדוק משיש מיש דכדיקה t חיוכיח מ  אחר סיא) י(עה) י
ו אש נ מ י ׳ ס״ס שכ׳ דמיס מ ס השני מ ת מ י מ ס נסיק שאיו) ועי׳ נ י מ  מ
ל אס יש שס מימ א נקנ ק ל  ראס ש»׳ סדכא מסרסש לניהינ ולא מ
ו כ׳ ראש נשרך ל א שעי׳ י ק טוכמח אמו ל ז אין להסריף מיאן א עי  נ
ן י ו לר נ מ ודגו ננל ד נ ד ן ס ל ס ולא מ מ ש ס י כ מורו מ י י נ ד ל נ  סדסש מ
ק שסא סדיסה נראו ומי׳ מד אפרים שס שמניא נשם סשוס  בדקה ולא מ
ק אסו סננו י נ י ל מ ק שצדן לטזק מ מ כ ל י י נ א סגי לנתק ה  מארות ל
ה שמיח ק י ק יש להטריף פיי״ש. וני׳ נמק״ס י ל חורי נ א לבדק ב  ואס י

א לבד סייש: מ מ י לבדוק נני ה מ דאמאי לא מ ס ב ״  ל
׳ פיו ק ב׳ מ ס ל מ ׳ נשאו נמו ל ס הסיב מ ק מ י ף ה מ ש השיש נ י  מ
ם הסדנא ק ו נ ומשמש השאנ מ י י נ א מדכא מסיפש ל ל  שנשאל מ
ל מ סחס חיזנ ורצה להראם צהקצנ סממו ומשש מ  מומה i ננירור כ
ה מיי קליעה נ א ל מ מ ס וגס ה ו ל הסרסש וצא מצא ל נ  הנמ״כ ניסעסו ו
מ ואמי אלי שמסקש שמענו הנ׳ ממה לו ק ק שמצא משיש קש י  נמזס י
ר הב׳ ממולה ועשה p ואמר שטסה נ  וציה סייח הקש למן הניה״כ !לממנו מ
 * שכססס הראמן התיש יוסר דקרה נאצנמ וחשש אחר המנונו ולא מצא
ט א מ וכ׳ ואף דהט״נ כ׳ י ל רצה להקל וסא זיל השינ ואן להקל נ מ  מ
ה ד להקל נמלסא בלא התשת ק קרינ לוואי סש שס מוס מ״מ מ י י מ  מאי נ
דק: שמק אן למק־ ל סנ ן שהוניש השאנ נמוש ודאי ו  השאג אנל מ
ן א ו שיס מארוס ונמשו׳ מ א כ ולא מצא ושמא נאנד נהמ־ש ונמיש מ י  א
ש אנה מיקס מטליא ונדקה מ ן ז״ל דהנדקה אחר המחש נ  רניט ח״6 מ
י שאל הסף ממו מוחשיו מ ו ומי נס׳ ו א  קשה ס״כ יס להטריף הנהמה מ
נ וקרע אס הניה״כ ו לנמ״כ ונא ל מ א שנשק מרסש ה מ ו  לסי׳ מ מ
י קרע ל קלע נ ס ! כ י י נ ן סשוש ונא סשאנ וסול ה י ל  נמקים הסדנא מ
ה ל הניה^נ מ מ  !לא מצא מוט ולא שסל וגם אמ־ שמשמש מקדם נגען ה
ס לאמי הנהמה ס ם ממן וסמאל ו ׳ מ המש ולא התיש מ ו ס מ  סננו; נ
ה משוס ס לםחניי מ ד ש מ י  וגס מלים ממש וכאן י״ל ואף הסקלין ממצא מ
ו קו״עמ מ א נסקססקרמ והשלב נ מ מ ו ה ג כ מ י ה בכי נ ו ׳ מ  דיל דהמגוט ס
ל שיסה נ' סמאל מסכים 199 ג י ו ו המוט מסקס שס' מ מ  הביהיכ ה
ס י מטיסס א ס ונס הסמז ו י מ ׳ נ : (עו) לבדוק מ ו א  להטריף נמ מ
כ מ״ל י ן הסרסש לכי מ ק ומצוי ויגיל לסוס ט כ  נ' ס* א סמי א של ז
ד לנלוק מייאש סנדקט ה שנא למומ להעישש כ מ נ מסל ל הנווק מ  הסו
ו וכ׳ שק הוא המסג בין סשמדס באיזמיר  מקדם אס אן שם סרכא כ
ס והמלס יאן ו א ! שהאדן מ ׳ ל ־ ס א ק ס ס ! ר א ש ומ׳ מ י  ונשאלוניקי מ
ן א א מ ה מ א נו אזה ד א ר ל ל ל ס ל ר מ  סוב מסתמא (מזק הטרסש ו
׳ ל״ו שנשאל ג״כ אם ציין לנססלס מ ף ׳ מ נ תנייגאלק נ ס ס צ ו א מ ו א  מיי מ
ק הנהמה שטשסמן סשמללו מוצא א ס כאלו ס נ ס ר  לחפש ולכחק אשי מ
א סרסו! נ מ מ 1 א סאשלי״ק) שמו 0 א ד נ ן מקרא ( א  מנית שדמו מ
ד מ ואן מ צ להמיר וצמוק א ל ס המצוי משיב ו מ  כאלו ואיכ מי מ
א י ft מ ו רשמי סאלה סויד מ א ש בא״יכיח יסי' ט י ס המצוי מ מ  מלל מ
י א ל מ ן מ א ס מ ס ל נחל מ מ ל  מסיימו סס מאין מאד זיל ממין מ מ
ס הטיסס ושנאן בסל מ ו א שא״צ לסמלה לחסש אסו מ ק מ ד ט ל  ויל וניס ד
ל ׳ נ למזק אחר מ י י א מו ס ו ו י מ ומנוס מאי ו מ מ א  וששי שאלה זיל מ
t<0 ק ווארשא ומושא שנסוסש לני׳ס״נ ל ס ו מו ו ז לו סשאנ מו מ  שק מ

 סטיו

ו  שחו
 (ינ) יש לגליק «ץ נס»נ» נדל מלק •זיל סמן ft• שניוג מד׳קס זו מומו
 מא ומפכגפ ולי לפ שנסמון פל הנדשהסאיל וכסנמראשיפ לגלזקולאספליפ למלין
 משמפ tfn שטרקה מזפיל אגל אם מלפ שהשלין הכלם ולא גלק קוס לסקל אפילו
ק  ננהמס ׳שלאל ונהפימ והמגןל נזה גס לט נמלאה וללוי לגמול g נמיפס ואם מ
t w  ונמצא מוזמ מונת פל הפרש ולא נתמנ יש להתיר פניי פ״פ אכן נספינמ מס !
ס צספלין אשי אץ ממזפ ממג אלא מממ פל הפרש פיש ועי׳ נממנמ  סיפ פסק ל
א סמן ל׳ שנס לפסו מפס כן «יש ופיץ נשרת שימו טין סי נ״ו ד נמנה סלק י  ע
ק פלאג להקל גזם אמנם כל ט סאי  שגפ מא מן ימחידן ונחנ שנן פסנץ נקסלחו ל
 מילהא שחלו• נמיזלוקס הפוסקים יאץ מכליפ ניניהם ני סאמןלים והסמלץ סם שרן
 נמנץ יכול נל רנ ומ״צ למלומ נמקומו נפי נייןל דפמ ונפי מלאה לו אש להקל ין
 להיזלדיל גלופן שאין שם מנהג ילופ ש״ש [יעיין כתשונס ייס סמן נרה שלסתו קלונה
מ גסיוחו נמז^מזמ שנהגי לאכלס  להסכין ט היה סוזונ ויצא מ«ממ גפניס ופלפול י
ס מא לספטך f לרש) וגק״ק «"נ מנהג מ i ס י  לא מכפ מהם (וננל נתנ p נם נ

 דרכי
א סיקר המדכא ומשם נתסשנמ לצדדים וללאה אנל אס אן מ  שנראה ששס ס
י הההפשסיס אן להמיר ולא גרס מקרם ע א רק כ מ מ ו סרש ה נ  סממו מ
ח ס״ק כיה ׳ י י ס הממו ושיי עייש ומי׳ מזה נמק׳יס לקק ס ג א מ  דם ל
ן ס המחס מד מרש המדכא אן קשה להניק א מ מ  של ואס ט יש להקל כ
מ ואף אס א נ ק ס״ק י י ס החמיר מ י ס  בצמצום א׳ מקמ סרש המדכא ו
מ נמיין מגדל ש ומי מ י י מ ס י המחש א  ט״י קילוף הסי דכא מימ מד ג
מ / נאדכוס מ ׳ ל י מ ד ת חסד לאברהם ס י ס ׳ ניז ומ׳ מ״ה מי׳ נ  p ס
׳ י משאל בנית״כ מסרן לסרפש ומצא ר מימא נקרא מ י מ ו מ א  וסי׳ מ
ע יומי רק שנגד המחט היי נ ה מתוק ממגד הסרכא בריחנ ל נ ו  ממן מ
ר וני ט ס סטי מר*! מ ׳ ס א אלם וגס לא ס י ׳ מ  הנשר נסח ועב אנל ס
ר המרה אש לא יכיר ט לאמכח מולמל נוס המחש ממקם ו מ י א ר מ  חס ל
א נדאישלם אן חשש ה ס מה שהנשר נמלו אס ס ר  הסדנא ל מקם אחר מ
ק גס אף נ א ו מ מיי מ ר לסמי 030״ דניה״כ מ מ ק ס  נסנין מ ס לא י
׳ מסנלס״נ א ס א ושלם מא מכנו ל י  אש מסס נסח מכח המחט כיין דמכ״ס מ
א !ft נאה ממקם  א״כ אורנה הי מפיימ מסלה סרפד שהמחס כתחכ כ
ס מוין ניס״נ אף נ ו נ ל ל ממצא המחט מ ׳ י ו ש אנל להלן מ י מ א מ מ  ה
ק שהיתה מקום מגד המדכא ויקנה ממרה ו מ ס א טריפה ו מ מ  שאגה מגד ה
 לאודי ומיה ונחסכה שס ואף דקי״ל דאין למזיק דעיסא ממקום למקם
י לא נ ס א א ס ב ב ו מ ׳ אנל נ נ כיה מ דקא מאני א לאני נ  ואפיק ל
ז מכייס שיק א ) מיי מ א  נחשב עסקם לממס וכל האני מקם א מא מ
׳ מ״ח סיק א־ של ונספק אס ק להלן ס י ן מי׳ מ אר ה נ ״ נ ׳  חידד ס
ס נוס מ סס סי ל ו אן מ א ד מ המחט יש להקל מ א מטון ג מ ס ' ה  ס
ת מיי מטין ' י ו צמח צוק החומס יחיד מ א ן ועיי מ א  נציע לדנא מ
א מניאר נ ק . פי׳-כשיד י ד ב כ ) mm ת עב מ לדנא־ ( ש נ  סרה שס י
' ף מ ש ממאן מיל מ י ' יוטקה מ י ה גץ מדכא לי ק מ ל אן מ  מדבריי ו
1 א ק כיה ומי׳ ט ף י מ כא ס ל מ ׳ ג מ מי ג נ י י ס  ל״ס מס שהשינ fa ה
כ י י נ י ל מ א פנסרסש ס מ ־ מ אץ להמיר מ ל נ ׳ נ״ז שכ׳ ו ק ס ל ה ו  מ
ס ק זק א מנ אנל סרכא שהיא יתנה כמן קרום ס ׳ הסדנא כ א אס מ  ל
מ קחס שמח ורחב כ ל ואץ ל מ שס סדכא **ל ו י ץ מ ו נ  יש להקל מ
ס שאין ט סדן נקנ ועיכ אש יש  מיץ קרום סחס יפסשס ורייליס אסי ל
׳ נ מגד המדכא מנשר סבימוייס ס י י המחט מ א ס ד סניף להקל מון ל  מ
׳ ת טיסי״ד קמא מ ר ׳ מ . מ ת ס מ ס רפה יש לסקל סי״ש: (ענ)לבית ה  ל
א אנה ל גוף מ מ ף ניה״כ אנל אס ה א ל ט א מ ס י ו מ ס של torn מ  י
' ק נמ השומן שסל* יש להכשיר וכמו דקיי״ל ecus דדיי״ס למל ס  כיה״כ י
ו פון שאץ הסרכא ם לסקס אסו לכ״ס © י נ ן יקרום די ר  לייה שאש מ
ק מלש מ ל ג״נ נשאו נ ) נאדפית וטזצא נ א א מ ס כ י  מנוף הריאה י
א נריא יפל 8 ומצי מוצץ מ י ס ג מיה״כ נ ו א ממוס שמוצא מ ' י  fm מ
ל מ ל ק יש מכס מתקלקל מזלג והעלה שאץ להסיר נ מ נ ס י נ  מולנ שמל ה
ם למ י מ ד ס ן מ א י י מ י ק חנוק ל ס י מ כ מ י נ ט מנוף ה  סין שהחלב א
א קאמ• י מ ׳ להמסס סשיס !ft מ ן מ  באדמת: (עד) וזגו מו ו !ft נזכר מ
מ זק יאס ה טין דהמספ מ פ י ה להמסש חזאי מ כ מ א too ת מ נ  לא מ
נ סאחריים. ומי ו שדשה י ה מג מ מ כ ד ״ מ י ע א או נ ל ק  מנץ ל מ
ו ר ס ו מ א י מ ומי ט מ ) נ י א ף ס ס נ דל(שמסש כ י ת יממן ר ס ג  מוס מ
ן למוסס נאסן ר ס א כתג p 91 מ ש 6תק ושד ההדא ל ש י י י  קש) ס



 יודה דעה סעיף מא ״ הלבות טרשת רעב
 (יד) (עז) שנת* (קו!) ס שס rp * מוז

 תשובו)
* סי9א ניע מיןופ ס מ מ  נמצא מספ נצל אלא Map נקנ ולא נקנ מפנו צפנו נ
 לם ואסר פ״ש וק נסנ נפסמז ט״נ פניינא א!ק ידו סס״י rt מרמ לזקא אם
» ד « ג  הסינא ג1א ננז סמןנ פנפניפ פטפס אנל אם סמיגא מא שלא מ

 סדום פמן ופיל מן״י

 תשובה
 וטלאי מה ש0 קק א מחש תאנו כשמכת המש סחו0 סייש ומנשו״ה 0ו6נ
 ומשיב קמא חלק ג׳ דש מ׳ מיס שנשאל נפוכוא שנמץ השמש לנמ״כ נסקוס
 היק שנו שאץ שס וק עור אי ומשש הסירכא יש קורס וס לווו גמגיו ומאס
 לא נמצא וכ׳ שיש לאשור מיש ומראי מידי שס שנמן ודא לא סס סלד
 מענלמ״נ דאל״כ לא מה מנמשק השואל פלל ומיס נינ נדנד הנאד יפקנהנ״ל
ד הבאר יפקנ היל י ניה האצר סל סויד בחידושיו למ׳ זה השיג י  אנל נ
 והמלה להכיר כשאן שס מי» ואן דפוהא נמלוש מענליב עיייש ופנמית מס
 מיס סויד ס׳ יא פכי גיכ שמא מסג מסולם להכשיר לכל שלא נמצא מוס מוכ
מ כל שלאור הקילוף נשא• הכשר תחתיו שלם רפה  אף שיש קיו מגו המדכא י
 מר יסיי״ש מגמת p מאן ממונו מ״ל שש שהביא גיכ ראוה לוה מי״ש
נ טיד מי fft שנשאל ג״כ ארוס זה וכהנ  ועמאן אחמיר נועי ח״ס י
ק מראת וקום שהמנהג להכשיר כלא מצא  שהמנהג להקל נזה ושק מימ מ
 מחס סיי״ש וכיב מא1 סמ־ לאברהם TO והסיקר להקל נמ ודלא כהנאר יסקנ
 וסניא נ״כ נשם מאןמסר״מ יל מנראד היל שהפשיר נזה וכסנ שיש לצרף עוד
 סלף להקל נזה מכא שהמדכא מא נפסח גחל ורונה מא לא מגד מקב
 ושדק הסירנא נהר מנא וסי כקרס דס לא כנגד מקב דכשר נד״ש נאריכוס
. והנה ק א י מ׳ י מיש נ  וכיוצא נוס נ׳ ג״כ נשו״לו צמח צדק מומס סי
 נסמ־ מנחת הזנח נדני פאר סריממ לל ו׳ מרף א נ׳ ללק נזה p סתס
 מט! ונין אם כלא נקנ וכי ואף כשמתירין ניש מנה נמים מגו הסדנא אס
נ אנל ממצא סם נפנים נקנ מ אן להקל לא נמנה בלא ק  אן שם מחם י
 נניייכ אף פאט ספבלפ״נ אף אם מק ולא מס שס סחט אן להקל אפילו
 מניס וכסת התק יחו ואו הולין מקב במחס ואין לסקל לל מיס ופי׳ נשית
 מסיד הניינא נקיא סי ל״ס שכ׳ ג״כ וממצא גמהוס ונקנ מגו המדכא
 אף שהנקב לא היה מטנלמ״נ היא מיסה גמדה דהנקנ ממד שמה שס מוט
 רק שנהסכלה נר> הבהמה נרבוה סמים סיי״ש וכיוצא נוה כי גיכ מו if סריס
 I'm מ׳ נא ממצא מלס שניל לק מגד המדכא שממק והשביל מגם קצת
 מך מטו ל הטיכ ואח״כ נססק השטל ומשר סס מיא מאימסלה ללכה
ק נ׳ ובניו מ׳ ס י י י ו ס י  ולממשה סש לאשור ר6יל מי מקנ מיש מ
כ יש למש יותר דיל מ י ק ית ונפרס כק ושביל ןלס לנא מומת מ  פית י
 וכולו היה נקב רק מתרפא מקצת והשניל ממד שסה סאן נקנ וסוס נא
 המדכא ממק ע״ יש אך ממי צ״צ החדסת שם וכן ממי סמי לאנרהס שס
 כילהדא לכל לא נמצא מחט אף טש נקכ נמים יש להקל וכל שאץ מקב
 מעבלינ והנשר שננסיס לס ויסת מלץ מקנ שנפשה מהנות מליולא מסמן
ק לייס ימטא• נדנדו סש לסלק מס נץ  מחפ וכשר מאן מוי מפס מרה י
 אפ יש מניס סכה סד' ונס נקב דנוה יש להקל דומי יש לתלות שנפשה מיי
 מצי ס ע״י מחפ לא שכיח זס וסיס לא מי מצוי יוהר ניי ימו מסיי מלי
 ומלין שנפשה מיי מלי אך אם אן שס פפה רק נקנ לנד יש להסעיר סש ללוין
ו וסי׳ יה) וצ״ס לדנא. ס מגיל מן מ׳ י  מהר מחנו סיש ארכו(וי מי
 ועיין נמית מטסה ראס סיד ס׳ ו׳ מלא מסא שקרץ ווארציל בהססס
 מנד המדכא אן למש נק שאט פמלש יש מר שלם רפס מנסייס
ס מגל p מ׳ גא מיש י נ מ י  בין מואוצי״ל להסירכא מיש נאק־ י
ח סיק יח יכי שכן מינ לו  מי׳ מזה מנרי אכרהם ל הדק לקק ס׳ י
 מאץ ממדמלונ שאץ להמיר סס מיש נאדסח מי׳ בסס׳ *ומיי דנרי
 ידם לק נ׳ סיד מ׳ י שנשלול נסרפש מסוכה ממצא מפיס נחל מנ
 שאט יכול לנקב & ס מא מב מא״ ונניינ מצא כמ ויאוצי״ל ונמוך
 מואוצי״ל מה נקנ וניקמ וחסך הנודק מד מקם שהלך השכיל מהנקב ויאה
ס רפה ולא רקנ יומי מס לא ס׳  שנפסק מקנ משכיל ומה המתיו הנשר ל
 שכיל פס ול ואס סה אזה סכחה שהיה נקנ סענלינ והבריא כמו שיסד
 לשפנים נשיאת העץ טלאי יש להסדיף נמוסיס כס מוסת מאלה לא
 מה מס מכלה ל נתרפאה מיש ליוש להנריא וטון לא מה טחט שם
 סוכל למןנ ומקנ ft סה סעבליס והוואוציל סנסנים ft כד דפימא 03(
 ולא מוסר לדסוסא מוס ממן ומס נשו יפה מפסק בינתיים נינ ס לסנשיר

* י  צ

 פחוי
ק א שם דצ ואן זלא טקנ סמיופ מפנו לפנכ * יש יא קק פנה״פ י ד ט T ) 5 ) 
ח צדדים נסקל אפשר * שפםנ דנמקוס P9 פ י ז ופי נ  מ״מ סשיינא מ• נמו י
p ש גם גמשונפ פולדוזז •צפק שי ג׳ ספג סר*יי1 ל נפל דצ וממון  לצמ נזה י
ס אם לא " ס x a o 7 ספלס לסקל גזס נספשל מלזנס ניס פמ ופין גספי נאי •פקנ 

י ב ר  ד
 שפית מחת משי ממיסס הייאה וכ׳ דאף למ ועס מאן מוזיר יל מ״ל פנ״ס
מ ולקצטיא חסניט סזהרו פכ״פ לא יוציא סס  ס׳ ציין סקון נחל לזובס מ
 ישראל אס המס מנק הנהמה וגס לא ינחק הריאה קתיש מצאת הניס יק
 שתיכף לאיש יצוה לנכר• סקח את הנדס מיד קדם בדקה הריאה ונסיג יל לא
ל אס דד׳ אמר דאפי׳ פ" הקנה זו לא •הכן רק  כד כססניסעיןנק האסי *
 וסי החייב לנחק אחר סרכא שנסרפש מיש נאריסח ועי׳ to זנח שמואל
 וסס דהרנשירמ מיישם הזאב מנכד המחבר מוסש בסף דר בדקת וףל/ן
 של שהוא ס׳ םיכ בליסא ממס שהמוכס מאןסהיי מל סרו טס מאן
 מל ימי שלה היל וסתנ שם שהוא הונ לתו מאן מסיי ליסא היל
א לומר מוס אק שהשיב לא ימוק אחו יה והוי ודא מעליה מן ק  חס י
 האשד ימאן מפניי היל מדס ליבויו טיי״ש מי׳ מיק שלח שהניא ונרי
 ססניס בזה לדינא והוסיף לא סמי שהשו״ב יודמ להקצנ לאיסמט ל נדקהו
 ס הוא לא מק מדיסק שמא משחלי להודמ אן ל סס ללק p המקים שביזצה״כ
 שתילים השיב למלין דם שס מיו שקי לומר שהקצבים מסמס ל הסיב
 ואגם מיקס אמ עיי שממנים ל השיכ מה יש להמיר ומוכיח הסיב ביס
 לנויק שס סשא״כ נמקים שאץ יד הס"נ מגיע *אז ובודאי אן הלנים מסכין
 ליי שס א״צ השינ למינן ומסתמא ינזזק שס הקצב מיי״ש (ופי׳ מסו ומי
ק ליה ניש ניז נמף היק מיש) יעי׳ נסית צ״צ החדסת  *רהסל הי״ק י
ס ובמסמחות שנמףהס׳שסמ״ש מה יעי׳ נמית מסיו תניינא ס׳ י  סויד סי
א וסי׳ קיה יס׳ קעיא ונקנטרס אחחן שס ס׳ ליז שנשאל גיכ מכמה מקומות  י
 אחת זה והפינ דאם ס מצד ההלכה אט מסיב לחפפ אחו הסרכא שמוצו ספנו
 לכיייב מרן שאן טוקין אחד ל סיי מיסת מימ אן להקל מה יאס מכל
 למומו הנהמה נמגץ שמכל ליאת סטנ אס נסק יאט משה ק מי כמעלים סין
י מהי ואגו מיוייב לחפש אחר מיי טדסוח אבל טרא אני י  סן האימר מ
 רשאי לספלים פץ ק האמד ל מס ואפשר שירגיש ממילא מיש ועיי מבריז
 מו בקיא שס של ואס ידע שהקצב הממו את מי הנהמה חתה הסדנא
 ומעלים מן ממט! מדאי המו נ להעמיד נאק להשגיח נמו ההפשטה מיראה
א להפסיד אש ל זה ווא החיוב  סרכא מאל ליי ולא להעלים מן ואס י
 שישי"ב יבדוק אחר זה קזססנא המשפיע מריש מד בסי קלנ מיש כזה וכ׳
 שסיאס מקמ א הספיח על עצמם לבדק אחר זה אסר לסם לחור ממנהגם
ס סיס היל ממיס המתריס ואודם  נמס טוני מסי ומדנא אן פייס! י
 טהנץ ס אמי יאמר להתיר להם אן הנשר שסבא למקם ההוא ממיןם אחר
 ששס אן טהגץ להחסיר להצרין בדק! בזה אן לאמר הבשר לאנשי העיר שטמץ
 מוסרא « כק ולא קינלי החימרא יק לעין למחלה שיבדקו אבל הא ודא ולא
 קיבלו לאמי הנשי מנהמה שלא נמקה נמ מי׳ש נאריטח(וטי׳ מנדט להלן
ק פיח): (עז) עממי יש עם קיץ נר׳ בשיי! ט״נ תניינא סייד ס׳ נ״נ  י
 שכ׳ דכלסן שטדא שכ׳הרגיא לא דקא ודא ממם לא קדנ לודא סייש ופי׳
 מאו חמי לאברהם מזיו מ׳ כ״ג(מיס ואלס) שכ׳ ואן למטח לסן הרגיא
 תקנו לשו! ודא ודיל דלית לן למיזל נהר מחייט שהיה סיי מלי חה ליהא למן
 ה* שכתב הרמ״א מא לאי דקא דהיכא שהדבר ספק אס מא מיי מלי א
 מוי שסי ממי מימונו ואלינה יותר יש לליס שנא ע״י מלי מיש בארן
: מ ו ס׳ ע״ד ופיה יש נטאר ונרי החמיא נ י  יפנשיס שפרי צדק ס
ס מהנא• יפקנ נאש ft מצא מוט לא שנמצא  (עק) יע שם קק פמיש י
 נקנ ולא רקנ מעבלס״ב יס׳ יסבשית ממיר סנייגא מיקי! שהשיג ל הבאר
 ימןנ נמ מפלה דמיקר לדינא להכשיר בהימ אם הבשר שננסיסהוא לסייס!
 שהסינא וקיט דס שכנגד אן ספידץ ל נקנ רק נסחט אנל מלא נמצא מחט
 אןלהחמיי ומיד שק היס מנהגו ל מאן ני מאיר ויל אמאן ניאו לסקל נמ
 מאו אן נקנמרס אחחן שם נסי' יי! האדן לסטיו מ אוח ומוקד כועס
 השאר מנקנ היל והוי נמיש נמו! תמסח ולא סוהיה מטלה לדנא להחמיר
ס מהר׳י אסאו יחיו סף מ'  !לאסר אס׳ לא המ שם מחט מיש מינ מי
ח שקודס לסחס ואם יש טסא א ממר אס' קק ננייכ תפרן לליכ  י
 מנסץאשי׳ לא מנד המושא מסיימם אפיי ft נמצא שס מנשים מסע לל
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 כאד
 (יל) נשרסש אפי׳ נזלה טמונה מרפש ואץ חילוק נסרפש נץ קמא לניו לנר
ד אם יש ט נקב ואף שראייי נ  שf יפחנ הסיז לאין סטדק צדן־ לנמק ניגר מ
מ שינלוק אח״ז נ״ל לאק זס ייונ ינ״ש שאץ לפגוש הנודק עטר זס ק ט  נמקצח נ
ומא ןם זס נזה מקום י י  פג״ל (v) הנדס ונתנ סש״ך דמשמע אטצו איק מו
ל יחר מפול דמי ר״ל כאלו שלהם טפלו לגמרי ונ״נ נח״ח ונ״ס  ונמקם מרס מ

 היטב
 ממשיל נדהו נחנ ממשיל דאפ השט הנדס מחוזילץ למנוס מאמו כיח נמקוס
ס ונסקוס יוויזא פזסא לקדרה לניס כמו ניחריו in שיוצא למפה מארנונה קמן י  נ
ק ל שאיכס לסקה פצל לננל מאס מו  סי נ״ס ס״ל וצ״ל מרפ ספי אפ נמצא •וזריז «
 למפה מאותו נדת לטון למתחיל למפה ממקמ ידויזא ומקום מיה נראה ש*ע חן
ע פאן זק נ' וניל וגיס מה שמומי ימס פלל וס״ו ס נ ד ופ״ל סיס מ״ג ו  תלתלי מ

 חשובה
 לממס בדן זס אף שלמד בממןיס כי צדך לימוד גדל בזה וגס ל שדנר זס
 שכיח בפרות ממ־ סבשווריס סיי״ש וסי׳ בס׳ מקור זבח מ' סיז בתיקון הבדק
 את נ' של ק להדא דאין למיג למרוס בעצמו בדן מקב ססרסש ונסתם
 נמ־כא ובכל טוצא בזה בלא שאלס תכס פיי״ש וסי׳ בדעת מרה חיק ליו
 שכ׳ ג״כ ואין למ׳׳נ למרוח בדן סדכח מסרכש הכבד לסססש או לביהי׳כ וללסת
 מעשה אלא למי סרנ שכעיר ואס יעבור ס״ז דט כדן סכח שלא הראה סכיט

 לחכם פדן ש״ס עיייש (וע״ל מ' מ״ח סעי׳ א׳ עוד מדרס אלו):
 סעיף ט (פא) סחט בטרפש ענאה״ס ס״ש מהפ f אפי׳ סלס סמונה
 בסרפס ופי' ספיד ס״ק נרו ובמין סק״ח דר״ל ואפי' איט יוצא
 ממנה לחלל כלל נמי טריפה רק פסלוק יש דאס מצא מסנה לחלל סי ודאי
 טדפה ונא מדף מפאר מחט ממצא בחלל הגוף ואס סא טלה טמונה מ״ל
 לא סי רק ספק סדפה פיייפ ומי׳ בסס יצחק מ׳ פ״ח חלק ג' סעי׳ ב׳ וסי׳
 מזה בשו״ס סאל ומסב תניינא מף חלק א' מ' צ״ז: (פב) בטרפש עבאהיס
ס  מ״פ מהט״ו וח״צ לבדק אוד נקב בסרפפ ומי׳ בבל״י ס״ק ייב שכתב ח
 רק מדנא סנל סרא שמיס מסל סנדק בכל חצר הכנו אס לא ניקב רק
 שאן סענשץ על העובר ע״ו עיי״ס ועו׳ק סק״מ שכ׳ נ״כ כשם הס׳ וב״ש
 שצריך לבדק בחצה״כ אס מקב וכן גס מא ממיר במ רק שמטאר מדנריו
 סאין החיוב סופל סל השו״ב חקא אלא שיטל הס״ב לסמך סל הקצב שמא
 יבחק אך במקיס שחלה ט יר השרב בזה צריך מא בעצמו לבחק כי הקצב
 סמך עצמו על השו״ב שנוואי בוק מא שס עיי״ש ועי׳ מק״מ סק״כ שמיס
 דן מ בצ״ס טיי״ש וסי׳ מלק גטה ס״ק כ״ס שהניא מנמ שאלוניקי שהסכימו
 לנמק ססרפש מחשש נקב סיי״ש וגי׳ בביס אברסס כאי! סיק כיב שכ׳ שכן
מ המרד (להרנ  מא מנהג מדטס אלו לסמור מי״ש ופי׳ בס׳ הורת ז
 מהרחו״ס ז״ל מאיזמיר) מערמ אות ס' סף מ׳ נ״נו שכ׳ ג״כ חנ״ס סדן
 יבדוק הסרפש אס אין ט נקנ וק מא המנהג באיזמיר ואס מגר ולא ביק
 ראי להעבירו פל ל׳ מס פנ״פ יסי סבת Un מריטת מהירי (ופ״ל מ׳ ליס
 ס״ק תצ״ז) (פג) טרימה ל מסת סיס ס״ס י״ט ואס מיצא מתנו בחלק
מ בנמצא שס סחט סמן אם ר ס  הפרוס על מיפן ואף וקיייל מיקב שס מ
 מא בקופא לצד חלל הנהמה דאו בוואי ורך מיס נא עדפה ווואי מקנ א׳
 סאנריס הכמרים אנל אם נמצא במוס לצו מולל או ודאי מנתין נאה

 ונשר מי״ש :
(פד) גטצאו שני כבדים פפר״מ ס״ק י״נ שני ואס מנצא נ'  סעיף י
מ אס יש להתיר י  מחפץ יש למשיר מייש ועשפ״ו סק״א שהניס נ
 אסי׳ בהס״מ מי״ס ולקמן סיק י״ב כתכ בהחלט למסר בספ״ע פכ״ס מי״ש
 זסמ״ז *יל מ׳ ליה מן״מ מזה ומי׳ נמית ארן צבי מרד מ׳ י״ב(לש מנין
 זס באדטס• (פה) שני כבדים מצאתי בפסקים פל מאון פ׳ ליב בפולין
א בתרנגולת ל  ז״ל אנד״ק קאסעל כס״י ס׳ אלף הקמ״ס במבוא סס׳ לפניו מ
 חתיכה א עגונה וגחלס כסו שסי ביצים ובלס הא׳ ממנה סי טס קטן שמר
ו ומדיף  1כאשר ומט החתימ ההיא למוסס נראה שהבשר מא ננשר מ
׳ ומיק x ומי׳ בדק מף ס׳ מ f התרנגולת ט טדאי מא יתרת המו מב 
מ לא שיין לומר ו אבל אס אימ כתבנית נ  סכ׳׳ש סהא להמרת כתבנית מ
ו אלא צדות דם נמלמא  במ יתינ טון דמויי׳ מרה שלא נברא מ בהורת מ
 מא שמשה בהמולה ז עיי מלי * סבה ואמ״כ מלס קחס סל גט כסדנת
ד אברהם שס שק״מ) וכ״כ במסת ב  ניחם ואין מ מרת פמ מי״ש (ועיי מ
ר ל מראה  צגי לצדק שעליון סויד ואס אין לו צורת מד ס״ל כתלתלי מ
ו וכשר סי״ש: (טי) כבדים ז-אה״ס מיש ואפי׳ אינם וטקס מ במ  מ
ו אמ ו ונירא to י ׳ לה ס״ק ד ונמק״מ כאן ניק י  סלל וסגדו לקמן ס
ו וטקס מון נ  שיו ח״ל שעכ״ס שניהם וטקס נמקם הסין וראוי לסוס מ
 מרפש ונכליות אלא שאינס וטקיס מ מס אנל כליה אטריק דל* •סוס

 כנו

 דרכי
ד רטט נ  ללע פ״״ש ופי׳ מו״ס שערי צוק סו״ו ס׳ עיד ני׳ש מיאור ו
ד נ  הוברי סיס במ מייש ועי׳ נשו״ח נית יצחק סויד ס' ס״מ שפלפל ג״נ מ
 מרן ס״ח מ״ל והעלה ג״נ לדנא להקל במ עיי״ש ועי׳ מויס סאל ומשיב
 הניינא חלק ו׳ ס׳ ל״ה של באמצע סהס׳ ואס נמצא ודזי״ל נפרם הבמ״כ
 כנגד הסדנא שנמחון שמא סקס קשה ונסח קצת אץ למש למר שרופא גמרו
 ונס איט חמה לילס עיי״ש באורך (עט) שגיקכה. עפח״ש מ״ש סהס״ש
 ואפ יש טוו צווים להקל אפס־ להקל סנא ולא ניקכ הסחע מנוכלע״ב ועי׳
ס מהר״י סטן סמגסגס להקל במ  במה״נ במסת הטור אות כיב סכי ג״כ מ
 עיי״ש. ולדנא מה מו״ת רטט סיס כק ז״ל סו״ד מ׳ י״א האריך בפנץ
 מ ומה אס ס נס מא חחה ראייתו של הצ״צ מ״מ לדנא לא מל* לטלהקל

 ממט הסבה ומעבר הבי יש סרכא מנוה מי״ש ומי׳ כמ״ת רשמי שלה
 סדי ס׳ שיו שמיו שהמנהג בק״ק ליסא סמים קוסמים להקל בהפסד
 מחנה כמנת הט״פ מי״ש וכ״כ בספר זבח שמואל מיישח הזאב סף
 דט כדקה פק מא המנהג נק״ק ליסא משנים קומונימ מסכיס למנמ
ק ועי׳ ממ מנחת יעקב כלל פ״ס ס״ק א ק עהר״י מליסא מי״ש נ  זה גס מי
ן  ל״ב ומי׳ נסית צמח צוק החושה! יח״ו מ׳ מ״ת ועי׳ נס״ת מגול מ
 ס׳ לו מ״ש במ ובשם מאון הצדק מ׳ ייסף אסר מפרעמישלא שהקיל מבא
ק fi• שהמיר ג״כ ממה סירות מאציצימן  מנץ מ עיי״ש ועי׳ מעח מרה ס
 שמקלין במ ול שק מרח לפניו שמאן הצדק מ׳ שצום אבו״ק קאמינקא
 ז״ל פשק p להל וכן מה״צ מ׳ חנוך העק־ ז״ל אבו״ק לעסק אשר ל מראסו
ס כמה  מ׳ מ״פ מתנו מאון התחש מהר״ש פכעלז זצ״ל מ׳ שכן שמע עיו מ
ד  גחלים וצדיקים שנהגו p פיייש אולס מו״ת פרי חטאה מ' ס״ז ושו״ת מ
נ ל  נמנה סו״ד מ׳ ב׳ המעימ מ*, במ לאשור בכ״מ אס' נהס״ע מי״ש ו
מ  נם׳ ובד שאל ויוסף ועת שנשאל ג״כ אס יש לסמוך נהפ״מ מל הט״פ נ
 ממלה ולדנא יש להמיר אף נהפ״פ דאין ראיות סט״פ מנומס ,העיקר
מ ל יסעות יעקנ החמיר נ ס חיו מאץ נ  מעת המחמירים מ׳ שכויסה לו מ
ס מאון  מי״ש וסי׳ מו״ח טח ינחק חיו״ר ס׳ ס״מ שכ׳ וא) שאמח הובר מ
 מ׳ ייטזיל ז״ל אבדק פרעמישלא סקיל בדבר אמנם עכשיו ש־ופס סמי היראה
 מנחלי החי־ שהחעיח מה לילה למריה סתר אס לא שיש איזה צר להקל
 בלא״ה עיייש נאירך יעי׳ ממ מי״ה שאילוה שמואל ס׳ נ״ט ינר׳ נס״ס מסרו
 קמא מ׳ ס׳ שנשאל גיכ אס יש לסמיך על מראית הטיפ להקל במ בהפ״מ
 משינ שאין למק־ ל מ לל וספולס לא נהט טוסי לל ומכ״ש בניוזן דד׳
 שנשאל טליו שיואן שהנשר שנינסייס והיינו נץ המחט מסרכא אינו יפה כ״כ
 רק מראה שהוא ק ומקולקל במ נס הכו״ס מורה שהיא טדפה אס' נהפ״פ
ר וק שמא יפה מ״מ טון והוי ט לודס נשאר מסס מ  ואף שאס יןלפץ מ
 עמק מקולקל הרי אץ חט נקיאין כמר שהריפא טרח לק לכ״ע וואי
מ נהס״מ ס הסי מלחיו יציק שהפלה להק! נ  סריפה פיי״ש ועיש הסח״ש מ
 מ׳ נס׳ דע״ה ס״ק ל״נ ששמר בזה והא *ןגק מ׳ מ״ח כ׳ הבאיש נעצמו נס״ק
ם המלחה יצחק מ״ל ובנמצא מחנו הסב בטהליס וכנגדה נסוכה לסרפש ב מ  י
ו יס להסדף אף בהפ״מ ותיק ומש מה״ס כאן מהסלוות יצחק להקל ג  מ
 מ״ל נדד והמחט מיב לרוחב הדפו ומקב נראה בצו מיס ואיט מפולש לצו
ר בריא נמשו אף שהמרכא היא בצו הב׳ ע״ג מקום שהשביל מא  סמ יש מ
 *1 מ בזה ס״ל להקל וסיש ללן ס׳ ירח נמסלחיו יצחק להחמיר כלל מייד
 שהסחס מפז לאמץ החסן ומנפנים אין מכר סס נקב שנרפא גס מצד סיס
י מאיזה צד מנס סמחס מה החסיר מיש סידא סביק סשוס דש  ואן מ
 סשש שמא הממו מבחין נאה דאליכ לא הדל ימות מנח לארך החסן מי״ש
 וכאשר עיינתי נטף הק׳ מלחת יצחק ראיתי שנמנים דברי התנית במ שק
 מבואר שה להדא ק שהסת״ש השתיק נקיצמ־:*(פ) וראיתי נמשה. מ׳
 to׳ ונס שמל ומס דהדנמרס וף ל״ס פ"& שכ׳ וססס ס״נ אמר
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 (״) (פז) כעוף טריפה (פי) דבל יחד בגמל וטי(פח) mm ליה ניטל הכבד •
 30 דעו מושוות וטחו. ובו ט' סעיפים :

 א(א)"טרה (ב) שנקבה (ג) טריפה (ד) atf (ה) ניקבה (ו) כנגד הכבד
 &ווחי חשובה

4 033063 03109 31900 4 א 1 ) pל 0״-* p*D 3*ס D3VSD3 f*P . (נ•) לקל יהל 
כ מ  לבלס הרמ*א לקמן קימן ני <tלסקל wo jrtw 3 הלמב״ם מל שאתרו גימל מ
מ כי ימל גרפ(ממרזלא * ל cro 6 אץ לסקל אן מ מ » Jrt> 06 «לא 00ל מל 
! J tm ל מדי 016 עיש הימנ $  נאמרה נםיני יהל כחםל 6*6 >0ג מסול 9*0 מ

 באר היטב
 לאסת״ יחרח x1אלא כמקס מרם ti> 7 חיוחא (10) מוף ככלא לאתזא 3חלקס לגי
 חלקים חלק אי גדול וחלק אי קנזן אס ססל חלק הקנון משתייר חלק מדזל ©רס ככל
ס שתלף כיתרת וממץ' שמא*  ?מק לכולהז אימנמ נחלק הגדול כזית כמקום מרה וכמ̂י
ל שהיא ל חלק מלו> עיין מ״נ שיק ק״כ ומס״ג לי קנ״ד מ  ככמות אמכם אס מ

ה זמנה ורקנ 9 למק נדאס אם נמגא לגנה כ5סר גפן סריסס 061 סיס אלומה מירס להלרא כר״א סיק פ*כ סמן ל*א ודמש״א לף 5*0 . ח  מ

 חשובה
 מלק שיק נ' ובמלס ה״ק ד׳ של ואוי' נקנ שאץ ט מדין שדשה ואשי׳
 לא ניקב רק משהו ואשי׳ רא לא יושר מסליחה מבסיס כלום זח* שלא נסף
 ממנה מאמה אק זה הבחנה שאין זה נקב ט יל ימיי שהליחה שנפנים סיא
 סמיך מב קצה אין דדכה לסוף אלא מקב סש ט חשוון ושדפה סי אפ"
 ננקב משהו מי״ש י(ג) סריפה אסי' כשסוסס ססס מר מנד דווקא מושרה
 סלה ממי מפס מר מנד ולא מקנה מ׳ בתנ״ש ס״ק נ׳ ופפ״ד ס״קל:
 (ד) חום ניקבה פנאה״ס ס״ק ה' מיש מס האהל מועד ומרס שנמצא ססס
 דק מבלי סס מםהמויס מר והפריח ל דמ״מ צדך לנסח הכיס לראס אש
 אין נה נקב ועהב״ש ס״ק ג׳ מיש פ״י הטריח מס יפםס״ד סיק יי שהניא
 ג״כ דבד הסר״ח בזה ונסתפק מאבדה בלי נפיחה יל דיל וכשלא מקמ פריסה
 אס׳ אס ספמו נכבד סמס מר והניח בצ״ס מיש וסי׳ טד אפרים שהניא
 השי׳ מ״נ ונל שראה שהיא שלמה סגי מיענו אפי׳ כשלא נפחה עיי״ש וני׳
 בביר. אנרהס מס״ז שיק ה׳ שכ׳ דרך הכרעה מה ובהפ״מ א לצורך שנס
 רו״סיש לסמוך להקל מס ברסנו אפי׳ מלא נפסה מיי״ש ימיי בממס ארס
 נלל י״ז מיי לס שב׳ בזה ואס יש להלוה ואס׳ אלי נמצא שס נקב אט
t וטי׳ r v מחיים רק מעשה נרי משמוש סד אס׳ למחלה אן צדך נמחה 

 נמית משכן בצלאל אח מי ס׳ קשיג ירש בדן זס באדכות:
 ועחביש ופס״ו שס של דכשמקו הכיס מסס! והיי שלם איצ לבדק מנד
 אס יש ט ססס מי סייש וטי׳ מקים ס ק ו׳ פה ככ' במין זה
 יל ואף ולמחלה א״צ לטעום נכבו מימ אס איס שפעמו נמו ולא נמצא
 טפס מר עכ״ס מקם הסממן טריפה אמ״ס ססס המרה שלם רפה ונשחסר
 הסריחה ממנים לגמרי אן להכשיר מיס מיי נד״ק סיק גי כמבוא סלא
 מצא מרס מוף ואמר השואל סממסקיס אס לא יוסט המרה ניד וצוה *!מאל
 ללמך נהכנד נמקם מרה סל הגיד הוצא ואמר שהוא מר א־ לא רצה לסמוך
 עלממצדשהואקפןואטממצוהעדיןוחפפ נעצמו והי׳ משה 4 נמקם
 הנק לל הניציס מין סס דק וספס ט ולא מ׳ ט מנס מר מין מה
 יאירכ צלי הכנו יטטמי ט טפס מי יהכשיי העיף וכ׳ ואף של ספרמ״נ
 פכפנמצא הכיס רזן נוע וצריך נמחה חקא אס לא רקנ וזה הכיס לא נמזהו
 וצא נוקהו וננ״ו קל סס דהסרמ״ג לא החמיר רק מיחס פסא טיאי טס
 המנ?! א חמר אש לא נסחוהו משא״כ נלו שיל סטיקר המרה ס׳ שלם
 יס! ונאנח! א שננלס נכנו וזה הטש סא משלל של טציס מין טצס קטנה
 מסניציס קסניס המתחקגיס יט׳ מיש : (ה) נקבה סי׳ ננימו אס פער
 ארה ס׳ כיג של יאס מצא מרס שהיא נמסה הרבה ופיו מהים הרנה
 ממס יש לאסר ראן אס נקיאיס משר שחל) גוררי ודין שהסס מא נפרז
 סי מיקנ ומדיפה מיש ימי נדפס סרס סל• של יט״מ אן להמיר נזה
 לא אם חאן סש ט חשש מיסמוס אנל אס אט ימח משמוש סו מר
 וס״מ אס ס' מנין סש דבר מהמס מס ספים ממ יש לאסר נלמ נמ
 מיש ויי מרס מאל ומשינ ליסאה לק א מ׳ לש שנשאל ג״כ ממ
 שמצא למדרס מרה נמחה ונחלה ומלאה מ הסם ליחה ונשתנה מראיתה
 ישאל לבקיאים יאמרו שמא מן סלאס ס מהסרה נפלאה סרנה נשקע מיס
 ל המיה ומסה ופינ מדיף המרה ונשאל אס יפה מרס נמ וכי מס יפתי
 טסה למדף ט לקתא גחלה היא*פייש ומי מ״ק מף ניק ג' ממניא סד׳
 ל חפי הניס מב טיסד ילאחר שקלפמי מקל נשאר הסס מיא מכסי ואף
 שהבשי מקלף סי חסא גמדו נדס פק מאשר שקלף טאר מי מיא מיס
 ל סרה אן חשש ללע מיש: (ו) מגד חנבי. ענאפ״ס ומיקנ ספנו
ס ממ״ד סגיינא סי קליא שנשאל ומיקנה י  נינ סגדה סויסה וסי" מ

 הסד!

 חרכי
מ מא לא דלוול מר נעלעא מא מי״ש ועי׳ «׳ מריו זמן סספרד  נ
 ספינת את ל מ׳ פ״ס מי׳ ניו של שס׳ טומא למי אטו מאן נעל
נ שנת שהניא לפרי כמ ל נהמה שהיי בי! יתרת לא ך לנ ז״ל מי  מ
 מקם מרה וסימא מנשר מר נמכר וסי תערובת גחל והקל ססס ואף
 דל סאתווניס השכימי להטריף נמ ננל סקס וולא «מהרש׳$ מימ בכה/
 שהנשר נמכר וסא תעחטס גחל וע״ש מא המהרש״ל למק• עלז ולהקל
 יי״ש יסי׳ נירא שני שס לדנא ואף לעין טף הנהמה א הפוף יש למש
 לועס הרמנ״ן ולחשנו סדא סריפס אף מהן חוקים מ מזה מ״מ למנין
 התסרונוס יש להקל דהוי ססקא דדנא מייש וסי׳ מזה נסיה זרס אמת
 מפרד סויד מ׳ ס״ו ומלק ג׳ נידד ס׳ סיד בעובדא שהי׳ נעגל ממצא ט
 ב׳ מדס מחנקס מרישא לספא עד מקס הסרה יסקיס לימה אך לא סו
 שועים זעיז רק סו מדבקים מ ק הצד לזה וכל ניקס הדבוק ס׳ רסק
 מהמרה יומר מנזית ואי מא* הכבדס לנד ס׳ לו מרה והאי לא היי לו מרה

 וסיישמיש נמ לדנא:
 ועי׳ שפיו מף ס׳ לז סיק מית שני דני מדס ראן סננקכק דמי לוגתא
 ירנוותא ס״כ אס מנח לי׳ יניח שדק לה טייפ אמנם כאן נמ׳ מ
 סק מיו מיה ימה המחנר ל נסחש דני מדס אף אש דזקיס מ ממ
י סמן לוגסא לל נרי"ש וממלא מוכח דלא סמי יכ״ח מי״ש  אן להמיס מו
 מיי נס דנד אביהם ל מיק סף ס׳ מ מה שכהנ מנרי סתירת
 הסד סגדס נמ ונמס שכתנ נמ לדנא נד״ש : (פז) בעוף מנאה״מ
 מס שכהנ שמד עוף מולק לנ׳ לקים וסי ימי מלתן נטה ס״ק ניו
. משס״י לקמן ס׳ י ב  (וני׳ מנדט לפיל סק לו) • (פח) וחויל ניטל מ
 מיו מף ס״ק נד! בנ׳ ונמצא נ׳ כמיס אף אש יש מ׳ ימס לקהא שכלה
 וס א קשה מנן וכדומה אן אמרים שסמי לקי הנריאה היא הפקדת והא
 נדע מתלה למיס מו מפרס ססמס יהי ממל ואך יחזרו למחק מיש

 ועיי במחזיק כרכה אס ל מזה נ
) טרה שניקבה מנאה״ס נרש מהרשב״א וליק מקב משמוש א )  סעיף א
 סד ועי׳ שנות סיס סק א׳ שכ׳ זיל נדפס הרשניא ונסק חקא
n 'ניוע שמי משמוש מו נסקס סמןנ חקא מי?ו ומי ממיין לטיל ס 
 סעי' ס׳ יהנ״ש ס״ק יס שפסק ונמקם מימ יש לסמוך להקל אף אש אמ
מ נסמוך למקם  יידע אס מי משמיש נמקם מקנ ממש יק ל שהיי משמש נ
 מקנ ההוא הליק הנקב ממומש מיש וסדין fo סיק ג׳ וו׳ ינמף סק א׳
 נדיסנר שנ׳ ואס כמלא הכיס ל המה קינה קריטי! רק שנמצא מטס מר
מ מקים ההיא נ״כ מ״ס  מקם ההיא אעיג דאט יודע מלאי שמשמש 00 נ
 לינן שנקרע נדי המשמיט ס סס המרה דק ימלא מ המרה ינמפמיש סקל
 נשקע וניקנ מעד מיו מא סס שעדין ממוין מס הסריס שס ואס אמ זק
ו סו מוס המרים מתמצים ונתלים מוס ולא היי נשארים שס  ממיס רקב מ
 עו מ ותליק משמש אף לא טיע סוא שהיי משמיש נמו נמקס מקב
מ מולק שס מ  דמםתנר ממתיק הסוף מגטין מיה מי כמ מצי מ
 נקנ מסתמא שמשה ע* המשמש פנמ ושם ונדם שם נמסגר דנן טמא
 וני להקל נמ מיש ימי מו מטס סיס שס שכ' דאין סלוק נדן מ נק
ק משמש סד דלק ועל יד  נמצא קג מנול א משין ואף נקב מנול ל
 ליסת ו*מ נספגל מקנ ומ לא מי למ״ש מירא *יל מ׳ סעי׳ ה׳
 מיש ול מו נלין סיק 6׳ ראף שיש שימי מראה המרה מון שמאין שסא
 לננס אפיה ל שהמיס שנה סרס מאו מ4ן מקנ ושקוע ox משמש מו
ע נדק א ובמרי אנרהס לק נ' וס״ק וינ (ב) שנקנה ל  ע**ש ימי מ



ב חלמת טריפות  חדהדעך, סעיף מב א
: (ח) (נ) נסללה (ט) המרה (י) צמקמ אחר (א) (יא) מרס (מילט פא״ט ואץ האחך) (י׳יל ש" ה ר ש ד (*) CTTD כ ב כ ה ! 0) 

 טריפה
 באר היטב

ב (א) סממו ימזנ השיך אנל אס יקנה המל נינ כנגדה stne ונתנהישנ**  ט
ק נלצעיצ ס׳ ליז ס״ה ננ י  דהיכא ל1£6ר (תלות נסק * מלא לסנחא ל
 ריאה (נ) מדנה ללא אמרק אין סלכא נלא נקנ אלא נריאה לוקא ופיל ספן
 מיו (פרה תקין שנסדס זס לוס קר ס״י סמן מיז ופ״ן פרית נמלק עצ מרא

 פרס שכולסת מנין הצלמות לסן ק שר לגשר ונמצא המרה שלימה ונפת המרה ופלחה
ק פ' השיג להמויר ועיי, נסר״יו)• נ כלל נס׳ צ״צ ס  מפיחה ולא to מ ק

 ״״י): ב(יב)'נטלה ביד (יג) או תדר.
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 פתחי תשובה
פ הממני לפיל ניס ל*ז ולקמן י ב («) מילה ל*ו סלנא •סלפ אלא נליאה מ  מ
̂פ P" מ״מ ונ״ו  ה״ס פיו וק *tfx> po וק לפס מרז והש״ן אק ניפ״פ פא
י אפילו נשלפה צלופן לא מלינן נלופן ס  *פל סלנא מאל אנליס ונפס״ל ס׳ קיג *
̂ס 7״ היל פ״נ רם נמנין נשם פשונמ משפמ׳ פמואל(הוא כסי׳  ffp וקד כתנ כשל
 >ןל) שפשק להמליך נזס יק פסק סא ׳"ל שס אק ננמנפ צ״צ שי עי האליל לנ*וק
 ל״ו והעלה נפסק הלנ לאין סלנא «סלפ אלא נליאה פיש וכן העלה נתכומו «מ י*ל
/ וכתנ שס נפגץ לקץ של פנל שנשלט זה לזה לנהא נרע גמליה למל לאן  ס׳ פ
א מזלן ללמ לה  נפגזהיל ללא אסו לק משמה ללופן * למקום אמל למי כשיונה ל

ז  ח׳יןסא פצל «א*נ הי לס! tarn טיפי אפ" נסע מקצה לקצה לא ימי לליאה לפי פהחאה פולה דוללמ מדל אנל נמןן דנ״פי מי כשרונה הניאה נסלק והל פיפמי

 תשובה
 המרה שמחה טלסת מטן ללעוס היחה נשרך למר של הבהמה והעור סחה
 שלימה מבמן ומנפניס והסנח נשעה שהסשימ הנהמה ק העור חשך בסכין
 כדרכו המיר ומוחך ראש המרה שמתה נסרך למגור ועי״ז יצא מי הסרה לסן
 וכי ואף שהנאה״ס כ׳ מהצ״צ להכשיר בעובדא כז רק לאיור הבריקה במרה
 בנסחה!rf אין בה נקב מ״מ המעיין במו׳ ל״צ יראה שמכשיר להדא בזה
 אס' לא בדקה אמנם לדינא העלה והעיקר סא כמו שהעמק הבאה״ס והחכמת
ס ואין להקל כ״א עיי בדקה בנסחה חקא ומיד שנקעה המרה ולוא * 
 לטדקה מסיחה יש להסריף סיש ועי׳ בועה מרה ס״ק ג' שהביא וברי
 הםונד״ד נזה ימיי״ש גמיש עיר מה 1הסלס לדינא דבהפ״מ יש להקל בזה אף
 שממכה וא״א לטוקה אס היתה לימה עיי״ש • (יא) כשרה עפת״ש שהניא
 ועת הססריסן בזה ומי׳ בביס יצחק סעי' א׳ ונסת אנרהס נש״ז ס״ק ג׳ שכ'
 ודך הכרעה ונהססו קצת * לצוק שנת * יו״ס ונדעה יש למק־ על

 המכשידןמםדנה המרה למקם אחר עיי״ש ועו׳יקס״קכ׳ ונדנד אנרהסס״ק ו'
 סעיף כ (יב) גמלה עיי סד מאר סיק נ' שכ' מעולה ניד סי ודאי עדפה
 ויוסר ממיימה לאמי p ספק פריפה מי״ש אנלנס״פ ומס״וסלא
 וסלו נ׳דכיןנפולה ונץ חסרה לא מי רק ספק טריפה ופליגתא דרטוהא עייש
 וע" כשפיו שס פכי דפ לצרפו לס״ם היכא והספק השני מי נ״כ ספק השקול
 עיי״ש אנל נלנ״ש נמיווס דיס ס״י! כ' כסב ואין לצרף ופת המכשייין נזה
̂פ מיש וכ׳יכ מ״ק ס״ק ו׳ המס ססכשירין ועה וסיה סא ואין לצרפו  לס
ס ונשו״ת וכחן ר שמול ס׳ ל  לס״ס מיש ונמלמ שיק ה׳ ועי׳ נשו״ת ת
 יוסף סזיד ס' ו' שני ק פהרשנ״א מוסרה המרה מיל עריפה ודאית מי״ס
 (ועי׳ נסית מסרו סניינא נקו״א ס׳ מינ) ומי׳ נממויק מכה שהשיג ל
 הוביש וזכרו! יוסף מ״ל כק שכמה מסקס ממירי! ע״כ שסר יש *ושט לש׳
 לצרפו למק א* לס״ש פיי״ש ועי׳ מעת מרה סיק ו׳ מ״ש מה וכתב ואס
 ט לדנא עיקר כהדטת הסחנ״ר בזה דש לתשט רק לס׳ טריפה ויסלק לצרפו
 לסיס פ״מ טדאי לא ממי בזה שהייה יב״ח א לדה עיי״ש (ועי׳ משנה
 ללן פרק ו׳ מה״ש ובשי צ״צ החוש בפסקיס ס״ק הי). (ע) או חסרה

 עבס״ת ונר שמואל שס שנשאל בתרנגולת לאמ״פ נמצאת בלי ערה וחלל האס
ס גמורים ופמנ סס להטריף אף ממורות אן ל ה סמן טציס גמודס ו  ל
ר יש להתיר התערובת מכח ס״ס והא רט המנשירין יעוד  הניציס סלוה מ
ק יש לממיר  ט יל וקמס שססה מענו מושרה אבל ביצים שהם מדין מ
׳ מטן טס ימדא שרוצה לממיר אף בתערובת מיש ומ׳ בבצ״י ס  וולא מ
 פרק ד שהניא ונדו לדנא מיש ומי טד אפרים שהניא וביי הסטן ביי
 יהמ״י נזה 1כ׳ מ״ו מחסי מ״נ וכל זה סא וכשלא יכו משם טס ומרה
ו נ א פעמו מ  לל אנל אס ניני חשס א שנמצא טס דק מסיג אף ל
י ואח״כ הטא מהשרת וכחן יוסף מיל  סמס סר יש להכשיר הניציס שנולח מ
 (מ״ק סקדס) וקינא דחינן שסה מ מרה סמלוס רק שניטלה אפינ יש
 להקל וסמן מא אס טסלס קדס שסטה * לאס״ש ואף אס לאח״שםסל שמא
 ניטלה שמון לשחיטה מינ ס להכשיר אף הניציס סלוה אתר נ׳ יניס מק•
ס שנמף השי סעיף ס׳ של מ סיס מייש ומ׳ לניפ נסחשי די  לשמשה מ
 וסרה שנפספס ונמצאת מסר המיה ונטרפה יש נסרזלז לסכין החלנ כן והחלב
ן ינ״ח עו נ׳ ימס ל נ עמנס מ  סגשלנ ממנה קוס יניח יש להכשיר ומה מ
ס נ אס מ ל מ ה ס א  קדם ששישה אמדה מספק ולק ל הפלוס שנשהמשו מ
י ס נט יומן אמרים לעולם אנל אס או מ מ  שנמצאת תשרה המרה עדין ה
ן ג׳ ימס א מקים ממי לל אנל ססלנ ק ס  אינם מי מסן מסרס אשי׳ ל
 אסי נהוית ודאי ולק ל הנ4ס שנשתממ נהס סתלג זי אסריס אז' אי0ש

י  i י

 דרכי
א ניקנ העו סענלע״נ והאריך וסיס  מרס וניקבה הננו נינ מנוס p ל
 לדנא ושלא נהש״מישלאסר והא סליס ft הי סטן וסרוך ונמקם מ״ס צ״ננ
ס ק־ להלן ס׳קל״ג ל לסקל נזהנמ״ע מלס סנאולאס׳ המו פנוקנ י  מ
 סענלמינ מי״ש ומ׳ מנרי שאל יוסף ועת נהשמננות לסי׳ זה וף ג״ג ע״נ
ל שהגיח לו שמאן מינק עראואז״ל העדף בזה ושק י ק מ  משאל נינ מ
 מקר *״נא מיש ומ׳ נדעם מרה ס״ק נ׳ ע״ש כמ מכריע דהינא שהעד
נ נ״ס לצד סן  מסס מסביב ל מקב סבמרה מבחין לא יסא בכנו אפי׳ ק
ם מזרה יש להקל בהס״מ כדעת המסויד עיי״ש• (ז) והכבד מחסו ק  מ

6 סטך מרין שאדוק ט סטנ ק ' י״יק י x סמיח סיק נ' וטיפ ס״ק 3י 
 ושיהא סתימה מפליא אבל לאיה בל סקמ אסי־ סייש ועתנ״ש ס״ק א׳
 של ללק מקינת הסיס סי סיימת עצר עצמו ולא מהי שהינה הכבד רק
א מתולה! אנל סתימת הכבל שמלתה לאחר זק לא ממי במ מיש ס  ס
ק ב׳ שכ׳ p לדינא ראם אנה מחנק סס ססולדה אע״פ שהעד  יפשפיד ס
 סכנת סס ל מקס מקב מיא שם סטן ושרוך לא מסט ואן אט בקאן מס
ד שאל וייסף דעת משסמית לס׳ מ״א נ ׳ ו  מקי ומזן וטריפה עייש ומס מ
 כ׳ בהלס ואף אם ס׳ רקב נס הכנו מגו הקב שנמרה מימ אט לתה
מ להמר במקום הסא ושממה מקב שנמרה מר מי״ש ונמוכמ״ה ז  א
ט זאת ונרי התב״ש והסוס״ג מ״ל ועי׳ מלמ ס״ק ג׳  מלס ממי נסת מ
ת סרה סיק א׳ שני יפשוס מא והיה לא ממי סתימה בסרכא מ  ועי׳ נ

ו סניינא) מי ס מו ס (ומי סיס נסיק הקדם מ  א קוים מחמ״כ מי
 (ח) נםרכד. חסרה מ׳ באה״ס ומיס ti"a מנר סדנא טאד אברים ומ׳
 fm שהכריע והעיקר כרוב הססקיס המקילין נסירנא מאר אברים מיש
ד המקלין מי״ש ועי׳ f שני ג״נ ואן למחות נ t 'ומיי מרי מאר סף ס 
 נרא״פ ס׳ ל״ס ס״ק ל if שכ׳ ומסרס לחסן א לשאר אבר שאין מקכ סול
ק שאז״ז שכ׳ והיה אס נסק סהוקין ללב  ט יש להק! בכ״מוניי״ש מר מ
 א לקרקנן יש להקל טון שהס עניס מיי?! וכ״כ בדעת מרה כאן ס״ק ג

ס ע״י מ  לדגא וכי וכ״ז אס לא עניה הסדנא נקליסה אנל אס הסדנא מ
ס ועי׳ מ דעוהא לל מי ! מאבר לאבר שעורו דק אן נ י  קליפה אשי׳ מג
דט להא נמ׳ שאז״ז פ״ק י' ל ימי יוסף ס׳ ל״ס וסי סין(ימי׳ מנ  נ
ק ע״ז יסיח). (ט) הסרה לםקום אחר.  ילניל סי ס׳ סיק י״ד ונסי׳ עיי ס
tf סנאכ״ס ועסיס של יאס מצא דעויזא אחות שס נמרה יש להסישנ מי 
ק א ושפ״ד לסל סף ס׳ ירא שכ׳ ומימ יש ליזהר  ומשפ״ו ס״ק נ׳ מ״ז ס
 להמולה ממצא uswc המרה לעיין אורי אס אן שס אזה דעוחא יאס אן
נ במרס א אס אן סחפ ואם נמצא פס מחט א< ולא מנרה מענלע״ב  שם ק
 סדמ! אנל בדסבד סלא ננוקס אן לאסור מי״ש. (י) לסקום אחד

מ נד ל״צ נ ד אפרים שהניח ו  סבאה״מ tft ומיצ במס פטלפת ופי׳ נ
ס ועי׳ סריחס״ק נ׳ פכי והכל לוי אם הסיר  !מיס דלדו־ןאן להמיר כמ מי
ס א סלק שע׳׳י מלי נפשה וכשר ס למנולה א לא ראם העור הוא ל  מא ל
! עיי קן וסריס! מי״ש וכ״כ נס״ז ס״ק א ומטאר f י ל 3 מ  ואש סמי מא >
א  מחשדו ולא חקא מנולםת המיה שם נץ ללעות מ״ס מאה יש סהצ״צ ל
 ל מסרסס מרה *ק־ נקנ שמשר שכין ללעוס ג״כ דנא הכי ואס הפיר
ס מר עיי״ש יעל״ק ס״ק נ' שמשש לאסר  מןנ שש סריס! ואס סטר מא ל
כ צוד בסנרא להקל מס מיש ומי ס אן אי מ אזי אש העור מא ל  נ
מ ונדם ונהס״ס יש *ומן להסיר ל שספור ל ק למה שני נ ס * ל  מ
ס פיי״ש ומ׳ נמית מסדו סדנא נקו״א מ׳ מיא נפונוא  הנהמה מ׳ ל
ק וסתה p פור לנשר וראש  « שסס! סממ טלסת מנץ ללפות לבשר מ



ג הלכות טריפות רעד באייעי*׳  יורה דעה »וף מב ב
י • «* ד י • ב נ  י(יד) טריפה 5 ג (טו) יאס (נ)(טז) חסרה (יז) הסרה (יח) קודע (נ)(ים) ה

pawn 
 שירה וטי נוס ממזהפן• ופי מספס שכיז מפיו ונשיפ edp מליע tftat מקים פניה
 מעון וכמוס היפה המרה והסכים עתי סרב מסר״מ נננשמ <•> מהאי פפמא דיולינן
י ניי מ נ וספנינ טרי אימ ם׳ ספפס ד  שנקלפמ הפיה לקייקנן ולפי נל׳ש המנ״ש *
מ פסו הכיש סייט לאממן מסתמא ננלא פשר וננלפ םמדממ י  פפימפ סננל אן מ
ימ סיפ  בנגד טין ימיה פפולפס שמד טפס ט׳ * יכניס נמק טלו ננכד עד שאין נ
 ליפא להיפר זה דמה עהני מה דמלינן שפ״י משמיש לאייש נשפך סמדמסלנןנקנ! הי•
ס נלל מן שהיה ריקן rtn קאמל י א היה אסי ה פ פשר הפיס ול יכא למימי דמיייי ל ל  פ
י אן פלא נמלא כלל מיייוס מרש הפי•״ ס״ק  לשליגן פהמלימפ שפן לנץלקנן זאינ ש
 י״נ ופל האמלוניס פי« אס מפופ מה למספקא לן נני? הנןדה ונאמר לאן אם רנן
 מקצמ לימה מי והשאר ממוק נשי מפנממ לה להא י דינא נכה״נ שהיה המוס ממוין! ולא
ש מאמי  היה ליפה ופלינן שהיה נס גס מקצש לימה מי ופיי משמיש נשפן לסלקנן י
 פנא נשאלה שהיה פסו קצפ מהכבד ואיפא למיתלי שסימה המרה נ1*חי המסר מסמל
 מגלמה נ*תה פשיפס ואם היפה לפניט היס נמלא ט פפה מר פכ״ל ניש ולשיסחו אזיל

 פתחי
ו מלם (נ) מפלה המלה נשפי מפולי י ) ן מ  ממוננו ימוד נ״י סי׳ ל״ד ופמשי׳ל מ
 לטאל נ״י כמנ פעם אמל נמצא מלה שהיה פולה פג ונמוכה ליפה למה ואיפ מל פיפס
 <רכ ימיין פמ״ג במשניות te׳p נ ««f*c ג״נ נלין זה וספלין מספק ניש וצ״פ אי
 מהני נכס״ג פעימפ סכנל צפנרש הלייףש הונא נאמליניס נמעשס שהיה טש קפן אצל
 כמלה ומעמו ולא היה מל והכשיל ללאו נ׳ מלומ סס אלא טעה א״כ ה״ס סכא אפשל *ל
 יעקר סמלה ננלפס ננהל וזה איט אלא טפה * אפשל דדוקא סינא שסאמל מינו
ל צ״פ נאפ נל הלימה מפונן ונמצא לק נמקצמ לימה ספה מל  אמדנן p ולא הנא מ
 אס יש להכשיל ננהיג וי׳פ ופיץ נלנ) שאמיין (ג) הכלי «r מאל נט י1א פפסנ
 ננל פון שהיה מקצפו מפון ופאות קצש ולא נמצא ט מלס וספגפ נכנל ולא נמצא ט
 פעס פל אנל TOP מןלקנן והיה מל נלפנה רפ מי שלצס להוומיל נאיילו שאין לפ
י אנלמהליא הנהן ז״ל הכשיל מפפםש״ש ספק א• האי מלינזמא נ  בדקה אמית *למי מ
 לאיפפנמ ננןירקנו «א פן המלס שהימה סמנה ולטקס מןלקנן ונמשמושא לידא נפקל
 מהכנל ומפלה לנןלקנן יאפיל מפלמא אשא שמא הלנה כלנל• ה*מיים טפלה סמנה

ה ב ש  ודבי ח
ס שמצאת מדס p הדן כניצת מ־גגילת שאין לה מרה רק מה שמוסר ואין יסר מס קלקול מכיש של המרה אף שנתהסס מוס למחוק המקיל לא  ב״י מ
 מהמה קיס יניח ממי לפעמים נעיף גס מן יב״ח כגיןאש המיה יספגה הפסו עיי״ש יפי׳ מ׳ ונרי ייסףמ׳ ו״ש שהפלה ג״נ להל בהפ״מ טכ״ס
 מן יניח אי הנצים מממנה ראשונה מסרים אסי׳ הס מון יניח יהניציס אף שהמיס מסיקים מי״ש ימ״ש הסס״ש שצ״פ אס נמצא רקמקצס ליחה מרירה
נ  מסיינה שניי׳ אסדס מי ג׳ ימים מספק ימה שבמן ג״י אמרים נמרח ודאי מ׳ טו אסריס שכ׳ שמדנרי סחנ״ש נראה ולא מי מדחס סמס והוא מ
 ופיי״ש נטאירו מש״ק כ׳ עו ש״ק כ״י (יד) טריפה מ׳ מלחן גטה ס״ק וממ ודין והראשיים לא נתס נטל פ״כ יש להמיר טכ״ס מאין הפ״מ אנל
מ ניק י״אמי״ש ופו״ק ש״ק ג׳ שכ׳ ל  א׳ ממוש א׳ של שכא ממשה ליח מרס ל אחא שמייבש הכיס והליחה נהפ״ס ומוצא יש להקל מי׳ס וכ׳יכ מ
 שבמכה פד שנסרכת נצמרן יהס־יף פ״פ ס״ש לקמן מ׳ נ׳ ל אכר שנקינמ וכל שמוצא מכיס מסס מריריס שר וכן אף אס אין ללויוממר ממש מרה
ל והכא אין לן נחמסמס גחל מס פנ״דופי׳נס׳ רק ל שמרגישין שס מכיס מספ מדרוח מר אף שהוא מלא מונלא ק*! נאק  ססל ה״ה אס ממסמס מ
 סירת זנח הסשרוי (להינ מיהדחו״ח ז״ל מאיזמיר) סערמו איו מ׳ מ׳ פ׳ פיי״ש ומשמע מדמיו שדמהו להק! נמ אז׳ rfo הסימ מיש ועי׳ מנרי
מ סעס סר אכרהם סק״ח וס״ק א־(ימי׳ נדנדנו מיק שאדי): (יח) קרע הכבד מ׳  סעיף לה שהניא ג״נ עומא כזו וכי ללק בזה ואס מעמין מ
ו יש להסריף פיי״ש וראחילחכס מרש סיק נ׳ ימי׳ to מירח שמואל ס״ק ח׳ שכ׳ לא ממי םעימס הכנו  יש להפשיר אנל אס אן שממין סמס מר מנ
 א שכתב להשיג ליו פונדו אן להם שמ־ לל דהרי מדג מסמס נקנס טס לא סאן שס ממ פיי״ש ומשמע מומיו ימוש סס מכה לא מהר מס
ס שמרנישין ססס סרה מיש מיוצא נמ ל ג״נ מסמס אוס לל י׳יז סעיף ל׳  המרה אחי סלה ונמ ודאי לא סמי ססימת המד וכמ״ש הפרמ״ג ס
 הבה״ג ומעולם לא נחלק אוס כמ ולא נחלק האחחניס לא נחסרה הסרה א וככינח אוס שס אח מיז יאס נחמפש ליחה נסך הטס א אשי׳ לא גהמפש
 סמי פסימח המד אבל לא נניקבס סלד ולבדו נכונים וסשיסיס וכמסיל(סלג) • רק מתקשה ליחה בתוך הכיס ינפשה באבן אף שהביס מא בריא לא סמי
 סעיף נ (טו) אס חסרה חסרה פתניש שיק ג׳ פכי דחקא סכא שבאה טפימת המד ואף סטממו מבד מחני* פעם פר טריפה מי״ש ועיי נס״ס
 לפרט חסרה הסמ ולא יוסט מה מה לו או אמוק ומסתמא ננראת מחנה סיס לק ג׳ נזיד ס׳ יג שכ׳ דנפרה שהלינמ קרושה ואן נה ססס מר
ו יש מו יש לסקל נהס״מ ואס הרגי* ממס פי מנ ו * אפשר שהדס נדנק סלי נהכנומו שאט ולא התיס סעס מי נ  מסד סוה והפריחה ננלט נמנ
 מר אנל אט ננראת נידן ל המחס ומי שניטל ספרה איכ נדי מש לאמר מיש נארן וסי׳ נתנח מרה ס״ק י׳ שהסינ למ ופסק לסמך ואס
י יש לסקל ומרש TO אפדם ואס אן ססס סי מנר יש ו ומריטה מיש ולס מסיד ס״ק ה׳ יש מסס סי מנ  משם מכיס הסוה לא ממי מנומס מנ
 ועסיס שסרח דן מ ברע מיש ומי סרת שטח יעקב לק א סף ס׳ כ״ג לאמי ושמם מי מיק וליתא מיש ומיי ממ נס׳ ידיעות שלמה אח אשל
 שמאה שטקיל ממט טעימה אף שמי שניטלה איז״כ סיש יעי׳ מתיק שנא מעשה כוו ליח מיה ססס טי נסנני מסתמן סאי ולא רצה להל רק ע״י
יימסספק אסמי נתערב יחומי זאז נ אמנס ממ סיסןשנספינ סממן לאו י ׳  מפה את *א מזקיל נמ ינ*ס נס׳ סרס ונח הספודי שס מי
ל חד נחרי ומה מ״מ סייש ימי סרת טת •שואל ס׳ ס יכנר סה נ  מ׳ צמח צדק מיש מסקס כדק ר סלה שונרי הסנ״ש משתרג נראה ט
) חסדה לח סנסתסק ג״כ נפלן מ אק ראהיבס׳ סד פן מעת מיי ממאן ס׳ ז ט  מקר למומי כמ מיש י^כ מעת מרס ס״קי׳ לדנא סיש: (
 הטרה עסתיש נליש מהשי חסידי ריאל מסוס״ג להסדף ממצא נמרה משה אנו״ק ידסלק יל פל סרו שהאריך נמ מוחשיו למי ממניא יאות
 לימה לננס יאט! סי ומי מרס״נ שש נדק נ' מגאוות ממה לינןשנמוה סש לסקל מה ודלא כהרב מורח שמאל שממיר מס נמלו מינ מיק סיק
 וכ׳ ואף שמא אס מסיי מלמא מיני מואה טאר אנרס אנלנלוויקא ג׳ ואף שס׳ מיס מלא מונלא וצא נרגש ססס סרה נמגלא לל סכל
מ ס״ק ו' ל נ מ י מיש וכן מ  דמותא הי יצרך בדקה סין מצאן מהחנ מיש ילסונדי נראו ולא סלפ מקם ל שמיגישין ססס סו נמו ס
נ to ונרי מסף י ו י ̂ו וסי׳ נס׳ ונד אנרהס סיק א וס״ק י  ססא למס אלא ל שנשמה סראימ יצאה מן הרונ מיי דסזהא יצריך ח׳ לדנא ניי
׳ ונד יסף ס׳ ו״ס נלש מיו סטרמ״ג מס ומי מ׳ וברי שס וכס •ת נחלת חד מ׳ זי סאן להחסיר מס לל מאו: (יט) וגבר  נדקה יסי׳ ט

 אנרסס ל סוי} סיק נ' שמכיח סונרי הויק ואס נאנח! המיה נלי ססימה ffi&a צאן מומה הסרה ממצא מסס סר נקייקנן ועבס״ת מסדו תנ״נאס*
 יש להקל אף שסה מראחה למה וילא סעס «תדג מיא! לועס להמיר ללוס׳קל״נ שנשאל נחסרה הסרה ולא ספמו נכמ מדחס ואח״כ סעמ הני
 מס t?*6 אן הממיין מ״/ן לסלן ניק נ' נדי! המיה •ראס שהויק כחנ מפייס ממ פעמי פר אס פהני יכי דוה סמס לא ממי מימת הנר סנייס נמ לל
ל ואס׳ נמצא ססס מר ל  מצמ לאמי מיה שסמי! למס סיקיס לא סטיטה יעייס מי נסיק ר סייש אמנם נמית מו סי(מהכמדנ) סי״ד מ׳ ל
י סר ממד מסמם גחלים שפסק p מיש וסי׳ נמ״ח מ ימן סרה יטיף שמן נקייקנן א נמקס א  ונמלמ נרק ו׳ מיש מי ממיל למצקנמ נץ מוס נ
 ונניף שק יש לסקל כמן שק ודשה לסוס למה ל ק אפ ארע קנמף שפן שהיתי! תמנה מאהנה ח״נ נהג מהיי לסי׳ מ שהניא ינדו ליעא מיש מינ
מ ממניין פסיכים ל י טפאינ נמוש ממ יש להמיר במ עיי״ש: ממר שנס ימיה (לממר״י fftm דל) הספור מ s ס o w מיס לננס מאמה נמ 
ח פנםתסק uuO1/ אס מסי מממת ספני מלאה ליס! לנגה שאילה מר ללק מרס זעם הסססס בסף הספר נסרסגול שלא >60t $ סרס וסעמו ס  ו
מ וסי' טי אסרס של לסייא 4סקל מה אס ספני ולא סה 0 פעם סי ואירס שסעמ אס סגני מדם ומצא נהם  מיק מק ג׳ שנסתמן גינ נ
מ סלו למא ימי״ש מי נסיק שאורו ומיי פמ סדמ שיס ישראל מריחת סש להכשיר מפינות ספ לשלוש שניתקה הסרה ממקמה ינספכה ל  וכ״כ מ
מ שס ק ל סנגי מדס ספה שסמי טף שמרגיל ילא הרגיס ול שק א  ס׳ לת נאדסת: (מ) חםחז. סמו״פ גדש שמד! ומי tfta נ
ך ססס שמח ססס סמדס מבוא מי והסוז מאו ומי מסיק בימ אש י״ס ס ם ש c b s ו מ ל ! ססשי׳ שהניא ראמס ומה ש 6 x מלש סו^ ס׳ כ״א 
t שאש סיגימ מכיס סדחס ע״ג מגי סממו א הקיקנן o i c i wo ל שמגיס  אן מ פעם סו לק אימי ומלה ואש חאין שהסס לא נשמי! מראמ ל

 סר



 באר ועולה יודה דעה סעיףמב ג חלכוח טריפות

acf (כ) שתי(כא) וערב (ד)(ככ) וט־עטו(ע) בלשונו(כד) אם יטעום (כה) טעם ;ט) כר (ט) כשרה r*» » «•י 
 מלגו

 תשובה
 ש9ל0*00 ל6סל0 ממיל כל םמלירוס ואיכ איכא לפמא דילמא יפניל המר״יזמ נפיפפי
ל ויסלין We כלץ לק יש לסמון פמיש הפר*פ לש6ני הגא למי  ולא •מפו *יכ osp מ
פ ומיץ משכת שטש ימקנ >יא סוס״, כ*ל פמזנ להא דפזפמין י  נלח״פם 89ל0א פ
t סלטפןזטזז o r n 0פנל גיס 6ילי אם ג0 ספ״ש יסל (ליל אשר מיץ פמ״ג) ללא 

ח ב « ׳  ת
ק 71 ד לדש במ ד ס מ י p מוקמו המדחת ס t x 6 א לקמו 1  ו' מדף סמי ל
 וכי מימ אס יש סיפק מנץ שיש לסמוך פליו כמ א״צ מסיר לגלול לסמים
ו יאסי לאי צליי' יש ליתמ לקפן מ״ל סין שיש נ  סמס אמר של 01 מ
א להדס קיום הפעימה פי יססיו הפעם 6נל נקפן 6ין י  עדיץ מ< מליו ו
ו סגיע למיסן סייס ונדנרי אסוסס כדק י״ז: נ  ליזס למ אפי׳ שנ
 (כד) DM יםעוס מעם סר. לר' בכילה ארס ספר אייה לוס נינ שהפסיק
ר פיי יש ועיי נדפס יורה  לסץ הפל ני דמוצלץ נכנד יאס סימס ממס מר ט
 ס״ק ה׳ שסיכמו סלסט תם אס אט ממס נלסכס נלשין יוכל למלון סטנ
 יאס מרגיש מרירית נשר סייש: (כה) סעס שר ססנ״ש סיק ג׳ יס״ז סיק
ק ג׳ דחקא נשטדגישץ הסמס בפרס ק ה׳ ינסרי מאר מף י  נ׳ יסיר י
 לאחר קרסה אנל מס סמרניסץ סעס מר מל הננו מנסו לא מסט יאסר
 פיייש וכ״כ כסיח מסייד סניינא ס' ק״ל ופסע סא ולא סאי הטעימה
 שככנו מנמון סיי״ש וניכ נהגהת אמרי כרוך כאן וטיייש שמוסיף פזו סעס
ק ו' ומי׳ מחזיק מ פיי״ש יעי' ממ to לגמו צוק החוש נפסקס י  להסעיר נ
 נרשה מיש ממין מ מנגלה וכיון ולזנ ססקיס ft המייז רצדן קרמה חקא
 יש לסמוך להקל אף נלא קרמה אך לנססלה יש לסש לוסת סמחמיריס ולקרוס
ם כלל א ספי׳ נ״ג וננינס אוס שפר  הננו ילספיס פיי״ש ומי׳ מוכמס א
ה שהניא ונוי החניש מיל מניא ראיס ולא סוסי"  איה אמ מיו ס׳ ל
 והסלה להלכה ואף כשסועס סמס סר מל הננו מנמק מהו סאן מט! גשרס
מ מפלה ושעיקר מסס  משק גללאל אמ מ׳ ס׳ קשיו השיג פל הח״א נ
מ עיי״ש אמנם יפיץ ניר אפרים שהניא כמה דפוס סמקילץ  החב יש להחמיר נ
 ס* התשס ססס מר סל סכנו מנמן ומ׳ נשאו מסויד סיינא מ׳ קרס
 נאעצפ החס' ימיי נמיךס ס״ק א שסיס נליט לדינא מה נראו ומי ממס
ק ה' שני והעיקר אימ מסס הנמס אום למןל פק ונס הממומן  סרה י
ו ו שס נמקימ ימ׳ק ניק א׳ של ונס״כ י  כתה קא סילו׳ טיא! ימי׳ מ
 מא רק כשא״א לחלונו שנקרעה נמשמש סד אנל כנ סש לחליל! שסי משמש
ק רק נטניס מ ו אי ערף ספי מה שהיי המרירייו ממון ממ! שאיני מ  ס
מ יסונ י אנרפס ניק ג׳ נרש נ ו  מאו(יטיל ס״ק י״ס מדק כיא) וסי׳ מנ
ק רסני ל הדק  וליו ממילא סח וכל מ מא רק בנהמה אנל נעוף נ
מ פעמים שממומא מיל פמ משמש נמו מיי שסגעיץ נידם נשפ0  לקמן מ
 פתיחת מטף יש לסקל ללמ סמיד נעיף אס סממו סיש ממק ססס מר
ט להא ס״ק נ״ח): (כו) סר פנאיס וסחיש ניש נשם ד נ  מאו(יפיץ מ
 <v>x*>\"!1 ראס סעמ שעם מר נמקם א׳ ואורג פממ באחי מקם ולא ס׳
מ מ ימי׳ מחיק מכס אס י״ו נדש נ ז את נ׳ שסקל נ י  סר וכי יסי׳ מ
א ינא ו נאס נ  יל ונלמן ממריק״ש נסרך לחם לא נסלא ק ומאן מ
ו ימיי א  שהמרו מס לוינא ולא מי במרידות מסס מס ומיס tfxo מ
 מד אמיס שהביא רמי המחזיק מספ מס ולדלא סיס דבמאנ יש להקל במ
 ולמנסך הדי הסעימה הראשינה מוקמו המריוות אנל שלא בהימ יש להחמיר
נ י  ולומר מדוזת מסס שנתקלנו מ״י שמימה הראשתה ft ספני מי״ש י
ק ו של והעיקר לדגא  נמלט ס״ק י״א לדנא סייש מיי מסס מיס י
י אף שטועם רק מדירייו קלס גדיש מוי בשי״ת מאל ומשינ קפא מינ מ  מ
 ס' ללה נמנוא שחסרה מרה נעיף מאפס סמיס שראתה אסמל הסוה
! מים ילא מלאה ינס סעמ סכנו ולא סעמ שסם  ומיימ נמס ימנסיו מק
 מי מאשה מסופקת אש אגס הוגי שואסס אסמל הסדס יק שנאבדה נמשסוש
י א שמא מעה ואס מו4ס שלא ס' הסדס שמא מי מסס מי נכבו  מ
ו • (בו) m ה א ש מ י מממ י ס מ מס ו  ומוסף ממם המרילזח שנגני נ

 עמיו שיק ג' לאף בבהמה מסר סממו הנני ילא ממא חקא נעוף פ״יש
מ ועיי מעס מיי! שיק % tfo מיו  ימי שמוק נוס! את יי נא) נ
 המוניי מה וני ומיקר לדנא נהס*1 סלל מיש: (כח) לא. ססת״ש
ק 19 ימ״ש נשם השבדי ומאמו סטי מסיים מממן שסי י  מף סיק י' ו
 המיס דסק! מ^מ ילזרק! ממס מי מחיק ניס! אס ל נאו גרגרי

 סשגא

 (כח) לא טעם טעם טר
 פתחי
ן ״ ה מל מיש לקמן סיס - (ד) ופופמי נלשיפ פ מ ד ל סלס מ מ ל לאם נאנל ה י  ד
פ ל ל נמיןס הטפיפה מ מ ן לסדין ס ט מ א י מ  mat atxa משי יש ל׳ שהניא נשם ל
א ג מ נ סליק״פ ( ל ממונם של י»נאל פסל• מ ט נ פי׳ שאין or אלא * ח נ ן פפליס ו י  מ
ה למלינן ל י מפס ולא סלניש מלילות מ נ פזל ו י ו א ל ו ם ונפנא פ פ  fpo vm) לאפ פ

 חרכי
׳ של ג״כ שק f o 1 נ גשמיי נדכה אס ג׳ ומי׳ נשלק גטה י  שד מיש י
 נמגמ לממס שס לקל ניי ממיסה גנני ממיס מאן ומגשרת מאל ומשיג
 קמא מלק נ׳ ס׳ צ״ה של ג״נ שטמין לחפש מקן שק ודך לססצא מרחת
ק ׳ n׳ . ומדין י כ נמק״מ ס״ק ו י יט שנמצא טסס מר ממורין מיש ו נ  ו
ק  א מ״ש לפק אס נמצא מגס סי מסק וטי' to ונרי אנרסס מל סלק י
ק ״ מ ו ו מ ולהקל ממצח מדחס בזפק ניייש מי׳ מ  א של שלא מצא לחלוח נ
ע של לחלק נמק מ ומפא סש לחלוח מקרמה ק י ק ד ונוכרי אברהם י  ס
ק *גד יללו מיס לננו יניס אס ס׳ י משפך י*ימ י  המרה נמשמיש ס
 לימת ממש מר נמרה סל הזקן א יש להקל אן אס מימ שיא לתלות שנקרש
 המרה צ״פ אס יש להקל ממצא טפס סר נשאר אבדם וצדן סהא טסס סר
פ מידן דהכבד המצאן ק הננו אנל מה שנמצא מר  נכמ חקא א טי
 נמק־ס שאץ * סיכות לל להמר א ולא ממי מיש יש אמר ואף הסהר״י
ק כמ סש לתלות מקרעי! המיס א  מיא״ש שמקיל כזה כלל נדרי ג״כ רק נ
ק שיא לתלות א  במשמוש סד אק אס ססמ התרנגולת כהשגחה ונמתיסת נ
א טעמו מפס מר  שנקרעה המרה פיו גם מא מד! ואן להקל סמא ל
י ראמ מלק המיו מיי ממאן מ׳ סיס  נהננד חקא מיש יכונריס ל
ק נ״א נ מפת מרה שקיו מיש(יעיל י י  צני מאנהייסר יל מאננייאר י
ק י״ס יהיה ק כ״פ). (ב) מתי. מאן ונדנד אנרהס י י נ י ק י  ימף י
ק מידן מ  אס נמצא סעס מר מידן והכנו סמי רק דכעיק חקא סהא נ
י מא שמטן לסמל נמצא  השייכים להכמ עייפ יעי׳ נניס יצחק שכ׳ שנרינ ל
 פורק א׳ שמההסן לפטניס לשמסנייו ולוק !לפעמים מראה המרק מא נשאר
א! הטיס מיש  מרקם ונשקרעין העורק המ ע ממט ליחה טר ומראי מי
ק י ׳ ו ק ה׳ איו נ' ־ (כא) וערב מ׳ מק״מ סיק ו ! י י  ינניס אברהם נ
י מה שקוע יסיננס נשנים סמס סר ולא מ  ז׳ של דחקא נכבד הי כדן מ
 מנלק אבל הינא ומנשידן שנמצא סמס סר נקרקנן ושאר סמי סמיס משים
ס מסס ק יט) אן לססוי לא אס מי  ותליק שנקרע לאיש (טיל י
 המרירות מל הקורקבן א מי מסיים סכיקואז שסי יש לליתפנשסכס ליהס
ק רק מנסים אן ממס להיתר מ  סטרה אבל אס לא נמש מדוזת עליהס ס
־ (כב) ימעטו בלזמט עבסיס ניש ק יה)  מ סייש מ״ס (ומיל ס
׳ ק ו' שכ׳ בשש מו ן בהא דההידו לסטים ססס ספק אמר יעםס״ד ס  מהי
 הדיש ומגה״ג משיה המרי ממס דטסימה לא הי רק אמר דרבנן יספק
ק ׳ צ״ח ס  דרנק להקל מיש ועי׳ ממ לקמן ס' ק״ח מגי׳ ה' יעני! לקק ס
ג אנל נסי אסר לסמם אס׳ י  נ׳ שמחלק רבלמן מסר לפפוס ספק אסר כ
 אמר פה״ג ווקוק ק פלפון הש״פ מפוסקים מקסי יעיממי נלסנו מאו ועיי
ו שס ממ יפי׳ ממ נטמ אפרים נקנסרס הראיס לס׳ ל״ו אח מ״נ  מי
ק י׳ ונמחויק ק גסה כאן ס  יבם" ערוגה מושם למיל ס' ליו אח ו׳ וכס׳ ל
ק א״ח מ' רינ י בסי ובד מסף מ'  מס! מיו ל״נ וסגשאו פהר״ס סק ל
ק קיא) (כג) בלזמט שמיש  שינ מ! של בסק מ (ומ״ל מ׳ ל"! י
ק י' ינחנירח י ומק מקף ftc להדיח המד מהדס יסהב״ש ס מ  סס של מ
ק ג׳ שכ' שצדן להדיח המד חקא ת י  שמאל ניק ס" awn *300 לל י
! ומי נם נאד יסקב נסחשיו לסי מ ס״ש ממין מ מיי א  מסרס rare מ
ד  מיויק ברלה אס fi מה שהאריך ממין מ ופייש נאוה (tf מיש י
 סס׳ המחן מסף מס והפלה ומיקר מפמ הממיי ומורח שמואל והב״ש
 שס של שציין לסרס! נמחו שעליו פ״יש ופי׳ מקרי מ״פ ח ויו ס׳ ו׳ את
ק ל״ו כ' ומיקי מסח המניי סש ו י  ג׳ שסקל כמ מיש אנל מפי
ם ליק• מסס אסר וס ניי tf מיי ק  להמיר ולמגביר סוס סמל הכבד מ
ק י של דהעיקר לתא לקטו הכבד טד קצת לא יסי עליו ת מיה י מ  נ
 וס מון יאינ יספמ נלסט ינס נ' שם וכיין דל מקר האיסי וטעימת
א יבא לאכלן ע״כ אס א' fx/0 ואין למש שלו יאכל  אסיר מא רק מנייה ל
) א״צלקמו ימוש י ק ׳ ג׳ יננאה״ס ס׳ הוא י פ מו י  (!כסיס נאאז מ׳ ר
 ימרפ אס הרנ מתן לאי לסמם דאמה רני עליי כיאסא מ״פ שס סמי



 מזרה דעה סעיף מב ג הלכות טריפות רהע
 (to) יצלנו מחלים (ל) דטעום אם «8 בו טעם סר מדד, (ח)(לא) ואם (לב) לאו (0 (לג) טריפה

ה ב ו ש י ח ח ת  פ
 פ״ס: (ח) ואם ל» סדשם פנהיפופ״פמססנפ ftm מעיל אפ נאנדססננלסלט
 שפעמה מל poo עליו ס«ז*נ לאללנס לפפו לספניןפ״ש ופי מן נני יייא שבמנ גשם
פ ועין גשמנש שטס יעקנ יינ שיי ס״י פמונ נינ פל  סלנ מהל״מ מנפש יל להפיל י
/ לסכזל וגן סכליע »א יל הלנה למפשס ונשב פול שממד פל סנשיון ס  שם ששוגש פ
 נסה •פמים שלא היס פעם מל נננל ולאס פסמלס לטקס מני מפיס ו*מן ילפפמיס

 נאי ויטב
 (ג) פרסם וסא שין״ אפיג לקיל לאגור לספוס מי מאכל(יי* אס ?t מ מי
 אמל שיס הנא וךש להל למלחא ללא שסחא מא וקרוכ סלטי !יספוס סעם פיה

 (אש לא סם סלם וקולם שיסעום נאכלה שעל כשרה ירי ושיג מ' פיו וננהיג
ק פמוקנש  לף קנ״ש פפמו שקופה ונמלא מי ומג פפמוהו ולא נמצא הפי״חש ל

מ  סמרה קפנס משמת שמנוכים שמן ולונה ניכנס ולשמים הפן״ מגה המרירזפ מיי ליטש םמעים מהם ולכן נכא0 לו פשוע לאש נאנלז סנני מפיס ושושן ואיכ לא נמלא מ
 גמל שלמן שנשלש 00 שגי מיש שיש

ה ב ש  ח
 נמי סמיס אף ממןליק יסכסדן אףמטוסס ססס מי גס כמי מנויים סיס
 סכ״פ נמק מסמס נסס מויימס קודם צלייה אנל אס קוס צלייה לא
 היגיש מדחס אף ולאמי הצלייה הרגיש ממי מסיים ססס מר לא ממי
נ מו אפרים ובמק״מ סיק ז׳ לדנא עיאו(מדל סיק ליי): י  וסריסה מיש ו
 (לא) ואם לאו מריסה סבאהיס ופירש מיש מאבד סננו קמים הפנימה
ק ו׳ מחוה נ' יש מה ז ינשלק נטה י  מ׳ במיג נמהת ניי אות י
ו מה שפלסל נזה ומיס לדכא וגגלילוח ושכיח מזנ  ועי׳ נסחויק מפה *ת י
ל ננמןסית  דש ממד סעס סר * מכיש ממצה מל מחצה יש להקל ננאבדה *
 דברונ אין סרנימן םעס סר נהננד אין להכשיר טנחבדה מיש וסי' מאז
 סכויח מרמני מ׳ יז של שהיא מורה ונא קרוב לארנעיס שנה ינא לפניו
 מה ססמיס מחת שלא נראה נהם הסרה וצוה לסמפס יעל הרוב לא נפעם
ק נ׳ שכ׳ שיה כמושים שנה שמא מיצ  נהם ססס פר מי״ש ועי׳ כרפ י
 ולא מצא ממש נ׳ פעמים נחסחן המרה שיהיה מרגש טעם סר נכבד סיש
ק י שכ׳ שא׳ מאלף ימצא שסופם מריחת ממד מייש ומי׳  וסי׳ שסיד י
 במ״ת מסויד תניינא מ׳ קכ״ס שכתב שכל ימיו לא לא שיהיה נא׳ ססס
 ססס מר מד שכמפמ לא ציה לצלות המד ולסעוס כי למא to מיו ט
 מיס לומו יסי׳ מק״מ סיק ח׳ סמיס רנמקסיתימ חב ממיס *ן מרגישיז
ק ה׳ את  מדיית בהכני מיש ימי׳ מזה במת יצחק ינניס אנרהס כאי! י
 נ׳ ומ׳ דנרי ייסף מ׳ ו״ש יסנמ״ס וברי מנחס מ׳ דה מה שהאריך ממין זה
 וכ׳ דאן לממס ניד מ שריצה לסקל נענין זס ולסמוך ל המקיק ננאנוה
 מנד יןוס שממה כיון שישלו עסודיס נחלים להפסן סליהם ומימ ל ומנהגו
 מעולם ונשנא שלה כי ליד אס אפשר להמירו פיי אתר אימ חצה להכשיר
 מצמו ל שאספר לשלות לשיה אחר מיש (לב) לאו פפת״ש להלן מ׳
ו הניציס מחסרה מרס ולא סממו נמר סמס מי ומי׳ ק ב׳ סיס י  ס f י
 מחיק ברכה כא אוח fi• שהביא מהס׳ בית חו ימיו מ׳ ליו ונס מתשו׳
 מסך ניס יהודא מ' פי* (מרסס מיש שס) ראש לא סעמ סססמ־ נכמ
 שמא סדסה ומיצים שמילה יןוס שמנוה מוהדן אנל הביצים שנמצאו נמך
 ההרנגולת לאיש אמ׳ גמחח שכיוצא נהן נמפחח נמק אמרים ייש
 הפיש שס סתמי חנ״י ואס מזמרנו אותן הביצים נאחרות fro אמחס מ׳
f שכ׳ וסיבא מהפרט הביצים יש להמר ההפרונח אבל אתן שק o עליי 
 בפין יש להחמיר מיש ימי׳ נמחב״ר שס שהביא ונדהם יכי ואם אימ מר
 שהיה כיס שזה מרה לא מה מרה מפולס ינס מנד לא מה בי סמס מ
 יש לאסור הביצים שילדה שהם נעץ אק אס מא נאמן שניסר חשס הטס
 א שהיה הכיס דקו כזה יש למור מיצים שילוה מר מיש והבי* טד
 אפרים נקצרה ומי׳ נדמו הורה מיש נמ והמלה דהעיקר לדינא מפס
 הסחנ״ר הלל ניי״ש • (כצ) טריפה. ני׳ כשאז מסויד תרינא מ׳ קכיח
 שכ׳ דביכאין להמרה מקמ קנופ לא מציע נמרה שיהא שיעי סקס אמרנה
 ומל סקס שמא ממות נמרה פיייפ וסי׳ ס״ס שכ' שיש לחפש לל המזל ל
 מף שסמך צו נמצא הדנה סמנים הסרה ונתנם מסיימם הרנה ממון
י שכ׳ דע״ט הרוב שמצא י י שא״א לחפש אחרי׳ ססנ נרי״ש וסי* ע  י
 שהסרה נתק מימן אצל הבימ יצריך סמיס לבדק סס מאו ומי
 נםלין גטה יין ד מחוש נ׳ של שתמטלס שמא טמנה שסח סרנה סמים
 שהסרה לה מא קסנהוהיא וקהמן היסס ימכיסה נממן מליחה שנממ *נס
 יריקה מרס מאר מזיו שכמיפוס לא סאחסה *אס המעילה וסי ש»ס
 נקי ססריף נמס ימאנו ממונם ל ישואל מיש ועדק ני? ל ינוגיי
ף מ ן י נ ק ל ח ל ל ו מ ק מ ש י פ ׳ ז ק  אברהם ס״ק ס״ז וסי׳ מסס מיס י
 לנהמה ינמף שסיר יש לסקל וספי רביסיסו מגיס מזב 0עצא המרה מאן
 המפייס לו נממן מדיקנמזסוס הסיף סמן לזנבו אק אס מא p בבהמה

 ממצא

 דרכי
י סרונת הנושם מוחשיו לסי מ יש מנין מ ומיס  סשבו״י גזם יסי' נ
 שסי לסי! מנוא מס שתשרה מיס ויי אס מא מסים לו ללאו ונאנח
ו להקל ינלית שנאנוה סס סב״מ איכ מ המו  מ״מ ילא רצה לממן י
 נאמה אגל אס סא לסניט ואין ממיס מ מם מדרוג! אף שנאמו הב״מ
 לילה למין לסל מס עייס יעי' מר נספרו מ״ה סס אדי גסמסטוס מ׳
נ שהניא ממם במ שהיי מני מאין הקדזפ מבארדיסשוב זצ״ל לא ס׳  י
 מיה ונאמו הסמים ומוי נצירזף מיצ ושם מיא פקפק פיו דכיין יאט
 חאן שחסרה פנוקמה מיקר שמא הכבד שהכני מא למינו ואן מעמים
ק א׳ של דנמדה המוס ואט יולע אס  פפס מר בכנר מיש ומשיו י
ס משום שהספק שמא לאיש  נתמה מסים לו לאח tf אין להתיר ממ! י
 יפלה ל* ספק מא טון דיכא מד מה ללוח מיש ומי׳ מ׳ מרן לחם
י פסו סיס פייס ולכ  להרג מהריקיש דל שכ׳ דבאיכא מדי ללוח מ
 מתוק נרכה נשם סרנה נחלי האחדים 6־יג6 ראש מריח המד מהנמ
 מפייס ולא שסו לנ אש ס׳ שס מיה סד שהשליט סמי מפייס והוי מי ולא
ו ליק שנעקרה המרה ממנו ונשארה מס סמי סמים ונשרה  מימיה מנ
 מא! ופי׳ מקד הדס ס׳ ל *תג׳ אילס לס מיש לנ״ש נסוושידליס ליו״ו
ק ל ואין לחסנ כצל לספק שמא לכה מיד חסרה המיה כסר ט האיכרים  י
 הס חנ מנין מיס איכ ממילא ואן לסקל נמ דאין כא ס״ס ומיי נמית
נ ס׳ fi שמואל גיכ נמניא מי ידעת הינ הסאל  מאל יסטינ קסא י
 להקל ולסמן שנתלשה עם זריקת מקין מססס יש ימא דל הסב להסדף
ז במומר י ק ם פעליא מיש ועיי מנרי אברהם ל סו״ק י  נמ ואץ מ י
ק ג׳ ק ד שמיס ל״ע מיש !fro] י ו י י  מיש וסי׳ נס׳ מס אמהס נ
 של שמעיו מס ת א׳ שמקיל משר מרה לתלות שנפלה ואן להקל לא
 מאמז מומים הדטקיס לל המיס ופיהק הננו ססס נכחמייש ימיי מעת
ק ז׳ מיש נעיז מ מלא דנד האחרונים הלל והמלה והעיקר  מיס י
י י  לדנא והיכא דהשליכו סמי מעיים לחוץ מיגג יש להקל וילת אם עשו p מ
ו ופל ק ו׳ של ואם ל מנ  יש לאסר מאו ועי׳ מו מ״ק שס וטק״ס י
 המי נמרים הס לפיט ולא נמצא בסס ייקום סעם סר אין ללוסשפ״ישסתס
 המ־נגולת לילה נתמממ הסרה מאבדה ס סא לא פכיח לא יפאר מסנה
ל המי מסיים  שיס שאריס ממסמר ולק ל לא הרגיס סס מריחת נמר א
 א[ למלית פנתמעכה בלי ראת ינדה שס מק״מ ממי מסרס שהיה משמיש
 נכח סש מ כד למק הסרה רפ סנה ללית פנאכוה יש להקל נס נפיג
 מכל לס העלן יסיייש מד נדק שס וכובד אברהם ס״ק ח׳ נמנדא שהיי
 אצל המד טס וני נמלא יא* אס ס׳ מרס בפיס א אס מ היא הסרה רש
פ ונאבוה אן להחזיק דפותא לא סס מרה י  טקס ללות שסי מרס נ
ק מסתמא לא מסר המה רק שנפלה משמיש  אמדת רק מו המרה רק ל
 סד מטת סליק וםיחל אנדם המיניים רש להקל נמ משוס יש מיי יש ועיי
ו  מנרי אנרהם שס שני ומסתמא מירי הריק אפיי לא סה סמס סר מנ
ק י׳ של מ י ל ק י״ס ויק לא וכ״נ) ומי מ  ואפיה מר סאן(\fv י
 ובחשד הסיס בבהמה יש להתיישב באמ אפן ללות כאבודה כיון שסא
 גחל מממ־ ואן מוסס הנהמה מניע להמרה מיש: (כמ) מלט מ׳
ק נ׳ של ואף למתלה 1סל לסמן אף ל מה שמסס ממם מר  שיר י
 קוס ללי* וא"5 להחנרד לצלותה קרס הטעימה דקא לא יםססנה p ויי
 מיש: (ל) דטעום מ׳ מ' מיי שאל יוסף ממ שמבוא־ מובדו לא
 חקא נכנו מהי מה שטועם מדחי! לאחר צלייסס מס נקמ קנן ובני מעיים
 אף שקדם ללייה 18 הרגיס ט ססס סר p לאד ללי* סמי ןיאו אמנם
 יפרן נסשו' שבנוף סש* מטה יסוא (לסהי״י טייאש דל) ומתוק נרשה אס
מ חקא אנל  ג' של ולא מהל מה שטועם סמס מרמס לאד צלייה אלא מ
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ה כ ו מ  ו
pas י נ נ tow שיש תלים לו ד מ ל ש ף א ד נ ח מ ר מ ס ס ס מ ש  יאמרה ס
ב ססגרס ח ן ו מ ס י ל ב  אנסד אשי׳ נאימ מסצית הבא שאי והיי תלים *
י ושקרי משקי לנן נ ו ש הנדס יאיכ מי תליש ל י ן נהם סמס סר כ • 
י הנשר נ  אין זה חמה לקסלא פ״כ אש איימ ששמם מנ לסד נססיסח סג
י tft נדנים אלי ימולה ק י ס י י  יגם הסלים אמדם מיי?) וני' נימש מ
ר ת פס להמוין נ ק שיש ט ו ק ק ם שיס נאמטס נזה י א ת ה סשיס מ  ד
ק נכרי משלפ׳ימ אק אם המרי מדע שהיא מנס לאיה  יסלין למק• מלמ י
ק ו י י . מ ד ג י סיי״ש: (א) על כמיסת מ מ w א o אק יאשי׳  איס נ
ס יא? *סן חקא מלאי סלי ו 6מרינן ופל אום נקי מ י נ  נ' של ואף מ
ן סל עלמי מ ד לפני לשמים אין אר מ א מ נ מ מ י מלק נזה ונדם ר  עלמא נ
ס ס ק ז׳ שני מ ס י ל ומי שקו סי י י נסשימס מ מ  יסייע להבסן יססיס י
ה ס מ ן מ א ק א נ י ס דאפסחן ו י א סשיס ת  הא וממס[ כאן אנוע׳ מה כ״כ ס
ת מ ק שמא איס מרגיש מ ס ואמויק ואספי יש ט ממם י מ ס נ ! סי י מ ו  נ
 חסחן מןלות אכל לא מסנגר שמחמת הסחן נקיאת מיש ספם ואינו פעם
ע י ק ל פ נ ר שסרגיש שמס מר מ מ א ר לומר ומש^! כהן מ מ ס אי א  כלל ח
ם [וממילא יהא ממורן פה שהשיג מג״ש י ס ד ודנריו נ י  ל̂< I'JUO להנשיד ס
ס הטשס ממין נ י ר ן יסי׳ פה שסלסל מ י ׳ סלק וף 5"ג פל ה ס י נ י ס ס נ  ב
ף ססדש נ׳(גי) ק גביה מ ל ש יסנץ] ימ׳ ט י י fi סמ׳ ג׳ מ ל מ  וס *י
י ל העיף ולא התיש ססס פ פ מ ס ף יען ס ף מ ד ה אי מ י  של יאס מ
ה נ מ י וגמלא נ ד ק יקרע זה ס מ ר א' מכוסו נ כ נא איס א ומלא ד י א  י
ס דאין נזה משים מ ס ר הניף מ ס מ ו מיה יפעסו יהיה סוה כלסנה יש ל מ  ס
ס שלא מע מ ק ס ק שסדאסן לא אסרס י  סכם שאשר אין תנייו ישאי להתיר נ

 *ושש זה הדר ניי״ש :
ק י ס״ש סהמאו ואי י מתי סרות סנאה״ס י מ ם  םןןיה ד (לח) ג
ד ק י ר א מ י ר ט ק ס ׳ י ל נ א ה ז נ ף א ־ מ כ ד מ נ ר ס ס ס ס א כ * 
מה לא מהי ס יכי do ארגא ו ק ס׳ יבחנ״ש שתמס מלמ סרנה מ ו י  ושי
ק י ת נ מ י ו סייש ו נ ו מ ' מריס סדסה אשיי מלא מסס ס ד ת ע ת ה מ י  מ
ה י מ % מ" ק ו נאריסס זסנמ״ת משנן נללאל * א מ ליס לדינא מ ה א ס  מ
ח מאד ונשיו־ שס של ס ד נ . ומי מ ש י מ מ  מס של מברי המאו ב
ר ק סמס מר ט מ ו מ נ מ א דאס יש רק סרס לו כדנא רק שנס נ  דסמס מ
ק ! י ד • (לפו) מתי סרות טריפה מ פ י ש ו י ׳ מחח מ  ואץ מ נכלל נ
ש ומ׳ י מ מ ת זו נ ק ז ק ח ׳ מיום פייסה אסי מ ק ד של ת ו י  ב׳ ישי
ו אנל אש ספח! מ א כשפכיפ מיהס הלייס נ ו מ י  מק״ס ס״ק י״נ שכ׳ ד
K א ל ב המסקיס ד ם שאס ראי לתלות המיה to ועת ח ק א מ  הנ׳ מ

י י ה וטקה מ י ס ל ונויק סיק ו׳ משמע יאס המיס מ מ מ יסי מ  נ
ו יסנשא! א מ מ מ ל ק י מי מ י מ מ  לסוס מסמס *»וס מ ימג״נ ואלי *
ס וסי ח ׳ ס ף שסה לי נ ו של מ נ א שנמצא מ מ י ו מ י ר סניינא ס׳ ק י מ  מ
ה מ י ילא ס ו יגקלמ! *מו נ י סמיס סיורה ק מ מ מ ק  סריחקן מ מ
י סכמה ס מ ל דש ל ק היהה שלינמ מכל צו י י י ס פה מצא מהסמסן סכנ  מ
ו ומראיה יחק  שממיס מוא ומפת דל* סיה סיא רק מפס יאף ששפסה מ
ק כספה ו חשטק לה י נ מ  מימ כמן שחאץ שלק לה סממנית יאינה מצאת ס
מ יאסי לדק ו לא אמליק ססא ממוקש מ מ ל מ מ א דמר מ  ינס הא י
ס לה שסם י יל ק נאפ נצ״רזף !סס הממיין מוסרה הסוס יהי! ט  ולא ק

 יש

ת ל ח  נ
rtrtprtw ס י מ w מ » t a r n ן «ל •זמזיו חנמ• פיץ «  ואת «נ«-י נינל *
» א0 סיא *סמי  י 0ו»נס שמונ יפ״פ נזיס ואץ לפ«ן מל פופ ינלזפס לספ יפליא נ
ynvonev) aah ששן ד*ו«0» *ן לםשון• עליסס וי״ז׳ נותק p י#י«פ» אי׳ 
t o r n w״tn i t r t o 1ט ואן* tn נירנם שוו שאפי הדל ננדיןז קשייפ יש ול«־ל 
 vo ו4נא סייח יכא ו׳אממ סממו מק מלנקס״ס מלישישספולוו סרש מזים׳ נ«י0
ס פינזו no שגמנ נסץקיו מרו  זן ד«־נ יגס בא ואסר מדל מוקז קשלופ סמו >פי מ
ק רסמטאודחיןא ז י י מ ׳ י  r• yo ונש־ןס־קל״ס 1א»״נ ממסי פסייס הילי4)»ןסי ן
י ספפ נמןי גשר ומיסס fne מריס פיס י  נמר nsnsrx «רש Ipn m ננומא ו
ה ס אנל מיואש י r י•«p7 ומושש טס נפי שזסא מ t r t a eh macp טי fa6 

 דרכי
: (לד) ואף ק שלא נמקימו רק נשקם אחר ישלהסדיף מאו ט  שנמצא הסרה ו
ש מסמי שמס ימקנ שמסר לצצימ! ך וט׳ טפיש י ם ם  wan מכל ל
ו חלק א ד מ ק ק יי) ומי׳ מ ׳ חצ״ח י י ממנה ב»"מ ס י ע  טייס (וסי׳ ט
ס שמי ^ ש ומ׳ מ י מ ותמס מלמ מ י השנויי נ מ נ שהניא ו י ׳ נ  אימ מ
ה ! המנ א ש ומ׳ ט י ל מ ס סדים מי י ס ׳ ל״ח סמתרן ק מ סיינא מ  מ
ד י ר לצלמי! נידמ מ ס ס מ א מ מ למ׳ מ שנםהפק נ ח ס מ  מאהבה חלק ג׳ נ
ס נ א ח ו נלא פעימה אמר שמיי ס מ י ואס נאנח! ה נ מ י  הטיס ועטרת מ
י דמי שאל ש יעי׳ נ י ם ס י  מנש הססס א״כ ממלא יאמר לצלות נמיס מ
מ י ׳ מ וואי מא ואש א ס ן ס ס יס׳ א י  ומסף דעת מיש בזה וסיס ו
׳ קל ק 6י ונמס״נ סש ד ולא ספסו םפס סר אף שמבואר ט כ  שנצלה מ
מ ודא דאסר לצליסן נמ״ס חה ודאי לא שטח  לסמם נקרקבן ומקץ י
ן אספר דשד ד מזקין מקרקנ נ  סמצא נהם ססס מר אמנם לצלות נמזד מ
ר כיפת ניולי הסחנריס דנקוקנן ק י מ נ(ס״ק ל׳) ו  יסיים נציפ סייס ולסמי
ס ת קידס צלי' p לאחר מצלי לא סמי אץ ל ח ד  וכיס אס אץ סרגישיס ס
ס ס ו ׳ ג׳ סהשל 00 לענץ מ י ׳ ל*ז מ ל ס ם א* • (לה) עבעיי י ד ב  מ
ש י ה לי׳ מ  סמס מדיית שנטעא ודאה ואן לסמם באצבע ס האצנמ מדי
ס וסת ל מ יש ליקוק שלא יססיס נאצנמ יאף ו ס נ ׳ נראה מ  ימס לכארה ס
מ שהאצנמ ת לן נ מ א לא א ל ק ססעים פעם פרה ממש מ י מ  האמדס ו
מ ממש אנללטמיל א ססס מ נ סהא ע  מדרה ליי קצת ופכ״ס לאמי׳ מ־ ל
ה יש י * י * ק מסס מדיות ט ס י ס ט מ מ ואס׳ א י ה ) להקל נ י ק י י ) 
א קצת מדיית ואף שיל דלסין י האצנס יהמרר מעס יססיס מ י  למש ד
כ הנפשה מיי האצנפ ס משהי ל מ  להכשיר לא חששי סכשיר סיי מריחת מ
 ט אף מדל להכשיר ע״י מדמיו מעט אנל מכיס מא סר מסר ססמדייס
ס ח ד ׳ רק מ  מעשה ע״י האצנפ מ״מ מדין יש *זש שמא קדס המיטה ס
נ או* האצנני נתמיד מד ממס עד שנצטרף *ועם  משהו עד שאט מתיש ל
מ ק פרה נ ׳ מ נא! נ  מר המותש ססב אמנם ממה ששתק המסקס ולא נ
ר שאס מר כלל נ  שכ׳ לעיל שס נראה דכאן צא חשס לסמרא ז דיל וחקא מ
מ יכול האצבע לימן ט ססס מריחת קצת אנל אץ ט מ להוסיף מרירות  ב
׳ נ״צ ושיש ך מ מ ס ל ל מ : (לו) נ ל ר מר מסס ק ל מ שמא מ  על ד
מ ל׳ ס א כ ק מ י ח מ מל מסמס נסם ומ׳ מ  ס״ש ממשו׳ חנ״י שסכל למק• ב
ן נ״י מ׳ סם דקי שסני ניס ט י ס מ מ וללא מ  ול״א שסלה סש לסקל נ
א שלא נמצאת המרה מלס להם מאפה העוסקת אמרת שפעמה שמם סר  ר
ר שממל מל משים ל ת ס סם ת ם מים סי ו יש להאמינה ונכס מיטת מ מ  נ
ס עצמס מומס שאט סמנים פליהם ודאי מוקש יפה ואנס  לעשות מ
מ משה קמא ! ו א ) ומ׳ ט ס ׳ ל ט למל מ י מ ׳ מ מ ו ) ש י  חשוחת וט׳ מ
ה מ ת דן ו ו לדגא דנול לסמך נ ק ז שהאדן מין מ מע*! שק מ ' י  ס
נ י מרס מעק מ נ יס ומי׳ מ ם פקסק פי * מ ם נ ס ה מל מעיסת מ  מ
ף ׳ סיי ס ט למיל מ ד נ ת ג׳ (ומ׳ מ י מ א ס ק נ א י  טל סייד סרש ה
א מ מ ח ג׳ נ ׳ ל א י ס ד ד הו״ס ס ק . וסי׳ מ ( י ק ד ח ומף י ק י  י
ה סעס ו ואפיה שפעמה נ מ  שס׳ מסו הסה! יגסט לסשרתס נכרית לסמם כ
נ שמא אמד ימן לא ס י ישואל מ ו למממס י ו יא׳׳א מ נ  מי יעווה נאנוס הנ
ו א ש ומ׳ ט י מ מ נ אץ מם צו סקר נ ס אס לא קסלא י י ל ם ה ס  לא מ
ת לטסים ד נ דן תמרה הסח! ומנה * ס שנשאל גיכ נ ל ׳ ק א תיינא ס ס  מ



י הלכות טריפות רען םיחט*ז  יודה דעה סעיף מב ד י! י
• *״ 8 * !  (מ) מדות (מא) טרשי, (מב) דמטלד. דטי 'ואם היא (מג) אחת (םד) ונראית כשווים נוקבין אוחד, י
מ *גו מ w י (מו) אחת ודא ובמיה ואם לאו עוזים חם וטריפה: ה "אם גקבוה ולא היו  (מה) ואם שפכות זו ל
tS^^t שפכות זו לזו ואח׳כ נפרז זו ועלתה גס חברחה מפיחה זו או שהפזלו נזם באחת מהם ועל ידי כך 
מ ־ ר ״ ו י י ןמ מ בן  נתמלאה גם חברחח מיס (ס)(ח)(םז) כשדה: ו •אלפ מתן שתי מתת גמוזח רק שבםכןם ךי

pn ככבד (מח) כמו (מט) רוחב (י) אצבע היו כאחת כשדה (נ) אפי* אי לא שפכי אהדדי 'ותא 
 אם מתחלתן הן שחים ובמף חן מתערבות ונעשו! אחת כשרה: ז יחיו שחי מחת בכבד או״ הנה

'  י ל"!!ימיי נ «
 באר ודטנ

. BXD ()״ ח מ שמי ה4ח9 נ מ ס מ ! ס * ט « נ ק מ מ ח מ  (ה) co ttc an mo90 צ
 (מיס לליטא JtooD למדרמא כמל אנל אי צינא מום פר כשירה כמנ״ש מלץ

ן מווו לה נחחנ אצנמ וצא מ מ מ נ דלמרהחלי י סי»מ5אסו י א סדק״ש ספשס נא ליזז שהמס 0««>»נ • שאלה נינ מצין מליז מ י נ  ימרה ססרס לגמי פיייו י
m נ אהל מימי מרס ו wo6 M >דא» מ י מ מ fro א» נמה י*ן ס Un m מ a n ם ילא « מדס » 5 מ זנים וטסמ מי מ  שמס אמדי מקט «ew ד
* י » oc נקנ מסי איכא * » י ממלא « י * 6ft en* ח «ליו וטמוץ"» * ק נש0ו סמרס יצא ״•ן נקנ JS0 מ מ • מ ק  vm שלד wpa טירה שמלק מ
0 ס מ י נ א ש « מ ס & « * נ ח ח ו ה ו » צ 1 0 » נ ח ח ק מ ו י ק ס 1 ו מ צ ד ^ . « . (י) * ( ר ס ואיס מ ו ן י נ ק  שסמ ״ז הממן מלפימר eke מ

 החני חשעה

 נוחחי השוכח
 «ניימ m סרינוש. וכמין or מוג גססנת מיניו גיס יסידס נץ «ץ

א וממנביה הצד האוד ז וסקס יינירן איוו מ  מ׳ חדה אס הס נמרדמ ז מ
ר מרב סרתי! בססי׳ סי׳ ftp) מליו ימי׳ ק מ ס ן מ י ן אל השל ז ס  מ
ד מ ן שפינק נסי' שסט ל ד כ ראף ס ״ ק יינ שכ' דמ סירי מ  מק״מ ס
י י י מ ישראל כילקק ס מ י אלא מ ס ק שסכי אין * ף * ק ס  דאי חקא ע
ו הלל יכי ושלא ל$דך גחל א מ י ס ו נ ק 1' שהניא ו  סיאו יסי׳ מנ״ש ס
ס 9 א ס כרויונ אצנמ אנל מ ל ק פמכרץ לממס מ מ אלא מ  אין להמר נ
* אצנמ אין לסמן א0א ושסני אמדי אלא ל^רך נחל ח  ממנרים למסה נ
א ל מ מ ׳ ו׳ שמיס להמיר p מס״ס ו י ק מייש יסי׳ ניד אשריס מ מ ס ס »  ו
ץ מ נ ק נדי מ״ס מ ש יסי׳ נחמו סרה י י נ נמק״ר שס לחנא מ י  מי״ש י
' מחש מ נ י מ צ״ס *!קל אמנם אס א ם נשמס מחמןיו מ מ  מסלה לוינא מ
ח מלק הקפן א גס ככהמה ינמצאש מ י נק< שמסלק לנ' ס1נןס ממצא י מ  נ
מ רסק ממקם סרס שנצד קפא יש למול  מורס משני י;של של סננד מצי ג
' ממש יש לסל : (מה) יאס ׳מסכות כלל המלה לאס הם נ ש י מ מ י  מ
מ ך נקנהאפצסי א נמסן נ ס כלל אף שמסכן מ ׳ נ ס יאן סמנ י  א כיס נ
ס י ל ק ממרב הא ג מ ס ממ&סן א נ ג ה ואין מסר אלא כמש א ס ח ק מ  נ
ס ישראל ס ה ן אף שפס נ' ממש יש *אשיר מ ס י ונשספשין % מ מ ס  אן מ
/ ס מ ׳ נ ל מןנ״א): (נ*) אחת מיא וכעדה מ י ו ) ׳ ק ו ו י י ס ש י ס  כ
: ס ג מ י מ ס י ס״ס סיד ה ק נוכה א מ ו וסי׳ מ ס י י א ס י ה מ  נ
ו ולא י א ס ו נ ה א שסה ב ו נ מ נ ש ס ומויש י י א נ . ס ה ר » כ ( ז ם ף ה ( י ע  ס
ק ו* של סלק י ק מי) י מי נדמ׳יס למל י י א £96 «סא(  סח! ס
מ ששס ה מ מסס פר י מ י ה ד א למס פל מ פ ץ מ  שסה לסלי מנדאשהמ מ
ל ר י נ פ וליכא פממא מודרחא מ י ס י י א נ י tf מאו ס  אהוד יססדף מ
ס שנמזקנס «"ל(ניס ל)• ר י מ ס ס האהל מ ק tfi} ועיש כבאדפ מ י ) 
ר ט ד • ״־׳ק סיק א של ל״קא אק־ מ מ כ » ח מ ח  םעיןפ ו(מח) 0
ש ימי נסיךס י י נסשס מ ר מ מ ו נ מ ס  צ׳׳ל סחיונ אצנס אנל ח
ל יסי׳ ע פ נ ק ס ס ד ס ! ודל מ א ן מ דפק ח ו של סש למומי נ ק י  י
ן של הסריס ג ל חי ג מ י ח ס נ י ט דל ס ק ממילא ו ז נ * ס״מ מ  שנמס סאי נ

מ ו ע א ז ר שיל סלססה לצד הכנר כאי ממש סייש: (מט) ח  וסל* של ת
א שפל י י ק ס מסר חלק ארח מ ק י וסנמ׳׳ס מו ו י י ס אגולל. ש  סי
ק ג ס ל ^ ס ש ימי בדנריס להלן ( י ר צלול מכיין מ מ ס כ א  אצנס אגולל ס
ס שפס והא ק ל ק ל *1 גילי מ ח מ אפרק מ . ינלפסלד ת ס ש מ  לייב) י
ץ שיין א נ י ס מכאצנמ ו ת ק ס א ק ן שפל הסיס של סמעולפ מ א ו ח  א
י מ ׳ מ מ י מ א ו ו ט נ אצנפ ו ח ח ד לנד ימה נ מ ק כ ס י שמוקם ד מ  ל
י י ר מממ מציא ה ש א ) י י י מ ד י י ס ן מ מ ס י הסא! נ ר ת ׳ נ מ מי מ  מ
מ ש ו י ס ומשמרין נכאצנמ מ ד ׳ מ ה לדן מ מה6 שנמצא נ א ) של י  דן מ
ד ק מי מיו « ק ל י נ ) מ מ ס הדין p מ ן ממי י י יסר ft מ מ פ שדן י  סי
מ מ א דחקא מ י ק ו מ ו י מ ף ס מ ם נ ה ת א ו ממילא ואין י י ל  ל) ו
ס לס קשי וגו*־ (נ) אטי׳אי ס ק מ י לסי ס מ ו י מ נמף ס  כרוחנאצבע י
א אזי׳ מ שמכשרק נ ק ס׳ דטממ מדנרמ ח . שמאז י י ר י ה י א נ  לא «
ק גאצכמ לא שפכי זליז נרי״ש ט ס ס ק ס ס אוי׳ אפ גס נ י  בלא שפכי אהוד ס
נ אצנפ ס ח ־ נ מ מ ש ז ק ס י פ נ מ ל לפס ו י י ד מ מ מ ק ו' ס ש י י  אנל מ
ין שסקס יציאתן מסמל סס מסטן rtr ואו אפ׳/ י  סיני חקא אס בסקס מנ
ם י מ א י או סוא ס מ סממן נ א א ח י*) שסני סשש למדי נ ר  למשס ואלן מ

: ן א מ מ ס שמום לסקל נ ם הא מדל סיס *!קל ופיו יש מ  יש לצרף נ
ק ס ק מ ס ה פ ס ממ־יק״ס ואס מ ש מ ק ה' י ס י ״ ! א  (מ) נדות «
ס ו ו ופסמ מ ן למרס יסלייה נסממן ונקט הטמא ימה טל6 י מ  יצא! ס
א אלא טמא ומובא זת מכשירימ ללא מרה מ ם מדו  יצא נמצא נהס מ
א א של דפספ ס ק י ף י ק גטה מ ל ' תי' מ ק נ ק פ' ימיו י ו י א מ  נ
ן ממש לפיה מראה מ ! כמשא כמ־ סלל אצא אף כשהיא ס א י נ  ללא,bpr מ
ס של א מסם סס מיס ימתיסס י  כשחי מחת ילא שפכי אהוד ס״מ אס מ
ה ולא אסרו אלא שסי מחת אנל הנא ואי סהס הסיס שנה סתיקס סין  מ
ה סני מ ק וי של יאס (אמה שיס שהנדס ל ה פלל סייש וסלק י י  מ נ
ר א א לא מי ספק מפליא ומצטרף לספק לסמא לסל סמרה מ  אפ פר מ
ה הסרה ס מ ס חק* מ ק י״נ ח ז י ^ ק ו מ נ י ס ש מ י ס יכשר מ  ימי י
ו נ י מ ש (ימי׳ מ י ה נפראחס למיס הא׳ צימ מ א מ ' למה אנל אס ס  מ
ק ג' ף שסה * ס מ ' ל״א נ ר כמנה מ ׳ מ ו מ ) ימיי נ ו ק י  ממ להלן י
ק מ ס ססס סר p מ ל ס מ ם ונסני לא ס מי ה מסס פר נ תובאמ מ  פחי
ס ה מ י ו f&1 ססא וליכא מנ ס סמס ס י ! ממשריק מליפא מ ף מי ד ס  מ
ן פל הסוה סב׳ אפדק ו מ י מ ו כמן ששממו ססס ס ל  ססס סר פלל אנל נ
ד שסלסס א י ו מ א חן שהסדרזס שנסים גנלס מ  מש סמרה סני מיה ס
tft ק מיז ו ימי ביסס מלה י א  מ ספח! מלמו הלחאסת ממלמא מ
ק א אס׳ ט מ שססמ מ מ ילדנא המלה למןל דיל מ • כמנה נ מ  מכרי מ
: ספס פר ק א משים שהסרסמיקדס י ה הני משם פר מ ם מ ק ס מ ר ס  מ
! כלל אנל אס השנמ סיא ק ס א מלאה ליחה אלא שמא מ ס ו מ י  *f ו
ק ו׳ ינמיךמ סם ק י ד ) nine ס א ם ) : ש י / מ ה  דקלי! יש לאמי מ
ש : י מ סל סש מ סדרוס סדסה מ א למס י  ואפי' מהמרה הני ס
׳ מזש ׳ ד משאל ע י ס א ק מסף ס מ ת ו ר ׳ מ י י ס  (סב) rtmm ו
א להמיר ת ף ונאנח קתם מיקה לראת א שטני אהוד והפלס ל מ  שנמצא נ
ן זאיססקא סלססא מ ק פריסה ו מ *0ר דסי מ ר ׳ פ נ  ואן לצרף לספק כלל נ
מ י ק נ י ח ש ימי מ י ל ממס א לא שפכי אהוד מ ס סססדמס נ ס  ס
ס וששי יש מ מ ילד׳נא סט*! ולא מ ק מסף ב מ י סמי מ י ת ד מיש ב י ס  א
ס י מ אסר ל מ ל לצדמ ל י ק ל סאנסא זדנייתא וטלמא י  לחסנ מ לספק מ
ק ם י ד ן אנל כ א ש מ י המסרב והשוה פפמם י מ ס ס ד מ ח ס ל שק מ  י
ד י9א נ ו סי י ס ס מ ד נ מ י ש י י ק א שמד אסיד מ מ  יי י ראן *!קל נ
/ י ס א ס י ק י תיינא נ א ס נ ומנשדס מ ק י ף י ש וסשפ״ו מ י  ל״ס מ
מ מ מ סל מ מ ס ולא פ ח ' ס לת נ ו של מעי נ  משא! באפס שאמרה שראתה מ
י מ ו ר מ מ ניא! * מ ה א כ ל ל ו ו י כ טיס לס שציין לשאל י י א  לפאל מיו י
• מ י ל ולא שפס *!דד ד*1א מ אי ו י ז שסכי למדי רמס א ס ו * ד ס י  כ
ק הבי מ ס אן מ אלא ספק א׳ ר י אנל נאמס ו מ הסרה מ מ ״  כססבריס ו
ס סמיס פריסה מ ו נתדא כסססוס מ ט י י ק כיין שכנר ססדס נ ט «  א
ס ד ס מ מ ממ*! הסרה י פ י ר מ מ י להמנדס וחסרה מ י א ל ו מו י  י
א מה שהתה ׳ י ה ס ט אי  שסא פריפה סי״ש ימבשאופטידאש נקנמלס ד
ץ נ מ ש י פ ר ס ס פ י נ ׳ מ י ש ״ י פ פ י ׳ צ נ ס י ס ו מ ן כ א ז מ ן ס א ו מ  לישינ י
m r a i T M (0ג) : ( ד ק ל ל י י ו ) ש י ש מ ר סססס י ס לרפא למו ל ג מ י  מ
ק ס וא^י ס ר מ ס מ י ס ס שיש ממצה המסמן! סמויים ו י  כשתים ס
ק ו י י ד . כ' מ ם ) יט־אית כמתי ד מ  שאז״כ מלה סמסצה שפיו שיק ז': (



 מרה דעה «יף מב «ח« הלבות טריפות
ח (נא) וסמפון אחד yrtff טרה לשתיהן וכשאדם זוקף האחוז חחרת ליחה לטכןם שהסמפון  ואחוז הנ
ח ו כ פ ה אין ש מ ה ב דך שהן עומדות ברד ה ת בי בבו ך לשתיהן אבל כשהן ?י פ ש  מחלק טרה ו
׳ ונרי המימי ס«י6 • p 8 ל * (r) ש0ט לסת׳ חרא סיא וטרה (  זו לזו יש להכשיר ן הגה מיה סינרפ ממגר לפני־ של מ
: ח (נה) *יש (ט) טיני עופוח (נו) שאין להם מרה « , נג) ו* צא שטי למי• ונד) ״*׳ ב נ ) ( י והי* האמן מ  א
והצבי אין לו טרה בכבד (נח) אבל ך (ס) 0 t חודים ובני יונה ואין לאסרן כיון שכל חמין כ  (נז) «
י שנא לשי! פוף שאיס ממ• אמ גרס ו>א נמצא לו מרס אץ *מריס ולאי כל מיס אץ לסם , מש ו ן ב ע ך ל מ  יש לו למטה ס
ק ק״מ): ט (0) *נרעק שנמצא ז  מרה אלא אמדק מנחמא ים לו מרס עד שמיש (נט) שמץ מ אץ לו פרה. (רשנ״א ו
ד (סכ)*טתרח (סנ) ואם ראשה חד בגרעינה ה (סא) אם היה כטו גרעינה של חמדה שאין ראשה ח ד נ  ב
: ה ב ט  של דת אסה־ה שהרי ניקבה אותה כשנכנסה וזה שלא נראה הנקב מפני שהוגלו־ פי ה

 נאד מולח

 סישנ׳א שי 1׳
 וש״ס oc מרפ
 אפשר SpoA וסי
 <_סוא*ש שפ פל

 והגיא oc וש־פ
 פ כל ס נ במורא
י וף ע-ע * ג ד  ז
 דזאמדק י״ךמןמ
 <ממן לשפפון סנגד
 ומפס לגורה אעיש
מ יטיס ל»יו * 
D*i כשרז posco ייד 
 למליאה אפרי שפ *
nxX מכנוע 

 מזוזי תשובח
 <!*P ומיץ סס פכמכת׳ לפיל שקיכ (פ) מיכי פופוס שיין כששר ממארס למשס
 טפשג ילדשן מיגיפ וכן 5ני ודליפ אפ כמזלס כני שצסש ולא נשסייר רק כדש נמקוס
 שיושא ולא נמקום מיס כשירש יסא פיקל ספליי^ש מא משוס סמיס ifto סלשניא הכיאו
 סנ״י שון שעון ירא יאפשל לאפילו אס ניפלה כמקום חיותה כשילה ודע מניד פיע

מ דס >רא  ומיץ «

 באר חימב
ט ואשיג ס ש ( 1 * f l • 0לםשפרנ לממס ולמפלש פשא׳נ שנא•pto * p דן שסלאל־» 
x ששום ממסת משא״נ נננד לאפינ n foot יש אמ׳נן fi fro דנדאס ליל 
m כיל׳ס פיץ• (ש) וסצני מזנ השיך 7*04 אץ לשש מרש ולא m t o דיסלו 
 ימנ נלסצ דק לנל «ק p סוא (חוס׳ לחלץ לן קיינ ונסשר שסר שאים נתנ
 וק» נע״ח ש*ן לשש מרש כלל רש לסס נמפ״ס מוןממ ופץ שליו ולשי דיור.
 רש שיש לסס סרס ננק וקצת מהס נאויס וצג• ואיל סרס 0ל8ס מא נאציש ושק מדק סושמ סק וי) ואס ניטל סמל mite מק ציץ• ש״ר כמו נמקוס שראר למיין

 תשובה
 וץסרהאנלהצמאףשאץ^סרה נמקם מנד אנל מימ יס לי סרה
מ ונכ״מ שהיא יש * ק מרה עייש יככר קיטו נמ הטרי מא•  לסילס מ
נ *׳69 וכל די  סק ח׳ מל דנדד סייש ויכ מביש ונשיו מף סק י
 סרימת שכפרס ממואר במי מ מהמס וממס מחמין שיש להס סיס
ק לונט יאס נמצא  מקס המד מסל גס מרה של צבי שהמרה שלהס מ
 נקנס א יוסר א׳ מהמדיה שריסס מיש יסשממ חקא צבי אנל שא• ממיס
 שאן למ ממ בפקס יחפ סוגרי סמסקים אץ שק• בסס דן וסוימס מרס
ט: (גז) כמ חורים  שמל מ׳ מ יפי׳ מאו הלסת קססה סלק א מ׳ קי
 יכני יינה מ׳ to ססאמו *ושה בייחמו למי מ שכ׳ ואם נמצא סוס
fo במר א מן ימס תיקנס יש להכשיר מיש ימי מחיק ברכס אמ 
 שמפקפק נדן מ מאו: (נח) אבל י« לו לפסה. ני׳ ממום יטקנ שמיס
 נצ״פ במי מחסה שאן להם טרה מק־ להמר א ליהא *וסיס רש ססס מי
 נהכנד א סמי דיל וחקא מקם ממ מסי מומש הננו * אפשר ואיוס
 ממק יש ששושן לסננו מיש ופי׳ נהנהת מחש מסו 4ז״ו נממיק של
 ולוין יה פשיסא ליה דכשלא נמצא להס מיס ושפם המו ממי וזלא מממדי
ט » fo ק י׳ ינסחויק במה אס  מסססק מס פייש אנל נמירת שמאל י
 לדנא מא פמי שניסת המו היכא שמומי המרה מין שאץ ספרה נמץס
ק יס ימיי כסי ממן מסס כקונטרס המינית  המי מאו ימי מלק נניס י
 מ׳ ו׳ נשאלה סני יש מנין מ ימי כממת סיס שם סמיס אנל אצל אמ
 לכ״פצאממיסטסמדולאשקיכמכיפסוס׳ מיש: (נם) «0ין וה אין
ה של ואש נמצא סיס נמי א ק מנס  A טרה מי מחוק מסס אמ י
נ ממן מדס י  מ נגבי מג המו ספסר מיס נרסס דמר מיש י

 נממסיו לידו ממייק.
ס אש מצא אגן נמסה שמא י ו י ק י  סעי[) D (ס) גרעין משיי י
 פמ ניפץ של סמד! שסל צודו נמס אץ *וש משי מאו:
ל ואן למויר איכ מס ל חםרח וסי י  (0א) אם ויה כמ גרעינה •
 סיסי למניסא שמא נחל מימן של ספוס וסגול ול״ת *ס מקצין אנל
 כשהיה קק מגרטץ של מורס אפיי כסכיא סגול ויש ממ א ימ״ א שאד
: ק סל סשוס סיס ישיר מף מ׳ מ ח ז נחל מ  זע־ סדסה *ולו א
 (טב) מחרת פנינ ומדש שס0ה יסנס מסו תן הסממן u וגינו נסלילמ
 מחמת גודלה סשו ואגדינן רט״י נטמנו הנהמה מים רנים נמסה נפרס
פ י אלו סדמס מ' גאז יאס יש סימא פנל£ס  יממיו מף מ' מ ומי טי
א מסמס דמים יביס  מימן מקרוב ואיי להטריף יסא מלא שקי לימי מ
 גמסס למרס יש לחש שנא אוס וין נקנ מיאן יק סמן מלס ס מלש לדשא:
יקנמצא  (מנ) ואס רא׳מו חר. טמאו מף ס׳משלואסאטתמנ
י מממ אף אם ראשם י מ מרטינה סל דש  מול* א יש לסקל כהס״ס י
 מאן אנל בסנ״ש ושש/י מף מי מ ל וסל שמס ואמ א מ א שמא קק
ס אשיי לא מס סמנ ולא מפי מיחס מרס י  מגרנונה של חפרה מחסה נ

M9 

 דרבי
 ונפחית מאצנמ ואסדק כאן מיס אפיי משכי להוד מ כסנסוח משם יאק,
 יניא מו נ' לא ממי מה ושפכי אהוד רחקא מא וסתחד מורחי אמרינן
 ואי שפכי אהוד חוא מא יכי׳ אכל מכל א נמי טצטי יממבדס בס-לת
ק יו שטפה אמו הסריח ימ דקא מאן סם  מאצנמ נא נייש ומואן י
 מק מפסיק סלל מקם האצנמ רק מרירי מגה ולא שפני אהדדי טיט
מ ופיו לא שפני אהוד אנל י  והליימ מנה א מש שלימדת לנל למה נ
ק אס ל וננק״ס סיס י  מיש דק ניית״ס אסר מל פק מיש ומי׳ מ
מ מי tf וסי' י  א של וכשיש חסן המפסק טנתיים יש להמיר אס* מ
 שטס סיס שיק י שמצדד ג״כ לדפמ סמאו ומתוק קשיים מזב״ש מיש :
ק ט׳ שכתב ולא חקא  םעיןפ ז (נא) וממון א׳ שמך ניי מאו י
 סממן א׳ אלא to ושפי אהדדי מר מיש אנל tfxo ס jf ו' ל
 לסממן א חקא מא אלא ולצורך גחל גס ס*א מכשירין כששסכי אהוד אפילו
ק ו שכ׳ ק לדינא וויקא סממן אנל א לא  בלא שממן א מיש ומשיו י
 שפני ודן סממן אף שפשפי ורך נקנ נאמצמ א נמסו to שהם שסם ממש
ימ ואין ממנריס כלל אן סיור אאיכ הס ממנריס כאצבס  יש לסל א כיס נ
f מ׳ w י דברי מסף סל ק יה) יני׳ נ  נחחלמ א נמשו נרי״ס (ופיל י
ה מה שכתב כמ: (נב, ע) ואי לא «סבי להדדי «ב נלביש מיחסי  י
ו ואם נמצאם יחי מרס א מולב אסי ק י א מדף י ונטארו י  דיס *
 ק קודם יניח מביצים מכמה טעינות אמריי! מספק טו גי ימים וק מן נ׳
ו אמיץ אמר ודאי מיי״ש וסי׳ במחזיק כרכה אמ  ימים מין לשחיטה י
נ מונדא משחשו מס ג בהנמיו אס י : (נד) טריפה מ׳ נמי ו  י
 כנשים ונמכרו קצחס ואינ מצא ננכי של א מסם נ' מריס ואן יחמ
מ הס ונקט מרה א ולא לפספס סליי מיי׳ ושאלו אס המו אש  מאזה נ
 ספרה כלפי ממלה לראות אס מסכים וי לוי מלמו*! מקם סטרן ואפרו שלא
 משי מיקה וי ינס שאל אס סז מצאן מי נ׳ מרית פסקם א׳ ואמרו ק
י סממן ושמא ססו סרה מוס ם שמא מו משכית וליו י  וסיר מגת י
 ימיר מסמס שמר מסח קצתם ונאכל הנשי ואנא למיס* אמרא כמן
ק יי שהניא ובדו לדנא ניי יש ימי׳ fsos מף  ואכלי סייש יסי׳ בנל״י י
 סיק ייכ של דמשמט ממנהיג מופר מק מסם שסי שס ממ סימם
̂ז מיה שפסי נציחף מ ומסר יסיר סרס סי סלינסא ולניומא מאן  נלא

ק מינ):  (ימ׳׳ל י
 םעיןפ ח (גרן) ימ מני מסית ספת tf סס שפסנ סממארס לפשה
ד הסשארת  מסרנא ימי נמתיק מנס אס נאי מה של מנ
א ו (נו) מאין להט  למשה מסחינ מס ימי מגריני למל מסן י
ק א  פדה מנאיש יש מהי שפי המיס יטי' בשנית ידס י
 שמסמס והא לסי מיי השטר מניס משמט ס אץ סק ימף שאץ להס סרס
 אלא מש *!ש נסקימיס נלס יחמם א״כ ifi דמי הפיס שסשנ ואץ להם
נ דיל נק שאן לשש 0% מקם יחמ אץ לסם  סוס וכי מספ שששס מי



* ״ * י י ״  יורה דעה סעיף טב מג פ הלכות טריפות רעז ״
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 יניס רמ«00»0 :ס
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־ י י ש הא׳ עב והשני דק בברייה הלשון יאס ־» י א  א (א* •ניטל (ב) הטח־ל (נ) כימרה יי ב הטחול (ד) ר
 (ה) ניקב (א) (ו) בראש העב (ז) נקב (א)(כ)(ח) מפולש טריפה ואם

) מוצא (p) מחט אי קין נמרה מריסה. (איו הארוך): ד e b (0 9 יכל שק* 

נ דני טועות ׳בטחול. ובו ו׳ סעיפים !  מ

 •תחי תשובה
ק שיפ נמשלשללא הפנ ו  מנ («) נואש הפנ פנס״פ שקיא נשס פיז דאו «מןם י
 מייפה וניכ נמשונס מסר״י לנימ סלוי כלל יו סימן נ״ס וכ״כ הפל״יו יפיץ נת•׳
p אא״ז «יס מאירות מ״נ סימן קנ״א שהווה דהינא שסנינ 00קנ הוא פוי שמט• שהוא 
 מחוללמו וכה״נ נפקוס הפנ הסכימו נל סאמרוניפ ושרפה יצא כפ"' פ״ק נ' אנל נזה
 דאינו נפנ ממש כשירה ע״ש [ופיין נמשונס «"נ שימן נר׳ מטאל פפשופ נפיניו דגש
ש ואן פפי״כ כל המקיל וסמן• מה של  גכה״ג יש לספלין רק חקר שפ פ> סמעוונש י
 סתשונה שס לפל הימר סמ״ז שמכשיר נקנ זס לגמרי אין לשמיו כלל ט מזלנןש הס
 סע״ז ונס ליזיו שק״נ סנאשי ג״נ גשש רניש מגמלי ישראל פמשנימיספפ ספ*ו לספיר
 פ״פ 7% סנקניש סמלו״ס להיוש גפ«צי ספנליס ופוץ גששונמ מפיל צדקס שיי יין

 תשובה
 (ה) נקב טי׳ נסלק נטה סיק א סיייס א׳ וטירת לטיל סי׳ ליס ספי׳
 ט״א וכשיס סירכא מטיזל למקם איור כפר אפיי!rf הסייכא מא כמסכא
 ומסל כמן שאין מקב פוסל ט אא״כ טבר מקב חמ טכ והייט כל סומכא
 וטמל ס״כ כל שאין נקכ למיס רק סירכא תליק דמקב לא ענד פד סקמ
 המטריף וכשר וס״ס אין למשיר כ״א אסר הברקה שלא רקב ולא טברה
 הייעותא שתיות הסידכא לוטף מקמ מיסריף ואשי׳ בדענו מטכב הנדקה
 במ וסיי״ס בתנ״ס ס״ק לן וכיכ בפרה״ב שס מי׳ קס׳׳ה טיי״ש וסי׳ לכיש שס
 ס״ק י״ס דאסי׳ נמיןס הפ״מ אץ להקל שלא נבדקה מ״ל(ופי׳ מזה לטיל מ׳
ק מיו וט״ח) (ו) בראש ק יו ולהלן מ׳ מ״י י ו יסי׳ מ״נ י ק י  מ׳ י
 העב סי׳ באה״ס יסת״ש נא! לעק מקים הדק שבצד הטב יני׳ נית לתם
 יהודא שהטא נשם הפריח להתיר נספ״מ מיקב נמקיס הדק שבחלק הטב
מ ואדונה ק ו׳ פנ׳ פל הבל״י שטפוח מא ניד נ  פיייפ ומנא ס״ק א׳ ופיר י
 מטאר במ׳ בפריח שפסק להטריף [ופי׳ נס׳ ביח יצחק שחור וטסה מ׳
ד יוסף מ' שי״א נהימ יש להקל נרקב נצו הדק שנחלק הטנ ופי׳ בסי מ  ו
 שכ' שטל המחנר נית יצחק יותר יש לתמוה מאפר טל הנל״י ט הניצ כנר
) ויכ כס׳ דברי  סו לפניו דנד הסרמ״ג מ״ל ולא הרגיש כלל נטעוח מ
ק ג' שחלילה להק! אפי׳ כהסימ רכל האחרונים מחפידס  אנרהס פל הדק ס
 מה ניייש וטי׳ נמית מסויד תניינא מ׳ קליח שנשא! נטומא וסמל שנמצא
 טפא מיקס הוק שנצו מנכ מיו קצה לומדמ שמניח שקבלה ביוס מהריג
 רינ ו״ל אניד דקיק ראיא למות־ לארס של הסמל וכל צו המן של און
 הטמל דט כצד הדק ועיי״ש נמ״ש במ מפלה דהטיקר שצריך למחר לחחב
 הסמל וממילא גס נצר החן שנמנ אמר מאמר למדו לאוכו מאיל טדסח
 ומהסתס שקר סנה נשם הרה״ג הדל ואס׳ אס ס׳ הרה/מ״ל לפניט ואמי
 p לא משנסק כי׳ כמ טכ״ד וענס״ת וקיר סני יהישע ס׳ ס f נמף החשו׳
׳ מראה מנטטנוותונד *  וסי׳ נס׳ צמת צדקסדש מוחשיו לס׳ מ סיק א
ג שניקב בצו החן שנטכ סכ״ס לא מי רק כי  השל״ס הק׳ ותשר מי יסשפ ו
נ כמקום הרק שנפכ שניכר שהיא סמלומ  ספק פריסה טי״ש (ואם ס׳ ק
) נקב טנאה״ס מ״פ מהין וספופ מא וסף I ) • ( א ק  פי׳ מנדנו להלן י
מ ופי' נפנחת  אס מר הסחיל ft יקב טריפה וטי׳ נקה״נ שהפיג סליו נ
ק י שכ׳ טסס״ז ג״כ לא סק סל ק כ׳ ימי׳ מ״מ ונא י  יטקנ כלל ס״ס י
 הקחס של טף הסמל יקרוס פל הסמל סצמ סי נחלק מנשר הסמל ומצטרף
ו מא סל הקדם המנסה על הפסלשמגקייס אמו י  £ומר ו״ז רק שםינס ה
נ טל מ סקחס אפר שאט מצטרף להשלים השימור ימני ד!  מסס אמר מ
 פיי?ן וכ״כ נתגירתשמאליקנ׳ נריש ונר׳ ממורק נמה אמ ג׳ מס שהאריך
ו ו5דך פוני י״ז מלבד י מ והפלה ונט״כ מיק״ משטמת הסמפ יומת ה  נ
י מני ו״1 מ  הקרים של סמול פצ» ומיס שק סיקר לדינא מט*! !*•ץ־ ס
י ל מלמ הקזס של הסמל והקרוס אט מצמרף למומר מי וסי׳ נ ס  מ
ס מחזשיו למס׳ מצה רף כ״א ט״נ ומי מעס חורה י  פני יצחק זוטא פל ה
ו הממא־ מ״ל וסמלה ונהס if יש למק־ to סמנןלץ וקווס  ס״ק ג׳ י
 הסמל פצמו מצפרף להשיפור מני ויו פ יש. (ח) נטילש סנאהיפופיש
* מנגלים מסלוה יסי׳ נננה״ג מגמת סמר מ ו מקסם מסצאס מ  פ״פ י
ק נ׳ של ואפ נסנרר שיינ מגלים  אס י ונשלק גטה טחיוש נ׳ יעיז י

 נסקמת

 באר חימב
 מורה מריס אחדש יסשפם מלאמר ננפרא כיח נשקים מרס tti אור א$ל מרש
 ופי' מ״־ סמן פ״פ (פ) מחש ינתנ מ״ך ואן מילק נץ קופא לגר א לגיו

 (י״מ ודיל ואחרורט וסר״ח מצק פ״ש)
פ יאף אש פיר ממל לא דקנ שס דשדשה  מג (א) מפולש נתנ היז נראה «
 להא אץ 9שי נכלל שיןס מחל אלא ס לי שס אחר לשייט קרוס שעל ממחול

מ סלו פל מס שהייליפ נששלס נ פס מ י f אין מזודיזיס *שו שכל לגל• ס t אא״ז 
 לטס ואמלזניפ וגלילי ישלאל אמנס הוא )•ל פלמו משונה שאשר *ז סמיק מאל נהיתר

 אן נפנ פמש. פשיפא לסנדקל נכה* שאינו נפנ ממש לא הפשיל].(3) מפולש•פנס״ע

י מ  ו
 כלל אפי׳ נהפ״מ וולא מפי״ס פיייפ (כד) נמזנא סחס פנאיס דאין
ר ואם נ ק פיו נניאר מ  מלוק נץ קיסא לגיו א למ ופי׳ ממס סיס ס
 נמצא קופא לגיו א סישיק שמן סושס נמס ואם נמצא קופא לנו וסייס לצד
 הסממן מי מגט ושמא פס ורן כניסתה לקנה הסרה פיי״ש ולפ״ז נצפפנ״ד
 דסלוק גחל יש כץ קפא לבר א לגיו ובקפא לגיו דמי החשש שניקב טושס מי
ן לפיל ס' ל״ג ס״ק ד׳ דנקנח מושט מי נבילה מידס י מ נטלה מיש נ  ח
 ואש נמצא נקפא למ מי רק חפש טריפה ומימ יחפ אמנם לדון אן נ״מ
 לדנא מחסין שלט אף גסץ דן קטינהא יש לק וחיישיק נטא שמא ניקנו

 תך הקפיא (מיש למל ס׳ מיא סיק נ״דמיש):
 סעיף א (א) גימל הטחול. ויש אם מא חסר מהחלה מייתו רכשר שטת
ק א׳ יפשיר סף ס' מ שכ' דנכ״מ דמנשריק ביטל כל  סיס י
מ אן להחמיר סייש (ומה אף שהסרמ״נ כ׳ שס ואו לפק  הפסל אף לכפל נ
 סף מ״ס סשיס מא דלא חקא טוף דה״ה ננהמה דסא גס בנהמה אחא
 משנה רכשוה מ״ס ומומי 1את רק לס שראיתי לאוה מחנריס שהעתיק וברי
 הסריג הדל רק כעוף ח״א כאמור) (ב) הטחול פתניש ס״ק ג׳ ונשיר
ק נ׳ של חקא יטלה טלה וסיט הסמכא טס הקלשא סד שלא נשאר  י
 ממנה כלום אכל אס לא נטלה טלה רק שנחתך כל הסמכא ער הקולשא לא
 אמדק דהוי מיסל סלה וסכ״פ ספק סדסה מי עיי״ש וכ׳׳כ מחיק נמס
ק ה׳ ק י״א ־(ג) כשדה סתכיס ס פ ועי׳ ממ כמק״מ ס י  אה וי לד נא ס
 שכ׳ ומיס היא ואם כל הפסל לקי אפי׳ רקטן א מסמוס ממש אן אמרים
ר ולא כאכ אכל לקהא  דמי מיסל הסמל ישרה חיא ווקא מסלה ממט מ
ק ג' יממוזיק ברכס אח  כאב לס סס מניקכ ומחתך סיי״ש וכ״כ מסיד ס
ק מ׳ ושיד לקמן שס ס״ק נא שכ' ו ספי׳ ו׳ י  י ופי׳ ס״ס לקק ס׳ י
י ס*  וככל מטל המזל צ״ל מכר שמזל טו אנל בלט־ שניטלה הסמל י
 שנסמסמסה ורמיקה אף שלא נשאר ממנה כלים יש להטריף דכק ופחחלה
 שניתקה כססכא מרם שנגמר מימק נטרפה איכ אן תחוור למסרה
ר ומעילם  שהיססה לינסל יותר אנל אס ניכר שע״י מין מלי דהקסינה רמלה ט
 לא נטרפה אף נפרס *גמרה לסנסל לגמרי ומול לא סימדף מקנון ראן
ג על הכייס י מ ׳ ק ו  לה סמר מאו ימה נסהו יקתיאל לקק ס' ג׳ י
 במ והמלה להכשיר ססא שניסוקה לגמד ולא נשאר ממנה מאמה עיי יש אנל
ס אמ י' מגלה והעיקר כיפת הסיס מסרס/ הליל להמיר מ  נממיק נ
 נימוק המול אף שכלה מלכה סלה לאמו נייש וסי׳ מה׳קאת % ונמק״ס
מ באון מיש ומ׳ ממ בפו״ת ממיר תניינא מ׳ ק״ו וסי׳ ש נ ק א י  י
ק % מ״ש >fs המית יקסיאל ומיסדו הלל ימולה **נא  ממס מיה י
ם יניקת הסמל ק  ונהימ יש למטן מל מזירת י׳נןתיאל הלי! אף שמצא שם מ
ר וממה שמא סכלה סימל ודי מלי אכן אס  לתסוס **חת וס יוקנו{ מ
י מ* פיא!,  אן שס סס מממ אפי׳ שלא בסימ אץ ליזש שמא ימל י
ק נ' מף מחדש *  מעיף ב(ר) ראשו הא׳ עב ימי כ׳ מלחן גטה י
 חיל הא וקאמר ממל ראשו האי עב משלי דק מוייס ו&ק וסי
מ גסה אנל מקד אץ לידת המול עדית הלשון אלא טגול קצפ מ  סיס מ
 ולא אחנה של נהמה גסה ולמק דנא נס מקה נל מה שחשק למס קחי
 פנ להסדף טיקנ ושל מה שאס ומק לנדב קחי וק להכשיי ננקנ פלל ג



 לרה דעה סעיף מג ב הלכות טריפות
 נקב (יב) שאינו מפולש

 באר היטב
 ונתנ שד דאע״ש מצל הענ •ש נ״ג נרזחנ קצת דק מימ אסי שם דא0 לא ק לא
ע נסשו של״ה נ רקחצק הפג אגא ante שנאמצל אסר וגן ט  ייס ל1 לומר ראש מ
 לף פ״ס ונס נצל סלק אין ידלוק אן אם עג קצו! אשיג לקרא צל סלק ולדוג עול
« פנלים שיש להם נקנ גמצש• נסיזל נראש ר נמצא נאחס נ  הפ*1 טאלח• פל *
 סטנ והנינ סנקנ סנפטש מיןף פור השמל וינל שננואיו p• וננצ ששש נמצא סנקנ
נ המגלים והשמי לסמור ע״ן שש  נמקה אחל ו*מד0 קצס אנשיש שק לדק של מ
 פעמו יננס״נ סלקשצ זה ונחנ שנא «שש םס לידו וסשריף (ונש׳ חני• שאלה ש״נ

 תשובה
 מנמאז חסרה הסלול לגסי* ןמא פשו סיי if וסי' מתיק נרכס אס י״ד
 שהסכים סמי סיייס ייכ במרס יקמיאל נסי׳ זה ולקמן סי׳ נ׳ ס״ק נ׳ יעי׳
 נמחויק נרכס אס י״א שספמיס כמרי הסירם ייןחיאל ממי ואף סנמסד
 אח״כ מחמת מלי מכשר הטיול סנשגיס מצי סעכ סל &ממכא משאר דק סמי
 צד הקילשא שאן נטיכיי כשיעור ל״ו איה סל שלפנינו הכשר שמנמן ש*ו

 ובריא מכל צד אן להחמיר ודלא כמי שיש סיסין מה סיייע: (י) ניקב
 טנאיס מיש מיש פחס מסל סדפה נכ״ס וטי׳ שין וט"! ומס אן סלוק
 בין מקים הוק למקים העב ונין קפא לניד א לנר ולא נרע ממוצא מחט נחלל

ק וי) וסי׳ במסי׳ שאלת ימנץ חלק אסי׳  מוף(וסי׳ נפת״ס לקמן סי׳ נ״א י
 נ״ס יסי יש נמר מחמ שנמצא נפסל מינח לארס ללא סי רק ספק טריפה
 ד״ל ולא ניקכ סס אכר מאכרים הסנימים ס יחס סש שנילין מהפסל להאצטיסכא
 סיכל ׳המחט למכיר מהאצטימכא להטי! ל מכלי סנקינ א' מאכדם הפנימיים
 מיי״ש ועי׳ מו״ס ניס שלטה חלק נ׳ ס׳ פינו שנשאל נפונוא שנמצא קיספ
 דק נחון מסכה נמול אתר הניסל וסי' מקום לחלוח ימן מ נש* השנשיל
 נקיסמין אלי נסלה קיסם א לסון הקדרה ונתחכ נחסכת הססל אנל קפה
 (תמת מה ס מןםס ס' מחנק סשב ננשר ספסל מד שקשה במציאת סתמה
 p מיי הנישול ומיאן סונריס שמדדים נפשה אק יפן ס ס' הסס• גחל רצה
 השיאל לתקמ מצמי לסקל ולתלופ שיי שמץ המאכל נסך הקדרה מס מף
 מיו נכנס מממן נתון החתיכה ססא יהשינ שקידש צדך להחכרר כירא אש
 דחק כמה פעמים השמל בקי נסן הקדרה יאס מיס סוניים הדל אי יקחי
 למיכה מחיל ס רמוני ט קסם מן כוס ויכשלו ירתיח הרנה מו החסמ
 מאת שאט מין מלי' יאס ירא שנמס סקיסס היסכ מי סקסס שנסיכת
 שאלה זו או אש יוומ שהיי שס שני תנאם אלו יסיט שחוק מסף הסמל
 שנמן הקריה מיל ונס לא רא שס מס צוייש א קדשת וס שנינות הקיסם
 יש להתיר הכלים נמסו גמל נמ לאד ממל״מ מכלים שאמר נמסלה
א להסיר נמס אק ויו ניאא כמל שלא יחסר סס  יגמילי אנל משר י
אמ סגאי מכס הדל סל הסליס שיא  אפן נמאסים מיל אנל אס יחמי נ
ק י' יש מטן מ :  מנמלה אמרים למלם מאו ימיי נימת מיה י
ק נ׳ שכ׳ לאס ניקני נ׳ ק ל ושפ״ד י  (יא) גקב uw םשולש סתניש י
 צדדים שמנמן ונאמצפ מאר מר מול שניסויים כריו מר רק שצריך לשמי
 מסב שלא יהי' אלא מות סמס מתלי המול ועיי if מד שכ׳ ואס לקש סצודס
^  מ שלא כמד מ ונשאר ככל נקנ נוי! כשר רק שצדן מסי החסן השלם פ

 כספור דיו מוני׳ p סף נקנ מ *וחלת נקנ השי מצו הני מיש
 מחיק נחפש אמ כ f של ואס ארס p שיקנו שי הצווים נממנא מ שלא
 כמי מ נמי מחל ממורן מוס מח* סמני גוה איצ סמי נין מקנים
 כספיר המ ומספיק ססור מוס קצת כל שנראה משר שנין מקניס נריא
ק סלל שכ׳ סש להממק כניקנ ממס ישלש מסט  מר מי׳ע מי׳ נמקיפ מף י
 מיקנ מממ וש*ו ממס מיניי אס מצנודמת סני מניות לנדנד מנ מאן
ה יאס יש ^ ' / t u uw מי מחיק נודה אס v (יב) : ק ל  ובדק י
א מד  ססא כםסכי' מקם !מיא מיק למס ואן שש נשי שלם סתמו י
 ססמא לנד אס יש טוני לו תחת הטמא מצד אתר אף שאט מצד הפרס מר
ק ת׳ שהאין כמ ימיא מסי מהנים נץ מקמח  tf*v ימי מלחן גטה י
0 גאלי מלס כסהרסאש  הסשרדם במ יל משאלירקי נחםשס המנהג י
 מרש״ן מיש גאו דל לסמיי ממק מסי מבי דיו נמי לצד מסה פרסק
 לכרס אנל אש נשאי מדיו לפעלה לצי שאס ובוק לסרס סשדמס אכן נמי
 מדרס ססגין נמנם נסמ וסנ מסמר נח מ >ד מוכי דז כץ נס ספנפ
ק י י* וטייס ימי ששש(*)נאן י  יבין לצי מסס מכשדין ימיש מי נ
א מיד מ' י ומ׳ נסקימ של ואן ס*ק נץ אס  מסל* אמרלימ ויל) י
 נמצא טמא tto 4 שס נקנ מקם ססא בצו םסלס למס אס יש נ^ו שלש

( א י ) קב  (ט) ואם (י) נ
 סתווי תשובה

ק פסק ש . [יק הייה נששונח ר5 סמן ע״א עיש] י  ma לש»ל נדשש ספ*ז י
ה דעתי p ונשנ לאן  ממשש •גי •סשש שי׳ פיו וק מ»גפ שגוש •שקל יי: ש״ י
ל ש ופ״ן מל״ה רפי מ הסמן פל המנןלץ לא הפסל י  שמן גיכ לפזפ ממזילץ י
נ יחיו פי *1 ונסשונמ «ל• שסאה שי נ׳ נ' ישי׳ >ר ופיץ  יא דס שופל ונגמנס י
 נ0*5ש סשאלס וני סי ר *0 ל ונששונש אק שוסס ס׳ n,! וייס וגיס מ«ין זה

נ מ׳אה ונפל למלנר• הנהיכ משמש  ושיץ נגאר שפארש לפשס לעני! אס נמצא נקנ מי
נ סליפס אש לא ק  למל נמו גורן פשיעה והוא זיל י»לק פ״ז ולע» לאפ" ננלאמ p נ
 שוזנ סנממש p TO לא« ס««ולטסיימ *tfהיסנ ושיץ נמשונפ ס"נ שנ״נאפלקירל

 ודכי
 נמקמות הל* p מא יש להקל מאן וסי׳ סיס שכ' וכל הקולות נמ מא
 רק נסנ*ס אנל נסר ממל אן להמר מום סנץ סייש ומ׳ נחשי׳ טינ קמא
 מ׳ י״ומססא לא מקיל אףנסימ אלא נמגליסאנל מיד מחל נראה שדססי
ק נ' לדנא מ׳ משאר ו י י נ נס׳ טת אנרהס נ י  ג״כ לסמיי מאו י
 זקק מון(אן וסוים יסית צ״ס מאו אלס נמית צ״צ ס׳ ס״א מנואר להתיר

 גם ממל מנהסה גסה מי׳ש
̂פ פמשינת מניות מרמי מא נינ ק סוילקיס טל הסין  וטלש סנאג
 וממיר נמ מייש נטטדת מרשמי שסמלה דש להתיר ישיש לסמיך טל
 מיו מאן מל צ״צ ומאן מס״י ויל אס׳ שלא מפת הדיוק מיש וני׳ נמית
ב מ׳ קיא ושא! סמל צדקה מי א שמונו י״כ נשס הטה״ג  סלס מארות י
 שסא ק הממוין נמ מאו ועי׳ מחזיק ברנה אמ ד' מיש נמ וענס״ם
ד ונשאו מס סיס סויד מ׳ א ונממס מנן המחבר דל  ספר ממס מ׳ י
ג ובמהס יו אנרהס וטד י 5 ו  שס ונסיח צמח צדק מווסת סא־ מ׳ י
ו ותמצא ומת ממת מנץ  אפדם ונמ״ת אגודת אונ מובד חמיו מ׳ י
ק  מ ומי׳ נמית מסאי תלינא מ׳ קל״נ של ואץ למק״ להקל מורים מ
 מ וויקא מגלים התיר המין אנל מווריס גס להטי! מ״ל טניס ספק שריסס
! שס׳  מאו ומי׳ נמית מ״מ מהחרא רניסאה חלק ג׳ ס׳ קל״ח משאל י
 נהימ *טד שנת מנשר מר נתחלק להנפ״נ מממ״ יצנל הפסדים אפיה
 לא רצה להתיר הנשר ול מס מלים שאפשר נמטלה צדן לממל p״ מלים
 שיא לממילס ל סש להקל מפיס להמירם לאחר ססל״מ פ״יש אן מי״מ
א ל מצמי להדא להקל נהימ ננקנ מוסל שמתילדה  קמא מלק א׳ מ' ת
 אף נמר מחל מיש ומשממ ממריו ואף משר דפחי *זיר נהפ״מ מסאד
 להסניין נונומ יסי' ממי שנמף השי משנת ריק מף מ' נא שהחמיר מנא
 מלן מ יסיים ומנין למיג ממקם ששנית מגיס שמתולדה מיו* ססי-ליס
נ גמול ס*  וססא סארמ מל כמ אצל הסנסם סש מ' ואמדנא סמי ק
 סש למסר הפסל לנכרי סרס ינוקו ירא! סש כה קכ כמ ולא יססונה לישראל
ן א  ימה אט מצאן לנל הדמית וסי ימים סנן ראה מרטתיי שצוו לנהוג ק מ
 מיי מנסת סיס פל מאי ממאן שהניא מריו והסכים מסו שנכין לנהיג
ל מ׳ (ס״ק דיג).  ק מיס ייס המיס אס מצא נכינ כדאה י
ק  ואמ נמצא נקנ שניסר שמא מסילדה כצד הדק שסולק הפנ מ׳ פת״ט י
 א נא) נסה השים מאיית מט״נ ימי נמתיק נינה אמ נ׳ שהניא מיי
י נם השיג מל מה של הס*נ שיש מיש  השיא משיג סליי ימולה *מו
 לצרף מ לסלף לסקל ממלה ואץ לצרף מס שמא נצו מק שנשב אף לסלף
ן ומנשאו צייו צוק החמת מי ו י מ" י א  להק! מאו וסנשרס טס שלמה ס
 נאנ שמולה למיין להיזיי מסיד השים מאיית שהניא הסה״ש אף במי מחל
 מאו ומי נממש מאן מהריק א מל השריג במבוא ממצא נקנ שלמי
 שסא מסולוה נצר מק שנמנ נמקס שאני וטק לפרס וגס הקחמיס מגל
 ממל סתמו מקנ רק שלאחר שהסירו הקחלדס נראד מקנומיי ומיי כרנדו
 נמו' מסדי מיינא סי קל״ה של ננמצא נצר הדק שנטנ יש לסקל אף נשיי
 מהל אש כמ מסר הנשר יסא היס אגל אס נמצא נצו הפג ממש אן להכשיר
ק ב' נאן ק י ימאן י מ י י  ננממ נגמ אף נמי מחל מא! מוי מ
 אחיו מקסם שנצו השחיל אצל השפה שיל שאץ מ נקנ רק מממ ששיי
 מוג ולה פטספ ק הצי מסוס מקצי הפגימות וליז נסדלא ימיו נראה שהיא
ק ז' חס מידי ©ממם המול מקף  כמ נקנ ימי ספק מאן יל מק^ס י
 שס פכפלגו כל סנקנ מסביב דאליכ אף שלא נגדנו אמד ימן שס ציית נקנ
ק ד ואס אץ מור נ משת סיס י י  אלא מימת לכד נינ אמי מאו ו
 ששלב מקנ סלס דסס וסיני סש ט קולים יקמס דש לסש שאט מבייייו
נ שנסיול שמלה ט*ו קזס מסיג פיייפ • (ט) יאס נקב מ'  דטמא״ ק
מ במססא ס*! כשר ולא גרפ 0̂ס פ  סשאחש למשה של ראש מואס קי שא



 באד הגולה

 נ ל׳ oMino מ״ו

 יורה דעה סעיף מג ב חלמת טריפות רעח
דא במפולש (ג);דנו־ זהב סותר פחות מכאן הרי ו ) כעובי טז ) ( נ ) ו  (ינ) יאס (יד) נשאר (מו) תחתי
. סגה יאיצוpw (r)• נמקים pro מרם(סיר)(יח) קו« ממל (ים) * מיקי ה ר ש ) כ י ) ( נ ) ק ד  וטריפה אבל אם ניקב ה

 * (כ)(wp (ד,) טיטי נשר דאו מיקמ (שערים) יק (כא) נל (בב) מקים (כג) םהנשי ר»

 ווחחי תשובח
נ שיין נספאלס למשש שסונימ דהיינו נלסמס נלזלה אנל נקפנס ר «  ספן י״ש (ג) מ
) נשיי! פנה״ס מיש לענין ממיל שנצלה נלי ניקור ו ) ש , י ערן נילי יקעס י  היא ל
yfi ז י ה  שר 00 נמשינס הלטנו קפנוש (יא סימן לרא שעשה 00ני0 להיתר ללא נ
א למ״מ אם ׳ לסירוס * שר וספג שץ ל* אי )  נפשינפ שנומ •פקנ מ״נ סימן ס*על«י
ש ועיין נמשינפ שמש צדקה יולק  נמלפ עם נשל מש הפ״יז אפשל לספסל לא 0«שיד י
ן י ל ס י י מלאס וני׳ ו ז מ סול נשם «ץ ו י 0  •זיל סמן צ״ל (י!) נשיניי נשי «
ל סארין• להמרל שננ״מ שנמצא !דפי י ש ש ל  ושליש לשינוי מראס למל נשל אכן מ
ש ומיץ  מלאס זהו לקוסא ולדלן שא״א נקיאין מ״שינן שמא סוי משל שהרופא נורלו י
 נמשונפ ט״נ מלק יי״ל סימן יי* שיילש פליז וסמלה נהישקיס סנ״ל לשימי מלאס לילל

 באר היטב
מ א י ייציןש נינ פל מזיז) (נ) שפוני ל ספ״ז י י  ונעה/ 6*5 לףך ושו״ש ו
 פוני צל׳ן %tpn ta מנשר ספשול עצמו ו*נומחיל turn מלנ * נשר (נשםקרוס
 שעליו איש סצשלן לאין זס ננצל סזס סמל) (נ) מרס ונחס מזיז וש f נראה
דד פאק שחש צפינו מומו שס לאס ס מחש  נדור לסן־ נקנים נשתל ששס כשדם נ
ד ד  ודא• לא עדן סמל ושדשס ושיש רש" ואי אשיו״ר ולא יצא המחש משמע מ
ד שנחחנה לשמו ומעה נסתצ דדופ שלא נקנה 6׳ מהאנדם ד  מדן מחש צ״ל מ
ר פנו ש״• יניח נ' מ  ששינים (סמל מצלה נצי מקור סוחר למסחמא יש * מל *
ל יט״ו ס״ס ע״ל נתנ למן ס7ץ אסרה מ * צדן• קליפס סנינ לחלל מ א נ  אשי׳ *

נ לאל לאיורים ונפרע נמנןם הפשר י ש  לא סוי ריפיסא פלל וסמסמיל מגדל למלמו ו
* לספון של ספקילין אן נכ״מ שימצא ודנו• מלאה צדן לנמק ולמיין אש אץ לקומא נבשר ואש נמצא פל סנשי אנענופ יש לס שינוי מלאה ונשלש מלאה שחיי הוי לקומא  מ
* ן  יפלפס לק שיש לששון אש שלפ המלאה מפנר לפני יעיין שש נסמן ייל שנשב fn נאנפנופוס אנל אס מא לק ננוס מפפ אס לא סיס שנשל משינס במשמוש לסספל

 דרכי תשיבה
 לא היינו אימץ נרע יל ואף שמזמת המראה לא סיני אקוץ אנל כצירוף
ש במנין ק ח׳ י י ימס סרס י  הלקיתא *שדם וסיס בימ ניייש ימיי ב
 וה יבדן סמי מראה נשאר אנדם יהעלה לדינא הדסי מראה לבו איס מסל

מ יש לסקל ואפי׳ אם יש סמי מראה שמר אס  בשאר אברים יאס׳ בלא הי
 אימ שמר ממש כדו יבש שבשולי הכלי שהיא שמר מאד יש להקל יאס הוא
ק  שסר ממש כדי יבש שכשילי הכלי מ״ל צימ למעשה סייש ופי׳ נשיר י
 ד של ואס ממסמס הנשר נמקצח מני והחחיו שלם ומבחין יש שיפי מראה
 ונשנורדין הסוגלא והנשר כלוי נשאר עדין המדאה שס יש להטריף לגל אס יש
 לתלות שמחמת המוגלא נא המראה אץ להפריף מיש יעי׳ נופח מרה שס
ק יינ ק יינ ינדנד אנרהס י גן ו׳ ונטק״מ י  מיש בפין זה ופריק י
 תיו מא נשאר מראית אנל במראה אח־ס קיל ספי לכיס טון וסמל מא
כ אין במאה אודס שט משש נשר שרימו  מהאנדם שמחויקין נהס רס י
 טריז סייש ומ׳ ניעת מרס שס של ואם יש סמי מו0ה שאיני שמר ס
 אף שמא שחור רק שאימ שסר ממש נאוסן המסריף הנ״ל רש תמי׳ כיפא יש
 להקל נהימ אף מלא שר המראה אמו מצאת הממלא ואש המראה הממנה
 דמה למראה הטמא יש *!קל אס׳ שלא כהס״מ וכן אס יש תחת מוראה נמי
 מקולקל יש להקל p ואס יש קצת הפסק נץ סקס המראה ונץ הטעא א
• (כא) כל טקום ק יא)  י״ןלקול ככל טונ שר סייש (ופיל ס׳ נ׳ י
ק ו׳ של ואש סי הנשר מרקנ מגש מיל ודא פריסה  מהבשר רע מ״ק י
 דהוי ודא שר שרופא TO אן אס לא ס׳ רקבו! ממש רק טעות לא סי
 רק ספק בשר שיישא mu מיש ימי נדנד אנרהס שיק י״א מ״ש פ״ד בזה
ס סבי ולא היי ם0ק חסרון  וכ׳ דש נ״מ כמ לדק לטנץ לרצפרף ספק זה לי
ק ז׳ ואס נמצא נועא פנה  ידעה עיי (כב) םקום שהבשר רע פו׳יק י
ל מפז שמא פנסו וכיון מ  ועיי הניסא נתמנה כל הסמל א״צ לשער חצי מ
 פריאן שהטמא סא ענה מהר מנפ הנשר משאר מדף טין ולא נשאר
ר סמל תתתיי ח״א דא״צ לשפר רק חצי מני השמל לפי ערן הראי  חצי מ
 לסמל זי נלא טפא יכן צ״ל לסמרא p ואס סטר הרפ והריןנ מא מעיס
ט הסמל נאשר מא  כננו הנשר נדא אשר לפנינו שם אף מהנשאר יש חצי מ
ס מאץ שס״י הסונלא נמדד הנשר הרפ ונתקסן ספורו ויושר רינ  שס י
ט) שהבשר ) : ( ו ק י ד הנסר הראי נהיות שס יש להמיר מיי״ש(וע״ל י  ט
 רע מ׳ נמזזיק נרבה בסף ס׳ מ שני ח״ל סמל סש ט טמא נמלה
 מלאה אנק וסל רק ומטלה למפלה ואן שס למסה מבי ד! סרה הרב
ל סתמו סמחשו להמיר מ  ממ־״ש צויר ס׳ והכשיר וכיין ולא מכר.מיא מ
ן מלחן כהניא גיכ ונרי הדכ מהר״י י  שדיו טמ יהווא וכי׳ פיל יעי׳ מ
 מיאשיל נסמ׳ נ״י הנזכר והשיג סליו יפסק להטריף כמן שהסינרא נפשם
י מרת ונח הספרדי מסרכת אח ל סדסה מאו ועי׳ נ ס  ממגלא וטיגלא מ
ד אפרים ה מי׳ ג׳ ונפקד הלט סו f־ ס׳ ה׳ סעי׳ יא ועי׳ נ  נ׳ ס׳ י
/ יכי לאמי־ נוס סמ נטטא ממלא מי׳ס ועי׳ י מ ד סי  שהשיג גיכ י
נ תה נסה שמצא במול שין דדזי"ן  נסזזס מהים שיף למלין דף לס י
ק י ס ימי׳ מאן סיק י׳(ינדנרי אניסס מא ב י  תשש *!מיי פז נמשה י
י ל ולא נתקלקל טף מ מ  ניה) של פפשספימ השריג וממצא טמא מ
ר אפ יש חסרון מנשר הסמל מ ס ימס הא ס  סמול יש להק! א־ מיס בי
a m פ ולא סמיס סשר ססיול מצמס שלל מי״ש וט׳ 3 י  א נמיא a60 נ

 מיס

ר סייש: (ינ) אס נשאר תתזמ. פחנ״ש שס שכ׳  מנשר המול לצי מן ט
א תמו «קנ אפל לא נצח פון טניקנ נצמ ונמצא חחחיי מ ו*ו י  דיצ מ
נ מא סזון *!מו רטסל נ* שמר כלל ק הצו ק מ ר שלם מ״ו * אף ט  ט
ר סייש ול׳כ נמחזיק  יאפי׳ מושן הקלשא וסמן לחתן זה יקי הממכא ט
/ מירי שהחיןן ס׳ רק מוין ע נ  כרכה את tfi פיי״ש יפי׳ מקימ שם סכי ו
א שלא נמס למן הממכא אפי׳ מישהי ואליכ טוא אמר  לסממכא יחיק טו
ק ה׳ ינונד ל פין מיש וה״ס (יד) גשאר תחחמ כעובי דיו עו״ק י » 
י פפה נתנפיד הסמול משמרין השיעור רק כס ק י׳ שכ׳ ואס י  אנרהס י
 שהי׳ הנשר נריא ימה שמא גטה ט* מנה אט נחפטן מי״ס (ופיל ס״ק
. (טו) תחתיו כעובי ו*1 טבאה״ס יש טהס"! ואט מתיל סתימת ( נ  י
ק ו׳ מי׳ ש״ן לקמן ס׳ מ״ו י ר ופי׳ מזה נמות סיס סיק נ׳ ו  חלנ א ט
ק ז׳ שכ׳ שזה נמס דחס עלה ק יח) ומי׳ מק״מ י (ומנדט שס י ק ג׳  י
 ק־ום סחמ ״כ וסתם «קנ ולא מהר ליס וה״ס ־(מז) כעובי דיי מטחיס
ו סכי ומט וקייל ונססל קטנה ק י מ מהיופארת למשה וסי׳ כפק״מ י  נ
נ מי למ סרן דיו  סט לס סקי ו*ו ומסל נמלה p נמיןס היק שנצו־ מ
נ ויס ונקט ל*ו נפ״נ אמיןס טנ ממול קא מיש(ומי׳ להלן  של מקים מ

ם הענ פריסה ק ק ל״י): (מ) נחתך בםקים הרק אנל מותן מ  י
ק נ׳ ממזן נמקיס ק ג׳ וסד מאו ס״ק ל ושיו י ק נ׳ ופתנ״ש י ן י  י
 סענ לא מי רק ספק סדסה ולא ווא חה חקא מחתך כל הפוני אנל אס
ס יפי׳ ניסיעות יעקנ ס״ק א׳ מ סמני מי וואי סדסה מי  לא מוחך רק מי
ק ה׳ ק י׳ ועי׳ מעס מרה י  ומחזיק מכה אח ו׳ ונניח מאי ונמיךמ י
 נא! מנץ זה וסמן לדנא ואס נמוך מקצת הטחול נסמכי' והמוך מפולש
 פפבלפ״ב הד ספק יאס יש עוו ספק הר ס״ש אנל אס אן סומך מס*!
 מסנלפ״ב אלא נשאו וטק וממרה קצת טאר הסמל שיעור מני ד״ז הר ודאי
 מריסה מיש סמנו (יח) נקרע הטחול וט׳ זה מירי מאש המנ ס״ך
ק ני. ועי׳ שיד שסיים דסשוס מא וכל לקותא אן פוסל כיא בראש הטב  י
ק יאס׳ רסוקה שס לאאמריק דתקלקל מחר מיש (יט) או  ולא מקם מ
ש סי מיקב ופיכ אס משרטט טל הסמל ק י׳ ד  ניטיקת מסנ״ש מף י
 נצמון משאר p מי נסרך נצמח יפריפס כמי ננקנ מיש (יפיל נס׳
ק יייא): (כ) לקחה בשיני בשד ני׳ ו ונסי׳ שאח י ק י  סמיס י
ש נשיסי מראה בפסל ופי׳ במה/ בהגהת ק י י ק ד ושיש י  נאדפ י
ק א: ויש הסת״ש מהט״נ ק ה׳ ומנורת שמאל י י את ס* וסיס י  י
 שהשיג סל םסלש מ' מיס אסרס על סריסי! הריאה מץננורס הראות מ'
א שהניא מסיי של מאן הט״נ דל סנסף ימי מור ט והניא f אס י t 
נ נמית מינה מאהבה חלק ג׳ מלק י ש להמיר מיש ו י  ראי *עת מ
י של מאן מ'  סדי כאן מפקד כהתב״ש מא! וכן מצאתי מלק סויד כי
 ידם צגי דל מאנסיעסר אנד״ק אנגוואר שהמתיק דנד התב״ש והראיס הדל
 ומיס דדנ סליי וסו של אסו זק התיש דל וק טמא ונר וראי למרוח
ק ה' ק ס׳ ונשלק גטה י מ מסקס י י צמת צוק מ ו אמס נ  ק מי
 ספנו וסמקר *״גא ושמי מראש למו אנו מסנ גמול מיש ומי מחיק
ק הי והמנהג למגור נשיסי מראה אך זה חקא ו י נ טי י  בושש אס נו ו
א אמר ולא מסד ואף טאר ל  נשאו סיאם אגל מואס שסי אימ אמי מ
ס אט יש שש קצת לקסאנמול ^ף שמומו סלקסא גדיא  א־אס שמןלץ י



ג הלכות טריפות  נאי *יל* יורה דעה סעיף מג ב
ס שרוד*)} . ללי מ ר  נמחל אפי׳ שמרין וסרוחין אס משר סנינמ (ה) שצם מ

י  שדבוק לכרם קח

 באר היטב
 עי !דהץ טל* השתל מחלנ נשר שנס י נגד מיקוד) (ד) ונרקנ ונחנ «ד!
 ג״ל למה שאשרו ממוק * לקר נצל סענ ה״ט דקא שמיוזיל י׳ני׳יז וסולן צפים אנל
 אס ממל מנחון שלם ולקי נשים *ן *מר (לחמזן מנפים לא שלים ששרון) יצא
 שורר מדאה וק נראסדעח רש״ל אלא למ*מ מח״רא אני להקל טון שלא נמלא פמרש
 נשימןם סנ״צ(אם ששן למקום הענ שרשה אסרוטס שיני מראש *ט שמל נסיזל
 אצא לוקא ©נפצה צאור מא יסדשס כשהודקה ססחוצ מחזי ומק לקמן מ׳ נינ
) (ה) שלם וכחנ פש״ך יניד סשמ״ר כשוני דגר זהנ ללא מיש שמסור ן  י

 תשובה
ס •כים מי ריסוחא ניי״ש ועיי כמק״ס נולן יינ וטנשו״ת  הסמיריס שהסכימו מי
ס שלססיס מצאה מ ש בדן סיזג שהי׳ מונח נ ׳ ק״ה י  שאלת יסנץ חלק ל ס
 ייס ובצד א׳ בשר הסמל וסי ובצד הני הי׳ רק עור של מוסל לנו והמלה
ק י׳  להקל טון שהי׳ מצד נשר הסמל בריא ושלס סייס וסי׳ בדעת מרה י
 מיש בדברי השאלת יסנ״ן בזה והטלה רבץ שהיו הסיס נשלססת א בנא
 שליזסת b סהיו המיס זכיס יש להמר אס מכיס העור סל הסמל נדאישלס
׳ טעא של מיז אס  אסי׳ אן סס נשר כלל וכיז כנמצא סתסנדז אכן אס ס
 רואן שמראה עור סנועא מא מסנה מצד א סל הסמל אץ לסקל אס רואן
ז  שסוד הפסל מסני סצדדס מא סלם יפה בלא ספ אסי׳ אן נה פעוט ד

• ffrrg כשלי 
ק  סעיף i (כז) יש 0י שכתב שכל מה שדבוק לכרס נד מלחן נטה י
ל אתר ס  ס׳ מסדש ד׳ שני שהי׳ פונדא מאלוניקי שנמצא טפא מ
/ הנופא ונסהסקו אס הנופא ר to ס ׳ מ ל מן מרס ולא ס מ  סססירו מ
 סי מקום שדטק לכרס א מצה לה ומזל אביו שהי׳שס הראש סל זובחיהזנח
 עפר ונתן ע״נ הבועא ואזי׳נ רחץ אחה נסיס ולא נשא• עפר ע״ל הטמא כלל
מ פקס כפיס ולא יצא כל המסר  ואח״נ נתן ספר מ״נ המקס המוק וריק א
 והכשירה מס הסכמי! נל הסמים ולמד ק זה ממה שנועץ ק נסירכא שאט
ק נאחז נסדכא דאתו י פסו ניכר פד ס י ק הלךהסרכא ו  מספקים פד ס
מ עפר ומא מסס מחן  מקם אפיי ירחצו אסו אלף פעמים אט יוצא מידי ח
ה ן * י ק שפית). (כח) שכל 0ח שדבוק לכרם פ י ס י ל ׳ מ ל ״ פ ו ) ל י  פ
ל ן מ א ' כעי מ  למק נסי לתש תמו^ת ממשה שארע בק״ק פרא וזה ס
ם סמוגח מל הכרס ולא ומק ק ' מ י נ ל מו מ  מלטי! אסרם שנמצא נקנ מ
נ י א מ מנץ ו א ׳ נ״כ נ  שס וממח למין וססרימסו וגס הרב סמחנר ל״ח ס
ו ומסיח א  הדו בי' ממם ומשמע ודא סל סאן וטק לסרס מיל קלשא מ
ק ז׳ נ נתלש י י ! י א ס לא הפסד מ י ה ס והמקל נ י ש נזה ו ק מ׳ י  ס
ד צד מאן יש לסקל מ אס ס מ י א של p לדינא ול ר ק י ה י י  יני* נופת ס
ק יו שכ׳ רכל זה הוא רק  מה אס׳ בלא הסיס מיש ופי׳ כמורה שמואל י
 ו מקנ שהוא מחמח סלי אנל בנקנ שניסר שהוא סמליה יש להמיר אפי׳ פלא
ש מה יל ק ר י ו י י ש נ מחזיק מכה אמ ס״ז מר׳ נ י ש ו ס מי י  מ
סי יואי  רנניותן שם יש לסקל סין דלא מי רק ספק סדסה אנל נרקנ י
מ ידא יש לסמן שפל שאט י ה כ מיס ילפנץ סלמ נ  סייס! אן לסקל ואי
ן ע״י ממ ק ונץ נקנ ונאן הסיס אף נ  דנק לכרס מי נןצי׳ וכשרה נץ מז
1 עד י  איס א מ* סלי אני אמר סתר מס והמורה צדן לטק נאן ה
ו ש ופי׳ ס״ס של דדן מרעה ואם נחר לט שאן סור מי ק פגיע מי  ס
ש ושמא ר והיי י  סחפה ככל טנץ נזה אנל אם יש ספק שמא יש כו״ז מ
ו י ! אנל מ א א מ ר מ ו ס  שק זה לחלק המן ואס״ל להפנ שמא יש ט מ
ס דון דאין אט מ  ל והספק שמא זהי חלק הוק אני ששק והיי ספק משוין י
א ואת יין ק מכה איו נ י ח ס הס׳ מהי נקרא ססכא טיי״ש ימיי מ  מטי
י 1*ז מא נ ס מסמס אחי נטוס יהססק אס נפסיד מו י  פני דאין לחסט ל
ג והספק מגא זס חלק הלק מג pre אנל זה שכ׳ הסרי  מוחן ידפה יא[ נ
: ן א  מא ספק חסרון ידפס זה לא יתכן ושפיר מי ספק פלונחא ררניוחא מ
ה שס של דיל ולא מל מ ק נ ו ח  (בם) טח שדביק לכרס קרוי עב סי׳ מ
 ; שחיל שכיח והצו המנ לא יהי׳ טלי דביק לכחש ורוכס כל הצו שלמעלה ונוקיס
מ סלק יממו ל והסמל יש נצו המנ א ד ו נמר מ ק ממתי מ  מרש אלא ו
׳ י׳ נאפצמ  ו פל הנדס ואט דטק עייישוסי' נסית *ודת אוונ מדנויסו״ו ס
ק המזל וטק לכרס ואיכ ס שני שממולה לאס׳ לו מקם למד עו ס מ מ  ! ה
נ שלו גיכ פטל ומ י השמל להניס ומא סואש מ מ ו  1 סמי סל סניייי מ

 מיגול

) מיס ן ט ) פ א ס כניקנ י f (ט*) רש (ל) (ו) ונרקב (כה) ד » "to דיני״״ 
ה י  £ $ (ט) ייש מי שכתב (כח) שכל (כס) ס

 ר •וישם
 פתחי תשובה

 נמוש קצפ לא סר ליןפא ו*ן לסמנףל כלל פ״ש ומיץ פמ״ג (ו) ונרקנ פנה״פ לפת
 לייןי מנשטס וסנס השר״ס וסכדפ סמ/יגן נפפיעויו להקל ועיין סנ״ש שקיו לפחי לסלשס
י גלל י ו *מל לא *שור ולא מסל עיש יע״! ג נ אמנס נספימ *נ  וק נלאה לספי
מ ליי י עיש וע״ן גיייושי מסרים י הקינ נספימ וכן לעש סמפמס אלס כלל י ו  פ״פ *
 !דן נמלץ לן ניה ע״נ נפנ להפיל ממישוש מס ישיים נמדזמס ששמפשי לננס״נ
י נמשי צלליש וללפתי אן לצילון ימל *ן  ממפקץ אש ציין כשוני לו מנו א׳ אי מ
ש ועיין נגאל נמלת פזליאל נמלץ דן רה שכסנ לנל זס אש גפ הנשי ששנינו  צדן י
ן שהניא סנסיש שקיא וגשג י ל הסמול לנל אמו מלל וירש p מלי ס  שלש אגל מ

 דרכי
ל יס להנסן אס מר הטעא מפונה מ א מ י ק י׳ של ואם נמצא מ  הורה י
ל מא שלם רסס מנ׳ הצווים נלת סטי מ  נצו א׳ אן להקל אכן אס מר מ
ש ר מיש (בד) רע וגרקב ענאהיס וסת״ש י  אסלו אן נה כמוכי וא מ
 למק לקוי מבפנים ועי׳ נסחשי ח״ה (ממאן מ׳ זאנ אלססקר זיל ממאי)
׳ כיא שנשאל ׳ זה מה פל ממין זה ומי׳ נפו״ת כנץ סולם סף ס  נסיוסו *ז
ל מ ק ס׳ ציוו קצת להמיר אף אס מר מ י א נ ב  גיכ אחת זה ול ואף ו
נ האחרונים דבכה״ג א״צ סעוי  שלם מלא נשאר «!*! מ״ס מיקר כמנת ח
ק מ ו כלל סי״ש ועי׳ לק ס״ק ו׳ שכ׳ ראס נשאר שס נס מקצת הנשר ס  ל
ק ה׳ וני׳ ס להקל עיי״ש ומק״ס י ד ס התבייש ישאר המחמידס מ  י״ל מ
א כזה והביא ומות פל האחרונים מ ת יטשס את ד׳ של שס׳ לפניו מ ג ח  מ
ר  והפלה להלכה ולמעשה להקל מל שנשאר מר הסמל יפה ושלם מכל צו מ
׳ קל׳׳ו שני ממש מכס באמצע הפסל  סייש יעי׳ נמית טוטרד תניינא ס
 ומנור מכסן שלם רפה אי מתיק המכה ומשטח משר שנשי הצדדים שאס
י 7*1 נ ר אף נלא הפיס דמי מו ט הסמל מ  יצסרפי יחד יהי׳ מחלה מ
 נציריף ב׳ צווים אבל אס כצירוף שלהם יחו *כא מחצה אלא קרינ לי ופוזת
י חס ש מי ס יפי׳ נסי צמח צוק מי י  מעפ אץ להסיר אלא נספים חקא מ
ז ישאר אזרירס סכי ולקי י ׳ זה שכ׳ ג״כ מהפיס יש למק־ מל ס  שכסף ס
 מנפניס אץ אסריעייש מ׳׳ה טסל של שס׳ לסלי מנדא « שס׳ ספסל
׳ בהכשר כססור ׳ הנשר שלס מכל צודו רק שלא ס  מלא מיס בסמכא ומנסן ס
ל שסיכל ס ה מ״ס של שס׳ לשלו סכיא מ י  מכי דז והכשירו מריש עת־ מ
ם ק  הנשר שנפנים נלקה ולא נשאר נמ• כלל רק המור של השמל ק־ לאס׳ מ
ש ועי׳ נסית שמל ס מי י ה י נ ס מ  סמנ ממש יק נצו היק שנצו הסב ו
י שהי׳ נמחה נאמצניהה  ימשינ רביעאה חלק ג׳ מ׳ ק!"ח שנשאל נפסל של מ
טס והנשר ׳ יוצא ייס י ם שמוק לכיס יסשפתמ ס ק ס סמנ מ ס  הרנה מ
ד  מבפנים סי רע ויקטן שנינות המסה ו*) מאי סשל צווי הסמל סס מ
אס האש  מהפסל אפיי מלא למא רק מר הדק מהמזל מני הצווים ו
׳ לכר מאו מברז ן גטה מאו רק שלא לכר מ אמר שמסיו ס מ  שפסח מ
ס ד / שלנר נממן לקותא כ״כ כ״פ מ מ  סטי מראה ומנת הסאל להטריף מ
פ בצירוף ב׳ הצדדים שריפה מ׳ י ו ט ר שלם כספיר מבי ד  דסכא וליכא מ
׳ שהפלה לסקל בפריס א* ק ס׳ י מ מאןועי׳ נוסת מרה י  ססס שרה נ
 מ׳ דאף סס נשלם הרנה מס מסרים ימזסם סל שהבשר שכיב מא שלם
ר ׳ אן סס מ ו יס להתיר ואי י  מכל צד אף סאן ט נצידיף סל צודיס מ
 כלל רק ספיר המזל נמצמי מיום דני משר ומר ואס׳ אם הפסל סא נמחה
ר א כמד הסמל מ  שסרש בלישה נחלה יש להקל סל שאץ סס שמיי קלקל נ
ר רע ינרקנ צ״ע אס יש לסקל ט אס  המקיף מסביב אנל אס יש נסים מ
. טבאיס מיש קב : (כה) דיט כנ ש י א מ  לא שנשאר מצד א שיסיר מ
א במ ׳ שהשיג מל מ י ק מי נתח־ המב י  מושחן מנפלס לאשמי׳ ממקו
ו י״ל מם אס מסר מנסים ולא ״  מסלה מסמל פק מפיק חקא זשאר מו
ן א ו חסרון שמנמן מ  סואו נפינמ הסמור הראי סי מס תשוון שנסים מ
ל אמריק תסוין מ ם מ ו מ י ת יקסיאל נ׳ רסיסי מסת ה מי  אמנם נ
ס י י משחן ואשיי שלא נהסימ יש להקל מיא! ומי מסיו מ  מנפלים לא מי
 שס שהעלה והסייף כרסנו סמקילץ מה ע״כ אס יש משחן נטמל וסא חליל
 ודק מנשר מסנינ פלס מפל צי אמי אט עי״ז יש קמפ ומק עמוק א טמא
ל ו ו וטמא שר מיי?! י (כו) מםבמז מ ק  נמר הסמל אלא שהטור ש*) מ

f וולא i ן שימי מ דם נסיזל מי דמסא מ  עש*ן מדו של לדינא ואף מסו
ו אנל א מ מ ן נ י  מביס ומס המאז הפליג נמסר 9 משלה והעיקר נמי
wo י ק מ ול לדנא מי ק ר שהשיגו סל סשיס נ  ימץ נסניש ונמיו י
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« J l X ? £5 22? tffm ן מש לממי « והניח ממשילIS י רמנ״ס י  סמול מר חה מ» ו
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 דרכי תשבה סיוזש ממיןס שהואמוקשסנאילוניפללוממקםומיטקנ ממל נממכיס חמ דמו סמים. מפס פמ לה ל מוציס 61־ 000 טקנ נסמםס פסק » מפן
י ק  סעיף ה (א) ננמאו י «1לי0. טי׳ נבל״י סף מ* מ ונשיו י
 דיור סמל לא מי אלא חקא מהיא כצורה מול ומסשה ומסרבל
 שמה מין יד סייש למי שמס מ צומו מול סא לא הכי מרס ולא מי אלא
ן י ה *מחיק שונה אם י י ר חמיא דהרס רגל נס" לה נדיפ ו  ולתל מ
ס כאחסה רק ל יפנל שנמצא שלא ס מ ת י נמנדא שסם מ לק י  ומי נ
 מצי אין הרמי ומקצמ שסל הכרס וסיס מומי' סס מצא יסוס מין סמל
 האי ססש ושוה לה p כאדסז מן נריוכה מממהא של סל סמלים סה נלה
מ ן מה ולא מס נ מ ו סיי ממק כסכין ס  באמצמ ארן הראי לסמל מ
 קימל א מקמ כאמצפ הפסל ומס מא! שמא יסית ואש קיסל סמןמל
י קמל מה צ״ל א מהפסלים כסף סימי1 ימול fen סו  סצמה ס י
 פניהם נמסן כקילשא וסמל נשניהס שמ וצידד להטריף ד5|ף ס״ל שמס רק
p לה  סמל א רק פנילזלה טמנה פלא נסספס נשמ1נתטקמה p ופיו מו
 אפיה איא להקל נםשק יארייםא ופיייש מד שסה מנוא שנמצא יסי רצועה
 א' אצל הפסל ולא סס מונה רק סאון שפורה וארון כאצכמ וונוקז מרש
מ ולמוד יו״ט ומשיי שאין מ סאד י  א סס הסמל סווחנ אגודל ומס ס
 סמל רק סין ולמל מיא} מד של ומאן מיקרי! נוי קלםא ומפכא י״ל
 גיכ ואין מ מאר סמל ואין מ יסרס סמל אלא ולוול מלמא מיי שס
ל יסר שהיה קטן כ״כ סו שאלי א< סמל וסוף כימני גמל הוא ס  מד מ
 סיזורס ההיא ואף נשמח לידה הנהמה גוזל סמל מיקד דיס מסרס ההיא
א : (א) דבוקים מ י מ סניפים מיייפ ונדנד אנרסס י  מסיר נצירוף מ
 וה לוה סו״קשס סנסשפק ביש להשני סמלים סרס >ד נאצנס א מהי מיש
ד העב סליש כסוושיו  וסי׳ מק״מ סף ס׳ משסיים במ נצ״ע. (לח) מ
ס מא דלהמבדס מני ססלין מ ק לי של מ ו ונביאיו שס י  לזיו סעי׳ י
ק ובווא  הדבקים אסי בצד הסב מרס לש מא ואס הס ונקיס בצו מ
 טרה מיש אס לא ננס אהוד כלל ילהסבריס ובצד הסב טריפה * אס׳ אן
ס צדן להקיישב בדבר אס י מ ובאן ס י א מ  סננק מ במ אן להפסד י
ו שהניא לבדו ק י ק אס ל ובמק״ס י י  למנוי מיש באין וסי' מ
י לניט אפי׳ שלא בהפ״מ  משיג מליו וכסלה דאס סהמ! זמנן בקולפא לנד ט
ק אבל אס הוא וטק בכרס  יק אס הוא וטק רק בפדפס וטחול דכסר ככל פ
ק to מה שהסב  פריסה לפי ימס אלו המחמירים מיש ועי׳ בדמי! מרה י
מ מדמי המחוק מכס ולדנא המלס p ואס יש ב׳ טחולין ד המק״מ נ  י
 אס׳ דבוקים מ מס במסכי׳ טו שאס ינמל הדבוק לא ישא־ נהל מוני
ק ס ואס שנמס דטקס במולהן מוני אצנט אף סש מ י  דיו יש להק! מ
ם דבוק ואיכ נהפרוו יש להקל ואן לאסר רק אס מחלק ק  מפרש מ
 סיודס מ ממ ואו״כ נתונקי יחד ואס סמל א מסצלס לממ פצוליס נס אם
 יס לססצוליס סאר סמל יש לסקל ואס אן למסה! מאר יץלשא ומסכא מי
. (לט) אם לא בטקס הפיט פבאה״פ מ״ס ד י  כילויל יאט מלל יהרה מ
ן י ן ומי" כחכמי! אוס כלל ימ מיי % שהכדפ לדינא מ  נפלוגחח הניח ימי
מ מי״ש ומי׳ מחיק כמה אה למיד של וא! אס הב׳ מחולץ י  להקל מ
ה יש *מסר  נמס א נמרח שאו ממל האז• לא טאר משני טובי ו״ו אי
ס וציו הרמב״ן ממ!  מטיפ מיש (ומיש הנאה״ס ומו מנח הרמב״ס י
ש מהציצ והמ״ח  מראה כק) • (מ) בשקום יפיס טנאיס יפיס י
מ  נלקנ א׳ מהב׳ ססלץ ומ׳ טייס שאנת אריה וקל שחל ס׳ ל יש נ
מ מיש  מי׳ מחיק כרכה אח ל״א שסמים להפיח להטריף ככל גווני נ
מ גדלה ואמ! קמה ן יינ מווש ה' של יציפ אס א ו  מי׳ שלק נמה י
 מלק אחר מחלה ואם יקנה מחלה סדסה ואם ניקבה הקטנה נמיא מסרח

 טריו

נ בץ צי הדק יככלוס ממיל צח ממיני מננ  מניטל סמני לכיס בץ צו מ
 מסבר מצח השמאלי סוק סמול למוסרו ממטח אל הכיס באלכסן סי
ל ימוסד כל הסמל נסרי מסכרש רק שמנח מליו מ  ששיבר האלכמן כל חחב מ
 עיי״ש : (ל) נךוי עב סי' נדק ס״ק ח׳ שנסתפק מקלשא סוביק לכרס
 מה דט אס *מר ופל סמקס הדביק לכרס מא נבלל סב מיש יסי׳ מק״ס

: ש י ח מניאו־ להחמיר ס י פ  סיק י שני ומלשין מייח מ
י ממס דף קיו מינ  סעיף ד (לא) עובי דיי לא ידעמ שיעורו מ׳ מ
ס יעי׳ כרס נ מא עב מלים משל«ף מי  מ״ה גנה שלדדמ־ מ
ס משליש אצבע שהיא נ׳ סמדס ומחצה  של וסמי־ מבי לו לא מי יחר טי
 מיש ופי׳ במחוק מכה סף אמ ל שהשיג סצמ נזה ובי ואן להשגיח על
 סטוח של הכרס נזה כץ ליןלא ונץ לסמרא רק ומיקד לשפר סיש מחבר
ד ס׳ ק״ה של שנא ליוו מפנמות מונו  מי׳ש יפבמ״יו שאלת ימין י
 קדמוניות ולא נמצא אף א סהס סהא טב יזע־ מדיכספאלמ״ר אשמי נדיש
׳ י״נ ימי המנה שס שכ' ifm בהימ וצורך שבת יש למק פל  יפי* ביפת מיה מי
ל סלס טיפ כספור שט שניש אצבע א ס ק מ״ל שאש נשאר מ  הסיפא על מפנ
 לכל הפסת שמי׳ כעובי דיבססאלמ? האפכנזי יס להקל פייס ופי׳ להלן(ס״ק ציה)
ס סדיא ׳ שכ׳ ט י ק ש בזה ימס׳ צ״צ החוש • (לב) שיעורו מ׳ גליי י  י
 דהסנרא מתנת שאם ניקב מר שממה המסכא לקלשא סדסה ואס אנה קינ
ד נ ר עיי״ש ועמ״ז ס״ק א׳ שהביא ו  כ״כ אלא שעדין הממכא יותר טנ מ
: (לג) שתא ש י מ ל ק  הומש״אנזהווחה ונדו מסלמכק וססיסקיס לא י
ז מה דמשערץ f של דלרסת מי o י עביו מ׳ שטה סיס סיק מ  מסת מ
 חצי טטו של הסמל לא משנירץ חצי מניו של צד סטנ שנחלק הסנ אלא של
ן למלם משמרין נחצי עניו של צד סענ שנחלק י  צד הדק שבחלק העב ולמות ה
ו ס״ק א׳ ושיו ס״ק ז' שכ׳ ולעולם משמרין טל י  מגב טייס ולדנא עי׳ נ
מ סקס של הסמל שמא ייטקנ שס חצי סמכי מ״ד משל אם ניקנ נמקים  א
 הטב שס שהיא ססח מינן סירי .׳ ספח ונצודן ואן מטו אלא חצי ספח
ו שס רק מעס פ״ס כל שנשאר שס ט  מי טייר רנס ססח ואף אס אן מ
ט סקס מוסל ונמצא סס מקב יסיייש  החצי שר טון ולעולם משערי! לס מ
ו שמיס ואס׳ בהס״מ אן להקל משתייר בסספ סשימר מ מיש ועי׳ י  מ
ז ס״ק י נ  מיומן נמה את ניב. (לד) מרית מחצי ס׳ חב״ש ס״ק ח׳ ו
 ז׳ ואף יקיי״ל וא״א לצמצם מימ אף ממם מות מחצי נמי סגי מיש ועי׳
ן ויוקוק א  מחיק מכה סף את ל מיש כמ יסיים והמויה מא מטו מ
ז סם פסים וסמווס צריך י  שמא המות ובר מועם סזניי סייש ומיי נ
ק ג׳ שכ׳ נ מו אפריש וסי׳ מק״מ י י  לימי־ שלא יספה משיעור מייש ו
ו א מיק סור החצי  ימצד הסברא נראה דאס לא סאר משיוי מוני י
 מטי ממש אנל כפסי! ססס לא מהל to וליכא ל׳ז אנל דעה סד אפרים
ו של ק י י  מא דאף מליכא ו״ו מי נפ־זת מפס מהחצי וסיי״פ להלן נ
 סיס פסניחת לדעת מאן סד אפרים כמ נרי״פ (לה) עכיו טנאה״ס
 מ״ש ס׳ פל אתה פסל ופפר״ח נקיא שני רחצי פוני פל טסל סהעגל מספיק
י! ס״ק נ ק א י  אסי׳ נמר מחל עיי׳ע אבל יעיין נכו״פ ס״ק י׳ וסב״ש י
מ כלל מלל א של וחלילה להק! נ ק ז׳ ומחזיק ברכה אה י י י י מ  א׳ ו
׳ צמח צדק המש  אלא הכל סשערין מחל לכי גולו מקטן לס קמו וני׳ מ
ל המלא דל ס וקט מה׳׳ק מ  ממןיס מף ס׳ זה פהייא מה פשנימ ט
ף ולק נראה דאס יש סחויימ ז מא כשיעור חצי רונעל מ  דשימי מגי י
 כהוא ג״כ כחצי טחול דענל קק וגס כעובי חצי מנטל כסף יפ להקל אפיי

: ס י  מסה מ
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 5*ח שאם מר r* מהם עקר ואמן נקנ נסיה ft8 *ס טמיסדפפ «מ*ן ישריי,
 נתנ ננל נווט יש צהפדף (מ) מקנ ומסרויל אמ• טיול שצ עוף to מקם
 שנקנלהנל קרא סימה ומונ היו לנפל נפש יתמיד נפ!» (והפריח נתנ ננל נווי יש
 צספליף וכל מ נעוף אנל נמסה pew נמונץ דק»ד»שמ.לסיאדף קיו*

 תשובה
 דבודאי לא הי׳ לה לדך לנא אל הריאה צ״א דין השרסש וסד* כיי נקנ
 הסרשש דרא הנה * נמה שהיי נק: כמן וסף בל סף ליס לשנינו לין ט
 נזם נקב הרי אנו האץ שסלה קרום ונסתם והא קי״ל דבסרשם סמי קרוש
 שמלה מחמס מכס כמשיל סיי מיא מי׳ ח׳ אמס י״ל דהסעס של מאן היל
 שהמדף בזה היי נמס וכאן גרס מחסרה לגמרי יבכה/ יש חפש שמא תקסין
 לאחד זמן להמס פחת מכשיסור ואן זה בכלל מן* מליוח דביר ייל דאע׳ס
 שרסלה ממקסה סדין יש לה סוד חמת מקממ הראשון וייס נצ״מ מיש
 ולפמ״ס בבינה *ס שפר איה סי' יא (בדה ואס) סהבו״ס ואש לא נמצא
 אזה אבר כמקס שודלוס להיות רק כימןס אחר טר לכאדה אמי אן שמו
 ססס להחסיר נזה אך מה גס המת *ס לא החציס זאת לדנא וסיס נצ/נ
 מ״כ מדין צריך p זה תלמוד וצ״ע לדנא ־(ב) או בנ׳ כוליות ססריחוביי
 דש סי׳ זה סצ׳ מהבית ראוי דנוקם זה נזה נחרץ טר זהא קיל נס
 נניקט להסיר אשי׳ טמיעו למקש המרץ פיייפ ועי׳ בכנה״ג בהגהות בי־
 דש מ׳ זה שכ׳ דהיכא דהס דבוקת זה נזה בסקוס חריז מספת מ* למדד
 ניקנו הכלמה נמקס חרץ מריסה אף י סדסה וסי אלא שלמק מאי לידע
 סמוקס מחמת ס* סייס מד נמתיק נרכס אמו׳ יש נזה והפלה ואף אס
 אספר *דמ שדטיןס פממ מלי יש להקל מ: דסי ס״ס יכ׳ ואפי׳ שלא נסימ
 יש למסר נמ סייש : (נ) בג׳ סדמת מיה נד׳ ולי מורמ שמואל
 דש ס׳ מ ומזיק נמה את ד סייש• (ד) כשדה פס״זנףקא׳שכ1
 ולס דעה סמזנ״ן דש״ל כל יתר כנמל מא ומקמ נמ־ א״כ אס כס ונוקם
כ מד שאס ינשלו שניהם במקמן לא ישא־ כמל וממכה (לשי דמו  מ במ י
 המניא שחושש *׳מת הרמנץ סלא בהס״מ) יס לאמר שלא בהס״מ פיי״ש ומדק
ק א ונסיח ממיר תניינא ם* קס/ יש נדנד  ס״ק א ונתרי אברהם י
מ י  ספי! נמ ומ׳ נמתיק נמה את ו׳ ש׳.׳ ק לדנא ראן להקל נמ אלא מ
ק י״ס שכ׳ נפונדא שהי׳  חקא מיש מי׳ בגה״ק אס א מיי בדעת הורה י
ג המרץ פי חצי הסליא ול דמה יש  נםליא א מון ימרח סליא דבוק י
 לסקל נס לספת סמ״ז שהחמיר מ״ל וכיון וכשאר עוד אהר סלוח מקם סוניסיו
ק פ/) : (ה) DM ניקבה פנאז״מ  של ישות סמר סליא פיי״ש (ופיל י
ן נדרי י  וסיס מ tf מהין דנרקנ ס״י מלי סדסה ופתנ״ש ס״ק א מ
 אס׳ מקנ שאן ט חשוון פייס אנל ימין מסיו פי מדדי חקא מקנ
י ומיס  סש ט חסרון אנל בנקב שאין ט מדון אסי פ״י ס* מי ליס ט
י מ* ומיס ללובן נכון להמיי נאן היס פיס  למק דנא נקב במסוון י
 מיש מיי כחכמח אוס כלל י״ח סי׳ ס״ז שמיס ב5"ס במ מי/ו מדן
ק נ׳ שני ומיקר כמנת החיש נמ דאפי׳ מקנ שאן ט סמק  במק״מ י
י סלי ולכן סמן ראש ארס נקנ מספת מ* אשיי  המיר הארס מיקנ י
 אן 0 חסמן מקם תרץ מי ספק פריסה מספק סלוגתת הסמןס ושלא
 בסקס ודין אן להכןר מא מקם הסס״ קצם מיש ומיי במזיק ברכס
ו ויו שהפלה נמ אינאמקנ / י י ס  אס יג מה שסלסל במיסייס באס י
 מומת סלי אף נלא תשוון אס מיס סד הלק מנשר אס בדאייס להמיי
א מ ואם מימ פד הלוק ואן משרק מנשר נייא ומנ ולא יש י י  אף מ
מ מקב פד הלונן ולא יש סמק מנשר  מקנ יש למסי בהסימ ואם לא מ
 יש מ דמהא ולא מימ סדמסא פי הלובן יש *!נשמי ויו מא מוודפ
 שמקנ מא מסמס מ* אנל אס אמ יסל להתברר שמא מומת מ* ואן מס
 דסוהא ננשר אוי אש אין ססוון ננקנ או אף הגיס פד הלונן ש *אשדו
. ומ/ו השיש מסיו שחלק 10  מיש ומי במגש מיס נוק fft t ברן מ
ק נ'ומי נומק  הסהריל ומקל גס מק־ ומשיש מ תשוון מי מדו י
 מכה את מ ואת אנ ספ שהאדן נסק מ וספ*} דמיקל מסס מופריל

 אם (די)
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 דרכי
י יי חי הספרד סל סויד נמהח סמר אמ נ׳ ונמכסת  טרה מיש נ
י שסתית נקנ מ  אוס נלל ית מיי י מנו לדנא מסית להחמיר אף נ
ש לעיין מיז לקמן י  מי? וסי׳ נמית ונר שמאל ס׳ ש״מ. ומה שכ׳ מ
 ס' ליה ו״ל פני שס ס״ק ו׳ דאף טאן הסמלים נגס אהדד אפיה כל שיקב
 נממכי׳ ומי שהסמל המקרי נקנ סריסה פיייפ. ויש הסיס לעיין נלניפ
ל שצי שס נמי׳ יג ירן מתנה לדינא ונהמה סש לה נ׳ סמלים שאן  י
 םנסין מ מס ואן מנר אוס מסרה ס שניהם סיס ואות סהס ניקנה
ו ודא סריפה ואס׳ אפ א נחלה ואי קטנה מקמה מקנס כממפי׳  במסכי׳ י
ו גיכ ודא סדסה ואן מרס שהקסנה מא מהרס אכן אס יש שס אזה  י
 ממן מנהק ויסר אומ סחרת ויקנה אתה סתרת טר ודוקא שאנס
 ובוקס מ נמ אנל אפ הם דנוקיס מ נמ אפיי נקולשא אף שמר אחס
 סתרת ויקנה אתה סתרת סדסה לכ״ע מיש נאק• ומ׳ מק״מ סיק פיו
/ פה י דנד מסף ס' ס  יש מנרי הלביש נמ האימ נימ פייס ועי׳ נ
 שסאריך לטיב עיי הלנ״ש מניא ראיות לרעת הסרמ/ מיש כאריסה ומיי
/ מה שהשיג סל הצ״צ במ ודסמ להמיר (ופיל  נסית פסק סלמ מדד מ׳ י

ק יג) •  במ" שאיו י
(מא) כמל העוף פפת״ס ויש *מין מפא נדאה של אחא מ׳  סעיף ו
 מסוק מסה את ל״ב ועי׳ בונדס *יל דש ס׳ ל״ו באריסת:
 (מב) לפיק־ אק הנקב עבאימ ומ׳ במיג במסת ב״י אש ׳*ב מיש
 נמ ומ׳ טלק גסס מף ס׳ מ של׳ דבסקס סחמ המנהג לאסו מקיבת
 המול כמ נמסה פרפת הסית אן לשטח מנהגם אמנם מקום שאין להם
 מנהג ידוע ס להם *!קל מסת סרמנ״ס מייס וסי' נמתיק נרפה את ל״נ
ימ פיי״ס ופס״פ  ונברכי מסף נמף מ' מ שכ' והעיקר מסת המסירין מס נ
ו למחנדר לא ונים נגד מ סדסב״ס ז״ל מיס  שמיס ות״ס יסיר לפצסו אגל י
 יפס״ז סיק ק׳ ועי׳ מו אפריש שכ׳יסססליח דססממיר קדוש יאפר צו וסונסו
 של הניח מא ששקוש פצעו מוסר ט מיש וסשפ״ו מף ס׳ מ של׳ דננחהך
מ לאחרים מיש וערק סף ס׳ מ״ה שנתב ומנח י  ממל לטוף יש להקל מ
 לאדים שספנ בסריג מא מ״ס פק שמשמע מהאחרונים *)קל לאחרים נעוף
 אשי׳ שלא נהס״מ מיקנ סיש נפק־ וקיל מחר וסיי/ן בסף ונרמ שמיס
 ךננ״מ אין להק! מותן המול אינ סה * ידמה מזרה שלא נגמ הסכין
 נאנדס ססנימייס הסמטס לפסל אנל נלא״ה כל ספ יספ למ אן להקל אפי׳
 נהפימ נם לאיים מיש ומבד אנרהס סף ס׳ מ מנ יאסי נממןיס
 של מאן ס״ס *נ נטרלין זיל אמ״ק סאסעל כיי ס׳ ד״מ משאל מוף
 שנמצא נמס חסכה א גדזלה קצת כמו חגו! משקרמו אסה יאה כאלו מא
 מלול p״ שגיא} נס סטי ולקי קלת מסור המף ואף והמית מדס
מ מיש בלקוח ק*1 מראו מ אן  מסס םסמיד׳ס שגיקנ סמל של פוף י
 לסמיי סלל סיש: (מנ) מסל מ נד נלחהיס סף ס׳ מ נמ״ה שהארין
 בדן ןמי שמלץ מוף ומלה ואף להמקילץ מיקנ הסמל טוף מ״מ ממצא
מ פיי״ש ומ׳ נמזויק מנס את י  נ׳ שמלץ יש לסתמו ואץ למור אלא מ
מ ממצא נמף  ל/ שהסיג מליו ומגלה לאף להסמיריס בטקנ הסמל דפוף י

י ניי״ש נ  נ' מו*ן ט
י וסי לאברהם(סהמ״נ  סעיף א(א) נימא חכלמת ע״ל ספי׳ ו׳ יפי׳ נ
 סלמון) בקנסרס מסף מי ס״י אי! יא שהניא סס שמסר * שרב
 4 מונדא שסי שס נימ מאן י שלמה הינ וקיק אשנניסז/ נסליא אשש
 מסוס שהיסה חממ וס6אפ אצל הריאס נאסא הממס וסשדמ מאן מ״ל
י מס משגורש (ק ססס מס נססדף ס נמ מומס מקמה סן נמדף  ו
 9 א) סטמק ביס* מלמס ואי 6פר סססדף מתמ! נקיבת הסוסס ממס
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•m< 3»י—ן נס״׳ •3• לסליל 0*ן WBW 9ז׳י « *  מן•(») * נמאס «
 ומלמיל מח0ל ומד! למס מלע מםליל ממול לסקל וכ*ל ספריס, ועיין
p נימנמ שמן רוקח סימן ^ס עסניא ראיס לדפמ מסלדרל מוייס מלק פ9של גזול 
פ נוס. ומ/( סנה״פ מל ftpn ע*י ת סוללומ ילהק prp י״ל י ר  לסחמיל ע*ש ומיץ מ
 מפס ט׳ פיץ נמפונח סויג פס פסמא ao 00• לאל אנלסס פספלס לסמ נם מקל
(inn פפ* ויל׳ מזא ויל סשינ פליז וסאיין• ל«« מלי ב*ייס פ0ל>ס לסזן! מס וספג 
Bt» פ״פ ונלאס לדל לאן אס סנקנ an !ן אנל אצינ י8 ל0ק י  אפ הניע למץפ *
ל אס נא סליפ  ליין ס להקל מה אנל אס אץ «קנ לק פנ*»פ נוס גם נמונלא מ
 ללולן כלפיו ליל הני* סמ״פ לקמן מדל ומומי ps 00 *קל am למסלזן««יס
 לא 0מיס משמן אמלינן נס לפנין טליא . (ב) הצונן פנגיפ ופפנ מאי לני מיא
B x a a טליא פראו נס לסמא ולא המדק הניזק _צנלקס אפ סגיפ 9ליומא צ*ץ פסק 
ו דסנהמה פל>6 אמנם 9400  מסלפדם סיויד סמן ל״מ ומהר׳רך >יא מפן י

א למין ום. מ ועיץ מו״מ מצלוס מפן י  גס פנלים אפל מפל"פ י

 תשובה
ק יו): (יא) שיעשה ב ובמי סיג י ק י ק ו׳ ובומ־יס שס י  מיג מף י
ק ק ג׳ של לדנא דלא מ  כשרהוכי׳ שאםתאחוז יס׳ פי׳ טרי מאר י
 ממל הנשר באחיזת מקצתו סלא סל שסגימ לכלל מר שהויפא גוררי סדמ)
 ואני גא נקיאץ נזה לק כל שיש שיסי מפר סכיליא יש ten מסמס מ
ק נ׳ לדנא (יב) בשדה פיי נמרת  מתמסמס מי״ש והבי* נמות פרה י
 יקותיאל ס״ק א' שכ׳ אננ *רמי וסרימס שנכזליא לא תלי נקוימיס שפ"ג נשר
נ ממס מרה י  הניליא יספ/ הצוק כלל p מנשר ונלונן סצמ מיש י
: (יג) ותת מלי זה עד ו ק י׳ לדנא ומייש פיו מרין ד ונסיק י  י
 חלוק פנאה״ם יש סהיו אפי׳ המול הממוסס ימי ועי! ס״ק ד מנלסן
 זה משמע תמיק שניכר מניק הלקיהא יאס אץ שש לקתא פניק אץ להטריף
ק אסי לא מאה הלקמא א וכל שהניע *קיש מ  עד שנתמםמס נפנים י
 סמק כלל רק נפרס למ פריסה ינאץ הימ מדאי אץ להקל מיש :
ק * פד הליק סכל ימ מוכר נמ׳ זה עו מקם מ  (T) עד הליק ופ ו
ק ג' וש״ך ישיי ס״ק וי של מס רש״י ורין ויל ט  א׳ מא ימיו י
 נאמצפוח הכוליא שמיץ ממרץ שססאסקסמק ישסישזההלוקסיצא
 ממ! הסמים ינכנכ לכלייס מיש ימי טלק גניה סק ה׳ שכ׳ ונ״מ שנזכר
מ הבשר pto זש מי! הנשר אמס מט  מד׳ זה עד הציק לא קאי מל *
 ינץ החלכ חה לא נכנס נבלל הזה א!א מ״ל סזלנ הצק שמק־ המציא שמנקרץ
י מסס שלמים פל סל׳  אמי שהיא המקים ששם ממרץ מידן מיש (ימי׳ נ
מ י״א שהניא סליק סנסגמ סש נץ  שססה להרמב״ס בייחסי לס׳ מ *
ק הלוק שנמציא במ סייש) ימי  סראקסיס ינץ שאד מריטת הססרדס מ
ל מיא וסמי לקסא לסמם סדן ופאי  בי מר זחע מחל ס׳ חכ״ג שכ׳ י
 סא וסי ס' יש *הי הלוק שמסיק־ *מניס ה״ס *סי מס שנסליא שס
 מא מלה מקש שיאה חלנ ימייץ ממרץ שס יסאאסצמס הניליא p מא
ת סק״י יש י  נסי קמממס רס משושים סל ליק שנסליא יסר מיל וסי׳ מ
 מיאיר דנד היו במ וכ׳ רכס מראה שהסלוגחא נץ ס' יש יםממגיס
 pi סש מפרשים מא ולס׳ ריש יקימילס מא דחקא מיר ס*ל שנאמצס
 ססליא ימיי מיזץ האחקיס שס ומיס נמשכץ לקי שס לסם השק מא
 מקרא מריץ ילא החלנ שבסניבי ילסםפ סש מסמוס כל סחלנ שסנינות
מ מדם יקחס פל תלנ שיג ססליא  הסממן סי נגלל חדן אנל בזה י
ק י ק מיש ילד׳0א מ׳ מנדט נ  ססנינ *ס נכלל מ והא מינן סקס מ
 שאיו: (טו) הליק ענאה״ט יש ססין ממק VTB **ן ס*גן ייכ
 נמ־״ח וסיס וצדן שישליט המסמספ גס ניזוק סשמ סיש ינסשהי סגי אנל
ק לסמוק ממש מיש ומנשדמ  כל שלא שלמה נם נמק מר אף טמיעטד מ
ם סיס הספרדי מיומי י׳ שהעלה שק מקד לדכא *Sec נממיש  נאד י
 אנל התנ״ש ושאר אסחים מסיימם נס ממומס בסמן לסוין נ* סשמן
ק וטק״מ  מר מיא בינמים איפ שלא שלטה הממ!סה נס מק־ ה*ק מי
ק נ' ועיי במניה שש ק י של *)מיי מס מספק מיש ומי מיש י  י
 מס שהאריך נדן מ מסלה לדמא יאס מיס סלקסא של מסמס מחמה(אנל
 של«W) מ ה*קולא>טסצמןסציקאש«י«עומזס המ»ן
(sp מי (שליו !/ts יל)הפליא יסא מקם שעידן ססרץ שם vbnbx 

 באר היטב
 מד (א) פו וניא היו לעל ופל מלל (וים נימ־ס הירה אילי 06 םאדן
̂ם  עלמה ניקנ או כחחך * ממר כשירה דלוקא נצקאס אמריק א0 הניע למל
 החוץ לפרסה מסנ לס •מזר אנל לא מיזאך * ניקב נ״מ פיש) ונתנ נ*"ס לדוקא
 ס*י מיזס אגל פיי ס* (א ניע מנתמסמס דסדפה מנית כתג למפספות הסמךס
 דנתנו מזמא מדרס משמע דאץ סלק ולטפשס {דך להחיישנ מגר ושלא נמקוס
 סלוק אילו ממממש מר וגיל נמ שכיזנ פאן מפסה עי• מזע והלא נמצא ממ!

 ניזצצ מוף פריפה וע״נ נדד שנמשה מטס וראיס שלא טקנס אנדם הפרגים
 (נ) הצוק ניזנ השיך מזמז נש״ס ונמה פומןיפ מפק ;יניע לסו הצוק פיש
 (יאילן החילל הממוסו מנפים סדסה מאוזר לפוקר לקמא אינו אלא נמלץ ס חרץ
 אס ק גסגיע com ללוק הו׳ חמץ מנמן roc לוק שחיזי! סמחטם נמס נמן
פ ספפם מיין פינ טלפמ לאמל  ס0פנשל נסם זה סמל p להכשיל י

 דרכי
ק נ׳ לדנא ואס נמצא נקנ סש נו  להמיר במ מיש מ״נ בדפח תורה י
 חמק מקם המק יש לאמד אן אם הקרוס שעל הלוק שלם מקם החסרון
 ונראה שמא ק מחולדה אס' אם מקב ממלפ סענלע״ב ימימה p לסקל
י ממס ומי׳ טו״י! לנ  טייפ•(ו) ניקבה חנוליא סנאה״ס מ״פ מקא י
 שלמה (לסרב טהי״ש הלי) ס׳ יא שנשאל אס נמצא סחט ככליוח ומניע פד
 הלמן מסמן מנר שמא מסן א׳ שלוקח החפה ומנמ מזל פל גט ומא מק
 מחש ונמצא •אש הענ ממון למר הנהמה וראש מק למיס וס׳ הטחנה
 נחל מהמס ומליש מסנ והלכה חומו תיקנה הכיליא מר וכיס פק שמני
 דקי מושס ס׳ סא *הא מיסד דסחמ « נמסה ממי המר לכליות שכן ורן
 חמה צאן להכית מק־ לכליות ומר מסה שראשה מנ ממק מיש (מני*
 הסמיק מנה *ס יח מיד אסדס) ימי מ' מדת זנת הספרד שהניא דנריו
י ׳p שמיעה ידעתי לאמי־ מי״ש יציע והמעיין  יתמה טליי מוכרי התשבץ נ
 ישסס במ: (ז) או נודמח פפיש יש מהשי׳ שמן רקח שהמיר שלא
ק א׳ מ ממת הטהרש״ל יס״ש שכ׳ סש נהחמיר מחמי יעי׳ בחנ״ש י י  מ
 של נינ להמיר נמ מסמס אמר יפיק דקיייל נחלקה לנ׳ פריסה מ״ל כל
p י המק־ ככלל נחלק מא דץ שממן במקום הסק מינ  שנחסר סשמ י
ז כדהגיפ לממס מדין אנל נצא מיס  צהיחס *!סיד מאמ־ייהא ממ י
מ יש לאזר היכא והגיפ לפקס י  יש להכשיר מיש ומשמע נדנדו ואס׳ מ
ק וסכא ולא מימ אס׳ שלא נהימ יש להתיר נמ מי״ש (וממט על  מ
ק נ׳ ששלשל מנרי  מלק שק רקת זיל שלא הניא דמי הרגיש נמ) יסמ״ז י
 התיש נזה ול ולא יתכן לחלק p לוסר וחסר במקצי! טריפה ובחסר טלו טר
 כמ נמול יאינ מיס ילטנין הלכה יש להק! מנץ סש ט חסוין אס לא
ק ג׳ שממנה סל מרס״ב נמה שמקל נמ  נשלקה לני מיש ימי מק״מ י
ד  *1 מניע למקם חרץ מיס ימיי נמתיק מסס *ה י״נ מה שהארין מנ
 היזכיש נמ מעלה לדנא ואס חסר מקום סהוא נגד מיין ילא מימ סד
ק ס״ח):  מיין טרה אנל אם מימ סו סמק יש להסדף מיש (ונדל י
ק ח' ותביש שני ומ חקא טלא נחלקה ן י י ק ס' ו  (ח) נחתכה. טסיז י
ק א' של ומירי חקא שממנה נמנו ק מי/! יעמיס י  לשים כטקס מ
 ילא ממב*נ״כ רק קצת ממני' נחהסס מן מול הסליא מנ שמו ורחבה טמן
 ואש מממ זין מנוי סו שהנקסה סמר לגסד יסד ק שד חלקם טריפה
 אנל אם to ממם סל מבי סמן רק נחיזנ מגופה חתיכה אמו אנל מיני
ך ס״ק  ש*0ס סא Un גנקעה סשיס מיל: (ט) עו סקיס חריץ ס' י
ק נ' ומעימ ק נ׳ ינמיס קימאל י  ד יש וסו ימו מלל ימי tfxo י
נ *׳ת י ק ד יש מס ופנמית גנת יירויס מן -המלך ס' מ״י ינסיד מ  י
 סי סקיו מגמת המו *ס א׳ יני שמת נאק נק׳נסדש יום תחמה וף ל׳
ס מו ^ס ובמד אק מיחסי *ייס נקינטרס אבני שסם שס מיה! י מ 9 f 
ק ס׳ 1׳ מד בי הליסה נ מי׳ ה' ינסו״יו שס י  יקסני ימיי למיל ס' י
ו to נמס׳ מיס סו ̂ז ונסי לנ אי* טל מלין 7ף י  אי *ת תדלץ וסר

י רק ייסף מסופת *ס ע' ס׳ ז׳ יי ס׳: נ  וסו 0& י
 0עיןפ ב (י) ותא שיעשה בשיו! יסי. מי מקימ ס״ק ד דיה י3ש
 ממץ נצמק מסל טהגימ למק מי? (ימי בתב״ס למל סי



 נאי יעיל״ יורה דעה מיד מר ב הלכות טריפות
ט נלקחה הסליא)(ממת 06יד) וכן אם (יט)נמצאת ד ב ו י ™ (טז) שבתך הכוליא הרי זו טרפה (V) (מנת(נ)(יח) ח »  יש־«י
 °י° בטליא (כ) ליחה אעיפ שאינה סרוהה או שנמצאו בה (כא) מים עכורים (ככ) או מתריס (כג) חדי

 «ו (כד) טריפה (בה) יוהוא (י)(ג)(כו) שיגיעו עד
sum באר 

ן י . כתנ ס נ י נ יו5א ק הנצץס ציין וגלוי היא מדל): (נ) י אי  המציא י
 דממ חונ פירושו מבקע לשדם והשיך מצק 140 וכחנ דיונת חונ שאני מנמזך
מל מחת נשר (ל) סניפו י*  למנת תרנ מא נמז וס״ט לקתה המציא אנצ נ
ר ממ ס״ט חקא ליפת  השיך יה״ נו פל הלוק ומיס וטס אילו מלל הצונן ס
 המחנר אגל כרכה פוסקים שיל יאס לקתה אילו נסליאלו נניס עטדם א נפשה
 כשרה משר המת אילו לא הניע על מרןם הלוק פרפה ומשמע אפילו כמספ מונלא
ק פריפה (ננלאמל כגמרא לקתה נסליא פריפה ומל) רסנףא  למק הרגה מגויים מ
 לקוח א על סדן משסע לוקא נצקרזא אנל לא מינלא וניס עכורים 91׳ מרו ופריח

 תשובה
׳ כ׳ •שנשאל נםסא שמצא  (כב) או טרודים מ נמיין מין עולם סי״ו ס
א א שלם וסריס ומראה סמים מ  נטליא מלאה נד! ומגיס פד הלוק והלונן מ
ן סשוס להמר כיון ואשיי נם נמוגלא  נריח ומראה מ תלים של נהמה וכי ומי
ס למקום חרץ  וסת מאץ כמל משכסח יעקב להסריס להקל נל שלא מי
 אפיס שהניע ללובן מיש ננ״ו שהיו מיס וכיס ממש תן שהיה דחס כריח סי
 רנליסממש מדאי דאין מ מדד סרוחים פיון דוזמ שמירגקנצים שם ככליות
 ימהיפי מתי נח! ק איפור והא יותר יש לתלות שסם עצמם סיר שנו ונא יהא
ס ס״ל ס״ס ספק שמא נדר ואץ וס קלקל בכוליא יאפי* י  אלא ספק ס
ס שריסס ונדגלאאין אמר  תאמר שהוא מדד סרוחים שמא הלכה כהססקים מ
ק ת מרה י ס ׳ מ . מ ו ע למקם תרץ דקא עיי׳ע (כנ) הרי ז י מ  אלא נ
 ה' שמניח מלשין הרשב׳׳א נתה״נ ח מש ופל סכאדמקיניק נלקתא שנסליא
ס מי ככלל מסכנת ואס לא סדמ י מ למקוס חריץ מ״מ מ  מפני שלא מי
 שהלכה קדס שחיטה א סהיהה נורדח תלי׳ מסס שגרונא ונחמה אמ׳ אס
מי מלהא ולא רמא מליה אא״כ יש  השו״כ אמד־ שסירכסה אפיה סדפה ו
ד הס״נ או כצירוף שניהם שסעידיס מל הסירסס יש נ  עוד א׳ שמעיד ג״נ מ
! ס״ק ד מודיגא י״ל י  להתיר מי״ש • (כד) טריפה והוא שיגיעו וכוי ע
מן  דאף כשמגיע עד הלובן אץ לאמר אלא כשסמונלא וסמסמוס נמלה מראה מנ
 אנל שהיא מססה מבפנים ילא נראה למן נלל נשר רק שאן מציאת אץ וה
ס לחרין ממילא נתגלה המיגלא לסן מי״ש ימי׳ נמרי! יקהיאל י  רכיץ שכני מ
ק w ואף שהניע לתרץ אפיה אמו־ שלא ק א׳ שכ׳ מסיר משכמ! ל  י
י הס״זהרנה מ  נראה המוגלא לחץ רק שהיא מטסה הכל נמים רק שבעיקר ו
 להשינ עליו והעלה דכשהניע להרץ יש לאמר אס׳ כשאינו מגולה מכמןמי״ש
ה והא יש טכן שמחופה ננשר ק י׳ שהימף לתמוה מ ת מרה י ע  ופי׳ מ
ף ש אמנס מי י  הכוליא ומשכחת לה סהא הלקוהא נפנים ולא נראה ליק מ
׳ נשי״ס משדד  הדן עי׳ נט״ס וההכ״ש שהשינו על הס״ו כזה עיי״ש מי
ה נ להחמיר מ י ׳ פפםק נ ק ס״ק נ ד פ נענץ וה וני׳ נ ׳ קמ״ה י  תרינא מ
ה למאדאם ת מרהס״ק י׳ פהעלס מ ע ק כי) ועיי מ  טיי״ש (ומי׳ כמק״מי
 רא מדאי פמימ המונגא עד הלונן נאץ הפסק אין להקל אף פלא נראה לחץ
pמקם הססחן ההואו p ק מעס נשר מ ה ה ה ספק אלי ס  כלל אך אס מ
ץ פנחהך וכחמה פא״א להטי• מכסיו א יש להסיר מה״ג שהחסחן  הלוק מ
 פס״י המונלא א רקבץ מ״למא כסך כסי־ הכוליא נפרס ומקף נשרסנמן

ס ניכי ממס מכסן כלל מי״פ ־ לכה) והוא ש״ניש עד הלובן א  טין ס
ס למקם חיץ עי שאכלה י  ענאה׳׳ס והיש מ״ס כלא הספיק לכודקה אס מ

י ק ב׳ פכהנ דנלא מיקה אס מימ לחוץ ס ף י  הכלנ וס׳ ופי׳ נתב״פ ס
 פריפה מספק מי״ס וסי׳ כחנה סרה סיק י״א פכי ואס׳ נהפ״ס אץ למל
׳ חה חק< נשיויע נירא סנמסה הנופא למך הסליא והספק מא פ אך נ  מ
ן מ״ל אנל אס נמצא שלומית של ממלא מיג קרוס ימלנשמנ י י ס * י  אס מ
ה רק על הקרוס ולא נמס לסליא  הס*א ונאבד נלא מיקה ויש סכק אלי ס
* לא מחל מעסה הסירף פלל מס יש ס״ס מי״ש  כלל יס להקל דש ספק א
י שס שהניא כסף י ס ׳ נס׳ מ י להפסיד ספלים מ י ס  ימ״ש הסיש מהם׳ מ
ק י ק י ד ש יכיל כ ר י p לנ להמיר נס לסנץ הכלים י י י מתשי׳ מה ד נ  ו
jfpjjj ש ןעי׳ י י פססקנס לאמר הנליס אף לאחו ססל״מ מ  נשם המי ס
ס כשלא י ג מ י ס כהסימ יש לסמן להקל ולסור הכלים מ י  ס״ק י׳ של ו
א ססוש לו: י ק ס י ו נ ׳ נשלק נ י מפל/נ מי״ש מי א  ממג השמן עד ל
ס וסתיש ffv סהסהדשויס יהסרס״ג למין י א נ ק מ  (כו) שיגיעו עד חלו

 סתווי תשובה
ש למנ הפופיןה מולקיס ׳ולס הפדפ יפי׳ נט״פ שנפ לפמו פ י י י ניפי «  (נ) י
ו נפל פנים פאיליפ י פ א  נינוה להקל גס נמפינפ מסו יס׳קאל סימן כיה מגיא מ
 שהוכימ כלעפ סש״פ לפ״נ צקומא ומוגלא מלא מלסא סיא וא״כ אן נמיגצא נשל נצא
 הגיע למדן !f סוא ויל מלק פליו וספלס לנמונלא פפיפא לפדפס אן נצא סגיפ לצונן
ן  אמס נפנייץ ומופץ מי שלפהו למנה לת-וק פל נל סאסלוניס יכיל לממן• פל הלי
p ט s  וילמנ״ס וט׳ אמנם לאיש כמוני מועל לנל לזוז יפסקי האמלונים לאסל אן נ
ש ומיין נששונמ סוללוס יליוק שימן פ׳ הניא גשפ ספי  והלוחץ פלא הגיע למלין י
ל נצא סגיפ י והוכיח כלפס נפל פמ״א ואן נמוגלא מ י  נאל אנלסס שמול לנוי נ
 לחלץ אמנם סוא ויי האדן נחלוק עלץ והפלס נלפת סכני• פאי( ל«ו ממד סאמיוניפ

י כ ר  ד
ס רק סו החלנ שמסכינ ולא נכנס גס להחלכ כלל יש להקל  סריפה אנלאס מי

ג יחלב ולא שלטה נחלנ סצמו יש לאמר נלא י  ואם נכנס הקלקל להקרוס ש
׳ שס רק מסמוס א טקכ מ אנל נהפ״מ יש להקל מי״ש יכ״ז אס ס י  ה
׳ סס טמא ימנה נט*א ייס נה מיס מסרים א  וחסר יכוימה אכן אס ס
ט להלן (ס״ק כ״נ) (טז) שבתוך הכוליא ד נ  מ־וסס א מונלא עי׳ מ

ס לסך הלונן ט נ ס אלו ס ר ׳ ע״ו שכ׳ והא ונעיק מ  ענסו״ח סומ״ד קמח ס
א נצו הלוק אנל אס הלקהא מא ס היימ אס הלקהא מ ק ס  לספה כסה מ
-נ״ג הלוק אף שלא הגיע לתיכו לנ״ע אסר ע י״ס ועי׳ כדעת מרה סס
ן לח1ק כלל בזה כץ  שהניא והשיג עליו ואץ למסיף ממרות מס מסכרא א
. עכאהים מיש ב ר  א! הלקהא הוא נצו ה*ק א עליו עיייש (יז) סכת ח
 מייש״ך ועתנ״ש שכ׳ נסינת השץ־ דר׳׳ל ותריויימ נעיק שיס׳ תתן וכנח אבל
 אס לא הי׳ אלא א׳ כנץ חתך כלא כח א כח בלא חתך כשר עיי״ש ועט״פ
 שהשיג על הש f וני וננחתך לפנים אפילו כלי מכח חיב טדפה אלא דנמכת
 חרב אט ר״ל שנחתך אלא כנעשה בטליא פצעיס ע״י מכת חרב וכאב לה
ט שההטס להטיס בזה עיי״ש ועיי נמק״מ ׳  ניוס־ עיי״ש וע ׳ נמחזיק כרכה חות י
ן לחסר אלא כבמיע בתוך החדן אבל שלא נחרץ  ס״קז׳שכ׳ דלכלהפיריסס א
 כשר בכל ע-י! עיי״ש (יח) חרב עתב״ש שס שכ׳ וכל והיה נכח אי לא
ר צמח צוק החוש בביאח מ  דקא נידב אלא אסי׳ בייקל אסר עיי״ש ועי׳ מ
ט  לפ׳ע ה״ק ד׳ פכ ומה פמוסיף ההנ״פ למד ובנח אסר אפי׳ במקל א
 נראה להסיר כלל עיי״פ יפי׳ נמית סרה ס״ק י״ב שהניא ג״כ ראות למסך
ס נחתך נכח אן לאסר רק מעפה ד ר־ב״ש מ״ל והעלה לדנא מ נ ו  מ
ק ף י  ע״י חרנ ביזל דקא טיי״ש (ים) נפצאת בכוליא ליחה טנאה״ס מ
ק  ו׳ ונת״ש סיק ג׳ מיש נניעא ממצא נטליא ונולטת לחץ ועי׳ נמק״מ י
 ט׳ שהביא ראיות סיפיסקיס שאין להטריף נכה״ג רק כשהנועא והמוגלא
 משירשה במיניות וסליא משהו אבל כשהכוליא נמצאת שלימה לגמרי ולאחר
ס דטיתא רק שהיה ונוק על הכוליא  קילוף הטמא לא מה כפנימיות הכוליא ס
ע ולאתר פנקלסה הטמא נמצאת י  נועא א מנה יהניטא היהה נקרוס נ
׳  שלימה נקרוס התיל למות נה שר עיי״ש ועי׳ מזה נשרת הרי נשנים ס
׳ כ״י ששאל נעונדא שהיה טעא על הסליא  ל,ס f מי׳ נשו״ה ססר יהושע ס
ן ויקלפה והיה הקרוס שלס רק שנשאר נה כקמם מוקיס י ד  מיחץ פלא מ
מ ד״ל סהניעא נאה ממקם אזר ונדכקה כאן והקמט י ה  יזישנ הטטא והתיר נ
 נ-ישה שס מדהיקה הטעא עיי״ש ועי׳ כמק״מ שס שכ׳ וניש קמט ציע לו/א
ק ז׳ מ״ש לעק אס נמצא נה טסא ת מרה י ס  ״־•י״ש (כ) ליחה טי׳ מ
ס והעלה לדנא ונתמלא ד ט  מלאה מונלא לכנה א! דנה כמ״ז א כמיס ע
ה דנה ככל ובר י ס עטרות א ס ה ׳ אנה מסרחת ואץ נ או ׳ מא ״יבנה ו ס  א

כא) מים עכורים או סרוחים ) ( ס ק י  כמיס עטריס עיייס (וע״ל ס
t מ״פ להמיר נמוגלא ועטרץ וסחסן אס׳ מטסה מבפנים f w ס י א ב  ע
ק ב׳ ג׳ והי ונמקימ דק ס נ ק ה׳ ו ס ל*ק וסי׳ בתנ״ש י י  וגס בלא מ
יא וכל זה חקא נמוגלא יעסיין יסרייוץ נמרים יסספיס גסור אבל ק י׳ ו  י
י רק שמוי קצת יש להקל כדעת המחבר וק אף כעסרין קצת אן  כשלא ס
ה אץ לאמר רק כשהגיט י  לי־חמיר כמו בסטרין גמר ואף שאים צלולץ א
־ לי אנל ברסק קצת אן *ותמר אלא כעכורין גמיריס ק מ ס נ י  לרייץ א ט
p ׳ קמ״ט ינמ״יו סגול ת טוטו״ד תטינא ס י מ נ נ י ׳ נ ס נ  עיייש וטוצא מ
' ' מ״י עיי״ש יענס״ת T ייסף ס ו ס ר ת ס מ ו ׳ ו׳ ינס״ת *גת למן מ  ס
• ( ו ט להלן ס״ק י ד נ ו ונשרת חמ לאברהם סי״י מ' ל (מי׳ מ  י



א פ פות ח ת טרי מ ל ד ב ח ה סעיף מ ע  מדד״ ד

 פת־ו תשוט־
 (מ) עד (כח,כט) הלוק (ל) אבל (לא) אם

פ ל«וץ זהאיח־ לנאל שגס ד0ש י  לאסל אף נספימ נמזנל!) 1נד0 פט/ים » פלא מ
ל לנלנןשא למממס נפיק י ס ז מ ט נלנןסא ה״ס י ש מכ0 0ונ ד י א ׳•ל p ו י  מ
ס היי ט נלנןמא למסמס אכל י  למסי למקוס חרץ למס שאמרו דנעינן לממי לוןמא ל
ס לא נ״כ מי פ סליפס ו י  נמונלא ומיס עכורים גס מא ז״ל מלס לאן פלא הגיע ל
ל נפנ דש לסמוך עליז נזה לסמיל במומסמס שלא ס v נשוןע״ס [ופס מיש סי׳ י י  מ
 נמנןם סלונן] וכפ: פול לספיקל כלפם לפיל לנל זס אס הבועה מא מנפץ אנל
ן להקל נזה אפי נלא «"ע ללא כהסנ״ש  אפ סגופה הוא מנ«יש ולא הגיע לליק י
ן סלל למוצא ק י״ע שהארץ מי ו פ״ש [ופי׳ נתשונפ משכנופ יפקנ סי י  מנילה י
 מונלא או מים עטליס וצא סגיע ללוק וכסנ יפן כי סוא יימלא נמנה והפסד ממון
 גדול כאשי לאיהי פהלנס נהמומ מסל נפלים מזה ומלוי נמו שמות הריאה וצק
  שימי לני ללקלק נזס וצנאל שוש מלנד נל סלאשוניס וממיס אס יש צסחמיל מ
 ני המורה סשס על ממונן של ישראל ואמר הפיץ נ״ל שאץ צסחמיל מס כלל!המימי
fen פ י ל יזולמ ייןסיאל האריך ג״כ צהפמיל ppe ס פ ן נפנ פנס מ ס נ  צא ספסל ו
ש פול סנס״פ הפילו נ׳ של* סכוליא וצא סיפ י ש ו  קצפ לאיומ לפסוק p צלינא י
 ט מוגצא וני אומרים ט' פפת״נ שהניא זס נשס הישד״ם סמן צ״א ומסים נס וניסו
ם סגיע צצונן וני *מדם שלא הגיע סר ד מ  אס טלם אומדס שטה מוגלא אצא פני *

 באר היטב
ן יניע המוגלא ללוג; שנה מעשה מהסס שנמצאת דעוחא ד  ו»לק ופסק נשו״ע מ
ן * לא על שאנלס י  נכיליא שמזה מומס ולא הסיק צנודקה אס הניע למנןס מי
א היו י  הכלנ יססריפיסי סרג סהר״• וסרשל״ם ומהרש״!־ וש*• עיין מה״נ לן< ק
 הדנה אניס נניוז המפנח״ס קצתם אמרו שר* סנוליא ולא ר* הסימן וקצתם
 אמח שסם ל* הסריוון אץ נאן המזשס וסדפס סוידו נ׳ פר* ססציא ולא ס״ס
ל ץ י י ס מגיע עי מ  ט מוגלא וני אריים שהיה ט מוגלא אגל לא ידעו אס ס
ל חד וחד והנהמה נחזקת סחר עומדת ר* גסליא ירם והריחו ד0 י  הכחשה ו

 סריסס אץ למלות ולומר דשמא ססרמן נא ממקמ איי והמיס שננוליא צלולים הם
ז שק ראר לסוחת י א) וכ״פ מהרש״ל ונ״ס ול ס  מס״ג כשם מרד״א עיש ד קי
נ ללע מיק דמיא לקותא למקום חרץ ודצא י  למ«שס ונרונ סש״ך אנל יל* נמכח י
ר הניח ממה דרס שנס׳ זס !*ם עקר ט״ס י ז  נניח יאמר גס מה ועול מ
 וטסקיס ונמנ מסלש״ל אע״נ דאמדק נגמרא מלאה סוגלא סדפס ס לחלק אס צא
ס הטעה ממזון אלא מלפנים צדן מוגיע הליחה למקום חרץ משוס הט אפר מלאה ח  י
ג י  אגל טנא שטחה הספה טצסחמנידןוש נה מנלא סדפה אילו לא מיע לחרץ ע

ל עליפא נדל לנרמל י ל מ לנל פשוט ו ש והנה ז ׳ י ס לאסרא ט  ולאי פדפס ל*נא י
א ומללנע אסל נאיסל ד*ל״חא ופד. ן י מ ד ואל• שיקא מ י טדפס מלמ? זנצ פ  איצו אש נ׳ *מליט שלא טס ט מוגלא כצל איא שי׳ *מדם שהיס וסגיפ ננוק מ

 דרבי תשובה
 הסליא מסמס! אס החלנ ששנינו שלם רפה פשר ואס נמצא בבשר בוסל) של
p הלובן טין שכל ה*נן i ס ר  מי כרכומי אז אס׳ אין הסמן כלל נץ מ
ש י  שנס דש חלב בץ המיס וכץ הסממן מיו שבאמצע הכוליא יש להקל* מ
׳ ל״א ול״ב שהתווכח עס מאץ סהלש״ק ז״נ במה  ועבמ״ת מה ישיאל ס
 שארס מומא בא ששמו ד בהמות ונמצא שתים כשרות ושסס טדסה רוהט
ה י מ י זמן מה חתם ב א  מכל הארבע בהמות הכליות ונתערבו יסד ושוב ל
ס מגיע עד מרץ הלובן ולא על הלונןמצסו ד ט  טליא 6תס ומצא בה מיס ע
פ להתיר הבהמות הכפרות מכמה מעסיס חוא דהוי ס״ס פמאהכוליא  מפיג ס
 פנמצא בה הריעותא היא מן הבהמות הטריפות וספק שמא העיקר מממ
 הססקיס דסנירא לס להכשיר אס לא הגיעו המיס סטריס פל הצוק 1עזד
ק דהכוליא מא מא׳ מבהמת מ ג מלץ הקלקלה מקולקל ו  דככי
מ דברי הגאן מ״ל מ ק השיג עלץ וסא ז״ל מ י ר ה ק מ י מ  הסדימת ו
ש ׳ סיב י ת מלה יצחק ס ׳ ׳ ש ומי מ י  מעלה והעיקר כובדו להכסר מ
א ואס סגיפ ו ׳ זאף דסא ו מ (כח) הלובן. עי׳ בפרה ססו״ו שס מ  ב
ת מ״מ אס ארע פסעה מי פנ מ ו י ה  המוגלא למן הליק סש לאסיר אפי׳ ב
 המורה מה וסרה לסהר לא מהודק טומא אק אס מסה המכה בולסס גס
ף דפ בזה ג׳ רימהוס אס ססס המרה ד מ מ הממשיל מ  למעלה סש לס גס ח
ת גמרה זולה אס כמ־ נאכל הבשר יש מ ד  מכשיר מהרוק מבוא ט מא ס
) האבן מבאה״ס מיש ט כ  להקל לפק הכליס בשמיה מעל׳׳ע סייש. (
א שנשא! י ׳ ק ק ועי׳ נשו״מ סוסו׳׳ד הניינא ס מ  מממרש״ל אס טתה הטמא מ
ס פסריס בטלית פלא הגיס למן הלוק רק עד הלוק שהיה  במביא שנמצא מ
 הנושא בולטת ליק וכ׳ וכיון שיש עוד ספק שמא כמנה המהרש״ל וסבא מולמ
י פמס מנליסנמי סדפס סייש נ  לחץ טריפה אפי׳ לא הגיע עו הלונן לק הו
מ גחלי המוריש לספסר אף אפ הנוטא מו מ  יעי׳ בעצי לטנה שכ׳ ועכשיו נ
ס נ ס נחוץ פיייפ וסי׳ כס׳ מניר. מ י  טלסס לתן וסא של מנצא כל שלא מ
ו שכ׳ ונספ״מ 7 ק י י י״ז ועשוק י י ק מ י ק  נדני שאר סדימס כלל י נ
 למק־ על העצי לסנה להקל נזה אבל שלא נהפ״ס יש לידש לוטס הממירים
. ׳ ס״נ ס עולת *זק ס  שכל שהטמא טלסה ליק שריפה עיי״ש יני׳ בסי
ס סרזסס אי  (ל) אבל DM נטנאו בה ם״ז. פבאהיס מיש ואס נמצא ס
ו סיינא ד ס ס מ ר ו צלילים ומי מ ר אתר ולומר והמיס ס ב  לתלות הסימן מ
ו שנשאל בסליא שהיה בה סעא רמק ק הלוק וחתכו ©fare מיי י ' ק  ס
ו מסרים קצס אן יש לתלות מעשו ק *ק־ הצלמית ס ס מיו אן נפגמו א  נ
ם י אי ס ואי אפר שסם סמקיס ו י מ מ מ ס מן מ  ק מזמם שהכלי לא ס
* בו, ו מ : (לא) אס נ ש י ס מ י מ ל להסיר מכמה מ  אסריס שסס מלוידס ו
י שסססס נ ממלת סמו י ׳ ק  ס׳יו. פנאה״ס ומי נשרת מסויד חניינא ס
ו רק סש מוסס מססמזלס  לדכרי הבואל מטיסות דאף ס־דוסאסא מלאה י
ש נפנץ מ ? וסי׳ כמין הורה ס״ק מ׳ י י  וסוגלא דנה כמלא נמלא מ
מ ו ש ו >*p ויש השסק נ מ נ הטמא הס סיז הס לא ע ע לדינא ואס מ ד מ  ו
ו םלוק אף מ ס י  הטמא ונץ הלונן יש לקל אס׳ שלא נהס״ס אנל אס מ
י י דם ס ם נ ת מ י ס ק מ נ ע ש ומ׳ מ י ן הליק אץ להקל מ ס  שלא נכנס ל
י נתמ׳סנהפ״ח משאל ממצא שלמיזית מיו 09*6 ובמימיו נסצאקצס י י  מ

 מכלא

ד נ ו י וני׳ נפרמ״ג נסזיחה לילי פדפוה מ״ס ב ד מי  ספק דהנחפת ח
ס מא למנתו ואפי׳ נ׳ חומדס שלא היה ס פ יש הסת״פ ו מ ו  המהרשד״ס נ
׳  מוגלא כלל אלא שכ׳ אומדס שהיה ומיס צלופן נמי טריפה ממ־נק מ
׳ ססרסו״ס שם נתפר שאז״ז שכ׳ נפשיסות דלא אחמיר רנק נסרי והד מ י  נ
ק נ נפסיד י י ־ מ ן רעקיא זיל פל ה א ס מ ח ס  רק נפדית עיייש ופי׳ נ
ד המהרשזיס שנס׳ ל״פ שס ומיס שוני זס מא  א מיש ממין מ מביא דנ
ד הסהרשד״ס נ  מחלקת סרטונים עייש וסי׳ ניעת סרס פס מ״ש מ
 משס״ו ומסק דברי המהרשלס במה שסכסר מליס בעונדא דדיה מ-ילה
ס שסו י י יס סיחין וסריס א א סש מיז בהטליא מרנ  שס לדנא ק ואס ר
ן ונאבוה המליח בלא בדקה אס מ  שס בהמסבסיס אמרו שלא הרגישו מ
ר אם לא ב ס לא וקוקו מ י י ס ללובן א לא ס לאמי• ד״ל וממיס א  מי
ו ואק סחחץ כלל א  שסעויס האחרים סכידשיס נבירור ואמרים שהיו י
ד שנפלו ק ולא טדע סד א מ ק מ אסי תנ וסיכא ו  יש להקל ו4כגנין הכליס נ
 הנשר ככליס וטוע יק־ מפליט גס הכלים אמרים כמו ננל ספק ואדיתא
יס אן להתיר *גומת מלים מעל״ע רק מלים שנאסרו רק ס״י נ  מס נ
ר סש ט בציה צדדס להקל יש להמר מ א  מרוי שנפשק הקילוח א נ
ד י נ ז ויו) ועי׳ נפו״ס מ ׳ לימ סעיף י ? (יס״ל מ י  להשהותן מעל״פ מ
׳ קמ״א מפא! כמביא כזו שהיה הכחשה נץ הרב ובץהשו״בנטפא  תניינא ס
ן נערן ד א נ פבדק מגיע ללובן מפי״כ מכייס מ  של מ כרטמי שאיר מ
ס מרה ע ק סכליס עיי״פ יעי׳ מ ק מחפה וחו נחו ינס הארץ־ נ  מ נ
ת ציץ נ ׳ ס מ ק י׳ד שהניאו וני דלדינא אן נ״ס ננל סלמ* טפיו מ  י
ט re) והרנ נאק נגד ד נ ׳ א׳(יפי׳ מ ף ס ס למיל ס י פ ׳ כ״ג שהניא ה  ס
? ממילא י שהקהל קבלוהו עליהם והימנמי נס! ממי א מ  הסיב בכל ובר נ
ו רק לפין טדיס ד נ ד הרב ואן נ״מ בכל ו נ מ רק פל ו י  דש למק־ נ
ק מ נ ק *ענאה״ס וסה״ש וטכו״פ ומשמע ו ו  דעלמאנד״ש (בז) עד הל
מ והעלה ד הטיפ נ ג י ס מ ׳ פיו !  שישליט גס נלוק ופנמית מסייד קמא ס
ד ש ופי׳ מ י ע להון הלוק נמי טריפה מ קר לדינא ואף אס לא מי מי  ו
ק מ וכ׳ והיפא דליכא שעה מ ש נ ׳ קל״ס י  נונריו נמהחרא הרינא ס
ס לתוך הלוק אכן נהס״מ א  המק א הפיס יש להמיר אס׳ אס לא מי
ק ה׳ ה י י ס ס פ מ למן ה*נן מי״ש ועי׳ מ י  שעהו׳יח יש להקל כל שלא מ
ס א ק ואס מצא נטליא מפה וטמא ונסכה מ ת ק מ ומולה ל ס ש נ  י
p ק מעס נשר מ ס מו הלובן דש ה י ן א *חה אם לא מ ס ז  עכיריס א מ
ק ס*נן י ו הלוק ולא נמש ל ס פ י מ ואס מ י ה  הטמא להלונן יש להקל נ
ג י ס יש מליו הקרום ס ט מ ט  כלים אס ניכר שהלובן שלם שס כמו בכל ס
מ יצוין שבת ואס יש נם שמח המוק יש י ה  הלובן במקש ההיא יש *!קל נ
ס p מיגלא י ם ססא רק סש פ ק מ ג הלוק נ י  להקל אף שאץ סליו הקרום ש
ד אף שקשה קצת נמשסיש  ונץ הלובן קרוס הטמא שאמו מתמסמס בטשנטש ס
ו חקא אפ יש י ל ומקרי השסק בץ המג*) ללמן ו  ומשמה מראיתו מ״ס י
 סוד חלב נץ הקרים ונין הסממן מגידן סנאמצע ססליא אסל פלאיה אץ
! של לסיפא סש הפסק בשר p סליק ק שאו, ס ד נ  לסקל £0 יסיי״ש מ
ו יסמסין שנאמצס ד ן ה מ ם מסרים ב rn 4 מ  כלל יש להקל גם נמוצא *
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ה ב ש  דרבי ה
) יהי ו  לעיל מ׳ ל״י ס״ק קצ׳׳ח ימ׳ ל") ניק צ״ו ובפרי מבואה שס שסי׳ י
 בסצי לטנה שהמיר בניו נמרים א במלויויס יכינימשמטימ ומת כרא״ס וצרך
 לסעיס מרס אס אנס מדס א מלומס ובלא ממיסה אמרה עיי? ימי׳
ק מילס חיי•!־ מ׳ י״ס מה שהאריך בדברי העלי לטנה בזה יסעלה  בפו? נ
 דאס ט לבמזלה נראין דבריי בזה שצריך סעיסה לכתמלס אנל בדימנד אס
 נאבדה הטליא נלא סעימה יא״א לנרירי אין בזה ביס מימש סיי״ש יסי' מזה
 נס״ת צמח צדק התרסת סי״ד ס' ת •ו שממה בראיית ולא נסיק שיס סמ״י
 שבסליא מתיקים אלא חף כשהם סלוסס אין לאסר עיי״ש נאריסס ימי׳ בדנריו
׳ זס ס״ק י׳ מ״ש בזה יטיס דס׳׳מ *נמשה אין ס  ב0׳ צמח צוק שעל הש״ע נ
 להקל נזה אא״כ יש מיד צווים להק! מין שהיא רסק ממקיס חדק וטוצא
ב שכ׳ ואש נמצא מיס זנים נטעא י  ניי״ש ימי׳ בשי״ת סימי •ו מיינא ס׳ ק
 אך סו מלוסס תלי נפלינסת ספיסקיס במראה דבש ילהמכשירין בסואה ונש
ר ילכאיסרין נכרטמי ססיסא ונס נמלוחיס אמר אס׳ הס צלילים  נס ה ס
 ולהלכה כ׳ והעיקר לדינא ושלא בהפ״מ יש לאסיר אבל נהס״פ או נשמת ממן
 יש להקל טון ונס נכרכומי נופא יש ב׳ דעות p והמנהנ מא כוסס הרס״א
י ונסלוחיס ולא נזכר נרמ״א יש להקל אכן שלא נהפ״מ אן  ואמי נמטנ
 להקל עיי״ש יסי׳ בשו״ת יו יוסף ס׳ ס f סה שסלסל נובט סח״ס שהניא
 ספה״ש וסכך להחסיר סכא שסעס יראה שהם מליסס עיי״ש יעי׳ בס׳ ערינת
 הנושם את ה׳ שהניא ג״נ ונרי סח״ס מ״ל יסלסל ג״כ נונויו מק מיס
 מסניחת לונריז סש להקל נזה ילדנא העצה וליתר שאת יש לנסג וכל שיואס
 שהמיס צלולים הס לא יטעום כלל אס הס מתוקים א סלומיס נד שלא נצסדך
ק לטסוס מחשש אסר  לסקל נס אס ימצאו סריס א מלוחים ונלא״ה אט נ
ק ח׳ ס״ש נעק זה והענה לדנא  ולי שק מא סהנ ניי״ש ועי׳ נועת מרס י
 ראם לא מיעו ליק הלובן נלל יש להקל נמלוסס א סריס נל שאנס סרוחים
 כלל אס׳ אן הפסק ניניהם ונץ הלובן כלל אנל עכ״ס ניסר שסלוק שס ש»
 כסו בכל סכיניו יש להקל אכן אש נכנס קצר, לדק הלוק יש לאסור עיי?:
ק ד׳ ובמק״מ סיק י״א שכ׳ שצריך לכתחלה לבחק מיס  (לד) וכים. עדין ס
ק עו האר מ  עד סאר לראם אס הס צלולים לגמרי רק בדטבד אף שלא מ
ס שהם זטס ואנס םרוסן יש למסר ניי? ועי׳ בס׳ ובסס שלמים י * פ  מ
ס שנהט למן במד לק ינקי יאס ישאר י  הספרדי את א שכ׳ ממנהגי ניר פ
? אכן •עק נפי״ת צמו י  פמ פפרירית דטק בעד סכודס הס ופרישה מ
י מ  צדק החושית מו״ד ס׳ מ״ס ate! נמק מיס זטס שבכמיא מהי ס
 הצלילות א במק סמי צלילים המיס הצלילים לגמרי שנא נתערב מ סס
p עפרורית והעלה דא״צ ססו צלולים לגמרי אלא צריך ססה צלול כל 
ק ודי >ט  סי סהיה ראי לשתיית*אוס עכ״ס על יד הדמן בלא ס
ט אבל כל שאט מסמי אף שהלימה מא  להמיר כמיאה כיסמי מ
? באדטס (ויל סי fi ס״ק קמ״נ): י  לכנה קצת אץ לממיי מ
 (לה) אמ׳ הניעו ללוק סס״ז שאפי׳ אס ס׳ המי! נלינן עצמי יסף שהלוק
מ כל משאר טכ? מקצת הלוק כשר אנל אס גס מקצת הלובן לא  אט שלם י
 נשא־ קייס טריפה אס׳ אס היי סליס וטס ניי? וססנ? ס״ק ה׳ שכ׳ ואס׳
? ומדו י  אס הסיס זכים *מרי אץ להתיר כשהוא נסך החדן אלא נהפ״מ פ
? וענשו״ס טזטו״ו הניינא ס׳ י ק ח׳ וס״ק י׳!משיג ג״כ על הט״ז בזה מ  ס
ק י׳נ שהפלה*)*] נמק מ ואס IS ססוו מהלוק כלום  קל״ס ימי מק״מ י
ק סמק ילק אמ׳ י  רק מראה סנההויס פםמספת *סס או פשר לנ? אמ׳ נ
מ יש למסר כשהם זכים *מרי אנל אס מסר מנשר המק כטרך י ה  שלא נ
ס ואו ניס־ שנמס הנשי וסי *ים א אץ להמר אלא נספ״מ זיקא מיש  מי
 הסנ״ש ונהפ״מ יש להמר # אש כל סמק נהפך למ״ז טין ובשאר הס*א
ש נמק מ ק יא י ק ה׳ מי׳ מממ מיה י ק י מ ? ו י  נשא־ כספור ס
 מפלס ואס יש חשוון נמנן אף סייע שמיס הס זטס יש לאזי ימי
 מזסק ט״י סלי אך אס רואן שהקרים שיג הלוק מא שלם אף סש כמן מגש
ft v a n fo פ״י שהטמא של p ק אס יש לתלות מנמה  וקצת טמא מחו
מ נץ אס המיז כס נצו ה*ק א מל  חשר סלונן כ*ס יש להקל ואץ ס*ק נ
?: (לו) נגמאי fen בשלוימת ,  סלוק ונלנדפלא יססר מהאבן כלום מי
r m ליל אף שסשלססס נסוס משכי נני*א אכל כשאט נשרפ כלל אפיי סי 

 •סומק

 ממלא אכל צא מיס ל*ק יל וכיין ולס הנש הסק נראה חואי לא המ
 הממלא בולטת לסן יק !ממיז סו למעלה ומיגלא סה נתמדוסי יש להכשיר
 אליביה יכ״ע וטון שהממלא סס רק נפנים מס לא מיע ל*ק וכ׳ ומטפס
 מ י״ל הא וסמסס ננל ימ שכשריאץ שהמ״ז הס בשלססה אן מסניסן בשולי
* הפלסטי! ד״ל  השל־זסת אלי יש שס ממס ממלא א מיס עטדס פל ס
 והוא מטעם מ״ל טץ ואס׳ אס יש שס מעס ממלא מ״מ טין $מא טמין
 נפנים ואט ניאה ליק אן לספ ניי״פ מגס לפמש״ל(ס״ק fo) סהאיוגיס
̂ו מגולה למן לכאורה היה נראה להחמיר להצריך  להחמיר כשהגיע לחרין אט׳ א
 לבדק בכ״ס המיז אלי יפ מעט ממלא כנ״ל אכל לפמפ״ל מהועת תורה מ״ל
 וכל פלא הגיע ל*ק יפ להקל כל פהמ״ז מא יוב שסר מ״מ העולם דנכ?
 אן מונן! המ״ו (לב) נמצאו בה פ״ו סנאה״ס ס״ק י׳ שכ׳ להחסיר כל
 ש*1 דע טיאי פהס מ׳׳ז ועבס״ת מיס סיס סו״ו נהנמת p המחבר שנדפס
pto בסף ס׳ י״נ ששייך לס׳ שאיו פכ׳ ולפעמים יוצא ספה מיס מתוך 
 קפה לעמוד םליהס אס הס זטס וסי וכמפס נפל סהא בנירא רק קצת יפ
 להק1 מפמ? סכי׳׳כ ס״ק ו׳ ע״כ אש יש עיו צו קילא וסיס שלא נתקלקל הרוב
 מהלובן וגס יפ להסהכק אס המיס הס זטס יש למשיר בהפ״מ יפעת הוסק
 טיי״ס א־ בשדי! מסדו קמא ס׳ fo החסיר בוץ זה וכ׳ ואס לא במן מ״ל
ק ל ובמק? ס״ק י״א דווקא כשנדק כ מ״ק י י  טכ״כ נמק סדפה ניי? ו
ק אס סו המיס וטס טריפה ק־ כ׳ דמ חקא  יראה פהס ׳טס אבל אס לא מ
 כפלא יהנ טדא אס אט רחק ק החדן אנל בית! כה־א שהם רסק ק
? ייז חקא כפכוק יראה פכ? סטדא אנס מוריד  החריץ ים להקל דסיל ס
 רק שלא יוננ אס רמק מן החוץ א לא ננ״ל אכל אס לא נוק כלל אס סס
 נחרין א לא א אש לא מק אס המיס זטס א פמדס פריפה ומי כסיס
ק ב' שסאדך בפימא סי בנמצא נםליא ? מי׳ ביסעור. יעקב י  להחסיר מי
 מפא של מיס סכורץ ולא מימ p*J רק מק־ ממש ל*ק ושכח למוק אם
 סו סרוחץ וכלכל נעק זה מטלה שאן להתיר הנשר אף בטמא שאנה טלנה
דפמ אס כנשר כנר נאכל יש להתיר סנליס לאחר מעל״ע ונפרס בכלי  מ״מ נ
 מרצליי״ן שהם יקרים ט״? יעי׳ נשיית תשר לאנרסס סי״ו ס׳ כ׳ שנשאל
 נמציא שמלה בה מכה נפנבס א׳ ונמסה במו טעא במיז מראה נעל? מו
 טלא הספיקו למק אפ המיס הס מיס א עכורים נקרעה הטמא ונשפכה נאק
? ושם רצה להכשיר ס  קלס הכלססת מהצוק שנסליא וסכה קלטת שסר מ
צ ? י פ  נאמרו פק סרה רב מנהק אחו וכשהטעא נקלטת יש לס מר נ
 לבדק עוד אס המיס וטס אי ססדס ואס עס ללונן א לא משיב דדמ מ
 לא מק להאמר ויצ סס ראס לומה ובר מ ואף ולא נמצא טסא במ״ז שלא
? אפ? לא מזטק פל מה פסיא נקלפח בפ? בלי פ  הסה נקלמז נמיר נ
 בדקה אס המיס זכיפ א לא יטוא פהסיממ שמג יספה והרב מ״ל טרא
? אס הטפא נקלסת ו מה טוק נ י  אף לאור שבדק וראה שהטפא מא נ
 נמר בפ? ססס דלא סמטק פל נדקוסט שהיא מיו אס לא כשהטפא מא
? ונמו שהחסד התב? נדאה(למל מ׳ ל״ז) אנל ילה מ לא ישלה פ  נמוד נ
 פל הדעת לבדק אס הכיסא נקלפת כד להקל מיז חלילה עיי? ימי׳ מסת
? עיר החסל״א מזכר יל שהיא יידס ומכיר את הרנ המולה ק י״א ס  תורה י
 הלל שהיה רב מונהקייסה מרה לסקל במושק סיקר לדנא שאס נמצא על בפר
 הסליא מגיס מ־ הלונן אנל קלס הטמא סס הטס iptes ונשארה שלימה ולא
? טץ שיא שהטנן נשאר שצס ומה ס מיס א סטריס מ  טדט אס היו מי
מ  טס להטסא יש לסקל נספק נדו מס ל שס ויל דחפי׳ אס יש ספק גס נ
 אס מה *!טמא טס לבן משפך כל כמיס וספק אס סו מיס זכים א סטדס
ו של ואס חסכו ? כל שתאן שהלונן םאי סלס יש להקל ומ״? מ  כלל ס
 נס*א ייצא קלוח מס ושאר מד ממס מס נסליא ובוק מ הססס מיס
 משתדיס ודא ססס מס וטס ואינם סריסס * אף שמיס ללובן יש *קל
? מסים אס׳ הס ס*סס אץ לאמר פ ומס פסיש מ : (לנ) מ ? ד  נ
ק ו׳ שכ׳ ומלשון המשקם של *אזמר ק  יסלק סיק ו׳ ומ ד אברהם י
נ א״צ לסמם המס י  נפסרין ומזיק משמע שאן קפיוא אס הס מלוחים ו
ק ס f ל *מין דאה ומדם א מ*סס ו י ? ומה נש? *יל פ׳ י י  מל מ
? כדן p (ימי בס ראש אפרים מ מ מסיים מיש ולנאווה משממ ו  סוי נ
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t סלי׳פס יע אם אץ םלקואא יק נצוץ צלין לסיופ נרונ הצוק. נם ללינא לאין ןלוק נזה ואפילו נלקמה יק 0לוק מפה סליפה אן מס שכסנ ספר« m צונן ונצוץ 

 תשיבה
ן 1909 י הפונוטי חשד ממדי ן אנל 06 טכר שפ י  ווקא נשלא חימר ממדי
י קוליות ה : (טד) נהוג טפיש מיש מ ש י י ודאי מדמה מ  מהושנ״א מו
ש שכ׳ גיכ הפי לויגא נסליא שמי בה י ׳ ק  יציק וטי׳ במיח טיטויו היינא מ
י ת מ וכ׳ ופשוט מ י  מכה והוא כמראה ובש ולא הגיס עו הלמן והיי י מ
ד דלא מי כסוגלא ת ולמא הלכה כמדד וכמראה מש מ  להמר מסמס י
ו ואווי נמוגלא בפיק שיגיע מד י  ואשיי ליעס המחמירים דלמא הלכה פ
' י דא0 אץ שס סוגלא ממש ? בשדי! מסד לאברהם ודויד מ נ  הלובן עיי? י
 בהנועא א שאץ המים עטריס ועבים ממס רק סהם כרכוסי אף שהרמ״א כ׳
מ אן להמיר נמאלא  דנהגו לאמר במראה כרכוסי דהוי כמסדיסוסדזייס י
ש ולפא מ והיי י  בהגיע לחיין אנל כשלא הגיע עו pfo יש לסמן להמר נ
ר כהמבריס ק י י שמא מ מ ללובן ו י  הנימי כהמכשירין אף במוגלא כשלא מ
ס מיס חץ״ד ש ועיי במיח מ י  וסראן כרכימי גמל? מי דני כמיס מיס מ
ס זיל שכ' באמצע הממי שכןנתספפ שס המראה שאש י מ ד בחמי מ ׳ י  מ
סיש בסמי * סקסקי ס ללוק מנשריק נ י  נמנא נכוליא מראה כיסמי אס לא מ
ס י י ק א מ ר סדנ י מ  פנים מאירית חיב מי קיר מי״ס יפי' מד במיה מ
מ להקל ד מסר מ  ומי בסי ונרי שאל יוסף ומת נחיוושיי למי מ שכ' מ
ק מו סליק ש לשין הלינן נ ? סל סלא מ  בכרמי ואף שהגיע מו ס*נן מ
ק ר לדכא דאסגמצא ה י י נ נימת מ י ס מי״ש ו  יש להקל ככרכומי מטעם י
ס סו סלוק יאן הפסק to! בץ י  בבשר הכוליא בוסא של מי כרכימי אפיי מ
ם ונין הסממן י א שלם יש סלנ p מ מ סל שהלונן מ  סמיס ונין הלונן י
M1111x1 צמת צוק ? ס נ פ ש ו י ש מ י שנאמצע הניליא יש להקל משום י מי  ו
ק נה שלמסיס נהרזלנ שנהשדץ י ו שנשאל מיו סליא שמי מ ' י  חיו״ו מ
ן וסקגמפ נקל מנשי שממד׳ נ  יעשר הכוליא סצמה נששתה אנל לא הניס ש
ם שמא כשי ד מ מ ג י י ס  הי׳ יסה וסי שלססמ מי סמואה הובש משיב מ
ו « מ 0 ? מ ד ו ד שבה עייש ומבשרח יי יוסף מ׳ י ס וגס עו י ס  ומב? נ
ש נחוץ הט! נוכרי האמזלם סדל  מהתילזזת יצחק למור נם נספק אס מ
ס ולא נספק מ מורץ מא דש נההיר ממס י  מבוא* דדוקא מדאי *I מי
נן שידע מדאי מש נשר כדא סל דשי ק י למיא ומי ס י י כ נ י ? ו י  מ
/ י ק ס להחמיר פיי?וכסק"מ י סיש לאמר דש י לי  p הסיס ללונן אנל נ
י מ ? סשו ימשפ מ מ מ מהנגה׳נ) ומי׳ נ ש נ ק י י י י י  (ימיי מ

: ר נ ו ל א  מ*ה יססה מ
ל י ל זס! המדמם שנתנאל• * ) אס לא היי חלקתא וסי י ה מ ) ף נ י ע  ס
מ א א נ א אסר גם באבן לסד היקר סוסא מ  לאסר נסליא מ
ק פ ס ק י ס א ל ש ל מ ל ש י ק י ו א מ י ־ מ נ י מ ק ידי ו ז י  6נן י
ו ק י ס י ר ס ס ס י ספקא אסדנא שד*מי*ש מיי מ  שדשה ונו אכא מ
מ ו פ י מ ק א ו י ודא סייסס ואש מ מ מ' ואס ש לקחא בדב ם*נן מ ? נ  מ
ם ס ק סל מולב ששניבוס מ י הלקמא י ס ל ראש ס י ס  מי ששק פרישה ו
ק סש ס ו י י ס ס מנמ מו אמצעית השרץ 1*ל ו א ן מידן פנאנוצעימ ו מ מ  מ
ע לאמצעית הס*א ש להקל י ק שלא מ ו נתנ ה*נן י י המי כרסנ  אפיי ס
ז מנוף האגן אנל א כשלא תשר מי ז מ ) אן י ד י ק ם (נדל י  ממס רמי י
ן י י ס ) היי הלקתא מד מ (טו ? נ י ו מניף סליק אן מקל מ  כשלמי מי
? י נ pto מ א נתתן סשו מ ק ק ג' של חקא לקימא אנל אס י  ומניז י
ה אס חסד סל הלובן שכסליא י ס שס ד ס י מ מ ק ב' ו ס י י ת מ ס  מיי מ
? נ(10) חאקישו. י  אפ נשי ססליא שלס ימאס שהיא ק סמלדה ש *!קל פי
ס ל ק משתייר ס מ ו נלוק כשלא ©סייר נאם מ ס ו א ! שש של ואשיי י י  ס
ק ד ו ובלק י ד ן ולב? נהגסת מ ז ס אפוי מ ס מ  מקצת *p ומי נ
: (פח) 16M 0לו3ן. משש? ( ש י ק ל י י ו ס ( ק דג סס שני מ  וטיףמ י
m i ט אלא נ*נן אס 5דן ? והמ*ות יצחק באש הלקתא א ט ס ? מ  מ
cfr וליל ? י יש שו מ י לנ ? ו ס ס ? ללא כ פ י* של ג נ *P ומדו י ז  מ

 ללא

 דרכו
׳ ל״נ : ? שואל וגט־נ ימישאה ס ס נ פ ) ו ק א ל י י פ נ י (  ינדוסן ש
׳ מיו שנשאל א ת סויד ס מ ׳ נשרת צמו צוק מ ת. מ  (לז) בשלמפי
׳ ל״ז סהא ו האמיר נריאה לפיל מ י ק ססא להשלססס הסי׳ של כיס ו ר  מ
 הניס לנן מנסניס וכוי מביא רא׳ ובםליא א? סהא להמס הס׳ מ״ל כמו
ט ל ׳ נ׳ ופי׳ נמקד ס ? בארן ופבס״ת מסו לאברהם סו״ו ס י  נריאש מ
ו שהניא גשם הרב פרי האימה שארע נפמ״ק ירושלים ת י ׳ ס׳ א ו ס י  ח
? שסתמה ונמצא בה נרם פ * משריפוה א  שמצא נסליא שלססת שסרה ס
 מיס סין שמימ עו סליכן ורא שהמיס עשי משם נהלינן שהי׳ משונה קצה
א שכ׳ ונראה מונריי סלא ק י ת סרה י ע ? יפי׳ מ י  ממלח הריעוהא מ
מ שמנשה קצת ספי  הפריסו מפי השינוי מראה שנשלמסת אלא בצירוף נ
ק ל ל אסי׳ בסך החיץ. מ : (לח) בכוליא י ? י  נהלובן מיי המיז מ
ג של דווקא נידפ מראי שהם מיז אנל ששק ק י ? י ק מ נ ק י ו י ק ז׳ ו  י
א טריפה דהניס של ו ? כשנוגע נמרץ הר קרוב * מ ת ס ס ל ש  מיז אף שהם נ
ח ונץ החיץ נייש וענשו״מ ממ• לאברהם ו  השלסשית לא סי השסק בין המנ
י ם ואם נמאוס הסליא ונמצא נה צרידות דס י נ*א בה י  שס־(לט) ואם נ
ק ז׳ ה כפיס עכו? י ג . (מ) דם ת ( ?  שהנס אסה בסמי׳ עיל(סיק ס
ס ממש אן להקנ אצא כפהלוק שלם ס שמראית! כוס אנל מ ל מ י  של ו
ס ממש אן לסקל כשהגיע לייץ מיש מ ק י ו ו י ? ושי נ ת ? נ ש מ י  מ
ש ומלק ס״ק ח׳ י ט מ ס מ מ אף מ י ס  אן נמ״ז סיק פ׳ טשה להקל נ
ע י ס י י סס מל מ ש ופי׳ נ י ר *מרי מ י מ ס מ ג מ י מ  שהשיג פל ה
ס ססקילין דדם מ ' מהסס׳ נ א א בססי ויס מחלוקת שהביא י ס י  וף י
ר י מ ו סליי בספרו שדת מ מ ר י ) ? י ס צלולים מ ו ס ססכורץ ורם תפוג מ ד  מ
מ ומטח שט מקר לוינא ? נ ס מרה סיק י״נ מ ט  סגיינא מ' ק״ס) ופי׳ מ
* מ בל שהלובן שלם נ ש נם למן הלוק י  וממצא ים נסליא אס׳ אס מ
? אס צ ו שמית נ י י י ? מ ש סלל י ש וסי׳ מוספת א י  חסרון ש לסקל מ
ק מ ס ׳ כיג מה שסארין נ ת מזות מודה ס י מ ? ופי׳ נ י  ש יש בלובן מ
ק שס יכיז ויקא נפלא יש אנל אס ל ? ו ס מ ש י י מ מ י ס  מסלה להקל נ
ו של ק י ק י ל ו נ ? מ י מ ס קל מא י י ג ים מ מ  אט דם סנט רק מ
י צמת צוק נ נ י ? ו י ג דס כשלא ססו מהשרץ מ מ נמו י ס  לסדא לסקל נ
ם ישראל מ׳ ל׳ בסומא ס מ י ? מ כ ? ו י ק ז׳ מ  החיש נניארי לש? י
ם זטס וצלולים לא פסריס וסרוידם ft מרים וטלוסס רק  שמצא נטליא % מ
אן פ ל*נן כלל מפלס סש להקל אף נ י ׳ מוראה יין אויס ft מ  מראהו ס
ה מומים הנסה למפשס מ נ ס יו אכרסס יל שמיס פ ס מ נ נ י ? י י  הסימ מ
ם י ס שש נהם צמג דם דלא מקרי עטרי! אלא אש נמוגה מראה מ  שהיי מ
( נ ק י ש (מדל י י ק מ  לצנמ אמ־ אנל כשנשמה לצנמ יש לא נקרא מסי
ן כשהניע נתין החוץ אנל כשאש רק םמון לסחרץ י מ שס י י מ י נ  ימי מ
מ י נ ו ו * ס ו נ ? ופייש מ י מ מ י ם ט אפי שלא ב י מלא יש מ י  כמי א
(טא) סיס ש ז י י סליא מ מ ו ס אץ לסנשיר אלא בנשאר מ ס י  דסנשידן מ
ל נשי י ס שסם במראה ג י ? מ ת ה ׳ נמצי לנמס של ס  שסראיהס רע מ
p מצא שם I* ? ת ל לאס ס נ י שהניא י ק י ס י י ס מ ס ? ומי מ י  מ
ו נפצי ק שי) מי׳ מ ן י י ל שמא נשי פייש (וסי׳ נ  אנל *׳יגא שמר י
ש י ס אס ש לסמוי מ ל % ס הס כמראה יין י י ן אס מ ד ? נ  לנוס: מ
מ וני *יסא ואס מאה שמא טין אדום ס שם שהניאו גס נ י ס מ מ  ימי מ
ו חסה למראפ ) יאס מא כמראה יין *ץ י ס ו ן ק מ סה לום (מיל י ל מי  י
ק ת׳ וממס סרה ק י ל . מי נ י ס ס ר ) םדאיוזם כ ־ » ) • : ? י ל סלל מ י ס  ג
ם נשיית ל להמיר נכרסמי מיס נדליכא מ י ק ק f1 של ואף לדון ו  י
מ מ שדית נמי ומזלגה ה כ נ י ס נ מ ה דש ממרב נ א ו א ט ס אנל אס ס י  א
־ ס״ק י א ד מ : (טנ) דש מ שאוסר. עי׳ ס ( ק י ם (יעיל י  ומם ס
מ ק ו ק פ' ונמיךמ י ק י י מ ? ו י י אלא ספק פריסה מ  של ח8 ס



׳ חלמת טריפות י ד  «יי»» יורה דעה «יז» מד נ
 «י«•״ «P״ אלפ שכל שאר הכוליא בריאה (טט) טריפה י• ד(נ)"נמצאו(נא) בכוליא (ס)(נב) אבנים (ננ) כעדה:
 ה(נד)'כוליא שהקטינה טריפה . (נה) וכמה תקטן וחטוף (נו) בבהמה דקה (נז) עד (נח1 כפול
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 תעובד.
 מזה יתב? שס שכ׳ ישני מיני אכניס ש א׳ מי שנעשה נדי האפילה ופסי׳
 מאכלים ומשקים שאנס נקיים וביש בהם חול וצרוחת וני״ז מזאסף ונהמוה
 האנניס ואולץ האנניס המה ניכי־יס ט ננהיג הוי הטליא סלה שלשה p שאמן
 האנניס מונחים מך הלובן ובאבנים כאלו אף מנייצא בסן החייז כשי אנל
 אהן האבנים הנולדס מטליא גופא וסא ממה שנהפך מנשי הטלא למונלא
 קשה שנתקשה והי׳ לאבן זה סי לקהא ואס נראה מעיים סק סא א
 שהניעו למקם חרץ פריפה עיי״ש והביא במיז ס״ק יא ועי׳ נסי דברי יוקף
 סף ס׳ ס״מ מ״ש בזה וכ׳ וביכר שנמשה האבן מחמס סלי וצא בא מפסי
 א ש לאמר שלא נהפ? אסי׳ בלא הגש ללובן ומי שאנו בקי לשער אס סא
 בא ממות שתי׳ א מחמת סלי ש להחמיר בכל אק במש ללוקסי״ס באריכות:
 ועיין בס׳ סרס מיעקב הראשון *ויד בסמסו לס׳ !9 אמ ג׳ שנסתמו
 בטין זס אם ש בהאבניס ממצאם בכליות מקצין וכ׳ ומין האבנים
 מיפריס שנוליס נכלמת מצק י״ל ואן לחלק בהם ט אס׳ יש בהם מקצין סשו
 והא אן חפש שרקכ א׳ מאברים הסימייס טון שלא בא להטליא מיי אפהאנריס
 שנקינק נמשכו רק שנגרלו נכא והכוליא מצמהאס׳ ניקבה במפהו טרה (ויל
ק מ f) אן מן האבנים סנאס מעלמא להכליית מיזמת אסלה ושמי*  ס׳ מ' י
 ש למין טון שאתן אבנים הולטס ננל אנרס מימיים שנקינתן נמשס י״ל
מ פיי״ש: (ננ) כשרה י  שחמה לקץ א ייחס שנמצא נכבו והאריך נזה וסיס נ

 מ׳ נמנח״י נלל ס״ס ס״ק ייס שנסתמן נטליא סהקפינה לססס מכשיסור מ״י
ס ועיי נמורת שמואל י  אנייס שנהם אפ סא כשרה א לא ומיח נצ״ע מ
? סיק ס' תנ ק י' שנ׳ ופשיסא לי׳ לדנא להתיר מיש ונ״נ ננל״י אך נ  י
כ נמ״ז ס״ק י״א ונן ראיתי נס׳ פרי פן הוסת סל י  נ׳ לאמר סה מי״ש ו
 הצ׳ סריסות כת״י ממאן מ' משה נריזלס מוייסלץ ז״ל נסחשיו לס׳ זה שהשיג
 סל החגורה שמואל נזה והסלה לדנא כהתנ? לאסר פייס ומה נס״ס
ת הפ״ע השיג מל התיש שהמיר נזה מיש ס מ  השונה מאהנה חלק נ׳ נ
 איל יעץ בסי מספת ירושלש בקיצור מיאת אדה נס׳ זה שני שאן דניי
ה מאהנה ממרסס נזה והטיקר לחנא נהמנ״ש מיש ומי׳ ברמת סרה נ ס  מ

ק א שני ומ״מ המקל נהס״מ ש לו סל מי לסמך מי?•  י
 סעיף ה(נד) כוליא שהקטינה עס״ס סף ס׳ זה ומנוס• מונריו ולא סי
 טריפה נהקנוינה אלא חקא משלמה הקפסמ נס נהחוץ וכל מה
 דאמריק מוליא שהקסינה סריס! מא מפום תמו שהקטינה שאר הנוליא לס
ו ונמק״מ  מרך זה הקנון נמי החוץ סייש אנל יסיין נמית ספר ימשס ס׳ י
ס י נ ? שכ׳ והקפינה סדסה ק< שלא פגעה ההקטנה נמרץ ופייש נ ק י  י
 את א׳ ונ׳ נארן: (נה)וכםה תקטן וט׳ פי׳ נממת מאן הח״ס פל
 הזיו(מוסס מחוש) נמהויק סכ׳ ממז? סף ס׳ זה רנימ אן להפשיר
 בהקרנה מחמה סלי אלא אס החרץ מא נאלץ משך הסליא ובפ״כ צ״ל
 שהחרץ לא יהי' נסת ממשך ארך סול וסננה סיייס (וסיט ניותר ימול חמר
 מפננה מלקמן ס״ק נ״ח) (נו) בבהטה דקה וכוי ובגסה וסי מ׳ נומח
ק י״ח פהוכיח מלסן הפוסקים דלא הוו ככלל דקה אלא כנש ועז ליל  מרה י
א מ״ש מה). (נז)עד כפול י  פנל נכלל גסה מא טייפ (ועי׳נדבריט לפיל ס
? דדיל ואף ולא מווינה  וט׳ עד כענבה וט׳ עיין סס ונמק״מ ס״ק י
מ אס אן בהסליא מ שנצו א׳ והסליא הנ׳ מא גדולה הדנה י  רק סליא א
 1 שמןסינה מיעוד יותר מסל מקה וס׳ סדסה מי?• (נח)ב«ל יכו׳
? ס׳ ר״נ יעד״ק שס ינמק׳ימ ס י׳ א  כענבה מ׳ נס׳ מיד יקציננס על ה
 דהשימר כפול סיס נמל נימי דמנשיו מיש ופי׳ כסדישי ח״ה (מהגאן מ׳
צ ס׳ ם״ז דפול סיט מה מ שהניא סהמ׳ י  וואלף אלעסקר ז״ל) נספור מ
? מסים י מ ועי׳ מ יש ע״ד נ  שקמץ גייס? באני״ן נסויטתיט ועייש נ
 סק סויד ס׳ א מ? נענין סמר מ וסל וכי דלכארה חדעיר סל מא
 סימר גרים הקלקי ושיעור גריס הלל ננר סרח ומוז מאן נעל ממיל צוקה
נ אס נשחייד נוקה י ו ומצא שמא מיעוד ילנפרניר נראשי״ן משנים ו  ס׳ י
ר אמנס נם מ לא סכל  בארך וברוחב ובעובי כפיגול הוילנערלר גראשין מ
ס כקצין ס׳ שמ בארך ונחסנ וגובה הכל מימר מ״ל ד  להחליס ומלל מ
 ולמא ס׳ ארוך סובא א שהארך מחמנ ס׳ לס שימר הלל אנל מונה

 מ׳

 ודכי
 ולא משר p מסס אשיר אפי׳ נאן דפוסא מאר מוליא p נלוק לסו
י זכור ק י״נ ופיו פמ ופי׳ נ  מוא מנרי הפולחת יציק ועי׳ מלףמ י
 לאנרסס (מהשו״נ pto) סהניא נסף הס׳ ממנהגי מר ארניל את עיר
 של חיל אימ שמצא סממן הכוליא יסא מקום חוץ סלא ממים מטרים
 ומזיזים ומק הרב מו״א קרוס הלק שכל צדדיו בריא וגס בחן הלובן שתחת
 הק־וס מכשירו כק שלא נמצא לקהא בלובן עצמו אן< להפומןיס האםרים
ש לצונן סיט ממצא נטף הכוליא אנל נמ  נסנוריס וסרוחים גס נלא מ
ק ו׳ לדינא יעייש  ממצא במלה פשיטא מרי לכיע עלל ייכ במנת סרס ס
ק נפנים ימספה ק י' שהמלה ואס חסר מהחלב במקום מ  פת• משת מרה י
ס ומר שפשר יש להקל אנל אס ש בסים מ  מסביב מס סמלנ אלס שש חלל נ
?: (טמ) טריפה p טריש לאמי מי p סגלאאמיס סטריס א מזיון א 

p י שני דאס נמצא וס נהלוק למ אס מא י ג ו ק י ס י  מי מסת סי
 נמיעוסו כשר אנל אש מא נמנו סריסה מיש נ

א ס׳ ומקום סלוקסלו מיא ק י ז י י  םעיןפ ד (נ) נמלאו בבוליא נ׳ נ
ק מ׳ שני ינמק ג? סהא חאה שכל המציא סא שלימה  ועסיס ס
 בלי רשיהא ובלי תשוון נמקם האנגיס אנל אש נראה אזה ריסותא א חסרון
פ שאן נה כד להסריף ואן הריפיהא ממסחן מנש לסקס חרץ  נססליא אי
ק ד׳ שכ׳ ק ש להטריף מיש ומיק י ס פל שהאנניס מיסו *וקס מ י  א
 ולדעת ההנ? משמט ואף אס סו מס זנים נסליא מס האנן ש להטריף
ק ס״ז  מי? ומבד אברהם סיק ח׳ ונמק? סיק א וסי׳ נמנה סרה י
ש נמק מ מנר שנשאל נסליא שביק לא מסד מס נלינמ ולא סטי מראה  י
 אלא שהי׳ כמ־ הנוליא ק נמפמיש ולא מצו ממיס רק ממי שהיי חלול תחתיו
ן המיז ומומץ מגש עד ס מ  וכשפהמ ימו סנסניס מ f ונחסר מסטליא נ
א נמצאו כמה אכניס קטנים שחודס כמו  pto ולא נכנס נהלוק ואחו שסרק מ
 נחלים קטנים מגסס אצל הלוק ולא pro ללוק ומנה השואל ואף סהר׳קיל דאי
? ננ׳׳ו שלא סו היזיק־ הלוק יס לסקל משוס והוי מ י מ  בנמצא ס״ז פס האבן א
א ומיפוסמגלא  pססק פונלא וכתנ שיסה סרה במ ובפרס למה שיל וברוב י
 כמ־ וכ׳ פס ואמי ס׳ שס טמא מטים ססדס ונמק אנניס קטנים כנ״ל ולא
ק ס׳ במבוא שס׳ אזה  הנש״ללוק ש להקל בהס״מ מיש וסי׳ פוו בו״ק י
 מקו0 נמטליא קשה וסמנה כמראה מכמן יסשקומי המקים ההוא יצא מפס
 אבן ומייז חסר שס בשרהסליא ונאבד האבן מאש שהוציא האבן אמר שנראה
 מיניו כמו ודאי שהאבן מ׳ ק האבנים וצרורות שנמפקה כמבואר בחב? ולא
ן א סס דסותא ח  מבשר הכוליא נתהווה ומצח־ להקל ואף שכ׳ הסנ? וכשיש מ
 איס שאין בה כדי להסריף ש לממיר באבנים מ״מ בלו מא׳ אמר שנראה
 מיניו שנא האבן מנתץ אן משש ומיי? שד מה שמצדו לסנין אס ש תסיון
 נסליא וספק אס ס׳ חמק מהנשר ט״י האבן שמא נחשב לדמומא א שאט
 מם חסרון p שנשניל האבן לא יסל לגול הנסר שס מקום ההיא וממולם לא
א מ? בוס ק י ק א וממי אנרסס י  היי שס נשר יותר ומי׳ נמק״מ י
ו מ״ק מיש למק אם ש ספק אס מימ למק א לא עיי? •  יעייש מ
? ו מיי י  (נא) בכיליא *כנים פי׳ נס׳ הורס זבח השפוד אס ל מ׳ י
 ככ ולפעמים נמצא ככנייס של מידים מצס יש להכשיר כדן עצס ממצא נלנ
מ נקיק אזמר שנניצא נסליא ) יק א ו ל ס׳ מ׳ פ״ק י י  וקיי״ל להכשיר (
 פל נהמה מצס א נציית אוס ראש ומלש יהנשירי תני הוור זיל מה״ס
׳ כליית סל סר ו קמא ס׳ ט? נמונדא שנמצא מ י נ ? מ מ ? ימיי ב  מי
ר מהלי אבנים  מחל פצמומ וכ׳ דמום ואמש לא מדס מעצמות ואס אבנים מ
 ומה לי מצמית ואסו ש ציור להאביס מ״ל ואס׳ להס״ז סאסר באבנים מודה
ק א י וכ׳ סש לספסר במ אף בנמצא העצמת ביק טעות נ ס מ  הכא ל
ק א שהביא דברי י מסו מימית מיש ומ׳ בועה מיה י ס  שאן א
 המסדר מזכר מ׳ ומל מא לסי מנין העצמות אס נראה שק ממלוס א לא
א ממקם  יאס ק ענולש יעכש מכל ראשיהם ימימה מסד שהן מהלדה ולא נ
 אזר יש להק. אנל נלא? אן לסקל פ״?: (נב) אבנים. טנאה? מ?
ר ודלא כהנ״ח שכ׳ לאסר בזה בנמצא נמקס ן דאו׳ נמצא בסקס סדן ס  מהי
? הר׳ מ מי ק יד שכ׳ ומיקר כהנ? להחניר נ ש י  מרץ ומי מטס ס



י הלכות טריפות רפג  יורה דעה סעיף מד ה
«&J?S ^יחי  (נמ) ושי נבלל טרפה וכנסה עד (י)(ס) כענבה (סא) בינונית ומגבה בכלל W טייפי׳ 3

ד ת מ « י  (םנ) שהקטינה (סד) מחטת תלי (פה) אבל אם היתד, קטנה בתולדתה(סו) כשרה(0 יוהיכי יחךנן אי הר י־יס י
m % V h l מחטת תלי או לא אי חזינן(מ) שהקרום שלה (סח) מרן בידוע שמחטת תלי היא ואם אינו בידן 

 אלא שעשוי במרת כוליא טוכתא טילתא שםתחלת ברייתה תרזה כך וכשרה: ו"יש מי שכתב
 שכשאכדו ניטלו הכליות כשרה (םט) היינו כשניטלו ביד או כשנבראו! כך אבל אם ניטלה על ית
 תלי ביון שהקטינה לפחות מכשיעיד (ע) בבר נאסרה (ח) ואיך תרמד להכשירה כשנטרו לכלות ולהטק

 וותוו תשובה
ר שמזצא ננהמס טליא  (ו) וסיני 1לפיט פיץ נפשונפ שנוח יפקנ ח״נ טמן ש״נ שנשאל מנ
 אמפ גוזלי מאז וגוליא שניה נםקפנס מאי ולא היי ינילין לפפוז פל סרלזל אס נפשה
p tw מס0!פ גלייפסאולא וסשיג לסגשיל מדמליל שניה פלא ס״י «לי ט ולאי p 
 תתחלת נלייסס אמלינן לסשניס ג״פ מתאלפ כריימה כסקמנה והסכימו פמו גלולי הולאם
ז ופיין גשרמ יליפוס האסל י ס ס י  נזה ניש (n) ואין מחול לסנשילס מיין מ
 שימן נ״ס שסאלין• להניא לאיה למס מסמיל לסנפיר מס ומ״מ מסיק שהוא ממיילא
 להנריפ ונפרס לסקל אן נמקיס ספסל מיזנס ונליזזס יש לספון ולהפיל יש ומיין
 מאילם יפנ f מלק נ' סימן r*p פלפמו לאמל מס אן נספסל מלונה פ״ש [יפיין נח»3ס
ד הרי נ  מפננוס יפקנ סימן י מיש מס ו0שיק לסמקיל לא יפסיז רש לו סמן מ

 ננולום לן ל״פ פ״ש ופיץ מיש לקמן טמן פיא ס״נ מלי[ המלנ מנסמפ כזו יש]

 תשובה
 ממילא י*ל דנםחוח מהשיפור מחולדה אימ מזיק נוסי מאס וכן כסקסי;?
 מברייחה כפול * פמה ואיכ מחמה מלי :הקטנה מד יומר אס יא טריפה
ק  * לאו ומיס נציע ככל וה פיי״ש (סו) כשרה עמ״ז פ״ק א׳ ושפיר י
 יד להקטינה מיי אדם מטפה כמ פחמי! מלי פ״יש ויכ בימוי! ארס כלל
 ייס מי׳ י׳ מיש אנל שיין מה״ק *מ א' ונמק? מף ס״ק כ״א מה שפלסצ
 נמ מפלה ועניפ נהפ״ס ש להמר נמ פיי? (םז) שהקרום שלה
ק י״א ונמק״מ סיק נינ שכ׳ דמם  מוץ בידוע שםחסת חוליהיא פד״ק י
 לא מ׳ הקרים מטון רק שהנשר נצסמק והקרוס וטק מלמ לא מי ניחו
 שמא ממס מלי ט ייל סעיי שלא נדל נצפמין פי? יעי׳ בדברי אברכם
נ מייו מ׳ : (סח) מרן מ׳ בשו׳ייז זרע אמס הספרדי י ז ק י  י
 ח׳ שצי שנא לפרי מנוא נשה p שלשים ייס שהשלמפיי! של נש השק
ס הטס מלא שהן מרט ומיליא היר,0 י  מה כמן הסליא וטק וממירה ט מ
 נממש דקרת במיןס מיין ולונן שלה ואץ ניכר אם סלדה כן מתחלס נרימה
 אי שנסמו פ״י מלי שנהסוצו ניד הטליא ומשס הטס נמנה פו שסימה בה
ג טוןדש חמ! שמא נא ממ י  מיניק פצני יל ובבהמה נכרי אץ להקל מ
ס אמנם מיו טון י מ* אנל מהמס ישראל יש להקל מפיס מוי י  מ י
 והצירה מממ יוחד ונברא האבר p מהחלת ברייסי ש לממון להמר אפילי
 נבהמח נסרי מי? נאריטח ופי׳ נעקד הד? חיי״ד מ׳ ה׳ שהביאו ימיי

: ק מ יש נמנץ מ  בה» מיה י
ק אי מ* ונע? סיירי  טעיף ו(סט) חייט כשנימלו ביד עשס״ד י
? שמץ נידו מפס  שנפלו ניד נכח אחח אכל אס נשלו שלא מ
 ממס אמי מיש (ומ׳ נדבריס *יל סיק וי): (ע) כבר נאסרה ואיך
ק יג ומי׳ נס׳ מי חיי  תחווי להכשירה מנאה? יממ וסי׳ פיח י
ו  מ? פיו הסו? נמ יני׳ בס? שטס שקב חלק3' מ׳ ס? מ? ג? י
י יטונמס ק י י ינראש אפרש שס י ק  הסיס במ ימי! *יל מ׳ fi י
? מד׳ ק י  אוס נלל סf דן ג׳ ינלב? מוחשי דנים סעיף מ ובטאדו י
יק ק ו' שהאדן מבא והמלה להכשיל• כמ מיש מיי נ  נס׳ מרח יקיהיאל י
ס מי? וסי׳ ק יכ שכ׳ ומי סמן שישה ונציווף מו אימ סמן מ״ל י  י
י ואין להקל אף  מסיק *ס ג' מה שהאיץ במ craw והי ודאי *ס
ו יק לשמן שריסס אלא וסי ודאי שדשה מיש וכ? שס נמק? מ  לסרן *
נ וסי׳ ננסא הרסנא שם מה שהאריך ס ראש ס׳ י י ג סי? שבשרת מ י ק  י
 נמ יהעלה לדנא וסל!ממקם מיא ולא רכר קלקל וסלי כשר אף שהיי שס מסס
? שי ובהימ ש לסמן עליו נמ פ? סם ק י  דק סיס יסי׳ מסס סיס י
י מלי אף שש שס מקם דק אם אץ שם v אס נס* י n נס* מלמס ולא 
 לממ ודקנון לו ציירת יש ש להקל נהיס מי? בארך ומנס״ח אמי צדק
 סדי ס' ידי סס שסאדן מגרן מ ומס שפלנל מנוי סשימ! ידפיס האסל
? ניש ס  שמיא מש? ולונדי מבואר ומי ספיקא ווילא נייש מיי נ
 שלמה תלק נ׳ דש מ׳ מ? ובהגמס נסית שש יק רלויו למאן י מים
י שפסלה רפלש י ו ש* נ  צני מאנס״ססר ft אגויק אמגוואסד מלק הי
 לא מי אלא ססן פדיסי! ואש איוש שמצא 110 מד שששו סליא נאשן

 ואשא

 באר חיטכ
 לניד ספריה) (ייו) (ו) eras ונחנ ספיו ואץ ל0ק»ז הא אין פגני! נחלה
י שטי למרס  נ«ל מי תייץ סייל מדד נזיזיו של ז' ממש פנשחמוס נק י
 מדלק לט ספנפ נמו שמציט wo דת שהוא * ניצת מרננולת אפ״פ שאץ פוזה
 נסצאנן ומזג היד טם נל ט א0 טא סלס מלאה ול1] שס מלל סניטח־ה ולא
 דקמ כלל או ניגר שנך טס יזחצח נר״חה ונטרה ואס נמצא חלל שס נאמח סקנףנס
 ואסרה ענ״ל (נוציא שהמס קנזנה וצא הסנדק צשפרה אס טימ •מר מנמל *
ט ספק פטה •מר ממל וספק שפא  מממנה מל שנאנדס הנהמה מוחלת ספסם י
 מתחלח נדיתס טחס יןזנה ולא פי• חל׳ ידסו אס סטציא האחרת טחס םחחס *
 שוס רסומא אע״נ שלא מלמו נוס פד*! דאץ נאן אצא ספק א׳ שמא סמי! נחלה

 דרכי
* ית טואי מא יוסר נמול  ס׳ טמא מאדן במ והעלה לדינא ומיס ו
 יאס נשתייר מקה כחצי ית מדאי םר פיי? יעי׳ נופת סרה ס״ק י? נמ
 שהאריך נדנד הרז? מנמרים שק מ״ל והפלה לדנא שש *ופר ששור מל
 במ רניפ טצה ביטי' של תרנגולת ובהם? ושעהד״ח ש לסקל ושימר מל
 מא מחצה מאגיז גמל שקוץ יוטלטשינ? ר? * השיפור טר f גחלים
 נמ? סיצ מיש: (נט) ומל בכלל וסי ועבד. בכלל משיך ושיו סיק
ק י' של ודיל שצדן סור סס ממל מק! יפסי מכעגנה  י? ומי׳ כדק י
ו סיק י״כ של שלא זס כמס ספור י?: (ם) כענבה בינונית פי  מסה י
 ממנה אם נשיטירא ממנה דומ משטלץ וסיט ממס שס׳ בזמניהם * מוטור
 מגנה של מנשיו סשערץ מיש מי׳ נסגהס אמרי נדן שכ׳ לשפר ממנה
 שלט ואף ט נחקפט הסמדס יש הסעודס נאמר! לסי כל חר יחר מי?
ק י? מים נצ?  אפל מאץ סיס דל נסגסמו למו״ד נסהו״ק נפץ י
ק י׳ שהמיר לדינא במ  אם ש להקל בטנבה שממרס סייש וסי׳ מ״ק י
 יל וכיון שאין אט יוונים סמי מגנה ט? אם הקטינה סליא מסס שלשטי
 ואם נשאר פיפ כזית * כשימיי נל טליא ונהמה הלוו נפת מיתה מגל נת
ק ל מ? נמ מרי נמה שהאריך  י ימס ש להק! מיש וסי׳ נמק? י
* ראס מא גחל כחצי ניצה ? נמים שק שס מפלה דלדסהו מ מ  נמ נ
 ששימרו נניס ממי טיאי אליבא וכל מגמת אנל *I רצה לשמן מל עצמו
 אף נמ ילמ אם יסכימו ממ נמ* מראה לדנא מי? מיי משת מרה שם
 שכ׳ p *״נא סש לשער סמי עמס כחצי טצס טנמיס של תרנגולת ק•
מ ש *)קל ולשסר סמר פנכה כאגוז נחל שקרץ ייסלסנ״י  נשמת סמק מי
ק י? של דפשסנראוצדן  ניס מי?: (סא)בינונית. סלקשס ומק? י
 שים, ששיי ומל וכמגנה נמ׳ייסן יאס מ׳ משין לו סחת• יססצקס סי
 סמן אן סס שמצא שש נקמם לא מי נכלל סחרו ט p ודן לסמי! נקנים
 נסליא יסלנ מפסק נמק מ? אם ש מצו נ׳ להשלים מומי מצי א' סמי
ה ייי ס? נמ מי׳  ולא מי נכלל מזח־ מי? ימי מנרי אנרהם ס״ק י
ק שס של ילא מסי להצטרף להשיטיר רק מנשר הכליות שסא רכר  מי מ
 נפשפוש ינמראה שהיא אחס ומזין אנל מה שאנו גסנטן נשר סלזס כמשמש
: (סב) פרשה מנאה׳ש יש ימכנה״ג מאמה ? י  ינסראס אש משלש י
ק י יננל״י של  הס*א קדם שפמר! אם סא כעננה אי כמל ומי כשפיו י
ק נ': (םנ) שהקטינה סחס•! וילי יאס  p לדכא ומי משת מרס סף י
 הקנגיט! מגנת אניס שנה טי מגייס למל(יק סיס)׳•(סד) סחסת חילי

ק ו ומניאו מומיו ואף אס מוקמה מ״י שנטס נמש יסי ליו  מסדש י
ק ק אש לו ינמק? י י  ילא to" מיו כששווי נ? סדסה מי? ימי מ
 ק&גה בהולדתה

א שנן מא ג? תמ מיש מיש: (םה) אבל אם היחד.  י
f לוס נ׳ מסתמק בהקנדנה הכוליא n י ייימת שלמה מל  כשיח מי נ
ס מססל וקיל להכשיר מה יס׳ אם ש ששי מראם ס  ממלושס שננראח >ך ס
 נשלו סליא סס ד8ס אש יל וסין ממז ספנים ממי לס*א ומזיל! נמסעור
נ שא דטספריק נניליא שהקנדנס סנדימ סשמו י  מי פמאן יליתא א? נ
w ונמ״ג ס״ל ססאן ולייוא איכ o o נ י  וסי פמ ננראש ק נסליא אומ ו



« ח חלמת טריפות  י*־ ״*י׳ יורה דעה סעיף מר ו
י ין «ן (עא) ולפי זד, (ם) צרך לבתק אם הכיס שלחש (עב) סלא חלב ניכר שוד, תחלת ברייתה וכשרה ואם י * • 
זט תו ג׳  נמצא שם חלל ומקום ריק ניכר שהיו לה בליות אלא שנימת (׳)(עג) וטריפה: ז(עד) 1
 כליות או יותר (עה) והקטינו היתרות (עי) ונשארו (י׳) שתום (עז) כהלכתן שלא הקטינו כשרה 5

 ח 0יש טי שכתב (>0 דלובן בבוליא (עח) לקח־זא היא (עט) וכל שינוי
 סתווי חשובת באר חימב

י  (0) ניץ לנלוק. מיץ 0*״פ מלליפ *pr סימן י״נ פכסנ לאם לא י-0«ייז לנלוק אמ pee is* too שמא פיוחלת נר״חה סימן tosp •p זס אץ לופר טון מ*נ
 pw שלהם 0ל שנאנל מלי•! פספק מיש וללנלי סשונס •ליפוס ה*!ל פסנאיי ל*י סנוליא סאידיו שחייו מיומא חל׳ אפ ססלי שנם זם סכוליא קפנס ספטחס מאמין
נ לן קיפ) (ו) ושדפה ומהויצ מלק ft ומסק שאן־ ע*• חצי יוחוור י  זס מאה דש להקל נזס מ״, מי» ספל פפ״נ לירל מלל• סולל*! אים אמ ד״י • חל• מ
 א להיתר JO אפון(להד מלט נריאס שניקבה ודופן סתמלזם לנשירה אמ״ג לקלס הסדנה

• ניחן נמלי הוראה לסודר ססימציו מ״מ! טחס נו מ״ס תש״הי) (ח) שווים י ז ייך פימןס נסמחנר (אט סליא א׳ נדלה מאל ומאל פטק נ  פרש!) אנל הי
ם שמדת נמרה אלמ פס השמם אלא נמצאת נמקום איור אנל אי פומלות מ אצל זה וליטא לקמזא מולא סדסם . למאן נ נ השיר נשם נימ סצשה משמע שסטלישיח •  מ
ק י * מ לנך לסוסץי נפדטת י י ז נחנ לא w גד מ י  ״סר לטייח! למי לצמא שאינה יחידה לקוי ויל לקזזה מיליא * יסדסה (ונמשו אודו » ס׳ צ״ח) מ
 זס מלאי 0ל נל אי יש שם יתיח5 ונל שנשארו שווים נהלטזן אפריק שסם הנלמיז וסמנו 60 פנ״ל ופסרפ״ל נתנ לאס יש נ׳ נלץיז ינולס פוסל־ס נלרא חיא לס צקיי׳א
 * שאר ימזן נא־ מסם סירס אנל אם השליש •יז *נה פוממו נלרא וסליןתא * יאשחן מא 9* מאמן הנ׳ ספוסלויז נשודם סרט! וצ״ע לדנא(והשיך המו מר
 זם נג? (פיוז נתנ אף אס:מצא סליא ׳מרם נל!דש לקמא tries * פק פדפם פיפ) (פ) לצוק. מזנ פסיש״ל אפינ ליונו פוסל אלא עד שיניע לצונן שנםליא ונמו!

 חרכי ומיכה
א  דאכא ספיקאא מחמח מאה * מיזמת מלי וא״א לההנרר לפולסש לצרף י אנל אס אץ שס שי׳ מבהק מיל או הי ששק טריפה מי״ש ובביאורו סיק י
? יניג מנשי? פמק הלנה fm מ׳ "נ שהרבה להשיב פיו הלב? נזה ס שסק שמא נבראה ק סיוולוה ואמיל ע״י מלי שמא נס עיי נ י  מ להכשיר מ
מ ראות ואפי' ש מ׳ מובהק בהליך׳ שהיא טתרת טריפה ניי? ש מביא מ ך: (עא) ולין צריך לבדוק ומ׳ עבאיס וסת? י  מלי נמ־ פי
ה שכ׳ נדרן הכרעה לדנא בזה כך וכשהטליאהלקר׳עימדת נ שכתב ואף וסי׳ מק? סיק י מ ימי׳ מיןמ ס״ק י  לסמ אס נאנו ולא בוק אס הטס נ
 להממיריס מזסו הסליא מיזמת מלי ואסרם יהוי טריפה אש? ברא שלא נדד א שאץ לה צורת סליא ונשארו נ׳ נהלנחן ש להקלנהפסו מעס
 חמ• םליא ונאכלה ולא בדק הטס ש להקל בהס״מ ושעת הדיוק נדעבד אף ואס רכר שא׳ ממוקדות לקר׳ מין מזאן שהכיליא העימות שלא נמי מא
? ואס נאנח שלמה יא מסנ׳ שמדי לקוי׳ א שא׳ מהנ׳ שלימות אץ לה צורתםליא נס רשיל ס אבני צדק שס מ? במ מעלה ג י ק עיי״ש וני׳ מ  שלא מ
 הנליית א שאיא לעמת־ טל הניחר אס ט״י מלי א שנולדה כך ש להכשיר מודה לאמי־ אבל אס י סהנ׳ שלימות שנדרי קשנה מותר רק שיפ לה צורת
 נהס? מי? ימי׳ ממ נס׳ מנת משה כקונטרס התמנות מ׳ ז' נאריסיו טליא כראי והא׳ שמימרת פלא נדרי נחלה כראי צ? ואין להקל אלא נהס״מ
 יסי׳ מעח מרה שס שכ׳ ואס ראי טכ? שאץ שס ליחה א וקנין וצרוחס חקא עיי״ש וני׳ כמסי יונה שכ׳ והעיקר תליי אס הכליות שנמקמן הראי
 יש *< שלא בחן אם מהשם מקם דק מ״ל יש להקל אפי׳ בלא הס? ועיי? לק הס שלימיס ילק אף פיפ ד כליות ב׳ נמקמן וכ׳ שלאנסקוסן הכל תלוי
ק ייי ומבואר ? (עז) כהלכתן מ׳ גמירת שמואל י י ק פנ?ורא שאן שס ליחה וט׳ אנל אס ככליות שמקומן מ מ ס ז מא א י  מיק שאיו של ו
 » מחן כלל יש למש שמא המ שס ליחס יס׳ ונס סקס דק ש לאמר אסי׳ שם ומקא אס כל שלשתן ממרס במקיס הכליות אנל אסהאחמ מממו נמקס
? יסי׳ נמיךמ י  נהס״מ יאפי' אס מליא א׳ נחלה מאו מפניה נתקסיה ונאבדה נלא נוקה אחי ישיויס נמקיק יא מהפיזים !ממקק לקר׳ פייסה מ
ס כ״י ולא דקא לסי וה? אס רסל ונמק חקא מארי שמס כהלכתן ו ולא י ק י ן י י מ שנתגאו אן להקל כלל עיי״ש . (עב) סלא חלב ס  נ
 חקי! סלא סלנ רק נל שמא מלא ואן סס הלל שניססה ונש אץ שס סש אנל אס יפלו המיס תו אפי׳ רק א סהנ׳ סריס; דאינ דקיי״ל מטילת
ק את י ? ימי׳ מ י ס כאן טץ שהשלישיח לקוי׳ אסמ־ מ ק סליא אט מסייף י ? ומי׳ ממ נשנות סיש י ר שק־ סהה תחלת נדיתה מי נ נלל או מ » 
ק י? וכ׳ שנשאל מהמה שחימסליא א תאבד ס דרס ליויו סעיף ז׳ נהמה ו' מזה ועי׳ כועח סרה י מ ו  יין: («)ומ־יסה מבא;? יל נלנ? מ
ק מ נ ס ק יתרת סליא ונוק י י שמא מומת מלי או לא מיננרא הטס בלא מיקה אנל מה נסליא השניה מ מ  משחשה ימצא שנימל טליא אחת י
 אידן מזטריסץ סש לאמד החלב עו י״ב מוש קיס שממחה אלא אפי׳ למאן טו חצי הכיליא מטלה ובכה״נ שאט פסדף סמס יתרת טין שמא ובוק עד
? קוס שחיממה ושל קדם ינ? מהר חצי הסליא ונשא• עוד אזר כלוח מקים מנקיי! של מסרס ששיר סליא נ  ומסר סנהנמ מיס החלב ש לאמי• •
ק ו׳) י״ל דהיחריו משלש החסחן ואף שלא במץ הטס כלל ש להקל א מלק מה (ויל י ? לעיל מף ס׳ י מ וכן ראי לסחלו מי׳? בארן אן מ י  נ
ר שמןמנה ע״י מ* אץ להקל ססס השלמת סתרי! רק  מביא ראות להתיר החלב וצמד ואזי׳ החלב של מך נ״י ש להתיר נרי״ש ועי׳ אך אס מ

f הדק להמר נס סחלב של נהס? ישעהו? מיש: t א של דבהסימ ש לסמוך ק י  כמנת סרה י
? להטריף מספק שמאמש למק  מך ג" מלמ החלב של אחי יוס כחצי ספל״ס ש לאסמי מי?(וסי׳ פה? סעיף ח(עוז) לקיוזא היא. מבאיש ס
ק י/ שכ׳ ואף מזיק המואס ק ו׳ ינונייט שס) • סשוסוא״א להטי• יפי׳ במי מאר י  לקק מ׳ ס? י
ח של הלובן ששלטה בסליא משינה מא ממין סליק שנחרץ אפ? טריפה ט ק הסיגו ק י עד) אם היו נ׳ כליות מ׳ לב? מויחשי דרס י )  סעימ ז
 מיז מיד מל מ׳ כליות נסרדס מ ממ אנל אס ס׳ סחירה כשמש מדאה הלוק למך הליק שבחוץ נשתנה מראחו פיישמנשי? סש
ד מף ס׳ יד שכ׳ ואס הליך מא משונה ממראה אק כמו שנמצא ? וני׳ כמק״מ מש חי י  דכיימ בהעקרימ מקטינה א לקתה סהייה סדסה ללע ס
דט נס׳ לסמים שהליך ננשר שמד הלובן הוא כמרא! מויסא למה טסה ללק ממש ד שכ׳ שאץ דמיו ממוחש וסיס נ5? לדנא מיפ(וסי׳ מנ י ק  י
ק נ״ד והלוכן שכמך הסליא ממנה מזי יש א סראחי נניייס ממש ש להכשיר ז וכניארו י ) (עה) והקטינו מלכיש שם סעיף י ק י  הממו י
ר פלא נכנס הלקיזא ללובן כלל וסיס ק אר מרה להלכה למעשה ז דה? לקתה נשאר לקתא א מתמסמס? דנמ מ ק י נ י  ובסי! אנמס נשמד מ
ק סיק י״נ דלסעסיס ש הנמה *ה וניכר שלא שלם סם סטי י נ נ י ה מאן רעיךא זיל שב׳ מקא נלקוהא פנ״ד ו ס מ  דפ מס להקהינה מיש ומ׳ נ
ק ניס ועי׳ מפיו י ומשיי מיש ונמק? י ? מיאן נלינן ומס מניא נ ש *וקס מורץ ש למרי משים ס  ממש אנל אם נמצא נה ממלא ולא מ
ש מי המק ? נזה וכתנ ג? ואף שהלובן שנטליא מ ק כ״נ מ ? סיה י י ש למקם סודן מ  שמא מא ממש ושמא אמו שרשה נמונלא כשלא מ
י סס סטי נהחלנ מנס שאי נהמות ש *!קל ונמש אס ס כל פלא מ ק כ״נ • (עו) ונשארו שתים ענאה״מ ומי מכיש י  ימי מעת מיה י
ק שמשר הסליא אט דמה ללינן החלנ שנמקס חרץ לק כתג ה שהסכש המראה * ס ימיי נסמיק נמס אס י מ מי י נ י מ  שפמן כהסר״ח *

ר מיתה ייח מקא מיש א נהס? ופסהד? ומהסה מ מ י ו שטםק לדנא במ כד וכל סדרם ואן לסקל נ  למרמס לדינא מיש ופי׳ בליש סעיף י
ק י״ו של דלסססיס רס־ ט ולא סי רק ספק מרשה מפסיד י י ס  הסמאריס נמוד טמל טמ גס ניחר סליא ראס אן סכר איזה מתיוש מלש מ
ו ק י י יא מסס *ך׳ א הקטינה אפי׳ אס א מהם סא ששלם המראה גס נ*ק יאו מי ירא סדסה מיש ומ׳ מק? י  ישלשהס נדם ממרס מי
 מנה מהמים האריס אפ? סדסה אנל אס ש ס׳ מינהק נהלנך׳ שהיא פממ מי׳ יל ימאס יאס׳ fm לא הר רק ססקפריסה כק ששהתה
ס מיש (עט) י׳נלשיגוי טראדג י  סייח! וטיט שאז לה <מ! ס*א כלל א ש למסד איש שממיס מדי מסקס רשמיי מראה לא מסריף ימים נ

 טגאס?
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פ ויש ליוקיל אפ to) לה ו י [פגהיפ י ק ל*ר״א< מדן (») * פיך. ו ס י ^ ה ל פ ס ק י פ ל א ״ א ל ^ צ ״ י מ ג א מ ־ מ כ א ל ם א ו ה ה ק ל ל ד  מ
» י ג לסמגולס *מצא מ פד מכיש שהביצה ס ס ן •״«• מ פ ו ס י י פ ס M פ״כ ל M ן ישמר סר*! אנו ק המצמיד ל מ י ל ב . מ ס א ל (י) מ ל  60 פ
* אף שאי; מגיע , ״ ו ל ישיט• מ י ז חצק פצץ ו י  אין לאסל• אצא ©מגיע על כלתן ז
צ למראה נע״נ י ק קפ״יז ק ח מ נ הש״ן ל מ ל י י ג א נצי״א א מ מחצקוססמןס אם היא מהשקידן * י ט צקצק! סנצ !*!זאנסיר 6פ טאירוקס ט ס  פל הציק הדפס ל
ד פיט. . ממראה נד״ן יש למו צ י ץ צמיר מוא8 נ א ד ו י נ ס ל ק צעיל טגץ ל״זו נריאה אצמא דיש (יציק נץ אמם לגמ״ל י  איס טסה לאלמשת אפי׳ לגזלא וכיש צמיזרא י
ח י י רס עיש נ ן הלוט לק נשאר מצמח סי י ל ם שיור ססס צויייזא tit tm קחם מי ח ח נציק שנניציאיש פליו קרום דק מלממצה ולב•.-: נמצא אמו ק ל נ פ מ ) 

ס ופריחנטר־ף ננצ טוני עיש) י 6 ט *י ן למלאה נפיל פל׳©: ומחאה נ מ פ ן ונלר״א סטפה פ״נ וס״ז וש*1 0!גן פצץ ו י ר ר מוסס לאלמיסזח מ נ למראה נפיל © מ  נ
י ©פייס ולוקא לפוף אנצממזה נ ק 00 ה מ ם נפצס ולין מ ח ו ׳ היא נפמזה ישמרה מיז(לפי שנצמח של פון סס מ י ד א י י נשם א״ס) שהריש מ ל . ומונ ( ן י  (fr) פ

. ( ו י צ דף ק י מ מ! דמם פרס ל ס אץ נזלוק נץ לקס וטן נ ו  מ

 תשבה
 שהביא ראס מההב״ש ראיס אמר אלא חקא נמקים חרק ממש אנל אס לא
ן למיין ש להכשיר נד״ש וסי׳ נס׳ צמח מ  היה ממש מל מזרן רק שפנס מ
ס אסי׳ נסאויס הלוק עיי״ש ומי׳ ק י״נ שמקיל נסי  צוק סחוס נפסקים י
י שהביא ק יי!־ (פו) כעדה ני׳ כמחזיק ניכה את י  בועת מרס י
 סשינח הר״י ן׳ מג* ז״ל נכוליא שנמצא כה מכה ומסק הכשר והאדם הליק
 שכמכה ש לאמי וכיין דהאדס pto ש למש שמא מחמח המפה משה
 לקתא ולפיכן האדס הצו? שנמנה וסל נל פנים ספק סדסה מי להא
 אמיליי דסיהא מיש ימיין נשאלות מעיניה מסית א״ז מ׳ ס׳ נדן סלה
 שהכה מנ מתניה מהאדם הנשר מאו ממצאת הכיליא שכמוה אממה אוסימומ
 שמחת שסי למקש סדן מסתפק אס יש הנהיג מצלאה וס קרה מא רק
 כשנא הוס ממילא וסחפה מייתה אננ הכא רמתמת *ןהא היא נפשית דאין
י מכה נספה כפר שהמכה  לקתא גמלה נמ ש להטריף א דלמא דכמן די
ק י״ג בהניא  מזרח להמשא הינ יסליא מדי נדא מיש מי׳ מסת מרה י
 ונריסס יהסלה לדינא מ ואם אן שס לקקא *זרת רק בנצרר הדס אסי׳ אס
 הפה ממניה והבשר פל הדופן ג״כ אזס ש להקל אבל אס פלסה המנה בנב־
 הס*א פו שנפשק נשר הכוליא א אפי׳ לא נסמן הנשר כליל רק שדואן שיש
ש ללוק אלא שהאוס לנד מש ללונן  ט קלקל ומסמוס אף שהמסמיס לא מ

 ש למזויף ס״? י
 סעיף י (פז) אין פרימת בכיליא של עוף ענאה״ס ויש ואפי׳ היא
ן יאסי היא גדלה מיצת התרננולת נשר יסי׳ הנ״ש י  נמחה נשר ס
 ופר״ח מף מ׳ זה ואפי׳ למאן ומסריף כסמל של מף מ״פ נכוליא של פיף
ק לג של דאי ממסמס כפר עייש י  מא מנםיר נדי *פ ועיי נשםי! מיס י
ו ונמפמרת הקיוש  (פח) פרימת בכיליא של עוף. מרק *)פן דש מ׳ י
 נהפממית הלק של וממצא מנסים מקים כליות ועוף ש להקל נהימ ולא
 מיניק שיא יצא הסילעיס זין מקין ינאי לשם סשוס ומי ס״ש(ייפ•
ק ק ח׳ וממי אברהם י  (פט) במליא שלעיף עו״ק לקמן מ׳ מ״י י
ן למסי המזמן א אף י  י״מ של יאף נתרנגיל ממרס שנמצא מכה נכלמת מ
 סמוך לכנתא י״ל דאין להחסיר ואין מצסרף הריפוקא וסירוס להדס! תא וכליות
ס זיס אמה סססרד חינ מימין הרב משיי י  ס״ש• (צ) של עוף פי׳ מ
ו ונמסה מאן נפל זרס אכרסס שס שכ׳ ולפעמים ׳ י  מיאלזיל ס׳ ייו מי
 נמצא מצא מן מליית של מף סין סק מלא ליחה יחקה כחלמן מצה וכחסה
 קפי והריאה ינקת ולא הכשיר אלא בהשכמת מריס שוא שלא נדבקה הריחה
 עצמה א קומי הריאה וק קדום זר סן מהריאה מא שנונק שס א הכשיר
 ולא זו*! מיש: (צא) עוף. ענאימ מיש מוסס מסס !מס מודם בפלס
ס יאס uto מא שס מסוכל ומפולש ש להחמיר י  ועו״ק סף ס׳ מ של ס
נ של ונרקב נקן שלא כנמס ק ל ש וסי׳ נשמת סיס י מסי הי  שלא נ
ן העצם שאו האניש א שנא מנסים ו  סדסה וחיישיק מצא יקב סקזן י
נ א סהאנרש הפנינדס ן המצס ולונ סד ק י  ואיכ נמס לחון מיליא ז
ן שלא בסניס מתסכל ספצס וממלש  מיש וסשש סא לססנ״ו ואס רקמ מן

t ושמא רקנ 1׳ סאנדס הפרסיים: s A ! ! 1 s שיש 
ש מפ6נתת סיך מסית משל בסיף  סעיןש א(א) אי עוף סנאהיס י
ק אפלדנל נפל נמ! ימש  המפייס סהניצה ממ1 ס מיי תנ״ש י

 להחנדי

 דרכי
ק ש סו סלינן יסהנ״פ סף י  מנאיס מיש *מין אש אן השמד מראה מ
ש ללוק כשר  מ שפסק להקל כזה ולא גרס מראה מלקותא וכל שלא מ
 סיש מ״נ במחיר אס כ״ח ובדק שס לד נא מיש: (פ) שינוי סראה.
ג י ק י ש לערן מראה גדין געה״צ ינליה מיי נחביש י  מבאיס י
ק ז׳ שפשק כהמ־״ח יכל מראה ירוק נץ גסה״ל ינק  ונשרי סאר י
ק  נלא״ס ובין גד״ן נכ״מ סדסה מספק סייש אבל במוית שמואל י
 ייס פסק להקל בירוק גדין אף נשהגש למן המין סייש ומי׳ בדעת
ק כיי שכת: pc מקר לדינא סייש *(פא) טראה פבחהיס  מרה י
 מיש מהסריס במראה שמי־ שהיה רק נהקרוס ילא שלס בנשר ובלוק
ד ק י  מיי במרס יקסאצ ס״ק ח׳ שסכן לסמור בזה עייש אמנם בגל״י י
ק כיו שהעלה שק סיקר לדינא וולא כהמ״ק  ל כהסר״ח ועי׳ כדעת סרה י
 וסייש מד של ואס׳ אס מה המראה קבוע נהנשר מס מיע ללוק אס
׳ ל פייש ועי׳  אמי־ אא״כ מה שמר ממש כדו כיש כשיח ס׳ ל״י! מי
/ דננמצא סני מראה על הקרוס דק שעל הלובן מזכר אן ק י  בפרי מאר י
 להכשיר אא״נ נמצאת נל נשר הסליא שלימה נלא שמד מרחה אנל אם גס
 משו הטליא נמצא שמי מראה מ אן להכשמ־ חזישיק דלמא נגע בלוק ולא
י הדנוק פלהלוק מלמעלה  ממר כקדסנשר הטליא יצא המראה הזו לאותו מ
ס מי׳ נמק״ס סיק כיח. (פב) מסל בה. מ׳ כמ״ת אהל יוסף  מי
 (מנעל שלק גטה) זיל סו״ד ס׳ י״ד שכ׳ דנמליא שנשר״ה מראהה נמו
 נשאלמיקי לשלקה אס חזרה למראהה כפיה ט לפעמים בא הבחרות להטניא
 מחמין מימת ואן מ לקמא מייש (והביא במחיר את יז) ועי׳ נמק״מ
ש מיז מריש שד נמשו׳ אסל מסף שכ׳ דאס ק הטליא כעת לפנימ  re י
ק שמא  ישראל א1ר שראה נהרת שסרה נסליא ש למסי זסעם ס״ס «
 אס המ סצקץ אתה ס׳ חזרה *!ראה נשרה יאהיל שלא מה אזר למראה
ק מיס (ומיא נסחזיק נמה את ש המראה למקום מ  נשיה שמא לא מ
ק : (פג) בה. מ׳ מסת סרה י ה ק י  לס נקצרה) ומ׳ מסם סרה י
ו שהפלה שאס ש נסליא ששי מראה סססצס אף שננטש נס ללובן אס לא  י
v נחנ נשר סמליא סי רק ספק מרשה נייש: b מס p t o נתפשט נחנ 
 סעית ט (פד) מליאשהאדיסד.. עי׳ כשלין גסה ס״ק כיכ של מלש נפמקס
 םליא שהאדמה כשרה הלסן אט מדוקדק והא כל טליא טא ארומה
 נטצמוסה אלא מ״ל שנשמה אוסיפוי! מ ממראקה ויגיל למות מא קיל
פ שגאו ששי מראה מסל נסליא שאני אחפה נימי א נססמ סטה אי  ו
ס pi אט ריאס  מגיל 84יוס שנק שטסה לאומימס שהיא סראסה סי
פ  מגויס מל מס ©נא מקצת הסליא מוטי פיאה חושה לאמיפית אי
 שאס חמס לאמימס שאר הס*א מהנץ *מסר טין שאנו ובר רפ נטליא
 •ס• ולסעניס מאן נכי*א שנטסס קמסיס נתץ משאר ננהמה שמה היאנ
סמ ואף לאחר שהנדא אתי מקמ נשא־ קמנדס קמניס וק מא נא לפעמ־ס  י
 נט*א שנסשית קמים סמנים ואן ליחה תחתיהן מפרה כמן שטסה טראסה
ק ד ונשוי מאר י ק י : (פה) מלה w םקןיהה. פתנ״ש י ? י 0 מ 0 
ק אנל אש גס התק הארס מ י ומ־ אודם וכ״ז חקא מאיש שלא נ  י
ק אלא אף אס סא טסה רק  סדסס ומיש נסד מאר ולא חקא אחס מ
ק לש  לאזגימס 91J נק אחס מסל 01טיס כק סדסה מיש יסי׳ נסיךפ י



 יורה דעה מדף מה א הלכות טריפות
(ח) נרקנ(p (מ) « י : «ה ינ־ש גיקנ לנשי(ד) דש(ה,ו) משמידם(1) נ«י ה ר ש  (א)(P עוף ({) שניטל האם שהולד םוגח בה נ

ffl u ו*"ה כגל ניה) רש o r t '(נ)(י) נימוק (חוסי ורוקח והגהת 6"ימ 

י היטב  מ
 מה (א) עוף מוג מהדיל נשם ראט״ס שאם לסל מון סמעיש שמיצה מונחת ט
 דפדפה ונחנ «*ח דש צהחמיר טנא דצינא ספסל מחנם (ושריח מלק רש
 לחקור אס נמצא לס ל םאפ פס דנס רראס חס חצר מיצוק הטחטים נהא• דכצ
 •חר ננסוצ דט עיץ ננהיג קם״ג} (נ) נימוק כתג סטיו למיותן־ כשידס. והניח
 החמד אפילו נהפ״מ נרקנ * מזק סאס טט ננמזך ripn מדס ופדיו נחנ
 לדנא נקשיק לסקל מיקנ ומיומן קצת ונימוק ימנ״פ לסל עיש ולפיו נטף שמוצא
 לפעפש נשלל של ניציט שיןדן נל״א נשוואצניע א״ע״ר מניצש ימויןס המו ממלא
 כשרגהפ״מ לרמ״א ולשין ופריס אפילו נלאהפ״פ אם רמק הוצל מגי ממה ציץ

ס וה) ק יין ופו״ח י  וחנ הסמקיס ספדסץ הולל והנהמה (פי מו אייו ס

 •תחי תשובו!
פ י  ליפ נשי אלא נהפ״מ ואולם אם אינם יסקיס זס מה ט מילצה להחיל נאין ס
 אץ מזייחיס אמו אק אס אמס נמלה ואמס קפני נשל נס נאץ ספימ אי׳ אס הס
 לנמןס •חל מיהי אס אחס מסן לטקס נאנל אחל למיפרן ננקנ כגון נלקץ וכיוצא

 לימ כשי אלא נהפ״מ נץ שהגלולה לסקה נץ שהקפנה לנוקה פיש נמעס הלנל]
 (נ) או נימוק פנס״מ ומ״ש לפת נישייאצני נ*פ נפון פ״ן מס נסשונס אמונמ
rt> שמואל טמן ימ שנמנ נפטפומ לסטל יפיץ נשאו קרח מנה סי ׳"א שפקפק 
 וס״פ מ״מ קנלט מיניתי להמירו נלי פקפוק פיש ועיין פמ״נ שלעמו להאמיל נאץ

 ספ״מ ומיין נמשונס מקוש שמואל סי׳ נ״פ

 פויח וננהיג דמכשיק מטא לנימוק האם שמלל מונח ט

 תשובה
 שלל של מף ק< שלא נשוק מסקנח סאווחניס שלא להקל אלא בהס״ס חקא
 ובנימוק האם אף של בהמה קי״ל שלא להקל אלא בהס״מ חקא ואיכ בנימוק
 חב האס של עוף * ס* ס בו גס ממר השל אש הפוף ומוי טתירו בבי
 הפ״מ ימו ק־ אש מ' הפיס ושעהו״ח יחו י״ל שש להקל ממס ומבואר בדק
 בכללי הס״מ להקל בהס׳׳מ ושפת הוחק אף בבי יןלוה אנל לדנא אש סחלש
ו שיו שנשאל גיכ *דוס  לסקל גס ככה׳׳ג עיי״ס ימכפויס וכחן צגי מנחס מ׳ י
 וה וכי שש להקל גוה אסי׳ p גהפ״מ לגד וכפרס אס מ' עיש שמי הרווייס
 הס״מ ומוו שבח ובודאי ש לסמוך נהקל עיי״ש ועיי מד כדק סיק א׳ דיו
ימק חבו אבל בלא נימוק רק במקצת ובספק אי מי משר שרופא  חקא נ
 גוררו * אי מי משולש מעילע״ב * חץ שס רק טמא ש לסקל אף שלא
 בהס״מ ובענק וה לא שייך לימי ואיא בקיאין בבויקה מי״ש ועי׳ מוה בשוית
 משק בצלאל שס ובס׳ ובד יוסף מ׳ שיינו תי׳ בשו״ת ממויו תניינא מ׳ קנ״ב
 ומטאר שס ואס נמצא מיס בחלל הגוף וגס ניקב האס אץ להתיר בהס״מ לבו
 רק אס ט׳ שס גס צורך שבח ואס לא טו המיס בחלל מוף רק שהי׳ שלחנות
 מלא מיס ונסוך לשלל של ביציס ונאוחו מקים ניקב שם השליא ש להקל גס
 בהס״ס לבד עיי״ש: (י) נימק פבאה״ס יסת״ש מש לענץ גשייאלילי אימנ״ר
ק א׳ ושיר סיק ג׳ שכ׳ להתיר בהיס * לעח הצורך לצורך שבת  ועמי! י
 מיש ועי׳ במחזיק ברכה אוי! י״ב של דגירושלש ובארץ מצריס סמי[ להתיר
 מס פייס יעבשי״ת משכן בצלאל שס שהביא ג״כ ראיות דנמרק הביצים אין
 להחמיר לל מיש וראיתי להג און מ׳ משה נדולס !יל האנד״ק ווייסלין בספח
 פיי פן הדעת כת״י כחיחשיו למי זה שכ' לחלק נערן מ ראס נימוקו הביצים
 כמו מוגלא שה דפ של הבה״י שלא להכשיר כיא כהס״מ דקאמיהו אס סניציס
 אינם נימויךס כ״א נמחיס שקרץ גיטואלי״ן כמו שנמצאים לסממיס מהר אפי׳
ל  שלא כהימ מסתיו אנל כל האחחניס לא נ׳ לחלק ככך יק מהגץ כ
 מדיטהיט להקל נניציס קרישים יסרויוס נץ כשהם מלאים מוגלא * נסומס
$ נסקמוס שנהגו להקל  שקורץ גימיאליץ וני׳ נמםויק מכה *י! י״א של ר
ש ממין ק ג׳ י מ מ״מ המתיוד צמצמו קחש יאמי לי מי׳ש וגי׳ מיק י  נ
 מ וציוד לכאן מכק ולא החלש p כשלא נגמר עדץ p החלמין יש שס מי
 ניציס נדא־ס מ׳ דמ״מ אש הניציס קדשים p קטנים כאגוז לוז לא מחר *ן
ק אי יש  להחמיר אף לעצמו אפי׳ ממות חממת מיש מי׳ ממת תורה י
ס אפרוי! נהפוף מימוק ק  כמ ומולה שכ״ו מא p כשניכר שכנר היי שם ד
ל בסתם ביציס קרישים חסי׳ כשכנר עמר החלמון מחלבון מימק מ שחאין * 

 שהאס טא שלימה ש להקל אפי׳ שלאבהיס ניי״ש:
 ועי׳ נםלחן גטה ממוש א׳ שני דמן להמר מיצים קיושים אלא אס סאס
 שלימה מי״ש ולי: נפצי לטנה דהאידנא שמץ ליחיד ולראש אס האש
 לא נימוק ימא נריאה ושלשה או מספדינן נהס? אנל אש ימוקס גם האש
 מסריפין משוס והי הרי הס״מ דניציס קחשים מי ההיתר נהס״מ חקא משוק
 האם לא מכשדק אלא נהס״ס וני קלמ! לא מקליק משוס הפיס כמבואר
נ דממת שקנ נסי* מ ונמ״ס ניס שנמס חלק ב' י  נטי! מ' צ״א פיייפ ו
ק י ק א׳ ימרונוס סטשס אמ י ומקיש י לה י  ט' צ׳ עיי״ס אנל נ
ס שו מ י  טעו דסגמיט להכפיר תף מיש קלקיל נס נהאס ולא מי ל ה
ימק האש והפל דמיסא א1 מדיש  תפש יסיק מלי אש p ממם חור נ
מ וסין שהוא שנש מנא סי כספימ י  נמקש שני ואן מאלץ & אש מא ה
׳ שם p ניצש מ וכ׳ לחלק ואס לא ס ש נ  פיייש יסי׳ נחגת מרה שס י
 קחשיס ולא ס׳ דקס נשר נלל * אף שהאם נשיקה ש להקל נהימו^ל
מ י ס ס נשי ונימק מייל וגם האש ימקה ש לאסי אפי נ ק  אס מ׳ כני ד

 דרבי
מ יאמר אס' לאחרים הי  להחמיר לעצמו ולאחרים ימיר p נהימ ושלא נ
ק י״ב) (ב) עוף מבאה״ס מת״ש מ״ש ממצא יתיר אש  עיי״פ (ופ״ל י
 •סי' בכנה״ג במסת העור מה א׳ מ״ש במ ועפס״ד סיק א׳ שהחלש למשיר
מ בץ דטקיס מ בזה * נא עיי״ש הי  בץ בבהמה ובץ בטוף אפיי שלא נ
ו ובי מעפה רוקח הספרדי על  יני׳ בס״ת בעי ח״ (מהכנה״ג) חמ f ס׳ י
 הרמכ״ס כ״ח מה״פ הלכה כ״ה ובערך הפלחן אות ב׳ ומ״פ הפת״פ מהליש
ק א' פעמד עיר הלב״פ בו במ״פ להחמיר בזה שלא בהפ״מ  מי׳ במק״מ י
 שלא זכר מדבד הפפ״ו שהקל אפי׳ פלא בהפ״מ ע״״פ ועי׳ במחיק ניכה
 אית ב׳ מ׳ ככ׳ ג״כ להקל אסי׳ פלא ביפ״מ עיי״פ ובסוד במה *ת א׳ יעי׳
/ p א׳ בלה מה־ סס באריטת • ו  מזה בשי ממרת הסלחן הספרדי על ט
 (נ) שניטל האם ני׳ סטת סיס ס״ק ה׳ פכי דליל פניכר סניסל ביד שלא
 .נ״י סלי אי פנכראת p דאל׳כ הרי טץ פנימיק מקצס פריפה סלא כהפ?
̂ס פ״י חילי ואיך תשיר נהכשירה פיי״פ (ד) ויש מעירים כ׳  ה״הנחסר מי־
ק אות נ׳ ניצי זכר של עוף סהור סס סמוך לקורקבן ואס נימוקו  נפחד יציק ט
 ק להטריף ט יסל לחימ נלעדס נד״ש וטי׳ נס׳ גנזי סש (מהגאון סהר״ח
 סצאני ז״ל) מפרכת אמ ט׳ טריפה שכ׳ וביצי זס־ שנשחט מראיתם כמראה
 מראו״י בליז ש להכשיר טיי״פ (ה) םחמידים . טיט בץ במף ובץ
ק א׳ עיי״ש וטי' מזה בשו״מ נממן בצלאל אמ ט׳ ס׳ ז ס י  בבהמה ס״ז ו
נ ובסי לב אד׳ על מלץ וףנ״ו ע״ב (ו)טחםירים לאסור בגיקב י א ק  קי
ק ו' שצוה לעיין נאחרונש אס  או נימק עבאה״ס מש מחתך ופפפ״ד ס
 מייד במהך טלו אי מקצמ נרי״ס יעי' במה״נ נמהמז נ״י את יי יבפו״ה
ק ב׳ שהטא  מקום פשאל ס׳ כ״ח (ימי כממויק מכה אוח r) ועי׳ מק if ס
 ובד האח־יניס ובבהמה ש למשיר בץ מחתך ט* * מקצס אסי׳ שלא בהס״מ
 ינמף ש סלק דנחחך טלי אץ למ^יר אלא בהס״ס חקא נריפ ימי נחה
ק א' (ז) לאסור בגיקב  בסיס משכן בצלאל שס בס׳ שאיו וברפת מרה ס
 או נימק מי׳ בס׳ זטר לאברהם הספרדי בס׳ מ שכ׳ ראם נשתנית סאס
 מיסה שסרה ושלקוה ולא חזרה למראיתה ש להכסר דאין סמי מראה מסל
־ אי׳כ היי סיס מיש מ  אלא טריפ שנפלה לאר ומיקב האס יש כליה ופות ו
ס ש למשיר בזה יל דה? אס ק ב׳ של ואף בלא הי  יעי׳ מפת מרס ס
 ש שס קשוי נשר ינליסת של נס־ שקורץ ודיזי״ן נמיר האס מטנלע״נ יש
ו  להקל ואס' אס ש בס טעות אס העור שע״ג הטטא איס מסם נסשסוש ס
ק א׳ שנסתפק בהאי נקנ שאט  ש להקל מיש (ח) בגיקב עשיר י
ק שלא בהס״מ אי מיידי חקא ע״י מ* * אט' ע״י קץ מי׳ש מי׳ נס׳ מ * 
י ס׳ ס׳ אית ד של נשם סרב לחס ססניס כס״י שב׳ ח״ל י  עקד הדיס ס
 מטפס מ הטרפהי עק זר שנא למי סס מדלא מתא שמלכת נטרפות אחי
 הרמיא וסא שסבי* לפני ימס פמצ* נמוך האס שלה ניצה שממנה ס׳ מצא
 ראם אפרוח מינו p מגה ונמרמסו נקנס האם ואפשר שאף למדן(יל הסתבר)
ן ומיישיקשמא רקנ אס־ מאניש המיניים  ש לאמי סשש חזי ליקנע״י ק
מ י ס -1כ"ל. (פ) אונימק פנאהיט יש שהמ־״ח מקיל נימוק אסי׳ שלא נ
ימק ס* * חנו אלא גהס״מ ן פאין לסקל נ מ  יפתיפ יר אפרים שם מ
 חקי) מיש ייכ ככנפי ממ פיי״ש יפנס״ס טי! שלטה יחיו ס׳ צ׳ שכ׳
ק נ׳ שהעלה וננימיק  להחמיר משיק אפי׳ נהיש נד״ס ומיי מיק fpss\7 י
ימק האש של מף סלו * חנו צ״פ  האש של נהמה ש &ס0ד נכס״מ אנל נ
ס גדיא ס מסתבר לומר שצדן לזה הסיט מס שטסו׳ש י  אס ש לסמי מ
י»ן להמר טון י שנתחקא אנל נהפ״מ לנו * שנמלח לנ  * נציחף מו
מ שר וסד נמול  דך^5 דנהס? tt מקיליק כ׳ נןלימ כשיש וסאן מי ל הי
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 תשבה
 להסתפק ואף 6ס 60 יואץ שהשלססיח סיא שלימה אס ק למשל ט יש ט
נ משל קמש tn הרארלסוס נישל ק ח יהי״ל כאלו נ ר  השש כשר שהרופא ט
ר ט מ  דש השש סמי הסק יצא לגקי סגוף יימזמ המגל סרס מותי נהמה ו
ן להוסף א י ה ן מזסל״א דל של נסשיפית לסססד מ א  שאיו הפסיק השוכח ע
DWJUO פ  טל הפריסות וסוד מכמה טטגרם סייש שונ ראיס נמשמרס סקו
ס מ ד ן ט oc ס י ר שקורץ נאסיל לק ס ו נ מ  מ״ק והפיךמ משיי זה של ו
 פלל ואף אם רנ^ הטנור אץ תשש >f״ נניקנו כגידן הסומכים השקמהנלזמ
 *!ניס יש תשש ואס אץ נהם נקנ רק נפוח כשר פיי״ש ונבייש פוד נס״תדטת
ת הלל נמהו״ת סי׳ א׳ שכ׳ לאס השטר של סגל * של ores סיא צנס נ  מ
ת כחן לא ר מ ל השפם דאף ח ש השק ו ט  (שקוק גיסיאליץ) ללק לנמק ז
ס מסק וסוד שאין «ייסץ ו ס ט לא ססר דנר זס מ ט ס צריך למיק נ  ט
א מצוי כששטפור מאגיסואל׳ק  אימר ממקם למקם סיס טון שנתכרד שכן מ
 שיש לפנמים דעיהא נהכיס י״ל שמא נרמס המצר ש5רין לנמק אחר זס
ד ליל נספפי סזצא מכיס השק יש להסניף יאסי* לא ע נ רק נ  ואם נמצא ק
נ רק לקתה נשיטי טרא: שיש למש לנשר שרופא טרדו יש לאסר אץ ק  י
ו כשיא לכחק מון שנקיע » נאמ• נל שלא ראיס ריטוהא נסציס נ מ ח  נ
י ל שס פור ולא יספ משים סנתקיס נדקה זו נאסן *  אץ לססמיר י
 שטקיום את הכיס פס השתן שנו וחסקין גיוס לרסס 06 יצא השק ק עד
ד טסריטם שוה מואנד מדים ס  למטה ונאשר חאץ שהשתן מצא ק ע
st ם נקרפ א דק מאו ומחמת סמוקת שחתקם מ  הקרוס נקצה סגד מ
ן לנווק רק נמראימ מדן י י ס א*) מ מ  הקרום ומצא מסיו וססריסם נ
א שהיה הרנה מגלאשסיומי ל דצסמדם מצא מ  לראש נטיניו אס לא ניקב י
י ומ׳ ן המיג*) וביה שלם יפה והקפיד מ מ ס נ נ ד מ  אפ המוגלא והיה ע
ל ולפי דברי החסליא מזכר נראהדה׳ה אס ה ו ק ג' ניש מ ת מרה י ס  מ
ר מהטס * שנופף קצת י  לאתר שתפס א הלש הטס מהסבור מוגלים ר
ד *וטר (ומא מקם שנשאר מ קצת  נראס נמקה המא שיוצא ממט מ
נ ממש אנל * מין ק ר  נהלמל נשר מאש הטס הסמן לחלל מוף) ולא נ
ל ק  מכר שטססין שס מ׳ר למן שלא נזילוף רק מציאת טסה ככל מנם ש *
ק שמיי נ שיש a נקנ ו י פ ד סלל נ ר למן מ א שיוצא י  טון פסבטו מ
ס ל ס במקש מ י  והפוסקים של סהס להטריף מיקב הטס מירי רק מיקב מ
ר יוצאים י פ ש א יסיס אנל יותר י  לסיום שלם מפא״כ נמקה זה דהט רנ
ס נ סי ק ק ל דאס נ ף י ק ס י ש מ י י נקנ סנמיי ו ד י  מהטס למן מ
ק נרקב ס ס ממני מדיד שס שהיה נמס מ י סה ס  במקס הדביק *וטר מי
ס שלא י א מדיח שהנקב ס ס  שהיה נקנ ממש היפר לסין שאץ זה נקנ טנ
ר סליל אסל א ©נטף רק קצת י ז מ ס דניקת מיד שבראשו סמש ק• י ק ס  נ
ד של נ אן להקל אף נפגליס מייש מ ק  אס מזלף סרנה א שנראה לעין מ
ס שנתבאר א* יש  וש 713 נם ננהמות 06 מצא שס נקנ קפן טאר פ
ק ס ד מטת המתו מגל ולא נסתם טלק ו א פאן מ  להקל דש לס*ת שהנקנ מ
ן א ר ט ק «צא מ ס מ ה ממצאת מסכה סתירה דש ל י ג ל ס׳ ליה מ י  מ
ן סשלתשש לסשטג־ מ ק ס׳ שנשאל נסגל ש י ד נ  וסיס נצ״ע ועיי״ש מ
ן יצא חית ססש*1סית ס מגלת וחתנולפסה ממקם מסר מ נ א נפוח ו  והסבור מ
ל י החתן של הסכין או שסה ט נקנ מקדם ו  ולא טיפ אס מטס מל ד
ר ק ולא מ מ ן של ס ד מ  יכל שש לתלות יציאת החס ססשצמסש סל י
י איס מס! יש ת לנ מ ס מ ם יקטן אף שמאס מו  נטף מלמסים מ
( f o x m ) י י מ ׳ בשאלות והסטת מ . מ ת י מ ו ל  להק! מי׳ש : (פז) ש
א 06 סס ל ללא ממי ל י ' שלמהמת של י ׳ fo שנשאל ממצא נ י מ ד  ס
נ י ם ו י ת שסא פשרה א1א אז' אס הס ונוקש י ל! שסא נשר מ ו ד  מ
ס סש*» י מ מ ׳ זה ו ס ד נ י ח מזמר לדוד סל ס פ ס ל נ  מאץ מהרלס י
.rath ם קי ה ואס מ״״ס: (מז) שטי trim נ י ׳ נ ׳ זה דץ נ ס  הספרדי נ
מ ש להם נ׳ י ק נשתנה מכל סמי ממיס סטטסייס מל מ  1ש דכים מ
ס ואי טציאמ יש * אזזם מ0ליסממ!ס כסקסממייל60 ם י מ  מ^יס א׳ נ
a א׳ במקש יציאת p צא נראה ט pes ונמסו נסקוס מסקנא ובטס 
ס ס ׳ י ס ץ נ ז פ ז נ מו ן מהמהו מ ס נראשו רק 0לוי נ ז ס א ם מ ן ואץ *  מ
poo ן מ ס ל מ * ס ק ש ס • מסיו הזה מצאן מסיו *ק ואץ יחס מ » 
ft ל מ&ל לרופאה ואמז * ט מו מה ו ס ס׳ מיו נ י נ  וסבשו״ס יפת מ
ו פבימל נ י ן מ מ ס מ ח מו ז ק מ ס ס 0 ס אלא מ י w למן מ w w 
ח *ים ומוס ז ס יסססן מ מ נ י נדים ו  האצנמסכא יססס סחס *ק־ סטש י

 ודכי
׳ רק סטי סראס נאש ו*כא י רקטן נהאס מיל אנל אפ לא ס ו אט ס י  ו
ד מיש למין אס צדן לנמק האש מ וני׳ שס מ י  מסס מסמוס ש להקל מ
׳ סדין מס ריקם  ממצא ניצי.ס קרישים יכי יאס נמצא טציס קלושים ו*) ס
י רטתייהי יאיט ל מכ ן י י מ ז ס הסציי למצוא ביצים קרישש נ  נשר אס סם כ
 חטומא וא״צ לבוק האס כלל אך אס המ קודשים ונחןנש נסרסן ורש רע
ס י  ונחמה יותר מנסי המצר הי רשיתא וצדן בדקת האס ילאמר בלא ס
ו אס המיקה ממכנ ט נ מ מי וטנץ ד ס נ מ  אס נשיקה סאס נס מלינא ח
ל  כ' ואס דאין שכבר התחיל להתקרס נתין מיצה כמין נשר ונימיק י
א לנמק צ״ס אס ש להקל פ״יש. י ק א ש י ה ממכנם ט ואס לא נ ק ד מ  ו
׳ ק נ ק א וני ימק״ס י מ יסת״ס יסלק י י א נ  (יא) רש להחמיר מ
 שכ' ובנמצא ביצים קרישים צדן לנמק המגייס הסמוכים להטציס הקרושיס
ן ימימה ק רן להשמק׳ ספינ המתא ילסססרן מ ק בסס דמוסא ט ו  אס י
 ע״כ צדן לקלוף הקרישה ממקמות הל* ולנמק חחס׳ וחס ראה שס׳ הסתומה
 הקרישה ממיצים מ המעיים בלל ונאנח בלא מיקה א כשקלף הקרישה
ס נמק״מ י מ כ שניקב המסיים ס סברות לכאן ולכאן ו י ד מצא א  במשמוש ה
ק זיל ר פ נ נ נ מצאתי נססיןס של מאץ י * ס נציע לדנא סייש מ ד  מ
׳ אצסס ע״נ שכ׳ שנא לפניו סוף שהיי * ניצה  אמ״ק קאםעל נס״י מ' נ
א להפרדה והסייף ואף וקיייל ואין י  נקרשת יסא נםון להמןן נל >ך עו ש
ו י כ ד״ה ננהיג ש חפש שהוא קרוכ לודאי שנקט סמי' ס  מדכא אלא נ
ו שנשאל מיצים קדושים ממצאים נתרנגולת  בקצרה ועכס״ת עוננ יו״ט מ' י
 ומיצים נסיכו מוצקי סשנ להריאה אס ש להכשיר וסשינ ואס ט סאתרורס
ק ח הריאה_ס״מ לופתי נראה דאין להמיר נוס כ נ ק  החמיוז נזה מחשש נ
ס מל הריאה א נ ס מ  רחויק שעיקר הסלי התחילה רק ממצים אין לפ למזיק ד
ק מיצים קלקלה את הריאה ואין למזויק דמהא ט  ואין לפ למש שמא ד
ז אך כל זה אס אץ רואץ נריאס מם דסוםא אנל אס מאץ י  להריאה ס
: (יב) לתחםיר טנאה״ס ש י  איזה דמוסא בריאה שס טדאי ש להטריף מ
ק ל שהאריך ס נ' מזה ועסיס י ק גטה מסו ל מק סלד ופי׳ מ  מש מי
ש ספומןיס לאסור נרמוק׳ מלו טיס חקא סס גס האס י ק זה והעלה ד מ  נ
ה פלס אין למש וכשר פיי״ש מגמ׳ו״ס משק בצלאל ס ה  ניטל איל אס רחס מ
ק מ ח מרה סיק * שהמלה שאס ר ס ' מ  שס מה שכ׳ נזה כאריסה ולוינא מ
מ אכן אס מסוק מלו י א ה ך האפ והאס פלשה ש להקל גס ל ס ו נ  סל
ה ת זנת הספרוי א ר י ס  ונס סאס ממוקה אף נהס jf אץ להקל סיייס ועיי נ
ס מ ׳ ג' סמי׳ ו׳ שנשאל נדנר סש סנהנ קצבים נמקס א שאס הפילה מ  א ס
מ מ וסשינ שאין מ  ולד שלא לשחטה עד לאחר ג' ינדס אס ש ממש מ
ס א טריפה סי אי וקיי״ל משוק מ ס לה ו ס ס טפס ולמאי ר  נמנהג זה ס
 סכא ונמצא מלו רמוק ניק־ האס פל מהמה נטוס ואיכא למשש שלא תוכל
א לרמי! האס וזה אן חשש רק מ ותמס אבל ל מאסו אן חשש ל  לילו א
 לבדקה השב וכל שננוקה ממצא האש שליטה נשרה פייש: (ינ) DM לא
א רק אש נרקב ׳ נמ״ז באעצמ הסיק של וכל הפלונהא בזה מ פ מ י ה  ב
ה אנל כנרקנ א רמיק האשכול נ מ  א רמוק המפי משלל סל ביצים מנחים נ
׳ ו סניינא ס י מ י tf (ופי׳ נפי״מ מ ט כשר מ י  שהיא השלל שהניצש בסכה ל
מנ אץ דעיהא נ בשלל של מציס י ק ר ב מ ק  קניב יפיס שס לשלמסס ממס מ
ל הפליא שהשלל של ביצים ממיז במכס י ן מחקוק אלא מ ס ל בשלל אן מ  ל
ס שניקב מקצת השליא וכאשר דאה הרואה)•  יכחיש שס בלשין השואל שהנטמא ס

׳ ס f שהסמיק ׳ נשוית יפת הזבח ס  םעית ב (יד) ניטלה שלחימת מ
ת הפנלים שסטר ח ל מוסד לאנרהס מל א  השאלה ששאל למאן מ
א נמס שקדן גיסיאלץ שטםגץ המסמם לבדק  שלוא (שקדן נאספל) מ
ה 06 אץ ט דמותא נ מ ש קייס נ ל ק שהיא שליזפיס שסי ת  נפש מ
ד ס טחה נוה ט עמד מל המוקד ודא! נהפגלש ג ט  מכשירין והוא אן ו
ד הזה מלא ע י ו ן הפטר כעומק פו מנו ס ס ל מ  ארון מצא מטס השהן מ
ד סיצא מהטס הלל י שר נידן והילטן אצל ע ק סטטי מאין מ  מ שק י
ד א׳ מצא ק ו ג מ י נץ מרפש ממשש אודם שס נץ סרטם וסי י  ט
ס מלם סםדם ומלטס וכאשר נמנולס מהמה מ ות ס מ ומנ  הסנור אל מ
' fo} וספגלש אפר השניי שלהם נמחה ל מף מ י  לא •סאר ממס מאפה (
׳ נידן הלל הסלטש ד מתנסח ילפמרס גם מ נ ס הג? המצא משמי אל מ  נ
ם ילפנמרס מאס מיאסי אחס יאיכ ש ס מ ד ס1צא נראפ הטס נ  אצל ע



 מה ב הלבות טריפות
נ » ( ב ) י מ  5אום־ין. (ימ) י

 תשובה
י אדוניס שתפמ לנדזק הריאה ו ס מ  ובדם שהרחיב הויטר להסיג על מג
ג והעלה דלנקג אץ לספ בללטאק  וסקס שאר אברים הפנימיים סחשפ ק
 המיס נמסים רק מחמת מלפת הגוף כי ידוע שהאדם ובהמה חציו רם וחציו
 פיס ונפעמים עיי סלפת החמשה מיס של המושך והמחזיק והמעכל והמבדיל
 והדוחה נתרבה הנדס ועין נתרבה חלק סמיס בגוף חרד ירם בנק כסלע
י אזה נקב שנא מהאברים שירדו  מנסו ואין זה שוס נקש שיג* המיס י
ק שאץ זה אף נימוס שאיס מצר אלא מה שיש למש מ  הסיס דרך זה מקנ נ
 נזההואדמחמס שהבק הוא מלאמיס זה ימיםרניסוהנדסמידים פס ומקיפים
ג איזן י אויבות הזמן ועמידת המיס בקרבה מי  האנריס פהנקב פוסל נו דלמא י
 האכריסנשתנה מראית האבריסוכיץ שיש שינוי מראה סשינן שנתמסמס אבר ה׳
 מהמים שמ׳ נדר זמן מ נהמיס אכל אס ליכא שיטי מראה בא מהאבייכ
 אן לחוש לקב כלל ואיל לבדק מה אלא באתן האנריס שהיו הניס טגסן
 בהם אבל אתן האבדס שאין המיס מקיסץ צו אן לחוש להם כלל ובדמנו אף
 כשלא בוק אז״ז ש להסיר כל שעיס בוק טס השק והיה שלם וסיים וכ״ז
 סא רק בסו סיס בפנים p המי מעיש אבל אס צבתה בסנה פקורין גשוואלי׳ן
 בזה מעכב מדקה א< מיענו עיי׳׳ש ועי׳ נסקימ כאן ס״ק ג׳ בכי ואף
 בהס״מ אן להמר אף מ״י מדקה מ״ל רק ממצא בסכה מיס לאיש מיל
 ולא מה מספנוף פנמה מי רגליס תמיד אבל אס סס שס דעוהוח ביחד פהיו
 יוצאים ממנה מ״ר תמיד מס סו הרבה סיס בחלל הגוף ־הוי ב' סמניפ
 סל נקיבת מיס ש נאסור אף בהפ if ולא ממי בוה בדקת הטס מיי״פ
 וטוצא מה כ׳ נ״כ נמית ססר״ס סק ידיו־ מף ס' פ״ז לענק מסס המשתנה
ק ח׳ שמיא  דס מס נמצא ריס נחלל הטף נרייס אמנם ימין נדמת מרה י
 ובד המהר״ס סק ממר והשיג עליי והעלה לדיסותא זו דמשתנת דם אס
ם ג״כ  אסר אף ממצא סיס בחלל מוף וכי ואף אס המש שבחלל הטף מה מ
 מגרונה וש ש להקל ויל דסא מוס מחלל הטף אך אס סה מוף מלא וש
מ ש לסש למוסר אנל אס אנה משתנה דם ממש חי! פמ״ר  ומשמה וש נ
 נמים לאדם יש להקל בכל גווני ואם חלל מוף סלא ניס ומשמת דס ומיס
 שלם אנל מא אווס ממבלמ״ב אן לסקל כיא בהסימ חקא סייש מיז מא
 לענץ נהמה ולעין עוף הנמצא גה ניס מולל מוף יתגאו דנו להלן ס׳
ק נ׳ וסת״ש יגן נ' (ונונריס שס ולעיל ס׳ ליו סיק ס י י א נ  מ״ח נ
ק ס״ק ד׳ סל תם ©נמצא סמי מר* י  שיא): (ים) והכי נהוג פי׳ נ
׳ ליד שני ראם  בשלססת של מ״ר אן להקל עיי״ש ועי׳ נשו״ת רמץ סויד ס
 לא מה דעוהא אחרת בשלמפית רק שהיה מראה אדום קצת במקום א' אץ
נ נמית וברי שקב ס׳ ליו וכ׳ ואף סו״ק לא המיר רק י  להחמיר עיייש ו
 כשמה ספי מראה נעצם מיס טשא״כ באומימות קצת נעור השלידפית אץ
) נהוג להטריף. מפה״ש מה שכ׳ כ )  לסש סאן מ ששי נראה בעצם מיש•
 מהנו״ב ימה שתמס עליו ומצדק דברי השואל וסי' מד אשרש שמש גיכ למו״ב
נ תמוסס י ב ס׳ צ׳ שונרי ה  נסעה נזה מ״נ נשו״ת שואל ומשינ קמא י
נ מ״ש מנרי י  מיש ומ׳ בסיס ס״ק ג׳ ונשו״ת משק בצלאל את מ׳ ס׳ ק
׳ ואס ק א מ ו נסע*! שלמה סף ס מ מי׳ נס׳ מדת ונמ ס׳ י  הסיב נ
ס בתיל מוף כלל  אץ מהמה יכולה להשתין ולסמל מם אף שלא מוצא ס
י ו ומי ב י  ©ומ שצריך בדקה מיס השתן וצמיג אס לסמוך סל מיקמו פ
נ נשדת שט י כ שהשיג סל המיז מה ודעמ להקל סייש ו  וכרי יוסף נד י
מ ישחמה סשו ואס׳ בדקה הטס מ  אויה סויד ס׳ ס״נ ואז נעצר השתן מ
נ נסרלין יל אנלק קאםעל ל מיש וכן ראיס נםפמןיס של מאן מ׳ *  י
ו נמנוא ככהמה שלא מסה ישלה *!שין שלשה ינים מכשירה י  פת* סי מ
 דאין להוסיף סל מסיימת ונמש ט יזזננ מא שמלי 1 שטס יש לפ רסאה
ס צריך י ׳ מלפ ס  ואי טדא מ1א מי פייס ומ׳ גופת מרה יגן ל מ
ל  לנתחלה לנמק מיש מיש וסנס״תסאלס שלים סדנא מ׳ ריו שנשאל מ
 שלא סה יסל למיל מש סמה יגיש ושחסיס ולאור שחיפה מצא נשס סלא
ק מש  מס מיה הסל שלם דשה ומגיד ממש וססוממ מליו שן ט לא מ
 סשחן ומפס להפריף מיו משיב ואס ט למזחלה המ המגש מסייג מדק
 כטס השתן מ״מ כדסבו שמי מרה הסודה לסכמו שסמך פצמ מל tte רא
 בו שש ספה ומס צדרוה יש אן למור הוראתו ואץ לגוש למןינסמיס מיו
 מיש נאק• אלם נס״ס שפרי *ק סלד ס׳מ״ז לנשששמ לסשייףמממ
ק נטס מאנו ול ואף לםגץ מלים יאי לנל יש לסש  נמנדא מ כשלא מ
מ כ* שלא נבדק סטש מ ד מנשר נ י ס נ  *וצמו לאסל־ סל מלש שנשמגס מ
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 דרכי
א מספן סממו מר ומה י *ולוחש מ נ ס סחרש ימ6מש 9 סל י  91 מי
מ י א למן הטף מ  ששמה tfsso מסר יימס השתן מסר ט מנח הסיס מ
 העשן כמו שאס יתם סיס קרים למן סר מפוח העשן מיוגנר פייש יסי'
ש במ וכ׳ שמא ראה בספרי המבע מניתוח ממנו ק ג׳ י  סשס מרה י
 שהמיס מוצאם ק הסלמה וין מעמי השתן טקעיס עמי החיק שלהשלמסת
 למסה שמון לצואח ומנסים נץ עור לעור ועולים למעלה וקי שםעושמגימן
 *אש העליון של השלמפית ושס טקמין מר הפנימי ומזלסן מף מף למסה
 1ס׳ מס כ׳ שמק במפות וראה שש ב׳ נמק חלולץ בסק ממשכין וסלפץ
 מקי לחלב מלממ מן דטקץ לחסן מצד גב מהסה ואיו מלץ בצד ינק ומצד
ק * וש  שמאל מיג טס הפתן מגון־ לצואוו ואנס דטקץ בטס ממס אלא ס
 קרוס בינם לטס וממש ומלכים למעלה אל ראש הטס ומק־ *־אמ
 נחמן נטס ממש ולפעמים גס שס אק דבוקים במק ומק סתומים ופסח
 מידן ורא! דלסעמיס ש נהס מפס סש ולפעמים מעס וש ונשני* אסמ
 נתינ ל כ׳ ומכל טליא יוצא ניר וסלך למסה מד שמתחבר נמקים השתן
 סטר חוק וכס הנראה ק ק מידן מ״ל וכפי שהכיס שלס מסביב נראה בעליל
 ט סמיס כהסצין דרך נקבי ספארפ״ס ומיס tpc אתן למס בכת המושך
* מיס כמו גיד  ממציצה נייש וכל מ הוא מהמה אמנם בסגלש ש גיכ מ
 ארוך מצא מנוף הטס ואחו נמקס הסבור ונכש עד יק־ הסבור מגיר המ
ן וסהסטר מצח סח־ סני גיוץ מולטס אצל מיד המ המצא מ  מלא מיס ממי י
 מהכיס עד נץ טרטס מעשה אודם בץ סרטם ונינוח טניס נחמ־ מ מיד
 המצא מכיס השתן מס השני מיוץ מוצאן ק המטר ולא נראה ולא ניכר
כ נאשר נהגולה מהמה (מיל ס״ק ייח)־(r) רשאוסוק עכו״ס שנחנ  אי
 ואס נרקב טס הפתן ש למשיג־ ואן מ פלססת שני השתן נקוים לה ואן
 להוסף על ססרימת עיי״ש אבל בתב״ש וכל האחרונש כ׳ מיקב טס הסק
ד הסיס נזה ב ס מ  פרשה עיי״ש ומנסלת מאל ימסינ קמא חלק ב׳ ס' 5' י
ו מיש פיו ססא1 י  ופיסית בשמיה ראש (מק מאן מספארסלאו) מ׳ ל
׳ ואף להסקילץ ננקב טש של פ״י־ ק ל מ לק י מ נד״ש ומיי נ  ימשינ נ
 מדס דכניקב מיס נמקס שהוא מחובר לפטר למעלה מבין סיטס שהוא
 סדסה לכיס אמנם לדנא החליס דש לאמי־ מיקב טס השק שמא סשלמטת
 אמ׳ כפניקב במקום שמא בין סרטם מיש אמנם במסי ימהל דכלשניקב
 במקש שמשר של סדכש סהמץ מקי ולא ירד המיס לנוף ש להקל כמו
י האמור בסי' מיו ואף מ  מץ חזלסלית שניקבה ררטס מפסידן אתה ו
 יסתס נהס סמר ל בפד מורא יל ושאי התש דשחיוקהרפי צדן דנייןת
ן ש להסייף ר וסי אבל אס לקב במקום שאן סרטם ממי י ן משא״ב ב מ  מ
ח משאל ניקב  דשמא מי מלל נקט ססעישמיש וסבשו״ת סולת יציק סי י
 טס השתן נשה נקנה מנקב לא מה נמקס שסי השק נקים לתוכה אך מו נמקם
 מעבר השק בניןס שהוא דבק p טרטס ויל ט מלס־ שש מהמה טס
ש כמ מפי שהוא נצמד קנה חלל י נסף מ  הסק אשי שס נקמ השתן ש מ
מ סיך *מר דהירכיס ן והסאל מצוד להקל ט נ ז  שמשם מצא מ המון *
 מסמיוין אמס משיב לאמי־ ומשממה הססקים מא ובזה לא סיך ההיתר
ק  והיובש מפסידן אתה ואץ לסקל סלל מיש באריכות מיי מעס סרס י
ש במ מפלה ראס נקב הטס במקום הקצר שמ־אפו כסקס יציאת השתן  ל י
 ליק שהיא דבוק p סרטם ש להקל ובמקש שאש וטק לירטס מי ספק
ו מידן מץ מלמה לטס א מקט ש להקל וכן אס לקב  שישה ואה קנ
 א נימוק מקם הטלנו מכרים לסן וסא מקם שהשתן יוצא דק־ שס מהטס
ו אכר גיד מילה נאש שמשחין וקי שס כשר וכזה *כא סיימת ן שמא מ ז * 
מ שסו מ מם מ ס מיש מהס״נ מ  מסמס מיי׳7ז: (יח)או0רץ. מפי
ק נ וריס י י ק א י י ף ק נ לעיל ס׳ ל״ס סי י סר  בחלל הטף וכוי ימי נ
 קצי) של מס *״נא כן ובהמה שקרסו הסרספ לבדק יקסן סליהם קילוח נחל
 של מס ססדם מצדס לכסן מהמה מז4! כד סצא מחללה כלמיםואח״כ
ק אסס ומצא הריאה שלימה יפה הממיי לננ6מו קדש יאסי * תם  מ
 לאפרים אן *!סר אלא לאחר שתבריק הריאפ במיסה אש אן מ נקנים א
 אשיא* ש מ אוס מכפ ט כ״י מצוי להמס במקש שש ניס טו* הטף מם
 צדך לנמק בשאר מקמס שנסלל הטף שסו סנמרם המס לשש ואש מצא
מ א לצורך שנת ושעת הותק ואץ מלוק י  מל 0!ס ימז ש לספפד מ
י י ש מש הדן כן ס ם וכיס א מכירים פי אף מ י נץ אם סז מי  בי
ק ק אייק זיל סקאפ&ימ מדפש בייש הספר מ ק י * י י מ מ  «ג' מ



 יודה דעה סעיף מה ב חלמת טריפות רפו
ו נ נמסים פ״ל גז׳ פיח נשם י י ) ננקנ)(מד נשם ריח וממי- פיח מס״ש נשם סתומות רש ק< מיין יאודה ו ע ) אפ* ( ע ) ( נ  (נ)(כא) צםסיין (

 1ז״פ נשם מהראי• וטםריל נאיו שצו גז׳ צ f נשם לאנייה וריי).
 פתחי תשובה

 (ג) אילו ניקנ פ״ן מושו' ט״נ מנ״נא מצק •ויי סי נ״ס נפנץ נימה שניים ט1
 מצ*ס פי לנליה ספיד ושינ שמעה והיה נדם נמצל הנון ונפב דאץ ספפשון לא״ס
 למןנמ כמ סשסן לספרי* ע•• זס ולק ס צסטדר נספ״מ ננדיןת כל *נמס ספנמיט
 ונס השויפ סיפנ שאץ נכס שיפ ליפוסא וסניאה צריכס נפיפה cnfr לכי שקשה נליקה
 « מאל לפ״ן ננל אנל ינס סייאס ציץ להסס נפופרץ ילנלזק וצק קשה לסקל אזלו

 באר היטב
נ מס׳ פ׳ א״פ דף מימ אס סקנ נית סמק * לסל י  (נ) לספדף ויש טפצ ו
 פדפס שוודס סמשויים לס צחן לנמק סשלחמוח ששס נד השתנה אס לא לקנס
 נזחחם נאטלז (סנסמו ליפ) וניונ פסלשיל שמצ* מימ תתונ נשלל של ניצים

 וססחססו נטוס שטס נאצל סגוף ושפא לקנס א׳ מאנטס הפלניס
ש ופס שהשיג שם פל סמאל ש9מנ שאן סנ״מ מושונס פרוצה לסמלי רוקא נפוץ אנל לא מהמה ונפנ הוא ז״נ שלא ייפ הפרש p פון לנסמה פ מפל פינ לסמניל י י » 
ו כיש השח, פ״ש נ •ס נהליא סשכס לכון א ן 1 ת ס סק״נ וכלומס שצא פ״ן ננמנפ נ״מ פצני * * סנס״פ נסייע י ל  סנה ס»אל סוס טין ללנל ספלס שנ״נ נסן׳א ס

 ח־בי תשעה
 שאיט שאלה כלל וא״צ בדיקה ונאכל הבשר ונשאל על הכניס והשיב לאס ט
י שגגת הוראת  בדעגד שלא כתן סכים במגג ש להק! כהס״מ וי״ל ראט׳ י
 השו״ב מי מגג וגס במה שיש חעותא על הריאה אץ להעדיף דלא שיין בכה״ג

 מרלריע אן מ״מ ש לקסס השויב על שהורה במקיס שיש רב וט׳ עיי״ס
 (בג) בגיקב עבאה״ס שס מ״ס דבמשתנמ דס צריך לבדוק השצחוכיח ועי׳
 דק מף מ׳ וה ובסק״ס שם שכ׳ שצריך לבדוק אפ הץ בסטס בשר שהרופא
 גוררו ועיי״ש עוד ובגה״ק סס שכ׳ בפס החפאש רכמפחנח לש שטח שיטי
 מחמס מלי שבכלמס לק ציין לכחק גס הכליוח אס אץ פס מכה במקופ החרין
ק ז׳ ועי׳ שסיד מף מ׳ וה שכ׳ דבדיפבד אכ לא ברק  וכ׳׳כ בועת מרה י
ס עיי״ש ועי׳ בגה״ק ובמק״מ שס שה.:1•: צ״נא י  בטס ספק ש להסיר מ
מ עיייס ועי׳ בשיעוח יעקב שכ׳ וכ־כו' י  שיפ להחסיר לאמר מה אסי׳ מ
 העלה להקל בדיעבד כשלא כדקמ עייש ועי׳ בסו״ס ספר יהישע שס שכ׳ לחלק
 בסנץ וה בץ מר לפרה וכבהמה נקכה י״ל שהיא דס נוות ומנייך קאתי וגןנ
 ספי מבשוריס המשמנים סייש ועי׳ ברמת מרה שס מ״ש מה והע1ה דהעינך
 לדינא נהקל בדימבו אף שלא בוק לא הכיס ולא הכליות אך בעובוא דדי׳
 פקצב קנה מד מפחץ דפ בוול מכר הנשי־ והעלש הדבר ואח׳יכ נה־ע הדבר
 ובדקו הכליוס וטו סליסיס אך הכיס לא נמצא מפל פהאבירו יקצב כפאפ כנפש
 טון שמשה p במדד מי פסבסל אימר ואמר לכל מי סנסבסל בשבילו וגס
 איכא רגצ״ד שמצא דעיסא בטס אבל מאבר בשוגג בלא בדקה ש להקל בדמבד

 אפי׳ אם לא בדק ג״כ הכציוס סיי״ש:
 ולעגץ החלב מסרה המשמח דפ. עי׳ נשי״ס ספר מימ סס פכי ותעולס
 לא שמפס להחמיר בפרה המשמנת וש לעק החלב עיי״ש ועיי בד״ק
ק ה׳ מיש במ וכ׳ שמסע מאון בעל נסע שעשועים התיר החלב אן סא  י
 דל פקמן במ ול ולמדן החלב לאכול במי׳ י״ל וגס הפרמ״ג מרה דאמר טץ
ק ובמקיס ס״ק ג׳ לדנא י  לאיכא לכחרי שישמנו רכחק הכיס מיי״ש וכ״כ מ
 נחמד סחלב ממיס אפי׳ מפיס אס לא לאחר שפסק ממנה הדס זמן גחל ואו
 ממח ופחנמ אחה מלי בא השתנת סיס ונתרפאה פיי״ש וכ״כ בשויה אנל
א ונשו״ת מסייד תלינא בקיא מ׳ ס״ס עיי״ש (וע׳ במקומות ו מ׳ י  צונן חי
ק כ״ב) ועי׳ נשו״ח במ שלימ ח״נ מ׳ צ״א מ tf נסק מ  שציינתי להלן מ׳ נ״ה ס
 וכ׳ והמקל להתיר החצב ש לי מל מ שיסמין אבל מא איפ אימי בה למעשה כי ש
 לפקפק הרבה במ מארץ• מגא במק מ מיש אמנם בימ׳ שאחיו כ׳ להויא
כ אחמי״ר נמית דבד מיס חלק ב׳ ביו״ו מ׳ לית י  להתיר החלב מיש י
 באמצע הסשי׳ אגב אורחי׳ שמחירין החלב מבהמה המשתנה דפ דאסריק שהוס
 מא מוריד א׳ שמוציא דפ ולא אמריק שלקב הכיס מיש לדרכו וכ״כ בשי״ה
 סמי לאברהם חיו מ׳ קינ דחלילה צהסריף החלב מד׳ מבהמה הששהנח דם
כ בשו״ת י  מביא כסה סססיס וראות *אשיי החלב בלי מם פקפק סייס ו
 מאל ומשיב קמא סלק * מ' מ׳ ונשו״ה ממ״ד חיינא מ׳ קנ״א לדינא שיש
כ נשו״ס שמרי צדק י  להמר החלב מדי נמש המשמר. דפ ב* מס פקפק י
א שנן דרנו להתיר מוצב וסרה המשמנת דם סיי״ש וכ׳׳כ בשדין  מו״ד מי י
 משק בצלאל את מ' מ׳ קפ״ב סייש באדמת(ומי׳ ממ גשדס נמים ראפ
 מגן מאן סססאיסלאנ מ׳ לי) וסי׳ בשאלות ויטטת משש ייסףמו״דמיינ
 מס שסלסל מס וכי וסבא שאץ השמי מטרת החלב למדי נראה שש להחמיר
tf מסוס מב יסי אנל מיש ממר מגי אץ להמיר לענץ החלב כלל מי 
 וט ראסי לאאמ״ר שלש״א ממרי שדת שם שלעס סש* שהאריך מגא מברי
ס אץ להסיר סלל יעמיס ממס מיס י מ  האחרזלס סלל וספדס ג״כ ו
מ ממנת לש וימ כסס סמים מ י ל ׳ ס ש י ג פ ב נ י י ס ד ד י ב ׳ ג ן ^  י
 ללשאכלת מאסלאיק אקס משמו! m משאכלת פשניס מורס ימשתנת 01
ק י fcon לע״ע מסר סחלנ מי?ו ומי מסס מרס י  ונמקי p יק לב ו
̂ו מס ומלה ואס אנה מסוס למישה אמי אוס ימם ש להק! ש ס  י י

 &מיו

 נייש סב ראס משובח מאן הצדיק ממריא סקאפארנא זצ״ל הנדפס ביש
י וכחן דנדס שס שני סמוך לתחלת החס׳ ובהמה שהיי נעצר ההשתנה  ס
 סמל if אף אס ארע שלא בדק השתן כשר ב* פקפוק עיש ועי׳ בס״ח מסו״ד
 סלימא ס׳ קינ משאל בטס שהן של מר שנסתם ונראה שהוא מבדימ ק
 ובמט היה קצת בשר בלר וכאשר גררו מ״נ טה טאר קצת מראה אוס
 נמקים א׳ מאפר גרדו שו מצא כפו פסה סגולה ומשפה ההיא נמשך כמו גד
ה נסתם יאסי׳  וטה נקב עגול וכי דפסיס מא וכמי וקי״ל וניקב סדסה י
 אס נסתם סתחלת ברייתו שריפה ואפי' ס ינ״ח לא סמי סייס ומטאר מונריו
מ וסי׳ בתות מרה שס  יאף אס לא סה בתוכם מ״ב ומראה אוס הסדן :
פ כמ וכ׳ ספ״ו השים שבה קל״ו מיא הא ינוקא רלא דימ מפקתמ יכו׳  י
נ רק שנסתם א״כ ׳*צ שש * רמאה מורא  שש לחפש אם יתברר שש שס ק
ש במכה אשר יצר שאס  נדא אנל אם אן לכר ט נקכ א״כ היו בלל י
ו ככלל ל שאן כמוה סה ושריפה י  שתם א׳ מהם א אפשר להתקיים וכוי ו
 מיש (כא) להטריף אפי׳ בניקב ני׳ שיך סיק ה׳ מיש שהמהרש״ל מצחו
מ אן להקל במ י ק ד דאס׳ מ ס י  חור למשיר במ ולדנא פי׳ בשטר סי
א מוסק י ק ה׳ ראט אן לט אלא מדעח מ  סייש וכ״כ במידת שמואל ס
ק ג׳ שכ׳ ראפי׳ ביקום שאן ס סייש וסי׳ כהב״ש י י מ אפי׳ מ  להפריף נ
ו שכ׳ שp עיקר מ ש לאמי מיש וסי׳ מחיק כמה אס י מ יחס נ מ  מ
 לדנא עיי״ש ועי׳ נסרי תואר סף ס' מ של ואף דאנן קיי״ל כתנת המסדסס
פ לא הוי רק ספק פרשה ובהצמרף עוד ספק ש למסר עיי״ס י מ מ״מ ס  נ
ק ל צידד דטון דסרס״א מריס לאסר ש לחשבו  אמנם מפת קדושים י
ש מיש ועי׳ בדעת מיס א סדסה ואן לצר* למס ספק *זי י  *י
ק ו׳ מיס בסק מ והעלה דהעיקר מפמ הפרי מאר רלא סי רק ספק  י
ו ל מעס ממיא למשיג• י יש (דע דבשו״ת ספר יהושע מף ס׳ י  שרשה י
ס if מיקב השלמסס ירא וק< בהיס החלש הרפ״א להסריף יכמס״צ)  מ
ק די: (כב)־אפי׳ בגיקב סגאה״ס סיש במודם  ימי מסת מרס י
 סמשיויטם לש צדך לנחק מלחמית מיי בבל״י מף מ' מ של ואס נמצא
ס י מ דעותא אף שאט נסלוש תענלנדנ וכיש ואי ואט מא ב ש א מ  נ
 ואץ עמה דפיתא אורת לא מי מס אסר מחמת דעוה א זי מ״מ נצידוף הדעיסא
ק ה׳ א יעדיק ס  משתנה יש ש לאסר מיש מ״נ נמתיק מנה את י
 של דיל ואף אמ מ׳ גמת במקצת טור מיס אף שלא ט' סריעותא נפילוש
מ ק את א ונמיףמ שס כ׳ להתיר נ י  ש לאסר ממאת יש מיש אך מ
ן סויד י ש מיש ומי׳ נשו״ת ר מ מ פיש אם לא ס' דסומא כסלוש נ י  מ
 מ" ליד משאל בסרה שטחה משמת לש ובוק טס השמן פלה ולא ס׳ ט נקנ
 נק שבסקמ א מהטס ט׳ אדם קצת מטלה להספד סייש וסי׳ טלית וברי
׳ fi שנשאל גיכ נשאלה מ מסלה להקל ס״ש ונמצא כוס ב׳ גיכ  שקנ ס
ק ו׳ מהמה שמתה משתמו לש ממצא הטס שלס רק צריחת  מטת מרה ס
 ום נסים נמקס t מס אחר שגררו סרס ט' תחסו מראה אדם מסלס״נ
 106 טף במי מיס מ׳ שלם ובריא נמשמוש ולא נתמסמס כלל וכ׳ ואס׳ שלא

מ ש לסקל מה מיש: י  מ
ק ל של דנסריס המשתינים וס צדך למוק נם הריאה שאס  ועיין בנליי י
י ס* וו  שצא מר רשייזא נדאס איוו שק הדן יסי כשר מימ י
מ מ  טין מיק למס com כקמ ממם דילק לס נסולריס יש להסריף מ
י מ^י יכי ו נמ שסרגה להשינ י  פיש ומ׳ בשיית מור מישע מי י
 ד*{ מם סברא *סי להומנוהא שבריאה יצסרףלהריעותא ומתנת וש וסיס
 ואלי ממות אוס קנלה מסקו מניס כתג ספי פ״יש מיי נשרת מדן שס
י הנל״י סלל ואין *tn לסמיי מס לל ^tf וסי  שהאדן גיכ להסנ י
ק א משאל נמינדא 13 נשיר שהשתין רפ ממצא סל הראה  משת מרס י
נ אסר ד  ממס ש^דן ח&יצל̂י וק9מ נמנ ולא נחץ mo פ* יק ט מ



 יורה דעה סעיף מו א הלכות טריפות
 מו ייני מהפות כבני םעים. ומ ו׳ סעישימ :

 א(א)"ניקבו (ב) הדקין (נ) טריפה ואפילו

 aa* ועולת

OO EQ9D 

 ומזבח
נ ן נפ5מ ימי הלא מקג המ איס ק י אשי לא מ י הידופ * מאמי מ  מ
 סמלש דהא מנקנ זה הילך יוייד מין הן קק * הכני ואיני שמיו לחלל
 מיף כלל ינמ״ש נשיית זיע אמח הספיד חלק נ׳ ניי״י מ׳ יינ ולא מין
 לכלול זה מות מנ קינ מלי נקינת הוקי! ופלי מךנמ המיה ט מאלי מקניס
 מלן ווריד מהנקב המא אל המרה ומוקיס בהמרה ונהוקין שס ואינם נקנים
 לחלל הטף כלל ונס לא שקי להסריף סמס מדכא וסי והכי רנית״ס וט׳
 מיש (יעיל מ׳ מיז ניק יינו) ינפיכ וכוונת ההמ׳יא מ׳ על נקנ אחר מפולש
 שנמצא נהוקין ולא מ׳ לו ווריד מ״ל וה״פ לפסניד וענשו״ת ממ״ו קמא מ׳
 מ״נ שני ונס״כ אף להמנדס נעלמא נטן נדאס ובסתול ינקב ממלוה שר
* מפריס קנ  נימ הכא נ״מ סוויס פמא סריפה סייש ומ׳ נונדו נ
 נההסממת לס׳ מסו״ו יוסף וסתמי מ״נ מ״ס נזה • (ב) הדקין כ׳ נניח
 יצחק ונטס אנרהס דש מ׳ זה נתסלה נציגה צורת הנני מעיים כאשר המה
 מנחיס מהמה ונמף מהמה נכנס המאכל ממולה לתייק מושנו דהיימ לבית
 הבציעה ומתורנן למוסס והוושס מסנו למרס (פקח פאנק) ומף מרס
 נפניס ממי כמין חורים קורי! כית מומת ומממ להמסס וההמסס מחובר
 &ך0ז והקינה ספוי כקסת ומממ לממני ארוך מקרא וקין הסומים ומונחים
 סטנ אהדד דכנמא והממי ארוך ממ מסנר לסניא דט והסניא דני מא
 חהוס מאפו וסמנר לסדקין כאמצע והייני מלכת מהדקין דק ישניא דני
 להדרא דכנהא והס הדקין המונחים כצורת ס׳ כמנה ומבד לבן מונח אהוד
 ומתא ומאהדרי דכנתא מלכת הריעי לחלמלת פהוא המיני האחרון בהוא מה
 נלא עקום ודבוק נץ סרכיס וגס מא מיקרי כרכשהא ומשם יוצא הרימי ליק

 ק מא בבהמה ונעוף נכנס המאכל תחלה להורבן מושס דטימ ניס הבלימה
 וממרק מופס למוסס ומוופס לזפק (והוא מה שקורץ קראיפ) ומהזפק למעי
 א׳ קכון ודרך איתי המעי קק נכנס המאכל לקרקבן ובעוף פחץ לו זפק כגון
 *תא ונר אחא מחובר מוסס מד לקורקבן ימהקורקבן נכש המאכל למעי אחד
 ארוך מקראס דקי! יטיס נמקים סממבר מוסס לקירקנן סמוך לאחו מקס
 נהקירקק יוצא מהקורקק מד קנס א מהדקין ואח״כ ממכיס כצורת ס׳ כטלה
מ מהזפק להקירקנן ותיכף לאחו מ  יק נמסות שיש להם זפק יוצא דק א מ
 מקים בהקירקק יש קנה שייצא משם שאר הוקץ ימק־ לבמף מהוקין נעימה
 יוציק סמנה ב׳ וקין מזה אסו ימזה ימינמיס אצל הוקי[ שהס ממנריןנצוא
 ומזיזים להדקין ובצו השני שלהם סס חתומים בראשם והס כסו סניא דבי
 מבהמה (ונקראים בל״א סרימנ״י קישקיס) ומף מסדקץ ממבר במ הסנפת
 ויוצא הייני למן מיד (ג) טריפה מ׳ בשו״ת םמ־ ימשע מ׳ ניו באמצע
׳ בסשימומ ונקב ממצא מקין רש לתלות שנעשה ע״י משמוש דא  התס׳ מ
 וסבסא כסטן פס אן צדך לסניס ומליס להקל כסו דה*ק בדאה לטיל מ׳
 ל״ו פיי״ש וכ״כ נמית מכת יוסף סויד מ׳ כ׳ באמצע המשובה עיי״ש ופי׳
ק ב׳ ונשייח מס מיס סויד מ׳ סי! מיה ועבשו״ת מטו״ו תניינא  מ״ק ס
ק א׳ מהוקין שלשה נקבים  נקי׳א מ׳ נינ שנשאל מקין מבהמה שנמצא מ
 עטליס אס יש להלמו במשמוש ידאדסנחא וני דאף אס יחמ שהי׳ מחעסק שס
 בשטן מריסה ואן לתלות במשמוש דא דסנמאכיא כשהנקב משין ולא מקבים
 פטליס כאלו ואפי׳ נקנ א׳ סה אן לשלות במשמיס יוא דסבחא ומלש שהיי
 נ׳ נקטם עגולים וכ׳ והנשר ונס מלים משלו נהם מוה משרסדי&המי״ש
נ הססניס סבא לפרו בר מנדים י  וסי' בכיה יצחק שס ס״ק יז שכ׳ בשס מ
 של סוף וחסר מהס הסניא דבי שהם השר לקין סמןאס סריסנ״י נרפויס
ק השני וקין נמצא ב׳ קנים וסטר שנפשה לאן״ש  ונמקם םראי למות א
 והכשיר וסיס שהמודה צריך להשגיח עיז אס יש לתלות שמנשה לאיש מי״ש
׳ לחלק בפגץ זס נץ אס ס׳ מקבפסוח  יסנס״ה מסרו תיינא ס׳ קס״ו מ
א ואססשרא׳מקונסצאשסנקבססחאן להלמז שנאנד לאתיש אפי׳ ל  א
ft אס יש חתול נסת אן לתלות ט עיי״ש אמנם ימין ממית לקק ס׳ 
ה מגיא ט  ס״ק י׳ שהשיג פל הסיסו״ו בזה והפלה דבכ״פ יש לתלות שלאיש מ
 דבי ט דופ ושטח כסה סמסיס macx נעימת מלשה השניא דט
 ומשליכמן למ שנהגי להש*ן המפיס הל* י1א לאכלן לק אס יש חמל מיס
 מלץ לסקל יאף כשהגקנ פטל אן זה מ' שמטה מוייס ט ודך נקנ זה לסימ
 פגול אף כשניגש מוייס ואפ אתא שנפשה ממיס מ' ראי סס׳ שס אדם
 המר סטטמ מקכ יסי ולק יש להקל ממק ואץ *!סיק דסחא שפא ק

 דרכי
 למין החלכ ואס ממות לשחיסה יש למש שלא לאסל סמלנ ולא להשתמש ככלים
 מריס ואס משמת דם ונשחסס ונמצא נקנ נטס יש לאמר החלנ למפתו מפסה
 שהשחילה לסשתץ דם והכלים יש להתיר ע״י שימי סמל״מ סייש ומנמ״מ כיס
 יצחק סויד ס׳ ע״ו מס שסלפל נעק זה ומרט והכל תלוי לס ראי! מר
 המורה ואס דאה שהיא סלי נמשך ומהמה מהטינה ומלכת מא ס׳ למר
ו בס״מ  פיס לה סלי נאבדס הפנימיים ויש לאסר התלנ נסי׳ מיי״ש ומי׳ מ
 שר« שס נחלק נ׳ מ׳ צ׳ מ׳ הרנ השואל ונהי ומכשירץ *!כשיד החלנ מפרה
 המשתנס דם מ״מ יש להסתמן סכ״ס אם מותר לקנות לכחחלה סרס כזו כד
׳ לכהחלה וסיי״ש מד נתלק י  להסל חלנה כסי׳ והםיכ שיש להקל לקרתה *
 א' ס׳ רכ״נ ימי רל״ו וסי׳ מו נד״ק שס שכ׳ נסטטות דמשתנח דס אס
 נמצא לאחר שטסה שכיס השמן רקב טדא וסחלנ אמר לממס סייש וענשו״ת
 בית שלמה ח״נ מ׳ ציב ששאל אחת סרה שהיתה משתנה דם בסי׳ מחיר
 המורה החלב ואז״כ סחסה הסוה ונמצא פניקכ טס השלמסמ השתן וכ׳ לאס
 כי יפ כמה צווי טהידס להחלב למפרע מימ כק שיצא מפי הדק להחמיר
 ולהמדף החלב למפרע לא מלא לט להקל כנד וכדו אמס בלא סמנ עו
 שנתערב בחב במין בייט א אפ חאן פלא נגלו־ ס המכה ולא ניכר סטא
מ טנר מטל״מ לאתר  מכה ישנה * יש לההד התערוכס וכן מליס אס כ

 שנשמממ נהס עיי״ש:
 םעיף א (א) גיקמ הדקץ מ׳ נשיית הרשנ״א חלק נ׳ מ׳ פס״ג דאין
נ שיה ינץ נקנ משיפמ ככ״ס פריפה מיש ומי׳  מלוק נזה נץ ק
ק ס׳ שהניא מרי הרשב״א מיל לדנא סייש (ונמריס לסין  נסר״ח סף ס
׳ m מא  ס׳ מ״ס ס״ק י׳ ייא) ומי׳ נמקימ ונסטת סיס דפ ס׳ זה «
 חקא כשהנקב מא מסלפ מפנלפיכ אנל נפאנו ססלפ אף סניקצת מני׳
ק פי שהנקבים מנימיס זה לטנר זה חה לעבר הל ו  רקנ נפניס ומקצמ נ
 מ״מ כל שמא זה פלא כנגד זה ואט מסלש כשר עיי״ש מיז מא נאן שס

 טעא אבל אס מא ק נמקס טעא טי׳ כדבריט להלן (ס״ק ציו)
׳ הקב ממצא בדקץ מק־ לקיבה והולך  ועיין סוד נתשו׳ הרפנ״א שס מ
 כשיסמ כלס מסה יוצא למן והשיפומ מא כסו אצנפ או״ס שנראה
 מסרט שנברא p אס״ה פריפה פיייש (והניאו בנה״כ לנדל ס׳ מ״ג ונבאה״ס
 סף מ׳ מיו נקצרה) ומנשוית צ״צ ס׳ פ״א מיש נניאר מרי משנ׳א מ״ל
ז למל ס׳ מ״נ  (מיץ במהרש״ל בישיש פ׳ אלו סריסיו ס׳ כיה) מיץ מי
 ס״ק ג׳ מיש נמרי הרשב״א והצ׳׳צ מזכרים מי׳ בשו״ת קני הסר יסשמסויד
 ס׳ ס״י ונרא״ס סי ל״ו סק ק״ח ונקיא שס אח מ׳׳ח וטנשו״ת ט״נ חרנא
 טי׳׳ו מ׳ לא שכתב מימי הרשביא לא נחיידס מדיין סמני של זה מקב
 יהאחרירס במו הדבר פפ״י הריסאיס שמא מקס מרד סיצא מבימ לכבו
 *רק לק־ שס מיה לנ״מ ומשם לקינה לטכל המק פיייש והביא בפח״ש
 נמ׳ מיז נקצרה (ועיין נמריו נמ״ה ט׳נ קמא סו״ד מ׳ הי) ומק נשיית
מ פל מסכח שקליס יבשוית מלת יצתק ס׳ נ׳ וטי׳ נס׳  שכמף הס׳ דרטר ז
 מנחה מנח נדר פא־ סריסות כלל ו׳ נפשרץ ס״ק ג׳ וקוק מוי׳ ג׳ מיש
 נזה והפליא פל הדשב״א זיל מאו והא דומ הוא זה הנקב מסלפ מרצא
ק מוצא ק הקינה נמק־ * מרך אמס וממולח מצד חללו ומלך ושופט נפניי  נ
ק קנה חליל משך ארכו אצבע ייצאת בצד מן סד הקשח מז  כלס מעלה ימח מ

מ מליות מיניק נמר על בשר האלפמלא(פקירץ בל״א ־  ודבק מ
 גראפיציע) שמשמה על כף ההודא דכנחא מקב מ אט אסר ט מא 1
ת מהוללה שורך מקנ המ יתחלק תמצית המזץ שנמעי׳ י מ  מל מ

לה  נכל סאנריס טפנימייס כגיש נמנה הלמות שסר מחינה פרק ה׳ נ
כ ייחק וסי ונראפיח חפנמ שסר הקדושה סרק פיו ואס נאמר מהסה  אי
 שנמצא בה נקב מ לא נאכל נשר לעולס שאן שוס נהמה נמולס שלא ימצא נקי
 מ מי׳ע כאדכימ יפי׳ ממ נשרת מס שלמה ח״נ סף ס׳ צ״ג ומה מה
 שסשי לסרשנ״אכסיפה לפעלו ירי לומר p ויל והרשנ״א לא כק מל מקב
ק השאלה יאמרו קצת אנפיס מן ודק פל ח״נ ממוח  הזה ממשממ משמו *
 וס״ז השיב הרשב״א סלא *אטע לסם יאס ס׳ סמס השאלה סל מקב סוה
ה נמי שמא באמת מל הממס מעולם מ ל מ  מיל *סר שק ודנן של ל
י מפילי שסי נההןן מנלמד נקנ מ ימיו סז  ינפ׳׳נ טאל מא סל נקנ א
ס אנל סלילה *סר םסרשניאיסוק מ נ מ י  קצת אפדם שמא שמו ממי מ

A ! 



* ״ ׳ י י  יורה דעה סעיף מו א הלכות טריפות רפז 0
« י״ ייי  (ד) ליחה שבהן מחמתן(ו!) אינה (*) (י) סחימה ואפילו היא דבוקה בהן הרבה עד שאין יטל י

 להוציאה אלא על ית הדחק (ז) 5ואס (ח) חלב טהור (ט) סותם (נ)(א)(י) כשרה שכל
 6חחי תשובה

t n t o r n ופין jpm jm t m מרס פנס״ס מ״פ שם מרן ואפילו (M) 3ןן 
 אפר־פ

מי פמןנוזו נמשהז אנל נימ• שצדן  (נ) כזרה מזג סשיך מס **ס דדזקא נ

 תשובה
 למיל סי׳ ל״נ (ס״ק כיב) יפי׳ ממית נוף סי׳ זה רכ״1 חקא מסססוס
 אכל במה ש\י5א לפעמים שמיי המעי נחרחכ הרבה ממ־ מפסח יהטיי דק
 מאו אין חפש כללבדלינא חשש מסמוס מיש ווע דברנר שהיא שכיח מיבא
 בקין שנמצא שסם גסוחש וקשה נמשמישן וגס גשמה ליחה שבהם למפישיס
 והמור והנשר שלהם שלם ב* מס מימי ורקמן מה למ ופת הםכ״א בבינת
 אוס שער ארה אימ ft!p3 מרה מימיחצי״ן מי חשש כשר שרופא גורמ
 יהי כמי נהמסמס מיי״ש גס בנ״ד ש חשש זה אמנס מרנרי הטינ קמאמי״ו
 מ׳ י״ו מטאו־ ובנפיח לנו אף אס ש שימי מראה כל שלא נשתנה במשמיש
ו עיי״ט ימבמ״ת בית שלמה חלק אהמ״ז מ׳ מ״ג  פמי׳ ק א רמיח קצת מ
 שכ' דיל והטיב לא הקיל רק בגידיו דדי' דאין הפרשית מצו מצמי רק משיס
ש שלמה שס דאין נ״מ לדינא וכל מרר מסית מהקנה  ציה״ג ש״כ כ' מ
 ממחה ושאר עור בדא ולא הי׳ ט שיטי מראה אין מקים להטריף פיייש
 וממילא בניו ג״כ אין להחמיר אס לאחר מרר ממחה והטיפוש ונכאר חחתיו
 שלם רפה וכ״ז אס אין שס טעות אנל ביש ג״כ טעות סי' במ״ש בזה לקמן
 (כדק נ״ח כמס) (ז) ואם חלב טהור מתם כתב בסי סוי ען הומת כח״י
 (ממאן מ' משה מייזפלס סווייסלין ז״ל) מוחשיו למי זה ודל ופשוס לסענ״ו
 וסכ״ס צריך סתימה מחלב טב ואס החלב סמר וק וואי ואיפ מתס וולמא
 מא קרוס שפלה מחמת מנה דהייס שהמחט .יקנה נס החלב ואח״כ נחרסא
 סשא״כ כשהוא סכ לא משיק טלי האי ובלא״ה כבר נחב מ״מ נמי סיס
 מוי׳ ב־ ואס הסתימה דקה כסמימת סמסס כשהמחס ממבה בו סכסנש ש
 לאמי ניי״ש טכיל (ח) חלב טתד מתם לאסוקי טצם מוא אט מחם

 כרתי ס״ק ג' וטי׳ לטיל מ' לש סמי׳ י״ח (ס) מותם כשדה סבאה״ס
 ופת״ש מש מאה״פ ואפי׳ מסבה מחנו מקב פי' מזה בסתיש לקמן מ'
 מ״ט ס״ק ג׳ ומנדט שס (ס״ק י״ג) ימ״ש הסה״ש לעיין בששו׳ בש אסרס
 ר״ל כי בפד מאר מ' מ״ס מ״ק ב׳ כתב ואס המחט ניקב מפס גס בשומן
 אף שאט מפולש בהשומן פריפה דחיישיק שהי׳ נקב מפולש גס בהממן ולא
 מינכר אבל מיא סם וק ברא״פ מ' ל״ו ס״ק ט׳׳ו ובד אפרש בא הקיל
 בדן זה וכ׳ שס בפובדא כזו במחט שנמצא בדקין ותמנה בשומן ספל הדקץ
 רק משאר קצה מהשומן שלא ניקב ונסמס שם מ מקב מהשומן משאר והביא
 שם דנד הסית הלל וכי ומוכרי הממןיס מפמפ וכל שרואין שהשוק מבתק
 שלם ואן מס חשש נשר אן להחזיק ושומא פ״כ ספלה ופנ״ס בהפ״מ ש
 להתיי במ ניי״ש ימיי מזהבמק׳ע ס״קב' ופי' בשו״ת זרע יצחק מ׳ ל (סהוא
 מא השואל במשי׳ בש אפרים שס) שמבאר מנין מ באריסת יפי׳ מזה נשוית
 שטר אפדם ס׳ נוב באמצע סמי׳ יפי' בדעת סרה סיק ד׳ נא! בפק מ
 מכדע לדנא ק ואס אן דשם ושיטי מראה נשימן נמקים שנכנס המחט
 להוט יש להקל בססשיס למלין ולאחים נכנס לשם ע״י סלסול מחמה ואס*
ק שאן לתלות בלאז״ש מין שמאן שש שס חשס וסטי מראה א  אס מא נ
 בהמק במקום שממנו נמשה ג״כ ש להקל אש חאין שמאזן משאר אק ט
ק דאכא מכסה שלא לקנה  חסם ושינוי מראה משוק סא שה כשאר מ
 להלאה וכשר אכן אס ש סטי והשם נמקים מיסת המחט ונס להלאה ש
מק הרושם ונשאר השיק שלם רפה אן להקל ודיון  חנמ במ אלא שאח״כ נ
 שאנו חאן שהמחט נמס! גס להנאה ומורה לאסרי' ש למש אלי נקבה סממן
} ס׳ t o r n מפנלע״ב וחזר ונתרפא פיייש יטגשו״ת פחת טססף(ממאן 
 י״ב משאל מבר עצם דק שנמצאת הסבה בקרקנ! מיתה נקובה מעבלמ״ב
ז ס׳ מד ששן בטרן  מד ליק לסף הפל נמרמ ימסמ במן המק אן מי
י הממןס במ וסיס מ  אצבע א יוסר שסי׳ מתם אס ש להמיר מאדן מ
י במ מיס למחלה קשה להסיר אחד שנחלי ס מ  fn< סותר מסתבר ל
 האתריים מתמירים ומכל מקמ במקיס הפ״ס ש להקל בלי פקפוק tf*o י
ן נשם ארה ובמר שצדן ששיר לנקיבתי י ש מכ  (י) כשרה טבאה״ס י
ק נ' יטגשי״ח ספר ק א ושיו י  ולחסוזט לא ממי סמטה יפי' נס״ז י

 ימפע

 באר היטב
 מו(א) ממום m מ f דיה אס פלה קחם ינמזס מנל הנקי ניס אין הקרים
 סיא (וסיס אם ניזמסממ סמןן אט' ניש וכל שק הרנה נאםר מיצים למ8א

 נמוסימ שםציחס נמן סמןן טס לפיק ונראס נמר סלקץ דסויזא שהוא שטסה)(נס״•)

 דרכי
 מא מסולוה וסיס שק בא ממשים לידי שנמצא שם נקנ פטל ישפה סביט
כ אן להחמיר כמ כלל אא״נ נמצא  ואיו נמצא הסניא דט שנתלשה משם י
 שס אדם א םחחרימ מיב מקב שממד שמקנ נפשה מסים א יש להטריף
א בפאןשס טמא נמקוס מקב והקרע אכן ס ו י ק י״ט) י ו י ל ס׳ י י ו  מיש(
ק קצ״ט) שמאס מהמכסה י ט להק ( ד מ  אס נמצא נקנ נמקים טמא מ' נ
 מקמח ש-שתנה דט (ד) ליחה שבק מא מצד הטשוי כצמר מנפל ס
מ נסזק איה אט  ואט״נ דאדוק ט' הרנה ואס רתק מסס טד מוריק א
 מסס. שין וטי' פרי הואר דש מ' מ שכ׳ דהליחה אדק לכ בהמעייס סד
 ששי״ו סודק לפססיס בדקן שנראה בהם כעין קב רק שאט מענלס״ב וא״א
 לסקס מלה דמלסא אס לחה סא המממס א שסדין לא רקב ססבלע״ב אלא
 ע״י גדרה סגרור הלשה נסטן וינסח המעי רבחק ס״י נילא ורוק ומס
י מדי־ה נחלש המעי יראה מקב מעבלפ״נ  דטל להטריף מ f במס ד״ל די
ו (ה) אינה סתיםד, י  אפס״כ טון דלא מי בלא הט מבדק מיקה י ט

 עבאה״ס מ״פ ואס עלה קרוס על מקנ אס מתם ופי׳ בכנה״ג במהתהפור
ב סעי׳ג' / וכמחזיק מכה ס׳ י  אה ה׳ ולעיל היי ל״נ כהגהת המר את י
f לעיל מ׳ ל׳׳ג סיק ד׳ m 'ק א׳ יבשלק גטה כאן סיק ב  ובפר״ח כאן י
' דקרוס מחמ״כ לא סי רק הפק טריפה פיי״ש אן בס׳ ערוגות מושם  מ
 דש ס׳ מ מיא רא׳ סכל הססקיס והי פדפה וו* ולא ספק מיש(ופי׳

 ממיט לעיל ס׳ ל״ו סעי׳ גי)
 ועיין נמית מהר״י אשאר חמיו ס' ס' באמצע המשו' שרצה השואל לומר וק<
 חןי״ל תם בשאר אברים לא סהר סחימת קרוס מחמ״כ נמו בטאה וממס
 מ״מ סליק ש דמושמ וריאה אס׳ ס' מקב בשסע ובאלכמן לא מהר קרוס
 מסע״כ אנל בשאר אכריס י״ל דהיכא שהיי המכה והנקב באלכמן בשיסמ כ״מ
 מדס וממי ממס־מחמ״נ חזקא נדאה פ״י פסרחסת יטושט ופמי כיי וסי
 איו קרש משא״נ בנקנ כמ נשאר אברים וסא ז״ל ל שהוא סשה ואפילו

 בשאר אנדס לא סהר קרוס מחמ״כ אס׳ שהוא בססט ואלכסון עיי״ש
י מיס סיס כהן דל סויד ס' מ מ  מנה לכארה ש למק לפניו פפמ״ש מ
 באמצע ההמ׳ כפס ס' שט* אמינה דש להב״מ ב' מרות טיי״ש מן אט חאן
' כנגד ש קרים מחמ״כ  נמש מה מיי אס חאן שנסיר * ש נקב יבעיר מ
 אס שיין *מר במ ולא מי יק ספק סדסה ושמא סלה סקרים בהא׳ סרס
ק ׳ וכעין יש במיז לעיל ס׳ ל״נ סיקר׳ בנ׳ פוחח חושס(ועייל ס׳ ל״נ י  לקכ מ
 ל״א) אמנם לדנאקשהלפפנ״ד לסמיךע״ז להקל וטיא ש לחטסמו יקב הממי
ר וו* סדסה מגה שפלה ט קריסמלאמהני נללומ״שנחשו' הדנ  מענלפ״נ מ
 בס דש נ׳ פיחת להוקין לא אמר רק דדן סניף אנל נאמת לדינא טין ולא םנר מזה
 בפיס ולא אשבק ב' מרות באבדם המיניים רק טושס ובריאה ינקירקנן וניה״נ
 ונסלן נאמר במ נמו מ בלא מ סדסה וסלזע לא קאמר הש״ס נס כדקין
 ק ונפ״כ ומקץ חין להם רק טור א׳ ומה שאנו חאן בסש סש להם נ'
י דתוה״ק אט נחשב p לאי וכמו  מרוח אץ לשטח הדן מיו ובפ״כ מי
 שאט רואן נדאה שאמרו חויל נ׳ מרוח ש **אה והשויב סממרט אמרים
מ קרמים (ממשיל דש ס' ל״ו ממ) מ״נ בע״כ  ססלץ לקלוף מהריאה מ
 דמה שאט חאן שיסלץ נחלוף פור המעי לנ׳ אן מ כלום ומ if דמויק
ש רק לא יק מספ להדא ילשין הריקיו שהניא הסריח והסנ״שדש מ  אמס מ
י דן מ וקרש שמלה סחמ״כ אט קחם רק טיספ  מ' מ שכ׳ דמש״ה נקש מ
 וריאה ולא נשאר מסיים משום דרטתא קמ״ל אפיס דש *ישס וריאה נ' קויסיס
 ירקנ זנל״ז סמי אפ cf לא מסר ממס מי׳גל״כ מי״ש הד דלשאר המגיים
ק יינ מיה לא מצא שני נ מצמזי בלק י מ מתא יק למי א׳ מ  אץ מ
מ לנ' י ממי לא מ י ומזני לנ' מימ מ  p להדא ואף ששירן לפרוד מ
 רק לא ודעיתא שמקצת מטי מציאה מחזקה מי״ש לורס יסיט מאמין:
ס אס נתמסממ מקין אפי׳ נ״ש פריסה וסנו״פ י ז מיש ו אי  (ו) םתיפה טנ
 שס של והיה אס הנשר יש מ־ שהחטא גורח סדפה טיייש מי׳ נמדני



 יורה דעה סעיף באד מולח מו א חלמת טריפות
י (נ) (יא) חלב(0 םהוד (יב) מחם (יג) םםא (יד) אינו םוחם prf סקרום (פי) שעל (י) הלב וחלב ״ י י ^ י ^ 
 י*״» * י«־* שעל נכי הכרכשתא (סי׳ מע- היניק«י ממי•) שאע״פ שחש פחדים אינם («) מחטים יוחלב חיה שכנגדו
 ״ אטד בבהמה אינו סותם (מז)"והעוף כל שוק שלו סותם: סנה יאיט מיזם(יז) אצא r<*3 אע• שמימן יטק ני

 06 ממק ןאיר »גששי* ופ״פ נתיצלחי אנצ אס מחם נקנ שצ אנר אחו (יח) צא מקד מימה וסדסס (נ*• נשם היס׳ יסר&וש והרשנ״א): יצאו
 באר ויטב

נ 9״נ םשרקנ  שיסיר צנקיכחי יצחסויני נמי כנקינת םסיוצ לצריך להשתייי מוני חנר מ
נ כסוני ייקר וםנ נס משמו מהעסקים לאשי י  צא ממי פתיחה יילמא איס סתם נ
 מחש תחמה מקנ וחלנ נסור סחמו כשר לי כוונו נשם ר״י נקורקק שנמצא ס מחש
 וניקב סנ״ס ונם נשרו רק שהים סמן סחס למעלה וסדר * (ג) מסר פחנ םש״ו נשם
ק מ ה גשר נגד סחם מיסו לוקא משר שאצלו נחוליחו לאדם(א מדף נ י  דייו ד
ר מדן סחצמזל פדל(המל ססשוך ע ז סלק ומסן לטר סחס אפילו משל אגר אחד וראיס 0דא8 שיקנה וחפן םחמו י הי  לאינו סספ נמ״נ נמ״ש סרג נהגים ו
ו נחנ שהיזצנ טפציי אסר נאמן אמה מיס לפנק נקנ סמניק אנקצת נאונ־פ שילשו שהוא נסף במעיים. ן י ד י ס  לקינה שהיא חחצח מי מודם אפיס שיס׳ י
א פצץ דסם נחנ ופימ אי אינא נקנ מפ• ססזזך לקינה ונסף המעיים נמי והחלנ מחם *חס פדסס לפפינ מל י ) וניע פ נ ׳ י  ולל״ק לפיזי! ממום סתם (שיא ס
׳ ני לאילו ס׳ ני והשפם שאינו אמק טסנ (ס) מחנים ליי שאנס אימןס מ״ס פפמא מזצנ פמא (מדן ליל ס  נונ״הילא קמדס) (י) הלנ יסא סל׳פשל, ילנא נ

 שומן של םלנ איני מחם) .

! ו ב י תשו ח ת  מ
י מנויפ 0 ׳ מ״פ ס״ק נ׳ (ג) יולנ פ  •פרס אצק •דל סמן טנ יפיץ משיל ס
פ נטי ס׳ יפיץ נספונמ מ״נ חלק יו״ל שי פ׳ שמע ימ״מ אס ניקנ סושפ מפן י  י
 לראש ששס לנוק נשל פליפס ואץ סמל ממס מסם למומ ממלא ליה ואינו נשאר
דץ נ ישו ׳ נ ז  לטין נמןמו ונמויאפליט גנ• נמו זס פלא מגל זס לטל ס׳ ליג ספ

 •מ״נ ופיץ פול נמ״נ סי׳ ס׳ מה *ולקפל ספדס 00

 תשובה
ק ג׳ מיש שהיא והסיח הסכימו להקל וממי הסמן לקיבה ביציאמ  מף י
ו והעלה לדינא ק ג׳ שמלק י  ק הקיבה מהם שפ ססלנ אנל ימין ממיס י
 דהוי סשק סדסה והאי דש מסי נאמתא מי סמן אס מא נתחלמ ס נמס
 והוי סטקא דאודיהא אי מה חלנ סמא וססיקא ואדיתא לסמיא סיייס ויכ
ק נ׳ ונשו״ס משש ק ג׳ מיש (מי׳ מזה נסיס לקמן ס׳ מיי! י  ביו י
ה נשס מאן מיה חי אספנהייס זיל ונשו״ח שב שקב סדי  יחזקאל מ׳ י
ו ובמשנה למלך סרק יינ מהלי שגגות וביו להלן ג ס׳ י  מ׳ כיו ונסנו׳יי י
ק י שהרס  ס׳ פיח סיק אי) ופי׳ בי דנד יוסף ס׳ שיג ומעת סרה י
 לסשינ מיד מוניס מוסר והעלו והעיקר נמנה היא והפיח הלל וגוסס
 סרה נתנ שס דאס ש נקנ מאש המעי נמקים מוצא מהנקנ רש שס חלנ
 מהס אן לסקל אנל במף המגייס יץדס ההחלה הכרכשתא ש להק! נכינ
ס מון  ונהס״מ ולורך שנת ש לסקל נס בנקנ שבראש הממי וק נכל י
 שנתרפא נשים משאר נקנ סמיך למן וניכר שמקנ נתמה מנסים ויש ס1נ
מ יצירך שבס עיי״ש מי׳ נניח אברהם נא״ז י  סמא מסס ש לסקל מ
ק ל של דפמס מא יאף ל« וסת המביש סאיסר מספק נזה מ״מ טניס  י
 אם נטלו נ׳ יתיס טנ׳ ממות כאלו א׳ מריש אמתא יא׳ מסף אמתא א״צ
ק ג׳ שכתנ  ס׳ אלא מנד כזית א׳ טיי״ש יהיס: (יד) ימו סהס סלק י
מ מס לפעמים ש שס  ואעf. מולנ הכרס מי חלנ מצא שאינו מסס י
 כמראה ליק ממגי הבשר גיסא והוא משמסניה נשר הנדס עצמו חה י״ל וסיום
 דאט נכלל חלב יפיס מד ססיקא לא נפקא ימצסרף לספק אחר ליס סייש

 (ts) שוגל חרב ענאה״ט יש מועם נגשש שאנו אריק המג ורע
 שמשנים ל הטמס משוס שמא קשה ואס מגין יעסיפ *יל מ׳ פ׳ ומרז
ק נ׳ מה שיש יממן הספנים מה (ויל מ׳ נל ס״ק וי). (טז)והעוף  סס י
ק ו׳וק המנהג נטוס ולא כהמסרש״ל  כל מיםן שלו מתם נתנ נשיו י

ג נאמצפ ססס׳ ק מלם סויו ס׳ י  שמפקפק נמ מיש מיי מדת נ
ffמיש ס if ולעק ממן ממת המססנרס אס הם מתמין עיי להלן סי מ 
 ג׳ ומנדט שם(יק ייי): (יו) אלא באותו אבי וכוי ואן סליק נזה
 נק בהמה לסוף יפי ססא ובבהמה יסי לא סמי סתימה אלא מאס אני
ג מנסת ביי אס ה' ייכ במחזיק מפה את י מיש. י  מצמוינ נמף מ
ק מ והביא ס נ  (יח) לא סקרי סתימה מ' כסמזק מעס אמ י י
 פלממת הסמךם נדן מ אך **נא מים ומיקר כמנת המחמירים מי״ש
 וסי׳ נקמ׳׳ד *וראיס ס׳ ליס אס ש f יש מנרי המסקס שנדן מ
ק ח׳ מ מיש כמ ומי׳ מפח חמה י י מי י  ושנשויס מסי* אסאו חי
 ifb מנץ מ והעלה ושימן שמאנר אשר שמא פחילדתו אס מא סמן *קנ
 ומתם מסנ מי רק ספק סדסס יאס ש מו ספק ש לצרף *tft אנל אס
 רקב ממי נדי מסס ממצא המחט במן מקנ אף מוחנו ייצא ק הסגר
ק דג של  למן הממן של אני אסר מי ידאי סדסה ימיש מד לסלן מף י
 המסד מאד כדן ר חשל מ מא אם הססן מסם מקב מקמו סטב ולא
 מוסר סלל מהממן מגי סקס מקנ אנל אש חשד סמס מהשיק מני מקכ
 ונשאר יש אתי סגד מקנ שמן סממן אף שאט שמת *ק לכיס ודאי
ק לב) מה שמו׳ נמסד מאד י ש ) ן ל ה wo 6 ̂ו ומי  סדסה מא סיי

: if שגלש ידע* 

 •צא

 דוכי
 ימשמ מ׳ נ״ח נאמצע שתשו׳ סיס נמ ימייש מד נמ׳ מ״י(בדה מחן
 אס נמצא) של לח*־! במק מ דנתימה אט ממל רק חקא במקום פהסריסות
 מא ססס שש חלל והנקנ מסל מימ ממס מוצא התני א נדאה סוצא
 האיר * אמרק כיון סש * מי לסחוס מפיל הסתימה וכשר משא״כ נמקים
 ש>ק מקב סבל משני שמא ניקנ לחללו מין נקנ מסמל ומוצא ראט צריכץ
 אמו דמקנ מסל שס מפני שכאנ מקב מא בעצמי מנמ מס לנהמה נמ
ק מ״ז) (יא) חלב  ודא אס ממיל סתימה עיי״ש לדרכו(מ״ל מ׳ מ״ג י
 מהוד טנאה״ט יפחיש ומ״ש מאית נסלוגסת הט״ז משין וסר״ח אם נשר
ק נ׳ מ״פ נזה יפי׳ מסיק נינס אש ו׳  מאבר אחר מהם עתנ״פ י
 ומאט אסריס נקנסרס הראוי׳ לס׳ ל״ס מ׳ ס״ז כאדכית שש הפיש
 ממרי הט״כ לפק יושפ טכי״פ שטסה להקל נס טושמ סנסצא נמר הפיסי
ק ג׳  שחץ מרב ואס הוא וטק לנשר ה״ז מהם מיש אנל שיין במיז י
מ אט י  שמלק עליו במ וכתב מכ״מ קיייל דנשר ממס לנד טנוושט מ
 מסם מיש וכ״כ מחזיק מכס אמ ג׳ לדינא פייס ויש הסמ״ש מיין
 הסיג יל שהפרמ״ג סלק פלהתב״פ והתנישנסה ן להחמיר עו כל הסססם
 יל ואין סס בשר סהס נקי רק מקש שמציט להויא מפורש שמהם ואין
ו שם מלק סליי מפלס ואץ להמיר מה אלא י  למות נטריסוח מסיג נ
מ ש לפסק משר מסס הנקב מיש ועי׳ מפה מרה ס״ק נ׳(מי׳ י  מ
 מבריט למל ס׳ ל״נ ס״ק כ׳ ס״ש נמ ממרי האחרונים לדנא). שש
 מאיש מסין ממ״ז א נשר שאט שס מתילדה מהם מ׳ מל״י ונסיה
 •בפיח שהניני סלס נדעה הס״ז דיש משר מהם אס׳ סאנר אמי יל
ז ממס מי׳ש אנל  אס׳ אס נול אצלו מהילדה אלא עתה נסרך ינמק שס י
ס נקיגפרס הראוה למי ל״מ אס מיז נמ שהארץ־ נמ מפלה י  ימין מ
ס מדס מסיק שיהא משר אצל מקב פס מתילדה ואף שהיא מאני  מהא י
 אזר מ״מ אס מא סמן שס סתילוש מתם אנל אש משר אן שס מסליהרק
נ שלא סמליה אף שמא באתי אנר אס ססס מיש מי׳ ממ  שנוסף אי
f o ק ז׳ ובשטח סיס ס״ק נ׳ ופי׳ בשרת נימ יצחק סי״ו ס׳  ממיס י
ק ג׳ מ״ס למק ק נ׳): (יב) סתם מו׳יק י  נאריכית מסק מ (יפיל י
 ספק אס נסתם מקב היסב ע״י השיק א לא יכ׳ סש להחמיר מהאף כשיש
ס מפליא משים  מו סמן שמא לא ניקנ המגייס סמנלע״נ נסי*ש ולא הר י
 והיי משם א׳ פיי״ש ונר׳ בשיו להלן מ׳ ק״י שיק ליו (בלה מעשה אימ)
 נפינוא 0ו שנמצא נקנ ממ*ן ממןן ימי סליי קרים מחמ״כ ונקלף הסמן
 מהממים יממסקיס שמא ס' השיק סמס סס יל וסי רק ספק סדסה ואס
מ וסעודת מציה מיש ויכ י  לא סוס סד לאחר שנתערב נחנ ש *:קל מ
ק נ׳למא דאכא ד י י  מאן מהריק ז״ל נמסהיי להמש״נ נס׳ יש מ
ק מסס סי ספק שריפה יבציריף מי 0שק הדל יש  לססין שס׳ שס מ
ו מיש ימי מסת מרה יקה' נ בסמי מסייד קמא מף סל י י  סייש ו
 מש מבריהס מס מטלה לדנא ומיקר כיפת הפרי/ ימאן ימויק מיל
t מצוה אן אס r m a ס י  ואס לא טוס פו אחר מתערב מזנ ש להקל מ
 הספר! השי מא שמא נמרסא: מרם ונחמה ששר הסשיקת הס שמא לא
מ מטנליב אץ לסקל מיש יטיצא נמ כ׳ גינ נשרס שפרי ציק סלי  ר
ק י״ג)•(ז) tee אינו מחם. פנאיס ד מיש (ויל ס׳ מ if י  נד י
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911 HVIlrfUl 
 ת׳»בה ״״***״*י
 שיצא ספי מנהרש״ל לאמי אין להק! מגדו לן נראה מכיש יש להקל להשסמ
 כ״א יום פד שהפיל טציס וטס• יב״ח דעכ״פ ל6 גרפ מפאר ספק פרימת
ק ל״ו) : (כד) כעדר, עשת״ש (יש  ומפיל שס׳ יביס מיש (יפיל י
 הזדכרי המהרש״ל משמס ואף בלא מחירי ישמויס כן סדסה מ׳ בוגרי וקני
 הלביש סעי׳ נ׳ ומבואו מרבדיו וכסצאי למן ולא מחזוז ונשימה כן אס לא
ק ח׳ יעי׳ נשיית עונג יי״ס  נקבי כשר מיש יסי׳ סוס בחגורת שמואל י
 ס׳ פ״ד מיש נוס יעי׳ נפתויק נרפה אית מ״ד של p לדנא להשיר נלא
ק ה' פקפק אס לסקל כמ מיש ועי׳ נמיןמ  מחורו סייש אנל נתב״ש י
 שס שכ׳ דא< שהמנ״ש פקפק לומר ונס עיי יציאתו לסן לנד יש חשש מטן
 אסי' נלא מהות מימ לדינא מדה המביש נעצמו שאן נהמרר עיי״ש ופי׳
 נוטר לאברהם (נמריא אלקלמ זיל) הספרוי חלק א׳ נה״ש ריש ס׳ מיו כ׳
 כהי׳ מעשה נמרנגולח סצא מפי' ורן ס ססנפמ ושחסוס קודם סחרו
 מערימה נדיש וכן ראיס כס׳ ממשה רוקח הספרדי מל הרמנ״ס סרק ו׳
מ משוס ואין השכל סבל להכסדכלא י שכ׳ להחמיר נ  מהצי שמשה מף הלכה י
א לה למות דאין יסננ מאכל  מחזרו כמן שהוא נדור נשמש שנעורה כן י
ק ס׳ שנ׳ גינ שהי׳ לפניו מנוא מ מסייף  עיי״ש ופי׳ נשלחן גטה י
׳ ו׳ דהעיקר ו סי ' ס׳ י ו ת  מיי״ש וכיכ נס׳ סרת זנח הספרדי מפרכת *
 בועת הסחמידס להמריף מצא מחזרו נץ ניצא ורך נקב שנמר ונץ טוצא
 לדך ס הסנשמ סייש ונר׳ נסית נימ שלמה חינ ס׳ צ״נ מה שהארין נזה
 וכהנ לחלק ואש יצאו הסנייס דק־ ס הסנפת אז טלאי אסר נלא ממוח
 נץ נכמיה ונץ נמף אנל כלא יצא לדך כית הרסי רק שנפשה נקב כסכרס
 יעיז יצא הרקץ וצא מחזרו יש להסיר עיי נדקה אס לא מיסו הנר מעייכ
ק י׳ ונסית מנחת  עיי! למי שרופא נידח tf»s כאריסת ייכ מ״ק י
ר כיט ק ס׳ ר׳ דאס יצא דרך נית הרפי *ז  משה סייר ס׳ מ׳ ומק״מ י
 כלא מחזרו עייש וכ׳ שס מד ראס׳ ניצא דרך נקנ שבכרס מ״ל מ״מ לא
מ נד״ש י  מוחר חלא נילא מאליהם אנל ממציא נדים אמר נלא מחזרי נ
 אמנם נשוית חכד לאכרהס סויד ס׳ כ״נ כ׳ להקל ננהמה סצא נ״מ למן
 יקודם שנכנס לפרס שחשוה דסדכר פממ רכל זמן שלא סחזרי ינתהסכו נכרה
ק יכ״כ נסית שיאצ א  טץ סש לה תקנה ס״י חורה פלא כסמך מי״ש נ
 ומסנ רניעאה הלק ג׳ ס׳ פיה וסי׳ בפלס סהר״ס סק סויד ס׳ ניחככ׳
ס מ״נ נסית פגול  דנלא מחיק יפ להתיר אסי׳ יצא לדך ס הסכמת מי
 p ס׳ מיז במשי׳ סנהס׳ח מיש ועי׳ נוסת הורה ס״ק י פהפלה שכן
מ וכ׳ דלפי! נראה ונס אס מיי ווחק אוס וכדיסה מל  סיקר לוינא להק! נ

 העוף יצא המסיים דרך ס ססנסת אס הלנה ד״א שלא יהא משפ דסק וגס
 וקדקעל הפירכוסוראהשהי׳סירכוסכראי יש לההידעיי״ש ועי׳נדנדיוסף ס׳
א מ״י כדקה המעייס אס לא  שכ״ו שכ׳ דנכ״מ דממירין כיצא ולא מסיו אץ להקל י
 רקטפיי״ש (כה) כשרה פסהיפיפמהעצילטנהומס׳נחלהדדניצאדק־ס
 השבעת הוחזרו מאליק וסי' מק״מ שם שכ׳ דכהוחזרו מאניק העיקר כדעת הפרית
 לדני דאין לאמי־ אף סצא דרך נקנ ס הפנמה מיש ופי׳ נפו״ת ממיר שס(כדים
מ ופי׳ נמית נית שלמה פה נאמנפ התשו׳ שפסל  והנה אהר כתבי זאת) יש נ
ע ולא הפנו האריך נסלסל אש סמי טצא ודך ניה  גיכ נזה אך מחזירן א
 מעי עייפ וענפוית מנחת מפה סויד ס' א פה שהאריך כמ מביא גס
jf פ  דברי תמי נחלה דד שהביא הממן ממלה דבהוחורו מעצמם יפ להקל מ
 כד-ח המקילץ הליל אבל במזיק אוס בדיס אס׳ לא הפכו אן להקל כלל

ס וני׳ מזה נסית סנדל p ס׳ מיז ומ׳ ונרי יוסף סס (כוי) ואם י  מ
 מ׳ נסיה טס שלמה פס ס׳ צינ סמוך לסף החסנה לערן אס יצא
 נ״מ ויש פנק אס יצא מסים א לאיש מ׳ דש נהמיר נזה כדין המטס•
 להלן סף ס׳ נ״ה בנשנר רגלו מן הארסנס ולמעלה ממן סמסיס א לאיש
ו נסמ׳ הסא ונס׳ פאז׳׳ו יש בבהמה מזמז קיכי  דש להסיר וטיייש מ
 הליוה יצא מקצת האם דרך ניס הרחם לסן ונפספסמסעה ונאתר מהשפות
 מץ מל מהמס אס מוצא וראה מוך האס מניין סש נה מרם נס
 קצת מן הדקן סצא גיכ למן מקצב שסי עמו אמר שהוא הי׳ ממשמש במשם
 המ נסי׳ וגס מכף לאיש ולא הי׳ ייצא לחון רק האס *ד והקצבים אמרים
 שמחמת סממה מקי זמן אזר השחיטה מס המנמק מ גמה שהגביהו ה
* מיו מ* מ״מ קצת למסה והשואל צדד שלא להאמין פ  לנמלה ומדיחה ל
מ וסא זיל ל דאין להמיר כמ כלל דמיאי מא נדנד הקצב  להקצניס נ
מן ניס היסס סלא חש י וסי המס מקן נסי׳ נ י  ולא ״צאו מקין מ
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 דרכי
׳ נמק״מ סיק ס' ומף סיק י׳ ממנ  שעין* ב(י&) מאו ת־קץ לחרן מ
 יאף כמיס מרס כדיס מיס כל שלא הוציא מא מפייס נידם
כ יעצמס ורן הקרע אן סששץ לסמן וכשר עייש מי׳ נסית  יק שיצא אי
 נווסא• הגיינא ס׳ קניו מזה מ׳ שס דאן סמור למקכ מהון מרס שמקץ
 מצאן ממוט דאף שס׳ נקב צר ס״מ כל שהוחזח מאליהן שר ואף ממרש״ל

מ מ ס ה  לא אשר ניצא ורן נקנ צר שכוחז־ו מאציק רק ניצא דק־ נקנ ס
ל ביוצא דרך נקנ שנחפן א שננרס אף שהנקב צר גס סמהרש״ל מח־ה * 
 משר נסחזרו מאליק מיש־ (כ) הדקץ וע שכסה ממיס נמצא נעוף
 סצא האס ורן ס הסבעמ למן ע״י קיס ליומ מיצה יק היא שטח מהמה
ד ינץ לא החזיוה מ נץ החזירה נ נ  ואן מ ככצג יצא מנר׳ האמיר כאן ו
ו  אן כיה אמר כלל יכמיש כעצי לטנה ונו״ק ס״ק ה׳ ונמק״מ ס״ק י
 ימנמיכ כדר שאר סריסח כלל י׳ מנ״ כ׳ יעי׳ כס׳ פרי הדר ענף ה׳
 כאדמת יסטדת טת שלמה ח״כ ס׳ ציה שנשאל אויס מ ככהמה שמחמת
 קשיי הלדה יצאה מקצה האס פלה לסן ילא ממרה ישמויה משיכ וכן
 ס׳ לפניו פאלה סו כסה פעמים מכשיר רק דלכההלה צריך לנחק הממייס
 מנןס פהס סמוכים ״האס אס לא נההמ בסס אזה קלקל פי •ו ואס חאה
 פאן כס פיס קלקל ישיר ואס ריצא בוקץ סס אזה קלקונ יס להסדף
 יעיי״ש עד כסף ס׳ צ״ג כמכוא סי יכי שציה לנמק הכ־׳מ אס לא נמצא
 נהס דעמא ימצא משה״ה מראה נשר של מ״מ במקום ההיא יהטדף ט
 מ יטל להמת מהמת שםמוטס להאס התחיל לשלוט נהס קלקל ממהס מי״ש
 ועי׳ כדעת מרה סף ס״ק י׳ מ׳ ומימ אך אס ארע שההס משכה טסה
 נס מעס נדכרכפהא ע״י הטלת ביצים יסי שס צרחת דס כמי שמא שסח יש
 לכחק לאתיפ ינגחר ססכרכפהא אס חאן שהק״ד נגרר מקלף יעשארה הממי
' וכל מה  נקי׳ יש למשיר עיי״ש יעי׳ עד בישי׳ ביה בלמה פס ס׳ ניה מ
 שסע שצריך כדקה כב״מ כ״ז סא רק לכהחנה למיחמ נעלמא אנל נדענד
 אס לא כדק אן להחמיר כלל ועי׳ שס עוד שנשאל כפרה שיצאה מקצת האם
 שלה אס מהר לאסל סחלכ ממנה וישיכ סכאלו לכקיאס אש יאמרו סדא
 לא יצאה רק האס לבו ולא יצא פמה גס קצה מבני סמנייס למן מתר לאכול
׳ ומייד רק  החלב ממנה סייש (כא) לחוץ עפת״ש מף ס״ק ו׳ מ
 ניצא שא־ הדקין מל ניצא רק מרככתיז שסא החלסלת והמעי האדון אן
 לאסר ועי׳ מזה נס״ה סהר״ס סק סו״ד סף ס׳ נ״ח ועי׳ נדמת מרה ס״ק
 ס' שסיים ע״ז ששמע בשם מאן נעל מו״ד שהורה להקל שבולט מהעוף
 כעין חתיכח ממי אדומה ואמ־ סש גס כעוףסלי מדדן כמו נאש ומליסס
, החיק כיחס  אנה מגוף המעי אלא מגדץ נסוסס ומלאס דס ולי! אכ,
 שד אנל דנר זה תלוי ככקיאמ המורה לדע ולרנחץ אס אט מגוף המעי
 אכל כלא החזיק בלא״ה שר וט׳ עכ״ל. (כב) והוחזרו םאליק טתנ״ש
ק ה׳ מ׳ דאף נסחורו מאליהם ש להחמיר שלא נהפ if שלא להסר אלא  ס
מ זק ש  נהיחזרי מד ילא נשההי ביק אכל שנבההי ניק שלא מקומם א
 לספ פלא נהימ אס׳ נהחזרו מאליק איל נהפ׳׳מ ש להקל אס׳ משתמ
ק ו׳ מ׳ שצ״ס אס להמר כזה אפי׳ מפ״מ ננשההי  עיי״ש וטי׳ כמקימ י
׳ ג״כ דאס לא מחזרו מכף ק פ׳ מ  כמן זק רכ מי״ש יעי׳ כפלק גטה י
 יסד כעמם ממיס יש להסדף דכשהייממ לאחר שגהקררו עמדה למוח כמ
 שעירט חאות נבר אוס מורים שאס נחקררו מ״מ שיצא ליק סכ אנס
 סיס מיש ועי׳ בשו״מ ניה שלמה חינ ס׳ צ״ג באייצפ סתמי מריר אף
ש לכלל נשר שחטא  מפתהו זק מה מכסן ס״י נחקה אס לא נקט ולא מ
ק י״א ועי׳ נס״ת מגדל p ס׳ מיז ה י ק ימ׳ נופת סו א  טרח מיש נ
ק א ינסת״ש  נאמצמ סהמ׳(יפיל שיק ל׳) (בנ) שאליהן ענאה״ס סף י
ס הסהרש״ל וסרנגילת סלא ממי׳ ורך ט הסבסה סדיסה ש מ פ ל י  י
מ ימגשי״ת ביה  ומי׳ נשרה סהריס סק חמ״ד ס׳ לח ס״ש ע״ד הממשיל נ
׳ צ״נ מ׳ נאסצמ הסס׳ ממט מא דממה ס׳־י לפוף נזה ואף נ מ  שלמה י
 אס אדכ ק מהמה יש למדף ואף מקנ נש המי ונהמה רמנ הרנה
 ממ־ מבפוף מ״ס מימא ואץ מלוק והא גס הסמים ובהמה נמס מסר
מ פנעוף יכפי טדן שנקנ ס הפנמת צר לסרן מעיים סל סוף P צי  מ
מ ויסר מרי מיש מםוש״ל מ מ  מסנ מ הסנפת ובהמה למרים של נ
 רק בהרעולח הוא ממם דמטפה שהי׳ p המה טיי״ש וסי׳ נמית מטרי
מ מטלה ראש ט לדנא ס לכבינ ס״ד הסהרש״ל ש נ  סימא ס׳ חציי י
ק י לסמי *מא אף נמף שיצאו ממי׳ ורן ס מנעת מ״ס נ ג * מ י  י
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 כשכוק הריאה מתיו אח חלר סכנו מ65 53ר ימי! שהיי מימים שם כל השמיים
 סל האיסא היסניח ולא הי׳ ניכר שיס ריסוהא לא בהממייס ולא בהריאה רק
 סכל הריאה הימה קסנה נאיכוהה מסה שסימראי' לסי גידל המש ההיא לסי
 סרן שאר הראה משאר המשים סיזמין לה מחלתם שנשחסי א! והמשי!
ו שאר כמיס ולא היי  הזאת היהה שמנה יסובה ובריאה והולכח מיב מ
 ניכר בחייס שוס רימותא אן לא ראו באיזה מקם סי' ההילוך מהמעיים אל
ר סי׳ נקרע החלחלה מהססייס  החלחולת ט כאשר הרא לו העיכדא מ
ק לב מעח שהסדיר החלמלח מט הטבעי! לראח באיזה סקס  יהמפשים לא נ
 ט׳ נתחבר ראש השני של החלמלח יבדקי כל חצר מבד ילא ראו ט שוס נקב
 ושום רוסס להטר יסכע מאונמ־ן הדעת סבוראי נמסו המעייס ליק־ הראה
ס  דק איתי מקב שיש בצר השדרה שסיושס נכנס לדן שס סהצואר לכיס ט מ
 יטל לקרוע בקל ולעבר• דרך שס אצל מוסס ממש יגס ראה שהי׳ שס מקום
 הזה אצל הריאה קרע גחל ומס שאין זה ראי׳ מוכרחת משוס דלפממיס הרבה
 נעשה זה הקרע ע״י המשכת מושם דרך סם מ״מ נראה *מר גיכ שמדד
ף המש ססא ד  הזה נכנמ המעיים וכן הסכימו פמז כל מקיאים ומש״ס מ
 עםעס שנתהפכו המעיים וא״א שיחזרו *קומם דרך נקב 5ר מה מיש
 נאריטמ מראה לפעיד דכל זה מייסר שנההסכו p אחר מחה אכל אס ניכר
 שp היא ממלדה הד זה תלוי בפלוגתת האחרונים מחג בסס״ש ס״ק ג׳
 ומכריס (ס״ק ל״ג) בהיפוך מחולדה אס אשד א לא ומה לפמ״ש (דש מ׳
 מ״ד) מהבינת אוס שסיים נציע באבר שנמצא פלא מקומו הרגיל ה״ס בנ״ד
ק זה אס להכשיר אפיי מכא ולא שייך משך המפייס טון  יס להסתפק נ
 שנמצא שלא במקומם הרגיל מל מבסיס *לנס להלן(מי נ' ס״ק י״נ) מאתי
 מתשובת מסר״ס שיק שכ' נפפיסוס דאין שיפי מקום מסל נשאר אבדם עיי״ש

 (כט) נתהפכו עמית סיקר ופרי מאר ס״ק ד׳ שכ׳ דנההפכו אפי׳ מנתין
 סדסה ואט׳ אס מהכניסס לפרס מניסס כסדרן מ״מ כל שקורס ההכנסה
 נתמכו מב אין מקנה להחזירם אף שהמזיק בכס־ק עיי״ש ועיין במקימ
 ס״ק פ׳ ומיין בדעת מרה ס״ק י״א מ״ש בזה וסיים ואין להחמיר בזה רק
 מימך גמד אבל אס לא מ׳ רק הימן• קצח אס חיוו אמ״כ למקוק ונכנמ
פ שלא ניקבו ספת״ש מף סק״ד שכתב י  כמזרן ש להקל מיש . (ל) א
 דאע f! שלא נתהפכו צריך למין אס לא נתקלקל וסי ועי׳ מרי מאר מף
 סק״ד דדיק מימר לסין המתכר סכי אפ״פ שמא נקנו דר״ל וכל שיצאו המעיים
 למן סם עלולים לנקינ לק אף שלא ממסכי צריך למק איחס אם לא ניקבו
ס ועי׳ בספר ק יינ מה סמהמה על הפריח נזה מי  עיי״ש וני' במק׳ש י
 יריעות שלמה מיש נדנד הפרית נזה וכי לחלק ואס לא סחזח^והוקין הש
 עדין מניק צדן נדקה אס לא רקנו אנל אס ממזרי מאליק צידמוזקינן
 רשוהא כלל ימוהיחירו מסחסא לא רקנו ואיצ מיקה כלל מיש \Jv מזה
 נמית נש סלמה חלק נ' מ׳ ציג סכי וכל שיצא למין מדקה מונש מא
ר שרופא ש קלקל לסנ״ס ולא מיש לכלל מ  לואמ אם לא מקני * שלא מ
ק ושמח ימן מה ק ינא נהס  גוררו ט זס יחס נמש שאס יצמ מ״מ *
 מלי הלמ (פנןרין בראנו) פו שינקנו ונס קלם שינקנו נתקלקל משר
י וכי שאין שיפור לדבר זה  ונסשה משר שרופא טרדו מחמת הלהמ ומיקב ת
ק שיש למש לזה אס זמן רב או ממס ט מל מא לפי פנס י ה שהו נ  מ
 המ״ח ולפי מזג האיר ע״כ אס אירע כזה אץ למסד נלאנדקה אתר זס
׳ רנד מסף מי שיד י ועי׳ מזה מ ק  מייש *דנו ימי׳ טלק גניה י
ק ז׳ שנ׳ שנא לפניו עימ׳א ק כ״ג) : (לא) טריפה מדק י  (ופ״ל י
ם שס סרנה וכשפממ ו מפה ינצח־ מ ם מציאה מ ק  במוף סס׳ סלם מ
ס מא ממר בלוי ט  הכליסה יצא המגייס מפס וראה שהנלשה מא מנמ מ
 וצרור הדס י« לא הרח לסממייס לצאת ליק לגמרי ומק המסיים וראה שסי
ק ה׳ י י נ  סטי במד ממק מרס מכפי מקק הראי ממריף ועיי tf מ
ק מ׳ ק ומי מ ס בילנק ימשוטס לסן טיר מ ש נתהגוצת שהיו ממי  י
י ויל שהמעשה ט׳ ק י  בולט וספוי כניס והסייף הסף ונמנ מק״מ י
ס הטן ושימי ומן מדיף סהרננולה ק< שלא יצא ליק מייש  !מכיר שהי׳ מ
ק מ' מ״ש נוכרי ריק מזפר־(לב) אס  (יפיל ס״ק ל״ז) וסי׳ נדפס מרה י
ם סמך משהי נמייס ק י שני ת  לא מאו וננמאו םהופכין. מבת if י

 6ד

 דרכי
א  האס מפסק ניניהם אס לא שנאמר שנפשה נקנ רחנ מאס מתיש סו מ
 הזקין למן מקנ ילמה לט לחיש למ ואף סש נזה משסא רמקה ושמא
ן מ ס  נדחקו מ״מ לסן ס*רית סאס מאש ממת יציאתה לנזק סא ייצאת נ
 טיט שסבר המימי יוצא לאיר רול לטוש שמ־ט קלח מימ נסצורמ האס
נ הרחם אנל מ  עד שנשמת יציאז מקצת האם יצא גס קצת מימ דרך ק
ק מאס לטטנה ומי הק•  ונר רסק לסש לזה והא הדקי! תלוק למסה לצד מ
 הוקץ למפלה סנרס מך מצורות האס ומלא וגרס לונו שנפשה לאיש
מ ורגליי למפלה ונחזק המעיים  מחמש שהיחה הנהמה מוכחת לאיש to ג
 שהיו קרוב למקכ של ממום שובר מ מצוי ממר לתלות בה ממה שתוק
 במשמוש דא דמבחא ובפרס דבכיג ש צדדים *מר דק< אס האות ממשא
 מ״ל שנכרס הדקץ בסי׳ מאס יצא פס האס בסי׳ מ״ל מיימ ש *מר
 דבכה״ג גס להמסריל לא אסר רק ביצא דרך נקב פי הטבעת שהוא מקוס
 צר משא״כ ניצא לדך נקנ נש הרחם בפעח סלדה סנפתח הרבה כסצא
 ממנו סלו וגש י״ל ולא אסר ניצא המנדים לסן רק שיצא לאיר העולס
נ י  משא׳כ ננ״ו ולא יצא לאיר העולם ולא נתקררו יפת האם מסה מגינה מ
 לה י״ל ונמ״ג יסלץ להתיר מורן אף ניצא ורך נקכ צר עיי״ש נאריטה
ק ו' ועשיך ופר״ח ס״ק ה׳ ק לי) (בז) החומץ פבאה״ס ס  (ועי׳ להלן י
מ האיש שהחזיק נדו שס אל א ק ו׳ ונפיק ו ק ה' ופרי מאו י  ותביש י
 לנו לדקדק שלא המו אנל בססמא שהחזיק ולא אסיק אתוס' לדקדק
ד חמודות על הראש פא״ט את רע״ד ב  אמריק דמסתמא נתמנו מי״ש וני׳ מ
 מש בזה וממזלה כ' ויל ואעיפ שלא יוכל לדעת אך המיר אס הפך א
ק א פהלך * לעלמא יוכל  לא עק שהממויר לא אסיק אעמי' לדקדק נ
 המינש לפמץ• להקל לס ראות נירו שדאה שאץ סס סמך ינסיף סיס
 ואס' אס רמא וליכא למיקם עלה ואא״ב מדקה ז מ״ס עכ״ס שיווע שלא
 «כך מן הרמ נחר למשיר עיי״ש יעי' נכנה״ג מגמת נ״י אח ו' סכתנ
ס ימה שפסק לדנא דבחזרה בלא סונה שלא מ  שק עיקר לדנא מיש מיי נ
 יתהפכו פפיר יש לאסיר דש לסש לס מקל מתהפכים אבל כל שהחזירם
 מחת ובטינה אץ לסש בסתמא לסמך וסהטא דמלהא אן חקה פהסך בסס
 עיי״ש ועי׳ נארח מישור על מ״מ סיק א׳ מה שני להסג פל מנרי ממדות
ג מה שהאריך נמרי הדיח  בזה ובמ״ש במ לדנח ומיי מהזיק נרנה אמ י
' חמא לדנא במ ס מ י ז כיח ו ו י מ מריש באח כיה י  והארה מישור נ
ק שרה אנל נלא״ה ד ן כלל מחזיק מ  ראס החזיק אחר שדקוק מאר ולא מ
 אע״פ שלא נכהפק אז נתהפכו א לא אלא שלא דקדק למרק כסדרן ש
 לאמי־ וק מהלך המכרק וליידי קק לסאלו אס דקיק ססכ ש לאסר ואף
 א! הדין מק מראה בפירו שק ככחרן ש להמיר שלא לסמוך על נדקסו
 אס לס בסי החכם מומחה ובק רפירשס נמנית מיסות ואמר :מס מומזיס
ק א ש לסמוך להק! אע״פ שהסמיק לא וקוק א דליהא ימן מ ס כ  מ
ק י״א מ״ש נמרי המחבר נזה מעלה ואף אס ס ועי׳ ממת מרה י  מי
 ממש מא נקי פרסח ימיע פמונחש ככדרן פתה לפניס מימ כל :מכרסם
 בלא סמס א שהסמיק סלך לי למקיס אור יניתי' לפניי אן להקל כ״א
ת ש לחוש שמא נסהכט מ וצוק־ שבת חקא אבל כלא הס״מ וצוק מ י  מ
ס בלא ק מ ר מ כ *זיןסן יסיי״ש שכ׳ מסטר לאכרהס דהיכא ו  ימח אי
ק לק למזרן לכסזלה להשהותן יב״ח וסישיק להקלה אק משבר אס מ  ס
 שהי יניח שר טיייש ופי׳ מ״ק סף ס״ק ו׳ שכ׳ ואס יצא רק מקצק מכיס
 הסבב את מקין מקק מכל צר אף שהוא נמתח הרנה ס״מ p שהיא שלם
 ש *סר דאין מ נכלל יצא מעי׳ ד״ל חה לא מי יציאה ליק ומל p ש
ק בדי בשחמא ונא וקוק וכל שלא דע שנמהפכו י ח ס מה״ג אף מ  לסקל מי
מ י ק י״א מרס נ  ש למלות ומסתמא לא מהסס מיש ועי׳במק״ס סף י
ו (כח) אם נתוזפכו מ׳  ממ ופבשו״ת טת שנמס חלק ג׳ סף ס׳ י
 בס׳ זסר לאברהם (ימשו״נ מלונון) בקונטרס מסף ס׳ מ את י״א שהטא
 שמא שאירע לפרו נמש א׳ שכל החין דסייט מפייס מורא ומתא סלס
ק «למ החליזלס למ מ  •יא סו נמצאם בלל במקומם הראי למות שש נ
ס הסנעס ולהאשים המפשיטים  שהיהס מצאת נסקיסי. הראי להמת וטק נ
ם ו*) מאאואינ  העיוות מתה זאת לפליאה גדלה ונקז ותפשו אסרי ממי
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ק (א) 06 נמצ* המעיס נק פיר גנשר : «ה י ה פ י ר f (לי) ט M Y O (ג) (׳) (לנ) לא (לד) יצאו (לה) ונמצאו 

 באר היסב פתחי תשובה
א שהניא סמן יחיזוק לדעת ׳ ל ס משכטמ יפקנ ס נ מ . וכאב השיך שסראט״ס מטר 013 וק nm מהוש״צ ויפו״וז xe (ג) מהופנץ פנסיס [ופיץ מ ק פ ס  (ו) מ
] , וטץ נמשונח סי הנרמנ ש ס ודעימיס להמיל נמסיפנון למוד נל 6לא •צ* י  ואט אין לנו אלא פסק ש״ע לאמי• ונ״נ נ״מ ונ״ד סנגהינ) סלאי
א סיס סטלס  יי״ל שיי י״ס שנסב נהירא דננסא מדינה צהיוס עגולה ממצא נהמסא• *
י ולפלאיס פץ נלאס שסליעי וספלש שנסוכס נשפן וסולן מאמל למנינז לפליפס חס מיקרי נמצאו פסופגץ ואן ללע־ז סלאר״ה ומסיפיל להחיל אס לא •צאו י ו פולס מ י  יק מ
י יניס *ן להמיל משום זס יל* יוקא נפמיא מסופן נמו נימ יחץ אלא אפילו  אפי׳ נסספכו סייס מקא ננספכו אסל נליישן לסללי לנסיש! משא״נ נשננלא מ«פן ואו אס ננל י
ן ינסנדץ עין״ ספון * נעורה נקרים מזק גיכ ישלהסלין אפילו ללפמ הפוסק ללא יצ* ונספנו כשר סייס מפפס להללי לנמוח שהיו יכאן  נהפט נפנים מנמומ שהמ ונסמץ נ
מ סימנה ן סאלו וספן לייקנ ונס למקנ ניש [*ונמשונמ קסלמ •פקנ סי׳ ל׳ השינ למויס אסל נלנל סייא מנחא שנשתנה קצמ ס  היי ילינו סרן יסיץ־ נמחק ולאי נ
מ וניני שהוא מיוילח נייישן ס  מלין םיגילופ אס זס ממס לנססנו הגס מרנן• הלץ ממצאי ממפנץ ולא יצאי ליין ננל הניאו נשם היאני״ה שהכשיל נו׳ אמנם נשינוי הנמצא נ
ס שיזכרו מממס מיומלח לסללא לננסא ט׳ ולינ נל שהן פזמלץ ננסיסן מפמלמ נל״מן ולא שמנו סנסמן אץ נסם שוס פיפמו ולא מקרי י  נלאס ללנ״ס נשילס ללא מליט נ
 עזהפט והוא מלוקלק מלשין לש״י ט׳ וממון מס שנמנסי ילאס שאץ לאיוס ספל הל הכרמל מוכלממ כלל ט׳ וסלאימי סללא למשא v לשופנדם מתסקים לפסואמלו שאץ

 נה רק שינוי מפס ונמצא צפפמים שינויים גדולים מזה ונסנו להכשיר ופל הרונ סוא ספסל מלונס וסםולס אשש 0׳ מיש]

 תשיבה
 נכה׳׳ג שמא הלכה כראנייה ה״ס ובלא יל* ליין כשר גס בסהופכץ לגמרי
 עיייש באויטח וכ״כ בשו״ח מסויד קמא סי' ס״ב רבלא היו מטפטן לגמרי
 ש להקל בלא יל* ליק ובי שס ואף אס לא הגדלה הבהמה ומן מה קווס
 שיוסה גלליס נצחייס אין מ נקרא סלו ריעוהא מחיש ואילי דבי ידור גיס
tow לה ואח עיי יש (לה) ממנאו סהופכץ . עפחיש מ״ש ממשו׳ הר 
 וחשו׳ קהלח יעקב בנמלא ההורא וכנתא עולה יורד ועמו״ת ביח שלמה ח״ב
 סי׳ ציו שמצדו להקל כל סלא היו מהוסכין לגמרי רק שהוא עילה רוח־ עיי יש
ג שנשאל למוח מנמ בדן זה חיך יקיס רנא  וסי׳ בשו״ח סוסי״ו קמא סי׳ י
 והאריך סובא והמלה לקי שאין וגרי ההר הכרמל מוכרחים ואין לאסרו ססעס
 שכ׳ ההר wמל אכל ש לאסרו מסעס אחר וכ׳ שק עיקר נלינא שהוח מרפה
 כמוס ההר הכרמל ולא ססנמי' עיי״ס ועי׳ בדק סוף ס׳ זה 5כ׳ ואס הב׳
 מעייס הסחומיס שנעוף שס במקום הסניא דנת שקורין טרשינ״י ?פק1י״ך
 אנס מונחים נסה כדרכן רק עולים רורויס נקיסל י״ל ולפמ׳ס ההיש ס״ק
 ה׳ תם טסך משהו טא נגד הטנניומ הינ קיפול מ״ל ט״ל נהימך משהו
 וחמור עיייש וטשו״ת נמית יטרא ט׳ כ׳ שנשאל בהדרא ומתא שנכ-יל מס
 הוקין הענולש ננדס ול״ו סו ט נמצא הפגולש שמקים מישכוהס נצו
 הצפונה נראן כאלו נתהסכו לצו מומה מיסתפק הש א חס זה טא בכלל
 נהסט המעיים א שהוא תחת מג נסרמ המעיים זל׳יז שכשר וטא ז״ל כתג
 ולכארה י״ל ובזה לכיס סדסה והא אף להמקילץ בנההפכו בפנים י״ל והוא
ק לימד לנסוק וסמקילין נסירכא שאר אנריס בע״כ טא ספוס מ  מסוס ו
 חדל ראן סיק להתפרק בפאר אבריס וא״כ במ י״ל דממ״נ סדסה אמנם
 לדנא הסלה ואם סבח הסירטת ס״י מינק־ יס להקל בהפימ ס י׳ש וייי׳
ק י' שהביאו וכ׳ והיכא מסהפכו לגמד כפוניא דהלזרמ יטוא מ״ל  מס״ת ס
 אף נלא הסדנא ש להסדף אא״כ נתהפך רק כמקצת נרי״ש (ועי׳ ממיט
 לעיל ס״ק ל״נ) (וססוס דנההסס לגמרי ע״י הסירכא ש לאמר אף אפ לאחר
 שהמניח ססירכא ע״י מיפמו״ש מוח הקמסיס ונהפשסו חורו הזקין למקמס
 לטות שארי דקין מ״ל ט׳ ל״ס סעי׳ ס׳ ממ״א ובסס״ש ס״ק ס׳ ומנדט
 שס). (לו) טריפה . עשס״ו סיק י׳ ופד״ק ס״ק ס׳ ונמק״מ טף ס״ק מיו
̂ווט א< ניצא לחון מחזיק בידס  שכ' ולכ״ס ממי שיהוי יב״ח במ בכל 
 מהסס כל ששהה יגיח מיום שנתההט מי״פ-ימה בשו״ת סר המשל יידו ט׳
 פ׳ ב׳ באמצע ההס׳ ונמ״נ ft מהי בדן מ שהיי׳ יב״חפיי^יכ״כ ביסעור,
 יעקב ס״ק ה' דסכא שהיפך ססס טא דלא סמי שהיי׳ ינ״ח עיי״ש אן
׳ מ״נ נאפצע החס' הניא ונרי ההר wפל במ וכ׳  נשרה סופרו־ קמא ס
מ !מיי׳ ינ״ח עיי״ש נאריטמ וסי׳ בדנדו  דמונרי המה/ משמע ממני נ
ו ממ (וט״ל שיק מ״ס) ועי׳ נדעה סרה ס״ק  נמסרו תניינא מ׳ מ״י מ
 יא שכ' נזה מהמר לאנרהס ולכמולה אסר להפהות יניח ממס וחיישיק
ו אס כבר שהה יב״ח סהני סייש ועי׳ נשרמ טס שלמה  לתקלה אנל משנ
 מ׳׳נ ס' rf מ״ש כפק מ פל מה שרצה השואל *יש וסנהמה א׳ שמי׳ יניח
 ממצא סססייס סהופטס ממלדה שש לככרימ מיז להכסר נל הנהמות
 ממצא נס המפייס כתמונה י אף לאמן שסדין לא חמ ינ״מ וסא האריך
 להסנ מיד מממ מסמס וראות יאף ממה וו ממצא נה המעיים טטסטן
 לא ממי לס ינ״מ ואף יאס סי סדמ שמא מסלדס ס׳ סקמ להסיר (מ״ל
מ אן לממון־ להקל מס דמנ״ל מ שנן מא מהולדת דלמא לאור ק ל״ג) י  י
 ס״יוה נעשה מ ומכיש שאן לחן ממנה גמרות נכל מסמס וכוולמ להקל

) : (א) אם נגמאו המעיים גי( עיר לבשר ה ק י  מיש (ומיל י
ו ואף מלא סו המעיים מצשנין ק ס׳ ונטק״מ ניק י י  נ׳ מיק ס״ק ו׳ ו

 מר

 דרבי
ו קמא מ׳ י נ ו שנברא טמיות ע״״ש ועיי נשו״ת מ  אסר והא לא טו מ
 ע״ב שהשיג על התנית במ מעלה והיכא ולא יצא למן רר, נתהפס בסמס
ו  אן לאמר p ננתהפנו לגמרי אנל בנתהשכו p במקצת שר ועיי יש מ
 נסי פאיז נאמצע השונה נדבר השאלה שנמצא בהורא ומתא-פסור ט
 עגול א לאמריו ונסחפק סמאל אס ש לחט ממצא הנ״מ מהופכין א כנמצא
ם ולמא אף נטמן כה״ג שר  יתרת נוקין וכי שש להכשיר והוי מין י
מן מ״נ טריפה שמא אן מ המק־ כלל אלא יתרת ועי׳ נופיה  ואיל מי
ן וטון ממשך מגיף ממרי אן טמא וסי י מ ק י' שהטא מ' שדמיו ו  י
 יתרת ימיו והא גס פ»ס יתרת פריסה כמש״ל ס״ק מיז אמנם נעקר הסמרא
 סל ההניפ מ״ל גס מא מסכים לדנר מיסדו מ״ל דהיכא דלא נהפס לגמרי
ה ראית למ סיייש: ס פל שלא יצא לסן אן לתמר והביא מ י  יק מ
ק ג׳ מיש אס נמצא שימי מו ונמצאו םהופכץ עפת״ש י  (מ) ה• י
מ לדנא וכתכ וכל האמר ס מנה של להקל נ  מחחלת ניייתן מיי נס׳ מ
כ שלא מחולדה אנל אס נברא  תמצא המעיים מהיפכין טא p שנהפכי אי
ק שבט* nob*? ננרא נטסך פהכנד ס  ק משי שר לכ״ס שכן מצא מ
מ התנ״פ עיי״פ יעמי״ת נית  שמאלם מסמל בימינם מיש יק מפמע מ
 פלמה חלק ב' ס׳ צ״ז מ״פ ממין מ מעלה ג״כ מכן עיקר לדנא אך סיס
 וכל מ טא טתב p להלכה אנל למעפה אט סחלש להקל בוארייחא נגר
 ימי הר הנרמל עיי״ש ימיי נמק״מ ס״ק י״ג יעי׳ מעס מרה ס״ק י' מ״ס
 נעק מ מעלה לדנא ובנמצא מי מעיים מהימין מתילדה אס הס מטסטן
 אן< שמתה ינ״מ אן להקל אנל אס ט׳ רק ססך קצת ש לסקל ייס אס
מ שאט מינח  לא מ׳ סמך לל p שנמצא סהמ־א ומתא נסטי מתילדה מ
ס ק  מיגיל p במרינע מחסה דפ להקל משיסמ יל שס n#< ממי מ
מ וסא מנהג בטטימ נ  ההיא לממיר אף ששי מהרגילות ש *!ס למל מ

 רכל שלא מי בסמך אן לט לאמו• טון סלא נמר צמ־תי מ״ס עיי״ש
 ונלסענ״ד ואס חאן שנכרא מטסכין ואיכ נתהסכו מסור נדיהן ישיט אז
ו שאר ממת ש להטריף וכל שנתהפכו מסוד כדיהן הרי ירח  שדרן מעשו מ
ק אבל השן טריפה:  מנמק מיו בכלל יש ממ׳ ל״ס אלא סלא ס
 (לד) מאי פנאה״פ יש מהש״ך מפר״יו ומפמ״ש יש מחמי משמוש יטקנ
ק דנק״ק אשפרה״א ונקיק נ מ מ׳ י ש נ  ופי' נשלח מיס ח״ס סו״ד מ׳ י1 י
מ סעמ הראני׳ וכ׳ רדוס שהיי בפיק אסטרה״א  חננ״א המנהג להקל נ
 מוד מראה גחלים נמרה ומטשש מס ניףק חכנ״א סיכסדאיש למוך מל
ק ט׳ ל ולטנין דנא מיקר להחמיר  המנהג שכמדה מא טיי״ש אק מפיר י
ס וסיס סלס הסכימו להלכה מנשיא ת ומנהיג ממי י פ  טון סהנ״ח מ
 וכל שנתמכו אפיס שלא יצא למן פריפה סייש ומי נמית ממיס שיק
ק י׳ שהפלה שק מקר לדינא ונמנ ואפי׳  סויו סי׳ י יפי׳ מעס סיה י
מ אן להקל אן כ' חס חקא שניכר מ ישוסא נסי' מין שלא יכלה י  מ
 למול גללש אנל אס לא ניסר מם דעיחא מסים ממצא p נאח״ש שנהפכו
 ילא ילא ש לתליח p שנהמה ק לאיש שפת מרסס ט״י יטק ונפטס וס״מ
מ ושעהד״ח יכ״ז כפלא נפלה אנל מסלה *ף י נ א! להקל אלא מ  גם בכי
כ לא מ״מ אס לאחד שנשחטה נמצא נימ ממפטן אן להקנ אפי׳  שהלכה אי
 ifviwu . ול רכל מ טא ממצא מזיסכין *מרי אנל מימן קצת יש להקל
מ ל גיכ נמית מש סש שס ק ממצא נ י ס ולא יצא מ י  שנמצא p מ
 נמנדא שנמצא מיייס מהימין ולא יצא למן p שלא המ פהופגין לגמרי
ק א* לא נקרא י ומש ליס ש להספיד ממם ס״ס מ  מעליין לחממן ו
מק השני איל והר נכלל ממשק גס  שמשני[ p יממן פלק *ומק ו



ף מו ב חלמת טריפות  יורה דעה «י
» שם(םא) m יצא רכר שס (מב) שניןיע (0ג) יצא («־־) טה (םה) טט• מ » ימאפט 6גצ(לס) 06 (ם) צא נ י שס יש צ״ש ט מ  (לו!) 1>0» י

 תשובד.
 סטנ הנקם שסימדס שם !.מעיים גץ סוד לכשר הד ג״כ דמיוא להצסרף
ע ואץ י ו שמימי נ ן י י  למה שהמעיים הס גץ עד לבשר עיי״ש יעמקש י
 טונה התב״ש לאסר אצא גריעוחא המורה שהי׳ המור קוזפ שמי״ז יש לתש
 שיצא המגיים ומזהשכו ע״י שמזיק *׳ס נםיסן אנל דעוחא וקיחש מציס
י מיס זנח  ומוגלא נמים אץ מגיס לכאן ועיי״ש נגהיק אמ ב׳ וסי׳ ב
 השפתי מערכח אח ד מ' מיי סעי׳ ד שני שטי מבוא לפניו מהמה שנמצא
י לנשי מיי םדיכץ ואוויןן משר שגץ הצלמוח ממור מ׳  שסי מסיי נין מ
 שלם גלי מס מפירה ובדק הוקן יראה !מיי פל הממייס נשי נוקנ יממיסש
י לבשר  שסריסא גידרו מסייף נציוזף ב׳ רשיתות א* שסו המפייס p מ
 מריפותא שהי׳ סליהם נשר ממפש ונרקב מי׳ס וינדו ימאחוי פס ונרי מ״ק
 להמיר ננמצא מיגלא סטנ מקץ למש לנההסכו ידלא כהמק׳׳מ אמנם נראה
מ ווקא כעינוא כיי שהיי נשר מישש ונרקנ שניסר שהדסיתא מא ממ9ח  י
 קלקיל שמקץ ואז חולץ שטוא משה נסם הקלקל עיי שנתספכו אנל אס
נס טצים קרישים א ממצא ססס ממלא סנינם סש למלוח שהמיגצא  נמצא מי
ן מ ס מ אץ להמיר ואן לחלום נ  נא גיכ מסמס החילאת והטציס קרישים נ
נ מ ק ס י ק מיה) מב ראמ ביק נעצמו שס נמף ה  המסיים (ומיל י
מ סמן למעי הממק א מחא מ  דנסרנטל מסרס שנמצא ט מסה נכליזח נ
 אץ חשש ואף סש ממירים נמנה נליית של מף ס״מ אץ למש ואין הסדית
 מכוונות ינס אס יש נתרננול סמיס אזה מנה נקלסמ מהמעיים א אצל
 המעיים שנואה מנית המכס כמי ממ ממסיים ממש אץ למש טין ורואן

 שממרים כפיס הס שלימים מיש • (טד) הי׳ גיכד בוז שום ריעות*
ש שהש״ן מסריח סליגי סל היח ומבשרי כתרנגול ממיס  ענאיש וסיש י
מ וסיס נציע עיי״ס יסי׳ נסלק גטה שיק יינ י סיק ו' שהארץ־ נ י  ופי׳ מ
מ ק י" ונטיס שכ׳ ומיקר כהל״ח נ ק ו׳ וסשסיו י מ ומתיש י  מיש נ
־ א תסנת מחנו נטע״ס p דדיפוהא ישירים סי רמנותא ט נקל שיל טיו 
א י נ בס •ת זיע אמת הספרדי חלפ נ׳ מאור הל׳ סריסות את ק י  מיש ו
׳ ה׳ והעיקר מסת בי סרס זבח סססרוי ממרכס אמ ד מ׳ נדו מי  ו
כ נמית ספר יהישמ מ׳ ס״י לוינא ומזב י מ מיש י  ססמיריס לסשריף נ
/ כ'  ואן חילוק p אס התמרה מסרת א לא מיייש אמם כומשיא ס' מ
 דננ מ מא רק נחרנגוליס נקנות אנל נמעולים מדס מסמס ננל מס
 שנמצאם המעיים נץ מר לנשר מס נמצא סם מסיה יסא מ״י הסירוס שעישיס
 ממנהג להסיר והיא מסס שהממ־ס אס מימ לנ״מ אלא שיי שמקרע שס
מ נידם מהים להרים י למר מס אפ מניס מי  ססלץ מימ מאליק נץ מ
נ נמית נמי סי(מסמה״ג) חמיד ס׳ ס״ח י  כראי שלא יסהשכי מיש י
מ מיש ומ׳ ז שמצדד גיכ להקל נ י מס אש מ f י  מיש מי׳ כמחזיק נ
מ ואם אנס דניקין שס יק שסס ממיס  נטס מאר ומטאר מרבדי לסלק נ
 p מור לבשר סמר אנל אס סס דטקיס שס בץ העור לנשר יש להמטיר
מ סי מיל ופסק נ ד הדסם״א מ נ שהביא מ ק י  מיש ימי׳ מעת סרס ס
 לדינא מחרמי^יס מריס שממ־סןאתס האמרה יש להקל אשיי אס מ״ס הס
 נדוטס ודטקים פס p מר לנשר אסי׳ אס מצא סמרה מי״ש ולסטיו
ק שאט חאן ולא  קשה להקל נזה בסדטתיט נגד ומס סמלזמידס היל נ
י לנשר ואס מ מומס שש גץ מ  מימ כלל נתרנניליס הממיסה שמיו מי
א שנשמה נמרנילית הרי אני חאן שלא משה המסרס נאמטמ  חאן י
/ ס מ כ ששיי יש למש לדטמ הסב tf יכדפ י י  יפה מק־ שאר האנמיס ו
 ושאר אלונים מ״ל שהסירוס סי רסוחא רש תפש שמא נפל אזה מפן א
ו אס הס  ססנס מחט נממיים טון שלא מלמה אסנמ יפה ^־ נראה די
ר לנשר ואו מי דמוי)} נמרה למש שנמסה אזה מזן א תחינת  מוקם p ס
 מחנו נמוייס מומת ממזל אגממ וסיז נפשה הסדנא אנל אם אכס מוקם
 שם רק שממיס שס p מר לכשר *ש למק־ פיו הסיןלץ סליל ממיל
מ סס סש ושח ' ו ש תועיל) מ ד ב ) ק ס/ן י י  מהטס סאד. ומי נ
 למומי מס מא רק נמצא המפייס p מר אפשר שנסרט ונו ינק לנשר
י המעיים  ו מטניס לפיי אנל נמה ממצא נמרנגול ממום נלינמ קצת ס
ק אשש יש להנמו מס אשיי מ ן ילא נ מ  וממס סס נל דס מסממייס ולא נ
: (כן?) ניכר 3ת זמם ( ק ל/ מ/ י ו  סשוס תסחס נס לפצמו מיש(
ק י שני מל מס שאמו זשידזס סי דמוסא לסצסרף  ו ׳ישו MI סו/ן י
 לדמחא אממן שנמצא שס מ רק אס ספחס מסמס £ אמדק דסלק הקלקלה
׳ אסל ממ ש0מצא crt דמסא  נתקלקל שיי הסילמס נספה גס םדמסא מ

 נשנים

 דרבי
p י לנשר אלא שהיו טלטיס המעיים ק מסן מסר מהראי הי כנמצא  מ
 מר לנשר ילק אס יפ נמר ממקם ססא אזה מכס וציירזמ ים יש להחסיר
 אף הפאט ממיס דש למש סס' קרפ שם יצא המעיים מסהפני אנל אס לא
מ וצלילות המו ולא מם דעזתא אורמ נהסיר סם יש להקל  נמצא סס סם מ
ו נטלטץ למן מחר מהרגילות אנל י  בהימ (ני׳ לקמן בתריס סיק יט) ו
 באן טלסץ מתר מהראי נמו ממצא לספנים נמקם א נגד המפייס סמי
ק ק אץ למש פלל פיייפ ומי מסס מרה י  גומא סטי נמנק יםכיטתי' מ
׳ ממה שנמצא רק נליסה במר ובשר מכנמ המסיים למן אתה מלימה  י״ב א
 אן להמיר לל יש להתיר נספימס מייש ומניאו ממריו ואפי׳ מלימה
) • (לח) מגמא ק מ/ א ילהלן מף י ק י  גמלה אץ להמיי (יפיל י
 תמר עם אנל במיל מוסרה לסד לא חפס לל ואט חסה למזפ מולל
 מיף שמק• וחמן מעצמי למין החלל שלא מימה אנל סאן סלא האדס פחויק
 המחט טוו ימסץ עצמי למסנ מוחש רק נמן מטר ט מחזיק גס העור
ז חסה לחמס הקנה נלנח טח וסחט ולא סישק לנקינח מושם י  ביח י
 (־ל.יל מ׳ כ״ג) ולק לא הזטרז התיש ושאר האחרורם גבי תרנגולים
ן המסיים מ  רסורשש התפס תיקני המנרים מ״י המחש רק מכס תשש ס
ק ס׳ יחקא ממצא המפייס ק י ק סיף ס׳ מ ייכ מ י  ק־מי עצה ג
 נץ עור לנשר מא דמי החסרה ריסוחא אל אס סי המסיים נמקימס לא
 מי התט רה למ מס דעוהא ליע אס' ©הי׳ מומיה עי סמנייס ואף
 סש פס עת• דסימא אץ מ מצטרף להטריף ציי׳ש (לט) אס לא נםזיא
 שם יכו׳ ט' בם׳ מרת זבח הספרדי מערכת אס י׳ ס׳ ט״י מף מר׳ ג׳
 שכ׳ שדץ מ לא פק• רק מהמה אנל נעיף לא מפכחת לה למציאת וקין
 p עיר לנשר אלא בקריעת םעור יצא לסן משים ממרס ק יצי מיי״ש
ק י׳ בעומא דתרעול  ארס ולא ידפס אן מכל לפרנס מרי הל״ח משק י
 מס־ס שלא ס׳ רכר ט סס קרע ילא ססרה וכי׳ יל דדם מסמס שנקרע
ן p דאא״נ מ  מאל יסריסי מטת מליו ולא טי לי ניציס מטריף מחשש מ
ס פריסה י  נכדיך מיש ילס דמיי ליל לסבר סריס והא נתרנניל ל
 משוס שיא סמצא מ״ס בין עור לנשר אס לא עיי קדמת העור יצא מקץ
 לסן ונמ״ב לא ק מא דאס לא ס׳ משורש לא מיס סששץ לקדמת העור
מ ס/ן ה׳ מה שסאדן מ  וסי כשר מיס (ם) לא נגמא שם וסי כשרה מ
י לנשר אף שלא נמצא מזרה ואש ממרס מ ומולה וממצא המגייס p מ  נ
מ חקאעייש יסי׳ הי א נ  ולא נמצא שם מוו סס דסותא אפיה אץ להתיר י
׳ ומרקד מסת הרמיא מל האחרורס מט נקמק ו מ מ את י  מחיק מ
 מל שמיי טתה סלנת נטונ ואן נראה סס דטוחא אץ למש יאמריק
י סרת ס מיש מי׳ ממ נ י  דממוסא אנס הסטס משרה ושכן המיס מ
מ שס׳ לה שמון וטיט לספה ק הצלמית מ׳ מ נ  זנת הסטרד שס שנשאל נ
 לה בליטה אות גמלה המסוה ורא.שהי׳ נקנ משר ודק־ אמו מקב נכ0מ
ק מ  הזקין לשס נץ מר לנשר והמ מסוכין שס נממן מקץ מזמן ת וממר מ
 ס׳ שלם יפה לי מס נקנ וקרע ותפירה כלל מס ההן! סו שלמים ימס
א  וסתה סלטו נסת ולא ט׳ רכר נה סס דפותא מסר מהסס אף ל
ס כרפס הדמ״א ודלא מתיש פמצרין *ה הסיס חקא מיש נאק־ ימי י  ה
ה תונגול שמצח• יאף התנ״ש לא התמיר שלא נהס״מ י ק י נ ק י י מ נ  פ
 כשנמצא p מר לנשר לא דסוסא אחוס אלא כשסא נסק מונק שסנץ
מ הי  מר לגשר 06ל הפלא נמק ולא נסרך לשם נסהתב״ש מודה ואפי׳ לא נ
ק י״ג מ פיייפ מי׳ מעת סרה מף י י  ש אזויר אש א! שש דמסא א
ק מצא המגייס סומזס p ממ־ לנשר אץ צססי מ ומהודק י י  של מ
ן מסנ אס אץ סומזס ידן טמן לא סדן ממק עוף ואס מ א לאני ס  י
ל הטף שמא טלמטס הרי מ  מע! מוסומ «־ eto נטה משאר המר מ
ן וצדן להשגיח השב נסת־ המותן מיש. (םא) חמדה. מ  סא מלל ס
ע מ ואסדנן ממצא שם תסיס א מ י ק י לססאר ממריו מ  סלק י
ק ססא סתמיה *הקרע נגוססנדסאנל אפ אש מגק אץלסשואץ מ  נ
: tf ק י מי ס יק משסע ממדי למל י ק  ממסץ דעיסא ממקם ט
ע לנח אט דסוסא ולק נתרנטל מסרס p< שנקרס  (סב) שנקרע אנל מ
ק ט׳: (םנ) ולא  ממ־ מהראי אץ רשיתא סיו לומר ש0ק המסיס לק ס
 הי׳ ניכר 01* שתנ״ש ס״ק ה׳ מל שיס־ אמה דפוס* ישיטי נאתו סקס
י לנשי ושרשה ד הדמסא p *ten מ ק א טנפרס מצטרף מ ס י מ מ  נ
ק ח׳ של חיה אס מצא ססס יטצים קחשים סש מגלא  סייש יסלק י
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 באר הימב
ר שום רעוחא אין ר״ל שלא היה ניגר ס מ  (ח) דפויוא ופי סש f למיס ולא ט
 שוס דעויוא עמיו שסר• אץ צן ד«תא נמצה נמס מה שנמצאו המפייס נץ עור צבשר
ס ניכר דעומא מטיפ יה״ס שסצנה נסונ רץיס שחיפה יצינא למיחש  אצא י״ל שצא ט
ק אנריס ונטצה וק מא נאו״ה צהייא שממנו מקור ק זה ענ״ל (נחנ ט  משוס ר
ה רנר ט שוס קרע ולא חסדה ונר  הל״ח שמעשה נא צדו נחרנגול מטרס שלא ט
 מע״ס ה ו מקצחן יטקץ עשר וסמונץ לשר והנוטף ופו״ח חולק וסנטר וק שין
״ טפפסו ויזופדן  מנמ עוניי סנניס ננל סיףות אצו לסרס החר.נוציס ונדם מ
ס נקי הוא מ ו  מקוס הקטעה ומנהג העולס צאוכלס ואץ טצה פה ומצפצף יהסתעסק מ
ס נין עור לנשר מאליק טי ר מפייס ואף אם נשעח הקריעה ט9לץ י  שאינו נוגע מ
 יצאו והוא לא הסך ננר סע״ס ואף אס מסרק ניייס מסתמא יויעין להכניס נפנ ן
 שאימ .השכין)(ימש״א וננה׳׳נ יף קס״י) חרנגוצס שיצאו מעיה ירן הפנמי! פריפה

 יא״א שיחחורו למקומן כסיר; ירן• נקנ צר (רש״ל בא׳׳ו שלו סונא נננה״נ) , - _ ״ . . . _
י י ומס״ס יענ״פ ספק פטפס היי עיש *לס נהשומו נמלת דזל סי׳ י״נ נמנ נפשיעומ  י
ט לוקא נהותזרו ונ״מ סתמא לממניפץ למטנ יצאו נ״מ נץ סנשימס ואמ* לא נקינ נמי נמאיסין לאלו פלישות בעוף יצאו י  לניצאו למול אף לרן ט הענעס נטרה והלש״ל ט
א ילא לק־ מיןס מ «יס לא * י ן פ׳ ספנפמ ופול מלופ לא פ י נס ניצאו מ ד ט  נ״מ ללן ט ספנפס ואיו סתמה סמסרחץ למימני יצאו מפיס נשירס ללונא לנמט ל
פ א האמס מכל נווני נשירה נו׳ וקלונ לומל שלטי הרש״ל נשס סדא ספלל• איט לק נהגוזילו ניד׳ ולעסו ג״נ נלפת סש f ולנט סמדס מ  לחנ ט׳ אלא ולאי דק מ
ן נקנ 5ל ולאי  נסמילו נידם נשיה אס *מל נפדוש שלא נתספט ומ״ז אמר סר״א שפרד ל:עון< רצא לרן מקום צל לא מסנ' אנדימו נטיוש למשממא נסמזדי ניליס מ
 נפספט והכי ל״ק לישנא מש״ל שנפמ״ג ט' עיש ונראה לנספ״מ יש לממן• עליו(וקצמ ספד 1לנליו מלנלי הלנ חגורי! שמוא1 סימן זס יעל ניש הלנוש מי מפיס טצ* למון
נ עלנד פצמו הוא ל ולנ*לס אין מ י ׳ לי׳יז ויא ממזלו כטלה ונאמס לץ זס צא נסנאל 33* ונשיפ ולנד פצמו מא פ י פ אף לעזייו "י מ » " , , ; י ו י  וצא רקט כטלה נ
 סל' מסאל לסדא נמתגיסץ ינרא״ש ונלמנ״ס ומנא נ״כ 33* איא צ״ל טוגמו כיון ללא מפרש ומפליג מאיזה מקום '5* פ״כ לפסי לסכטל ננל טוני וזהו לניי עצמו) מיא
ל מצו• מא וכל זס נטצא סנ״מ יק״ט סלקץ אנל נאם גא •צא לק סמפי להוא סכרכפמא מרו  נכהינ יש לפיץ אש לא נהקצקי וגלקנ *מו מקצס מסנ״מ שיצא pni ט מ
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 נותחי תשובת
נ סימן פ״יו שנפ י ד י נ ) שוס דפופא פגס״ע מיש ופדיו חולק ופיץ נפפמפ מ  (י
 מא ז״ל וילק סל סל״מ ומכפיל ניש ומיץ נתפוגס סל סכלפל מלק •ו״ל סיי י׳ מסטן
ס לש״ל סלננולס טצ*  זס ומיץ נשרת מוללומ יצחק סימן מ׳ [*וגדש סנס״פ ט
 מפיס ללן הסנפמ פליפס לא״א טמסזלי למנןמן ט׳ מלשון זס משמע לאף אפ סס
 מדין pro ולא ממזמ נלצ סליפה ניון ללא משכמפ נזה ממזלו ממילא עטפה אן
 ניצ* לחול ולפיז דל שמפלפ ממנימץ לאלו נשימת נעוף לחני נה יצ* נ״מ ולא
ן שס *לס ספמ״ג הפסיק ג״נ הו לינא נשם לש״ל  ניקנו סייט מקרע סנפו וינאי מ
ן מיץש א מ ן נקנ נימ הדפי וטמזמ פל״ה טין מ  נזס״ל סינגולת טצ* מפיה מ
ן ספנפס נשל ומתרשץ * לגיל אן מ 5 ל ד  צל א״א פיוסזלו כסמן ט׳ פטל צפיז י
ג לללטסא נקפ ד לש״ל שנפי  מיילי מל טור ולאיתי נס׳ פצי לסנה שמפלש מ
p למחזרו מאליהן פרפה ופנ״ש נלא ממזלו נלל והניא לנםפל פרי w והומזרו לאף 
ס מולה היכא י פ ה ן פי ספנעס ונתב מ  מואר לפשו דממזרו מאליהן נשל אף ניצא מ
ד נצא •צאו לרן פי ספנפס כלל ט•  ללא ממזח ועליץ סס pnw מטפס ומחניסץ מ״

ה ב ש  ת
 ממרמס ואין חמוץ מימ נערנ ייה״נ ש לממס מלאסל אותס עיי״ש וני'
ו מא נמקוס שיווע שהמסדמס אמרם סס י  כמחזיק מכה אוח ל?ו שני ו
ס שימס שאין מסרסש *מרס ככן ש למש שלא ס  אי אסי׳ בסהס אבל מ
 לאכ* עו מקים יב״ח ואס לא טוע שכבר עב־ו טלי׳ יב״ח אמר ואין לסמת
 ס״ס שמא עברו עלי׳ יניח ואיו״ל לא עברו אסשר לא נקבו ולא נהסט ואן
< באין ימס חם כנר  זה ס״ס טעליא סייש ועי׳ נסלק גסה סיק יינ שכ׳ ̂ו
 עברו עליו יניח ש מ׳ להטר זאת דמע לכל רכל חרנגול זכר אס׳ מסרס
 לאיי ש״ס מצא * אצבע ימירה בתל סמוך לאצבע יסירה שש לכל טסה
ק אס  הסמדס ואס לא מאמינו לי סק חוי ואש ש לו אצבע זו אין כא «
 ענד סליו ינ״מ סשנסחרש והא הסדס הזה משין לו כשהוא קטן מבן חדש
 שעדין העור רך וטוב וקל לההרפאח הקריעה ונאצנט יהירה זו רכר אס טנר
 מלי׳ מס־ מיב״ח * לאו סייש לורס ילדון אין נ״מ נזה ט נמדניסט
 טהנץ לאכלן להויא ואין מוקדקץ כלל להססן יב״ח ועי׳ בסרוגח הטשס סי!
 ג׳ שכ׳ ומ״מ נכון ליזהר לכהחלה שלא לקטין תרנגול מסרס רק לאחר שככר
 נלה סט התפירה ולא רכר סקיס ההסרה אנל אס סדין סס התפירה קייס
 ולא בלה ש לסש שמא המסרס מרי יודע ננפשו שגט נאבריס ססניירס ס
 שנההסט לק ממהר למוכרם סן ימות וכל זה לכתתלה אנל בדסכד ודאי אן
נד״קסףיקס׳ מ״ס מגייס וכל  לאמי־ ממשש זה מיש (טט)בשחה כ׳
 מה דהחמייז האתדוניס במרמול ממרס שיצא המסיים לסן ומבקש המעיים
 נץ מר לנסר סס זה מקא שלא שהה שיח לאס־ הסחס אל כששהה יב״ח
ק יו) ונס מטאו סדנריו רכל זה  אחר הסוזס ש להקל בסססוח (מ״ל י
 מא במוס תרנגול משורש שנא למיס וחיק שהמעיים סס נץ מר לשר איל
 אס דוס שנשעח ססרוס סו מקין מקוסם רק שיצא לאחר ומן ניה אן
 סדמסא דסרוס מצסרף לאשת־ וכל שלא יצא נשמת הסירוס סי ממש למק

 מ כפוף שאינו ממיס כלל ניי״ש •
׳ ממשסמיו x ו ק י  סעיף נ(נ) שנקב »׳ לחמיו מ׳ מש! מרס י
מ יסיט נמקש ק  הבית והממני מירי מן פרקנ א׳ ללוכדו מ
 שירן מקץ לטח סביב הכנתא שס סהולומו ואו מסס לימ אנל אס נמו
 ממי נסי סנהנמ ממקמו למקם אחד ושס ממש או לא סמי הסתימה רק
 למרשי אנל לששיו הסיס לא ימי הסתימה ומילא ולטי סס שספס הרמ״א
מ וצדן למןק ולהשגש אס י ש לנו להמיר נ מ  *יל מיי א כדמו ה
ק מיש סב ראס גהנהת מדד שנמף שדת אפרי ששר ק ס  המגייס הס נ
ם ק ן דל מוגולמונ) של ק ראן הנמוא מסש אלא מ  (מהגאן מ' פות* סי
 ססא שמק ש* ואחק שש מאי אנל מסן סנ0סא שאש ש* אן סגץ מח)

ל י  ו

 דרכי
 נפרס שאן לתלותה שנטשה עיי הסירוס אץ לסש עיייש ופנשו״ס מהר״מ שיק
א (ועייל ס״ק מ״ג) (מו) בר,. פנאס״ס ועי׳ תנ״ש שס שכ׳  סויד ס׳ י
מ ריעותא ממק ש להחסיר עיייש ועד״ק שס  דנמסרס גס אס נמצא א
 שני שמ חקא בדנגימא שמנמן שש לת*ת סצא המעיים פס נמקוסהריעותא
ל אס נמצא דעוחא מבחין יש פצס מפסק נינסיס ראן למש  הזה *
ק י״נ שכ׳ ודוקא נדעותא  ליציאת המעיים אץ לסשעיי״ש ועי׳ מעת הורה י
ר ולא מ  שמוכס סצא נ״מ לסן אנל אס לא ס׳ שם רק איסימוח ונסח נ
 ס׳ שם תפירה ואפשר שנפשה ע״י סלי יש להקל נסשימס נד״ש. (מז) שום
 ריעותא פנאה״פ מ״פ סהש״ןשצ״ל הריעותא מחיש חקא ועי׳ שו״תמהר״ס
א שנשאל נחרנגולח שס׳ נשנה צנה ואז״כ שחטוה ומצא  שק סו״ו מ׳ י
 הנר ממיס תחת המר ונס מצא שהעצם מקרא ניילי״נ ס׳ מקים מי׳ נראה
 שנשנר אלא שמרפא וסמאל נסתפק ט מדכרי הרמ״א כאן שכ׳ אס לא רכר
נ מאל י מ דפוחא אמר ו  מס דעותא ממיס מל מויק לפנינו שש א
ל מידם  ימי נה דסותא שנמנה צנה אמר אנל סדנד השיך פכי דהדעותא י
ק אנריס •״ל מא סקד דפמא לעק מ ס  שאנס מלמ שש מ חשש ד
 ואן לאסל־ וסא ו״ל הפינ ודאי ש להסדף תש נדעוסא « ש למש
ה אט רחי ד נ  שממסטל שאט יואץ שהמק שנמשה נעצם הביילי״ג ט״י מ
א מנים מוס המר ע״י סוק י*־ נכה״נ ש למש  ונס״נ מיי נדנד נכח נ
 לסמן וגס ש למש fee נקנו הניס כמ משבר הצלע וש מקן כהשברנייש
ו שהביא וכ׳ תימ אץ להחמיר במ אלא בגומי שניכר ק י  ומ׳ מסית י
 מקם שנתרפא השני סלא ס׳ סיק ימנ בהחלה ואל״כ אסא למת* נכסרא
א שש מקן נהשנר אנל * מידי מקא מ ק ימנ ונס מ  שס׳ נמ*! מ
׳רקםפקמקןשלהקל עיי״פ: (מח)ריעותא.  לארא מיאששמקןיםי
ש מממססק נסרוס נקי סא ועי׳ נכנה/ נמהת נ״י את ס׳  טנאיס י
י יל אשד המ־נגולש ססרסיס סש לחש לנקבת ממדים נ  של ואף שמיי אי
א  מימ הסלם אנס נזסוים כזה ומאסר שמא אמן נקי סא נכן ויואה ל
נ מפ/־ י ש ואץ צדן למתץ שיס מפת הסרזס עיי״ש ו י  ינס לל לעי מ
ק י דאפי' מממ ק י׳ ונמשיק נרכס אס פיו לדנא סיש ועד״ק י  י
 תסחמ אן *זש לסזפיר נסונגולש מסרסם שאן שס דפוסא אסרת עיי״ש
ל נפל ד הכנס/ היל ממלה שראי * ס ש מ ק ס' י  מי׳ ניססזת יפקנ י
מ שלא לאפל סר0נו*ם ממרשש אנל לאודם אן  מש לסופד vm נ
 טדש *מדר ואפשר *סר ואסן מימ לאק ידו שלא יימשכו המפייס מאחר
י ומי׳ מממ אשרם י  שפל שואל נמו מסי בתי מ יאמר להססה poo מ
 tfto *ושס ס' סליס אס ל שט ואף שנבל שגס אט אס״ץ תרנגולים



 מו ג י הלכות טריפות
 וסותם: ד(נג) •םחט (נד) שנמצא (נה) בדקים(נו) טריפה

 ניקב
 תשובה

ס ומי׳ בערוגות הנושם אמ ד שהשיג מל י  כאלו נמצאת מונח בהוקי! מ
ק והעלה ובזה יש להתיר אף שלא נסש״מ וכונרי הרב השואל א  המניז״י בזה נ
ס ועי׳ במ״מ מסויו מניינא סי׳ קנ*ז בעובוא כזו באשה שבאה לבדוק  שם מי
 בעוף אס ממיל ביצה והרגישה מחט במעי האחרון סמוך לממס שהרעי יוצא
 משם ול דכיון דמא הפ״מ וגס לכבוד שבת יס להקל ולתלות סלא באה
 מהמעיים שבפנים התרנגולת רק סנתתבה שס בחלל המעי ולא נסתה *!ואנה
 אן כיז דקא נהפ״מ וכבוד שבת וכדומה אנל זולת זה יש להחמיר מי׳ש
ק ומי׳ מעת מרס מ״ק י״מ מיש בזה והעלה להקל נזה אפיי שלא א  נ
 נהפ״מ עיי״ש. (גו) טריפה עי׳ נחידושי סגרעק״א ז״ל שני בשם הכנה״נ
ק נמגןז אסיה ל ן שפרק אין מ ק  מהומ״א ואשי׳ נמצאת למפלה נהתתלח מ
 אכזר עכ״ו ופי' נפרוגות הנושם שס (נז) דחיישינן פנאה״פ מ״שמהש״ך
ק ז׳ שכ׳ חה חקא אס *רן  והעיז להכשיר נהפ״מ באינה ממבה ועמנ״ס ס
 המחש מנח לאדן הזקין אז יש להכשיר בהפ״מ אנל אס אוק המחש מני!
 לרוחב הזקין ונ״ש אס מא נוחק לצדויס יש להחמיר אץ׳ נהס״מ פיי״ש ונר׳
ק זה מנא והפלה לדנא ונל פנמצאח  נמרח יקוחיאל ס״ק א׳ מה שהסדן נ
 נחלל המעי ואינה ממנה כלל יס להחיר מי״ס אמנס נסו״ח מהרינ״ל(ft מ׳
 ק״ו פסק נפשימת מפת הרץ לאמר כזה וכ׳ דגם הכלים סאינס נ״י אמרים
 מי״פ ומ׳ נמה״נ נמהת נ״י *ת י״נ מ״פ נונר זס ונמף מניא מהדספ״א
 ממק נ״כ והעיקר לדנא מעת הרץ לאמר להדא נזה מי״ש וענמ״ת שמס
 צדקה מו״ד מי ל׳ נאמצע ממונה שהחמיר ג״כ בטנץ כמ כיון שק מא דעת
 הננה״ג מומיא והמהדסד״ס וסק נ׳ נם נפי״ת פער אסריס מ׳ ש״נ ומכיש
 אס תמב קצת נעור א׳ עיי״ש מנה נס׳ רעית סיק ס״ו לאתר שהביא דנד
 סמתנריס הלל נתן פרס ססנירות להלנה לדעת המרת קותיאל מ״ל וסמן
 להמיר אמ׳ ננמצא מנח לרסנו ואמ׳ שלא נהפ״מ וכ׳ דנהס״מ יס להמר אפי׳
 שמונח שס נמחק לרחכו וגס תחונ קצת כל שלא רקנ מענלמ״נ ואין שס
 מס ק״ד * מרפא מכמן סל המעי כננו מיןם ראס הממס מי״ש אנל
מ ט מקר ימותו  לססנ״ד קפה להקל עד כל סאחרורס שהחלימו להחמיר נ
 שעמד סליו סמנ״ת סמס שמסין יש נ׳ מחח ולא מהזקיק אימרא ממר א׳
סק הי) ראי׳ מלשון הרוקח דנדקין אף ר הנאתי נמל(  לנ׳ מי״ש מה מ
׳ מרות לא נחמו p לא׳ ושנ״נ מיק להדא לק נראה לפסנ״ד ואס  שסם נ
 הממס ממנ נסקצח אין להקל אד׳ נהס״מ ואס מא מנח *•וחנ הדקין אע״ס
 שאיס ממנ ט אין להקל נ״א נהפ״ס חקא ומ״ש הדס״ח הסמם להקל אי׳
 אס מא תמנ ט נמקצח ממס דאז המחמירים נהמשמ ננה״ג למשוש שמא
 מר נקנה מענלע״נ ומזרה לאמרי׳ מ חקא נסמסס שאץ * נק מר א׳
 משא״כ נמעייס שיש לסס נ׳ מורות וכ׳ דאין לדמות p מ לקן שנמצא נמר
 הפנימי מושס מוישיק לרקב נס מזיק ממס ועור החיצון אווס ואא״נ
 במיקס גס בסקס ידע ולק נתחוב קצת אמר וק נמונח לרחט משא״כ מא
ס מה לססש״ל ואין נחשוב למרות  ינמקוס יחפ יס למזיק בדקה מי
מ וסי להמסס וחיישינןשחורה לאיר* ונן ראיתי  המפייס רק למר אי ממילא ו
׳ תם הממה שיו ואויה שמתידן לאנמט להקל  נס׳ שמת מיס סיק י״ג מ
ן נפרס פטר יפ לחה  p ממצא מנח ולא חיזכ נלל אנל ממצא תחונ ק
 שניקב ליק סעו טושס ולעיל ט׳ ל״ג ולא ומי למחס ננה״כ מצו א ונסר
 ובמיכ שאני טץ דאנלץ שנסוכו מנח ריחי גס מא נח לעולס ומדש השץ•
ס פשא״כ ממן חהידלא שייך לומר נםסתמואמשסא ק י מ י  לקק מ׳ י
ן לא נרמז ריחי י״ל ואוכלין ומשקין שסמהו מ טון ואלין ומשקין ממנ  י
מ אין להקל י  והחזירומ לאחוריו ולא מהר מיקה מיש לק נלס״ו ואפי׳ מ

א בנמצא תיזב:  י

 ועיין נשיית סוסו״ו תרינא מ׳ קניז שכ׳ ונכל מקום אין להקל אסי׳ נסס/1
ה ונץ גשה ורחנין ק  אסי׳ מנח לאדנו אלא מקין של מסה p ק
מ ולומר ולא ידשיק שמא רקנ אנל מקין של מף שסם הי  לק יש להקל נ
ן ונפרס נפחנו שמא ונר גחל מלאי מססנרא וטון פהולכח מ  קצרים מ
! עיי״פ ומי מפח נ י  נמקם צר יש למש שמא רקבה רפ לאסור אפיי מ
 מרה סיק מיז שהטא מהסלה למגמה לל ציד p ג׳ ומיד ממשו׳ אחה
 מחנריס שכ׳ וגס בתרנגולת יש להקל ממצא מפת ישנן מאס ממימיו הסיססיס
tn ס  דאין מלק במ בץ ממה לסוף ^tf .״ (נה) MOP ניקב סנאי
מ ולא חד למרה ו*ס לס מכסא למיסק סשאיכ י  ובנמצא למדך כמי מ

 ״ח

 ״•י י**״ יורה דעה סעיף
 >יח א (נא) לכנחא שהכנתא חלב טהור הוא (נב)

 (מ) דחיישינן(נח) שמא
 דרכי
ז r jfo' משמע ששוק י ע ק י״א): (נא) לכגתא. נ׳ מיס יציק נ  (ומיל י
 שעל מקץ מא הקרוי מתא ונספר ניקר כמט שמנו לק המונח על מקין
ה  מא סוי מתא וגיל ולענץ סתימה אן נ״מ והא קיי״ל ונשר גיכ מתם י
ק מ לק טץ דוטק ט נתולותו עיל • (נב) ומתם מ׳ נסח מאר י  כ
נ מקנ י  ו׳ סכי יסא ושוק הממא מתם מקא אס לא נחסר ממנו נלוס מ
 אנל אס רסל מהחלב יש ונשאר כ״ש איר מגו מקב נמך השוק אף שאס
ט ס״ק ד נ  פחות ליק פריסה מי״ש ועשמ״ח למל מ׳ ל״ו סעי׳ י״ז(ומיל מ
מ נץ ס כמ ולדנא נ׳ לחלק נ  י״יז) ומפיס שס ס״ק מ׳ ונא( ס״ס י״נ י
ק  אס סממן מא מניף מעי זי ונץ אס הממן ממקם אחר דהיכא שהוא מ

מ מי״ש.  מטף מני זי אן להחמיר נ
 סעיןפ ד (ע) םהט יהיה אס נמצא גרעין של חמרה דט כמי ממס

. יעי' נסי גנזי טיס ׳ מ מ  ססרסד״ס תיויד בקיצור דרס מ
׳  (למאן מ׳ ידם פלאי ז״ל) מערכת את ס׳ סריממ (בלס מק ממצא) מ
מ נתץ• מקין סדסה וחיישיק לנקב טון ששפת הדנר ה אס נמצא דנר ז י  ו
ז  חד מא מי״ס . (נד) שנמצא בדקים . מו״ק ס״ק א ונמק׳׳מ סיק י
 דמלמיס ממצאים נחלל סתןן לכ״ע מותר אן חס מצא נקטם בדקן וחולטים
ק א ל להסיר דאמרק ולאיש ק יש מחליקי! דהין למל מ׳ ל״ו י מ  נ
א ונמ׳ מ״ח ס״ק ל מחמיר מי״ש ומד״ק  רקנ כמו מיאה מחנ״ש מף מ׳ י
 דש מ׳ מ של ומנוף יש להחמיר מס דאס נמצא מלפ נמסים של עוף אץ
 לתלות מקנ לאז״ש מנוף ממיר ממ לערן מ מנהמה מי״ש ועי׳ מע״ת לקק
מ גס נמף ול ואשי׳ ק ה׳ שהניא מהוסיא שני להויא להקל נ  מ׳ מיח ס

מ יש להקנ כמ כשנמצא המלמיסמקצק ננקנ וקצתן נמןמיש י  שלא מ
ס מלנניס התמטס ראשן קצת ׳ ונר אוזוס שנמצאם מ  זעיז מף מ׳ מ מ
ז ומגיס יש טמא א ינלמ מנתון דש לאשור מי״ש וסי׳ בפס/ מיל ק  מו
ב יעי׳ נשו״מ מהיי אשא• וזו׳ן ו ינפומ״נ שס סעי׳ י ת י  מ׳ n י
' ואס נמצא תולעים נחמם על הממם ואן מס דפיםא על מימ ו «  מ׳ י

 יש להק! ליע מיש :
ם שנשאל נקצנ מסל סוקץ של  ועיין בפיית מסייד סדנא נקי״א מ׳ י
 ממה ומיחס סנ הספסל יראה שיצא ק הדקין קי*ח נחל של סרש
נ מצא מל הספסל נ׳ א מק ימצא מוקץ נ׳ נקבים מגולים ושמחים ואי  ו
 ג׳ *לניס יל ונוראי מא סדסה גמרה ואף נדאה מי מעיקר סדן שלא
כ נמצא ההולמים נמן מקנים א מצא עיי נדקח מס השמש  להסיר אי
 ונסי דעספיז נהגו לקרוע הריאה ולחפש אחר מימא שאר דאה שמר נהגי
 *!קל יש פטם למה שמיךלץ בריאה ומקץ לא מין ממם מ ומעולם לא שמענו
 מ מקל ננקט מקץ לחפש אחר מורנא ממקל בזה מא מאכיל טריפות
מ רא מ  לישראל מיש אכן מ״ק סס כ׳ לחלק מה דאט נשעת סמימו מ
 שהי* מן מחלל ולא ט׳ שס סרש מתלל לל ואיכ התחיל *וכ סרש מהדקן
 למך מולל נמס שניקבו הוקץ פ״י שיש שס מלמס אף התנ״ש יודה שיש
 להקל שיש אממא נחרה שמחיים לא נקט טון שרואן שהממה נקיי׳ נפנים
 ולא זב מאמה מהוקין קתה שסציאס לאיר ואס מ׳ מקודם אזה נקנ קצת
 הי׳ זב מש בלי מעצר ומזה חאן נמש שטוא לא נקט מטיס p לאיש
ד סר נ י ו מ ורמו וני שק נתפשט ההודאה שס נמקמו למרות p עי  מי
ו מ״ש נערן מ נמה פ שעשועים) ופיי״ש ט ן נעל מ א  חמיו דל(מא מ
י התולעים כעץ צלקת אדום קצת במקום הסולמםא כעץטעא  פתיללטות י
 ומטי מראה מששה ע״י מה שההולע מ.חיל לנקוב וע״נ הצלקת מבוטא פאר
 קרים קייס וטסה שס להקל נזה ולהמיר ע״י בדקה *־את אס אס ממלש
 מעבלע״ב ואס נמצא נפרס מלע תמב בראשו קצת נהוקץ וסענר השר מצו
 מן to מראה אוומה פריסה ואף בשיץלסיס רשימת המראה נשאר שלם ויפה
ג מין *מר ואן אט בקיא! מדקה מיי״ש יעי׳ מטית שס י ס  לא ממי ת
 מיש גלו ימס שסמלה במ לדנאמיש ופי׳ ממ בשי"ח r ייסף מ׳ ימ (ימ״ל
ל י ק ייס ס״ש לערן מלע ממצא מלל הטף ו ק י״ג ומי ניא י ס י  מ׳ י
ק קייב) (נה) ברקים מ׳ בקנסרס אחרון לס׳ מנחת יעקב / י  מ׳ ל
 מקרא סלס למנתה שנשאל מהרים נראסווא״ל אם ראינו מוס מצאה מהתרנגולת
 ורן טס הרצוי גשססילה גללים מס דט לנארס יש *סר ואף להמחמיריס
י מ אן להטריף א*) נמצא מסו מוט נסדקין ולא ממין אמי וסרג י  מ
 מסיי סשש ינחו ואץ מקם לחלק לל מם אם סניה יצא! מהוקין אשי



ר הגולה א  ב
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ה הלכות טריפות  רצא חדה דעה ״ח״ מו י
א מטנו  («) (נג*) נקב י. ד, (ס) חלח־לת והוא מעי האחרון (סא) שהוא שה בלא עירןם (סב) והחלי מ
 (סנ)'אם ניקב במשהו(סד) מייפה כמושאו־ טעים (סה)במה דברים אסורים (סי) שניקב (ח) לחלל הבטן

 פתחי תשובוז
ק •יל נשם פל״יו ולנ*וה נראה מ״ל מרש נל  (ד) לזולל הנפן ענה״פ מן י
 שאיגו לטק לירכיים ט׳ סייט נמקים שיש מקוש נירטיס אלא שסנקנ נמלןם שאינו
p דטק שפ כגון נמקוס ססיכס לפלמפימ או לאס ט סווליילת אינם לטין! בכל מקום 
 נגד הנמוך לשדרה אנל מצד השני הסמוכה לטס סשגון * נפרס םמוו לאס שלס איגס
מ כ״ו שק היי! השואל והוא זיל סשינ  נמקמ כלל ומיץ ניופונפ נית אפריס מיו״י ט
 לו מס מפופ וכל שהניע למנןפ סלניקופ נץ הירכיס נשל לפולס אלא דפקום יש נפחי
ל וגס זה י  מלל הגון ונץ מקוס הלנייןת ונזה להל״ן לונא נפיק והפר״יו גזלק ו
 ליט נמשהו עיש ['ומ״ש נפ״פ אנל אס ניקנ נמיןס שהוא למק נץ סילניס כשר
 פיץ נר״ר• פא״פ ל׳ נ׳ ע״א נל״ס הואיל וילטס מפמילות *תה שכתנ סומגפמ
 אוט! שהרי איזקה נסן פנ״ל לפ״ז נלאה לכ*לס לאס ניקנו גס הימים כעלה עריפה
 וננל סוסמתס ונ״ה נש״ך לטל ט׳ מ״נ סק״א מיסו ז״א לסכא מפס סטרי«ס
 ׳סול לגס נמנואו נלש״י שס נל״ז נלוט ונטי סישנ״א שס ונש״ך לפיל שק״נ א״נ

 כיון שהוא אלוק מסנינ לנקנ ודע]

 תשובה
 מפי הסבעח א״כ י״ל חה חמה לולקמן ט' מ״יז סעי׳ ו׳ מך״ל יפשרקנו
 ההמםס ינייכ במקש מכורן זל״ז אפי׳ נקב מפולש כשר טון דנלא״ה שימים
 ול"! עיי״ש הרי לאף ועיי מקכ מלן המאכל ורן קרוב יותר לא איכפת ה״ג
 וכויהי׳ טון ונלא״ה ספל שם הריעי למן ואף שפסל בורן קחנ ייתר 6ין חשפ
 אימר p נראה לי(ועי׳ נוכריט להל! מ׳ מ״ו ס״ק כ״י) (סנ) אס ניקב
 בםשהו. ענאה״ס ס״ק י׳ ועי׳ נס׳ נמי מים (מהגאון מ׳ תייס פלאגי
 הספרוי ו״ל) מערכת אמו ס׳ ערך סדסה(נדה מבעת) שהביא עונוא שנמצא
מ הסנפת מורסא קטנה וסתמה ומלאו בתוכה מלטש אבל סיני הס־כששא  נ
ס י ר  סו שלימים ולא י י נהם מס שיטי מראה והכשיר ס״י נדקת כל *
ו שאלות נע..,! וה .  הפנימיים והבר מגיש שה אס הס שלימס ומי״ש מ
 (סד) טריפה. ׳.פסקים של מאון מ׳ ליב בפרלין ו״ל אבריק קאס1ל כת״י
 ס׳ תק״נ כ׳ שבא עיבוא לפניו במף שהי׳ בו נקב בנוף סמוך לפי הנובעת
 והנקב התחיל מבסן מכ,ס למך החלל סמוך להמסלת אבל לא ס׳ נראה שם
 מס קק או מחט ופתח העוף ימצא שפל אבדו הפנימיים סלימיס רסס ומסר
 ואין לססף על הטויסח עלו (סה) בסד* שנקב לחלל הבטן. ענשי״ס
 מטו״ו תניינא סף ס׳ קס״ב נובר השאלה שאי אמר פראה המלסלת שהיהה
 נפיחה במקום סרטם מאבוה בלא בדקה ומשש המורה דלמא נהמסמסה סלה
 והשיב שש למשיר מהמה ואץ למש בזה כלל טק ואפי׳ רסל כל מקיס
 סרטם כשר כשנשאר כד חפשה א״כ יל וטון ולא ראה נססה הן במקיס
 סרטם אץ לחש מלטה משימה ייתר ואף יקיי״ל דככ״מ שיש דעומא וצדך
 בדק? אס נאבד לא בדקה פריפה זה חקא אס ש למש ובמקום שש דעוחא
 שלטה הלקיהא יותר בענק דמפרף מון שש חשש אסרקכ סענלע״ב או לאו אז
 א־לרק וכיון דשלס הדימותא במקום המ ומקם זה יצא מהחב ואיהרס סישיק
 שמא שלט הלסותא יותר משאיל במקום ולא *מש לא מהזקיק דמותא
 ממקש למקום ממר תם שס אשיש מיל צא סישק נלד מנמןס למקום
 לומר סמא שלסה סליןחא מתר ואמדק מוה דאיתרס איתרט ומה ולא אי־הג
 לא איתרס מי״ש . (טו) שניקב לחלל הבטן. מבאהיס סף ס״ק י׳ מ״ש
ק י יש ממשו״ בש אפרים ופי׳ נס״ת ספר יהושע  מהפרש ובסת״ש י
ק י״ו שהניא מדכרי הו״ק רכל מקום  ס׳ ל״ד ועי׳ ננה״ק »ת נ׳ וכמק״מ ס
 ק החלחולת פאיט דנוק ולייף ממש משר שטן סרטם ואזשר להפריד זה
 מזה TO מי ככלל חלל מסן שרשה נמןנ משהו ווטת השלח נית אפרים
ס סרטם נמלי שוס דטק  שא חזקא מקש מהכרכשהא המתחיל למש ל
ק שאינו דנוק ממש שס טדסז י  לאיזה צד בבשר אף שסמננ מנשר הסמוך *
ר התחיל קצי! מהחליילמ להיות דבוק ולייף נ  כפרקי אף משהו אבל נמקס מ
 משר באיזה צד מק לצד הסדרה שס אש *םד נקב במשהו אס׳ כשניקנ לצד
 האס * לצד הפלמפיס אע״ג ולא לייף שס לבשר סרטם ואפשר להפריד ביח
 p החלמלח לנץ משר אפיה לא מטריף בנקב משהו אלא כשרקב טד פלא
 נשאר כד תפיסה וניל טד אפרש ומים במק״מ דמדברי מ״י נראה ושעיקר
 כהד/ן נזה ומש נצ״ע וכ׳ ומ״מ בהס״מ ש לסמוך על הדת אפריש להקל
 מיש ועי׳ בנו מור לאנרהס (להרב ל אברהם אלקלאי ז״ל) ח״נ טו״ו אית
 ט׳ מוחשיו להל׳ סדמת נמי מ(נדש ולערן) של ח״ל לערן חלמנת שהוא ממ
 האחרון שכתנ מק מדי ל כס פס שממי מהמםקם כפי לעתי מא מ .

 תומי

 באר היטב
 (ס)רקנ וני סש״ן נשם נמה פוסקים יאס מינחהמחש לארס ש להכשיר נהפסו
to ס יש למוש טק יצית צס מטזא לנדפק ומימזח נמנה  מיונה מוקא גט *
 פעס משאיכ נלקץ ונחנ סס״ז מקא אם המחש מונחת ואינם תמנה נחוק אנל
א נסמן מ״י! ס״ז גהמסס לנמשל מרינה •ש  אס עשתה קצת נקנ אטלו צמ״פ מל
 להטד ניקנ מצל א' הנא חציר פט כין לסרנה פוסקים אוסדפ אפילו נמונחת
ן להקצ נולי האי מק שראיט שהחידלה לנקונ (וננמצא קורס  יא־נס ימנה נלל *
 ים מנמ! אף שנמצא יש להשריף)(פר״ח) נהמה שנמצא נמי מעיים נהרות אלומות

 מצי שאונלץ עשנ p?n כצ״ו יש להכשיר מסמח שראצ (חשונת מני״פ)

 נירש שם נגמלא לן נרי! ע״א גט ליאס שניקבה ויופי *תמחה וגני מיס שניקנס
 גמלטית שניקנס משוס שסליפי יפול לפון מלל הנון ומש״ס נמ^פ סלטק כשי שלא
̂נ הילכיס נעלי לא יפול לגוף  גם נניג

 דרכי
 וקין וענשו״ת סהר״ס סק סויד מ׳ ס״ח של דפשוס מא דבנמצא נוקין
 מיא דבי שקורץ פרייסנ״י קשקליך ש לאמר אס׳ נהפ״מ דהוי כנמצא
 נמרה טון דלמ לה דממא לסיסק סייש מראה מדנריו ראס׳ ננמצא נסרא
 דט ונהמה מריסה לאף שהם תזטן דיל שהי׳ להמחם מקום לפח שלא תתמנ
 נוקץ מ״מ טון דלית לי חכסא לנרסק אסור אמנס יעוץ נועי! סרה ס״ק יו
ן כשאין שס צואה קשה נחמזיח המעי מ ת מ ממלה ואץ להחמיר נ  שהשינ עליו נ
 אנל אס ש נתחתיוסהמעי צואה קשה ואץ להמיזפ מקמ לזוז כלל וטאמונתת
ל המעיים ס ע״י נחקה נ י  נתונה נווחק נמו פהוא מיח ש להקל נהפ״מ פ
 אס אין שס פוס נקכ או דמתא או סרכא וקיו מנמן וכ׳ ואס׳ אין פס
 סוס צואה קפה וליחה קרופה וש מקוס להממס לירד למסה ש להקל עיינדקת
ק ססא סתומה נספה והייט סגרור המעי לזו היטנ סהליחס  נפיחה נ
 הקרופה נפנים סנינ וחח״כ ינדקנה עיי נפיחה ואס אץ חח מצא מס נוקה
 נראייס נק השנ ואין שס סס נקנ שסר ש להתיר נהפ״מ מי״פ .
 (נט) ניקב. פנאה״מ מ״פ מהסו״ח וננמצא ק״ו ש להטריף ק! כנמצא מונח
 ולא חסנ ועי׳ נמ״ח מיס סיס ס׳ י״א נמה מנהמ׳׳ח ז״ל שהפלה ונל
 שאין המתנו ממנה אף שיש ק״ו חלילה להחמיר לאמר את המוהר פיייפ
 אמנס נמ״ז ס״ק ד׳ כ׳ דכםקרט דם סאמניק טריפה אס׳ נמ״מ אנל כשסא
מ סייש וטשפ״ד סף ס״ק ס׳׳ז דק״ד מזנר הי  יזנפניס ולא מניק כמי נ
 היינו ממשות דפ צרור בעובי משר אנל מלא נמצא שפ צףרת דם ממש רק
ס ועי׳ נפצי לטנה נסי׳ מ מ׳ דה״ה אס י  פהאויס משר *זיר איס מיק מ
 ,מצא סרכא נוקין מניק מגו המקום שנמצא שש המחט אף כשאינה סמנה

 פריסה עיי״ש וכיכ נחמני! אום לל י״ו סף ס׳ י״ט •
 סעיף ה (ס) וכחולת. פי׳ סרש״י(מלץ דף נ׳ ע״א נדה חליולה) שכתנ
/ נמהת המד אוח ח׳ שני מהנה״ג ה מ  וסא מכשא סנסיא ועי׳ נ
 יהייט סמא וכרכשתא ועש״ך סק״ו מלו ס/ן ס׳ והוא מרכשהא שנתנאר
 דמ לפיל מי׳ א׳ דחלנ פ* אע״ס ססא טהור איט סתס ועי׳ נשטה סיס
. (םא) שהוא שיה בלא עיקום מה אס נמצא פאץ החלחולת שמ ו ק י  י
 לי מקם p סהוא מלה יורו ש מרין אס ש לוממזו *ניס ההר המזל
ק ג׳  להמיר נסורא ומתא פנסתנס ממה טורכה *זית המונא נפיש י
ק ל״ה) ונראה ונחלסלה לא שקי כל מ יכמיש נחשו׳ רהר״ס י ) ל י  ובונדס *
ק סמך משמ לא שיין ערן מסך ו סף ס׳ נ״ח ונחלמלה לא פ  סק סר
 p נמניים המומים נעיניל ילא נכרכפהא !מיא פמ בלא עיקש ומה״ם מ
 והיה כמשתנה ינעשה טקיס אין חפש יכסרס לפמ״ש נהפי׳ קהלת שקנ ס׳
ר  י' ולא סין לאסל־ ממצא סטי נמר ירכנ־ שטא נמחלת נדיחי אלא מנ
ס וני מחת י  פניכר נש׳ש תמנה מוחות כגץ נדאה * טישט שנמר נ
* י לק יט׳ ולהט נזכר הממינה בכיס למדע ו  יש לו חיצון *זס ימי
ס לא ייסריף י  אההפן סדסה משא״כ מנר שלא נזכר * ממינה נייחות כ
מ מיש סשיט מא דאין לאסיר דהא טיס לא סכר זאת שהיא שמ  נה מ
 נלא מקם לקנלסענ״ד נחר ואין לאמר: (סב) ומדעי יחיא מסט עפיש
 ס״ק ס׳ של פ1/5 נרקנ לצר מרסס מס סדטס נקט לא שקי התפששהרנגי
* להשיר טון דאין חשש שהרמי יפול לתוך מוף וגס  ימל לגוף ולפעלו מ
ק ט לא רחוק מא  מא נסף. המעי ממקם ההיא טפל המר כליה *



 חדה דעך* 6׳יף מו יי הלכות טרייפות
 אבל אם נקב (10) במקום שתא (פח) דבוק בק הידבים (טט) כשר ואפילו ניטל בים הדבוק בין ודרכים כעד
ל (עד) ובתך. לפי שיעוד זה הגוזל לפי ח  ידזא (ע) שישאר ממנו(עא) כמלא (עב) ארבע (ענ) אצבעות בשור ת

 גדלו והקטן לפי קטנו. ואם באותם ארבע אצבעות ניקב יש
 ודכי תשובה

 רמסי זה מה שהיא נץ הירטס יש ט ג׳ שיסיים ונהתתלמ שמתחיל ליכנסבץ ס0ק שמא היא נכלל נשר שמשא ניתז מס אילי מא מענלע״נ והיזלמליח
 סרטם שס המקיס הוא רחכ יאיט מיק ממש יאח״כ מא מתחיל ליקצר ילהרבק אש״ה הכשיר מסעם ס*ס מיש (םט) כעד. סי׳ נס׳ ריס חיים הםסרדי
ה סי׳ בלוי יסריקנ סאר ת ג׳ שנסתפק נעוף שסי הסנממ ל ו נס פס באמצע לא מהדק סלי הסי נלממה ממס וסי ימפיסת טו״ד פי׳ נ״ס * פי  ממש אלא ו
 יו דמא ד אצבעות שאמרו מא נמקוס הדטק ולא נמקים הרמנ שאמרט סס דט וסיים ראם ראה מ קתיס מיסה ימכרנה לנכרי עייש מי׳ נדנדו
 אלא באמצע דהייס סנא ומתחיל לדבק ממש לצד מעלה לצו מוף אחר מקם to גנזי סיס ערן סריע: נד׳^ סנמת שוב ראיס נס׳ זסר לאברהם סס
 הרמנ שאמרם ואס יש שס ר אצנטוח אסי׳ אם ממל כל מה למטה סמט שכ׳ תמי ז לצו ס הפנמת יש שיסור ב׳ אצנפות שאיט וטק למתים ולא
 שר וסי והשחא במקום רחב מחבט אע״ס שהוא נץ סרטם דם שאר סרס הפוסקים מה דט וכ׳ ומסתימת לשק הפוסקים נראה ואץ לאסר נסף
 המפייס שנקט לחללן דבמפס פריפה וסי נמצא ומעיזה לא מיבעיא מה הספי לל עיי״פ • (ע) שישאר משנו כפלא ד׳ *צבעות. עפר״ת ס״ק ז׳ פכי שצדן
מ באיזה  שמא ללל הנסן וסריס! מקב כל שמא אלא אט׳ מה שמא p סרטס סשארו לצו לל הטף פיייפ נאמן אן נחנ״ש ס״ק ס׳ מנלה ואץ י
 וסיס תחילי* שמא לצד עוף וסא הסקוס הרחב לכ״ע מקב כל שהוא סקס הד׳ אצנמום הס ואין לזה ממס ימס וכל סכא ונשאר *רן ו' אצנטומ
ט *יל(סיק ד נ  נטרף וסי *ונס סשס והלאה הדן מא דאס יש י׳ אצנעות מתחצת סקס ובל העיגול נמשך הד׳ אצנסות סח שלם שר סייש ופי׳ מ
ק דסיס לצו הטף ולצו סקס הרחנ שאמרס אזי אפי׳ אם ינסל ל מה סיה) מ״ס מהזביר לאברהם לדנא נזה (עא) כפלא ד׳ *מבעית כשור ט  מ
מ טק סש ו״א שלימות למסלס מפס אמנ0 אס הנמל. מי׳ מטה סרס ס״ק כ״א שהראה מקם לוכדי לעיל ס׳ כ׳ נק״ג  שאחריו לצו מסס אץ מס מ
ט וגס נס׳ וו׳ של וסיס מארס וס״ככ׳ ונסוריס שמוינתיט שהם קסניסגס משוורים  הו׳ אצבעות אין לימות נזה יש מחלוקת ד״א נמשי* י״א מו
 תט יש מחלוקת עי׳ נבאז״ס ובאחרונים עכ״ל(יעי׳ נס״ק שאח״ז וס״ק עי). שנמדטת אחרות יש להקל אף במות הרבה מזה ריי״ש ברנדי נס׳ כ׳
ק ג׳ שכ׳ וכיין זמטאר בתוס׳ והשימו• ח* אצבעות הס מאניס גדלים א״כ ל ומסנ קמא ל ק בץ הידכים מ׳ כמיס ס מ  (טז) בסקום שהוא י
ו פממממחצה מיאמיס גדלים ומי נג׳ אצבעות עיי״ש ק זה מקיבת המלמילת יסי״ל ואס ניקב במקום שמא ממילא וטלאי סס מ  ס׳ קי״נ שנשל נ
די ד תססה שרה אפי׳ ניטל סלה ונסתפק הרב!מאל איך והנה אס ט גס סינרי ס״ס למל מ׳ מ״א סעי׳ נ׳ נראה ג״נ מנ ל שנשאר נ ס ט ר ס ץ  נ
 יס *ומר סטור מקום מרידת סרטס ספא דא״א להכיר מקוס שמא דניק יסשיעור דד׳ אצנמומ מי p נראפים ושאר שוורים סא רק לס קסט מד*
ס י מ  נץ סרטם ושמניאין הכרכשהא להמרה לשאול לי׳ כבר סא מנותחת ווטס מי״ש אמ& מלשון הראנ״ן והרוקח שהניא הש״ן ס״ק כ׳ שב׳ ונצאן *
 הרנ השואל ראס א״א להטר יש לשער ומ" אצנמת יהי׳ פחות מליי׳ נמך״ל נשה סי השיעור ננ׳ אצנעות מטאו להדא ונסוריס שלנו הר יותר הרנה
 למל מ׳ מ״ג לטנץ מסל וספאפתייר כטובי דנו זהב סא ססמ מחציי׳ מב׳ אצבעות יאוובה יסלק למוק דהוי ו׳ אצנמות דסא אט מאין נסש
 הרי דלסן שיור נאמר פל פמת ממציי׳ יהוא ז״ל מפלפל בעני, זה ולדנא מא דכל סהס סר פנמדטסט אס׳ איט גמל הרבה מא לל הססח כמל מטול
 מסטס ממי עיי״ש יעי׳ בועת סרה לעיל ס׳ ס״ג יכא סף סיק כ״א שמיס השה ימלסן הרוקח שהביא הסין סס דבשור מי ד׳ אצבעות נראה ג״כ לק*
ע בזה טיי״ש (שח) דבוק כץ הירבים. ל מיק ס״ק י׳ נעוף שאין אסתס סר והסנרא מותנת לזה יל נמ? סתנ״ש למל מ׳ ל וממין מס י  נ
! לס ק ק שעורה ומן מזה אט אץ לסת לל א שיעורו נירו שמא קיל ייתר מראי ופ״כ לא סלקו מ א  החלחולת אדוק נץ סרטם רק בסחתיוס ממש נ
 וטק לל p פמקימ איר מכל צו צ״ע א פייך בעוף קלא זו יסצדו להתמיד נד* יקסס פיייפ יה״נ י״ל לא רצו הפוסקים הציל לחלק מיד מסס נץ
ק תורת ל א״א ניד א ל ס מונק החליזלת אין להקל יעיי״ש טוו למל נמלה סרנה ובי[ שאר שוורים שנמדטסס כד ל מ  מה וכ׳ ואף אס סמן שמיי ס
ק א׳ סף ו״ה כחבס ושיק ז' ומק״מ י״ח יפבט״ת מסו״ו תרינא ס׳ ונסרם ל«1״ש המהריק״ש נס׳ מון למס ונזמה״ז א״א בקיאם לספר לס טול  ס
ק להקל לא שיש להחסיר ת למן הפוסקים ממוט ורק בנהמה וקוק עיי״ש וכ״כ נימץ משה סיק ב׳ נראה ל  קנ״ז באמצע החשו׳ שכ׳ ג״נ וממעו
 שייך קלא ומקס שהירטס מממידין אתו אנל נעוף לא נאמר דן זה נלל להצריך גס שטרם שטמ־יטסס ד׳ אצבעות חקא (מדל סיק מיג) מב
 מיש וכ״כ בחכמת איס לל ייפ p ח׳ ונעוף טריפה נלסלמ בל מקם ראס מצק גבוה ס״ק סיז שהרחיב הדמו קצת בזה וכ׳ לטין והסיהס״ח
ל  מיש מן דאתי נפמןס ל מאן מ׳ *ב בערלי! ז״ל אנד״ק קאסעל מ״י ולטש כ׳ בלשונם וספור ו׳ אצבעות מא בסר מחל ע״כ יש לשפר נ
ף שיו דכרכשתא ל עוף נכ״מ שניקב טריפה ובעוף א״א לידע אזמ בהמה קטנה אסי׳ טסה מ׳ אצבעות מיש אנל האמת יורה ורט שמלשון  מ׳ ל
דט להלן ס׳ מ׳׳ו(ס״ק ס״י) המסקים פבש״ך לא משפע p משיל ופ״מ נראה ואס ירצה המרה *קל ם פדטס מעמידן אתה טנ״ו מי׳ מנ ק  מ

׳ אצבעה הס מצומצמות סובא מ  שכתב מהדק ובצירוף סניף יש לסמוך וגס נעוף שייך הסתר דרטס נהפ״מ למר נשווריס שנמדטמים אף מ
ס נ שהביא מ  מטמידץ אתו יש לו פל מה להמון : (עב) ד׳ ומבעית. משין ס״ק י
ס׳ אלף סחע״ג דבל מ אם נמצא פס הפוסקים ימדא דתורא ה״ס ב׳ אצבעות מסר״ח סיק י״א הניא שיש  !כתב שס מד נכת״י המכר להא נ
ז *!לן מ׳ ft נוק  נקכ ממש א סכ״ס מכה יטעא ממש אנל אס לא ס׳ פס מכה נטש מפרשים וסיס אצבע מלקק ס׳ נ״ו עיי״ש מר׳ מי
מ ופשס״ד כאן ס״ק יינ שכ׳ לערן דנא מיק ד אצבעות ניי״ש• מ אץ להחמיר כ״כ וכן ס׳ ז׳ מ״ש נ  רק שסי׳ שס רק נסח ונמס! ממלא קצת נ

מ אגוול ואדם טטר ונמקם המזנ שט י ק שס כ׳ (עג) אצבעות ימשפרץ מ  לפרי מברא כזה נעיף שלא ס' p נסח מכשיר עכ״ו ומה מ
ק כיא שכ' סש צוער ל אצבע מה ר מעי תביש מף סק״ס. מד מעת סרה ס  לממיר מץ מ אף בנמצא סטי מראה נלסלת ועיף ונתאוס מ
ק ז יסי ל׳ י ק י  ט אאיב נבשר סרוסא טנדו ניי״ש אמנם ימין מנויי להלן נסיק שארי בספיר שר צנננסימעסר פייש ימה לסמש״ל (ס׳ י״ס י
מ והנס החתם ממ ה סלוקי ומס נ  שציוו בעצמו דמראה אוס יש להקל לכיס סייש יעי׳ מנית ס״ק כיד שהעלה נ״א ולהלן מ׳ נ״ג סיק ל״נ) סש מ
ל מקס לספרא מיש מ ההוא אט דעותא לל ש״יש וכל אצבע סא שישר צא״ל וכתבתי דש לילך נ  ק לדנא ואס נמצא נעוף p אזימות מ
א שנמצא מנה וטס ממלא דטק לחלסלת של ילס״ז ממילא ס׳ נראה לכארה גס כא סש להתמיד ולשמר כסעורו ל מ י / שס מ ו ו נ  מיי מ
ק דנלאיה אץ לפראים יד אץ להחמיר מ נ י ולא רכר אס לפה הרימהא הייס היל אמנם לדנא נרא! י ג  עוף וע״י משמוש הד נכח נקרע נס מ
ל י מ ס מ׳ אצנעומ מא p מחשרא ו ק ועמד נפיע נדיליס ממ פאי ממרין נמרים ל  במעי ונס אן משם ומסד בטס שהי׳ יטק לסמי p סהוא ל
א למסף מסרא לסצדך גס מעירו ל ס ל ס יעי׳ נמנית שס פהניא וכ׳ שק עיקר לדנא וכל שנראה (ס״ק סיא) וא״נ ד לס מי  יצדד לסקל מי
ט מ׳צטנמימסססר ק נראה לי: (עד)ובחזו. ס ממר ומי מידם ל י ע מקלף ק מעי ואמר מ י  לעיני מזח! שהטס ל סס! מיל מא טס נ
ס סראב f שיש למר ננ' אצבעות ומיקח ל נ׳ ק י״נ ט ב השיך י ם יניקתו למעי מ ק  לא התחיל ממשה המדף מסי לל ולא רכר בהטס מ
' וייס קימר למס מיל ו מ״ק פס במבוא *נמית לשה ואצבע א׳ לגד וסלה ומשיו מ פ ומ׳ מ י  שמי׳ מנ יומי מנשא־ מקימות שט יש לסקל ס
ו עב בצו החלסלת משמה מכפי הרגילות כמלא קשר אגדל ומא קרוב *ויסור חמב ב' אגודלין מיש אנל  פמ׳ לפרו במ איזא שהי׳ לה* מ
• 9gpp ן-pesי אצבע עיי מ  ולא ס׳ במזלהצי סס ימלא * סס צו קלקל ט ס׳ משר נדא אףסש בחכמת אזפ מי׳ ח׳ פסק יסא ס

 יש



 יודה דעך. מי!״ מי י. י הלכות טריפות רצב °י״*׳
* • נ יחכו: ו מח)"אם(י) (עט)סירכא י •י י  (עה^יש *סרים (־) במשהו(עו)יףשסבשידיםעד שינטל (עי) ח
ש יי! ««י י  יתאת מהריח או מאחד משאר אברים שנגןבתן במשהו ונסרכת לדופן או למנןם אחר בשד «

מ  ה> SCBJ tfjL ו

ן מינ מי י סיאיש oo ce i סינ נ׳ •מס 0 י»יו נס0 ו מ ו  ד •ריסס יטפ מ
י תשובה ח ח a v n no >1 

« א ן טמן נ״נ פנפנ ז נ פני׳נא סלק יי״י מ א •יצאס עין נסמנס י מ » . ונחנ סש״ו יסס נהמ אס לא מספל eons (וםר״נז מצק ולמת (ו) ט 3  (י) מ
* IP 1* מצל יאנמי נ*ס> אני אס pro ־ מן א אלא מיאס ירנ! נ מ { םחנ פצ התטסז ק םמנ ל*ין » צרויזנ ז»ן ס נ ומט י ו ט«צ ח  הממידם פ

י סטינא ס״נ. ן יסל צנ־ * pro סחונ שס מ י נ * נ ק סכל יס״ט מ*רך ומחיונ זאפ ח ז נ דק» מ » ל י ח  ו
מ חאנ לגו מורס נלין ט״ן נרכשחא שנמלא נקמה מנפים מיס מוקש «קנ  ו

ס טוס פוון של ממי ט י ימסה! יוצא ליח וטס מקנ נמס ליוון אמו ספוט אנצ לא טה טטלש נלל מואס ט העור שטס 3צי חק טה עיקר כעור של הנרשתא ש  מ
ו אזלו ע ההר״ח י א שרקנ למלל המון ט  ו«ז$ נל השומן שעליו ולא טס שוס חשם נצל אצא הפור שלס וסנטרומ הלנה למעשה(סריס גשס הרינ״ז) ומיש הסיגר מי

־ פש״ד) ן י״א לשה נ״א לגד וסלה אצנפ מ מ ר ד  שלאלצי מצל סמק נל שאמו יטק ל׳רנ״ם ייקר שלא מזגןס הדנוק. נתנ המקיז מ

 תשובה
 אס המוסר והא ממשש שנסרגה חמור יוסר שאס לא נמק מרשה סכיז 06
 מנצא מחט ולא נתחב to כשר ופולש נשאר *ייס והמיקס *ן מעכבמ נו
 לאמו נדעבד פשיסא ואס נמצא ולא נתחב לל חד* כמ־ מיי״ש ועי׳ מזה

 נס׳ צמח צדק החדש בטארו לשיע סי׳ מיב סיק ו׳ :
ם מון הדן אס ש דן סירכא נסאו־ אנייס אי לאו סנאיס וסירס נ מ  א
ק fi צ״ח ויש  למיל רש סי׳ מינ מי׳ מגיש לעיל סי' ליס י
 ושס/ו סס סעי׳ ס״א כפסק להחסיר לאסר to סירכא אף נשאר אנרש
 שניןבהס במשהו to שנסרפה למקיס אחר ואינה נחקח כמיפון משמיש א
ו ויל אין סירסא  שדנוקס למקוס אחר בלא מרכאראנן קיי״ל לחש לדעת הי
 נלא נקנ וכיו נסירנא ונוקה אנל נסית אין להחמיר ולכ״ע שר ולא נרע
ף סי׳ מ וסי׳ ממשים סוף סי׳ מ שכ׳  מריאה ועיי״ש*עוד נדנדו כאן מ
 להקל נסירנא נשאר אנרס וווקא נראה סמורה זק מאו אמך סירכא
ו שהאדן נ״כ ו סי׳ לי  משס״נ נשאר אמש עיי״ש וסבפו״ת שמש צוקה מי
 נענין מ וממה הדעות נדן מ וחשנ סרמס הס האשדים נמ מיי׳ש ומנשוית
י דנד יוסף נ  מאמר מרוט (ממאן מדוסלוארף רל) סס׳ ל׳ טד סי׳ יד ו
ק ר״ס מ״ס נענין מ ממלה לדנא  ס׳ ריס יסי ס׳ ועי׳ נלניש ס׳ ל״ס י
 ונסקוס שאין הימ ודאי ש לנהוג מנרי השיח להתמיד נסרנא וניקה נס
 נשאר אנדס שנקינמן כמשהו אכן נמקס הס״מ המקל מנר וממיר סרכא
 נשאר אנדס אן להפיס אס על כך ט יש לו פמודם למזון עליכם האמרים
י מיקה תחת הסירנא שס  ראן סרנא אלא נריאה ובכ״ז אן להקל אלא י
 אס לא ניקב א עברה סריפוסא מענלס״נואפי׳ כמקס הס״מממכנ הנדקה
 נמ מי״ש ופי׳ ברא״ס שם ס״ק קצ״ז יקית ונפרתינ שס סעי׳ קיה שפסק
 ואף סנננרה הסיתא פ״י קליפה נצסרן ולא מנרה נמשמוש היו נממ סדן־
 שנתנאר לסל לערן סדכוח הריאה ש להח־ייר נסקוס שאן הימ ולהפ״ף

 ובסקס הפיס ש להקל to שפונרת פיפ פיי קליפה הצסון אנלאסנס
 ע״י קליפת הצסרן לא פנרה אן להקל אף נהה״מ מימ נמקים שנהגו להקל
 מה מל ערן נסדנא מאר אנריס אף שלא ענרה כלל אן נסתור מהנס

 תימ כל מל נפס יממיר לעצמו שהסרנא סא ממקם שהנקב ססל בילשס
 למקום שהנקב מסל מממו מון וקין מסרנו מ לזה אנל אס רסרכא סא
ל ט מסס כנין לדופן מיוצא בו ש נהקלאף  מהתןן למקם שהנקב אן ס
ל ומשיב  לעצמו אס לא בסקס שנהגו להמיר מי״ש ומי׳ מזה נפו״ת »
ק רצ״א ועיז רש ׳ קם״ג ובס׳ ראש יוסף ס' ים בסמסיס י  קמא ח״ב מ
ב ושפיר סף ס׳ מ שכ׳ דטהגין *מפיר נטרכא במור אבריס אף  ס׳ י
י מי״ש וטי׳ במק״מ לנדל ס׳ יס מ  מנסרט וקין לדקין ששניהם נקינק מ
ל ישראל להסיר נמ פייש •  סיק קיס שק ממס מנהג והמראה נ
נ מ׳ חה פשיט דאי• ק י  (עט) סדנא יתואר. . מ׳ מטס סיס י
 שהסירנא ייצאת מטמא שר ל שסניפיס מוומןן ואין אסר מחמס המעות
ר שכ' לא מ  * גס ממת הסרטת לא נטרפה והעניש דנריו מסן מ
א  ftxjk טמא ומדכא לא בדאה ודיל מס מרפא מטמא אט אסר י
ג וכס׳  נדאה ולא מאר אמש עיי׳ש ופנמית ימס סמ־ יד״ד ס׳ י
א ל שיע נסרכא מאר ק י ק יא אמס מקש י  דנד אנרהם י
 אנרש מטמא ומיפה אס מין בה ק fx" מו נדאה וכתנ דאף וימלסן
ק י*א נמסק נמ ואמי טין דרנו  מוסקים משמ.ג להקל במ אן מיק י
ק הקרם) א* ש *יש וסי י  ממירים נדן סרנא נשאו אכריס (יל נ
 סיס רשוסא ונצירוף מי דסוקא מון טמא ונדמה פריסה משוס תדיר
י מיסת בן סיקןונסן הסרסס סו מסס ל לאש מ י נייק שש ש מ ש י י  מ

 דדכי
ן יאסי משהי י  (עה) יש או׳םדים במשהו טנאיטמ׳ש והשר״ח מלק ל מ
ז שמלק ל השיך ונס ותהיעת מקיות י ק  אפיינהימוסי׳ במורת שמיל י
הימאן להקל ס״״שוכ״כ מל" שיק י״ו מיש. אמנם  מסף ופסק לדנא ואס׳ נ
הימ ש להחסיר לאשי ק ט׳ של והסקר נכש״ן ושלא נ  ימין נתנ״ש י
נ רחבו ׳ ולשער עו מ מ ש לסמן להקל כמנה מ י  אשיי משהי אנל מ
מ ש נ ק ז׳ י ק י״ו מי׳ נסרי מאו י ) מי׳ש ומפיר י ו ק י ל י י מ ) 
 יל דאס נקנס כמקום תפשת יי אס׳ מסס אס מיסנשא• p נקנ לנקנ
ס ש מהפר״ת מ  מלא נקנ שר ניייש . (עו) ויש מכשירים. עבאה״ס י
ו תמסרות וסי  הרמי! בכרכשתא שטחה נקנס נפרס ימי ממןס מקנ מ
ר את •ס' שכ׳ מהרדב״ז שאס מטרסא ס׳ מן מספור ואחוזה י ת  מיי מ
י דר אנה סתמת ואס רקנ מרשסא סענלע״נ פריפה  ודבוקה נכרכשתא י
מ ופיי״ש מיש ז נ י ת ר ה נ / מיינא ס׳ קנ״המ״ש מ י ס  מיייש ופנמית מ
ו מלמלת שהי׳ יוצא מאמצניתס מין מתיר ימפתירמ׳ שתות לפנש מא ל  מי
י הזה סי מין טס לוי׳ יוצא ק מ ס  לתין החצחילת שסהר מ ימתין מ
י סמי ל הלמלת p ט׳ לי מראה י ft ס׳ מ י ל י  החלסלח יפיאה מ
 אמש וסעור ט׳ יק וכ׳ חס לא דמי למבוא ל הרדנ״ז שהניא מאה״ס
ס  כא דמום מירי שס' מר הטס מתן ממ• ל התלמלית והעור ט׳ ל
ק דאז נראה מסרט שס׳ מן טוצא ק מקין והרדיו לסשסו דיל מ  ס
ל !.דון תך״ל  ונלק סיצא ק הוקין שר מ״נ משירה אסי׳ לא נהס״ס *
ק מוצא ק הדקין לא מכשריק כ״א נהפ״ס חקא א״כ סי מלל לדינא  מס מ
ן יאס אן למ ממזור מראה מר התלסלת משתנה מיאסי א_ חיק  נ
 שהיא קדינ מחמת מכס יסדפה אסי׳ נהימ אנל אם הוא כגוון העיר דסומא
 נילהא והיי דק מוצא ק מקין א נהס״מ ש למסר ושלא בהס״מ ש
 לססריף מי״ש ימנםי״ה מסיד אס נקינסיס דר ארה מ׳ י״א מש מבר
 הממיר במ ומבאי דמי הרדביז מסר״ח במ מביא ראיס ראן מ סיסי
 לל לדן דק היוצא ק הזקין סיי״ש: (עז) רוב רחבו ענאה״ם מש
ק ן וסשפ״ד י י  מהסהרש״ל והמיס בטאי ממנה ורוב רחט וציה למק נ
א מו שנשל רציפה ן ור״ל ולא סי סריפה ל י ו של נניאר מרי ס  י
ק נ׳ אצבעות ימשהי וחמנ הרצועה א ס מיכשסאממשך הל לקנסות נ מ  מ
א משמ וכן אס נשל מהחחנ ל מרשפא ושל רא רצועה  א״צ לסית ל
א משהי סדסה ק ל א ש ההיא אף שלא מי נ ק  המומס חב החיוב ל מ
׳ בגיאר םונתו ק ג׳ מיש במ ופנמ״ז שס « ס מיש ופס״ז י י ה  אף נ
ו ניכ ו׳ אצנמות אן ו משל אס ממס המיק מי חחנ הסק< ל  חדל י
ק ינק נחחנ א סדסה א  טרשס אלא טו שמסג נ' אנמיה ימפס נק נ

 אף נספ׳מ פיייפ :
 סעיןפ ו(עח) em מרפא יוזואח. טפיש מ״פ טסט״ב דצרין בדקה באס
 אמ־ שנס הסדכא אס אץ נס קן א נמס מגד הסדנא יפשפ״ד
ז רש  *יל מף מי סיאמי יסמא משאר אנדם אסי׳ נדקה איצאק מי
א שאן מדקה מסננ ב ושיו־ סף ס' מ כ׳ דלממלס ש לנמק ל  ס׳ י
ר מ ו ס פ״ק סש מ מ באגס מייש יסלק לפיל ס׳ י י אס לא מ מ ד  ב
ס א״צ ו של מיו מא נסירכא וטקס אנל ממצא י י ק ק  ינמךע שס י
' י  מיקש ואשיי אש Km ממס מטו ממיב קצנו א״צ בדק! מיש י
׳ *ורן סרנא מאי אנרס ח״ל מימ מ מ מ ו סי יש נ  משמו אש לל י
 מקש שש סמן אסי אס ממנ לל ומוכה *וקס אפר סדסה ומכת
ס ס מ א נ ר ס׳ י  סתרים שססרכאמחמוכמנמילומ׳נמ״ס מיס סש סי
 נו סמושר יל נמף הס׳ שהשיג מליו 00 זל וחל* לסיות p לאמי



 באי תטלה יורה דעה «יף מו י הלכות טריפות
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 תשיבה
א (מיל סיי ה ונמימ אמרי אש וזו״ד נאפצמ י»׳ י נ מ  ס׳ י*1 נאמ5פ מ
. (פא) אשכחן בועה ני׳ בשיי! ייי0 מו סי׳ ח׳ שנשאל (  ל*ז פעי׳ י
 נפובדא שנמצא נמן התרנגולת נק קרקנן לוולל מטף בועא א־מ מין ניצה
 קטנה לק ואיט חמה לא לקורקבן ולס לשאר אבריב מס לא טעמו נו פעם
ק כל האברים וסו שלמים וגפ לא סו ו  מר לומר שסא סרה איית ונס נ
 יסלק לק נו משום יתרון אבר לומר יתר מסול ט לא ס׳ חמה למס אנר
ו מזה נספרו גני סיס  ונס הזקין סו שלמיס דפיס ומשיר סייס מיי מ
ק סריסה מ״ס טעא שנמצאת 5ק קורקבן להלל עוף וק  ססרנת אות ס׳ ס
 ראיתי נפסקים פל מאין מ׳ לינ נטרק )״ל אנדק קאסעל נת״י ס׳ צ״ו וסי
ק שף כמו חתיכה עגולה תלוי׳ נחש הטוף ולא  ק״צ במובדא שנמצא ניק• נ
מ ולא קק והמסיים סצמס סו שלימים רסס ומשיר וכ׳  ס׳ בסכה לא מ
 דאכי׳ מיקה א״צ נזה כשאר אברים עיי״ש וכ״כ מה״ק ס׳ ל״ז את ב׳ וכמה
 מומים נמצא נתלל הנוף טס מלא צריחה וס ומגלא מעופשת וונר אין לו
 לסטס הזה עס סס אבר כי איט ונוק לסוס מקה וליה ומש לה מי״ם
ג טי׳יד איה  לירכו ועי׳ בס׳ זסר למרהס (להרב ר׳ אנרהס אלקלעי) י
ק ל״ז שני דסמה  ק״א מ״ס טרף. (פב) מעה וםירכא עי׳ בוע״מ ס
 מננרס מזומן סש כסו נשר נטי קרוס נרקב מל מקם הטעות יש לקלוף
 מ״נ ואס מא נקלף ססכ ועור פע״ג הטמא שאר כלס ולס ראמ העין
 נראה פהעור פע״ג הטטא מזכר מא שר המעי יס להקל ומ וואי והקניטה
 מטעת ט אסי' נדסנד ק־ מ חקא אס רואין פהטעות נההיי מבפנים
 סהקרום רפנימי מקולקל וםמכינן טל בדקת טור הסק שיג הטפא אז
ק ושר  מעכב קניפת מ״נ פט״ג שר הטעא אנל אס הטעא נתמה מצו י
 הסמוי שהוא שר המעי פאר שלם א״צ לקלוף מ״נ כלל ולא גרע מניקכ
 מרקב שר התיק של הטעא לנמר• וקיי״ל ואם נשאר שר הפנימי שלם ונפר
ק ע״ח) (פג) וסכל מקום יש לדקדק ענשו״ת מאל  שי״ש (וע״ל י
מ ק ג׳ ס׳ קצ״נ שנשא! נדמ נמ שנמלח לפעמם על מ  ומשינ קעא ל
ק רק  מעייס של ההטלה כעין גרר ינש ואין ט לא מש ספי נראה ולא פ
 נראה כלו המי מעיים מלאיס איל שקורי! גריז וכי דספמז הדמ להתיר
מ מי״ש ונראה מדנדו דר״ל אס׳ נלא מיקה ואי  ואי! להחזיק דשהא נ
 ננדקה לא אף נטשת נשחת יגדלמ מנשירץ לא דר״ל דאין צריך למתק
מ וטוצח ס ויפה לא איתחזק שוס דשתא נ  ולבדק תחתיהן אס משר ל
 נזה איהא נשו״ת עטרה תמים חיו״ו ס׳ ג׳ סף אות א' שני שהוא שטח
 למצוא נמי מעייס טעות קטטה מאד הקראים ייאסיר נלעזלי״ך מס למיס
 וכניישך הקל נץ ראשי לפרט אטדל סלט מהם איזה קרמנ ושנים לאפס
מ  ואין ועור המפייס נפאר ממ ו*ן מ נלל דשהא שיש ונראה תם נ
ק מ כ׳ ג״נ מעת הורה י  הר הסונה מפר אפי׳ לא נדקה מ״ל וכיוצא נ
ק של טציס קטנים הרנה ומממש והרנה נמס  נ״מ דלסעמיס נמצא נמו סי
 מלאיס סיס כלסטת קסניס וממנקעיס ונראה כסו סס מיס מוף ונזה אין
 ט שוס חשש ט סא ק הטציס קסניס שנתבקש ולממרס השלתוסח קסטת
 נדכקיס למטיס קשה לקנק ק המסיס וס״י משמש נאצנמ נימוקים ונסתחין
מ מ »ס חשש ואס' מיקס א״צ נ  ונשא* היהיק שר הממי שלם ואין נ
 לסי שנק נהס וסטרס שי״ש (פד) סקום עי׳ נשרת אחמו״ר דמי סיס
נ סו״ו סף ס' ליו מיוהכחשה עדס נענין טשס שמקין דטכהפחשת  י
 פוש נדאה מתבאר נסי ל״ז וסי ליס שיש (ffi־i) יש לדקדק פפיש
ל מח״ס לענק אס צריך לנחק חקא ל יבושת * ד  מיש ממשו׳ הר מ
׳ נתחלש  דסגי לנמק רק לשה מהם וענשו״ת ספר ימשע מ׳ ל״ו מ
 התשו׳ וייל נמחלה מט אמור ראפ סז הכישה צדק נחקה אין למק־ ל
 כדקה פלשה סהס יאפו כל הטעית סק דהא ש ימס טעות מקילקליס וש
 פאינס מקולקציס האס נשא נדאה שש נה ספרה סרטה ט ד למק•
 לשה סהס מטוקס והמוהר מימ וימני־ ל פיכה מנוקים דנר מ לא
נ י ס ממצא כה ג׳ ספיסס משא״כ מ י  מציס בשום פקוס רק בסלעים * נ
מ מה סש במ וכולן צריכות  וכל טרסה וטפיס מססמ זו נמ ואין נ
נ נשא! בימ למה סיב י ד ו  נדקה ואין א' מהם מצלח ל מ?ותה מי
ק מ ט שיש וכ״כ בסי דנד ש*ל רוק< דמה נסי מ ובלק י פ ס׳ י  ד
נ שס מיק ששממ סממו מאן נמל מס מושמים ז״ל וצייך לנחק ל י  ו

 ספאקץ

 דרכי
מ טון שרבו המחמירים בסרכות בשאר אנריס מ במעיים י  ef שהמטה לא מ
ס הסרטת סס המטח מיי  ימ דכשיש שס נ״כ מסת אין לסקל אך אס ל
ד אכרהס ב  קלשה בנחת כמין מישיש הנהוג ש להל בסיס ושיש מ
ק יא מי׳ פס שד מיק לעני! אס ס׳ מכה אצל המעיים ומן הטס של  ס
 המכה נמשך כמו ססי מד מעי התמק שמוציא הצואה ואש סחוס להמעי יק
י צואה וכי ובזה ק ל  ס' סתוס שס נמקוס פסא וטק לממני ומנפגיס ט׳ ד
מ וקיי״ל לקק ס' מיז שאף נשף  חמור סס והא סן מחשש שר עמישש נ
 אין להמר כיא נהפ״מ ש שד תפס והדטק להמעי מיל היל כסירכא
פ מ ודאי פי  יעא י״ל ואפי׳ נהפ״מ אין להקל דהו״ל נ׳ צדדים להחזיר וכ׳ ו
 ססתנר ואס לאיל הסרת הדבוק לטזמי רקב הממי ונוראי ש להחמיר ועייפ
מ וענפו״מ מסו״ו תרינא נקיא מ' ס׳ ק ל״נ מיס נ  נדנד אברהם ס
 באמצע המסו׳ שנשא1 נוקין סנסרכו נמקוס א' למכה גמלה סהי׳ בטתהטמס
 וכאפר קלס המכה רביה״כ ר* פלא משה המכה עו ללל ט ס׳ מפר תחתיו
ס יפה ומרצו לקלף הזקין מהסכהליופ אס אין שס איזה דפומא נהוקין  ל
ם ההוא פיי הקליפה ונשאל ואס ק נ קסן עגול מ  מקום שנכרך נעשה ק
פ נוקה מ סונית ממילא דאין לתלות ניוא וטנחא טון וטי  מי מדקה נ
מ דש להקל נכה״ג ולתלות ח נ ט 1  לא ס׳ נמקס ססא או אין מדקה ס
 מקב משס.ש סד דיסדס הסרכא נכח מקוס ההוא וכ׳ דניד מדאי ש
 למדף דאף חה ודאי ינמרנא שנשאר אנדס א״צ לנמק תחתי׳ מ״מ מיד
ס ומדקה סונית סא ואס לא מקו מ טו  טון שס' סכה מס סרנא נ
י נמקס ההוא אף שאיט עגול וטואי ו שנמצא שס ק י מ ומכ״ש נ ד  ס
נ משמוש יוא ו ולא הליק ק  אסר מכיש כשהנקב עגול וקיי״ל לשל ס׳ י
* ה טו מ  וטנחא רק שמקנ מסח אנל שמא עגול אין הולץ עיכ מ
ק פ״ה של ע״ו התנ״ש שס וסית ס ס  פריפה מיש ועריק לשל ס' י
 שר לנ״פ מאר אכריס דה״ה אס ש מתור מהתלוי' גיכ שר מאר אנריס
ת ואפי׳ ש נס יס יש ממק י מ מוס׳ אס ס נממ נפרס מנ  מס כ
ר כיל ייס ל שנאתו פגירח משח נפאי סלס סמק אין למס מ  מאפס מ
ק י״ח ק קיז(וש׳ נדנדס לשל ס׳ מ׳ י  ושיש נשמר ונמקימ שם ס
ק ציה) וטי׳ שד מ״ק ס״ק יא של י ק ו׳ ולהלן ס״ק פ״ס ו  יס׳ מ״ג י
ל סרסת נהוקין ואומישח ש למסן אס איט משלש עיל ועי׳ נדנד  י
ק ל׳ של ור״ל ואס ש חשס אדמימות נהמעי מקים הסרכא  אנרהס י
מ אמר אנל אפ ס נ  מענלט״נ אף להמקלי! שיש מראה שאר אנדס י
ד ׳ אונדמיה מ  אין האהרמית מפולש מענר *ונר אף שש מממ מ
ק נ׳ נטמא ק לשל י  המדכא שמענר הא׳ אין לאסו• שייש ימי׳ שו מ
 שהי׳ סכה ונוקה למעי וקלסה ולא נשאר רישס מל ממי רק שמעי
מ שסר הליק נמששש יוא וסכהא ואף נ  קרפ מקש הקילוף ומשיר ו
ם סוה אין מ דשמא נמרה מחיש ולא ק  שס׳ סינאממנה ל מפי מ
p :יצאה סחנ משרות טניל מ וסלק לאחר שחשה נעשה מק 
 שהמנה אינה מניע מו ממי ומצד שממה המנה סדנה לממני שס ג״נ אין
 למש ט מלנה מופה למראה נסרכא בשחר מריס לא הר רישהא נלל

מ ומש טפ״ו סף ס׳ מיא ומ״! ס׳ מ״נ ש  ואין המיקה מעננמ ט מ
 ס״ק א׳ שי״ש ונדנד אנרהס ס״ק ז׳ מד״ש שד מ״ק ונדנד אנרמ ס״ק
מ  ח' דכ״ז מא אס ס׳ בהמונס מ״ל לא ט׳ בטף משש רק שהיי מ
 נס״מ ודטקה למש מ״ל אנל נשנדא שט׳ לפניו שס׳ נטף המעיים ממק
 נעץ נלשה נמה שליש אצנפ יס׳ מראה נמי מפייס וקלפוהו ונקי ממי
 ש למדף כמ בדאה ובשק שיהא פלס תחת משר בלוי t יבלת שייש וש׳
ד סלק במ וכ׳ ואס שאה סערט שמא ב  מסת סרה סיק ל׳ סש מ
מ יומר סבראה וריאה שאני שדרכה ק שר לוי ש *!מסיר נש>$ אבדם נ  מ
 להוציא לימה ומזה סתמה קרוס ורקנונית לי׳ וכמש אס נקלף בקשי מפס
 וכי! שש למלשה סמי מראה מראה מערס שהוא ניב מיל אנל אס ש
י ממ יל וסי מטף מעי ואין להמיר רק סנא ולול  להנליטה מראה מ
י סהנאר להא נס׳ פאח׳׳ו שיש (מיל סיק ס ואיכא תשש ימש מ מ  נ
ל ואף p מיי במד ושממי » : (פ) דלא אשכחן במה 01׳ י ( נ  י
ז לאמר נדאה לא שיין א האמיר *יל מ׳ י י ד מ  טמא נשימלי* טמא מ
ד ק כ״ג ושי נמית מש סיס סי 0 ל ימק״מ י ק 6 י  מעיים ומי מ



 מדר, דעה סעיף מו י הלכות טריפות רצג
 (פו)(זקיק(פז) לפמים(פח) •«»

 תשעה
 מיש ייכ שס בהשמה קנ׳׳ח מיש יעו׳ק מף ס״ק י״ב שהיזנרד מס יכי
 ומנח שהשליך המפייס לאחר שראה נהם כיסא מיל כמשליך הריאה בלא
מ שמימו למסר משססא הזא לכל הרגילים לקמת  בדקה ואסר אף להקמיס מ
 שס ומיל לכל א׳ מהקומה מט מתבטל בשבילו ק• אש סוע לאחר שכנר
 מכר י״ל וקיל יק בטבח חדש שאץ לו קונים הרגילים לקטה אצלי אץ לממיר
 לאחרים ופיי״ש גסוםנר שב׳ חה מייד חקא שהי׳ הטמא ב*סן שאץ הבדקה
י סוס י  מפמ ט כדטנד כטן לא ראה אש יש מוגלא נהבוסא מיי״ש ו

 בשו״ת מראה יחזקאל מ׳ ק״ל ונס׳ ערי אנרהס סל הדק סיק נ׳ :
 ומ״ש הפת״ס בנאבח הוקץ בלא בדקה סי׳ במרת יקותיאל סהמלה להטריף
כ במחזיק מכה סף ס׳ מ לדנא י  כלא נכמן הטפות עיי״ס ו
 פיי״ש וטכשו״מ טומו״ו חניינא ס׳ קנית שכ׳ סש סלוק בץ בהמה *טף
 בסנץ מ ובבהמה לא שכיח א׳ ממאה שמי נטרפות פיי הסאקי״ן טון שפור
 הוקי! ל הבהמה מא עב ואין טעות קסטת כאלו סולמות מענלע״ב משא״כ
 כעוסות שטת סהא פריסה ע״כ יש ללק ניניהם לפנץ נאבו בלא בוקס
ע ובבהמה יש להתיר בהינו אש נאנו בשוגג משא״כ גמוףיש לאסר אף ס  נ
ts* כהפ״מ ואין להסיר רק מלים לאחר מעל״ע כשלא טרפ רק אפר 
ה שכ׳ נ״כ הכי וכ׳ סם פזה יותר מחמשים י  *p ביי ועיי״ש עוד כס׳ ק
 שנס שהוא מרה מראה ולא נטרף שוס בהמה ט״י טעות שבוקין ט לא נמצא
מ מקא אס לא ר*  לל בבהמה שמא לקי מעבלמ״ב יי״ש אך כ׳ שס ו
 רק טעות קטטת כפץ הפאקי״ן סשטסס אנל אס ר* !מיי טסות נחלות
מ אש לא ננמ$ ונס שאר הכשר והסמן שמלח פ ד  טדס יש להסריף אף נ
 פס מ הבשר יש לאמר מי״שוטוצא במ כ׳ ג״כ בשו״ת נית שלמה שמשהוא
 רב שס יומר מנ״ז סיס ולא נסרף אצ&י מם בהמה מיי טסות שמקץ מ״ל
ס ועי׳ בדעת מרה סיק כיו י  ומצדד נ״כ להקי מה׳ש מאבד בלא מיקה מ
ש בזה וכ״ז מאה סש טעות ו&מז נ\דס בדקה אס סס מפולשים ו י י  ו
ל בלא ראה אם יש טעות לל אס סי החיוב לבדק אחיו נד  * לא *
 בדברימ לילן(ס״ק קצ״ו) (פז) שלפעמים ינמאו בועית מנאה״ג מף
 ס׳ מ שב׳ ואץ סטק במ בץ טעא ומים זטם * מם םריחין ימיי במו״ס
 סיק ז׳ ס״ס מההר הכרמל במעות שכשנסתסן יוצא מהם כמו צואת ה*זן יסי׳
 במי אפרים כאן ובראש אסרס סף ס׳ ל״ז שכ׳ מניס הרמ׳׳א כאן טעית ל*
 חקא סא והיה אס נמצא מרסת אך לעמן מערי ס5וו שס דיל דאין לסש
 ייל ואפשר ונסינרי אפי׳ בדקה א״צ יי״ש ועסק״מ סיק כ״נ ומי׳ מסס
 מדס סיק כינו שני ולפעמים השומן שנץ המעיים נפות ימלא ממס וסקץ
א סס, כמי עושים ל סמן  למפיס מקלטם מקל נממעיס ואין נהס ליחה לל ל
 קשה (ושטח שמומן p אס יש מיס בלל מוף ע״כ אס אירע סש טסות
 כלו צריך המודה לחקר ולעיין אס גוף המעיים נסחים ולפיסס הכיח אס יש
 מס בלל הטף ממפיס נפוחים יש ממר וסי) ואף שיש סליהם כמן קדם
מ אס מסטן המפייס ומאין מצו סיסי  לק וקפה אווק ממני * בהטפות י
 פור המעי פלס רפה כשר ולפעמים יש ממות לבמת קסת ומטים וק בטף
ק אץ בסס לימה לא פמ ממן והמר שס*הןסא מטף  סמסי וכשמתסן *
 הממי וא״צ מיקה סלל ופשרם במזימת מיש: (פח) יס8«ו בושת עי׳
ר שצי יהיה אס נמצא ווארצלי״ן דט כטמא י  כפוית מסויד תטמא ס׳ ק
 זאמר וכ׳ רנתרנגוצת י*וזות א״צ לכמחלה לבתק אחר ווארצלי״ן ט לא שטס
 אצלם לל אנל בגר *וזית צריך צמוק אחר מ ט שכיח בסס ווארצלין ק בקין
ק מס מ  מן במדף מ׳ שם ולסממיס גראז סוארצלי״ן כתמונת מן קטן מ
 ליהג איזה סא מפי קטן ואיזה סא ה*־צליץ אס מא מסך וארון קצת יאיט
א יק מוצא ק מקץ אכל אס *ט מ  עב ועטל וארס מא מסר ממטי *
 משיך p מגיל ומנ וארס מא p כמביו וסכ״ש אש מביו מא יותר מארס
ב יזיי״ו ס׳ י ם מי׳ בשדיו רטט וברי מיס י  מי מאוציל״זסריסס מי
׳ שמפקפק בדן מ אי יבלת מי חשש קרים מלה המג ממות מ  באמצע מ
ק ע״א יממש אפרים ק ב׳ ולב״ס ס׳ irt ס  ספה מיש ועשיר מ׳ מ״ס ס
ו ק ק״ב ובסיס ל ט סעי׳ סיד ובס׳ ל״ח י  בדר סרל״ר שבמף מ׳ י
ד ס׳ ו׳ ה משרת מעמת ראס מי נ מ ת גמף מ ׳ י  מספח להרא״ס ס
ח פיפ נערן ק ירד ס׳ י ו ובשו״ת טה יציק ל  ישו״י! סנדל p מ׳ י
ד מף מ׳ מ שספב  מיארצלין באריכות מיש מי׳ to ביס ה*צר ל סי
 דפמס הוא דאף א0 נמצא ילס שקרץ ויאוציל ל סב״מ סש לאסיר שמא
ה שהיא ס׳ שמר ט' נקב שם וטלה במקמ המא ילס מ  קרוס מסמס מ

 מסמם

 דרכי
p א׳ אף שנבדקו מלן שסם » to הפאקין ולא ממי בדקת נ׳ לבד וכל 
 במכלית הריני ממצ* מטם אסיה טריפה ורב א׳ עבד טומא וסמן ל
 נדקת ג׳ לנד ונדחה ינדו ומקנס ללנה לנמק ל **א אן כ׳ שם תנ״מ
מ אס לא נתן p ג׳ טעות ונראה שהעור תחתיק מא שלם ויסל ס ד  נ
 ונאמו פאר הדקץ אץ להחסיר נדענד ואץ למש שמא הי׳ כמאבד טסות
ו ו ס׳ י י א ס׳ העור יפה תתתיהן עייש ק־ נפו״ח צמת צוק התושוח ת  ל
פ ועי׳ נפוית י  העלה דהעיקר כתנת ההר מרמל דמי לנמק לפה מסס ס
 ססר ימשע שם שהניא פק ס׳ מנהגו ל #*ן מולאסשונ !"ל שהי׳ מכפיר
יכ בשו״ת ארי׳ דבי מל* סייר גוף ס׳ ד שאיא  נבדקת ג׳ מהן עייש ו
 לססר מנמן של סמורי סראומ נמק מ שאץ טדקץ p שטה טעות יס׳
 טייש לידס יעי׳ נשו״ת מטו״ד תנינא ס׳ קנ״נ שנשאל ג״כ *חמ המכות
 יטעיי! מסצ*ם נהדקין הרגילץ להייח מחמת סלי מקרא סאקין אש צריך
ע * ד לנמק נ׳ נמס יכי ומוינא מי מדקת י  לבחק ל בתא יטננא נ
ק דפ 1 מא p נשפה הדחק * לכטד שנת וא״א לבדק סלס נ  נ׳ אן י
ק הגחלים מסס סשיטא  סרנה נמס אז ד ננדקמ ג׳ ולא מנעיא אס נ
י בשעהו״ח בבדקת ג׳ לנו אס ס  וממי לא אס׳ אס סלן שק מ׳*ו *
 הרנה טמוה דהוי בכלל * אפשר לבחרימסס דמי מרח גחל מל זהסא רק
מ לל יממינ לנחק סלם עיי״ש וכ״נ נושנה  נהפימ אנל שלא נהימ אץ להקל נ
 קנינו ק״ס וכחנ שראה דמי הח״ס המחמיר וצדך לנחק סלן משיג עליי שאץ
מ  ראייסיי מוכרמץ ומרד שכן מאץ ר׳ מארדיש ספאריצק נהג p מן נ
ק מ״י מ״ש  הוא כעצמו p נמאו מיי״ש נ*רן ופי׳ נס׳ דנד אנרהס י
 נמק מ יהננהיק קשי׳ מ*ן כמל משפט לוס נ״י שכ׳ והעיקר צויגא ועי
נ מ*ן הנ׳׳ל י  מדקת ג׳ ק• צדן לנמק ג׳ מיתר נדלית שנהס עיי״ש י
ק כיח יכי מן הטיח לפניי מעי״צ קן שהי׳ מיל  כספרי דטת תירה כאן ס
מ ל מה״צ נעל ס*רח לסים ז״ל מזלאטפיכ שנמ p תמיד מיש יעי׳ י  מ
ד מ״פ נדנד ההר מרמל מח״ס נ נייד ס׳ י  נשיית רניט דנד סיס י
ה * קלת נ מ כמגולם לנמק p מחלים ימראים נסח מ  כזה וכחכ שהוא נ
 אחם וכ׳ דאף לכחחלה מי מדקת מרומים מהם שמראיסס מראה ממלא
ס שצריך לנחק סלם מ ס׳ ט כמדינתו לא ס׳ שכיח י  מסת הרנה ימ״פ ה
ל עומת ק ל נהמות ו מ כ מפא״נ נמקמוט שאט מאין נמעט מל יום נ  י
 מל*ס טעות דמוגלא ואס כאני לנמק סלם * אמר אן מיקר לנהוג
ס נ*רך י  נמ״ש האחרורס לכחק כל הטעות מחלים ומרמים טותר מ

ק נ״א)  וענשו״ח שערי דמה סניינא ס׳ צ״ג מ״ש בזה (וע״ל ס׳ ל׳׳ח י
 (פו) לדקדק . פסיש מ״ש נההב״ש ומזי הר מרסל ממשו׳ ימס מפר
ס י ובד יוק< ס׳ מ״ה י  באס ראה סס טעא והשליך לא בדקה ועי׳ ב
 מס ועבס׳׳ש ספר מישע ס׳ ליד בעובדא מה שאשה אחת ראתה טעא
 כסורא וכנתא והביאה לפר הקצב *אות וקצנ השליפה באפו ותמהו מאמה
 באופן שא״א שינ לבחק ולא שאל להרב עי! יאינ מדע הומ ומאל ל
 משר ששאר עוד מנהמה זו וכי לכאורה יש להחמיר והא נס נדאה יך״ל
 ואס אמה מחיו אסרה ק־ כ׳ דפק וכ׳ השול שר* מקום מקץ וסו
 יפיס מכסן ע״כ יש לצוו להקל טון והי׳ יפה מכסן א״כ לא סי המיקה
 במ כיא סמרא כפלמא אן אש סו הטפות גחלוח מרבה דזטפוח מ למ
י מעת  יש להתמיד לאסור מסר מסאי אמ׳ מס שטר *ווים ותלה מב
 המורה לסמור ל המחקר מסנ אן סטר שנשאר טד הקצב יש לאסור בכ״מ
 טון שהשלין ניח נמיר יש לקנס אבל הכלים שנתבשל נהס מ משר שטר
/ נ מ׳ ציס יש ע מ אץ לאסר מיש מי׳ נשוית מת שלנצה י י  אתרים נ
מ מ״ס לדנא הסדס נם מא לדנרז מי׳ש וענשוימ  סתמי ספר יששע נ
נ כסומא טוצא מה שהשייב אמר להקצנ שצריך לילן  מסדו־ תרינא ס׳ י
 להמירה לש*ל ל הוקץ ל מהמה יפן יש נהסטמומ והקצב לא המית עין
 ומכר משר לא שאלה וטש* משר ואיכ רומ מבר משאל נמ משמו
י הקצב אסר מ וכ׳ גיכ והנשר סמי חי י  מלים מנשר שנש*־ ט מא ה
 כק שהוא הליך המןן נמייד ראוי לקנס לאסור משר אנל מס שמר נאכל
yנ ׳ י נ נ ׳ ספק מז טי הטעיה מענלפינ ו ס א ה ד ר ה מ ץ ו ה ן ס  הק ו
p מטפס קנס וא״נ סי p וסוקמיק הממה מזקת נשחת ואין אמר 
 כאימי־ ודכק ונאימר יינק אס מכר מאכל !ft למויי הומים ינק לא
 שייך מה קנס ממילא תם מלים ל הקרס מתרץ ואיצ סם מפר וכמס
נ להכשיר ס ;מבועית שמקץ יסי מסנלט״נ לק סי ח מ  ילא שכיח מ מ



ת טריפות מ ל ה סעיף מו י ח ע  יורה ד
 two (OB) (צ) הינס (צא) יסצ יק (צב) נסתמי (צג) ממימ (צד) ו* (צח) מא

 תשבר.
 המק א״א לו לכנוס ונסתפק מאל איני הואיל והמאכל סוה א״א לו צ5*ו
 סוף שיתעכל הממי פי״ו וינקוב ורצה השואל למרמ־. להשרות המעי ציד שנמס
 אס הסרק עד שתוכצ לצאת כסר ואס לאו מריסה כמו יקיי״ל נכ״מ להמריף
 משוס שממ לנקב והוא ו״ל ממ ונריי וכ׳ שא״צ לשרותו דאין למש כזה
נ ד״ל שלכמף יתעכל המאכל והלימה שנתקשה יתפרד ומי ק  משוס שמשו *
 לעפר ע״כ אין להחמיר לל עיי״ש (ועיי מנדנו נס״ק סאח״ז ולעיל סיק ס״ס).
 (צב) נסתםו הםעי־ם. עי׳ נסי ערוגות הנושש כנןנטרס ההשו׳ שנסף הס׳
ממ כאופן  מ׳ י״נ שנשאל נעיף שהי׳ יוצא ק הוק־ן ימרת דק א׳ והדר ערנו נ
 שכ׳ לקק מ׳ מ״ז שהוא כשר ממס יתרת רק שנאמצע אומ היתרת מ׳ טמא
 גדולה שסתמה הדס פלא יכול המאכל לעטר דרן וה ממרת והמורה הסדף
ס זה מאי ככלל מ׳׳ש הרמ״א לאסור מסהמו המעייס מיי הטננומ  והנץ מ
ק דננרא כאופן זה שיצא המאכל דק כ׳ מקומה ומקוס * נססס ע״כ יס  מ
 לאמר והוא ז״ל מזה דנד השואל כמ וכ׳ דלא יפה מרה מה וכחנס המדף
ג אי נ  מיי״ש־ (צג) המעיים מנאה״ס מ״ש דנש־ רע מי מתמסמס ומ׳ נ
 מיש דאס משר רע מי מיקנ ופנפ!״ת איי׳ דט עילאי מו״ל מ׳ ד׳ שפאל
מ מורה א' ממדף נהמה שנמצא בועות על מגי סעייס ובדק אמ־ טמא  מ
 אי וראה שהבשר שממת הטמא מא רט ונסמםמס מיו עניו עוררין שאוסרים
 שנמס הטריף ט מה מאה שהבשר נתממוס מ' סשוס שמשמו המעיים ניקדס
 כמיס ממין כד לטרדן מלכלוך וצואה וע״כ אפשר שמיס המעין גרמו אתסמסמוס
 ובק עשו הס מעשה עפ״י דבריהם ולקחו חתיכה אוזרת ממעיים הללו שהיו כה
 ג״כ טעית הרבה שמוק לא משמו נמיס חמין ונוקו ומצא שהגשר שהמת
 הטמא טא שלם רפה מי׳ מ להם לאות שהמורה סטדף מהמס נמסוהשינ
 פדנד המערעדס הס נמלים ומטפלים ולא נמצא נשוס מקם לתלות המשמש
 נמה שנשסה נממיס ואלדנס מצוט נש"ע וש״ס לעיל מ׳ ל״ו לעק דאה
 וחמין מכווצים לה ולא נמצא שס לימר וחנק גרמו מוסםה וקלקל נדאס לק
 הובר מור מיון מבר נבמן טעא א׳ ורא פהכשי שתחמו רע ונהמסמסאין
 ליצסהסססםהנהמק וממר ימה מחט הס וו* פאק שלא ממנו בחנק ט'
 משר שלס סחמיק אנה נמנה מבה דש ל מר ואתה הטעא שבחנה המורה
 וראה שטי משר נהמסמס אף אס לא טז טמ,ץ אהה כחמין ט' ג״כ הט וכתב
̂לא ק אן לומר לממרא להחמיר  ממו דאין לתלות כמה שנהטס כמק לר
ק שוכ לא יהא מעיל כדקה אף שמאן מ  וליטר ראם משמה פעם א׳ נ
 שמפר פלס ואן ט נקב ושמא סי ט נקנ רק דטוצי לה ע״י החמין דז״א
 וווקא בריאה שנוקתה אנה נמראת העץ רק בנפיחה שס סא ממט
 הססקים סש לסש למשא וו שמא ע״י המעין נהטין ונסר& מקב ולא יצא
 החח אנל מגי מעיים ומקב נמק במראת העין לא שק תשש זה כלל מל
 שסי' שם נקב אף ששמוהו פ״א בחמין טכר עקב למראית העין עיי״ש ועיי

 מעת סרס ס״ק כ״ס ומ׳ נשי״ת צמח נוק החדסת סו״ו סף ס׳ מ״ח
 (צד) יאז היא טריפה ענאה״ס ם״ק י״א ס״ש מהא״ה ואם יש לימ
 סדסה ועשפיו סיק י״ז מ' והעיקר מש״ן ואס משר שלם תחתיי יש
 למסר אף כיש *מס מוך הטעא וכן המנמ עיי״ש ועי׳ מזה כט״כ קמא
 טו״ו ס' י״נ וי״ו וסי׳ בשו״ס מדים סו״ו ס' פ׳׳ז שנשאל כטפא שנמצא
 נדקץ כצד יק וכשנררו סטעא נראה קצת נקב ולא מענלנניב וגס בצד
 הפנימי מהדקי) יאה נקנ כזה וג״כ לא מי סעבלע״ב ומולה ואף אס רא
 שהבשר מנסים מא שלס רפה יש להטריף דאפריק ומשר השלס שנץ מקסם
'  מא נ״כ לקר יסא קרוס מהמס סגה מ׳ יאסי לא רא קבים מטס מ
מ נגד הדעיהא שמניק יס לאס־ר מאריך ס מ רמסא נ  לווים רק שיש א
ד שפלפל ג״נ בונד ר מישע ס׳ י  מנרי הסרמ״ג מזכר עיי״ש ופנמית «
 הסרמ״ג מופר ופנמית ממ״ד תרינא מ׳ קסיא ומבואר ג״כ ממריו יאס יש
׳ אף סמפר פמסייס שלפ״דפה טריפה מיש  דעוהא וצרירס יש מסבר מ
 (ופיל fo ק״נ)- (צה) הוא טריפה. עבאה״ש מיש והמגולח סישנת פל
 ני$ס וכזי יש נמזניר נס ייתר וני' to שטס סיס סף סיק נ״א מיש מה
 מ׳ וטון מא אהסריש ק נס* ממיר נהס דיל ודיל דאף לא נמצא לימס
 בהטמית מ״מ ל משמנה מראה משר מממ סטעא יש לאמר נעיף מומת
ן לא מיקס * י״ל ק  ל מיצים ינס י״ל ה״ל זש להחמיר מאמו מ
מ ממצא ליחה ננהא אף לא:שהנס משי מחת הטמא  סש להחמיר נסיף נ
נ יש למומר לכל האפים סייש יטנס״פ ניק ס״ו שצ׳ ובהרנטלס סושנת י  נ
to "סל נצים ס למק מסג אש אן משד רפ * ממשמש סייש ומ 

מ  מ

 דדכי
 ממת מוסס יסדסה אך נימ אש ריאן שסי שם ממן שמתם ל מ״מ
 נמקם ססא ס[ סולדצלין יש לציו נהפ״מ *!קל אש אץ ניכר שס מס
ן מי״ש (ומי מנדט להלן נס׳ שארז ס״ק ל ונסי לית ס  דסותא ל מ
 ס״ק קליד ונסי ל ניקכ״ג): (פט)*נועות הרבה וויי נמזםו. נר׳ בשנות
ב של דכפסרכא מצא סרק טפא מפנים ונדי המדכא נססס  ודם נימ י
 המפייס אן לאסר וההיא וקוק בלסט וכ׳ וסל ק נסתמו המעיים למרת
פ ולפפיד לא י י הטמא נסתס אסר אבל לא מחמת הסרכא ס י  וחקא ש
ס ללק במ בץ טפא לסמא והא ודא ס״ס  נהירא להקל במ ומסכי ס
ל  היין לאסיר מסתם מ״י הטמא מסם הסס לנקב מסי מהדני לא מ
ו סף ס׳ מ (ועיי כמק״ס ניק ליו ובס׳ טרוטת י  *לך נמגצמו מיש כ
ף הספר ס׳ י״נ) ס״נ שק• לאסור גס בנסהס ס  מושם בקנסרס המשי׳ מ
 מיי סרכא ומה * טמא ומה לי סדכא מל שאין ההר יטל לילך כהרנלוהו
מ לנקב מסי וסדסה ומ״ש נתיא ק זה כטעות ולא נקיס ק מ  מיז ס
 נסרכא לאמר מנסתס מסיים מיז מא משוס וסמת שטח טס מסרכא
ק מפיקי לא כא לא לאמין כשנסהס ס״י המי שנתקשה מו וכמ אן ס  מ
ס לנקוכ דאמריק וסף ההר להתרק שס ולא יסתום  ליפריף תזה אן מ
ט להלן ס״ק צ״א) מפא״כ מנסתס פ״י סרכא דטדא דש לאסר ד נ  (ומיי מ
ו בנסחם ע״י טעא מ״ס ופיסית ממיר קמא ס׳ מיג (צ) הרבה.  מ
 עו״ק ס״ק ייא ניש לעק טעות שככמיס שקצתם מתים ל ק וכ׳ ואף אם
ק ש־צא מכלל רוב כשרות עיי הדעוהא יס  אן מנה ניס אן להתירן מ
 להמיר ולמש שמא מלמ הטעות ועיי״ש מברי הרב מסיר שהנץ מרכה
ק מבסס יש להחמיר יותר דאף לא לסה הריעוסא בסליש א נ  מיק ו
ס נדטר פלפ״ז מל שאן י ז ס י  ממנלע״ב אסר וע״נ נ' פינריו מהרץ ז
 ס*ש לפרט אן למש שמא סלפ א פמט ללוש סייס ועיי בסי דנד אנרהס סיק
 ל״ח של שוברי הלקסטאדן ואץ סתירה מבריו מס באתן מבשיס לא החמיר
א מנס כל שאן לחוש בהס ק מוטות אנל אס כמן וראה ל א לא מ  ל
 משים סכנה מריס הס ע״״ש אמנס ראיתי למס א׳ שכ' שובד הו״ח ומקיס
נ מסור יצ״ע יעי׳ מעת מרה  ולסן מ״ק נראה סשיט מיונתו מרש מ
מ (צא) יע״י נםתסו המעיים עי׳ נמ״ת זרס  ס״ק ל׳ מ*ש פ״ו סלק נ
׳ וססרא דני שנמצא ק ג׳ בקצור הלי טדסס ס׳ קס״ו מ  אמס הססרד ל
מ חלל מא נצא רמי יש להכשיר  לאס רמי שנתקפה ונסתם בחליי׳ וחצי מ
 אכן אס נשמה מראיתה ונראה לעץ לקהה יש למעט! א להמתה מצו ל צו
 ואם יבקע מור אגלא נהההה יש למדף ענ״ו(מביא גס מקרי הד״ס
ק הספרדי ל טלו ל  יידו ס׳ ס׳ אס ו׳ מיס) ועי׳ נמ! to ממרס מ
מ נ׳ גס מיק מף ס״ק נ' ומק״מ מף ס׳ זה משנמצא  בסי׳ מ וטוצא נ
 ענ נ״תר באמצע מסי אף שאן מ שיס סריסות ל שאנו מחמס טעא
ל ה נ א ס״י שמי מנר ממין מנ  ס״ס סלס דמתא סא רש חשש מ
ט שס וצדן מיקס יל שס  אשםרוסו ס״י וסקת מאכל טוהר לשם ניקב מ
 בעונוא שנא לפרו נמלי שהי׳ עכ מק־ ג׳ ממים יותר מכד עובי המעי
ס במ לסציא קיסן מאכל ושס ואה  שאצלי וכשמשמש וגלגל בץ האצבעות ל
מ ומזויף ומיל מנר הצריך מיקה שנאנו בלא כדקה  או׳יכ נקב בסקס מ
מ ד לה סהס וכמק״מ שם מ ק י  יאיא נמסד שייש וני׳ מד נלק י
י שנתקשה הרמי נסכה יש להקל נהימ אק אס  דמסתס סמני מ״ל נטפו י
י טה יצוק  מא מב ביותר מכס מגיל ונפוח נייתי אן להקל סייש ועי׳ נ
נ ובנסתסהמסיוו סקירץ י ם ה  ובס׳ בית אברהם בא״ז דש ס׳ מ סכהבו נ״כ מ
ס עיי שנמצא בהם ההר קשה כאבן וכוי יש למשיר וווקא סי  מ־יפייי ו
 שיש * מראה שאר וקין אנל אס סא אחיה כמראה מ< יש *חר למטלה
א נשתנה מראיתה משאר וקץ שרה ואס ל* יש להסריף ממם  אס חאן ל
יפ שהוק מ נראה כנט מקנ חדא טריפה tf*v ומ׳ נסית נ י ק ממ *  ו
ק ז׳  ניס יצחק טו״ד ס׳ פ f בסף התמנה יסי׳ מטית נמי שארז ס
מ מפ*! ואף שהיא נס נמימ מס מראי! משמה שמראה ממי ש נ  י
ס ואט מתמסמס משמוש סד יש  מא אדום א שאר סטי מראה אס העור ל
 *!קל ממ שהיא לאה רעי א *חה קפה כאנן אן זה כלל לקסא כטף
ה של ואף מרואן שהסוף מא מלי מיז אין *מדף ק י  ומיס נמ׳ מ י
 יקיא רק שממת ולא טריפה מיש ממריו מהים מק סויד ס' מיה
 שנשאל כפרן יסית קק נמף וראשה סמס סיצא סהדקין כאסן שהוא שר יק
 Hftt שמואל שנמן מסד! קשה נ6נן ואם חמקן אתו לצאת ילנטסמק־



־ ו צ  יורה דעה °עד מו י חלכות טריפות ר
 (OS סד* (ז) (*ן) יש (־») (צח) למק

 תשובה
p לניזק מכה "ש מיין irt) fvb למטן כל אוחוס !3מיס כמעיהץ ס&זס 0רכה i (t) 
* ננועס א׳ אס המל o p י ש  וסדן «f1 כטף מימן ל״ז שמסיק זלכהחלס יש לגדזק א
ט אם אממני כ*כ לאיכא  שמחתיו שלם כלא לנץסא ל^ כקנ וסדפנד כשלא לדק כשר ש
 נמנות סרנה תנומות א8ילו אינן סמוכות ממש אנזור גלא כדיקה אפיי נדיענד עיש ומיין
י * שחלק פל מס שנסנ ססנואש שול לססמיל אס י ל סלק •ז״ל ס ע נ  נסשונס סר מ
ץ: ס״ש פוד כ0נ לאיתן סנוסוס סנמצאיס מסמוס ניגן! * מגסי  נאנלס נלא מי
דן סלל נד׳קס שאינן נכלל נוסזפ אלא סם נשו שונדן ונשנסשחץ יוצא ס שאץ ( י נ  מ
 מסן כמו צואפ אחן ואץ נהם לחות כלל ולפעמי ס הם שמלות ואמן גגופוס מכשר המט
ן הנמצאים פ ן ליזם אנל * ם (יש מ מ ו ישץ• ונש״נ להצריך נמוןז ס״כו מ י י ם י מ  ו
 אצלנו אינן נכלל מפופ מל ולש אם סארו נ*סו us מדין נפניס כמה נו&ופשלא

 כאי היטב
ז וסנמיז ם**ה טזטדוש ךי ו ס פתס יש צמז ס ס*"ה מ ז ט י  (יא) לנמק ונתנ נ
 לחוזוך הכוסות יצריות אס יש להם לימת הד לקמזא וסדפה. החונט*! שיישנת מל טלס
 למציא אפחטס ש לסיוטי « יואר סנשאר סומא סגח *שהם (פי׳ כנאד סנולס
» יףיל ק מאי משק יאס יש נהם לימיו ן מזיז ד ס רש״ל) ומו  מה שמטא ס
ו י מ ל ל אה ונדי. לא סט* נסיע פ ר פסק נשיפ דאץ נופה רק מ׳  לסר׳סס שסט ע
ן !מנשר פחחידו רע דסר מזזמםמס כריקק ס״ס ל אנצ שהנשר ר ' מ־״ג מ  ט
ש ססס מ vtfy מ נ ממרי מהרפ״ל(מעשה ט ל  שתחתיי שה אין עמם כלל לאסר ו
פ ששר י ס א ן שלנים מנפירמו פ&יזר דאין לעוף מ ה ור* סמן מ  ננסנה ופלזיו נ

. ( ה י ׳ פ ט זס׳ מסיג ק ז ס ן סטקנ ועיין י ס  מ
ן שאיס צפנימ ואפילו י נייקיע שיסא מיקס « ראיס על *ס  נעקרו ויסצץ צנמץ ישני י
ס נ*סן נופופ טש נסם ש דמשמע ממריו מ י י סוניות מיקס * על ט(ן ו  לנמזלס אס מצס לסאנרל ולמזק א״צ אלא למזק שלשס מיניינז ואם נמצא פמפהן נשר שלם רפס מ
י ננדיקפ ג׳ מסוס מסס להכיל ש מד [ומיץ נתשונת מפס מסר סימ מ״פ שנכאי מל מנץ זס במל גועופ לסת סגמצאים מקין דנספס אי מ  לטפ מ׳ ננדקפ קצפו י

 דרכי תשובה
י סרימס  לא טו מסנלמ״נ רק שט" שישי מראה מעכלע״נ ושיסי סראס לא מ
ר ואין כאן רק חשש ש*ן ח ר ואף נשר שרופא נוידו אץ כאן נדישות נ ה  נ
ך * לפונדן לנכרי י ד  אנו כקיאיס ט״כ ששר יש להקל להשליכן *סר בלא ב
ק לב) אמנס נשרה צמח לדק י מ נדנרי אנרסס ס״ק נ׳ ו  שייש (ומי׳ מ
ל a סיד שנשאל נפונדא מ שנמלא ו מ׳ מיו החמיר במנץ מ ו ! יחי  מדמי
׳ נהנומוח י ט ס ת רצומס ממרמ י  נשר א׳ סאקין בדקץ ל ספה ממו
י י יק לנחק הוקן דכל הנמרח מ י מסבלמ״כ אס צו  ליימ וממלא ולקח ש
ן שנא ממין מ מטלה זאףדננהמוין ר א  י * שישאיס למלים עץ מסס מ
מ טץ שכמה נהמות ימיר 1 מצ* הפאנןי״ן  דרוכ השלם לא נמצא סאק״ן י
מ מ ס תדר זו ש סאקי״ן טון שהיא מכה מ ו מ ר כ א ס ט א מ ר  יש מ
b ל מדר ולכחק א יעלמא יש למש ל נ ס מ ע״נ לא אוליק נמר ת ק  מ
מ שייש וסי׳ מ ת ומ״מ יש להקל שאין צדן לנחק רק נ׳ האחיין ככל נ ו מ  מ
ד שנשא! נשר א׳ ' י נ מ  במיה חמו המשולש נממ׳ מאץ י אלינסר יצמן י
ה דקין מהם ונמצא ה נהמות ומקי מ מ מל המי מעיים של מ ש  שנמצ* מ
ל יציה השחה ן ל מ ס סלא נ ו ט ה מ ׳ מ  מתמסמס משר תחתיהן ק־ ס
ם לא שמש לקילו י מ ס ס מ  שיכיק מכאן וללאה ל המשים ל ל מסמו
ס א מיקס משאל אס יש לאמי־ משר מסנסמות א* מ ם ל י ש ט מ י ל  מ
ק וטייפ א מ מ ולהמיר נדפס־ # ל  מלים שנמשל בסס וכ׳ דש להקל ב
נ ל ר תניינא מ׳ ק י מ  שד נממ׳ שאיז מסרן מ נאריסס . ומיי בשרם מ
ס ה ק * מ ץ ל * ל ספות נצר אי ו ק ׳ נאמצפ הממנה יאס מנצא מ  מ
ר יש שס נושי! עמר ואף וקיי״ל מלסא  וראה שסם ימס א״צ לחפש ולנמק מ
 .־ממצא נ׳ מחוק סש פס מהר מיס flo יש להקל פאיצ לחפש יזהר דטון ראלו
ק י ס דסוסא שייש וכ״כ נ ל בועות יפיס סם לא מחוק כאן מ ׳ * ס  מ
מ מימ מסדי! למש ן ב י ס רא* ס ס לא מצ*) אך סי  ס״ק י״נ (מף ל
מ ש . עבאה״ג ובאה״ס מ ק ת ב ש ל ) ר ז צ ג לבדק ל מעיים שייש ( י ס  מ
ב ושי במ״ס סמי יהושפ ק י מ  שצדן לפסוח הטמא ואס משר שתחתיו רס ס
ש נסנץ מ ק כיח י ן וש׳ בדפת מרה י י א מ ב ח ומ׳ ליד ס״ש כ ׳ י  ס
מ שלם סהר ואף אס ל ם * ששר מדצון ל ל מ  ממלה וכל שמי הסיני ל
ס בלי נקב ר לצד פרם רקב מסמסמס ל שמיס השי מבחין מא ל פ  מ
ס י ל שנשאר ס י קניו של ד ד תניינא ס י נ ר שיש ופבשו״ס מ ס ט מ ס  מ
א רק ס ושס ששאר מ ל ס רפה אף שממר מ  מקצת !ספפ ספור ססצון ל
ר מא מקלקל מ״מ ו ט מ ר אף שרונ ש  מאו אפיס ל שמא כ* דששא ש
י ל מ דקא אס ס פאר מפס ממור מילון שצם רסס סמי ק י  טון מ
ן טושר ומה שנזוז טםשאר ט ס רפה מא מ ס שר סטאר ל מ ס מ מ י  ט
ן א ל אס ח י דאו נראה שמא ממנו ומגופו או מא שש *:כשיר א פ  שד מ
ז נראה שאיט מטף א ן ס ל ש ל ט ו ש ט מ כ ה א ר נ ס ך ר שנשאר נ ו  שמ מעס מ
ה ממממ סכה ופרשה אן־ ל ל א וסי כקחס מ ק שר הטמא מ ש ו  מ
ש ש לספל ל ר אנל לערן מ פ  מלמ אץ להיגרר בזה כ״כ רק לערן גוף מ
ן י א ס ל מ ר הטמא מלס לאחר נר״דס מ ק אף אס מ ס פ מ פ  נהפ״מ * ט
ס והעלה וכל ר מ י מ מ ממש שס סססנ ל מ מ ט מי׳ נ י ס קטן ש  ט
ה י ד ק לאמי מ א משר המש אף שטלסמ * ג ממנא מ י  מימ־ שהשר ש
נ אין למגיד ׳ ממי סגטהא״ט וממסשט ל ידי הטמא שהמסו י  לל״ב טון ז
! ש לשמן י מ ס ססס מ ש מ ס י ד * נ . מ ק ו ) לבד ח צ ל שייש: ( מ ל  נ
ב ט י שמחן לחן ס י ט ו ל מ ס ו שמיש ו ק י ש י ר : י ומ׳ מ ק ד  פל נ
ס מ א י נסדססשששמז מ נל* של י ס גס מיראה שיש מי׳ נ  ואל שא ל

מק י  נ

׳ ס סויד שנמף המו מ מ ׳ מ״ה ס״ש נזה נדגס שיש יש׳ ב ד pr^ ס נ  ד
ל ן ב י ׳ דסמס ה  אמרי שסר (מהגאון י נמלי מנץ מזמלימנ ז״ל) «
 דנמרנגולמ טושנס ל ביצים ש להחמיר יפייס דכיץ שש דעה ש*כד סרכא
א בדאה ק ק וקיי״ל דאין סרכא ל ר מעיש ואף ואק אץ ש מ גס מ י  נ
מ י ץ מ ולמש לוטה מחמירים טירכא נ מ מ נהמגולת מ ש להמיר נ  י
* *ן ס*ק ו ק עינו) אנל לערן נמנית שמקץ ט  $< שאר אנריס (Ys י
 נץ תרנטלת מושכת ל ביצים * שאר תרנגולת ואין להחנרר כתרנגולת כזי
א י מיקה מה ש לט להחמיר יותר ל א י ח ל  יומר וטון דנלא״ה *ן מהי
! סרכא שמקץ קאסר שש להחמיר בתרנגולת מ יומר שיש כ דמי ״  מ
 ולמנ״ד שאה ד״ל ינמרנטלת סושנס ל טציס ש לממיר להצריך לנחק
מ טשת ק דהוי ששס מצוי ושטת סהא נ מ כ ס י ר ס  אס אץ שס טעות מ
ל נ י י ק שאיו) לערן כר *חות טשת הקץ ו י נ ת ועמיל ( ס ר ס  מ
מ י ק נץ ישת המרף * ישס הקין מ ל מ אץ ס  וסונת מ״ך דבחרנטגת כ
) טריפה. מפת״ש ו צ ו מ״ל: ( נ פ ד ! נ ה סונית ומסננת ומעט־ ק ק ד י מ  מ
י זה של ומה שנוהגץ השלם ף ס ו מ ל מ  מיש מהמנ״ש וההר הסמול ו
פ לא נסן מא ט שטים המצוי ש ס מ א מיקס אס ש מ  להליך סדקץ ל
 מא בישי! הקיז ססא טסות בהדקץ ישכייק ממ־ מסרטה הדאה ס״כ סמר
׳ ל״ו ונו״ק מ כ׳ גיכ במיה ספר יהושע ס ו ירחק מהם שי״ש וכיוצא ב מ  נ
ס לסומ מ ר * י מ צ ס מ מ י י ס ימת סקין ו נ ק נ״נ ו ק י״ג ינסק׳׳מ י  י
ק שאיט ממיס מצוי ס כהדקין צריך כדקה מדנא אנל מ מ י ד ס  טעות מ
ר י ׳ ק  למיס טשי! יטל להשליך מקץ שייש ומי׳ נמ״ס ממיל• סניינא ס
ף צריטן לנמק אס ש י ס נ נטרף שייש ולובדי נס נ י  של שזה שטס נ
א ק מ"ו של והרוצה לשמור נפמ ל רי אברהם י  טשי! בהוקי! מי׳ מנ
א נבמן סשו יפה שה אם אץ שס פאנן״ן ס ל מ  יסגל לא יאכל מ *
יג ק שנקטה ק כקץ מן במדף אף שהסי ש פ ם מצד הסולשס מ  מטחי
ס גס בסרף וק ק שאט האץ ששטידס מ מ ש למזניד כ ק כקין י  ל י
ק ק י י ף שייש ומי׳ מ ס גס בסי  סטאר בשסו״ו שהסיד ג״נ ששטידכ מ
ס אבלבסרעולש אץ להמיר מ ר * ׳ דבי! מא רק מ  י״ב (בלה לא מצאו) מ
ש מןין ואץ שמ מומ חמדות לבדוק מ גס נסמ ל להצריך מיקה אף ט  ל
ק הקרס מיש *ונץ מעולת י ש ב מ ק ליס (ומי׳ מ ד אברהם י ב מ  שיש ו

 מושבי! ל מיצים).
ר מ ו שא אפ לא נמצא סאקי f נהכנד אנל אס מצא סאקי״ן מ י  jm ו
ץ ק א ל מורים שאו עפיי החב לא ימלט שלא יהי׳ כאמון מ ר יחפ ל ב  מ
 גס יהוקץ ואז הר החיוב לנמק גס מקין ואס לא במן מאבד מקץ ש׳
ד * נסמל מצוי פ״פ הרוב נ ת סרה ס״ק ל״א שבי ואם נמצא טפומ מ פ  מ
ק ראן ם ש לאכזר ש י ש ׳ נראה לי ואם נאנח מ ם ומאז ס י ש  טסות מ
 סשו׳ מנאץ א שפמן ק ממצא טעית גדילת ככבד אמנם *ו״נ נסיישנ וש

ר שי?פ יציע: מ  להסיר מאבדי ממרים גס בנמצא טסים גחליי! הרבה נ
ד א׳ שטי שטח שס ׳ זה שנשל מ ס ד ש*ל ויוסף דעה נ ב ׳ ו  וקיץ מ
מ ' ב ס ולאמי המיקס ס ל מסמו ס מ ע ץ מ ק ס שקרץ סאקק מ מ  ס
ס הפספוס שס שממש מ ס ל מ ב משאל אס יוכלו להקל נ י ל נ ע  סטי מראה מ
ל * ל ס  יר* אס ש נהס מעות * ל* להשליך מקין *הר נלא מיקה ל
ל י ר מ ו*0מו ק ?אף תך נ ו גחל שעמית והשיב ממלין לסקל מ ס  וסא מ
ו רזן ואף ל מ מדפיס צוין לבחק אחדו ft<1 ב ס שטנית * ק ל ס נ  ו
ר טין והטפות ז ס מ מ ד י ס  993*0 פאט'[ מטרמ מהמות ל יה לא מ

 ומד)



 לרד. דעה סעיף מו י חלמת טריפת
 (0¥) של(p) יד

 תשובה
ו ק ז to מ מ א נפת *e ג  מקום לומר p צדן־ ואיה ומי! וע״ג אץ לנפת p ו
ו יאן ן דענ  הפטם לרפת הפנואמ «ר סנ״ל היצא זאיגא הרנה נופופ לאסל א
ו צריכים ננאנד אנל נהאניד ניליס וסשלץ נלי נמקה  נספ״מ ופאנ עוז וכ״ז *
 נפשיממו פשיפא טפ לאפור ומנ״פ אם הראה הטעומ לאמי פאי* נסי להוראה וסמן•
ל *מן צ״פ נפ״ז סק״ע ונמ״ש שס פק״ה) פיפ יפה י  עליו להכשיר חם ניע פ* (
 טיס סלנ סשואל שאפול הנשר ונס פעלונפ חל נמל וסנןיל מלים אמי ששהו מעל״ע
 ניש] וירש פס נל*) ונליו «לא להפיל ננל *וזופ מפפפ יסכי יניסייסו וכמו
* וביט יכל י»> נלייפא הני איפ לסו עיין נסשונס ספאלס {ר  שאמרו גגי נ
ז  מלק יויל פיק ו׳ אדז א׳ לסיסל זס ציפא ומיץ נסשונס גיפ אפרים טו״ד סימן י

 פתחי
 נל' מיקפ השאל ופ״יו נחמו הורס להקל והוא ז״ל מזג שמט טימס הם טון שיש
 מכס לפניט שס ל«ש שע״י לסממ סליחס שננועס נשרן הנשר שמחפיו ונפשה כנשר
 שהרופא גורמ מה •עימ נ׳ על השאר *לי זה המקום לא נשרן וזה נשרף ונמלה
p נ׳ ימע לנ׳ מיני נמקופ סס הלמ״א  מ« נסיק קפ״מ נלס נר ונפין נתנ ׳
 נתנ למיק שלא נש־זמו הלקץ והא״מ מייני מנמיך! הנשל !פיוטו שלא נימוק מיזמת
 הל •זס וסנה ננמקס הנשל ולאי דאיט מופיל על שינמק הכל כנ״ל אן ננמקת
 הימ״א פלא נספפ ימטש נזה יש מקוש לסולאפ פ*מ סנ״ל נ׳ נמלומה לזס מץ
 מולשא אפל הסותם מפנויס המטם נפנים ואס נמקים ג׳ שלא סתמו נמקימן היי
 מעיר שאץ אלו מהנועומ ששותמץ טו אץ צלין לבלוק מממ סא־דיס ומ״מ אפש״י שס

ה ב ש  דרבי ה
ס יא׳׳א לבחק ס׳ בגוף המעי אבל 6ס לא ט׳הטעא במלם הוקץ יק שט׳ מכה דבוק לממד מ ו *וווי! נצל י  יושת נמעייס ש רננש מזח שלא לקטה נ
 הכל שיהא הבשר שלס רפה התתיו יגל להלנה אין להיגרר ולהסטף שלא נמצא מקלסה ונשאר המגד נקי רק מקרע נמקוס הקילון קיל מאחי שלא סימה הטעא
ל שהוא רק כעין וריזין ואץ זה ריעותא וכל שיש לתלות הקרע  רק נ׳ א ג׳ טעות קסטת חס סוי כמאנד ממון שדל ומביאר שס מדנריו עוף המעי י
 וכ״ז מוטות קטטת אנל כשיש טעות נמלות נכון נזירות הרנרס שלא לסמוך נמשמוש ידא נעז נמקוס הסא ש להקל שייש ועי׳ נמק״מ ס״ק כ״נ שנתב
 על נדקתט דאא״נ מחקה כזה עיי״ש ועי׳ נמק״מ נאמצע ס״ק כ״ג שהביא שק עיקר לדינא אך נמ״ש שס סד״ק עודדאכי׳ נס כשאכלה המכה נקצה המעי
 דברי מל״י מה וכ׳ שדברי מכרם המיגירש הנ״ל מסתיר יוסר וכשיש וקרפ יןוס נדקה אס הוא מפו*! ש להקל מ״י מה שרואץ מצדד הקרע
ל מדקה ע״כ אץ לסקי על בדקוהיט אץ רכר שוס קלקיל כ׳ הרב המסור במוסגר שס ובמק״ס שס שסא צ׳׳ע עיי״ש  טעות רטה כצומת בעוף א״א לעמוד ע
ש הטמא נטף הממי לא המיר רה מ ק נזה נ  כלל וכ׳ סטא מסה כמה ס׳נירס לנדק הטעות שנדקץ פל עופות ולא מלהה ונלמד! דמה שהחמיר מ
 נימ שלא יקרע וכ׳ רכל זה מא נדקץ דעוממ אנל נדקץ ובמות אמר נמעי יעוף אנל נמעי ונהמה י״ל מס מא ס״ל כופת מארס מ״ל שאין
׳ עיי״פ (ועבפו״ת זרע אמת למגרו נש לתלות מפמוס ירא דסבמא מכין טץ מ״ל(ס״ק ס״ו) מהשו׳  שסי לבדק ע״י קילוף א מ* בדקה מעבר מ
מ נקיא־ ה ובמה שרס ו ' טי) ועי׳ בסי דבד אברמ ס״ק מ״ו שמתיק המי מסו״ד ותשו׳ טת שלמה שמידו ש« מרש מ  הספרד ח״ב חיי״ד מ

׳ מתברר לפניו נענץ הטעה ממעי מיטת טסנ נטעות הללו ובבמה לא בא לידס פיהא נסרפה במה ע״י טעוי! הללו  מאן מל מפפס פלוס נ״י מ
 ט רובת ודובא אתן פש בהס טפומ נחצוח נפרפש מעפ סלן p אמן ט מר הדקץ דבמה פב וחוק מא ולא שטח שיהא מפבלפ״ב מפא״כ בטעית
ח פממי העוף דפטח מאד מטרפו טון שעור מעי דק וחלוש י״לדגסמארס פ ח פפילק״י מ מלש במפר עיי׳׳פ אך מ ס  שק קפטח כראש של מחט פ
ה ממיס וראה רחב טסות מ״ל מריס שש למדף אף שש לתלות מקי משמוש ירא דטמא בסטן ק מ  וטמ מרה כאן ס״ק כ״ז וכיח נ׳ שמא נ
ק ככולס ק נאת מכפניש ועור העליץ מנ ראס נשו״ת נית שלמה חיו״ד ס׳ צ״ס נמנדא שהיו טסות נקץ של  מ כשריס גס נייפייס לשמת ט ח
ק נדקתן וכאשר רצה לעטת א  של סטעא מא הפיר מליץ שצ נוף מעי והוא שלס ואן טס נקנ ופוס נהמה והמורה פהונא לפניו לא ס׳ נקי נ
׳ ומ״מ אס מאץ שהטמא מניק קצר נצר מ״ש מידת לפתוח הטעא ילנדק תחתי׳ והתחיל לחתוך הטמא נחתך המעי  מסשס ושיש שו«נס״ק ל״נ מ
ו להקל לס עוותו של ד  מטח לפסי יומר מכס שניו ורמנו בראש בליסתו ליק אן להקל כלל דש והאריך בזה וסיס ח״ל אונס מססס אזר ש לצדד נ
ה מ  למש שמא מא קווס סמדכ מס כ׳ וכ״ז חקא אס חאן מקש מלשה מאן רהרש״ק מ״ל וק האממ שרחק מא ססצא טשי! כוקין של נ
ש סהס מטס שהטעות משר סמנלע״נ יא״כ ננה״נ ניאץ ונרי מאץ  הוא חלק אלא פסא קפה אנל אס חאן שנס סא מקומט ואנו חצק א
׳ רנד אנרהס ס קרוס מחמ״נ שיש • מהרא״ו דל מנראד נספרו יד אפדם להקל וט׳ ענ״ל וש׳ מ ל טור ח  ט חפש ינלמ וש לאסר מ
 ודע וננמלא טשת הרנה גחלומ נדקץ פל שף בצא״ה צדן המרה נההיישנ ש״ק נ׳ ומי׳ שד נו״ק ס״ק י״ב מונדא שהי׳ לשרו שהיו פל משיס טסש
ק משיס שהססלאס קמרס מ״ו סמנריס *מיש ונקרעו מפת קליפה דש לאסר שי״ש מי׳  אס למסר ע״י בדקת הטפות ט רונא דרונא א
מ דלב״ס יסלץ לת*ת ח שהניא מ׳ דפסס להקל נ ק ל ף ס  סאקי״ן נחלש כאלו סי נס טף משר פל הדקץ אף שלא מקיס הטעות ניעת מרה מ
ק הקליפה דטון דסי׳ סטעא נמ"! קיל שנא מש מ י הקרע נ א ת נ ש ט י מ שהרופא גודח: נ  ממש גישיאלי׳׳ן קס: יש נקש שמא נמל מ
ט לעיל סק״ג)•(ק) ידי ! שי״ש (ועי׳ ממי י ק ליה שהעלה ובב״פ דמסדיסס בנמצא טשת מקץ תך״ל להקל בדאה נטמא י ו במרת ס  ועיין מ

ק ע״י קש ונוצה וראה שלא נסתמו ' ואף אס נ ק "ח מ ס ס ר ר מ ע ן מורה שנחמסמס סי וראי ש' ט ס וסזסס * אס נראה *י י מ  ממשש מ
ש מראה כלל * ף p משוס פא״א נ״נ ומחמריק א ש למזין מנשנש נגר אתן טעות אס אן ספ אסי' ס ד מ  סדסה אנל אס אמ מאה מסמוס ו
ר אנל אס ש שם שינוי מראה ש להמיר למדף דש למש לנקניק ס מ ס ש ל ו נ ק ח ק מממוב נ נ י ס א למיקא ז י  לא מי p ספק סדסה ומצטרף ל
מ טעות שסרות א ליד־ מקץ שהיו נ מ א ש ׳ מ ' מ מ ף ס ש וממי! ס י ׳ י״ז מ ו מש סיס יוו״ו ס י ר  שטיפ מחמס שיש: (צט) על ידי ש' ט
ן ס׳ נ״נ מראה שסר טלהוקץ מרד הטסות סנפניס השנמו מ מ ס מ ר ס א שמצא מהסה טמא אות קשנה סל הדקן סס ססס ממלא מ מ ו  שנשאל ט
ק מסייף חס שאמת ואץ מ * מדין לא זמ מ ד מ ס ניחה ו ו מקץ שלא שאר ס מ ן הטסות ממצאה תמיד נהוקן ומקים שסנא לסי המיה ה ת  נ
נ סש י ץ שס רשוסא מנסים סשא״כ מ א ס מ ש הטמא ומנא לסי מורה מסןלענר סוא! מסל טאד אכדס י ק ץ מ מ  לנקם המש ומרו מנגה נ
ן משזה שש לקקא סענלע״נ מאחר ולא הלכי מ מ ! מ א י ם מ ר ק ובריא p ממקם ממלא ט פ אס מטר נשא• חזק ובריא ורא שמא מ * ר *  מ
נ ס״ק ׳ י ש ומ׳ מבריו לשל ס י ת מזנלא שמנסים מ י ד ד ג א ם א שגעשה לאיש מראה ל ד נ מ ק ק ו*) ס׳ מנר אס ט' מ ' נקנ ק  הטמא ט
ס ונהרות מראה מ ס מ ר ס שסו מ מ ץ של נ ק א לפרו מ ל שט׳ מבו ל פיש להקל ולתלות ה' פ ב ו ק ׳ תלוי פל מ ר ס ו ת מ ו מ  עיי הגרייה במין ט מ
ה י ! ל א ר ׳ נשר מ י יסניק ס ת ט ק ל שקדן נלא״ה וסי ממלא מ מ טו טשי! הרבה פל הוקן סא מ א נסכץ וחקא נ מ ס נ משמש מא י ק  מ
ה והטריף ומה שססנסס אמרים פנרונ נהמה א ר ץ טון מת־ ממלא ו*) סר מ ג נ נטמא ואן לתלות משמש ייא דשנסא מ  דש להמיר בנמצא ק
׳ ת שסלד תטמא מ י ס מ נ ס מ י ס מ נ י ר ל הרשנ״א ששקר מ א מ ת שסר ס לסמוך פל ק מ ד ס  שצדן נדקה מדנא אנל בניד שמצא p טמא י
׳ ל״ו מזה ו מאל ומזב הניינא חלק ד׳ ס א ד ט א ל למןליבמ שייע מ י ן שהשר ק א ד שסו ח ל נמש נ א בדקה ו י ל נ ש מ מ מ *!סיר נ מ ש מ מ  ה
מ יכסנ ה לממיר נ ל נס׳ ל״ד מ ׳ כיח י ת ספר מישע דש ס מי ל אלס נ ס דנא וליס דיני ל ב * ק א לממד ל בדקת מ ׳ בדא ומק p שי  מ
ס סטי מראה ' ס כ אץ רמי ממר מ י ת דברי דבנמצא לשה בסטסא אן *!סר א ר ד זיל מ י מ מ כ' נ״כ * ס סקסק שיש ומצא ב י מ י ל  שמא ט
׳ אן להקל י מ נ מ ששי מראה מ א אנל אס מאר א ל מ ם לאוד המש מ ק ב מ מ טסות ממצא ק ץ סטו נ ק ׳ ליד מ ף ס ו ס י ב סי ס י  סי
ז ס״ש ק י ח תורה י פ א ושלס שיש וש׳ מ ד ס נ י י פ ק משמה זאח מנ* אף אס משר מ  טמא ואס ש לסלומ שבאשה רקנס ננדקתה טלאי מ
י ס מ נ וממיס ש ל נ הטמא מאלסבלי ק י ק מ משלה ודל שהשר ש מ א נ ק י י ק נ' ו ס הסטן שייש נאמצמ הססנה אענס מ״ק י ר ד קאס מ  נ
b א חסה למראה ממלא ולשה סחחסיו ואס׳ אס מא שסי קצה א אס' אס מ ם הטמא סישק מ ק מ מ ץ מ לשל שנקרסה מ נ נ דממ להמיר מ ״  י
ק שאדי של ואף שמראמ משמר״ י ד ב א שאש שסי כדו ש לסקל מייש מ מ ט ק 3' יכל זס חקא ט י י •קנ ממנלס״נ אן ל שס • ס ס י ם מן ק  מ



 יודה דעך, מדף מו י הלכות טריפות רצה
: ( 0 6 מ ס ג ) י א  (קא) tp (קנ) * (קנ) טצה(קד) 06 (קת) מ

 דרכי תשובה
ח יגס ש ט קמסש קצת ש לסקנ ט הקמסיס מתסיס מחמס שטיג הטמא למפלה אש מציל ט א״א להכיר אס אט צלקת ואיא לשנות פפ*ש  כנ״ל יגסקשה ל
ן בלשיני שצריך לשטח מיסיס וזקא סייס בארן יפי׳ בס׳ מרי אניסס י  הטמא כמש הלביש סי׳ ל״ו סמי' סיי במיה יכל שהעיר החיצין הוא שלס רפה בלי ה
ן במל משפס שליס נר״י מחב ידל יאני םהג א  חשש נקב ימסמיס אין להחמיר מיי״ס ילמעשהחלילה לסמין סליי לסקל נגר רסת סיק ס״י פהמחיק פט׳ מ
 המ־זמיריס-בזה יק נממש המנהג שלא להמיר אאיכ נשאר העיר ב* שיס שיסי במפוח קפגיח מזקין של פוסיח למרק באצבע יצפירן יפשק מבפנים הלאה
 לא במראימי ינא במשמישו (ופי' בדברינו להלן ט' נ' סיק כיה ישיק כ״ס,!* ינמק ממקמו ושאר המיר שלמעלה שלם ושס ובחנתי ינסימי כמס נמסים בלי
י אשר הראיתי לסם יאס  (קא) קש או גחנה עי׳בס׳ זכורלאברהס (להה״ג ר׳ אברהם אלקלעי ז״ל) ח״ב מספר ועלתה ביד וכסה מורים השכימו סל יד א
ס אמרי אש נראה לא ממי מה מסאי המור ממון סלס סנה אחר ״ ׳ ח״ל ושמעתי ט מ  בידר את ס׳ בחיזזסיו להל׳ טריפות (ט׳ זה בו״ה לפממיס) מ
 והסמים עכשיו שהמה רא שלא טבר הקפ א הנוצה אןמסריפין אתה באמש שנתברר לס סהטטא באה סבסניס ודוחקת העזר ליק נראה להקל בזה ומצאתי
 ואפשר והסתימה מאממגמצואס שנתקשה בשוק ומש״ה אט עובר הקש ולמה אן לי בשו״ת פני יהישע טיל יעי' בסמי דעת תירס כאן ס׳ק כיו שססב
 נטריףאמה וט^כטאץ הקפ עומ עוטן עוד כדקה אזרה טיט שמרככיןהחלה ממין זה מיד בביאר יוסר לחזקתרי השאל שנמשו׳ אמרי אש שס וכ׳ דיס
 אתו המקש באצבעותיהם ואח״כ טפיזין המעיים יאס יוצא ריח מכפירין אמו ווס במפו׳ אמרי אס לומה המיקה מיל נמס ואס ירחק מבפנים יצא הלימה
ק אן זה ומיי׳ והומ מלוי נלס ראס סמי הטורה שאם מאן שהתחלת מ  דכלאלומדקוח שלקשוטצהסיהוא אזר שמר סשה התיקון האמור למיל שחתך מ
 הנועא ממצא סור דק שלם שאט נקנ והסא תיקון צדך טכ״פ מסמס נקנ אלא הטמא מצו פנים דהייט סרמ שם שיטי נסור הממי שאט שלם מראה לעין
 שש עוד חשש מטעם סתימת המפייס ע״כ צריך גס תיקן זה דק: דהיא מחשש שהעור העלק שפ״נ הטמא נמשך מטף סממי אף שטלס בטנה מימ רנד
 שמא נסתמו ואס תטי הטמא מבפנים יעשה הסברת הקש החלה ואח״כ שפוך לעין שהיא רק ע״י דחק הלימה מיק־ סטעא עייז נמתח עור מומי וטצס
 למן הטמא דבלא״ה ירא משא״כ אס הטעא מכמן דא אפשר לעפות הבדיקה למן כפו שמתהוה למומים בבשר ארס מכה טלסת והמר שע״ג המכס מא
 שירצה החלה ונטוע מליל (קב) או גמה פסמ״ש מ״ש מי־פרמיג ובמף הס״ק פמ־ בשח ונמהממ בסנט פיי מממ וליחה וק מאפ״ס החב במעות ממעיים
 כ' לעיין נתפו׳ נית אפרים והנה וע דנמ״ז מף ס' זה כ' שדרס לנחק מומת שנ עומס ובכה״ג ראי לדמק בצפרניס אמ הטמא מסביב מצד מן שספלש
 נדרך 1ה לפסח הטעא ולהפון כפרס ליאה אפ משר שלם כשר עיי״פ ומסמע הלימה מנפנש ומשסמא נתמה הספה וטפא פצו מיס אלא שחיקת אמ ספור
 מונדו והרווייס נעי לפתוח הטפא מס להפוך ולראת כפרס ולא מי כחדא העליון עד פטלס למן וכי פמק כמה פעמים נלא מספר וראה מפנים
 אמנם נפו״ח טח אפדס שס ל דבדיקח טעא מי בחרא מתרס א לפתח פתוחה הטטא קצת א שסמוי־ מיןלקל מבפנים כעין מסטיס א סטי אחרת
 הבועא ולראח שמשר מותי' סלס א להטן ולראת בצו מ׳ פהבסר סלס עיי״ס ואס נראה פאן העי- שע״ג הטמא מטף הפעי מק פהטפא גמלה יפנה
 וכ״נ נראיפ ונפרת״נ מף ס׳ ל״ו וכד אפרש כאן מי״ש ועדק ס״ק י״נ ממק למסלה ובצו הסמוך למעי מסקצרה הרבה ועור מרמי נראה שלם ועיז
 (בד״ה ביטא) דמטאר מונריו מול חדקו הבדקה מא פ״י פתיחת הטעות אלא רכר סנסהוה הטמא מכיק ונקרס ע״ג הטמא קרים מיזמ״כ * ש לחמן
' ססא סלס בלי דמתא פיי״פ ועי׳ ברמת מבפנים שהפלש הליחה למן ולפעמים יןלפץ הטעא ממק לראם אס נשאר  וכדיפבד מי כשראה מעבר מ
ש אפדס וטר אמ־יס מפ״ד התב״ש דאס תחתיו שלס ואס רואה בביחר בצד פרס שהעור שלם א״צ לבחק יומר כצל ׳ מ  הורה ס״ק כ״ז של וכמו מ
סמ פעמים רמס ׳ חיל ואס ש כועשי קטטת נ  חצה להק המפייס ולראת בצד סרס שמשר שלס רפה א״צ לחרק הטעא ופיי״ש עוד בסיק שאח״ז מ
 כלל ק ה״נ אס רואן שהטור שע״ג הטעא ממק מא שלם ושה א״צ לחמן נלי מספר ש״ס חכ מאני חוק הטמא מכמן וממרסס נין מסדרם נקלף
 ולהוציא הליחה כלל ואף פמחסיו רקנ מסר סל צד סרס מהמסזם מ״מ כל מנפניס הליחה ק המד סל מעי ממז להלאס משם מהערכ עם הצואה
ק פנסניס והעור נשאר למפלה שלם וזה האת שהטמא מתמיה מכפרם והמר ק נלא נקנ ומספוס נשר סייש ועיי מק״מ י מ  פספיד מא עכ״ס סלס מ
׳ והכל סא לס עק הטמא דש לממש טסות רטת מלטש מטסת מ״נ הטמא ממק מא עור מטיס וסא כסן ומטסה אצלי ואלס אס  כ״ג מ
ו מתור צריך מ נליסה! מ  וכסכותסן ככרס רואן סעיקר המחליט סנפרס ואלו הטעות א״א לנחק עיי הטעות בצו המק־ למעיק קצריס מכה מכס ח
 סראה מענר מ'שהוא סלס וליכא סס דפותא שמי עיקרן מנכים רק סצא להק־ ולראות מגח נצל־ נ' כפרס ואס ש סס סס קלקנ כעור מעי ש

 ליק ומטהו ימתמ פור הוקץ והעור פל גנם מתוח והמוגלא נראה מסכו וא״א לאמץ וא״צ לכחק מחר ט pn נטלס יוצאס נאסר עיי״ש י (קנ) נמה
ק כ״נ ונוקה זי וקפ א טצס לא שק אלא טכא והטפוס  לעמוד אזמורשע״נ מא מיא ישלם לגמרי א מקולקל מעפ ט לא יזבל להנחץ פי' שטח חיש י
ן הזקין מכפרס אכל מהם ננל מקץ מנמן לא שק־ מיקה זי כלל מ  זאת נסמה נק ממק ונא* דקא צדן לפסח כל טמא י*רר כל מקולקל הס נ
 שתחתיי עד פשאר מקצת מוני קרש נק כא* אמר מרמ״ג דהחוייס מיק אכל פיי״פ וה״פ • (קד) אם נסתםו פי' נסיה ספר ימפע רש ס' נ״ח שני
ק נ מ י ר דמיכ מ״ש הרירא שצדן לנחק נק: טיט חקא אס הטפות הס מ ה שנמצא רק טעות קטטת כעץ מורמת א טדא עי כשדאה מפמ מ  מ
 לא רכר סוס דמתא ולא לרין לפתות הטעא לל עיי״ש ועבשויה ספר יהושע מקום המא ויק ט טכע הטמות למות קשה ונסח לזאת יוכל להיות שיסתום
 ס׳ כ״ח וסי ל״ד ונסי וברי יוסף ס' מ״ה מ״ש נמנץ זה מי׳ נסית טמ ממי נמקוס הזה וא צדן נדקה כקפ אני נסתם אבל אס אץ הטעות
' הר המעי  שלמה ח״נ סיציפמ״שכעקמ וכ׳ שהוא סהנ נאסנמצא הרנה טמת הססמ מסנטח ל מטי רק שהיא טלטח הרנה מצד אי ליד ומצד מ
ת אס כראי אן לסש לסתימה ממי וא״צ ננחץ בקש מן מ״מ אס מדרה נזהר א  שקשה לנמק מ״ש התכ״ש לפתות הטעות ולסציא הממלא מסוכן *
ק ייד  תחת ממלא מא שלס דסה ובטרס באם טוקן ק א״א שלא יתקלקל מדקה ומחמיר לנמק בקש גס בנה״ג מ״ב עיי״ש אמנם ועת הד״ק דש ס
ר לא נראה p פל שס בהי׳ נסיו מבוא מקץ שהיו בהם פאקי״ן וסו מקיפץ  ס״כ סא טחן מה האסן בלא מצאה מוגלא רק שהיא מהק־הדקיןעל צד מ
ד ר אן נראה סס לקול ושים שיטי מראה בסבר מני מא מעי בטין! סלו במקס א' וכי ואן׳ שלא נסתס מעי שס והדני מלך ל  יאס אחי מיון בצר מ
 מכפיר והא נתברר פלא פלסה לקותא מעבלע״נ ומ״פ המי״יו ספ *!סת הטפא זה לצו זה וון הקף דהפאקי״ן מ״מ ח״א להתיר טץ וא״א לבחק אס נשאר
א מקיכ ס פו פנפהח לל המעי בסטן וכיוצא ושלמפ מ ק ל ו ר א יפסח הטמא ושאם החתיק מ ן להסדף ל א '  סיט ויל ואס רואן סטי מראה גס מעבר מ
ס ההוא סס מחן ומניאו ק ק נן) • נקנ א מקום קלקל דקרום מלה מחמ״כ !מיי מ ט לעיל י ד נ  תפטר מראה לאחד פלקח ממלא ינסר מי"ס(ופי׳ מ
 ועבשרת אדי אש יחיו ס׳ כ״א שנשאל עיר נדקת הטפות שמקץ אס מדנריו שמץ כפ״כ דהרמ״א מייד שאץ הטפות נטק< רק סהס גח*ת
ה מד שש חשש סהס וצדן כדקה קש וארכ יטל גיכ לנחק למד! נ מ אמ סטטוס מ  נכץ לנמק מדן שפשה מידה א שוחק ניח נ
 מכמן ואם חאן שהליחה יוצא מצו פרס מכח שהמכה בא מצו מיס ומבמץ הטעא משיל וציע׳(rp) גסווםו נממש מש מהפרמ״ג *מין מ אמה
ק טעות ר״ל ונמ״ז סף סי מ ל ובימות הקין מיטת בר ח מסי ט י אגוולץ מצד מ י ק מ שיתפוס הטמא מ  מא בריא ומכשידץ א ססשה מ
ן הדקץ ה מלעיס שהראשיס החובש מ  סרס נחמן כד מצא לימה מהנוטא טר סשתייר נקיי' מממלא ואז אסמ־ אחות ממלמס ממיס וראס מ
ק ווארצליץ ק טמא א ילה מ י ק מ*!ים ש נ מ מור הוק מצד מן א לא ואס במקצת ותיל מא שמנד א  לנמק ולראי! נגד האר אס פלטה מ
 רואן פהמר משאר אץ ט לקייזא יכשירו והסב ושר אפר מדקה סלל וממ מנמ בבירור שהתולע רקנ מפנלנלנ קרוס טלה מחמת טנה וטריפה יכן
ש מההר מוסל של בתחלת י ה ממש וסצאמי p טיל ומש מ מ מ ק א יצא לימה מ ק שחיק בצפרט הבועא מנמן א״א ל נ מ י  לא מנש מ
ה פעמים ק מ נ ל דני שטון וננר ט ם רהט רביתייהי י מ ק סהמ׳ להתיר מ  מנשנש ואס יחזק מבפנים יצא מצד מן ואין אפשר למק־ מיז ומר מ

 שאמן
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 א "בהמה שנמצאו בוז(א) שתי מעיים (ב) טריפה 3כגון שיש לוז מעי יחד מתחילתו ועד TO עד
 שנמצאו שני מעיימ זה בצד זה (ג) מתחלה ועד מף במעי העוף או שהיה

 וכדסס סר ״ץ* רט
 תשובה

ר נסח ק ופלס רפה אף שנר*! במראימ לק שהוא מין מ  הממי והוא ל
 ובוימה וקשה במשמוש מיי שיש מומו לימ! » בשר מקלקל to שאין גמר
 לו נגוש מסמס פלל יש להקל אף שיש נפרס מלמ מגוי(ומליש אש סמר
ק של הטעא מא פור !ך וצלול) אן• כ״1 אס יש־ שמטמא נא מבסיס ל  מ
ק קצר בצו סטרו לממי ייסר מכמ מטי ורמס מ  אנל אס דאין שהטמא מ
 בראש בליסמ ללק או אס נמצא מניו מלמ בפיס יש לאסר דש למש

 שטמא מה מא קרוס מחמת סכה מיי״ש
 םעיןפ א (א) עתי מעיים עי׳ מ״י שכ׳ נמו הבלט וכל מ פשססרס
 היא מעי מסס אנל כשאיני ממי ממס רק כעין יריו שחמה למעי אין
 למש יל שק ס׳ מעשה שנמצא יסר נסמ סיצא ק הקינה לאסר שנמשך ק
 מןנה ורח א !רמים יהסיריבי מסיי חסמים יאמת שכל בהמיה יש שס וריד
 א׳ מסבר נכבו ראשו א׳ ומא מסבר מקין ומריו ההוא מא מלול ולסממים מא
ו מא נמשך מס הכנר נ ! מ ל ס ו  נתחב אצבמילפעמיםסאוק מאה• ילפעסיס מ
 ונהלפ ק הממי ולא ניכר סס נקנ ורושש בססי ולפעמים סאר וטק במעי פיייפ
׳ שצדן דקווק גחל להניח מ מןניז בקיאים טיי״ש  ופי׳ נחנ״ש סף ס׳ זה מ
׳ יו״לייו חקא במעי סש מרעי אבל אס אץ ט רעי  יעסר״ח סף ס״קו׳ מ
 אנב׳־פ שהיא חליל אימ יחד אלא יריו נמשן ק מבד יכי׳ מי״ש מס החאס
 ידאה שהסר״מ השמיע לשין מלט ימיי שכ׳ חריד זה מיס למיס נמשך זרח
׳ ופ״ס אין להקל  א זרמים רסק ק הקיבה אמנס ימיין נדמ״ת ס״ק יו״ד מ
 מה וטואי צדן שיסי׳ נשיפיר זרח א זרסס ק הקינה שסא לערך ח׳
ו נעוף שנמצא  גודלין סו מף ס״ז טולץ סייש ועי׳ בשרה ובר שמאל ס׳ י
י סנף קק י«ק אס מא מק־• וק יתר א שהיא סדנא  מוצא מהוקץ ש* מ
 מלוי׳ וניכר םאימ קרוס מהמ״כ רק פהוא מעור המעי עצמו וסוסי נמש
 למט וראוי להסחפק אי דייק ליי כדן ימרס ט הסברא פממ מד לומר
 שאץ מ לא ימרת ולא סדכא תן פנסשס מר מקץ באומו מקים ונמק ליק
 מחסה כח הדחה של ידה דבר קשה מאה עס הרסי ולא המליס בזה לדנא
 עיי״ש ועי׳ נס׳ ונרי שאול ויוסף הגה נס׳ זס ספי׳ ה׳ שנשאל מליל א׳שס׳
י קק ולפעמים מא וטק  שמו כעושוס סש להס גאניימ הוקץ כמו מ
ס  מקץ מראשו למס כמין סרכא ולפעמים מא וטק יק נצו א׳ וסלמ ל
ק אצבע ולא כצסורן אגודל וגס רחט ס  נמלה ובארם סא לכל הזהר רק ל
ם  מא רק בראש לסרן ואץ בסס רעי אמנם מומיו הוא פסח מל מ
 ונומה ט סל! מא מי! קרוס מלה מחמ״כ ונאק שנמצאם ובויןן מנ׳ צווים
ק סמנאש שהסטמו הפוסקים ט אמ יוסר מאצבע ומדי פרט  יש להס בל א
 ודמ מ שטי! שס בץ בענטע״ן ונץ נהרנגוליס מנה ססא יסלממבמקס
׳ ממל כמת ונסתפק סמאל אס מ  א ואם ינתקו ישאר ממי סתוס ובצד מ
 סקרי הדרי ערני מפינ -לרעהו הזנר נ3וס להתיר וכיון דאין במס רסייש
f מ׳ תנאים טרא אן למס ממ גס שהוא שטח מנס מאס בפנסי * 
 ימרנגולים יל דהט מיסיהו טון דחוק דס!ק גרס להוציא קעיי״שומנשי״ס
 מהר״י אסאו ויל חמיו ס׳ ע״ס שנשאל ג״נ אדות מ יל ג״נ להמר מסמס
ת זרע אמת סספרד ירנ מ׳ ויומי יח ל  ס״ס עייש וכיוצא מה ל ג״נ מ
א של ג״כ דסולמליס ממצאים  סיי״ש ועי׳*נ»״מ מהרים סק סלד מ׳ י
 מ if הקסים סמסס סנאצנס ואן נכס רפי לא לולים מלל יק ממשים
 בל יוס להמר דמי רניסיהו עיי״ש ומ׳ מעיה סיק ל שסט* ול תיש
ק רסס פמסס מכאצנע הוא לא דקא ט מדברי הרדיו מסו ס ס י מ  מ
׳ T חי ססטרד ו טיי״ש ופי׳ מ  ואפי' מא ארון הרנה יש להק! מלחליס ל
נ ס׳ : (ב) טריפה. פנס״ס פטמ יסקב י  ל סויד בהגהת ביי את א
 סיד ביתר דק סוצא ק מקץ באח שנינה שהסמן מפה ל סמר מסר
 מסס fn< אס יסא דסר ממל סיס מיקב שם מיס סד סמק מתם
 מיש (מניא סד אפרים) ומס מיס סיק ג׳ מפקפק בהיתר מ ופסה
מ פק דל החנ״ש לקק סי' מיס ואחות המומות אץ י  לממיר אף מ
ן י נ מ נ ק השממות מסם י  שמננס מסם ואף דנמ״מ יש לסמן שנם מ
די ד מנ נ ק * מסן סיס מסניריס *  מ ממר סס פ״״ש אנל נמקיט י
נסימ ק ל שהשיג גיכ ל ה׳יק כמ יני י מ סייש יפי' מפיס י  לנקל נ
 יש *!שיר מיש י (ג) םתוזלה יעד סף. מי סד מאני סיק ד שממי
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 דרכי
 שאתן מ *י״מ ההילסמ נטמ משמרין שלא ילס מל המיס זק כרנה לא
ק שמר הלט סל מים זמן מ ס מנוסות הל* כלל מס א י  נמצא ל מנ
מ טממ  אס נלקס לניס ומשמרן שלא ילט סוד ל מיס ג״נ לא נמצא נ
ק הטעות ומלץ נמצוי אפי׳ נ מילק מיס ל  ונסיה י מסיד שמיתה ח
 להקל אמס ממף ההסבה נראה שלא מון מיז להקל עיי״ש ולפק דנא מ׳
 נשו״ת מדות ניססף (מהנאן ססעלז זיל) ס׳ יא מנף ו׳ ח׳ מ״ש בזר ועי׳
 בפוית רביע חייס כק ידו״ד ס׳ י״נ מ״ש בדבר מר אחות שנהט למדף
ס שרס מחמת משחותכץ הדקץ נמצא מבפנים מנד הטמא שמנמן  זה מ
 במ פתיל קק לק דק דביק ט מאד י*מריס סאיתי מתיל מא מלע יסא
 מאה עוד דעיתא אחרה שבמקום שהטעא מצד סן מא מבפנים מנח כמ
ר אחות ואישי עליו כיפ לאמור אסר לן יונס  טמא ע״כ מדיף מא ג״כ מ
 ולא מצא מסח גלל ק נק ל לט לפצא פתח להסח ומצא ראה מהתיי
י רמא דכלס ק טסוח יאפו ,  ים׳ יהיה מ״ד טון דכממס אצל כלס יפ א
 סרימח טון פאן כק רק ספק סדסה דהפתיל קק אמ נחר סהוא מלמ
 יש ס׳ סמא אנו מלמ רק דלדל ואף אס 0 ס סלע אמר יצא מהטעא אחר
א נא החולע ו גבי מורנא בריאה א נמי מ מ ראטמז הסס מ מ  מוי! מ
 מצד פנים ולא ניקכ כל העור א רקב רק מור א' ולבר מעיים יס ב' מחי!
ק ה׳) ואן להקשוס אך אמרמי סהתולט יסי ׳ שבילי אמונה(עיל פ  כמיש מ
 נגד הטעא אץ - קושיא ט יש כנמ ניסוה בלא סלע כק שהדקץ מלאם
ו גומא  טעות אמר יימ מי נגד קצת טעות וגס במה סש אצל ק*! טעות מ
 מענר מני ג״כ אץ רא׳ שנעשה הטעא פ״י נקב ד״ל דע״י רגיעות הסר
ר  ס״י סינוס קמס ונצרנ מור שהוא ונר וק ומתוח לק נראה ממנר מ
ק אמרית שהם מריס ו טמא מף ונר כק שאן מ ווא שריפה רק מ  מ
 יק שטיפס טלם הט אמ למ מביא כנד! ראוח לדבריו עיייע אמנם יעוץ
 נוסת מרה ס״ק ל״נ שהניא משיב על דכדו יס״פ סס ספקאסממלמס
א אס מלע  ז״א ט בזמה״ז נתברר ונתאמת שהתולמיס מ״ל אן נמס ספק מ
ה שפסים נמש שהם סיס מד במת בדקה מס נמתחים ומ״סוציס  ט חאן מ
ק שמא  ומראק ירק געה״ל ופיהם דק וממוסס מנפרס מס מיש דהר מ
 לאיש סרש מא ג״כ מיה דכיון ספ ינלמ מביק טדא מנפה מידם מס
א לאח״ש מניק טון שכיכס מסב מעי נצו מיס  אץ לסמן כלל שמא נ
 מס מנחים כלל מעי מס מ״ש רהט רניהיימ הוא תמוה וסי עיי״ש
׳ ל״ד שנשאל אחת זה ס נ ל ומשינ מרינא י מ כ׳ ג״כ נס״מ ס  וכיוצא נ
 ואך אמר פהוא טדפה אחה התולעים להא רואים ט מזה מה יומר ני״ב
 סיש ממ*! ביציס ומש״ה מש הסאל שאנס מלעיס ט רהפיהס התמבץ
 מקין מראסס טזראה הוקץ ושולימ אשר לצד ההר שמ־אסס ירק געס״ל

 ומפוצלים שולמס וממלס לא ראה מלמס כאלו וע״כ ואן זה מולסס כלל רק
ל למחיש ס  סא אזה גידונ נשר אשר יצממ לגד* ק הננס משינ דמה שרצה ה
 מימש שאינם סלעים לל מה נאק עליס המ־מ״ג שהי׳ זק ויגיל במי־אס
 אמר ומתר מייחס גח*מ ואמו סיך צורה נמלטים ונן הםטמוכלהאחנ־ורס
ל ס  מס בפ* מראות מפורסמים וק הסכים מאן בעל השובה מאהבה ויש ה
 שראיס שחזי! ומימות ק נא קשה מיד מיד ספר״יז ס׳ לו וכל ובר
 מריסה מסעם שססו לנקב לא ממי שמיי יב״ח ואץ לועמ מסי התסל
י יוומ מתי לקא הסתימה מיש מל׳ ממ נס׳ נימ יצחק ה במ ה י  הקלקל ו
י ס׳ ס״נ שנשאל ג״כ י ד זסף מ׳ שניו ומבשלת מהר״ס שיק מ נ  ונס׳ ו
ק מ ורצה הרב מואל *מר ולאחר ממיסה נמסו מוטות ק הסלעים פ  נ
י מסחילץ לנקוב הרמי מווה סס ועי״! נמסה  שהרגישו שנסתלק המס מבנ
ק הדבר לוה להוציא הבר סעייס ממ־ לאחר ק טעא שס וממיד שמא נ  מ
מ מנועא א ינלמ מ ולא מצא נמפימ מס ח  שחיטה מרס יסדו מוצות מ
מ מ מ טפומ ותולעים נ  ואס לא סשו p וממיס עו שהסח מצה מצא נ
 מיל יסמ נתברר * לאחר כססה מנשה מל מיא ז״ל חמ דברי השואל
א ס לסריס טחר ואן לדין ל ב  מיל וכ׳ דמי זכל להכניס מצסי נסדת מ
 מס שפירו דאת ואס חאס טמא ומצפ בהונה אץ ללוס לאיש פ״יש וסי׳
 בוסס מוה שס שהביא ונרמס יסיים מימ נראה ואס אץ שס יבלת וממיס
ק מא מר מ ס טמא מילר שנטר הטמא מ ת  ל מר מימא מכמן רק ס
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 תשיבה
מ גחל ואם לאו הוא סדסה מב׳ טסירסשיש:  קוע״יכקאס ובצירוף רב מ
 ובעיקר הדן פכחב הנאים מהפר״ח בב׳ קינוח סוצאס ממקם א׳ והדר
 פיט גד׳ כשליץ נטה ס״ק ז׳ ממוש ב׳ של -לא בצדק חקא שיהי׳
 להיתרח ממונמ קינה אלא אף אס יש להימרח ממונח מפי יהר מ״מ כל
 והחד פרט נשר ול דק הי׳ בא ספשה *ח ברמסס של בהמה גסה שיצא
ס סחקיו שהוא  מני שר ממט לקיבה והכשירוט כדן ב׳ קטח שכ׳ הפר״ח ט
י וה״נ דמי מני קיטח שהד המאכל שכר דרך שס מן ההמסס לקיבה  מ
ק ב׳ ומק׳מ ס״ק ו׳ דיש הרס׳יא כאן וכן ז י י  מיי״ש: (יב) וק עיקר. מ
 ,יקר להציק חחנ אצ:פ ננ׳ מקומות מינוי פשוס הוא שלא מניד אצא
ש מהפיח שצריך ג׳ תנאם ועי׳ נפח  מספק ניי״ש (ינ) עיקר ענאה״ס י
מ מפלה לדנא יאס סוא מימי לנמלה ק נ׳ שהשיג מל מי״ח נ  הואר י
פ שמקום י ג אצנמ למפלה * למפה אז א  ולמפה ואיכא חיטר מעור מ
ם מ׳ דהמורה  הנ׳ אימ מיזינר מימיי הניל רק ככל שהוא יש נהקל משוס י
ט אשי׳ מאץ באצבע לא למפלה ילא למסה אץ י  להקל בממכר ננ׳ הצח׳יס נ
ו הוא ק ג׳ פסק מטר״מ כמ תן פל די  למסמ טדי עיי״ש אנל נהיש ס
 שלא בהימ או בעינן שיהא הוד ערני נ״כ נרומנ אצבע אנל נהס״פ שני
ft! בשני הנא ס דהייט בקיום שמהסלץ להימצל היו מהפרדס בארך אצנע 
ק אצנע ושאץ בארך מגף יזיצא ממר מכאצנס א  יהא ניכר שס כלל פהס נ
ו סיק א י כ מ י  יא אף דלא נדני לנמף פארן אצכפ שניר ימי פיי״ש י
ו נדיש יפי׳ מעה תירה ק ז׳ ובימי שבסוף הס׳ משנת ר׳ סקנא סי׳ י י  ו
ק סל מריש לסל כפפכ״ס מ ק ס׳ שכ׳ ובהפ״מ וגס שעהד״ח יסי יש ל  י
 יש כרוחב מצבט בצד א למטלה א *ממ ובצד הב׳ יש סכור רק יש מיי״ש
ו מא בבהמה אבל בעוף ע״ל (ביק שאיו): י ק אה ב׳ ו י  יעי׳ ממ מ
׳ מיחש- הגרעק׳׳א י מ ק י י ק נ׳ ו י ס י א ב  סעיף ב (יד) בפי״א יט׳ מ
ש נסעי׳ הקוס ש מד״א היא פל י י י נ מ  ז״ל כנ׳ וטינה מ
 ומיק חימר למפלה ולמטה טיעור אצנע ט"1 קאמי ונעוף לא ציין מצמ
ק סיסי, מפורנ נססלה ונכוף פ ס שני ולק כתב תס בעוף נ י  אלא אף נ
ל טוני טר ז ת י ק ז׳ ופכו״פ מסק מ מ י י כ מ י  מכיש ניש מיי״ש ו
ק ׳ א׳קאמו לי׳ מ י נמי נ מ י מ הי״א שהניא מ  נעוף כיון והא נמלא ומי
א וכי׳ ל ן מ נ נמי׳ א׳ ל דכד היא הלל יק סקר מילא מ  והיס״א מ
מ נימי א סק• מצמ למל נ ש רק ל י כ מ י  וסעי׳ מ נ״כ מקד מיש ו
פ נ׳ מאס י מ יש להחמיר ללרין נמף פ י א מ מ אנל ל י  כהס״ז רק מ
נ מאן מ׳׳מ יש ס ק « ד ה ו מ י  מיש ומ׳ מגמה מאן סיש ל ה
 להמיר משו׳ח צהצרין ג׳ מאס חקא שמי׳ חיזנ אצמנ קדם שיקפצל ולא
ק ס טר מל פ י  ימי נאק־ המציל יומי מאצנפ מס מספרנו אנל מ
ל ק ז י י נ ק נ׳ וםיק ל ו  יסיים יק מאס * למחמ מיל ומ׳ טפיו־ י
ס להקל נשף י ג מ׳ מ ס הלש ומסמי הידנ״ז י ש טק״מ שס ט  מסס י
מ מטס דאמזיימ י א מ ס קק מצא מסיקץ אף ל ס  שנמצא ט שקי ס
ם ססקסק מעי נד*•!}  מבא כספי ממצאים מתגוציס סטי* סמס יוסי ואין א
סר מרי מיא דכא שיש לסוף(כמיל  ומס לכארה אטראי׳ ללדמסס מיד י
לא בהס׳מ נ ו י ס) אנל מא־ יהיילא מי רנימייס מפי יל י ק י  י
ן י ק ד מלס שק מ ס י י ק יח) אמם מ  יש לסזניי כמכר (ויל י
ש י מ י ד מ י של סיף שייצא פימה מהינמ נמי מגף ק ס  לד69 להקל נמנצא נ
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 איני מצא רק מעי
 ונ־זנ

 בשם הרוקח
 שקיום

 . דרכי
 מלשין מ דיל למחנר דווקא שיש יהי אקי שימר מסיים נמרים שימל
 לשמש מקים מסיים הצדטס אנל לאיה אן להסריף ימפלסל מה מסתפק
 אס מ׳ מ ממר אתן רק נמשו־ ד׳ א ה׳ אצמומ אס רמא טין דאנס
כ שישר מש מנגד אן למדף א דלמא כק דפ מש טיצא  אריטס י
ל  בה בשף קטן גס מ ישב למעי יתר וויקא כשאט רק כאצכע טר *
ק ל ס אמר מספק עיי״ש ימי׳ במכ״ש י סי  טוהר סכאצנפ אמר ימים ו
ק א׳ מי׳ במחזיק ברכה שף ט׳ זה שמצור להקל במ בהפ״מ  ישיד ס
ק ב׳ מיש במ • (ד) שהי׳ המעי  א לצמ־ך שמחמ יו if שיש יעי׳ במק׳ש י
׳ ך בדק ק רדקץ יסמב״ש יטיס מ  ייצא . ענאה״ט יש ובהימ ממר הי
 חה חקאשלא ניט־ ממלח יציאתן ק הקיבה שייצא שס נ׳ וקץ אנל אס מא
ק ביניהם בשורשם והיי מכי שהם מ מציאתן מ׳ וקין כרודן א שש מ  ר
 ב׳ א סדסה אפיי בהימ שייש • (ה) הםעי ייצא. עפיש מהשליה לעין
 בתמי שמש צדקה מה בתמי שמש צוקה שס מטאר במטפה שמי שסתמ
 אחא אחת למציא בי מש׳ מוציאם בחזקה מכני שהי׳ יוצא ק ה־קץ מרף
 יתרת יתרת מה מ׳ נסק־ הרבה סאד לריק האווזא מד מצס הקליות בקחכ
 מיסרח היי נסיח מ־ יס־זוס למסה מס כיי של מעלה ל מהרת מ׳ מסט
» סד לא מ׳ נראה נכירור שט׳ לי מעפר לשאר וקין מממ אמ השרת  מ
א ממש יליתה כריחה  ימצא כמס טצס דק כקן מחט דמק שס מי׳ שם ל
חן אס ש שס נקנ א יךס וש מנ־קמשיב לאסרו מג׳ סעשס  ועיז לא נ

 למטפס ימרנ׳ממסהסרכהפנסרכהל הדק ג׳ משוס מצס ממצא מ שיש
ק א מי׳ נמהרים סף מלץ דף נימ  נאק־ (ו) כענף p הכד עסיד י
ק ק ה׳ דכפניסריפץ מ  מ״פ במ וש׳ בגיק אה ס׳ ועי׳ בס״ז ובמי! ס
 ק המןן אן סלוק בץ אש קוף ושמד כענף מוצא מבד ובץ שהוא פיכב
p פ. (ז) בץ בעוף  יסמין סס מקין מורא יכנהא בימ ש להחמיר שי
מ  כמעה . מנאהיס מיש מהש? יעשיי ס״ק ב׳ סמיח למין בצ״ס נ
ק יד): (ח) אבל אם חזר מ (יש׳ ביגדט נלן י ק א מיש נ  ומתיש י
ל יצ משור השיונ נרתנ אצנמ לא ד נ ל ו ל ילומה זו י  מתערב. י
 שמא נץ למפלה ונץ למשה • (ט) חוד ונתערב ש׳ נה״ק ס״ק א
מ לא ־ פרט נעק *נל שסט אהוד ל ת ה נ י ק ה׳ של חיל ת  וממףס י
 סמי לימ ויל נץ *שס א׳ מגי נשחנ לש ונץ לתמ נ׳ דצדן שי־ונ
 כסשר אצבע לא סמי מה ממי להוד דלסני ש״ו שחב כלמעלה לנד א למסה
 למ אלא מיק מרוויימ למעלה ולמטה לל תי מאש לי׳ שייש: (י) כרוחב
 jaw מיס חמנ *יול שמא ממנוי נ׳ צטנטשסיר מסדניתיט וסא
( ג ק י י ) ו ק א יש׳ מנדט למיל מ׳ י  סמס ממססחחנ צאיל ופית י
ק נ׳ ק לינ) מיש נוה: (יא) כדיחב איבע טנאלמ י י ) נ  ולה£ מ׳ ל
י י ק א יסי' ע ה נ׳ קינית מי׳ שו מאיש מי׳ שאיו מף י י  יש י
 שהניא מסמי מס המי דאס מצא יסר קק ססס טמןבס יסא משי מןבס
י ש *מיי ממם ירגיל ק מסמס סשמסס שהשינון חיק  ממ ולא משי ס
ק ל) ימה נמת * טס־ שיש (מני* מק״מ י  סצמ למיס ומי״ו י
י נ פ 1 5ייו יי 1*י" דן מ נצ״ט שיש אמנם מסס סיה י מ מ* י * 
 סמן לדמא כתרי מוס השני ממ־ להק! נמ מהיי מכמה שמה מוראס
ק t ממיז י t  ס* מראי נשר הקנה ולא מראה ספי שיש מד מיס &
0 8ל ת«ס צימק וקחק נחל ואץ *rex• כיא נאהיסיןס שרגיל להסצא  י



• הלכות טריפות ד י ג  באר חנולה יורה דעה סעיף מן ב

ס ייוחס) • ג(יז) ימעי היוצא מבית י נ י ) ( . (יאפי׳(טז) נמה עגפים יוצאים ממט טי ר ש  M ״ י״״* (י) בעוף כיוצא בזה (םו) כ

ממ וקרו• נית סכימח וסמסס ממני ט והמאכל נמס מניח המפות למוסש והוא האצפומנא. ולטשממנל י מ״א הכוסות (טריפ מן הניס ממי נ נ * f m 
ל קרא מספ מעין נממס מסס) להמסס [כשרה יוהיוצא מבית הכוסות לכרס] טריפה: ד יאי אית א־. * » ^ ״ 6 ״ ^ 
א (ב)(יח) הדי *סני(י) דיבי (יט) טריפה ואי שפכי להדדי כשרה •י ה יהדדא רכנתא שיוצא באמצעיתה מ י י י ח נ ״  ״

 ו
נ י נ  י

 *«'%•!"£ יתרת (כ) שתלד בדקין (כא) כמו מעי
 למינל ודיה] n פיי

 פתחי תשובה
ר פחמ הניס סימן יינ פ ס נ ו J די סי ל ' מלק י 7 t p ומה ומיץ מזשונפ שמש 

 (ב) פי• פני דיני [ע״! פמ״ג שהניא נשם מסיג שנמנ נשס מסי״מ פיאר
ק שהיה יי5א מהמא ח פני דני p נקייניס או מוויןפ w מזה מפ״ס ימוין מ  פ
 דגנתא חליי וסימל יסיס לו דמיא סניא דיני ננל צייתי ע״ש יעיץ נספר לגושי שרד
 אית סי שהמס על )ס והא הלכה רייסת ייתרת שלא נמיץפ סאני שייא יפייס ולפי
 שאץ ספר מה״נ לפי איני אימי לא *סור וצא הימר יציין להפ״שנ נדני אינרא דאין

 באר תימב
 חסרה א׳ פנ׳ תנאים פדפה וכך ני׳ סרשנ״א נחיס) (ה) נעוף וניזנ הש׳׳ז
 לנפוף ננל נומי כשר אנל הש״ך ממן מקא שחוודס ומתפתים מלטל ס״ק נ׳(ועיין
 פר״ת ומיץ מש נס״ק ני) תרנגולח טפ לה נ' נקלס מאמתה שנהם השם מוראם
 הדפי אם מקו אמס וי* שממי שט יוצא הדפי טס א׳ לנד אלא שפי אומן
 המט טס מחפשפ לנ' מקופות ומ״מ טס נקנ אי נטף המרנגוצח וכל המפי היה א
ק נ״ס וננהיג דף קס״ו) (ו) דני  נטרה צפי פאק לו •חרון(סר״ש הלר ס

י דני שהוא מקום נחוש שאט׳ הואנים שונאים למיכל טניס ונחנ מהוש״ל לצפי לעתו *ן at ניח הטמח  טרש״י שמא כרת הפנימי ועשו• נטפ יפטם נואשו וצפק *

 תשובה
ס ׳ קס״ו שיש להטריף מ ש וכ׳׳נ בפו״ת מסייד סרינא מ י ׳ ס״ז מ  ירא מ
לצ נר* יסד מא נ * ש להס *זה שימוש הצריך ולא למס נ ו ט  בפשיטות ו
ף * ^ י ״ 8  נחסרהוקין שהוא סדסה ואץ מקום להקל כלל עיייט אטיס 3
׳ קט״א בקצור דרס כ׳ ראם חשר בעוף וק א׳ מאלו ססרא  הספרד ח״ב מ
 דבי ואץ לו אלא אתת כשר והביא ר*׳ לזה עיי׳ש וכ״כ במית סהר" אסאו
ס דעוחא ו ונחסר א* הנ׳ וקץ מחולוה ולא נראה שס מ ׳ "  סו"ו מף מ
ד לא מציט לו מספר מיס ר יחס כפה מנסים צדכץ הוקץ ה  אין למס ו
 להקיף סביב וא״כ אין החיות תלוי בזה כץ רב למעס ע״כ אף אס ליהנ״מ
ק חסרץ נטף המעיים ו*ן לטמף על ססריטת וכ סק  למי סדקי! אץ כ
ח יו״ו ערך יתר  הסכימו עמו הבדל שלו להכשיר פיי״ש ועי׳ נפחד יצחק *
ת מ ומסח למק ח מ וכ׳ סהיו חלוק דמח בץ הרמים *  מטל מה שהאריך נ
 ירט המנשידס על המטריפים קנטו מסמרות נטועש הלכה לחרות כשמת
ס ״ ע שחסר א׳ יהט רטתייס עיי״ש מ״נ נמקד מ ר  המקילץ והרבה פעמים *
ה כ״א דאץ מקום להטריף העיף בנמצא רק סרא דבי א ׳ ה׳ *  מו״ד ט

ח השלק הספרד על טו״ד בס.גי מ ר מ  דטיט רביתייס עיי״ש ועי׳ בס׳ מ
 שהאריך והביא כל מנוח האחרונים בזה ולדנא גס ועתו טטה לופת הזר-ג
 אמת להכשיר פיי״ש מ״ב מע״ת ס״ק ו׳ לדנא עיי׳ש וענשו״ת בית יצחק חיו״ו
׳ י״ח ב-ימוקי נ אתת מ  מ׳ מ״י פפלפל הרבה בדן זה ועיי״ש עוד בתשו׳ מ
מ נס״ע ב נ ׳ ט  מהרי״נ ז״ל סעי׳ ו׳ שכ׳ וז״צ מעפה נא יפנימו בפרא דבא פ
י הזלוייס  מהדרא וכנהא ומנא פרש וכוי והטיפנוהו ועיינתי נסרי סרא דנ
ה מחנייו כשיעור חוש שנמצא נ  שורכס לטוה שייס כאריניח וט׳ ח׳ חרוך מ
 כחך ויפרו ומומו בסר ע5ש ואעיס שהיו סלה שלשם *לי שמחעס מולי
 נפסקה חתיכה מלאה רש והבריא וממס מקם ההספקה ומ״מ השף טרפה
 עכ״ל ואס תמר וק א׳ מהסניא דבי וש למות שנהנש לאת״ש במשמוש יוא

׳ מיי(סק*ג) ו לשל ס נ ד נ  וסבחא ש׳ מ
ו תגרנא ״ מ ת מ י ס  סעיח ה (כ) שתלד בדקין כפי סעי קטן . ש׳ נ
ל ל ! סצא מהם כשן מש קטן מ ק ת מ ח ׳ קס״ו מש *  ס
א משוך וארוך קצה ואש עב ופנול אז מא נכלל דק סוצח  מא כן ראם ס
א ווארצי״ל וסא שויפה מ ז א נ ע ק עגול ו ר ן ו ש ס ט * ס ץ אנל א ק ד ה  ק
ו ט מ מא רניתייס משא״כ אס מא ארכו מ  וצריך למות ארכו יומר מרמט ו
v מחרטומי ווארצי׳׳ל וטריפה ומי קרוס שעלה ממנת r א  ומכיש אם פניו ט
מ א מ ר א ש א וכיז ס ט מ ו מ  מכה שי״ש ופי׳ נמנית סק״ו שהני* וכ׳ ו
ס סטי בבליטה הסא במרמה ונמפסיש ש בבליטה ההיא אנל אס אץ ס  ס
א  משאר נשר סמטייס אין למש ליבלמ אס׳ ©אין ארט יוסר משביו מכל מ
מ סעי קק. ׳ ft ס״ק פ״מ) (כא) כ  לס ר*ס שר השיה שי״ש (וננ״ל ס
 ענ*:״סמ*ש צנהש״ך צדק ב׳ שהמחבר סהר עצמו מלמל סש׳ איוש׳ מרשה
ס מ מ ולפרן דנאש׳ נמחיק נ ר ב ב ח  ונמנ״ש ינט״ס ומ־״ח צליס בסתירת מ
י נייי ס ו״ל מדפס ממש, י ס מאץ מ מ מ מ נאריבוס מי׳ נ ס ד׳ מש נ * 
ק ׳ דטון שרט הסחשש בסתירת דבלי המחבר בזה ׳למק נא מ ק « ל מ  נ
׳ זה ס״ש זש׳ מ״ק סיק א׳ שהמיר י מ  ע״כ אין למלוך טל וברי הממכר מ
מ אס ארט יוקל פאצנע ס ה וני לדינא דממצא מסי יתר נזה פתוס נ  נ׳* מ
ffi ׳ ונמ״כ לדש  א״א להקל אס׳ נהס״מ מיי מבלי אברהם שיק א׳ «
ס י מ ע מ ד ק שמל מ ס אנל נשף לא החמיר כלל נ מ ס  להמיר מינו מ
י ק * ט ׳ נרש נ ס סיק נ י פ ל טור ניתרת סש שייש ש׳ מ ף נ ש  להקל נ

 דרכי
ס אפי׳ נ*ט סזר ימתערנ ואפי׳ ארוך שישר נמה אצנעית רש ט רעי מ  נ
׳ צ״ז מה  שר אפי׳ פלא נהפ״מ שי״פ ופי׳ נפי״ת דנ״א (ממנ מפאקש) ס
 שהארץ• בדבר גליל א׳ דשכיח שס סובא באתזוח שיוצא מהנר משים כענף
 מוצא מהבו ולהעשס ש להם כמה ענסס וסיס ואע״ג ובסשו׳ דבר שמואל
 החמיר פלא נהס״מ גס נשף אמנם בנ״ו כק מל י*וזוח של מליל ההוא
 יס להס ק ונשרט ראיט פ*רחייהו נמי אץ לטפ כצל שיש ועי׳ מזה
 נש׳ מנהז״נ נדר שאר טדמח לל ו׳ סש׳ ד׳ ונשיח ממיס סק סו״ר סף
ק ה׳ מש נהרנגולח שש לה ב׳  ט׳ ש״א (טו) כעד. ענאה׳ס מף ס
 נקנים וט׳ ועי׳ שס״ו סף הסי׳ שסיים שס נטן לדינא ועמק״מ ס״ק א׳ ובשלק
 גטה ס״ק ה׳ מ־יוש א׳ מ״ש בזה ועי׳ בס׳ מורח זבח הספרד(למב מהרחו״ח
 ז״ל מאחשר) מסוכח *ת ד ס׳ מ״ה סעי׳ כ״ז מ׳׳ש בזה ומ״ש מאה״ט
 לס שאין לו יתרץ עד״ק ס״ק ב׳ שכ׳ דביצא יסרה מש קק כאצכס כענף ק
 המ מן החלחולת במקוס שהיוכיס מעשדן *תה י״ל דקל לב״ע (עי׳ ממיט
ל שס שר ויסיח לא חמיר מרסל  לשל ס׳ מ״ו ס״ק סיח) טץ וניקכ * ר
 וזה א״א *מר יסר כנפול כא* רטל כל האכר מא* לא סאר גס סשר בסד
 דמרא ולשל ס׳ מ״ב ומסתמא לא *ודק פ״י ימרח קטן כאצבע ומטל כל

מ f הו״ק נ t המלתולת ומי שי״ש ועי׳ מבד אברהם ש״ר, ב׳ מש 
 (טז) במה ענפים ואין ס*ק נץ שיוצ*ן מהקורקבן ונץ שיוצאין מהוקץ

 נימ יוסף ועי׳ שנוס סיס ס״ק מ׳
 סעיף נ (יז) טעי היוצא םכיה״כ כ׳ כשנוח סיס ס״ק ס׳ ואם נמצא
 שתי מפייס יוצאים מביה״כ לימסס סדפה מ״ס הוא מב׳ וורוות

 מורישה לדון לשל ס׳ ל״ה שייש
י ריבי ססה״ש מ״ש מהלב״ש שציוו להקל בי־ס״מ  סעיף ד (יח) תת ע
 ביצא מאסצעמ המק ימרת סחוס שס׳ בצירת סניא דבי יפי׳
 מה׳׳ק אמ א׳ ונפק״מ ס״ק ת׳ פהעלה בראיות פישלאסר שי״ש ומי׳ מס״ת
ק טריפה ק ה׳ מ׳ ג״כ לאסור מה אך כ׳ ומ״מ סכ״ס לא הי רק מ  ס
 שייס וסנשי״ת זרס אמת הספרדי ח״נ ס׳ י״ח *ה ל מ' נסס מהרא״י
 דענף מוצא מהדרא ומחא כאצנס ויותר וסתום וסי ט רש דש להשיר
 בהפif שיש ועי׳ נערך הו״ס סו״ו ס׳ ה׳ *ת ז׳ סמיא דמיו מ׳ סק
 מא טמ למשיר יפופוח מ״ל סיס סדומיס מצו החלל אפ״פ פפסחיס מצר
ט  לל התק אס״ה לל״נ דאיט רק הסכששח הדקץ רש לחנם כתרי מיא ד
 דןכסp נכה״ג נמקשסט משוס דשכיחי שבא וא* גיכ מצויץ הרבה וסיס
 שכל זה הוא חקא נשמח הקטנש שטס גבן ננ״ל אכל אס ים גחלים אץ
 *pK סיט רניתייס (יע״ל ס״ק נ׳ מ׳ מלן ס״ק כיא) מרז סא נמש סש
א  ט רש אנל מלית ט רעי אע״ס שהוא לול נלמ אץ להטריף ראיס ל
ק לכממראה כמש יתר  וריד נמק• מהכבו ול&פסש נסק במעיים ו,פרד «
 שי״ש (וס״ל מ׳ >tr סיק אי): (יט) טריפה ש׳ בש״ט הרב גור אד׳ לוי
 ז״ל ניקוי של מל מ מא רק בנהמה משא״נ נשף מל מומת ש להם
ס ל מסי  הד סרא דבי משר צווי ממי מ מנד מ שנמס ממי
ו ל  שדיהם וטיט רביסייהו שיש וסי׳ בדם יציק ובס׳ כרס למה ל ס
' מסרא דני דשף ורפס להיות מישש א מ  ונס׳ טת אברהם לפיל ס׳ נ
 ימ*סם ונקראים טריפילי דערייס וכ׳ סס ואס תפר דק א׳ מהסריסינ״י
י שייש מי׳ מחזיק ניסה *מ ו* סהביא ס ג  וסרי״ס הלל צימ אס ש *
מ משימת שיש fx נספרו מ״ס סיס שאל  בשם הרנ פהר״ש •"ל למדף נ



ר הגולת א ז ב ג  יורה דעך. סעיף מזמח י. הלכות טריפות ר
taJ'f* S ^ ממש » «ס Mr TO נרא1אק « o r o ה (ס־) ינ5 מ דטחריו» *TBO1 (מ) (נ) כאורך (!)אצבע pp י ע C M 0 ) 

ס 56! פייטה) (מ) מיי מי* (כח) >קמ מקן:  (כה) פחייו ניאפי סדפה מיפי(ט) נופל *יף (כן ממנע ממימי י
ג םעיפומ : . ובו ד ס י מ  מח דיני טרשת בקיבה ו

 א (א) ''קיבה (כ) (קינה מא טס שנסע• בנססס שםמאכל נמש לניס ינמן< סני׳ש פנןיץ סאלן יטו• מומ יקוד דפ סכומי!
 והמאכל נמס מלפ פטמת להמסש ומהסםש צקינס ומהקינה 5דיח) (ג) שנקבה (ד) פרפה וא•

 נ פ נמרדר* יכ*0
 סאנודה

נ י  fVu ~JCD a ו

ה ב ו ש י ת ח ת  פ
fro י ן להשיא דני דסק נהדקין מ מ נלא״ה אסל מ י  or לק נהפימ אנל נאץ ה
אמן אצנע פנה״ש aa «"מ ) נ נ  מטפס להרמנ״ן נפירוש נל מזי מפול דמי (
י מטיס ן צ״א שנשא. מקי שנמצא מנ מ פ נודע ניהולה פנ״נא פלק •י״ד ט נ ט ס ן נ פי  ו
ם ד מ פ וספנטם * מ ס ע ונמצא p בסיגה נ » ט  סמון ליציאסו מן הקינה והוא סולן נ
י וכשינ כיון שנקנ זה לעוצם נצודה אמס נשיזע ע א מפמפמי ס מא נ  שמנ נסמוס p כס ו

ב ט י ר ו א  ב
ד הש״ע  7ש0 טיש״י פשר פסנפ (ז) אצנע והיה מחר והנה b הטסקיס הקשו ת
נ י ד סדנה ותינ־ן הש״ך מ א נמנין א׳ פסק דאטלו מננף טוצא מן מ T מ R * 
פ •ונא רק מט א' אך שאח״כ א הד * ס יוצאים נאמו 06ל מ ד ד מקא נמי מ י  ס
מ מע• הלכך(9י ליה דק טוצא ק סיקן) * p רחוק ק הקינה מצא סמי קפן 
מ י נ פול ופ״מ ממןס שטן ספסל מרינס p צאסר נדי, טי'.א ק ס מ ס ונשר י י ט ןם אות• ספון לנןגס p להקל ולהמון מל האמייפ שהוא הוטל הסולן סמי י י י נ . • ד FJ™ P י ' : י וניזנ פול ופ־זז * דלו ™ v ד מ  ו

ץ וגש ק ה לעכל מ נ ס ל ופעולסי שהכני «רק נירה דדן הוריד סזס למי מטיס ומשם ל מ ס ימי אצא נ ד נמפי שס ט רפי אנל אס אץ נו רעי אע״ס שמא חצוצ ט ד  (ינצ מ נ
ם ט סדפס מ ספהו טי סנ ה נ א נימק הוריד מ מ ה טטרים ואץ למש מ מ דד w מ ד סנמשן מן הכגל ולפפניס נ־סחנן נמפ״ס ונראם כמט יפר סר״י!) נזכר ו ד א ו » 
ן לאורנה אפ מלץ שאמר שמיפה נמזק ו  נגךנס המטיס שסר• סייפי •פיל פשס לחלל מ
ס שפ מספ פרה אנל ספנןנא ציפ ניס מ ה דס ל פ ציה למון סמי מנ ס מע״למא * זדד מ ם לסנן! ולומר ו ס טי הנהמה יש מ אן אם מאי טפק נ ל ועוד ו מ  נשפפ ננדלס ס
ס הא פטפא א טש לפצוס *עשה לאפר seep טלאי סור נ נ ק ממ״ם אנל ט ם א שולאי י נ ד ש*י תלמי! לא נפשה מעשה להפיל ט #  יטן ענעו להוציא דפי ואמנם א

ש ס אסר נקנ זס כצל ע » ל נ לנדזק ו ו  לאץ פוס ט

 תשובה
 נהוס נממ אצא מלס לסן ומוציא רעי למן ונמש השא דוצא השרת רק
 p הממי ממף ק הנד ומלט למן ומוציא רפי למן יאיט טפל *ולנ מיף
 דש להמר בהפ׳ס אבל בלא הפ״פ אץ להקצפיי׳׳ש *(מ) ועוד דהוא נקיבת
ו  היקץ. ני׳ בדעה מרה לטיל דש ס׳ ס׳׳ו וטי׳ נטית מניר קמא ס׳ י
י ולטעם הראשון של הרמ״א מי ודאי סדפה ולםעס  מיש בדברי הרמ״א נמ ו
 הג׳ מא רק סמן פריעה שי״ס יפי׳ נשו״ה אמי צוק חיד מ׳ י״נ נאמצע
 סהמ׳ מה שכ׳ נניאד מרי הרס״א במ בטש נ' סעסש אלי נסינ טכש
 מיש (כח) נקיבת הדקי! מ׳ בחס׳ שבסף הס׳ משנס י׳ עקיבא ס׳
 ס״ז באמצע התס׳ נמובדא ממצא שרת מסי נאק שאט אסור מכוס ימת!
 רק שנמצא שהיי סחוס מתי נופל לגוף וכ׳ אס ט ודא וא טקתא תה הדני
 ממרס במס לאסור אן ש סקיס להתיר ולתלות במשמוש יוא וטנחא כי עפ#
י נדרס השומן שפל הוקץ ממין רש להמירה לחקר בכל  הרוב מ בא י
 מנס שארס לו מנץ כמ ואס נראה להמרה שש מקם לחלות * ש להתיר
 כמי בריאה סכא ומשמשו יוא וסבחא ואף והריס ממיר סכא דמי רעיל)
 מדס מ״מ רכש מרס מלמ ובמש ממן מ שגא ט׳ כ״כ רשיסא בדקהמצא
 מן מקין בכס״נ ואף פטאפכ״פ קצה דמסאימ לפנץ מ לא אמוע רלהי
 נקב מטיס ומש והכל הוא לס ראס מני המויס עיי״ש ומי בס׳ יפי. סרס
̂במשמוש ידאוסנחא ק י יש במ וכ׳לדנא מל שש מר לתלות מ המ  י
ו ס״קג׳):  ש להקלבמ עיי״ש (ומי׳ נומיט להלן נד נ׳ מי׳ אולשלס׳ י
. א ) קיבה עוף אן לו קינה כרסי ס״ק א׳: (ב) קיבה ת א )  סעיף א
 מ׳ נס׳ שני* אמנה נסב ו׳ מקינה ש בס ג׳ עיחס הח׳ סלכץ
rf סממן נאק• מנ׳ ממי שס וסינ מנ׳ ממו נאלכמן מיש ומיי בתג 
תו  ס״ס א׳ שהביא יסיים נשש הארס של ואן * רק נ' מריה יפי׳ מנ
 לעיל סי מ״י(יק יי): (ג) שניקבה מנאיס מיש ממצא מחט * ימי
ק א ולא  נמף הקנס ימגח מסרס יבלת שקורץ ייארן יסי יממ״1 סף י
ה בל טוצא במ to מקום שש ממוט מיקב  חקא ממצא שם יבלת אצא י
 מנגלט״כ ולא סי שס ממן המהם מריסה אף סואץ כמחט סמבה סמנליב
ק י״ש). ויש הנאיס נקינה מצא ממס ג׳ ענסס ס י  טיי״ס(ויל ס׳ י
 וסי מ׳ מנדט למיל נסי׳ הקרס (מןיא): (ד) פרסה מ׳ נמייה כיס
w הקרא o נ משאל נדן הקנה שססס  שלמה סלק אנן מסר מ' י
fro טשיואלי״ן ולא מ' בס מס מסמס מנד המרה משיי! משאר מר טנ 
 ב* מם דעוסא ובלי מס מסי מדאה מכשיר ממ מליו מידן משיב שאן
 מכרי ממלסו׳ץ ממש ואן להמיר במ אלא אש כשאר לאחר מדדה אמ
* נמראםל נלד שלא סי ט סס סטי פיאס וסי מממ 0!ס  ששי סו
 רסס אן סקס *!מדף נמנם וסיי״ש גדניי ק ססחנר fss< שמלק יעי
ק ייס של ג״כ ונמנו למ נלא ממיס 6» ס *יל מ׳ מיא י י  משין מ מ

 סשייף 0״& וענס״נו סוסו*!׳ מיינא כקי״א מ* לו ס0אל נפגם שס̂י
!דן טמזאליץ ולא מי מ 6ס ממלא א ניס ובר מס סי0 1  m9 וצמ 6
 סיא! רק מראה לבן סשל הקיטכ >f־ סי הלגטנית במסי משאו קניה ומזן

 ודכי
 מ מעלה מעיקר לדנא להקלוסכא וממש מפי מא סחוס ניאמ אסי מא
 אתן כאמה ורחב כפתי *במה ש להכשיר אף בנהמה אס אן:a רקיתרת
 א׳ כמ אנל אס נמצא שס ב׳ יתרת כאלו אן להמיר רק היכא מור ערכי
ק מ יכ׳  ניי״ס אשנס לממשה צימ כק פרבותיט הט״ס מהנ״ש החנית נ
 נדכא ראם ש להיתר מהר מנאצנפ # מק ק הדקץ ולא ניסר מתלה
 יציאתן סהס פתים אפיה טריפה אסי נהפ״מ פיי״ס ומ׳ שפיו סיק א׳ ולק
ק ג׳ ומ״ם הכאה״ס פהוא וריד מפסן מהכבד ני׳ מנדט  שס ינמק׳ימ י
 לטיל(סיק א׳ וסף ס״קי״ח ינס׳ מ״י סק אי) (בב) פעי קטן טבאה״ס
 מ״ש נמשיך מ"! מא נחו יתרת אנל בנמצא שנש טריפה יפי׳ במש ישיר
ק ט׳ שכ׳ והיה במנסש  של ק לדנא מי״ש יפי׳ מה״ק אה ב׳ יבמק״מ י
 חמור נ״נ נ׳ פנסס מענף א יל ואף נמף ש להחמיר שלא בהפ״מ שלא
 להתיר מסר מאיזו אנל נהס״פ ש להסיר אף ננ׳ מנסים שיש אנל נשו״ת
ה נ׳ ונשף אס׳ בני מנפש פממ אפיי לופת הפיך  מסו׳ש סק סאיס׳ י
 שיש וליז נראה ואס׳ שלא נהס״מ ש להקל וש׳ מטיס ס״ק ו׳ יש מ״ו
ק שק נ' שכ׳ ואס ס׳ מכה אצל  הסהר״ס סק נמ (בנ) כשרת ש׳ מ
 הממי מנוף וסי שס סש קטן נאק־ שעודה והי׳ עלמ ולדל שסר ונקלף
מ  ושאר חשס שמר בממש ולא ס׳ אמר להבחין אש מא מענלע״ב וכי מ
ק ל שהביא מ׳ ולוינא ש להקל מ י י  ש לאמי אס׳ נהס״מ שיש וש׳ מ
 במ נספ״פ שי״ס: (כד) וכל יה דהיחרת סתום בראשו וסי ש׳ גמ״מ
 אני צוק חזיר ס׳ יינ שנשא! מק מוצא מהזקן נשף ממק• ולא ראה ראש
 הזקין לבדוק אס ס׳ ססס בראשו א פתוח משואל רצה *אסי מנמ ג'
 סמלם וסא זיל האדן לספיר ונרי סמאל נמ וסיס וזיל סכל הלץ ממסי
 לל מזי נסמש להלכה ולממשה שאס לא יאט שס׳ סמס אמר משמן יסי
ק ס׳ ששאל גיכ אס המיקס מפפבמ טסרמכ*  עכ״ל ושי נס׳ ומש מיה י
 לנמק אס מא שתים מאשי מי פממ משיב תם נשף טכא ואיפא ימות
 מי טיצא ק ממי נאק הכשר ס״מ אש הוא אדון נאצנפ סירשיסא וצדן
 מיקס אס אן מתרס פממ לחלל הטף יאפי׳ משמ המיקס מטכנמ מקי
 ל דנכ*מח קסטת השכיסם נשמת לא מי מור דשתא סלל ואן מדקה
 מסכנת ט כלל ומי רנמייהי שי״ש: (כה) פתוח בראזמ ש׳ מקיע סיק
ו חקא אס נמקס יציאתן ססוקין מא שמת ימצא סרסי ממקץ 6! סתר או י  י' ו
 !מינן שמי׳ שתים מאשי אנל אפ במקש יציאתו מהדקן אץ סממז יש נמקש
 יציאמ משן זק שמהם מנד משי מממש מהדקן לסמי מיתר היא מלל נ*
 סם יסי א אשיי אסמא שמח כראס מסר ממן מיא כמום במקש יציאס
 משוקץ הרי אש ראי *מיש סשיס כלל לקבל רעי ואט מזטנ *סי סש
 אן מ חקא כסר* טיאי שס׳ סחק של מקץ שלם נמקים סטנ• מיש :
ל לטף ק א׳ ולסמים אף כשאין המי ס  (כו)טסל לטף פמניש ושסיד י
 סדסה ליע סטן בסמי יסר המצא מהדקן ונמף ייצא וון מ הפנמת סרממ
ק יא ומי  ליע כמן ומשתמש כיסה יציאה לעצמה נד״פ מיי מןימ י
ק ד של לסקל בסס״מ אפיי נמ6א ק הקדקנן יסרס מד ואש  גהניס י



ב הלכות טריפות  סעיף מח א

כרס : ב (ז) 3 ס ח ו ם הנקב כשרה אבל שעל הקשת אינו ס ת  מ
 ואין

־ מולה י א  נ

ב ס י ר ה א  ב
1y«p1 ד מזלג שסל טיזר אמר ח (א) המו זמזנ מ״ז אע״נ לק״״צ נכו' י  מ
ן שמי א" איכליס *חי שסל סיסי• מהי צגי ט מיזם מימ מ  מזלג טמא *
 ננל להתיר *זימת «קנ(אנל אלנ שעל הקשח אכזר לנ״מ מ״כ אי.ו מסס נמיא יחל ח'
 * מימ תחינ נמף יקינה של נירה מקינה לא רקנה גמל מ אלא שינצח קשה
ס שהמחט חיינ מנפצים השינ ט״א  סיזיץ ויאר״ן שמלח על הקינה מד אומ מ̂י
נ סנלח מי מנחס שרקנ מ״ל קרוס שעלה מממ רנה אלא 5וש (ממ  מלק י
 לכי שסינלח המה מטסה נחצנשעצ יחד ימס שנמ5אנחצנ נחם שמר נמקמ שהיה
* טס נחס שיווי• וא״נ אין  מוק לטנלח אנל טה עליי נ״נ חצנ פג ומנחת לא י
 מ ק״ד מניח וצא נקנ מעליע פנ״ל ונינ מ־״ת אפילו נמצא טתד או מימ חמנ
ק הקינה אם נשאר מפנו מהעיר שלא רקנ סעל״פ ס צהנטר צצ״ס ועק צ״צ מ  נ
 טי ס״ס מסס לסחניר נחה״ד ס׳ הי הורה צהפדף יןנה טצא ממט נ' ענטס
מ ףומ• ממט נעיז חטנוח מס• וטס הזום נמסו אך סמר טס מט, נ * •in נ*רן 
 נשר הקנה נל• טנר נלל אן העלה להתיר וסנטר עיש ממת שכן היל לטוח

 יורה דעה
^ "ואם (ה) החלב (א)(0 •שעל (א) ו * < " 5 » 

 (ח) שנקב (ט) טריפה
ce3 SB9 ומניו, יןיו׳ -,ש״. וממדס לטול יוד יסי] נ ftp tret0«שיזן 

ה ב ו ש  פתדזי ת
V א טנלס סיי מנ0ה שנקי סי *  מה (») שעי המר [פנייפ ומס שלפנ שם י
כ מ״נ שכסנ לאס נמצא סני*ז מנןס קשס נמשמוש נמי  נספר לטש׳ שיל חוס י
 אגוז צ״כ יאפשר למי לינלס וי־שחנלא לזה לפי ראוס m סמויה נמנ קטיסו ומהותו
 ימלבנ* ספ-ז״ג >pt ייפ פ־,"נ איכא למישמכ לפ״ל• לנשר קשה לא הוי ריפותא מ״ש
 פיל וטץ מש״ל ס־ן״ו נשם שנוס יעקנ) {׳שס ש״נ נרם שניקנ עטפה עיי נשפר נינת
 פלס שפר איטר וטסר טמן טו שנח: שאלה סז אמפ שדקרוה p הצלפופ ספון• למון
 ויצא פרש וניאס שהיה ניקנ ינרש וענר מציה יופר ש״נ חוזש וסיא חיה ייוללסמס דנה
 והשה לנ*רה כיון שיצא יפיש וא״נ טלאי ניקנ הניס הוי תאי טריפה וצא מהני אן אס
 כחול יניס ימה מיש נט׳ נ״ז אך אמר סטין נראה לאץ זו רק ספק עריפה כי נטור
 הניא ועפ י״א לכיס הכ־מי ה״מ ליקמ מפלפתא להיינו למפה הרואה אפ הקרקע אנל
 למפלה ממס נמיןוס יצלכות לא נערפה אס ניקב הכרם אלא * נמנו * פפמ וזהו
 לסת נפל הפיפיר א-ל לעת רוכ הפישיןיס -נקי הנרס נכ"•! שהוא עריפה נמשסו והמגיה
 נעול נסב פה־ווש ומנדן מעיל ס. לעפ ראשונה לפ״ז הוי ספק לפצומוא ימו שנימה
 י״נ מיש * שיצלה היא כשירה עדל ס״ש וצמ״ל לכאורה הימר זה ניע מאחר פלעש
 מנ הטמןיפ לסעדן מ״מ מממו נמו שכת: מא ז״ל נפצ־נו א״נ סיי נפנ ספמ״ג נמ׳
ש ומה א סק״ה לספק פלונסא היכא מניס מנליפ p אן ט י״נ חודש אין לספיר ע  י

ד הדח ד המניס פ״פ החוש והנסץ משוי לס עכ״פ לספק השקול טמה שלא ונר מ ס לספרן נרע מ ן »  שהרא למי המנ ס נעור הנ״ל וכוונהו נזס נראס דא״כ אפי' שפנו מנ «
ש אולם לס״ל שרצה הרנ ז״ל להוטמ לניקנ סנרס נמקוס הצלפוס מארק  שצוומ פל סגהס סנ״ל ונסנ ושיי צמ מר״הו לסיולטסיס פהנ ימ הנהס v נספר ללא נסלנפא ס
 נמק פריפה לא היס צרץ• להזכיר למס נעל הע עור ו א לני׳ ס״ניס סנ״ל לנראה שנס מנ הפומןס המפריטס נכ״מ ניזשהו לא מולאי לפשיפא לסו לסלנס נרינ״ס נפרק אלו
נ אלא משפיקא רפופ ליספקא להו הלניוא >®f נדן ניש* שם פנסנ ומן ללא אפסיק סצנפא ענדנן לחויירא ופרפינן ננל הכרס מקנ נמשהו נס  עריטס לן סין י
ל ומספמא נס לעס ספיר  נרא״ש שס טמן ל״נ נפנ אינא נדל סצנה כרנה נר רנ הונא ואיכא נדל סלנס נרינ״ח ורש״י פשק למימרא נר׳ יוט מ סנינא pi סמא מר פי
נ חולש  ושארי עסקים p הוא כפשקו למררא טון לספק לאמיימא הזא וסיכ לא הד רק ספק פריפה ומהי׳ לה מז״ה י״נ יזלש או לילה לפ• הנמה ה־״ל לשפק לפצונתא מהר י
"""""""" • " " "  להכשיר ארנםנעיקר ו ״ י "־ "י ״ י ־' ־־־ י" ״ ~

 ונלנושי שרל ונסטנת
 לספיקא מינא ימן ט .

ן סממשה למס מסני י״נ יילש לנמניי שלא מנשה מפשה פריפה משא״נ נספיקא י שס לךנא לנא נפסיש״ל דצ״ללשפק מו  נטפיסא א' * אמרם ו* מוחרם נו׳ ומשק ט
ס pi סצאפי נספר פמולי *ר שנלפפ ממט נמ׳ מ״פ שפמה פל המנ״א נמונלא לפז סנ״ל ג״נ פ״פ סנרא הנ״ל לא״נ הפז ההיא הפייה לט נקינפ הכרס נץ י  ללינא «׳ פ
ן וסאפנוייס הי ל ו י מ ן IK * המאורע ההיא הוכרע אצלי הלץ 0׳ עש (ונאמנו מדהה v לא על המורא ימונ רק «צ מ  הצלפוס דמאי שנא *מס הפז * 6או< נהמות מ

ה ב ש  חרבי ת
ק נ׳ שכ׳ דבשף סביילי״ג מח לו במקום מש  סעיף ב (ז) כרס ענמ״ד י
ק ב׳ מ שייש וש׳ ניזק״מ י  המצין אונס אס נקרפ מ הטילי/ נ
ק ו׳ שני וכ"! מא נשרט־  ועי׳ במ־״ח נקמן מ׳ ס״ט סיק ר והב״ש re י
 שמא ע״י מ* אגל כשיש חשש שרקב עיי קק סדנה בכל ערן שייש ויכ
 בטס יצחק כאן נפקהינ אות ו' ובעמוד מב לקמן מף מ׳ לה ושיש בנש
* מאן  יצחק ומש אברהם סף מ׳ ג״ו שמיש נשם המהר״ס שין! זיל ז
 לא נסוק רק יעצה מכור מטר ססמק מא שלם יש להטת שהי׳ משלוה
ק ה׳ מש שו פדן נשבר  * נחילי מלתלות בקיץ שיש (יש׳ להלן מ׳ נ״ו י
 עצם מיילי״ג) (ח< שניקב וע ובבל מום הר הדן ופרישה אשי׳ מקב
ק ל". ישי  משהו ק משמע מהטמה המשקם וביע ועי׳ בהב״ש וכשפיו י
 בפרי הואר ס״ק נ׳ וחילוק ש ובמפרעהא ליל במקום שנתגלה ממט נשמש
 סבחא אז אף בנקב משמ הר ודאי שדשה אנל נמקים ולא מפרעמא והיש
 במקום הנחבא ממט החת הצלמת מצו מ ומצד מ אז חקא נרקנ נחנ *
 טפח הר ודאי מ״פה אנל ברקב רק במשהו צא הוי רק סשק טריפה שייש
ק נ׳ ממ וש׳ נשלם ביס למה ימיו מ' ק׳. (ט) םריפה  וטי׳ במק״מ י

 פפ־״ש מ״ש מהנינמ אוס נטו שוקרמ נץ הצלשת נמש וטי וש׳ בטנת
 אדם שס השנוא כאריסי! יותר שהורה המורה לנפל הפז משהמו ימסו
 לנכרי כדן ונמל המז ממ סל ומי השרה מאמו שמשאה נמן אימ ישם
 וגמלה ומיסה שיח ונם שמה דלוה משינ סש לקנוס לנמל מנז נדן מנשל
 איסור לכהחלה אנל הטז נראה שהיא הפרה וכיין ונמק לוגתא מא סמי לה
 יכ״ח ולידה שי״ש ויש הסתיש למיג סל המת אום הלל ש׳ נמק״ס ס״ק
מ אף כששהה יניס שי יק  נ' שהשיג נינ ל מיא נמ ימזליס ממר נ
 ראיס נפסקים ל מאץ י *5 נפרלין יל(אמי מאץ נמל מצי לממש
 ז״ל) סיי מק א' ס' ס׳ שפסק קדאס יתע שמס נמרצט נמש המימי
נ  לא נהר שהיי ינ rf לל סכ״ד א־ מלס שיל מ0ינקמא לק נ׳ מ׳ י
 הסדס לדמם סטמזאוםמלל ומסרן שס הקשיות שהקשה מאל ל היא מ״ל
א נ סם מו מוצק נ׳ מ׳ י י  והעלה להלנה תמר לה ינימ מ״מ שיש ו
נ נשרי! נמי לאנרהם וחיו מי לש י  לדנא ונכ״ז מהי לה ינימ שיש ו
ton om ונס״ת אסרי טסס(מהניצ מזיקו נ זיל) ס' י״א ונסיש מב 
נ מיפת מיס נדון ני וו׳ שיש ומי נמסדו שש שנסנ י  קינא ס׳ ק

 מיקס

י למשיר  מסמ מרת משאר העור עב לי מס דפיהא מממ ול ומוט מנ
 ט מה וקייל ואין אט נקיאיס נבשר שרופא נורד טיס למסן בערן ממין
 פצמו אס סא נשי בדא אי לאו אנל אס מצו מ׳ השר לס ושה לי נפומ
 ודאי נבר תה שתפש השייב דמה שהמראה מא לק ניומר מהרגילות סי שיש
 מיאס אין רפש מנדי דמקא בריאה פורנה להייה אוירה אז היי מראה לק
 דממא אנל נמה שדרכה למות לנן אף דהוי לק ביוה׳ אן מ סטי מראה
נ כלו אף שהוא גיפויאלין אט למעלה סא השי היק ונדא אף והוי לק  י
 יותר מהרניליס אנו דשמא ומקא אדם ושחה־ ומעיו על לקוהא מ מזיק
ו באמצע הממי ובמיה שטת יעקב ב קמא סלו ס׳ י  שיש יפי׳ בשדם י
ו ובמיה נאית ושא ס' כ״נ ובלס סף ס׳ מ״א סק ט׳ ונשית  ח״נ ט' י
ו שנשאל נקינה שהי׳ בסס •נלס ק י ס י י ו וסי׳ מ ס סלו ס׳ י י  מ
 ממיס ואתר לוס סבלת ס׳ מקם קפה קצת נמשמיש ומזיז פאי נפי לס
 ושה ומגד פמק ט׳ סרכא מפירה הסי מהמה יל ספה מרה להקל
 יכל משאר נשר לס טנסים ולא ט׳ פס סס יהד וקץ א מיזע כ״ס מדס
: (ה) החלב שעל היתר פכאה״נו יעמניש ( ק י  דש *קל מיש (מדל י
ו שטזב דהרמכים מלק מל ריי ולוידי׳  ס״ק א' שהביא ונרי מ״י נסי י
 ל* ל הלנ שמנסרס לשגול סתס לא אתו שהוא מסן כמט ימש ס״נ
ק א מ׳  צדן המיה לשין אש אמ המלנ מסס ליס שיש מיי נמי! י
 יליז נפל האי מסיא מירא ימאן מא סרס אמ סס מסי ממשך וסיס
f א׳ יש נפק מ מביא יאות ולדנא אץ o שייס ומי נסימ tffe 
 למוצרי דלפק שהיסה לא נשק משין נמס שייש מיי נמיזזיק מכה דש
 מ׳ מ שהאריך נפק מ ושי״פ נמש נמ לדגא trtn מאיש תזלנ
ק א של ואיל דמי ספק מריסה  שינ הקשח ליס אש מהם מיז מף י
ל ואש ממם אמנם כוס שרקנ ולנ מתם מי רק  טון מזב המסקס י
 ספק מדהה ושמא מי* שהשירו שס אס רקנ הקיום שעל החלנ מי וואי
 אסי שדש: (ו) שעל היתר. ש' נאה״ט ושיש יש ס3*« מי מממ
ק נ׳ שיק סי) וש׳ לשל ס׳ ליח(יק י )  שניקנ סי נסקיסות *״נסי במ׳ מ
( נ ק י י ק יש) ימי נ׳ ( י  קליד) וסי׳ מיי(ס״ק פ rf) יללן סי׳ מש (

̂ח נדל סף סי נ״ז ן נס*גסא ודטמא אש סמי ינ י  ויש הפיס שיו ס
 בריא ומנריצו שם:
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 יודה דעה סעיף מח ב הלכות טריפות רצח ט״יהניימ
 דן ft** 00*0 (י) יואק לו דבר שיסתום אוחו(נ)(יא) שתי » (יב) החלב שעליו
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 באר היטב
ז להא נ*יס י  גכרנה נםמויז routs מחפוז השוק ע״ש) (נ) החצנ הקשה נ
 שטר סטפס 0ה דהיינו אס רקנ opa שממל מוקה וצ״צ טון שהקרום שפל
• עינ אץ wto לטש רחצנ ל י  ע• מוטל אסר משוס חצנ גפיי 9יש «t׳ י
 ממא א־נוטחס (עונד סנניס שמצא •יוד נמש * סטק לים אמר אשיג שםעונל

ס ניזיזנ אלא מקצה נמק םנרס שנפרס *שר שהשונא ״ ר שלא ט מ  סגנים *
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 פס״׳ ס״ס מ תרנגולת שנפנה צג? וצאיי שידפה מקרע ונ ממנה יןלוח מיס נ«ימזקפספ ע״נ
ק סיא 6שמע סחפאש סש חשש נמס ק י ס״ק או י*ן להמר אצא נהפ״ס נאנ נש״• ט מ חמ׳ נ״ח ט׳ קניו אנל מסמס נה״נ מונ מו״יו ט ס  מ
ק קיל ומ״ש המ«ר  מהמזנצץ סס טש למש טמא ג״נ ליל• מלי שקמיץ וואפ״ר זכ״פ נקנ שנמצא נמק מי הסיס צא יישק שמא דקנ ססש וטד& פ״ש ט
 שסט םחצנ שעליו אמר וס להדפה ש*סד * הדנוק צנרט שוזמז ססרמה אנל לבני ר״נמ שפסק o טחו לאנלה כמ״ש ט׳ שיד נמ׳ה c* tft רקנ הכרס
ק נשם פיז מקא שנפצ* ממיין נמש אנל אס •מ*ס למן ואין •זמ ק  וחצנ מ מחט למסי (פר״יו) ומס שהמיר ימ״א נט מלטס tec* נניס ל מהרימ פ

 אס •צ* קתיס ספייסס גר*ש ידנם «t נד*5 נטי ל״ז ועיש שטף ם' מיל
 תשובה

 ט' כ״מ שנשאל כמה שמא שטח שכשיש לנהמה אחה גילי יחפ 16 סרוסתה
 טנא מדל נסנו וביוו מרצמ חמד ממה נכס למןנ שס הסמל ולהוציא ממנה
 דס ומא מנין הקמ נפחול ומ רמאסה משאל מה הדן חס סחסה הנהמה
 ורואי[ שלא מ׳ נקב ממלש בצד הדק * בפחות סחציי׳ בצד העב והאריך מבא
 מ׳ ראש ט׳ לוקחין מרצע רחנס קצת מלמסס מין גת־ הקנה וש״ע מ׳ נ״א
 סעי' נ' שאין לה מקן כלל ולא נשתהה כלל משמת המןיק סי סנשחנמ אס
 נראה רושס וריסותא בסמל מפכח והתחינה מימ רק בהסמל ולא נראה מס
 דסותא נשאו אנדים מ׳ סקס לסקל ואף ואין אס נקיאיס נבדקת נקנ משהו
 מיס חקא אם מצרכס לממן כל אנייס המיניים ואז היי סקס שטן ידע
 במ אא״ב נבדקה אנל מיו שרואין טנא ששלפה שס סריפוסא ואן צריטן
 לבדק רק בסמל לבד אפשר וסי מסקס ימס ומהני בדקה מי׳ מקם להסיר
ו רססס מרצע שלנו י  נקימי גדל אס לא סימה קצח טני ובמי משא? ב
 מסתמא טא מרה יש לה מקץ דק מלממה כמ מספ פשיסא ומה ליח דגא
 וליה דינא שהיא פריסה אפי׳ בלא שהמה לל גץ הנקיבה וכץ המיסה יאסי
 האין הרימיסא בהמסל מיל סאי האנדים שטסים דמם יסכ״ש אס שהתה
 זק מה נץ מקינה להשססה דש סשש שס׳ נקב ונחרסאה ובווא טא פריס:
 נםשימת מיש ימי מפית להלן ס׳ נ״א שיק יינו מיש נפנץ מ מפלה מיץ
 והסמל מנסת to חצה״כ נמקים שנצו סני סא וסקס לכרס ואס מקנ מגיע
 *ומל סיי כנר ניקב סיסש ססני א״נ סיי מא נלא״ה סדסה ובפרס לס מה
י אמי צל! יינ ושס ספסל טואי ממות סל הצהיב ק  שמנו האסים א
קנ סיסש סננו אן אס יקוו אמה נמקס שאנס  וסריסס נצא״ה סמס נ
 ממופ ק א ששהה הנספה מד שפלה קדם נמזס״כ פל נקנ הסרפש אס מא
ק מרי מסמס עצמו יש להקל  אמן ישראל אס׳ מסמס mo א אפי׳ א
 ואץ למש ג״כ ממשש נקנ נשאו אנדים וכן אש מא אמן נכרי מהמס
 ישראל ושחסיס מד גיכ יש להקל אנל נצא״ס אן להקל סייש (ומי׳ בדברינו
) (י) ואין לו דבר שיסתום אוחו. ו ק י י א ו ו להלן ס׳ נ״א ש׳יק י  מ
ו נםגגס חק המיל מסס משים שש מל הסמל קרים  מנאסש מיש מסי
נ טמא ומי׳ נס״ז ס״ק נ׳ של ואף ונקלס נך״ל פאן ס והוא ל  שסנקרין א
ס אשרינן יסיט נמדננן אפ ת ושס אש אלא מורננן אי י נ ס  אמר ל
י נש מאיד וכס י נ  מהם אן במקש מגנ אש מסס סלארייהא סייש מ
ז אץ לומ־ סי ס תרי ק נ׳ ובחכמת איס לל ל מיי נ' שני ל  שטת ידם י
 ופכ״ס אס רקב נם הקדם מה משסיר מבשר הסמל ל9קנ שנמס כמט
ג מסם נשי הסמל לנקב שנמס ח״א מנמה סמיס מיש י כ נ נ ו י מ  ד
ק נ׳ ומלק ס״ק ו' שכ׳ ואס אץ  מי׳ פמ נש f למיל מ f ינהנ״ש שס י
ש  הקרפ ממלש כששיר ש להל טל) שש סחימה משמץ שאגי אסר י
ש נביאי דברי הלש מס ק יא י ד אנרסס י נ ק מיש ומ׳ מ נ י  מ
ש מססלייו ילבז  מיש: (יא) שחדי החלב שעליו אמד פנאס״מ י
ק י ובבלי י י  דירים שסהנץ מ מסו מסס מ המלנ ומדו לקמן סי י
ו סא רק לדוס אנל לדק אמי י ק ג׳ פל ו ק ל ונסליזי י ו י י  כאן מ
ץ אמי סדנא לסיב סליו ניס מ,^) ומי מזה בחנ״ש מ  ק סמיס טין ואט א
ק ג׳ מסמיק נדפס נמ׳ מ אס א: (יב) ohm מעליי.  למל ס׳ צא י
 פנאה״ס ימוש נתרעולס שמגצא נה מס בלל הנוף ימנשדת שאילת שלש
א ססס לאתר שטסה ומי מגס p מסלימ ו משאל נמף ל  סוא ס׳ י
מ י  מאפי ססל׳ש מומס רצא ממנה קילוח מס ומס והאנדם סשימיש מ

 ופעפמ

 .״ ״ ייני
 דווקא ביוצא הפרש א נמק יניא אנל לא יצא פרש א> יימ לל וסי
 ששק מל ספק לא על ואיל שנכנס למך החלל פמא לא רקט סמפיש מיש
ה שנשל בסרה שוקת אסה די בסהוירא קמא ס׳ י  בארן ימי׳ ממ מנ
ב שנחלב ממנה  מגד המש כלל רצא הפרש ומתה יביס מס ילוהה אן ש ל
 קורס שעמו סנ״ח וגס מס שס מס הכלים to נהס הלב :קורס ינ״ת
 וכ׳ וכיון ומאן שמחה הבהמה יב״ח נראה מדאי מתר החלנ לה למפרע
 ימכ״ש ראן לאסר סכלים ל החלב ולממש ופיי״ש נטו ס׳ פיס סש בסרן
 מ מ׳ וביצא הפרש מיי וקירה ש להחמיר tic למכרה לנכרי מיש יסיט
י ונסיח  שלא שהה יב״ח מ״ל ימיי ממ בשלח נמר״ס סק סויד ס' י
 תפארת ייסף סי״!־ ס׳ א ונשו״ת רמי שאלה סויד ס׳ נש ונשו׳׳ת מנול
ס  השן ס׳ נ״ח נאדטש יעבסי״ת רטט דנד סיס ח״נ ניו״ו ס׳ ל״נ י
 נעק זה ינ׳ ואם יחנרר פ״י תפאיס מסמים א ע״י ישראל כשרים שעמק
נ נסמסס טדא ש להטריף ילא  נקנ נהמסס * פכ״פ סש ספק אם טיסן ק
נ נסמסס ואן משש רק משוס מימ  מהר יניח אכן אס יתברר שאן פושץ ק
 כחלל הטף א אם געשה פ" אין לק ש לסמוך להקל כמו נסתם התרנגול
ל הטא ס  עיי״ש נאק־ ועי׳ מזה נםי״י! טהר״י אםאד סי״ד מ׳ ס׳ שהרנ ה
ק שאפר פעופץ הוקרה הסא נשימפ המס  פהי׳ לו וריפה ויקרה מרופא א
 עו שפ״י השיפמנ סוכנץ הקרעים מ על מ יחצה השואל להקל דאף שמנם
 האנסטדפמפניס ביק הכרס ש להמר דפק ומלן בפימפ עיי סהקרסיס
 שיכבץ ועי! מיל כמו סחיפה ומעיקרא יסא ויל השיב עי! ואן מ נקרא
י מרסן השמשות  מזימה כלל ימיו והרי טוע שכסמשץ רמאה ז לבהמימ ל
מ אנוס *  החלול בלי מ שמקרין ט מסב בסן ־הנקב ההוא משן זק מה מ
 סממו להוציא החח כס הצורן א״כ הרי ל המק־ הזמן הזה מומו מקנ
ז ואץ כאן סמינמ וממקרא מ״כ העלה י  כפיר׳ מיס ואץ סקרנים מכבש ז
ה אסר ואמר למסר הנהמה למד נ  והנהמה אמרה אסי׳ שהה יניח מס ל
 שמא יחוור רמכרוהו לשראל רק קמזש סמכווהו למד שימה מילה פיי״ש
פ נאריסת מזה מנשית נש למס י ח י ז י ו ס' י ל  ופנמית שמיי צוק ס
ק להקל לל סמס שסאמן נ ס׳ ק׳ מיש נמק מ מתנ בפשיטות ואן א  י
נה ומה״ם שמא,אמן קתנ מא לודאי  משה זאת ולא מרעי אמנמ ט אי
 סדסה טון שמ מא מקר משואה למציא סארי מתון סוס המשי ופ״ז
ק מ׳ שס נמניא שסימה נהמת ק ממילה לסממ p וכן מא אמנמ נ מ  ה
ד לסמע נ * מלה מחנ אפ* ולא מ׳ סממ״נ בטחי ונא האמן מ י ע  נ
 שפת ממט יאמר מקר למון ללה נספיט מיומר לק ודאה ממדי שהיי
מ א יאס שיאל מקדה ש לסתציי נ  לונלך נמקה המ מם וני ואף ל
מ וקרוב לוואי שעשה נקנ נמש הפנימי וכן אמי למנוי מהמה י  אף שמא ה
י נמי שאיו באריטיו ומיי ממ  ממי בסי׳ ולא מהר לה ש״מ יעיי״ש מ
ק א׳ וממית נפש ס' ימיו ס׳ ל שהמיי נינ י וברי אברהם מף י  ב
! מס טפא מדן האמנים לדקר נין הצלפומ לנקב י ס נארך י י מ מ  נ
̂ש rpre יש ססממל ̂ש ונאומי. אלם נמקס שחקדן נממע יאיפשסיס&מ  הס

. ט  נשתנה ד
 חןיין נפת״ס jtA 90 tfo מי נ״א סק״ו סשמ׳ תפארת צגי גומי מה
 שמשנין נחל נץ הצלמת וםקנץ נפרם השמל סמן סקמ וסי וסנמ"^
 ממדי שש (מסגי י שואל איממק) נקנסדס דני איס מ" י* ינשדת
י ד י פאלה מ מ ש במ נאדכיס ופנשדפ ו ׳ קיש י  שאילס שאס תרינא ס
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 תשובה
tf » ה שמצוי וכל מיש מ ג  ועבשדת שאליו שלום קמא מ׳ ע״ח באמצע מ
 ושאר מסקיס וממצא סיס בחלל הגוף צריך כריקה כאברים
מ אין המיקה מעככח ט י ה  הפנימיים מא רק למחלה אבל נדפבו י״ל מ
 ומלש הסרמ״ג כשורים המשמים חש ומי ונפרס בלר שמא שטח טמא
 ונמק חבא דרובא ולא נמצא במם שטס מם ריפוהא באברים הפנימיים פ״כ
 נוואי אין לחשנו לריסוסא ואין למש מיש אמנם נתנ״ש שס מיס ואין להתיר
 נ״א מ״י מיקה ננל המקומות שהיו המיס טגעיס אס אין ט רישוחא וט׳ וגס
ת י ו  הריאה צריבה נממ! מל אלו המיקוח ממכבים אפי׳ נדענו עיי״ש וני׳ נ
מ מל למן המביש ומשמע מובריו וגס מיקח נמנה  לקמן מ׳ נ׳ שס שמי נ
א לגמח  נריאה מפמ מימנו ומ tfi יהא הב tf מקיל גס נעוף ונעוף י
 הריאה והעלה ובע״כ מיקס נמחה לא מעמה ומי גס נראה בדקה נראייח

 מן אנל בדקת ראי שמר מעכב אפי׳ מיעמ מיש:
מ מ׳ כס׳ הי  וסח של הנאים נשש הסית מנהמה אן להתיר כמ כיא נ
׳ נ׳ שני והממיר לעצמו מהמה שנמצא נה מים ו מי  מרת זנת מ׳ י
 מולל מוף ננל מנין קווש יאמר לו מי tf ועי׳ נס׳ ומי יוסף מ׳ פ״כ מ״פ
 מה יעי׳ נמכ״ש שס שכ׳ וגם נעוף אן להמיר ממצא ט מיס נחלל הטף אמ׳
ה ו מהמה מיש ימי׳ נמק״מ למל מ׳ י א נהס״מ חקא מ  לאחר המיקה י
ק ג׳ פכ׳ שמא מכון דמי מששומ שכ׳ הסריח להחמיר שלא נהס״מ כבהמה  י
ק ל  מין• נס נמף מי״ש ונפפ״ד לקמן מף מ׳ נ׳ ופליק לקמן מ׳ נ״א י
ק ל דיו אס נמצא מס צלולים א פנודס אנל אס נמצא  ונמק״מ שם י
 נסמלל מיס מעורנין מש קיל יושר שיש לתלות שנשמת הסירסס שלאחר שמיפה

 נשסכו מהכומניס למן המלל מיש •
 ועיש הנאה״ס מפה״ש שיש סכנה מהאכלין ממ ונו׳ מ׳ נמק״מ שס שמיס
 שכן נממיט למדימ להשואל ומרש מפצמי משים סכנה ישמעמ שכשהמיס
ל יטנשדת שאלמ שלום קמא מי פית שכתב  נפלמפיס אן חשש סכנה פי
 וטסנץ להחיר להויא כנמצא מיס נחלל מוף ולא נמצא מם ריעוחא נהאנריס
 הפנימיים יאן מששין לדנרי הסט״י שיפ סכנה לאכלס ט אט מאם ומא ובר
י מס סכנה ממ ימר אמרי מויל  המצר ימעטה ננל עם יאן אט האם י
 מאונא שרשו ט וניס וכוי וכ׳ שכן טהגץ נל מרי מראת ושק ראה לוקיט
ו נפסקים של מאן  מאן נפל יטו׳ תופסוח ראס ויל שהודה נן מיש וכ׳ מ
 פ׳ ליב נפרלין כת״י מ״ל מ׳ שחק&"ט שנא לפניו מנדא נתרנגילת שמתה
 נפוחה נמקצת מרה יפתמה רצא ממה מם הרנה שנמצא טן מר לבשר ולא
 נמצא מס ריעוחא נהמיף יהנשיר ואן להוסיף פל הסרימת ינודאי מא בא
א הסיס מיי(ומיל מ׳ ל״ו  לה מ״י מכה שט׳ לה כץ עור לנשר שממנה נ
ק שיא) (יד) חומים שננמאו. טיט שנמצא מולל הכרם אנל אס  י
ק ג׳ משין ק סליגי סאחדירס והטי! כא י מ מ נהכרס ותולעים נ נ  נמצא ק
ק א מתירן דאמרנן ולאיש מרשי כמ בריאה (יפי׳ במול  *יל מ׳ ל״ו י
נ המית ובסיס שם אנל י ק י) ו  מרמה לעיל ס׳ ליא על ונרי הש״ן י
ק נ׳ ולעיל סף ס׳ מ׳ ק ל סלק מליהס ואסר מיי״ש וסמי! כאן ס  התנ״ש י
מ מסלה והעיקר ס נ ק ה׳ י ק יו מי׳ ממ״ת ס  ונשיד למל מ׳ ליו י
ן לסקל ואס נמצא סלטים נניס א מפייס ומקצתן י  לוינא כדעת הט״ו מ
 יצאו לסן מקט הפרס א המטיס ליק ולאיש פרשו יצא ליק ואמי כלא
ק ט״ז (ומניינו שס  הימ יש להקל עיי׳ש ועי׳ מ״ק רש ס׳ מ f ינמק״מ י
ק נ׳ של דננסצא נקנ בסקס הסלע * צריך ק לנ) מי׳ מד נמי! י  י
h מיקה אס התולמ רמק ממקם מקנ א לא מץ דמלע בראה מיל ס׳ 
נ נמקמ צ למזק אס יש שס ק  סמי ה׳ אנל למחלה אף שמצא מלס י

 ההיא סייש י

ק ל שאס נקמ ח י י ס  סעיף ג (טו) החוסה את חב הכרס כחב נ
ר ס׳ מיו ק נ מומי מסים * י  מסקס שהכרס כלה ילמסה השר ו
ק נ׳ של דמלשץ השיפ יש נמשססימ ולא חקא כשהקוע מסין  פיייש ומיק י
ן שס  נגד הפרש אלא כל שסו המפייס מצאם ומושכים נס הסוס לסן מ
ק ו׳ של שאן p וסת המסקס ס י סי ק אס 3׳ ו י  אסי מיש מיי מ
ק י י ב י מ  מניא ראי׳ מלשון מהים אלשקד הלל מיש יל שש מם מה ש
ס המימי נ״ס  לאמי נם כשנקמ נמקס שפשהנהמה שמנת סגימ לסם מ
 י מסמי מסים אלשקו לא משמע שס p מיש ומ׳ נשוי מאר ס״ק נ׳

 יש

 דרכי
 ומצא שלמים ימס ויפת השואל לאמר מניף ממס נטש נ4 מליחה^ל
מ דהיא כמש נמיר ימים סכנושיס שנסלל הטף מא כמו  מסה ל השיאל נ
ק מוצץ של הכלי  מס הכטשיס כלי דקיי״ל ממשנ מלי כנטש אף דאין מ
 מנש נמים יאס סז מים נחלל הטף ממש בלי שלחיסיח אן מקם לסקל
 ואן להתיר p הרגלים ממפיס ומרגימ דש לוזשבו כלמעלה ק מכבש אנל
 העוף עצמו פס כל האברים הפריים טוא כדן כבוש נלא מליחה זולת אס
ס נשלססת יש למן! ט אץ הפיס נמנים לל נטף העוף ואס ט׳  סו מי
 מקם להסתפק אס סו המים נלמפית א לא ס' מקם להקל מטעם ספק
מ רכל נק תאה מאשר אס סו נשצממת  כמש וסי אן אן סקס להסתפק נ
ח ששאל  א כמלל הטף מי׳ש נאק״ ועי׳ כשו״מ שטרי דמה מניינא ס׳ קי
 נ״כ אדוח מ אס יש לאסר העוף מטעס כטש וכ׳ ואז ט וכר חממ מא
 אנל לדינא אט מכריז ויותר מסתמ להק! כק שהיו הסיס כמוכה בשטח סומה
 וט׳ פונ אט ספל להרחינ ולהשליט ולהבליע גס לאחר ססטה אף שהי׳ מנחת
ס לאחי?! סייפי(יג) אמד. טנאה״פ ופת״ש מיש נתרנגולח שנפנה  טעל״פ ל
פ להחמיר לעצמו סייס וראיתי י  צנה וט׳ ופי׳ כתשו׳ הניח שם סטסה למס פ
 בפסקים ל מאן י ליב בפרק אנד״ק קאסעל ז״ל כחיי ס׳ ליד שנ׳ סש
 להכשיר מה נפשימות ואף לעצמו אץ להתמיד טון שלא סבר סדסת זו בש״ס
ק ג׳ ה ס  ימסקיס ואן לססף טל הטריפות עכיו וטי׳ תנ״ש לעיל ס׳ י
א מ״י נדקה נמעייס ונראה  שהעתיק תס׳ סנ״מ מ״ל שכ׳ שאץ להמיר מה י
 ובכל *ריס שהנקב מטריף בהם אס לא נשתס מראסס א אס לא נהמסממ א
ק ה׳ ועבס״ת ססר״ס  אם אן שאר רמוהא עייש יעשס״ו למל ס׳ מ״ה י
 שק סויו מן ס׳ מיז מיש במ מ׳ ואף ושיטי מראה אנה רננוהא המטרפת
מ ביש דטותא מיס בלל מוף אס נשתנה מראת הדקץ מצטרפת הריעותא  י
 דשיטי מראה לסריעתא ומיס שבלל מוף וטרפה עיי״ש ומ׳ בוסית להלן ס׳
ק ו׳ מיש נפגץ מ והפלה לדנא ובסס״מ מס שעהו״ח יחד א הימ וצוק•  נ׳ ס
 שנת יחד יש להקל אף ממצא רעוסא ושיני מראה מרומה באברים ססרמייס
ק הפ״מ וצו׳ש פ  וכיז אם השנוי מראה בפסח גמל בהאנריס ססממייס * נ
ו כשםח נ  מ״ל אכל אש הריפותא דפיסי מראה וסזמה מא רק נמקס א ל
 קק מאי יש להק! אף נהס״מ למ ול׳ז נס׳ שש רסוסא ושיטי מראה ומוסה
ק א נסמן שמולל ז  אנל אס ס׳ סס רפותא ונפוח נבשר המסה הסוס א מ
 א נסמן שנץ הסנייס א סש נסח יסיק גמל נטציס יותר מההרגל יש לסקל
י ללוח מ ואן נ מ טין וסנפ מממ לסליו מס איכ מי יש למיס ו י  נ
 להחזיק רפימא ממר יאלדנה ככה״ג יס להקל ייסר מסיכא וליכא מס רננוחא
מ לתלות המס דש מנש לגקנ טוסט א מפיס אנל מה  לסרט והמס אן לס מ
ו רפותא  דש מקם ללוח סמיס מממ סש שס נפרס ממילא אף אס יש שס מ
נ מרנא ת שחינה מפרסת כגון סטי מרא: ונחמה יש להקל ואס נמצא ק י  א
קב ומקצתו סן לנקב  מהמה שהיו נה מס נלל הטף אס ההולמ מקצתו נ
 מיינא שאט נלל רעיחא לל יש להקל ואס לא אן להקל לא ממצא נמת
 נאזה מקס א יש להקל נס טכא ומקרי רמוחא ומילין מיס נמממ וכמש״ל
נ ונש׳ גנזי סיס (ממאן ס׳ י  עיי״ש וסנמ״ת משכן נצלל אח מ׳ סף ס׳ ק
י ז״ל) את ס׳ מק־ סריסת מ״ה מה מנוא אמנם לממשה לעניו א  סיס ל
מ סש דעוחא י ל מ טין שממו החנ״ש להמיר נ ק ל המגית נ מ  אן ל

יס מדליס הלל שאחריי •  נצירוף מיס שמולל הגיף י
ק ו׳ שכ׳ מס אש נמצא סיס נשלססיס צדן  ועבםק״ט לקמן ס׳ נ״א י
 מיקס באנדס סס׳ הפלמסיח מממ אצלם מיש *מס לסמ׳׳ש
ק א׳ מדש הניח ו י  מאן מהרס״ק ז״ל נהנססיו להסיינ למיל מ׳ פ׳ נשי
 וממצא סיס נלל מוף צדן נדקה נשאו אנרס מא רק ססס מדיסק שמא
ס ומי מנדנו י י מיס מרן מיס שמקלקלין מ  נסלקל א מאנדס הפנימיים י
ק ית) של p גם נמגה״צ סהרי״א מקאמארנא ויל סססנר י ה (  לנמ מ׳ י
ם מא נסלל הטף נלי למשיח אנל נשפסליוסון י נ  דיו לא מין לא מקא מ
 מפסיק נץ המים לאבדם השמיים אץ מקם למש שמיס שנמן השלסמס
 ־קלקלו םאניים וק ראתי נםססקם ל מאן י לינ נסרק דל כיי"של
 נסה וסוס מומם וממצא סמים נפלססיח לא מי מם דסותא לל מל/י
 מג יאסי נמית משדי סרינא ס׳ קנינ סל נאמצע מטו׳ ומם ממצא
ני: א ממרה מיש מיא ממו  נשלממס אימ דפותא סלל דיל ימא מצה ל



 יורה דעה «יף מח ג חלמת טריפות רצט
 את רוב הברס (טז) והוא המקוש p הבטן שאם קרע יצא הכרס (ת) אם נקרע ב«־ זה(יח) טריפה אןןפ(יט) שלא

 תשונה
ע ההיא דל פי׳ י ק ה׳ ימ׳ נ ז מף י י  יק אני נימ להזיזה פייש יסי׳ נ
ו שכ׳ דאין לכמון ל דברי הנ״מ לנטשה אך נמק יש להסיר סוזלב מיש  י
 הביס יטקנ והבל׳י מנאה״ם סייש מי׳ בס׳ לב אד׳ טל מלין דף כ׳ טיב
 ודף נ״נ ט״נ יש בדברי הנ״יז במ וכ׳ ונס הנ״ח לא הקיל רק ננטשה ט״י
 נגיחה אנל אס נטשה פ״י מלי גס הנ״ח מודה שהיא טריפה עיי״ש מ״נ נשויה
 שו״פ קמא לק נ׳ סי׳ פ׳ והניס נעצמו לא הסיר בסתם רק ניחפ שבא
 מנגיחת השוורים איל בשסק מחמין יולי גס סוא סודה לאסיר וני שס שהמורה
 שהורה להל בזה כהנמ הנ״יז הורה כנן סורר וסירה וגס לטנין מלים יש
 להחמיר ובל מה שאמר למעיל יגעילי עייס אסנס נשו״ח רטט דברי סייס
י נגיחה  לק >f ביו״ו סי׳ כ׳ העלה והא יואי ואין חילוק בין אס בא מקב י
יס ממי כמיסת הסיר לנו וולא כוסס אימ ליטויס שו*  או סנא מ״י מלי נ
 *ולק מן מאדן לחמוס ל נוף ובד הניח שמקיל אס המור לס שאין לו
ס נרי״ש מעין מ  רק ונרי נניאת אמנם לדנא ססדס להקל במ מסמס י
 כ' גיכ שדת מסו לאברהם מא• מ׳ כ״נ וכ׳ וכל שהטור סאר כלס לא
 שהנשר שימת העור נבו נקרע עיי העיסה יש להכשיר אפי׳ לא נהס״ס
נ מ׳ יךג השיג ליי וימה ונדו נרי״פ  מיייש אמנם נשיית בית למה י
 ופנמית טוסו״ד הניינא מ׳ קנדה סכ׳ ואס ס לכסלה אין לסשין להמית
 מנרז הבית במ מימ בדמנו אס אירע סמרה המרה להקל מטת הנ״ח לא
ק י׳ יבשי״ת שאילת לוס תניינא מ׳ ריז  מהודק טיבדא מיי״ש אק ממית י
 הביאישו׳ מאיניםהלל משיט סלל דמיהם יל ומעיקר לדנא להחסי לא
 מהי מה משאר מנור בלא בשר ואס׳ אס ידע שנפשה מיי נגיחת השיירים
 אין מס צד קלא ומיס אס נטשה ע״י סלי עייס יפי׳ נטף דמי ססשר
 תפארת למפה סהניא הפת״פ סס פל ק להדא ועמ לדינא ימלא מאר מם
 נשר אפיס שהעיר קייס יש להטריף פיי״ש וענמ״ס ספר ימשפ מי מיו נלה
ס נשאין  נידן אש נמצא פכי נ״כ לוינאואע״פ שהעור ממק מא לסימ! י
 שם נשר מ״ל כקנ ספילש דהמיר לנוי לא נסר איט מציל ואיט סתימה
 מיש יסנשי״ה כרכת ייק< חיייו מ׳ ביה יש נסק מ יסעלה דנמקיס לא
 היי טמץ להקל במ יחזינן במנהגם לא לסקל רק אס פאר מפס בשר מיש
ק ל מה מנצח־  יינ טלה אירי ישעי מ׳ קיו מיש באורן ומי בלק י
 בערן מ וכ׳ שלצד מרס נמק משאר מעט נמ־ לס ושל סש קצת נשר
 נמקים שמא ספה את מרס אטיס שמשר שמן לכרס לא נמצא שס מס
ק י ומ׳ ממית סס סל נ״כ הפי  נשר יש להכשיר מיס ומי׳ ממ במק״מ י
 לדנא דל שנשאר תחת המר ל ל שמת הקרס מפס נשר לס אסי׳ רק קרים
 וקלנשרישלסקלואסישסמןאסנשארקחסנשרלסאשהואספק
 אס הקרנו מא כשיעור טפח מינ העוני דדימ לא מימ לשיעור מט באירן
 יש להקל אף כשאן המיר לס והוי ס״ס אבל אס יש מזק שנצא מיע לרו ט
 יש לאסר אף אס העור tie ואן חילוק ננ״ו נץ נקרע לרסל ואש ידע שס׳
 רסל נחנ מני כשיעיד נמת לא מש ספק שמא נשאר כקרום יק סמן
 לעור בשר לא נחסר כזעיר אנל ידס שסי׳ ט נקנ יש יש לאמי־ וסי יש
י ונרי שאל יוסף יפת משממות דף לי פיא יש  לאסרא מיס ומיי נ
 נערן מ ובי דנניף הדן סא מתמה ואן יוסל לסות סהפור יסי לס מנשר
 נקרע מהנגיחה הא סמר סריש ל הנשר וא״כ יש למש שע״י שנגח רקב הקקן
 למטי נ״כ לא שנתרפא ואלי מ״יי מלזמ לא קרש העיר רק כמקצת אנל
 לא מימ רק שהנשר נקרע מונו אנל לוינא ל וכל שנקומ גם המר אס׳ לא
 קרע העור מוט יש להסדף אש הנשי מא נקרע מונו מיש ומבשדס מין מלם
 סו״דמיייו שנשאל נפחת סש להם טסות משד הססהמגד הנני ממים יש
 אפר יחמ פנא מעיסת הפוודם יש שא* הסינה דש שננןאס ממדין עליהם
 שיכר שהם מיי סלי מה ק הסלנ נסיהם ונס אס נשחטו מה דנס ואס
 צדביס מיקה נגר אנריס סטרסייס וני ואס חאן שנמר הנהמה ממק אץ
 שס דסוהא יש להתיר הלב בסיס מסים ויש אס שהתה יב״מ ינווא יש
 להמר החלנ בלי סם פקפיק אק אס לאתר שנשחט מצא מס יןפ נבשר
 מופה השיעי(׳ ממדף ומנור ס' לס ממק אץ לשמן טל הניח להקל מס
 ס יש מנה צודם להמיר אק אם יש ספק אס ס' מומר המסדף ונאנד
 נץ אס ידפ פהקרפ מא מיזמת מלי ונץ פסא מתמת מגיחה יש טש
 סשק אש מ' מזעור המטריף יש לצוד לסקל מוסס יש מאדן מבא מש

 ימיש

 דרבי
 ישנפניןמ וכי ואס נקרע חכ כל נשר מופה את הסס אף שאט חב
 ממה ממיין נני הכרס לא למפה מהכרס פריס! מי״ש ויכ נלק סש
 לממיר נפה״ג רכל שהוא מכוון מיס נגד משהי מהכרס יש לאמי פייש אנל
 נמקימ שס העלה שזה נגד דעת הפוסקים ואן למש לל מ ומדמי דאן לאמי־
 רק ברוב מה שעסק נגד הפרש ונסעור זה סשערין ק לקולא מן לסמרא
i ־ (טז) והוא ומקום מלק ס״ק כ׳ שכ׳ דגש במקום הצלעות שהכרם r v 
נ במק״מ מף ס״ק מיל הי׳ בשו״ת י  מניע שס מא בלל הסריממ מיש ו
ל ומיי נ (נמף ההס׳ נלה ימ״ד מ״ס) שכ׳ י  חסו לאברהם סייד ס׳ י
 מיש חמנית גשם מנקר אחו שאמר שהנקב הזה ממצא נץ צלע י״נ לצלע י״ג
 אט ננלל נשר המפה מה צייתי על הסו״נ המומחים דשיק לנדן מסנ
 מהפה וראו סשב שהכרס מטץ מנד ללעוס מיל נספן p למפלה הס
 כנגר מהרס שננגו הריאה וא״כ אץ לדק א״א מה שעירו חאוס שאס ס׳
 הנקי נץ הצלעות הלל סטץ מגו מרס סססא והוי נלל נשר המסה יסי
א סי״ו ס׳ ל (נו״ה ומה ששאלתם)  עיל וסכפו״ת אוימויר ונרי סיס י
 tfr נמ ופנשיית ממיר חניינא ס׳ קיס שנשל נמנץ זה מ׳ ששאל
 לסשומפיס המובהקים ש* ואמרו שגס הבשר שק צלט י״ב לי״ג סי נלל מר
 ה־זסה אח רוב מדס וכ׳ והרב שמרה לסתר מה יסמן עצמי ל מא דהו
 שאסר פאט בכלל בשר הסס! לא מב משה ונם מלים אמרים מבהמה זו
א שנשל נ״כ שלה זו ל מאן נ מי י ל ומשיב קמא י  מיש ומבס״ס ס
 מהריק ו״ל מ״ל מ׳ שם סרב השואל שהשוחטים וקהלמ חשבו מם נשר
 שנץ צלע י״נ לייג שק־ לבשר סופה וסי וכתבו למאן מהריק ו״ל מביא־
 משינ להם שהוא אנו יווס אן ששאל להשיחטיס לו וחקרו איו ואסרו מם
 מ סקי לנשי הספה אח מנ הכרס אמנם השי״נ קיק סטדיא אוח שאט ככלל
 נשר מופה אההכרסמרנ מאן וקיק ססריא עשה מפשה פ״י מכסי־ הנהמה
 וס״ו סמך הרב סשיאל מ״ל מהיר נם מא נמנואנוי ונשאל אס שסר סרה
 הרב במ מסב דלא מרה יפה במ ישפך חמתי ל הרב השיאל הלל אך
 נשמה לט להקל במ אחדי שמוחפים וקהלתי ידקיק מאר מימ כי מ סין־
ק ספריא במ ימיש שמא  לבשר מופה אמ חב הכרס אך יכריעו השי"ב ק
 מסה ל הרב מףקסטייא בק לוט נקי מהמה יק נדרם אך עשה מפשה
 לסקל נבר השוחטים הלל הבקיאים נסיק• הנהמה שאמרים שהוא שק־ לנשר
 סופה את רונ הכוס וכן העלה לדנא שהיא סריס! גמדה וסיים חיל וסוס
 ס׳ אצלי הרב מחל מ׳ לפזר שפירא נ״י אכויק ססריזונ (מא אני קיר
 אעו f• הרב הקדוש המפורפס נשלם זצלהיה שהי׳ או* אבריק לאנצהופ ושס
 מסחהו כבוד) טם נ״א והסכימו סלס שהיא סריס! נמרה וכן נראה לפסלר
f מכיל ימה נשיימ נימ למה מינ ס׳ ק״ג כ׳ שמצא ממרס כמשי׳ החסנ 
 והנשר שנין ללסת אני כלל כשר מופה אה הכרס מיש יכ״כ נס׳ מנמ
ו להקל  הורה סק ז׳ לדנא מיש אמנם למעשה לפ לפעניו אס יש לשמך י
 כיון שהמיס מארס סלל בשש הס״נ המינהקיס שרא שגס מגו הצלעות
 מגיס המס מנשר סכין הצלמת סא מסה אס הפרס א״כ נק שהסש מניי
ק מזכר יל ואסשר מהימ השמיסי ל המסקיס ונרי מ  לסמך ממרי מ
ק אס ל י  ההשנין ולא הטא דנריי לויגא יציע: (יז) אס נקרע. מ׳ מ
ק ז׳ שכ׳ ליס בנברא p פממ כשר א נברא נמל מ׳ ונשהי׳  ינסקימ י
ק ל יש  יייו א לידה נראה סש צהכשיר סיי׳ש (יח) גיישה עשיר י
ק ה׳  ויל ולא הוי ספק רק ודא סריס! וסיס נצ״ע מיש וני׳ בסק״מ י
 מה שסלל נמ וכסף מק ג״כ סרס מסמרות ורוק נ״כ סדא סדסה ניי״ש

ו מף האחרון שני וסדסת ה תקרע נשר מופה אס הכרס מי י  וטי׳ נ
 טדיממ מספת מצמ וולא סהייו של שאט מדיפות מצו עצמו אלא מסוס
 ימף הסיס ליקנ עייש ומי׳ מלו ס״ק ה׳ שכ׳ ניכ שאיי מלל להב/ז מ
 מיש ומכשלה מנולי מרינא ס׳ קיה מה שכ׳ ל ונרי המיז נמ וכ׳ שיש
 צו להנ״יז ואין מומי הרמנ״ס מיש ולא רא שכנר השיג ליו המיז מף
 האחרון שס וסי׳ בלק סיק נ' ומיק אמ א׳ ונמק״מ שס וניקז׳ נאק־:
ק נ׳ שכ׳ דבהמה שנגימ  (ים) מלא חניע קרע יה מ׳ באינו נא1צע י
ק ג' צאן סהסי הסליימ  תנוסה בקין יסי ואף נמשור פלס סחפה וססתיש י
 נשם הניח ומקא כפגם המי״ ממון רקנ קימר א סדסה צייפ ופי"
 מאי פ»ן ז׳ של נשם כדפש״א סש לחלק נץ נשאו קצת נשו א לא ונדם



 יודה דעה סעיף מח ג הלבות טריפות
 הגיע (נ) (כ) קרע(בא) זה לכרס עד שנראית (בב) אלא(ע) כיון שנקרע (כד) וזב » עובי(כה) הבשר
 ומה או ניטל (כו) טריפה יוכמה שיעור הקרע הזה בארנו אורך טפח ואס היתר. בהמה קטנה
ב (ד)(י)'אורך הבשר החופה את הכרס אף על פי שאין באורך הקרע טפח טריפה מ) ונקרע (כח) ת ) 

 הואיל (במ) ונקרע חבה

לה עו ר ו א  ב

 ינת״סיז«נ«ש»
 שס וכיפפיש לס
 oe י׳ גמדן מ•
 w ונו׳ סלי•()
D וסדמנ״ס שס וש 
 וינ* סני ונל
 רסיס לחנ יחנו
pc fjuuu ה מא ב ו ש י ת ח ת  פ

 (ג) vnp זפ למש מיץ נתפארס לסשס שכסנ מלטן זס משמע יוקא שנקרס ממזון
 מזר ילזנ פוני! ולא נשמונ מנפניס יונ עוניו ומין סמימוע קיס מרפ סנ״מ לסימ
 מס פ״פ וכן סלי* סצנס למפשס ענ״ל (י) אמץ סנשו פנס״פ ומיץ נשפל״מ פנפג

ל י * פגול והקלע סוא יונ * מפא ובלא מפיץ ודע לוינא פ ס נאלנסץ » נ  מי

כ ט י ־ ח אי  נ
to ן מניא לסיז רש"• וסרשנ״א ושאר כמס נמלי מסקיס דמתירים י  (נ) שגי ס
ו ניזג ימ״מ אץ לסקל כיון לקנפו נש״ע להלנה וענ״פ  זמן שלא ניקנ מטצפ והי
ם לענק מפולש *0 אופר אלא נפפח וכל «! נשרקנ פ״׳ מלי אנל פ״י  נחר סוא מ
ק ננל גווני פריפה נגניי נ״א פ״ש (רשסא רסנ המי מע״ס)(פ״ז) נסמה  מיזפ * י
* עי שנראה שניקנ הנשר שפל מש המלונה והפור שלפ אפ ידוע שניקג נשר החופה י ג  שנצחה מנרחה נקיץ נמקוס מש החיצונה וניט• שנפט! המקום גטה נמקוס מ
 פזיסוד שנפרט! ט לטיס אייז ספח א׳ טי פריפה מטיפ תזלנה אנזר נלץ חלנ פרסהא• אס אט ייוע אם «קנ ארוך פפוו נלאסיאץ ליטיר החצנ מטיס ישפק אך
א ופר״יו ס״ק וי) (כ׳ צ״צ סי מ״פ אס נמנא י  אט שחשה!לא נמצא סקופ מיפוי• טפח מ״פ ?t לנמק נאינריס ססנמדם שננןניזן נמשהו (ני״ע ט' י״ג ועיץ מס״ג ק
ס תציק ליומא מלאי המ־כא נאה מחמס הסיזפ שניקנה הניס מפל*פ אנל אם נמצא קץ * סחפ שמונח ק־ נפרס מ  מחפ חמנ נפרס ומגל אמו מיזם נמצא שונא נ
נ ממנ וגס מסמס נמצה ששיעורי! ספח לין טלוק ק ארנה ליחנה  אפ״פ פניפ סטטית יסרן• לאיזה מיןס אץ להסל־ף ענ״צ) (ל) אמץ־ וטזנ סשיך לה״ס מ

 תשובה
 משר המסה את מב המש יהניא מרבד סר״ס בסי׳ זה שכ׳ סטשה נאוזא
 שהי׳ לה מכה ננסנה כמין של ביצש נמלש ומזיז בסנה ייא שהוקץ למיס
ח אעיי שנקרע העור ומיס בס״ז ש״ס ג׳׳ל ונש חשש שניקנ ס״י קיז ס נ  מ
 ש להמיר עיי״ש וכי׳כ נפר״ח כא ס״ק ו׳ ואץ להכשיר נזה אלא כשהדבר
ר שנא מחמס מלי אבל בלא״ה ש להסריף ושמא ניקב א׳ מאנריס הפנימיים  מ
 ע״י הקוץ ע״״ש (וע*ל מ׳ נ״א ברמ״א מני׳ א׳ ובמחט שס ס״ק י״א).
 (כה) הבשר הוזז ענאה״ס מ״ש נשס הניח יעקב ראס רקב ע״י עיחה
 נקרן *ט׳ העור שלם והנשר לא נקרע כשיעור לרין נמקה באברים הפנימיים
ק ז׳ ועד״ק מ׳ מ״ב ס״ק נ׳ שהמלה דאין חשש כלל ננניחת קרן  ועי׳ ננל״י י
ס עיי״ש והני* נמק״מ נאן ס״ק י״ח וני׳  לאבדם הסנימייס מאיל והעור ל
 נוע״ח ש״ק ז׳ שכ׳ ועכ״פ בודאי מדיעבד אץ הבדקה מעכב בו(אך כ׳
 ולפמ״ש נו״ק לקמן מ׳ נ״ח ס״ק ו׳ אש נטשה ע״י נגיחה אינא חשש חמק
 חנדס) וכ״ז אס הטור שלס אבל אס אין הטור שלס וטדס שנטשה ט״י נניחס
 קרן הנהמה אז הבדקה נאנדס הפנימיים ממנת ניי״ש ומש הנאס״ט
 מהצ״צ כנמצא מ־זנו בכרס ע״ל סעי׳ חי ונדנחט להלן שס (כו) טריפה

 עי׳ נמ״ח נית שקב מ׳ י״ג שכ׳.ובזה לא ממי מם מזימה וק אס חזר
 ונסתם שהעלה ארונה מעצמה לא ממי נזה עייייש אך נהמ׳ מסר׳יי הלי אח
י מה שהעלה אחנה עיי״ש ועי׳ בדמ  הס״ז מ׳ כ״ז כ׳ וסמי נזה סתימה ע
 ס״ק ד וס״ק ז׳ סנראה וממ להקל וממי מימה מגוף הנשר ורק נמלנ טמא
 גס הוא מרה דאיט ממס מיי״ש ומיי בלק ס״ק ה׳ מש נזה ועי׳ נמק״מ
 ס״ק י׳:מעלה p לדנא ומהי סתימה וק מה שהעלה אחכה ססצטה וחזר
 ונסתם מהי וכמ״ס נחשי' מהר" הלוי מ״ל ע״יש ומבמ״ת סוטו״ד חלינא
 מף מ׳ קע״ד שכ׳ ומקרע העוד המפה טדאי סמי אס עלה קרוס יגסתס
 מעור לא טין קרוס מחמס מכה וווקא בנשר ירכיך שייך לימי והוי קוים
 שלה מיזמת מנה משא״כ נכיר שהיא קשה יפיייש מיש נמימא שנמצא מהסה
 נקנ ככרס החיצונה רק לאחר המדידה גא מ׳ כשיעיד שאס ממתח העמוד על
 ספח ואיז״כ רא שהי׳ כטור כמן כמין סריסי! דק! והתת השריטה ס׳ נסו
א מוגלא וגס ט׳ על הנקב כמו קרס דש ג״נ רק לצד הנשר  נקב והי׳ ל
 ס' קדם שר דק לא ראה נה מם דעיתא וכי שיש להכשיר במ בלי פקפוק
ס  טץ דנלא״ה ש רסס הממרץ נספק מלי וסי מ״י קוץ ומיד דהסיר ט׳ ל
 לצו הנשר ואן חשש רק מטס קרוס מיזמת ימה ובעור לא שייך הממרא
אד\5ן ב  וקרום מחמת מכה מ״ל מיי״ש נמדסת (בז) ונקרע ריב אודך ט
נ רחנה יעי׳ נס׳ מפי יונה שכ׳ והא ואםריק בקטנה נשמש  מ״ש זה״ה ח
 חנ רחנה מקא כששיעור הקרע מחזיק כניטור חב הארך מהנשר יאלי ט׳
ק לא שארע שנקרע שיעור מ א  הקרע משוך בקו לארך ס׳ בו חב ה
 לייחנ הנשי אנל אס אן מ רק כשיעיד חחב משר ילא כשיעור משך חב
ק י״נ שמיס במ נצ״ע מיי״ש יעי׳  ארך אן לאמר סיי״ש וני׳ כמק״מ י
 בועית סיק י׳ שהביא למן ס׳ האשכול ומבוא־ להייא לא כמרי המיי
 הדל עיי״ש (כח) ריב אידך עפמ״ש מ״ש מהסל׳* ל״ע אס נקרע
ז ביה־ (כט) ונקרע  נאלכמן א כלי עיגול ועמק״ס שס מה שמהמה ל
ם מסוון ק ה׳ שכ׳ ומסתמא נס כא מצסרטן נקנים שאץ מ  ריבה מכוש י
ם  לרוב אס מימוש מ אל מ כמו ערגרס ולעיל נד ל״ד עיי״ש וטו״ק י
מ פשיט לי׳ דהלס שגימהס אט מצט־ן ע״׳ס ועי׳ מק״מ  ו׳ שמבואר מרבדי ו
ד מ״ק במ ט מדפ לא נזכר ממ ציי׳ש•  מף ס״ק י״ג שממד י

 מבה

 חרבי
ש נשם הבית  ימי״ש פיו נתשי׳ שאיז מזה (ב) קרע זה פנאה״פ י
 שקנ ואס ש סמן אס יש כשיעיד פפמ מיהר החלב נשיים ימי׳ נמק״ס מן׳׳ט
א שיש נשיפור רק !מספק  סש מיאר ק מ יל שס מד והיה אס ידע טו
ס מחמה אזה סמן אחר להקל ש להקל  מא שמא נשאר מעס בשר בפנים ל
 מ״י שהי׳ יבינו א מו שתתעבר ותלד ואו מסר לשמת ממנה החלב מד׳ ואז
ל אכריס הפרסיים  טחני! אח״ב ש להתיר הבשר אט׳ לא נבדקה נפרס נ
 ממשש נקנ ואלי י״ל דאף לכהמלה א״צ כדקה נכה״נ ט השט׳ יניח א לידה
ז לא י מ כא* נבדקה פיייפ יעה״ק את א׳ ידלא מיק שמחמיר מ  ממי נ
י מתנו א קוץ סדסה י נ ק מ  ממי יניח פיי״ש (כא) זה. ענאה״ס מיש ו
נ שני וחף וקיי״ל י  ושמא טקנ הנני מעייס יפכמיס מסויד תנייגא סיי ק
 דש חילוק נקין נץ יש לו מקן נין אץ לי מקן וראש הקן מא רסנ כמש״ל
 מ׳ נ״א מ״מ מ טח חקא בנמצא נחלל מוף ממ לא חזק אס נקנ א לא
 ס״נ אסריק משיחק שאן לי מקן לא חישיק שמא ניקב אבל אס חאן שהקץ
 היה מקב העור והבשר שעל ההרס ליק־ הלל טתד אפי׳ חאן שמחד מח
 רחב מאשו ואן לו עקן לל איה טון מזרק שנקב כודאי ש למש דכמו
 שעשה נקנ במור ובשר הקשה p משה גיכ נסב ככני מעיים הדקץ שנקל לנקוב
ש לסרס למן לל הנהמה אבל אס  אהס אן מ חקא אס רואן שהיחד מ
ק ש למיס ליק־ החלל א לא אן להחמיר ומיל סמן ל מ  ש ספק אק מ

 לא פל ימהר אסי׳ בלא הפ״מ מייפ יפבמ״ת רמי סאלה מדו מ׳ כ״ס
 (בכ) אלא כיון שגק־ע רוב עיבי סנאה״פ מש נלינתת הפ׳זך יהיז
ק ק י׳ וחיש ס  ועי׳ פרי מאר שפסק כמנר. הס״ז •יהחמיר אכל בפיימ י
ק ד׳ פסקו להקל נהכ״מ כדעה הפוסקים שהביא השיך  ה' וכו״פ ושיר ס
ק ס״ק ו׳ של שכן מא המנהג להל ניי״ש סק נד״ש ועי׳ מ  ודקא מפולש נ
 ופי׳ נממר שס ש״גחפק אס הקרפ הוא ברוב ארן מנ עוני וש ג״כ ילוש
מ להחניד  מפס שלא כשימר חב ארך א חנ טמז דאלי אף המקילץ מורש נ
 כק דפכ״פ נדעוט מפולש מא ועוד שיש לחש שמא מ' נמליש כשימר רק
מ נראה ק ח' סכי מס נ  שהבריא אז״כ ועיי״פ עוד נלש במש ובמקימ י
ק ז׳ שהפלה ומיקר לדנא  להקל בהס״מ עיי״ש ומה ראשי כשטח מיס ס
 וקב ספילש סדסה וולא כהפ״ז פיייש אבל לססנ״ו אץ למש למדו טון שאן
 p וסת רטתימ גמלי יאזרורס מ״ל יובדי אן מאי לסמי־ מריהס שהס
מ מפלה לדנא ס נ ק י י  לא הביט p ינויסיהס אט מיק ועי׳ בדע״ת ס
נ מני בשר המפה נץ אס מול כששיר טפח ונץ  מץ ברקב ינץ נרסל ח
ק לעור א לצד לל מעט בשר שלס אפיי אס ס  אס נשל חב ארכו יסא־ מ
א מ ואף אס מקב רחב ל י ן קטן ש להקל מ  נס נמעט נשר הלל מ
ס ממס מכשיעור פסח ש להקל אנל טכא ממנן חכ ארכו וסא  שמא מו
ט ש לאמר אנל בנפשה מקב חיך ג״י לסוויסה ש להקל  מזח מפס מסמר ח
ק ה' מש לערן קרפ שבעירוח נפר מופה שמא מ מיש ימי מ״ק י  נס נ
 זי־ לא מגו מ אס מי פסליש ינמף מדי טסה להקל חה שלא מגד מ לא
 הר כסיליש מ״״ש ימי נמיךמ שם של שכן טימ• לדנא וכל וליכא ספיר
מ שלא מגד מ אץ להמיר י״ל  חכ שבי נסליש אסי׳ אס רקב נששיר נ
 מס להרפכ״ס כשר כמ״ג מיש (בג) כיח שנקרע ואס שמצא סחס כבפר
א רקב ליק סדמ! ס מאן בא הממש  המס! תחונה לצד פרש וחאן ל

 לפס אס לא רקב א׳ מאנריס הפנימיים ונא לבא פסח סיס ס״ק י״ט טייפ
 (כד) מכ עומ המור סס״ז לקמן סף ס׳ ס״ס פכי מסוף לא שק־ דן
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se יש׳י 

 (ל) חבה J ד(לא) י׳אם (ה) נקוד הבער הזה (לב) בעיגול (לג) או באורך אם היה (לד) יתר
 (ה)(לה) מבםלע ותא כדי שיכנס בו ג׳ גרעיני חסרה (לו) זו בצד זו בדוחק אם יש בה אוכל הנשאר
 סביבותיה כשאוכלין אותה. או (י) בריוח כשאין בהם שס אובל כלל חרי זה טריפה שאס יפחת
ה י*1  קרע זה (א) יעמד על טפח! ה "אם (׳) נחססמס בשד זה עד שהרופא נוחת חשוב בניטל: «
 אמ ןקיאין ננפו שהרופא גוררו וצק (לח) כצ מקים שנשתנה רראימ הנשר מס ניפצ (מרמי וני• oca הגהות פ״פור) י• ן יסחט
ccorf (לט) שנמצא בחלל (ט) ד^בה או (פא) הכרס דעו כמחט שנמצא (סנ) בבית הכוסות: ז 
 («) ובית הכוסות דבוקין זה בזה ;םי) ואס ניקבו (מה) בטרןם חיבורן אפילו הנקב(מ) מפולש מזה אה

 באר היטב
ו לה״ט שנינוה במפולש גאייז ונשממשה מן כאורך עיגול •היס י  (ה) מכםצע סי ה
 פשלפ ונשפיף ג׳ מיפצ נארנו פדפה מייד אפיי הינא שהרצועה אינה ויונה נפנק
 שאס תעבה מממ עיגול צא יטה שצש פפח ואפ״ס טץ שארנה ספח פדפס יהשיו
 נתנ דיסחנר תר והדר מנרש דיהחיס נחנ דרך נצצ שיש פדנומ מקרע ונניפצ
ל דה״פ פ י . עד טף הסע ף ונסע־ף ל' מפרפ ק ך  וא־ו״כ מפרש תפלת דן טפול מ
מ שס נמחק ולא טלי, »  נקוד נעינול או נאורו (ו) נרומ הפור נתנ נחס אס נ

ק נלא *נל ומונ הס״ו דש לחמו-. מ  כן יש סליו אוכל t לא והפפם נחנ רש״ל מאיר ללא ׳מדק נמה יהא היט׳ מ״נ החמיח מכל נווי פריפה אט׳ נגמסס מ
 דנשצמא אם נקוד נפשל א״ש לנל שיש נרחט פפמ יש נהיקט ג׳ פפוזס אנל אש נקדר נאמץ• א•; זה מנוק שיטה פפח חופ ממךף ולא •מר אצא לס״ק אס סאנאמז
 won מפל שפחו אל פפמ עי שיהיה נעיטל •סיס סטו נל שש ט נשלפ ג*רך (!) נתמשמש פיל ט׳ מיג סעיף ל שיש ל׳ (ח) מטלש והא נל* הט מפרס

 6תהי חשוכה
 (ד) כקדל הנשר סזס נסינו ל עיין כתפארת למשה שכסנ דנפקדל ננהמה קפנס ממנדפ
 בשליש * מנ אלט * לפט נמו מסמס גמלפ מזפפדס נשליש פפמ מקלל ודע לד־א
מ הפנ״ס וסניפי ופצשי סק״ס נדש זכיין נ נספר פיפ אות י׳ אי אין כן מ י י ש [  י
ס ג נראס כסיס מ י  נספו לטפי שיל *0 סיא שכפנ ומדנד «ד< מפן ליל ס
י יש לסוטפנלעפ ספנ״פ י י  לעין מנ אמלמןסנלא ואפפמפפאן• פספמ*0פא*פ
פ יש לסמטי י  וני״פ לכל טנא יש״עולו נמנ אין נוסנ נו p לאס פמפם 1מטק מאץ ס

 תשבה
נ מ כאן י״ל מךל יותר ש״יש ופ״ל מי י  לעיל מ׳ מ״ו כשיסי מראה למד י

ק ה׳ ובמף מ׳ נ' ומכריס שס(ועי׳ ממ להלן ס״ק ס״כ):  נסיז י
ק ס׳ של דסדח  סעיף ו(לט) ממצא בחלל הקיבה או הסדס נמיק י
 רקה מאו ש-ייצא החינה בקיבה נסניס מיסה דקה ינסו־ שאף מקים
 שמש שהיסה מממ לא רכר מקממ וסקס נקינימ יש להסדיף נכ jf יפמא
 רקב סמבלמ״ב ממגד, וקומה לא מהר מיקס שלא מלשה סייש ונמק״מ מף
ק י . (ס) הקיכה או הכרס מהנ״ש י ד) ק י ק י״מ ממ (מ״ל י  י
ק י*ג וממצא בקיבה אף לסיא במר׳ שאיו פאסדן גסמסס מ״ס  ושיו י
 בקבה י״ל מס הסמודיסלהקל טון והוא מב קצה ודומה לקייכ במקום כלו אבל
ה ואמר ככרס ט נם הפרש מיס דק ולק  בכרס להיד ואסר בסססם י
נ י  לדק יש לאמר באן מ״מ בניס כיש כתרא לקמן בסססם סיי״ס ו
ק ס׳ של במ מהרוב*! תס פרס  נשו״ה חנ״י נל א ניי״ש ופי׳ נפר if י
ה ס״ק י"! מ׳ שק ניקר לדנא י  דמ כמו מקמ הפנדביהיס מיש מי׳ מ
א מ׳ רכ״ו  ויצא כההניש מיש: (סא) הנדס מ׳ מית החשנין י
 מנובדא שנמצא בכרס שהיי ממנ מ סחס אך לא מ׳ המחש ניא! כלל ט
י ממן ודי וכשקרסו הדבוק  נמקים המחס מ׳ הפרס כמל ונדבק דבוק מק י
 בסטן נתרחב הכרס מדאה ראש מממ יש שרצו להכשיר ולומזת לדן המכש
 וכיה״כ מיקבי נמיןם מטין שהוא מ־ (כמיל נסעי' שאיו) מוא מה
 דנדהס חה לא מר לדן מ״ל וביהכ״ס הס נ׳ דפטת סיחיק משא״כ מיד
 שוה מפל שנכרס כק שאנה מתילדה רק שמנשה איכ מצד אזה מגה
 שנההיה ועתיד הדנק להספדו ילההרחב יהי* מקב מצד אזה מנה מפולש
 וטואי יקום פנכסל נכנס סס מומס מיקב בממלש ואין לתלות ולאמן מנס
 הממס ירקב בממלש םיכ יש להטריף מה אף כשאן שס מס קיו מיש והכיס
ק י״ג לדינא־ (סב) בכית חממת יל כמ בנקים הטב ל ס י י  מ
 הבייכ ראלי נקים המן דט כהמסש מיש במי׳ שאיו מי׳ כיד שס•
 מדף ז (נג) ובית חממת מ׳ ש f• לקק דש נל סייס יפיס כא
נ שיקנו ל מריס פא מ לא מגו מ י ק כ״נ ת  מף י
ק יא־(ם״) ואפ ניקבו ק ס׳ ובשפיר י  כשר פיייש מי׳ מזה במיז י
 בנקוס חיבוק פשוס לסטג f־ דאס נסרמ שס הסודות מ מזה כמקמ מכורן
מ ייצא נץ מפילות ופסל למל הטף  אפי׳ לא רקנ שס לל סדסה מי
ה מיד ייס: (מה) 03קס חיבודן סנאה״ס הי׳ הנ״חשכ׳  יעמיס י
 ילא כפר מא אס רקננמקםמטק סספ שאן לסם פס אמ עיי « הסשמק
ע אף פהס י ס ילמ סמ־ נ י ע נמקס מס למ פמ־ נ  נאמצע אבל אס ר
נ ל ספשסמס סמססיס לסקל אף ק י ס י י  דטקין שס סדסה אן מ
׳׳ש  נכיג פיייש מיי נשנית ידםיקינישנזהומיסנצ״פ^ינאמי
ק יי פה שמנ פ f סשלש סלל ילומא י ואף נפקס  מיי נהנ״ש י
̂א מישיפ  מש שש נ' מריס ולא מקב יק סגי % ש( סביה״כ גיכ ספר ו
נ יאיא צו«אס טון שפמי ססמסש ממי י  משכיני נא לחק־ מקב של מ
 נממ חיזק שצמו p השמלות ייצא הרסי ללל הנוף דייא wtosn ל מי
 ההמפש מא סתימה יפה ואס סרס לצאת וק־ מטלות מעי טית 66ש

 דדכי
י ׳דעוח למה שכ׳ שיש נחקיר נמ הדין אס נקרע א  (ל) חבה נל נ
 רטל כמחיה ולא רונ דהא אק פסקיק דא אפשר לצמצם וני־י שסיס מדאי
א לצמצם ומט מקרע פ״י מלי י״ל דהו״ל ספק טריפה ולפא מי הקמנ  י
 מ: יותר מהחצי השלם ומיס דלופמ נראה טדא וסא ספק מריסה מיש

 ימיי מנדט לעיל מ׳ ל' (יק גי) מ״ס מעק מ:
 סעיף ד (לא) אם נקדו־ עפה״ש מ״ש מהלנ״ש שהכריע להקל נהפ׳מ
 ולשני• בבהמה קסנה בשליש חנ מי׳ נמ״ז ס״ק ה׳ X' ואס
 נק־ר שאס מותח החום מיי בכפל נס התנ״ש יידה שהוא סדסה מיש מי׳
ו שכ׳ מ״ל והיינו שנקמ־ מ' שלישי חב ונמקד הדן כ׳ מש ק י  מק״מ י
 להסליא פ״ד נזה ט לוינא מסתבר מס נכה״ג יש נהקל בהימ נד ״ש :
 (לב) בעיטל עו״ק סיק ד מיה סיס ויק ז׳ לה פסק ונמקימ סק
 פיו וקרע שנמצא בבהמות מעיסת תנרתה ישא מה פקק ומין שלא״נ אף
 שהנקנ פטל תראה כמסרק יוסר מכפלע אן לאמר ט באמת אן שס חסרון
 אלא קר״י רק שמחמת מתיחת הנשר שע״י מגיחה מתפגל מיצ מראה נאט
 מסר שם לכן יש לשער מ״י שיממת מךס נכפל 1* אס נראה סיב חנ א

 טפח נדיפה ואס חמ־ רק מעס ואח'כ מעגל לספי מכםלע ציפ מיש
•(ft ועייל ס״ק) (לג) או באורך מיה בחחנ גלק מהרש״א מוא סשוט 
ל מ׳ ל' סעי׳ ב׳ ובמחט שס (יק כיא) בשמיר  ולד) יחד סכסלע י
 סלע כמה מאי (לה) מכסלע ענאה״ס מיש מלוג*־. הס״ז והפ״ך מי׳
 שנות מיש שיק ס׳ פל דלדגא העיקר נמ׳ היו נק ומנת נדנד מיתיר
ל שהוא סריסה ובע״כ נמי היז דהמ־זנר הדר  מל שרקנ משלש אפי׳ נ
נ וטץר לא  משרש נספי׳ מ שימר רסל והייט נקוד אנל מירי מי
ל סמא פריפה מיי״ש אנל ימין נמדנו לפיל(יק  במפולש ובספולפ אפי׳ נ
 יא) של שדמי השטת ידם מא ימו־ נזה נגד ל מזלי רמסיס האימים
ק ז׳ דלמ ד השיר י  ואן למש למדו וימ בהא ודא נסרם מריו לסרן מ
ע נמי׳ הקיש ואס נקדם רוב מט הבשר הדל כמשלש  סמן הרמים מי
ה נא גני נסור מל שנקח־ ומ מני הנשר מיל כמשמש מיש ולפסיל  י
) להקל נהס״מ מקרפ ממילא דיה נקוד ומי׳ מו אנרהס שמלק ג ק י י ) 
ק ט׳ של מין ד זו עסיס י ס ויס: (לו) זו מ י  היז״ד נמי' מ נ
 שהרציפס סגולה שנכגמם ע' גרפץ נחחנ מרגיל ינץ שהרצופה מא ארוכה
ז ק י  מסמס סל גתק לאין אימ רציפה סדסה פיייפ ימי מק״מ י
 שמהמה פיו וסא ממי ג׳ נימין צא נאמר לא ל מזמנ ל הפיגול
מ היי אץ באחו ק פארט־ מסיק ג' גתיק י  משא״כ רציעה אחנה מס נ
 משחן כסלע כי מפגלמ לי* נד^; (א) יעםוו• על כמת מי דמצסרטן
ק ח': ז י ק יא. יסי' י  גס לק החתכ לסלק הארך. ששס צדם י

 סעיף ה (אז) כל טקס שנשתנה סראית הבמ׳ ממניש למל מי
ק ל וסלק jftj י ונמקיפ סיק יו של לדנא דיו מא  סיג י
 אש חאן סיש tuxAkuu הנשר קצמ א מסל ל משתנה המראה דאש לא
 נסנטשם הנשי יק שנשתמ תראס הנשר לנד י״ל יקל וא0 לההנ״ש ומגיר



 באיי״** יורה דעה םעיף מח י חלמת טריפות
 ^יץ^ן״ כשרה ואס הנקב בשאר צדדים שאינם דבוקים יחד (טי) יאס הנקב מפולש סעבר אל עבר(«) טריפה
ס (נ) *ד (נא) נצא מ » פ *מ־ץ נ ה (סט) י  !p (מז) ואם לאו (מח) כשירה בק בהסםס p בבית הכוסות: «

̂ נקנ מטצש (סור נשם רש*• ואיז הארון וסיס)(ו) (נב) וסט (י)(ע) גמנ אם צא מ1ק0 ההמ מיונה שאז(נד) •ש *מן(>א) אמכשירץ ״ ^ 1 ^ 
 אניז וכסול

 פתחי תשוכדז באר היטב
מ יפ למןצ יש] (י) וסט נסוג [פנסיפ ויש וטסי נראס סוס לזה ודל שהנקנ סולן מחלל זס לחצצ זס אצא אטצו כקנ סמטש ציוד * מא סי  נהפ״ה אגל נ
מ נטרה מטם מופן משפ מנץ פל נקני נ״ה ודוק ניס ט פ ט מן ו >יץ הנוסיז למל נ ל ונפמינ ימנים לבי פ שמוטל אן נאץ י ת סי ו פנפנום פ  לנטק י
 נוזפומז מנץ על נקמ הנמס (פ) פריפה וט הש*ך ואפ״ נקנו פני םפוחיז נסקוס ששוננ
ס טפס יחלנ פמא מא ומה שנקרא המסס וניס משיי מן< הכרס שקמ־ין פאת עשי מונע וקוד טח הסמיו וממש ממנר ם ס ימלונק פס נשויק * מ  ע*נ מ

ס לממש ומממש לקינה ומהגןנס לרקין (י) נמג ס ו מק ל» ובאמצעו הס שיפיס מ לזה ממאכל נמס מנית מ ק לזה ו  מטב לטטרן כשאיזה מנדלן ש מ
נ סמות קון * מח5 (ואפי כדקה לא מסי לראמ אס נקונ ליק) אנל crt ניכר שנא ע״׳ ק ר ק שפולו לק טשיק שמא רקנ והנרא וכ״ז מקא ס  יפספס אחא נפ״ן נ
' לינא קרס ל0 מגטז ז ש פדסס * מ מ  מלי שר אפילו נצא הפשל מחנה ולאו מקא נהסספ אלא היה מית כשמס נפקום סלק מר דנא הט וסזנ שד ויטספ מ
ל לפשרו (ודע שניה מימוזה פנס יש ט נ׳ עורות ומקציזה ק קורס דפ מנסים דאל״נ רמא אפר שנושה מזהב נהממז לאפ איחא לקולם שטפה י ע ט נראה מ  ט
ה ל*סו ע״י סמז  יק שאין נו אלא עור אי. ולספח רש״, דש *שדם אצו במקום הלק «י פרפה מטא והיסס כ״כ רייו) (יא) אמננדוץ . ולש הש״ן־ ילא מי

 תשובה
 ומשיב הניינא חלק ד טף ט׳ ל״ו בסומא בהמסס שהי׳ נמס הרבה מצו
ק ונשתמ הבכר ונצר השני לא ט׳ הבשר לקי יק שט׳ להנשר מראה י  מ
 נח f ונס אחר שנרד הנשר שנהקלקל מצד מן לא ס־ה מראה נייק סעמ־
 השני מצירה הסחף הכהמה מל שלקוי הבשר בסבר א' צריך שלא מא נממ־
ס שהבשר שלס יבחא י  השני אפי׳ שיני מראה אבל כל שנשתנה פראימ א
 פריפה מ׳ פיפה מרה להסריף סהוא ספק סריכה פיי״ש: (נא) כלא נקב

 סבשו״ה חסד לאמ־הס שס ובסו״ת סס ארי׳ חיו יד מ׳ פ״ז סכי ואס לא ראו
 מס קלקול רק שהי׳ סיסי מראה למד בהמסס אסי' מ׳ מראה שמר מפבלמ״ב
ק ל״ז) אבל בשו״ה  כשי מדן שיטי מראה מסל בפאר אנריס פיייש (ויל י
 סוסו״ו חניינא מ׳ קעיו כ׳ ופיטי מראה פוסל בהפסס וביה״כ אף אש אן
 סס לקותא אוזרת ולק כ׳ שס בפובוא שס׳ בהמפס מראה נח f ועמה המראה
 ספבלט״ב והמר פפוט פסא סחפה נמרה זכ׳ ואף וקיי״ל בריאה ומראה
מ אבל  נריץ הד מראה כשרה שאני דאה ואסריק וסא ססום לא נבלע ט ו
 בהמסס וביה״כ ואין מחוייןן בהם וס נק לתלות ולק הד טריפה נמרה וכי
 ולפ״ז י״ל מלב וקרקבן ומחזיקץ בהס וס אץ טריפה במראה גייץ רק אש
 יש טוו לקותא מייש ועבשויס עולת יניזק ס' ס״נ מ״ש במ• (נב) יהני
ק כ״ב וגה״ק *ה ה׳ מיו מקא בבוק בטניס  נהונ עפתיש ופי׳ בסק״ס י
ק באיזה סקוס בסיס * סניק / אנל אס צא מ  ומזן ולא ראה שאץ שס ק
 ונא מברר שהי׳ בלא ק״ד נס השיך מרה דלי״א אלו אסר עיי״ש וצי׳ בש,מ
ק ק״ד לייא אלו דקא שמנחש ס ו והא מ ק י״ג מיש במ וכ׳ שס מ  סיס י
 לכרט דאז שק• לומר בסברת הש״ך והו״ל לממד ק״ו סטנ מחס אבל כשטן
י נ  המחט לפלט אף שאין פס סי־ כגל פריסה ואף %כר שניקב ט״י ממז י
ק שאץ המחט לסרט לא שק• האי סעמא פנ׳ השיך מביא רהיי למ ממזופ׳  נ
ש בזה לדנא ־ (ננ) נהוג עבאה״ט ט״ש ק ו' י ס ס י  מי״ש ועי׳ מ
ק ק י׳ ובשיו י נ ונס״ז ס  מה״נ יש לו נ׳ עוחה וכוי ועי׳ נש״ך ס״ק י
י א׳ טלו ומי הנ׳ החצי ככר  י״נ נ׳ ונמקם העב שנניה״נ אף שניקב מ
ק וק וסעט שתשש המחט מנרת מענלע״נ  ללע ומקא נהססש שהוא ד
 משיכ נבייכ סש למננזפ לילך ממן זה לא סיסק מי״ש ועי׳ נס״ת כתב
מ  סכר סו״ד ס׳ נ״נ מה שהאריך נדן מ והעלה שק ניקו לדנא להתיר נ
ק י״נ אמ י נית תברהם בא״ז י  עיי״ש וטי׳ נשטת סיס ס״ק י״ד ומי׳ נ
 נ׳ שכ׳ ואס נהמסמס עור הא׳ ומור הנ׳ סא בריא רק שנמ» ט מחט ולא
 רקב ממנלע״נ נזה דט כמו נמנסם עייס וכ״כ נשו״ס כסב מסר שם מכה״נ
 שרקנ מר א׳ ע״י מלי ובהב׳ המנה מחנו בחצי׳ של עור אף לא מנרה המחט
 רק חצי מר סחפה תדשיק סצא לסן והבריא מי״ש. ומ״ש סנאה״ס ומקום
ש נזה: (נד) יש ו י ק י  היק נמי טריפה מירא והמסס ס׳ נס׳ רסיס י
ן ואס׳ פ״י ממט שר בהימ וכ׳  לסמך אסבשיח ענאה״ט מיש מהי
ו פכי לא כהב״מ שאוסר לגמרי  מהפר״ח ראט מסירץ לגמרי ופי' בל״י פ״ק י
ק ל׳ י ק מי* ו ס חקא סייס מ״נ כביד ס י א מ  רק ואין להקל במ י
א כלל כ׳ מיי י שי ג״כ ראט ממשביס אחר הריא טמץ י  מייש וני׳ כ
ק שבנייכ ושלא נה-*ס טהנץלמוסיר  להקל נהפ״מ נץ ממססונץ בסקס מ
ס גס יפה) פל ואס * מ ) ו  מיש וכן יאה ופה הטנ״י הניינא מרי מי י
 ש מדכא סס ואץ הסרכא ממש מגו הממס ההסב נניכ״כ ־פנים או אש
 המוס ממנ נסקש המנ אץ לאשי אנל בסקופ הדק טץ דגם בגא סרכאאץ
 להכשיר כיא בהיס מינ אס ש מרפא אף אס הממש אמה ממנה מנוה

BBS 

 דרכי
ק י״א בסיס במ לדגא  בודן שנברא לצאת ט עיי״ש ועס״ז ס״ק ס׳ ובשפ״ו י
p הממוין :  דאף אס ניקט במקוס שש שני מרות מ״מ ל פאן שס ל
מ אנל אש  השחת שרה בץ שמן מ לתוך מ * לא נקב לא מר א׳ נ
 רקב במקום שש שס נ' טרום וש שם חננ הייפסק נץ העדות * סא
 טריפה מל סק בין פרקט שנירס ונץ לא רקב אלא א דסחלב מבסל הסתימה
 מיש־ (מו) אם הנקב סמלש מ׳ בשי״ת בש יציק סויד ס׳ ס״נ שנשל
מ שט׳ נסרך ניה״כ לקנה מי׳ ממוין ושיוך וסבוך נמקס  נמר נהמה א
ס משאל אס  בסננין שס במלוה והבמ״כט׳ נקב מעבלע״נ וסור הקינה ס׳ ל
מ מ׳ דש  מהר ססממ הקינה לכייכ טין דמי סמיסמ מבר אתר מלל נ
מ נפשימה מיש נאריטמ (מז) ואם לאו כשירה מנאה״מ  להסריף נ
 ומנשי״מ צמו צוק מרמס סדי ס׳ נ' שנשאל באשה סנהטסקה נניה״נ להעביר
 הקרום ,מליו ולקות אתו ולא ראתה ט שיס נקב לל רק אימ שיטי מראה
 מרמה 'מיז ג״כ ולאתר שגררה בסטן מסב מצאה ט נקב ממלש וא״י אס
 אפשר לתלות שנמשה ע״י סאשה וכשסייט במאי ותמונת המן רא שש מכמה
 שמר רקב חב הנין מסים רק שס״י מחרה בסטן נתלש מקב מעבלע״ב
 מ׳ ולכארה יל וחמר טון דהנדקה מעכבת ט לא תליק במשמוש ירא
 דטניזא אן ל שש להל טון שאמרה האשה שראתה הסטי מראה ולא ראמה
ק ד׳ מ'  מקנ מ״ל מדקה מעלייחא מיש ופנמית מא! ומסב תניינא ל
 ליה. (מח) כשידה טנאה״סיק י׳ יש מיו מיידי ברקי ט״י קוץ וממש
 וסיס ואס׳ נרקב מ" קוץ * ממט אס אץ מקב מסלש דטמ הממני־ למסי־
ק י״ט ואפי׳ לא נמצא המחט ממנה כתה לעיט לא מנחת שם  יטסיו י
ד שהשיג טל הפרמינ  נמ־ מיש ופלנ״ש מף מ׳ פרימת עצמות ונס׳ ל״ו סי
מ ול ואפ אנה תמנה למיס אף שאנו חאן לא רקב מענלפ״נ ש  נ
ק  לאסר וסיסק שמא רקבה מפבליב מיש אבל יעיץ בהירת יקוהיאל י
 י׳ שפסק כההדמ״ג במ רק שכ' ואס אן מחפהסבה נימ במקנ אץ להתיר
ק אס לא סלש אבל ננדקה מבנק שו פיי״ש ועי׳ מ  כ״א מ״י בדקהמכ״ס ס
 מק״מ סיק ב׳ שהיי* מ׳ והעיקר מעת המרת יקמיל לדנא ושק סא ומס
 סלק ס״ק ס״ז נד״ש מי׳ מזה נסית סוסי״ו קמא ס׳ ע״ז ופי׳ נופ״תיק
 ס״ו שהניא מהדמש״א להכריע נמק מ שש מצוק נץ ההמסס ומקום סענ
 שבביה״כ למקום הדק שנטה״כ דכיכא מיקב מצד א׳ ולא ממבלע״נ רק שש
ן רק שנמצאת ממס שנחת בלל י  נפרס ק״ד ואן המחט חסנה נחון מ
 נפ.יס אוי כמקים הסב שבניה״כ ש להמר אבל נהססם ומקס הדק שבביה״נ
ק כ״א מי׳ נסית צממ צוק החושות י  יש נחסר אפי׳ בהס״ס ומיי״ש שו נ
 סי״ר ס׳ מ״מ שיש: (מט) ויש אוסרין בתשסם עבאה״ס מיש דאס׳
 בדקה ל! את אש רקבה למן לא ממי לדעת ס״א ושמא נקנה למן ומרה
ק ו' שכ׳ והיכא מלפ  המחט לאמרי' והבריא ל ק שאס רכר ופטיש י
י ומוצא חחוכ ממסס ציע כמ־ אף ממסס ע״י מיקה  מחפ לפרט ושחש מ
כ נפי! ס״ק י׳ י  לא סלשה מפנלע״ב דלא סישיק נכהיג ססא מריא סייס ו
: (נ) אפי׳ כלא נקב טפולש. ( ג ק י  שי״ש (מי׳ מוס במחט ללן י
ו אפיי ברין ט״י מלי סדסה לק גס לדק ש להחמיר ק י ולייא ל  עט״ס י
ק י״ב כ' והסיקר י סלי מיש אנל נשס״ו י  לא נסקס ספימ אשי׳ י
ר ס מ י א ע״י מחט רק ע״י סלי אפי׳ לא מ  כהפ״ן מס משניכר שסא ל
ג סס שהאוין מס מפלה ואסל לעצמו י מ׳ י ל ס מיסיס סתנ מסו מ  מי
׳ כיד ממית מאל ס ומי נמית ימ־ לאנרהס ימיי ס מ מי צ לסזמי נ  י
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 תשבה
3 ס׳ ׳ כיב וסגשדה שבדי י י נק״ו עיי״ש ופי׳ נח ז בשו״ת נאה רש6 ס  ס
ו / נדעומא א 3 3 X ד שכ׳ ראס טא נסח קצה מכמן ועב רק שאיס סנוי  י
א ק י פלק י ש ו י  כמו ק״ו חה בא מהמה כאב הסבה המחש בפרס מ
ס דנים ס״ק ס״ב וסיג ובשו״ה ו ו ק כ״ז נמה ופי נלביש בס ף י  ובמק״מ ס
׳ נ״נ שנסתפק בנמצא מקום קשה במשמוש א ומי ליבלמ וקירס רס  נאה ושא ס
ל ונשר קשה לא הד דעוהא ומיש י ד הפרמ״ג שס משסע ד נ ו מ  מניין וכ׳ ו
ו שנשאל בקיבה שהי׳ במוכה ינלס נפרס ה ס״ק י י ע ש בזה לדנא ומ׳ מ י  ב
׳ סקיס קשה קצת במפמיש ואז״ז שא־ בשר שלם יסה  ואחר כלות היבלת ס
ס מתנו יגס ריאן שפאר ׳ שס ס ' סרכא והעלה וכיון ולא ט  וכנגד בסן ס
׳ י״ד של • ס א  בשר שלם מהייס א״צ להממיי כלל סייש ועבשו״ת הרד׳׳ס ס
ב במורים הקשרם שבביס״כ בשרם ורסק מזה ג׳ אצגסוס ס  ואס נמצא מחנן ת
׳ יריזי״צ שסא בשר מ5 יקשה יש שאלה מתפס הוריזייל זהי שימי  מנתין ס
ל ראס הודיזיל מא מענלפ״נ יש נ רהיי עשר שריפא גוריו י י י  נבשר נ
 להסריף דאפ״פ שאן בו נמח ימוגלא מימ fo מקימי בעצמי סיא לקי תדיזי״ל
ט קשה ו ט נפוח א ׳ י  גרע טפי מגביית נסמ האמיר בנויב קמא סי״ד ס
ף ה לשאר בשר נמפמושו אנל וריזי״ל טץ שהיא קשה ונשהנס ט  והופ ס
 הבשר משאר בשר ואף פאט קשה כאין חמור בזה ובסרמ שיש מספ בשרם
ה ונפשה הדריזי״ל ממממש ואף מממש רמס ג' ב  ורגלים לונר שהמחמ ק
ק ל) ופנשי׳ק נזאל  אצנמות פהדריזיל אפיה יש לאשור סיי״ש (ומיל י
firt ס ש מ ת זה ועיייש י ח ׳ ל״ה שנשאל ג״כ א ק ד׳ ס  ומסב תניינא ל
ש י ׳ מיא ו ס והפיש דס״ה בסרכא סי' בתריס לטיל סף ס י א ב  ומ״ש ה
ט לעל שש ד נ ש בזה וני׳ מ ה ל י ק א י מ מיי מ נ ס ממצא מפה מ י ה  ס
ק כנגד אף אס מ ש קרס חש ס ס ק ד׳ ת ק ס״נ) ופי׳ במרת יקוהיאל י י ) 
א בינסיס מרימה עייש (ופיל ד  אן הק״ד פגיע טד מקב שבפנים רש בשר נ
! י נ ז י ף סיק י ' מיי מ ר למיל ס י ש ק שאחיו)־ (to) דם ניי נ י  נ
ס ס מי י ב ו המוזכר פה י י ס הסי ס׳ ס״ס ד ל מהשי׳ מ נ פ  שס ס״ק י
ס מזיק ומיי שס לסלן  ממשית חש צרור בעוני הנשי־ אנל האדס הנשר לסד א
ק נגד ס הממס פד איכ מ ק ב׳ והיה שחר סטי מראה מ ׳ מ״ס ס  ס
א נסלוש מטנגמינ מד ס הממו * סייספ מיש  הפיני מרא; א האום מ
ז מזה וסי׳ מת־ במיז כאן ס״ק י״נ וסי• ק י מ י י מ נ ק י״ב ו א י בדק כ  ו
ס השי « ׳ ל/ ס״ק ליס של וטיאי אן מונס ס י דעת הורה לעיל ס  נ
ס ׳ דקא סוס צחר כסוני הנשר אנל ממצא ק״ו סל הנשר א ט  יספדמ״ג ס
ח הלא היס הציור ו ס סישק מזא מ ד ה  בכלל ק״ו חיא דא״כ אמא נסלמ י
Sto י ם ממצא לנמלה פל הנשי מ מ יבפ״כ מ ח כ  בסיבי הנשר לא יעטר נ
׳ להדא מין אס הארוס פל הנשר א נטזבי משר ס ה ס נ י ס  ק״ד וכיש ה
ק ססס דם צוזי קיש ה״ס ס ^ י ס נכלל ק  אס אן ממשית דם צחי א
כ לץ י ק י^ז של ת  וכס״ש קרס ל לטנס פייס וסי סוד ניפויו כאן י
ד הססס מ ל * מ ק ק מ  שנמצא הקיר פל הנשר אנל אש אן קףי סל הנשר מ
ק ידי ומ׳ נמן*נ מק ק י ל . ס ב ק נ ע ש ז י ) מ םב ) : פ י ש י י י מ © 
ס ללוש ק י מסלה ואף סס' שס משמיש ttv וסנמא ימי ס ד  ליש שהניא מ
ש ומי ד י שמידם מלש מ י ו מ  נמייו נמחנה הממס אפיה ל שנמצא ק״ו י
ה שנשאל בדין שנמצא ממט ססנה מפגלמ̂׳ נספסש ׳ י י ס ד א מ  נשי^פ מ
ן א גדי מסק ומשמש שפסקה האשה נמןד מ  ולא סוס אש יצא משיים לס
א י ם במקש מסבת סשש! ו י ס י נ ו ק נהגנימ ffv אומי שסי מ ל  מול מ
י והישר י שמו ס׳ מס שיסי סיאה לא נמקים הממס ולא מנסרס ו ס  א
i מ ן סמיסלין דל ימאן סלל א א מ מ ' שק 909*0 ס  שמס לסמי מ
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 ח־כי
 ממש אן להל אפי׳ כהפ״מ וסיס ראס סא שעה הדחק ג״כ כטן שהיא כתין
 לשנס ויו״ס ש ליישב במר עיי״ש הרי שגם נהטיב סשוס 4׳ לדנא נהסדפה
 הרמיא יהש״ן ורלא נהפר״מ שפקיל אס׳ פלא בהפ״ס וע׳ בהנ״ש ס״ק י״נ
ג מיפ מ וענשו׳מ נהב ממ־ סו׳׳ד מ׳ י ש נ ק ל י  ונס׳ סרת מןמיאל י
ל  נפנק מ מפלה לדנא ואס רקב עיי מלי גס נלא הפ״מ ש להקל ואס׳ נ
י מחט אן להקל כיא נהפ״מ מקא  נפש א״צ למש להחמיר לעצמו ואס רקנ י
 אן נ״1 מקא ט״י מחט וק אבל בקן וקנה ש להקל אס׳ נצא הפיס אס ש
ק י״ו וכ׳ שס ואס ראט ו אזה טרף להקל מיש וע׳ ממ בוע״ת י  שס מ
ן נ״י לשחיטה ש לסקל קי במחט וק ואבי׳ לא מ  שלפה סחס בסרט נ
׳ ליו שנשל נפרה  כהפ״מ מ יש וסבשו״ס סאל ומשיב חרינא יייק ל ס
 שמכניס הבודק אה יח הרגש ט נסק• ההמסס למק הממ מרגש כמו
 קון א מחס בתוך המרפא ולאחר ההסשס ורמת ראה ט תסב קרן מדופן
ט ההמסס ורמ לפין ט  מחה ל ההמםס ולא ללל ורקב רק כמו מצי ט
 ממס נא מכמן כמהלך שטל מסחון והוא הפ״מ ומור שבת ונס ש חמאה
ק לא מ נ  ונטטס מנהמה זי והארץ סונא וני דאס ט ס׳ מקוס להסיר נ
 ס' מקב סמלפ ונסרט מנימת והחמאה אן טץ דרק נהפ״מ אט מתירין
 נהמסס מקב שאט ממצש כמש הש״ך ס״ק ס״ו יק הא דמקילין דלא נסיק
ק  נקב נקון לפנינו וסי מא ג״נ רק בהס״מ והרי כתב יס״ו נסי' נ״א ס

 י״נ ותרי קלי לא מקילץ נשכיל הפ״מ ע״כ אן להתיר עיייש ־
 סעיף ח (נה) אם נמצא בא׳ מהם ליל בא׳ מהנזכרים והיימ בהמסס
ק נלו ושטה סיס ק ט״ו וני׳ שפיו י ן י  א נביה״כ י
 ס״מ י״פ פיס כמ (נו) תחונה ר״ל שממונה בפרס ונמסנ מצו מן
 אסי' בנית הסמת סש לו נ' מרות והסב מפס בצו יק למל הנהמה
מ ואא״ב נבדק!. שיד סיק ס׳ז־ (נז) מחט או קוץ סלק י  מריסה נ
ק שס אס נמצא קש ממנ שס אס דט כקק י ק יא מס לוד נאטצט ה  י

 למק מ עיי״ש וסבשו״מ כתב מפר ימיו מ׳ כ״ג מיה רש לצדד
 (נח) ובודקין אותו. מנאיפ מ״ש מהס״ז דהנדקה מא ק הדן ש׳ מןוס
ק שהשיג ל הסיז נזה וטי במ״ז ס״ק יינ x׳ שק נראה ומת התב״פ  הנ
מק לאחר הדמה !מליחה אס לא מנרה ה*ום מטנלט״נ ואס  להקנ נהפ״מ נ
ס מיש ומ׳ ממ נמ״מ סרס מארמ נ מ וסיס שק ל י ס  לא ניק אסי אף נ

ג ־ (נט) אם ינמא עליו א ס׳ א ינשו״ת גור ארי׳ יהודא חיו״ד ס׳ י  י
׳ משלא נתחב מפבליב אסי׳ נמצא קיו x ק י״ז  מבאה״פ מתיש ועשפ״ד י
ן ל שאט ממש ננד ס המחט שר ומ הסליק ג  מבחין מק־ מיו למקם מ
ק נמיביה מקב נשיה  בץ נמצא ססבס מצו א לנמצא הסבה ממבלט״נ מ
 אבל ממנלפ״נ אס נמצא קיו מיב בסן אפי׳ רחוק נחחב קש מהמחס ויש
 סטב המחש בארן הממו וסא סדן במים סייב הנקב נסלסן מסריסץ
ק שצריכץ  ימיה מצו א׳ אני בקיאן לנמק אבל מפבלס״נ אץ אמ נקיאץ נ
ק יא  לבדק מ ארן הסחס עלו(יע״ל ס״ק מ״ו) זני* מזה נסרי מאר י
ד שסיס לדנא והמחמיר לאמי־ אף ק י ס ומ׳ נסק״מ י ס ס״ק י י  ומ׳ מ
 ניקנ מצר א׳ אף שאס עי מ הטסט ממש הפ״נ מיש ומי מסית ס״ק
 ל של ומנא וממשש סמנה נלכמן מצ״א ציין לשטר סט׳ הק״ד מטין
מ סין ין טליכה נאלכנקאנל אס סקיו נממן אש נ י מ המוס פס ו  מנ
 האלכמן ש למזל ימשתמא 19 נסהה המנוס את מלידס נשיי מנמ סאדה
ס . שבאסי׳ס ושיש ימי נמיין נקיא של : (ם) קדט י ו י  נאלנמן מ
 נשס השמי אשיש וממצא ממט המינ ילא סענלס״נ דבלת עדה סדסה ממם
כ נשיו־ במי שאיו ס״ק נ׳ לדנא דנלם י י צקיס 7ס מיש ו ת מ ל  ד



 יורה דעה «דף מח ח הלבות טריפות

 פתחי תשובה
ש מקילץ להחיל עין נתייר שטזנ להנטע להינא שהיה דם נשלם ש* ולאינפשה (0 י ו ) 
 מי׳״ם ולא נלק נןנמק אפ •מ קויפ דם או שריפה אנל אם לא ניק לא נ«יפ ולא
 מניוון אס יש קילמ זם ונם צא היה נקינ מל {לדם או אמטנן מיופה הומרה וק״ו
 אס ראה נפנים שאין שס mp דס ווץיפ שביק מגיוון נאני רכשי אע>ו שלא נמיןס
נ שפסק לטנא ללינא וץמן  ספימ וניפמרמע מלנטו לאפיצו ללפס סש״ו לקמן טמן נ

 באר תולה

T כא וטריפה (םג) ואם לאו (T) (סד) כשרה (ס/סו) (אט׳ לא מאי־(סז) רק מעפ מעור סידצק שלא(«) נקנ) והוא j ^ ^ l 
 יי»ה י״ז־ שלא סלחו (םח) ולא (סט) הדיחו 0ואפי׳ ראש העב שלו(ע) לצד (״) תץ: w (ט)(עא) י» מקצץ *פייר

 אס לא ניקנ מענר לענר והולח ונמלח (עב) * (r) שגאנל יט
 באר הי«ב

 ט סמחש (יל) כשרה ופחנ סין• משמע אפיי ממ0ס ולא דמי לישנ לס יק נמס
ק ליג דח״טנן שמא הבריא ׳*ל מטוס להנרס «ן לעוצם ואס איחא שטה  לעל ס
 נחחלה מענר לענר נמו שטס או נך טה ט למצוא עחה ונס enp לא טה יטל
 לעלות שם אנל נט ושפ טק שמחנפגע חגיל נלאמדק נש״ס לאכלס ניה ופסיא וכוי
w לפלס ואועלה m ״ *כא צניחט שמא ממקרא יקנו נ׳ הפוחח ומחפח הנפט• חורה , - ״,•: ״,״ ,  _.״_ ״
מ ממיז ולו לל£ן סמחנר אנל מר צמנאר ליל נהלה מומץ להפי׳ןנהממ ן  הפ״מ אפ-לי נספק ללא יצא מי׳׳קתו מטיפ יש לאסור >ל* הנא נשי אפילי שלא נמקים מ
 אס לא נהפסי מינס (מ) נקנ ונתנ םש*ך אט' למאן ד*סר נהמסס מלה מיח הפסח למר מאחר שפורו פנ צא ידשק שמא הנדא (פז) חץ אפיג מט
 מד נט׳ מ״א פחפס הנא טץ לאנא *כלים ומשקים אפרק מזקוי! ולא לקנו סלקץ יאק מלוק מה אס המחש קסנה * נמלה (•ז) שנאכל נחנ סש״ך ללנאויק נראס
 לפרש למ ד שנאנל ניח הסמיו וטה יחפ שלא ניקנ למן אנל טנא לנאנל ולא טס ״רוע * רקנ צוין * ל* פריפה אט' נהפסד ממנה ולנ הס״׳ טהו שאר טמןם
 מתיק אף נזה (ונ*ש אס ימע טולאי שלא ניקנ לחן! רק ללא ילע אס יש ק*ל מנחיז ונאכל עיש נש״ך ו0ר*ח •סק להקל מקא אס •חע שלא רקנ למן אנל טנא

 תשובה
 מניק ואןשםרקפה־דקשאןטבשרללשלסקלאןשיש לדקדק ממ׳
 המר משאו מגיף מר ביה״כ ולא סקדיס ממש סליו מלמסצה טווס לבקיאים
ח  נרי״ש: (סח) ולא הדיחו ענמ״ת צמח צדק המשיח מדד מף מ׳ י
 rtx השואל לומר דאם חלסה האשה את הניה״כ מוצק יאח״כ נסצא סחט מ
 לא ממי נדקה שלא ניקב ליק סשיס שמזנק ממק אס מקב כהךיל בריאה
ק מ ח  ומא דל השיב ואן למש דזה לא דמי לריאה וכנ״ד אף שי»!מ מקדם נ
 אסיה יסלץ להכיר אי* נראית נק מסב שאן שס מם נקב ואן למש
 שהחננין סתמו אח מקב דמקא נריא* שקוימו וקן שק לומר מזמין סוצי לה
 מסיע מקב משא״נ במחט שבביה״כ והנקב שע״י המחש מא נקנ מראה
 נראית נק אן למש כלל שיסמם מקב מיי הממן מי׳׳ש ופנמית אד׳ ובי
 מלא מייד מ׳ ו׳(והנאתי ונדז נקצרה למל מ׳ מיו שיק ציה). (סט) הדיחו

 ואס מרח סנסרס וא״א לנמק ימניק לא סרח ונזק מנמן ולא מצא ק*ד
ט למל ס׳יק ג״ז): (ע) לצי ד נ  צ״פ ממשי מרעקיא זיל במומר (ימי׳ מ
ן יעשיו סיק ft• וב׳ מזימשי מאן רטקיא מלק  חוץ מנאה״ט מיש מהי
 ראט׳ שלא בהפ׳ס במ־ מה׳ג מיי״ש. (עא) ומי םקילין מפיש ניש
 מהממיר ימיי נגהיק אמ ה׳ מה שהשיג סל הוננלרנמ והטלה לדינא ונהס״מ
 ש להקל אף שראה קיו נפרס ולא נדק מנמן אמ־ ק״ד סלא נהימ אמר
ו נל שלא ניק מנתק אזר ק״ו יכ׳ שק  אוי׳ בדק מנסים יראה שאץ שס י
ק בפרס מיש בארך : מ  משמע מלמן הס f ס״ק ל״נ ורמש מירי אמ׳ נ
ו שנאבד פנאה׳ש מיש מהש״ך להתיר נהס״מ אשי׳ לא נדת מקב  (עב) א
ק ומיי נתניש ניק מ ר״ד לדש מנרי הפר״ח כמ יפי בחכמת אדם נלל מ  מ
מ נהשיך מיש ימי׳ נבל״י יטיס ימים  כ׳ ספי׳ א שהסס להטי נהס״ט נ
 מיס ס״ק נ״ו ושיו ס״ק לש שפסק להתמיד אמ׳ נהפ״פ מדס המית יכ׳

E  דאף שידוע נאמו הוסת שלא ענרה המחט מפנלע״נ מ״מ נל זק 0
ע מי״ש אן נס׳ מרד הי  מיקה מוחות סלא ניקנ ליין מריסה אסי׳ נ
ן למןל נהס״מ י  סיק ל האדן ממלה והסיקו לדנא כמסקנת ה

ק מיש מ״נ נשי׳ש מסדו תגייגא מ' קם״ט לדינא פייש יני׳ מ  מיקה מ
ק נ״ח של להכריע במ דנהמסס ש להמיר מס נימת הסריח  במקש י
ן ממים ו  לאמי אשי׳ נהססו מחנה אנל נניה״נ ש לסמן סל מ
 יקתיאל להקל נהפסו מיינה ינס שטס המק מס מיש מיי נחלת
ק ממק אס יצא9 ג יש נמנץ מ ימולה לוינא ומנא ולא מ ק י  י
 הממו נס לצד מן א אם נקנ מפנלינ אי אס מקי מנפים ולא
 מ׳ מם קןו א רקטן וסזמס ש להקל בהסםי מחנה אגל אש נמצא
י מ ומיס שלא ביוץ נס נשנים אי אס נתץ נ  קיו מבפנים א שש ספק מ
 ירא שלא יצאה won למן אף שלא ביק אתר נקנ ולא סרש ננדוד שלא רקנ
ק דש למש סמא יצאה המתס למן  סמנלינ ש להקל נספ״ס אנל בלא מ
 ש לאמי נם נהפ״מ ונ״ו חקא אש מסס נססש מינה לסרט או ממי סס
י מיס המוט יצאה לאויי׳ אץ להקל בלא נ פ ליק אנל אס נ מ  שלא יצאה מ
ו נשים ולא מוסט ואס נאמה המוס ק פשנרק ואץ מס י א  בדקה יק נ
\ ולס לקנ פפנלע'3 או ש לסמי נהימ t u u  אץ להסיר אף בספ״מ רק >
tBon אף כשלא מקי אפי קיי מנמן ואש לקב הממן פצי אמשלפ סממ 
x t t סמק דש סשק אם מא מסק סעי מ פסתס ש לאמי נס בםיפ fp 
 ומבמית רנים מןוס דניי מיס ffo מדל גד fo מיוון שמצא סחט נמ׳ש
 נסים fit הססקי לנווק אש מגרש נמשש סשנ&יג v שטמפפ ממק סעי

 דרכי
 שכן ראה הלכה למטשה מגשו מאן המינהק מ׳ נימין דל שהמיר נס אס
מ כפר מכ״ש  ט׳ שמר מבפנים וסמן טל הפוסקים וחסרון הנדקה גם נ
ד מיס נ ו שיש הנמשה מדאי ש להמיר פייס וטי׳ מזה נשו״ת אוומו״ד ו  מי
 ח״א טו״ד מ׳ כ״נ נמחס שנמצא נכרס והי׳ הכחשה נץ השי״נ להקצנ אס
 יצא הסחס למן וניי״ש נמ״ש מה לדנא ומי׳ ממ נמ״מ צמח צדק החומס
 מיויד מף מ׳ ס״ח מיה מס אס נידון(וסי׳ ללן ס״ק ס״ז) (םג) ואם
 לאו ני׳ במק״מ נאמצס סיק ליא סב׳ רננלטה סחט לפרס נקחב ולא ט׳
 שהוח לרפאומה ממצא מיב בניה״כ ולא סילמ מעבר לסבר רק מצי א א
ק כשר כל וחיק והעובי שבץ הממן לנץ הקיר מא שלם מ  אפי׳ ש ק״ד ס
 אץ לתלות כהיךוסא מחמת מקב דנפ״כ הק״ומפלסא אתי ולא מחמת שפערה
 המחט מעבלע״נ דאי פילשה לצו יק מ״ל להיות מןב והא לא הי׳ זמן לירסא
י  מיי״ש (וטיל ס״ק מיס) • (סד) כשרה מנאה״ס מש מסש״ך מגדה לא מ
 לשב לה קק טושס דהכרס טון שהוא נח מדד לא שק למש שהמהס חזיה
ק י״ס ולנדל מ׳ ל״נ טף ס״ק נ״א ונמ׳ ס׳  לסרס וסי וסי׳ מזה נשס״ד י
ק א ועי׳ ק ד ונדר טרימת העצמות מ׳ ס"י י f י i י ק ז׳ ונלביש מ  י
קב וש א שממד כמ מה הדן טכא והמחט סמנה טדץ קצת נ ק י  נמלת י
 מד נקב להלאה בפרס אצא שלא רקב נמסילש דמיין בטחי־ שהנקנ ט״י המחט
ז שציוו ובלא רקב ח מ״ק ס״ק י נ ק שהמורה לאזד׳ מניא ו  וגס מ
 במפולש נס בהמסש וכיה״ב דרכה לחור לאורי׳ אך נ׳ דמונרי סוסיא מנח
ק שבנה״כ לנץ מקום  להשון ולוינא העלה שיש מלק בץ הססס ומקש מ
 הסב שנבה״ב וט תמא למא בך ואס נמצא סחס מזב מצו א׳ננייכ במקש
ק שלם מ  העב מס להלאה מסיןס תחינת המחט נמשך מסנ אצא שנשאר ס
ד יש לסל ומיש אס ש נקנ מצר א׳ והמחט מממת נמל דש  ושה לא י
ז ק שננמ״כ ש לאמו־ אך י  להקל אבל אס נמצא ק נהמסס * במקום מ
 הקא ממצא ק נמר ההמסס מא נמים הנהמה קוס הללוהו לסציא
 יבוממ אנל ננסצא ק אתר ססלסלו הסוס ש להקל גם נהססס ואן מלוק
נה המחט ונץ אס נמצא שביל לק ז p אס נמצא נקנ ללא: מסקס מי י  נ
ק שלפ רפה י  וקפה נבשר שמשא ללאה ממקם ומינה הממס ל משאר מ
ף . סתנ״שיסיד מ ׳ מ  לא נקנ וכלא שטל בך דט מאמי מיש: (םה) א
א ק ולא רקנ מענלע״נ משלה הממס יפסל דקותה י ה של ראם מ ק י  י
ל ק אחר ק״ד לדידן ואן ןקיאן ננדקה לחפש נ מ  להטי־ מקימה למוק ס
מ סייש וסי' י י לא במן לל אחר ק״ד יאמר באן ה  הפרס אזר ק״ד א״כ מ
מ אפי׳ לא מ וסמן מיס להמר נ ד מ ושוא פרנא נונייהס נ ף נ ק מ י  ג

ק ל״ח): (סו) אשי׳ לא נשאר רק מעט ש נאק־ (שיל י י  נהפ׳מ מ
י א׳ ל נ ושיד סיק י* ימ״ז סיק יא ואמ׳ אם יקב מ ק י  משין י
ש מי׳ נסרי י י לא נשאר רק ססס גינ נפר מ כ לגסוי יסמר סנ׳ ל י ט  ס
מ יפקפק נדן מ ולפיפת רש* דלי השי אש מגש ש נ ק י' י  מאר י
ו מי נ מסד י נ לאומני מס שנשאר מממ ממי מוצין מי׳ש ומי במ״ת מ  י
מ מפלה ינס לשימו רש״י ש לסקל נבמ״כ משאר אמ׳ רק ש נ נ י ' ל  מ
ק י״נ שט בי ׳ בפרי מא• שס ו B ני : (סו) רק « ש י י זק מ  מסם מ
נ ק  ולאמםראצאאםגשארמיסקצשמנשר ההסספ א הניה״כ אבל אס י
י אלא משמ סלם ונמסס מוקש ממזש ממקנא  מד שלא נשא• ממשי המ
א י ר נ שהניא w'jii'i מלפץ ה ק ל ס י י  לניט טריפה מי״ש ומי מ
tic en ן ש״מי לימי וקל שנשאו •סיש א ן מלוק so ו א ם ו ן מ מ  מ



י ״גילח א  יורה דעה «יף מוז ח הלכות טריפות שב כ
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 (ענ) ולא גדק סני״ן אס טס rb קורס לס (p• משמפ נהגמיו סיק)(ןןף) (*ויש צספוך עצ״הו נמקים הפפז ממני׳. ״1*0 עכר הר* * 0־• מ
i S f ^ ' S (עה) המחש מעבר אל עבר ועודנו תחוב בו בודקים אותו (עו) אם נטצא קורט דם (יי׳) (עז) סביב 
 (עח) הםחט (יכל שק עלי)(מייל־) בידוע שקדם שתטה ניקב כולו(עט) וטריפה ואם לאו(פ) את־ שתמה יילנה r<» !4־

' J 7 ? ם  (£f, י) דחק ועבר וכשרה •אס לא מלת (פא) ולא (-פ)(פב) הדיחו דביק שהמחט עודנו ש
-«w ימנה ני
 מין נה מנ׳!oris יפייס שנמןו א«• rpo הוימ » ממלין * ma wx מוינה מרפ trnp «נחןה oft יקנה מנ׳ יית׳ם *י לאו ניפלה מנו ולא יהדק >ד!ו0 היןנ לנדזק יצא הייופ
ז לוה הונ הגאון ריר י מענרל מ  מעל׳מ אנל נמיזס שמק שלא >א מו(0 איו לנויק איי תן י יק נלפ י «יגי• «a p ימ־נר• מזור והאונה• נוה ניושונ־ ע״פ «cn שיה re י*י*די0 ו

 פתחי תשובה m ואנ ו מףק «אני,»רע יצ ו ו8* ממיס יק «צי,מ• אוו־׳נ ממיש־ל ש0 מילק]« ל׳ העור עני״מא היל c פס נשם «*ר פרן יהישנ״א משונה והגהות 0מ־י]
נ למן tft (י) דמי, ופני ופשרה ק  הפ״מ דאינא ש״פ שמא אמי שייפה ושמא לא נ

נ הפנואפ פול נשם טפ של שלמה לאה יש נפץ שניל הנינל פל למון פי•*־ ל,ראה ת  נ
 מוה וממייס פנל ונפנ פול נשם הפדמ מיקא שלא מצאו הנקניה מ י מהיציאי מן
 הנהמה אלא לאמל ומן יום * מצי יום יאיפא לספוקי שמא נמשה פ״י אלם אנל אה
 נ״ל שהוציאו p הנהמה מצ*הו נן אץ לינטר לולאי נפשה קולם שמיפה יניוי
 סא^ל ע•! ללליין אץ נ״מ נהל וה שכנו הנוי רמ״א ונהנו לספריו ננל טוני נצ־ו
 קולפ לפ ונלא מלולה ומ״מ נפנפי למיןמומ אמרים ללא נהוג נרמ״א ט' מיץ שם
 ופ״ן נשאלופ ומשוטפ סוללוס יצפק סימן הי שנמנ it לאן לליין נ״מ לפי ניש הש״ן

 תשובה
 ומה שסיים וכ״כ מזיו הוא ס״ס ט הס״ו אשר אף אס בודאי לא רקב ל־ק
ס וכני שהניא סבאה״מ בעצמו ס״ק כ״ג ס׳ הליכת ד  אסי׳ בהס״מ כמליז מ
 סולם (עח) הפחט ענאה״ם מש מהש״ך ועו רוחנ קש מיך םיינ וט׳
 וסשש״ד ס״ק כ f דר״ל ובנייה ססנלמ״ב אף שחזוק הקי״ו מהנקב כרוחב
 קש סחסה הא יוסר מרוחב קש הולץ ננרד איזרינא וכשי אנל אם רקב רק
 מצד א׳ לנד בעיק הקא שיהא הק״ר עד פי המחס ממש אנל באיט סצמ
 ננגח אפי׳ סהוא סטנ לו ממק נהוך חחנ op שרה מיי׳ע וט׳ בדע״ה
 ס״ק כ f מ״ס במ והנגלה לדנא דהיכא מיקב מנ׳ צדדים אס אין ק״ד סיפ
 המחט ולא נאחז במחס סניט אלא שנמצא בכשר הוי רק ספק סחפה ואס יפ
 השסק בסר סלס p המחס ונין מקום הק״ו אס רק׳׳ו מבג ממול סביביה
ש לאסר אבל אס הוא רתק •ותר ש ק ב ח ח ר ט ק ר ק מ ר א מ ש א  המחס א
 ממ * שהק׳יד איס סנינות to ממס נמיגול רק מצד א׳ רפ הפסק מר
c ונץ הקיז־ יש להל נר״ש־(עט) וטריפה r o p כיש ונקי בלי שים שינוי 

ק וי שהביא דעת המהרש״ל דהא מך״ל דברקב  מי׳ נט׳ מרת קותיאל י
׳ ק״ד חקא ניצאה המתנו לחון אנל אס לא יצאה המחט  מב׳ צדדש בטק סס
 ליין וראש שיקב לחון או אניס שאין סס ק״ד טרשה והפיג עלץ יספלה
 דבמקש שממין להקל מיי נדקה ממידי גס מה ש להקל נהפ״מ וסיי״ש
 עוו שהעלה וברקב מב׳ צדויס אס נמצא הק״ו מל הנשר סניב ה״קנ מנחון
 סי ודאי מריסה אנל אס ימצא בחקי מקב באמצע * נפרס הוי רק ספק
 פרשה ושמא לא נגמר מקנ בצו חין פו לאחר שחשה מן בנמצא הק״ד ̂פ

 המחט אפי׳ טל חידה היי רק ספק טריפה דשמא נסרך פליי מן״ד ממקם
 שניקב בצו סרס קייס שחיטה ילאח״ש יצא ליין יאס בדק ולא היי ק׳׳ו על
 המחס בלל ולא מקי סל הנשר מבחין סטב ט מקב ש לצוו להקל ומ״מ
 אין לפשות ממטה אנל אס במן ולא היי ק״ד סל הממס כלל יל* פל הנשר
א מקו נמש נתון־ מקנ אס אן ק״ו סל הנשר סטנ מקב א ל  מנמן ל
ו לדינא (פ) אדור שחיטה ק י  ש לסקל נהס״מ ניי״ש מני* נוש״ת י
ש מיש מהתנ״ש ראס ש מין שניל הרכר עו ליק טריפה ימי׳ מ  דחק מ
פ שאץ שס ק״ד י מ מייפה א נ ש סם ינחכמח אוס לל כ' סני׳ יינ ו ע  מ
 מניק יגס אץ שם לידה פריסה ימקא נש סתס טין שש ונר שימן הדס
 אמרינן דלאוש מא ראם *מא דמחייס מ״ל לאשחט ולמות ק״ד אנל בנקב
 שיי מלי * שכיל טין שאץ כאן רנר שישדן מ סוס נחקמ *מר עיסדמ
 שנמשה מחיים מיש ומ״ש הסח״ש ממגיש ראפ מ5* סיד נשהוצי* סכייכ
ש א י * נטשה ממש מי׳ מנךמ שיק י  מהנהמה אסי׳ נאץ ק״ד אמר מו
ו משאין ק״ד אמ׳ מצי* מד  מה מטא ראי׳ מלשון הא״ו כמטס דף י
 נשי ממם ותלינן ונפסח שנשל המנגו הבה״כ בחקה מסקמס נעשה ק הרי
א טדי  ואשיי מציא מכף אמרינן ק סייש יסי׳ בפו״ח אומו/־ דמי מיס י
יל מ ליס אמי י נ ש מהדן ו  מ׳ ינ•(פא) ולא הדיחי מנאלס י
ע ן ובמ י י מ ק־ כטף סוני שי ה ק י ו י  דאף נהפ״מ אמר. שי
: מ ו הסין נ ש י י א ״ נ ף ד ץ ל מ י לנ אדי׳ ל  מימ וכי׳ פי׳ נ
ק ל״ב ונסדיחי אף נססס ק י״נ ינמקימ י י ק י׳ י  (פב) הדיחי פויק י
י להא  מש לח6ס הדי משמש יו ומחם נתחנה ירקנ אין מלץ ט ילא ח

 י*פדל

 באר היטב
 מאנל ילא טה יחפ אס רקנ לחיז * לא צלע פרפה פיש יציע) (יח) מינ
 (חה החילוק נן צל א צשר צללים למצל אחל מקא לץ וננ׳ צימס אט׳ סנינ

 ועול ידצוק לנצל אחו אס נמצא ק״ל נפנים נמ־ פל שנמצא ק״ד נחון וננ׳ צללים
 אפי׳ נמצא נפ-ס ק״ד פדפס ונ״נ אחרונים לנוס מוכפ שנפשה סודם) וני סש״ך
 אף אס הוא רחק קצח ק סנקנ כחחנ קש ונס״נ מד פריפה ק אט נקנ מנ׳ צדמם
ן נ ספיז (יס) סדמ נחנ הי י  ממצא קורפ לס p מנפטס טן מניזן פרפה י
 לנוס נ״ע מולו טק מ קנ מני צלדס סר• הוא נחוקח אשמי והנמנע! טא מ׳

 דרכי
 פי המחפ ומש החקי פד המחט ונכל *ק־ מקנ שהי׳ המחט תמנה ט׳
 שכיל וחלודה סביב מצרר הוס פו קרינ לאוחז מקוס שנחתכה כסכין נמקים
 החיק וכ׳ ואף פיסח הפץ להקל נספ״מ אף נלא ננוק ממק אס לא סברה
 המחס מפילע״נ מ מקא אס ראה פכיפ נסשמופ מו לא רקי מענלע״נ
 חבל בלח ה אף הפ״ך מיוה סהיא סחפה אפי׳ בהפ״מ אמנס בייבוא דירי
 שהבשר ככר נאכל וט׳ הפלה רק לערן הכלים נ׳ ולסרן הכלש טון מש
 הרנה צווש להקל ע״כ ש להמר הכלש לאחר מעל׳ש סייש באריטח •
ש מהש״ך שהי׳ דמו שלא רקנ ליק ופי׳ נתנ״ש  (ענ) ילא בדק ענאה״ס י
 סיק י״נ שהניא ונרי הרשב״א מיין שכ׳ הסעס ולא משיק נהמסס ונמיכ
 שמא סנריא סמס יאס אמא היקכ ונסרפא מהראי מט׳ רכר שס צלקח
נמן ולא ר* נקנ מימ צריך לנמק אס אין  ומנר בכשר ימה״ס ססק מס נ
 שס מטי משי יאף בדקה וי מסכבת עיי״ש אמנם שיין נמרת יקמיל ס״ק
י סש שמיש) שהשיג ל התב״ש במ מעלה ק מ״ס יי*מ ב י  ד(באמצע ה
א רקב ליק אף שלא מקו oh אץ שם שימי  דיצ לנמק אח״ז וכל שר* ל
ה לדינס ימים והא ודאי מא דעכ״ס ק י  ש להקל עיייש והבי* ממית י
 טנא ואשא מוס יצלקש נהעיר מנמן נמו סמתפ המונה בסיס ש לאסור
ס (עד) רש לסמך עלייהי מ ושמא הנדא מי הי נ אפיי נ י י נ  אף נ
ח המסש י מספת יחשלש שנסתפק נ a הפיס פנאה״נ ונאז״ט יפי׳ נ p a 
 שנמצא ט סחס מצד א׳ ולא מקו אחר ק״ו מניק אס ש להמר בהימ והא
ק לש שכ׳ דמפמפ מדט״א ומשאר מ מי״ש ופי׳ נק״מ י הי  סי סד קילי נ
מ מבלי מיקה אס אץ שס ק״ו ד ס בהמסש כסר נהס״מ נמלח מ  אחחרס מ
 ממק ל סוע שאינו רקב מעליב ולא סי 3׳ >ןלי נהס״מ והא אסי׳ במק
 ממק מק״ו אץ מתי לדון בהמסש כ״א נהימ מיל נמי׳ הקום ושאר
ק כיו ת י י נ מ י  הכא והכל חד מפשא מא שמא סלש והנדא מיש ו
 לדנא ואס נמצא מחט ממנ מצו א׳ נהמסם * נמקוס הוק שבנה״כ ונדקו
ק אס יש ק״ו כנגד ממק אס נוקו פניס א רקנ מענלינ ונא מ  ור* ל
 מנפניס ולא מצא ק״ד ft) משר ולא נמחס ש להקל בהפ״מ אנל במוצא ק״ו
 משר נפרס * במחט ש לאמו• אף נהס״ס נרי״ש ־(עה) חסחט ס׳ נפרי
ן פס הבה״נ * מיק י ק יא שהטא סלוגהח סמס׳ ימשב tf מ  מאי י
ן ג חזקא נמחט מינן ק״ו אנל מל) ואנקנ פ״י מ י  מחט דקא וימו הג
י מרשנ״א ומין ונא מ מ ה  ופאר ונר הרקנ אס׳ ליכא יןד אמר אבל מ
א נם נקץ שאד דנד הרקנ נמק ק״ד ילדנא ספדפ לסקל מ ל  חקא מ
ק ניש שהניאו וסיס ונא״ה מסירש י מייל מיש ומי* ממיס י מ  סשח ס
ftf ק מי" ס' שקי נם נקין ישאר לנר הרקנ עיי ק ם p לידה ל  ת
ש ואשיי לא מצא יךו רק מנסרס ולא  (עו) אס ננמא קיי טנאזיס י
ו ק נ' נמשינ י  ממק פריטה ל שרקנ ססלפינ ומתיש לקמן ס' צדט י
 מניא ראיות ומן״ד שנסים לני אש רא׳ שרקנ מיש יאני *סר טיי״ש
ו לדינא מס נרקנ נמי צודשאיט אמ־ איכ  מינ נשמוסים כאן ס״ק י
ק 0 הכיא ראייח והעיקר כהש״ן יהיו  ש קיו מנמץ נייש לגל במקימ י
י לומאייש ק י נ השס״ו י י  דכל שיש ק״ו אפי׳ נסים *1 טריפה מיש י
מ סמס לסמנ7 דלא מי רק ספק מיסה: (עז) סביב חשחט טנאה״מ י  י



״ יורה דעה סעיף מח ח הלכות טריפות י י * •** 

א אפילו א (פנ) אילו עבר מחיים היה הדם סביבו (פד) יאבל כשאין המחט לפנינו (פה) אסור במעקב ט 6י י ־ נ 1־ י  «>י

ק (נ) שנאנל * צקי» הממס משפ (פח) טדפה יהי• ם (פו) נצ מקים שצריך נמקה אס 1א ניקוהו (פז) מ  »p מ כןרט דם: מ
 כאילו הדיחי ומציי (רשנ״א מ׳ מפייס) r אומרים מזיק הזה דאין אט מןאין ננדקויז יש להפדף אפ נקנה המחפמשצ׳ צתין אפי׳ לא נמצא קורס
ק הצמצום נהמסס מ (פט) פצ (נא) מיקח ו מאחר לרקב משני צללץ (א״ז והארי!־) וסט נסוג מחם * י ק נ מ  לם וצא חצולה לאין אט מ
ק נצצ (צ) נשר ננצ ע-׳! (צא) וא״צ (יא) שוס (ננ) נמקה (מהות ס״מונ׳) ויש מיןצין לאפי׳ נניקנ המחפ  ונית סטטת נחלצו וצא נחחנ נ

 מצל איול אין צריך צנמק מנמן אפ יש פציי יןרפ לס (רמנ״ס והרא״ש) ויש לנמוך פצייט *t «א (יכ) ספסר (מ) סמנס

 באר היטב
 צהנטרה וכצ נמה ולא pw נטריד שאין שוס קיו נחקח אמר פומרח

 (נ) שנאנל נחנ השיך לרמ״א אח׳ לאשמפיק לנאנל ולין• מוחנו שוה ננצ מנו
 ליולי* מדי* ונ״מ לטפא לרקנ מצל איוו וקודם שנלקו נאנל * לקו* המחש משם
 מרה נהססו ממנס «!ו נמלי* ופליט (נא) נדקתט כוונ השיך נשם הניח
ס ניקנ p מצל אחל יש  ומהרש״ל מהפסל מדונה יש להכשיר אף נזסן סוה וא0 *
 לסנשיר נסמספ אף לדעת רמ״א אס אץ שס קורפ לם לטס טמכץ על נ־יקוונו אף
 טנק הזה (מ) נמקה ונתנו «ו*ו ש״ו אנל אס מוצא ק״ד פנייז אפילו לא נחחנ

 כלל פטפה ופיצ טמן צ"; ספיף פ' (לאס אץ שס מכס ק״ד מנץ וסיס מכה)
 (ע) מחנה נחנ סש f אנל טנא לנלק ול נא ק״ל מנמ! שר אפ־לי שלא נמקים
 הספד סרונס ודוקא נדת הטטת אנל נהמסש אטלו לינא ק״ד מנחון אצא מנפצים
ם הפסל מחנה ואין לםקזוח האני דאה אצינא לניפ צא נמשיוין ק  פריפה p שלא מ

ק טמן ד  לסקל ונממונ אן אפ מא מצל הפנימי להפיין וטע נט״ס סוללופ *׳
ש (עיין מה  ניה״כ לטיפש סכני או טלאי נכה״ג אץ להקל אפילו נהפשל מלונה י
י ממפ סספונס מיה״כ ואילן־ הנמופ לאורך ניה״כ אס טא ספונה ממש נאוין  פל מ

 העיבה
ק שמדזז מןומירס וגס הרמיא וגמרא מא והמנהג לאמי־ אין להקל ולא  כ
ם הסומריס יכו׳ ולא גרס זה משאו מנהגי קומילס זיל וסווהו ח נ  יהא אלא ו
 ורמ״א זיל וט׳ סיי״ש הני׳ כממשי מאץ רעק״א זיל של גיכ aa סאחדוטס
׳ מיס כ׳ להקל  לאמר אמ׳ נהפסד מחנה סיי״ש אכל נחשו׳ צמח צוק ט
ז וכשוית פממ יפקג ׳ ל  נזה מ׳״ש וכ״כ כסריס יכמשי׳ ט״כ מה״מ ידלו מ
ר ס״ק לי שהניא דברי ההנ״ש וכ׳ דלכארה ש ופי׳ נשי י ׳ נדד מ ׳ מ  חלק נ
 ראוי לנהוג ק ובמף הס״ק טסה להקל להתיר בהש״מ p נהפסס ינץ נניהיכ
ן הדפת נה״י ק י״ז) אמנם to פרי פ ת והצ״צ(וטי׳ במ״ז ס ה המי ט  מ
 סהגאץ מ׳ סשה מייזפלס ז״ל מוייסלין על הל׳ פרימת בחידושיו למ׳ זה
ג נמה שנסה קו מדנד התב״ש להקל נהס״מ י  ראי* שהאריך להשיג סל הסר
 ווממ דסעיקר כיפה המתמיריס אפי׳ בהפ״מ והביא ראיות לזה נאריטס ועיי
ק ת ארס כלל כ׳ מיי׳ י״נ שמיס בזה נצ״פ לדינא מיי״ס ופי׳ בו׳׳ק ס מ ג  מ
מ דנסקום הפנ פננה״כ יס להקל נהס״מ וגס לירן גמל  מיז סני לחלק ב

 אנל נסמסס וסקס p שנבה״כ אץ להקל נרקב מב׳ צוויו גס מליכא ק״ד
 אף נסס״ס וצורך שנת והיי תרי ?לי וסיס גמור ל*מרא נרי״ש ונמק׳׳מ
ק ל״א שהניא דמיו והשיג מיו מפלה דאין לחלק י ק ל״ג יפי׳ מפ״ס נ י  נ
מ p המסס לנה״כ אלא ואף נהמסס אס לא נמצא קיד גס נפרס יש  ב
 למק־ פל המיקה ימיף סליגתס האחחניס אס יכולץ למק־ אבדקהיט נזסה״ז
ה סצ* יס למק־ נהפ״ס על מ מ  ל להסויס ואם «1יזד מצאת הפיס ק ה
מ והינף ס ק״ו אף נרקב מנ׳ צווים ואף אס לא ס  הכריך אס אץ סס מ
ס ק הנהמה מצאי p יס לסקל כלל אנל אס נמצא ד  לאחר מצאת מ
ס מוזמה דאין ר ס נפנים ולא משמת יד מזמז נימ בוסקמ מ ר  ק בסיד מ
חסר סניה״כ או אץ למק• אנויקסיט נזמה״ז  לסלים שסי! נמסה המחט נ
י ן י ט י בכל ענץ פנמית מ מ  ואפי׳ בהפ״ס יש לאמי עיי״ש • (צ) נ
׳ מ׳ נאפה מרדה הפרש ומסטיו נשפץ שנייה ראתה שסימה מענרת גס  מ
 מחפ מש השרש ולא ימנה אש מתה המתס מנסת מולל הפרס * תמב יסםק
ל וא^ט׳ ג סליי י י ס ׳ ס״ס ס״ק ג׳ שסט* ו ס ומי׳ ננל״י מ י  להמיר מ
י שטסו נ כ ק י נ י יני׳ מיקר טממי לאמי־ ממס י  יכל הואשירס יהאחחרס מ
מ עינרת ט״י י מ ממות מ י נ שאס ס ס ס מי סרגלים לדנר שס׳ ה י  ססוס מ
מ פנמים ס מ י ץ סמי ססיש מ מ א ן מ א ט ר*' כלל ואט ח מ *  שטיפה י
ה מ א מתה מ ק אף ל מ ס המחש נשאר ו ן נהס וסליק מ ק ת ה נ ת פ ה א * 
) יא״ג׳סום כרימז א צ ן לישראל ara סייש: ( מ מ מ א מ  ואם נאמר הד נ

נ טריפה מ ׳ לא מ י ק א י נ ד פ ס יאס fito י י א נ ס יסס״ש ימ״פ ה ל א נ  ע
ת ימי נס׳ י פ מ נמצ״צ מ ב ש ד ג ג י ק י ף מ א י י מ ל י ז * נ י א נ ׳ נ  מ
יה יאס נגדן שמהמה ל ׳ א fro גו י ׳ ס״א מ ו מ ל יס ל ט נ ם י  מ
׳ מקמי! א* מי״ש ולמטן ד:א מ שונריי מחוץ «א״ז מ  דנרי הנאיש נ

׳  מ

 וותחי תשובה
 הק" נפפ הנימ לאטנו רקנ ממ• צמיפ אס לא נמצא יןרע לס •ש להכשיל נוס
מ אפ יש נפץ *יל למין * אפ נדל שהוציא מן  הדזן נהפ״מ וק יאוי לסומפ י
ש ופטפ הוא וניאה להחנ״ש צשיעמו  הנהמה מצאוהו ע אץ להנשיל אפילו נהפ״מ י
 פניזנ נאופי״ו טש צאסול אע״יו נספסי מיונה נניקנ ננ׳ צלליפ יקא״נ צלעס סש״ן•
ק לי שפיו יש נ״מ (י•!) שוס נדי» פנה״פ יפיץ מה פנסנס׳ לעיל י  ויפמ״נ נ
א פ״ק •יא מענץ ar (ינ) הפסל מלונה ענה״פ וני׳ש נשם  «ךה ולטל טמן י
ל שמולק על היד! נמה  «"ו לאץ טפל מצל אי ט׳ מיץ נשטח ימקנ מלק נ' סימן י
 פמפלין אס חמינ לאורן אן אס w מנפניס לוה א־ט להנהת ש״ל לא איילי יר!
 מסמנ ט ואינו רכל לא מנפגיס ולא מנמון מהיכן נא ונס נ1ה אץ להממיר איא שנא
 נהפ״מ נמו שפסק הש״פ נקורקנן ע״ש ועיין פל״מ שנסנ נ״כ ע״י הע״ז לאין וה
ש ול״ל א מנמון לאוע לופ! נ״ה יש להפוין י י י לדנא ומיהו אס יוא פממ ג ק  י
 נאומו מצי פור לופן פמצל סמק טא נפסנ נפון• הנשי לאוע יחפ! וטלה ננלע
 נפור נשמ ולא רכל שוס נקנ לא לצי פנים ולא לצל מון יש להפיין תפס התנ״ש

 להמודל יופי ואפילו לא ניומנ אלא מונמ לאיון יש להפרין והפמ״ג הכריע נטמן ו
 שהארץ• להניא ראיס ליעס הפדמ והפלה להקל נהפ״מ אכן אס נדיא נ״נ שנםיו

נ נמר) ונלץ נט״נ סרינא מלק יי״י סין טיון נ׳ פכמנ ק י א י  שנפגפ׳ לפיל ט׳ י

 ודכי
נ מ חלק נקנ נדאה נמשסוש ידא וסבמא וטון ולמיט ת ׳ ל״ו ו  ילמיל מ
 המחש נמלוש סדסה מספק שמא ממיס ועיי הומה מ־ הק״ד אנל אם נמצא
מ ולמלוח ומקודם י ד נקנ אמר שאט מפולש א ש להקל לצוק שנת מ  שס מ
ט מפולש וע״י המשמוש דהדחה יצא משס מתמנה א ש ׳ תמב הממן בקב מ  מ
) אילי עבר מחיים היה הדם פנ ) ( נ ק י  כאן מב׳ צדדיס עיי״ש (יעיל ס
ח זה נץ הקינה ישא־ ב״מ ק י״נ של שיש ללק נ מ עי׳ נס׳ דמ״ת י י ב  ם
 ונץ הססס וגיה״כ דקנה יכן שאר ממיס טין ראן ממזיקץ נהס דם יש
׳ צווים אסי׳ אס אץ שם קיו נ ה נ  להמיר אסי׳ נהפ״מ ממצא מחס סמנ
ל והא ובעינן ק״ד מיס כשהממס ט לפגעו י ) אכל נשאץ המו ד פ ש ( י  מ
ו מוי טריפה ולא שיין ססמא אס  לסרט הא נאנו הממס אף כשאן שס קי
ק י״נ מ׳ שס  אסא ומסיים רקנה מ״ל למסרן וסא ליכא מחט מיז י
א למימר שהי׳ אנ ו והיה אס אמא לסרט לא מוזרה לאמרי׳ נמי סריסה ו  מ
ק ל״כ ׳ מ ונמק״מ י ף מ ו אנל מה״ק מ י  קיץ־ יכחזירמה נפל מן״ד מ
 השיג על p מ והבא רא׳ לממן מעלה ואס הממנו מא לסרט יריאן שהיא
ק הניה״כ והוא יסה אן למש למה שנלקח הממס קהש כדקה ' מס נ  מך
ק ל׳ שהניא גיל נמרעש״א וסיפא ממצאח  סמוך מקב נייש וטי׳ נוע״ח י
י ומל הנשר ק״ד ש נ אס אן לי ק  המחט בחלל ממחת נפיש ואנס ממנ? מ
 להקל אך נ׳ למעשה צ״ע דש תשש שמקנח הדס נמנשר ומיס ומ״מ אס לא
א ק״ד• נ ל ק  מצא המחט מנקב קודם שטלטלו המש ולאתר הטלטול מצא מ
דקת ק״ד נ א ק״ו וחלודה ש להקל להמקילץ נ ש ל מ ל מ ל  ממצאיו המחט נ
ו לקמן ד נ ו מ שצוה למק נ ק נימ נ ו י י ש ש ־ (פה) אסור ט י ו מ י פ ו  נ
י ג נכלל ספק פריפה ראם אמריק וכאן ס י ׳ ל ולמ ש לערן א מי מ  ס
: ם ו ק ק ס י י ופי׳ מנריו נ ס י סעו יואי א א ילא מי שקל ס  שטח לאמי
ק יייסס מסלה שאף נדפבד ק מ ־ בדיקה מ ץ ד  (פו) כל םקים «
א י ר מ א ק ל נקיני ושימא ומייפה to קורס דם ט  אמר נלא מיקס ו
מ לטנא מיקנ מצו ל ך ו י ס ש מ ן שנאבד. מנאיש י . (פז) מו ק ל  י
ס שמיס ונמנא י ק נ  א׳ מאני * לקס הממס משם נשוה נהםימ משיד י
מ נ לסן הא מאיה גם השיך מ ׳ נראה שלא רק ס ס ל  שנאמו הומת מ
. ז פח) טרשו ש נערן מ לדינא ( ) י ח ק י ס ל ( י ד ו י  שמא סויסה ס
ס מ ו נ ל מ * *מיליד ח ק א שכ׳ וז״ל י ׳ ליס י ה לטיל ס ט  נר׳ נס׳ לק נ
ש י מ שריסס שטי נפווליקס א ק גאנד *מי האם־ אש * מ  אני־ קידם מ
ס מ ס ל מ י י מ ם י פ לטלד וכשרה פשוס י א ה ה*סדן י ס  שאט מהנץ מ
ד ל׳ י ׳ נ י לאנרהס (להרנ ל אפרסם לקלעי ז״ל) לק נ ס מ נסי ו  פ
י סיס י דל נסשוי מ א י מרב מאץ י ידם ל ס אנ י ' נ׳ ב ס מ מ ח  מ
ס בדקן מי׳ש: (פט) על בדיקתנו י י ימם נ ס ס׳ פק־ סי  מפיסת *

מ י ה ק מיז של לאמי אמ׳ נ ס יש פסשץ־ לסקל נהפ״מ ומסיש י י א נ  פ



ה י ״ י י ם י חלםת טריפות שנ מ  יורה דעה «יף מח ח
ה ״ז : ט ctf נמצא עליה חלודה דינח כנמצא עי*ד, קז־ט דםי• מ מ א ק שנמליו* ממ! * נ  (צב) יא״א לנמק מ

ם. (ניס ימי): י יזה שאםיט מצד « ל* «ואי «״ל  אס (צג) נמצא (נד)(ינ)חלומו סנמון עז סמחש 06 נקנ מצו א׳ פריפה נ*ל1 נמצא שם קרסי
נ י  אחד כעדה ודינו מבפנים כלפי הרעי דאי צד שבידן כלפי חלל הגוף (צד) אפי׳ לא ניקב כלל אלא ,T^etl מ

) ״טריפה•. « ) ( ם נ  (צד.) שנמצא (צי) מחט בהלל הטף (
 באר חימב

 אלא כנליקה וציל ושאר דאה יקדזמים פלה דקים מאד והסי! מלק פל רמיא
 ומשק שאץ לסמוך אלפמ המקיצץ אן מקום ספסל מדונה פ*ש (כתג הס״ז 053
 ש״ללאץ טתר מצל אחל אלאטהמחפ מנח נפלל ניה מקי המאכל ולא ממנה נאורן

 מרצ& ואי מנרא, אשא
 וליש":fta רקנא'
 מאינד״פ פמךנפן

 מתדיי תעיבח
 אץ לס^ יק בספסל ממנה יש להסיישנ פ״פ. (ינ) מלולה פנסיפ ומיץ «מ9פ

ו מזלם לסקל מס נספסל פמנס לי לננזל שנפ  פנוס יפקנ סלק ל ט׳ י
 פצמצאוז

̂ס מנח נמק ניס נ*רך אי׳ מצל א" יפגטיס אמר מזן יחללו וחני אי לרו משפ עייל על הפרש מימי ליס לאטחטס אצא יד* קנ ו*י יציץ ש״ן־ ייז  ׳יפן ל
 ופר׳ח מימ ממצא נעוני הכוס ולא יצא ליין מקצח התלנידס וצו להסריף וםרזזנ f סי' מיג ספרם עם ספנטס שהפיחמ לה שיקנו נ׳ עומח זה פלא מגד
 זס נטרפ מרמז נ״יי שיס ין־) (כל) אצולה ומהרש״צ מלק ייצ לנרקנ מצו א׳ מצודה צא מפלה ולא מדל נם טע טם סהי״ם מין ינחצולה גאמצע סממז

 נשרה והניח מפדף מל פרן(ונינ פיח ומס״ג) ואס נאנל םפחפ קוים פננלקה אם ססלחס אצולה * צא נפר נרקנ מצל אי מיץ מיג דף קמיא (גס) סדסה
 נחנ *״ס אם נמצא ממפ בחפן טח מומת נ*רך שאץ •סלים להנץ נאחס צל סיןסס פוגס סדטפ טון לחלצם רחנ אי מד משפ עייל פל ספרש מימי ציה לאשמטטאצא
 ולאי ניןנ ואח׳ ופי מהרש״צ לנאת־ך יצ שממש מנח נלופן נימ ססממ על אוס של מחפ ואץלסקלאט" סצלא" ומפרס וליו אץ הימר מל אחל אלא נפהסמז

 חשובה
מ אכן אס לא רקנ p מצר א׳ אס נמצא י  אש נמצא מלווה בנשר *סר נ
מ המקיל יש מ אנל נמקים הי הי ק יש לאמי־ שלא נ מ  חלודה מל הנשר מ

 לו על מה שיסמן מיי׳ע
 סעיף י(צד) אשי׳ לא ניקב כלל נ׳ נשיו מף מ׳ מיס ואשי׳ נמוף
 שיש לו זפק ומצא נהזסק נקנ שנראה מזה קצס שהסחס יצא משס
 מריסה ואף הממס תמנה קצס סהזסק יצאמ קצת למן יש להסדף ואץ לתלות
 שדין *סו נקנ שבזסק יצא סיי״ש ומיי נמקימ לקק מ׳ נ״א סיק ד מיש
א סחט מחלל מ ג / מ״ש מד נזה ־(צה) מ  מה ופריק עסק למל מ׳ נ
 תוף פנפו״ת מפויד סרינא מ׳ קכ״ג שנשאל נמונוא ממצא ממס נממן
 של נהמה והאשה המסרס השומן לא הרגישה נהמחס נשמת מטרת הממן אף
 ט טתה עוסקח כזה לעשות מממ סגולים קערם למכור עס סאשה אשר קנתה
מ כשפת הדחת ומליחה השוק אך כאשר רצתה לסתו  השומן לא הרגישה מס ד

 לקדרה מצאה המחפ נהשימן וטי סממו מינה כמקצת הממן אן שלא ראס
 מס דשם * קורס דם במקום המוס המנונו והמתנו מתה חלודה במקצת מה
מ וכ׳ להתיר מה משום דש מה  משפנו הנשר והכלים שנתבשל נהס והוא הי
 ג׳ מימת שמא ורן הקנה ואפי׳ איל ורן הוישס שמא השיק מום הנקנ

 וסי פממ מפלמא אתי ונתחנ למן השומן מיש נאריטת (צו) פחמ בחלל
 הנוף מ' נמית ממ״ו חניינא מ' קס״ו נמנוא שא שחפ הרנה אוזומ
 ולאד שממן המק נמל מאזזומ וציוו נל השוק למן הממן שהיי * על מ
ק מ  הסמז באמה אסה א ובידה קירקנן מאוזא אחת מהאוזומ מ״ל ומ׳ מ
 שלם רפה ובשמת ההומה מסליחה לא הרגישה פלוס רק שאינ מצאה מנמ על

י חתיכמ מןן מי׳ מעורה מכל צו ונראה שמא קרוס סממו  הקדקנן מ
 מכה וסתמ הקרוס ההוא ונמצא ט רמס וניק אפ הקורקבן ומצא שנמקס
ק מי  שהי׳ מנמ המחט הדל מש שס מוגלא מנשר מקלקל p מטס לצו י
 שלם ויפה וכי חה ודא ומלין נמצוי!מודאי מ׳ מונמ נחון־ האוזא כק ימי
 המחט ססוננ כקרוס וא< שלא רא אתה מזלה מלתא ולא רמיא מלי׳ דארש
 לא אועתי' ולק יס להטריף אן למק השוק שנסערנ נסמן אחא* לכאורה סי
ק דרנק והרי סי ירן נטינו ומן סמרה נטל יק מורנק * להקל סטפס ס  מ
 צדן ס׳ סב הוי ספק ורבק נלא טזע עד שנספה וימן אך ז״א רלא טלט לא נקרא
 אלא אם לאמי אמר לסומנתעאנל הנא מ׳ אפשר ליופ אס סו טוקיןאמ
 סכףנפמ פתיחת הקירקנן לק יש להטריף נל סממן שנסטרב נממן אוזא מ״ל
ס ינדש ס' נ״א שנתב  מי״ש• (צז) טריפה פסנ״ס לקק מף מי י
 וכשחזיק דסוהא מזסן א שנאנד סמר מנמ־ שמנמן יסל לסוס שס׳ שס
 רושם שדרן שמה נאה המוט להמלל אז לא מי ממן שמצא נחלל הטף רק
י ונשר שמנמן דמומא מלות מ  כשק טריפה יאס הס לסרט ויואץ סאן נ
 בדרך שס נאה המוס * אמריק דהקן שנתלל הטף נאה יקי סישמ סדן
ז לטיל  פל מנלסס ונס״כ תיקנו המק יצא יסי וו* טריפה מיש וסי
מ ato ומהמה יק מף א סיק י ושיר מף מ׳ מ״ס מה שפלפל נ  מ' י
 פאן לי זנק אס ס׳ המר שלם ממק מ״ל סר מחט ממצא בחלל הטף ודאי
 מ״פה אנל נמף סש לו ינק אז אף להסיר ונשר שלס ממק לא סי אלא ספק
ן הזמן באה אף מממן מא שלם ואין יואץ ט מס חשש  סחפה שמא מ
ש לפקשקפ״ד הסריג נ מיציה י  * נקנמישועבשדת סאל ומשיב קמא י
א שהניא ג״כ ראית אפיק סוגד י ק י ו  במ יעי׳ מפית לסיצ ס׳ ל״ג ס

 הסריג

 דרכי
צ י י שפסקי לוינא מ נמי ק סיי י ס ינפח סאר י ק י  מ' מגורת שמואל י
ס וסי' מ מיי״ס אמנם נמנמו ימקנ כלל ציד את א׳ פסק לאסור מי  להקל נ
 נמרת יקתיאל שהשיג ג״כ על הדצ כמ ועיי נמית שנסה הראיס מ' ל׳
ל ק מיש אמנם  שהארץ־ ג״נ להסג על הצ״צ יכ שרונ גמלי האזחרס לא י
ק נ' ל שנהפ״מ יש להמיר כשאנה תמנה אף  נמנ״ש ס״ק י״ו ינס״ס י
ק ל״א סייש וכ״כ נד״ק ק יד ונשס״ד ס ו י י כ ב י  כנמצא ק״ד סייש ו
נ מטו' ט״כ מהחרא קמא סו״ד י  ככמה מכתי ימק״מ ס״ק ל״ד טיי״ש י
 ס׳ י״ס וביבול מרבבה יכסמס רעק״א זיל עיי׳ס ימיי מזה נשי״ת דניא
 ס' צ״ט נאריסת יסי' נוס״ה ס״ק ל״נ שהניא השי' מאן מוימא אחי מאן
 הריס דל כחיי שהארץ להשיג על נל ונרי הרא״ס יהפיד שפשט המנהג
ק יכל שלא נמצא מגמ קיו  להקל בנמצא מ״מ נפרס גס כואיכא ק״ו מ
 נפרס אן לאסור וולת אס נמצא ק״ו מגמ גס נפרס או יש לאמי יכי ומיקר
מ להקל סיש (ומיי בונדס י א הס המקילץ לסמיך מליסס מ  דעכ״ס מ
ק י״ב נשם ססילוייו יצחק מ׳ י ק פיו) ייש ספת״ס נ  למל מ' פ״א י
נד הסמ״ש ניה יניי״ש נמה שהבאתי ש כסתירת ו ) י ה  ממיט שס (סיק י
 הפונמנמה אחריטס נמיש כענץ מ לדנא: (צב) ואיא לבדוק עכאה״ט
ק  ופת״ש מ״ש סהט״ז נשם הש׳׳ו וממדי נדן אס נמצא המחש מסנ מז
ק כ״ה יענשי״מ פנמף הרא׳׳פ מ' ל׳ ינסורמ יקותיאל לעיל  יעכאה״ס לקק י
 ס' מיי ס״ק א' מיש נערן מ נאריסת ימי׳ נשיית משייר תרינא מ' קע״ג
 של דהש״ד יהס״ז לא ל להחמיר נזה p נאס אץ טכר לא פנסמס ילא
ק אס לפרט לבדק אס  מכמן * אף סט סבר שנא מבשרם רק שצד מ
 רקנ א לא שנאנו א מוח ינמלמ דככפין מ ממיר הדמיא כסימ בנתחב
ו והיז שאו ממנ לארס אן להקל אס׳ כהש״מ חבל י  לחונו וככיג כ׳ ה
 טנא שעיר החיק מפרמי מא לסרט ייסר שהוא נא מנפנים ומר הסלון
ה להיפין ונא מכפרם מ מ ק״ו מיי מ  חאן שמא פלס ויפה בלי פוס מ
מ יש להמר אסי במסנ לארט יל י ס  * אץ להמיר רק שלא נהפ״מ אנל נ
ק ל״ד מ מייש ימי׳ בועית י  שכן מ' מעשה כא ליד ימרה ק להכסי נ
 מיס נדן מ והעלה לדנא ראס המתם ממונה לאק־ המניס ואן מכר סס
ק יש להקל אס' שלא נהפ״מ ואס מא ממנ ק מ נ לא מנסרס ולא מ  ק
מ רק אס יש ק״ו א יקטן י ס  נכייכ ומונח מיין נסה אן להקל אפי׳ נ
 מצו סרס א אש המיזס מנח כשיספ ואכסן קצמ ומככ מצד פרם לצו
 מן ינקינ מנסרס יש להקל ואף אס לא רכר נקנ ולא קיו לא סכפניס
 ולא מכמן אש המחט מנח כאלכסן וסבנ מלן האצנמן מצו סרס לצו יק

ק יש להקל אף נלא הס״מ פ־ייש:  וצי סרס של האלנסץ גטה מצו י
 סעיף מ (צנ) נמנא חאוזז ענאה׳׳ט ויש והניח מסייף ננל פרן מ׳
מ ט מונדו שני ד יוסף מ' שליה מיס נומי הנאיט נ  נם' מ
ffn והניח מטריף ננל עק משמע ואפי׳ כרקב רק פצו א' מסייף מניס 
 והניח אט אסר אלא כרקנ נכ׳ צודס ימי שהנץ הסתיג יק פסק הפלס
 מוצו א נשר אמ׳ העלה חלווה טיי״ש ומיש הנאה״ס יכ״כ השיח עיי
 מלק מהרש״א של דיעח הסיח נראה שהוא כמכריע ובאלט נמש פריסה
 אנל לא נמצא מי ממס מיש וטי׳ נשנות סיס ס״ק ל״ו שכ׳ p לדנא
 עיייפ ימי׳ בשד מאר ש״ק ט״ו ימי׳ בדפ״ח ס״ק tec rt! לדנא דנרקנ
 מג׳ צווים נץ אס«מצל< יאליו־ה מאש הממס ינץ באמצעיתה דנה p"1 וק



ד !עולו! יורה דעה סעיף מח יא הלכות טריפות  מ

א (צח)"מחט (יי) שנטצאח (צפ) בקורקבן(ק) וכולה נבלעת בעובי בשיו ונשאר כחצי אצבע כמד  י
 ״<S«-5££ הכיס נם מצד החק שלא ודחה המחט אוכלת (קא) ולא ודה ניכר שום נקב לא לצד פנים ולא לצד
ם לסמיזס נא מנסים (קנ) והוי (נו) מיקנ (קד) מצד אחל יאס אץ עציו קרס לפ ממיז י ודן (קב) חן>*ן (ט) לןץקל• « י * 1  י"

 באר היטב
 מונח נחצצ גית הכוטלז דוקא כדרך מדאכצ וצא נשתיזינה כאורך החסן (ט) למןל

 הסעס fcrt נשיו נשס סרשניא שילך המו לנלוע וירך שס נמש עס םאופציס אצא
 שנסתם הנקנ שע״פ לו מהנקניס ספתם וא״כ מלץ נמה שלרכו ועוד סענדדס פצ חיקתו
ר יןרקנן  מוף זס נחוקפ כשרוח צגט נקטם אל! עומל (0) נרקנ נחנ מהרש״ל מ
̂שמא ח. ומ״ך מלק מסעם לאף ל ק לאקגדנן נחזקח מרו  כ״פ מלו יאס לא מ

 הנר יא

 פתחי תשונה
 (יי) שמוצאת מץלקק נדי נאשר מטל צמןז ממן י״נ פנשאצ נמחמ פנמצא מונלפ
m לצל 9ך מנפמס ישוס p מןיקנן ואים נץנ לא למים ולא לחון אלא שטס יוחל 
 יימיסא נשום צד איט נלאה אם יש להקל נס גזה אי לא להוי לן למייל נמל גןלנא
 ימסממא ממיז נא וסשינ שאז שוס דפומא נוס שנמצא קרונ יופל לגל >ק ואין לאיס
 ממס שהולנץ אמר הקימנ פלא על יןיונ זה טופ והיש מץ וה לאינא מנ ננל
 סקיזנ ט פל הרונ ירך ושפ אפי ניש (יל«דש נממנפ וכיין ־ופז מלק אנן הפול
 טמן ה׳ אמי*! מפס סרמנ״ם למקא היכא לאימא קולן מט ט חסיות מלין מקריכ

ק נןשימ מ ל ללא טיל נל׳ חמא נהא סיפ (ונוס מ נ ע״נ לא משמע סגי היינו לי׳ ארנא שס אנל ממנים י  מה שאין p רינא ללימא קמן ואן ממניא לנינ לן ט
פ סעין ׳•מ שכחנו והוא טושנפ נץ הסייס מטאו ללא י א ניש ולל׳ק). אם p מ,פר טסי w אן מלמ• סמי וסממני לקמן טמן ק  wp נמלת פודאל נמולץ לן י

ן סי ד נפנ לאס המיזפ נמס משלו מסי לצל pro מצל ספרם יש לספדן אפילו נהפפל מיונה ניש ל יילוק זס ניש) אץ נשאלופ וסשוטס פולמפ 'צמק מ  י

 תשובה
 סס נפרס גמך הקרקנן מיי הח הפיסל ואץ להתיק דמוחא מכח מ יש
 להכשיר סייש: (הב) חולין להקל פנאה״פ מיש ב׳ םמסיס סהרשנ״א מי׳
ק ליו שהפלה דבע״כ מ׳ לרין ב׳ שממיס ומפס א׳ לא מי ולק  גשמי• מיס י
 מגא שיש מד דסותא ואיהרפ הססס דמקח כשרוח ליס לא מיניק מ להקל

: (קנ) וחי כנקב  מיש מי׳ נ0׳ דיס שיק ליס מס שהארץ• בפק מ
 פנאהיס מיש מרין דגם נקיקנן הבדקה מסכנת ופשיד שיק י דלדפה
 « מתי נהיס סיפ אף מלח מק אמ־ ק״ו מיש ופי׳ כשדם מס מים
 סי״ד מ׳ כ״א נסובוא ממצא מחנו בקרקנן לאחר הנישול ולא מ׳ ממני־
 לפנר וסי׳ שלם מנתק והאשה אמרה שהיא ודנה מסולם לנמק היןרקנן מל
 סצודס מנסים וממון וק משהה נאוחא * משגיחה היםנ קרס הנישול
 ולא ראתה ט שים דבר לא ממגיש ולא סמק וני דאין לסמן סלי׳ כלל דהוי
 מלתא דלא רסיא סלי* ואינש יסי כלא נבדק הקורקבן אס אין ט ק״ד מנמן
 ואסר האיזא מס נל התסוזנח שמונפצ עם אחא זי אן לעין הכלים של
 ההמרונת נ׳ סש להקל לאחר שטי מעל״ס מהנישול עיי״ש אן נשרת סיסי״־
 סניינא נקרא ט׳ י״ד נשאל נ״כ נפוידא כי נמצא סמן נקיקנן לאחר
 הנישיל יהנשר שמצד יק ס׳ נראה שהיא מיא ישלם בעוני הגשר סמי שאר
 קרקנן לאפר הניסל והאשה שנחעםקה עם הקרקנן אפרה שהיא ראתה
 הקרקנן קייס הבימל שהיי יפה אס ממי אמירתה בזה טון דלא ירעה שיש
 שס יחס א״נ מ״ל מלמא דלא רמיא עלי׳ דאירש ל* אומחי' והשיב דכא
 דקייל ימלסא ילא תיא וכוי טיט טכא דלא רמיא עליי כלל אנל סכא
 ממיא מליו לדבר אחד אף דלא מוכרן לדבר זה שאט מץ עלמ מהר אגירתו
 יה״נ טון הדך משים קדם הגימל לנקמז הקורקבן ק מבפנים יק מבחין
 מהמידות שעליי ילק שסי אמריק וטון מהפסקה עסו לקיהו טיאי יידעת אס
 ט׳ עליו ק״ד ולק נאמנת לוטי מודעיו שהי׳ שלם ויפה מכמן ואץ להחמיר
ק ל״ח יש נפק זה והעלה לדינא ראס האשה סמסעסקת  מיש מיי ממית י
 סא נקאה נמפית מוסרת לשאל מל נל ריעיתא ושינוי ואמורי! נד שלא
 ראתה מס סני אז ש למק־ לסקל נהס״מ ננהיג שאץ רני למיס מנסן
 שוס דפוהא ואף שכנר נאכל שאר הקרקנן * נאט־ אין להחזיק דפיהאשמא
 נחסכה ססא מ׳ דמהא ואף פהסיזס המנה למיס סענלעינ מלין ילאיס
 סלשה המוט למן ושפיח טסי להסרא ומנא ממצא המחט מוסכת קורקנן
 שניכר שמא שמלק הסב שנקירקנן מי שטח יותר לסיהרא יפ״כ אס *ן סס
 דטוהא למיס נהקרקנן מצד מן ש להקל נהפ״מ אף אס האשס המהפסקה
 אימ בקיאה נדל יק אס ש לסלים שנפל המחט לפס לאיש מדי חמן נשר
 שנקדרה ממנ לפס נשפת נשול אש אץ מס חטימא במד הקרקנן יש
'tt • מ  לסקל נינ אס׳ אס אץ לסמן מל נקאס סמסענקמ מיש. (קד) מ

 ט׳ מנהפ יד אנוסס שני וסעיף מ מירי כשנמצאח נממש לצו סיס וקפא
 לני מקפא מא מרסץ סמרה ואפיה מוהר להמחנר והיש ממירים אשרש רק
נ אנל שהקיסא מא 18 סיס ומיה *י יק ללש פשרה מיי נקפא י  מ
0 מ׳ שש לחקר אס מצא מסגר וראשי הטב ק י  יא למןינ מיש ימיו י
 ערסץ של ממש מא &ד סרס וסי מק הוא למן מראה מדאי וין מיס
 נא אמס צו הפרס חלק שהיא שלם מתרפא יא נשאר סם רשיהא א נממן
 שנמצא וש יךו סנ«ש וייאץ ממ מ־אי מנפים נא יבכר״ נקנ מא למן
p ק ומי נקנ סטנלינ * דלמא ולא סי  אי מי וואי סריפה יהד מ
 ספק פרשה ושמא אתר שיקב מקצת סמים למשא אס המקלח קהששרקב

 ליק

 דרכי
 הסריג ממר מסלה דבע״כ גם נמף סש להם מק מטר נמ נמ מימת
 סאץלססזשקמיישייננמףסייסלדנאמיש וסנשי״ת שאילת לוס
ב מיי מנדט להלן סי נ״א יש מדרס ׳ י ׳ גיא יסרינא מ  קמא מ

 אלי באירן:
׳ יח משאל  סעיף יא (צח) משו שנגמאת מ׳ נמית גאים נסדאי מ
׳ רכר  הניח נדן נמצא טצס טב תסב נקירקבן לצד מן ולא ס
 נקנ סנפרם ימי צד הטב ליק וצד הסו למיס והשיב ואם לא ס׳ חלודה
 וכדזמה יסי רק ספק אס נמשה מחיים יל דהר סיס יסי מם לחמו סממירין
 יל חקא נמחס קין ילפפמיס ננלמס דק־ הקנה אנל מצס שמא פנ מצד
 א׳ תר ותיק מא סנלע ורך הקנה ל אחא שמא קצר סאד מס אץ לספ
ק משא״כ נעוף  שמא נא ורך הריק מכמן דווקא מהמס שמממככס חולין נ
 ומד ינהימ קיי"ל כהרשניא וסי מיש מיי נהנממ אמרי בחך מה שהקמ
נ נמ ד הי ק ל״ח מה משיב י מ י י ד הניח נמ ועי׳ מ  י

 (צט) בקת־קק מפיס מיס מחמי ממיל צדך ותשונמ מלוזמ יציק ממצא
מ קדנ יזמר לצר יק מי׳ נהנמס צמ לצדק מלין היד יש מרן י  מ
 מ יי שיש להמיר נמ מכמה מממש מיש יפנשדיו מאל מוסב הרינא לק
ק ליש יש מובדהס ס י י ד המציל צחןס במ מיי מ  ד ס׳ ל״ה יש י
• (to ואס מיפ גס מצו יק מעסבשרפבאזשלהקל t a n ! & f!r קס 
 אנל אם לק משאר לס סלו חין מא וק ומצר פרס פא• פלס מר מב
 ש לאמי ואש הממס מא מנה מצד א מהין ל ממרס וסמנה נצר סטנ
 לצו פרס ש להקל בל טור ובן אפ נמר סלון המחט מ״י לכסן ל מקב
 ממסה מצו סרס ליק ש להק! גס במחט דקה פיי״ש: (ק) מולה נבלעת.
ז בסומא שנמצאת נקרקבן מסכיו  פפח״ש ופי׳ נסיח ממיר קמא ס׳ י
׳ ג״כ שטל עו מנון לסוף לוח הכשר  ממט נמט הנשר ולהלן מטף סממט ס
 וסי לס יפה מבסרם יסנמן נ*־ שיס טכר ממיל ס׳ סתפשם ליק ייתר
 מאון מויכמ המחט יש תשש זשיסה המ זנו שס יחזוה יש לתיש והיימ נס
 סנמן ומורה וכי ובהינו ש להתיר ואן להחסיר ולמס לזה סני סמנים א'
 דמה משניל מא להלאה ממף הסיוט י״ל טון לא ט' רק מסכת מוס יל
 ומקצח מחט נתעלה מם מץ מזל ממפל ק המיממו מנו שניר רא
נ יל והמחט לא חזרה כלל רק מהמכל קצם וממילא סכא לא י מ ו  ממסה נ
 ראיס מיל לא ס׳ שס ממס יסמס נ׳ יל והשביל לא נמשה מחממ שס׳ שם
נ טין ומינן ומבטן י  סחס רק ממעיו הכאב ל הממס נרקב הנשר שס י
ס ולמא לא רקב למן לל  לא רט־ לל מסו לא טימ סם לל מם הי י
ג י  יסמא נתרפא ממנים קדש שגיקנ לסן מ׳ שק מא מיה מיו להקל מ
 נםימ מיש: (קא) ולא הי׳ גיכר שים נקב מ׳ מדת מסדר תרינא
׳ י משאל נמוש שנמצא נקדקנן מים ולא ממה ממנה לל רק  נקרא מ
 ממות אך ססה מקמה ורצה השואל להחמיר ללא מדף מממן שנמצא מקץ
ו מיי ד יינ נק שהמחט סא מקמה ׳ י  וכמונח לרסנם שחשה כמיל מ
 הא מיל כמנת לימני וסא השיכ דאין למש להמיר לל ואף ברקן ש מזה
 יפיס להל יאף המגידים לא אפרי לא מקץ שהילטץ נטנטם נמקמשות
 לכך ש לאש דכח החמס נסים דלמ את המחט גסה ולא נעקמימיח יעי"ז
 רקנ סמי משאינ נקרקנן שאפי' נמצא מוחש לרחנה אן למס ויל שהלכה
 913 לסן הקרקנן ולא משסה מם נקנ נצווין וניק־ הקרקנן מרש
מ מתסקמה נינ אץ יספ דייל נינ מיופקמה מ י מו המסל מ  מספנה י



 זרה דעה סעד מח יא הלכות טריפות שר ״יי״*״
 [*מפנ פהדיל

f m v t n m a למש למרהט pi* (rp)(מ«מש*ו נשם מר״םיאיי סאריו)׳ («) נם ה* נייגא<*po*1 put* יש (p) (רשניא) שר (rp)(מו) 
 היטב «rmc xx י*• me wteert יו* ין ומוי we• שמא crft «p wp לגי ממרס ס!* גא ממין]
ו אס א״א צנולג) מין שנאני י  לטנא להוליו* נמלחדט נרקנ מצל אמד. י«ב מ
י שנמצא הממו •ש לאסר מספק יין שצדן בלקה יא״א צנלוק צא אימן טימס * 
 הייורס מ״נ מםד״צ נסעשם שאימק צעק נשמח אפצה טש מאש נקורקנן יאשר הכל

 באר
ר נתנ «״!־ אנצ אס יש שס  לנדא לא ודשיק אנל צשמא ניקנ ידש־ק (מו) ט
ק ונוע  ק״י אפי טמא שיח־ סרס נא ע״כ >קג למן לאס יין שס מכס ק*ל מ
 נל״מ •צריך מ״קס מניין לדנד סמצרנים נדקה נניקנ מצד אי ונתנ הש״ו ונטמע

ה ג ש  ודכי ת
 ליזין ולא טי קרוס מיומנו מ:ה יט׳ דזה לא שיין כאן פק יגאדוה שעה שסלה מחמת מכה חה איני וסין שלאור שממד! המיונז משה שה פס שאד
ר הקירקנן אין זה מיד ממ־ כלל ואימה מזה נראה וניכר שהלן מבפנים  שנתרפא עדין גא ס׳ נסנ ל־ק ולא חל מליו פס פריסה קרוס ממ״כ לא ט
 הר ולא מיןוס רעוע מא יסי ולס מבא יש לעק תעחטה שאתערב באחרית יריק הבע־ למן ילק טלס שם הנשר ואף להטחמירים מינו של הרשנ״א כאן
 יןדס שמדפ הספק חזהירין נהפ״מ וטי א במליחה שנמלח עם אחרים שהסי ומששין שמא ממק מ מחנו מדש מ״ד שאן למש מה״ג שאס ס׳ ממק
 השט׳׳י בהס״מ וצוק מלוה בספק פריפה ממלח מסעם סיס יסיים בל״צנ סאן נדחק נמ־ הקורקבן לסן מיי״ש בארן (ופי׳ מוז להלן נס׳ שאזיז סי׳ין
 טי״ש וסי׳ מזה עוד בפהיחמ לס׳ ליס מ״ה ועוד ומפ״ד לקק סי ס״ס י״ע): (קז)בכי ושי גומא פבאה׳יס ם״ק כ״ח יסה״ש סיק ס״ז מ״ש בספק
׳ ק במולס ולא מי p ספק פריסה מייש [וני׳ מליו חמס שהרגיש בפיו מיזש בקורקבן יסמ״ז ס״ק י״ח כדה עוד שכ׳ דאש יש שביל א ק ב׳ מ  ס
 ספר סייד מ׳ נ״א בדה ומה פכ׳ סהסרמ״ג ולא מירק שפק שריפה ומאה קירס וס בפיס טדא כפר אף בלא מ״מ ואס לא נמצא ק״ו א שביל מבפנים
מ p ספק פריפה פיייפ וסבמי׳פ מהר״ס ד ס לא מי ודא ס י ׳ ל״ג את ב׳ סמכימ מאות רק מבסן פ  וכוונתו לדמי הפפ״ד מיל] ועי׳ נגה״ק לעיל ס
 דנפ״כ סי ודא סריפה וכ״כ ימיךמ כאן ס״ק ליי לוינא סי״ש ומי בבו״ת סק סייד ס׳ ס״ז נעובדא נאי שהי׳ אכל קירקק של אחא ומצא נטי נרזס
 בימ יש־־אל ס׳ ל״ו וסי ל״מ באריסס ופי׳ מאלות תמטס שאלת יאס יודע אס רהק־רקק בא וניקב מפבלמ״ב א מפלמא אתי והשוק נמפרג
נלו טון שבעלת הבית ממה  שלום קמא ס׳ נ״א משאל בעומא ממצא באחא א׳ מחש pp$3 שנתחב בשיק אור והארץ־ ביה בפלפולו והעלה י
 למן שליש א רביע ממדזמ --צו ה־וצץ מהקדקק וצו הב׳ של המיונז ס׳ הקו־־קבן ודדן משים לבדק ולראי! בקורקבן אס אן ט קין א ממס וכק
^ שלס רסה ולא מ׳ ניס• ט שלא ראמה סס דמהא (עיי לעיל ס״ק קיג) יל ובכיג כ״ע מדס להצ״צ י ק  מגולה לחלל מוף ומצד הסנימ סי ה
 כוס יןרט וס א מלווה משירות של האוזא ס׳ לסימ ונס בהם לא טץ שלא מצא פתה הממש מנם כקרקנן לק גס השומן והכלים ממרין ונדם
ס פיני הדין אס יש מקם לתלות ולספק שהממז באס א מ נל מ תצר מ  מכר סם השם לתלות :מצד מן נא ולא רק־ מומו ונתערבה האוזא מ
ך ספק & מיש ימי׳ ממ מוית צמו צוק מגמת  זו ט״ב איווי! אורית ינמלס יחד קידם שנומו ההערינת משיאלוצה להקל מה סעלמא ואצ״כ ft מ
א שביסצו מ מ א נ ו השבו״י מדו נד לא ומבמית מאל ומסב קעא מלק נ׳ ס׳ י י  ולחשנו p לסמן סדסה ולהתיר פאר האמת מפמ־ מדזבה מ
ק תרנגולת ונמו האטצה מצא סמק א ניןרקנן (מלש סס ממן טיאי מא ׳ לא ס  שהטא השריג במ׳ מ יבסף ס׳ שאד! (מי׳ מנדנו להק ס
ק ס״ס) נחל p כמ מוס הסנ ולא טוס מהיכן נא מי׳ תפיימו נמל «נ*ס  סי) דש ספק דלמא מצד סניס נא המחט מתרפא צו הפיסי קווס שניקנ *
מ יל מל התטחבת מא סדסה מל מלים שאפשר נסנמלס  מיא השיב ודא ובלו יש למט לידא פריסה חדש השני״י הסרמ״ג להקל רבים שהדמ ט
ן להקל ינמף  בממס ממלל הטף לחשבי p למק פריפה מייד באבא מממ ומבפנים ציה למטיל לאי שהיי׳ מעל״ט אמס *מין כלי סאוצילא״ן מנ
 מא כא וא״כ חיק שנתרפא קידם פניקכ ליק אכל טכא וליכא מכחה דמבשניס כ' שנזכר מוברי ספר״ח בא״יז ס׳ הנ״א שכתב נשם הרוב״ז מלי סארצי׳צא׳ן
ו נמ׳ מ סאוצילא״ן שסי׳ רמיהם ידני מלי מש ומיש מ  מא נא אץ לספ כלל לנתרסא ואמריק ונמחנ מצו החיק הדן מישש מאבא שלט אנס נ
נ מילסיס יון מישש מא וטון שהסוחר. הם שאח״ז יסנמ״מ ממ״ד מנמא ס' ק״ע נמביא שנמצא מחט נצד הטנ של  לצו יק של הקרקק ט ח
מ נצי סיס ומ׳ ו ק של הקירקק לאחר הטשיל אן ט׳ יסר שבא פנמים שסי מ ס ס חשס א צלקת לחצות שבא דרך טור ה  לסרט ואן רכר נהס ס
ק ט' שלם רפה וכי וננהיג ס המוס ימצר י מ  האוזא אריק פטוא וין טיפס מא בא וחב מכצניס ככן מאיס״ל ודא חלווה מנפים נמקס ה
מ למק שלהש׳יו מזכר יהסס מ׳ ספק השקל נ מ מ ן א ׳ ח״ס טייר ס׳ צ״ג שכ' דסגא דאכא לספקי שנא ממק הדברפשיס להקל ד מ  סדסה ודלא מ
א פנסיס ק מ מ ד ו י ק נלכ המיז־ מםא״כ נ מ ש 5יד שמא מנסים נא ושמא מ נ וכ״ו י ו ממוורא הריגא שלו ס' ל  הדל ספק השקול ועיי״ש מ
 נטרן מ כאדסח ומק וכדו שכמהדרא קעא שס וכ׳ ואם טי הח״סחאה גס הס״ז מודה שמהר וכ׳ וא< שסטש שממרס קלף מאנד ואט לסרט לבדק
מ למשט לוואי טריפה לא מלא לט דש חשש שמא אן חאן ט סכר שיקב לא f> ttot כמ דנכה״ג אמרינן  לדנרי המביש מסרמ״ג הלל ממניח נ
ק שאט חאן פמאשלס ם נ י מ נ אתית ראלי ס׳ מ הטס למינו טי טפי ס שנא ס  לחלוק סליהם מאדן מיאוס לחוק דנריז *מניד ולאסר גס הי
א מנסרס משי אסי׳ באן הס״מ  שנמלס פס זאת האוזא מיש נא־יסת ־ (rp) כשר מנאיס וסבט״ס מנתק יסה וטנסרס יש ט דפומא סליק מ
ם מידי) מיי מד א שא׳ נא לסר המירה ימח קיקנן יסחט ממן(ימי מא:"ט לקמן נמ׳ שאח ניק ל סס שני מ מ י ה מ r סרינא מ׳ י  מסי
מ האכילה מ ת מסדו סרינא נקיא ס׳ י נממש ממצא סל השלק נ ד נ מ י ר וסמימ שלא ט׳ מ  ואפי שהמוט ט׳ תמנה ט ספבלס״נ ואו״נ נא מ
א שהניא קרקנרם של נר איזית ממנים שנשמה שהיו מסרן הקנקנים מצא מ קדה יל ואף מ  ט כלל וק מסס ממות ט מנין שאס סי מנדי מ
 מה אחר מ מאסר נא מולה לא אפרק כאן אץ דבריו סל א נמקם מיס נאי תסב חסכה של מוס וקפ יכאשר מבא לסר המיה ראה שמסס סמי
מ מקם מיע המחט ומי ס" ממנ ליק סן מחסן מם  ולא אמרינן אץ דמיו של א' נמקם 3' אלא הקא אס לסי רנד סמר הראשון מזיק סמן ומי א
ק שדשה ט׳ רסר שטל פד אסי מקם ממחט מי סלא חליוה ומי ססממ! סשימ  מי האי אמר אנל הנא יאסי לני ומי הראשין לא מי רק מ
t מתבשלי יחד יס* &מון 16 שר6פ לסמי tic ti&A סי i n ואשי* מסנ ממבלמ״ב אס אן שש יןרס ום סטנו מר סדנא רק שאט ממס ס 
מ טון משחטה ס ד  סתמיימז יממץ נהסדף נדמ סכשנח סי וק ספק שדסס מכן כשנח מדכ נממנדב ימה שמוק מנד הסטן שנ מףרקק מי מ
א נאק ממי ילא אהחויק מדאי האסל־ מסרה היא דל ל מישר ססס שהיא פריסה נטלם on סל מועחנס אסי י  ספי הני ומכסמ נאק להסד ד
מ נפצי p להק! p ליוווציו לדנ נלד טזן ויצמץ י מ יויפ ימלץ נ ד טון ו מ ב לפני השני יאסי ל ל ולא טי מו י הטו ס ו  יסי ולמא מנ
ס רק לאיש חזק וסבר מובלפ״נ הלק־ מאס ססט ממי מולק ש לנ&י! •וסר שפיש ססס 9 מוסכם נמקיקנן יק ר ג מ  האי שמא לא ס' מו
ז ע״כ הסייס דהא כל הממן נקרקנן לא&ה אץ  לשמני הטיף מיש כארן : (p) דש סחםייק ומסיק פבשי״ח מין שלא ס' שה לסיאה מי
ס למק״ מקי םקדקבן וסוומ שש4 מא י מ ק סמר יק ו ׳ כ״ג של ואף דאנן יןיל למש מפס הסחכרדמ שלאנםימ דרס לימן מ  מלם סו״י סף ס
̂ל ימי מאש י למטלה יישם א יזארצי מ ט ומראי שיא! שסי נ ו  נדע אש חאן שהמוט cm את במ־ צד מויצין ולא רני מסמס יכמראייו מזלן מ
 מין של מליטה מס ששי יצלקת וחאן שמא נשי 3דא ולאחר שמסדן nun יצגלתאדלא רסיא סליי דאגש H tbixo אןוווי' טין ולא יומ מאכל
מ שס שנת מה סשפ ונוראי סי p יסא דני סמלי יסוד טין יסא  הממס מנשה מליטה מה מם שאר ששס הקיקנן ש לססיי בכה״ג ד״ל(ואף] שש מ
נא יממוץ בא ובי אחא פק דלק לה ושק נ ומם שטל וליל קרוב לצד מן אולק נסו קי ם ק י מנסים ס  סמגידם מדם שמא נשי אף סלא רנ
ש לוישלדפדיחם עכא^ג ר ס י כ ד א ) rp:( נ v * ^ t ומס שסלט למן מא משר שמשס ספסל לננמס נקנ יסנשר שוש מא קנזס מי מנוון יזאי מישה 

 •מששדש



ב הלכות טריפות י א י ח  באר מולח יורה דעה סעיף מ

״ (טו) אס לא מפסל מליבה ־ יב (קט) •קטן שמצא מחט (קי) תרזב (קיא) בכרס יש להחסיר ולאסור על פיו ״ ^ * י  » י
 (טז)(קיב) אם (קיג) הוא («) חריף (קיר) לידע ולברן בדברים אלו:

 באר היטב
ן אס•׳ אץ ק״ל מנמון מאחר למוימ י מ א  •#*צו החפרונות if B (ל הש״ך וספמא ל

יקנ שאר אינדס ן ו י י  לא רכר מנפחים 8מו סנחיז אס חמרן שמא נא המחש מנ
ר מנפניס ולא מנחיז מון שיש ק״ל נ«יס ולא מנסץ נ  סשספ מהאדם to !רש ט
 נשר) (נע) חדף והעעפ נחנ הרשנ״א לכל שנמצא המחש מלים למר וכעץ נילי•
ם אמר שמצא ע״ל ס״ס קנ״ז ללנר סשוש שאץ  מלתא נעלמא סיא (ואס עונל סמי
ש עיץ פ״ז שהניא מעשה נעונל נ נ  העובד טנניס נאמן נלל נזה ללק עדף מעונל ט
ם שטס סחעסק נמצאת הפרש ממסמס 0' עד אז להאצדמ ע״ש ונדן פר״מ) י מ  ס

 פתחי תשובה
׳ ועיין נמפונפ טלפ פ ונ״מ מזה ננ״פ שיש ס*ק ט ו י  (פו) אפ לא נהפ״מ עיין י
 יהודה סלק •ו״ל טמן ל״נ נמעשה שמלמו •מל ׳"מ ענ״לט סענעי וני מנעין ואח״נ
 נשלו הקולקמין ונמצא נאיזו נ׳ נקנים ולס צלוי נרקנ נהם נ*8ן שאז לספק נאמר

 שמיעה ומקנים מניסים פנימה אנל 0לק החיצון נממן ואין לילע אס היה מניע לחח
 ונתנ לאן למפעם נשמעה טפלה אין להקל ונמ״ש הע״ז וליש לאסל נס סמעלונוס
* מןלקנן שעורו ענ מאל ולא ט  נמסינס סיאדה להמננל מ״מ מלנלי מהליל מ
 פטמ טסא נקמ מנ׳ צילץ חולץ להקל ואן שאץ לסיפן עליו להקל נזה על המממידס
ק אס טא  ענ״פ סמגינן פל מדונר נסי׳ ק״א לממינס טס לא סו• לאוי לסחכנל ו
 נחלס יופי מדאי ואן שנמליי ימל טלם שנולע (סמ״ש לקמן סימן ק״פ סק׳׳ס) יש

ש עול נשם אמיו נענין שסינוק הרניש נטו שיש י  לצלן הלנה יןלופ וטימא דפסקא טלה למכול אמל מהס למרי ממשש נון האיטל והפיל סאיזנ׳ס למל ננ' קיילופ ניש ו
ג מליו ונדן שאלופ ופשוטפ סוצלופ יצמק טי י  ממפ בקורקבן ט׳ עיין מ8ל נית למס יסולס שסנא נשפ שאלופ ומשוטמ שטס יעקנ שהמעשה הנ"״ נא לפנ? והכשיר והוא ז״ל מ
ז כזה מפעס לנשמפה הוסרה ופשיעא שאין לאסור נענין כזה ססערוטפ  ה שהפנה להקל נזה נסע״מ לפמון מל השטת יעקב ועל משינת ר״מ מען פנסנ הפ״ז שדממו נועה להקל נפי
ן נ״י סנ״א שדממו לטנא שהננלי מסל״ס ואיני יולמ שפריפמו סלד נזה ס למוש לאסור אכן  עיש (re) אם הוא מלין עבה״ע נשם פ״ז נמרי שהיה מתעשק ט׳ ופין נהשונפ טמ
א ששמפ שומע דממא מ ט  אס אומר הנני• שתצא המיזפ נפרש ולא טקנ כלל ולאי לפרי שהפה שאסר סוא הפה שהשיל פ״פ ועין נמשונמ טלע ניהולה מניינא מלק ז״ל ט׳ ף נ
 אצל קצנ נניי ג' נהמומ והקצנ מנל הנר מע״ס לננט אזל נעל אושטזא אמ״נ נא ׳שלאל לשסוס שכל ולאה שהנעל *שפיזא הוציא p ההמסס מסמר אפל ולאה שרקנ מעני לפמ
ט לעשוסטמן איזה שמפה יאשונס  ושאל טשראל ממי קנית נט מעיים סללו והטנ מהקצנ טיומ ושאלו להקצנ מאיזה נהמה מכר היט מפייס וסשינמנהמה שנשמעה ראשונה ט מ
ר שלא מני לו הנני מפייס או טה שופק לגמד היו טלן מופטס לנעל האושפיזא לא מהימן אן ד  והקצנ לא ־לפ עליין מייעומא הנ״ל והפלה לאפ הקצנ היה מנטש לנפל *שפיזא *
 כיון פהקצנ *מר שמכר לו והקצנ נאמן על מה שנילו וא״כ אשורה הראשונה והאמ־ונומ מותלוס שהפה שאסר הוא הפה שהתי־ ומטא• שפ לאס לא טס הקצנ יולפ אה מהלאשונה
ו * מאמיוטמ טון שיש ספק ג״נ שמא ייס הנקנ נמיןס לשמני ללפת השואלים שס טפרים לנמלי ליש מול ספק שיש לומל על כל אמל שמא לא v היא ואן שספק אפל נגון וספק  רכל 1

 אהל נחמרונת יש לצלן מה שכמנ הממני נסי ק״א ס״ג ללא מקרי ממיכה הלאויה להמננל רק מטשלמ ולעסו בטן הימנה ניאס שאץ לסמון על זה לק נשפת הימק עיין שם

 תשובה
 המחס תימה סס מס א׳ של ממן וראימ המחס וסתה מליסשח מרן חושה
 והמס ג״כ ט' חוש מחרמ ומראי! הדברים ששקר מנתה גס לא מחה משרתת
 אצל הטבח אלא שבטלת הנש א' נתנה לה לרמז וטון שילא הכרס במחר
 מנמלה לא ממזקיק דטיתא טכ״ל וטי׳ נקיננורס טמס מגדס מל הפרמ״ג
 (מהגאין בטל מ״מ דל) מ״ש על וברי המ״ז מה יכ׳ דמקא נמינוא דהפרמ״נ
 דמכרית לא ט׳ דנה כמעל טון שלא המה עוסקת עוף המתיכץ רק שרחצה
ל העושה מלאכה אצל ישראל בהפשטת מ  ע״כ פשיטא דאינה נאמנה אנל ב

 הנהמה יחתיכההפשיר נאמן כל זמן פהוא תחת ימ דפועל דט ננעלש עיי״ש
 (קיב) אם הוא חריף טבאה״ט ומז״ש מש כדן אס נכד אזר שמצס וחמר
א רקנ כלל ושרי דהפה שאסר מא הסה שהתיר ועי׳ בסד תואר ס״ק י״ט  ל
׳ וווקא אס אמר מל נדניר הראשון אכל אס אמר נתחלה שמנא המחט  מ
ק המוהר ונבר מחוקה הנהמה נאמר ע״י שהי׳ א  נכדם ולא מרש שהי׳ נ
ק שמא טר שינ אט א  רגלים ללנר שכרם ונדו ואח״נ חור ואור שמצא נ
 נאק ניי״ש ועי׳ נדע״ת ס״ק מ״א מש כמ יעיי״ש נס״ק שאח״ז שהענה ואס
י המיסק כמייאכה הק־ לי למקוס אחר אנל הי׳ שס מד נכרי אזר ונא מ  מ
ד מני מניא מסמר ימשר כמסלפ״ה שהנכרי המוסק הראה לי ממי נ  מ
ק המוח. א  מ מעה שעסק כמלאכתו יאמר לי שט׳ תמב בכרס יאמר נמי׳ נ
 ש להתיר ואס לא אמר לא נסתם שמצא תמכ בכרס לוי מחלוקת הפוסקים
 אז נכרי נסמן במסלס״ח להחמיר עיי״ש • (קינ) הוא חריף פנאה״ס מיש
ל ל  מוי רגלים לדמ ומק גילו לתא נלמא ועי׳ מסית ס״ק נ' מה ש
 כמ מכמה מיךטת מעלה רקק נאק לומר שמצא מחט אף אס אמר ק אזר
 גמר העסק בכרס אך כ״ז חקא בקנון סהנש לעוגת הססוטוח ומסלס״ס אנל
 בפסח מכן אס נאמן ואף אס המלים מתקם לא סי מדקה כמואה למק
ז נשראל קטן אנל נכרי אט נאמן לא כמלז מסק במלאכתי ואנא י  מ ו
ק ליי מל גיור אמר מייס : ס  תליה לדבר וכ״ז נלא מסיק 4׳ אבל א מ
 (קיו״) לידע ולעדן כ׳ בלב״ש נסמשי דרס ליו״ד סעי' כ״א ממסה נא לסר
מ נרם וקצת וקן ואתר נ' א ג' שמס חווה מ שקנתה אצל מ  נאשה א
 למונח וממס נודה ואמדה א זאת מצאתי נמש היה ושאל אחה נקום מציאתה
 ואורה שסי תמכה מקצת נמסן מיש וסקצס נלס ל סך מיש ישאל אחה
 לנמ מששת ל ק ומינה ט ראתה ממין מקם קשה משמוש קצה כמו
 אגוז וחתכה מקים ההיא בסטן וראתה שממנ ט מחט אבל לא ראשה סש
 ססי מראה מקים הטא ואדרבה ט' שמ לל מרש רק שהיי קשה במססימ
ר מתיר הבהמה מסעה טעמים רק שהאשה אמרה לאסל מסנה נ  מיי הס״מ מ
ס יסיקן אמרים לל אום זאוס נאק מלו לאסוז מ  ושדא אנסשה חו״א מ
ס פס ששלפל י ׳ ק ו סרינא ס י נ  ל ל ארס וסיי״ש מיארו נאק• ומי מ

ש הספד גאדסס: י f ל a tfm » ן ר  מ

 דרכי
 ועכמ״ח טח שראל ס׳ ליה ששאל נעובוא שנמצא מחנו בעובי הקורקבן באכן
 כמ רק שנתערבה האויוא לאחר שטוס מהמחס שבקרקק בשוגג נמב אחות
 ולא רכרר חס ש להכסרנלא מ״מ והשיב ובמ״ג שסר יש להתיר אפי׳ כאן
 מ״מ אף מדע הספק קודם שנהערנ עיי״ס באריטת ומ״ש הבאהיס נמרח

 א נמלח עי׳ מו״ה כיח שואל מזכר נסי שאח״ז ונס׳ ל״ז נאריטח :

 סעיף יב (קש) קטן שטזוא ס׳ בקירה הכסף ומי׳ כשש״ו ס״ק מ״נ ועי׳
ק מ״ג פכ׳ רטן נכדי וכץ קטן ונץ  נלכ״ש נחידשי דרס ליו״ד ס
מ חקא  אשס בל מקמ שנאמנש לאמי• צדך שיט׳ דבר מ מעס שעוסק נ
מ נא ומחט מדו ה הראה המחט אנל אם לאד שפסק מלהתעסק נ  ונאסה מ
 א״צ להאמיני שהיי הסב בכרס פיי״פ יעי׳ מזה נמית מסו׳׳ו תניינא ס׳ קס״ס
 מיה ומעתה ויגון דנד לב״ש נעק ערות נשים באמיץ מ׳ כש׳ תורת
׳ רטח מיס חיים לל m ק ס׳ מש נדנד לנ״ש במ ועי׳  משה ל מ
ק א׳ מ׳ ייס וכס״ח דנד אסס(למאן  מזה סת• נספיץ מאל ומשיב תניינא ל
 רהיי נפר דד ז״ל) מ׳ א׳ נאמצע סזשו׳ ונש׳ ססרח חנמיס בחימסו למלץ
ק מ״נ רה ק א׳ מ׳ נ״ח ועי׳ נס׳ דע״ת ס  יף יא ונשו״ת שאלת יעב״ן ל
ד לב״ש הנ״ל מעיר יכמה מקומוח בזק נאטמת אשה נאימדן ב  שפלל מ
 ממלה מס היכא ואינה נאמת מ״מ מהר שתיקת מיד ועייש במה פנשאל
ק אע א שקנה טה״כ נמסנסיס ישלס לאשה אחת לנקרי יאמרה שראתה  נ
ק מחט ל דכיה״כ החח קרים א׳ דק יאדים קרמה אז הקדים ימציאה  מצו י
* לווה ולא רצתה לנקר ושלימו נהמורה ירתה המירה שנס הנשר  ממט ל
 מ׳ סלא לווה מס מצו מרש סו כמה קיש נניה״כ אנל לא מפולשים מי׳
 סטריטמ מממ בהמית ואפר המורה ל הכפר והלש ל כר הסיר ומכס
ו לבש מ״ל ואן להאלק לאשה יאף שגס המירה ראה י  א מרמי סליו פ
ק נגר מקנ מסרס י״ל שמא החלימ האשה ושלמה בה״כ אזר מ  סלידפ ס
פ המורה ראה הריעוהא לא  מאדן והפלס וש0ר מיה המירה כמ דטץ ת
 מאט למש שפא סלשה נראה דנאמנמ לא חפיוא להחליף ואן אוס ססא
ש פס שמנמזר מדנדו וווקא נ : (קי) החוב סי׳ ל ע ל  ילא לו מ
 באמו ונר נמר שמצא ממט ולא צריך אמוטס לזה מא ימטק אנל נאיר
ק פיפ קפי1מ1 ס ונדו מ ר קשה משמש ואט ממס נטרור רק ל  שמצא מ
 ופסמ שמא מוס ואפ ט' נא לפרט ונר קפה כמ ס״מ צדנץ לוקדק הרנה
 ואיאמ אס מא רפותא סיפ אמד הדעת אץ לסמוך ל קק ואשה אף
מ ונר המוציא נ ו מ י ק המסריף ויטויא לא וקוק נ א  שאמרים שס' נ
 השר מחזיך>ו צריך למות דממא מטרית יכשהריסותא אגס מנורית אט
ז סף ס׳ זה י ס נ׳ נ ר  מ5יא הסחר מחקתי גייס והנץ: (קיא) מ
נ מאה יאמרה שמצאם י  מעשה מכרית שרחצה אצל מסר ימיכם מש שקרץ ה
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 באר היטב *תחי תשובה
p שמזנ ננןלקנן •טקנ i (א) «וחיז ט׳ הטפ נפרס היא שר אי ונצ המר פלו הזא פור שט מט (») פויימ «0ימ וסין נםשימו שתי הלמם טמן CD 
m מיצי מצל מין יסנר הצ* עטם עד הקרים פמטרופ הגשים נגפילן סצנלוך m 
 אן *פו הקמפ צא ניקנ לעמו הוא להפרין שאין הפור יהוא וממין סלל וננל ישפיל קייע ניה טקנ מענל אל ענל ולא נפולה אפל שפעה נזה עיין פס [וע״ן נססנמ משם
 סופו טמן נ' שמולק עלץ להמולה לא פמה נלל להא-י. :ן הוא שגם *פו הקרוס הירק שנפרם מנץ ונן נלאה מסקנת הפיי מנליפ וכן מויה לפין הנלסי ופלט ויממפיל יפורר
 פל פצמז והסקיל לאחדם לא הפסל עיין שס]. (נ) ניקנ זה נלא זה ע״ן נססנס טלע ניטלה פלק מיל סימן ייפ יהיה אפ טפל אמל מהפ שילה וכן אפ ניקנ אפל

 מסם לגמד מר נפל ללא גפנם אפל שרצה לאמיר נזה ואפל הפעם vto יימס נלקנ לטקנ ני מפמס הלקנון פון שגפ הני שקצקל יהיא נ»לק עלי! «יץ 00 ג*י1

 תשובה
ם קצת היו נימניס מסחף  שנהמגממ ב׳ עירום הקורקבן פל שאס יד׳ סמי
 עיי״ש ימשממ מלשיר גיכ דדוקא כשנתמסמםי שניהם היא דאסי ילד בסק״מ
 סיק ב' ששייס בצ״ע ברסל כל הקירקנן ילא נבאר רק הכיס נרייש ומנשוית
 סוסו״ד הרינא סי׳ קע״ס בעובדא סה שלא היי גמלא עיר הוזלין של סקורקק
 בעוף רק שהכיס ה«ימי של הקורקבן שהמאכל ט זה ט׳ תלוי ומומר אל

 המעי הנמשך רן הוושט וק הי׳ יוצא ממנו מסי החומר אל המעיים כדרך כל
 הקורקבן ובשר יחיצון לא נמצא ט ונח היי מס טמן של רקטן ולא רושם
 מעור החיצין וכי דפשוס הדבר לההיר וכמיש הטיב להקל כרמל צרר א׳ ובסרמ
 בניד ס״ל ונברא כך בלי העליון דש להכביר כזה עיי׳׳ש יסי׳ נכו׳׳ה שפת היס
 חיו״ד שי׳ כ״ח בידצמ התשו' מיש בעי ן זה וכ׳ שזה הלר בפלוגתת הי»׳
ק ני) ק א׳(ש׳ בדכדט למיל י  בהי לחס וחפו׳ חהס הוסר הסובא בפהיפ י
 יעי׳ בוע״ת סיק ו׳ מ״ס בוגד הסיטייד מיצ ופייס ומימ לדגא צוין ובדו
ס  דש להקל עיי״ש (ו) כשדה יאס רקנ כלא כנגר החלל רק בעניי אי
׳ יי׳  שהוא רענלס״נ כשר הנגח אוס פלל נ־ סטי׳ נ״נ (ועי׳ נדנדט לעיל ס
 ס״ק חי) (ז) עד שיגקבו שניהם עפת״ב ונד׳ כיש פכי ואפי׳ לא נפחד
 מניין רק מעט כתכלית הדקה כפר פיי״ש ומ״ש הסת״פ מהפו׳ מ״נ עי׳ בס בטיב
 באמצס ההט׳ פכי וזיל אנל סודות הקייקנן נריאיס וחזקים קסס ואץ א־
 מתקלקל מקלקולו של חנית ואן! שהחי נרקב סלו אט מזיק להכירו ואפי' ע־קכ
ו וגס הבשר ניקב סיפ כלו נרוב סטו ונשא• קצה רהנשר כצד הסטן  הכיס ל
 סיפ לו יטל להתקיים לס כנס. אש קצה עוט הנשר מזק בטנפו עכ״ל ומטא־
סק ששאר קצת נשר אנל אס לא שאר נשר כלל אז משא•  מונדו דעכ״ס נ
 הקרוס הדק שסל הקדקנן מביק שלם רפה לא מסר תמנס נהנהות אמד
ס רק הקרוס הדס ר הקרקבן ילא נשמר ל  ברוך בס׳ זה נסמשק ברקב כל מ
 שליו מה דט וכ׳ ולוסה הומנ״ס נראה ת! ש שר טורומ יש נידקבן(יזה
 סיד שאמרו גיי דאה דשר-יקרומיס ש לריאה) טיכו דלנפר הקורקבן ש נ׳
 עורות יהמיר הדק יטנץ שיג הקורקבן סא א׳ מפר העירות וכי ימלס,
 התה״ד משמט דפור החיצון אט נלל עורות יקמ־קכן ואן- שנשאר שלם א/ו
י ־־,קרקבן עצמו סייש יפנשי״ס חתם ספר ס״ד ס׳  מגץ אאיכ נשאר גס ממ
 ג׳ מ״ה וטראת נלאהי מיש כזה יפי׳ מק״יי מף ס״ק ה׳ שהביא ראי' ראן
ג נדן שחין וחי ר מהר מהא תטיל ס* י ן נלא מ  הקרים הוק פעל תךקנ
י סייש יפי' נייר, לטיל י סתימה מ א נשאר רק הקריה הדק סגי נזה ס  ל
ק להקל מ ׳ וס׳׳מ אן 1  ס׳ מ״ח ס״ק כ״ב יעי׳ נדנריט להלן(יק י״ס) מ
פ יד! פס סס בליפה לסן עו ס הממס אבל ביש שכ לשה י א אס ט  בזה ל
 מקרום יק זה נגי המחט ש להטריף: (ח) שינקבו שניהם כשין לנדל ס׳
י :דקה איי  מיח סיק ט׳ שכ׳ ואף מיקב המוני לנוי אץ לסנטר כ״א י
ק  ה ק״ד מבתק ואס סזח •היא לבדק ש להעדר נהפימ ציי״ב (ומיל י
׳ קיי. י  נ״א) (ט) שניהם ל נשמ״יז לעיל ס׳ ל״ס סעי׳ פיא יבסרה״ב ס
א סר החיצון ימי״ז געפה ק לא יקב י ל מ י  דסירנא טיצא מקירקנ! ב
א אזר הבדקה לא רקב או  הסרכא ושי מרמי כלס מ״מ אץ להכביר י
נ הנדקה מ ׳ נתננד מ ו א  פנויה הריסיהא תחתיי לסף סיי הממי הפסדן ו
א ינגלק מהריא כאן יסרכא תליי׳ מני ק ס׳ י  בזה עיי״ס ימיי בכפיו נ
ק גיכ סס יקיד מכסן לסרן זס ני״ס ורנדד בפסקים ל מאן ט׳ ליב  ס
י י ס יל) כ ט מ נה אס מאץ מל פצי ל מי  נכירלץ דל(אבזיק קאספל י
ק י ק * סי ייזשכ׳ שהיי סימא לס» נקמןק ל תרנגולת שנישק קצת מ  ל
ק ואץ סיכא אלא נדאה וכוי יכי ומס׳ בדקה אש רקנ הרס א״צ  ייכפיד נ
ד יהנה מיב לחלק נץ א0 «ק• י ק קצה ס נ  ליץ ולא נסק טפנ לא י
ft קנ סק סטב רק נונק rip שאפי׳ מי  ידסנ * דטק >$ח י0קי!> בלא נ

 דרכי
מ הנדגר את הקירקבן עם הזפק עד טכןסא  (א) רערקב! ילעק חיט נ
 רלזן ספק ואין הנקנ"סל ט יטכא מתיונ הקירקק ומטריף מקכ
ש נזה לויגא ועיי״ש עוד ט לעיל ס׳ ל״ג(יק קס״נ) י ד נ  מענלע״נ עי׳ מ
ק נ״ו) מ״ש מתשו׳ מטו״ו הריגא י ט להלן ס׳ נ׳ ( ד נ ק קניה) ופי׳ מ י נ ) 
ץ זנק לקורקבן שס׳ מוגלא נצו א׳ א נדן אס נמצא נמפי הקטן מ  ס׳ קי
ק  וגס ס' מראיתו שסר (ב) יש לו ב׳ עורות פנאהיס ופתיש וממי! י
ל סלו נסיע כטס לא שנגרר ' דאחא שאן לה טס נמש סהא ר  א' מ
מ ממי המיני והנמ סא פור החיצון סיייס  ינקלף מענן מפס נסטן אמיק ח
 י-י׳ נממזיק נדכה אה נ׳ מיש כזה יכי דלא כל המקימות טיס והאחיה
 ינר איזיס שמדנמ ש להס טס נקלף כמו הר-גילמ שיילפיכ הטס עכ
 האוכל מרקן ואן מלוק ניטיס פיי״ש אק נמדטתיני אן להם טס רק
ן כפרן ד א מ לייר הפרמינ ועמו״ת שאלת שלש תרינא ס׳ ק״ת מה מ  נ
ר הקורקבן ק הכשר האדס והן הנשר  מ יני דפשוס טח דבאוזא הי ל מ
 שמא כעץ עוי לק וקשה הל מא מלל טור החיק ל הקורקבן רק הקליפה
ק חא העור הסרמי של הקרקנן ס  הפרמיית שנגרי ונקלף מנפטסמעסמעס נ
פ זס י נ ק מ״מ ל מ  ו«וס ואף אס כל הקורקבן רקנ מפר האדס וגס הכפר ל
 הקרוס סדק שנעמיס נשאר קייס כשר עיי״ש ועבס״ת הפארח אוס הסמוי
ק ובן ראהי בס׳ פרי 0ך הוער. כת״י(סהגאן ס׳ א  סויד ס׳ ד׳ אר. א נ
ו הסהריס מיז  משה מוויילין ז״ל) בחידוסו לס׳ זה שהרנה ג״נ להסנ י
מ יהאריך נזה ומה ד הח״ס נ נ  בתפו' בהי לתס(סהניא הסת״ש) ופסק ג״נ מ
ה סס יחיו ס׳ כיח נאמצפ היש׳ מ' סש צווים התה  ראתי נפו״ת מ
ר נ מ מפה החשי' שתי לחס אן המתיר ש לי ל מי לסמיך טין מ  להמיר נ
ס וטי פ״״פ הנל נתמ־ האחחמס מהרצש ימיישריס י ל ה  מרה יק מאן מ
 נל ספקפיק שהעיר נעק מ מעלי נראית שק מקד לדנא מסת הירס
׳ שנשאל נעוף ג ק ת י י מ י  מזכר ע״כ אן להחמיר נזה (ג) ב׳עורית מ
נ שאין ס  שנמצא שסקרקנן ש לי ג׳ מרות אס ש לאמר סשוס יחכ״נ מ
ט  להממיר נלל דהוי טתיד רק מצי אנר דאץ מ נכלל יתינ מיש וני' ממי
׳ ל״ג ס״ק ניד)׳ (ד) עיריח מ׳ נמה״נ נהמת נ״י דש מ׳ יה ס ל(  *י
י מרמי לק קשה קצת ועור ׳ דנאיזא מי הקורקק מ ק א' שס מ  ימיו י
מ משר אדום ינתינטלומ מי מיס המימי יחק קצת ממיר החיצון  החיק מ
 מא לכן ואס נתחלפו מחתמן מץ סנמצא נאוזא הפנימי אחס מחיק לנן
ז שס סלק ומכשיר כק לא הזכיר י נ ג ו י  דעת המה״ג לצדד לאסור לדמת מ
ק נ׳ שפקפק ת י י י ד  מס % פסמסקיס לאמר נכהא גומא טי"ש ופי נ
מ טון שהבה״נ כ׳ להדא נס בקורקבן א מחלט טריפה ודכדו  ל המיז נ
 וביי קנלה. אן מ סשש משרהס אווסים א לברם ש להקל ונמש מיהס
 למש טין ומיצי! ש מקמה לניס מיס להקל מיה מאר מראת ימיי״ש
נ המיןמזת שט למיס הס ק ח מ ' שזה ידמ ומר הקורקבן מ ק א מ  מי
נ המקומות אדם נבשר ירק במיפומ ש קצת  אנל טף נמי המקומות ח
ר ק לא כמי מור קפה נעץ ם שאץ שס מ ק  מקמומ למש סענלט״נ מ
 מה שנקרא(האדסלאקףס) אנל מא רק משיט מהקירקנן ולק נקרא כל כשר
׳ נש האצר טל סי״ו דש סי זה יסי׳  הקרקק נסללת אהס ניי״ש יפי׳ מ
ש במ יסבסיר. מסדו הרינא מ׳ קמיז  נמית שאלת לוס תניינא ס׳ ק״מ י
 םל לאס נשתנה נשו הקרקנן נמראהה למראה גדין אס אן פס מחיה
 אסש אן להטריף דנאנר שמחזיקץ 0 זש לא מי פיאה גדין מדאה טדינה
מ ו לקהא נ א ננלפ ט דמו יק אס ש מ מ דאםדין וסא משוס ל ״ ו מ  מ
ה אס נשל הי ש תהיב די י מי״ס : (ק) זה בלא זה פסיש י מ  י
ש ימי בס׳ טון לחם(להסהייק׳־ש) של נטונדא מאלסרו  נרקנ מר א מ



ב הלבות טריפות  יורה דעה סעיף מט א
 (י) זה (יא) שלא כנגד זה (נ)(יכ) כשרה •י ב (יג) ינקב (יד) ושומן (פי) שעליו

 נאד הטלה

 ימ׳שפיף סרס
 c*6w וסיג

 באר היטב
 נשר וצא היה רפד המיז tame םקירקנן אמו נהי׳ 6יז «6נצ שמה נקשהפ
 להד רק ספק t אנצ אי מוצח המחש עצ מןרקנן יאיט חיוונ וצא נפצא חצויה
ס וסו״מ נק״א מצק עציו לאף שיש *לה פס תציק ו ל  פצ הסחפ שר מ
ק ס״מ .  לחצולה פפצסא אמי עיש ועיץ פ״ז מ׳ מ״א ס״ק ייפ 1ע״ן יי י״ע ס

 ונמשו׳ מנ״י שאצה מימ).

 (נ) נשוה יקמןנן מימן ריח ומק* קא״ נחנ הש״י לה״ה אס נ־קנו נ׳
 פוחח שצ כיח סססמ זס שצא מגל זה לכשר (אחי פצא נקפרס שהיחה ט
 חרעולח חמנה צאנדם ונקווקנ! היס ממנ 0 מחש וצא היס רנר אס טקנ הממן
 נל נ׳ פויזת * רק המינר או היוצק לנל ואם טס היוצק לנל סיה נ״נ פריפה
 ttfm שםמ לחצצ הטף $• המק היה שמא לא טה רקנ רק ספרמי למל ואז הוא

 דרכי תשובה
 וגס אס יש שומן מונח נלל הטף סממן המקס הסא אינו וטק ממש בקורקבן
ק רביעי משפח הקורקבן יש שומן וטק  ורק מצד ימין של הקורקק בערך ל
 ברוב המקוס ההוא ואולי אין ל המדינומ ומקמוח שרס בזה וצריך המודה
 סימקור ויברר נמנןמ איך סרגילומ w ואז ימנ אס לצרף ספק כזה דשרא ממן
 ממס ע״ג מקב וסי עכ״ל ועבמ״ת שערי צדק חיו״ד מ׳ ס״ו בנמצא בקירקבן
 דאווזא חמב מחט מנסניס ליק מעלע״ב רק לא הי׳ טלט ליק שהראש החיק
 של המחש מי מה לכשר מזיק נטש ורכר שהמחט בא סבשרס מחייס ק•
 זה לא רפו אס רקב מעילליב ממיס או שנסחב ליק לאחר שחיטה ע״י משמש
 הד ומנןס הזה שהמחט המב שס מ5יי נאוזוה אחרות הרכה שוק רק
 פאוווא זו ככר סבשסה משמנה וקרוב הדבר שגס כאן מ׳ שומן לסחוס במקום
ק מאחות מרות קווס מודע ז אווזות מ  הזה ונהערכ כמק מהווז זו מי
ק פסתס על מד ל אס יס להקל בזה מסמס ס״ס שמא מ׳ ac מ ל  מהאימר י
 הממס ואה״ל לא הי׳ סס שוק באווזא זו פמא לאח״ש רקב מעבלע״ב ולדנא כ׳
 דאףול*ק לסמי גיף כאווזא כפהוא בסין אץ להקל דהר ס״ס משם א׳ ופס
 אנס מו מא מ״מ לעין סספרזבמ שנתערב קולס פנוומ סהאימר יש להקל

 אמנם למעשה מיס נצ״ע טיי״ש ועיי בובריט לעיל מ' מ״ו(ס״ק י״ב)
 (יד) ושוק שעליו ני׳ במנחת יעקב לל ציה ס״ק ד מביא מתמי ב״מ
׳ ואס יש שוק מיב המחט ובראשו נגד מו של המחט אין פס ממן איט  מ
ל סאין שס שומ; נגד סי המחט  ממס סייש אונס בתב״ש שס כ׳ רטסא זהר ו
ט אז חף אס האין מסמס לא פיצשה מענלינ ושאר מעס גש י  רק מ
ס י  מעור הקרקכ, שלא רקב סריפה חהמי כמ קיו מבחן נגר מ סמחס מ
׳ כ״ג לדנא עיי״ש אבל ק ב׳ ובח״א לל כ׳ מי ו לעיל מ׳ מיו ס י  וכ״כ מ
מ והעלה וכל שלפרט אין  יפוץ בכנפי יונס מה מפניא על הביע בזה והשיג ל
ר מץרקבן אף שאין מ ממן מגד מ מחט  אט רואץ שסילשה המחט את ט
 איי לט לאמר מי״ש ומ׳ במנת מרה לטיל מי מיו ס״ק ג' של ק לדנא
ק ג׳ לאחר ו ס  להדיא להקל כועס מנסי מנס עיי״ש וטי׳ נמק jf לטיל מ׳ י
 שהביא וברי גחלי האחחרס הלל מיס דמ״מ כק מצא מדברי החב״ש לאמר
 אין להקל נגדו לא בהפ״מ ושעהו״ח גמל טיי״ש (מו) שעליו עפת״ש מ״ש
 מתמי באר עשק ותביש נעק הממן ל עומת הממסניס ומ׳ נמנתה יעקב
ק ו׳ ק א׳ ס״ש ס״י הבאר עשק מס ומי׳ יל! למל מ׳ ל״ג ס  כלל צ״ו ס
ק המתס אז אף  ומטאר מדבריו ואס יטל להיות שגס סהולוה ש שס קרוס מ
« נממ׳ פרס מאיחמ מי״ש (ומ׳  כזו שנהססמס מסס זס הקרוס ושק כ
 כסק״מ לעיל מ׳ מיו ס״ק גי) וכ״כ הנש אפריס נקו״א לראיפ מ׳ ליס ס״ק

 מיו ונלק ס׳ מ״ו ס״ק ל מיש •
 אך בטף סממרא פהמררו כרכר סמק זה נא כאן ימות ממס חקא מ׳
 במחזיק במה לעיל מ׳ מיו מר׳ א׳ מסק להחסיר עיי״ס וסס״ז למל מ׳
ו סעי׳ א׳ שפצח־ והי ססיקא ח־ינס לק כאן ולעיל מ׳ י ק ג׳ ועי׳ נ  מיו ס
 *לס יעוץ נמפי מנה כאן שממיי להייא בזה ניי״ש ומיי ססממ *ש » של
ס מ׳ ס' ס״ק ד  גיכ שק טמץ להקל והרוצה ימיי לעצמו מיש וכן משמע מ
ק ס׳ ונמ׳  נ׳ שק מא ממ־־ג להקל מיש ומי׳ משת מיה למל מי A י
 מיו ס״ק ג׳ שהמלה p לדינא להקל ע־יש שכמיה עווס טהוסף(מהנאץ ממעל!)
נ נלס מה ומנוד דמי ססיקא דדינא רק דנמקש מגיל למות אף  מף מ׳ י
ק  נלא סשוס אף כרכר סוה הממן מא ממסת ממס סמר ססממ כלי סס מ
מ י מ ק נ׳ מכריע ד ו אש א׳ ונמקימ שס י  מי״ש וסי׳ מה״ק לטיל מ׳ י
נ י ממס מי י י ס ת י  ומיה המוקש לסמוך על מסימן נזה מיש ומ׳ מ
1ft של ואף ומסתימת לשין המסקיס משמט וכל מסן ממס אסי׳ ל ממס 
י תפרונס וכחמש י ספק להמיר אין להקל לממשה אס לא י א  פץ מצא ספי מ
ק נ׳ נטת מלוא יף ר מקרש ל  שיש טוו צוויס להקנעיי״ש הי׳ מזה נס׳ מ
/ של דאילהממיחם והאר * ר ן ממש״ק ו״ל ל מ א מ ס ס מ  קנינומי׳ נ

'zp הנא ממנ ממס אש מקם זה חקא הינא דרקנ הקיקנן ממש ל0רט 
מ א  ה

ו ואין מלק נץ מרנא ונץ דבוקה  צימ למלד פסי״ו השמ״מ נמ׳ ליש שעי' י
ק ר״נ י  ממש לא מם חס פיי״ס ומ׳ מכדט לעיל מ׳ ליס (ס״ק רכ״א ו
ק סלג) ולערן מ״ס דאין מדכא לא בריאה סי' י פ ו י ס וס״ק ר ק ל י  ו
ק ייו) מ״ס בזה נאמץ•: (י) וה שלא כנגד יה י ) ו ט *יל כל י ד נ  מ

א יהא ממלש מ צריך סלא ימו הנקנים סמוכים זה לוה כ״כ ל  כשדה. מ
 שיד ס״ס * והנה בט״ס לסיל מ׳ ל״א ס״ק א׳ כתב בהשיסוח דקכ בלכמן
א מגד זה סייש וכ״כ במנחת אסק על ס' הארוך ש דמי מקב זה ל מ  איס מ
ק א׳ מיש אמנם ימין נמית ס״נ הניינא סו״ו מ׳ י״ח אות ה׳  משיך שס י
ל לחוש p מק: בלכמן מי כרקב יה שלא מגו זה והיא ז״ל דמה י  שרצה מ
ל מיש ועיי בדברימ לעיל רש מ׳ מ״י שהבאתי  דבריי נב׳ ידם שמא דבר מ
נ כחכמת ארס כלל כ׳ סעי׳ כ״נ ונכלל י״ד י  ק מחמי הרשנ״א מ׳ מ״נ ו
ק ג' וכמית מסר״, אסאו חיו״ד מ' ס' דנקנ המלך בשיפוע ׳ ס״ז ובמק״מ ס  מי
׳ ק ו׳ מ׳ נ״ת מ  מי כרקב זה מנווה וסריסה מיש ומ׳ בתשו׳ הרוב״ז ל
 לשרף ש לצרף לזמר ובאלכמן מי בזה לא מגו זה עיי״פ יעי' בלק לעיל
ק ה׳ שכ' וכיון ודרך הקון לנקוב לפעמים נלכמן ונדחק בץ ב׳  מ׳ מ״ח ס
 מוחח ורקב יוצא במקום אמר לק צדך להחמיר נמנץ זה מי״ש שוב ראיתי
 במיה מסדר חרינא מ׳ קמ״ח משק לדינא להטריף ננקט שניהם מננבלע״ב
לנמן והביא ראי׳ לזה נט״ס עיי״ש ועי׳ בדע״ת לעיל מ׳  אף אס מ׳ מקב נ
ק ד' (ועי׳ בסק שאח״ז). (יא) שלא כנגד יה. ח ס ק נ' יבמי י  ל״ג ס
י יני׳ בנש סברהס בשפתי זהב ה ב׳ עורוס של טה״כ מ  פבאה׳ס יש די
ק ב' של דלל כשאין מקנים סמוכש ואינם מימע מיש אבל לססנ״ו  ס
 נראה דאפי׳ להמ״ד דסיל נצץרקבן ליכשיר נרקב מילוש כשהקרוס בלכסן
 (כסו שכתבתי למיל בסק סקידס) מ״מ מדס בעירית טה״כ שיש להטריף אסי'
ק דסינמ רימ ינמ״ש  סמקכ סלן נססס דש לומר חזקא בקורקבן מן* נ
ק א׳ וקורקנן ושף שאני דסספל ל מאכל סד ככדי שתסל לאחר  סתניש ס
 ותשרף ומיד נהממס המאכל ונטשה זבל וליכא חמן משא״כ נכיה״כ שאץ שס
ס ואיכא למימר דאכלץ ומשיק  מיכול רק מרד להמסם וססססס לסבה ולא ר
 וחקהי וסי סיי״ש לורמ וסיג ש לומר דבהא כיס מדיס דנניה״כ סחפה תף
 כשהנקב סא מוסס משוס סש מש מתר ואכנין ימשקין ומקמי דצא אף
ן נקב שככפוע >אנכמן ־(יב) כשרה טבאה״ס יש מסריח מלק יעי'  מ
 ניו אסחס שהניא ממסי שט* דבהס״מ וגס לכבוד שבמש להקל בדן מ מיש
מ יסי'מינס ק כ״ה מ״ש נ ת אמרי נחן למל ס׳ מימ סל שיך י ס נ  מי׳ מ
מ גחל ׳ שאין להקל ככה״ג רק ניקיס שיש מ ו מ ס ששד א״ה ס' י  א
ו נייש וכ״כ נטה  א ללורן שבת פאן לו מה לאכול אנל נלמ״ה אן להקל י
ס לעיל י מ פ (ומ׳ מ י ז ס״ק ל״ד סף את נ' ס  אברהם לטינ ס׳ מימ מי

 ס' מ״מ ספי׳ מי):
 סקיןפ ב (ינ) ניקב ומ׳טן שעליו מחסו טסמ״פ מים מתמי מלמה
 יציק וכשטםט מצא להון הממן אט ממס נל נדנריט לפיל מ׳
ג למאן מהרש״ק דל י ד ק ייס) מיש כמ לוינא ומי׳ בהגהת מ י ) ft 
ס השוק מהקרקנן שלא בסונה יאח״כ ק ק ל במבוא ל ו י  מנראי נשי
י נמס יוצא לסן רבלמ עליו רש שביל שס׳ סכמה שנא ממצים אן י  טצא ל
א מבפנים ס׳ נתרפא מי מ׳ שש להמיר מנמ סיס מ ר סי מרפא מר מי  מ
 סלס קייס מצא לנקיאיל לא נמרסא ממלה ולמא ס׳ הממן טל סנלתוסתם
ק יסי יסיסח״ב לססנ״ד יק פסקס לכה למעשה לכטדשבה ייי״פפמי מ  ס
 מיס וקא בסקס דאכאלספיקי שהי׳ שס ממן משר להיות בסתם מסיה אנל
 בליה אף אס הי׳ טלאי סמן אס מהם ימי מיש ופי' נתחו נטומויד קמא
ק » ׳ י ש בסונואמו מ ק י״ח י  סף ס׳ ft יסרינא מי קניח ופי׳ מפיס י
מ איזית מפיטטית מ י שס ששן נטקכמקב לסמם וני וזיל ומקמי נ מ י  א
 קצפ ימצאסי ס פס פהאוזא מלמ נסי׳ מצד שמאל ל הקייקק ונס מצו
ק דנק לל לקירקק ג הקיקק המיל למיס אי שם ס י מ ׳ ש חי מ  מ



 יורה דעה סעיף מט ב הלכות טריפות ער
 (נ)(סז) tDTO (יז) כשר; מסינ״ט (יח) אס לא ניקט נל של ספיחס(יט) איפ (כ) של* נשאר רק מעפמעור מיצי!(כא) שלא ניקנ(כב) שנפר

 תשוטז
י נראה לאס מיס שהנקנ י ה שכשנ מפ ומפיו מ מ ו י מ מ ימין נ י ס  והפלס להקל נ
טץ נסי מפופ ייושליש סין סי י פי ר היי סתי־־פ >מליא ונשי י י  קתס להטמן פ
ד הרץ ס קצפ פוסקים ואילי פומן שאיפ מולדה סופם יפ להסספק א מ ל  פנסנ ו
 נניצה שילדה מקירפ דחן דהסרנטלפ מוזלפ להכשירה *ל דניצס נא־טרה יןימא פ״פ
ן כוי ר  ול« העפם שכ־ע נדנמ״ר מיון שגמה ססיפס של שומן *סגלי שמעולם לא מ
p זס נשפר לנופי שרו סמן וא״ז ומי*רו  פיפ פטסא לגס הניצה מריס [יעיין «

 פתחי
' ופוץ מ תוזל ננקנ ט מ ץ דאטלו מ ע ו״ל נשם פ י פ 18 סיג מסי ד מ « פ  (ג) מ
מ ייצא נצל ליין לפון מ סולזימ •צמק סמן ו׳ פנסנ שאין להקל אצא כשהפמפ * י  מ
 השומן אנל אם ספמפ יוצא קצפ למן צ«ן השומן אן שיש טמן הרנה פל מלס של
מ ניש שהאיק• י הוראזמ פעו נ ן זה נינים ט כמה נע1  הממפ יש לאשור וראר למוש ד
ש פול נפש נאר עשק פנפופית מפיפמיש יש הרנה שוק ואיפ הגנה ט' «ין י  נזה ו
 נפטאפ פול שהפנים נ״כ לזה ועיין נשאצופ ופשוטם מיללות יצגק שי' ז' שמפקפק נזם

 ירכי תשובת
׳ ואס נמצא מגו ס ממס פכיק שהנשר גטה ומלם ק ו׳ מ  האימ־ רק ואנו רולים שסממן יסמם מס אמריק ולא מהר אנל אן מקנ מ׳ מ״ק י
 נקרקנן מפולש לפנים ואין האימר מחמס נקב שבקירקבן רק משום וסישיק אף שלא נשמה מראשה ליס אס ש להכשיר ט י*ל והננסשית טמיר שנפשה
 שמנמן כא שסיקר הסריטה מא ממ! סחס כחלל הגיף אם כפכא לפנינו מחמס הממס פייס יפי׳נמיףמ סיק י ופי׳ נס׳ מימור למי על מלו(מהגאון
 מכוסה נממן יהי׳ איזה ממן סיהי׳ מימ טין שנשסה שנא לפנינו לא הר מגולה מל מכחש למו ישושנש לדו) כיש מ׳ זה שכ׳ שהיי מוכוא לפיו כקרקבן
 רק מכוסה מסגי סיייס ועי׳ מזה נשו"ח מסייד שלו כהניינא מ׳ קס״יו(וע״ל שט׳ ממנ בבשרו עצם מן וקצת מהעצם מ׳ מלס לצו מן לא שלא ט׳ נראה
לק ט׳ מכמן פמ׳ מכסה סליו קרוס פב אדוק נו מאו והסריף אע״ס שלא מ׳ קיו ק י«1) ופנמית כנץ טלם ימיר מ׳ כיג באמצע ההשונה ופי' נ  י
ב פכי ד״ל וכל מ״ס האזרינים להחמיר וסומן דסהכלשה ההיא רכר ממדים יצא מיקב השיר־ החיצון ואח״כ עלה מלמ קרוס ק י ו סס ונונרי אברהם י  י
נ ק סולם יילד מ׳ י  שעיי סימום אימ ממס מ מקן נפיסיס הנא מחמת הלעמהשמחכץ המאכל מ וס״ל קרים שמלה מיזמת מנה עיייש יעפשו״ת נ
מ ששל ג׳2 נמונוא מ״ל אש נאסר לא רקב למן אלא שהבשר החיצון נמדן ת  לפה משיכ נמסים כליל מ״ל כממלוה יסהס לכ״ע טיי״ש (טז) מ

ק ג׳ופימן הקרקק סי כרצימות לכרס וכעץ גידן ריגש ינאמצעם אי נאד שהי׳ סעכלינ רק שפלה ליו קחסמתיכ וכ׳ דפסס הדבר להק[  כ׳ סיק י
א נמקוס סטרן אכל כמיןיס כירידס סנה פאי! לט למש למלמו דפוהא מספק וכסף סיס שובר מ הלר בראת מיני  סס נפתים ס״נ לא סי סתימה ל
׳ המורה ט ובר מ ניכר טסכ לנקיאיס אס מסירץהסצס ממט ונשמה סור המצין  סתימה מיש : (ת) כשר עסת״פ מ״ש מהפ״ד דאפי׳ מחט ועפ״ן לטיל ס
 מ"י סיק נ׳ וכפיו כאן ס״ק נ׳ ומשמע דאס׳ לעצמו א״צ להחמיר ל פהספן אז ודאי מא מעור הקרקנן ומכסת ממס ומה ש להקל אס׳ רכר נקנ מכפרם
׳ ולא אמריק ומה שטלםלמון סא ס׳ שנא מכמן ח״א וכיין סלאמי שמסרין  סחס אף שהשימן רן מיש ימ׳ בשי״ח זרע יצחק מ׳ נ׳ יעי׳ מ״ק שס מ
 מיה מר הננו במקום דבוקה לקרקנן סי סתימה אן כשמפסיק מגלא וטס העצם נפמ מה עס נשר הקירקק אין מ נגור מסר לל יאורבה עזה רכר
 קרים מסיה לא מי סתימה ירק מאין פס סס הפסק בינתיים ימסוק שה שנאמנפרם יחזק הנשר לסן ילק טלט םםסנשר וס׳אנל אס לאיישמסרץ
 אז סתם מי״פ ועי׳ בפלחן נטה ס״ק כ׳ פכי ח״ל ווע והא ונמר סתימת העצם סאר הבליטה בזה ש לסס להפריף יכי סנן ש ג״כ ספי במשמוש
 המק טיט כשרקב גם עור הפררי ררנלים לוגר דהמחפ דרך הוושט נקם ובמראה ל מר הסצון אס מא קדם פעלה מחמ״כ ואס ש סבר נמפמיפ
י סחס מר החיק לנד לא טהר מימת סמק דאמדק ינמרא: שמא מנמ־ הקורקבן ואין שס כדמות צלקת וכדומה ש להתיר אפי׳  ואי* אנל אס נקנ י
א אס עכ״ס מ ל  ומנמן נאה ממט ונתחב נקרקנן וחיישק לנקיבה מקץ כדן מחט שנמצאת אס נשאר שס טלט מיש ולפסנ״ד נראה דמ״פ אין להקל נ
ל הקרקבן מ ק  נחלל סבממ ומלמל ס׳ מ״ח וסי טיל אמנסדעמ מאן מהריק דל בהגהס ששס נם נשר מפס עד מ המחט אבל אס אץ שס רק קרוס מ
מ דאף ככהיג מהר סתימה הסמן רומי ממ מאחי מלמעלה אץ לסקל נש כלשה דטץ דפ לפקפק גם בעיקר הדן וממי סס  הסרמ״ג להקל להדא נ
נ ד לפניני אס רק! נמו י ק י״נ . שנשאר מר ק הסק הזה (ונמפ״ל ס״ק זי) ו ס י י ) ועי׳ מ י  מדמיו לעיל מנדט (ס״ק י
מ: (כ) שלא נשאר רק א ואס המיזם לא קלא ולא להקל נהרי קלי בבליטה ונקרוס דק נ  ונתב כמנחת ינקנשסס״ק ו׳ נשם תשו׳ נאד משק ס׳ י
ק נ׳ ואם ש נקנ נסים צדן מיקה אש ו י  רקבה ליק לא ממקיס סמחס ש לס ניטאסוצאת למן וסניב כטמא מעט מנוד הוזתק נ׳ נשי
ק סי משר קפה ואץ אט נקאש א סמן כמנהג אמת פפוסמות ש להסדף וטון שש טטא אחנה סטלסת ש מ מיל לק סו למן ובמקום השביל ל  ל
ס ש להחמיר ל שנשתנה מאש ר  למן טרא שככר יצא שלו מור מזיק לא רקב לא נהייתה שס טמא ונחר נמר פחסא טודו וסריפה וכשס מחס מ
מ מרשה מיש וסדק  ראס סו מהממים לממן מטון סמטא לשנים טו חאס שמר הסק מדע הכשר למן מריסה אף דכסלמא בשרה כאן ראכא מ
ק שמא ס׳ ומיל לק סמלם ש לכשריף מישונמק״מ מ ׳ דאף נ ק י* מ מ לדנא י ס ו כ כחכמה א י  ומוכה ואס לא קרוס ממממ מכס ולא מר עיל ו
י מד מפיר מ עונדא to ליד נקרקנן שסי מספ מבלע משר ׳ ו ה ק ק א מיס טסות נמ שכ׳ באס נמצא טפומ נקרקנן י ק י  מיש ועי׳ מ
ש מני׳ ואת* א כמגש מ׳ מין מיל עו ל ׳ י״א ל ס כהא וסי׳ מ״מ מי ׳ מור ק למפלס ל ה טעות ס  יסנמז לא ס׳ חשס שיס טעאופל מ
•mo פ ס׳שביללנן עו ס מ ונמקם מ מ ק שמנמן מחמת דקומ ונססרנ מימן קיום לא ט׳ רב־ שוס שטל סד טקס נ  רק על טמא א נימוק השר מ
כ כמשרתי אמ «חס ס לאט׳ ממד א אי נ ומשיר כמ״מ ולמוד שנת עיי סוהר למן ונסן ס׳ מזהיר כזכוכית ל ח  שטדע מהריממא מיל טומן אור נ
מ מביק מ׳ בריא ומשתיו אף בלא מ״מ טון ומנסים מ׳ שטל אף נ א ס׳ בסלוש טון שלא רקב נחמת קון רק ממנה סלי ונזה טסה מ  טסה ל
׳ נא מקנ ונשר מיש ס מונעים ס ר ב ק דמ״מ נראן ס נ נפסק מה נ ק וינק מיש (מי׳ נדנדנו ללן פק״כ) • פאי  יוסר למלא ובס לא ס׳ רק מ
ס של באמצע התשר יאש to סספ נקרקק י י נשלח מסויד ס־ ק י ק נ׳ צדן הסודה ליזהר ו ד י י מ  (ידו) אם ל? נקבו כל שני העורות ל
ן ס ל ס ש ח ק אס רקכ א אס ש מיל א א מ א עכסנינגוק ל  לפעמים ש מארציל מכמן עד מקב ממיס שמא קרום ממממ מכה ואסר תינק מ
ק י״5 ׳ סקווש) ומי מפ״מ י מ מיש (ויל מף ס הי ק ונאבד ש להקל נ ק א׳ שהטא דמי הפריח דאס ש ס « י ו למיל ס׳ י י  מיש ומ׳ נ
ק סי) מי׳ סשימ נקרקכן ל אחא שטי נקב מצד מיס 4ק ונשאר לממלס קדם וק וגס פ (ועי׳ לעיל ס' מיח י י מי מ פ מסי לסמם י ל  ל ס
נ א׳ מפרס לסן ושניל לנן ק ית שנשאל בפיבדא שנמלס ה׳ אמת וסי ואח״כ נמצא על הקרקבן ל א׳ במקום שססמ הקרקק ס׳ נמקים החחן ק  ס
׳ קצח סר־מ קמקנן למעלה ומיי מושן לא מ׳ אפשר להטד ק ממיר פתיח למעלה כמי ינצח נארך תימ מד גיק ק• מי נ מ  קדם טפול סמוך למקים מ
נ קלס שטוס סאימל ח י נסטרנה האחא סס אחוס אדזמ נ מ  אצבע וכנגח בפנים רקב משי במקש שמא לבן ולא ממבלפ״ב אמש באמצע בטרור ו
ק סיס קדם שנסבש* יל שש להמר סספחנם מ מ ולא מש אס רקנ גס הפור ואז״כ מוס האמי נ  כמו נשר לק יקשה משמיש משר שסבינ מ
צ אמליך אסת מהן אן מק הוני לחסין כל האמס מ וגם י י קלסמ ימציאומ מסס קוס מלימה ממג יגם אף נצא הי נ  מימי שמא טס הקלף מ
ל ילטמף ילמל נמיס קזש י א שיי מ נ דהאזזא אץ להכשיר מטו ס״ס ל התטחבומ צממיכוס מוטס ל ס ק מ מ  ס׳ ספק אלי ט׳ סמן פ״ג היבלת מ
ם ק וי ט נ י ד מ מ . מ׳ נטס יצחק מ ב ק א ס' מ מטן שטסה אס מנצח נימל מיש: (כא) שלא נ  יסי פ״ס פשס א׳ וגס אן לצרף הספק מ
ן מדס) ד ם משר הקיקנן ל ר ק ז״ל שמוסר מל שמוצא נקנ מ י ר ה חנ מ ו פגתפרנה אחא ז נ ל  טשס לא שטמ סהא מסן טאו אתית אך נ
* שמא סף ל מסי ׳ מיקה צריך מורס rrt• נתתשפ מקנ דלסטניס פ ס א מ ק מ ש י ש ק כ מ נ ל ק ס ל  אמת אמתת ילא נתע סו אסר שנססרכ ש
׳ ומא לאמש ו סלך ממנ סו למר מ ק ומן ל מ ר נדא מ ס ונמש טס מסנפל וסירס ק סחנ קדם מזיע כאסר ונשאר עור ט  :טס מימי ל
. ד מ : (כב) ש ו י ן גס מצוד מקנ פ מ ו * . ואשש!לקצרין למגש י ן מי ז י ו מ ס שלא נשאר רק סעש ס י  וסשא דש לםסר מיש: (ים) א



י חלמת טריפות נ ר וגולח יורד. דעה סעיף מט ב א  ב

ק סחט (ד)(כו) שנמצא  *v (*'י יי0 קיי0): ג יאם (כנ) נמצא מחט (כד) תחוב בו מבפנים דינו (כה) כ
י ד "זה שהכשרנן• ח ״ ז ע"ג י' מ י י נ  0ח פדן ש (DK3TD 0 ובית COT״n • הנס אס הרפס נמצא נפוג• הנשר (בז) ולא ניגר מנ«יס ילא מ
 בניקב עוד חיצק לבדו הקא מיקב מעצמו מחמת תלי דאי מחמת קוץ (כח) או סחמ טריפה דתישינן
 שמא ניקב א׳ מהאיברים הפנימיים שנקןבתן במשהו ואם לא היה נעיר אם הנקב מחמת קרן או אם

ה) (כמ) תולין (ל) להקל : אם ) י א מחמת תל  ת
 באר היטב

 (נ) ;נהססם מזב סליפ ומני* הש״ך דנראס חק< למין יקנ מנפים ולא נקנ
 טלו מט כהמסס יניח המשוח אנל אס ניקב טלו אפ" אס צא נמצא ק״ד 0גינ
ן יו ט ג לטל ט׳ צייו ס מ  המחש סדסה (ימס שהפניפ אח זס נהניה משים ל
ר שרקב מני צדדס איי אץ יףי ואץ אט מ  לאף מוח הנוממ יש לנהוג *
ר מוסס  נקיאיס) לנשלמא סמסש ינ״ה שפוד ה־ אפשר לומד לאיי פייסה רקנ מ
קנ נשפה מספח טו אצא הצו . אנל מזר סקורקנן סוא פנ אץ *מרץ tec נ ס  ס
מ נ מח״פ אנל אס יקב מנמיס למל פשוש טש לעץ אס ס ק״ד מוץ מ ק  י
 אפר וק הוא אט׳ רק מונחת סמיופ נ־זזס וש ק״ד מנחיז אמר אלא שאו א״צ
 לנמק מנחץ אפ ס ק״ד והניח ופר״ח והש״ך ואחרונים השוו דן קמ׳קנן ציץ
מ מנ׳ י  החשש ינ״ס אטלו *ונץ קיי אם נמצא ק״ל פרסה ואס ל* טרה אט' נ
 צדדפ נתנ ידנ״ז נמ׳ י נ״יו ממפ שמוצא מימ נקמ׳קנן כאמזא !סונר מסל״כ
מ הנישול ונשעח מלומפ ומיפה והלחה לא נינר  מיפוי• חצי אצנפ ולא נימ־ אצא א
 נצל ולא הרגישו נמחש מטקר הלץ שד לחלק שאיו״נ נפל המחפ צמיד הקדקנן
 ימזיזנ שס ולממשה יש להחמד פ״כ וני פר״יו לדדהר ימזרא יחדה טוןטהמחפ
 טס אוון• י״נ שטה פונר מפל״פ נחצ׳ אצנפ לנר רמק סיא שאם טס שס קלפ
 מטל שלא דנשו ט צטנך אף למעשה סודק להקל ונחנ של הפ״ז ואס ניקב
 מנפרס למל ס למיץ אס ס יזלס לס מנתץ מגמ שאמר וסוא הלץ אט* רק
ט אלא שאו אין צדך לנמק מניח אם יש !מ ק״י טק שאץ מ  מונחח מדנה נ

 דפותא לפיס משא״כ מחמי נפנים (ל) להקל להוי ס״ס שמא נקנ פ* מלי

ה ב ו ש י ת ח ת  פ
ק *ז ומנא קצפ לקמן ט׳ *א נינ] (ד) שנמצא נהנישס פנה״ספ״ש יסנ״ח  6פ י
 וויו והאמנזםם הטו ק קייקנן ללץ המסס ט׳ ואש לאו נטיה אילו ניקנ מני צלמם
 עו נאן לטס ילצוס לומל ללמפ הממני נסימן נימ ©דן ה' נזה שלין p ללית
מ נ״מ י  אילו ppneo וטס סטסס פדפה אפילו נלא נןלפ לס נמ״ש סמיא W ו
p י מס שטזנ הש״ו שם לנה«שי ממנס יש להכשיל נלינא קולע לס אם  אוי' לדון ל
 גסמןרקנן הדן p ועיין נפו״פ פולמפיצמן ט' ס׳ שהמלה למןלקנן יש להמטל אילו
p לעס כפיי מגיס נטמן ד״מ) ומיהו זס מקא נילומ i ) ׳ י  נספסו ממנה ומעפ מ
 *•קנ סנןלקנן מני צללים לק שאץ ט טס יןלפ לס לא מנה יס ולא ממנן ונא מלולס
 ולא »ס סיכל אנל אס יש ספק אי ניקנ הקירקנן גס מצר מון וא״א צטיקו כני! טאנל
ש  אמל שנמצא ט ממפ * שנמסו נ*פן שמ״א לטלנן יש להכשיל נהפסל ערונס י
ק *נ י ק יו נשיזי יפ״ש פיל נ מ ס פ לטל סימן י ו יפיץ י  שהאין נפפמ של מ
פ שמצ* ננץרקנן שי אייז שנסמנ נפול הפיצו ן מ א *  [מיץ נפמנפ מפפ ממי סימן י
י מנוע ומצי סשני של ממפ טס םמנ נפנייימ הנןלקנן על מיןם מטנפ הטצון  פ
̂ם מצי הנממ החיצונה טם שלש  אן הפיל ספרמי ונם מצי עוני החיצון פל קלונ לנמ
 ויפה ולא נמצא טס משס קילס לס * מצולה סטנ מנןם הממע ונפנ הנה יש נזה ג'
* פול החיצון רץלפ לס ננלו נפנים וסנשל פלס ק  דים א׳ אפ נמצא ממפ נ
 קייפ לס למנןם הממפ נאופן טלאי נמנים יצאי למן ונפלפאמ נזה נפנ הפט מגלים
מ לאינו אלא ספק פייפה טץ לפ״כ נמיפאס הפנימי אפשל נסיפאפ פיס  סון טמן י
 שנקנס המנוע ליזן ואז מוטל ספימת קרוס והוא נלול נ' נל זס אי לא היה קורפ
ל עשופ להמקיל נמשל ס קורס לס ולא מ.ולס מנפץ י  זם ממיז אנן אס לא ט
* סט מנ ספימןס סנירא למ לסקל אט-ו בקורקנן שאין ל  ממנה לא הפטל טון מ
 קמס לפ מנפץ לר״מן לאמי שמיפה יצאה -יין ונהי לאנן נף״ל נלגיא לאפיצו נהמסס

 אסי לאין אט נקיאין ומל״מ ננןלמן מ״מ הכא לאינא ג״נ הו ספיקא הנ״ל לאפיצו אי יצאה למן מטיס שמא יצאה למן אמר פנסלפא עול הפנימי לינ סמקיל לא הפסיד
מ הלי  ג׳ מאץ קייפ לפ נפרס אילו ציכא מיי ממיז מ״מ אמל לסלינן שמנפון נא והשחא מפי,י נכנס לסין הקילקק אמי שטפה יפני שאץ ט נןיט לס נמנןס נקנ י
נס נפניפ על פפינס סרפפ  ס<ס קתם שטפס נסון מלל סגוף וס־ישיס לאנלים ספרמיפ שנקנו פ* קץ ומאפ ונ״ז פשוש ומעמה מלון ספאנס אי נילון כמר סממפ פסיפס מי
ל נפנים א״כ סד מופר נל׳ פקפוק נללעיל נ*מ ג' ואס לא ניחן נמו קורס לס הט פריפה מנטל נמלוקה ג' והאדן קצפ סס ועמק אילו הוי אסי סאי לינא  שמניין סמי י
 *קפ* צא סייפי פולס מ למיל עש) (י) פוצץ להקל ענה״ע ופ״ן נמשונמ אמונל שמואל טיק ציד פנס סיא ז״ל הטג על כע״ז נזה [ועיין מ״פ טמן ל״ג ס״ל נדי 5

 אנלן ועיין נפשונפ P«J השני טמן מ/ו ונתפנפ מנןם שמואל טמן ע״ע

 דרכי חשובה
 ומחס וכיוצא בו וססהנר ספי למלימ נלאיש ו»׳ ש להנשיר וק כל כדמה
נד ההנ״ש בזה וכי ומלה) ז מף ס״ס נ׳ מה סכי פל ו י  לזה עיי״ש וטי׳ נ
פ הפר״יו לתלות ולאיס מסה דאי מחיש אין לא המש י  ימשתברא מא נ
ק ג' פנ׳ ואף לדמה  נספח סוחה ומימ למפנה מיס בצ״פ סיי׳ש ופנל״י י
מ איט אלא ספק ונימ לענץ הכליס ולאחר מסליע אץ  הרדנ״ז סמחמיי י
ס לפרן רקב כ* ולא נמצא פ י י  לאסור עיי״פ י (ט) שגסצא סכאה״ס ש
ן והפלה להחמיר אס׳ מ4כא י ק ג׳ שהשיג טל ה  ק״ו סנינ המחט ועסנ״ש י
ק ד שדחה ונרי ח סף י  ק״ו מבנק פיי״ש וני' בתורת ייןהיאל למיל ס׳ י
ן פיייפ וסי׳ פרי תואר י  התנ״ש והעלה והפקר ליי/א להק! נזה נופת ה
ק יו בכי שכן ניקר ק ג' שפסק ג״כ מפת הש״ן פיייע ופי׳ בועית י  י
 לדנא ואס החוב פתע בקורקבן וניקנ מפנלפ״ב ואין ט מס ק״ו ש להק!
 ומכ״ש אס ס קיו כמיס ולא ממק וליפ ש להקל סיש. (מ) ולא ניכר
ק עיל כסי הקדם מני' ח׳ מ  מבפנים ואס רנד פבסניס ומלמ והדס מ
ק ו׳ ס וענפיפ פס ס י ה ג להמיר נ י ׳ הרמ״א בהמסס וביה״ב מ  מ

ק פי) והיה הכא דדרהס שיס ־ י  ובדברינו שס (
מ סי׳ נסיה הרדיו ס׳ הדל ונסלק ד ס׳ קפ״נ  סעיף ד(כח) או מ
ז מה ומי׳ נדעית י מ ו ה  ופי׳ נמתיק מפס דש ס׳ נ״א מיש י
ב ביןרקין ק ס׳ מש בזה ומש דס״מ נראה דאה נמצא נדזפ סו  י
 מנחוץ ואין מחט טלסת לחלל הטף ונצו סרס אץ סס מיל ומכר כלל סי
ש סהסר״ח משק ק פריפה סייש• (כט)תילץ להקל סנאיס י  רק מ
ק ו׳ שמים לוי א להא דחליק הכא להקל מא ח נמף י י ס  למןל וסי׳ נ
 מנן) מנאני מזר החיצון פל הטוף א פמא לפרט ווזאין שהגקכ טא
א מאנדס ספרנדס למדימ יסיר החיצין של סעיף מא שלם  נקרקנן או נ
ב ק נ ל כ מ י פ ן ו ק י י א י ל ס י י מ ה ש פ נ ס א  ממק אףילאסירקססק א
נ גם 199 החיצון סל  שנשים מרש ס9יק יותר 419 מנקן אנל אש ש ק
י מלי יסריסה ומייש פוי מנרמ לנדל י  מוף או שפי א״מ &פיולי סןין מ
ק ל (נדה ומס) יפי׳ נמרח ש ונשפיד p י י ק ג׳ ומי מ נ י  ס׳ י

 •מסיאל

ק * שכ' ואס סאמ הנשאר נחק־ נספץ ש להק! ולא סישיק שמא ק י  מי
 מקש נקנ מהן מי״פ א̂י נמק׳ימ ס״ק י כ׳ ונשניקנ נפרס מיי קץ ש

ס נ  להמיר ניה מי
נ י א משו תהוב ט׳ סטו״ה הרוני! חלק ד ס׳ ק »  סעיף נ (כנ) נ
ה ליק נ  בעובדא שנמצא רחס בקורקבן מבנק וממש סי מצא מ
א יצא לאיש והטריף הטוף אלא שנתערב במן עומס הרבה  ולבא למוקי מ
 יחמו ומצאו באחת רושם שסר ומאי עוטה לאס' משם והסר שאר העופות
ד ב מ פיי״ש ימי בפיח סיק ג' שפקפק מ י ד  חס מ־ מיבהק וזה מא מ
 הרדנ״ז מס ומימ לדנא המיס עמ דשה המיר שאר מיטת אן כ׳ דיל
 תם זה העוף מהר טץ ולא מ׳ קיו בקורקק סייש ועי׳ בתטרת שמואל
ס הפוף מוהר כק ולא ט׳ ק״ד א  ס״ק יי שהפס פל הסית אין כ׳ סאת ו
׳ לייפב ונרי ׳ ט חסס פיזר וסיני קיו מיש ומי׳ נמחזיק מכה מ  דהא ס
 המית נזה מיש ועיי מ״ז סן״ב מביא דברי הרוב״ז והפריח מ״ל וסיס
ו ק י p אלא פה מירי מאית ועיי״ש טד להלן ס׳ קיא י i מהמגש ראן 
מ מהם ׳ ג״כ והעיקר לדנא שש למק• מל ההיכר אף בזמה״ז אס רכר י x 
: מ ק י״ג מיש מבריהס ב  והרושם מפתה המחט מיש יטי׳ ממיס י
 (כד) תחוב מ משפ״י מף פ״ק ב׳ ואס נמצא מספ ממב בנךקק ומבפנים
 מרפא אף דסממז תסב לסן בסלוש היי רק נמק טריפה ושפא נתרפא
׳ דמ דקת אס יק ק י״ז מ  מבמים מדסשפילשה לסן מי״ש ומי־ בדעימ י
י ן לקורקבן לסן הלל הטף אנל סנא דבולסת למלל הטף מ מ טלטת ס  מ
ם י מ ס ומי נ י  אכא נמי חשש מחס בחלל סטף אן לצוף ספק מ ל
כ ספק השר סא נמק השקול ואפשר להתגדל ט ממחלה מיש:  לאמרא אי
! ייש י ד מ מא ו c ׳טגםזלא בהשםס מבאיש מיש מי m ק ז  (כה) נ
ק ג׳ ו המיס כזה ומתיש י ש י ק יי י  המ״מ מיז שי׳ במורת שמאל י
ק מיד להמיר א י י י ת נזה וסיס ופמשיכ לפיל ס  שהניא דברי הח־יז ממי
מ מ ומים שס מ ה של הצ״צ ומלק עליו נ יל ושש מיא מפנ  במומם למ ו
ס ס איס שנתמנ רק אסש קצמ ואץ סם תלווה י  אש לא ס׳ מומשה פ



 יורה דעה «יף מטנ ח הלכות טריפות שז כאיתות
 ה יאס (י) תולעים ימאים טהגןודקבן(א כמרד, (לא) ולאחר שתמה פריש :

ם: פי ו נ׳ סעי נ ת האיברים. ו ב י ק ס כללים מ י  ג מ

ץ דבר בזאב שנטלן תולין _ t ואם א  א כל אא ועקבים (א) אם יש במד. לתלות כמו •בטבח או נ
י אין דוסים יאם פ א  לתלות בו וספק אם ניקב סודם אס לאו'נוקבין נקב אצלו(ב) ומדםין זד, לזד, ו
 משמשי בידיס בנקב הספק ימשמש גם בנקב שעושין לדמותו בו אס דומים לאחר משמוש כשרה
. ץ « ) פ נ  יזאין טדמין אלא בכרס ובריח אבל לא (א) בלב ומתל (נ) וקמ־קבן: סנה יפיל ס״ ליי(ד) ניצ־(

 (ה) נל (א) פקס שאין •גילין לתלות שנפשה לאיור מיסה אפ״פ שהי* שדמיו שיש לי מיקס מ לא מקמ * ש*1

M י מיא 
tma njoa a 
in י MS r נ a 
ס ־ ן «  י
too נ  נ מ־פשמ י
 p '1 05 נ >דסיא
נ vs נל וו״א י  ו
 שסנידנינמשרזא
י * n *נר0 זינ 
 גשם יי •מה ושלזה
מ היאיש  m א
Ma וגינ הישנ׳א 
מ ד  המפויס ו

 פתחי תשובה
 ו (») מיןספאץ פייו fm יפיץ נסשונפ ניס י«קנ ט׳ פיל ינחשינפ נידננ רהולס
 pie ירי ט«ן >1 וממד פולליס *pi שיפן *פ [ומיץ נפפינפ mat שלמה סיג

ס נאידץ]  מ״מ מ

י היטב א  ב
pec w ושפא לא לקנ א' מאנדם םפרידם ו0פ*ז חילק פ״ו יפסק לאימי דאין 
 ספיקא פמם להד ס״ס trtc *מל למזהסך יםר״ח ני לאף פאיס מחהאך ירקד
 סיס מיש טמחפ סדאץח טל הט״ו ופסק נש״פ להקל יפ״ש ינס" מןדייז הגסף ניזנ

» נ*יו שטה צה מנה מפנה פמ שני ניציס גחלים a o ס י נ םמזש צא פת־ 0 וי*ס צוס נ4א ב ם מ^נפר המפה איו מ מ ונתנ 0ש"ז מיל ת  הסיר ש*ן צ«ף נ

 ע״ל מ' 'יי שטף ל
ק (ס) תילפיס • י נ נ ק פ דה״צי ביש en מ י fi י ק משפ מ ש ו מ מ י יפיס דצ טש יא! חשש נ י » מ ק f s b mem 0 פהמןם ש(9וס * י 9 ו נ  יפח>1 «

י שמני סמר* לה״ני שמקנה מ י ודש״ל מ׳ ימ״ד ג מ י נקנס ה י ל ולנ ויאה נ״• םא *ן נקנ טסצ נגנל יייין מד מ ו ממר *te ג י  נ (א) נלנ נחנ ם
/ אן אסי נדלפיל מי טיט. (!)טסנין. שט מדף >ו נחנאר דאין אס נקיאין נמןטז • נ נ ק מ שנפלה נ  מורם וסקס מ

 ודכי תשעה
י מפייס יסי׳ לי מקם לתליח משמיש ידא דסבחא אי מאב * נחילטיס נ  מ
 משר לו״ה מלמל מ׳ ל״ו יאח״כ הקיף הבודק עצמי ולא אומי מקבים סשימ
פ ואין יטלין להמר אף אס מןיף אס״כ י י יגיש אס אסרה ממוצה מ מ א  ו
ק א׳ מלק מליו וכ׳ דלסמש״ל במ׳ ל״ו ונכ״מ מש  ואמו מי tf אנל בנל״י י
 לתלות נידא דפנחי מלין וא״צ להקפה א״כ כמכשיר מתחלה מנח שתלה א״מ
ה אס״ה מרהשא״א נקיאס נהקפה פלל פ ק  נאזה דבר אף שאזיכ לא ומיא מ
ק נהמהדי״ס מ ׳ י״נ יתנ״ס ס״ק נ״נ פ י  מי tf ונמנית למל מ׳ לf מ
ל סמי לו מיןס לתלות משמוש י מ  מביא הנל״י ומטאר מדנריי דכשהנפיר נ
 ייא דסבחא וכוימה אץ לו להחמיר לחזור ולהקיף ולראות שמא לא יומי וזה
ק) לפמן דעבד מאדאמריק דש לאסור מכא דאקיף ולא אופי  א״צ לצמח הז
ף שפי׳ ה' מ״ש ש (ועי׳ בדברינו לעיל מ׳ ל״ו מ י  אנל להתחלה א״צ להקיף מ
נ ׳ לקק סי׳ ק״א מר׳ ח׳ נקירקנן שנמצא ק ם אלו): (ג) יקתןבן מ י ד  מ
ה הקויקק פמונקסימןמקורקבן ת ואיא להכיר מאחה פוף סאז מ י  ונחמרנו מ
ט ממה לממן פל ס מנור הקירקבן ואו אס א ק  זה לשוק המעולים סל ס

 שאר המומת רק לממן זה אמריק דשאו המומת מתרץ וטסיז שס וש״ך סיק
/ p אס ה כ ם ארס וטכשיו שאין אט בקיאן כ״נ אן להחיר נ ו שהניא מ  י
ק ג׳ מיש מהרוב״! ס ס ח לטיל מי י י ס י tf יעי׳ נ ש גמל יניס־ מ י  יש מ
ז מ״ל וסי׳ מקיסית שליינחי למל י ש עיי ה ו י ק י  וססיז לקק מי קיא י
. ק מ ו י הררב״ז והסריס כזה • (ד) כתור נ ר נ ) מ tf מ נ ק י י ש ( ׳ י  מ
ם דאכא סוד צו להקל אן לצרף זה לשרף ק ק א דאף מ ו י פ ומשי י א נ  פ
ה באמצע ׳ י ת רצה מ מ פ ופנשוית נ י ס ס ו י א נ . ס ט ק  פיי״ש. (ה) כל ט
ס דסוסא סמיס א ז מנ ן לוינא ו י נ rare ה ת ק ג׳ מ מ וסשס״ו י מ ס  ס
ס י ׳ נ״ס מ ק מא מסקנת התנ״ש מ ש ו י מ יש להחמיר בהחז״א מ י  אף מ
׳ י ׳ כ״ה ובחכמח אוס פלל י״ד מ ר רונ וחונך מ מ ס מ מו *  (ומי׳ מוה מי
נמף מ׳ ל״ס ינמק״מ כאן ה ו ס י ף הלכות מ ו נ ק נכללים מ י ) וסי׳ מ /  נ
׳ טסי מנן יינ ק א שהעלה חמ״ס אס הנסה״יו שנמצא מ הריסוהא מ  י
ן להקל בשעהד״ח גחל והפיס נציתף י מ  מלש * שספגה יספ*: ביצים יש ל
ן דבליכא דפוחא ממיס והספק י ה ף צד^ו ומ״ש מאה״ס מ ד אזה סי  מ
ן להחמיר גס מ מ מחיש שם מ ד ק חסרון י ט מ א ס מ י  פקיל יש להקל מ
ד ׳ י א מ מד י ח נ א ו ת אוס מ סמי י״ג סד מ י מ ש ומי נ י ה מ  מ
ס י ו התיש בזה. ו ס ס א י ם כ ק סשספתם מ נ ו ת  ימי נמק״מ שס מ
ק זס לדינא ע ט הכריע נ י מ ׳ סיד ר״ל מ  נסח tf לציין נסמ׳ m יסקנ מ
א ק אס ארס דמתא בצוה״ג ישכיח מ  ק וכל היכא ושפיח דטומא ממיס מ
ק דן א טקא ואטמא ושף מויסחאושטח הוא שיהא מיכול ניט׳ ו ך מי מ ס  מ
ג נעיק שיהא רגלים לובי י א שיצא ליק יק כל כ ס ושטח מ צ  אם oo• מ
י ללא שטיזדמסא ממיס א אפיי אן רגליסלונר רק נ  שנעשה לאיש אנל ס
י שיש לתלות שנפשה מחיים. ש ק מקול אפדק נשחפה מתרהאט' מ  שמא מ
׳ ט דסומא ממיס א לא ואש ת צאסראו יש לחלק טן אס מ ט י מ ב מ  ו
ש י ס ft אפדצן נשתפה הוסרה אט׳ נמש מלים לונר מ ד ' ט דטיתא מ  מ

 נאדכוס

מ סקניפ מףמ' נ״ג ימי בלנ״ש טיחשי ס ס ק נ' to נינס *  יקימאל י
י tf אמנם * מלי מ ק י מ ה יהני״מ לאמר נ ס tfv מ ק י  דדם ליי״ו י
׳ י נית אל סלק נ ש יפי' נ י ו תגיינא מ׳ ק׳ס השיג עליי מ י נ  מי״מ מ
נ שפמן רי מ׳ י י י יהימ חלק א׳ נ נ ה יעטו״ת וקיר מ ש מ  תור ניו י
ע פייש ומי׳ טי׳ימ מתריס מרימנצימ האתריים י ה מ ס ס מ  משימת להקל מ
ק ע ש נ ק י׳ י י ק זה וטי׳ נופית נ פ ׳ מיו נאעצמ משו׳ מיש נ  מו״ו מ
מ סממן עצמו על המקילץ צא המה־ וכי נמי ומת תננא י מ  זה ומגלה ו
י של הטוף י ק יספק אם מא פיי מלי א ממט אם מ מ  לדינא ואס יש נקנ נ
ק א שיש ספק בזה כגון שנאנד וא״א לידע יש להקל ואס אן העור מ  סלם מ
א אם טור הפנימי של הקורקנן ק מ וכ״ז ו י ה ק אן להסיר אלא נ מ  שלם מ

 שלם עיי״ש:
׳ דש מסריסיס נזה ומיס ׳ זה מ ף מ ת יציק מ ף ה (ל) כשח־. עיי ט י ע  ס
ש י ׳ ונראה וסינחי לוניי מ ׳ נ י ׳ rft מ  נצימוצוה למק למל מ
ק ג׳ להחמיר נמלעים שמתו מדש אנל  וסשר״ס וססנ״ש שהניא המיז מ י
ה מןרקנן ׳ שקרקנן וריאה דנם מ ק ד מ י  ימק נלשון התיש שם נמצמו מ
ט בריאה ם דל א ידשיק לה מחיים מנשו ט ד ת מנים נ if מ ו ר מ  מומת מ
א בדאה ק מעורות רכים יש ליזש ע״כ אן להכשיר י מ ם ו ר  משא״כ מ
 יקיקנן שהכטח המנקים נטרוש עיי״ש וני׳ נס׳ צמח צוק המש נפסקם
ן צנמ א מקצמ בקב ומקצמ מ ש נזה ולויגא כ׳ וכשהתולס מ  מף מ׳ זה י
נ פלל כ״א מו נשוה מספ למרקנן א ק  א מלו מנסים רק שאינו ממק ק מ
ט ׳ י״ו ג י ׳ ל״ו מ ! מ ו י ש מ י ב יש להקל מ ק  40 מנסק p פירי פ״ס מ
מ נ י י ה יש למל מ א ד ס מ י ן להקל נקורקכן א א מ ק א א  דאה אנל נ
ה ט ק נ ל יקק אן לסקל פיייפ: (לא) דלאחר שחיפה פריש פי׳ מ  נקו
׳ ולין קרקנן כדין דאה לפין זה יכשס שמיאס ממצא «  מף מי זה מ
נ פריסה ק נ מ י נ שמא טגול א משמ־ * מא אמס מ ל וכל ק י ם ק מ מ • 
ק ל נ מ י ש ו י / נקרקבן מ ה ׳ rt סעי׳ י ם געשה מלעיל מ ד  וזיא מ
ב אנל אם יש אחווסיס ק ה אלא אם אן אדזוסית מ  מהרשיא ואן לסכשיי מ
ד י ס ת מל זס tfxen מ ט מ דהאדמימית מ ר ם מ ד ן להצעיר מדאי מ ל  מ
ו א ק fi מ ה וסמב״ש שם י א ד ק ייח למק מלמם מ  לפיל מ׳ ליו י

: ט פס ספי׳ ה׳ ד נ מ  סמי מיז ו
׳ טין ו מ י ם מיס ח ת מ ד ׳ מ « ב0ה לתלות מ ף א(א) אם י י ע  ס
ק ל מ טל מ  שנשאל נטינוא שלקו הדקץ מהנהיגה והשלימהי נ
פ נקנ כהוקין א מ ו המשא של מקין שהיי סנהסה גמלה ואח״כ ר נ ס מ מ  מ
ן ימי דמה ממש זס לזה והשי״ב אנור שיוכל להיוח ק ר  ימירה משם נקנ אמר מ
ח צ מ ק יכול להיית מ ל מ מל מ א של הוקי! ומא השליסם נ ש י מ ב  שממת ס
ה שמומה יאקמ והשיב פ ק ן 0( זה נציחף מ י מ נ הדקן והשיאל רצה ל ק  זה ר
מ י מ 9 אסקסה אן אנו ממפיס אסי' נמקים ה י א סדסה אשיי מ  שליפתו מ
. ( ו ס״ק א י ׳ מ י פ י ) אק־ / פייש נ ס ר ק מיש מ מ מ לא ס  וגם אהשלפה ב
ק מצא נקנ ו ס המהד״ט ט ק א מ פ י ׳ בלסי . נ ה ז  (ב)יסדמן וה ל



ב חלמת טריפות  באי ועולת יורה דעה סעיף נ »

 *״•יי*"•• (ו) פאין יסלק לנמק(ז) הד הוא (ח) נספק פדפס ואסדן *יזה ולא (0) אמי׳ק(נ) מחסי! מתיה אלא נמר שסכל ליסר פגמה הרימויןא
ג ב (יא) יכל (יב) אבר שאמרנו שאם (י) ניקב במשהו טריפה (ינ)כך 6 ״ 0 ' "T*** לאיי שייי״ (י) י>* •{אי׳ה ״״קי״ 8 י  ״

 מוס*

 "C^T,™יד) אם ניטל טלו טריפה בין שניטל בתא או) TO 8 בק שנברא tn וכן אם
 באר היטב

 מחיה א!א מקא טש תלשלמר שמשה לאחר פייסה וטנא דטמר שכיח סט אלין
נ ונמס ס ל י ק אי) וראיס משנחנא י  גו אפי מחים (pn סו״יז סי נ״ס י
 •סקיס פיל מהפסד מיונה יש להקל נל מפא יאינא למיחצי לטהר ולאסר פספס
 מחשה מחרס אפ צא pen מחמת חסמן שפמה ופיל ס״ס נ״ס • (ד) רקנ נחנ
 סש״ןואפ״גדלויל מסן מיס יש מחנלדן מ• קנ האס וכשר נרסל נפלוגחא צא קמ״ד

 חשופה
 שימי מראה שנמצא נסמף שאט למה נשאר גסר מליון להמרה לשאל אף
 שאיס דפוסא נאמס וא״כ הרי יש מוף הדמהא ספק אם סיא דפוחא כיכ
 מריך נדק! וסל מש ספק אם יש כאן דפוחא * ל* נגד זה אטייןן נשחסה
ן סיק ג׳ י ה מיש: (מ) אסדינן נשחטה תחרה מנאה״ס ומי׳ ט מ  מ
ק כ״ג וס״ק כ״ה מ״ש מ״ד חמ׳ הרשב״א כנמצא מחמ מ י  ולסיל מ׳ י
ש נ י  חחיכ ולא הספיק לנומ אם רקנ מענלס״נ ופנשו״ת גאמ דשא ס׳ י
 נמיין זה והמלה חזקת והסם דדמט מדאי שסי׳ שס מחס חמנ נלד א' רר,
ק מו מאין שמקנ לחון אנל היכא י  שמסופקים אם רקנ מענלמ״נ דיל אם נ
 שנמצא נאנר איזה שיני וממסקיס אס זה דמחא מא * ל* אין להחמיר וכל
 דמ המוציא מתר מחזקתו מימת דמוהא צדן להיוח הריפוחא מנורריו אנל
 אם מה מצמ יש ספק אם מא דמוחא * ל* אן זה מצי* מחזקתו אלא
׳ ג׳ ומ״ז ה מי  מ״ל כאלו לא ראיס ט דעויזא כלל נדיש וסי׳ לגדל מ׳ י
ה  מף מ׳ מ״ח וסי׳ לא ספי׳ א׳ ומ׳ נ״ז ספי׳ יינ ומ׳ נמרח יקתיאל מ׳ י
 ס״ק ד ינמ׳ש מהיץ יפה ידו״ד מ׳ ה׳ ונשו״ת ממק הלנה מזיר מ׳ יד
ד תניינא י נ  (ויל ס״ק הי): (י) דלא מאתה םחוקתה םחיים. פנמית מ
 מף ממן קש״ג שני דנר חוש נמנין ספק סדמת מש ספק אם פלד הייפותא
 מחיים שיש סטק p שור לפרה דנפרה מנוסות לחלינה אמריק טון וסחלב
 טה מתר והיתה ראוי לאכילה מחיים הרי איס לס לנהמה זו חזקת מזור
 מחיים סד הנה דהאסין לומר אתמול אכלס מחלנה וט׳ ושמר מי אמה חוקת
 סחרמשא״כ נסר שלא ט' לו מסים חוקת סחר חמר ספי לפנין ספק פריסות
ם אכל נשמו  מלד ט מחיים פיי״ש ומ׳ מזה מד בדבריו נקו"א שם שיי י
ג סיי ק״י סלסל מנא נסנרא זו והפלה דאין להחזיק  פואל ומסינ תליהאה י
י מה פאכלנו מפנה החלנ מחיים והטא ראום  המה נחזקח סהר אכילה י

ס : י  לזה נד״ש וכ״כ נשו״ח מפיכח נפש ס׳ מ״ח נאמצמ מזמנה מ
 סעיף ב(יא) כל אברשאםרט שאס ניקב סנאהיס וגי׳ נמה״נ ונפחזיק

ס ג וסנפו״ת דנר משה תניינא ס׳ י  מכה למיל דש סיי י
 (יב) אבר עי׳ננינתאדסשעראדסס״ק ייז *חי״א שהפלה ואס שחנה איזה
ק הסמל שודכה לסות אמנה  אנר מהאנדס הפנימיים סצורהה התיל למות מ
 ונמצאה סגולה א מרוכפת וכיוצא ט מן הממומת וק שאר נל אנדם נשי
׳ נשם הרוסאס ק שאן נהס לקוחא והביא גס מונרי ההדס נס׳ מ׳ מ  נ
 שאס אן לנפ״ח לביש לה מגמתה אזה ולדל בשר שתבניתו בתבנית לנ יסיט
פ שאן י  שיש לוב׳ חללים וגסווריויס ספנים אפשר שתחיי הננגה״ח מן רנ א
ו י נחמת אתו בלל י ס ס מ  צורת אנר זה חמה מנמן ללנ סייס מ״נ נ
׳ ל״נ וסבשו״ת קהלת יסקנ (ממאן מל תמי ממסת יעקנ) סי ו׳ מיס  מי
 מין סמי מרת אכר כגון נסדרא ומתא שנמנית קצת נסדר סנינה מזק•
 הרגילות לסות יכ׳ דנכ״מ אן לאמר משתנה אזה אנר מצורתה התיל אלא
ס י  סנא דמציט נשים שנמר אצלה תמונה מיותרת אנל נאנר שלא מצינו לה מ
ז י י טת אנרהס ב  תמונה מוחות אן מימי צורה מסל נה מיש וסי נ
ו לא ס׳ כהרגלו אלא מ׳ מ א סמנ א ליח מפמ מ ׳ מ  סף ס׳ זה מ
ס מיש י  נמול ופנ כסו לנ משון ולא ס׳ ט סס דפוחא אוחז ומסד ס
ק י׳ נדן הדרא דכנתא ממצא נה שעי שאס מונח ו י  וכ״כ נמנית סי י
ש יש להקל פיי״ש (ויל י  מיגול רק נמחנפ וכוי דטון דלא נזכר צורתו נ
ק פ״ג) (ינ) כך אם ניטל פכשו״יז פרי י ק לץ ו י ו ו ק י ה י  סי י
 הסאה ס׳ נ׳ שכ׳ חה כחד וכל מחמת שאס מן משוס רסס לינקנ לא
מ רק ספק סדסה וכל שלא שלסה ס נמק הלקוחא ומדק מא ד  מי ודא ס
 מחסר מעשה איא לחשנו לודאי סדסה דסאאכא סשיקא מאלאתנקינניי״ש
 וסבמ״ת ממד אש(מההיג ס׳ ישראל איזפנשסק ז״ל) נקמסרס איה מ' יא
8 ני׳טל מלו ס׳ מיסו *tf שם שי יאס  משיג מלמ מה מייש • (T) א

 לא

 (ג) ממה נחנ סש״ך דמהר״ס מלונצק נתשוטיויו מצק נדין זס והניא ראיסמחוס׳
ס מ״פ י  פיק ל* אודן והוא יישנ לנד הרמ״א וצפקסלנה פסק סש׳ן ונםספ״ז נ
 דצא אפרק מיופה מחרס אצא נגמןם סש למלוח נטמ־ מראה לפייס עין שנא זאנ
ק נקנים אנל טנא דלינא לגיתל• לא לטיזר ולאלאמר  ונפל נר מדס לפרט ומי
 מון נסזקא לצומח מידן * *מטל רט ונה״ג מצק צממרא ולא אמרק מחשה

 דרכו
ר חמור ת סק זה וסיס וטון מ ש נ מ י  באריכות וני׳ מב״ש סף ס׳ י
א מס  טס רש ט כמה ופות לק אן לסם מורה להקל בשום ספק לסולם י
 שמסרש כהד א נססקיס וא״א לשקו*, במאור צוק אם הספקת שקלים מ וגס
 אזס מקד דפותא נחרה ואזה אנה נחרה ונקל יוכל לפמות כאלה הומים
 לק אן לסרומ בזה נ״א לצוק גמל ינמק ססנ פס מידם מקשיניס ומשיי
ק י״ט ז לפיל ס׳ מימ י י  מסח המחמידס ומוארימא מא מיל ומי׳ מ
ק יד ונס׳ מ שמפמהא מסמא היס׳ י ק ס׳ יסי׳ ל״י י  ונפלט מ׳ ל״ט י
ט נו״ה ודס ונס״מ  ז׳ מ׳ ס׳ ונסתי״נ ממיחמו להל, טריסמ חס ס׳ י
י נ ונקיא ס׳ י י  מהר׳׳ס סק סו״ו ס׳ נ״א ונמ״מ ממ״ו מרינא ס׳ ק
 ונשי״ת תפארת צבי יח״ד ס׳ ה׳ ונלנ״ש נהלי פריטת מצמוס ס׳ ס׳ ספי׳ נ׳
פ ק את ה׳ י  ומי׳ נפצי לטנה מ״ס ס״ד הלנ״ש נזה וצי׳ נופ״ת נפהיימ ל
ק ז׳ ונס׳ אם לנינה פל פרימת פצמויו ׳ ס׳ ל״א י  פד את יז ונפרס מ
׳ ד׳ ופי׳ נס׳ מנחח הזנח נדר סאר פרסת סף נלל ו׳ מ״פ  ס׳ נ״נ מי
ו נמקודס שססה פק זה והעלה לדנא ק והיכא סש לחלוח נלאחר שסטה מ  נ
 * יש להמיר שלא נמ״מ ולומר דלא אפריק המפה סחרה אא״נ יש מלים
 אבר לתלות נלאז״ש יותר מקודס שטסה אנל נמ״מ יש להקל ק! מהס שקולים
 נמליימס אף נאן רגלים לרנד לתלות יותר נלאייש וכל זה טש מ״פ תליס
 לתלות מרהס נסקווס שמטה ונלאחר שמימה אנל אם אן תלים לדבר לתלות
 מרסס לא במקודם שטסה ולא נלאח״ש ועמה אט חאן מחפות לפרס
ק  ומספקים אמס נטשה בזה אן להקל אא״כ לא ט׳ שס מרימה נחר רק מ
 טריממ דאז יש סיס וווקא נמ״מ אנל שלא במ״ס א אס׳ במ״ס רק שהיא
מ יש לאסור ולא אמריק נמסה ממרה וננ״מ נאזה ד  דעוסא שמא ודאי ס
ק סט׳ אן לי־קל נזה אא״כ אן ס סטר נה אס מא מסים א לאיש אנל  א
 אס יש מכירן לידו אס נמשה מקום שמיסה א לאז״ש רק שמורה הזה אט
ק סריממ אן לצרפו ס א לכ״ע לא נהשכ לספק ונזה אפי׳ סי׳ שס רק מ  נ
ס יאס׳ נהפ״מ אן להקל עיי״ש (וע״ל ס׳ ל״ו ס״ק קיג) יני׳ נמרי מרה י  ל
נ נלל י״נ סרק א׳ (ו) שאין יכולין לבתק עי׳ בשדמ מר האבן ס׳מ״א  י
 פנ׳ דהרמיא לא ממיר מפמ טריממ שאן יסלק לנמק רק אם כבר נשמטה
 ונאבד האני־ שא״א למק אבנ מסק טריפות שנולד בנהמה מדין לא נשמטה
 ומק טא לענק החלנ כ״ע מדס דאזליק לקולא ומיס מתיר החלב מנהמה
 שצולטת ולא טדפ א אעטל רני׳ וק מתר vm ניו״ס מף שמלו ט דגיוהא
מ גסהתנ״ש ו  כזה ובמט בטריפות סודעין שטוא לא טלוה פמ רש תיקה ת
ו אנרהס לדנא(וגי׳ בוגריט להלן ס׳ ניה):  סח־ה להקל מי״ש והביא ונדו ס

נ סעס ודעמ הניינא סף ס' ר״מ  (ז) הרי הוא כםסק טריפה עבשו״מ מ
׳ והא וקיי״ל יהיכא וטלו הריעומא ממייס לא נשמטה מהרה זה  מ
 מקאאם טלו הריטוהא נזה האני־ שמא נטרף נה אנל אס סלו הריעותאבאבר
׳ לא מחוקק אסרא מאבר לאבר ובאתה האבר  א והמיסוי! מא נאנר מ
 שלא טלר נה הריעותא מסיס אמריק שמא נתזקת מרות ותליק שלא מימ לה
ת מק־ לאבר זה מ ד ה א מוף טטל מ מ ת שאנו חצים למדף מ מ ר  מ
 מון ננמר הגף מק• לגוף דש חשש סריסת נמס מןבמ הריחה אמריק
 ולא ממיקיק הריאה נקנה במיל הרפותא שכגוף ולק מכשריק מסק נמר
ק ואן ס מ״ס מ  מסים וכחטה טיי״ש וענשו״מ ומארת צבי מלק ידי ס׳ י
 מהזקיק אסר מאני• א׳ לאבר נ׳ יענשי״מ מאל ומשיב הרינא הלק ד ס׳ ליו.
ס פאת השוה ס׳ כ״ס משאל נאשה שראתה על דך י מ  (ח) נספק פריפה. מ
 האמזא מין מראה מלס ומפכה כל סרן לשלחה למורה ונתון ק נא נלנ
ן יל רלנאו׳ה מטאו דן זה ממ״א כאן וסל מקם וצריכין מיקה י  ומטף ס
 אס לא מקיהו מא סדסה אנל נאמס י״ל ולאחי לין דרס״א וכאן וננ״ו
 לא ט' יחמ כלל אס ש כאן רטוהא כיין שק וון המוס וכל שחאין אזה
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 פתחי וושונח
מ י שהיא ו  (נ) [•לננוא פשל עי מ״מ מ״פ איוזא שהיה הפיי שלם ט׳ מי אומנ
 מיש שלא נואה נמוט ניני המון הפריפה יעיין נסטנמ שנימ ימקנ יו״נ ט׳ ס״נ שנס
 לפניו נא שאלה נוומה לוה וסנטר ג״נ ונסי י״דג הפל? לפי שהיה מלמא פופא וקניון
 היו מהנזזין נינו אנל ללינא נ״ל שהיא נפילה ואם ימצא עוד נזה וינא ליי, אנשירט
 ונ״ש מילון זה שנראה (יומי) פנמפל הקרש מתפלפ הנמאס ונפיפ שאמר לי נעל האווז
ת י ט  שמל האויזופ לא סיה שומן נזאמ ואילו היפה פרפה סישה מפנימה עיש] (נ) מ
 מה מיץ נמשונפט״נ מלק *ו״ל טמן ט נאמצע המשונה מספפקלממ הומים(שהוא
 טש מכשירין זס) מס נפגולין לטיט אנל שסריפפו נגלל שמרה אס ננרא נן א0 סוא

 פליפס עיש נאילך

 באר היטב
 (ה) לנברא (ם*ה) אפ ננוא נקונ אחא שטה העוו שלם על פי טלה ממיז וטה
 נראה נורא פמוקה נרוחנ נ' אצנעוס באמצע הנק פל פני אופפ וטס ניכר
 שטה שט חסדן נפנים חחוז הפור והפשיט הפור ונמצא שאופו מצס האמצעי הנולפ
ט קרש יק שהנשר נשר צדדיו טה נסלק ונחצק פל פר נל ארנו ונאמצפ׳  נאמצפ נ
 מימ ונאחו הפסק שטה טניהם טה נראה מגחין סצנ והננו נאשר הס שמיס
 נחלל הגון וטה נראה שנעשה כי מיזוללחו נס׳ צ״צ טמן ע״ו צלל צסכטר אן ספר
ק נ' מה  שהוא ונר חדש שצא נראה נפוהי נפיר המון ספדפה עיש ופ״ן נסו״יו י
נ י ק פ' • (ו) נחמסשס ע״צ טמן מ״נ נ  שהדג עלץ עק צקמן טנק נ״י נשיו י

 דרכי תשובה
 לא מסר האני לגמרי רק שלא נמצא במקום שרגילים לטומ צימ פיי״ש (ימי׳ שיש יממ נאנר שדרכה למיס יק א׳ בזה אטרינן דמר ממיל כל אחו המין
 נוברט למיל דש מ׳ מיו) יענשי״ס מהר״ם שק מז״ו מ׳ ס״א נאמצמ אנל נדבר פיס לו אחה מנין נמספר עין נצלמיח אף שיס יומי צלעומ ממק
 הממי שכחב אגנ אימי׳ נסשיטימ דריקא בריאה אסר שאס שינסה מקימה הראי אמדק ולא מי משיל רק א מגמ ולא 1ימ־ ולא אפרק ומי מיסל
 ומי חליף משא״נ נשאר אנרס כל סינר מקים כשר וכל הסריממ הס הלל״ס כל הצלפות עיי״ש וסי׳ בומ״ממףמ׳ נ״י מיש מה. (יח) ודה לנברא חסר.
ה אם נברא נ^נ ענשו״ת צ״צ מ׳ סיא וע׳  ואן לממף טל הטריממ מיי״ש (1מי׳ נוברט למיל מ׳ מ״י ס״ק כיח) ימ׳ ענאה״ט ופת״ש ימיט הבאס״ס י
 נשו"ח שם אד׳ נהמסממ מ׳ י״נ יש נערן זה לטק אס נמצא המרה שלא במ״ז לעיל מ׳ מ״ג ס״ק נ׳ (נדה ולמטן) יש נניאר דנד הצ״צ נזה ומ׳
ק קי״ח  מקמה והעיר מנמה מיןמות טיי״ש ומ׳ נדס״ת לעיל מ׳ מיב מך! נאמצמ בשו״מ קיר הסר יהושע מיויו מ׳ ט״ו ובראש אפרים מ׳ ליו י
 הדינור יש נסק זה. (טו) אם גברא ב׳סגי אברים י נמית משאת ינקי״א סס את ידיו(וע׳נ־נריט למיל דש מ׳ יי) ייש הנאה״ס וספס״ש
א שהעלה וכל אבר שאן הסריפימ ממממ עצמי לא אמוימ ט׳ נסונדא והצ״צ מי׳ נסוק םעצס האמצעי שמא טי קרש וק וכי׳ ע׳ נמ״ז  נמק מ׳ י
מ למיל מ' מ״ס סק י  יסר כנטול ותרי חאן לא אמויק מי״ש יכ״כ נסינו מ׳ מ״א ס״ק י״ג לדנא נמ׳ הקיים ס״ק ג׳ שרמו להשו׳ הצ״צ מה ימ׳ מ
ו מיש נזה והעלה ואמ׳ אן העיר שלם ממק יש להק! כסומא מ אפי׳ א ס״ק ד שהניא ונדו והשיג עליו ומטה מנמה י  מיש ומשש״ד כאן ובמי' י
א מ״י מיקה  מקמות ואף ננהיג אמרינן יתר מסול מי״ש (ופי מנדט *יל מ׳ ל״ו פק נלא סימ אן מימ אן להתיר מה אפי׳ אס סמר שלם ממק י
 ל״י) ימ׳ נסיש *יל מ׳ ליה יון מיז ינמ״ז שס סיק י׳ ינס׳ מאירת צירם מנפים כמסיים שמגר מקנ יאס נאמ נלא מיקה אזי אס הטור שלם ממק
ק יא וכהגהת יר שאל ינססרו רנד שאל ויוסף דעת יש להקל מי״ש ויש הפת״ש מחמי שכדי ראלי טהה פריפה מתה מהטינה  מנש י ענף א י
א ונס׳ מנחת ייק< נקנסרס איון למי ליה אמ מנשי״ח צמח צוק החושית מ׳ נ״ס מחירו אית י׳ (ימ) וזמ־ מ׳ בסמן י  למל מ׳ יה מי׳ נ׳ מ
: (טז)«ל היחד כנמל מצאי טי״ת ונד מרוני נ״י(מהגאן ס׳ המי ניס אלו סחמס מ' ק״ו מ׳ ורסלו מקן סדמ (ימי נטף המס׳ ס  י
 מרוט הענא ו״ל מהאזנות) מ׳ יךי שנשאל מימא שאייע מיי מלו פני מ בדה רקב הלב) וענשיית מת יצחק מידי מף מ׳ ft ממו טל המחקר
א ולא ממנות נברא  אפחחיס מיו וניקיס מן הצו ימי ממש ב׳ תרנגולות שטי צהס כ׳ ראשים יי אס משכחת לה נברא חסר נר סמיס יכסשיל נסי׳ י
 ציארים יד תלים יכל א אכל נמי מאכל שנמס לי רק שהיי ונוקם נצום זה משר המדיני מ טימא כ* שארע נמף שלי שהמשרתת שפתחה הסיף אפיה
 לזה והיו לבשר א ונשאל אם יש לאמר. מטפס ימר מסול דמי ולתלית הומ־ שלא ט׳ לי וקין ילא ט׳ ש0 מתיל בטמ למלית שהמזל גיח ונם מיששו
 נשיסת מוסקים נדן ימר מטיל ינ׳ שסרט־ תליי מאת מר מידה סאס בביתו נמרין ינסוקן ולא מצא & יאן בפה למלות וסמיף ט׳ סלא מק
ס נ׳ נחות מיס רק שנתק זה לזה י״ל ולא שק• דן יתר ממל ולא יכי ט מם מלי אי זה מ׳ מימי שמי יק קצת מקם to של נצים  נראה מ
 ונסה שנתחברו נ׳ נדוה זל׳יז ונונק נצום זה לזה אן סברא מהי׳ לו p והמשרתת אמרה שלא מגינה מס ימ־ וסאשה ששניה םמף אפרה מעוף מ'
ר והסדף ואף מ ש מ  יסרכנסילדמרמסוללאש״ןרקאסישמרי׳ א יחרח אבר משא׳׳כ נזה אכל מל הממס וט׳ אצלה ממה ידים ולא רכר מ
י מיניי אן לנו סמס להסרימ ונ׳ ומונק לזה לראות אס הס כ׳ נדות דק» להאמין שק מא מנרי משרתת שנסלו מקן ואין אפשר מאכל איכ י  ו
ד וסי׳ ft איה לא צ מ׳ י ס יק שממי זה לוה א שמא נד׳ א׳ יש לה אנרס נפילים מא ק ימי׳ יאלי מנה משרתת יפנק יש נחשו י י  נ
י יסאר וי ילא יסית ממסת מאמן רצם לסמן לסקל מיש: (כ) יבחים יע לסמך אםמיידין י סיס  ממוטי מקדם א מהם יא0 ירא מפ
נ גס אס מר ימיכם שדם ט יאה בעליל מס נ׳ מסטס ג״כ להפשיר נהפ״ס בהרמיא אנל בפיח ומיס ונתיש ל סלם  אוי מסל לשמש אי
מ דמי מק סלוגחא ונשל מיה צדן להחמיר מיש י  ננראם אק אס לאד מיסת הראשון מת השר גיא! מוה מש להם מוס למזליי מה אפיי מ
 א ימאנדי א * מזר לוינא יכל טהר ממל תי ימיהם סדסה ואינני ופי נסחויק נרכי מפלה גיכ לאמר אזי נהפ״פ זולת מקם שנהנו כהרמ״א
ק ג' ̂כ נמנית י  שיש להסירה למיץ מד שאש מ דניקיס זה מה מקם שאש נסרי שם מיניי יסששה מוראה להקל נהימ טנא ממג מינ מייע וכ
 לא מ׳ נטרף יש למשי שגיסם אק אס w תיקם זס סס מקם שאם נפרד לד&א מיש יפי ניו אנרסס מלק םזיי של יאף מיש מכשירין שהיא
 מזיטר 1סייף מין שתוקם נסגןס צוינ נאק שאס משל יסמן נציה״ג של-- הרמים לא מכשיי אלא נשדמס שמחמת מצמ מין מסלה המד א נלווה
מ אף אם לאימס הל נשוזיטמ ס* אנל אש דמקס זס דהוה נכלל נמלה אנל מדמס שאט ממפת פצמי מון רסל הליזי מלק י  מילז מריסה נ
 נזה נאק שיכול לימל א נלא קלקל מיח נצוה״נ יש להכשיר ע״כ מרף מריסה מטטס קריית הריאה ללס >cf מנרא סמי שריסס ואן לחלק מה
 התמ׳ המלה מונחו לדנא(וסנשדמ שבומ יפקכ מיא בא״מ מ׳ ד וכהסכממ p ימנ טד לננרא משר תזף to מף מסס לטיס סמדס סדאה מיז מי׳ע:
ד השט״י מה): סעיף נ(כא) אם נתטםםס סמל י tfxs מסויד מריפא מ׳ ז׳ ומ׳  מאן נפל מ״ס דל פל מנדי ומם למנ יש י
י של דהא דאמדנן מל סקס וססמס משר יגימיס מי מיסל ק י וסט״ס נמ׳ דד מ י ן לקק מ׳ ניר י י  ויז) היחר כנמל חזמב פ
 אס ל (נדה ואסר סמדס) של ממשמעות משיא וסל מד ממל מנח לא הי אלא ©הסדמס מצו מגמ אנל טנא ראן השרימת מצד פצמ ל!)
נ ביש ג' סייס 0סא משאו ft יסינ אטדק tft p ופנמית ממי אש (ממ/ foo ישראל איינשש״ו דל) י י וסמ פליז ו  אמ לבו ילא מ
 וא8דנן יסר ממל ta אמ מק מיש יעי׳ שיו מף מ׳ דו(נדה יומ) נקגסרס דד איה מי יא משיג פליז מה יל 1*ן למק־ סל ומ״ו לסקל
W יל ומומן• סמו משיא סלל אלא tn מ4ק מי0) מס קלא מיז סייש: (ככ) to מנמהגה. סנאיס tft מה̂ס אןל B S W שהניא 



 יזרהדעה סעיף נ נא נ הלכות טריפות
 (נג) (ו)(ד) שנשתנה (כד) מי*״ (נה) משי (ט) לרעוחא (כז) הי (כח) נרקנ(כפ) oc . (מהות פייפזני ופרדי)

 נא p מחט או קוץ שגסצא בבהמה . ונו ד סעיפים :

 באר הנולח

pro גמיא ימ > 

 א(א) ״לח
 באר היטב

 נ«*ה יסמן מ״זזיה (!) שפמה נתנ סהרשיצ tpn נחחנה משר ממר**
 אנצ מאץ מאץ שינרננשר *ן צמש אפי׳ נקרע הנשר לזמר שפ* מזמגמשוהדנרפל

 ללא ממקק דמוחא פג״ל

 פתחי תשובה
נ ני׳שוני! נודע » די נשה המרלנ• מס״פ והנל צפי הפנץ י  (י) שנשתנה מלאימ נ
י פלאה למל ע p ׳t לליל שציד שיהיה ג״נ לק1פא ננשל אנל מ  ניהולה חלק יי־ל *
 לא מפרפיק אמנפ אס היה ליקוי משל אן שלא שלפ מענר צענל לק המלאה צאיל שצפ
 מפלפ״נ פליפהיק נראהצו צהורופ. נפ נ״ל ננ״מ שימצא שעו• יראה צרין לנמק ינפ״ו

ק >י : ג י ן י ן לקופא משל ופ״ש פול סנאמיו לפיל סמ  אפ *

 תשובה
 על הטרפות להמיר מגר סלא סכר נשום מסק להמיר מה וסמפ לסעדו
ת דשא סי׳  ואץ למש לדבריו ואי( להתמיד כלל (כט) שם ני׳ נשו׳ית א
p כיב שעמד פל המחקר באבר שלא מ׳ מ מס שיטי מראה ולא מימים 
 שסי׳ מ בליטה כמו אגוז והי׳ קשה במשמוש קצת אס קישוי המשמוש שבבשר
 נחשב לרימוסא והביא רא׳ מלמ! השפיר מ׳ מ״ט ס״ק ב׳ דחקא במ׳ שס
 נס שיטי מראה אז מסל בשר קשה אבל נשר קשה לנו בלא שיטי מראה אימ
 מטריף טיי״ש וטי בדבריו בלב״ש בחימשי דיס ליו״ד סעי׳ כיא סיק ס״נ יש
 נזה וכ׳ דמסתברא דהכל מא יפי ראות ניני מנויה בחב קסוחי ימהומ

• ( ת סק״ג יסיק י  טיי׳׳ש(תיל מ׳ י
 םעימ א (א) קוץ או מחם טי׳ בס׳ סח האומה הספרדי רש מלק ד׳ שכ׳
 שהי׳ מימא לפניו שנמצא p ממן בתי הטנחיי״א (היינו הכרכשהא)
 טצס p כצירת אום ראש ארון וני זרוטומ ארוסת ופשוטות יני רנליס אחסה
 כחן נסיל״א (נקרים) ולא טדע מסק נסהוה זאת שס יש אמח שנכנס לה
 העצם מלמטה נשישנה סל איזה מקם שס׳ שס יה סעצס ינהעלימ למעלה
חנ סמיס ועיי מס הטכני נמשה שם בצויה הזאה רש שאמרו כק  נתפשט נ
ן אם סלד בחי מסנה וטון שס' לה מיוס יצאה למן  שהיהה נקבה נפשה ס
 ונמס־ נתון הטיל״א המכר ונחב טניס נתקשה ונטשה כטלכ וכי דp להאומריס
 p ונץ להאומריס p תא כשר עיי״ש ועי׳ נעקרי מ״פ ס׳ ד אמ ט׳ שהביא
 ונרי וכ׳ שונרו מ־זסרין המה מאש מ״ש שהעצם נמצא p סמן נתי
מ דלן לכרההא  הטניוי״א אין לו הכנה והא השומן מא בסן ואיזה חח ע
 הלא הקצה של המ־כשתא וביקוח לעור שיינ סנינ ולא יסי׳ אלא עצם שנמצא
 נחלל שמא אמר וק מ״ש שהי׳ כחן נסיל״א ותוך הטיל״א איט יודע מה
 נרבה אס לא מ״ל שנכ ש מלמטה ולא מהכרכשהא p שניקב העור המננ
 מרכשסא יננ*ש שס נץ טור הטף לשוק מרכשמא אבל גס אס לזה נתכק
 יש לעיין אמ* משיר מ״ש מעצס שנמצא בהלל הטף מ״ל אק אס נמצא ברק•
 הכרכשחא שפיר קאמר י*ש להכשיר נץ לדעה הראשין p לדעח האסרין ניי״ש
 יעי׳ בס׳ גנזי סיס (ממאין מ׳ טיס פלאגי ז״ל) מערכמ אימ ט׳ ערן טרסה

 בדיה טעא שנמצא בץ קרקבן לחלל מיף:
 יבעיקר הד! ועצם שנמצא בחלל הטף של מנקר הדיס שמא טריפה נד
 נפחו יצחק אות נ׳ בדה מציה באמצע הריטר שהביא ק ממשי׳ עמי
ק הוקין סלס עצם חו מאפו ארוך כמו פלש אצנממ מ  יעקב נאווזא שנמצא נ
 מסב וטנק נאמו ממן וט׳ נראה מעס למלל הטף והסריף ואף סנדק מוסס
 והדקין ולא ט׳ נהס שוס ריטוהא אפיה הסכימו הרמים שנדרו להאיסר כדן
 מימ שנמצא נחלל הטף והרנ מז״י כ׳ שמק טומא זו בא לפניי מצא
ק המק* למקום יציאת סמי ק הטף ומק חתיכת השיק בסכין ומצא ס  נ
 עצם p מאשי ורמנ כרוחב טלו פילון במן הממן ומ ס׳ •יצא ק השומן
 ולא נראה כלל נחלל מיף יהכסר יל warms $ שסרב נמל עמי יפקכ לא
חו העצם יצא מן לשימן ונמס למלל הטף אנל אס לא  החסיר רק משים סז
 ט׳ יונא מן לממד הססן לא ט׳ אסר מיtf ימיי נפקד הים ס׳ ה׳ את
 א באנצמ הדטר ס tf מיד המגי יצהק מס ומתמה תגה ס׳ הסברא שהנסר
ן שנמצא נסלל הטף ק לסמן וכיין והיא נכלל ק  ע״י שלא ס׳ טלט המצס י
 מה בלט אס מא מסנ נתיך השיק הא יש למש שביקנ נם מסכת הסימן
 ורקב הנ״מ ימה לי אס נראה הפצזס ידן השיק א לא ואן לומר דמיה
ק ממס יטיס יכול להנרא שס העצם ומלק שק מא מ  הסר כפס׳ ממסה נ
 שהעצם ננרא שם נתין הממן ומעולם לא מ׳ מרקק נחלל הגוף תו״ס מק
 מסס תברא העצם חקא לאד שנגמרה חתיכת הממן ינק שנן הדר דנא
 לאמי אף אפ אן םפספ יוצא מן להשימן מיים ימי נסית אר גמלם ס׳
tub ק כסמי מ  מיז שנשאל ממיכס לינד״ן שעאל״ן של אחא שנמצא נתין כ

 ינסיס

 זדכי
ז המה סס והא י ק ח׳ שכ׳ ואץ ל5שין ס  נקרע הנשר וטי וט׳ שטת חייס י
 אס נקרע בלא״ה טדפה וכי ד״ל וטונס ואס נקרט הנשר לאחר שחיטה לא
 חייסק שמא קרע זה מחמס מסמוס מא נא יכל שאן חאן סטי מפר אף
 שנשמה מראתן מ״מ שינד מראה לנו לא הר דעוהא ואץ למש להקרע
 ״עשה שס לאח״ש מיי״ש (כג) שגשתגה מראית ועשר ראמ בפסקים
 פל מאן מ׳ ליב בערלץ ו״ל האנד״ק קאסטל כת״י מ׳ תרי״ז פל פבא לפניו
 הרנגילח שסו מעי׳ ירוקץ מאד ופאר אבדו סי פלמים רסס יהנפיר ואן זס
 סוס רימוהא ט המ׳נייס הס יחקיס בטבעם ואף סאנו מאס בתמגולח *
. י י  שהם יחקס יוה•־ מהרגיל לטות בפאר תרנגולת לא אכפת כלל מ
 (כד) פראית רבשר עבשויח טיסו״ר תרינא בקיא ס׳ ניז מיש לערן סטי
 מראה אזה מא בכלל דעותא נרי״ש באמצע החשו׳•(כה) הבשר עפת׳ע
ק / י  מ״ש בשם מו״ב ועי׳ שפיו למיל ס׳ מ״ס סיר, ב׳ ובמ׳׳ו למיל ס׳ מ
/ ק ה׳ יבהנ״ש למיל ס׳ ל״ח סיק י״א ובסי׳ מ  ה׳ ובס׳ יי״א נשיו י
 ובס׳ ל״ב מיש מירי הבית סלל שס ועי׳ בראש אפרים בקונטרס הראוח
 ס׳ ל״י ס׳׳ק כיא מ״ש בזה יל שבעירי ראה כה״י מאן טיב ו״ל בעצמו שכ׳
 נסף ימיי שהיא מזר מונחי שנמס׳ והוא מסטס לרעת המחמידס לאסר
 כל סטי מראה בשאר אבדם עיי״ש ימנס״ה חסד לאנרהס מייד ס׳ כ״ר
 יש בערן זה והא־ין בדברי האחרונים מ״ל והמלה בראיה להלכה פסוקה
 כמנת מו״ב שכתשו׳ יןוס חזרה להכשיר כל סטי מראה בשאר אכריס אשי׳
 במראה ססר חון מאלו החברים פנמצא ממ׳ ופ/וי מראה מסל בהם וכ׳ שס
 דאף אס יט׳ מספק הדבר בידט אס פיטי מראה חסנ דעותא בפאר אבריס
 א לא מ״מ אן לט לאסור וכל פיס לט ספק נטף הריפותא פססא דלי!
 אמריק סחטה סהרה ואץ לט להחמיר בדעותא משפק כל פהנמ פלס רפה
 משני עבריו וכל וה באן רכר סס ערן סלי כלל אכל כל ספ טכר סלי אס׳
נ סיק כ״ב) ועכס״מ טימיד סניינא מ׳  מצד א׳ טרפה מי״ש (ו״1״ל מ׳ י
 קיא נעומא שהי׳ נממ הקטן שנץ זפק לקורקבן שהי׳ מוגלא בצד א׳
 וח־ט אמו והי׳ הבשר שלס p שס׳ מראמ שסר וכי סש להכסר דכק
 ואס לא הי׳ כא סס דסותא אן המראה לסו מסרסת ע״כ אף שיש כאן
 מגלא לא אכסח ל! טון ולאחר שהסמ המיגלא נשאר הבשר שלס יפה
 מיל כאלי לא ט׳ כא מגלא והמוגלא לא חיק כלל וכ׳ ואף ומדעת הכרמ״ג
 לפיל מף ס׳ מ״י מטאו דכל סש נמלא בצירוף השיטי מראה אשור מ״מ בגיר
 שס׳ המנוא במעי פבץ הופק לקורקבן ובלאיה לא מי רק ספק סחפה יש
 לסקל נזה ולהכשיר טיי״ש (ויל ס׳ מיו פ״ק ק׳) (כו) לריעוהא ט״ל ס׳
 ניס מרף יו״ו נהיה ופנמית מראה יחזקאל דש מ׳ קל״נ שכ׳ שנטררס אלו
 לידמ אזה נקיא נשמה מראת הנשר צדן מרה מומחה להנטן מייס .
 (מ) הוי כניקב טנשדמ מגדל הסן מ׳ טיז שכ׳ ומוט מא ואס נמצא
p ווארצי״ל באבר א׳ אן משש ואן מחדקין אמו למקם מקלקל  ממא ^
 אא״כ יש נקנ בצו א׳ א אס יש שומא מעבר הב׳ אמר משוס שזה שהנקב
׳ אן משש כלל נד1ש  מעמ הב׳ מעיו משא״כ אפ אן מ סס נקנ מעבר מ
 ועי׳ מוס נשיו ס׳ מיס סעי׳ ב׳ ובלב״ס ס׳ ל״ח ס״ק ע״א ונרא״ס נדר
ד ובסי׳ ל״ח ס״ק ק״נ ינפו״ת מספח להרא״פ  תרל״ר שנמף ס' ליס סעי׳ י
ב היו״ו מ׳ מ׳ נאסצמ ׳ כ״ח בסף הסס׳ ובפו״ת אדומויי ומי סיס י  ס
ת  הספונה ונפי״ת מטמס ראפ סי״ו מ׳ ז׳ ונשו״ת ביס יציק ימיו ס׳ י
̂ז וס׳ ק פ׳ ו י  יש נערן מואדצליץ ואמרה (יעי׳ מנריט לפיל מ׳ י
ק קל־י). (כח) כגיקב שם מ׳ נס׳ גני סיס ו ס״ק ל וס׳ ל״ח י  י
 (ממאן מ׳ סיס פלאי דל) מעמת אהס׳ פון שייפה נד״הסרמןשל ואש
 יש סחק גדל בסך תלל מיף ונמס המי סמים שהם סחסס הרנה יש
 למש שמתה סנה יואי לאמה נאטלה פי״ש יתדו סמויק ואן מדס לססיף



 יורד. דעה סעיף נא א הלכות טרשת
 (כ) או מחט (א)(נ) שנקב

 תשונה
פ פו pane העוו והיפי לפגים י מיפמ נהמה אמ« » מן הוגפה מ י  מגו נס פ
 פי מסיע הנשל וענ״ז לא נפשה מפס נפול ולא ניק: והנשיי מאמי פייסה נהמת •שיל/ל

 תשובה
 נפל ממנו עצם דק וסגול והוא נמו קשקשת של מיס מסס נמל מקשקשת םל
 ת ונשאל אש יטלץ לתלות שנקלף מן העצם הנקרא ביילי״ג ביי״ן ול שינמק
 איור קשקשת ממלים מן הדגים מקראס קאוס׳׳ן אס ממין לאלו יש להסריף
 דש *נש סנלפה קשקשים כאלו ונא לכאן דרך התפס ונאש לאו יש להתיר
 ופליק שנא סעצס הטילינ וכאן שמא סגול לא סישיק שניקנ א׳ מאנריס הסנימיס
 שייש נאריטת ומי נחנ״ת שס שכ׳ נפונדא דהפופדד המכר דכ*ז שיצא
 נסלל נפנים אנל ממצא תמונ כשומן המק ולא נכנס למיס יש להקל ככל גי ייי
 ושיש מד כדמ״ת שכ׳ שיא לפניו עונדא שנמצא נחלל נממן מצס רחי ועגיל
 כעין קערה וצורמ בצורת חצי גלגולה של טוף והמדף ועוד נא מפשה לימ
 שנמצא נחלל מוף היי5< של שומן ותוכו מצס מגיל כצורת קערה וגמל כחצי
 קליפת אגוז גמלה ומנו מקונן מצות קסמה השטתים כמוסות נפנים ולא מ׳
א נעונדא  שוס ליתה ורקמן כלל והכשיר מי״ש ועי׳ נמית יד יוסף מ׳ י
מן מקס  שנמצא נאווזא אחת ולאחר שהשירו המצות נמצא מל מר השמין מי
 גטה והי׳ גגו המעיים חתיכה אמת וחסן *תה חתיכה ומצא נמוכה עצם
 וט׳ וכי וכמשקל הראמן מ׳ נטך נזה שיש למש שהאמת מנקרים כעפר
 ונלעה האוזא הסצס מול הזה ונקט הנני מסיים ויוצאים למן מלל יגוף רק
מ שיש להכשיר  שנקרס מלמ מלמעלה שר השיק אלס לאחר העיון נהיישנ מ
p חלל מוף רק סנמן לחנל אן למש כלל  האוזא דטון ולא מזצא העצם נ
 ד״ל דאחזוקי דמותא לא מחזקיק ואולי לא מ' המצס כתוך החלל מעולם מן
 פנא ורן מר מוצון פד סם תא הלן יומר למיס סמלם ופת־ דאסי׳ מ׳
 נמצא מצס פגול מה במים ג״כ אן לס למש לפמא ניקכ דטין פהוא פגול
 אנו נוקב אש אנריס הפנימיים ומועיל המיקה לכל האידס ומכיש מ״ד ממצא
א אן לנו למש והביא שס נס תסו׳ מאן מהרשיק  העצם העגיל מן למלל מו
ו מף  ז׳יל שהסטס פמו שהוא כשר בעיטות שיש (ועיי מכרינו להלן מ׳ י
ק ס׳ מ׳ לא מנשיא ק הי) (כ) או פחט שניקב לחלל ל נתב״ש י  י
 היכא ממצא קן א מתנן בחלל מוף דכשאימ ניכר מס דעוהא נשר ונשר
 פססא דפדפה ומסתמא בא ורן מוסס סדן מנצעיס וניקב א׳ סאנריס
 הפנימיים אלא אס׳ מנור והנשר נקנ וימס סבא מסן דרן הסו"נ ואפי׳
 עדיין מסב סס סדסה ולא ממי בדקה מפר ממקומות רבים הס רש לחוש
ש  לנקב נמס שייס נאק• יעפס״ו סיס ג׳ יפבסו״ת הרד״ס סדר ס׳ ייו י
 מברי השיר מה ופבפי״ת רסמי שאלה סויד ס׳ כיפ אמ ג׳ מה שהאדן

׳ מימ מר׳ יי):  נדביי ססביס מס סיייס (ימי׳ לפיל ס
ק ה׳ מיש בערן זה וכ׳ וממס שנמצא במלל הטף  ועמק למל מ׳ מיא י
ק מי יוא סריפה ואיל שמנמק בא ונמ־סא דלקלא מ  והשיב !*ו מ
ק מי רק שסק סדיםה ופל זה ס  לא אפרק ק אנל אס אן העיר סלס מ
 נשאר נעלי סיס איל נעוף סש לי זפק א! שאן סבר מנמן יחאין שהפיר
 והנשר ממק שלם ויפה לא הוי רק ספק סדסה ושמא ודך היסק נא עיי״ש
ש לפקמן נ י ד י ק ב׳ ימנשי״מ מאל ומשיב קמא מלין נ׳ נ  יעי׳ במיז כאן י
ק מ גיא שהניא גיכ רא׳  מיד הסרמ״ג בזה יעי׳ כ־פ״ת למל ס׳ ל*ג י
 לסמן מדמי הסריו״ג הסס• והעצה ואף בנמצא מימ במלל הטף בעיטת סש
( ק י  להם ושק הוי ודא פריסה כמ בפיסה סאן לסם זפק שי׳?ו(יגדל י

ת סד תבואה סי יו״ר שנשא! ד  (ג) שנקב טפת״ש מה מ׳ פסזניי ועי׳ מ
מ מר בקרנו ננו הבר ממיס מראה נסקיס מגיחה נ ק זה נבהמה מ מ  נ
י ק מי ק תמת נמל והשיב סס להמטיר נ  בליטה מהמר שנתפח וטלט מ
מ בבשר מפומה זו מק וא״כ צדן  מגיחה יצא הבליטה עמלה ואש אן מ
מ פיייש ימי׳ T אפדם מביא דמיו מ  נדקה וכשצריך מיקה סישק שמא נ
 והשיג עליו ואטי ט״י מזק מנייה שישרה יכאב טלי* מזיק רמוס) לאברים
 הפנימיים שייש ומ׳ נשויה מאן רעק״א י״ל ס׳ ל״ג שנשאל אדמ זה אש
 יש *זש להטריף מסס המי תבואה מ״ל והסב ונהש״מ יש להקל ואן ונרי
ע מכריק לדנא טיי״פ (וענאהיס לטיל ס׳ מ״מ נאעצפ ס״ק ג׳ ת ר  מ
ו סין י סל ד אנרהס פל הדק מ׳ א נ ק יח) ועי׳ נס׳ ו  ומנדט מ י
* ד ק ו' דיל ואנו נקרע הבשר שרן הצלפות שמו ה  בטונס הויק שס י
 מ״י עימת המסות סף מעור פלס הסיד ט יש לסש לדיסק אבדם יכסש״ל
 בש׳׳פ מ׳ דת 0מ* ג' נסכסס נאק נמקים * שצדן מיקה מ כמש *ד

 מרס

 פתחי
 נא («) פלקנ למלל מיץ נפפונפ מיניו נימ יהודה סיס ל״ס מהמס שלא נכאה פיס
 דייייא ״ג*! ולאפל שנ«« הפול נמצא נקנ ננשל שמן צלפ לצלפ נגל הליאה

 ובמט כפץ מיגלא ונראין סט מסין א שפרוח וטצומ ובחוט עצם קטן
 וביאס אמו מא חד וראשו הנ׳ מ ורחב וכסף קצם וממס מצס הז־ וניכר
ס מא מקים ה־ויטר  לי קרוב לווא שמא עצם שנמף הצלמות של האוזוח מ
 וגיחל הלינדין מאלץ מכל הצלמת לא נמצא עצם כזה זולת בצלע האחרונה
ס הזה מא מזה האח עצמה שנמר צלע האחרונה במקום גימל  וא״כ י״ל מנ
 סר״ר מאלץ ועמד מקמו ונסק כשוק ויוה שנראה מרן ממלא אסמ•
ר שנמף א p הצלעוס ונראה  שנשמת שטרה ס׳ גמורה עדין במטס מ
א בלעה מצס ותליק בסמרא וגס מציט למייצר שהעצם  כמוגלא ואן ממין מ
מ ישיבתה נכנס העצם  נא מנתון לפנים משהאחומ ממיטה יושטמ אפשר שמכת ס
ק ממק לפנים ועמד במקומו ולא רקב מהאנדס הפנימיים  דדן מר מ
ב  וא״נ יש p סיס להתיר שיש (והביא סד אפדם) אן מ״ק ס״ק א׳ מ
 דאש נמצא עצם מנת ניק־ מומן של האח וסדר למעיס סדכס אף פסא
ק אס מא עצם מהצלעות ואף שמקי נמקים שס׳ דבוק ומזן לשם וס׳  מ
מ ישעת התק ואם ס׳ העצם כמו קן הי  שלם וימ אפ״ה אן להקל אס׳ נ
 וט׳ חר אס׳ לא מק־ אנור ואפי' ידוע שכא מצלמ יש להחמיר טיי״ש ועי׳
ק נ׳ ופכשו״מ מרי צדק מזיו מ׳ כיד ששאל כפרן זה יכ׳ דאן  במק״מ י
 להקל אלא בעק של האר ממלס מ״ל מאיל והי׳ רט• מעצם בא מהצלשמ
 נכה״ג מא ושק• מיר ס״ס טין יספק א מתיר יותר ממנינו אנל אם אן
ס מפליא p ואן  רכר כלל נהצצשת משם נא מצס אן להקל ו*) מי י
ק י לשל מף ס׳ ל״ס י י ק א מסר ייתר ממניח שייש אמנם מוכרי מ » 
ס י  כ״ג ממאי־ ואף מלא ס׳ מס סכר שהעצם נא מהצלמת יש להקל נל מ
 אן סכר ואנדנא לסמך יכי וממצא סצם נחלל הטף יש להתיר נהימ כל
א מהצלע אכל סכא שניכר *.א ממקם אחר מק שנמצא  היכא סש לחלות מ
 כסו מצס של מיס מראה ממרט שאט מהצלס יש להסדיף ככל ערן וודא
 לא גרס מממ נטף סיי״ש אלס נמהת מאן רעס״א ו״ל מל הסרמ״ג שס
מ שהעצם הוא נא מהצלע אמר מדינא ר  הפיג עליו בזה ומטאר מדנריו דאף נ
 חזקא נסצס הוניק נריאה מנשריק מניס־ שנא סהצלע משום דאמריק ומיד
 מסרס מהצלמת נמק• לו נחנק ט ולא ס׳ מנמר משא׳׳כ במקיס אזר אן
 להמר מוס מנין וחיישינן שמא ניקב א׳ מאכרים הסנימייס כמו כל קין ימחט
ש ט״ו הסריג מה  מחלל מיף פיי״ש וטנשו״ת יר מאר ס׳ י״ח ומ׳ ל״נ י
 באריכות ועי׳ טוו כפרמ״ג איס בפתיחה הסללח נמהגת משאל סדר ג׳ את
 ה׳ מביא שברא באחא שס׳ סרכא מתןן לשר משר ואצל הסרכא ס׳
 מומו טס נשר ומכו מונלא ובסוס עצם קנון כשן סצם מצלעות וכ׳ ואף סש
 לחלוח שהעצם נת מהצלעות מ׳*! אכא ס״ס לאמיא ושמא העצם פיסל ושמא
 הלכה דסרנא פוסלת מאר אנדים שיש ומי׳ מעת סרה לשל ס' מ״נ סיק
 ג׳ פהניא וכד הפרמ״ג מה והעלה דהיכא תסרנה למפן ילכמ יפ להקל
ם לאסרא ונפרס אס סברה הסירכא  אף כנמצא שם סלס מ״ל דלא הי י
ק ז׳ שהאריך בערן  בקליפה סדא יס להקל שיש יש׳ שד מבדי בס׳ זה י
 מ יהניא נס מוני־י האזחנים מזכרים ימולה לדנא ק ואס נמצא עצם סש
ר הצלע ונחסר מסט ונראה שיה העצם מ  לו מקן מנמ נחלל מוף ורכר מ
ק ר הנ  נא משם אס לא המיל לנקנ סס דבר בחלל הגוף יסינמ למסה על מ
ס כלל ואן העוקץ מלס לחלל מ ף ולא ממינ נ ט  א שנסק ינתק לסמן מ
 יפ להקל נהימ מיי בדקת האנייס המגייס אנל אס התחיל לנקנאזו
 דבר אפי׳ רק הממן ונחמה א שהפיקן מלס מהסירכא לחלל יש לאסיר גס
מ ואס המצס תוב מכל צדדו קלא מקן נס בנמצא החוב בסמן ומזמה י  מ
י מיקה מניס ואס נסרך ונתק העלם למסים אס׳ יש ט טוקן  יס להקל י
 אס הממי מנח סזון ממס למקם מפני ק הצלע יש לסמי מפימ ואס אן
 מקים מחת המעי מק־ למקום הצלע גס בעצס רחי אן להקל אסי׳ בהפ״מ
 טון דאיכא נמי חעיתא יסדנא יאס הסרכא מהוזק להמנייס אס הטצס
 כחך נצר הסמוך לדק יש לסקל כעצס רחנ ואס כריך כצד הממי יש לאמי
 יאס אן מ מדכא אלא וטק נממן ממסים יש לסקל וחקא בעצם רחב אנל
 מצס חו אן להקל כק ועיי השומן מא נתק לגוף ממי ממש ואן ממי
ו תניינא ס׳ צ״נ כסומא י נ  מוסס למקם מירר. הצלע פיייפ. ומשדה ש
ק מתור פל פיק ונשססת מסתור  ממצא נאיזא נסך המק מק• למדם מ



 יורה דעה סעיף נא א הלבות טריפות
) וטריפה ז ) ת שנקובתן במשהו ו מ ג מ ה ה או העוף (כ)(ה) חיישינןוי) שמא ניקב אחד מ מ ה ב  (ד) לחייל ה
ם ב ועובי בית הכוסות וקורקבן א ל ש שאס ניקב מצד א׳ כשר ב ו ל האיברים ששנינו ב  (ג) *ולפיט־ כ
־ יי» ־יא א מח^ ^ או pp (א) שריפה: « ס הו ל א כ י א ל ת ת מ י ו ם ב ק י נ ש ד תץ דוקא כ מ ב כ ק נ  ה

 באו מולח

 נל׳יישנ׳אפמנ׳

ד היטב א  כ
פ שמא לא נא לאנחס ק גיא ולא אמריק להד י « ! י נ מ ז ו ״ m כ  י
 הסנמס ואחיצ נא שמא לא ניקנ לנאן נוע סש• שהר• ע״נ עמוס נקנ יש

י תשובה ה ז • 
ע (נ) (יישק שמא ניקנ עיין נמשינמ שנוסיעקנ וו״נ סי יופפהנשיליץן *מצא  י
 מולל הגון •נמלח נשר תמס מס נשר הרנה והיה נמר זה השש י גזזצ יצורו שעומז

nnem mn, H טדע ניקודה מלה •ו״י ה»מ W « « ^ ̂  , 0 , " ' 3 * פ י י י י" fo ג 1 א א " י «נ»" מעעס ס״ס *יא ל נ י שאר הנשר * ט מ  דצוס ו
״ אף•ניאתליפה י ^ « ״ ״ ז ד . ^ י ° * 4 5 5 י , 0 " P י י י א 1*'5 ט ל י אי נ ' & י י *־״יי י 9 פאי1"ליי״ איסיי׳ יי1 מ ־ * ״ ל י ד  יאס יצ יקנ שמא י
w «״"י«,ג5 i ? 5 ^ ״ •*3ג?£5 «* « 2 י * י צ ט ל p ־ t B i 3 8 ״ י י f t i ״"' יא3 י״ל 5 ' * * ״*יי * נ ״ ת נ  נ• יאמצע £פיני• *־רנ־ **rtB P י
» י w M &»»נ ל P A M ל ^ ^ ? ״ י ״ י ן לגףס דנד שטי׳ ן  טין שנני נמנשל לי״א יש נאויז [יעיין ימשינמ מסס שיפי טמן צ״נ **•
5 m מ u m l<!.״fS *JSfi^JZ"* ״ י י ״ n 1 « 6  מעיו־יימ סיס וינ פשופ שנינצ ׳*סמין• פליהפ נהפסי מיינה ישעמ הדיוק עם »

M ל י מ P D ׳ (ג) ולפיכן נל האיריס ע-ן נוה נתשונת היינ״ומלקניr ק פ מיס נאימל שמן] ועיין מה שאננווגנשמי לקמן טמן נ״ה י י V p ן  טמ

בה ״ _  תשו
 ולא טקס המחס חיובה חן ש-מצא מונח בחלל הטוף נסים גס הפריח מימ
 שהוא כשר והניח להסרמ״ג בחיטה במה שכחי נמס ולא החנה דסילאדיש
? י * 8 / * , ׳ ? י י ׳ ״ 0  להיות שנפל המזט שר פנסיד: (ו) שסא ניקב י
topvu מסיי אסאו חידד סי׳ פיו שהמלה הי רק מימרא מודבק אננ 
ק ק א׳ (ז) ונדימה סי׳ כרתי י  בבוק טסי מומרמ סיי״ש ונד׳ נוע״ס י
 א׳ שכ׳ חזקא כשהוא וואי שטלש הנקב פד החלל אבל אס הוא סטק אס רקנ
ז דתיסר נטצ^  לחלל כשר והיי ס״ס סיי״ש ונד׳ נמק״מ ס״ק א' שכ׳ ואף הי
י יחסות שלמה ק מלי מ״מ נזה סודה להכשיר שיש ועי׳ נ  נספק יק מ
 *ח א׳ שנסתפק אס הי׳ קון א מחס נחפן הבהמה ולא נוקי אס הגיס לחלל
ס ונמס טין יצא  א נא יפתה אץ יסלין לנמק ינחנ שיש להקל מפפס י
 יזעיק שניקב למלל טיל ספק על ולא מחוקיק חפוסא ניי״ש מיוצא מה ב׳
ם ד  נבינמ אדם ס׳ י״ו שאלה עז שבא מן השדה והוא מנפנס דס סן מ
 ונמצא מ נקנ גחל וספק אס נננס סמןנ לפנים ק החלל וגם ט׳ ספק אם
 ט׳ עיי דיימ א שנממכ ט נחל ואמרים שיש לתלות •יסי לפי הסק שנטשה
 מיי קין א נחל והנהמה נותנת הרנה מלנ והי׳ הפ׳מ והשינ טון שיש «ק

 אס ניקכ עו לחיל מיל ס״ס וכמי ספק פל(יכמי) שמא לא מיס rt« יי״״5
ר יוסף מ׳ נ  מיס שמא לא נקב מס אבר בפנים עיי״ש נאויטת ועי׳ נס׳ ו
ק ולמש שמא נא  שמ׳׳ז שהביא דבריהם נזה והביא ראומ להחמיר כל שלא מ
 עד להלל מיקי א׳ מאירים הפנימיים שייש נאויכת ופבשו״ת משינת נפש
ק פרה שהי׳ לה מכה נגד החלל וטעא נחלה טלסת מהעור  מ' כיח נ
 ואח״כ ממחה המכה דצא לס מסנה וא״א לידע אס הניע מקנ לחלל א שמא
 המכה הי׳ p שר לבשר וגם לא טוע אס מא ע" מלי א סיי נגיחת קרן
 ינטל הפרס מני ימהפר.ס מחלנה והטלה להכשיר החלנ ובספק מיס לחלל תא
ת נראה מונחי  טוע אס מחל מעשה הסירף יש להקל שי״ט אך להלן במ׳ י
 קצה להחמיר במה שכ׳ שס ב.גיבדא בפרה שא-!ז זאב נצסרט נשר הנק מגו
 הנ״מ ולא טוע אס מיע למלל דש לאמו ולא היי ס״ס שייש יני׳ מטית
 ס״ק ג׳ פפמו מ״י הספינת נפש בזה ולוינא העלה וכל שיש ספק שמא מא
י מלי גס נמימ מקנ למלל יש להמר סמלנ מפיס לצוק עני טון דמיי׳  י
ק אם מיס למלל יאףא לנחק דש להקל מיש א לנמק וסכ״ש בדאכא מ  י
 וסי׳ בשו״ח מסויד קמא מ' פיה ששאל נפרה שקפצה סל גיר במי ממצים
 מעוצים נקרקמ וגקרס קצת מנמנה מל ק א' מהגמ־ יצא דם ממקם מךפ
 ונשמת מנטה לא ידע מול הסרה להשגיח אס עבר סקמ ליק מולל ואתר
 אזה שנימת שחטה ומדע שט׳ צדן להשגיח ט״ז נמזלס ולשאל שאלה וכמס
ס קק ף א ח  נא למי הסירה יאמר מש כסס פל סקס המכה נסיימ נסי *
י ואס ששמי ו  וסל המר מקים הקרפ יש גלו מיל וכשנקרפ מצו סמל מ
 שלס ולא ניקב למן החלל וני ולוינא אן למזיק דסותא מסר מסס שראש
ק לאפל ס שלא נקנ ססנלט׳נ מיל מק פל מ  פתה ונק שאנו חאן מ
 ואן למש מא נתרפא טין וחיק מקים הקרפ עדין ניסר ומלו מ מנס
מ ו  ולא נמוסאואס אתאשניקב מפבלט״ב לאט׳ נסופא ינסרסמנשי מ
ם יטוקעק ק לק נמרג מיל י  את חב מרס יש פלוגהה הממןס והיי יק «
נ שייש י  ליי נחיקמ מהר ינשו מיש ייכ בתשונסו מסדו הרמאי ק
 מי׳ מד מנדי שם נסי׳ קיג נמנוא ששיס נאה סמק ימי מסיו ים
 ממקם קרס שמק כוימג ג׳ אצמיח וקרא לאש נק לחמי הקוס יק פשה
 ואמ וכשהכרס יח ליק• הקמ רא! שאס מגיע *זלל מהסה וגמל הסיס
 מפי למיס שששה p נסכין להמימ ונם *ה קפנה המוס p מסליס
 יהשינ *!סיר הסרה יססלג דמי ספק פ״י מלי ומס שמרה סליפ נמסליס

 לא

 דרכי
 מקס ההכאה ולק לדון ואא״נ ננדקה להוציא מממ דסיק אידם כמ״ש
 ממ״א שס סעי׳ י' משר בהיכתה באבן יטיצא נגר הריאה וק מא ננגימס
ק א' ולשל מ׳ מ״ח  שנטשה במ ושיש טיס ביה לדנא ושי כמק״מ כאן י
ק ו׳ tft מה והפלה לדנא ראס נמצא נקב גחל ק ייא ימיי מסית י  י
ר שטן צלע לצלע נס מלינא *ית* שנמשה ט״י מלי אלא נראה מ  1רמנ נ
 מעשה מ״י נגיחת קרן א הכאת ק טון שהנקב מזב אן למש לנקבת קין
 א מחנו אלא לדבר פנ ואפי' אם יקנ גם העור יש להסיר בהינו ע״י בדקה
 אבדם הפנימיים ידוקא אם הלכה ד״א ט*ן יפה יןוס שיוטה שלא יהא בה
' ועת ק אידם שי״ש - (ד) לחלל הבחםה או העיף ש' מ ס  ומש ד
ק י״י שכ' שבא מעשה ליד שנשט מממ בפיהם את שף א' שביניהם  מרה י
ן לקנ הרש למעלה נמקנ הרש  ינקנו פד לחלל והי׳ מקב בקצה מוף מי
 נמקס שמנסרס מ מנח השלל של ביצים והנקב ט' קטן מאו עד שלא מ'
 נאפשר מכטס כל ט הפוף להחלל נשמק רק :קצה של טו ול ראפ ט זה בחר
 מא דפיהם של הרננוליס וש לקן ימחש מ״מ מ״ד הכשיר הפוף כיון ־נמקים
 ההוא מנמ רק מלל של ניציס ולשיטת כמה מנקים גם נרקנ השלל כשר
ק שמא לא רקנ כלל ומק שס ונמצא שהי׳  כמיל מ׳ מ״ס והכא ומי מ
כ המיר אף בלא הימ שי״ש (ח) חיישינן עפמ״ש יש  שלם נלא נקנ י
 ממשו׳ שטה יעקב ומיינ וש׳ נמ״ז לשל מ׳ מ rf ס״ק י״מ יש נדנד
ד מנויי בזה ול נ ו לשל מף מ׳ מ״ס שהניא ג״כ ו  מט״י בוס ופי׳ מסי
ר אחא שנסלחה מם נשר הרבה ונמצא בה מחצן נחלל  מ שאלה סו מ
מ שנסלח  הטף והפור מ׳ שלם ממק ולא ט׳ שמם נגיה אס יש לאסור מ
 מס הנר אוזא הליו וסי׳ הס״מ יסשדח מציה וכ׳ דמ״ש השנו״י להקל נהס״מ
 וסעודה ס*ס מידי ננקב ליק א פאן מטר לפרט סשא״כ מ״ו והיי העור
מ ופ״כ בבר ו ם דאז ודא רקנ מוסס דחב הנבלעים דק מ  שלם דליכא י
 אוזא שאן לס זפק סי ודא סדסה הלק הבשר שנמלח ממה סדסה טין
 ולא ט׳ ששים נגד הנר אוזא אק אס ט׳ סומא כזו בתרנגולת שיש לה זפק
ק סדסה ולא ודא א יש להקל מלימה ולמשיר שאו משר  דלא הר רק מ
נ שהניא מתיש ״ ס ימניות מציה שיש אק למ ונרי מ י  שמלת עמה מ
ו המי״י נזה (מיל מף שק״נ) ממילא ואז' נחרנגולת שיש  שמנה למינ י
 לה זפק יש לאמר שאד מסר ממלח ממי מנ ראהי נשו״יז מאל ומשיב קפא
נ משאל בשבדא ש* שנמלח נ׳ חרננולוח ימצא שוש נחלל  מלק נ' מ׳ י
 של א ססס וסי׳ הפ״פ וסעודת מציה ימאן המאל מ״ל הרבה להשיב סיד
ל מרנגולמ ומרה לאמי נם התרנגולת הב׳ מגסה מ ק  השוס/ היל מ
 ממנילמ ממצא נס הממו ימאן נמל מ״מ הםטסמ נמו לדינא מסה מרה
 מה איזמיר שיש וש׳ מוס נמית שאלת שטס קמא מ׳ נ״א ומרינא מ׳
ק קיו) וראיתי נס׳ סד ק סוסת מ״י ח י ט לפיל מ׳ י ד נ י מ ש י ) נ  י
מ ינס מ ו מ׳ מיינו מ׳ ואס ft מ׳ המוט תמנ רק מנמ נ י  נניוישיו ל
נ למן ההרננילח י  אן רכר שט׳ נמצא מ מדם יש ממס לח*ת מסלה א
מ מ  מיש מא ראן להחמיר כלל וכיין ולא רא מדוש ממלל ממה מ
ר ספייס מם סל מה ממכה יק מסס שמי אמה מים  החונגילה ולקמ מ
נ ממה שמלטה ממק ומנסים גיכ לא יא ממוט י  קום מליחה יק א
פ פ״כ מדאי דש לסמי משימת אפי׳ אמ העוף מצא ס א מ  רק שאז״כ י
ס ומלק ומנולמא אמ המוש למכה ק מעת מ״מ מים והן מפת ס  מ מ
 סליחה יק מפמ שהי׳ מנח שיפור מלמו* וכחסה ומין מיש 50*5 משו׳ מ׳
ק יא סשינ סל 5% מיס סשוס דנטימא דהצ״צ א י  <ךו ואף tfvsc מי י
 היי חיק לוסי ממחנה סטצסס נכנד א שתחנ אמי למנה משא״כ מ״ד



 זרה דעה סעיף נא א חלמת טריפות שי באר הגולה
 p»(n) אס מפה 9* י״ל* * יק ח״פ (D) כפר (אסל מיעד)(י) ונלין לטל ס׳ מ״פ ונל פק vt לסמדר נס* מוג* (נ) (יא) גיקנ
קב ביךן לפנינו ונשדטה הבהמה ונסצא הקרן חחוב לעינו  (יב) סמי ומשר(י0 «י התצצ. 1ומיהו אמ (יד) נ
 מדופן הבהמה לאחד מהאיברים נראק הדברים שלא ניקב במקום אחר לפיכך אם פנע כלב וכיוצא מ

 ־.א ולא ניקב לבית חללו(נ) (י) («) כשרה:
 wis תשובה

נ מ״ס ס  *ן סי מיה מ״פ מה] (י) נפרס. ענה״פ יפ-ץ מפל פפמ הרפ פיס י״א מ
 אס נמ־ונ גץן נפנינו ומיי יצא מת שנמש p pp אי(ן חון יופו הנימה נמחק פסאיש
 ומיי המיקה הנהמה מצמס ונשאו סמן פל האילן ומומה למי.1 נדיפ לה אס נאצד כיון
 יאנו יוזעיפ שהיה נגד הלנ ומפה אפל ששפמו הנהמה נמצא ריפוסא נלנ באושן ש מ

 באד היטב
 למש שמא רקנה אמי מ*,נו״ס הפכימיס (נ) נניקנ נו!נ מהלש״צ ניהו נליקה נע׳
ק אם סיא ספק אס ניקב מ ק מ״מ ס״ל מלק סס״ז על הגה״ה זו ו ס נ  ננל הנקנ ו
נ הד״מ יכפילו לא ן א מלי חולץ להחנור עיין שס (נ) נשרה «  מחמח ק

« טלו היינו צמפוקי שלא יהא סקין  «צסה לפלל ונמלאה שליעוחא v מפממ היןן א״כ מ לא פ״טנן מפא ניקנ אמד משאר אנליס ונהי להנ״פ ו«ד! וש״ן הצרנו טסא ה^ן פי

 חשובה
̂ז מכ״פ יש לטמון מל המיךלץ  שהשיג נ״כ סל הפרעה הלביש והעלה דנהט׳
 בספר, קון ססק מלי סיי״ס ופי׳ סוו מברז להלן מ' קפיג ומי׳ בכפ׳? הי׳
 מ״ס ס״ק ס׳ ובס׳ מרת ייןסיאל לעיל מ׳ כ״ה נאדכומ נחה יעי׳ נפמ־.
ק א׳ נ׳  מיס שס ס״ק י׳ מ״פ בזה ועי׳ סוד בתניש כאן ס״ק ג׳ ובמ״ו י
 פכי מהרמ״א בעצמי בד״מ דכל מ״פ לההיד בזה מא רק מכא דהםשק אט
 חסרון יוימה וא״א להתברר כלל ומי ספק לכל הפילס כגון שנאבד ספור
 כמנמן אז הוא ס״ס אנל אפ העור מא לפניט שאמר להתגרד פ״י מרה
 אם מחמה קין * מחמת מ* אלת פאק החכם הנא לפרו בקי לראות ולהכיר
 זה מ״ל סשק חסמן ידסה ולא מקרי סמן דלכ״מ מדיפה סיי״פ ומיי בד״ק
 ס״ק ג׳ פכי רכל מה סהחמירו סאחרורם נזה מא מקא נסתם נקנ ממצת
מק וחסר מניר יצאה  נמיר ינשר שמבחין אבל מה שנמצא לפעמים נקנ נ
ק לא נפקא ומיל  מערס שנפשה מחמת מלי מיס ונרי סימ״א יענ״פ מידי «
 ס״ס עיש (יב) העור והבשר פמ״ז לעיל מ׳ ס״נ ס״ק א׳ שכ׳ מן) למיד
 ד-־יקנ מנוי מניין ספק ע״י מלי ושסק ע״י קוד כשר זה חקא נלא נסרך
 לשוס אבר מסיורים הפנימיים אנל 6ם נסרן לאי מאכרים הסיניים לכ״פ
 אין להכשיר עיי״ש ועי׳ נשו״ס מיס מיס שם שנשאל נעינדא שנמצא ננהס־
 מל הצלמת נמפן שרקנ הטור והישר ס׳ ומק למעי מגמ ונאידש ספן
 הבשר מן הממי והיי הפעי שלם רפה מכל צד ולא נראה מם ריטותא ובעל
 הבהמה איר שהנקב ט׳ רפד בה זה יותר משנה ולא טוע אס מקב מא
 ממות מלי * מיזמה קיז*והאדין מבא והמלה וטון ומיסה הבהמה יניח יש
 לסמוך לסקל נזה נהפ״ני אסי׳ נדד שהמפי נסוכה למקב פיי׳יש באמות•
 (ינ) עד החלל ט׳ נס׳ דנד אברהם על הד״ק להא מ׳ נ״ג ס״ק נ׳ שנ׳
 דהרידא מייד נרקנ העוינ מגד ההלל שלא מגד הריאה רפא״כ מיקב החסן
 סעד הריאה שפס המנןס צר והליןותא שמיס! מגע ממש בהריאה אין להמר
 טין שצריך בדקה מדינא אש לא שלטה הלקימא נהדאה ואא״נ נבדקה טיי״ש
 ועי׳ נס״ז ס״ק ב׳ פכ׳ בפס מהר״י פולין ראם נמצא נקב נעיף אפי׳ סמוך
 לדאה מרה והט״ז מלק וני שאין להקל כלל כזה ונר׳ בהגהת יו באיל ובוסית
ד הט״ז 0ה (יד) ניקב במץ לפנינו טש״ך ס״ק ג׳ נ ש מ ק ה׳ י  י
ן צדנא ואף שלא נתמה לסרט נסי כשי מל שנאה לפרט תקע מקצתה מ  מ
 נדסן ומקצתה נלנ פ״כ נכנסה מיד ללנ ונתקיימה p ואליכ רי מטונה לחזר
 ולכרס נחפן למקום ממסה ט מהוזלה מיי״ש וכ׳׳נ נמדד ס״ק ג׳ שק נרקד
ס ס״ק ד׳ האריך להחמיר מה שלא לההי־ כ״א מנממנס י  לדינא נרי״ש אנל מנ
 לפנינו ינפחטה מכף אכלנפפהה p הממה למדסה אין להמיר מי״ס ימי
 ממרק מכה אמ ו׳ מ״פ נזה והעלה דמרקר מעת החיש מה מי״פ ימיי
׳ דנמחט שיס לה קפה פנה מצד א׳ והקופה ממנ  נסרי מאר ס״ק ד׳ מ
 נדשן יש להקל ולא מיס נהמה לפרט ידיקא ממזס דק! נמק ממנה לפרמ
מק נמקים אזר ירקנה  ואס לא נהמה לפרס חייפיק שמא מזרה ינתתנה נ
 הדק שרת ולא מיקום מהמה נהחלה ואס ראט מקום מסת המחט נהחלה
 אף פאז״כ המלימ נק יש להקל ואן למש שמא יצאה לגמרי סהחק ונמסה
 למולל וחיה מתמנה למקם הראשון דמי מטונה לכנוס למקם הראשון פיי״ש
ק וי מ״ס מה והמלה לדנא מס נרקנ קון נדפן מכמן  ונר׳ ממית ס
 ונמצא ממנ נלג אן להמר בלא הש״מ אלא בנהחנ לפרט במק וממה
ע ואס ממש יש לה מפס י ו אנל בלא טופ אמס נסחב יש לאמי נלא ה  מ
ק יפ להקי אפי׳ בלא הפ״מ ולא נהחנ לסרט ו מ מ מ מצד א והקמה מ  פ
 ובהימ יש להמר נס מסס וקפ ביה״נ מי׳׳ש: (טי) כשדה פבאה׳^
 ופת? ומ״ש הסת״ש ממי פממ הטמ בדן נתחב ענף אק יד נחס! מהמה
cp!וחי ונשלף משם וסי ומיס בצ״פ עי׳ בועית ס״ק ס״ז מ״ש בזה ופסק 

 ממצא

 ודבי
 לא ממי ולא מציט משלית שיהי׳ נאק להמטיר ונפרט בקטנה ועוו ומי
א עיי סטן ק שמא לא מימ לשלל א״כ אף טו  משק לא to טון דש מ
 יש להתיר ימיו והמסר נאק מי״ש ועי׳ ממית שס שהניא וכ׳ מראה מס
מ מכניס יש להקל במ״ג מי׳יש • (ח) ספק עי׳  אס ט׳ התופר אמן מ
p אס נמצא מלמיס נ»!ל מוף pj נו״ק למיל מ׳ מיו ס״ק א פ״ש 
 ממרים יפקפק להסעיר מי״ש אמנם בשו״ת מהר״י אסא• מו״ו מ׳ ס״ו נ׳
א משאי אברים אן למזיק דעותא  ואס לא נמצא שום דסוחא נמעיס ולא נ
 תא ומי לקין וממט בחלל הטף רש להקל לכ״ע עיי״ש וענשו״ת זיע אמת
 הסמוי מ״ב ביו״ו מ׳ י״ב ששאל ג״כ במק המלעיס ממצאס בחנל הטף
 סנינ לכר ממיס וכ׳ ג״נ ואס אן שס מס נקנ א דממא אן ^ש אק
ה הפרמ״ג ס מ נ מ שאר רמטהא יש להחמיר מיש כאדמת ועי׳ נ  אם יש ק
ק מהמ״ק ו״ל נסי׳ זה ונחשו׳ ממ״ד מינא מף מ׳ מ׳ מ״ש לעק מ  ל
 אס נמצא תולעת מ׳ נמלל הטף אס זה מסה לממס שנמצא נחלל הטף ונתב
 דש להקל ינסרט אט שתהה מרף לאז׳?ן שיש לתלות סאז״נ נימוס עיי״ש
 נאדסס ונראה ג״כ דנמ״נ מיד דלא רנד מס קב א דעיסא נאנדס
 הפנימיים כצל ומי׳ נמק״ס כא ס״ק ה' מעלה להכשיר כמלעיס ממצאס
ק אולי מלע זי מפנמא  במלל הטף אף מאן רכר שנשר הדוק הסליפ דש מ
 נא למך מהמה מדיי שמעתה עם מאכל ונקנה א׳ מאנרי המאכנ רצחה
 לחלל הטף מ״מ טון שיש ג״כ לתלות דמיני׳ קא רני טין שדרך הנסר ולימה
 הטף לגדל תולעים הליק שמלע זו מצרה ניק־ החלל מהנשר והלימה רפס
ק מיש ונר׳ נמ׳׳ס שואל ומשינ קמא חלק נ׳ מ׳ קל״ג סנשאל  ונשר מל ס
 מבר המלמיס ממצאס בעומס על הנר מעיים שהס גוול־ס נמשך רביע
 אמה נקחנ ידקיס במט מפרה ומל יבר מפייס לא טכר מס רפותא יהשינ
ן המלסיס לנקינ מריש  ואן מה שוס חשש וכל ולא חדק דעוהא י״ל ראן ת
׳ תנ״ת *דל מ׳ ו מזה וטי׳ מ  מד כמהדורא סרינא חלק ו׳ מ׳ קל״א מ״ש מ
ק נ״ג). (ט) כשר סי׳ ק צן״כ ישי׳ מיי ס ק ה׳(וסי׳ לטיל מ׳ ל׳׳ג ס  מייח י
ן נדן זס רססק קן ד א ה ס״ק ד׳ מה מ י מרז יקידאל לפיל מ׳ י  נ
ק דשהחזיק ה שכ׳ נזה לדינא ונר׳ בתנ״ש לטיל סי׳ מ״ט י  ששק מלי ועיש מ
ק נ׳ מסק לדנא ד*! המר והבשר  להמר נופת הרמ״א מי״ש וסי׳ נמ״ז י
ס מי״ש ומי׳ בלב״פ מדחפי דרס שלי  שמבחן מא פלס יפ להק! נהפ״מ מי
א מה והעלה להחמיר מקנ י ט מסינ טל מ ק י  מני׳ נ״ג ובביאח י
ק ו׳ נמםגר שמיא מרי הלביש  יספק קון סמן מלי עיי״ש ועי׳ במקימ ס
פ tf אפי׳ אם נאבד העור והנשר וא״י אס  בזה ומזה ראיימ והפלה להמיר מ
ם דעוסא א לא מיש• (י) וע״ל מ׳ ס״ס מ׳ שין מראה מקום  מ׳ מ
ק א מיש בסונה ק ה׳ ועי׳ נמיר ובמ״ז י ס  למר׳ ד ילמ״ש הוא ז״ל נ
ן י  הריא והשיך נזה יבש׳ פרי פן התמז מ״י דש מ׳ זה נ׳ וממס ה
ק ה׳ פס ור״ל דפס^מנואר דדוקא ס  מופה נמה מראה ממס *בדיו נ
ו (יא) בנקב העור י  נהס״מ מא ומיסד אנל סלא נהפ״מ *זר פ
ו י ז מלק ונדי בצקות מסף שחלק סל ה י ש מ  והבשר סנאה׳׳ז י
ס סיק ד׳ ובטי ק ו׳ ובט׳ י ח לטיל מ׳ מ״מ י סי  והשטס להסיר ונר׳ נ
נ למט ולא קו ן י ימרסמז ׳ ואם נמצא מ ק ב׳ מ ק ג׳ ובסי׳ נ׳ ס  מ״נ י
ן מא וטריפה וולא י קן א מ* תליק ומסתמא עיי ק  ימינן אס מא י
ק ק י ק ז׳ ונמ״ז נ ר נזה סיי״ש יכ״כ בתב״ש לטיל מ׳ מ״ט י מ  כהריא מ
 א נ׳ לדנא ואפי׳ נהימ אן להקל נזה מיש יעי׳ נלנ״ש מוחשי דרס
ק מ ׳ שק עיקר לדנא לאזר נ ם « ק י  ליי״ד סע" כ״נ ומיאח שם י
 נןץ סשק מלי מיי׳0 אמנם נמית מם מיס האדן למיג סיר האחחנים
א עיי״ש ימי נמית מסדו תניינא מ׳ ק״ס י  הטתסידס נזה מגי ושת מ
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 באר היטב

 ר*ס אחלה לסיק רקנ אצא נל שראינו שנמס מממ מנמן צנד הצג 1י»גה פחה
ם אחר ונטרה ומוג הש״ו שק עקי ק מ וצא מ  נצג תצ־נן ללא רקנ רק ע

ט דאן טלוק נץ יןפא לנר לקוסא לגו ונץ קנדנתא לאגימגזא מ  ומנואר מ

ה ב ו ש י ת ו ת  ש
 וויוונ נינ לנו * ניופן צאול * מון היולל אנצ אש ננל יצא הקיז נשר * דלמא צא
 שיא וצ״ע נזה פדל עיש עול (י) מנס יניוצא ט עין נפשיות שנ יעקנ שימן טס
 לאפ נמצא פגיליים ש1 עופי׳פשקויין שלא״פ לינפ «1ץ * ממפ אן• אש ספ גמציס ממ

~ » .r«\V »אל ויונים מצוינים  ספטייז יש לסקל נספ׳׳מע״ינליקפ אנריפפננןינוון נמפהויש [ועיין ra*ro ימס סופי י »״.* - —
נ מלש* יש למוש הואינ ומים מנו.רס  טמן נ״נ נסונלא למה 6ר ש*ס «*יס מלטהו ולא &sw פז טלי e* o ופמייפ מקנה שרפה crow ונפלנו מי אפל י
& ו״ט >דש ל ^ Z i ^ l ^ ^ J ^ ^ J ^ ° ד שנ יפקנ הנ״ל ונפנ נ־ליי יל״״י י־ ״  הם אילי -נול לטיפ "נ פוש יאש״ה פריפה יהמא פמאלה מ
«^ i J , l ^ i ^ v 2 ^ . ^ ^ ' נ ש ״ ל י ׳ 8 ־ י י  רתימה ניעורו והנא *-לו מהמה ניטש לנ׳פ וליקא מפלה ל*ללאינא פוי יצמיי׳ יאנ
07l£?Z, 3 ̂ Z. J״^לי״^י, 2 ? ^ " י י 8 י 4 י * 5 1 ׳ , ״ 5 נ סיש אפ *לע 0נשי»י» יל ץ שפ יא׳יא נקיאין נמיין־ ממיא לנ*לה א־לאשויה על אתל - » 
ZS^r^T,^..T^>. TV. *  8המזזנל שלהי עמוס ונאה״ע סימן *1 שמין ל׳ ומסיק מימן סשאלה נהמה « פליא לכל סדפופ אפ* נויקו פליס מים «ד «
2 , ״ ™ ״ ! ! * ״ ' ׳ ״ 2 מ ואנ» לטה שניןמלומ לממ־נ לכל סיפונו איו חיטצ^״זאלאל״״״ !  משוס נאק נקנ מי מפיס צי־א טין לחיי״נ «

• ^ J t r 2 - , " G ? iZ J 3 l E t D J ? , f t  מ־זממ עציפ לא יוטל לימן וכיש הייפנ״א וכאשר הינחני ומאן •הינ לן מנישיא לס* פייא »*ג יי*** ״י*6 <
S n ' ^ S ^ f f n , ^ ? ? • ^ ? ^ 21  ש״ר, נ׳ מניאר שם לליקא אש שיופי מיל אנל אם wft נממן שמא «tn ע״ע p לעת הסנואפשיי יי1 י ^1.
 נשאץ ייוע נ״א צצולן• גלול ונעיין מ ע״י טלק ירא אמה• מרניספ״ש מיץ נגמפפ פנ יפמנ מלק *•ל טמן טה ומלה לממךש ה«ןל מלונה יש להקל מןה לפנ פ״י מיסה

 תשיבה . —
 מיא הממזר. נץ הז*ן צולל «ף ממנ aj כל סיס ממן פ״• המנה
ן מ £ לסלים ק ״ ^ ̂ מצא י  טמלש עד מלל וגם רקנ מוק מקי 
י מ pm מיל מסמזמ ממצא *  מסל לשם המ*1 סן המק ומ־ מיש.
ק ג׳ מיה קיום ונפק״פ מ הזקא נמצא אניס  מלל הטף סחמ מיק י
 ממשאנלאסישלמלוססאטאקממםיק מתקשה מפינלא שנמנה ומטה
 מימי יאט יש לסכמר לא* ממסה נאנדס מניסייס an מיש יעי
 סיד בד״ק לטיל מף מי ל רימ שפזצא כנדן מגלא נחלל הניף 5י-ך לנייק
 ואס יש נהן מטין מאכל סדסה יל מן ראס למדיו מאין כפל מפ
ס שנהג ק לנמק לראיה ממס המגלא שנמצא פיייש: (כ) כשי י מ  מ

 פד׳׳ק מ x׳ ואס נמצא כמין ממר מלל הטף הסיף ומצא נמנו סין נ*י
 דק אין להקל ולתלוח שמא יוקם ביצה מיןלקלמ אלא ומיישיק ססא נייד ובא
 דרך סושמ כורך כל מכלפים פיייש וני׳ מעיר. סיק ז׳ מיש :־נרי הדיק במ
 מסלה דש להקל מה ולתלוש שנההיה מביצים קחמם שמא שטח סאץ נהס
 אלא כמ קרימיס דקים למ ינשתני עיי ייבש יכמניה ידינדן לנייר אי מהציחס
 שנסיימ מעט ממס ינטשה כעין נייר אס לא שניכר בנייד שמא נייר מא
 מעלסא או יש לאמי מ״ש: (כא) עיי בדיקת האברים. ממיס פיס
 מההביש שאץ להמיר אף נקנה רחי כיא לציג יניחפ שנמשה מסה ימיין ינ
 פיי טיק ירא ל ומי׳ כממדק נרכה את ז' יש כזה ול והיכא והיי המיקה
 נזה ע״י טרק ©ר ייא ה׳ יש להקל אף טנא יאיט מר. הוחק וצוין גחל
 עיייש ימי ממיס שס מיש מלן זס והעלה ואם מנס קנה an דדן החסן
 גס ננשההה יתר נע׳ ימים קויס מוטה יש להקל ע״י מיקח אניים הסמייס
י רחנ אין למזיק חסוסא  ואס נמצא נקנ רחי נמס יש לתליה שנעשה עיי מ
 אף מזה הדנר רחב יש לו מו בראשו טייפ ולסדר צדן לטוס ממן מוראה
 במין מה ולא למין להקל יס״ש הסת״ש מסשו׳ תפארה צבי מבי הממה
 שנקנה האמן ממה גנו ממל *־שאתה נאינססירמפניס מ׳ ממיט *עיל
 מ׳ס״ח (ס״ק ח׳) תמ׳ זה (להא סיק ניד) ס״ש נדן זה כאריטמ ופנמית
 שמרי צדק חיזיו מ׳ ם״ז וסיח שנשאל מה הדן דחלנ של נהמה « שאירע
 שמפרי ססנ לה נאנפספרמעניס טל הסמל לוסאיחה והסוב יאס מי יחפ
 טיאי שחטא מומחה ואמן דלימד לזה פשה ואה טי קצה נגייס מלא לסמר
 החלב ימנה במי׳ מיי בדקה נאנייס המיניים אנל נאמו משין זאת מדס
 כני הכסדס שלא למח נשום מקם אקאדאמ״י כוח החסאס רק כממא בארונה
 שיש * נקנלה נמי ספי נמי מינ אין לסמיך לסמי וסומא ידענא נמה
 מפה לה מרי רמאה « ולא הוסיל לה ושחסזה נאמ ייס ימק הדאס יהי׳
 נקיבת הריאה ננקב ירש שפשה מכרי נממנמ ומזה נראה שעלולים לממס
 0ה ולפעמים משבץ שמהנץ ממיל ובאתי טפס ס עדין ממטי. האמות
 ט אץ הממס חמיה זו לזו ע״כ אן לסמי המננ מיש ימי׳ מ״ק ונמקימ
 מיק א מ׳ ונהמה שיצא מלנה מסירנ מס אף מדוע שמי! ממס דשם
 מקט במרצע לחלל הטף לרפואה אן מפ לתליה מס זה נא מומס מקויסי
 במרצע יום זה בא פ* נקיבה א׳ מאברים אלא כל שלא ימיק שוקריהו
 במרצע אןמששיןרק וסלק םמהססמ! שבהרי במס שמקמי מא בא ילא
 מאביים המסיים ומי מי׳ש. (כב) בדיקת האברים. מימית שס מ׳
 דנכ״מ אן להמר אף נקנה רחנ אצא אס הלכה דא מלין יפה קורס שמפה

 למציאה ממשש דמק אטיס נדי״ש :

 דרכי
 ממצא נלנ נקנ שאט ממלש יש להקל מיש:

ק ה׳ ואף נקנה רחב אס מא  סעיף ב (טז) שהם דקים עי׳ פרי מאר י
 מרוצן קצת יש ט קמין דקין דט כקין ימחט מיש ־(יו) נקב
 משהו. מ' נמית מסויד סניינא מ' קש״ב מ׳ באגצע התז׳ והא מך״ל
מ מ אבל מיקב במ נס מ  דבדמ ימנ מהי בדקה טיס מלא ניקנ נ
ק ס׳ משיג עליו והביא ס י י  רחכ לא ממי כדק! סייש לדרכו וסי׳ מ
 ראה מלשון הרמב״ן ומנר הונ אפי׳ מיקב ממ מהי כדק! מיש.
 (יח) בקנה משיש מ״ש ממי מ יעקב ויס כנמצא מ מגולים של קנה
ו מ׳ יח שמי ו׳ של ומטת מ ועמו״ח ורפ אמה הספרדי חלק ב׳ מי  מ
י לאכלס ט  שלמים שניצומ בקנה שרפה בכדורים קשים של משרת *ז
 לפעמים מנס א׳ מהכווריס הקסנים למן הטף ונסתם מקב נאק שאט מר
 •שמא רקב א מאירים ממרים ומיס שק מא המנהג מיס ופי׳ מה
 בי ובד ייקז מ׳ מיה נאדטת ועי׳ כס׳ סקד הדם חידד מ׳ י אס
 ס' מיש בסק זה וכ׳ דליעסו נראה ואם טו הכמרים קטנים יש למס אנל
 אס הס גחליס יש להקל בוסת מב יעקב מזכר ומיס יפיס לסרן ממשה
ב ק א׳ וסבמ״ח טס שלמה י  יש למש להחמיר נכימ פיייש ופי׳ במק׳יס י
ה מיש בזה וכ׳ ואס רואן לאחר המיקה שלא פמ מקנ והמנה  מ׳ י
 ממבניב מוך החלל כמ־ כלי מם פקפוק אן אפ ממה השרויה למן מלל
 אף שהיא גדלה מ״מישחשש והאידועוכלוברמטלבמו שחמץ מא
 ממסע ככל כחמ וא״נ יש למש שמא נגס משמ סמנו נמי ממיס וטוצא
 ונטשה ממממ רמיממ נקנ משמ א מקלי קלי נמקם נגיטמ ע״כ אן להקל
 נוה כיא נהש״מ חקא אנל שלא נהפ״מ יש להמטיר ומי tf מד נמ׳ שאיו
 נאריטמ ינשו״מ ממנה מיס קמא מ׳ ליה וסי׳ מד נסמ׳ סמנה מיס נמי
 שאיו שנשאל בצבי שטר למסה מגל במקס שאן משה סדסה שצח אתו
 ונתן כל החלל ולא מצא מגו* נחל אן מנס מצאה אשה מגולי נחל אפר
 רגילים למס בקנס שרימה(שמרין שחיינו) נתון משר של שמי מרך ונשאל
 מה לעשות משר שנשאר מצבי זה ולערן מלים אס יש למש אלי ס׳ כאן
מ סטליס שירוו למורי מן וניקנו המי סמים ואן אמ נמאס כמיהה  מ
ס מ׳ נ״ג עבשדיז י  והארך מס וסייש יש מה לוינא ויש הסיע למין נ
 מסנה ידם שס ט׳ ל״ז מה שהאריך נניאי ונד סמי היס נמ מה שמיי
 שס מלים ממי׳ יב״ח להצילו מסניהת השואל ניי? נאריטת (ים) ומתנא
 מ ממיז ס״ק ד׳ פכי ושטלס ממל א אנרס מסצאם בטף מיישיק לנקבת
א מי׳ נ׳ של חה  *ריס המגייס ומריטה מיש יסי׳ כחכממ אק כלל י
 סדסה ליש מרי א״א לומר שנכנס ייבחן ואוי׳ נעיף שיש לו זפק לא תלק
א למס  תימ ה!0ק יצא ואפיק כא נמצא כא מ׳ ומי שירן מסק י
 לחיל הטף מיש וסי׳ בטנת אוס שטר א״ה מ׳ מ״ו כמביא ממצא זרע
 פשתן מן קוים מולל של עוף ווניק מקן שלה והעלה להחמיר להסדף מיש
ק ד וממצא מאהל בחלל מוף אף מנוף שיש לו זפק סי ודאי  ועי׳ נסק״מ י
ק ואז׳ אן המק לשיט אן לתלות שוון מזק נמסה ואן  מריסה ולא מ
נ מעס מרה לעיל מ׳ ל״ג ס״ק י  דרך מאכל ונחמה למץנ החסן מי״ש ו
א וכ ואף תמצא נמק התבואה *!פלה מק״ להזסק כל ממצא ממין  י
ק וחפן  נחלל הטף אן מם צד להקל ט הוסק וסי מה שנמתח ממ מא מ
 המףמיא נפצס ובנשר מלן מני ונץ המלל ק• אס ט׳ שס מנה נהחסן



 יורה תך־, סעיף נא ג חלמת טריפות שיא באיי־יל״
i £ 4 n r ! Z Z ג יאם (כנ)דגףן או המחט (כד) לא ניקבו לחלל (כה) אפילו כולו טטון בבשר (ט< כגון(ט)(י)(י) ביי־ר 
ts tor feme 
ן ׳"א מ  ריש לומר מקא נקין מ״שיס שמא סנדא תיש יכן העלס נשפי *ווו הניס *
« לא ח״טנן להבריא גם V מקים לומר ראש נעשה מון ג״' מ ר ר  נהפימ להקל ל
 לשטפם •ש להקל אן שלא נמזץס הפסל דמון ג' אץ ורגו נ״כ לסחלעאיס ונדן שס
 עול פל דני מה פרופ*0 ממרס נאישסיומענס מון פלל הנהמה פ> השמל לרפואה
 והמה *מדם אשר לא יעפו שוס נקנ רק מיל כשטגס על סעמול מכי1 היורלה מוזעזעיו
ה פל הנהמה ימולג והאריך נוס לללל להסיר  הנהמה ננל אינליס חס רפואתה מה מ
 וס״׳ש דאין למזון ע״ז מסנלא raw אפ לא «גאזאפ נאיזה פופק מפורסם נפי פ״ש
 ומיץ נתטנס מ«אמ1 צט מלק •דל טמן ס״פ שנשאל פל ע־ץ w נאופן אמר מהמוח
 שיש להס טלי נפסולוסוופפה היא שאומן הנקי מנקנ נמספ מן הדופן עד הפיוולוינקונ

 באר היטב
ם סיא״ש >ט שלין הנהמה צהיזיזיו יכתציס ולחי, ונכנס  (ל) נידן והפטס נחנ ספור ט
 נל עוני סייד ונתנפצוה סנ״ס יוקאננהמה אמטק ק אגל נעוף אפ לו גר,א נירן
 שצו מטפה שצל הפנ נלט פרם והפ״ו מטר אט׳ נעוף עיין שה (שצפמסיס נננס
 נמקוס צר ועי״ננננפהמחפ לגפרו ופרימ פסי, נניח וטלק על פיו) ינתנ עול הניח
 שסעפה סיה נסה פענלס שנמצא נאוווומ נשוסן הסמוך צמעיס מפח ארוסת ירנס
 יהנפרחי אותס לאץ צפ צמטף על המרפות והלפת מנרעת מאחר שניבנה טמנם
ט ס יאע״פ שנשארת יוסף ס כח נסנפ האווז צטייא גידול הנופת לחון וגללו נ  צא ט

 נסה
נ נפסול נסימכיה נפומק על שלא נש* נךנר זהנ יכפנ לסשופ משש שמא ק  טל היו*ן אם שלי מהמה ליש נזה ש,׳ מששות א׳ שמא נקנ א׳ משאל אנליס והפר שפא נ
 נקנ מזמני׳ ׳D"P B שמא לא נקנ נ»מנ" ושמא נשמ״ל כד! ולא הוי פס אסל למפלס צריטפ אנו לספק שמא צא טס נצל סנקנ בסימני׳ אילס משש האיור שמא ניקנ א׳ משאל
י אלפ יל שפנע נמקוס אפל ונקנ ומזל והפה המחע צמקוס ׳ לשאר הנא ניון שהנקל י  אנליס משש מזק מא ולא למי למ״ש מזון ש״א אם נמצא סקון מחונ נלנ *ן לארז ט
ל פ״ק ל׳ נשמו) מ״מ הנא ניו! שהנכרי מא המנקנ V לטפ ומינו תלקלק נוס והעצה לאפ חומן•  הכמויל ואו לאץ לטפ לזה נשמכוין שלא לינע נשאר אנטס (נימ״ל סימן "
ניט  נהמיו ישראל *ן להקל ונהמת ננט (נראה יר״ל שהנימה סיא של אומן הנקי) אי טלקין הפסול כשילה ואיול י״נ «לפ ליס לינא וליפ לינא שהיא נפי לאינו רק pw ו
ר י ד נ  לנמתלה אין להשהות לס לפוש להקלה פ״ש ולא הנ.הי מה שהצריך נלימ! הע-«ג אן נליענל להא הוא עצמו נתנ מזפלמ התשינה ליפ ס״ס [*יגיז מ״ש לקמן סיי ק-
ו שפסק צהגונדל נהנ״ס נס נספל נס״נ נתנ מצ הפ״ז צא י פ מן ענה״פ לפין פוף ו ק י״נ (ז) נ  פייס אומ ל״ה] וטע נמשונת נרימ אנלהפ פהנאסי לטל טמן נ״ג י
ן לפטל רק נ«ון ריסי נפו >tmf וטמגףים מ * י ז ו י ט ה מ ז שפוסק כ ש יפיץ נמשונת שנומ יעקנ מצק נ׳ סימן י  ידפנא אין מצאו לנו לשלוק על הריו להקל נצא ראיה י
ץ ריל׳ק או ל ן מ נ פ ס ס מ ס ו נאווז שנמצאשמון נ ש ועיין מזממי יל אליהו טמן נ ו הטנו אהלוניפ פל הס"! י י  פמחאכטס פון־ אשפפומ ולא נפון אשל ספון נשמיפ ואפפי ש
ן ופרא לא נפנו למזמיל לק נאי >ןפאצנ* אנל נדלינו ליה קופאכצ, י ס  ננ־וש״פ קוץ איס זיפ מונח נשפוע קצפ ולא היה רני שום נקנמנפנים ומנפון והנשיל לנס הניס ו
ג מחצר, p דדוקא מץפא צגאו אנ, ן פל• [נס נפפונס ספפ טפל טמן ד ו  מודים טלם ופוסל פ״ס נהשמ-־ופ ונ״נ הפלי מנדים דווקא נמפע אצימסא אנל קלישפא אן מ

 תשובה
 ונשאל טל הנהמה לאיש וכ׳ וכל שלא נכנס היוו *זיי החלל אץ למש רוחר מזה כ׳
 שס דאף נספק אס נכנס הידד למן מלל סגוף יש ;הידר אס הממס מייאוש
 וגס ט׳ הוקירה נמקס שמא רסק מהבר מפייס כגון למעלה נצלסויד שלפי
 האסדנא הי׳ מזק ק המעיים וגם לא הימה הנהמה מימה מבפנים ואס סימה
 נפוחה יש למש אפי׳ נוקרוה נץ הצלפות fn< ובשאר בהמות אין נגיע שם
 הנ״מ מ״מ נסהיא נסויזה יש חשש שהניעו הב״מ פד לשם ונס ציל שיוזפ שנפלו
 חיכף הסטן ממנה ולא שהו הפק נחונה שיהא שהוח שדז־ופע הנהמה ויגיעו
 הנ״מ למקוס שוקדוה ונס צ״ל טחהא הנהמה עומדח א שיכנח מל כמנה ולא
 מוטות טל גבה אבל אס ממי מנאי א׳ מאלו המנחים הבהמה *זרה וא[ לה
י שהיי׳ יב״ח או שחמפנר ותלד כדין כל ספק פריפה שיי״ש נאריכות  מקנה רק י
ב מיו״ד סי׳  ועבשו״ה מהים פיק מיו״ו מ׳ סיו ונשויח אומו״ר וברי טיס י
ס ובשו״ס תפארת מסף מיו״י מ׳ ה׳ וע׳  ל״ג ובשו״ח רשמי שאלה תידר מי י
ק מ׳) מדרס אלו נאוק: י  נפת״ד למיל מ׳ מימ ס״ק א׳ ונדבריט שס (
ק  (כה) אפי׳ כולו פזשון בבשר. ט׳ אט׳ אין טהר שמנמן כאה מק״מ י
ק כ״ג) וטוצא כזה כ׳ ג״כ נשו״מ שש ארי* י  ט׳. (וע׳ נדנדט לעיל ס״ק ייח ו
ל מידהמאל שרצה *סר דהמחמ־ סיירי מקא כשניכר שבא ש ז  כהמספת מ׳ י
 ממק והשיב ח״א ומדלא התנה זאת לא המחבר ולא מס פוסק משמע ואין
 חילוק ואפי׳ אין מכד שמנמן כא כשר מי׳ע: (כו) כמן כירך מנאה״ס מ״ש
 הפמם שדרך הנהמה להתחכך ונו׳ ופנמית ממיר סניעא מף מ׳ קיצ פכ׳ ולכך
 מןס ירן וננמצא נמקוס שאין ודן להתחנן סדסה אמ׳ לופת הס f ואף
 בנהמה יש להסתפק אפ נמצא מחט במקום שאין ורנה להתחכך פיי״ש אמ©
ת ו׳ י סהא׳׳ה ולאו מקא יון מיה כשהוא סמק ג במסת המר * י מ  נ

ק ה׳טכ׳ שק טשסמסשה מית דט כל  מודהמישיע׳ מלחן נכוה מף י
 הרנ מהר׳ש דל מאלירקי ממט שנמצא במט נשר הצלפות והכשירוס טיייש
 והמיס ממ מאן חל״א זיל במסיק מכה *ת י עיי׳£ ועבמ״ח מתקיא
 דל מ׳ פ״סשיקיל נס בנמצא מפא מיצר החזה אצל הצלמת הקטטה ובתוכו
ס מרטק׳א ז״ל  טחס מר צד״ש ופי בועית סיק י׳ שהניאו וכ׳ מראה מ
׳ שס שנשאל שאמ ד א יס להתתכן מיי״ש ופנמית מ ס ו  מס שס מצר מו
ת האטלה מצאה נמשי ק הצלפות של נהמה ולאחד הנישול מ ר  א׳ לקפה ט
 מחט מלא מלווה ודטק מאד נבשר נאפ! שאץ לתלות שאח״נ נפל והנשר נאכל
 ואנו לפרט לבדוק מיקס המא מאתה צו נמס מחם משר מבפנים א
א נא המחט ימסרם ורונ מנלסיס דרך מומן ק ומנת השואל להטריף מו מ  פ
ג טל to דמי המאל והמלה להתיר מהמה ונכה״ג יש  מא וסא ויל מי
ס באדטח י ק מא נא ילארקנ נפנים כלל מהמה סמנים מ מ  לח*ת מסר מ
 ומבואר מונריז חזקא אם אירע ק מהמה ונסחט קלישתא ולא זו*ז סיי״ש
 אמנם נמית עמת טהוסף(ממ׳ מסלו) מדד מ׳ יא ל להקל נמ׳יג נס
ס סייש באריכות:  מוף ואף וא״א ליופ באיזה צד ס׳ סמנ ממס דהר י
 (מ) בידך. ענאה״ס וע׳ נמית מסדי סיינא מ של ולד6א יש *״מו

 מם

 דרכי
 סעיף נ (0נ) הקוץ אוהטווטלאגקבו 6חלל וכוי טנמ״תטונןו״ד סניינא
 מ׳ קיצ שנשאל כאווזא אחת שנמצא לאחר שהמרו הנוצות שהיי טל
ר מעיים חתיכה א׳ טנה וחקי  רפיק שעל טר בסנה מכמן שהוא כנגד מ
 אותה החתימ ומצא ברימה עצם עטל ונפאל אס יפ ליזפ ממסים סא כא
 ו, ק: או מאברים מנימיים וכ׳ ומוט הדני למשיר ולת*ת פנא מניק
ק  ע״י מטן כשיפנה כנטנה על האדן ונדבק עלי׳ זה מצס וריק עלמ מ
 דמהיט מתי למש מצס עטל מ״ג ינקנ הי״מ רתמנ ליק ואף אס ט׳
 טצס עטל כזה נמצא נפרס אן למש לנקינת אנרס מרירים ומלש כשנמצא
ק אי) וכיוצא כזה וגמלה מזה כ׳ ק (ועי׳ נוברט לעיל י א  מניק עיי״ש נ
 מו״ה שאלח ש*ס תרינא מ׳ ס״נ נעוף שנמצא מחט מגט ומעט שומן מי
 מטסה עליו לצד החלל ואחר קליפת המק נראה המחש וכי שיש להשיר ולא
ק רמיפא שיש למשיר ולתלות מחר מ  מימרא אס ט׳ המר והכשר נקוב מ
 סמבמן בא המחט וטון ולא עברה המתנו ליק־ החלל ומומן טסה עלמ
 אן למס לקיבת אבדם מנימייס ואן למש שמא מגיל השומן סבסניס
 המסמק בין חלל מוף להמחס אח״נ דאין להחזיק רעותא אלא אף אס מ׳
 העור סלם מניק מ״מ אס מומן מבפנים סא סלס והמחס מטסה מומן
 לצי החלל אן להחזיק דעוסא לומר שמנסרס מא כא אן כל זה סא רק
 אס לא מ׳ כסמסן של צד סרס מס חשס מכה אגל נלא״ה יש להחמיר מי״פ
 באריכות (וטי׳ נוכריט להלן ס״ק לח) (כד) לא גיקבו לחלל סתב״ש
ב י ׳ שמדיוק למן xfw והמנקים משמע דאס נמצא ממנ מ ק א מ  י
 והמו מס מבפנים למסר אף פאט טלט לפנים סדסה היישיק שרקנ וחור
 לאזדו פ״י ממנת ובהמה ואפי׳ אס הקרן משוך טימ לצו יק טון שהנקב
 שנטשה סמנו מא סמלש לפנים לחלל פריסה מיש אכן בס׳ ורן מדם פל
ו ממי׳ זה ל שונרי המניס א© מנייק מה ומלה ואף אס מקכ י  ה
ן טלט למיס למס אן למזיק מ  והממש מא ממ4ז עו לחלל כל שאין מ
ק לא טל ואמר לא נמס מחם לפרס כלל נייש ן על מ מ  דפי*) יסי מ
מ טד מק• לחלל ק מהרש״א כאן דאף אס המיונז מא מימק ע ל נ מ י  י
מ יש למסך נמ׳ מ ימריט ו י מיש ומי׳ מפיס ס״ק ד׳ מיש נ  הטף מ
 להקל יכל שממו במה סס הדק כצמצום ולא נכנס לחלל כלל מסי מיש
 וכיוצא נזה ל גיכ נמית מאל ומשיב תליסאה חלק ג׳ מ׳ ק״י שנשאל כמק
 זה מרה מלכת שנקטה בצלעותיי מיי קנה מינות מ* להוציא מסנה איר
ק הקנה שהוא רק  למאחה יהנקב מיס עד to ומראה לעין לט אמר א
מ מבפנים ולא נכנס הקנה בעומק חלל עוף כלל ונשאל ק מ  נמה סם מ

 *1 יש להסיר החלב מבהמה ז מיי׳ וכ׳ שיש להחמיר מס אך מבואר מדנריו
ה לאיש ט׳ מקל דש לה חזקת מ  מ ואס מ׳ נשאל שאלה מ מל נוף מ
 מתר משלושה משרה אנל פק שנשאל על החלב נמוד הממה מא מוי׳ ואן
נ ומחוקק מאמר לאימריש לאשור החלב כמו בכל סמן  לה חזקת היתר פ״כ מ
 מדמת מיש נאדיסת יעבמ״ת סזטו״ד קמא מ׳ פיה שנשאל ג״כ שאלה כי
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י  ״־י׳ יי״י־ייז (כח) שהיא עבה (כט) כש־ה יאשילו צד העבה של מחש כלפי פנים• ד 'הלעיטה דבר ׳*וקב ע

S פעיה (ל) כגון (לא) קדט (לב) של (A) (ס) חלתית . (שי׳ סערוך איה טסיד״א נלפיז ונלמן <Xm>e חציימ) l p J S 

 באר היטב
 נמה לאימר לטף נתחרש ולא אמר לא אימר וצא טיזר מג שממי ממר הזה שכיח
 שונא נאשננז ואין מצה פה לאשרן (מרץ שריח מ' וס ומינ סליה *5*3 מ" שיח
 וא״ש מ׳ י״נ) (ה) ח5טח (אנק מרף *נו םקנ מגיש חצק או ממן מיו
 ומשתכר לי שאף אם פחפוהו חיפף וכדר א־זרי אכלו קרס חצתיח פרפה כיון למפו

 הענ ייחל! מנ-ש
ה ב ו ש י ת ו ת 1 ש , , " 0 1 6 י " ״  י י

ן מץפא לגאו י 1 ״ הנוף נם נ ח  ניוולו נם נפוף כשר ופיל מפצק ודקא נפוני היין אני נ
 יש להסתשץ פימיניס לואומ שמתי מתפלש נעפל ננייהי מהנהמהונאאמלו אנא נילינו
 ינקיפא לנאו פ״ש) ומ״ש הנה״פ פיל נשם הנר! נאם נמיא נאווזומ נשומן השמין צמעעש
 נוצות כשילה מיץ נמשינת אייני אני ׳רןני נפל פטם מייליפ מלק ג' ש״ 'יל שיזולק מל
 זה למשמניא שנצפו המצות לוה דצוי שהאווזופ מנקרים בניצוח יניקני נני ממים ״צאו

 ליולל הטף ודנפ נלץ קון הנמצא נחלל הנוף אלא אם נמיאו נמנתיפ נפלל המעיים וצא יצאי למון נזה יש לסנטר מיד להוי אנמזפ שנמצא נחון המפייס לכשמה פ״ש ופ״ן נסשונפ
ftp 8 קנה ׳ מ״ל נדה נדו שהאלין נזה והעלה ג״נ לאסיר והגיא שם לגפ נפשונמ מהיז״ן אושי נזה ואפי׳ המקיליה נזה ה״ס לוקא נשהנוצופ פטפופ פומיופ זא״ז ומל ס5ה י י מ י ו פ י  י

 דרכי תשובה
 ושכן הסכים מאין בעל ביח אפרים ז״ל ט סט רנייזייהו שסלם מנחים לארק
 פס המקצים כיחד לצד אחד לצד השומן והמה דבוקים כפצמס בראש המק
 והמטן ט ולפעמים נמצא ב׳ מרות מנחים לארק מסמס שגז* זה זמן רב
 ודחה כח מולה את מרה אמ) ליק והסמל לגדל בשורה שני׳ וכולם הם
 במה העוקצים לצד ראש הממן וסט רבימיימ מי״ש ומ׳ מזה בתמי מאהבה
נ בהגמתיו למי זה ונמיחמהר״י אסאד חיז״י מ׳ ס״ו זכמזיס רביט ידם  י
 p ז״ל טי״ד מ׳ יינ נעובדא שנמצא בב׳ וקין הסממן של נר אחא(שקדן
 סוימדי דמרי״ס) שהם נסקס הסניא דני ונהמה שהי׳ א׳ מסס מנ נמןמ
 מסת כמשך האק ופתח וראה מש ט מצות ארוסת גדלות קסטת סודן•
 שמגדלות זה סל זה ממדדים וסרונ גודלן מקשה מומי ההוא ממש פאק
 ובראש השני מ׳ מכעס ומצא נממן מנם ועדין לא ניקב ליק יהמאל רצה
 להסדף וני דספונדא זה יש להביא רא׳ לדמם טף הפסק של הס״ז שהכשיר
 ננמצא בפרס נוצות כאלו משוס דתליק רמרינ שמט הוא נא והא ממניא 1
 משסע ולא נסיו והא סכמו נמרצז ראמ דלא מי ניחלן מחמת השממית יסא
 אתן הנ׳ סרא דט אנס מקבלץ ממן מפולס נמו פרואן נמש ואף נממת
 שמלפיסין אק ששאר הנר מעיים הס מלאם נממן מכל צו וני סמים סללו
 נשארים סיבים ונפרס שאמי לסנרת הט״ז שמיצה מתגולת מאלי, במן
י גימל  הפוף אץ להסיר עליי ונרי הריסאס סאמייס שאס נתהווה אזה ת
 נחלל הטף ממ למס וסי והוא ז״ל הרנה להשיב פל ובד המאל מיל על
 to פרס ימס והפלה ולדנא מיקי כסמן הנ״מ ומרז מכן הסטסו ממהס
 מינה נד* המחברים נתמסתיהס ואן לממיר כלל וטיייש נהגהס נכד
nte הסחיר ז״ל מיש נזה ומי מפת מרה מף ס״ק י״ג שמיס מיז ממצא 
 בתוך הממן מיל אנל אש נמצא טצית יחלל הגוף ולח נמן הממן יפ לאמי
 בכל גידי מיש וראיתי ככתבי איתו״ר פליט״א נמית מ שלמה מ״י שנשאל
 נאוזא פס׳ נקנ הווק מענלע״נ מו לחלל ומצד מן ט׳ מקנ ומנוס׳ ם
 ליחה ומק־ מקנ ס׳ תתונ טצוח מיו תחוניס פו לחלל והשיג פנםדנ יש
 נהפריף לכ״פ דזף סמתירין בנוצות א* כשנמצאת נפרס משוס יגט רגיסייס
 לא כ׳ אלא כפלא ניקנ הדוק מענלט״נ מגד הרצות אנל נדד טון ובלא*: יש
 מסייכיס נרקב הדוק לחלל מענלע״נ ואף שיש חלקן מליהס ומהמין(מ׳
 מנדט *יל סיק י״ח) פ״ס גניו פיפ גס תמב טצות פיפ חשש שססצומ נקט
 י״ל ולכ״פ אסיר ד״ל וכמו מקנו הדק ק רקבו המעיים ואף פיס לדן סש

 יש כח נהטצות צנקנ האנדים הפרמייס אק לא מיאן נזה פכם״ו:
 סעיף ד (ל) כגון קודש של חלתית מ׳ נפלתי למל מ׳ מ׳ מ׳ ונהמה
 שאכלה מרפ פל חלתית רכר מו בבהמה דאחז אתה קמוש
 ומימות נמל אש צרנמ נכל נוסה פד שרמס אידי מרמים מיש לידס
 ועי׳ נס׳ כיח האוצר על סו״ד מף מ׳ ס׳ מ׳ מהרשנ״א חה מקא כאכלס
 הרנה אנל אס אכלה וק מפס אס רכר מיד רק שסא מנקב הנ״פ מפס מסס
נ סרט׳ עיי״ש. (לא) קורט מל ולווית פנשו״ת שמרי תנה סרינא * 
 מ׳ דיו באמצע מסו' מ׳ ד״ל תס נאכלה קרס פל חלמת לא נסחמ
 אאיכ אכלה להקוי־ס פל חלמת לנדה מסא״כ אס נחמת הקרע של חלמת
 מאר מאכל ואכלה התערוטת תליק שהקרט סל חלמת נחנא במן הא0!ץ
 שלמרבה נה ולא רקנו הב״מ עיי״ש נאדסס אנל מוכרי ס׳ מני' המשא
 מ״ל(ס״ק ל״נ) משמע דווקא נאכלה ונר שאט סס מן קאו״מ מא ימסר
 כשספורנ נובר אחר וצ״פ: (לב) של חלתית. עחנ״ש מף מ׳ זה שסטא
ס רחקא טף קיס של חלמת הוא האמ־ אנל כשיש של חלמת י  ועת מנ
 אט טקנ והשיג טליו וכ׳ דיל מס מיש מקב מייש. (לנ) חלתית ל
 נס׳ ננמ יזנה דש מסרשיס דקת! של תלמת סא מלאירמיאאדא קידנ״א
 נלשץ למלא אנל מ׳ אצד מדם סטא שמא סקאו״מ וסא דל מפקפק מיז

m 

מ נייליג נ  כזה טון שמזיז ימי סא ומהיס כ׳ להחמיר כנמצא ממט נעיף נ
 מיש וענשו״ת דנד מ־חפ מ׳ ד שהניא ראיות לדעת מדז להק! מה יכ׳
 שאץ לחלק נזה נץ נהמה לעוף מי״ש נאריכות ועי׳ נם״ס סממלק p מף
 גמל שממזנן נכח למף קטן מיש ועי׳ במיז ס״ק ל מ׳ דנמחט קנישהא
 שלט אץ לחלק p מף מניף ואס" נעוף קק מתר מי״ש וענשו״ח סוסו״ד
 מ מ׳ דס״ס מססרמ״ג להקי במחט קלישתא שלט מימ רק מין שפילק״י
 שלט מהוא בלא הראש א מחנו פל תפירה אנל אש מפילק״י מא עם הראש
 תלוי נפלויתח מ*ח והעיז מיש ועי׳ בדס״מ סיק יא מ״ש בזה והביא נס
 דברי הפומ״ימזכי ול שאף הממוין מתלים שססרין שקים אק ככלל מגה
 איכ ראשן מחק סל מורה ולדנא מלה דנהס״פ יש למק על דעת מקילץ
 ואף מימת יש להקל אפי׳ נממש עבה ונמצא משר הטילי״ג ואש מא מחש
 דקה אשי׳ מחסין גחלים שמפרין בה שקים יש להקל אפי׳ שלא בהפ״מ מיש
 מי׳ מדת דבד סנחסשס מ׳ אף מ פלט מקמ להמיר ממין זה מימ אץ
 להמיר נפוף אא״כמחלצויקוקפה לפנים איל אפנמצא קינמ לצו מן
ק  ימרה לפנים יש להפשיר לכ״פ נ* שוס פקפוק מיש ולא מחלק מ מ
 המוס p קלישתא א לא א p מממ של סמרה א שסילק״•• וכסי מראה
 דאז׳ נסחט מפירה שלנו נדד: (כח) שהיא עבה פפמ״ש מ״ש מתמי
 יד אלי׳ מ׳ ם' ומי׳ מחוק מסה אמ יא שהביא ונח סד א*׳ לדנא עיי״ש
 ומ* מקד הדס מדו מ׳ ה׳ את י״מ יש ס״ו סו א!י׳ נזה עיי״ש ופי׳
ק יב יש ע״ד מיקד הדס נזה ונריש נמה מסו סל המחקר ה י י  מ
 נאש נמצא קץ א ממ משר ואן מס סכי לא מבפרס ולא ממק דלכארס
 יל TO להא ולעיל מ׳ מימ מי׳ יא וכ׳ ומונח סשו׳ סד א*׳ ממר מנמ
ג אנל מוכח מרקד מ״ס מטאו לסמן־ ולדנא י  ויל להקל אסי׳ בעוף מ
 הפלס ואס אן מס סס־ לא מנסים ולא ממק יש להמר נס בלא היס
 אנל אס r אזה דטוחא סבסניס ולא מביין יש לאמד אפי׳ נהפ״ס ואם יש
ק כ״ג). (כמ) כשח״,  דטותא משר הצווים יש לסקל נהס״מ מיש(ומ״ל י

 פנאה״ס וסת״ש מ״ש מנר מצות ממצא מלל הטף ומיש מאה״ס *יין
 נחמי משאת נרמין וצ״צ ואמונת שמואל יל שהם מיא ג״כ ונד השאדת
 יוק< וחלקם מליו והסטמ *זמר ונהנו׳ מ״נ מוכר כ׳ ח״ל ומי נפש הטתנ
ק סצוס מ סמנה אנה מלה סל שלק מלטש ק מצו טף הדן מ  ט א
 פבאחא שאסר האוזא שלא נדן וס׳ עיל ונחמי צמח צוק הנזכר כ׳ שק
 בא 4וו מבוא מ בזמן קצר ו׳ ממיס ומל במונה א׳ ומשרתי ואן לפקפק
 נזה כלל והכי רביתייס פק פלפולס נמצא מרן זה בתמונה א ווא ולא
 מקרה היא אלא טבע האמת ק מא פיל וכיכ נסחו יצחק אס נ׳ פרך
 סצוח שהמנמ סמס וספשיס נפל יוס להקל מיש והביא מקרי מימ סיר
 מ׳ ה׳ את א׳ מיש ומ׳ נחשו׳ אמונת שמאל מ שטסה להקל אף ממצא
 טצוה כאלו ביק־ צוא־ הסוף מק־ לוושט עיי״פ ופי׳ נרסיקי הרב ר׳ יחיאל
 נחיל דל ממס נימנה ורפ אמס הספרוי חינ מ׳ ית מי׳ טיו מ׳
 גיכ פק נא *דו ממ סעמיס עיבוא םו והכשיר >f" מאן מל זרמ אמת
 נמססיו פקפק אס יש להסיר זאת כ״כ מפיסות טץ משארית יוסף וסתנ״י
 ומטי* וסמים מאחת ממס להתמיד ומיס והדבר תלוי מאת מגי המרה
 נאק שנמצאם א* הפצות אס יש למש שבא מבחין א לא מיש ופי׳
 נמ״ז מף מ׳ זה מ׳ מכל מא לט ואת טר המרה אס מנמיס מור
 טצות שיש לסם קרס * אמק ונטבע נהגו* שס ואס הס נצייס ומלא מונלא
r o t a א סמק מ״י קת מיש(וני׳  יש *וש לקינת א פאנריס הפרסיים מ
ק ל) ומנשו״יו שפר יסשע מף מ׳ מיו שכ׳ מסמס המנמ לסןל  מף י
 יזה נימ כמ״ש הייו מיש ומ׳ נשית ממ״ד מרינא מ׳ ק״צ מ׳ נ״כ
 שמא מיה מל שסם להמר מה משימת ולא מ *!מיי נזה נמס סעס



י יע«* א  יורה דעה סעיף נא נב י הלכות טריפות שיב נ
 (לד) וכיוצא בו(לה) טריפה (לו) ואס הוא (לז) דבר ששפק (*ו) אש (לט) נוקב טריפה נמפק :

מ ז׳ סעיפים  נב דק עוף שנפל לאור ושינוי מדאה באיכרים ו

 ש0 מ*0 יכדמ^
 לס פס נגמרא

 »«שנס(»צחי'נ*ו

 א(א)"עוף שנפל
 באר היסב

ס המניימ עצ נהמות שנמצא מט ספ״ש  ציצקנ בניזנ דני פריס וע״ש) ל השיך מ
 מדות איוסופ מצל שאוכלות עפנ שנץרין נעמי נצ״ו דש להכשיל ננסמח •שלאל

 לל״ל לחצתיח

 פתחי תשובה
 נמי שמא נטצופ האוועפ סניין ליש למנליפ על סיעת שסניציפ (לצו נפניפ אנצ אס סס
 מקופניס נמיו מולל ילאי יש לאסיל וס״ס אם סיי אנענימיס פנהפ הטצית מלא מינלא
 מלאה שנא מפמפ מכס נ״ע מידים לפיפה יק הסטס ממי גיונ אחל ומנואל שם שק

 הורי נמס גדילים לאפיי מ״ש נס מאילס יפנ״ן סלק ל סימן ק״י לעתי לאסיי ע״ש
B' ן נפשו׳ שנוא •פקנ מ־ק נ׳ סי ס״ס שזפתו ניפה ללפת סמנךלץ ימ״מ לני מהסס (פ׳ שלאה נמשינת פליי שנשנ נשם סנמי אשכנז להפליןי ילק נפנ להמזלס פיס •נפיל ח  מ
פק סיפ* אין סס הטצוס אפ יפ לו היני שנאו סנסון או נסגלל נתון• השומן ופנ״פ יניוק הישע וכל מי מפיס על צל האפשי אפ לא יייה נהס דעוסא שיש לומל ש״קנו י נ  ל

 ונשפפ ולא ישיפן• פל הממילין אס צא נהפסל מלונה מיז שש

 דדכי תשובה
 הסכין סיי״ש (לה) אם גוקב עבשי״ת שנוח חגה תניינא סי׳ ח״ד משאל
 במה שאירע שנהנו סוני! (קלייע׳׳ן) לבייוה לאכול יאכלה ומכף גמווופ שנאמו
 היוס נפל צלחית (וויסריחיל) להקלייטץ ונשק• שס דחס שהוויש־יא״ל הוא
 דבר השורף כל מה שיגיע ודפת הרב המאל לדמית זה לאכלה קירט של חלתיח
 ופריסה מפט שטקב מפי׳ יסא השיב חה לא ומי לאכלה קורפ חלהיס חן
 לאבלה סס הפור. ושאני קירפ של חלהיח שהיא חו וטקב בפיעל ממש משיו״כ
 שאד דבר המזיק וט׳ פיי״ש (לט) טקב פכש״פ של הרב טר אח׳ מוי
 להלן סי׳ ס׳ שכ׳ ואס אכלה הנהמה ובדס שמפן לנקוב הב״מ כטן זסטה
 כתוש פריסה משוס דסיק לנקוב הנ״מ יעיי״ש ועי׳ בשיורי מכה להלן שס
 שהביא ובדי לוינא וכ׳ ואפי׳ שתטה נרו אן להמיר טייס יסי׳ בוע״ה טף
 מ׳ זה שהניא והפלה ואין לממיר כלל ולא דמי לקורס של יזלתית שהאוס
 פורף בסנעו וט׳ מפא״כ נאכלה זסטח ולא נרמ מנלפה סחט א מתסץ
 הרנה רכל ולא מחנו בשום מיץס אן טקנין ואורנה כח מוחה והמעכל
 שנסבפ מע״ח חחה למן שיצא עס הפרש ומ שאן חעוהא נפרס כפר ימה
 פעמים נמצא נקירקנן חהיכח זסטח מיד וכהוש והמנהג לההיר נס בלא
 טימ אמתי בלעה ינס י״ל ומסהמא לא שהה הרנה דאל״כ מי מהמכלץ ואפי׳

 בחל מהפנצ בפרס במשך ממן ומב״ש זממה מיי״ש •
 סעיף א (א) עוף שנפל לאיד פי׳ ס״ז ס״ק י' ומיק נפלהלאר ושהתה
 שס נח ממיס א צריך מיקה אנל אס סלסה מיו מ״י בלא
 מיקה חוא אן סנרא שהיכף נפהמל לאר יאף אס יסלקה מיו תאמר
פ יפי׳ ננקה״כ שנ׳ סונח מדז הס מי זי אלס נשיך ס״ק י״ו ל פסיד  מי
 שהפיל לאר הפרח !תצא מי״ש משעפ ואס מד שנשלה לאי פרחה יצאה
 כשר בלא מיקה וטי׳ נמ״ז שק א׳ יםק י׳ מיש ניה וסכשי״ה באלה יעני•
ס פכי באמצע המונה אגב אחזי׳ דבנסלה לאר מישימ אפי׳ לא נ מ׳ ל י  י
fsb גסרמ כמי׳ מזיצויס כלל ואף פראיט שלא שלט החש אפי׳ נרצית שלה 
מ מא מ  ידשינן שמא נשמנו אנחם הפנינדם פלה עיי״ש ומואר מדמיו פ
ה כלל ניק• האש חישק והא יון לזה מציאת ממל לאש ולא  ואני׳ לא מ
ן מנרה בעלמא ונמק ומ• ו ה נלל אלא ו  יחרס מיציה שלה רק נלא מ
 מסמוס הקידש במממית הדק מף מ׳ זה יסנשויה (דסי״ו תרינא מי
ה כד ממס אן להחמיר ומטאד  קפ״ה נאמצמ המשיי ממלים דנלא מ
ה כד ממיס מיייש ימא ק עמס מיססיץ מקרי לא מ ה ס מ  מזבחי דקי נ
מ התה מפשרה מסמ׳ין מ ׳ ילסמן מהסניא ט מסמר דק< מ  וט־ מי
p»0 !ה הסרמ״ג נשמי ס מ ד ממס וני׳ מדש מא ז״ל נסצמ נ  מקרי נ
 י״ט שכ׳ שצ״פ להמסקם זמנחם ראן או נמאן מדקה נפלה ל»ך
tf< י שמיי טד מחסרו הנ״מ אן אט נקיאן ואמר מ י  אס ס״ל תם מ
ס אף אמונו נקיאם יסיים נציע לדגא נד?!  מסס ססס * ומס לי
ק יינ שסאויך  יפנשדס שס אד׳ נססממ מ׳ א מנ ראמ ממיס ס
ד מי השאלס יסנ״ן וסמסדו הדל והפליא ג״כ י ק זה ימיא ו ס  נ
m ד ממום ולדינא ס נ  מוסדי מיש תמשו׳ס ציטסין מקד לא מ
י ופס ו#< ננא שהה p מטס יש להחציי יק ומיס סחיייס נמק  מ
מו האש פו שנמוס הטציס ינס מפסה מ ממס אנל אס &  שממה נ
מ מ מ מ נטצימ שחזה משם כשר א־ נ ת ע ומכף נ ה כלל אף ת ס  מ
י ל ב ק מ מ פ  מיציה שלה מיש יענמ״ס ונר אלי׳ מ׳ לינ שנשאל נ
* מ נסיף ממס סקי למצור ומזוני הסציה נאזה מסמס, מ  אמס מ

י ט ניד שמ־גימ המס יצא ססצמס מהמטר יחזח  לאפס נמןסאו
fie יל יייי* אן לסמסיר מל *  י8**"* י״״1״ י*י״" י

 שסם

 טין פאט חאן פהקאי״ע אן לה מס כיכ יאיט חריף לאפיקי הבלאזי״ר ססא
 במכלימ המס והחרימה יכי רעל כל זה יפ למפ למ״ס בס׳ אצר החיים מוכר
 למש גס בקאויס ט ס׳ מכס גדל במרי יבנדס בהכמה הואמ נד״ס וסי׳
׳ מפסה מבי׳ הרופא ׳ נשס מ  בס׳ בית יצחק נהיקן מימ מף מ׳ זה מ
 דווקא מאכלה הקאו״ע ננק נלא מערוטמ מא שיש למוש אנל כשאכלה פיי
 תעחטת מיס אן למש סיי״ש (וסיל ס״ק ל״א) ופי׳ נופית ס״ק י״פ שהביא
ק א״א קארדינ״א מ״ל ק נס את מ  דמי הכיס יינה מוכר וכ׳ שמא מ
מ וזנ הלמומ ממט ואן ט מס חרפות ומנימת כלל וכי  אמר שנרינפין א
 יאלי הלמה הזנ ממנו יש כו ימימה ומיס נשם המניס ה״נ מ׳ קצ׳יו
 של דקורט של חלמיה מא הטסף וזנ ק הסן שקויין חלימז סמי הקומיס שמא
 נומיא נלפ״ז שזב יגדל נאלמת סטי לטנה נרי״ש (לד) וכימא בו מ׳
מ מי מר יש י ק מף מ' מ שכ׳ ועוף מ י  נמשסרה הקדש נממטימ ס
 להסתמן אלי ס״ל כאכלה חלהיח יאף חס נכרי נקי אמר נמהלפ״מ שאין
ס (לה) טריפה פי׳ נס׳ גנזי מיס מ לנקנ י״ל ולא סהר למדע מי  מ
 (ממאן מ׳ מיס פלאני זיל) מפרנח אח פ׳ פרן פדפה נדה אכלה ימיה
 מראה ונמחזיק נרנה אמ ס׳ (לו) יאם הוא דבר שספק פנמית מאל
 ומשיב קפא חלק נ׳ מ׳ דו משאל ננהרה שמתה מאלי׳ נלי מס רפוסא רק
 מותק שאכלה סלה המזיק לה ונדת מתה מה משמ החלב שנחלב ממנה בתק
 נ״י והעלה ואין לממיר למק החלב ומשמע מונחו דאףמה מחלב ממנה לאחר
 נאכלה מלה המזיק לה מוהר פי״״ש. (לז) דבר שספק אם טקכ פבאה״ט
ב ונעמ מפי׳ במזח אחרוה ופי׳  מיש מהמני״ס להכשיר מהמה שאכלה מ
׳ שאן למשיר מה אלא ממשר פל מפי׳ סא נדא ואן פס מם  נמית מ
 מסמס עייש ומתיש מפלה וכשלא שלטה הממי מראה נממלש ממכלע״נ
ם יש לאמו־ נכ״מ נד״ש וכ״כ בשכ״ד סיק ה׳ מי  יש להמר נהימ וכלא נ
מ וטי׳ נס׳ טה אברהם נשכתי מב מף  טייפ וני׳ מחיק מכה מיש נ
 מי w מ״ס מה ומיס דבכ״מ אן להחמיר כממצא במסי׳ בהיות אדמת אלא
 א״כ יחפ שאכלה אנל אס ארמ בהרות איומיה מקין פל בהמת נראה
 ימנית ושמיטת ואיי אס אכלה כליך ופי״ז הס אדומות א פ״י דנר אזר יש
 להמר מכמה שממיס מיש ימי נס׳ סרמ זנמ(לדת מהדחדייוז״ל מאזניי)
ס א ק הכרעה יהכל תלוי מ ז מיש מה וכ׳ ו  מפינת אס ל מ' נדה ספי׳ י
י סאתימוה יפ פס חשם נטף נפר סדקין י המיה יאס חאס מלנ  מ
מ ראי להטריף ומנמא מילהא  שהם לקים יש נסם רקטן ורמזקיה נ
 שהאהויסית נא לה ממנת אכילתה אחה ונר מ המיה של ממה וסוף סד
ר מקין ומהיד! לנקוב לגמרי * מש לה סלי  שנמחל כמלי לאכול אח מ
 המיס אנל אס טף משר סא שלם יימ יסינ אן לחם למאה כאומנית
ן ק ו *שאל מ ! יוסף מי״ו מ׳ י ס  שממית נהס מבא מיש ופנמית מ
ק מ מ נחמוק ורק אהה נ א אימ נקמח ויזלטי א ל  של ממס ולאחר מ
ם כתנים  המיל הקפת לזונ ממקניס ומקו מאר מקץ של ממס ז ירמ מ
 אחמם ימני שמא ממס סססנ שאפלה אךרא שלא סיי המיאה ממר
 לטבר נאמן הזקין וצד הייצין סי נדא יחזק בלי מס שיטי סראג כלל לאד
ס הל* ומצי סמר א ס מ  נדדת משי שממיס יק מצד המימי ס' מ
י שקנו מנשי בהמה י יבש* יסי י ס לנל נר ה י  שנצו פרס נחני וסי ס
מ 1 מ א מל מקין של נ ק מ ג יש להכשיר נ י ס  ממזגת נחל והפלה ת
 שמי מש סיאס סל* ויא שלא ס' מענלס״נ אוייק וגם מיקס סוס
̂נ גם התנ״ש יססומ^נ ס לא סי סענלע״נ ומשא שאן מיאה ממנלמ׳  שרקג מ
ק ואן לממד ומס שרקנ שסקס מ שמי יש למלות פנהסה מיי גרדס י  מ



 יורה דעה סעיף נב א חלמת טריפות
 (ב) לאוד (נ) ונחסרו (ד) בני

 תשובה
 ססכ״ש בשם החקי! וכ׳ והעיקר לדנא ואס גפלה לרוהתין לכלי ראשון שפנ״ס
/ מה ששלשל נענין  היו מלות בהן אסמ־ עכ״ו וענשו״ת אבני צוק היו׳׳ו סי' י
 וה וה-נלה ואס כי אין נידט להקל בנפלה לריהחין דש לס לתיש לועה התנ״ש
 כשס היוקח וומימי׳ ואסרי! אף ברותחין מ״מ מכ״פ לעק זה יש לגו להקל כנפלה
 נמיס רותחין שיש לנו לסמוך על בדקוהינו אף גזייהיז חס לא שלטה היהיחה
 נאכדס הפנימיים ואפי׳ בצומה הנידן מהני נו קה נזה אמ׳ נחמת הרנציס וכל
מ עיי״ש ועיי בס׳ ועת הורה ס״ק א׳ מ״ש בע,ין  שרואי! שהצומה״ג הס שנימיכ כ
 זה ונמי הועת כתב לכשק הלכה לי־לק ביה נץ נהמה לעוף ובהמה שאפייה למיש
 חהחץ פע״נ האפ יס לאסור נלא הכ״מ אבל נהפ״מ יש להקל ואס המיס עומדס
 נכ״ר פהענירו מע״ג האש יפ להתיר אך בלא הפ״מ וכ״ז ננהמה אבל נעוף יפ
 להחמיר נזה נכ״מ אכי׳ נהפ״מ אפי׳ כפהמיס הס מכ׳׳־ פהענירו מל׳ג האש
 וכ״ז כהפ״מ לכו אנל כשהוא הפ״מ וצוק שנה א שעהד״ח ניחר יש להתיר
 אמ׳ בעוף אף ננפלה נכ״ר כע״ג האש וכ׳ וכ״ז מא ממצח אזה שיטי נאנריס
 הפנימיים אבל בלא נמצא שוס שיטי יפ להקל אף נזמה״ז אפיי בלא הפימ עיי״ש
 אמנם למעשה לפ,״ד אץ ליקצ נזה עד ועת המחמירים הנ״ל וש״ל וכל שנמצא
 אזה שיטי וריעוהא נאזה מאברים הפנימיים א בצוה״ג אן להקל אך נהס״מ
 ופעח הוחק אף בבהמה וכ״פ בעוף וד צט להקל במ לסמוך על נדקוהיט גס

 כזמה״ז וכמש״ל מהאנני צוק
 ועיין שד נערונוה הכובס שס מ״ש לענץ אס יש לאסור הכלי והמיס שנכלה
 נהס העוף והעלה ואף אס היי בכלי ראשון מאס־ העוף אץ לחוש לאמר
 לא הכלי ולא המיס דנדזייס אן שוס נפ״ח מלט רק לאחר מיההו וולא כהשו׳

 ח״ס מו״ו פי׳ צ״ד סיי״ש יפנשו״ת טוטו״ד הניינא מ' קפ״ה פס•
 ום״ש הפת״ס מסיים לעק סהר הבהמות ששותין פסלת סי״ש רוהח סי
ס במ ועי׳ בסו״ת מחנה סיפ קמא מ׳ י  נמק״מ סיק א׳ מ״ש ע״ו ס
 ל״ה וש׳ נערמות הנושה שס שהחזק נייעוז פסק הגאן התיס ז״ל מזכר
 להכשיר הנהמות השותים פסילה סי״ש רותח מ״ל וציא יהא כובד ההנ״פ
̂״ו יש לתלות שכיר דואי לא סו חתחין כ״כ  דרוהחץ דנס כאש לעני! מ מ״מ ב
 עד שיתמרו יכ״מ ולח ס' השור שותה רותחין כ״כ טו! כפיו ולמט נכוין וצא
 ס' יכול לשתות ועוו ולו טניגיעיפ הרוהחין לפני ס אנס חסחץ כ״כ כיון
 שמצטטים בכיו קורס שהוא טלע ולא עדף מעירי סנכסק הקילוח ואט מבשל
 וחין נו כח ליחיר הנ״מ עיי״ס וכ״כ נשיית מהרים פיק מדו מ׳ טיא מרקר
ס להקל נזה מה״פ וטץ והנימה שוהה מסתמא אמדה נכפה שלא  כהוראת מי
נד שחיל ויוסף ועה ששאל גיכ אווה מ  ישרוף רחמו הנ״מ עיי״ש ועיי נם' ו
 מימש לבל הנהמוח פקורן מאתן מממ שטמנין לבהמתן פמלת סי״ש כוי
 שיהפטמו כי הרנה פעמים אץ הפועלים משגיחי! אס הס חהחץ א לא ולפעמים
 מתים הרבה מהס עי״ז והאריך טובח וכתנ ללמד זטה משוס דזליק דאה! שלא
 מתי לא שהי נעודו חס ולא נחמרו נ״מ ומיד שהרגיש שמא מס הפריס ולא
 משהה וכמ״ש הוא״ש וכל ולא ראט שנפלה לא פליק באר דאסדקדמיד £פלה
 לאר הברמ ומנא ואס אמרו p מכלה לאר פרגרמ מכ״ש ד״ל שלא הפחה כלל
 כפהרגיפ פהיא מס ייהר מדי עיי״פ יעי׳ נדע״מ ובמי הדעמ מפ סכ׳ ק לפסק
 הלכה ואפי' שלא בכפ׳ס יש להקל נסממה מיס רימיזן נץ בנהמה ינץ נעוף
 אף מכ״ר שסומדס אצל האש ואפי' ממצא שיטי נפנים קודם גימל עיי״ש •
 (ג) ונחטרו עס״ז ס״ק א׳ שיש ב' פירושים יש אמרים הפי׳ שנהטוצו ייס לשון
׳ פיוזשיס עיי׳£ ועי׳ מק״מ  חמימות ועי׳ נמ״ז מ״ש בטנין מ״מ שיש נץ מ
 ס״ק ג' פכי נ״מ נאן יחפ אס נפלה לאי ומלצי! שכויצו סני׳ וגס שיטי מראה

 מכי׳ נהסוצו יפ להחמיר עיי״פ ופי׳ כמחזיק מכה אמ א׳: (ד) גגי מעיי
 עשכ״ד ס״ק ה׳ שכ׳ ראפ יש שיטי מראה נממניס צ״ע אנל מל״י וננניי כחנו
 למדין ממצא שיני סדאה נמייניס פייס וכ״כ במחזיק מכס אמ לי להחסיר
 ניישם שנפשה לק א קנה שהאריס א אס סדקי סיי״ם וטד״ק ס״ק ד' (מ״ה
 כרמ״נ) שכ׳ שק פשוט לדנא רק נקנה בעינן סדק חב הקימ פיי״ש ימי׳
ק י' מזה יני' בם׳ דפ״מ ניק ז׳ שהפלה דשיטי מראה אס מסל  נמק׳׳מ ס
 בקנה וטכנו מא״כ ס׳ ט חפוהא הפוסלת מצי עצמו אבל כשאט מסל ט מצד
 ענמו אן לאמר מחשש נפילה לאי עיי״ש ועי׳ נש׳ פחטס הטבס שם שכ׳ ק
 כעוסות להכשיר ואל׳ כ נפל הא דנא נטרא והא בנל נהמה יש למש גס
 למפנים והמס אן יקנה לנמק והא צדן לשמש נ' ממים פייס יראיסו
 נסמ־ א׳ שהכריע ואס ניק ויאה להויא שכמי סדקו משמט מראהן אן
 להקל ק־ נלימא קק לפינדקה אן המיקה מעמת אף ומאי *ריס

 כנדקה

 דרכי
מ משורת הדן ומכיש ע״י בדקה עיי״ש  שהה ואמי נלא מיקה יפ להקל נ

 ועי׳ בובריט להל! (ס״ק נ׳יז)
 יעיין נניז סיק י׳ שנםתכק אס לא שמזה באר כשיעור שהז־מס וסלקוה
 רהאר מכף וראו שהודקו ונשתנה מראהס אס נימא טון שרואן
 שיטי מראה גס נכה״ג טריפה א ולמא טון כלא שהתה כשישר היייוס ק
 סברא טון ולא שלט נה כח החש לא נההממו נ״מ וםר אף נשיטי מראה
 ומיס נצ״ע עיי״ש ורנה המפיץ בלשון הש״ך שם נמיש נשם הרח״ש ונרו
ו אף  שהסל לאר תפרח ותצא עכ״ל ירא־ להדא וניל דנסרחה ויצאה ד
 פיפ פינוי בבני מעי׳ לא ה*ק הפי-וי נהאור (ועמ״ז ס״ק א) ועי׳ נמק׳ מ
ק נ' שהעלה וביפ״מ יש ל-קל נזה עיי״ש (ב) לאיר עפח״ש סיק  ס
 ג׳ מ״ש מהח״ס ורזמרו הנ״מ לא אודנן אלא בנהמ־ו ע״י אש מקא ונא
 נחחחץ ומי׳ הנ״ש ונשכ״ו ס״ק ה׳ שכ׳ ונפ-ה לריס ויהחץ דנה כאלו נפלה
 לאד וציינה מיקה מדינא עיי׳יש אך נתבו׳ חיש שש ישיג על התב״ש נזה
 ועבשו״ת ממ״ו ה יי א מף מ׳ קכ״ו ככ׳ לדנא כני״ש התב״ש והפרמ״ג
 להסיר גס נרותק אך כ׳ שיש לעיי! נדן מיס רותק אס נמיק דקא
 שיס׳ עומו אצל האש ואס נסתלק ק האש אף ועדין וץ כלי ראשון עליו מ״מ
 הא קיי״ל ואפי' כלי ראשון אט מכבל כל שהוסר מן המש איכ י״ל ה״נ לענץ
 ניתרו נ״מ טון ותזיק ולכמה ונריס רועיל מנה שאט מזיק אפיי אש ממש
 א״כ נסי ולנר מלייס לא ממי מנה מ״מ י״ל חה דקא מס אש ממש א
 מכ״ש מיס שעומד אל האש אנל מיס שיושר מהאש גס בר מעיים קפיס
 הס אל נמדו יא! נחמריס נפרס נהול־ות אש שכנר מסי מן האש וסיס
 נצ״ס טייפ אמס נד״ק ריפ ט׳ מ כ׳ וטי להקל אלא נחתיון וכלי פני ורשסע
 מונחו ונחהחין וכלי ראשון אפ" מסר ממט חיייר עיי׳יפ (יעי׳ נס׳ מחגית
 הטשס דש ט' זה נמה שהניא ראי לונד רמנ״ש נשס הרוקח דרוהחין דט
 כא! לערן נימת נרי״פ וממקם שהביא רא׳ לדניי ה־ב״ש מכחד שאן להחמיר
 נזה איכ עונד מדיין אצל האש ואז אמרינן ומחנהו מכנה ימפה מבשר יותר
 וצ״ע) אמנס טוף היין שהשיג הח״ס על התבייש בשס הרוקח א חתחין דט
 כאש עיי נשי״ת כתנ מפר חיו״ו כי׳ כ״ד מה שהאריך בזה וקבל משמורת
 לומי אביו מחי! נעל הח״ס ז״ל והעלה ק להלכה ומפלה למיס רותחין ואפי׳
 שהסס מיס חתחין א; ט משוס מזמרו נר מעיי עיי״ש ומנשו״ה מיי״י אשאד ז״נ
מ והעלה ג״כ והעיקר לדנח ונחמרו במים רותחין  חידד מ׳ ניח מה שהארץ נ
 אט מטדף עיי״ש וענשו״ת גיר ארי' יסוה חיויו מ' כ״ו מ״ש בענץ כזה והענה
 ג״כ להקל וכי ונפל טשי! בלשון הרוקח וסכיח מלשון הפוסקים רטן נכלל נכל
 לאר רק מפלה לאר ממש ולא מפל לחהחץ טיי״ש וענשו״מ טוסו״ו הרינא מ'
 קפ״ה נמרצע הממי שחזי ממ״ש נהשו׳הקיורח והעלה ג״כ להקל מפלה למיס
ק וכר ס ו  חהחץ עיי״ש ק במסיח על הפרמ״נ כא נראה ומתו לאמר מ
 ראשון שמל יאש ושי נסי כנפי יונה דש מ' זה מיש נענץ מ ורצור לכל צו וכי
 וטון דיל לכאן ולכאן לק אס נאנד האברים ולא נבדקו יש להקל אפיי נכלו לימי
 חמץ נץ נהמה ונץ עוףגרי״ס ועיי נסי ערוגות הטפס פס בהטלה לדנא ומכלה
 לחמין וכלי ראשון יפ להחמיר אף מהמה כאלו נפלה להור אבל ננפלר לחמין
 ונלי פני אן לחופ יאט׳ אס עירו על עוף מיס רותחין אפי׳ מכלי ראפץ אן לאמי•
 טון מירר איט מבסנ יותר מכד קליפה יהנ״מ הם רהיקיס יומי רכד קליפה
 מהמטה טון דהנק ועוף סא מור ונשר ענ הרנה יומר מכד קליפה אץ ט כח
 לחמסהנ״מ ועיי״פ עוד מ״פ לערן חיי מנדי אס נס ברם שייך אמר כיון שאנס
 הולדת אר שי״ש אנל נדין ס״ק א' נהכ להחמיר גס נשרי וכלי ראשץ וק
 מסתבר למננ״ד ולהמחמיחס מסלה לחתיק ה״ה גס נמירוי*וכ״ר חייר לדוי־ו
 והא קיי״ל ואפי' לא מיע מס האפ לחלנ סחפה מפיס ואמריק וארס האפ
 מפו להסכשט לפרס ומפי לפלוט מעבלס״נ נכל העובי נמקוס הזה איכ כק
 ולהאסרין מפלה לרוהחין איריק ומפלה ל־ולדס אפ דט כ-פלה לאש יימש
 איכ מה לי נמה שמירוי אן בה כח לנפל יוהר מכד קליפה מימ הא עכ״פ
 טון שמס הרימיין כפילו ארס האש כמקצת הפוף א< פלא מיט להלאהעד המל
 סיפ הא מף הסטה והארס להממם למיס וסיפו לשליט ולקלקל פד לסרס
ק ד ונסי סרוגות הנושם ק ו׳ ושפ״ד ס  נכל הפוני נמקס הזה*(וממ"ז ס
 נעצמו אפ ני) ועויק שס מד שכ׳ ואף דמים דכלי שגי קל סא לפק מ מימ

ר גוש ימיר •1עק זה כמו נכלי ראשץ נד״ש  אץ להקל יק מנר לח אבל מנ
 מנ מיס ליד טרו של מאן מ׳ מיס צט מאנהיימער ז״ל אבו״ק אנגוואהר
 (מלמו מאן נטל מיס) וראיתי שכתב בכיי מליון נדש מ׳ זה אחת ונרי
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 (ה) מעיו(י) *ונשחט (ז) הלב (ח) וקורקבן ובבר (ט) שדרכם (י) להיות אדומים(יא) והודיקו(א) (יב) בכרתי
 W (ינ) הטעים (יד) שדרכן לחיות ירוקים (טו) האדימ טריפה יאפילו במשהו מהם שנשתנו(םז)"ואפילו

ב ט י ר ה א  ב
* מיתי נל סרשנ״א ניע דנלנ p r o *ייפרף אל J6 סמחנר לה״ה נלנ וקימןק 
 וקמ׳קנן אסי׳ מראה ניצה שריסס ונ״פ הניח ויש״צ ואש ססמ״ס שמק לטוס
מ טרנןח נשר הרין־ מ  אלומיפ הוט* נאמיסזיו זק אמק שלדק לנדות oprr מ

 תשובה
ל 6בל י פ  כמש וכ״ז הוא נמקומות שהכבדים ועופות השמנים סס ירוק נ
ס השמנים ננדם אדוניס P לאמר נס נשניניס נזה פייס וני׳  מקומות מ
 נס׳ ידפות שלמה אמ כ׳ שכ׳ דאף וקייל כמת השיך שכ׳ נשס הרשניא
 מוראה נפיל אינו *סר ככמ כיון שרנילה למות ק מחתת השממית נדע אס
 אירס שלא הי׳ לו מדאה ירוקה כבילה רק דלאחר ששלקמו נשתנה מראימ למראה
ק ולא מגנת  נע״ל כניצה מה p להסדף רזה לא יוכל להיוח שהוא מחמת מ
 ליןהא דאס וא״כ מ׳ לה להיות כמראה טצה מיד קמ־ס ששלקו אומה וכע״כ
 חה מתמת מכות אש מא יאגלי נהתייהו מיש יסי' כממשי מאץ מהרא״ל
ף מ  ציק זיל מיש בענין זה יל דבכ״מ אין לסקל ממצא הכבד מראה נפיל נ
 שק אלא אס כל הכבד מא גמ״ל אנל אס לא נמצא המראה נמ״ל רק נמקצ־ו
 ושאר to סכנד מא אדום כסנלי ידוע שנפלה לאור פריפה אף כעוף שק
 דככהיג איא לתלות המראה נע״ל מיזמת שמט ראס מחמת שסט מ׳ צריך
ל ותלק דבודאי המראה נעיל אשר במקצתו מא י  להיות כל הכבד כמראה ג
 מחמס האח־ מיי״ש ופי׳ עוד במחזיק מכה סם בכתב בבס יא דכמ האידס
 לק ואס סתס ונפפי גסיל כחלמון ביצה P לאסור אך כ׳ דאין למש לאמר
 מה אלא נידופ סנסלה לאור פיייפ ופי׳ נדפיס פיק ד׳ שסני* והעלה דמ״מ
) ככרתי ב י  נפוסוה ממרס p להקל אפי׳ נידוע שנפלה לאור פייס: (

ס ס מ  עבאה״פ מישדבלב קורקבן אפי׳ כסר* ניצה מייפה ופי׳ ככנהיג נ
׳ וני׳ חכמת אדכ שס דבצירון TO צדדיס  הטור אמ יי וכממויק מכס אוס ג
 להקל P לצרף דמם הסקילץ להתיר נהימ נמראה נפיל בכל מקום סיייש
ס א ׳ ובמי ועח של והעיקר לדינא ו ק הקורס) ועי׳ בועית כיק ג י  (ומיי נ
 נשתנו הלנ יהקירקנן למראה ירק כממון ביצה שקירין נפיל או סהנ וכוומה
ש לאסור ממפ ממלה לאור אכן אס ft טופ מסלה ט מרק מרסי י  ד
ת שם ״ מ נ ) הפעים. ט נ י ה אף פלא בכיס עיי״פ: (  לאיי P להמיר מ
ק ו י ל באמצע המשי׳ שהביא דברי הפיאל דהמספ מא י ׳ נדי ש י מ ד  אדי׳ מ
 נמלדה והביא ראיות לזה והוא מדתה ראותיו דיא וכמו שאט רואין למראה
ט ירוק מקין והירא ומתא רק בהוא סטה ללבן ולמראה  עיניט ס הסמסס א
ף ס״ק ז׳ שכ׳ ונהמה שנפלה לאמי ונשמט ש לדוס. ומי׳ כרית מ י י י מ ש  נ
• tf ו נכלל סאר מניס מיי ל דלהאסוים ס  הפרס * הקינה * ההמםש י
 (T) שדוכן לחיות יז־וקים ענאה״ס פה שכ׳ דאהן אכריס סודכן להיות
 יריקיס יהימסו טרקס כשר ומי׳ מקימ ניק ס׳ ואברים סורק לסוס נפיל
ק לסנן מ ש ירקמ נ מ מ כ כשר דסי רק פט ש י  ונשהנז למואה גרין נ
י הצמים מי״ש יסהנ״ש סם מסתמן ואנריס סרוקס כפרתי מון נ מ  נ
ס לדנא ס וצוו למן ולכאן ומיס חיל מ ן שנשתס למראה נעיל פ ק  מ
ק ר י י ש ל וסי׳ נ י ק ס ״ • מאדיסא להקל משתנה מחק ל ק מ » ל  ק
so הסלה למיד ו המביש מס ו ל י  א ופי׳ כממיק מנה אס וי מה ש
י מי מ . י ש י י א ס מ ק ד ל יכ במק״מ שם וגדימזימי הדפת י ש י י י  מ
ס ע י ת יבמי ס י נ מ ן ללינן ומיי נ י ן נשתנו לפרא! אורת מ ד ש נ  בתכ״ש שס י
מ מקא ניי^ש: י ה ן להקל אלא נ  שס שפסק ואס נשתני למראה ליק ימימה א
ק ס ל י ס מ שרחש ל ס של מ ח ק ק ל שנסתפק ב ק י ל מ מ י ד א  (פח ה
ק שיס ס ממ 01 ק נ ת שהלכי לסות ל מ ק לומר נ ס ש ם וגם א ד א  אם ה
י אש ס ס 90 י ג ר ו ס י י מ ס״ל כאדם והאדם נ ל אף שהאדם י  ואי; י
! ם ם נ י מ ם שהלבינו ו ת ל א ל א מ ס מ * האומים פנממ א ל  הלבינו המטים ה
* ס ס שלפה א ו מ ח י י ׳ נ , מ ל ל ח א הניע ל : (טז)יאסי׳ ל ש י מ מ י  זה נ
ס מף ה יסי א ה מ ס ד מ מס דסנואד סאן דאסי' לא הניס לחלל ס  שנסתפק צ

ל ל ז ו בית ס ל לא ס נ נ א ל א שניקנ ה צ ר כמס •סיס כששחסי מ ז א ל י י א  נפל ל
ל לאי פ ק מ ש לא tan נ כ סשש א ק ק י ה יחקה מאה שם י א ר ן מ  ונס א
ק א ר ס ם ס ק ה מ ל ח ת ן מ י ד ת ס ו א נ ת האש ו ס ב מימת מ ק  מסתמא י
א א מ ל י מ א מ ח ק ל ב מיי ה ק י משה פעולה ומניה מ  שהשיאה יחקה מ
א ס ם ס ק מ ה ב ק ח ' מראה י ו אלו ס מ  סחסה אסי׳ לא מימ מקי לחלל כ
י ס מ ז ו א ס ה ס מ ס מ מ ק מפסגה מ ג למלל ס מ ה אסי׳ לא מ פ י ד  שסי ס

 נב >א) בכרמי הייט צנפ נריץ אנל יחק מיצה שיןדן נפיל טר נמי שהנני
 סוא •לוק כניצה אם «א שפן מר בשם סרשנ״א וניזנ השיך ומשמפ לנאווה
 למיס אפיצו נעוף נמש נשר אנצ מהדיל אסר נפוף נמש ונראה עול ממד

 דרכי
ק וכליה p ומס מקה״כ מ ננ׳׳ו p לסמיך להקל נ  המיקה מעכבת י
מ שיטי אף שאיר א נאבד ילא ה אברים ולא נמצא ב  וה־כא שירק מ
ס דלא  ברקי שר ומליק דמססמא נס השאר מריס הס יפיס ילא טסט מ
p א  קיי״ל מותי׳ בשאר אבדם אבל באק אברים סיט הקנה והושס מו
 לסמוך עלץ עכ״ד. (ה)םעיו ני׳ במסר. מאן מהרשק זיל על הסרמ״נ
ק ה׳ ונשדס םימיד תניינא מף מ׳ קפיר שכ׳ שצ״ע אס צריך  מפיר י
 לנמק נס כצוה״ג וכ׳ שצ״גנ מדוע לא סטר ידצחכר גס צוינ נרי״ש יעדיק
ה וצדן נדקה מ י ק ג׳ סכי סס חה סמס דצומת מידן חמיר לכ Tf אף נ  ס
מ בבדיקה וניי״ס כפיס ה ועוף נמל נקיאין כ מ מ  ולא הצדך להזכיר זאת ו
 לעק סיסי מראה טאר איחס ולעין אס צריך לכחק קחס פל מת פייפ
ק יא (ומנדט לקמן מ׳ נ״ו ס״ק ניו) ועי׳ כדיר.  וענאה״ט לקמן ס
 שם סהעלה ומ״מ אן לאמר נס כנמצא סינר מראה א אזה דעוהא
 כצוה״ג אא״כ סא חסותא המסצח מצו עצמו אנל שינוי מראה לסו אט
 מסל עייש • (ו) וגשתגו סנאי״ס ס״ש דאס ססיסו כא־מוסית א נירקור.
ק א׳ זסכא דהוריקו סרונןס p יחק חדש שאן טוצא  ופי׳ פרי מאר י
 ט טרקח הכט מפייס א האדימו האדומים מין אדמימות פאן טוצא ט
ס ומר פיייש ק סה י ר מסיים סי ספק סריפה וכציחף לוד מ  באדס מ

ק נ׳ של דאש נשמט נמראה אורח שאט נכלל ירוק וסוים  ועתנ״ש י
י נבלל רק ב׳ צבעים גרין וגיל ולא שאר מראת  כש־ה וניחק האמור מ
 מיי״ש ובשי? ס״ק א וסי׳ בכנה״ג במסי. המר אח ח׳ ונמיזזיק כתה
 את נ׳ יאיר. י׳ (ז) חלב עד״ק סיק ל בכ׳ שלא ראה מפורש אס לבחק
ק א לפתיח ילמיק נס החללים סנפנים יסי מנוא וציה מ  הלב יק ס
ק ו׳ ואף מש  לפתוח ילמיק מניס מיש (ח) וקורקבן עתב״ש ס
 לקייקנן ב׳ פיחת איה מהירק אף משהי בפיר החיק סריפה מיש
' ק א׳ מ : (ט) שדרכם להיות אדוניס סמב״ש יפפ״ד ס יכ מ״ק מ  ו
ה דיך הלב והככד שלק לסור. אדמת ולק מסלה מ ס התו״נ יעוף ס  מ
 לאי־ נטרפה שסריקו אבל בעוף המיס ודך הלב וממי לסימ ירץקמ
 ואס נפצה לאר מדף כמאוימ ויגוב מ בכלל מף סבכה תרנגולים ואוחים
 והודם ובר יונה ואנויק אבל מ אווזות צ״ע ולק עוף המיס וככלל! מ
 אחא מסלה לאי־ צריך המורה לעיי! ולהפריך מראה אבריו מגד אברי מף
ן זה ואש שהנה מראהה טרימ מיש ועי׳ במחזיק ברכה את י  אזר מי
 י ס״ש בעק זה בארך ופי׳ במת מאי סעי׳ ו׳ של ובאמת נס במף המיס
ן שא־ ממת ולק אן ת ק וסנסניס מ אדומים נ מ  אנס יחקיס אלא מ

ק ו׳ מ״פ מה.(י) להיותאדוסים  האום משל ט מיש וסי׳ בועית י
ק ואש סאיס מ 3  עו״ק מ שכ׳ שקצה מר קרקבן ודכי לסיח לק מ
ק ה׳ מיס מס בימ מיש וביית  סדסה טרויןן שהמדמי ונרק״מ י
ר ש דדקן נע״ל מ  וסי הדפס שס • (יא) והוריק כבדתי. עבאיט י
ש בזה וממב״ש מ המי אס יא י ס מ ג נ י מ  נכבד מגיף שק טי׳ ב
ן פיי״פ ל אפי׳ בעד ועוף מ י מ מ י ר לאמי שלא מ י ס ק נ' מ  י
ו מ ־ נע״ל להדא י ך למקד דנשק מ י ק ל תקיס דנרי ס  יפמ״ז י
מ מ ייכ jfpw סיק ו׳ לדנא טון והסנ״ש ימיו סא נ י  אנל שלא מ
ה שס מיש מס מיי בחכמת ארס כלל כינ מיי נ׳ מ  מיש ימי מחזק נ
 שמריע ובהפ״מ יש מד צוייס להקל p לצרף ועת המשקם תזכשירין למלם
ק שאיי) י ד ומף שק מיש (ונדל נ מ  מראה נע״ל להקל מכיס נ
ל מראה י מ תמןלין טרק גמ״ל אמ׳ כשמןחקא מ י  יססנ״ש סס של ת
 מצס א מב יפיריקא אנל סיאה כפומא רדהה מאסו מבא אן להקל
ן מ מיש ימי במךמ שש שמים בציפ יפנשיימ תיס מיס מ י  אף מ
ק ק מ וסי׳ נש׳ יפת מיה ונסי הרפס י ו מה שהאריך מ  טז״ו מ׳ י
ס במ ומ*! תמימת מסרס p להמר נסדק! מיצה שקרן גמ׳יצ  ג׳ י
ס אנל נמף כמש p לאמ־ ביחע ״  נם סדזס שנפלה לאיר אף נלא מ
ף מ נ ס ג ס מ ל ק ^ ו א י מ י ב ס נ ש ך י ^ ם נ  מסלה לאר אס לא מס״מ ו



 ג*־ מולי־ יורה דעה סעיף נב א הלכות טריפות
 י ״י־ * ׳«»״ (יו) לא הגיע לחלל כיון שנש־עו מרמת מכות אש סופן לעקב (יח) והכבד אין השנוי אוסר בו אלא
5 א״כ נשתנה(יט) כננד(נ)המעיס (ב) ׳דהיינו בראש הדק שלו(כא)וכלפי(נ) פנים י׳אואם חדיק(כב)כגגד 5 . 1 5 . 
דה v כנגד (כנ) ביט (י) תותר, "אבל הריאה אין חוששין לה מפני(כד) שצלעותיה (ה) מגינות עליה: • הנ I S T * ^ 

גע  באר הי
t נמקמז חימזס מיין ויל סיק מיא (ה) פרטיו (פצלעות העוף h e טחןח צא 
נ השש־ משמע אפ־צו נפצה צאור ושתיין  שוכנים «צ שולן והדאה נחנאיו גס) «
 נמראה לחציה השי ו׳ מגר אחר הרא״ש והרמניס ושאר פוסקים צדהו p ממןס
 מחלדחס טנא משתלח גמראה ננפצת האור והנ״ח מחמד אף נהפסל מחנה ולא
 נטרא ענ״ל (ולשין דנא ס לחוש לסנרח הין ירשי״ צהשרף שהודקה נכריז

ה כ מ  ת
 ו׳ שכ׳ דיש כלס פנים איס ר*ל ולא אשר אלא בסריקה הצו החסה הביס
ק אף נגד הנר ססייס לא סשיר ח״א חוקא כשסריק מנתון  *צ מצו י
ט חלק שהוא מכוון עו המסיים א  נאוס חלק שאינו מטון עו המעיים אבל נ
 אף שסדק מכמן לנד מד סחפה דאמריק כבר שלסה מעבלע״ב וגס למעיים
 אלא דלא ג* עדין פיי״ש אנל נמסי יונה כ' דלא אסור אלת נסדק העבר
 הרואה אח המסיים שיש בארך וצ״מ ומי נמיךמ ניק יי• (כב) מגד
 השרת וסי ענאה״ס ומי בחגורת שמואל לעיל ס׳ מ״א ניק ז׳ ופי מחזיק
 מכה שס את יו״ד וכאן אוח כ״ס מ״ס עיר מגורה שמואל נזה ולדנא ע׳
 חב״ש שכ׳ וסריקה הנכד לצד רק כנגד מקוס המרה אפי׳ כמשהו סדכה
 להוי כניקכ סם הכבד ונס המיה יאס סרק נגד מקוס חיוהא אינו סריפה
 אא״כ אילו ניסנ שס מקוס ההו־קה בפיטש לא סו נשארים הדהים ומקום
ק פא* א  חיוהא נקיים וחס ההורקה סא סן הצו נשמון־ למקם חיותא נ
ס חיותא קייס אין נהכשיר רק ׳ נשאו הזיתים ומ̂י  נתפשס קצת לצדה לא ס
ק ו׳ ונשכ״ד ס״ק נ׳ רק פמה שמחמיר  לצוק גחל פיי״פ וכ״כ במ״ז ס
 ההב״ש מס נסדק ק הצו רק נציק גחל חקא אמריק ואינו מתפסס
 לצווים כמ ל כפומ״ג שם להקל וכ׳ ח״ל הה הכלל ונשכי מהכשנו מכבלפ״ב
ק מגד מקום סכור המו  ולחחכ הצווים איס מתממ יק אס סריס מצד י
 נסרפשא חוס ארון אף שלא מיע מעכלע״נ סיש לסרק ט* ינהלכה
ס אוזן טריק כנגד מרס כל מלו ינסל אתו  הכבד ושדפה יהיה אס ס
 החלק לא שאר סיה נצדוף המקים סלייהה סחפה אבל מה שהודק מצווים
ק ה׳  אין ממפשס פנ״נ ופי נדנריו נס״ק ג׳ שס וסי ממ״ת ונסי הדפת ס
 מ׳ דמ״מ בלא הפ״מ אן להקל דש לספ להסנ״ש דזיישיק שהוא מהמס
ק י״א מ״ש ע״ד הסרס״ג במ נמ״ש דבסריק  לצדדין שי״ש יפי׳ מק״מ י
מ מסס מא מ דהוי כנהלשה כ ד  סס אדון־ נמקים מניר כמד נסרסש ס
ר א״כ  קיי״ל ואפי' נסקרה ססרפש טון שסיס גיף מזית מד סלס ונקי מ
מ שייס: (כג) כל סקס ויוחד. לא חקא כל  ממילא מם מ״ו נשר נ
 מקום מוחא אצא כל פלא נשאו נקי סייס וס־ןס יזיוהא בבלימות סחסה

א את ק י״א וני׳ מדזזיק נמה לפיל ס' י  תב״ש ס״ק ד ימק״מ י
ס סהפר״ח שמדס ומס״מ  ידי: (כד) שגלעותיה םגיגית פבאה״ס י
 יש להתיר אף שיזיק שהודקה הריאה יסי נס״ס שהשדס לדנא להעיר
jf פ נ if יאסי אש" מ ק ה׳ הפלה והסקר לדינא מ  שייש אנל נהנ״ש י
ק נוכה את ל׳׳ב ק ח' וסי מסי  מוי מנן פלוגתא ניי׳ש וסי ננליי י
 שהביא בל ונחהס יהגיא ראות לומה ה״י״ח להק! מס נהימ פיי״ש וכ׳
ס שנפלה לאד א ק ז׳ מיהי נשף אן צריך לבדק הריאה אף מ  נשיר י
ק נ״ג שפסק מה ק יכל  שייפ ומי בפרס״ב ס׳ ל״־ן מיי נ״ח יניא״פ י
מ מ ז ני־י״ן פריסה נץ מ א  שנמצא שהידקה הדאמ נץ מראה בליה ינץ מ
ק וק םא״צ לנמק לכמויה ה  ונין נעיף נץ שנפלה לאי־ pi שנפלה למים ח
ה יש לבויק לסמלה אש מ מ פ שיחס שנפלה לאי י י  נשף הדאה פלו א
ק נין כמסה וגץ ו ס מ יש להקל ילהכשי־ אף מאס פ י  אמר ונסקים ה
מ ן נ ד א ק י״נ מה מ  נסיף סייש ימי מה״ק כאן אה א׳ ובמק"מ י
נהימ לנו אן *קל בסדק אלא סס סא ג״נ שעהל׳ח נחל שיש  והעלה ו

ק שס רכ״ז סא ביחק י ק ה׳ ובפרת״נ מ ונמק״מ מ  ושי במ״ז פאן ס
 גרק א בליה מל מחק גסה״ל נפל מרן סדפס יאף שלא ס' p הקרוס
ק ו trtns שם י י מ ל יש להיזניר אמי נשעהו״ח ס״יע. י פי  ששלק נ

ו מדו דננפלה לאי והאדמה הריאה אש אץ שש היזון יקמס tf לסקל  י
מ מי tf יסי י מ מיש יאס יש מ טיק ואדום יש לאמי אשיי מ י  מ
! סא רק נמף אנל בנהמה אף מש מ י ק ו׳ שהטא יל ו ת י י  בז
̂ש (יי 09ס מבריס למל מי ל״ס סק ן וקמש v *!קל נספ״מ מיי  מו

א  י

 (ג) ס10־0 *טלו מל שהוא ולא• לין נם סמי מפיס ואפילו ק צפציס ואץ חאץ
 נסם פוס רעוחא פדפס פכ״צ הפור (נ) פרס נתנ הרשנ״א וראשה האחו צמסלס
 שלא מני המעיים ומא הראש הגס פנה מיץס שה א חצרה נו ק הצל הי1ק שהוא
 כלט סצלטת מא שלא מגל המעיים ואפילו צמצאת דוקה גאחי צל נראשה הדק
ן למקום ימחה נמי שאם יצפל מקום  נמה «״ל: (ו) מומס. מדס שמרק מו

 חיכי
מ מסיים א שרקכ  לנקב לגמרי מד מ»!ל וק נכנד שנמממס נגד מ
 הקדקבן אבל לא עו הטס אס רמא דהן רקב א נרקב הר כמראה •חקה
 דאמריק ע״י מוריק נעשה מקב א ורמא לאון גיסא מולא נראה עימ
 שהודס א» דסל לסוס שע״י ההרקה נעשה מקב ולק לא נראה עתה מ״מ
 כל פלא נראה הריך. לפרט אמרינן מנקי נא מימת מלי ולא ע״י שמריק
 ופק שאט מלנלע״נ כשר וכי ממשמעות יפוסקיס להקל דכל פלא ראט
 ייקון לא הליק מקנ כמכת אש וא-ייינ; דה-קכ סא מחמת סלי שי״ש •
ז לא אסר אנאחקא שהידקו י  ליז) לא הניע לחלל ש׳ יו־ס״ק ד׳ מ
מ ממש יתפלש נ ק שאלי ׳נקנ שם להלאה מ א  הלב והקורקנן ננד החלל נ
 הנקי לחלל יא אמר שפיר אף שלא מיס לחלל אבל נסרק משס שלא מגד
 החלל מון בערלח הלנ יש להכשיר ולצוויס אן נתסשש שי״ש ומי׳ ביידימ
 מאן רעק״א דל לשל מ׳ מ' של ק במרת מי׳ ומשכחה מלב מר שנשתנה
ק ד׳ שאט מחלים  שלא מגד נימ ת!לה ינשאי נציע שייש וע׳ נחב״ש י
 ואט מהמס לצדדים וחוכך לסחיד ירק לצורך גחל הקיל *מר ואט מתמס
ק ל מ' דאלי נס טינת המ״ז מ׳ להכשיר מא  לצדדם שיש יס׳ מק״מ י
ז  p לצירך גחל חקא שי״ש יסכסית שארית סיס מי ס׳ מ if מכרי מי
 היל יל דליסמ נראה להחמיר מה דמ לא ימי לדן מיקב הלב ע״י חולי
 משר מלא מיס לבית חל* מדליק גחל יש p נקנ ס״י מלי לנפל לאד
 יסריק מא תמונת הלנ יחס שהולכת ימיזקצרת למסה וא״כ שיש למסה
 נצוה מראה יחק מה חדת למימי• ומנסה הולכת ניישר מסבלס״נ יסי פסי
א סלכת נאנכמן יהי נמו החלל ומנא יחניק אך סלס  שלא כמו החלל מ
 נה לקותא של האר דהא אן אט ייופין מאזה צו נסית בייתר יא* נא
 מצד האנכסן קלקל רצועה נאלכמנה יסי מנד החלל ילממרא אזליק ואן
״ רמא דאף שלא סדק נני המשים * מנד סימא כ  למטת וא״כ גס נ
 דמ סט שנפחד רצונה מגי המשים א מגד חיוהא ח״א והכא בלב
א מ־ צד להתירא וסיס שתאמר והלכה נמה אנל כל אלכמנה  הא *כא י
 סחפה משא״כ ככבד אורכה ככל מיז הכבד שממדי הלקהא יסי שר
 רק שהאמרשהאלכמן היא מגי המשים א יהי׳ טריפה מ לא אפרק א״נ
 מ דמגזד חנא ננמ נס דנכנד חב סיןמי־ז שרים הס אבל נלנ סי החב
 למדף משא״נ ברקב ממש מיי מלי וחזק דסלס המלי מעמע״נ שלא במקס
 מלל א נאמת שר גיכ נראה מנפל לאי והידק הלנ אף אס מריק למסה
 ממל* מריסה אן מאת נאת לט להקל מה סכא חיבר סרקיס נלנ למסה
מ שפיר יש להקל  מביס מל* וממראה ירוק סלך ססבלמ״ב לספה ממלליס מ
 חפ דמי ממש לרקב מחמת מלי וכי דיל דאף רקום מלקה לא סי המיימ
 יחק מטנלע״נ והי׳ p מלשל רק לאד ששלקו מטה המרקה מענלט״נ
י דהשליקה מגלה אסס מיי כמקים משר שלא תיכלא. ק  למנמ מהחלל מ

 אמא אס קייס הנישול ט' סדקה ספבלפיב אף כלאד הסמל נפתמ-
ה מלכה ס  למסה משאר סיקיס למעלה ג״נ שר טין יחזיק לגזלה ירך מ
: (יח) יהבגד שי סד סאר ס״ק ו י פ  ניישי ולא שלשה מנו החללים מ
/ וסדק כנד לא סי רק מק מ״מ שיש : (יט) כנגד המים  י

ך מסיעי׳ ק נ' מיש עיר הי ן מם המר ומשיר י י ם מ ם י י א  מ
ן מס: (כ) דהיינו כראש י מיע בניאו• דברי הי  במחזיק מפה אס י
ק יד יש במ והטלה מסריקה מד בצד פרמ  היק יסי ממיס י
 סשמ אן סליק פאזה סקס שמא ובכל מקם ודיס! מי^) אך נמחייק
 נינה שס(ניה וסרב) מיג מליו והפלס דאו אן לט אלא מס שמא ממם
מ דווקא 0תנה כנני ממים 4 מגד סיה וסי סדיסה ולא זלה שיש י  נ
מ י ק י ומי מסס של ושלא מ יס י י גי ק ג' שי*£ ו  ויכ נסיו י
ק  ״ש לממיר tf*v rtBro 1 (כא) יכלסי מנים מדי שחק ד ישפ״ד י
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wrt סרשניא ודי 

 יורה דעה ©יד נב אבני הלכות טריפות שיד מיחגילי׳
) ב יהא דעיט־י פו0ל * , * י ) פדפהשטפי לינקנ(לי ליפת י ט ) וין משהי ( ט פ ופמ> (כה)**דק! (ו) נמסטה «*׳ (  מ

 מדברים אלו הקא (כח) כשעמדו בשינוייהם(כס) ארד (י)(א)(ל) ששלק אכל אס שלק (לא) וחזרו
 (לב) למראיה! (לנ) כשר : ג נאש לא נשחנו איברים אלו (ח)(לד) ואירע (לה) ששלקן (א) ונשתנו
ק (*) שנפלה לאור: ד יאק ירקות פוסל בכבד (לט) של עוף (י) ביית  (לז) טריפה (לח) כ

ב פתחי תשובת ט י  באר ו
מ •ש נב («) שפלת. פנה״מ נשם «י־ חדש יע״ו נש*ל0 •ענץ יינ סמק קיע שמ* ללא י ה  מומו האור שנראה ונדהם להא חרק פלא סרס סצצפיס עליהם >דמ נ
ה נחנ השיך ללשין ללא w ונשלש לאיל וכדמשמס מליסנא לשלי מיון מאי סונלא ד מ  לטזוך אסנומ הימנים ורא״ש למנשידן שרית) (ו) מ

 הרשנ׳א מהסה שדפס ומשמע אגל גפון־ נשר ונמיש הסחנר לפיל ס״ס מינ 7*ן אנל טנא לול* נשלה לאיל אץ למיל פיש ,
ן עיש) 0)ש40ן ניונמ״ו־ ו ת מפלה לאי re מהמה(ופר״ח נתנ נץננמוה ונץ מ פ ר נ נספק־ ז׳ דאץ נ ת  נקנ טםצ נמחל של פוף וצוה נשידפ המחבר ק w משוס מ
ק ונחנ הניח לפיל למטשציס הרנה נסתם שליקה שנש״ס אץ השיש• ל*ס לאיטר ולא סיוי׳ה ראיס להיתר והד נקשק נסרמנים  מה לשק הרמנ״ס איי ששלק מעש וספיסץ נ
מ ומנ״ש לדלן ללא נקיאינן נץ שלוק לממשל נללקפן טמן ע״נ (ומןסוץ א״צ למק).  ללינא מאן לפלינ פליה וצ״פאט יש לסמוך עא ליץלאטון דנל הפומךס לאידצנן נ
 מעשה נננד שהיה ימק כפריי וסלקוהו וחור צמואיחו מנמן ונפרס עדץ טא נטפי והנטחהו טון ללא נפל ל*ר נפטט וחור עורו לנוראמז העל אגל* מלגזא למשמח מצי
 הורק וצטנך שלפרפ סומל 13 פמ שאילו טה ממזח האה־ עיקר האש ושציסי« סוא מנמן (:לי׳ ניאפ)(פר״יו) (n) ואירע נחנ ספ״ו ומ״ס סוחר לאכלן צלויס \ii ח־יפק
פ שנשלה צ*י ציץ־ לשלקן ולא נמצא ק נדנד הל׳מנ״ס(אנל אס לא ח  אם טה שוצקן שמא טו משחרס וצ״נ to הטמןם לא״צ לשלקן ומלץן **ם מוג נשם פלנונ״ס לטנא ד
 גפצה צאה־צפרטטון למקיים צא טי האנדמ משחרס וש״• מלק שחפ תלינן להקל שמיומח הטלק נפיונו וס״פ הסיוני לקק 0שץ< ו׳ לםפטף vfa יחפ שנפלה צאמ• סואנשנמצא
מ •מץיו נכמולאידפגאסטסספס לאלמנםלא •דפי! אם מלק נמיןט סססלנס לא שלק* ונאנלהננו.  טנו׳ נאינרס שלא פי׳ שלק שיך ושדיי!. נחנ הדק״ש מצאו! א
י לטל ט׳ לש שנצ שנמצא פרשית ולא פדפ פנינה שאץ מלץ צהקצוה״ס ח א ט ר מ ס פ כאלזלמטר ג י צ  החתנוליזנשרהדדץ פיס וכחנ פר״ח עלץ ואץ נלנדו נצום לסמך ע
״ט נחנ סשדפס ו ואע״נ ממדף ו׳ מפדן אפ נמצא שמד אע״ס שלא נפלה צארשאר 68 טין vox* לא נ0»פ אלא פ״י שלק (י) נ י  נאן עיש) (פ) שנפלה נחנ ה

 תשבה
̂ו אח כ^ tfts בסכין זס וטי* מפיס שס פס שהארין מס  הראוח למי ל
 ומיס מה לייצא וני׳ בשלחן גטה ס״ק ס׳ מף סמלש א׳ שכתב p נהג
 מא פעמים סיבה בכליות שנשתנו למראה האטי־ ושלקי וישרי *ויאה סשיס
 וסנשירינהי מי״ש אנל בגי כתנמ לפיל (נוגן כיו) ולן* שמחק הכליית
ש מסשאלת י  א הא יעז מר בכימ אף שלא תורו לסראז כשרה וס״ש מ
 יפב״ן מ׳ מע״ת ס״ק י״נ: (לא) יתודילטראיהן סנאהיסניש מהמ־״מ
 מא* אם נסצה לאד סר אף שלא חזרי נסרמייסן רק מנמן לבד יסשס״י
ח הלא) שני ואפשר לסמן פיו אפיי *ידן אזי  סף ס״ק י״ס (נדה י
ס הידני! סלק א' מי רל״א י  נלא הס״ס מיס: (לב) למ־איהן. סי׳ 3
י  של יאס שלון מסתלק סיקמ מן סאחיניס א האדמימות סן טחקס מ
 א1*פ שלא חולו למרממן ממן ואס אסא שמא סמלת האש סיי מסף במסי
 מיאן צדי מליקה מייש מיי במזיק מפס שהניא ימיי?) מיש סיר סם
to c w אן לשמן מל וגוי ifm !tan בזה tft< ומי נוע״ת ס״ק י״א 
tfwvo פיי ומ״תנמף סיק שמיא . ר  אלא מימחקא מי״ש:(A) מ
 ואס שלק נמי נשל של לפת אן * p שליקה בלל וחקא מס אגר

: xf״t ממי 
̂קן פבאיס מם של זמיזר לאכלן צלויץ ולא  סןןיןפ נ (לד) ואירע שש
ק יי ימי מרס מקם סמאל מיהמ  מ״שיק יסי ימי מלק גמה י
ק י״א של מסמ מהימנים ומה״ג ציין סרמנא י י  דרס *די ומיי מי
מ את מיד 0ה שסאדן מה יסי' נמית שמץף  פליק.! tfro מי" נסחו׳ ק מ
' של יפק 9 g6wrק ז  הי בית *וש יהודא יש מה: (לה) tfx י
 ואן אצו נקאן p שליקה מומסת לשלימ מזנה *!ן יש להמיי מה אף
א למד שרקה סאנה וזלמאאפסי מסס כי מיש ימי נמתיק  פמא נשתנו י
ק לי): ק י' מיש מה נאק• (ומי כמריט *יל י  מפס אס ל״ו ומעיון י
 (א) וגמחגו מנאה״מ מיש מהשיח נמנדא יפכייק״ש נאשם שמצאה ירקת
ק ייט שמים מה ילדון בלא ראט שנפלה לאי יש להסיר י יעשל7 י  נכבו ו
מ את ל״ס x׳ שוברי ̂פ ומי" במחזיק מ  נמ״ג משימת אף נ9א הימ מי
 מרמ״נ הס סיקר לדנא טיי? מי* מכור לאנרהס(*שרב מכליא אלקלני
ק ) נמי זה יש נזה נשם מלק נניס והשתיק ניסה ומי גייס מף י /  ז
ק א של ולא ו מס מיש: (א) טריפה. מ' פרי הוא־ י ו יש י  י
ק ס מיש מיי tfuxi י  מי יק סמן סחסה ונציייףמד שסק מר ימי י
ג שהפלה מלא נסלס ק י  יי• (לח) כק «6לד,לאיר. פגאה״מ ימין י
* f 9 י ע  לאי ולא נמצא שמי אלא לאחר שליקה נם *מת המונו׳ ששו 1 ו
ק י שפסק נ״נ מן לדינא מי if ימה to מאות אישה מי! ד מאר י  מ
ד סססאחז  פל הין מה אמם כקיר מראיס למי ל״ח אס כ״י מימ מ

 למשהנממי?!:
ק ס״ שספלס דליק  סעיף ד(לט) ״יל עף בייתי. פנאיפ וסמי! י
 נפנ מי המיס כנידס זסנחנ מ יחס ממס נמי טדסס ינק
ק אחס מי מאניס נלא מיקס וסייסס סו מסמי טטםר  דחנ נייסוס מ
 מלקק מיי י וכאן א״א לני( אס מא יחק מנסי סמסדי א מי אס0

 דרכי
 ע״א) (כה) שהוריקה פנאה״פ מיש מהמ־״מ לאמי p כנהמה ינץ
 כעוף ועמנ״ש ס̂ר שכ׳ והעיקו ואן סדפמז מסל ממל דפוף גס מפלס
ק ס' ־.  לאור נד״ט יכ״כ במחזיק נרבה מ׳ ל״ו לדנא מי tf יפשיו י
ק י׳ ישסידמף  (ט) רק םשהו ולוף שנשאר ממ דיו טריפה חנ׳ש ויז י
) טריפה מ ) • ח מ  מ׳ זה ימי׳ נמתיק מנה שסמי׳ מסית ס״ק מ׳ יש נ

ק ס׳ יסי׳  יכי*א של מנוס אס מדק א האדס יש להסיר מיי י
ס מ (וסי׳ מנדט להלן סק״ל): י  מ

ק ג׳ מס טהריק״ש  םעיו! כ(כח) כ׳טעםיו בשיגיייהם כ׳ נימין משה י
 אס נמצא נסם שיטי ינאנמ שא״א לשמן א*ק לימ לממראמיש
 מי׳ מלק גטה סיק מ׳ ממוש ל מביא ג״כ מיי הסהדקיש הלל
 יהסטס עמי לדנא אנל לא מטפסי׳ ומיס ויז מא אס יחמ דהשיסי סיא:
 מ׳ נוראי מריסה ונמקם הפיסל אלא שמי צדן לשילין ולא הספיק לשלק
 עי סנאמז אנל אס קתס סנאסז ft ?מ מייור שמאממ המשל ונמןים
/ (יפיל ק י ס י מי ם ו  מוסל מיה מיש וני׳ נמחויק מסס את י
 °F יה). (כט) אחי עשלק ויש אס מזח מיי הזיצה נעלפא נלא
ק יי: (ל) ש׳טלק. טנאיס יסיש ייש  שליקה דש להקל וט״ת י
מ מ׳ מדדת  הנאהימ מהש״ן מלמן הרסנים ולא* ששלק ממימן נ
 מ שמניח משק הרסיס מגז• דלדנא אן ניס p אס ft מר אלא
 מרס נה גסמדיס א אס מר גס בלא מריס מיש ייש הנאס״מ מהנ״יו
 דמנושליס מכה מחם שליקה יכי׳ מ׳ נממ יונה של מציט מס ממיס
 ישליקה מרינה סנישיל ילסססיס להימן וניד מי שליקה מססס סחת
 מנישיל ואף מסבירה וק נחסחץ גדדא מי ש*קן מיש(ומ׳ מימי*ק
נ והיסס מליקה ק י א לקק מ׳ סיג י י י מ א ) ומי מ  נעיז סיק י
ק ז׳ נתב ל מניס י  מימ מא פממ מנימל ואי׳ מימ סכסש מיש *
 ולדיון נפל טסרא דש*קה מייא כק שאן אט נקאן p סליקה מחנה
י סליקה מפסס חישק  למימסח לק מסדסיס מל נייד ואף שמרו י
 שמא שליקה מחכה מא מיש יכ״כ נשיו פ״ק ידו *־ינא מיש (ימי׳
 נמפארת ישראל טל משיית מלין מק ג׳ משנה ג׳ אס יס שהניא מרי
נ יהמפק נדנדו יי* שנים *  מסיד מ״ל יתמה ממ סמחסיי מה י
 פל שלא ראה נהניפ פכי p ולא ראה מדי p נםמיג שמימן בקצרה)
מ ביי אס נפלה לאי• ינמצא שיטי במ יש למטן י  יפי׳ מפיו x שכ׳ ו
מ אס ס מיש וסי׳ במויק מ י שליקה וסי כפו י  גס אייזן אפ מזח י
מ י שהניא מרי ססנ״ש והסרמ״ג מזכר יהאדן נטק מ ומגלה ד  י
 תיש המיז to מיס מה ניש ולדין נפל הסרא ושליקה מירא אלא
 וסא ואפ אץ כקיאן סא p נץ נימל סטב לטמל יזמר מס׳ צרס
 מזפ יונל לשמת נקל נאן מנץ מסל שיצא מגור נימל סטנ ונא לכלל
b נימל pi נימל מסט p p » j נמל ייסר מהראי אנל בלו שסא 
 ציס סטר נסאק מןאץ משנשלק ססט משיל ולא מיל מא תר הינרלנל
 ונמ יש למשיר אס נשלה לאי־ משתני מיי שליקה מפס משיל ולא מיל ומח
 למואסן ויס מדס מום אמ מןאס סייס ומי מיס אשרם נקנסיס



 **•י**״ יודה דעה סעיף נב י י־ י הלכות טריפות

״ (מ) שיש במינו מדבריי(מא) שבל המדבריים (מכ) כבדן(טנ) ירוק כנחתי: ה(מד) ?פלח לאחר ואין ^ ? 1 ך ^ 
 vwe «׳» >יי יח־ע אם נחפרו (מה) בני מעיה (0ו) צריבה בדיקה (טי) ואי(מח) ליתא קטן למבדקה (יא)(מט) אמדה 1
 ו'נמצא שינוי באחד מאיברים אלו אע״פ שאין ידוע לנו שנפלה לאוד (נ) טריפה: מס(נא) רש מנזייןנצ

n ן א *< ו ת  ו
 באר היטב

נ וחילץ דהמחנר פשק ק מלסח עצמו מאחר שיש סאן דפויזא לסרס וגא ממרת םדץ ס מ  חס קאי חקא 06 לא נפלט לאמי והניח מכדר כגל פרן וק גראס «כ״ל מזין• ט
 מרח הניח לדוקא נננדאמרו ק אנל לא נלנ ויןרקנן (ושריח נחנ נםפדשה ואין (com נא למי חתגוליז שהיחס נאת־ nam קת• גמל ונמנזז היזל׳נניציז לחמס וממס
י מיקס ולא ממיין לנמק מור ונשר אצל סצצשויז ק מון וספצש הקוליח וגראס חשס אדוס מור מול 9«  לסקל ממלה ל>*ד ועי ן נדו) (יא) אמרה לנל ודדי דנ
צ *to re נ׳ אצנעוח וחפנו גמדן ממצא שהלם נצרד נהוט והשרפח• מאחר ש׳ה ציץ־ נחקה י  סחפה ממזק שר״ח הקמ נפ״1 סלא זס מנח םרץויאימ סד*6 י
 שיצר מפלה לאד מדפה ודאמריק אין דאה לעוף לי חמר מים נטזמא רא״צ נדקם אנל מר ממים ואס עכשיו אין נקיאין נבדקה ומכיש אש נעשה דעו תא כמיץ ס צומח
 אצן לא יףלסט אלא אסיע נס טפ* נשר ואיכ אמא• פסק הש״ע סנא כמנת הרץ מידן * נמסק * מזון צמיןם שמונמז הריאה שיש לססריף נס* פיש)

 דרבי ומיכה
 ומחק מחמה סאר וא באן ימס שנפלה לאר נלא״ה מי מרה סייש ומצדו ל כ׳ מעקר לדינא להמויר בזה מיש ופי׳ נשו״ח ש״נ מאן מ׳ אייזיק מר
׳ דמרקר כמדז דאין מלוק נץ מף טימ * מניקאופשס (הנספח לסי קרר ראס מהיין) נמ׳ ח׳ שנמל נדן אחא שנפלה  ס״ש נזה ועתכ״ש ס״ק ס׳ מ
ק והכנו נאכלה בלא כדקה ושאר הב״מ נבחן מ  מדנרי p דנפלמא היכא ממצא ירוק ולא יממן א נפ» לאר * ל* אז לגיגית מלאה מס ח
ס if כולקמן מיי ו׳ אנל ומוצאו יפיס ומשיי לאף והתנ״ש החציר ולא מהר מה ששאר מ״מ ננמן  לא חלק להקל והשיסי נא מחמת ונר *זר p מ
ו אף נלא מ if טנא דלא מל שאנר א׳ מהם לא נמק פרישה מ״מ ננ׳׳ו שלא נפלה לאד p לחסמן נ  נטיתי שיש מדס מונח יש להתיר ירקת מ
מ נ ה ומס להקל מה(מ״ל ס״ק ני) פ״כ יש לסמן פל מ נ  מדע שנפלה לאד אנל נסיע שנפלה לאיר אץ להקל כלל עיי״ש ומי׳ נמחזיק מלאיי! יש מ
/ סיי״ש (טו) rant בדיקה מ׳ נמ״ח שס ארי׳ מ ס את מימ גדש נזה והפלה ובהס״מ יש לסמן פל המחנר מוכח מנמ יונס להקל מכיס נ  מנ
 להכשיר מזיתי שיש מינו מדנרי אף מדוע שנפלה לאד ימיש קצת אתחרס ממספות מ׳ י״ז שני דוק הנר מפייס מא שצדן לנמק אנל קרוס של
 והמחנר מייד חקא באין יחמ שמלה לאמי זיא מי״ש ופי׳ מזה במק״מ ס״ק מוח א״צ לנמק טון מצס המומ מפסק וק א״צ לכחק מס השדרה כיון שמא

ס אמ מיא ומ״נ וששום מור סלו נעצמות סמליוס ופסמקיס ומנץ עליו גייי״ש ונופיה סיק ס׳ מ  נר!. (ם) שיש במינו שדבריי פי׳ נמיזזיק נ
׳ ובהטילה ניציס א  ור״ל בעוף פרטי מן מחתגילת ט מדאי נתרנגולח לא נמצא מהי׳ מרט (טז) ואי מ׳ נמית ממס מסר ייו״ו מ' נ״נ מ
 מונחי מבד שלק ירוק מיש וני׳ נמנית ס״ק פ״ו מיש נעק זה ומלה מהתה יניח א״צ נחקה ופשר ניייש (טח) ליתא קשן וכוי וכל זה דקא
ה דנסלה לאר וליתא קק למינתןנהו מ׳ באים מף מ׳ מ מ יונה גס במריקה המד יס לאמר אף גמ״מ ונאוזא נעוף אבל מ  ותרנגולת ומרים ו
 ונר אוזא אף ניווט שנפלה לאר ונמצא המד יחקה נין אס טלה ירוקה ונין זה ומנדט מ (סיק נ״ח) (פט) אמדה טנאה״ם מ״ס מהביי ממשה
מ מינגולת וס׳ וטי׳ נל״י ס״ק א׳ שהניא ונרי הנה״י נזה וכ׳ הנס ל נלא מ״מ אן להקל ונלנוקרקנן נא ל  אס p מקצההיוזקהיס להק! נהס״מ *
 אף בהסימ אמר טיי״ש. (טא) שכל ומדבריים כבק ירוק מ׳ מחיק מיש מאמנה למדף אס נמצא בנשר צריחת דס אט יודפ לפרימה זס
ס הרב נר ווו x' שצרין לידע נביחר שזה מץ המף וכוי ואף אס טרף הנשר ולא הגיע סמרמומ לנר מפייס למה לט לאסרה  מנה אחמ׳׳ו מ
ף סס׳ מ  מדבריי כמו ירוק ולא מיומא עיי״ש וני׳ כדע״ח ס״ק ט״ו מ״ש ט״ד הכ״ד בחנם מאן חאן מ דעוחא טנ״ד וטי׳ נדנדו בקונטרס החמי מ
ק זה ומדף דכדז והכל תלוי א אנו נקיאץ מ ממשממומ למן סרשב״א־ (מב) כבין ירוק עבמ״ה דב״א (מהרב בימ׳ מייפה למ׳ זה מיש מ  נ
 מפאקפ) מ׳ קן שנשאל במימי שיש בנינו מדמי שנפל לאד ולאור שלקה בבדקיז נפלה לאר א לא ואס אן אט בקאן יש לאמר במ אן לפי וטח
 נטשהיחק מדתי אס ייל דכק דלאנשסנה p לאתר מלקהבווא לא מחולדה הרנה מסקס דאף בזמס״ז או נקיאם נבדקת נפלה לאד יש להקל(ימ״ל
 ססה ירוקה וא״כ נס קרס מנקה ס״ל לטוס יחק והשיב דאין למש ד״ל ס״ק ניו) וידמ מים דלוינא לא מלא נט להקל «ד סבס״י אלא משר
ר מנס א־ כאשר נפלה לאר שנמלמ סם מתגולס אנל מרננולת סצמה אס אן מ״ס יש למש לרנד הגידי  ונבו מ סתה כאמת ממלוה יחקה מתחלה מ
 קטרא טלה נה והאדמה ולאחר משלקה מזרה למראה הראשונה עיי״ש. מי׳ש ומי׳ מתיק ברכה מף מ׳ מ מיש ממין מ וכ׳ שאן סקס לונרי
 (מנ) ירק עי׳ בהגהה אמרי כחן שמצדד ראם סרק הכבד p נגד המעיים הכה" כלל ויש להתיר להדא אף גוף המדנגולמ ט״י מיקה מיש וטי׳ שיד
ק אשכי ואף מסד על טרה רסקס ונכוותליוא ממד קי ׳ על  ויק שיטי במעיים יש להקל בעוף נייתי שיש נמט מונחי מיש אמנם ימיין מף מ' מו
׳ דש רצו לומר וסא והלינן מין מונח כבלי סלא חסיון אש יחפ מאר עוף לא נא אליו סס האר והרוח־זין יש  נמחויק במה מ נאה פאי! מ
ס מדקת צוהיג מיש ומק׳ימ ס״ק ב׳ וסי׳ בוסית ס״ק ו׳  חקא כשכל הכבד סלו יחקא סליק טין מ הממד איל אס נמצא כנד בטוף להקל נעוף מ
ן כן בהחלס וסוף פנםל לאי ולא נשתט אבדם הפנימיים מ מ ם סמסל אן לתלות מין ונצי הומת מ ק  נייתי פס׳ קצתו יחק ולא סלו והי׳ סיקמ מ
ח כלל אצא שנשרף נמר ונשר אצל הצלמות ונחמה ונצרד הדס יפ להקל מייט  ממד אנל נס׳ נר חד שס ממ ומיהם מל דחס שמין מ ממרי מ
ק אף שמא ופי׳ נמ״ת ממ״ו תניינא מ׳ קפ״ה נאחא שנפלה *ים ונחלמיח מצס מ מ א  מזק אט מלין טרקה מס שנמצא נהנייתי נמלדשס ו
 p נמקצמ נד״ש • שלה ולקמ מושהזח האווא והפסידה פל מלפכי״ן שקדן ענגליש״פ קנדן
ק י׳ דאשי׳ ספק נפלה לאד כד לייט את סצמה וממס הנלעט״ן לא ס׳ מד אש ומחלים ככר עממו וסט  סעיף ה (סד) נטלה לאוד כ׳ נסח מואר י
» ואוי אזה מסם נטל רק שהנלפטץ סו חמין עד שסו מלדם נכס תמוה האוזא שס לפון  מ? פסו ב׳ מסל א׳ לאי ומשו 6׳ מ
ק מ ס מ ו  לאי צדן נחקה לפתתלה אבל אס ליחריהי קק לממקה פמה ממם וסי פשרה מינוסי״ן ואמ״כ שמפו האוזא ומצא מל מרס ממקצת מ
ס ק מיתה האזזא *זס מי מ מכמה סמנים מ מ וסיים נצרר הרס וכ׳ דש להקל נ ד הסד מאר נ מ ש ב ק מ״ז י  הח מיקי טיי״ש ומ׳ נדט״ה י
' והניחה סל מידה דגה מפלה למהידן דש ומת להמיר זנס לא ס׳ * ס מ ו מ ס ת שש אד׳ מ ד  נציע ומנמ״מ מ אד׳ ממסמס מ׳ מיז ומי מ
ס צוננים והניחו ז ב״ס הסס p למסה ולא מכל צו וגס טון ומקים טסה האוזא מי מ ז ש לשרן מף שנפל לאר וספק אס שססה כשיעור מ  מ׳ א י
כ סו הצוננים שפל טצות האחא מחלימן וסקחדן כח החום ׳ ואס top הכלמכין י  א לא טיי״ש (וס״ל מלא): (טה) בני מרה. מ׳ מטי מנס מ
מ של הכלטכיץ מימי׳ ומצסרן קצת ואן לה כח לשלוט כ״כ לסרס וט״כ אמרק ן כ ח  חצק א חנם של סאנריס הס יטיס ולא נשחט והשאר נאנח ולא מ
מ וכמס ולא סימה כ״כ ומד! ל ממנן שיטור  מוס משאר שלא נשתנו יש ראי׳ לאמן *אנח שאף הס לא נשתנו אנל אם ומיס מיקה מהר נ
! מיש נאק• י מכיס נדקהנס אדון ממי מ  לא שאו p סדאה למ פלא מסנה אין למיין ממה to מאנדיס מיש אנל חמימות מכל הלץ טפסי ל מ
ט י מ נ (ופי׳ מו״מ אמי צוק חיו״ד מ׳ י״ד) ומי׳ מ ק י ק י כ׳ לדנא דנפק מבדק כל ופי׳ מע״ס י ק ו׳ וט״ז מף י ק א וס״ס י  כמיס י

: ( ז p אני א׳ להו להלן(יק לז ז  האנדס ואס לא נמקו סלן אמ׳ ניק חנן ולא ש
מס אס ת יקס״ז פסק לדנא כופת הס״פ להקל סעיף ו (נ) פרישה מ׳ fao מנהת ניי את ניס ומחזיק נ י י  פלא מדק אמר מיש ומה ב
 עי־״ש אנל למעשה קפה לסטנ״ד למק• פ״ז להקל טין שנס במחזיק מכה אה >״א כאריסה • (נא) ויש סכשייין מ׳ מ״מ דלסש מנשידן

 א״צ



 יורה דעה «יף נב י« הלכות טריפות שטו נאי יעמיה
c י ג  pi 308*0 ••׳גי מ
א גה 0 ׳ נ ש ל ה  rw ו
מ ק מ ׳ • י  וכל ט ו
ו ״ ד גשם אנ ו  6 ס
ft'* מ ח ס ל  הי&י
ק ו ו ״  והרמכ״ם ט
ץ יל* מ ר ם ה י  הסכ

 סחחי תעובד! ייי״ ״״״יל
א צ נ י ל ק ה י י ו ם ה א נ ל ס 9 1 r » town פ ס־מן ידא ט ל ס » ס * r ם ממי! מין ) ג נ ) 
toft ך ו מ א כ ק ו ו ד or ל צ ג 4 מ ל ע י נ א ס י יאיצו ל ן א י ע ש ג נ ו מ נ ך ש ל א ע להלל יש להכשי י נ  ה
ס י ל ז י ש ל ס ״ נ ע ס נ ל ש ״ ן נ מ ץ נמשו׳ tan מפל ט י מ ] J W י ג ה ) ו ג ה גדיש ( מ ה נ א ב  ל
ם ו א ת מ ו ו מ ם ש ר ד נ ג נ ם 09 מתחיה ו י מ ע פ ל ם סיס למדה ו ס פ ש * ל ״ ש י ת נ ל ו ס פ ו מ מ פ פ פ נ  פ
ה לא י ע א ודאי דנחמרו גני מ ם ס י ח י מפיס מלחילק ס ו מ ל מ פ נ ם ל י ל ו ס ט / מ ם א פ ס ש נ ו פ  יש ל
פ ג י ה מ ס מ י כוי נדדו ל ן א י פ מ ו ס ל י פ ש ז מ נ ו מ ם ס נ מ ס שמתו נ פ א ו ק ו ש ל א א נ ל ן א נ ד מ  א
ס י מ י נ פ פ ה י י נ א ל שינוי נ ו ש מ ס ה ל י ט ק י ל י מ * א ל ו ס יש נ » י ל ס ל ה ף ס י ס ו ה י ל נ ״ ו  פ
ס ן א ה א ״ א ל ע נ י פ ל פ מ מ ו ו ו א ג פ ו ל ה י ש ש נ ט מוששים ל י א מ י ס ש ו י כל ש ל ו כ ס « נ ל פ מ  ל

[ ש ״ ו כלל פ ל מ פ נ ס נ ו צ ם ן ל י י א ט י מ ש י ג ל מ שו י ל הנ פ א ל ו ל ס נ ט ק ו שלא מ ס א » ס י י ל נ א  ס

 תשבה
 מגינות וסדק סיק ד׳ והיכא ולא פיין ה״ס כגון אס חאן וצלפית
. ׳ ק א ס אף בהפ״פ מה לסוף מי״ש ונמק״פ י  מהמה נשומ בטלוש לי
: ש מיש מהרדנ״ז ומי׳ נדנדנו למיל(ס״ק א) י  (נו) ר״א נם בבהסה מ
 (נז) ביוזע שנסלח לאור סי׳ נשאז שס אוי׳ בסספוס סיי א efn לספתמירים
ק ואמיל מצה ק אס נפלה לאר ינס מ ק ואם יש מ  מ״מ לא סי אלא מ
 אם שהמה באר מיסת־ שישמרו הניס יש למשיר אף נלי מיקה כלל ומיס
ם נשרסו וכמה מ וכמה מ ד מ מסמ מממ ס ר שנשאל ננהמומ מ  נ׳ מ מנ
ה מקומות ויש ספק שמר• ע״י שנפלו מ מ ומורך מרם ונשרף סורס נ  סהס מ
 סליהם גחלים נוסחת נהמה p והעלה דחקם מפלס טלה לאר יש שיסור
 שיממח נ״ס משא״כ ננ״ד ד״ל שמא נשרף רק ט״י גחלים שנפלו סלימ ואף
א לא נתין סוסחמיהס מד שנא האש םביטמיהס  שהיו קמרים נאטם רש למס מ
י מומזמיהס א נתקו מאליהם ומ״צ מסק מ מ א* המיר א ר  מ״ס טון מ
ה מ ה מסקיס מקילין לגמרי מ ה טון רנלא״ה מ מ  נשלה לאמי דש להמיר מ
א  pi אף פיש שינוי נאנריס המסיים יש להקל סיי״ש וסי׳ מפיס ס״ק י
ג ומיהרו אנשים וימו קימריהס ת ואחו האש מ מ ח נ ס  שנשאל מהמס מ
ס ונשרף קצם מ מ למן ונשמי! יציאתן נפלו למד אש פל כמה מ  והבהמות מ
 מעורם אנל לא נשרף המד מענלע״נ ולא מיש פד הנשר ישחטו המרים ומין
 כל האברים ינמצאי ימס יאמר צלית המד ר* שמריקה סלה ימסה מפל״ע
 נק פחיסה לצליי׳ וכי מש להתירם נמיטומואפ מצא שיטי באבדם יש לאמר
 גסנהימ והמקל מממד׳׳מ יס לי מלמה *זמין אנל אפ נשרף המר מענלע״נ
 והגיע מו משר אף שנשאר קרוס דק שלם יש לאמי־ אף מטהו״מ אנל אש
 לא נחרך שער טורה כלל אסי׳ אם נפלו עלי׳ לטדי אפ ופסלו ממפה לארץ מד
ף ממצא מטי נאנריס הפנימיים  טון שלא שמזה כלל נאש יש להתיר משימח א
) (נח) וגשחנו פעי׳ ענאה״ט מ״ש מסשיך י ק א  מיש נאק־ (ויל י
 דבזמס״ו אץ אנו בקיאים מדקה נפלה לאי וע׳ נממ׳ טבמף מיס למס יהודא
ו מף מ׳ זה מ״ש נזה ומבואר ק ד ומ׳ שי ק מי מ״ק י א  מיש ממין מ נ
 ממריו דבנהמה שמר יסלץ לסמן אבדקותיט נזסה״ז אשי׳ באין מ״מ אנל
ן אין למון אנדיקותיט ממה״ז י ן והס״ז ולדעת מ י  נמף תלוי מלוגמה מ
 נעוף אנל לדעת הס״ז מסמס ממף יסלק לסמן אנדקוהיט אף בזמה״ז מי״ש
מ יסלין לסמוך מה אנדקיתיט מאז ילא מלק י  ומ׳ נסניש שהפלה מ
׳ דמיקרלדגא מסמ המביש  מן ממה לטוף וסי׳ במחזיק בתה מף מ׳ זה מ
א לדנא ק י נ מס״ה מף י י  נזה ט p מא וטח גמלי האחרונים עיי״ש ו
 ואף מדט שנפלה לאמי ונשרף מטר מסנלע״נ סמי כדקה כאברים הסרמיים
! אף נעוף עיי״ש וע׳ מיךמ סיק י״ס מעיו שהמנהג *זמן נזה  גס ממי
מ אמי צדק יחיד מי יד ״ נ ט י ה ולא נמף מיש י מ  אנדקתיס יק מ
ן מא המנהג מיש יק מאס ג״נ ומס ממן מהריק ו״ל  נאמצמ החשד מ
ה סייש יעי משפרש הקמש משממס מיק של י  מיסדו סיינא מ׳ ק
 ומה שהחמירו ואין אט נמאן מדקת נפלה לאר נעיף מ חקא אס טל/ן
 חאין מיד החיצון נתקלקל אנל אס מאין שמר החיצון של הפוף לא נמקלקי
 סלל רק הטצוח לבד נתקלקלו אין להחמיר מיש מראה ואף נמנןמיס מפנו
ו איזה מיף *סר ם יש מ א ט י ל ל  להחמיר שלא לסמוך נעיף אנדקסיט כ
כ יש לצרף זעת גמלי האחוזים  מלא״ה *1 מדקה הכרטיס מ סדנא י
( ת י ק י ) ל י מ  הללפיכילין לסמך אףנזפיז אנדיקוהיט נזה אפי׳ כפוף ו
ש דממו שלא  מישו׳ טומ״ו ומוי אמיצוק: (נט) והכי נוזנ. טנאה״ס י
׳ שהעצה מיחס שנפלה לאד אין mo p!*4 לפוף מ ומתיש שיק י הי  נ
מ מחשה ה״נ מהמה ואן להשגיח מיו לסקל כלל י  וכמו מסוף אפי׳ מ

ו אחו(דין ומדמי סוס ראט״ה ירי• יסהרא״י נשמי ל״נ)(ננ) רפ (יג) למוך מ  זקללאילטק שנפלה לאר (נב) אצא(ינ) סליק מיגר נ
 (ני־) is"*: ז"אין טריפות שינוי איברים אלו פוסל אלא בעוף (נה) אבל בבהמה אק שינוי איבתם אאי
 פוסל אפיא ידענו שנפלה לאד • מס (נו) דפ *סדן(ב) נס מהמס (נז) ניחע שנסלס לאי(נח) וממט מטס (נט)(נ) ומט

. (חג ססודס)  (יד) נמג
 באר היטב

 (ינ) חליק והספם אימא נש״ך נשם «*ן שהיחןמ מצד ממיל נמל מיופת מצי
 ונטלת ה*ר מיצמא ללא שטמא טא (ינ) צממוך נמיןס השמי מחנה ש״ך

 (יל) גהונ ונחנ הפס״ז לטיפ שלא נמקוס הפסו מחנה ונמנ השיך מט נהמה
ק לא מחזקק אמרא להא מהרש״ל מנשיר אן נעוף ננהיג  אס נפלה לאי וליחא ק
 טט נחג הניח וצדן מיקה לנתחלהננהסה טנא לאתא קנק נאדה אחא ואץ
 אנו ניןאץ ננדיץז נשלה צאר והפיך נתנ שצ״ע שלא נחנו האחוזניס מזה ואפשר
 שהיא נכלל נמלה וניונ הפ״ז מם הרשנ״א הוא מהפסדים נזה ואי* 0*5 המיזנר

 מדי טל* צא טס מקל טח פנ״ל
 דרכי
ק י״מ שמיס נזה נצ״ע עייש. (נב) אלא  א״צ לשאל א נסל לאד ומי׳ מק״מ י
 תלינן יס׳ משא״כ כמאט שנפלה לאי אף שלא ימיק תחמח מ ספי׳
• (ננ) רש ו ו ס״ק י פ מלין מצוי מלתלות כמלוה שאס מצוי שי  לי
מ מ׳ נמית ורפ אמת הי ן דזקא נ  לסמך עליית טנאה״ס מיש מסי
ו שית י י״ג של להקל מה אפי׳שלאנמ״מ טיי״ש אן מפי מ  הספרדי חלק ל
ו ל ואף ומהיז משמפ דאפי׳ שלא נהפ״מ יש להקל מיס טון דהרמ״א ל  י
 יש *ומון טלייהו ולא ל יק טמץ א והכי נטג משמפ חקא למת הצורן
ק ג׳ וטי׳ מחזיק  א נהפ״מ מא שיש להקל ולא נפגץ אחר עיי״ש ונהנ״ש י
א נהש״מ חקא מיש נ של מן מקר לדנאשאן להקל נזה י ה אמ ל מ  נ
׳ חה  ועי׳ בפקד הד״ס יחיו מ׳ ו׳ אח ז׳ באדסה מיי״ש מד מפיר מ
מ אף למין פיי אפי׳ שלא בהב״מ באן יחמ שנפלה מ  דקא נעוף אנל מ
ל יש להקל באן ידזמ שנפלה לאר י  לאי מיש. מי׳ סניש שס ממראה ג
מ ומי׳ מיס אפרים נגןנטיס אדון הי ה ונץ נעוף אשיי שלא נ מ  נץ מ
מ והעלה מלא ק א מ״ס נ א מי׳ נחניח י  לסריסומ הריאה מ׳ ליס אמ י
 טחנ מפלס לאר ונסחט האממין והודק א לממן אס הוא p מאר אנחם
ק יינ) מ מיש (מי׳ ממיט למל ס הי  ישלקו ולא סמנה אן להקל אלא נ

ן ממס שהירקת מצר ממיו בנני  (נד)עלייהו טנאה״ס סיק י״נ מיס מסי
׳ דאף דקיל נ מ ק י ק ו׳ יבמק״ס מ י א י  ממממ מלי וסדק למיל מ׳ י
מ נשיסי מראה למי בלא ידמ מסלה לאד מ״ס במד שסרקה יש י  לסקל מ
ק מלא״ה יש מממירין נסדק העד ממשש נטילה לאד ואץ להתיר נ מ  למש ס
ח הדחק יחו אנל אס לא ס׳ מ״ס וגס מהד״מ אן לסקל מ וגס מ י  אלא מ
 אלא איכ יש לתלות מ״י שהי׳ מרה מונח פלי׳ נמה שפות אחר שממה שדרנה
 *זרק מזה א שלא סריקה רק למעלה שלא כעומק אמ׳ שאר סזמיס נ*
ק למיד נאריסת יעי׳ נמית מסה י מרי אנרהס י ס מי׳ מזה ב י  שיי מ
ה י ׳ יריקככרהי יהי׳ ניני שנשק• מ מד עוף ס  יוסף חלק ל מ' ו׳ נמנדא ו
מ ט מרה לא ססה מלאה הל צמה מנשירה מ א׳ ט יש למלות סרקמ ס  ל
ס למנה היכא שלא יחפ אפ נפלה לאי מיש י  שמנו שנמשה פ״י שנשפך מ
ק נינס אה מיג מה שמשקשק מיו מסה יוסף ווסתי ואץ למק־ י ס  ימי מ
ו שסיימת נא מחמת המרה ט מסתימת מוסקים משמע ואץ לתלות מה  י
S1 ה למיכה נמחה נעלמא ס׳ סלן סרקה מ  ט אס מא ממממ שמיס פ

 נמשה מזק נטצס ואפ חאן שאט מבי נהמות מיס מממ שאן מרקת
׳ מסגרת מלתן הספרדי מף דן ג׳ מה ק מי׳ מ א  מחמת הסרה נרי׳ס נ
מ וכ׳ דסנא מש הס״מ א שסהד״ח יסעיות א זיל נ י י  שהשליא טל מאן ס
ס ייסף מ״ל טכא ולא רא שנפלה לאי ס ו מ  מציה ששי יסל למזין י
ה יסלק להקל קמ מוחה נמס אי  ימני*• פונדו אפי׳ אס ft פניה סי
ק פ ק א י״מ יש נ מ **ס סימן נשפימ! מרה עיי tf ומ׳ מעיק י הי  נ
 מ יהסלה לדנא ואס לא יוס משלה לאי יהודק! הננו סלה ממצא ק הינף
 לאיש ישלק ולא נשתנה אץ להקל אלא מפיס חקא יאס מריק! םמו קצת
ס ואס מיא! הכנו דמה מ א ממה יש לסקל אף נלא מי י  אפיי מגד מ
 למראה נימ ממש אפיי מקצתה יש לאמרבצא מ״מ וכאמה ונר אחוס יש
ו כלא סימה הרנה ממצא ק מכף לאיש י מ ו י  צמיד מל סיי גם נלא ה
ה שמת ואח״נ מצא שמחק! אסי׳ סלס א  אק אפ ©ימס מסי לאיש מ
 פחאן משק־ מסמרה וסמי סמי מרה אסי׳ ft נשממ •ש להמר בלא סדמ
 שנפ*: לאי אף נלאהיס ואש ידע שנפלה לאד ונוקו מאר האנרס ומצא

נ פיייפ: י נ ד יריק גס נ נ  ימס צימ לסקל ממצא מ
 שעיף « (נה) אבל בבהםה מי׳ פ״ן מ״פ לשי נמסור פנ יגס הילטיח
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) לנעטג* (ב) ידי הבהטח םעיקחש או שנשתברו * נחתכו לגטדי או שיש לה (נ) נ׳ יחם א )  א
) אמד (נ) כשנשבר אס אין ו ) ( י י אבל (א) העצם (ה)(מפני) עצבן (08«מ ל«לס ק מבי  (*1 כשדה (ד) 3

8 ס w (מ) 06 ש « ן (ח) גס « י ד  עור ובשד תפין את דובו ן *ם(ז) יש מ
י 00M m <f צניסש לקיטו 9ד*ז w •תחי תשובת באר חימב נ . מססה «*ו • מ « ע (6) ס ה נ ס ן « פ פ ו ש r a w y «%1 נ מסדלמ^י ו 0 י סשנ נססגי « »  גג («) ס*ם «

 . . . מיף (מרוט) ומ״ח פמיר נממ־ * מסט # «מ־ אף ננסמה מנועמא
* יאסדק שמשיו ט׳ו ט* «זס0מא יקנ• נדאזחס ס ד ח ״ מ ג י מ ר מ ף מ פ פ ש מ מ מ ן ז מ ר ש פחציס להשדף ננגוצאגף מ י ״ מ י > יטס ו t o *01 מךשק 
ן ג׳ «נ״« (ואט טמץ שיומיץ צ מ׳«ףנ מי « י פ מ . ו י א * ישר«ף מא מ יקנה סדאז עינ טיאי •ן טס שריטת נימו v צד*. (נ) מ ־ מ מ ק ! >רך נ  י

 דרכי
ס ד א ו ויש מ נ נשוי מאר מף מ׳ מ ובשלחן גנוה נדק י י  מיש ו
 few• דאי ליכא קק לפינוק לא ממקק אימדא ננהמה עשפיל »ף סי׳
ן למין פליז סס מי tf ומ׳ נמרת יסתיאצ שהכית סס י  or של דנו* ס
ד המית מןמאל ק כיג פה שהשינ י  נציע לפפשה מיש וגי׳ נופית י
ל ומיקר לדגא ואש (שרף מיה סענלעינ והגיס עו הנשר וכאסז  גזה ו
 סאנדס הפנימיים נלאנדיקס יש ל*וי יק אמי לאכול מולנ סמנה נמי׳

 תשובה
י נלניש מ׳ י׳ ש מה י ת ז׳ י ק נרכס *  למסרא יי כלל מי״ש יפ׳ מתי
 ספי׳ א׳ סק׳׳א של יאף שססמז׳יי קרא מרמי־ סל המנהג הזה מימ אין ל«ז
י פי יש קצת ססס לססנמ ומ׳ ועינ אס אין האני דכי מ  מהמנהג של מ
 ממנ יש להמיר להשליך כל האבר אנל אש האנר הוא דנר חבוב איצ אף
 לכמיולה למלין p פד מקס השנייה ומיס שמשלינין מ&ש ק השני ולמפה
א לצמצס לימין פד ממס השבירה מפס . . י - — ... מאשר פשליכין פו ממס למפלה ס י .  ״ . ״ י
י ססס מר מסר משיפוי קחס אנל אם גס הנשר נשרי ונספק נמקס השני א״צ למזון גס מהנשלי למעלה « טיף סמי ססנלס״נ יפאו מ ם  נגנ א
מ והמלה ובנהמה י מהשנייה נליס מי׳יס ימי נס׳ אס לנינה דש מ׳ מ יש נ מ ו י  חן יש צמזיר גס החלנ נמי׳ ונפרס למי מיש יסי׳ נשדס מ־ל׳ס מ
 יש לנסנ ק םיש נלנ׳ש אנל נעיף אין לנהיג ק אלא נשאר אנחס אנל לא
 נעצם הסליק שנגף דשס אין להמיר ולאמי to האיר אוי׳ נדבר מיסיס יק
ן : (ו) מש פסדישין. מבא!"ס ומיס מהי ס י  קצת *!מלס מהשנייה מ
ק ד׳ ׳ א׳ י  ונאיסכול סני׳ יש להמיר אמ׳ לא נצרר הדס פלניש מ׳ ו׳ מי
ה ואף אס א׳ ממונים אפי׳ מיד הקק שמא מצא מהמר מהטמא ל מ ש  ל
י אף שלא נמ״פ וסיייש מד  לאסיסא פאר קיס ושאר היתרות ממנ* מ
׳ דנפיןס מ if יש להקל במ אז׳ אס ח*5 שגמנכלו מונים ק ו׳ מ י  נ
ן י נ י אנל שלא מפיס יש להמיר ו ק אפיה מ ד מ  דהייס מתחת ונס מ
מ אלא חקא מראה שנםמכ* או דנא הכי אנל אם הי  אן להמיר אף שלא נ
יס וריאה שלא נתעכל אמ׳ אס האפ שנסספי מני׳ ©ר אז׳ נאז  טיק מנ
ס וסיס מלוק יפ י ר אף באין ה מ pi מאבד ולא נבדק מבי׳ כלל מ י  ס
ן סאמתא אין להמר מדקת סט׳ אלא ©מוק  נדני ימשני הטמא מ
 ממות ורואה שלא נהפכלו * שנאנו ולא מרקהנלל אבל אס חאה שמתחת
 נמפכלו אף מיא: שעד היק לא נתסכל וגס לא נפסק אסיה מדסס אבל
 סלא שהטמא שלם p שיצא סלו ממרי א שניזוז ממיץמי ולא יצא ממרי
ד היק לא נספנצ אף שנפסק יק אף ע  אי אז׳ אם חאה שנספכלו מתחת י
מ פיי״ש ט הדק ונאבד כמי אף באן הי ק מ  אס ראה שמתחת נמנכלו ולא נ
י אס לנינה ס״מ ק י׳ אנל ימין נ  ונסתיחס אס י יפי׳ מיש סס נטק״מ י
ן להשינ פל ונרי סלנ׳ש נמה פמקל ד א ז מ ק סניף י ל  ב׳ נ׳ ונס־ימ מ
מ אשי׳ הי  מספק ולא נתעכלו והפלה לדינא משנפסקי פנו׳ יש להמיר שלא נ
ה מאנח נלא נחקה ומכיש משני הממא י  חאה שלא נתעכלו ננל מק ו
ו סלים יהאס לנימ ש י ק * י  נמים מזמיר פסי עייס וע׳ מע״ת י
ד סמן ס נטף דמי הליש הספר למין מונין שמולק נינס ינץ ע מ א s o 
ס נמי ק ומי מתייז מ י  המצא tows לאמתא מה ממתי מהשלג מ
ד היק כלל ממלת ה סמים ירא ט נדי מהפה לא מוצא מ זה ע  מ
 נדיתי: (ח) נם הבהםיז ענאה״נו יש מהשני", למייסחלנ ומיצים משני
י ף בעוף א ד הבהמה יסניאר מדבריי היל אף בנשבר סמך לגוף ו  ע
 נשית מאל ומזב תניינא חלק א מף מ׳ סיה סמיא ונרי הבאס׳ס סס
 וכ׳ דנסיכ לאמהיס יפה דנד מנו׳׳, והשט״י לא המי מיצים אלא אסנשמ
 רמק מהנוף נאסן שאס אמר אלא האני סצמ ונמו שמיא הנאזיס מצמ
ס הניח יפקנ אנל אס נשבר מקים שנפשה סרימ מואר  נמף מדק מ
* ו  במדי שס יסכיציס אמחם יק מקר לדנא מיש (ונטף הדן של מנ
̂נ וכנמר הזיק ממיף מיצים מיזד״ס פי׳ במדיהם שנחלס מסמיסס  והניח ינמ
OM ( י ממ־ מיי׳-!): (פ ד נ ס מ מ ו של י  במ יפי׳ נלביש מסיחה אס י
׳ מפלה לדנא ונהפ״מ נ א מ  גשמפ או נשבר.פבאה״פתי׳ כמחזיק מכה א

׳ הל« סמקה דש ס ס פי״פ יפי׳ ב מ  יש לסמן סל הסקילץ נשמסס ד נ
י נהס״מ מיש יפי׳ נלביש מ׳ וי מיי א של ז  מי זה שאמי סס נהחלס ו
ד המפה מיו הניף ממש מ״ס ר א׳ מ  ודן הממס נזה לדינא דאס סנ
ס אפי׳ fi ראט מכ י ה  שנשבר הטמא p האמתא *איס טריפה אז׳ נ

 דסיהא

| שנשאל מהמה שמתה נדר מפת מיסת הדר ינשרמ מגי׳ יגס הקרים  א
ס ומידה מרה א סלא עימ למראה ימכרו משר ואח״כ טדפ י  ישעיה ט
ft ן והתיש יהפי׳פ״ג י  הוסר יומה השיאל לאור אף סכלים ממס מס ה
 סמח אלא מאכר נמגג נלא נדק! אנל נלד מי מיד וסא ז״ל האדן
ן יסשויג p מאנו נמגג בלא י ה ואף פל ס מ  וסדנא אן לאמי־ מ
 מיקס מ״מ אן לחלק נץ מגג למיד p נמף אנל מסמס יש *אויר מימנו
ק מש הרנה מסקס הקויםים מכשירין  אזי נאבדה במזיד בלא נדקה נ
ס י מ מ ל p י  מהסה אז׳ נידע שנפלה לאי משמנה מראיק יאף ולא טי
 סצ שלא ואס להדא משמנה מראיהן אף שאמה מהיד אן להחמיר אכן סל
מ הדן אנל בניד ממורה סקל ראש נסדאמ *אויר להתחלה מ  p row מ
י יש *אזמר במ י י מ מ א חס במנסל א מ טו י  למסי משר נצא מ
 סמס מגור פיליזא שלא יקזן פל t לסריס וסי סיי״ש נאדסס חס גיכ
ת מיל ממן שלא נשרף המר מענלפינ p משרמ מני׳ וקתי׳ י מ ד ת  ב
 ומתחת נחרט כאמיר אנל אס סי מדן כל סמי פפנלפינ טדא דש לאשמי

 בלא נדקת אמיס המיניים מ״ל:
נ צני זיל*דק ק פ י י ׳ נ ע ס מסיי מ א  סעיף א(א) נשם*. מה י
 ^ דא־שא פל הלסת פרימת עצמית לסלים מפר ממסה סרק א
ק האברים ממקם מסרס מ ח  שסמלה מאיה חמן שמיטה נאמד פל ז
 כמ מל שנפרד מ ממ נץ משמס לגפיי אלא משאר מסבר מיי מל
ב שסניטסיי פאר שלם רק מצמיח מפנים מסרק מ מזה ונץ שיזיז ל  מ
ו י ס שמשה p נתל ונץ נטף מטף מ  p סמס מקישירס b מ נקרא מ
ו ל מסל המקיש אן נסא שמס אלא ו יאת י  אמס בלנ״ש כפתיחה אס י
ז ננלל נשבר ק לסר אנל סיצא לגמד מן לחמי י  סכא שלא יצא לנערי י
ה חכמי נמי מ ק אמ ג' ומר נ י מ ׳ ע י כפה פפניס ו  מי״פול׳כ נפרס ה
ה שקרא נשסס כשלא יצא לנמרי מסח ונשבר מיצא לגמרי  א* שמיג עלמ מ
 ח״א משלא יצא *מיי ממחיר לא הי אף בכלל נשמס אלא כשיצא לגמד
י סי נשמט תשבר לא מי אלא כשניטל סמק *מיי מאן באדמה.  סמו
ט נמ׳ מ ונסי" לה: (ב) ידי ד נ ס א* יהנארו איס להק מ  ומשי די
fft ה לצד הראפ: (נ) נ׳ ידים טנאלט י * ! ס * ת  הנחטה סיגו ס
 מהיז להכשיר מסר 3ף הסיף ומלו ניק א׳ שהמו נצ״ס לדנא סייש יס׳
ס ו׳ מה שמריךבעניןמ והע*!לדינא ומיקרכהס״זוהסיח א מ י  נמתיק נ
ש ק א׳: ןד)אבלהע1ם הנשבר משיש י  להכשיר סיייס יכ״כ ממך! י
ש סס למא : ו י ט pA מף מ׳ ל ד נ  מסקרי הצמים וסי וסי מ
יש) ואף נחלק ) ק ל ק נ׳ ובדמיו מיש י י ס׳ אסיד טרק י מ  (ה) תשבר ע
ק מהגוף אס פממ ומקר ממקמו אמי ממם מצוח שיזם יפיל מ ' מ  ע
׳ ה׳ ימ״סמהביי מהנץ ׳ ג׳: (ו) אמד מנאיס מ׳ לה מי נ מי  מי י
ק ג׳ שכ ו י ד מ׳ י מ ׳ נאי מס מיס מ י ס' מ ט  *זמך נל האיר מ
ל ל ולא ראיתי טעץ p מיש ק ר י י מ «*tf אמס ט מ  שנן הא מ
ק ל של שאן סעס מ יטקנ מזמורם אמק מלת לסממ נלל ת׳ י נ י מ  ו



 יורה דעה סעיף נג א הלטת טריפות שטז
 (י) נשמט (יא) א (יב) שנר סמיך(ע) לנין (T) וחאץ(נ)(ב) שג5יר הוס «*נר לצלעוח שיואן!מנוס (סו) המנה(») יק מון(ק men מאמי ימיו

I* וסט גסנ אנל אץ לו«ש לוה נל זק (V)(ני to האריך 
 באר היטב מתווי תשובו!

»a» r» ו שמצא נחשנ״ן דש להיזנור אפילו ממס כנטמן ניד נס העצם משני נשו (ג)*צמהד׳0 «ימ י  נל *ס אנר השנור ני•). (נ) מצדד ונ" נ
י לשדיה wpm שהניאה ^ ז ־ ^ ^ ף י א ו ל נ ׳  לא נצרר הדס מענר לצלסוח ומא לא־ססל ניניה ויש"( מחמיר נ־שנר נדנד שיל רדנ״ז מיא ש*פ קיינ שזממו נ

י ״ . . . * * p 0 *וננשמס ניקל וסנ״יו ממטר אף ננשמס והיוצנ של *תה נהמה וה״ה רצה נחשו ש* י"״ י׳י 
rojto שאצה דג מטר ומיץ נחשו׳ מנ״ס שאצה ילל ופיח ל ושונצסש צדנדסש ננהמח שמד סמים אנצ נצאיה ׳שצמחתכשטן הש״מ ואס" נצרר סוס נצצסות *ן 

IE?.5"י *"*0ל  מימש מלטש ממנוי משני צלע א׳ נפוף מנד הדאה נט משני סגף והיו ממדד נסמ•צלע א־. ומחלק p א» ליי יעייי! 6*״י 8
 ס״• ע נמס לסרס לדאה משא״נ נצלפ שהוא מנח נמיןס * אטלו נלק: צא צדך וני• משרף נעוף06נשנרצלפרשנםפ1קןאףשחיומןזר נשנדס • שצא מגד
ק נ׳. משלח משמח ן י י  סדאה אנל אה טה ששק אס טפ פוקן נשרימפסיס אנל נמסה *ן להפדף g^, 06 עפ אחי או 06 יש נס פיקן פ״ש ט׳ די נ

 תשובה
 נשיה ימה מטיל המיקה אשי׳ אס שחטה לאחר ג׳ מיס מהשנייה סיייס כלוה

 מא טכא תליי סוס נצלמת כאמיר:
ק נ׳ ומויךלגיף  אמנם סכא-דלאנצרר הרסנצלממ סםיו סיק ו׳ ויו י
ה ס״ק א׳ י נ נ י  *מין זה מא נמסור *ודל אף מהמה סיי״ש י
ק י שהתפלא סל השריג  סיי״ש מיי לנ״ש נסתיחה אומ די ונסים שס י
ק לגוף כזה מיס ד אגודלין מסס ונימקה יכל נ שימי מ י  מהימני דנ
 שנשנר הזק ממטיר זה מהגוף פשר אף באין הפיס אמ׳(מסן לגמד ימטיר
ם. וכהנ מד כלניש  זה מינו לני מהבומא מי tf וסי׳ ote לנינה נסניף י
* השגר מאבד ילא צמוד אס מ' מך ממי זה * לא כשר אט׳  ומנא ח
 נלא ספ if יאסי׳ רא שאיטכל סבי׳ ומנא משנר סמיך לטף מזור ונקשר שמ
 אל שני יתדו יחנקי כשר אף כאץ היס אנל אפ נקשר שבר טל שנר יד*
נ נאש למנה נסרסי השלת ומיס י  אימ ממיל יאיט מהר אלא נהיס מיש י
 שס בסיף כ״נ והא דסיסיל נפאז״י *!מי אפי׳ נלא הס״מ טיס דלא צדך
 לממק אמר מוט׳ אנל אמ מק ומצא דאממיל טני׳ לא ממי מזי מקשי
 שאשי׳יי יצריך הימ דקא מיש: (יג)לגוף מנאיס יסנשלס דיס(ממאן
 מ׳ ייסף שניינףך 0סדיד;סאהל דל) מ׳ ל׳ שנשאל מי נגש מטקס ס*
י שנירה נמשה נן והשיב דש להכמר דכיין יטמא  באישן מש למש שמא י
 .דגמי קייל דפשנר מד א נשמפ ©י יק שהשמיי מיא יהרסיא ממירים
 ולאן טין שאט רואם שהפנים סס כתקנן וגס לא נצרר סוס בצלעות ינס אין
 לט טרורשנשנר פלל ושמא מחמת סמי! אמדת מוקם מדאי אן למש לאמנל
 שביי ולא *קנס סדא! ונמ״ג טדא יש לסמיך מל הסיןלין שממי ויש
) ווזאין T ) :  הנאיס משני צלע א׳ יכו׳ מ׳ זה *!לן נמ׳ שאיז מי׳ א
ק נ' של י י י  שגזנררהדם מנאה if יש דהכ״מ מחמיי אף משמט מיי נ
 מושמעות הריא דהיכא מצדד הים ספני לצלטומ לא סמי נדקס בדא! כלל
ק ל שליממי  אך ב׳ שלא מצא גי*י לק מ עיייש מי׳ נסרי מאר מף י
ק ל יש מ מיקה נדאה ואף א *מא קנון כשד! מיי״ש ומי נמלת י י  נ
 מס והמלה טון דהסרימ מקיל נכשמט מיענו מלדא לנמק לכן יש לצרף
י מיקס ולק אש נמוש יד נהסס מ4מי סוס מ מיס לסין זה לממיר י 0  ו
י שימונה נמסדן ואשמא שלימה  מסנר לצלמת יש לנמק הדאפ ננזימ י
 נשר ואף מסיו נקיאן אט ננדקה 11 ונסי מעת מים דנמנןם היס ק
 להקל בדמנו אף כשנקרעה הייא! נסיגג א נאמה נלא בדקה מייש(ויל
ק יו יש כמר מצוד היס א סמי בדקת הוי*): (טו)הסכה. מ׳  י
 נללש מ׳ ח׳ פכי רכל מה ממנאר נסי׳זס לספדף מןנר א נשמט מדס
 ובהמה סמן לטף מירי לק כשנעשה המירה א הסמיסה פני קדם לשחיטה
 אנל אס נעשה השכירה א השמשה סמן לשמשה יסחמה מי מי! «ןל שמי
 וככ״ס מתנא• נמי זס מימי משמט א נמי טד שלא נהס״מ יש לסקל
ס מסנאי במ׳ זה י מ jf ואיצ לנחק כלל מסבים יק נ ג אז׳ שלא נ י  מ
מ י נ יש להקל אט׳ שלא מ י מ מ י  ומצא הטמא מממ לגמד מסי מ
מ י  וכן נמה שנחבאר נמ׳ זה ומגא משני סמן מיף ממס ואמי אפיי מ
. f• כ׳ וסל זה מא נשוא־. מ י נ יש להתיר אפי׳ שלא מ י ק א׳} מ  (מיל י
ם צריחי! דס אנל אם משחטה ראה מציר מם נצלפית פריסה יצוק מ  שאן מ
 לניזק הריאה וכששהה אחה זמן מ לא סמי נדקה מיש:(IB) תוך מוף.
 מ׳ סק״מ יקג׳של בקצרה ולא ממי שטי' יניח כממצא צדחס יס מרם
א ששמן וזיוו  מלקק מיי נ' מף מיש אנל ימין נמית מר םאקמ' י
׳ י מ  ממי *דה ושהי' יניח משפת השמסהנמ• מסה ולא חי לנף שנשני מ
J ק ל  שאיו מאו וסניא נמסה יד אנרסס מנלק יא״ו כאן(מדל ס

>fn fir* ק יא וינ מסלה . טלנ״ם מ׳ ז׳ מ י  (יז) יהכי גמנ
̂! ים  נשנר סמך לטף!רואן מנרה מוכה ננק מצחו מש נצלמה אט

 &מזי

 דרכי
 דפותא אמת והייט שלא נצרר הוס מפמ לצלמה מניס לצו חלל מהמס
 יהיכא שלא נמר מימא לשנים אלא שיצא הטמא סלה סמן האטיהא אל המן
 יש להסתמן ג״כ אלי יש לאמי ככה״ג סטי נסנר ימ״מ מקיל נזה נמ״מ
ה דהיימ שנחיז הטמא ממקמו מ ק אי) ואס שמס יד מ  לא הססיד(ויל י
ק לטף אמר נאןהם״מ  נתון האמהא ולא יצא לגמרי ממירי א ©נו היד מ
 ונספימ מר מיש מיי נסק״מ ס״ק ג' מטלה מיקר ססס המטחטס נזה
 מא משים דדישיק מאש עצם הטמא א שבר החיצון נקנ את סדא!
 שמונחה נמקי לדק w נדחקתי לגוף ילק אס ליכא צריחת דפ נמים אף
 להמששיס לאמי ככה׳יג נעוף משני מף מימ מממ מוה ולא וחשק ופק
 ולא נצרר מס נראה שלא מי מצס לחיק למן מוףוכן משמט יו ממי!
ק ב׳ ובמט מלק  מהר מיט בדלינא צדדית דם עייייש יעי׳ באס לסנה י
ס נממת ישראל יש part• עלהריא י ו וסניף ל״אמעלה וענ״פ מ  סניף י
 למיי מלא נצרר הרס אף בסבר הטמא מיש ומ׳ נחלת סיק א׳ יש
 נמ והפלה ונגשמס אף שיצא לגמד ק מוי ממקם מטח לגוף ס *!קל
 להדא מי׳ שלא נסים ואס נמר המצס ממס מטח *וף נץ םנר מן
י tf ־ מ v להקל י י  מוף ונץ מקי לטף יש לאמר שלא נהימ אנל מ
 (י) נשםמ אי נשבר מ׳ נלנ״ש שס ח יד מ׳ דננשני מד מקי לגוף
 ייש משמט מד אפי׳ אס מכף לאחי ממיסה א המיס חקי את מד
 לגמרי מהבהמה אס משחטה ראה שנצרר מס בצלעות סדסה וצדן למק
ק יז) ומי  הריאה ונשמה אזה זק מ לא פה׳ המיקה מיש (ועי׳ לקק י
 נמק״מ מ משיג פל הלנ״ס נמ ומלה ואס חחן סד מכף ונחר לו שלא
 מר מצס למן מוף למיס מר אף פיפ שס צריחת ים מיש ימי׳ נס׳ אפ
 לסנה שם מ״ס נמ והטלה דככ״מ מכר נמי׳ מ להחמיר נאוה אק ממר
מ שמן לטף א משממ אן ממיל אס מק סד *מרי אף שממן מ  יד מ
מ י  מכף ואף שלא נציי מס אט ממל להקל מיז מוס מק יישומי׳ מ
ק ל פיש נמ והטלה ימיקר לדינא ימשמש סד א נמר סמן *וף  י
 וחסן מכף אמ to העצם ה להקל גס סכא מוממיריס משמט סי נד״ש
א י ק נ׳ שמיי! דנד מ  (ויל ס״ק ל׳) (יא) אוגשברנצק־לגיף מיז י
 נצ״פ נמ מ׳ כאן בנשבר סמן לטף וחאן שנצח־ הדס מפמ לצלמת טריפה
א מצמ י י ומ מסי ליש מ  משממ דנרמק מעיף אף שנציי סוס מ
Sנמי׳ נ׳ גני גף מף ממדף מצה־ מס אפי׳ המר רסק וחיק לחלק 

ק מכה אמ ח׳ נלס ק אמת מ״ס נמל מ  מף לנהמה מיס ימי מ
ג שמוק דנד הרס״אנמ קי  יסיק נלנ״ס נמוימתי אס לא יבשים שסי
ס סק ג׳ יש מס יססלס י  דנע״כ יש סליק פץ מף לבהמה מי״ם מי׳ מ
 למא ומצח• מס משמי לצלמה והשני יצא *ין וגס יש ממ א צלמו בחשן
 מסנלפ״נ יש לאמר מחשש נקנה הריאה ולא ממי נדקה אק אפ לא יצא המר
 *ק א מצא למן יק שאן שש חסם מם! מושן מסנלמינ אף שנצוד מש
 כסיס ממי לצלמות מימ כל שמני מא רמקממ^נשימי מאי(דהייט
 ד אנודלין לגסה וגי *׳ק! ינסימ לא מקד סמן מא במן שימי אגודל)
 יש לה0! מיש: (יב)נשבר סמן• לגוף סנאה׳יש יש מסין יסכאחשנר
 סמן כגוף וסי ולשק ממר המחק ללא מקד מטן לגוף coo סכא דגמי
 ונצרי הרס נצלמימ כ' נלביש מומסת• מון לטף למק מ סקד מי מצי
 המצס מאמן ממכר לטף וסי שס סישיפ למןנת סדאה נצלפויז אנל אש
ק 1 ויכ מק^פ י א  נשנר למסה מחצי מצס אפיי נצרר סע בצלמיה מר מ
׳ ייק ו׳ינסניפי מלק סיף או וסניף ו מ  ו׳ למא מיש יסי׳ נאם למה י
/ חן מנא לסכשיי נימק סאניול וסי  נים שדסמ(סקל אף מחיק אנידל מ
 להחמדי מכיס לנמק סדאס מיס משרץ מימ כל אסס מיינה שאצל מנירה
 יפ^דתיןיס מסדש ומשש ממג סר שמטלה סלה מזיזי ואם אמ סגצנן



* יורה דעה סעיף נג א ב הלכות טריפות י ״ ־ » 
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ו ימא טסא מיןס מטח מיף י * שאיט אטד רק יו *נר עצמו י#ז*נ •ללה ניצה •ש להידר הניצה ג״ע סי יזיל (ל) צנון מ* ה 3 p t אנס ה רוזין אנולצ מן הטן 

 ודכי תשובה
 לסמי נהפ״מ ע״י בדקת הריאה ומיס שיימנה סלה למן מם משרץ רגמז כמכתשת והעצם מכנס במכה שהוא הכסף נקרא טמא וזהו צריך;והיי קייס
נ הא דכיזנ 0נ6 אמ׳ שני שמן לטף יל משמי י  מסנ מד שיסלה מסימה סלה ואס איס מבצק כשר אבל נדקה זו לא נאמר יאל׳ינ ס״ל סמס ו
 להכשיר נזה אלא אס לא שהה הובר ושואה מד איור השממה א השכירה קתש מחסל למוס ׳כריח המצס הין נקטח המצס הממנר ma סצמול
ו שס וזיל ווע מקנות זה ועצם הס נ׳ מצמח ממכרים זה לזה מאשס  ההוא אנל אס שהה זמן רב אשר לשי ראת מל המורה ס׳ אפשר נמשך זמן ההוא מ
 לריאה להסרסאות לא מהני בדקה בריאה וכל דחזיק ריעותא בצלעות מיפה האלזו ומאשם השרת סתולזיס והס כמספריש סמסס ונראשס שהס ממנחם
ק ו׳ ובסיס כץ שניהם יש כטמא וסא נקטת לזכרות הנן ואלו סתי העצמות א׳ סהס היא  *י׳ נהפ״מ הזיישימ שמא נמרחא עיייש וע׳ באס לנינה י
מ כ״ס שהניח להלביש בצ״פ במ ומלה לדנא ובשמה סמך מטל ואי חוב ומן כמין וקורץ אישסאויקיה עיל ועשידש״ק י מש נזה  השלק סיף י
 לטף כממד אגודל ונצרד המ מפנר לצלמם לא מהי בדקה אמ׳ נסך נ׳ נימ ביש השץ שצדן שיהא הטכנא קייס גס לדק במק אי מסים מ
ו הלביש היל לאימ ופסק הרמ״א לקק סעי׳ ד תשמש אמר ומשבר ממר יש ל״מ ק ה׳ שפקפק ג״כ י  ימים אז׳ נהפ״מ מי׳יש ומ׳ נמק״מ י
ק ז׳ י מיקר. ונשנו הטמא סי כשמס ואמי אף שאין מקן שיי״ש ופי׳ מק״מ י מ ושמהו״ח גחל יש לסמך להק! מס י י  ונמף מלה דמ״מ מ
ר פסי מנשמס מ ס סומרות סיטאח לקק דלסעמיס המר מ מ מ ק ה' מיס מנרי סמיס נ ס ופי' נמנית ס ׳ הלנ״ש מפפס אתר מי ו מ  הריאה מ
) לא יחא בו מקץ נס ע מ ונותק מלמ גם סמר שנר מי״ש. ( מ והעלה מיכא והשבר סא בלא מקן שמר יש להקל שיין גםנ  הלנ״ש והמיס נ
מ יש נ״מ לדק דכיש מקן מי כשמס ואמר אף נסמן מסיים(מ״ל נסיק  נהפ״מ ע״י נדקת הריאה נמשח! מ״ל אף אס נעשה זמן רב קודם שססה נ
ר א אס מנשה השבר בסן ג׳ ימיס לפייסה יש להמיר הקמים) מיד שס. (כד) *ק׳ן מס נדן אסמ ספקן ממ מ׳ מיירי מ  אנל אשיש מוקז מ
ו ממס ובמק מהי׳ מיקן ׳ דממשי׳ הריס כלל נ׳ מ׳ י מ מי״ש מכה אמ ד מ הי מ פיי כדקה אנל אס נממ סדס ג׳ יניס אן להקל אף נ י  מ
ק מד ממפ ונמס לנץ הצלעות אנל מדנד היי יהש״ע לא משמע p מיש  ונר׳ ממ בס׳ דנד מסף מ' שניו (יח) שאץ יואין נ' בלניש מ י
ק הסטרד שהניא יני דפק ומצפון מ״מ משספ ונפל ל ק מ נאזה אק שהיא מתר למנח לנכד נידם יסי׳ מסגרת מ ו דבנ״מ מםריפיס נ  י
ק מ׳  ולא סישיק שמא יחוור רמכרט נישראל טץ ורכיש מכשידס נלא״ה נדן מ טמי שיש מקן סישיק לנקינת הריאה אן להקל עיייש ופי׳ נופית י
ח מיו״ב הגזנר והעלה לדנא ולדון דננל מקם שמסדמס ניש נ ש מ ק יש לצרף ועהס עכ״ס לענץ מ שנא להמיר לעין מטרה למרי י  ננל פ
 מיש ומי׳ לקמן מף מ׳ ניו(וסי׳ נדנדנו להלן ס״ק ג״נ). (יט) שנצח־ מקן סי רק ממרא נמלסא ויש להקל גס לענין אסמ העוקץ ואף מיש
׳ ומלשון מ משמע קצת ואף שגוף נשר הצלעות מקן חד מאש מצס מ״מ כל שסטוקן קצר מכד סוני דק הצלמת ומשם ק ה׳ מ  הדם עי׳ מק״מ ס
 שמתים בין המר ינץ צריחת הדס שנפרס היא שלם נלא דפותא אפיה והלאה העצם רחנ מרעץ של •מרה ד« כאין מקן וסיס אס משר של
ג אלא אפ חאס שגס עש החיק ליכא מקן אלא שבעצם השאר סמן לטמא יש מקן מצפ רדפ י  פריסה אנל מרבד הפוסקים משמע דלא אמר בנ
ו ליכא עוקן כלל מבר טון וכל החשש מא רק שפא נמס למיס ודן ממק ר נ׳ ימס מהשניסה מ מנ  משר הצלמת שממיס שלפה הריעחא ומלה לדנא ו
 שמא זמן רמאה יש להחמיר לאגור אפי׳ אפ משר שמחיים פלס דתייסק יגעוקן קצר נזה אן תשש מיש ולממשה צ״פ. (כה) רש אימין מ׳ נמית
ר הצלע ט>מי״ו חניינא קפ״ח וקיפ יכל החילוקים שנמצא כפוסקים נדני פרסית מצמית א גהרסא אבל בלא עבר ג״י יש להקל נשמפ מחאן שגוף ט  מ
ר למן א לא מא רק בתל אנל נ  שמסים שלם יחליק וצרויה הוס שנפנים מעלמא סא אנל משפר יש להמרי־ בין מ עיינ שלימס ינץ אם יצא מ
 בכל טין אסי׳ אן מקן מנירה למיס חדישיק שמא שוק קרימא מהשני עף המף לא ממי ואף שלא יצא למן ואף שלסניני המר ומשר שלימס ימס
 ונמס ויקב מי׳׳ש לא ממי אף נהפסד מחנה ע״״ש נאריטת: (כו) אימק ענאה״ס מיש
ק לגוף ועי׳ נמה״ג י מרח ייץתיאל להלן חש מ' ניו שהעלה מהש״ך שצידד להקל נתור ונקשר שיש אף משני מ  סעיןפ ב (ב) וכן בעוף מ' נ
מ טה שמזרסא שאיש מיש ' להמיר ולא ממי נ ת נ״י את טיו מ ט מ  דססס האמר דסנירמ מף אנה משוס דמעת שנירה נקנה נ
ו להלנה למנשה להמר ו למק־ י א נמס העצם אח״נ למלל ייקנה הדאה ינשנשנר מק־ לניף ועסיס סיק כ׳ מצוד לסקל ומיס ומ״מ י  הריאה אלא מ
ס ומשיו ס״ק ג׳ שסיים ואני אר אמר ס לא אסי ולא סמר מיש ימי י א גנגס מנמס תמת מר מגף לפנים ומסק סהטף לא תיישק מ  סישיק מ
מ והמלה והסמן עצמו מל המקלין מ אס י״נ מה מאריך נ ק ו׳ שהאריך למיג עליי מסיק מ  ליה אאיכ יצא המר לסן טיייס יעי׳ מעיה י
ק ו׳ שפסק ד מיש וני׳ נלנ״ש מ׳ ז׳ מי׳ ג׳ י מ  והעלה מאיות ונט״נ ניקר טמס אמר ושבירה מף מא מממ המסוןס נזה לטה הציק־ לא מ
ק  ונול וסא ממס דמייפיק דיי סז מנירה ומיתוקניקנה הריאה מיש ומדק איש להתיר נהימ אס נק*־ שני אל שנר והטמא קיס ישני סש מי
ק י מ' שיש סנרא שמממ מדלים בכיס א נבלינ שאש מרמס ביה אן ט מקן ולא »ס דמיתא מעבר לצלמת יני וא״צ לחפש אזר דמסא  י
נ נאס לגינה י ר שנגף שהחשש סא רק מצו והגף m מ״י הסריחה בצלעות נל שלא שמנה מראת הנשר מל המר סכיד י נ  אץ לממיר כ״כ מ
 ואמן ספוממ שאש מדחיס לסומק אולי י״ל ואן להחמיר כס כיכ יל מ במינו סשצק סניף ס f י׳א יסיים שימ צדן לנמק אס *I טחנה מראת
ס (ימס נסי מאוס ישראל פל ממממ מלץ שוק ל משנס ו' י ן אודל א אף אס המר נמס קצת משר מ  ואף שאין להקל ממם מ נשנר ס

מ יל ואש* י מ ממפיס מ ו קצת נמקים פני נדני סיימת הקילית נ׳ לסקל נ ס ם מ ק ן אגודל מ״מ יפ לעמת מ סיף להקל מ  ס
מ ווקא וק יש 15 לסקל לעק מלים בציייף נייאה א״צ ומקשר שליש נמלדתו הד כלא שני סלל מיש לריס  המשקם שלא לסקל כ״א נהי

ת וסיקר ממט ממלה ונרי גחלי האתחטס שלא מולימ מגי לסמי מש״ל) ימי י מ ק כיד אבל לפמש״ל מ ומי אנרמ י  «יטם מיש וני׳ נ
ס וגם סממו מצום יש לצוו ולסקל י מ ' ו  לדנא והחשש נשנו סמך לגוף סא סשוס ומכמ מטרה יקנה הריאה *1 נחכממ *ס כלל נ״ג סמי נ' מ
י ונרי מסףמ׳  ניקס למק־ לסקל נמף שאנו מרח למרחק כלל (כא) נחתכו * נשברו לאחר הנדקה נצלמס שלא יהי' מ! מס דמסא ניי״ש וני' נ
מ וגס צזרך נתל יפשיט לנו מי אף בלא י ל שלמ יש מה ten! ואז למ ס ר לדעה י מעשה חקח ט  •ממי ר״ל אפי׳ נחתכו א שנח שניהם מ
ן מקן מו ש נמ וסטלס לדנא ואס • ק ז׳ י ק מ׳ צמלטת מימה הלכה ל פיי״ש. (כב) לוזיטדו תוף צורך גחל מי״ש ומי׳ טע״ס ס  הרמים מ
ר מצס הסצון יש לסקל מקשר שאסיי אף בלא הימ ואס יש מקן סו מ ' נ ק י מ  פנאיס מיש מהין• יסא שיהא הטמא קייס וני׳ מלק גטה י
י מצםהסצץ אם הטיקן תסנ קצת נמק א שנצרר מש מסמ למממ נ פ ק שלישי ה»יו מ מ  עיז וזיל וניאר טמא נאמתא יל וכשם שיש נתל נ
 לטף 0קא ואטמא שסא עצם א׳ נזכרות שנמש נסך נקטת p יש מהמה אן להסיר אף מקשי שאשיי אז׳ נהפ״ס ושמהו״מ אק אם לא שש למק
ה מראה הבשר שט״ג המר כל פלא נצרר סםנצלפוס יש א  מו נמק שלישי הסמן לגוף וכנף המף מרק הסמך לגוף זכרות ונמס כלל א אז׳ מ
ס אנל to הימ אן להקל ואש שנר הגומא למס ומי וגחרטא י 6 להקל מ י  בסן נקטת מק• לסטיו נטף וסא נקרא טמא נאשיתא זס איהא י

 ופןשר



 יווה דעה ^ נג ב חלמת טריפות שין באי הנהי.
vtr* שמדא veto (מ) אס (ס)(כח) מני(נט) שמון (ל) צנוף ואמייס (לא) דדינו נשפוס (ממת פ״מגי) ופממ 

 באר היטב
̂ויחאק״ס דאצ״נה״צ שסנד (ה) שנר ונתנ השיך אפי־ מרפא יפה נצ סינא דאין נsow 1 נמז צוסר מימ לנ נאמר לטס מאמרימ צמק מ׳  שטאמומ&נ
torn שנר אצ שנר סלאמי לצא ע״יויממשיל מימ אפשי לצדדלהקלמאצ ונצא׳ה הרנס פ*נ נני צב מני מלטיפיגטוןדאץנאנרזהאצאפטס מ׳שה נלנל 
 ממןססגשיח נגשנר ולפנק שנר מזק מהגוף שאנר עצמו אסר אס ניזנשלע ע״ל טנא שישנו מזמיל אצא שנימנה שהאני לשק נה אין נו הוא לאין צהמיר מן
נ ה ניה נסנס״ס (ששנמנארנס״ק ׳״נדאץ צאמר אשי׳צינא נו להינא לאינא לנצא״ה הרנה 00ך0 מנריסאף נ*מר לנוק נצ הקידה סצפיף אנצ נשאיז ניזנטל  ט
׳ *ציק צק*) ונ״ש טנא דאק רעומא נעור ונשר וחור ונקשר אצא שצאנתקשר ט אמר נ»סר יוצא טלאי ל״ז עני( שיל פס. וש״ו שסק ש0 ס״ק וי להסצ  «ק
י לסוחר סתקדצ ייס נספק יוצא נמ׳ נ״ס נ3-ף ה׳ מחר נצא מיס וק מליחה ננצגתל• נץ נסשק אימר יוצא ונץ טלאי זצ6. ממשיל מצל׳ צהקצ נממש  שאיש י
TO * זז*יק» למק סי ושריח פסק p o p « אט ט0» דצא ליון טל* לצריו סי נחשל * נצלי * נמלייזה עמ אץ להספד הפיס * צנטי *ימס 

 דרכי תשובה
 ונקשר פאשיי אס לא נפסק ולא נתעכלו הרבץ כלל יש להקל ואס לא אץ ל׳ שכ׳ ואי ליכא שבר נהעצסנסניט רק העצם מף הוא פנ ונמח כשר לנ״ע
ן סייס: (כח) נשבר וט׳ פריק שס ונמק׳ימ סיק ט׳ שכ׳ ואף אס נשנו־  להקל מ״ש וסי׳ נמית זרע יצחק מ׳ ft שנשאל בעוף שנשבר מף מי
 לטף וחזר ונקט־ שאשייי וגס מ׳ סבר בעוף מה צלע א׳ כמקס שהמאה העצם מ״מ כל־ שלא שנר כל הפיט רק מקצה עיט העצם אץ חכש יפייפעיד
 נחבאת שס וחזר ונקשר והי׳ ספימ ייס לכבוד שבת והסיב ראש לא מ׳ בה נדש לפין אש נהנקע סמנו ממס לאדן הפצס וצידד להקל ונסיק א מבואר
 רק רימוחא משבר מף לבד א הרימהא משיר הצלע לבד מ׳ אמר להקל לחלק כזה וכל שיש מקן אדון כהשטרהרש ט כדי למזג דדן מגי מסן הטף
 בהימ אס אן שקן בשבר וחזר ונקשר היסב אסנס בדד סיס מרמי לחטוסא יס להחמיר בזה ואס לא מ׳ נהעוקן כדי לנקב דדן עוני החסן יש להקל עייש ־.
ק י״ג של תףמשגר לנ׳ ק ד׳ וברנד אירהס י  שס ט ל חמומת שכל חמהא אט כשר אלא בהפ״מ חקא וקיי״ל מיי ק* (בם) סמך לטף מלק י
א להקל כניו *א טכא שיש הפ״מ וגס לצין מתיטת אף ששגר השמן לגוף ט׳ מן אגוול יל דסל ח״ל דמה אן חשש  לא מקיליק כהס״ס ע״כ י
 שנס ובזה יש לסמוך להלכה למעשה לזחיר טץ שהנריא וחוח ונקשרו יפה שיי נוסו הכנף מקנ סדאה וכיון שמף סיר לגי חלקים אף שימונו סמף
 שנר אל שסר ונהנא שאין נהס עוקצן נשום א׳ ססס על מש מקצץ אץ לא יחנמר עמו מזלק האסצמי של השנר דסרוד מא מהכצף מי״ש ובפקיס
ס מהסר״ח וסיבא מסנר מף ק יי י : (ל) לטף סנאה״ם י י ק  להקל כלל ניי״ש מף י
ק ם׳ של ם לדנא יל שס  וכתב מו נלנ״ש שס ונפמיחה אח ל וכשנמצא לאחר המשול שסבר מף סמן לטף נשמו ישני מף לגמרי יסנלז י
נ נלנ״ש שס י מ מיש ו י  מלון לטף ומר וקשר ש־שי״י וחאן שהטמא קייס ושלא ט׳ ט מקן ומותר לסממ p אף לכממלה ואן ט סמס צמר נ
. ולשס דנטיגן מיס מבס השבירהוטדמ שלא רקנ מדין אה סדאפ א ק  מתר נהפ״מ ונא מייפק פייא מתה חפומא מסנר לצלעות א שמא נשתנה י
 מראה השפר החלה ונל שחאין נעצם פנקפר יפה שאשי״י ונחזק לא מחוקיק שלא נמס הפנר לפיס ק הצנפות א מתר לממן נל מף זל דדץ זה מא
ו ופי׳ באס לנינה סעי' אפי׳ ניש מקן משנייה רק שצדן שיהא הטמא קיים דאל״כ ס״ל טפס  חעוהא ל־וס מא נשתנה מראית הבמ מהתלה פי
 ב׳ סיק יי ומרט הפליז! סיף יינ מדיה רנד הליש בזה והפלה ואין ובשמנו לא סמי אס תסס לנסח אזר ממיסה ונס צדן שלא יהא נראפ
 למק עלמ לה דכל של׳) ראס שהכשר מל המר שלס אן להקל מיש ייז חמוהא מממ־ לצלמות יאס יס חמיחא נצלפוח אמר א־ שאיצ למיס אתר
 כשאץ פיקן כמכר אp כשיש מיקן בהשבר מטאר נלביש דאין להקל כלל חסומא שנצלעוח מיש יסי׳ מגמה מרמיג ממאן מסרש״ס דל סל דנרי
 יעמו״פ מהד״י אסאד סויד ס׳ ע״ו שנשאל כמומא סו שנמצא לאחר כישיל המיז שס של וכע״כ ידיי מנ״מ והמ״ז רק באן מקן נסשנירה דאז שמר
 עש מף שכיר סמון לטף יזה מאנודל רש מקן וחזר וכקשר שאשי״י וכ׳ סמיהקנסזיאףאסשנרסןאגוול סימון ממרי אכל אס יש עוקז לא
מ מף ממי תקנה זי סייש ימי נלביש שס ינמהו״ב אס מיה של דאז מייל מ  ופפיס הוא דלא מימיא שהעיף סחמ אלא דאף הידידה שבשלו נ
 זה אמרה אק מעשה זי שהי׳ נאק הקדחת מזל מס מצומס נסמן שצ׳ל הטמא קיים ושלא יהא דפיסא נצלמות מיס אף אס אן הטמא סיס וגס
 (פקח גיממ!:״ן) לק ופיע ואף מ׳ היוים ולא ממי לקדחת אלי מפלה יש דסוהא ממני לצלמה ממי לפממיס מה ממן האנר נטן אס לאד שחתו
 ונפי ליבון קל נד מיפה קש דמישק מא סי מישמעל׳ן המ סרס מימ האבר ס ינ if א שהתייל להספנר ולהפיל נצים מ* והלאה דכשר דמינ אס
 מיד פק יסדסמ מ לא סבר ממ׳ ורוב ססקים מכשמק נמ ככל מנין טא סמפ ממי ייח ואס סא נשבר מהר מה וחיץ האכר מיש וע׳ מק״מ
ק יא סהנ* ראט׳ מאץ מצרי־ ממס כשר ממק־ האבר דנמ״ב מם  ע״כ יש אשמון מלימ פכ״ס למק מ להמר אף הקדחמ נחל כסמן י
ק י ולשק משה מעשה מיס מעלמאסא א מגיל מידה למ מיש יעהיק אמ נ' ימי כאם למגה י י מעלה לאחד מעשי אנס י  (גישמעלין) מ״ל י
ק יד אמס ממיס נמהאת  נארן ומ׳ נדיח שס שהניא ונהנ דלדנא יש מקס להמיר גס המכשיל ס׳ ינסיני מלק סיף ניא ימית מף י
* האחרונים שמליסי דן מ דמשבר  מס״מ עיי״ש נארך: כ׳ האדן למיג סל המיס והםרמ״ג י
א ומיס מא ולועס המה ל ו מ ק ו׳ מ׳ ונל מיש להקל מור וקשר אף מזין לגיף יסל לחמן מכף כל האנר מ  ועיץ מו נלנ״ששס ונניאדו י
א נהפ״מ ח0א  שנשבר מוך לנוף מא רק ננקשר פאשיי׳י אנל מקשר משיי אץ מסקס אן להקל נזה סייש לק נלמנלל־ שאץ להקל מס י
ס אן להק! אפי׳ לא גציי סט. ויז מא משני עף אנל י  סמי בשוס אפן אפיי אן סס שיס מקן ולא נצרר סוס מאן מי׳ מסית אנל שלא מ
.(pTp) y ,1׳B tfteo מ של ומיס בהפ״מ יציין שבס א מהדיח יתד ס להקל נס מקשר משיי משמ־ סד ובמה מין לטף אס ממי *מן *ן׳ 
ה ל של מף המף  אס לא מיש מקן בהשנר והחוב קצת לדק א נצרר סדס מעבר לצלעוח א (לא) דדיט כשמס. עיי במיח להא מף מ' לו י
ק ששבר ספון לטף אן * סקמ נשסיס יביס * מלת מנים חדימנן פל 0ל ימ מיש ופי׳בשוית מסו״ד תניינא מ׳ קפ״מ וקיפ יש מ  יש להחנרר נ
י מף מ׳ מ ונלביש שס .rt י• י  מ וכ׳ והמורה להק! מס נהיה וגס כסו ממ אן מוחיחץ אמ אך אש רגפ מא פפמ שרפס מיש וכ״כ נ
ס טוני וימ נדמיד אס לדינא פ״״ש וסי׳ מדס אהל יוקף מ׳ ס f שספק להקל נמ וולא מסו״מ  ס׳ מקן משכר אן לסחת סתר למתלה מ
י יד לא!ק נמ וטנא שאן מ אס מיס של מהשי נ  ארע שמרה א מיה לסתר לא מהורינן מיבוא מיס ילסטנ״ד יאה דיס מיס ימי מסוק מ
 א! *מל אלא אש סיס מק מנמ לצלמת ינריאס ולא ס׳ מ מס דסיסא בה שקן ממי ליוה א שסי׳ יניח אבל מיש מ מקן לא ממי יגם הביא
ה אף נדסמ מהודק מנוא מי׳ נמית ארי דשני מ׳ כיה ובד הינ ^ל ייסף סלל יהשיג סליי ימצה ומיקד נמס הסיס ודשנימ י  אנל מ
א  שנסאלמף אוזא אתת ממצא מוי סמוך לטף נמות סאטול מם הטמא מף לא ממי *דה א שמס יניס מיש ופנסיה מי האק מף מ׳ י
מ מ ן נמ מיש ויכ נ מ נמ והפלה וסיס נהימ יש למק םל מקי  נפרד קצת ונס יש מקן מצס מזיק וחזר מקמ פנר סל פבר יי ונתמרנ נ
ק א וממשלי ן נמ ס להם מל מה שימיס שיי*). ק ושאל אס יש לציי לסמי המטרונה &ק ולא יקחיאל מיי שאיזמף י  ממן אחא « פס שאר מ
ו ייס פל זע״ס סמי יניח לממיס נס ק לדבק ולמק• פל הקשירה זולססר ועי׳ נלניש נסמו״נ אס מ״נ י  טזמהמק פד לאחר מספת ונפשה מ
 פיפ ממחנה crtwt והפלה דפק מקשר שלא מקש ונס יש מק! נמ8דה נמ״רס לפין טיל דלא מני נקשר שיש מסבר ממן *וף הלפ אש
tbi כ פל השוק והסלים מה יניח לאד הקשדה מרוק למן פיל דננקפר פא״ש דאסא טוני  וגס חאן שנמר קצת סהניכמ! אץ מס צד להמר י
 אסיים מא1 נאדסס וסנשויס סמס *זד(ממאן מ' מי פארוא השמד סמי מק גיש מקן א מצרי מם יש משהה יניס לאזו ממיס משט
ק וקלפיןסש״לולאסמיחק־סאנראשאץ הממא נךס ונם צדן יסא  ויל) מדי מ׳ דה נאעצפממנה•(כז)אם גשבד סמך לטף סדק י

מ י  נ



 יורה דעה «דף נג ב הלכות טריפות
ר אפ לא (א) שרואה  (לב) IXOB (לנ) לשפר (לד) נחחג (ו) אנילל (את) אפ•׳ (<f) נ5מ015 ש

 היטב
 ששמח ניסמת במחר, ונאירך שפור! שמי שפוחת נרממ ומשפרץ מוז{ מלנל מה
 שחיןפ נטף נטמא נאסיזא(ובחי נ״ש י ש״נ מכריע טמולדץ ק הסננא •ש לממד
 באצנע pre ממוח ואס מדדן מסקס חיסרו לגון ממין יש לממד נאצנע מצומצה

י א  נ
 pro יוצא 6*5 מ ונוודא, tit למך י ולא מוזנלד* נאמר דטק ומלק פל סין
* ttr 66 נחנשל נמקס הפסו אפי' *ן ע״ש) (ו) *ודל נחנ מ  *דקל נ
) לרוחנ גודל היא 6צנפ הניפנו והזא שיעלה שנע מ  ספיד 00 הרמניס(יי מהצמח י

 חרכי תשובה
 שאס דפוסא נצלמות נדמ אם לאחר שחתן האנר מי יב׳׳ח אז אעיי שאץ שמדד כסס פסמיס שיפור ו׳ שעורות מיל הוא רק שמוחק נאדס נעל
ר סיי״ש ופי to אס לנינה במי* אבדם שנזמניס נאצנס הדחק פל הדף מ״ל ממילא שהיא שיסור לאיל שלס  הטמא קייס ינס יש דפיסא נללעות מ
׳ דנכ״מ ומקליק בזה נשהה יב״ח נחזר ונקשר מיל (ו** י״ל שגס הרב שהביא המסגרת השלק מיל מדו שיפוח נשפיריס שבמדינתי  סשלק מיף ס״ו ויז מ
 צריך לדקדק למשוב מב״מ משפה שמקשר סשב חקא אבל כל זק שלא נתקשר שטו דקים מהשעורים של מיס) אן יל דנק של הטייפ שאץ להחמיר
 ערק ססב אץ ממגדל זמן מבית * להסלס ביצים ש״פ וטי׳ נמיךס סיק בשיעורץ אלו טון שאץ לי מקור בשיש כמש״ל יש לפ להקל למק• על הזי
 יאיט׳ מס׳׳ח ס״ק י״ד ס״ש בוגרי האחרונים מיל ולךנא הטלה דנסס״מ יש שפורים של סרב שהניא המערה [ויש בס׳ נמלת שבמה במשפטי הנהונה מ׳
 לסקל טנא שאץ טוקן נהשבירמ ממל שטי׳ יב״מ * הפילה ביצים אפי׳ לא י״ב *מ ל״א *מ קטן נ׳ בדה למ דמש״ה מימ הרמנ״ס ס! מבוטחיו מל
 מור ונקשר כלל ואס מזר ונקשר חפי׳ לא נקשר יפה יש להק! אף כשנקשרמשי״י משקל מסורים כי לא ישתנה מוס מקום ונמס מן עיי״ש ע׳ נשו״פ אסרי
 אס שהה יניח ממה שנקשר א מילה את״כניציס יאפי׳ אש יש טומן משמרה אש מו׳׳ו מ׳ ל״ג בדיה והמס במומר שכ׳ שאץ דמיו מוכרחין עיייש] אמנם
' מהכנה״ג נס׳ ועת מרה לעיל מ׳ ל״ה סיק קס״ז כ׳ שמאמרו מסיי שיעור ז׳ שמוחה  סיי״ש־(לב) שנהט לשער כרוחב אגודל ט׳ טפיל ס״ק ז׳ מ
 ועוף קטן שאין בכל מצס שיטור אטול משמין מבירה בחצי מצס ואס ועלה טוו ושיעור אצבע מא פמת מפס משיעור צא״צ והוא מטון מיעוד ב׳
ר עיי״ש וע׳ מק״מ ס״ק י״ב מיש במ צעגנוסטס״ד מיש נאק־ וק נראה לסי עניות ועתי למרות בדן מ ה מצי מצס הרחק ק הטף מ ד ג  מ
 ומיס נצים מי׳יש ומ׳ במחזיק מכה אמי״חשכ׳ מברי השש״ד: (לג)לשער טון ובלא״ה כמה פוסקים סקיק בדן מ ושנדת מף אף ביש מזקן
 כרוחב אגודל עד״ק סיק ג׳ ואס יש נממ כשיעור חחב אגודל אף אס ניכר פל p יש לט למק־ פליסס להקל טל כל פנים ועי מיעוד ב׳
 שנשבר נקםנזהו אץ למש שנקמטמי מהמר מ׳ קצר יסי׳ מצר סין אטול צענמיטעט״ד tftoi מעיה כאן (וע״ל מ׳ ייס סיק כיו ובמי ^ סיק כ״כ

ן מי הטצס שאץ לט למש למ מי״ש וסשפ״ד מף מ׳ נ״ה ובמק״מ שס ילקק מ׳ נ״ח ס״ק הי) ומיש הנאה״ט ימנהג שלט וסי ע׳ מ״ק שאיו  א מ
חס (לה) אפי׳ מנמנום טנאה״ס ניש מהש׳׳ן שאץ לצרף הטמא וע׳ מלק ם ז׳ מי  שיק י״ט: (6־) כרוחב אטדל מבאה״ס ימ״ש מהרמב״ם מ
ן והפלה וכל טפ עכ״פ חחי *ודל סס הטמא י ׳ וטון דלא כ׳ גסס ס״ק י״א שהשיג פל מ חס ע׳ מטס מיס סיק י״ב מ ן בארן ב׳ מי  ניטניית מ
ק הדן כשר אפיי מק־ ר דד *ו מוושו של הרמ״א להצריך רמק אגולל ו  החזנים נס במי שעורות באדן ססס ביפניות ע״כ אס בא לשער בג׳ מיחס מ
ס ומ׳ נס׳ זכור לאנרהס ממידי במ׳ מ מביא והשיג מליו מיש י  בארן צריך לשער נשמחה גוזלות מיש והפריז במ סל המדה והא בציה לטף מ
נ הסיס ושימורים הל* מאל מס ממרא בטלטא ואן לו נמסט מרס וע׳ במחזיק מכה אס ס״ז מיש במ ול ואן להקל במ כלל טיי״ש וע׳ בס׳  מ
ד מסף מ׳ שלט פיפ מנין מ והפלה וממרח הדן מדאי יפ לסמוך להקל נ ס ששנאו להדא בפוסקים ו  ממי אן להמטיר נשיעוריסס מיש איכ ד לן מ
 לממיר ואין לט לסמף מד ממממ מס יס״ש סבאס״ם מהלש ובשמודדן נמ״מ מניס מיש אטול עם הטמא ואף שקשה לשמך מיו טון שהמסרשיס
לק ס״ק י p מ״מ לעמת סטף לצרף הטמא יש להקל מיש וטי נ נ  ק הטמא יש צמחו באצבע ממק יממות וכשמודן לנו מהטמא יכולץ *נווד לא מ
ת ס מסט מאן מל שס שעשועים ז״ל שמרה להקל לצוק מ ׳ מ ן להשיג מל מיש בזה וכי ומעולם ו׳ מ ד א  נאצנס מצומצם ס׳ נמחזיק מסן נמ מ
נ משו׳ אמנת שמאל אןנ׳ שםדהקלא י  לא עלה על מות מס מסק למדוד מם הממא ט מל מדם שיש למחר נאן טוקן לצוף גס הטמא טון מ
מ הוא רק ניתר הטמא שאס תקוע ונכנס מש להאמתא אנל חלק הטמא ל שצדן לידות אצבע נ  מלגו הטמא וסאן דיל וצריכין לממד באצבע מסק י
ס מיל מ  מחק לס הטמא אמנם מרקר למא שצריך למות־ נאצבע מצומצם לבד ממש לגמרי להאיסא מ אן לצרמ לתוך האגודל אמ׳ נצירוף מ
ו סמלו נטונוא מס* עוף א׳ מ לדינא. עיי״ש וע׳ נמית זרע אמס מלק נ׳ במ׳ י ט להלן מ״ק שאיז יש נ ד נ א ומ׳ מ מ ט  מ
/ סמלה טס מממ אחרים ומת שאכלו מצא שבר מףא׳טמוך לטף שמר ונקשר מס ק י נ בזנזטס מה בדיה י ס  ובעגץ שימיר אטיל מיס הזחת מ
ף מיא הטמא יהי׳ ט  שסא ב׳ צפנטיספס״ר pi ראס בס׳ מערת השלח( מספרד מנייר מקן ולא ס׳ רסק אטול רק נהצטרף מה שתקוע מ
ח נסי׳ מ ציור מיימ אצנע האגודל ממט ממה שס׳ * קנלה סיב הפיס יל שהשף עצמי יש לאמי טין שלא ס׳ כשישר ניצבו הטמא אנל שאר »  ב
ך שלל אגודל מלמ ר הי י מ  מבסס א שנהג למר ט מיד וכאשר מימיו ראיתי שאס ממומן כיא ג׳ ממת והתערובת יש למינ־ טון יכל פה מ
י שני צעגסיממש״ר אמנם ראמ נס׳ הטמא שא מ־ממ־א נעלמא א״כ ד ל* אס נאמר מ השף עצמו שיש 0 השמי מ י  רנע צא״ל גקירונ מאד וסיס מ
נ איווי׳ ולא לאמר נם ככערונמ עיי״ש ופי׳ בהלת ס״ק י״ג מ״ס נזה וססק לדנא ולציון ת סמק סיו שמוני שס * ת נס׳ קרת סושס י י  שאריס ימיא פ
ת יסל לצרף נס הטמא שבהון האפיהא לשישי־ אגודל אט׳ אס יש שקן נהשנר ס מא יל ונפ״כ א״א *סי ואצמ של תירס מ  מדס האצנפ פל מרה מ
ר יש להקל לצרף הטכצא אף נצא צ״ש עיי״ש ו*ועשה למלד נ מ מ לדנא אמס ואם אן שקן מ־ נ ל יגע צא״לט סא טמן הסש ימיי״ש נס״ש נ ק ק י י  אס מ
נ מטת קדשים מיל. (לו) בזננמזם. לל ולא ס מ מ לה ימה לפי של אן להקל ממין מ מתי מ א באמצע ההשי׳ נ  ימין כשלת תסס מסי חצק אית מ׳ מי
י רסק מפס מהר מאייל כל מוא כד ב ל ומיק סהא מ י ק ממת מיסקם ו י א  שמא מדד כסה יכממ סמים וממיר חמנ ו׳ שעוחמ בהמבן א ג׳ נ
י מא פיש מדזנ אטול רסק ק הטף כשר מ ס נמל אנדס אס ימקט נכח להתחזק ק המטרה אלא כל מ ק סם חסנ אצמג אטול של א ח מ  ישמו מ

מ לסחצי«נפ ק למש נ ל דצא מי י  פל הוף יסא שעור ציל שלם מי?£ Vונאשר ממסי נספרים סצאמבס׳ מחיק ברכה אס יו(ולולא ונריי 1 יל ו
ק י' מיש יוז״ק): ן י י א מ * פל המוס שנתבאר להלן מ׳ י ס י ס יסדה מ י  אשוק של0ס נקממוס שזמק ואדיתא סעי׳ * ס״ק ל שהניא ונרי ה
ק א»דל ומר מקשר מ ס אפי׳ מ ל והמעיר (לז) שרואה שנגרר הדם. ריל משנצרר ס ל אנרים הא קי ד נאחס ט ו ה מ ס א מ ס מ מתפלא סליו מ  נ
׳ ג ק f י t .נמ״מ נ י * למ מא׳ ד ס ת ק ד א ולא ממי נ י ש סי פ שאשיי י ף הלא יחפ י ל אוס ניסני ינס מלפ אש יומקט נמו פל מ  סא מ
ו סיק א׳ מעלה שאן להמיר ס ולביש מ פיק נ׳ יג׳. ופ׳ נתירם יקסאל מ׳ ל מ ק ה׳ מדדת האצנפ יל בלא מיק: ו א י  סססצימ השק! א tf מי י
» נמק * כ חאן ש»י «י*ז י» *קיממלצלשימייקנ משלא « י מ א * ג ו ק ס נ נ ו ׳ ׳ א י ס מ א מ מ ם מ ס י מ צ  בלס מיש ייסר יש להמס ס
ן איין נץ עצם הפלק לנץ עלב שעליו עו  סיש מא בע6» שס לעיל מ׳ קלו ממד אצבע של אחז ניסני שממיס סא למש שמא נייק נסים מ
ס יס׳ גלק כ נסי ובד מסף מ׳ י י ס מיש אניא שכאשר מדמי שהגיע לנקיכ קדס הצלע מריאה טייס י י מ י שמיים טסלס שבמרס ומצאן ס נ ס  «י ח
ד הסרה יקסיאל מסתמק לסמן סליו ג ק יד של מ  ראמ שאש מדדן נאצמג וארם ניסני נלא מוקפ סלל מא וק כמסור ל את ל ומק״ס י
ש םס לדנא וע׳ נממק ק י׳ י ס י י י ס וששהי״יז סיש מיש 91' ג י ה ל ססגרס סשלק מ״ל נ ג מ ק שתשימי ששגיא מ פ ציל סלל ומילא מ  ת
ס מ מ והסריס ולכי אשכנז מאל וטמץ סמלם כ ו מה שכ׳ נ ס *:ארה יל דטץ דהשין נרכה את י  סא סמס שמד באצבע נלא דסקפ >cat אמא מ
ס י אצמ £71 סא נמשי ו׳ ששחק וסיס המד הרנלא והלטש ושאר אמזים למומי מצרר הדש ומסתמא הט נסג שס מ מ י ק י ל ה י ר ( ׳ » 

 זמ־



 יורה דעה מיו• נג ב הלכות טריפות שיה
 (לח) פנצרר סוס מגני לצלעות (לט) אנל אין (׳) סששץ למ (ס) ומנזרין ממזמא (מהריק ויו״ס >ז׳ ק״צ) ואין תגיק אה שוקן מניו* * לא (נ) מאוזר

 (מא) שרחק מן (מ) הנוף אנל אם אי• חחנ *ודל

 פתחי תשובה
׳ טנא  ונ) מאמי פי־זוק יון הגון «9"ש וטץ נתשונפ שמש יעמנ מינ סוי שימן י
 לאיו גן המין שנשני נאלנשון והשיקן הנמויבל לנוף היה נאצנפ גודל אנל מן יאדצעיי.
 השני ונ״ש p ממומן פצה הוויצונה לא היה כשיעור אננמ נודל אן שהפיקן המיצונה -זזה
 לצ- יזוז לצל הראש ולא לנל הנון מנןס ששוננמ הרי* ואילו היו מודדץ p הנין

ש  נמקוה הליאה על עוקן השנל שלגי הראש טה למיין רהשיעי והנשי־ י

 באר היטב
ה וימן) עי ־ י לנוף « מ  עיש ומנהג שלנו אס יש חאנ אנולל *s" נצמצוס ממקום מ
ג יש צשוזייי• ״ נ הנ״י׳ י  הנוף ולא שד ראש המק הנחיזנ נגיף) (׳) יזוששץ מ
 לעיפו לעיץ נצצעופ כשהשני־ קדנ ואינו אלא חפנ יזיויצ וחע": איל ניויזר ריו־ד.
 אגודל נ״ע מולו לאיצ לעיי, נצצעו־ז (והפי׳ ינריע יניפ מוקז יש לעיץ והשיך העחיק
ס צע״; נצצעות שהשני• קרוב נפחות מרוחנ אגולל ולא הממי לאס  הניח שפסק ל

ו י ה  הוא פחמו מחחנ אנודל נלא״ה פריפה לפי פסק רמ״א) (ח) הנוף נחנ הפרישה ואה היה הפוקן נמס נמן־ אגודל סמוך לנוף אע״נ להמר יותר מאנולצ מנוף סדסה ו
 נתנ פל והיקשה מה נק־ שהפוקן נמס מזון־ אולל נוף נזף מנץס הפנירההוא רחק אגודל מנוףוצ״ל לה׳יקהפרישה אע״גלעקר השנרהוא יותר מאטדל לטיט ראפצפויז
ו לצוף כיעור אנולל אפי׳ אץפמצס החיצון שנתהנד עציו ו וק אש טאר נפצס הנשגר ממנ  השני״ש רחוק אגולל מ״מנון שהעוקן נכנס נחוך אגודל פרפהונן משמפ בפי
ר  אנולל נזה g טון שהשנייה נפשית רחק אנולל כשדה(ונח׳ מפה יוסף ס" ה' י' האדך מאל לפרש לנרי השייך הצלו מ' *פרס עיש ומפלה *ונץ יינא הני נקצד^אם מ
י הדי זס פדפה ואס השכר רסק ק הטן ואין ט עוקן *<שהשנר הומנאלנסון  סמוך לגוף פילת ממדפור נולצ פריפה נכצפנץ אף שאץ ט פיקז ואןשנחרפא יפה שא״ש י
^ שנמס עצם החיצון נסך ס מ צ  נקולמוסרש קצח נק ממר נחוך אגודל נטרה ואס יש ט עגול אפ הוא נאלכמן ויש ק השני נעצם החיצון נחון• אגודל טדפה ואס השמי ס
ט לצא צינקנ סדאה ונהט נשירה צנ״ע י הגף לגמדט ט  אניד׳צ יש להכשדעללפ״ש ונחשונת נ״ש שאצה ס״א שהאריך ניננזה אס שנר הנף סמוך צמינורו ננוף לשינו מ
 אנל נשמופה ליכא יקמזא ופדפה *לח נשטיפ י״נ חיש * נלילה נמ״פ טמן נ"1 פר״פ נ׳ נימ הט אתזומ שנזליק צהשוחפ לסעקפין אגטהס להשיס *m> on תלי ה*וז
ס נחרנ״וצוח שהשוחטס מעקמים אנטהס שעה ש*חו לשחוס מצד הוא שמזעמ החחלת י  יקישריס הרגלים למצר היא טשנר הנן מי״נ מטיס למולי) ט לאפר למיז״ס נטשה ו
 שידפה שטה מפרש שנח אגפיו תל ק לאסור למידים נמשה ע״נ ונחנ סר״פ פלץ ק זה איט ממור למיד סיס לא נפקא אס גתחלח * ממר שטפה שנר ואח״ל גחי*ז
 שחפה שמא לא נקנה הריאה ונ״כ ה*״ה ומלש אס דופ לשימו טל* שהפון פמנא לפרו טהשלה רק טפח שיד«ה טנר מנפהטרמס ונחנ נש» הפעם ניק למפס
ר מהאינדס נמקים  המה מיושרס * שמא ניו השוחט טלאי לא טנקנ להא עיקר הנופש ע״1 למנלני מפה רקנ הדאה וזה לא ש״ך הנא מסה * פין שנשנר *
דם* לאיור  שפושה מוחה פ\יפה לק״״ל מא ואיר אסדס * שטנר האגד נמקוה שאץ עושה *חה פרפה לק״״ל אגר אמר א׳ שר למנור לעונל ממיס הנהמה * עוף מי
נ י י ק י ז קיז ו י ה פסק נא״ש ט׳ י״ד להמיר נפרש נפיף «״6 ועיץ הריי! מטן הי ו י ל שסונל סנניס מוזהר פל א  שידפה פס האנר סמלוללל שנה מך׳

ס וצ״צ ק׳ ק״ה ונשי למורא י״ז)  וקפ״יו ונ״ע נ*ל ומ״נ מ״ט י

 תשובה
ס וכי׳ טיייש וע׳ שה בשו״ה  מד מאבד מף יסי׳ שס הפיימ והנשרסי מכח י
ד הספרדי סי׳ מ׳ באוון וע׳ בדית סיק ל׳׳ג ששאל נעונוא סמלחי  מיים נ
 ימו נ־ אוזומ יהסיט הטמן סנהס יפסכוהו לתוך סימן של ו' אוזוה אחדיס
 וגס לקיו כ' אפיס מאוזא א׳ עס מוו גף א׳ שלקת מטת איפ סק פלהש
 ונשלס יחד ובתוך האכילה שצא גף שבור סמוך לגוף רען שכבר נאכל מקום
 האסיתא והטמא לא טוע אס ט׳ סמוך ממפ ניק• אטול ואם ט' ע קן ואם
 ט' הממא באסיהא פלס והאריך והעלה במ ממא לדש וטכא ולינס מקן
 בפבר יש להקל לענץ השומן שנתערב בחי וק לעק האוזומ אס לא טוע
כ נף  מאיזה אוזא מא ואס נתבשלו יחר ג׳ אגפים של נ׳ בני אום ושצא אי
 סטר ולא טופ אס הי' יק־ אגודל י*לא כים ספק אלי הי׳ גס עוקן א חסדן
 בהבומא יש להתיר לשרהס כק בלא בא לפאול גב״א ואכא כמה ספיקימ
ס הבאה״ס «תשו" מסה י  עיי״פ: (מא) שדוזק סן הטף עבאהיס יסתיש י
 יוסף ראם השבר הוא באלכסון יש מלק בץ יפ ט מקן א לא ע' בפקד הו״ס
יש  מו״ו מ' ו׳ את ח' שהפסיק ג״כ תשו׳ המטה יוסף במ ומיס במס ו
 המטה מסף מהר״י זק דכשהפבר הוא כמלכמן יאן ט עיקן אף שקצה מהשכר
 מא ביק• אטול יש להשיר לכ׳יע לא נראה לי דלשיטה הפרישה וט״ז מן׳׳ר
ק ח  יש לאמר מי״ש ולדנא עכו״ס ס״ק ז' של ראם השבר מא באלכסון מ
ק מ כ' שובח הכו״פ תסוהין  אגודל מאמצמת השבר עיייפ אבל בליש סס י
 במ והעלה לדש ואף אס השבר מא באלכמן ציין לסווד אגודל מהתחלת
׳ ואף שנמר כאלכמן מחץ מהמולת ד ק מ לצד הטף נרי״ש וכ״כבמ״ז י  מ
ן ניי״ש ועי מחזק י מ ולא מאמצעיתו בץ שיש עוקן וכץ שאץ מ מ  מ
ו מ״פ במ י  מכה את י״ז מה מאריך בזה וע׳ בשו״ח ממ״ד סניינא מ' ק
מ p אם יש  וכי דלדנא העיקר טז״ש הנאה״ס בשם המנמ יוסף דש מצוק נ
א לא ואש יש מקן ממרין ק גסר ממ־ לצד מיס אבל אס אן מקן  עקן
ס ו  מסעדן מאמצעיתו של המר יכי ויש הלנ״ש שוברי הכייס חסיהין מא מ
ט המסר יכי וס״מ גס י א ס יוסף מביא מ ס  מלביש לא ראה לדברי מ
 המצה להחמיר *גווי אף באן פוקן ק גמר המר לצו פנים אם מכיס בהמר
ע ואף מ' המסקיס י  שסא לצד הטף יש אניול סם הניכנא יש להקל אליבא ו
/ אן לפקפק וממי לצרף נס הטמא פ״״ש ה  דאן לצרף מימא מאמסא מ
ש מסשנו״י מש י ! מף נד יא מלש מ  יפי מי״ס ממורי אש כקונטרס אי
ר  סליק כין אס סטיקן מא לצד הראש אף שמא פוזה מאגודל מהסוקן מ
ק ח׳ משיג מל נשנו' במיהעלהדאן להקל במ י׳כלסאמז׳רס  מ׳ נבלי י
 לא סיצ לחלק נין אם המר מא לצו סדאה א לצי הראש מיי* יק מאה
ש נמק ס סיק יינ י י / וסלג״ש ולא מלקי כמ כצנ ועי מנ ס ר  מומש מ
א חוק אטול ונצר הב׳ שא יקי מ  ממפלה ואש מנרסאנא!כמן ונצו א
י אפין דט כשמ מך אטול מלמ אש על מ  אטול נם מלי/פ) מקן מ נ

 דרבי
 דמי יחי אן להקל פתה ננצרר הוס אף פהפנר רמק טץ דכמה חרות קנ*
ם אן לני אק יפראל יגלינת מרקייה  פליהס להחמיר שר.אה סנצרר מ
 דק:* מליהס הורמה הי״י יש לpל מהוא רחק מהטף ואף פריאה סנצרי
 הזם מעת הסרה יקתיאל עייש יעי עיד כמרת קוהיאל שס שיעלה דנחזר
 מקמ יש להקל נמיסית אף מיאן שיש צריחת דס ככל טוני עייש ועי
מ עיי״ש: (לח) שנזירר הדם p מ ק נ' שהשיג על דמיו נ  מה״ק י
 שאני יסרימס אף ששבר רחוק ממיף ש,צרד הדס מחשש נקינמ הריאה
ס עש מצרי־ הדס ף המידבר לגוף שבנ״מ ששבר א  נוהג בכל סש מ
מ אנל שאר העצמת המסנדס לעצם זה אס שנח אפיי חאן שנצוד ד  ס
ד אייש לביש מ י  וס בצלעות שר ומלק אהה הדטותא מצלעות מ
ק ל ונפהיחה את נ״א מיה: (לט) אבלאץחוששץ  יטייש נטארו ס

ק ב' ק י1 ממ יסי נלנ״ש שס י  עבאה״ס מה מקשה פל הדן יטשפ״ד ס
ק ס״ו שבתנו לדנח ופפס' רחוק ק הטף  ינאס לנינה סניף ג' ובמקיי י
 ברוחב אגודל בצמציס ראי להמיר *וצמו ולעיק בצלעות יתע״כ אכל כשהוא
 רסק ק מוף יותר מאגודל אז לעצמו א״צ להחסיר לעיין בצלעות וכי! שאן
 עוקן שנירה אנל שיש מקן מטרה אמ׳ רסק ייתר מאטדל צדן לעיין
א כטן שנאבד א שנשל ממזר אף מוף נייש י  בצלעות אס אמי• אנל ש
 ועי בועית סיס י ושית ממורי אש (ממאן מ' ישראל איזנשסק ז״ל)
ק מ ־ (ס) ומכשירין םמזטא ש מ  נקישרס דר מיה מף ס׳ ייא י

ג ז״ל) סי״ד סף ס' נלג שכ׳ מניצא הגף שכיר י מ ס מ ) י  י שי״מ כמ ס
 יקדם משער אס ס׳ סמר חוק מהנוף שיעיר *גודל א לא נאמה מף
ז מף מ׳ מ י  מזליק לקולא עיי יש ופי בסיס מסיי בחנא ס׳ קייז יעי ב
 שהמיר מה וכ׳ יהיכא ירא סמר ונאבד ולא נמול אם ט׳ רסק *ודל א
 לא אן להסיר אלא בצירוף מד צדדס כטן מר ונקשר שאשיי ונס צורך שבת
מ סימס יש להתיר ומלים צדן לממס מעל״מ מיש יעי מחזיק  ובצירוף מ
׳ דמשירת הדן יש להתיר מס אמ׳ ב* *ריף שים סניף  נמה את י״ס מ
ק ראמ־ למק יגעילם גדיש  מנח ס״ס אמנם לסין מלש מסית םינ נ
ף מי ר ו י ק ׳ ג׳ י י ממ נאס לניש מי מה אס נ׳ י  וע׳ מנריו טייח נ
נ שס שפמן דש להחמיר לדינא להצריך שיטי מד צווים מין מ1ר ונקשר  י
 שאט*, וגס צורך שבס ובל׳׳ז אן להמר ומ״מ ס״ש ספרינ ואף נציחף
 הצווים סלל יש להמיר להשסמ ספלים אס ראה מטמא ק״ס ואן * מקן
׳ יענשי״מ מכסם *זי י ק  אן למזמיד למלןמ*ם פלל מיש וע׳ מממ״ק י
 הספרדי סייד מ׳ ליס שנשאל גיכ מימא מ והקל גיכ הרנה מכח סיס
נ כספיו שמיר *זד פל המית נמ׳ מ דף ל״א עיא חיל י  סיייס נאדסת י
ן הסעירה גף א שנשבר ימי• ונקשר  מנח מ מפרס סלפה למסשה מצא מי
 ינאממאסס׳ממקןיאסקרונ א רסק ממיף כלל ולא הסשין-להראמ
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 L־J*tt י״י (סב) גץ מקים מגייס צניף א׳ היא (מג) סדסה (סד) ננצ ענץ יצא מסט נדקח היי*9 (םה) לאץ אט גקוון מדקה (פיי יאייו י*יי)
: ג (0ו) ינשטטו (סז) אגפיו אפילו אחד ג  מצ מקים לאפא דפימא ימי«י

 דרכי תשובה
נ אפי׳ אס הוא חהר״ל יש להקל נדרנק אף פהי׳ תיז!ה מוארייהא ומגלגל ח ר רחק אטול אלא מצו אי נמס קורם דק מאו מהסצם להון־ אגודל אף נ נ  מ
* 7p וכיין דהא שאא״נ נזניהיז מא רק יזימרא נמלמא יסיים וכל זה סא ץ  שיש ט מין סוקן רק פהסוקן היא וק ינכפף מיי חיזק נאצנפ יכממה א

חנ סייש • א נכנס לחסן וניקנ הריאה ייש להקל יק אס המר היא נאלנסון תן אס נתפרנ קיום שנווס האיסור נ  למש מ
׳ דש  יאי1 פיקן חד בהשבר וחלק שמא רחק אגודל מא בעצם מזיק נאיהי צד מיא םעיף נ (מו) נשפטו אגפיו עי׳ נלביש סי׳ ז׳ סמי׳ נ' אות א׳ מ
ף ה1יף שנשמע אף שלא יצא לגמרי פחח רק שיזיז  מבב לצד עוף והחלק שמא ביק איול-מא נצר הסומ כלפי מאש פל הטוף להחמיר מ
פ אס מפרוהעור שפיגמ^ם ממקומו קצת ואף אס לא ראיט שנצרר הוס בצלמת ולא מס דעוהא אכ״ה י ר אן להקל י נ  יש להקל אכל אס יש עיקן מ
ר שלם ודבוק לטצס חף שיש ט שיטי סיאה וצרחת וס מימ אס מוקן מיל שמס עיי״ש (וס״ל סק״א) וע׳ בריק ס״ק י׳ מ' דמ״מ מחאין שמינץ נ  מ
 הנמס ליק• אטדל מא בצד המננ כלמ מאש יפ להקל וק אפ החסיל מצס שמחנריס הגף להגיף חנס שלימים אין להחמיר אס לא יצא לגמרי סהאסיפא
 להיקשר סס חלק הטצס הוטק לאממא אף מדין לא נקשר בחוזק ומהפרד סהד הבו"פ מקיל תמיד בנסמם גף מיף והניטס פלינרס מי״ס וכ״כ במק״מ
י מ״ש ק ק אסיה יס להקל נכה״ג כיון מצד הסוננ כלמ הטף סיק יז ונוכרי אכרסס ס״ק ליא עיי״ש (0ז) אגפיו טפר״ח י מ  נדי מפמיפ מד נ
 מא רחק אטול טיי״פ (טב) p נקים ה׳טבירה טנאה׳׳ס מ מ״ס ואס מהשין לטיל מ׳ ל״נ ס ק ט׳ ד״א חה קאי פל איק העצמיח קסיס פפיננץ
ר מא נמה אף מכנס עצם החיצון ניק־ אגודל כפר וסלנ״פ מ מף על הריאה מניק סחמין לסכייס וכי פ־פ לסמוך עליהם במקוס הפ״מ ע״״פ נ  מ
ק ר נץ פנמי־ ינ״נ ממרת סמואל ס״ק י׳׳א ונלחם רכניס ס״ק י״ג ונניח לחם ימדא י נ  מ׳ ו׳ ימיאיח סיק י״ו והיכא ואיכא אטול מהתחלת מ
י סדכית את ר״מ ינמחוק מדה אית ד  נאלנמן ונץ שנש־ר מה אף שקפצו המדס זה סל זה ימימדס ק בלי ונקה י' מי״ס אמנם שיית זרע איות נ
ר החיק אן ממט ל׳ מיגי טל הפיח נזה יכהנו והסיקי• לדנא שיש להחמיר מה אף נמ״מ  * שנדבק נךזה םל זה נאיק שממקיס שמינח עמיי מ
ק ודינ המסקיס אשר נית ישראל נשען סליהם כ׳ תמיסת הנף מא כרק  מד הטף אגודל אפיה כק פהפנר רמק אגודל מר אף פיש פוקן נעצם החיק נ
ף המחבר לניף ולא על העצמות הללי עיי״פ וכ״כ נמית ניס ס ומ׳ נמ״ח מסייד הניינא מ מ״ש לנאר ק זה מיב פעם וע׳ מזה השלישי פל « י  מ
ק ח׳ דכי! אס אץ מגוקן ארוך כיכ עו אברהס (מהרב מ׳ אכרהס אבלי ז״ל מתע־סאן) מ' ח׳ נד׳ס נאדסח והנה ק ועי לק י א  כמחזיק נמה אח יז כ
 מסי׳ נדחף למך האמהא אנל מהוח ארון־ סד שנדחף להיך האסיתא סדסה נסי רע״ח ס״ק י״ז הביא מה ששייע כשס הגי המקנל מהרי״א ז״ל מקאמארנא
ק כ״ג (פג) טריפה בכל ענץ שקבלה נידו שהי׳ סומא נניח מורמ של הגה׳ק מרן ריר נער ממפזריטש  מיש ונמק״מ סיק י״ג ומבד אברהם י
ת שטי שס תלמידיי נחלי ישי־אצ ייפ ממו״צ שנמר סק• סצמו על ק א יש משבר מף ניד מיחס מפה שאחז למיס וסי נמחזיק זציל מ  טנאה״ס ס
יק הלל החזיק נמ־ הסי״צ יצא ר if מ״ל יפרערו פלמ מחלים ורנס הנ מ את מ״ז מה מאריך נזה יםשינ על מכדי יהפלה דאף שאחז הכנסים מ  מ
 מח פלא ינדנד נמפמ יש להמיר נזה דש חשש נקינת הריאה ע״י כח מנייה נטהר ומיס וממשה רנ ופ״כ כתנ דמי שמירה להקל נזה נמ״מ יצייך שכת
ק יד ינלנ״ש שס ימיאח אץ מזריק אתו עיי׳ס ולסענ״ד קשה למוך לדנא פל עמה כזה פיוא כנגד ק ס׳ ינשס״ד י י י י ג מיש יעי׳ נ י נ  גס נ
א לש־זט ימרניש המניא־ ט״מ ראלי מ׳ מ עיר אזה סניף להקל נלאיה עץ שרמ שהיי נ מ ׳ דהיכא שימס שט׳ שלם מ ק ס׳ ינמ׳ ס׳ דן נ׳ מ  י
 המחט באצנמתיי שנשבר מעת שחיסה אמ׳ מנעשה יןרס גסי שחיטה והאגסים סינין שלימים ולא יצא לגמרי מהאמהא כמיל(נסיק הקודש) מהדק דנכהיג
 קפמ־ים א ממחט תוסס טדיס את האטס באצבע דליכא למיחש מיקב א יש לצרף וסת הפריח לסניף א א* ראה המורה שלא נתעכלו מיניה ולא
ר אף מסבר שמון• ממש לטף דש מקן בהפבירה נפמץ כלל שיש לצרף נס דברי מלתי וכמש״ל(שם) אבל אס לא כי׳ שיס סיף  את הריאה בםטת סבירה מ
י יי! שלא סמס ס״ז להקל כלל וק שפשט מנהג בכל מדטהיט להחמיר בכ״יו נ מ שמטן למ ממין שטדא לא מגס א מ  והכל למ ראה עיי מורה י

. ׳ מ אס אץ מד סיף לצרף וכאמור וכמ״ש נלנ״ס מ׳ ז׳ סעי׳ נ ן הצלעות מותר אנל אס היא באפן ואנא מש לקינה הריאה עק נ  אל מ
׳ לדנא  שט׳ מוף מנינו בכנפיו בהתחלה מתיסה יס לאמי־ שאץ המחט מוס אמתי ובדין סמוסות העצמות הל* ט׳ מנהיג מגמת מור את ו׳ מ
ק חזק? שבירה לא שייך נהעצמות הל* אבל שמטה שק־ גס בסצינות  נמר אף כמש מדי למיתלי בי׳ גס נלאיש אמי נד״ש וע׳ נמק״מ י
 י״ח מ״ש נזה וכ׳ ואס אן הבו״נ לסניט א אנו זוכר עיזה אס ט׳ מנדנד הל* מי״ש וכ״כ מל״י ס״ק י׳ ונמחויק מכה את ל״ב לדנא עיי״ש אונס
׳ ל מהחלה להקל ניעצמות הל* א* נשמסוונ׳ דנשמ יש להקל  במטו נהחלח מחיפה א לא נס הגיח מדה להקל וווקא שאסר סשוינ בדק סקס
 שלא מ פל לבו להתיש מיז תאמר הגיח מש לאמי• אנל אס אט לפיט א א< ניש פוקן נשנר אפ חאן שאץ מס דמותא נהדק המסמק נץ העצסיח
כ חזר ט ומחסיר  שאט זוכר כמו שפיר יש להקל לניס ואמריק ואס ט׳ אזה שנר במף מ׳ מ״ל להדאה ויש אס אץ מ שש צדיות יס אמנם אי
 מרגיש ימי מדע מכף *ושית שאלה ט רמיא עלמ למדע עייש וני עת־ נא* מצמית נץ נשנח ונק נשמסו וכ׳ ואף מסק ולאיש שנר חריר
 נלביש מ דכיז חקא מ הטננא קיס ישלא ימי דפותא נ5*נות ואל״כ ומתר יש לת*ס מחיים שנרי מ״י נפסע מף מלת*ת בלאח״ש מיש
ס ולי) ופנמית מסויד תיינא מ׳ קס״ז ח י י י ק י ן זה (ונדנד אברהם י י ש מ ק יא י  טריפה בכל פין ומיל שפס מייס ועי׳ מפת מרס י
ק שסביב שנשאל ג״נ אחת זה יל שיש להכשיר בשבח מצמוה הל* בלי מס ספק י מ נשמ־ גס הטמא מא רק אס אן מ  והטלה וכל מ״ש להמיר נ
 הטמא קיימץ אנל אס הינץ קיימן בלא פיסל אף אס שנר הטמא לשים ומניאו מונחו דאין חי*ק נזה נץ אס יש פוקן בשבירה א לא ואפי׳ ניש
מ כ״א נאן מ אן להקל נ י נ ׳ ו ק י׳ מ ז ס״ק ס׳ מקן אן למש סייש ומ׳ במק׳׳מ י י ג ממאן מהריק נ י ד  יש לסקל בכה*: פי״ש ומ׳ במהות מ
ף מקן מיש יפי שיימ סיס חייס חלד מ׳ יח ינשלת נימ שלמה סמ׳ד מ׳  שכ׳ דווקא ביש עוקן שבירה הו& דש לחלק נץ קמר א מסס מח ע
 ואס אס קשיי• יאט מנש אמר אנל באן מקן ש להמר אף נאט קשור מיו בארך ועמו״מ עסומ חנפים ידיד מ׳ נ׳ שנשאל נ״כ אחח מ יכ׳
ה מי מרה אי• הטמן במסק־ס מ פשוס סא ודל מיש להקל נהי׳ המפיס שמין בדן מ ועלתה הסכמתו נציריף רפמ מ  ואט מפס מייש וואת למנת ו
 קמ־ים מד שלא ט׳ יכול לנתר מגפיו כלל זמ p ממצא מור אנל ממצא שנשקים המד ש למסיר ונמס מרןס ממ־ נחל מיש ולא כ׳ *זלק כמ
 שמע עף אף שהי׳ קשוי מסב מו שאט יסל לנוי הלל איה אמר יפי׳ נץ ש מקן נהשנירה א לא וסי נשלה ניח יצחק חמ״ד מי סיה מיש כזה
ו אס אן מקן משנייה י ר סמיס אך כ׳ ו מ ק נ׳ ונמקיס וסמלה למשיר אף אש טחנ מ ק ית וממי׳ נ׳ י ש מ׳ ז׳ מי׳ א י י ל ב ו ' ס ק ז י י  נ
ק אנל נש מקן הרי ft נחג מגמר הצלע וכיש פוקן סדסה מיכ נס נאמן : (סד) בכל מ מ ו נ ק מימ) סיש מ ט להלן(מף י ד נ  מ וסי מ
מ אלא אס אן משד י ש למק א שח למסר *נרי האיר המדולול מ׳ מצמיח סחפה אק נס ניש עוקן אן להםריף נ ק מיל י  מנאלס מף י
י א שמותיו שלם אבל אס הנשר פתחתיו שלם מקיל בהימ לצורך שגה אן מ . ולעין אס נ פ י א  לקמן מ׳ שינ מי׳ נ׳ ונובדט מ שם ימאי י
מ י ר הצלע נעוקן מיש מ׳ מ מ א יחזיר רמנרש שמחץ אסו ט מסיג מקיל הליש גס מ  שמס מף אס מתר *וסר העוף לנכרי נחיי׳ מממ מ
׳ ינשנירת עצמית שיךין מימרדלין מה מ : (מה) דאין אט בקיאין בגריקז אמרי אש מלי ס׳ מיג מ ט לס£ מף מ׳ לז ד נ  *שואל מ׳ מ
׳ ממרמ״ג מתיחה לאלת קרס בטמ וסמרהי צמצמי אנל לאתרים אן להמיר אס אין מוקז כלל ו מ ק ל ת ס י ם דזי׳נא רישחא י מ י  מ
ד שאל ימסף דעה מזיחשיי *1׳ מ שממל נתחגולה נ ך ומוע שמא שלס אלא ואט אסדס ספי שממד! מיש. ימי נסי ו מ  ומנא ימייס נקי מ
ת שהטמא של עף מ' סלה ק״ם וגס מתיחת ומידן יא סלס שלימים וקיינדס פ מ אס משי ש  אן אז מןאן נמ־יין! p< שאן לסמי טף משר י

 ובריאים



י מיל״  יודה דעה «TJ נג ג ד חלמת טריפות שיט «
 (מח) אחד (מט) מהם םעירךו(נ) תששין(נא) שמא(נב׳ננ) נקבה הריאה וצדךלנפחה(ס)(נד) לבדקה י״יי׳״״״י5׳׳

 (נה) אם היא שליפה (נו) כשדה ואם לאו(גז) טריפה י. ד(י)(נח)'גמצא הנף (י)(נט) שבור (ס) ואיטי
 סתחי חשוכת

ו פפאילז למשה שנמנ ליש 66 ואינו שנשנל * א ן שטל טי מיץ מ  (ר) נמצא מ
* 6< פלינן שהנקנ etas אשי שמישה מ* י י  נשמש הנן לאשי *יספ יאיינ torn נקנ נ

 באר היטב
׳ הש״ן• צלפח  (!)לניקה כתג השיך יער ניונאל דאץ אס ניןאץ ננחקה (׳)שגור י
ד הממי נ  המחט• למ״ר• שיש שוקן נשירה ואץ הו׳אה גשרס לסלקה ונזה 6ץ ל

 דרכי חשיבה
 ונדאש !ץ קלת פננ5ם האזתא שהטמא ומק אלמ ס׳ נשנו קצת דש לסש לנכד ואש לא נפנק הניבים ולא c tow לסקל למטי למד ג0 כלא הססד
. (נד) לבוקח ענאה״ס ואן אמ נקיאץננדקה ח) י קי  שפא זזה הטמא ממקמס מסים יסי משמם יהמאל ולה לנבנ יזלותמשוס כלל מי?1(ויל י
ס אף איון לא סי רק ספק סדסה ומ׳ נלנ״ש ׳ נ׳ וס׳ פח תוא־ סיק ה׳ מי  ניס וסא מזה דנחז וכ׳ סש לססדיף מגוף נמך׳ל לקמן מ׳ ניה מי
ק פ' מצוד ימי כמו ווא סחסה היון דסלמן המסקיס משמע  נטקא ואשסא דסכא משבר מקם האמהא שהוא פריפה אף שאן רמנומא שם נניארו י
ק א ̂ל מיש וממיז י ק הש * ולא סי מ ד ס האחחניס מיל שמן* משבח ונשמיםת גף תיל שחינקנ ס  נטף הקלימ והטמא מיש ולמיד מ
ק כ נכיאר מר״א י י ק י*נ מי׳יש ו י י כ נשי י ק מסקס סאמיזא אנל משמי נסקס שמס ק נשס הלטש ז מ  הסצמה האלו מא ג״כ רק משני מ
' רנהימ יש לסקל לחמו לס׳ סייש מן י שין מף מ׳ מ מ ף י׳ מיש ו מ נשמפ מ ! מדם שמיס דברי מאן מיל להסחף וסי נ  האמסא י
י נלביש ט סייש יעי מ י י סלק עלז וסוזנרי >f מ ג נשנירס נימוס יעקב כלל י י מ ׳ p למיא דסאדמסל ה ק יי מ  מנ ראמ מלחן גטה מף י
ק וי. (נה) זוס י נמית סמך טס ימלא מ' דג ׳ ז׳ סמי נ' י ם ס ק ס משנח שלא נמקים סטים עף אנל טשניו מ  אלי מגלמת מ
ז סיק א׳ ובליש מ׳ וי י כ נ י י מיש ו ׳ יאס נמאז סעון< חסד מף מ ף יסריסה ובמשל מקנות ישמע מניית מ ף ניחם שנסמס ע  סטרס ע
׳ נ׳ ונאס מינק סיף ח׳ ועי בס׳ דברי שאל ייסף דמח נמי וה שב׳ ל יעי בסי וסד לאברמ המרד שהביא ונרו לדגא יעי נמית סף מי  ממקימ פי
ה ממש אדע * כמ שהיי חסד גף מנוף ׳סמליה ילפפפיס סו חסרים נ ק וראש ס מלם הא1תא נשוי לשלשה ראשין מי  סיק ׳"ח ס״ש נזה וכי מוא מ
ז מא סמדוע טלאי שחסר מהחלת י  כמו שיץ הא׳ הוא מצס סוסי סמיך ל5ד הלואר ימננ לנממ נמקים ללי שי אפיו והנשאר נמוסיח מיש ו
א נמשה ׳ מ ג נהגהח המי את ב׳ מ י מ י מצס כזה ובמסן מסנדן יתו ימצא ברמן בחייזו p• נאנו •חפ טרא ס' ב  ראש הניליג וק יוצא מסגף מ
 נליסת מצס דק יחןנ קצת וסמינס כמו מזלג כשי ראשי) רש מסק נשר נץ ליוו ננזינגילת שסימ חסרה גף א ולא ס' אמי להכיר אס סא מהילדה
י סייד ת נמי ס ד  ראש העצמית מ״ל ונץ מיילי״ג והעצם השי סא האסצסי וסבב סלך ונדבק כך א עיזמ־ איכ וציה *מרו לנכר מיש יעי מברז מ
ק א של ואמי ס' הטמא קייס לא רצה לההירה י יש כמ גלד נינסיס ואפשר ס' ע״נ ועי נס״ז י  לראש עצם הניילי״ג נקצה irto יכן עף מ
 למדיח נסכין מראש עצם הטיליג ואס פגע לצלעות ולא לריאה ופימ סא לאסל תן למוכרה לנכרי עיי״ש אך מלין גטה ס״ק י' מסוש % מיג עג
ק מ' יאסי' נ נלנ׳ש מ י י מ ממלה להתירה אף לאסל מיש י ג נ  סמך קצת למקום הריאה מצד קמא מעצם מלישי סא אמך יותר ודק ירמ המי
 כסו סכין ונספו מקן ימזמז ע״ג הצלעות ממק מנד מקום מריאה מיניח אץ הטמא קיס יש להסרה אפי׳ לאכול מיש ועי כמחזיק מכה את ר
ק יא ס ס' י אח ס' ופי באס לבינה י י  בפיס בסך הצלמת ילדנא מלה דאס טבח אהן הבי סצסיס מיל שהם ונשיזרי מנה אח א׳ ונמקד ס
ק לריאה רש כהס עוקן חו כפחס ס לאכזר ואס אן בהם מקן חד יש ונסיף ס' של ולדנא אן להקל בזה נגד הסרמיג סייש יפייש סה־ בסיף מ  ע
ו מ' דנהימ יש להתיר למכרי למרי אסי׳ סכא שאן הטמא סיס ע״״ש  להקל יאס נשמסו אתן הני עצמת הםסוכיס צמקס הייאה ימקמן סדסה י
: (נו) כשדה ע׳ כחלת ו ק י י דבד ייסף מי שיד ונדיח י ק שמא נמןס האסיתא יסי נ ט  אף נהס״ס ואס ניז!ין ומזסרמ מ מזה נמקס ס
ס אף סכא וכשר מ ז חסנר מף א נ ק י  וחסר מיו סהאסיחא אש הינץ קימץ יש להקל ונהפ״מ יש להקל אף אס אן לעיל מ׳ י״ז ס״ק יד וכאן י
ס י״ל וסיל מלל מסכנת וצריך להשגיח על מרסס ו א נשסס י נ  המנץ קיימן אפ הטננא ממום מקימה עיסולא יזומכלל משם מיש נארך• מסעם פ
יש לסין דענו אס לא מגיח על מרסס. (נו) פרמה מפיח ׳ ועססס אס אמי אא״כ יסייש נ ן לחס (למהריק״ש) מ ו  (מח)*1 מתם ע׳ מ
ק ו׳ מף הסוף שנשמנו ישהה יניח א כ״א ו סף מ׳ מ וליש מ י י  אעטל יני׳ עייש יעי כסיס מעלה p לדנא מיש יעי בחכמה אם כלל ו
/ מיי ג' של דנהימ א עיי סמחטת יש למק• סל מלש כמ סייס ייס ומילה כציס כשרה אז לדדן מיש יסי ממ נמית מם יניס (ממאן  כ
ק י׳ ינסיף ה'  יעי כמסי יינה שכ׳ מנסשיס נכל מס חוהנץ להתיר משסס ולא נפסק הינץ מ׳ רסאל מלמלה זיל) סלד ס׳ * וני ועי נאפ לסנה י
מ חקא אנל שלא נספים יש להסדר ומנא הי * סל ראן להקל בזה כ״א נ ס אנל ב י  פק מזיק שלא הי שייפה נכח אן למס לנקיבה הריאה מ
מ לגמרי הטמא מן האמהא ולפא שמס ס יניח בפעם א  לבינה סיף י׳ הפיג עליי במ יכי וחלילה למק־ להקל נזה אפי׳ נסס״ס ודעה ימינן סנשפפ קו
י מחזיק יאס שמיס ואס מסנומפש ומשפה שיצא לגמרי ססאסיסא לא עבר עדין יניח  הלל מגת יסד מא ואין למק־ עליו להקל נשוס גויי מיש י
מ יהביא למ ראית מסממןם וכ׳ ו*לי וסשתמנא מגחלח האחחניס סיתי מ אן להקל נ י מה אס ליג מפיג ג״נ פל הס״ס מ״ל ינ׳ ואפי׳ מ  נ
מ יפ להתמיד ונמף דנריו מיס יאס ק י״ז של תימ אס לא יצא הטמא לנערי מסמי יק אסי להתמיד אף מפ״מ ועיש נלא הי י  מיש ומי נמיךס נ
י יניח אפי שלא ף לאמ שנמס * יש למשיר נמימת י ק י מיש חתכו סנף מ  יזיז ספפ יספה לצדדים ימיניס שלימים יש להמר וכ״כ מיק י
ף ומנר יניח ולאחי ק י׳א שפמזפק משמם ע י מיףס י מ מיש ו י ס נמי יש מ ק ס״ו מיש נערן זה מעלה דנהימ ונס צירן מ ם י חי  וע׳ נ
מ נמצא צדחס זש מניס א יסא נס ועיי יניח יצא מחשש נקנס מ  לסמן פל המיןלץ משמט ולא אעטל נינ״ ולא נפסק כלל ויז ננשמס קדם מ
ס כמן שיש צרימת מש סישק שזה לא עיר ף י  שחיפה אבל אם פ»ס מזוך לשחטה ממש * יש להקל נלא אסבול יני* ולא סדאה מפס שממו ע
* ילא מדף מנשמט יד ממס ונצרד ד ף לסוס ייקנ ה . נמס הטמא פל ע ( / ק ג ג ולהלן י ק י מ למ אף בלא צורן שנת עיי״ש (וטיל י הי  נפסק נ

* ( י מ 7^ם לשים דלא סמי ינמו א דלמא שאי ממס וסי מ ד ן האםיסא ידניקס מ ס  (D3!) סהם. ואס הנימא אנה ממדית מ
ש מסזפלמ ונדם בצימ ס ללש ©לף ד (נח) נמזנא הגף «ניר tfwc י מ י נטמא שאן הבוכנא קיס סלו דט לכל ונדי מ  ק שיש מ
ש ונמצא נקנ י ק ל סהפלכ למיד מ משמ־ מ ק יעי rfpes י • (נ) ומושק ל נלביש* י ( ק ה׳ ושפיל מ  פס שיק ל (יי פץ י
* גסר מיסה דאז מלץ י א מ מ מ מ * סכא סמגיף הי מפרכס מ ד ן נ  ה׳ גף סמף משמט אסיג דשונ מר ונתרפא שיואן שנסונק הטמא אל מ
ר למן הטף ייקנ סדאה והביא נ ק מקנ שמי* מם שיי ממיז־ חזר מ י מ א ו ק י ן נל הממס איה סדסה מיש וע׳ מק״מ י י  האימא ס
ק ס׳ ונלביש שס p נ׳ ואפי' רא׳ למ מיזמ׳ינניי׳ע (נס) שטר ענאה׳ס וט׳ נסרך ליזס(לסהדק״ש) ז ס  מ׳ לד את ל (גא) שנא ניקבה עי
מ י נמזיק מסס אס לה ס״ש נ ש ילל מגויס ו ר מא י ל ף ביד המחט באמצע מחיסה קדם גמר המיסה יש מש מ שימס מ  ממס ע
מ ך מדיי מש מ ) מ׳ש מס לתא• קייס מי׳ שהיא לסרט מי״ר יכי ממקד סא סלש הי ח ק מ״ג וםיק י  ושמא יקט< הריאה עיי״ש (ומיל י
: ( ס ט להלן (ניק * ד נ ס י מ ד ס יספק א מ ק ג׳ דנשסיסס מף צא מהי מה מממן סכף מיש *יכא ממצא מי  (נב) rqpj ל נלביש י
׳ מ נדד טש משם א ׳ וכל מי נ מ מ מייש: (ס) יאיט מדע •מסיפ סיק י י ף *מוי מ  עף ומה אפי׳ אס מקף אור משמם חתן את ע
ס גסשה משנעשה ד ׳ יננשנגס עף אסר למסי *פרי צרחת זש אנל נילינא מס חשס כםרליע ונירא לא מ  (ננ) נקבה י נלביש שש נמי׳ ל מ
מ חסם נד tf אנל נצנ״ש נמ׳ י ק י״ס יש נזה והעלה מלמ לצירן עי יהימ ש לסן! למפח מסים לא ימלט שיס׳ צרחת וש א א י נחלת י  י

ק  י



 יורה דעה סעיף נג י הלכות טריפות
מ מ מ ז מ ו שיומה יאס מפצא לוסי ק ז p i e ר 6ק « נ מ * ספק שפא ש ק פ ש « נשבר או אויב טריפה • סנה יש • D T f l p > 8(BT1 יודע אם 
לא פו ן נלא״ס (0נ) אנל שמוצא (סד) מו ר י ס ) (ח)(סב) לסנשיי משגר להא יש מ א י ) ו  שמא צא רקנס הרי*: (א־סר ומתר הארון־)(סא)וס לגאון י

ף : עו , , ף »ק ק י ופק לקמן מ * *  ימרק * יןלס שידמה * לאחר שידמה (ו) ס (ינ) להחמיר (סד!) *

 פתחי תשובח
י השנייה ו*»וסה א *שמא י פ  פשטלסאי הפמושה 9 »9יל40ק נזאנינמפמיש יל «
 ללאשו שיישם אץ זק• צנקנ אפ שדאה יגלאה משמימה יש צמצומ לקולא מזכי ש״פ
י פ ׳ » ש (ח) להכשיל פנהיפ ומ״ש לוקא הינא להבשיל י ל י י  ולא נמ־לה ודפ פ

ו נודע נ״סיס יא״נא מלק >ו"ל שימן קיימ «"ש נזה (י) יש צהי׳יי מ מ  שין ופ״ן מ
דה וממחה יצא לט שיעשו גפ משמע נ קפא מלק יו״י סימן ניה נ ש ועיין נספונש י י נ  ע

פ י מ י ה נ א ל ס אפילו נלא הפכי מלונה ינחנפ היזמילליא מה ש  יש לפנדל מכפ י

 באר חיפנ
ד ניליח ניה פיקז לאיל מד ״ ן לזה מ י ו«ק״ל (יא) לששדר נוונ ה י  שיוחש ו
ס י  ;•נא מאן לממדי• נם מפ ש דפויזא נצלעוו! * נחאה פשיפא ללא ממנ נן א
 ואפילו נמקה צא מהנ• לאץ מןאץ וניע נייו לכל מה למסזדן ש״ס ה״מ ניכא

י ספי ומסמר חלק לחמורא י ס * א למ־חל׳ נ נ *  דה*סד וסחר שוק אנל סי9א ל
א נשיך יאץ זה ס״ס גמורה לספקפמא צא ניקנמ הראה ח  (ינ) להסיר והשמם *
 היא מיופיו משחן יחפה ש*ן אפ נגןאין יפינ החשיד ימ״א «שפש(ורש״לכמנ לגם
ר נהפםל מחנה ינאן שלאנהפ״מ ץ משמי ק במוס מניו ס״ס שס מ״ ש למחר נ  י
י לאש יש פקיס לחליח ט השנייה * שמישש מימא דיכפידן  !נחנ נמ״ח נלצ י

י ) יפה שפסק נסיק י סי ס נפשה ללא היה סשק נ מ י נפשק * מ ס  נממ• יש ל
 יהסיז יית לשם שיסו, «צל הלץ ונאן מצל החמיא לנן לקלק נלשוט יש להיגרר

 תשובה
 לאיש כשעה פירכיס אין להאמיס ואס נעשה לאיש א״א שיהי׳ וס הרנה
ן ניו מיש נמק וה יהעלה לדכא ונשכר ספק י  מקימי נריט מ׳ נדמ״מ י
̂פ שפין לאיש אש מקמ הספה שסר הרנה כדי א שהיא יריק נר״ן  גרו
 א נלא״ה א פנפיח שס א שיס גלד קרוש סי טראי משה מדס יאס ש
ק מסכיני אלא מ  שם צרחה דם מסה למור * אדום * גם נלא נראה מ
ש השני יפ אודם סי ספק ואם *ן פס צא ממק ולא מנסניס ק  שנפרס מ
 שש נממ ולא שש שימי מראה יכן אס יחס שסי סלס סמוך *!יומס אלא
 דמימ יפ ספק שמא שנר סמון לסמיסס מסס * כסחצמ שחיסה * לאיש
 ואין מ מס צריוזס ים * *דם כלל ש להקל ומל הוירס נס בשמוסה דש
ש נדן נאמסח השו״נ כשאמר מווע שנפשה לאיש או י  הס ונרי׳׳ש מד נ
ס נסקס מפייה נ ש מס דפוהא וחלק מצור דס מ נ  שאומר שלא מ
: (סא) דש לסמך עיי להמיר פנאיס ( ה י ק ק  מי״ש(ויל מ׳ ניה י
ה ס מ ש תייר נאין מקן נמייה דנש מקן לכ״פ אמר מ׳ ככנינ נ  י
ק יינ וה״ה מהניכנא שנר ג״כ אסי ולא ש מה ומפיו י א י  ניי *ח י
ק ח׳ שמקיל אף נש מקן ש ימי מאש פיי״ש וע׳ פרי הואר י  מהי י
ד מ' נ׳ מעלה נ״כ יהרמ״א מסיר י ס מס תיס מ ד ס מ' מ י  נשנירה מ
מ ומסן  אף מיש מקן עיי"ש מ' ממרק נדפס *ח ל*ז מה משיג סליו נ
נ ופי כלנ״ש שם נמרי  סיס מסניייס לדעת ספמידס מס מריס באש י
ק ינין שני מימא י ק ג׳ מ׳ לדנא דנק שיש מקן מבר עצם מ  נ׳ י
ס נמ״מ נספק * מוייס אי לאיש אין מדימין >vt דש $  המקל מי
ק נ׳ מ׳ ואף אס ש ס י י ק נ׳ ימי מ ק מיש מ׳ סק׳מ י מ  מל מפ ל
 פזקן אס איס חד ש להקל ונהימ ש להקל מל טולי ואפי' נמקן מו אנל
ק * שנצח־ הוס פמנר לצלפזמ דאו אין למיד נמס ז  לא מתמנ המקן מ
: (סב) להכשיר מנאהים מיש דהיכא דאינא למימלי נאמר ס י  טוי מ
׳ אי מה שמאס מ ממין מ ס למיל מ' נ׳ מי  סס מבהיהר יסי ימי ממי

ס ד ס נשמס יספק מ  (םג) אבל כשגמא שמט יסי ענאה״ס שמיש י
/ שיזלק פל הסי) והשיך והפלס לאמי ל ק ו י י יממז׳ימקננלל י ש י א ל * 
ו פמיח נצ״סאסנהסרנהימ מי״ש ק י  מפס שמס מה ממ! ומשפ״ו י
ס אן שנזמין י מ פ י  ש׳ לביש ס׳ ס׳ סמי נ׳ שיק ג׳ שמק דהמקיל מ
ג יש במ לדנא־ (סד) שסוש ולא יחמן ע׳ ק י  אמו מ׳ ממיס י
י ד י T דד הצמ־ד פל ס נ ׳ א׳ ו ח עי י ׳ ב מ  נמים זרע אמה המדד י
י מי י שס׳ מנדא לשרו מ י ׳ נשס רב גדל א׳ נ  נמגסמ הסיר אש א׳ מ
ף מיהם ס ס׳ ממס מחליל ומזיו א ממס ע  יונס שס׳ סמן אצלס מ
ס שעדין לא נסמק נ מ מסלשמ מ מ ש ןס' ימיר שנראה מיי מ  גשש י
ש מהיח דאס ש מקם  כבי יונה וסי סייש: (םה) ולאמו־ ענאיס י
ז ק י י מפ״ד י ̂ן מיסא דסכשדנן ו  להלימ המירה * השמיעה נלאח
מ לא מלק  וסיס מרסס * רצצהה מוהל לאיש אנל מיי זרקה לארן נ
1̂ יפי נממזה יפקנ שש ס״ק  ואן הזריקה פצי' סא להמר מחמה מ סיי
׳ יאסי׳ ו מ ס מ׳ מחיק נמה אמ י י ׳ דלא תלינן כסרסס מ  ליה מ
ש א י ק י ו סייס יעי במלה י  זיקה נכח מל ס?רן אס מציי מפמ־ מי
 מס והעלה ואס זיק סמף נכמ סל האון אס הקקס ק!מ וסיש אס סי
ס *גור מיסה ילמןל אמי בלא סמך מ ם אנרס שמר ש *!*מ ט מ ק  מ
ס ש' נשדס מס רניס (סהנאן י ישאל מלוולה המרד דל) י  מחנה מ
ס מ  נזז״ד מ' א' וני שנשא! נסרנטלס שנמצא לאיש סנשמס עף יש למצוס מ
י 0סי' שסלה השיג המף (איש son19 נאנק^וס של שחל  לאיש י

 שנססל

 דדבי
נ סליו מסלה לדנא •1מזעיר אף נאן שם חשס א צררוס דס ק ד מי  י
מ שמר א שיש אזה רשם א צריחת דם מקש ממה י דספא ומקש מ  ז
ק  לא פקדי מזק כלל ותלק דדא נספה מחיים שריפה לכיע ולא מרך מ
ם מכה כלל * סריפה ממין עכ״פ וסלי׳ דלי׳ ק  אלא לשאן מס חפס מ
ת הטפם אמ ג׳ ונסוית מ ט ח ק י״נ עיי״ש אנל מ ׳ דה י  מא ססמ״ז ס
ד נ מ ימרקו לדש מ ו מ׳ י״ג נ׳ ואן למש לונר הצנ״ש נ י  אד׳ ח
ק ש׳ מיק א ס מל רליכא חשס דם הליק ונווא פטה לאיש נייש נ ד  מ
' דק־ המעה רמש מ צריחי! ים כעין מנה מ מרה ק י׳ ייינ מ  י
 שנשבר ססיס אבל צריחת דס מימ אן הכרע שנמר מסים דיל משמ־ מיד
מו הרס ומשר מס מטאו פס ואף משחיר שס וש מ סמי!  לאיש נ
ס סממ מאן בעל שפ  אוומומ שמריי! אן מרע שנשבר מסים ומניו מ
 מממש ז״ל סרה p ואס אן מ חסם אימוסימ בלל ש להק! שמרה שנעשה
ק י״ס ומ׳ מזה מד נמק״מ לקק מ׳ ניה סיק ס ונמק״מ י י  לאיש מ
ז בנמצא שטר אגל כשנמצא שמס י נ נאק• מ' נלביש עוז־ שס שכ׳ ו  י
 נס סכייפ מוס ואף מאז מ מם חסם שוס צריחס דס אמר דננשמס
ז ממצא שמם ממש י  שזי יצייר שלא יהי׳ חשס אף שמשה מסים אן כ׳ ו
ה י  אנל מפני יש שקן א משבר גס הטמא אף דקייל שדיס כשמס א
ר דבל שנשבר מצס אפ ששה מסים ס׳ יכי מ  לטין חשס הכל דפ ס
 אזה רשם רוסו שה כ׳ מ ואפי׳ נמצא שמיס וגס שבר+היוכנא גיכ כשר
ר לאיש נ  באן שס שוס צרחי! וש ירשם דנק ושבר ס רא׳ שנפשה מ
 מילא סליק מס ממומה נעשה א ואן מששין שמא מחיים ששה ממיסה
 ואיכ נשבו ולסלי ה* לא סישק ומלין נמצוי שנפשה סכל מעס א מריש
ק י״ג ש׳ במק״מ לקק מ׳ ניה ו אח מיו וכ״כ מיק סף י  מד מססז
ק גטה ל י מ ק לד מיש במ ש׳ מו״מ םוסו״ד מניינא מ׳ קלה ו  סף י
ממ שכ׳ חיל ואני אסר דלסין מעשה סכל תליי במראית הפץ ק יד נ  ס
ה נץ משבר ק נשמס ניזזע שמפה מוייס שרפה יכמיש נ  אפ משמר מ
 תיני לקק סף ס׳ ניה יאס לא משמר ניוימ שמשה אור שמישה וכמה
מו סניף מפרנספ ממדי־ קצי! ף מכף אמר מייפה נ  ווע ואס ששס ע
ל כשסא שמס קדם שחיסה אסי׳  החס העיר ולא כ״כ כדי ואו מרה *
ף נדי יאני נהיייזי נפיל־ אמירי ששפ  שחפה סנף ומיי ממיר ממ! ע
 ונתק סו מביאן למי כמה הרצגולין כאלו שיי שהמיכרץ המרנגילץ ממממדז
 ססכין סאנמס לאוריסס מכף ומר אזר מיסה למחמ המצוי! סגחלש
ס שמסים ממקומם ימנדדר תחת מ  ממסיהם מיי שאימץ נכח המצית סי מ
מ לגוף יסי מספקים אפ שמס מדם א ו מ  הפור בין עצם עף צעצס ס
מ ככל יום ננהיג וצדן נקאמ ססנ שלא  אסר שחשה וסיס סכשירס ל
ק שלא ס' שסה למכה לסמוי א  יהא שמס קתע שחיפה סמן לפייסה נ
׳ ראם * סא סדסה מיל מימייה מסויד סייש מ׳ קצ״א יקציב מ כ ו  י
ס פייסה אם שמס ס  נמצא צרחסוס שס * אף מאמי סשיחס פלא מנש מ
ק א לנא מ ף אזיק סלמא ולא יניא עלי׳ ואיש מא ס צרחת זש י  ע
 מעס ממס מיסה ומילין נמצר שמוא ממיס קום שחמה יסא טיא
י מ סי ו  סרי׳מ מיש אך ל0לן סי ר״ו כ׳ מק א0 סי מקם המכס מ
ס ומי ודאי מחסה אנל אס ס' רק אחס וזנ וש ממני ד  סכמה מעשה מ
w ו מש מ ו ששש קיפ יציאת מספ נ  סי ספק יש להלש רלאיש מ
ף יחסס מניר ייא  מיש ובמהחרא תלשא מ׳ נךא ל במבוא ששמם ע
ם ממיסה שממלא סש משש אף שאשר ממפ שיודע סדא שמשה ק  מ



* י מ י *  יורהדעך, סעיף נג י־ חלמת טריפות שכ ,
xteten ה ״עוף (ס*) שודה לו(סז) מנה (סח) עשוקה (סט) תחת הנגף מגד הריאה ושמו נוצה על המכה 

 ונפחו חרך הגרגרת בקש דק ולא עא (ע) הרוח (עא) ימלא מקונו המכה (עב) מיס 00(ז) ינפח
 (ענ) בקש (עד) דוד הגרגרת אם יבצבצו חטים טריפה ג

 פתחי תשובון
ו פאמזוש מופומולז פ ומיץ גגו*׳ מפה שו#ר {jsptז) ינפח p*5p קדנ שמאל י י ה נ ע ) 
מ ממממ  שמונך המופדש נממונ נגמופ מגה שפםים ששש pso כוי ל030פ מקולס שילאה מ
p !07 מניכרדז שנמשה מArvA דהשיכ ̂  שימן 06 יש לחוש לנל האנזים משום ניקנה 0*ר
ו מסכו הנן ספון לגון ואילו םמצקיפ שם יודז הבא ואילו י  צלינה נייוןה נל׳ סשק ו
ד צ• שלא ננפסי דנדי לא מפליו יל* ניייית לפנץ « וגם מ•  •אמי ישמעאל המוני נ
ש של*0 אי ח ג נל * ד ל׳ ו*לי ששש אמי גדשה ידי לשרש מהצלשוש י  >י9צ לימי נ

 באר היטב
ר ומלא נו). מ» שיחנאר  (וחולין נו נג!) שדר* פל הגף * שו0ש ונצמן של מן
 לקמן pre ניה למק תל (•ג) דגשח נחנ נח״ח וננר בתנאו ד*ן אז מןאץ
ק יהא• ז שסק י י מ !יש לחש צניןנח הדאה אנל ה י  מדקה לק יש צהפדף נ
ח ושי ) ו ד הסי מ  חששא נראה *ט אלא יזמרא ע״כ נמניךפל נדקהזו וק נראה מ

ן דלא ניןא־נן ננדקה יסדשה) י  ומיח ונהי* א
 אט מנידםנסמים שנחאי לה ממס אסיה נלאנדיןה ויון שאין אט נקיאץ מדקה שיאשר וזהניפ ירש לה מנה פמזקה מפפסננן לסמכינן אנייקה אש צא שנצנן יהפפ

 המנה מיץ נשטפנו׳(נחה נראה שימפו להפיקר נהפ״ז) משא״נ הנפשה פ* קוץ יממש נופ פשיופוששין שמא הנניא הייאה אפגש לנייגז משפמא להם לא ניאה פלל ניו! להמנ
ס שממדס מימא יפיקא מדל קמפ ן  *נפ סשיס ומשושים יונס *נם נינים נדאה ונצצפומ כלל ואווזא « מומלס נימקפ פיסל מנמ מנא ואילו לילן־ yta טפס * «
ן מל* שיש מיהם >1 שפושה p פ״מ מוסל ליקמ נ&ם אס אינו יזוע טל* שזאת האוחא נמתנה ולא !דן קניפ לנשל הלוג אצא הינא לצליכיס רונא לאימא קטן מ ו  י
* סיס אפי• שהיא נמפ שאינו מפהשו ישם *גשמלמ״מ ) ינס ט יש נ ו י ק י ד י קנומ (מיץ נמניא סמן צ  pr ני «נמ0 מפא״כ מנ להמוס נשילומ זה המנ צאמסנשל י
ן רנול לשמוו של מף*סו נ יש אש הוא מיפיפא זשניפ שם נל נמל נשש יייש ינמק •צ ליש as מגנה ששש 0נ  נינא ז*נא צלדם להפיל מנפלים אילו שיס נלוש נר ו

 נמנץ זה אנל נלא נלקס לא •אנל הינא לסנישא מיש] :

 תשובה
 נזה כלל כיון שיחס מיגר מלי הנצה מסים שספור נסח נאימ סקס והמת ו
 חמ ואין ט דסותא כלל מיש: (עא) ימלא טקוט יאס לא עשה p ולא
ק ס׳.  בחן ינאנוה הריאה בלי בדקה * מבר סמכה סריפה מרי סאר י
 וסי מלס סוסו״ו תרינא ס׳ קלו שכ׳ וסכא יסי׳ מרסי סיס ינס כסו שבה
 יש לסזון סל סיז וס״ל רהבדקה סא רק לסמרא שאץ להחזיק דעיהא לק
 אס נאבו מקמיק לה אדנא ומימי נצא בדקה ניייש. (עב) סיס סבאיס
י נמית סיסי״ו  ופמיש מיש אס נס ססיז יסלץ למזין מל נייקוסיס י
 תניינא שס שני ונסימ * לכטו שנס נואי מיז יסםימ לספון סליהס
י נממיק ניכה סף ס׳ מ יש נמ  למזין נמ מל נדקיהיס נרי״ש י
 נאחסמ וסיס ופיפ צדן המירה למר לנחק נדקה סמליא יפה יפה ניי״ש
 וסי נשי אס לנינה סס ונגמל נימין נצלצמ שממו ג״כ מל המין של ססמסידס
 והפקילץ ממלה ג״נ וסין דסמטירן נחר* ירניס מפסי ולד לסמין סל הס
 נהפ״גג פיפ ולמזון מל הנדקה אן* ממיז וחקא נ*פן מ שסהמלס ינויק
 מיס משחן כיש מזמני וחייכ ינמק מיאס ממגי לצלמומ ואס לא
 נצנצה ננדקת המש״ן וגס יאס מריאה ונממנר לצלפוס לא סלסה המנה
ק  יש להקל אנל שלא נהס״מ ft יסמן מל המיקה נמ מי״ש ומ׳ ממיס י
ס מהיס באמזומ שמוט מוס ננמהס ננחס מ (ענ) בקש עסמ״ש י  י
 נד להצטח מקמו שאמר ד*לי פפס אי נדחה ידו למיס מהצלמת ופבשי״ת
ד יש מה והפלה להמיר במ מיש ופי מנרי  אמד אש מדד מ׳ י
י נמ״ס  מסף מף ר׳ שע״ז שס ג״כ דסניקר למומר מה בכל סין מיש ו
מ משש  מהר״ס שיק סויד מ׳ פיב מפא! ג״כ *חס מ וכ׳ רכל מפר *
 אימוניה נממן והצלפות החמ הכנף יש לאמי־ אנל אס נדק נממן וכצלסות
מ שנחמנ שס ממנו ס *אשיר והפל למ ראיה מני  ולא נראה נהס מס ס
ו מ׳ ידו מיש  הדין מיס וכ״כ מימ מסיט מחסונטת האחחי׳ס מי
 ימ׳ נסית מסיי אשאו סדי מ׳ י ימי נמ״ת ס* לאניהס מזיו מ׳
ה משאל ממין מ נ*וזית שנמצא סל הצלמס מראה נלא״ס יצדרזס זש  י
 רדימ שזה נא ממה שמכריס ממנץ את מסיהם מרו( מיי שיהא משר
 המין יתמראה מנה ומגינה אי יש לתש לנקינמ אנדס הםיציים יהפלס מש
 להכשיר ואף נשיאה המכס מעש פשנלינ אץ ממ ר*" מנר הגמל
 מענליכ יא* סמגס הנחל המו משי גס נסמ־ השי וטק יסי ספק אס
 יש כאן ממוצה ממפה סמוף הי משק סל וקיייל להכשיי דנכהיג אפריק
i מי לנ ששאל t s שמנוה ססוה מיש נאדסת יס׳ נשית 4זי סלק נ׳ 
ו סיס נסה מסדו סל ממש נמ וכ׳  ג״נ *וש מ מאוד להשיג י
 יכל שח*ן לסרס שיש שהנשר סמיו מא סלס רפה ולא מניה הריסיהא
ק לא שהניא ונר האחיורס ה י י י מ  מענלינ אץ לממסד ני״ש נאמין י
 הליל ולדנא העלה יאס יחס שמסרס רנילץ לססנ מסס נסמ סקסיס מזת
מ אנל מסמן אף שמא ממיס המית ש י  מכף שיהא מנ ונממש לאמי נ
 להקל אחד מדקה אס אץ צדחס זס מנסיםמיש. (עד) דדן־ חנרגרת
ק יימ ויל סיס כמקנ סמי סמזח סמנה ומשר  ונוי. ל מלתן גטה י
 שממת סמי יקנ * צדן מיק: י p שמיס המכה סי משי שמא
 יקנ הד* ויי מפח דדן עתרה דה״ס הקנה מזח סלן לסן הריאה

 ואש

 דרכי
 שנסה( ימס המאל יהיו מלמ מרדן וסא ז״ל השינ ושה סרה נמלמיר
י סמלי׳ מלחלים נקדש שיוסה יליכא  ט מין למלית מחר פנסשה לאיש י
ה יש נמ (שי׳ לקמן י נמניתייק י  *יחש נמ אי׳ מצו־ ססוא סייש י

ק קשיח):  מ' לה י
ז ייח  סעיף ה (סו) שוד לי טבת מ׳ נמית מסלו חיינא מ׳ י
 שנשאל נממ מסח ממה קסנוח מנה מל צלעוח העיף מנסים יל
 ומ א״צ מיקס הראה כלל רמ לא דמי לדן מ ועוף שס׳ לו ממ עמוקה
 ממ מגף דהכא חיק וסמכה מסיקה שלשה מנה הרנה נמשו לכן סישיק
 וכיין דיצאמ סן למחיצהה far פלסה גס נראה משא״נ נמי טעיח קססח
 מס מקמו לא שלמה מנה אץ להחזיק רעיחא ני"! להריאה אף מראה
ז נמף ממצא טפוח קסנוח  מנמו שם מיד מיש שנשלח T מק» מ' י
 נצלמתי* מריאה נאמה ומצדו לכאן ולכאן ולדנא כ׳ וסו דסהירא מדף
 דש *י לומר דהרעוהא דנומות מצלעות לא גרסו רעוהא לריאה אע״נ מריאה
מ כל ולא מזיק רעוהא נראה אץ לממיר נדעכד  מנמ ייחא מון הצלמוח י
ו וחקא מכה ק י  מיש(וס׳נדנריס *יל רשמי ל״ז). (מ) סכה פו״ק י
 אנל אס אץ סס רק צרחה דם למ *מ מנה לעין מ זולח אם חאץ
 שמצא מנה זש מנסים מסרח הכנף ומנסן החח הכנף נראה שהעור ובשר
י צריחה הוס אז אץ להקל אף מלנה נלד׳ ס*ן שה  משונה נמר*ס י
ק מימ וכיוצא נמ כ׳ ג״כ מלמ זרע אמת הסמדי  ומיס מכרי אנרהס י
 מלק ב׳ סלד ס׳ ימ בימין הרנ מהיי נרא״ל ז״ל סעי׳ יינ יש נדן
 אמזא מחוקה נץ מוצש ומכתה ונצרד מס ממה הכנף מגד הריאה אנל
ס נצלפותלא נראה שינוי וסמוך לדאה הי׳ חז קמי מריאה פנה ינסימ ישמן  מי
י בהמת נעל זרס אמת ז״ל שש משיג עלמ ש׳ דצריחת דם למ  למדף י
 איס מסייף מה ואף נמה מיתה הראה ענה ונמחה אין למש דאין למטיף
 מל מרמת מיש ש׳ נסקר סלס סלו ס׳ ג׳ אש מיו שהניא דבריי
ט סיש נמ והלא מדנר הראיס לעיל מ׳ לו ק י  לדינא מיש ומי נהנית י
ק קפ/ שטפימ מהפוסקים דריאה נמימ אמי רק קצתה  מיק ק״פ מד י
ק מ: (סח) עסוק־. פ׳ נאש לנינה י ד נ  סדסה מסמ שייש ניש י
ו ונםיף א' פל ואף יל משני להמר פ״י מיקה שהמכס היא פמוקז  י
 לא אפרן אלא מאץ יסר מם מנה מסמ לצלעות ולא ממניא אס חמה
 מלסה מסה נראה עצמה חד* מיסה ליס אלא אפיי לא שלשה נראה
מ כמן שמש י  בלל יק מפגי לצלמות *זי ft סמי מיקה שדשה אמ׳ מ
ת מעלה ואף אס ק י  הססס עי סדאה ידשיק לה סייש ש' מזית י
 הססס שלפה נממק שלפה נס מרס מעבר לצלעות והריאה נשרכה לפס מימ
 ממי נדקס סדאה מקש הסימ ואפ אמ מנצנן מר סייש. (סט) תחת
 מגף. מויק מ דחקא סחס הכנף מם מזה להריאה אנל זולת רקם סננף
 אף שמא מיפן נגד הריאה *ן חשש זולת אס ש שס נקנ מכולש נחסן
 עד הד*! פרשה tf*B ש' מק״ס שם מלמ אף מקנ סמס מיפן אץ
 *)מי *א נספק קין מיש: (ע) החח סלק שס במנדא שנמצא סחת
 המף שהעיר ס׳ ממס ימי מש ס*) חס ונשפמז יצא מזח ילא ס׳ שיס
 חשש מ* שצחי במ מי?ו ש' tftto סק״ל ;מני* יל ילזעמ אין ל״יש



ד א הלכות טריפות נ ף י ע  באו־ ועריו? יורה דעה ם

״ נד דיני טריפות בצלעותיה. ובו ה׳ סעיפים ; £ j 

ח (ו)י־א טבאן ד׳א םכאן ' א (א)"הבהמה (ב) יש לה (נ) ביב (ד) צלעות (א)(וז) נחלות ישיש בהן מ ^ י י ״ ^  נ
 ״״*•׳״׳׳•־׳׳י (ז) וכל אחת תקועה בחוליא שלה ולמטה מהן יש עוד צלעות קטנות שאין ברט me (לאחר שבא

ב ט י ר ה א  ב
tmwc נילי״קלה״נו סחוהוםמדמהו pipe Ac נד (א) נלולווז לגד מ#וזן נ' צלפוח קמסח םמויזסיז פס םיזוה שנקראים חוה ולא מראה נ1ון שמנר * גחפקר מף 
ל) ס יוחד מל* ולא םפדפוהו פחפת פל׳אש שנחנאי! פספי נ רלוס נפה פענדפ מחנמוד ניצמס נשממשמפץ * י ם ראנץ (xo משיא סי ק  צלמת Tn ט

 תשובה
 סי׳ כ״ז שכ׳ דהינ צלעות שנצלפ בע״כהס סס הב׳ סצמוח הקנזנות וסייסשיש
 ב׳ צלעות הנחתכומ ספ היווה ואחינ ש יייא צלשוס גחלוה סייש ומ נראה
 להיפוך מדעת הפרמ״נ מינ״ש וסבשו״ת ביח שלמה נדב ס׳ נדה סס שהאריך
מ כי הוא ובר  בדברי מרמ״ג מלנ״ש במ וכ׳ דמפומ יאה מל דבריהם נ
 שהחיש מכמשן שהובר ימע לכל וליכא יינ צלעות אלא בצידון) און העצמות
 הקטטה שאצל החמ עיי״ש וע׳ בפה״ש להלן סי' ס״ו ס״ק נ׳ ועכשו״ת ודכי שלום
 שבםיף הס׳ דמ״ת ח״א סי׳ י״ז מיש בדברי האחרונים מ״נ באריכוח (והנאתי
 ובריהס להלן סי' ס*1 סעי' וי) (ה) גדולות סבאה״ס מיש בשבר עצם
 הי״לי״ג(ועי׳ נדבדט לפיל סי׳ מ״ח ס״ק זי) ופ׳ לביש מף סי׳ י״ג שנדם
 דהכל הוא לס ראוח מיני המויה ואס ינק שהוא קרוב למשש עי"! לנקיבת
 הריאה יסריף עיי״ש ועד״ק ס״ק ג׳ מה שכ׳ לענין פבר עצם הב״לי״ג דש עוקן
 בהשנר שיש חילוק באפן הטוקן דאס ש אממא ברורה כסי קטטה סצס
 המסרק שלא היי מכן לנקוב המעיים יש להקל ע״י בדקה המעיים שאן!»
 ריעותא א צלקת אבל בלא״ה יפ להחמיר מיי׳ש וכמקיס פ״ק נ׳ ובדברי
1 וע׳ בפו״ה צ״צ סי׳ ס״ו מסוק סצס הייילי״ג מהולדה והביא  אברהס סיק "
 דברו הבאה״ס למיל סי׳ נ׳ ס״ק ה׳ ובמי! מף סי׳ מ״ס נקצרה וע׳ מבריש
 שס סי׳ נ׳(ם׳ק י״ז) מ״ש נזה לדנא וס׳ נשלח[ גטה סי׳ מ״ח מסדש א׳
 ובשער המיס סי׳ ניא ס״ק ו׳ ובכו״ת זרע אמת בקיצור הל׳ סדסה אח ניו
 ונס׳ תירה זבחהשפרוי(להרב מיהרחד״ח ז״ל) מערכה את ג׳ סעי׳ ס׳ ובשפיר
 סי׳ ני״ח ס״ק ג׳ ובשו״ה מעשה אברהס הספרד תיו״ו סי׳ טו״ב עיי״ש ומ׳
 בם׳ הורה זבח הספרוי הדל מעיכה אה ר׳ סי' מ״ה סנר׳ כיב בסומא
 שארע בעוף א' פהעצס הבילי״ג סהוא במקוס החזה דבהמה נסקוס סהוא רך
 במדי בהנוך האזן אחו החוד פל צד הזנב נשבר עיי הכאה ומ^ר לצד פנים
 והי׳ חד אבל לא היי עוקן שצס קשה אלא גד קפה שאט טקב וסרה להכשיר
 העוף אף ש,אכח המפייס ולא יכלו לבדוק ואין במ בוס חפש דדוקא עוקן
ד ממש ובפרס טון שהוא בסף הניף  דמצס יטל לנקוב אבל זה שסא רק נ
 ואט נגד הנף ל־יש לנקובה הדאה ע״י דפיקה הנף ושד דשם אן הדקין
 רטניס כ״כ עיי״ש ועי בס׳ גנזי סיס (מהגאון מוהר״ס פלאג׳ ז״ל) מערכה
 אה ס׳ נדך סדפה (מ״ה עצס החזה) שכ׳ שס׳ מובדא לפרו שנמצא מאש
 עצס הביילי״נ המסה 8ד הסמוך להצוא־ שהוא במקס הריזכ שהי׳ לבוק
 באמצפוהוסצס א' פנראה פסא סצס זר הוסק פס בדבק סוב רפ ספק שמא
מ פצו עצמו ונדבק  נשמט אזה עצם מהעוף הזה ממקמו ונובק פס א פ
 פס א פמא יוא ק מהחלה בדיחו ונם רא פהטצס ס׳ לקי ואחס וביק פל
 הבד מעיים והיו שלמים וגססצלעיה סו שלשה ואן בסס סס מידה וגס כל
 העור יהטו פמ״ג הצלעות ס׳ בריא וחזק נלי שוס שיפי ובלי סס *ןוהא
א שנר ונשמס אזה  וריעיסא כלל והכשיר ס משם רסק מן המל מא למש מ
 עצם ממקמו ונקפרכא שאך יחק שסצס שהוא רסי ואט ק»ר ודבוק כשהוא
 נלקה ושמ ימדבק בדבק סוב למקס אחר ונס טון שלא נראה מנסן סס
נ סלא שאן להחמיר כלל מיא! (ש׳ בתריס לעיל ס*  דסותא וסם לקוסא י
ק א שכ׳ ראם אדמ  נ״א ס״ק ב׳): (ו) יא סבאן מלב״ש ס׳ י״ג י
* םייש ש' ממ ג צלמות כשר פד שיופבוז הב ס י  בבהמה שש לס יומר מ
ה אס שרא חסר אזה צלסומ מלוי גיכ םשדסש י  במק״מ ס״ק ג׳ וכ׳ שם ו
ק שימס סיי״ש וס׳ בהדה ס״ק ו' שהפלה בראיה ונכה״נ אליק  נפנית! חב א
כ צלסומ אף שבהמה זו  נתר חנא וסלמא דכק ודוב בהמומ יש לק רק י
ג בהמה שש להס דק כ״נ מייש. (ז) של מלביש  ש לה ישר משמרין מו
ק אין מפלס מש שמר מקשר שס• ק ה׳ מל ששברו מ  ס׳ יינ מני' נ׳ י
ג סצלמזס א רק ח ח ק א׳ ואף נספק אם שנ ק י י  א! בנו יי מיש ש
ק הפפריף א ר נ  מימיפן א רק *שס «*יין לא :מני שאפי״י לנרד שלא מנ
ק ד שהמלה ואש הקשר מא של קימא שיא מק כפצס  פיייש ש׳ מקימ י

: ק א ק אס א׳ נ י  שלם ש שקל בספק כמ סייש ש׳ מיד ממ מ
 ונסב

 דרכי
 ואס סא נקנה המיס מנצנק ולק צר ך לסציא כל הנשר שנרקב קורס
 המיקה כמו שאט מהכיס הסיכא החלה ואמ״כ טדקין הריאה דאל״כ המדכא
 ססס הנקב ודא שלא יבצבץ ווסוחי׳ הינ אס לא יגרר כל הבשר שנרקב מחמה
 המכה לא יבצבץ אבל אס הבשר שמחה המכה בדא אלס אץ צריך בדקה מדא
 לא פגרה המכה עד הראה ובשרה בלא בדקה פכ״צ ש׳ באס לבינה מף
 ס׳ זה שכ׳ ואס אן המכה עמקה במכולה כפרה לכ״ע בלי בדקה עיי׳?! וכ״כ
 בד״ק ס״ק ס "ו ובמק״מ ס״ק נ״א ואף שיש מכה עמוקה החח הכנף מ״מ 0צ
 שניכר ששאר קרוס פלס המפסיק נץ המכה ונץ הריאה כשרה בלא בדקה

 ואן נמש שמא יגיע עו הריאה ונתרפא עיי״ש
ו מך סי׳ מ פנשהסק אס גס פי  סעיף א (א) הבושה ממ״ז סיק א׳ ו
 נעיף אשר כגשהנרו רו: צלעותיי א אס חסר סליא א׳ במכרקה
 ומומה וכ׳ סלא מצא גילוי לדין מ וסיס בנ׳/י וס׳ בפרמ״ג א״ח ס׳ הצ״ח
 נמ״ז ס״ק ז׳ שהניא כשה יגחין מי׳ ה ס.ננדר ייסהנרנאב ז״ל שהובר מטא־
א עיייש ונר׳ בפרי סאר ס׳ק ב׳ בעיבוא ובר מנה  ברש* ביצה דף ל״־ י
 שנמצא בשבירת הצל1וה ימטאר מלבדו דפפשא לי׳ ואן חילק בזה בץ עוף
 לבהמה יעי נהייה יקיי־״יא שפסק וביכ׳מ יש להקל נשתברו צלעות העוף עיי״ש
מ והמנה דהיכא  וע׳ במחזיק ביכ- את א' שהביא פלוגהה גדולי ישרא נ
 דאין עוקץ בישבירה יש לסרך על הרב סרה יקיתימל ידעימי' שלא צהסדף
 נאחריס נשתברו הצלע ה נעוף אך לעצמו ראי נהחמיר עיי״ש הבל בלב״ש
 ס׳ י״ג ריש שעי׳ א׳ פסק לדינא רכל הדניס שנתבארו נסי מ בבהמה
 טהנ נס בעוף אלס יע! לא מציט בעוף מנץ ידע כמה צלמות יסי ט ולא
 כייה סליות יהי׳ ט ע״כ לא שייך ערן זה בעוף וכן כל רה שנתבאר בסי זה
 למק בהמה שיש סליק בין הצצפית הגדילות שיש בהס מוח ונץ הצלעות הקפלות
 שאן בהס ממ כל מ מן שייך נעיף אלח כל צל׳גוס׳ מזה הס וכל שנשתבח
 רונ ייפשי׳ דהייט רונ מיישש הנמצאת נאה׳ העוף ני! קסטת נץ גדלות
ט יק אשיי  נץ יש נהס מות א לא גידפה אפיי עור ובבי חוסן את ח
 נתרפא השבדס סמכ שאכי״י טדפה וק להקל ג״כ מצטרכץ הצלעות הקנוטת
ק ג׳ ק א וכמק״־ז ס ס וסד״ק סוף ס י  שאן בהם מוח להחב להכשיר ס
 דצלעות שנעוף שניכדס שיס מסכות הס ג״כ בכלל צלעית וני־דכית לעיקר
 לעק רוב עיי״ש (•איה לילן יתבאר החילוקים שיש בדר עיינ ־ הצלעות
 שחולמתבץ בהמה לעוף) (ב) יש לה יאק־ סדר החוליות והגפופומניש
 הבהמה ש לה י״ח מנייה נגבה ק מנןס כלש המפרקת פד ספה וכך
 סדרן החליא הראפונה הסמיכה למפרקח הקמין נה פני צ1מס והייט צלע א'
 ממין וללס א׳ מפמאל כטמא כאסהא שני צייעות הל* נקראם חזה.
 ואחר סליא זו יפ עיר י״א סלמה אפר נהס הקונדס כ״נ צלעוה נחלש פיש
 בסס מוח דהייט י״א בימין ויא בשמאל וצ1עות א* הס נ״נ תחובים סך
 הסציא מזה יממ כטמא נאסהא יאלי הס סמןראיס צלעות גמלות ואס•
 סליומ הל* ש מד ש*מ סליוה אשר בהם הקמים שפה צ*וית שאן בהס
 מש שלשה נמק שלשה כשמאל והקועיס סך הסליא כטמא באסהא יאלה
 מקראים צלמת קפסיז ואחר מלמה הל* ש עוד שלשה סלמת אשר אץ בהם
ס פילס כפלי הרי בץ הכל י״י! י  שש צלפית המיביס ואלו הס מקראס נ
נ ספי׳ א׳(ומ׳ במססות שציינתי להלן ס״ק יי) ־(ג) כ״ב  סליא ליש מ׳ י
ק נ' שהתפלא במ מל מה שמיוימ מנין הקצונ לאזס ו י  צלמת נשי
ק ואףאסיהיראחמ־כשר מיש ימי אס לסנה סף י  צירךסאכמן
ס להלן סץ׳׳ו וממי׳ גי) • מ (וס׳ ממי  א) שסראר מה שיס נ״מ לדנא נ
 (ד) *לעיח נחלות מנאה״ס מיש לנו מאק נ׳ צלמוה קנוניה וסי שיד
ק נ׳ מ״ל שהם אנס נחשבים לעק מ ואס שקרי נ י  סיק ד ילנ״ס ס׳ י
ק נ׳ לא סי רוב יכפרה אסי' אס א נוזלית סס א  א שנח משרה א י
ק לסבירס נאססא א שנפקח סמן האגוסא רצא לגמד כשר  שנח מ
ק א ומ׳ מצק גניה ש״ק ב' ש׳ נשיית שינס צק  עיי״ס ש״נ נס״ש י



 » הלכות טריפות שבא
) כיב הגוזלות א י ) מל ( י ) ן ב  » (ח) נשבח (ט) ת

 היסב
 פשרמששםיש ואעינ דאמ מפר״םין כנף ספוףאףנדליכאפוקן פיס כיון דאש אצא
נמימדן סז  ימיוממוא מקיצץנצלפוחסאחולנלאיהמשמפשישצחצק נץ נף לצלפ ו
 ומינו ציע נדיניס אצו מאיזו שכצ הפמןיס ראשונים ואיזרורס צא הוטח נחה ונמנו נמזא
 נשחכרו צצפמויה כשרה פלי( והין טזנ גפזשנמ מיעופ צלפויז אץ ניצוק גץ פמיר

 ומוכה
 והעוקץ מא כלפי שנים ל5ו חלל הגהסה וגס שממר מא נגד הריאה וגס רואן
 מאש השכר מקכשנשר יצא לחללו אפייה שר וא״צ בדקה דאין חמין מהמה
נ וטי ואין  לנקינת הריאה כלל ננהיג ופל 1ה מדנא מיס פססבר מצוסהיומ מ
 להקל בלא כדקה הריאה לכהחלה אלא כשלא נימלא נל הו׳ מאים הלל אנל
 שנתמלא כל הד׳ הנאש לדמוהא דהייס א׳ שהשבר מא מד הריאה ב׳ שיש
 מקן בהשבר ג' מכנס העוקץ לפלס וטלס למ»!ל ל* שהנשר שמכסה בפנים איו
 הצנע מא מנוקב אס הריאה מא למיס יש לטוקה בנפיחה ובמשדן אש מנצבן
 דהייט שיניח מסה הערוגה של צו השבר סצס למן סמיס אבל אס לא מדקה
ר שיש ומ׳ נמק״מ סיק נ' למסהבר דנסיק אף בדפבד  כלל אפיי ננהיג ס
 פיכמק הייאה עכ״פ נראייח העץ נסמן היטב עיי״ס ועי נסי אס לנינה אח
ק סניף יד פהעלה דבי! בבהמה דסכפידן נשכר מעוסן מ״ל ל  ב' ונשיפי מ
 ובץ בעוף דמכשריק עכ״ס כשהבשר מפה בפרס מיס אן להכשיר אמי נדמבד
 נלי נדקת הריאה נגד אתו מקום של השבר ואעיג דבעיף אן אמ בקיא ן
 נבדקת הריאה ככ״מ שצדן כדקה מיס כזה יש להקל מכ״כ לסמוך פל מאניס
 המכשיח וממי עכ׳יס נדקה מייש ועי סוו שלמן גטה נמי הי־ץוס מ־זוש
 ל שכ' דנסנר צלע א'נעיף אף שלא כנגד הריאה רק מנד הדקץ ציין מיקה
 בדקץ שמא נתמססמ אבל לנקב אן למש טון שאן ילמה רובצים עציהם
 במחק ומ״מ בדעבד אס נאבמ בלי מס בדקה אס לא רא בהם שוס דמסא
' מ״ה מרי  מקדם כשר עיי״ש ועי בם׳ מרת זכת סספרד מערכת את ד' מ
 כ״א שכ' דהעיקר להמזת לבדוק אחן שנצא נתמסממ וגס לבדוק מחשש ניקב
 והבדקה ימי במצה שמא יצא הרוח לדן נקב דק שאין נראה לעין והכי נקטינן
 ומ״מ לענץ בדעבד הכריס להש״ג דאין למש חף אס לא נבדק גס מיזכפ
 נהמססס יסיים דהכל סא לסי ראת מני המורה באק השבר ומהותו עיי״ש מג
 מצאתי במית דב״ס (ממאן מ' יוסף שנייפיך ז״ל ייפריידענסאהל) מ׳ לח
 שהאריך גיכ בעק זה וסייס ואפי׳ לא שבר רק צלמ אות ואין מקן נשנירה
 אן להקל כ״א מיי בדקת הריאה ובהפימ וקא שייס ועי בוסית ס״ק ל
 מ״ש במק 1ה והפלה לדינא קר ובסבר צלפ א' בבהמה אף שיש שקן נהסבר
 והשבר נכנס לפנים אס סופ מבת השבר שלא נפשה מ״י נטלה א הכאה יש
 לסקל ואס יש חשש נפילה א מאה בשיק שיהי' מלוך יפה קוס פחיסה ינס
 בדקה באכר שכנגד סשבר ואס סבר צלע במף אס מא כנגד הריאה דש
 סוקן להסבר ונכנס לחלל הטף סדסה אפיי בססימ ואס יוא למסה מן הריאה
 רק כנגד פאר אכדס יפ להקל ונלמ לכהחלה יפ לבחק בב״ס ססא נהססנומ
 ואס נאנמ נלא בדיקה יש להקל ואס אן מקן בהשבר יש להקל cp כשהוא העד
 הריאה ואס יס קחס נשר ע״ג מקום ספנר שנצלפ נמים גס סש מקן ושא
 כנגד הריאה יס להקל וכן כספק אס מ' שקן יש להקל אף שאן שס קרוס
סק מלון ו הקא נמזע פלא נספה הסט־ צלי נפילה א הכאה ואליכ נ י  נפר ו
 וגס בדקה בפנים מנד מקום השבר וכ׳ שס שד ובימ ומכשירין עיי מפ
 קויס בשר מצמק ע״ג פקס שבר הצלע שבסיס צריסן לדקדק שלא יהא שם מס
 קמפ יצלקח ילא חשש משווים רכל מש שם אזה צלקת א איזה חפש מסמם לא
 סמי אך אם יש שיטי מראה לבו יש להקל עיי״ש יסי נזכיר לאנרהס הספרדי
ק זה ממשש קיבת הרי*־. פ  נחיוזשיי למי זה שכ׳ רכל מ״ש הפוסקים למגדר נ
 מא חקא בסבר הצלע אבל שממרה המיה אף כשף אן למש לקינת הריאה
 ואין הריאה ונוקה נמסק רק לצלמת שיפ והביא נדפיס שס לדנא (מלל
׳ ליס ספי, ס׳ ניש ?דן יאס יס שבר בצלע יש ׳ ל״ח ניק ק״נ) וניל מ  מ
) של כיב פ' י ) • ס י  טמא א מדכא מניס בריאה מי׳ש סמס מלוקי ד
 במלה סיק ז' שנסתפק בסברו כל סצלמיס בריב שבי to צלע ימסיסן נשאר
׳  מידבר א מי משברו דנן ונרישמ״ש בזסלדנא: (יא) כיב ל נלביש מ
ר א מקר מקידס ששה צלמות ינובקי מסב ׳ נ׳ ניק י׳ ואס מ י  יינ מ
 ונסרפא שאשי״י יפה רמאה מנה נאסן שאץ יסר בסס מד הקלקל ואיכ
ק לא י ק ונטשה הראמנומ ס  גשתנרו א נעקרו ששה צלמת האדים שר נ
 נפרסה הנהמה לק שנתרפא מיל כא* לא נפתנרו כלל ולא מסרסא מ נשנייס

 יורה דעה סעיף נד
 כל הצלעות יש תליות שאין צלעות תגץעות בהן

 באר
נ םשיזדצסאמומירץ נסי׳ נ״נ מפגר נף משך לטף אשק לש ננשנר . מ ז  (נ) מו
 צלפ אי נפוף נמקוס שהדאה נחנאמ שס דש להחמיר לפנץ יופשהמזדפס פלצ ונ״נ
 הניס ומשמש סדנדו שס אפילו מהפס שדשה כשיש פוקן נצצפ משני־ אשי׳ אם חורו
 ונקשמ השנריס אס מאם שהיה שס שוקן שדשה אנל אם מא ספק אם הים שש פוקן

 חרכי
ס מא דלא מהי אסי׳ אם שר ונשר מפץ כל ט  וכתב שס מר נלניש מ
ר נצל לידן לא לצד מלל הנהמה ולא לצד איד המלס נ ר ולא יצא מ נ  מ
ן הבשר וסור ומר מפץ אתו סכל צדדו איה פריסה  אצא העצם מא ספון מ

ו מזה לוה מי״ש מ בכיג מימ אן ממין מדמי  דאף מבי תל שנשבר כ
ק ל של דבכל שמ עצם בץ ק ס״ק ב' זמק״מ מף י י  (ח) נשברו י נ
 נשבר עצם הנייליג נאפ! הכשר וק נשנר נמיעוס הצלממ מןי״ל להקל צדן
ק ל  לחקר אס לא נמשה מנמלה והמורה ימן אל צט שי״ש וסי בהלם ס
ו דככל שבר צריך לדקדק סל פרכוס מחשש ממממ ק י ' י״ז ס  ולעיל מ
ס משנר 5*1 א רש שקן וסי שלח במ מי  שייש (ט) תבן פנאי
ד מ׳ ע״ה שאירע לפרו מבוא כוי נשף מיי א' מצלשתיו  (סממינ) מי
 שבודס ומי שקן כמכר ומדיף כק סרונ ממלש מסדפיס בוה אפיי נלא
ק כ' מ״ש  שקן ומלש נידן דדי' מיי ט שקן שייש ומי נסרי מאד ס
 בזה שסק דבנמר צלפ צריך לנחק הריאה ואס יש שקן לא ממי נדקה שיש
 ועי בביי ובל״י שכ' דבשף ש להמיר ביש שקץ אף שמא שלא כנגד הריאה
 ובספק אס מ' סוקן ש להקל מסעס ס״ס ובבהמה ש להק! אף מדאי שקן
 מיי״ש ש' סיפ וסר״ח וחכממ אדם כלל כ״ג מיי ייא שכ' ואף בבהמה אן
ק  להקל אלא למ ראה שי השרה אך מ' העוקץ ולק ספה שי״ש ועשיר י
 ג׳ מ' לדנא דבהימ וצורך שבס רו״ס המקל בצלע א' בשף אף שיש * שקן
 א! לגשר ט ונ״ז וקא שאין נפר משה על העש אנל שהבשר שלם מ ודאי
א פמזמר שנא  כשר שיש וסבשו׳׳ה בימ ימוא הםפרד במנהגי ארגיל מ׳ י
 כש וכי שגס רט הסכים לדבריו שייש וסי במחזיק ברכה את ב' שהביא מימו'
 פכד ימעס חזיר מ׳ א' ונשריש צרור שפסקו ג״כ לאסר בשכר צלע שף
 כנגר הריאה וש עוקץ אבל משבר צלע כנגו הדקץ אץ לאשר־ אא״כ יש שינוי
 בנישס ובבהמה יש להקל אף שנשכר מגו הריאה שייש וכ״כ בשיוד ברכה אמ
 ב' שי״ש ומ׳ ממ ברא״ס מ' ל״ס ס״ק קפ״ה וקפ f ובקננדס משיי שס מ'
 י״ח ומ׳ לביש מ' י״ג שכ' ושלא בהפ״מ יפ להחמיר בשף אשיי אש מכר סא
 רחק מהריאה דש משש שנצא יקט א' מאר אנריס לוקות העוף ומלשימ
 אכל נהס״מ ולצורך שנת אן לגשר כמקיל אפי׳ אס ספקן נכנס למך החלל
מ נגד הריאה אנל אס שנר מא נגד הריאה וגס נכש  וכיז מא אס אן מ
 לתוך החלל אן להכפיר נשף נפש אפן כק והריאה דמקה כשף כץ הצלשמ
 שיש וסי שיד סס ונאס לנינה כמיכי ההלק סיף י״נ חה חקא כש שקן
 טיא מל שנקשר המי וני׳׳ו סמפקיס אס היי מ שקן טר אף שמא נגו
ו מקא אס היי שקן ממ־ נניס לחלל העוף ולא ס ונס י  מיאה ממש י
מ על הצלע וחין מ נקנ ולא :  היי שר מפה ע*ו אנל שמא מחשה מ נ
 דשסא נשר לחש מיו שיצא השקן ננר למן החלל אן להמיר כלל אפיי
 שהשקן טסה לחלל יסא כנגר הדאה שי״ש ועי בשו״ת זרע יצחק מ' כיו מ״פ
מ מעלה ראשיי אם אן שקן נהשנר אץ נההיר אלא לצוק שנת וכוומה ימה  נ
 אן מלוק p אס חזר ונקשר א לא ואס יש שקן נהפנר כ' פמא אס אמר
מ לא אמר ילא מסר יני שרוצה להתיר חין לסחוס מדו עיש וסי מיק  נ

מ סל מ נגד הריאה >cf שיש קרים מר מ פ  לפיל מ' ל״י פמןפק *?זמיר מ
ק נ' א י די נ א המ׳א שלה סקרים אח״נ שייפ מ׳ מנ  סמי יזיישיק «
מ אץ למש ר פל ש ט ק נ׳ כהנ דכפהוא ממפה נ  שה מל נמק״ס י
ד מ'מיז  להחסיר ראן לחפש ממרות נמין מ שיס שנשו״ת סהר״י אסא• מי
ב. ׳ ס' ובשלת מעסה אברהם הספרדי מלי מ׳ סי ד מ ד ציק מי  תמית מ
ר צלע א׳ צדן בדקת הריאה אף באן מ ל מסמים דנימ מ  ובענץ מי
ק ב׳ כ׳ דבשנר ייעש ז לשל מ׳ נ״ג י י  מקן משבי מס ג
 הצלפות ימשייק אף שש מקן משבירה אץ להצריך בדקת הריאה שיש ופי
ק נ' ימוש א׳ ק נטה י ל ש טס ש׳ ט מ נ״י אש א י נ  נמס״נ מ
י גף הסוף יש ס מקן ש להספיד נס משבר ק מפנ  שהפלה ולדון מסמי
 צלפ י נמסה יש מ מקן שצריך נדקת הדאה חקא שיפ ש׳ לניש מ׳
׳ ל של זמוינא שלהקלאף לדון נזה אםי׳אסישמקן משמ• י נ ס  י



ג הלכות טריפות ב  m• הטלה זרה דעה «דף נד א
) ולמעלה (יד) בלפי השדה יבין ששה מצד זה וששה מצד זד, או י״א מצד זה ואחר ( ג י p r e (יב) ^fc£3 

J מצד השי(טי) טריפה (טז) יואם (יז) נעקרו מהחוליא (יח) והחוליא (ג) עימת הר (יט) באלו נשתברו: ״ « P 

)(ככ) כשרה: ג (ע)'נעקר(כד) מהצלעות(ס)'גדולות י  "נשתברו(בא) צלמית הקטנות שאין בהם מוח(
ל CO פושניא י I 0 

 מחנה אנצ נמחל מחנה אץ צהחנלר כצצ (ל) טרה. נחנ השיך לה*ה נפקח ונם *•ן
 איטר אפיי שנח קצח מהצצפות גדזצוח ג״נ אץ אצו קשטת השנויות מצנדמת צפשייון
 חג ששמח (ה) נחלות נחנ הש״ך לסהליצ ונ״ח ופמ״ז מפחפץ אפי' mite קשטח

 תשובה
 דנשתנח רחק מן הפורה מר כמו בנהמה אפי׳ מתיח סלס נרי״ש אבל באס
 לנינה ס״ק ו׳ כ׳ פהדכר לפ קצת ד״ל ובעוף לא פק• לומר ק רבצלפוה יהי׳
 ט p חציץ ולמעלה וחציץ ולמפה ס הצלעות נפוף מכסת נאלכסץ וכמעס
 כפולות ונס־ף הצלמות מתחיל הניילי״ג וי״צ והנייל״ג נעיף משמש נאוחו שימופ
 שמשמש החיצון של הצלעות שלצד ממה וכל הצלעות של הפוף משמשי! בסקוס
 החיצון של צו מעלה ננהמה פיי״ש ונוע״ת ס״ק חי (טו) טריפה ע׳ בפרי
 תואר ס״ק ב׳ מ״ש לענק אס TOD הצלעות ספק סחייס וספק צאח״ש וכ׳ שיש
 לאסיר נזה אך נעונוא ויד׳ שארע נכר יונה שפתח אתו נכח ונמצא הצלעות
 שטריס ולא הי׳ שוס שינוי ננשר הצלעוח בזה כסק ליקלסק וצלמות של נר יונה
 רסס שפיר יש לתלות שנעשה לאת״ש פיי״שוע׳ בוע״ה ס״ק ו׳ שכ׳ ואף והכרית
 מחמיר נשאר מיפימ חון מבר יונה מ״מ אס ארע שנמצא נאזה עוף ששהבח
 צלעותיי רווע ששמ צלע א׳ לאח״ש אף ובשאר צ,עות מסופקים נהם הולץ
 שנשברו טלם ג״כ לאח״ש ולדנא י»לה ואן לחלק בץ נר יונה לשאר -צופות
 ואבי׳ בעופות הגדלים עץ אוזא וחינוי״ק אם פתח העוף ויש לתלות שנני״ז
ט בכת כ״כ אין להקל עיי״ש  שיר הצלעית יש להקל אך אז לא ידע שכתס א

 (טז) ואם נעקרו. כ׳ נלנ״ש מ׳ י״נ מר׳ נ׳ סיק ו׳ נעקר זה פאמ־ט והייס
 אכי׳ לה יצא הטכנא סלה ממר האסהא אלא עדץ מגירה ודנוקה הטמא
 נהאסימא רק שמהנונד וטזוז נמקמו מך האסיהא זה ג״כ מיקרי נעקרה ר
 מקר ובייןת מושט כמנס נכפס שורט שלא ימי ניזוז כלל נמקוס דבוק•
 עיי״ש ומתיחתו אות י״ג וע׳ ייק״מ ס״ק ד׳ שכ׳ רכן מסהנר לדנא עיי״ש אנל
 נאם לנ/ה ס״ק ה׳ כ' פאן הוכר כ״כ נהחלס וכ׳ בצ״ע לדנא ופיי״ש ש־ להלן
 ס׳ נ״ה סיק ת׳ שהוסף כוו להפליא על וברי הלב״ש עיי e וע׳ נוע״ח ס״ק י׳

 (יז) געקרו םהחוליא סיפ שנעקרו רוב הצלעות וק אם קצק נעקרו וקצק
 נפהבח כל שבץ סק יש חב סדכה והעקירה והשיירה מיציני) ליונ לניס
 שס סיק ג׳ (יח) והחוליא קייםת ענאה״ס מיש מהש•ן ופלא במקום
 הכימ יש להחמיר כנה״ג וע׳ בכנפי יונה מיש בונד הבה״ג בזה וע׳ נאם לבינה
מ וכ׳ שס ונסייפימלק סגיף י״זרננעקרה  אח ו׳ שהרבה להכיב ע״י הש״ך נ
 צלע א׳ אס כל החליא קיימה אן להחמיר לועסו אני׳ באץ הכ״מ כלל וסיס
מ אכי׳פלא בהיס  נציע עיי״ש וע׳ נופית ס״ק ס׳שהיזליה לדנא להקללהויא נ
 טק שכןסא ועת חב הכ-יסךס פיי״ש׳(יט)באלו נשתברו ואס לא שקרו

 pn אפי׳ יצאה כל הנוכנא מתרה לגמרי לא משרכא לנ׳ע 00:
 םעיןפ ב (ב) נשתברו ואס׳ שהנח פחציץ מלס רפדרה א נעקרו ממקומן
 אפי׳ יצאה מתוך ההכוהא לגמרי והאססא קיס כפר. לביש ס׳ ייב
ק השני צלמות קטנות א ׳ וה״ה נ  מני׳ ג׳ ס״ק א׳ ועיי״ש פור נס״ק י״נ מ
 שבסליא הראשונה מקראת חזה בדש ס׳ מ שתם שמנח סש נשריפש ואש
 מצסרטה סיייש וכ״כ נאם לכינה נמיכי השלחן סיף ג׳ לדנא. (כא) צלעות
 הקטנות ענאה״ס מ״פ והיה נעקרו וע׳ שנדד סיק ד׳ ראס נעקרה צלע א
נ מלה הכא וכפרה ולק  מהצלפות הקנוגיס אפי׳ להבה/ ומשדף מחלות בכי
 ש להכשיר אס׳ פלא נהפ״מ סייס ש׳ נלביש !p a ייב וה״ה אס שקרס
ק הפני צלסש קסטה שנסליא מאמנה מקראת הזה מאש ס׳ מ א  א׳ פ
 משר לכ״ע אפי׳ פלא בהפימ עיי״ס וכ״כ נאם לביש סיף נ׳ וגי לדנא עיי״ש •

 (כב) כשרה אפי׳שצאבסימ מק״מס״קו׳:
ן האםימא דנו ) נעקד אפי׳ לא נעקרה לנסח רק שנסז מ ע  סעיף ג (
 מעקרה לנש שס מני׳ נ' סיק ייא. וע׳ מכרינו למל(ס״ק מ״ז<
מ *(כד) סהצלעיח גחלוח סנאה״ס ואפי׳ נצלמס  מיס מיו הלביש נ
מ אפל אברהם(מהגאוןס׳ אברהם מוואז״ל) בסמשיו י  סקססס מםריעיס ש
 לחולק בסושי המנקים סי ל״ג ונסיה טפרת ממיס חלק מימ סיי״סנקשיא
 ה׳ ופי סיס שרית ומידת שמאל ומי סאר של ומקש השיש ש להקל
ת פקוס שמאל נסחשי דרס לילו נסי מ ל  בצלמה הקשטס עיי״ש ומה מ
ש נד״ש אבל בסי באר י  ומס דמי מריס מזכר יהסלס לממר במ אי׳ מ

מ  ״

 באר הימכ
ט ק״ס מ״ס השרה.  פפה צירן כץ שפסה לחלל הנהמה נץ שמורה וכפרה ק״ס גץ *
 וטזנ הפ״ז מפה מכס ולא פפפיו ש*סד ננשנר צ5« אי נשף (ג) קיימוו ונה״נ ספדף
 ננפקוה צצפא׳אפ״פ שנל פמליא ק״סוז ונחנהש״ךדש ליישצונדונמקש שאץ הפשל

 דרכי
ה האחחנש טון וליכא חנא מ׳ וכל מה ש,תנאר להלן מי נ״ה מוקד שאשי״י  מ
א וסיס אפי׳ אס מקם השמ סא עריץ סב ורכר מקום המירה כל  ה״ה מ
ס ששנץ מ מל מ סקד שאפי״י ונתקין ע״י סחס אם תפטר בחלל י מ  כאן מ
ס מק ס שנקשר מיהו סיס מקא כשנתרפא השנירה שאשי״י כלל  העצם דרך א
 א מדקרה חורה ונתרפא ישבה נייקמה ממש כמו שהי׳ מהחלה אנל נהרפאה
 שנשייי ואז״כ נשחבח ממ צלמת האחרות סריפה דשעשי״י לא רפואה סא
מ באריסת .  פיייש שמלת נש יצוק סויד ס׳ ס״נ מיש עיר הלנ״ש נ
 (יב) מוצק ולמעלה ע׳ נפח סאר סיק ג׳ שכ׳ ואס שברו הצלעות שלא
 נישר רק נאלכמן הצ13 סא מחליי׳ ולמעלה ימצו הנ׳ סא סחציי׳
נ הצלע כשרה וכ׳ ואפי׳ מימ מר  ולססה אס לא ס׳ החלק של צו מעלה ח
 חציי׳ בצמצום ססנ ש להקל ונפיק רונ לצו מעלה חקא עיי״ש•(יג) ולמעלה

 אנל אם לא םתירו כל החב מחציץ ונמעלה אלפ שנשהבוו חבן של הצלמות
מ נהס סא טזציי׳ השני מלכי ש  הגדולות נאזיר רק שיש נהחנ הזה צלעוח מ
 ראשן וסיס לצו הקיקג כשר דחקא נעיק שכל הרוב יסי השכר נהס סמצק

 כלבי המיה לנ״ש ס׳ י: סעי׳ נ׳
תב מ מד נלנ״פ ס״ק ז׳ דהדנר מיס ועגל שנשתברו חנ צלעוס׳ סחצק נ  ו
ר נ  כלס מורה ואח״כ נמול הענל מאריס הצלעות ונעשה מקש מ
 למשה מחיץ וכיץ וכבר נשרף נסח הכנירה לא הד־א מהכשרא א• במ סא
 משהפק אס שנח נכי״נ ששה צלמיה מחנק כלס השדרה והאריס מלפוה
 ונעשה השנר למטה מחציץ ואח״כ נשתברו ששה אחרות למעלה מחציין א כמ
 ט לא וכ׳ מראה מסנרא דסייכה נכהיג דע״י מה שנשנ־ עוד אזה מהם מימ
 לסמלה מאיץ סצסרפץ הראשונים נחכ ומה שיאויס מקורס אט רכואה עיי׳ש
 יס׳ נמק״מ סיק ו׳ שהאריך בזה מעלה 1משיר ממה סעמיס וסיס פצ״ס
מ נניה אנרהס נלנה״נ אח ס״ז פהונר סא ס נלא״ה כ׳ נ  למעשה נרי״ש א1
ר המציאת ואיך אמד למיס ק שיאריס למעלה ולא למסה עד שתס׳ אחיכ ו  מ
 למסה מחציין סיי׳ ש רדד הרנ מ' מהרי״א ניי מ״צ ופה מאה לי מיש
 נעק מ נסמסו ע״ו הלביש מזכר וזיל ואני נערי אר סנץ ממס יס׳
 סדסה נזה והד סא וימה ממש לשרפא ומכשיר נכה״ג נהק״ו ואחו כל נמ
ר סליהם רון מ טון דהנבנדס מדיין שם מ  שססניר הלביש ז״ל נניאח נ
 שנשעה השבירה סי למעלה מחציים ואיכ סנפיו שנמס רונ מצסרסס מה
מ סץ ולא נרסדפא רק בשהנח חגן  לענ״ד הסברא טהנה להיסיך דנשר נ
 מחצק כלס מדרה ס מז נסתר הנק אנל מחצק ולמשה אן שיק כליס ואיכ
 כששכרו מחציתן מחצק וכלט מדרה ואח״כ האריס הצלפוה יננשה מבר
 לממה מחציין ממילא אן שכירה זו מזיק כלוס וסו כלא שנח פסילס ואס אח״כ
ק הצלעוה קיס יאץ פוס  נמרה מת• צלע אחוז למעלה מחצי׳ מה נכך הרי נ
 פירא להשדף במ אמנם נאמת נלס\ד שא! למ הדן מציאה כלל שיס׳
 נשפה השדרה למעלה מחצי׳ ובייק• הזמן ימי ל-יסה מחצי׳ ס הן אמה מחלק
p הצלע ששנר ואן ומק סוד בשרשו שבסליא לא ימול דסארך עוד ומפני 
 יש! למש שאף ממה כשנירה ס׳ מ החלק ששבר יוסר גחל מחלק משאר
 רטקבהמליא.ימאחר שזה אט גדל מד והחלק השאר וטק שקוע נהסציא
כ ממד ממה שהי׳ נעה שנמר עו שא אפשר פיס׳ יומי  נמול יגקאץ אי
מ זו נכלנה סא ממסה מ  אחן ממ החלק שנפט־ ושרו ממס אנל עכ״פ נ
מ המקום שקרה שס מבירה בצלעותיי  עימל בסרך יברזיזנ בשימור טכ ואוב נ
 מילא אס בעת מטרה ס׳ השיר למעלה מ*׳ מה גס מתה אתר שנסנדלה
מ ס׳ מגדל פ מ משש ונחר רסיא נמי *מלה מחצי' אלי גס חלק מ מ  מ
ו ממשו אמ מהגדל שתארך מ יגרש י  משאון וט מפני שיזיק השכר ע
מ ולעסה  למסר המסה מדאי מ לא יפלה על הדפת שמלא א? לאיטה נ
 סליק בין זה לנהרפא רק ש למר מאר הצלעות כלא קרה נהס ישנר מס
) בלמ T ) . ל י  נהס סקס מ מדאי נס מנשיו מא למפלה מחצי׳ כמקום ע
ק א׳ שלוק־ מימת מס נמף סי כדן ק  השיחו מלנ״פ מ׳ יינ סף י



י הלכות טריפות שכב מיי״*״ נ ד  יורה דעה סעיף נ
0 " 9 ) י 0 י ) י W 6  צלע (כו?) וחזני תיייא עמה (ט) טריפה: «ש(א) יישא מקרה 6כ5(בז) אס *יע נך(כח) מזרה 5

* מממ u *(לא) 06 (ו) נמצ pi (ftp ׳ ק שמו מזר (פיה מ ק שנמצא יינ צלעוח נמלות שיש נ  (נ) אפ ייזימ (6 מצי* אחי! אפ•׳ פס נ׳ צלמת מ
: ך (לב) "געקיה ךןליא «"* *• ( י ל ו צלמות ונצו *זד נמקוט (רשנ״א פ  נצל *זל י

ה נ  פתחי תשו
ק ל׳ושיץנמסנשפפפמ״י סמןנ״סישנזפ!: ו י  {ך* (א) vpca tpm [שי
ק פ׳ שמזג לניפמו נשל אשיצי שלא נמגןם פששל ו י  (נ) אש ׳שילה מיץ י
Jfv tftat פלזנה והפליה האריך ומשיק למגדל נין משל נץ מדל מוציא אילו 
נ פלס •זיל סימן סי נאמצפ המשונה שהאריך נזה והמלה לישל הוציא  יפיץ נפפונפ י
* ש* י ה  נרפ מפשל ונגזשל מגיא •0 להנזדל לפלועץ ונישל פוליא אץ להקל אלא נ

 באר היטב
פ י נ ר (דיל מיוחלת נר״חס פשר נמ״ש הרסנים ל * מציא (ו) ט  נשמקוסצצפ ו
 שניפצפדפה חמי מתחצמ נר״יזה כשר) נחנ השיךונל זס נהפסומחנה אנצשצא
ם (ז)ננ** טזנ הפיז ושיך י הנ  נהפסד מחנה p להחמיר כלצעיל שיי נ' ס׳׳נ נ
ם הפסו מחנה יש להחמיר ממ־ מפול פ״פ הנא ק י נן״ל שלא מ  אפ״נ לנשיי ל
ק י״ג י״ל ק דש מל שמא להחיר אץ להחמיר וסיכא שנמצ* צלסת יחרויז נ  נ

ו מנל צל וכולן חמות זו לזו סלן שרוח לנל העלימה שמרחץ לצל סאיזר״ס כך מרה הדג פהר״ר שמא זיל סלונלץ (ואדזלש נחנו !דש למסע פצאסל צלפ  י
. ( ז  ססרם משר שקוונפ לחלב הפצממ עי' שין מי

 חשובה
ז  לפנינו הצלס נהמליא כמקפה כדרכה שש p ששכר קש מזליא ומשמאל י
ק פריסה וגס שסק עילה מיה אס מצו א׳ ניזח הצצס נהאמחא שיס מצא  מ
ק פריסה וסמן ננילה פיי״ש ש׳ נסקיס  סלו למן ומצד השני לא ניזז כלל ה״ז מ
מ  ס״ק י ונאס למש סיק ס׳ מסניפי השלק סניף י׳ מה שהשיגו של הלביש נ
 עיי״ש ש׳ שסנלב״ש מל זה מא בשקרו שניהס במש אי אבל אס לא מקרו
 שמהם ממס א' רק שקורס שקר מצד א׳ צלע קצת מליא וניזוז ניק־ האסיתא
 ונתרפא יפה כמ מיימ מתחלה ואח״כ נסקרה הצלמ וקצת מליא מצד מני
. וכ׳ ס י  מגד זו לא מי נשפרא ואנה רק טריפה ש׳ בסי ונרי יוסף מ' ש
ו נלביש מ מד׳ ג׳ פדן מ מסקרה צלמ וקצת מליא דנק השמאל עו  מ
 חצי מליא שייך גסנצלממ הקטניס ומי ודאי פריסה וספק מילה וכ״ז כשנחת
 הצלע נתיך האמהא * שיצא לגמרי ממןהאסיתא אנל אס »ס ניזוז רק שמא
מ למ מיש. ד ק נבילה כלל רק ספק ס  דסק בתוך האסיהא כדרכה לא הד מ
ר וע׳ ש דבתחלת נדיסה מ  (כז) אם אירע נך חמרה כשד. ענאיס י
ר נצמר מליא ק מף סעי׳ מ ונניע לא מ ל  באס לבינה ס״ק י״א ונס׳יסי מ
ש ק  אצא אס אץ התש סגולה p שמרן מא קצר אבל אס החס מטלה מ
ס משר י ס • שיש הב איס דנ י  שמסריף מפסק המס שריפה מל מק מ
: (כח) חמרה מסישס״שססינ ׳ מ פיל מ׳ נ׳ מני׳ נ  מתחלה ?דימה נ
פ ש׳ לביש מי י״נ מיי ד י  ונחשד מלש ש להכשיר למלשין אסי׳ בלא ס
to ק ה׳ מ' מאין מימש לאמי־ בין נחמ־ מליא א׳ * צלע וקצמ מליא  י
נ מזפסמ י נ ומי ממדף אס ששה מ לאסו לידתה מי if ו  שחסו ממנה י
מ מלין סיף מ f לחנא מיש: מ ג סעי׳ יג ונאם למנה נ ס כלל י * 
S ס ל  (כמ) מיה אס יתירה ססיש ס״ש סהנזיכ דמהר מסיר פפי וסי ס

 ג׳ שכ׳מפהי׳ בא למו יתיר ייליא הי׳ משן מצמ ממראה » וגס מאן
ק י מ ציי,?! אנל ימין מסיד שיק נ' ו ז סחס תלמידו המיי נ  סבוה״ג ס
ק י׳ ונסימ השלק סיף י/שהעלו חימר ז ובסק״מ י ק י א י  ס' ונסי י
ס י  מליא מן בלא צלמת פץ סם צלעות » צלעות מיחס נשר אז׳ בלא ס
ז ובלש : (ל) מליאאחת ס׳ נאש לנינה שס ובסוף י ג ק י  סיי״ש וניסית י
מ ד ׳ מליוס יסרזס ס  אץ להכשיר מזלמת שיחה יק סד שלשה מלמה אנל מ
ס נמלה מיש ש׳ ממית שש: מ י ק ואס נמצא ז׳ סלמת יתירוה ס  בכל ס
םמו פנאיפ יש סכא שנמצמ צלמת יסחס וסי וסי באס  (לא) OK נ
מ ו נדרי נמ1ת ססרינ אנל בחב מן שממי ו י  לכינה ונסרסי השלין שס ו
ס י א ם סייש. ויש מ י ס  צלמיו * שימדס חב צלעות אץ להמר אפיי נ
ט להלן מי ש״ר ד נ י מ י מלנ נ מ  שש למטע מלמול הצלע סיזירה משש *

׳ ו׳ ס שס מקמו:  מי
ק ק ג׳ ימי* נ׳ י  סעיף ד (לב) נעקרה. ל נליש ס׳ י״נ מד׳ א׳ י
י ימה שאנו*סדן .נסקרה סליא שלימה ס״ש מן נ פ  ז' ומני'ז' י
 נשלה לגמרי לאון ונין לא שלה דק מלוי עדין נמס משדוש ס! משחש
 ממוחי משי קצוס' סלל שקדה שייפה ינוס אץ סלק מן מהסס וכץ
ס ל צלמת ק66ס מקואש מ  מוף ומן נמליא הדאשממ ססא העליונה מ
ן נסליא מ ו מ סליא שהצלעות מחלות שש נסם ממ מסכים מ ס  תסכים נ
מ מרשה מ׳יש י  t ממי הצלמת הקפסת שין ממי סליוס סאן מש צלפוס נ
י י fx6 לדשא י ד נ מל הליש מס יל מל מ מ נ מ ק י  יפי נאש לנינה י
! ססא שלא שלה ססליא אלא משחש י ק ft שסיס!שמקל מ  xfvo י
ff* ץ ק נמס המיה לא ססשד נד^ו ומי ifpoi י  מסי קצזסי שליי סי
ך ו י נפצי לנש) נמנדא שאמש לסיו 9מף שקרפ סמר מנמ{ששס מ  י
ק ומיליא הממנה הסמכה לעצ0 המזסן סמק ש  לזנב שקרפ שנס מ
i n י שמיש נ שייפ מסליזססלסני* ויע־ שששה י  נשיסס 406* מנת מ

ate 

 דרכי
 יעקכ נסחשמ לס׳ מ ינממזיק מכה *מ מ׳ כ׳ והעיקר כהפר״ח ידעימי׳
 להכשיר נמ״מ עיי״ש וכ״כ נלניש מ סעי׳ ג׳ •וכי©׳ נאת ושא ס׳ קכ״ו
 לדנא ובהש״מ ש להתיר אפי׳ אס יצא הצלע לגמד ממון סאססא מל שלא
ו ז מ ש לאשר אסי׳ לא יצא הצלע לגמרי מסך האסיתא רק מיאן מ י  מ
ס מא יזוז מסקס אבל אס אפ ייז כלל י  ממקמו נסך סאסיהא וכ״ז אס פ
ק י״נ מש במ ש' מ עיי״ש ש׳ נהגית ס  במוך האסיתא פד אף באץ הי
׳ שיס להסתפק אס נס הב׳ צלעית פאצל המה מ ו נלביש מ במי' א מ  ס
מ עכ״ס מעלה דכמן דש מרא וצלעות הללו גרע ספי הי  נכלל מ להקל נ
 משוס דנלמס שלמעלה לצו הראש סי עקר מין הנהמה ע״כ ש להמיר לאסור
ו מעין הצלמות ק שאח״ז) מה שמאס מ י  אפי׳ מפינו עייש נאק־ (וע׳ נ
׳של חקא חצי מליא מיק קו  קפפת (כה) יומי חיליא פ׳ מי תיאר י
ז סיק ג׳ ל ומצי ל* חקא פ״יש י  אבל נפחת מחציו לא משרף מיש אנל ב
̂י ממש סי ודא פריפה אבל מ ה ׳ נ ׳ נ׳ ס״ק ח׳ מ׳ מ  ש׳ לנ״ש מ מי
ק פריפה שוו מלוק ש דנחצי סלש פריסה אס׳ אס אני  נפסת מחציו סי מ
 חאן מדיןהצלס יק־ האסיתא ואמ יזוז כלל אלא ולא סיוואיסריסה ככה/
כ חאן שנסקרה ס ספק סדספ אבל נקצה מליא לא משרף אלא י י  רק ס
ר סייש וע׳ נאם  הצלס והיינו מצאה מסד סאססא אנל אם אט רזת כלל מ
א שהפלה וסמיך כתרי י ק י מס׳ש י מ י  לנינה ישלהמגמיי הלנ״ש נ

: ש י  הלביש במ מ
י נלביש שסמי׳ ב׳ מ שאז *סדן מסקר צלפוסקצס סליאקצת  וכתב מ
ן קלח מ י p ממס מהאסימא מ נ  מ אן לו ששיי יאסי אס לא פ
ז נקרא מקדה הצלע וקצת מלש שיימ ממק  מהאסחא אס' מנש שער י
 אפיי אסמנ נסרסאהיסה לא סיצשרנסס מיש יפי נאם לנינה ס״ק ס׳ ונסרף
מ וכי שמא ספרא יסרה וכ׳ נמיףס ק ח׳ משמו מל הליש נ  י׳ ונמקימ י
 מ ומיקד לדנא יהכל הלר חקא שכשהפמ סא נניח קיטל p b פד
ק י מ מ להסיךם נס מקיים * פריסה ולא זולת מיש ו  שאן להצלמ מד מ

: ־ ק א  אוס א נ
מ מחצי ס י אף מ י מ ק ג׳ ינל מיש * ׳ ג׳ י י נלנ״ש מ מי  וכתב מ
 ססליא מ חקאנצצמת נוזליס אנל נצלעית הקשםסאף דקיל להמיר
ש השני  שלא בסיס מ חקא בחצי סליאאנל נלא ס׳ חצי ממש b שלא מ

ס מיש: י ר אף נאן ס  עו ממצית מפי הסליא מ
ש להקל כצלע קצמ סליא מ דקא כשלא שנר י משיי ב' רכל י  וכתב מ מ
 רק צלע א וקצמ מליא אנל אס שבר צלע קצמ סליא מיסץ וצלע קצח
 סליא סמאל מ מגד מ אף שאמצמיימ של מליא קיס ב*סן שקשר ומין
כ לא מהי. ונם  הבהמה לא נסרי אן להקל נלל אפי׳ אם נמש* אי
 מנץ מ ססס הצלמת מחצות מהקפטת ונס מס ש קלא בצלסס הקפסס
 ואפ שקרה צלמ א מאלי הצלמות יק» סליא ירא שיזת מןהאיהא ימג
 torso ממנ ולא יס־נלל מס סקס קלקל יאיכ נפקד צלפ קצמ סליא סצד
ק שנהרסאה ממה שס' נשבר ו מאזנה ש למסר וש ויקא מחי י מנ  מ
י לא יזיז כלל  ונמס־ נמסלס אנל אש סי ממאה סמן אאףאס נס נצד מ
׳ נ' י ס ׳ ימי נלבש מ נ ק י ז י מ) מ־ימה. ס ק סדסס מי״ש: (  סיג מ
ד ננילס פסי to מרשה  ק י של חלפ לא סי נני*! ימזשימ ממרמה מ
 וענמא אנל אס שקרה צלמ קצמ ס*א מצק וצלמ קצת מליא משמאל זס
ה לא שוי מ ק שקשר ומין מ א מ ft שאמצעיהס של החליא קייס נ ו מ  כ
כ י ם ומקרי גימורא אף אס א ד ז «י4ס מ  כלל שאעצעיס מוליא משמץ י
 שיפ* שיסס לא מהי ינחנה לעילם ממלה. אן מ חקא נשריאן שיזוז סצלמ
ן האסתא יק שמא וטקס ס ן מאין שמו נ ן האסשא קצת אנל אש •  מי
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י (צ) תליא אחת (לד) מלח (לה) אפילו (לי) מאותן שאין בחש צלעות פריפה: הנה י*ז׳ הוא צפסה נפין« שאץ י י י * ״ ״ • 
ה«סצ» (•י): ח(א)"אם(נ) נשברה(לח)השה־ה(לט) ולא(מ) נפסק תטהשידה(מא)בשרדמ £ >pw״ חופ השלי  !***י *

DPMG ooccn 
Z נה דיני טריפות בתל וטרקיי ונו יינ מעיפים : m i S o x l 

" א(א)"שלשת פרקים יש ברגל התחתון והוא טהשתחכין עם הפרשות כששפשיטין הבהמה ונקראת * 9 ^  ״ י
ו פרק שני ותא הנקרא שוק וצומת הגידים בתחתיתו ג  ארכובה הנמכרת עם הראש (ב) ולמעלה מ
 סמך לארכובה הנמכרת עם הראש ולמעלה ממנו פרק שלישי (ג) והוא מחובר לגוף ונקרא קולית
 (ד)'בפרק התחתון(ה) בבל םנןם (ו) שיחתך בה (ז) כשרה. עצם המתבר לנוף הנקרא כןלית בבל

 סתחי תשובח
: א מ ו ץ פ ו י י פ מ ק פ צ י 3 הפללה נ«> ל מ ס פה פפשג נזה (ג) « יץ amo פ**ז פו 0״ז י  wo ו

 תשבה
 לכהחלה »חו המצס ואפי׳ לפסלה ממשטרה מיש ונסחיימ *מ כ״נ ממשיח
 סיםו׳ד חניינא סי׳ ק5*ג שהשיג מלמ risen דווקא ניד ותל וגף שנשבר דאין לו
ר אלא למנשר סומר סס שאד הנשר מ  מינור רק סס הנש־ :מיג העצם מ
י נ ו  שעוף לק נחשנ כפרוש ועומד משא״כ בצלס הנשבר והא הפלס פלסו מ
 מאמ השני ובצרדיו אל הבשר שכגוף ולא נתדלדל ממנו נלמנמיזנר ולא מזי
ו שסני* ושים  כלל לאבר הפרוש ומומו נ* פקפק סייש יפ׳ נדע״מ נוס י
מ גווי T פייייש : ק נדו ונפרס לנמר! לנס־י נ מ מ יש ל  ונמקם קצס מ

 סעיף א(א) שלשה מרקש יש נרגל דפ ומנלעדי סני מרקם א* יש
 פוד פרק אי ממינר להארכוכה נמסה סמ הנזלמם ונמו ף ממנר ט
 כף הרגל פס האצנפומ והוא נכלל הארכובה םהארסנה מלל 5׳ סחןיס א מא
 הסיק המזיק הכפוף והנ׳ מאםפצס האוקשמומו מישור ופי נמשרימנליס
ו משנה מ׳ ונממש המשגיוה להרמב״ס סס ועליון מהנשיא פאן: (ב) ולמעלה  פי
ס בצורח מצמח אצו מונים המס נפלי  טםנו כ׳ נניח יצחק נשם סהרשיק מ
 ההוראה ואינם נקילוס נהם oh יני* לפניהם אזר הטשול ולא ידעי אס זה מא
 סצס המק * סצס מץלית וגס לא יוטו ראשיהן אס הראש המ של השוק מא
* נמנו מא מקש מגוח 0 6 f מ לארנונה שמא הרגל בסוף אשר מקם מ  מ
נ מקלי! הרנה  אל הקולית וגם נעצם הקלימ מי לא יחי ראשן ומסן אשר מי
י ש מ מ גמלה 6׳ינא לק מ  שלא כוח ולסססיס ממידיס שלא סש ו*פא י
ן  ליק נהם ממים יאק ו*סר וע שמולם המל נקרא 9033! ארנונה 0
 לו מגוף ממנרה סס המצס השתן כטמא כאמםא ואמ פצ0 המק מא אחך
מ צארסנה סמי, כממדזנ מ  הרנה מעצם הקלימ וראש סצס זה טזקש מ
 שקע נאמצע נהגדל t ושס מממלץ הצום/ יסלפין לסמלה(למעלה נצר המו
ר ענ וםמ כמה חסיממת ו*ס סקס ומא דסק מ  נראסי היא עשויי כמין מ
י אל המק סא סמי גיכ מין נ ו  נמצסהקליה יסצפ הקי4סנמקש שמא מ
 מרזנ שקע נאמ$ס נמו מצס המק מ״ל יק שמא י^י סרגה מהמק ולמנחה

 מזזדלהטף מא נינ ממי' כמו נשמי אלא ססא קק מממר המק מ״ל
* כשלשהממשחח מזים וממני לנוף ינים קשים כטכנאנאסיחא  וגיששו ש
 וסי עכ״ד: (ג)והיאמזוברמזף זממו to הטף: (ד) במקpmmיכו׳.
מ מי (fwxjo) מ׳ מיז  יאן מ*ק מה נין 89909 למף ופנשדת נ
ל סקים נ י T חוכסשוח סל מדד נסגמת 3* את א ס״ש מסג(ח) נ נ  ו
ס מגשימי ו  מיז ז״זן בה מורה ואש מזמך * נשגר מאש האחסנה מ
ק י ) f< אצנמ ק השוק סקרין גלי״ו אשר שש הצזיג י מ״טימ להלן מ׳ 
ק המזמן מ מ לו ימי שש נ י * מ נ ה א0 מ י  ע*ו) ״ (ו) שיו *זן בוו ו
. ו ע להלן מי* ד ושיו מף מ* ד י י נ  אץ אסר p נמף ונץ מהמה ו
ו האזוויס י נ * פונו א נמש שסי׳ חשו מ f i 00 ומשוש מטך נימ שהא מ׳ 
מ קמה יני מי קבוע הממס והיי מלן סליו מ  הארטפה ימי מקמה רק 0
י הלטש ידל יסי מלי מזמן סדי אדס אנל ה ד קי ד  יסכשיחמי^ י(ז) מ
י מי מדשיכן שמא א י  אפ נ*) לסרסמזוסס ולא משה ניד £שאץ לאפלה י
̂ליי׳ חמק ממ מסנאי י נסיכה ממש מוסך וש סמס ארס מסש ונדי ס  י
ו גנזי מיש ממרסז את י סרן פריפה כדש עצמות נ מ י ל ו  נמי ס' סי
א להלן •מ' י י י זםי לאנרהס הספרדי מן* זה) למא מיש *ODE מ נ  (ז
ק נאסן שלאנסשמה סדשה מסל  מיי ג' סנזאר ו לזיתין שאן נמים מ5דן אס מ
ק f הלטס נזה נ t ̂ן א 90 שמופלא  נלא נדקס יפי טזנוי״ת שמאל כאן ש
א ולדק אץ ! י י ש מיש* ס ו ל ש ו 3 f t  שהלמש נעצמו ששק להלן נשיי י 1

 שימן

 דרכי
 שלם והסלה דפק שוטקה נצו הנ׳ להעלם הממון גם לימת הלנ׳׳ש אץ להמיר
 ואן מ נכלל מקרה דאף מסי׳ נמק מ מוס אץ אמר דנני מא למסה
ו ׳ קי ו ע׳ נמית נאה וסא מ ד ס (לנ) ושלי* מ  מהשיעור ממדף מי
ס מליא ימרה שנסקרה נ״כ סדסה אפיס שניכר שמו  וסק״מ ס״ק י״א די
: (לד) מלה סלנ״ס שס י ק ק מיש יפי שיד י ק שנסריספ מ  מתירה נ
ק נ' ראם נסקר ממליא א קצתה ממן קצתה משמאל כל פאזצפיימ  מיי ד י
ר 1אץ לססייף אלא בנמקרה חזליא שלימה מי״ש • (לה) אמי ט* תן  סלס מ
 יסי מלניש מ ומ״מ יס מלוק p מוליות ונמקד מליא מהצלעיס מדלית
 * ממי מליומ מהצלמימ הקמות מי גימזדא שמא ווא מילה מחיים והיכא
׳ מלממ מין נהס צלעית p אינין שני מליוה * שלשמן לא מ  ונעקרה א מ
ס נפמן לא מי ניססרא ו  מקד גימיא ולא מי רק סדסה ואפי׳ אס נם מ
׳ מ נאריסח: (לו) מאותן ה ניה סלמה מיויד מ ד מ ט  מי״ש ומ׳ נמ״ס נ

ן סצוה רס״ג אה י׳ ממד מל המלקר מה הדן ©נעקר החליא  י ממחה מי
י מליוח א אפשר  היס המונה ונעלי מ״ס לא ניאח א חקא צ״ל עיסמהי
ס נראה להמיר סיי״ס מ י  ואף המניא הקטנה היס ג״כ מרממ וכ׳ דמסתיסת ת

ן מורה אמ׳ ר גל או  סעיף ה (לז) אם נשברה השדרה אפיי פג
 במקום הצלעות נ מלוח נץ אס נמר מליא א נאמ5מיההנץסנשנר
 p מליא למליא שנפרדה מליא א מיונחחי׳ גכל טוני ספר לגיס מ מף
ה ח  סד׳ ג׳ (לח) השדרה ס׳ נאפ לסנה סיף א ינגטלבמק גצלציז מ
ת  חקא ננסנרה רק במקום א אנל אס נשנרה 33' מקמת צ״ע לדינא למ מ
ם נססקס לפסלה ולמפה מי מעקר ח ר מ  סלניש דיל משהמליות שp מ
ם ימו שנפסקו למטלה ולמסה מי גיכ מפקח ואינ משני ננ׳ י  יאלי גם מ
 מקמומ מי מעקרו נ׳ מלממ מיש (לט) ולא גפמן am השירה כ׳ מיק
ק המס ימא שלם ויפה פל י מ אנל נסיף אף מ מ ק ד׳ חה חקא מ  י

 שנתפרק העצמת מ ש מש נקנח הריאה סין ומל ממס מכנמ הדאה
 p העצמי! דשם ומוקא נמחק גמור רש מקן א גלימה מד מהשנרילססס
 אנל כליה כל דליכא מש מקן לפיס אץ להמיר מיש: (ם) נפסק ואס
ק י ט מ ( ד נ מ ו f o '3 ו מ ססת״ש *יל מ* י ר מ  פנדה המרה וחג מ
ש סדים או נא־יםח• (מא)כשרה ססת״ש ) ומוי ל״נ(סיק יינ) י נ  י
י ר ימי נ ש משגרי סצלמח וסי גס ofco הפשר ק  לעיל מ׳ נ״נ סיק א׳ י
ת י סרן סדסה את י סצס (מ״ס וסמזסקמי)  ננזי ידם הספרדי מסדנת *
ן מנהג נאזמי י מ  שי מראה ק מגייסת סמסקיס ואץ לאמי איו צלע י
ה עד פתה ומעשים גכל מס שאץ מששין לאסר הצלע עדן שחס מ  ממס מ
' יד כ׳ דכל הדיס ססניאדס כאן ולהלן מ׳ ! באדיסת אנל נלנ״ש מ מ  מ
 נ״ה ספי׳ ה׳ למין אבר מחש שיין גס rto שפמ־ נין מהמה ינץ במף
ם שאנו ממדף עין וליכא ton א שפשגי מא סחצק כמי ק י מ נ  אש מ
י את העור רצא ליק ודן מקנ יק אשי׳ לא יצא למן מ  הקוק! ואס יקב ה
מ העצם אמר משש מצית םחש. רש מ א  יון מקנ רק שמץ מגיח אח ח
ו מקשר  מ מ*ק נק אס מור ונקשר שאשי״י ונין משיי ואש ממי אאיכ מ
 סאשיי ואם נסקרה הצלע דהיינו שיצא *מרי ממן האמתא א שלא יצא *מרי רק
נ יק י  שריו ממקמו דנם ג״כ כמיל מ׳ ניש סס לסין פממ הרגל מ
 למין מ קיל נצלפ מנרגל דכצלפות לק אמדי 8)3רחן נסצספצמו אכל הנשר
ק יק אף שלא יצא י זין המר * מ ו חקא מיצא ה י  מלמ אץ ט אמר ו
ק אנל ©חאן שלא יצא למן רק שיצא המר נ * י  ליק רק שיש פחח שחוח מ
י אלא מדג ש להשליך ן המר לשנים למן סלל המסה או אף הפצס מס י  ז



 יזרהדעה סעיף נה א הלכות טריפות שכג נ*•**״
מ "5 * ״ ׳ ^ י י ש ) ב ב י ך (ט) טריפה (י)'כעצם האמצעי אס נחרך שייא (יא)כמ5ןם TOW יגייים ( ת ו  מקום (ח) מ
־ ימ ז»׳ ל במקום זה יאלא מפני ^י ת • בטק־ם צומת הגידם טריפה ולא נאסרה מיני שהיא חתוכת ה ץ ת  ואם נ

*J-wS ט ו ר ח  שנחתם הגידם לפיכך אם נשבר העצם במקום צומת הגידים ויצא לחוץ ואין עור ובשר תפין א
ך עצם האמצעי בבל מק־ם אפילו שייא ו ח  ובדק בצומת הגידם ונמצאו קיימים כשרה. ידש אוסרים מ

ח הנ-חמיי׳ ף  במקרש צומת הגידם ולדעתם אם נשבר העצם במקום צומת הגידם רצא לחוץ ואק עור וכשר תופק את מ
^ ' • C T  תכו אע״פ שבדק בצומת הגידם ונמצאו קיימים טריפה. ובן(יג) אם נחתך בתוך הפרק שבץ ארכובה *
» n m ם א י י ה ת ז ע י ) טריפה ל י ט ! השיק (  הנמכרת עם הראש לשוק (יד) בסוף(א) (א) הערכןם P העיקום יב,
n£ -ק (יז) טריפה • סנה(יח) ונהט ננ> אש«׳ *יפי״ נפה רפ ש  (טז) נחתך בתוך הפרק במקום שמוזכר עצם וקולית עם ה
 סראיש נפס פי
t ונצישנא m top •הודה א«י ינ י סיא״פ 06 1נ86 וש t \ wr •*,ופו trxrc ו יק הסניס *  www ושנן ssm אשמו *

 באו• הימנ פתחי תשובה
ו שופפו !•נ(נלשפ  3ה (א) opm ולמממן ג0פיק» עצבזז מקצת סש״ו «»י ואפילו צא •65 ט״, (א) הפיקוס פנה״נו ימין נמשונמ ילדו המישיס סימן י

 ציין ונם מזיפא שני איש יחוו יממן משום חשש לומיו מייץ (ואנילו למפה הפ׳יו) דאפ נשפן הפש*ן פצמו מדרה נד: פוי
 משי״ד נץ מציין• ונץ *סנה שנמנם פדפס דפשי״ו שיד למפלה לשוק(נה״•) יפריח נ׳ אסנימן גמרקוס לה״ט נפפי״ך נופיה מהמה פריפה מצד שטיפ הפלש אס אץ עור
 ונשר מפץ *זחטא&לא ממפת 5וממ«rץ ט לשס אץ מיןס לציהינ ואץ למש לפמקיזן אנל אס נחמן• נץ פש״ךוק פרק סממן •ש להכשיר ונשף אס נחתו נץ פרקהתחיק
 לפרק **פיס לסשדף trow ולא שאר צן נץ פור וטר יופץ איו רוט * לא יננל גווני יש להפריף מפני ימשצוה״נ פיצ) והפ״ו נחנ דארסנה פנזנר פאן יש מ׳ מושם
 א׳ הוא מנד המקום שקדן קריא גצ״א ופירוש הנ׳הוא מלייל שנץ הפצמוח א״נ לפי וה נשפי ״ן־פצמה מדרי! דמקא נמןס מל״ד שס p צופיו מידן פשא״נ נסשי״ך ע״ש

 דרכי תשבה
ר והיש כשאין פור חופץ אח רוט אנל אס פור *ן המורה נקי לבדוק נדני חימי ש להכשיר ולענץ זה מהני הרמאה וכיו  (ח) שיחתך *שנ
̂ןר שאשי״י אבל מקשר שעשי״י דט כאלו לא נקשר כלנ וגרע משאשייי. ט ע״ל מסמי הי והלאה (ט) מרשה ובב״מ ואסרינן מא רק בנז  ובשר חוסץ אח ח
 בנשבר סצס הקלית ממ־ למכרו לנכרי וליפא למיחש שימכרס לישראל איור ולק אס המורה איס בקי בבדיקת עו״ב *ן להקל אסי׳ אס לא ימנ מהחלה שלא
 שיתרפא ולא יהי׳ מר והא אס יחרשא כ״כ מו שלא יהי׳ מכד כשר לביש מ׳ ס׳ חימי כיח יכ״י visa• באמצע מיקש או במקס חיטי־ המיקס אי
ם האנמעי ע׳ במיח ממידי *ר מ׳ מ״ח• המק אבל מרקוס פנשמס מהחרטכה התחתונה א אמ׳ נשכר הערקוס שס מ  א׳ מיי י׳ ס״ק ייא (י) מ
 (יא) בטקס זנוה״ג ושימור מקש צוהינ בץ בבהמה ינץ בעיף ע״ל מ׳ די לנמד ממקש מטרו להארסבה כ״ע מידס וליה בי׳ אימר כלל עיי״ס יע׳ באס
ק א׳ וב׳ מ״ש בדן זה ולקמן מ׳ נ״י מף סעי׳ ו׳ כ׳ מומחי אץ  (יב) כשרה פל הדיס הנוהגץ נקליח שנשיר חזק מסניף שנתבארו במי׳ לבינה ס
 ס׳ המה טהגץ ג״כ נמק משבר למעלה מצוה״ג וק נפרקוס שנץ הקולית למק־ אנדקתיט בנשבר הערקש כ״א ביס״מ מקא עיי״ש וע׳ בהנ״ס ס״ק ב׳
י ואץ נהס מס מסי כלל לנ׳ע מ׳ א׳ סעי׳ ח׳ p * • מה שהאריך נענץ זה והעלה לדנא p דבנחחן p עצס המק וכין פרק נ  והשוק אש פ
ק א׳ סנסתסק אס נשמט שם אי מה התחמן אס הי׳ החסך נץ הארטנה שיקרין סשי״ך ונין עצס השק טריפה אף  (יג) אם נחתך בתוך הפרק סשס״ו ס
ק סי) מה סהנאמ נזה סוברי נהפ״ס ואס הי׳ החתן או הסנר נהספי״ך עצמו אז אס אין עור ובשר חופין י ) ו  דט *ה לנסנר יס׳ נונדט להלן מ׳ ד
 האחרונים (יד) בסוף העריכם סנאה״ס ופח״פ ופ׳ טיפ שס ונהפ״ס יש כוח ש לאסור סלא בהפ״מ אנל בהס״מ ש להקל ומ״מ ש לבדוק צוה״ג יאס נמצא
 לסמוך להקל נהמ״ז ש׳ נמק״מ ס״ק ב׳ שמצוי למןל רק בפעהו׳׳ח גחל בציחף סלמיס כפר ואס נאנו נלא נחקה שר ואס נחוץ נץ הטפי״ך ונין סרק התחמן
 אחה סיף מיש וע׳ בס׳ טס מאר באבן העור מ׳ י״ו סעי׳ ל״נ שהפלה לאמר נשר אף סלא נהפ״ס ואס נחמו רק העצם קסן האחך המונח נצוד הארטבה
ז פנ בצו הרגל המנה אל הזנב והסשייך עצמה שלימה ש להקל  נצמתן נץ הארנונה לערקוס שיש נפרקש נשי׳ מיש ש׳ נתורח יקימאל ונמפו וטק ג
ק ה׳ שכ׳;ft נחזר וקשר שאשי״י אן  ש־אריך נ״נ לאמי• מחחך נערקש שהיא הששי״ך יק ננחק־ p הסשי״ך ונץ אף שלא נהפ״ס ועיי״ש עוו להלן מ׳ נ״ו ס
 העש קק שבץ משי״ךונץ פרק מיזתון ואן להקל רק שנחתך העש הקסן הדל לסמיך להקל נש מחשש צוה״גאלאמס״מדקא אנלשלאנהפ״סישלאמרעיייש

 שזה בכלל ארסבה דכשרה מיי׳׳ש אק בס׳ כשי יונה העלה שאץ להחמיר בדן וכתב בסיח וכל זה לא שייך רק בבהמה אנל נעוף ליכא ערקיס ונביס שנשנו
כ נשיד ונלביש שס לדנא עיי״ש י  זה כצל ילכלית ממין שראצ עיייש וע׳ במחזיק ברכה אח ז׳ מה שהאריך נעק שם דט כנץ ערקוס לשוק סיי׳?] ו
ו התורתקשיאל מיל מעלה לדנא דשלא בהימ ש לאמר וע׳ במחזיק ברכה שס מש בזה מעלה ובעוף אס ממך נץ העש התחמן  מ מרבה להשיב י
ת ניתחו ל ש להקל אף ננשנרא נחתך בטרקוס עצמו ואס מזק בץהערקיס לעליון טריפה אמ׳ נהפ״מ ואף כשלא יצא המר ליק עיי״ש ש׳ מ מ י ל מ * 
ק פ״נ ס מ׳ כ״י י י נלניש בחידשי די ו מ׳ נ׳(נדה יאע״ג) י י ׳ י״ג שנ׳ ממרד ח ס עיי״ש ש׳ נלניש מ׳ א מי י  לעש המזמן ש למן! אף בלא ה
 דפכ״ש בדקה נצוה״נ מהי מפני־ נפשי f מצמ! להכשיר אי׳ פלא נהס״ס ולק שהניא רא׳ להקל מחסך הרגל p שוק להארכינה גס בעוף עיי״ש ש׳ נמית
ג מ׳ ק״ג ש׳ מע״ח ה ימו׳ית שואל ומשינ רטעאה י  אס ארע כמ ינחק נצוה״ג החיצונים וגס הסימיס רק שא״צ מיקה נצמ״ג סשי״ד חניינא מף מ׳ י
ק ג׳ יש נדן מ מסלה דנמקיסהימ שנותנת גחל ש לצרף חש המקילין  מנגו המיקס רק סתחילץ לבדק מידן ש מף הסרקיסבץ הערקס ינץ השק י
ק ושס ומק עש מ  ימעס *מלה נפצס השיק המי נ׳ א ג׳ אצבעות ואס נאבד ולא נבדק בצויג מס בעוף נמצא עש טשי״ך והוא נצו צמיג החיצונים נ
 מוצורס ושס סייפה אנל אש נמק בצייג החיצונים אף שלא נמק מניפייס קק וחן מיא הסמיך יאס המר מא למסה מפצס מ״ל ש לצדד להקל יק
 כשר ואפי׳ נקשר שאשי״י צדן בדקה בצזינ ואס נאבד ולא נבדק בידצורס משנרפצס הקסן מ״ל אנל אס שנר p עצם קק מ״ל ונץ פצס השוק אן שוס
י חימי שאף אם ראה שהגידן קיייק צדן לדקדק צולסקלמי״ש (טו) טריפה דל אף מהצוה״נ שארי שלימים טריפה למה  סדסה וגס צדן לדקוק על ד
ק אי. וע׳ בס׳ ביח מאר על האה״ע מ׳  מד בדר פור וםר ובמ פיה שנר מ לשמס ואם עור ומר פלס בלי מש זי כא* מזק־ במק טסי׳ נמ^ס י
י דנד יוסף מ׳ שט״ה (טז)נתק־ נ מ אף נ»ן היש אפי׳ אן מר ונשר וטק לעצם וק אפי׳ אץ נו שאר י״ז מיי ל״נ וכוגמת אלס 10ל כ׳׳ר ו כ  נקנ א
ל ששמן לגמרי יא שאר תליי מימ שמפי דל>£ מיי ג׳ ק י מ  דר מימי יאס ש מזר ומר נקב א צדן שיהי׳ מכיס מ״נ ממן את חנו בתוך ה
מ ואפי׳ לא רקנ רק המר והנשר שלם מיףממ• (יז)טריסה ר״ל לכ״פ אוי׳ לועה הא׳ כאילו צחק בקליח גיסי׳ י י יזמי ואז כשר ג״כ נלי ה  ככל ד
ק נ׳ יס״ז ס״ק א׳: (יח) וגהגובכלאשכנז ימי ק ב׳ וסד מאר י י יומי יבכל אצה צדן שלא יהי׳ לקהא א משמיש משר מ״מ ס  צדן למש נמר ד

* אץ מדק אף בבשר ואפ יש מ׳ נמהרשדס מןצודי להל׳ סרימחדש מ׳ מ פל דהמיןל כחנה הא־ פמל י  אכל נסור אן מיק לקתא א ידמזש שיטי ס
ו וצנש0 מ א י פריסה נשנק ואם נאגד ולא ליק את מין ט סאסדסרבש וגחליס יסי יעיד שמיי המר כ׳ מ ס י  נקנכמדנ א משר לבד ואץ מ יומי מ
י ן מיש ו מ י מ ק אני אלא ק מ ל ראשי נ ק ק שצדן ממי ולא נמק מר נמגץ כדיי וכי׳ שי מ א נ נ p יומי מין שראש ט ק o p נמק אש 
rfv מ נ״י אה פ״זיבספח מ / נ ס מ ̂נ נשאי זיל מי צ״ז ופי נ י ממי שדשה ואס שדשא נשו״ס הרט ד  אנלאסמאפוקלהניט ומזרה אם נקי לבדק נ
ש ממין מ יל יאףמסט לאמי במנק״קאוסיר ו מ' עיש י י י מי מ ר מ יסוד יקשר שאז"* אם רא ממולה קדם פנמרסא סהי׳ נקנ נמיינ מ  מ
ס ר יזסףאשקאפה זיל י י * אף אס מא מסעם מנמ טין שק פסק מונס מלס מ א * אס מ׳ אמי א ל ת  ולא ס׳ יזמר נדת אן להקל ואס לא רא ס

 נמש



 גאו ךטלח זרה דעה סעיף נה א כ חלמת טריפות

 (כא) הגןלית (כב)(ב) שניתק
I י• ^ (כ)'עצס T י *׳ח י ״ ל י * * $ ע ד  י^^9** נסנדא האחרונה (סיד) יאץ לשטמ לק מ״מ שנמחו ק הפרקים זצמשצס (ימ) ״

 םטקוטו
ה ב ו ש  win ת

 ע״י הכאה ולא משיש שגמנא א״פ יש למש שנימק פצפ הרןלית ממלךמו מל* הכאה אי מד
 דילמא נששל המנה ונקשל ימן דערימה נסמוך לגוף אפילו הוא שאשי״י אלא דמ״ת יש צמזיי
ש ספק אש ממפ הילל ואש פיל נפמפ דילמא לא אימנול טניה ויש המפהפכפ  ממש י
 היא וק נסו יגמא ללמא נשנל הפצה נמי מי ס״ס שמא לא נשנל ואם מיל נשנו
ש .  שמא לא יצא למון ונזה לא pro !יפהפן ומין!יש הששל מלונה •ש להשיל י

 (ג) פישק ממקיומ גדין נפ»9פ ננפמ שאול סימן י שנשאל נפלה מלנפ והיא צולפפ
 נאממ מלנליס ונלקוה נאומה מל אם לא יתישו איזה וצל ואמלו שאין מלגישים שוש
 שנר יק שיש מקום נ«פ מנפון נפצה הנץלימ השמון לגון וטלאי נא מפפפ הכאה ונש
 שאפה שמניה השלה אמלה שהנהמוס הס אופה ואחר זה המהילה להיומ צולפמ אפ מלגה
 מושי ונסנ שאץ להפיל נמס לאמיינןשנמנא נקפה נללמיל שימן ל״נ כיון שנולמ שהוא

 תשובה
ifp ׳ סי׳  יהיא תיקה היסב מאסימא כראוי סיי״ש וע׳ בשדה בימ שלמה חלק נ
 מיש כמוכי דהיכא וראו שהגיטס הם שלימים רסיס ולא נתסכלי יש להתיר משוס
ס אך אס צהעכלו הנינים שס נמקים ההיא שנחסר קצת מהבוכנא יש  והוי י
י סל סריסות מצמית י ק ז׳ שונ ראיתי נס׳ כ  לאנזר סיי״ש וסי נוס״ת מף י
ל נביאח להלנ״ש מס״ק ל״נ ולהלאה שהשיג נ״כ על הלנ״ש  מהה״ג מנארשא י
ק הנינים ס פ  מה והעלה לוינא ונלא נפסקו מינים אץ להחמיר כלל ואפי׳ מ
 ונסעכלו אין להחמיר אלא אס נפסקו פכ״פ גס עדהמלקמשאר ובוק בהאנומא
מ לנמק נרניס אס לא נתעכלו ולספוד על י ה ל נ ס  ומיס שנפסקו נלס אמנם מ
י אפ ן טלם ולא נתעכלו לא הפסיד רש להקל נערן זה מ מ ס  בקיאמ אפי׳ מ
ת אנל אס גשנרה כל הטמא בזה יש להחמיר נאי! הס״מ נ מ י  לא הי׳ חימי נ
א נשהעו״נ מפין ושלמים ס אין להקל י י ה ן מינים ואפי׳ נ מ  אפי׳ נלא מ
ט ינתפכלו מינים מגד י וסיכא ונטרן• מן הבוכנה ח מ  רש נהס כל מאי מ
מ י ה ן י א ק לא נפסקו יש להחמיר נ ט  חלק הנשמ אשי׳ חאן שכננו החלק משאר ו
 אכל אס לא נתעכלו אלא שנפסקו והשאר שבמקום מסאי ובוק לא נסמן יש
פ ונץ י ה  לסמוך על נקיאתיפ לנמק מינים שלא נתעכלי ולהסיר אפי׳ שלא נ
ק אש נפסק גס מ  כך ינץ p תנא יופיי נשר א״צ נכל זה ואס אנו ולא נ
ק אס לא נסרך רק מקצת מהטמא יש להפשיר אפי׳ ט  כנגד מולק משאר ו
ט ס משבר ומפרך יאס מ׳ ח ק ס כעד מ ט י ס אף ©נתעכלו מ ס  נספסו מ
ה החלק סםנינ שכנגד השנירה אמר אפי׳  מה מסרך אס נתעכלו מינים מ
 בהס״ס ואס לא נתעכלו מינים רק שנפסק מס שנגד השבירה אן להתיר אלא
ס הקא ואס לא ראה אם הי׳עיטל א פסיקה לבד בהחלק ניבים שכנגד י ה  נ
מקם ספימ וגס צורך גחל ואס לא נבדק אס הי׳ זה מפרך  המורה יש להמר נ
ר אשי׳ בהפסד ו משאר ובוק לא נפסק מינים מ ג מ ש ס י  מיעיסי אפחאץ פ
ק אס נפסק מגד משאר  ממש אע״ט שמזעכלוכנגו השנייה ואס גם זה לא מ
ו ת דחע ולא נתמנלו מ ק א לא אן להתיר כ״א נהס״מ חקא נמו״א מנ ט  ו
ן שנתעכלו א ק אס נתפכלי שס א לא יכאעיר אנל אס ח  השנייה א שלא מ
 עד האירה אן להמר אפי׳ נהס״מ יאס יש להסתמן שמא נשנו כל הטמא
ק אם נפסק מ אפיס שלא מ י ה טס אמר אמ׳ נ ק מי ס ק אם מ מ  סלה ולא נ
ס מסר נצל רק ק נבדקה גרע משאנו ואן 4 » פ נ  סרטם וכל שהמרה א
ן מא מ ק אלא שמסתפק המירה אם מ מ ו משאו ו א ולא נפסק מינים ע נ  מ
נ ו אף שטואי הי׳ מסרן מ נ י ס ׳ כמזעכלימגו משבר נ ז ר א ס מ מ  סחב נ
ב דנשו מ בקי מא* מעני בבירור שסי׳ ח ! שהמרה א מ מניע מ מ א  דנ
ס שהכשרט כאן נהס״פ נשר נחזר י מ מ ומזזר ונקשר מסב to אלו מ י ה  נ
י נהס״מ נחזר ונקשר ©ר מ ונמקם שלא משרע כאן אז י ס א ל ׳ נ ז  ינקשר א
ן לטף מסנאי להלן ינניני שנניא p שטר מ ר כ נ ה פ נהס״מ סמי נ י  פ
ק אסמי סשנר ר ט ח  מ»1ת בריתו כשר לגמרי נץ שסי׳סשנר מקצתו נץ נ
ן שאין א תחוס לא למפלס ולא מ ס יש למש לפמא נשמפ מ ס י * ונפסק ה ס  כ
ק שיסי הנסר ששניב ן מינים אץ למש לשממה סלל י מ ס  לפפה אנל בלא נ
מ ׳ מנריימ א לא ד  מגירה שלש כראי פ״ו שיתבאר לפלן ונסמן אם מ

& ת ״ ע י מ ' מנריימ כסל סיניים מננואדם למעלה פכת״ו ו  fo* לא מ
ס וכיומה אנל לא יסלכ*ם מה מ נמק ראש הטמא ל  שיו של ואש נשנר ו

& ך מ ס משמו רק מש1)ו ס ס נפ6ש הקליא אן ד ק ס  ושי חצאי הטמא ו
ק מ stun ואשיסל קצת םפצם ראפ ה א tft שו ק י י ו נ  ומי״ש מ

מן ס סי ק י א סמך מ3פ לפקס מ ס £0000 אש ססשוזן מ מ ק מ  ימא י
ק י ם אפי׳ אש נפסק מינין אס ב ה י  ננוכנא ש לאסו׳ ואפ ש הפסק כ״ש ט
ב מצס הטמא אמחצימ  ונראה להמרה שאן שס יקטן סלל ש לסקל ואסיסל ח
. עסס״ש סס v s e o (כב) שניתק : ש י ק מ נ י ס נלס נססק ס i נ s b i ש 
י סדיני א נ מסרס שצילמו ו38שחת מ ל סת שמג לשק מ ו ׳ נ  של ממז
ה של גיכ למזיד סחלב ספרה הצולעת 9״& י ד  (מהצאן מדסלואוף ויל) מ
ו ונשסר הקטע מ׳ דד שלואפ ס א ש נשפר לדה מ׳ לי א י טנמ *  יסי נ
י אש ז ק משמס הסקא אף דא* אפ פשפש* מינים ש להסריף השלב א מ  מ

 דרכי
ק מל הממרין יכי שק מנהגי שלא לאמר מ מ ש ל י ה  ©יש ספק אחר א נ
ק אס נמלחו א נתבשלו עם אחדס יכי׳ מי״ש נאדסמ יעי בשלין גטה ב ח פ  ת
ו מו לאשר בכ״ס כסברא האחחנה אן אס ש שס מ ק ה׳ שכ׳ דבשאלויק נ  י
ס עיי״ש ומטאר סדנריו דכפאן שס ספק  ספק אחו פמר ש ליקל ולעממ י
׳ רצ״נ א מ ת הלסת קססת י ד  אזר נסנו סס לאסיר אפי׳ בהס״מ אמנם ©
מ פיייפ ומה  כ׳ דבםפ״ס א ממסדית יטלץ לסמיך על הדעה הא׳ להקל ב
ק א ק נראה מנת המיז י י ו י ת ד ע  נס״ס העלה להכריע והעיקר לדינא מ
ת ה' מה מאריך נזה והעלה  מי״ס אמנם יציץ במחזיק נרפה מאת נ' עד א
מ מי״ש וע׳ ג והיכא שיש ספימ א שעהו״יו ש להקל ב י מ ת ה פ  ומיקי• מ
מ) מ והעלה ואף דהמנע כהאםריס (ר״ל אמ׳ בהי ש נ ק א י  מע״ח י
ש • י מ עכ״ס לא הי רק ספק פריפה ונואכא פיו ספק ש להקל מ  י
ר מפץ ט  (יט) טריפה מיס מנמק־ העצם מכל וכל ויצא ליק ואן שר ו
ל אס לא יצא ליק כלל ימנאד להלן סעי׳ ה׳ שלחן נטה שס • ט *  אז ח
ש מממ׳ ביס יפקנ דה״ה ק ב׳ י ם הקולית סבאה״ס ס ף ב (ב) עז י ק  נ
ס ס יכי׳ יעי במ״מ ט מ  בנשבר חצי העצם שהטקאדאסמא מנח נ
ק ו ס ח $ אס אמי מקים השבר א  יסקנ שס של שיש לחט לת־א פריסה ו
* מי״ש יעי׳  נ״כ שישוף כל הטמא דרך שס מימ כל ששף מקצמ מי ©ף ט
ק מ ו במקסו ב מ ס ניי שהעלה ואם נראה ממיו שהבוקא מ  נלביש בפתיחה א
פ מיד ספיקא לא נפקא ואין י ו הוק לא נסמן ע  ואט יזז והיתיריס ומי
 לדוס רק לספק סדסה וסיים והכל תלוי רק לסי ראית נמי המורה אס ש ט
ת סהרי״ס ד יןאס מיישומה ©  מפפאקרונה לחפ ליפוף וצריך למ אסיפת נ
׳ כ׳ הרנה להשיג פל ממ׳ טח יעקנ והלב׳׳ש מיל  סאוווא ז״ל מברמן מ
ן מ י פ כל שחאן מ י ס פ י ן מ ומלה שיש להקל כזה מ י  שמזמידס כ״כ מ

ג מנארשא סל י ק ראיתי ככת״י מ  שלמם ולא נסמןו כלל עיי״ש נאריכות ו
נ פל הבית יעקב ו שמנה למי י ק מ״נ מ״נ מיו מיה ו  סדסוח מצמות י
מ מעלה לדנא ואס לא יסל משס מ מצק סצס שצמר מ ש  והלניש נ
ס  להתיר כספ״סעכ״ה היכא ולא נפסק המניס אנל אס נשל מ חצק העצם מ
ק עצם שנמר יסל משם ואן שם ל מ אז״כ ונץ נברא p כל שזה מ  א נץ ס
מ אפי׳ נהס״מ וכל מ מיידי נלא נפסק י מ נצא עצם כלל סדסה נ  אא כ
 היבש אבל בנפמץ מינים xfvb שלא נמפכלו אן להמר אס־׳ נסס״ננ אפי׳
ל אן להמר ס  אס לא יפל מ מלק העצם ואס מזורה אץ נקי להנמין אס ש מ
ס עכמיד אנל במ״ת י מ פ י ה ק כלל יפ להמר נ מ מ וננאנו ולא נ י ׳ מ י  א
ה מ ר שנשאל ע נ מ ל ק מה ו פ ת כ'להמיר נ ׳ י א מ קי ד תניי-א נ י נ  מ
ה יאתר המיקה היי הטכנא ינוקה סשנ כאסיתא ואנס  שמתה צילמת מל מ
ן האמתא מ׳ נפסק סעמ א מ ש רק מ נ מ  מתגמדת כלל והניבים מי שלימים ו
 וסוק מ׳ מ וגי ופעוט הדבר לאשור דסון שש מ דעיתא ש משש שנשמט
ה א נ י מסאש שואל מל המשרות מלין פרק ג' מ ש וכ״כ נ י  מויסזא מ
ם מרומנםרג האדונים מייד י ה ה א וסבשו״ת מ  גביאח לפריסות הרגל א
ש י מ מביא ראי *TO מ מ נ י ן סס מ י ׳ מו  סיי פ׳ של ניב באמצע מטי
ת תחב ט וצולעת אם י ל ק ר המצס שמוף מ נ ס ב ק א של ו ק י י  ימ׳ מ
מ ך י ף אף שנקשר שאפי* נד״ש יפי מ ד מ י טול לקלימ ש ל ק ד מא מ מ  ה
׳ ומזי י נ ו של דמ חקא ©היא צו*ג שפייו ש משש משמע ואיעסל י ק י  י
• ינס א ה צימ אס ש לאמי סון זשאסשא טסה שלשה מ י ל  למקמו אבל ב
ע לסמי מייש: ק הינץ אנל בלא נפסק הינץ 0 ס פ ו מיידי מ י  ל שש ד
ל ואף אפ ׳ * ס י מ י נלנ״פ מ׳ א מ ^ נ ח ׳םגיחק ם  (כא) חקלי
נמר א ויניקה היסנ נהאסימא יאנה מיזנדלדס פלל רק שנמצא מפסק ו מ ס  מ
א ינוקה מאמשא מ גיכ מ י ס ושאר מ מ  מקצת מצס מהסמא והיינו קצת ר
ס סדסה ופיייש נסמיחמ את ט מל שמשה מזפנ וסל מסמס* א נפשק מ  נ
ק י ס״ס ש אמש טמףס י י י סיינא שש לדינא מ מ ת מ י מ א ולי! נ  י
י שאר ב הטמא דמדל ולא מכל *חח י ש ח י  נציע Bit ש לאמי שמשאר ע
מ עדין ממקסה ס לא ז י מקש מושחן מ י ק שאס חאן ש א כ מ ט  מבי ה



ד ועולה א * ב f f i t f ת טריפות מ ל ה ב ח ה סעיף נ ע  יורה ד
ו בטיןם חיםדו בנוף (כי) והיינו (כו!) בוקא (Co דאטטא ט ן ג  1*ס*' ללוש phpo (כג) מ
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t"*1 השובה 
ק פייסה ונס *ן  ווי לן במה דמחמדק למלן לאכול מלב כיון ואפ אלא מ
 למש לאכזר נמרה בדברים האסורים דאמר סמרה לא שיין בזה דהוי מוומן
 לו עיי *ש יעי בס׳ דברי שאל רשף דעת בחידושיו לסי׳ זה מ״ש נמק זה וכ׳
 דלדעתי נראה דלבסל החלב ברוב בה־אי מחר ולא שיין בזה אין מנשלין אימר
 לכתחלה וס׳ פיי״ש (בג) סםקומ ענאה״ע מף ס״ק ב׳ מ*ש סמ־מש״א
׳ ראשי׳ ניסק ממיןמו רק ק ד׳ מ  וככל מא בכלל שף מרומא וט׳ ועריק י
מ מיש וכ״כ טו״ת כיה יעקב מ׳ ציו עיי״ש וע׳  משמ מריעה מאין מי
 במיה ממיז־ חרינא מ׳ קצ״ז מה מאריך במ והפלה מוכרי רשיי וסרמב״ם
 דמפרםי טקא דאפמא ושף מוזכמא הייפ טצא ט* ממקמו ואם לא יצא סלו
מ ראס נפסקו מידן מחלים דטדאי  ממקמו הזי כלא שף מרומא כלל וכ׳ ה
ף מקצת מדוכהא מי כשמס אבל אס  עדשה דבכהיג יש למש לממרא !ft מ
ת מאמר ר  לא נספק מידן ולא יצא סלו רק מקצהו יש להקל פיי״ש וכ״כ מ
 מרוס (ממאן מדסילדארף ז״ל) מ׳ לס עיי״ש אנל בלב״ש במזימה לסדפות
מ ד  מצמות את טיז ובפגים דש מ׳ א׳ כ׳ ימ״ש המסקיס קולית שנמס ס
 הייפ אף שגיזוז קצח ממקמו ולא יצא לגמרי עיי״ש(ופיל נסיק כיו) וכ״כ טו״ת
 מין עולם מדו מ׳ כיד(בדה ומ׳׳מ גס) ועי ממ טו״ת ביח יצחק מו׳׳ד במף
׳ וע׳ מעיה סיק ז׳ ניש במ מעלה לדנא שיש לממיר מעת הפשיןס  מ
 המחמידס תס טצאה קצח מהאממא מ״ל בכלל שףממכהא ונרס אץ למהיר
 אא״כ יצאה עכ״פ נמקצח מהאמהא אנל בלא יצאה כלל למן מטמא היא סלה
 נמר שנאסיהא אלא שנזומ ממקמה ומסנונוה איפ אין מ נכלל שף מחכהא
 עיי״ש (כד) והייט מקא דאםסא דשף םדוכתי׳ ענאה״נ מ׳ מ׳ ראש
ה ביזו סצס האלי׳ ויל מנוף של ממה יש מ מר עגול נ מ  הקצית מ
ם תחינתו ק ף וסצס הרגל ממבר מ ותמב מ נהמר ומא פטל מ ו י  מ
ו פ* מסממת ופל מ מ נקפו הפוסקים *שנא טמא ואסיהא  נממ־ מ
 מטמא הייפ הפלי שנמכמשח ממר למפלה מיט הסכתשת ונקרא מסאס־הא
ר ממופה וע׳  מלשונם נקרא מכמשת אםימא מ״י מהרנ מיל נחש מ
 ממית ס״ק ר' (כה) בוקא דאטםא דמף סחכתי׳ פ׳ כלנ״ש שס מר׳ ב׳
׳ וביצא לגמרי מיזח אפי׳ לא איעסל ק א' ובפתיחה אמ פיז מ  ינטארו י
ת רש לו כל דני ממי  רט׳ מא מלל נשבר ואפי׳ אס פור ומר מפין ס
ק אס יצא הטמא לגמרי ממוך האמתא * לא  מריסה ואפי׳ אס מא רק מ
מ מספק ננלמיקא דאדיהא עיי״ש ופי בובדט י ק אחר זה סדסה נ נ  ולא נ
ק ראיתי  למיל דש מ׳ נ״ג מה מבאתי מונח הא־זווניס שהשיגו טל הלב״ש מסו
 כפתנמיה מין עולם מ שהאריך גיכ למיג על הלב׳׳ש מה מעלה ואפי׳ נשסס
ס  לגמרי אץ מ נכלל נמר רק נשמט עיי״ש ועי נמית אמרי אש חלק אי
ש מנין מ וע׳ נמית מסדו תניינא מ׳ ר״ה שהאריך גיכ נ י י  מ' כיא ו
מ עיי״סוק ראיתי נכסיי ההיג ס' יסקנצט דל הדל נשפר  למיג סל הליש נ
ה להשיב ס״ו הלביש במ וסי נהשי׳ פמי״ו מ בעובוא נ ו ק ג׳ מ  מסוסה מ
ן  דדי שנשאל מהמה שהיהה צולסת נחיי׳ והי׳ רכר שהנוקא סהנונדמ מ
 כאסיתא ואח״כ מהסה מהמה ירא שמו מניס שלמים ובריאים והיי סונית
 כדן מימי רק הטמא ממה המסת סלה מהאסיתא ובידם אפשר להמירה
 להון האסיהא דלדפת הליש מיל יש לאמר במ בימ ומא ז״ל כ׳ ולופתו יש
 למק מה p וכל דצא לגמרי אז פריסה לא פספס שכר רק ממס תשש פיסל
 ניבי׳ דאין אנו בקיאין בפיסל רבץ אכל אס לא יצא לגמרי ל־זן ואח״כ מזר למס
א נדא ואין מש למיבש של ללא *פסל מט׳ מר איל אס יצא לגמרי יאיט  מי
 יסנ לחזיר מדפה בימ אסי׳ בלא מסכיל ואס יסל לחזור למקומו א יש להמר
ס אפי׳ שסין מינש מנא ולח אעטל אנל אס שמלו ש לאמר בכ״מ במ י ה  נ
 אפי׳ יסל לחזר למקש ניי״ש ש׳ מעיה סיק ד מיש ממין מ וישלה לדנא
ש כלל ש להכשיר אף ניצא נ  דהעיקר כהסיןלץ ואס מניח ולא שסקו מ
 לגמרי מן מזר שנאשיהא עיי״ס וע׳ נס׳ דנד מסף מ׳ שיח ולמעשה צ״ע

 (כו) דאטסא רשף סחבתי' משיש ס״ק ג׳ מש למיץ נחמי שבויי ותמי
 מיי וזע והפי*! מומיהם שס לדנא p מא וכל משיל מ׳ ל״נ ונהמה שצולמה
מר ומלין  נמ*׳ ואץ רכר מניזץ מס דסומא לא נמל ולא נמקים הטמא ו
י  מגומא ואיצ לנמק הדגל מנסניס נלל מ חקא נלא טזע לט שש מנה י
ם הטמא ק י אזה מאה מ  מה היא צולמו אנל מדע שנמשה לס הצליעה י
 א שנתקלה נתני׳ יטי׳׳ז מחלה לצלוע א צריך לנחק אם לא שף הקליח נאפ!
מ מלס ׳ מנדהש נוס ש׳ נמ׳ית נ ק ג׳ מה מ  משייף מיש מ׳ נמקיס י

 ודכי
 חי יניח אך אס אץ שנשמט ונמזסק אס הצליעה נא מחמת שנשמע
 הטקאא אפשר ממוח דנר אחר מאש להמר מזלנמסעסיס מיש ממימי
ג מי ו׳ ומדיו עזרש ימדא מ׳ נ״נ ונשו״מ דני־  סמו נמ׳ימ טמ שלממ י
/ ונטית מהר" אס* מיויו מ׳ ע״ס  הלכה(מהה״ג מראהסץ ז״ל) הלכה ל
ג מיש וכן נראה ומת הו׳׳קלמלמףמ׳ ל״ס ככיאר י י דנד יוסף מ׳ מ  ש
ו ונק״א א ו אך נמית סשויו תניינא מ׳ י ק את י י  דר ח!ב עייש מ
מ שמלה שיש לאסיר החלנ מכמה מסמס ס מיג סל דעה מקילץ נ  מ׳ י
מ עיי״ש נאריסמ ש׳ סמ נס׳ נש  ש׳ שק ממץ כל מלי ההוראה להמיר נ
 יצחק (ממאן מל ממ׳ מין עילם ז״ל) נסנסרס הספיקה מה מאריך מנין
 מ ועמדת טח יצחק (מממן מפרעמיסצא) מדד ניטו׳ הנדפסת נמף הס'
 מ׳ שונרי מאן מהריק ז״ל מ״ל הס מקר לדנא מיש וע׳ נמית דביא
ס יש נדן מ מביא  (מהרנ מפאקש) מ׳ קיא וע׳ נשדיו אלף מזגן מ׳ י
 מדנריחמ' האמדוניס מיל והסריס ונמ״מאשעמ הומקש לסמוך פלהמקילץ
 מ״ל להמר המלנ עייש ש׳ נסי ועיח למל מ׳ ל״נ מן״י מפלה ואס אן
 רכר מס גונה וכליפה:מקוס הבוקא דאססא אץ למש להמנ עיי״ש וכאן סיק
ז ף״ז העלה דאפי' אס מכר בלשה במקש הבוכנא אס הנקאס מיזלקיס  י
 אס שמס וש אזה בקיאים האמרים שאט שמס אף שיש גס אזה בקאס
מ ולצורך פר ואפי׳ אס חאן מנשר שמיב הי  האמרים שנשמט ש להקל נ
 הטמא מא נמת ומלץ שנההמ מיי סכה ואפי' אם נתקלה הנהמה מממילה
 להיות צולעת יש להקל לעני! החלנ נהינז אך אסכל סנקיאיס אמרים נהחלס
 ששמס יש לאמר החלנ ננ״מ עייש וממויה צמח צוק המדממ תמ״ד מ׳ נ״ס
 סש בפגין מ והפלה ואס חאן שמהמה היא נדאה שמינה ואמ מתמונה
נ לחניה נשמח מאר מסיח רק שצולמה * ש להמר י  ומלכת וגס הילנת מ
ק ש שאל שאר אדוניס המקילץעיי״ש ומ׳ ממןימ י מ  ההלנ בחיי׳ מסת מ
׳ ולדעתי נראה כל מט־ ממון הזזת הטמא מימי מהרגילות א ניכר  ג' מ
 כמו גטה יותר מהרגיטת והיא צולעת סל ירכה ש לאמו• עייש ומי נשו״ת מר
 האק מ׳ מיב ובשו״ת גור אוי׳ ימדא מ' דו מה שהאדט מין מ שניהם
 לובר א שסיס וכתנונמ ודן הפרעה ואס עמה סל הנהמה יניח שלהתיר
 החלנ מדי חה לא מי לח גף סעיף ולעיל מ׳ דג ולא ממי שיח לחשש
 נקינת הריאה מיוון דון קיל פמ לממן מ ופכ״ס ממי לה שיח *נין החלנ
 נחש נאריסת יק נראה דעת מאן ממיאלק זיל נמית מין פילס חמיו מ׳
ה שנשאל נסיה שצילמת על רגל אמה מה p החצנ  ניה ויי יעייש נמ׳ י
נ ואי ד״ל דמי שיש וכיש מעת איש מ מימ אץ להתיר מ ן שיו מ מ  מ
ש מיק) שאן מפר שין ק מ אלא היכא שאן ניכר מס דסומא מימן מ  נ
ק מין מסד אס מא שף * לא אנל נלאיה אץ להקל נשש few ש׳ א  מ נ
 a נפינדא שהי׳ לפניי שזה וסן קייס שנודע מצליעמ רגלה נפלה מעצמה מל
 האדן שמן נימ אס ממפת ממלה התחילה להיות צולעת א איכ יש סקס
 עיין נדן החלבמו זמן שמרע סהצליעה ש' דאסאן האין ולא ניכר כלל ננקום
 הטקא אן למש להמלנ נלל אמ׳ שמן הצליעה ואף דסהגץ להמיר לבודקה
 לאיש מקים הטקא ואטמא מימ החלב ש לההיי נמיי׳ ומי לנדקמ הריאפ
 וס׳ אנל אס ראס שיטי נמקים ההיא והייט שהטמא טלם ליק ש להחמיר
 ולאמר החלכ מוומשסמ מילה למסוע וסליק מצניעה מא מחמת נבילה הראשונה
י נמ׳ פאזיז ששאל נפרה שמישר משתי שרס שנשמטייכה  מישינייש מ
 מימה צי*1ס ינסדי מ׳ החזיר הניקא *וקימה שינ הלכה כורכה ונס פהה
ד נ מ נתקה א קפצת מחר ושמט יציצמת עד שבא מ ל מ נ רק מ מ  מלמ נ
 שמיר מק־ *וקמה ימנ מלמ נמב וכן ורכה תנוד וכבר ילדה ובעל הסרה
 נא צ1אל על מלנה מאדן מננלהדאף שישממ שמוה להקל מה פק שחייתה
ה מאשמה ש״נ הרי ראט שלא נתעכלו ש  יניח ונס ילדה לאד שאירע לה מ
ש ממש ממממ ויל ראן להחמיר לאסר החלב ממיס אמנם לדנא אן נ  מ
 להקל ואן להתיר המלנ דכמן שבבל עת הטקא שסטה אף שמימה יניח מימ
נ י מסוסה דעכשמ ממכלי סרטם ס ע״י ח  מל סמס ש מש א* י
מ במ אחר מ טיס ממי מיכול מיטסיאףמכל פעם מזרםהניקא מ מ  מ
נ אנש״נ אץ לסמוך עיז להתיר מזצנ ומיס שצ׳יס לדנא י  *!קמה וסלנת מ
מ מ מ ׳ ואף מ ו מ מ  מיש־זע׳ מו״מ מר האק מ׳ מ״א יס׳ נמית ממי
מ *מין למהות המס עשו לתלונה למסי  לאמי מלב מפמ הצולעת י
א אץ למש להקלה וסי יק מש יינק ג טי י פ  מלנ לשמו אץ להמיר מ



ף נה ב חלכות טריפות י  יורה דעה «
 (נ)(כז) דעף (כח) סדוכתיה (כפ) טריפה (א בין

 פתחי תשובה
. יעי ניגימזשטת יפק׳ מלץ נ' שי׳ דע c» •vtai >*« סי קיש. ז  (ג) לשן מלונמיה מנה״פיקל ויש נפפ לגמרא פי׳ נזה נ* לטןי שודנפפיפה גלמי סלי«יז העצמות *מי

 ודכי תשובה
 סי׳ נ״ה נדה שוב (בז) דשף פדובתי׳ ענפית פשו״ו תניינא מ׳ ר׳ שנשאל אלא לממיר ולחן חד* שף אנל לא לסקל ולמר ואס לא מצאי שריסזה ודאי
 מהמה שיצא עליי קל שממה צולעת על טקא דחסמא ונעל המיה והמוכר לא שף ואפשר שיהי' שף מדוגמא ולא ימצ* שחשות ומסן מזן רשף יק נסקלנו
נ הטמא נהאממא וסזמה מהמטה והשינ דשה כ׳ הרנ המאל  *מריס שלא הי׳ הקליה טלמ כלל רק קצה אנשש אסרו שר* שהי׳ הקולימ ולא שחנך י
 טלט משר כנר נאכל ושאל פל הכלים וכ׳ דש להכשיר הכלים שב* לשאול בזה דבע׳׳כ א״א ללמוד מונח הדמש״א קולא רק חסרא ואל״כ מ״ל להדמפ״א
 סליהם לאחר מעל״ננ דש כמה סניפים להיתר וכפרס נדו שקידם שנודע מהשאלה *סר לממן שיש מ׳ להמר אס לא שמס אס איןשס שחשות נטמא וואי צא
ו הכליס מעל״ע ונעשה רק הפפ אימר ורבנן שפרס שיש לתלות דמה שף ומדכתכ למיר אס שמס אס ש מטך שריטות נראה מא רק לשן *ת  כנר מ
 שצולעס הי׳ רק מממת הכאב ול שפ סוו ומשיו פטדע א־ו׳כ ש*תן מצניח ליוס אס מא טרא שמט אבל אף אס אין מיסות *J ממן ולא שף אן
ק והי ס jf סכ״ס נ  שהי׳ הקולית טלס הס סמלי עדה ש להקל בזה נמהר אף לעני! טף הנשר נטף הדן ל מ ונניח! ששאל עלי׳ ובלא״ס ש להקל מ
ק אס איעטל ניבי' ש להסמ־ סכח ניס עיי״ש באדמת  של בהמה זו להכשירו לאכול ומכ״ש הכלים אשי׳ בתוך מעל״ע ואפי׳ הס הרבה ספק אס םף ונס מ
 עדס כאלו כל שהם סמליס להעיד לא מהימני להכחיש הבעיר כמן דהכטלש אמש נשו״ה מהרימ מריסינטיג שס מבואר לממן שמטה רמש הומש״א
מ  ממזישין *תס עיי״ש וע׳ נוס״ת ס״ק נ׳ מ״ש נזהולדנא כ׳ ונשטדע שלא השה להטר אס שחפ ע״י מדמיה אהיחרא קא מהחי דסינא דנמן וחחכו מ
 שנמסה מתילדה אלא מספק ע״י הכחשה והרי שרי אס נעשיח שניסה אח״כ שמיטה העצם נמסרות מעצם שמט לפיט אס אץ מ שדמות נטמא ש
מ הכלים מעל״ע ש להקל ינפיס ננ״ד תם לדכד להקל ולהלות מ״י מדמון שק הטמא ממקשי נייש ש' tfro ס״ק ז׳ ניש  נס נטוע הספק קווס מ
 העדס שמתה טלטה אכתי *כא ספיקא אס שיש ואס נמקו * שעכל מצין זה שעלה לדנא p דאס שצאמ למט סטננא במקשה גס נו*כא
ואף א שמט ואפי׳כדאיעכל יני׳ ש להקל כמ/  pw דיל דהר ס״ס טד* ש להקל ככל טוני ע״״ש ש׳ נשית ממה מיס שייסמ *!להחזיק דטוהא מ
 קמא מ׳ ניו מ״פ טור מי׳ צולע מל יריט ולא בדק *תו אס נפסקו * כשהיהס צולסמ במי׳ אס לא מ׳ נראה בלשה במקום מקא דאסמא ft מי׳
 מעכלו הנינים ולאתר שנמכר הבשר במקולץ שמע מעד א׳ שאמר טמא ראה נראה פדטות בטכנא ש להקל ולתלות הצליעה נאיעטל הניבין כמן שלפנינו
ק ולאיכר מד׳ שום נלינה  שהי׳ נשמס הטיןא דאפמא וגס ש עוות נכד א׳ מסלכ״ס שהי׳ שמיס ועיי״ש הטמא במקומה וחס נמצא נפיט עצם הטמא מ
ק ששרד יצא משם  נמש נזה לדכא ועמו״ת שאילה שמאל מ׳ ס״נ (כח) מדעתי' ע׳נמה״נ עש אפי׳ אס ממה צולעמ * ליכא שוס שריסוה כטמא מ
ה מימך הנשר אנל מאיכא שריסומ *נא מנחה תשמס מחייס מ  בהגהת כ״י *ה כ״ג שכ׳ מהדמש״א שיש מ׳ להכיר אס שמס שף הטקא לאח״ש נ
. ובכ״מ שנסבאר מה  דאסמא מדכחא * ל* אס ש חיסך שריסוח נטמא טד* שף שע״י החיכוך ודט ככל שיש מהייס ft סלא הי׳ ינר בליטה מצס
מ המיסות ואל״כ א״א למיר שכשינא להמיר שמט ממילא ע״י כדקה להקל אף בד*כא שרשת בבוכנא מ״ל ש להקל ft כשבדק נתל מני ולא  מ
 היזכס עיי״פ והבי* מפ״ד מף ס״ק ח׳ ש׳ במיח זרס יצחק מ׳ ז׳ שכ׳ שמן נמצ* ט שדסות נטמא כלל רק נתל ש שצולפת ונס כ׳ שס מיש מי״י.
 ממין לנמק אס יש מטך םדמח רק מהמרה חאה בפירו סהכיכנא מונח סיסי״ד דאין חילוק p ש מימה בטכנא שק נאסיהא (כמו פממקתי דנדו
 במקמו הראי לו מי ול ואס חאין מטכנא מא בסקוסו רק שיש חיסך * לעיל) ז״א דכנדכ לא מי השחה אצא בש שדמה בטמא אבל * ליכא כטמא
 שדסיח צ״ע אס יש לממיר שלא מקש מ״מ עיי״ש יע׳ מדת מהרש אלא באשיתא בסיס * בצודיס אץ ט חשש עיייש ש׳ נמית זרע יצחק מך
 מריסינטת האחריניס חמ״ד מ׳ ט׳ שנשאל ג״כ ממצ* שדשית כטמא אנל מ׳ ה׳ מש ע״ר מיאל מצה לומר דל* חקא ממצאי שריסית אלא הף מלא
ף ויתק ממקמו אף שנמצ* מ׳ מ שדסש רק תלת* מר ונס דם נאמתא ש לה־חיר תם מ הי סי ף כלל ול ובל שלא ראיס מ  לא מ׳ נראה מ
מ ודס  מימת נא* נטמא אין לחש כלל סייש כאריסה ים׳ כשיח מסיד הרינא ששמט דהוי כיש מהמ׳ של המה/ מזיםך שריסוח ראס ש תלתלי נ
מ ימש הלא ק ששמנו ממקימי דחל״כ מאץ שצא מ תלתלי נ  מ׳ קצ״ז מ״ש מנמ מחסיה ממצ*מ כמך האשיתא יאיש יכרים מל הטמא כוו* סא מ
 יוסח חכס א׳ *סר דויקא שיכר מל הטמא כמש נמה״נ אנל כיכר מל יחפ שהטמא יהאמהא מ מלקים מאו ימא ז״ל מרחה וכד מיאל דאין מ
נ דאין לחלק בp דמה לי אס רכר ננומא חמיא להסי׳ של המה/!א״ל דדיקא בחיטך שריסש מא מלתא ומסתבר שסא  האסחא אץ להחמיר ומא ז״ל מי
ר ידם שבאמחא יל דאיס מי שהיא משש משמט  * כאסיחא דמף כל טף הא יכר שני״ ממקימי דאליכ מין כ* מרימה על מ׳ ששמט משא׳׳נ בהלהלי מ
 האמחא אמנס לדש כ׳ להקל בזה דמשוס האי דעוהא דנמצ* מיסוי. אץ לאשור ד״׳ל שבא מחמה *זה רקבו! פמ׳ פס עיייש (כט) טריפה דס דאימר
מ ממ׳ שמא *מר דאורייתא שמא מהח״י מ  וסא מ נחר מאו^ץ שרימה מכמה שישוף טלו ממקומו דהא ft אס nv שמוטת היק ושער* הרנש מ
׳ דמנראת p שמסה  רר) מקצה ממרץמו פק־ למשוח מימה כאלו כק פלא הי׳ הטמא במיןיס סייפוח שנאמרו מהללנימ י (ל) בץ עפר״חיק י׳ מ
פ ק ח׳ מה פהאריך מס שייש טי ׳ לי״זיייר שנמצאו פייפימ מהחלמ בדיהה מרה עיי״פ שפניו י מ המשיא מ  מיימושמ ט פדסוה אלו והכש״ג נ
ק י׳(נד׳יה נמנ) ש׳ נלנ״פ שם p י״נ די *יל מף ס מ נזה לדנא וע׳ מנ ד מ להחמיר ft ניצא רק קצת ממקומו וכיח ס  מא מסוס והומפ״א מ
מ ft מרימם אנל לפי מה שהעלייו ומפמ נדע־, רש״י והרמכיס שהפלה לדנא והיי סמן פריסה סייש וע׳ נגה״ק אש איש׳ מארין להק דעת  ולק *
מ החזק ימו עיי״ש ומ׳ to אס לטש *ס י כלא יצא כלל יני״כ בנ״ו מר׳ימ להק! סליפ מפיס ינס מ  ומיק שיצא טלו ממקומו ואס לא יצא ט* ממקומי ד
יס י p מיקר כועס ממי  נמ ואם נפמץ מידן מחלש ש להסריף גס בלא יצא ט* ממקומו כל שלכ״פ י•ד מה מאדן בזה ימנלה דבטלד ק בפימק ^
ס י ץ קיימים שלמים צימ אס ש להמיר מיש ויכסם מ נ ק מיל אנל אס מ * י ק מחלים טו  רכר ע״י השריטות שיזז קצת מל אס לא נפסקו מ
א שמאל מודם שמשים מלאכה סעי׳ ד סיף ט׳ ומיד מי״ש ומצאתי ננת״י מהה״ג מנארשא ז״ל מיל מי*רו  למדף ע״י מ׳ המיסות ונריש מד נמ׳ י
׳ לחלק נזה  שסי׳ הטמא פלאה שרשות ומתיחת מ שלשים ושים ומ? הקק *כא כלל להלביש כאןמיק כ״נ עד ס״ק ל׳ ינשעי השמשה שלו *ת ז׳ מ
* יכין כלל העיקר לדנא נדנד המזמרים ס ומרימת לא מי מ׳ ששמט לגמרי ממקמו מן׳פמי קדהיכא שנפסק הינץ *שנברא נ י  ול ג״כ למשיר מ
ק פריפה אבל בלא נפסקו היסס ש למשי אנל אש שנץ פ מ י  מ׳ שהטמא לא מ׳ מקמו ונתגממ לכאן ולכאן ימיו כמרים הפושים מלאכה דמ״ל פ
כ ו מנקילץ מידם כאלו בעיכול מידהקק דאמדק מיזמת מלאכה מא ft איכ כשרה מדנא ומתיו למקשר מורא נדא אכן אס שםכ* הימם אי  מ
ק סל מרא ומלאכה מיש נשוימס דש פריפה מדנא נמרה ודאי ילא מזק מדיין דאין אז נקיאין נעיסל סינש ש ס  ועיכול יסי מא מדנא ממ׳ מ
נמק אס שסק מיבש כטן שנאנו ונחמה כ ו נ שיינא להטריף אף בשמץ היבש אי ת שאילש שלש קמא מ׳ ד י  לסמוך משה מחמת המלאכה פיי״ש יפ׳ ט
ש אס ב י מ יאס המרה מרפ בעצמי שאש נקי לנמק מ י א מ  מ׳ רדת במפה שמתה צילפת במי׳ ששינ לא הי׳ יסל לנמק נ*סטת כיכ אץ גההיר י
כ פ rf ינקשק אש מ' ממסה מנרייהה * אי ׳ מ ק אם שמס הטמא מהאמסא * ל* ונס אש נקי אפ שמכלו נפסק * ל* אנזר *ז  פ״כ של מ
נ יהאאץאמנקאש ש נלא״ה פייסה מנממי נ  הינץ * *we עיי מה שמק שס מפין מקים המא שיס רצה השיב מה אפ ח*ן שנפסקו מ
ס יאס המיה אש י י אפי׳ נלא מ ש אנל אס לאשסק הינש מ נ / כ׳ להכיר אס שמם מיסל י מ מ  למסיר באמרי יק מצא הטמא נקי נ* שרשות מ
ס י א מ כ *ן לשמי י ן להמק אס מ' ש שמשה מנחיסס אי אי ן מ' חוסן שרשות אש מ  אש ימצא שייסיס. שונ סמאל וסתי לאשמי מ

 יק*



 קדה דעה שעיף נה ב חלמת טריפות שכה 0יי״׳יי׳
*י , 8 ״  (לא) במעה (לב)"בק בעוף (לנ)וחוא (?) דאיעבול (שי׳(לד) *יק*) ניביה (לי0וחסחיחוזת(ל0 שבעזגם ;^,
0 י » - » ס ׳ ג ־ ׳ ל  הכף שיוצאות על העצם היכר ואוחזות אוחו אבל נפשקו מלא !rm עיכול כ׳*־ד, • *0 מן *e צאמזעגצ! ס

 היטב
 מדוכחארקo&oשהנוקאדאפמאמונחמוסאסיזאממ (מ7ס״פממ$מ6
ר וצאמזצארקנמ•4ניוצ4 09 ע01סדש«(ד״פ שיי ציד).  «*• «צסומ*ימר מ

 תשובה
 בסי וביי יוסף מ' ש״ע וצל to מפי cor מיש ממן זה יענואר סרברז ראש
p שלה יש להכשיר נחזר ונתרפא אפי׳ כשנסמס לגמרי ובל סס ק ר מ  לא נ
 שמומר הרמ״א ננשפפ אן< כשלא נתעכלו מנון מימ כשלא חור זנסוסא ממס
 ואין אפ נקאין להבחין איזה נקרא נתעכלו מפא״כ כשחזר גחיקש הרגל למקומי
 ומרפא הרי נראה דלא נתעכלו מנין דאי* נתמכלי ניני׳ לא ח»רה לכמוח שהיסה
 מיס יעי ממיין ס״ק נ״נ מיש מבד האחרונים הדל ולדנא מלה דאפי׳ יצאה
 הטמא לגמרי מהמר יחזר־ ומרפאה ירואין שהטמא מא כעש לפנינו במן
 סאמסא אסי׳ נפסק הינץ א*) שלא נתעכלו לפי ראמ פיני המרה p להקל
 ינס כ׳ שס ואפי׳ אש נתעכלו יש צו להקל בלא נורע ננירור שנשמנז יונה סיך׳ס
 רצאה הטמא לגמרי מהמר ומיס לנמנשה צ״ס נזה חך כ׳ ואס מעכלו רק
 היתירות שסנינ האשיתא ילא הגיר הקפן שבראש הטמא יש להקל גס למעשה ואס
 שהתה יניח אחר שנתרסאס יש להקל גס ממצא נל המכין משינלץ מי״ש ומי
 נשו״ת שאילת שלום קמא מ׳ ל משאל כמר שסי׳ צילע קצת על רגל אי ומק
 המ״נ לאז״ש אס לח נתעכלו מינק ואש לא שף מדכתא ומצא מסך נמצה
 הניכנא וראה שהגד הרק שיוצא מהנקנ שבראש הטמא וממנר נהאמסא נעכל
 לגמרי ולא סאר מממ מאמה והנקב שנלאש הטמא שהגז מצא מממ נסתם
 ונקשר יפה נפצס קשה כממלוה והמ״נ הכשיר הנהמה לאחר המיקה נשא־
ס וכטו פנת רצא עלץ מרדן ונפאל אפ  היתידת שהיו שלמם וימס ומ׳ הי
 יפה מרה והשיב וכק ומיק שהנקב שהגז מצא מניס נתולוה נסתם ונקשר
 בעצם קשה יש לססח מזה נאסרסאס יפה ואס לא היי מרפאה יפה לא מ׳
 אפשר להפלוס מס קרום חזק וק£ה כזה על מקב ס פ״י שהי׳ מסנונו ומתחכך
 רחש הבוכנאנהאשיחא מ׳ צדך להתקלקל הקרוס בכל פעם וע״כ התרפאה יפה
 עו שלא נדנוה כלל ואף ומתה צולעת מדק אן ראי שמדין מ' ממונו קצת
ק לגמרי ופ״ש הלנ״ש  דיל שצילמת ממות הכאב מהפכה שלא מרפאה מ
 ונפיק הילוך יפה מימ שאן רואן היכחה אחרת מקמי ינהרשאה יפה משאיכ
 בניו וגליה ש לס מנחה ומושאה ממה שפלה שס קרוס קשה וחזק כמעל
 מקב לא אנסת לן במה שצילפת קצת ומכיס מידי ס1יקא לא נעקאואינ ממילא
ש עיי״ש אנל למ מש״ל נשם המיזנרים להחמיר  דפ להקל rfseo סשיס י
 ננתמנלו מינים דלא ממי מה שחזר ונתרפא צ״ע אס יפ להתיר נזה אמס
 נטף שאלהו מ׳ נשרת מסויד הגיינאמ׳ ר״א שנשאל גיכ נדן מדס שמשים
 נהס מלאכה והגז סקסן לא נמצא כלל רש כמה שריפות פל הטמא אלא
 שהיתירית שסנינ ק סלמס ומצצה דכק ופסקי האחווגיס ונמרים שעושים נסב
 מלאכה נס מניטל מבי׳ נפר ומלק שנעשה ע״י חב מלאכה א״כ חף שנמצא
 שחמת בטמא כשר ועיי המלאכה מתנענע המל ממשה שריפות ס״י החיטך
ש פ י ק י  אנל נאן עיין ט מלאכה יש לאשור נכה״ג פיי״ש ופי בועית י
ק יפרסיןק  להשיג מל ממן מהריק ז״ל בזה יהמלה ואן לחלק מין מסל מ
 נטמא נק מריס שמשים בהם מלאכה ינין שאן מפיס נהס מלאכה שייש
ק פיו). (לד) שנרקבו ויש מסלי מסס TO תידסה אף נלי  (ומיל י
ק  מם מסל יס״ה אס ממסי מיכיס יאיכ מסלי א נהעכלי דפדפה דק י
 ה' ו׳ ונהיק אס ה׳ ומקים סק סי: (לה) וחם היחרית שממם ו3ף.
ק ז׳ שכ׳ נמף הסיק דאס מענל ממש ממד סקק א מהשיוזש  פיק י
 פריסה ופי מקים שיק י׳ שנסתפק לופח הרמנ״ס והסיע דהרטם הס הימחם
 אה כנגד מקיש השמוס שלימים הס סמנים רק דלפנזס סס מפוכליס מס דמי מ
 אפריק דד׳ אצנסית מסה יני ניקה נסיק שלא ימו ממכלים אנל למסה מזס
 כנר פסק כח המניס ולא אכסה לן נמיסל א א* נפק מס מסו שלימה
ו ק י  סד חצי עצם הגד שס מקי עדין נתן ימים נציע נדיש ופי בדית י
 שכ׳ ואין מקום לסשינן וכל חפפ מכול היהיוזיז מא רק כמקים אמזסן סביב
ק ג׳ : (לו) שמ*ס הכף משיד י ס י  הטמא ונמקם וניקק לטמא מ
 שכ׳ זנק שיש מס נ׳ מחשים אדמהרש״יוקאפלמד הקק שנראש מןלמן
 שנתון המד ומחנק להשדדה והוא מיד ממשי שנתון האמתא המס מקב
ס שהם השירית שבעצם הקז י  פבמקא ומ׳ הבי מא זעת סרמנ״ס יכמ״ש נ
 שאחות העצם השני מלמעלה מל העצם מינ ש להסניד אפיי בהימ סזנ1
 שני הסירישיס יכל שנממכלא סהס היי הדפה מספק פלוגסא חשנהעכלו שממ

 באר
 (ג)דאפכ1צ ושנינו אסר סדנא ששמזפ ירךאפי' מממ ולאאיסשק וצאאיעכולרדה
 איי״ה פדפה. ומו״ך מזינ עליו ופסק ללא ידסרף אלאדזקא נדאמזסצ מטה(ואש לא פף

 דרכי
 ten והסיק להניק אס מא מברייתה א לא אש יש נמקש משמש שדמיו
ש מה והמלה ק א י  נעצם מא מ׳ שטל* נשמו אחינ ענת״ד וע׳ נוע׳׳ח י
ד הקק אפי׳ אס מתחת שלמים  לדינא דננשמס סיגל סנרייתו דאס מסק מ
ד הקנון שלם א ש להקל נהימ אף מתעכלו  ש לאסיר אפי׳ נהפ״מ אכן אס מ
ם ננהמה ש סתמי י ק ד י י ף  היתירות מיש: (לא) בבהםה עסתיש מ
ד של שמזע ג נהנהת ניי את י י מ  מרכס א נטה מהכרתה וכוי וע׳ נ
 ומנר נמי הנהמה אס טקא דאפננא שף מחכתא לסי שלעולם אמו צד מא
ו מ׳ ע״א מיש נסק זה י  כמש יומר ק הסמ מיש וענשו״ת שערי צוק ת
ק א מא כתיקנו והשני  וני שסהרנ השואל דיל והיש לא הקיל נזה רק אס י
 מא גטה נמעלה משאיכ נממן ואי מא נהיקנו והנ׳ מא נמוך מחנירחה ס
 למש צשמוסה ומא זיל נ׳ וגס נכה״נ י״ל ואן משש מיש וע׳ נשו״מ צממצוק
ג הדל וכ׳ דש לומר מהמה ח המי נ  המוממ מיו״ו מף מ' נ״מ מ°ש מ
 הצולעת יספק אס הניקא ואטמא שף מויכהא א לא ראס חאן שאהו הצו
* יממה יאנה ד  אנה כחוש יתר והנהמה אנה מלכת ימהכחפס יסא נ
 מתמונה והולכת נסע לרפיח כשדיה כשאר נהמות רק שצולמה ש ראי׳ ולא סף
 אמנם נדנא נ׳ דאן לסמן• סל וה להתיר הנשר רק לסניף כ׳ שיש לצרף גס
מ מיש יעי נמק״ס ס״ק ג׳ של ואף שלא טדט שיס מבה  דברי הננה״ג נ
 שיסף סטקא מדונתארק שמכר מבחן נסקשהביקא דאטמא שיש דעיסא ישימ
 פמקס ההיא סימל טצר סדימה תז אף שאנהציצעת כלל צחנה בדקהיכ״ש
 בצלעימ יאס לא בדק כלל ש לאסור אף בדטבד סיייס יעי למל דש מ׳ ל״ס
 יעי נד״ק ס״ק ד׳ ובמק״ס סק״ו שכ׳ דאף אס נמצא מכה מסיקה מאש הטמא
 אס לא נראה מס גנמח נראש הטמא ואין שס מס דעיחא אחרת ימלבמ
 יפה אן לאסיר דהפנהלא מי מ׳ רשף ימסהמא לא שף עיי״ש יעי ממ נמית
ק עילם חמ״ד מ׳ נ״ה שינ ראתי נבסקים של מאן מ׳ ליב נערלין ז״ל  נ
ו שנא ממא לפרו בקיליה של תרנגילמ שהי׳ נטה י מ׳ י  אנד״ק קאסעל מי
 מחנירו ונמת הרנה ומק אתריו ולא נמצא ט לא שמיסה ולא נתעכל וגס
 לא נראה שס מס שנר והכשיר מכיר (לב) בין כ׳ נלנ״ש שס מף ספי'
 א׳ נהמה הצולעח מחמת שנשמע הקולית מדוכתא מחר למכרה לנכד דמס״נ נל
 זק שלא נררסאה סדיסהה מכר וליכא למיחש שימכרנה לישראל וס תהרפאה *
מ ואסר w להכשירה פיי״ש וע׳ נס׳ דנד יוסף מ׳ ש״מ שהשיג סליו נ r 
מ ד הליש נ  למיכרה לנכרי מיי״ש יכן ראהי ככת׳י לח״א שהרנה למינ י
 דסק דעליפ מ נחר מא דאין להתיר נחזר ינהרכא אצא מיי כדקת המבין
נ והילך כ מ׳ נ״ס וכל קוטב סלסלו מנ  חקח וכמו שמשמע ממרי השט* י
 מ רק לעמן אם נכה״ג אניט בנןאין באעסל מבין ומוכח מונחו ומכיס נמ
 נדקה וק מנואר להדיא במממ הספר פס וק משמע מדמי הממי מנה ואין
 להסיר במ אלא ט" בדקן נמנץ חקא יא״כ י״ל ואמר למוכרה לנפח ססא
 יסכמה לשראל אמר שמסרסאה ולא מי׳ מכר ראכלנה נלי בדקה מכתיר :
 (לנ)יהמ כ׳ נלנ״ש מי א׳ מר׳ נ׳ ס״ק ד׳ נוקא ראסמא ושף מחכהאדהייט
 שיצא לגמרי ממך האסיהא אף אס ממור הכומא להאממא ניד אס א מפצסה
נ נמה שנתרסאה י  אפי׳ חזרה ונתרפאה מיפה תל שמרפה לא מהכשרה א
 אף מחי יניח מיש ופי סס מהו״נ את ח׳ וכ״ז הוא מיוזמ טרא מצא
 יטמא לגמרי מורי אנל אס לא יועיק טוא שיצא לגמרי ממרי רק שמא
ק מהמ מחורה ינמרפאה תמ רא׳ שלא יצא ממרי וגס לא נתעכלו מני׳  מ
 ועייש מד במד׳ א p ל כ״א וכיב של ממה הצולעת מל יריכה ימכרנחיי'
 שהטקא ואטמא ממגונדס מך סאממא מ״ל ממופה ומיזוקנן לה לספק משה
מ צולעת וחאן כ מזרה ונהרסאה ימנ א  עו שתיבדק נהימ כחס ואס אי
 שהטמא מא מממש מך האשיסא והולכת כורך כל המסיס מדס ואנס
ו אלא אפי׳ אס בדקה איש וראה שנסמץרני׳  צריכה כדקה לאיש נלל ולא מ
ק מ׳ שהשיג סליו  אך לא נתפגלו מרה פיייש וע׳ מהיק אית ד ומקימ י
ם t מפקמס אן להמרה מו ובוק  והעלה שיש להתמיד למעשה וכל שניזז מ
 במטן וראה שלא נסעכלי אנל מלא בוק לא מהמ ממ שנמזכר אלףכ רק תנהיג
י י ק מל גדקייזש ולא מעכלו משא״כ בלא נתמכר מי״ש וק יאימ מ מ  מ
נ שממד במ ומימיה י  מסי/ «*שא הנילכגיאח להלביש כא שיקשיב י



 זרה דעה סעיו נה ב הלכות טריפות
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 דמה ואן לדפי! מקצת עו*ןש ננדנן פכ״פ איפשק ניטה ואן למאן למשפיל המו הינא שהנהמס היא שמושמ •לו לשיט אנל נשהונא לפנימ שלא ממש נל> לא אמלינן לא״א נקיאין
 ואף אם היי שני עלים מפילים שנשמעפ״אהילן• מלונפיה טון שמא לשמו מיא ומזיק ללא *שסק ולא *מטל ולאי לא משישינן למן של*ט להללא לנלי*סה אץ צורן לנקיאמו
מי ונ״ש שהממה הימה מהלנפ מושל גם אפיהפשפפ פויה לא ניני י׳פויוא לק הנהמה מ נדאמנ״ש פאי! נאן עיוס נרורה רק עפ"• ה*  לית ד*לו •פסוק או *פטל לא הו• פ
ט לפני פ מיה מלץ מה לאיסול ומש * י י לקונסו עיש ופין נפשונת מיי סימן ק  שילם אכן אפ טלפ לנעל הנהמה זה הדפומא ושמפ מהנמלה שצדן• נייקה ועני וצא נלין ל*
ס מליהאץ פופשץט׳הא מ ו ו מממ *  ינמנ פוי נשנות יפקנ שפ נהמה שנתקלה גמליה האחיינים ונפשה שגלפ נמלה אמש שציין נמקה נאומה מל לאן למנואו לפיל סי׳ ל״נ י
פ לקמל אחא י נ להפפ לפין שפקיז ייש השמה p» וגפינן נשלם ממש *ש למש upw הפוש משאיכ נזו שנתקלה לפול ואינה טי  פנלקנצלה מקאשלא נולפ שנשלה אן י
ע טון ל*נא דשופא לשרפ שהיא שנלפ ונתקלה איכא מליפללנל ימלשנפקלה נפשם פפושפ ילן וציין נליקה נילן זו עיש [ופין נששונפ י  שנתקלה ס אין למוש צפניקגז הפופ נ
ול השאלה ס״ס «H שממי נפומי הנמל משנשנממפ שאמס י י ץ נה»»וומ9ש אשפ גנוהה מפנלפם והיא אמה צזלפפ נלצ יהילנפ סילון• ישל וכי ל ג » ׳  ששס WP שמן י

 תשיבה
ן כלל ונאגר מ וק אס לא מי הי  שרואה שלא שסק כלל ש למדף אשי׳ נ
מ / מ  סריסה אף כהס״מ ועיי״ש בפימשו *ח ויו אמנם בס׳ היש ס״ק י
ו י ב בוס סיי״ש ש׳ גשו״ת מס י  על הלב״ש מה risen והעיקר כועס מ
ג מבארשא סלל בשסר השמשה י  ממיגא בקיא מי צ* מב ראשי ככמני מ
מ שמלה ג נ י  במק ניב ובבי*ר1 להלביש שס מאריך גיכ להצדיק מלי מ
 שק עיקר לדינא תלא נסמן המטם ונאבד ולא נבדק אס ש עיכול ש להכשיר
ס  גהס״ס יק שממיס אט בקי לנמק אס ש ניטל א ל* to מואס טי
מ וכ׳ שס סור בהמו״י היל י  בבירור שאן נהס סמקה כלל ש למשיר מ
 וכל מאה שלא נשםק י״ל ואסי׳ אביו אינמויםנלאנדקזמפיסלש למתפק
 אס ש לקנמ ולא דמי לריאה שהבזיקה נראה מא עכ״ס סדנא דמי נימוס
א דחס ולא נפסקו דקי״ל והבדיקה נ ס ו י  מלוי דמרטת הראה שטח אנל נ
ד ש׳ נמק״מ י פנ י  מיביס מסוס ניטל אש אלאממיא בעלמא י״ל ואין להמי
 ניק יא מצווג״כ לסמק לוינא מציג ש׳ ועליס בצירוף אזה סיף א שיפ

ג להקל אף נ* כדקה כליל נייש י מ וגס סנמויח יחו ש למין על מ  מי
 (לס) יש לזזמר ממיס ניש מהשנו״י ננהסה שגתצקפ נמ*׳ האדייס
ש מנרי הסברי י י מ ח פאלי. שלש חמינא מ׳ ניס נאמצע מ י  וט׳ ומ׳ מ
י איקתששיזשה א לאחרשמסהנשרה י ד סנאהיס מ״ס נ מ א ל ( ט ) ־ מ  נ
ה מישש׳ נשית ס ש ס מ ט ' ואף מרואן שממן מ ק ו׳ מ  ש׳ שיד י
 זיזי מני יהופם מזיו מ׳ נ׳ ומ׳ יינ מיש נסמן מ וסי לנש נסתיימ את
י מ׳ ל סעי׳ א ומכיס אן להכשיר אלא פ״י נדקת מניס רק  ניו ונמש ה
מ ואי׳ שסק! י  דנכה״ג נממ מיקה אס לא נתעכלו משש אי׳ שלא מ
ש מסמ כדקה אף שלא נהפ״מ ואס נאמו ולא ננדק אש נתעכלו א לא נ  מ
מ אמ׳ שנפסקו מ״ל הי  * ממורה אט נקי לנמק נמכש מר אי׳ שלא נ
 ונמקשהימ יש להקל דאיצ דן חיפוי עו״ג נזה ואף שיש נקג בעו״נ » משר
ר נהס״מ ואיי אס *ן המרה נקי ט מ  לנד וגס ממחר מלס אן חשה ח
ftp בדמ ממי ש למשיר כמיס ועוד יש רץלאדנמ אן צאמר אס שפנל 
ג אן לאסור י נ ק ליו) אלא דנ ד (מ״ל י  מסנ׳ מניס וסיס א סתחס א מ
 אלא טמאה שנחעכלו סתמיות אנל מתסכל יק הניד מון לנח יסחירית קיימים
ק י״נ שמכך להחניל ממן מ ננמצא שעד ר נהצ^ז מיש ש' מק״מ י  מ
 הדק מפוסל אף שהיהירות החיצוניים שלמם ו*) שסק כלל סייש מ׳ מר
פ מפסק ונאבו י ק מהיחס ולא שממו א ' יאס מ  בלכיש שס מיי נ' מ
ק מחידות נשר אשיי ק מיד הדק א שמק מיד היק ונאגר ולא מ  ולא מ
יו משמש קצה ולא יצא לגמרי ממן האמחא אנל אס יצא לגמרי מ ו י  שלא מ
 מומיו חמר ספי ראשיי נמצא p איש ילא מדע אמתי ששה וגס ידזמ שסי'
 שלש מזון לשחיסה אץ להקל נשום דנר במ נא* מרפ ניחש משסע קיס
׳ מ מ  מיסה זמן רנסיייש ש׳ נאש לנינה אה ג׳ ודי מש על רנח סלניש נ
ק י׳ יש נסמן מ מסלה צדנא p דאס יחפ שס' ש*ז כמשא  נחיה י
ס סרן שמן *לי שמם קיש נסר מושה א לאיש מ  לשמנו ולאיש מצא מ
ג י מ  ש להקל אף כשנססקו ואף דממ״ז אאיכ מדקה מטל המבץ א ל* ה
 שיר ש לסמן אנדקיהיט יאס לסי ראס ממ סמרה אץ מש מסל ש
א לשמש ואף מחאן  להקל ינהינו יש להקל אף בלא סדס אסס' סלס טמנ
ס ש לממיר מס זק י מ במ ק־ שלא מ י  ששמץ נל הינץ ש להקל מ
 מיוזע שהיי פלס כפהוכא לשח ס דחס שצשמס קלם גמר שיסה ש לסקל
 בהסימ אס לי דאת ממ המרה ליסא חשש מסל אנל אש המיס כטצמי מממן
v שמנא סלס 4 שיווע ששנא סלס n מ נלא י  נמיסל ש לאמי אף מ

m 

 די־כי
מ נמית ו לתא גדיש ש׳ פ נ נלנ״ש שס p י י ו ולא סדסה מי״ש ו  י
 פסק הלכה חמיו מ׳ סיי ששית מש מיס חיויו מ׳ ל ונשית סשויותרינא
ו ולהלאה של ואס שמהם לא ו כלנ״ש מוין י  סי ק5*ז נאריטת ומי״ש מ
ק סתירות ס ואס מ הימ משש והוי י  נתעכלו רק שאזר מהס שסק ש להקל נ
 וראה שלא שסק ולא «עכ* ונאנדולא נדק הגיד הקטן שמא הינ לדעת רש״י
ס ק מתיחת מ ד הסטן ונאבד ולא מ ק אתו מ מ אנל אם נ י ס ר נ  מ
ע סחפה וסכח דנדק סתירות וראה שנפסק ולא י  היבש לדסת הרמב״ס מ
ס מיד היק י״ל שמא אמר ומימ המקיל לא מסיד מיש ובניי  נתפסלוולא מ
ק לח דאהי שמלה  מהיג מנארשא מ״ל נטאח להלנ״ש מסיק ניב עד י
 מאוס ומנא ודאה מרהס לא נפסקו אף שא מהם שסק ש להקל נהס״מ
מ ניטל עק שנאנו א שאש נקי ק א* הנינים אס אן נ  איי שלא מ
ק סחירוס וראה סלא נפסקו כלל ולא נתפנלו ש להק! ואפי׳ יאן  לנחק ואס מ
ד סדק הקפן מזכר סס׳ שסק ונאנד קדס שמק אס אן ט מסל איה  מ
ק גס א* סמחח שלא נפמץ אס אץ נהס  ש לסמור נהפ״מ ואפי׳ שלא נ
מ אנל שמא לפיט רק ממורה הי  פיסל כל מא; מכיס שלא נפסק ש להקל נ
ד השסק אס אץ ט מסל פריסה אפי׳ כהפ״מ והפקיל מ  אש נקי לנחק נ
ק סתיחה צא מסיד וטנא  בםימ אף בלא בדק אתו הגד הוקוגאנד ולא מ
ד הוק מה אס  דסק סייחס שאס מפסקו ולא נתעכלו וכאבי ולא נוק מ
 לא נדק to לואמ אס לאשסקענ״ס ודא דאין להקל כלל מל אסראה מ״ס
מ משיטות ואיי י ק אם אן ט מטל ש להכשיר מ  פלא fW אלא שלא מ
ד  בלא נוס סיירות שנפסק אס אן נהס מסל כמיל יק לסמן אס מ
ס מסל ק שניהם אם אץ מ ק מא מפסק מימרות לא שסק אלא פלא נ  מ
ק ס׳ מש בעין מ והעלה לדנא מעיקר מ עכה׳ד ש׳ נמית י י  שר מ
ק שאר סתירות ש ד סמן ומא שלם ולא מ ד הקק יאס מק מ נ  תלוי מ
ד הקטן אף שנוק שאר סתירות לא מהי מיש ק מ  להקל אנל *rot מ
ק ו׳ שואת ליפת דנממת ש במן ו למיל י י נ ) מ׳ מד מ נ י ק  (שיל *
ד מנ וחזק סמדנק ראש מטל הטמא לסאמסא וגס מאש  טסה האששא נ
 מינילשלטצס הקליחנמקשהריג קדם שמחחיל להתקצר מרחנו ולמש נטמא
 ש גד א נצד מינה לנוף ודנוק מאש סצס הקליא ומשו־ מהדבק לעצם
 הנ״לינ להלאה ממקם האמתא אנל אץ מ מהניכץ א!א מה שמננ מצס האייזא
מ מיש: (לז) prowp ודוק קייס מ מ מ  נציטל מין גדין קשש נ

ק י״ד והיה אס נתמ* מחציתן גיכ פריסה מיששד״קמף  פלנ״ש מ׳ א י
ד אנרהק נ ד הפנימי מייש ש׳ מ מ ש  ס״ק ז׳ של להמיר נס כשמכל כל י
ו של יסוגח ק י ס י י מ פיי״ש וע׳ מ ס מה מתפלא סל מ״ק נ ק י  י
ק מא כק רקייל דנזמיז אא״נ ננדקת מנץ ורק נהפיס מא המן*ק  מי
נ ש למש נ ל ואפ חאן התחלת סיכול טרסוסז מ  למון אמןיאיזינו י
ק אי׳ if 093 שימ מיס נציע ומדל להחמיר ! גס פל ח  לחסמן נקיאת ממי
מ «זט ראפ שנמל חב מני הינ אף דכארכו מי יק נימוס ש ל ו ד  ״
ן פ מהי  לאמרעיי״ש: (לח) דאין אגו בקיאים באיעכול ניבי׳. ענאס״ס י
א לא נראה ק ש׳ ס ממשיל להתיר כלא שמן הינץ אלא שמדנרי תי  מ
ft מ י  נמ״ב קמא מדד מ׳ ל משמע יעסו ובלא שסק ינץ ש להקל מ
ק נלל ואף שיוחצ נעצמו שאש נקי מיסל נלל עיי״ש ש׳ נלביש  שלא מ
ם הס׳ מ׳ איסיי י נ נמומזמיייכן פסה מ י ג סל מ מ  נכהיההאש יי מ
מ אלא חקא שהמיה יודס מציד שביד  א דן נ׳ ׳ft כיסיי אן לקל :
ס י ס *אק אס שמשל א ק י  נבדקת כמין שמסל אנל אפ אט נקי מ



 יורה דעה סעד• נה ב חלבות טריפות שכו
 (םא) נצ (פ1ב).מופמ •רן(ג)(ה) שמא (טג) *•פטל מנש (10) יק (0ה) *»

 פתחי תשובה
 ממימיה גנוה״! ואין נאן מנץסספק לפייפיפ כלל יאפ״ נליקה אימ צייו פ״פ]•(י) נמא
 איענונ ענה״פ ימיין נמשונפ טלפ ניהולה סניינא מלק יו*ל נץן סימן י״ז שנשאל שס
ל ופר״יו נלא איפסק ניניה לסמוך על נקיאופ שלט שלא נמענלו והשינ י  אפ לסמיך על ל
 לזפפי ינהפסל מלונה נס הלמ״א מולה aa ע״פ יאמי יוזפמה מילש נזה הלא הייז״א
 וניזנ הש״ן למשמע מזה נשעה מועפת אפי׳ *פסק דניה נמי כשיים אמצא* צא יד׳נ

 באר היטב
ג דןקפ״נ) (ג)שמא כי הש״ך מם מהרש״צליש להמירפ1 זמן פצא י  tew גיכ נ
 נפסקו ניניה וממרי רמ״א לא נראה ק וקדפח הניח לאפילו צא נפסק פריסה (ופריח
 לי נרשינ לאי צא אפמק ולאי לא איפטצ ניניה ומיץ נ״נ לן< קפ״נ) נחנ נםגהח סמיק
 אמנסאס מצ*שמופהצאחרשייפה ואיפ •לופ אס לאיי שייעה*יזלס שמפה נשירה

ה שהונא צשמפ ע  לול* נשעה מופפפ נזו לא איפנוצ רניה ונצנל:ולוע שלא ידמה שמזפה מ
 השווזפ טלאי שלא היה שמוס נשעה שהינא(שמס שדפה ולא אמדק להוי יסספק יןלס שייפה* ל* ואמיל יןלסשידפה שמא לא *עפל יטה ׳פ איפ יספק זה הר מיזמת חמדו,

 ודכי תשבה
 פרק י״ב ובבי*רי להלביש שס סיק ח׳ שמצדד ג״כ להקל בזה והפלה דהממך
ס בצירוף שפהד״ח וגס צורן גמל למדך אנדיןהיט אף ננפסקי י ה  להקל נ
 הניבץ אס המורה בקי ומאה שאץ בהס שוס עיטל אין לגעור כו ואף כשיש שס
 *יה שימי מראה מהני בדקה מיל אך כ״ו מא רק בשינוי מראה למד הב1
 אס היי מ *זה דסותא בהניבץ אץ להקל ולסמוך על בדקחיס מדקת פיסל

 אסי' בהס״ס מכה״ד־
 ועיין בשס״ד ס״ק ו׳ דמבואר מדבריו דבכ״מ הנהני בדקה לדידן יש להקל גס
 בשף קטן לממון־ מל בדקוהיפ פיי״ש והנה בדיק ס״ק יי נראה דממו
 דבשף הקסן אפי׳ נהש״מ *ן למדך אנדקומיט דאא״ב בבדיקת ניח ועוף קט!
 עיי״ש יק הבץ המקימ ס״ק י״ט פיי״ש אבל בדס״ח ס״ק כ״ג כ׳ הס הו׳ק לא
 החמיר בעוף רק שלא בהס״מ עיי״ש וק ר*תי בהכתיי מ״ל שכ׳ בפכיסוח דבכל
 דרס א* דמהני בדקה לדדן אץ לחלק בזה p בהמה לעוף־(מד) וכן אס
 נשבר מ' בתירס ייןהיאל ס״ק ג' שכ' דכמן שדין זה מא ממיא בעלמא ולא
 נמצא מום ראשון מהראשונים ונס האו״ה לא כתב להחמיר בזה רק מצד מנהג
מ שוס דעותא  פ״כ נראה דבנשבר אס מאץ שנא נסמן מיבץ כלל ואץ ב
 ושיפי מראה יש להקל אף בלא הפ״מ עיי״ש ועי בועית ס״ק י״ח שיביא ובדו
 לדנא וסייס אלא דבלא״ה יש לאסור בזה מצו שטרת הפצס בלא מ״מ כמש״ל
 סעי' ה' אק מקשר שאשי״י * בעוביח ובלס בלי נקנ כלל אף מקשר שעש״׳י
 ש להקל גס בזה אף בלא הכ״מ עיי״ש (מה) אם גשבר סםוך לגוף ס׳
ת ס' שכ׳ דבנשבר סמוך לגוף ולה  בלב״ש מיא' מדי ג׳ וסעי׳ ה' וכמהד״ב *
 נקשר * שנידור שעשי״י אמר איי בהפ״מ דהוי תרי קולי ולא מקילינן ב' יןני
 במ״מ וכי דאסי' בדקו מיביס ויס שלייייס רפיס וגס עו׳׳ב שלימים בלי שו0
 נקב ונם דבוקש לעצם ושאר דני חיפוי אך ל בלב״שמ ומ״מ בהפ״מ וספירה
 מצוה ביחד ומ״ג ש להתיר ע״י בדקת מיטס שלא נמקו ולא נתעכלו אס
 ר* קרוב לפחיסה שהעו״ב שלימים בלי מס נקב ובלי מס לקוחא והייט אכי׳
 שיטי מראה מקרי לקוהא ואז אפיי *נס דטקיס לסצס וגס שאר דני חימי אץ
* ססס א' שמנו״ב של0 ר נסס״מ וסעודת מצוה מיל אנל מה מ מ מ  ב
 ואח״כ בזמן רב שחסוה סדסה משוס ואיכא לסיחש שמיי שדידסח תמיד ברגלי׳
 נחקלקל איכ מנור ומר אכל אס חסר א' מאלו החנאש כגון אס לא מקו
ק  נניבץ * שכהן וראה מפסק ולא נתעכלו * אף שבוק במינץ רק שלא ס
 בעויב אס מא פלס * פבדק ידאה שיש נקב במר לבד * עשר לבד אפיי אס
ק אסי' בסיס ומוות  שאר הפו׳* ש בהס דן חיפוי בכל זה פרימ בכל פ
 מצוה יחדוק אס ש לקוי»א בבשר לבד אבללקוסא בעור לבד *ס מזיק וכי איכ
 מה שאמרטשאס נפסקו ניבץ ft שלא ניזטכלו טריפה אף נהסימ ומוו״ס היינו
ק אבל אס א' סהס נפסק * זה * זה ד ה  הקא אס שסק סחירות ונס מ
 ושניהם לא נתעכלו דנס מא נסמן כלל ושריבסיפ וסעודת מצוה ולענין מש״ל
ק לא  ובםלא בדק רבץ אמר אן׳ בהס״מ ישעיד״מ סיני נמי דק) כשלא ב
 סמירומ ולא הגד הדק אכל אס בהן א' סהס * זה * זה ונאבד ולא בדק
 מני שרי בהי*נ וסעוד״מאך אס בדק א׳ סהש וראז מפסק ולא tows ונאבד
 ולא בוק מני בה* דאי אמר אףנהס״מ וסמוימ ולולא זשסספינא סיסי *מר
ד ר סמוך לטף ומו״ב שלס בלי נקב ובדק סתידומ ידאה שנתעכלו ובדק מ מ  מ
 הדק וראה מיא שלפ רפה דפשר נהס״מ ימודיפ אלא דסמזסינא להקל כ״כ
ק סיזירית ד הדק יראה שנמעכל ימנ נ ק מ  וחלילה לסמן עי• אכן אס מ
מ ושש ד״מ אץ לנמר מ ילק מב שלא למזין י ס ל נ ק  והם שלימים דפים אז מ
 נמחלה רק היחידה וכשהם שלימים רסיס לא יכחק מסר וכשסיתמ־ויז נתעכלו
 שריף מד יאס ריאה שסמרימ נססק ילאנמספלו ft ינמק מדהדקמשיס׳

ר מ״ד עיי״ס ובמק״מ fo כ׳ י3ז*ת זרמ יצחק מי ה׳  שלם ושה יסי מ
 אםגם עוף סדין שהחליס הלנ־£ וננפנר סמוך לטף ולא נקסר כלל אמר אפי׳
ן מף מ׳ זה מ אמ־י מו נ ם מ שלמים ע׳ מ י נ מ ס אפי׳ מ י ה  נ

 שי

 אלא שדימ שגשמס קודם נמר סחיסה ואס סתה צולעת נמי' אף שתלו טגחנא
מס סד סמיך לשידטה יאח״ב נמצא שמיט יספק אס פממ  אף שיחס שלא נ
 יןדס שחיטה * לאח״ש יפ ליחמיר נלא הפ״מ אנל כהפ״מ מנראה להמירה
 היכא חשש עיטל ש להקל אנל ניחס ששמט קודס גמר שחיסה אסי' כםהינא
ק י' שכ׳ רמץ זה  שלס לשמס ש לאמר ככה״ג אפי׳ כהפ״מ סיייש יפשיר י
 המצא שמוס וא״י * קדס שחיפה *לאח״ש אץ חילוק נץ נהמה לפוף סיי״ש

 (מא) נל שמופת ירך מנאה״ס מ״פ מהש f דכשעה מיעסח כזו טד* לא
ק ו סק י״נ ציוד להחסיר מה דעכ׳׳ס מדי מ  נחננכל אך כמנחה יסקכ כלל י
 *מר לא נסקא סיי״ש וסשס״ד ס״ק ד' שהניא דבדסס ומש כצ״ס לדכא עיי״ש
 ועלכ״ש מ׳ נ' מסק להחמיר כזה בהמנח״י רק למק זה p> מא דמהני נדקח
 מינץ שמצאן סלימיס דככה״נ נקיאין גקאט ננדקח מיניס אפיי שלא נהפ״מ
ט פלס כל מרהס  אס ס לו p חיפוי כדה ואכי׳ נפסק א׳ ממינים אס מ
 לא נתעכלו שר אף בלי הס״מ ואס כדק סתירות וראה שלא נתעכלו ולא נפסקו
ד הדק שר אפיי פלא נהימ אנל מפסק שרמ אף שלא ק מ  ונאבד ולא נ
מ אפיי ביפ״מ עיי״ש ועיבמק״מ ס״ק י״ב מה פסלסל בזה והכריע ד  נתעכלו ס
 לדינא דכשראה שנפסקו מיבץ א שפת הממסה סקדס מחשה ממפ א
ק שתוכל לגרש גס סמקח הרבץ א ש להקל א  מכיס ס' ההשמסס מי נ
 כהפ״מ ובסעה מעסת כזו לא חייסיק לעיטל יאס לא ימנ פקודס ההשמטה לא
 סו הרבץ נפסקים ולא ס' מבה א שעת ההסמסה לגחס פסקת הניכץ א
 ש להחמיר אשיי ביכ״ס וחיישיק שמא כבר נפסקו ונתעכלו ואז״כ נשמנו חה גרס
 ההשמטה אמנס אס נאבד וספק א! נפסקו מיבש א לא יש להכשיר בהפ״מ
 ואלי גס המנח״י יודה לזה עיי״ש וכי בלנ״ש מ׳ ב' סעי' ב' דכ״ז סא רק בלא
 נפמס לגמרי מן שניזח מעס נמך האמחא אנל שנשמט לגמרי רסיס שיצא
ד השחס  הנוכנא טלה מיק האסיקא חמור ספי דנזה אפ־' ידעיק פנפמס נ
 מוך לפייסה מחיש חמיר דרי כאלו שמס זמן רכ לכט הפ־זיטה דבפיג
 מריסה אפי׳ כלא אעטל ניני׳ עיייש וע׳ בשו״ח שאלה פלוס קמא מ׳ כ׳ כאמצע
 ההשי' מש בעק זה (מב) שםוטת ירך מ׳ נמ״ח מר סאק מ׳ מ״א מ״פ
 לענץ קילש ששף מדוכחא יסק א אעטל רט׳ אס ממי יב״ח מעלה להקל
 עיי״ש יעבשי״ח גיד ארי׳ יהודאמ׳ ציה שהסכים עמי לדינא עיייש אמנם במק״מ
 סיק י״נ ימה״ק אה ב׳ פסק דלא מהנילזהיב״יז אף שנתחבר אז״כ עיי״שוע׳
 שי״ח בק עילם חמיו מ׳ ft יעי בוע״ח ס״ק י״ח מ׳ובציחף צדדס אחרים

ק על המר אק ימיר ארי׳ יהת־א מ״ל להקל עיי״ש מ  ש ל
 ועיין שי״ה זרע יצחק מ׳ס״ז שנסאל בבהמה שצלפה בתייה י״וחושיס ישחסה
ק הטקא ואנהא שלא בפמ החכס ינמלא המבין מעיכלש ולא  יהסנח ח
 ניהי אס שמט וכ׳ דלכארה י״ל וכיון וחיחה יניח אכא חזקה שלא שמנוה קוס
כ לא שנש חימם לדינא כ׳ דכמן  יב״ח ושוב מיקמיק לה אחזקה הטף הס אי
מ צ״ע י  דהסר״ח ססריף אף כעיכול לבד י׳$ דבכיג לכ״ע ש לאמי ומימ מ
 לססשה מיש וע׳ מסית מ מש למיג על הזרס יצחק במ ומלה לדיש ראס
 מתה צולעת נתלה מתר מיית ונפתסס ונמצא שהרכץ מסוכלין ולא טתנ אס
מ זק שלא  שמס אס אן פרסי טין על הטמא ש להקל כהס״מ וכן שידע א
ט חחלת הצליעה א מ מ נ  השה צולמה כלל מוקמינן אזזקת הטף ומלין והשתא מ
 טל״ דמומא ושמשה אפיי שנמצא סמס לאיוש אמנם לעמן החלב אן לספל
ש לאיש* * של כל שעה הצליפה אסי׳ בהס״מככה״ג שנמצא מ  יש לאמר מ
ש מסיב  שמצא שיממן כטמא פייס. (טנ) אשכיל גיבי׳ משמש י
ת ד  ונהפ Jf ש למזון טל נקי*ח שלט ופלנ״ש מ׳ א p ב׳ וכסידחה *
ס אץ לסמוך י ז נשמט ולא נפסק המנץ מל אס שמן הינץ אף מ י  ו
ס ש י מ מ י ק י״ג מיש נממן מ והעלה ד מ י י מ ש׳ מ  אניןאחיט נ
 למון אנקיאתינו אס לפי ראה נימ סמרה לשא נמינין שוס עיסל ft נשמנו
נ יאסי נהכמ״י מסיג מנאדשאמ״ל מפר השמוטה  ונפסק המין עיייש מ
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י חימכ א  נ
ס לא הר ספק דצא נימנה מ״נ יפמנ דמים a *הפת לןמזמזן י  ימה י*ד ג
ם) (י) היסנ ר׳׳צ נפנו• וצא יצא >י»ז לאלח״ה ל נמי  <דפם(פיל ס" דג י
 נצא״ה פדפה נלקק סיס נחנ השיך אזלו שאיש •חלו •לינקי (טק דאץ

 («) (י) י
 תשובה

) שני ספון לגון ט׳ גוץ נשי״יו נמי נהמה סימן *א מ (ו נ p נשימש נמן מ פ  נ
* לא נגון פנמצאפ ן פ »ה0לה ד0*"ה והלס״א ז״ל מיימ נוצא ידע אי ש  שהאייו מאי מ
ל קפן ואז מנול אש היסה שמומה או ממונה נמפפפ פ״ו כמט למיישינן שמא מפממ  ט
נ לולא• אנל אס ו ל ק ה ק פ ס י ס ו ן פ ל ל מ  השטלה *פשוק נימה ואממול ואי אעיטצ קלונ ה

ד הלנ * (הוא הפריה הונאלקמן * לשניש מו פ ן לליפ לו « אלא א ל ניניה ולא פ ו » חףז 7לא שןלאמינמיא,לסנלמ רנוומא ל*ת להו לאילו ננוקא א• * ו ן ו נ ן ל ד * • W 
ק וליש נספק ומיהו אי ימינו לשן ואיכא לספורו מ פ ל* * ו ) שיל מינו נשמישאפ׳ה ננשנישלא סללה הליסוסא ננוקא יש להקל אן נ f » ל ׳פ פל הלנ מהיי״ס י  יש יאוימה׳
ס שהניא הנה״פ מינ) ונס מינו שנל סמיו לגון טון לאינא פלפ• לדפיסא אפילי * לא אמסוק לא ננוקא ס * נ ן שנשפה שהונאה לשמש לא הייזה שמועה ( ה מו פ י  שמא לאיי *
ל י פון שנשנל נפצסהמליס סמוך לגון ומזלונמזל ונמצמ מפעו ס מלק -דל ימן י So מ ל מ דן נפשוט מלפ ט ל ונקשי נ ף  ולא נגמץס השנל אפ״ה יש לאסור יש (י) *
א י ל * המציפה והלפה וננונ לטון השני המל וזחל ונקשר עיקל משש לפוש לייפנול ניניה הוא ממלא נעלמאונממם הפסל מלונה ה * נשמי פד א י מ ט לא ה ל מ פ י » ו  שני ע
ז •ש להמיר מה די «9מי גם * מושל ואן אש פיא אמי *ממ מספק >p אש ננזלמפסומיייש לינ על 1 י י » י י W1 י * * » פ ^ » ד ס ע « * * ״ * ׳ ״ " ׳  ״
פ שמש צלקה מיק •ויל (ימן >׳ נ * ס ל וסונ צ>ן!« אמל הנישול אשוקל לקל• יש נאוין מיץ נ י « א מ * פ י א שמן ואם «נשל אודנ נצא קליפה נ ו מ נ י * א י נ ק  שנמנה פסו נ

 תשיבה
 נהפ״ס מיש: (to) סטוך לנוף ספיש מה שני ממשו׳ נמי מזנה יגייס
י סצק• מ  מדור ולא שף ft נמר שמון לטף שר ועשי!־ סיס ה׳ שני ו
ק שארז ועבלב״ש נשחיתה אומ י׳ י  לגוף מא גשי׳ כזה משמס וניי״ש עול נ
ו מיש מה ק י ת נ׳ ונמק״מ י נגיק מ' ליג * ק נ׳ ו  ובמרס יקמאל י
פ ראש מטמא י ק ׳•ג שהעלה וננשנר סע5ס שעון לטף אס פ  ש' בוסית י
פ אף כשנפסק היבש b שלפי יאש פיי מטרה לינא י ה  שלם ש לסקל נ
מ ואש שסרבברינ קוס שסוס האמר ק נ  ממל נמיניס ft שהמורה אינו נ
נ אי׳ סלא מפיס סי״ש• (טח) איש י ׳ מא מכיל ש להקל מ  אי
ק י שכ׳ ואם סבר הטמא  שחורינקשר ע׳ נלב״ש לקמן מ׳ ז׳ מי׳ א׳ י
מ סס שמור ונקשר שאשי״י כקשס׳ מסוסה כזין שטרה י  צא סמי אסי׳ מ
 *לי מצוי *וקשר אף מאזמול יט׳ לק ננל עין פריפה עיייש מ׳ מק״ס סיק
ז מיש נזה (מט) שחור ונקשר עפם״ש מ tf מהטיב!ft להמיר ואיסר  י
 נחי• ונקשר פיס לא תר אלא סמן אימר ונשיו *יל מ׳ נ״ג ס״ק ו׳ ומכיש
ו מי י ד סיק א׳ שמדיו אגווח אזונ ח י י ס מ׳ א׳ מ מי  מסיחה אש ו׳ ו
ן לטף וגס י*ט ששסס ו ק י דנשנר מ : (נ) ונקשר מלביש מ׳ ז׳ י  ד
 קיל פסי מנמר לחיו וסמי שנקשר ממשה עייס וע׳ מק״מ סיק י׳׳ז מה

ס ולא יצא ליק מיל סעי׳ ה׳ י  ממולא מליו בזה (נא) היפי ענאה״ס ו
א *מטל מט׳ עשיר ס״ק ו׳  שש ואין העדפות מצו שמרת העצם אלא מ
מ (נב) טריפה פרימת מ וסמי ״ו ובמק״מיק ס״ומ״ש נ קי  ונמף י
ר לא משיק מ  * שמס יצא נל הטמא מהאימא מסר *יגרה למרי דנק מ
 כסא יתרפא מד שלא יהי׳ מכר לנ״ש מ׳ א׳ מיי נ׳ ק ה׳ שפי׳ ג׳ דן י״ד•
י מלחן מיף ל״א ואף מ ׳ אס למש נ  (ננ) שםא איעול גשי׳ כ׳ מ
א מימא נד! ש א fo משת יין סס שנר סמך לגוף מו י  וטיל מ
ל p במוס ומן נשני סמוך לגוף ש  טמהס חילוקים מכלל כמ ונשיהם י
ס שטיס עצם ולקק סעי׳ ה׳  נ׳ ממ מריסוח א׳ מחשש ממל מט׳ ונ׳ מ
ע סשא״כ י ת דך שמא אליבי׳ ו ש  אלא השפ מטל מט׳ מניר ישר גני מ
 משני שמך לנוף לק נל מ מסמס ימימייק משמש לאמי נששק ומאנד
 נלי בדקה שמא שתשש אשכול מני' לא שייפש משני מזון לגוף *ונס מממ
י ייסר ממשמש כמיל ממי׳ ג' ולק מקילים מ  סטרס סצס שיין להחמיר מ
 נשנש נדן משי וק מתפנק אשפ צנק*ן נדן משי אנל אס סמרה יווס
מ גס fo מיש: (נד) ים*עוק ד  נעצמו שאש נקי מדקת ממי או ס
ד אס נא לשי המרה מנר ׳ ג׳ ח י  י׳ אזנבעות . כ׳ נלניש מ׳ א׳ מי
ש וגס ft מדד אפ ש שיפוי דמק נ ק מ  מק־ לגוף וראה שהעיב שלס ולא מ
 הראי בעוף שימורו ומהמה שיעורה ונאט־ ש להמר בהפ״מ ומודם מ*ה
י ונאבד מ י ד מ ק ניכש וראה שנפסק ולא נספכלו ולא «  ק אפי׳ אס מ
׳ ת לנ&ניש ממלינ *ספ  שר בהפ״מ ומנויצ מיש: (נה)לי זממז
מ ש׳ ל ווע מיל דמה שנתבאר נמ׳ מ ששור ספון לטף ד אצנמת מ  י
י מאמצעימ מו׳ נ י ט מקר מ נ ר נאלנמן מחק מאמצעים מ מ  מנא מ
ג משסע שיש לשסרמסוולמ י ו ס ו שנ׳דלזעס החב״ש מ י קי  מ״ל ופ׳מק״מי
ק יבדהמיקר להקל מימחס הללו לסמדמאמצנרח  השנר עיי״ש יפי מע״ס י
 המר ואף אפ מתסלמ נמס מק־ שימר דש *ן למש פק דטיפ ייט מא
א נקיא מ׳ נ״א משאל מ  מן *וימי היל וסי מיש שנשדס ממ״י ס
 ממצא נממש ליל שיק נםיף ששמה תלה סמן לגוף נאלכמן שמשלה
 המר לטף לא מי ימי• חמנ אטיל ומקשר םיסנ שאפי״• נ* שקן יש עול
ר ימיה המרה להכשיר י מ ק שתריס נמזף מ ל מידת י ס  מנשר מף מ
מ ואי׳ נקשו יק שיש ש להכיי אס ׳ מפרמק ס*ו 1ל ששה מרס נ י  מ

נ  ח

 דמי
 שכ׳ נסשיסות דנהפ if שר ft כלא נקשר ואף שנפסק היבש כל שלאנמעכלו
ד שפמי ו׳ ונמ״ת שם אד׳ נהשמסוהלידד  *[ להחמיי סייש ש׳ נמ״ס מ
ת שמלו ג״כ נהקל כמ ולא זיך לומר  ונשית מסדי תייגא נקדא מ׳ י
ע משא״כ מא י  דתי׳ ין* נהימ א׳ לא מקליק אלא שנל לי מא חמסא נ
 וספל דסוסא אי מא וקלא א׳ הוא סייש ויכנס׳ הפאות שיאל מל המשמש
׳ נ״נ דאס צא שמץ הממן וניב שלס  עיי״ש ש׳ נמית זרע יציק מ מ
ו * לאנרהס מדד מי י מ מיש ש׳ נמ״ס מ י  נ* דמסא ש *קל מ
' להקלנמ׳*! נ הסינה מפיסה של הרניא מ י נ  (נדה ואשי־) מעלה גיכ י
 ft נשכר היס אסי׳ שלא קשר כלל ו*ן ר*זח הלנ״ש סיברממ למוש דנד
ש הליש מ מיש וכן מ י  לאיר כלא נקשר כלל ולהצדך שא״שחקא ft מ
 ונלא נקשר אין להקל גס מגט מסל מנין ואיר אף מפיס נלא מיקס המק
ז מא נמצא י  מיג ג״נ עלץ נחשו׳ חסו לאנרהס שם מסלה ויא אך מש ו
 ק לאחר הבשיל וא״א לנחקנהמטן אנלקמשנשול דאפשר לנמק ממבין ק
ק להקל שיס ס  יראה במיק שנתסכ* מהיות מכ מאיל י*כא למידי לא מ
 גיונא מיש ופנמית סשי״ו חמיגא מ׳ יינ שמרי נדרי זרוק בקונסדס יוסף
ס ק המטן מי  וסת מ׳ כיומי ל״נ מש ג״נ להשיג עלהלנ״ש שהמיר נלא מ
 יכי והמנהג למריה ומקשר שיש להקל אף גהס״ס לגד ינלאנקפל• פלל להקל
מ) גשבר ש גסרן מ ( י י ק י ס נהפ״מ ש.1יניצ מי״ש ש׳ מע״ס י י  ס

׳ קלית ששני סמן לטף ידניק משמנא לפי ׳ נ׳ מ  ס' לנש מ׳ נ׳ מי
ד משפ סמיך לשחטה סמים ש להכשיר  השי״נ *}מש מ׳ סלס רק שנשני נ
׳ אס לא נתפכצי ואיש שנמקי שר מפיס אנל אס ט י כדקה מ  נהימ י
ס שמדת מציה יאס נדק סמטס וראה י מ אי׳ מ ד  צא נדק הרניס הלל ס
 שנפסקו ולא נהפכ* נ״נ פרשה אפי׳ כהימ יסעימ״צ יאס ניק א׳ מהיביס
מ אף ולא מי י ס י סח נ ק מ ק * מהיחס ינאמ ולא מ ד מ  דהייט * מ
ק א׳ ימשני רטן וראה מסק ולא נתעכל ונאנד ולא  סעודת מצמ יק א0 מ
ד סמן וראה שנתסכל ומג  מק ישי כלל ג״כ שר נהפ״פ וכן אס מק מ
מ ft כלא סעודת הי ס שנפסקו שד נ י  מק השיחה ודאה שלא נתפכ* א
ש ששור ונאבד ולא שדד וגס לא נמקי מ מ מ  מצוסואס לא מדד אס מ' מ
 הרניה * שמקס וראה שנפסק אן לא «מנ*ולא מדד הישר שד נהש״מ
 יל מ עוד נמ׳ ג׳ מי׳ ג׳ דכצ משידמיקטדאי סשמ• קדם לשמשה אנל

מ *  נמצא לאיש ולא יהיק כלל אשת מטס אס קדם *}מסס זמן מ
מ שמילת י נמ אף שלא בזק כיבש כלל ש להתיר מ  לאיז״ס שמנה יש י
י מא דאם גיק ביבש וראה שששק ולא נתעכלו אץ י  מציה ולעין מ מ
ק א׳ מהמכש יראה מפסק י*) ד אלא בהימ שמות מציה ימ• ואש מ  למי
קוראה פנמגנל שינ בהן הימידימ י *מדקמדהו  נתעכלוינאנו ולא ניק מ
ו מנייו ס נינ שר נהס״מימיניצ חקא מישש׳ מ י  ויאה שמז שלשים י
ו כלא ידע אס מ׳ שלם שסנא למיס אנל נסמן ק י ד סמי נ' די * 
 *סס שנר * קיס * לאיש יחפ גיכ שסי' שלסמעהשמנא לשחש שתש
מ למ יק י  דנוככיג איי אס שסק השרש ניס אם לא נקמכלי שר מ
מ למ אף נלאספיס״צ ואף שנפשק י ק ניבי׳ כלל ש להסיר מ  אס נאגד ולא מ
י * מ לני וק שנזק * מסימן ונאבד ולא ניס מ הי ו נ  !ft נמפכלי מ
י כלל גיכ שי ק מ * שנפמן ולא נהטכלוגאמ ולא מ י  שמק א׳ מסל מבין ו
מ id יק אס לא פדר אש הי׳ יסיר אנידל ינאמ ולא שוו יגם ft שוק י  מ
י ונאבד גיכ מ י ש א מיקס ויאה מפסק ft לא נתפכ* ולא סוד ה נ  מ
ק היחיחת יראה ק ויאה ששפגל ומב מ ד מ ק מ מ לנו יאס מ י י מ  ש
ר מ ft שנז$ה שנפסק מ״ס סל שלא נממל מ י י ג״כ מ  שסם שלמיסיסש ש



 שבז יורה דעה «יף נה ב חלמת טריפות
ם ק  (גו) אצנפייז (נז) מספ ומש ניקז(נח) ונפוף (ח) הגמל לי גילו והקטן לי קזמ (סכל נאמר והעור האריך). (נט) מוג (D) לשמיי (םא) מ

» 06 ( »  (ט)(סב) שאן (י) «םו (ם) מר וגה (
 כאד חיטב

נ  מריפוי! פצי מצד שניריו העצם אלא מפפפ שמא איעגול רניה) (ה) פומה מ
ל  סשיך וצדאה ואס חאז שנפפקו ואיפ נין מתעכלו •ש לאכזר אף נהפפד מדונה *
 משט• סמוך לנוף ה להקל נהםשו פרונה (ואם *פ יודע אס נפשקו או צ* אק צהמר
 מנח סיס דהוי נמק הנא מחמי! חשוק מ״פה ואף נהפ״מ •ש צהחמיר שריח)

 Tint תשוט{
מ סינ הנמל מי**• נאשאן ז״ל ו«רנמה  שהווה נ״כ כיוצא מה הצנה נמסשה והשיש פ
ר לכמון הנמל מון אווז י מ  נמלימפ״ש ונפימן נ״ה (ח) הנמל לשי גדלו עיין נ
ש  סני נוופנאצנע ונסרנטל ושמניצחסני נשי שלישי אצנפ נניסני ונקפנהלפי קפנה י

coin אש סונפו להקל נהששו en (פ) שאץ הפ״מ יש להספשק אן סינס הלמ״א 
פ י ס  פ״י נליקה מיניה ועיקר הקולא נהפ״פ מא שנסמיו ש( נדקפני או ד׳למא הפיל נ
 נלי שום ניקה כלל וסומנץ נהפ״מ לומי דמני שמון לנון אץ דנו ננשמפ כלל ופיץ נסשונש ט״נ מלק •ו״ו סימן נ׳ מנואל שס שלשמ דםינש יניא להקל נםפ״מ אן 49׳
ק אפילי י פ ש נמי נמנה מי? יא שהפלה נספק * י יץ נספל למש• שלל נשמיפה לדני מיימ שהאיץ• מה (י) הפסו מלונה מגיש ויש נשם «*>! מיץ ס  ניקה נלל ו
י סמן־ לנון הפיה לא• לא נ ה יש לאפור א»לו נהפסל ממנה ולפיו מ  שהיה «pt נשלא היה מדנו לנללו פל שלא פ*ל ני ממש שסיזן ימשש נשי פשפש• הס.א-ס מה אי

 חשובה
׳ ו י מ ג יעי נלביש נפשימה * ו מי י י נ יעי בסיב חיינא ח י ה  יש ס

ש פיו הלביש סלל יהעלה ממירה לסקל נ י  מנשים מסיד מניינא מ׳ י
מ נריש יסנשי״ס ממ־  בסיס אף מאגו בלא בדקמ סימס אץ פזחיחץ *
ב י ג f (בדיה ואשר) מס שהאדן בעין יה והטלה י i לאברהם מייד מ׳ 
 הטינה ססשיסה שלהריא מאואף בלא נקשר כלל יש להסיר בהפימ יאןיאיש
 הלביש מכרמס לחוש ונר לאזר בלא נקשר בלל ילהצריך שבר אל שנו חקא אף
א לאשר הבישול מ  נהס if מביא ר*ומ לובדו פונרי סממןיסומיס *לספל מ
 וא״א לבדק נהיבץ אמ קוס נימל דאפשר לנמק בהניבץ ק נראה במיביז
 שנספםלו מאיל ואינא למורי לא מזניק לסקל במס גווי מיישופ׳ נמית מאל
 ומשינ קמא מ״נ מ׳ פ״ס ובמיה אגודה אזוב (סהגאץ נמל פר*ס הצונאמ)
ד ישמ חיו״ד מ׳ ו׳ ז׳: ד מ׳ ד׳ ונשיה שמי לדק מייד מ׳ סיה ונשו״מ מ  מי
ק ק ו* שרוצה לומר דסיכא דמנפריק נ  (םא) בסקום שאין חפים פס״פ י
נ פ״יש אמנם י ס מדס דיצ p ממי מ  פממ מרן פ״י בדקה נינץ י
ק א' שהעלה דהא דמקיליק בנשמש סקיליא בלא נסמן הניבים  יפיץ בשפיר י
נ י ט אבל בליה יש לאיר יולא כהכייפ פ״יש י  ובחמה הייס במב״מ אה ח
 בצניש סם p ד׳ לדנא וכ׳ מ עוד נלביש דכל שאץ מם לקותא במר ונשר
ס שהמו״ב נקלים מעל העצם ואינם וטקס ט כלל  יש להקל מה בהימ אי
 וכן אפיי סס סרוזדיס * רפל שלי שמחו המממן ואם יש נקב בסי״בנגו השנירה
מי מיב מפץ חב היקף השבירה בכל דט חימי שלא יהא נקלף  * נסיק י
 ולא מרודד ושאר דנריס סמנואדים להלן (סמי׳ ז׳ולהלן) ואז גיכ כשר בהימ
 שבודק נינין ואס יש נקב נעור אס הנשר שלס נבל סניבוסיו כשר ואס יש
נ היקימ של ח  נקב בשר ומטר שלם נמשניטהיו גיכ יש להשיר אס עכיס נ
 השבירה יפ עור ונשר מפה הזיע שלא יהא מתלקס הבשר שימס ספור א מרודד
 ונקלף ויסל שלישיומ המממן וכהיג וכן שלא יהא משר לקומא אנצאס יס נקב
י ממי מיסה  נעוינ א נבשר למ והממר מלם אט מסה חב היקף בכל ד
 ואס אמר שמק ניבי'והיו שלנים ונדאיםונאמ ולא נמק אס מיב מסין ממ
 ואפי* ראה שהי׳ נקב בנדיב רק שלא ואה אס ש ממי כרינו שר טכ״ו וע׳
ו יש בפין זה [וכל זה בנשסס מין־ וכאמור אגל  במק Jf סיק ז׳ ובהייה ס״ק י
׳ הי]. (סב) שאץ הפיס פסס״ש  משבר מרן סמוך לגוף יתבאר דט להלן מי
מ מינה *נין סמן אפסק ומ׳ בועית ס״ק פ׳ שהמלה לדמ)  מיש סתפי׳ נ
 וסיכאדצאה הטמא טלה נמאסיתא א פיש שריטות נטמא ואץ הטמא במקשה
ס  שש מלל נץ הטמא להאכוהא א נס כמטכנא מא כסקנמ אלא שיש מ
 וחסרון מצס מאימא ומחוקק לי׳ לטמט * אס לא נמץ סס נמק ש לאמר
י שיופסק אן כ' פש לחלק בזה נץ הגד הקטן  כא* מ׳ יודע שנפסק ופטח ס
ד הקטן אבל אס ביק הגד  לשאר הטניס שאץ להחמיר גוה אלא בלא בוק מ
ס מהדוס יש להקל  הקנון וראה שמא שלם ונאגר ולא מק מינים שמבחן מ
 מיש (יעי לפיל ס״ק ל״ו מ״ש מזה), (סג) אסלאנשטטימ׳ בשד פפיש
פ לעיין נשמי מ הכרמל ר״ל מסמי מ י ש מססרימ וחב״פ יפרמ״נ י  י
ס ופי מיד מ שמיס ושלא  הכרמל 06 פסק לדנאכועח מריח להחמיר מי
מ ש להמיר פיי״ש אנל בליש במזימה אח י ל והעיקר מממ הריא י  מ
 להתיר משימה וסכן ופח נל הקוממיס יהאמחים מי״פ יפנסי״מ חסו לאנרהס
כ י ן טהנץ להורות לסנפיר נזה פיי״פ ו  יחיו מ׳ כיי מה מלמל נזה יל מ
ו מ' א׳ ונשיש י מ אפרי שמי(ממאן מ׳ נפתלי הירש ז״ל מזעלחוב) מ י  מ
ד כיפת הרמ״א וולא מפר״מ מיש  זרע יצחק מ׳ ז׳ פק מיקר לדנא למי
ק מלס יזו״ו מ׳ כיה(מף!*ה וכתב) ונסיגי עלמא ס נ י נ מ י  נאריסמ ו
p כלל יק  להכשיר נאם הטקא מנחת נטקומהולא שף מווכתא אף שאץ שם ט
וא מסר מחמל שמצא  מעשים מל מם ענ״ל וני נסי עצי לטנה של תמנ
נ הטמא וס קרוש וסצס סאסיסא מ׳ מרוסס קצה נם סמלנןם על מר׳׳ח י  מ

 מודם

 ודכי
א לא מ׳ סוינ נ מנייה היא מן לשיעור אצמנ ונמש ס״ש להחמיר מ  ח
ס מי מרגשץ מ מ י מ כזה ט הכל ייהין שאס לא מי מ  מימן מש *ן מ
 שעת תלישה ססצוס א שעה מליחה ימשיל שמסקן ט כמס מונים וכיין
 שלא מןשו שוס דסותא נמ״נ אפריק וטו* הי׳ שלם ממק ולא היי מ
 מס דמתא ומס אסט פסתסינא להקל למעשה בנמר באלכמן והתחלת שנר
ר שיר ר מל מ ס מ *־ מי  הוא במוך מעור אצבמ בלא נקמ כלל מימ אס ̂נ
 ש להקל אן פל זה אס לא היי טדס מהדסוחא מד לאור מזעה דאו פמיפ
ס ונידמה הליא מילתא אנל אס  המקה השממה המורה וכדעת המכריס נמ׳ י
 סדמ הרימסא מחיים ש להמניר מה כיון ולא ייך נשחטה ממרס ונם ש
 אננרים מנמזמןן מאמר לאימר ע״כ אם טדס מהדמיתא קודם מיסה ש
י י ׳ ג׳ ק * מי י ) אזימות ל נלנ״ש מ ו נ )  למדף אף במיג מיש•
 היעורץ הללו נץ מסה ונץ ברקה וסיף מיס לנד הטמא הממב במן־ האימא
ס הטמא התיזב ׳ להקל להדא 3רף לשיעור מג ק יינ מ ת י די י נ  נדי״ש י
ד מראש הטמא מי״ש יע׳ נד״ק ס״ק י״א מסה להקל  נאסיתא מד מקש מ
ס י י יצא ליק נ' יש להמיר מ מ  נזה ידכא משני לא יצא ליק אנל מ
נ וכמלזמה לי ק י ח (נז) כנסה ובי בדקה כ׳ נלביש שס ס ק י  ונמק״מ י
 דאק דיאצנפוחנננה ונימקה עודלין משמרין מיש ושממי שלא הניא דבד
ק ה׳ של ק להדא מוהגץ ממר בחחנ אגדיל נייש וע׳ בדיחשס  השפיר י
 יש מה ומלה דהעיקד לדנא ייעור ל אצבעות מנמ ובי מקה ש *נדיר
 בבהמות שלט באצבע הסמוך לאגודל * שש שער באגודל מקש הקצר שט
׳ ל לסי גדלו פפסיש פס מ ח יש (שיל נסיק שאיו) (נח) ומקו ת  י
ש נוה  מהממיר ונעוף מחל משערי[ נחמנ מצנע וסי ש׳ שפיר סיק ה׳ י
נ של נזה לדינא ק ובעוף נשי מי הימר נאצנמ שפוף  מלנ״ס מ p י
י גדלו קסס ממדה טסיס מיש  מחל סי משור כמסד מכאצנס והכל ל
ד שס דויד מ׳ ו׳ ז׳ ח׳ ס מ י  (ש׳ לקק מ׳ לו מי׳ ס׳ נמ״ס) וסי מ
 שמצא שס פלפול גחל ממה שנתווכח שס עם גאן א מנאי זפט נסין מ
ס סכאצנע וילא פססרניג י  כמאן היל האדן שפלה דבטוף מי סיפור י
נ סיי ידחה ראוממ מיש ש׳ נדפ״מ שס סש במ מ׳ וכעוף  יסא יל הי
ק עצם מךליא דסוף מ נגר ששיר ארס מהפה וקן י ערך א  ש 6ער כ
ה צאיל  ימייש של שמא מדו ארן הקוליא מגל יננש ימי הימר מרך מ
ן םקליא נ' א ו׳צאה״צ וערך י א ה׳  א שמהצפנסיסשנירונאוזא מי *ר
 צנממספיר ובכר אחא ג' שצי מו ד צפננומסיר וכן נחרנגיליס ומל שי
 גיי! יקשן ק ש לנמר ממר סמק״ לנוף מלק יבשי מפנו ולכל סוחר שני
מיש  מלקי משמחמיש (נט) יטיב לחחמר בנקים שאץ הפ״ט פבאי
 מהפ״ך ראם דאה שנספק״ יאיט בקי בנחטבלו ש לאמי־ ft בהפ״מ משיד
ק מ׳ ולב״פ מ׳ א p ב׳ ובפמיחס את וי ומ״פ הבאה״ס י ומ־״ח י  מן
ק ק ז' יבמק״ננ י ק י י  ומסריח תם נספק אם שסקי היבש ש להמיר נ
ס מס ועשית סשיו חניינא נקיא מ׳ ג' מיש ק י״נ י  יא ש׳ נהנית י
מ וכק ואמרינן ישים אש אש נ מ ול והא ודא דמ מא רק לעין טף ס  נ
ס מ מעל״ע לאחר ששהממ מ  נקי היל סמן דאדיתא אנל למין הכלים מ
נ מלש אץ נ ק מל מרה מנסר מי טריפה י ס ומה «  משר מ ש לסקל ה
* ל* מוי ק נ ח  אמדס קההורה p סדדכק א״כ היי הספק אם הי׳ טריפה מ
מ כ נ ק ודבק דיל ולמין ודבק וו* בקיאן אנו ואן *ו למומי י  p מ
 עייש נאריסס ויש הכאה if אכל כנמר סמוך לנוף ס להקל בהנימ מ׳ נהיה
ft ס י ס ראפ הטמא שלם ש להקל מ י  מ מסלה דנגשנר נל משאר ס
א של ק י ס נין אש לא שעכלי מ׳ מד מסית י  כשסקי הרסס ממייה א
ש בלא הפ״מ אד׳ נקמ שאשי״י מ  וימחץלהקל משני מקי לטף ישמן ה
מ מקא מיש: (ס)לחיו0יר בסקש שאין ושיט. טסח״ש י  ימנית א6א מ
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ה מ מ  ו
 ה' וגס סל דגי נקשר רסס מיסיס גס גמדי זס שמחזר לגמן סו ומדשאה מצלמתה
 ודביקה הטמא כסמל מאר סל ממות ואס לא נתרסאה לגמי מצלעמה אף
 שמוכנא מחור למדו וממות הטמא מון סחר אסיה דין סטרה ש •לה וגא
 ח שממה מיש אגל ער מאתי למל רשמי צ*גונמ׳מ(ס*קיס)מוברי
 המלקים עלהלניש נזהוק האדס גאש צטנה אשיא וגמק״ס סיק ינוגה״ק
 *ס ג׳ למיג סל הלביש נזה וכ׳ *׳נא דאף כיצא לגמד מיורו כל שהנינץ נףגק
ו *מא: (עא) כשדה אשי׳ באץ ק י נ נדמית י י  הר נכלל ססס עיייפ ו
 מימ לכיש שס מד׳ ז׳ וסשוס (עב) ויש אוסרים ע׳ נאס לנעה סניף ז׳
 מ׳ לאס מא נססס ואן ט ק ממי וססק אי קרס שחשה נמס א לאיש ש
 להכשיר מיסוסלא נמ״סש לממירמאו: (ענ)אוסרים. טלנ״ש מריו
 ק י חס מקא ננשמס (אחר הלידה אנל מלד כך שסוסה מחחלת נחיתה
 לכ״פ א״צ p חשוי כלל ונימ מר מיש ומ׳ מוס מדת מהיי אסא־ מדו
ק א׳ וניק ז׳  מ׳ סיה: (עד) חקא כשעו״ב מפין עבאיס וסשס״ד י
 ולביש שס מד ז׳ סיס א׳ ונסהיחתו אה ליג וליי שכ והוי נמיקא לדינא ולהחמיר
ע י נ יש נזה לדינא וצ׳ מ מד נסריג ולביש ו ק י  מיש ומ׳ נמק״מ י
 כק ואנא נ' ומס נסא א נמנן מסין לק פיש אן לממיר ולומר מס
ס מדס לגם אס נקאיס סייש ופי  שאן אמ פקיאין נדן ייפוי ובכה״ג י
ק כיה: (עד,) בשמד ובשר חשין צ׳ נלכ״ש מ מף סמי ז׳ ואף  בדית י
 דקיל לשמועה סצולפמ רש נקנ נעו״ב וליכא משר מס סדסה מ״ס פיס
ו השק מף מ׳ ניז תדכא דאכא מס צחים להסירה י  מותר למוכרה לנגד פ
 מסד למטר לנכרי מיש וצ׳ נאם לנינה סניף י׳ ומיס אף א ליכא מסי
 מ״נ ומ יכ״מ מסר סון ולא סי אלא מק מריסה ומלקק ס׳ די ספי׳ י״ח
ח ממי ק פיח. (עו) כשעו״ב תמן ואשש מ ן ומס״ד י י  יעייש נ
 כהו מחר אף נאן מימ אסי' נלא מור ונקפד כלל לביש מ ואס לנינה סרף
ר יהשמ מייד מ׳ נ' ינמקיסיקנ״נ: (עז) ובשד.  א׳ ופי בימ׳ !קי מ
 שליש מ מ׳ מדן סלא יהא נבשר מסלקהא א מסמס אנל אס ש לססא
 א מסמס משר מי כא* מסר הנסר ופריסה ממ אפ אן שס לקמזא א
 מסמוס רק מטי סדא! אט מיק וכל זס נטר אנל נשר אף שיש לקמא *
 מסמס אט מיק דכל שלא מסר המר ומא שלם אן למש שייש נביאודו סיק
 ה׳ וס׳נמית סיסו״ו היינא נקגסיס אממןמף מ׳ ג׳משאצמססמזס משר
 שס אן לא נתמספס לגמרי וק ממס ולאור שטררץ המר שלמסלס מצא שאר
ו להמר והעיקר תלוי בנשר מבינ נ  משר שאצל הפצכ פלס ושה וכי דסמס מ
 מצס אס מא שלם רפס שר ואפ משר ששמן לסצפ נתמסמס אף אס הבשר
ק כיה ומסית מ אח׳  שלמעלה מא שלם יפה סושס מיש ופי נדפיס י
נ מ׳ חס שנמשה סל הנשר ממקם מנר אחס ממס  נהסשפוח סי׳ י
 מזק השדרה כל שלא נמממזס אגו מיק כלל דאליכ p חגוג״יז אך משמות
 להדאיא שישנר ולא יסיאימסימ משרמיש: (עח)«מחמ. סלניש סמ׳
 ז׳ ונסהיחס אס ימ ואס ש נקנ מטיב או צדן ששי׳ פיס מ״נ ממן את
י ממי ואז מר אפי׳ בלא מימ ואס ש נקנ נמרלמ והנשי שצס  חנו מל ד
 שר אפי* *ח גיה די מימי ואס ש נקנ משל לנו וסמי שלם ציין ששי׳
נ כשו״כ ואפ נאני י ונשר מסר חנ סקימ נדי ממי נמ אש ש ק מ  מ
 ולא נבדק אם סי שינ יינק סל! ניק שראש ט נקנ נאק שצדן ממי
 ולא נמק שי אנל אם מא מדק לפיט והמיה אנו מן לנמק נדי ממי
 סחפה מיש ופי מוחשי מאן רפק״א ז״ל מ׳ ללזצק נזה יאס לא מר ונקשו
 א שלאסד נלא מק אמי נסיע אבל ננקפר ססנ ש להקל בסיס אף נלא
 מק סלל מיש ששמו ל9דז מאה מייד אף מאגד ואש לשיט לנמק ש
 לאמי בלא מי ונקשר: (ע0)חבו. ל בליש שס p יא ממה א מף מש
̂ה מד נאק הדשממ  מ שמסס וצולפמ ומרס ונתרפאה השא שרא מסס
נ ולא ס׳ משי ס״ס ש סקס להסיר לנאוה אנל אן י  מק שהי׳ נקנ מ
!to לסקל ואס לא רא סמזצכ אס ס׳ ממי א לא ש לסקל ו6ף ראן לש 

 נר מאה

 ודבי
 מדס שיש לאמי־ יסון שהפצם ס׳ מרוסס נסיה שנשמעה ניב מיש ופי כמניח
ק מיז מיש נזה שסק מ מי דעת ראן להסיר סכא ואפסל יבי׳ולאנססמ  י
 אלאחקא אס הבשר ממינ מא פיס חט סלס עייש. (סד) לאנשםטחידך
ק ז׳ פל סספימ לפיו סנקאיס דאהן מורש  ואיעכול ניבי׳ פ׳ ננליי י
 שמשין מלאכה נחרשה חנם כסלם לא נמצא נהס הרניס ומיס מק ולאנשמס
ק ו׳ מה שמופלא  ומכשריק טון דסחמח מלאכה טיזקס מינש עיייש ופ׳ נשיו י
א וע׳ מעיה שיק יש יש  עליו נמ מיש יענמ״ת עמיד תניינא מ׳ י
ו מומיו נזה 'וע׳ נדנריט לעיל (יק ליג)•(םה) נשסט חייך ע׳  י
 שדת זרע י*ק מ׳ סי! של ומונח האזרויס משמע וס״ש משיא לאס לא
ק *אססל מני' שר ניידי רק שידוע טדאי שלא נשמע סרן אנל  נשמט ס
 נספק אפ נשמסשלאמר ומיס נציע מיפ וע׳שדת תסד לאנרהסמשל
י  וכל שחאן שלאנשמס אן־שצולסת שר מי״ש וע׳ נמית סוסייחיינאס׳ י
f שכ׳ מזה שכ׳ משיא להשיר באססל יני׳ ולא נכמס סרן מא יק r ומ׳ 
 נאנה צולעת אנל נצולעמ נמי׳ משיק מסמס ואן אנו בקאן להכיר וילא
 מפת מאן בעל מסו לאברהם זיל מתיר אף בצולעת סייש באריכות אמס
 במ״ה שאלת שלוס קמא מ׳ נ״נ ונמיינא מ׳ ק״ס המלה וסיקר מסת מאן
 מל ממ לאנרסס ז״ל להקל נזה אף בצולפת וולמ נהסוסו״ו לנל מקם שנאמר
נ מירי וסתה צולעת נמי' ולאחר שמשה מקמ י  אססל מבי' ולא שמס נ
 ומצא ודאי שנתעכלו הרבץ ולא שנש ואליה מ״ל להרס״א לנאו יאס השה
̂עת סדסה לדידן ומנ״כ ואן מצוק מס בץ צולעת א לא והביא מד ראש  צז
 שנחת לש מיש וע׳ ממיס מ ממלה גיכדאף כמי׳ המסה צולעת מיי׳
מ סל שלאתר שמימה חאן שהטמא סא מקמה אן להחזיק דמויזא שמא  י
 נשמש שוממה לאיש למקמה ואפי' ס' מנר מחיים ניסה ממס הטמא ש
 לסקנ p- כ׳ דיו חקא אס גס לאיש יסר מלימה מקש הטמא אנל אפ לאיש
 לא רכר סש כ*סה אסא מכמה שממזרח הטמא למקמה לאיש שנהמה
 אמרה ואס ראו שנממכ* הינץ שיסה צולממ ממיס א פסי יפר כליסה מחיים
») הירך ס׳ )  ולא ניק לאיש אס הטמא סא נסקמה ש לאמר מיס ־
א שמס סרן מפולס אנל אס צ נ א מ ו י ד נ י ק י ׳ א ׳ י מ א ׳  נלבש מ
א אפי׳ אס משאש איכ*מרי והלכה איכ נ* מס מני ימאס  שפנו י
 חאן לאיש שנתעכלו pw ש להסתפק אס ש להכסיר ומכן להמיר ולהסריף
ס ש להסתפק) יש בעין זס וע׳ מנרי אנרסס ״ מ )  נמפיייש שזיק סיק י
ב יש פ״ד הדק נוה סייס ועי פמ נמית מרי צדק חמיו מ׳ י ק  שס י
 צינ ששאל גיכ נשאלה מ ול הולילה להקל נגל הנתהצניש שיוכן להיזממ־ואן
ק מ׳ ונכה״י היג מ' שקב צבי ז״ל מנארשא סל  להכשיר נמ וע׳ נמיךמ י
 הליש יאסי פסומיב הדטר נמומיג פל סלניש ביש שש להסחסס ממ
 ומלה מל שאנו חאן לפיט דסייזא 1 שנממכ* היבש אץ כאן סמן כלל ואץ
 סקס להמיר פלל ולא שד אלא אפי׳ חאן שלא נתעכלו אלא שנפסק אץ למיד
ס משק חקא מניא כסס יאמת לונדו ופי נמה שהבאתי מ ונס מ י  לש מ
ו י פבשיס סמ לאניסס ממיל מ׳ י  למל(יק ל/): (םז)ואה3ול מ
 של דאין מציאת לדן מ יק ממש* חב המש ושאר מל עיש ממס מין
 שמזיק מק*ת שלא ילהק סמקומ אנל נמזעכ* סל המון אן מציאת ליין
 ש יסא א אפשר לפ&ס סקליס למקש נמקמה נ* מס ינץ שלא שמש מאן

 ססיק בס שלא סנסק שהבהננה ממת שתמשש נרג*׳ נדייק:
p09 n אץ סליק S סעיף נ (סח) המזכר לשוק גכל שמס מומי 
 סמ*א מססרקס שטס ונץ היק א שספ מיקס מהמק נסקס
 מס ויש: (סס) שניחק ססקמ חקא שמש אנל שני לגמד מהפוקס
. ליש מיי י שם:  א מיקש מהשק דמ מל יש לקק סמי י
̂ו שס מ' היש נאן שניזוק ממקמ מיד רק נרזו  (ע) סםקסו. מ' כלנ
Hns} האני הטמא במן האשמזא ולא יצא מן*&ג!/וא ליס סקד שמס אנל 
ד ל מ י  כל הטמא ממיז *מד לא סקד שמס אלא שנר ונס נמ דנו מ
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ט מקרי •חרח ולא סד וק  התחתון (פי׳) ולמעלה • הגה ודוקא שזה (פו) המורמ יש צה מאר תל (פז) ימוסלמ (פח) נמיןפ התציס אנל 0[* הט *
*"״) ה כל 0קום שאםיחיך שם ס פרמי ומפרס סי׳ פיפ) ואס (פ0) נני*! (צ) מסי (צא) חצ «׳ (*3) סישי (״יי*6  דלחצ ונשר (ני• ט

 באר היטב •תחי משוכת
 ננשמס אק מצוק נצצומ״מ כפר (ונס" פשק טיא אצו) (1) מפול השיז האיץ• מאל הי הממל חצק מיו *מן r' מ*פ מס (ינ) •יול מעול למי [ענהיפ נשה ע״ו יפיץ

פ שש נזס]  מץ מ והקשה הא יך״לנרש*• לנל •חרוט׳ vm כאלו גישצ הנצ לקנט נ׳ ננליס גפשונפ משנסמ •פקנ ממן י
 אשור ונשמלק מומר גס צסניא « p צהחיר נכנל אש היממו הוא צססה ממקוס מרס וידוחא ונשי שמצץ •פ צא0ר אש לנוקץ נממטה יש חצים צגוצק p ננל לתל מלול
ד ץ לצמשה מציה נשר •*ח הרגל וק מקנפ נש״ע אין צ«ז פוס וממיצא גס מנ ס ס וצא משמע ק ננצ הפימןפ ומסקנתו לפגץ הצפה טון לסאייזיס פ ח נ  שנתצ יש סרנה *
pv נשר נשייחרח פומיח שלא גמיץם מרה ומקום חמתא(יפר*חל ליחרחתצ מארטגה ולמפה יש להשדף אן״ נהפימ ויהו אש הרגל *ן מגיעלאוןו*ט הולן עציו אעיש 
מ פצשונןגל מצא טס ש להסיר שיש) אק » שרימה ט סצס וימרן * שליוה שם ינצח ו ר ומידה וק אפ «*א ממגר נתל אצנמ *  לו צורת תל*צו אלא ללחצי מ
m למק נספטה ול* m אס נמצא יחוח הננל פלו• ושמד ואיטדטק צגמח צואת טון לצדשח דשי־ שרשם וצא נמצא מן סאפווצים שסודו מ צימוד צגן סרש8 ונשמל אם 

 תשובה
 שמש ואפשר לצמצם ציי״ש אק מסית יין ל״ג מטח מדנח הדך נוק י1
 דנק סרקס למק לכיס סחפה סייש (פו) היתרת יש לוז תיאר תל ס׳
ק י׳ יאס לבינה סיף ג׳ ומיקר לדינא דאין לאמי• אלא כשהשר מגיס  פתי י
 לאון שאז הנמיח מלן נס סל מתות אנל בליה ft שיש לו צורח רגל ממש
 כשר דהוי רק תלתלי נשר טיי״ש ופנשו׳׳ה *הל מסף (ממאן ט׳ מסף מלט
 זיל) מדו מ׳ ז׳ שנשאל מנש א׳ שהי׳ 4 ששס קהיס ינ׳ ניד פחה והשמן
 כשניהם ודי מצי זכר וסי וגס נ׳ תליס טספוח מרת תל ממש א*) שלא מי
 מגיסוח לאדן יהניא מס אחה רנניס שהסריסי ססטס •הר תל ומא זיל הטלה
 וטון שמתיר תל לא מש לאון *ן לאמי ונפיק נזה ממ׳ תחזי לד׳עיסא
י מכהס לדד (ממ*ן סיר דו  שימי 4 מאר תל ומגש לאין מיש וע׳ נ
 שאודי זיל) יחיו מ׳ נ׳ שנשאל ג״כ מחה זה וכ׳ ג״נ ואץ לאמר ספפס
 יתד תל מיפס הלל מיש כאריסה (ונפקד הדס מ׳ ה׳ *ה יינ מיא
 דנריסס נקצרה). ועייש מד נאם לנינה סיף ז׳ מ' ויל והא ומיק שהיתרה
 יגיע לאת והולכת עליו מקא מיש נהיתרפרסה נכשאר רגלש משא״נ כשנמצא
 יתר קולית אחת וכיש קיליא ישיק ואס חאין שש ט מצורת תל נ* משה
 י*ס מגיע לאדן ש להטריף ומאחה ססס נכשיר *תה הא מישיר קליא ישמן
 וסמל דמי וכ&גו מטל הקליא * המק מ* אמרת הא אש מגש לאדן הא
 גס סקליא העיקרית * המק ממ מנש לאק ומה שיק• לקליא * למק
 מגיע ל*ץ וצדד מס ונדם נציע ינייש נ*ת יג נ*רן: (פז) ועוטדה
ק יינ מ׳ ולשיטת ליי ש להפדף אשיי מממו  בטקס הרגלים שמית י
ק נ מגירת שמאל ס״ק י״ו לדנא מיש ft ביז י י  מקם מננ מיש י
 ד מלק מליו יל יהל שאש ממד נמקיס מאי לסיח רגל מי יק דלחל י*ן
ד ק נ י ז ימי י י ק א י ד מ׳ י י  מלמ מיה יתד יסייש מד מנדי מ
ק לי מוכן להחמיר כהפו״וז סין שמאיה סגל והילכה מ מלמ  ופ׳ מקימ י
 ש מלמ מרח שי לפיזםנ מלש משל ממצמ ימהיא ממני כסקס שסט*
 מםל ס מדמה משים והיי מיקב 5ס נ*מ מקם פיי״ש ומיק *ת ז׳:
ק ל׳ מביא מונרי הטהרשויש ואס ה י י  (פח) בםקים הרגלים פ׳ מ
 סקרת מומש• ומלן ואש תקפ מרק של תל דט באש מגש לארן יש
 לסקל מיש: (פמ) נבחין חסד תל ואפ נניאת אשר צשיג מ׳ מבדם
ד זקיי הלנוש מ׳ דהא ואמדנן נ  להק דש מ׳ ניי: (צ) חסד תל ס׳ מ
 חמתצ פרשה חקא כשחסר עצם העליון * האמצני אנל כשחסר עצם סמזחון
ן מן מוקש p מריץס *זק סדסה  מהחלת מ״מ מרה איס שאס מו
 משיל סעייא׳ההסססירוהייססקשטאננפכמק* נצזה״ג משיב ניד
ק ע׳ מלק פלמ ימסדיף ו י  שסיס אפסו לצסצס מיש ימס בסנח״י & י
ז כמ ימרק• לדפא נסלסס נייש וכ״כ נאםלטמ ק י  ניייש אנל כמק״ס י
 סיף יא לוינאמישיי מס״סיקליג מיש מה ומיס כדע *ממה סייש

ו ואף של להמיר נחשו האוסנה מומנה  יל שסמי נאפ לסנה נסרף י
 מש טדאיחמ אנל נספק חסר מק נשל ש להסריף מכא שחםר שהמרקם
ג אנל אס לא י  פמן האמונה למקומחקאמחשר הפרקס או שלהסייף מ
 חסר מיקס *ן לשמר ואזי אש חשו חצי המוקש יססצי סל נשאר ש למזיי
צ מי׳ א׳ וני סאן מ מי י ס סין מך״ל למוד ממון חצי מיקס מ י  מ
י לש שש לממ־ נהימ סיסמיש: (צא) תל א' עגיק*יז  נספק מ
 אי יסקיפ שש דאי חסד רק סקצח מק * קליין פריסה מיש כאידך:
 (צב)טרשה עכשדסמכסצטייזומניאממ-תל מי נטלה מחיש ס»<
׳ גיקמינסקיש מ ש ק י  נשל אינ יעינסינקפאיזדו מ׳ ס׳ וסיד י
מ  ונססד תל פלס חקא מי נטלה *xroi רק מקצת מק* ק*א הי טחסס מי

 דרכי
 ממאה והא כלונאנו ולא נבדק כלל כשר ס״ס ש נ״מ למק מ״ס לפיל והיכא
 דהסורה *ס נק לנמק נדי חשד סדפה ונכהיג מעיל הרפואה סייש•
1 דלא מי ננילה פחייס אלא  סעיף ד (פ) םרישרו פנשיימ חכם צכי מ׳ י
 טריפה נד״ש וענשי״ח ט״נ קמת חמיד מ׳ ה׳ בבי*ר מנין וסי
יק ו׳ ובנה״ק*ת א׳נ*רך־ (פא)דכליהרכגטיל  נלביש מ׳ א׳ מי׳ח׳

ו יתמור יתרת מחשר לערן מק ונחשו  ס׳ לביש נמוישי דרס למיד שיק י
 ממי ינ״ח להמר סמקו משא״כ מסק יתרת לא ממי ינ״ח ימיר ג*נ *!נין
 החצנ והביצים ונריש מו להלן סיק ל״נ ובשו״ח נ*ח לשא מי יד יכמ״ד מ׳
ק הי: (פב) וכאלו חםר תל א׳ ענאה?ו מיש ק סיה ינכו׳ פיא י  לו י
 רהס״ז והסיח וע׳ נס׳ ניס מאיר יש להשיג סל סיז והפריח בזה ופי נמ״ח
ק ל ולנדל מ׳ נ׳ ומ׳ לד  מניס ראש ונכםא והרסנא מ׳ שינ ונם״ס י
א סיק מיו ונשו״ח סהרי״ס חלק ק מיו ומכ״ו למל מ* י  ונתיש מ׳ ליה י
 א׳ מ׳ יא ומ׳ מרת מיס על מלץ וף ניתינלנ״ש דש י ליה ומדת נש
 אמש מייד מ׳ ל ומיק למל מ׳ ליה *ת לש יבא! *תו׳ ונשי״ח ממדד
 מיינא מ׳ ק5״1 עיש נ*רך ממגין מ־(פנ) סראש עזנם התחתון ולמעלה

נ וסי פרי מאר ס״ק ייא שמסכש להסר״ח י  סנאה״פ ועמו״ח השבf חיב מ׳ ק
 להסריף אפיי כמחבר למשה נהארבינה מיש למחרת נ' פרקים מיס ארכינה
ק כיו מצור להקל מה בהימ פכיס ק *ס ז׳ ונמק״מ י י  ופיק מיש ומ׳ מ
י מו נשוי מאד שס שנסתפק אס מ׳  סייש יכ״כ נאם לנינה *ה נ׳ מיש ו
 יתרת נצו סרק האמצעי מקם צויג וצורתו ינחימ היא כארכונה מגמרת סס
 הראש * *ליק מר מקם מסח * אתר צורתי ימצה להמיר ד*ן מימש
מ לדנא:  תל אלא מלמל נפלמא וגם יל וסי יש מיש ייכ מטיח ס״ק י
 (פד)«ם י נס׳ מזמיר לחד מל המ״ו (ממ*ן מ׳ דד פארדא ז״ל) נמחשמ
 למי מ מ׳ ממשה נא לדו נעוף .א׳ ממצא ט מטי נעצם סק*ה ש*
 ממצא ס נ' מצמומ אי מנ ונמס ממ ואי דק כ* מח וערני אהדדי מלמעלה
 ומלמטה יהפב מ׳ מקש קצמ וכל נ' ירכיו מיס שמלהס נמצא העצם כן בלי
 ששי כלל *I ממוח ולא נ*כיח נ*סן שיאה שמי p מסמלת נדימ והכשיר
ל מ׳ מיז מפי יסר ואשיג יא עימ י  מואנמן דפרנילאשייןט דן יתר מ
 אלא ששיי מסס לא *נסת לן ולא אשפי ששיר אצבע רק מעי ממ ולא
ג מימ מסיי י אי לא מי סיני מ  להיסיף מלס יל מ ומיי אי *סר ו
 וכיון שזה מצס מתר *ט בצורתי ינדימ מממ מצס הקלית מרי מא יק
 ינ* ממ *כא למימר כנסיל שמנח ונחלה מזי נ״ל דאי אס מי סקס להסתפק
 שמא *ס סתמלמ נדימי אלא שהעצם נסמן ינחלק לנ׳ לא מציס *מר רק
 ממר יצא למן ובלל• וליכא לאםסמין כלללשפאיצאלמיןסיןואץנ^שמ•
 & סשש סמי למיד מיס (יעי ממיט לסלן מ׳ א סיק יא) יעי נסי
ן  עמס שלמיס סששודי *ס ז' שהניא דגרמ לדינא׳ (פה) ולמעלה ס' י
י סד מאר שש שהעלה דאס השרת מומי מרקש מתר משעם ק י ו  י
ק מ׳ של לדינא להטריף ̂ו ומשיר י י נמש נממש נינ מיקס מי  לש א
 מס ימי מותן p מרקם למק מיש וסי נאם למה מ מ׳ במ לדנא
מ ואש אץ י י מ  ראש ש מיהר פיקס ומוני למיקום- אי ש אמי א
 מממן סרקס רק הארסנה התחתונה אי ש להלוניר נאץ הימ ינמקס הסיס
ס שמשה ק י ני גמקם צייג מיש יעי משיש י  ש לססיי אשיי ממו
 ושרי האש לנינה מביא ראיזמ *עת ספח מאר מ״ל יל דנהיס ש למין
י כמש גס י מהרס מקש מיקס שלן המק להאוסנה א  לסקל אף מ
 משית פיקס מיש ויו ממא דסק להפיקם מיל אק אס הוא p מק
ק יו לסקל נס מה סמס ימי משל טד  לסיקס מה ושש מגורש שמאל י
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 היקפו שממת שבקל יוכל הטדק לשסות באלה צק יש לממיר שלא להמיר נמקיס
 שצריך חב חסין אא״כ יהי׳ היקף השבירה ממפה חט הב מראה לעירם ולא
מ  נמדיוה ושער ניב כאלי יעמו מבי העצם משט־ במקום שבירתו עו *
 המימי מוינ אס ימי השיב מכשה חנו של שסח עובי כל העצם ומה מצא יד
 כל הדעות וכל הפירושים ונס רחק מלשנות ננדקמו וחלילה לשנות מיש ינדש
ק ל״ז שהשיג מליו וני ומלשון כל  ונפיק חב מראה לעיים נר בועית י
 הסיסקיס נראה והנא לא נסיק חב מראה לעיניה וסי-י בחב נמויוה עיייש:
ק זה שהיי׳ יב״ת פפת״ש לקמן מ׳ ניז ס״ק  (צט) טריפה ולעין אי מהי נ
 כיו ונוברינו שס. (ק) ואם עור ובשר הופק. תצאי עו״ב מכץ יטאר להלן
 מד׳ ז' (קא) כשרה סנאה״ס ומ״ש והאבר עצמו גיכ מסר עשס״ו ס״ק
 יו שכ׳ והייס מדגא אבל סמק להשלץ ft ניש שסק אי יצא למק וגמלה
 נמ כ' דאסי׳ אין דעומא בפו״ב כל שלא נקשר סהגץ להשליך נריש (וע׳ מזה
 נדנדנו להלן ס״קק״ס) (קב) גפל קזנת טהעזנם עימין״מ סימ כ״ס מ״ס
 בעין זה וכ׳ ומצר הסברא צריכין לומר ואף נשננונ״ח אין להתיר אלא שנפסק
 מנצס מהצו למ ולא כל עניו איל אם חסר כל ההיקף J6 העצם ונחסר האמצע
 לא מהי מניח ואף שנשאר מו מחצה מחלק המממן דוכל לחזור להתמכר
 לחלק העליון מ״מ הד נהקצר אורך השוק ומיס זה ממסר ראש התמחו! מהמק
 דסריפה פמ ממממ־ סלק אמצעי ואין סנרא *מר שיעלה אחכה לינרא מצק
 אמצעי שמל מחוש אנל מדמי ממנים משפע דאף נכה״ג סמי סונ״ח סיי״ש
 וענשו״מ הרשביש (ק המזנק דל) מ׳ מיג שנשאל מצס הקלימ שנשבר
 לגמרי ונכנס נל מבר למון מלל עצם השי ומונ״ח ונשאל אי נשא וטון שאין
 שנר זהיסל למזור למקמו להתרפא סרישהוסשינ למקל ושפיר יסללמיר לסיפא
ק פיווס למור השבר מי״ש . (ק;) ואם גשכר ע1ם והיה משממ  עיי *
 עצם או אנל ממקמו וע׳ מזה לקמן מ׳ ס״נ מי׳ ג׳ נמה ימנדי שש
 אי״ה נדן שמס אנר לעק מצות פריס ולמין למשש לנ״נ: (קד) ע1ם מ׳
 טיפ יכל מה פנתנאר להמיר לפין האנר לימנו לנ״נ ש מלוק נץ נהמה
 לפוף ונעוף קל פמ וכי ממנים ואין נ״נ נהרג סל איה מסוף פיי״ש אגל
. (קה) נטרף מפיס  שאד האמחיס שלסרט והנאים אחריו לא כמט ק
ק א׳ מ״ש מין שנר עצס אי ססצלעימ ש׳ ממיט *יל מף  למל מ׳ גיג י
/ יש  מ׳ ניד יש נזה לדנא: (קי) אם אץ עוב״ח סמיס מף ס״ק י
א מ׳ יא ש׳ שאילמ שנק שס מונו* ואף אפ נל הנשי  סהשאילמ יפנק י
 נחתך וגס קצמ מעצם המף נל שלא נמחן א שנר הפצם ממנלינ גס המף
ק  עצמו מחר מיש וכיוצא נזה כ׳ ג״כ מיק מף סיק י״ד ולעיל מ׳ rt י
נ נפקד מיש מ׳ ו׳ אמז׳ דנלא סני העצם אפי׳ נרקנ ונסמסמס י  ד ו
ו מסתפק מבא מאי חנ ק י  נל הנשר המסה שי מיש ש׳ נמנית י
 העצם והנשר המושה מזמסמס א נשא וחמ ככולו ואף ולא שק־ נזה משש
 ton יצא ליק וכל זנק שלא נשנר *מרי מעס המוני סמכנו שלא יצא למן
ד והניח נצ״פ. וכ׳ ייז משני אק י מ י״ל ועיפ דט נטנר ינמק מנ  י
 מיקנ חב המצס ומאפ שאמו טסי 6הי׳ ט שני ש להקל ואם נרקנט*
י י נ ר ומאכא מ י  מענלפ״נ ft שאגנו ממת שנייה מאה וציין שיהא מנ
 יש לסקל נס לדון מיש: (קז) הבהטה מתות ויאבד אמר. פפמ״ש מה
י מזה בליש נשמתה אס דז ומטל  שני סהשכו״י דהמלנ יסניציס מסוים ו
י לנח יוקף מ' שיי co שהאריך מס והפלס  מיננה המש נאויסס מזה וסי נ
 והשש על פל ההיחדס של הנאד שקב לסמי מזלג וכי שהיתר זס 89 וקשה
 לסמן עלמ לסקל מיש: (קח) מתרח. ענאיס יש ואמי למממ «לנ
ק נ׳ של ימני מוס לגס משני נמקסשמסה  ועי נלניש מ׳ י׳ מיי י י
 שריסס דש נאכר זה אמר איה הד* כי הוד סס אמר סדסה ואסר *מגו
 לינ וסיכא שאס סמיס נטדן אמי סדנא ואש מא ממיס יש &0מיי
 להמולה ולק צריך המרה *זמ ננא למגיד שנירה נטקש שנשרף אוי אף שמשד9ו

 *׳ו

 דרבי
ו שכ׳ דאס צא שמ רק מקצת  סעיף ה(צנ) אלא נשבר עד״ק מף סק י
 ענמ אן משש יצא ליק עייש וע׳ נמק״מ שכ׳ שצ״ע א טינתו רק
 כמן דשאו העצם נווטה לא שייך משש שמא סעס א׳ יצא השט־ למן ורך
 נקבקסן אנל פכ״ס נמק שימי עי״ב מפץ הט א סינהי ובאן ניב מסין
 אח הט אן לאמי־ אלא ננשנר לנ' יויקיס אנל שנשאר ממט חיטר בעצם
 מבריייזו כ״פ מדס ואף באן מיב ממן אה רובי כמ־ והורא בריא ימים
 נציע יל וכיו מא רק שסיס מ המעש שנשאר סיומ מא שלם ונדא אנל
 שרואן שכל מני המצס מא מקולקל כעין שר שרופא גוררו צריך גס בכה/
ק א׳ שכ׳ מממ  שיס׳ עו״נ חוסץ אס הט מיש (צד) נשבר עד״ק י
 געצס מין יקטן אן ט חשש סגר יצא ליק סיי״ש (וטיל נדנריס מ׳ ניו
ק א' שנדקא כ׳ הסמנר ו י  סק יי) (צה) ויזואלחו׳ן ס׳ פניי בלל י
 יצא ליק דנכל נשנר העצם במקום דססריף אנו סחסה אלא אס ש חרמ
 לדעומא שיצא העצם ליק לאיר העולס דרך נקנ שבעוינ ונס שאן מנימ
ק ר אנל נלא יצא ליק א״צ חימי שר לדעת הממני פיייפ (מ׳ נמימ י  י
ק יד דצא לחת  י״ס ונלביש בסמיחה מף אמ יו) וכדברים אלו כ׳ הסיח י
 סיס שיחק מעיני הממן מטר יראה סר מטרה אח איר העולם אע״ס שלא
 יצא מצק מספצס *ק לאיר סמלם נל מתגלה קצמ מנר לאיר קרא יצא
מ מ״נ ונס נםסס חלק מטר קצמ מחלק י  למן חה לא משבחת לה אלא נ
 הממנו־ משא״כ כשלא שנש צמנו ולא נעתק ממקמו אף שיש קנ נחל במויב
 אן זס בכלל יצא למן ולא סשגחק לניב כלל מיש אנל הליש בפתיחה אס
ב מקד יצא ליק וצדן מב ממי מיב כמ! מחש י  כ״נ העלה דכל שיקנ מ
ז מה מאדן בזה ומיס נצ״ע  אסי* לסממנר מיש ועי באס לנינה את י
י מ׳ פהראנ״ד דדיקא י  יסייש מרם סיף ד' (צו) אם אץ עוביח י נ
 כשאן מ חסוי לא נשיר ולא בשר אכל אם המי שלס נל מינמ אף שהנשר
ר יצא יון לשר שר ואיל כלל דני חסוי דכל מ  שקלקל יחאן מן מור מ
נ שאץ האיר מלס ט י  די יזמי לא צריכין אלא טצא לאיר הפילם מל מ
ק ל מ׳ ק לדנא דאע״פ מצא המר יק לנשר  הורא בדא ש׳ במיח י
 לגמרי כל שנשאר הפור שלם ולא יצא מנר לאיר סמלם שר מיש אמנם
פ וטי כ׳ לדנא שאס יצא העצם לטור היי טצא למן  במיג נמהס ניי אח י
ק י״ס שהארץ־ ג״כ להניא  ולא סמי מזימח מר מיש ופי מרי מאר י
ק עיי״ש וע׳ מזה  מהמסקס דנטינן חרייייסי ממיר לכד אט מגץ והוי כיצא *
ק אה י ינדפ״ח י  ילביש בסשייזס מף אח ביב ובאם לדנה אח כיב ש׳ מ
אק וכל ש מצד הלץ אמס מצו ד הלביש נמ נ  סק ל״ד וליה מיש י
 סמשנ י ממיט להלן(יק יךל) מ״שבמ•(צז) אין עוב״ח ע׳ מ׳ מרן
 למס (צהמהדק׳׳ש) מף מי׳ ז׳ מ׳ יאף שיצא מצס לחלל מהמה כל שאש
ק לאיר המלס מיג כמוב״יז אס חט א• כ׳ שס ראם שנר מש  מצא *
 הקליח ייצא המצס למלל סעיף ויקב לנשר המפריש נץ סרן והטף יש מש
 שניקב נינ לסמןן ש להטריף יאס לא יקב מר הפרישי מין סרן שגוף *נא
 למספ לסיד אפי׳ ש מקן מו מנר העצם כל שלא נכנס *וקש משיש אץ
יח סיק י ק נ׳ מ׳ נ ק י׳ ינשלחן נטה י  למש מיש שבי* נימין ממ י
ק מ׳ יש פ י י א  ליש מיש בדן זס: (צח) חב עכמ ודוב היקשו מ
ק י ונלביש מסימה *ח כיס אמש  מסיך ילדון אץ לס יסי ומשיו י
 לסי מנואל בליש שאר ספד האדייס ממה דיס במי א* שציין די
 מסיי נמ שמא מדנא ש למ *״לן איכ צדסן *דע הסי' של חכ מניו
 יסקיסי ודע של היו מיי ולממש אץ הפצס סגול ממש אלא למנ מצל א

 ומצר יסילך מצי השי ששמא מצר מעס או מי חב מנוי ססי מחג
 ישפצי מנה ק ססיבה הסקף יל סהחקיו סמוק• ק מא ששמו

ס את חגו ניי?) ועלנ״ש נמזיימ *ס י  כמ שמא יקחנמ *ה ידאה אש מ
י נליש דש י י וססספ שוס מילושש שסין חכ פנמ ולוב ̂נ ו  כ

 מממ
י נ  מ



& H E T t S HCfTlי• £2 כאי הנוייה « ״ &־ T T P 1 T J » 

 (ק*(*) 'והאבר(קי) (יי) אשד (״) (קיא) מדרבנן(קיכןיוע־יך־לחתוך (קינ) נם מעם מהמותר(׳) כשח־תך •״ף־י* יי•
״ J M S (קת) ק״״ שימצחט «*» r* >(קיי) האבר (קטו) האמן־: «ם(קמז 
ן ג״פ  p** (pro p ofri t*n orai ציןלא « הגי* יוד׳ הישנ׳א tec ידי69 ״ל•! ז

ה ב ו ש י ת ח ת  פ
א 0״מן נ״ג שכפנ דמושר לגמומ  (יג) והאנר אשול מדמט מיין נשסנש שכוש *3ps י
 מלנה ולא דמי לללפיצ שי יילש״ה מגא אם נאשולשלנם הוי גפיי ווושלי מאלי *פלד•
 מא טה״פ אשיינן אנל המדולדל לםי• נמוםן ואי׳נ אין גאנזל ההלנ נשלל אנל זה וכן
 מומנוצפ הניצה מוסרת ע*ש והן השכים נמשל נאר •עקנ להחיל הגולנ והזפין פול מסמים
ws» נ« שישוך הניאה ן שהיה נ א סימןי״א מז  לשנפ נזה ניש ו* מאילפ •שנץ י
ו נמנלוסהנס השצם ששושן קצמנצילז האי והשיל האני מלו 9 ג ד קשילס שזנןה שנטלו א  י
י צספישו לנינוע״ן נפשונת אמו נש  ניש ופשוש הוא (יי) א*י מללמן עוון אי *
י שהפלה משאי להושיפו לנ״נ שנמס פעמים(אמנם מפפם הראשון שמא  שמואל וזמן י
 שס לא שלי לק אמל השפופה ולא תנחם) iftm ממן ליש לצדל להקל אי׳ למנלו
 משיים משוש דםישדש ppv לאין נ״נ מצווה פל אניני לפון ואן להמלנןש נאגד

ה ב ש  ת
) ולפיל סי' דג (סיק ק י ) ל י  אם האבר מא ונד ממנ סיים ימיי בדבריט *
 הי): (קינ) גם upo םהשותר פבאה״ס מיש ימשיך ואף בעוניי! אי! מגו
ב מלה לומר תצווה היך ק י ד י ק ז׳ שי  איר הממלול אשמי ופי'במיז י
 ונובר חשונ א״צ אשי׳ למחלה למלין• האבר אפי׳ לא נקשר כלל באין דסוהא
׳ א׳ סיק א׳ ק אש יצא למן סייש ועיי נלביש סי׳ י׳ מי  נלל בסייג א ביש מ
' ואפי׳ נאי! שש דעותא בעי״ב צריך ו מ ק י  שהשיג עליו מונרי הין• י
 למחלה להשליך האיר ומכיש במק יצא ליק אסי׳ בדבר חשוב רקשהקלא נדבר
ו הניינא י ס נ הוא רק לפני! שיצ להשליך רק עו המר נייס ועבשו״י! מ מ  י
 מ' ר״ב שנשאל בפובדא מ בעצם יד הנהמה שנשבר ימין מהגוף המה ולא
נ מצס משבר היה בריא ושלם ולא היס שוס נקנ י  קשרוהיהעויח והבשר מ
ר ימיה המרה להכשיר האיר וקמו עליו מערערים ממרי הלני׳ש הגיל מ  נ
נ שיפה מרה המורה במ ומלנד שנראה דנרי הפומיג מקר לדינא  וסא זיל מ
 ואין ספימ סליי מדברי מ״ך איל בליה מיד יל תם הלביש מרה דכםר
 דהכא מימ ניד יצא מגל שיל דחקא נתל כיון שיש שס מקום מעשה מ
 סריפה בלא נקשר נק אס" נסקיס שלא מנשה פריפה במק נקשר דש למש
מ אין להחמיר ט כלל נס לסכין ד  לאחצימ משא״כ ביר שאין ט מקם שנפשה ס
כ נשו״י! יד ייסף מ' ס' י  מצית שריש ממממ• אינו אלא יק החמסן נריש ו
: (קיו״) האבו־ וממד ק מ פ  לדנא מיש נאדסה ומי נדפיס ס״ק י נ

ק י״ב ופ״ז ס״ק  עבאה״ס ופכשיו נהגו למק• כל האנר של מנירה ומסיר י
׳ א יבאש לבינה דש מ׳ נ״נ וני׳ נמךפ ס״ק ליא ועי׳  ז' ונלביש מ׳ י׳ מי
ק האני אין לאמי־ יק ממקש שנשבר מ א ס מ מסק לדנא והיכא ו י ו  ג
 והלאה וקצת מהגשר הממכר לסמלה מסקס המר ייצ להשליך ta האנר אלא
ן המנהג דיס אן להחסיר מייש יסי׳ מם א  נסקס מזזע המנהג לאמי אנל מ
מ ו של תי ק י ך י י ק הי) ־. (קטו) האמד פ י  נדכדס *יל מ׳ נ״ג (
 אש מר ינקשר שיש ואן טכר שוס דעיסא משר יש *אמר הסכר אנל בליה
א כ׳ להמר אף שקשר משיי ק י י ז נ י  אףשנקפרססב אמר נריש אמנם מ
ן ומזיז וצא מריע י ז שהניא an ס י ק  מיש ועי׳ נמנחת יעקנ כלל סיד י
ד מ׳ ייספה מאדן־ במ יהעלה ס ימי מפיו שם יפי׳ נמית הרדם מי י  מ
ן מיש ימיי בלנ״ש מ י ו נאימר קל כמ יולא מ י ק פל ה מ  דלדנא יש ל
ש של צדנא במ כך ואש חזר ונקשר שאיייאואשי׳ ׳ ג׳ ינמהדב את י  מי
 אט עמה אץ מניח רק מש לתליס שסו ממס נסת השבירה סלם נקמ־ מיחד
 האבר לגמרי אפיי לכהחלה וא״צ צהשליכי״&נל *1 קידם מטרה ראיס שלא סו
מ ft שנקשר אמר רכל שיזעיק שסה *עם א׳ ודאי סריפה אימ מזר למפירו י  מ
 ימ הקא מקפד שאשייי אנל בשסשייידט כא* לא נקשר כלל אגל סכאדדסי׳
י שנטיי דא״צ לסשלן נ או סמי נקמ א י פ  שלא סה מס דפוהא ונקב נ
׳ ואף ז מ ס ונסיף י ̂פ וסי׳ באס לטנס אמ י י לכהחלה מיי  האני בלל א
פ נ לא מעיל הקנויה אפיי שאשיי י מ מ י ס מפייה שאץ מ  יכשיאה קי
מ יש להקל לניק המשיל כשאץ י אס מי ונקשר שאישלמשיר מבשיל י  מ
ז  אף בכה/ אם *I שראה מצא גם קצמ מסשבייה ליק אז יש למומי מלעי
( מי : («n) חייך לודובו י ( ו י ק ק  מיש(ומיבמה שהבאתי להל! י
ף גידסל מ תמפרינן אס אלא באוא עוד לחזר ולהחרפאמ מל אס ב סי  י
י שנושה הממם  נמר בסין שמוי נ* מם ספק סוכל האני להמרפאה א
 מוזז סנר שד האנר סייש ופי׳ נלנ׳ש מף מ׳ יי של שרמק סאד לסימ
ס אי מ (קיז)קורם׳מ0לחט פנ י  מןאןעגמו כזה לק יש לאמר ננל פין מ
עמ ננפלמ וסי׳ שריי! שאסר בנמלתאף כדענואשיצא ו לסמי מ׳ ש מסי  י

 מצם

ב ס י ר ה א  ב
י שאיפ^ףקצמי מ א ס מ י האוזיזדםננימשיהס ולפי שנוהנץצהשדףםהל נ יןמהארנ י  נ
י ק היו ואם ם אנ מ ו י י מ י צ (ס)סידמן ! י ש מ ק מ נ מ א צ ו ס ס י י ס ז מ נ ו ה  ס
• נ נ ס ד נ ק *)וצא ואסר לההיפז למי מז מידננן אגל שאו סוסיןס מ צ א * ק ז י נ  יש ט
נים צנחיזצהואץ ה אנפ"־למ*ל ללינאאצא מצות פדשה *שראצממר לשוני םנ נ ח  מ
ס לפי שור *I מתן ממזל (•)שמחך רד׳ השיך זק״צו מקום pea• נמיןס מ  ט נ

ט האגד הסלולדל  שמימר פחה מכפ שאיא לצמצם ולפ״זלדדן דאףנפור ונשרמסץ את ד
ל to משר שסדנהשנירה פ ך מ מ ס ק מ ף י נשר א ו ד י ק ו ז ניןאץאיזה י  אסדדאין א
ד הממקיס שאין נ * פשספ מל ה  אשי*נל ספצס המזיזר למפלה א״צ לחמך כצום (נחנ נ
* צחיזךכצ האנר י ד מ י to מ מ . אנל שמיו נ ה י י נ  החממ״זמר רק משפ ק מ

 צדן ג״כ לממן האיר ולהשליט ס סמאל לא יכיזן ימסד הכל לנכרי מיש
נ (שנייד ומס ווילנא) מלה דדוקא שהבהמה * העוף י י  אנל משוקי מ
 כפר חל אמר זה על האכר שלא שט לכינ אכל אס הנהמה * העוף פרשה
מ ל ג״כ מ״ק למל דש  א״צ לגזר על האיר שלא *סט לנינ מיש וכיוצא נ
ק  סי גיג שלא ראה טמץ להמר האנר שנטרף העוף גדיש וע׳ מק״מ מן ס
 לניד שהעלה מסנרא שק מקר טדינא ושרי לשפ לכ״נ מיש וע׳ ככנפי מנה
י ע אמר לסשיסי לנינ נריש י  של ינהמה שמתה יש נס אגר המדלדל לי
ה א מ נ שהטא דכריי למא ילעק סנא שניא מ ק י י ק ל״מ י  מע׳מ י
 הסיף סדסה לאיש ל גיכ להקל למכיר אבר הפריש סמנה ליינ מיש:
מ דאף כמוכיח ש להמיר בהפסד ף א מ  ועיין מד בלב״ש שס מף «י
 מעס שלס להשימ לבינ גירה משוס אנמית נמר עייש שיי מק״ס מ
 מהפלאעלמבמ דלא נזכר שים חשראנשב״חרקלישרא לקדש עצמו במשר*
. (קט) והאבר אמר סבאה׳׳נו מ״פ ואם יפ ט ספיקא ס י  ילא לב״כ מ
 אליק לקלא ימיי מטל מרמה שכ׳ תהדק מצד הדן מנלמצד מנמ ש להמיר
ק ג׳ שכ׳ דהיכא ממצא האבר ר סעיףה׳ י י י  גם נספיק-ייש וסי׳ בלב״ס י
ק א קיוספמיסה א לאיש * דני לעין אתי ק פיפ ט מ א  שמס א נשבר נ
 סאנרכך דבמקס שנתבאר נדץ מ דהאכראמר אף נהסימ א שיש ספק מ שרי
 האנר נמ״מ אנל בחכתא דבליס שרי סאבי בהימ אן סמן מ מעיל להמר
ס אן סמן מ מפיל כלום וכל מ ישבר שדין י ס דשלא מ י ה  אף שלא נ
 סמרה מידן אנל אס אט ממרה מידן כלל דהוי איר המדולדל דאמר צמית
ק מ כלום ואמי נהפ״ס אמר סייש ועיי ב אז אט משיל ס ל מ׳ י י  מ
ם י ק את י׳ מה משינ סל הליש במין מ מיש ימיי ש י מ  נמיךס יקל״ג ו
ק אם  ממין• ממינא מ' קצ״מ שנסתפק כאבר משבר א שנש נאומן ימי מ
ס מיש נרניא י ם דמכמרין משוס וסמכיק א ק  נממ סיייס א לאיש מ
 במ׳ נ״ג מדי ו' א מהר גס האבר משבר עצמו דהא לגט האכר 4כא רק
ק משמן ך דהכא הוי מ מ הא כ׳ הי ק י מ ק י ק א ואף דלא סי רק מ  מ
ק לדמן אמר וס״מ לדנא נ׳ וסכא דלפנץ  ידעה וכי׳ ונממזן ידעה אף מ
מ אף ש שמא לאיש שמא לא יקנה הריאה מ  טף המף מכשירין משש י
 מף ומכיש סכא דינר הדבר שנעשה לאיש כנץ שלא נצרר הדסיכה״ג טין
 דימו הכיס להקל מה אף נאמר דרננן נאברסיצא דש לסמיך על ההכרה זי
 ימאי אמריו דמי ס' מםריןידסה ראם סה נקי סה מסר וסי הד אדנה ש
ג משר ft האבר נ* מס חשש י9קממכלל י  * ספר דלאמ״ש נטשה לכך כל כ
י מיש בדברי הלביש ק  ומש שק סא טהנ הלכה *ופשה מיש יעי" נדע״ס י
ק ני  ימזיסידבמ: (קי) אסור פדרבנן ספייש ומלביש מי י׳ מיי א׳ י
ק אמי איר לכינ אפי׳ אן/שב/ז כצל את  פל לדינא תאמה מדנא מוסר *
 נקש סמממ רק כמן והפסד מפס מא נכון שלא *הט ננינ צד״פ:
ז י ו מ ו פי נ סיק ו׳ ו ן לקק מ׳ י  (קיא) פידבק פנאה״ס ועי׳ י
ס ן אף שמנית מ ד י ל אס אט מעורה ע  נדרי מדין מא מנירה מידן מ
 מקד אכר המחלדל ד6מרמיארייהאטיישימי׳גה״ק לעיל דשמיגיגונמק״מ
ק י״נ ו • וקיב) מריך לחוק־ נם סעס סהמחר סש f י י ק ל  נאן י
צ *והין מנשר הממד רק שלא שרד הבמ שפל ם*ן י *סס סמונר י א  ד
ט א *יון ר ק משר שסל חלק המימי לטף שען שאס מסה אה מ ס  מ
ט י* צדן לחתוך נם מהשר המסר לפי שא״א ן אף ©iftm א! ח מ י מ  מ
א לצמצם אי  לצמצם אנל ששרד משר מ ממ נסקוס המירה שאין שק־ י
י י׳ דש ג״סנס לדין י  מז*ן סממר ס*ממ־ ויצ להימף פיי״ש ועלנ״ש ר



 יורה דעה סעיף נה יי הלכות טריפות
" מ * ספוף(מומי)(קנ)וש מחמיר! ו*סדן אן אש «ר ובשי חמין אמ מט אס מנירה יצאה שיא מידה לרך נקנ PP (לפ' פ ס  (•«) w (bp) wJw (pre) מ

 רש"•)(ק״א) ממה (קנב) נחפשפ פמנמ(קע) באצו סמייטח(פו)(קנו־) צמרן(קנה) נצ שנירה נעצם(קנו) נמקוס שאס נחוזך שדשה(קנ?) ואף(קנח)

 *חחי תעובד, באר היטב
מ 6ל הפנייה פד שמק פיצ (יא) שישלחנו מזנ היו דיש להמיר אס נמלי« נדסני  המ״ליל י׳» «מ «יש «r שיג שגפנ מטן שלא ליפן לנ״נ מאמו דשששד «
 הוא ונמש גזירה אשו אנדה נמר שיש («) צהסיין נל שנייה פיי! נזה נמפינפ אפיי טד* יצא למן ונשפק יצא למן אף מסול מומר גליפנד וכן נמיןם הפסו או
׳ יני1*" צמוד שנפ יש צהידר ננצ נוונ• אנוצו בנישול ונצליה והש*ן נחנ * *נא ספק אס יצא מ ונפפונמ י* מ׳ נ״« ונמשונח ספה יומן ש״נ ממן י  נאי פפק סימן י
 צמז •ש צהיזמ־ נסציייז ונצציה ונטשיצ אפי׳ ציכא ס׳ וטל* יצא לוזן צדך שפים נדהו הינא דלינא 6׳ נמוכה ננמ לא אמדק raw נמשה ננילה נ*מר וטק כיצקמן ממן מ״נ
 וע״ג גני צג ועד יון ד*ן נאנר w אצא מצוח פדשה נצנד אנל היפא דאין נתביצ ס׳ כעדו צרין־אח״ננו נגדנצהמנשיל ודוקא היכא שישנוזנשיצ נו יד,שנימינהשהאנו

 למק « *ן ס׳ *ן לגמור דמן pro חפנו לה* אגר כאצוגחיזן *ן להחמירצתפט *סר דסק לסר נמד חסד למוד אהדדי אנל מאץ נפגשיצ ש׳ צינאצנומר הנ•

 ודבי חשבה
מ א ס ק י־ג מיש נזה ומצדד להקל נהפ׳׳מ ולצורך גדל נ׳ משוס דש למש שמא יצא מזן דרך נקנ קטן לק נהגו להטריף בכ״מ ו  הפצס לחה פיי״ש יפשיר י
׳ נ׳ לדנא דנדיעבד מי בקליפה במליחה פיי״ש ועי׳ משיב דסשסמ לשון הרמ״א משסע מרקר הססס הוא רק משוס נקיאומ ואפילו י נ מביש ממנ י  מיש י
מ ולהצדך מכא דלא שייך סמס הב׳ אפייה אסר מיי״ש אמנם במ״ו ס״ק ח׳ כ׳ דנס״כ מ מעלה דהעיקר לדנא להחמיר נ י דבד מסף מ׳ שע״ס מ״ש נ  כ
מ סמס נ׳ סטמיס כ׳ הרמ״א להחמיר ומשוס ססס א׳ לנח *ן כד* לאמר עיי״ש ק מ׳ שפסק להקל נמליחה נ  ס׳ אף במליחה ואפי׳ נספ״מ עיי״ש ועי׳ נדפ״ח י
ן דנמק יצא ליק מחר וכ״כ נמדושי מרפ״א בשם ממןנוח סאחרורס עיי״ש ומי׳ בליש כפתיחה *ח  נקלשה מי״ש (מיח) •מיסלחגו ענאה״ס מ״ש מהי
ה ועי׳ מהיין *ח פ׳(באמצע דיה ועתה) מ״ש מיד הסרמ״ג מלב׳׳ש מ״ל ׳ דאף האבר עצמו נמי מחר נכה/ ואף לעצמו י  אף ננחנשל ועי׳ נדגול מתנה מ
ק מ״נ־ ת י י י יהושע מ״ל מיש ועי׳ מ ׳ נ׳ מסר, במ לדינא כך סיכא דאין מס מעלה והעיקר מעת ׳קיי מ  *ן להחסיר מי״ש ועי׳ לנ״ש שס מי
ק שמא (קכב) גתצזשט הסגהנ. ומ״מ נמ״ג ממי לצמח לנגד. לנ״ש שסח'יא  נקנ נעו״ב* אפי׳ יש נקנ רק שעונ״ח אח חט מת אואף שיש נו מ

ה ינ״יו מהי מס טון שאש נ ממן (קכג) באלו הטדיטת להטריף וידע אס מ  יצא מבירה שטס א׳ ליק דרך מקב וק היכא שלא נמק אס מה מי
ס הללו לביש א למן ס ק הוא כלל בכל די  עד שמקלקל וא״א מנלנדקו נכלסצהאס נצלה * נמבשל עס בשר אחר שד סדסה רק מספק שמא יצא י
ס שלא מ ק כ׳ (ומ״ל מף מ׳ נ״ז ממ) (קנד) לחמדיף כל עבירה פפת״ששצמ *  אפי׳ ליכא ש׳ נגד האימר ומ״מ »חו האנר ישליך אח״כ אננ היכא מ
ק כ׳ שאין מ כ נמ״ח י י צ ר״ל שכ׳ שס ש*ן למש למ להחמיר כלל ו י  מה מבחא׳׳ר כדי חיסר וכן אפי׳ היה עונ״ח רק מדטט שיצאה השבירה פפס לטק נ
׳ תסקיס ז אצא מ י ק מ צדך ס׳ נגד האבר נצלי ונישול ונהס״מ יש אלא *טדממונס של ישראל מיש וכ״כ בשד מאר י  א׳ להק ורך מקב אס *ן מי
׳ גינדהינא ס מ י  להקל בצלי ע״י נטילה אכל בבישול ר*י לאמר אף נהימ דמר׳ ש׳ ממקיל שנמו להחמיר *ן להקל סיי״ש ופמו״ת דמ שמאל מ׳ ר
פ לפת הצורך אפי׳ בבישול בלא ש׳ אץ גוערין ט רשליך אה האיר איכ דליכא מנהג קטע נזה *ן למרות לממיר ערמה שהמרי כל מוסקים מי״ש י ה  נ
מ אץ להקל עדהריא י ׳ ת י הסי יהושט חלק ב' מ׳ י״מ ועי׳ נאם לנינה *ח יין אבל יפק במו׳ סרס מ*רותח5ק נ׳ מ׳ קיפ מ  עכ״ד ועי׳נשו׳ש ק
 יכסטמ מלחן סיף י״א שהרה נצ״פ נמה שמיךל מניס נס נצל• נהס״מ אפילו מי״שוכ״כ נלביש מ׳ * רש סעי׳ א׳ לדנא ־ (קנה) כל שבירה בעזנם

ב י ק י י׳ בל שיש נקנ מ ס ׳ נלנ״ש ש נ ו מ״שפלתד הרמ״א נמו י  ודאי יצא ליק בנמלה למד דמנ״ל למדד נץ צלי לנישול נגד דעח המסקיס נר׳ נ
ק נ׳ שכ׳ עוד אף ששבר לסרס עתה ו*מל ברי צי שלא יצא העצם לחן דרך מקי אסיה ש מעייס אלו נ*רךועי׳ עוד נלב״ש שס מף ס  ומי״שעוד י
סק מ וז״ל ודע דכל שאנו חאץ עכשיו שאץ עוב״מ באמון שאמר האכרמדינא טריפה אף נהפ״מדהוי מילתא דלארמיאעלמ דאירש ושמא יצא וחזר ולאאדעסי׳  נ
 לא אמדיק שמא בשעת שמפה היה מפין רק שנתקלקל ל*ו"ש ומי סשיקא דרבנן ואףאם לא היהב*הו מקום מר שנשל קודם השבירה ואמ״כ נמר נ*«סקיס
ד לי שלא יצא לחן ורך מסנ אכן אס מ מציאתן עיי׳יש (Dp) עם הבהמה או ויש נקנ משר ונמר לפייט צא מהי נ  ח״א למל האמיץ אזליק נתר מ
׳ ימשיך לעק חתיכה נעשה נמלה ואמר דטק ועשץ ש נקב נמר לבדו ובדקי ימף ניוס המירה ורואים שהנשר מא שלם מכל צד  המף פנמ״ס מה מ
ק יינ קיצור המולה מדכדי דלפי! *מר דטק מקילץ אפי׳ כיד* יצא למק נלי נקנ ונלי מיי מראה יש להכשיר עכ״ד. וכיוצא כזה כ׳ ניד אשדס נמנומיו  י
ק ל״ו ממלה לדנא ק *ה ס׳ ונמק׳׳מ ס י  ולמין חנ״נ לא סקילק ופ״״ש נשפ״ד ינלב״ש מ ממ יני׳ נאם לני,ה *ה כ׳ על דכד הסיס מחיחה עיי׳יש וגי׳ ג
י ממי מת פ העור לנד מא שלסרק ננשר ש נקנ מל ש ט ד י  שנסמי כסוני!הין• כמ אם זשמ ולא *ודנן אמד דבק כלל ואמ* אמה דחס פ
נ י מ שנתרפא ממיס משר ממס שלמןל מ  החתיכה ממרח רק שמחן האבר * דלמא דלאהקלאלא לטין שא״צ ס׳נאיחה משמ נעמ לפיט בקרוב שאין מ
 •השה חקא יכל הקידה מצטרפת להתיר סה מקורה אכל *יוה החתיכה מארה עיי״ם ועי׳ נס׳ דמי יוסף מ׳ ש״פ•(קנו)בטמםשאס גחווך טריפה. מה
ר למעלה מצימת מידן ש לממש מ נ ח הומ״א משמע דאף נמק מ ת י לקמן מ׳ מ י  נאמרה כלהיכאשאין מחתיכה ההיא טסה ס׳ינמרן שנמנאר ג
ק פיו ק י׳ליליק י ק י״נ ינרמ״א שס יהאריך לנל צד ומיס נצ״ע למעשה מי״ש יעי׳ נמית למדף אמ׳ נמ״מלמ ר*תמיי המירה וכ״כ מס״ל י  צ״נ י
מ טיק שנשבר נ נעונדא טיצא נ נ מ׳ ק״ס מ ן ולא אמדק *מר אנל נמית פיס מאירית י י ז ממד פל המחקר ולפמ״ש ה  פמק הלכה חדל מ׳ י
א ס מ ס והכשיר נהס״מ משוס י י מרמי דסמד מה יהיה אפ נפל חלנ* דס מל למעלה מצייג ולא נקשר ומני״נ מס שלס מ  יטק יאנר המדולדל ממס מ
ח פי נ ואח p לאיצאליקומא הלכה ממסקיס המסירץ נמק למפלה סצוינ מ״ש נ  אנר המדלדל המ * אמרינן ני׳ *מר לטין מפלה דהש״ך לא מ
ש ה* ס״קל״ג טון דאף בקליה נתב המ״צ והסר״ח להקל כשטי״ב שלס איכ ד להמיד מ לא אמדק דמי *מר דטק מ ר דאגמייז שיש נ מ  למין *הי *
׳ מזהמות זרע יצחק י נ ו מ מ פ נקוליח ולא נמקמיי״ש ופיימק״מיק ל י ר דרנק שסיר שייך ט *מר ס ט ג אנל לננ׳ *מר אחר שנפל על האנר אסי׳ *  מי
ר למפלה מ  תיק יאמרה כל החתיכה משים וטק מי״שנ*רךועי׳ ניס״ח יקיאשהפלה מ׳ ה׳ וסנמ׳׳ה יד יוסף מ׳ כ״נ *ח נ׳ שכ׳ דסימהמנמ מ
מ אס הי  מאיות דאס נמר מצס הקנון שבמף הכנף ונמנשל פס כל הכנף טדאי יש י מצוה״נ ולא נקשר כלל אף שאץ דמחא נעו״נ כלל שמסריפיס אף נ
י הומו ק fn מיש במומים מ  ככל העוף עד הסרק הקסן מ״לוק מאסר כל הכנף א״נ למר נעוף סירק עד מד* מה מנייה מחיש יישומי מפ״ת י
ר הלב סומא דססקא דשלא נהס״ס המנמ לאסר משמי סצס התל אפי׳ אס עוית  הנשרממף ולא כנגד המצס ואס אץ ככל משר שככנף יוחר משיפור מ
י עצם המק למעלה מצייג * ושלמים לגמד נלאמס דעויוא וכן הדן גס מפנ ק  מסתמא ש י נמף מגמ סייש 1קב) ויש סחםירין יאיסרץ יסי מ
נלא נק*־ ו י מ אמ׳ מממוסנ״ש נמף מיש. ו י מ שלא מ ק יי (יר״לדלא ק* אדן אנר אץ נהקל נ  אשיר מ נחחך נמיזס שמשה שישה ס״ו י
 ימדילדל מ יק* איש המחני לעיל להסיר הסוף * הנהמה כעיכ״ח ניה כל1 אנל מקשר אמ׳ משיי יל(ס״קקלייה)• (קמ)יאן» אט עויבםקשיז

ל ממיני נצא נקנ ק ק סיא פי׳נחיחשי מאץרעיךא זיל שנסתפק מפההרמ״א מ ל תמצא * י  ע״זקאמר הימ׳יא דיאדלאמהי מב״יו) יר״ל דלדעה ז
י חיסר * אףשאןהמ״נ דסקשנסצם נ נמ״נ ש להסדף מססק * מקא נפיק שיהיה ט פכ״ס שאר ד מ שאין ק י יד* סדפהילקס׳ליאף שחאין מ -
י משי כשמניח נצ׳ש מיש יפי׳ בצנ״ש שס דן ל  עיפ דאין אוס יסל לממד פל סריסות מ ס מצס לפי משמשו יוני לילן ונקבים ממנו ואץ מ ד
מ שאר דני ממי ׳ תהפ״מ ש להקל אף מאץ הסיע תיקים לפצס יאין נ ק י מ  ולחזור יא־ שחאץ עכשיו שניב שלם ש למש שמא סיא יצא למןימיו י
ב סקשין. מי י מיש (קנח) אם מי נ שלימים נלי שיס נקנ מ ד פ ק נ׳ (קנא) ימיה כל מ כ וכיה ויפיס מ׳ א׳ סעיף ו׳ י  ינלי״שבסחיחהאה י
׳ ואפי׳ *פהמ״נ שלימים נליגקנ רק שש נ«^ילקמ^* א ניו״ד מ׳ ג׳ שימח הינ נלנ״ש מ דן ה׳ מ י הפי יהושע י  נתפשט הםנחנ ענמ״מ קי
p נ שמים י מ מ אנל © י י פיאה לנל סדסה אף מ י משמש * אשי׳ סי מ י מ ן מ י ט הרשת מ ) מלה א מאחר מ  המאל וששי סמיס קאתי מס/

 לקשא



 הדה דעה •יח• נה י׳ הלכות טריפות של
K oftmxA מ שנ5 צדדיו ואין שם נקנ נלל מנל מקום המנמ צהפרן נ• חלוקים רניס הס גדץ יופר נשי ו*ץ רטש מןאץ ואץ  שזר (קנם) ומר עקסץ *
 נפקס הפסד מרונה צפי ר*ס >יר ממרה(קל) פישצכקצ צסוחח(קלא) נסצנה (ד*פ)(קלב) ודוקא(קלנ,) אס צא חור ונקפד(קלד) אנצ(קלה) אס(tip) (no) ומר

 6תחי תשובה
Xf» e* n י וומןא ממןפ שאץ ממ פד«ה ל מ  ומדעי הניז לקמן צוק יא פנואו דלא י

ץ ש פ פ מ הי ) <nr וגקשל ענ »  שמש צדקה שצק יניד שימן נ״י (

 תשובה
מ למיס ושחסומ מ  ניקב רק נקב קטן ולא יצא רוב העצם למן אף מצא מ
ד : (מלן־) אבל ON מ ש י / מ מ מ ואף האנר ממר נ * מ  מיד יש להקל נ
ש מ מלוי אס קשר אי ל ח א שיש לת*ת שסו מ י נ ו מ מ אס מ ו  ונקשר ד
מ אפיי נ80"8. ללש י ר  ל* אנל נלאיה אף שנקשר ומושא אשי׳ שאשיי ס
ר ונקשר. מנאה״ס ושמיש ניש לסנין אס : (קלה) OH מ ס י ל ו ח י  מ
רה ל קז מ י ל דסכא תמצא אמר ס ש י ש p י י ל  נ^רשבר מל שנר ופי' נ
ס מ ס נ נ י ק מ מ ס מ״נשלסוקננאנד ולא נ  דשעשי״י ולא יוכל ליהג אס ס
מ ס ס א ל ס א ן י מ א ל ש ק ר י מ מ ר ד ל כ ׳ש פ ס מנ י  לו אס יודע שהיה מ
ס * ל* י נ ה מ  נקב כשר אף באץ הס״מ אכל אס גס ואס לא איסבריר אס מ
ס ל ש ימי כאש לבינה מף סמי מ שש״ס כ י ס מ י  או ש להכשיר לאחרים מ
נ י ק ל״ס שמצה נ ה פייש 1סי׳ פק״ס י מ להקל מ  אס ש לסמן פל הלניפ נ
ס ופי'במיח אסרי אש י י מסף מ' ש מ ׳ ד ן מייש ומ׳ מ י מ ל מ ה  להחמיר מ
נ סהגאץ י ׳ ו ס מ ה מ ש אמנם ישיין נ י א מ נ מ מ  ממיר מ׳ נ״ס שהחמיר נ
/ של דאס אירע שנשבר עצם האמצעי ק י ר י י ו מפ ק ו״ל להא מ׳ ל  מהרי
 *קולית למסה משיעור אגודל מקשר אן לא שאשיי ממצא p לאשר הסמל
ה דפוחא נעויב וכ׳ דאף דמרעסהס״ב נראה להחמיר  ומילה ולא טדע אס ס
 מה לדעתי נראה להפשיר העוף ואץ סברא כלל משפת לקיסמ הטצה מענה
ס מ אמה ס א' מהניב נהרשוחא אס ס  מהכשר מבישול מאכילה לא ירגש מ
ס שש דמסאנאממ מ ללא ס ו ס אוס מה ס ש ז ת  שיטי וכיון מואץ שלא ה
ס וכל י ל םניינא מ' ק י מ / נספרו שרס מ כ ד עיייש ו ר ב נ  נפו״נ ומי מ
ר פל ר כלל ונץ נקשר מ ש ק נ א ל ס א ץ נ ל ד ו ג א ף ט ס ן ס ק מ ר א  שהשבר מ
נ ס להקל י ס חעוסא מ ו  שבר ונמצא ק לאחר משול ואכילה ולא טוע מ
ס ח מ י נ ה מ י ש טואי מ ל כאלו מ י ש ד ל  ולהמר אף ניף העיף ומכיש מ
ס ש עד עסה אס ס ה נקב ואץ שברא כלל יכו׳ שלא ירגש א׳ פהבני נ  ולא ס
• קפא מ' סיב א ס ת מ י מ ו נ נ מ מ מ ס ימחו פ ס ד א ש נ י  אחה שיטי מ
ן לטף מ ן קשר אטול ס  נמנדא שנמצא 4*1־ האנילס מצס הקולית של פוף מ
פ ונשמת האכילה לא י ר פל שנר והיה למול שבת ונס סיס כ  שבירה ונקשר מ
ה מק לקפל אגולל אף שלא מ מ אס מ נ יני יהנס ד י ס דעותא מ * מ  ר
ש י הון קשר אגודל רש מ ס ת אס העוינ סהיפה התרמ אן כאן ו *  דקדק *
ס מיס י פ ש מימ ש להמר פ^־אף וקיייל דאין להקל הרי קלי מ נ  של מ
ו לא *ג י ל מ ד קלי וגס י ס ככודשנח יש להקל אסי׳ ח נ ו פ י  סאן שהיה ה
ש א' ממון ק  ד*! לסקל הרי קולי נדבר א' רק סכא רהב' דסיחוס מ מ
ן ולא י נ מןש מ י עיקר הסדמת נ ש עיסל נינץ ס ו ומצד מ ל  דדיה משאיכ כ
ה ממש לכן כל מד ר ט ם מ ק ה והחשש שמא יצא למן מי מ ר ט ם מ ק  מ
ד להק! מ ומי כאלו אדמ נ' שאלות מסמ ונבל חל ימ־ ש ט נ י  מדון נ
מ ר מש להכשיר נכה״נ פייש וכיוצא ב מ דמולה היודמוהר לק נראה מז י  מ
ש צוקה / עיי״ש נאריסת ופנמית מ ם שיק ידי״ל מ׳ ע י ס ס מ י  ל ג״נ ב
* עשק ש 3 י ב ת ו ו ומ׳ נ' ומ׳ ניס ונשית אהל מסף מ׳ י  סויד מ׳ י
י ונסי' קיי סס של ז ' ק״ס נאמצע מ מ י  מ' ס״ס ופנמית בימ שלמה חלק נ
ס להקל נעגין מ אף לסנץ טף הסיף ד ל ראם ס ידעתי סש מ  ממין מ י
ס להמיר לעין טף העוף אף ר י מ נ א ל  דמצ* להם עור נ״כ כאמה תשומת *
׳ וכיון שלא ראה ק הנימ מ ו ק סן הטף יסל םנ ז  ממצא שטר ונקשר שע״ש ה
ל ולאי שסה שלם ושה *ן לסמן ס ש *דש מ ס מ ד ק א ת מ ס ד  מ שנירה מ
י א יקיא ו נ שס נסי י  לועמ מממיריס ס מ*רייסא»ססין להחמיר ס״״ש ו
ס י ומסדי נ * ש יפנשי/ן T מסף מ' י י » מ מ *ן דרס לסקל נ י ה  נ
פסק ש נערן מו א י ק י י ו י ס ס״ק י י א אש ז׳ יסי׳ מ י '  מ״סמיו״ו מ
ם שמי ף ומולא הרגשי מקלם מ מ גם לסין טף מ  לוינא נימומקילין נ
ס נממן שמשץ לפסס מ נ פה ו פ המ״נ למסלה שלם י  יסלץ לנסיך שסי* מ
ק ס ע מ מ ש למגימ נכלסצנן הפוף ולמזק מסו ט פ  ש מקל מסר כמן שדין «
ז מתישץ ג טלאי ס י א על מ ה ו ע ד מ ה *  וממס וסציספ נמשש חמן ואם ס
מ ל י מ נמ״ג ה נ ו י ו ו שלא היס מם דמשא מ ס  ומלא הרגשי oto מ
פ מיש למין אס ממ• י . «*״ש ש נקסר ר ו  לימאעלייממייש:(ק£)חי
י רק משיי וסוינ *ם יש ס מיש נמוססקלכל שנמר א י י יעי׳ מ י ש  מ

2pc* 

 ודכי
 לקסאנמרלמ אפיי מסמים שר נהפ״מ שיידע שלא סה שס שיס נקנ מיש
ג שיש מכחיש י כ  אנל ימין נאם לנינה סניף נ״מ מממ נצ״ע לדינא אס להמיר נ
 אף במר לבד אס בקיאים אמונו לידע במ שלא היה נקב נעור וצדן להנניףנמ
א מיס במ לדנא: ' ומי מסף מ׳ מי ס וסי׳ מ י  כל דיני ton י
ק ח' מקשה סל הריא מסב ואף ו י י  (קנט) ובמר טקימן אותי מ
 שעי״נ שלימים ש להחמיר והא רק מיפי שר אץ או גקיאין אגל אס סמר
 שלסיאץ ט נקנ גס אטננן*ן ומיהר לכ״סעיייש ומייני! מישנמופשפ״ו
 סיק א׳ שכ' אגב *רמה וו״ל ודע עת־ דאף מסב הרמ״א בסעיף ס' יסי אץ
 אנוגקאץ מושי שר ואף עור שלס הממיר שם אסו יש נקב ענ״ל ופי׳ נלביש
ש נמ1ע״ ננה״ק *מ י מיש מיד הלנ״שנמיעי' נימין  בפמימהאמ כיו י
ק נ' של וממה * מף הנא לפיט נמוד משבר p יומו * יומיס  משה י
א נמןננס מור ומרפא) שר ע״י בדקה אס לא נמצא נקנ ולא  (דלינאמשש מ
 ק־חו וס פל המור סנחון יכי שק בא סנטה ליח נמף(מיה רכר שלא סה
נ הלכה ר מצס לח ומרה מרט מ  עדין שמת להתרסאמ) :מיה עדיין מ

ק שאחיו) (קל) שיש להקל להורות כהלכה י  למעשה להכשיר מיש(וטיל נ
מ דלכ*דה נראה מדמיו דנהימ  הנה האחרונים ננוס נטאור לשון הריא נ
י שיש נקנ נעור ומר כל שעכ״ס מניח כדט  *ק״מ אדינא דגי להמיר א
ה ינמכממ ארס כלל ניד שעי׳ ג' מיש אמנם נ נחטרס שמאל סיק י י  מי ו
 משיד שיק מ' ל ומשממת משיא דדקא נזלינא דפיסא נמ״נ או יסלץ
ניי מוחשי מאץ רסק״א יל  להקל נהיממניאראיה לדנליו ממרי מ"ן מי
מ אן היא מסתפק במ י ' מסקנת האחרייס דניש נקנ נעו״נ אסריקאף מ  מ
׳ p ג' יד׳  ומש נציע לדנא מי״שועי' נלנ״ש נסחיחה *ס נ״ס ינסניס מ
מ *ן להק! אלא שאין שיס י  מ״שנמ ממלה ומיקר לדנא *:חציר דאף מ
 נקכ לא בעור ולא נשר אבל טש נקנ במור אף פכל הנשר שלס בלא נקנ ומפה
 גיכ כדן משי וכן אס ש נקנ משר לנד אף שהעור שלם פריסה אף במ״ס
מ שהחליט נ מה מאדן למיג מלהלביש במ מ  מיישומי כאס לנעה*ס י
מ יצוין גחל פיי״ש ופי' הי  להסעיר מה נ״כ יל ולופחי נסן להקל עכ״פ נ
א מפת י ת פ' יש שנין מ מטת ראזת ומיקר נמי מ ק * י  מ
 סמסמירש ויוקא נאץ מס נקנ בטיב או מתיר נםימ ולא ילמ מיש יפי'
מ יהסדע לדינא נימת מקילץ יני ומשני המק לספ*: ש נ ק ר' י  נמית י
מ מינית את חני כדט גס נניקנ מקצת וק אס המר י  סצמ/ ש להקל מ
י שלם יש נקנ נמר אנל מצס ס י מפה ממט וק אש מ  שלם אף מליכא ש
 מןלימ אץ להק! בכל מ *!א בימ"מ וגם צורן שבת מקא עיי״ש־.(קלא) כהלכות
/ ונמקם ממ־ מרינה ש להקל ואס סה ט דני חימי כמ! יש להכשיר יעי׳  ר
' ואסנאבו ולא נמק כלל * ממצא אחרהנישיל יפה/  בצג״פשס דן ז' ויי מ
נ להדר אס סס פלס * מסה פריסה אף  ייסר * ידימ שנפשה ממיס ייא מ
ס אס מיס שסה מנית רק שלא השגיח לר׳*ת אס ש נקנ ונאנדשר  מיגצ מ
ר כדט רקשלאמק מ וק אנו' אס ססלקשאנמר ומדע שסה מימי מ י  מ
ק *מ מ' ומי מנדט י ר וגי׳ מ י מ פ הי ו מאנושי נ ש  אסש נקנ נ
 להא (ס״ק קל״ה) מה שמאמי מס סתמי הסיסו״ומכית שלמה: (קלב) וויקא
ו משמ־ הקוליא חזק מהטף * סמק שלא מקים  אס לא וזד וגקשי־ י
 ציה/ אנל משני קליא סמן לגוף סדסה מל מקש אמי מור מקשר משיל
 מרף נ׳ ומשני מזק מקים ציה/ שנאי גיכ לקמן מ' לי מיי ה' מיד
מ נאריסיב ס ימי נמית טס שלמה סלק נ' י ק״ס וק״י מיש נ י ו מ ק י  י
ש ממשי' משמאיחממנר מסמשיאל  (קלנ) אם לא ומ- וגקשר טפס״ש י
ר ש מ י  רצה למיש ואסר* מל שנעשה המי שמווי שלם מכל צו גס נלא ה
א מזכר וצור להקל י  וסא יל מיג עלז מיי טד אשדס שהניא נ*כ ונרי מ
ס ש להחמיר ממם דאכמי י מ כלא ה י  ממ! המא! פכסניא מ״ל אך מיס ל
ן מ י ש מ  שייך סשפס דאא״נ בחי ממי מיש מיי נדמית ס״ק עין י
מ משת שס לפשק לסלפה מש סכא ! ואמנאכ' נ י ת י ס י מ מ  מכיא מס ס
מ ל שלם אץ לסמל בלא מ״ס ינטקס הי מ י סמצם לפנש יר* מל מ מ  ת
א למיס י*ן למש שסא סש נסב ינתרסא  יש לסקל ש ב6סה זמן חנ קלס מ
ד ימןק ססנ לראש שלא מ מר לפרט ימזאכ יוע שש כמ תשש *  וק אם נ



י הלכות טריפות י  יורה דעה סעיף נה ה
tnro מ שימנאי. ל(קלט)"נשבר עצם הקולית (קמ) וניטל ממנו קורט נ י ד פ » » (ינ)(קלז) מקשר(קלח)טמץ ל ״ * י ״ ״  ן
ם (קשנ) כשרה: * יי׳ העאון המחובר כשררה (קמא) ונתעכלו(קטב) מיעוט ניביו אס עור וכשר חופין את ת » « « * » 
ק א ז ׳יהא (קמר) דמבשרינן כעור וכש- תפיץ את רובו דוקא (קסה) כשרוב החיפוי מן הבשר ואז(קמו) המיעוט י £ "  ״
 של עור מצטרף עמו אבלי אם הרמי p העור ותזני p הבשר לאוה״מ כבהמה ׳יאבל בעוף כיון שעודו רך

 פתחי תשובת באר היטב
ר א0 חור ונקשר אפי׳ צא נקשר שאיש ימרו ידונקי ששור ונשר י צ«ןמו וצא ננמןס שפושה שגישה ומיץ נמשונפ אאיז •נים מאייומ נינ סי (ינ)ומןזר. והשיך מז  flip פ
ש לסמדרסס לעצמו ס י  ק״ש שמוה Urea נפצס האמצעי למפלס מיה שני ונקשר אן• לא נמק פנו ל* פני שלם ואיו נימ• רעוחא נלצ מזחר אפילו נצא הפסו מרונס ו

ו טון דדפח סד״ך וסי׳מנ״ס י ה פ יש להקל נזה נ  ימונ ואן להשיז מחמיר נזה י
י ושוספומ נימ היןא מקפל אן פלא נקשו א לנמצס אמצמי למפלס מצונשש הגילין אין לאסל פשפש ששימש מל אלא שאנו מיומיים נופש מו  שששק הפפנל טוחייכי לפיל י
ו מקיל אין ינייז מונמויפ אש לא נהפ״מ יספילפ מצוה יש לסקנ עיש ופ׳  שני אל שנו יפלו יממן יש יהקל אמנם נעצם היזליפ ניינ *ז להקל אף שסייצ דל נסמן א
ן נ ינ שהמשם השואל לצה להכשיל אן אש צא «0ל נלל אצא של* מיל שנעשה הפנל שהעול סיה שלם מכל צל משוס להאגול ומלא איילי ללא פני* ס  עול שם מימן נ
ן השמלה והים עול שלם שלא יצא פוליס למר אפילו בלא הפסל והוא ז״ל האדן למינ נ נ שלפ קיום *צ נדל של* ס י * ס אפל למן ו  לשי משיש יש למש שמא יצא «

 תשובה
ה וסניפי סשלין סניף בי•(קם) וניטל טסט קדטטראשו י ו ו ס כי  לבינה *
ת ן ו׳ ובליש בסמחתו מ ר מר וכשפיו ס/ ס  העליון בי*ר וברים א* פי׳ מ
ך הטמא הסמוך ו מ ש מקצה מבירה פ ג ׳ מ י ק מ׳ של מ  י׳ שי׳ מיךס י
ה מ ש • (קמא) ונתעכלו סיעוט נשיו אם עוביח וכוי כ׳ באס ל י  לטף מ
׳ שא! אט בנןאיןמיסל מביס וגם שבאי למיל  מ דמן המבאר למיל סטיף נ
ר לדידן ן מ ר ממילא שאץ דן מ מוכר מ  מרי י שא״א בקיאים בייפוי מ
ס ט י א ורק ב*סן שיהא ט ג׳ תנ*ם הל* רסיס לאחר בדיקה מ ק ח מ י מ א ל  א
ג כלל ונס ב שלמים בלי מ י  ומצאם שלנים ולא נפסקו כלל אשי׳ סיסיסן וגס מ
מ ס י ה  מור ונקשר שאשי״י אנל אס מסר א׳ פני מנאיס א* פריסה *״דן אשי ב
י ולק מ ו ס וממית שנר *מי( מ י נ ' ממוזת ממרת שמנו *מין מ  ש למ נ
: ש י יקה מ ו *נ ק לפניןמקיאש ונין למנין נאנוהאנר נ מ י  צדן להתמיד נ
ל לדיין אף אס ק י י מ י י מ נ ק ו׳ ו ׳ נו׳יק י  (קםב) סיעומ ניביו מ
ק ע ל ולא נ ק י דקת מינים אס לא נימכלו רו ק נאימ *סן מיי נ ר מ  מ
מ נ סהס אלא אף אס לא נמש* p מ ח נ מנין המנץ *מרי * ה  שמזעכלו ח
ס המיצוניס יסיט שכל א׳ שנשל משמו * שהגיד ט י  כל והי מרונ מנין מ
׳ י י הרב מ י כ יממ מיעוטי םד׳פהימיסי בצ״פ סייש אמנסמצאתי ב  המימי נ
סס סרק י ממו מ  יעקב צבי ז״ל אבדק נארשא סל סריממ מצמית בפחייזחי מ
מ ת הדביר נ ו ר ׳ א׳ מרף א׳ ס״ק מ if ומש מ  ד׳ ובט*רו להלנ״ס מ
 ממלה נראיוס דאין מלוק נזה נץ נעכל מכל נינ וניב מששו ונץ נעכל *זה
ס לא י ש *מרי משאר נחאיס מן חכ ואפי׳ כשנעכלנסמהםסטס אס מ  מ
כל משים * בחנן נ אף שק סאנ ג מכל נינ וניכ p מששו ספל ר  נהמכל ח
ד ס * נ מ ס החב מכל נינ ונינמא שלם וגריאמר מהו צדן לשמר ב י כ  נל מ
מ י ה דקיממ נ י מוקש מןייל לסמיך מל נ א מ בלא^ מסחנרא ד  גחל מ
ן במקצתו ואא״נ ט ק כ מדין דשלס מ נ מסחבדא דאא״נ להנחץ י י  מה מ״מ מ
סי ראי להחמיר ס מיזצימ ו י ס ס  משר שרופא גוררי ימה גס לשקל בפלס אס א
ס נדניד ו שה וגחל מאד באיק שלא יסא מ מ א מ ס״כ צריך לשמר נ י ה  אמי נ
ן להכשיר ו מ ל מ שמי ש נ ן ס * מ נ י מ א י פלל שחט שלם ובדא מ ת ק ב  מ
ס אס לסמוך הלל מל ן ל מ ס ו בלא נפסקו אנל נמקוס זשנשידן אפי׳ מ י  ו
י ס מ סאני א י י ד • (קםנ) בשרה ל נאם לטנה מ י פ מ ס  טן*חיט נ
ו *נ ש*) ס מ י נ י להסקילץ משנ א נ ו ׳ י ו כשמס ולקמן מ  מסמס מנהג מ
מ נ מ י ר מ ת י ו פ מ אפיי נהס"מ ו י ן ש להחמיר נ ש מ  למשיר האני י

: ס) ק קי / י פ ו ש ( י ח ש להקל לסין האבר מ י נ  מקשר שאשי״י ונס מ
ס י ד מ ד פל ה ׳ י א ף ז (קמר) דטנשדיק בעוביח ל נלבש מ  סעי
י כסי סיץ נאמן מ י ציד שנראה שפס א' שאץ מ מ מ י  המצרכים מ
י מ י מ נ נסל ד י כ ימיה ינהרפאה מקרם פלי׳ נ י ׳ אם א ס א מ  תיסרפא נ
: סחפה משי כל י נ סביב פד שאין מ נקנ סלל א י  ואפי׳שרסא *מרי כל מ
ס ילא ר ה מ י י נ ק ת אמד מ ס ז ט א י כייס אוי' ר י מ מ י מש מליו מ נ א  מ
י שזרה ונתרפאה דלא מוזנךין דפימא למש מ ' מ א שפם א לא ס  יוישינן מ
א ולכתמלה נדזיינ לנחק מכף אזר המירה אלי ימשא רכל ש  למי ומ״מ מ
י י ז וטי נאש למנה מ ס ל ז א מ י ס ו וניי״ש מ י  מה ואספר לנחרי מבודק מ
נ כלכ״ש שם ד מ מ ך (גמה) כשרוב החיסוי סן ה מ ל״א ב*י * /  ׳
ת ש*מו סחב אש ד י מ ב מראה *דמם ולא ס  ק א׳ ב׳ הא ומב״מ צ״ל ח
ק י מזיוה ש להקל י א י מ י ב ט י אנ״ג והן ח נ ממס נשי ונרמסו מ ח  ה
 שצדן לוקוק השג שלא שסה וצדן לאכטסיכל הבקיאים סיייש: (קבי) חמממ
נ מימי ז ק נ' סא ומשוס מסר נשלים * לנ tf שס י  של עיר כממרף כ' נ
י נאמן כ מיושר מ י ס מ הממן ס א י דסק לס6ם ב מ ס י חקא מ ש  ק מ

 םסיעדס

י ע ו  ד
ק י מ בסצס מ ס ימיש דש להקל נ י י שלא מ  להק! גס כעצם הקליה א
י פלס מ י י ו נ מ ש שיש הבאהיס מ י ס מ י פ  למפלה מצויג אפי׳ פלא מ
/ מ'ראש נקשר שנשי״י אן להמר  ואן יסר דסיסא כלל עי׳ נלנ״ש ח י״נ י
ן נקנ רק שיש א נ משר א אף מ  אלא אם אן שש נקנ נסי״נ אנל אם ש ק
ס אבל אם אן דסימא בסי״ב אזי׳ י ס  לקהא א שיטי מראה בנשר סדסה ft ב
כ ש להספיד לאודם אף נאץ ס p שאץ מ ק י מ  ש לקסא במר * מ
ס י פ ׳ ניו בו״ה אכמב ל והמקל מ ף מ ו לקק מ י פ ס ס״ש מיס מ י  ה
מ י ק ל/ו ו ש וני׳ מקיש י י / אן ניסיין ט מ ו ס  וצורך גחל אף נש נקב ב
ט שלם פיי״ש * ח י מ א רק במקסקטן מ  אן להקלכהסרמ״נ *%׳כ הריסוסא מ
׳ נלכ״ש נמהדינ ) ונקשר נ ׳ ע״ג: וקלז ס סהר״ס שיק חיו״ו מ י  ונר׳ ס
י ואדכ מסה מ י ש ח ונקשר מ ס ס שלם * ד ח״ל ת וסכא שסה מי ס י * 
י נתקלקל המשיי שלא י ש ר יט׳ אנל אס אתר שנקשר מ ה מ י נ א י נ מ  ק
י ס ן פלל מ י י משיי מרשה ואף שקיום הקשירה לא ש ד ר נ מ י י ה מ  ס
י ס״ל כאני לא קשר כלל ינסרסה י ש  עוינ שלם ס״ס טון והקשירה מא p מ
י הקשירה נתקלקל א מ שמקלקל מיסוי אנל אס מקשר שאשיי * אמ׳ אס ל  מ
ר ס״י קשירה וו תנקםר שמשיי  המשיי משאר מחם מב* לטש כלל אסיה מ
ר מ ק נסצסשלא ג י כ מה שנטשה קלקל בעי״ב כשי שאס מ י נ א  לא מזיק מ
מ ממלה דאף שלא נתקלקל י נ י ר נ מ ל ס ל מ ה ס מ י ל ק י ש ׳ ק ו וני׳ מ י  כלל פ
י י ש י הקשירה p מ ס  סזימי p שנפשה סןנ נפו״נ לאחר הקשירה ש לאסר מ
י מ י כ מ י ק מימ >tft לפין אס שקשר שאשיי ונתקלקל א ד *!לן י  שייש מ
ש מ מ ס ל ש ופי' באס לטנה סעי׳ י״ב סניף ל״א ומבול נימין כצלצח א י  מ
ש ף ס״ק ס״י י ש • (קלח) גוהנץ להכשיר ססת״ש מ י  לדמי הליש מ
ס ג' של תכל פייסות ס א כ נ *מין הכלים שאנס ניי מיי בשיורי מ י מ  מ
p ץ מא י מ ק תהל א ף כ מ ק נמקש צייג י י  העצמות נץ נקלית ונץ מ
א יצא למן ינמק נמקים צויג שמא שסקי מידיןיבגף ק נקיליח מ  ממממ מ
י נ ס שאס לא טיפ מהאמר סד מ * י מ נ ה הריסה לכן מהנץ * נ  שמא ק
ו ׳ ל מ ף י ונחש שלמש הספרדי מ  סליהם מסל״ע סבשידן הנ*ס סייס שיי נ
ק תרימסנמנשל ולאטדפ מד אזר שמר י ננל מ מ ר מ נמפרנ מ ג  שק מ
י ש שי׳ במהת יו שאל שהביא ג״כ תר י ש מפל״פ מותידיןמליס מ ל  מל מ
י ק מלש ב מ ן הדן באס נמלה מאלה ב ן מ א י מ וכ׳ משאל מ נ כ י  ס
ר לשאלp *ומשי ניש א מ ה א ס פלא ס נ  יומן p שססהמנדא נכפר מ
ר זמן מאלה שאט ניי וכ׳ ראם נפת ו השאלה א מ ל  * **P נתר הזק מ
ק מרה וסה אסר ה מ ה לננ גם *מין הנשר טון דלפק הנשר ס  מאלה ס
ק נמקים שנזדמנו דארייתא ותינק ת ו ש ומיל זלזל ל ל א לסקל למין מ נ י  מ
ש ל ה השאלה p מל מ י נאכל כל משר ולא ס ס נ צדדי מ י י ו אנל מ ש  נ
ה נהתג*ל ומיד תלוי מיקר סל סת שטלד מאלה דאו מ ס ש להק! אף י  מ

ש . י כה/ סחמריקגס טל הכלים מ נ  טפסעח סהג״כ שאלה סל הנשר ו
ח נ ש העולה מו ר ת מ הקולע; וסי סמצש ס ) נשבר ע t t e )  סעיןש ו
ן מ ק הם אס ארס שבר נזה נץקליא *»ק משל י ם מ חי  המו
י מ ו . מסרת שנר שאן אני נקיאן מ ן ' ממחי  שס מןרש אי לדון ש ט נ
ו משש דהר שנר ינס ש * משרת שמס / ח שלימים ינס מ י  יצריך סיםא מ
מ האנר אמר מסמם ן אמר אף שלא משפ* ינס נ מ ן ראם ש ט  למק מ
י ש למומי אמ׳ אש האני מםסס מא מ י ב ׳ י י נשנש דלקמן מ מ מ  מ
מ כשר אף נלא הס״מ * שלינרס נ י י מקשי שאשיי וגס נ ס נ י י  וינר מ
ן p קליא לשוק ק ח נ וכמי מ י ר מ ר יאט ת מ י אף מ מ /  שאט־ ג
ס סק*א לקליא א למס א נץ שק לפרקים שתחתיי ימי׳ נאם ק ו ץ p ס  מ
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 מצטרף עם הבשר ובטחצה בשר (קשי) ושרוצה (•0 עור כשר ג ח (קםח) יישמי שכתב שיש מקום שעור
 לבדו מציל אפי׳ בבהמה והוא במקום (קמט) הסמוך טםש לארכובה לפי שאין שם לעולם במ־(קג) אלא
 עור לבד דבוק עם העצם ובשאר משמת שדרך להיות שס בשד אס לא היה שס בשר אלא עור בלבד
 (קנא) והיו(קננ) רירין בק העור והעצם(קננ)"י׳׳א (קנד) שמציל י• ט (קנה)"נידין שסופן להק»ת (קגו) אינם
ה את רובו במקום א׳ אלא פ מ ד (קנח) מפן צסקשית)(נ״י) י ״לא חיה הבשר ו  מצילים (ק0)(!נג מילק «
 (קנט) מתלקט מעט כאן ומעט כאן סביבות העצם או שהוא במקום אחר(קס) אלא שהוא(קשא) מרודד(קשב) או

ה ב ו ש י ת ח ת  פ
ג שנמב נפים היןיליפ נ«ז  עליו ופין נפשונח מיג סנ״גא שלק •ו״ו ממן ד
 שנמצא שנוי והשני נמפנר אן לא שליש י* יש להחיל הכלים שאיפ די ואן שהוא
 ספק שמא לא היה הנשי שלפ רפה מ״מ ספק למס הוא לפנץ הכליפ אן נליה שאפשי

 נהנעלה יגעילם מדקרי מר שיל״מ ט הוצאומ הנפלה יני מועפ הוא ע״ש

ב ט י ר ה א  ב
 ולא לאיורם וק נמקזסשאעו עושה אמו פדפהלאסר p פדרנק אץ להמיר נ1ל כשאין
 נמ־ רפוחא פלל משר ומוחגר אז׳ לאנתיגר שאיש וט׳ (ולוה טון הרג גמיש אגל
 אס חזרונקשי טהגץ צהכירולא נפנ ונקפי־שא״ש •״י ומ״ש סמחנרלקמן מנין •״נ
 לאמי• משנו על שמקשר שאיש י״י ע״ש והוא לפיו מהד״ק ה״ט מקא שיש דשותא

 בנשר אנל לא נפטור ונמ״פם ואין לסו מסדפומא) וק הסכימו נלול׳ הוראה פנ״ל (ונ״כ הניח נפ׳ מ׳ קיש ושדין ועי נ״נ) (r) פור מי סרשנ״אאנצמיר לנמ
 *ש מציל אפי׳ נעוף(פור טם רשנ״א) ודוק* טנא ליין אנל אם העור פלס וסיןן »חו מנל צידו ואין שפ נקנ פלל יש להכשמ־אע״פ פאיןחננשרק״ם אפילו ננהמה (שו״ח)

 חשובה
 ויושר מהפור הרו כ אנסמצסרמס אפיי להמר ואינם מצסרמן לא לבשר ולא למי

 ואינם משימין כלל מיש ושנשו״ס כסב מפר יויו״ו מ׳ נ״ה מ״ש גוה
ף ב׳ ואף ם כ׳ באס לנינה אס כ rf ונגטל בנימין בצלצה מ י ל  (קנו) אינם מ
 שזה ברור ואסייכשהגיוין הסונוקיס נפצס אינס מצילין מ״מ אינס מפסיקין ור״ל
 ואף שהם מסמיןין כץ מדמי לפלס כשר ולא אמריק סין ימיסויממ״בצ״ל
 ובוק בפלס כמש״ל סעי׳ ז׳ ומיי י׳ וכאן מילין שאינס מנור ואינם כנשר מסמקין
 ונמלא דאין הממי דבוק לפלס זסאיס ומודס הנידן מוף העלם ממין וכשר
 מיש. (נעז) וכל הגידי! סקרי מפן לוקזמת טמ־״יו ס״ק כ״ג וסי׳ בסד
א מפר״ח במ והעלה לדנא ולא כל י ו מ  הואר ס״ק כ״נ מה שהרבה להשיב י
 עידן אינס מצילין מידן הרין שכיוצא בק נאכל נשיר מחל נדי שליקה סס
 מצילץמרי ק חשינץננשי מיש ומי׳ מזה נצליח סמזים דף סיד ונמ״ח ס״נ
 חניינא חיויד מ׳ כ״ו ובלב ארי׳ מל מלין דף מ״י פ״ב ונממו יד שאיל כאן מ״ש
מ וסי׳ נופ״ח ס״ק ניד נסי היפח שפסק *׳נא מדס הרמ״א מסריח מיד  נ
ק להקשיח ואינם משליפיןעייש: (קנח) משן להקשות מ׳  הרגל ממן מ
 בשדיו כתב מסר שס שהעלה ליו מא רק לעין טף הנספה או סעיף אמנם
 לסין אבר מדילול ש להקל מידן שמסן להקפומ מםלימין בנהמה ומצרסין
 נמיף כמי נמר וכשאר נידן הרכין ש להקל לעין אבר המדלדל נס כלא בשר

מ : ש נ  ומני ומצלי מיש ועיי בועית שם י
 סעיף י(מם)סתלקםונו׳סרודדאי נקלףיכי׳ או שניטל שלישיתו יסי
 אוגיקב אי גםדק to מ מא ספקפדפה ואינעיא דלא אפשסא

 ידי ס״ק י׳ וכ׳ שיש דס אס ש מח־ ספק לאצפריסי לניס עיי״ש ומי׳ ממ
ק ח וסי׳ מדי מאר י ק י ג במסת בייאס ק״ב ינשלחן נטה י י מ  נ
 ניד שהעלה דנכל ספק נציית ישעי׳ מ לא מימריק p לעין סרימח אנל *מין
ם די  האבר אזליק לקלא מיש ימה נלביש מ׳ י׳ מל׳ ב׳ ס״קב׳ נ׳ יכל מי
ס ש להחמיר ממס לא שלוג י  ושעי׳ מאף דמי p פאינניא דלא אששסא א
ל מיש ז מ  גס *מין האנר עצמו וצריך להשליך האני ואס לא השליך אמד ה
א המלה שד להחמיר רק לעין האנרמצמי י ק  אנל נגיקאש ידל־ ובמק״מ י
מ ממר גס ססנשיל י  ולא לאמי התנשילזלס ממסמס שיש להתפירשלא מ
י סיעתלוינא מסת מ יפסק מ ש נ י י ת שיק ד י  יהאני מיש ימיי מ
י מאר מ״ל יכל מך נמית ללא אששסא לשמי מ ש להקל לעק האבר  מי
ר אין להקל כלל מימ(קם} אל* שמא סרידד  דפחשנ ממי אמנם מיד נלא מ

ל מחמת מזק המכה מכאב נעשה המר ססא דק ואש פנ כראי * .  י
נ ס ק ניס מ י וביי • (קנא) סדודד. מ׳ נאם לבינה י  לביש מ מלשין רי
 ואשמור וטק לנשר מרודד ומשר דבוק לעצם אלא שהיא מחדד ומתקלקל
 אן להמיר ולא נרע מדדן שנסעיף ח׳ מיש. (קסב) או נקלף עי׳ נאם
׳ דלדעת הלנ״ש משממ ואף שהכפר ו ונסיסי מלחן סיף ד׳ והי מ  לנינה אש י
נ המירה וא״צ לצרף המר כלל אסיה אס קלף מוס מאמו  פצמו מפה אה ח
 המד אן מצטרף מ הנשר מקלף טחב ילל חב מנשר הדנוק והוא האריך
מ ולצרף גס מ המעט נפר  למינ פיי מפלה דלדנא אנו p אלא שיש להקל נ
ק  מק^ףלהכוכ׳ שס עוד וכן לער! טיף ממס מהלנ״ש ממרר ננ׳ דיס. א׳ *נ
נ מיניו  אס מצי מר ומצטרף נקלףולופס פריסה נ׳ אס היה נשר לנו מקף ח
מ ג״נ סריפסליפמ הלנ״ש מ  מיקימ מחצי מאמ נמ־ המקיף נקלף משאר פ
 אנל לדנאאטק אלא שישלהסזד נכל מ ונ״ז נפקא נינה ג״כ לדק מקשר

 מייש

 דרכי
ף י׳ צp צריך  הממס והעור המשלש אט וטק סדסה והוי מקלף ולקק מי
ר יטק לעצם ואז חקא נימוס המר הוטק לעצם מצטרף  פיהאחנ מהנדסי ט
מ יכ׳ולוננמ נראה  למר וכשר מיש אבל באס לנינה אח כ״יה־יחי נצ״ע נ
ק מימ יכ משיח י  נחר ראמ המיסיסעיר א*צ שיהא וטק לעצם מיש ו
 צדנא נרי״ש (קםז) יםהזנה עור סנאה״ס ועור צנח אס מציל אד* נעיף
 וני׳ לנ״ש מ אח נ׳ ואפי׳ חב מר ומיסוס נשר אנו מציל אף נעוף וסשס״ד
 סיק ס*ז ונאם לנינה סיף א דש ג״מ נכל מ גס לדון אע״ג ואנו מזנירים
 כשיש דעיתא נעו״נ אי׳ נהימ מלעיל סעי׳ ה׳ מימ נ״מ למיחשבי׳ וואי סריסה
ק י ר א ד מ נ מי״ש יעי׳ מ ק מר מניח כדלקמן סעי׳ י מ  א״נ לעין נקשי מ
ק אס מהי מומי מ שמבוא־ מדנריו ועור כלא נשר וכן נשרנלא עור הי מ  י
ק נ׳ מביא דבדו ס ס י ס מיש ועי׳ מ י ר וא אכא עוד ספק מצסיף ל  מ
ר למפלה מצוה״ג שמר סמי ט ממי שר א מ  לדינא וכ׳ דלפ״ז נמצס המק מ
י סשיס מ ר למ נצא נמ־ יש לצדד גס נסצס הקלייז ת ר לנד ומדמי מ  מ

ס מיש ולסעכה צ״פ:  י
׳ ומאור דנלא״ה אןאמ י  םעית ח (קםח)יש משכתב לנלנ״ש מ ק
מ וויקא מיש מד צדד  נמאס עכשיו נמימי ולא התרנו אלא נהי
נ א מקשי מלמל מי׳ ה׳ לק שמר ש למק־ ד ק שאןדעותא מ  השר ע
 אשמי ממנ הללו מאחר שיש נלא״ה צדדי סתר מיו•(קמט) הסמך 0מש
 לארכובה שס מא מקים צויג ואן להמר p מוזנא שיש להתיר מחשש צוה״ג
ס מ ק נינ (קנ) אלא עור לבד דבוק עם ה ת י  כסילמף מ׳ נ״ג. די

ק שס לעצם נ ל יליקא נמק שיהא סמי וטק מ ססנ לעצם אנל אס אן סמי י  י
ק כ״א מיש • (קנא) והיירידין פי׳ נמית י ע *ומהי כלל ליין מ י  נ
 כמ ומיס דאן להקל נעור לנד פ״י דדן אלא סכאראכא סור ומר נ׳ שלשים
p נמ־ *וצם איש להקל סייש והביא נדעיח ח  ינשל שלש המזמין ואכא ד
p  ס״ק נ״ג לדנא. (מב) דיוק כ׳ נלביש מ p ז׳ דדן הל* סיס ד
מ ממש ידנוקש ססנ הדק ויכר שאין זה משמש הבשר דא  המקים ושיש נ
מ ק דף ג׳ מאי * מ  מסמים משר סה נא לא סה חזק ט מיא דאמרינן נ
ח מלמאיחלישיןלכ״סידאייאס ממיל נ דיזקא אבל ד  שירקא תמנייא דנמק א
מ ניזמסמס ונמשה ממס דדן ואין לך ממסמס גדל מזה מיש:  הלמא מ
מ יש לסמיך סל דעה * להקל לדידן  (קננ)יא שמגיל ל נלנ״ש שס מס נ
ק קיא) כק דנלא״ה fi מתיחלדדן אלא שיש כלא״ה צדדי  (מסעם מיל ס
 סיור עייש. (הנד) שנמל כ׳ כלב״ש מ אש ס׳ שבר נאלכמן ומהחיל
ם פאן דרך לעולם לסות מ שר ומשסע ועולה מד סקס ק  נתמחה המק מ
ר ומזיסיי אשר מ מא קצהו נתתתייחו מעור מפה יקשו  סלקי למות מ מ
א להתיר אלא כצירוף מ לדזץנקונכיג י ד  למעלה ואן מ שר אלא דדן ס
 מסי רפות פנמחבר יתד ונס דאט ממכש נץ על דעה זו pi סל דעה נ׳
 מחמס שש למ כליה צדד סתר מימ פכ״ס מל פיהם אן *ו לסמוך דממ״נ
 לחנה א מרשה מיש וני׳ נאם לנינה אס כ״ז שנסחסקאס ארע מאת שסה
ק לארכונה אס מ ה נאלבמן בנ״ל רש חב ממימי נדוק ומיסוס נ י ס  מ

מ מייפה וכימיות לכאן ולכאן מניח כצ״מ נוי״ש ־  גס נ

ק ג׳ רר״לדלא זה בלבד סמידץ  סעיף ם (קנד,)גידיןוכי׳ מ׳ בליש מ י
נ כראי ר אלא אפי׳ אפ משי מא ת  אנס מצסרסין במרת ט



 יורה דעה סעיף נה י יא יב הלכות טריפות
 (ק*) נקלף מעל העצם או (קםד) שנימל (קסה) שלישיחו החחתוי, (קפו) או (קםז) *נקב או נסיק
 אינס מצילין 3וכן(קפח) אם (קסט) נחמסמס בשר החופה וגעשה כעין בשד שהרופא נוחת אינו מציל:
 הגס (קע) יאק א, אט נקיא-, משר שהחפא גיררי יצנן (קעא) נצ מקים (קעב) משתנה מראית הנשר איט מציל (ממת מי־סוני) :
 יא 1נקוד הבשר בסכין (קענ) מעל השבר כדן מבעת בעיטל (קעי) ורוב היקיפו מכוסה כשרה והוא
 שיתה הבשר דםק בעצם סביב הקדירה*. יב ינשבו־ העצם (קעה) במיזם שעושה אותה טריפה וחי־
 ונקשר (קעו) ואין ידוע אם יצא רום אם לאו (יי) (קעז) כשרה (קעח) י־והוא שחזר למקומו הראשון

 באד היטב
 SOB(T) כחג סש״ן ידיקא כשעור ונשר מפין אח מט יגס נאנר סמלוצלצ אס חור ונקסר ניש למר:

 תשובה
נ עניו דהא אק חריוייהי בפיק מלעיל מרף ה׳  היקיסי לא חקא דיה דציל ח

 אס לבינה שס סניף א׳ מהמה״ג
ף ס*ק י״ל  סעיף יב (קעח) במקום שעישר, אותה טריפה פנאה״ם מ
 ניס פהיך יכ״ש נמקס שאין עושה אותה פריכה ממני חור ינקשר
 לפני! אבר המדולדל 1פי׳ נסר״ח מף ס״ק "ח שכ׳ דהא תמני קשירה לעצם
 משכר לעמן מצית מיש מא רק נעצם שש ט פריטת משוס שבירה תעסה
 פריסה נלא נקשר ומיכא שנקשר מהמ לש לסנשיח לק אסי׳ במקום שלא משה
 פריפה ממי נקוד גס למק מצות פרוש אכל משבר מצס שאן ט משוס פרימת
 עין בנשכר מהארסבה ולמסה ראן שס ממס פרימת הרגל דלא ממי *ס
 הקשירה לעק פרימת ממילא לא ממי הקשירה גס לעק מצות פריש יש לאמר
ft האנר משבר אףכשנקשר שבר אל שגר מי״ש ועי׳ בסי יריעות שלמה סי 
מ וכ׳ שדנריי המויק מעלה דהעיקר לדינא וסור  אס ד׳ שהביא ינרי הפיח נ
 ונקשר ממי גס נאנר כמ וכל ש־זזר ונקשר אן ט משים מצות שריש מיש
ן שלדלא כהאו״ה עי׳ בסיס ס״ק ל׳ מ״ש בזה יעי׳ נגה״ק י  ובגוף מרי ה
ו י ק ק  את יא וכמק״ס ס״ק מיה מיש ע״ד המית במ(ועי׳ מגריס לעיל י
ט ל ראם יממ שיצא ח מ) קעו) ואק ידוע אם יצא רומ י ן  מדפעי
ק ס׳ש״אולמליק מ׳ מיש מיאר י ת י י פ שמר יקשר מריסה ועי׳ נ י  א

ק (קעז) כשרה  ק מ אמתי מא בכלל טדא יצא ואמתי מא נבלל מ
ב אויר ממי חזר ונקשר אבל בפיח סיק י מ  עבאה׳׳ט מיש מהשיר מקא מ
ן גזה וכ׳ דבע״כ מיירי והשתא אן עונמ/״ר ועיי שנקשר י א מצק על ה  י
 סליק דקידס הקשירה המ מניח כוח ואמרינן דאמר הקשירה מא תפל הפו״נ
ק  מעלי׳ דאי מייד מונחא״ר למה לי כלל נקשר ע״״ש וכיכ בחגורת שמאל י
ק כי׳ מיג מל ב ובסיס סיק ית ונבל״י ס״ק י״ז אמנם במי מאר י  י
ק פ׳  מר״ח במ ומלה מס בספק אפ טבחא״ר ש לאמר ע״״ש ועמ״ז י
׳ א מה  ומ״ב קמא מו״ד מ׳ כ״א (בד״ה יאמר) ועמו״ס זרע יצחק מף מ
ב מיש ן בזה יעי׳ בעצי לטנה ונלביש מ׳ א׳ סעי׳ א׳ ס״ק י י  שמסמה עיר ה
ן במ ועייש להלן מי׳ י׳ ק ט״ו יי״ז שססקלחנא כןלאםנמצאקב י ו מ  י
ט ו אח ח נ  בניב אף שלא רקב p העוד לכו אז אף שנקשר שאשי״י בעק מי
 מל חט ממי ושיהיה העיינ ובוק לעצס כורס אן שיטי מראה בניב אט
מ אנל אס מור סלס ft פיס נקנ נמר א״צ ק מישר כלל ואף שיש  מזיק נ
 לקתא א מסמוס משר אט מיק ועיייש עת־ נמ׳ ה' לין ל׳ מ׳ עתי ראם
 ימע שלא מה מניח איר מעת סטרה א איכ קתש פנקפר אע״ס פנמשיי
ח אט א ה  מאמ״נ סלס ושה ומסה מי מס חעותאסריפה דכקפנסרפה מ
ו יש מנין א וני׳ נמק״מ ס״ק י ס יעי׳ ממ נאם לכינה אח י י ר מ  מזר להיות ט
ד שכתנ מהדסשיא ק י  מ ועי׳ באס לנינה לעיל סעיף ה׳ סיף ל״נ ועי׳ נדע״ת י
׳ ומ״מ מכא ר p מ י נ ן דאפי׳ נקשר שיש נעיק מ י ׳ ג״כ כמנה ה  מ
ק כטן שממשקי! אס עונימ איר וכן מכא יסד נעיא ולא אסששא  וסאמר מא מ
מ וני וליז ש להק! ft נמשי מ כמק*־ ונתרפא שא״ש מקילץ נ  וכיוצא נ
ר מתלקט א ממור א «א<  עור לנו א נשר לנד וכן יש להקל נייסר מ
ז לבוא חנהקימ  סספצס א בנפרשרופא גוררו ופן יש להקל נמנ״מרונ מנ
ר נעצם המק למעלה נ ק אס הממב״חש להקל וק אס היה מ מ צ  לנו וק מ
ו כל פלא טזע אס י נ  מצייג ש להקל כשנקשו שאשייי אף נימע שאן מ
 יצא *ק ומיס דכ״ז חקא מאש* אבל טצטי״י אן להקל אלא במכיר ב*
 שוס ספק מיש ויש הבאה״סנמפ״ן מס באבר המדלדל אס חזר ונקשר שר
ק (קעח) והוא ׳מזור לםקומ מ׳ במ״ס י ק מ׳ באמצע ה  עי׳ נדע״ס י
י מה שהאש היח שנר מ שהוחזר ב ׳ קל״ס מיש צעק אס ממי נ ח מ  סי
ק יי בממד) מ ומקשר מ *ה מיש (וסי׳ נלביש מ׳ א מי׳ מ׳ י  אל פ
מ ל דןמ לא נעיקחקא שחזרו המרים מ מ יחשליס פלדנ ס י מ נ י מ  ו
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 מלשין

 דרכי
י ממי ק ג׳ וד׳ דנכל ד  מיש: (ק0נ) נקלף סעל העזנם עלנ״ש מ י
 א!ימזיס מקלף ומממש ומחדד אפי׳ אס נתרפא אז״נ ויסר ונחחנר לעצם לא
ק קל״ז מ״פ נזה וני׳ מק״מ ק ל״א ומפיס י  ממי פיייש וסי׳ כאס לטנה ס
ק מינ שממד על המחקר אס חזר ונחחנר נמוד שלא היה קלף p סטנ  י
ט ונראה שיש להכשיר משא״כ  סשוס מקימ ועניי ואז״נ הלן משם הקילוף מד ח
 משל שלישיהו ואינך חש להמיר ואפי׳ ככהיג לא מהי רפואה ימים נציע
 מי״ש וגיק את י״א: (קפד) שניטל שלישיחו התחתון עי׳ כמסי יוגה
 שמולה ואם יעל יישימ המולק אמי חקא אם מא סלו p אנל אם מחצה
 שר מחינר ידטק לעצםוממחצה נשל שלישית! התחתון שיעיי״ש וני׳ נוע״ת
ל שנרקנ ינשל מעס מעיני ף יקנ״ה־ (קפה) שלישיחו התוזתון. י  מ
 משר מקש שונוק לעצם אף שאז״כ קשר משר אל העצם ווטק ט אס״ה
׳ נאם לנינה אמ לי שמג  פריפה לביש מ את ג׳ (קסו) אי גיקכ מ
 ומשמע ולא תקא שיהא מקנ לש מטין מגד מבר [ר״ל נגד מקים מנר]
ר מאתי אנר גיכ ט  אלא אפי׳ קצח לפסלה לחלק עוף א קצמ למסה בחלק מ
י מיל מיש לדרכו (קסז) ניקב נד נאה״ג מיש מ ו  מסתמא אנו מפיל מ
• (קפח) אם ק ד  י שמקנ כלא חמק וני׳ מיףס לעיל י דד י
׳ נ״יונ״מ של דצדעח מורהינחמסמם ודא מרשה יאפשסא  נחםסטס י
ק פריסה מנוסי אחריי וכיכ ס מ אט p מ  האנעיא ודעי! הרנה מסקס מ
י ספיקא ס הסיר את ייז ושלחן גטה ס״ק כ״ס דמאכא מ ס מ  נכנה״ג נ
ד ומי׳ מפ״ת ס״ק ג״ה יש במ. ק י א י י ס סיי״שונניאר מ  סצסרף לי
 (קפט) נחטםםס מיהלקהאהקרונהלממסס.לנ״ש ש0 (קע)ואגןאקאט
י אס לגימ סיף ג׳ ועמל מינק בצמח מ שכתנ ז ו ק י ך ס י  בקיאין פ
P ט ב* שוס שיטי מראה י ממעי"כ מקיפים את ח א ן ד י  תמדס מדפי! ה
ו מ מפאר שטשיגי פיאה אינדנלא אמי החנק אכא רוב ט  ממקצת הנ
מ ואף שנקשר משיי פיייש ימי׳ מזה נמק״ס ס״ק הי  מימ מקיף פריפה אפי׳ נ
ק י״ד שכתב : (קעא) כל סקום שנשתנה פשיד ס ( ל י י  מ״נ (!פיל מ
 דאף מקשר פאשייצ״ל פיש החבשלא נשתנה מראמ עיי״ש אנל נלביש מ׳ א׳
׳ נאמו ק טיול לדינא דנשאשיי אט מיק שיטי מראה עמאפי  מיי ו׳ י
נ p שלא יסא מסמוס א שאר רני המס! נחמי י י נ מ  מלק הצריך למטן מ
׳  מיש (קעב) שנשתנה שראית הבשר עשיית סס ארי׳ נההיםמה מ
׳ ואש יפ אתימות משר המפה שר מטא ראה לדבריו מדנד הכו׳׳ס  י״נ מ
מ כ׳ ג״נ נמית מראה  דאדפיסות לא נקרא שיטי מאה לפין מ מיש ונמצא נ
מ אן מ נקרא ם מ ק נ למין מ דמה שנצרר הדס מ י  יחזקאל חש י ק
ק ft שכתב וכל  דפימא משר האמור משיא כאן להחמיר ע״״ש ועי׳ בועית י
ל שיטי של קלקל בטף הנשר ן מ להחמיר שנשתנה מראה משר י  ישמי
ד מי׳ ג׳ מלל מיד מי׳ י״ו מיש אמנם  ומסח p מלמ! החכמת איס כלל י
מ מראה דהכא ש למדף אפילו לא ׳ דהך מ ק י״ז ר״ח מ ד י י  שק מ
׳ מיג ונו׳ נ׳ ושאר מ מראה למד אע״נ דלעיל מ י ס לגדעותא p מ מ  ס
מ מראה י א כק ואנא דטותא שטרה גס ט  חכתי מיק הקא נלקה משר מ
נ קמא חייו מ׳ כ״א וטלק נטה ס״ק ל״א ינלנ״ש י  *11 אמי מיש ימי נ

ק ג׳ ומי׳ מזה נמק״מ שיק מיו יסיק מיג ׳ א סעיף ד י  מ
מ  סעיף יא (קענ) פעל השכר עי׳ כמה״ג נמממ המר אס כיו מ
 YTI מקור מהמיעומ האחרון שאט קייס מין טגעמ א אזכה ומזג
 משאר מא נחא ולא נקמ• * שד אגל אס נקמ־ מהרוב המסה משאר נדא
 אף שלא קדר מקום מבר אלא שחב הבשר המפה את השבר סא פלס ומממ
מ משר נקוד אפיה סדסה ולא גרע ב א  ודבוק לעצם אלא שמקפנפת מי
י אלא למעלה א לסט״ מסט נ ם מ ק נ פלא מ ק מ  מניקנ לקיל ואסר אפיי כ
נ ק לי• (קעך) ודוב היקשו ח י ׳ ינייש נ כ נאם לסנה סיףנ י ס י  מי



״ י י ג הלכות טריפות שלב ״י ״ י ב  יורה דעה סעיף נה י
• נ ד י נ־נ מ  ו «מ• ו
re ז ו  « ג

ר ו-5ר עי״ן בשגרה נ ה ואז׳ אה (ק$א) מא עדין פנ נמקופ מ . מ הבק״ ו י חי ר עש שבר י ב  (קעמ) QHTUI* (קפ) ש
ם י ב ב ) שברי העצם («) ש נ פ ק ) י ג ו הראשון אלא מ ט ^ ר ל ל אם לא ת ב )(קפב) א ז י ) ( ו האדו י ל ) ר  מ
« מייד שלא מוקוס צ״ח«ידץ ל כ ) ו ו פ ק ) ס פה; « ה (קפה) טרי ט מ ך ל ש מ ה וזה נ ל ע מ ך ל ש מ ל זה זה נ  (קפד) זה ע
ם או י ת w "•״ז ׳״י יג (קפח) ינמצא שבור (קפמ) ואינו יודע (קצ< אם נעשה מ P ״ילק ״״ז > B r i ° י ק » ל  וקפז) *

ה שחור בידוע כ מ  לאה־ מיתה (קצא) אם מקום ה
 באר היטב פתחי תשובד.

ימטפ ללנ״ו היזדבומ סיי פית 5צ"ג שכמנמשחנלא צ• •אין «) שוכנים מנהס״ז אט היאה הפנייה פקוצמוס נשיסע mm ונ־זדנק השגרס (•1) אנצ אס לאחזר ע«ן נ ) 
p שהנשל משוגה קצת מנמן או מנפטס דינליס לדני שלא  ג*מ שיפוע רק שלא נתנווס ממש נסו שהיה נווחלה רק פיק יה נמן• קצת למפה וזה המרים אמורים אלא «

ו צמקמס עגיל ס נזה ספר אס חזר ונקשר יפה אע״פ שלא מ ז ונ״צאס שנר הפצסנמקפ שאין פושה אוחו מדפה כללפיל י י  קצת למפלה לנשירה זליכא אימר אצא כפשומיס ז

 תשובה
 נעצם העליון לתחחין היא והיי ריסותא נמה שהיא זה טל זה מפא״כ בנשנר
 באירן• זהו המטר המתקיים מזחלת בריית העלם עיי׳׳ש• (קפה) מריפוד עי׳
ו ואס נשנר ׳ מחשי׳ סהריש חלק ג׳ מ׳ י x מחיש א׳ f ק צ  בשלי! גנוה י
 העצם האמצעי למעלה סצוה״ג וסור ונקשר יספק אם נקשר שאשי״י אי שעשי״י
 עק מאני העצם יאינו יטל לעמוד טל נויקמ נשיה משום ס״ס מיש וסי׳
מ ס״ק סיא ומדק שםדאס נמצא עצם שנקשר וסי אם מא שאשי״יכקולסס י  מ
 * מיא שעשי״י זעג״י וא״א להנחץ מסנ אס מא רמק אגודל מהגוף אם
 רואין שהנכר שלם שניב השביחה יש לסקל אף שלא נהס״מ טק מס נשפשייי
ר שהורה  כשר שס כהס״מ ח״כ ככה״ג גס שלא נהס״מ ש להקל ומ״מ מ״ל ט
ן אגודל ולא ננדק נפו״נ אם  כס חכם וסי לגט מוות חסיות אנל מסבר מ
 הס שלנים ונהנשל כן או יש להחמיר גס נהס״ס אם לא טיס הפ״סוגס כמת
 הרחק וצו—ך גמל יסיי״ש עוד כסה מסי דנים מעמיס אצו• (כפו) וכל יד.
 מירי וכן מירי מקא טץל א הזק מהגיף אנל כקוליא שמוך לגוף ע׳ לגיל
ם זנווו״ג גס עינית אס  מיי נ' נהג״ה וכובדט שס • (קפז) אבל ב0קו

פ . י  מועיל גלק נמריא ו
 סעיף ינ (קפח) גנמא שטר חקא שטר אנל אס נמצא שמיס נאפן
ק ה׳ יסלנ״ש מ׳ ג׳ נמ ׳ ן לעיל י י  המטריף נשתנה דט כיש ט
ק ג׳ נני איר החילוקים שמה באירן• יסי׳ לפיל מ׳ דג מיי ד ינדכריט  א׳ י
 שס (קפט) יאיט יידע אם געשה שחיים מלביש מף מ׳ ו׳ שאפי׳ ידע
ד הסיחש א לאח״שנני סדמ:  שהונא למי הסוחט שלם ונסתפק ־למא נשגר ט
 ככה״ג רכל שאין הטריממ מיזמת מינים אין ייצוק p מנא שלם לשוחט
 ונסתפק מ״ל וכין אט יידע אס טנא שלם פיייפ יעי׳ נאפ לנינה אש ל״נ
מ אפ יחס הי  יבסיפי הסלחן סיף נ׳ מה שהאדך נזה וסעלה זפכ״ס נ
מ את רוט וכיש י  שכשהינא לפי שיחס היה שלם יש לצוד להקל שהיה מ
 שאן דעיחא נעו״ב שש לסקל ככה״ג אפי׳ בלי הסיס ינמף נדם נצ״ט
ק א נ שפ׳ דסעיף זה מיייי ממצא סטר נ ק י  סייש (קצ) אס טפר״ח י
ל יסלנ״ש ק ן י נ הפצס ליין מי״ס וסי׳ י  המטדף דהייט שאן עיב״ח יצא ד
ק א׳ שלא סמן ק לדנא אלא אף דש דני ודמי רק שש  מ׳ ג׳ מי׳ ד׳ י
מ ממש ספק לאיש מ״סנדשה אפי׳נהימ נ יפסק אם משה ש י  נקנ מ
׳ פ יפייס למל מ׳ א׳ מי י ד נהסימ פ נ ט  יאס פו״ב שלימים נ* מס ק
ל ק ניא הניא ועת האזריניס ללא י  י׳ ינסחיחמי אמ מיז אנל ניקית י
נ ש להתיר י  סימה בהא יסעלה רנמינ״ח א־ רימ כדת יא; שס רק נקנ מ
י ד י מנ ס יני״ס מ י מ עכ״ש ינאן שים נקנ ש להקל אפי׳ נאן ה י ס  נ
ק נינ יניד ק יינ (קצא) אס סקט חשכה שמד מ׳ מק״מ י  לפיל י
 דדיקא שמר שיכר שהוא ממר שמאין שמרים ישן א הגלי מסה אנל נמה מש
מ אפי׳ ניסה קצת לשמר אן ראה מששה מחיים יצדיח דס הטסה לשחר  א
ממ חס מיש. וסי' טלק גטהיקמ׳שהניא  יכול להיות שנשיר סיד איש נ
 ממולה לעס המכריס לשימן והושחר מ סמנה אנו מעיל רק למומר ולא להקל
נ מיס דלפק מטפה נטוס הדנר דהן מ׳ מעיל גס נהקל דאפילו נמר  יאי
מ ייס נא ליד  מק־ לפמשה מכף יגיד משחיר מ ממה יכי פק ממשש נ
י א מהצלמת איסםמחסיס מ ה גסה נכחסלהאק לשממה מ מ  שמפילים נ
י אזה נ מ ממששת פ מ  אתה מד משמר מ ממה יאפי' אס לאיש מר נ
 אנר משמר מ המנה מפס אכל לא כ״כ כסי משני קדם שמפה ייני מ
 צדך בקיאמ הרנה ילא מסר אלא לנקיאס ומילין נמניוה י מיש הי׳
ס *יל מ' גיג(שיק די) שהבאתי מד מדנדי דש חלוקדמשנר קידם י מ  מ
י סחמה מכף משחיר מ השב נדו ואס מאד מיו לאו^ו נפיוה  שמישה א
ה של ק י ס י י  ממששת משחיר רק קצמ היזח סמר ולא כדז מיישומי מ
י להסיר מלא מה מ ק נטה ס ל  ובהסימ יצוק־ שמו ש צצח־ pert• פ״י ט

 פי

 דרכי
ס מקשר ינהוסא ע״י אוס שקשר שברסמ •יזה כורך  מפצמס ונתרפא אלא ת
ר נריש ועי׳ מעיה ס״ק ש״ג שהשיג עליו במ מעלה ואץ להקל  הרואים ט
 אלא נמזר מעצמו למקמו ומתרפא אנל כנעשה ע״י אוס אף שמזר ויזפריפהלא
p מסי נדיש (קעט) וגתחבר שבד עם שבר מלביש מ׳ א׳ סעי׳ ח׳ 
מ מקמח ואיכ נקפד שבירה א׳ ל ש להסתפק פצס פנשנר נ ׳ י  ג׳ וו׳ מ
 שאשיי א מפיל זאה גס לפמ־ האור פלא נקפד א לא וממיר ולא מרי אפי׳
ר המזרק נקשר ומיס ניל דק*ס פנפנר מק• למטרו למק א מק  אם מ
 *סגר סמך נמטרז לקלים א סמוך למטרו לערקס התחתון ויזז־ונקפר שר
ק ל ל ־ (קפ) שכד עפ שבר מ׳ בלכיש שס מגיף ד׳ שכ׳ ופכוס מא י  פי
 המשקים דנל מכא ומכשדיק עיי קפידה סייס דקא אם נקשר בחחק עצם אצ

מ שיכיל להתפרק טדס  מצס קשר של קיימא אכל אם אן מ רק קפידה כל ו
ק פיו ויו אמת סי קשר של קיימא וכככ ־אש  לא מהר עייש ומדיי! מף י
מ נתפרק א ש מלוק ק אם סי של קיימאא לא דיל דיי פמפייפ כ  סי «
ק פל מ  נין שאשי״י ונץ שמשי״י דנשאש׳׳י יל דקיל אנלטעשיי ש להחסיר נ
ם דסגי בקשירה ושששי״י ועייש נמםגר מ׳ דמה שיש ליקל ק  קשא אף מ
ס ענ״פ שט ״אי קשר רק מספק מא א  נספק של קיימא טאשי״י מ מקא מ
י שאשי* חמור מיש א אף נ  אס הוא של קימא אנל אס גס הקשירה אנה טו
ן מ כטן שנהצדק המדס י ק מ מ נ מ׳ ק״י יש נ  וענמ״מ טמ שלמה י
ק שיל מיזמת רחיחת הכישיל נממן נמקסהמירה וכ׳ דאין להקל א ז נ י  ז
 מפק כזה כלל דכק מסהר מא עיי הקדרה צדן לסיח הסהר טדא ונס
 ש להעמיד השני מל חזקהו שלא נקמ עייש (קפא) הוא עדק עב. עד״ק
ק י״ז יהנמיז מצס ממצא לאזר בימנ לא מקד דסיחא מסים להחזיק מיז  י
ר סיכ אס נמצא לאי בימל סצס קלימ פטר וש למלוח פנפבר קדם המשול  מ
מ ׳ העצם נסח י ס פ א  ט ק סאהרגילמז *!טר אתהעצמוס לסמל * אף מ
 אם מסה מיה נקשרשאוייי ש להקל אם ש למלות שלא סס שטר כלל רר)
 נסיח נלכד אבל אס אן למלות כנמח וטסה שמא שטרידיש אז ft שיל שהי׳
 שמיי מיד ישיין במ חזקה להחסיר שלא מןזר המר אס לא בהימ י״ל מס
 נגה״נ ש להקל ופייש במומר (קפב) אבל אס 16 חזר עסהיש יש
: (קפנ) שברי העזנם מ ט למל(יק קיו) מיש נ ד נ  מהידנ״ז החושומ וני׳ מ
 שוכנים. פבאה״ס מה של סהס״ז משני נקולמס אף ממשך מקן מהי ימו״ק
ז שמנן להמיר משאר מקן טלפ שקרוב מנר שהעוקץ קרע את ק י  י
ר סייש וניק״מ שס וסי׳ ננזהרשד״ס מי דבסיק נ ולא ס׳ מלש י י  מ
 נוסו מסוים שאיש ולא יסי שס מס מקימה פלל עיי"ש אמנם שיין נס״ס
ו ק י  של יכל שאןשס פוקן טלס לצו קרינן ני׳ שאשיי ונר׳ שלק גטה י
מ ופל שהסיח שמין מצס מלך ממר אל שנר זמ ככלל ׳ גיכ להקל נ  מ
 שאפי"י וטיקן מ״י ממפ א קסם אס מנר מממ א הקיסם ממ למ טרה
 חזקא ששיכנין מ מל מ ממשמ אסר מהריק אנל אס אנס ממל מממש
ת מ ס מספ מ י  ft ס!א נתסונו המרים ססנ יש נלממ מכאן יסכאן כל מ
ד של ממנהג א״י דאס הקיסם מס אח י ר גיי״ש ומיי נמתיק נ  ממ למ ט
ו נכלל שאש״י אנל אם הקסם מצא לצד שנר  ייצא משר מחלל מ לחלל מ י
׳ נ׳ של רכל מכיס ו מלל שסשיי מיש וסי' בלכיש י יינ מי  מצס י
׳ עצטויז נזדמנו מ כעד מ ה׳׳ז ככלל שאזייי אף פלא מ טסחללש של מ  מ
ק פל סלאזר מסלק המיז משי  נחסוט שנדם *מרי שזה נמפן לפיו ומ *
ס  מצמית חאן נדכולין למסר ממס tow מ לחלל מ מי סמר סאסיי מי
מ דאש חכ החללשאנס מ סגד מ סי ק ניס ל לחלק נ י ר א  אק מרי מ

א *״גא מיש ק י ס י י מ נ מק״ס סיק נ׳ ו י ק ו א  בכלל משיי מיש נ
׳ ואס נמצא שאפיי רק מצס התחתון ה על זה מלק שס מ ו £ 5 ("tt) 
ק וג״כ נחיזנר אן *סר יהי נחפב משי•• ט רק א  מהמר הכר *וי מלקס נ



 יורה דעה סעיף נה נו * הלכות טריפות
 (קצב) בידוע שגעשה מדרס (קצג)'ואש אק יכולים («׳) (קצר) לעסת־ עליו אש יש במה לתלות כמי

 שדרסה או שרצצה וכיוצא בו תלין לדקל ואס לאו אפדה (r) *ממק :

 באר ועולה

ת הגידים. ובו י׳ םעישים • מ ו  נו ייני פרימות מ

 א (א) "נטלו (ב) צומת הגידין (פי׳ מקום שהגידן נקשדס יחל לשון מנמל צצי׳י״ו)(נ) או
 באר היטב

ק שמאנפשםמידם והנדא הנשר(מנ • סמנה ויש מ » י י ש  (סז)לפמוד *י שלא מ
 *״ה האלחליק להקל מקא נעוף אנל נתל• הנהמה שגסמ ק אץ מלץ אנל מיין
 כלל פ*ז וליוו*הניח ומסיא ד' ר״נ והניח מלקים וסגרס לאן! ננהמה תל ק נרסין
י פליןס ?לח יין־ ומצםהנ׳ שיש צ1 קשקשים שמא על םאוגונה ג  א*נדס.ולענס נפוף ס

ק מ a ולא נדקר• נ w ו נרה לתציני סאנ להחס יש מלים למר א• מי נאן הוא ספק פחממ חמק ל לסמן ל י  ממנות פס הראפ מהמה) (r) מספק נחנ הש*ו ו

נ הלפנ׳א 05 1 י  ו
מ (•ואין  נידה ו
 לכייל מפפפכשחשה
י סומיפ פ  נמ^1 ט
 פי פיולס לן• נמה
 וסי׳<5 אצא הינא
 י*כא יפיוצ• מט
 אלי כילעיל נ0״
 ל״ו מל׳ וו׳ ומז

י מתחי תשובה » «*ה חילק י י t« •n•* 
פ י  נפלפא יפה אנל אפ הנשל לא נשמנה כלל ממיאיםי לא מניזין ולא מנפים א
 שיפצפ מולננ קצפו פל קצפו נפר לולאי נפיפא •פה לאלפיה הלי הוא ממיש אפ
י ואם מאמל לנמל• אסלה מהריק ז״ל לא צייסינן ליה לאנל ממונם של  םמומש נ

 ישלאצ מלי פ״ש ופי נש״ק הין לס

 העיבה
 ושמא לא יצא ליק ומוק כמסת הריף ומימי* ראן אמר 6לא ניץליח סיייע
 ימי׳ כחכמת אדם כלל כיד מי׳ ייס שפסק דכשסיה מונייר ינמק לאייש ש
ק >ft מסק ק לדינא וכ׳ דמקא  להקל נס נפצס הקולית פיי״ש ימיי נוע״ת ס
 כעצס הקוליה ולינח מבחיר או אמר בספק לאגיש אבל נעצס השוק למעלה
 מצוה״נ ש להקל בהפ״מ נס בוליכא מיד *רה* ואן עונס״ר ובלא ספימ אן
ד כוש יש להק! בספק כמ גס נעצם  להקל אלא בפובייר ובדאכא מעי
 הקונית והיכא pn מסקיס נטה י' ממיס דהיי ששיר נפילה ש להניח ט

ר מיש :  להקל גס מליכא ממי
 סעיף א(א) גיטלו מדיג ואס נבראה ק חסרה צוה״ג פ׳ בסד מאי *יל
 מ׳ ניה ס״ק י״ב שכ׳ שוה תצר נסצוגתס הרמצ״ס והרשנ״א ולהרמניש
 כפר מיש וסטיס למצ שס סיק י' שמצדד לכאן ולכאן מיש אבל נשיית מכם
ק  צבי מ׳ מיו כ׳ נשם הרמביס מברא חשרצוהיג כשר פיייפ וע׳ במיז כק י
ה להקל כזה וע׳ נדנדו למל מ׳ ג״ה נשפ״ד סיק מ׳ מ' כמחיק נמה ס  א' מ
מ מי״ש וע׳ נלביש מ' ו׳ סעי' א אס ג' י ק ד׳ מ' להחמיר בזה אסי' מ  ס
 ומני׳ ב׳ אה ייא שיש מלוק בין המיניים לחיצונים דבננרא מסר הפנימיים ש
א בהיפ  להיזיר אפי׳ שלא מש״מ אכל מברא חסר צוה״ג מיצורים אן להסיר י
ו ובמיפי מלת ק א׳ וע׳ באם לבינה לעיל מ׳ נ״ס אס י  עיייש וע׳ נמקימ י
ק מ״לאלאמסא חסר א  פס סניף י״ג שלוננ״מ אן להקל מה אף נהימ נ
ק שמא ניסנו לאחר הלוה משא ופריכה  ודא מתמצת נדימ אנל מיס מ
ו דדו פקפוה ו *ויל מף מ׳ נ״ה מ״ס מהנל״י נעגל מל  מי״פ ופי מפי
 וכתב ואני אמר א אהרמי במלש האחרונים לא ידסנא אמר נחר לזה ומ״מ
 חס מ׳ בא לפני לא הייהי מהיח ממממ חפס צוה״ג אף דנמלוה מא איה ש
ש נזה וכ׳ ומ if בסיס ש  לחוש לפסיקת מידן פיייש וע׳ נמק״מ ס״ק א׳ י
ק נ'נ'ומיקד  להקל בסלו נרגל נטף שלאלמםלצוה״ג עיי״ש אמנם מעיה י
ח ש מש ח  מכד הכרמ״ג להחמיר מה דעגל שנולד ורגליו עקומות והוצן סל נ
מ יש למש ואף שס׳ נה צוה״ג ממלוה  לצוה״ג וחף וסי העיקש מחולדה י
ע נראה ופלס י כ ע״י ההילוך על נרכיו ועיי העיקוס ק־ מש ו  נתקלקלו מי
ק ק ז׳ ונסקיפ י  ממי בדקסצוהיג להעגל אףבזמיז מי״פ ופי עוד מ״ק י
מ לצוה״ג אנל  י״מ נאחא סס' נה מקם כעצם וניכר שמא מקמגוהו אן ח
 ב«ק שבר ממיר ומיי״ש מו במ״ש לנמץ אחא שגכפף ארכובותיו נמקס המחבר
׳ וסיכא ולא י מ ק י  *זק יש מש כנכנש רצא לגמרי ממח ומ׳ במק״מ י
ק יצא ממח ממי מיקיסיס בסקסצוה״ג פיי״ש: (ב) זמסת הגידץ  סי p מ
 עבל״י ס״ק ח׳ שכ׳ שיש מין עוף שקרץ קוראסאמו״פ שאן צו צוה״ג ופשיד
נ ש לדון ט נל מזמרות שנהנאח בסבר א ! י ק י' שכ' סאן למק־ י  י
' לסקל מס מיש : ר מ מ מ  נסמן במקש צוס״ג עיי״ש וע׳ ממ״מ שס נ
ק מ'שסקל  (נ) או ש פסקו סנאה״ס מיש ננקלט ק הפצס ונצי סד מאר י
ק * מ י ל י מ  נענין זס עייש ועשיד ס״ק נ׳ שמיס נצ״ע *״נא מיש ו
י  שהמלה ואם המקום שסו סחימין שם ק״ס אלא מנידן נתקלמ מסס מ
י  דהדרנדא כיץ ממלין לתער לשם ע״י רמאה ולחיות ולהתובק מקנס מיי״ש ו
ק נ' י אס לטנה י  במחזיק מכה אמ ג׳ מביא דמיי לדנא מיש אמנם כ
ק א' של ואס גס למפלה ! י י י נ  המג פל הס״פ סס ודחהראימי סיים ו
ש ייטרן ונקלמ ונס נחהס לממלה ק יל אס נפקח מ  נחתכו ליס עדשה ו
מ אנל מעקרו p למפלס יממנריס למסה חצוי מחלוקת הפוסקים ״  לכיש מ
י מל מקם מאמר מין נקפל י ׳ א׳ דן ו׳ ודן יד ו  עיי״ש וסי לכיש מ מי
י הוי נקסל י י א מ מ י עדין וטק נ  בצוה״נ כאן מימ שנקפל ממל סעצם א
י נ׳ ק ג׳ ו׳ והי פיש חילוק נץ נקש* ציה״ג הממש גיציי״ס ס נ  וני מ ו

ם א  ן

 דרכי
 מ סיכה שמר מספ אף כשהיא אוום וגס נסשמר קצמ לתליה יוסר שנעשה
 לאיש נעווה מפרכסת מיש. (קצב) בידיע שנעשה מחיים ולכן אס*
ק ט כק שיש חעותא  אכא למימצי כלאיש כנין מצצה א שדרסה אן מ
) (קצנ) ואם אץ א ק י ק יח(מ״ל מ׳ ניצ י ה נל" י נ  לסניס שממזר פי מ
 יכולים לעמד עליו ע׳-איפ דר״ל פלא הושחר מ הממוני׳ פד מאר סיק
ק לשחשה מחיים  כיס דאף שאט שמר אמ מ׳ דלאיש נעשה דיל ממר מ
 ויק להקל ננהיג חלא אס יודע שלא מנשה נמק־ לשממה בנץ שסהה נחונה
 אצלי במדז הממסר טח באפן שיידננ דציכא לממש שבאהי זק נמשה א ש
 לסקל אס אן מ המכה שמר יהיק בסין זה לאיש פייש ימי׳ מקימ סיק ניג
' דבכלזאת אן להמיר  דשיעיר המיטה בזה י״ל שהיא למרס יעיי״ש מד מ
 אלא אם יש ט עכ״פ חשס אדמימימ אנל בלא״ה אן לממיר יהי מ׳ מגהק דלא
ע י  נעשה נדוייס ואלי מנסה ממייס ס״ל לסימ פכ״פ אום ינמף דנרי ממיס נ
ש אם ש מילק נץ נהמה לעיף  מיש (קצד) לעמד עליו מ׳ נאה״ס י
' נדנא וככל זה אץ מילק נץ נהמה לעוף אלא ולמסיר א מ  ומפיו סיק י
 נהמה נ״ל דמ ססספיק לפטר סצס הנהמה שטא חוק ומל למ ראמ מני המורה
ק אס י״ב יבנזק״מ יקנ״ה ימולה מונחו דמיד י  מייש וני׳ מסנץ זה מ
 ח&יהא״צ שיהא חקא סבה מזקה סדסה ירצצהבסהל נעיף מה שברוב מימים
ק יסיס פעמים נשבר מיז פיס  נמר מיז אצא נל ומצוי מיז לימי־ אף מ
 כק מוי מיסיס המצוי מלץ ט ואס אמ מצוי נינ אן הלץ ט ואם שמיד
 לתלוי! נס נמליים א א היא סבה חזקה המציאה את הנט״ח מחזקתו שלא
 להכשיר p מדקה עץ נפילה גמרה א סי סדא מידים ואף שיש ג״נ סיד
p להלו׳ז נלאז״פ מ״מ כל שמנה דלאח״ס אנה חקה כ״כ מסיכה דסחייס 
ק משמוש •דא דסבמא אלימא הסיבה וקדם סחיטה והליק נמלזייס ואס  מא מ
 גס מידי דלאיש היא מנה חזקה ואלימא כסו זשל יך׳ס מיסה א הר ספק
ל גמור ונפרס מאכר ואס התלוי׳ ימיייס ודלאז׳׳ש שניהם אנס רק מטת ק  מ
 קלות ונאבד בזה שיין חזקת כשרות דהבס״ח יש להמיר בהימ ושסהד״חסכיפ
ד דמחייס מא p מגה קלה ומידי דלאח״ש סא מנה חוקה מלץ י  חי מ
ד למיסלי בלאחיש לא אכפת לן מה  בלאיש וכשההימר מא משוס דאכא מ
 מספק סא ממון ידעה עייש ומה נלביש מף מ׳ נ' החמיר יימ־בפניןמ
 יסעלהדכל שיש לתלות נממש אץ מעיל במה שיש לתלות גסבלאישאפיי אם
 המנה ולאיש סא חזקה יותר ואנא ספי למיהלי נההוא סעשה דאיש מהמנה
נ ספק מי מ דלא מקרי כלל נ ד  וממיס אפיס סין יאיכא מי לפיתלי בממייס ס
 השקל ס״״ש אנל נאם לנינה *יל מ׳ דג סעי׳ ל אס י״ג החדך להשיג עלץ
כ יומיי יתאזוי סס דנד מה״ק והמיףמ שבכאן עיייש (ומי  ואץ להחמיר י
) ימי נשלסן גטה מף ס' זה שמיא מנוא ד נ ס״ק י ט למל מ׳ ל ד נ  מ
 כזו שפיזע עוף כפליי ילאיש זיקי לאק יאזיכ נמצא שנשבר עצסמיקנמעלה
 מצוהיג ולא מחיר פי המנה p מעס וצידד דטין וסשלן שיעיר נ׳ א ג׳ קמת
 אכא *ית* משמ מיז ימוד דאף אס ממיס נשכר הלא לא יצא לחון ועוד דאי
 ממש סס משמי פי ממה אפי׳ משני מזון נשחיסה מייש מיש מ׳ כמסת
מ דאסטנרנמקס ק נ״א של לחלק נ  מאן מהריק על הסריג נשיר י
מ אף שש למלות נלאיי״ש מימ  שאס סה יחס שמא מחיש סה ודאי משה נ
ם ואף אם סהיחע שמא ק ש למלות נס מחיים אמי אנל אס נשנר מ  מ
ק לטף א שמא ק מיסה עין מש סימל מין משני מ  ממש לא סי p מ
מ אזר שחשה עיש מ  יצא לסן ננהיג ש להקל ולהתייאש ש סקס למלוח מ
 זסי» במ ל נינ מוחשי מאן ועק״א מ של ואס מא מצס מיק רדס
 שס׳ מ״נ שניה ש להקל אף באן מ״ס מסעם והיי ג׳ מיקיה ספק לאיש



ב חלמת טריפות שלג «יי״*«  יורה דעך, סעיף ע א
ם בבהמה ה) מדיפה (ו^אע״פ (ז) שכל העצם (ת) קיים ג ב (ט) יצוטת הניתן ה ) פסקו שנ  (ד)(א) 5
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 באר חימב
: f m r a n 0וד sc*» eta* על ofeo 13 (6) מפשק (פי י נאמצמ היזפ) יפסין שפיו וש*ך אפילו לא ישלו לגמד רק ומקרו ק פאתונס ונק!» ק 

 תשבה
ק שאסוח א * מהוקץ קפל נ ו ק מ נ נ נ  כ׳ נלניש 06 חיייוס״כא שמיו מ
ק ני) * להימן שא׳ מהדקי! נפשק י ל נ י ק מ ) ׳  ההקפצה כנין שנפנק מצו א
ק וששיקה לנו מסחף וההקפלה לנד מסחף ודאי דמצטרסץ  והענ קפל פריפה נ
ו הנפה י ס נהמה מ מ אם ס י ס ס ק מ׳ ט  עיי״ש (ז) boo ל נסר״יו י
ק rfo מה י  שלה ניק יש למוש לפסקה צוה״ג וצריך נחקה סביל ופי נמנית נ
ס השוק למקוס ניו משה צ פ נ ס ס ש נ ״ ה ו צ ן מ ע ה מ ד ה ס ס ״ ל ה צ  שהתפלא ע
ר שסטאר נשלחן נ ה וסנה אמס מ ש מ י ף הירך ומי״ש ב  שמא למפלה מ
׳ ניה ס״ק ל׳ ואף דקיי״ל וראשי הקנוקנות של גיס״נ נמסים גס טה לקמן מ  נ
׳ ל לצד מ  לעצם השוק מיס בראש סצס סמק מס שמא מחבר סס הגןלית מ
יזומ סס הארכובה אפ״פ שיש מ גידן לאו גידייהי ק בסקס סמא נ י  סל מ
ס אמנם מ4»ן י  מיד משה מגס אלא מצומת הגידין מנהו יסיהרין מ מ
ן מקצות מצס הקליס מא ב ג ד מ ה משמע חה מ ׳ י ף מ ה להלן מ ש ח  מ
׳ מהרס אהרן נמלק ש ובן מצאתי מ י  עישך ונא מד מחתית סצס המק מ
ר מ ף סצס המק ננמץס שמא מ מ נ ס נ ׳ צסדיא ד נ מ י ק נ י  ניקר האמד״ס נ
ן שבמן הפרק יש שס גיד א' שצריך לנקרי הואיל והיא י ש ס מ  להארכינס מ
ן ישם מא המף של מיד י ש ס מ  נמק־ ינא מניד משה ונא פד הטמא מ
׳ סיס מ ה נ ר והבאתי דבריהם להלן אי ק י ר ספרי מ א  מפה עיי״ש וכ״כ מ
ה תילנת ר ׳ כיג סמאל מ ש דבריהד״מ יענשויס יד יוסף מ ׳ מ׳ יממילא י י  מ
ן סמוך ממש להארכינס מממנה יספור ם ציה׳׳ג לצד מ ק מ מ מ  מימה נ
ה ר ו יממה צולעת היסב ואמר נמל מ נ י ר רע מ מ  נחמן לשנים עד שנראה ה
ן ונשאל ל נמקים צויג ונפשית נ ח  שמ ייסר משני משים שהבה אמה נסרי מ
ש לפמקתציה״ג מ הלל חש מ י ו מ י ף ממצנ מ ד מ נ ודעת מואל ל ל  מל מ
ש באריכות. (ח) קיימ י יד׳ מכמה ססמיס מ  והעלה יאן לאמר המלנ ממנה נ
נ שמקץ י א ומני׳ כ׳ p ס׳ היבא שנמצא צו  נ׳ נציש שם מד׳ א p י
א קודם שמינוה א לאמש מפא דאפא מדי לנדה* ט' שסודם  ולא מדע אם מ
ה מריסה י פ דאכא מדי נמי לסיתלי ט' שלאמר שחמה נמסה א י  נעשה א
׳ שגעשה מידם או יש  בץ במימייה ובין נמצונייש אנל א *פא מדי למתל• ט
פ בין נבהמה י ם צמזיצינייס דנפמריס יש להקל נהפ״מ פ י ר מ  מלוק p מ
ל מדצונייס א טנא מדי  ובין בעוף אפי׳ ליכא מד מידי *וסלי נלאיש מ
ק שאפתי שמא א  למיתלי לא במדים ולא נלאיש אוי אס המוקה ההיא מא נ
א באפן שאמרני בה  ודא פריפה א אמר בזה מספק יאס הפסיקה ההיא מ
מ זילמ אס רמק הסמקה נעוף הדק י ר ניה מ ק פריפה מ  דהיי רק מ
ס ב' גודלין שבפסיקה מ אסרס גיכ דמי ספת פריסה  מסיר אגודל ונעוף מ
א שמא ד מ סיסי מיס מקא כשי מוט ט י אן מ י נ ר א ג מ י  אפיה מ
ק אטדל א נ׳ גודלין סלל אנל אם לא נמדד ונאבד אמי אם ס ט להסתפק ו  ח
ק פריסה tf^t יהסזיש קה לנמלה מחצי העצם אפיה מי מ מסי א מ'  מ
׳ נימה שמאתי ימס סס* לנינה י י נדנריט למיל מ  דהיכא דאכאלמיידי י
 דפליג אמי כל* מייל נזה הליש ז״ל ודממו למסיך ממפ רלא מיקרי ששק

ל י t ו e n כזה tfto רק היכא דאכא למיהלי נמזייס ינס נלאיש יעיי״ש 
מ נץ י ה ש הלביש דבמיסייס יש *!קל ב י ' נינ סעי׳ ל ובדנריס מ ו  מ
ס להקל בזה נסוף ק ק שאיז) אן ס י מ ה לפמיל ( ה ונץ בסוף מ ס ה  מ
ם יוסר סמדציגיים ואורנה בפוף דהוי הפנימיים ודאי מריסה יש להחמיר י ר מ  מ

: ס י י פ י מ ם א י ד מ ק מ ס פ ס מ י  נ
נשף י ו י י מ מ ו ש מ ס ופיש י י א נ  סעיף ב(ט) זנוה״נ חם בבהםה פ
ק ' וליש שס י ק נ ו י ים ולא המיצוניים ומשי  צב״פ הס רק מלסי
ף וגסי שמא מאזןעסא מ ס בנהמה p ס*ני נ מ ן ל י ו דסליגי מ פ ' מ  י מ
ה למיף כלל מ א ההלכה גם מגיף ואן מרש נין מ  מהלכה כנמנה ק מ
ן עיקר ף מי* זה של מ ן מ י ל מ ל ונמיסי מ ה א מ ש יעי נאם ל י  מ
ח מסי יינה שהמה ס מ ש ו י מ מעיל צוקה *יין מ י  לדלא פייש יפי מ
א עייש יעי ן מ ק וראן מ ל מעצמו מ ף לכ״מ מ סני הצודס ימו י מ נ  ו
י ק ד של דלמ דבד הנוניל צוקז ק ס י ימי מק״מ י ס א מ ק נ י ת  מ
ל י ו ף תמר סנהמה *ויק דבפוףאף שימי שנפסק סר סדסה ידאי (  מ

 סי

י  חרכ
* הצוה״ג המימייה א כשנגד* מהעצם ומהגשר ופומייס באיר ואנס ס  •־אס ק
ר ס לטף רוניןס ממט מ ד נ מ  דטקס כלום רכל מדיין הס למעלה ולמטה מ
 אפי׳ אם כל שיפור ארק נקפל רק דטקיס כנוף למפלה מחצי השוק ולמסה
מ אפ״פ מ!5ד י ר ק פ ה ואם נחתס למפלה א למפה ה״ז מ ר  מסערקוס מ
 הפסקה אנה נסרפה דהא אתה הפסיקה מא למעלה מחצי העצס א למסה
ה פריסה מצד ההקסלה סקפל מהעצס כל סיסור ארק רחקא י  מהערקס א
 כםממבדו עדץ לטף למעלה ולמעה א לא מ״ל כניפל ע״י סהקפלה הזו אנל
מ ד  כפנחתן מצד א מן הטף א למעלה א למסה * מ״ל כנימ* והיי ספק פ
ס מ ל דמסחכר דמה שאט מכשירין כשיונקץ מהגוף למעלה ולמפה הייט רוק) כ  ו
ס מיןס ורן משל מ ס אבל אס נפסק נ ק ס ס ו * לגוף ולא נפסק מ  ממבריס ס
 פנקס* כל ארן צוה״ג ננהסה א נעוף ומיעור ספח א יותר אחר כלות
ה פריסה י מ וכעצם מ ח סא דטק מ פ מ מ א ס פ י  ההקסלה נפסק מ א
 שוה לא מיקרי יונק סהטף ואץ חילוק כץ פנפסק *!עלה ויין למסה וכי עוו
* כטן מתחיל ק אכל אס לא נקפל ס ד מ זה הקא כשנקסל כל שיעיר א  מ
 הקפלהו במחלת רביע המזיק של עצם המק וקפל עד עד סערקוס ושס נגד
ה וק להיפוך שיק רביע עצם התחמן נקמו עד למעלה ר ז מ  הערקיס נפשק י
 נרזצי פצסהשוק ישסנססק *לעלה מיזציעצסשרה כ״ז מא מקפלן יפנינריס
* מעל העצם אע״פ שדבוקיס מ ג  אנל מקפלי החיצוניים נשחנה דנס דהייס מ
ס מיןס מיהי זה חקא מ מ אפי׳ לא נפסקו נ ד ז ודא ס ר י מ מ א נ נ  נ
ר  כשנקפלו כל שיפור ארכן אנל אם שתייר מקצח סיפורן עדיין דטק לעצם ט
1 אצבעית נידלץ א יומר ינשתייר  ילק מהמה נחלה אשר חצי העצם מחזיק י
ז נודלץ ר יננהסה אשר ח* העצם אט מחזק י ו גודצץ דטק ט  מקצת יק• י
ס אס נשמייר מאמו חצי העצם למעלה נמןס צ  ששימור צמ״ג שלה מא מצי מ
ן י ד ל לסי נד* והקסן למ קסט מ ח ק סדסה אא״נישסר לסרך מ  דטק היו מ
 מא מך שיעיר ס״ז נידלק לסי קשט כמקס שעדין דטק כשר ולפי מכסיו אן
 אי נקיאס נזה לק שצשמייר מאימי הי פצס לנמלה פריפה מספק אגל

ק א אפי׳ למעלה ל ח ם מ ק  טנסחיידו ט למפה דסייט נחמדה המק מ
 מעס ממקוס ההחלק to שמא נסקוס שלא •מסק וסטדאי עדיין שס צוה״ג
ר אק שהי׳ מדור נמיןס רממסק ט עדיין ק ה״ז ט נ ם ד ו ק מ  אם נשאר מ
ק סחפה אם מכף  אס יש מ צוהיג א כנר כ* מ הצויג פאמרס פהוא מ
מ אכל אס סדין ס מממ מקם מטר ד  ככליח ההקהל ה נפסק מ סר ודא ס
ח נ׳ ק סדסה סיייש יני נאם לנינה א ט p מ  ק מקפלה להסמקה א
ה עייש יע׳,גיד נלנ״פ מ P ׳"ז ד הלנ״ש מ כ  וסניף ו׳ מה שמפקפק מ
ז ספק י ק מ  דמה שאמרנו ראס נקפלו הצוהיג אף כנפסק למסה מסמייח ה
ס מקפלה י  פחמה לא נאמר אא״כ נקפל כל ארך חצי הפצס אנל אם לא מ
ס * אפי׳ מימ מקפלה סלמסה פד נגד הארנונה ומסק צ  מלמעלה פד מצי מ
ק לדינא מ ץ זה ו ס מ ק א׳ י ה י י פ מ פיייפ ופ׳ מ ם מקפלה כ ק  שס מ
ה נאוכונה ונקש* פד למפלה מ ק ל ט ך הצוה״ג החיצוניים ממקם מ מ  ואס מ
ק א ק נמקומן נ מ מ אבל אס מ י ן כלל יש לאמר נס מ ס ק  ואין מנחץ מ
ק מ מ  העצם מד הארכובה אף מפקדו מחיטרן כארכונה ס tort יאס מ ס

ו נציה״ג מיצורים אנל י ן נ״כ דגא הט י י ס  למסה ונעקרו למפלה ממקס מ
ז מא נצמ״נ דכהפס י ש י י ק זה ננל גווני מ  נצוה״ג הפנימיים יש לסקל מ
) שנשמה דגו: ד י ל ק י  אמנם למק מ נקסלו צוה״נ נעוף פ׳ נדנדנו להלן (
ק י׳ ׳ א׳ י י ק נ' ומ׳ לניש מ מ י י פסק סי׳ באמצע המס י  (ר) שנ
מ 5זיג ממרשם למסה ולמעלה to שאן דסיתאנציהיג צ ה מ ד ק י  שכ׳ נאמצפ ה
ה ק ט  אף דשונ אנס יונקים ממקודם אסיה כל שק דנוקס נמקוסס אן מ
מ י מ יונה מימ זאת נ ׳ מ ד אנל ט י  שלמעלה ומלמטה מזיק & ונשי ס
ל י ל כהלב״ש י ל להחמיר דא י י ק כ׳ נ*1מלו ד ז י י ש והנס הפרמ״ג נ י  מ
מ א לשלול דננססק למס*! ולמשה נ  לפרש דברי הס״ז מזרן סחומ יותר מ
׳ ל ח * ׳ ולניש » ח נ ק נ ק: (ה) פריסה משיד י חי  ו
ק פריסה אנל מזיצוריסמי ויא ק המיסי׳יס לא מי אלא מ מ  משניסלו א נ
. פ י : (ו) א ז ׳ שאי י פ ף פ״ל מ מ  8ריפס מי״ש. וזהחקא מהמה איל נ



ה הלכות טריפות ד נ  בארו«#ז קדה דעה מדף ע ב

* י * " נן חניג)(יב) אנל(ינ) ה ס י י (נ) הסנרוח(ני• מ י ס (יא) ייש להחמיר(א) מ ^ (י) שהם בלפי נצים לצד דלל הבהמה: מ , ״ " ״ ^ 
}Bp התחלתם (יד) למעלה םהערכןם והוא עצם ו OB w ראשונה היא פיקר (והיא מרח פיס׳ ירש"- והרא? תדוצי לרפת יאסי״) 1 פ  י
? (ב) שמחבר השוק לארכובה הנמכרת עם הראש'ועצם זה הוא שמשחקים בו התינור^ת שקדין קוני״ל"ולמעלה מ ' * 
£ ממנו מתחברים וצומחים נירים אלו ועולים ומתפשטים בשוק עד שםתרככים וחוזרים כעין בשר י• f ״ ^ 
׳ ״*׳ בי ד "נפסקו או(טו) ניטלו(0 כננד הערקום (טז)כשדה. למעלה מהעדקום ווזאהמכןם שהטבחים תולין מ ל ° 
. י נ  *oV* 3*• טריפה: ה (יז)"שיעור איכן ממקום שמחחילין להיות צומחים עדשמתפשטים בבשר (יח) בבהמהנ
אצבעות (כא) רש ימי שאומר שהוא שיעור ר אצבעות ובבהמה דקה לא נתנו חכמים  ׳j£j (ים) פח (כ) 3

»  •יש ומפרא ו0*פ׳ שהנפיא היא ד אוגעות ונ׳נ י־יו י לוש י נזרזשי » מפוא סוא מלא *
 באד ויטב

 (נ) המרוח נחנ הפ f נפס הניח להמגהנ להחמר נפת• הסנרוח (ונ״פ מהדיל
 ופריח ונחנ נהי׳ אנל נעיף אלינא יניע שיפור צהיג הס מנפרט לצד חצל הנוף ולא
ל) וללא נפפ״ז שנחנ שנחפטפ המנהננארלות האלו נסנרא ראשונה  לצי מן וק פהנץ פי
 ולא נשנרא אחרונה ולא •לעין׳ מנין לו זה פכ«צ (נ) מגל (אע״ש שליה מוזפשפופ פל
ל מ׳ 8*ו מודסהשיש למש שמאנפנון י ר הפלס נמיץפ הפרדץפ ע5מו נתנ ט  ואם טנ

 8תחי חשובה
פ נ׳ח ה1צ ויין נמפונפ מניל צמןה סי  נ!"(») מפי השנלזפ פ״ן נם״פ פ״ש מ
 <"׳ שהאל׳ן למלוק מליו ונמנ לאיזה מלמ ־ מופה ני״ט ממו והפלה למ ;יש
 וקנון נמון Opto צומות הנמין p פצל חלל הפין או מל צלז׳ הלנל •פ לאסול אפי
 נמקים «פל מלונה ומול שנם פ״ש (נ) שמזער השיק J«־r נתשוניו ס״ס נוס ני)
ר החמיצו להמקפמומפזו מצס ואיןפלשיז צהינאצא נפקוס שהם רניס)  השקנ ע

 א' מציה ונחנ הנ״ח אפינ לציה מיזיולין למסצפ מהפרדס מימ אק אפ ניןאק להמין שלא נפסק מפ אי למפלה ואין צהקצ צעק מפשה על השיל פניצ (וניג השיך ועק םר״ח)

 דרכי תשבה
 ננמץס מרקש וסי ראיחי ליא שכ׳ שיש למי׳ ונציל דבשנר מרקם אף
 שאין שס צוה״נ ס״מ ש למש שמא נפנק א׳ מהצוינ למסלה נמקומס ולדנא
 פ׳ בלכיש מ׳ א׳ סעי׳ י״ג שכ׳ ובסבר זה אסי׳ נקשר שאשי״י צריך ניייך
 בצוה״ג ואס נאבד ולא נבדק כחיצוניים פריסה ואס נקשר שפשי״י דס כאלו נא
 נקשר כלל פיי״ש (טו) בשיה ולק אף אס נשמס הערקס מהארטבה
 המתמנה * אמ׳ מבר הסרקוס לגמרי מחיבורו לארכובה וכן באומנה עצמה
 שנשכר אף למעלה כמקים שמגע למרקם נשר נסשיסיס לכ״ס כל שהוא למסה
 מהערקש לביש מף מ׳ א׳ וע׳ בסי ונרי יוק< מ׳ פפיד שהמלה מס נשף
 יליכא עדקש אס סבר מצס המממן סמוך אגודל להסרק שקדן גליו אמר
ק  ולא ממי נדקה נצוה״ג דאאינ מדקה וסריפה עיי? נמקי וכיב בדיה י
ק לשוקש למש לצוהיג ונעוף שאאינ מ  ו׳ ראם שנר ראש מצס הארסנה במקום ה
 ננדקח צוה״ג ש לאמי עייש אמנס יעיין נמקים סקיה שכ׳ ונסוף דליכא
י המרקם מ  ערקיס א<אס שנר כראש הארםכהממיזפונהלכ״ננ נשר דחקא מ
 חשמ הש״ך והימי׳ לצוה״ג טון שנספה השבר נכמ גחל ס מא עצם קצר וענ
כ ע״כ ש למש לשנוא הזיק השבירה גס למעלה קצמ משא״כ  ואיס נשבר בקל י
 משבי האמונה אף שהוא ספון• לצוה״ג אץ למש עיי״ש ועשפיד מף מ׳ זה

? ס״ק י״י) ק ס׳ ולעיל מ׳ נ  ולנ״ש נסהיחה אוס ל f (וסי נדנריס לקק ס
 סעיף ה (מ) שיעור ארכן ס׳ מלק מהרשיא שהניא דגרי הלנ״ש בפתיחה
 אח ל״ז דצ״ל דסשיעורש א* מכאן ששור דמצי סצס ולקמן מי׳
ז ממש * סר חצי העצם  ס׳ במיה אס מכוון רק בקירוב ולא שצומהס עד י
ל איס י ה  ממש סייש אל הממיין נלביש שס יראה שאס סמלש ק!מ״ס מ
ק ז׳ מ׳ ס ס י  מנדנד ס* לא משמס ק סיל (יח) בבהםה נסה ס׳ מ
 דשימור זה דבנהמה גסה עד סיז אצנמומ מא מור מחל שקס טסל״י
ן נראה נמש וסא ב׳ הממןס מ מ  דבפוריס שלס מ״נ לומר שמא מזס מ
נ שיעור ס״ז אצנמוס מא נמר מצס י  ולפולס אן צזה״ג למעלה מחצי עצם ו
נ מריס כל ח  השק ארון ל״נ אצנפומ ולא נמצא ק נמרים שלפ ומוינומנו נ

ז אצנסומ מיש: (יט) טיו אזובעות  ארן סצס המק מא רק ערן י
ק ה׳ ונססימזו אס ל״י ק ח׳ וליש י יי מר׳ א׳ י ק י ושפיר י ן י י  ס
 ונאם לטנה מיף ג׳ חה חקא כשאט מניע למחר מחצי העצם אנל אםמימר
̂נ ז אצנעזמ ממזיקין יומר מחצי מצס אזי משמרין מצי עצם ולמולם אן צוה  די
יא לקמן מיי ס' מדש ומי נמוש יקחיאל  ממפסנין ממי מחצי סצס כס״ש הי
ע לדנא פייש: י ק ז׳ שמיס גיכ נ  שמש זה נציע מיש וע׳ ממףמ י
מ שנמר נמ׳ זה אצנמ * אצנמס מיס אנוולן. מ״ס י  (כ) אנבעות נ
דיקיקדגניהסאפמיס} ק ג׳ ומ׳  נקרא *ז׳ ג״מ ולנ? מ׳ א מי׳ י י
ק * ונלנ? נ י י  לעשמרין נמקס ממנ מטול עייש וסי ש״ן לקמן מ׳ ר
׳ שמא חתב שבע שניחת טסיות 1 נצי זו נרתיק וק אדן שתי ו ק  מ
ק ז' יכלאצנעמאמימינ׳צפנממפיי ש י י  שעורות נדווח סייש מ׳ מ
ו ה ימי י ק י ק מיג] (מ׳ למל י ל י דט לסל( מף י ? [וע׳ מנ  מי
ק מ ע׳ ps־ ומשיי י ו ש ק לינ) (כא) רש ס א ימי דג י י ק  י
ו אצנעות ועלב if י t מיי י  י דעיקר מעה הדאיגה להחמיר עי י
י ו י ? יוה לצפוי מ x 1 ס פק ׳  יכפמיחחו את ליה דומה זאת אן מצסדף לי
י ק י א׳ י א מסועי מד נלביש שש נמ׳ וי ס  בשוית שאלת שמא! י י

׳ מחשי חיה(ממאן ר׳ זאנ אלפסק• דל) נממתמ ליו״ו ׳ א) יפ׳ מ  מי
מ להקל כמף ולומד דבסוף לכ״פ מ ש מלל נ ׳ דהמסן סל מ  נמ׳ מ מ
ק לשון מאיש לא יאמר ט מא מ  מנפים מא מאכיל תדמת ישתקע ממו
מ מנ׳ ו ו ז גידן ומסין׳שנמף וראה שיה הס י ק הי מ מ מ  וגס מא נ
ק ד׳ מ׳  הצדדים והייס ג׳ לצו האס וינ לצו מלל מק< טיי״ש וע׳ נוע״ח ס
ק ליה) ־  שמא נזק ג״נ נאוזוח ומרנגולש ומצא שק מא ניי? (ויל י
 (י) שוט כלפי פגים ר״ל דמנו שיש בנהמה שלשה גידן א׳ ענ וני וקין
ק מידן מ נגד א מ  מצד חן ק יש כיוצא כאלו ממש גס מבפנים לצר חלל מ

 מדצונייס נעצמס ונסא סליני מוסקים נאזה נמס נטרף שנפסק א נשלו
 לנ״ש דש מ׳ ו׳ (יא) ויש להחמיר כשחי הסברות וסי ע׳ שנמר. יפקנ
ק נ״נ שכ׳ ואף שכ׳ הרמ״א להמיר שתי מכרות מ״מ טון שכ׳ ו ס  כלל י
 גיכ פרסה הא׳ מא מיקר ע״כ היכא דאכא מד צד להקל ש למק• פ״דהסיסקיס
ק נ׳ פהניא וסיס  ומקא המצויים הר צמיג ולא הפנימיים פיי? יעשיד ס
 כ׳ יאס טלי ספק אם נפסק הפנימיים שר מסים מיש ומשמע יעים ספק
ס אנל נלנ? שס ס״ק א׳ כ׳ ינציחף צו י  גמור מרק שיהא ראי לצירוף ל
ס ק ככד צצרמ לי  להקל נל דהו אי׳ אס אמו צד ממר לא נמשנ לקרומ מ
 מפליא טון דנליה העיקר נםנרא הראשונה דסנימייס אנס צוה״ג כלל ועיי?
׳ דאם ק ג׳ מ מ וני מנוה מיס ס ק ל ימי נמק״מ ס״ק נ׳ מ? נ  מ
 נסמרנ שר מטרף מצוה״ג הפנימיים נבשר שר מסר למנוף מליו כד לבטלו
נ לקק מ׳ tTi סעי׳ ו׳ דאף אמרדדננן אין להוסיף מלמ כד לטלו  דיש מ
ג שאט אלא מסרא י  מיס מיפבאימר ממש שאשח חדל אבל לא נאמר כ
ד החמיר במ וכ׳ חמ  נטלסא סיי? אנל שרס מין סולם חידד דש מ׳ י
ק  שהמליס הלנ? דסעיקר כסכרא מאמנה יעיז הכדע ככמה דנים להקל מ
א חב מנין שיפמ התה ממןיס כרש״י מי? וצ״מ  מ אן דבריו נכונים דא! נ

׳ משיא ן ס״ק נ׳ סל ואף מ י  (יב) אבל הסברא ראשמה היא עיקר ס
ד נ ס לשנין דנא יש להמיר שמי הסנרוס ופי מ  שימה הא מא מיין־ י
ש מ ס נהס? א ללוין מ י  מיחס פלהיא? פרק ד דחלין את ל*ו פכי ו
מ א לעוד י  להקל מי? ומ׳ שדת סמל צוקה מ׳ מצח־ ג״כ לקל מ
׳ כ׳ דלא נמצא שוס מסק שימיר נהס? מיש ב ק ס מיש אמנם כשיד י  מ
ש לאמי גםנסניסיים סייש וט׳ נמקד מ י ס ק א׳ דאי נ  ויככליש שם י
? י ק מל הדעה הא מ מ ש ל מ ס י ו׳ אס ד׳ של דנסיס וגס צורן מ  סי
ק ג׳ של וכיון שהדנד חמודות מתיר נהס? למש למק־ להק! ה י י  מ׳ מ

מ יחד סיי?. (ינ) המברא ראשוני, היא עיקר ? וגס צורן מ פ  עכ? מ
א וסניא הא׳ מא מיקד לק אס ש ששק י ק דל מ נ ק נ׳ סל י  פשיו י
ק א . ׳ נ׳ י ? נלנ? שס מי  אס סמק מזיצונ״ס אן לפשות ש? מ
 סעיף נ (T) למעלה סהעףקים . ומכף למפלה מאמ העיקום דהייט
מ האיר שטן מגרקס צמק נטי מק0 צמיג מא שאס מופט  אני׳ א
ק ו׳ שהעלה דספגפסמ ? מף י ק ס יפי נ ק ד מי מ שיי י ד  מ ס
ק פייסה מיס(ופיל יקליג) ק לפחןס עכ? לא הי רק מ ג פנץ מ י  מ
: [ ׳ מ י ס ל י ף ו מ / ה ו ק ל [ושיעור הסמלת צ  ומלש חש מ׳ צ? וסד׳סנל* י
ק ד ומממן ו י י הערקם. ענאיס יע׳ י נ  סעיף ד (ג*) ניט* מ
י סשצם נ פ נ ס ו י מ י ליפ ויש מ ס מ ק י עו מ  לפיט ממס נ
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 תשובה
 כרע? ס״ק נ' שכ׳ אפי׳ שלא בספ׳׳מ יש להקל בזה מיש (כה) אינם בכלל

 צ היג יאינס מן המק לסשליס יגס אין הנהמה גסיסת כהס נ* נשס הראכ״י
ל מבחן במקום שהאב ספל ע*י  סעיף ז(כו) צומת הנידין בבהמה ג׳ י
 יש ג' גידץ אנל מנסניס לצי הלל הגוף יש עוד ג' טוצא בא* ממש
י עב ושגים  נגד *סן הגייין הייצוגיים מ״ל כמנואר לעיץ סעי' נ' (מ) או
 דקים ע' נוע״ת ס״ק יי״ו יש נני*ו מקוס צוה״ג היזצוגייס ס נצו יק
 נמקנס שהזנב טפל עליי טלס גד ענ מאו והוא אגוות ג' גידן עניס לניס
 יחו וטוע ט מסצס הפיקוס טלם נצח עוו עצס מאוורי השוק והוא עצס נס״ע
f אלא שוביק נטשי״ך ויוכל להפרו נסכץ והייט ט נץ המרקע שקרץ ששי 
 וכץ הארנונה הגמכרת עס הראש יש עור עצס רמנ ויק יכצו העצם החזנ ודק
 דטק כחוזק עצם ארוך וטלט כצדשהזנכ טפל ע״ג עצסהשוק יגיד א' רחכ וטק
 ט והחחצח יציאה הגיד מא ממקום עצם הרחב ודקשכץ הערקס וכין הארטכה
 הלל ודטק ע״ג עצם הטלס יכמף ראש כליטה מ״ל יוצ*ן משס עוד ב׳ גיד,
 למיס א' ענ ייתר והשני *ט ענ מזהו ומ״מ י*א גיר ענ והחלה יציאה נ׳
 גי׳ק הנ״ל *נט מכוון כנגד חרולח עצס השוק יק ט הנליטה הנ״ל טלס מסי:
ק נ' אצנעות למעלה יותר מהמחלה עצס השק ק משך ד' אצנעות יכדקה ע  ע
 (יק מס שנמשך מסה באורך נ׳ אצנעות נערך כנגד העצם של עורץס טשי׳יך)
 ומשם סס מהמלץ לצאת ומתעגלץ שלשתן ואמזיס עם הגיד הקדוס משילכיס יחי
 זה אל זה וסכיק קרוס המדנקן ונמשנין למעלה רש הסרש נץ עצם השוק ונין
 הניזק הנ״ל אלא שהעור מיצרן עד שנכנסץ להלאה לתוך הנשר שע״ג ע5ס
 השוק ומלבד ג' גידץ הנ׳׳ל יש עוד כ' גיק האי הוא עכ כאהד ק ג' גידי!
 סקדמיס והיא מונח סמיך לעצס השיק כצד חון יוצא מכעד סתתלח הפרקים
 עצמו וסיבב והילך דרך נקב שנץ המרקים ינץ סצס הבולס מצח י\״ל על תחלה
 עצם השיקינמשך להלאה למעלה עד שנבלע בנשר יאחר שנמשך ב*יך קצת הוא
 נראה כמו ב' גיק דטקץ יחד ועוד יש שם בצימ גיד א מונח סמיך ודטק
 לעצם השוק והיא ג״כ לק ומג קצת ולא כמו גיד הקדום(והניסריס לוקחי[ אותו
 על גיוץ לספירת ס״ת) נמצא לפי״ז שיש ה׳ גיד! כצד יק והפוסקים היאשוניס
 והאחרומס סתמו ולא הזטח דכר מזה והאריך כזה והעלה דלדינא רכל האודה
 של ג' גידיןעכים לכנים שהס נמלכים יחד סלן הס ככלל גיד העב מ״מ העיקר
 סגד מא מתחיל ממחלת עצם הערקוס ר\"צ ודבוק ע״ג העצס ואס נפסק גד זה
 ק< סכי הגדץ מוצאן מראפ עצס הטלס ק סלימיס דט כנפסק חב גיד העב
 ימ״מ אץ להקל מפסקי הבי גדין הנ״צ פייצאץ ממף ראס עצס הבולט הג״ל אף
 סהגד המתחיל מתחצמ העצם הנ״ל הוא פלס יעיד יס כצד חן סמיך לעצס
 השיק כ' גדין עכיס יק ק ג׳ גדין החיצוניים יעיד יפ נצו סיס ג' גדין עכיס
 דטקיס וסמוכים לעצם השוק עיי״ס (כח) מותרת ע' כאס לבינה ס״ק ח׳
 סנםתפק אס י״ל דלא השיח הפוסקים מחתך מיעוטן אלא מחתך * נפסק ל«י»
 שיודע טדאי סלא נגע ולא הפסיד יותר מפא״כ כנמצא ק ולא ידעט *ך נעפה
 יש תשש שנגע טמר המופץ ונתקלקל ייסר יסיים כצ״פ יכי דמסתנר יותר להחמיר
 מלהקל עיי״פ ופי ככנפי יונה דסשימא ליי ק דלדדן רקיי״ל דננשמ העצם
 חיישיק לציה״ג ואאיב ננדקה כלא נקשר כיש שיך א״כ כ״ש כנפסק קצת
ק יא מ״ש בזה יכי רימ משאר  מצוס״ג עצמן ולוק אסור עיי״ש ועי מע״ס ס
 גד העב שלם יש ליק! בספ״מ וק אס הי׳ היזסך מדין הפנימיים לבו *

ק ל״ח)  בחיצוניים למפלה מוי אצבעות גיכ יש לסקל נזה נהס״מ מיש(יעיל ס
 (כט) אלא טיעוני עבאהיפ יש ובבהמה נמי פריפה מפסק חב אי מהם
 ועי לב״ש ט׳ ו׳ סעי׳ א׳ והא וססמרק טלי סאי דקא בחיצוניים אנל נסטמייס
 טוןומססק א׳ פהנידם בנהמה הי רק ספק סדסה לק נסמדס נשאר קלות
) *ן נ״מ מה לדק אלא ז  ש״ע ונפסק פיסוק שר עייש ולפמש״ל (ס״ק י
ע פצנ״ששסחהחקא בחיצוניים י מ שלכל אחי נ  משאר גד מנשלס: (ל) ח

 אנל

 דרכי
 של ואפי' בסנימיס שנתבאר לעיל שעי' נ׳ וכשיש עוד צד להתיר פצסרסין להקל
 בסימייס אפ״ה בערן שיעיר דפ •ו אצבמית לא פצסרסץ ועת היש מי שאימי־
 לשער מ* אצנפוח עיי״ש וטי שו״ת שס ארי' נההוספוח ט' י״ב שהשיג פל הלנ״ש
ק ועי מזהבמ״ח מסו לאנרהס מיו״ד א  נמה שמחמיר סובא כ״כ נזה עיי״ש נ
 סי׳ כ״מ שנשאל משט־ העצם *!עלה מוי אצנעיה יהעי״נ והציה״ג טי שלימים
 ירצה השיאל להסיר מסמס ס״ס שמא לא נססקי הנידן ישמא העיקו נחות סיש
ק זה והביא ק ז' מ״ש ש  מי שאנמ־ ינריש נמיש כזה לדנא יעי כדע״מ ס
 רנד הלכיש מח0!"א מזכר ולדנא העלה דסיי ספיקא דדינא כיץ שיש דעת
 כמה פוסקים שלא סכא נכ״י דיל כדעה סש סי שאמר לק יש להקל נזה
 כצוס״ג הסנימייס ס יש לצרף דכר זה לס״ס עיי״ש (ככ) אלא בפראיתן
 ובםישוש מלכיש בסתיחהו אח ליה יכמ' ו' סעי' א׳ שכ׳ יעשיו בזמהי׳ז
 אץ אתנו יודע עד מה לבדק ולהורות ע״ס מראיתן ומשמושן ואן לט לשער אלא
 בתצי עצס בבהמה קטנה יבס״ז אצבעות מחלה אלס זה חקא במקס תפיק
 מירי ממרא נמה שמגדלץ שיעור יציס״ג כטן שנשבר עצם במקס ציה/ א
 שנפסק צוה״ג כהא אליק לממרא דאיזריק דלא כקאן לשער כדקה יצריך
ח אצבעות כנ״ל אכל שיש קלא כהגדלח השיעור עץ נהך  שיעור דחציעצס א נ
 תתבאר לעיל סעי' א׳ נגתקסלו ונעקרו למעלה ממקוס שיעורן והקיפול אט
 מגיס עד מקים שנפסק ונעקרו שם שנתבאר לעיל שאס נתקפל כל שיעור הצוה״ג
 ונתחברו חון ממעיק למעלה א למטה ושונ עוד יותר למטלה א למסה נפסקו
 סדסה ומה שנתמכה נץ מקוס הקיטל למקוה הפסיקה אט מועיל טץ שעכ׳׳פ
 כל סקס צוה״ג נחקסל ונעקח ג״כ וכו׳(וכמש״ל ס״ק ג' כארך) וכזה כל מה
 שמקצרין שיעור צוהיג הוי ממיא ואס מגוילץ נשיעיי ציה״ג הוי קלא יראי לא
 אסריק לקלא ק אלא והוי ספק סריפה מחשש שמא אן צוה״ג שיעורן עו חצי
ק ק שיעורן ואט שו אא״כ יומו טוא פלסי ס  העצס יא״כ נחקסל כל א
ק צוה״ג ז אצכמוה מסה יסי כא מקס שנחחכר כעצם עדין חון־ סיעור א  הי
 ואז שר כמנוא־ יל שס טוו ואע״ג שנחנאר ככא והוי כזה רק ספק טריפה
 לא אמדק וכפנימייס שר כמ ומי ס״ס מ״ל סעי׳ כ' וכיש עוו צו להקל
נ כא שנקפלו הפנימיים ככהמה וקס  מצמרפץ להקל כמימייס ולכארה י
ס דלמא לא גקסלו כל שיעור ארך י  ינחמכרו למסה מחציי' מ' מקם להכשיר מ
 צמיג אפיה סחפה ואס נאט להכמר ככה״נ מסעס ספק שיעור ציה/ נממ
 מרה כל א' ואי נדו עיי״ש וסי נמיסי שלק סלף ו׳ מ' אמנס מיף הוכר
 שהחליט הלנ״פ ואא״נ נכדקה מואק סל הציה״נ לכן גס כוקה יפ לסער כמצי
ק ח' פהפיג ע״ו טון דלא מכר זה נפמ מסק ואץ אט  עצס ועי כדע״ח י
 כקיאץ ככדקה זו ולק כ' ומיקי,, כזה לא הפסד וכפרט סיש לצרף לסניף דעה
 סיש מ סאמר מ״ל(כסיר! כ״א) ולדעה זו שמקילץ מסה שימור ד׳ אצנטוח
 יש להקל שיעיר אצש כדקה ילק יש לסמיך עכ״פ להקל ולסמוך אכויקחיט

 יסי שהיא כק כמ יוכל לסמוך להקל נס נמית מחצי עצם עי״ש
(ע) יש נידם אחרים, מנך גידס האחרים נמצאם רק בפנימייה  סעיף ו
 אנל נצוה״ג החיצוניים אנס כנמצא א• אם נמצא ק כמיצוריס מנחה
 ממוח מי דנא הט דלא מעלי ולא מזקי ק נראה מדמי הראנ״י סהניא
 הני מיש וע׳ באס לבינה את ז' ובמיף נ׳ (כד) גירים אחרים. ע' נמה״ג
 בהנממ ב״י את כ״א שכ' מהדמש״א דבגמצא יותר משלשה צוה״נ ננהעה וס״ז
 נעוף אש מא בציה״ג החיצוגייס שיץ ק דמי «סיל יכי דא< אס נמצא נא׳
 סהצייג החיצייים שהיא חליל ימיגח במט עיד גד שייך ט ג״כ ק יחר כנמל
' אס לניגס אח ז' שהשיג עליי יכי דנק דלא נמו נמס מקס  מיש וע׳ מ
ל והא מזכר ש״ס מניןצייגמאיק תומסי י ןטדן י ו ל גאן י  סמגמ צי
 *דפ אך מא חב מנץ ימין אנל לא להטריף סמר מסלה מאות דבץ ננמצא
מן גד אץ למש לוון יתר ממל פיי״ש ופי ד המזנמ נ  ימ צמיג ונץ מ
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0 5 ח (לנ) 'בעוף 5 י יי״ י 3 0 י"6 ינייד0 5 י ג ש ה (לב) הנד הפנ הוא ארזי פמפדיין כשמולין הנהמה מיא מיניו פצ י־ a • Mf (ייא) טריפה • *  יי"" !
 ״ הס (לד) בעצם האמצעי כמו בבהמה והם(לה) נוז ואם (לו) נפסק (א) חבו של אחד מהם (לח! טריפה •
ה ומ• שנק• צשער יוכל צשעי בכל עוף צפ•;לצו ולפי  ט"סימן מקום שכלים צומות הניחם בעוף(לט) בסימנם בבהמה דקה; «
 קשט נצ ומן שהם >rj׳o מ׳ צומת מילים ונמקוה שמפרנניס(מ) צא הו• צוה׳׳נ(פסק• מהרי• הי׳ קמ׳׳א) ומי שאינו נקי לשפר(ג)(מא) •שפי(מב) נרוחנ

 פתחי תשיבה
ו נסשונה מהס״ו שלפפו נס p נהש״ו שאי! צשפי לק ניוצ׳ מצפ *ויו ו שהפלה לשפל ממיל נמצי פצפ נץ להקל ונץ צ«*יי ומיץ המלשימ סימן י י  (ג) •שפל נלייונ אצנפ פ
נ נמשנצומ פניונ ללפיו הצורן• נפ״ש וספ״מ יש להקל ולשפל נאצנפ ופיץ נסשונוס נ״א נכלוטא פל מה שאץ סהגץ p ופי נס׳ לנופי שלל נפמיסה איס ל״י שהאיץ• נוה ומפיק שאי! י » 

 תשובה
ס  שנזה צריך זהירוח גדולה *וע שיש פ״ז נססון ט א״א להבלזין ואפי' נעוף מ
 מכל לסמס סחיט א׳ שניס עיי״ש וכי שס עזו נםוף הסעי' נשס המהרש״ל
 •מימ ואס נדק ויזסר מפ אי וראה שיזוס א׳ עכ שיטצ לנפצו ולעשות ממט
 שנים אץ *־.כשיר שאין אט רשאין לסמוך עיז # הנקי שננקיאיס עיי״ש וכיכ
 נמק״מ סיק י׳ ועיי״ש לעיל ס״ק ד • (לו) נפסק רובו של אחד ואס הסר
ק י׳ ונה״ק למיל סי׳  א׳ סכרייתו ואין ניכר מם ריעותא מחיים כשר מק״מ י
ק ה׳ ל ס״ק א׳) (א) תבו של א׳ עי׳ כפרי הואר י י ו ) ו  ליה אח י
 שפסק ואס נפסק רק מחצה כצמצוס יש להקל נמס ס״ש שמא כועס הרמב״ן
ט של א' מהן כשר ישי שמא הר נימוסו ולא סי ספק חסרון  ומסמן ח
ק אס מחיים מ  ידעה והיי חסרין ידמה לנל הסילס חף״ל איא לצמצם ונן נ
ק י״נ מיש נזה יהפלה ואין לצרף מ עיי״ש יסי מעיה י  * לאיש יש להק! נ
ס דכללא מא יכל דעה שלא סנא נשינו אין לצרף ליס ילק י  היה הרמנ״ן ל
 נץ נמחצה פל מחצה ינץ נספק אס קידם שחיסה * לאיש אין להקל סיי״ש
ק שאח״ז (לח) פריפד י ט נ ד נ  יכל מ מדנא אלס לדון נזנמ״ז ט׳ מ

 ל נאש לנינה אח יו ולדון ואא״נ נמיקח ציה״ג כפוף הקסן סמס מא ואס
ק חתיך מיעיסי שיש להסדף והד לא נרמ  נמצא מקצת א' מהניוין נעיף מ
 משאר דעוהא ממצא נצוה״נ דצדך נדקה מדנא ננל צייג ונסוף הוק אא״נ
ס כטן אחא ואנדיק וכי  מדקה אלא שיש להסתפק אס נמצא סה נעוף מ
דט לפיל סיק נ״ת) שהנאתי מהננסי  דמסתנרא יותר להחמיר פיי״ש (ופי מנ
ק י״גסלדמ״מ אס יפ ספק אלי  יונה שכ׳ נפכיטוח למחיר נזה יפי נהנית י
מ אס חאן שנפסק קצהן טון והא דאא״נ נמיקה  נפשה לאיש יש להקל נ

 מא רק ממרא עיי״ש
 סעיף ט (לט) כממגם כבהםה דק: מה לסמ״ש נמחנר לעיל סעיף ה׳
p ס למיס יש להם  דננהמה דקה הר היכר נמראהן וכנ זמן מ
מ מף סיק י״ד ל מהדמ מאדה י נ נסיף אמנם מ י  צוה״נ נראה לנארה ו
י *p לא סמי נסוף נלל וצמיג נעיף הס לפםמיס אחיין קצה ניי״ש  ו

ל אי שמא פחים סכשיעיראצנעועי׳ נוע״ס  (ט) לא תי צומת הגידק י
נ סי המקס שמהרככץ למעלה מ יל שהוא נדק וראה שמניס ח  00 מ״ש נ
 משיעור אצנס נשף קק ואצננייס כסוף גמל מיי״פ (מא) ישער ברוחב אצבע
 בעוף מ׳ שאץ צמיג נמף רק משך אצנע נחמיה המק לנ״ש פס אה ל״ו
 כמומר (מב) ברוחב מפה״ש יש מהיך וסי׳ נם״ס שכ׳ וטונה ואח קק
 שחחנ אצנמ מא יומר מחצי אנר ד נחצי אני־ ונעוף דמצי אכר מא יוהר
 מאצנפ ד נאצנע עיי״ש וסטי״מ ונר שמואל מ׳ קציז ונממזיק נרנה אח יינ
 ימי׳ נס׳ זנחיס שלנים אמ ו׳ ואח יינ שהניא מנהג מאנשי מערב הפנימי
 משנים קימינייח להתמיד למר רק פו חצי מצס חקא יניי״ש מסף אזר פרק ה׳
 מיש הלכה י״ג ויש הסת״ש מהלניש דהפיקר לדנא לשפר רק כחצי העצם
ר מא נ  זילס מכא שיש עוד צד למהר עי נלב״ש פס וריל נטן מפסקה א מ
 נצוה״ג המימייה א מפוח ונצרו הדס א ננאנד קורס מדק אס המ מטרה
 למעלה מחצי העצם וסא יודע מיס ימר מנ׳ אצבסיס מם וכוי חקא נמ״ג
ס ובאצבע א׳ מק עיי״ש  יסלץ לסמוך פל הפיסקיס דמי גני אצנטוס כפוף מ
 אמנם נס׳ אס לטנה אס ס׳ האדן למיג מל הלביש נמה שהחליט להחמיר כ״כ
 ט מיקר לדינא מסח חב ימסקיס שא״צ לשפר בחצי עצם רק באצבע א׳ נעוף
י סיייס יני׳ בוסית סיק נ ס מי ימיס בק טמא ו  הדק יב׳ אצבעימ גטיף מ
ד האס לנינה לדנא יהניא ראיימ לוכדי שק עיקר לדינא דאיצ נ י שהביא ו  י
נ ארך  להחמיר לשער כחצי עצם אך ב׳ a שהוא בוק ומצא במרנטליס שע״ס ח
 פצס השוק הוא י׳ א יינ צטנטיסעמיר וגראין נצו חיק קצת נמצייג למעלה
 מל הנשר הממ העיר עד חצי סצס השיק ירוק כנר ננלסיס כנשר כמי כצד סים
 ומצד סמס נראן בתרנגולים נמשך ערך ג׳ א ל צסננדסטס״ר ונאחות מל
 סצס השיק מחיק נערך י״ו צפנסיספמ״י ניאץ נצו חיק קצת מעידן פו מחצה
ה צטמומביר א״כ אף אס נמש לכיסה המחס־ריס סד מווצסאף ס מ  ימצו מ

 ינסומת

 דרכי
׳ נידן ולא פארו רק שליש מנל א מ של נל מ  איל יפנימייס אפי׳ נחחט ח
 טר אכן צ״ל שליש ממש מקא ולא פחח ואז אמריק וחלק פליפ מהעב מא נמו
 נ׳ שלישים מהוק וא״כ הר כמו שנשארו ו'שלישים נמוק וכל מיג שאמה מוצא
א ק מניס יש נ  ו׳ שלישים דק טר וכן אס טאר א׳ דק שלס יש*ש מחניח מ
ז ונסיח מיש כמ  ד׳ שלישים וכל כיוצא נזה עיי״ש (לא) פריפה מ׳ מי
ז מסריח מעלה להלכה דאס טאר י  וסי נפרי הואר סיק ז' מאריך למיג ניי ה
נ א׳ מני  מיעיס מכל ג׳ נידן טרה והס נפסק הפנ *מרי וגס נפסק ח
נ הסנ יןיס אף מ אף משאר חנ א׳ ק הוקים ואס ח ד  גידן הזקן ס
נ נ' גיק הדקיס קיס מנד הענ נפסק שר  מני נידן הדקין נפסקו א ח
מ לדנא לדק אלא נסאו גידסמנ סלם  עיי״ש ולפמשיל(ס״ק כיז) אן נימ נ
 א יש להקל ועי׳ הניח ס״ק יינ (לב) הניי העב הוא אוחו וס׳ זס

ק ו׳(ויל סיק ניי) ח ס י  ליז״ר לעיל מר׳ 3' שצייג ספ נלפי יק פ
 סעיף ח (לנ) בעוף ושיעור ההמלחם נמוף הוא למנמה מהארכינה הממתינה
ק לארנונה משם מממיק צמיג  ט אן נעיף ערקס ומליד מץ מ
ק ד׳ ונלנ״ש מ׳ ו׳ סעי׳ א׳ סס׳  כעוף שסיד לעיל דש מ׳ נ״ס וכאן י

׳ נ״כ תם נמקוס מ*ד מץ שוק לארטנה יש  ונר׳ נאס לנימ מיף נ' מ
 * ק צוה״ג וכחכ דאסי* נמתך מ נמקס מליד ננחת א׳ מצוס״ג סחפה
מ שר ולא  מפאיכ סנליד ולמסה אפי׳ נל שמא למסה אפי׳ נמר שם נ
׳ מהמק״ס דכשנפסק דט למיל (סק י״ד) מ  חיישיק לצייג עיייש וסי׳ מנ
ק פריסה יעמיק כמומר שס פ לא מי רק מ י  הצוה״ג נץ הארנונה למק פ
ק א (לד) בעצם האפצעי עי׳ נלנ״ש מ דן י״ג וסעי׳ ג׳  מף ס
ח החיצוייס שקט* דהייט שנבדלו  p י׳ של דאי מצוה״ג דמף p הפנימיים ו
 מעל עצם האמצעי אפי׳ נקפל מ* נל שמדין ממנר נטף מלממלה ומלממה
ק ג׳ בנהמה) ואס נמהט מהנוף כמקום א א מלממלה א  שרה (וכמש״ל י
 מלמסה * אס ממל מקפלה מתתהיומ מיק נמקים ממלמ הצמיג וקס* כל
ס ונפסקו מ לממלה מסיפוק ק יכ׳ גודלץ מ  פיסור ארק דהייט אגודל א׳ מ
ק  א אסי׳ למענה מחצי המצס א נחיצוליס מי ודא סדסה ונמימייס הד מ
 סריפה וכן אס נפסק למסה מחחיזוח המק אע״פ סלמסלה הס ממנחם
מ ואס המזיל הקסלק ד ק ס מ וכפנימיוס מ ד  סד נ״כ כחי*טוח ודאי ס
 כאמצע מקים צוה״ג וכקפלי עד למפלס ממקסם ונפמן פס א פנקס* מאמצס
 מקמס סד לססה עד הארסכה התחתונה כמ־ה ואס נקפל כטוף כל מודל
ק א נ׳ גוילץ נגס ולמענה אחר כלוח יהקפלה יפ מ מקם סודסדכוקיס  נ
 הצייג לסצס ינמק למעלה יסא• מדץ סקס וטק p המיקה ונץ מקפלה
 שר נץ מיה ממקה למסלה מחצי מצס נץ אס היה לססה מחצי מצס ילא
 עודדאפי׳ אס נפסק גס מלמסה מגד הארסנה נסקס המןפלה נל פלממלה
 יפ מקם דבוק נין הפסיקה וכץ מקפלה שר איכ מה ההקפלה כל חצי
 סצס רא אס נפסק למעלה מחצי עצם אמ׳ נסאר עדיין מקום דטק כין הפסקה
 ונץ מקפלה סי כמצונייס ודאי פריסה וגסמויס ספק סחפה א אס למסלה

 לא נפסק כלל רק למפה נפסק כמד הארטנה אמ׳ נשאר עדין מקום דבוק
ק סדסה סיי״ש אמס בכל מ״ש  פס איס נחיצונייס ודא טריפה ובמימייס מ
ק י  הלנ״ס לחלק נפוף נין פנימיים לחיצוניים לדק אן נ״ס נזס כלל ובספ״ל (
 סי) שנעוף אן מס צד להקל בפנימייס ייתר סהמ*ריס יל פור נלנ״ס מ
 מיי א׳ p י״ס הינא מוס א׳ נקפל נעוף שימר אצנס א מהר ולא נקפל
 ער חצי ולמעלה מההקפלה נפסק שיש מד מקם מטר נץ ההקפלה וכין
מ סקס ממש נפסק מס אזד שלא נקפל ה״ז א  החתיכה וסיד כנ*ח ההקכלה נ
מ עיי״ש ינס גמ איל לשיסחי הזשיי סמן גס בסיף גץ מיסיס ד  סשק ט

י  *זיצורס אנל לסמש״ל מ סי ירא סדסה כאפר ידאה המניין• (לה) י
ל א׳  והס י׳א גידן מצד מן מ׳ מצד סרס ונאק מצד יק יש נ׳ גידן מ
נ מהפצל נל א׳ מהם לפנים. ן משן אצנס א׳ ואי ר  מהם רמנ נתחלפו מ
נ ס ו מ ק ל (וטיל פ״ק ט׳) יפי׳ נאש לנינה מסי׳שאיז סיף י  דע״ס י
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 *תחי תשובה
 <rv מלני• המיז וש״ן «לפ םיכא דש ליזה צל הימל פול פ״ש ופי נסשונפ נו״ג יייל פי׳ כ״פ

 באר היטב
פ י  >ה) אצמ אגולל ישיסוח מזנארצעיל נו׳ ניד ומזג רשיל ילדלן צדך נעוף פ
ם לע״ז •וכל מ אלס למווך מישור י ר א ש ו ו י  חחננ׳אצגפויו (ו)למפ5ו! מונ ה

ם ואפ מזי ונקשר אפי• שאץ ד * פ05 אמצנד וצמפלה אץ צחה! צפסקח סגייץ ואפ פור ונשר מופץ את דני מ ר םפצס מ ן קפן ונץ מהמס נחצה ואם מנ ו  זס ק מ
ם י  השנדם יחלו יממן c צםקצ מצס זם (פריי!) הרץ ל«צ ממן נ״ס מ״פ כקיצור ד

 דרכי תשובה
ר אווזות הנמליס טואי יש  מקראה חינ״א סנפיר או מאלוייש״מ הינס״רא מ
ו ס וצריך לממיר אצלם עד ב׳ אנודלץ מ  להמיר שגס לפנין זה דנם מוף מ
' א' מיי ס' ' זה ונלביש מ  באחא ק ניל. (מה) סטקום סשיד מף מ
ק ה' דכשמשפרין אטיל נזה יש לפער מלכד הטמא דהשיק ניי״ש יפי' בס׳  י
 וברי יוסף מ' מ״ה ומדק סיק ד' (בדיה האזריניס) מ' מכיס אן להמיר
 לומר יכל העיגול ספג רסס מא נכלל הטמא רק ד להמיר שלא לצוף ראפ
? ד  הטמא למ שמא מה מתעגל בעת הילוך העוף וכששוכנ נקפל מליו נ
 ומיי נמק״מ ס״ק י״ב מ' דנמקום מחמירין למר במצי עצם יש לסקל לצרף
׳ ה׳(מיה מף)  גס ראש הטמא מיי״ש יעי׳ נמית עפרת ממיס מייד מ
׳ דשמיזמידס להצריך ב' אצבעות ואץ מטטס להקל באצבע א׳ יש להקל  מ
 מיס שחב הטמא שנראה נצוה״ג יש למלות נמסור זה זולת מה שנראה

ק ס״ו ק סמס (שקורץ קנימיל) שאץ לצרמ מיי? ומיי נמית י  נספו מ
 (סו) ולעולם זק צוהיג לםעלת כימי עצם עיי נדברס לעיל (סק ייח
ה מ  ייס): (מז) לפעלה מחצי עוצם ענאסיס סיס ושיעור זה מא גס מ
ק ק ב' סמימ p מ נצ״ע ממיל להקל ק ננהמה נ  ועי׳ במרת יקתיאל י
? ועיי י מ הדין ק מ מ  דנהקח לא נזכר p מ רק נעוף ומדל שגס מ
מ גס ו שהביא מהישיש מס נלא דנרי החקת ס״ל להקל נ  נדס״ת ס״ק י
. (מח) ואאיב בבדיקת ? י  בנהמה סק שק מא מסמא ישנן יאה נמש מ
מ אף בזמה׳׳ז נקיאן מדקת צמ״גומ? הבאה״ס מ  ציה״ג של עוף אנל מ
' מ דמשבר ולא נקע• גס בבמה אץ אמ נקאן טיס בדעותא  מף מ
ס צוה״ג גס אנו בזמה״ז בקיאין אפיי ב* מ  נחלה סו אנל במפה ורקנון מ
' ו' מיי ב' סיק ייד וכפתיחה את ליס וכ׳ גמק״מ  הפסו כלל וני' לביס מ
ק א ואפי' מכה שלא פיי מלי סבמקוס צמיג נקאץ אס לבחקצויג  מף ס
 בנהמה ולא ימי לנמר ולא קשר פכי הפיך שמ אט ריפוסא גמלה כ״כ
ק ז' מ״ש מהש״ך  ממן דדיה פייפ ־ (מט) בבדיקת צוו^ג מבאה״ס י
' ו' מיי נ'  סצרך לתחוך מפוח וטי ומד מהנח המורה מה פי' נלנ? מ
ק מקום צמיג torn גמרה מ  p י״ג דיו דנץ ננהמהובין נמף אס יס מ
 מק נמח שקמק נל׳׳א גיסוחאלי״ן א נצרר הוסמטק אפיי מפס צריך סדנא
 לחתוך את הנשר לעמק וכי ואמי אס אחה הריעוחא נראה מניק *ופלה
ס אפיה צריך לחתוך ושמא מסה  מאודל נמף סדק א למעלה מני גודלי[ מ
 הלקמא מבפנים אל תוך השיפור ואס רואה שמשר נרקב ונלקה א אפיי לא
ה סד שכססס אין מידן מרץ ננקום נ  נרקב ונלקה רק שיש מ צדדיו דם מ
מ תרנגולת פריסה ובאוזא טתןץ הצוה״ג נהס״מ מקא  צוה״ג * נמף הדק נ
ס ו קצמ ומהסה נתקין נ* מ ס מ  אם הם סלס שלמם ינאנוייק סדקין אף נ
ו אנל אס אחר ממי ראה שאץ נהוס לא רקטן וגס צא צרירת וס הרבה רק ס  מ
 צרירה דס ססס א״צ כלל צנחק צוה״ג וכשר וה״ה אם מאה קצפ רקטן מוגי
 משר ומפסיק יוסר נמיו וכלהמ מדסמיעו אל מקום אשר מ צוה״גסמוך
 למצםבאק שבמקוםצוה׳׳ג משר נרם שר ולדצ לנחק כלל הצמיג ואס כשחותך
 ראה שממך לצוה״ג אן רקק ואן שוס ריעותא לא נהם ולא מקמס וניכר מקסם
ס אף דלסטלה ממיסוד יש רקמן נ? מ ק ו  מסנ שמא נקי מך אצבס מ
ס אס אץ קלקל סס נציה״ג יש צהכפיר אפיי נמף הדק ובאן ר לנח י מ  נ
 מ״מ אנל נל מגיע הקלקל אל הצוה״נ עצמן וחאן שיש צרירס דס מיבם
 למסלה מאגודל וני טרק סד חצי מצס סריפה אף בנהמה ולא ממי מיקה
 בצוה״ג ומנא שלא שלמה הלקוהא בצוה״ג סצסס אנל ממנ מד מקם צוינ
מ ונעוף ד ס אזי נעוף הדק ס  דסייס מכל מינם נרקנ הנשר א נצרר מ
נ נטרק ס טדקץ נצויג נהס״מ מניד וראיתי נפסקים של מאן י *  מ
ס פכי שנא לפניו עונדא באחא שהי׳נשומת ו ׳ מ י מ י  ז״ל אנד״ק קאמנל כ
מ אצבע ם ציה״ג וחקי מ ימצא תחתי׳ מל יפה זולת מ ק ח מ מ א  גדולה נ
 *וסלה ממנה מס בקצהו מקצת צדרמ דם אנל לא היה שס שוס שינוי אזר
ו וסי׳ באס לנינה את י״ב שנסתפק מסמ הלביש נמ״ש מששלס י  וממר ס
ס שלא שלפ מקטן  הרקנין נציינ מצק אפי׳ מהמה פריפה אס סונחי אי
 מל סצוס״ג מי שיסיר סריסוק ומק שלא שלפ מזלי לפי ראס פיני סמיס

מ שנבלעיס ק  ובעומס נס פנימיים בנלל צמיג מימ יפ להקל בצו פנימי מ
 נבםר ובו׳ ונפרס שגס הס״פ משפ״ו ל למר שמוי א אצבע א אצבעייס
ס המהרשיל שק המנהג ע״כ אן להמיר מי״ש יעי במק״ס ו ט י  וכשפיו מ
ק י״א מ' ורך מרעה ואס מאן סמקה ממש כציהיגאז יש להמיר סעס  ס
א * עצם ווקא סק שיש למש מ  הלביש מ״ל מעת מתמירים וצריך למר ב
 שייפ הרימהא גס נמק־ עינ יש להרחיק שיעור עו חצי עצם אנל אסאןשס
מ לאחר י  p דעו תא בעלמא מון ממצא רקטן משר מ * יש להקל מ
 המיקה ימיין מסב אס לא נחפשס שוס דעותא ליקי מידן שימר אצבע א
' שיה ס נד״ש וכיוצא נזה נ' ג״נ נס׳ דנרי ייסף מ ק ובי אצנמיס מ  במף ה
 לדנא עיי״ס ־ (מג) אצכע מנאהיס יש מהס״ז שצריך ב' אצבעות
מ אחא וסזמס שצריך ' שק ראי למדות נטושות מחלים נ  ועשיר ס״ק ס' מ
ת יס לסמך על שימר מ א לצורך מ סי  נ' אצנמות ומו״ז סיק י' כ' ומכיס נ
מ א הי  אצבע א' נד״ש ומרסיסי! ובדו משמפ ואף נאוזומ ואינוי״ק ד נ
מ ק ר שנסתפק בטונה הסריג נ  לצורך שבת לשער באצבע א 1עי' מ״ק י
ת א וטונתו רק נעוף ס מי באצנע א' בהס״מ ופטר מ  אס גס בעוף מ
ת ומסיק להמיר מי״פ וע׳ במק״מ  תינגולמ מי באצבע א' נהסימ ונמו מ
' יז״ל לא אכמ• ' ה' (בדה מף) מ ק סיז ומי טי״ת עפרת חמים מו״ו מ  ס
 החמ לשמי למדע מעוד אן אי מקיל (באוזא) למתלה בלא תערובת מיעוד
י משפ להחמיר מברי המהרש״ל להצריך ב' אצבמת מיל א  אצפע אטול א' ס
' א' מרף ט' ובמי ו' סעי' א' ובי ונמהו״נ  ועיי בלב״ס בסתיחס מ ובסיס מ
ס לא מי טוס פנץ בשתות מבי אצבעות אפיי בסנימ״ס  את לה כ׳ ונעוף מ
ס  יאפיייש פיו צו להסיר נלא״ה ואפי' יניח צא ממי מך נ' אצנעוח נעוף מ
מ י ? אנל נאם לנינה אח י' ינסניף ח' הפצה ונסעה התק עץ מ י  מ
ו צו ס שימור אצבפ א' מ׳׳ה הינא שיס מ  וצורך שמ יש להקל גס נעיף מ
 להקל בטן ממרים א שיש צו אחר להקל יטל לסמיך אסי' פל חחנ אצנע
ס מי״ש נאק־ ועיי נומ״ת ס״ק מ״ו מיש נזה והפלה לדנא  א' אף נמף מ
 ונעוף סדק יש לסקל בהס׳׳מ א לצוק שנת דמי באצבע אטול ומא שיפור
ק שימר נ' ס יש להחמיר דנצד י מ ובלא צורך מ  ב' צענסימפס״ר ובלא הי
 אצנפיס ונצר פנים יש להקל אסי' שלא נהפ? דסגי באצבס א' חן מהטמא
? אן להקל ונע״כ צריך להיות ב' אצבעות ילא מקא מ  אבל נאוזאאפי׳ ב
ס אלא י מ העצם בסקס צוה״נ דנודא אן להקל בפסח מבי אצבעות אמי מ מ  נ
 אף מכס ירקנוזממקיס ההיאאץ להקל וכי מד ראה למ דהארואן במש
 דצויג מחונרין למסה ולא נמצא מספר ט״ז גידן אלא לאחר שמהחילץ להתפצל וטא
נ *מר תס מ מא מקום י  נאוזא־אזר שנמשכץ שישר אצבע נפקי א״נ נ
 ציה״ג א־ נדם דמ״מ בנשבר ונקשר אפיי נפעשי״י יס להקל דסגי שיעור אגודל

 א בהימ אף באחא אס הסו״נ שלם בלא דמסא של מכה ויקטן עיי? •
? (בשאלה המי מאמצמ ' ס מק מ שדיו מסו״דהניינא בק״א מ  ועיין נ
 ממנה) שנשאל באחא שסבר סצס המק הון• ב' אצבמס נמקסצוה׳*
 p מיס נקשר אבל ראס שהצור״ג שבהון• אצבע א הס שלימים וימס וכתב
 ראם ס אץ אם נקיאס נבדקה צוה״ג אמי באוזא מ״מ אף דבמקוס שנהגו
? י״ל דסנ״ס אס  להמיר נאתא להצריך נ' אצנפוח אן להם למה מנהגם מ
ק p אצנמ א ומק הצוה״ג למעלה מאצנפ פד אצנסיים וראה מ  נתקלקלו מ
 מיו שלימים רסיס יש להקל אסי׳ נמקוס הלל דיל סק והעיקר לדינא ניעת
ס י״ל ' אצבעות י  המקילין דד נאצנע א׳ וא״כ נהי דשם נמו לממיר מ
 דסמקרא קב* עליהם הכי שלא להחמיר רק מתקלקלו מידן שביק סאצננדס
 אנל נממן ונמצא שלימים לא החמירו להצריך ב' אצבעות חקא ואף דקיי״ל דלא
ק שנסוך אצנע י  מסי נדקמט נצויג דאא״נ מדקת צמיג סיס ננדקת מ
מ? שמחפידס נמ׳ מ להציק־ נאוזא נ׳ ק נ' של ו  מ״? ופי׳ מיק י
: ( ל ק  אצמית ייל דסגי נאצנמות קשים ואיצ אגודלץ חקא מיש (ומ״ל י
׳ כ״א דנו אחא וק הרנגולץ מ  (מד) בעוף עשויה ט? קמא חיויד מ
ק מיז נשם יאהחניס ילסמיל(סיק לח) ? י ק כ מ י ? ו י  מף ת! מ
נ רילרקסתס סרננולס וסתם מ אוזות אנל נתרעולים מח*ס  מהייתנעי
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 תשובה
ק א שלי מלא נהפ״ס יש להאמיר מל שממי ששי פר*! לפין  נמנית י
 מיפוי• אף פסא נלא רקנזן וצוירת רם ינמ? הלנ? אנל בהס״ס יש לסקל
 דגל שאין 00 מנה ירקנו{ כמקים ציהינ אף שיש שס שימי מאס ממשן
 ממקים מנה ולמין דלמט*ז משיעיר זה לסין מיפיר פדל מר ימיי? מיד
 מ׳ יגיל מיד לאס היה פנה נאדכונה למפה ונמםן פיפי מראה למפלה מיג
 מצס מיק מגד ליס״ג יש לסקל גס לשימת הלנ? ואן פחיקין דמייזא מאנר
 לאנר וגס בלא מ״מ יש להקל נזה מי*ש יפי׳ מד בנמך׳מ שס מ׳ ולץ
 מא רק נממ מראש הנמק• ממקם ממ ורקמן מיל ואן שס שינוי מצס
 אנל אם יש שס נם קלקל מצס מן מקם צוה״ג והוא נמשן ממקם מידת מצס
 דלספלה דמיו הריק? והד״ק שיק יו דאף מלא נמר המצס אלא שחא!
 שמזמננן 06 *ומלה מציה״ג יגמשן 9ממ ספצס *on יריאין מש מסי מראה
 משר יש לסמדר דנכה״ג יש למש לצי׳ה״ג עיי?: (ע) סכר. משממ אף גדי
 מלי נקימ סיק י״ו יפי' מסי טיק ר דנפיק ממס ממ * נממ ירקנין נמקס
 צוהיג אנל מה שמזומן מל הרזנ שקישרין מפ סרגלים מדאה משם מןשירס יחק
נ י מ מנ אימ מפר מר מי? ו  סביב אס לאתר שמתנין 00 סמר קצת נ
 בלב? מ מי׳ נ׳ דן י? לדנא וני מל ולאחר מוסנין סמר ומקצת נשר
 מקם משם הקשירה מנ איפ מם דסיחא א״צ לנויק fotio כלל מי? ומי
 באס לנינה את יא יסלף י״ב שמפקפק מק זה ולמה לא ממש מה לציה״ג
כ יש למש מא ניקב נסכין אמצייג  לסין שורן לחסון מס הקשירה נסק י
 וסין שאא״נ ננדקה נציה״ג א? סלל כמ קץ משפ ומיל מ׳ ל/ מ? מלה
 דפכ״פ אס מזן הקשירה נסכין א מיה נקשר במגו״מחן א קמיסמי ישער
 וכל החמה לוה שיש ט מ ליומן תממן מיו המר ויש אפ חסד לממלה נס
 קצת נשר אן להקל אק אם מה קשר מגו א ממרפוס אשר אן סנמ
 לסמן ואמ? מומת מזק הקפידה נהסת מיר אלי יש לשמן להקל אנל
י מסמר נ? במ וכתב ו מי׳ י  עדין צימ מיש ימי מזמזת *ס כלל י
ק יס  שזה מעשה נא לידזמסריף ייס מלא הלמ נמנ מיש וסי׳ מע? י
ס דנד סאס לנינה י המס מ  מ? נמ מסלה ראם נסק ממס מהנשר י
 הלל ואפי׳ מאו עד נשר שלם עיג ציינ יש לאמר ומ גרס סמ ממין
 ירקנין א• אס מזחך להלן קצח מתחתיות המק ומא במקם שצוה״ג גלועימ
 מ משר יש לסקל ימים דלדקדטמץ *)פר בצמיג ועוף נאצנעא אצבפייס
 איןנ״מננלמנקדצאנמצאשסטריג הצויג דשק־אצנט ואצגמ״ססל
 מחתך 00 ממר מ* קשירת המס בודאי יש לאמר מה בפמסית מי? ועיי
ו ונשיאה ממ מראה א ק נ' של והמנהג נפיק ירושלים י  נימין משה י
 נממ מקם ציה״ג מזמז הקשירה אן שימו ץ אמ אלא משהין אמ מו שחאן
 שהחזיר ימריא נמקים מי? ולפי מיל נראה שדקדק לכמנ שיאה ממי מראה
י מזים מ״ל  * נסיח ודק ננהיג מא תמני חור ימריא אכל אס מה מ י
 סיא ft ימני מה שחור ונתרפא וכיון שיש (or מסמן הנידן א״נ מה ממי
 מה פנחרסא המי ממק אפ לא ששהה ינ? אז מהני שמ מ׳ שלא מסק
 מידן ניל. (נד) איגו רק נפוח סנאים מ? מהין ומל לי מפוח וסי׳
ן ומסאר מדמיו חזקא שיש נאמ מממ קצת רקמן ומימי אנל נממ י  נ
 גרדא אף נטוף הוק ממי למיין שאן פוס חמותא מידן וצרירס זס נמי אם
 לא נצרר רק מפס ואס מונס העיק והמיקס נמיזק אן «ש גס נםוף הדק
י מעם מיס צדכץ להסחף חנא  שאם נאפ להפריף נכל נממ «to נצרר א
 וחנא ואן למש אלא שנצוד הרס הרנה פמו-ע מיין ומדקה נצוינ ומיס
 דנסנין מ צדן שאלח ייקירמ מכס ירא יאפי׳ ממניע יסלין למק־ נמ סיד
ו ק י ק ז׳ יסק״מ י י ק * ו  ויכ נאם לסנה מי׳ ילד לדנא מי? וסדק י
 מ׳ וניס של המשקים דרקבזן פריסה נמ אן הסינה דזקא אם יש לי מימ
י למהר  וקנון ממ אלא שאן * מיאהיקנין כלל אלאשחאן שגסס סמר ו
ק שאז״ז שכ' וימאפ לא מה שסרק דסומאדדקנון י  מקנון ומיי? מו נ
 to שמא אן למזניי אלא אם מה נמן אגודל אנל אש מה לממלה מאגודל
מ ולא נמפשני מס מ אף בפיף הוק גדי נדק^ זעק מ י  יש למק מקל מ
ס to שסיס  דעיתא למן שיסור אגזול ואף שמא נמן שימי ל אצנמס י
 ממר אצגע א מא בלא רימתא סמי נדקס אף מיף מק נק זמד׳קן
י נ אן להמיר מיש וסי* נ  ולפעלם משיפוי אגודל א' מא יק *מורא י
 דנד שאל רושף ועת *יל י לה שמניא מיה יגל א מאזזא מקס שלן
f מ קצת מסיגל מ' וחתס הארסבס מהשק וי* o i מיקס לשק מקם 
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 חיכי
 אצא מימש א מהגיזק * ובוונמ ועפ? צדן פתתסשס הדעותא שיסור
 סיימת והייט לדון נחס סל א מהגייין ואע״נ פאט p לקתא נמלסא פ?
 נק שאא״נ משר שרופא טיח מריסה וסיס בלע עיי? וכ׳ מו נלנ? מ
 סף מי׳ * to הדיס מ׳ נדן מ ונשיש דמוחא כגון נפוח וט׳ שצדן
 לממן ולראח אס יפ rap בציה״ג אן י1*ק במ נץ הצמיג החיצוניים ונץ
 המייחס ואף [אס] אתה הדעיהאאגה p במקום מנימייס צדן לבוק ואס
 יש קטן סדסה נעיף הדק ואן או נקיאץ מדקת צוה״ג ונגס ממי בדקה
? כלל עיי? וטי׳ נאם לבינה סלף י״ז מ׳ ת1? הרעת טסן פ  נצוה״נ מ
 דמ? הלנ? ונעוף אם חאה שיש דסיחא מממ שנואה ממק שאתו ממיז
 מא למעלה מאצבע מק ינ׳ אצנמומ מס ציין לממון ולנחק מא נמשן
 !taw לפיס לפסה למן שיעיר ואצבע * אצנעייס כלל מ דקא אם
 הריםיחא מלס במן לצד הזנב אנל אס הדמוהא מא p מיס י*>סלססשיסור
כ  צייניצלנחק נללישס אן מש p ממם מלסיים ונהם אץ *יש י
 מי? ילמנ״ד לא נהירא מצד הסנרא ומאן סמס לן שאט נמשך לסלס לצו
 הזננ וכי מקא לאק דרס *משן מלא כמ שירנו *משן לאדן *!סלה־»
 לטסה ק דרס *משן לצורים מקומות הממוסס ונמו מדאה נמש כמה פעמים
ג יש מם וצוה׳׳ג החיצוליס אמנם נלא״ה *מא *בחומי לחלק י נ נ נם נ י  ו
 נץ צמיג מימיים למצויים נעוף. וזהלימא ונץ מלסיים ונץ מזיצולים
 מ מלל מו״ז מפין פנפוף ואן פס כפל וכמו מנר התבאר כמה םספיס •
ק א׳ של ואס נפשה יגל איזא  (נ) ולכן בבל םקש דאיכא סבה סו״ק י
 גמח בנקיס צמיג מ״י קרחאןחששכללסוןשאןט קטן כלל מיש ומ׳
 מע? שק ל׳ יש נטאר p מ יל ואף ולבארה יש מש מא נקרש ע*
 הקרח עו שאנו מוחו *מרי יהמי שאני רואן במש נאום שרגליו נקדנים פו
י שאנו מוסס אן למש לזה מיז שאץ הציס/וקינים אס  שניקניס וטפלים י
ל  אצא מדי מסכנת וציין לוקוק אזר מיססינסש״ל י י״ז מימ(נא) מ
ו ילסיל מף סעיף  טקום דאיכא ספד, בטקס זנוה״ג כ׳ נלנ? שס p י
 * מ to מקם מראה נמח א נצרר סדס נמקס צויג סחיצולם באפן
 שאסרט בס שצריך לחתוך ולמוק אתר קטן(מיל מ״ק ים) אם נאנד ולא
ק אחר הרקטן וכה״ג סדסה p מהמס ונץ נעוף ומ חקאבמצוליס אנל  נ
 שנראה ומוח נמימייס ולא תתט לראת אשיש רקסן ונאנד שיא למזין מו
 אזר הרקיק טר וכ׳ מ תימ יש למדף מאיד ולא מק מיצורים כלל
 מ מקא שהי׳ הריסיתא מן אטדל נמף דק * כ׳ אנזילין מס » למסה
 מחצי מצס בבהמה אנל כל שהי׳ לסמלה סיה שיפור ונאבד שר מיש יסי׳
א מעלה ובמ׳ג יש לסקל ראשי׳ באצבע א נ וסניף י  נאם לנינה את י
 טוף מס מי להמיר מאבו אס היה מממ למפלה מאצבע מי? [ומר
 הבאתי למל ממ פעמים וויקא בבהמה יש קילא בשמיים אבל בפיף אן צד
 להקל במימייה יוחרמהידציריס] מ׳ מד נלביש מ p ט״ז והיכא שואט
 שהיה נמח ונצרד הוס ממון נאק שמה צריך למק• ולנמק אד קטן אא
 שלא נמדד אם היה לסמלה מחצי פצס * למטה יאפי׳ אם גס יש להסתפק מא היה
מ שר כל שלא דפ טיא שהי׳ מממ  מממ במן משן האצנעות המנזדיסיס י
ו מלמ נמ יש ב של י  נאהו מקום עייש ומי׳ נאם לנינה אמ יד וסניף י
 להסתמן אס יחס * שמה נסך נ׳ אצנמות מס אלא שספק מא לא מימ
? יש להחמיר מה  סד מך אצנס אס נכשיר נס כאן נדסנד וכדם דנאן מ
 מיש ועי׳ נלנ? שס p יז שמיס דכל סקלות של להקל ננאנד מ חקא
 מראה מבחין נפוח * נצרר המ סעס אכל היכא שנראה ממן נמת ינ א
 צריחת דס הרנה מאו נאק שמק מתקלקל ונרקב to הבשר סד מסס צמיג
 *מנמ למילוק׳ס הל* לעקנאנד אלא דנו כמ שיקנאו לקק מי׳שאיז נדן
 סני העצם גסקיס צויג יהל יש מ כנאנד ולא נמדד הכל טמ גס מאן
י?• (נב) ראיכא סכה בםמם זגוולנ ענאיס ושיטי מראה *!י נלא  י
 נממ משריק ימי׳ לנ? סף י ו׳ של והיכא ואבא פממ * נצרר סוס
 מסס ממק לפסלה מסקס ציה׳/ ומשך אחי מסח עד *זך מקים צוה״ג א<
 מסקס צוה״ג כמ כלה ממיז ילק מ p שיני מראה דט לכל ונדי כמו
 מה ממיז גס מקם צויג מצגזם דכק דהשיטי מראה הלי מקרה מקם
י to: קדס מגיע לשיפוי האצנעיח מסיימם נאף שאמו מממ מ  ממת י
י ממת מה מפה נס המי מראה שתחתיו דסותא נחלה ודנה נא*  מ? י
ו של׳ שאין התדס ק י נ מיש ומי׳ במק? י י  היה מסות גס מקם *
? ויי, י ל ק י כ ושגס מיניי מיק משמע דלא י  מכרסם להחמיר נמ י
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 בסקחש
 נפוח אנל סמר מר96 למי מזן נד״ן גיל נ*יא מיא מגה/ אין שזפליךזאולאנסח
 פסירץ לגמרי(מימ מנ ^מררוצנרץע*• שיממון מפופ) ונינ העפיז דזקא(צרר הדפ
 הרנספל פנמפס אין מידין מדם מפגי הדמ אגל צמות מ מזמז צפה נפדן כשאין

,  תשובי׳ .
. ( ו ן מי י  י״ב מחיש מיום שמזרפאה המפה פיי ס (ימי׳ מיה נובוימ להלן י
) נשגר העצם משיר לעיל רש מ׳ לה שנסתפק אס שפס ם )  סעיף י
 השמן מהמרקים אי הר דנו כנשנר ו* בפיק מוינא מרונקשר ויקא
 פיייש יפי׳ לביש ובמזימה *מ ל״ס מ׳ מיא מ? ימ״ג שמחליס משפת קל
 נממבר ולא בעק מדנא בזה מזר ונקשר ל6 *מין ממר דשנירמ עלסולאלנמין
 בדקת צוה״ג לומר דאא״נ בבדק: ולק ל במים מ׳ א׳ סעי׳ יינ לדנא דשוק
 שנשמע מהערקס בבהמה וק בעוף שאין ט סרקיס אס נשמע השוק ממרד
 רהייט מהאמונה לרין בדיקה ובמף הדק לא מהר בדקה ופריסה אמ׳ נהפ״מ
 אנל בבהמה ובאינדי״ק ממי בדיקה אף באץ הפ״מ ובאוזא נהפ״מ וזקא ואפ
ס  נמצא שהלוה/ נץ הפנימיים ונץ החילוניים סס שלימים והיה ט דני ממי מ
 מר אנל אס נתקלקל איזה מסס נץ מהסנימייס וזק מהיזיצונייס מחסה ואס
 נאנו ולא גבולן ציה״ג החצילים מריסה אנל אס לא ננדק הפלמיים ס״ס מ
 סהמיצוליס ננדמ נפר ואץ מלוק נכ׳״ז טן אס מזרה ינסופא ינץ לא מורה
 ונתרפא אק כל זה לא נדרי אלא מפממ רהייני סנימק ממטח אנל לא יצא
 ממרי ממקם קביעמ לגמרי. אכל אס יצא סלו ממר משט זס מקרי טנר
 יאנן יף״ל כמש *סדן שהניא המחבר כאן ואץ אז בקיאץ נבדקמ צוה״ג
 ולק אס׳ ננהמה ואפי׳ נהפ״מ ואפי׳ עיינ שלם נלי נקנ פריפה יאפי׳ ממור
ן מנגה  מטמא למרי מימ כשלא נמרשא: מצלמתה רק שהטמא מנמז מ
 איה סדסה כלל איכ ממר האט־ למקמו ינס נתרפאה מצלננתה עו שהיא
נ כדת אז מהל סנדקה  כשאר הנהמות וממת וגס היה ט דל חימי מי
 נצויג ננמוס ואנד״ק אף נאץ מ״מ ובאת נהימ עכ״פ ונעוף הדק אסר
י ק י מ אמו א ונמק״מ י י  אף נהימ אף שמה מנית מת מי״ש יעי׳ ע
י כלל ק  שהשיג על הליש ומקיל אף בעוף החן אף כשיצא לגמרי מסמר ולא נ
ף י ס ג ו נ ס מיש ופי׳ נאש למנה אמ י מ מי הי י נדקן נצזינ נ מ  מ
י שרמזי להמסיר נדן זה ממ• סיש הלביש יפסק ואפי, צא יצא מהאשימא  י
ז מדקת צוה״ג ודני נגשנר ניי״ש י ו  לגמרי צדן מזר ונתרפאה למת נקי מ
׳ וססי׳ נ׳ סלף ל״נ ינאס לטנה מ בארן וסי׳ ד ף ? מדף ג׳ מ  ולעיל י נ
ק זס פ ? נ * ן למיג סיד י ד א ז מה מ  נמית מסו לאנוסה מיד מ׳ י
ב מו ל ה האמה מש להתיר אף כמפמס לגמרי רצא מסח אס מ  יהניא מ
ק שאין אני נקאין  קיסיס נ* מס ten ינס צויג קימיס ואף נעיף מ
ק ו׳ מ״פ ע״ל־ פ מיש ומ׳ tfva י י  נבדקה נציה׳־נ יש להמר בהימ ס
ק אפי׳ אס יצא *מיי מ  ממ׳ מס^א מה ולדנא ספלה דאס מזמש האוסנה מ
י נדק: נצייג ינשמו ממק מ מהמה י מ יציק מ י  ממזר יס למל מ
ב שלינרסבלאדמתא ואל״כ נלא׳׳ה סדסה י נ מ  גדל יש להקל נזה גס נעיף [
 ומס מידת עצם] אנל בלא שעסד״ח אין להקל סה וכ׳ מד ממידקלרין
ן לראיס אש נשמע ט  *זהר שמביאם לפלי נשפם כזה סלא ייזסון שס מ
ק נצוה״ג לא •יכל מב לטחן איא יממן משי שלססלהמצייג מ  דנמיזמן נ
ס מפץ וניכר מ  ויקצוף הצויג מד למסה ואו ייכל שמר לטיק ואס אימ מ

 שאץ נסס מסי ורקמן יש *קלמיש:
ו טדסיקטיאישנשמס מזים סלל ב מדנליש להלן מי ג׳ סעי׳ ח׳ די ת כ  ו
 אנל כממצא משמש המק ק המרקם יאיט מזע אלמי מוסס אי קדם
י בדקן נציינ מ י י  מיסה א ©יש קל שסי לק נמף אינדי׳סיש להקל מ
מ י י מ מ  מיל אף נלא משר מר ונשר ואפי׳ נאזזאיש לממד נלא דני מ
/ אף *ש לא 5 ס מסמס ואינד״ק מ י  יסמח1 מציה יחד ינס יס להקל מ
מ י  שאד p ציה/מיצזלים אפיס ממימ״טנססקייאי נא״א יס להק! מ
נ י ק אץ לסקל >& מ מ ם לפו אנל 9»ף מ מי ן מי מ מ  ונמחזמצזה נ
נ הפנמיים י * ס מפיס ואץ לסקל נטוף נ  מיש אכל פני ממתי *יל מ
ס א0 ס יסיע שס %׳ מ ז ׳ מ ף מ ק ד ס ס מ  יוסר סמויצויים: (םא) ה
ל ז מ ש ב ו י ק י ס י י י מ  נסמן העצם נאק• יש*1ש לצום/ מיש ו
ס מלס ולא סמבציב מ ק ונין שמד רק מ ק לארס נאמר מי מ ק מ  מ
מ ירזח ס והמקם מ מ ד מ ס מני המרה יאס יאה מתחזק ס א  תלוי מ
ה יש *יש לצמיג אק אס חאין שמתאימים מ י נ * מ מ י ק  ctpo מלש מ
ש סהש׳ י ר ק י ׳ נ״ס י ז יש לסקל סייש(יע׳ במדע למל מ י  סשנדס ז

 נסמי

 נאד חיענ
ם צ ע ה ( א ס ר ( ב ש ) נ ס )  י

0 מהרש״ל א0! מ״מ סכל צפי מסח וצדן• מוייס יןלס  (ז)«פ •מנ הש״ך 0
 !ופדףלחמך הנפוח יס״ן 0 (שאס צראהמתון הנסי׳!יש 0 רקנק ונימוח ישליוש
 שנפשק א׳ מסמנון א׳ v לאסר ולהפדף) נס «*ח נחנ ללא אמר הרנ ריא אצא
 דרכי
 מס נילהס שוס שיטי ול שיפה סשה המורה מכשיר האוזא דנממהל הקפה
 לכ״ע אף לדין ואס חאץ מנמ־ שלס יפה מ נ* רקנון אין *מנצל מיש

ו שסטח כי*שון הריא וד״מ ק י  (נה) גפוח תצוד הרם מ' שטח חיים י
יה שאד תרלימ עק  דחקא מיק תרתי לריסותא נסח ונצרד הדס ו
 נמח ינרקנ א נמח ושיני מראה אנל נחמיזא ממיז לנד א שאר דעותא
 חוא אץ להמניי רש למק־ אנדקתיט גס נעוף הוק נרי״ש אנל נלניש מ׳ ו׳
ק יינ פסק ואף ננסוח לנו מ״ה ננצרר הוס לכו לא מהל מיקה נעוף  י
ק נ״ד) (נו)תצרר ס מא דיו הפירוד מי״ש (ויל י ק וסין של ונצלי מ  מ
׳ מחשו׳ הנ״ח מ׳ קל/ ונפנץ ק י״ג מ  הדם מי׳ בלב״ש מ סעי׳ ב׳ י
 צררה יש שמקום צמ/ אן חילוק נץ אש הצרירת דם מא סל הצויג ונץ
ר נץ ז חקא שאן מס המון מ י ק י״ס ז  מתחתיהן ניי״ש וני׳ נוס״ת י
cn צייג ינץ הדס מצרי אנל שיש מסק שר שלם נץ מקום ממהיצרירמ 
מ נימ לדינא לדון דטמץ לשער כעוף  ינץ ציינ ננל נייר שר אך ל ואן נ
 נאצבס א נאצנסייס לא יצוייר שממ הפסק שר שלם טמייסושיעיר אצנס
י עיי״ש: (נז) הדם. סבאה״ס  א אצכנייס דכמך לא מוצא שס נשר כלל א*) מ
ש חקא נצרר הרנה אנל -צרר וס מטס לסה נסחף וסי יסי׳ נלנ״ש מ  י
פ לחמן אש משר לעומק לימין מ אף מצה־ הדס p ממפ צריך עי  שכ' רי

ק מ״ס) נארן י ק וכיוצא עיי״ש מנאתי דנדו למל ( נ  ולראת אס אן ק
י רמי מסףמ' שיו יש סיד החיא  (נח) ואין אט בקיאץ בעוף. מ׳ נ
ס של ד תניינא נקיא מ׳ י י נ מ מלח נתימה מיש ולדנא י נמית מ  נ
ס עץ אוזא אן אנו נקיאס נבדקה צוה/ מיש י ואף נעיף מ מ  נאמצפ מ
מ נ ק של דלא ננל מף אמרודאיב נבדקה נ ק ׳יא לא מ ד י י  אנל ש
ו קצת מהמה מסל לנמק נדסותא ס מ ס מקרא אנד״ק דט נ  מעיף מ
פ אנל י מ פ י  תצור הדס א נסח ונאוזא ג״כ יש להקל למק• אנויקתט מ
כ נלניש מיי י  מאוזא ילמסה אן לסמיך כלל אנדקסט אפי׳ נהימ מיי״ש י
ס במיןס ק ל הלז הוא ממת ונצרד מ ׳ א י נ וכ׳ מ נמי  נ׳ ק י
־ מ מ ס מ *  הצוה/ סזיצולים אנל נסלמייס יש להקל באנדיק ואף נאוזא נ
א דאן להמיר מלסיים כ״כ איל נסוף הוק נס  כלל לסמך אנדקהנו מ
מ ממיס דט *יל של מ  נשמרים יש להחמיר אפי׳ בהימ מיש וסי׳ מנ
 דאין להקל במף בסלסייס מחר מנחי*ריס וטי׳ נמ״ח טח אברהם(מע׳ מ׳ אבלי
׳ דאףנסוף אמ׳יק  יל סקסנ) מוחשי דלס *דד נקצור דל שטרם התל מ
א מיי אסיפת נקאס י ג י צו  יישבאיזאאן למשת מעשה ולמזין• אגדקיזיט נ
/ שלדנאייא ק ׳ ק י ובמק״מ י ק י מ יציין גחל חקא מי״ש. יני ד י מ  ו
ק יסנסיס ישימה נצהיז מ  צדן מילזת מדקה 1 וצדן לנחק כל עידן ס
ק נצלצח מ / ומטל נ  נידן יראה שהס שלימים מיש ומי נאש למה סיף ס
מ אנל ק נ ת מדקה ז יציין שיהא מורס נ  שס של ולא כל האצנמת מ
נ סמדס שמזרוסיע אנס נקאס במ וראי להרחיק ממ ולא יסמין פל  ה
נ פיי״ש  נקיאמ p שיש סיד צד להקל מין שממס יסצריחמ אס מזק י
p וענשדס ממנמ נש מ׳ לא שמק נ״נ ראן למק• סל נדקסיט נאחא 
 נאנויק חקא כמן שהצו/ שלהם הס מין מצמית משא״כ נאוזאמיש אגמס
מ !יאטו לס נ ? מיא ובדי ול וסין ואס חאן מבואר מ ק י ס י י  מ
ס גחליס נדנ אן לסמניי ישמר יסלץ למק• אנדקחיס  משי ק מעפה מ
 מל מף משודוקא ממגיליםשלט אן אנינ אנל באחא יק נמעוליס מחלים
ו א ייא4דוש*ס היניר שתלמס גסמס ומבים התה יק י מ  שקין מלא י
מ למק• אע׳יקמס ילמיקע״י י ר אמס עחליס כמ אחא יש לסקל מ  מ
ק כל ניד מ נ כל גיד יגיד א מסמן נ י ס וססל מ1ס וסרן מ מ  vm ימס נ
י מיל ידע שמקחי כאנדיק ימצאהו *ומיס שמידן י שש מ מ ו מ ס י י  נ
 לעמלם רסק נמס מהארסנה הס קין כעצממ מןס אנל סמן להארסנה
ז גידן מסי א לסנמין נמקם סדסן פסשר י י י ו  מותרן ו&ק»יס מ
ז נמק ס שמקפץ מ מא מק! לסמי י ץ  סזקשחסן י׳מ־ p למעלה מ
* ו ניזק הזן ואי ממים ק גס *ופלה ואש א  ולספמס אן שס p י
נ ס ע מ ק י ) מרימן. מ' מק״ממףי ם נ ) : ל י ק פ  נקפסק סלן ר
נ מוס אצא אס שמ  ממרפה סל יד ספפ ממקם *סס מידן לא הסי י



 באר ועיזה יורה דעה סעיף נו י הלבות טריפות

 £«ZSStm (סב) בנקם (םנ) rtnt תיתם (סד) ונקשר ונחועא יפה *ש מתירין (ד)(סה) אם לא נשתנה םראית
 עד שיבדוק

 באר היטב
 חאיס שום דסוחא נגידץ ומיס לריף לוה שאלת וחקירדז חכם ירא 6פי' ממיס עכ*ל ״

 תשובה
 מהדין? ויל היל מ מלס ממנו דמי הפוסקים ביין נמס שמיי אן חנרז
 דשאי לאטד בדבי שיא למי מממ׳ מן מצד ממיל) ובסיס במיג שיש לס
מ נמקוס ספימ ואף אס הי׳ סמויה מימ־ שלא / שמיה לסקל נ פ ר  ועת מ
 נהס״מ מ׳ יפה הפיזיקה לעת־ המיה ולומדי׳ ומחט מןפן בניניו פטל־ למון
מ ובפרס שפה  מהמר מה שבסוף ונמנו מיד שיש סרנה שרמס להקל נ
 שנכנס שיטור אצבע אנודנ לא מ׳ פצס קשה רק קנירפיל מגפף שאין חשש
? באריכות י  שניקב מידן כיון שהוא רן־ וסוד יש כמה צדדים ומינים להקל מ
מ וכ׳ דהיכא רהיי מ״מ  ופכשו״ת מםו״ו תניינא מ׳ יש שכ׳ נ״נ להקל נ
 ונס נטד שנת רדופ שספור ושר מ׳ סלס מכמן יפ להקל אף אס רואן
 שהעצם שלפסה מא קצם ממלקל פל שניכר שאין הקלקל מחמס מנירהרקמנמ
ו מיש ק י ש י י  החלודה ששנמ זע״ו דמה אין למש לצמ/ מיש וע׳ מ
מ מ׳ דיש הטוטו/ להק! אף אס עצם שלמטה מא קצת מנןלקל מקנון  נ
 שלא ע״י שנירה רק ע״י ששכנו העצמות זע״ז נדל מ לא נסירא דמה מך
 שנעשה ס״י שטנת סצס מורד דמ״מ טון שיש רקטן נעצם לא גרע ממכה
 ורקנון ננקום צמיג דחיישיק לצמיג אף נלא שנר ואן םנרא לחלק נץ רקטן
ר נץ מקום הרקנץ נ יש •&סק מ י מ א  ננשר ונץ רקטן שצם לק אץ להקל נ
 ונץ צוה״ג א שהעצם מורד מפסיק דש לחלוח שהרקנון התחיל חחר מרד
מ דאס נמר מוק למעלה  מצס ונקשר מליו וכ׳ מ נמי מעה הננא לדנא נ
 מצוה״ג ונקשר משי״י אנל סצס הפליץ יורד למסה למך שיסור צוה״ג אץ להקל
 כ״א כהימ וגס צורך שנת (ודקא מקשר מכיס משי״י) ואס מצס מליץ
 במקיס שנכנס למך שיעור צמ״ג מא רך כמו עצם סמס יש להקל אף נלא
 מ״מ ואס עצם שלמטה מא מקולקל קצה מחמח החלודה ששכבו שם וע״ו מ״ל
 אס עצס הסליק מפסיק ניט ונץ צוה״ג יש להקל ואס סצס העליון מונח למעלה
 מפיפוראצנפ א׳ אלא שהוא תוך נ׳ אצנפות יש להקל נאוזא נהפ״ס לנד עי״ש:
 (םה) אם לא נשתנה מסת״ס מ״פ סהט״נ ופי שו״ס פמאס אפרים מ׳
מ ופי שו״ת  י״ד מה מאריך במ מתפלא טל הט״נ נפה פטפה להקל נ
מ באריכות ומ׳ מה״ק אמ ב׳ וממךמ נ נ ״ ד מ ב ש מ  מנדל p מ׳ מ׳ י
מ אנל אס  פ״ק נ׳ מטלה ק לדנא דנעיק דקא שראה עכ״ס מבחק שסי׳ י
 לא ראה אח העו״נ פלל כגון נכה״נ שמוצא לאחר הטמל אף לדפה וו פריסה
דט לעיל מ׳ נ״ה (ס״ק מ לדינא וע׳ מנ ש נ ח ס״ק ניא י י ד  פיי? וע׳ נ
נ מ ב׳ דננשנר העצם א נצרד סוס ד  קל״ה) מיש נסמן מ לדינא ומה מ
ל לצרפו לס׳ אחר ליסטון דרניל עייוליססק ק  נתץ־ אצבע לא נחשב לספק מ
 מידן עיי״ש אמנם יעיין בלב״ש אח ל״ח ואת מ״נ מה מאריך במ ומלה
ק אא״נ מ׳ מסיח גדל ימ־אה שיש יקטן י  דאט ספק התיל שיתקלקלו עי"! מ
׳ א׳ ס״ק  א מי כמן הרגיל שיתקלקלו מידן וכן סמן לדנא במס מ' ו׳ מי
ם מה מאריך מנריהט״כ ו ועשו״ת מסויד תניינאמ׳ י ק י י י  כ׳ וספי׳ נ
ק מ מ״ס למינ סיד הלב? י ס בזה לדנא ומ׳ מ  מלב? ממד ועיי? מי
׳ שדברי הלביש מססנרין ומיס דאס הי׳ רק ק כ׳ מ ? יעי מע״מ י  נזה מי
 שיטי סרלא לנד והי׳ נראה לסי הסין שאן שס רקטן * יש להקל מאבד בלא
ג י ל יאפי' ליכא שימ מ  בדקה מי?־(סו) וי״א עד שיבדוק זיוה/ י

ד למ מפסיק מ מ  ס״ללהי״א או שצריך בדקת צויג מויישיק שמא פגע ש
׳ יא כל סקס ף מי מ : (סז) איסדין נ׳ נלנ? מ ? א מ ק י  מק׳ס י
י ז  פנפנר במקס צוינ באפן שצריך מיקה ומיס באפן ולא ממי בדקה א
 למוכרו *כרי אק אס נמר לנמלה מודל טוף סדק א למפלה מנ׳ טדלין
? יד מ מ שד *מיו למרי טייפ וסי נ מ נ ס ולמנמ ממ* הסצס נ  בעוף מ
 יוק» מ׳ נ״ג באמצע הממי יש ממ־ סרה סמי מ שיחה במקום צמיג מ״י
 מאה מסה אחה בברזל נמקס *ה״ג וחצה סמאל להמטיר שאמר למוכרם
ן ולא סמי בדקה ק< י  לנכרי וכק יאיכא נה משא ישבידמ מצס וימס ה
י י שאשי״י אן *זיר רק י ק ר שאייי הד אף מ ט  בנהמה רק היכא מ
 בדקה ב*יג וא״כ אמר למעה *פד שמא נמשך הזמן יתרפא שאשי״י ולא
ק סדסה פאסו למכרה למרי חה מי י רכר ולא ינמק ונשאר כל מ  י
ק מידן וסא זיל מצח־ למדי למסרה לנמי ס ק התיל ימנמ סנה מ מ  מ
. (סח) עד שיבדוק זמר./. י נמ״סניס אנרהס ( ו  מי?(ומיל מף מ׳ י
ן לממנימ מטא ד א  (סהרנ ר׳ אנרסם אנלי ז״ל מקיענ) נחידושי דגים *דד מ

 «ק*ות

ד שעל השבר (סו) ירש (סז) אוםרין(סח)  מ
ה מ מ  *יי •תחי ח

נ פי״ימי׳ נ״א לפנין אס איס ידמנ אי נשסנה * לאמון י פ נ ס ם  (ד) אש לא מפנה״ פ׳ נ
ר ז י מ ל ואין אפ יכולים לללוק מה ל״מ לפי ליעס ftp 1! פלא המצה נזם מ מ  שמל מ

 דחגי
י נממ) דחקא ק ז׳(נליה י  ממר *זד)! (סב) בסקס זנווינ מדייק י
 אפ מ׳ שמיה ממש אבל אס הי׳ רק מוח בעצם צויג ב* מס שנירה פל
מ י  כלא מ׳ נממ ויקטן ודמוסא נבשר ועידן אן להחמיר כלל וגס ב׳ מ מ
מ אלא נמ׳ שס וקטן ממש מיל אנל מס שנמלא סל מצס מ  אן להחמיר נ
 נסקס צמ״ג כנין ניחל של מסן שנקרש ונתקשה כל שאץ מ קלקול ורקנון אן
ו ונסרנניל ממרס תיל להיומ  להמיר אף שהעצם מא מב ונפומ מ׳ מ מ
ס צוה/ טלס שיטי אס אן שם מקן ולא קבין פלל אן ק  ראפ סמק ט
ד יחיו מ׳ ו׳ נטזמא מ שנמצא י ס  למש כלל עיי? וסי נגית ביס מד ס
 נעוף עצם המק מנ נמקס צמ/ עו שנראה שנקי וכ׳ פס חה דט כסו
/ אן להקל י אסר ע ׳ ף גס טאי מ  מנר ייוור ונקשר שמיי וטק דקיי״ל מ
ג מ? ממריו ק י ? י ע ? יעי מ א במחזיק נמה למל מף מ׳ נ ט  ע״? מ
 נמוכי והבל תלר נממן המוח ואס נראה טמ,יט שנשבר ינקשר דהייט שאס
 מלק ססטב ונראה מ כנין שדק ומקצץ במ יש למט בנשבר וחור ונקשר אק
 אס חאיןשמא (מא) ק עב אבל הוא מלקנמיש שמר לתלות שלא מבר בלל
 רק שנתמנו העצם ע״י מלי א ע״י מאה ומממ ואן להיגרר מי״ש (סנ)*וה/.
ד סף מ׳ זה »ק עוף שנמר למענה מצמ/ ועצם העליון יורד למן י  כ׳ ש
 מלל של עצם המזמן עד למסה וניכר מילדתו משה ולא נודע מי נא עמל
ן *ודל ואח״כנסגדל מצס התחתון א א שעה שנמר מ׳ מ  חבימ שספק מ
? דש כמה מיקס למשיראקאס מ  אס הפליץ גזל אח? למסהומשיר ב
ש משבר מ׳  חאן שהעלית מא נדא מתחתון סיןלקל יש למדף דהא מ
? שכ׳ דמונמ  למסה ממזמן נתקרס אח? מגדל מיש וע׳ מק? ס״ק י
 מדברי! ואס התחתון אס מקולקל ומיהם בחאס שר אף מקשר משיי ולא
ר הסרמ/ ? וסיף ס׳ האדן למיג י  שאשיי עיי? אנל נאם לנינה את י
 במ מעלה דכשמצס הסליק יורו למן מלל התחמון מו למסה בסקס צמ/ אן
 להסיר שוס מנין מה בלי מיקח צוה/ ולק בבהמה ובאנדיק ואוזוח סמי
 בדקה אנל נעוף הדק דאינ נבדקה פלל צימ אס להתיר אפי׳ מיי מיקה
? מחזה דבד סאס לגינה במ ופשק לדנא כהפרמיג ק ב ? י ע  פ״? ומ׳ מ
ר מף מ׳ מ מהבל״י מרדביז דאס נמצא י ? • (סד) וגקשר כ׳ ט  מי
נקי שע? באסן  שנר המק לפעלה מצמ/ אפי׳ למעלה מחצי מצס וחור ו
ן שיעור אצנע אמ״ששאן מקן סריפה מטף הדק  מצס מליון נכנס למפה מ
ס אץ ניד לאמר ומיס נלמ מיי? אנל ? וצק־ מ מ  וםפריג כ׳ נדו מ
/ מ ר מ נגד הרדיו מנליי וימה ראות מ י כ׳ דלדנא אץ להק! נ נ מ  בדק י
ק י״ט וט׳ / לפעמים למיף מיש וסי נטק״מ י מ ר  ומ? כ' לצרף סברת מ
ו ויח ובשרף ו׳ מ׳ שמיס ג? בצע/ אס לסמוך סל מרי  נאם למס את י
ם אך נ׳ זע? אס רא ילאזר שנקשר ג להקל במ אפי׳ נהימ וצורך מ י מ  ה
ק למך שיפור צמ/ ק שאז? כלומר לאור שנקשר יפה ל  שיש לא ירד מ
?  שיש נתגדל מלק מליון מהשמן ונמשך מך מישר דצוהיג שר אפי׳ בלא מ
 וא״צ בדקה נצוינ פלל מיש וענשו? מאל ומסב מניינא מלק ו׳ מף מ׳
ר סמן למקם צמ/ מי׳ ממ? פלס אך לסי אשר מ פ באחא שמוצא מ י  ק
מ שטף המר מ׳ חוק שני אצנפות ק הצוס״נ ואלי מ׳ מד  מת סמיס ר
ו שיש וסמלק ירו למסה מו שמסוף י י אצנמס מ ממרים נקשרים ז  •אי ס
 הפלס לא ס׳ יק כאצבע א ממקום צמ/ נחמן נמל ומשר כנר נאכל ולא
רס רק י site אצל עשיר ומדף המרה אס מלים מאז ס ס ס י ׳ ה  ס
 0*8 המיס מש4מס משיי ומוכים נמ המרה פאן לפקמן עליו מיש
מא מ רק מעומא שלו ? טו  וסטדס סשימ מטים מזיר מ׳ ה׳ שנשאל נ
 י מלש מ4זן שנכנס לפסה למן מיסוי־ לא י קפה עוף מצס ולא מראה
 עצם * לק שסי׳ שו מסמס שקדן קנירסייל ונכק< כאגמון לכל צד מרצה
 לפס• ואש מרח חמנ אגודל מהתחלת עצם המממן עם הטמא עד הממוס
ס ססמוס מיל אל הצד וההווי*  םיל ולא סד נכלל הי׳ אגודל מרמה ואס ט
 לעוזי מעלם מליון ממס סד הטמא ולא הטמא נכלל מ' ג? אגודל מרווח אן
 אש מוח מסקס כלות החמזס עד מקם הטמא ולא הטמא מלל ק סריומ
ס מסו? ס׳ שלם מכל צו־ ומרה  מיני ומני לא הי׳ אצנפ אודל רק אצנס מ
מ ס  א משיר התרנגולת ומאן פלס יחזקאל סמס זיל ל ממרה םעס נ
ו מאן ר סיד וסא דל סמס למינ י  מא סיישס וארייהא כאנילת ט
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 באר היטב
ו כסף אכל נגםמה ממי כדקה מזק! י א לאיכא למיחש לפמקפ אי סהנ ילין ו  מ
• 00DBB 0כזיזור ומןשר אנל אס מלק שכיד כמן דאיכא ריפמא גלולס 0* לאמי־ ג 

ה ב ש  ת
ס כסוף כמקים ציהיג סמי צ , דננשבר מ  סכהס לחיל הכזשרד סויד סיי פ
ל ק ב' ס ׳ י ? מ׳ ייא סעי׳ נ נ ל י שנקפר יסה פיי? וסי נ א ? ל נ  משסה י
א שנסמן צזהיג *ופה מחלי פלס 10 סההפגק הי כסקס  חיל ודס לאף אם ר
ר כ* שס הציה״נ ממי ניב יגיח סייס יעי באס  שאמר להסתפק שפא מ
מ נץ נקשר משי* וגץ ׳ ואן חילק ב ? מ ק י  לבינה «יף י׳ ינמק/ג י
י ינלבד שלא נשאר מקצץ ג מ ס ה ינ?לאזר שקשר מ ס  מן*־ שאפיי וגל מ
ל ץ מ י נ ׳ מ ו מ׳ ft נאמצע משיי מה מ ל ק מ ס אמי * ל  מיי? יפי מ
ר ש ק א ובס? לא סמר הסרנלנ נשהה יב? לאחר הקשירה אלא מ  ולוסמ ל
י p מלש לא סמי שהי׳ יב? יכל ו*) נקשוז השברים ק  שאשי״י אכל מ
? ל ? יסיים ג כ ק מ ש שמוחזק הרנלים נחקלנןל הקשירה מ  למקומם יש מ
ב ממן מחר ל י  אמס כמומא דידי' שקים שמדע הספק נתערכ סממן מ
? ופי י מ מ ? יש מקים להסיר ב פ ל ואפי׳ שלא מ  דש להמיר משימין י
? שלם י י to שהי׳ מ י ש ה מ מ ופסק לדינא וממי מ ש ב ו י ק י ? י ס ו  ב
? אמי צוק ולא מ ו ב ? ומיי? מ י ד שמקשר יש להקל מ א  ישהה יב? ל
א יוס שממל בצים נמרים מ משמה מקפד אלא אף שמי׳ י  חקא יב? ממי ב
? ימה ראהי בס׳ נחלה לישראל בקינפרש מ נרי? מ  לאחר שחזר מקשר סמי ב
 הלכה למעשה הלכה יסשכ׳ שהי׳ לפניו מביא בטוף משגר המצס בממס ציילג
א ייס שמיל ביצים ומהי'  ואז? מזר מקשר קצה וציה להשהייז אמ ההרננולח י
י מסב ק ק שמי׳ מיי־ מ י פ ל להויא ת / ע ו ס  ממרח עייש ונמחיש לא ראה מ

ק לש) מ ביצים מיל(וגלל י ל א לא סמי יימולא מ ד  אנל מקשר רק קצמ ס
? סכססלויד מ  ולעניו אם סוחר להשמהו לכחמלה יב? ולא חישק להקלה ס׳ נ
דן מדסוהרלממהו לכתחלהיכיח עייש וט׳ נמקרי הד״ט  מ שכ׳להדא נ
א בטיף שהיי ט נשיח למעלה גמארםנה ב י מ י ח ל מביא סמי כ  מייד מ׳ י׳ א
ד ומלהה הסכסהי ׳ מלס יויד מגמל א ׳ יכיל לילן נרנלייעצסהא־גיגה מ  ולא ס
נ דאאיב נכדיקהן ימא זיל כ׳ פיו מנכים to מואץ י ף דש למס לפסיקת צי ד מ  ל
 שחי יקשר שאשי״י מיהר לשהימויב?ולאמיפיק לתקלה וכס? במשי׳ ביס מד
׳ ולאסוחר *!מיתי יניח אלא בטונדא סי ה מ ק י ? י ע ו ש ופי נ י  הלל מ
ש י א נ  חוק!) שהי׳ רכר גובה מקם הבליטה כהארס בה פייש ־. (עה) טריפה פ
? מ׳ א׳ סמי פ׳ ואפי׳ אס נ ל ? מהשיך דנלא נקשר יש לאסר גס כנהמה ופי נ  מ
ה ס ? ואן חיליק נץ מ ס י א טריפה אסי׳ נ ס מ ס ד  העור מבשר שלימים רסיס בלי מ
מ ן נ י ד ס נ י י מ ? הרנה ל י נ ס משינס נפש ס ל ? ומה מ י מ מ  לעוף נ
ש י ק בבהמה אכדקומינו אף מלא נקשר כלל מ מ ל מ יש להקל ו י ה כ  מפלה ו
א לל דמה דמיו מ ו מ ו רצה סמאל להק! ב ה אסרי אש מי״דמף מ׳ י י ס  אמנם נ
ס שק מקר י ׳ ר ו הנייפא מ י נ ס מ ר כ מ י ש ז י מ כלל מ  מ׳ שאן לסקל ב
ל זיל מ ס ימריא ס ל ש באדמת וע׳ מ י ן ואץ לסקל to מ י מ ס ס  לדנא מ
מ ק• י ה שנשבח תלי׳ בסקס צ ס מ י מ פ שנשאל נסומא ס ׳ ל  מסשדיא מ
 היקף שמן לשנירה נשחנמ ובדק צוהיג יסצאן שלימה משיאל הכשיר הנהמה
מ ן עפאנופאל דל נמל תשו׳ סמי מישע פהפפיי ב א מ  יאמר שמא מקופל מ
ם ציהיגנסל ק י מ מ רי מ ס משמע מש למנ ק ס מ  משיב ואס ס מסכימה ס
ג שמי ממיסה לאלתר י מ ה מימ ב מ י מ ה א ק ד  טור שאן למזון מל מ
ן א ? יסה מם־ מ מ מ למי ה י ג שלימים מ י  לאחר השבירה ובמן ומצא צו
א מ סס מל מ מ ס רסס נ ו מ י מ ל מ י אבריק ליסא דל מ י ה  המובהק מ
מ יום אמר משנו״ א י נ ס כשנשחטה מ י מ מ ס ף ימיי הכשיר מ  הרבטת מ
ל רק להפסיד א ו ל י ס לסקל יסי ימים ד י נדקהנצוה״ג ונאממ יש לצדי מ  י
מ יום ס״י א  וברי מאלים אשר הסיח ע*9ם שנהגי להמר בבשנר משמע ב
ו לסקל שאין להרהר ה שסקי עלמ י י המי ג ושלא לסחר י י  מיקה נצו
י אנל סל לעמיו אץ מקל ואן ת מ י נ ר נאכל הבשר רצא סרנ נ ק מ  אמדו נ
מ נאמן מ ס שלשיני ממ־ מ מ מ ר שלא מצא ל כ  לממיר מל לעסיס לסקל מ
מ ן ואף שמגייס מיאן ישדס למצאי ימס י מ ז מ  המסקס אפי מסיהם א
ס ששרי ל ס מ י מ ? בא־יסה י ״ ן נחל ס י א מ  אץ *ו לפריס ראש ולסקל י
ל מ ו ס י י ססרי מ ס מ והביא ונרי מ מ ? א ? שנשאל נ  דעה סיינא י מ
חן ומשו י ס י״מסא מנ ט ניס־ מ א ס ודא אלא נ מ  סלל ומים אשנס נ
נ tht ששק ק י י טע? י ? ו י ס מ נ לדן המרה *זזת טמן מ י נ ו ט  ס

w 

ג ואם טורפאשא״שוס* משו להמס י י ל? ס ל י * ד ן וליי צ י ג ה  (ס) פריסה מ
ג י פ ס מ ו  סאשלא נמרןס (״ס וסשדסמז מצי ג$י6פ העלם מלקי סין tcmc מ

 ומי
י מה שסקל מרה א בגולם אמצעי יעוף אגד׳ק נ ם מ י א מ נ  ממטמ מ
׳ icp שאז'׳ p שיש ג ולא מ י  שנשבר למסה סמצי סצס מיי דמומא מ
מ דבכיג י ס בדקה ינמוודפ סדמ־ צגאני סחר וספרימ אפי׳ מ ר בלי מ  ימי
ק כלל כצייג יראי ט פל קיי שלא מ י p נ י קי מ ס (  אפי׳ בדקה בצמיג *
ה ק שמא פרישה נמרה ילמ המיסי מ ם מ ? ינ* מ ס  דאין לסקל אסי׳ מ
ר ד מ נ ר פ נ שעשה ס ? יו יוסף מ' י ו  גחלי סחר מיש(ועתה ראיסי מ
ל בלשוט  שבירה מצמיח יסדיממ הוגל וחב ובריז מטיהקיס to ביה אברהם מי

ז ס ג מ ס מסי נ א מ  ממש): (סט) שיבדוק *ידלג וצדן *יין שלא מ
מ ממני מיקס בבהמה ק ? דבמזי־ מ  מק? מ (ע) זניהיג מגאה? מ
׳ א׳ סעי' י׳ שכ׳ ? מ ג מ מ ו ש ג צ י ׳ י  יעשיר שם ימי גס׳ יגיי יוסף מ
ס כשלאכמןצייג י  ואם נקמ• שאשיי בנהמה מאנד ולא נבדק נצזה״ג טריפה י
ר  החיצוניים אנל אס בדק החיצונים והיי שלמים רק שלא בוק הפנימיים מאנו מ
ר מ ח אם הי׳ ה י המטריף אנל אם לא מו מ י ־ מ ק ־ מ ט  יכ*ז ניופ שהי׳ מ
* הי׳ השבר למעלה מחצי המק ק שיש להסתפק ט א א ן חצי השוק א למעלה נ  מ
י ובפנימייס ככהיג שלא  ונמנו ולא נןוק בצויג אפיי גס החיצוניים לא נבדק ט
א שנסמן הפנימיים ד רש להכמפק אלי הי׳ השיר למעלה מחצי טצס אי אפי׳ ר י  מ
י ו ס ל נ קפא מ י ה ״ מ נ ס ש י י ר מ  ימוצינים לא נבדק כלל מאכר ולא נמדד ט
ק החיצייס ונמצא ש*יס מ מסלסדאם מ ב ש ? י ח ב י אס לבנה א מ א י  י
ס המעייף מיל אי לא מגמא י ק ׳ השנר מ ק הסנימייס ינאגד ילא נמדד אס ס  ילא מ
ץ משבירה מאגאלכמן מצד ר אלא אפי׳ לא נקשר ע ר ונקשר דטדא ט ו  ט
ר ק ט מ א ה ג ובצד סרס מ י א למעלה ממקם צו ן מ ק לצד פרס ובצר מ  י
א ׳ ל שנשאל ממרס א מ ן רעק״א ז״ל הניינא מ א ת מ י ט ס ? ו י ס מ י  בהסיס פ
ס ובדאס ט ק בצויג מיו מ מ ס שקרץ סשי״ך ו ק  לפרו גהמה שט" סכה ט
ס ההוא אשיש *יהדר ק ר ט  כראי ומשיי מהמה אנל שכח סלכחק אס יש מ
ר מ ק לא שנר יספק ו ? מ  עובדא והשיג דמצד שבירת התל יש צמיר רהיי 0
ק ימצו צמיג כיין ואין הריעוהא תשבר מגיררמ לסימ סמכיק סל ט מי  מ
א שנמצא מ מ ב ב ׳ י ? כאריסה ומי טאלומ והסטת יד יוסף מ י  גדקוהי׳ני מ
ש י ן לצייג ימזר מקפד פ מ ף שהי׳ שגר ס ק פל מ י  גאמר אסלה מצס מ
׳ המצס ? ס מ ק טיעוי־ ממואר מ מ ר ו כ ׳ מ  ילא מי יטלץ לטזקי אס מ
׳ ס חהוזץ על עוף מ סס עוד נ ח מ למ יאה? מ  סטר מפוףגצלה באן אי
? ספק אס י מי הסיס חהמץ שסיד מגדת גהן ח טחד יהי' נ ו ו  סימה ט
: (עא) עיקר ל נלביש ש י ם מ ן אס יש להמר הממחטה סכח י ד א  מ
מ מקא מנמר במקום צייג המצזנ״ס איל אם שנר נאלכמן  כס דן ח׳ ו
א למעלה מחצי סצס ונצו ר מ נ ן מ ס ונצו מ י ן כלפי הזנב אל צו ס  מצד מ
ד אס׳ מ מ ף נחל יש ל י ף קטן א ב׳ אצבסזס ט ו י אצבע ט מ  פרם גמה ה
ו יס״ל שסשניניים ל ג ו אצגמ ושפא מ י מ מ ל ס שמא ה ? דמי י פ  שלא מ
יי? אנל כבר מאתי לפיל(סיק ס')מובח האמחניס דאין לסקל ק צמיג נ  א
? ס יוסר סנמצינייס: (עב) ולריק ענאס״ס יעי לנ ף בלמיג וצו מי י  ט
ק לדידן אנל ף מ מ מ לא סמי בדקה נ י ? ואף מ י י ס נ ׳ י׳ דן א ו י  מ
מ מ לבהמה נ י ק אחא ימי ט ה י מ י מ מי מ לסל י ק דנו נ י ס ף א  מ
? דגגסמס סמי ? נ (ענ) בבדיקת השף פבאדט מ ״  שמא סמי מיקס ע
מ אף מצוה״ג ש*סיס אץ י ג ק יסי בגב? מ של ו י ס * דקס מחזר מקשר נ  נ
נ י י הס שלילים זימס משאיכ כשאין מ ט  להמר אף מהמה אלא כשהטור י
ס ק י כמשני שלא ט ס סמי י שמא סדסה מ ר נתנאר *יל כל ל  שלם מ
ס *י״ד מ ינמ״מ T ייק* י ר ח אנרהסטיחסי ד י נ ? ו ? יעי ט י  צמיג מ
? ו ק מ מ מ לשני המרה אמר שגסנשל ולא נ נ את פ׳ שכ' וכשנמצא עלם נ  י
ם אן אם י ק ס f06 יש לספדף ננל מ ק ׳ * אש י השנייה ט  מה מ
? ס יש *:כשיר אמ׳ שלא בשפ? אך אס י מ  לסעלס טציינ אס נקפד שי
? ק י ? גאדסח י(ען״) חפיף עשיר י י מ חקא מ י ה א נ  אץ לפכשיר י
א נפסק ת מ מ י י רק ספק מ מ העצם לממן למש לצוה״ג מ י ל מ נ י ג י א  של ו
ס י י ג נ אתר מ ? והכא ויישק שמא זיק ר נ י י פ לא סמי ש  א ממירי! י
ף נתק*)* הצמיג ו ס א מ ס ה ס מלון מ מ נ ק ש ה וצוה״נ מ מ ד  הסמל מ
נ טלת י ? ו י ? לאד הקפידה מ נ  אק אם חזי ונקשר מש ססר 06 סהה י



 יורה דעה סעיף נז א הלכות טריפות
 מ די[ כהםה דרוסה םחיה החדםת ובו כ״א סעיפים :

 באר ועולה

ה ועוף שויס בדדישחן מ היא הנא: שהנה הייה * העיף נצפתיס) (ב) טריפה ולא כל ת  א (א) ״דווחה (פי׳ סדרי
ל ובגסה שבחיות ח  אלא מעלות מעלות יש 'כיצד הארי יש לו דריסה (נ) אפילו בשור ת
מ (א)(א) הזאב (ד) אק לו(ה) דריסה (כ) בבהמה נסה 1ואפילו בקטנה שבהן(ו) כגון(נ) בעגלים ן ן 1 

״ יל* >»נ־0 אבל יש לו ח־ימז בדרך׳ ואפי׳ בגדולה שבדקת כגון כבשים נחלים (ז) יחחול ונמיר,  י
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 פתחי תשובה
פ הפישות גזי *ח וי״פ!אן 00 נ אץ לי מיסה פפ״ז ייו ופי נפשונוס ד א  B מ

 נזה • (נ) מהמה נהה פנה״פ סנן״א וניע נספונמ ננעמ ש*> סימן וי שנפנ
 לאילו אס נאט למש ללמי האוסליה זאנ ננסה היט יוקא טללי למסה אנל לא

 באר היטב
ן טון לנדנה סםיןס *סוים נזאנ אפילו ננמוה גסה  מ (6) הזאנ. נ׳ מי
 לפ״ז סיכא יאמר למונח לפונד נימים נצא הפסד ס למונח ואסר לשוחטו
 (נ)נעגליס מונ מ •!• דש פוסקים נפנו נפגציס הרטס ופיל ס׳ ל״הוס׳ לט

ש להמיר ננמןס שאץ הפסל מחנה למנח לעונל נונטס אפ״פ שצדן לולזל קצ>ז ר _ . 1m 

 במי מזיח! ח״נ למנח מייל ונלאים יש סמןס אמו נזאנ אפילו ננפה מ״ל(כיזנ נהי־ ועמדו נימין צאסר מזל״ הזאנ אפילו ננסה כדעת ימס׳ ונ״ל נ״ח

 תשובה
ו ונמ״ז פס ונשפיו  (ולטנין ספק ודשה שנספרבס טסי״ לקצץ מ׳ קיי סיק י
 כאן לסל! סיק סיב ונאס לבינה להא סעי׳ ft סיף ז׳ וע׳ נונדט להל! ס״ק
ל מ׳ שהוא נחל מן כארי טיז וט׳ נמ*ו ונסטת ח  קניי). (ג) אפי׳ בימי ת
כ? אץ נ  ידם 0? נ׳ מ? סליו בזה וכ׳ נכנה/ בעמה הטור *ה ו׳ ו
 מלוק בץ סיהי׳ סדרס א מורס זכר א נקבה סיי״ש וכ״כ נאפ לנינה סיף
)־ (ד) אץ לו דריסה בבהםה נכה  ד׳ לדנא(וע׳ בדבדט להלן ס״ק ל/

 סבאה״ס ופס? ומה שציין לשי? סב״ח וע׳ פס עוף רהשי׳ סהחמיר לערן הכילה
 ומהיר למיכרה לנכרי וע׳ סיס ומ״ז ס״ק נ׳ שכ׳ ולי־לכה למעשה יס להחמיי
מ שממה ולהקל נסכק  ילאמר באסלה אס׳ נכפימ כל דריכה הזאב אפי׳ מ
מ להמירו לאכילה מיש ופ׳ במיז סיק ג' ושפיר ש״ק ג׳ ופ׳  דרימ הזאב ע
מ לנינה סניף י׳ שכ׳ דפיפ נהכ״מממד אכמ למוך פל מקלץ נדריסמ  נ
 הזאב מסה אכי׳ טואי ודסה מייש וכיכ בשו״ה צמח צדק החושומ חיו״ד מ׳
 נ׳׳ב אמ ה׳ פיי? [וסי פ״ך סיק ל״ס חואי וריסה מיס דראיט מדרסה אנא
 שאי! סקס הדריסה ניכר ממיז וספק דריסה הייס שהוא ספק אם נדרסה ופ״ל
מה מי׳  סק״ב] וסי במיה רכיט מ״ס p מו״ו מ׳ י״פ בנידץ ורימ הזאב נ
 סס פור נהמה אמומ סס אהה פרה ומצאו סל הנהמה האחדה חשס דריסה
מ כלל וכ׳ פיס להמר מרס דש לשמץ־  ונזו המה שנשאלץ פ*׳ נא מצא שים ח
ק מ ק ליודבדקה שאמרו נט דרינמ מינו מ ן מי י  נזה פל פירש״י מניא מ
א אין דריסת הזאנ מפה ק מ  נעורה מוייס וט׳ וא״כננהמה זו יסנה ס״ס מ
מ מפמ רש״י הרי דעח רש״י בעצמו והנדיקה סא  ואח״נ r דריסמ ה!אנ מ
 סטזןואף דקיי״ל דבכ״מ שצריך בדקה מדנא אא? נבדקה 1ft מ״ד טון
 דרט המסקיס מריםמ הזאב עסה ליןצא וראיהי ושמסמי ממורי מראה שמקילץ
? יש לסהיר זו הפרה גד? נאק•  בזה אש יש איזה צו כל שמא לצרף להיתר פ
המו קצת יש להקל מ ס״ק אי מה שהארץ• בזה והעלה לדנאואפי׳ נ י  וע׳ מ
מ להמירה לאכילה ואיצ למכרו לסובר סכביס ומס נכנס מ  מחסה הזאנ ע
 הזאב ומק חס דרס ובדק ואץ מס חשס מהמה יפ להקל אף כלא הפסד
מ אבל בסנליס ס׳ בדברינו להלן מ מ  כלל ולהמית לאכילה מי״ש* מצ זה סא ע
ס להמיר ז ס״ק ה׳ שכ׳ דכל י  (ס״ק י׳): (ה) דריסה פ' בבימ אברהס מי
ם סנקיבמ נמשמ ק מ הזאב מו חקא מלא נשפה ודרסה מ י ר  נאזה אופן מ
 אנל אס נבכה הזאנ א דרסה נמקוס שגקבמו נסשהו סריפה לכיס אף
 להמבדס דאן דריסה מאכ כיל מיש וע׳ ממ במיח לצהמשמז ייויד מף
) : (ו) מון ו נ ופיל ספי׳ ft וכבאה״ס מף ס״ק ה׳ מזה (יעיל סיק י  מ׳ ל
? מהש״ן דש משקים צ׳ במלים הרסס ופשיו סיק  בעגלים פבאה״ס פ
׳ נ׳ ממ• ה מי  נ׳ ת־״ל אמ׳ יונקים עדין פ״פ ופ׳ בממס ארס to י
ק נ׳ של לדנא דנפנל הרן ז י י  להקל מפיס אף נעל היד אסנס יפוץ נ
מ ובספק ן שנסו אן להקל להמיו במאי דייסת מאב אפי׳ נמי מ  מיא יונק נ
 וריסס יש להמר באטלס אס אמ יינק מי?(יגיל גיס ד) תיש מאה״ס
 סיש להחסיר בסקס סאן ספ? למוכרי למרי פ׳ באס גמה אמ י״נ ובסניף
 ז׳ של שיס למש למוח הניח שמזמר נסנליס שלא למכח לנכרי ©מא מ סו
 שיניהני יכ׳דמדקאנטנל p מייט שיינק מיא נתין שנחי אנל ננעל סמיא
 והייט to שמא מך מתי יאט ימן א שמא יינק פדץ וענוה מתי יש להקל
: (ז)החיל. שקיח קאסצ? ו סייש יס׳ נחלת יוןא׳ ס  נמסרה אפיי נלי מ
ק סיגו מול ? נ ן פרךמסל). יזע הזמל סאסי מ ח  fa) (הססמק מ

י נ מ  ס

 , , דרכי
ן ימיני׳ י ס ס ל ייל מ מ פסק סמי? מי  זה מעלה לדנא ואס ס נטרס נ
מ יוס מ»פ ניק• ניי אן לחפ לנהרפא יש לסמוך א ס למ וננפחנו נ ד  מ
ל י י  אנדיןתיס נצוה״נ מהפה אף נלא נקשר כלל מיס אן לסמוך ע״ו רק מ
׳ קלי נהסימ וכ׳ שס סננא לדנא ואם נשכר סצס מ דהוי מי נ  ינס צוק מ
ק מצס הסקוס הבולט למעלה סץ ד בצד י ע ס שיש כ ק ק למסה כעד ס  מ
ק ומצס מנדל נץ העצם המק ונץ מ א ע״נ מצס הטלס ס נ מ  שתיד מ
ק ׳ גידן הדקץ סס צמיג מנימייס כ ד הלל יפ להקל מהמה נבדקה נ  מ
ר נ ׳ מ ? אס ס ק אמיקימט מ מ ל שאנס ככלל צמיג יש ל  דרוג פוסקיה י
ך ד׳ אצנמח ככ״ז יש לסמוך להקל ס ס ל אצבעות ומ*• פי  מבחן למעלה פ
ס ואס נשמ עצם צ ? בלא מ אמר ססעס שניית מ ? אבל בלא מ מ  ב
ר לממלה סד״א יש להקל ? רוב מא מ  המק למעלה ממגד סצס הבולס מיל מ
ר עצם המק יק• ל אצבעומ ולמעלה מ ? משיל מהמ׳ מ ארי' אכן אס נ  ג
? נצא קשר משהה ג׳ ימים  ממגד סצס הטלס הלל חז יש לאמר נלא מ
מ ונס צילך שנח טון י ס ימה ולדדן אן להתיר רק נ  משעם שבירס מד מי
יל מ אף בלמעלה רק מעור אצבע *ו מ דקה יש להקל נ מ נ נ ד נןלי ו  דהר ס
? יס להקל מ״י נדקה צוה״ג ק ג ר סצס הטלס לבד ולא עצס מ מ  ה׳ ואם נ
ק ואן למש לפנדקהן ס״י סצס ו ׳ נידן היקים מ וטקיס נסצס מ  שהרי נ
ט חזק כ? ואן למש ס״י ק נס י״ל דמצס מ א י חב מ  הטלם וא״כ ליידן ס
א דנשבר סצס א רק טנ  שדרתי לנדקת *ילנ ולסיז דגו של מין־ מיל מ
נ רק י דקס צי נ ק וגס מצס הטלס מ״ל למסה מו׳ אצבפוח יאי אא״ב נ י  מ

ך נ״י לסיימה יס לסקל ר מ מ ס אף בלא נקשר כלל סס נ י  בנשבר ינקשר י
: ן ? י ? וצורך שבת יכי' מ מ  נ

ף מ' מ ? מ ס א נלא נקשר כלל אק אס נקפו• שסשי״י י מ ל מ מ כ  י
? נ ? וסי ל י מ וטסה להחמיר מ מ  שנסתפק ננקפר שעשי״י א נקיאן מ
? וענשויה י ס מ  מסימתו את ל״ס ונפרס שס שפי׳ י״א מקיל אף נעוף מ
ש יפ׳נמק״ס י ס נ׳ מ׳ סק יש לנהוג להלכה ולמנשה מ  יו יוסף מ׳ ביב מף א
? ז שהאק־ נ  סיף סי מ מסקסק מ להק! נזה עיי? יע׳ באם לנינה אח י
? מחמיר ס ר י *זש לדברי מ א ה שנקל מהמעלה מ  למינ מל הלב? מ
ד תנייגא י נ ס מ ל ? סיי? ימי מ ס  יבסרמ נאיזא דנידא יש לאמי אפיי מ
מ במין• מ ל בסומא שנמצא נשבר טצם המק מ ? בזה י נ ד מ מ * ש  מי י
א שנר על שנר א שנר אל שנר  מיסוד יי*־ מקשר רק שלאמו מנירץ אס מ
מ שנסלח עמו פריפה רק מלים מבר ל fn< םמזיזטה אן להשיר יאף נ  י

ש בארן: י ס ספל׳ס ילל) טיע השסק מו לאמי מסל? יש לסקל מ  ס
ס אן להם ארס ואץ ד מ  םעיןפ א (א) rem דפ יכל חזה וסימה ס
דוקאמח ס 5ק סמרה ינץ ססאה אן לה וריסה ו מ ן ושל ב ס י  ח
. ( ז י ק ג (יס״ל י י מ ס ? י ב ה מ א ק  וממס ofao יש לסם וריסס מיז י
ס וערר לא מצרן מ ׳ מ׳ ו f ס* לוז נאזצס המי m ו  יסנשימ ימם מס
ס יסי נס׳ י מ שלהן אמר סון שאנס טמץ החרמן מ ד  לאמפיגן שאן ו
י מ מפליא ס*ו וכלא״ה מס ופרד נכלל בהמה פמא: מ ס ס יחש*ס ח מ  מ
ם כל ידן  סס מיש ימי נמ״סיד מאיד מ׳ כ״נ כאמצסהחמ׳ שהטא רא׳ ת
ל JOT מריסה ק י' (ב) טריפה י ש וסי נחלת י י  שרצים אן חרמם מ
 דאף שזדשיוא אט סחסה אלא מסמן ושמא לא המל ארס ועזי שיחנא־לקמי

ק ל? ן י י מ ז שס ו . י הפ? נ ? נלא מזע סי משמד י נ  סעי׳ ft י



 יורה דעה «יף נז א הלכות טריפות שלח ״•יי״׳*
 (ח) ונכוה (פ) י׳וש־על אין להם דריסה בכבשים גחלים אבל יש להם דריסה (י) עדיים וטלאים ת (**זינ
£ £ t מ £ h (יא) ובל שכן בכל (נ)(יב) העופות (ינ) יחולדה אין לה דריסה בבהמה כלל ואפילו בגדיים וטלאים 
* **״ ״  אבל יש לה דריסה בכל העופות 'אפילו בנםה שבהם (יד< "כלב (סו) אין לו דריסה כלל אפי׳ בעופות ״
 יאם ניקב עד החלל(«) דינו כקוץ שניקב *לחלל(יז<"שאר תות טמאות כל שאינה נסה מהזאב אין לה ״J־ !יל׳ ־י*א

א נסה כזאב אבל יש לה דריסה בגדיים וטלאים וכל שבן בעופות *rP״£  ח־יסה בגדולה שבדקה ככבשים ועזים אפי׳ ת
as ניא] • וזי 
emr י׳ m a pi םישרא ישנינ מיניי סימנים 06 וג־כ סדן 

 באר היטב פתחי תשיכד!
ם מפו סימן דיו «פנ זסצמ מ [ע״ן מומי׳ « ל ו מריח מוט ה׳כא יאפשר *זכרו לשוני כושרם נלא הפ״מ יש למימז ואסר נספק ifr (ג)«י«פ « י  ו

 תשובה
 וזימ׳יל נחל שקה־ץ נליא מרמלין ומזרז מםחנה נמירף ל*ק וסא מטפס
 וטילה נס בטציס נטהיס דש ויגדל קטן וזה לא ימהר נפלייסי לטנה 061
 הזויזפ״ל סגחלנקרא נלסן רומא הארנאספיי ובלשון לנדן מ׳ מחמיא פייס:
? ויה נרדלס ס^ריןפיניר יש לו ג?  ועיין בשיויקס״ו שכ׳ ממשו׳ מ
 חן מלוה לפק וחסה פ״? ימי כש׳ ונרי יוסף ס׳ שצ*מ פיס בדברי
 הניח בזה והשיב של ראותיו וכ׳ ראן שיס רא׳ דניולש סי חרס מניח נ5?
ה שהאריך במנין זה וכי ואס ס ס לחזמ נ מ  ניי״ש ומ׳ נשו״ס T מאיר ס׳ י
 ראות הב״מ בזהמ״מלדינא מיקר כיעמהב״מ יפויי היא חיס !ft סססמי׳
? מיסי׳ד תניינא ס׳ ח״א סי באזלמ החשינה  רק מספס אחר עיי? ופי מי
 שייל דסח״ר אן לו דריסה כסוסת הנחלים כטן אחא רקבהקפניסיס״סיעיס
 יש לצרף זס לשרף לשאר סרסיס לסקל עייש באריכות אנל המניין בסי סימ
י אמת ובטקר טצ*  החדשות י כ׳ בפובוא שסי׳ בדר * ד בר אחת ו
 מ* בר אמת קסיסי ראש פיי מחיש והב׳ אוזומ הפריף בששיסזמ עיי? סד
 דסי׳ סשיס לי׳ לה־? דפמ? יש לי תיימ אף באוזיס יעי פיי בשישדי שש
 בקרא ס׳ נ? שכשל מריו מיל דיל דפיו? אז חרש באהוס וסישלשוף
 שקריןאנדי״ק ונס מלא הרגיש מדברי הב? הדל אך יש שס דכאנד״קיל
? יטד למריו וע׳ בריס שש  חרא אן לסמדר מימ לזה אן במד מ
 דהברדלש מקרא נל? נמל? סא מקרא בלשון אמם אסלי״ז ובנזין לרשמ
 ממאיז ינלסן חסא חאריי״ק ובלשון למיין מאםמסליא סאסאדיש מיש •
 (יד) כלב זין לו דריסה כלל ראן לואיסלא נצימרמ ולאנמז מיז י/ן
 ד מש הפרישה (ויש מדז מ יקמ״ל מס שן א! לו ארס ע׳ מסת חים
׳ מ׳מוא ס? וציל אן צו נחקה) וכ׳ ביש?ס' א* סדמס י ע?  סיק ז
 וככלנ ונדמה שאן לו דריסה פקמן על מנש א סמףה״כא ולא מיק חממ)
 הקב א״צ כדקה כלל אלא אס חאן חפוסא א צדך בדקה נמקסההיא מי?
ומא אס י  והביא נופ? סיק י׳ יינ מיס יצוקמקינאס ג׳ יל מ ו
 משיכה מא מגו שאר אנחם אנל אס משינה מא נצייארשס לא מסינר*
 ממשש נקימ סישס איכ סא סמול המדף ולעין מרסס דפ כשאי ממממ
י חמ יחס השמיד של נמת  סייש (19) אין לי דריסה כלל ע׳ נ
 ססרחו״מ זיל בס׳ מרח זבח מ' ס׳ דכמממ קזרם שנמס נינמס מכשר נחל
 לא נפקא מספק ורימ פיי? וכאשר מימי ממי סמיס זבת לא כצאזי ס
ס תסש י  ואדרבא כ' מ ראן לחפ כלל ס מפני אמ חרס עיי? ויכ ס
י סמי »ל  מסר מו? י למ ולס וסא וראי דעכנר אנו חדש כלל א
ק דויכנמ״ס ? לגילי ל׳ י ס ) סיי?יסניא מ י  שקדן ראין(מסי
f ובמס יצחק מ ומי מע? i מ־ מאד י נ? ונפי? מפו? תניינא י 
ח * fbm אץ * ק י יש במ ולי דנמזס עכבר "י* מיזי6 י  י
ר שמ מ  למס ממרי היס הלל שאס חרס רק משן נמו נצמ־ אבל מ
 לס אס אסמלל מרסס מיש: (טו) יינו כקוץ «ניקב אזלל. מבאינ
ל דאס יקנ חלל סדסה זמן 86? מדקס.  ס? וגתנאר הדן נמ׳ נ? י
-tram יצוסיסמ^סרסנ ׳ י נ  ול מיז ינשידיק דממואסמןתו
ק י ממת גיס י נ ונקנס רלזנגסאנו נקאן נמיקפמי? ו י י ס  להא נ
נ לא׳ ומאנחם  ז׳ שמהסק אםמלנ מס למיס לא׳ מהאנייה ימצא שן מז
 סנסנארלגיל י לא ואס מצא מ קן מינ לאססריף נמ אש ימא מם
נ \tap סכס ימוד וספפיל זסממ י ־ א ניחש כאן ליסדף אף מ  במ מ
מ לפקס ילאמסריף בקן סדסה נמ דאדכמאקפילכאן ידס מ  ואף מ
«n נ לפקס י מי ל ונשן א י  כקן מקב *זלל מזסא דיש מקן ונמ? ו
מ קן אש? סדשפ מן מדשיק fits סספ ומר והנה מי?: מ  מסייף נ
otaxמס*ת ירזשליס חנ^סי וש to פ׳ . י  (יז) m• ימת raw ו

 דרכי
!נונדס  מדנר אנל חתולים שלפ ונר מימת המה מטאו הדן לקמן מי׳ ס׳
ק מ/): (ח)תטי׳ שקרץמארדסירבלשץ אמס יפלשין מלין  מ (ומיל י
 קאדא ינלמן חמא קאנילננ ובלמן צרמו מארסר? ובכלל מ נס הצאניל

׳  מקרא בלשון מלץ ורומא סאכע״ל ובלשון צרפה ציבאליג? וע? סיק ס
ס יש ? א ק ו׳ שהעלה וכיון ואיכא ב׳ לישגי מ  (ט) ומועל ע׳ מע? י
ל לסקל ואף ראן קייל כרוב הפוסקים ויל להחמיר  דחסה למעל מראב״ן י
ס פנ? לא סי רק ספיקא דדינא ובצירוף מק אזר יס להקל ועיי? מד  י
? נמ סימלו ק לינ אמנם לדיגא צדך הומ תלמו כק מ׳ סמה״נ מו י  נ
 ס׳ קיז ומי ק? ומכר שיש ט סלונמא הל* אסרץ והללו ממרץ כל שנקבע
 הלכה בימ מפס האסרין לא מנס מהי סמן סלוגתא דרבוומא מוי ססיקו
ב וק גראהיפמ ג נמ? מ׳ ק? בממת ב* את י י ח מ מ  סדא וכ? נ
 מהרים ימ? מ׳ל״ג מי? מן אממ ס נמ? קל אי׳ מלק א? סף ס׳
ן ומפח מיד  י׳ ממחזיק מכה בארי! י ז׳ ימי? י מ? אמ ליי ואמ י
ם נס׳ פלינתת הפיסקיס  אזן ממרכה סי אס ל? ל ונמס אזחניס מבוז י
ימ לאמי מי? ונ? מלחן נטה בא? ככללים מראש  אף מנר ממן נ
י שמאל מ׳ ק? ימו? ס ת  סס׳ ונס׳ מגן שאל הספרדי י יד ומ׳ מי
 זכרון יוסף חידד מ' ל יעי נמס מאריך נמ נס׳ p אברהם הספרדי נמלק
 טס הספקי ל?(ני?וסח*! צריכים) אמאס הלנ? מוחשי דנים*י?
? אץ לעמת מנמס אפי׳ סיף דאסאסא ק פ? התליע מעה סלא ספר מ  י
 שמגיל דמה י טיס לענץ מ לא סי שסק בטלי סיע מלהביא אהה ממ
ו אשי׳ לשרף יש  סין דש נ״מ לדינא מיש ילמ תחי סביאר ראן לסמיך י
ס ואין לסמן על תנה זי להקל רק לערן מלים ממשל י  לחשנו *ואי מיס נ
ק י י ומלש נלנ? מ נ 1 שנסמ אק י  נסס קיום שסוע האיסר עו *
? עיי? יס׳ מיש  שלס״ז וסיס לפרז מ סמי ושה זי אף שלא נמרה מ
ס יבואר ק יייאכ״מ וייס ואיה להלן נמ׳ קיי נדני י  סיפ? מלמ להק י
ס ספי׳ ג׳ שצ?  ס מ סקמ־(י) בגדים ומלאים פ׳ יגמח אע כלל י
 אמי נקרא גדי יסלס אס פל זמן שנקרא p נלשץ כי ארס סלס הין־ לפיל
 מ׳ ליטיקלימ א דיל מן ל׳ יום כמ״ש מין *דל ס׳ ל״ה ס״ק י׳ יסיס
 תראה דסדכתנ נש? נמשים גחלים אץ להס זדי»טספס חקא גדלים אנל
 כל ומן שאינס גחלים יש לסם וריסס ימיט כל זמן מקרא קנלשין נר איש
ת ל אפי׳ נממת הנחלים מנשים י  מי?• (יא) וכיש בכל העזמח י
ק ג׳: (יב) העומה משיש מ? ססמ׳ש י ומ׳ מע? י ק י ו \jh י  י
ל דססס וממס ליס ש מ ש י מ ׳ ע י מ ב ש י ס ו י ש י ׳ ס ק י מס? י  ו
 אץ ממש דריסה מיש (ויל י י סעי׳ נ׳)ול נוע? שיק י'ויש מא
 נסס שמזומן לפעמים פגזפלים סרנה דבורים על מף ינישכץ אסי הרנה יסנרלץ
 ט ארסהס יסיא נמ מפיס מל זמן שמא מ מסר *וחטי אלא מיא בכלל
 מסמס ילדן *קק סל מיסיס סייש נ(יג) מליו! שקדן יייויל״ס טס
מ שקרץ מיל ?נ ן חלול שמא נ  יציק וטס אנרסס. ימממק מחן• מ
ן ס שס ס? מי י י מ י אז יש מה ו ו ל ס מ ? י ס  וואר״ף. מ׳ נ
ו י סמס שסא ארוסה ממל יטיסז רנ*ס שקרץ אסס  זס ששאל י
 לאסיצ״פ ודספ מאל להק! פק שאו חאן מדס *וציץ מ ממממ מיו ו*)
 לאנ&פ ולנררס ינס זס וק בממס קמם אמי *יק יא? יל ואס נפצל
 חיס פק דאין ילי׳סה אלא טד וסא סאריך מטא ראי וילאנוצ? מא הסלדס
 מקראת נלסן אשמו וייייל ונלשין מלץ נקראלאסציי ינלשין צימ! נטלפט?
 inn סמאל מדסה רק לסצין מס אס ראי שאינה חוש ושמא חרשת מקיש
י יא* יש * ? אס ר  נצ״מרנס ifn מאל שאס מיג ממס נח*ס נ
 ארס ווזרש נצימרט נם מחלה וע״? מר שהניא מש שי מנו ויזיל מש



ג הלכות טריפות ב א ז  0יי״*׳ ערה דעה «ח״ נ

א גדולה ב רש לה ח־יסה בדקה אבל לא בגסה ואפי׳ ת א ה גסה מהזאב דינה מ ה « (יח) ואם ת  ;״!י^*׳ י
י ייין כארי. תחר, גסה יוחר מארי הרי היא כארי ויש לה הריסה בכל : «ה !p ממורים פיל לכג שיא  » יי י

: ב יכל העופות ( י 0 י ׳ P»״״ 0 ! (יט) מואנ(ג) ולפעלם יש לם דד50 אפי׳ ננהמה נסס (כ) ויש לחה ליזומרא (ח? י ^ 8 ^ * ך ^ 
ץ (כד) שיש לו דריסה מהנ  "יי" אין להם דריסה בבהמה (כא) אפילו בגדיים וטלאים (בב) רדן (ל) (בג) נ
farf בגדיים וטלאים והוא (כה) שיקוב בצפרט (כו) לבית (ס) החלל (מ) שאז (כח) מטיל ארס : ג 
 ^ ״ יש לו דריסה •אפי׳ בעוף (י) גדול מטגו ובלבד שיהא מן הדק בחורים ובגי יונים (כ0) יאבל לא
ושאר עופות  **** מ״י בתרגגולת ושלמעלה ממגה (ל)(ודוקא ממצים אנל נקפניס יש צסס דדספ) (רשנ״א וסור) (לא) 0

 וסימנים ש0 ושיש
 נפויונ־«סישנ״א0שסמ«א פתחי תשובה באד היטב

 שהומה נמיסה אמה צין ps אצא ודן ייס ננמשנה פ׳ >יפ דנצאיס נימ יפת לשוימ 61*1 מקל שיפ) (נ) ולמעצה ני השיך אנל זאנ פצמו צא ונס יש
] צמזנרד נדונ ממר דדרמ מהמס נשם נימ צמונרו צפונל סמיס «דפא יפד ג  מס שכוונתי לקמן «ן י
 (אנל נלקה אמר ללא נרפ מזאנ) ומקא לממרא ח״שק ולא ליןלא מון לפין נמי הדס לקיי״ל םשויזפ את םפדפס ספור פנסי וק '.לפק פיופמ אם תפס הנק
ן וכיש מס מקרא פצקו״ן(ונל״א אנלאמדיר) דש צו דדספ יוווי מהק (ס) מוצל נמנםיךדש סמךס  אץ «5*ן נימ חס נחר פניל (ד)מהק נ׳ מי
« אינ יש צהשדף ננל «נץ (וע״צ מרף ח  משדסץ ימס שמא טקנ א׳ סאנדם הסטנים לצא גרפ «קת שיקנ לחצל וקצרתי נאן טון לאק IS ניןאץ ננדקח ל
 פיו לאי׳ נאמון סגןפומ שאץ נקיניזן מטהו לרוסה «סצ ננזשהו לארס שורף מולו) (ו) נמל נו׳ אשי׳ צא טקנ פל החצצ (לאיצו הגיע פל צחצצ כנר

ה ב ש  חרבי ת
ו ניס לסכין אס נקי בצפורנו למיס ונסחב לא׳ מהאברים מון בלי  וכל ממ חיותסמאת אף שאין חאץ בסס ממגי וחסה מיס יש להם וחסה שכ׳ מ
 p זאת יש להקל באן חאה בהם מממ דריסה שדק כחיות החרמן שהן מי ולא לביס חללו ונשסס הצמדן מרגלו ונשאר p המג ונשחס מיו ונמצא שעדין
 תרמת שנמר׳ כ׳ דכל שלא ראה שהכה אן מששץ אנל הכס בודאי מששץ הסב לא׳ מהאנדס דבענץ זה לא מישים לנקינת שאר אבדם הפנימיים כסשיל
ס סס ס״ק י?) ואס מסעם דריסה סדסה ואץ לו בדקה , (יח) ואם מ׳ נ״א(ומי׳ ממי ( ? ן ח המי? בזה (ומיל מ נ  מי? יעי נדע? סיק ה׳ מיש מ
? נשעה שניסל רגלו ממל ארס  וחזה נסה םהואב נ׳ נס׳ שאל p הלי מל מו? נמחשיו למי זה וזיל אפילו לסממני ואף מצמק סאר ממנ מ
ס? הס״ז והנאה? ׳!כיל (וסי׳ מבדט להלן סעיף מי) ומ? הנאה?  גממזואס יוומ מה מא אס גסה באברים א גסה נכמה מכיל•(יט)סזאב נ
ג ונסר לענץ אכילה יס׳ נאם סהם״ך סין דאק לא בקיאן נבדקת וריסה יש למדף מל עק ני׳ בדק ס״ק  ו^זעלה עיאה״ט מ? ססש״ן שיש להמיר מז
ק י״א וסטאר סדכדו מס אס נמצא פצע בפין יש מש  ננינה מיף י? דר״ל אני׳ אס הדוב מא נן מ־בימ והמר לא צסק מקפץ עליו ג׳ ומנח אנרהס ס
׳ ממנה״ג מס סמס לקרוס של ממ דאף שיש מסק עצמוח מששין סיי? לודס ומוצא נזה נ׳ ג?  הוינ והנמר אפ? אמר נאטלס נרי? וטפפ? סיק ז׳ מ
 הרמ? שמזניר מא רק מצד יומרא אנל נהס? יס להקל ולהמיר נדב ממר הינ מהרו״ף זיל נמרו מזמור לדו על היו? נמף מ׳ זה ולגט וחסה
מ אס מהי אפילו עצם אם מגץ ניי״ש לדרכו (כו) לבית החלל עיי נאס לנינה אה  נס כאכילה ועיי? מד שנסחפק נספק דריסת הדוכ וממר מ
 נאסלס מניס ועמ״ז ס״ק ו׳ פכי לדנא להחמיר נזה ואן להתיר מנילה סיי? ו׳ סיף ד והי מתנ דבניקנ לנית החלל יפ להתמיד ננל עופות נץ חרסץ
נ לחל* סד דמיא ס וע׳ נאפ לנינה א אן חרמן אפילו באמרי רברני ומור מחל כק מק י מ א וחסה אף נ  ונראה סדנדו פלא החליס להקל בזה טי
׳ דכק דש מקילץ להתיר כאכילה נחנ ממר מסה אסי׳ מדאי דרס לקן מיי? ומיס מ״ל שניקב מנד אבר שננןמו משמ אנל מיקנ נסקיס  סיףי״ז מ
ק דריסה פ״? וניש אחר טרא אן לאמו כ? מפפס וחשה ואץ לאמו נשא־ ממת ואפי׳ מן מ ? פכ״ס נ פ  פ? יש להקל נזה להתיר כאכילה מ
ק שאיו)• ׳ המחבר יה? (ופי׳ מי ק נדקה ונאק מ  הבאה״ס דנחנ ונסר כדקה אמר למיכרה למומ טנניס וימלוח מ׳ כאס לכינה מיף מסה אלא נ
? סיק מיז ונו׳ ר ק ס*׳ החנ א (מ) שאז כטיל ארס. ר׳ל דאז יש לו דייסה ביאור מ ק  ייס פכי יעלים אם החב מא ק תיניח והדקה לא צסקה מ
 ממר אספר מיתר במכירה לעובד טכניס ומזלומ אף מהסס יקה ומיס בצ? ניי״פ פץ דאפילו כשניקב בצמרט נגד החברים שאן מקב מסל ט משהו כטן נגד
? ־(ב) רש לחוש למטרא הקנה ונגד הכבד סריפה רכל פסי צטרט מטלה נגד אבר מפטם דט  ומ׳ מזה במיה *וח צדק המושה! מו? מ׳ נ
? מ לדנא ע״? וטי׳ מכמה אדם מ מיי׳ ח׳ פ  אבל*) לקלא מק לעק סמי הדס זלטיל ס׳ כ? א נסי לענין מחסה נהמה מחסה ממש פ״? וכ? מ
׳ דאמלו מפו אהו מכף ורא שלא נגע בלל באברים מפסלין ננקב עשהו ׳ מד למ לפנץ מ ק ז׳ ומ׳ מנול מרמס מ ? שיך וספ? י  דלקמן מ׳ ס
? (כח) טפיל ארס. מסא״כ שאר ? דהולץ *מר אמי למן אמי נפל וטי״ציי״ש איה פריסה בזה משוס סארש מי  שתי קדחת ולימן מ׳ ק
 חרמן מסילץ אדם אע? שלאקט נצמרניהס עד החלל נמי פריפה דאזריק

as סעיף ב (כא) אפילו בגדים וטלאים ר״ל אפי* הס זזסי מטיס והוא הארס מתחלחל לסרס ושורף ח׳יא 
ן ד א ? י״א סעיף נ (כט) אבל לא בתתגולת וט׳ מ׳ נפח מאר ניק ז׳ מ נ  מופ (בב) חוץ מהנץ. פקח שפאונפ? נ
ס שמזליס ואן * וריסה ק א שמא מקרא נלשץ מלי, למיג ע? המיזני• נזה מ  שקק גיימ? גלק מהרש? יעי׳ממ״ח י
 יןאגיליץינלמן צרפת טפפרמפ? ופי' סר? סיק י״ג ונפח מאר סיק ס' כתרנגולים ומועלה סק שיש כמה מסקס המחמירים מ? יש להמיר ומן יש
ו ס׳ ? מביא דלוק רמוס מהו * וריסס אף מסה מגמת אלא והיי רק ספק פריכה והיכא ואנא מ ר  דנלשונס מא נקרא נאבאלא״ן(ופי׳ נטאד מ
? בזה והפלהוהמיקר ן ג ד א ? אנמס •מק נמות יקימיאליקנ' מ  מן דלסיריי הוא אשפרי?והערוך סי׳ שמא אמי״ר עיי?) (כנ)שהנץ. שדי מי
ס כפסק הפ״ע נזה שאט דרס אלת מרן הדק נמרים וסי א נתרנגוליסקפניס ק מ׳ מפה להקל מ ס שקרץ פאלקין וספיד י  מבאה״ס מ? כ? מ
ק ז׳ יספימכיק יאונמק״מ : (ל)ודוקא בגחלים וסי עכאה? י ס י א מ י . אפי* מדנה מימה טאר מ ט ל : (כד) שיש א דריסה ט ? י  נ
ה וקומה ו ו וסי. מסיו סיק ז׳ והמלה מדנדהס לדנא וחקא כסהיזרנגול נחל נס פסה מ ת מ : (כה) שיקוב ב ? ל י  מךא ימיי באשל אנרהס נחלץ מ
ק היא מזב דאי מסוס נקב לחלל לא אמר דש * בדקה יומי מהחיס והיימ מש ג׳ למפ*יהא מוייס אס נחל רק מן א פממ ל ואף אס הצמדן י י  ו
מ מאדם ולדון וא״א »p ומויס סא ממין ממת מח*ס והיא גמנ פחה נטפו קימתי יומר ד  נמו קנס רחנ ולעיל מ׳ לא ואי* סמס וייספ ס
? אנל נאם לנינה «יף ל כ׳ פיפ לממיר וני! מתרנגול י מ ר ? מהיורם א מ י נ ק ו' פכי מ  נקיאס סי ודאי סדסה מיש ומס? מלו ומי מק? י
ד וסלה נ* ראמ כלל א נקנ נצסומו אם גחל ממש מרך גדלמ קימתי אף סמא גחל יגס יותר סהקיסלסזנדר  מין שמא ממן יהס מקרקדן ונשחס מ
ס עין אייס יכחמה כל זק מ ג של ואף מדן מ ק י ? ועשיו י  *זלל ואי* נמס קן שניקב למלל אן למש משמן שמא הכסוניקנ למלל ולא מי
׳ שלפ מ וריסה מיש יעי׳ באס לבמה אמ י וסיף ל מ ס קםניס יש ל י מ י א יקב קק לחלל אס לא נמזוק דסזתא מ  חישק במסחכהא פמק מ
ק לספק אמתי נקרא קסמם למנץ זס ימים כיון ובלא? יש ממררים זק מי חים מ י *ויס אנל נק מש לק וריסה ממין משמן דהא קיי״ל ח מ  י

ק סדסהמא רקנ % אף מוף מש מ? כל שאין האיזא נחלה ממש יש *rax־ מי? מ ימד יש לס ואלי סמס סן לחלל אמ אלא מ י י  י
׳ נקנ (לא) ושאר עומת הדורסים וסי ומס מפיס סמאס הס ט״קס חיסס י פמ מ טץ מאטלאי ד ? טשיב ששים ר נ  מהאנריס וטהר מסי י
ק ס׳ . יל נדע? י ק ל ן שס י י ? להלן מ׳ ס? מרף נ׳ י מ יד אנרהס מניאו מ מ ? טייש וסי׳ נ נ  לס* והאדם סי סדאסדספילא ממי י



׳ הלכות טריפות שלט י ד  יורה דעה סעיף נז נ
» ׳ ״ ? t ש ^ ) מ מ ) י י ^ ״ י " • 1 3 י ל לא בעיף ׳*יייא גריל ט ב  הדורסים יש להם דריסה(לב) בעוף(׳) שבמותם א
ם י׳* fm m פ׳ל ק א ם דריסה ב ה י"״)(«י) ־ ד(לי) "בל אלו שאמרנו (לו) שיש ל 1 1 « על 0 ד  (לה) שקית«לקון שים * ד
?fJ^&'us א : ה ״יייא (לח) שעכשיו (לם) נוהגק היתר י צ ה ם ל ו בק אם אין באי  באים להציל הנדרס ממנ
<n «n tm ר יסוםבק ב ד ש ב ת ל (ם) תרננולים ואעיפ (מא) שהיה ראוי (סב) ל  בחתולים הנכנסים בלול ש
p pet בסו^ןם » 

נ י ! ז tnm יאנ״ י נ ׳ ק • ׳ י א מ * ישי  היטב r» • -raagf יפוי נ
 שלמעלה מהגן מק סםלן ממש חרסי אפיי נשף הנדל מהם!דהו היי ט דיקא מוין
 פון סמן ממיא יק נ״« פהישיל יצא כפיו (מ)«ס נ׳ םש״ך יכ? *מן

 באר
 מנאי־ דיש * ירוםפ אפי׳ ממים ופלאש וק נצ םמ" איירי אפי נצא מיעלמלצ

 שיד) rt) 0כפיממ אני׳ אימן שצמפם «הק p לסם ד־ימ נפוף שכמוחן ואומן

 דרכי־ תשובה
ס סירס לדריס מוחות בקטנוק ניי״ס• אק אס יס תל״ד נאמן מסיי יאס אמי ממלה להנמה״כ והאמין * ואח״כ  לק העורב היא מין חרס ישכן מ
א בשונג נשלח עוף ההוא לאש אחר ומערב ככר מחזק האסיר ילין להקל ינס  (לב) מנוף שכמותם פנאה? ופשוט דה? אהס סהס שיויס לק נסי מ
 הפי ואיל דחסה אלא בשכסומס אס למנה סיף ו׳: (לנ) חין סן ועם סכלים אמרים ואס יש לאסרו לאחר ולא לסבמס? מי סשיקא ודינא אס
ק י? מסרי סדמ ואס סדמ להמשרהת של הכסהיב המבשלת חס מיהו להבסה״ג ס משיך ושפ״ד י  מבאיש ויש מסש״ך דיש אתן שלמעלה מן מ
ק היחד. מ ת שערי צדן חיו״ר מ׳ נימ: (לם) נ י ? ועי׳ מ י ס חרמם בכל העומת אילו באיזית יתרנגילות לכנ דגר מ  ח־״ל דאהן שלמעלה מן מ
ק ס׳ שהעלה דאהן עבליי ס״ק ו' שכ׳ בשס הדסשיא דמיממ הקטנים מצוי מא שהסמל מסק ? ־(לד) p הגס ני׳ פח מאר י י  דרברני מגייס מ
 החרמפ שהם נד1*ס מק עד מס ומד בכלל שכמותם ודאי הרסיס ובדרברבי פיי עליהם ומסיהם בהבל האף בלי נגיעה כלל וממסס זס היכא דארמ כך יש
 מינייהו מא פלוגמא דרבווהא דאכא למידדאף שהן גחלים ממן אפיה כל * דן דחסה ואף שארס כזה לא נזכי בש״ס דקיייל דאןדריסהאלא מד מיס
? אנל י מ מ מ מ הפוף מ  שלא מיעו לכלל טדל החרס מקרא גס ופאלקא•ן דט גק דאף במין היק כאן שעיניס מאח וכוי ואסר להקדים לםמס א
 שבעיסה אס מרס בדרברבי מינייהז אלא כדסוהייסו ואיכא למ? שדורסכסין כשיד מף מ׳ זה ל ד״ל ראן לעוף כזה רק דן ממממ שהרי אן דריסה
 דק שנעיף אף מרנרבי מיסיס ע? יש לסממיד מסמן והיכא דאיכא עוד אלא מר וסיס בלפ מיש וני׳ בבימ יצחק בתקה״נ אמ ד' מף אס קסן
 ספיקא יש לסמוך על הסקי*! עיי״ש וכן פשק נאס לנינה סיף ז׳ ניי״ש: א' ואח קפן ג' ובמק? ס״ק ח' שכ׳ דלדנא יש להחמירדסונמ הדמיא מא
ק מיז דסיא גיכ סס שקורץ אססיר״י יסי׳ דיל ימזה מוכת תם חתול שלט אס ק תיטה ומישיק שמא דרס טד  (לה) שקודין שלקן סין״ י
ק יינ (יעיל סיק נ״ג יסיק ליס) . י ? ע ) ועי׳ מ ח א נתנ יושר פיק ה׳ עיי״ש (ומ״ל סף ס״ק י ש מס ופי׳ נס׳ הנחת י ק נ׳ י  נניאר מריא י
ק ו׳ ואס לנינה סניף ו׳ של דחקא בסרננוליס ס סס ס י״א אספי? (ם) חרנטלים פבל״י י ק ז׳ שהפלה דכיון דלא ידפיק מין מ  ופי׳ סח מאר י
 י״א סאלקי״ן ריא גז שהיא ינשוף לק יש להקל דאין דחסה מרנתי מינייס ודרכה מינימו אן לו דייסה אנל כמין פוממ החזנים כטן מי־יס ומי ימה
 נמתטליס ואירס א1א למין חים מחל שנסלס מיסו במרים ובני יונס ודאי וציסריס אס נכנס חמול בליל שלהס אמדס לאסל לכ״מ וכ׳ שכן משמס מלשון
 יאה לס דריסה שהרי סלס נחלים מנן פיי״ש יסי׳ באס לנינה אס ר שהעלה הרשב״א יססור שכ׳ שסם מי תרבות פס סרנגול ימשמס דבמין מף סדקאט
 מה רסיס אס מלה ק פס א׳ משלשה סיני גס מיל לכלוב ואס ואינהו p מרבות ונאש לנינה סס אם ח׳ מסף מיד ראסילולמכרן מיס אסיר מיהי
? וני׳ נדע? שס יש כמ וכ׳שים לזהר  מקרקדן חדא יש להמיר לאמר אף מינרני פינייס אף נמ־נגיליס ואוזיס כל מ כסא שתק מן פקרקיין מי
ס לסי חב סמסקיס יש כאן שלא להחזיק ההול סס מדם ומי יינה מרנגיליס קסניס וכן נצפריס ס מא  מיה אם נממ נ׳ מיני גס שאן להקל שאז מי
 משש דריסה מיש כשכל מ׳ סיני גס נממ דנודא יש לאמר ניי״ש ומי׳ נמזקס שאס ק מיטת ססהם אס לא שידוע שהורגל עמסס אזה זמן ואס
מ מ׳ דסק יאק טמץ שלא לצרף דעה פושה להם כלום א יש לסקל בלא ראט כלום עיי״ש • (מא) שחי׳ ראוי לחוש ק י׳ מ״ס מברי השרית נ  מסית י
ק ג׳ ובטנה כ אן להקל כסלן וכ׳ שמצא כס׳ *זן צרפה ועוף בדבר סנאים מ? דבהכמ ודאי מששין וני׳ מ״ק מף י ס י י  שלא הובא בש״ס ל
ס מור אלה מ׳ י״ס המול שהכה לתרנגולת טל הממם א סל סרגל למסה  מזרם נקרא אליסז״ר וכלשון אסליא אספי? ואלי טניס הראמים מ׳ נקרא א
ר מ׳ מ״ק שס דאף שסכה סל העצם  גס כלשון צמס ק ס מזע פישהנה הלשין קצמ וב4*ן אשמז שמו סאכיימ מצמ״ג וכיוצא במקום שאס נטרף מ
 ובלשון מלץ נקרא יאססרזא״נ ונקרא אצליט יאססיז״ב והיא חרס ממרסס שקרץ ביילי״ג אס בוק היכף וראה פאן שס רופס אץ לחיש סמיס לפטם
ק מיג האריך להשיג עלמס במה שהקילו כלקבפשיסוס  י״א ס מא יאה שבתירה יגם יש סוף דדש ושמי בלשין צרפת מיקס f ובלשון מיי? אבל במק? י
 אשנס פאלק״ננ ונלשץ סלין נקרא סאקא״ל ונא* הנ׳ פימת החוסם יש ס לדעת הרנה פוסקים יש להמיר גס בכה? יפ? הפלה שמיס אן להקצ
מ וספיב ? סיק י? מ? נ א בסס? ושעהד? מקא עייש ומיי נחנ ס שנש? טכ?: מה י  להחסיר נס נסזמה מחלים מסם כדן מ
ק ט׳חהחקא נשאר מל כל ונרי הסק״מ כמ ולוינא הפלה וכל שיחס שלא דרס כעד אברים  סעיף ד (לו) כל •מיו שאפרט*פי׳ נא־וךמש״ן י
א בדקה גס ס p כמסים א נתל למסה מצמ/ מ״ל יש להקל ̂נ י ס י  יסדם אנל מן דש לו דריסס מדים ונולאס כפמןנ למלל מ
 האיר למיל סעיף בייש מלוק ניןמצילץ לאן מצילץעיי?וכ? במטרת שמואל נזמיז ונס נשאר מרם דנא הט מביא ק נס מדמי הטוטו? סניינא מ׳
ס שס דבמף חקא בסקס שאז ) ׳8יש רי? מף שאלה א ונס ל דיש החכמת א ק ימ ונמנךס סיק י' ר?:)(לן ק מ׳ לוינא ומיי נש״ן ושס? י  י
 לחם חריטה וכן נאמם שאמוז אן להם ודינה ג? אן חילוק ואפילו מזון לגוף ומשממ מונחו וכשהיא סעון לנוף מיישיק שמא נספטס הארס לטף
כ נמתדנריך לשיעוק ומלל לשער באגודל כדין נשבר סמוך  שנאם להצילו שאז יש להרווף כסם יוסר מיס אן א ארס ואט ססריף לא וק שסר די
ו וסשיס מא דה״ס אס רא פפצמ &' ססס ואף לטףדלסא נפמת א טותר ונס? לאן לסמוק דסזתא דודסה מאנרלאנר ק י  מייסתי פיך י
פ אט אשר נאלי שאן לי יאפי' נקצה סרך כמקים הסמיך לטף א כמף סמוך לטף כל שידע שלאורם י  דחזיק שמומ מטרה ט מלקמן סעיף ס׳ א
 נהן דריסה: להלן במקיס אזר יש להקל בלא בדקה פיי״ש: (מב) לימי בדבר.
מ ירן רדפה יש מ י תפארת לטשה שפמן נמלו מס פ  םעית ה(את) שעכשיו טהנים ויחד בחתולים. עבשו״ת משמי שמואל פנאימ ומיי נ
ח סל יסמא שהכניס ? במק י היתר למכרז למומ סכביס ומזלות מיי? יעשט״ד ם״ק י נ מ י ממשה הרוקח הספרדי מל מ נ ז ו  מ׳ י
מ סבבים יסזלוס דמי סש מצילץ מ ק מסל המהול יח מפס הפוף אמר למסר 1 ז שנשאל מ ? קפא מ׳ י מ ? מ מ ? ומי׳ נ י שחימם הלכה י  מ
מ חקא אס ראט שספוף סמיס מצמ שס ? של ו  שרדף אמר מתנולת ממס והכס אסס בזז מאס שיאה אמי להבפה״כ מיש מיי מקימ סיק י
ס מלמ סמנו צ? אם לאמי למכרו לפומ סכניס מ ס מ ופלפל נפנץמ מלול אנל כלא ראנז מ י  ומוגג נספרנ «0 שאר ממס מלמ ומ* מלים יסא ס
? ומי נאש לנינה אס ז׳ סיף ל שמנ דאף י א וסזלומ דלא סי סש מצילץ מ א נאמן נאסרין גגו חוקת מסר ו*די *מי תם fa יל ראן י  בדן י
ט שמזתול קפן סל א ? מתרנגול צא מיז מסס ושנמס מסקיס מימ כל מ י  נאמן נגד מקש מיתר לאמי סין שהסמלים שלט נני מנוס רפס מ
? הסיף סרן החוסן צ? אס יש *פייר למכרו *ימי סכניםומזלות(ויו מא י ק ? י ס ן מ וסי מ ר ? מאל ומשיג קמא חלק א י י 9? מ ס מ  י
ס * שיא שממול קפץ עליו מרך מזדמן אנל נלא רא זאפנלל נ א מ נ מ י  «*ש נדנדסס מס ומינא הפלס יאס אפס מאריס למד יש להקל מ

ק  י



י הלכות טריפות ׳ יורה דעה סעיף גז ה י ^ י  מ

׳ • (מג) על שחתולים שלנו (מד) הם (מה) מי(מו) חרמת (סז) וכל (מח) שלא (ס)(מט) הכהו (ג) אין  ק י
 (גא) תששין : ן (גב) •*אין וריסה אלא

 היטב
ר ס שמא tt מ  מנאה גרידא. וצ? צדנא אס פומר למכרז לפוני סנניסומסס י
ר שמא צא סיס מיס אצא סס לדו שמק וסמיוניר למיחם  רמטר לישראל ו*ז״צ מ
ז נפנ ש־צ שאינו לדן הכאה אצא שפומדס זה םי פ ימינ ו י  מוצה ולמוכרם א
 &צל זם ומיח ילו שצץ ודלי לרד שסקמצסא סא ונינ הניח שיש להקל נצ שלא היה

 באר
ק מ ו מפמפ אנל הנהו ודאי ח י ם (פ) הפסו ר ה ע ו  גזצמפצה מפנו ונשר מ
 זנימ־• שהוא שוחק והם סקרקדס וצק אפי׳ לא הנהו w אסדפ החרעוציפ אפ
מ דיקא נרלן< והנהו משפין להסנאה סיא מ  צא סו נט חרטת אנל סצשק הרשניא נ
ס אין צםקצ י ס וס״י׳ נששניספ פוחקין פצנן נסנאס נמלא אק חמין ו  nrtm סו

 דרכי חשובה
ק גדס)•(מג) על שחתוליםשלנו אנל היהיליס שניסר שקודןוילדס טד מיי׳יש לייס וני׳ נמק״מ ניק מ׳ (וס״ל סיק ליס): (מט) ועוז  י

 קאסץידא מרסס הס כיח יצחק כדק ליס מגדל (סיףז) וכ״כ כדק דש מנאה? מיש ססש״ך לפק הכה ולא רדף ועסיס סיק ג׳ שעשה סשר דלאסו
 ס׳ זה וכי מותול שמטאין מן סמר אף שמרנילץ אתו שלא לכרוח נלי שהוא פוף שהכה חיישיק נהכס נדדא יהא חיק שהנס אנל כל הסוסה שבליל
 קסר אחה זמן א ע״י שיהס מהזנב מ׳׳מ איס ככלל חתול שלנו וק סרטה ממרין רעיי ההכאה גדדא לא יצא מדין מחזקת כן חרטת לפני! שאר סוסות
ה אז  אידכ הרגילמו שינא מעצמו ללון נניח ועומד עס עופות נשלוס ואינו סכהנהס אנל כל שראיס חוף ומכה סד סא חרס נסור טון ועטר מעשה ת
את ספדס  או ס״ל ק הרכות עיי״ש (מד) מו בני תרבות עבאה״ם וני' נסית יש להחמיר לעק נל הפוסח דנחזקת דחסה סס ניי״ש ועמו? ̂י
ו כאמצמ סהמ׳ שכ׳ דנחחזליס שסס מי הרטת אס אירפ נהכמסות לםוסלד פי׳ י״נ כאעצע היפו׳ וני׳ נמרה יקתיאצ שס שהעלה דאס  סוסו? קמא ס׳ י
? למיג ראיס שמה אס יחס שלא רדף אחדו יש למיר פכ״ס לסכור לסומ סמים ק י״נ ס  שדרס א׳ אין להחזיק שד־ש יותר ניי? לדרס ופי׳ נופיה י
? המסו? כזה ולדכא העלה דאס יחפ שממל ורס סוף א׳ אס סה מ ומזלות והיכא שראיס שמה דש ספק אס רדף אחריו יש מסר אפי* למכרו  פ
 הרבה ממת מאר אין למש רק למעיק ואם לא יש למש שמח דרס טלן לעובד מכניס ומזלות דשכיחפפי לאסרא אס לא שיש עוד צודס להקל אז מוהר
׳ צמח צוק החדש בפסקם דש מ׳ זה ׳ שצ? אס החתול רדף סוס והכס לא אסמ״ז לסכדו לסובדטכטסומזלותמי״ש יסי׳ מ ק י׳ מ ? הי׳ כמק״מ י  מי
ן הדורס מששין אסי׳ עומד אצו ממש מיש ופיק י  דס כחרס נס למיד מיהי׳ פס ממה והוא שתק והס מקרקרין וכ׳ דמדכיי של דבהכאה נמרה ס
ק י? של דחהול שהכה פוף והוציא דם א שנפשה נממ ק ג׳ ונמק? י ? י  הש? ס״ק דביק משסע ובסמס א לא יצא מכלל ק הרטמ מד שראיס ק ג
 מיש ופי׳ מלת אמי צדק מו? מ׳ י? מאדן בסין זה והפלה דאין סירא נמקים הפצע אי נ* רדפה י״ל ממר הדדףומס ט אן סברא *ולוה זאת
ף מ ק אלי לא הר הדס מפצע סהחחול והסצפ מ׳ מ ק ומ? אס יש מ מ ס א שרדף והכה יצא מחזקת p תרטת מ ? דאף אס ראס מ  לומר דנסיק נ
ז ומ״ננ מתר למכרו לעובד טכטס ומזלות מיש וני' נמ?שאלח ק ב׳ ואף מהעוף מקודש קיל ס ? ־. (מה) בני תרמת מו״ק י י  ובא לחזקה חרס י
 נמרה כהחתול ותחלה הכה הסוף להימול אפ? כל שלא ראפ שמהאןלמש שלים הגיינא מי רל? במבוא שהבמה? ישב אל מלמן למוד והסמל מסות
ן לסמל ו  עיי? • (טו) תרבות p מרסמ ה״ס מה שמא p חרטת עם הסוף א מנון לו לחשוף משלן נמל השלחן כדרכה ותרנגולת מכהמיה מ
 מהמס שדנין פ*׳ אס נדרסה מסמ אבל אס אנה p מרטס רק פס האדס וסהאס ראה שהחרנגולח קפצה וק־קרה וראה מנענע דס בראשה ונקב קסן
 אף שהיו רגילין מי אלס לשחק ט דע כחרס גמור למ דבריו משו׳ מיומה יש במר ואפ יתע אסהיזהול עשתה לה זה מקב א שמקודם הי׳ לה זה הפצע
ק ד׳ נעור מה דנה של התרנגולת והשיב שיש לאמי• ההרצגולת יכל מאתה לפנינו ? ומיי במרת יקוהיאל י י ק י? מ ו י י ח והביא ה  מכן מ׳ קי
 שהעלה דאם אן ממול p חרטת עם מסות אפיי לא סדמ מ רדף א הסה ומבעבע דם אפ מילין מצוי p להקל וכין להחמיר ובכאן שמתה התרנגילח
ן לה ואף הזתוליס שלט מי ו ה אן להתיר כאכילה אלא למסר נניח אצל החתול סליק נמצוי נהחהול שסי מ ק אס מ כןרדףדס מ סו  דשמקכז
כ נהו? ס״ק י? לדגא: (מ5) וכל שלא חרטת מ הרי נראט שמה מישיגן ואף דדטח הישנ״א מא ינפיק רדף י ? ו י  למכד מכניס ומלות מ
 הכהו. סבאה״ס ועי׳ נמרת יקתיאל מ סמלה דאס החתול ק הרטת עס והכה מ חקא נמאס גרידא מל מיד שמנענע דם מעיררקנ מחמת ההכאה
א דדן כמס וליס חיישינן וגס אן לתליה ק כ׳ מאה מ ודאי לא לשמק מא י  ממת ולא ראט רדיסה ולא מחה מהר אף כאכילה עיי? ומדייק י
 של ונספק רדף יש להקל אף אס ראט שממל סשיס יד ליסת ואן ידע משכה מיניי וסי והתרנגולת אמר אף למוכרה לעוכר סנטס ומזנות וגס סנציס
 אס הטח יח ע״ג העוף ואס ראט מהול חוף מדן הילוס וספק אס סי ודן אסוריט אלא דש מקנה להשהותה עד שהתחיל להטיל נצים וא יש להכשירה ע״י
מ א גס הנצים מכשרו מיש. (ג) זין  רדיסת מלחמה וראט שהכה וספק אש דרך שמק מא יש להקל לאחר המיקה מיקה נעצם מלגולת ואס ימצא י
ק ג׳ שכ׳ ואף וישמין מנאה? מ״שמסיז שכשהניח החתיל יח סל מעוף מרן צמק פשר י ק פאק שס חשס במקום שהי׳ הדסל הפוף ועיים סוד ב י 5  ״
ק ג׳ דלא חקא דרך שמק אלא אף אס מניח יח על מוף  אס הגמל הלש טצה מיעוף יצא דסאס יש למלות שמך נתק עשה אן לחוש וםדיק מף י
? ? וני׳ מכמס אדם כלל כ ד ׳ דחהולמי׳ קטר להנדס מהסאנל אשר לסרהם יש להק! נ  אכל מהיי ירך מאה ופצפ יש נמשלהחמייופייש מד מ
 לסמוד ירא שממל הריס ידו להסת הפוף שס׳ אצ* ומוף הלך היכף רשס מי׳ כ׳ ונטנמ איסמ׳ י״ס שכ׳ ראם הכה רק דרך שסק אף כסא מתק
ס מסיז אס מנס ק אלי לא מיגה ידי אל טף העוף ס״י משוף נפחם מק־ לו יש להקל וק מקרקדן שרפיי״ש • (נא) חוששין פכאס? י  רפ מ
א שהעוף מח מכף וכ׳ דאף ללול של הרנגוליס וני׳ כאס לכינה אה ז' סיף ד׳ שמדע מנין מ להלכה יאס  אף כשיא שהגיע יח לטצוח העוף טין מ
 מהעוף נהגרה כהוזהול וכוי יש להק! ע״כ (טח) שלא הכהו פכמה׳׳ע סליל קסן שמין ססומח יכולים לברוח כלל דמי כאן סצילין ונכנס הממל ומא
 מ? מקא מדף מכס מששין ומס אס ארע שיא שרדף אך לא רא אס במק והן מקרקרין אבל לא ראפ מגמ נסם מהר לגמרי אכל אס מא גחל
 הכה עי׳ מזירת ימהיאל מ שכ׳ ונרדף ממול אמד מף במיץס צר שיסל קצמ באפן שיסלין לכחמ קצת מזויות לזרות דהר טס מצילץ א אס נחנרר
ק י? דאלו חף מ־סל ודא מינס אוי בהוא שתקמןסקדקדן אסר כאכילה ומתר  להשיגו אף שלא רא מכה חיישיק שיצא מתרבותו עיי? הי׳ נמק? י
? נזה ומיס מלמ נהפ? נראה להקל ע״י בדקה אס נראה מסוף שלש למכרו לעונו סכביס ימזלוח ואס הלול גחל כמו מור ואט מלא מממ יש צסןל  י
די מ נגד ק יא שהניא ימיג עליי מנ מ י י ? ועי׳ מ ? וע׳ נשו? שואל ומשינ קמא אלק א׳ אף נאסילה מי י ק שאן ט חשס הכאה מ מ  מכ? ס
 ס׳ ש׳ שנשאל בגימאשא׳ ראה שחתול רדף אמר נ׳ מממ וראה פקסן פליסש נל האדונים יאיןליוש לובדי יכל שלאראיט מאה נס בהוא ממקוקמקרקדן
מ אימ אבל לא ראה אס הכה TO א כתל ולא מידלנמהיב מנעה? ואמ* הלול רחב קצח פיכילין העומס להבססמפני׳ ומ? יסלין להשיגן ממוין  מ
ק פל ק כ׳ פופוס לסעודה וסחסוס ונפלמ נמ שאר כמ־ ונימה כאסלה עיי? (יכ״ז כלא רא מכה מנל אם רא מכה א שממל ק  *1 ידע ילק! א

ק הקמים): י ס שהבאתי למל נ ק העוף כחץ החרמן פ׳ מ כ מ  וט* ואז״כ מדע סוכר ינפאל פל הכלים יל ואי שמי ראי למש כ
מ כמן רדפה דמ מדר לנ? ואן נסק! משוס שלא ראט נמס סעיף ו(נב) אין דריסה אלא גיד פנאיס וסת? מיש אם מדס האס אס  שראס מ
? שכתב ק כ ? דק השחם כשראס שמה מסתמא טד נחסר סלד יעי׳ נלנ? נמוישי דרס ליד י  הנה אס טד יצשק א נתל ח
? להתיר סלד ואן טיסת הארס מזיק *לד יאןחששרקסמס י מרה דהעיקרכתפו׳ ט י יש לסקל פייש נאדסס ימי נ ס לערן מליס שאפס י ה י  מ
 שחר מערכה אס ד׳ פרן דרימ של כמף מטר דיל ואם ראט ממל שנהפסמה נאמד כל יסי׳ ואף דע? דן גסנמ צהן דברי הכי? שאז 4וש
א מחשה מסנמןס ו נ דלא סי רקספק סדפס יד לאזר נינקה מ י א דרס למ מ ן לעיף מסלו נמרי י״ל ואנו נאמסהי ויצא מסרנוהו יש לחוש מ  מ

 לרוונזא
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ה ס ח ק ד פ ס ן (ה) (םה) ל י ש ש ת ו י ס (סד) י ח ה י ר ך פ ד  ד
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 ומא״ש מיץ שש
 ה כ" פמשנמיפ
 דכרי הראיס שס
 ו נפ!ז1אצ ולממקי

 פתחי תשובה
* pin שנומ ״פקנ £. to (ד) אלא גיל ענה״פ וירש אס גדיש האס גו׳ מיין מה 
 סימן ניד שדפשו נינ נאסור וצד הדרושה נשהציפולן סמונ ענה נגד מלצ הגון ומונ
 פיל יולס שנמס צליל ונמצא ציפולן פחונה נח׳ מהס וסוניה נצלה ואינו ידומ אס סל
 ש,א נללסה ינלה ומצל מוסל * לאפל שנללסה יצלה וגס הוצל ממ! לדסס יש
 לחסוי לאן אס טלאי יללה קולס שנללשה אפיה יש משש מיסה גס טצל נדלקמן
 סי״י ואלינה נפונל זה יש למוש יופל שאפילו סמקוס לחנ אפשל שאין ס כמ
ס פלימ ואס הוצל יצא  לניזמ וצהפייס נינ קיקפ טלי סאי ליש עול ויש פול מ
 וחי י״נ מלש ט׳ נלאה מלשונו ללוקא ינ״פ מנגו שיצא צארל הפולס מינן וצא
נ חולש אי מהי נס צולל או נימא לפזא  מפיו שנמס ודע אס אמי שהפה *
 צולל פיק יוסי ופת נספל מומופ ילופציס פ׳ (ה) צספק מיסה עיין
 נתכונס ט״נ סניינא מצק אייפ פימן נ״ל *ס ל״נ לסנואל פס מספק למסה מס אייפ
מ ס״ס י פ ניניהם מון מצנ * ניציס שמסיים נ״« *צי מ  שני פעמים אם p ר

 להחמיר

 ׳הנה מהמה ש3א מלפת שיך נשם מ!"נ ושדת וכשמו דאין מסיג *ש אצא

 באר היטב
 לדך דליפה וידם ממס לגול ש3 חחטציס והוא שוחק וים צווחים וצא ילעט אם ינה
 נהס וננל אלו p היחד לטנור צפוני ממיס והמחמיר למרחם תחצה ואח״נ למכרם
ר החמירו נל האחרונים נל שראיס שהנה אמר למינרו  לפוני נונניסתפ״נ (ונידי ל מ
י טעים אלא יסיחט חפלה יל פוי ואש״ מפשה אין מגייי! החחול נניח כיש  !מנ
 שס חיעולין עיש) (י) ניי נתנ השיך צאסקי תלים האחחגיס של ייה אנל נעיף
ס סאס ועול מצל  דאין צי אצא שחי תלים לא שייך לפלוני ניה ולורס נרנליו (אם מי
 נחונה אפ ייק פיפת הידס: -ס לוצל פיין נפי! ס״ס עיש שהלח נצ״ע ונני״עס׳
 אי ממר מלל א• מלדנוז ארי אוסר הוצל ופריה נתנ והשתא ללא נקיאין
 ננליקה אס הולל לא ניחר נשייסח עצמו פפיפא שאמר הולל ואס הוצל יצא וחי י״נ
 חדש טין פניתי־ נפחיפת פצמו פשיסא ישח להא אפילו לודאי יחסה מתיר י״נ
ן יניח אמר וה״מ שנמשה לפניט נגד כחצצ נאופ! כיש לחוש ו  מיש ואפ שחשו מ
 שנדרס הולד נ״כ אנל אפ נדרסה נצואר t נלפטת מיוצא 0 פשוס שאץ צדפת
 כיריסג שצ האס סיק צוצי עיש מי פ״ס) (יא) מדעתו והיה אס היה ידורס ישן

ת גפילת צפרניו נחנ רדנ״ז נת׳ ופר״ח מראו שאס ממ הדורס ונהדי דנסק שמתו שמיס ציריה ק מדרס שהיא קירה שטפה הייא אץ לה כח להשליך הארס פ  ס
י מזנ שס שאס משך אתצפרניוממיןסהדדס: ולא הספיק למשקל לפופריה מיניה צניזד על דמית םיודס פרפהמשוס שמשפס פמתמצ לפשיך צפדס משליך האחש (ינ) נשר  מ
 יספפס אירא נשיו שהאיס פס נסילמ צפרניו «א זותן ומזנ הרין אפ״ האלים הנשר מנד המעיים צא מייפיק מפ ללא יישק נעצסא p• לא ססשיןנן נלליסה פצל

ה ב ו ש  ת
 להזיזו פ״מ להוציא אף שלא הוציא סדק מגיל ארס ולק אף שנשאר הצמדן
א וא״כ לא מנס הצמין כלל אפ״ה  מיב רדסיק טיאי שלא הכה החרס p י
ק קמיז) (ם) הרי זה כעד מבאיש מיש אפי*  פריפה מיש(יעיל י
ה בכל אמן שאין למס דריסה אפיי האיים הנשר א די  האדס יספיד ס״ק י
ק יד ואף טש מציק וחוק ס מא גדיש ימי פק״ס י מ  אן בכך כטס ו
א מהאברים שהנקנ  שהאדם אפיה כשר מיש: (סא)כשר. והיא מלא ניקב נ
ק תחובר, בו י מ ק כ״פ. (םב)אם 10 לפגיט ו  משל ט מטרה שמאל ס

 ר*ל שבא מיהם לפרט הדורס ומדרס ומדין הצפודן היזנ נממש אנל אם
 בא מדרס לבמ לפרט וצמרן המב ט סד נמבאר להלן מיי יד דהלינן
 דבסהלנממכך אם לטנה מניף י׳ ומזה חקא שבא לפיט נסמכ הצמדן לנח
 אבל אש בא לפנינו נמהלה היד עם הצמק תמנ ננדרס אפור אף שאן הדורס לפניט
 דחקא בצפיק לבו הלק ובסמל נמחכך פשא״כ אס יש ג״כ נמ^ת יד החים
ק ס״ז: (סנ) ואפי׳ ראיט שלא דרס ל נמיךמ  מפשץ לדדסה מק״מ י
ק א סהס' דיז מלש בממכר דבאצי הצדים בפומה הוזרמס אפי׳ שממ  ס
 מדרס קודם ייישינן שמא הכס מן בצמרס דיך סרמזפי מירי נע״כ שראס
ס לא המו p פמס א׳ ילא שלף צמרט אבל מקדם בשפה  שמשעה שצד א
ס ib לה סעי׳ נלו  שרדף אחדו במ׳־מס נא ראט מיש וכ? נחסמה א
 לדנא וכשד אנס מהחלה ועד מף יוסט במחר שלא ס*א מנס 16

: ס י  הציסיין כשי מ
 סעיף ט (מ״) חיששץ לספק יחסה. סגלו ס״קי? שנסספקנהא החשק
ק יק סקרקרין א הי פה? מ p מזדנק  לספק דריסה נסיא מ
י דדמ: ב בהויא י ב כ׳ ולא מי p מדרנגן אנל הלביש מ  וכ׳ ונממ' י
ו במגיא י מסספ מ נ ? ו  סי אמר מס? ומיסבציפ מיש ופי מק? ס״ק י
י מרי יוסף כל פצ״ס ומגדו מלו למל דש מ׳ יש ועמז״ס מסלי נ  הדים: י
י שלהט 16 אנרהס ססמזי נ ? פסח צדק מדד מ׳ י ו ס נ  מניינא מ׳ ר? ו
ס י ו ו ק י ? ונדימ י ת ונר מפה סדנא מ׳ מ ״ מ נ ו א ס א ס  גוו? מ׳ י
ק ח שב׳ דאס ס' פלד מ ק דריסה ססס? ימשפ? ס״ק י מ  לי: (םה) ל
? ימ&אס  דחסה ומילנ מסוה א יל והמלב מסר ימי מסי הרנגילמ י* ס
כ המיס מיי׳ אסי נם מזלג  טצה ניניהם ומסרס אלם אס סלנ אי

 מפואמפה

י כ ר  ד
׳ א ב' א ג׳ יניס יאז״כ ישחסנה דשמאכילה היתר נ  לחימא ימלהא ישהה מ
ס מ כ אן לאסרה דמה כאכלה כל יסי׳ היהר ס״? ועי מזח ב  א ג׳ יניס מ
ק פיו יש? יזה ? נהלן ס ק א ופי׳ מ ר ס מ ר א י מ ו  יונס ונמף מ

מ סדק• הברדלס פ ף י שצ? של מ ׳ נס׳ וכרי מסף מ  (ננ) אלו* TS מ
ק י ק ״ ו ס ס לידס ו י י ח נמלשיס המסוה רסל להם ג ח מ א ס ח רפ ו  להסיח ח
ו אן זה דריסה האשוח שטס? ג הווים להעיף עיי איר מ י ׳ דגה מ  א מ
ק י ? י ק ל ק יא(וע"ל י ס י ס ר ח מ נ ו נ  חלל אןדריסס אלא ניו עייש י
ף חרס ברגליו אבל ? אבל מ ק צ?) ־־(נד) ביד פבאיגז פ ? ולהלן י  ס
ק א דאס מזלו ־ (נה) ומישור! פמ׳׳י ס ׳ י ק י ז י ט מרס ככנפיס ס  א
א ק ח ס ז ס ה ונין נעוף מ מ מ בנק! אן לו דריסה נץ נ מ מ א מ ח  צפיתי ס
ג דאימ י ו ישלו דייסה א ס ל פל הצימרן אנל אם לא מזל אלא סד מ ס  מ
א לא חקא ס אמר והמנגו הציסירן שמח סמסידס מ ר ו נ לפינו מ י מ  יסל ל
? אפל במסי יונה המיר בדן מ יכי ואף בלא צסרנים כלל ידשינן לדייסה י  מ
מ יינה לא החמיר נ מ וכ׳ שיש לומר דאף מ ? כ ? מ ק י פ י י ק ? ומ׳ מ י  מ
ח ם שנגע ט ו ק ? העור אבל אס מ ה שבדו משה קצמ נקנ ס א נ  אלא באם מ
ל ומשרק שחק ולא ממלמל לפטם א שלם ומלק אסי׳ מדל ארס י ? הפור מ  ט
ן שמנרינים להילדם שאט ממלמל שאן החפא משה י ק  מראש נמש בארס מ
י ׳ לא מ י נ מ ד ה עיף מ י : (נו) בשיטה י ? י י ימים נ»1 מ מ  נקנ מ
ס עוף שיש לו י ד ו ק י ס מיס י א ימיי מ ק י  ודיםה מגייס שמאל י
א ד ) אלא כקוץ ואס ניקב לחללו ס ז נ ) ס אן * דרישה בשיניים יסשיס ־ י  מ

. ו ק י רס שסימל ס מ מלעיל סעי׳ בי. מו י  מ

ק כ״ג ס ימי מורס שמואל י י א ג . מ ו ת ע י ס א ל ) אבל ש ח נ ) ( ז ף (  סעי
י ן שהאדם לפנים מ א נ fxan אף אם ח ק י  וסק״ס ס

: א ק י  סייש ונשיר י
ש דאימ א י ק י פ ס י א ב ו ס ג ר ) יעד שלא המיא מ ם נ ) ( ח  0עץפ (
 סמל אמו אלא נשמת נמלת הצמדן ומ? מהרוניז משעה
ק י? ונאם לסנה ינמק״מ י ? ו ק י ז י י ל *ומך צמ־נו משליך כארס מ מ ס  מ
ל ונסעת הפשלה ל ונשפה שמסס סצסרן חקאדדס אלא י ו ואס י ק י  י



 יורה דעה סעיף נז ם הלכות טריפות
 (סו) הרוסה כגון אם ראו (םז) ארי ענכגס (סח) בק (םט) השוורים (ו)(ע) לטקום (י) «־־

 תשובה
8 ס י  מאיל נפי״ם ס* A שנסנ ללוקא נשהיזלל פט• p מצ ואו שי*ר המשכו ה
ן ג י p נ i נן !דהא המצל «ד ן פשלה •צ שלשים סנא ללפניןסלומה מ״ל• מי מ ס מ  נ
 שיהא הנצ נהי» אסל אנל נשר פלדס •פוסים זה לזה אפ לא הים אלא פול אמל
 שאפשל לו להמלמ מהרה סמה מצפל׳ין פשאינאס ס* שמיס סמס וספפח צר *יא
פ סיסנ (אמנם ״ל אלא לסנגס אלול א«ל אץ פצפלפץ ומלם אסיי׳ס י  לססלפ נ
 נסשונס מסם שומר ככמה סשוטמ שיונא נסמוך ונפממס נססיא לממן ס*ל מביאני
סן 0ס •מלס (ימן  ללא xne ציה ולא נול הן ומילא] ופ״ן נספונס •

 ליס ftv ומסן לפ •

 תשובה
א  וא״כ הרי איכא ס״ש tec לא ורס ייסר י6ח*ל ייס מחי tec לא ייס י
 המישוש ונסבסלו מזב סה״ס יקשיב ואץ להקל בננרן מ לעק טף הצאן כמס
 אומן והסהר? מלובלין לא ל קלא זו רקלפק סולנ אנל *מין טף הצאן אן
 6וז מססימ־. פל מוסקים ופסק הסיע מל מה שמירושנכלונ אסמי מספק
 גיי״ש ועבשו״ס מאל ומשיב קמא סלק נ׳ סף מ׳ ס״וותיינא גזלקב׳ סי׳ ליו
א מ? ? סמרי צוק גזי״דסי׳ ס׳ ובדברי ימן שייסיס יפי בייש סיק י מו  י
 סיד המהר״ס מלובלין מזכרילדגאלנמי הדפם חיל אס החצר רחב רש הרבה
ק י  צאן מאיו אף שגפצפו כמה מנמ יש למליה שגורס רק מיפיסן ידיקא אוד מ
p כולן ואין בהם שום חשס ממין אנל אס המקס *־ * שאין שס סרנה 
 יש לחש שמא נורסי סלן יאס יחס שלא שסה שס הזאב הובס מון שהיו הרמים
 געוחס * שצטקהכלטם וימיי מר יצא לשם נם במקס צר וסי׳ שס סרנה
ק סממן אנל הכל לס פרן  כנשים ואף שלא הי׳ הרבה מאת• חולין שירש י
ס לא מהר משיל אף שלא ס יק ממי י  השהיי' וריסי הכבשים מלמ גס מ

 מוס מד אחר שנתערב מכ״ל •
י חוש ומ? נ  ועיץ נשי? פיסלו קמא ס׳ ש״ז נאפצע התמנה שיצא לימן מ
 הפרמ״נ והל־ק תוואי לא ירש סלן טואי אין סיגסי מנח והיי פס
 הרנה צאן סאד וא״כ ממ ונרין לשיפירין ינס? סינסי חזקא היכא שהיי פאן
 רק פרן ג׳ * ל וראיס מרס א׳ ואו אס סיש שפא ירש פוו א׳ ליכא חבא
 לסחר וסי ספיקא יארייתא מה חיישיק לממרא ושמא דרס פור ח׳ אנל אס
 הי׳ שס חמשה א תמר מרן ואף אש נמש לספרא שדרס פיר אי אכסי סי
א לא ירש פור ואיל נ למזירא יש להק! חס חמה לנ' סיקמ א מ  ח
? מס ק י נ גיי? ימי נדע? י ח  שדרש אנמי דלמא דרש יק מימוש ונמלץ נ
י מננההסשממ ואם  משיג מליו נזה והמלה דנם? סונה מוסרים מלונלין מ
' שס הרנה מאד יש ׳ שם הרנה מאיד אן למש רק לסיעיסן ואס לא מ  מ
ק י ? נמף ס ת א ורש סלן ודלא כהבנה המסו? גרי? ומ? מ  למס מ
| יצל  מסמ׳ מסים פ*נלץ מנין יסהשערה שזאנ אלא סגפ רקנמק• י
? סלוכלץ מס זל ואס ס* הרנה צאן ר ס  מהצורר וסח? עמד יסד מ? מ
י מספר הצאן והזאניס למ מין to צא לסל ואנ ואם מי  בהעדר יש *!ער ל
י מאחחטס י דגננשיגמ ירידי ז  סרנה צא יוהר מהמספר מיל יש לסקל י
ס מס יני י ש מנרי ס ? מי דא י ? עמודי מ נקמורס א י מ  אסירים ע
ה צאן יסיים  ימסשסמות המהר? מלובלין מיל משפע וגי זאבים יסלק *דיס י
? אנל כשהבאתי *יל דש לחן מה מל לסי הזמן ששהה מ החרש י י  נצ? נ
 כלל נ(סח) בין השתדים לסקס צר מנאיס ומו״ק ס״ק ל יננזקימ מף
מ צדן לםמולה ס ילא גויס מס מסס י נ א זאף ממןס הונ מ ק י  י
? כ י  למזק סק אס אן נסם מם פצע יחשם וירימו על סמי מכמן מ
? של ראס סבני ב׳ א ג׳ ק י  (סט) השיירים מנאה? ומלש ופי נליי י
י שהביא ק י  זאבים עור של ממית דקיה מדס ה*ו כמיןם צר יסשיד י
י לצ ס׳ ק״ס ומשמע מ ואף שסו ב' ס  ונחו ופקפק מה והביא יא׳ מ
ס זאניס  ואניס מקפה מי מקם רחנ ונקעה ס f מקם רמנ אף לגבי מ
 יסביא נס ממי' מהים מלונלין מ' ק״ד 00001 מונדז חזקא מסיו צאן
י מ' מבס זאבים  הרנה האניס סתס ובחצר מא שמזמר אנל מקפה א
ש דימנ מצר י עשת? י : (ק) לשקים ז ? י  יסרנה צאן לא מישיגן מ
ג מהמזיא דכשמזכ ין מל ס המי ק י״י מ י מיןס ימנ ממיז י  סתשנן מ
ם ימלז פקפק מיז מיש מ נמי  ל אמה הוא שיסור חחב המככןוממיגס *
ק ס״י) מ? ממשו׳ מסרס מ*נלין למלסלי אש י ) ל י ? יבדבדס * מ  ימי פ
י דבד ייסף מי של"ז ל ? ימס נ ח ו הרבה צאן א מ* הרנה חרקים נ  מ
ן *ימיין ס מ ד נ נ oot ו י י זי י ס  ולוא להממם מברי המסיים נ
 *סל *ומי סס לס סרן ייני הצאן ומודסיס ונס? סל סיס מקם 05מרש

 *ח

 פתחי
צ י ם פ נ נ מ מ ס ז ן מ מ ף ס ׳ י ש (ו) למקים צל פ  להחמיר והוא מאי פדפה י
ם יש להמיר ילאסיל אס טלם אפילו נמנןט רמנ ני ננל הופזק ס מ  יאס נמצאו נ׳ נ
ז נפנ ע*ז שהוא מפופ גמול ועיי( נסשינפ סנןס שמואל ספן י ס  פלל ןה מליסין ו
ק הפלה מאילפ נ לאסור נל העלל טלי פיש י י ת ה פ י שהארז נזה והפלה מ  י
ש [אן נסשונס מסם סופר סמק ס״נ מסאי שזעמו נהפ״ז ק סלק אי סימן ני י » 
 לשם הזה ממפה שהומתו ששה ופל ר נדהם היה ספק שמא פצפום ואיינ מחו ולא מו
מ של םלנ י ג  לוגיס ואן״ פל פ׳ p מקל !a אי היה מקים מונ פ״ש] (ז) צל פ
 פהלי״פ ז״ל מ״ש נשם למש״א להינא דהוי נמצל המשנן מקלי מקום למנ ימיין נשרפ

 דרכי
מ ואמר ונא עי נאסר ה י  גמראשמה ומי שהי מרנגולמן וכ? מסילה כמו מ
 מלב הראשונה לממס מימ לחלוב חלב מפרה אוח ולאסל לכחחלה אסור ואמ
ק על הביצה א  מהר בביצה רק בלא ראמ מ מילה הביצה ממצא סאנו ו
ק סריפה י מ ק מתחלה על הפרה מ  מקילין משא? בחלב לכהחצה הד אגו ו
ס ניי? וע׳ נשיית ספר יהושע מף מ׳ מיז ל ק  שנתערבה שאין דק מ
ס ? אחה הס!ב של העדר שנתערב בה סמן דחסה יהשינ והדבר מו  שנשאל נ
 להמר וכיון שיש מעדר ההוא נס זכרים יסלאס שאק מלבה א? י״ל דאין
מ ממצא ד ק ס  כאן שוס חלב סמדרמס מיי חמה לשתי הרנגולמ וא מ
 מצה ניניהם עיי? יעשו? מלחמות אד׳(ס-ספח לסם׳ דמי משה על הל׳
ק דריסה אס מותר  מילה) מ׳ י שנשאל ג״נ בעדר צאן הרבה שנאדה סשיס מ
 לחלוב אימ לעמת גכיסת וכ׳ דמ אפ חסה לנימן של התשי׳ ספר ימשמ
 מ״ל אף דכאן יש נ?יבריס הרבה שאנס מלטה דשם מירי ששר מלט במ
ד י  שכד מסה *מצא טצס בץ ב׳ הרגגו*ת מ״ל אבל לחלוב לכתחלה צ״מ ס
 הפרינ מ״ל דסא במ נאו למן על הצאן עצמו ומצה־ בזה וסוס בלפ סייש
 באריכות (סו) דריסה פשת״פ מ? ע? הס״ז בנסצא ג׳ נדרסיס וע׳ בנקה״ב
? מהשי׳ מקוס שמואל ע׳ ביד אפרים מ  וכפר? שמשק ג? להקל ומ? מ
 מוי׳ יד שהביא דמי הסקס שמואל משיג עלמ ניי? וסי באס לבמה אח י׳
 מאדן מעלה פיש מלמן בץ הרגן א לא וני דאין להקל ממצא ג׳ נדרמס
 א!א נקסע א הרגן אנל בסצע ודרמ ולא הרגן יס להממיר וכמף מיס בצ?
 ונסים סיף ה׳ ל לדנא להחיייר בלא הרנן עיי? וע׳ שדתזקיגי המי יהושע
מ מזר מגייס לא חיישיק ב שכ׳ דאף דסיי״ל דבשה^ יקסע ח  סלד מ׳ י
? י ק שלשה ונמצא שנורס מחזקי כלמוד מורמס מ מ אס מ  למפאריס י
ק ינו שכ׳ מס מני ימשננ ft כ׳ אלא נרחן דד׳ שההיתר  ימי במק? י
 מא בשביל ואמריק פהחרש סלמא מטו א נח חגי׳ לק ממצא נ׳ נדרמס
 סיי אתחזק חרס מ ולא עביר שלמא ילא נח חנזי׳ סשאיכ נמקים הזב אף
 דהימק לחרס הא לא בדדי׳ תליא מלתא *דיס מד דפמא בסיד שורסאק
מ הפאר לק ב*ן דעיהא בהגסאדס אן לסייר עייש יפי  נ׳ ממ־סס מ
? ח יפ׳ בשלה מהר״מ פיק היי? י פ ? דבר משה סנייגא י י מ  ממ ב
 של דמ? אן להחמיר יזה אלא הקא אס כל סכלשס נדרמ ולא נמצא בהם אף
 אקפיס ראש א מתאבל אם א מהם מה אקסיע ראש סד *כא חזקה
׳ ? מ  דשמא דרש קידם ואז? הרג ונח חגי׳ סיי? וס׳ נדבריי מד במ׳ פ
ה אן למש להשאר שאגם פצועים דלא מחוק נ ׳ נדרמס סציסיס מ  ואס מ
מ מעלה לדינא דאה ? נ ק ל״ס מ ? י ע  *׳ריס בלא פציעה מיי? וסי מ
 ממנן ג׳ מרסס בעיר אפי׳ בפקמ מזב יפלאסרסלן ידזקא בלא נמצא שלשת!
 סציגק אלא מדוע שדרס סק אנל שנמצא ג׳ סצימין משאר אנס סציסין יס
 לסקל ומכיש אם שלשק קסמי ראש א שא׳ מהם היא קסוע ראש א מס דש
 לסקל ק אש יש נהמות של ב׳ אפים בעדר ומחזק נ׳ סדמס מל ארם א׳
ו שס ואס מו שלשק זכרים אן ? יס? מ י  אן לאמר מהמות של מני מ
 לאמר הצאן מקנוה ע׳ מנדנו למל(שיק נ׳) ולהלן (נק?) מ? נזה •
ק י׳ וענבי? מהי־״ס מלובלין ס׳ ? י ת  (סז) ארישגכנם בין השוורים מ
ש מ ג׳ זאניס לסוד סמי מ סרנה צאן וכ׳ דממזמא לא מ מ  ק? מוניא מ
ק ? י פ  הזאטם מל הצאן יאס י סובה צאן לא ידשיק רק למממן וע׳ ט
ס סלונלץ באמצע הסס׳ י מ ו מ מ ומי? מ ש מ? סמסר?מלינלין נ י מ  י
 שהביא דברי סרנסמא! דהיכא יסי מקים צר אף שסי סרנה צאן ״מדק
מ רק שסי מקף מיצוה ינש הי׳ הרנה  מדס לטלן אכל אם מ׳ המקים ר
? שאלת שלים קמא סף ס' מיו ס י כ  צא אן למש רק למפיק מיש י
י ננלונ פשדס ממת ממפגרס ומדש א מהס ורצה נשיאל להתיר  נממא ש
ימק  שאר מוסס עש? הפכים מ*נלין סלל פק וסזאי לא מדמסלן רק נ



א מ  יורה דעה סעיף ט ט הלפת טריפות ש
 (עא) שאינם יכולים (עב) לבימת

 תשיבה
ו י ליו שיעיזו דאף אש י בסמידצה י  מ׳ פ״? ימבשי? מרי צוק ס
ק לא סמי םל שאפס ן שס *  כהת מזב י״ב ססיויס שיוכל! סצק למזס מ
 יכיק לברוח במרווח סייש וע׳ סיי בובריז *יל ס׳ >f סשאל שסי הרפס
מ ראשוסמ מ ק ס ס  פוסח בסס ובלילה נשמע מקרקרין ובבוקר נמצא כמה מ
 מוסת משרים לגמרי רמ חמשה מהס נמלטו בסר ה׳ך הססוז 6צ החצר הרחב
 והשיב להחמיר טפ? המחיר נימים הליל פק י6*6 מס לצאת ק הסת להחצר
אמה זה גרע פסי וזה חסה *ימו בל מלוב א בחיקולק בזה אתר זה ו  י
ס סליהם ומיספ מיי? ס ס א ס  ובסניף מ ובאותו זק שחצה להשמסנוהאזר מ
 יס׳מ׳ דנד יישףי שצ? שהניא מרי השפ״צ מזכר יהשינ עליי דאין סונת
 מאיי נתיבים ומיק שיס •סצץ לברוח ורן פמז רמנ חקא מס אס יסלין
 לנריח א׳ א דדך סקס צר גיכ ממי יהמ״נ לא החמיר בזה אלא ניחן דד׳
ע מיןס צר יכק שאינם יכילין לנחח מחדר לחור נסחיח י  מי׳ כל חדר יחדד ב
י שהי׳ להם לנחח לחצר רחנ בזה אף ל ס מצסרפיס משא? נ ד  אן הב׳ מ
? סמי יגס לא דמי להכניס ימ ללול ממס  שאין יםלין לשמים אלא א׳ * ג
 אינס יסלק לנחח אף א׳ א׳ ינאמס נס בליל אש ס׳ סהחהליל פממ אף שאנס
? נאריכית ימה אמת הדבר ס p משמפ ד  יסלץ להשמש אצאא׳ א׳ ג? ממי נ
? איס ר דכשהליל איס סגור רוזן כמקים ימנ מיי? ולא  מאלה שהביא מ
ה מיסיס מפס אי יסשממ  סלק נץ אס פחח סליל סא חזכ שייכלי לצאמ ט מ
ס לסוס ספיד ואף שלאייכצי לנחמ רק א׳ א׳ גיכ י  וממי ואוי״ סא קצר ס
? גס) של ק לסייא מיסוי! סיו כלול אס אפשר י נ )  ממי ימי נדק ס״ק ל
? צמח צוק מ  להסלצאת מהפלונ סליפ מזיק הלל מקים הזב נייש *לס כ
) החסיר סאת• נפונדא מ בלול שס׳ שמה  מושת מיז? ס׳ נ״ג(מאלה מ׳
 רחב לצאת נה רק נ׳ סרעילוס וכ׳ ואף משמע מלשון האייה וכשהלול אימ
ו להקל מאיש לחש דאלינכנס החיש  מור רדון כמקום רחב נלס אין לסמוך י
 ירן מהמ יעמו סל מסח שלא fop *חמ מיש ומלמלו נזה ואס הליל
 גחל קצת באפן שיסל לסוס שעמד פל הסהח וורש מ נסקסו *!מממ שלא
 יכלו המומה לבחיז לצורים שלא חסל למיס אליהם מעקים שעמד שם כמשפיד
 יש *וש להמיר אק אס סלול נחל קצפ באפן שאסמי החרס ממר שס סל
 המת סו יסלץ למשש ולברוח לצווים שלא ישיגם בלתי אס ירון אמריהם יש
ד לרון אחריהם להשיגם מילא מ נ ק  להקל סין ומלכ מא מקמו לסימ ס

 שיס* שאו ססיסס לנחמ זדן מממ ק נ״ל:
ן לכלוב אנל אס כאשר מ לפיט שאר העוסוה ס  ודע דיז מארקמסצ* מ
ו הדיש רא מאר מנימת סס במן הכלוב פ' ח א לראמס לאתר מ  נ
 מיק שס שכ׳ שאן להקל כלל וכ׳ שם בסומא דד׳ שהי׳ עיסו ב*ב מלא ממה
ן  ממ־ נמל מגזי בלילה צפקה העיסה!כשבא לראהס מצ* מקצת ממס ס
 לכלוב קצימ בכלוב ומאמן מכלוב מצא איזה ממס מיסיס יל דאהן שבכלוב
א  יש לאמי־ ס הס בכלל לא יכלו *שמס פק שנמנלונ אגס יכילץ לצאס י
ס שסי׳ שש החרס ואין לס*ס ק ינק שנמצא נבלינ סליק שמו מ גס מ מ  מ
נ ואין ורן הממס * ם מ סו מן לכלוב רק שמיי איכ מאליהן אפיך מ  מ
 לחזיר פאליק למך מ4נ אך מנושיה שנמצא נהמת־ נשרים יאןלמש מ*אכ
י גדרה החרס ט הליס שיצא מאליהן קידם מניס מזיק לס*נ  למן מ׳ י
 ניי? יב׳ שס סוד(נד? נמס) נעימה כסו מת• קק וטמקמסליןסממס
ק מא נשם מדלס ואסל א סהס ימצא שאר סמסה ן אתו החלון *  נצאז מ
 מ במור ילאסמקאשכס סימה שקט סמששא*יצא סמזלין ליק לא
מ נסמ־ אמייס וא׳יא למ*מ י אזי כל הממיז מסצאס מ  סי ייחק *»
* לצאת ילנארין ח*ן מאנל ת p שלא ייפו ולא מ t j * * מ זחזח מ ר  מ
מ המ*ן קל ס שס מכנר ורנילץ לצאת ולנא ססצק מד א  אס « ממס מ
ז י נלא מעסשמז א א מ מ נ שמצדד להקי נ ק י ? י ק  נייש וע׳ מ
ס ולהדק מ מ ס אהס משאח מ יאס אסא מא * ל דנייא לא מ  וחיו י
ד לוחש מ שלא מימ אלמם כלל נ ס כד למצצמיח אלא י סחז א סז י  להם ס
ומ י »ס) ש מ ס י ק י ס למא מיש(יע׳ מנייני להלן י י  אקס ימים נ
pjjpj י מייגא מ׳ ד? של ק בהחלס יקל המלא מס טטלץ  נמית מסל
ד י פ ש ל ו ס ל » ן * י נ * נ ל ן מ ו מ ס ל ס  א א י־ סזזקסא יק נמצא מ
י החזון וכ׳ י שסי סקס מאש * * טן שלינה לש*נמ י  **המו אל *!קל י
? צ* מ סין fyi מ ד  מסגןלנמ סאדל פחמה *שר« ס סא ייא ס
ן מ*ב אשדזן י ס מ ס מ מ ק ומיק שהעומס מ נ  מצא פאן י מאן נ
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 דרכי
? ינסרה ס ק מסקס למקם מסר יהניא רא׳ *בדי נרי? נאדכיה אנל נ * 
ס פיני המורה נאמונא א  יקסיאל בהשמסוס לסמי ס׳ ובדק כ׳ דהכל תלוי מ
׳ שצדן ימנ הדפת  אס לסי ממין יסלק למות שלא ימנס הר ויס רק מ
? ג י ו נאמר מיה עיי? וע׳ בשוימ-מרי *קניי? מ  להבחין שלא ״נשל י
 שכ׳ ממשיזסיס היש יאס יש שימי ד׳ אמס לסל מש הי דט מקש רחב
? אמות נאק• ? נעונדאפהי* ק״ס צאן נדר הזב י ק י ? י ע  עיי? וע׳ מ
 ס׳ אמה וס׳ שש זאב זל ואץ לחט מקום הזב למק להסיר לאסלה ומימ
? (עא) שאינם יכולים לברוח מנאה? י י סמיס מ נ  יש להתיר למכרן *י
? ציצ מ' ק׳ מ ש דבמיסת שיכולץ *ריח אמ יאנה לא חישק וסי וע׳ נ  י
' ימועס מקלץ נעימת כוס מא מסם שיסלק לפריח למעלה ממיוצת ? מ  ק
 היוצר מיש ומשמע ואס 00 קצויי ממס א שמפיהם קשידס יש להחמיר אף
נ ומי בלק מ י מ׳ י י ק יד ונשלח אמרי אש ח  כחצר רחב וע׳ מלו י
ס שטר מ ' דאש הי׳ המף א מ ק כ' מ ק ל כליה סרנטליס ונמיךמ י  י
ס מליו מה סמי מ  א מלה לא ממי *' מקם רמנ לדק דאין יטל לנחח מ
ם אץ חאן נצילה מחרס  *' מיןס רמנ ומסתפק שם בההטלים פק מ
מ טין שאט  חאה אלי סהסזה־ מיקס צר ואח"כ(מ*ס fo) ססס לסקל נ
 חאן נמש משסרנישין התנגדות להם מרסס מס ומס וסוריים *וכה אף
? ממי ימן ם רחב ומכה להשתמט י הרגשתם פ נ י  בלילה מאנס רואם סס
? ב ׳ ס ף ? שאלה שלום סניינא מ ו  נס בלילה ולעוסומ רניס מיש ומי ממ מ
? לא  שרצה רב אזר *סר ק דבפיסוס שאנס תאן בצילה אנס יכולין לפרוח ס
 מסר סקס רמנ נעימת נלילה וסא דל נ׳ שמא ובר במי מלב ולא סציס לשום
? יפי י מ מ ק ואן לס למס ף ספרא נמעתיט נ  אזו מהססקיס לחלק נ
? של משימת מס אחוס סס בכלל מסוס ? סמיס שיק סז? מ׳ ס מ  נ
ח ל ר יהושע מ' י  השיחים סון דכילין למזח באיר מיש אמנם נמית מ
 דאוזוה יל דאנם ככלל ממת מורמים *מין זה טין שאץ ללסס למזח נאיר
א *!ם לסייח ימיש.נסזתס יביס במקום א' דלא ם י י  כ״כ ונפרס מהם מ
י  ימלס שלא מי׳ א מסס שיי נסחמ דםל החרש לססמ כמד שחיי מיש ו
ק ? י ע מ ד ק ל שהניא דמיי &״נא ומיי? מ ? ינוע? י  בסק״מ ס״ק נ
ש בזה יל ראו זית ממטה שיי לפרוח דנם מהמת ואחיה שאנס  ית י
ס אף מצר שאגו רחנ יש להקל למסר למינד סמים ומניף אנדיק כק ר  מ
 שירק מריס נאיר יש *וקל להתירה נם לאסלה ווינה ספל ממם הסתמן
 ומיס שש ודל ומנ שיס זמן מאיוזית ונר אמת מלשין טציממן ואוסש מלהדס
י טרונימ הבושה אס ל מ •עיי? ימי נ מ צדן *קיק נ מ י לשחי מ י  י
נ אמס מכלונ הי ססס לממלה מם בצד הכלוב הי׳  משאל מ*כ שהי׳ בה י
י שהי׳פיזוח מלפפלה ק לפחח י ס  ממיס פממ וכי דאן למק• פיו לסקל ולומר ד
ו שחיק נאמת משארז  ונמס דשסאמ׳להם צר מיקסלפמס מסמם לברוח מ
ח נ מ  נהכלונ !ft ממסהכלונ ואן מרא לתלות שסרח מהחלה סהכלונ ואי
ס מסמ׳ סאר : (עב) לברוח שפניו פפיש י ( ס י ק  *וש מיש(ופיל י
ם סמתיס זס לוה אם סו ד ' מ י מל נסמןף א אכל מ י  נמנים ונמק מ
י מאר מ ס שיא לסם *!כנם אצא א' א׳ אץ סצסדפץ וסי שס מ נ  מורים מ
 מזינים של מהחלה לסקל במ ולמסך מל מה שיוכלו השוורים לצאת מהפתח א
 א אף שכיל[ לא יום* לצאת נה ממס ומי כדן מחבואה אחת שמצלה מל
? אק נמ״ס י ק זאת שאין לסמיך מל מ להקל סלל מ  סמטת סלס אנל מ
א ל ללסרף יש לצרף סניא ז מיקם מש בלא״ה צי י  מסדר םניינא י י
א *מי מחרס ויס י  להקל ססא שיל שקצת ק הממס סרמ למעלה ו
 לסלס ילנמין מל סנרא 1 ומי סמוזנוא? אפס שמצלמ יסי מ? אף מירא יש
נ ח מ פק שתליק פידינ טיאי לא מרמ נשל הטופס מ ס גורסים י  שס מ
 מיש יעי כחלת יקכ?וסנשלה מאלוממנ קפא חלק א ס׳ ס? שלג?
א י מפת יףנ צאן ילק• קינ צאן י סי מ נציחף מפיס בטימא ש  לסקל נ
 היסס כסקס צר יגמצא נ' נמס מסמ ייא נפצמז משפר של הרפס לא מתה
י ממצת קזס של שמי סדן ממצת משחס ולא סו יסלין לנרות  מזהה רק ש
ד אוו ״עיי המוקילדאף שסדא כמג המס מכם מא לא  סלס כמד רק א
ק יכל א מהצאן ס * פ יייל מ ד מבא החרס י ק מ  מו יםלץ לנרות נ
י יאף חךי״ל שאן למק• מיז  מסד דמי יסל למזמסדל נמזניאס אות ודי׳ י
ק מ מייל ספק פל מ י סלנל א סמן שמא מ ? כאן מ א נאסר לדמן מ  י
? ימצא במ כ' גיכ נמהדירא תניינא סלק נ' י י  לא סל מקליק מדספ מ
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 3גרי ס״ש ושס נספן סי נפנ דיפר אפייו ממנן נאיצטפ ה״ל עקפה

 דרכי תשובה
?  עיי״ש וע׳ נשויח טוטייד קמא םי' עיט מיש בונד הב rf במ(ומ׳ לקמן שיק ק
 וש׳יק קניה) (עז) שנכנס לכלוב פשו״ת מוטי"ר שס שכ׳ שדרט למחה במה
 ששכיח בגומי! שבכלוב שנמצא עוף א׳ נדרס בכלוב כל שהי׳ ראשו או צוארו של העוף
 הנדרס חחוב בין השלוכיס ליין מן הכלוב יש להחיר שאר העופוח פכבלוב ההוא יהוי
ס הדיס אח יד לפניס רק שכשמה שהיציא  כספק טל ספק לא טל ולא מ
 העוף הנד־פ את ראשו לחן תפשי ודרשו שס בחיץ מיי״ש ומשמע מדכדו
 דאפילו רא־ט שהדורש כצע ולא הרג ואס" היו השליטה של הכלוב רמקוי. זה
ק פיפ לחי פהדורש הי׳ •טל לכנוס טלו לתוך הכלוב אס״ה כלפהעוף א  ממ נ
 מפצל מא נמצא ראשו וצוארי תחב לוזן טר וכ״כ שס להלן בתשובה ס״ג
 יבתשי׳ פיח נאמצל התשי׳ יבמהדרא תרינא שלו נו׳ דיא באמצע החשו׳ מיי״ש
 באדסח וכיכ בשויס בר ליואי חיייד ט׳ •״ב בכלוב שסי מלא כמי עשרים
 עופות ונמצא א׳ מהעושות ראשו חון לכלוב מנלבע דם ומה שאר העושה
 מותחת מטעם הנ״ל דהוי כמו ספק על ספק לא על עיי״ש באריכות ועי עוד
 בהשו' מסויד חרינא בקייא ט׳ ניד שכ׳ עוד רטחא יוהר דאפי׳ אס לאחר
 שברח הדורס נמצא שכל העושה שנשארו חייס ידו טלסין ג״כ בראשן חון לכלוב
 אין לחש דזולין במצוי דלאחי שהלן הדורס סציאו העיסות ראשן לחן כד
 לברוח פן יבא הדירס עוד הפטם ובשעה שהי׳ שס הדורס ודרס הראשון טדאי
 לא הוציא ראשן לחון אל הדורס דוהר הוא *דרך של העיסות להחחבאוח שבא
 *לס הדורס עיי? באדמת אמנם בשויה כרכה רצה סוף נו׳ כ״ה השיג על
 מאן מהרשיק דל במ וכ׳ דלדעהו אין לפמין על סברא זו להקל כלל דאין מ
 נכצס כלל מור ספק על כמד, נא על עיי״ש יכיכ בסי דבד שאל ריסף דמה
 סף סי' מ שנשאל גיכ בשומא מ שהיי ראשו וצוארי של מדרס חין לכלוב
 שהישיס ראמ דדן הקרס בין השליטמ ולא רצה לצדד להקל בשום קולא עיי
 סנרא וו דלהר ואת כמ׳ק סל סיי״ש וסי' בספרו שואל ימשיב קמא ח״א ס' דיש
 שהשיג גיכ סל דבר מאן מסרש״ק ויל כמ וכי דאין סנרא לומר שתהנה
ק ודרסה שם ט ורך הנעה? לכחח ספני מורס סיי״ש וסנמ׳׳ס  צוחרה *
עק מ ומיס נציע לדג א עיי״ש  עמודי שש בקמסרם דט איה מ׳ ״א ס״ש נ
מ טן הרנניליס ו^ איית וסזנמ רבאיזיה ק ל״ב שכ׳ לחלק נ  יעי מטית י
 טון שורק לתמכ ראשן בץ מליטה בלילה כד לאטל שפיר יש לתלות דבשעה
 שהיציאה ראשה ליין קפן עלי׳ הדרם ילא המיס ידי למך הליל כלל שסיר •ש
מס  להקל מעת הסיסי״ד מיל אנל בהרגגולמ שאן אכלים כלילה יאין ו
 להוציא ראשס מן נכליב טון שאן חאן נלימ אן סברא לתלות מבר שאס
 מצוי פ״כ שסיי צדקו במ דנד השוימ להחמיר וכן אם נמצא שתמנה ראמ
 למסה במל׳ הפלג בץ הפליטת טדא אן לתלות נשום קלאיש לאמר בכ?
 עיי״פ• (עח) לבלוב פיא עוף עכאס״ס מיש מטומס נל שאנס בכלוב
 מקרי מקם רחי וסי נמ״ז ס״ק •יד שכ' p לוינא דדיר הד מקים רמנ לגבי
 מף עיייש ועשו״מ נסע שעשינרס סייד מ׳ סיו בדגלי הרב השואל שכמנ
׳ עוף כל דר  דמשמעותהפיסקיס מא דדוקא שהדר אנה מקידה א הד *נ
 כחצר רחב כמן שיכול לפחת למעלה מן ממוצות אכל כשהיא מקרה סי הדר
 כמקים צר נס לעיסוי. עיי״ש ולפענ״ד נראה ראי לדבריו מסמ׳ הניח החרמת
 ס' כ׳ שכ׳ שש בעוידא שלו שס׳ מיד נ' איזית יד נר אמת ומצא נמקד
? ברי ׳ מ אמת קשיטי ראש יכי מבי אמית שבדר נודא מיסה מי  מ
 דאף שהי׳ בדר ולא נכלינ לא המיר יצא מןל כלל סמס שדר נקרא מיןםהזנ
 *יסיח יבע״כמשים שד׳ הדר מקידה מב ראמ נמ״ה טמ שלמה ח״נ מף
די אין סתר לגני עוף רק כדר שאינה מקורס  מ' קס״ו שני p לדינא דאף נ
 ממס דמלץ לפרח למעלה סהמידציח אנל נדד מקירה אן להסיראףנעומת
? וטי במס/ י ד השואל של ימי נסע שטסימסירמ לדמי הנ?שכ"ל מ נ  מ
א דאטריק דסזמם סל שאנס  בהגהת נ״י את כ״ג וניד של נשם הומש״א מ

 מסחמא גס שסה סהי' הדורס סס סו נהכלוכ ומה דק״יל דכשהמקוס רחכ לא
 וזינוק למשאריס הייט חס גוף המקום שהעיפות הס ט הוא מקוס רחב שיכולץ
 להשמם יק הדורס אכל אס המיןוס הזה גופו מוי5» נסידצות ובמקום הי־ אן
 להס צד לנטות לידות -שמס־[ שם יק ש,אמי דצחו נמה ימקיס חז בודא אם הס
 נמצאם כטח בהכ1וב המריק שגס בהחלה הי׳ כאן ולא •5* ובפרש שק הוא
 מצד הסברא ודוחק *מר שחיו מעצמם אח? להכלוב דאסיצא נר התירס ודרט
 של סוף לצאת סן הכלוב ולא לחוור יבסיט לתר שיצא יחדי לתלות בתרח• לקולא

 טדא לא שיין *מר עיייש יכדכדי א* כ׳ שס עיד להלן ס' רכיב עיי?
 (עג) ספניו עדיק סיק ד׳ שכ׳ דנסכק אש הי׳ במקים צר א רחב אס לא
 סי ספק חסרון ידיעה יש ליקל בהפ״מ ד״ל מוי כספק על ע״? אכל בחמי
 ידזס מפי־ חיו? ס' סיה משמע לאף בסכק אס הוא מקום רחב א צר אץ
 להקל אלא בצירוף עוד ספק יכמכיאר למעיין שס שכ׳ כנמצא כחצר ב׳ צא דדם ס
 «לי זאכ ממצא מידצח החצר צכיל־ והתיר מטעם סיס שמא בהיזקילץ בחצר יחב
 טמא נפל המחיצה סדס יגימ החיש לשאר יצא ויד׳ מקים שתוי! דשד לכ״מ
 ומכיס ס״ל סכק על דממר נדי״פ יכ״כ בלב״פ ב־זידשי דניס נמ? סעי' לד
 ס״ק ע״ב בהיי צאן בשדה ואYכ הכניסם לדר יחיז? נמצא א׳ מח בדר רחב
 מתלש האלי׳ מס מאי חי נחלש האלי׳ יסכעבע דם יניבר סס' חרם בירהסאלא
א לדר  שיא להחברר אס נעשה בלילה בידיהם בדר א שנעשה בשדה סרס נ
 זל להקל מוי כסמן פל בצייוף עוד סכק שמא מקרי חצר מקיס רחב מס ידי
 אממא שלא נפשה מואב רק מכלב מואב אן דרס לחלוש האלי׳ ועוד שאר
 מכסת שנעשה מיי כלב עיי? הרי שלא רצו לסמוך על ספק מ שמא מ׳ הסקס
 הג למות בכלל ספק פל אלא יצדוף עוד ם׳ ועי נעצי ליונה ונפו? מהר?
א ממורה אל ייןל נספק כמ למפט  מק יילד ס' ס? וכ? נמק? סי י

מ  כספק על אלא בציחף עוד צדדס אחרים עיייס וסי נדע? סיק לי יש נ
 (עד) בטן שנכגם לדיר שלהם פיאה? יפה? דנבהמה אף כחצי נדל
 ומוקף מחיצה הר ספק ייגתא יעל:? שס שיניא דנד המ? שיניא הסת?
ק כ? שהפלה לדנא מכל תלד לס העת דאם  ימיש גמיש במימי מק״מ י
 ה" מוצר רחנ הרנה ממרס לא ס׳ ביניהם רק זמן קצר דאו אפשר להמר.
 שני** הבהמות מידו עיי נדחחס שלא הי׳ •טל להשיגם א סי ס' סלינתאאכל
מ  אש לסי העק לא מו •סלץ *נצל מידו אס מ' חרף אחריהם הרנה אן נ
 פלוגתא יליפ אמר יאסי' למסר לעובד סכביס אמר מי? וספ*? מפייר
ו (עוז) עוף חרס שגכגס לכלב סלא עוף מה מדקדוק  חניינא מ׳ רי
ק ח מ  *!ץ מ שכ׳ לכ*כ מלא מף משמע וחקא כנכנס לכלוכ מלא פיף פ
י הובדס  אבל כדן מיל במר׳ ב' כקשנכנש יין נו׳׳ס לא שייך דן מ מא כ
 מקס נאד שנמס נץ השוודים ובעוף החרס שנכנס בץ הציפית ומשמע בעוף
 החרם לא •צייר דן מ רק בנכנס בץ העומת מעעס סשוס מא פון דל המחבר
ק מכנס p נו״ס ק אן * דריסה מייס איכ רקב לבית חל* וא״כ נ  מ
 אפי׳ מ׳ המקיס צר אף סדא סהק מן מקרקרין הרי •סלץ לנמק אס רקב
 לניס חל* אבל למ מ? שיך סיק •׳(מביא הנאה? סיק הי) דלדידן יש
? כמי בשאר חרמם ממס דאין אי נקיאן ט ן נ  להחמיר נס מדימז מ
p גויס מיס. (עו) חרם שנכנס  נמקה ממילא ושק• p זה גס p שנכנס 3
ז שכ' מהמ' הנ? מ׳ קמיז ממשה נכלונ מלא ממה ק י  לכלוב סשס? י
ר f א מאדי r o ונשמנו מל צעקה בל* ואמרו שיי ברדלס שקרץ בל״א 
 וכש:* לרמת נמצא מרנג ולה אזת שנדחקה מן מלינ ונחזה משאר רצו מלס
 לכאן ולכדן ואי מלש תחי ראמ p מקנים משיב הנ״ח דאהן שרצו בכלוב
ם שמא לא עייל החרס נכלונ כלל ואף שס׳  מה ומה יש להתיר ממס י
? פ ס עכ? ספק לאפל מקד כק שהכליב מקף מא נקנים נ  באתו החח־ י
 יס׳ שמא לא ננס נאי מאק שרצו לכאן ולכאן מיי מקיסרחנ ולא ייישיק למ



ב מ  יורה דעה סעיף נז ם הלבות טריפות ש
 (עט) cm (פ) כמה דברים אמוד־ם (פא) כשהוא (פב) שותק

 באר היטב פתחי תשיבה
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ה ב ש  דרכי ת
 אן לעגון להקל כלל ופה שהי׳ הגור גמין שסו יטלץ הכבשים לברוח מ״י
 המחק לקמן מיג הגור לא מהר מהי ומחמת אימת המזיק ס' טרחץ ק אכל
 אץ־ חורי לחצר אח״כ עיי הוחק בחנם ומוחזיק שהם עכשיו בתוך החצר ש״מ
פ יעי מהיין איה א׳ מיש סל וגדי בזה יהללה לדינא כהצ״צ י  שלא ברחי י
 םמקיל בזה א) ממצאי הצאן עתה במקימס בחצר וא״צ לימד משים וברחי
f כגור לי,צל אס אהא ונח לוחם t יחירי אלא סין דש לסס סצוקי לבויח 
 ולהדק גס לסס ידאי סי מדחיס ליגצל גרוז אלא ש״מ לא הגיס אליהס סוירס
 כלל ילהט לא ברמי מ״״ש (יע׳ בדברים לעיל ס״ק ע״ב)וע׳ בועית נלק לה
 שכ׳ ג״כ והעיקר לדגאכוסה מיצ יגס כ׳ שס ד״ל ואף במה פהחנרר הצ״צ
 שלא להקל רק לסרן לשמס מגשים שמר קני ממס הפ״מ אכל אמדם לקנות
 יומי מהצאן שבחצר ההוא זה הקא בנידון דדי׳ שלא מ׳ שס להצאן מקום לצאת
 אלא דק שער א דדן מרצה דמא מהנמנע שיצא טלם סיכף כפי שהיי שס
 כמה ממת צא וסי' TO הדורס לוחם הרבה מסס בהיותם בחצר אכל אש הי׳
 כל מדר נמוך מאד באפן שהי׳ במס לקמן דק מור דט כחצר רחב וטוהר
־ ״  אף לכמחלס לקניה מהם יעיי״ש במיסועס שמיס ואס ס׳ הפתח רחכ רק י

 ספחים עדין מי בכלל פסמ קנר אן נראה והכל הוא לכי דבר הלא נדי":
 (פ) בפד״א כשהוא שחק והם סקרקרים ובספק א מקרקרין א לא ע״ל
 מוי׳ י״נ ־ (פא) כשהוא שיחק והם סקרקרים עבאיס מ״ש מהט"!
 דככשניהס מקרקרין אמריק וכל א ירא טחביח וטנל! ס״ק ט״ו שהביא
ז למ מדי רק מבעיה להי והס  מהכנה״ג של מהנה״ג דאמריק שהחרש לא מנ
 צועקים מחמס יראה מיש ומ׳ באם לבינה אמ ׳״א ובסניף י״א שי־עלה דש
 נימ טן ססממיס לענץ היכא שממרס צעק והעופות שמקים דלדטה הס״ו חמר
 נזה טון דלא שק־ ליסר שהמרס ירא סהסוממ אנל לדמה הנהיג שהכיס
 הנגה״ג מסר גס ננהיג ודל שהחרם צעק הוא סיק שאס חרס רק מנמה

 להז ימיס נמה שפלפל נזה ולא הטלה דנני נחר לתא- (פכ) שוחק
 ע׳ בשו״ס נסע שעמסיס מ׳ נדו שכתב נסונדא שנא ברדלס לתדר במה ס
 כלוב תרנגולים וכלוב בסיס פס אוזות ודרש ככלוב הכרנטליס ונץ האמה לא
 נמצא שיס חסוסא מס טוס שהאוזות שהקו ול שס דלכארה יש לאמר גס
 האחות דלא שקי לומר שלמא מבד בינייהו דסא מזיק שהברדלס לא נמשה ק
 מרטח דהא דרש בכלוב האחר מימ יש לההירועיי השתיקה ששתקו האחות יש
 מנחה רלא טל הברדלס בכלוב דדהו טיי״ש וכיוצא כמיבדא סו כ' גם בהגמר.
 אדי כחן פל סויד כאן(והפסקתי דנריו להלן שיק צ״נ) גדיש ועי׳ נמרה
׳ דאו קרקר א׳ מהבהמות שנדיר והשאר שהמ איי אהה  יקתיאל שק ז׳ מ
 שצעקה אמרה והשאר מתרץ דעה שקרקרה לא מי דפוסא לערן השא•
ק א מ  שמקו דאלו הזיק להם היו ג״כ צווח יחקא כמראי שתגן השאר אנל נ
ק י  שסגן השאר א מה שאי קרקרה סי דעיתא גס לגני השאר מיש יעי מ
ק כיג שהטא כל ובד ססמנריס סלל והשיג מל ומי  אס נ׳ ינמק״מ י
torn התייק יהעלה יהגיקר כרמיהח מדברי מסמ שמשיגים יהאמד בחן 
 כשהיו אתן מהין ככלוב אמרח היא מזמני שתיקת,־ להציל, מספק דייסה אבל
י אחת מצה בהמומ וסי ד  אס ארס שהיי בכלונ א כסה ממה א שהי׳ נ
 נמיהס סובה שלא צעקי אץ שמקק מציל אתם דכל שהי׳ ננציב א בדד
fem ממי שמקק יסלק שהיקחן נסקרה ft י חוא סל מריס החרש  א
ע י ס פטן שהם ככלוב א בדר נ י ק ששסק ק כס נ א א ששק־ לומר ו  מ
ק ה׳ יסמא•  ומי כלא על מיהם כלל א יש להקצ בכה/ מיש ומלק י
 סוברמ דכ״זכשימניק שהי׳ דרס פס אנל א0 לא ימינן אס הי׳ חרס א אס
i< המ שס הרבה ממס ולא צעק קרקר נק א׳ מהם ישרא׳ שרק כקנה ניגף 
p י דחיסת מנימת זציז א חדסס רגל סהקנה שמומדש עלמ ט שטס  שסי י
ft נלילס מסתתגי*ס ימים י״ל שלא מ׳ שס חרס בי אס ס׳ שס דרס 
 שמו כלל שכולם ישתק רק א׳ יצעק ימ״מ כ׳ ואץ להתיר זה הא׳ שצמקאלא אס
ח ו ימסחפס קרע אנל אס מצא על זה הא שצעק רמס קרע מ עלי  אן
 אז להסייי יא* עמד שלמא סס סלן מס הא׳ מ׳ יחף וגס המררלנחק נם

 שאו

 בכלוב סי כמקים רחנ מימ משני ס׳ הדורשת אנל מסנימיףהדורסח הכל מקרי
 מקים צר כמן שהחרם יסל לעוף ולבא מלי' ואינה יסלה לברוח מ«יו נד״ש
 יכ״ב נבל״י ס״ק י״א ימי במיז שס שכ׳ דלא ידענא סנא לי׳ להחמיר מה דהא
 מלשון הש״מ משגיע דאף כמף הדורס מקא שהי׳ בכלונ אסר אנל נחצו א
 נדר אף שהיא מקידה שרי דשניא״לא השיגם טיי״ש ועי מה״ק אס א' ובמק״מ
ק כיב מ״ש נזה יעי נשיית מסויד הניינא מ׳ רכ״א שהביא ראות לדנד  י
ק  הפרמ״ג מה עיי״ש יעכשי״ח אמרי אש חמ׳׳ד דש מ' כ״ג יעי מעיה ס
 ייז מ״ש נזה וכ׳ ראם הדורש אט מף המתו ויש מקיס מובס שהעוף יםל
ג מזוני למעלה יש לההיר אף כאכילה ק< נחרש  לעמת• עליו שס א אס' אס מ
 הנרדלס אבל אס הדירם מא ג״כ מך א שאן מקיס לגמלה לעמוד עליו יש
ג סא פסח למעלה ככל  לאסר באטנה ומוהר למכור למנד סכביס ומזאת יאס מ
 גויט סהר אפי׳ באכילה מיש יעגשי״מ מהרים שיק חיי״ד ס' עימ שנשאל
* אמה חמנ ומי שס  נעובדא פהי' בהממ־ המחזיק למק ה' אמותאיץ וגי ו
 ג׳ אחיה יכ׳ דלצרף לפניף י״ל סדר לא סי מקום צר למסה מכיס גמק זה
ג  דכול למכרס לעובד טכביס ונחלות מיש יענמ״ת מאל ימםיכ הליהאה י
 מ׳ ג״ו סהסטס *זרי הרב הפומל להכפיר בפונדא פס׳ בהט*׳ כממפה עשר
ק בחהב שפה אמות והברדלס &ע  מפוח והעלי' מחוקת לערן שבעה אמומ א
 א' מהם יכי שיסה פסק המירה להכשיר משאריה מה״ס דהוי מקמ רמנ לגני
 ממת עיי״ש ומהר מזה כהב בספרו רבד שאל יוסף דעה במ׳ זה מס בד-
 רחב ד' מל ד' סי מקם רמב ללימה כק שאן החרס יםל למיען נמר שתי׳
ב טסה להחמיר ממין יה יכי וממשו׳ פ א־ במיה אמד אש שס מ׳ י י  מ
 הגזשאח בימין מ' פ״ז מסמט ראן סליק נפנץ זה נץ בהמה למףמס נעימת
 בפיק חצר רחב חקא כרוחב המשק כמי בבהמה יכי שאין לסמן להקל נמק
 זה כמוסות יוחג־ סנהמה רק למק המכירה לעונד סכניס מחלות דנעק יה יש
 להקל נמשח מי״ש כאריסה וסי׳ נס׳ דברי מק< ס' שצ״ז מ״ש ע״ד וסי
ח מ״ש בעק זה וכי שס דחדר  אסרי אש מ״ל וענשו״ס ספר יהושע מ׳ י
י עופות ואס נמס לשם ממל מ הי סקס רחב *נ  שמחזיקיב אסה סל י״ב א
ק מ ומיס ע f מז־נרי פ  כשר מיש יפנשי״ח יד יוסף מ׳ ס׳ מה שהאריך נ
פ בשם האזרירס דנעין מ תליי הכל מאי* עימ המירה אם אן המקום ל  מ
 צד להם לנחה גייש יסי׳ מד נשו״ה מסו"!־ שס נעובדא שס׳ צערך שמנים בר
ב  אוימ נמוד המחזיק שנסה איה ארך יששס אמס חחנ מדרסי סהס ק י
 מ אחות פ״י ברדלס ושלשה נפצעו ממרס מזר משאדם כמן מני־ איית
ה כמ להכשיר ט יש ר מ מ ם חוב משיב ד ק  יסלין לפוף ולמוח נחשב מ מ
ס סלס ר  לצרף *ה מת־ סיף דק אמס דהמ הרבה מ אמס יא״א *סר מ
ז חמה לדין  למפלה אנס״כ יש להמיר כמן ועכ״פ קצמ טיאי ממי למסלה י
 אס יש מחטאה אמס מצלמ על הכהנימ סלס מיש ימי במיה דכרמשה מגייגא
י ישמהיש ק . (עט) דדם עפח״ש ס ה מ  מ׳ מ״ח בדיה ימס *מין מ
 נסי׳ מקם מדר מזוך וסי וע׳ קייס צ״צ מ׳ ק׳ משאל בעיבדא שנמס בלילה
 זאב א׳ לחצר גחל המוקף ממצית סטנ אשר ס סי הצאן ומנשים מיי הצמח
 מזיח ומלם מנח ארצה נטה אמה מצאן וסמשיס המ יסלין לקמן מפיג
 המלס *וין יהי בחצי הלילה שססי הרוסים שהכלבים טנחס מכנשיס מקשקשים
 נהזגיס יראפקפןהזאנרצאלמןמיצאמשא׳ דרוס יסרה דלכסחלהיש להיש
 לנל סאר המשים סהמ מ כהעדר ההוא ואסר לקנים סהסלכמחלה אן כמכר
 קנס סהס ישראל יש לסמיך להקל ולהמר אתם ילמדן סל מה שהמ יסלץ לי*
 ולצאת דרך ממצות המצר לס שלא מ׳ מחצה גסס אצל ספסיז p אמה א׳
ר קנה ממס דמי נ נ יס לסמך על סמקילץ ולהמר אמן מנשים מ י נ נ  י
 סינו אנל לכמזלס אמי־ לקטמ ססס ולאכול עד לאור מעמר ס*סס יב״מ
ס א סא דש למש לכל  יזזקא מצא אס מנש הוריש סיק מ באתי מ
 המשים מחצר אבל אס מצא החג לאמי מש תיכף מדד שהקל גבמע אן
ר מזמני*ילא ליס מסר מיש יענשלס  *«ש מד לשא־ מנשים ואפריל מ
נ מ שכ׳ לדנא חזון נל המשים 4שימ נסך החצר f מ׳ י m מזס ממ־ 
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ל לי משניהם מקרקרים 6מריק 3% ^ 67 רחכז? 2 ו ש6ר אחרוגיס (יל) מקרקרים בשנ״סם שמקים 6מריק שלמ6 סגלי מ נ  ללי60) וק מ

 תשבה
 נחליס וקסניס אנל חרס לא הוחזק שס מפולס והשואל נ׳ שיש להלות פנ־־י־נ־
ט אוהה פו כמהה מ * מאר אווזות ס  האוזא נזריקה לכלוב ט זרקה נ
 והפננריס אכלו אמ מרה והשיב ונזה אין לתלות ואין זה מצוי ונראה נחר
 שבוואי סי׳ מ חרס רש לחן נזה פס*ו הצ״צ הנ׳יל חלמא לא מתה האווזח
 מכף לפני החרס רק איו׳נ וא״כ לא מזרוגזי' אןגר! שיש להקל נזההואיסן
 ט גאכלפבשר האחא פיגי׳ וצווארה ורגלי׳ זה היא נאומ ולסימן מובהק שמתה
 האוחא לפני החרס ואכל אה במה ראס הימה עדין מי׳ לא היי אוכל מני,ה
 פ״כ יש להמיר האחות ויאכלו משופרי שופרי מיש ופי׳ מו׳׳ת שואל ומשיב
 קפא מיאסי נ״מ שנשאל ג״נ באלה זי והשינ ואין לסמוך מל היהר זהט י״ל
 ואף פלא פסה לפרו אכלה מחיים יפן ניקר עיני׳ מיןוס יכשכבר ניקר פיני׳
 טרא אן מורך בלבנו לאבלה מהייס ונדי? פול• נס׳ ו׳ פתזר סגאן כלל
 ערוגה סטפס להצדיק ובדו ומאן בעל שואל ומשיב נ׳ תוש״ה מירר בזה כ״כ
 סשיס שמזני לו שס׳ סומק מ חרס וגס לא כתבו לו שהוא התיר האחות
 וכבר געשה ממשה מל סו עיי״ש בארך יגראה מדכריי ולילי שכבר משיר
 מאן במל סמרוניס הנושם דל הדל לא ס׳ מסירה מא אך מי״ה שאילת שליה
 הטינא מ׳ כיה האריך נסונדא מ והמלה להקל בזה בפשיסוח עיי״ש ימי׳ נמית
ק זה והמלה ואין למש לרנד הצ״צ מ לאברהם מזיל־ מ׳ ניס מה מאריך מ  ח
 יהס״מ מיל אלא חקא כשרא החרס שנמס לשס יברור ל0 שהורימ נעשה
ס ולק כממצא מת *ניי מקסיק לי׳ בחזקת מ יאמרק ופסה  נאמה מ
א מל מהי נכנס הדורס ועכשיו מצאהו  הרבה בץ הוחשה למיתה אכל מלא י
 מש נורא יש לסקל וכמו ומיקסיק לי׳ אמק! שלא מה עו וגס סאזיונס ק
 מיקמיגן לי׳ אחזקה ולא נדרס עו אס! שעה ואן גס להחזיקו במה ונדרסרק
 ברגע א׳ והרוריהו בהד סוד קאמ עיי״ש וני׳ כוס״מ ס״ק כיו יסיק כ״ז
 מכריע וסיכא דלמ מ׳ הרבה מימש שמר יש לסמוך נדד החסליא למןלבזה
 אנל אס נמצא התה נדרסס אן להקל אא״נסנא שיש עוד צו להקל בליה
נ משה סויד מ׳ ל׳ מ׳ נ״נ נפובדא בחצר רחב שהי׳ ט י  ניי? ופי׳ במיה מ
 ד׳ סאס וימים צאן ובא זאנ וקפץ מעל המחיצה לסן כחצר ובי עונד
 סמים ומזלות ספח נמסגפ״ה שסם סבריססומכף ולא הרג רק א' מהצאן ומס
י ובהן שאר הצק ולא רא נם מם דפותא וכ׳ ואף דקיייל סעמ  מכף מי
 ספר? יהכי״סומרק שראיס מרט אנל ממצא מהדיסק שמאדרמ ואח״כ
ד כק שיש עובד סכביס ומזלות שמרוובמסלפ? יש להתיר ראך ד נ מ  מת י
א בעחמ אשס בלבד (מיל  וקיי״ל דאין מנד סמיס ימזלייז מםצימ ממי י
? כק ובלא? יש התה אמינים הסקילץ אפי׳ בלא ממ מו ? מ ק קי) ס  י
? באון• י ס יש למון עליהם בציחף הממס? מ  החרש מכף מ? סי
 (02) חתך ראשו של א׳ שהם מ׳ בקרא לתמי צ״צ מק מאן המחבר
 דל מ׳ גף! מ׳ דכ? כשאכלה ממ מדף וממרק והחרש לאבא רק להשקיע
 רמנוס ומשר אכל אהס גח חגיי מי? ומבואר מדבריי אפיי אכל יימר-מא׳
 מ״ס ליס לא ידשיק שדרס יותר והלק ואכל ב״נ פד שהשקיע רפטס יכ?
ק י״ס לדינא ואם רכר שאכל הזאב ב׳ כבשים יגשארו רק קצת סעיס  בדית ס
 לכיס יש להקל אס אן מס חכם דייסה מאי מפיס ינס בזמס״ו ממי
ש נמף מ' זס מסרדנ״ז י ס כיש מ מ ס נכין * י  מדקה מה ימים ד
? סשר י ש. (צ) ראשי של א׳ סהס מ׳ מ  חכבשיגס תייזז וסי מי
ח של ואס מ׳ דרס במדד א ק המסיס רצא למד הנ׳ קסע  יהושמ ס׳ י
ק דלא סליק ממ חני׳ מדר הא׳ טון ס י הא מ מ ק מ  מ א ססס אן א
ס יל שמא  שלא קסס א מאתן ממדי ההיא נרים והביא במקימיק י
? *יק אס הדיס נדל ללול א׳ ק י״ב יסיי״ש מ  ציע לדנא וסי מזה מיק י
ס  סי כסמן סל לגס *ל הנ׳ שסומד סס נמה־ הגיא וכ׳ שס כמה חלוקי די
? שנשאל ק כ ? י פ ק צ?. (צא) של א' 0הם סיי מ  בזה מי״ש ובמיךס י
ס א׳ שס׳ מסל מת מקדם אי נימא מס  מורס שנכנס לדר זקספ ראש של מ
 ממ גח חגיי והסיב מש להקל מה והא יש סשק כמא לא לרם כלל אלאנכך
י *נגס לעדר דסלסא  מיניי פק ולא היצרן *דיס מנש המס & ולא ה
א לא דרס נידיי כלל ד דש סמן מ י ד לאשל זס׳ משא״כ נ  ושטח שייחס נ

 *א

 דרכי
ס משם וריסה ימי? נדנדו מבואר ועתי  שאר מיסיס סניק אס אן מ
 הס *לק זה הפוף שקרקראף שהחסיר מא ק שלא להתדו לאכילה איל למק
 למכרה לעינו סכניס ונחלוה ופמ להקלמי?: (פג) והם טקרקדיס עי׳
ק י? שכ׳ ונס׳ מ מממ קסגיס  נמשמרח הקדש נהשמפוה הל׳ק מף י
 וגס גמס ונמצא שדרס רק מסוסה הקנונים ולא מסו רק קל ממס סקסניס
ס כלל אס נדק ולא רא נהס מ  ולא הגסים י״ל ואן למזיק דסיסא כמממ מ
 מם דעוהא גיי?: (פד) מקרקרים אס היו פוסומ נמוד * שסי׳ שס
׳ לא רא אס ? פומה ובמד מ  סדורס וסצמ א׳ מסס ובחדר סמק• * היו ג
׳ קרקח אן *וש מליסס ואף  נכנס מ החרס אף בשגס הממה ממור מ
ק מל ו״ק מף ׳ והיי מ  שקרקרו לא טי ודא פנ ויל שלא נכנס למור מ
 ס?ן הי־ (פה) טתרעדים פנסו? סמי צוקסו? מ׳נ״זדאסרא שהיו
ק אן סמר ואין זס מיקס לשלסא מיש לורט ופי׳ ח  הצק מרחהיס אף מ
 מק? ס״ק נ״י ומבואר מונדי יה? הכריחה מסקס למקם סי כקרקרי אן
 כ׳ דבדחה דא א דבי לא סי כקרקוו שאר הפוכוס ושס מיש• (פו) היא
׳ ואף ואגן מכשירין נמא  שותק והם שוחקים ממיז למיל מ׳ ל״נ שיק י מ
? אס ארס בדרן מקרה שמקו  שותק והס שוהקין ולא מצרכיק בדקה כלל מ
? והלק  להימ וגמצא שיש קצפ אדמומית במר הפנימי יש להמיר במן מ
 שהחדמימיה סא מהדריסה ע״? אנל בממס מאן רפק״א ז״ל כאן יגעיל סל
?: (פז) ואם התך ראשי  הסריג מ מפקפק בתריו וכ׳ שהדבר צ״ע מי

ס וע׳ נדלן סיס שמנן להחמיר בהתה ביון תגמ׳  ענאס? מ? דה? מנ
 לא אזרו אלא נקפס ראמ מ עמד בסנפ ימח וגס במסי! מז חגיי ומיס
׳ נפשיםית  נציק פיי? ילדגא טדאי אן לנו אלא דבד הש״ן וסל סמפקיס מ
? התה פק הביס בסשימה דקסס ראמ מא לא חקאינן מא פשיס נבל  מ
׳ אגב ? בססצס התמנה מ  חמי וספרי האחרונים לדנא ימנשו״ס ציצ מ׳ ק
ר יהושע מ׳ י נקטע דשא מיש יפנשי? מ ס מ  ארחי׳ דס״ס אס קרע מ
י י ז שכ׳ ראם נמצא כבש קרוס בסנה שלא יוכל שינ לנחת אף ולא מסה ת  י
ג ז י ארי! מ׳ יא מ ת ממידי מ נקונשרס ד ד  כח חגי׳ מיש ומי׳ מ
 מליו בזה והביא ראיס יכל וצא סס! לפניו אפיי קיע מנה יש לס p סצמ
י ו יה? אס גסצא מקם ראשי משבר מפרקמי ה ק י ס י י ? יעי מ י  מ
׳ דאס שנקרע העור ק סציאר סע? מטיף אף ק ל*ז מ י  לקשיע ואש ועיי? ב
 שמוצא העוף ממ דנו כפצע יחיישיק שמא *I מס הח״י סייש: (פח) חתך
ג ומיק ק מ׳ ר׳ מ? סהצ״צ והגב? והס? מ׳ י  ראשו מפיס ס
 שיהא החרס חאס נמלו מהמ מורם אנל ממצא לסמרהו סת ודשיק
ק י< של ק לדינא וכ?נט"פ מיש י ת י ס  שמא לא מח לפני החרס ופי נ
? היצ נזה והפלס דמכ״פ נהפ? יש ה התה להשיב פ  אבל מש? שק י
 להקל להמר סאסדס אף בנמצא לסמרמ מס ולאקפמ מיש ועי׳ בלב? בחידושי
? וע׳מזסבשו? ובר משס מנמא מ׳ מ? וסי׳  דנים למ? שפסק ק לדנא מי
ו הנייזא י נ ? מ ט ? ובספרו %ס ארק תליסא מ׳ לס נאויסם אנל נ  מ
? הביא ראוה טפס סצ״צ ואן להקל חס*) ססבפגיו ואסר אף למסרו  מ׳ ד
? והעיקר ק נ ? וכ? בנה? אס נ' ונפק? י י  לסובר סמים ומזלוס מ
ד סצ״צ והיפי׳ *מניר בזה וסק סל כל דנד המקילץ!ממס להקל ב  לדנא מ
ח המסיג ושאר ת ן ג? נ ד א ? ומיי to מרוטת הבושם אס א׳ מ  מי
 אחרונים המקילץ בזה והס*! הזלילה להקל בזה יכל שלא ידעס מימי מתה
ס אם ראינו בטקר שנאכל י כ להלן מ את ד וכ׳ שס ד י  מד יש לאמר ו
! האוזא לפני הדורס והביא מ  מבשר המף יש להתיר דשא ממן מיבהק מ
ז דדוקא ארי חרס ואבל אנל שאר חרמם אן דרכם ? ביק וף י  ראי׳ מ
מ ססס  לאסל כמידה מ׳ יא? כאן שדאגו שאנל ק האחא א? סדא כ
 מקים ואח״כ אכל ואלו ססס מ׳ לא ס׳ אנל מיש נאק־מייש נאה ד
? *וזית ימליכ ס׳ סמס מלרסלה שיכול הדורס *מס  בסומא משט נכ*נ י
 ונסקר מצא איזא אחת ססס ויאפה ק מליטה וסיגי׳ נאנ* ונס בצווארה
 נאכל נממק מד שלא גיא י ממנים ונם בתלים נאפ! מים סא*הס מי שנרא
 unto ינס מצא ל אמות שמיי מן לכלונ נאמה לילה ושס שטח סמדס
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 (״) הגדה (צו) ״ודוקא כשהר ט (») אבל אם (״) פצע אחד מהם (צח) חוששין לכלם דבל שבן
 באר היטב פתחי תשובה

פ ס ש*צ סימן r׳ MOP ואם m מ מ « נ « ס ה מנס״פ ופ״ן נ י ו ייצא סכי (m) פצפ (וסיס (0) גמ מנ ס סרגה ולא חסך מ ד  (סו) מנוי? נפנ יש״ך מ
ל כנשים  לחש אפי' לא פצע) נחג השיך ומשמע אפיי סוא וסם שיסמם סצס אמרים גדול נלילה והלנו אמו כפס פפוס ללאוס ופצל* נגפ אמל מס ומיל ההוא סיו «
 אץ להפילם משוס ונבל ts לימה לשמא מממצה נפזיס לזה םננש פמצ* מס
ס יכיכ לסליא נסשוט צמס צלק סימן ק״ה ס ופה SBB> פס דלמא ששים * נ' שפופ אסל סזל׳שש ס י י נ * י ה מי נאוסו סעס ולא נמ מגדה ודוס א  מליץ י

 תשבה
ס דף נ? ע? חאנים איכרים נפלי משוס ומשני בדש  והביא ראי׳ מש? מ
 פירא וננזף פורא לא נפצי אלא יכו׳ וסירש״י מהקנאים נהס כסבורים שחלים
 להלחם כסס וט׳ פ״כ נהרג ב׳ זכרים יש למלות סלא ט׳ כעס הזאנ אלא פל
 הזכרים ולא על סנקטהוכיון וכסס מסקיססתידןגסבקנןלמרי יש לצרףסנרא
 זו ולהמיר הנקטססכ״סבלא נמלא שוס חשס סיי? אמנם הנה מלבד שהיא ננו
ס הפור ס מ ג נ י מ ? וכל סשסקיס שלא כמט לחלק בכך כלל ימויץ ב  משמעיה מ
 אומד׳ שהביא מסא? שכ׳ להדיא דאין מילוין בדין ודיסה p אס היי ססז־סיס
 זסריס א נקטת (והבאתי דבריו לפיל ניק גי) לק נלסנ״ד ואין לסמוך פל זה אפי׳
 לסניף•(צד)כברגחחנזי׳. פשס?ס״ק כיה ובלב? מוחשי דרס סיקע״א
? מה וכעלה *אן ק כ? מ  נדפ לפקסכק אסנמחגזי׳ אס יש לסקל וננ׳ מק״מ י
: ? ל ק  להקל בסיס נצי! קלא יצא טדאי מז חנזי' ילא נספק סייס ילהלן י
 (צה) נח רוגד׳ פפפ? ס״ק כ? שכ׳ ראם סו ב׳ זאבים ומדקמע אסורלכ״ע
 חאב הב׳ לא קנזס ולא נח מגד׳ ישמא דרס יאס סי ב׳ זאבים יב׳ קמיעים
 סליני מימ מלובק וסצ״צ דסצ״צ מסיר דאמרינן כל א׳ קסס א׳ ות־״מ מלונלץ
 אוס־ וכמה מ' קספ ב׳ והב׳ לא קסס ולא מז חנזי׳ ושמא דרס ורסס? מריע
ק כיו ובאם  נפשיסוה למן! בזה כהצ׳׳צ ודלא נהמהר? מלובלץ וע׳ במק? י
 לבינה אות י? שפקפקו נדנדו מה קניהם לדבר א׳ נהסוס להחמיר נהלי? וסימ
 כ5? מייש (ונציל סיק ל״נ) (צו) ודוקא כשהרגו ערק ס״ק ד׳ (דיס
ק ו׳ ומקימ י  גקגס) שכ׳ דנחסר סוף לא סי כקסע ושמא ממ וסייש מד נ
? לסק אס נחמו ב׳ משמ אי אמרק דכרמ שניהם ונא נמחנזי'  ס״ק ft מ
ח יא, קנזס וכ׳ שס במק״מ שיש מלוק ראס שמס שקמךו אז  אי סליק בא־ מ
מ ילא צח חני׳ מהנשאדם ונול! אמרים אנל אס שסמי  חמיר וייישיק שמא מ
? ס״ק ה׳ בסונדס מ ? וסי מ ד  יצא שמננו קול צעקה אין לאמי־ משאדם נ
ו משת והדלה הי׳ מיר יהי׳ שס מר נמהל לפסהיבלילס מזמז י ד  פסיו מ
 י״נ משת וסוד ששה נסצאי קצתם מהים נדר קצהם מן *־יר יא׳ סהס נאכל
 קצה מעיר ציאמ ואיזה ימים מקודם לזה ראי סלך מק־ לפס מק חולדה מקרא
 לאסיציע ודעה השואל להק! טון דדופ שמין זה אינו *כל רק ממה הקסניס
 בפיק אפרוחים ולא גחלים ומא מדמה דבדו שיש נמש ליי־ לחרס נס כעופוה
 מחלים ונס אין למליה שהי״ב עוכוה שנחשדו מא עיי גניבה והמה שנמצאו ממיס
 סא יהמח מצי דכ״ז *הא ע״כ ח״פיק לכל הנשארים למשש דריסה ק־ טון
ל הס בהרבה קפיצי ראש יש להקל וגס מה שמסר הד בכלל  דהרבה שסקס י
? יש למק• סליהם סכ? להקל לנמר כולן לעובד טנניס פיי?.  קסוסי ראש ס
? ודפ) מ מ (  (צז)אבל אם פצע אחד טהםחוששין לכולם. פסס? ס״ק י
מ הרבה ס  שכ׳ סיש מרא *פר דהיכא שהיי צאן הרבה דמע שהדורס לא מ
ס לא מ׳  ס ירגישו מד נכה״ג אין למש לכל העדר ט הדבר בחר שאף אס מ
 שמס ליחס טלם ולא מישיק רק לסיטיק ק־ מיס דלא מצא מקור לקולא זו
? (כד? ונצרף) כ׳ נשם המסר?  פיי? אמנם כפויה מתס ממ־ מו? מי ס
 מלבק ־בפלא מ׳ מ החרס רק נמנה חוח שלא מ׳ פנאי לדרוס טלם ולא
? וכ״כ בס במ״ה כהנ מפר יחיד מ׳ כ? (מיה מד יש ד ק יפ להקל נ  ח
? ממיר הניינא מ׳ רכ״זמ׳ מ  לצדד) שיס לצרף סירא זו להקל עיי? ופי נ
 להדא להק! ביה בנידון דד׳ פהיכףשהיו צומקין הצאן יצא לקראת החרש וראו
 מרת לדק דבזוסתפ באספההחי* לצמק מראי לא מ׳ מות לדרוס רק מעס
? ביה סלמה יזיק ב׳ מ׳ קי״ז באמצע ו  ולא סרנה ונס* נחבא פיי? וכ״כ מ
? וע׳ נח? פס יש לעק אס מנד ממיס י ק די לדינא מ  מפונה ונדע? י
 נאק *יד ממפ הצעקה דיי ולח שהה כלל וע׳ בסייר. ממיס שיק חיו? ס׳
ק רפ״מלא סלק להקל ? בזה ולדנא מ ? ס ק כ ת י י ש מה יפי מ  מ״י י
ד יהידיאנל פ ס ומלין פנדרם רק מיסיס מיל רק מסיי מ נ  כלא שהה הזאנ מ
ס אלא סנא שהיא באפן דנלא ונדהם נ י *  נחסים ממי טמיס למ אן *
ק קי): ס (יעי מבדני להלן י י  לא ס״ס סמיקס שסי׳ שס מדס to מ
?  (צח) ויששין לכולן. ואיי לממן לטונד טכניס אמדן מסן מ״ס. מ

 *־ק

 חרכי
ס שלא אכל מגמה יל א  אלא שבא למלא רסטס ולאסל ולא לדרוש ימה מ
ק י׳ יש  ממנהל אח? וממ עיי? (צב) אין חוששין לאחרים פסת״ש י
?  סהח״ס בנמיא סלה בפי הדורס ועיי נפו״ת הר המור ס׳ יו? שנשאל פ
 הדב אשר נכ.ס להצר מלאה צא והרנימ ט ומזסס רביגיהשעה נממ אחריו
 ומצא בפיו סלה פצוס והשיב דש ססמיס הרבה לההיר משאדס דדיו! דכל מה
 דאמרק דכדרש א׳ מהם מששין לסלס מא משים דאמריק דכ? דזסהו בסרה
 ט איכ בג? סק שרואן שמולה פצוס מא במו ילא הציל סצמי יהצד בשי
 לאכצו למה יכפר חממ ט וסוד דכיון שמןלה הואבסוטדא לא ורם ביגנזייס
ס סססיס וביחף מימ־ דגכנשיגהו מיידי יש להתיר  לאחרים וט׳ וסוד מ
 מפאריס פכ״פ למוכרם לעובד סכביס ומזלות א לסשססס יב? ומיס סאמחייס
ז מ׳ נמנדא י ? ספר יהושע שש ובדק י ו  יסיו אסורים ׳1״? נאריסס ומ׳ ט
ר והלך *־אס ומצא מורש שארז! מף ד  דשמע קל צעקה קרקור מעושה מ
 בשי יברח בשביל י־את האדס יהניחהמשואף שנא מתה מכף אן מששין על
ק  האחרים ודפי לקנןמ חד מיריס עיי? בארך ימי׳ מה״ק אח ג׳ ובמק״מ ס
ה יכ״גו מ? בונד אימנה מסיבי צמד ססר סמיר יהיש והד״ק והי יספע  י
 מ״ל יהפלה דיז דקא כשלא מיחה מאלץ רק סכרח לבחח מפגי סבאם
 להציל סא דמהירין יחזק דהגוילה ביאהו הי׳ למיח מצ: רפטמ כיין דחוק
 דכיוגהו הי׳ לאכול ממט יא* לא בא להניימ הי׳ אכלה למניע ועביט ס״כ
 חליגן שהראשון שכגע חפש לאכול מוגז רעבונו אנל אס בא טסה מצמ לא׳
 וברח החרס חמירסיבא ואפי׳ שמיץ ולא קרקרו אמר דחיישיקשסא ורס מקודם
ק ד ־ (צנ) דאמ-ינ! בבר נח רוגזי׳ סנאים ? ס ס  לאחדים גדיש ועיי מ
? אס הרג שרס א מסר ועי׳ מגמת ז והשיך ה ש הלוג תת הי ק ׳"ו י  י
 מאן מ' בחך סועגקיל ז״ל שכ׳ שנא גפניו מכוא סה* מיו ככ*כ מטח
 קפגיס וחזק קצה מהם היו באתו כלוב מת־ ב׳ אחות ובלילה נמס מ חרס
 להכלינ קטע ב׳ ממה קסניס ישמעו בבית מעושם הקטרס קרקרו והב׳
 אמה לא קרקח טיל והמריף המפות הקסים הואל וקסמ ב׳ נדנייהו קרקרו אבל
ו צ נ ׳ אחות שלא קרקרו הכפיר וטק פמזקו יש לשלות שלא הי׳ החרם מ  מ
? במאנרנא יש לסמוך פל המיב # כגם הס היו נאמו מלע פ  האוזוה ו
 ואף שהש f מפקפק מגרי סמ״ב מ״מ בצירוף סיף טה יש לסמוך סל הסיב
fo סין דהסיוויצ״צופי־״ח הסכימו לדעתו וסי גיי? ופי בס׳ דבד מסף ס׳ 
ז ? סעיף י י הכעס ר,רס כלל כ ? ממן ה"ל בזה באריכות ופי ב  מ״ש פ
 שהכרימ ולעק מינה יס להחמיר מעס סאיסוין ומיפ לעק לנייכרה למבר ספנים
 ומזלות יש להקל עיי״ש וע׳ בד״ק ס״ק מ׳ שמצדד להמיר בקכע ב׳ אף אס ראנו
 מרח מכף לאחרןשקסמ סב׳ דש למש רשמא אגלא סלי־״א למסיע דלהחר
 שקטע הא׳ לא נח) חגזי׳ בקטיעת הא׳ א״כ יש לחוש דלמא דרס p הא׳ לב׳
ק י׳ וכל החיסרות בזה מא רק אס מנצא בלילה אחה ב׳ י  עיי? יכי מ ב
מ י  קסומות אנל אס שמפו ב׳ **מ מעושה מקרקייס ובבוקר הא׳ לא מנ
 «ל רק בסקר מגי מגיהי ונמצא ב׳ קטועים יש להקל דאמרינן בכל לילה
 נקטע א וגשר וכי שם פור םדוקא ממצחו ב׳ קגזיעיס אבל אס הסר ב׳ אן
׳ אססמ ב׳ כלוביםנכ׳  למגיד דיל הא׳ בדז והא׳ קםס יאכל יסיי? מד מ
 חודם מוטס ינמצא מל כלינ מף א' קמיע א TO הימך סלך החרסמזדר
ק אס ד ונמק? י מ  זה לזה הר נקשע נ׳ ואימה כימיים יש להקל מיי? ו
ק זה והעצה דהיכא דש להלוח פ י יסנשדמ נמר יסיספ שס מ? נ ק י  י
 שהיו נ׳ חרמן יש להקל אף ממצא שגקססו נ׳ ראשי! ס״י נדקהנשאר הכבשים
ס חפס וריסה מבנק יהילץ שהמ שם ב׳ מרסיס וכל א  מכף אס אן רכר מ
י ק י״ס לדנא ומיס מ ? י מ ק צ?) וכ? מ  קסמ חד דשא פייש (וגיל י
ש סף מי זה י סן להמיר ולמוח כמ״פסימ״י המובא מ מנ י  מעת שס י
י המש ואף ב ק שאיז מצא *חן מ י  ונכבשימי דריד וסי ומיי? מד ב
 היכס וקפל סד מהצאן אן למש *it כצאן אלא אם סז כל הצאן סמן מיומם
 אס זכרים אס נקנית אנל אש קפע הרי זכייס מהצאן אן למש להצאן מקטה
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ח כ ו ע  ת
ו 59 מפרשים מופרים נל• papc יפיס י ה י  וטילינפ יטמא נל לפויש מנזנא «דש ו
נ מולפ או פל עיניי והולדה ואס •לצה להחגרל פיפ למנול איפס  אמלוטס ישהה *
 הפרס לנבלי פע״נ פשינ (והנה מס למס״ס הנאץ ז״ל ופטם האסמים יפסה ט׳
 »סא למל לא •דפנא לאם היה ספק לפ מל אמל !דן לומל פטם אמלוטם ואם היס
 ספק סל פשרה אז היה עפריה אחייניה ינ̂ל שיש ספק מל קלונ למחנה לדכ לא
 שיין• לוסל ממנא סייש p פל מקצם והשאר פןרינ להכל נלון נמחצה מל ממצה מדין
 נסי ס״נ שם שיונא לקמן נס זאפ יש להפיל לפי המונא נשאלה להלופס נגלי שמע
פ פלופ לא הוטל נלל  נפיצס הואנ נר ומשמע שיהודים לא ל* p ואינ ל0*לס ר
ד לא ספצין ולא מיידן ומם שמצאנו פצוע וקדש  סיסי אסל שיש ננאן נ׳ דנד מג
נ וש״י וס״ס שמנא לקמן ואשפר  *מל נצנא ונמו שהאדן הוא יל פצמו גסימן י
מ י  לנאן נדה המלל נדנלא ולא נמפא ולק לשיפפ היפנ״א פוצץ צספנרי * אפשל מ
ן *  אוינ ונשנא להציל נלועיס ט׳ אלו הלומים TO יסודם רפ לפ״ן נה גיס *
 ז״ל ננאן למלוק סל הצ״צ הינא ללא לאה המיס נקמסו מניז סנה נסיסן ס״נ שם
 מנואל שהוא ז״ל עצמו מפנים מס סצ*צ נהא) ופס נסמק ה״נ נשאל נילון צאן שנמס
 מ/יק ניניהם והומסו פשה ופטם מאופס המוספים נאנל מכל אמל קצס והשאר נמצאים
 שלמים נלי שוס מנלה (והצאן היס נמוך חצר הסוקן) מה ינס של נל הצאן והפג
ס י  לאין לופל פאן סון שהומתו נס לזנזיה אן מדאי מצל ססנלא אילו ממשו י
 אמדנן נמ לוניה (ונמל• המ״נ «"ל) מ״מ היינו יוקא שהומסו לסי המיס אנל אס
 פצפם ואמ״נ פסו והמלס לא לאה נקמסו לא מהר ומה מישנ הרצ לפון פאיה
 יאמפ נכון סוא וננ״ל פטם שנאנל מהם ממפו לפט סלולסיס אנל איק־ >סצ<
 נשוכים נמקים סימניה ומאן למנא לן מגפו נפט הדורס אן יפן שיש הפסל מלונם
מ יש לחפש סמןל אסל והיא מאמר פלא ראינו שוס ומק ילילס לפרס אפשל לסלומ  מ
ן י״נ ונסיז סיק כי) מולה ללא אמל יאזלינן י  נגלנא ונהא נם משיא (נדן ליל ס

 חשובה
ס חגלה בטסה ס כלל אף *ואין נ י מ  הסה שאסר וט׳ אן אס לא אפר הסובר מ
? וסי י י  ממר לקפחה אף לכהמלה דהוי ס״ס שמא פ״י קנה ומלק במלו• ג
ס חשס ומכלה בטסה גס ? בזה והמלה לאס אין שס מ ׳ ס  מעיר. ס״ק נ
א ס שאץ לאיסדה ומסר לקפחה אף לכממלה ראמרינן הסה שאסר מ ו  הפרס״ג מ
ג י מ סלי׳ יניח ואש יש בה חבלה מוסס אץ לסקל א  הפס שהמיר שכבר ע
? השיג מ ? וע׳ ב י ? מ נ ר סבר סלי׳ י נ ? מ כ ם ק מ י ע  אפי העוני ט
ש רק לדריסת ש שויסטלן * סחב שאין מ ןמ מ  משה מ׳ צי שכ׳ לסימ דאי
י רק אימי דימן וביימן ? ס נ א ח  ממס טון דמה? נסלין המסיס מדמן נ
יי ש*ל יוסף נ ? לדינו וסי נסי ו י ם ססלס? להקל מ י מ ד מ נ  מיי סמי מ
א כמלא נזה שא׳ קנה מנ־ ממוני סכניב מ מ י א׳ נ י ׳ ft מ  ועמ למל מ
כ י שמי עגל גשם זאנ ועיי״ש מיש מ מ ס אפי מ י מ י ס נ מ  והי׳ צולע מ
ס שאני מלילה י מ מס־ ס א נ ׳ י מ יאס גמ״י מ מ מ  לוינא וסי נמ״מ מ
א * הזאבים למן הצאן וכ׳ דאף שנמצא בנש א׳ נהרג ובי גפצמיס שאר ה  ב
ו הסובר מכבים נמסלפ? לא מהי אם לא מישראל מאמן י ס ואפי' מ ד  מ
* אמרים מל אס יש תלים לדבר שהעובד סכביס אומר אממ * ד  לי אז ט
? באריכות ועי י ס נמסלפ״מ מ ט כ  אף שאיס מאניס מסי אמירת ססונד ס
' י״ס שנשאל ? ס ו ? אמי צדק ס ו ? וסי מ ׳ מ ו מריגא ס י נ ? מ «  צחה נ
ך ד מ ל י מ סכניסלהיק מלן ו ס ושאל אומו מ ן לקמת מ ל  בדן ישראל א׳ מ
ע נ ל מוס שמס זו יותר משנה מ י ה אצלו ו ם סלור לקנומ מ י מ  לפונו ס
ס המוכר י מ  בה זאב וקרע בסנה ואח? ראה ישראל משתכלהננסגהוהפומ ס
מ רק שנפשם פיי י ר ו ו סבבים מ״נ ואמור שהחכלה s חינה ס  מנווה להטנ
ם שממי י מ  קנה רחב שלגמ• שקפצה עליו והשיב דבג״ד אין גהאמין גהפומ ס
ו סכניס  שמע נה הזאנ טין דלא היי מסלס? הראה שפשה להכעיס לסמנ
י ס טון שגס זה הסונר מכבים אמר שכנר מנ ר מ א מנא * ו  הפיס־ יען מ
ס שאסר ה לומר מ ? מאי מ ס ? מיום שפנפ מ הזאנ יאסי׳ בלא ה ב  מלי' י
ר נסיק ו* ? מ י מ ה ו ? האבני ציק ס ? ע ? מ מ מ  וסי ימיי? ימי מ
מ ו מ נ ר ונטקר מיז־ לי מ ו ח מ מ ׳ לו ב׳ * י ? יהוד מ ה מ  שנשאל מ
י מ ל צימס p ה*זזימ והלן לשם יראה מוצר שלמי ס  סכביס ששמע בלילה ק
ס וסממיגס א״ס מ  ההוא מפל חכב מל גני *וזא ימדדו אמ המעל יה*וזא מ
ל שים סששפף * כל האמזומ להחצר יאה הבטה״נ מי  מוצר יכטקר כאשר נ
מ הנשי ס יסעור נקרע קצפ ולא נסימק מ ה מגוכלך מ ס  מאחה מסס ונם מ
י מ ק שיש תלים א  והשואל רצה להקל מצד דאין גאסנימ לסם והשיב דנגייי! ד
׳ נ מ ? מאל מטיב קמא י ו ב ש ימי נ י ס צד ליקל מ ן מ  ומהימן ל•׳ *
ח יסלק לי דמי ממרשמי ס ארנע *חו ט נ א נפינוא שישראל קגג מממ־ ס  י
ט ס לו נא אליו הפי מ ה שטפיה ו ו סכניס מ נ מ ! ס ס מ מ * א ימיח ה  י
ק מק־ יבא מסל א׳ וקרע ב4ימא ה נלילהנחמ־ ק מ *  סכמה ואסר לו שסי ה

 סתווי
 ללוקא פמצאו סרוג פוי* אסל aSitp הזאנ פיש [ומיין הזה כתשו נס ססס
 פי«י ומנא לקמן נסמוך) פזל נפנ נמשונפ ג״ש שס לדזקא נפסרגו לגמל•
 גמ מנרה אנל א0 היה מפלנפ פדין קצפ ומזיז מפפ נמל א«י למה*
ס אחליס [פנה״פ ומיץ נםשונס ייפ ש (י) אנל אפ מ  לא «ז מגיה י
 נדמן נ״ו אולוס מעה נפלי ששמע נפילס זאנ מן ההל לפון פללו המייז
 ממ*פ והיה ט נמאסים ופשיס צאן ומנא להציל נלועיס ומקלוס נלס הזאנ ינפצ
ו פצה אמד פצוע וקלוע ומי אמ״ז כמו שסם ומפצה ומפ מה לץ הצאן םפסליס  די

ד  יהאלץ מפיזצה לנחצר לסנ אפילו מוגן ממיצופ שיי למנ הפוסקים ושונ היא מ
) ואפילו הלנ נמה ונפה סליק לומל קפא דפסי ליד׳ ו י ז ו י  המ״נ (שהוזנו נ
via קפיל פד לרז מגיה ונמנ סליי שיפה נפנ ופה פמשנ הלנ מ״נ לאדה פציג 
 נבל נתנ הרצ לאץ נאן ממלוקפ להאו״ה נמי לא אמל אלא נהמ אמל וסנה והניס
 א' לא שהמימו ממש אלא שהנהו ואיינ מפ אן הרנ משנ פעם המל מפום שלא
 ראה נקמתו כפניו שלא ל*הו מס וימזפ p העלה (סונא נסק״ז) נל שמצאמ מס
 חיהינן שמא לא ראהו הזאנ ממ נסיומו סומל גיג ולא נפ מנדה וללפסו הא ליפא
 וכי שמצ* ממ לא ניחוש שפא לא מפ פי• למיקה שאץ «ליס •נול ל*ל עצמו
 י־איס מיייי שהציל עצמו מסיי המיס ט׳ יפפפה נדל שהפלה צא הציל עצמו לק
 המפה גלשו צהזאנ שפיל מיקומן איזזקה לאץ נמ הנייס להציל פצמו מיד הדולס
 ואינן־ טנסו שדא ונפרס «צא לאים שום משפ מישה פל הפלה לק שהיא נץ שיניו
 וננל נפנ נסה״פ וכליון נשגשא שה מהפלל מוטו והללי סלועה שאפילו פלס עצמו
 שמא שאץ למסה אצא סל ולא מ״שמן שמא משו נם p ומנ״פ למיל אמלינ•
ק  ינפרס דש לצין שסה >*f נמל יהיו יכולים לנממ נמטי לשלי לנס"• ושגס ל
 ההולה ננל נפלו נלינא מלאי נשפה יפעפס (יש נסון ממן סיה ויונא לקמן סיג)
מ מטוס מונ אין הפסל סם נאמל למעה ליכמדנמ י ל צאן ו ס ממצה שהם י  לא מ

 דרכי
? ופה? ה א נ ) (צם) אבל אס דדם אחרים פ א ׳ י י  שק ft (ומיל מ
? וכל שמצא מקצק נוימן אמ׳ לא מסיק פריק אחר שהרג י ה א נ ? י  ת
ו ח מ נ ל ׳ ואף אס ראיס ולאמו מ ? מ ? ס״ק י ק מ ק סלן אמרים ס׳ נ  מ
א דרס ה אמדן סלן רננה? מישיגן מ י כ מ י ס א י א י  היקז וליכא מפפ מ
 קח־ס לאחדם ואפי׳ שתק טלם אסר ידלא כמפמסוח *זס אמרוגיס להקל נפה?
* שדרש אס יה גןדס ף כ׳ דאפי׳ ר מ ג׳ ומ׳ באס גבינה סי ק * י ? מ י י  ה
ת אמ זה וננהייס נץ דריסה זו לההדגס לא חוס כלל אפ? חישק משם  מ
ש י י הצפ מקודם לאתרים מ  שדרס * פצפ אס זה יןיס שמג את זה ק מ
ז ? נמר יסשפ מ׳ י ט ב ע  וענשו? שיא ומשיב הליהאה חלק אי מ׳ קל? ו
 של ראס מוצא א׳ ממ דקסע דשא יסוד גמצא *יה מהצא ממיס בלא קסיסת
 ראש ובלא חשם יחשה אין להמיר דמיק שממי מאליהם ס״י פחד ורק כשניכר
ס א׳ י ז ממצא פ י א דרס גס לאחדגהז ו  נאמה גיהס פציפה אז מישק מ
 קסיס ראש אבל אס גמצא אי ממילא קפומראשיש לאמר,ישמא מס *ז״כ ולא
? שהביא דברי הספר יהושע מזכר ק י מ ש י ס דבר גדיש ופי מ מ  הליגן נ
ל שממו פ״י הדוחק שמזין י סמי סאדבר רמק ומסר י  וני דיש למלומ מומו י
? בספרי מ  זה אה זה ע״י סחר ט ק מא סנס הצק בנא זאכ * חרס אחר נ
ז של ראס ? ש ד ג ) ו ו ק י פ (וכ? נמפו׳ ננסח ש*ל מ׳ ז׳ וזיק י מ  מ
ו פ״י רמז רפ ה ס ממיס כלא חשס יפ להלוה מ מ  גמצא מףא׳ קסימ ומד מ
׳ ק נ  של ממיר״ש * הוויזפ״ל נסלע מספרי הס:ע פיש להס מזר. הזנב ס
ק מ׳ שאץ ק ס ״ מ ? מ פ מ*ד ו ח י  שקדם(שקדן דריזין) אשר יסלה סהס ד
ד י *•ר שו של החרס סיגי מלא ממ מ ף שבכלוב מלה ויין י  למות מעו
ה ומיס במי הדעת שס ימ״מ ? שנמצא מה למיס שמר יש להניס מ  רשאיכ מ
ש (ופיל י ׳ זה מהרדב״י מכנכינהי יסי מ ף מ ש השה? מ י ב לעמה כ  מ
נ ננמנא נסכים נרקיס הסימנים פ׳ ׳ י ס מ י ה ק ליס) ימ״ש הסת? מ  י
ע מ מ ? אפ ניזצא מקרעי הסמנים הי כקספ רמשי דמה פ מ ס מ של ז י  מ
י מ רק נשיכה נעלמא אצל מ  סהח״ס השינה נסימניס לא הי נקספ מ רק נ
? מ י בקפסדשא וגס ם״ז מיס נמי הדסה מ ו ס אנל נקרפוטדאי מ  המסי
ק י' כמומר ? ס מ ש (tp דרס אחרים פ י נ להחמיר הכבשיגהז וסי מ  מ
? ק י י נ ד סככים ו נ ם ייווי רק חסה מ ק אס לא ראה מ ע ס נ י ה פ מ  י
? נאמין ׳ הזאנ א ד מהח״ס יאס נאמין להריסה שכד סכניס שזה ס  הניא מ
מ נ׳ שהניא ה המוצע והסה שאשר יסי יפ׳ במיז י  לי ג״כ שלא נגס אלא מ
ה לישראל יהי' נה מנלה מיפה ישסליהי יאמר ר מ נ ניס מ  פיבדא בסיבו סנ
* ד ס ט מ ל דנפה־ס ניד המונו ס ה זה ממי מג׳ שייס ו  שהזאב פגע נ
ו נ ו ו סנביס נאמן לאסיר ואנו מאמרם לי פסגפנה הזאנ ופס שאמי מ נ ו  מ
ש י ׳ נ ם שמר מנר מלי׳ ג׳ שנים אץ להאנרנו ואץ לוסר הכה שאסר ס י מ  ס
ג מסעם י פ נ השיג פל הסי! וספק שאין לסקל נ י ק ג מ ט ה ' י ף מ ז ס י  מ



ח ל י ־ ה י א  הלמת טריפות שמך ב
 מייד י« >יי): י יבמה דברים אמרים מאם ימ?ךי

 כשנכנס לחום (קד) ועמד עםהם (כך0 אבל
 באב מלא קוף ומכניסים ידיהם מבפנים

 פתחי תשובת
 נפל «*י אלא אם סיס 0!נ חאנ לפנינו פליק מאכ לםפפיל למצוי ימול port או
 אפ איכן לעניס פולין כלוכ כל כים המצויים נפכונחמ ניפונ יוחל םלנם מואנים
ל פיונא לקמן) ולנן י8 לופל «א ו לנד (pa נסימן י  ומ״מ קפה לפמון י
מ •פ לסמון י  נננשינס ונייזינמ ואן לפנים האפלוטס אסלים והנא לא ייממ נמה נ
ו (יש  פל מאון מהדמ לובלין נחפונחו סיפן ק״ל לשיפול נהאנ אמל לולס י
 מפה מזואל 9ם9יל נר יש לפ*ז נצץ לא שיין זס) והואיל דנפיק מפמניה מגלא

 תשובה
 דש לסלוח להחמרה הקפנה שברגל מנוף סב׳ נפשה לו נדי הסריחה להגצל ק
 הדורש שנתקל בנוהל ונמסה ובפרס אס היי הפצפ ברגל *נסה פציס״ג ששיס6
 דש להק! עיייש וע׳ בד״ק ס״ק יו מיש נפנין סה נקסמ א׳ינהנ׳ נמצא קרוס
 סור הלואר וכ׳ *מסיר בזה סף גשסא באפן שיש לתצוה נקןאנמהפימת
 והולין בחרש ונדי״ש סוד מ״ש לפק אס נמצא הב׳ קרומ נסף ככנף וסידשסוד
ק פיו ומ׳ במק? סיק כים ומ׳ בהזיה ס״ק כ״ס מיש בוץ זה וכי ראן י  נ
 להקל ולמזין סיד הפיפי? המר אלא נואינא פה־ סניף פייש • (קב) אמי

ה הסיר אס כ״ס שמזלה דדוקא כמדס אחדס אכל אסחאין ס מ  ע׳ כנה״ג נ
 שזה פצמו שהוגו פצעי קוס ואיז״כ מגו מוןשרואיןנזס שסרט מש נו צמק
 שמא מ' חדאי פצעו קמה ואח״כ הרגו וא״כ הרי יש למש שמא פצע נ״כ לאתר
כ אנלאי מלהא למפרמ שלא נא לסצוני  קדס שקסס לזה ח״א דנשקפפ לזה אי
ק ליד שמי* יל סיש להסיר  רק למזג ולאיור שהרג נחחגזי׳ פיי? יפשיר י
 נזה אף אם הס צווחים ואס איהא הדס לאיור מקן ס ס' לו להרוג כיון ועל
: ג ו חניינא מ׳ י י נ ק אח ג׳ ונשרה מ י ג  משקי נסממ נא סייש וע׳ נ

ק ק מ׳ ינדנד אברהם י  סעיף (י)(jp) חקא כשנכנס לחונו פדק י
ס מ ד הרורמז סאנ וכיוצא שנכנסה סמן לדיר של מ  נדו מ
, ואין זה י ה אמרינן הח חנ י  וקמעה ראמ וחו אף שלא נמסה למן הדר א
ע ממל מילה על הכלוב יקשע דשא חזו ואס נח חגיי י  חמה לפ? נ
 ובמזל שלפ ממם שאני יכיל למום נסניס שסר אמדנן וכועס ספי מפא״כ
! לא נמסה מ  מ' הוורסת שויכה לקמן דרך הסהל למן סדר ולזה אף מ
נ ס  וקסמה ראמ ממון קיל מיי?!: (קד)ועםד עסהם עויק ס״ק י״א מ
 דכשנאס מסה קסיעהו ונרח החרס א שמן י״ל דאף שאינו יכול למוס לסרס
מ נצ? והס*! ר ק לי מ  קיל דלא מישינן שדים מקדם מיש ומי נמק? י
 ראף כשנאס מעה קדמתי ימח * מזרם אפיה כל באני יסל למים ניניהם
 לקסיס כרצונו ידשיק שדרס מץדס אשי׳ בשהקי מיש יעי׳ מסיק אס נ׳
׳ לאס סו מסמ במד צר יסי׳ מ ק י מ  כאריסה (קת) אבל מ׳ מ״ק י
? *ל פס ממס סאן סחים יסל למס למך סליל יקשע מו  נממ־ ססא נ
ק והלול אמדן אנל והמתי מהדן פיי? אבל נמק? שס ל  מהלול אי א
כ א שיכיל לכנוס  דאין להמר מה אא? באני מפה שקסע ירא בלא ורש אי
ק אנל נלא״ה מ ק מילא וגס אלו מחדד מ מ ק מלול מ  להלול דאז גס א
ו מ  כל שנאסרו אמן מלול ממילא תם אמן מחור אמדן דבבה״ג מי מ
ק קכ?)• (קו) כמן ק ל ולה£ י י ו ו ק י  א מיש (ומי׳ניביימ למיל י

*D אלו ו \ 11 •וליבו וכ? שאד יחס מזימם • (קן) אלו החתולים שעולים 
י דדזקא מראים שמזמל סמיס ׳ מממ' מי ? מ  בלוב סי׳ נל״י ס״ק י
ק ה*ל סיעה אנל אס סז אזזיה נכ*נ ימצא ממל ממות מל *אר  יד *
 האח מון לכ*נ ואס*) ולוקקת ק הצואי יממה שאר האמת מתחה יק אס
מ קל צעקת ההרעולים נלילה ולמחר מצא שמת סלול מא סתמו והרנגולה  מ
ק משאדם מ ? מ ק ירא דס בראשה וסנה מארה ג מ  אמת מפרכסת וסא מ
? והביא נאס לנינה סק< לי י א לא נמש ושמא נמ חגיי מ ס מ  ואנא י
ס הרב מקד מ^ש י מ י זמזס שלמם מופרד אס י  יל״א לדינא וכ? נ
 זיל לדנא: (קח) ודיוולים שעילים על כלוב פשיו ייק דיושלמיוזן
ן ו ל מ ס נמ מרמס שמכנימס ידהס ל*ל סממת אש י  ממלים סלס מ
ן רדפה וזאי אמי י י שמיי ל אנל אס סי מ י ? ה ר מ  שמק מסה מ
מ של י יסיף י  מיש: (קג!) על כלוב סלא עוף • מי נאס לנינס אס י
כ רנילין *זן לסכאכ  שיש להמיי בזה אף אס לא סי הכלוב מלא ממס י
ק שאפשר למק א* כרמ משאחס ספרו יסחרש א מ קצת נ  סמן סקס ר

ד מ  מ

 יורה דעה «יף נז «י
ו י י (קב) אסי ( ד  (ת) אורס (קא) הד ראס שלא נח מגיס ופל מפ מ
 התך ראש של א׳ מהם אין חוששין לאחדים (קנ) הקא
 (יו) בנון(קי) אא (קח) החתולים שעולים (קט) קל

 באר חימב
 (יז) אוזדם (ויה אס פצע אחדס לחד פסמא סא דצא נפ חניה) נחנ מו?
 ומפספ נל שנמצאים קצתם!לרסס אפי׳ לא pw שדלק אמ שהרג אי מהם סלם
 אסיים ואפ התם שטם * •ומר *נא פצונתא ק סממןפ * אפרק דמו

 חנזיה א לא ורמוז הפין להקל אם לא נלול של חרנטליס •ש למזפד מל גווי
 ניש ס״ה יש מדל זאנ *זד *ס *נס ט• ו*לי נפומא דססייל סיה שפ

 דחני
ק ? אני מ  א׳ מר הצו*־ ולאשר ס מא יודע שאצל ממדים סלס סריפה ס
ל י  למור לן סמעימשנממ *נעוסיססווי השיב * שאס חצה לחזור מססקח ו
 העימ סמים עימ ראמ ס הפנימי מסקו יקנימ *מסממני נפחה ממר
 ממיס יססידי לא מגיח סל דמי המבד סמיס ולקח לעצמי אפ האמה
י ע? מאש ועתה נא ו  ונאסר לקחם לביתו ראה מאוזא א נאמת נקרע מ
 סמיי לשאל ואמי שאס מאנין *ברי ספוק־ סמים שיל תופר שנתייקח
 האמת מ? מא בא בסלילה לומר ק ומס שנקרע סמי נאיוזא א יל שנא
ז א נלנ קרעי וס׳ והאריך מה והמלה דנק שבמ י  לה מיי נשיכת האמת ז
קק מוימתא אן להאירם ומיל סצא מתיי והוכר נחר דהאיזימ  מכרם * נ
? גודמק וריסה מיש ומ׳ נמ׳יח מססמסר סו  מריח סלם ולא נכנמ כלל נ
? לענין נאסנימ מכד סנביש מה ומכשוי׳ה שאילה שלום קמא ס׳ נ מ  ס׳ קי
 לג בהרנגוליס פסי נ*ל ינניקר נמצא המגילה אמס סחס ובשנה קרוע וסיני
י נ ו  סכטסאמר מאה זאב טרח מהבישול שאן זה צדן לשנים ראן ממס מ
 סמים מפיל לאסל אי׳ נמסלס? מכא שאין משראצ מארס אק אס מא
ת סמיס ד ז יסיים מד נסי כאיז נאק• יחס יפ׳ מ ד  מאים אז ממי מ

: ( מ ק י י ימי יפנאמצפ משינס(ייל י ׳ י ? י ו ס ק י  ס
ד ממלה מאנין ליניי ׳ דאף אס א ת הממס ראס w מ ד ו מ  ועיין מ
כ ח סכביס שסי מ חרס בדרך שסא אמ־ יכול לחזיר ט אי נ  מו
? להקל דסל לחזיר ס ג ס  ולימי שאס מאפינו מיש ימי בשדי! ממי? מ מ
? יעי מד מזה במרי ד  ט איכ יליהר שאנו מאניס דלא שייך בזה שאחד? נ

ם ס״ק ל׳: י ד  קנא־. ממיס נממסח להמסו״ד מ׳ י׳ וע׳ נ
ו נכובדא מספו בלילה קל צווחה p הצאן ץ נפרה אדי אש חיו? מ׳ י ע  ו
א זאנ וקק של מ א  שהיו נחצר ושאלו להריסה עונד סמים ואסר מ
 והבריח ולא מימ לנטע נשאר הצאן בלל ובבוקר מצא מ א׳ פצוע והשינ
י דיל וספק מ  כק דננ? לב? לא סי רק fern מדרבק דאף ולדעת ה
נ? שמישש סחסס סמהס נחצרסהזא נ נ  יחסה אמר מס? סיסמלמא משי
ס לא דרס רק י  שאנו שטס מהמס ולימ לא מי רק מדרננן ונס יל וסא ס
ק ומיס נמל בחב וכיון דסי רק מדרננן שמד מסי מסלם? אן ל מש מ  מ
נ אסר ק י מ ? ושמא להתפאר סצמ לסר מ t o מקד ?  למק בוס א מ
ה ממ הואנ קי לדאס סאב לא פדה מילא ס׳ שמת לורוס הרנה  פסציל מ
י סמים מסס יפזרס ולא יראה סמאל שמס פזירס נ  יש *זרות שיציה *ז

? שס מ? כוו מה: מ  וסי ופי נ
ק סיא שמאל נאשפ א׳ שקנתה מף מסינר סכביסולאזר י נמית י  ועיין ט
 שיומה סיע לה שזה נ׳ ממם מי *!וני סמיס היל מף המיס סנרדלס
* זס א ש  קרס הסיר מק־ לראשי ויצל מיו יסמר הסיר למקימי ימחפה מ
מ צלקת ורושם דריסה מ נאמו מקם  הטף הכדזפנחן הסיף אס יסייע־ א
 ולא ס'ניכר מס חסם המיה יצלקפ to! יהטני סמים המפר אשי שמי סס־
ר פוס חשש יש מנסה שאין זה מ הפוף(הנשיזס) [מדרס] ונפאל דפק ולא מ * 
ח אני מתרפא ? מי ח? ואם חסר מפירה סמר מ מ  הפוף מד־סיכממא־ ב
ק וטי יק יש להספנק י  אלא נמשה צלקת אן נסתפק משאל אס גס נטף ס
נדמס י מכניס זס יהשינדמה פלא י  דלפ״ז נאמר לטלם *ןסח טף אצל מנ
 צלקת אן זה מס סכמה דצלקח לא נפשה אלא אס חסר מהפור כמבואר נהפוסקיס
י פסזמא לא חמ־ כלים יליכא מנמה אמנם נטף הדן כליה יש לסקל ל  מ
ס כאדסס:(©«) חדי ראיט פ׳ י  ונכה?:סר מלין שזס סא טף אחר מ
א נזק אם קשפ דשי׳ ומ־ יגס נמצא נטף אסר י  נשי? כעי? תניינא מ׳ ו
 קצת חנייה אמסה נתל ירסל רק rib מהסיר והשינ ולא מגמא נסי נמקים
ס להמר משאדם אנא אף אס לא מ׳ הסקס ימנ יש לסקל בזה א ו מ  וסנ ו



 3יייי״׳יי׳ יורה דעה ״ח* מ י יא הלבות טריפות

 י •יי י־ קי״ (קי) ודורסים (קיא) אע/ דקפעיה לרישיה דחד מנייהו(קיב) לא נח הגדה ממום הכי (כןיג) דםיזוך
א שוחק והם שחקיםמחו־ היס (קיר) דלא בד'א שאם ת א טעם עליהם: יא נ  שהם מדתם אף ת
ת אבל ודכא (יא) דחתן (קטו) דקפץ עליית (קטז) כדרך החרסים (כף) אע״פ (קיח) שהוא  חדגן דנגע ב

 פתוזי תשובת
נ יסוא סצילו מיל הזאנ  שהגאן נמנצ tip נר** יאמר ;אילמ לן p מממשה מא

* ל הינלאלים ושפלי לנמל הצאן כיל מס יהיה דץ הצאן  ושונ זמן מה אגיז נ
י נאמן (מימ נסימן  כנזיורפ והשיב גי מה שאמל הגזמה שנכנס הזאב והוא הייל *נ
ל אין 0 י ו הצאן עצמי מימל לנל ססוא Bpna ה  קינ וייבא לקמן סיג) ואן *פ
ל סםפאדזס שהיא הצילו ואן בגלות נשים  מזעה נאמן לאוסלו ומגיש שממל מומה י
ש נאה״ע ספן יו *•ל) מיש מאל *מלין ולאסיי מי ; / ה  אימ נאמן להמיר מ
ס שסיפר כליפה פלם שהפילו ני הישראלים היה ג1 ע  פה שהוא נמזקס הישר נמצא מ
 ה&ן נפזקת כשלום ובהיסלא פפפ ישראל אי מהפ ואמ״כ כשבאו הישראלים והעיזו או

 תשובה
 ואף אס נמצא מסרג אצל צו זה שהי׳ דוב אן להקל ולילך מהכתר קרוב לומר
 ד0אן י^זער והי׳ יכול לכפס ודלמא הפושות סלסליהו ממקום לסקס ומדל למצות
 קולא כהר קלא ולכן אס אץ הכלוב רחב סכל צד כל הטסות שבכלוב סדסה
׳ רכל זה לא כהנ רק לרזומא ומלהא לאסור אבל x ועיי״ש במף הממנה 
 לדדי׳ נראה ראמ׳ מו כל השליבות רמקוה זיזיש לאסור תויישיק שמא דרס
 קודם שנמס ממסס טי״ש באדן ופי בדע״מ ס״ק ליא מ״ש נזה ומגן לדנא
 דאס קפמ א׳ א הרג א סהס יס להקל נוס נמ״ס נד״ק הט נצר א׳ מהכלוב
 השליטה ריזקומ ומ״ז ככדי שהחתול יפלה לכנוס לסנלונ אף שאינה יכולה
rt!לכנוס כשאר צדדים וכן אסי׳ אס היו בהחלה כל השליבות שליטת וקרזטס 
 אלא שנמצא סהה קנה א׳ שטר בכד שממל יטלה למום אס הרג א׳ מהם יש
 להקל ולתלות שנשברה נןדס מיי״ש וע׳ בפ׳ טרק שמר ממממ אמ ד׳ מון
 דריסה שכ׳ נמונדא שהי׳ כלוב הרנה פומה ומלוב מ׳ מול בלילה מזלה רנן
 שהי׳ נה פרצה נהטתל של צד מינס והי׳ יסל טף א למוש למן מינה אבל
 להמצר לא מ׳ הטוף יטל לכנוס מקל ט מ׳ שסגדד פל קניס מפסק נין מיני•
ק א  למוצר ונסקר מצא במצר אצג הכלוב סטן להדלת א׳ מהעופות כפה נ
 שיא להטה שמעצמו יצא דדן הסר*: שמצד הב׳ ובא נכא טון שהיה נדר
 מפסיק כץ הפרצה למוצר ודדן מרין ומקץ טדאי אן דרך טף לדמק עצמו
 כ״כ לצאת רש אממא נרורסשטדאימס שסאזה מזק והוציא אס העיף והמיתו
מ שנוא לא היה נכנס הוזרם ליק  אך יש *זש ואף וקספ לא ממי כק שיש מ
 הלול רק שננמד ממק ומרס יח למיס ולא ניו חנזי׳ וני שציע אס להמר
מ רק להתיר לסנרס לעובד מכניס ומזלות  שאר סמטה שבכלוב ואן לסקל נ
י סלול פתוח בצד א׳ אן מקם להחמיר  טי׳ש ולפמיל מהזיק וכל שפיפ ס
 כקנזפ מד גס נגיד אן להחמיר גפ לסכין אטלס־ (קיב) לא נח רוגזי׳

ק י״מ דבכה״ג אס׳ למכרו למוכד סמיס ומצות אמיעיי״ש אנל  עפפ״ד י
ע ומס ווילנא המלה ומקר למכרו לעובד י  בממס יד אברהם שננלמן ה
ן י ׳ נ ע .  סכביס ומואס מיש• (jp) דפהוך שהם בריחים אף הוא מעס
ד ובאם לבינה סניף ב״ס דווקא בכה״ג שמזסול טסי ״ביק או סר  ס״ק י
 דמהא נמס שהם טמזיס מלפניו והוא סעס דאמייקוע״י הכעס ישהדל למיס
מ ואס יכיל לקטע אנל לוווס יוכל אף נ  מדו לורוס מכיס אף שנפמסס מ
 כשהם נשמסין מה אנל אס מי מנימת מגר הרחב קצת ונמס הדורס לחצר
 דאמ׳יק לעיל נסמ׳ הקודס ואס קסע רחכו של א' סהס מהדס השאר מס
 כשר אף שלא השיט אנא נמרח דאס רוחנ החצר גורס שיונ* *ממשצאיקסס

 ממילא שיוכל *שמס גיכ שלא מדוש אסשמי״ש:
ו וסניף ו׳  סעיף יא (קיו״) דלא חתן תגע בהו כ' כאס לנינה אס י
י ואס מ׳ חרס ק תרניה וראנו שנכנס נק הטסת אנל לא  י
פ ולא נזכרוס נמס מסק  ראינו שננפ 1x0 ושמע שהיא שתק והן מיךקק ל
ק to סס והעלה לדגא  רק נחשול אנל שאר חרמן לא נמצא סטאר מ
ס מיש ימי נחסמת אום סלל י ס ס י ה  ונשמי ססקים an קצת ס להקל נ
מ ם שכ׳ להדא להקל סה טי״ש: (קטי) דקפ׳ן עלייתו אנל ה ה מרי י  י
ז ס ק ס' ־•(םמז) כדוץ־ הדורסים  סתסנלארדימ!נמק דקא סקרקדם י
 אנל אס לא ראס פקק מלי׳מ כדרך החרמן אסי אפ רמס שנממס ללול של
מ נחתיליס שלפ שםס מי  הרעילים אף שפמפנו שסא מסק וסם מקרקרים י
ה אסס אן מששיןנלל חסמו אוס שש מיש: נ  סונומ נל פלא ראס מ
 (סין) אעיש שתא ק חרטת ולא נדרי שמא ק הרבות רק פס מי אש
p ו סיק ית: (נןח)שתא ס י מ  אלא אף 600 ק הרטת נם סס מ

 סרנו׳פ

ן מפא ביל שאכלו משרה מכל אמל קצפ ממזמא היו ל ס לא •*W לו נל *  מ
 זאבים גל אמל אפ! משלו וסמיסו פשה מניע לנל אסל פול י*נ נמצא הספק פל כיל

 ואס מנזדנהו יניז׳נהו ישאל כאלמנה נימ שהם ני •כמיס נ״י והיוסר ממרי א'
 לאי הנפרשים ואלו מאז שישאל נאמלונה ימכור לנכרי נר יש) (יא) לתדנן לקפן

ן נמממ ספס ספד ספן מ מנפשה בזאב ממש בפמ שהיה מאפים צאן של  ס
 נפל סעמ אי וממשים של •הודי ול* p נ׳ •טדיס שהיו טפל נשקפן הזאנ פל
1 הצי> מפדופן של  אסו והצילו הלועס הנכד וגלש הזאנ ופלס שנודע ליהודי נפ
 נישראניס צקמ אמל מהצאן לשייפה ני הוא פנפ ופמפ נננרים וסלסה להמסה

 דרכי
 שממד פנמן לא השיג טריו מהר מזה שקסע אסיה יש להחמיר טייש ממנס
 נניס מאד כ׳ וזיל וכר זה צ״פ ראם מכנים ידז למקים שהמופת יטלץ להשנרס
 למה יגרמ ממקום רחנ ועדיף הוא רשם כשם שק יטלץ לנחמ ק יטל מא
 לחוק משא״כ הכא ונע״כ ציל מייד שיי מרמ יוכנ להשיגם וצ״ע עיל ופי׳
׳ ק נהחלפ שדן זה דיירי שס׳ הכלוכ מלא  נשיית שפרי צדק ממיז־ מ׳ נ״נ מ
ק שלא יהי׳ יכיל להשיגם כיכ כהכנסת א נ נ  ממס יעי״ז אש יסלץ לנרימ י
 יוז רק שסם חצים להציל א״ס ולנרות מנזקים למקום וכאמה אנס יסלים זהיזמיל
אק פלא מכל  •סל לממס אמס מיו שמנמן משא״כ אס יסלין לנחיזלהלאה נ
 לנגיע נהם טדי לדרסן אן מקם להחמיר כלל ואף אס סצע א׳ מהש השאר
ק ליא לדנא מיש. (קי) וחרסים ע׳ נדק  מהרין מיש ייכ נדיר. ס
ק י׳ סיס לעק אס יש ספק אס יכול מזרם למום ליק־ ההלל נץ הכליטס  י
מ ממ א׳ (נדה ומה) שכ׳ דנטטה שהיי נ*ל י  מיש וט׳ בערוגה מ
 ולממר מצא א קטע במן־ הלול מהגין נל בסלי מראה להחמיר ולמסור נל
 השומר. בבלול כמן דשסמ מרסס מקרא סייר ובלול אסר אף בקפע כמן
 שטלה פל כצ1במלא טף 1לא נמ חגי׳ וכ׳ שס דאף דפ אמס פאמריס שימל

ח סלול למך סלול ואמרים שרא בפנס ש ש,כגס במלם ר לכעס דק־ מ י ס  מ
 לכלוב מלא פוף מך סמדס שנץ המקלות של סלול מימ כמן דעיפ סיד ספק
א  לא נפק יש לאמי מספק ואן להקל כלל וכן נורגץ פיי״ש וסי׳ ממיס סיפ י
ק אם יסל למס »  יש נזה וכ׳ לחלק בזה דאס ידוע אזה מרס מ׳ אלא כ
 למלוב דאז סי סמן ממק ידעה אן להקל אנל אס הספק מןל שמא הי׳
׳ וברדלס ׳ מ ס ק י  החרס קק רכיל לכנים א יש להקל טייס ימי׳ מד בדק נ
 שקדן מחדר מסתמא יכול לכסס בכלוב סל מרעילים המצויים כפת אס לא
ק ל״א פכי מממ  שסקניס מזוסת זה לזה מסר מהרגיל נד״ש ועי׳ במק״מ י
 רב שננמיי ראה שהגאן בסל היק זצי״ל כאשר בא לסמי טנואכזוצוהלכמן
 א ראש החמול מכל למיס בץ הקנים של הלול והסיר נקספ מו מיש ופי׳
ו סניעא מ׳ רימ באמצע מזמנה שנשאל אס ס׳ חיזב ג׳ אצבעות י נ  נשייפ מ
 נץ שלינה לשליבה אס נתלה שהחרש הי׳ קק וכי׳ יכול לכנוס למךהנלינואף
 שמצא א׳ מפ א שק־ לסימ־ מ׳ מו חגזי׳ וכ׳ דאה לא ידעיק שעת מורס
ס לאסר ושמא לא מ׳ החיש כ אן להכשיר דש י  נפר החרס יק שמס אי
 סל לכסס למן הכלוב ושמא לא סת סמס יו החרם מיש ומשמע ומנא
 ממצא* קמיע ראמ דדמיק מדאי ימס בסר החרס גס מא מוס לסקל יפי
ק שם שני וממצא הפוף ההרוג נאמצמ הכלינ שיש אסדנא שלא מה י  טד נ
 החרס יסל למיס *זס טח טדא סליק ממס טי״ש ימי ממיס פס נמף
ק שהניח זה נציע ואפסי יש למש ילמא קפע דשי' מיך לשליטת ואו״כ י  ה
ה מוסא חזס ואיל י עי לאמצע סנ*נ מאימא נמשה וף י  ין סמף מ

 נלא כראש ומינו נציע טי״ש. (קיא)אע״ג מ׳ מיק שם פנ׳ יאס מזע-
 שמיס ס׳ החרש יםל לכםם ל*ל דון פקס אפי יש להקל נד יש אנל נשית
 מסדי קפא מי fo מזעיר מס וכ׳ בש נטמא ינלונ מלא ממת שמצא
 ראש א של טף קפזמ וכרישה מדע ואין לססד מה אלא אס מזע שסי נל
מ אנל אש סז ק שמי החרס יסל למים לסאב בי א  השליטה רמיןה זמ״ו נ
ס א מ׳ ססס ודמנ אץ לסקל ואמ מזים ק ס  נל מ*ניה מצומצמת רק מ
א לסקס הזה  ממרב להטע מל המסמוה ולכקש * סקס לכסס יהד אפשר מ
 שלא היי יכיל למיס ו4א מגיש שיש * מקים לכנים ודרס נמקס שמס יסל
ע החרס נצו זס שלא מי יסל ש להמיר ואלי מ  למס 31 מז רוגזי׳ יסי י
נ קפמ נ שמא פצע מזלכ ואי ס  למוש ולא נת רגיי יאיל מגע בסקס מ
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 תשחנה ^
ה ס ימן לא מ ו יזפיח 46* ם*ו ס חסם דריסה ו י מ מ  ימס רכים ולא ס
מ מלוב ורצה סמ16 א ק סס חרס ולאמי סרבס ימס Mm סס לזל0 נ מ  מ
: שמוצאס*וזא m ן ה*ממשהיו שס נאומ הכלוב 9 ס  להמיר ולאמר כל *
ב סמא ידשיק גס למסוע * ה שסי החרס מ ן ושוק מז מ ז שמלזה י י * *  מ
ס וס*וזא הראונס לא פסה פא*' רקשנזדסס ו י שס ח  ולפא גס כראשמה מ
א ס מ ס שנמלא פמ! סיייס אין להחזיק ח מ מ מ לממיר נזה ו  והסינ דאין *
1fM א ומד מפסה קי״ל והשתא מא ראשוס ה מ  לפסרמ וסא אפיי כחד ד
י ג״כ לממ׳פ יהכיא ראיס לזה י ואיל משביל שמי החרס שס הפסא ס י  ב
׳ ל מפשס ס מ מ מ א ספק ל בשי״ס גיס ה ז  סייש: (קנה) אבל אם ו
ס יו* י סלס מאי בדר משא ב' *סי מ ס ככלוב י מ י * ג' * ד ה ב ז  מ
ס מזיסי ואש מיי מדלשמןרץ מ ר * ן לכלינ ולפתי מצא הוי נ  בר *יזית מ
י 10 הנר ד  fn>v\ ומא מצוי סרנה כקראקא יסמ} שסל מיזיס שסלס נ
' שסי בכלוב שח סין ס אמריס סין שנזר* מל החרס ניניםס אנל מ מ * 
Vcn מ לגבי נש אסוס מי כסשקפל י ר א מ ס ואף שסו נ ו  שגפמ שר מ

ק כיג של ומירי הניח שמה סדר קפן * אף ש ימי נמק״מ י י  סיס מ
י יסלים n1 •יא) אנל tft f& שמסס שלא מ x > ) t 1  שמי נחל רק שה*דוית 9
ס ד של רסס ק * י ד נדנריו מ i מ f די ועי ן שנ ס לא? יש להמי אף *  נ
ס מלול בשניל סכת ן זס דחמב ל סמס ולא נאסר מ ח  שמזיר הלינו מ
ק שלא סגימ ר ו ד או ששיי * מ י שירש ל*סן מ ן דד ח  שמיי זמ רק מ
ק שאנו ק שמיר כ ס * ס ל*סן מלול נאשח נ ו ל אנל אס י מ  סלל לאמזן ס
ק ״ י מ ש ו י ד משאן החרס מ אי מ ייס בלול ס ר ו מ ס נ מ ן שמזרס נ *  ח
ס וסי׳ ׳ ל • ס א י צוק * ר נ ובמ״מ מ ' ל ס סאד נתינים מ י מ ק ל מ  י
ס מ ' החרס *נול ל ת נסדר ולא ס מ י נליק tf* p'o של דאס סמר ליל מ  מ
נ ח ס י ק ק שאין ס ס ק י מ מ ס ס ו מ ? מ ן ללול ג א מ ס י ס מ  להלול ומי מ
ן מ ס ונס קרקרו * םמזס שסה שש מזרס ס י ז מ ו יסלין *ore ולישפנו ס ס  מ
ק שס סיש בני*ר י ל יש להקל ומי מ *  אצל שאר מנוסת וקפמ דשא חוו מ
ד שסי' שס ס*ב מלא מ ׳ 0* ב f מ w ו ראס מ מממנ ד  דברי סויק בזה וע׳ מ
ף א׳ וחוס ס0ס ס גם נמזדר ונמס ברדלס לחדד ודרס שס מ מ ס וסו מ מ  מ
ק שמלינ * מ גס ל ק יש * ס ס שמלינ דסון ודרס >f נ מ מ ס ה  $ לאסר נ
ס מ ב נשק שמזרש יסל ל ס ה אס לא שסיס מ א ואיי להקל מ י  ומא דל מ
ק ל׳יב «׳ש ס י ׳ י שאחיו!נמי י׳ וע׳ גמנ י י מ ן לםס! ימי׳ש מ *  (שש *
ר 91 למר מ ר t דש ססס שמת ס מ ם נ י ז ׳ מ  נזה ולדכא מגש ואש מ
ן ד ק לא סל ואן מלוק נ י מ ס החרס למד סאשו מ נ  אתר ולא יחס אס מ
* י ד ש ב ׳ מזינו * נ א נ * וליו מ ד 160 * ל ר ו מ י ל ס ס ז * ! מ ס  זה נין א
ק * א נ*סן ש*[ JB מ ק אס מ  יש ממצה נאשצע באפן דמי מלוק רשרזס א
ר 16 מ ת ב י מ סה יינו וססליכ מסה מ ז נ0*ב שמגז ג ק שסממס ס  רממח ס
ס tic שהה ח ס י מ ס מ נ ס שמי שש מ י ס ס ו מ י ה אלא נציחף ס ן לסקל 0 * 
ק או יש לסקל אף נ י י ו מ ק וסר רק *  שש החרש tbi אץ סשש ^לא למסו
ר מ מי מ ן הס*נ אנל ולש 0*סן סלל בסקס ו מ ס ל מ סל ל  משא ששיי 1
ס י ח ואם ו ס לס^ב אלא לתמנ י מ מל ל ס 1 ׳ הסי כ לא ס י ס אץ לסקל א י  מ
ד סהש ס״ס אשי* אש קצסם סצונרם יש ח מ א מ ס שמן &yb ו י מ  קצמ מ
נ שסקי ולא ק״ק ו אלא * נ ס מ מ ו ק אס מ ל נייד י ן שבסלונ מ ס ר * מ  מ
ל י ד * ס שחק לס*ב אומ יש לשמר ממשות שבם5יב בסל גיזזר ומיש מ מ מ  ס
$פ רק מז ׳ סליק מסיים נ ס בחצר והמצד מ י נ ה fo במביא שסו סרנה מ  י
ל (וויזה מ ק מ ק הראשץ י ל סו הכבשים מ ס מרוצה ו מ נ ס ס  שסי ססס י
נמ לתמי ששר וננוקר מצ* כנס נ נ * סלום אלא שמנש״ס סלן ד ולא י  רצ* מ
ל ובוש יש לסמי לןף  אי פ*ע וסת שמד הדאשין ירכי סקמ הזאנ שמישש ו
ס ו ס אס סש מזת T הוזחן ואף אש יחע שלא SB מ ס בלא סי ד ס א  למסמ ם

 no היטב
to לאימא דססא t&0 אצא corn ק מ  7צא אפדק דמשפץ (
̂ן לזמזם 0ן (יננ) למ0 ה000 פיון 809037 נ ודוס גגמקיו של ד  צ* סני צא ו
ס יפמנ מוץ* 7לפ0נש ר סיממו אץ למןצ פספק ואץ פאן י מ  נודה נמוקז *

נם ; ו מז ס מ י א1' מנזר מקל נ נ  למובל סכטס צלס מהזר ו

 ודבי
ק שמא ק סדמס מ ס יכחכמת ארס שש של דאף כשסא מ  תרבית עסי
ף גס ד ס א׳ שרדף יהכה יצא מחזקמ ואס חאץ מ * מ מ אס ר  מיל י
ה מישינן לסל} וכל שמה אמי י ס א ת  אחרים אפיס שלא ראי שמס נם *
ף גס ד ו כמ* מכיש מ י ר דזרסין ו א א מ  ססס לו ככר יצא מחזקתי יסד מ
ש ימי י ן סששין לסאמדס מ * שריף *זדהם *  אחרים אנל אס לא ר
* ה אש ר י f שהעלה דאף שסי' החרס ק חרטת סש *שיש א i ק  נדפיס י
מ אפיי אץ * * אש קסן ע ק סליק יש להספיד ולאמי נם *סןשלאי ס ק ר ח  מ
ה מזרם חב ס מקם צמק ב*תו שקק עליו ואס מ ס צמק ולא מ י מ נ  ר
ק פליהס אלא י לפונו כוכבים ומזלות ואפ לא ק ס ו  נץ המזרים יש לסמי *
ן ואס מיהם ק ס ס מ ס ר ן ירציס וממקנצים יתד יש לאמר נם מ מ ס  מצאן מ
ס אץ י ל רק א' א ס ה פ ס מ ד י יראיס מ י ונמס מ מ  שסגן יצא החרס י
י חזו אז יש לסמי מ ' קפמ ד ס מ מ י יבא ש מ מ  להקל אס לא שראיס ש

ת ט ר ) p ח ט י ק ) • ש י ׳ א מ מ f ו ר והיא פדנרי ששיי שמי צוק מ מ  ה
ר זה מה נ ד ד תמטתנ ה מ י ׳ ו נמ״ס מסויד תניינא ס ׳מיסריטתסטשסו  מי
: ׳ ל ת מסלי ק סדנא מ ד י מ ל אוזן ו מ ל  שפלפלו זה סשוס מ
ר מפירה למגי סמים!מזלות כשהוא מ י נאש לסנה ח ר ולמן ס מ א ( £ ) 
ס ומי ממץ מ ' החרס ק תרטת פס מ  מדף ב' וגי של לדנא דאס לא ס
ה ק ס ומזלות אק אס מ י מ ח לפונו ס נ מ ע ל י י ל מ  הדורס מהמה ו א
מ ק י מ י י ה ן ו י ק י סם ס ז י י ס מלוי נסלוגתת ס מ מ  מרטה סם ה
ר למסח ס ם מ ק מ ס שחץ* והסה מיס כיון ששניהם מ א ר  ולספי! סם אמי נ
ן שם י ה ס ו י ס ה ס  לפונד סכביםוסזלית והממיר להמייזס מזלס תעיב אנל *
י שישססלונסא נ ד ץ כזה נ נ  אמר וסיי״ש בסף סעי' א' מה שהפויס לדפא מ
ף ד ס מ א ה t אס ו מ ף ו ד מ ל ו י ק ס ארס סם של ואף ו מ מ  מדש ומי ב
מ ק הקרס) י ד * שמס (מיל מ  נם אחרים יש לאמי האמדס אשיי לא ר

ם ומזלות ע״*/1 ג י מ ר לשמץ למינו ס ס ס מ י פ  יש לסקל י
כ י 0 ' ד ף נ' מ לא יחניק י נאש לטפס סי ב (קנא) דהיכא ו ף י  סעי
י אנל ססא יאיפא מי  סמי׳ זה צדדי םיכא רליפא חשש שמא לאנמ י
ד דמימק י ס ל סעיף י לסש ל י קד % מס של * א מו צ  משש זס מון מ
ן זס ג״כ אמר ילא מסר ח נ מ י י י  שמא לא פס מקף מות ידו ולא מו חג
ה ש דא סזן שראם מ י י י ו חג מ א מ  הסמן דשסא ששמא צממ לצלף לססק ו
ק סשש א מ ולא נשאר י ד ז נ אשיי נוראי שסין * צווס מ מ  ממשה vt מ
. ז ן ח ו  ושמא 19 חנזי׳ tfon נספק שמק מי^פ ג (קבב) לא ו ו״ •י
A ש י ש י ת מ ס ן יכי מ מ ו ס נחוקס שאנן ח ס רחב מי ע מ t f ס מ י א נ  ע
ס י ז ם אכל מאחחזק * י ז * מ* * מ ס מ ח ו חקא בלא * א לס^ ו ס מ ס ס  ו
ם זסמדץ נגפים יריב נמוזח אץ ס ד foso של מ ס ע אמר *10 *וי י י  ל
ו י ע ימי ב י I מ י *יוצגו * * ק ס ז מ ן נין אם נ א ס ממילא ואץ מ מ ד  ס
מ לויי• לדבר >9ג*יש ) ר נ כ ק ) ר שן מיינאשס נ ק ק י^ז ושי נשרית מ  י
. ומ״ש ^ ד אנרפם סיק ס מ ת ומי ג ר ממי מ י מזקש א ד ה מ ס מ ש ו  י
מ . מ ש י ק W מ ו י י מ דיל אף נאילה ש י י מקל מ נ מ  מאשי י
ה כריבון א סימי בציע לדנא מ ס ארס סלל נ^פ מדי י מ ס נ ו א  ifvi סיק י
מ יש לנזוק לנסת)3 ואף י ס אלא ר ן לסקל מ מ א ז ק ̂י י י א ̂י שסח מ  ל
ק זי tfo בסין י if יסי במרת קוייאל י ! יש לסקל מ ק ד ב מ  לחזן שאי
ר יהיש! מ* מ^ו . ומי משיד שס ינשדס מ ז ת סוק י י ז  זס ומי מ
ג ועכיפ ר*י ק י ל מוק^1 ס מ אף נאכילה ניי^ז י י  שדעסם לסקל מ

itftsSo * ן אס אן נמש מ נ ג ג  לניזק נל א
י סיינא ד ס י נשדס מ ף יג(קכד) וזקאכמידענו שנכנס הארי מ  סעי
ס וסזצא*וזא מ כ*נ סרנה א / במבוא שס' ממן החידף נ נ  מ ר
ו שפסה 9 ר זנאי והיי לס מ  א' מסס שמן סס*נ ונובקה mum סכלונ מ



 חדה דעה סעד נז יג חלמת טריפות
א (קכז) ספק אם נעם אם לאו או שתא (קנח) ספק (קכט) ארי(קל) או כלב  (קט) אם ת

 תשובה
ה הנא מזים כצ״ע פיי״ש (כבז)«ק  הומ׳׳א לממיר אף בשסק מק־קרין י
 DM נכנם ע' נשיית בית שלמה חנק ב' סי' קייא שנשאל בדר גמא מימת
 ובבוקר מצאי שנחפרו שרם ססס יספק סם הוא ע" ברדלס * *לי איס נננס
 והשואל רצה להתיר דאחזוקי אמרא לא מחוקק יסי* זיל השיב ח״א ואע״נ
 שהיא נמס אלפ מ״מ הך ססמאלאשיין אלא היכא דליכא דנניהא לסרס אז לא
 מספקיק להחזיק *סור מםפק משא״כ ננ״ד שיש דעוהא לפרס שנימ־ו ב'סוסות
א איס לן לומר ב ל ר נימא דאדס ננבס * ס  סאי אמרת דכד שלא ליצחק *
ש וסוד f כלא״ה יש להתיר מסס י a י נננבא לא מחזקיק ק ס  *זיקי *
 רכק דכלל היא דהכל חולץ כמצוי שפיר י״ל דותר יש לסלוס נאדס מנרילס
ס רושםדדסה  דברדלש לא שסח שיקיז פסו שנים והפאר ישארו נשליסות כלי מ
ק ל״נ שכ׳ אס׳ שניסס ) pec ארי או כלב ע' ש״ן ש ח נ ק  פלל סייש• (
ן שיש לפרס י ש ה י ק ל״ו ו ס ו' ובמקימ י ק * י  לפניני הארי והכלב תני מ
ו סדק שנמס היי ודאי א׳ שהם ס אף סימס תחייהו ניזק ואי  אד וכלב סי
 י*ס יודעני מהם ושממנו שהבהמות * מניפותמקרקרץ אפיס כשר חס דקא
מ פיהם האד והכלב יקרקרו הפיסה צ״פ אס יש נ  נשנמס רק א׳ אנל אס מ
א נמצא פוס פוף פצוע אבל חם נמצא א׳ סציע חמיד ל ם י י ר אף נהפ״מ י  לסי
ן ך ח ק ס ס מ ו ע ק ולא נכנס אצא א לסרס ושממו מ ו מ  ספי ופ״כ אף פםניהס ס
ח י ה פ ש ו ס י ס  אץ להקל אלא נהס if ופסהד״ח ואפ נכנס שניהס אמדן אס׳ נ
ס י*ז וסניף יי ומבואר מונחו וכשנמצא א׳ פצוע *  עיי״ש וע׳ כאס לסנה *
ו ג ר ס מ ! לעיל מי" י י י י ׳ קסמי ראש למאן ו  אפי׳ כשנמצא קמוע רק שהיו נ
סת רק ולא יהדק אש סס לאלתר * אפי׳ רק א׳ נ י י ג א נח ח  שרס אמריק ת
ס י נכל זה מדר ספי ולא מהר סס שמי נ י ס בזה לא ניו חג ל ח י  למק ו
: א י ׳ ר ו סרינא מ י נ ש ומ׳ נשרת מ י ק יש להמיר מ כ שס ונכל ס ל  מ
׳ ז א נ ל כ * ג ו ז מ ק ז מ נ ל נ א ר ח א ס ר ח * ד ) איי חקא נספק א פ כ ק ) 
ה ק * י  כשבא לסרני מנענפ דם יאסי׳ נכנס שניהם הסמל יסכלנ יש לסקל נ
! משאל במזצמ י ׳ ק ׳ מ  ו׳ימק״ס ס״ק ציי סייש יסי נשרת בית שלפה חלק נ
ס וסמאל יצה * ו ו שסמיזר הרכה מ  ו׳ *זזות גוז נוע וסו שם ממלים אנל מ
נ וסק חזמליס ק יסד ייסר מזילים ממנוליס יש להלית כחתולים שמו ח נ  לצוד ד
ג ח״א ו ס משאדם והיא ז״ל מ ר סונית לק למש שמא וישי נ  שלפ הם נ
ן ת ומצוי שש מסל אף מחתולים סש מסו * ו נ ו מ ק וחתיליס שלפ הס מ כ  ו
ח אמי ציק ר כ מ י  לתלות נהם כלל יש לתליה ייקר במפל ואין להקל סיי״ש י
ל משה מעשם חיש ו מ ל סלא ראיס מינינו מ ה נמצא) מ י מ ) ח י ׳ י  סויד מ
ל ידחם מ״כ אץ מ ק שאס מצוי כלל ממרס מ  מא בחזקהי שהוא לא דרס נ
* ע״י וייס נעשה עיי״ש: (קל) או כלב מ׳ ד מ  לתליה ממיל נלל והילץ ו
כסס בלילה נמקים ששפימ כלבים ו דא ממצאי נ נ ׳ מיו מו ת *רי רשפי מ י מ  נ
ם חרש רק שנפל ביס אי אסר  שאינם מ תרמת ונם שסח זאנוס ילא ראי מ
י הפממיה שממן לגור שנרשס על ספלג ש*גם מהכלניס רק  שהי׳ יסר י
מ ס ר ק שסי שסיני ידון מ ר נר״זונמזר ספ מ י נ מ ה נ יםוהפומ ת  מותנ
ת ששש י ס מ י שמיי אש מ ס * ו מל ונרי 0 מ ם זאנ לסרס אץ להשמיד י  מ
ד סמי הצאן משאדם נצדוף מ ה לקפסת ו מ יס ולסלק נץ שממת נ  מאנ
ש *מדן ק הכל י ס יש א  ספקית יסימם פיי"ש ב*דן ילספג״ד דמה יסיצא מ
נ במף המור) יי*סי  הומ! לסי מקמו ושעתו ופרים (יענשדס ס9י מסה י
ר ד א שסי כמה*וזיס נ ו ב מ י נ ד  נכתכי אאפז׳ םליסיאtfvsשש שלמה מ
ס ימצ* י ס רחנ ינסויי מ׳חלוןקשן ניש מל נ ק ו י * מ א * י *פן ש ק נ  ק
* ן מא*י ק שאמ) *ואס ממי * הסק מי נפרץ ב ס סציפיס ו מ  מיקר *זה *
ק שייס! לשחק מרצה ס חרש מ י ס מ ז * מ׳ שש * י ו נחמו וניכר מ ל ו  סמו
ם מ ק מלוז א ק יניח ו ק w ס ס ן י מ י דש להלות נמעל שדרס לנא מ  כ
ה אגסים מידי * משל  ** השמיצו! מ״ל ס" מקים *!*ס לקלא ס *ז
א ממס שהם ת שמוצמ ס י ז ס * ז ס חרס ומה שמצ* * י שפ מ  *ore שלא מ
ם זס עסיס ולחסל זס אס זס דיל מ ס 00711 * ר  *זזות מלוקים ממקומה מ
מ חרש והשינ מש לסמדר ולמלימ ׳ שס חדש כלל חה ג״כ שכיח שש כ  שלא ס
מ למזין י ק מ ׳ שם *91 סרש מ י שנוי* מ נ ץ דספירצת החלין ר רס ס  מו
ס סס ואץ *&ס ננשיםפ האיות fn> ולס י א מ י  מרצה מי יש למס *ion מ
ס שיורש וכי*] ח so I ס n (*מ נכה״ג סר יחפה נ  ראיס oc דורס י
י ן ס י נאמו י סיו ו ׳ שמת מים נקינסרס סרנו ופיללה מ ק מ י ר ה  הג*ן מ
אמג שמי 06  ידעה נלא ואיי גיכ שחס מס&ס וא״נ ye מוצה ו פגות נ

 לזרס

 דרכי
מ מס חשס  יו החרס יש להמר שאר הכבשים לאוד הנדקה מכחין שאין נ
 דייסה והי נספק לא על לחור הני ואש נמצא הכבשים בחדר הראשק אש אן
ן  שס מיצה נמוכה בכל אק־ הממצה נאפ! שיםליס הכבשים לקמן ולצאת מ

 שס' יש לאמי בל כבבסיס אס המש הפצוע עודט חי נדי״ש.
 ועיין עיי בהמי הב״ח המשיח נסיקסיחשכ' עיי נערן וה בסומא שתרנגוליס
נ נסתל ממקם למקם נמקוס גטה ישני מ  סי שמדן על הכלונס מ
 חדנטליס קסרס המ קשורים זה נוה למסה מהס בקרקע במק שלא המ יסלין
 לע*ת ולמחר נמצא נ' התרנגולים ממס א׳ שנאכל ס* ונשתייר רק העצמות
 והשני קסם ראשו וני ד»תן שסו למעלה פל מלמוס מהרין דהוי מילא סל
ק לי) יעכשיס תופסות ק י׳ ובמידת שמואל י  סייש (והבי* בלחם המיס י
מ והרבה לספון לתמוה ולהקבותע״י הניח פי  ראס משהשיאל רצה להמיר נ
 מצס לדמה רנדו מההלכה וסאז״ל דחה כל דברי השואל והשיב על כלסססהיי
י ואס מ ק ד  ומולה דהמיקר מעת הביס מה לדנא מיש יש׳ בדק מף ס
 סו מומת נהעניישקדין נאמר״שיהדורש הי׳ טל הארץ אף נמר קק יש להקל
א מ׳ כיב משאל נא׳  ימי מפק [לא] סל מי״ש וענשי״ח פימנ ומשינ קמא י
ג וסי׳  שישלו אגראד״י וממצי האגראד״י מפה פאפ״י דהיינו מיפסת מבוסס מ
* האחד שאיי והחצי הב׳ ס׳ אגרהד׳׳פ ואן מ ממצה להפסק נץ מאפ״י  ה
מ מ י ס׳ נ י א  להאגראד״י ס הוא פתוח על פני סלה תן שהקרקע פל חצק מ
 ושמלה ונס מיה פצים כקרקע להפסיק מטל שכיניהם ע״פ פל ארכן כד שיסנמ
 מדס לרדת למאיי ומה ק־ה שבלילה א לטשס ג׳ עזיס דמים כ׳ עזים המ
 קפוריןנסכ*ה בהשאיי נהכמליס ועז אחת עם וולדה השטרה לא סו קשורים רק
ם ונסקר מצא הפז שלא סהה  הלכו כרצונם אנה יאנה ימח מואדיי ס׳ מו
ח מתה נמראדיי וניכר שמחמת דרימ מתה מלוה מנורה לא מצא ר  קמרה מ
 פס כלל יאק הי׳ עזים פהיו קשורים משאפיי נחב*ס ממ*ס טצ* ידם
ר עזים הל* משאדם והמאל מצדד לסקל  ייךמיס ושאל השואל מה עשפפ מ
ר הניח מיל שחדר ו*ל שברק החדר שני מקמוס ק ובניד ייל גיכפמראדיי י  פ
ג וסנראדי אץ לס ננ ונס  יסשאיי שני מיןמוח ק כק שהשאיי מבושה מ
מ מא ומראד״י מא נסה יעצים מימדס להפסק מ י נ י א  כק שקרקמויז מ
 נירהס מ״ל כל ת׳ רמת נסיע ואף שאן זה ממצה מפשקת אפיה י׳׳ל ומכיס
ס ל:׳ מקמי! יש לתלות ואף פ,כנס סאב להנראדי לא מנס לזשאיי מ  מ
ל מה מזמם זס אץ להסיר י*ן זס נ׳ א  והוא דל האדן ודחה נל ובלי מ
מ מיס  מקומח רק מל כמקס א נחשב ומיס לדנא המלה נהק! וממי מ
ד מ׳ י  משאדם מפעמים אחדים מיש נאדסת ומ׳ נמית מסים שיק ס
ס י ד דר גחל מיי מ ג׳ מקומות חלוקים והיי מל * נמאס מ  פיה שנשאל י
א זאנ למלאם ממקם א ופצע נ׳ ואי המית והלן  ואמרי העובד סכניס מ
 פמה והפצועים מצ* ממן *יר והמקום ההוא שהיו נההסלאס מפצעים נסק
י הסלאס  מקצה מדר שלפי מראה נא הזאנ מד שס ונשאל אסיסל למסר מ
 ממקם הסא לפונו סמים ונס מלאם שבב׳ מקמומ האחרים שבדר ססא
ק שמי בחלוקה בסיס ומחצה  שלא רכר אס מ׳ שס מאנ אש ממין באפילה נ
 קמה הסמיך, נייססוהארין וכק ולא ס׳ חמס שס מאס שנמס מאנ רק
ו סמים ושאר מכד סכניס *סריס ק אפשר ואנא למס* נ  שרוסה מ
ק ושס דרסמ * שיל * לא נמס כלל לשפ p שהסלאס סו ממחלה מ ו  מ
מ ס״כ יש לעמה ן ונס מא מי  פהשל*ס הצילו עצמן פ״י הפריצה יצאי *ז
י חמס ישרם האזחניס שישארי נמיןמן ס תכבשינס מייד י י  התקנה של ס
 ימכיס * ימס לעובד סמים שיניתם כפרו והשאר שמרשו יכול למסד *רמי
ו מכנים אנל נלתי התקנות נ ו  סמיס * ימשק אהס פל פגה ויהרסנס אצל מ

מ מיש: י  הדל אן pari• לסקל אמי מ
 ועיין מדת מסדי שניינאמ׳רינמיש נדן מחיצות שאץ מניסות למקרה אס
י מקומית שלא למזיק הדורש  סי חלתן רמיות למנץ דד ס• להיות רון מ
ק ליה ס י י י מ  מוקם לפקס ידמו להמיר מה יפייש בקיא מ׳ מ ו
 יש מס ולמנה וכל מש סמל ממצה כץ החרס ונץ פקיס מהסוס וממת
מ אפיי אץ הסמצוס מנימת למקרה הזי מזק לא פל אי זה  אס היא נמה י
 ton במודם נדל אנל ננ*נשסנדליס באמצע אס אץ כמחיצה מטע לסקוה
) אס היא מק אס נבנם. סמיס ו ב ק ) • ן י * נ ש י  שלה (א מסמ השרש מ
ק שי ואשיי ודא ק־קדי כמ־ נמק פל דאל״כ אי׳ ק ייג ובמוחו שמאל י  י
ל סיש י ל דליק ושלא נהיס ק ש ו ״ ל ק ״ ס פ ך מ ׳ ע ו ש י מ ו מ ל ס א ל  ו



f באר מולח y p ה סעיף נז יג חלמת טריפת ע  יודה ד
• °יי* י •  (קלא) או(קלב) שמא בקנה נגף (לג) אין חוששין 1וחוקא(קלר) כשיש לפגעו כלב ואףי או(קלה) ארי 1

 וקנה אבל כשבא לפגעו מבעבע דם ולא ידענו במד, (יב)(קלו) חולין(rip) במצד
 תשובה

* ו א מ art tans ד ז א פ * • י י ל 5* ו*ן פגיע לצאן 0׳ פנןס אמס י י  הוא ל
ס ז י י ש ו*< מ ל י  לישראל מומר ואס לזצס למגרו למוכרם צ־כמ זטר לפונ פד
t f * * ו ומיי! י י שאמר שנכנס «אנ ב*• ובסופו מאס »  אודומ רוסה מי
ס *  אמל ג״נ סטלילס סואנ למצר מימשו מזלה סממיצס מה לץ הצא! ומצטסן שהוא «
׳ ס א׳ ט מ טין פנ*ז נ ןפ דשא לסל פינ״סו י פ לאפ׳׳נ הן ו  וכתנ הנה זה «
ג ן י ו » נ ס  ואשור אן למהוסס יניס ונם צמומם לנ9ד פיזשש מקצה או שריושא ד
ל צא«י ס צסנינו מקרש יזפס פללו מפי מ ו מ  להולו 8לפס *פול ג׳ פנממ אפ־ *
י מליו לא מ8לז וצא א 9מ«ס מא מי מ  מסס פ«י משספ הלזעס וסחצל והצאן ו
 מוליד, ומס שמצאנו א׳ פפ וא׳ נפצע אימל נצנא >* sow **מ ואן אי «סי» לי
* צל״ע ו וס מ נ נ ו נ פמיל נפלה סמזי«ס וסיס מקוס מ  לנ8ל הצאן ליכ נאמץ לו ני
י י מצו• « פ י ן מ «  *״לו •פ מ• ta»s אצא ev לפקפק צהישדא וספסו פל נ
ל ן י מ מ ל מצמו נ ז ללווה (מא י ז  סלינו לססמיל א״כ אן נל6 אמילס סיומה מו
ל השינ נאסימה ם סלשנ״א מולה נסא והיא לסימן י  פמבא לפיל לא נסנ p אצא מ
) לזה גציזי ימויזל מש« «*ג ס י נ וןסונא לנדל ס ן י פ פ מי י נ לנ״ג שנס ו ו י  נ
פ מזקני מקום ימג (פ״צ ספין ן מ * ל ולמנ 0  ו©א לאפיצו נצא וייצפ נממס י
ס ר » מ טון שסנופל •לוצס ל ס לדל) ואן לסש״ן־ נמר לס ססיסא ידנא י ד  פ׳ נ
נ trpcm >ר. יהג0 מצא >80ין מ ס פסא סמזס «ז5ס >דל ושפא סלפה כ  ס״ל י

 תשבה
ו ויינ סמיס  הריב ה״מ טמנא ואימא קק אנל נחבא וליחא קמן מון מי
מ ס להקל ויש י  שמזאנ סיי ייבא דליהא קק יל וקרוב סחף יל דסכיס מ
י ס ו י מ מ י  בכבמס קשלש ד*חזא ומנא להמיהפ ולאכלינהו שיש להקל מ
ן לדנא מס י ב סף שיי קלז של ו׳סנניקר מכרי ה  נ»״ה בימ שלמס י
 וכל/! אץ לה*ה נבלב אא״נ היז הרנה *עוטה שהכלב סצננ ולא זילס מיש
ו שנשאל נמה צאן שהיינשמע ץל צמקה נליצה י  יפנשלס ממ״ד סני״נא שיי ר
 ונסקר מצא משה אחתסצופ ומתה ולא נולעמהכהואםזאנאסכצבישס
*  מצוק כלביס סי נפש והשיב שיש לסייר הצאן הנשארים חואי אם ס* לפינו ז
 יבלנ מד* ס' חולין םפי בזאנ אנל ננ׳יד כיה דהואב איס לשמו וססלב סא
ס סין מיא לשנים ימאנ  לפניט סלק פסי נמלכ יאף דלא שסח שהנלנ יהרוס י
מ  אינו למינו יש למלוה יוסר שמלב סצמ מ ומחפה ימרץ של הסצ־פה מ
ל דפסס מזלה מפצמה ממממ מלי אי שמשה קרונה לפיסה מא י ג  ססצמה י
 מלב יממד ללחם פסה יק ראה ס כלתה אלי׳ במנה כי סלס ייזלישססא יפצס
 מ מגמר ממהס מיו מיש ביש למלק מס מ משים גחלים ובן קפניס
ה האדן ומלה נ מ ס נאמצפ מ  מיש אנל במים ממיס שק מדד ס' י
כ מסח פל הפקד ונודע מאמת י  דאין למלית נומי! נכלנ נמס איפ! פיסי׳ א
 מציי מא !מצנ סרג סל*םואפי' צסצמ פלאים ודנר זה אץ לנו ללמדמפקמ
m מיל מרי סס אמיז לסי מקיסם הססס יאסי סעס!*ופנים *דע שםלנ 
ו ואץ לנזלומט י ע ס באלי »נס מציק נמקסיס מ מ כלטס תי  משמ ק י
ס י ס ממיז־ שס לסקסי׳ ר ר י מ ו ומ׳ פיס יפי מזה י  סלל יסיי״ש נסי׳ י
מ לסקל י סרטה סס משים אץ לסלים נ ׳ מצמ ונכלביס שלם שססק נ  מ
y ש נוס ול ג ס י ו ולס וכוי ל ח צדק תמיר מ' ל  נ4ל מיש וסנמ׳ית מ
ק מ י י י מ ג י י נ י י נסי י  ינזמיו *ן למלומנסחעא נמנים יסייש מ
ל * ל* ו • ק ק מ ומיס וסכל סא למ ספרן אש מזע שחק נ ס ש נ  ליה י
•cm ל כלטסשלני סמסא מי מ־טמ ק זס י 0  שס נמי מסס מננא למא נ
 at במוס וממס ואש יזזממםומים יעזי נסס אםמא טיר * נכסו ומאיים
ר ס כלטס מלץ בסס לסקל *לאם הצ* סס נדר נשוה אף מש מ נ  שס מ
ס הצאן פלנ מ  סמן *זס מששץ 6אנ שורט מחוש יזסר סכצנים ואש ס׳ מ
 מגיל ימ*מד לסליל סצאןמד חיש ממצא מש נ4מ ס ליוש לזאניאץ צסצוס
£ נ ל s זס פנדמ סשש וסא ומלין לממס מ o ד דממצצא  ננלנ *

ס א « ± א ס קפלס אכל מזילים ונאנל «כנש אץ למצוה 0 י כ  מ
ע ומה והנאכל מהנשר כ*ס פי *ן דדן מלב לאסל מנשר מחלים אלא  מ
jfw ק ליס של מיכמ פדננ׳י  נקסגיס סיו:(r£p) אדי יקגה. מ' «ףע י
ס יו מ ס  וסא!׳שסק אוי יספק קנס מלץ למל מיד חקא משטמ שיפצמי מ
ק י ש נמף ס . נמזיפ י ד מ : (קסו) חולץ מ ז א  ססממ וזקנים ושס מ
ק מולנ מהצאן מיל וענמיס טס שלמה fo! ס' קייז סס שסאדן  מסיש מ
ש 1580*09: (קלז) בנמיי. משיש מיספהחיס י ד מז^פמה ומי״ש נ ב  מ
ש מדס י ס של ו ^ ק י נמקימ י  שוש ג' ממס poos פינרא יספק נ4נא ו
י ©"יש wen ss קמא סלק %  דססל ftp 91 מקמ ישממ יפיס מיש ו

 סתחי
 (ינ) חילץ נמצר [עי׳ מלכ ועק נפשונין מסס סופי שימן ס״ל רלץ עלו מאס ישלשיס
 צאן סמלונמצל מיון• ליס מונן מייצוסלפרן ני אמומ אורן ונו׳ אנמסליסנו^ סשמסיס
ס ואפל *•ס ואנ מ נני סרס קמץר יצא! יצאו האלו לנגרי הלימה מה קול הצאן מ מ  ס
י הצאן ולממל מצ* אסל סנסצפ א פ מ  נפיל ו«צפ צאן אמל ומא נל* ירל נמק; ולא ע
י מ ן שונלא * נ ק נלנא מ  סס דנם סל מאו ס4אן ונסנ סנה נסא לסו^נן לן נ״נ מ
א ג׳ שיסומ ט׳ וגס הרשדא מדזנרל יוסר וכן הימנים שיה סכל מייד נמון< נ  נלנא *
י ניס 0׳ אנל מהמה לססנןנלנא pep זאנואר נולאי נצנא מצי• » ז מ 3  דמי( fme ו
•B ס ט׳ «4אלולי מיי ילוננםממפט סקייןדס ומצאנו א׳ נ*1 ולא לאינו נפל י י נ  מ
ג א«לו vt סגסצפ נאכילה לסצינן מצר נניס ולמנ  מנס לנל ססיסיןס הדל מס
 כסוסנךס אזלו גלא ממס w מוסל סיגו צא מאלט 9! כפצוע לק פל מלמדם יפפיפא
פ אצא ננלמופ וננטרנו ננסה ספגדס  trows א»לו נצא ססמנמ tfsm סולאי צא ע
פ יופל פניפא מומאא ו ס לא נגדל׳ « י נ מ ל י מ מ  נמצא נסס ולינא אצא *
נ פואנ נא ופצפ אמל מסס  למוסייס ולק מזזוס פהלופס אמל פסאצוהו פס היס סד
ש לאפל ל ד נאמן לא לאיסור ולא צימר ת נ  יהוא סנדיי «*פא למפיקל הלץ אץ מ
ו להאפץ צהנופמ נ א נ מ י ס א ו ׳ נ ן נ י ו ד ק ן נ י ס ו י  למאאל ששמל «רלס ממלה ע
נ נאמץ לו גינ 8לא נגע אצא מס מפצפ והפה מאסר ונו׳ לגל 9 סס הזאנ * « 
 אץ לצון לזס לפח מימןס למ«ו למג א»לו מוקן יש לסקי לס* מצל ל* למנ

י ב ר  ד
ק ק *ס ויימקימ י י  סיס פכת״ו: (מיא) או שפא בקנה גגף ל מ
ס י ס מ מטאו ואס מ׳ » קרס וארי פנמן אף ממצא א׳ *  ל״ז ז*עס סי
ק שסשליו פ מ א ל ל ס נ ל כ ק פ ס ד א ק מ מ ל ק ס מ ח י  לסקל אפי׳ שלא מ
כ במרת י ק שס חיש יש לאמי ו ח ל להמיר נפנין זס רכל מ  סיק ל״נ י
ו to) יוסק אס נמס י מ חקא ו י ג אלא מ י  יקרואליכאץ להקל נס מ
 סאד טדהס אנל אם וו* מלאיי ביניהם ומוצא א׳ סציע אף שיש שס קיס
מ מדס ד ק למק ד מ  ג״כ ואשיי שסקי אסדם אפיי בהיפמפכד״ח ונזה ח
ד מ' יא שנשאל מימא שנמצא נעיף א׳ מכלינ י * ס י י נמ״מ מ *  י
 שהסיר שמל מלנילת נקרע ימבסמו ים ופתנ דאף דסדאידנמלפא סכא מיכל
מ ספור מומס המקצין ומאשים של הקרס מליל מדאי יסלץ *1*ס ק  לתלות מ
ס נהקנה כמן ולאמי גמרם למיס והקנים הס לפניט ק־  ;מהתגילח מכן י
ק כל £  בלי ולמ תרי המאל שמו המד ל*מר מתו מלהסיר וסוסי ש
 מימיו מליל ס״כ מימ שאץ היסד אף לשאר הממס ושש מיש נאדטת •
י וכרי ש*ל יוסף ומס מף מ׳ זה סל  (קלב) מםא בקגה נגף מ׳ נ
 ד*ן *ן*ח כמכנדס אף מצוי שס מצרים סין דנרולם מצי pno •fflp מסר
 מרדלס מיש אנל נמ״ה מסלו סדנא נקרא מ׳ ל׳ג כ׳ כסומא ממצא «ף
 שבאל נ^עוהליל מסד נקאמס^ מסןאזס״ר שסח סכנדסגחליס יאף נהלול
ס דשדח שס ממרים כאלו וכני" מ דס של העכברים ומרמ כמס *  כאץ סז
* דמולץנמציי אף ^קל ואף מכימ מ ד ל לסקל ח ו ז מ  סרגו ממת ואכלו *
ק  נס שמיר מ״מ כק דפכנדסנמ מציק מ לעפות ק ס״ל מסק קיא מ
ל פס מומא ז שיפ לתליס מסו ק י מ י י נ מ י  tnte מז*ןמןדא פייס י
ס נחלות מ ן ירומנ ששה אמת ימי שס ג׳ * ו *  שמי נסתי נפילס וסקירה נ
נ קמטה ומיקר מצ* נ׳ מסקפרם קמסי ראש ינס נמס שלאחדו מצ* נ׳ י  ו
 קממס יהש*שי שמיסמ׳קמ מור וראשי נפקס ותסב בחר 0נ>דך סנקנ׳
ר משאדם ועי מד * ס מזליס יש לס4מ מש * ד מ  סמבדם ישטח שס ס
קמ מר סציאר fas סמרףשל וסל *ש ק ל״ז נמף מזי נ י  מבדי ב
ד מכמספכנריסמחרס ס נ מ מ ק  סקס *זליסנפכנדסגח*סס*ק כמן ש
יז• ׳ י נ מלין נסס *!קל מיש:«(xp)יין יד׳  זמן למיס צמד 0*זוס י
ן םסןלסלתו בקרא * בכלב ואדעמקרס ש מהרשניא דהיכא מד י י י נ  עי
aa י מצמוס יל ימכחא מלסא ועלזדס  שמן ייאש שהאדם מנסניס ע
ש מנץ זס: ק ^מ י י מ^מ י דמ לסאדס מרש מיש ו ׳ מיש מ«י׳ס וקיא אץ ז י ק י משמיש *יל מף י  (קלר) מייסלסניט ate ואיי י
ס וכשסליק מ  דנסאיס מדסדלגנישארחדמןסי&אמלזי ספי מוא מצוי מ
כ במ׳יס סשר יסשע מ׳ פ*ז(מיסד to) נדן י ס פ״״ס ו  הלמן נססצד ס
J י מז*רס מי״ש  דמצאאיק הצאן קחסס cots סמס תלטס מצייץ מ
m מ ח ומ׳מס מזאנ מ מ ן מזג * ) ל מז אנ ד (לסמקז י ק ק י  מי
נ ז ד ו ^ כ מ ׳ ס ׳ י פ א נ א 0 א ל א ^ מ ן * ס ! * ע *  *t אם נמצא ס
מ ס של ו ק ר ס ו׳ זנמ^מ י ־ סרונ מיש וסי מסיק *  וקוזנ סק־ *נ
ך אסר ונ מ ן דע מא חך״לזחנ קו מ  שממר סרק אף אס 9 390 מ
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. (קלח) בק להקל בין להתמיד (ימי ««*• לעיל(קלט) ס׳ fi אט (קם) ממנע (ינ) (קמא) מ< (כ) &*־ ט«י0 * * ^ 
ף ם(קמב) ארי (קטנ) שנכנס בק השוודים (קטד) ונמצאת צפוק (קםה) של הארי (קטו) תלושה מ ל06יי) • י « ו י  י

 שס
 פתחי תשובה באר חימב

fern !לםטיי אפי* למי F נ נ הש״ך אם הקגה שלפיע סא מז ) 6ואר מ נ ז הישג ( ן לזפ מ מ נ »דש נמל לספון־ ונפיפ * פ למהוסס י י  פיו צפפיי׳פ מיו «
נ ופיל מ' נ״א ס*נ * מ ז צאן ואנפט לא יאיט זאנ שנפגש כלל נהי מ»ל0 ממי משהי לא ניןאינן יושא״כ נ  נאפו נסקר גמפפ הצאן שסיס מ*

ע >ז׳ ש*ג י מ  לסמנזל נזאנ פכ״פ ד• לימי פל צי ססנלפ *פנס <אנ אמ״ ייןי״ל (
M n A מופפפ וטיאי לא m יי09 ינעלו 9 a פפילמו ופססמא לא נשאל am על הפיעל epro ל וצינ * ס מ«י שסלופס של צ נ  שיו) זאנ א״ל ליפ *
v m v» * «p שמי ידם י j» י צילון הערס פדל נולאי >ס למיל נל׳ נ טלאי לא פיקוק למקצה tfm י י מ נ מן הפויה ינן מללננן נע״ס לא נפלי א״נ י״ל ל י  מ
י הימים פלא* לסמי 6»לי » to ן ׳נימ ינפגץ ס&לב מהצאן מיל פה לפשיפ נאושן סיייס דל מאמי דפ כאן ס שפילשו א*לו מ פ ו ישיאל פל לונא סומלים * *  שלא נ
נ י מ מ י p להפיל למלונ נל הצאן ננל׳ אמי wt פנ״פ מנא יייחוא יהפלנ *ט ד ^  הצ* ונכי מצאן לא נפיל נדל אפילי ע״י טפול משום לכניה ימיני מ״מ מ

ו מדנים אצו] י * צנושי שלד סימן נ ס א om מוצק של כשדם עכ״י עיש ועיין מול נ נ ו נאמי שס עול מוסס ללפא * ל מ * pep מ ויש נ״נ פוי * *פ זמא ה נ  י
ס מיל ימאנ סיאומן לו ס פ * לו נ * ד « שנאה מהעלל וצואיה מנפנפ דפ וסליעה נמי פיפי שנלנ שלו סיל mסי י  (יג) דפ נציאר [פנסיפ ועין נסשונמ 0B0 מ
ן מהנץ לאסל גל ממסמס קופא למא א0 לא שיש top ימנ לפרס ופלג השואל נזהר פוס וניע שלא מגל סשיפספ לא ילסמ׳ * * לן ל ע טצ הנה פהנגו גו«ס לא ס  י
ו צואל לק הא מגמא לן אפ P למוש למיסה P משש ננל פעלל אס לא טה ננקפה נ * on למופ לושפ אס לא א0ילי ספולן p ן ומסנ הצואל ל ס ט נפל * * mpo 
ן לו טרפ לע״א סימן לל ס״מ ן *מעי נ ואילו *פא אימלנא נלנדי * ל ס ש*ן נכר• מסמן לא לאימל ולא לסיסל אילו פסל״פ נמ״ש שץ סימן רפ ס  אך זס «
ה מ ך לומל שפ״י ואנ נ * י סונא מרש הפלמי סיפ די וטי ונ״ז נמסליס אנל נידון לילן שממין לססנצל פל פלא מיל צאנו ונגן נקנס ס מ  נמ״ס י אם לא !יש מלים ל

 תשובה
 והלק מקנה היק יוסי מנקנה ימנ ואשיי ולש כשאין לסרס שוס א׳ מהקרס
 מ»לין להחמיר שסקי נ*זה קנה דק וניי״ש סוד נאש לדנה מף *ת י״ג •
אר. מפתיש מ״ש מחמי ניס נעז שצוארה מנפיע וס וכוי  (קמא) דם מו
מן הכלוב f מרננוליס ונמלא נ t ק ל״ז שנשאל בכלוב ססי׳ נה  וסי׳ בחנ״מ י
 חרנגול א׳ שנקרע הסוד שמ״ג הנידף ומס ושאר העומס *ן נהס מס משם
 וכי' יל משלח נזה דטין דש למש שמאמח *זיכ ומר נתבאר דאסהפצע
ק דנמה נ ו י נ מ י  אש נכד מסיח סיי *ן להקל אלא כדאיכאעיד צד להקל ו
 שנקרמ מור מ אף שנמצא סס יש למש שמא לא פח מיד ואץ להסיר שאר
 החרנטלים אלא אס יש סוד צדדים להקל ואס צא ר* שם פוס דורס אף שחולי;
 במצוי מ״מ אס יש לחלוח גס מלב * נפכבדס גחלים יש להחיל־ שאר השומה
 אפי׳ אס ראיס לאחר *זה ימים *כגם מדלס לפס אסיה אץ להחזיק *מר

ן אץ לחלוח נמס דבר אץ להקל כלל עיי״ש: ר  למפרע אק אם ל* מ
 סעיןפ T (ק0ב) ארי וה״ה א׳ משאר החרמן. לטש ־ (קטג) שנכנס
 כץ השוורים סנאה״ס מיש מהשט״י וחקא כמ־* שנכנס הארי
 וט׳ וסי׳ מ״י של נשם _ הרשביא שצ״ע אם נמצא מרי * הלה וקיימ נורא
׳ משימת לאמר  וממוסא מיש ומ* בפר״ח סיס ל״ז ונפח מואר סיק יא מ
י ומ׳ ׳ ל ק י״ס ינמכמח ארס בלל כיה מי לנ מגייס שמואל י  מה מיש ו
מו למונו סמים ומזלות יש ׳ ולסין *י  נאס לנינה *ס ייפ סניף ז׳ וסי מ
 חלוק דאס הס נ׳ * ג׳ ו*נס ממדים מרא וממסא מוהר למכרו לעובד
 סמיס ונחלוה עכ״פ אנל אס הם נ׳ * ג׳ יעימדיס נורא וסימסא אמרק
 חד* ימס אד שם ודרס יאסי למוכרו לסימסכבים ימזלוח שיי״ש וע׳ מףז
ק לא שהניא בזה פלוגהס מימ בקרא והפרישה דהנ״מ לל דהא ושריק  ל
ק נכש חקא מלא נימ־ הצמדן אם מא מן האד * מן מ׳ שאינה חרס מ  נ
ק על אמר אנל הדרישה מ מ שזה הציפורן מא ממ׳ הדורסס אף נ  אנל אם ר
 מלק וממר נסמן סל אף ככה״נ יהכריס לדנאמםדשה דאז׳ מיכרשסצמרן
 מא מהארי אפיה מוהר מיש. (קטד) יגםזואת מורן של הארי. ממלח
׳  מסייר מנייגא מ׳ רלנ נאמצמ הסשו׳של ממשמעותהמסקס והמושיע נמי
 זס וווקא מנש אד קווס יאה״כ נמצא סצמרן מא וממון אנל אס נמצא
א הארי ואמ״נ ר* שנכנס ארי * מ ד סת־ נמרס מ ד  צמרן נאי מהשוריס מ
* מסם אץ מששץ לפסרפ גס מל הצפורן הראשון  ונמצא גס אלנ צמרן נ

ס מדס ואין משפץ למסוע ואץ לסחיק דפוהא למסיע מי״ש  דנכס״ג ל
 (נטה) של הארי. ואס ניכר סצימרן שמא מדבר ש*ס חרס אז אמ׳ אם
* מנס אדי מסר אס מא וסם מקרקרין * שניהם מסקן אס לנינה ס.יף  ת
 ג׳ מהמה״נ ומיס סוד נ*תי"ח וסיף ה׳ שנסחפק טדוס שנכנס האד אנל
ח רק פזאנ * דודם אמר א  מי שניהם מתקם ימצא צמרן שניכר שאים מ
 מסל *ריס *הו מין היכא נידיט לה* דנא אס לימי וכיין דאין הצסידן
 מהארי א״כ יד* מארי לא ירש והואנ סין שלא ראיס שנכש מי ספק על *
 דלמא יש להמיר פלס כסנ״מ שמיא המיז דסצמרן למד מי דפיהא יאפי׳
ג פלס ב*תו הממס יאס לאמי גס י  נספק מצ אמי יסנריפ להסעיר מ
m מנאלס מיש ממד! משפה m ס י (קטו) תלושה י  האידים ציע מ
ו וכ׳ חזקא מליפת צמרן  שפסל סד סמל ארס ומי מקלע מולק סל מי
ק יינ של ולמעשה יד* ז י מ ופי  מפיל ארס ולא מלף היד והצמר! נשאי מ

 ו*•

 דרכי
 מ׳ תזיז שנשאל נדר שאץ נה רק י״ב אמה מל מריס אסה ומי בה ששהושלמס
 צאן וכטקר ר* שמר מש א׳ יכנש א׳ ס׳ קרוע מר מסן שלה מד מחל
 והדר ס׳ נפיץ קצת נחתנ לערן רניעית אמה נ*רן חצי אמה ולא
ה ממי ספנים סי ישנים  ר* מ מס חרם ולא נשמע מס צעקה ונס מ
ן להדר ודדן המסים כשרואים ו  סמיך לדי יסמה ממס סו עמודם מ
 וממיס דרס צועקים וסאן לא נשמע מס צמקה ונשאל על הצאן הנשארים אס
ק שמא לא מ' כאן חים מי  יש להמירם וכ׳שאץ להחסיר נזה כלל רפיון שיש מ
ק לא פל מינל לומר שגנט מנש האי ומנש הנ׳ שנמצא קרוס עור ק מל מ  מ
א שנשאל  מסן יל שנקרע בקרן עייש ופי נמית שאילת שלום תרינא ס׳ קי
 נממא שסי׳ בכלוב ג׳ *חות ובבוקר מצ* אזזא אחה ממ ולא נמצא נהסס
 משם כלל וגס לא שכיח שס דרס ונא נשמע בלילה מס קול צווחה רק מרל
ת דכיון מ ׳ * ת ממעל ונ׳ יהדבר מוס להכשיר מ ח  *!י אמר מצא מ
 דלא אסמזקמס חרס למיס אץ לס למס לדייסה כללומליק סמהה מאלי׳ ומה
ת משוסל מה מלכד דאין נאמנת לעובד ח  שאמי המנד סמיס ונחלוה שמצא מ
 סמיס ומבסוט׳ ילדהעומסכטס ומזלוס מסעיקא פני מדמהלו שהשערות
 הם נמעל ונאמתמ מנלנ אווס ומרס שאמי המנד סמיס ומזלות מצא
ק לא מל ואיל מל שמא  מערות מן לכלוב א״כ יל דמי מפק על ננלונ מ
 לא דרס כלל יה*יזא מתה מאלי׳ וט׳ נרי״ש־ (קלח) גץ להקל מ׳ נשלח
 מסויד קמא מ׳ ס״מ שנשאל ננסהיב א׳ שהי׳ לו הרבה חרנטליס בלול 6' ונטקר
 מבא מזן לסרסם מזוסח מצא קפופ ראמ של אי מסס ולא סס נשמע מקדם
מ יהשינ ואף דקייל למלין במצוי דמן ססחס סי׳ חרס שס  קול צווחה והי׳ מי
 מיס *מון *הו הדבר עצמי ואימיליר ט דעומא סטן *1זא וססמס קמי׳ דמא
 אנל לסרן אמרים שמי עם *ממדרס שלא ר*ט נהס שוס דעומא לל אץ
ס שמא לא מס עיי חרס נלל ואיל  תולץ כמצוי לממיר דלגכי ממרים סלל י
י חרס שמא לא דרס האודים והאי ס״ס עדיף מסצוי ינס אף אחיל *חפץ  י
 ליזל בהר מצי גס לגט האחרים הלא זה ג״כ מצוי סא מחרס יהרוג מדרס
 והכא לא רכר כהס שוס חשסואץהאמר לאמרהאחרים מכח המצויייכס״ל
 ממיל להמר לק אץ למש למאר וכ׳ שק היא נומ למרות המיר להכשיר
נ משאדם וכל ולא אתחזק חרס נמקם ההוא אם לאידעינן אס נעשה ע״י  ככי
 חים * ל* מא מכשיי נד״ש ולכ מ נחשו׳ שאיז פי״ש ולכ מהחרא
ל מיס׳ נשאל י  סניינא שלי ס׳ חיז פייישבאדמה והנהנמ״ח מהי״ס שמן ח
 נפובדא « והעמק לו השואל מקצת דברי המסויד הלל ימא מויזה ונדו ממי
 ידם ויביא ראיות לסמן מיש אנל ממיין מוף המי הממיר סלל יראה
 שאץ ראיות מסרים שיק מ״ל מוכרחת למות מל יון דנד מוסו״ד מנ ראיסי
: (קלט) מ׳ ל״ג ש י מ יקליז של סדברי המסויד מיל ממעדן מ י  מ
ס חילוקי דיס נערן זס (קס) מבעגע ס שם מ ׳ י וני׳ ממי  מי
נ יאסי׳ ק ל ן י ר ופי י  דם סבאה״ס פיפ מהפין יאס המהסאוחב מ
יל מ' לא ומןנס רחנ  עף נגו הסמנים ממי מיקה אף מיון נקנה רחב ו
 אפיי נגף מפולש לחלל הנהמה ממי מיקה נאניים הסנינדם אף לדון מיי"ש
ש לפנינו נ דווקא מ י קל ' דפשמפ מיניי מפיל י ף י' מ  ועי נאש *רנה מ
מ לת*ת ט ואץ כק קנה רק למש אליו דאו חלק יותר נמצוי לפמו  קנה ר
' *ן כאן דיס מצר לסרט כלל אמר י  אנל אס יש כק נם ק3 מן * *



* חלמת טריפות שמז ביייעיליז * י  יורה רעד, «ח״ נז י
ל ם של א׳ מהם בין אס הצמדן(קמי) לחד. או יבשר, pwn (fo) לי׳ יק0")'אפילי אס *  יושבת מ

י ״יא י י ) ולא( טנבו ifn• נ ט ם ק t t 9 n t  הוא שחק והם שתקיש וכל שבן אם מקום jt£x או וטש צפתיו ?
7 ^ • ו (קני) •הא ^  (קנ) לזה (מ) (קנא) בלבד חוששין (קנב) אלא (קננ) לכל השוורים שבדיד : מ
™,,XZTZ 0 5 י , י ד 0* כ  (קגה) דדוששין לח־וסה חיינו שלא להתירה בלא בדיקה אבל אס בירידי יאיני מי,

•» v >* (קגז) שתזמין (T) ז כיצד היא הבדיקה  כשרה "ואפי׳ (קנו) ודאי דחוסה יש לה היתר («) בבדיקה ג ט
 את הנרדם (קנח) ובודקין כל החלל שלו(קנט) מכף ?דרך עד

 באי היטב פתחי תשובה
cms ר נסלח סצסק לסמם ופ״אמין לי ימה שפפפפ ס8י* מרננן וצפק ימסה ס להאמין ייפה פמ• כמי ס אלא *  (נא)מששץ נחנ המיז יציל ליש לגול שאיט מעיל *
ס מגדל ארש(אי נאממזפל גנטי(מימ נדי יעיז מ״נ) ל* נדלסא סיא וכצלא נ״ל׳ ינדו אינס פפליס ו*נם  הצפירן מאר ממגר ניד אנצ כאן שנשממ הצסק ינשפה שטצזל היד מ
מ יש] (יי) פויועץ אפ נ «י ^ מידים פ״כ *ן למוש פל שאו ספדו ויאכלו פג״ס מ מ ומר וייס כבמרן ס< ^ מ  נמ• ססא יישק שמא ל
ס נמחל והריס ואיג חס לא מקד לס גמור להא נם נצד הראשון ש*«־ צא מנס ארי צ״ל שצסרן זס ס ס  שר* נמס האד אבל לא י* שננצס מלץ צופר שצ9ירן ז
ס ק* נם ק אשרסס שווזיןן גם נ״ל מיקר תפקיס רחנ *וצו *וזי שסיסרן מנז מהר רסציסתץ אחא פעצטא  נא מפוסל פ״פ מוניק ארונא (כנ) נלנר ומזנ ספ״ז ח
פ יהסס *ורק מז* פ3פ של •וקיח זס לנדל 0 חולפים מס ל י  ואפילו אס נמצ* ג' מרסס ?ז למדיי השאר יליד לחסיל שנס* נו ג' מצפים יאסי• מיס מו׳ י
נ סש״ן־ אס יק י*םס שללמ *זיג לאץ «ןס הדדמ a חז̂י פינה נפר סצמה ומה •דק *סי שצ % לחגדזס פיל (ע) מדקה מ i r שאיכנאן שכל נהמה 

 נחלת צבי
y *יינאסוא a h time ל אם לא גייפ s i t s 6 אםוימ ffm סיטל נן מיף פו שוחסץ אש הניד* «ון פ״ק ל״ו פיש ר*ה צומת יש״יימדקז יא ממיז נסד)םהל«ו!א)!ולעהלא מהי 
ו מזזנמ *נ ̂יס B* pי  1 משפ own וןיוואינלוזמיפנפשמפט' ה»צי ייאאכה•ידןש•erfו+ומ ו״קפג וא״צ נימןהffs ו4ז*ו לפוצס מצי פויןי פדל ימי( שפילס צו

ם הוא « נ ן וננופשמזנמפאיKT0 יטספץנא *גיר• וי*וי נס״פ 1 נ *זי מ מ ) ז ״ ז ורפ•>ןרןס״רז<כףוו3דו ו ן «  נ:־פ»0לfnx5זנמש *זשצמאטר• ןםנר• סצנה אי! נ

 דרבי תשובה
 ר*י להמרר ונשליפס יו אף מצמרן נשאר אמר וכן הלנה םיייש (ועמיל הצמדן מפה מיי הארי לפיס בהדר שס *ן מלין הצמדן שנמצא מארי
ק לו כ׳ לדנא והא ניי׳יש. (קע) נ^ל השוודים שבריר עיי באש לבינה סיף י וי׳ מתנ  סיק לס)•(קשז)לחהאו יבשה. מה נניח יצחק י
* נמס ממצא ו ר אף מ ד  דאין מסמן חקא גצמרן לחה אנל ניבשה מסשין אפי׳ נמקים ימנ p אס לא וסין דש מסקס מקלץ *!סיר שאר המיריס מ
 נמצא סצפייןמסש רק מקים הצמדן מששין ואחדו הע־דק ק הבית אניהס לדינא צסירן נא׳ פ״כ צמ״ק דפיס *ח לן לסמך פלימ להקל למוכרן נמדן סיס
׳ * ג׳ צסיררס יהס כררא ונהעא דהוי וראי  מיש אנל נמס״כ סמי נזה שהוא היפוך דירי הפוסקים שמפזרים כזסלהדא וכ׳ חס חקא נצמלן א׳ אנל מ
׳ נסוכרס לסינר סכניס ימזלימיים:  (קםח) אם״ אם הוא מחק והםשווזקיס יהיה אסהיאיהסמקרקרץ סר״ח דדימ פשיפא שנס האחרים אמרים *י
ק ליי. (קםט) ולא לוה בלבד וזוששין מבאה״ס מ״ש מסס״ז ונמקם סעיף ID (קנד) הא רחוששין לדדוסה ואס רכר חשם מכחון אס ממי  י
ס  רחנ אסי׳ הי׳ ג׳ נדרשים נעור אץ מששין להשאר יעי׳ בחמי ב*לס יסב״ץ בדקה מרס מדינא מ׳ בבנה״ג למל מ' ל״נ בממס ביי *
ק ליי ול״ה וליו ויק ס״נ דמיסלוגהא ז דנשנפצ* ג׳ י׳זומ׳ נערך מלחן *ת י וסי מיד י  חלק א׳ ס׳ יו מ״ש נזס והעלה דהסיקר ססס מלכ שמיא הי
כ של ומיקר לדינא נדסשמע ק י ז יסייש מלש נזה לדנא ומ׳ מק״מ י י ג מששין למלם והביא ד*ד! לזה וילא מפס ה  מרסיס אפיי מו בחצר ח
 פ״יש נאדסס אן נעיז מף ס׳ זה כ׳ לדנא כהס״ז להקל מי״ס יע׳נממויר מהסריג ניק מינ יא*, ר*ס מדס והאריס מניין ממי מיקס בסיס
׳ בזה: (קנ) לזה בלבד ענאה׳׳ש שלא חלחל הארס לפנים ולזה מועיל סדנא בדיך פכ״ס לפנין שסי' יניח לדון י מה מ מ  הגיינא מ׳ דיא באמצע ה
ק א׳ דמדיסס ק מי׳ש (קנה) יויששין להמסה טס"! לעיל מי לס י ח י סי י אנל נ ס ט מ  מ״ש סמלז דנסקיס רמנ אסי׳ אמו מצמרן מ
מ אי אמ־יק מן ממק t יאסי יש התה סמקה מ f a ליו סמיס ממה הממד לאמי• *חה הנהמה אנל שאר מהמס שמפה אץ ממין להמיר אף 
ו ניי *ס ג׳ יפי נמים סיסז״ד קפא מ׳ ס מ נ » נ י מ נ ס ז ג מיש יעי נאם לנינה *ה כ׳ יםרףי״א שהעלה דאפילו מל מי״שימ׳ מ י  לאמר לילו מ
ן ואף אמ אץ רכד ג וסיד: (קנו) ודאי דחסה. מפאיס מ״ש מסי  *נין סמר מסרס לצגומסכטסומילות צ״פאס יס לסמין/זל ^יזנזה פ״יש י
ב מנמן אס ר*נו סנדרסס מי וי* ודשה ומ׳ נס׳ חק נחן על מסי זבחים יף ו ופייס שנסתפק אס קנזס ראמ של א׳׳וסצסורן נמצא מ כ בשיו ס״ק ל י  ו
י נאם לבינה סיף מ נ״י *ח ק״ח ינפרן מלחן *ח ס׳ ו מ  האחר אס יש לאמר אח סלס * ולמס ה*ק הך צמק נטאל מי״ש (מי׳ fi• ונמה״ג נ
יס ׳ וסי סלוגסס המשקם אס זה מי ור* פריסה * מק נק מנ ם מנדי מ נערן זה) ומי׳ נאם לבינה מף מיף זה ביוני מ  נכל״י סק כ׳ שיש י
ג לא מי וק ססק פריפה ואף שופת מסרים פלוכלץ י נ נ ס לאמר *הו שור מצמרן חמנ ט ונבאו •השוורים והמהרש״א יל ו י  שמריע לסחניר מ
ם ק מ מכיפת ויל ראש ראיס שדרס נגד החלל * מ  אספר מש למק־ פל ממןלין נלא״ס להמר האחרים אפי׳ מלא קסע״מ׳לקק שמיא הין מא ח
: (קנא) בלבד פיאה״ט ופי' בייסיק יגמ׳מהב״ח פיסל *!שיה פריפה נאנר ההיא יהי יו* וריסס מא״כ מהם ממסמס שמא ס י  נסיק שאיז מ
ודיםסיס יס למס להממיר  דבעיף שאין דרס להתחנך אוי מל גווני לא אמרינן שמומל נמכר עיי״ס ועי למסה ססירטס שאץ שסמי החלל מי אלא ס׳
p נמית מסאי חרינא מ׳ ריא באמצע הסשו׳ שכ׳ מש סנרא ולא כ׳ הביס מל שראיס שדרסה מקרי ודאי ייימ יכן לעני! הבדקס יש *מרד הנץ 
ק ליי ד י י א יבין ק *ן אמ בקיאים מיש ויש הנאלס ולדון אץ נ״מ מ ט טין דא״א לכמס למין גיפו י  לחלק p מף לבסמס רק ממצא צמק מ
א וסניף ב' ולהלן פי מף המרי מלמ יש למ לפין שסי׳  מיי מסן סס fi סק־ רק בנהמה ולא בסוף איל אס נמצא רק ממרס ונאם לסנה *ח י
מ זלסיל מיי אי ולפנין אש ח p לסמן וריסס הזאנ מ ם רהנ אף שיחס שהי׳ מ חרס מ״מ יש לתלוי! ייס מלקק סעי׳ י ק  נמלסא נמף שמי מ
מ למצל ק החרש מננינ ולא נחע המק סד למי שמשה מפוזנס תספק ודימו יש להקל ר  שהמטרה לא מי ק החרס יק ממשה מ״י פריסה מ
ף מי׳ ל p יש לס מםערנ מזב זמזר ונספרנ ה בסמל * נ*זה כלי לק רסל קצמ המר מפנס ולא ק הדרסונכה״ג מפיס סלש מיא ס* נ מ  מ
מ לא נמק ג׳ חב ימי* am *ן להמר ד ד ק מ נ ד נ ח  ימי לנמס שמנצא מ צמרןדזליק מס נמקים רחניאף אס נאסר ומר זה א׳ממזפחטס נ

ק ל): א מ׳ חנחקאמיש (יעיל י מ מרף ממצא * י מדמה יהי׳ נמשה לה וה רש לאמר *  *0 מצוי יכ מ
א ושס שפוף א׳ נמצא נהרג לגמרי יש להקל סעיף מז(קנז)«מק את הגידם. ס׳ נמ*ז צט ומה שסקזס מל סין מ מ  מ המטיס ססא ס״ס נ
ע סרנ ש מס נ*ין מלש מס ק  *הכשיר ממס משאדם שסו מ שלא נסצעו מיש באריכות• (קנב) אלא ס' באס לנינה *ס יא י
Sft !מ*ין כאן: (קנח) ובודקי to לנל השדדיס שגדד. סנםו״ח מסלו חניינא ס׳ רכיג שני נאמצע המשונה החסיד ו״ל ס׳ נססס יהינק שנדפס 

ק שאס מ מ שאו דאה מד אם האדם משר מ ח  ואין מששץ לסל המוריש שגדר איא לאיתן המוחש שסו * נהדר בשעה לכויקהינף ומידלאמד מ
ק יניקנ רוח־ *1סה מ  שמי מ האח יצא אנל *סן המודם פנ* איכ להדר אץ לאסר אף אס יכחק מיד ישלחיש מא נשמה סר*מ איכ יהנריא ס
ז (מט) 0ט! ודרך. מנאיג מיש י ׳ י מ ף מ ש ט ל ה ר ק ז כ  נזיק שנמצא גס איכצסיץ נאחד מהבוידם דאין למ*ה מסהצסק הזה סא למן סללו י
׳ שאץ צדן «דוק הדגל רק נסקם ק מינ מ ק מקמ! מ׳ מ אד גס ממהר זס מקאדויאונל ולא נמצא מטל צזיג ימי מסס נדם י נ  ק סאד ז

 ינצו



ד ו ווולו ו יזרה דעה «יף מ « י» ״ הלכות טריפות  מ

 (bp) *עד (נאיחקוקד אם נמצא (קםא) מלה שלימה מכל סיני טרפות(קםב) ולא נמצא בה («) רושם
ד כנגר מ  יי־ ימי• יא־* הדריסה הרי * נוחרת ואם נמצא בה רושם הדריסה אפדה איזוד השם הדריסה (קםנ) שיאדים ה
 (קםד) בני(») מעים 'ואם נמוק הבשר כננד בני מעים י׳ עד שנעשה כבשר(קםי!) שדזזפא (ס) גורדו
^ טהחכודה רואין אותו כשר כאלו רגד וטריפה (קסו) ואם דרס בסימנים "משיאדימו (otp כל שתא י ^ ף , * 
 ־o » ״ (קסח) הסיטנים עצמם טדיטה 3ואפי׳ אם האדים(») הקנה בכל שהוא; ק (קסט)'בהמה (קע) שנדרסה
 ,>Zm^,״ אין לה תקנה בבדיקה (קעא) מפני («) שהוושט אין לו בדיקה מבחוץ *• יח ייש טי שאומד בכל
 * י*״־ £ opo שהוזכר שם בדיקה בנון בודוסה נפולה(סי) ושבורה בחדות הללו(קעב) ליכא למיקםאבדיקד.

י ימ שפיר ולית ליה תקנתא (קענ) אלא לשהויי י ^ מ  ־
 לניוון נ0 הקיקד

et» W פמיפיפ pan גונ to etfn rot כ fm as ואיםשסא יפפפא »ני z-fst *דו ל6־יז M . i n l c tmrpsvufii פופ le nnpe ס״מ שא» •אייפמי הקוקי ״מ? נס 
 סלו נ פ»ץ נסי׳ צ־נ סיי י פוי נשם נם־ג ו > וסט* ס8ס^<ס יסדו

 פתחי תשובה ב*• היפב
0 סיר״ס! מנייז יש  המיס • יין *T ס״ק ליו מ״פ ל*ס סזמיס מיץ מ״ש אא״ו נפל *•ס מ*ממ ישר פנמן מקד וד* דרוס: ויללו נניח נדהו יטילו מר «ן
 ממים פס פג מדי ופמ״פ «שי« נמס ש*ל ממן ג׳ (•) יגמיה «"1 צס נדקה לדמו סמחנר וקצהו• נדים לולו משום ילין *ו כק־אין 1*סדס מל

if t נמיף >rf פלל (מ) הקלקל והרוקח נ׳ בצדך לנמק המין o ל נאיזו שנזלה החכל ניקה פק  נדנוצ מלננס סימן י
 (כס) משם ממ השיך p מא לפח סמססמ ומיפחם להנדקס סיא לאחר שייסס אנל לפח רש״י להנמקה היא מנחת נפולה מדם ומלחי מה ללא נ״ס צדד;

 לאין נקיאין כלל מדקה פלל (0) ספים נחנ ססור וסיס מגל א" סהאנליס שנפרשס נגס אם סאדס * צחממזם מנמ פליסה ואשיט מגל צומו מילין
. ש״ס . * לסרך דני מ ס * נ וסי מימ ס״0 ולס נ׳ ומק דfo 0 (נח) הקנס ואלנ לקנה נקינמו נרונז סגל מקום ! נ ל  (ס) טימ. «״ל סיק ל

 (כס) שסושפ. כחנ סס״ך נדמ אס ילופ שממ מקם אחר וצא משפ מסט נליקס אן< למפה

 נוזלת *בי
[* tete a a עלי* "on ft envoy y» « מיש לי• נמלץ לן ynb h י0 כקרינהו» 
פ להוא fe* :cnp יכ*מ ניש מדם ד  Xf vm ום״צ צאקמ• מון פאנצה ?לפ 6צ *
ה ופטאי ד וקשה מיצ לאוקי מק שהסית אים יק קסס ל>י= י  יא ופי פי נרו נ
 נ״ סי׳ ל״נ דאס כנה פנגפפ נמיןל שיש ס קשרפ * pern * צחסנ ז*9» ודי *יצו
נ «יש)  הצנה )רנה D׳p5 ליפ {•אקמ• הנ(קושיא זו הקשס ג־נ סונפ־ל ליל פי׳ י

no jfii r a 

 חשובה
 ונכמרו מ״מ ננץ מלס מלו מ׳ ליב מה מאדן מנין זה והנגלה ומיקי
 לדנא שא״ללנדק הסי׳ אלא בראיס שדרסה נממניס דקא אנל נלא״ה אף שראיס
 שרוסה אז למש לס׳ ואמריק דמ׳ קשים הס אצל וריסס ולא פכימ מניס הארס
 לשם וכסשממש למן המוכר של ואס דרסה נמ׳ורלא כרב א׳ מצה לומר וכל
 סמן דייסה צוין מדנא בדקן גס נגו המי פיייפ: (קםז) בל שהוא . יל
 משיד לק א׳ יהיה מאדם מבד מי ג״כ בכל שמא וק בסמול אסי׳ בנקים
 קלפא סין מאתו מהסשס *ז״כ בסלו סי סדאי דריסה יאמר אשיי נשהה
 ינ״מ פייס יס׳ באס לבינה *ת כ״ג ובסניף י׳ x׳ דנפיכהן דנא לא משכחת
* אימה סשפח  לס אלא בסאויס טביק נגד הכבד ומסמל דאז משכחס לה מ
 סידסהמשלכ בכבד עצמה * בסמל סצמה לאימהיחזי לס וסאדס נסרשסיסה
 לאחר ששהה יניח מגיל מחמת וריסה האדים ולמא האדים מזפמ דבר אמר
 ימי סלל מק סדסה יסיפיל יב״ח ומיס לממשה מיס בצ״ס עיייש .
ו מפלה ואס האדס י ק  (קשח) המשנים מסם ע׳ מ״מ למל מ׳ ל״נ ל
 רק פזר החיק לבד כשר דאין מהו של הארס לכסס לפנים ומ׳ קשים הס אצל
ו גלש מנרי הפריח  וריסה נרייש יס׳ מלמ מהר״י אסאו ודייו מ׳ ל

 מה באריסמ :
 סעימ יז (קסט) בהמה אבל בסיף אנלג ולבחחלס צדן ניב לשמש ב׳
 סממנים מלניל דש ס׳ נ״א מ״מ «א כק שא״א מנין *זר
 ישמס הקנה לביו לכמחלה ואחר המיסה •המן משפ וימקם מניס מלעיל
 מ׳ לנ מיי ד שין לק מיא. ימיםבשלד דלדדן *ן נ״מ דבללסאא״ב
 נבדקה לק אף בסיף סריסס מייש (קע) שנהרסה יאסי׳ בספק דייסה
 פריסס ז*ן ליישם בדקה מנמן ימ״ש המחנר שמישה דמשמע לוקא יד*
 רדנה ft נא לסריס אלא דאפי׳ רכר מקים הדריסה ft ממי לוישס בדקה
ס מיס לק צלו: (קעא) טפני ׳שהוושט פבאה״פ ואס יויס  מכמן מ
 שורסס נמקים אחו מסר מיק! יפסלו לק נלא ולדידן לאא״נ נבדקה
 איי ולס נמקס אמ למ אמ׳ שלא מגד הממנים למ עדיפה סו*

 מלעיל מדף סיו:
 סעיף יח (קעב) ליבא לםיקם אבדיקה ר״ל אפי׳ ראיס מורסה רק
 נססס אי יחס אפיה אלנ נמיקס *סמ הארס. מק״עלק
א : ק ליס ולק ל ד מאר סק פיו ונשלד ל  גלה סהויישה יני׳ מ
 (למג) אלא לשתיי יב״וז. וממצא לא* שממה לאמו מסס ינ״מ משס
ו וסניף ו׳ ולסיצ סיף נר׳  *ממס מנשר מסים פ׳ באס לנינה *ס ל

 אמו

ו מימ ו פל«י • q8» נ ייייי «יי"י >יח דל מציון •דל so K) * נס אא״ו « M 
 npfi מין במיסי נפמזטס טון ימפ *ן לו נחןז «סמ « ש נמרן riifie ומ1פן
n נונויס » pn ליה *קמי מל מפיס אשי «ו*מ ftm ו0א נמל״ פימה *צ re yl 
א צספדל הפיל ל*ן לן פיפ גזזל פוה  a רא יהא גם מרסי• דשים א«ר צ*>!י יין *
 נפ ש הפיפ״יז מ׳יצץ [יו נ׳יו פ נ «י־ה אפא ט פפשפפ. מיל סימי טון שגסס הפיסי
י מיפמז «זל ואן יאק סמיס וזמזפ נפו«מ >יפ פופ נחצ «סצ  ואץ פוס גחל«ה א״נ «

 חרכי
ר הירסס ft *כסה לן ני׳ נרד יאסי׳ מסל ו הצילג ואילו שאר ט  ונצר מ
׳ מוס סנה נשק לסמנה מציה/ והאדם ק ל״מ מ  סלו כשר פיי״ש יפשלד ל
 הפצס עצמי מי משבר הרגל מ בסקס ההוא ימיס נציע מיש יס׳ נמקימ
ק מיו שהעלה להקל נזה עיי״ש • (קם) עדהקדקד םנאלס גלש נמק־  ס
ו מוח מי מסייף נ מ ן מלק *ס י׳ וסי נניח יוסף ו ד  לנמק הממ ומ׳ מ
ק ל״ז ולדון אין ו ל ל ס יע׳ נאס לנינה סניף ניופ׳ מ צ מ  נהאדס משי *
ל אלנ מדקה מיש יע׳ ב מ ו י  לפ נכל זה ובל שראיס שמה בקוקו מ
 מזעיר לחי(ממ*ן פ' דד פאדדא זיל) ניירושיו לשי׳ זה: (קשא) מלה שליםר״
 עשש״ד סיק ל״מ שנסתפק אס האדס הנשר נגד המליומ מיהי אם האדס סעצס
ד לש מס ק ל  סצמ טד* אמר דארס מפל נס בעצם מיש ימ׳ במק״ס ל
 לדינא: (קסב) ולא ננמא בה חשם פנא:"מ ס״ש דסבדקה מא מ: יק
י ק ל״ס משנמצא אדמיסיס בחון אפי׳ סל העור *ן להקל אפי׳ ל  יל מסיי ל
 ש^׳ ינ״ח מיש (יע׳ בלק שאחיו ולק קלה) (קסנ) שיאדים הבשר

א דהאדיס משר מד מימ  ס׳ באס לבינה סיף ג׳ מוא ^יגמס הטנקים מ
ק מהנשר מיא דמינו מזה הפת־ ויא הצד המימי י  ד״א שהאדם הצד מ
 מהנשר דהיינו מה מיא נגד הניס ממש יסי סס־קא דרגא: (כמד) בני
ב סיף י׳ של ס ל  מרים פכאלסלס אפיי מגד צולג וע׳ נאס לנינה *
מ צמרן מיי׳ ינימ ס מי  מלס יש צד קלא כנגד הצולנ ימי ממגד המצל מ
י נ פ י צולג יש להקל מ מ ס יק סנמן סל ממי י  ואס S»ft* חשס ממי
ס צוה״ג לא יסר ק ס ם מ  ושהה ינ if לאמר מריסה ומק וראה שמשי מסי
ק שלל! יסיק קלב): (קסת) שויוסא ל  סס דפותא מחר סיייס (יפי נ
ס חיל לשם מטאר דאלנ ק ל ח מנאלס מה שציין למי סיג יפסלו ל י  ט
 משר שריפא טרח וכל שיש שיטי מראה אסר אבל ממה עליו דמה נימ נזס
ל נאש לבינה סיף ל ובשמה ידם  הלא נללה אא״נ ננדקמ דייסה מיש י
ס 6ל מש נ״מ בזה פולס לענין שימי יכ״ח ד* הי כנשר tone טריז ק ל  ל
 לא מסר יניח אבל * לא מי כנשר שרופא טרדו ממי סלפ יניח יאמן
 יאאיב משישחסא טרח b שיש ממי בנשר נחשב לוד* סדסה ולא מהני יניס
 ומיס מפמ חייםשס דלמ לדכא יש מלוקסה טן האדים ונין נימוק וסזמםמם
ק ונממסמם מ  זדוקא נסאדס הנשר מנד סלמ מא דלא מסר ינ tf אנל מ
מ שאין זס מסמים  אף שאלנ משר שחשא טרח מימ פק שנשמה יליז מ
 ילא מי בבשר שחסא טיח יכשר סייש(ומ׳ נחס להלן ס״ק ר״א): (קכז)יאם
 דרםבמסנים פ׳ נס׳ ניס יצחק(נמג*ן מסזאצק זיל) שמ־ ס«קיס ס׳ מיז



ח מ  יורה דעה סעיף נז יי! הלכות טריפות ש
 «ןעד) י־לשהויי («) שנים עשר (0 חדש (קעה) או(יז) מקבר. (קעו) שתתעבר (צא) (יח) (קעז) ותלד
 יוכן בעוף (קעוז) אם (יט) נטרה להטיל כל הביצים של טעינה ראשנה (קעם)'ושהתה (נ)(tp) כיא
 יום (קפא) ואו־רכ (קפב) חזרה להטיי* ביצים (קפג) כשדה"וכן אם לא הטילה ביצים מעולם אם שהתה

 באר היטכ
ג מלש  (צ) סלס נ' סלן• נשם ת*ח ואז רנדנ• משנס פעינרמ 5י׳ך י

נ הצ״צ אל  (מריח מצק וכחנ פ*מ שנוני מסרא •נ״ח מא רק יניא יצא •זיוי־ י
ם  שנס עיש) (צא) וחצל בצומו לא״צ יניח אצא מ• נשחהמנר אנצ מדשא מ

 באד הטלה

 npBB n &פלא
fnon 1 0 06 
 יאנרפר oc ז £0*פ
 נש0 פדל oc סיג

 נל ס ח שס

בה  פתחי תשו
B Q V (10) •3*1 פ״ן נספר ממיס •יושליס מי עי סססנ לנעען שסיס מים 
פ ד ד « מ  נשלימוס •«• פמה וצינה ישנן נםנ מאי am סזשס מלא מל*ז מ
י* פהיליי לא מסד לססק י אן אפ ו מ  >m . (r) ננקנס 6ס0פנל mm ל
ל נסהלולא פ נדם נדם להנאץ נפל«"פ ונספל *לס ניפול פל מ נ «  מד«ס יפוץ מ
י ימים •משלים pyp פ' שנסנ לאס מלידס «ל * נמון שהנדגס נ*סש*נס גמדס *ל פ  נמלא פצ •דל ומפל נאל •פקנ גיש נ or (יו!) וסלל פמיס נשם היל יעיז מ
tcmn מ לסלה ק נסשונפ ט ל פמליא הד ניש (יפ) נמים לסמל פ י  ללא מהר לרש״ל ואפשל לגס ספל״פ שמלק עליו מולה נזה מפל גלפ יהויפ משו על ססצסו זל* «
ז י ז י * ן מי דה שספנ ום״ט fpn נפופוס השטייס עין סלנגולם ושאו פו*ש אנל נ*"״ « ) ניא יוס. נשו״ס שטס •מקנ &לק אי מ נ  סלק ידי ממן נ״ל (

י כ ר  ד
ח כ״ג וסיף י׳ מ״ש נזה ומיס ב-יס לדנא ולייפשה אץ לדקל ניי״ש. * 
 (קעד) לשהויי יב״ח ענאה״ס ס״ש לערן אס מ׳ שנה מעוכרח ומי בחגוריז
 שמואל שהסססעשספרימ וסבמ״ה נז׳־ץה שמואל בחימשי דניסליו״ד מה שהאריך
׳ ׳ כ׳ סזה ת ש מי׳ מו״ת טיב קמא חלק אהמ״ו מ י  למיג סל מר״ח בזה מ
ה ק מיג שכ׳ לדמא רבשנה סשוסה ציילין שלה יניס ומנ מ ימה ומס״ד ל מ  נ
ת י״נ מי׳ נסמ־ שלמי של אברהם ה * כ  מעונרח י״ג מדש ניי״ש יסי במחזיק מ
ד סל הסיזקר מ ד מ מ מ ׳ מ ק זה ו ע ש נ ה ל ׳ ׳ מ ף  הספרדי בחידושיו ליו״ד מ
ר רוב המיס וכ׳ ד ק to א׳ סלי וס * א׳ סלא וא׳ חסד מ ס י ינ״ח * נ מ  נ
י מ ס ק מ מ ג חמש דהסיקר נ  דלמ דעת מ״ח פכ׳ השנה מפומח בפיק י
ק שעברו מליו חמה וצינה אך י פ  עליו חמה וצינה ונראה דבחד סלא וחד חםר מ
] משמע רכעיק כל מדש ל׳ יוס מקא י ל ח דף עיא בדיה [ ט  מרבד ההול מ
ם מיס סכר ס הבס׳ מ . עפהיש מ  ומיס נציע עיי״פ• (קעוז) או מקט־
ס י ד מ ב  שהוליד 06 ממי ופי׳ בשו״ה שואל ומשיב קמא חלק ג׳ מ׳ ר״א ס״ש מ
ר מ ב ד ובט״פ ו ת י ק * ל ח מיו ומרך מ  חייס בזה ומ׳ במה״ג ימהר־, ב״י *
ו מיש ו ס״ק ל ל מ ה ובמפי יונה ו כ ק מ ז ח מ א מהנישמסה ו  המלך פרק י
ו פה פפלפל נזה ופי נשו״ח ממדי ׳ ל ק חנק״א ז״ל מ י ת מ י מ  יפרן זה וני׳ נ
ן רפק״א בהמי זו וסיים ומצד * י מ מ ו ה ד והי מה פפלפל נ ׳ מ״ס * ר מ * 
ר ד ס ע יכו׳ עיי״פ ועי׳ מזה בפו״ח מ ל  הסכרא נלכענ״ד פמס חכר סריפה מ
ה יעי׳ בפניה ה כ״ז מ״ש מ ה ז׳ יבדע״ח כפסיחה * ק * ל ׳ פיה יעי׳ מ  קמא מ
מ ק ס מא דק< כפנדרמ זכר ינקבה מחרס ל ינהננביה מ ל דמו ק ג׳ פ  ידס פ
׳ פ ולומר מק המזס לא מ ל ה ע ו לצרף זה לשרף לסהיר מ  מזה הזכר ילדה *
ר סלס הארס נהזכ־ ספי מבנקנה ואץ לו היהר אלא מ א כ ו  נהארס כח החרס ל
ף כס׳ ימהזזרא ט ר על מס׳ נד• נ מ  כששהה יכ״ח נייש ימיי מזה נס׳ *כח מ
: ז י ט ד א ו נ ד חלק א׳ מיי״ד מ' ל מ ׳ זה ינס׳ חקרי לב מ  בהרא לילד מ
קק פלא ההא פעימה מקדם  (קעו) שחתעבר ותלי־ כ נט״ס שצריך לי
ש יסי׳ י ו דלידה למד נלא סיטר לא מהצי מ ק י לכ בפלח מף ל  פיייפ י
ן י מ ק נ ימי׳ מיה מ״ק ל י ה ק * ל ׳ נ׳ מערן מ ח מניד מראשיה יחיד מ ׳ מ  נ
p ה (מ״ס יש) יענמ״ח רטט חים ׳ ל ד מסף מ ז וגש׳ דנ י ק ל  ונמק״מ ל
ס סם׳ חושים לאחר מ ק דחסה שילדה מ ה שמא מ מ ס שנשאל נ ׳ י  מייד מ
 פס׳ פס הזאב ורצה השיאל להסיר מכת סיס שמא לא נדרסה ישמח אמריפ ננהמס
ה ומזב דמסעס זה אץ צי ד סמאל מ  ססורס שיולדת למקסנקיהאדן לססג ל
ש נכצלח מס לפי ל ש ו י ה מנדס למקסנק מ נ  להקל ד*ן זה ספק דבסמס *
׳ דנבסמהדקן י״ל דאמרינןדולדת למקסעץ ה ק ו סעיףנ׳ומנ״ש ל ׳ ל  למיל מ
ק מ׳)• י ל ׳ ל ט לפיל מ ד נ ס בממס דקה(וסי׳ מ ל  משמע דש בזה צד קלא פ
ר *זה־ * סמי בלא לידה ופי׳ ט  (קעז)יתלד סנאהיס יסמ״ש ס״ש לטנק מ
ס הקסים שהמלה דהסיקר לדנא משח ל מ נ י מ הנאץ ל מזר ז״ל מ מ  נ
ס יהמלה לדנא י ר א משיג ג״נ פל מ ק ל ש יסי׳ נסרי מאר ל י  סמהרש״ל מ
ש י ף מ מ מ שמק מהמה ק סיץ נ נ י וליוה חקא ו ס ק מ מ  מסהיש״ל והלך ת
ה ק ל ק מאה מהשפ״ו ל ס ו ל ף י ס אוס נלל א־ מ מ מ מ ימס ו מ נ נ ל  ו
ך שק עיקר לדינא וסי׳ נמפי ימה ל ק דבד ה ח ולא הסהק י ל  שהמיס דמי מ
׳ ולחה לא סהר מון נ י אנל נ מ ס ה טלי * מ י ו מ  שסנמימר שלחזקא מ
מ מפונדס ילדה ואח״כ מדס ומזמרה קידם *לוה שחטה ס  אם מרסס מ
׳ נמ״ס ספיד ש מי י * שרס מ ק מ מ מ נ ר ולירס ל ס ג שמ׳ מ ל א  ft סמי ז
) יח״י ן ז״ל ממלמנ י שסר(סהנאקלנסחלי מר מ  *י־ מף סי׳ קלס זנשרס א
ה ל / י ק מ ה ל ל מ ' נ ף שמילה נצים שאינם גמריס מ מ ש נ ל ל וגלש מ י  מ
ש קעק) אם גםרהלהסיל.ספח"ש ל ) : ע י  אש סמלה נציססמזס לא עשר מ
־ ח ז ל ץ א מ מ ס שנסי לשוןסזסנ ( ר י מ מ ו י ס ! א נ ד ס טסד׳א ס  למץנמיס מ

 תשובה
נ סלל והמנ י ו מ ל הרנה להקמס ל א מ מ ׳ ׳ ח ק) ס  סענליס דל האנד״ק לי
׳ מהד״ח נעל מז״נ מכן ע מסי מ ס  שסה אצלו לפדן מפלג א׳ מקיק סראג מ
ק פיה ל ו ן ופי׳ נ ר * נ שס עייש נ ל נ ניסר שאס מנלש מ ס ד מ * מ  הפגין זה נ
י דנאויזה ל מ ס ש מ ש ע״י נזה•(קעט)ושהתה נ״א מם ססלש ל ג ל  ל
נ י ׳ ק נ מ נ עלז וסי׳ נמ״ח מאל ומשינ קמא ל י צ כ״א מס יסס׳פ מ מ ל  ה
ש נאמץ (קפ)כ"א י ה מ ד השט* מ ב ה ומצדק ו ס מ ל ו מ  מה שהשיב ל
ן ס למליז־ ננל מיש וכר ונקנה מ י י א ישנס ס נ יף ס׳ ל י ש נ ל ש ׳ מ  ייפ מ
ה וני׳ במלח א מ״ה בחנ  סמדש אוי שאינן מלדיש יעי׳ נסירש״י נדצה דף י׳ ל
ס ההזדיזגוה ע דשנפ סירה מ נ ק ממה מצא מפרי מ ה פ נ מ ק ל  ל
ס מפלס מצה «י׳ ישרן י  כשמנה * כפשרה ימים חמלפ ניצה א׳ ואמ־ מיד מ
מ * י״ס מס נמרף ולספסיס ביב יוס חכציס לחמס ו מס כקין וסרן י ו * י  ל
ה א מס ימי משי ל ס ס מ ס מ י י  הכציספד מצא אפרוח וכ׳ דלפי) יש להקל ט
ל ץ א מ ס פ ו נ צ מימי לל אמנם כנר ל משי׳ ל רי י  דאף דלא נמצא זה מנ
ס נגד מזיל עלד אמנם נ מ אס * נ י מ מ חס נאמנים ח י מו נ מ  נפתלי זיל ד
ם והאחרומס ר מ א י מ ר ק דנסיפ״ע ופל מ  למעשה קפה לססג״ד למק־ ס״ז ס
ל כס׳ ס ו מ  סטאי מום דנעוף נפיק כ״א מס ולא מלין נץ מניס לפאר מ
י מדר ס״ש נסיין אס מ מ ׳ המקל ו י מ  אנרח נקירה (למ*ן יסב״ץ ז״ל) נ
ח מ״ל לסימן והמלה ואין נ מ שלא מפר מ ו ו חכמ הסנע נ  יש למק־ ל
: (קפא) ואירכ ע ל ש לדוס ו י  למיין סליהם רק להממיר אנל לא להקל מ
א ייס לא מהר סס שחזרה למיל ם אנל אס לא שהמס ל י  חזרה להט״* מ
מ ל ק צלו ועי׳ מ ן ל ן 3*ס מממנה היא»5ה « ל  נצים מדשיק שמא מ
: נ ״ ׳ ק ו ונשיים מאל וסשינ מליסאה ממן ג׳ מ ׳ ל ו מ ל  מש שלמה מ
ס ל פ ק ל ולק כשאדע הספק בזמן מ  (קפב) חורה להטיל ל נמק״מ ל
א מס שהתמל מחדש להסיל אלנ ל  נצים צריך לכממץ מד שמכלה למדלס י
ס ימי השיייי לשרן ל׳ ייס עיי״ש אנל סלמן המסקס פביאר וצדן  יסי ל
א יזם ס יסי הפסיקה ל מ מ  משהה סו שהפסק להפיל נצים יאיז״נ צדן ל
׳ זה מ ו מרש מעקב מל היי״ד שירש הראכון נ  שאח״כ מחזוי והנדל ימי׳ מ
ה ממלין ברם ס י ע נ ונמוימיס מ ק ר ׳ שדמ זה אפשר משהה ז ה י׳ מ * 
ו יניח * קריב ר שישהה פ מ ם ננהיס ממיס טדיפ א ה ס מ ר  נס נמרף מ
ה ש*נס מסילץ נצים נל ימס המק! נ ו  לינ״מ ינמדסמ ליסיא שמא קוה מ
נ מ* ק ל ה ל י ע ש לדרכו וע׳ מ י ל מ  אזי נערן ד׳ * ה׳ חדשיס נספה מ
ס נציס משימלא קמא זמן רב ימל מס מ צ ק מ  דהדנר ידוע דנעוסמ נמפן ז
מ אץ מפילים סצס אצא נמוש מ * מ ס ס מ ע נ נ  מניס מסלה ביצה ונספד מו
ק גודל הקיר שביזידף מ * אדי ררבצי מל מציס ל שטסימ (ספי סרן ז  מ
ס י מ ס מפלסת לפרקם נ' מ י י ה מימימה סויפ) ובר * נ ו קר מ נ  שאס *
מ אור פד חצי אב בערן ואז י א מ  נאת־ ינרסן. חמן סלדח סהתגיליס מ
 העמוד מליח נל זמן הסרונזה מזליף הטצזס ונימי הנצ־ר הסב להפיל מעס נצים
א נמיןס מ * שה*״־ מ א מכל לילו ף «לה אפ מ י ו  והבטה סל ״סי מ
ק נמה אשר הנמ ס של רניצהה סצ הנצים ו מ ו ק ההוא ינסשן ג׳ מ  גס מ
* מילים ft סמלם נציס מסד יאלכ ו בסנה שניסימ א  אסיויל סרן ששס ס
ל סל ס זמן חילוף מיצוס עייש.«(קפנ) כשרה מ י ב ללדס שרס אס לא מ י  מ
מ דלה£ ח ק ס א מס לאחר פפסקהסלמיל דנם עיצה מ  סנציסמילדו קרס ל
ק 9דז שמולנ ק ל ל ו יסיצא מה ל נ ׳ ל י י מ מ אוס כלל י נ א מ ל י  מ
י וליחן ו נ ק חקא מ י מ ק וקייל ו ר לסלידה אשד נ י ה p מנ מ נ ס ג ס ל ז  מ
 מי״ש יסי נמד־ זסר לאניהס הספרדי למיל ס׳!ft שכ׳ יאס אנל החלנ ססיל
ר ד ה אגלה צדן מ ר א מ י למ ינסנרר מ נ י ל  של ססק פריפה אף מהתה א
ק נלמ במומר * ף ס ה מ ל מ ל נ פ מ**0 י י ̂י  ירלא משרש מאיריס מלק ג׳ מ

 ושמזילס



 דרה רעה סעיף נז יח הלבות טריפות
vt (קפי) אתר שנולד בה ספק ניפוח כיא יום (קפד) והתחילה (גא) להטיל (קפה) ביצים כשרה 
ה כאיוחג־ס ח מ ס ואנו נ  אוסרים שנם po הזה בודקין אלא שצריך ליזהר להביא כל הבקיאים בדבר: «
ר שיש צו דעוחא (קפז) י*ן ממנים מל נדקחט נצל וצנן(קפח) ס צנמג נםנרא  אין ניןאץ מדקה ולק המנמ להסדף נל מ
cm ל (קצ) שצדנץ (קצא) לסשממ שנים משר ס נהמה המקשה וכל האיורירם) ויש ממירין מול (קפט) מ  הראשונס(ממי* ומדמי ל
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 באד היטב
 מקנה מסי יניח (שין) נחנ מהרשיל מקא מלוי נלידס וצא מינור למד

 (יאששר שמחמר שלא וונא לילי צידה אנא חממ 0)

 פתחי תשובת
 י״לדי mi אס משהה *סס על !חולל לה שט נ*ס יצ* מדין ספק למסה ומוחימ
ט מכון יק מלא טמא נש״זלא  נמקופ שנוהגין ויש ליס ישירה לאלצם לאוח הבל *
r a n מלא נד*חא ננ״ק לן ד? ולק אם יכילה שני טציס •{אה (מלל ססק פדפס 

ו להק! נאימי מלס על סמן זס ני מי יודע אם *em ס0ר שלם סוס צ*ו«ח הנל י שחלק סליו ונר! מי ן ממן ס״נ נקונכלש פט « ל ממי ופלחי מ מ  פיפ מדין נ
ס יאפו שטלל נו הספק ל פון שטלל נו כ»ק סמי ) להעיץ טיס מולה פ»ן נ»*ח מגיל מלאכית להרנ מהדי ידם אלפנדלי מסן נ׳ ל מ  שלהם נ*נוחן לש (
 לאהל ניא מם שמל ינריס נל יטציס מעלימה לאגונה מיה * נשיופס ומצאו *פס ספונה נטים-סעדמס שטה אם •צמה מספק מדפוס ונסנ ומלשון השיק * הדרה
מ לאילי פגר־ה לחיי רירית אך לשין הלמנ״ס וסמ״ג לא נלאס p ומיי שאל «מךס מפין הנס ומפץ הנה ומצל הסנלא נלאה לאן *סן שסונרם מ  ופסגה שריא נ
v לנממה לסול לא מגר ה״ס משוס לניצים שגפפס אסל פנןיפה *נם נאים לילי נמל ואס״נ לאפ עפלים נקצי*ום ס״נו לילה אצא שקשה לסנדל מכפ הסנלא ולק 

 השיבה
 נהס ששק סחסה במחלה ימי המדף כשעוסוין רק לגול כיציסולא לאכילה סיי'ש
 וסי בס׳ מזלה ליבראל בקונסרק הלכה למשה הלכה י״ס• (קןן) שזמ־־יבץ
ו צו מחר אף ז*ן למין מל ק כיה כל שיש מ  להשהותו ל בבלי ל
ח מ שרי להשהוס יביס נרי׳£ ומ׳ בחכמה אוס כלל א• מי׳ ל  בויקוהיפ ל
 של יאס יומ1 ניד* משמה פ*רס לה הספק מחפה לא מחה מסוברמ חן
 אחיכ היכף לאחר פטלד כה הס׳ סחמה להסברה אפיי בנהמה גסה אם ס
לל ולא נמק ו צודיסלהקל מסר להשהוהו סד שהלד שיש לצרף לעס הי״א ו  מ
 להמתין פד שהלד אלא סר פההפנר לענק זס ומומי צסשסיסה ולא מישק
ו צדריס לסקל יש לצוף  להקלה ילה סכר מזקק לנקינה יהוליד יש מ
 דכרי מיא תם מכר נפמזדקק לנקבה מהמ יש להמיר להפהוהי יכל זס
 סיש מד שימם לצרף להתיר אנל נללה אץ לסמוך מיו להקל אסיג וסי סיס
 שמא מרה מא כאימה המה ואמיל ועדין מזק סא שמא לא ינא ליד סקלה
ס נזה והא בללה נמי סי לש ואסיה מזיק ולא מסי ימלכ  לא סמי ל
 סלש מנהמ יפקנ כלל סיג משוס והוי קרונ לוד* שינא ליד מקלה סייש
ה אמרי אש ודויד מ׳ נינ (סף דה ונניב) של ומנא ושדק ל  ומיי מ
נ שיפשי *זס מסן נהס  לשמחו פו שהלו * סו ינייז נצירוף סניפים צלס מ
י מסיי לממן ולהיפו שאץ ממוין  כסי לקשיר מפץ נממהם * נמקים *זר ס
נ י ק לא של מלמ אץ למין פל מס שמילה מ מ ל ל  לשמש מייש ימי מ
 *אח מס רגל מש ימימ פן ולכתוב עליי למק שמא פייסה דש למש ולמא
ס ר מ  מנמק * מתעכל קיעדי אש לא שיחלה סנפה * מר מזק יסגיר מ
 וכימיה אנל גם מהינ אץ לסמיך להקל ואכהי *fo משא שמא יבדמ למקום
* לד עובד סמים ומזלות והעיבוסכביס ימזלוס יקרע הממן יסכרנה ו  אוזר ת
מ * י  לישראל ואץ ממיל הקנה זי אף נציחף סניפים אלא נעימה שהירגלי מ
ק ך ושלד ל ל '  נמקס שחט ישיאל מיש• (קצא) להשהותו יב״ח מ
 מיז מזמן מעמ מדצ־ להפסת ולא ידשיק למקלה ועי׳ נשויס זקיי המי יהושע
א בידי מ׳ ד שנ׳גיניצא אמי אלא למהומה אחה זמן אנל במס שישראל  ל
 מנן המד לחמה שהמס ומסן ותהיי ראי לפסיפס אץ סס מים הקלה
 רבחסה ליכא מקלה ים* י*ן להפסד ממון של ישראל מרה כמשה שממונה
י סמים ומזלות נ ו י שיהרננה מכף שאם ימזסנה מ  לפונו סמים ומזליס ל
 מזדה כמפה יצמרך להשלכה לכלבים לק אץ לממיר מי״ש יעי TO אפרים
* שפקמן נמסר זס ל ק ל ס ל י לדינא יסי׳ מ ל מי מ  לקמן מ׳ ס׳ שהניא י
 מדברי המלא להלן מף סי כן״ו דכנזדסן צי סריסס אמר להמסין סי
י הא סר ע״״ש ג  שיזהיה שמנה אצלי אלא ימסדגה מל ממס *מי מורס מ
מ ואך הק^ למהומה מי ל מיוניה מישש *מ י״א ממד נ  אמס יפוץ נ
י מיסה מ  משמן משים שאץ מה סשש הקלה הא אנשי יש מ ממס משש *
 מזירה נמרים אסירים מוכר נמלא פס כלל מירן יכל לש ממלא שאסר
 להשהיחה מו שמשק סיס רק מהיא ראי, נללה לאסלה רק שמא חצה
י נ נ עי שאינה ראי׳ לשחטה לצורך אכילס מ א סזישה ל ד  שהשמן מסי אבל 0
ד שמשק סל שתהא ראל לאכילה מלש  סמדס ממלים מחר להשהותה מפס נ
ו (א ר$פ(סקל להמיר (השמחה יק וסן מסס  כדי שלא יסמר סמס אמנם מי
ו סימס עיייש ומי כשרה  למון ל * נ' מפיס ולא יזמר וגס כצירוף מ
ר דל של לסקל מרס שמשה מ  מסמס יאש סיי מי י& ממ׳ סק מאץ מ
 מק סדסה לכפהוהה סי שממן וקהפפם אשר נמ יניח סיאיל ומי ססמ
 מזללשמה מד מנהיג יש למזון סל הממןס ולי! ואמ לגוז ממי לסשסס

 סזז

 דרכי
ם מפת״ש לש מהשי׳ מגיר מראשיה יעי בכנפי י  (ק1£־) והתחלה להט״1 מ
׳ לדנא דא״צ בזה לדה מייש בכ-צת הפוף יז״ט שייא לאייר מולם  מנה מ
^ לגמרי כמדי. פכ״צא מ מוכרח נמק י ק שההא ענדס מ  לגמרי מצא מ
מ והביא ראי׳ מ  מקליסה קשה יאץ נה רסס מוס צו ואז יש להקל אף ממלא נ
ה מאץ מ׳ מזר זיל מרפש מלק שיפ הקפרס ס מ  פ״ז מלס גד״פ יפי נ
כ נפיק ליוה חקא ומשמע אסי׳ ניצים גמודם ל  פס הכאהיס יסניאר מבדי מ
ד מראשים נ  פיי״ש ופבשויח אבני צדק סלד מ׳ סיו מ״ס מס ומ״ש מנרי מ
נ  שהביא הסת יש מה וממ נה ג״כ להחמיר מיש וע׳ במימ טח שלמה ל
ק לידס הקא ע  מ׳ קיימ מ״ש סס ומלה דלדנא אץ למןלנזה פלל אלא מ
נ מ״ש סס ולדנא הפלס ק ל ח יכק ל  מיש ומ׳ מע״ח נפתיחה *ח ל
 מאמה מפח המס ימה מיל להקל מיש: (קפה) במים ע׳ נמי׳ מנד
' ממשמעות לשין השמי חרא יהגהוס מרדפי ו זאת) מ  מראשיה שס(מיה מ
 דחקא מהפילה ניצים מאים מזסד מאיים למלד אפתח ממי אנל נדספנא
ז נדנד הלם ומפואר דלא במק ביצים  מאחנא לאומני הפלח בצים והשיג ל
י מסף חסף וסח לש מ  נמכר חקא מס נופפנא מארעא ממי פייש יעי מ
 מל ומי המגד מראשיה מזה ופי מפיס מף ס״ק מיג שמיש בזה בלפ לדינא
ק מיב של ממלנ  מיש־(קפד) ויא שנס בזסהיז בידקין משלו ל
מ דמה ו צו להקל יש למק־ פל הי״א אלו מץ כמיסת הזאנ ע  משיש מ
 מסקס מזוין יש למין אכדקדזינו אנל אץ מהנץ ק נד tf * (קפז) יזין
׳ ק ל מ נ מדז נמ׳ סאלו ל ק ל ד ל ל  משבץ על בדיקחינו כלל מ
 דאפי׳ נתערבה הדרוסה נאמ־ומ לא נמר מיקי *דן אלג דמה״ח נחבא
ס • (nap) יש לגתנ ק מ״ס שק המ״מ מו ל נסיךמ סף ל  מיל מיש י
ל מרח זבח ממדי(להמהריזד״ח) מפרבמ *ס ד  כסברא וז־אשונה ע׳ נ
מ ססק לריסה שיש מ נמק אס סנרופלי׳ נ שמוחק מה שנשאל מ  מף מ׳ ל
ס סמן אס פיח פלי׳ ילמ ואמיל לא פיח שמא לא  ילמ אס יש להמיר סכח ל
ס כזה שאיני סההסן כמן דלים? תזקמ מסר לגט ל  נדרסה והשיב דאין להמר נ

ת חיישיגן לתקלה  וריסה מיש נ (קפט) רכל שזיריכץ להשהותו י̂ב
ק ח׳ ומ״מ נעיף קק שצדן  מנאלס וסח״ש יל מנחה ימקב סלל סיג ל
 להסיק זמן רב סד שהנדל נצים אמר להשהימו מדישיק להקלה נדי״ש ומ׳ ממס
 אוס כלל יד סעי׳ כ״מ של מקז שמודיטמ אלי שאינה מסלה בצים to ימס
מ לא ימנה סו הקץ מהסמל להפיל בצים והא ד ק ס  החרף ואירס לה מ
 חזק ואמר להשהיח ממה דקה סד שחחצננר ימלד שמא רק ל מומס מאז
ל שזה לני אך אס הסמן מסן שפעלה בצים דצריןלהמק ס ק ל  ולנמק״מ ל
ה יסי ל  עו שמלה לסמלם יאלכ לא מס במהיזל ממוש להשיל וא״כ יהי׳ נ
׳ « aT» סשמ׳ רק לסרך ל׳ מם שד להסהוסה מיש וסי נאם לנעה סיף 
 ואם *רע לס סאס בזק שמא משלח נצים יכיל לסמי יא מי שמפלה למיל
ז ומבול ממין נצלצמ והא סשיס ליי ואף ש*נס  וחימר ימסיל ועיי״ש בסיף ל
 סמ(מ פיק אס סלפ ס* תן מי מדשים קדםשמתידלין התרנגולית להשיל מ4יס
ל משים מקד זק מעס ולא סימנן 1מילי  יסל לסממין סו שסמזיל לסמל י
ס מסלם ל ו ועי מ  דליי סא מלקק מי ס' סעי ל יעייש נאם למה מס ל
ה ס״ש כענץ זס יל לסקל נציריףסמ סימס נ מ  מק היו^ מ׳ נאז נאמצפ מ
ק ̂יז נמף המדף דאו *  נ*ייה מחיקים *סן נח (נדל ביצים ושש ממ
ק נדג נ7 נמרח מ  פימדימ נמנמה מיכמחמ מקנה יסרן נהםהייץ מיש י
י ל מ ן ימין להמר גם נ*מח ובי *דזוס נ מ  לוינא ומנא שיש מל 6חף מ



 יודה דעה סעד גז יח חלמת טריפות שמט
א ל (מיג) *0 אלא אייל המימי pen י*ן &m יי לל• רק (קצר) w (קצה)קלס (קצו) מ א  (נב) (קצב) חיישיק (לנ) למקלה (ע) י

מ נמרצות אלי (קצמ) ינל סקס שמא מ  (קצ|) ימיר (קצה) דמפיני לישראל (מרמ• ושמן ימממ מ״מיי) יגן מא מ

 באר ויטב
 (לנ) למקצה ססנ הש״ך אנל סיהא ל*ס צדך לשסות רק כ״א יום לא ידשינן להקלה
ק מיפס מס ומיל ט' פיו ש״מ (ונס״, ט־ ע״י ל ד*< נסוף *ן משהין » 

 שתתי תשובח
פ דא ירש קס שס הנ*ן מוסדי פחי רל (נב) r״n־p לסקלס  צסמדל ;ופי סי

ס דו שנסנ מלאי 0קלס ל^מ פכמנ מרח סוא  [«י"ס יפיץ נחשונמ חמס מסר ד
* שגס * נסוגיא לסטלס נליס מו״שמץ למקצה ל נ ס ל י  ל* fpn לסל• מציגי נ
 וצינ ממס״פן לסקצ נגדהזי לעיסל מוללה לסז«ס ש0צ1 רק נ״א ייס אנל פינול לנהמה אילו מן! שהוא הי ממיס ליס לן צהקצ ופופ פול נפה *•צק is סלנ
 המאל לפסע נמימו ס״נא יש צלמם לםקצ מחל יש לספוד ודהוי •ליפ יפי סל והוללס ממעילו! לנכד והוא ז״ל וזלק מליו לאללנה יוחל צינא לנדיק לסקצס «דסד מסקצס
* * ס מ לנלה ממד מין סממני מסמפ נלפח הלנ סשואצ שסלי לזעסו שרי לשהרי ולא יז״פ לסקלה נ״א מטס הנללמס ונחנן(ס המטלה ידש *ילונאסל נ  המטלה ft1 ו
יס* ס״שינן נזה צמקצס נ ת נהמה ספק פלי* שסשנינס היפלאל לנגד מל י ח ט אלא אסל [נדן נססנפ eeo *פר ממן ס״א *  נספין ffi ורפ] (ננ) ואזלו *
ו פלי3י ל«סל נמינא נמו שדה נאטלס מ  ימזנ מאמפ נראה פקר נסממנל לנא״ לא יי^דנן ומ מס שהקשי מצמ לא קשה(יל• ללא מלס סשש סקלפ אפילו נא׳ אלא נ
י לא מלנו יק נסלנס mh מ• •נא אסר הכרפס למ״א לסגן! (יו * מ״ל שהנ״נו אצצ הנכר* ל ל  * נהנאה יסנרלס אנל ספק פדפה pro שישמפ ייסקן ואלמי וסט י
נ משפע שספיר לממס מ ל מ  יקנפ לו זמן אסו •דס נאי? שאץ הנסר יכול למנול פל אסר ידי׳ יי* לאיו לסופ ונד* סממו מצפמ לספון מלמ נמשנון פגיפ פ^ז נ

 תשובה
 ווילנא למרות למטר תרנגולת מריסה מס לסרא״ק מנרני״ק מכד זוככיס שיומין
מ נמלה לין לס לדינא מי״ש א מזוכין למנהג זס מש״ס מי״ש ו י  שליקת צןמס מ
rfo (קצה) רסברט לישראל. מ׳ : ק ל ס ו רמץ לסייח נ  וכן *
 מממס ראש חלד מי י״כ שמלה ונר מש דאס יחפ להשלנ ולהשכניס סלו
 מהםשק גדיסס שאירס לי יש להקל להשמחי ילח לדנים מוכרי k*1׳ אלא
t הקלה כחלב 1נכ5יס a n ואס מלכה * מולה נצים לא ממי ואת ואכהי *כא 
H נדן נמק יחסה x x ק נ״א לש נסנץ זס נדנד  מיש מיי כוסית ל
 שאירע לפני ל נאמזוה קשסס שלא זמני לזמן מולה כלים עד אחר סמס
ס והוא הלמ לפגי נחל ימי ב*ק שמי חשש רק למדעים יל דלמ דמי מ  מ
מ נפשימח שכ׳ רכל מחמ לשלב והשכנים  ההולר מ״ל לנ*רה יש להקל נ
 אץ חשש סקלה יק סמס הלולב והבלים fen נלד לא שיך מ יהא השהאאץ
 מסילוה בלים ולאחר *זס חושים ©יסחילו למיל יהברר הכשירן אך טון שדנרי
כ ס״כ מ מ נפשימה ל  הסנלו ליס ומשמע ממי) מקמה שאץ לסמיך סל מ
ק כאין למש שיברחו *  יש להחמיר שלא להמיר p בפומה שככר מרגלו בניהו נ
ע שמא מדיפה אך ממה חקא בדבר שאין ט  למקום *זר ויתלה בצווארם מ
מ מסל ורחק שלא מהל ליפול ססל צווארו מין מבעמ * מר מק יסגור  מ
 במסגרת(ע*נ ס״ק קיצ וקלא) מס יסדסש לשכניו ולסמ*ב אבל בטומת שלא
 הורגלו בכימ *ן להקל דש למש שפא יברח לסת עובד מכבים וסולוהיניכרס
 לישראל ונמקם שחט ישראל יש להקל בוה אמנם אף בסיפוק מלא סרג* בביתו
 ובמר שחבס ישראל יש הקנה משמם למונד סכניס ומוטה p*0 שיחויקס
 בלול ספה ינים פו שמרגלי שס הרבה ושיהחיינ באחויוהן אס יאבדו יקבל מ״ע
ק קלו) שלא יפדם קודם יביס דמה אץ למש י נלל ל י (סיס סד על  מו
 שמא ישמו * שימכרם לסיבד סמיס ומזלות לחלב * לביצים עד יניח ושימי *
 סמיוג סל ספוגי ססכיס ונוזלית לחזי ולמוכרם לו אם ירצה כישראל לחזיר
ק צדמוכצ  ילקנוחןמייש: (קצמ) וביט שהיא ודאי מריסה י הלך ל
* סדסה אנל נספק סדסה אפיי סא ספק פלונמא דרניוסא ספרילש ו  זס ס
ק ק ל ינללש מ׳ לס ל ש מי ל׳ ל ל  סייש יכ״כ נשלו לד׳נא יסי׳ מ
א ינשלה נ*מ to מי י״ו אכן נשיית  ניס ונחיחשי דנים למיד מדף צי י׳ ל
ק ק״א השיגו סל  סד סטאס(לססייל פרגליוח) מי ב׳ ונרלס מ׳ ליה ל
 סלך נזה והעלי לדנא פיפ למזניי בספק סלוגמא דצא סמיילמ מיש ולכ
 בו״ק ס׳ ליה ס״ק לא ולא ממי יניח לסזק סלוגהא >יי*ש ינגה״ק שס *ה
ס מס באדסס ומי ה ל י מ׳ ל ל ך לב הספיד סצק * מ  כ״ס יפלס מ
א פס שסלסל מס וסחרן קשייה האחוזים מעל  נשדמ טה יצמק יחיו מ' ל
נ ל י יניח לספק סלוגמא דיטיהא מלש י מ  הלן יל ישמי מזן הדן מ
ו למא מריש בלש להון קשייה כשלם ולדון  טייח מסלו סדנא מ׳ ל
ן סציגסא וימחא צמה צדכץיב״יזבכל נכסה מ ן דסמי יניח מ ל  חןיל מ
ק סלוגמא ודטיסא סלא ד לני אס ר*נו סעס ל מהמה אמס  שיש בס מ
ד סוקר דהלבהאכס&ן מ  שס׳ מ שסק *גחאמבמסא ימסה ילמ סמלא מ
׳ ס א  מזבשיר ילכ יש * לסמק לסולם להסיר בכל במזה מש לה דממא מ
 לא מסס ילמ מיש יכמצא סה ל ג״כ מזיח אפרי סמס (סהגלק סחימב
א נאמצמ המד נייש יפי׳ בס׳ אס לבינה *מ כיח יסרף כ׳ שה  יל) מ׳ י
ס ן וסמי יביס יססלת בצים ולידה לספק מגמא ל ל  אף יקייל להלכה מ
 לא ממי סחר מ רק ל*~* מטל מ לנח מהה יניח * שילדה איל לא
י  סמי לסזליס מיז לעס ממסר 4ער רסלמא ממכשיר מייש. וסי׳ מ
ס מהמפק בהא יקי? ומסי יניח לספק פליגסא וימחא ד סלק ל ל  מ

 מס

 חחכי
 כמן מש הרבה *שים שממיס שיש לבהמה ספק מרימה לא מישיגן למקלה דלמא
י ממה מדכרמדדי ליי  אתי למיכל מנה דכיד* כאשר הס' מציס לש־יפה ל
ק קלח) אמנם לסק החלב לחלוב ממפ  *נשי ולא אחו ליד הקלה (ס״ל ל
 ולמסד המצב למיבד סככיסומזלוח כ' דבזס *ן להקל דאיפא למש להק1ס דלמא
 ימח יאכל וכוי *ן *ני רשאי לחלוב כעצמו רק יסכור ספרה לסובר סמים
מ למחשה  ומזלות יססובדסככיס מלולוהיחלוכ *חס סד שההפסס ולא יהי׳ מי
 זולסכאשר ההסבר במשך סמיס סללו * יהי׳ מסר לסשסמס אפי׳ בלח הלמ
 כמן דבללה *כא דעה סמסןיס דלל חמסכרס לסדמסניואף ד*ן צאקיל
 p מ״מ לענץ להשהותה יש להקל אס׳ כאץ הפיס עיי״ש כאריסה וסי׳ בהמי
׳ נ״כ מן ראי למחר. במקסהלמ פלא להמיר ממין  פאלו מאנמ ממן ו״ל מ
 של ישרמלמי״ס ב*רך ומה מיבריהסנראה דלל דחף בניהו ממי להפסתה
ד תשו׳ זקיר הפני יסשע מ״ל אנל מעיין במו' פני נ  סד שמשמן ושלא מ
 ימשס מ יראה סגס סא עמד נצדד מחר זה ואפיה לא מסד סל נסמ להחיר
מ טכביס ומזלות סמא יחננה סד שחפסן  למהומה בכיתי כיא למוסרה לרועה מ
מ עלפ אץ לזוז  ולא ע״י עצמו מ״כ נלפ.1נ"ד דבכ״מ אף דמקלי? להשהומו ל
 ממרי יקיר הלי להשהוהה אף כטס רק ימסרנו לרועה עובד טכייס ומז*מ
 חקא • (קצב) היישיגן לתקלה פסתיש מ״ש מהיז״ש דאדרכא יוסר *כא
 לממש למקלה השיהוי מהקלה מטרה ועיי בשו״ה אמרי אש מלד מ' כ״ב מ״ש
 מנץ מ והפלה דהיכא דסרי מכירה לעימ טכביס ומזלות היה דשרי שמי׳ יב״מ
מ מהרים שיק הילד מף מ׳ פ' ומי דבד מסף מ׳ ל  מיש ומיי מזה מ
ס לכמזלה יב״מ ׳ דבכ״מ דמכשריק להשממ ל ק נ׳ מ ח ל ל  הלנ מיי מ
 בצירוף סימס מ״ל אץ להקל אלא בא׳ * ננ׳ אבל מ׳ * מחר אץ להקל
 דגי מי ככלל הרנה וסרנה גס להסיזבר אמר להשהוח מד־א דס״ס מיש •
 (קצנ) איגג אלא אחד ספלש לש מהלם ומיי בלס בזשי׳ ההוא וככל
׳ דכשמסדה *זבד סכטס ונחלוה מוסד רז* הישראל למטר גס  שאלו שס מ
מ מכבים בחב חלב י  סזלנ מסממ סמים ומלות אם מא מסורבס בד מ
ל ."כ לסרן החלב בכהיג ק ק יא מ  מפויח כשרית מיש ופי׳ מיק מף ל
ק נ׳ מפקפק ג״כ עיי  מיש מלש מחיש *שיג מל הלס מ׳ מקימ ל
 כלס מה מדברי סמי סידלז מלמ לדינא מיס -יש לסמך סל הלס להקל
ד הלס סס  במ מייע אך בל פרוגוח הטשס מף מ׳ מ האדן להמנ ל
 ונדם דלדנא אץ חמ מנצים מחה מפצה הלס מה וכ׳ שצ״ס גס אס נמנה
 לסינר םכטס ומזלות במחנה ע״מ להמיר לאחר ילדו אס סמי בזה מיש:
פ הא דלא קאמר שיעשה נס *זה פרימה ל  (קצד) יטיחנו קדם כ' מ
מ ודאי ולא אתי לידי הקלה ד  מיסד לנל עין ליחוך ט מגלו מקים שמישה ס
ה ל ח דנאינ לי׳ סס ימיסנ מסימנה מיש ימי מ ל  לוה אמר מסוס צפר מ
ו (קצה) קייס אנל לא ישחסנה דלמא אסי ליד חקלה חלש מ׳  ציק ל
נ חרינא מלד נ במהימ נ״י *ת לז ימי םי״ח ל ל מ ה ומי׳ נ ק ל  ft ל
נ ממ נ פיייפ־ (קצו) שםאימוד יסברט לישיאל מ' נמ׳יח מ  מ׳ י
ח שהמציא סמר מש בממס הפסו גחל יבצירוף״מיסס שיקבל סיס  מ׳ ל
 נאימר פלא יאכלנז ולא ימכרנה לישראל פולמוס ואז מיחד להשהומ יב״מ ולנוכרי
ק נ״א שכהכ רכס"כ מינן בזה נדד כ לסומ סכבים עייש ועי׳ ממ״מ מף ל  *ל
א בשאלה ואל״כ לא ממי מיש (ולללקקצ״ח): (קצן) יחזיר ל ד ס ט מ ד  ל
 רםברנו לישראל צל נסנ״ש שס ו עמון וטונ מסד למסר נעוני סכנים ומזלות
ן מא ק גיא של מ  משא מ והסונד סמים ימיסנה מרו מיי״ש ועי׳ נמק^מ ל
ס יחשליס נקצור אלה למי זה של שהמנהג כק״ק מ ל מ  מממ יעי׳ נ
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ל נפצנפ מבינופ סשמיכיס פס ילק לא ספפקסי יני• הסשינס ומאס] ש היא י י  מ
 (כי) יהיא פי ענ^ע של הינ מהליין ז״ל נסנ נשם פר״מ ח״ל ידע דסא וממי
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 באר היפב
 נ״א יוס אלא ימסד לפונד סכנים והשני מכניס •ניחם ידקז) (לג) ולאי נסנ
 סש״ן אנל צולאי דחפם מסי •״נ חלש ולא מיקרי ולאי סחפה להא מהדד!
נ חלש (לל) נחקה יי ' ם לפשק •מחו אנו מסי שמית ׳  ננדיקס ומסק מ

ן ש"ך י ק סשיס וכן ארס י ' מ ז  א

ה ע ש  ת
 אסרו שכנר מנח יכיח נאמנים לאשור ואס אמר הנמהינ נפצמו שכנר פנח
 יניח משסה שנסרפהסרישח ודאי אס הוא יומר תורה נאמן לאמר ולאנורנק
 פ״יס• (רד) שנשתהה יב״ח סמלה גור ארי׳ יהודא מלד מ׳ צ״ה מ״ש
 נהא דקיי״ל ככמה מקימית למנין ספק סחפה אס אייכ סחפה וננדקה ואץ
 נהס סריסוה מהני מה ששהה ינ״מ אס מוהר לאכול המלנ ממנה נס״׳ לאחר
 שסבר פלי׳ יניח יןדס שנשוזפה וננדקה כראד עיי״ש יסי נסה שהאריך נזה
 נשו יה מסלי־ הניינא סי׳ חיו־ יהעלה לדנא דהיכא דהבהיזה היא שלי אפשר
 לסמוך מל דעה המקילץ נזה ולהמיר סחלנ והו״ל סימנו אך אס מומן לו לקפה
 סרה כי מן הסונד סנניס אסר לכהמלה לקמהה ס״ש לאסל מי«!נה סייש וסי
 במקומוס שציינתי לפיל ס׳ מיה (ס״ק כ״נ מיה *pi) ינס׳ מיה (סיק סי)
ח ס׳ בליד״ס סיק כ״נ דאפי׳ימה ונס ל  וס׳ נ״ה (סיק כ׳יב) ־(רה) י
 ילוה לא מהני טואי סחכה וכ״כ סנה״י ס״ק ו׳ עיייש (ת) חי סנאה״ס של
 מהרי״ס וסת״ש מהפר״ח מ,שנר הנף לא ממי ינ״ח דחיישיק שמא בהוךיב״ח
 ניקבה הריאה יעמ״ו מ' נינ מף ס״קס' יסוד כנמה חמר שכ׳ ק לדינא ומ׳
 סוד כדבריי כשלו למיל ס׳ לידו סיק ס׳ שכ׳ חס חקא נכה/ דחישימ כסכשיו
 ניקבס סריאה וכנון נשבר סרנל במקוסציס׳׳נ דחיישיק שמא עכשיו «»v אנל
 אס ססריפוס מא ממם כמסי לנקוב כמי נפתחה מלטלת שיש למש שמא רקב
 הקרוס וכיוצא י״ל יפכ״ס ססני כיד חדש עייש וסיגשו״מעמודי אורמ׳ מ״ס
 אות נ׳ מה שהפליא מיד הפרס״ג בזס ודמי דברו פיי״ש ועבמ״מ מ הכרמל
 סלד מ׳ פ׳ באמצע התשו׳ ומ׳ נלביש מ׳ להסיק א׳ אימה׳ שהניא ג״כראיוה
 דמרןיבימ משמה שאירע כדפימא ואיצכ״דמדש עיייש ופ׳מהיקמ׳ ליה *מ
 ז' יאיתכ״ה מיש בזה יס׳ באס לסנה סיף כיה והעיקר לדינא כהללש מה
 פיייפ ימ״ש הפת״ש ממני מי דס״ה בשבירה העצם במקש שמנשה פריסה
 לא ממי יב״מ מ׳ במיה בסי מי (מהכנכ״נ) מייד מ' יףנ של ראם נשבר
 סצס ה^ליוה ונקשר שמשי״י וח אח״כ יניח יש להמיר לסין ומנח מלי׳ יניח
 לאחר שנקור סליק שבודאי לא יצא העצם ליון שהיי עלב מאיר אך אש לא ס׳
 יניח משמה שנתלעאה שע״ש אף שענח יניח משסה שנשבר לא ממי סייש ולכ
 נלביש בדני סדמס מצמוס מ׳ י״א נמי׳ א' לדנא ונייש מיו בדן י׳ ייא
 ומבשלם מסים סריסינמרנ האמריניס מייד יבשלס סיס מיס סלד מ׳ פיס
 ונמימ טר אח'ימרה מיציה: (רז) אמר סשס״ד שיק נלח מיש לעיין אס
' אס ממי ילח מי tf וסי מזה  יש מוקה * חב מגד הא דסריפס אינס י
ק לב מיש ק כ״ס (בלס מרף) יבמק״ס כאן דש ל ק לעיל מ׳ לה ל ל  מ
ס  בזה יסי בשי וברייוסףמ׳ ס״י ולעת• בשלו שש פנסחפק היכא והיי ל
 לאימראאי סהר שהייה יניח וסי בסי ראש מקף סל מלין וף לז ובשלה מסלי
׳ חח־ נ וסי שמ״ב יבס׳ נימ אל חלק נ ו מ' נ״מ ומ׳ ס׳ וסי מי  אס*• מל

ק מיו שכ׳ שמא צימ למעשה עייש: א ימוד לי יעי מע״ח ל  ל

jft של שיש if ק מ  סעיף י0 (רח) אין להם בדיקה ענאס״ס ימשלו ל
 מה ללם רלא סי ססק מסמן ידעה סין ומכס נחל מר איא
 לסדר עייש יעי נאם לבינה «יף א׳ שיש נזה לס נס לדק לועס האוסרים
 וסכא ואיכא פלוגהא אם החרס הזה איסר סזכיק אנדקסיס סל84ר
ג וסדנא וש״ס אין לסם בדקפ ft מהר ל נ  בהאחרורם לעיל ל אואנל נ

 הק־ ספיקס וסיי״ש:
ר ס  א

 דוכי
 מפ יסי׳ אם מא נסדסח סהיא ספק סלוגחא דרנווסא ורבו סאוסרין סל
 המיח־ץ אס מיל נסר חב דעוה מנופים אמה ודאי סריפה ולא מהר שמיי
 ולדה * נימא סק מדמה ינ״מאימכרר כרעמ מיעוס המקינין מה עיי״ש וס״ל
ק לעיל מ׳ ל״ס ל  מ' סיא נשס״ד ס״ק ה׳שההלימ לממיר נזה פיי״ש אנל מ
 שס וכאן*סח׳ובמק"מ כאן סיק נ״נ העלה להקל בזהעייש (ר) שהוא וראי
ס ק ל  נזרימה ענאס״ס מיש מסשיך מס לססק ימרח ממי יב״מ וסשלד ל
 שהניא דעמ תיש דלל מין נספק יהרמ ונין בספק מסד אבר מכסרס
 פמולדסס יש להיגרר דלאסמי יבימ דסדמס מולד ממה יכולה לחיוחעיי״ש ועי
 סיס שהכריע דניתרת אבר טון ונפיק ממסי׳ דהדשב״א ולא סמי יניח אין להקל
 בוס אנל פיטר וליוה י״ל דמופיל ובי בלכיש מוחשי דרס סעי׳ יא ופלס
 הנא להפשיר נממזון נפרס מחמחספק פלוגחא וממך על שהמלח מא יותר
 מנץ יכ״ח צריך לזה אסיפם נקיאיס להכיר שהי׳ ודאי חסר ממלדה דלפממיס
ק *דל ל  נחמי פחמה חילי יאפשר דסכשיי נפרסה ואץ מלח יאי• סיי״ש וסי מ
ק נ״ג שהמלה ק איס ל יבמק״ס ל ל  מ' לה סיק כיה(מיה עד כה) וכאן מ
 לדינא מכל ספק סחמה מנס; לא ממי ילה אלא מבר המסרס מים ראיס
 מ אז יש לסקל בסי סריפה כשח יב״ח דמי ראי׳ שלא נערפה סייש נאמץ• וסי
ל מקרי לנ הספרדי חלק ה׳ מילד מ׳ fo• (רא) ודאי פריסה סבאלס  נ
ק ליה של בזה חקא  לשמהשץולוו* וייפה סמי שימי ילמוס' שלד ל
 כשאין רמז הורישה ניכר מדחן אנל כשניכר חסם מריסה מבמן לא ממי
ק מינ צידד לסק! מס ומי כמחט לעיל(קלה)  ינ״ח סייש איזנס להלן ל
 שהבאתי מה״ס שניה חייס והאס לבינה שכ׳ לדנא להחמיר דלא ממי יניח כנמצא
ק יינ לש בסגץזסיל בחלה  חשס אוסימיה מגד הנ״מ וע׳ נפר סאד ל
א שפסק לדינא מסה ספר״ח מ״ל ואס מא ססק וחסה בטן שמא  סיק ל
 ספק אס דרס נידו* שנשך רק בשיניו סמי יב״מ » לא יוס טין ולא סי רק
' ילמ *  ספק פרישה ואש יחע שורש נצסק אם סאדסמבמץ אץ לסקל פ
 לא יוס אלא נסלמ יאס לא האדס מבחק אלא שנקרע יש להקל נספק דרוסה
 מ״ל אפי בלא סלמ וכ׳ שם בפובדא שר* שרדף סוורש אסד *זס נזף ומצל
מ ח מ  מידי יר* שנקרע קצמ מעיר סעיף וספק אס כשן כשירי * דרס ט
ק מריסה אק אס האדס מבפנים  שפיר ממר נהשהוסו כ״א יוס ולא סר רר, מ
 רמס מי יד* פריפה לכ״ע לא ממי יניח ולא לא 1ושמיש: (רב) טריפה

ק י׳ מס סיימה שהיא רק מזדמן * ממרי מסקס האחרונים  מסרס ל
 שאסח מסעם גיירסימסרא לא סמי ינ״ח ילידס טד* סייש יסי לביש בדר
 סרימח מצמיח נמהד״ב *ח נ״ג דלה נמקים שיש פליגהא נץ המסקם רק
 שהרנלא הכריס להסכים מם זעח המיושנים מר זה 4ד* םרישס מחסשס
 המנהג למומר ft ממי יניח עיי״ס. (ת) אזלש שנשתהה יביח פנשלס
 מסאי הרינא מ׳ דיר סנסספק נשר מדם פנ* ומרח שנהמה « סחפה
 כשדימה שאינו ניכר נ*שן שהוא ודאי סחסה והפיח נס שחיה? יניח מהדס
 של נספה! אס נהלה ספי שהסריס משקרים ואינו מריסה * נאמר דהסדם נאמנים
 ידון נם מסס p והביא ראי' מש״ם מכה״נ *ודנן פסי יססוי שקדי נינפו
ק מיז לדנא ואס ח ל ל  מלחלום מס והנהמה כשרה מי if נאריםס וכיב מ
לו חקא מאגוז מ *נס נאמרס לאמר אן כ׳ ו  מעלים *נש מאמינים ל
ח נ ח ואמו שנשרף * שאמרו ק מ ר מנח פלי' ינ if ואלכ מ נ  מולה מ

,ft ד של אמירתם משוף אשל אש מזלה המוז שנסרףו*זר ל  פלי' ify ס



״ י ר ב י א  מרה דעה סעיף נז כ כא הלכות טריפות שג ב
» : ( י י *  (רם) אסוד להשהותם (רי) י״ב חדש כדי שלא יבא לידי תקלה, (ריא) (והמימ להחמיר(ריב) איי >

 בא (דיג)"אסור (ריר) למכור (רטו) דחסה (רטז) או ספק דרוסה (ריז) לאיי (כה) שמא (ריח) יחזור
s אנל (רכא) סדפית היייע i r (ריט) יימכחי (רב) לישראל : הגה ודוקא גסדמת שאט 

ה ב ו ש  ת
י  (כי•) שמא מהיר וימממ « נסשונגו שטס •עקנ ייא סימן נ״ס שכפנ נ*ח מ
 שסיא ספק לריסס מיסד למיכרו לגני• נמקים שמגי *סיר לאכלס ולא מ״ינן פמא

 עמדנו סנכיי לישראל נמקים אסר שנסגי ט סיסל למפשא ר«ק9 ט סאי לא מייזיק

י ח ת  פ
 לאץ נינפין אי ני פמיליס נסימטס א• פניי ידיו שייע לס כי ניש י«ס לקמן
א ס״ק ה׳ כמנ סיא זיל עצמו ליפן• למשש שס לדפס האומליס ליסיס מי  סימן י

 נופ יעי נספר לטפי שלל איפ ל״נ שכסנ נזס לסמםיל נספ״מ לא כפסי ל פ״ש]

 דרכי תעונה
 סעיף כ (רט) אסור להשהותם מ׳ בטנת אדם שפר אייה כיף סי׳ כיו מפני שלא מיתתה ט עיי״ש ולפ״ז דאס אמיינן דבדבר שבידה למידת היא נכלל
 שכ׳ בפםיסוס דאס מבר ישהה בהמה יב״ח שיש לק>מ כדן מנפל פרטת מכ״ש דהיח בכלל פרטת פלא תבא מכבו. לישראל מתר טל ידה ומ" בסי
 איסור במיד עיי״ש וע׳ ברעיה ס״ק מית מיש ב!ה ומולה לדגא דאס מנר מניות מינוך בקומץ מנתה פכמף הס׳ מלוה מ״נ דהוא משוס לא תאטלוס עיי׳ ש לדרכי
 ושהה ספק דייסה או שאר ספק סדפה יב״מ ונתברר שהיא כשרה אץ לאסרו ויה ׳ חיך שיהי׳ כיון שבכל סכיסקיס הראשונים והאחרונים לא נזכר סמס זה רק
 מסס מבסל איסור אלא :רש לקנסו ליהן צדקה למגדר מלתא וכ "ז מקא בהשהמ בהד״ת לנד והדת גס לדבדו אץ הכרח לומר ק וע״כ חלילה לסמוך ע"! אפילו
 הרבה בהמות אי עומת אבל בא׳ * כ׳ אין לממ כלל עיי״ש (רי) י״ב חורש לס־יף בעלמא להקל כלל (ריר) לםכור דרוסה מ״ל מ׳ קייב מר׳ י״א וסי' קל״ד
 פפ״ך ופפ״ד ס״ק מ״ז דבזיין מוטס מוהר להכהות א5י׳ הס רניס דבזמן מועס סעי׳ ה׳ בהג״ס דאפי׳ אימר דרבק אמר ליינור ועי׳ בנייך השלחן *ה סו״ב
ת נ f וסיף מ״ס בזה ופי׳ בדברי יוסף מ׳ תי״ב ופכפו״ת כתב ממ־ מו׳׳ד מ׳ כיח ופי׳  בשוס עק לא חיישיק להקלה עיי״ש יעי באס לבינה סעי׳ י״ח *
 פ״ו שמית זה בצ״ע ט מ־בד הפוסקים משמע דהרתי בעיק שלא ימו רביס בדפ״מ ס״ק נ״ב שהעיר בזה מבמה מקומות ציי״ש (רמו) דרוסה סי׳
 רק אחד חמן קצר אכל במעלס א׳ לבד מישיק למקנס ע״״ש יכ״כ בס׳ דבד בהוה״ב להרשב׳׳א שכ׳ וז״ל ולענין ספק דרוסה וסי יק אמר להכקירה ולשלחה
 יוסף ס׳ מי״א עיי״ש(וע״ל ס״ק קצ״א) (ריא) יחםגהנ להחסיר ע׳ נםפ׳׳ד מדפיס למן שמא יצודט ישראל והוא לא ידע ימאמייק גבי צמר מצירמ דלא
 ס״ק כ״ח שהניא מהכנס״ג בשם הרדב״ז דאס נתערבה דריסה ברוב מיתר להשהותן אמרה מרה שלח להקלה ובו׳ עיי״ש יעי׳ בס׳ מעשה חקח הסכרדי על הרמביס
 יב״ח והפרמ״ג תמה דהא נך״ל דגס מרבק חיישיק לתקלה עיי״ש וסי ככי״מ כפ׳ י״א מהל׳ שמיסה הלכה ב׳ שעמד על המחקר בזה אס מותר לשלחה פ״פ
 מוט מפר מדד ס׳ נ״ז יבפי״ת כמכ מפר סויד מ׳ כ״ח ובשו״ה בימ שלמה השוה והעלה דאף דש ס:רא להק! משוס ס״ס מ״מ אץ למר מ־בד הרפנ״א
 ת״ב מ׳ קי״ז וע׳ בדע״ת ס״ק נ׳ מ״ש בזה ולדנא העלה דאם נתערבה דרוסה ט רב גוברי׳ עיי׳פ (רמז) או ספק דחסה עי׳ בשטת מיס ס״ק נ״ד
 נחכ יש לדקל ע״י ונכבפינמ וריד ו« ופריש וכוי ואח״כ יכהה יב״ח ושמס פהפלה דאכי׳ כשמקיס המיסה ידע וטכר מכמן אסור למכרה לשמ סכטס
 האחרונים אמרים ואם יפ הפ״מ בשטס האחרירס יפ להקל להפהוח מלן יכ״ח ומזלות שיש למש שימכרנה לישראל והישראל לא יכיר ט אץ מל בקיאים בדרופי

 נס כלא נככשינס וכוי עיייפ (ריב) אפי׳ באחד מ' ברמ״א לעיל סעי׳ י״ח ועוד דאף אס יסר מקום האדום שיח יתלה בכלבא * בקרא עי*ש
 מ׳ בפרי הואר ס״ק נ״כ שהעלה דאף דןייל כהרמיא להמיר מס בא׳ חיישיק (ריז) לאיי עיי בדע״ח סיק נ״ג שכ׳ דמ״מ במקם שרוכ קר עומס לאסלה מ
 למקלה מ״מ זה מקא בודאי דחפה חבל בספק דריסה אין להחמיר אלא כפיס עובד סנביס נראה שיש לההיר למסר לא״י דחליק נחבא שבודאי יחזר וימסר למבד
 רביס אבל באי אץ להחמיר בסכי, דחכה ומוהר להשמהה יב״ח ולא ידביק סכביס ומזנות אמנם למעשה צע״ג וכיז כרוב קוני מכד סכביס וסזלומ אבל
 להקלה סיי״שילכ במנחה יעקב כלל ד׳ ניק י' יעיי׳שנפלת למנחה וע׳בכנה״ג אס חכ קור פומה יxחל הס אף כעיר סיוכס שכד סכביס ימזליס אסור
ס ס״ז שהביא דבריהם עיי״ס *מס יעיין בפו״ה שדלי. יפבץ חלק א׳ מ' נדב (והביאי הפת״ס מף  בממס ב״י אית ניב ואמ! נ״ה וע׳ בפרך השלח! *
 לדנא פיי״ס אמנם יפיץ כתפו׳ חמס ממ־ מו״ד מ׳ נ״ס פהפינ פיר הפרי מ׳ ל״ו) שכ׳ חדילה לחלק בזה בין ניר מזנה ישראל * מבדי מכבים סין
 הואר והמנחה יעקב מ״ל והפלה דאדרנא דבל דהאימר קיל חיישיק יותר להקלה דהמסקיס לא חלקו בזה מ״פ לק נר*! דאף במקום בחבה מבד סככים מס
 יס״כ נספק דריסה דהר קיל סס יש למש יופי להקלה ואף א' אמר לשמהי אפי׳ חכ הקורס שכד סמיס אץ לסקל • (ריח) יחזור רםכרנו לישראל. מי
 זנק מועט עיייש בדמיה ס״ק כ״מ משמל כאי שקנה כהמומ * ממס מסיט• מכבים יסזלומ
 םעין* בא (דיג) אמר לסכור מ' בפו״ח מהר״ס שיק מי״ד מ׳ סיו מ tf ואח״כ טדע לו שהן דחסה אס ממי להסיח ל*סו מבד סכביס שמכרן *
 כדן זס * הי האימר מכייס לעוכד סכביס דחדייתא * מורבק והמלה סיפ מיש בספרו משפע שלום במ׳ימ מ' רל״ב דאףדקי״ל דבזסה״ז לא
 ופי נס׳ מקר מיס דפ מ׳ תס"ו ונסו״ת נתנ מפר סס וע׳ נדמית ס״ק נ״נ נהגו לבטל המין! בנמצא סדפה מ מקא נבסמומ ונא בעופות מ״כ פסק
 שמיר מס מכמה מקימים ועיי״ש סוד נס״ק שאייז מה פהטא מהד״מ דנבהמוס אסר למזור ולבשל מיקח ילהחירי אף לאימי השבוי םכביס וימלוח
 נממחיו סל הריף פסחים פרק ביש גיי ארבא דסנסא נמשהא יאמר לזטר אס לא שהי׳ גילוי רפת נשעה מקמ שמקמר מלקטהו ממשש *זס סדמס
 לסונד סכביס דלמא המי מזמה לישראל דהםעס מא משוס רכל ישיאל סרנים והמונח סנניס ומזלות הספהו א! ממי לומר ולמול המקח ולהחזירו לאמו
 fx ומשוס שלא יכא תקלה לישראל אחר אמר וכי דללו י״ל דלפמ״ש הרא״ש עונד מכניס ומזלות אמנם נמסה אף בסחמא בלא גילוי רסס אם הסונר
 נסרק נ' דנרכים תפיס *נס ככלל ערטמ יפ ליקל בזה בצירוף עוד מיפים סכניס ומזלומ רוצה לקילו מזורה ממר לחוור צי מריש מד נניק ש*דז
 באשה סאץ לה כמנ למסר ספר) סדסה לעובח סכביס וסיי״סמד במ״ש לסרן שנשאל נעינדא שהיה ליבראל פופים נשוהפיה סס מנד סבכים ומזציס לחצאץ
 כמיס ולויס מדס דאיצס בערטח אס גס נהס שייך קולא זו עיי״ש ולפמנ״ד והיה מחציתן בחדר א׳ ומחציהן מדר כ׳ ונכנס חרס בחדר א׳ ב*סן מאסרי
 מא ובר זר יחלילס לסמיך סיד נזה להקל מוס קנאעי״ז אפי׳ לסרף בעלמא *סן מפיס שהיי בחדר זה לנח אס מהר ליבראל ליסיל חלין מהכשרים יליהן
p שנאסרו יהפלס להקל נזה מיש •  דהא לדבריו יקשה דלימת הד״מ מיל רמא תם במד שאבד ט כל*ס ודק להפוכד סכביס ומזליס לחלקו *
נ ובן (ריט) ויסכרט לישראל פי׳ בסי פקיר יחס מ׳ הסיז סיק ב׳ שהמלה  שנסנפ ננהרזש״ס שס וכן נחסץשנסל סליהם יינ זש״ס מיז דף ס״ה ל
א דקייל להלן ס׳ פיו ד*ן מכרץ ביצמ ננלס וסריפס לעוכד סמים וכמי דלנמ מש מקלס סמא ימכרנה ליבראל מהר הקנס דסכחס סלא יקנס מס איס  מ
ק נימ שממו סל המחקר אש ס מי׳ נדפ״מ ל י  פ״ד לסרן קמח פהתליפ שצריך למליס לנסר שלא יני* אמרים ליד סקלה מהממ סמים ומוליד, זה מ
א מלינה ספיבדי ס נס כדן דחסה ממי הכרזה וני דש לסמדר ט ס למש מ  מחנן לימי• רכל מי ליחנהו כנשים מדס שק מהרין למיכרס לממ מכי
 ימזליסימ״כ לומר דהד״תס״ל א׳ משהי אלה * דסיל ממהריס פהביא מצמ סכניסימזלימ לנייר אתרה רמכתה לישראל אך ל דלמ אס יחס שרינ מנוי
ם נמס מריס *מנס בכלל ערטמ * דש״ל סכסס ומזלות שג*סו מקם אץ סוליכין למקם אחר אץ להחמיר מה ניי״ש ־  שס שסמלה בראיות סלס ת
/ נמהוח ביי *ת נ״ז מ״ש לערן אס ממ־ למשל ה מ ז מאץ רסק״א זיל במחמד ל**מ מ׳ רסיא כס״א ס״ק כ׳ רבמצוס (רכ) לישראל מ׳ נ ע  מ
מ ישראל מ מיחסה לאחר שמישה וכ׳ דאגי' שלא מ  יאיסנ״ס ממס נס סרלש «דמ דאיסריסי מרטה מיש ובמלא מס כ׳ ג״כ לעונד סמים ומזלות כ
/ מס  נשיח זרמ אברהם (להלא יצחקי הספרדי ז״ל) ח**מ מ׳ יא דלש סילש אמי לניכוי לו מיש ימי׳ מרך הפלק אית י״חמה שהשיג סל המס
 מפיס *נס ככלל סימס מא רקנמיד דלא מיפס מס ואין טיס למחת מל ו*יס להלן מי סיג יטאר: (דכא) מחמת הידוע עפה״ש מיש מסמנמ
ק י״ו שססנ יאס ד זש מוס לממס שמר סדמס מא ולכ נענשה אשס ר if ק מימן ימנץ נטן שמוה מי׳ בלכיש מי ז' מניף ג׳ ונמ*רו ל י  מ

 הנר



• הלכות טריפות ף נז מ ר  זרה דעה «
p ססדסתז מיא (שיס סי׳ קלח) אלנ דקיל לאסד u ׳ «ין סדפייז רש « ) יק (רנד) אז י מ) ממזר(שערים י ו  (מ) ודלית (רבב) ימי־ ליל (

פ (ב?) (רט) טייוו (לס) למירי לאיי יצא  (ובה) ל

 באי־ היטב
 (לה) למכרי מסקנה סש״ן• ד*ן להק! 90 אלא נלחסס «*ל מל* הכי י6 סרגה
 לידס לסייר מלא דש לה סיי*• ננליקס פדנא ומיד מסח רש״• מצ סיפא לאץ
too אמר נפצוגמא דרנוויזא ncnro J ם סידס: ממיז נשר לגמרי * ר מ̂י  מ
 לאין צלדן נל* סכי לסייר אין לסייר למררס לפונד סמים יק נראס לפס סרג
ס שלא סזט דן זמ אלא סנא נני לחסה ליקא (נחנ סרלניו י מ  גסג״ס ישאל *

 סתחי תשובה
ש (ט) vm יטנל ן יא] י י י י״ס״ **ל ס ס י ס «ל*נן ל  [*יהניא *

א שיסא טכר לפין נפייז מי י p מינ פכסנ לאין טינס מ  פ׳ ש*למ •פנ״ז ״"א «
מ לייז פל לאסל י י ילא י פ י  אלא אפילי אס אימ טכר נידם מיז שטלס מט
 ספשס ורסיס מומי למפלה לנבלי ילא מימינן לפה שיוכל ללמזפ אס סמזלאל שיקנה
 אממ מוזקס נשלה ללהפסל מסין הלוקוז לא ימ» לסססיי ממוסר למאי מיס ולא
 יייזנן אלא סיכא לאפשנ לנא לסקלה שיאנלנו וגסנ פול לר* אס המוקה «

מ לק אצא נפיל שנמס יפלאל מרמ פלילס צ0קל נזס מאפר tie >1&ץ ק ה«מןפ סיץ מ (כי) ממל לסונמ ענכיפ  ומס ננל פקוס שסלפם ספה שלא «

 ודכי תשובה
רם ולדינא פי׳ גתנ״תס״ק ו ו סאריס מה הרבה *י  מישנסנץ זה נ*רך מז
 to שהפלה לדינא דסיכא שיש לס ספק מרוסס רויס דחנ מסס לא נדרכו
ר מיס יש להתיר ז  והספק הוא רק פל המיפיס אף וקיי״ל מל התערוכות *
 מכנשינהי מייד יכל דשדש מדוכא סריס מזמר אף כאכילה יאס יווס שגורשו
 קצתן יש לאטד מלים סמיהס מהנשאדס ואם יש סיד צד לסמי שסני מחצר
 רהנ יכווסהיש להמיר נס סמופס שלא נדרסו לאחר המיקס ממיז שאין נהס

ימ סכביסימזלוממיס:  שיס דשם כלל למינק *נ
ס דקיייל לאסיר כל השיירים משים שמששין ל ו שכ׳ מ  ועיין נפפ״ו שיק מ
ר לספק דריסה אף אס *לפ שמס אח״כ * סהשוידס ד  לכל מהשיה מ
ם ולא *וריק והנדרס ממ והשאר שלא סמי לא ד ז  הלא אפיס נס הנשארים *
מ כמש״ל סי׳ ק״י מד׳ ז׳ שהרי לא ידנרק שלא ודש רק א׳ ושמא זדם י  מ
ש ופי נאם לנינה שרף ת מי  יוסר רש סיו נורסיס נהמדר ההיא מק נחס מ
 כיס מ׳דמשמס מזה ואס ייכל לשפר כמה היי יכול לודוס זה החרס נפשן סיסן
ו החנה כ* מסמ מורסס שסו ע ס לסי * ל  שס׳ מ ומהי כ״כ מהעור מ
ס צריך לאכול סלם ממר י  כאפשרי להיותי אזי האמדס שנשארו חיים מיתרים נ

:tfיךי ניי ' * מן הסהר יומר מהאי סר וכמשיל ס ו  סו ססא ס
׳ ואס נתערב דחסה ונמצא אלכ א' מאוים נ מ ק ל  ועיין מוז• בשלד ל
 *ן חלין לימד שזה היא הדייסה עיי״ש יפי נשלח מסרים שיק חיו״ר סי׳
ס מרנגיליס ספק וחסה ץ זסוכ׳ מ במר שנשאל נאי שסי׳ לו מ נ פ נ ש ל ז  ל
׳ והב׳ הללי נחסרבי סודבהרנהתרננוציס  נמקס * וממי ארבעה מסם מפארו נ
 *זדם ומנינה תרמילים הנ״ל מחי שרס ייאי נהס קדס פיססרסוסא שסו
ק דריסת  אריסים נמק0 המי מסיים משאל אס יסלין לתליה ש*הן שרם מ
י ה ח והסלה דסשיי יש לחליח לסקל דאיחן מ ש ו  מתסרט הס ממ ולהסיר שאר מ
י נסס הריפוחא ואדוניס מודאי יש רגגיס מס מי נ ק וחסה י מ  הס מו מ
נ ס סהיומ מ ס סן לק נראה והנשארים ממרין אפי׳ נלי שהיי׳ מ  לדבר מ

 ב*ן הס״מ מב להמהין סי שיסיצו גצים מי״ש:
מ ח ' ר״כ שוממ המאל נעור שיש בה מש ד ר תנייגא מ  ועיין במ״ס ממי
י מרכוח * יסלמ ל ו מ מהם ס מ י מ הצאן לשחטם נכ״א טון מ מ  מל מ
י ידם שאין לסמך  וחולין הקלקלה מקלקל והגאק מהרש״ק זיל וספ דמיו מס
' לי שמיא וברי המסייר י חנה קמא מ ז מי״ש נאויסח יסי מו״ח מר  ל
ש ו סמסרש״ק לל ולהניא ראייה לשמר ההיחר סלל מי  במ והוסף מת־ ל
׳ מיו שממך א״ע סל שמה זו שהעלה לדינא ר יהושע ס מ מ ל  אמכם יעיין מ
ש י מ מ י  ראם נשמםי בסך גיי דשמר יסלין למלמו שאמון מפרסי נמרסמ מ
י סשימ״ד ושמן לדינא מעת י  ב*רך ימי נמלח מיש מס והשיג על נל מ

: ש י  משי׳ ספר ימשע מיל לסקל מ
' לל נדר שסי מ צאן של ישראל ישל מ מסו)׳ סניינא מ ל י מ  ועיין מ
ו כל סצאן של ישראל סז י סממו שנכנס שם ואנ נ*סן שאס מ מ  מ
' מי מ  כל סצאן אסירים ירצה מרס א' למסי־ ס! הצאן של ימאל מפעם י
מ יכי דמיה סזס ראי צמויזמ ר ם מ  קוייימ דש לסלימ שהצאן שלפיבד סמי
א אנ»לא מסר מ נ ן לי מיין to! לנ׳ קדחה יסי ילא מ  מל ממסי וכ* פי *
אמי ח*ן בחרה  כלל *זה מלק צ^ של ישראל ואחה של מנדי סמים דפשיטא ו
' יסר הצ$ של מנדי טכניס שלע ושל ישראל גס״ס  יסר אלא אף גס אם מ
 מר אסיים הצאן םל ישראל שאין לזה ומין כלנ לדן מ קדיחת מי*#:
ש סהרדכיז דמדר שנמערנ נה מ%ן וחסה יש לסמים  (רבו) מחר פסח tf ל
 ס* תכנשממ יסי ור*הי בכמניי אאמ״ר שליסיא נססרו שלח מ שלמה
נ אף אם מ שיסלק למד לא סמסק סל םחנ ל ל ל מ י ק י שהפלה למן י ל  כ
ת מ ה ל יש לסוסר לנטל המסיס * מ  ממרין מזפרובוח ע מממ8מ י
ף כאשר ימונו 1בזקנה אש לא נמצא שש חשם דחסה 1א3 ל נהמה * מ  מ

 *מהרס

ה ר י מ  נשבר נף הפוף מזוך לנוף נאמן ססא מריסה אס *ן מקן מ
כ י ם ממלימ אף במיסה דאף שיתקשר *  יהכיכנא קיס מיחד למכרה לעינד סמי
 ילא ימ׳ מינס־ יימכדנה לישראל אין לחש מןל היא סטי אנל אס יש עוקן
 במכירה * אף כאץ שקן רק שהטמא נמר אמר למסרה למנד כוננים
i f ומלוח חזיישיק שימפרנה לישראל לאחר שיסרסא יתקשר חס ממיר שסי מי 
׳ שלד משיג על הלנ״ש בזה והעלה דאמר למוכרה ׳ מרי יוסף מ  ועי׳ מ
ל ש מ י ם ומזלות למחלה בכל טור אף מאין מקן במבדה מ  לסונד סמי
א ובפנים הל מ מרף ג׳ שטף ייג ד״ד ק י ג ל ׳ ל  נאם לבינה לעיל ס
ן מקן משבירה והטמא טלה קייס אץ למכרה מ  שממיר נ״כ מס וני דאף מ
ף לגמרי ומומן מספוף נ*סן דליכא  לעובד מכניס ומזלומ אאיכ כשנשכר מ
 לממש שמא יתרפא אי מיחד לסיכרה סין שסישראל ימסרנס וכי חס מקא במף
 זס־ אנל אס סא נקבה יש להחמיר אף בטרימח סרכר ושמא חסיל טציס
 ימסד העוכר טנביס ומזלות מיצים לישראל נד״ש ומבשלם מאל ומשיב םרינא
׳ ס״ס (וצמט מגומגם שס וממסר מנס) ונטף סדן משיט  חלק א׳ סף מ
ק ז׳ מפלה ה למל מ׳ דג ל ׳ מסי  המרי יוסף והאם לבינה על הלביש מ״ל מ
ל שאין לו עוקן מ  נהזיומ לדינא ממס הלביש להקל מה דוחי־ נמה פסק מ
ס ומזלומוק ככ״משיהיה מזמר  הד כמיזזוממנ בצלעות מוהר לסס־ז לעוכר סמי
 נספ״מ במור מסרסאשאשי״י יש להסיר למסר העוף לעובד סככיס מחלום אף יןדס־
׳ א מ א ל מ ׳ נסיח מאל וסשינ ח  שנחרפאפי״ש: (רכב) וניכר לכל מ
ס רכרהמריהסחשס מחר לפכח לפונוטכניסומזלוח ע ה שדעתי מל מ  ל
מ סמטא לא ד א ס א חמ־סא ולא יהי׳ ניכר יסילץ סון מי  ולא חיישיק מ
ק ל׳ משיג מליו ׳ כיג ל  מהדשא יסייס כמף הס׳ יעי׳ נ־פ״ת למיל מ
י פהה יש לחש מחרסא ולא יהי׳ רכי ואמר למסרו לעמו נ ס מי  והטלה מ
י מעשס  סכטס ומזלות אא׳כ מא נ*סן דליכא מש מסיפא מאליו אלא ל
ק דד שכ׳ מל יאמר להחרסא ש ומי׳ נמק״פ ל  ארם נזה אץ להחמיר מי
ס ל*זד הרפואה ישאל• צלקח אפ״ס מישיקמקנמ ישראל ילא ישיס סל ג מ ד * 
ס של מאץ לליננסרלץ ק ס  לני למגיס שיש שם צלקח טי״ש ומה ראיסי מ
׳ מברא לסניי נמרנגולמ4 י מ ׳ ל״נ של י אלמוגים בלי מ  1JP *וי מאץ נמל ס
ר עצם מ ס ם מ ק  מ׳ שלאיסלסללמ נאחש מרגלי׳ מראה קצה סכה מ
ם א חי׳ לסימ סמי מ ן לסשואל למכרה כן ט ע  0*דץ לעצם האמצעי וכי מ
א ימכרנה נ יממס מ ל י ף מחמס דמיחא מצ ח ס * מ י  ומזלוח ס קרזב *
י לספק דריסה מכיר אנל  לישראל אן מיש ס סקנס חאס את החסרון ולא מ
האס חפש מ סכביסימזלוס ו ז * אץ לסמרלסוכרס * ו  לסיד מק״ס מיל ס
 שמא המושא המכס והישראל לא ימס אל לטלר*ס נמקיםצולגנללנללוציע
ף א׳ ומקנס מש למש ממסר ממאה * . ל נאם למס סי י ח  (רכנ) מ
ס שסד נמזמאם ימציס מ ח ם וממלא קמא אסר למסר אפי׳ אס מסר מ * » 
ס ד ה ס מ ק ס ק נ״ס שכ' שהניא מריו ומיס מ y נחלת ל n ^ n o w אין 
ה מלינס ונן ססדס מחמאה מ סכמש יסזליתאא״כ ישראל ממ־ מ מבו  סמנ
ס ימלוח יש לסקל נזה מסמס מלנה נדיש ומאס דלל ממנהג י נ נ ס מ  של מ
ח פ * אלכ סשראל מסו ט ח אץ *כלץ ס ז א מ מ ס מ  מ ו*1" אץ מ ו
י אנל מדין לס לסשלו סין וססאדמנל* ׳ קל א להלן מ ל  מולינסנמ^ מ
כ סדין יש למש שמא  שס ואפי* ישראל קמ *קפנס ממי בפס״ג מזליגס ל
 •סמי שס ישראל סטן * קמס שלא ידעו לממן אס יש משחן סססליף
: (רכד) אפי׳ ססק ד סנמס רמסי הי־לנ לישראל נלכ אץ להק! במ למל  נ
ס נוח שלמה ל ' לד יסי׳ מ ח אום מפר הקטע מף מ נ ט נ ׳  מ־יסית מ
ש : מ מי / נאסצפ החס׳ משיג סל הממו אוס נ ׳ יףה ק נ מ  ל
. סנאלס יסמישלשמהרדלזדפדדשממרנ מ ת  (דכה) סיפ מחר לטנ
ד ל י ס *סלי־ מרי מיס >יא טלר מ ל ׳ מ ד מ י י  מק תזטס מננשינמ ז
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r» « n  א (א)"נפולה (כ) אסורה כיצד (ג) בהמה שנפלה אם היתד. עומדת על תליה כשנפלה (ד) יאס «
־  (ה) יש (א)(א) מבריסה עד המקום שנפלה שם (י) עשרה טפחים חוששין ר

: •puss (רכז) ילא סיפיק שמא •ימו ממרס לישר* מ*ל רש 

 נח דן בחפוז נפולה. ובו י״ב סעיפים :

 פתחי תשובה
י הנס מ״ל «ר זטט לאורו והוא נחשוטמ הגזישוס ה ד נ מ  ומיש נפס הידנ״ז מ
 סיף סימן שלג יספ יטמס דדוקא נעדר שנספרנ ט ספק דרוסה מהר היו חקנה
 ולא סד* דיוקה יאסור לספסוהה חס לא כס5 שט אלא א*׳ ליפמ מממיריס אנל
 לפוקר סדין דסשו לעדי שנס*נ 0 ספק דיושס מוסר פי" נננשינהו ונמו פאכסונ

 נשמי לקמן סימן קיי ס״ק ו׳ פ״ש
 נח (א) פנדסס פנס״פ מ״ס מנייסס עו ארעא ז״פ ועי נספר דמשק אליעזי

נ י״א מ״פ נזה י  אפי נסון פו״פ מ

 באי היטב
 נימ׳ נסי• ומנא מינ ח״ל ס חקנה נפדר שמופרנ דחסה לשמח *ווו והנקבוח
 שמזפנח וה׳נחס שמנח עליהם יניח נמחדס אע״פ שלמעלה נחנאר שרניס מדיסס
 ולומן מזנה אסר להשסומס לנ״פ המס מי דחסה טפא נלא תפחבח אנל סכא

 דסדחס! נמפרנס נאמרוח אפילו נדנים הנדרסס ולזנק מחנה מומר להשהוחס ענ״ל)
 נח (א)מ9דס! מזבהס״זדאף אס טנור*ט רק ו' ספידסמ״מ *נאלנדחשטק
 שמני׳« "י לאיז יוי י׳ סמיס (אנל אסהשור מונחפל ארעאומוזגלגל לנוד
 $יז מסס נטר "ס (ממןנז) וס״ס נשמוליכץ פל הענלה אל חרוק ק סענלה נניז

 טיס). וסקשס נזסרש״צ למה נסנ הגזור נת״מ ס׳ ח״י למק ניקין שספור המרק אא״כיש י׳ ס«1ס נטר ולא מזניק מגדסה עד ארפא ייזייץ זגגידוף >" סם תליה

 חרכי תשובה
 מימ סי כספק קיונ לודחי והיכא דאיכא ספק אס נשלה מניבה ייס ישלאמר
 אק אס לא מדע לנעלים עד אחר ששהתה ממלמ יש לסקל(וע״ל ס״ק נ״ו) •
 (נ) בהםה שנפלה עי׳ נשו״ח פתנ מפר מ דש מ׳ י׳ מ״ש נדן בהמה
 פגפלה ע״ג דנדס רכים אס יש נזה דן נמלה ומיי! ב5"ע*עיי״ש יעי' נדע״ה
p ממש אנל אם נפלה על w ^ n ס״ק ה' שכ' דש לה-.יר נזה אך כ' חה 
 עפר החח ואבק דרסס המונח כמקומו אץ להקל דנככש ומנשה קשה כדאיהא
 נחלץ דף נ״נ ע״א עיי״ש (יעיל ס״ק כ״ה נדש מהפריח) אמנם יעיין נמרוגוח
 סטשס באמצע *ת א׳ שפ׳ מראה דאין חילק ננפולה נץ נפלה מל דנר קפה
 * p דאף אס נפלה על דבר p כמו הבן ועפר ומל הדק ידשינן לה ודוקא
 נפוף שנחבס מא דמצרטנן לקמן ספי׳ ב' פנחבס ע"ד קסה*אבל בנמלה לא אפו*
p עיי״ש ועי׳ כס׳ ידעות שלמה דש מ׳ זה מה שכ׳ נזה וכ׳ דהא ודאי  לחלק נ
 פשיטא דאמ׳ נפל לטר מלא ססונץ של צמר דליכא ימס אפ״ה אס מא עמק
 י״ס הבהמה סדסה דהא ההנל נ״כ ממית ונירסק חך זה צ״ע אס עמדה לאחד
 מעל״מ אש צריך בדקה כנכלה לתוך הבור מלא סכוגץ ועיי״ש במ״ס בזה לדנא
 ועי׳ סוד בחנ״ת שס מ if בעובדא בשור שהיה תעה נמקוס גמה ומשומנ
 ממשך ייס ובנוחו מחמה שור *זר שרדף אחריו נסתpתליו למסה מהארסבס
 ונפל שס לארז בצו השיפוע ויען פהי׳ העפר p נגרר עמו פפר סיבס שהחמ
 השור פד למסה עם השור המונח ע״נ הממי ואח׳׳ז ממד הפור מאליו ופחסוהו
 תק־ ממל״פ וכי דבזה יש להקל בפשיעות אפי׳ בלא הפ״מ טץ שלא נפלה להדא
 מגסה י״ס לאק רק נגררה מס העמי p שתחהיה ככלג טדסי אץ למש עיי״ש
 ונראה דבזה גס לדעת סרוגות הטכס ויידפוה כלמה הדל יש להקל ועיי עוד
׳ חה פשוש טא דבנכלה מפסח מי״ס אף שנפלה ע״ג אבנים x נדע״ת בס״ק ב׳ 
 וסלעים כשר עיי״ש (ד) אש יש םכריסה עס״ו וש״ך מ״ש נשס הכלט
 יהאי״ה נפפניא תפלה נפחת מי״ס כשרה משוס דהחי טשא א״ע יסי׳ כחנית
 ס״ק ב׳ מ״פ בזה והעלה דלס״ז נראה דאס הבהמה מלה ינפ4פ גס בפחת
 מייס יס לאמר דהא מטאר ביומא דף ס״י ע״ב דבמלה לא שייך דן זה דחי
 טשא א״ע וק בכ״מ מפלה תחשנה הבהמה לפממה (שנתבאר דנה לעיל מ׳
ה מי״ס אך ל דמ״מ נראה מ  י״ז) דהר בכלל מלה יש לה p נפולה נס ב
 דפכ״ס נסיק סלא יהי' פמה מד׳ ספחים כסו בp דססילוהי אחרים מיי?! •
 (ה) יש סבריטה פנאה״ט וסס״פ נדם מכריסס פד ארעא ד' ספחים ומיי
ה הלג פהר״פ הכהן גיי מוילנא פנלעס מליון היא• פנ׳ דטד* לא ס מ  נ
 סי שיעי א׳ לנל הנססוס דש גחלים וקטניס פיייפ ומט״פ ס״ק נ׳ מק
 בסהמא אץ מכרסא וחויא עו ארפא פמה מו׳ טפחים אנל לפעמים יש
 פהרגליס p קצחמ ואינם ד וכיון מניס החנ יש שהן יותר סו׳ נלנ יש
 להחסיר שלא להכשיר אף בטר ש*ט עמוק רק ה׳ ניי tf ימנשלמ מזנה מיש
 קמא סי ללא באמצע החשו׳ ס״ש מברי הטיס בזה באדנות וסי׳ נסי אשל

 *רסס נמלץ בחדשי טסקס מ׳ לב :
 וכתב נאם לסנה *ת א׳ וסיף נ׳ וסיכא דהוי ייס רק נלי צירוף גונה
 תלי׳ של נהמה מיל סי רק ספק סחפה ומיס לסין להק! בצירוף
 שאו ספיקה אנל ודאי ואץ להקצנשניל זה נהפחנס פייש וסי מעיה סיק
 וי שכ׳ ואין לסקל כלל לצרס ללס פיייש: (ו) י׳ טפחים ישישי י׳סמויסול
 ספחים פיפ מחיושנזמה״ז מס והסיע ו!סיו ששגו מא לאצנפיה אנוד4ן

 זני

 יססרס לישראל אסר יאמר לי גיכ שיזהר לנמק *חס לאלש אמנס יפן כי פטאר
מ אז צדס לנמק  בש׳ץ־ ישלד ס״ק ה׳ ויק אס ייכל בנקל נלי סורח לנחק *
 אנל לשחי! א״צ ע״כ נראה ד>$ שנזומן לו למכרם לאיזה ישיאל שיווע שהיא
 ימכרם לישראל אחר ולא יודיפ למשראל הנ׳ שינמק *הס אפ״ה א״צ למטע
 מלמכרס ראם נגזור עליו שלא ימכרם *ן לך סורח גדול מזה ולמרוח א״צ כנזכר
 מכח״ד (רכז) ולא חיישינן וסי ודוקא סכא ד*כא רונ משירי! אלא
 דנהט להחמיר מחימרא נעלמא מעה המחמירים * שיש צדדים אחריס להקל
 אנל נלאיס אץ לעמת סיס לכמחלה נידם ש״ך ופלד ס״ק נ״א מיי״ש וע׳
 מזה נמק״מ ס״ק נ״ג נאמץ וע׳ נס׳ דבד יוסף מ׳ סי״ב ובשלת מהרים שק

 *ויד ס׳ סיו
 סעיף א (א) נפולה אמרה ל נמק״מ ס״ק א׳ שצ״מ נמעומס שנפלה * מי
 מלו נ״כ כנמלה וגס * מלוך סלד * האם מועיל ממ לזה עיי״ש
 ועיי בעחגיחהטשס*ח א׳ שעמד ג״נ נחקיחס אלו וכ׳ דהא ודאי ראם מלד
 סלן ד״א מלוך יפה טד* כשר דרא• מזיק שלא נתרסקו אבריו ואס לא הלך ד״א
 טד* אמר אף כשהאס הלכה מלוך כה דאניי סלד הס חלושים ביותר ועלולים
מ דאס סלד סלך ד״א אם ממי גס לאמו סרח נציע עיייש  להתרסק אך נ
 נ*רך ופי׳ נמנית ס״ק י״ז מ״ש נזס וני רמס שחקר המק״מ * מלוך האס מיצי
 למלד מה לפמ״ש סחב״ש רכל שלא עמד הסגל מלידסו והלך אץ נ״ס נזס דהא
מ אמנםנלאיס גראהדאס נפלה נהמה ממומה ד  to שלא ממד והאי נלא״ס ס
 אץ מפס נמלה לגני סלד ולערן אס מטך סלד ממי לסאס כ׳ דאין פוס צד
 ספק לומר דהילוך סלד ממיל להאס טון דסעומ יס לו יווה נסיע יאסי אס
 נפלו נ׳ נהמות יועיל מלץ פל א׳ לחנית עיי״פ (ב) אסורה מיי כפרי
׳ דממה שנפלה אף שהוא א׳ מי״ח סריכיה  מאד להלן מ׳ ק״ס ס״ק י״ס מ
ק לה נהר ששהסה ק  ואמדה מה״ת מהלל״מ מימ סי רק ממק דהא * מ
מ יכ׳ נ״כ  ממלמ * מסדה מיא מייש יסי׳ מחזיק כרכה *ח ג׳ מיש נ
ק מקיל טון דשטח מפי ל*סרא נד״ש ק פריפה אלא ד*ט מ  דהוא רק מ
 יסי׳ בלב ארי׳ מל מלץ דף נלב ס ff מ״ש במ יסי׳ במיה דנר שמאל מ׳ ס׳
 מ׳ וגמלה שבוקמ וראו שנתיסק אמר ודאי סה״ח אנל קדם הבדקה *ט
מ אץ  אסי רק מספק ול דמ״מ # דקדס המיקה לא טי רק ספק מריפים ל
 לסקל מ״ז נתפרובת מכא שנתמרנה בהמה זו באיזרוס מי״ש וסט* הבלי
 סיק א׳ ונשפ״ד לסמן מ׳ ק׳יימףדר סיס ועי׳ במ״ז כאן נףק א׳ מ״ש בערן
 מ ימסה לפל צו ולדנא מיס שאין הכרמעיייש ומנשו״מ רמיז(ממאץ ל פשה
 זסחא יל) מי ל״נ מעלה מאיית וטריפה יד* הוא ואץ לצרפה לסמן אמר
 ללס פון אפ נפלה ולא מדע גובס של מקם אץ למשט לס״ס ואין להקל
ה ל  עיייש נאמץ וכיוצא כזה ל גיכ בישועות יעקב לעיל מ׳ לב פיי״ש ועי׳ מ
 מפרס צני (פסגאץ סהו*צ מהלמפסאד״סז״ל) דף כ״ה דפ ע״א *ת י״ת שכתב
 דלסיף יש לצרף לומר דנמצס לא סי רק סמן סדנמ מי׳ש לורס ועמלת
א *ת א׳ ו*ס נ׳  כסנ ספר חידד מ׳ ליא ונמ״מ טת יצחק סלד מ׳ ל
מלק ניק או יבמשמיס הקדש בסשמסוס מילק *ח א׳ מיי נמית ניס  ו
ו ממלה לתא ממלה נלס שנשתפה מן מעלע נלא  םנמה מלו מ׳ ל
ק א' לש במד  בדקה מא יו* מחסה וסניא יאיוח למ מי״ש ומיי מפיח ל
ק פריפה י סלל ואף ולא מי רק מ  ממזדיס רל! ילדנא מלהכמגמ המג



 •תולח יורה דעה סעיף נח א הלכות טריפות

ן שמא נתרסקו איבריה 5ואם ודתה שוכבת (ח) ונתגלגלה ונפלה צריך שיהיה נובה ד&סם י ש ש ת S U (0**^ 
ה פ3חי0 והא (ט) דבעינן טבח י מפחים תקא (י) בנפלה מעצמה יאו (־א) הפילוח (יס אחרים ר י ^ ״ - י • * 
 .»! (יג) רדעה שרוצים (יד) להפילה (טו) ייאכל אס הפיאה אודים שלא מדעתה או אפילו יחוד. בט־

r — ׳ אלא (טז) שהפילוה בבת אחת ־י  מולק מיא R סדאיש אפי׳ ״ ״*׳
'w והרץ אסא דמ 0מא זכריה 300נסיס 

 באי חימב
נ ואן־ אס מיז pom ליס נ*נס למין חפצומץ חמ מומס wee• «יממ המי נסוזיז מ" אנל לפנץ סדנזיז אץ חילוק טס ענ״ל י  אץ מרסס מצרה נ

 ח־כי תשבה
 שכ׳ דבע״כ אץ לחלה בזה בץ 6ס יומה הבהמה שרוצים למילה * ל* מל
 וליכא מיד לניניו וממון לפיני׳ אץ מועיל ידפהה כלל אלא דמילוק הוא בץ
מ נורס חנפה ע״כ  הפילה האדס בנח * לאו ואס המלה *׳ס נכח דץ מ
 אף במיה מיפ פריסה אנל אס לא ספיל בנח רק מנדל ססס כורך ממיס
ז מפלה מעצמה  דאין פהסניס נהשלמן יק להק! מריח ולא להפיל נכח ל
א  לטי ואף שלא ידסה נסיק דקא יינו עיי״ש וכן נראה ופס הסריח ס״ק ל
נ מ׳ מיו מיש נדנד יכ-רי מאר והחסצ״מ נזה והשינ  ופכשלח טח שלמה ל
 פליהפ והעלה לדנא וכל שהפילוה אחדס טון דכח אחריס מעורכ ננפילהה ה״ז סדסה
ק ל מסלה ק יד). וכ׳ מ״ק ל ק נ׳(ופיל ל  אפי׳ נפמח נלס פיי׳׳ש וע׳ מפיח ל
 מחמי! מלי קראמ/ו יל ימי כהסילוהו אחריםננ״אמיי׳ש: (יא) הפילות אחרים
 ידעה פויק סיק א׳ דבנחלקה מיי הקרח מדר טון יאפשר שנפלה נביא
נ צריך שיהא יהוד דאה אס לא ט׳ ממלה ככיא דאל״כ הד  שנא למעיזה ל
 כססילומ אחדס דמשפץ אפיי במזח נלס עיי״שוסבשדח שאילת שלום סניינא
 ל ל* משאל ג״כ אודות זה וכ׳ שהלק הפליג להחמיר כזה מחר מדאי ט
 מיקד לדנא משנמלקה כקרח אף אס כי׳ מפילה נכ״א אין למש נסי1ת מיינו
י להסיצוהו אמרים כניא ושס מ׳ מפילה נכח נמל מיחלקה  חס לא ת
טי פסוק ונ״כ מי המילה  ממצמה אף מי׳ נניא לא גרמ מהיכא תפלס נ
 מיא ולא ידשיק כסמס מי״ס וסוד מאן עדיף יותר דאף אס מ׳ כסקס חלק
מ אפשר להתאמן ולממן קצמ ע״כ נל שמא כפחויז סי׳ ספיזס אין למש  ל
׳ יומו מוה ואף אס טופ פנפלס ימו נגיחת  כלל מריש מד נמ׳ נ״ס מ
 ודמיסמ מריס אמרים אפ ס׳ סדני על מהי כסקס קרת יש להקל דיל ולס
 ננ*! מכח מחיפה רק סשוס שהי׳ נמקש קדח אמר מדחיסה כל שמא ממלה
 סל הקרח ומשול ונזה טדאי אין למש כפהי׳ כסתות מ״מ ומיס דש להק! בזה
 אפי׳ בלא בדקה ומ״מ מי שרוצה למש לממיר נזה מביס להצריך בדקה מי
ח טה דד מ חלק א׳ מ׳ י״א ל ג נס אנו נקיאין נבדקה מיש ועי׳ מ ל מ  ו
׳ משוורים ססהליקס עצמם סל הקרח וגליד וספלים ואין מלכים אלנ מאן  מ
י כדקה סטקא דאסמא מים כאדכימ:  יפה מהגץ מולם להכשיר ל
י חמ מזק דנה כהקילוה אתרים חלהמףמ׳  (יב) אחרים ומכא תפלה ל
׳ מצולעי. וידוע שבא לה מחמת נפילה שנפלה ע״י  זה.(ינ)מדעה עד״ק שס מ
ס ססק שלא ספלה נביא וסי שנפצה מצ מהי׳ מיש  דחסה יש להקל דמי ל
ק ג׳ של ממ״כ נדד נצולסח רק סל תל ל אנל בצולסח סל  ומי׳ מיףמ ל
ו ומי ו נס מיק מיה ומיד בזה מי״מ ובס״נ חגיינא חלד מי י מ  נ׳ ת
(T) לחמלה : ( ׳ ק נ ו בסף סהמ׳(יעיל ל ה נימ פלסה חילד מ׳ ל ל  מ

ד לממן מזה יש ק ב׳ מיש סהפ״ך והנא נדרי בדליה לי׳ מ  פנאלט ל
» ממומ מ׳ וננפלה פפיזח מי׳ אפי׳ ליס לי׳ מיד ׳  חלוק כץ נסמ מגונה י
ל מג מו ק ג׳ החמיר מלימלי׳מידלמיסוך אפי׳ נ פ ל ל י אנל מ  למסרן מ
ה מ  אמר י אס אי אפסר לה לנפוץ צסדני׳ ממלין אמ» נכמ ומששין אי׳ מ
 יל מיש וענשלח טס שלמה חלדשס נאמצפהממ׳ מס שהאריך כזה והביא
ס ושק דממ מחשה ואץ מלוק יפל מפא שסמ4מולינא ל  ראיומ למרי מ
מ אמר ממרב בנסילמה לוכסלל מ מימ מל מ מ  מיי למיסוד אשי אף מ
ק ס מיס to דלא שיין לומר צשלרו סמןמיס(ולל ל מ  נמלה יסהרמןח מ
ק נ׳ לש סהלש להמיי  יי): (טי) אבל אם הטילוה אחרים משלש ל
 מסילוסו קשי סל הפליסי״ן יסי מסילומ אחדס ככמ ועמלת שאלה שלום
י סל סופח סלש מסצ*ס למש נזה לממ גמלם יסד  היינא מף מי ל
ס אסדק ימססייס מ  ממיס לא חייסיק לנמלה ואף מוזרה אס ממממ מ
* ממסיים לסמלו ז  להפילה מק־ שלא יססיחהו וסלע נמר ססא שלסס מ
ן ל ל מממ וסואי אץ למש נ4! ונסוס שאן מ פ ן שלא ייק לו ואום מ י  מ
: ש י י חמטלס ממשיש לזה מ מ ל * א *  לסמלו סל מליסין ל

 (טז)שועילוה ביתאחת. ללשלא מאמצה עצמה. אס למס סיף ל
מ מסשלמה ל ט אנל מ ק חקאשםסלימ נ מ מ מ י  ימס ממיי מייפה נ

 0ס

ק ליו)ונו׳ לי(לין ל ) נ י ׳ ני) ומ׳ מניינו מ׳ נ י מי י  (יל נלס *יל מ
 כיא) ימי ייס (לק כ״ז) שמאסי ממד האחרונים זיל מנץ שימי אצבע
 יל דלמיס הלם במ׳ קפ״א דשיעיר אצבע אטול מא כספור צלל מילא
 יסיפזר פסח מא פשרה צפנסיממנלר יה׳ מלימסםנלר יסיעור יש שמא ל צלל
ו ב מיליממסיר יפיפוי־*מה ספחים מיא ל  מא מיסוי־ מסנלר א׳ עם ל
 צלל מא כמעיר ס״י צסנסימסלר עם מליססלד א׳ אק לסי המבואר
 במדי מ במ׳ קלז משמע דשיעיר אצבע מא רק ג׳רמצלל ממילא דשיסור
 ספח מאג׳ צלל שמא ©יסיר מיס מלימעסמ״ר ישימיר י״ס מא שלשים צלל
 שמא מימר משעה וממיס צסנסימסלר פחח מילימססיר א׳ וששה סמיס
ו צענסימענלר וגי מליססס״ר כאשר יראה  סא י״מ צלל שמא שיעור ל
מ דמימ מה ומה אף של מ מהל דממ ©דה  הרואה והנאתי מ מ
 שמא מח־ ומ*! טח הומר אצבע מא ב׳ צענגויממנלר מימ מה בלר טון
מ צלל  חין גמלה מימ מא מדנא ממ׳ והלם כ׳ שמא מדד והיא רק ג׳ ת
 כלל לקנלפעלד ימי שאץ דממ יסה לממנ כל מזשטסח ולמדע אחה דמה
ר לאמ״תא ולשפר כפפי* ק שלשה ס  מא מקר לדינא יש לו להמיר כמק *
ק י״נ דחקא כמפנה מטנה  צלל הלל: (ז) וממוין מ׳ ש״ןלעילמ׳ ל״נ ל
ק א׳  י״ס אנל מהוא שמח מימ לא ידשינן לדסק אנחם וסי כס״ז כאן ל
 דמשמפ ג״כ סכי דאפי׳ לא פסדה כל מיא נמות מ׳ לא *ישיק אנל נחלש
ס מיס מ ק ז׳ האדן ומסיק ראם *נה מלכת נסינ ידשיק אשי׳ מ  מ׳ לב ל
 לדמק אנדס סיייס וכ״כ בלק סף מ׳ ל״נ לדנא מטירת תלי׳ פריסה
ח טר אד׳ יסדא מלק ילד מ׳ נףא ל  מפצה אפי׳ בסיזח מיס מיש אבל מ
 ונמ״מ משינה נפש מייד נל יח המט מס סל החלש וכ׳ דנמזח סיס לא
מלק ק ג׳ ו  ידשינן לרימק מריס אס׳ לא הלכה מיי״ש ימי מזה נמק״מ ל
נ כ*רך ומ׳ מה מארץ־ מס מלכ קמא יחיד מ׳.כ״נ ומולה  סף מ׳ ל
נ מיש  ופלס סממך מל מרי סמקילץ סס להמר כמיס אץ להפיס עלז ל
 ימי סזהמלמ הח ממיס מ׳ קינ (נלה ומה נמרי המ״מ)ונז״מ ממנס
נ שיק  מ״ס קמא ל מ׳ וילא נאריסה (ומ׳ מזה שמאסי מה לעיל מ׳ ל
ק א׳ ואס מחלקה מיייז הייהלקס י׳  לא) (ח) תחנ^לה ל מיק ל
 מחין ל אספר דסי מסלה סנטה ייס מיש וע׳ במריו במשסרח הקדש
 בהשמסיח הלק דש מ׳ זה ובמלמ מ שכ׳ משנדחפח ממממ ההר שלא
 מצינה שלא מרן סלון מגל ונתגלגלה סו לאדן ילש אפ נחהסך ייירדמדסי
ק ל יה׳ מיש ממין זה מהסה שנמלגלה סל  נכלל נמלס מישיפ׳ מפיח ל
ד הריק הלל  האת משיסיפ טנה י״ס עו למסה אש יש כה p נמלה והניא מ
ח מא ס מחין לא מקד נפולה כדן מ  והמלה תלש סלק ואס מחלקם י
 ציפ ימסנרא נראה ואץ לימיה p נפולה לשנס והחש מפיו וליכא ממה כ״כ
 אס סהגלגלס נטפה נלנ סארן כשימע פמ מפילה אן נ׳ ואפ יש מ אניס
 יסלפי׳ס מלנדס יש מסר נזה יק אס ס׳ גטה הרנה לערן נ׳ * ג׳ קימות
 ג״נ יש להחסיר אנל אס המסיס מא מישיר י*ן מ שיטי סלסיס טלנרס
ס יומר קצמ יש להקל נהלסימלש אסנמלקה  ו*ס גטה סרנה אלא כפרן י
ר ינסוסס מסית מגלי' נמחה p פו למפה ושס  נמ** פל סקמ שפל מ
 נס!ה פל סאון מש לסקל אמ׳ בלא מימ מיש־(ט) דבעיגן גובהיט

ת מיס לא מימק א של ואף וקייל ממו ׳ מפארה למשה דף יויד ל  ל מ
י טרישח מיש ופי במ״מ נימ חד י לסל ל ס מיקס מ  לחמס אנדס ל
 (פהגמץ ל חי ססנלס מינסק דל) מלק א׳ מ׳ יא באמצע התפו׳ שהרבה
ד ממארס למשס מס ול שמדי סרססץ *גרא ואין לחש למדו כלל  להשיב ל
 סזן שלא סוטר עוה כלום במד המסקס מסמ״0סיגו אשי מיניהן אט »הץ
י של ומיס מהנץ למש מ  לא מראשירס ולא נהאחחרס ומיס נמחלמ מ
 לנדיק סמקא דאסמא אף מסלה כמוה מיס ממס יסא מר המצוי למת
 שסטקש דאשמא שף מיי נמלה מ מיש: (י) מפלה סד1סה ל מלמ
 סיק ג׳ שלשי שמקלה שיא נטילה מיש ופי נחפירמ לפשה מ בהגהת ביי



״ ל ב הלבות טריפות שנב באי ״  יורה דעה סעיף נח א
 (נ) (V) אפיי (נ) בפתח מעשרה טפחים (יח) תשעין לה. (ים)(ואץ חילוק 00 ק ממם יעיף(p מעיף «!• י a• *1 זיי
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 באר היטב פתחי תשובה
 (נ) נפחת והקשו המיז וש״ן לנמרף י' נתנ המחנר ננ׳ בייז סמטנידס אין ט (נ) אילי נפמט ממפלה [פנה״ס יפי נששונמ ייס שי >mt> ft ההוא חול׳א
 משוס ריסק אנדסאפ״פ שנפל נפילה גלולה וסנה ספי׳ נתנ נמלומהשאתה שפותטלקר 7«לק למנמא ומינוהו לול«ו והניאוהו לפיל ק»ל נל׳ לנליי מומז פל השליסיץ
^ ^ והלויפיס *מליס ט מסיילה נלליפשס איטי «»ל לאח גפיי זה מךניהי ועמל * f , w 7 ^ ח חזקא נניס סמסנזדס י נ נזה יזבלהש״ד י  לסני טלמוס מי
מ והוטלה לטס המנומדס מ ו לה נדל• לגיימץ• ונא! מ-ד סמחנר *h״J5 הפירייהי יהמימו נמו שפה על שמי* הפלימ״ן מ י  נפשיה וס־ז צפררו נקרקע ומון 7
״ ״ M ^ וסשומ־ויס לא נמלנו נמולה הולאה ושמעוהו ואסל המולה אס הנשל משעש סשש נפ*! י י י ״ י י ,  מיד ליימז א״נ לא ש״ך טען צסדו !מ״מ לא סו• הנפילה ננס אי אלא היא ״

 מתאמצת עצמה ננל נחה נשרוציס להילה נגח הצנן נפשות יי' שח אנל ננס אמת
0 מי״ילין אמס שח*ס <i שקשה תליה ומילוס ממין אזלו נפמש נו׳ " 9  מיס ל

 אי נפילה יאשונה שנפל מעצמו שמא הה מנטה ׳•ע והנ׳ מה שספילוהו פל סשליפין
 קשול נל׳ מליו ונספילוהו אמליס אסיל אפילו פמוס ייו״י וסוא ז״ל האדן• לזה ומסק
 הנה אמת ננץ סדנל אס מ5אט נהמה נ«לה פשיעא ללינא למיסש נלל שמלה נללן
 שיאסלה אן דה שלאיטהו נמנמ סל סשליני״ן ומליו אסולומ ונטלוש ולומק למליס
ט מצוי ויוסי לסלוס נפ*י שהס הפילוהו ננמ על השליפי״ן וטון  ולומי שיצאו המליט אס סנהמס מונס פל האין וגלמהו p פל השליפי״ן מגלי שהעלוהו אמליס זס קצח *
מ י ד לנדסלו הוא חששא לאול״שא ונסיק נדיקז (דל אס •טלה להלון הילוו יפה) וכיון ששספוהו p נלא נלקה יפה הולס לאשל אן נ י  שכל רגליו נטלוש וליש ליה נ
p לפ מלל זה וליפסי סיציא  •ש ללון נזה לנס פי* שואל נסנ נפשיפיס לאפילי נספיליהו אמליס נהי ל" פפסיש לא נפינן נימ ו׳ פפסיס נפיק ונפמ״ג נשנ סלא 1
ש לא י ס קנט מן האין השומן פל האו״ס ו ס ס סשש נפילה נוהגים להשלד הנהמה פל השלאניץ נו׳ וא״כ ה״נ להפילומ על הפליפין מ מ  מאדה שהונא נד״ס שכסנ מ

 חשיבה
ק כ׳ וע׳ כסי תורת יקהיאל שכ׳ ג״כ  זה ועת הכיס־ןים עיי״ש וכ״כ כו״ק ל
 ובעוף ווקא אס אין כנפיו קשורין הגי מפל סי״ס אבל כשכנכיו קסיריפ נסרף
 כפנכל מגיבה י׳ כבהמה עיי׳׳ס וסי נמק״מ ס״ק ל פק ראוי לסחת להתנרר
 רכל שכנפיי קשירים אף כשאין רגליי קשורין אסור בעוף מיכה י״ס ניי״ש יכ״כ
 בשו״מ השיב נישה היו״ו סי׳ ל״א ראס היו מפיו קשירין יש לאסר בשל סי״ט
 אפ* נכלה מסימה אנל כלא מי ממי קשורין אין לי דן נטלה ואפי* נפל
 מגיכה ייפ ילל׳ הלך הילין יפה כשר עיי״ש וע׳ נשו״ת טה שלמה ח״כ מ' מיו
 כמוצע המי׳ כאדמת מזה יהגה כסי מחגית הטכס איה כ׳ כ' מפרמ״ג לא
ל  כ' רבעיף לא פייך גוכה י' אף כפמפיי קשידס אלא אס נפל על רגליי *
 מסלה על מל^ת נס מרמ״ג מיוה דחייפיק גם כעיף פאץ תליו קפורין אן
 י״ל ובלא ראיט איך נפנ יש להקל ולומר פלא נפלה על הצלעות רק סעמוה
 סל תלי׳ סיי יש אבל מוברי האחרונים מ״ל מכיאר ל־ומיר כזה בכל פנין ופי
 כס׳ וכד שאול ויוסף ועת דש מ׳ זה מ״ש כזה וכ׳ דלדנא מי הסוס״ג בעצמו
 כ׳ בכפיו ס״ק ד ובנפלה יר״ס אי מכהה באבן אף במף אמר *יק טון
ק ליי) יעי וע״מ ס״ק  שצריך כדקה הריאה ואין אא״ב מדקה פיי״ש (ע״ל ל
 ח' מה פהאריך כזה ולדנא מלה ואף שאין מפיו קשורין וכפל מאליו ממקום
מ ל  נינה י״ס יאיט יטל לעמוד יש לאמר בלא הלמ כמ ככהמה אק מ
 ימפרונס יס להקל אבל אס כנפיו קפירין » מהיכין ראשי האגפים הרנה עו
מ יס לאסיר אף מפ״ס יאס  שאיט יטל לפחי! כלל אף שאץ תליי קשורין ל
 יש מד צד להקל יש להקל גם כזה אילס אס אירע שמרה המירה להמיר כזה
 גס בלא צירף םכיף אץ ימיחין איתי וכיז הוא כשלה מסמ קרקע שאינה מלקה
 אף מקרקע קשה מימ יש צו להקל סין דיל דש לי מקום לכמון תליז אבל

ב י  אס של ע״ג רצפה מלקה t מקום קריז אץ מס צד לסקל נזה מ
ק נ׳ של וממלוהי  וכל זה מא בנפלה ממצייה איל נהפילוה אחרים כ׳ מיק ל
 *׳ס נידש מטנה י״ס אט׳ לא היו מפיו קשוריס מה מף לנהמה ייש
ל נשלה  לי p נמלה מי״ס יעי נאם לנינה במי׳ שאלז סניף י׳ מי״ס י
 טח שלמה מ מה שהארץ מה והעלה ג״נ תם הסק•[ לא הקלו בלא היי
 מפיו קשורים אלא מפלה מסצמה סשא״כ כשהפיל! מ אחרים אסי׳ שלא נכח יש
 לאמי־ נמו מהמה מיש ומ׳ נס׳ רנד פאול יוסף דעה שס שנמל נפונדא
 שאירע שנפלה *וזא א׳ סהפלי' פל הארץ מילה ובבוקר מצמה שנפלה ולא
 יכלה לפמוו ולא הלכה וישיב דש למדף אף כפלא כיו כנפיו קשורים דש
 למש שהפילוה אודים דהיינו ה*וזוס האידימ מיו מ פל יעלי׳ ח# אס נכלה
 מזצמסלמ ס! שמי בלילה שלא ראמה ולא אמוק נפשה יש למש # נפחה
ל ל  מספרה ספחים וסנ״פ מסלה ממקם גטה מה ונפרס לסי לש מ
 ומפלס סלס יש לאסיר אף נעיף משים דצרין בדקת הריאה ואא״כ נבדקה
ס טת שלסמ ח״נ מ׳ נדי ל  מיש: (ב) דבעיף גטי דינא חכי ל מ
 שנשאל נהרנגונח שהיחס צולפח פל תל א' ולא מ׳ מס דפיתא מרגל יק
 שנפלמ התרנגילמ אסרס שלפני איזה שנימת פלר.ס המעולה סל ימסה והפילה
 *הה מן המסה ימן אז מא צזלעה והשיב ואס אחזה האשס נידה ההרננילמ
ד  והשילה איחה לאון יש לאמי מלא הלנה אלפ מלון יפה טון ולי׳כא מ
( י ק י נ אמר לועה מדשס ימלפ (לל ל ל  למסרן מיין ומהמה מ
 אף בפחית מעשרה ס*כ גס בסיף מישינן בכה״ג כיזן שהמליכו ססדס
 ונסהיג לש מא מש למש חס יזאי מקד לא ידפס שח$ס לססילס מי

 ססרנגילש

 דרכי
 מ האריך יהטא ראייה דבמ״כ לאי חקא קאמר הפדשה מפילימ בכת מלא
ס אחת יליכא מידי למיסרך לא נעיק הנילוס בכח רכל שכח  רכל שהפילוס מ

 אחרים מעוינ ב,פילהה חמיר ימהרסקח מיש כאריסה(וע״נ ס״ק י׳ ילק יד)
 (יז) אפי׳ בפוזות טי' משמיש מיס מהפלס יהפרמינ והח״ס בהכילוהו אחרים
 יאיט מגיבה ד' ספחים שיעור שמכדסה יעו ארעא ופי' נאם לבינה *מ נ'
 וסניף ז׳ מאריך ורעלסס־בדמרי הוארהמיהים הס טיס ראי'ממים להיפיך
 ע״כ אין לסקל כלל עיים אמנם יעיין נחלה ס״ק ז׳ ובניק״י ס״ק י״ד סכי נדנא
ד מאר וכמ׳ש הלם ופי׳ נדע״ה מ מביא מ״ז מדברי ראלס ראס פ  מ
 מילוס מן הצד למרמק דט כמו מלמלה למסה יחיפשין לדמק אכייס ולדבד
 רמי הואר מ״ל נם בזה אין להחמיר אח״כ היה ברסק ד' סכזיס מיש ימ״ש
 ספלשמפלסדאם נמצא כהמה שנפנה אץ למש שנכלה בדרן ש״ייישר עי׳ נמיר.
 שאילס שלוס מיינא מ׳ נךס (יח) חוששין לה עיי ככרי תיאר לפיל מ׳
ק מ׳ שכ׳ דסיכא מכו אותה ועיי היכאה נכאנה ונכלה איט ככלל  לב ל
ל ההכאה נחבסה יי-פלה ע״י כח האחר עיי״ש  הסלוה אחדס אלא מקיז מ
 יני׳ נשלה טה שלמה ח״נ מ׳ מיז מ׳ש בעץ זה נעובדא שהפילו אבנים
ג מור י ר מיג מר א׳ ימח ינשמ השל מ ר וכסל מן ק מ  נחלומ מן מ
 ינסל מחימ מן ממעול ונדלג ונהחנ נהלחי תהה העץ פל בור השני מייד
מ ועי״ז נפל גם היא לאדן ולא יכול לעמוד ימייידי כעיבד טכניס ימזליה  לסלאה מ
 יסשטהי והלך סל ג׳ תלים וצולע נמל א׳ והאריך נדבד רפר״מ מ״ל ולדנא הפלה
מ אלא שלא נכל נבעה המאה אנל בנפל בבמת  תם המי הואר עצמי לא הקל נ
 ההכאה אף מראה שלא של מחמס התנסה רק שממין טדנהכאננחלם ונפל יס
ק ז' לש נזה וכ׳ הראה תם הטס שלמה לא החמיר כמ  לאמר מיש יעי נדע״מ ל
 אצא נמבדא דדי׳ מאיל והי׳ מ סוד ספנים להחמיר אבל נמלמא העיקר כמשסעומ
ס נמיסוח מל דלא נפלה מחמת המנטה פל המאה אף ששלה פ״י מאב ל  מ
ה הכאה נשלה מחמה הנהנ אין למש ולז חמה לבמה מ  של המאה אלפ מ
 מחלפה פסאיס עיי מלי אחרה מפלה לאדן נפיזח מיס דלכ״ע ליכא מש
ה בץ בהפה לעוף ר״ל ק אכדס רש לסקל מיש. (ימ)יאין וולוק מ ס  ד
ג מ׳ שלמה י ק ד מי כמממ מ ס ניאיר מר״א ל ם נעוף מיק י  ת
מ מחוש בגל ץ הילד מףמ* מ לש ממין י  מסן לי מיצ דקיק ויילנא מ
 שמזיר מילה ומיף מימש לדיסק איך סא יכי דלנאמה יל דחקא מסמס
 מיק טנה ייפ אבל בסוף סק חיימי ממס אף בפחית מיס מכא שימור
 חמק אמס מלמן מילא מפספ תם לפנין המעיר דיס אין מלוק p ממס
א סלל ק מא מצד הסברא אך זה יש למיץ ט לא נתבאר ל  למף ונלש מ
ס סי שיסורא דיל דדוקא  נממןס מס סדן נעוף אם נפלה שהיא ממות מ
ם ממס מזכריםא ומורא עו ד  מהסה אמח מי* ממום מי מסור חמק *
 אמא ל סמיס סי אנל נעוף טיאי מסמר ממנן פסי ואספר שסמכו מס
 אנזזל לפי גללו והקסן לפי קשט וכסי מין מימיי ושיפוי מפנינו ננהמס ישפר
 סל % נעוף לסי גולו וקסנו מא אף מהמוח גמדסי טואי ואץ שימי * לכל
) ועמלת סרדב״ז הלק א' נלמטה סתמים מ'  מסמס מי״ש(וס״ל לק ל
י של לבמף לא מין טנה י׳ אז' מסו נ ק ל נשלל ל ן זס י  ל׳ לש מר
 קטרים ומסי סא סל מליו אלנ גס מליו קמרים או שנפל ס״י ונר דליכא
פ וסינל אש לניס; ד מ ס  סיד אדמךט* או מה מא לנהמה לערן טבה י
 *סג׳ משיג מפעל מחדנ בלש ואפי׳ כגווקשמ״ם לא מיפינן נמף שאין



לה מרה דעה סעיף נח ב נ הלכות טריפות  באו־ תו

 ו >מה BC י׳ יו
 וומגא ליל *הווה
os 'ann ו*רא « 

 (כא) שדרסו אדם ברגליו(נב) או טרפו לטתל או שרצצחו בושר. או שנחבט על דבר קשה תשעין
ר שיפ לחוש נכספה (כל ט ואיו סארוך) מ ה (כג) וק אס נפל (נ) אבן או לנר קשה ע5 גיפי(כד) וכן מסמס אס סיא (כה) נ  לן • מ

 .T£ ג 'נפולה שאטרנו שחוששין לה אם לא עטרה אסור לשחוט אותה עד שתשהה מעוז לעת ואם
ה בתוך זק זה אפילו בדקוה ומצאו אותה שלימה כגל איבריה "טריפה ואם שהתה מעת ט ח ש T ^ ^ 0 J " 
צר7 לבדקה כנגר כל החלל כולו(כח) מקדקד הראש עד הידך ̂:־״ לעת (ס־) ואויכ (נ) שחטה (כז) פ  !לא*׳
^ אם ימצא בה טרפות םהטיפות שמנו חכמים או שנחרםק אבר מהאברים שבפנים (כמ)'ונפסד צורתו " ^ י 5 * 

 »*» ״״״ל יי חיז ט־יפה יאפי׳ נתרסק אבר מהאברים שאם
 ימונייסנויפמי׳ש י

ז י ר  «הא ללנ נסמן מ»לה ד־נ ז• רי נ גזול oo הימנים יהא לא״י נמק ame m יסי נפי ז
 פתתי תשובה באר היטב

ץ (נ) אבן נתנ השיך מאנן אין חילוק p נפל נפחות גרי סל הנהמה * נטי * י של 0 " ׳  הפסל נשגס ד״ל לתלוס נמי שלא הפייוהו כלל יל! נללוכו נך ממיץס *
ס לא ננפל עליה) אלא סנל הוא לפי סאנן אם c ני ט י פשרה (ללוקא מסלה מ "א) י נ  (ואפילו ספילוהי שמא * לא היי מליץ מליו קשורוס וספילוהו מיפסי שלא נ

 מ״נ שסנלא לסוקר היא •ז״מ מצי לאצפויפ• נאיפן שאץ להאפיס י־שימנרס קס ומ״ינ
 ימולה שהממיל תע״נ ע״ש] (ג) שמעה ציין לנויקה [עןרינ נסנין אס סנליקס סיא מן הסולס או מללנק ומס פשונפ שאנס אדה סייס ס״ל נסנ לסנדקה למנ,
 מ״ש וע׳ נפשונמ ממס שיפי סי ס״י שפלפל נזה ימשיק לניייך; רוולס לנהמה אפילו שהמה היא ממממ ס«! לאוליתא ופ״ש פול נפנין סמטאנ נא״ס סימן סרס ש״ה
ע ה״נו יוקא נעין לחיותו מופע וכיון שכנר שהה מפל״ע קלוב לולא, שלא נתלסקי אבליו וננל יצא מס״ס מספק דמק אנל מהמה !דש נס מש: י  עין שנייס מושל לשומעו נ

 תשובה
ק נ׳ דעררוהו כ, כד) ובן בבהםה פפת״ש ל  נשמיס דש מ׳ קי״נ סיייש. (

 ממקס שכינהו על הארז p חשש ומי׳ נהשו׳ ההשנ״ן חייג מ׳ רס״ה ככה:
 לפין םלתיס שמניחים אוהס ע״נ בהמה עד פבפ1ח שחיגיס נמצא נשרס אדם
 כאלו נצרר הדס אץ למש בשביל זה לדמק אבדם עיי״שופי׳ בס׳ זבחים שלמים
ת ס״ו שהביא דברו לד/א ועי׳ נדמית סיק כי־ מ״פ בדמי הימני־ בזה  מ
 ומדיק ס״ק ד׳ מה שכ׳ לעני! בהמה שהיסה מימ משר וג־רימ מפס במל שיש
ר ©מגיהה מה עצמה בכה נשהי׳ חצי פ  חשש חבטה שנחבסה בשדרהה מ
 שדרתה חון לנפר עיי״ש (בה) ברבר שיעז לחוש עבאה״ס ס״ק ג' מ״ש
 דהכל לפי האבן ופי' בכר״ח סיק א פכי פכמחכר קיצר הרבה ולא ביאר בזה
ר  מה הוא הדבר קשה פחופפין ומה הוא הדבר רך כאץ משש־ן ואני אבאר מ
 רך מון סניה כטלה או אע״פ שאינה כמלה רק שאינה מהוהה יפה וק רשתוה
ק וגינות של פשה! שהם קמרים  העשריס קכדס קשרים ומיוחקיס זה מזה ו
ם קשודס והן כשהן דטק וכפרן ונעירח דקה נץ הדקה  בב׳ הצדדים ובאי/.! *נ
ק רטח יק חסר שלא נרקדה בנפה  וכן חדות פל דקל לאחר פ-עט רציעוח פ
 והכן פ*ט עפוי חפילייז וק מל ידק כל מי לא חייפיק הא בלא״ה חייפיק
 וכן אבק דרטס חייכיק וכן חיטי וכל מיניייו חייכינן אבל שערי וכל מיניימ וכן
 כל מיני קטריה כנין מדפיס ואורי ימתן לא חייכינן בר מהלק רזכצי חניצי
 ועפצים שטפץ ייממ די היישינ, יכתב הרפב״א דאס היו מונחים בכלי חיישינן
 לכל מחפביס למיל זה הכלל כל דבר שמחליק מ מזה ואץ נכבשים יחד והטפל

ק אברים הא ל* הט יש ט משוס מ  עליהם נשמט ומלך אין ט משים ד
 דסיק הנדס מיייש •

 סעיף נ (כו) ואח״כ שד&ד. עיי בהכאיה יכרהל על המשניים שס אוח ס׳
 שכ׳ דהא דנקיט נכ״מ שחטה דהרי פשיסא דכשחפה מייד יצא להט
 נקיס סחפה דסד״א דנס קידס כחיטה טין פפההה מעל״ע כהיקינס בפרה יהי׳
ה אסור פד נ למ נקיט ושריטה לאשמועיק דאף נסההה מ ה מוהר ו נ  מ
׳ מיב נאמנט  שישהסנה רבדק איחה:כרס כדה סיי״ש ומה כשאז סור האבן מ
י פייס אמנם ס  החשו׳ העלה בכרה שנכלה ושהתה ממל״ס ולא הלכה דהחלב מ
 בתדח היק י״ב השינ עלע מה והעלה לדנא דווקא במס הלכה אבל בלאיה אף
T־a ( מ  ששהתה מפל״פ וגס טיירה נל שלא הלכה אמר החלב עיייש ־ (
 למרקה מפת״ש מ״ש בעק אס הברקה מא מהיה ופי׳ בס׳ מרי יוסף מ׳
מ א' ה * מ יפי׳ מ ד הפאנה ארי׳ ו־מ־פ״ג והת״ס ב מ  תייר מה שפלפל ב
ק• כהמחמידיס הדוב  ופי׳ בדע״ח ס״ק ס f מ״ש במ ולדנא העלה דמי
 הבדקה לאחר ששהתה מפל״מ מא מידה ואף נדענד אסדה מדיח בלא בדקה
ק לייאבל הממ א״צ  עיי״ש (ופיל מןיב) (כח) םקדקד הראש ל בס׳״ז ל
/ לומר דלש המחבר מןדקד הראש ע ק ייא דללז כ  בדקה וכ׳ בשטח חיים ל
ם לדלץ ים לני לטין ק ה׳ שכ׳ ת ל למסה מקדקד הראש נריזז ופפ״ז ל  ל
ש  אס סכה רק נגד המייז מזה כמ• גס *ידן מייש יני׳ נסקיס סיק ז' ל
מ וכי מהכה עד המיזינרע ספי יש להמיר *ידן מיייש ונסיק ל יסשיך  נ
ש בזה ומיס מ״מ ת ה׳ ימיף י״א ל נ וני׳ באס לבינה * י ׳ נ״נ סיק י  למל מ
ו ס*ן ג׳ שנשהפק ל ק ל״י): (כט) ונפסד !וחתו ס ט להלן ל ד נ  (ועי׳ מ
י מי״ש ס אס שיפי מראה * שיפי צורמ האני *מי  מס נסרא שיטי צורם מ

 ולי׳

 דרכי
דה רוצה להכילס לארץ דדוקא בהאי  התרננולה נביאה היא שכש*חוה נ
 דמסביוס שידביציס איהו עד שיפול מא רמיקרי יודע שרוצים להפילו אכל
 •:עוף שהופמ יאיחזו בידם מהיק יודע שרוצים להטלו יבכהינ אמר לכיע
 איז-ס כ״ז אם האפה שהכילה אותה מהמעה חחזה *הה בידה וי־פילחה באויר
מ יש להיזל  לאדן מידה מ״ל אבל אס לא אתזה בדה רק ש־חכהה מן המסה מידה ב
 דשפירי״ל צפי״יי נמן ביוד׳ המסה עד פייגיע לארץ וגס כיון דלא נהטונה להכילה
 רק לגיפה מה יטה מי כנפלה ממילא ועוד דבכה״נ ידע היא שהיא שיחת במט׳
ט  עד שהגיעה לחיץ ואין שס נס,ה פלי׳ ויחיד. פצולעס כל רגל א׳ ג״כ אץ מ
 וסי עיי״ש כאריסה ועי׳ בסי דבד שאול רוכף דעת שס שנשאל באפה ש,תרגמ
 על התרמיל״ שהיתה ייפיככה על ייסחה ונטלה את התרנגולת בייה והכילה
 אמה בכעס על האין וכשעה שהני1י.ה לח י־י־ה החרננילה יסלה לעמוד ואחר
 זמן המיל־ 1.ימיר וייילך אכנ היהה צולפת טל רנל א׳ ובאותו זמן היהה
מ למרך נ׳ חדשים שהיסה  מעוברה ב־\ך זמ! הסלח ביצים ונשתהה הדכר ה
 מטלת ב״ס ייי־ה צויעת על רגל א׳ במשך הזי! שהטילה בציס ואחיכ נמזגה
 התי־גולת וראו מבחוץ פל רעיף פהי* שליייה ויפה בלי פיס חסיון על הר,:
 והשיב דהדבר כדר שהעוף ייוזית שחס הלכה אף שהיא צולעת יד ה רק סכק
 פריכה וכשיפ דע״י יעלת הכיייס מוציא מיד הפק עיי׳ ש (ועי׳ בפו״ה טוטו״ד
 ה.״נא בקיא ס" נ״ה) אבל לפייפ״ל(ס״ק נ׳ ו) ממלכה ביליעההר מא הלכה
 אץ להקל והטלה ביציס איוו מוציא ייי־י ססק טריפה והא עיבור וליוה בטיק

 להוציא ירוי ספי] יכאן היהה מעוביח וצ״ע
 סעיף ב (כא) שדרמ אדם ברניייו עבשלת מוטו״ו הניינא מ׳ רל״ג
 בעיבוא שורש אדס להעיף בתלץ על ציארי ממונ ערפו עו שנתלש
 מעור הצוואר ולא נוקו *תו אס יכ ל לילך ינס לא שהה d"m רק שיזטיה
ק אמת ומצד השיק אץ כאן ניי! מימש דהסי׳ קשים הס אן מפגס  תיכף וכ׳ ד
 ממ השדרה יש חשש והיהצייך בדקה שיזארדסק ד״ל מכה״נ אא״נ נבדקה
 ונלמ לדינא כתב יבהסימ * לצורך שבת מ״ס יש להקל מ״י בדקה במס
ק י״א מ״ש בדמי  השדרה אס לא נפסק * נקרע פיי״ש באריטת ומי׳ בתלת ל
ך ואץ להקל כלל אן כ׳ י בזה בדי מ  סמסלד בזה והשיג מליו והפלה דלא י
 מוס שמזדמן כמס פעמים כשעי־ר א פן עגלה בצואר העוף וספק אס סבר רק
 בצר ציאר העין * שעבר על הציא־ ממש ינהלש ממר הצואר בזה יש להקל

\ י י מ איכא מנמה שלא עבר מלי׳ ממש יאל״כ ה  ימהר כדקה המכר כבד כ
ר המפרקת ונחנק לגמרי ע״כ יש לסמוך לההיר מ״י בדקה אס המפ שעז  שנ
ו כדמה או ת מ ר  ולא נשברה השורה פיי״ש: (ככ) או טרפו לכותל או ש
י ג' מא כד יסדיפ שאין חילוק בזה בץ ד קשה הא דנקיס מ  שנחבט ל
ר rep מלי׳ סליזסלס מריסה אדם * שנדחקה נכח י שנפל מ  שממאה מי ל
ר קפה שמן הצד כטן פרסה בסהל * שנפלה על דבר קשס כהזפה  אל מ
נ ק אנריס תפארת ישראל פל המשניות מלץ ל ס ד  בספה נטלהו חיישיק ל
׳ סשוס מא שבזה אץמליק ט ק ת נ״ח: (מ) וכן אם נפל א  משנס נ׳ *
ף מ מ מסילה דלא שיין נ מ ד $ שכ׳ יש״ן מעוף לא שיין ם  נץ נהמה לפוף י
ק אנדים אלא נשנחנס מ״ס המיס זה מקא מפילה מגובה ייפ אנל מ  ממס ד
ס נעוף פריכה מ״ס הרי  הינא:מיא מרפה ננסמס אפי׳ נסממ מי״ס נ



 כאי תגולח

 ל ש8 1«י •״משי
1sft מ  tank 0 ז
 oc נ frjui דמ
 *cms ל4ר מ 6&
 ד* ליל) D 60חג״

ה חלמת טריפות שגג ד  יורה דעך, סעיף נח ג
א שאם ניטלו כמרד, (לא) כגון (ל)(לב) טרזל (לנ) וכליות היז טרפה (לד) חדן ימנית הרחש שאם נתרסק ) 
 ה״ז נזחרת ייוהסימגים(לה) אונם צריכים בדקה שאין הנפילה טטעכת אותם: הנס(לו) ו6ס(ה)(ד) מנ״ס
 (לז) נאנן נמיןס אחל *נס צרנס מ״קס רק על המקום שהונחה oc וצא נשאר איברים (נצ ט יק משמע מצ»ן הסיי). ף (לח) 1אם
) ש־מלס מ״צמ־(מא) א>צ(ח) ס״יליס (מב) צ* נצום  (י) עמדה תוך מעת לעת די לה(לט) בבדיקה (ולוקא(0

ל כ  מא(*־*ן פאי״). ד, (מג)"יש טי שאוסר ע
נת  «תתי תמו

W< ל לנאממ *ן *סנףס נימ ומס ניישב מפייס פפנצ פמלי ניס* mn 
ytC\n ww פס פיש] (ד) מכסה נאק פנס״פ 00 פץ ומשמע מס >*לון לא 
פ לינ משול (ח) סמיזיי  סדעוסא יק נאני * אנל עוץ מס שמומי לעיל ל

 תשובה
 לדנא דשסיר מהר נמקה נהאנר שכנגד מיןוס ההכאה אף לדון ממה״ז
 עי״ש (לז) באבן עי׳ נהג״א נמלץ סא״מ דמנואר מדנריו לנהנה נספה
 כמקל נימה או נמקס הכליות מד שנפלהמאלי' ושחשה חיכףלאחיישיקלרימק
 אנל אס מס לה נחן אס שחפה יי כף חיישיק לדיסק צוה״ג ולנקינה הכליות

 מי״ש אכל נשחר שסקיס לא נמצא לחלק כאיוס מר סכו *תה לערן ממק
׳ ניו העמק דאס ממ לה נחן חיישינן לסימקצוה״ג עיי״ש  והנה נלמ מף ס
ו שס ׳ נינ מי״ש וק העתיק מלי  וק סא להדא נ*ר יוע הנמל מף מ
ס שס סיק זי) ימשמס דאף אס ממ לה טק לא מישינן ד מ ן ס׳ (ועיי נ  ל
 לדמק רק לסיסק צוה״ג ולנקינח הכליות ולס f משממ דאס כשחנה צורמ *
 מראיתו (ס״ל ס״ק כ״ס) אין לאשור סד שנסמן * ניקב אמנס הדס במימי
 לא העסיק דמיו ממ״א שס ובע״כ הוא משיס דס״ל דהעיקר לדינא מפח הנלט
 ומשמפוח למן הנדר שהניא כאן מל שהוכתה באבר א׳ יש לס דן נמלה עלם
מ האבר וחיישיק נאיתו אנר לרימק וצריך בדיך, ואף שלא רקב או  לענין *

 נסמן לגמרי בל שנסהנה צורתו ומראיתו סרישה מסעם חמקוה״פ.
 סעיף ד (לח) אם עמדה חקא עמדה ממש אנל מסה יוה לעמיד לא
ק ו' מי״ש (לט) בבדיקה ענאהים דלדדן דאא״נ  מהמ מ״ז ל
ק ו' מ״ש מנן הלך ננקה״כ  נבדקה גס שהתה ועמדה לא ממי ומי׳ פלש ל
ק ג' ונלנ ארי׳  ופי' במס יונה שצידד ג״כ הכי עיי״ש וני׳ בתורת קוה־אל ל
 על מלץ דף נ״א מ״נ נמס׳ ד״ה מסדה יעי' נסי מל אנרהס נמלץ בחידושי
ס ל ׳ ל״נ ובדינים מוצאים *ח ב׳ מעלה מאיוח מל מ״ש נ  הפוסקים מ
 ימסקיס מעמדה נני כדקה ה״מ כשלא שהתה מעל״ע אנל שמה מעל״פ
ה מעל״ע וכשר אפי׳ כלא ת מ  ממנרה לצ מיקה ואס׳ העמידה נידם ממי מ
ד פ״ק ה׳ כ׳ דהעיקר כהש״ן טון שק מא דעת ל  בדקה טיי״ש נאריםת אך מ
ק י״ג ת ל ל ׳ ואץ להתיר רק כהלכה עיי״ש יעי׳ מ א לקמן מדף ה׳ מ ל  מ
 שהכיא ק גס מלס! סאפסל עיי״ש ולק אץ להקל אפי׳ נהס״מ (ם) שעטתה
ק ס׳ לש ולא ממי מנייה ע״י גמרה * מקל ועיט״ס ה עפה״ש ל ט מ  ס
ק ל מקיל מס וצי משעמדה מחמס גפוה * סחו * סקל סי מפיה  ל
 מעצמה טיי״ש ולכ נסלח ס״ק י׳ אך כפרי תואר ס״ק י׳ השיג עליו והביא
 מהרץ וסי מממיווס אחרים עיי״ש ועי׳ נאם לנינה סרף י״ו מסק מסריח
ש י ף יש להק! מ ו מ ק י״אכ׳ ועיקר כהסר״ת יס״מ מיש מ  אן בסק״ס ל
׳ ג׳  ועיי מזה נמית טס מו(מהגאון מ׳ מדסענליס זיל ממינסק) נין״א מ
ס מהחמד  נאמצמ החשיכה נאדיכית (מא) אבל העסיחה עפח״ש ל
ה יעמוה מעצמה לא ממי מיש ומי נ  תיאל מהטמידוס אחדס יאלכ מ
ת ד ק י״ו שפמן לדנא לסקל מה וולא סמזלד עייש ימי מ  מע״ת ל
׳ רל״ו שנסתפק נדן זס אס מסי מיקס ד״ל מיין מנר  ממ׳יוסרינא מ
 סמידיסי אחרים יסלס אלכ לעמיד אף מסרסק אנרי׳ ולא ממי מיקס
׳ ל9 ף מ ע ופנמית טס יצוק חידד ס י  וסניא ראיס פלש למסי מיקה מ
י והשיב סליי וכ׳ דהטיקר מעת החמד תיאל שמיא הסס״ש ד  מביא מ
׳ לב ם מאיי נמנים מ ד ׳ מ  להמיי מיש: (טב) לאו כלום הוא מ
מ  מסמס שנפלה מן הממה מיולשהמן מפילה ולמתוח פטדה מעצמה בלא מ
ס כנמה נדאה יחיה ושכנה * מ *  ולא סקוה מלי׳ לסלון כלל יעמיס נ
! ו ל  עצמה לאון לא מרן נמלה אלא מדן שטנה ולא סמדס ולאחר מ

י אסריס *  ששמה אץ להכשיר אפיי עיי מיקס מי^ז וסט* ס
) יש סי שאוני עכל שעסח״. יתלשה אנל אש סמדס מ  סעיף ה (
 119 ילא סלסה מסל מ ממי מראה נאנריס ססזסייס סא4 לא
ג נמה נ׳ איח . וסיימשאוס ישראל סל המשיית מלץ ל ד ק  עסיס. שין ל
m איס וזחלס מנקמה to שאינה יסלס לילן ס*1 י*־. c לש של ושף 

 הלל

 ו
 באר חיטב

 נד להמית וללא נסנ״יז (ל) סמל נתנ הס״ז לנ״ש סנגל אילו שלא טזנןס
 מרה ומוחא (ס) הונחה נחנ הש״ן ואם סנה סוף על הריאה שלו נראה *דך
 נדקס נראה והלכך לדק לאץ אש נקיאץ סדפס (1) סמלה מע סלן לדלן

 דרכי
ק ז׳ שמניח מאיוח מס שיני מראה לסו מס! נוס סייש ת מיס ל  ועיי מ

 (ל) שאם ניטלו כשרה ר״ל מל שמא מהאנ־יס שנפנים אסי׳ נתרסק אבר
 ש*ן משמה תלוי ט כלל ואפי׳ נמצא מיפי נ*פן שלולי ר\מלה לא מ׳ ט
 מם פדמח כלל אלה סי יראי פריסה אם לנינה *מ י׳ ושטר. ידים ס״ק ס׳
ו אס נתרסקה אע״ג שלא מ ק גלו). (לא) בנק פמל וכיש נ  (ומיל ל

ק ו׳ (לב) טייל ו 1מ״ו ל  מימ למקם מרה וחיותה אלה פריסה ל
ל רק נקלשא ולא מסריף נמיץס אחר אפילי כשיקנה מ  יאפי׳ לא נתרסקה מ
׳ (לג) יכליית . ו ק  מ מלמל מ׳ מיג קעי׳ נ׳ אש״ה כאן מדשה מ״ו ל
 ר״ל אפי׳ לא מיפ למקים חרק פכפו למל מ׳ מיו סעי׳ נ׳ אלה כאן
• (לד) חיץ מבית הרחם פי׳ נמ״ח הרונ״ז חלק ה׳ ס׳  שדפה. מ״1 מ
 כ״ס (לד,) א״זי בריקה כ׳ נמ״ז סיק ה׳ מס לדון יש נימ וכהכה רק
 ננד הסימנים כשר מיהו מ אירע שנשתנו ונפסד צורתן פדסה נד״ש ועי׳ מק״מ
ק ז׳ יחי סל ד״ל ומכס נגו מימים לכו פריפה לדק וסיים בצ״עעיי׳׳ש  ל
ס סאמיס נצ״ע עיייפ יפי' מזה נמ״ח  יעי' נאם לטנה *ח ה' יסניף י״א מ
דט לעיל ס״ק כ״א) (לו) ואם  און צני מלו מ׳ יד נאריטח (ועי׳ מנ
 דמתה באבן במקום א׳ ענאה״ש ופת״ש ומ״ש הבאה״ס נסכה נעוף ננו
 הדאה ועי׳ מק״ס ס״ק ס׳ וה״ה בהכה נגד דאה ובהמה הדן ק fn< ואינה
 מוקה נצלעוח כמו מף מ״מ הרי היא נמוכה לצלעות וסי עיי״ש אמנם מעת
 אוס כלל כ״י סעי׳ י׳ כ׳ ומקא נעוף אגל בנהמה אין להחמיר עייש ועי׳
ק ו׳ מגיחה והכאה עו דאה ונהמה יש חשש אף מהעור שלם מיסו  מיק ל
ס ס״ק י' ל מ «ץ הצלעות מיש ועי׳ מ ה מיק מקא מקרע מ מ ב  נ׳ מ
£ במ ולדנא מלה ואס מכתה מהמה נאנ! * מגיחת קק מגו הריאה  ל
ס משר * שנקרע משר שהחת המר ומור שלם צדן  אפי׳ נצרר מ מ
 לנמק הריאה מגו מקם ההכאה והבריקה מפכבח ט אפיי בדסמ והבדיקה
 ממי נה אף לדק ממה״ז אבל נעוף םמנהה מגו הדאה ננל גווני יש לאסור
ק פ״פ) ולש ט לקמן ל ד נ  דאא״ג ננדקח דאה של עוף עייש (וטי׳ מ
׳ ק להדא דאפי' הלכה אימ ש ימשמפ מס הילוך לא ממי עי׳ נסר״ח מ ל  מ
 מעיל למנץ מדקה מל שמס רק עד אבר א׳ צריך בדקה ב*הו מקום
נ נאש לנינס שרף י׳ ואז' שמס וגס הלכה לא ממי לעגיןמ מי״ש ל  מיש ו
נ ס״ק ד׳ וננינת איס שסד *״ה מ׳ יינ ומי׳  ועשלד פא! יננלז *יל מ׳ ל
׳ סהס׳ מרת חשו מהמה שסנהה של ראשה ומתון  מלחן נטה ס״ק לו מ
ו ולא שהתה ממלט ולא ממרה וסלנס דנה  ההכאה מצה מקפה ישחשיה מ
 נדן נמלה פמששין לדמק אנריס ולדון דלא נקאץ נבדקה פריסה מיש
 ועי׳ במריט לעיל מ׳ ל' (ס״ק יא) שהבאתי מרי המשיגים על התירס חשו
 מס וסייש מיש מס ממרי האתווליס לדנא ומ״ש הבאה״ס ולריק דאא״נ
 מדקה סדסה עי׳ במיז לעיל מ׳ לנס״ק ל שכ׳ לחלק מהנץ דאה לשאר
ל נשאר אידס נהנה נאנר א׳ נמקם ידוע  אנדים ודק בריאה אץ אט בקיאים *
p ' ו מ  מסר בדקה גס לדק ומים נציע סייש ימי נחנירת שמאל לק ל
ס יחפ שזר סמי נדקס גס לדק מן מנמה ק  נהחלס מהסה נאט־ * מ
 מגו סדאס של מף ולא סמי מיק! ימיי באס לטנה *סס׳ וסניף יא מ״ש
 מס וסניא גס מיי מניית שמאל מופר ימים נציע לממס מיש ותמהר
ק לשל לסדא לדנא להחמירנמו£<כמכסה f ל a י ל  שלא סטאמרי מ
י אחו אפ נגןאץ מדקת נקנ סשמ  «ו אני אחד מחסה יל זאלנ מאנ
י לל דצריך נ ח מ הא מ  במקם יוזע \tfo קרע גחל שגעשה מ* דמק ל
̂ס  בדש: סמס מטי סראה והספד לזרחו ונמ *<"ב אף כאבו אחד סלד וענמ
 שאילת שלום קמא מי לא(בלה אמס) tft ממי ftntu מס יסנשלס
 מץ מלס מח״ מי לה(מיס ימי יש לשקשק) ומי בולש שש שהעלה



 ״יי״** יורה דעך, סעיף נח י׳ י הלכות טריפות
י (מד) שכל (מת) שעמדה (׳) והלכה אפי׳ (טו) נמצא שינוי באיבריה אין חוששין לה (נל(מז) שאץ  «־יי ״ך״
. ל(מח) ״הלכה בשדה ואינה צריכה בדקה ואע״פ שלא שחתה ם ישלא) י מסי״ף נשאר נהמה)(נ׳י מ מ פ ס * £ 
 ״'*ד מעת לעת •בדי* (מם) כשהלכה הלוך יפה מדבר, אבל הלכה(נ) וודא (״) צולעה צריכה בדיקה :
א יקרא ג נ י כ י״א (נא) לאנן סאדנא לא יןם לן ננדקה ו*( (נב) לסיור (ו) (ע) רק נהלנס(נלג וסור וכל סאחחניס) וסט «  moo am יז מ
r130 v־ WD * 
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 פתחי תשובה באר היטב
 ל* נליס הוא ססנ נססר ססויי דטאל כ* אס ססמידוס *ודם אסו נסילסס וסננה ד*ן אנו מןאץ לא משל ממוס ונס שהסס רק הלכה (ז) וסלסה נתנ סלן־
ה אפילו לא פמי5 מסלמהוקכסעיודוס ד נעיס * נמקל tfs נלז למל הפנקים משמע לספיקר סלו• אס * נ פטדה מ«5סס לא מסר ונני נסלס לא סהני נ *י  ו
מ >fn «ןסשפסקד*ולוממרס ופספה מפליט לא «*־ י>יי1 ול הס״1 חס פשוס הדסי נאנדס שאינו מסחף כפאר נהמה אץ יוששץ לומר ל  (ו) רק מ
ר איד ול״ל לללפיל סי׳ נ״נ נני •חיןס מארסו שוס *ט מצוי נ״א נמיצה ל*ר סשאינ כאן והממיר מס *נו אלא מן נ  מולה 50 ומן סלא דאימ וסליק מוטי מ

 מזממין פדל (ח) צולפס סזנ סש״ן וחקא שנפלה וצולעס אנל צילפה ולא טדע שנפלה אשחק שגחנא הוא מקסס וא״צ נמקה מלעיל ס״ס ל״נ.

 תשיבה
 מסרסת אץ לאסור מסלה נמס הרלר״ע ומין מ״ש מגויס שמואל ס״ק נ׳
 וכשיש שיטי באברים אס יש ריעותא שאינה יכולה לילן והוי מרל״ר סליק
י למיל סי׳ ל ק ס׳ייז) וכיוצא בזה כ׳ מ  שנפלה ונהרסק אבד׳ מיי״ש (וגלל ל
 מיה והמתיק מכה מ *מ כ׳ ביושמנמ ום ואס נמצא טוו דסוהא והוי
ק לב) וזה קמ״ל וכאן אין לחש למרלו  *ft• טריפה (ועי׳ מנדט שס ל
 וסי׳ רס״מ סוף סיק מ׳ ופשוס 4׳ להשואל ליכשיר מהיס גס בנמצא מנס
מ והסמל מלאים בוסומ אלא שנשאת המיס כל מ  הייילי״נ נפומ ונצרד וס ו

 שידעשעיזוה אח״כ והלכה בסוג אץ למפסיי״פ:
) הלכה כשרה עי׳ בשו״ת בנין עולם יחיד סי׳ כיו מהב ח מ )  םעיןפ ו
 באמצע ההמ׳ דהא ודאי ואף פהיבף לאחר נפילתה לא הימה יטלה
p מ׳ מ אלף « ל  לילן ואלכ הלמ ויא כל מלכה ו״א מהי עיי״ש ומי׳ מ
 ל׳ שנשאל במנין זה בבהמה נפולה מן הע וכיוצא דקיי״ל ואס סלכסלצבדקה
 אי ננרק חקא הלכה נסק־ מעל״ע אבל לאחר מטל׳17 במי בדקה וממילא לדידן
 לא מהי כדקה כמ הרלא א• ולמא אף מהמחלה לילן לאחר מעל״מ נ״כ
 ממי ולא נמי בדקה והשואל הניא כמה ראיוח מסיק במ״כ שהלמ נחוך
 המעלע והוא דל האריך נהשיכ על כל ס־איוח שלו והעלה דהדבר מור לדנא
 דכל שהלכה א״צ כדקה אף חס המחילה לילך •1חחר מננל״פ עיי״ש וטוצא מה כ׳
 נ״כ נפלה מסויד הניינא נקו״א מ׳ נ״ה נעוף שנדרס לסיזל ואח״כ סמרה
ה סטמס נסרפאה סנולעסה ומאל אס מהי מהשסלמ  וצולסח ולא־ר סרך מ
 כמח מליך יפה לצאת מחפס חמק אברים ולמטה הצליעה מגחנא וכי דהדכר
י דמהני ואס הי׳ מליטה מכי! דסיק אביים לא היהה tfsvD לילן ח  נ
ה שצולעמ נממלה מ׳ מכס פנח,א והניא ראיוח לזה ניי״ש  הילוך יפה וחליק מ

׳ מהמ׳ מהריש ק ז׳ מ  (מס) כשהלכה הילוך יפה עי׳ בלחם מניס ל
 כלוי ש" כ״ג ואס הלכה סלון יסה אלא מנענעה כיאשה כאיש נדסס ישיטר
 מיץ ושחסוה ובשלוה נלא בדיך! כשר דמה ממעה כראשה לאי כלום מא ומלץ
מ מלוך יפה מרבה מיש וכ״כ ל  דמחמת טסמהא מבד מי מאחר מ
ק ה׳ ומפארת ישראל פל  בחגורת שמאל מף מ׳ זה ופי׳ שלחן גטה ל
׳ תלמיש מ ח ״ י ק ל ף  המשניות מלץ סרק נ׳ משנה ג׳ אוח נ״ס ומ׳ מסיה מ
 להחסיר מה לנמק מוח אס אץ ט מס מאש מפיל מ׳ לא יי״ש .
 (נ) והיא צולעה מבאהימ לש מהלך חקא מסוע שנפלה אנל לא מרע
« אמדיק דכגחנא נקשי׳ ועי׳ נדעיס למל מי ל״נ נ  מפלס אני׳ מאינה ס
׳ לש מס ועי׳בדכריס למל(סיקלו) (גא) דאגן האיינא לא קים י ק  ל
 לן בבדיקה ממו if שפת מס מלד מ׳ ל״ז שנסתפק מהסה שצולמה שלא
ו  ממממ נפילה דמליק נפנרונא מהערבה מהמה שצולמה פחמה נפילה סו מ
 ואלכ מקי ומצאו שנתרסקה אבר" של א׳ ונמ׳ לינא מם דעוהא אס מהר
 השני * ל* מי אמדק דנוייה״ז אלנ מדקה כלל * ומה בקיאין נס נזמלו
ס שיש דפוהא חזקא טליכא דמסא לפנים אמדקפמו  אס מאץ למראה מי
• ולמנא רמוהא משאיכ כלל הרי חאץ שיש דסותא ס מהוגיש משי  מי
 וסדאי זמ מא שצליפהה מומס נפילה יל ואחר מרון x*: תם נזה אא״ב
ו נכלג אסר פיי״ש נאריטה: (נב) להתיר רק בהלנה,  והערובה חו מ
 ססלש מיי נדברימ למל(לק לס) : (גנ) רק בהלכה פי׳ ו״ק 0׳ס
 ל ובדברי אביהם ס״ק יא של ואף וק״״ל לממש במינה כף למר מגו
ף אף שאמרו שלא נהחנ ס* משים מלסא ולא רסיא ונו׳(ססג״ש להלן  נל מ
יססלאאף דלא ייע סחאס מנשירה תלוי אן )לפלענץהי ו ׳ 5י  דשמ׳
 כזה ילפ במן חמן לנ לסטזץ אס אץ דממא מלינם ססשפ מלי יש לסמן

 דדבי
 הלל סלא הלכה לעין זס עיייש (מד) שכל שעסדה והלכה עבאס״סמ״ש
ן דבהלכה ממי אף כשהסמיזזמ אחרים אן בתורת יקמיאל ס״ק ב׳ השיג ל כ  מ
ל דש להמיר בזה כמנמ מ״מ דאף בהלכה אס לא שהתה מעל״ע ו ז  מליו ל
 מיק מסדה מאלץ דקא רק מכא דלא מי נפילה ממש מטנה ייס רק כמן
ל דמפשין יש לצדד להקי בכלג ונס זה צ״ע מיש וני׳ נס׳ אשל  ד*סא מ
 אנרהס נמלץ נמדושי המםיןס מ׳ ל״נ ונדים היוצאים *מ ל מארץ בזה
 ונמף הכריס דשלא נהלמיש להממיר נהנ״ה אנל נהכ״ס יש לסמן סל מ״ן
ק יא שכ׳ ק לדנא וכ׳ דכ״ז מקא נהעמירוהו אחריס  נריש ופי׳ נמק״מ ל
 רזים אנל מלא הסמידזהו נידם רק ממרה * מ״י המזדס מקל יש להקל מהלכה
 אפי׳ שלא נהכ״מ עייש ועבשלח כהכ מסר יח״דמ׳ ל׳ מ״ש נזה והכריס ג״כ
 דהפיקר לדנא רכל שהלכה לא אף שסעמידוס אחרים ולא מתה מעל״פ מרה
 נממא יא״ל מיקס אכן אס נמצא שיני באבריו בפיק חקא פמדה ייפצמה
ק יד לדינא מיש  והלכה * שמה ממל״ט והלכס עיי״ש וכ״נ נדע״ח ל

ן דהעמימס י ה *מ ה׳ שנסתפק לרמז מ  ופמלס נימ יצחק חיו״ד מ׳ ל
 *דיס והלנה הילוך יפה מסי וממי לשמס *הה הון מעלם אס נפי מרכוס
כ מכלל ממכנח לא יצאה ולדנא ל  מימא דנמ דצאה מחזקת נמלה אכל פ
 מלה מס מחזקה ממממ יצאה ולצ מרכוס והניא ראי׳ לזה מיייש (ופיל
׳ י") ־(מה) שעשחז והלכה מי׳ כמ״ח שאילה שלוה קמא מ׳ כ״א שנשאל  מי
מ מס נמלו ומסאי! כאנ ההכאה ברח מנל מהמס מרן י״כ  נסגל שהכה *
 אמה ואלכ נפל ולא מי אמר להעמיד ודעה מיאל דמה שנתז העגל מהמס
 מכף אחר המאה לא מיחשנ הילוך יפה והשיב שיפה כהב נזה דק פאץ הילוך
א מפאי. פחד וכאב ההכאה והלך רק מכח המאה וכאכ ההוא ואין זה  וש ל
 מלל מלון יפה כלמה להיצ* ממשש נפילה עייש־ (טו) ננמא שינוי

 סנאלפמ׳ש סהס״ז וחק£ כשר*ט מפלה איל חס לא ראיט מפלה כשר ואין
ק נ׳ (מיס מב) של ודיל אמ׳ באץ מלכה כל שלא  מלץ בנמלה וסגל! ל
ר אף מש מטי ג״כ עיייש ועי׳ מיק מף סיק ל בעומא  יאיט מסלה מ
 שנא לפניו מיף מי׳ משר מל הטילי/ בלוי תחת העור ולקי במסמס מין
 מפסה מהכ*מ וויימת ולא היי ענדוה והליכה ומשים אמרו שנראה שהוא נא
 ממממ ©ילה והסייף טון שהיי *מתא סיי הלקוי והמסמוס שנפלה פייש ומי
 mm מןכ״ד מפלה ממרי התשבץ והמיס מל שלא ראיט מסלה >ef מש
י י צחות יס בקר אץ למש ומלין נההירא שנעשה ל  קאש התיזה ל*שד ל
 וו^ וסזסס י&א מוקיק *מיא מעשה פ״י נכילה טייש ־(מז) שאיןהשיטי
f וממיס וגלז סיק ח׳ שכ׳ מימ״א נא להשניעט מסיא a ו ל  «י׳ז». מ
 to 061) ששי 0ר*» נרי*ז * בכשר מזטאר לעיל נממרס הקיוניס שמא
ח ל ' ו דמצימ לפיל מ « ולא סליק המנוי מראה בנמלה מ ד ס fo ס  סדסה נ
 וס^ק מינלא יאסדק שיזמר לברייתו נרי״ש וסי' בהנהית צבי לצדק (מרפש
א ה מ ד ק  «ג4ין יא־ סילנא) של ממש שימי ב*ק ובעלמא לא סירק מ
ס סילש והגה  1למ סאן נחשב ליי*(לפס ואף נציייף ספק אח* לא הי ל
א מא למדיסט קולא ממלה דדיקא ל ק י! ל מוינה מ ס מיס ל מ  נ
ק  ©השיעי מא סריסיס נחר או אמד אנל שיטי שאינה סדסס נטהר ס
מ בכאן משנפלה ו מללה +ט אלא ססק טריפה כ ׳ ל  צמק: הד*! ילסיל ס

 יש להלום להקל ולימי מיזמת ממלה באה ונפילה מ>? *נה מזקת סלד
י נראץ ומיקר כמרי הצבי ללדיק הלל ילק סמס מא משיש שיטי ד  מ

לל לקלי) י י הר יד* סדמ( ׳ ל  צמקההדאה א»*י.מקיס וסנשדץ לעיל מ
א ל זאת להשניסגי מילא תמצא ממז*זהדפותא שאינה ר מ  ולמגדר ל5 מ
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 תשובה
ק י׳ ובסוף יצ זשימיי סדחמ מא גיג לא מי׳ע י ל י  (נז) ימה. מי׳ ג
/ שחמה עליו כזה ט לא נמצא ואמ ברברי הקוסיגיס מים ק י  יעי' מןימ ל
 סקס עיי״ש ומבשלת טוסו״ו מלית* ס׳ ק״ה שכ' שק סא משברא ומרק
ק כיו מממ ב' לש ממין זס  ו״א גס בסו׳חה סיייש ועי׳ בשלח,• גטה ל
 וכי דמלתא דפשיסא היא ובעוף סי שיסור פריחתו לא והא הכלט השוס
 הסויחה להליכה ולכ פשיסא מא וכמו וממי הליכה כיכשה לא p ממי
 פריחה כאדר ו׳יא והס ססהברא עייש מב ר*קי נמשמדז הקדש כסשמסח
ק  המק״יי שכ׳ בעצמו שמצא וה בלי נשם הכלט מיל סייש מל מפיס ל
. עהס״ש מיש ממרמלא ה ל פ  אז לש מה • (נח) כסושהלבה קודם מ
 ז״ל ומ׳ בשו״ס בנץ מלס מלו מ׳ כיו (בלס אמנם) מס שסלסל מנרי מ*ן
 סהרעיףא זיל בימי הסא עייש *לס במידושי מרעין״א ז״ל שמליון הב״פ סאן
 מיס במצעו בלפ אס יש לסמוך אמ׳ בהס״ס להקל בהלכה מלון יפה כל שלא
 הלכה כמקיום עייש (נט) או כשאר בחסה ר״ל ראס לא ראה זו הבהמה
 מאך הלכה לפני ממלה אז משמרץ משאר בהמה אבל כשראה *סהשאף יןדס
 המזילה לא הלכה יפה כ״כ כשאר בהפה לצ אלכ מלוך יפה כשאר בסמס
נ נשלח ל  ויי נשסלנת כמי שהיא מימ מלנה מקיום מחשי מתגק״א ו
 ממממ רתם כהפממח למילו נמשו׳ מננד הממכר ז״ל (מא «*ן נמל
ק ת ל ל מ  שאילת שנוס זיל) ועי׳ כובדו נמית שאילס שלום מניינא מ' כיו ו
ק סי): (ם) ואח״כ אינה ימלה לילך פי' פרי מאר נ ל  סיז(ילל מ׳ ל
ו מ״ש פ״ד הרמ׳׳א והעלה רכל שפהקה מלילך מחמס מפילה ומקודם  סיק י
 אפיי לאמד שכבר הלכה ליא המחמיר מגיב ילכ באס לנינה סניף ליז מל
 מסיח ס״ק י״ס לש במ והעלה דאס ממדה ושההה מעל״פ יש לסקל *מח
 ואץ ט צד ממוא כלל יאס ל* המחמיר סע״ב ניי״ש (םא) אינה יכולה
׳ באמצפ ההשו׳ והא וו* דאין  לילך פבשלת בק מלס מייד מ׳ א מ
 מלוק נץ אס אמר נמלמה לא מתה יטלה לילך ויזלכ הלכה לא יאלכ מב
 *נה יכולה לילן * אס מהחלה אחר נפילתה סיד הלכה ל אמומ מלוך יפה
 יאלכ *ן יםלה לילן כל שהלכה ממייס לא דנה רק כדן ממממ ואץ כאן
ד טםיכנת ל כאס א ק למ)• (סב) דינה מ  טח מימשמייש (יפיל ל
י נסיה *  לנינה *ח ל דמפשמס למן ממלא משמע ולל אס מעמי ל
ק f מרסס יאס ל* צדד מרסס כמלל מ׳ ייז אנל מלשון השלי ל t מקל 
י נפדה * מזל ו אנלג ומעמידן מימ ל  ל משמפדכל ש*נס יכילה לילך מ
 בנפילה מאיי אלס נמי מרסס יאע״ג ולעיל מ׳ י״ז אמריק דכשמעמיףן *מס
מ מ  פ״י מקל * גפרה א״צ מרסס הנא שאני מאיל ונפלה יל שם מ
י  מספרמ״נ שס משנפלה מפחית סי' אסי' *נה יסלה לפמיד מסרס * ל
 מקל א״צ מרסס ולא יסק דמלכרי ססיסקיס משממ יאס *נס יבולה להעמידם
 מפיס * במקל אפי׳ מפלס נפסח מימ מי יש משש מסמס ולא מדף
ת פ׳ סרך מף ו וני׳ נפחד יצחק *  מאלו לא נפלה סלל טיייש ונסניףלה ל
 יבמקרי הד״ס חלד מ׳ נ׳ *מ ז׳ עייש ימנשלס סחס טהיסף (מממי
ג ענף א׳ שק סא דעמ הרב מאץ סשיאצ שס מזל נססס  מטסלז)סו*ד ס׳ י
 שאינה יכילה לממד סי נמקה ממממ וצדמ סירסש אנל מא האריך לססי
 ימס השיא! מה והפלה דדיקא בבהמה שהיא בללה *לס י*ן אמ יסלק
 לסמור מל שיפור sarin מל נהמה סו נמס הסימן דסעממ אנל בהמה שמא
 נחאס אפיס שאינה 1סלה *ומד *נה נחוקס ממכנס ואעריק שגימאפןסס
 מיש יללז נטלפ נפסח פיש שפיו יל ולא יצאס מסוקס נד*ס יסיט
לק לב):* ק לס י ב ל ח המזלג רלצ מרסס וצ״ס (ופיל מ׳ ל  מ

ס מריס ישל*ם . פי מנץ לחפ(לפהדקיש) של מי ף ) מ ע )  סעיף ז
נ יסמן משה תחז גלז כשסם  מלש ולכ נש&ון נטה fo ל
ק 9 שסרח מ 39*9 מ מיש מל מפיס ל  רפים נסנמס דנס נעוף נ

0B0A 

 סלנה רק (ט־) מסצנה (נה) ל *מיז (נו) 0צי1 (גז) יפה (ז) (נח) נפ
 יסרמנ״ן ול״ן ואיו הארוך) ואם הצגה (0) יאלנ (סא) *נ0 •סלס לילו

 ז (סנ) ״עוף
 שתתי
ppw e לסייר נלא נמן» n r v vm סממני שהניא מד p נס״נ נסגיס פל t a 
 וסמא ר*וסלמדו ימנוי) לסנן! נספסי פיונס י* נשו״י! מ*ר נסיניסממן נינ פסאייך
 ומסק כדעס הפיר ולא נימיא שלא לאנפינ״ נלא כדינן! ניעפ ליי מ״ל אלא אן ננד׳קה
י ליייו «*1 אע טןייז עיש (ז) נגנו שהלכה סיס שנפלה « נסשונס t o *8 

 דרכי
ק ל  מל הנחנסי לערן *מר נמלה לסציא ממשש חמק ע״? ומי׳ ממיס ל
 שנשאל בפנין מ בנפלה כ*פן שצריכה עמדה והלכה הילוך יפה דוקא רש
 הפתשה בץ הבפהיב והמשרתים והמשרמיס אמרי שביום שקרס שיומה הימה
 צולפס והבפה״ב הכחישם באמח שמ ב׳ שבועות שנפלה וצלעה ממרפאה וקדם
 שמפה הלכה בטוכ ודעת כשואל יהיכא דהאומר שהלכה הילוך ינמ לא הי׳ יודע שיש ט
׳ צולעת  *מר יל דסי כמלתא דלא רסיא וסי ואמריק שלא דקדק לר*ת אס מ
 והשיב דסמיקר לדנא מיש בלק מל שאמר שהשגימ כד לר*ה אס מא מלה
 * צ* אלס שלא ס׳ יידע שיש נ״מ לפני! *מר נאמן ככל מד ינלד טין שיש
 נ׳ שאומרים שצלפה ונעל המוף שמכחיש *הס מא א׳ אסריק דהשניס נאמרס
 אף עו סכמליס נרי״ש ינדןכשהייכה דיאטות כ' נפח היאר ס״ק יד
 דאין להמיר כפלא הלכה ו״א אלא מהמוט פלא יכלה לילן רק פחוס מו״א
 אנל כהלכה מפפ םחפוה אץ להחמיר וממחק מסתמא מסה יטלה לילן יויע־
 ומס שאמרו השיעור ח״א מא רק לקלא מל שר*ט סהלנה ו״א אע״פ סאינה
 •do! נהלון •והי אץמששין לדמק טיי״ש והנס נממ ימס סרנה לסשיכ על
ח סילא שכ׳ מעיק שיעיר ד״א טין מלםלא ממ• נשום טקס י״א  טף מ
 חקא ונססקס נמר הנקרה מלי׳ להלין מי כמי היליןילכ מאץ לט להחמיר
מ להציץ־ הילוך מלא קממ כמו  ולהפסד ממין ישראל וסי ועלפ מ• להחנדד נ
 נמף פנמנפ ישני נששס נלס הסיס מלא קומתו עייש אמנס נמלת ס״ק יין
 השיב על מריו והעלה דהעיקר במרי הרנלא דצדך מלוך ד״א מקא וגס ל
מ מסרא מסה שרלא קמתה יוסר מד״א  דלפי מרי הנשי יונה הנ״ל נצמח נ
 דצרין לממיר להצריך מלא יןמסה חקא אנל לדינא המיקר כמשמפומ למן
 סרמ״א מס מסה מ• נד״א יא״צ ייחי ניי״ש (נה) ד״א הילוך יפה מ׳
ל כיס לחם ימדא ס״ק י׳ שכ׳ מאלה מס נעוף סהמ הילוך יפה לא וסי,  נ
נ (מיה אדי) שהניא רא״ מעוף לא נפיק ל לנ ארי׳ על מלץ דף לא ל  נ
 סלון ד״א דקא ופני נה מלון נמלא קסמה ומימ נצ״ע על הפוסקים שלא
 טאח דן מ מיש יעי' נס׳ תפארת ירושלים נמידושיו לילד נמ׳ זס שהניא
 מריו יהשיג סליי שאין ר*יהיי מכרמס דאין ר*׳ לחלק נץ מף לנהמס
ר שסמליפו שבסוף סמי מלון יפה להצילו  בשיעור הילוך עיייש אמנסבטף מנ
 ממשש חמק אברים ני׳ במול מרבבה למיל מ' ל״נ מ' מעוף לא מסט סלון
י מף ס׳ לו וגסו״מ אני ל  יפה רק סדמס נד״ש ימי׳ בשו״מ מין מולם מ
 צדק חלד מ׳ י' פה שכמנו בכי*ר מנס הממ״רבזס יסעלי לדנא דבנפלהגס
 התמיר מדה דממי מלין יסה מי״פ כאריסה יעבשלמ משיירמינאכק״א
 מ׳ לה ובשלת מ ליו* סלד מ׳ ילד באמצע המשי׳(בדיה ימה פמטא)
. (נו) הילוך יפה ר״ל אבל אש הלכה בצליפה / ק י  ונמיר. סריבשניס מ
 לדון דאא״ב נבדקה מחפה דאלפ שהולכת ממש סין שצולמה מי בלא הלנה
ב מל as ב*ס ו׳  סלל אס לבינה בסיס הסלון ונגיל ברמץ בצלצח סיף ל
 מ״ש מס ועי׳ נמ״ס השיב פשס כל לא מ׳ המאל מצולעת רק פל תל א'
 השטר וכשאר הרגלים מלכה יפה הוי בכלל הלכה הילוך יפה וסמי והוא ז״ל
 הסכים סמו נמף הספר מיש אמנם נשלם מסלד קעא מ׳ צ׳ ומלק ס״ק
ר / וסייש מ״ק של יאף משמו מליו פסקם שמא מ כס  ה׳ ל להמיר נ
 ואפשר לסנחץ אס סלכה מלץ* יסה למציא מדי נפילה כשירד! חסם סמל
 השטר *סן סססננ יהלך גלי הילוך יפה נסאו רגליי * שינס, אוס סמל
 השטר סד שלא יעכב ההליכה אלה אץ להקל מל שלא נחמד סז ההליכה נץ
 טד* ינץ נמלי׳ יש להממיר מי׳ע יעי׳ מק״מלקיב שסיס נלס יעי'נחלת
י מיש מה יהכדפ דהיכא דשהמה מע»נ יש לסקל נהילכמ כצציסמ ק ל  ל
 *הו סרגל משנר כמקדם ס״י בדקה מס השדרה ככל מלמסיו יגס יש להמיר
 להצדן ולבדק סשנ נפל האנדס הפנימיים אחר מסיי סייממ ואף מסלו
/ ולי משפחה מעל״מ אנל נלא שהסס מעלים פ  >ס4ן למון אנוידןמיט מ
: ו א י 5י להקל בללה מ ש * שעהד/ו נחל * 06 מ ל  אן Sped אלא מ



ם הלכות טריפות  םיי״ילי׳ יורה דעה סעד נד־, ז ח
r סטטה למעלה לעוטת חמים אין דזששין 6־ a p קל פגי חטים אס שט מלא (  ד^יד״ףזן (סד) שנחבט (טז
 (0ו) *אבל אם שט מלמעלה למטה עם הילוך המים (סז) חוששין לו(סח) מריך בדיקה (סם) ואם
:  ^^J^ קדם להק או קש שמהלכים על גב המים בשה לו ה״י שט מחמת עצמ (ע) ואין תששין לו
 * «־״] ךן ׳«דבלן כנפיו בדבק בשעת צידה ועא) מחבט אם שני כנפיו נדבp (עב) בדף שצדק אוחו בו
 ־!•*^י*^ (ענ) תששין (עד) וצריך בדיקה ואס לא נדבק מ אלא אחד מהם (עה) אין תששין שהוא מרח

 *^*^fc מעט בכנף השני: ט (עו) יזכרים (עז) הסנגחים זא*ז
ה ב ו ש  ח

לנ אס לא קדם(קפ פי היכא  יספינרם וסא במ״כ גדרי פפמ מלמעלה לגופה י
נ ממסי להעוף יסשיסא ולא נוקד הילוך מטו יסהוקשיא  ופיא ממסי לסקפ ל
 ליי מה נ״מ כץ סיפא וקיימי להיכא ולא קיימי מא מנא *פא מרימ סכא
 וליכא קפ פסל נקו אפיי ממפלה למסה סשא״כ כלא קוו מליו מב י*הי
ס ולל ואף שסי׳ מוחי ל  נאס למה *ס ל מיה לפניו הגי׳ נסתלג וקיפ ק
 לגדסוחא יסייס שספ מלמעלה למסה ונס לא ק־ס להק * קש אלה נלא
 רויסי סיא לא חיישיק לדמק אכריס אסגס לדינא המו בלפ נזה וסלל
 להסרמ״ג ונר חיוזש זס ואורנא סניא ראיוה דסיכא ששק * קש קדמו לסעיף
 נם נסיא וקיימי מששץ מיי״ש י (סז) חוששין{i לל אפיי לא מו מפיו
לק כי נשם הרוני! וספר הארוך מלך• ק ל ו  קפיוץ יפיס ל
 (סח) מריך בדי׳קז סיי כאס לנינה מיף נ' שמיס כמ ואשיי לאמי
נ שמזה ממלמ חקא פיי״ש אמנם נסי תפארה למשה  הכדקס אץ להכשיר אל
ק לא trt כזה ומיס  מכייז ואיל כזה שהיי' ממלמ מלש ועיי כמלה ל
פ נמסוןמלא״ה אלכננדקה מיש־ (סט) יאס קדם לתבן  ולדיזץאץ ל
נ שסתמה סל דץ מ כי  או קש מ׳ נמית ננס וורדים מן המלך מ׳ ל
ו סקדיסכסכסו למס מ  נראה דמלנ נמנן שיהא מה נכונד סס הפוף מלי ס
 ומיי! נציע מי״ס * (ע) ואין וזוששין{i מ' נסחו יצחק שס שדעת הרכ
 מהר״ש מצה יאס מה ספק אם שס מחמה מצפו * ל* אס לא ר* נשעה שכשל
ס פי יל שמא נפל למס מרמתו מחמס איזה דבר  למס יש לסיר מסמס ל
ס שמא נפלה מדעתה  מאכל שראה נמים וכדן ולסמן סעיף יא ולכ סוי מיל ל
 ופמוה מל נממ ואלל נפלה שלא מומחה ספק שפ מלא קוסחו ספק לא שס
 והרנ מ׳ נתנאל הדל נחמי דחה דבריו נמוכי דאין סבראלנרף לספק;מעוף
 קנק מפצסו למיס ס מפולס אין דדך הפוף לקמץ פמו לחיך המיס שלכל נמ״ח
 יש לו סנפ למזח סן האש ומן המיס וכאשר רמץ שאס יש ססס מס וסיס
 נרה״ר לא ירצו ההרנגוליס לפטר פל המיס מצד א! צד רלט הלאה פד שימצ*
*מ  סקס לעטר ולפיו בקצם אה רגליהם ובענרס ישעם אס סצמס נכנסיהס נ
 שלא יגמ נמס אופן נמים ואץ ספק שהסוף ההוא אף שראה נסים איזה
 מאכל לא היה קסן בנאד מס להמית את עצמו נלכ אץ להקל כזה בלל

 מיש כאריסה:

לכהלטס חו  סעיף ח (עא) וגחבט מ׳ על דמ קשה פרי מאר לקי
 (עב) בדף שזדין אותו מ מ׳שצדןנלי חתיכת פז שמשחין אימ
תק ואס הפוף מכן סליו אזי רגליו ומנח ססדביץח ט והמעוף חצה לפרזח  נ
 ספל ממהס לאדן ומתרסק אנל כפלא נדבק אלא א׳ מכנסיו איס טפל כיכ יאיס
ז דאפי׳ לא ק י : (עג) מששין ל נסרי סאר ל ז ק י  מתרסק שריח ל
 נדנק מסגף השני תן מקצת נמי משפץ לו מיש יעי׳ נאם לנעה אמ! י׳ ומיף

 פ' של דאסי' פאר משניהם מקצת ומקצה נדבק מסס אפיס מסשץ
 (עד) מריך בדיקז וגס שהי׳ מפנימ * ממידה אס לטנה מיף ז׳

 (עה) אץ דיששין דלל שפכים [אחד] *ס נדבק כל מקר אץ למש אף אס
 הפני מזנק מסרי אס לבינה שס:

 סעיף ם (עו) זכרים הנזגנוזים זאיו ולס אס מופו אדם מלך דחיסס
ק לא *  והפלת מר המנגח מסשין אפי* למסה מעשרה סריס מף ל
ק ל של ראשיי ייומ שהפימסו ייש  (עז) הסנגחים זה את זה פש״ו ילז ל
נ סשיס שכל 16 משב שמא ינצח ל נ  לו נמה לגמן צמרט אלה מששץ נ
 מניח רסילוהי מיש ומשמע וווקא נכלג ששניהם נגמ זלז מל ל משב
 שינצח חנירז מא ושייך להחמיר מה אנל אם חאץ שא* מנח להכילו ומטילו
ק יט ל  ומניח איט ממו כסגד לנצמ לא שייך למש אמנם בסד מאר ל
לא ינפח  ואפי׳ לא נגס זלז אלא סלו נגח למסרי והפילו לארץ אס הפילו נ
נ כלש מה והפלה ק ל  מששץ לפ דהר כהסילוהו אוזרים טייש מל במלת ל
 מדברי המסקם דמיכא ד* נגח לחכירז והמנוגמ לא מזיי וגנח כלל ינסל כשמס
 מישיש למןל נסלמ סלש אך מ חקאנלא סוס אס נסלה נביא אי ל**3ל

 אש

 לספשס ס טסהיסס למן המםקיס לא משמע ק מיש (סד) שגזעם . ל
ס יסי׳ נסחו כ מי ל  נסרךלחס שם שהביא מלשין יש״י דלל סניזנס ינסל נ
 יצחק *מ ס׳ סרך מף נתמנס מרנ ססלש סצה זיל סשאל המאל פה לל
י אמרים חמא דורשה יסרסהורצצתה  מונס העוף נדג הסיס אפלל שנמנס ל
 שסם וראי פ״י אחרים * שנפל ססצסי למס וגמבס וכ׳ דטדאי לא מין לומר
 נסכם פיס סמים נשפה קמצמי מרס ס סשספוף קוסן למן מרססא מסן
י מחכם נכח אוס פו שלא מ י של ת ק ל  מגפיו מא! יסי׳ נסרי מאר ל
עה ח מח סלסה יחיד מ׳ לו ל  מצר מ לסננ התנסה נמסו מיש ומי מ
ח *דיס ממרב  שהאדן והניא ראיוס דלצ שיהיה כנח חקא אלא נל מ
מ ואמר מיש: (סה) על פגי חמס סיס מונה  משלמה מי מפה נ
) מ׳ נסחויצמן ק ג׳שיי״ש (ונדי נניח יצחק סעיף ס׳ ולק ל . שלד ל פ  י
 שס מוף מסל סטבה *זה אמימ אל מת־ באר מס יסמלימ מ סן הבאר ולא
מו פעלס ובלי ראמ אס עמיה  ממד פל תליי ילא הלך שממיס מכף ולס מי
 יבין ברכס שמימה ושק• יומס מל ססממ סוה יכי שצריך לשוב לל דיממו
חי וולא כמילה  סל שזלזל והזכיר שס מיס לנטלה ס הסוף הזה מא סדסה נ
ו נדף שאלי נמשל הרב מ״ל בעוף שהיה מ ימשירי ועיי׳ע מ  * מעה נ
ס שלא f מלייס מאר וקנון סאליי למן המיס ושהה מ נמו רסס מ t מהלן 
 ראהו מס אוס ואלכ המיל לקרקש נמסו ואלכהעלמ מן מאר ולא מה
» מלא קמתי נאמן המיס וקוו וקיימי *ל*ודפי!המאל * ק י ת  יכול לילו ולא י
 שיש לתלות דמן הסדס טד* מ שק מך עומס היבשה נם^פציס במים הס בטיס
מ סד מה״ננרס וכוי וסא ז״ל ל דמה שיצה להקל משוס שר* מעוף  על נ
ף שטפל למך ו  קרקש במסי סל הסיס מסתמא מ זיא ט אט חאין בכל פ
ס מל מד שיש ט חמ יחס מקרקש מנסו ומבקש להציג א״ע ואין מ  מי
ס סמיס להצילו am יימק אנחם מיש בארץ (סו) אבל אם  נכלל מ ל
ל נאי הטלה מס של ממיס יקיי וקיימי אץ מששץ אלפ שקרקע  שש נ
 האנס צי * נטה ופי׳ נאש למה סיף נ׳ שפסק ק לדנא דאף אס ס״י שצד
 א׳ מהאנס מא נטה מחטיו פסים מיס מלמעלה לממס אפיס אץ מששץ
 דסק שאץ סלטס נמחצה נמו מהר לא אסדק מיס סממו ליה לפסהמיש
ס נסנסםקיו ייןימו משא״כ ז מל מ מא רק נאנסים מ ק ל ח ל  תל סי
ס י נהווה מס להס סרי4ס סמיס אע״ג שעכשיו נמקי־ה חאיס אט מ  מ
 מזים אץ מעיל השמה מלמעלה למטה אא״כ קוס מניף לקס * להק מאמייס
ר לעין מיי״ש יעי׳ מרמ זנח הספרדי  יטו* מסריה משכץ מרק רק שאץ מ
ה מיף כ״ח של מנשלה לניס ׳ ל ס ל מ  (להרנ ממשלח זיל) מערכה *
ס יסי מא יקיויקיימי מיס סין דלא נדרא מלחא דשם ממנ מינ  מסא מ
ק מלן אחר םסצאפ לחץ הילוך יפה ימים שק טמץ מיש וסי׳  הצואה מי
ד ז״לנטגין מף מסל נ נחמי הינ ל נסנאצ מ ח ל  נסחו יצחק שס וף ל
׳ מא שכ־ הטיהמ״ח  לנאר מס מינה *זס אמח ילא פמו פל תליי מ
 ושיהא יקי ייךמי לא שיין מפלס ימסס יאיןמששץ לנפילה הייס *זר זיק קצה
ר מרס מ מ  מהנמלה שמר נמ מיס ממסססן מרי מסט חאימ בנפל *
 ממממ מסילה המיס ממטעמים מה ומה יאיחה המניעה מוליכה אח הסוף
 ומאס מש סייס מיס מל נאממ *ני מ אלא המם מליט! *תו בהטסהן
* שסמף י  וזהו שדיק נלסנם יל מןו וקיימי בלי מס מיפס מינ דאף מ
 שס שם נמאדמים מוס אץ לסמך להקל אלנ ר* לאחד זמן קצמ מהנמלה
ס מיש לידס אבל לפסש״נ מהאם ננינה ומיק ס מזים שמו מיש מי י מ  מ
 הקא שמיסילס נמחצה כמי נכר נראה דלא אמדיק בזה דמים ממנוי לה ילפ:
ק יי של ח״ל י* קמו מיא אטי׳ מלמעלה למעה ושס קיס י ל ל  ועיין מ
ו ק ל ל טה אניסס מפ״ז ל  סד יצא מכלל חמק שדן מלל ימין נ
 של שמד מומ״ג ממימן מאו מיסיף מנח ישם קלס שלא נזסר נשיך
ן ואלנ מה לס יש כץ היכא  דשא מ^נ לומר ואשיי לא שש קודש סמר סל
 חןיסי מא לולא ק״סי מי^ ויאיסי 5יז5ס ל של שוביי הסתלג נסים



י יא הלכות טריפות שנה 0יי**״  לרה דעה סעיף נח ם
0 י * ( א פ ע : י ״עור שחרביצוהו לשחיטה (  (עח) זא״ז(עט) ונפלו לארץ (פ) חוששין לו

 נפילה נחלה (פב) שיש לה קול בעת שמפילים אוחו(6נ) אין תששין לו מפני(״) שנועץ צפרניו .י *
* נדא"ממא מי " ""י1*! * י פ 3 י י ו ש * ק ל (י) י  ומתחזק עד שמגיע לארץ ן מס ודווקא שצא קשרו נל תצז שססליסי אנל אס (פז״) כ

 (פה) מששץ לו (מידי 9א״ס יסשמפימ שעויט ימי ג״י) • יא"קפצה (יא) כדעתה אפילו ממקום גבוה חרבה ״אע״פ » * «*
 שאגו חאים (פו) שאינה (פז) יכולה לילן־ (פח) אין חוששין לה לא שנא קפצה מחאן שבכותל לא

 באר היטב
 (פ) שמען (ל* ;יודע שמזלוס) ני השץ• יל״ל1לזכריס המגייס ffn דמא מן מל!/ליה ומחליקה ימזלה אנל אם מא סממו מש על 5ואוו ומשליט לאון ודאי
 שמרגישים שחלום להפילו מעץ לפרטו משא״ב סתס דאלרנא כ״א חצם למיל חרח ממין לסי נטה יוחל מי סמדס והניס שלא *ת תל׳ מהסס טלו טיפלה אנל
 (י) מליו ל השיך משמע אזלו ג' תלים קשוחס *ן חמין וכן סומן י$מ אחו תלי מהמה אילו לא אמ רק נ' תלים האחרונים וסגונד סנהמה מונשם לארן
 מ^מוח וססלפ״ל וס*» מאו למק לעשוי! לקטר רק נ' סראסטס ולדמף אמ על כשלה וללא מיס טמוג «*ו ינס״ז קולא מר על מקצת מקומוח מומים לקמר נל
 שחפול ע״ש מטו שגמא מש על צואח ומשמו לאדן חמין (ואסאמו תלי הנסמס סמלים והפול מסל על צדו צא פל מורו ממן שלא מ >$שדס לק נ' תלים וללמף
מ טל שימל וק לאף לעשות («א) מדפתה והשפם שמ שקפצה מדעתה  אף רק נ' אחרונים כשרה טון שרנציס הראשונים אינם מקושרים מדד כשמי ח ססגחנ' *

 תלים הראשוטסייכצצמיז נקרקע עיין ש"ך וסריס) עוד כ׳ נשס או״ס דדוקא כשעומדת אסדה נסשט חחלה שלא חיזרסק ;
 דרכי תשובה

ס שצדן למטי לממש של* ישמע פל רצפה חללן* דל* מצי הנהמה נניסרן מ מ פד שמלן וכי שס ממניא נ ל  אס טיפ שנפצה בניא אסיה אשיי מ
 א׳ שנגחה אס מנדמה והסלמה מ״ג תל של -שלג גטה מן האון יזהר מסמ! ולנמק צשרני עי״״פ ומה עהה נזמי* שנטשה בכמה ניירות ונפרס מריחה
 ומכתה עד שלא יכלה לעמד מאלי* אלא מ״י גערה והלכה וצולעת ונעצס סםוק מחלום רצפה חלקה נטסהמסנמיס וגזה ממן הממשלה בלא לשמם רק שס
 לסמלה מליה״נ יש נממ וכאנ וכי וטון דספרה מסלה מסה רק מטנחח ולא נמקום ססא נמס דקפד אנקיזהא והרצפה מא חלקה ממש כפין אמי שיש
 טגחה אםלאטדפ אם ספילהס בב״א יש לצדד להקל וכפיס נציחף שסי'על חל וכפין יכוכייז יסמסהי מכמה יר*ס שמסקסקס פ״ו דאין *כלין נשר ננייחה
ץ תליי מ ר לא יסול נגה אחה מניפה ואף שאץ ק  שצג דמי מנר p (עיל ס״ק ני) ונם בצירוף שריאין נממ ומכה בעצם המק הללו דלא •מלט שכל ס
ק אברים ו*לי יס ללמודזסט פפמש׳ל ס  ויש למלוס הצליעה נזה פ״כ מכל הלין ים להמר הנהמה והחלנ סיייס. א״א למקרן *טון צמרם יש מפס ד
ק י״א) מהשי׳ ש*למ שלום והחלת למפל ממממ מר מטח על חלקת ל  (עח)זהאתזה כ׳ באם לבינה סיף ג׳ מהג״ח דחמ' בנפלי שניהם נביא אסיג (
ס יש להקל ד״ל ולאי נ6לה מכת המיסה רק סמס חלקת עצת• מעצמה מ  ד*כא לפיסי סק מניהס נפלו לאמי המיסה נכח כיכ מכל ח' אלה מששין ס
ס ידם ס״ק כ״א מ״ש בעק זה (עם< ונפלו לארץ ל נחלקה ונפלה וה״ג י״נ דנוצפה כזו ג״כ לאי מין סמס חמק אברים דלאנפלה מ  עיי״ש וני׳ נ
ק ומיסה קלה מזלקס מ כשדחפה ו צ מ רק ע״י חלקה מ  מיה מאיי מהרץ חקא נפלי לאון אנל אם לא שא אף שכס זה את זה *ן מטו מיסת אוס ב
מ מ*זה מקומיס נפיחה מ״ל סקז ס ק אנריס למדף ואף מקים מגיחה א״צ נמנמה ונפלה ממילא ולס והנס מ פ  מששין דאין בהכאה שלהם כד ד
ן * שאר ומי רן מפולין טלי1 מסמס ינאמהשלנר  ב1יקה טיי״ש ימי מזה נמית ש*לח"שלו0 הניינא מ' כ״ז ומ׳ מ״ק סיק ל המהודן למיס כר של מ
י הריאה ובמס חמור זה טבע מהגאק מ' אברהם נחדא דל נספרו אשל אברהם במלין מויסי ׳ חה חקא בנגיחה נגד שאר אברים אבל מגיחה ע  מ
נ של וז״ל וממתי מאנס סמשס נפגפוס פלחסצ בשר ל ל ג שלם יש להמיר אפו׳ לא נפלו יר״מ כ' ואף במגד סרי*ן ססיסקט מף נ י # אס סמי מ  י
 *ן נמזסיי אילג נקה! הנשי שטן הצלמת מיש (יטיל ס״ק ליד): נהמה יממה ספנים מס אוי נק מעמיס ופל סמב יוכי שמו מה ממעהי מן
ן יסשש״י ס״קי״איסוי חוש נלק כ״א ונלוסיקס' הממרסס ביראה וכוי כמס! אנשי קהלהי נךק מורדא למיזז כר של הנן נגיה ל  (פ)חי£זקלהמ ע
ר רפס עשה ותהא tuts• צרודה נצחי מדם ק ׳tf של תלנז לא נישרף המסנידס שימל מהמה על מ ל ד מאו נ ס מ״ס חמין ימי ס מו  ואמי נ
ר קפה נמרסס טון שלא נמו ת מ לסמינ p והיי ה * » נ א ס למי* מרף -אי): וכאן ק״ק מ י מ ל סמויס מ״״ס(היי מזה מ ס ס מ  מ
 םעיןש י(פא) אוף• מנפל נמלת גחלת ואפ* נפל מגטה יזמר• מי היאפוניס p מל* ומס לססש״ל(לק גי) תנמלס מטכס י״מ *ן חילוק נץ
# מרח סמי* פר ע לפ אש סמי מצס זי מראה ו ר * ת פ ו ו ק ק *1 ימיזסיק יי פיי״ש: נפליג ל ן רסירנו שח fx! ל ס  שמיס דנל מ
ן נפילה ומגובה י״ש וכין המליס כנח דש ן ודבי רן לא טהמ ודוחק לחלק ט  (פב) ז»יש לה Vp ואפל נשמע ניכ קל יללי* של מזר מנפל אלה א
ק אנדמ אף נשמח מיס אגנם בעיקר הדן שמלו קרא הגר פל מה ס : (פג) אץ הממיין מנאלש לשמאלה חקא כשסומחז ד מ מ ל  משמן. ס
א ט ק ל מ ו וסי ומשליכה יסי דהוי ייתר ידה טס״ס שקישדןכלהתליסמ׳בלעזמםמנמנס נמ" גיר אחי האי יל ל מ » א  על ת4י וסי אבל אס 0
ת אלא נמלה פייש מ ט *ן מ תוסס מ ס סרב מסלמ קאיםלל לסקל נ ס מ מ ק סיז״דסא וציין י״ס הייט כשסכטד מנש סל ממזיע״י מניזזס נ  ל
ם הובי שגמןלץ ס ק ניא מרחיב הט*ר מין מ מ מ ימי כפוי מאי ל נ  והושלך ממילא סל הארץ אז צדן שיהא מטנה ׳״ס אנל אס ישלים מ
ח ניי״ש מלש יקשיין כל סרגלים ס מומים תדפיס נימי ומפילים לאס לאש ימה יאנו  נסתם ממל ציאח אז אשי׳ נסזוח מ״ס מששין סין מיי מ
ק ל צדכץ לנעיצה צמק מבא והפילוה אחדים *מ אלא למכשיר אזי מסלה מנטה  הנ*לס יאשאחז תלי מסמס אף רק מיס ה&חרויס כשר עי׳ סר if ל
ל זמזם נ ימים שק יש למדיח איזמיר מיש ׳׳tf אבל כנמס סיפ לא צדכק לנעיצה צמק כלל מ• tf מל נ ל ח השיג פ״י יממיי אף מ ל  של מ
מ סמברים הסקילץ במ והעלה שק מקר ס * * מד מ ט מ יי* מ מ והפריח מא רק כשרגלי שלמם *  ובי בגל* ס״ק י״נ וכל מ מש להמיר כדעת מי
ס שסונהס מ ז קשיד׳ס אנל אס *ן תלי' קמרים יש *!קל משנמ ב׳ תליה לדינא מ מנמיט מטן סדן גננים דלסלן סעי׳ "׳ד שפק*ן ס  מנש ס
ס ט השוחסיס יודעים שאס נסיסק אבדו  סראמיס למק יכיל לנעון נקרקס יאלכ ממילא כשנפלי סני תלים האנזחרס שמלך לחץ לפרסם \ja גיכ ס
ד נ מולם t ס מד מ נסיב BUD ב n ק ז' שמי* ומיס חס חקא מגא אסרס ס״נ מסורס להפילה לאש והא ל ננמו יצמן ל 0 מהרסקש סייש מ * 
ס *זר י ג ה סשיס קדמיזיז וכמה מ מ ס דסוסא נמס נ ג אסור והר ומעילם לא מצא מ ל  מוסק לסמלי רק שנס( ממילא אנל נמזהנרן להפילה אף מ
irrt כפה * מ החנל ונויחס ו*נה גהסספ אלא ל ה יה וספלח מ ל רזנליז קשוחם ענאס״סיעם״ן וסלי נדן שמיה קז : (פד) כ ש י מ ש מ פ מ פ  מ
; (itפה) ריששץ . ש י ק כלל ס ס ו ובמ^ז 0V נ״א של וסיכא מיו מ רגליו קטדן מששין אמי ימנה וזה מנחש נחלה שאן כאן ח0ש ד  ל
ז קחן ס נ מ מ ס ו ה י ס ס ג ס ו ל מסיו ורגליו משלה מ מ ק ק p נעוף מ ע if ל ס סק שססיליס נכח גד׳& ומי מ י ס מ מ  שחלש להמלה ומזי' מ

ק ג מ ד*';נא טסדסא מי ארעא משמן לה שס״ד ל  9tf שהביא מסיפשיא דאין להמיר מס יק מ
ס לצ מ Ms w מ x ft ס ס םעיןפ יא(פו) •far 19• לילך. ואפי נ י פ אנל מקס מון מנש יסזמס ד4כא סכדסא מוארעא י ל  ד סמים מ
ב ק כ מ ׳ ל ף מ * לסיל מ ד מ ס ל נ ק ׳״נ מ ז ל . ל ה ק ד ק נ ׳ בנלשובס״ז ל ס וכיו סאלסרןדסנד אנל לסין לכהי*! מ י  יש למל מ
* צרץ״ לנמזלה qro ססס סדנא אנל i n ק מל מגלים עושסמל ואס קפצה מדפמ וגולדה ח  של ממנהג משן שלא לקמר ולמזח המנל מ
ק ב ל י ל ל ס פי ו ) ק לז ק מאבד כסר מייש מיי סק״פ fo ל  לארן סכל לנמן צשחל >ןזס פילס לאדן וכדם סס if שצדן למ מירס נדעבד מלא מ
ד נ יאס יאק ש*55 יס4פ למי ק ל ה h7f״. ל נסרי מאר ל ל 0̂ פסח! [צני] לנ): (פז) ע י 13 י״סfoveaימי י ר נמסר לאנמס קלי י;דפמ . נ מ ̂!57 סין מ  
/ של ק כ ח ל י מ : (פח) •ץ ו •ממן ס ( ג ל ק ו ג מ נ ^ ע י י מ ם מ מ ' w מ ה *מס) מ ל נ ) ז ז ס י  (פע*ן ל צני ססלנושסארס דל) וףכ״ס נלא *

 י*



 ערה דעה «לף נח נט יא יב הלכות טריפות
 שנא (פט) 3מארובה שבאמצע הגג (צ)'לפיכך אפ הניחה למעלה (צא) ובא ומצאה (צב) לטפה
י יננבים שגנבו בהט־. מהדד אפי׳ השליטה מעבר לגדר שהוא גבוה סאד  («) אין תששין לה: י
 און חוששין מפני שהם מכוונים להפילה (צד) על מחניה כדי שחובל yrb לפניהם (צה) לכן בשעה
 שמהדרין אוחד. אם מחמה חשובה מחזירים אוחד. מוחרח מפני שמכוונים להפיאז בעק שלא

 יפסידוה אבל אם לא החזירוה (צו) אלא מחמת (•נ) ידאה חוששין לד. :
 03 בהמה שנמשמח כווייה. ובו ב׳ מעיפים •

 א (א)"הגלודד, (ב, ג) אסורה(ד) והוא (ה) שנפשט עורה גבין בידי אדם (ו) בין

 באי תולה

too ודג fnm 
 CTOO\ 96 6גנ0ר
OCEO 0ד96ד WCJB 
ס •זמ־ ה ל ס  ג

 Mcsiicc מלין ן׳
 נר 93001*0 כ מי*
 הרי שס ול׳ג
truv vto Ô SUTU 

 כליקכ 5*ע מממשת הש*9 0והמ0קי fid להממ
 הימכ

ה 5רימ 3 ל ת מ P ה ל  מ

 תשובה
 נסור אס לרנה. (צו) אלא מחמת ידאה סבאה״ס ואף נספק אכמ־ יע׳
 נפרי מואר סיף סיק כ״ג חה חקא היכא ואיכא סיד למיהלי שיהי׳ 5ו יראה

 נובר אנל נלא״ה סליק נחשינה ואץ למש ניייש .
 סעיף א (א) הגלויה אמדת פ׳ בא״ז סי׳ מלו שכ׳ ונגלו מור סוף
 מריסה נמו בנהמה סיי״ש אנל נאשכול חלק ג׳ מ' "ס מבואר
 שרץ וה ליהא בפוף טון שאץ לו יק מכסה וקה המחימ משי מיי״ש ופי
ק ד שכ' שק נראה דפח כל המסקיס שלא הוסרו ממלא י נס  מס״ד• ל
 בסוף פיב פסק לדנא p דאס ניסל בסוף גס הסיר דס רק מיסלו המלוח
 מיש והנה לכמרה משמפ מומי הרמב״ס במהנדש פ״ג ומלץ משנס ר
 ילל ממי• האשסל שני במשנה ת״י *מר רמלה הפצה נטלה ודל סלס
 מא מנור הרק שמל הופק מס המצה שלו וסי ואץ הלכה ס* יסולא מיי״ש
 וכיון שכ׳ ואין הלכה כלי מטאו לכאורה ואפי׳ לסלה המצה סס העיר
ק שעליו כשר אמס נאמס י״ל דאס נימל המור של כל מנוף נס מא מווה  מ
ל יאסי לא נימל כל ספור יק סימל ספור שמל  דאסר אלא ודי יסוא ל
 מפק למ סריסק מה שיל ואין הלכה כמוהו ומיק דקא שרסל to ממד סל
ק י״א) *לס ראה וה מצאתי במגיד סמס מדפס מחוש ספלי  העוף(וס״ל ל
ס מהלי מיסה מף הלכה ז׳ ולאמי בהאדן נדן  ניסניס דפוס ווארשא ל
 גלויה מיס ח״ל וכהט מ*רש דווקא מהמה אמ *סריס וה אנל נעוף
* אסי׳ הפצה מסה נשרה ולא אסריק גלויה אסירה ס מ  אפי׳ נסרסו אנסו מ
 אלא ננספה חקא דההס לא נשאר פור שיק פליו אבל הנא אלג שניסלה
 המצה עורה קייס וסגץ פליו ואלג דנחשה *נה מהס מפני זס משרה מלל
 הרי דלל מעה הא״ו דדוקא נמרה קייס כשר נניסלה מוצה ולא זלס וק
׳ שאלו !מ׳ והניף מסלה סצמ כשר  נלעלו מספמה לשון המחבר נמי
ס ניטלה הסור של סוף כשר ס״ל לאשמועינן ל כיסח האשסל ת  ואי ל
 few מהר ראס, ניטל נס הפור נפר(דהא אס לסל המד ממילא יפלו נס
ק שרפס לא נסקא •  הפציר.) לק נלסענ״ד פאץ להקל נוה כלל ומכיס מידי מ
ס סריסיה ססממ פצסו  (ב) אמרה ספלד סיק א׳ בכ׳ דסריסימ נלווה *
̂ז יפי  אלא * מפיס מס השדרה * דל והקסירא מא משוס המלחת סיי
ט מדפוס ממות א מ׳ ק״ס פכי ג״כ תלייה * ת מאל יססיב תליהאה ל ל  מ
ל ונרי יוק< ס' היח של והיה בסקס שטת  סצפו סייש לדדט יעי נ
מ שיתקלקל הכרס וראשי פרקם בסקס מתקלקל שס נפשה סדסה  ממס מ
 בגון טרן ונמקם צ1לג אמנם מיקר סמר שב׳ הסרלג דאינו סדמס
 ממס עצמו המס עליו תלדנד הש״ס משממ תצידס מא 15 סלי סיימת
 יסא סריפוס מחמת מצמו וסייש tflo מה מד: (ג) אמדו! מלך
ס * £ מה נ ק ל ובמיה סקס שמאל מ׳ כ if ומזיק נ ס ל  ליל ס׳ ל
ו מף סס׳ שר תברא p בלא טוו : (ד) והוא שנפשם ע1דה פל  ד
txrcjr (ה) : ק ל ל נמלט ל  משמע שהשירה ינלמ לממשה צימ פיי״ש י
ק אי שני ולא נמק דקא פנפשפ ייסל א ימק״מ ל ק ל ק ל י מ ה •  מי
 סמר פסליו אלא אף אס העזר מא סלס ובריא נק ש*ט ינוס כהכשר ומא
ל תמוד היאל ו נכלל נאוה וםדסה נד if אמנם ר*תי נ  כמר ממח ל
 נהלםת סליימ מי ל״ו שמקל מה וני Mm matin נמף נמס והמר
 רתק מן הנשי ורות ניניהם יכשפקניס יוצא הוות וסי 301 האנדים הם
 נדחים ושלמים מדאי אן לאמי אח הפוף מיש:*(1) בין נירי וו^י.
x מיס שנסלס מרש ססשש שחץ * מתמה n i n * t n פגניי שמציק לשק 

 מ62שפ

 כאי
fiohpo tt> tnxn3 סע ס6*ך משמע וסמיק6 נמ1 66ל 5 ואילה ס(ofrr *) 

oc77 )0)0tpttn fcpp tnfap 3שכת pi pfwM קנו מיהו 1ר0 סטיקOPPD 

 ודבי
נ שממה לסחניר  ואף ממצא מסי נאנרים כשי סייש ומיי סד מאו שיק ל
 ממצא מסי נאנרים הפנימיים וני ואף ממלמא לא מטריף מימ כאן המחמיר
נ ומיס שק ר*י למתת מיש ומ׳ במורה שמואל סיק ניא מ״ס מה ל  ס
 יהשינ גיפ על הפריח נזה והעלה דממצא שינוי נאבדו ונש יש נה דשוהא
f ד*נה יסלה לילן וסי היל״י טח* יש להמיי מיש ועי׳ מעיה שיק נ 
 לש מה והעלה מהס״מ יש לסמיך פל הפלח עיייש שב׳ דלו ממצא שיטי
 נאי שאבדם הפנימייה משא״כ כשמי השיטי באברים החיצוניים שמי הנשי לקי
 מברק ומנסניס לא מ׳ מס שיטי יש לסקל ובי שס נמובדא שנא לפניו ננהמה
 שנפלה למן המרזנ שנו זנ המאהל לבהמות (שקדן יימשל״א) וסיהס מנח
ק ינצרר שם הדס ולא יכלה לעמיד מ  נסמכה ורגלי׳ למעלה ינשרה מ׳ לקי ס
̂ז יהי׳ ספק אס נפלה מעצמה * פ״י שוורים שנג־מ וסזמה וכ׳  והיי מות מי
̂יק שנשלה מיסהה עיי״ס.  מכה״נ יש להקל אפי׳ נפלה מגונה י״ס וי
 (פם) סארובה שבאםמ הגג. מ׳ אפיס דליכצ ממצות למסרן נה אפיה

: (צ) לפיכך אם הגיחה לסמלה יסי ז ק ל  אץ מששץ שיך ישלד ל
י שכ׳ השואל דמשסמ יד* דאין סליק בץ  מ׳ נשיית ארז צבי חלד מ׳ ל
 נהמה נחלה אי קשנה נץ מיס ינץ בלילה יעיי׳יש נמ״ש מה באדסה:
 (צא) ובא ומנאה לםטה מ׳ אפיס שלא ראינו שקפצה אמריק יי* קפצה
ן סיק סיו  וביד* אמדה נמה שיסלה לקמן מגובה מו בלי דסק אבדם ל
׳ מ  ופרי מאר שס. (צב) לכמת מ׳ נאס לנינה *מ י״נ ויג ינסניף מ
 חה מקא מרחה מצי׳ ומצא למסה סל האדן אנל אס מיחס סל הארן ונא
 ימצאה למסה נטר ינ*סן שאץ מ נטי מאכל * סיס יראיני שאינה יכולה
י ציחף ס׳ שמא ft נסלה  לילן ציס לדינא ינסף המי נ׳ מתי דאף ביש מ
 מל *רמי רק מל סהל אפיס יש למש להמיר וחליק יוהר שבודאי לא קפצה
מ מף ל ן מ׳ מ  רק נשלה ועל צלעותיי נפלה גדיש: (is) אין וממי
ר מחסה סשספ ואץ מ ס והפוסקים שגא חלון נ  נר זס של וסלמן מי
מ ל p נמצאה הסנה ורגליי למסלה נ i מלוק נין אס ננלצאח ממה מלנה 

 אץ משפץ מיש לדרכו:
׳ ומלשון ת י״מ מ  סעיף יב (צד) על סתני ל נכנה״ג נמהוה הפור *
 זס משסמ מל מטוניס למילה מל ממני׳ אפיי פסלוה אמריס
מ אמת שלא מדמהה מרה בלא בדקה דווקא בנפלה מל  ממקם גטה ייס מ
 צלפיהי׳ אמר אבל בספק אם נפלה פל ממגי׳ * צלפוחי׳ כ׳ דלדעהי מ׳ נראס
ר תלוי במחלוקת סקוסוניס אס יש להמיר מ  להמיר אן מצא אלנ מזקח מ
ק ל מזזש ל לש מה וממאי  מס ממס לש מיש ומ׳ מלחן נטה ל
ס מפלס פל מורה סי נכלל נפלה פל מתני׳ ומרס פיי״ש ומ׳  ממריו ת
ק ל שפחמה פל fts בזה והא מלפק ללי ואיו פנואר ואורנה  בהלס ל
 אס נפלה מל גבס מדס פל מורס יסיס משלה םל צלפיהי׳ במקס שייצ*ם
 מסמרה שריסס ולדנא ל oc דאף משלה מל מתני' רויע שלא נחסמה על
ס חקא אנל אס נפלה מל מרש סדסה ל מ סד למסה אץ לסקל אלא מ  נ
ע מיש ומי ממך יזנה שמולה ולא שדי ס נפלה מל סמטה אלא נהסילה ל  נ
ם ובכוונה ט ססא דלירהע דאו *ט מפיל נסו ומקיל נפילתי אז אמרינן * 
ר אנל מנשלה מסצמה * אפילו מילה אדם רק שלא  ומפסל מל מסרי מ
 מיונה לא סהר מה שנסלה מל מחל מיש אנל מוסת מריח יהסריה סף
 סי זה שהגו* מהריקז יסעלנ מממ להדא ומל טור כשנפלה מל סשל
׳ שקמקר: (צה) 6ק ס״ס ילל pi מושל ק א מ ר וע׳ מק״מ ל  מ

/ 



י הגייה א  יורה רעה ״יףנטסאב הלבות טריפות שנן ב
^ י ״ £  (ז) ביד תלי טריפה 1ואש נשתייר מן העוד תחב סלע (ח) יעל פני נל העדרה וזתחכ סלע על £
״ ^ ם י מ י ־  הטבור ורוחב סלע על ראשי איבריה הדזו מוחרח יזואם ניטל ברוחב סלע מעל כל גבי השחרה או מעל ^
י ״־״-נס י * 5  הטבור או־ מעל ראשי איברים ושאר כל העוד קיים(א)(ט) כשרה: סנה אגל(י) of גמולה(ג) >טצ6י» «*י 5
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ק ייי6) • מ»׳ז) יאיידי׳ מ אס נפצי נו5ויז י מרמ שממ אע״פ שנשצו מצס ינשאר ערום «נצ סיןס נשר דהואיצ ומפס מחנשסטכשר. (מיה י י  (א)(יד) י
to,S3*5 : ובו ג׳ סעיפים . D דין בהמה שאכלה סם המוח 

ו 8 מ * ו «  א (א)"אדזזת 0
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״ p ד י מ יצא •לינ• rt» m מן מקע לפ ננ• א* נשנזס סספמ מםיןפ « «*» «  6ס מ״ו א
ה ב ו ע מ ר ו ו ח ב ש מ י ר ח א  ב

^ "*״ ^ S ! t ? ״ l ? r « ' ^ S a * ״ » י י ו נזה יק דמו הליו ימסרלצ ימונפיד נט (") י ס ז מרשנ״א * מ n ל p (א) נט 
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 תשבה
ס ומ׳ נדף האחרון להסיז שמא עצמו היין שמוח ל נ  (י) אם ניטלה משלשתן ט
ק מןדש מישמהשיןלאמראפי׳נרםל* מ חש ל ל א  הדפוס נדש במריו ופ׳ נ

 מסמקסוח הללו יע׳ מזה בטיפ ובמיז ס״ק א׳
ק נ׳ת1*שסרמ*אלהחפיר נמזלה ל ר ל ש ף ב (יא) שניטלהנתחו פ  סעי
 הטצה סייס נניסלה נס הסצומ הקטנות שפל הגוף אבל נניסל רק
 הגחלים אץ למש וכי שסעוד מהפרי הואר ניטל נוצהשע*ג הזפק אפי׳ עם העור
׳ בפינדא שנמרטו  שע״גהזסקטר עיי״ש. (יב) אם גפלומלם עד״ק ס״ק נ
 מיציה נדמה מיס ספלה בצים ממימי מטצימ שמל השדרה בכמה מקימות לגמרי וכן
 ננטן וא״א להנמץ לסי עדן שיפור גלידה מהמה ולא היה חצה להמרן לשמם יפיס
ק י' שהביא ממרי סמאל נתשו׳ הרדנ״ז חלק ח׳ סיי קנדה י  בצ״ע עיי״ש וע׳ בדע״ס נ
 שדנר זה שטח מא ושק כ' חכמי הטבע ע״כ יש להקל נזה אפי׳ פלא נהפ״מ מיי״ש:
נ)כולם ס׳ נס׳ מספח ירושתם שבי דמכא תשבחה וגדלו מפיס האחרונים מסר י ) 
ס הליסאהחלק*מ׳ ק״ס נשאלה השנייה י  מן הראשונים כשר נדי״ש וע׳בשו״ת מ
if)א ודאי אף במפל נל הטצוח אם חזרו והגדלו מיציה כנראמנה ודאי כשרה  שכ׳ מ
פ מ ׳ חה חקאאסחורו והגדלו הטצומ מעצמן נליפעולס אנושיות אנל אם מ  נ
ס ד  נמצפה לא פשחה פעולה נהנטל מ שיחזרו הטצוה רק נדם סלאכמ אטשייה ס״י מ
י ד ם יהפניס מ ר מ א ס יוסר מן מ מ מ ו ה ל ד ג  יטיצא טדאי לא מיסיל אלנ יאיט מ
י ממרא עיי״ש כאדמת יע׳נדע״ח סיק ה׳ מ״ש כמריהשדמ כזה ומיסוד ר מ  נ
 נתםי׳מ״סקסאחינס׳קס״יפללסקל כזהאףאסלאנשההההטףלאחרהסיחס
ש אמנם נס׳ י  רק לטון ג׳ מ ד מישים ילא נמנדלו מוצומ על כל הטף רק מקצת מ
ף ט ד הא״ז וההנ״ש וגס נ נ ד חכמים מ׳ קודרני תעלם מסט נוף ד ד חמד נחלק מ  פ
א >f כ׳ תז״מ אס נ מ ק ו ק  ההיתר שהחלישו וממי מה שנדלו המצות ננראשונה ס
 מש״דס הטצוח שאין להם מניס סל השדרה ואין מורסין כלל סנינ הצוואר והזסק ונמק
 והקוליויז ופל הזנב נכה״ג יש להקל ולהתיר נשיפי אםנתגדלי המצות איוב כראוי
ו אם ג6לי נמחתיז עסה״ש מיש מהרדניז שמא מכשיר ככל טיני ה  נרי״ש.(T) מ
ש אמנם י ק ג׳ ושלד שסשכ׳מהמיי לסחמיר אף שנפלו מריב שסט מ  ופ׳בל״י ל
מרח יקסיאל שמזה מיד הרמיא נמה שהחליט להחמיר בנפלו טצויזיו ט  יפיץ נ
 ממרץ בגוף מרי סרזיה ננסהימ יראה שלא כ׳ זאת נהחלט לדנא מ״נ הפלה דהפקיל
ס ה והפלה מיון ח ש ופ׳נדע״סשס מ״ש מ י ו מ י ס  נניפצו הפצות בסוף לא מ
ס לצורך ל ה נ להחמיר עיכ הממן פצפו נ מ פ לאשור יק בלשון ו ל ח  הרסיא לא כ׳ מ
ן נץ ס״י אדם י  סני * צצורן שנת פל המריק מ״ל להסיר אף בנסלו b הטצוס מ
ב מסן יש להקל להדא מייש ד יסיפא תפלי הטציס נדי ח מ  *ס״י מלי ft מ
 יעי to עיים שלמים מף כד זס מ׳ ויל וכסה ממים נאה ליד׳ט מץ
ס א למלם *דפ פ*סה מ ם ושאלתי יאמח לי שזס סמן p מ ח  סינטל־ז פ
ה פיפ מנהג סמלם שאערו לי ששורש ת ט * ו ה ממה כ״נ מז ס מ לידס לא מ  מ
ה ז מ שמחה שמנה יגמלו מציתים וב״כ מיי נדלים מ א א ס מ מ ן ס י  יניס מ

. ל נ ק נ א מ ה ל נ ק ס א ו ל ל ס א ס י ו צ ס ס ש ולנמף נממ שמגיס ח מ מ  מ
א סימא מף מי ר ח ה ח מ נ  סעיף א (א) אמות דם ל נמית וסח מ
' לפשוע מא לאף מש נידן tic 98038 ינקנו נמיןס •  כ״ג מ

fft6 

 דרכי
* נלווה היכא ומיזיא תצגא א סהנה״נ מ י ג ה ביי מ מ מ  מלאכה וע׳ נכנהיג נ
ד אום וכוי מיי״ש והנהמלשץ  (שלג) לכהמה יאשתלח משכה יסי והיינו שחין שמא ט
 זה משמע לכ*רה דאף שהיה בסודה שמן וקלרץל לא מחשב נלודה אא״כ אשהלת ומולה
 הטור לגמרי אמנם בדק יכמק״ס מ כ׳ דלא נסיק שממס וניטל העור ממש מפליז
 אלא אף כשהוא כלוי כנשר שרופא טררו טריפה וכ׳ שהי׳ לפניו פונדא כזה שהי׳ העור
ן ד ן מיש קצמ ס ס האש נתייטהעורע״ג ונעשה טי ק רק שנחוץ־ נאש ימיי מ  מי
 המר שמאב׳ ימיש לאחר שהיסה שמתייבש קצה אנל לאהיהנפרןנצסירן וחחכי
י מ ן נצמרן א מ ׳ ינש לגמי עד מ א מזק והנמר אנל אס מ ר מ  נסנץ יראה ממו
ך בצפורן רק כל י פ ד מ מ מ מ מ אףשאיט • י  פי״פאןבמק״מ שס החמיר נ
 שנחיינשלנסדשאיממציאדסמיכיזסרואמדמי״ש• (ז) בידי חילי עד״קשס
 דסשיסאלי׳דמהנינזה קרוס שעלה מחמת מכס ודוקא מעלה קרום מסלי א אנל אס
׳ נ צ״ס לדינא מי״ש וסי נמק״ס שס מ ס  משה עליו רק כעץ קרים דק ולא נרפא מ
? יכסי מראה והמר י  דאף בקרוס ענ וחוק כשהיא ממנה מכס צ״פ אס ממי מ
ס מחמס מצמ ולפי וברי מומ״ג מ ד א חלודה מי ס ה  חליי טפיל(כוק ני) *
ס י ה מחמת מפס מ ל ה מסמס מצמ שמר סהר קוים מ מ ד  והמ״מ ולא מי מ
ד (וסי נמרים למל מ׳ ׳ לא לק י פץ לעיל מ נ נ ו ד ה מ׳ ק ו  נחמי מרי דנ
ס נ ו מ א ) וט׳ כחדה לק א׳ מ״פ נזה והניח נצ״ס ומהראימי מ ד ק ל י  סיא נ
' די דליל להפשיס מבהמה כל סורס ולא ס מסט מ ׳ מ  רצה מ׳ ס׳ נאמצט הממי מ
 מעשה טריפס והייט מסשימ מהמקום שציין להשיייי השי מעש מעט ממיעוט הזה
ס וכשהורא בריא ככל פעם ונימול כל מקם ר ספיר קי א  לא מושה פריסה ליי מ
ד י יד יששיס שאר הסיר סלו וקלסי, מי״ש• (ח) על פגי כל השדרה. ע׳ מ  מי
ך המרה לא ידענא פיעור של י נ כסלפ פ״ס א ח ק סישחיר ח פ מפי ר  ס״ק א׳ שכ׳ מ
ן הזה מאיזה מקם מהחיל ומקם מלה אס נאמר דלמטה מנין מרשית *גי מיק ר * 
 אס רפל סמר ומחחיל ממף המלץ ושס ממיל הפריעה דחס מדרה והולך למסה
ו מזיק והעצם מג ץ * נ ייס ומקום המלץ נמי *  לבין הסושוה ישם כלס מ למס מו
ם מזיק אס ניטל העור ימים ח גס מ  דלמא סין יאף למעה מהסס מר *כא סרו
י הסהרש״ל אלא מאתן ו . ס׳באהיס (ימ״ש במף מ ה ר מ ( ט י״ם. (  נדעטי
ה ׳ ממנ י מ א ס וצ׳יללאמיקחחנסלעשק מ י ט א ס ט ל ס נ ז מ ^ ק י ע נ ח ו מ ק  מ
ד מאה״ס מ״פ מהלך חסר מחיק ן כמישמגהמ״ך מופש מחוש ונמיס מ י  מ
נ פ ח ל ן דמניסל קנס טן המליוח * קצח מראשי הסדקים משאר ס ל  וברי ס
ד ״ פ מ נ ל ) י ך ל * סלל יש לסכשיר מיי״ש נ ס  מסמליוס והראשי שוקם שלא י
ם 16 משהו י ק מ tfv *רך מדדה יכל שנישל מ ל נ מ מ ק משחייו* ח מ  לק א׳ מ
סלפ חחנ ן מססהנ ר נ * ק מכ״פ ח י אלא מסי נ ס4פ שריסס ילא מ מ ח מ ן י א  ו
י א׳ ופי א ס א ימימ סלס מאמת ל ת רפ״מ ססאט ויל מ׳ ל י מ ש יע׳ מזה נ י  מ
׳ נ ל סלמס״ק ח י ס ד א ן נזה נ י ח מ מ ש נ א מ׳רל״ה ל מ ס י ״ מ מ ס ד  מ
ל לדינא דעשסחסויזק אש נשתייר פלש חמנ סלט ש '  וגסיפוגמורח שמואל ס״ק נ
י א ד מ ם ש אך נ י י ישלמזוךפלהרשנ״אילסהססירין מ ט ל מ ע  פלסשדרס *
' ו סינן נ ל נ מ ל ש י י ח מ ז ס ק פ י מ ל  סאדך והפלה לאסר אס לא נשסייר מ
ז לק או סוס: ל מ יסייש נ י ר  לדינא ראפ לאגשמויר שלשמן מי מלס ססק פ



 כאד ועולה יורה דעה סעיף ס א הלכות טריפות

g (*) (ב) דם והמעושנת (נ) והנמוננח (ד) או (ה) שאכלה (א) סש המת (י) שהות (ז) הבהמה * ^ ^ ' 
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ה ב ש  ח
מ ccs משיי בנד כמנה מיי בסין •5 גמ״ה מאל וסשיג סליתאה מ  ו0*ש ה
 >fft ס* חלו שנשאל נדנד המחלה *ןר משתרר בקהלה אי פל הבהמית
ת מ  מממ סרגה מהם ימסרי המדינה ׳״אי ז מוז ולא מזני לשחס נזם מ
 לכד מאשר יש להס מכתנ תפילה פל בחאתה מהממונה ונעלי הבהמית שמזל
 הנגף בקלת נהמתס סמלו מ״י שמד מהרזשאים שימי הננימזם מל שאו בהמתם
 ובאמת שגס כקצה אלו ucm מספנ מנודה שספ בדאים נמלא נסה *תות
 המלה יכ׳ סש למש בוס לספק סכנה lutit" לאכיל מפמגוח אלו מלאה
ס המחלה יש ליזהר שלא מ  מלבדי לאמי נאמן הבהמות שלא נראה קסם *
 לאסל מון מיזע שסל ממלא >קצח נהמות שברר * מלי י* מל* סלסה גס
 במגרימיה מלומדת פס טסה נצוהא עייש יראיחי בסמך הג*ן מיל לי׳כ
ן ממה ׳ והמס־ בשר ממסה ©ו מ נ מ י  בפרלין דל כלי ממן אלף ק
 שטוני פל א״מר דלפי מר שמבשיל יביס באסלת אימר מא מבר ג״כ פל
 *מר גול שהמפות שמקבל בפד הנשר hso סאגזלגמר פאק סהד מנשלים
ר כזה טיס *p סכלד (̂ו שחידנ הבהםה פ׳  *גם חצים לקסמ ט
ק ב׳ ובלחם סמים יבבל״י חש סי מ וסן של מדמני שוה  בפרי מאד ל
פ סמיס יפישה פרסם חמה למשנים ומס סדס סומר והמו  *לן מיל ל
ל בבליי שס של לגס צואת סהרנגיליס יליאח  לסט! הדל םס המת ויספמס י
כ ' ת י לו מ י ונןני הלביש מי  כלייס מ מ סמס וממס סיי״ש ומ׳ מבו
ה אס אפלה שאר ל  פלפלין מא מלל מ המות ונהמה יל פס בפד מאי ו
ס ואין ס רמאה י  ובר * *!ה סשב פאמח הרוס^ס מדכי ל9^נ המניס מ
:(tf)ף מי ו מיש(ילל מ  יש למשלכהחלה לבדק מ״ס מניס ובדיעבד ט
פ של מלמה שאמי למל«ף ס* יא  (ז) הבוטה ואין זס חמס לאכלה קי
 ממש רסס לינקב וספ מוות מהמה וכאן לא מי אלא סמס שהפוגיס של
ף מ׳דא  הבהמה נתקלקלו ואץ משה דסיתא וחסרון משי בגוסה אנל.שם מ
 מירי בבדן כעושה *מה דפיתא בהבכי גגתו sfBD אמר ס״ז ס״ק *
• ( ק אי. (ומי to מרש מיעקב מרש הראמן מ׳ נ״א*ת ל  ומנדנו ל
י י׳ ונםד י ו ס ל ס הרעים פבאלס וסי נג׳חלהלן מ׳ ק  (ח) ששחתה מ
׳ ו יינה מ מ ל נ ס סטה י מ ז דא״נ יאשר נ  סאי פאן ס״ק ג׳ שספמ ל
ק נ׳  דלרסת סמנים לראפ למסרפ יסיגו מס מחמש מיי/tfstu tit 1 ל
ל p לויגא ינון ל ז מ ן מ  מסיאנץ מ׳ מיו מ״ס מס שהנפח סמס מ
ו באםלס סש ן סבחל מ  ששמחה מם סחייס ינץ מם שמשח מכבה מ
ק נ׳ לש דלמ אץ לסמר כששמה &יס מטליס ס יל בלז ל  ססק מי
 אא״כ ממה הנהמה נדאה אלנ זמן לב ימלמ *סר לשמעה מד חס מקא
 ניניהם אנל כימיני שאן הממס מציץ *ן למש >דמ מס!מ! מדישלמנמ״
tfv א מי גדק! סוןי&יכא לנחח  טין סיש דפותא למיני ואץ למיר ל
נ 9ןר הלםפ אלפ שמא ) זיו ©תית. מ ס ) ׳ ־ ו ק  ומ׳ מגויס שמאל *
ל טלו ה י מ  ממממ מרה יכל שלון דטומא * נקנ נטסה של הנהמה נ
' ראם מאה בה ממר ממכגת בטן 9*9ס יסלה לממד צדקה ק א׳ מ  ל
 מרסס כדן ממממ אבל מלא נר*2 בה ניעי סמסגו אמי הידסיס לצ
ט מ אש סא מממם סמוו^זןם מ ל ק זי של ל  סייש ימי מנורת שמאל ל
ו מיש ימי 10 מרס  ט מסיא מצפם שלא rictt כדלקמן מף ס* קל
V* סמס מסמס m ס מ שאכלס אי סהמדס מ ס  יקמאל סיק א׳ של מ
 ונדן לנחק *סס קמזש c>wc אםממשפ * >H כד 974 אש 6דמ מרסס
* י מ ססממ ואס שמשה ולא gpo אס ממוה צדישה מגזשס סאלויממן ס  נ
 שמא סממם דלרגא מיס נצ״ס ימן מל ס^מןם מזפי ילא סזט ואש משמע

 סספיסת

 ודכי
מ ממם זה יל ח ס *ס ס  שא״א לסתמו יצא כל סוס ימף מהמה למית ל
 שאס *רס מהמס ששיססת וס מממדם * סמי * זדן בימ המי שזה בא
י שנפתח א׳ מגיד הדס המיניים יאי אמר לסמם(וסמלי הזה נקרא  לס ל
 בלפין פלניא נןואסלן ובנשק ליסאניא סאמסררסםגיא) שאין ^סריף מסמס
 בשביל זה אלא סד מא בכלל ססמת יאס נשחשה ינדרנםה כדנא מרה ואינה
 יוצאת ממזג במיל זהיגריש (ומילמ׳ ל״ג סיקיימ): (ב)רם. •פבאלס

 מ״ש ב׳ מחשים ולדנמ אץ דמ בזה יכל שאין נראה מפסה בגיסה מרה
א ס הרד״ק במבוא מ מ ׳ מ  שלד סיק א׳ ופ׳ כמורי כרכה *ס א׳ מ
 ליד «ף א׳ שגכר עליו סדס סד שסי כל מי ממי בפנים מארזים נדס
 וביותר סמן לגחט למסה מנית מלימה ימצא כל מי מסיו שלימים ומןק מכל
 דעוחא יסמל מי״ש (נ) והטימנה ל שיך מיש ב׳ פירושים יגס בוס *ן
י שיק נ׳ ־ (ד) מ זמבלה סם י  ifi למדן(סמשיל בלק סץדס) ומ׳ מ
 המת ילה ימיסר לאסל תיס שרציח נסם המת שסרג מניס גציי ולמם
. (ה) שאכלה מם המת פסלש לש נמר המלאים  ספנים דש מ׳ מ
ק י׳ ממפיס לפעמים מיל נהס  ששולט בנהמות יעי מזה בנל״י מ׳ נ״א ל
 ני! מין שתילץ למות בהם ובכמה קהילות גזרו נסרמיס שלא לקנים נמס עד
 מטקה המכס וסי מדל וע׳ מסיד פס מף סמי וסד אפרים שפ מה וע׳
 בנית אנרמ נאי! מ של דסשיפא דלה אס שמיו עפ אסר שחילץ הממס
ק י׳ מ יסרימ מיש וע׳ מד מיס אנו׳הס לפיל מ׳ יא נשלז ל  למית נ
א למי pto בסנה משים מיי הכבד שלהם נרקב כמ מצי׳  שהניא שנדא מ
ס ואסרן החי  אכל ס׳ סאר בריא מהכבד ייסר מסג׳ זמם סמנואדס נמ׳ ל
 «*י אנד״ק טפו מדצ ושם מפר ששפמ ממכמי סריפאים שאמרו שיש
 סמס לסאוכליס מסס (וסלי זס נקרא בלשון סגגלישראשין) יכל חילי ונגע אשר
 ימח בסם מסמס * החי׳ * כפוף אשר אדע לסס אסור לאדם לאסל נמנה
 ופל סממו מסל הדבר להסריף *הס ועי״ז חכה את סרביס סייש וע׳ בס׳
 מרי יוסף סי׳ יצ״ז משאל ממקום א׳ שהרבה כבשים מתים מחמת שיש בכבד
 מלא ממיס אס יש לאסור נל המשים מסט הסכנה יכי וססני הסכנה אץ
מ הסכנס  לאמר נזה חזקא במין וסוצא כ׳ בבליי ונשט״י שיס לאמר מ
 סק והשחין * שאר החלי כיוצא נה מא מלי ממשנת מבהמה לאוס אנל מס
 ממיס ע״י סיכת סמלעיס *ט מר ממשכמ מנהמה לאוס וה״ז חמה למסה
ג וסיד) ק מיב ל  מחמס סצניס ומכס מרב נריש(ועי במחט לעיל מ׳ מיא ל
׳ בפס מ״נ זק א׳ מליווארנא שיןדס ' זבחים שלמים מף מ׳ זס מ  וע׳ מ
 ביאת חצי הקולאר״א לל לעיר מ״ל ס׳ רואה בקנת סבסמיחטעא א׳ בפרס
 םחיזפ התה ולא ס׳ חפש לה לסי שלא מסס מקום האשור ונעה ההוא
 ממרר מולי מ״ל ופתו כמה נפשות ו״ל ולא התיש כזה כלל ולאחר זמן פמה
 מזלי סליל במקמות הסמוסר. לעיר מיל וב*מ זמן ממיל לההר*ת הבוסא
ם ק ס מ מ  מיל בסקסוס אחרים בנהמות מנם נראית p סל* מל מ
ן ושפם נראית בקיבה והנץ בדעתו שסזילי מ!ר\כמ נץ אנשים מא נא  מ
ס ממצא מ ס  מאכילה נמי מבססות מש בסס מלי זס וקיבל פיפ למדף כל מ
ס *חס טפא וסי נתק כל סססמת ממפ נ*הו זנק מכף מל ועד ראש  מ
 ור* לנין נל מאז והלאה לא ממ אף נפש א׳ ממי אל אפי׳ קטן ומדע
ת מסרים ונמ?1ק מו4 נם סהס מ  לסרופ*ם וגזוז *מי לבדוק גם כל מ
 ולא חזר סוד ומס ח״ל ס״כ הדר מדס לסל ממס למיס דמי זה נדפס
 שנזמן שישמע אחה מלי נימ מולס לנחק סל אנגי מהמה ולפצוה רנה

 ימשנ i יס* מיש :



* ו נ ז באי ח נ נ חלמת טריפות ש  יורה דעה ״מי ס א
9 * מ (מרדני לינמומ פי אצמנה לנ״נ) אנל אס צא (יב ינ) ניומוסט (ב) to (נ) •סיס רק x 1 ״ מ  שגה (י) נהמה (יא) שמזפנזסס נדנדס אסדס מ

ת של אדם או ה סם הטו ל נ ^ ( טז י«) אסרה («י»ת להמרה פ׳ נצ סאסר־°) • ב( ) *!חס( ד י ) ״ מי  נ
 באר היטב סחחי תשובה

מ פמה אנל מז׳נא לינא אימר  נים סווציס (נ) •ניה נתנ סש״ן• נש0 ת״ח דלניזחלס אנור לקנות נהמה ק נשעה שיולנה ואמי *ה מסה יפ לאמו raw מ
) נל מיס פמרע מ״ש כ» ני״ע מם מנומ זמקא אם מנלס ששי  סש1נל סמים שינקה מחלנ טמאה ומשמע שס 86* צא ינקה b •ני* אמר לקטין ע״ש (נ

ה ב ש  דרבי ת
os לזה עיי? וע׳ בוסית ס*ק ב׳ פ*ש ב!ה וסעלה בקמח שהתליע להשליט לנהר ומשמע דאין לו יקנה ניי? אבל* *ן ממ «  מסתימת מריהס ולא י
ק ס׳ שמסיר י הלחה? והלא למריו יקשה פל העיז שס ל  לדינא מפ*כ צריכה מרסס ס״כ אס נתע שאכלה סם הסוס של בספה או ראי׳ לסתור מי
 שהיתס *וזה דם * מעושנת או מצומת ולא סיע לסשי״ב סיס מדס שממה לממש יי? מקמח שהתליע ניי? וקשס ג? אמ* כ׳ סלי נסשרס לנהר ילא
כ ומ? עיי לסשליס לנסי מייד שאין $ הכלים ל  יש למש בדיעבד יהא מיל סלהא ולא תיא מלי׳ זס׳ פיי״ש. (י) בהשה ל לעמת שמט יי? מ
כ וסמים הסמלנרס  והיה מף ל ערן 4x1 לסמהריק? • ( .יא) שנתפטשה ברברים אסורים הצדכיס לממס יי״ש ילכ י״ל דה״ה ד*ן לו ממת ל
̂נו בבימ עו כ כ׳ שלא יש ק ד יפבשי? זקיני סס מרזבים ולא שיאכלומ הממס בסעם אחוז ל ? לענק בספה מנקה מחלב מסאה יסשלו ל  עבאלס מ
ק ז׳ ן ל ? למק עגל שינק מבהמה שהיהה ספקדמשה זאכליהי הסיסימ מסס ססס כח שלא יבא ליד תקלה יכלש הל  הפני יסשמ תיא סויד מ׳ ד' ס
פלס מנס הר׳ס״א שס מין< ל ולא כ צדן להשליס לסהר יס? יא* יל י  דש להיזיי מנגל דסין מנין ממה גס קידם שנויסה וגס אכלה אכילהסמזח ל
i וכ׳ דסס*ס בכל ייס המסיקמדש הנ״יולזאמר למכרומךל) (יג)נתס0פה כל יסי* מ׳נסמיי n מת״ס אינה מלל נתפעמה מ ימי׳ וסדי ומי 
ל שני נשם זקיט סרב זיל שטמץ *מרטויצד״ספגספן דסיפ נר ק  שמוצאים פחת סימס אלס שהיא מחסה סן הספן כגון יתרם ימצא ואן ft lb ל
 מס מרה מאל אה ימן ממה העל לאמר ממל בשביל מ יסיט יסמפיק *מד. שאינם נר תרבות לס שסל ימיהם מגדלי נ*מר ש*כלין כל יניסס שקצים
 ׳זמסמסא אכל נעגל סיד לגילוח אחחסטייש זכיזצאבזה כ׳ ג״כ נשי? סמלו ורמשים עיי? וע׳ בכיס בסף הקמסרס סני נשר ובמי ס״ב סיק ל שהד* יהשיג
 מיינא מ׳ רל״ז שנשהל ממאץ כסל תשו׳ יופו לאנרסס בבהמה כל נסח עליו ול דלו להמיר במרמה שאין לימרשננס׳ למנוף סל סאימד מישוע׳
ה p י׳ שכ׳ שראה נקיי מעת שמונעים ל דסח מיס ידים מל הלח bל ל  שמתה צולעת גרזממ טקא דחסמא דשף סדיכמא ילדה והטקס סלד נחה נ
 שכוסית ואלכ מ הולד הזה כשתי שנים ומכרה לישראל ושחטו ימיח שמאין עצמם סלאםל נר אמס שקדן ממין לס שאמו שף מיקר מזוט סן השרצים
ן אימ אלנ נספססה Via סייס ומנואר ממריו מ י לאמר אף ודברים פ*מס ולק אן א  הק׳ בסל סלק שסי׳ מקלס אבריק מיל מגיר בפינדא נ
 שאכנס *זיכ מאכלים כשדם מהגדל לסייח מר סין שבסיסה טגל ינקה משלב דסוא רק לנקי הדעת מנדלי למסדי אסגס יסיין בשפיר שש שכ׳ ראט קירן אף
י מאכלים אחרים ונשאל למצא למ»8ס בר אמס ש*כצין המנפח בקין נמס ושומפיס *סס ט ביים ולא  מריסה לא ממי מה שאכלה אלכ ינמגדלה ל
כ במ והשיב לו ימנה אחכה נפנין חיישיגן bל להא המפסס באימי סק שלא נמנומה כל ימי׳ נאימר מיש ן סלק שהמיר ל מ  מקים לפעמי של מ
 זה יהמלהמונייי לדינא מצ שאכלה ממפסמה אח״כמאכליס כמיס *ן מקום יפי במחזיק במס סף מ׳ זס שמים יהמממיל מסה המנלי יהייכיח מיס מיס
ל מימיי לחו סל היו״ו(להה״ג מהרז״ף  להחמיר נזה bל ואילי הממפ שמיד צו נשם הריק כנ״ל שסע וספה » מסר קדיש יאמר לי זסעיב «ייש יעי נ
* קצמ נט ארס טמץ לסמי מנגמ־ס ף מי לו לאמר במ דסםיקר סדן *ן מקים צמחה ז״ל כששתי) מף מ׳ זה של מ  דברים מי יוחג *זה מ
 טס *מר לאמ׳יס מיש באריכות * (יב) נהפטםה כל ימה סבאלס לנכד מיסק במלאכת נחח של חצב אועהא רמי שיאטלש הסחילוח של מלב
 ופה? יפי נפ־״״ז ומרי סאר מס שסאדס כדן זס ופשלד שס מיש מה ומשאר מריס אחר במל יבזה מהפסמין ייחד מדאי וכ׳ דחף דלכאירס לפי
ר אן לאחד שטפם מהחרנגולת אלו ראס ס י בדפבר אף מימימה דברי סססקים שנסי' מ אץ סאן *  יפסיק מלל המצס מאימדי אכילה אפשר לנ׳׳ע מ
ק ז ס ת  b יסי׳ אבל לסמלה אם המר ידיס אמר לקטה מצו מאיה פץ ילה להאכיל ממש משר •מימן מא ממה מאר המגולח ועלמא בטעמו ו
מ מדס לאמר  בעצמו לסוף דמים האמרים אנל אש לא אכלה b ימי׳ מריס האמ״ס רק צו מעס חלב נמש לכיש לאמד המרגילה מזילי יל דבזה ל
? וע׳ י ? to מסגרה סלחן הספרדי מף רץ ל מ ר י״ל ימוהדאף לישראל למחלה לעמה מיש ומגיש ממ נ מ  סטק לה לשמיים *זה המכל של *
ד שסאצ ב* משה לו מסחר לסמם ל ft? מנץ זס ל ק ד ו ס ל ל c אמ־-אף בדיעבד«86 ינקה פשרה מ teק אק**נחפממ כל מיימיסר 
ן מיקד גמליזה מא *חית זחחגולים משו נבילס של ממס ומזה נעשים ממיס מ*ד והוא קנה  שיסף לה בין קמי׳ יש לממיר ואף ספרש אסר מ
ד המסיס הכיזשיס והמלים שממיס *הס לצורך ח ס *דה יל דאמד אנל אס לא נשר הנבילה ידסדס מ ד  סמנה ואף שאלכ נמדלה *אכלה שנזר מ
א פסס א׳ מסר לקזת לו לאסל אפילי מפייס יסמר מנע לי לסמי רב שמר סכין לזה חדרים וכלים ונס קנה ממס מ ל מ  נסכסמה במדסהאסי׳יס נ
a גגספססה ב*מר טיט נ*מרין שאיק של בשר דהר r m o ס ל ממדע וחם נתטשמה כל •מיי מבדם סאמדס בהג*ה פס והפלה מ  ט בימז י*"צ מ
ר נבילה כהא דנ״ד שניסר המסיס מם חרמה בא משא? במסים מ מ ששי י ס המוחיים היי פלוגיןר. הסמןס וכ׳ בס דש חילוק בין »מר מ ד  מ
ר * ל* ו*תן שוזמץ סי-״ר קיל והא מא פטנלזשחף מיש רלא שמס לדא ועיקרא נמ־ והשסא שר יש לאמר בנחפססה היכאשראן  ואשק *ז
מ אפי" *כלת גם ונר סהר טץ ואץ לתליה מידול ס בעין זס וכתב דעספססה מאמר מחה יאמץ אמי מיקד גידלה ומסופה פ  וע׳ בכנס ימה ל

י בה * אץ חילוק בץ נמפממה b ימי׳ * מצי יפי׳ והפיםיס מהמסר ול שס ודל זפונדא יוסנא שססם א׳ נא מולה לפני מ*ן מ מ ה  והשטחי. יחמ מ
נ ממרס  פ״מ b פיפ כה שנח מיכרבה הרי ס פס ממסה סאימר יפ לסמדר ז*ן מהח»ן דל סנראו סל *חא שממה ממה מ*ל והתפלא על ח
* ימיה השיאל ששמזס *שה גגשר חזיר יאשר מכף ס*וזאפכ"ל:(T) *סדים ( י  מ ממה לזוז״ג דעלמא אלא לתפריטי. *טר יסמר סייש (ילל ילק ל

ק ל שכ׳ ועגל שינקה סלנ דאימר יוצא שח ימי א ל ? פיר! לקמן מי ל מ נ  ומ? הבאלמ מהלחלשומסד לימן לממס קמחמההווה נה סילבי״ן ע
י וי* מי יק מזיקא דדנא ונציחף מ מ מאר * מ מ ס טון יאף מ  שאילה שלים תניינא סי׳ קדד שמאל בא׳ שקנס *מיז לממס סמרליח אשר ל
ח מיש: (מו) אמיד. פשפ״ל של דאף  סלע מיא ממממ *שפ מבשיל במבושל נממן חיר משש סמאל ממם ל ואימי ייט סי שמש מ
ק ממם סראיס מן ונמזיקא יש לסקל מ  ממפטסהנאיסי ומשיג לסמי פגמה שממיס ממנן מסיי עמך גדלתהמ*מר להמתיייס סי רק אמר ו
י מאה ואמץ אמר מ * ) מנחפספה נ נ  *שנתסנוסה^ר׳חילא raפגמהb יסי׳ וגס לא ס׳ פיקד גדלתה מ*מר מיש אמס למלל (לק י
זנח *מר נמסר מי© ך גחלתה מסמר מ׳ רק שגמססמה אלנ באימד ונפתו נדד ססמס ממפ־ מ שמו הממס אמר נמאס ממס מו מ  מ
מ מ מ ח מון בבשר וחלי(יכלשמרלג נ ל * מ ס  מא רק מהתבשיל ולא סהממן מיד ואף שנמשה סתכשיל נסמן מויר וקיל מנחסמסה כדבר שאמי ב
? אשד גיכ אסר סלה מיש) ישמו מיפה נמסד בס כ ח מ ל פ «ס מא רק סימק מטאר להלםס נ יס (נפשיל מ׳ צ?) ל  חזנ״נ אף נשאר *סי
ס ל י ? יעי נ ב א יש בה וד* *מר דאפר נ נ *ן ססילא דש לממיר בספמן מ י ל מ *  cc ובדד מללה רס םעבשירץ אף מספסמה b מר׳ נ

: ? י ם במזפטסה נאיסי דרבנן מין *מר זס מ ק ל שממו ת ? לא ל ס ג גפ ממשיל ל*מי וגס יש סניא לומר יטו ס מ  לממיר בזה *
ת ל עין ׳ גני מיס מערכת * ק מדג טאר *מיין ממל הלין סנרוא *ן 14ש סלל מיש (מנוף םעיןז ב (טז) אכלה nen to ס' מ ד * 
מ והסירה לסזס מ ' שצדן ה ימ(בדה אכלו: ובלה סר*ה) מ  מרי xb? ומחר ליסן לעומס קזח ממשוה נס *׳לבין ל נטה אניסס פי
י מיהם סקמזס נוה דאס חאיס שיפי מאה ואומניה נמי מפייס * זש ד לא משסע ק מ מ ס מיניי הלי לקמן מ• ל י ק י שסרח נ  נלד! ל

 מאר



ד מולח יורה דעה סעיף ס י ג הלכות טריפות א  נ

ק פייפה (כ) ואסורה ממש (כא) סכנת נפעמת ן מ ? (יז) הכישה נחש (יח) וכיוצא בו (יט) מותרת מ * ? ^ י  ״
י בדקה שיש לחוש שמא נשבה נחש מ ג 5בהמה או חד, (בב) שנפסקו תליה ייא יאכלו טמנה אלא ל י י  י

 חו בדיקתה שלא יאכלוה (ע) אלא צלי ואם היא נשוכח נחש תתפרק (כד)וחפול. (כה) חחיכות חתיכוח :
! מויור נל* • ד ן שלא נעשיזה • ד ס (ד)(נ)(כו) יצדק דצא ח״שיק צגצו׳ >ים סיאיצ ואץ ניגדס יציץ (ד) צק אץ לחיש צניזש 061 היא מ • 

 נדקה (ני• גשם רני •חיוס ינ״נ איי םאחן) :
ב ט י י ו א  כ

נ שיא ״ ס םאסדט וע״צ נו׳ « ד  צנחחצה וצפ׳יז נ״ש דאסר צנחיזצה צהאדצה מ
ס אסרס ואטצואס www נצ ינדה נס ד  איל rr7 המרוד למותר צהננצה מ
. (ונניע דע * ו ד tAo מ ס *  ק מוחות ללא למי צכרשיני מנולי! שכרש !
ר לבמזצה אשד לשומה עד שמשיא מסל״ע ס ר א  סמן א׳ ר נהמה שאכלה מ
 עיש) נדן נינ ונשיך ונסיח וגי צירם לסיור (סוס שימוח נקמיז שהמציע שקדן
 יילני״ן פ״ן סמן ס״ל (ד) וצדק והשיך נחג נשס נאו שגע שאף שמיציי אץ
 חששץ הנזעם דצא איחיציל דממא נסשקין טשלכ הנא לאיעא רעוחא גמ6מ שממץ
 מצמ צק• מששץ וצריך נדקה וק נראה דעס המחגר שאף :ונס׳ יך״ו ל שאץ לץ

 ניצר נוהנ נעמו טיט נ׳ נאן p >ה אצמא פ״צ דש צחצק «נ*ל השיך

בה  שתתי תשו
 s טלה לעמוד מעת לעמ נצא אנילה לחים אנל משום דני מומס אץ צאסר צטומצה
ס ׳ מ  לשומעה ימש»ה אץ• מהדס לשמוע מינניליס המניןדם נאמה ואמליס שילנרם מ
ם מא1 א שמזג דיל מ  אמדס לשהומן מפציע ניש [פ׳ משו לטס שוד *e י

tt 0  ל*סי נמשעניה נל מרה נאיסור אפילו ליפני היינו אם שמעה p ויד אנצ >
 * ג׳ עדם *ו״כ מאטלה יזמו שונ אץ לאוסרה למה לי אם א0לס נל ינדה סיסי
ם סאסי״ם ושחה שאכלה היוו ד  יאיסי דשי• מה ל ננה״נ שאכלה מאלה נל •נרה מ
 יא תזנרו יאשמו־! ואילו רמא לאשור לקנותה לנמיזלה אלפ&א והכי להאכילה אוינ

ר Of עיש] (נ) ולדמן  יזמר מ״מ רדפגל נ״ל מטנרא לשרי ומ״מ אימ מיוליפ מ
 פנה״ע fe oo• יעי נאשמת שטח יפקנ >יא ממן נ״נ נאנ&ע המשונה awe לנדר*
א היא מוני! מדק מ  מהנ• מה ללא שטחי נוגים לעניי למומר לצלותה ני״ש !לא ו
 נחש ומי עימוא שלא לצורך אוכל נפש ני״מ טון ללא שטמי נמדםיש , . . . , . , ״ , (ד)לק*ןלמיש

» לאן לועי! מלרא לקמה•׳ אץלףן נ יקנלה שי*א מון עתר יג«ק תלו מן האמונה ולמפס מ מ  למוש « נשסנת שנימ •פקנ ח״כ סימן ס״נ נדני צ״ל איוי שצד פון שאמי שטח ג
א נמו* המצוי ני»נ והמדינה ל* שהנחש איו מצוי טניס משא׳נפין זה שאמו מצו• טשינ יק שהוא ממקים לחיק ו*לי נאיטן מןמיפ שנמונ״נ מגיס ולי שאץ אט נקיאץ מז׳יןזיש 0 ז  ז
n ואמי שנן * v מל• « ד י «ך*ץ מ * גם נעין מסנ• האי תקנה [* ימיל לסמזיי לימי ס*! * מ  לאסיפיע וצא ייפמ *!אי צא נסנ האי מקנס ללא יאכלוה אצא 5ל• ז
? צלל ר לץ 1 יאס נמים מטיס אץ אט מןאץננדקה « «יש ומורא לא סציןלםזטר זה מ*ישנפנ דצזידןא״צ מ׳מןזונם «wWjf) פליי ילל לצדךמ״מס *  מטאו נ

א ד לסמיי >*T «׳ep משא״נ נמזן ישנו* הדל] 0 » ט ויק מסס שיש ד י  לא מזטו דמי *•ה הליל להמילפמ ילוסי שאץ אטניןאץ טין זנאטמ אץ נינים מצו״ם 0

 חשובה
א נ מיאן מאה ה׳ וע׳ כדעימ שיין י ל ) נ ד מ ס  (מהג*ן מהרלם דל ה
מ של אמו נהנים להסימ המכנדס יששמה נהמתי י * שמץ שם מ  משאל נ
י םאחריטס הדל ולדנא מולה ר נ  סהס וחלתה ושהתה פפליפ ישחסיה יהארץ־ מ
 והיכא החיק מזלהה אף לאיד שסיס מפל״פ אסלה כאכילה 6ק אס לא חלתה
ח מ׳ » 6 ת נ ט ש : (כא) ס י ס מ י פ ׳ מ י פ אס יש לסקל לאמ־ מי  ד
ס יש להמיר נזה ל * אף נ ו  מפארת ישר*! על משניות מ שלי והא ו
י י ש*ז דנ ׳ ו נ מ ׳ ל ל ואפי׳ לופת המית חדי ס  1ק לא ממי נזה נימל נ
ש נינש נ מ ח ס ולא ממי נזה ניסיל נ ל ה פ ו  משיש סכנה נפל נס׳ מ״מ מ
ק נ׳מנליעתכליס קנח ל נמ׳ ק ג׳ ו ו *)מן ממן ציה ל ל ׳ ה ל ואף מ ס ג  ו
ה מקילץ ילא אסיינן מעס מיקד ד*דיסא pi ננסלמ יחד וקיי״ל לאמר מ  מ
א ק ח ו ל מ ל י ? כלל כ׳ p ל ת ה שד מ״ש ס נ מ ץ אנל נ י מ ר * א  ט
ס נמים ונשר מא רשייןכל הקולות p למין מלימ וסן לשין מלים ממם  מ

. ׳ ק י ם ל ל ז ? יעי מ ״ א דאימרא נלמ ע  דהיחרא נלמ פשא״נ מ

) ענםםקו רגייי׳ ואף שנפסק רק משר לווו ציין נדקה כב ף נ (  סעי
ז ' ל ל יד יהידה פל כיי״ד מ ) אלא *לי פ׳ נ ג נ ד ס״ק ו׳ ( י  מ
׳ שמרי המיזנר צ״ע נמ״ש ססס אצא צלי׳ משסע כל צא אפי׳ צלי  ס״ק ט׳ מ
ק חקא י ע ס סנואד מ ל מ י י י ל ה ד ס י י רק צלי כל דמ דהא ג ג גי*!יס מי ל  ד
מ נזה כיון ן ד ס למא * מ ש א י מ מ י ס ימים נ נ מ מ  צלי הסר ונפרס מ
. (כד) וחמל ה ״ * ה ׳ זה מ ף ס ת צלי מ״ש מתיש מ ק ד נ מ ל  מלא״ה א

ק ה׳ שממי שיש נין משים ׳ נ״א ל ד למל מ י ס  חתןנוח חתימת נ׳ מ
 שהננד שלסס למי ונהסן לליק וכשצלין *מה נס!ה מלחי מלחי וגס ממת
ה ׳ סיו ל ל ס ד ? ניס שלמה * ו ט ע ל ו ל * ס ו ה מהש יש להטריף ס ת  ה
י י מ * ? מ נ ע ו ה י fwxo מ ר מ ש נ  יס״י יטי״ה אנמ ציק יחיל מ׳ ל ל
ק ל״ח): (כה)ת־זיבוח א ל ל מ׳ ל ׳ מיד(יע׳ נדנריט *י ס נ ס ל י ח ד  מ
מ נמצא ת המאל דחקא נ ע ף מ׳ פיי מ  חתיכית פ׳ נהמ׳ ניה שלמה שס מ
ס מלנים אנל ננמצא שש מלמיס אנו מלץ למה ס  שס נארזה חתיכה שצלי *
ל מרצים יש להם ארס  שנפל הלח חלחי מא ram ארס הסלטים שנשכו מ
ו ממס ואומי ע״?•י (בו) ולדיין ד נ פל מ י ן והוא ויל מ מ י  אלא שאץ מ

ן ל של דששיקש סתליס לא ק ז' ושלד סי ז ל א ל מ ש מהלך י ס ל ל א ג  פ
ן שאט חאץ שמימין סמיס פגולץ י דעוחא לתליח שנשכה מזש גומלו מ  מ
י י מ ף נלא כדקה ומ״מ מ  ולימ סאן ומש לכמהן מלש שיש להמר נהמה * מ
ד מ ל ק ר (ילל מי ליס ס*ן זי) ו נ נמורמ שמאל ל ל ש י י ? מ ע  ס
ח מ ק ס *89 מ נס מ ח ו מ ק ה נשל מ ׳ שיין זס לא מ ק י* מ  מאר ל
ת י ד מ ת הלנים מ מ ה נ דרך כלל לכל המלס דגל מ  לשכייד נחשיס מינ מ
 ומרוחקן קצת מהיישינ *ישיק דמן הסחס שני* ססס נחשים מס4 פסו אנל

• ? י 9 אץ *וש מ 0 ח סשינ ולא ש9מ מ ו נ ת נישינ * מי מ ח  נ

י כ ר  ד
ה יש י ה מש לתליח שמא מחמת שאכלה סס מ א ר אסרס *זה שיטי מ א  ט
ת ח׳: (ת) הנימה נחי• ׳ נ״א * ה לעיל ס מ  להסדף סיי? יע׳ נמיזזיק נ

א נחרנגילח מ א לשרי מ ׳ מ ה מראה) מ נמף ד ל גניי מיס מ (  ע׳ נ
ה מ ף והי׳ נל נ י ן מ ה נהפשסה מ מ / המזה ו*חה מ ׳ נה מכס פ י  מ
סי מראה יחשש שמא הי׳ מנשיכת נחש והסריף ואמר שאף לנכר• לאייכרגי  טי
מ חה הקא נמוינחס דשניחי נחשים י ו מ ד מ ל ש י י ה מ נ ש מ  טין מש מ
ס נסממא מ׳ הלקסא ושימי מראה למוכה נחש אנל נמוימזיט ולא מ א ל  מ
ח יסרלג סמס ל ש מ מ ולסמשיל(לק ל) מ  מייד פופיס אץ משמן ל

ס י  דאץ למש נדמותא ושימי מראה לנשיכמ נמש כל שלא יחניק משכה יסא מ
ה כלנ מסה מהר ממס סדסה יאמר סשוס מ ס נ ל . ו ו  (יח) וכיחנא ב
? מ מ מסה וע׳ נ ׳ דה? ! ק א׳ מ ? ל ק ר וזקני הלטש זע׳ ס ס מ נ  מ
ל סר והבקיאים ה זצמקה ק ע מ ה מ מ מ א מי א שנשאל נ י ק  שמלל חניינא נ
ס שטנה נלנ מסה משוגע וכ׳ ואף שלא ראה שים ארפ שנשכה ו*מרס ד ס * 
א אק ת מ / שמר ר*י לילן נחר * ה כ ה יש לאמר מ ל  רק ס*סד הדמו א
 ננל זה אץ לתלות כנשיכת נלנ מסה אלא אס רמי קלקל נטפה אנל אם לא
p ם למכה מכת וסקר מא יש להמירה כמילה ואץ לה רק  מאש מ מ
? מ״דהסיסי״ד ׳ נד! ס י ימקנ מ ר מ ? מ נ ק י׳ ו ס ל ל ? ועי מ י  ממננח מ
לן ן ה*עה מי ה שנשנה מ ר ׳ מ ד י יסקנשס שני נמנדא ד ר מ ל נ  מוכר ו
ז ינסח נסן  על ארנס ינומ חנט אתן ונלשון ענרימו אץ אז מניחן את מ
ס ר ח מן הארנונה טו הצלמת אמנם נסניס לצד מ ס  סשוס מן הטיפה נל מ
נ והא ודאי ואס יש לנררעסידסזפא-כ מ  ל6 םמצ6 0וס דסוחא וסידכא נלל ו
? פ * יס לאמר אק אס איא לברר ע ו ה חשש סכנה לה*כצו ט  שיש ח
׳ 45׳ *זה חתיכה ממנה אס המל חלתי מל* אז  סריפאיס * יש למק מ
? מממי נחשים יש לאמי משוס סכנה יאס ל* יש לחלח  יחס ששון זס מא ג
ת ר ת מ ( ט י ) : ן י א ש כ י ה כלל מ מ  נסצר שחנ מציסהטשדסאץ נהס an נ
ס ג משנס ל * ס ישראל פל המשניות מלץ ל ר א ל מ ס מרמז ע׳ נ מ  מ
ס מ ? ל דמזחרת משים פריסה טון דבלא״ה אסורה עמם ס ס דלפ* ג מ ס  ל מ
י מ מ ל אדס ולא ה ? נאכלי ממנה נמה נ לל שיש נ רא מ*מרא ו  שסא מי
ה מיהר לאשל שאר הישר ימולא מחי נ ם מ מ מ למין ש*• הנשר מ  יש ל
ה נ ח שלא המיל הארס ולא ננלפ בגוף ואץ מ נ פ מקיש מ מ  *p שאפלו מ
ר אמרה ולהכי קאמר דמוסרמ מצי סדסה מ ק * ס מ ו  &son xt אגל מ
מ י אכ* הרנה ולא מ מ יארס אז נ ק מ פ ס ס ס*ז מ ל ל נ י  וז״א דסא ק
ה. (כ)1אמרה ז כ למק נ ל ס ומיש נ מ ה ממס ס מ י לאחדם *)סל מ ס  א
? נ מ ר ה מ ׳ ק י׳ ינמורה שמיאל ס״קס׳ מ ס ל ד  awe סכגתנס*ית ע׳ מ
נ ף מהמה אנל אס נשמה נטסה מ ס fie ton גמאה הספ הסיח עו  ח
ק ה׳ ונס״פ י מאר ל ר ס פ1ק יאץ למש אף לממז נספיס פייש ^ מ * 
ם לחדפל הססיזח י ס ל מ ש יעי נ י ז *)קל מ ל שאץ למק• ל ל ק * 



 תקונים והוספות
 לדרכי תשובה הלכות טריפות

 (מאת הרה״ג המחבר שליט׳׳א)

• • י ־ I ו ו  • ו

 ס־ויזדק מא יש נ׳ צרדם והיא נטר, א׳ שמא ;ה יצא רא»;, יפני פמא
 יצאו שניהם נאחר, וה״נננ״ר אמ׳יג פיש ב׳ צה־ס נהיי־י אין ליקצ לכאורה

 אינרא ט מסתימת לשי, המסקס שני שנתרוצן רונ עצם גולגלתה וכן סוד
 ככמה מקומות כי.!' סריסות שתלי הי שלסא הלקיתא כתכא, שלא וכרו דגס
̂ה מריסה מספק דזיישיק שמא יש רונ רק שלא רכר דא״א  נמתצה על ימו
 לצמצם מטאר דגל מא ניכר לנו אפילו ע״י מדדה שיש רונ אין לחוש ונממצה
 פנ מתלה סוהר והפפס פכוע לפטניד, דלא מבפיא לדעה רש״י מ״1 מעיק
 חנ נחל הניכי לעיניס כלא מדדה פשוש הוא דלא שין לדוש כמתצה פל
 מחצה שמא שלפא הלקומא כמשיי נל דהו יותר ממחצה, דהא לא נשרפא כלל
חנ משהו נה״נ עד שאפשר לס1וח ט ואמיר ולדעת הרככיא והדין מס  נ
חנ פפהו אפיי כיזופ השפרה מקרי חב נסדפוח מ״ל כפ״נ לימד דסיל  נ
 לע קר כמלל מהסס׳ מיס נ' צדדס להיתר לא אמדק דח״א לצמצם ולא חייפיק
 כלל, ולדפס הש״ך דסיל להחמיר נס ניפ ב׳ צרדה להיפר לספ נומר דא״א
 צצמצס tf־־p לדמק שלא יקפה עלמ הא דלא חיישיק להטריף מל פריסות נס
 נמחצה על מרצה אף דקיי״ל דנש נרוכ משהו יוסר מהחצי אסר, דבפ״כ לומר
 דרק כככור ס״ל p מל נפריפוח ס״ל משיל סההנ״ש דהר מיקא דדינא
 ולהט כמריפות כפיס כ׳ צדדים להקל *ן לממיר מפפיקא, ועי׳ כס׳ כנד
 ללבוש אות ס״ג (ועץ נדברט לנדל ס׳ נ״א ס״ק י״ז ונס׳ כ״ג ס״ק י״א)

 שם ס״ק הי נד 216 פורה גי. ולמרד מוס מארמ? אס נ״עס רק רצועה
 אחה ארובה וט׳ מיי אין לסמוך פיו לדנא, דאף אס ט גס מה צדכץ
 להחמיר ננהחצן חב הכסוח דהיינו אף באץ רוב לא באורכה ולא ברוחבה
 לבל רק נצירוף האורך יהריחנ יפ רונ יס לט להחמיר ולאסור אנ1 חלילס
, פהוא נגד דעת ר  לנו לומר זאת בהחלס דכרוכ כרוחב לנד או pfo ננל מ
נ ח חנ כאורך נין נ  כל הפוסקים האחרורס מול לד/א לממיר ולאסור כץ נ
ס  נרוחנ (יכמ? מאה״ס ס״ק ני) ואס ט נס מלתי ס״ק ב׳ זכר רכר וה ת
נ ח  נרונ ננמומ סדיפה, נימ סנה יודה, תס נרונ ב&ז־־ך לנד או נ
ק ג' להדא עיי? וק משמע  נרוי׳נ לכד טריפה, יכמ? נעצמו נכרהי ל

ק ז׳ נוי מיל • ל  מדבריו נ
נ ל ק ל עמוד כ' שורה ד׳. כשר וכמלל אכל לסי מיס מריח ס  עם ל
pnj ח״ל דהוי נכלל האינפיא דמ״ש נמס כחכ״ה הר הפירוש חזרייהו 
 רונ נונהה ונס הקיפה עיי״ש פנילא דנעיק נ׳ פעמים ס׳ ויע לדנא והמעיין

׳ ט׳ כציל ס  ישסוס נזה (וע״ל נ
ק ׳'ב״ מרי יוסף ס׳ קיינ ומ׳ מיי אל־פלן אומ נ׳ מענץ זה  עם סוף ל

. כציל: י  ס
נ  שס ס״ק ל״נ מרה י׳.. ועי׳ נפו״ת בית יצחק (מהגאון פלנינ ז״ל) חיו״ל מ׳ ל
 (שהנץ ג״כ דנד הפרמיג כלש) אמנס נתעוררתי כמס מחנם אחד מעיכ
ה יקב הקרוש קודם שנספס וכפיס י ר כ 5  כוונת הפרס/ הוא דמישיק כ
 הפלח מעפה יריקיש מרון שאץ סדפס סצד סצמו פכיר יסל לההרפאוס
 אף בכנר רקכ הקרוס, וגס מלבד זס סיי נ׳ הסרמ״נ נעצמו נמ׳ מיא כשפ״ד
 ס״ק י״ד משאין המיסות פצל פצמ מסר מיסה קודם מחמה מחפות
, ודבריו א כנר רקכ הקרוס פלד  שייש ולכ נעיכ מוזנת הסרמ״ג כאן מ

כ מ׳ מיס ט׳ כצ״צ.  מורס, ופי׳ מו״ת ביס שלמה ל
' ק לש- גש עיי מלי מייפה בכל מוני עיי״ש ועי׳ נמב״ש סק־ז מ  עם ל
 מסלח מנ״מ זעכשירץ בנשמתה הגלגולס אמ׳ ע״י מא נע/ן נדקת
, והנה בשלד שס משמע מדבריו דש״ל ? י  ראי׳ **מ אס לא רקב הקרוס מ
 דלצ שוס נדקס מיש אמנם ימיין נס׳ סד אלימלך אוס הי שההסלא על
׳ p משיממ ק נר! מ מ מדמי סחנ״ש סלל עיי״ש יסי׳ נפק? ל מ  מ

? דסנשיינן מרן זה נר • נציל: נ  לדגא ת
מ מיש ומי נס׳ ד יהודה נשף ספן והשני נ ק פוף מ  שס ס״ק מיג״ ו
ס ממיס נראש העוף שסה נקרע הפור פעליו  שסה מנוא מו מרו מ
 ימה ד0 יוצא מהעצם ומק מסנן נא היס ודאה שהדם לא נא ססמוח רק

 שנמקש

י מיש הרייפיס מ דמה ק א׳ שירה כז~ ויפ נוה לפלפל מי  מסן כט ל
ה מהדרין דף פיח ע״כ ל  מעיק כזקן ממרא כל הפרסים פהות׳0 נ
 הוא רק כמר דלא פייך לומר מוי דט ממיר כרת ופננהו חעאח אף לאחר
 כמה מכות. מל כמר מטל לטא אף לאחר כמה מבות לדי סוב חטאת
 ינרת לצ לכל הפרסים הנזכרים מ״ס סס ואף םאין נו וה הכלל ראס מסף
 גורפ וה״נ נטדסוח יכונ לבוא פ״י מנה רמקה ליד מוכ זיהה נגירוסין

 יקימשין מייצא יציע. יפי׳ ברץ כוי. כיל:
 שס ס״ק ז׳ דש עמוד נ׳ בפי״מ מרי צדק דייר מ׳ ד' ינפי״ת אמי צדק
? נוה (ועי׳ ט׳ סק״נ). ועיין מו״מ צמח צדק מ׳  יזו? ס׳ מיד מ
? מ׳ דמי פמל או עפה סמן *סור ואלכ מדע סלא היה אימר נדנר  ס
? ועיי ק איסור קתיס פטדע לו עי ו גמור אפיה נסנס ואכל מ ז  ט מה ר
? מומ יאיר כהשפפוס דף רס? דפשיס ליה ג? הכי עיי? ועיי נמ״מ י  מ
? מ׳ קכ? סדחה ראיוח הצ״צ נזה. אמנם אח? הכיא ק א׳ מו  רקח לכ ל
 ראיה שדט של הצ״צ דן אמה עיי? יכ? מי״ח ירע אמה חיו״ד מף מ׳
? לדינא וכי דלמ דיקא כשהכניס עצמי  ס׳ ונפו? תפארת אדם הססרד מ' כ
ס עצמו נמזיד נזה י  במזיד לאכלו קדם שמדע לי מההיתר אלא אפי׳ לא מ
 אלא נשוגג יש 6 עיש כדין שינן יצריך כפרה סשיס דענר נזה אד־נק עיי?

' הימב״ס כיי כצ״ל:  ודע מ
ק m גרפס שלא נדקדק לכן דגני ל ק ג׳ ויק שביי ה  מסן ל ל

 םעתיקו כאן כלו םרישא לסיפא כתיקונו•
? א' נד? ואס וו״ל, ולעין שיפור מסו נקיא  (ג) רוב כתב בסר מאר ס
 חכ סח כל שיצא מכלל תצי ככל שמא ענ״ל וסטאר סמרו דלא מיק רוב
 גחל הניכר להריא נלא מדידה אמנם דע שדבר •ס הוא מחלוקה הפוסקים שלעח
כ אהא דאמו רכא שס שאני לפח םדמז דכפיק רינ ? ל  רש״י כחולץ כ
 מראה לעיניס וכ׳ רש"׳ ז״ל כלומר רוב גמור הניכר לעירם אף כלא מדדה
 אנל אס לא רכר שמא חכ רק ס״י מדרה לא מסייף ודעת הרשנ״א והדין
נ מסו ורק מוס מערס יותר מהחצי סקרי רוב נסריפות, ח  שס לאפי׳ נ
 זעמי! למל מ׳ נ״א ס״ק נ׳ וסר? » ס״ק נ' ונסח הואי שס ס״ק ג׳ מעלו
 בראיות מן מקד לדנאושכן הוא לעס הטור והש״פ, אמנם נתנ״ש שם סיק
 נ׳ מלס דמי ססקא דדנא, * נמק נסחפות חב גחל מיאה לעירם
נ משמ ונחוס סמדס ע״י מדדס מי פיי? ו  הינר נלא מדידה אי אף מ
? יצא קולא דאס נפסקה ב מ ימים דלדנרי מ ק ל מ? נ ו מ ל ל  ולי נ
ס ווה לא  מרנל׳ת נרונ משהו רש מת־ סמן יש להקל נספ? מסמס ל
. ומעסה צדך לידס מכל תקום שנמר נדר סריסות ? י  שמענו חיו לסקל מ
חנ משי ו עיי מדדה  שנפסק * שנמנם או נסדק * *מרוצן נרונא מס נ
 נפרסה בוודאי ולא נספק ואס יש עוד פסק אץ למט לספק לצרפו לס?:
 jm ואף מךיל ככ? דממצם פל ממצה מי כרוב וכמבואר נרעב? פרקי
נ (יפיץ כמס׳ ? סלס! נ׳ ונמק ידו מהלסח ממאסאופלץ הלכה "  מס׳ ק
? שוק ה׳ ומחסום ישנס ז׳ ונס׳ *ח מא למלם אית מ׳ פרן מחצה)  ו
כ ל ? מ ומחצה פל מחצה לא נפרשה מ  למ לפנץ סריממ מטאו מ
 חב בפיק יכפפ״ל, ומה לכאדס לפי מה תך־ל להלן ס׳ פיח מרף א׳
ק בסד משוס ׳ זכרים שיצאו כ׳ ראפ־הס כאי דשניהם מי מ  לפני[ נטר «
? והרי בלס כסחת שב דף ״ז פ״כ מניאר דלמ? י  שלא לצמצם יכחכמיס מ
ר שחלר נרונ או כמיעוט, היכא דהוי ס tea מ  דלל שס א? לצמצם ל
א לצמצם ונסנואד להספיין שס, לכאורה נראה מנ״ד אף  ממצה טל ממצה ל
א סר משנס משמ ממר  שגיאה מוא ממצה על מחצה יש להחמיר מספק מ
ס (נדף ל ל עירונץ דף ו׳ נ מ  מחצי ואין אז נקאץ לצמצם, ומס לסימ? ב
? י . ומנא מש נ׳ צודס להמר אמריק דאמר לצמצם מ ק מ  ל פינ) ו
, שפא מי רק נ? יש להקל והא יש נ׳ צווים למסי ס נ  יל נשפימח ת
ן י  ממצה על ממצה, ישמא הר החב סלס יהמיפוס נמנם, אמנם לפי ונוי מ
? סד מס כשיש נ׳צודש י  oc מן? ונס מס שמק ססל מי מק נכיר מ



 תשובה הלכות טריפות
ה נעלי הוראה  שרט ממירי! כן נלפט״ו להכריע והצמהי הדנר לפג• מ

. p וה0טמו להורות 
 שס נסוף סיק מיי- יס להוסיף שונ ראיתי נשו? מהילל צונן סי׳ ז׳ שהאיץ• ג״כ
 ללמד זנות על מה דאין נומק לנמק כל מפה שהכה אותה נמק! לרוחב
ץ נדקהנחומ מורה מכ?פחנההכ*ת י ה שלא יהיה 5 מ  מדרה ואין לך נ
א, וכפיכ הפיקר כופת הפוסקים וכל שהלכה הילוך יפה כורכה  אפצגא תנ

 אף בויקש החוט איצ פיייש כאריסה.
 ׳•ס סיסן לנ ס״ק י' סרה כיא.. וסיס נצ? מיייש, שונ ואיתי נסי משמרה
 שלוס על ססמ״נ בחידושי דרס שנסוף סמן זס אות מ״נ שנא לפרו
 מיבוא נזו שמזל מ*וזא קצת מנזוסמס מליון עו סמוך *קבי מוסס והעלה
 דטק משאר מיקר ורוב הססס קבוע נו אין לממיר עיי״ש וסבאחי ונדו

? >ו׳ נציל. ? ניס יצחק מו ו  להא (סוף סיק י״ו) ועי׳ מ
 שם נסוף סיק י? יש לססף ומיי נס׳ משמרה סלוס נחיויסי דנים אמ! מינ מ׳
 שנשאל נאווזא אחה אשר בפח שמרו פחח שטר כבית החזיקה סיה p המשקוף
 למלת נמקום שמלה שיקפה וטסל ממנה קצת מחרטומס הפליק עד סמוך
? מעצמה מרך שאר המוזות והיה ז  לנקני החוסם וה*וז אוכלת ושוהה *
 מ״מ והורס להקל ואף אמס הפיסקיס סמחסידיס לאסור נרסלמסס הפאון
 דתקא נניסצ כולו מסא״נ מלא טפל אלא מקצתו, נל שנשאר החיסם הקנהו
מ פייס ומיל (סיק יי) שהבאתי נינ  ט ונס מ הקנה מוסס לניס אין ח

 ונדו נזה
ק ימו ק jrfs אז לוסט נשר מ״ש, מנס לנאווה נראסתזקחק נ  שם ל
? ם מ ? מ מ ח*א ת  ס' כשסזא ניונו. אנל לדנא נסמזודהי ממכס *
ט סדסס מיני רוב מסמ שלכל ו י אחי מ  (שיק לי}זנשגלקש vb מצי מ
כס לא ישלה מל מממ וברוב ארגז אז דוב  הו ושס אנל אס נלקס יציסם *ו
מ שר, והא מס וםדסה בלקוי ס  רמנ1 ימה פייסה ופל שאימ יינ מ
ש ל ק מ » ו ל ט נ ן פיק נר משוס ורוט סיא מולי, ו י  רוט כיא נמ״ש מ
, כ הטונה נל פפמ, יא״נ גם י 131 הימרו* ממי ל  דפדפה, והן נ י ל 1 נ
» ממי נלקה f  מיס תגלד מלקה p *זי להם ואוינא למ תי*סמ*י «

:Vfc :י היזנס וינדו ננינימ ל , ס ס י  מעלו מ
 שם נמף ס״ק ל' יש למסיף ימס ראיהי נשדיזמהדלסמינדז(מיפס נסס
 ממש} שיצא לסקל נענץ מידן לניס וקססזסגרגיק לניס יקשיס ממצאיס
 טושמ אף אס גס לאמ הגדרה מדין נשאי רישס וטמא כנזקים זס, מזזסם
י סמסנ , ויצא להק{ ע ס ט tS וסד ל ק ק אס מס נקב ממלש מ ר מ  מ
f וכל מזלי מזסניימ oboe סחמרים וחשנו אמ• לוזז׳אי צליןז f t x o ימס 
ף ס^ק י^ז של ממרס ז ס ל  יקחס מחלכ ולא לספק וסלה מצרי סל לשק ה
ל fan דאין *ונו  שמא נקי ממיר ינסן אמ אשר היא קרוס מחשיב, י
מ למיי ילסנמן אש אפר מא קיום ססלכ * לאו מי יק ששק  יייט מ

ק טל י ז * יל* י * י , מייש באריס* *לס העמק ננדזשם י t f e יסי 
ןשם ולא נזכר שם ן כאשי ייאס ממי מ  נקוה למס משאי לאחר נדיח מ
ס סקש׳ס הלבנים חה נראס ד ת p ג t a במדי מאילן מידם *!ים הקשים 
ם צלקת יקרוס מחמס מספ ימי יוי* ילא מקוחרלס  aa לניר to ח6* מ

 לסמן סלמריי לסקל נזה 0א:
? מסן ייס י ק נימ- מחמס לקחא עיי ימין נמ^ח נגף ימס מ  מס ל
 שר p נסז!ס ומנא ושלסא הלקסא במימי ססלפ״נ יהחיצין שמנת
 יש * מראה לק אף שיסד נמדצין שאין ט מס דמיסא אסיח יק שמא לבן
 נ*הי סקס, נדע סריסס, טין מיקר הסע& להנשמ* נניקנ * לני* ממס
מ * ׳ סנץ, \fo ממיס• ליך יהיזצין נשמש לקראה לץ ג מ  ואמדק ז
? ס א ס סנץ סייש. ילש מ ג * ן aoroc מר*מ מ  סקס אפליק מ

. כדל: ׳  נרסל עור ם
ן הסכים ל מ - להמר נשיהם אוומס * שרסס לגר8 י נ ק ל  שס ל

: מ . נ  ל
ס ל ס אנל ס י ס שאיס » ד - ס1ש מפיל דמיצין שצו * * ק ל  שם מף ל

ל: . כי י  ס
? נזה ג י פ ) מ סדאמנ נ ססי * ד*«*( נ ׳ טי ק לג-שלסמףי ל ף  שם ס
) אמלא א ק ל ל  נמ׳ נ* י^סבצ׳ע לחנא סייש, אנל לפלש לפיל (

ם יציס: ת ? ססס מ נ ז אחס ft4 מ * ש t f n to 0מ נ ק  ציינין א
? ק יץא) ס נ (»ף ל ׳ ל ס ליל מ ד ת - ימי נ ק ר  «ש נמף ל

: 5 * . י  ס
י נדק8 מ״ל. אמפ למשהקמ*)מין מ J ת t s l m * ש י מ ? ל ק  or ל
ק זם נין כדנייז תועיציס לסד׳ססאזזיק מ ממיין נדנדו מ ז לחמן נ  ל

 ייאש

 תקונים והוספות לדרכי
 שנמקוס שוטק ננשר המפרקס שס יש נהעצס הלולים מוחים והדס נא מנשר
ם רוצא לפק ודן מצס אנל נהעצם מצמו  המפרקת שיורד לתוך החלולים מ
ו ק ל  לא מה שוס דפוהא ומשיר נמיסות ומ׳ מזה נופה הייה ט׳ ל

 ט׳ נציל.
ס פריסות מ ממ ילסענ״ד *ן לסמוך עליו נזה נסקל נ  שם ס״ק יx״ל נ
 ו*ריימא וטון שאנו ריאץ ששלפ הלקיהא עוף המצס קשה למק־ שמס
 סלך דרך נקני הפנני ו*ן זהיקנ מנר יחס מ״ש הלנ? מ׳ ל״ס סיק ר?
ק ל ) ? ? ושאר אחרונים שהנאה׳ להלן מ' ל ? מ' י  ובהשו׳ כיס אסריס מו
 הרפ״נ) פלא למוך כיכול לעבור פממ מיס דרך נקני הסנמ שנסור הראה
 הדק והרך מכיש לדן פצס הקפה ובוודאי יש למש מתר סיקנ מצס ומ״ז

 ממג דפ
? ייכא שיש כ׳ עדיס מ  שם מסן לא ס״ק!׳ ומה יש לנדן נוה ל
 המכחשים זה את !ה אמד אומר מדק וראה ונוי ואחו אומר מדק

 וראס נו׳ לפי דנד כל מד מינ״סו הוי פריסה כו׳. כצ״ל ־
? מהלנ? .  שם נסוף ס׳׳ק י? יש לסס־ף ופי׳ נדנריט להלן מף מ׳ נ׳ מ

? ולמעשה לפסרד *ן למין י  שם סיף סיק כ״ז שהמיס מקיף כשר מ
׳ בימ יעקנ יהנליי שסה נדיר שלמט ב׳  ע? סץ שהנ*ן נעל מי
 נסיזלס שאין אט מןאץ מדקה מים מראש המוף ימן ססהם עמדי ננסיין
נ מ מאסם  פיז וכן נתפרסם ההוראה (וכסו שאני ח*ם נמשי׳ נמו?) ל
ר מ חי הזה נקי*ן נ  נחר הזה לפסוו מל נפשו מימי אנשי די* ואנו נ
 שנמלי סוור שלפרט לא מו נקיאים, ואם הואשורם כמלאכים וכזי(ןלל

 ס״ק ל״ז) נצ״ל•
? ולחששה ניע מנ* ופסססקן * מסר הפזיז ד  שם נמף סיק ל"נ_ נ
 דבד״־! ונציצ החוש םהנאמ לעיל לא החיו לק אסל* נחמ תן המוח
? נ״ל שאס ינואסמיא סו לסר הםויה  !המנחה אהרן מחייר סאד נזה פ

ן נהיווס.  צדן נהידשנ נמר *
ל זי זהב פל הארס ק נ׳ יש להומףמד ס״ק [*נ] נהונ. טי׳ נ  שם אחר ל
ס י ׳ מ ? אי? מ' ש? סעיף י״ז מ ו ? מ ? סק? מעורר ס  כלל נ
 יוצאים נען יריע שניהנין נחיסמיסן כד שיהטסשז ייסלי סמלסיס שנראשיהן
 דמיל לכימף יאפי׳ נמל אמי ישים וכשיפנו סמולממ מהמס או לא טיס
צ  סמס דפוהא ולא נפבור נדקפ, ואיל יסטלסיס הס יק נחסם ש? ל
 נאמח שום בדקה ח״א שמני*• נפזסקיס שססנהיןמממ פצמווקתזססטא
 יש *זה שטל צי לטא דק־ סמסס אל הממו פצפז נ* נקנס הקיום וק
? >#t מסלי פיי• ג  יסלק למל מהמוח חץ מוסס ס״י סיסזפ. *08 מס פ
1 וא0*ןחאין ל  פיסיש צדן מדינא לבדוק הקרוייס, וכ׳ והסחני׳לשיסכי ו
 כקרוס דעיהא כשר ע? מקיל גס נזה אנל לדק זאסחן כאן נם באין
 נקרוס מס דעוקא, שאץ אני נקי*ן נבדקה גואס ואמי אף נמל ליין
ס מלש! גזה יגע? נזה לדנא  סן נחיטס כד שיסלז ההילפים • זע״? מ
 אמנם למדד מא מימרא יחידה ילש כאז לאמי ממצא מלע נקדוסהמיח
מ נאיסן שלא ל&0 לבוא נ ? נהולפיס שהם גחלים יימי ימקני מ פ  נדרי נ
ר מודאי מ  לכאן *א עיי נקנ משא? נטלמיס כאלי שדתם לפול דין נקני מ
ת טק תל מתא ניייקא סכי *ס נכו מ ח  *ן להחמיר ו*ן להומף סל מ
ס ל מ הילעיס קסמם כאלו ודן החוסם ומסלק פוי ממש כלש נ  שהילך ל
 או? שם טול* *ן ליי לסמפיי תל ט ס* מיל להסיסקס לסמרסנזדלאו
מ הולפ ודן  חקא ממצא סהזלפים נקיום סמוח אלא נס אם נמצא מסל נ
ס י ממש אסיי ונע? ייק ממצא המלפים נקחס באופן מ  החיפם ל
 נוולים קצמ נ*סן שלא לחלוח שהוא ססהילמס סאגמס מוצאן וסולגץ

 חץ נקט ממעי ונאמוו:
? קטסי׳ ? תיהפך ג ק ז׳ צד 230 מיה א'.. ומ׳ ם  8ם םיםן לב ל

ל: . כי ח סי ל ס  ת
ס מ ק ס״ והחליק מא >ך ומשני מסוקש זקייל תר מילה צדן *  שם ל
ו נשרף >f< גמקס שנקרא  ג? חב נשי מזו אנל לפין לסוס סדסה ל
מ נדן גשניה השורש דמל סלד גמע וכל נ נשי עסו נ  מפיקת גס נלא ח

•Vfo שהמס ט׳ 
מ נמםגי לסיריחימלאמה שססממ  יוס נמף לק ל״נ- יש לסמף ולעדן מ
מס רק כמו שכואשכימ שמ6אס0חדה  מעש או דסוסא סמסרסהיי* נ
 עממה נעוף אף שמא גאוסן מ״ל(לק י?) לסמי לס מזק 9 מן
ס ודאי סדפס יס למזון סל ססקילין שלא לאפור מן אש מקמונדת מא י  מ
ן no אי סיש גז דעושא 8 י סאנ מס לטף, ,אגן אס מ ו  גגי מקוש *נ
 אחרת המסיסס נווד* ס לסמיי סו כלוח סרמ tsto ממשי לנוף סין



 הקונים והוספות לדרכי תשיבה הלכות טריפת
׳  וה אם אין שס רוב רק בצירוף השלם שמיהם וכאמור אנל אס pew מ
 וני מקומומויש מב אף בלי השלם שבירהס סמס מא חה טי כנפסק במקים
 איד ובזה לא הד האיסור משוס שמשה לסמק. והא דאערינן ומפשק נכ׳
 או מ׳ מקומם מצסרף מא משוס דלפק לה מהכשר שיויפס ופס נא שיין
מ א״כ בודאי דלא ממי לה קרום מהמס מכה והיפ כליל:  וסר מל שס מ
 שס במף ס״ק מ״נר וטי׳ כיד יהודה מף ממן זה שכ׳ שכוי לממוו פל נידוי
 סדין בזה סגי* לפניו דאס פס קנס השומן והמר בנחיז השומן מפליו
 ולא מצא מם נקנ כלל ואחיכ הסך הקנה וראה בצד פנימי במקום המנה
 לשדרס שהיא מלא נקנים פרס פרס יש גדולים קצמ יש קסניס ואמ״נ מזר
 וסקי ומשמש נמקים השומן וראה שמא מלא מרירן פגים שרס נxד מקנים
 שסם בפנים ולצו הקנס סס סבים קצה ולמעלה ממקלריס וסממיס ומור ראה
 שהקנה זה מהסצל רש סוד עור איוולמסלה ואיט לנן נמו טף הקנה. והמר
 העור הזה וראה שכל מודדן מסרו פמו ונשארו מקבים סמוויס כמו שהם
 נפרס והוודדןהסמזלליס נפנים ומקנים הס פיומ מודדן. ולאותן מודדן
 קר* הב״י והש״ך מזפו-יחט מהסליק• הקנה ומקנים ספ פיוס הסטפיס־ו
 אלו אנל למפלס סס סתומים פינ נחר מא שאינם צדכץ to לשממות
 הממן דהא ממייא הס ססירס למסלה אבל נאמה אס *רע פיש נקנ נקנה
 זה חשר עי״ז מא גיק: פענר לפנר *ן ממן מ מהס כלל מי״ש באויץ

 שם מס, ל״ח נסיף ס״ק י״ז ולא מי רק ס׳ טריפה נוי נציל
 שם מף סיק י״פ. וםדמס זה בא מהבטן עיי״ש וני נמקימ מף מ׳ זה
 גויי סחלב *ה א׳ ולא אמדק ומסמוס חסיס מא לאסור החלב מיום
 שנולוה אא״כ נא רכר נמקמה שוס שינד וסימן שסיס שס*נא ונפדוסמחסמ
 חול* פיי שנתרוקן נשרה ונדבק קרומה להריאה דאו מא ואמרינן ומחולוס
 חמרה מא וכאמור אנל אס רכר שמא מחמס מו* וכנ״ל *1 לאמר החלב

 רק פד י״נ מרש ניוס שנפחסה עיי״פ והשאר נמחק.
 שם נמף ס״ק כיד יש להומף ופי׳ נדנדמ להלן מ׳ פיא(ס״ק ל) ולקמן

 (נףק רכ״ח)
 שם מף ס״ק ל״ס ושנץ האמצעית לה*נא העליונה לא משנינן כמדד רק

 כסד׳יא ס׳ כצ״ל
 שם ס״ק נ״א. טון דאיט בתואר *מא רק בתואר ורד ם׳ כציל:

- וסי' בס״פ סק״י שכתב דאף כשהוא פחותה ממלא ד  שם דש ס״ק ל
 ס׳ כצ׳יל.

ס נדני תרלייע ק קשייה וף קמ״ה עיא מרה י״ו ומי׳ נפ*רח מי  שס ל
מ מי ומצטרף לכל  ס״ק פיו ופ״ז סכי למדע ופניפ דממא מ ו
 דפותא נחלה איל לסתם דםותא *נה טצסרפס עיייש. ועיי במנהז״ב בדר
 תרלריע *ה יו״ד סעיף ס״נ שכ׳ ואעיג ולא מי רק דסותא קמנה מימ
 מצטרף מס טעא * מראה כשרה ומדכא תלדה וכיש למרפא וטקס ועיי

. כצ״ל•  במרה זנת מ׳ פינ סעיף ג׳ סי
 שס סיק קיע שורה * מלמסה״ ונץ נוקה עיייש וכ״כ במיז ס״ק יינ ולערן
 שיעור *נא יס להמיר למדן כסדיא וניתרת ע״ג נס בצפורן אטול

 פריסה מייש וכיכ נפרת״נ סעיף ד׳טי. נציל:
 שם סיק ו״כ צדן להיות הציור ק־ ־

ק רנ״ג. ועי׳ מד ט׳ שכ׳ רכל  שם ל
ח יתפיק נאונא זו  סלוגתת הסמנדס נ
נ כשרה באונא זי.  מא רק במקום ממל
 אנל במקום פימת מגבה פריפה נ*נא
 זו מפי שיש שס חמק מגמ נימלק טד*

ס וניב נמקימ סיק נ״ה נשם פס׳ ינ* שלמם  ליכא דוחק וכשר לכ׳׳פ מי
 מייש: כציל

ק רס״ד מני מוסים ממוש אפ הלק הזה ממו$ עו הובור המתמל  שם ל
 וכתב מד נללש. (רסד) נקראת גבשושית וכשידי עיי נרמ״א לספן
 מ׳ rt סעיף נ׳ שכ׳ דפימנל גנמשית דטוחא הי ואס יש שס עוד חעוסא
 מצטרף לתרלדיע וטריפה עיייש ועי׳ מזה נמיר. ניס אפריס חיויד מ־ כ׳יו
 וטר אפדם עליון סשימ כאן ונשי״ת מסס מסר יחיד מ׳ ליו ועי׳ מיז מ׳
 ל״ז נדיר סרללפ שבסקיב *ס נ׳ שפ׳ דטפא שנמצא פל מנמפית אפ מא
נ ודאי דפומא הוא ואס ממדמ מצד קמא נ אמר סמס ונצו מ  נצו מ
 אף שייל מןל מימ טון שלא נמצא במס אחרו; למלוק בזה נץ פצו קמל)
 למננה מינ מא ירא להקל נצו קמא יוסר מנצו גנה עיייש ופי׳ לד׳ע
 נמרלד״מ *ש ננ׳ שכ׳ הנמשיס בורי לא סוי דמחא לכ״ע עי״ש יפי׳ בלכ״ש
ק קלז ונפרס׳נ נהרצרי׳פ פלו סעיף ל״ח ורלס שס ש״ס  סיף מ׳ זה ל
R ?  ט

מ התגוליס גרע מקון  יראה שימיו הוא מלשון הוספק אליעזר סהפהיק ו
 אמנס כאשר מיינתי בגוף לשק הדמש״א שס ראיחי שלא נזכר to ונדו מנח
 הרנגיליס p שכ׳ נזלל, שדרך הממה לנקר ולפצוע אחד להניח נ*ה!
 מקומות בפיהם, שמא עצם וטקנ יותר מקן, והייט מוקא נשומח וט׳
 הממנים שליס רכיס ולא קשים מהמה, ולק בנהמה אע״ס שאץ למש
 שהבהמות נקט נקרנס זה לזה וכוי עכיל סד שהומש״א לא הנץ לחלק רק נץ
 עומת לנהטוה אכל כפופים לא כ׳ מס הי4ק נץ חרנניליס לאמזוח, לק
 נפענ״ד חלילה לסמוך מיז להקל שוס קולא באיתות יומי מבתרנטליס ועוף

 הדנר אס ליזפ ני׳ נציל;
ק שיצא מפי רנינומנ״ש  שס נמף סיק ק״ח אנל למעשה חלילה לסמוך עיז נ
ו  לאסמי והפמ״ג כ׳ שיפה כ וכן מנה יוי יטא אמריהם להקל ל

 כמקום פיש חמו *מר נטלה ד*דיהא
ק קלס  שם נמף ס״ק קי״ז וסיי״ל ס״ק קט״ז נאעלפ הסיק ולהלן ל

 *,ם נמף ס״ק קל״ה אבל המעיין נדנדו יראה סאץ נדנריו נד* להקל נגד
 מך ג׳ ממבי צעד הפלא והסמ״נ והיד אפרים. ומ״ס ראיה לדנדו מדנד
̂ד״ק כ׳ דננמצא נקנ נדאה החח הבינ נמקוס ק ל לל סי  הד״ק מ׳ ל״מ ל
נ הפור  פיפ לתלוי! בממויפ דא דפנמא *לי יס להקל ולסמוך דהינא דבדק ח
 וראה שיוא שלם אף שמקוס מקנ ההוא לא בדק בלל עיייס אמנס נס נזה
 כבר נליהי דמחי שס ותרמ״ד) דנם נחאה אץ להקל נזה טץ שהד״ק נ׳!אח
ק וסרח״פ שס ס״ק קפ״ז ב׳ נהחלס להחמיר דאס נמצא נק: שמלץ דע מ  נ
 נמשמוש ירא דסבחא נטוי לאחר פקלף הניב אמר ולא דחיס וד* סל הראיס
 מפני סמק של סד״ק עיכ נס בניד ידו לסמוך להקל נזה אף שנל שטח
 מקם ההכשטוח השחץ הוא נקי נל שנשחט כסקס השחץ חיישיק דלמא

 נמקים נקכ שחס
 שם נדש ס״ק קס״נ כל מה שהנאתי נשם הטיפ, נתעוררתי מחנם אחד
ד הטיפ הוא להינון ונשהס קסמס עו מ׳ עגמיס נ  מלונלין ומי׳ מ
 מחזיקים סליפ ספח חמור יוחד ט זה מיעור תרעי! תמרה ובזה לא אסריק
 שהריממא מא מחמה חולי רק אמריק והוי כמו ע״י קון משא״כ עמלים
ו ונכרהי מ  ניומר נחשב כמחממ מלי וכמ״ש נפלמ ללן מ׳ ליו ס״ק ל

 מנמ״דוהואנסן
 שס נמף ס״ק קס״ס• ועי׳ נשו״ס «ף רננה מי״ו מף מ׳ ייפ של ואף
 אס נמצא ממנ קין ענו של ופק קהזש נישול ורואין שנא מקב ססלס״נ
א מריא ממרפא סמל שהמסכל עונר המד דרן מ רמייפינן מ ד  אפיה ס
 גנו פל זפק פט כס הסושן להמשיך המאכל לנר המעיים דט בתפס לסרן
 זה לאמר קק ההמנ במקצת מנר הפנימי >ך כ׳ דכ״ז ממצא הקון ממנ
 אנל נמונח לרחנו בבריח מני ראשי הקן מחזקים נדפנור, הזפק דה״ט מצד
י כח גנרא  א׳ נממ נוף הופק, ומצד סני ננט ו*נס זיס ממקומם לא ל

׳ כמלש סיק יינ לסחמיר טופט ננס״ג, מ״מ נוס אץ להמיר  קצמ. אף מ
 דדוקא טושס טין שדרן סושס להממח ל*רט וקון זה נמק מאד ובהממחו
 טא ניקכ סשא״נ נמצא כגג הזפק נכה״ג ואף שממ נמתח פס סושס •
מ הזפק טפיה מנח ריח וכפהגג נמתח נפשה הקיץ אלכמן, ונהרחנ  ל
 המקים מנמ האלמון, ע״כ אין לחוש יש להכשיר פיפ ועיייש מד
 שנסתפק עגי של יסק מך״ל שדט ספק סין שהיא רק עיר א׳ לק מה דט
 כשנכסנה למראה *וש וני ומשתנה למר נימין יש לצדו להקל במקום כס״מ

) אנל נשתנה לאמ׳פ *ן להקל כלל טיייש ק ל  (ט״ל ל
ק קג״נמרהייז דחנ נבלעים דרך מושט עיי״ש. ומי׳ נס׳ פד אלימלך  שס ל
 *ס ד׳ מס שהתפלא על הלק נזה ודעהו להמיר נניס אסי׳ לא רכר
 נמס פקס שיש דעוהח והוא שלם רפה ברמ יש להכשיר ועי׳ נמקים ס״ק

 סיד ס׳ כצ״ל
- והעלה דמיקר לדינא דהיכא שיש למש שהתולעים ק קלה מרס ל  שם ל

 אתי מסלמא יש למייף אמ׳ אס פה ט׳ כצ״ל•
ק ל״י מף ס״ק די- יצינג שונ נתעוררתי מחכם אמד שיש להסתפק  שס מ
נ ח  טח• לדטס הסימןס המנשיריס נחנ מני נלא רונחלצי דסי הפי' נ
נ סמי ימןוזס• מסי הדץ מפשק נל הקנה דהייט כקרוס ח  סטנמס ילא נ
נ הקנה מ״ל. יהטנפס מקים ההיא שאר שלם וסאסחנר  והעור מ״ל. * ח
 חר. שי חצ* הקמ משמןם וצ׳׳ע נס בזה(ועי׳ בונדס ט׳סק״ו). כצ״ל.

- אנל אס לא נפסק לגמרי רק שנפסק בכסה מקסיס נ ק ל״נ מרס ל  שס י
 ולא מס נץ נקב לנקב מלא נקנ יס״י ציוזף מלס פנירהם סצםרףלרונ
ק נ׳ ושיק ייו ס״ש ק ר (ימי נוברינו לנדל ל  רזנהאף פב׳ הנאלם לפיל ל
ג טד* ס׳ סמי קרים מלה מחמת סכה. אן כל ל  פסמיש) לאמו־ מיפ מ



 תשובה הלכות טריפות
* ל6«9ג»  ל«יס סכא שכל הד6ה opm מכשילה מא לי מני םוקים י

 היכר סממסס יגיע (ופי׳ מניינו לס* פיק שרי ישמ): (שנג)נ5*ל:
 שם ס״ק שרי מיה לס מלמטה- אקל נ״נ מרןזה פיי״ש יפי׳ בפמרי
 נקרא מ׳ א׳ נרפ מרן זהווססולהממיי נזה אפי׳ נהסיפ אןנמףתדו
 סייס נשם הינ סממני זנחי שלמה שכ׳ ל״ו מ-ז תל שניכי לנקיים שאינם
 מסשייסומ סיניליס יצלו מכלל *ססא יינילי! לסקל מסמ ממק יסלמ יסיים
 שהטמי ינמי סיי״ש אמנם כפה שכ׳ שס נמף למיו רלפמ״ש נמים מש
 המילמ ממ לציין למפש אמר ממממש נוס ממילא לאין נימ נוס לדנא לק
 מנא שנאנמ סדאה ילא ניק אמי שממנומ. מין מנדט למל(ללק שרב)
 שנתנמ שדנריוצ״מ ללשי מס וקי״צ ימנא מל הריאה וניקה לא סמי סני
 מנממס יק מנא ת׳ *מס לנו תיקום ילנ מי יש נימ נמ מנא שכל

 הריאה ונוקה *מס נמקי סלק ימין נכו צ״צ מיש ט׳. כציצ.
נ סעיף א׳ מ׳ואף נניקנ זסנלא ל י מ  שס מסן ליו סיס ז׳ מאשימו- ו

. נציל:  זס צרין לכתחצסלהוציא ס׳
נ םקינ ז לסלןמ׳ ל  שם ס״ק י׳ שזרה י״ג•• נקנ מפולש מפנלפינ מ׳ מי
פ וווקא מימלי יש ל ) שס מש לאסיר מס אמ׳ מ  (נלס מל מנ

. נציל:  להקל נהלפ סיייש ימנ מא״פ שיק קיס ס׳
 שס לק ייא מרה ס׳ מלמסה- ואימ רימסא נלל(ומין נונדט להא מף

. נציל: ׳  סיק למ) [אן נס נזה ס
 שס ס״ק יינ קרינ למס.. פמסיסס ננ״מ שמא מיפס עיייש לדרס ועי׳
 נשיית לנרי מלסאל מלק א׳ טייל מ׳ סיר. מנ ראיסי מאיש לספן

 נו׳.נציל•
 שס מף לק ניס יש לממף: ימי׳ מוימ תרי מלסאצ לא ניי״י מף מי
 מיו מ׳ ח״ל יאננ אזכיר מס מאי* כסס ממיס אשי יש מגלי עי
 נש נר הצלע וכאשר ינחנו ממנ מאה שאיגי נגלו רק שיש על שמז סיס קיוס
 נושף אנל שני קרומי סדאה שלימים ונ*פן מס טוו* אין סשש ויל שיק
 הקרוס מסף שאיני וטק נינ מס ממ מנר לקרעי אנל לא קרים הריאה
 ינס מנפים שסשנר לא סרח לסקרים טסף לסתפשפ על מקם ההיא מספח

 וחיקמ סעצס על סראס אנל לא שלפ לקרעי י0׳ פנ״ל:
/ נגלו ס׳ מיש.  שס נמן< ס״ק פיא שמא מתא מסקס למקום ע
 ופי׳ י נדנדנו להלן מ' ליס (ס״ק חילה מימיי סילז) מישמו סערן

 זס. נציל:
 שם מף לק ש׳ יש להימף ומ׳ נונדנו לסלן מ׳ סיא (סיק ל״נ) •

 שס מף ס״ק פיח יש לממף: וק נא לשר מנלא נריאס ל מנשי שלא
 ר* נס מס דעוסא והיהה שלימה רפה מאר ד׳*ס ועיי מס ורק
ץ אלנ מל נמס עקומת  המינ עליה ריק נמקים ל יראה שבצבצה יק נ
 נריאה זי יראה שנצנצה נכימ שזרק עליה מזק יסניא לסר סיי*) ינממי
 גס אני וראיתי שנצנצה נלס שזרקתי עליס ריק יסשדנ רצה למלימ יען ס
 «5יא סריאה נתק לנית יהיה אז חח מיה ימזק מאר לכ יםל למס שמ״י
 נתרחנינקני סשנפי(שקידן סאולעיס) של סדאה ילנ מא מצנן ואמ*
 וחלילה לחלוח נמ תל ס האי מ״ל *שמט למדע לנו דלפמרס גס נלא
 משמש ילא וסנחא יסל להעממ נקנים נריאס לאלש מון אש מפינה בחח
 סמיס ונאמר ואין לס למזח קלות להסיר סדמס ואידי*) ומןינס הייאס
torn (לק ׳יא) בסברא נמלמא יהסימזי מהמה מסמס ומ״ש *יל 
 אס *נס מנצנן או »ן נקני מנעי ססרימן אנל אש מנצנן אסלי בנקבי
 מנעי סדפסולא גרע משאי נקבים שססיללה וקייל לסעריף יבטשיל(לק יי)

 שס מף ס״ק קסיז. ישלממף: ימי* מלש להלן מי דג לק ד יסי'נתייר
 שש (לק רח) שסבאהי מססלמ דגש משני לאלש יש לסקל *!*סב•
 מקנ מדאה ולמנ״ו תזה ונמצא נזם אס מקילין לחלוח מקנ עיי שמסב
 מף(או שטרמ «ף)לאסרשחיסס יש *זהי ומקרק מסב אש *ן אתימיח
 סביב מקנ ואף שמה שממיס מנןלץ נס מש *or אתימס סטנ מסנ
 ונמלל(לק קצ״נ) שחילץ שסאומימס מא סמס סוס ש( שמסס סנחסימ•
 לצאת סיש.אנל נזה *ן לסקל נשום טוני אליכ מאין עלפ שאין מס אומיסזמ

 סביב מקנ ק נראס לי:
 שם ס״ק קס" א. סמי מומס ממש אס סלק 00 נחקוניס יסיסמפ:
 (קסא) בשרת. למשי מיסמףלק נרו יסמלמס מצמס מו*
 מס אמליס מלקפן מ׳ לוסלז סלל ומ׳ נסרלנ מיף לאירלס לק
 לב זד׳אס ממצא מ נ' מלמיס מפקמ ממה אלס שמא בפין שמהסס
 כשרה מימ הריאה אמרס כמן מוחזק! נמלמיס סאמריס סמס אגר סן סמי
 יהנדקס מא קשס משר סיי*: דש לסשלין סדאפ 1*1 ימנרנס &90ד »ם

 סש

 תקונים והוספות לדרכי
 מיה פכחנ כמיסיה וננמשיתפמצו קמא *ט ריפומא פלל מיש וממילא ולש
 מא תורי לא מי מס דפימא כלל אן מיס מ מילנומ״פנמקש שאוסרים
 יתנרק יפ למסב לגמופיח מקמ א לדמו הא מיי *פ יכיכ בעצי לנינה נחרלרימ
 *ת רז ו*ה ק׳ ולמ״ז *ן הכרס לערן גטישיס נלח(יסי׳ במיח בית אפרים ממף
 הראיס מ׳ ח׳ ונס׳ מרמ זמ סםשרוי(מסרנ מההזויח זיל מאיזמיר) מערכת
 *מ ג׳ מ׳ ל־׳ו סעיף ו׳ ה׳ י׳ יפי׳ נמה שפלסל ביה במק׳מ נדני סרלרייס
 *ס ג׳ «ךג והמצה ושלא נהפימ יש להמיר לדון נץ אס מבשישימ מפו
מ יש לסקל ל  מקמא נץ אס ממד נדרי נלמ שהיא ס״ל דעיתא אנל מ

 ובין ננשישיתמקמא ינץ נורי לאמי אמ׳ דעיחא ניד מי״ס •
• נליסומ פנפיסולי האונות מסתיו מסר מפפהתיל 3 p ועד״ק שנף שנסתפק 
 מס גחלים מכסד״א מחל אס דנם סמדס ונ״מ *מין סרלרי״מ
 לשימת התב״ש ויתרת ביד מי דסימא מיש ומיי בלפת מרס סקימ לש

 מיו הלק בזה עיייש
 וקיץ מו נמ״ז שס שכ׳ תל מיש מנשישימ הי דממא מקא כשהיא נםויא
 אנל כשהיא פמה מכמו״א אמ׳ מגנה לא הי דעוהא כלל מיש ולנ
 מרמ״ב נתרלר״ע שעיף מיא וראיס שיק מיח ועי׳ לנ״ש ס״ק קלי מסנ
 תסיק פלס סו״א סקפן יסיגו צמרן אטול אנל מהוא נפחות מזה לא הד
 חעיהא בלל מיי״ש ימי׳ נויק יבמקיע נדר תרצדיע אמו ג׳ שקיו מביא
 תרי הלנ״ש נזה וני שיש לעיין ואס סא שתית מסו״א הקפ! אס *ס ענ״פ

 דעוסא קסנה. ומיס נציע נדיש• ונתב מד נלביש נו׳. נציל.
 שס לק ולמ נראשיהי ונ״נ מנוח מיס סיק ליג יננימ מאיר פיייש ומי׳

 מזה בשטרי ופה סי. נציל:
י נדפיס מחוש אה הסיק הזה עמקן ומסודר מלמו  שם ס״ק שיג מ

 (שב) לטסה משלו לק ציו מ״ש *מין פיצול מקפא שהיא אוון *
 רחב אי קצי סמימא יסי׳ לביש ס״ק כ״מ מה מאדן בזה וכ׳ וסלק הקצר
 מגומא סי שסק סריסה ולא מסי טה יב״מ משים והמציל נעשה לאסו הצידה
 ו*מ בא פבשן מיש וני׳ בסרמיב סעיף ס׳ וראיס ס״ק לו מסק גיכ
 לאסיר נקצר מגומא בכיס פיי״ש ונ״נ בחידושי רעק״א ובשטח מיס ס״ק ליי
 ובתורת זנח מ׳ נ׳ נמיש סקיו עייש. אן נרניר הזהב סקיס ובסלמ בחרס
 ס״ק ל״ו מריע ובסקס מימ וצי"ג יש לטמון לסקל מס עיייש ולכ נסק״פ
 סיק סיח תסלמ וצויג יש להקל מיש. 1לו כשסא קצר מהטמא יאס הניצול
י חרלריע  מקמא ארק * רחב סמומא מ׳ בלכיש מ שמולה לאסיר סשוס ת
 סיייס אן נפרח״נ וראיס שס כ׳ מש לפסק נוה לסי ראות מר הדיין שאם
 נראה למ מרמ שמא מציל מן הטמא שתחסיי אלא שגסגלל ונסיחנ טוסי
 יש למדף ואס מאס שמא יסית מימ אז מקמח שממירין יחלק אס אץ
 נמיסא כממיר חמק ממואר לקמן מ' ל״ו יש להכשיר נמיס יאס הדנר
 ספק אץ להקל נ״א נסים ומס סומן מיש. יעי׳ נזה נמנהז״נ נדני
 מרלרי־פ *ס פ׳ מיףקרג ימי׳ ויךס שס שכ׳ ונהס״מ וצ״ג יש להקל נאריך
ח זס והפלה  ולפסק כמ״ש נסרת־ב מיש יעי ג0 וסח מרס סיק נוס ירש נ
 לדנא ומצול מקמא נק שמא אוזן מסגומא ונץ שמא קצר מהטמא אש מא
ן נרו מקי*[ אן אס סא נמ ה*ממ אש רמ מ  מקפא פל האוטם יש *
 שיוא יתרת יש לקל נהפ״פ אס אץ נמומא מימר מסמן הפיסל מיש

 ולענץ המלנ מ׳ נלנ־ש שם מ׳ תמרק הקצר מהטמא, המלנ של קוס
 יניח יו* שד ואמר מכל להסיר עו ג' ימס מקום שחיסס.אכן
 נפיצול מקמא הארון * רמנ מהטמא אמר מלנ *טלם מיס. אמס ימין
 במק־מ שס שכ׳ ד*ן למש לחמדת הלביש נזה לאמר המלנ למסרמ למלם
 נאחד מהנומא מיש יק נפ־5 הצנ״ש ונפסיק מןצר מהטמא נלמ אפשר
 שםנל להמר גמלג דקויס ג׳ ימס *וי סשודסס מ׳ גמק־מ נדר החלב
 שנמף מ׳ זה אוח נ׳ מ׳ נהחלס תשעת הדחק יש למון להקל להמיר מלנ

 וקלס ג״י מפלימת * מיש:
̂. אז יש *!קל נהס״ס ישמח הדחק מיס  שם שיק שרב מיה ל סלססי

 והנה ראיס גס׳ מממ מסף שנף נ׳ גליך מיק ל־א שהניא נדן זה מס
 הסרת זגס תלמ שסקילץ נדן זס, בכס״מ נמק שאים גמר צדן לגווק
 מס אמו ממסת. יא־כ ממלא ש*ן נ״ס מרז וממ־׳נ אם ימצא שמססה
מ יאץ רפ מלזס ל  בללה כשרס יאס לא נמצא סמסוטס יש לססריף אמי מ
ג סדגדס סחס והלא  אלאמאנדה ולא בדק אחר ממנים מיש ילא מעמי *1ס מ
 טיפ פ־פ הלן לק לס (יהני* הנאלס לק ל״ה) תששל כייאה מיקס
ס י ׳  לא ממי למסירה לי מני מומסת ונס נמית זנח מפלס שלמה מ
I* nin מ ואמ רק כמי *סס דטקס סאשר יראה ססמיין שש  שקיו לא נ
 מי ליה להעסיק ש*ן רמ בתיי סילש יק מאמה הלא יש רס נס מסא



 תקונים והוספות להרכי תשובה הלכות טריפות ו
ps 98 לי נסה מתפצל , ואף !אינו שנמשה , ע י ס  ומכיש יש לו קרום נ
 הפיצול שס מימה וחיקח ווחיפת מקום הכלימה של הצלע שס גיכ אין לאשמ•
 וכל שאין עוקן נהפנר ולא עלו הפור נפרס אין לאסור יממה שרואין שנפרד
ס גיכ אין למש וכל שרואין שספור היא שלם  ונחלק קצת הריאה כמקום מ
ן הדן וקמס נגד נשכר מ מ  למראית הפין אין חשש עיי״ש באריכות, אמנם נ

. נציל: ׳ ? שס ונניאורז ט ס מ  כצנס- מיין גלכדש נ
י ף ספר סלה אהרן(הנספח *מו ט ק רס״ד יש להוסיף • מרי נ ף ל  שם ס
 מהרא״פ) פכי פהוא מדד שימור רביעית פיפ המוות מסוטס נזססיז
ס סירס דשיעור מימית הוא סהקיפ טיפוס(טראפפפן^  פיפ מה מצא מ
 ומצא חשנומ פיש ימפה פשר תיעית הלוג נליטס״ר, דהייס פהרניעיח ©א

? נ*מפ״ר פיי־ש: י  חלק א׳ מ
ף דיה ומיש הנאהיס דבצמקה אמא טי (ימיי פיס ט . נ . ק מ״נ  שס ל

 להלן ס״ק שסיד וס״ק חי״א)כצ"ל
ף סיק שע״ד יש להוסיף ופי׳ לפיל(ס״ק שס״ג):  שס ט

) מ״ש נ ל (ס״ק ק ף פ׳ י / ס ׳ ל  שם בטף ס״ק סרח. (ומי׳ נדנדנו למיל ל
ק זס) ופפפ־ד ט׳ כצ׳־צ. ע  מ

ק י׳״ אס סיא נקלפת מן הריאס והדיאס שאיה  שס סיס; ל״ז סוף י
׳ כצ״ל.  ט

׳ זסר לאברהם(משדג ו יש לססיף p• וסנה ראיתי מ ף ס״ק ל  שם ס
 מלא־דא0 בקנטרס יוק! (וף נ״ס סוף סיא) שהפלה דן חוש שאס מצא
ז א מטהה*טי ס ק למיס או שנמצא ס ט  טמא נםורססולוא נסקוס בהוא ו
ל , מ ף ד מ ן לסשדרס יש ל ו  מ האומות * שנמצא בדאי. במקום שהוא מ
 אצו הס מהמקומות מכשידס סס מיבוקיס *מרי הנזכר להא סיי -ל״ס
ף ו׳ ל (ו״ל ט כסעיף ו׳ איסא ואס המדא נדבקת למסה מורש שלה י  ס
 פס הסס מסעיף ז׳ אימא ברמ״א אם כל גטת האמרת או ה*טת דבוקים
ס ולא ו  *מרי לסמן היורו נץ ה*סות * מריאה דבוקה מדרה וסי) מ
, ס״נ דסוסס ממפ ה פ ט ו נדנד והפינד קשס ומנקכס ה  מדף מדן טסא ע
 כיו! שיש לה שס דחק מהסככה הבופא שס וספה לניןב סיי״ש אמנה אר
מ ל כ מלס מממ ונרי מ ל מ  הפט הארכתי ניטו׳ נזה והפליתי להכשיר ט נ
ל שמהיריס נטעא העומדת נגזקוסבהריאה סמוכה  ושאר גדלי הממבדס מי
א ל א מססקוסימ שנמר מ  לשדדה מ״ל, יסד נמקים שמא מגד מדרס ס
גע? דל* p הממא שס. י « , ואפיה « ל  שס להכשיר הדניקים *מרי מי
ל סדן ונועא  מלהא מא שהיסף מדסחי וירו למסיף פל מדיפות ונפרט מ
י סאר ספימ להתיר *מרי שלא לאבד ר  נגד סינרי הוא מסרא נדלסודעמ מ
א זיל של ל ר , ואף מלילה להקל נגד רטט ס ? י  ממון ישראל בחנם, י
ף מ ס  להמיר נזה אנל עכ״ס ד לט נמה שכ׳ הרפיא והשלמלסדא ״ ואין נ
ב לוינא לסענ? ועי׳ ל ו לממיר כלל ו ד ב  ממרא פל מומרא ״ ואין למש *
ו נדנד ע ו טוצא בזה כמין טמא נ ) מ״ש מ ו ל ק ק ל  כוכדנו לסל! (

ס מורוא ט  מ
ה ח ? ימי׳ בל צ״צ ס י ה מ ס מ ! ל מלממס. לאחר מ ר ס ס״ק מ' מ  ש
ן על י מ ? אספר שיש ל א פכי ובמקיס מ ך ף מ  נטאורי לשי״פ מ
ל , אמנם יפיץ נ ? י א משמעוס המי מנ״י מ  הרא״ס שמקל נזה טון רנן מ

 מרס זנת הספרדי מ״ל ט׳ כצ־ל
א ממיתא ט׳ ממש? ימרת מדי שהיא פממ ממולא . הדי מ ?  שס סיק נ

דל •  מזכר ורקנ כיס פל שדוא זנוומה) ט׳ נ
? משל, מראה * ע לד . עו ספזן לשחמזס ממש. וסיס ע ו ף ס״ק ל  שם מ
ד החלנ , יש למי ס י  על יתרת נדרי, ומראה או עלו סל גבשושימ מנ
ט אחרונה לפר ממיסס דאמדנן דנרגפ *ורמה לפני מחישה עלד *  עד מ
 שנעשה המראה, אנל טמא על ננמשית רתרמ, סין דיזרת מנמשית ממלדד.
? יש *)מר המלנ מג" לפני ח מג״י ע ס פ א להייה נ , והטמא ל ס  ס
ד ממריו ? מ ? (ס״ק ל?) פ ׳ פ ו לסל! מ , ומי נדנדנ ש י  מחיסה מ

: ש י ס מ  מ
* י ש לפסה פ י ש מ מ ק ל״נ של מ ל ד ג ס מ י מ ק מ״נ- ו ף ל  שם מ
* ? מ ס מ מ נ ? קיי״ל לאמר ה ז אע? מאץ מ ל  ולמעלה טגסץ ז
ר החצנ שנסף ד ? ומי׳ נסק״מ נ ד ? נ *ן מ  אץ לאשת־ למפרע אמ׳ נ
ס יפיץ מ . א ? י י ו נזה מ ל דאין לממן ל מ י ? נ ' מ שהשיג על הלנ  מ
? לא לסי מהלכה ״ ממילא or *מין נ ל ) שינוי ס נ ל ק ק ל ) ן ל ה  נדנדנו ל
ס מריו שיכולים למזון להקל אשי שלא בהפ? ועיי נ*צרזמ  היזלב שמר מי

: ל ד . נ ? ק מ שיד ס  שלמה מ
w 

ר מן מזי ובמל נפש יש לי להמיר אף בלא נמצ* רק ס מנזבריס על *  ג
ל לפי שמצאו הסמפוטס  שרס יש מקמוח פניהגץ פלא לאסל פוס דאה ל
א לבודקם ייש למיג ק נמקימוח מדבר מצד עכ״ו ועייש ל  מל*ס מולעיס ו
׳ סיו ב*רן יכ? סרס הר*וח אמ1 ליו ונקונסרס התנו׳ ס קנ  בדבריו נ
? מרף ל׳ ? ובממח ארס בלל ל  במאירס עיניס מרש ד מנף נ' סיק י
׳ כיה ובס׳ ביח יצחק מ׳ מ חלק ג' ף מ  ובמרס ןבח נסעלה פלמה מ
? מספחים מ ש אן מאין בסל חסל? ז״ל ב י ק ל לדנא מ ג ל  בעמיד מ
כ ג מ ' ל ׳ ג׳ וגשו? ספר ימשס בכסקיס ומביס מ  לספר נחלת יעקב מ
ר כנל למכור לנכרי דאה פמוחיקס בהולים עיי? יעי' מ  לדינא ואי! *
׳ נ״י ונמ״ס עוזס ביהיסף ס ר ינשו״מ שס ארי׳ מו״ד מ  נפריטס סטשס *
ד ס מ * ׳ י״א פהאייס טינא נערן מ * ? הרד? מי״ד מ י מ י י ׳ ל  מ
פ הדן ר ל מ  הראיס מ״ל והעלי גיכ נסה ראיית מש״ס יפיסקיס דאין *
? ׳ נ ? מנחת סגי מ ו ם סיי״ש וכיכ מ י ל מ  למסר לנכרי דאה שמיזזקה נ
ק ל א עיי״ש כאריסה וכן פמן נ ׳ י ) מ מל  ובמ״מ פמק הלכה (להרב סי
מ שנמצא בהם מדיד מלסיס בסמפונות מוהר * ד ? וני דאפי׳ *מן י ק כ  ל
 למכור לב״נ אמר שיחהון משם אוהו מקום פרגיל להיומ מ מסכן התולעים
ר אף המפיל גופיה לישראל פ״י מטן ט מסיד יש ס׳ י מ  וגס כ׳ סס דש נ
ק י מ ם רק ד י ל ׳ מ י חזקה למש 5זה ממצא נ ׳ ולא ס ס ונם נ מ ל ו  נגו מ
׳ קה ערוגה א׳ בתולעים גס המוגה נ סי  ג׳ תולעים חקא וגס כתב שם ממו
ם עצמם אמרים p אמר גס מקום מחסיל י ל י מ מ ש ד מ  אמרה יכי שם מ
ק ? ל ק מ ס המחלה הניטל מיי? אך נ ק ו נמרית שאמר גס ס  ייבמה פנ
מ אש יש לאמי גס מקם שסממיל טבולה דלא דמי לסירות ס מפקפק ב  ל
ר משא? מ טל ממיכה * ר דמלסמסוס שין ונפשה מקום מי מ י *  •נפיחה ס
ר הריאה אץ מלמ ונמצא כל זמן שהוא עדין פס מ  :אן דהוי רק מפיס אנ
ב ׳ י י בקרא מ ל ג ? ופי׳ מזה מ ״ ? ומימ בצ? ע ה ס נ י א מ *  המחלה ל
מ התולעים ח ׳ ס f שכ׳ חיל * א זיל מ י ? שנשיפ מנ ו  נאמץ יפי׳ ט
א לעצמי יט׳ מכיל מיי נשיימ צממ צוק ה לא החלמתי לאמי ל א ד  מ
י זיל דלל שמחמיר לעצמי ואמר ד ס ז׳ מןאיר מ * ? ׳ ס  מורשות מיי? מ
? מ ט ממליט לאמי־ למטר לנכרי עייש ועי׳ ב  למכרה לנכד אבל לאחרים *
ט ח מ ׳ פיא ופיב (ומי׳ ב ? מ י ? ביס שלמס מ פו ג ׳ ו׳ ו  דבר משה קמא ס
) ופמיו שממחי שהמנמ לחלק פ ל ? ס״ק ק ד ובמי ס ? ל ? ם ׳ מ  להלן מ
ם מקראים פאטיליצעיס דננמצא י ל ם מקראים מרמס ונין מ י ל  נוס p מ
ן כל הריאה כנ״ל טון שריק של הממית לרחש ממקום ד ס ' מרטה *  נ
ס ד ס ה מולפיס מקראים מאסיליצי? אץ * מ ק מ מ *  יסקוס אכל כנמצא נ
מ התולעים ושאר הייאה מחירין ה שחאץ נ מ י ק ן רק מ ממי  :ל הריאה, ו

י אלו מולטים אץ דרק לרמיש ממקיס למקים כלל •  נ
מ׳ במריט ס״ק קיז דעמ ״ אס נמלה נכרי והחזימ נקכה ו ? פ ק ק ם ל  ט

ו כו׳ כציל־ ח סו י ׳ יאס מנ  למרוח ס
ס יש לסקל ר ם ס״ק רנרה עמוד נ' שידה נ׳״ כדק קולא כ׳ ממקום מ  ס
? י ׳ לא מי דסוםא מ  ולזמר דדוקא נקמס שנרי מלי סר דעומא ס

׳ כלל:  ומי ס
׳ ? מ ו ? מרי מלטאל מלק א׳ מ מ ׳ נ - שבחוץ. י ? מ ק ו  שם בדש ל
ם ו ק ק קצר ועמק מ א לפרו שנמצא כ*מא כעץ מ ד נעובדא מ  ל
ס נשכר  שדין להחפרד חלקי הריאה ובדקו הנוקם ההוא ולא נצנן ומגו זה ס
ה רכר בצלע מ ן רק נליטה ק1נס ס ק ה בס מ י וצא מ  הצלע מקור זאלי

י פריסה נמרה מיון שרזאין נריאה ה ולכ*רס מ ס שהאויך מ ? מ י י  מ
ם ק מ נ יסא• יחפ מ ק ן ראיס שלא ר ק קף ש*ט מנצנן * י ק מ  לפמי מ
דם מרור נחל יסמיק מאד לא יבצבן, י  שנמשרדס חלקי הריאה אן םיעמ -
ק מ נ ו*) אפרו נ ל י י מ ן ב צ נ * ס ידם * ס שם נ ס י שנס אש טקדז *  מ
ם שיש בדקה למרק אס פנצנן * ל* מפא? ק ן רק מ י  בדקת מצנ
, אלא נמקים שריאץ י ר מ ס סנצנק אץ ל ק י י מ  בפקס שלא להטי ל
ק דפיחא לפנים שניקנ חי ם ו ל מקי * . יקנ ס סמן שטוו* לא נ * ר  מ
? טון שיש מיק מסוק כמין נ ב נ *, גס אס לא ינצק סריסס, 1לכ ל י ו  בו
ק יטמא מבחין מ ח ן טמא יקייל ו י ק מ י ו ס לא מ , ואף ח ר מ (  נקנ •ש *
* יקשנאמזי ס סדאה נ ח ק ש שחאץ שאין שיס דסיחא נ ק ק מ , זס י י  מ
?  סקס מסר מנסכים נשו סייאס, ריר סקרים לסין מומא משא? מ
 שרזאין שנםרח החלקים ממוין קדם הממברס יסי"( נמןנ הדאה יסריסה אנל
ן מ מלל נקנ סלל אצא מציל ן הריאה * נ א מטקיסמססרדסםל  נאממ ר
א בץ מגבס ינץ מקפא ל המצילים שמיאס p מ  שסמחיל סמקיס להתפצל מ
, כיק י  שססמיל לסספצל ולהתחלק וסססצל סלק מן סדאס ומל מ מא מ



 תשובה הלכות טריפות
 נקמת הקהל רק׳ ניקלשבות שנתייסר בשנת מקיא שנוסו שס סקנה זי שלא
מ הקצנ שהבהמה שלו לא ינסח הריאה  יהא שוס קצנ אצל הבדיקה. ונס *
 עכ״ל, ומניאו מלשון התקנה ואמ׳ קצב שאין הבהמה שלו לא TOT אצל
 סנויקה. ואילי מחשש סן יהיה להשי״נ קצת נסיה ונשיאת פניס. אי להסות
 לט מתמה יראה שהקצב שמומו סס יספר לחנינז במל הבהמה שהשוינ לא
 רצה להקל יותר מראי נפי מנתי ופי׳ בהנהטס מאץ מסרלק ס׳ כצ׳׳ל.
 שם סיק ניד צר 448 עמוד ב׳ שורה ייב מלממלה.. יש לאנזר מיי״ש ואייה

 להלן ט׳ סיא (ס״ק ניו ונינו) יטאר עוד מזה. נציל •
ק נימ) ל  שם נסיף ס״ק יציל- הסימנים מ״ל. ועי׳ נדנוימ להלן סי׳ סיא (

 מים טוו מזה נציל •
 שם סיק צ׳ שירה יינ מלמטס. וסדנא פצנ״ס היי ודאי מריסה עיייש ומי׳
 בתשובת החשנץ חלק א׳ מ׳ ס"! ומטאר מומיו וסימא שלנים היי
. יב״כ נמית ל  ידאי שריפה יטקין עליי מי״ש והייט נונרי הסרמ״נ מי
 מאי, רעק״יז ססד״ק מ׳ טיס וסדנא סלנ״ס נל זמן ולא חיק שעברה

 נמיעין מחויקיק איחה לודאי טריפה עיי יש ימס ראיתי נשיית שאילת יעני
 חלק נ׳ מ׳ קמ״י נאמצע הסשינה שדעמ מל מרפא שלכ״ס לא מי רקספק
, וק מבואר נמית נ*טס נתראה מ׳ ל״נ נימיי סני ח ס מ  פריסה מי״ש ל
 1*ל, דמי רק ספק פריפה עיייש. ולממשה נלממ״ד שיש למש לופת התשבי!
ס מ׳ ניס  לחסט לוודא• טריפה ני p ראימ נס נדמפק אליעזר סרק ל
 דמרכא שלכיס מי וודאי פריסה «למ נמרנא לדוק והדופן מימה דהר רמ
 ססק סריפה מפא״כ נסירכא שלנ״ס סיי״ש. וסי׳ נד״ק ס״ק יד ם׳ נציל.
ג בזמה״ז ובצנצה סחת הקחמיס סשיין מ  שם מף ס״ק צ"ו_ פ״י הקליפה מ

 להסרכא כל שלא בצבצה תחת עוט הסדנא ממש יש להקל פיי״ש ס׳ נציל
 שס ס״ק קס״ו f בסדהיב סעיף מיז כ׳ מיז מידי חקא ססכסתז מא
 נץ אונא ל*נא בלי חלון אנל אס מא במלין * חאונא לאמא i בלי

. כציל:  חלון יש להחמיר מד סי
 שס ס״ק רצ״א (קווס וטר המתחיל מיין בפנהזינ).. נפט הונ ומתא פיייש
 והיא לש־סתו וממיר להלן מ״ק ל״מ נס מרם פסלסה בנפיחה אס יש
ק מיא) ממרי נחלי האחרירס ל  להשדנא מראה דאה אנל לפיניש לסל! (
 שהחליפו להמיר בלס שעלתה בשחה אף שיש להמדנאמראה חאה ממילא
 ואין לסמיך טיר להקל בזה ס אין אסט יווע להחליט שאינה סדכא ומיץ

 ממהזיב מ׳ נציל•
ק רצ״ט״ נסשונת מאין מ׳ חיים מייצאזין יל סי׳ ב׳ ועי׳ גסגמת  שס ל
ף מ״נ מייד ט׳ליז מ  חכמה שלמה (מהגאון מהרש׳ק ז״ל) נהשפס׳ מ
 סעיף ייא שכ' ואס מה נדאה גופא ינחרפאה משמר כמקומה קמט יעלה
 נה סדכא יש להטריף ואף שועח הלניש וקמס הנא מחמח טפא שנתרפאה
ר מעיקרא מוס נ ואס יזל מ ל  אץ לה p קמפ מימ כאן פריסה מ
 שנתרסאה סרל סדנא על טעא דסריפס יאס ניחן כחר השתא, הי״ל מרכא

 ממך קטע מיש יסי׳ כפרת״נ לעיל מ׳ ט׳ כציל•
 שם נמף ס׳ק חל־מ יש למסיף אכל צזמש״לללק יציא ולק שיא)שאנו
 אץ לס להעמיד ימד מל המתנו מימא שאין לה מראה סדנא ואף
 מראיתם נסדאס הריאה יש למש שפא מא סדנא ממילא שמרי שי נחלי
ס והססייד מיל יחס סרק יצוין שאין לסמיך סיד לסקל כעדס: ר  החד מ
ס מ׳ ו׳ באעצמ מ  שם בסיף ס־ק תלית יש להומף־. ומימיה מרמ סיי מ
 סחמ׳ אמנם יעדן נסי מרי יוסף ח״נ מ׳ חליג מעלה דאין מם לד
 להקל רק לעמן הכליס אנל לערן החטנ אין לסם לסקל כלל, דאין לחלס
ר עצמו לחטב דסאנכל סרזסנ צף ט בשר ומסן נ>ח מיש•  ממין זס נץ מ

ה כמימי י נ ל ממי שסה שלינ יק מ ו ק מקי״א- אבל אם מ  שם נחש ל
 מיל ומר מעיו שלא טניס פלל יש להםחף טי. נציל •

ג ופולב סעיף מדו מל ל ק ק תקכ״ה״ מש לסמי. ס״ו נ  שם ל
 נראש יוסף ס׳ נציל: ^

ק תרליט״ היכא דדסי שמה ממיס נמו אס לאמה נינ מסב  שס מף י
מ נינ  רק כעץ קרום זר הרגיל נמוס בריאה והמנומס ממיס *תי נ
̂ס ב ממש טתמריק שצריך למות כל המי ל אס מא ל  ובאמת איס ניב *
 שלם רפה אחר מדקה, ואס ניקנ * נקרע אף נמקוס מממ אף כיחס
מ משים שלא ל  מדאי שיקב * מךע נמשמוס דא ופנמא מסייפץ אף מ

ש ההיא ליאמו מדאי פסא פלס ויפה גס נרקום זה ק  לבדקו מסימה מ
ק סרלא ילק ל ) ל ד י מוס מ ) לש מ י ל ק מ ל  ועי׳ ממ נדנדט להלן (

מ:  סרנ״א). נ
 שם

 תקונים והוספות לדרכי
 שכ ס״ק קלג ממד א׳ מרס נ׳ מלמטה- מי״פ והנה מו״ס מעיל צדקה מ׳
 נ״ז מטאר דאף כשהיא מחציו ולמעלס ס׳ עיייש אן ממרי מחזיק בדק מ׳
 ז׳ סיק א׳ רטאר ואף נצו גנה ס׳ ומנקביס הטמס עיייש וכן מטאד
נ במיח זבח מ׳ ל״א סעיף ז׳ לדינא מיש ועי׳ כמגלי ל ד הלביש שס י מ  מ
 ft בובתי שלמה ט׳ * מקמא במ ידלא כהמפיל צדקה עיייש מל נרא״פ

. בצ״ל•  סף סיק ניד. ודע מל מ סי
ק ft משוס שהבימה כי׳ כצ״ל ו מרה ו׳ ימנ״ש ל  שם ס״ק קל

מ מרס ראשונה מנמעלה בגומת מחריץ מיל ולמעשה אץ מ  שם ס״ק מ״ל נ
מ וכל הראיוס מביא ל  אץ להקל למנ״ד נגד דעסרנימ ההב״ש אפי׳ מ
 הדע״ס ממרי הפרי תואר סק״ס שני שאין נחוש לונרי הרמ״א וק ממס
 מביא מנמ ארלות המערב פמהדץ בזה, אין ראיה למדטתינו פקבלט עליט
 מראות סרמ א שלא לסקל מגמ ס ספרי מאר ואנשי ממרב מפרדס שלא
, סס יכילץ לסקל, מפא׳׳כ אני מי אשמז מ ל  קבלי עליהס מראה סרמ״א נ
 נמויטתיט וסין שרטט המב־ש הטן הטעם של הרמ״א ממס שהטמא טבעה
כ מאן ספי! , ל מ  למניה יכו׳ ממילא תם נעימות כילה נמך החד ן *
ן קמט מ  להקל כנגדו, ובפרט לפלפ המעיל צוקה שס והטעם וטעא נ
מ מא משים דמו מהרי טעא דםפיכי אמריק רפשים מל אחו ממק ד  ס
מ לפמק, ה״נ נטמא מתיך הקמט דסממח חמק שנדחקה נסיך  מרמה מ
׳ נו׳ר דסמיס  הקמט מפה לפסוק, מא מסמר יומר למש להמנדחק של נ
 וחפי׳ להמיר דס״ל להקל בהרי *בומ דמייט מרה בטסא שבתוך הקסט,
 סין שוחק top הוא ומק ורצון יתר מבדחק של ב׳ נומי דססיט ועיי״ש
 בדבריו באמצע המשיבה שכ׳ שדחק החיק מא חזק מאו משוס שהחרק ורכו
 לסיח קעריממ יי״םצמטילמ״זטידאי מסתבר שיש למש משהיא ממנמזה
 אז ב׳ צדד הבומא שמשפס ומולה למן ילכאן דמן אהדדי ימהפרק ע״כ חלילה

מ אפי׳ נהפ״מ ושפס מסק פייפ נצ״ל:  לסמן להקל נ
ק ק ל״ג ושמ״ח סעיף כ״נ ונפפ״ד ל ק ר״נ- מ׳ כחנ״ש ל  שם דש ל
 ט׳ ה״ס כפפילי ואפ סה טמא מיס זכיס כפיסול, תלוי מנהג

מ בטמא מעבר לעבר מי״ש כצ״ל  המקומות נ
׳ ה ניי אמ נ״נ מ ס מ  שם ס״ק ת״נ הסעמסח מיש ימי נמה״ג נ
 לדעה המיזנר להמיר נס נלא מיקס ספיפמסח עיי יש מי׳ נס׳ צ״צ
ק כ״א מהן פנים משטחת לינרי הכה״נ ניי׳ש, ס ל  החדש נמקי די
 ילדנא נלפפנ״ד שיש למחס נסקימס דנסגי! כהמחנר כמיש נסיה״נ סעיף
ז ק ק״ו לערן ניעא פל מ״ז כמקומות מנסייץ סדט מי  פ״נ דא״פ ל
 (והכאתי מריו להלן מף ס״ק ריפ) ולכחהלה צרין להמר ט׳ בפקוייית

 המפפיריס ומי׳ מזה נמ״ש ם׳ כצ״ל•
 שם ס״ק ש״א מקרי שיסכיה למדי ילה כא[ ימ לא שיין ס׳ לא ממי
ק נ״כ (מי׳ נדבדט  זאת שיך ס״ק ל״נ, ופשלד מן״ז ובמנחת אמץ ל

 לעיל ס״ק נדי) כצ״ל•
י ומ׳ ק ל f ל i יס להוסיף (ועי׳ כמחט ליל מי f m שם טף ס״ק 

ק ל מ״ס מד מזה)  ליד ל
ס י  שס סיש! לוז ס״ק ה׳ קחנ לטסו. יס לצרף ס׳ זה לס״ס ונפר מ

) שמר נחפשסה המדאה פנל שנקבע  אנל לסי מלל ט׳ ני! (סיק ל
מ פליגחאמנייסא מ נפיע כדפת האיסוין נחשב לוודאי טריפה ילא ע ל  מ
נ בנ״ד כק שהב״י הביא רעיו הפוסקים היוקילץ במ וט״ע השיט דעתם,  ל
 טודאי והעיקר כהייאיפ דאין למט למק ואף בצירוף מד ס׳ אין להקל,
, וחנילה להקל לפפנ״י מי׳ נסרמ״נ בפמממ לטנק ל״ס ס  יחץ לעשיח ל

 ס׳ כצ״ל•
 שם מף ס״ק כ״ג יש לסשיף אבל לממשה כיין שנחפשסה ההייאה כדפח
 ההנ״פ יהלנ״פ יהרלס להחמיר ככל ניראס מוסס ללבן אץ לשמן סל

 דבריי להקל אפילי מס״מ אס לא בצירוף כמה סרפץ •
 שם בטף ס״ק ל׳ להלן(ס״ק ק״י יסיק קנח) כצ״ל.

ק קייד מרס י ס״ק ק? אוס ניז ובלק לעיל ט׳ סיק ל״מ  שם ל
ד סב״מ והסכים  ופי׳ בראיס נדני מצלע *מ ני־ פדמה ג״כ מ
 ידנא עם מבעת שאול, והעמק שס ממ׳ מאון מסר״ס מסאטנב ייל פכי

 ג״כ שדנד סב״מ צ״ע ע״"ש ופי׳ בראש וק< כאן ס׳ כצ״ל
ק קכ״מ ומי׳ מיז fa סק״א שכ׳ דספס״מ וכ״כ בסרס״ב סעיף ניא  סם ל
 ושלא נהפ״מ ס׳ אן נלביש Ato! ס׳ מל שינוי מראה חי לקיחא

. כצ״ל. ׳  מא יי״ס וכ־־כ בדמה מוח! שקיו ס
 שם מפן לט שיק כיו צד מיג עמוד ל מרס ג׳ סלססה.. מיזינ הפו״ב
 לעזוב הראה פד שיצא הקצנ מיש. יק ראיתי ואשא ליד פנקס מיי



 1שבח הלכות טריפות ז
ר הפת״ש מני מלגנוח נ  שס נסוף ס״ק ס״ס יש להוסיף ־ ונחנס משנו ו
 אלו כמו זר נסיני מאון נעל שו? ניח יצחק חיו? דש שי׳ ס״ס ובאמת

 דנד השח? ממזילווח יצחק אינס סותדס זא״ז כלל.
 שם ס״ק ס?. סוי וראי סדסה ואם היא נולהססונס נסרסש ולא ניקנה
 מענלע״נ לא הוי p ספק עריסה ומ? ססחבר ולא סוי ^ססקסדסה
 סיירי נכס? שכולה סמונה ולא יקנה מענלע? עיי? יפי׳ נניח יציק ט׳ כצ״ל.
 שם ממן םב ס״ק ה׳ שורה ה׳ מלמטה. עיי״ש וסי׳ נס׳ זר זהב סל האי?•
 כלל נ״נ ס״ק י׳ שהניא ונרי הנינח אוס וסשו״מ מזכר וסיים וזיל ואני
 ראיתי מסיק כי שהמרה נפוחה אז טיס הרונ יש מראה נק נריאה נטלה
 חו במקצתה ונס יש נמכר שיטי מראה וכשצולק אח סננו בתנור טפל חלחי
ה ממיס מהפות  חלחי מחמיר סס מפיג נמף מ׳ ניא וגס ואיחי מ
 אלו שהוומ שלמ נעשה צנוי ועל הרוב מא נמה גממה יוחר מראי מכיל.

. נציל '  ועי׳ נו״ק מף ס״ק ג׳ ם
- ולנר דנריו נראס ולאו ווקא שהיא לננס אלא כל ט' נציל: ז  שם ס״ק ל

׳ להסדף  שם סיק ליא נראפיחי- מחודש נ׳ מ? נזה ופי׳ נטח מאיר «
 נזה פיי? ומי׳ כמחזיק נרכס *ח כ? כוי. נציל:

 שם שיק ליו (ועיי נונדס לעינ מ׳ סיו סוף ס״ק לא וסוף ס״ק ל?)
. ׳ ? ניס ימרה מ' מ? ונד אפויס להלן מ׳ צ? מדף נ מ  וסי׳ נ

? כו׳ כצ״ל.  ועיי נעקד מ
 שם בסיף ס״ק ל״י יש להומף ומה מ? דקסן שיש ט דעח למחין נונר
 יכיצין למזין סליי ק מא נדיק ס״ק ד יכי שס מהנס רזה מנך לא

 איחחזק *מרא יסיכא ולא אימחזק איסירא קנון נאמן אשילו נדאירייהא
׳ להויא  ונתעוררתי מחכם א' שהיא נגד דכרי הרמ? מ׳ קכ? סעיף ג׳ מ
 ונואודיתא שק קק נאמן אפי׳ היכא דלא איסחזק איסירא יעי׳ פ״ז לפיל מ׳

 א׳ ס״ק ס״י י5?
ר שיר נמ׳ חילץ דף צ״ז ני׳ יחבק] יסי׳ מיה נונריט ס  שס כדק ליז . מ

 להלן ס' .״ו(מך) ופי׳ בשלחן גכיה סיף מחדש ט־. כצ׳׳ל •
 שם סף ניק מ ׳ב״ מפעם ס״ס עיי״ש ועיי מזה נמשמרח שלום נחיוושי

 ד/יס שישוף ס׳ זה מח ל״א באריכוח (וס״ל סיק רו< כצ־ל
ק אי. אףלנסלנמאין לממיר מי? כצ״ל והשאר מחק  שם סימן פנ ס

 שם סיף ס״ק כ׳ ככל נווי שר עיי״פ. אמנם למעשה כמ־נממסה המראה
 נסולס מרפ בנד! סיק ה׳ ופפ״ר ס׳׳ק ד׳ ילסלן מ׳ נרו מרז נמף
 הס׳ דאף דסיטי מראה נרדא לא מטריף מ״מ מ היה דעותא דנועא
 נמקוס סמראס שמר אף שפנרס מועא ונשאר משר שלס תחתיו אס לא
 מברה המראה אסר ועיי נדנדט להלן מ׳ נרי(ס״ק קי) יק סבאתי לס ן מ׳
ו נאנרהס. דאף שגס -fm המלה דשיניי מ משו' מ  נ׳ (לק כ?) גס נ
מ דוקא  מראה אפי׳ מרמ שמור לא מטדף נשאר אנדס מ״מ נסנ ו
 נאק שוס דמיתא משי־ והוא פלש יפה מיי ענדי ולא רכר מ שוס חילי
 אנל כל פיפ אחה חולי אמי מצד אחת טריפה מי׳׳ש לכן מוס למדו ואץ

מ כלל. כצ״ל והפאר נמחק  לפסח מנהג ואץ לסמוך להקל נ
« על הא״הכלל ק ל״ו וכ? נמח<יק נדכה אס לח ועי׳ נס׳ זר ז  שם ל
׳ דאמ׳ לועס המחמירים בנמצא נעץ סמול נצר הפנ  ניב ס״ק ז׳ מ
 מ״מ אס נצר הענ היא נראה נאחד רק ננד הני מא נפרד בעיניי לשנים
 יש למשיר יאפי׳ אס מא רחנ נצר סענ הרנה מר שנראה מסניט שהוא
 כמיס ואיו״ז נצר הדק ממחלקיס לשמם נ״כ כשר לר׳ע טין שיש לסם מרש
 אי כעיני הצנע נמי טימא דלעיל מ׳ ליה ומרה מ' מ? ומרש אס
ק ל מ הס שמס יאלז מ מחממים נצו הדק מרו וני׳ בדק ל ל מ  מ

נ5־ל־ .  ס׳
ד אסדס של מסנ? והמחמיר קוזש יאמר לי ק מ״נ.. יפיץ נ  שס ל

. כדל ׳  ס
מ ארס ת ומי קרו ונשיוד מ . נגן המלן מ׳ נ  שם סיס, םד ס״ק ל

. כצ־ל ׳  ס
 שס בסיף ס״ק מיל יש לסמף: ובצאן קופים מנסח דף כרחע״נ ונערוך לג<

 ר  מנה דף פרא ע? נדה עפ׳ וקסנר ונדה מא מ
ק סיו צי 560 עמיד א׳ שורה נ׳ מלמעלה- מי?. ולמעשה אץ לספק  שם ל
? מ  עיז, וכל שנכנס הקלקול למן הקרוס שעל סליק יש לאסור אמ׳ נ
 ונמש"ל(לק פ?) מהסד הואר מל שיש ריעותא נסליא אין להקל אס נתקלקל
 הקרוס משוש משגס הקרוס לקוי מישיק דלמא עמ נלינן ולא ממי ונין

 אס מה pre מסמוסט׳ נל נינריס להלן(לק לו)• כדל:
par 

 תקונים והוספות לדרכי
ק חרלד יש למפיף *!נס נגוף הדק מחליס ננמצא נקנ  שם נסוף ל
 נקרים שמחי! משר בלוי ויש למות נמשמוש דא דםבחא והעמיד יסוד
׳ דכל מדק נל הפיר שתתה הב״נ אף פעקצמ ממני לא  ע? הד״ק מזי מ
מ מה המעיין נד״ק שס יראה שלא כ׳  ננוק קיל, ידלא כהרא׳׳ס שהחמיר נ
 זאת נהחלפ רק נדרן *ני ולא •״יק ויד* של הרלפ ממי ספקי של הלק
? נזה ולמעשה עי׳ ? דת שלמה חיו״ד ס׳ נ״ג שהחמיר נ ו  להקל ועיי מ
?  בדברינו למיל (ס״ק הרצ״ט) מ? עוד מזה וכמנמי למלק נץ אס היה נ
? אק אס לא מה ניב ממש p כעץ מ  מפפ אז אץ להקל כלל אפי׳ נ
 קרוס זר סהטדקיס ממיס *תי נסס ב״נ אז מקילין ברקב אי נקרע נספמיש

ט לעיל (ס״ק הרמיא יסיק חרנ״א) ד מ  דא דסבחא יפי׳ עיר מזה נ
, יל מ ק זי- יני׳ נמ״ז פק? פהסכיס לדנא למי? נ  שם מ0ן מ ל
 ומיהו נס ננהמה מיקא סי דהא הנ? מכפיר לגמרי יט׳ ינס
? סק״נ סכי כ  יטמרדן ננהמה עכיפ סשיקא הוי ולא ויד* עכ״ל, ועי׳ מ
ז דרך סא ענ״ל ועי׳  וז״ל ונעוף המקל נפומן הלנ לא משיד כמ? מי
 בחכמה אדם פער אי? כו׳ (ועי׳ ייז: להל! מ' מ״ו מיף *) ועי׳ נשלק
ן נזה ילמעכה צ? להקל נגד זעה סמממידס נזה  גניה סק? מה מאד

 אפילי נמ״מ. נציל
 שם פ״ק ח׳ שורה ד' מלמטה אץ להחזיק דפומא פייס ועי׳ מדיו מרי
׳ דמה שנמצא לפסמיס נחון  מלטאל ח? מ׳ ל׳ נאמצפ המונה מ
ה חתיכה שיפ לה נפץ צורח לנ אץ להחמיר דאף שיש לי מ  העוף * מ
? סין מסמס *ן לי החללים כמו לנ pi אץ לו שאר  מנמק צירה לנ מ
ר אשר סיציייהו דימה לצירי! לנ אץ צהממד  צורה לנ p פהוא ממיכמ מ
 ימ? סדפס״א להפריך. נב' למוה מייד ניש לכל א׳ המלליס נדרך סלנ
י מ לנ אס אץ דם נחלליס מ  ינאמח יס מקם לדין דאף אס יס ט חצליס נ
 נלנ ג״כ יסיס כשר וכמין מ? הסר? נמ׳ מיז דלא נקרא יפרח נבר מעיים

? יפי׳ נטמ אנרסס נמחי זהב כו׳ כצ״ל י  אלא אס נמס נו מרס מ
- מימ יק לסקל עיי? ועי׳ נחניס סק־ס סדפמו לפסוק ח  שם סיק ל
 מראני? יססבד עממו תזייפיק פסס ניקב סלנ נפילוש ומדא אה?

 יאע״ג דמלמא לא חייפיק לנמרפאה סאני מא יכו אך כ׳ דכ; זה בלא היס
 מכר כוס ריעוחא סל סלנ מנחון אבל אס מכר הלקותא מבחק במקום כהיא
 מיק ימנפניס אץ מכר מס דסיחא כצל לכ? כפר ולא חייפיק שפלסה
 הלקיחא עד לחלל מייס יעי׳ נחכ? כלל י״ז ס1יף י״ז סכ׳ דאס לא סלן
׳ משמרת פליפ בחידיפ דינים ? עיי״פ ימי׳ מ מ  סק? עד לחללי יש להקל נ

 מסיף מ׳ זה *מ א׳ מ״פ נזה נאדך יעי' ננל״י מ׳ נציל
? יפרמינ ימה״ס פשק ראס נמנא ס  שם סיק לינ נד? ימס כי׳ שק ל נ
נ הלנ כו׳ שנס נסיף יש סרסשא דלנא ימה אמה סמר שק  קרוס מי
נ אננ אורחיימ אנל נס פל מריהס יש ל ק נ׳ ינמ״ז ס ? ל י  כ׳ מ
ק  להסליא ס היא מר מיא להיסן מהמש ימניהמ על הרנ מנס מרה ל

 ייא כיי כציל:
 שם מסן סא סיק ל נראשיהי on כן כי׳ מ' נמר נו להלן מ' ס?(סיק
׳ לנדן מ יש להחמיר לערן שיעור  קמ?) מ? מהמלג ימ׳ מו״ס מ

. נציל•  הכזיח לכל צי ומימל המד טי
ז מ ופרודד * מלקט כרצועה מיל אפ? מי ' . ימי ?  שם מף סיק כ
 דהוי רק ססק פריפה עניו אם נמצא רק נסיח *זד *ני מצטרף לס? סייגו
 שם נמף ס״ק ל? יש להישיף־ ומ׳ משמרם שלום נחידושי דמס סנסף

נמ נאורן ו לשי מ איה ל י  מ
ף מ  שם נסוף סיק ל? יש לססיף • ימי נמשמדמ שלום נחידישי דרס מ

 מ׳ מ מ' ל?:
מ ד ? ס מ ? מלמסה״ אף נ ק ל״ח צד 536 עמד א׳ מרס נ  שס ל
ל משמרה שלום טדדושי דמם שמיף מ׳ מ *ח א׳  מיש ושי' ממ נ

 ולמעשה למנ? אץ לקל ל נדל.
׳ ל״י *ח ס? ? פלל ופי׳ נקינסרס הראייה ס - ונ״פ מ ק ל  שס ל
ק פרס ממירות לדעת הלן נ ט ה נ״י אוס י ס מ  אמנם מנס? נ
? בזה ימהטה סל םמממירץ  להקל נהלמ סייש וני׳ נשלחן נטה סיק י׳ ס
? מ ? מראה דפחי דאשי׳ סלא נ י מ מ  כמ יל דאין סיס סעס להמיר נ
ל צסס צוק החוש בביאורו לשו״ע סיק י? ינופה  אץ להחמיר ננל, ועיי נ
ל ? עייש ונ? נ מ מ נ ץ לסקל נ פ ק יא מ׳ דהעיקר לדנא מ  פורה ל

 נאד אנרסס ס״ק זי. נציל ימאר נמחק
י המס ס״היז ינלז סק? אנל יעיין ע ו מאשימו ימי* מ  שס לק ל

 נלכ? טי. כציל:



 תשובה הלכות טריפות
׳ ואש סיה מומן מלא הולים (מיל ט׳ גיא תיק מי) צא היי  משי׳ מ

: ו י נ מנ ק  סיומה וצא מדף מנשר שריפא גוררי ונכ״מ חשוכ מ
מי סואר סי׳ מיס סיק נ׳ ) ימיי נ ג ק סי. ינונדני שס (סיק י  שש ל
 שנתב ואס סממס ניקנ מממ נס טומן ני׳ גס נסשימן ולא מיגנו• ימי׳
' ניס ת אמרי נרין שהביא ונדי צדנא מיש הפלש לעיין נמו ס מ  נ
ft j וטו אסריס ט׳ נציל: r e ס סי׳ ליו ל  אסרי ס ריל ט ננ״א מ וק מ
נ באמצע החשו׳. . ימיי מזה נשי״ר. שסר אפר 0 סי׳ ל ל  שס בלק מי
מ  אק בס״ת עמוד אש נקנפרס דני אייה ט׳ יא ציוד למדף נ
ד טאר מיייש ועי׳ במשמרת שלוס נחיוושי דרס שבסוף ט׳ מ  ומיס מ
׳ ומאי סוא מאץ נעל ניס אסריס למון מליו לסקל נזס נמ׳־מ  את ל מ

 עכ״ס עיי יש ומי׳ בועת מרס סיק ו' מיש נענץ זס ס׳ נציל •
. נציל ׳ ממן ט  שס ס״ק ל״נ שבן bit ננסיון מעצי איסר יד נבראו נ

 שס סיק רה קרונ לממ נתהפך רק נמקצת מיי״ש ומי׳ במשמרת שלוס
 בח" דניס שנטף ט׳ זה אות ה׳ מיש נזה. (ועיי נדנדנו למיל

 כו׳ נציל.
ק ניס יש להונזף (וסי׳ כדברינו להלן טף סיק נ״ס)  שמ נטף ל

; ועי׳ טו״ת סוסו ד) לק נלמ׳־ו דאפי׳ נמ־מאין  שם שיק ני!(קודש ד
 להקל אלא ננסצא מונח ולא קחו: ועיי, ס׳ נציל:

 שם נמף ס״ק ניס יש נמכוף ועי׳ בשי מנחה הזבח בסוף המר כלל ו׳
מ ממצא  סעיף א׳ !נעשוק מ סק״י פכי רכל מ־ פ הפוסקם לאסור נ
 ק״ד כנגד סמחס מא רק נמןן ההולטס כעיגול דהיינו מהתחלת הקיכה מד
 טף המעי שהיא כתמונת כ״ף כמסה, אנל משס ואלן מוא הטנחיא
 המלכת ביושר והוא רמנס ודופנה סנה יוסר סכל הדקין, שס יש להכשיר
 מס״מ ממצא ממפ בחללה גס ניש קורס דס ממון עד ממפ סייש ופי*

 בדנריס למיל(סיק ג״ס).
 שם כדק נדת בראשיתי מף דיה כתבה׳ יסלק ז׳ ובנמן״מ סיק י״מ ועמית
 ממיס פי־ק מדר ט׳ נ״מ שהטן ג״כ דגס בסוף שייך דן מבמצמלמ
 שנםיף מעיים במקום דביקמו, וכי לנעשה סיש להקל מ בניקב יוסר מכשאר
 מעיים נציריף מד מישיש מיש אמנם ימיין במימ ממיר סרנא ט׳

 קג׳׳ז ס׳ נציל:
ק ע־ח עמוד ב' מרמ י״א- וטיי״ש עוד נדנדו כא סיף ט' מ  שם ל
' שק מנהג בשאלוניק דבכל מקום ק גטה מף טי מ מ ל  ועי׳ מ
ט זטר לאברהם ימיו  שנמצא סירכא טדקין העיר החהיו פיי"ש, ועיי נ
ס הסדנא נחתן א ניקב העיר ממץ מ  ט׳ מ״י שהניא יל דאס מעה מ
 מיחנויש למדף סעיף משמן, והדן עמס מכיר. ומי נמהרשד״סשיף ט'

. כצ״ל. ׳  מ ס
 שם סיק פיח מרה פ' סלפסה - סי וואוצ״ל יסדפה עיי״פ יעי׳ בדברינו
. כדל•  להלן ט׳ מיז(סף סיק אי) ומי׳ מזיח רטט דברי מיס טי

' דלל ה ומיי נסתמו מ׳ מיז סיק ז' מ נ  שם בריס ס״ק כ״ס בועית מ
 דסריסוסא מא ע״י שהמפות p מבס מחסין המעי וא״א למיל דעי
 מי׳ש ומ׳ במר שטס מיס נקינ של הזקא כשנסתם עיי הניעוה ונאסור

. בליל: '  משאוכ כפטרכא מצא מהון טעא מפרס ט
ו לחלק נץ אם ח ת r - שלם וימ מיפס וטייש שסטאר נ i שס מף ס״ק 
 מס רפותא וצריחס דם ססש א שלא סה רק סראס אדם תשיטי
מ מרמ י  מראה למד אץ לסמדר נל שסנשרשטנמיס מאיפס ולא שלפה מ
 מעבר לעבר בפילוש עיייש וסי' במשמרת שלים כממשי דרס שבמף מ׳ מ
 סס שהאריך נזה ומגלה ק לדנא דבנמצא קרס דס דהייט צדריס יש עמש
מ מעסיס שלם וימ נ* מס שיטי אנל אם לא סס  אז אמר גס אס מ
׳ צרדוס יש ממש רק מאה אדם יכשטררין הטמא מנסרס נשאר  מעבר מ
 סחטו בשר בריא בלי מם שיטי נמאס אץ להחמיר 51501 נסי׳אם 6דס א
 שאר מראס אנל ממצא סראנז סמר סטבר סמי יש לאמר אף שלא שלמה
מ ס (ועי׳ עמ מד נדנדנו לסלן ס״ק קיס)(ולל ל י  ססראס נילוש מ

ל:  ק״נ): כי
ג אדח נחש ל ד נ מסר משי •ימן ססס מי׳יש ומי מ  שם סיק ציי- ל
 מסימה נאגרת שרם אס ל שחשב שס המליקס מש נץ נר אחא
ר אחא צדן לחסר ממיס שקין לנזזק נ  לשאר ממס יחשינ שס מנין מ מ
 סדקן פסניעית משא״כ שאר ממס ללא שטס נהו טמות אף ממס מזק
ק י״כ שכ׳ ק מינוי סשומ/ דצרין לנחק הדקין  מי״ש ועי׳ מ״ק ל
ק י״נ פוס הזימה שלא סניא שהסרנרג נהסתימה  3קן בנר איזיה יפיי״ש פיי בל
 שס ימצא כמ ל גיכ נמית ספר יסישמ מ' ל״ד ינמק״ס ס״ק מ ס׳

 יעז׳

 תקןנים והוספות לדרכי
 שם נשוף סיק י״ו יש צמסיף: ולמעשה צימ שאן ראוס הדלת שש מוכרחים

נ לימית תרי רטט החלש נאשר יראה ססעיין מינ אץ להקל:  ל
׳ תל ימן שלא ו ניאשיסי. ישליט גס נליק מרי נניש מאי מ  שם ס״ק ל
. נציל ־. ׳  מימ למקיס מרץ יש להמיר יי־יש יי׳ טייס טופי״ו קמא ס
(  שם כלק מ״נ עתיד כ' שיה ג׳ מלמעלה. יי״ש אנל לפיט־ש(לק לי
p מ טודאי אין לסקל אף נהלפ ושעת סילק r סשש תיש מא 
 אא״כ טאר מכיס הקרים שפל הלונן שלם דפז כלא מסמוס וקל^ל כלל .
א מצעה היי מסק נץ המוגלא להליק אף שנמססזס ת  ואשד ל וקחם מ
א קרים  קרים הליק אץ לנתין עליי אפ" נהפ״מ יצירן שנס ישעה״ד ת
 ב1עא מא נמשה מלחל1מס הטעא עצמה מידע ובמיש הפריח ליל ט׳ ל״א
 ס״ק ג׳ א״נ מנרלא תם קרוס הנועא מא כמו המיגלא עצמה ימילא לאמי

 הפסק ושריפה ופטו״־ז טס ישראל ט׳ כצ״ל:
ק ליד קריב למפי- עו שימה ראי לשתייה חב בר אדם פ״י הדחק  שם ל
 יאז אטיס שסיטיס בגי אדס מקפידם מלפמתס בלי ט-ו, מרך צלילים
 אק אס אגס ראיייס לשתייס חב נט אדס אפיי ע״י הדחק מקרי עכיייס
 11׳ נדפיס סיק ז׳ של דאס מה מלימה למה במראיתה אפי׳ אנס מסדחת
 אין בה שיס עטר אפיה דנה נמס עסריס לכל דבר יייזפ (ומ״ל ט׳

 ליו ס״ק קלב). כצ״ל
ק מיא יש להוט־ ף ועי׳ נמשמרח שלי ס בחידישי דרס שבמף  שם במף ל
ח מ במה בסליא בועא ונראה  ט׳ מ אית ל״נ שעמד על המחקר נ
ם צלולים יק מראה געה״ל קצח כמ ק אנל לא געלל  מיס אנס כמו י
 ממש כ״כ כעי נרכו־י א מש להמיס מראה גדץ א נללס סס יש לדוס
 כסי מסמי א כדין מס זטס יהארין כדברי העצי לטנס יהעלה לדנא
מ שיהיה (מן מ ננס ימה א  להמיר שיש לי p כרניי, תל שיש לי א
. י ט ר  סמיאה דם) אף שאינם עניס יעסדס עייפה רכל מ היא נכלל כ
 יסלש באת שאלז(נריה ימה ח״ס) מצדד מדאם לא היה ממ־אהגעלל
 ממש p טסה למרמה געה״נ יגראה מעיני מיא ממס שנימרז קצמ מהטליא
 וסה *ס ינסערב בסין נרם הצלילים יעי״ז נ־מה לגמה״ל במ יל ת״ע

 מדס שיק לאמר יי״ש •
 שם ס״ק ס״ס ובואכא עוו סשיקא אמדנא מי יי״ש ועיי בס׳ משמרת
f נבהמה שסס סל סכיליא i ס  שלום נמדושי דנים שנטף מ׳ ,ה מ
ו כרסמי שייא געהיל כמראה הונש ומועא ממדה רק ם מ  נועא מם י
 מקום מרין ולא מיע כלל לטר ככוגיא שסביב המדן וכ׳ ובהס״מ יש לסקל
 מפ.גס ס״ס תרסמ הי סמן, וגס אס לא מיע כלל לטי מכוליא p במדין
׳ נדפס סורס י ייפ נאייטר. ו ק פיפ אן להחמיר י  לכד מי גינ מ

. כציל: י י ט  ס״ק ל
ל מ עיי״ש וני' פמ נ ל  שם ס״ק ר נאמצע״ מיע לציק •ש לסקל מ
ק ל . יפי' עיר נ ' ס נ ף ט׳ מ א ט  משמימ שלים בחייט דרס מ

. נציל: טי  ס״קס׳
ק ס׳ יש צכוטף: ולמעשה צ״ע לפענ״ו:  שם נטף ל

 שם מסן מה כסף סיק ל יש להימף: ומס אס ס סלילה לממש תיי
 רנ גחל מחי שלפרט הלחם הפיס דל וגס מאן כעל פקד הדיס
 שהניא מנץ זס נסססא מראה שמיס שק מא במציאת אמנם מל סממן
 שמא עו החיש פימה דקים אפרוח מיצה נמים קידם שיצאה נמק וכס
 ראיסי נביאור הרב גור אד׳ הלי 1"ל בלע להלן ט׳ fo סקיב לענץ ניצה
 נמ יומא שנמצא נס וס של דאלס שלא מסס מזפת דקוס אפרוח וט׳
ר סצוב מיצה יצאה צמק אפיס פל שאינה אלא נ  עיייפ צדרט הרי לאף מ
ס סרס יצאה ר ס אפוזמ ופסלכ טעותה מ ק א פיסה נה ד  במ יומא ל
 לאיר סמלם. ולפענ״ו מין מ סא יוסר רמק ממציאה מדס של מזכיצ
 נעוף פלא נמצא צו לנ סמונא ננאפ״ס לפיל ט׳ ס' סק״ל, ומלש שס סף
ס סס״ס דש דצחל ק כ״ג) מ ל )  םק״א(רשם יש מציאת ממיל נדנריגו מ
 המשמש בסקס הלנ ונעיכ צונזר ק] פון שאמרו ילל רסל סאנ סדסה סדי
ע משלב ב ס מ  מש מציאות טנא שאלה מי ובנרכ מש אזס מציאות ל
לכ מיא מנס מחאה נ  ערן מ שלא נמצא נחלמל שאלה ומס ערן מס ו

 מממש אגש מולידים מנסים p מנמק.׳
 שם ס״ק י׳(קוום דיה וסי• טלחןגטמ. דקים אסריח נהעיף!נימוק [פיל
ר שאץ לו סציאיה שיהיה נגיציס נמים סעיף  (לקחי) שכתבתי שוס מ

 מקום אמומ וצימ] ־
ו נאמצפ ק ז׳ ישלסטף מיי טייס טהרלס ט׳ ל  שם סיסן 0ו נמף ל



 תשובה הלכות טריפות ח
 שם במף נדק מיל יש להוסיף אנל למכשס צריכין לההיימ 6ס לסמיך
 פיו לסקל נס כשלא לנר תסס נפנים כיון שמא עו ופר. האירוניה

 מיל. והמניין ישסע מה
 מם במף ס״ק קינ יש להוסיף. ילפטלד שאס אירפ שנוא מה לפני מרה
 שהיא מדאי ההוראה מוור בהאשה המספסקס אינה בקיאה נע פו־. כיכ
 שסכל לסמוך שבוודאי אס מה איזה שיפי סמוק היתה עטיה וממשה קידס
ק הי)  נימל והביאה לפני המרה לשאיל יש לעשוס כע״ש סהמנ־ש (מ׳ נ׳ י
 שאין למוזס בזה כ*א לצוק בדול ונדון מסנ פס מידם סקשיניס ועיש שיסה

p דמדאוייתא מא מי״ש: w » 
 שס םיםןסמס״קה׳נואביתו אי נרקב עד א׳ מרה ונד׳ בממס אמד
 ברין שהביא וברי מיניי נזה להלכה. יסי׳ נם׳ סרן לים כי׳. כצ״ל •
 שס ס״ק צי כאסצנרתו.. שהכשירו המסקיס בפירוש מיש שוב הראה לי
ו שכ׳ דבקירקנן וניס ודקין אין  מבס אי כשפיו לפיל מ׳ל״ו מף מק י
 לממס פפשה להקל נזה פיי״ש. וסי־ נש׳ צמח צדק החדש ט׳ כצ״ל.
 שם כסוף ס״ק מ״ל יש לסס־ף• ומה לענק קרקק פון שהכריע ממן הציצ
 זילמקל. מסרנ יולי׳ נסמוך סליו לסקל נקורקנןדיקח טון שהפיר־ס
 עכוס וכאמור, אנל נוקיןוכרס אף שיש לו כל החנאיס מקט ססירנא הספר

 ליל מ׳ ליו סע" ה׳ אין לסמן להקל ומנשיצ ססתנ״ש
. כליל.  שם ס״ק >"£. קיייל מל נקב שהושיזר * הוא אדום סביב הנקב ס׳
 שם מסן נ מף נוק לא יש לסמף • וסי׳ בם׳ משמרה שלוס ליל מף סי׳

 מ׳ נ״ג ניוידשי דנים שלו אוס רד ס״ס סוד נזה:
 שם מף ס״ק כ״ה_ להקל בזה ולהכשיר סייש. יעי׳ נסי ד אלימלך מ׳ נ׳
 שכ׳ דש סנרא לומר ולחלק נזה ואס מהצד הא׳ *ן שס מיגלא ומראה
 רמה מלקה הנשר רק שיש קב קצת מכפרם מסמס מלי אנל לא היס מם
 לקיתא ומס מונלא רק נקנ לבד מצד פרמה ומצד מן יש מראה בלא״ה נזה
 שין לקל דדוקא נשלקוי הבשר מנסרס דאז מעיד המ־מה שעבמן על לקה
 הבשר, ככה״ג שיין להחמיר שהמראה מיד מם ממזון לקוי מא, אנל אס
 אין שס מס •1קחא ימונלא מבפנים רק נקב לנד אי! לאסיר והניא מדברי
ק י״חשכ׳ נשם ססרמ־נ ק שאם רקנ עיר הפרסי של סושס  המק? מ׳ ל״נ י
 ומר סחיצין יש לו מטי מראה אין נדי לאסיר אן המק? מיס נצימ
 לדנא אמנם כסב מנוכרי ספרמ״נ ליל מ׳ מ־י מממ דאי׳ אין שס רק
 נקנ נליכוסלקסא יסינלאיש לסמדריי״ש. (ונדל ס׳פ״ופ״ק קי): כליל.
ק מלס ודויד מ׳ ׳ נפי״מ נ י  שס מף ס״ק לס- קשיומי יסהיחי סיי״ש י
 יינ לש במין זה והבאתי דבריי ליל מ׳ רא (לק יינ) מיש (יפיל

 מ׳ ליו סק׳נ ולק ם׳): כצ״ל:
ק א׳ דף ש״מ סיא מרס א מלפעה. כודאי יש לסקל מיש  שם 0" נ"» ל

 ולסעג״ד ראס ft פכרה פסדכא בפיפון אי עלס נק־ליף ננקנ (מ׳
ק עיא לש פסטה אפרים יהשי׳ שאילת שאס) אץ  בונדס לעיל מ' לא ל
י ומס הממז״נ שמחמיר משוס דמי סיס לחיסרא יסי׳ מד  לסקל סס ע

. כציל: ו במ׳ זס סי י  מע
 שש מף םיק יב- והאיץ מבא והעלה שת לסמן להק! בזה ס׳ נסיכה

? מרש יי״ש באריסס. נציל:  לסנקנ ובפרס נרי שחיסה י
" שמ»פקאס«שסי» ק ק א׳ מ״ס ועי׳ [כצ״ל] נעיז ל נכ ל  שםמסן
. גצ״ל. ׳ ק אי) ומ׳ במק׳ימ מ  נ*ר ס׳ וסיים נצ״פ סייש (וסמי! ל

 וסשאר יש לסמק:
ק נ׳ 15 624 מפיו ל מרס יינ סלססס- יכיר מיי־ לדדסי יאס  שם ל
 מרי עליי מםלי ראםין ממצא שסדקו סאדוניס * שהאדימו סדוקיסיש

. כליל:  לסמיי דסא קיל דאי׳ ft מיע ממ האש ס׳
 «ם !ft} מ״ל צו סרל עמי מיל מרס ס׳ תלפסס. ננל סמני נמקםסוס
 יאפיין וסא שסדין האדינניס * שהאדימו הירוקים מא סמס מלמס
ק ד ישס״וס׳ כרל:  אחש המם לסרס וסייז שהגו יכמוק (יפמ״ז ל
״ וסנץ סליו סייש. וכ״כנזיק מף ס׳ זה סלד וכוסית ו ל ק  שם מף י

: ל ׳ * . ק ל  ל
ק יד כצ״ל והשאר לנמק: . אלא תלינן וביי. פשפ? ל נ ק ל  שם ל
• y b .שם סף סיק ניע. אפי• בסיף ומזש׳׳ל(לק ר׳ח)סמז׳ טזמ״ד כר 
״מצד 630 פמידא׳מרב ו׳ פלפעלס- נלא נדמס יש לאמר  שסלקנ

. כצ״ל:  אנל אס לא כדף סמדס׳
מ יש לסימף: מימין אס מסר לאסל סחלב בסי׳ פנמה מ  שם בלקסיל נ
א מ׳ A באמצע המשי(מ? יעל מה) שכ׳ ליגב ל י מ׳ נשדק מ « cte» 
 אירמי׳דכנשלס לאור ישסס אם? ספליפ יש למיד המלב כנדה ודי? 1ל־ט יזינם
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 תקונים והוספות לדרבי
? מסיד סניינא סי׳ קפ״ד שכ' שזס שכימ ננר אחים ניכ נמרן מ  יעי׳ נ

 ט׳ צריכץ לנמק הנר אווזות אס יש בועות בהדקין ס׳ כציל ־
ק צ״ח צד 588 כורה י״ח״ מסמוס ועיי? מד נסיק רז שכ׳ מס  שס י
ק ל״נ י  אס נראה שנקסס קצת מר הטמא * שבינה אץ משש ועייש נ
 פמכיאר מדבריו דכל מ מס אץ ט משש ינלס אנל אס עיי סה שמא מקוסם

 ואיס חלק* יש ט משש ינלס יש לאסמ־נכל נוור ט׳ כצ״ל:
ק ק ק שורה מ׳ מלמסה כ׳ לסקל בזה סיי״ש (והבאתי ובדו לעינ י  שס י

 נד) וסי׳ נכרת מאל ומשיב סניינא ס׳ כצ״ל.
מ שהביא  שס נמף ס״ק קי• יש להוסיף • ונפרס ס סמפיץ בוגריו דאה מאי

 מהפרק דר־א לוממ מוס ספס־נ נ* ר*ס סיא כלל •
׳ נסו? מסרם מק וזו? מ׳ י  שם סיםן מ פיק אי קרוב לממ_ ו
ק י?) יסי' נס׳ ד חד ססמדי  לא (והבאתי דנייי להלן סף י
 סל מרד נסנהמ רי אמ אי. יסי׳ בסדמ מסיד סניינא מ׳ קלו שנקב
 שהיא שטי) כפ-י״ס כל *חות ימרעוליס למיס ייצא מסס כעין ססי קנון
ז אס סא אוזן קצת יסשין ואינו סב ומטל אז  אך הדבר רכר במראה מ
 מא ס׳ שהיא רק המצא נק הדקץ יבשר אבל אם *ס משוך וק עגול וסב
? יסנאפי דנריי לעיל בל שליו (לק לוו): כציל: י  מא מריסה י

א שכ׳  שם נמף סיק יי_ ימי׳ נשי? מסלם מק תיו? מף מ׳ י
 וממשים בכל ייס שנמצא ילמליס בנר מסיים שבנניסימ יסס קנורס
 פמומיס מאצבע ואין בהם פרש אלא חלולים מלל דק ינוכגץ לסמיר דהייס
, וסי׳ בועס הורה סק? שהניא ש י  רביתייס ואץ זה ככלל יהיר מעיים י
 וכ׳ דס? המהר״םשיק שהם סמסיס מאצבע מא לאו חקא ט סוגרי החלו
? (ופי׳ נלברימ י  משמפ ואי׳ מא אחך התה יש להקל נדלמליס אלי י

 ליל סק׳א): נציל:
ק כ״י יש להימף• אמנם •מיץ נסי מרין סשלמן(מסרב  שס נמף י
 סנאוסידק) סעיף ה׳ שמק דבפ״כ נרס שהקילו ביתר מעי נין מהסה
 נץ נעיף מא יק אס אץ לה יציאסנס?, אנל אס יש לס יציאס נפ״סאץ
 מקים להקל מי״ש יבאמס שרכ ב»? הרוכ״ו מלק נ׳ מ׳ סס? ובנ?
ע במ הסבמם, אנל מזק־ י  וסקילץ ניסר מפי היא רק כשאיס מפן רפי נ
מ ספנפס אץ צד להקל פיי? לורס ולק נלפפנ? שאץ למוץ  רעי נס? נ

ד סופ? לסקל מה כלל.  ל
פ (לק ק י״ג יש להונוף: ועיי נמרים לפלן מ׳ י  שם מסן סח כמף י
ק תינ) יסי׳ ס? (מךי) ומ׳ ק״ס (ס״ק י״נ): שוב ראיתי י  רל״ג י
נ שנשאל ג? *חח זס, וכ׳ ס שמדי י ל מרי שאיל ייסף וסת מ' ל  נ
נ דמקד מיש מוס מעל״פ, ואף שלא כ׳ שס ססס לזה, ומלנ מחמלה י  ו
 נשם הרב סמאל חה דפי למזל ולקק מיצי ממל שלם שמעו מסרס נלמ
ו ומסה בכוהל סר כטש. לא מלהא היא דשם בסעיף ג' פטאר  מזעה י
 להדיא ברמ״א למק• דאף אס מיחס מטרע נחלנ ft מקרי נטש כמטשל.
ק י״נ על סא?  ונאפה שיש ליישנ עפ? כשערי דעה מוני נןסיס פלו י
ד שחי נציק נס!נ שממה א אסי׳ הנמל סצמה  נלש ואם סס נשר א
ש י ח י  בחלב סצמה לאחר שפירש החלג ממנה כיה אמר והתפלא מ4יו מ
) יל* מ״ל שפיר מיס מרי ס*? ו  (ונשו? ספס מסר מרד מף מ׳ י
 הזקא נגשרס סמול סלס קודש שפירש ממס סחלנ ft המירי לאמר ממס
ס סומא, ולא נהסזס נס מס מ  ולא עקרי מיש טון שמס החלב במכס נ
י שדש מסנה סמלג לאיש יבד׳ משה נ  חומס לאפר שחיפה, משא? אס נ
ע אמי מאר *מרד־מן, ואסר ממש ר  נאס לכאן אס נכבש במכה מ
י להמיר סה:  וארס, אמם ננרא קא סוינא שגם מאן מברי שאל ושמ מז

. אמנם סס ציין סמרה לוקחן ק דנ- שסמט! בא מים מרו  שם מף ל
 ימחק מסב מ ספס * אימ למי מנדמ בטוף שסיס ס מס נץ
 מר אפשר והיו ססדס כעץ מוג לא לשס יחקס כקיץ גפה יל. ונדקפי מקים
 מקי מצא ה4יוס סאי מנצאמ ססס ממנים מלמעלה מ6אר העוף, וכאשר
 זקיקמ דאיסי מש נקב במסרקה נץ מליא למליא, וראיתי שמשם מנע ממך
 ממס מס כסייס, יסחנזמ שסה מף קנון לא יסלמ *גמד מל הבדיקה
 ממס אם מר סמס מא שלם יסס והשגה מא שמג המס, * מקלקול
 מא גמר סמס מצמ, יססרשסי סמוק (ויל מ׳ ל״י שיק שיס): כציל:
? י  שס מק צ?- ונסב שקי סס ממשס £3 לידו ומיס ק להמיר co מ
' מדד ו בממס סכמת שלמה מוסש משסמח שבמף ח*] נ ד  won מ

ק לד סי נציל;  יסי׳ במדס י



 תשובה הלכות טריפות
 הטקא מיקומה מ״מ יל שאפש־ היו יסצין :הדביקה במקומה יסיתה מה
 וכד! ני יפייפי־. דיןי״ל דהינא דמהני לה רפואה לא ־ו׳ גדיפק חמ-ס לד,א
 נהכ רחץ לתדש פדנוי. יעי׳ ו כיו! שלא נמצח סדפות ד-שבר זו יוו שמס
 עצס ןה א! לט להוסיף על הסדטר. וכל שא.ו רואים שהכוכנא ויאסיתא ישנס
 לפנינו דביקים זה כזה ועור יבשר יופץ כראי* וסי וס״ס דמ״מ למעשה אן
 להכשר בזז דדו! בנכנס העצם לפיס ע״י שנשכר ,רהנדנד אנה ואנה יש חשש
 ל/קינה א׳ מהאכריס הכרמים בדומיה ד.מחט ש,מ5א בי4ל הנון מדיפה וכדלעיל
 סי נ״ד נכי נשכר הצלע ואף נהפוס־ןס המכשירין שס מימ סכא נס הס
 מודיס לאסור דהא הפוף נדרך הלוט הוא דוחק אמ הרנל נסניס להין הנוף
 יאף אס איט הילך על הרגל השמיטה במ יה לא ימלט שינס נה לאק וכ,
 נרניצהי על סארן מחק תלי לסרס ייש לחוש שפגס נאי מאנריס ספרנים יאף
 שאץ בו פוקן ג״כ יש לחוש וככרס שידרך סוא ארוך ו,כנס נסומק :תוך הגיף
 וצריך כדקה כל האברים ובבדקח כל האנדס אץ אט נקיאין היכא דלא הוי

 נמקים ידוע ס״כ הוי ענ־ס ספק סריפה פיי״ש כ*רך
 שס בס ף ס״ק צ״ח יש להוסיף אונס המ׳1״ן בלנ״ש ׳ראס מס סוא לא קאמר
 דנה רק סצה סיכה קמ׳׳ל וכמ״ש נניאדו שס ס״ק א׳ כיון שהבדיקה כאלה
 דכר כנד מ*ד ובקל ישגה הבודק כיה לק לא יסמיך על המדידה כלל יאז כסמ
 יהיה שלא ישגה עיי״ש לק נלפענ״ד דכודאי אץ לממס סלשסיע סצהו ככד

 למצל רחשש סריסוח
 שס בריש ס״ק ק״ד,צס עכאה״ס לסיל סי׳ נ״ג םק״ח וספס״ש כאן סיק י״ד
מ בט״ס רכל מה שנסנאר לסמרר לממן  מ״ש ממשו׳ אמור־. שסואל ו

 האבר ט׳ נציל.
 שס ס״ק ק״ס נראמהי אנל מצד מנהג יש להמיר נס בססיקו עיי״ש ועי׳
 בקינסרס דסמקדישיס (שנדפס מף ח״אניי״דדמס לטנ) מףמ׳ ס״נ
 שכ׳ יזיל מציה שריש בספק אחר שחיפה [סי׳ שיש ססק שמא אחר שמיסה
 היא שנשבר ינסרש ינדלרל האבר] י״ל דקיל היסב עכ״ל. יעי׳ כלכ״ש סי׳ יייד

 מיף ה׳ ט׳ כצ ל
 שם ס״ק קס״י כאמצעי יא״צ להשליט אנל אס קידם סקשייס ראיס שלא סיה

 עילת ט׳ כצ״ל.
 שם בסיף סיק קי״ז יש להוסיף ועי׳ נקנסרס דעת קדישיס (שנדפס נלטנ
 בסוף ח*א ביו״ד) מ׳ סיב סעיף ג׳ שטנואר טדנריו שדעיוו לסמדר
 לסצרין ס׳ אן סביאר שס סדנדי דנזס יש להקל נאימר דמצומ פריש דאיצ
 סס ששים ינס כ״ק כמטאר להלן מ׳ קיס דנזה אפי׳ יריע שמע האבר

ק מיש  כחתיכה נשער, סליחס מ׳ נמים יאיצ גיכ ל
ק ין״ס נאמצפיהי- והאיץ• לכל צד ימים נציע לפפשה מיש אמנם  שם ל
 יעזין נ^נפדש דעח קדושים מ״ל שנדפס במף מדד שכחנ שס כפשיסיר.
 ואמה חסינה נשארה נאימרה כל שאין נמזסיכס גיסה ל נגד ס*מר יש
 לאמר כל החשיכה שסיס דטק לסאנר משני נשעת מליחה מיש. ועבשי״ת

ת מ׳ נדז ס' כדל ו  עסק הלכה ו
ק מיל״ ראם טבר עצם הקסן שנמף סננף ונתבשל סם כל הפוף ל  שם נ

 מדאי יש ס׳ בנל מנוף טי. נדל
 שס נמק מיז! נמשו יש להוסיף: ופיץ פת־ נלק שס שכ׳ דאנר הפריש
 שמע לכלי נשפם צלייה * נאמה *פן אחר שלפ ח מה *סר *מר
 *זר את מלי גס זה *סר נרע אס הימה הכלי נחלה ודרכה להשתמש נשפע
פ סוף י  יש להקל בזה *דג דנשאר *מדן לא מזניק על הקולא שנמר כ
מ נ*מר מיצוס פרש אס ד־כה  מ׳ צ״ס נכלי שתעה להשתמש נה נשפע ל
 לסשחפש נס בשפע ממס תמיד ס׳ טד *תו סיןס שנלע מסה שמעני יש

 לשמץ• להתיר מיש*
 שם ס־ק קכ״י..למעלהסציה״גילאנקשר שלשיהעדנ היהשלסנדח ט' נדל•
לק נ י ממי מת יש להכשיר יעי' לעיל (  שם ס״ק קליא ניאשיתי- ד
. נדל: י  ה*דס) וסי׳ נלנ״ש שס זק ז׳ ט׳

ד סעיף ל ק קציר עמוד ב׳ מרה נ׳ למענה.. וסי' כמלא כלל ל  שם ל
 שפמן דכשסס פונלר ס׳ כדל

ו יד* פריפה  שם pv מ ניק ליד מרס tn מלמטה.. * נ׳ טדלין נגס ל
• $0f . * 6 מ סהקסלס ס  ילמפלס אחד כ

ד מרה ידו מלמטה- רקנון ממש אלא אף כשאץ * מראה דמיו  שם נדר, נ
 ס׳ כליל•

ק נ״ח קדונ למסי- * שיחמך כסכין נל גד נמס וידחט. אנל  שם ל
א מנרי המידלי ל  לססנ״ד אץ לסמוך מיו סס וסא נאמת ססק מ

 יסאיי

 תקונים והוספות לדרכי
 :ד״ק סק״ג מצדד להחמיר גזהע״״ש יעי׳ נדלה שיך סי׳ זס שכ׳ דילדסד״ק
 לא הי־מיר חלא כששרף העור מללע״כ בפיל יש י.לד כי המכה אנל בלא
 י:־ך עורה מענע״נ יש להתיר ה־זלכ בחייה ונפדט לעני סי״ש וע״ בסי
. שליס נ־דמשי דרס שנמף מ׳ זה איה א מה שהחריף נזה והעתיק י ד י :  ״

 שס השי׳ מאץ מהרי״א זינ מלבינ נערן זה נא־יטה
ק א כץ ברגל וכץ כנף העיף 1כמ'ד ס׳ כצינ  שש מסן גג ל

 עס ס־ק ה׳ אשיר ממס מצו־. החפ ועי׳ בקונטרס דפי. קדושים (שנדפס
כ סעי׳ ג׳ וכמי זה סקינ  כסיף חלק א׳ ניו״ד סי ר' דמסלטכ) מ׳ ל
 שכ׳ רכ־ר, ה:׳ של מף יש ט ב׳ עצמיח זה אצל זה אחד עב יה׳ דק ואס
 טכר ח׳ מהשר עצמה הללי יהכ׳ טאר שלם י״ל ללא פייך מציה פ־יש יהוי כלא
 שכ־ יאפי׳ שבר העב יהדק שאר, יניש באבר שאץ ט אלא סצס אחד
מ הלקיס דלא שייך ט סציח סריש  ו-חלק ה1צס לכנים בארט ונשאר * מ

 עיייש ולל מ׳ ס״כ ססיף ג' בצ״ל.
 שם כסיף ס״ק ניג יש להיסיף ילפעניד אץ להקל כזה מד וסת הלכ״ש
 וסלמ שכ׳ טץ דלשיסח כמה טסיךס כשר כשמס מף א״כ יש להקל
 פכ״פ למכרי לנכרי עכמלל מף מ׳ נ״א וכספק פלינתא מיתר למכרו לעטים
 נא נהדא לפלנ׳ד פפמש״ל מ׳ נ״א(ש־ן״פ) דכל דאקיע הלכתא בלפ כדעת
 המסקיס ה*ס-ן הי כודאי אמר ולח נחשכ לסכק פגוגהא דוטוהא
 כצל ממילא תם לפרן זה הי טד* מי* ר וכפש״ל(בלק שאלו) פהלכ״ש
 ס״ק פ׳ לכן פשוס לטערד דאץ להתיר למכרו לעמ״ס אמ׳ בהלפ ולצורך

 ער אכי׳ לא נתעכלו מיכץ ינס״ש הלביש־
ק נימ יש להימף ועי׳ בדנריט למינ מ׳ ל״ו(שיק קפ״ז) ירש כזה  שש כמף ל

 שם פ״ק ש׳ צד 038 עמוד א׳ כורה י״ע ו״ס שכרה הניכנא אס ידפיק
 טד* שמה שלם שמין ,שיוטה יש להכשיר ב*ן שס טם צריחת דס

 ט׳ כצ״ל
ח יש לטס־ף אמנם לפע־ייר רק ואפי׳ כשלא רכר מס  שם כמף ס״ק ל
 מכה מעבר לצלמה כ׳ יכגלג כמהים הסיר אח ב״י יהשער המיס ס״ק
 ייא והבית הלל מף מ זה והכרחי ס״ק מיי להיגרר דאין אט נקיאץ נבדקה
 כזה עי״ש יק משמ! יעה המנלי כלל סיא ס״ק ל f ני״ש ובינ נס׳ אדרח
 אלי׳ כד אלי׳ ס״ק ניד לדנא ואף שכהנמי לנדל(סיק ס״כ) שהאם לכינה
 נעצמו סמן להק1 זס מקא בלא היס פוס דעותא סעבר לצלסומ אנל אם מה
ה ריסי־״א סמר לצלמח נוראי כימעין להחסיר יש למרות כלש סאס * 

 לנינה וללא נהדפיח.
 שם מ׳ ניד נמף סיק נינ יש צהיסיף: יעי׳ נהשי׳ נ*ת דשא מ׳ קכ״ד
 פל לדנא דנהלס יש לסמי אפי׳ אם יצא הצלע לגמד מתון סאסיסא

 אנל שלא כהלס יש לאסור אפי׳ לא יצא הצלע לגמד סמן סאשיתא יק
 שחאץ שניויז סמקמ כמן האםיסא ולז אס עניפ מא רזח ממקומו אנל
מן האסיחא שרי אף נאץ הפיס פ״יש ימי׳  אס *ט רוח כלל ממקמו נ
ו נלנ״ש שס כסעיף א' 1כי שיש נהסתסי, כ לש מה ופי׳ מ  בחרס ס״ק י
 אס גס הנ׳ צלעות שאצל הוזזה הס ככלל זה להקל נהפ״מ פלפ יהעלה לטין
 כס סכרא וצלסרו הל* גרסו ספי ממס לכל פה שלמעלה לצל הראש מי
 מקר מץ הנמלה ס״כ יש להחמיר לאשד אפי׳ כהלמ מיש באדן יעי׳

 להלן(נסיק שאוז״ז) מס שהנאתי עוד סעח הצלפות הקטרת •
ק כ״ד וף שלב עמוד א׳ מרה נ׳ מלמעלה ינהמ׳ נ*ת דשא מ׳  שם ל

• כצ״ל והפאר עד מף הס״ק למחק  קלו
. זסי׳ נס׳ זר זהנ סל האייה כלל י ק יי- שסיד סיף מ׳ ל  שס מסן נה ל
 נ׳ סק״א שכ׳ ואם מסר הארניבס פמחלמ ברייתי עם הסדקים דפ אס יש
 להכשיר ד״ל חה מאי נדעמ המ״ד שהניא המיז םק״א דערקים זס חסה לעצם
 האמצעי ונחסר עצם האמצעי קיייל לססריף מיש יענמ״ת מון טס יסודא

 ס׳ כצ׳ל:
ק (״יב) פריפה עיי נש׳ זר זהנ  שם *זד ס״ק יינ יש למסיף מי ל
 טל הא״ה נלל נ׳ סק״א שכתב ולועס סייא אלי שאיסדס נמסר סצס
ה ביתיר סצס האמצעי והייני מפ שס שגי עצמת מכניס זס אצל  האמצעי ל
 זה דטקים שרסס טחד * שרהס זה אחר זה נ*רן התל נ״כ יש להסריף סיי״ש
/ יש למנוף מד סיק• (*כנ) מזמם חיבורו בטף  שס *זד שיק נ

 עי נשי״ס דנד סלכי׳אל חלק נ׳ מ׳ דה שנא לפרי פיף שנמקס הטקא
 ואטמא סס סלט לפרס *זס דבר ינדק ידאה שניקא ואטמא טס האמתא
̂ל טין שהטמא מא לטקס  נשמטו ממקמס ינכנמ לסרס וכחנ זמארה י
 נאשיחא מס *ספס לס שהאמסא נשפשס scow למיס יאףחלס סד נספפס



 חסונים והוספות לדרכי תשובה הלכות טריפות ט
 מה״מ אסר מימ כאן מוהרי. דש כאן חוקה שלא גולדה עד היום עיייש

 עם ס״ק קצ״ו_ ובצרוף הרפים פלד הש״ס יימאדףס״ס שמחלק נץ שאסר
 לו לגמד ואין הקנס שיהא לו סחר לדני זה לאחי זמ; נזה לא חיישיק
 למקלה אבל אם יש לו הקוס שיהיה לו היקר לאחר זמן חיישיק להקלה.
 ועפ". יש סחר שיקבל על עצמו באיסור שלא יאכלט ולא ימכרם לישראל
 גלולס ואז ממילא לא סישיק לנ׳ ההקיות לא כיאנלנו נחון הינ״ח ולא
 שימכ־נו כישראל נתון הינ״ח ניו, שיודע ששהיס אלו חסידס לי גמלם

 ואז מוהר להשהוח יב״ח ונמכרו ט נצ״ל
 ׳סם ס״ק ר״א קרוב לשו©. שרוף היורש אחר איזה עוף ויצל מיוו וראו

 ש״קרע קצת מעור העוף ט׳ כ״ל
 שם סיס; נח סקיא. והא מיק שלא נסרםקו אבדו וכן אס סלן סל־ ו״אוואי
נמ הבהמה מפסיק נק  לא מהני לאמו של סלו כיון שמונת בהון סנהמה ו
 סלד וכץ הארן שנפלס עליס ואין מהליכות סלו ראיס לאמו כל ז!ק שהאם
 בעצמה לא הלכה ד״א מלון יפה אן כשהאס סיכה ד״א מלון יפה אס מנאי
 למלד יש להסתפק דיל כיון דאכרי מלד חלושים טוהר פלוליס הס להמרסק
 ואין ראיה מהליכות סאס למולו וכל ומ, שמולד נעצמו לא סלן מישיק לדיסק

 אכריש ניולד וסיס נצ״ע פייס באורן ועי׳ ברעיה ס״ק י״ז ט׳ כצ״ל.
מ על האויה נלל ניו סק״י  שם פ״ק נ׳ נראשיהו. והנית נצ־־ע. ועי׳ נס׳ זר ז
 שהוכיח דאין תבס אצמ מפלס על דנר קשה אנל מפצה על דבר p אין
 חנע אן כ׳ ולא יזעיק כפה יגיע שיעור הרן שימי מומיו עד שנדע שלא

 מזק עיייש ועי׳ נומיס ס״ק ה' ט׳ כציל.
ע ומיס נציע מיייש ועי׳  שש נפיק הגיל אבנ בנפולס לא אמרו לחלק נ

. כציל  נש׳ יריעומ פלסה ט׳
ro ה ספהיס שהיא כיד צלל מא מיפוי  שם כדק ו' כאפצעיהו ושימר מ

 צמנפימפסר עס כ' מילימפמר אכן לסי המנוא־ ט׳ כציל
 שש כשיף השיק צ״ל ק שלשה צלל כניל ־

 שם ס״ק נ״מ מאשימו ״ אכל ממונו א״צ בדקה ופי' נסי שפת סיס סיק יא
 מיש כוה אכן בסר״מ סק״י כהנ דמשמממ הרמנ־ס והמחבר דנכל
 קדקוד הראש מי גס המות וסיים שק ראוי להמיר טוהיימ דנס הפומ צדן
' מס לדק יש ג״ס לעק אס סכס סלסראש  בדקה מיייש ועי׳ כמי! סק״ה מ
 נגד הממ דבזה כשר גם לדדן פ״י בדקה דלכיז צדך המוס בדקה עיי יש. ועי׳

. כצ״ל  מק״מ ס״ק ז׳ לש טי
 שם סיק נ״ז ועשו״תפומ״ד תליתאי סי׳ ק״ה שני דנע״נ מיקר דמף מה
 לכהמה ולא נזכר כדכדו אס גס לערן זה מה יכמק לא נס מריחה

 עיי״ש ט׳ כצ״ל
 שם כסיף סיק סיב יש לססיף יעי' כסי זר זהכ על הארס כלל ג״י «ךו מיש
 כזה כארך ודעתו דאסי׳ אץ רואיו נה מס חילשיח רק שאינה יכולה
 לעמוד פל רגלה אע״ס שתולץ כשגרונה מיס פכיפ גס שנמנה סא ערן מלשמ
 הסלל כל מוף ע״כ כפ״כ צדכה פירכס וכתב שק משמע ססמימס כי

 הכושקיס עייש
 שם נמף סיק שינ יש לססיף ועי׳ נס׳ ז־ זהב על הארה כלל ג״ו סיק ייא
 שממד סל הסתקר נזה אס סהר שיסה לנהמה דינמרס ממס דשיסה
 הד ממר מהילוך דהא אס נעיף דקל סא פל סני מיס מהר שיסה מרש
 בנהמה ולק ננהמה שנפלה מי* ף מהר לנהר ושמה סעס מלא קוממה נראה
 לנארס ומהר אמנם מה לא נמצא מטאו זה נשום מסק ומהר לנסמס

 שיסה עיייש
 שם סיםן נט ס״ק ה׳ בראשימ עויק סיק מיא ומבד אנרהס סיק ל

 ומטאר ממד• ולא נעיק ווקא ט' כצ״ל
ק מיל צ״ל [שינ עיינמ נד״ק מ וראימי ד־לתססיאזיל לא  שם נמף ל
 מצוד להמיר רק מיסל נל המור לגמרי ונפמייר רק נמי מקומומ נרומנ
 סלס ורואין פאף באותן מ' מקומה אין המור ובוק להכשר והוא כוכי מממ
 ונפרד מהנשר ונזה י״ל מס החמוד תיאל מוה ולא סהר להציל סגלווה
׳ מיזמי. משארי יסה בצי שוס דסוסא ק דכל הסור רסל מרק שפכ״ס מ  נ
 ואף מלא סה הפיר נגלו לא הר זה נכלל דפוהא מ״מ נכה״ג גס זה מי
 דעוהא ואמ מציל(וסוצא נזה הנאיד למיל מ׳ ירג (מף סיךנ) יסי מיי
 (שיק קי) ימ׳ ג׳(ס״ק כיה) סספרלג וימי׳ חסד לאנרהס) אנל אס כל
 הפור קייס רק מג׳ מקומית סה העיר נמח ינפרד נמל משר גס הד״ק

 מידה להמיר יבמי׳ הארכתי והעליתי מאוס מן מקר לדנא]•
 שם מסן ס ס״קא׳נסימ ייצאממהרינ בשביל זה סייש. יסי' נשיית נכד
 (מסרנ מ׳ גבדאל מסערשסיגמל דל) שנשאל נאיזא שיצא ממנה קציס וש

 יי1

 והתי״ה ואן אגו נקאץ מדקת צוהיג בעוף ימפמע בפשסות הלשון דבכל טוף
ק ח ורק בבהמה כיון פגידה גחליס יא״פ רק ג׳  קאמי ולנ בכו״ת ס
 בקיא ס Mb ננ־יקתס מ״״ש ומפיס וככל עוף אף מש סאיל ויש מכה גידץ
 מי, ת,י ניןאין רק שהכל״י ס״ק ח׳ נמכ מסדסשיא מס נעוף אינדי״ק אף
 כיש בו הרבה גידץ בקיאין אנו הואל וי! כמו עצמית ממש וכל אדס ימל
 לראיה מותה מי״ש יככ בס׳ בא־ אנ־הס נדקי״א 1*ש ולא.זכר נדבייהס
א ומש יע זחקא אנדי״ק כיון שמידי! ש י היא נ.גי, עצמית כנ״ל אך ו  או
 נכ״־״ג שהגהות הסיר אית י־י כתב מס נאוווא אס נקאיס מייש ונשפ״ד
 ס ק י״א כ׳ דכהס״מ יש לסמוך עיז רק שצריך זהירות לזה עיי׳׳ש וא״כ הנו
א ואץ להקל נבר ל ד מ  דלח להמף עלה שלא להקל יומר עד פשממ מ
 אחיי, יגדיליס השטחים נעח נמדיגתיט שאנס גיוייס כ״כ נמו סתס אוזיח
 כאש־ א״י יואן אתה בגלילומיט (יכתשר מניאר כסי״, נכד"־! סי' נ״י ה״ק
ב ואכ״מ)  ו׳ דבי מויזא היח סין קסן ראוזא כאש־ הארכתי נזה להלן סי׳ ל
ק אנו תהי! שמית, ההיגגוליס מדוליס מיל אץ מלס גוול כיכ כמו של  ו
 אייס יא/ד״ק לכן פשיט נלפעג״ד דאין להיסיף קילא כזה ואץ לסמיך

 אנדקהט רק :אוזו־. יאינדי״ק לבד כדל וכתב שס עיד ח״ל ט׳ כצ״ל
 שם םיהן נו סף ס״ק ד׳ ולההירו להכ/ס ע״״ש ויסעשה אן לסימן עליו
 להקל כלא כמקיס מ״מ וגדול סלס א כצירוף סניפים אחרים נגד דלי.
 גחלי ימחבייס סמזמדן כזה וכל זה היא עסה ממש אנל:עגליס ט' כצ״ל

 שם כסף ס״ק לגלג למסיף ועי' נמיוחיד שאל שהרח כצ״מ דסא ק״״ל מל
 חזיישיק למומיא ואשרינן אן ג״ס גשמי קדיחת דהא מף נל מף
כ  מחמ־יק יבייך הסעס דלמה טציא אתה יוהד מחזקת הימר שהיה לו אן מ
 דמ״־י יש ג״פ בזה כגין דאיכא סיפ דהיני שיש עוד ספק רכזה שיכ שתי

 הקדחת שוות עי״ש
 שם כפוף ס״ק ליה יס לממף ומי׳ ס׳ נפוצות יסודה (למהר״י מוסקאלי ז״ל)
 ד־וש מיא ע ש נ:יאי הכשוק קורא מר ולא ילד כי קו־א הוא מין פוך
 י״קיא כלשץ -גרכי קיר״א וכלשץ לאטיג״י אסיכרג״י ועוף זה מא דרס

 ע״ ש לדרט
 שם ס״ק ל״ו כל אלו שאפרנו עי׳ כל חכורות שמואל ס״ק י״ט שכ' חה
ם אבל נק דיש לו ד־יכה ננדיס וטלאים יש חילוק כץ ד  דוקא בשאר מ
 ייצילין לאץ מצילץ ע״״ש ועי׳ כפן הניד ס ק י״מ ונמק״ס ס״ק י׳ ר״א

 כצ״ל ומרפש יש למחוק כי כא כליכוכיא
 שם כטף ס״ק נ״ב יס לייסף יה״ה נתוית יקיסאנ להיו מ' סיס סק״א
 הענה דבדק־ ודאי צריך פמא עכר רושם הדריסה נגיף סלד כסו כנ ספק
 נ־דיכה ולדידן דאן אמ כקיאץ ככ־יקה סדכה ע״״ש אמנס יעוץ נס׳ צמח
 צדק החדש (ככסקיס) נהתשו׳ שנפיף מ׳ זה שהביא דבריו ומי א ראה להיפוך
 וכתכ שס בעומא דדה בעז ש״דרשה מזאב החי, לחי התחחון סמוך לפיה
 יאת״כ ינדה ונשאל מה דן הולד וכיב ליתיי מפפס םכק ספיקא ספק שמא
 נא נדרסה הפז רק במקום הסא ובמיץס אמד מהר כדקה גס לדיק ואת״ל
 כנדרסה העז נס נמקימח אחדס באק שהעז סריכה סשוס דאץ אט נקיאץ
 ::דקה שמא נא מיע הארס למלד ונר׳ במדט להל! סי׳ עיט (סיק ל״א)

 מ״ש עוד מזה
ה כל הנדפס מ! אנל לסי מ״ש הלך ס״ק י׳ ט׳ עד מף  שש סיף ס״ק ל

 השיק יש למחוק
 שם סיק צ״נ מאשיחו שנחנ שכא לכרו מכדא מה שהיו עיפיח קסרס
 כחצר שלא נכלינ ורחוק ממקום מישכס היה כ' אחור. ככלוב ונשסמ
 קרקר הטומח קטנים פנמי שס ונודע שהיה דורס כחצר שש וקטל תרי מירימ
 והאודם לא קרקרו כלל ימפיר גס כאיזוח מדולור. מנלונ דסק פשסין ילא
 ק־ק־ו יש לתלות שלא היה ידורס כס כצד האחור. ואף סגס הס היו פס
 כאהו חצר ירס כנה״ג יש לכדוך על הס־נ ואף שהלך מפקפק מנרי מ״נ
 מ״י כצירוף סיף יש לסמיך בזה מל המ״כ טו, שכצ״צ והפריח יסכימו לדעתו
 (־יידיש כלשוני והכשרהיינס האיזות ומשמע דהפופור. הקסרס משיר כפשיסוח
כ מייד ש־יה ל  אט״פ שקרקרו רק דהס־קר הצ״ס היו סל האווזוח סשוס מ
 החצר יחכ באפ! שיעופיה הקםרס היו יסלץ לכחח) מייש. וסי׳ כס׳ דכד

 יוסף פי׳ ס״נ ט׳ כציל והשאר נסחק
( ו  שם :סף סיק ק1״ב יש להיס־ף (וע״ל ס״ק ל

 שש אחר ס״ק קפיכ יש לסמף עוד סיק (״מפב) לרםיל במים עי׳
ל טרך שי להלן מ׳ ק״ו שכ׳ דאם טלר ביצה מספק פריפה וספק אס  נ
ק אס סלדה אזמול ומס טדץ כהיך כ״א  מלדה יייס ימר כלו מיא יוס מ
 ייס נחם שאדע מפק טדיפוח יש לסקל דאמלי למיד יפיל מיצה מסדסז



 תקונים והוספות לדרכי תשבה הלכות טריפות
 ימית לדינא נדם נציפ • (ה) to המת פסחיש וסי כצ״ל •

הו י מנקרי קייס חיו״ד סי׳ יי או  שם נמף סיק יא יש לממף: מ
 ובפשמ׳ מוס במרד סיק ח׳ יארך מדינים אלי

ד י ו ס מ 3 & V ק ייב מיה יד מנססה- מיש (ומיל סיק סיו) וני׳  שם ל
 תנינא מ׳ רל*ו שיצא לדק בדבר המש רלא מלוי כלל א נתפסמה באימר
 הנאה א באסור אכילה אצא היכא שנמפססה כל ימיה באסור שאמרו מי
 מגופו מון חלב תדכא ודס וכיוצא או שינקה מניזאה וכיוצא כזה מוהר אף
 ננחנדלה בל ימיה ממנה . אנל בנהספמה מאמר שאן אמרו מצד מהותו
ק משיי מכייס וכיוצא דהאמר מי מצי שהוא ד ע  ונוסו רק פמ! מנין א
 של ט״ז ראן מלוק כץ אם זה מא נרשיק א נפר וכדומה וכל כה״ג אף
 נאמר אסלמ חמרה מהסה שנחפססה מממ מיש באורך. ומי׳ בדבריו
. כציל: ה (כדק סיפ שיק סי) ומרש הנאה״פ מהלמלס מי  להלן מ׳ ל
 שם בייש פיב מרס א׳ צ״ל אנל אן מזה מס ראה נסתור דברי הלחהיס
 ד־׳ל תרש הלי להשליכו לנסר מירי שהיה הרבה מיס מתולעים וכמו
 שמא בטח נפעמים שימס אזה שקים ונווא לא שטח כלל שיהיו הרבה

 מממ כיכ בסקס ל מאכלוסו נפעם אמת פ״כ כ׳שלאישהנוננימ וטי

 השםפה לםיםן נרה
מ נהסרומ ומקנים מ נ ראיסי נשיס מההדס מ״נ נ  סעיף ב לק יד מ
 לניי מל סויד בזה שמור ט ססס שהבאתי לעיל נשמו
ל פעם ומזב נשם ן מסה « ז  דלפייר המפליא יש להתיר גספשטספיס מיי *
 רב א׳ שנהן ומצא נמגליס מנהמת ונראה שהוא נקב מוצא במלדה מסנע

י מ הרכ ןעמ מרס וכ׳ לססריסו ותא פמתשליא סייש:  וכוי פיכ מ

 דרך סיה נסין ב׳ כמח וכ׳ ואף דמלשון הרסנים שהביא הלן יססרש אמיח
 דם שגבר עליה הרם סד שחנקה סשיוס שאנו יוצא דרך הפה אנל לדינא יש
 להדר אף נמנר זק־ השה. יס״ש אס מנר דדן הפה א שמיס רק לגמן
ס דבטדג צדן לבדק המי  פד שחנקה אן הביא ראה פש״ש גיסין דף ל
מ השיפור ב׳ זימים  אס לא נימוקם ואס שאר פלס חלק מחל שנ ככבד ח
 הצריך לסייח בסוף כשר יל דממזנר דלא חקא היכא שזב הדה דרך הפה.
 * ח״שיק להכנר אלא אף ט ft זנ אלא שחמץ צדן גיכ לבדוק הכבד נרים
 ולז מא נאווזא שנהפשמה מאליה אכל אס ארס סאה באיזה שמלעיסין

לק ל״ח):  אמס ננו־כ מין נדנריני ליל מ׳ ל? (
. סי נס׳ זי זהב ה י כ ו ק רד) • ק ד יש לססיף סיי ל  שם אזר ל
ל שהניא פיניא שסיס לפניי שמי שפן ייסראדל ק  סל האייה to ניה ל
 מהי• אלפים פס מם כד לצניס מהם צמ־ ופסה מרנג ולה מעס ממה ישייסי
 אהה מיד נערך שפה אזר זס ובדקי ולא מצאי סס חפס אתימס תם מה
 צו ספק אס שממה מ רא יק שנקרה נחרםוסה ב׳ א ל «קחס יסל לסייס
ס לסן י מי ו  שהרגישה בפיה יכמכס שפס הארה שבו ולא בלמה כלל ולא י
ס ממרב  מעיה רק שנשארו כסיה ובמכה יצוו להכשיר וסין c'tifcm ס
ס ק הסתם י  בדם יש לומר דטק שאוחאס שאינו ניכר מס אמימהנבגי ס
ם  לא בלעה כלל א אלי גם אס שהסס מהפיס ננל זאת *ושר שסתס י
 שסה מכלי ביסל את מו היייסחלל והא יניס חאיה שתן הוויפריאיל
 להאדכ בל מקים שעיבר מה סלא האדס סן המוס נמבסל פס הסס שני יאן
מ שמס ימןב ולזאת  ל־זש רק ולמא במקס משארי מיס הלא שס במסך א
ס לא יסר מס חשש אן למש מ ק שחאן מס אוס מימ לאחר מ  נ
ס מוכר למל  ובפרס כיון שיש ספק אלג צא מנסו הסיס הללי להון מי


