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. ה ט י ח ש ת ו כ ל , ה ; ו ש א ר ק ל ג ח ״ ס ש ת מ י י ח י ׳ ׳  ע

 זה השלחן הטהור לפני ה׳
, ועליי מפה פרישה ו י  אש־ ערך האשל הגדול הגאון רשיבה״ג רביני יוסף קאן־ן זצללהיה רים בקיק צפת ו

* הגאון רביני משה איסרלש מילויה אב״ד דקיק קראקא ה ע ש ל ר ח  הגהות וחדושי דינים מאת האשל ת
ם ה י ל ג ל ד ע  ו

. א ג ל י ו ו ש זצ׳׳ל ס ק ב ר חגולך; םח־ב הגאץ המובהק םוהר־ר משה י א  ב
 בא1־ מהרב הגאון וכר׳ טיהר״ר זכריה מענדל זציל אביד וריס בקיק בעלז.

י צבי הירש איידנשטאדט זצילאבריק אוטיאן, ׳ י מדדב הגאק»הר ב ת צ ל ח נ , ו ה ב ו ש י ת ח ת  פ

ם טוילגא). י מ  עם ההוספות החדשות מהמחבר (הכל כסי סר, שגרפם נטר. ס

׳ בזכות אבותי הקדושים, אראלים ותישישים, חברתי  ובחםיית ה

ה ב ו ש י ת כ ר  ד

 קובץ גדול מאסף חרושי דינים, מכמה מאות שרת וספרים שונים, ראשונים ואחרונים. את שלפני

באו בדגריהם ה ואת שלאחריהם״ אשרלאהנ ב ו ש י ת ח ת פ ב ו ט י ר ה א ב  ה
 אני שפל אגשים חדל אישים

א אבד״ק מוגקאטש והגליל ובעהש״ח ספר באי לחי רואי על תתקיגי ויה״ק* בלאאט׳׳ו הגאון ר י פ ש ש ר י י ח ב  צ

 הקדזש גר ישראל טוהר ״ר שלמה זצללה״ה ד׳ע אבד׳׳ק הג״ל יצ׳׳ו.



 צריכץ למודעי! הנה לא נמנעתי בחיבורי ״ודבי תשובה" אף דברי המקילין ובטן
 ס׳ ״דעת תורה וגילוי דעתי אשר במחכת״ה דרכו להקל יותר מדאי

 בהוראה נגד דעת רבותינו גדולי האחרונים אשר מפיהן אגו היין ומוט תצא תורה והוראה

 וננד הודאות שנתפשטו לאיסור, אמנם המעיין בחיבורי יראה אשר במקוכזת שהקילו מאד

 כתבתי שחלילה לסמוך ע*ז למעשה או שהבאתי באחרונה רעת פוש להחמיר בזה וממילא

 נדחו דבריהם, ואשר הבאתי דבריהם הוא למען לא יבא שום כורה להקל באשר ימצא

 בספר הנ״ל וביוצא, ע״ב הבאתי דבריהם אלו בחיבורי עם שיומא דפסקא שאין לסמוך ע*ז

 למעשה כלל, ובהאי דארזיל (עדיות פ׳׳א סשנה הי) למה מזכירי; דברי היתד בין המרובין ובו׳.

 נם כמה פעמים שאי; דבריהם כזבנים או שלא דד׳ נראה לי לפשוק בן ולא רציתי להא־יך

 כתבתי רק עיין בס׳ פלוני סי׳ פלוני ודי בזה.

 »״בי דרכי תשובה,



פ י נ מ י ס ת ה ו ח ת פ  מ

ה ט י ח ת ש ו כ ל ן ה ו ש א ק ר ל  ח

 סימן דר

 זג 0י ה0 הכשרים לשחוט, (י״ד פעיפיפ) א•
 כ. אם שחיטת עוכר כוכבים ומומר כשרה (י״א סעיפים) כג
 ג. שחיטה אינה צריכה כוונה, (סעיף אי) לא
 ד. השוחט לשם עבודת כוכבים או לשם דכר אחר מה דינו(ז׳ סעיפים) לא:
 ד״ השוחט לשם ?דשים מה דינו. (ג׳ סעיפים) לג:
 ו. כמה שוחטין (ד׳ סעיפים) לה:
ף א׳) לח. (סעי ו  ז. הקובע םכין בגלגל אס מותר לשחוט ג
J שיעוד הבין של שחיטה (סעיף א׳) לח: \ 
 ט. השוחט כסכין מלובנת (סעיף א׳) למ•.

JO (ג׳ סעיפים) י. יתר דיני פכין 
* באיזה זמן שוחטין ודין השוחט בתוך הטיפ, (ד׳ פעיפיפ) מכ:  י
 יכ. שלא לשחוט כתוד גומא (כ׳ פעיפיפ) מ
ג כעלי חיים שאינם צריכים שחיטה (ר סעיפים) מו.  י
 יד. דין עובד במעי כהטח (ר סעיפים) טח.

 טו. שלא לשחוט בהמה עד יום שמיני ללידתה, (ג׳ סעיפים) ט.
 טז. דין אותו ואת כנו, (י״ג סעיפים) ננ•
 יז. דין חשוחט כהמה המסוכנת למות, (ג׳ סעיפים) גי:
 יח. דין בדיקת הסכין ופגימותיו, (כ׳ פעיפיפ) גט•
 יט. דין ברכת השהיטה (ח׳ פעיפיפ) עב־
 ב מקום השחיטה כצואר (ד׳ פעיפיפ) עז:

«  כזג שעוד חשחיטח ככמותח (ה׳ סעיפיפ) ע
 כב. כאיזו מין צריך לשחוט הורידין(כ׳ פעיפיפ) פיג
 כג. דיני שהייח כשחיטה (ו׳ פעיפיפ) פ1

«  פד. דיני דרפח וחלדח חגרמח ועיקיר (כ׳ סעיפים) פ
tnt (ג׳ פעיפים) ,כה. שצריד לכדוק אחר השחיטה 

 סי. דין נקב בוושט או ככני טעייפ קודפ [גמר] השחיטה

 (ב׳ פעיפיפ) *ז:
JIX (פעיף א׳) מ שלא לחתיד אבר מבהמה בעודה מפרכסת 
 TO דיני כיפוי הדפ, (כ׳׳ד פעיפיפ) צט.

 תקונים והוספות לדרכי תשונה הלכות שחיטה, בסוף הלכות שחיטה דפים א—ג.



ת ו מ כ ס  ה
 הרב הגאון המפורסם, שושילתא דחוסא, פאר הדור מאוד

ק ר ה ק א ח צ י  הגולה , כבוד קשית מוהר״י־ ,

y והגליל . c h א זצ״ל, אבי־״יו ג נ י ט י ל א " * 

 שילית

ן של  כבוד ה־ב המאוה״נ החריף ובקי החסיד והפניו מ
ס "יייה צבי הירש שפירא נ״י בא לכאן ותלמודו י ש ח  ק

 טלו חיטרו סע־ דרכי תשובה אשר חיבר על ש״ע יו״ד סלל

 כל הדנים הנמצאים בספרים ותשוטת בעניני אויה אשי יצחו לאיי

 אחדי ספר פתחי תשובה, עיינתי בחינות מייל בהלסת שחיתות

 ומרפות וראיתי ט אחד יגיעות רטת אסף וקיבץ גס מספריס

ס נמצאים במרינתט וגם מהרבה כת״י, וכמעס כצ  הרבה אשר *נ

 השאלות אשר המה במציאת המה מפורשים להלכה ולמעשה מאת

 גדולי האחרונים בתיבור ררט תשובה הנ״ל יראר ונסן מאל להביי*

 לביהליס למען ישוטטו רבים בדרטו וילס באורתותיו .

 יום ב׳ כיח מיון חר״נ לפיק לבוב

־ א ג נ י ט י א ל ׳ ג ן ס ר ח ק א ח צ  י

י דגולה  הרב הגאח האמיתי פאר החד רבן שיי כל מ

ק ח צ יר״י י ד ו  גזר ישראל יהדרו בביי קשיי׳ ש

. א נ ו ו א א אבי״ק ק ט י ל ש - ן נ ח ל  א

 בגז״יז

 כאשר ־.שיחו אייי אחה על, הנדפסים מן החיבוי דרכי
בה שפעי. יבשה הייה הרב הייאוה׳נ היג־יףובקי יי״א בק של קדושיה  השי

 י־ית מיייצבי הירש שפירא ^יאנ״ל יק׳ מונקאטש

ה הוא מל שו״ע יויד טלנ הרבה דנים  במדינת אוננערין יהחיביי ה

 המובאים בתשומת האהריכיס אשי יצאו פל פני תבל חמד ספר פתחי

 יישובה יראיתי בהס מעכו יהייה נאמייס נסילוי נכו! כראוי ותקותי

 ט יהיה מזה הועלת ע בעז״ה 1הייעייניס והרבה הדעת והחנינה עיי

 זה אייה יעיכ רחיים נהפיצס על כני תבל ודי יהי׳ בעדו ויהנו מאות

 החרדס .דבר ל׳ ות, למכס וני ייוסף יקה ולמען כבוד התורה

 באחי סהיח

 יום ה׳ כיז םיח תרנ•'- קארנא .

ר ס י ל א א ר ש ן בריב ט׳ י נ ח ל ק א ח צ » י 0 
 זצ״ל החופ״ק .

א • נ ל ר p שליס׳׳א מו צ ד? ק ו D H ! ד מ ל ק הרב הגאון המפורסם פאר ההד כקש ת מהודר ש  הסכמת מ

 הנה נשלחו אלי אחה עליז כדנניא מבית הלפוס של האייסגה והאחים ראם לפיק מהחיבור היקר אשר מדפיס מולה כעת כבוד הרב

י יק׳׳י! ממקאטש במדנת אוננאק י א י וכי׳ בנן של ץלישש שנ״ה מהייי׳י צבי הירש שפירא ל* י ק נ החדץ־ י ״ ה ו  המא

ת שטסה וטרסות ניךאו בשש דרכי תשובה יכאשר עיינתי בהס ראיתי ט הוא חיטר חמיל ונחמר מאל כולל כמה תשוטת האחרונים אשי ט  ענ מ

 נלפםו אחר חיטי פית מהגאונים אשר היו רלפניט ונס מנאוני זמנינו ניי הנצרטס מחל להלכה ולמעשה ובפרס בדני טרפות 0פליא עצה והנדל

 תושיה והביא כמה מיחשי דניס דמיי• פיי תטאה וגבישי שדל ועול מהרבה ספרים קריס נלפסיס וכתיי אמ־ השי״ק הנאין בעלפית זצ״ל

^ fop ^ ע פ ה עלי, ולק אמעא ל ב ו ט  כל ח לא אנס (יה בספר האחרונים !״ל והכל עשה בסלר נכון ונעלה ובלשון צח ונין כיל ל׳ ה

 יגמור ל׳ בעלו להלפיםו כשלימות ינהוציאי ע״פ תבל למען לזכות את הרסס ט היא ספר נצר1 מאל לכל רב ומורה והיה כל מבקש לבר ד*

 זו הלכה למעשה בליני שחיטה וסרפות יפנה אל החיבור הזה רמצא ט מ מבוקשו כיל הכותב לכבול התורה י׳לומדה .

 יום ד׳ ד׳ כסלו תרג״ג לפ״ק
. א נ ל ו ח זללה״המפ״ק ו ש ל מ א ר ש ה בלא׳׳א מהוריד י מ ל  נאום ש



 הסדמת המחבר דרבי תשובה

 עולם תקצר היריעה מהכילם, חברו ספרים חשובים ורמים -
 באסיפת דברי חכמים, וקרוב לזטניגו, האירו לנגד עינינו .
 הגאון מ׳ חיים מרדכי דל טהובנא רבחא, בכמה הלכחא
 גבוורתא, פה מפיק םרגלידת םובות, וקיבץ מחנק תשובות,
 ואחרי כן יצא אחיו הגאון העצום במאמריו, ומילא את דבריו,
 וקיבץ עליו לנקבציו, קובץ על יד אפרים, מנה אחת אפים,
 בשחי ידם, נחת מלא חפניס, טובים השנים, על עדע אורח
 חיים, ותפארת גדולתם קמה גס נצבח׳ בספרם שערי תשובה,
 ואחריהם קם ונתעודד הה־ג בעל פתחי תשובה, עשה לנו חשיבה,
 קיבץ חיוזשי דינים , על שלשת חלקי שיע 1 ואחרונים, הרבה
 עשה ועלחח בידו יך שרשיו כלבנץ ׳ ישלח פארותיו, ילכו
T V יונקותיו, בא עד השלשה, אבן הדאשה, אולם על הש־ע 
 עוד לא הרוה צמאונינו , כאשר עם לבבינו, בהרבה דינים
 והלכות, אשר עוד נמצאו בשדח וספרים באריכות, ודגה רבים
 מחכמי הדורות, עשו מהדורות, מערכה מול מערכה, למעשה
 ולהלכה, מחזה מול מחזה, לא הרי זה כהרי זה, ומהם חייקוהו
 לשרשים וענפים, ונוספו הדינים לאלפים, אכן לא על סדר
 חטחבר והרנדא עשו עבודתם, ולא עליהם שמו אותותם, והי׳
 כל מבקש דבר ה׳ במלתא דלא שכיחא קמי׳, ולא שמע מרכותיו
 תסיימי, ומדע והרמא והט־ז והשיךהדלת פגרו, והבאדדט
 והפת׳ש אותם לא הזמת, והמה מפוזרים, בשאר ספרים,
 קרי חערך, אשר רב מהם הדרך, יצאו אל מחוץ למחנה ומדע
 ונו־כ אשר לדגיייהם תנים, לחפש בספרי חאחדונים, והמורים
 ישוטטו ברחובות, למצא ספרים הרבה ותשובות, ולאו למצא
 שערים, במקומות מפוזרים - עדי יבואו לתכלית הנרצה - לשאלתם
 הנויצה, (עיין בסי בית אברהם בהקדמה שניי מש־כ בזה ומש׳כ
 בשם הנאונים בעל הדירז־ ומהרה מוולאזין דל מה שאמרו
ע ד  להה־ג המחבר חכמת אדם על אשר שינה מסדד סימני מ
 עיי־ש) בכן אמרתי מנןם הניחו לי לחתנדד, קובץ דינים והלכות
 על הירד לפרד , וחברתי חבורי דרכי תשובה, ואקרב אל

 המלאכה

 דרכי המחברים, ראשי המדברים, להציג אמרים - בפתחי
 שערים, בקרבם אל המלאכה, מה ראו על ככח, ומה
 הגיע אליהם, יאריכו למעניחם בהקדמותיהם, לתאר פרי
 מעשיהם, אשר כוננו עשתונותיהם, לזאת גם אנכי תולעת,
י לתל המלאכה, לערוךמערכה, פ  נבער מדעת ׳ אתנהלה א
 להציע לפני הקורא, בעזרת הבורא, משפם תמרי ומעשית,
א הוצבה יהיבא, לפתוח  טעמי ונימוקי כי יםדהיהו, הלא ת

תשובה קי 3 פ ו ד  שעי ל
 דרכי המודים והפוסקים, בכל קצות תבל ואיים רחוקים, מיום
 אשר נגלה ספר השלחן עדיך, לעומתו יאמרו ברוך,
 אשר העלה ואשר הביא יוסף הביתה בית ה׳ בנץ אריאל, רב
א המסביר לכל בגי א השלים ת  פעלים מקנציאל, דוסף ת
 ישראל, מאתו ערך שלחנות ארבעה, מהם תצא תראה, ממנו
 יתד ממנו פנה,ברוב חכמה ובינה, ובו בפרק זרחה תורת משה,
 לנו בני אשכנז מורשה, פרס מפיה ומקדשי, הלכות ודינים לחדש,
 בכל מקום כמותו הלכה, ממגד שמים השביענו ברכה, אשרי
 העם שלו ככה. ועליהם תלוי כל שלםי הגבורים, גדולי המורים,
 חש ראשי העמודים ׳ הם העומרים על הפקדים, סביב שתו
 פירושים ינךים, להאיר לארץ ולדרים, ונראו ראשי תזרים,
 יראו אותוחם, כל תאי אותם, להבץ דברי חכמים וחירותם,
ע נושאי כליו לכל עבודתו, ונשא בם את השלחן בפהרתו,  ו
 וגם קמו חכמי הרשים, ששו ולקפו דינים מחודשים, מין במינו
, לפגי  בענינא, דברים הנחתים לדינא, והציגו אותם לבתה
 כל יודעי בינה כמו הגאון הנמל מאור הגולה, בעל כנסת
 הנחלה, קובץ נתל ונעלה, לו דומי׳ תחלה, וגם הגזדג תזיז-א
 דל הלך בזאת המסילה, מלקט יוסף ליקופא בתר ליקושא, דינא
 רבא ודינא זוטא, את דבל קבץ ואסף, בספרו ברכי יוסף, והאיר
 עיני חכמים בהלכה, בספר מחזיק ברכה, וגם ככה, בשיורי
 ברכה, וענך חדט, לקש חקמח , ופנים חדשות באו לכאן
 :נספריהם, באומר מן החדש מלאו אה ידיהם, ועוד מגחלי
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ח p בראיות נכונות p מדעתו י  שאינם כתובים בחורה ולא תנ
 לבד בלא סברא מוכרחת אז pru שהרב יחי תטח למלאך ה׳
ה מ ז  צבאות שראוי לסמוך עליו שלא יאמר *יו דבר שאינו פ
 אבל אם אינו אומר שוס דבר מלבו רק מה שמפורש בהודה או
 שמוכיח p בראיות נכונות אז יש לקבל ממנו אף שאינו כני^אך
 ה׳ צבאות חח אמר דהעיה טבל מלמדי השכלתי ואמדו באבות
 איזה חכם הלומד מכל אדם עד כאן חורף דבריו. ועפי-ז יובן
ס הנ׳ל דאםר הטקשן אבל אחמיץ במחובר ודנדקדשה י  דברי מ
 אטד לי׳ אין והלא לא הביא שום תבהד, לדבריו או מקוד מוצאו
 בחורה וא״ב יש מקום לבדד לחלוק דאין לקבל ממנו עץ אמר
 במרת עידין פחגמא שכן אמרו ת ח שדומץ למלאכים חוב שמיר
 יבקשו תורה מפיהם אפילו בלא שום הוכחה וראי׳, ובזה יש

ס ג«נת כיח ע׳ב) רחיצת ידים ערבית דשות ד  לבאר עוד דברי מ
 ואני אומר מצוח, מה טצוה דאטר די אמר רב בך הי׳ מנהגו
 של ר* בר אילעאי דש עם חשיבה טביאין לו עריבה מלאה חמין
 וחודן בו פניו ימו ודנליו ומתעטף ויושב במינים ודוםח למלאך
 ח׳ צבאות. ותמהו טלם דהאי דומח למלאך ח׳ צבאות אין לו
 עגץ להא שרוצה לחוכיח דרחיצת ידים ערבית היא טצוה ולפי
 חאמור יתכן שפיר דביון שרוצח לחוכיח ממגהגו של די בר אילעאי
 אע׳פ שלא הביא חוכחה או ראי׳ מן התורה לדבריו כלל עץ אמר
 שהי׳ תמה למלאך ה־ צבאות זרב חורה יבקשו מפיהו נם בלי
 שום חוכחה וראי. (וע׳ בפח ירד םיטן שלד כדק א׳ מה שיל שם
 עד-ז ואץ עת חאסף פח) דברים אלו חצבתי לי למטרח, ותלונות
 המבקרים מהר מעלי סרח ׳ יען כי תבעתי יהדותי בתיבת.ועייך,
 אשר רשמתי לעיני המעיץ, כי תיבת.חרץ׳ פשוטה כמשמעה,
 להזהר בהוראה, כלומר עיין עליו ותדע פשר דבר. אם כחוק
 ומשפט תרה נבר, ואם דבריו כנים, וראיותיו נכונים, ז׳׳ל בחר
 טעמא, ולא בתר שמא, והי׳ בי תמצאנה. אותן תראו־ת בי
 טובות הנה, למשען ומשענה, יהיו לראש פנה, ובצדק חכמינו
 דל הזהית, קבל האמת ממי שאמרו, ולפעמים ימצאו כל
 צדניהם ולפעמים עכ פ יתעוררו בסבתתיהם ׳ אשר יצהירו מבץ
 שותתיחס, אך אם תמצא בי על קו תוהו בנה יסודו, בקהלם
 אל תחד כבודו , ולא תעשה כהכרעתו, לפסוק כמותו, ולך
 משפם הבתרח, לבנות ולפתוי־ כדדכח של תורד., למשקל
 ולםםרי בחלבה וסברא, והנני רק בטורה באצבע לפני המודים,
 את דעת המחברים, הראשונים והאחרונים, אי איפא חם תנים,
 ומקש שבעלי תשובה עומדים, להעיד אוזן בלימודים, והמורים
 לתל שאלותיהם, יעיינו בדבריהם, והנה על הרוב הכאתי
 דבריחם, בפי סוד זמניהם, לp אין להעמיד יסוד ופנה, על
א העקרית ונכונה,  הדעה שהבאתי באחרונה, למידק בי ת
 עד אשר יביאו הדבריפ בבור הנדמה. ואחרי אשר יכיר אה כן
ח, אז ישיב לשואליו תשובה, עתה אחי שמעוני, ולכן!  האתנ

not 
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 המלאכה. נעזר אלקי המערכה, לחחזירהעפרהליושנה, ההודאה
א השלחן ערוך בכל מיני מעדנים, מטוב הראשונים  על כנה, ת
 והאחרונים, אשד אספתי חבלות חבילות ׳ חלכות קטנות עם
 נתלות , ודרכתי במסילות ישרים, בץ במה מאות ספרים,
 חדשים נם ישנים , למיניהם שונים, מנחלי אשכנזים וספרדים ,
 הוצאתי דברים נחמדים, והלכתי נתיבות, בהמון ספדי תשובות,
 ואחפשה במטמונים, בכתבי יד יקרים מפנינים, וברוך ה־ אשר
 הפליא חשת עמדי, אשד בזעת אפים ינעתי,ומצאתי דאתי לידי,
 ואספתי םבץ האמרים , תנים הנתציש למוריש, מכל מלי
 דמםמרץ, בסדקים וחורץ, ומכל הלין, חברתי מילין, בעזוז*
 תלי תלץ, ומדי עבד בץ בתרי אמריהש לשושש בדרכיהם ,
 מעטהעתתהנני מעיר, םנס; ליאיר, ואת דברי המחברוהרנדא,
 אשר מימיהם ישתה כל צמא, ההרים הרמים והנאונים, שהכל
 אליהם פונים, הצבתי בפנים, באותיות מצוייניפ , ועשיתי
 לשלתן מסנרח, הבאה־נ הבאזדט. ופודש מקצה בתבדת ׳ יען
 פעמים רבות עליהם תשיף מייתי, כי על כן באו בצל קורתי,
 והיבוד,דרכי תשונה־ אהריהם, לאדדונה ישע לתליהם, בזה
 ימצא המורה ת מחסורו כרצונו וכחפצו, כלא קמצו, להבי;
 ולחוויות, מיד ולדותת, כמעש לא ימצא שאלה שייא תמצא כו
א חצי  חשובה, דבר בשם אמרו, להשיב לשואא דבר, דנר ל
 ובר, דנר נעתו, דנו־ האמור ובפירוש איתמר, או דבר הלמד
 מענינו, דנו־ קש; ודנו־ גחל, דירי חכמיס כדרבונות, בו הלנות
 שונוה, הלכות המצויינים נשערים, נאשר עיני הקורא תהתה
י תשובה י ע י ש י : פ א ייעלי ל ל ונתינה׳ יל נ  משרים, וימצא ש
 דרכי המנקרים, ייני1 תנלית תקדים, נצאת לאורה, ספר
 תידושי תורה ׳ יתעוררו, יתייצבו, ינדקו, למצא עלה,
, למה כה, ובכן ישאלו עלי ה  אתאת בו כוקי סריקי, על מה נ
 עי1 מה שהבאתי לפעמים פסקים ודינים, גם מספד אחרזגי
א קיס ל; ננויית, לפסוק נוותיית,  אחרונים, דלא פקיעי נשמייהו, ל
 נדינים והוראות, אשר נספרידם נמצאות, חלא נמ׳ מפורשת
א (ימי >־׳י«•& אם הרב תמה למלאך ד צבאות ינקשו תורה  ת
 מפיהו ואם לאו אל יבקשו חורה מפית ׳ אמגס אשיב להם, לא
 'מחכמה שאייחס זאת, הבינו אשר לפניכם, עפיי הצעה קטנה
 אשר אצינ לפניכם, דאיחא בש׳ס פסחים(ליי«•<) תכי דמי בגוץ
 דאחמיץ במחובר אבל אחמיץ בחאש ודנ דקדשה אל אץ,
 בגזרת עירץ פתנמא, ובמאמר קדישץ שאילחא , ובן מורץ בני
 מדרשא כותי, ופירשיי עירץ מלאכים, בלומר ת־ח שחם בבלאכי
 שרת אמרי בכיהמ׳ד כוותי, עד כאן, וצריבץ להנץ לאיזה עגץ
 אמר שהת׳ח שמורי[ כוותי׳ הם כמ־יאכי חשרת ונראה לי לפרש
ר כנפי נשרים על חתודח במחזה אברהם מ  עפיי מה שראיתי ב
א שיש חילוק  פ׳ קדושים בפסוק תכח תוכיח ותמצית דבריו ת
 במתת הרב המלמד חורה לנני ישראל, ראם הרב אומר דנריס
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 איזה דין מדעתי אולי לא מיכה לאמיתה קבעתי. ואת
 לידי תקלה. ותחת ידי המכשלה, בבן אזהיד להמעיינים בענץ.
 שלא להעמיד עלי יסוד ובנץ, עדי יבואו אל החקירה והדרישה.
 אס יש טעמא וממשה, באמת חמ־ק, אחרי העיון היפב הדק.
 ועתה אפל תחונה לפני שוק מעונה ׳ בי האמת יורה חדב׳י.
 ויניה את חשבי , ואראה סיק ברבה . שלא אכשל כדבר
א אבוש כעולם  הלכה בנועמו אחזת, כנבואת אבי חוזה ׳ ל
 הזח, וחלף עמדתי חרכה • לא אכלם לעולם הבא, חנני ד׳ חנני,
 בתורתך האר עינינו, לעמדתן• קרבנו. חכות אמתי הקדושים
תשובה י יי*" 3 י 0 * י  והטהורים תסייענו, ועדיךנשובח׳ כ

ב ח מ ת ה מ ד ק  ה
 זבות תדינוני, ובל שמל וחדש בתה נדיבה ובל תקר ומבקר

l תשובה * 0 ״* 0 0  בטסהומדיבה׳ י
י נועם ונתיבות רבותינו בעוצם קדושתם, דראתם הקודמת כ ר  ד
 לחכמתם, במקוםנתלתם, שם אחה מוצא ענותנוחם,
 הקדימו בפתיחתם, ספיד נזרתם, ומזהירץ p הדץ בתדאתם,
 לבל יסמכו עליהם, בתנים היוצאים מספריהם, ואפ הנתלים
 כענקים • אשר דבריהם שבעתים מזוקקים, לבם רהב כפתחו
 של אולם, ובל ת מפניהם לא נעלם, לא י־מו אנפשיית, למיעבד
 עובדא בוזתיית, על אתת במה וכמה, כמוני חסר דעת ומזימה,
 היכול אוכל דבר מאומה, זחלתי ואירא כשלפעמים הכרעתי

בה יבואו דולקים תכאיב ברצות השי״ת —  mem התשובות והםפרים אשר מהם ייקטתי חיבורי דרכי תשו
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 תשבה
 שחייב נ״א נהמציא א״ע לקיים 6מגם העליתי דייל דנשחיטה א? להשתדל לשיזש
 שוס נעיח והנחתי מהא דש׳יש ב jf דף פיה דנמנש רבי במה שלא חייה פל
 הפגל והזיל לרחם פלה ומהיס נ׳ הרמ״א לקמן סי׳ נייח סעיף ב׳ (ועי׳
ע שהחייט על שחינה האי מסס רמיק לגרי׳ נ  תביש שס ס״ק הי) דאץ ל
מב יותר בזה והארכתי בזה נחדושי שס מבמה פנןשומ  ומזה משמע דשא״מ י
 ואנ׳מ ועי׳ בשו״ת יהודא יעלה (למהר׳יי *סאד יל) 1f«n סי׳ קש״ל*
 ובדברינו להלן שי׳ כ׳׳ח שיק ft) ולענין אי מותר להשוחש לקבל שפר שחישה
 ואי שייך בזה מה אני בחנס וסי כמו 03*־ מצות פי׳ בדברינו להלן
 סי׳ י״ח (ש״ק קננ״נז) ופיל סי׳ י׳ (כוק וי) שכ׳ די׳׳צ דשיין בשחימה שסק
 בסצוה פעוי ק המצוה דבשמה ששוחט פסור מפרוטה דר״י • (ב) אפי׳
 נשים עיי ב*רח מישור על הד״מ סיךא שעמד נזה לון יש מצי*ח
 לההיהר דנשיס ישחשו כיון דא״א לשחיש אא׳* למד מתחלה היש ובוז נהם
 והרי אמר ללמוד צאשה תורה כדלקמן סי׳ רנא וכ׳ דבפ״כ אין מין ז0
 מצי*ת אלא כשלמדו מעצמן * כשאיריס למדו ממה ב*שר וזהאיס שכיח עיי״ש
 וצפפנ״י הדבר יתכן עפ״דהתוכו בטסה דף כיאע״נ בדה קפזאי דהאשה חייבת
 ללמוד הדיניסכדי לידפ אץ לקיים המצוה עיי״ש יפי׳ברע״א לקמן שיירמז סמיף
ה נ מ ית שואל ומשיב רבימאה ח״נ סי׳מ״א נאנמפ מ  ה' וק״נ שוב מצאתי מז
 גד״ה וש״ד הפלפול שנתעורר בי\שיא t ולא הזכיר שכבר עמד בזה האירו! מישור
 וחד! מיש עיי״ש באורך. (ג) שדן להניח נשים לשרוט. נד׳ ניד ש*ל
 שעליון היו״ו שמניא to כפתור ופריו דרה בימי אלדד הדר טה חשש שמא
 נתפלפה אבל בדורותיש אין ניוש לפילוף שיש ולפשנ״ד קשים הדברים להגיש
 ק מצד הסברא ט מדע שבדורותינו יש למש יותר לשלוף ט בכל פעם
 הדורות תלושים יותר מהדורות שלפנים והן במה שלא סדר ממ׳״ש בכל ספרי
 האחדירס מש״ס ופוסקים דמ״ש בהלכות א׳׳י תשים לא ישחשז ל* דקא משוס
 פילוף נבד סא אלא אף גם נכזכ שאינן נאמנות פל הבדקה דמשידי אלפני
 שר ובפרש כיון שיש ט שירחא ומלש הרמ״א לקמן סי' ftp מרף ג' ופי׳
 בשין שם(ופי' באנייז רבא פל האריו בדף המייחד לריש סי׳ זה שבשף
 הספר ס׳׳ק ב׳ ועי׳ בשפיד ס״ק אי) וגס נגזם העדר ה*מםת וכמו שהאריך
 סא זיל בעצמו בזה נשרת שאל ומשיב חנוינא ייא סי' י״מ ופי׳ מזה בשית
 נמזת ניססף (מהג׳ מ' יושף משעלז) ידו״ד סי׳ א׳ יפי׳ בבי*ר הגר״א שיק א׳
 ובס׳ כנפי יונה (מהג*ן מוי^ר יונה לאנד סיפר ז׳׳ל) ובברכי יוסף ובשיורי
 ברכה ובמתזיק ברכה דש סי׳ זה ובש״ת משכנות יפקנ חיו״ד שיי א׳ ובס׳
 מעשה אברהם הספרדי סי׳ ב׳ ובס׳ פר הבית על היו״ד הנספח להם׳ משב
 *הליס הספרד סי׳ ו׳ ונטית בית יצחק (רהג*ן מהרפמישלא) חיויד סי׳ ו׳
ת א' ובשאר ספרי האחרונים שהאריס כל איד  ונס׳ דעת הורה פל היז״ד *
ית דבר משה קמא ש׳ ט״ז באמצנג היש׳ מיש נזה (וע״ל  צדרס בזה ופי' מז
 נסיק שאש׳׳ו ונסיק הי) ולק פשוט לפענ״ד דאין לצמוד נסה שים צד יןצא אפי׳
 לצירוף סניף צערן שחיפת סיס נזמה״! (ד) להניח נשים לשחום פי׳
ה אצינ מה שכתב נדבר ד  בשו״ת שר ואהלות נאהל נרסת והודאד. סי׳ ל׳ נ
 ה»"ב שנהג קצות נמל שלא בדק בעצמו שטס רק שאשתו* בתו במן לו
 השכין וסא טחש ט והשיב דבודאי אשר נשר הוא מעיקר הדין נסמוך על
 בדקח אשה בזה דהא מטאו לקמן סי' י if סעיף י״ו דהרבה צריך ישוב
 הדעת ריש לבדיקת הסכין וחמור למק זה יותר מגוף השימה וטד* דגשים
 דעתן קלות ואין נאמנות ועיי? של שעמים למדיו בזה (ה) שכבר נהגו
 שלא לשחוט . ש׳ בשו״ת שאילת ימב׳ץ ניב סי׳ קנ״ו 5יש בפנין זה ובי
 דאף בזמה״ו אם למדה היש ובדק סכין ונת, לה יסלה לשיוט צפצמס ובפפ״ג נס
 לאחרים רק שאין למשתה לסיות שוחטת לרבים שיי?׳ ועי׳ בשו"*ז הגי מהר״י
 דלשאש עמוד קל״פוק״מ נדפס שמה נועז כתב קבלה על שחיפה כנתנו לנמרה
 א׳ ועי׳ בברכי מסף מה שהביא מנין זה בשם הפריח והרב גור ארי׳ עיי״ש
׳ י״ג ותביש שיק י יי וס״ו פסק דהכל הנוי במנהג דבמיןס י » if לס בשמ* 
'  שאין הנשים שוחשות אין לטס חשש לישן לה קבלה ואין לה לשיוט כ*א ע
 שנדוק לה אחר הסכין רפמוד אצלה מתחלה ופד שף ואס *רפ ששישה גמה

 1גז

 דרכי
 (א) דגל שוחטין. שין פרמ״ג נפחיחחו לה״ש מה שכתב בבי*ר פלוגסת
 הראשורס אי סי השייסה מ׳׳ע ככל מ״פ שנחווה * שאינו אלא דנר
 הרשות וכי שיש נזה jft לדנא לענין חצי שיעור ולערן *שר נ«! פל *שר
 ומצדד נזה לכמה אנפי ואינו מכדג לדנא שי״ש •ושי נמה שהאריכו כזה נסי
 זהר הרקיע להרשב׳ץ משין ר״מ איה פ״ב ונס׳ חרדים שף מיע מהי׳ת
 החלויוח בוושס ובהשגות הראנ״ד על מרן המצות שבחחלת ספרי מ־מב׳ע
 מ״ע קירו ובמו' מרן מהר״י קארו זיל שם ובס׳ נתיבות שלם על המצות
 מ״ע סיג ובס׳ מצות המלך על המצות במ״ע מיג יבם' מעין החכמה על
 העצות (מהג*ן בעל פצי אלמוגים) דפוס רעדיצהייס דף ק״ז ע״ב ובס׳ דבר
 המלך על המצית שפר ft פרק כיח ובכנה״ג לקמן סי׳ י״ג בהגהת העור *ת א׳
 ועי׳ בס׳ שבילי דד על היו״ל רס״י זה יעל ה*׳׳ח בסיף הכמו שכ׳ דבע״כ גס להמ״ד
 חזבחת מ״ע היא מ jf עכ״פ לא שה מ״ע בפיע אלא היא מציה נוספה על הל*
 דננילה דהיינו שמצוה ששי1ס ולא יאכל נבילה ולא היה שם בפ״ע אלא שא שם אחד
 פס הל* מניצה ושי שם הנימ נזה לדנא ועיי נדנדו שד נידויו סי׳ א מזה ופי׳
 בחשב׳ ההשב f זיל ח״א סי׳ ק״ס ונס׳ נגד שש הספרדי חיו״ד סי׳ נ׳ *ת ה׳
 ובשוית שאילה שלום קמא סי׳ ו' יבתניינא סי' ק״נ וסי׳ cp״1 ונם׳ מנחת חינוך
 פ׳ ראה מצוה הניא ונטית יקרי לנ הספרדי נח״א מהיו״ד סי׳ א׳ ומןנסרס
 מפסמגדס פל הפומ״גמהגאץ מלבינ ז״ל נדש הוןנטרס ונס׳ גקש א!יס על
 המלות א״א ט׳ קמ f ובשו׳ית שומו׳׳ד חניינא סי׳ ח׳ באמצע החשובה ושי נש׳
 שפד שמחה (מהג*ן מקעספ״א ז״ל) פער ז׳ סי׳ ו׳ וזי נאריכות וש׳ נם׳
 ערוגות הנושם מל היו״ד בפחיחהו לה״ש *ה י״ד מ׳׳ש נערן זה וכי שיק מהגיימ
 שחשנ הפרמ׳זנ יש שד גימ לעמן שלא כדרך הנאתן דאי הוה השחיטה מ״פ שנר
 על המ״ע דחנחת אפי׳ שלא כדרך אכילחן שי״ש ושי נם׳ דנרי יוסף על היו״ד
 סי׳ פיה וסי קכ״נ ונשית רב שבך ח״ב ש' א׳ ב׳ ג׳ ונם׳ שלחנו של אברהם
 הספרדי חיו״ד סי׳ ב' p ב׳ ובם׳ דעת יצרה בראשית דעת בפתיחה ליש *ת

 ס׳ י*ת י״ח
 ולעגין * שייך המ״פ דוזנחת נשף ש׳ בפרמ״נ מה שהאריך בזה ועי׳
 נקמערם טפס מנדס שסמ״ש פ׳׳ד הפרמ״נ נזה ושי נכנה״נ סי׳ י״ג
rfo בהגהת ביי *ת נ׳ונשו״ת נש חיי (מהכנה״נ) סי׳ י״נ מיש נזה נש׳ 
rtp בשמים ראש סי׳ ק״ז ובס׳ ווי העמודים על הס׳ יר*ס עמוד מאכלות סי׳ 
 ס״ק א׳ ובם׳ בנד שש הספרדי על היו״ד סי׳ כ״ת ח י״ח מ״ש בזה ושי בשו״ה
 זכרון יצחק סי׳ סיב ובשי״ת אוץ צביחיויד סי׳ א׳ מה שהאריכו בערן זה והשלו
 דהעיקר לדנא דנשף ליכא עשה מזמזת מיי tf יש׳ נס׳ דעת חורה בראשית
 דעת שם *ת י׳ ffn גדגרי תשו׳ הזכרון יצחק הנזכר ושי מזה נטית שיאל
 ומשינ חגיינא ח״א ש׳ ס׳ ונתליתאיח״ג ש׳ ג׳ וגט׳׳ת טוסו״ד קמא ש׳ ע״ג
 באמצע התשובה ובם׳ נינת וורדים(מהפרמ״ג) נשתיחת הספר נד״ה יש שעין
 וגשו״ת אמרי אש חיו״ד ש׳ ח׳ ובשוית רביט חיים כק בימבה מנכד המחבר
 שנשף ח״א דף מ״ב ע״ב ב7*׳ה ולמ״ד ובס׳ מלא הרושם ערך שף * טמון
 שחיטה ובפציתי ש׳ כיו ובשו״ת מראה יחזקאל ש׳ רג׳׳ס ובשיח שעד צדק
 מי״ד ש׳ כ״ג ובשו״ח יריעות האהל ש׳ מ״ו to ליןטי צבי(מהרב דצ
 המזוין מבראד זיל) בחידושו להיז״ד ש׳ א׳ ובס׳ שלחנו של אברהם שס ובשי

 י״ג דן א׳ ובשי י״ח *ח ה׳
 ועיץ בחג״ש ס״ק ניט שכ' דסשוחט בכל שפס שהוא שחט סא מקיים מ׳׳ע
 דוזנחת Yfn דהטשה דשחיטה קאי על ה*כצ לבד דהא יהיק דהשוחט
 מברך על השחיטה שי״ש (ושי בט״ו לקמן ש׳רכ״א כדק מ״ב) ובחידושי על
 ששר החרדים הארכתי בפנין מיש שם בסהקדמה בדה וישמ/נ שחשב שם כמה
 *if שלא יתחייב האדם כיא מיי שבה מון מצות מעקה וציצית ומצות ביוש
ן שכרו דאננ׳׳פ ש*ן ג״י שלמטה מפנושין לש שאיש מנךמן מ״מ צריך צמיר » 
 אחריהן להניא א״ע לידי חיוב כדי ליךס גם מצות הללו וכהא דש״ס ממות
 דף מ°א דאשכח מלאכא לוג קטינא וסי שי״ש דלכ*רה שאז דייה דראר
 מל *ש ידש להור שיגיע 4ח vrxi פעם א׳ אחה זנח כדי שלא יענש עליו
̂ש סמ״ע דניוטו תחן שכרו שכ׳ החרדים  כשדן דתחא דיל חה לא גרפ ענ
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 תשובה
 להוסיף עלה אמנם ראיתי בשלי? נטה ס״ק י״ב שכ' מהכנה׳* וסריס לא
 ׳שחיש וכי 0יא הפפס דכמו שאסר׳ שחיטח אשה משיס דבשתימה בעינן טינת
 הלב יאשה אין כח טונת לבה ככת האיש וטונת לט מה״ט אמרו דה״ה סריס
 לענין זה שאין כת סונט כטונת האיש נרי״ש ולט׳׳ז ממילא י״ל ונססומעוס
 ואנלדוגיניש חמור לענין !ה די״ל לא הה סונתס צלולה וברורה כיל כמו זכר
 מעייא (ועי׳ בס׳ מנן אטח להרשב׳ץ על כ־קי אבית פ׳א ממה ר׳ במ׳ש ררק
 אשיס יש נהס כח מטרה נרי״ש ופי׳ בשי ננזי חייס להה״נ מו״ה חייס כלא־.י
 ס״ט מע־כת א' סי׳ ק״ד) ונד/א צ׳׳פ אס לבנות ע׳׳ו יסוד להחמיר בזה כי
 מקור דברי הכנה״נ שהניא הסלחן נטה דכדיס לא שחוט סא מהמרדכי ישס
 ניייא בתיך החבולה ההוא נמה -יניס שהש־ייעי הפוסקים ולא נהגו למתיר טור״י׳
 ע״״שיהש, (ח)וכןה=נ־!נ פש״ך סק׳׳א ועי׳ בדבריו טז׳׳מ סי׳ ל״ז*ס"קח׳
 שהאריך טיבא בזה ועשב׳׳ד ריש סי׳ זה מ׳׳ש ע״ד הש׳׳ך בזה יעי׳ בשאלוה והשיטח
׳ •יד  כרח מטה אהרן ח׳׳אסי׳ ס f ום״ז ובשי״ה זרע אברהם הספרדי חאהע״ז ט
 ובשאלות והשובות משבע צדק הסברדי חלק א׳ סי׳ ע׳׳ה וישי״ת בחי כהונה
 יל־; ת׳ בביח דוד סי׳ ד' ובשו׳׳ח ז̂ר לה־ן סי׳ ב׳ ונשו״ח שער אפרים סי׳
י פ  קי״ב ובשו״ה פרי האיץ חלק ב׳ סי׳ ב׳ ניחלק אהע״׳ ונשו״ת חתם מ
׳ ב׳ יבש׳ ׳ רמ׳׳ז ובשו״ח ארי׳ דבי עלאי באבני זכרו! לחו״מ מ  חיו״ד מף מ
 דעת תירה סק״נ ועי׳ באיר־! מ שור מל מס׳ נזיר במהד״ב מל ד״מ יו׳׳ד
 י־יש סי׳ זה שהרחיב ה־טי ע׳׳־־ הרמ׳מ בזה וכי דלקישעא ן־מלתא מציע כמה
 פעדס לימ״א בד׳ חלקי השי ע של דק המנהג אפי׳ בדבר שאיש מצויכ״א
 פ״א ביובל אלא דצא א־זר/ן דבדבר שאינו מצוי לא שייך מנהנא רק היכא
p׳ffr פעמים ושלש אבל אי p שיש לומר דלמא ע*כ ב׳יד פיעין נעשה 
 בבית־ פע״כ הסכמת יתייןן נמו כך אפיי בדבי שא/ו מצוי כ״א פעם א׳
׳ תע״ה  ביובל שי ך למימר פי׳ וכן המנה•- והביא ר*ה לדבריו מימי הריב״ש מ
 ותשו׳ מהיי״ק פי־ש •י׳ עיי״ש באריכות(ומ״ל סי׳ ל״א ס׳׳ק חי) (ט)ועבדים.
 עבאה׳׳ע מיש והכי״ח תנק ועיי בשו״ת עמוד אי־ סי' מ״א מייש לתרן דעת
 הטו- מה גהיילו מהמיית -אחרונים עיי׳׳ש ועי׳ בחדשי מהרא״ל צינן ס״ק
 ג׳ ועי׳ טיפ שכ׳ רהט•* שאים־ שחיטת ע:דס לא אסר רק מחומרא א:נ
 נד/א גם סא ס״ל ־שחי,ית עבדם כשרה עיי׳׳ש ועיי מזה בסי אשל אברהם
׳ א׳ *ח ב׳ ועי׳  (מה״אין מ' אברהם ברויא ז׳׳ל) במלין בחדשי פוסקים מ
 נייח הלל סיק ב׳ דבע׳׳כ המתייין שחיטת עבד שאינו משוחרר לא אמרו אלא
 כשקבל עליו מצות שהאשה חייבח כדנקמן סי׳ רס׳׳ז סעיף נ׳ וב*"ח סי׳ ד״ש
 סעיף א׳ עיי׳ש ועי׳ בס׳ אלי׳ ונא *״ח נדף המיוחד לריש סי׳ זה ס״ק ו׳
 ובט״פ ובש־כי יישף ריש סי׳ זה ובם׳ נמודי ה' (להגאץ מ' יהודא גגאר ז״ל)
 לימוד קכי׳י ובשוית שאילת יעבץ ח׳׳ב סי׳ קניז באמצע הישובה וגס׳ מניגו
 איירן ס״ק ב׳ יעי׳ בס׳ יריעות שלמה בקונטרס בית יד שבמף הס׳ הלכה א׳
 אוח ב' מיש ביה וצדנא עי׳ בשמיח סעיף י״ד של דפבד מעני שפל וטבל
 מרצונו ומכירין ט שמא מוחזק בכשיוח ודא ה' שוימ לכהחלה אפי׳ ביט
 לבין עצמו אבל סתם עשדס אש״כ שמא מומחה אין *כלץ משחיטי* ©שחש
 ביט לבין עצמו דליח ליי הימעהא ועיי שם בחב״ש ס״ק ייט שכ' הטטס דרק
ס חציו עבד  בני ישיאל הס בחזקת כשרוח ולא עבדים עיי״ש ופשוט לכענ׳״ד ת
 וחציו בן יזרץ נ׳׳כ שחיטתו פסולה מה*ע טון דקיי״ל בעלמא דאיט בכלל
 יש־אל כמ״ש בש״ם סנהדרץ דף פ״ו ע״א עיי tf ובתום' מכס לף כ״מ פ״ב
 בי״ה לרטת וא״כ ממילא דאין לו חזקח כשרות נ״כ שאר נר ישראל וה׳^
׳  (יעי' פרמ״נ בארין בפתיחה הכוללת ת״ב בסוג עבדיס) ול בשפ ״ד פיס י
 דלדדן אץ ג״מ במ זה דהיכא דפבר ושחט בלא קבלה נלא״ה אמר מיידן
 טין דחרס הקךמומס הוא שלא לשייט מי שלא נטל קבלה עיייש (י) שלוו
 יתעלף עי׳ בשו״מ מור ואהלות נאמצ גרנות והודאה באמצע גזי מימ
 ששאל במיב שכבדה לו ד אחת עיי מלי עד שאיט יכול להחזיק בס מם
 דבר ושוחט בידו השמ והשיב שיש להחמיר דאףאס אחר תופש לו הממנים אמד
 לו להיוח שויב דבשיק שהשו״ב יהיה לי כח בשתי ידו ישלוט בשתיהן נכח
 כראוי ואס יי אחת כנדה עליו אמר לי לשייט אף בילז השני אף שאיס
 מרגיש ביד הבי שוס כבדוה וכי שם כמה טעמים פ״ז עיי״ש וטי' במ״ס

 שאילת

 דרכי
 לבין עצמה אזי במקיס שהאנשים שוחשיס בני קבלה צריכה בדקה אס היא
 מומחית ותמרת ברי לי שלא נת,לפתי אז שחיטתה כשרה ואס ליחה קמן
 נמשדקה שחיטתה פמלה כיון ד*כא ריעוהא לכניע ששינחה מן המנהג לא
 במטנן ארוב מצויץ וט ובאיד.; המקומית שימ,הנ שהנכיס שוחטות אין לסתור
 מנהנס ושם במקיס הטח די,ס כא שיס לכל דבייהס בזה ואין חילוק ביניהם רק

 שחין ,מעתס לשחוט ליורך י5:יי שמא תק1קל מחיית ריטי המחש ן עכ״ד
ל יסיס  ועי׳ כרי מינד סק״א שכ׳ דאף במקום :,הגו ש,: ש שיחדיר, אין כ
 טית ב>י וחין לסמיך על ־״שיס בשחיטה איא ע־ r־>, ה,שיס שהס דעתניות
 יטליס לס־״ך מדינא דהמ־ק דאי נאי כורעת שהיא מומחית לא היתה עמדה
 על ננכה לשחיט משא״כ כשאי,ה דעתנית עיי יש יעי׳ בש׳אשנ אגייס(מהגאון
 ר׳אביהםביו־אז״ל! בחני! בחידושי טשקיססי׳ א׳ אות א׳ באייכיתמע,׳! זה
ה ור-ילה ״דבייו דחן במקיס שכוהני! להחיר שחיטת כ ש  ועיי במיז סק״א מ
 ,כיס מ״מ ר ן ניתיר אכי׳ בדיעבד יק כש,דקו כנץ יני״ו לה ונס צ״ל שהוחזקה
 שנא נחענכז י אך אליל שיש יתקל אך בלא ייחזקה מ״מ ברגילה להתעלך ייא מיני
 חך חס אימ־ה ב־י •י ש;א,העלבתי ואץ ליא־יין לה דכיו, כיש סכק נדבר ״קילה
 ואך ברב־ שאץ טירת אי,י,r״,r ^יי׳ש יעי׳ בשו׳׳ת ד:י כמוהל סי׳ ש"נ ובשי״ת
 תשיבה מחהבה ח'א שי ;״ח יחייג סי׳ ש״י יבש׳ שלום ירושלים על יייושלמי סיי מש׳
 שב־• יצא הא־:־״ ,הביא דעת הא־ו־י־ ס בזה כי נדידן אין נ״מ בכל יזה כי
ם שוחמית בשיש pfi וה־זיקו בי לאיטר ב  בכל מוי,הט כב־ נהגו פתץ י

 גנרר , גה״ק היןודכ)
T ,כיי': לקיץ (ס׳ק ע״ג) ל־קל בע,יני מ,הגי =יט טי׳ ־ ׳׳׳־ נ 2 ע יל5 י  י
: שמחמירים למקום שרקיגין שא״צ לחוש , ־ ' ־ אה במי כנח י  ב־יקת י
ח מבס מ״מ בענץ זה בודאי יש גי לחיש  לכל יחוממת של המקים ״
 לחומ־ת הי-קיס שה> ל:: יק נ^מ־ת ייקוס =נא מפס :סח־יי־ין שלא
ט דחי! לדמי ז הימ־א זו דאין ־.ביס שיחעית לכמ־ חי״רות מ  נהניח לשיס ל
, ליס ב־־ש י,״ס '־המי־ מצדי־ץ ־ק מכוס מנהג בעלמא א  פבייני שוב :
: כמה טענדס וחשטח מד,א וכמש״ל  משא״כ מה זה דחץ ה,שיסטיז-י.ת פ
 (ש״ק נ ודי) (ועיי בשו״ת עדית בימסף מהגאון מטעגז חיו״ד סי׳ ח׳ ענף ח׳
 ומי ויחי־ובי מהרא״ל צי,ן הי׳ זה ס״ק בי) (ו)שי'א ייזזתוט. עי׳ בשו׳׳ח
 ייור וחיליר באהג ב־טת והו־איח סי׳ ל׳ באמצע דייה וראי־•׳ ב:׳ דנהולה
 שיש :י סכנה ואץ כס איש לג־זע עטרו ינילי יאשה לכחיט ודוחא בחונ
 איל בשבת נא ישתיט האשה ובכ־ע אס לא כמטה מעילסני יש חשש פילוף
י נבילה הנמצא פיי׳ע לדרכו יפי׳ :  ורחלל :נ־״ נכדי ימי;׳: שיאכל הזלה ג
( , ח ל ש י מ ע ר ב  בשי׳י. ז:־י, ׳5pr שי׳ צייד יעי׳ בש״ת בית יצחק (נהה׳ג ר
 סאי״ה ב־גה י- שבייכתחית יכ׳ ס י כ׳ט (!) לשחוט מה יש לעיץ לפענ״ד
 נרי־ן שיהיייייס בכל מדיטהיע שלא ג־,יח vש-ס לשחוט בשים ע,ץ אס ס
 לטס ך עוד חייי־א ולאסיר גס כח-יה טייטיס ית,־־ינינוס כיו, דספק אשה
' צייה סעיף ו״ד  ני,הו ו״־יכין נ יי ביו בכנ מקים נתייי־ה וכ־י״ש בחו׳׳מ ט
 דמי״ט ככולץ טיייע ס יה,־־וניטס ל-י־יח וע״״ש ביא־ הגולה ובאי״ח סי, ים׳׳ז
 סעיף כ׳ ובדרישה ובכיי ח שש ובסי מ הי׳ י:״ה סעיף י״ז וייו׳יד להלן פי׳
ס ׳ תרכ׳׳ט יכשחר דוכתי דבכ״מ אזלק ג י חס ׳  רש״ה סעיף ס״ב ובניי *
 ל־דמיא וטחני; עליהס נ״כ חימרא ״שים [יעי בהוס׳ נדה דף כ״ח בד״ה א־״ג
 ישתוס' יו״פ פ״ב הביס מש.ה א׳ ושמם' כיה כדק י״ב משנה יו״ד ומי׳
 ביש עיח יעקב חלק אי׳׳ח סי׳ י״ז ובקונטרס חשני מלואיס שבמף הספר טורי
 אבן לחנינה דף ד׳ ע״א יבטורי אבן שם יד׳׳ה איצטייך קיא ובסנטרס יום
 תריעה (להגאון מהר״ס ן׳ חביב ז׳׳ל) על ר״ה דף כ׳יט ע׳׳א בד׳׳ה טומטום
 ובפרמ״ג א־׳׳ח בכתיחה הכוללת חייב בסונ טימטיס ובס׳ מרכבח המפנה
 (ייהגאי! מהר״ש מחעלס ז״ל) כרק ד' מה׳ אהיי. הלכה י״א ונס׳ חוו! עוניי׳
ק כלש פעמים ובקרבן נתנאל על הרא״ש מ נ  יסברדי עה׳?ז כ׳ ראה -יל י
מ ת כ' הערל סי׳ כ׳׳ט ובשי׳׳ת מהר״מ שיק ח*׳rf סי׳ ל״ב ול׳*]*ומה  י
 ^כארה נראה בנשימת ביש נהקל דפיו, דשודש הרץ שטהנץ שאין הסיס
 שוחטת לא נמלא מלמוד ויתחדש רק מזמן הלטת א״י ואילך וטון שבהלטת
 ה״י לא כתב רק שנשים לא ישחטו אין לאמר רק בסיס ויאות והבו דלא



׳ לר תו ה ב מי ט י ח ת ש ו כ ל ה סעיף א א ה ע ה ד ר ו  י

K » » »  (יא) יתעלף יוגם אין יודעין בו שהוא ממחה ויודע הלכות שחימר. מותר ליחן א לכהחלד, (נ) למחוט ^
 וסוחר לאכול משחיטתו (יב) שרוב (ע) חרנילין (יד.ט0 לשחוט (מז) הם (ת) בחזקת (יה) ממתן גימא־י״יוינ

 (י)וטוחזקין. יבמה דברים אטדים (ים) כשאינו לפנינו אז מחר לאכול משחיטת וסומכים על החזקה.
 עיסה י^י •ore ו מני״ס* ton יימולח 5י»«9 ט׳ ce זן •נ ה0כ«1 כ»0ןס « ל

 היטב
 ו׳ מ״א (ל) וגווממןן זגחנ שיך עי׳ ניזימ ש' ש״1 >|»ז ננ׳ rap אמון שיןלקצ

 לצדן נהניא ראיה ולא אמדק נגה/ רזנ מצדק 556 שייפה מומחי! ק

 פפי משאי׳כ במי ששוחפ באקראי בעלמא רלא שיין שיתנו ט יטל לשייט
 בצינעא ויישב שלא יתוומנ לא שייך לומר רמאשמ״ה אכן נאמח fft יאץ שוס
 ח/וק בזה בין שו״ב קטע לאינו קבוע עיי״ש ועיי במחנה אפריס בהלטת יבוס
 דין ע׳׳ז ועי בסי עp משלחן חיו״ר בסי׳ זה *ח נ' ובעצי לט,ה ריש סי׳ זה
 וגס׳ יו הד הספרדי על היו״ד רס״י זה בהנטח הסור *ת ר' ובסי 3c שמעההא
 (מהנאץ בעל שמן רוקח ז״ל) פער י״בוגשו׳ית כתר בהוני סי' לי ובשו״חשואל
 ומשיג חרינא fn סי׳ מ״ת ובשו״ת דבר משה קמא סי׳ ל* בשו״ח ברכת יוסף
 חיוי׳ד סי' פ' ובסי אשל אברהס (מהנאון מ' אנרהס גמרא !״ל) גיילין גיזימשי
 פוסקים סי' ב' מה שהאייס בענין זה בפלפול. (טי) לשדיפ עיי במשנה
 למלך פיק ד׳ מהל׳ שחיפה שנסתפק אי אמריק נס רוב מצויץ אצל גדין: שמשן
 ק וכי דעתשי' הריביש סי׳ קצ״ח מוכח מם לעני! בדיקה *!רינן רוב מצויץ
 אצל ביקה נדמחין ק עיי״ש ומיי גפרי תואר ס״ק ת׳ ובשכ״ד הרק 7* מ׳יש
 בדברי המשל״מ בזה ועיי בש׳׳ע בעל התניא ז״ל ס׳׳ק ט״ו ובראש אפריס סי׳ ל״ס
 ס״ק ט״ז ובזר זהב סי' ל״ס ס״ק א׳ ובנה״ק סי׳ נ״ט אמ א' ובמאירת נדנים
 שורש א' ענף ב׳ סעי' ה' ס׳׳ק י״א וי״ב ובריס יוסף על טרישת הריאה סי׳ ל״נו
 בחידושים מס״ק י׳זנ עד סוף ס״ק טיו ושי בפרת״ב שם סשי טיז של
 דאף באין הפ׳׳מ יש לסמוך פל רוב המצייץ אצל הבדלןז שמומחין הס אך
 מ״מ אס הריאה לפרט במדיין יש לטדקה לכחחנה איל בדיעבד יש להקל
 אפיי לא בדרה *לס אין להקל בזה אלא כשראיט שהוציא הריאה ובדקה ואמר
 כשרה היא והלך ט אבל אם שחק והלך לו דv מאבדה הריאה שי״ש ימי׳ בשי ראש
 יוסף על סריפה הריאה שס בחיתשיס ס״קט״ז(וש'בס' גנת וורדים מהפרמ״ג
 כלל ס״3 ובנה״ק ש׳ ל״ס אות אי) (ושי בדבריט לסנן ס״ק ק״נ וק׳׳ד) :
 (טז) הס בוזיקת טוםחין ש' שיך ס״ק כ' שני דאין לסמוך פל שיחנן
 כסתם אא״כ מרנין ומטרין *תו שמוחזק 3שרות ופי' 3ש׳׳ע ההניא גגי*ח
 ס״ק ב' דלא די בחזקת שרות שנ כצ ישראנ אנא רבעי? שיהא יוימין 3י
 שהיא r*1 במ־ ונאנק ע י״ש ועיי בבשר שר בחידושיו לע׳׳ו דף נ״ט מיש על
 דברי השייך בזה ושי שפ״ד ס״ק ב' שכ' נדינא דדוקא כששוחע לעצמו ושכר
 לאחרים הוא דגשק שהא מלעץ *חו שמוחזק בכשרות אבל כשוחט לאחרים
 *ן לשש עיי״ש ושי בש״ך להלן ש' קי״ט סק״א ועיי בישועוח יעקב באן בשריש
 הקצי סקי* ושי בס׳ שבילי דוד על היו״ד דש ש׳ זה מ״ש על רגיי הפומ״נ
 י\״ל והביא ראמת והשקו כדעת הש״ך ואף בשוחט לאחריס גשק שהא
 שחזק בכשרות ע״״ש (יז) בחזקת סוםחץ יטחוקץ ש' בתשי' הריב״שש
 תצ׳׳ח ומטאר בדברמ דדוקא מאץ דפותא באים השוימ למינו אבל בספלמ
 דשתא לפניט לא אמר/ן אצלו רמאשמ״ה של פס בנידון שנשאל באי שנא לעיר
 לשניט שלא ברשות השוחטים המוקדמים והקהל שלש אחריו ולא רצה להראות
 המחאחו ובקיאתו והתחיל במחלוקת יצא מהם בחרי אף ומקניט ומקנהר וכי
 שאשר מן הדן יסמוך עלמ כמן פסי' לי לעטת בפניהם בנחת ומענה ין שלא
 יתן מיןס למשיד *ה כמו שר*י לכל חרד ביבר ר' והוא לא עפה ק *חרפ
 חזקהו שי׳ע וש׳ ד״ק סק׳׳ג שכ׳ זשו״ב שצא עליו רטן יש לומר דצא ממזג
 מצייץ אשמ̂׳ וצריך בדקה אחר מןל אם שא אמת * ל* שי״ש ועי׳ בס׳
 יריעות שלמה על סיו״ד לקמן ש׳ י״ח *ת ח' ובקונטרס בית יו שצו שם שף
 הלכה ה׳ שכ׳ דשו״ב שנועל הכרכשות * לשון מן הכשרות * אפ שמע עלמ
 שמן דוש אע״ג דכשר לשחיטה מחמת הקול.מ״מ טץ ששא טנמ בדבר במה
 שמכשיר הבהשמ מקלקל חונך! כשרוח שנו עיי״ש ועיי בשו״ס מהר״ן ינמ חמיד
 שף ש' ב׳ • (יה) טוםדוץ וטוחזקין שמשן הייט שיודשן cob שחיטה
 ומדשן ג״כ לאמן ידהס ושמזקין שיט ש*ט מתעלף שמ״ח fa ושפיל־ ס״ק
 ד' (יעי׳ סרפ״נ *״ח ש' «״ו נא״א פרק יי) ושי מזה בשית משפטה יעקב
 ש' נ': (ימ) כשאיזו לפנימ *עש f ושפ״ד סק׳׳ה שכתבו דהיכא דצא מנינו
̂נ אץ צריך לברר וסמטק על החזקה שי?:  לשריף אנתרי' רק ע״י שרח לפ׳

 מי׳

 כאי
ו שינלקנו אחר מחישה 6ס הוא מומחה יצא ח״טקלילסא ׳ על «  (נ)צשייס י
 מפהלי ואניל נצא נדקה ימס ללרוויזא מוצחא שיליק ציס ממ״ש הרשנ״א נת׳׳ה לף

 דרכי תשובה
 ;׳אילת שלים קמא ש' קי״ד שנשאל בשוינ אשר עיי שלי באצבע האמצעי שביד
 ימיט נרקב קצת מהאצבע בראשו ואפס כש והרי הוא כאבר מת ושא משתמש
 רק בארבע אצבעותיו הברי*ס ויש מפקפקים על שחיטתו לחשש דרסה והשיב
 דאס רו*ס שדיו •אמונה יטד *ש נטרחה וד* אץ לחהש לו כלל דלאקפדה
 השרה ששייט בחמש אצבעות דיקא כיא שתטה נכח נברא עיייע ועיי בשו״ת
 מחנה שיס ח״ג שו״ד ש׳ ז' געובדא בזה מיש בזה p*3 (ועיי בדבריט
 להלן ס״ק קי״ד וגסי׳ כיד ס״ק מ׳)• (יא) יתעלף טא ענץ הסיח
 סהרנשז מחפח שישה וחלישח הלג שאט יסל לר*ח מכח חרג וסטן אכי'
 בבהמה יעי' רש״י שלץ דף נ' ע״ב בדיה נתעלף ושי פפיישה שכ' יתשש
 מרלוף שא שפא עיי העילוף ישהה ששר שהיי׳ והוא שבר שלא ש' שיעור
 וישיר שייס ומשמע דרק משוס שהיי' לבד היי הימש אמנס משמ״ח סעיף ב'
 וחב״ש סק״א ושמים סעיף כיב משמע דל* דוקא משם שהיי' לבד ידשק

j, אנא דנם מפני שאר קלקולי שידמה יש ט כאשר יראה המעיין 
 ופשוט לפענ״י ילא שישיק כזה רק שאיט יסל לר*ת מפת מיג ודש 56
 גהמהש' ועוף אגל אש יכול ניאית ים גהמה ש' ושף ו*ט מתעלף
 רק ש*ט יכול לר*ח מכת חרג ידם של אדס יק אם שא מיעד להתעלף בשרב
 ידם דמין א' דבעלי שים פון לכהמה לשד * לפוף לשד י*ט מתעלף כש;
 הבי אץ לפסלו וכעין מה שמציט בש״ס ב״ק דף ל״ז יברמב״ס פ״י מהי נזקי
 ממון הלכה ח' לשור מועד לשט *ט שעד לש*ט שט ושעד לאדם *ט שעד
 לבהמה שי״ש וכפברא זו י״ל נס בנ״ד טון שזה ידע לכל דמה דקיי״ל דיי
 שדרט להחענף שחיטתו פשלה שא משם דהוה שעד לקלקל וכמ״ש האחרונס
 ו3ר#ס ה־אש יוסף דש שלץ דף נ׳ א״כ בודאי מסתבר שלא לחן מדם אדם
 שמא שעד עלמ לדס בהמה ש' ושף * יררן לשאיכו שט יק׳ל (יב) שריב
 התילין לשחוט ס׳ ש' ב״ח *״ח ה׳ ציצית ש׳ ח' סעי' ח׳ ובסי' תל״ז סעי'
 ב' מה שהקשה דהא שי רובא דתליא במעשה ושי בם' יד דוד הספרדי על
 המיר בהנהת הטור *ת ז' מ״ש בזה ישי נפליתי ס״ק ז' שבתשרי־ בער! זה
 אגב *מזי' יל דענץ ריב מצייץ אצל שחיטה שמחים הס היא קאי על עצם
 שרוח הא־ס שהוא מהרוב בר אדם הכשרים והיר*ס 3וחיט זולחאחר המחאה
 ונק לא הוי בכלל רוב דתליא במעשה עיי״ש ועייבס׳ כשא אליס הספרדחמ״ד
 *ת א' ובספרו קול אליהו חלק מיד ש' א' ובמחנה א1ריס פרק נ׳ מהי ינוס
 שהקש קושיא זו מדעתם ולא הזכירו שכבר נתעורר בזה הי״ח ז״ל שס ועיי
 נסי שנחנו של אברהם הספרדי בשי זה *ת ב׳ יבשי״ת שאל ומשיב קמא ח״א
 ש' ז' ושי רמ״ה ובסי מלא הרועים *ה ריב ש׳ י״ב ובשו״מ דבר מפה סניינא
 ש' מ״ח ובשים מהרץ יפה שו״ד סי׳ ב׳ ובשו״ת שבת צק ש׳ ל׳ש ובס׳
̂ן יבס׳ דעת שרה בראשית לעס (פשחה לה״ש) *ח  מנחת אהרן דש ש' ל
 ל״ה מה שכתט לא בישוב קישא זוופלפלו בזה יש׳ גשי״המהר״ממרישנטרנ
 החושות שו״ד ש׳ א׳ מ״ה ועיר (יג) הרנילץ לשחוט ט' עבאה״ט
 ס״ק ד' מ״ש מהש׳׳ך לשין בש״מ ש' שיו סעי' ז' ופי' בשפיר סיק ד׳ שכתב
 הפעם ילא *ליק סתם בתר רוב מומחי! משים דאץ הולטן בממון אחד הרוב
 והרח בצ?נ מחמה שהרוב מא להחזיק ואמ* שציאץ מטבח שי״ש וראיתי
 בסי פרי ען הדעת כתב יד מהנ*ן ר' משה שיזילש ז״ל אבד״ק וריסלץ במהדורא
 בתרא ח״ב בהשמסיח שהאריך בדבד הפרמ״ג בזה וכתב בי!חלפ דבזה לא
 שיך לומר דאזליק בתר רוב דדוקא לסציאשיון שד סמוחזק שא דאמרינן אץ
 סלק בממון אחר מזב אגל נא להחזיק וכאן הא מה להחזיק ושה לו למתל
 בפר רובא ובע״כ הטעם הא אולינן הכא בתר רובא סא משם דאיכא לגרוד
 והאריך בזה בפלפול ועיי בשו״ת שבית יעקב חלק אלט ש' ק׳׳ס ובשו״מ ארי׳
 דבי של* באבני זכרון לשו f סייםבי• (יד) לשחוט ש' בסי פטרי תר־ה
 חלק נ׳ כלל י׳׳מסרס א׳ *ת ב' שכ׳ דלכ*רה ייל שהדעת מכרעת דלאאמריץ
 רמאשליה א!א במי שממונה לשייט בקביעות ומצוי *ל השחיטה דאו שא שרתת



ה ט י ח ת ש ו כ ל ה «ח* א * ה ע ה ד ר ו  י
ת שחיטה "אבל (כב)אץ עריך ט ל  (כ) אבל אם הוא לפנינו(כא)"צריך לבדקו אם הוא טופחה רודע ה
ה יי״א (כג) שאץ לסמוך על החזקה אלא נדענד (כד) אנל (כה) למחלה (ט) אץ לנמיו־ (בז) על הי״קס  לשאלו אם נתעלף: הנ
 נמקים (כח) דטצץ לנררו (מרמי וסנהוח אשדי ואנור נשם ס״ז ושאלמח 9רשת נהעלוחך) וכל מ מיידי נאתריס שאינן ניןאץ רומח אם מ

 השוחט מןי או צא אנל (כט) השוחט ע5מו לא ׳שחוט (ל) אע״פ שיודע הלסת שידנוס ומומחה פד

 תשובה
 ועיי נסי נהורא דאורייתא מל ה' ת״ח מאמר *ר פולס פרק ז' ופרק חי) וערן
 ההרגשה חצוי׳ ג׳׳כ נזה ועי׳ נס׳ לקע אליהו על סמלית סיף סי׳ קמ״ו מ״פ
 אודות שוחטי נגי הכפרים (ט) אץ לסשון־ על החוקר. בםקום דיטלין
 לבררו עיי נשו״ת טוטו״ד תליתאי סי׳ פייט שנשאל ע׳׳־ שייא ערעור על
 השיחעיס שאיש בקיאץ נהשיחה הסטן אס ממיינים לעמוד ב,טץ וישינ
ן ע״י נ' מריס דהייט השו״נ והרב נשעה שנטנו  דאף ש,טלו קמה ומטי
 קבלה שסס *מרס וב7*ס מif היכא דש חשש ערעור שאינס מטניס נהכחזח
 הסטן צריח לעמוד בנסיון עוד הפעס לברר ובפרס היכא שיש רגניס לדבר אס
 מסרטן להר*ת סטנס וטי יסד* כל סיפא דיש רגניס לדבר צריך לחוש לט
 עיי״ש (ופיל ס״ק י״ז) (כז) על החזקה עיי בס׳ תופפת ירושלים בקיצור
 טר*ה *סור שכ' דפשוס מדברי הכוסקיס בכ״מ דאפי' בחזקה גמורה חין
ח סי' תל״ז ׳  לסמוך עצ החזקה במקוס דטלץ לבררו עיייש ועיי בבריח *
 ובם' גנת וורדים (מהפרמ״נ) כלל סיב ינכרמ״נ בפתיחה לטי ל״ט ונבו״ת
ת א' (כח) דיכולין ' ל״ס * ׳ י״ג ועיי בגידולי הקדש ט  השיב משה ח*״מ ט
 לבררו מלשון זה משמע דדוקא כשיש שם ט בינסהו אס הוא בקי אבל אס
 *1 שם ט טנםהו סמטנן מל החזקה טון דא״א לברר אבל בשמ״ח סעי' ד
 ותביש ס״ק ו' כתב דחס א״א לנדן מחמת שאץ שם ט טנסט אץ ליק לו
p גדול עיי״ש*ועי' מזה בבטר שור בחדושיו לע׳ז דף  לכתחלה לשחוט רק $
׳ ד׳ ועי׳ מליץ מהרש״א מ״ש בדץ זה  ל״ט ועי׳ שו״ה מהר״מ שיק חיו״ד ט
 לערן אס הוא לפרט וקטן מעיד עליו שנבדק מבקי*ס ואמרו שהוא ממחה
 ט מהני עוזת הקטן שלא יצטרך לבדקו אפיי במקיס דאפשר לברר וכה*
 דתוס׳ פסתיסדף ד' ריש ע״ב עיייע־^כמ) השוחט עצמו לא ישחיט עפה׳ש
 ס״ק א' מ״ש מהמ״י ועהב״ש סי׳ק מ' מ׳׳ש ע״ד היי״י בזה וכי כמין סכק
 אס היי התקנה שלא ישחוט אף ביש עע׳׳ג עיי״ש ועי במ״ז ס״ק ג' שנראה
 י־בריי שהבץ שההב׳׳ש לא פליג על סמ״י בזה לערן דנא כלל טייש(יפי׳ עוד
ק זה ועי׳ ע  בשפ׳׳ד ס״ק ס' וס״ק י״א) ועיי בס׳ דעת מרה ס״ק ט' מ״ש נ
׳ ע׳ ופי במיז ס״ק נ' שכ׳ דאס שחש בלי קבלה אף  בשו״ת טוטו״ד תליה* ט
 נאפע״ג *ן להקל רק בדוחק גדל עיי״ש ועיי נסי מרי ש*ל ויוטף דעת על
' נ' סעי' ט' שכתנ דאס סא מחיק לפמט רק עופוח ואץ לו קבלה  המיר ט
ט שאיי  על נהמוח לכ״ע לא מהני לשחוט נהמה נאעע״נ דדוקא נחש״ו * נ
 היש טא רמהגי אעע״ג משיס מרץ שזה העומד על גניו יודע שאיי ה״ש ו*ט
 *מן ומוחזק ומעשיו מקולקלים טד* לא יזוז ממט ישגיח על שטסהו היסב
 שלא יקלקל משאי? בזה שלמד קצת לא מהני מה שא׳ עע״ג לטצי* מחזקח
ר ט זה העע״ג לא ישגיח עציו כיב טסב עיי״ש ודע דכל זה בסתם אדם מ * 
' נמה שהבאתי נקמן(ס׳א  אבל לערן התלטדיס שלומדים מ״נ אצל רנס ט
' TO אפרים ט בשומת ט  מי) m& הפת״ש מהמיי דלכטד יו״ט עדיף ס
 במומר מ׳£ בזה יעי בסי דעה הורה שס ב*ת שאחיו מה שהאריך בזה
 יאכ״מ (ל) אעפיי שיודע היש ראיתי להעתק נזה גמיש בספרי השייב
 שיש להזהיר להמ׳׳נ המלמד נהתלטדיס טזהד מליסן כתב טדאה אס לא שידקדק
 החלה טטנ עליו אס טא ירא ה' דודע ספר וחאה שלט עמי ו*ט מבוהל
 י*ט מהמילין לשמת יי״ש ושאר משקה המשכר דאף דאץ ממכץ על טדאמ
ע טדאה צמד אף משויב ממחה בלט כתב קבלה ס  הטיב נבזז ולא נגי נ
 סחנס ומורה מ״מ לא יסמוך המיג על זה ממס שיש חפש מאחר שיט׳ לו
te כתב מדאה יוכל להשיג פי״ו כסב קבלה מאיזה רב בנק! ט סרב יסמוך 
 רשו״ב וטסוה טגי׳ יזרבא חיו והקילר תלוי גס ג*אר השויב הטק ההודאה
 ע״כ חהר בכל זה (יפי׳ שיס מכוח מיד פיא ומלין דף סלינ סיא דאמרר״ז
' רמ״ו סעי' זי)  שלא ישנה אדם לתלמיד שאיט הנץ טייש וכיכ tfca להק ט
 עוד כתבו בנחזן ישו״ב המלמד לתלמידו שיפמוי פל דעמפלא להכניס פצמו
 עם י\למד לפניס משורת הדין לוותר מגדו בפין«ה שאין זה רחמים כ״א
ז ויהא נפלנ ט בצרור הכסף המביא בידו למכור מג  אכזריות וק״ד שלא לימן ט
 מטא.ומחטיא את הרבים ריל ט גדולה בדקת סשויב המלמד מבדקי! הרב
ס לא מכל להרגיש נ״כ בחםרוטמ המיב המתלמד נפשה פרלס ג  החכם ט מ
. פכנויד. ונמצא סה  אבל השו׳׳ב המצמד שהוא פגי m 60 סקל וסיבן
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 דרכי
y בליז ' ׳  וטי מנחם יעקב כלנ ניס סיק ח' יבשו״ח השיב משה חלק **ח ט
' ב' וטי בשו״ח במן  והנה אחר שכתבתי ונשו״ת משכמה יעקב חמ״ד ט

' ל״ג *ח ייא בהנ״ה שכ' דאף דקיי״ל רמאשמ״הואס שחט ואזיל  עולס חמ״ד ט
 לעלמא טהר יבשר מ״מ אם יש פדים ש*ידים שיש במקום שנור עדיס שמדעיס
 ט שא* ה״ש צריך לברר וטיס בצ״ע עיי״ש ועיי נחה בהחשובה שנמף הספר
ר לשמיס (מהגה״ק מםטאינץ זצ״ל) (כ) אבל אט הוא לפניט צר7 * 
 לבייץ מיי בחידושי מהרח״ל צינן ס״ק ד׳ באמצע הדיבור שכ׳ שהאזהרה יוא
 גס פנ הפיחנו דאכ הפיחע יודע שאץ המושיץ לו לשחוט מרטן ט שיודע
ן לו לשחוט עד שיאמר נסס שישמעו ממט אס יודע לומר היש  הלטת שחיטה *
 מאיור דרבינא אסר למטר למי שאץ יודעץ ט שיודע לומר ה׳£ א״כ כשרואה
ן יודעים דץ זה צריך ,גלוח להס שצריכץ לידע בשוחט  שהמוסריס לו נשחוט *
ט  שמדע לומר ה״ש דחצ״כ פעם אחרת ימסרו באמת למי שאץ יודע וזה טא *
ח ד' שעמד על * T לבייץ עיי בסי דעת הורה 1  מן הדין עכי׳ל (כא) *
ץ לכניט הדין p אכן אס יש ל«יט  המחקר * מקא טכא דיריב מומחי! *
 חב מימחין ומיעוט שאינן מומחי! ושחט א' מסס יש לטין אס צריך לברר גס
 בריבא ד*הא קמן ונסחייע מדברי הרמב״ן בחידושיו לחולי! דף ג' דגם ברובא
 דאיתא קננן טכא דאפשר לברר מברי־יק עיי״ש (כב) אץ צייך לשאלי אס
' תצית ועיי בס׳ דעת הורה בפתיחה לה׳ש ' נמשו' הריני? ט  נתעלף ט
 *ח כי* מ״ש בעמן זה p*3 וטי נהנהח חשק שלמה על טו f סנדכס
 ביו״ד דפוס ווילנא סוך חלק א' בהשמטת לטי א' שכ' דנדעת כמחבר להל!
ף ולא שחט בו רק הקנה ומושט ' כ״נ סעי' ה' כשיט טא דאס שמס ט  ט
 שאר שלם לכ״ע א״צ לשואלו כלל אס נתעלף דמה p3 מתעלף ושהה ט הא
 בקנה נעוף *ן פיסל שהיי' כלל עיי״ש ואץ נ״מ כלל בדנרמ לדנא דהא אנן
f הרמ״א שם ובפרס לפמש״ל(ס״ק r o קיי׳ל להטריי! שטי׳ אף בקנה רעוף 
 י״א) בשם השמ״־ו דבטליף ל* דקא משיס חשש שהיי' יש ט אלא דגם משים
W טיפינן ליי ממילא גדחיס דבריו וטא כשיט וטי בנןנסדס D שאר קלקילי 
 ביח יד(להרג מ' יצחק ענטבי) הספרדי מספח לסם' פני יביח בפ״ו מהלי
 שחיפה הלכה ג' H'n בדן דלא חיישינ! לעילוט וא״צ לשאלו אס נתעלף ב*רך
: (כנ) שאץ לססוך פי' שאץ ליק לי לכתחלה לשיזס על סמך (?  טי
 שיבדקט אח״כ אצא יבדקט pדס ואח״כ ישמס פר״יו ס״ק ד׳ ועיי מגיא
׳ נ״ה / קמא חמ״ד ט ת ב' ונמ״ת ט ׳ חל״ז םק״ד יבסר״ח שס *  ב*״ח ט
 באמיע התשובה ובברט יוסף ב*״יז שם *ח ב'י*(כד) אבל לכתחלה אין
' כ׳יה שכ' דהשוחט דבר שאץ צריך שטסה ' בשי״ת זכרו! יצחק ט  לסמיך ט' ט
' י״נ) לכ״ס יטלץ לסמוך על החזקה אפי׳ נמקוס  רק מדרבק (טי לקמן ט
 טטלץ לברר טי״ש (כה) לכתחלה אץ לסמוך על החזקה עיי בס׳ מרת
 יק היאל ס״ק א' שכ' דאף בזמה״ז שהשוחטים טסלץ קבלה ואף שיוזע שיש נהשו״ב
 קבלה מ if אס ס זמן רב שנטל קבלה הדר דנא לדן הש״ס דטכח דאפשר
מ לכחחלה אס לא שכח דמ  לברר לא סמטנן ארוב מצויץ וטי וצריך לבדק *
 »"ב וגס צריך לבידקו בררגשת הסכץ לעשוי להשתנות וטכא שמא לפרט אמר
i ט נפניט * כאץ ט שיבדקט יטלץ ליק  לאטל עד טבדקט ואס *
 לשחוט דהוי בדיעבד עיי״ש באריטת (וטי נדנריט להלןס״ק ל"הבשסהש*נת
 יעבץ וס״ק ס״ז) וק נראה מדברי המחזיק ברכה *ח ח' מ״ש מהגחץ מהרא״ל
 *פענטיס ז״ל ע״ש אך בש״ע בעל המניא ז״ל ס״ק כ״ב כתב דלשכחת כל
 הדינים לא חיישינן מאחר שעוסק תמיד שטסה לא טישינן שישכח הדגיס
 מצרטס צי*אך בערן הרגשת הסטן הכל לט הענץ טי?£ וטי בסי יד דד
 הספרדי בהנטת הטור *ה י״ט ולפענ״ד הכל טא לט המנץ והזמן והמקים
 יהשוחסיס שבטירות שעוסקים וט״נ ומפלפלים עם חבידהםוהחיח שבעיר ומר*ס
 סטרהס זה לזה תמיד וגס מר*ס סכימהס לפני חכם המיר טד* אץ י0ש
 לשכחת הדירם ולהעיר ההרגשה כ״כ כסו במחטים טחידיס הדדס בכפרים
 שהשמטה מומסת ו*ט משא ונישן בעמן דגי שו?נ פס מם אדם סד* השכחה
 מצוי' *צו ובודאי לא מהני מה שיש לו קבלה וכמובן(יעי׳ ש״ם תפרת דף
ט יולק יחידי אף ד״מ *6ס מתקיימים ביחידי ה ננ״ח מה אש *  י דאמר ת
 יכו׳ ולא פוי א!א שמטפשין ועי׳ במהרש״א נחד״א שם בליה וחני ולא עוד
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COB (לה) נ׳ שעמים (ה)(לד) נפי (A) (לא) עי(לב) ששחט 

 באר היטב
 QQB , ולרע נה*ז דיזקא מדק תדחי חכם ומומחה ולא מיציסול ואיתן הנועלים קנלה מן &o*Bftt שאינן

מ לנמגןו היכונ 00 מישים  mono כשידמה למד רק ממזכם גללי 0? כי ?

 תשובה
p מט״ב מומחש רק מחשש מניר מיץ) ומבואר לאף כפדנות השפרדס מהנץ 
 שאין סומכין על מה שהשי״ב מומחה נוחן לו מלה ואולי י׳׳ל מכתב מראה
ט נ״כ קילה ובאמת רגם שם  שהשו״ב נותן קייס שמקבל קבלה מהרב קרי לי ש
 םהגין לחזר וליפול קבלה מהרב ופורה ולא סני לי׳ בהכתב קבלה שיש צו עשו״ב
 אפפ״י שהוא מומחה לרבים אבל אין משמעות דבריו p וצ׳יננ ופי׳ בדברי
 המהר״ס חאנח זיל בהסכמתו לס׳ חהל ישראל שכ׳ דהמנהנ שאץ אזה שוחש
 לי-א״כ נעל קבלה מאומן בקיומימחה בקיים חכר העיר רכל איסור דאיכאבמתא
 עליי דיי' רמיא עיייש ובמדינתנו >הט שהשוחסיס אין נותנים קבלה כ״א החכם
ק קבלה להשו״נ מי שמביא לו כתב הויאהמשו״ב שמח: ט ט  ומויה והחכם *
 ומוחזק שיערי לפניו ק מל *מטת ידו והן שהוא בקי נדרס ומתיש בפנימי,
 הסטן ועיי נמנחמ יוסף סעי׳ ב׳ בלק׳׳י ס״ק ל״ס ובי׳יק 0׳#ן ב' (לה) חכם
 ושוטחה מבאה״ס רתרהי בפיק חכם ומומחה ועיי בכנה״ג בהנהות ב* אוח
 ל* תבשיע התמא בקו״א ס/ן ו׳ שהארץ בעמן המומחה הטתן קבלה אס צ״ל
י דודע הלטח שחיטה לבד ק  חקא חכם שהגיע להוראה * אס ד p בחכם *
ל למלשין המקנה שביפו׳ ססר״ממשמעדבטנן חקא שיהא חכם שהגיע להוראה  י
 וסיים p לדנא להחמיר שיהא חכם ובעל טראה בכל עממס עיי״ש יכן נתפשט
 המנהג בכל מדיטתיט שהשו״ב טסל קבלה מרב אביר * דין ימז״ל שיישב על

 כסא טראה דקא עיי״ש ועי׳ במנח״י ביןנסרס אחדזן אמ א' ב*רך מזה
 ועץ בסי הליטת עולס מתיטת הטרחה ובפאר הלכה ס״ק י״ב של דלא
י עיי״ש ועי׳ בסי  בשק חקא הרב דמתא אלא כל שטא חכם ומומחה «
 שטת חיים לקמן סי׳ י״ס ס״ק ל״ו כ׳ להדיא דצריך ליטול קבלה מרב סרא
 דאתי א דהא כל נתינת הקכלה היא המטלה שלא יצטרך להראות לו סכיט ואין
 נרב שבמקים אחר למייל לו כשיתי עיי ׳tf (יק נראה דעת הטיס לקמן סי׳
 אוסיק כיו עיי״ש) יק נראה ג״כ מרבד הר״מ מגח ז״ל שהבאתי בס״קהמוס
 דכחב הקבלה » מחבר העיר חקא עיי״ש (וע״ל סי׳ י״ח ס״ק fcp) והנה
 מדברי השטח ידם הנ״ל והמהר״מ חאגח הנ״ל נראה לכ*רה דאף שיש 4 כתב
ק לו גיכ כתב  קבלה מרב אחר אפיה אין לו לפליט עד שהרב פרא דאתרא י
׳ שימול רק מהרב יטמא  קינה משוס הריך החקנה שיטיל ישי״ב כיזב קבלה ט
 חקא ואס חין לו כח: קבלה ממט אף שהרשהו לשחוט בעיפ לא מהמ וטי כלא
 נטל קבלה בכחב דלא מהמ מה שהרשהו בעיפאבל טננהנ איט ק אלא יכל שש
א לייי אץ מצריטן לו ב ש כ m ליי * שראיי למיד ע 3 p לו קבלה מאיזה רב 
 ליקח קבלה מחיש מהרב מתא רק שמקכידס שלא ירים ידי לשייט בלט רשיח
ק לו ישות לשחוט עד טנסהי יןדס בדמם ט ט  הרב נירא דאר.רא והרב *
מ טלה יפה נטגיו אזי טא נותן לו רשות  ובעין הרגשת הסכין ואס *מנ
 לשייט אבל א״צ לכתוב לו בכתב כלל מב ראיט כשו״ת שאילת יפנ׳׳ז
 חלק ב׳ ט׳ קצ״ו שכ׳ ח״ל ופש־נוא שאין ממגי! על כתב קבלה מחכם בלט
 טוע ומנירסס ואין מרשין לשוס שו״ב אף אס יבא עם קבלה להטי לו שטסה
 ובדיקה מד טעמוד לפר רב העיר * הסדנה לברר סמחאתו כטגן ואעפ״כ
מ  מטלץ עליו תנאי שחזיר נזמן קלוב לבא לפני רב המנןס לנמהו אס לא ס
 חזקתו וסי מכיל וכי פס באי ששחט בלי רשת וקינה מהרב אניד והכרחי
ח י  בבהבנ״ס ששחיטתו אמרה והכלים שנתבשל בסס הבט־ אמרים וטא לא מג
 ושחט אחי? אזי הנשר ונס הכלים אסוריס עד טחזרו הניד והקהל רטרו 4
 ונךם לזה אס נמזגה לש f צריך לסלין טי״ש אבל שמס טא שאין סיני*
מ הפיר יח*ר רתן לו בסב קבלה p שיעמוד שמת לנטזן לפני הרב לעיר  ח
 וכאמור יכן ראיט if to דברי יעקב ט׳ פ״ו שמטין תמבת סג*ן ל פנזיל
xftib זיל מסשדא של ק להדא יאפי׳ ט טש לו טלז קבלה מרב מומחה 
ס להרים יזז לשרזפ עי טפסוי צנמזן טר אחדש אין לו מ  כשבא לשימו נ
 לסר הרב טרא יאשרא ע״״ש ולא ל שיקח מסט כסב קבלה שנית ומ& נ׳יכ
 to וסי' בי״ק שיק ה׳ וכשחש זרע יצחק ט׳ ^ר ובדעת מרס לקטן מ׳

: r t p"b י?זמף 

8ft ועיין מרת שבמף ש״פ הרב סתרא מ שיי י׳ שהעלה יאס השיב 
 טנסט הרב וסרב לארצה מאיזה טעם מב אין T3 הרב לאמז כלל
 טון שאין ממי׳פה סלו המיב ואף אס יןגל פל נמש באימר פד טנסמ

 (9) נפר
 קנ&ה מן

 ודבי
 נ׳ גיכ rfo סומא ביןיא סיק ו׳ באמצע הדיבור דבפנין יראת שמיס של
 הסלסיי מדע ט המיב המלמוו יוסר מהרב שנוק לו קבלה מאחר שהטיב
 התעסק טסו ימים יניס מטרו ויוהנ טטב אס יראת ל על פניו שייש ואני
to ה מאי צריך המ״נ המלמי לתלמירו לימד לצמיו האומנות  *מר מוז־ מ
פ הכל על טריו יציץ• לטס א! לט מיש המדרש י  דבר ויבר היק משב עי ט
 שמואל והמשמח יויס פל מסכת אטת סיד משנס יינ דסונת התנא שאמר
 במשנה מי יהיר בתלמוד ששגגת תלמוד פולה זדון ר״ל טש להזטר להרב
 טלמד לתלמידו כראוי הכל מל טריו ששגגת התלמיד במראהו פולה זדון להרג
» פל שלא למוז כר*י • (לא) ער שמחט נ׳ פעמים פבאה״ט  שמלמד *
 סק׳י מה של שהמנהנ למיס נ׳ חרנגוליס יע׳ במנחת יוסף נליקיט יוסף סיק
ס המהר״ס חייז בהסכמתו לס׳ *הל ישראל דדוקא כשלא נטשה  ל״סישל ט
י בשטטמ התרנגולים אבל אס נעשה שוחט לנהמוח צריך  מחט p לעופות ע
? בשימת ג׳ בהמית עכ״ל יעי בדבד השיא! שבס׳ ייק< זעת  לר*ת 1
 ודברי ש*ל פל טויד ש׳ ב׳ סעי׳ ט׳ בדיה אעתיק x' דפשיט טא ד*חחזק
 לשחיטת עומת לא *תחזק לשחיטת בהמות והנאץ מהרי״ש זיל טרה לו והסכים
׳ כ״ג כ׳ וטכא ד*תמחי  עש שייש ft• במ^ש ביק סרק הנוזל עצים ט
 לבהמה אמת לא *המט עדין לבהמה אחרת שקשה בה השחיטה יוסר וכיש
 דלא אתמחי לעוף אבל * אממחי להרננוליס אחמחי אף לבהמית פיייש וכ״כ
ט הממיט כשטתמן קבלה י  בס׳ מרח טיס בגיק שם דף צ״ט ע״ב בדיה זיל *
 שאין p wit ג׳ יינטליס יסגי אף לבהמה שייש יעי׳ בשו״ח צטחת בדבש
' מ״א מה שהאריך בזה באמצע התמנה יהניא דברי הרב המאירי  הספרדי ט
 והדמיא דלא ס״ל p אנא סיל דאתמט לתרנטליס לא אתניט לבהמית יל
 דהמנהנ הפשיט כעת דאף שנטל קבלה לשידסת עושת לא מהמ קננתו לשחיטת
 בהטוח וכלא נטל קכלה הד טין שכן אט רו*ס במש שכל אלו החנמידס אף
 שהם בקיאין ומלומדים טטב ב*מטת שמטת העופות פכ״ז *ן בסלי הבהמית
 ממטס *תם לשחוט אלא מ״> שמרבים להם בבקשות וטי וטממא רבא *כא
 לשאר שף מבהמה שצריך לאמן ידיו ביותר וע״כ לא שטיל לו מה שהוא *זמוזי
p לשטטת בהמות קוזב הדבר שנבל ע״כ ע ט מ ת  לשחיטת שמת מיון שלא א
 טד* יש למש לאף דאסמחי לששת לא אחמיזי עדיין נשוודם עיייש באריטח

w נ״פ עבאה״ט מ״ש לא ישחוט צשריס ובני יונה הקטנים אלא ט v (לב) 
ת ז׳ של דלדנא ל* הקא הקשמס  ששחט וס׳ ועי׳ בסי מש שפקב הראשן *
 אלא *» בצשריס יבמ טונה ממלים צריטס ניכ לאחמחי בהם בס״ט אבל
 בלאיה אף שהוא אתמחי לתרננוליס ולצפוריס וביי הקממס לא אתמחי לצטריס
 וביי הגחלים ומטח שנס השמית והת״א השמיש תיבת הקשמס מה״ס שייש
 נאריטח (לג) ג״פ פשמי׳ח סט׳ א׳ ומב״ש סק״ס של ראם יסרוף אחד מהם
 צריך לשייט אחי? נ׳ ששת אחרות נמרית כדי שתחזק ג״פ רצופץ שהיא *מן
׳ שלדכלהנ׳שפית ג ח  יד ושאינו מתעלף שיישמר׳ נס׳ מאד מפה פרק ח׳ *
 5"נ כשדם נלי שם פקשק יאפי' ימך נמסרקת של אחד מהם צדך
 לשמע אחדות לאף מל גב דמטאר להא ש׳ ליי להקל במ נהפ״מ
 נימ בשחיטה זו לא שחזק ל*מן פכ״ס וכתב שד שס דדקא בטנן ששייט
 הי׳ רצוטן *ft לאמקי שלא ישהה נץ שטסה של זה לזה הרון יהבייקה
 מא לר*ת שלא יתעלף ומאיס שחט ברצוטן יש למש שמא כשאדע לפרו
ק ששימן ט  טשייס הובס ובראימ הרם הרבה שמך לפניו יתעלף לק נ
י חכם וטוםחה פנאל׳ש צ  שלשה! חקא נביא בזה אחר זה שייש: (לד) מ
ק 4 קבלה עי ששימן נפמהשימדס  מי׳ במ״ו &"מ ל של יממטן שהרב לא י
 יאח״כ ינסט הרב שאז יוצאץ לכ״ננ שייש ועי׳ בשית טיס TO הסשרד טז׳יי
׳ א׳ ת< א׳ פ״ג שמקיל נשו״ב שש i קבלה p סהשוחשיס ולא מהרב דמתא  ט
 טנא שש לחלות הזחמת שכחה לא חמס סלה הרב טון דיל ההינת המלה
י שייש ועי׳ בפלי? ס סהממדם המומחים מתא לבי מ ס למסבא מ  מהרב *
 נטה «ףי הישמע משטח למט שק טא המנהנ מאלוניקי ובשאר נקמות
 במדפמ יקמחשיס המלמדים להמחט סס סתמס לו רמת וכתב קנלהכ**•
ס לנ וגמרה זבח הספרדי ו *לס בכנה״ג במטס ספור * ד ג ן מ י ש  יראס מ
י הקבלה  לסת if VIM זי׳ל ש׳ ה׳ סעי׳ ל נקש לדנא כמ?1 מן״ז דלא מ



ה ט י ח ת ש ו כ ל ה ־ימי א א ה ע ה ד ר ו  י
ן טהנץ מאץ איה (לח) שיימ (למ) אלא אס ק (ם)מול  mm (b)« מלטח *דשה שיייע (לז) שהוא רגיל nn שלא יגאלו (סור נשם סרסנ״ס) *

 תשובה
 סניפים איורים שטה בגיזזן be עיייש אמנם במיז שיק ג׳ שנק כהשמ •ח
 לאשר אף בדמנו נרייש יבדרכיי הלט בל המחברים מנחלי זמנינו י׳קש
 לדנא טוחיה דהטמ if דאף בדימבד אסירה שטטמ כשלא מול קבלה ופי׳ בם׳
 גיח לחם יהידא ס״ק נ׳ שהביא בשם הס׳ זר זהב ואס שחש בלא קבלה אפי׳
 בדקי >x>i ונמצא מדע ובקי כה' שחיפה אמר לאכול משחיממ מכיל וטולא
 בזה כ׳ ג״כ בשיח כהר כהונה סי' כ f נשו״ב אחד שלא פמד בנסיון ולא נפל
ט אץ מ  קבלה ושחש בהמה אחי! אף אס קבל אח״כ רשמן וקבלה מהרב מ
 מופיל הקבלה למסרפ יכל מה ששחש נןוס שנפל קבלה פריפה פיייש באריסח
 ונר׳ בשמ״ח שם שכ׳ דגל מה דאסור בדיעבד *ס אסור רק משחנו במזיד
 אבל אס יש לחט שבשונג משה ואח ששחס בלא קבלה מון שהוא ממדינה
פ החניא י  *זרח ©אין נהונץ בחקנה 1 מכשירין שחיטמ עכ*ד ופי׳ ק
 זיל בשיא אמז י' שהביא דברי השמיח מיל ומסיים מ״מ בדפבד אף כשאי
 אפשר ט־ון להשו״ב ששונג סיה אפיה יש להקל אפי׳ שלא נמקים הס״יי אס
 היה הדבר נאקראי נפלמא שהאחרים שלא דעו שלא מול קנלה אין לקונסם
 וממזרים לאכול הבשר ומיני אין להקל במ אף בדפגד אא״כ נסהו הרב עכ״ם
ר  אוז״כ רודע ט שיודפ היש אבל אס לא נסמ אי שאין שם נר שינסהו אז
 לאכול משחיטיז אפיי משחט בשיננ ונדפבד פיייש וכ״כ בס׳ הורח ייןתיאל
 סיקא׳ יבמ׳י״דז סינן ז׳ פיייש באריטח יפי׳ בס׳דעח מרה »ח ס׳ שהרחיב
 הדבור בזה והעלה נ״כ דש לסמן טל סרב החרא ז״ל «״ל לדנא לסקל
' סיא ובמ״ח דבר  בדיעבד פיייש גאריטח ופי׳ מזה נשו •ח שארית יעקב מ
׳ ג׳ •  משה הסשרד (להג אץ מהר •מ אמאיילייו זיל) חלק א׳ חיויד מ
׳ זה *ח נ'  (לט) אא״כ נטל קבלה. עי׳ בס׳ מיז ידים הספרדי חזיר מ
 דכי שויב ששחט ובדק ולא היה לו סמיכה והאכיל לישראל כג האוכלים צריטס
 כשרה וכי שק היה עובדא לפניו ונעשה ממשה שכל מי שאכל מהבשר הזה בא
 לקבנ דט וחשונמ עיייש ולפנננ״ד נראה רזה מין* אס האוכלים ידעו שאין לו
 יגלה אבל אס שחט שם we ולא ייפו אס יש לו קבלה » לא וחכלו הנשר
ס לו קבלה ואפי׳ טדט נ״כ שלא היה ממחה  יחחיכ טדפ שזה השי*ב לא ס
 כלל אף דקיי״כ זשמסחו סמלה למפרע מימ אין האיכליס צריכים כפרה על
 שאכלו משמטחי [ונחלה מזי הבאתי לעיל נסיק היןדס משיע ההניא זיל]
 טון דסדינא לא הי׳ צריך בדקה יןדס שאכלו ממט אס יש לו קבלה (וכמש״ל
׳ מ״א וחלק ג׳  נסיק הקייס) יסדי טתנ מיש הפנים מאירית בהמי חלק ב' מ
' י״ם יהניא הסרסיג בסחיחה לה׳ בדקת הריאה ראם אכל מדנר הצריך  ט
 נדקה ומא לא נדק ואיז״כ נמצא שהיה טריפה אז צריך כסיה אכל מלא
' נ׳-סיק  היה צרין כדקה מיןדס אץ צרין כפרה שייש (ופי׳ נדנריט למלן מ
i זי). (ם) נטל קבלה. f כיס ם״ק א׳ ונדנריט שס ס '  מיה ונפחיש להלן מ
' ה' שכ' שלא ירח השי*ב לסלנרדיו  עי׳ במ״ח מסויד חניינא בהשמטות מ
׳ ט׳  לשמט כל זמן שלא to קבלה עיייש ועיי בדבריו פיר בפיסי יד יזליחאי מ
 שהחמיר ניכ נזה וכי רכל מה שהתלמיד שוחט יןדס שנסנ יצלה אע״פ ששוחט
 לשני רבו השויב לא יאכלו הכשר p ימכרט ננכרי פיייש ולספניד מא ממרא
פ השגיא זיל ש*נלץ הטומח י  נחלה יותר מדאי והעיקר לדנא כמיש ק
 שהשיחפ מתלמד טליהס לשחוט בפני מ״ב המלמח וכי שק משמע מסתימת
 האחרורס שלא כתט דץ זה צהשליך העוטת לכלבים עיי״ש וכ״כ בדינן ס״ק א׳
ג אצל רבס מחפים כדי י  להדא דהמנהנ המיס שהחלנרדיס הלומדים מ
 להרגיל איפ נאימנות יןדס שטסלץ קבלה לפני רגם המומחה העעיג ימשגית
 מליהס ואבלים משחיפה זי דטדאי לא היתה התקנה פל זה אק נמה שנהגי
ה שנטלו קבלה אף נלי עע״ג סא נגד התקנה ואינו ן  :מחטים סחלמידס י
 נכין כלל עיייש אק בשיפ התגיא זיל מתן סרס מסנירוח גס נזה להקל וכי
 דמה שטמץ להקל במ מתר שמי שמוחזק בפני רבו באמטת השמטה יפה רט
 משלמ בכמה מיןשת בעיר לשחוט ואין עטיג פלל לא אחי שסיר אלא אס
 רמא שתקנת הקדמורס לא נתפשסה במריטת א* ככתבם וכלמנס שטס
 הראמים רק שמקרוב נמו ליטל קבלה מן הרב אבל לא נהנו ק אלאכשהשוחט
 נפטר מרט והולך לשמט בסיס אבל כשהיא בטח אצל רבו ורבו משלמ לשטט
 שאימח רבו והשגחמ פלמ בצאמ לשיזט ובט* מל כל מס שצריך להשגיח
/ לא קבלו התקנה להחמיר כיל טי״ש וטי בס׳ בית  ולחוןי ונדרוש על כה
 אברהם נשם״ז סק״ו שקרא חגר על מנהג הזה וכי שהעושה ק היא מאכיל
 סרטח לישראל יין* הכלים אטדס כמו ט שלא נטל קבלה דקיי״ל שהכלים

 אמדם

 החני
/ ליכא אינ׳יר שי״ז ועי׳ בס׳ דעח מרה םיק ייב שהביא דברמ יל ס  מ
 דסשיס מא דמכ פ לא נסנד השיב לגמרי מליקח קנלס א!א שצריך ליקוו
 קבלה מכיפ מרב אחר טייש ולסמיש להא (ט׳ י if ם״ק קסיח) טן ניס
 בכל זה דבלא״ה איא לו להשו״ג ©מט שם בלי רשוח הרג מרא
 ראחרא וכמיש שם מיזשובח הניח ושאו נחלי המחברים .
 (lb) וסופחה בהלכות מחיטה . מטיפ ם jf ייג ובקונטרס יפה
 לבדיקה (ממאץ געל גית אפרים זיל) שנדפס גמרה רפה בטף חיא
 של שהחכם מטתן קבלה לא יעמיד על עצמו p יקבן עמו אנשים
ט העיר מעמדו אצלו בעת ח  אחרים שמדע טש להם הרגשה מבה א מ
מ טייש יעי׳ מנח׳׳י בלקיי ם jf ל״׳ש מיש בדבר אשר רבה  שינסה »
 המכשלה שהרבנים ממכיס על עצמם במראה גחלה מ שנוחניס כתב קבלה
p גידם והס עצמם לא דסמיפי רנהי ולא לנוח w וממכץ למחט 
 ולא שממ נפנץ זה « צרכם שייש יט׳ במנהזינ םיןי של שצריך ליזהר
ק הרגשות הפגימות ט יש מיסה שנרגשת נחטפה קלה פ  נהנחנוח השיב נ
 לאט לאס רש פיי מהירות קצת ויש עיי מזק ט מנע הפגימה המך, שנסנזלס
 אינה נרגשת כ״א גחטפה rip יאחר אשר משחזה במוקצה אינה נרנשת כיא
מ לא ידע זאת אגל המיג האמן מא  במזק קצת בחחק והרג ש*ט מרגל ג
 מדע כל זה ורק שהשויב שעומד אצל הרב יראה שגא יהיה צד רמי' בתר
ט להא ט׳ ד ת  ולא יפטר על לא תעמוד טל רם רעך עיייש ב»רך (ועי׳ ב
 י if שיק קנניב) (לו) שהיא רגל ווריו. כ׳ בספרי המיג כל אחש הנא
 למל*ח ידו לעמק בפחיסה יבריק: צריך מחחלה ללמוד כל דני ,ft שטו
 שגודס גטו ילמד *תן מסי מנץ וממחה שלמדהו הכל באר מסג ולמראה
 טרו יבינמ סדכריס כטריין גאיגד הבהמה גכוי מטו מגנים לו כתכלית
ג פומתה י  ההגנה ואזר מטה גנן גהלסהי' יפמוד הרגה שפטם אצל מ
 בשטח שחיטה יכדקת הריאה כד טהא מרגל יפה פל ט nfh העין ואח״כ
 ירגיל טצמו לשמם הרבה בהמות גמת ודיןת וממת ובכל פעם יטה השיב
 ממחה עומד על גגמ ייבנזץ שמנשה כהלכה יט׳ נמנהזיב בההקדמה בפתיחה
׳  שניי של מסר השכל על הנערים המטעריס שלומדים מלאכת ל גחפין ע
 * ד׳ תרשים יאיט עוסק כלימוד זמן רב כדי להגץ ולהשטל הכל על טריו
 לידפ כל דבר ידבר על איסט הדק טסכ ומחסרון ידעהו מסעה עצמו אסר
p ישרה לפניו ג איט יודפ ד י  שמדט יאח״כ כאשר בא לאיזה מקיס לטוח מ
 שהפוג ידמה לו לרע וק לטמן טייש באריכות וטי׳ נשיית פהרימ מק
 מייד ט׳ א" *ת נ׳ מיש לערן מעור השיטש גגית המסגמס פלא נתנו
נטך הנהמה בראיי ט לרגינ וטרניש גסוג -  תותיט זמן כמה ?מש להחזיק *
 חדאי טא כל חד וחד למס מרטי p שצדן• לנמוד לידפ התריס מל מטנס
 ולא יטה כפוף המצפצף וכי דלכ*רה נראה שצריך טשמש גבית המסבמס שנה
ץ טהיה ד׳ תקימת ממס דאדי כל תיןפה ממנה משל חברתה ש  שלימה ת
 ומזג הארי מסל על מזגי הנהמה ופל יולי' ואם לא פסק נשימש גל השנה
̂־ כמן שלא שמעם מפולס ט הריפומת השטמת והנג51*ת 1  לא ממד בכל פנ
ט סלנא נידן• לט דון הגיטר  לרמן קשישאי למש למ יש להקל וליקט ט
 צרך ששש חצי שנה טייש יעיי״פ שד נמנהזיב של שהעיקר צדן התלמיד
 לחמי דעכ״פ נמשך ימן המיטוט שהוא אצל רט שלא p מי־נוע לנפש מס
נ ק נפמידח י ר הטגט לענץ מ  ולילה לא ימוש פמהל רט לראח כל ת
 הסכינים דטיט שלמוד איס איך להעמיד הסכין ויעטר הסכין ככל מס ומס
 הרנה פעמים לחנ להדאמ לניט ולהנץ מה יענה על כל אחד ואחד איזה סכין
 «זל ואיזה סא הכשר ואיזה הוא מוטזר פיצ היותר שה ולמיס כל זה על

 לבו שלא ישכחס ואח״כ לידס הסינה מורס לכל א׳ מהעמדוח מיל מפני פה
 זה ק חה ק ואס לא יגץ המניעה הטרס מעצמו ישאל לרט ולא חח מרגו
גיפ לתכלית ס*מטח גזה וק ג*מסח מחיטה עצמה צדך להדר להנץ  פד ז
 מרט איך לחמס הנשחפ ילידמ משקל הנחת הסכין פל צואה שטה ככת ננרא
 ילא בדחיקה ח f שלא ינא לדרוס וק נ*מטח הסרח ססירכא יעיין היפנ על
 ממט איך להחנהנ מפני שטא *מנוח נמלה למעך כדינא ילידמ טלוך כל א׳
 טאך ממפטן ט לא סלם מיס הס עיייש נאריטח (לח) שיחס. עסחיש
 ס״ק א׳ מ״ש טס ממ״ח ושו״ת נריתאניהס לענץ אס ענד ישימ נלא נשלח
'  קבלה ימיש שהנדת אנרהס מלק מל השמיח יהעלה דאין לאמי־ נדענד ט
 בחמבח ברית אברהם שם שלא החליט שם להדיא להקל p בצירוף כמה



ה ד ט י ח ת ש ט ל ה סעיף א א ה ע ה ד ר ו  י

ס (אגור to הצפי! אי•) (0ד)ו*ן (םה)החנ0  (י) (םא)קנלה (מב) צפני (טג) מ

 גאר תימב
' חרנגוציס וניוון סנ׳ •היה יויגנוצ יי שנין לשמנו!*עולים לא ישייס onoi מר maps aw 686 נוי ששימ ער  (ו) קנלה ודע נשין המנהג צמזידצ לשמס ע
 (ופר) ואמר לקח שנר עצ w וגה״י הניא ראיה דיןדס שיזשק מוחי• לקח שיר אמס ו*זמח• נהם ימה שאץ מחרס למחצה לאחמיז״ נמ נמס ללא שמ1 ולק לא
- אנל מזמטציס אמדס צהרנ נאשר שמא אחד ממשה אלא •חק צ«״0 יאיצו ישיזמ הצפרים דקים אצא מס היזרגגוציס ימס חשש נמה למצה כל זה מלבר• טהיש״ל.

 דרכי תשובה
 אטדס למפרט (עסשיל נסיק הקדם בזה) והרבטס צריפים להזהירם מיז שלא במדיטתיט שהרב » המו״צ הניר לבדי ניחן קבלה צמיג ומי בזה יהנה בסי
ת נ' מסשח ייושליס ליןלן מ' י*ח כ' דבעיר מש לה שני רברס צדן ליטול קבלה  ישחסי כיא בפני רנס הקא עיייש יפי' מזה במנחת יישף בקנסרס אחרון *
 ונמ״ת שמרי צדק חיו f מ' צ׳ באריכות (יכל זה בר״למיד המהלמד אצל מש,יהס עיייש אמנם בס׳ דעה הורה ס*ק י״נ באמצע הדיבור מהמ דבדו בזה וכי
 דט אמנם בנהס אדם שאץ לו קבלה ורוצה לשחוט בעע״נ עי׳ בדבריט שהמנהנ איט ק עיייש (סג)חכם עכתיםס״קאימ״שמהמ״ימ׳ יןג״חנשייב
 לעיל ס״ק כיט) (מא) קבלה עיי במרת ינןתיאל מף ס׳ק א' שכ׳ דבשעת שנחלה יס׳ יעי' שם בהיזיי דמטאר שם דהבעהיב המדבר # שהתירו לו
 הדחק יש לסמוך דהחכס שהגיע להוראה יטל לשחימ בעצמו אף שלא נטל קבלה לשחיט לצמ־ך שמחת יויס מ״מ צרין שיקבל עליו תענית לכפרה ואיזה סך
 די״ל דה־״קנה לא היתה רק שהשויב יסוצ קבלה מהמורה אבל החנם הסורה לצדקה ט היט דלא לימדו דהוחר בכל שעח הדחק עיייש אמנם בגוף המחר
 בעצמו יכול לשמס לצרט אעיס שלא נטל קבלה וכי דאם דלכחחלה אין א של החויי י*זכר עיי בשי דעת הורה סקיי שהאריך להפיג פיר המיי והטא
 לשחיס אבל בשעת הדחק יטל היזכס לשמע נעצמו בלא קבלה אפי׳ בלא עע״ג מכמה מקומית דאין נק לשמט בלא קבלה לצורך אכילס בשר שבת רויפ
 עיייש ועיי בדיין ס״ק א' שכידמנהבדא דטד+ לא היהה ההקמ ־־.צריך דאין מוב לאכול בשי־בשכהויייס כלל עיייש ועיי עודגמיישס שנשאל מגפהיב
 המו״צ עצמו קבלה טון שההקמ מא שעיי המו״צ שמרים מתקלה של המיג הסוכר בשר לזכרים ופ״א הלך מאמ השו״ב ימה צריך ב*מ יוס בשר
 א״כ ממילא דבשחיסה המי״צ בעצמו אין חשש הקלה מל ויוכל לשמע אף בנא לנכרים יהבמה״ב למד ידע היש כהלכתו אך לא נטל קבלה עדיין ולא התיר לו
 עע״ג טץ שהוא יודע להשיב בכנ ההלטי, הוא א״צ לומר הדירם גפ״כ עיייש לשחוט בלמכור לנכרים עיייש והבימהנלייוטדאפריס אנמפ לפי דעת השס״ח מרי
0 נראה שיש להקל לי לשייט 'איב״ב היכא דאין לו שו״ב שנם1 קבלה של חיל  ומשמע מלמט שלא הצןל אלא במויצ ורב העיר ילא וילת ק ראיתי בס׳ בית ל
 אברהם בבס״ז ס״ק ת' שסטת נלשץ החויי דכ״ח מא רק ברב א מ״צדמתא ומי שאיט יודע ה״ש לא ישמש ביט לבץ עצמו אפיי להשליך לכלבים שיש למש
 אבל מי שאיט רב א דץ הפיר אפי׳ טא למדן מא בכלל התקנה שאסיר לי שהרואים יאמרו לאטלה מא צריך מאמרי שמוהר לאיט ממחה לשמע לאכילה
 לשמע בלא קבלה וכיז טא רק לצורך אחרים אכל לצורך עצמו לא הקא וישחטו גס אחרים שאיק מוממס ואתו למיכל משחיטה זו שיסעו לומר ממעה
 חכם העיר אלא היה כל מי שטא בכלל היח אנניפ שלא סמנה לחכס העיר הגונה טא עכ״ל הרי נראה מדבדו דלא אמר משוס נירה זו רק במי שאיט
 כל שיודע הדינים היטב רודע במצמ בנמק פטא מרגיש ומוחזק משר יודע ה״ש אבל מי שיודע ה״ש רק שלא נטל קבלה מותר לשמע אף לכהחלה
 לשמס לצורך עצמו אמנם נא כל הרוצה לעשות א״ע ת״ח לשמם בלא קבלה לכלבים דאל״כ טס לו לסימר רבותא יותר דאפי' יוהנ ה״ש רק שלא נטל קבלה
 יטל לסמיך ע״ז ט יש למש לאימר ההק.ה ואין לסמוך ע״ז להקל רק לא ישמט אפי׳ להשליך לכלבים וטעם הובר י״ל פם׳׳י מ׳tf השמ״ח להלן סעי'
 בצורבא מרבק המובהק ומוחזק עיי׳״ש וכיוצא בזה כ׳ ג״כ בד״ק שס דמי כיד דבדעבד ליכא אימר כששתס במגג בלא נטילת קבלה והלא זה טדפ דכל
 שיודע ב,פשו שיודע היש לטיס מס־״כק ומאל מ־אר מוהר לו לשמט ינאטנ מה שבדעבד מחר לא חיישיק לכתחלה שמא ישכח וכמ״ש הב״י במ׳ זה נשם
 טא וב״ב ונא ע״מ להאכיל נאחריס זולתו דע״ז לא טתה התקנה וכי דיל הרא״ש והס״ו לקמן רס׳׳• צ״ב וא׳׳כ בנ״ד ליכא למייס שמא יטעו לומר דמור״ר
 דאס אירע ששחט אדס לעצמו כנ״ל יסעד אצלו גס איש אחר ורוצה לאכול קצת הבשר ויאכלוט דהא במגנ לא עבד אימרא ובע ׳*נ דרק באיס •ודע היש טא
 ממה שהכץ טא לענמו גס האחר יכול לאכיל ואץ זה גיגוד להתקנה עיייש דאמר לשחוט לכלטס טון דטה אימר מדנא דגמי אכל מי שלא נטל קבלה
מי הברית אבי־הס דלא  יעי׳ מזה בס׳ נחלה לישראל ביןגטרס הלכה למשה הלכה י״א ומה בחכמת אדם ורוצה צשיזיס לצורך כלבים לא גזרו יבסרט למ דעת י
 כצל א׳ דן ב' כ׳ בפשיטות דנם בשוחט לעצמו צריך ליטול קבלה עיייש גזרו לאסיר שחיטת מי שלא נטל קמה בדיעבד וממר במקום הפ״מ לאכול
 אמנס בסי חעת מרה אוח י״ג דחה יאייתו עיי״ש ועי׳ ד״ק שס שסייס דמ״מ הבשר בדעבד כששחשי מי שלא נפל קבלה בת־אי דליכא לאמר לפייט לכלבים
̂ל ס״ק ל״ח) מ״מ  אכי׳ טא חכם העיר יש לו להחמיר מידת חסייית שלא לשתט בלא קילה אפיי לכהחלה ואף דאנן לא קיי״ל טתי׳ דהב״א בזה (כמפ׳
 אח״כ מ״ב שיש לו קבלה עע״נ עיי״ש אמ־ס זה לא צריך לכ־יס דבלמ אסור עלפ לסניף יש לצרף דעח הביא מיל להקל בזה יה״פ (מוי) ואץ החכם נותן
 לי לשחוט עד שישלם הגאנעל״ע להשי״ב דמתא ולה־ב יהקהנ כמו שדרכס לו קבלה עד שידע ט וכוי כ׳ בשמ״ח סעי׳ ו׳הבאליסולרשוח על השמטה
 ליפול מכל זבח כאלו שחס הפו״ב -מתא וכעין מיש המהרש״ל בי©׳ מ׳ כ׳ יחיןר עליו הרב אס דרכיו נהוקניס דר*־. ה׳ על פניי עיי׳^ יעי בש״ע ההניא
ה מגולה על הקלקול שנתטה כעת שטתנץ קבלה לכל מ ׳ נ״ג ס״ק כ״א בקצרה) בק״א סק״ו של מ  וביש״ש פיא דמלץ (והביאי המחצית השקל באו״ח מ
מ אס יראת ה' על סרו והרב נמס עמו למיס  דאס איזה ימדס רוצים להחמיר ע״ע פלא צאטל משמיעת השו״ב דמתא בשביל המפם יד ואץ מטד, א
 איזה שגגה אץ למחות בידם אנא בצריט! לשלם לי כל שכרי מה שטה רי<י משורת הדין ובק נכון הדבר לתק שלא ק הרב קבלה אלא לנר שמכירו רודפו
ח  לבא לו מהשחיטה עיי״ש וכ״ז טכא שטא שוחפ ברשות הרב והשו״ב (ע״ל מ׳ אס יראת ה׳ על מיו נרי״ש יעי בס׳ דבר המלך מל המצית שער כ f פרק ל
 י*ח סיק קס״ה) אכ! אס טא שוחט בלט רשוהס פי׳ בדבריט להלן(ס״קד״ד) שכ׳ מכחח מוסר להרבמס שבזמט שאינס משגיחים ואינם מעיימס טסבבאיטת
 של דש מלוק נץ המיןמת דנעיר שעשו הקהל תקנה שלא ישמט כ״א שוינ ומטת האיש הנא לפניו ליטול קבלה וטק עימו בממון שטחן לו סשייב ומסמא
 יחע י״ל דאטר אך ציחיד הנקי וממחה נשחופ לעצמו שיאכל טא לבד יב״ב את פירו יסחב לי שטא p3 בדמס והסכין טא מב וכי שרב כזה טא נכלל
 יכ״ז היא לשחוט עוגות אמנם אס חצה לשחוט בטיה הרי בלא״ה אי,ו רשאי זזסא ומחטיא את התיס והוא p סיורדס ואין עוליס דל עיי״ש יאריטת ועי
' של נזה דטאיל והאדם ירא: לעירם ' י״ח (ס״ק קני׳) מההמ׳ שערי בשו״ת מהר״מ מק חזיר מ׳ א׳ אות נ  לשייט ולנמק המיטה נעצמו יכמש״ל מ
 צדק דטי מיראה שאמר לטרות לעצמו ואין לט עכשיו דן ת״ח וצורנא מרבק ויש מראים ממה ומכס טומאה והולטס לסקס שאין מטרץ אמן ומיאץ א«ע
 עיייש (סב) לפני רכש הנה מלשין זה של לפר חכם משמע דמי לפר טראם לזאת *ן לינ ליין קנלה אלא ליודעיו ומכיריו וסי שאנו תחת דגלו
 חכם א׳ לבד ועי׳ טשו׳ שבמף רס' בל״י שני באמצע התשובה שיש מלוק ואינו 3>ך ט טסג *ן לרב ליק לו קנלה יאש עפ״י איזה שטס ימנה ילך ללג
 מ,מיס נזה דש מקומת כטמץ שפונדץ הלהא לסמוך כל »״ב ויש מקימת אחד צריך להביא כסב סעודה מסרב שבפייו שמעיד על דרטו מטרם ופעמי
ן מלדענזיל א  שאין מחמירץ בזה יטסכץ על הסמיכה של יגס א' לנד עיייש לדרכו וכ״כ וממוין עיייש ועי במ׳*ו דברי יעקנ מ' ע׳יו שהסמיק סמי מ
ק א  כמשגיח מלחן הספ־־די דש סי׳ זה »ב ראיתי בסי עקרי הדיס מייד דש ז״ל סנמריא דכל נר שלא נמל קבלה מרב שמטר אתו אף שהרב הזר ט
it) שיי א' שני שמעשים בכל יוס שהרב שבעיר סא לבלו מישה לשייט אף שאיס כתב קבלה ל* וססכא סא ממס למימי רסאיס סובא שמפמידן איש 
 רק אחד לבדו וכי שק משמע נש״ס דקאניי האי טבחא רלא סר סכיט קמי' תחתיו כשפס לקיחת הקבלה והרב איס מטיו וכמו הןי״לעיסין וחליצה רבמינן

ם מ י לסמוך מאיסה שיכירו הגיד אס האש והאשה משוס דייישינן לזייפא עיי if (םה) ד  חכם ולא קאמר קמי' חמרס א בי דנא מכלל יאפי׳ א' מ
 ומיס שק ראה כמה פעמים בחסס הקהל לבמ טא המרשה עיייש וכן סמק טגאה״ט וסת if ניש אש האב יטל לסמן את בז ועי׳ גפיז סק״י. יפי' גנרלי

 מת



ה ט ת ת ש ו כ ל ה סעיף א א ה ע ה ד ר ו  י
 (סו) וא)נ״ז צי

 פתחי תשובה באר היטב
M א (») משן לי מלה פי בשילה «ל» סנ״ל שכמנ נינליטם >*י שאץ מחמי! בלי אעסינ ראיתי השוחנדס ממים צשחונז שגי לסריס או ימים קמניס ייוד מצי האי 

 קבלה אס פנל ישיומ בלא קנלה אספ", שהיא מיממה ומומזי! מ״מ שמיעתי אשייה חיישיק מחננלי שניהם
 נר פ״ש ועי טמנם נריפ אנרהס מייל p'P פ״י שמולק מליו והעלה לאין לאסיר

 ליפנד עיש יעיננמבפ «ת '*י שימן פעימ מפי שלנים מ איום נעלי נמים ויועיל ממזינןס אצלם שומע וטל:ן וסמון ליו״ע של «np נ«ל למשננ ואחז מן הנע״נ «נמי־
 רילעה״ש יק שמעולם לא שמע ולא בלק ולא נעל קבלה אם רשאי לשמוע והשיב שמצל הלי! מותי לשמוע אחי שהיא שעת הד«ן ומול יו״נו ופי׳מ לני ממס להחיל בדורות

 דרכי תשובה
 לד,א דכנ האיסור בזה הוא רק להרכ שלא צמד לשונגז כלל אלא שטק לו רשות
 וקבלה מידו להיות לו לעד ולראי׳ שיכול כל אוס לאסל משחיטתו כי הוא מומחה
 רזה הוה כטסל שכר על עדותו שמעיד עלץ אבל מי שלמד לארס דעח לידע
 הרגשת הסכין והשחזח הסכין ומלמדו *מטה ידיס בשחיטה וכדקוה הריאה בכנ
 חקקי' פשיטא דמותר ליטול שכר אעסיי שטק לו רשות וקבלה דלא מחזי כאלו
 טעל שכר על עדותו הנ״ע ידעי שזהו שכר סירחא דסרח עמו ימיס רביס אין
 מספר עד שנמצא בקי ומומחה בשו״ב וס׳ וק נהונץ בשאליניקי ובשא־ מקומות
 והביא ר*' מש״ס כתובות דף ק״ו מ״מ המלמדים הלכות שטסה לכהניס היו
 מקבלים שכר ופיי״ש עוד שכ׳ דרה שתרה אחיו הרב ז״ל על מל,יג דיס שאר
 השומעים דסתא דשם שאינם רבותיו של זה מהמין על הסמיכה וטטליס נס הם
 שכרס שגיאה כטעל שכר על עדותס דגם מה שהס טטליס שכר אין פקכוק ט
 נס שאר השוחטים יש להס טורח בתלמיד זה כשלא בא רבו למקולץ מלכים
 שאר השוחטים הנמצאים שם לשמע ולבדק ולהראומ החרך אשר ילך בו ו,ניצא
 דנם שאר השוחטים מה שטסלץ שכר מה רק שכר פ־חק ושד ומק חזי סר
 עמא דבר עיי״ש ימ׳£ הבאה״ס סהבה״י דעכ״פ התרנגולים אסודס להרכ
 ע׳ בבלי סק״ד שהביא דברי הבה״י!fx וכי דאט טמץ שטטלץ נס התרנגולים
 יהטעס דהיי כמו שהתנה מתחלה שאיט הצה לראות הדבר כדי שידע להעי־

 אח״כ עד ביתט לו נס ההרנניליס עיייע
׳ י״ח ס״ק י׳ בדירס היוצאים אוי, ייב שני  ולעגץ דנא עי׳ בתורת ייך״יאל מ
 דאף הזשוס טסל שכר להעיד לא שייך בזה מ״מ יש איסור בזה משוס
 חשדאמחשדמו שטהן קבלה למי שאיט ראוי עטר מעות והואאימר גמור מדינא
 לש״ס וכי שם דאפי' ליעיל שכר כדי לחלקו לערים ואיט טסל המעות לעצמו אסור
 עיי״ש באריטח ופי' שס״ד ס״ק ו׳ שכ׳ דהיכא הסל המכס שכר בגד הקבלה
 ואח״כ ברקמו ינמצא שא״י ה״ש אף להמככידיס כל מה ששחט כנר לסשרע
נ יש לממיר לאמי־ למפרע דשמא לא למד ועדות הרב  מזמן מסל קבלה מימ מהי
 בטלה ע״י שטפל שכר עיייש יפי' בשמ״ח סעי׳ י״ג הביש םק י״ג שני להמלץ בנר
 הרבנים שניסליס שכר עטר נתינת הקבלה וכי וגם הרב עצמו יטל לאסל משמעמ
 רק מזריר להרג שנא להעלות בדמים דהר לגזל טון שהשי״ב מכריו ליק צו
ק לו הקגלה ועוד ומוכחא מילהא דחשדא שיאמרו דגשגיל השכר  ובלאו הט לא י
ק לי קבלה נרייש (יעי' בס׳ מאד משה פיח מיש במ) ועי׳  הרבה שטטל ט
 בשעת מיש ס״ק י' שמביא וברי התב׳tf הנ״ל וכי שכל דבריו המוהין בזה דמ׳ש
 דגמטצה לו שבר יש תשש נזל *ס מוכח ראטו הוא מכריו ליקח קבלה דוקא
 מרב זה הלא יסל לקח קבלה מרב אמ־ וגס חשלא לא שייך בזה חלמה
 נחשוזמ להרב שנוק קבלה אף למי שאיט יודע ה״ש בשביל מטות הלא הרג לא
 יפסד שכרו אף אס יאמר לו שילסוד עוד עד שיוכל הדירס היטב ואח״כ יבא
ק לו קבלה יקבל שכרו משלס כ#ר יכא אצמ אח״כ  אליי לאיזר איזה זמן ר
 יהי׳ הלמוד בלז מה אמרת שהרב מיש שאס לא יק לי עתה קבלה ינך אצל
 רב אחר דפמד שכרו הלא טדאי גס הרב השני שימצא למ התלמיד שאיט
 יודע ה״ש גס השר לא יק לי קבלה עד שיחזור רלמוד ולארור שימיר רלמוד
 למה לו לילך אצל רב אחר הלא סוב לי ללכח למ שכבר נסהו וסטרו ועוד אס
 באנו למש לחשדא בשכר הרכה הלא איכא ג״כ חשדא נשכר מועט דלמא דמקא
 לי׳ שעהא להרב שהמעט חביב אצלו כהון רב אלא מרקר דלא חשדיק להרב
 ימשוס ממור ממון לא יוציא מחיי דבר שמט מתון וק מעשים בכל יזם
ק שכר להרב בין רב בץ מעט ואין מסקפקץ על השו״ב בשביל  שהטטל קבלה ט
 זה עיי״ש (ועי׳ בסנחיי סעי׳ חי) ונר׳ בש״ע הרב ז״ל שהחמיר במ סובא \ל
 דכיון דמצוה שחיטה הוי בכלל שאר מצות ואנו איסרין לו לשחוט פד שיטיל קבלה
 ממיב כל חכם כשבא למיו מ״ב ליטיל ק60ס לטדקי מם לו קבלה כמו
 שמיזייביס לראות סדפות ובטחת במם ונס שכר כתיבת הקבלה והחתימה אץ
ס פכר כ׳ שיש מלוק דאס מא באוק ג  ט היתר ולסנץ דפבר כשכבר לקח מ
 שיש היתר הכר בטלה דמוכח שסרח כל עסקיו ואין לו פסק אחר דבכה״נליכא
 *סור המיה רק מדרבנן משוס חשדא במ יש להקל בדעב־ כשכבר 6ו» אבל
 לכחחלה אין ליק לו צומט אף בכה״נ אבל היכא דלא פייך משוס שכר בפלס

 אמז ה׳ שכ׳ לדנא דבדעבד אס כבר יש לו קבלה מאביו אין למש אכל לכתחלה
 ראר למש יליקיז קבלה מאחר עיי׳£ ועי מזה במ״ת תשובה מאהבה ח״ג מ׳
 שיז יעי בהשיבה שבמף הס׳ בל׳׳י שהעלה לד/א כך ראם המנהג שם שרק רב
ק קבלה יש למטע משוס הכד ממך מקשות פה אבל אס המנהנ שעומדים  א׳ ס
 תלסא לסמך שרי להאב להצטרף עמהס בלי שוס פקפוק עיי״שוכ״כ בס׳ ממרת
׳ א' את א' שהשינ על  השלק הספרדי לדנא עיי״ש וע׳ בעקיי ה־״נו חיו״ד מ
 הבל״י במ והעלה להתיר לנמרי אפיי אס אין שס אחר לצרף בהדי האב עיי״ש
' י״ב ובשי משכעת החעיס מערכת את  יעי בס׳ מיי רארן חלק ב׳ ביו״ד מ
׳ ייא ועיי ביד אפרים שהכ־יע בזה ריכל מקים לא מהני רק אס ידוע  ש׳ מ
 שהמ״ב מא מומחה לרבים :הרנשה ומוחזק בשמה מבא משא״כ מהם שו׳ב
 יש להחמיר והכל לכי ראות עיר המורה עיי״ש ועי׳ דייק סק״ב ובשו״ת נדב
' ב' ובס׳ מרה זבח הספרדי(להרב ניהרחד״ח מאיזמיר זיל) ב הספרדי מו״ד מ 1 

 מערכת את ב׳ מ׳ ה׳ סעי׳ י׳ יבס׳ ביח אברהס לקמן סי׳ י״ח בא״ז ס״ק ל״נ
 אות א׳ עד נחה ועי׳ בס׳ דעת מרה על היו״ד במ׳ זה ס״ק י״נ באמצע הדיטר
 r׳tf בזה ומיס דבזמן הזה יש להחמיר וק המנמ פשוע עיי״ש ומ״ש הבאה״ע
' קכ״א ע׳ במ״י שס שכ׳ לחלק דאב לגבי w יש  לעיין בתשו מית יאיר מ
 לפקמן ולומר ד*ט נאמן אבל באחיו יש להתיר יכ׳£ בגימ עיייש ועיי בס׳ מנחת
 הזבח בעשרץ כלל א' סעי׳ י׳ יבס׳ מנחת יוסף סעי' ו' שכתבו מ״ז הוא רק
 לערן הרב הטק קבלה אבל בענץ כתב ההודאה שנותן השו̂׳ שפיר יטל האב
ק לו קבלה שהרב יכול לסמיך עליו טץ דקיי״ל דע״א  להעיד לפני הר: והרב י
 נאמן באימדן אפי׳ קרוב ומזגו בשם הס׳ דרכי יוסף הו״מ ראוי וכפין שהשוימ
 לא יסמוך בעצמו לבט כ״א ע״י שוחט אחר שאיט פמל לו לעדות עיי״ש בארך
 (יעי׳ נחה בשו״ת תפארת יוסף מו״ד סי׳ כ׳ ובכליל תכארת שם יבשי״ה מעשה
׳ א' שכ׳ דאף  אברהס הספרדי מ׳ כ״ה) ועי׳ בשו״ת מחנה מיס חלק נ׳ חיו״ד מ
 אס נאמר שאין האב נאמן להעד על בט שבקי בדר שמטה ובדקה הסט,
 הייט משיס שאיט נאמן עד חזקת אימר שאיר זטח אבל בעלן בדקת פנים
ס שהאב נאק לסעד שהיא  אם הרב מנםהו שבקי בדר בדיך. סרס מו
 מרגיש בבדקה בפנים דהא כיון שנשחטה בחזקת ממר עומדת אך כ׳ רכל זה
 מא p להלכה אבל למעשה טואי יש למש אף גס במ שיש חשש שהאהבה
ק לו הרב רמת אא׳׳כ »״ב אחר יעד עליו שבדק  מנ$!קלת השורה ע״כ לא י
 נ״פ לפרו ומצא את דו נאמן וד במ להאמץ לאביו שלמד אצלו בדקת סרס יכה
 יפה ונס כל זה אס האב מא f-a• קטע אבל אס איט שו״ב קבוע הא שייך

 אצלו החזקה דאימן לא ררעי אומנס לא מהני עדות אביו כלל עיי״ש באריטה
 ומ״ש הפת״ש נשס ההשו׳ פמ״א לענץ דיעכד אס כנר בדקטמ ואיט יודע ה״ש
 אס מזר ההילה מאביו לערן שלא לאסור למפרע פ׳ בשו׳יה זרע יציק(ממהיצ
׳ י״ד יע׳ נד׳יק שם לערן ק השו״נ הנא למלאוח מקום אביו  מ*לינאנ ז״ל) מ
 שהי׳ מ״נ שם באתו העיר ועד ש/הלמד זה הנן היסכ עד מוכל להיות מ״ב
 מט מי העיר *״כ אחר לשמע שם כל אוהו הזק שזה הנן ילמד מנאכת
? וההט עמו בפדוש שלא יהי' שס p עד שבן השו״ב ממור יהא יאיי מ  ה
 להיות מיב והבן השו״ב מ״ל למד מלאכת רפמסה אצל מתנו שהי׳ נ׳^ מ״ב
 ונטל ממנו כתב ובא מכח הכתב המא למלאת מקס אביו ולרמת את המ״ב
א הוא מרחה  שנתמנה פל זק מ וכ׳ דאף שיש בזה דררא דממונא שהרי ע
 להשו״ב שהי׳ במ הזמן ולא קח שנר השמטה והס הבפימ לו שכל זק שלא יהא
 הנן ראי למיה »״ב יהא מח מ״ב שט וקח שכר שחיטה אפ״ה ממי פחח
 מהט השו״נ לחמו בענץ זה טכת״ד (מה הרנ המסדר לא הנין p ימנה עליו
 פיי׳ע אבל לפמנ״ד נראה דסונהו סא כמש״ל ילק״מ ועיי״ש פור להלן ס״ק ד׳
c שם אמ ד׳ מ״ש בערן זה) יעי בס׳ חח חיים הספרדי יד״ד i p יעחזלי 
 מי זה אח ב׳ שכ׳ רכל מ מא רק בענץ נהי,ת הקבנה אז אמדנן כמן שהיא
 דבר איסיר עיא נאמן באיפורץ אט׳ קריב אבל אס אירע איזה טענה והביעה
 למחט א׳ שסהרמ׳יס עלע באיזה קינא והשדא אף שהדבר נוגע באיסיר אפייה
 חין סאב נעשה דין לבט עיייש: (סו) נותן מבאה׳יפ סק׳< פ״ש דאמר
 *קח שכר פטר נתינת הקבלה וסי׳ גשלק נטה סק״י מה שהאריך גזה ומלה
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 פתחי תשובה
 היק הללו שכני נדלה המשלה 0׳ ומיהו רשאי לשחיע פי«מ מאץ ציין נייקס הריאז אצל
 שיחמ ומדר, החולה שהרי ננהא, ניונא יש מתירי! לנממלה ולנגיד יוימ מדאי של• ואיי
 אס •ש להס נשי יק שהוא מלוח ייתר מש-• ימיה מאחל שאץ ט שפמה נשאי לשמוע
י מנשי מליח •ש! וי״ה ישרי לשחיש נהמה יק שאס •איפ לו שום !דגי ושיה ת«־, נבדקת הייאה וא״א לי»לי  ואע״נ יפ״״ל יאץ ייצא ׳־• שמחת החג בנשר ««ח מ״מ ממן מ
 ליממצ ולממן מס •מריו נ• יד* מדקה ציץ• אימן •י יהינצ יהינש־. ייש (החמי• ט «« מנשחיכוה פ״ש פיד יפי נמשינמ שביס יעקב מ״א סימן נ״ג ד*מע שלא שממ
 מפוצם אץ -שחוש לנחמלה טיפ ע״ש (נ) ידפ ט מנה״מ ימ״ש •וכל האב לסמון אפ נט ט׳ נן נסב נס אא״ז ניושובמ «-ם מאירוח מ״נ סימן נ׳ וגדילה מזי דאמי׳ אס
 בדקוהו ימצאו tit"' ה״ש אן שנפנ ימ״א דאש לא נעל קנלה יאשייק כל הנצים למפיפ מ״מ בניי שאביו מעיי שסה נקי אמנ׳ע השתא הוא דליסרפ ולמד ושכח ומיתייס

 «ל־0
 דרכי תשבה

 להתירה זילת שיבואר בהכתב שאין pwr אותה בהעדזיז כדי שלא יבא לידי
 תקלה מב״ד שאינם ממחים וה״נ טון דמ״ש בכתב זה שמעיד עלץ שמא אמן
 בנננין הרגשת הסטן אינו כדאי לקבלו לשו״ב יש למש שמא יבא לאיזה ישוב
 שתראשיס הס אינשי דלא מעלי ואס יראי מש צו כתב מרב אי מו״צ יקחו
 אימ לשו׳׳ב ולא ידעו שהעדות שכ' בהכתנ ההוא איש מיעיל אס לא כמש ע
 בצא׳׳ה כתב קבלה יסמיכה מרב אי מ״צ כדת מכול להיות שויב אז יטל ליתן
 צו אף רב ממרסס שמא הבמני בדבר א' מון בסכץ לבד או בהדרם לגו
' 'if סעי׳ י״ז שכ' דהאידנא נהנו למסה  פכת״ד (נ) בי, עיי בש״ע להלן מ
'  אנשים דועים על השמעה ובדקה שהס זמריס חריזים עיי'£ וגננשמיח מ
 י״ח סעי' כ' שכ' דמממן רק יראים ושלימים יודעי ההורה חריזיס עיי״ש

 יעגשמ״ח כאן סעי' ו' ובמנח״י שש ובשאר ספרי מיב האחרונים שכתבו שצריך
 לדקדק שהשו״ב יהי' מעשיו מתוקנים רכל שו״נ שאיט טסנ גמדוח הרארוח
'  לשי״ב מא מאטל טרימת ושננהו עולה זדון מיי׳ע ועיי בפרי הואר לקמן מ
 י׳ff ס״ין ל״א של ולדד מזי יכל אום המזלזל קצמ במצוח מורה יןס לי
מ אנפשי' למיעבי בדקה הצריכה לשטן כאשר צוס השם ומה גם  בגדי ללא י
' זה את  אס ירט עליו זבמס עיי״ש יעי' בם' רוח מיס הספרד מו״י דש מ
 ה׳ שכ' לשויב שיאי ממט פייקת עול ער שאמרו עליו ששינה אח שמו משס
' ט ראוי להיות מ״ב פיי״ש ועיי בסי היית זקרס מ  ימיי לשם טי וכרומה *
 ב' שכ' ממאן בעל באר הגולה שאותם השו״ב שיואין בהם שטהגץ קלות ראש
 מון שאט מלן• לביהכנ״ס להתפלל פס הצימר א שאר קלות ראש טוצא ט
' י״ח  אין ליהן צו קבלה פיי׳ע ועיי נשו״ת מק דברי מיס ח״א מייד מף מ
 מ׳ע בדבר מ״ב שאמרו עליו שתטנמ לא סובה הוא שמא טלי וכעשן יכ'
 שהכל תלוי גדעת הדיירס אס אמת ק ראי להתרות ט וליחסו ושיקגל מליו
 ד״ח ואס לא ייטיב דרטו יוכל הרב מתא להעבירו אס טונתו לש״ש כאמת
 עיייש והנה למ דבריו זיל נראה דכ״ש מא דלכמולה בולאי אין ליהן קבלה
 לשו״ב שאין תכונתו סובה כניל עין שמא סלי א מסן יכמוק (נא) שתא

 עיי בשמ rf שם שכהב שהרב צדן• להבחין להשו׳ע אס יש לו דעה ניזשבה ט הרבה
 צריך ישיב הועת להרנשת המין עיי״ש וכ״כ הפרי מאד שס ס״ק ל״א וארס
 מש לי הרבה מירדיח ורוב מחשטת אין לסטמ לשו״ב לצבור ואין צריך לו0ר
 לארס מבוהל אשר גבר ט ימד הרוח ילא מתיישב הנהו ט השו״ב צדן
 להיות מתיישב רימ בקרט להרגיש הסגימוח הדיןח הפונים לצדדים והעומדם
ס ההניא ביץ״א ליש סיק נ׳(ופי׳ נדברימ להלן י  גסה מכין פיי״ש ועיי ט
' א׳ ־גאמצס התמגה  ס״ק קנ״י) ונר׳ במ״ה תפארת אדס הספרדי מו״ד מ
' י״ח מף סעי׳ ג שמא מטהל עיי״ש ופי' בסי ממות יוסף מ י  מ״ש בערן מ
 ט״י של שזה כלל נחל שסי שריצה להיוח »״ב צריך מסיה צו לב חזק ואמן
 ולא יחי! מסר כל ואף נקהלות מחלות שהזניחה רנה ולקצבים והמסשיסיס
י בנגזש נ  ממהרים מלץ לאמר כלה מעשיך אל ישגיח עליהם כלל ויהיה פז מ
׳ ח׳ שהמיג צ״ל סופד  עיי״ש ומיין נשו״ח אחמו״ל דברי חיים ח״א מו״ד מ
two בלזגמ שלא יהננגל מצעקת הטבחים ופרחת וגהלות מסה הנמשה 
 המסבמס ובסרט ננפריס שמחסין סמוך לניח המזיגה אשר שם אין מר0פ
נ למות איש שמיישב דעמ שלא יהיה נבהל עיי ׳0 (ועי  ואעפ״כ צוין המי
. (נב) יידע עי׳ שמ׳*ו שסשל ( ו ס׳׳ק יןניד יסיק ל  בדבדט לס£ מ׳ א
מ מורא י  שסרב צדן לממס גסטן אס יש א הדגשה סיבה פיייש (ופי׳ מ
ק סעיף ו' מיש ממין סממן של  זיל מן״א סק״ג) ופי׳ נטנהז״ב כלל א׳ נקי
י  הסטן שציין היב לראת אסן ההתשה של המיב אש אינו מהה הרנה פ
xr~D ה ונס אס אס מהה היגה יוחי מדאי לממדי הסטן מ ג  שמרגיש מ
ס מ מ י סססגרין ט p אטחאיס שהמחשיס האסניסא0סמהיןהרבס ב  מעי
&V מוי' נמית סמ*ס saw הסטן וכששוהה סיגה מא מסן שאט אמן 

י ישיאצ שמו ' 6׳ אס ל שחפה על מנהגן של במ ד  מזיד מ

 *ו״׳נ

 באפן יא״ל אז אפי׳ שכנר שחס שמטתי אמרה עיייש בארן יעי' בריק סק״ז
 שלמר זכות על נטילה שכר שמקבל המו״צ עטר כתנ הקנלה מטעם אחר פיייש
 ועיי מה״ק בכלליו שבמף היש כלל א׳ מה שהאריך בערן זה בפצמל ועצמ מא
 שלא יזטר מהשכר מרס נתינת הקבלה ־טין שטתן לו הקבלה נמס ואף שלא
 מלס לו אמ מזר לקח־ מאתו הכתב קבלה אן תשש דמה שמשלס איויכ ממה
 בעלמא קיהיב ליי עיי״ש באריטת ועיי ברפת מרה את ייד שפקפק על עצמ
' פ' עבי דימם  של מה״ק וכי דעיקר המהר מפמ״ש האח־ומס במ״מ מ
מ ק קנלומ וכ״ז י  קטפיס הר שכר נפלה דתוכח ומוהר ליפול שכר כיון מ
 בטסנ שכר ממנפ אבל להרטה נשכר נודא אמר נכ״מ וכמיש
 בשמיח ישרמ״ג טיי׳ש בארך (מז) קב6־. פבאה״ס ס״ק ט' מ״ש
 שיא ליק קבלה להרניליס לשמח בייחר יעי' מזה לקמן סעי' ח׳ יבדבריט
 שס יעי' שמ״ח סעי' ז' יבשאר סמי מ״ב שכ' דמקצת נמליס טהניס בפייזש
 בהקבלה על הנא שלא ישתכר במס זמן ואש ימצא החכם שהשי״ב יצא
 מהגדר ימר אדרמ מעליי עד אשי־ שב ורפא צו עיייש ועי׳ בממויי בלקיי סיק
 ס״ו שם החחרומס הטעס דהכתב של שחיטה שטק הרב נקרא קבלה ילא
 סמיכה למרות שהרב אט טתן סמיכה להשו״ב עי שמקבל עלץ באמי הרגה
 פרפיס שהרב מתנה ממי כמו בחזרה הדרם ושלא לסמוך סל בדקת סרס
 והיוצא ט עיי״ש יעי' בסי יעמ תויה את ייב באמצע הדיטי של ימה״ט
 ינהונץ לכמב ק בהקבלה ובלבי מהיה מהר ככל מה שהשויב ציין• למות
ק משתכר איזה מנם  מהר ע״כ אס פשע השייב יעשה מזה דנו־ שלא כהונן מ
 ישיש א שרואין ט שאט מין־ פל לימודו וכדומה נתבטלה ישיק הקננה
 וצריך הרב לבדקי וניתן צו קבלה שמת טיי״ש (טח) עד שידע בי כ' שמ״ח
 סעי' י' יהנא ליטול ימת פל השחיטה צדך מהא יויפ ספר וטיט לקרות
 מעצמו ולהגין קצת נמ' וסיישיי שאז יש לו לג מבין להזהי וכוי עיי tf ימה
 הנ״י הניא שציין למות בקי בכיי ספיי הקייש ובהלמי ככמה סיקיס אמנם
 נדרי משה השינ עליי וכי שאין צריך מיי״ש יכ״כ נשו״ת אהלי יעקב(ממאן
' יינ לדנא שאין לפקפק על השוינ עטר שאין נקי  מ' יעקב ששמרם זיל) מ
 בכיי ססד מךש וממי שאן בכך כלוס כל שהוא מחזק באמן ידם רודע
 ה tf ופל הכל צריך להיות ירא שמיס סרטם פיי״ש (ועיי בלחם חמוחת פיק
 דמלין סיק ל״ח) וסי' בממדי נניאדס ס״ק כיי ופי' בסי רוח מיס הספרדי
ף את ה' מיש גזה והכייפ לדינא דהינא מש להם »"ב ממצא  נסי' זה מ
 המן בכיו ספרי מךש ובתלמוד ככמה פוקץ אין למסת למי שאט נקי
ג  ניי״ש (יעיל סיק פ״ח) ופי' בשלי! נטה ס״ק י״ד שני דבמקוס פאן שס י
 גמרי חמיי טסי וצריך מהא המיג חכם ומטן מדפחו יוחי שלא יבא ליד
' אי אח א' של  ממיל יותר עיי״ש בארך ופי' גשו״ת מהל׳ט מק מויד מ
ה בטוח נטר לכל הסמת י p קבלה למס אש אאיכ יחיפ ט שלמד מ i שלא 
 עי הייחי ק טיז שמס ל* טדאי אס לא יהיה שנה יפייש השאר ט קצת
ס נניס אבל בלא״ה לא פיי״ש י  תורה וחמה לסיצידא חוותי קלא טון מ

ה מלמן זה משמע לכאיה ייק א יודע ודש ובקי ביד מ מ  (DO) שידע בו ע
ט יחרויייהו ע ד  סוג קבלה אשי היא מרכה להמיג אט רשא ליחן זולת אש י
י בפסק השמשה והשחזת הסטן והרגשי! ן גהיש ואמן מ  אתגיהו ט' שהיא מ
 מיממי׳ אכל אש במו p נא׳ ומצא אמן מון גאמנות הסט! לגי ישאי
 ליין* כחג שמא אמן גהשחוח הסטן וק אש בחט גהלטת חף שלא בחט
 נאמנות והרגשח שגיסות הסטן יכיל ליין ט מוג שהוא ית׳ע tfo יכל שאן
ב בקהילה י  פתן לו כתב קבלה שמא מרפה שפ״י הכתג הסא יבול לסוס מ
i שס שלמה f ״ שלישיא במורו מfv£t< אן למןפיד גון אמנם ראחי בכתבי 
 0ל שיש לסחמיי גום יאשי' אן טחן לו הכתב גדין קבלה וסמיכה לא יחן
מ «"ד fxtto fftra שיי ״ ו ז מ י א׳ לכד נ״ו שלא נחנו ג ג פל דנ מ  א כ
ד ה אם אן בהננ^ז כ ל ! לאפה שמת מ י נ  י״ו מרי ה' שלא ימו הגיד כשב ג
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 סתוזי תשונה
מ ההיא צמאולם lot אין ״ י* •ע >«גיי מ י י ני אין הלסישיח מזיק לו ו נ פ יפקנ(יא סימן ייד שנפנ דפ״מ לנפמלה יש נשום ו  הגלים לפמרפפ״מ 1«״ן נמשינס «ו
 ליפיל קנצה מאמו שאיס קיוט פיס יפיץ פזי נשוימ «סין !אי ניס למש יטיס סימן איסיין שיימס! צגמיפ ילא ניפ ממי ש־יט לסמפלז נשמי׳ ג׳ דאש אמי ני• לי פ*
׳ ל• צל״פ  א׳ 00 שכפנ מס (נ) ינקי ניד מיין חשינפ מיג מניינא פלס יד סמק אי שנסנ יהשץ שם מגן( אן נשופק אלא שהמנ״ש *סי pen אגל נ*מי מ

ל נשי (לש6 סאיגו ננ WP9 r מיסייים יאסגם הוא מיגיש נסגימה דקה ונס אומי נרי 0 r 

 רדכי תשובה
« בה׳  לשו״נ בהרגשת הססן סחויקין *תו *(יגיש ממראה לסמהס ג׳ סטנים סונים ובמנחת יוסף פעי׳ ה׳ יפת־ מפיון להט״נ יהיה p מתחלה ישאל א
v"3 ואין זה נסן וגזה לא מהני מה שהוא מוחזק נג׳ סעמיס אלא ציין הינה שתיסה וריר נדקת הסכין ונדקת ססיממס ובדקת הריאה ושאר הלטת 
 והרנה נשימות כמה וכמה שממיס מסיונוח שירם משורס עיי״ש נאייך ושטחי וקצח ילא שטחי ואח״כ יגסט נחיחח נסגטן היכא תמצא שניפס
 (ננ) ה׳׳ש פשמ׳*ו שם שכ' ואין ליק קנלה לשי׳ינ עי שילמור הקיצורים נססרי שו׳יג ריסיף קצה על מדסס ואח״כ ינחננו נבדקת הסטן ואס אין לו
ח ויהיתוח נידם מחמת ענעו ואס איט מתפלף עיי״ש ועי בשו׳׳ת מאמי ח  החושים בדני שו״ג שהובא נהם ינרי רטחיט האחרומס ז״ל עיי״ש ומה מ
 נסי חכממ אדם כלל א׳ מר׳ ג׳ כ׳ דמיינא אן רכד האחדורס מעכבי מירכי (מהגאון מדלסדארף) סי׳ ל״נ שנשאל איזה חקיהת צריך הרב לשאול
 נדענד וכל שלמד דר שוינ מחוך הש״ע ומכש׳׳כ מדברי מאשמים סהר עיי״ש להשי״נ והשיב דא׳׳צ נחקור להשוחטיס רק על הדניס מהוגים ק השוחטים
כד המנ׳יח מ״ל ט רנרו מוסרחין ט מי עהה נדההיט רק שצריך למהר לעמוד על קנקנם אף נהדיניס שמשיבים על p p ופל צא  אבל אע אץ לט אלא י
 שיובל לפטק נדר שו״ב מדנרי רטהיט הקדמונים נלחי לימוד רנד האחרונים לא אס יודעים ומנינים מה שאמרים שנפוה״ר יש סוגה שאינם מבינים אף
 מחכמי חרוהיט ט הלא מדע אשר נדרס אלו יש הרנה דמם מלוקטים דנרי עצמס רק אמדס כמו שהורגלו לומר ההלטמ נלה״ק א נל״א ק השסה
 שסם נקבלה שלא נזכרו נדנד מאשירס זולה נספרי שו״נ האחרורס מר׳ יליק ואס שואלין אתם על אתו הדין עצמו שטציא מפיו אט יודע להשינ

׳ ח׳ אמ ג׳ שכ׳ שם מהשי׳ הר״י ן' מיגאש כת״י דאחן מדעחו וטי רק כאשר יפיל הטרל לפעמים וטי עיי״ש (נה) וכקי כיד  בנרב׳׳י חי״מ ט
ס פסח?£ מ׳׳ש נשי׳׳ב שידיי מרתתץ ועיי בלשון הסנ״י שם שרק למדן להחיר ר א  הסומכץ מל עיונם ומדמץ לטציא דניס מהתלמוד ולא רא בשומת מ
 הרנה פעמים טיעץ נרמיינס יעיי׳׳ש ננרכ״י שהנץ מדנדי ז״ל דגס היא הכלים כ׳ ימהר נאמר נרי לי אבל לענץ הבשר טפי' לא מלא למ להמיר
 נעצמו לא רצה לסמוך על דמיונו להורות דן ממה שהוציא בפיוט מרבד נרי״ש ועיי נשי׳׳ת מיס חייס טו״ד ס ׳ א׳ ובשי״ת שערי צדק חיי׳׳ד סי׳ זה מה
 התלמיד דכשראה דן זה נהשו' p אף שהיה טפוך מסגרט הורה כדנרי שהאריס נערן זה ומצדדים צד,א להקל נזה עיי״ש אמנם נשו״ת זרע אמה
 ישי' הדין עיי׳׳ש ואס שנאן במוט לא נהך על עיוט להוציא דץ חדש שלא הספרדי ח״נ ט׳ פ׳ מחמיר מאד נזה ואסר כל מה ששחט אף נדיפנד עיי״ש
׳  נזכר בפוסקים לטרוח מכש׳׳כ נחרוחיט שאט כקוף במי נר אדם ואס היהשירס ועי׳ נסי פר האץ הספרדי חלק א׳ סי' י״ס וגמומ אנרהס הספרדי ט
 ט׳ אט וטי וכי עוד נשמ׳יח סעי' יו״ד וז׳׳ל ראיתי רביס יחכמו מטך ס׳ ל״ב פכי לפטל שו״ב כזה משיס דפסיל גס לנדקח הסטן והביא דבדהס נס׳
ן החק״ל ז׳׳ל) מערכת את נ׳ סי' ו' סעי׳ ג׳ א  שחיטת מהרי״ו ימטתיי יאינס משגיחים ללמוד דנרי טאחדוניס כלל מדוע הירח זנח הספרדי (מק מ
 שמיש כמה רבדס סיתריס יטניס ימפיהס אט חיץ לק נראה לי דאין ליק יטיס יז״ל יל־יד גס לבדקה הריאה יש נחוש דמפרק הסירטח עכ*ל ועי בדברי
 קבלה עד שילמיד הקיצודס החזשיס שטנא נהם דנד רטתיט הא־זרורס ז׳׳ל קדשו מ מרן אדומו׳׳ר נשי״ח דברי טיס ח״נ ידז״ר 0י׳ נ׳ מ׳׳ש נערן זה
׳ זה מה שהאריך וכי דמטילס לא שמע להקל נשו״נ שידי מיחתין יכ׳ לאף ימשורש מין  טיי׳ש יעי נס׳ ממרח השלק המרד על היו׳׳ד כדש ט
 בערן זה והמלה דעכ״פ צריך ללמוד נס דברי הנ״י ויש ע מדרס אט ולא י״ל דש ידליק נץ אש היא מרתת חמיד א לא ראם מוצא שעה שאט מרתח
ר יטא ח׳ ככל אדם כשר לשייט בשעה זו אף לכהחלה ואס השי׳׳ב טא ירא ה׳  ד נספרי סקיצודס לנר פיי״ש ועי׳ נש״ע התרא בקו״א סק׳יח שקרא מ
 ענ השוחטים שנזמניט שלומדים ומוייס מטך ספרי השו״ב החדשים אף שיש מרטס ואוק אץ להעבירו רק להזטח טסנ שישגיח פל פצמו ולא ישייפ נשפה
 נהם הרנה מיקי דרס חזשיס שלא נזכר נספרים המינהקיס מ״מ לא ילמוד שידיי מרתתין וכ׳׳ז טא לפי ראמ עיר הדיין אך למעשה אץ להקל עד דעח
 נהם כי יש נהם כמה ונסה טטשיס רק טלמור בספרים המונהקיס הלטת גדלי הטסקיס המחמיייס ככל גוור נזה עיי״ש ימיי נשי״ת נית שלמה חיו״ד
ד לי שאיני מרתת ' י' שכ׳ ינידו מרתתץ תמיד לא מהר אף כשיאמר נ  שחיטה יה׳ נדקיח הסכין ינדיקח הכומרס לאחר שחיטה והי נדקת הריאה ט
 דנר דניר על אפרו כל הדנרס השטחים ורגילים לנא וענ השאר יט' מסתפק בשעת שחיטה אנל אס אץ מרהתץ רק לפעמים ממי גאמר נרי לי עיי׳£
׳ מיז יאש מרמז נדמת זקנה שאן ׳ א׳ את ד׳ מה שקרא תגר על וכיוצא נזה כ׳ ג״נ נשו״ת רמ״ן חיו׳יו ט  ושואל עיי׳7ז וטי׳ נשי״ת מהי׳ימ שיק חיי״ד ט
 ספרי שי״ב שיצא נעולס כעח שחיברו להם השומסיס שבזמנ/ו נלי רשות לו שעה ממררת שאל מרתת אסורה שנזיפתו אנל אס אט מרתח מחמת
ע ומרגיש בנפשו בשעה זו י ה הר כל מחבר זקנה ויק לפעמים כשטא נחלש קצמ ואמי שהוא ז  והסכמה מגדלי ישראל כי חון שטדא טא רמית מחא מ
 סמי כזה טא טורה הלכה נעולס ומי נק רשות לשוחש להיות מורה טראה ואט שוחט אז עי אשי עוני ממט עח החולשת ואז טזריס הידס לאיתנס ונס
 לעלמא יעי׳ בסי עילח יצחק (שט׳ זק רנ לפר רניט החנ״ש) שכ' שהגארס זה טא p לסטס היקים יש להתיז־ כשהוא ייא ה׳ ימס ממי מה שאמר
׳ מיי ס״ש נפנין זה  נפל בית טלל ימהי״ס זימךני יהנאן מק״ק פינסק נדי נזרה חמויה שכל ביי לי עיי׳ש נאייטח ופי׳ נשו״ח בחב נופי חיי״י ט
T מחויב לקטה ממס ס׳ א׳ ולא יחט לו קבלה עד טשנעו שינמדו הס׳ והחמיר לדינא וכ׳ דשו״כ שכל מה שניה מתנענע ומרתת לא ממי מה שאסר C 
ד לי ואסיר לי לשתיע אפיי נאחד פמ״נ עיי׳£ נאריטה יפי׳ ב»״ח צמח  «־ל ff«o ודפ שפתה נומניט לאד שנתחדש הרנה סכדס מדיר שו״בהבאס נ
׳ פ' שהחמיר פונא נפנץ זה וכי דאף אס אן ידו ו צדק החדשות מיו״ד ט ו גא >מי השי׳יב ללמוד הס׳ פ׳יי כלל ומארס והצדיקים שנדייהיט מטנ י  אי
ר בקהצית טראס שלא ליק מדתמין p נאקיא לפעמים ואמי נרי לי שנשמת שטסה אץ ידו סיתסין א וגאליציע וגס במדינת מ ט  במדטת מלטת ח
 לשוס »״ב קבלה עד *הא נקי היטב נשי שמ״ח נע״ס ט טא כלול מכל דר אף דמשורת הדין ממי כשאמר ברי לי ונאמן לומר שטא נזהר לשייט רק
rf«3 שו נ מח»ניס והאחרומס והי עמו והלנה כמוהו ומפיו אט חיץ נדרס אלו נשעה שאין ידו מיתהץמימ לטותשו״ב קבוע יש לפקפק עיי״ש ומי מזה 
' א׳ ינט״ח גמר׳* הנהן «זא  וסקסידס שלא ילמוד בספרי שו״נ אחרים p בדיך ערא והעיקר יטה רק זכיין יטשע (מסרב המיץ טחייזב ז״ל) ט
ע״^מה ׳ א׳ (שהשואל שם טא הרב המוץ נעל זכמן יהושע מיל ו ו יראמ לכל רב ומתא להשגיח על השי״ב שגס בשאר סכד שו״נשהשו״ב חיו׳׳ד ט א  מ
 שלו מעץ בהם לפרקים יהיו רק מובהקים ומוגהןס מסעות ומבעל מחבר שהשיב על דבריי בזה) באריכות יעי' fto: מהי״מ שיק חיו f פי' י׳ שסמדר
׳ ת דגר משה תרינא * ״ ק הדירם שמטאר גהס׳ הטא מה שאינו מפורש ג״כ נשו״נ שידיו סרתטן נרי׳^ באריכות ועיי מ א  מייזיק פראי לסמוך עליו נ
ט וטה מוליך ומביא ידו י  בהשס׳׳יזט ידע טש הרבה ספרי שו״נ שמעט אחר התבייש שיש נהם דנדס פ״ה שנשאל נדבר שי״ב שראהו נשטה שבודק «
׳ מרתת בידו ואמר שהוא ספני שטו מביסץ אחריו ויייו 0לויס  מפיבשיכ tm• יהשי״ב לא ימיש בהסעות רכשיל רניס ח f לק צריך לימי• על הסכץ ט
ש אש מ מ ו למיס ו מ  בזה (יע׳יל ש ס״ה וס״ק צ״י) (נד) שחיטה כ׳ בשמ׳׳ח שם שאץ ליק בזה מ לט וט׳ אנל בטיח למל עת שהוא po ס
ס ג י ג טאכשאר^ י הד סרתחו ו אנ  קבלה עד שידע ט שיידע הלטת שייטה והלסת גדיקיח הסטן ופאר הלסת אן שס פע״ג להגיהו ואט מפחיד אז
tf» ס נמנום וס׳ שמי* מגי' ו' וד״ק סק״ב נשאי תריס וגס נכתיגה טא באחי האוס יהיב חצה לסעטיו יסן ט  השכייוס וקצח ולא שטחי בלי ט



ה ו ט י ח ת ש מ ל ה ־יעיף א » ח ע ה ד ר ו  י
ץ wte לנחחצה. »  (ט) ילק (H)״«r (נח) שכל(נט)«*ן rati (ס) מ

ה ב ו ע  ח
 על סמן דגליו 6יש לו ומלה csro מלוגי ו6מ*כ נא השפם וסמימ והמיכ
ס סחה 6י הד x90 גצא קכלה ן מ  אנו לסרט לנחן פיוה א ' 11bאפ ג

ק המבואר לקמן סי׳ קפיה סיק ג׳ וגסתיש סס סקיז פיי״ש  יש ללשה ל
ס והשרב »  ופי דיק סק״ה שכ׳ דמי שאין לו קבלה ואמר שהיה לו קבלה ו
 ההוא היה שו״ב לצימר לסני המיץ מדר והי׳ מחט בזמן ההזא אף בלא מעיז
־ לידע אם בדקי המוץ ואש ראה מ  וסמוץ אגו בפה לפרס לשאנו ואי א
 הניע קבלה שנידו תאמן השויב למגי שהיי לו קבלה והמוץ בחן פראי שזי.
' שמיס דבדי חן• אם הוא בעצמו מודה שלא א  שהי׳ שו״ב לפר סמו״ז סא י
 במן המיץ ראי שלא יהא שו״ב מי שיבדיןהו לסר אזה מורה מיי״ש•
 (גז) גוהגץ שכל הבאים לשחוט פריק שם זשו״ג מפל קילה ממיץ ונמצא
 שהמוץ אס אש מהימן וסחו כחגים געו אגורש כסף ולא דסמכא מאייל
 דהשוינ יצא מהרוב מצויץ אצל שחיפה ממחין ק עיייש ופי' כמ״ח זרע יציק
' י״ד (טח) שכל הבאים לשחום מ' בשמ״ח סעי*  (מהנה״צ מאלייצאנ) מ
 מ ותביש ש״ק י״ז יכאהן המןמות שהמנהג שהגשים מחפוח (מיל «ךה)
 אמייק גס בנשים רוב מצרין אצל מיפה מומחין ק עיי״ש ופי בשויס ומק
 שלמה נסמחשיס שנמף הס׳ על יברי מ־א״ש בייש מלין ובס׳ אמרי חד

' (גמ) הבאים לשחוט  על מסי מלץ בדף ב׳פ״א במגיא דרונ מצויץ את נ
 דיל לא מיבעיא מכא שכנר שחפ דמדא ממכין עליהם לאסל הבשר בלא
 בדקת המחש יהמ׳ *א אפי׳ לא שסע מדין אמרינן מסל צשמס אף לכסיולה
ק לילס סקס סחצנמ של ד  דבודא לא חציף למיס בלי קבלה וניל דפב״ס צ
 השוחס ההיא שהוא ממדיטת חלו שנתפשס המנהג שלא יייס אש אח יח *שמס
 כ״ז שלא נטל קבלה אבל שבא אש א׳ מנמקים למקם א׳ ויוצה לשאס אן
 לכמון עליו ח־ילסא הוא מנקים שנהוגץ ששולמין בלי קבלה והיש אמנם לדדן
 במיז בלא״ה אן נימ גזה טון דאין שומטן פתה על שים אוזש הבא *שמס
ן אחריי(וסמשיל סיק סיא) (ס) משנץ מ אאיכ ממי  שאן סכידן א
׳ א׳ ובסםח כסא  עליהם וסי עי׳ טו״ת יןל אליהו הספרדי חיא טו״י מ
 אליש גחיחשיו ליויד במהות הפור את ד' ובשיורי ביפה אס ו' של סי
א כחוקת מן ונראה בפירו שאמי לאסל משמשתו ט ס  מש לו פקמק טו
ת ס מ  שאנו נמק יכול להחמיר על עצמו שלא לאכול משמשתו ואץ פליו מ
 ום עניי עונדא גברא יגא חרא שהיי אחז מניר נחלה של חסמים מסרים
ר אך מה נצינעא עיייש ועי׳ בנל״י סיק ליד שמע  שלא היה נא למו ט
 מהרדנ״ז דאטיס חכמים שהחמירו על עצמן שלא לאסל סשחיעת הממש מסיגה
 סייעה לסם שמזמני! אתו קצת נמלי נמס מרהלסס שא״צ למש למזלי מלים
ס וחילול השם ייז ואס ראי  שזהו ממרא ימרה דאמ ליד מחלוקת ושנאת מ
 לנסנ p והרוצה להמיר נמיןס שאץ להחמד יכבד וישג גגימ עכיל(ומי
ת נגס וידם י  באשל אברהם מדפס מליין ש״ע יו״ד הקסניס ס״ק די) ופי טו

 הספרדי מויד כלל ג׳ סי׳ ו׳ משאל נדן שו״ב שנמנמה גפיי פיש ג״י
ת י י רשאי לממד שלא לאסל ע מ  ניא אסרס עליי שמזלזל נסצות אם ס
 אשיס האכליס ממס וכי יצשיסס הרמג׳ע ממיס חקא שישיג יסי׳ משוע
 נשחת ולא שגי נסתמא שאט נשול־ אמר $ למספ פלאטל ואס
י שאנס מזקין כמק וימי ליוסיא ל  ימנע מלאטל ס״ל כמזלזל נכטי ה
 וטי >f טון שני המהרק״ש ילא נמו כהימביס ובמק יק שלא יהי סמל•
ס ילא מ ס שסוג למש להיסביס p י ד  א׳יכ אט זנזונ להגיד מס הגיד מ
' אמר כפנין אחר והי׳ שפת הדחק הקילו ונס סס סיל שהמחמיר תפיג  ס
מ  ומימ אן לי להחמיר שלא לאכול אלא דוקא בביתו בלא שרמס ואס מזמנים א
 לא יצן מאמר אזה אמתלא אזרת אבל ח״י צא יאמר שאט חצה לאסל והא
 אכא אגה וכפרס אס כגג־ ישב עמהס במסיבה מוסב שיאכל ולא ימש לממלא
ה י ג מיוי פיי״ש ופי to יעיז מ  ואס יש כםעומ לומדי קורה שאכליס ס״ז מי
״ג הממנה ׳ כ' מף סיק ג״ג מיש גזה וכי רלמ אס הךיל טו  לקמן מ
/ י א סי א יש למש לי י  לליטר יש למש ליפמ הרמב״ס וגסיס כומה״ז ט
 ממילא יאש אט אכל משחיטתו הר כמזלזל בכבוי הביל־ שמרי ואמי להחמיר
א חגי על השי*ב מחשש שמזלזל במצוח  ומיס דמ״ס נראה דכ״ז מא רק שקי
ד מימ מי שיזשש לדבר י  אבל אש יש חשש אסיר פל השו״ב אף שא״א לביד מ
 ומגיר ע׳׳ע אן מיןס לפרעו־ עליו ובלב־ מסין *שיש ומימ ראי לחסר £זסס
ת ד ? יוכל לששש אזה אמתלא *  א׳׳מ מלישנ נטמנת האנלץ ואפ ffb ב

* עכ״ד: ! א  להשחיר סדגר שלא יסי• זליל להביו נממעת ה

 ילמדן

 דובי
ן ס אסל מגהמה סו א  tt עדיף זה מגמלה שמרה גה שפס וכיון שמא א
 יאכל משיויסמ והשיב ראם חצה להמניי טל עצמו שלא לאסל משחיטתו ימיר
 (v6t אבל לאחדם אן לאשת ואין לסמגייו ממס זה פיייש נארך וסי׳ גמיש
 מת שלמה שם שהביא יבדו והרבה להשיב עליז והעלה ילא פתרי הדבר
 משה גזה p יאס נתוודע שסי במיב ההוא זה המוס שמי מיסת ביח לסריןס
ה מקיז ספות טון שאט אסל משסמה שמיס גס שפס  קייס שמקבל לשו״ב מ
 דמה לי׳ כלץ נמצא סוס מקלו עיכ יטלץ להשגיח ופיי״ש מד בטח שלמה
ת ע א שהוא מרתת ט א מיתת גשעח שמנוה אגל אש לא י מ  דלו הוא ש
א א מרפ פיר הסייפה גמילה אפ י מ ח ש  שמפה p שיא שמא מרתת ט
ה שעניים שבשעה ששחט לא סו ידו ממזמן אן להפגיח פאסנמ  ומוט מ
 עמר שממזמן בשעת הפריעה שאץ מזה ראי׳ לגימ חזקתו שמיתת בשעת
 שמיפה דש לומר דרק שעת הפריעה מימת שמצמצם במ לעשות המלאכה
 בצסרמו עיפ מא מרחת משא״כ בשחיטה פיייש ועי במ״ת תפארה יוסף מרי
׳ ג׳ גמ״ב שהטנרוז עלמ ב׳ עדים שרא שבשעת בדיקת הריאה סה סיתת  מ
ח ופל־ אחד מניד ' מרתת ט  גיח ועד אחד מניד שגשעת שממת אחא ס
ח והמג דסשופ דאן  שבשעה שהניח הטיטי f ככלי מק שלי סה מרתת ט
 לסענייו משים זה יזה לא מקרי אתחזק שמיתת ביחטעת מזיעה ifm אמר לו
ח בכל  לשייט פר שיברר למי הנ״י יירייקו ססב במר אס אץ ירכו צרחת ט
׳ כ׳ באדסת מזה ח דבר אצימ מ י  עשיותיו שעושה עיי״^ באדיטת ועי טי
מ כד סינא עליא שסו סנסין i סין ביברי מיס שס שכ' יזטר סי f ועי בשי 
' צלוחית סיס שטתנין ביח עיי׳׳ש יעי בס׳ יפת מרה  לשויג אס מיתת ע
 את ל״ה מ׳tf בפרן זה וכי ימה שסמץ העולם לנמת אפ אן ידו סיתתץ
ס שכוחגץ לאויז בימ אן להחמיר למזומן פי׳׳ז למרמס אלא ' סס מלא מ  ע
ז הרבה גרתיתוס גחל בזה  אש חאן שסשאמז הכוס מם טרו סא מנדנו אי
 שיך חשש הליל אבל בנדטד קצת אץ חשש כלל מוס פפיר יש לתלות דע״י
 שאמו סד באיר מנדנו בידו ק5ח ואן לסטח מרמתה זי שבאיי שמרתת נם
ס נאן א׳ דממון מעיד  טחיסה וכמ״ש בימי מהרי״א זיל מו״ד מ׳ מ״ה ט
 מש אנשיס מדסס מיתתץ באד אבל jfs אס יאחז דבר מה ררמ על
י שלא יהא מרתת p• אפ מרתת הרבה יש  אזה יגר ממיל ההנחה לתמוך מ
 חפש שבשחיטה ירתת עכיס מעט רבא ליד שהיי' וייסה עיייע נאריסת ועיי
 סערן זה עוד טו״ת מג־ לאביהם מו״ו מ׳ א׳ של חה פשוט ילא חשוב
 ידו מדתתין p שנראה לעין כל מדו מלתחין בכל עת יא אפשי לי לאמז
 בסטן 56 שמעה שיעיר שיזמה שלא ימו ידיו חתתץ אבל אן להשגיח במה
 מדיו סרחתין שאוחז טס של משקין על כף ידו דאין זה חמיא לאחיזתהסכין
 של שחיטה שאט אחזו על כף ידו עיי״ש ועי מזה נמית דבר משה שם וכי
ס יב א׳ שכשבא לפניו מחט שאמרים עליו שידי מרההין בחט  ששמע ט
ת כתיבה ע ת כתיבה דמי שידו מרתתין רכר הוא ט ע  אפ ידו מרתהין ט
 עיי״ש באריטמ ועי בזה גס׳ מנחת יוסף לקמן מ׳ ליד בלק״י ס״ק ל׳׳ו כאורך
 ומי נמה שהאריך בזה טו״ת ססר״י אסאד ז״ל שם והעצה מכל סא למ ראת
 עימ המורה עיייש וענמ״מ מהל־״מ מק שס ס״ש נערן עדות המוכחשת
ו מלהתץ אף שנא  נמ״נ שידו מרתתין וכי דכשיש עמת שאמרם שרא מד
א שאן ידו מתומן אפ״ה אן להקל דאסשר שיש לו לעמם  טייס שוב ואמרו *
 חלישומ סטי טדי ומיל כמי שורט לפעמם להתעלף דאף שאט מתעלף תמיד

 אפיה מישיק עיייש
ד, ראחי בס׳ בית אברהם בא״ז ס״ק ל״ש שב׳ שמי שמיתת בראשו צ״ע הנ  ו
 פיי״ש ואני אמ יויפ הריעותא וחשש שיש בזה שמרסת בראשו p שאט
ח ובעיר ראיתי כמה אנשים שמרתתץ בראשם וטאר אנרהס אנס  מרתת ט
 מרתחץ יהמה כאחי האום ימה חשש ס לעמן השחיטה גמה שמיתת ביאמ
 והיס. (נו) ולבן טחנין שכל הבאים לשחיט עי׳ גס׳ מנח מרה את
 י״א של חה פשוש מא דאס בא מיב לשחיס ואמי מש לו קבלה ואט מו״י
 נאמן דהוי מילתא רענידא לגלויי ואשי׳ אמי שנאבד הכתב קבלה פיח טין
נ סלוני ופייט מ סי מרעל״ג ואף דמציט בעלמא מיכא  שאמי שקינצ מי
א אט נאזן אף נמלחא יעל״ג מ״מ בניד ימי p סמתא י מ  יאמקק א
ס הדבר דמהמ סברת מיטל״ג לכ״ע מ  ־דבק דהא מדנא קיי״ל דרמאופיה י
 ונאמן בכה״ג אן אס יש מאי לגמן אפ יודע היש טיס מצסרן לשייט ייל
 זקיון דאכא לנדרי מנרדע יעיי׳ש בהג׳ד״ה מבהמ״ח שכ׳ יאס איע ששמט



ה ט י ח ת ש מ ל ף א א ח י ח סע ע ח ד ד ו  י
י «וצו קנלה >מני 030 (ד*«) ונק$ת מקמח מהנץ צםמדלסוי והיוקנל מ ( *  (סא) וצא (סב)נהןק אוחם לא מחצה וצא «י1• ליל **׳ץ אצל *ימה (
ם RW וגלט ד ו  (סד)מסל כחג ק החנם ליא״ס שכחן לו קבלי1. ונל »חש אש״ש שמצ קנצה יר*ז (סר!) שיחזור (ח) לםרגךס םלסח שידמה (c)שיםמ *

 באר חימב
 (ח) לםרגךם. חמ ל יום כה״*. מדן נגאר מולם מה זזשלא 00 מהדיל:

 דדכ• תשובה
 ולענץ אס יסלים למדיי מל ע5» בעיי שיש אחה שקשוק מל השרב שלא שביין א הסטן ט חשמ שמא נאני פמט ההדגשה מחמח פנמי! מזלי וגם
ר גמלו ב ר במןהז בדר הריאה מניס פיייש (וס׳ ביבדט להלן שם). (םנ) נ ח ביח יעקב סי׳ צ״ה כ׳ ת י י ה ט  לאכול גשר גס טבחיימים מ
׳ זה של מעשה נשוחס אחו שאמי י כרי שלא צהכמס עצמו קבלה. עי׳ נספר תוספת ירושלים דש מ  שיוצה להחמיי על עצמו ממוח חסידוח שלא לאשל ט
ר שיש נערן סגימח הסכין שהיא כהררים היוליים נשערה על עצמו נשר מחנים אחרים שיש לו קבלה ישחקו לי׳ יאח״כ שהלן מהם הכחימס מ  בחשש םסק א
ס אכל נשר שלא בפרו וכי דנאמרם השוחשיס להכממ אח״ב אשי׳ שלא נשרו והביא ראי'  דאין א להחמיר נזה רק נימי המל אכל נשנח ומיס ראם א
. עיי ננל״יסק״חשנ׳שלא ב ת ה פיזמסייישלמי סיר רומא עיי"ש:(םד) טפל כ מ נ דלא ר י א מנפל מצוה אמר א להחמיר על עצמו ולא ימש לחשש מ  מ
ה מרבדיו צא מבואר רק היבא ייוצה להחמיי פל יחן הכיונ קבלה פל קלף ממס ממשה שמישאחר ננב הקבלה מיונית ונרי שם ה למלאט שיש פיי״ש מ י  מ
א עולם אכלים בשי חבירו וכחנ אח שמו בנמןסואלא יכחובפל הריי דקאפיי״שוהנה במורי נודה  עצמו בדבר כזה שאפ אשיי נאמת והא מזיק יכל נ
* בעצמו רשות מנמל א׳ממנסובא כמבהעצ קלף פיייש ונראה ׳ שמא י ת א׳ נ א א ה ל ראם מ  בכל מר ומר ואן מפקפקים לתיש למק מימת הסכין כלל מ
 חצה להחמיר על עצמו נממיא יתירה עניס לא ימנע עייו ממצות אטלס נשי לנארה!מרננים הקדמונים צא נטו לזה אמנם במיז סקיס העמק רבד הבל״י מיל
ג ראיתי נס׳ ועת מרה סיס י״ג שכ׳ א מרה פלא לרינא וכינ b ספרי תאחחמס לדנא מ ם מ  נשגח ויו״ס אגל מיד היכא דש פק»ק מל השויכ י״ל ת
ה אלא מש למש לדגרי הנליי פיי״ש ׳ קעית צידד לסקל לשמפ ראן למ%ן על דנרי השיורי נדכה מ ! מוח יאר מ י ר ח ייו״פ אמנם ט ג  יאכל אף מ
ה אברהם גששחי זהב ס״ק ס' שהוסיף עוד מה מש ליזהר צכמכ פל ט ב שנמל קבלה משוס כבוד מיס ועיי נ  עופות ובהמה בלי מרכה היבא דאין שם מי
מ מהרים בזה ומעשים בכל מס שמתנין קבלה א ד דלכטד שבת ומיס נמת דרנא והקיל לשמס אף מיד דק מקא עיייש אבל לא ר  דמצוה לאכול בשי פיי״ש ה
ח ומיס להשוחסיס ואן מדקתןן על אזה ריר סיונץ הקבצה וסשסס שאן מששין ב ס פדיי! בהחצס ימי סצוה לאסל בשר ט  בלא קבלה אלם הדבר א
׳ קכ״ד סק׳׳ו מנל ריר סאפי׳׳ר ס לספניד עס״ד העיז באסע״ז מ ו א ט ה לזה מ ז K הוי חן ה D ו ׳ שמ״א סיק ז׳ כ׳ מחר״י דאכילח פ  דנפ״ך להלן מ
ד עייישוכינ בנס שמס שם ר ר שלפ א״א כלל לנמר ט אזה כתב שנא יהי׳ נראה מ ס במ״ע אן מוב לאטל ט  עיי״ש ועיי במג״א מ׳ תרצ״ו ס״ק ft שכ׳ ת
ה פל ת א מבהכמג קסf דבמירות שלפ אץ יט4ןלזייף כלל דאס יהי' שים א ר במ״ס ועיייש סי ב דסצוה לאכול ט ה כ י נ ק י  עיי״ש אמנס במ׳ תקכ״ס ס
א ניגש וניכר לעיני כל חאופכ״ל וכ״כ בס׳ גפ מקשר שם בקיא  במחציח מקל יצעיצ שס מ' רמ״ש fx ועיי בספי כיס שלמה חמיי ייש המחק מיי מ
נ דאליכ ס״ל ה נץ מיד דק צמיר פ ת ו׳ עיי׳£ ונמ״כ ואין מלוק מ י אפייס סוף א ^ ועי׳ ט , י י ע ס ״ מ ו ת נ ט י ט נ ט א ג ל ׳ משכי גהחלט דאין שוס מו  ס
ה סק״י(ובממח בהמ״ח שס) ובמית שאיח איי׳ לפמל לנמג נס על ריר פג מהים והיס (םה) שיחויד לפרקים עגאה״ם י ׳ זה ובס׳ דעת מ  דש מ
 מ' ס״ה ומ׳ ס״ח והרנה יש לדני בזה ויפן ט אן כאן מקמו קציתי והמפץ ובאי מולה וסיוב״ש ס״ק מיי שכ' תורהשמיפי המחבר והחמיא דגיי ססהמ?
א זכרן א שכחן ולעת א (ונדבריס נזה נראה דשנירא למ דסכנ למ מה שמא אדם אס מ ף  ישמע נזה (סא) ולא בדקינן פי׳ נס׳ מרת ימתיאל «
ל לס״י ן אלא כל מחש פמיינ לחזוי הדמס מ מ לעורר לטח החרדים אל הס׳ טי! מלל שאן לחלק מ א  להא ס״ק ק״ה) וכי גשמיח סעי׳ ת׳ וזיל עתה נ
י זרוע לצדיק (ממאן מ׳ מק< ' א ק ראתי מ י ומפאת עתר מס וסט ססתניא עיי?) י נ ק הי י פ מ שכמפס חזי הדני ליושנו נ א  דנר ה׳ ית' כי י
נ שמזהיר להשמושיס ר שמינו־ך זיל מפייייפנמאהל) ניןנטרס מרוחי להגהגוח המי  הקבלה וט׳ וכיון שרבו המכשולות לק כל מ מראת ה׳ בלט לא יאכל ט
f »  נ״א בא׳ מני סרס א שבקי גהשויב שהוא ממחה מוחזק א שהוא במר שיהנהנו כדפיוהמהרי״ל בתחלה שנה תסימהואס נמנגרה השנה נתעברה א
אי א שימזק יפיייש פת• טמ״ח שכ׳ דמכמו בזממס כמן שנחרבו הרבה ההלסת עס״י ג בלמ י י  שראשי׳ ירא ה׳ ומדקדקים במצות שטיא לא הקימו מ
ל מס אץ למש כלל להמיר מ א אח הראשים האחרומס שמא כמפס מהנמנע שמכל לגומרס מ  סכינו קייס טחנו זה הנהמה פיי״ש וכי דכשאץ מטר א
 מיל לא מהמ אף טדק סטן וטחן לו אאיכ דרש ושאל פל המ״נ אס אנו להצריך מחוור נכל מס חקא פיי״ש ומי נס׳ ביי! אברהם בשפיזי זהב ס״ק
ת מ  משתכר עיי״ש וסנה פשוט לספניד דכ״ז הוא רק כששימש * סוף אבל בנהמה ייא שכ׳ לדד לצאת יד נ״ט יחזור עכ״ס נכל מס הסניסשל הש״ע פס מ
א לא מהמ טדק סטן וטחן לו לן< שמדע שאט משתכר כמן שצריך לבמק הי־מ״א של לש ובדקת הריאה שזה מקל לחוור בכל מס פיי״ש ועי׳ במנחת ד  ט
ר פתגמ לעיל(ס/ן נ״ג) דעבשיו  הריאה ואף שמוציא הריאה למין ובודק לפרו וריאה שאן מלי' דפותא מיס מסף נציןסי מסף ס״ק ל׳׳ו מזה אגל מ
ט בקי בבדיקה סרס ומי שס אזה מדכא ולא הרגיש בה בזמן הזה אין השו״נ לומדים ומזרין תמיד רק הס׳ שמלה חושה לבד ישא־  הא ס למש שמא א
ק ירך ערא ס לומדים ר ס הראשורס וספרי מ״נ האחרונים אנ ן מ מ ׳ פתני! ספרי ה א לדעתי דטדאי זה מ ה שהעביר IT לבדוק [ופשוט מ ע  ונתקה בפרס ט
ק השמלה משה י עוף וקדם 6ר׳כ מה לו במה שמחזיר בכל מס הש״ע שאנו נצרך לי כיי י ח י׳ שלא אמ בשי בהמה כיא ט  הרנ שהניא השיורי ביכה א
א עיקר מיט בדיני מ״ב זע׳ במנחת מק< שסס״ק ם באר ט יהגה ממס ולילה ט מ ד א ג׳ ממחין הסטן עיייש והיס] ועי׳ בסי ירך מ  שחיסח הפוף י
ס הפח״ב שיש לזהר לגזור פל המ״ב במת ח נחם של ט יטס שצייכץ *הרה יתירה במיןמות ליה של בשם הס׳ ט ה סעי' אי של אזהרה מה לעיברי י י  מ
 שאץ יחס להם ונפרס מפייס ישכיח קלקלי שצייטם עס״י ח ייישה ומןיה מולת הקבצה מחויו הדרם ט נמוה״י כמה שרב ממכץ על הקבלה מש
י נבילה עיי״ש ועי׳ במנחח מסף נליףי ם״ק להם מהמורה ואחר שנה א שנמס לא מצא ידהס ומליהס רק שהם נקיאס מ א  וצריכים לימי שלא יקפלו ב
ן להתנהג יסכשידס א ו אזה p אנס מתרס א ת  ל של מהשי התש וקרס ראפיס שני הרמ״א להלן סעי׳ ב' ממקומות שנהינץ מחמת הרגילות ואס א
ץ לנמק אחרמ מ״מ טכשיו בזסה״ז אפי׳ לדידן שנוטלץ סטדמם נאמד היפי! והמכשלה תחת ידס ומאכילץ פרימת ריל א שספדמן נ  ליטול קבלה אן מ
 קבלה נהוגץ לנמק אחדו אס אן מכיח אתו פיייש•(םב) בדקיגן אותם שלא כדין ומה גזל ממן וסי ונם נזל נפש סעגולנל מהמה וסי פיי״ש ופי׳
י פל לימיו ז ח א מ פ התניא ס״ק כ״נ של דבכ״ז אן לסמוך על הקבלה אלא במי שהיא נשמיח מר׳ ז' של יסהנץ צכמב בהקבלה שנותן פל מ י  סי' ט
ס הדמשיא ס נ״ד ט ת נ״י א ס מ ק יב כפנץ מש למש שמא שכח שלאיגא ליד שכחה מי״ש והוא מהכנה״ג ב  פיסק בשחיטה אבל אס עזב פסק השמפה ז
ף מקבל סלמ p במד! נדי בד מלע שאס צא יחזוי ימי סמל ו  מקרי היש מישיק וציין• לבדק כאלו בא לשמס בחחצה ילא סמטק ארוב וכי ואני מנ
י וסי עיי״ש ופ׳ בשמיי ברכה ד  מאשמיה דצאמוקמיקאחזקההיכאדאפשר לבת־עיייש ומה לסמש״ל(ס״קציה) לא מכח שאט נקי אלא מכח שלא יךס מ
ב נפל קבלה מ״מ אס י ז מ ג שנחלה שטח שמזבלבלה ועתו ונשכמ הדימס מזהחט ממילא ולאחר אח כ׳ של מהמל אליהו שצדן הג״י לזהי אף ט ס במי  מ
ט מזר טל יסודו פראי יש לבמק אחדו פיייש: (סו) •יהיו שטדיפ א למ ראי! פיר א  שהבריא צריך צטדקו ט אלי שכח הדירם בחליו. אך הכל מ
ה מהי מנשאי מראי! שאן י בפיו. עיי סו״ז ס״ק ה׳ של הטעם דהיומיוז מ ג דאתי גםטי יד מ  המין במסת מזלי אס יש למש ולתלות שנתבלבל מ
ה ו מ י מד ס לכל סיפ ו י מ ה מ ס י ס ממם מ י ת ייס שכ׳ שראה מיטמו טאלומקי הסויה ציין לידע הדירם מ ת הטור א מ מ  הספיד על המיר ב
׳ יגיב שסשנ הפפס נסמסית ! ספר יהושע נססיןס וכשנים מ י ר י מהר ועי׳ ט  מולה א מהממים מלי כנד הרבה ימס ונשקם מחלמ לא מוייוהו לשמפ פ
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 תשובה

 נניס אשרם נסרתינ סי׳ ליס מד׳ ייח פכי ונמי שהמנהג קטע דאין אום
 שמא אאיכ מזל קבלה לשייס כך המנהג קנופ שכל מדק לדן ליסיל קמה
 סל בדקת הריאה מקדם וסגלננדה לא יהם אש את יד להיזת מדק וגדיש
 ברא״ס ס״ק סיז ועי «ה בשלחן נטה לקמן סי׳ יימ ס׳׳ק מיג סוף ד״ה ואפשר
 (וסי׳ בדברינו להלן סיק ק״ג) ופי׳ גד״ק לקמן סי׳ ליס ס׳׳ק ב' שב׳ דמשסעות
' תקנת יגמז״ל נכח חרס שלא  התנ״ש מא דגם לגט בדיקת הריאה' לבד ס
 לבדק רק מ שפסל קבלה פל בדקת הריאה והחכם הבודק יבחן פליו בדרכי
 מוות וחידוד סברות שבהל״ בדיקת הריאה ואן להקל מה פיי״ש יפי בםו״ת
' ייב שכ׳ דמי שאס מסמן נבדקת הריאה ובדקה בר רדי מא  אסל לסף מ
 אבל הכלים כשדם פיייש ומיי בס׳ רוח מיס הספרדי בסי׳ זס את ג' מיש
 מס ומנלה דשמס סא ואס בדק הריאה מ שאין לו קבלה פל הבדיקה יש
 לאמר גס כל מלים וכי שק משה מעשה דבדיקת טדק כזה דפ כדן בדקת
 אפינןרס וצדוקי וביימס שאט מאמץ לדברי מזיל נרי״ש באריכות ופי' מזה
׳ ' פ״ו בארן ופי' נשו״תרא: משביר הספרדי מו״ד מ  נמית ברית אברהם מו״ד מ
 א מיש בזה והמלה afn דבדקתםדאהמא רק סדרבקאס״ה אן להקל בזה לפרן
 נטילת הקבלה יותר מבפחיסה פיי״מ(עא) ובטי שבא לבדוק. פי׳ נב״י מיש בשס
 מתיק כדק מרב פטרם גאן זיל שסבא ערוק צריך למות בקי בכל השבעים טדימת
 דשמאיבאלמז אחד מהסולאיועיאשס ונשא מוט ומאכיל סיימת לישראל פיי״ש
 ועי׳ בי״מ שב׳ יאיצ למות בקי בעי סיימת יק בדר שמטות וסיימת הריאה
 לגי פיייש אלם בשויח מהרשד״ס מויד מ׳ לדו באמצע ההשי׳ החמד במ
 וכי שס ביבי המ״ב שאמרו לו מריס על הבהמה שלקחה םסליא והכשיר
 הבהמה וב׳ שצדן להעביר המיג ההוא יפן שלא ידע ק זה דלקתה הסליא
 סייפה שהיא א' מעי טרימת ניי׳׳ש וכיכ בבעל עיסוי דש הלסת טרמת ימי
ן משה סק״ה  שאט נקי בעי סיימת אן למטהו למיג לציטר עיייש ומיי טמ
 שהביא דברי סמהישי״ס מיל ומיס ולערן מלמוא נראה לסעניד מעת רב
 נמים גאן זיל שאמי לאכול סבדקחו של נד שאט יודע כל השבנרס שרימה
י יאכיל טייסות י מ  ממס שמא יבא ליד אחי פן הטרפות והוא לא דע י
ק זה ומיס פ ׳ ל״ס מ׳׳ש נ  לישראל פיייש וטי׳ בס׳ האיון משין מף מ
 יהפיקי כדעת הדימ מיל שאן להחסיר ומיס שק מהנץ עיייש ועי בהקתזמ
ז מיל ' ממד! לחבר ממי  ס׳ זכור לאברהם(מהמ״ב מלמיין) שכ׳ תמיט מ
 שעעמ כל השבמ־ס סדמח בקיצור והזמר להשיחטים לחוור אתן תמיד פיייש
 ומרן זה כ׳ נס הרב מ׳ אברהם מורחי זיל הספרדי גסקדמס ספרו זסרון
י פ' סיימח למי סמיב  לבני ישראל שמבי• על דר שויב דמה״פ מדר כל ד
 פיייש אמנם דע ט במדסתיט ft שמעתי מעולם להקפיד שהשויב יצסיבו ללמוד
ק מסיימת הייאס אן זאת יודעים סן השרב סן הקצב  נס דר שאי סדסיח י
א* מאגרים הפרסיים א החצוריס אינם  ודל שרואין איזה פיסי א דעוחא ג
׳  סכשידן הנהמה פר שהילטס אל המורה לשאל פיז [וסי גמיש השיך לקמן מ
 רסיג ס״ק כיכ שכ׳ דאף שכתב הרמב״ס זיל שאין למטת מורה לדברים ימדס
 עד שיט׳ ראי לכל מגרים מימ גמיז טין דאן לט דן סמיכה רק נטילת
י רמס אף על דבר א' לבד ופל מה שמא ראי ל ק  נעת בעלמא יסלץ ל
 לטרוח יורה עיייש ינדאשמן בשיס מלין דף ניה שא!מנמ לסלמ פדפאי
 יסירשיי סויה טראת על הטייסות מי׳״ש] וסי׳ נגרכי מסף גשיורי ברסס למק
ט ׳ ימ״ב אס ת׳ שכ׳ ששמפ כקצה פר אשכנז יעלני הרג אגיד וגיס ד  מ
 ספרן חכמים להוריה על דרס פרסים לני וסא מנמ ווסייןן שמי שמתמנה על
ן מאד נפרסי הדיס הסם מיי״ש  חלק פרטי א כל רעיורו ומעיירו גו וסא מ
י טרימש ט שהשרב אט אפי שאר ד י מ  ולם״ז נדאס יאוינס תחי נכון מ
 כלל רק דני שחיסס ונדקוח וסרמת הראה פל טריו גלגי וסא מה״ט כד
 ממס כל מיורי ומעיירו ט לידע כל סיסי וסנאי דר שמפה ובדקת סייאס
 וכל וקחיןה נדוק סיגה משא״כ אם ילמוי נס שאי דני סדמס לא יוכל
נ כיכ ס  לשוס כ״כ רעיזרו ופיוט על דני פרימת הריאה גפרטות היק ט
ט כסו א ג י י כאן את הי) מ י  וכאמור (ופי׳ גם׳ ריח ידם הספיד מי
ף ׳ ה׳ מ ' מ ן בסל סמךל יל) מפרכת את ג א  הורס זבח הספרדי(מבן מ
נ ט אס מדע ׳ שכ׳ שק ממסג באחנטר שלא לדקדק גפת סמיכת המי  מר׳ נ
ס י ייש מ י בדקה ושמטה לנד וחי לא פכ׳׳ד ופי' בשלחן נטה סינן י  ד

 וגמז

 דרכי
 דנאמת נס הסויה בשפה שבא לפרו פוגיא לטוזח צרך ליוע הדרם בהוראה
 זו ואמי א לסמק השאלה עי טויע סדרם בטראה זו על טרו ומייש צדך
ה דני י  המיג לידפ to סדרם שלו מרפ יהא המחט בתע זו שממו טא מ
 שטסה ואיכ הרי צדן גשפיו המראה הוו לידפ כל דר שחיטה ואס אחי
 הפידסה ילמד לא מהר כמבואר בש״ך ליק י״ג פיייש ופי׳ כשנוח ידם ס״ק
 י״א פכי הטעם ממס דבשאר טראס שנמסרו למורה טראה שהיא במל סברא
מ p ממואר  דסל לימות מילתא לטילהא קיל סא דאמרנן דאף אס שכח א
 בס׳ מיס כשיבא היכר נסיו להתזת לא יפה פני הדרך ומכיפ ימן מסברא
 להסתפק בימ־ ובודאי יחפש יעיין בס׳ ראי מרו אך למיות סשאיכ מ״ב
 שאן צדך להיות בסל סברא יש למש לשכחה ולא דע אמ׳ להסתפק ולשאול
 פיי״ש (ומי נס׳ מנחת אהרן מף ס״ק י״ב מיש מרקר הדן שצרך המיב
׳ ס״ס סקיא  מטו סדרם שא שטרם נמו פיייס). (סז) שלא ישכהם. מ
׳ א טמד המזבח סקיז ובמנחת מסף מרי י״א ונס׳ מנחח ת ונח מ  ונסי טי
 אהרן ס״ק ייג שמון לעמת כמו שמקצת נחלים סמץ לנטב נהקנלה שלא
 מנדל הסכלה רק עי ג' שים ואו יצפין־ לעמוד על נכוון אם ft שכח מינים
' ב' שכתב שק ט׳  וליקחקבלה ממש נרייש ועי׳ נמית שערי צדק מרד מ
ן הצדק זציל (במהמיח טיח מראה יחזקאל) שבכל הקבלות א  מנהג אמי מ
 מחן להמחסים שטו במדנמ טי מפורש שלא ימל הקבלה רק על מס אחת
 וגחשוגמ השנה טי סמיב כל שרב לבא לראת סרו ולהטח על קנקנו ולבדק
 שנית פיייע גאדיסס. ונ״כ גם' יוח ידם הספיד חזיר מי מ אס ד
 שסמפהג גסי אומד יכל שרג שגעידות וכפרס הסמוכים למרי מיל אעס״י
מ אפיה המנמ miti אחריהם בכל ג׳ שרפ להטאס למוקש אס  שיש לו קג
 סס ניןאן בץ בשחיטה ומן בבדק: ואס ממיס אתו מיי כתג מנס ושמם
 ולא נא אזי מלחים נזירה מסרנ המורה צדק שלא יובל לשמס ילנדוק עד מבא
מה עיי״ש *  לעד דנדקהו והמחטים דמחא ממינים לעמוד פל ממון פעם א נ
ק עולם מו״ד ׳ בשייח נ  (סח) כך ודא הדין בהלכות בדיקת הריאה מ
 מי א' מף אס נר! של ועכשיו טהנץ ללמד הלטה שיוטה והלכות בדקת
ז נפ^ע ובודק בסיפ D״?t וכיכ במקדש מפס מ  הריאה מנך ואן לט מ
׳ ל״ס סיק ייז דפכשיו נזמניט ממין ממחט סא המוק פיש !כיכ  לקמן מ
י ממיס הדן שהמחט מ ' ליס מרי ט״ז שנסן ה  במטח ד אברהם לקמן מ
מ  הבהמה טא יהיה הטיק שלא יבחק אחר ט לםסמים כשנמצא בסכין א
 מימה לאח״ש טלה הטרסיה גגדקת הריאה ואס יבריק אחר יבא ליד מפטל
׳ ניב  עיייש ומה אעפ״י שנטממי יש לפקפק ט אעסיי של השנו״י גייא מ
ס מסל ב מלא הסטן מו י  שק מנהג המחפים ל״ס אן מ גוזר שאש מ
ד שייטה  להסלים ולתלות מטיפה מדקת הראפ ט כש0שצא הסטן שטם א
ד ה נפקיהוח לדנא p נבילה לשריפה טחפ ופי' ג  היו ספק נמילס דש מ
 אשרם רש מ׳ מ (וגיגייט להלן סיק יגיח יסיק רמיב וגט׳ ליזז סיק
׳ כרס מייהס שק נתפשט המנהג שלא יט׳ מחט ט ן מ  חציו) מימ יט׳ א
 נפיפ וטלק xf<a ואן tnd: (BD) בהלכות בדיקות הריאה. פשמ״ח
׳ ׳ של בשם תמנה הרגיש מ׳ חציח שהסיק ציין מט ׳ ליס מדי נ  לקק מ
י בדקה הראה ן הבדיקה ולא נרגגרא שצדן לטיס נקי מל ד י  מומחה מ
ון י  אלא גס צדן להיות נקי בד ובהרגשה !יזיע to סרס הראה ומקפה ו
׳ ל״ס_ סק״ד שמוטי שכשויב י לקמן מ ח נרש ועי׳ עלי י ן מפ מ  מיופה ג
ערי מראת הראפ וממףס יאף שסטמם סל הספד מיס ן נ  יט' פסי מט
 צריך ללמי מרבו ליזע פל ברו פיייש וסי׳ נהשו׳ הרגיש שס שסטאר ניגרו
ל אלה ומדק דט כאלו אבי הראפ נמוד שמפרטס  דאפ סא אט p מ
ק ׳ ל״ס ספי׳ קשיח ייא״ס שס ל  הנהמה מי״ש ועי׳ גסיי חמאה לקמן פ
' שנתמנה לנזיק בפד אף שבודא טא ילש אפ״ה צדן מסי ט נ של ד  ל
 חפפ נסדמת כד שלא ינא לאמי אח הסותר ממך דאין שפים רנא להפסד
 שמנם של ישראל במם מחירה חסה עליו פיייש (ונד׳ גמרנו להלן מף סי
: (y) בדיקת הריאה. פי׳ בש״פ החרא ס״ק פיו של ממנהג ליטול (  מ
 קללה גם פל בדקן הראפ אן למס סימב״ן א? ליסול קבלה על בדקת
ה ונד׳ נס׳ מס תיס סל טויד נפייזיחי  הראה מי״ש וסי׳ fm• מן״י מ
ה וסי׳ נמה״ג נהגהס נ״י אח מ' ופי׳  משם בטאיז למר הסרמיג מ
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 תשובה
 כהמקילין ונמקם הנ׳ הכריעו לממיר גדיש ועי נסי ניח דד הספרדי יזיין•
 סי׳ ה' משאל נמיר א׳ שהי׳ מונהנ שם משמם קדמומית לממיר נממן בדקת
 הריאה אן ממולם לא הי׳ שם דחק לנשר ט מכרים היי קרס הכשר *ישם
 מישראל יע״כהי' מדד נשר סשר נשופי אך 0עת טמ המיס יורם ניר. חומבתם
 שלאיאנל מס טימשידסת ישראל ואס נשרפה אתה נהמה א״א למוכרה למד
 ונשאל אס יסלק לשנות המנמ שלא לממיר ניזמרא שהיו סמק נהמסולסד״ל
 דמ״כ כל מה שהתמידו פד פתה ימן מ׳ להס מפולס נשופי נשר כשר והשיב
' מחמת קנלה שקנא פל מ5מן להתמיד  ראם יחפ שפה שהחמירו פד פתה מ
 סמפ מא דאפילוימ׳ הפסד וגם נמק לבשר כשר אמר להם לשמת להקל ואס
' הפסד לישראל מה פ״כ ת שלא הי׳ מפולס דחק לבשר ולא מ מ  ידע שהיי רק מ
 החמירו בכה״ג שסיר יש להם להק! מכס דש הפסו לישראל וגס דחק לבשר
 רסלין לנהוג מה סטנמ שבק׳ שאלוניק״א אך אש הדבר ספק יש לעיין ולדנא
' מגמח קבלה מיל חלינן  העלה מש להחמיר דכל שלא ידפיק מדאי שלא מ
 דספיקוא מ׳ בקבלה להחמיר ואין להם החרה *מלס מי״ש באויכוח ועי גשו״ת
 אנקה חכל מ׳ ד״ב שכ׳ מיד מר סלובניפ שהיא מר ספרדיים שמתקבצים
 שם נם אשמים אף שמתרבים פל הספרדיים מימ צריטן לי£־ נפמני הסיקה
 נכ״מ אחר מנהג הספרדיים p למלא ק לממרא ולא עוד אלא אס האשמים
׳ ל׳ימ  נזציס לממיר פל פצמם אינס רשמן מי״ש ופי נסי מספת ירושלים מ
 שהקמ פיו סירישלפי והמס׳ סמים דנייזשליס מהנץ אימר מלאכה משים
 שמתקנצין שסה פוליתליס ממקמת שטהגץ אימר וכן כתב שם בעיר שסמץ
 מלא א' ומתקנצין שם גר משינה ממקיסות שמחמייין מש למש ולהחמיר דדלד
' ק!״ב שכ' יכל מ מא אס ' מ  מזשליס מ״יש וסי נמים פרם מאייוחחלק נ
 נתיישט שם האשמים ואן דעחס לחזי אבל בלאיה אינם נסליס נסנהנס
 לממרדיס וכי שס פוי שנסיר טלגראיד שמישס קהל ספידים משמם קדמוניות
 ונתיישבו שם אשכנזים ונפשו פס קדוש בפר פצמו יגהט כמגהג האשכמיס ואכ
 נזמון סעודת מציה צדך נפל הסעודה למדש שאיפ מכר שהם טמין קלא
 וכל אחד מהקהלוח יחזיק נמנהנם נץ לקולא נץ לממרא והס ממש שר ניד
י מיס ח״א י ת סין מ י  גפיי ולא שייך שם משים לא תתגוידו מי״ש ועי מ
' ב' נאעצפ התמנה מ״ש אדות מטי המנהניס שבק מדנותיט ובין  מויי מ
 סדנת הספרדיים שבבמה מריס שאנו מקילים והס מימירין וכן להישך שאט
 מימיריס וגדולי סספרדייסשמן פליט מימ אן לשמת המנהנ *המרינה פיי״ש
' ליה כ' דאין להשניח במנהג מש באיזה  לידס ומה בשו״ח מסויד מיינא מ
 סקס לממיר בדן אחד בריאה מבא מש אמי שהוא רק טנמת שרא השוחטים
 בספרי סאסרין ולא ידעו ההיחר רק ארכ טדט א מהממד! יסלין לשנות ממסג
ן p במר מויעין ט *שי מניר ורובן ניסנץק  להמר ובסרט ינמהנ לא מי
י מיגישין רומרן מזה כלל p המחטים י  אבל כסדמח הריאה אן כל נר מ
i סי׳ ל׳ n יא לסי  עושים זה לא שיין מה מנהג פיייש אך נמממ יוסף סז
א חיק שהניח והשק• והמת מלל יסשמיח  יפה השיג סליו וכי שמדי תמוהים מ
י נאמן נשיס  ושאר אדוניס כסס סמה מריס נסייסות הריאה שאן להס מק
ט טיס מנהג מיז! מר׳ נמית ד  ומסקיסיייסודתס מא p מה שמקבל ט
 אזסז״ו מרי מיס ידנ מו״ד מ׳ מיד באמצע התמנה משאל באג שמא
 ממקם שמחמייין שם בפנין נדקח המדכא ינא לעיי אדת פיקילק שס א
 להיפוך אס מוחי £ לאכול בפירו מהגשר המובא ממקמות אדים שמקילין שס
 בפין מ וכי ראן סקסלממיי מה דיל הזקא נמקמו הטס המורים לקבופ
 מנהג להחמיר מה סשא״כ מרי אחרת ראציכ לא יאכל אוס גשי במם ממס
א ידע שבקצת קהלות מחמיייס גאתה מפיות וגקצת מקמות  זולת מקומו מ
 אן להס מסרא זי ויש להם ממרא אחות מה שאס גמקמית הלל ישראל
א  קזשיס נכ״מ ונוהרים למ הצורך באתו סקס ופי בשביל זה נאסר לאשי אנ
 הפיר לאכול גשו מעיי אידס הס שלא (מר נמה מ״יש. (עד) וי« לביד
אי לחסמי ספיר 6»ןד סס״ק ייא של יאף כשיש לסם קבלה י סי  לחקור מ׳
ד הטיב אס פווס מחזיקים נממתס ותלמייס מוס יייא סטמסס  מרי א
c*ta ס עיי יש(מר׳ מ  מאוס טשי להשתנות ונם לאני פו המגפה בהפלגת מ
) וסי׳ מיס כשמ״לולומ ו ק י  מה נס׳ מרת יקתיאל «ךא וגרנריס לעיל י
׳ י״ח ספי׳ ז׳יחנ״ששס סיק מיז ופ׳ נשל״ה הקמש בשטוסאמיח אמ ל  מ
 שמומי מאי ואף אס המ״נ מא ייא שמים צדן המיה להשגיח סליי וסל
ו שיי מיש מי ימוש העממ שעי מטחי 0 נס מייש וסי׳ נס׳ י י » ן ט ס  ה

 מס

 דרכי
מ אן לpל בזה כיא במקם מש רב נעיי אבל נכסיים וטיייות קטטת ל  מ
 שאין להם יב ניא השויב לבי ואין שם למי לישאל ודא צריך מדנא ממנ השי״ב
 גס שאר דר סדפית פיייש ילכ בסי מרח זבח מיל שם במר׳ שאידז פיייש
 מב ראתי בס׳ דעח מרה אמ ח׳ שני חיל ילק ניל רנהי שהסנמ ס־ס״א
ז מהראי שיוע פלפ פ׳ פיימת בכללן אף שאט בק בסרטי דרהס ובפרט י  מ
 מ״ב בכפר שאן שם רב נקל הדבר מבא למכשול וסא לא ירע ואשם יאכיל
 שיימח חיו ולק יפ לחמי בזה פכ״ל (עב) שב* לבדוק פ׳ פרי תמאה
' ליס סעי' קעיב שב׳ יפל החכם מוויה מסל למס לנ פל הטיק  לקמן מ
 הדאה אס מא ייא שמים ומדקדק כמעשמ ישם אימםמ כהוגן מסו שצריך
 הרבה יי״שאל בדקה הסטן כמו ק צדך מא• יל״ש לכדקי! הריאה ואס המכס
מ ימצא  הסויה אט מרע טוט של אש זה אס ימיו ממקניס אע״ס px א
 שנק נבדקת ימימחה אן ליחן א קבלה ט יא£ית חכמה יראת ה' ואציל אס
ת ישחת שכסנ ו מ  נשמע עלמ שנק מר מה מש להייזק מעמיה « ופל מ
י שנא למות טדק אעס״י  השס״ח כאן בער! השחיטה כסי ק יש לנהוג גם מ

מ ודינם ימגהגם מיס נזה עיייש (עג) יסגהגם  שאט חצה למיח מי
' ליס של דאס המחט רתק ממקם למקם א למדינה אחרת  סשמ״ח מף מ
 צדך לחקר אחד המנהג שבמקם ההוא שמח מחש שס מנס ולא ינמ כמנמ
י מ״ב לא במנהג השיינ מ ע  שנמ ט רט א כמנהנ המקס מצא משם מ
 חליא מלחא נ״א נמנמ המקום שטאעחה שס ס״״ש ופי נכנה״נ לקמן מ׳ליז
י המגהנ שטו סטיקיס יק׳קשסיא מהנץ מ  במטח ב״י את "א מיש ב
 להכשיר נדן א' מדר הדאה ואיכ מצא כחוב מממי קושט״א טשרם
 שהמנמ להטריף והסכימו סמה רנרםלנטנ מכאן ולהבא להסייף והוא זיל ועור
 סס סמה חכמי מרי טו מגמגמים ממן ממסג נחמו להפשיל״ מה משיסט
 מה ממצא כמנ נמנהגי קפנרא ממנהג לאמי ואספר מסלי המנהגים לא
 נר סמכי מנהו ולא הןקו במנהג טייס נאדסת ועי נסי T מי על טויי
 ט׳ ל״ז במטת הטור את ג' ועי מ״מ טף ט' ליס שכ' סתמי הרשנ״א חיל
ו ממי  נל סקס שהטדקס רנילין להחמיר אפי׳ שלא כהלכה אני אמר ק• מטנ
 המקסות ההוא ואמי לעטי על יט־יהס פי שניע שטעו ממש נסיאה וכוי
' ציה ועי׳ נסי ת יקמאצ דש מ מי ס מ״ש מה) מיי נ ' ל  עכ״ל(יעיל מף ט
 צמח צדק החדש בפסק דרס למיי מ׳ ליה סיק *ס שסטח מיניי כנה״ג
 ט' ליה במסת ביי מת נ״ג מריחת map שאן להם מנהנ ידוע ראי להם
 לגחר אחי מנהג מר נחלה של חמים ושל מסרים אשר נמדינתס הקרובה
 להם מתיישנת קיס להם טיייש ועי׳ נס׳ לפת חורה לקמן ט׳ נ׳ תיק מ״ס
 וני בפדב מכפר הסמוך לעיר א' שהנהיג להקל נבדקת פרם נאלח כמן שמא
ן להמם מרי אני ממיב לנמג בממד העיר והעלה מיון ממליפין הפשר  מ
ו מ י גוה וא״ב לפמיפ המניפ לסבא מ מ  למרי שמא מקום שנוהגים א
 מדקת טז טיל כלא ביק כלל ממילא מיד היי טנשנ הולם ובו׳ וכי ראן
 לומר כמן דאשחרי לנר כסר אשחרינמי לנר הפיר חיא חרא סאל והס מימים
 מטולה איפתא לטליןי הבשר להעיר וסור דנלאיה לא שייך לומר בכיב
 מאל ואפחד אשסרי כמן ממקם שנימק ליזהר נבדקת סרס >ול דש חשש
א לסי סנרת האסרין גם ק לא שסיי פניי מ ק מ ל מ  מה א״כ לפי ועתי י

 לסממרין אמר והביא ראות לזה פיייש נאריסת :
 ועיין נמנסז״ב נדר שרימה הריאה כלל כ״ב נפשרון סק״ד שהאריך לבאר
 טמן מסי המנהגים שטן מר א לחנייו ט מנהגי to נרי ופיי מייסד
ר גמלה מש נה הרנה מ נ השייסה וחושני העיי שנשר פשר מצוי להם מ  פ״ס ח
 א״י ששם בשי כשי מצוי להם מא• טון מש לוקחים נפי פריפה מחי סכשיה
ה שונוס' משא״כ ו ט ו הימים הקודמים לממיר נמלה ממרס מ  שס מטנ
ו  נעיר מש שם דחק לנשר פשר יען שאן שסלוקחיסלבשר שייפה נמלא מטנ
 חמים המינים לממיר כיכ וכהכ מש א ראי נחלה למ משיטי המנהגים שנק׳
ם נמילי ד  שקללדב למנהגי קיק מאהלוינשבק׳ שקלא״ב המנהג להקל ממה מ
! מחר ממן מאהלו״בוטא ספני שנין שקצאינ ישישראציס מסר מנקי t r n 
 מלמלוינ יצריטן שס נשר מחר דש חסיד מזק לנשר עיכ טו מוכרייס להקל
 מל מה לאפשר עיייש לדרכו יפי' נס׳מנחח מסף נקנטרסאוחן לדר סיימת
׳ ל״ז אח ו׳ במומר שסשינ מיי סמהח: מה יל ימלשין הדפיא  הריאה מ
 משמפ למלוק המנהגים שטן מרירות לא תלד אס טא דחק לנשר פשו מוקם
א א לא סמיש טא p משום שבאתה מקסמו הפריסו חסמי מוקם הטא  טז
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 (עת)צן׳ין ליקד (קן) וללחש *1 (ןןז) םנומןס וסשומז־ס ילי*« (קן!) wb (BJ7) «01ק*0 ו«מי (a) יגשר׳ס (פמ׳״י וזי ני) (פא) י (פב) גמל

 היטב
D3 0שיי״חט וגס ל0היר ym מ כנמה ד  0מת הים א 00 ש0ד0 א & ו

 נדיןז השנץ נא״מה ודלמ
. יא*יע ן , , 

 שנץ ארס למניח לא יהי לו עשקעמהס אכל נתר מצות שנץ אדם להכירו
 כגון כיקר מלים וגמ״מ scon! אדמם ולהיות ממשה צוקה וכיוצא שהוא סומל
 סל כל נר •שואל וססשיכ סל שויב שציל ירא ה׳ מומס) וק ימ׳ מגה הלכות
ה העוז בהקדמה נשמתה הראשונה (פא) ני מ  כל מוס עיייש וגרי נסי נ
ד המכשלה ל גשפ״ססעי׳ ז׳ כלמיב שאגו נוהג במדות הראיות מ  גחל *
 לטיב היזמאטלסריסות לישראל ישגנמ מולה זמן וגממ ממרש ונמא סרנים
 תאי מ ואין מספיקץ נימ לננמת תמנה נרי יש ונרי נהליקנדס שבסוף הסשר
 מלגילים מהאד״י זיל רמס סראנקשירס רף ל״ח פ*נ נד*ה ודע של והמחש
' ויוציא נבילה מימת ימ זה חקא מסת נלא תמנה  בסכין מומה ס
מו שמלה בו שאש יש א זכות ©תנה דנו לימרץ הממרקן יפיייש  א שאין א י
 בדף שארז עיא בדה והמדבר של והמאכיל טל־ימת לישיא! מהגלגל נפלי
 אלן והחס נא פליו מגלגלו והוא צער גמל ומף ענמ מא שמגלה פסלת
 על האדן ט או נחשב למתה ממש ולמנסיס מזר ער כמה שפמים פ״״ש יפי'
 נס׳ דבר המלך על המצוח שער כיו מף סוק כיח של מהזהר דהמחס בסכץ
 מוס הפצאן המוח מחסו נסטן מוס והרי מא נבילה פ״״ש וסי׳ נסי חסד
 לאברהם ממן מהי״א אזולאי מפין כ׳ נסר מיו וספין ד׳ נהר כיו ומעין ה'
מ פראי מייש מ  נהר ייד ונהר לינ גודל המס ומרס של המחש שאנו מ
 באויכמב(פב) גדול אימד המכשלה פי׳ בממס אשרי פיק דמץ שכ׳ דהמאטל
 פרימת לישראל אן סתעמןץ נקטרסי עיייש ופי׳ נס׳ מאד פשה פרק ז׳ את
מ על חסאו ונמכס המודה ט הקל כמה פעמים  ח׳ גשויב שהמודה קיס מ
 שמצא סטט מוס אחר השמעה והי׳ מכמר ולא רצו אנשי החנורא אח״כ
 להתעסק נקנורתו נאשחש שמקונל פאטחס למיג ספאטל סרימח לישראל אן
 להתעסק נקנוימ והשינ יאף שמנהג והיש א פקר נמהית אשרי מיל מ״מ
 כאן לא יפה משו יכ״ז לא נאמי רה נדלא פשה תמנה אנצ זה שהתוודה גמליו
ה נ מ ו העומו בפני מ נ א אן לן ו ו ה גובים גנט׳ מל חממו ט מנ  ומשה י
*׳  עיכ צא יפה עשי נזה פיי״ש • (פג) אימי־ הטכשלה פ' שפיחסעי׳ ת׳
י אכילת אמר מסמא נפשו ואן א שיק בהק־ישה עיי״ש ועי׳ בס׳ י  מהזהי מ
ק פ' שמיני ונפי דפנ י  דבר המלןעל המצות שפי ביו מף פרק ביסוסי׳ מ
 דף קציא וגפ׳פשטסיס דף קניה גודל ספגם שלהמחגאל במאכלות אמרות ופי
 גראפית ששמה ששר סקזשה סרק ס״י שפירוש פנינו פיי״ש יפי' גפייש יבס
 יגמידש ממסא פ׳ שמיני מל פמק זאת מזי׳ ופ׳ גבפל מקידה פ׳ שמיר שם
 ששר ס׳ בטאר דנריחו״לדשסאן מאכליה האמחת מזיקים את נמו המשכלת
 ומלידה בהדס המזג הדפוס והספשיס ומגרשים חח הסהרה והקדושה ממנו
 וט׳ חס שאורו מו״ל 0״ס יומא דף לימ שנאמר ונסמשס בס וט׳ פיי״ש
 באדן ופ׳ בס׳ תפארת ישראל להמוהר״ל מפראג שחן ז׳ שהרמב הביאר בוגרי
ן מקלקל את 00 המזראלת באטלות האמחת פיי׳׳ש  הסדיר והמטמא מיל א
 ועי נאהיח מךוש פ׳ קמשיס סיפ והתקדשתם והייתם קמשיס ועיייש עוד בפ׳
י פ' י״ח ששיק נ׳ ומצוק ושמישש את משמרתי ופי׳ בס׳ מעין גרס להרמיפ י  א
ק ניס מיש נניאי גודל המס  מפאז זציל(מיס נכה״י) נתקר התמנה מ
ס מאכילת ממר מ ׳ זה של ימי מ ן לחם למהריקיש דש מ י  שגזה ועיי to פ

 (פג) א&ר סמנשצכ כשידשוח ובדיקה (פו־) הממרים (מ) לם3.
 באו
own Jp fleet 076 למם p pri tic ion3Aס} 304 * 0ס 6וממד ם״ד) 
 כ״fr/i• 1311*0 6 ו09ר8 סמי5יס tttxA גיוחר ול)ף 60*00 שסריס ם הס 006

 חרכי
 בזה מי׳ גמיש ניס מייד מ׳י״נשל ומנהג קהילמ שחמיו מי אמחחמר
 מרי על המחנים דשם 91׳ ומילים אנמי הניד תלחא לבא שהאם לבית
 המסגמיס p גמקס שחיסת הבהמה והן במקס שמשה העופות ולבדק
 סכיניהם ולחמו אחר כל מעשיהם שבגל נגח יהיו ננדהס לגרש ובסל זה גבל
ה אה י*ב י  טלה סמייגים להראת שכיניהם לחכם נרי יש ופי טל וסח מ
מאר משה סרק ז׳ מיש גשם הס׳ שמוי המגב ליבינו ם׳ נ ׳ ע ו  באמצס סדטי
ה היב בכלל מאכיל סיימה  יומ שאש היב אס משגיח על השרב כיאי מ

 לישראל ת*ן פיי״ן:
מ א״א מוידמ׳ א׳ דף כ״נ פיא x׳ממנהג בדושציס  ועיין כמ״ת מל *
ש זיל למנות משגיחים על הממרס נרי יש  ובקשט״ח מיקשה המהי̂י
ג באזסיי ואגמ׳ מ ׳ זה אח ד' של שכן טא מ  וע׳ בס׳ חה מיסהססרד מ
 פיי״ש יפי to מרס ינק השפוד(להיב מסרחו״ח זיל מאיזמיר) סמיכה אס
נ מסל על יבני המי לשלוח להביא לכל ו טי ל י ו ה  נ׳ מיהי סעייי מיש מ
 המחמם מושגים בגליל שלהם לגווקס א לשלוח גברא דסהימנא ממחה לבודקם
 ימיש גמיש פמ־״יוייי״למ׳ נ׳ ופג האדים שלסמ גגיא מהימן לי מנמק
ג ח ׳ ל״ס מרי קנינו שב׳ מ  כמחטים והמיקס סדיש ופי׳ בפרי תבואה מ
 קהלות ממין ידה ודיש להפניה על בדקת השכין והריאה מהא מגפה פיל
 ההכשר פיייש ימיי גס׳ מעשה רג מפגמי מריא זיל מר׳ צ׳ של שאמר
 ער״א זיל שמסב לאשל מאכלי חלב נשבה מלאכול מנמלה משחטה גלי משגיח
ן פהישיק שבס׳ מחת זנח אה א׳ שמזהיר א  מנ״ג מייש ופי במעות מ
 ממט להם!הקהילה חא8 נאמן היה ומושלג ודא אלקם לפמוי על מהו להיות
סק ודאה מהא ששל טל נכון ואש לא ימצא אש היה שיהא  גולי גח־ ופוקד נ
א! שיהא לנאמן חא! וזה מא יולד ג ממרשש טי י  ראי לזה יקנא אזה מ
ג ט מא מנץ ביותו כדש מה לעמה ותשלומי זה הרואה לא יהי׳ מן  מ
 הסי׳פקשיי p מן הקזלהלנליהא פליו מויא נשי ודם פיייש•(עה) לג״ו
׳ ג׳ ששאל מש שקמק על השי״ב  לימד עי׳ במיה ששד צוק מייד מ
 מתא אם יסלק הניד ימי מרי הזאת לדן ביבי מחשש עיעה כהא ימי
י שנגנב מהס סית וכוי והשיג ואן למש כלל ואין מימן מסה לניד משפ י  מ
ה נ3שא*כ נמשש היה מה  את למ חיחא יממוגא שלא יצטרכו לקטה שיה אד
 נצ» להם אש יסי׳ משש זה א אזר הלא לא יהי׳ להס תישא במחט זה יותר
' rt מגהה הפור  ענאד ומה נגיפה יש מה עיי״ש (ופי׳ במהינ מ״מ מ
ק י מי ן חטו ק יי!)גלא"ה יסל הרב דמתא להפבי י ) Y a x t o t f l אס 
י פיי״ש. מ  קנאסו אשי העד שהרב דמתא ישגיס פליז ונימ למנטיו ט
 (עו) ולרוושאחו הבודקים והשוחטים נר׳ נס׳ חח מיס הספרדי ריש
 סי׳ ה אס ל שכ' יאפ יש עליו אזה דמן ספנדוש שנימ אפי׳ ששה סמנה
ד נ א י נ לעד לכחחצה כל שמצאם מ י  אן לצמר למיס מגוש אמר למטהו מ
א מ׳ קניו  שר שמא ירח וד״ש מדאי עיייש וסיש מוקד לנחלה יו״ר י
נ י ׳ קניג וכי שם עודדאסרצו הצימר להקל וליק! לסם מ יא מ  ומ»1קמ״ס י
 00 אף אחד יכול לממה נהם דמה וכיוצא מה אף מחאה ימד משאה פיייש
) הבודקים והשוהשיש עי׳ to ידעוה שלמה בקננויס^טח ען )  גאדסמנ

• סמכה יאמיא מי״ש יסי׳ נפנורח סמאר נר נ׳ כלל י׳ שיק ו׳ ו ד נעשה מא ג  ד הלסס ה׳ את כיו מיש כפרן זה וכי דאין מסל החיוג של הג״ד ליוקר א
ח ט ה ק׳ של שרבו מהר״ש מ t*m m ״יליייי •יזיייי• י״י״י י*יי »״י יי»* פיק ל באדן ומי׳ שליה הק׳ שפר האמות א m י*ייי• י«ז !ms 
 לההיק א״ע אלף אמה מחשש מאכל אמר ט זה מפה חשש נומי וסחשס
ן י  סוסי שמיי והטאנס מרי הולמת שכשה מיל והארץ־ ממין זממה «

 ופניני הסירנות עיי״ש וע׳ נמנת הצבטת שעי התמנה שיק ל
ק ס ׳ ז' נאמצע התמנה סשיכ מ י מ ר א ט ד מיס י  ועיין בשרת סין מ
ס חמס על טיב מק!ה וסנשפנ שמאכיל סדסות ואנס  מטלה לנדר «
 חמס על נפשס מקרה שלא תחגאל במרק נוטלו ט היגר ימפ שאן מר
 פטרה כמאכלות אמרות שמסמסס הלב משראלי ובפוהיר פי״ז יצא סמפפ פן
מ כמה קהליה גאון לועז מיי השרב הקצים שאכלו ונתסנומו נשרישית וגנח  ה
 הנמרים
. , שחיטה 6^ . . 
 וזיל ראי השוחט למוה דא שמם יהינו ורואה מדמה לעצמו ולא ימס על

 המפר

ג מתא י  המחט כאשר p בשייוט משא הקטע לציבור אבל בטיב שאט מ
 יאיט משש לציין הצימר אץ סחיונ על הניד לשקר אדיו עיי״ש באריכות
ק קניג): (עדן) שיהיו בקיאים יםיסחיס פי׳ נסי חח טיס i י f ויל טי י) 
ה ה' ממואר ממריו חה מזר ממו שמציט נייירס ' זה א י מו*ו מ ד מ  מ
 שאמרה מרס צדק צדק תרדוף הלן אחי ביר יפה כמו p במיב צוין לילן
נ שטאיוהי מחוק נפשיות ונאממות פיי?ו ודבריו נכונים וסםתנריס נ י  אוי מ
י צדן י ׳ שלהן גמה מף סיק ייי של וזיל ונראה מ ) בקיאים מ t & ) 
̂סרישס וליתנס  לייפ המחש גם הלטה ממות כהונה טון מלי' דמי ומיי א
ן א ׳ שיא סעי׳ כיה)(• פ) וכשרים עי׳ במהטה מ  &8p מכיל(ופיל מ

ת זנת ונמ״ת עליכס תנות זחת פד שסקח ונאבד מטן הקהל הקדש עיייש (פד) י ס נס׳ מ מ  מהישבן רל סבו* ששלת לק״ק נא־ייסמב מ
׳ שדא המחטים זמנעו בהליכה לכל פנאלס וסי׳ נס׳ הסרלס לרשיי זיל רף ב״יז עינ נהלסת 5  שמס ח״ס בקנשרס פיס וסולאח אח י״ח «

י ומר לא יהי׳ 4 מס אום (ופשיסא מ*ל מולי מלמא מ א  נמק גכל שש ו



ה ט י ח ת ש ו כ ל ה סעיף א א ה ע ה ד ר ו  י
(5m* חמשי) (פה) ואה ניי\ איזה שיימ ינילק (פו) ינמצא שא"1 אס נשל פ״א קנלה אץ משרק למפרע מס ששתש לאמרינן (פז) השתא היא (י) (ד) דאתיע 

 באר היטב
 (י) לאתרע וסש״ז אוצר, על וה ומניא ראיס צדנו׳ו דאף מי ש«ל קנצה •ש לאטד
 למפרע תשיק לסחניר וצאמר מנשר שישס עליץ משייפמי שצא צאסצ והנצים סיממיס
 ש,^:צו נהס משחישתו יש לאטר ונס*• נקודת הכסף טלק עציו אנצ א0 מגדעה
 הוציא שרפה מחתת ייי צא אשרינן צמפרע ועי נשיו ושריח נתנ נדר, סנית סי׳ קי״ש
 אם שחש אי נקר חצנ ואח״נ מדר א»ט נאתו יו0 סכל נשר שנא שמכר נשי שצא היליו
 וצא נמצא יויזר מני ינד0 אחר השיופה יצא הניד לקנים שצא ׳אנצו ט אס צצ׳ אש מצל

 היין אץ צסשנירו אס צא למנלר מצחא מטיח מרשומ pre שיו

 פתחי תשובה
׳ ועיין בפשינפ משמית יעקנ ס" ל׳ מיש  (י) יאיחרע ע' נה״ע (ריין וי.("ז חויי, ט
ס גשר ש,״;ח מן י ) ימ״ש מגס שמכר טי ע •ן נ״־״נ שם לפ ין יכלים ש ת.ש' נ י  מ
 השנא הזה למפיפ ועמי ש מזה לקמן סימן ס״נו סגרן ׳"נ ומי׳ נתשינפ אא״ז פ,ים
! אם ייא נשירה 1 י ד נ י ששחש ו מ י נ  מאירות ה״ג ס״ כ״ז שפסק נשימש ששאלו אימי >V מ
 יאתר לפני עלים שכשירי ייא ואח״כ ייצאו סרכי גלולי שנשרפה ^ פרכה זו שאץ
׳ ומחמת מיירופ כאשר מצוי הוא מכשול כזה ואן ״ח  להשכירו ממפם שיטל לומר שיגנ י
 ישבח שיצא תרפי מפי׳, אין לו התנצלות לומר שוגנ הייתי כמ״ש לקמן סימן קי״ע
ן ׳"ז שאני הכא ליש להשוחמ הוכחה ואומל א פ״ז לאס היה רוצה ליכשיל נמזיל  ספי
! * ק גיל « י פ  ייה לו לנמק השונה נפ.ין שלא היו מרגישים כלל והביא לנרי מירש״ל נ

(*ט ו מאומנתו למגלי מלתא ו ל י פ ו נאשר שינ הפיר ה ל א נ פי ת נ ן סימן נו״ו פל מעשה כזה מרש פ״ש) ו י ה נשו״ת ישיב ר' אליעזר ס ר ק מ ו  סימן מ״ז שנתי סכרה זי (
ס ט״נ סג״נא נ ו *  שגלילי ראשונים העבירו ישוחכו פל שלשים יום והמחש פשה שלא כיוגן שלא יוני" גוירת הרנ ראוי לאסיר יכלים מס שמשלו משחישמי אחר הפנרתו פ״ש ומיין מ
ת הלב ההוא יש להסתפק אס הנשי שנשאר נ ואתר הרב את שחיממו וקצת בפי׳ בפיס זילזלו באיסור זה ואסלו משחימתו ואח״כ מ ר  חלק •י״י סימן מ״ח שכמנ נשוחע שהפיז נגד י
פ ץ הכנים לאותן ש*א קיבלו לנרי הרנ מיתרים לטון שמס פקע האיסור מהשוחש ונס מסכלים אן לאמן ש ו לאפשר שפקע האיסור למפרע *1  משיימתו בח״ סרב תופר פ
* כלי לצאת ק יניחו הכלים נ״ל שפיח שלא יה" נ ן פ׳ ואסיר בנחינפ שעם ל פ א ס ן י ס י ׳ זה כמי נלר ויש ספק אם הקב ה הוי כמו נשר ו״ן זה המטאר נ י  שקינלו לנרי הרב י
פ ״ נ״ח ונ״ש ונס׳ ט נ ונס׳ כתר כהונה ס פ •מיןנ סימן ל׳ ונישונפ נשמיש לאש סימן לצ״ע ונהנהת כס״ז שם ובתשינפ פרי סנואס סימן * י  נצ הספיקית עיש יפי נתשינת נ
ן י ז ס « לישי ליניס נ נ  אפרים ״לק יו"ל סימן. ל' יהי וס״ ח׳ (ינפשונפ ח״ס ס״ נ' וגי) ש־אריט בפ ן זה ופ" בתשובת בריס אנרסס חלק מ״ל מסימן א׳ פל סימן '"א שהפלה סי

 שימס
 דרבי תשובה

 והלאה לא ׳למיד ט ייתר ניץ שיש ט סנרות מזיוה מההלכה אך מצו אמירת
 השי״כ על האסיר מיתר יש עציו צד וטת עיי שלמר מס׳ שו״נ מהרץ הנ״ל ואילי
 שכחשהלכתא ככהראי מנח שמואל שחולק עליי ואוסר ונשאר כדמיון וכדון שא
 סנרסרהר״ן מ״ל ואף שזהו מדה ותיל׳ רעה קלעת השמרים וטי ויש למש שמא
 ק טא גס בטלי אחריני עכ״ז אין להעבירו משום זה טאל ומלתא דלא שכיחא
 יוא דיטעית שבסי שי״ב מהרץ הס טעמים וידועים ע״כ אץ להחזיק סליו
 ריעותא עי״ז שמא למד ג׳כ עוד בשאר ספרי טיב שיש בהס כמה מנרות גס
 בטלי דשכיחי לתקלה דאחזוקי ריעותא לא מחזקיק <f״ כ' דכד לצאת נכ״ס ביק
ט כל הלסת רס'זנח שמוחל שמע מסע נע״פוההימ ונפרס שיש ט ושאל א  א
 לדונו נכף זסת משים רלכ׳׳ע יש היתר להסית הטציח והשערוח ככח ואף אס
 נמרטי ליס לן בה וע״נ אף שטא אמר שמותר למרוט יש ציישכ לשוט שכוון מל
 מריטה דממילא עיי טליקן לצזדין ככח כמו שניישנץ לשון העדים שלא לעשות
' כיס ועיייש עוד מרק  הכחשה נץ העדים אף נמחק קנת כדאמא במ״מ ט
' ' נ  שאת״ז מ״ש עוד מזה וטי נגה״ק איח ת' מ״ש נזה ועי נסי דעת תורה ט
 טף ס״ק מ״ח מה שפקפק ע״ד הד״ק נזה (פו)וגסזנא שאיי עבאה״מ סק׳׳י
' א' את ייז שעמד סל המחקר נשוחס שנבדק ק עונס טו״ד ט  יעי נשי״ת נ
 ונמצא שאיס יידע היש ולא Jp קבלה דלכ״פ אסרץ הנשר למפרע אס צדך זה
 הטחט נשלם הממד לבעלים והעלה דאס לא נטל קבלה ודאי מדיב לשלם
 ההפסד אך אס נטל קבלה פ״א שכח אח״כ אף שהסיו הכריע לאטר הכל למפתן
 וק עיקר לדנא מ״מ ודאי דהשו״כ «ןור מלשלם דהא השי״ב יטל לומר קיס
 לי שאז טיתי בקי ושחיסהי שרה עיי״ש (פז) השתא הוא דאתיע פבאז״ס
 ופת״ש ומ״ש הבאה״ט שהט״ז טלק ומביא ראי דאף ט שנטל קבלה יש לאסיר
' א' ושם נדפס מה שהשיב הב״ח להס״ז  למפרע יעי בשו״ת ב״ח טשניח ט
מ גאמס בהוא ט׳ ס״ו ושס נדפס השי' ״  עצמו ירחה ובדי עיי״ש ועיי מ
 מזיז מיש להשיג ע״ד השי' הב״ח הנ״ל טי׳ע ונרי בשו״ס שבטף הראש אסיים
' מיד ושם נדפס השיגה זקימ המגיני ש1מה להט״ז והשיג ע״ד הט״ז בזה  ט
' א' ti'n בדברי הג״ח בה ועי בשי״ת טוסו״ד  נדייש ועיי בסי הארוך מש f ט
' ז' ובסי שב שמעתתא שממתא ג' פרק ג' מ״פ בזה ועיי בפני יהושע  קמא ט
 בחימטו לטלין דף י'שהאריך להקל בזה כועס הרמ״א טי״ש ועיי גשו״תשבטף
ן מהיא״ד מראטן זיל שהיי בעצמו אצל א ׳ ד' שהעיד נשם מ י צבי ט  הס׳ א
ן האבד״ק א ' להטי מכסה יאות והביא נשם מ  הפיי והעלו מיהם כמי
 טיסמימנןן ז״ל יבסכח יק לץ א' גס המיז מויה והוא מפקפק בזה עייש ועי׳

 הממון ולא יחמיר להפטד ממון של ישראל שנאייר והשקית את העדה ואת בעירם
 מנין שהשיחש צרי־ להיות ת׳׳ח דרש מר זיטרא משמי׳ די״ח ננ ט שקרא יש,ה
 יטמש ת׳׳ח ורואה שריטת לעצמו עליו הכתוב אימר יניע ככיך כ׳ תאכל הא

 למדת ששיוטת עס האין ומי שאי־ו ירא שמיס מ v כלוס עכ״ל הקדוש
 ועיין כבל יי סק״י שכ׳נלשינו שלא ליתן קילה כ״א לחטדס ויי״ש עיי״ש ועי

 כש׳ יוח חייס יסכרד היו״ד ט׳ זר אות ה׳ מ״ש כזה גאריטמ
 ועיין כתיחר משה סי׳ - כדק י״ז את ח׳ שכ׳דהשותע שמא גדול כשמס ולא
 נשא אבה יש לתיש לשת טתו דטי כמימר לע״ז דכו״ר ומימ לעמן דעבד
 כ׳ כיין דהאמי זה קנ טא נעיר ההמון יש להקל טון שכ׳ באיע״ז שא; טמן
 מתו לישא אכה רק שיטי נהוטחו בדכריס עד שיטב עיי׳ש יבייו/תט טדא
 ־אף במעבד מן :הנש ״ו ט מי שהיא גדול בש־יס ולא נטב איתיא אנו מתזיקין
ט לקל ואן יראת אנקיס על כ-יי ואיט דטל חטאץ שוב ראיתי בשוית מהר״מ  א
 מק תיו״ז סי׳ א׳ את א׳ שכ׳ פ1א ניתן קבלה לפסי בלא אכה עיי״ש ולאחר
 שכ׳ זאת ריאתי גשיית זכר משה מרנאן מהר״מ אמארינייו ז״ל חלק א' כיו״ד
 ט׳ ג׳ באמצע התשו׳ נז״ה ולערן ככ׳ שיש תרףה מרבנים קדמניס שלא ליק

tfקבלה נשיס בתור עו שיט׳ נשוי אשה עיי ׳ 
 ועיין בס׳ מ,חת ׳וסך סעי׳ י״ד יבקי׳׳א את ב׳ מיש וטטמ מלשון המרוט
 כשס הלכיתארן ישראל טש ליוד שיפי״ב יזה-בטבילת בעל קרייבמקיס
 שחץ המיס מצויץ אי כשטא תליש יא״י לטבונ פכ״ס יהדר אתר ט' קבץ לשמך
' פ״מ ועי מזה במ״ת  עליו א מ׳ סאה שאבץ וכמו שהתגאו ד-ס כא״ח ט
 דבר משה קמא סי׳ ס״ד נאמנע העיבה בדיה ומדי רנד וע׳ נשו״ח מור
' י״ב סנשחל מעיר א' שהשו״ב שלהם אמ נזהר  ואהלות באהל רחשי בשמיס ט
̂פי הקהלה לקבל להם שי״ב אחר ט  לטטל לקריו ככל ימות הטרף וע״כ רוציס >
 מענים דאדעתא דהכי לא קבלוס והשו״נ טיטן שתא חייש המזג ויש לו מכה
 שטס קרים מזיקץ לו ואי-י מטיב לי־סתכן עבור זה וט׳ והשיב דאס ט לכהחלה
 נטן לשמיע לרקבלה שבמרדכי בשם האלח־ הדני אבל לדתית אש ממ־נסהו
 ומתזקתו תשיר נכה״נ כיין שטא אש תלוש יהמקה היא מלאה כמר נתייף
 שטא סכנה לי לטטל ואס הקהנ חפציס טטטל יחמו לו מנץ על מצאת הקהל
 שלא יזיק לו אבל כשלא יחיו א חמין י״ל דאטר לו לטטל ולסכן עצמו ע׳ כ תסור
 להס לקבל עוד שי״כ תחי זילת כשלא יקפט מפרנסת השו״כ הראשץ וטי ע״״ש
' ד״ק סיק ט׳ דט״ב שאמר מל מוהר אמר  באריטת (פה) ואם בדק ט
ן  א לטטן אך לא אמר p בהחלט להלכה למעשה רק שאמר למי המיץ במ

 ט״נ בהלכה אין להעכירו רק להזהירו פיחזיר ההלטה יבפרט כשיש לתליה שטפה בפ' לב ארי' טל טלץ דף י' מיש בזה באריטה ומיש הפה?} למין בחשו׳
׳ רציה וככסא דהרמא שם ריל שהבשניס ראש כ' למיג שממן  בשמים ראש ט
 ואיי היש כל מה ששחט חמד למפרע וגס הכלים אמדן דאהרמ רובאויונ
 מאשמיה לגני׳ דמי ואט נאמן אסר למומי ושכחתי יבכסא דהרמא כ' שם
 יאוח לזה ומיחה ראוה הס״ז טייש ומ״ש הסהיש לעיין בהשו׳ בימ יעקב
׳ י׳ ריל שכ׳ וגשכת יק ח א׳ יש להקל פיייש וסיש הפחיש *רץ בתמי  ט
 כהר כהונה פי׳ נשו״ה כמר יטשע סי׳ כ׳ שהשיג פ״י המי כהי כסנה סס
 וכ׳ סברות להקל ומימ לדנא לא רצה לספיר הנשי רק הכלים שאפס גרי
ס מהרימ ייסינטת ׳ לינ מטי י מ ר י איי׳ יהודא מ  עיי״ש וסי׳ נשו׳׳ה ט

 נמה שיאה אזה יעה נטפייס שלמי נהם ושכח שדעה זו נממ ומשמע מינדו
 שס דנשעת נטון כשאדע p חמי שאז טה כאנד להלכה ולמעשה וכי שם
 במבוא שארט לשמו בטיב שלו שטעה בכה׳/ והתירו בצירוף נ' לומדים שהמליצו
ג אן למט שנמצא שאט  לזסת עבורו טין שלא פעה גדין השייך להדיא לדר מי
 יודט ה״ש דיל חה לא טה ליי למיהג דהמ״ב שלט מקר טסקס רק בהדימס
fft שמבוארים בססייהס שהם מפיקי דמ מיב שטפם לפניהם וסיייש פור 
 בשו,* שאמר לשי שמו שבשפת הומן מוהר למחט טצוס טרפ ואמי לי׳ הלא
 מבואי בש״פ לאמי ואמי המיג שכ״כ בס׳ שוינ מהרץ והזהיר להשרנ שמא!



ה ט ט י ח ת ש ו כ ל  » ה
 (פט) *ם לא מול קנלס

 תשובה
 מס״י משימה יש להתיר ליממ יפת p*/ מימן ין״מ סיק מיי יאסי למפיע וכן ד»9
 הסנ״ש כאן p"p ני* ונסימן ל ס״ק ל״נ ופיץ מ״מ פנודפ סנרשוני שעון שיי שסיני0

 ניע0
 תשובה

 מנירא לן כמה השמ״ח הלל גוי* ואין להק! מה ופי׳ גשו״ח בית
 שמואל אחיין סי׳ ו׳ גמחש שלא שחט רק סימן אתו והמניח אחו ונתקבל
 לנדר אתרת ינס שם ארפ א מה יל מנשר הנשאר משמשתו ששיונו אתר
 הפששה שאיתנ א בנדר הב׳ אמר והשומן שנשאר פקיוס המפשה המ והיא
 הפסד מרובה יש לפרט בחב ממן פמחס אוזר הכשר ט יש סוסקיס וס״ל
' מיו מ״ש  דאמייק השהא מא דאיהרע נדי״ש ומיי במיה ביה יהווא מ
 בפח זה וכי דלדנא הנדקר כהשוסקיס ואין לאמר למסדע כלל p מכאן
 ולהבא אך אס כבר נתשו פיו ולא הפניי־והו ואח״כ טופ וט׳ יש לאמר
' ייב ועי׳ במ״ה  למסוע מתח! ת החשו טיייש ועי׳ נמ״ת פרי תטאה מ
/ מיש נפרן זה וכי מש ' פ ׳ ניד ונמיין צמח לדק מ  טמדח הנרמני מ
 מלוק נזה נץ טמן לפצסו או טרק לאחויס לפת לאמר הכלים למפרט יכ׳
 שם מ״ז מא רק לפת הכלים ולמפרע אכל לפגין להכשיר גס מה סנדק לחיזר
' כ׳ כמחט ׳ת מהלי ני רב מ נמ׳ ' פיי״ש ופי 3 p שאיחרע חזקהו אין לחלק 
ר וכי מש להכשיר ׳ שליפים והשיכ שהוא ט  שנשאל ח הנדס שליש ושחט נ
 הכלים למפרש כשאמר ברי לי שנא ארע א דיר זה מעולם ואע״ג דאמדק
 דאס א״י היש לא מהר ברי לי ממס הזילחא מא רמיא יש׳ הכא שאני דאס
 ארע א כזה מה י׳מא אנפשיה לפי סברתי משר מא שהיה צרך לשעי
 א8 מא וין שליש במרמה א יותר ומדש• מה יסר וכיון שאמר שלא ארע
 א כזה נאמן שמא בחזקה כשר ופוד דאנן סהד דלא קדה מקרה כזה כ״א
 ס״א בכמה יובלוח שישמס נמסה ייכנף הריאה שא אפשר אא״כ ימבוך
 הממרס למפלה נאנס וסי אן מה שהשיב השי״ב לשאלו שבקנה אן שיהוי
ף ולא בנהמה וכסי הנראה היה סבור שאץ מוס תאי בקנה י  ©שלח לא מ
מ נמשה א נחליה נקנה מה מכשיר ניכ בזה אץ  ואס מו מאלץ א
' אמר ז א סטה נכסה דנדס המפמדיס השחיטה דמה לא ממי א  נהקל מ
ד א שלא שהיתי וכוי דהא זה היה מילתא דלא רמיא מליט יש לאסיר  נ
נ אחד קנס נשר ואיי אס מא י פ  הכלים מכל מה ששחפ למפרע וכוי ואס נ
 משימות זה המחט א ממחטים אזריס אזלק בתר רינא טון מש נ׳
ו מץ מסט אמדק שלקח מהריב פיייש ינל ביד אפרים שהביא י  מחפים מ
ס לילך מה בהו חבא נראה מרירי מכל נמכר בחנית י י וכי ט״י י ד  מ
ק דאליכ מיל קבוט ולא בסל פעיל מ  א׳ ומ נויס קיים שנילד ה
' ק״י ונר׳ נמ״ח ספר יהיסמ מ׳ ל ובשרת מאל ומשיב חיינא  מ
(M"0) ם אלו נאק־ • (פה) אבל אם ייא נמל  ת* מ׳ כיש מדי
׳ י מיז פיו של דפמןיו י יוסף על מו״ד מ ו  קבלה מ* 9* מ
 בזמן יחה 9 4זיוניר ב«צא שאנו יודע הלבמו שמישה אף בנטל קבלה
י מ״נכראי על טייו דיל שסיב ן ליוזרמס גסעת שנטל קבלה לא מעדנ י  מי
ן עצמפ״פ י שהיא שטח בפוה׳׳ר שהרב הטי? קבלה מא מס  לא בדק •«ה מ
 היינ סל so ההודאה מתן א המיג הטנמדו שמג לי נכתב המדאה שמא
ן הרנואץמאל אסו היטנ נ״כ ונאות שהשיב י מ״נ יעיז ממ ד  יודע ובק ב
 סמלמייס מלמדם נשפי ופ״כ כעוה״י הס טמהדסלנמי ולשלוח יימנו תלמדו כד
 שישלםאשמזויגאףמסלקגלהאןאמוקהעי״שיכמץמדסאלו כ׳ נס נמית
׳ ס״זמףד״הנמרעי׳יש אבל ששיפמא ראן לומר p בלמ  שאילת שלים קיא מ
ק וסוד ממס מקמה י ס  מץי כלל ט חיל לא אלמן ישראל ח״י יישמ ט נ
 ממןחןיס הרנה ננאין מימו הקבלה ואין טיורםקגלהלאלגישמןייויעמסגכל
ק סה״ק שלא יקבלו ד שלייא מ אי לאמ אצטלא ואומי אני מי  הדרם ומא ו
נ נלמ רשימ מדע מא את מיש י  השלב מהלאמד מם אס ה5א אליהם nrtt מ
ה רלע ודמיו ישדם וגס אלרכ פשנמרו או למייו לא יתנו א ר מ  אס היא ק
מ אס הוא נקי היסב בהשפלה חושה מ למען ינסה מא א  כחג הראפ בלשי ס
א חד יחלק ע5£יו״ם אזיושסלכס  ויגייס הדמ?פל לשינוינס יבמקססנץ 06 ס
ז קבלה למש אש שלמדשמסוק  ליחן א מדא! ונסח*ןשסגלל מ^ןלא״סנ
א מסת האב ק  ובדקה אצל מחמס בחקירת אשדם בלחי >w מוס מ

ס להג! *5 ליק א קנלה ק ביוזמת ה' ופן מדפיו אש יקרים 4 מ  בלימוד ו
ן מדאי מי ז * חק* י  (BS) אטל*1»לקנלה 860*1 וסניש t» jfo ו
ן אט וייפיס שנפל קנא! יש לאמי א ש  שלא נטל קנא! אלא ל^נשנא יזעיק טדא ^

 וסי

ה סעיף א ע ה ד ר ו  י
 (ה)(פה) אנל

 שתוי
 cms שיצא מיפה מתיי יננמה דניים חילק מל תשינח אחייניס «jm « יצ«י שמי
 «• איט שכיון כ״נ קצות׳ (י) אנל אס לא נמל מש f דשייוש שהנדר א Mo מיפה

 ודכי
' לה יסי' מנקיי הלט ' א' משרה רטט חיים כק זיל מ  האחרונים מייד מ

 שהניא המי שפסק כדעה הרמ״א להקל מפל קגלה מי?1 •
 וייענץ יינא ע ׳ בבל״י ס״ק ט׳שהכריע דגהס״מ יש להק! וסכ״ש שלא לאמר
י היש יש לאמר לסשרס י של דממצא שי  הכליס עיי״ש וט׳ שס״ח סעי׳ י
 לפי אמק דעת המירה שראי נהיית שאז החייל שכחמ ושיפוי זמן זה מא
̂ץ האיש וחסרון ידעתו עתה ויחמיר בשיעוח ט מדארייהא מא ונס  לפי ע
 יכליס של אתי זמן 5דp הכשר אבל מה שסחט קדם לזמן ההוא יש להתיר
 ונ׳ שבא מעשה סו לימ ולפי חסדץ ידעתי הסריף שגה למפרע וכי דלז
 ווקא שיודע עתה עכ״פ עמן וסדר השיזטה אך לעמיו לבתחלה ובדקה
 הסטן רק שפרסי העממס שכח יעייו אס ארע א איזה פטם מא עשה כהוגן
 אט יידע אזה מרפה יאזה כשר יאמר על ייוהר אסיר אכל מי שאט יידע
 עקרי עניט השחיטה ינדקח הסכץ אך לעשיח למושלה יכן מי שאט יודע
 שאסיר לשמח א שצריכץ רינ אחד נעיף ינ' מהמה יכל כמינה לזה יש לאמר
ה טדא לא שכח  למפרע פד זמן מה סמיך לקבלת ממש בבד שע״פ אמץ מ
 בזמן מועט כזה ואס יודע בל היש רק כרך א' הוא מגה ואמר ימוד פל
 האסיר נץ נטל קבלה p לא נטל קבלה אן לאמי־ שמשתו זמן רב מקום
ד להחמיר נאמרא דארייהא אבל מקים יש להמי  רק איזה יידם למפרע נ
nx י עתה יזע וגוגט זי  משים סיס ואן סגיא צומי ואפי' בנטל קבלה מ
א תזיין מויע  ונס בלא נטל קבלה אן אפדם מסברא דסעולס לא ילע מ
ס זה  סא כל ההלסס עדין והרי מא נכלל הרוב מצח וטי פ״ב אמייק מ
 היין ימנ רק עכשיו זמן מה ששכח והבלים פאק נ* אן לאמץ כלל עיי״ש
׳ י״ח סק״ו מה שהאיין נזה סובא ולדנא סיס ח יקחיאל מ י  יעי׳ נס׳ מ
י י ואס י  מכל למ ערן הדרס ששטז מש דרס שצדך לידס אתם חד
א יש לאסרי ואהן הדניס שאן צדך לידע אהס כיפ יש להק! וחמי שכח  טו
 תיגה מסעם סיס מי׳£ באדמה (ומיי מזה נשי״ח ששד צדק חז״ד מ׳ א
י בהלכה בחיה ר ד הזהב על מ י הלי מ׳ לנ) יעי׳ גס׳ מי  וגשו״ח מהי
 סק״ס מיש נערן זה והעלה דאף כששבח נוף עיר השחיטה יש לסמיך טל
 הסקילץ להתיר הכליס שאיק ב״י עכ״פ כל שנטל קבלה ניי״ש וטי׳ נטרי מאד
א  סק״נ מי שהאיץ• נזה והעלה ליינא fn) נמקים ש0״ן לוטי השתא מ
 דאתרע שלא לאסיר הכלים למשרע מימ יש להחמיר קצנו להפשיר הכלים טון
ן דאס ספח ת״ש יש  וליכא הפיני מה מי״ש יסי׳ בקיפ של להנדפ בזה נ
ד נוחמה י  להקל יאמר ממי שתיל לשיזט בלי שימי וידסה p עשה מ
 ההרגל שא אבל אם שכח להרגיש מימיו השטן א״כ ft היה סכיי «*זי
 מימות מה יש להורות כמר! לאמי לפסיפ אף מסל קנלה ואף כשלא נשל
ל נהם מ י הכלים שאגם נ״י טין ימי נסל״ש יצא יז״ימן מ מ  קבלה אן מ
 ימי חריף ולא שכיח ולמר שאט-מצד לא שיסיק ולב השמות אום פלל ב׳
ס שיחנ השיח ושונה p בדן  להלכה ניי״ש יסי׳ ש«"ד שקיוו של מ
ש להקל בנמצא 0א*  אוו יש להקל אף כלא נטל קנלה מא קלא גמאן וכן י
 ה?1 להמר הכלים מא תמה והפלה fn< הכלים שאנס נ״י יש לאמר
ה ואמץ הכלים כ׳ ש הקצר סק״ב מ״ש ב ח  נד״ש יסי׳ ממעיה יפקג מ
 מלי מהסה יש למעילן אמנם 40 םארצילאה״ן ישהה אשש מפל ״מ ואמי
 המפל״ע מיורין כמ״ש to מוזל יעקב שהשטמו גמא רמי אסליא נספק
/ ואף בשפק פרישה ז שם ל גשם המה י  סיישה למהינ p עיי״ש אש9פ ג
 אן א)קל לערן הסלים שא0ן ג*י p היכא מש כשה צידיש להמי״ ונל

* מאין זה*  בפיך השלין אס וי מ*?ז מרן סכלים שאינן נ
ל קרן אר נשמוט ששמן הקנה ונמר  ועיין גשיוד נרפה אס ז" של נשם ה
 החיצון של מושט ימשש מנמר השישי ואמר שהיא השר אף שנתגלה עי״ז
^ 1ידע דן זה שמא מהלםח שיוטה ואמר פל אמר מומר אפיה אץ  ש
ם מממן זה כשדה ניייש חס מ  מסדטץ לששמ והונשו והשמן vtooi מ
̂ז א8ד טון ימא מנוקד ̂ז ישכה/ או* למס השנל  ק^א ייתי ממ״ש השמ
ה נס wu ifsts למדף למסוע ג הממן מז י סשיוטס גשייטח ח י  ו
ל קנא5 וסגיוא ליי  איי משל קבלה וגפיינ toe או נדיי מ
ן ומ׳^ז מנשל קבלה אין לאמי למשמ! פלל אמנם אידן י  כמוש ה



ה ט ת ת ש ו כ ל ה סעיף א » ח ע ה ד ר ו  י

« (מ) גם ד מ ( ו  (צ) מפולס (צא) נל מה (צב) ששחט (

ה נ ו ש  ת
 אן• לא הטא שם פוס ר*ה «•! ונאסת מטאר p נשיס׳ נ״מ ל׳ נ' מינ פוד״ה מה אס ׳רצם
 מ״ש (ומיין נסשונס *61 טפי סי׳ ר שכאנ ומדמי הסוס׳ שם אץ י*ה אן סטא שש
 ואיה אמוד! ופל מ״ש הסו* היל דס״ם נסווודס הנופל מילק פליי ויש ופי׳ גיושונס
 מ״נ מלק אהיע סי׳ פ״א ונט״נ תנ״נא מ׳ •"נהנאידו נמ״ח לאה״מ סי׳ קני* fp נדי׳ה
 וגלים לדנו ופי סוד נ«׳ מיס סי כ״נ מנא קצי! לקמן שי ג׳ ס״ק יי ישס לאסייוימ
 הדנו לומר מאמן בסודה 7דן משונה ואן שהתודה מוציי פ״ש פיו) שינ מצאתי נשו״מ
 שינס ציון מהנאון מסג*ש לניא ני״י ס" נ״ג מהאדן• נפמן כוס (אטא דנייי לחמו ס״ק
 י״מ ודמתו נ״כ ינני״נ יש א״א מעיר רש לאמו כל הנימי!דש פו״ן נפץ וגם כל כצי
 ראשון הנלומ מנשי זה פ״ש) וגיאס לאן ליניי הניס סג״צ ווקא א0 אמי שמשה לנטס
 יפיסליס בשחימה מלאיי״תא איס נאמן אגל אס אמי שמשה דמ׳ס נ»סליס מלרננן יש
 לאסיר 1פמ״ש התומיס בכללי מנו *מג^ה דניינע אדס מס״י פ״ש אמ00 יאיתינסשינס
 נייס אביהם מלק אה״מ סימן *ג שסאיין למלוגןמליי יסמלס דאן נדמגן אץ אדס ממ״י
 *יש א״נ גס נזה ס להסמ• מ״מ אשמי דאס אמי שפשה שהיה מש« יטיצא שאץ האטו

 ניויישלאטי ופי פודנט״פמת י׳ אליפזיסי מ״י

 תשובה
 באמצע ה־שינה מ ש נערן נווק שנמצא שאינו נקי בדן אל מדני מיקה עי״ש יע׳
א וריש שש ר ר סריסית הריאה נסרי תנואה סי׳ ל״ס כמי ף ק  נראש אפיים סיף ד
 ס״ק ס״ו שכ׳ דבודק שטציא מריטת מהח״י ונראה שהיא יריש אלא שנמצא שאיני נקי
 בדר כדקה יש א תק.ה שיצמיד רתחכס יאם מנרי־ שלמד ונעשה מומיוה ונקי כראי
א בנך ורואים שהמבשלה יצא מתח׳׳י מחמח שלא חשש  ה״! טור לעבודתו אבל אס ט
ט שהרי נמצא שהוא רשע ומעביד!  לבדק כראי אז אפי׳ בפעם אחח יש להעביר א
 טתו לנמרי ואםריס כל מה ששחט למפרע ואן ליאמיט עיד אף אס מקבל עליו
׳ ב׳ סעיף "ת אך אס טהשס עודחחר טמו הממונה  דיח וכדרך שכ׳ השמ״ח ט
ט p ממונה על הבדיקה א אן לטש  על השטטה וזה שטציא סריטח מחח״י א
 לאטד למפרע כל מה שבדק p שלא בהס״מ אבל נהפ״מ יש להקל ולמן כדין
נ א באנס ואס נחט א לבדוק במויד לאחר שטדע שהוא נ ט  נאבדה הריאה נ
׳ ל״ט ואס נחס א נהמות לבדוק  חשוד דט כנאנד הריאה נמזיד האמור נריש ט
 לאחר שעדע שאיי הלטה בדקה ובדק הרנה נהמות נמשך הזמן הזה יש לאסיר
 כל נשר נעץ שנמצא מגדקהו למפרע ואץ להאכילו לטס אדם ומלים יש להגעיל
 ואס יס כח בד הניד לקנוס לנעל הנהמה ימ* כד לגדר גדר כפני הסקילץ
ק טיב סהחידה בחליו וט׳ ע  בתקנה חז״ל עי׳ ש (צב) ששחט עפת״ש ירש נ
 אס טיך לויי• אאמע״ר אף נטדה דרך השובה שנחלקו בזה הגביש והטיי ימ״ש
׳ ף ט ׳ קי״ז ובסדרי סהרה ט  בזה בתט׳ טבת ציוו ועי׳ בחשיבת מהרלב׳׳ח ט
 קפ״ה ובשער המלך סרק ט' מהלטת אשית הלכה שיו וע׳ בטיח רביט טיס כהן
׳ א׳ שהאריך בענץ זה יהוכיח מכמה חכתי דגם בכה״ג אמדק דאאמע״ר  ט
׳ : ׳ ׳ נ׳ ובשרת בר לייא טו״ד ט  עייש יעבשרת שיא׳ ומט: תליהאי חלק נ׳ ט
׳ ו׳ שכ׳לשו״ב שהווה דרך השובה נאמן דכנ מה דאמ־י׳  יעבט״ח טוטו"!־ קמא ט
 דאף :טדה דרך השיבה טיך אאממ״י זה דקא לדני ממוטת אבל לנמץ אסו-ין
 ־לא בעינן כל דיני עדית אף אס מע״ר מ״מ אס אמר דרך ימונה נאמן והביא
 כמת ראות לזה עי״ש יעי׳ בס׳ דבר הלכה(מהה״ג מ׳ אלעזר טרווין זיל מראהסין)
 כלל ע״ד בהי-״ה :הניא דבד הגאן מההרק ז״ל בזה והסטס עסו זולת במ״ש
מ יהכליס שסם בתזקת כשדית נ ה  הטוטו״ד טש לאטי גס הכלים:זה השיג יכ' י
 י״ל דאימ נאמן לאטר היכא דמע״ר אף נאמר דרך חטבה ואט נאמן בוה
 רק לפטל ע-מו מלהיות ט״נ מכאן ולהבא וסייס נצ״ע עי״ש וע׳ נס׳ דעת טרה
 ס״ק כ״ט שהביא רנד הטוסו״ד הנ״ל והשיג סליו מכמה מכתי מנוכח דאף
ץ הטבה ולדנא הפלה תך כל ט  באטרץ אמדנן דאאמע״ר אפיא בטיה ה
 שמאמין בלט לדבריו יש א לאסיר ינס מלים אטרץ דלא גרע מעט״ס דמהיסן
 ליה דקי״ל לאטר אבל ט שאט מאמץ א בלט אץ צריך לטש לדבריו אך טנא
 שטרה סמוך למיתתו דמכריס הדברים שאמח טא בזה נאמן rfi3 טון דהיירנל״ד
• כ״זכיח מ״ש פוד בפר[ זה 3 f ואורדטה מוטטה נאמן לאסיר יפי״ש באח 
ב ראתי בט״ח ריב״ס שנייסיך(מהגאן מ׳ יוסף מפריידפנטאהל ז״ל)  באריטח ט
׳ ק"! שםאל נשי״ב שברח «ררו ששחש שם כמה מיס ואחיז: כתב להרב מנילה  ט
י שכל ידיי שטה שם טחנו טסה שחיטתו  עפה כטבה מזה ומזה ומהווה על חטאו א
טו p בכתב וגס בצייוף  טיסה וכי דטץ דש נזה צד להקל מחמת שלא אמי נ
 הא דאץ אדם מע f• פ״כ יס להקל להטי הכלים ילמפי־פ אך טון טש נערן זה
 דאאמע״ר הרנה טאקי דעוה נין הפוסקים והרנה טאקי דרס פיכ אן לסמוך
 ע״ז להקל כ״א נהס״מ מקא טכס״ד: (צג) גט כל הכלים פנאה׳׳ס ס׳׳ק י׳א
 ופח״ש ס׳׳ק ה׳ ומ״ש הנאה״ס מהש״ך דמי שהמיר דחו אמ חשוד למסרפ טט״ז

 לקפן

 פתחי
 כלמס הפיסקיס ינ«*י אין (רך למוש למפ־פ פ״ש ינ״נ במשובת מיס יטס חיל
נ לחלק נין משוד במזיד דאמ היצי לסעניוו על דת מ ״ כ״נ אן נסון החשובה נ  ס
ס מפי רש למוש מל י  לא ;חש־ למפרפ מה שאין p באס פשה p מחמס פצלומ נ
ת אנרסס חי״ד סימן וי דנחשוי א״צ למיש ד ק יפלה בתשובת נ  ליפיפ פ״ש ו
1 החילוק הג״ל שהמציא נמשינת מיס יניס כמנ דש ללון מליו מיש ומי׳ פ פ ו  למפי
ס יפקנ טן״ ט׳  נתשינמ נית אפטם חי״ל סימן ו׳ (ו) מטפה נתב נתשונת ט
ן להוא סרתי לרפותא השיחפ ייחרמ פ הוא ולאי איסיי טו  ל דמי יאסד ן שחימתו למפי
׳ דה ויכה יפיץ ה ל׳ נ ל י נספר ;חלת פזטאל מ פ  והנהמי נחזקת איסור פיץ שם ו
נ שמע ו ת לץ והודה שפ״פ הו ת שאול סימן ׳"ז ש שאל נשוחפ שנא לפני ט פ נ  נתשונת נ
ס נשמימה שהיה דרסה י ל ו פ  נשנוות ומחתס זה לא שחש ניאו׳ ופשה כתה פפמיס דניים ה
ס להורוס לו סדר תשונה מי ימפשיס רפים שפשה מה דיט של הנשר והשימו ה ר ונקש י  נ
 שיש פדיין משחימת זה השוחש ויש נ להיתר ומינו נאמן משוס דחין אדם משים פצמו רשפ
pנאשה שאומות ל / ן סי' מ ו מי נשו״ס חית יאיר ם  אן נכהא׳ נוונא פ״ש נ ?ריכזת ו
 תשינה שזינסהונן נהחווה הטפל ממאי שס דאסאומו דע תשונה לא ש״ן אין אדס מפיו

 דרכי
 וט׳ >דט ונטוס שמ־מ״א מייד רק גמדטת שממין לשחיס אף בלי קבלה אבל
 במדי״תנו שאין שוחנוין אא״כ נשל קילה אס לא נטל קבלת נל״ז שחיטהו אטיה
 אפי׳ במומחה ובקי (ינמש״ל ס״ק ל״ת) אבל לפמש״ל כס מש״ע התמא ודעימי׳

 להקל בדעבד בלא נעל קבלה יש נ״מ בדברי הרמ״ח בזה וה״פ (צ) סעולם
ח בטשכ׳ אמחשו״ב מקהלה ט מ  ט׳ נט״תבנץ פילסטו״דסי׳ ׳״א את כ״א ב
 אתת באיר עליו הרב ומתא שאט יודע ת״ש ולא חש לדבריו והלך ישתנו בכת
 נ.ילי י־יע שהחזיקו TO עד שאתר ומן רב כמו חצי שנה בא לפ,י רב אחד ו-טל
 ק• לה ונשאל על יכלים של בכר ששתט בינו נביט במבך חיי ש ה ע־ שהטג קבלה
 וכ׳ דשי״ב כזה נכסל יישעה שיעיד עליו הרב שא״יי״ש דבכיינ נאנק הרב בעצמי
 ע״ז אף שהוא רק ע״א אכיה מהימן דהי״ל מליח דעבידא 1גנו״ וכי׳ ע״ככל
 מה ששחט עד אתי שעה שנטל קבלה ודא אסורה ונם כל הכלים משתמשי בהם
 מאתן השתיטית אטריס ואף שאח״כ כש;א למי יחכס ראחר נמצא שיודע היש אץ
 לנו להוציא את העד המעיד כא״י י״ש מחזקת כשתה וחזקה דנא מםקרנמלמא
 וטניוא לגלויי כיץ ושהה זמן יב ערך חצי שנה בינתיים אמדנן השהא טא שלמד
 ועד עתה לא ידע ובפרט שהדברים מוכיחים ק דאנ״כ למה טרב זמן רנ כזה וט׳
 וטי ליה לנא מי־ לפגי הרב המסמיך אתו לברר עכ״פ ששקר ענה בו הרב דמהא
 שאיט יודע תי׳ש יבע״כ אין ואת י^ארגליס מוטטת שעד עתה ידע בנפשו שא״יה״ש
 דדע בטוב שכבר ,כשל בעיידי(נ-י יד: שלו ונא ידע להשיב עד לאתר זמן שתור

 ולמד היש יאז בא לכני הרב תנ׳ ליע!ל קבלה עי״ש (צא) בל טה ששחט טריפה
 עי׳ שרי תואי וט׳ע שכ׳ נדנא דאין לאשור נמפיע רק בנמצא שא״י היש אבנ בנמצא
 שא״י הלכו־ בדקי אע״כ כלערן לכתחלה די-ס »ה מ״מ לענץ דע;ד קל כשא״י הלטש
 בדקה יאן להעריך בא/ו מדע הלסת בדקה אפי׳ בלא,של קבלה כשימע שכגר ידע
 ועכשיו שכת עיש וכ״כ :כנפי יונה וכי שס דאסי' יש .יוד בשי מאת פשחיטסו אן
 לאסרו ומכ״ש דאין להסיר הכלים עי״ש וכ״כ בשמ״ח שעי׳ י״ח p שהשמ״ח התיה
 דרק ביפ״מ היא דאין להטריף למפרע ונם כ׳ דאסילו :הפ״מ אן להקל אלא כפלא
 טה שוס ריעותא בהנהמה אבל אס נודע שהיה איזי ריעיהא בהנהמה פמעריטן
 בססיקה וסא בדקה ואמר שהיא נשרה בזי יפ ליכיריף כיון שזה לא ידע לבדקה
ה יאטרת וגס כל יכליס שצת:שצ בהם מאתה הנהמה שהיה בה ק נ  ט״ל כלא נ
 הריעוהא אסיריה עי״ש וט׳ ד״ק סק״י שפ׳ דמ״ש השמ״ח ובנמצא שא״י הלכות
 בדקה מכשייץ למפרע יהסיימ זה דוקא אס בדקט עכשיו בה״ש עכ״ס ויודע
 דמ שיויעה תבל אס לא בדקט עכשיו בה״ש א[ להתיר למכרע בטס ענץ כי יש
 !1טש שמס שראט שאמ בק בהל׳ בדקה מיד שכחי קי׳זי ששכחנםה׳׳שימשייע
 מדבריו שס דאף כשידעינ! שזוכי כל ה״ש רק שא״י אס טא זיכר כל הלסת בדקה
 ונמלא ששכח דין אחד ימיני בדיקה אץ להכשימ בשוס ע,ץ עד שיבדרץט :שאר
 ה,כ ת בדקה ויודע כל הדנים דע״י שכחת דן א' מבדקת איתרע חזקתו בכל הלסת
ף אה ס״ז -אף  בדקה ט׳ש וטוצאט כ׳ג״כ בט״ה במן עונס טו״ד סי׳ א׳ ט
 דמשורת היין משמע מדעת הפוסקים להקל בנמצא כא״י הלטה בדקה מ״מ לדינא
 קשה להקל בזה ונפרס עכשיו דטמץ ללמוד היש והלסה בדקה ביתד ואץ לט שוחט
 בפ׳ע וטרק בס״ע וא״כ סכלעק א׳ וכהלכה א׳ וכל שאנו רואן שאץ ליטמ עולה
ס ה״ש שכח והכל ספק אתר עי״ש ה טזר על הלטטק ודאי ה  יפה ומכר שלא ט
׳ שכ׳ נחלק נזה דכשלא ידע  (ופי׳ מזה נימות אדם כלל ני) ועשפ״ד ס״ק ח׳ אחז
 הלטח בדקת יש מהיד כשנטל קבלה אבי׳ בלא הס״מ אנל אס לא נטל ק:לה אן
 להטי כ״א נהפ׳ימ אנל שלא בהסיזיל יש לאטר ע״ש ועי׳ בס׳ במ טי בריש חלק יו״־
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 באד היטב
 מרוצים ולתכ מוי מי מלק ואירע ׳65 םר״סה מתוח יד כפשימיז לא מחמת
 ימ״ין יייפחו הסלים כשרים מדנא ואשחק אוקמא אחזקתו ישל השתא כשר מה
ז ומלל הוו נאמו יום לכשר(ירהו ד למפרש שאס א  ואפילו מי שהמיר יתו *1 «

 י אס
 חשוכה

* ואמם  המבהקס אבל כל מה שלא נתבאר יק גספרי שרג שחדשיס מקרוב נ
 מנמןסאץלידשומיטג ייתר שיהא מסתפק י*אל עליהם ממה פילמיי משפרים אלו
 שק נהם כמה מנושים פייש(ועי נונריס טיל שיק נ״ג וסינן פיה) ופנמ״ח מהרים
 שיק יזזיד סי׳ ו' ואש לאיתנ דרםשאינס מצויים אן מלא בדין היא פ״מ אין להחזיק

 דמיחאנריז למש נסלדרס הרצויים עיש
 ועי׳ גס׳ שמתגייס סינן י״י שכ׳ ואף נזמה"ז שמי שיזיסות מסווייםניפיש לסר
ה יש עוד הרגה יגייס שתלד נמיןצ הרעת מה שלא נזכר  כל שייב «*פ מ
י ס»*ב ואפ שאלו לשו״ב דבר כזה התלוי נשיקונ הדפ־, אף שאץ א לידע לפסק י ש  נ
 להלכה דן שלא נאד בסמי השי"ב שלמיו ותלה נשיקונ היעה מ״מ צריך לידע להסתפק
ר זה חייתי םםתשק פבאה״נו מיש מהש״ז ג ר עכיס פי יש (צז) על י ז  מ
ו בזה ילמהליה י י שמהמה סל מ י  בשם מידיי ונר׳ נמהית חשק שלמה סל ה
״ יהא זה אנו רק לסי הדין שביס דבנרק מעור;מיי׳ אבל לדזץ י מ  להניא דברי מ
מ לשפ מה צימ דן זה רשמות מצסרמס ולא מה ליה » א ט ז  ואפריק שהיי׳ א
 להםיז להעתיקו לדינא ועס בצע ט יוע המיג דממנו דבר זה והיק בשם אחיי מאץ
ן שאס חד מהמס ישחפ מקצה נרמס האחרון של י י ו מ נ  ז״ל דש נימ גס לדידן ממ
 מנץ ה־אשץ ולא מה עדץ כד מעור שהיי׳ ומכף יצא p מדפוס ושחנו לטיעיש
ק השר יאיר: יצל) נץ הסימן השר יסור ושיק מרמס גהרא שג ממן  הראשון של מ
 סראזן וכן היה מזר שלילה אן גצירוף הכל לא מה מפור שהיי' גמירה מץ
p דשהיות מצנזרמת גס האימא עכ״ל a משפחת / ה מ ה ו ס מ  והיה פונק ע
ן גיכ כתרי מזיו י  ופ׳נשי״ח זיעיצשק(פעה׳צ מ*ליינ6נ ויל) סי׳ יושהאו
 גמיש p זה שהשויב צדן למע p ישסיוח מצטימח והעלה לדינא דאע״ג דגאמת
 יש נימ גם לדין נזה שפ׳ע החב יש והסרמיג לקמן מסן כיג סעיף ג׳ וגי אך
א רגינוס אצל השורשים שאס מהזין אחה 6היי' אפיי משס מא א מ ש ן מ  מ
כ אץ צדן השוחט לידע מדן זה ושהיית מצסרפות  מש!ק ידו מלשמס מיד ימשריף י
 ומיס ילרעמאןלמזק כללבומגיואןוחסנ^סטון מקים בללא נימדאיסר
 שמי׳ מא במשהו שייש יעי בס׳ דעת מרה את י״ג שני ואן להקל נזה טק
 שסתנ״ש שאר קמימט כ׳ בהס״ז אן נידט להקל שייש. (צח) הייתי 0םתשק

 עי׳ פרי מאד סק״דמפיק מהא מסד סתריו שאט מתחכם מהשואליס אמרתי
י מאץ נפל א הספק פייש ופי׳ נשנות ד מ  זה הייחי מסתפק אלא שיהא מכר מ
 מיס ס״קייד שני שמרוה אןנמציאח אלא נאמר מפצמו על ונר זה מנמפק
 אד אנלנשמשינ על שאצה נמזסק אני לא מהמ לכהחלה ראלי אס לא שאלוהו לא
 מהמדע להמזשקרק שהנץ להמזפק מתוך השאלה וכי מרט נדיפנד יש למטן
 להקל אף ננהיג פייש:(at) טשתשק ושואל פי׳ פרי מאדשכ׳ שצריך לידע
0 נשמטה דרס בהמןזקיס מא ומהר כמאמר * ו  עכ״פ עיקרן של וברים «
ט נטל החמא ז״ל ס״ק י״ז שכ׳ג׳כהט אלם י  הייתי מסתפק ומאל שייש ופי׳ ט
 מדנריו משמט דס״ל חזקי) נופו ששטח לנא לידי המשט אבל נדבר שאגו רגיל לנא
נ מ׳*ל י ץ שהיי׳ יייסהטדעמן ממרס יטיצא אף שהם מעיקרי דני מ  ליד מחט ע
 כיין דאט רגיל לנא ליד מי* ממי מה שאמר מסתפק מיתי ימאל גדיש ונר׳
ד ס״ק ו׳ שכ׳ דצדן לייפ שכיס שסגימת הסכין מסל נהלה רוחתא פי׳ע. י פ  ג
 (ק) קרינןגי׳ שפיר יודע מ׳בד״קסק״אדאף למדן ו&סריק נשמט בלא קבלה
צ ליסיל קבלה to מודע היש א״צ להחמיר אצא מהיי רגיל  וק״ל מחכם והמרה י
מ מודע ה״ש להיות מכ״פ מסתפק ומאל פ  טל לשיט לומר ההלטחבפ״פ יכל מידע מ
 כדאי מימדנאפי״שימייגשטהמיס סיקי״א יס״קי״ד שני ספרא מיל מחפס
 ומורה מי לכ״פמסחסק ומאל מלל יויפ היש אפי׳ לכהחלהאפי׳להמהרש״לפי״ש•
 (פא) עד שאוסר על האמד ©תר מבאז״ס יפי׳ בש״פ התמא ז״ל גק״א םקיס
ז הקא כשיאשו טל אמר שמוהו לעמת p לכחחלה דאו מישיק דלמאארע י  ו
 א שעשה p לכחחלה אגל אש יומו שאמי לעמיו p למושלה אלא שאמר
ו רל יאן לאמו שמשחו מ־יעגד מיון  שגייפכד אס סט־ פשה p ש
 שאמר שאמי לכהחלה לעמה p הוי יהדק שהי" שסי שלמם p גוצוט
ס שאן  ואן למש שמא אדע p גמקיה שלא גרצוט יהמר ט חוקה על גר מ

 סלקיי

א שמניעת ן י מ י למ»ה eUnc שדש8 מ  (•א)0נשי ומזנ «r ו4» ה
 ש&טי מ«ה טייס *ז נופל ציני סשיוא מא למרפס r can אשי ascn פטלמ
מ שלום פודשסמזס  סרה היתה והשתא הוא למרשה אגלמאע״נמשסס שמצי לא •

י כ ח  ד
י אשיר מ ר ד ז ה ק tfui ft השת tf1 מימי net מ ׳ ין״ס י  לקין מ
 למפתו בסיד: לא העתיק מוס מרי הפה/ שמיס שיפד זה איין מדיין מלמוד
fpw ד ׳ ששמי תופל אמר jwpm לשקל מ ד  בכמה שמרח אלא מנחן ד
ו משט• אואד׳זוא לא שלא לט לסקל לשיר לשפוס וט׳  לדמן וממאי ממד
ק ה י ר ס • ׳ נש׳ מ  בם׳ נחל אשסל סל ס׳ ה*טל בהצסס שחיסם שי׳ ג׳ «י
ק לינ ושיד ן יל«ץ דנא עחב״ש לק8ןמ׳ ל י ו א ש ג»ס ג  כיא וכיב י
ק ח׳ אח ז׳ של לד«א ומחט שהשיר יש jwri• בדארייחא ולאמי• נס  י
ו נמס לאס ומיס פ 0 אוס רשע ומי למןמ ויצהלו מ ס ת ר ת  למפרע בועת מ
ש י יש ו  הכלים שאנ״י יש להסיר בסס if מכא דאבא שוד צוייש להמר נ
׳  הבאים במי שיצא סדישה מח־רי ננמי׳עתי לא מחמת pen ידעתו פ׳ לקמן מ
ס ונמרים שס כשה ׳ קי  ב׳ סעיף ב׳ ושכיר סק״ח ותנ״ש פיק לינ ולקמן מ
ת מדרס אצו באריסח • (צד! בל הכלים סי זדיכיס  חלוק דמם ותליין מו
ח ונמסה מקיא ז״ל נ ק ׳ * : ד י ן ומי׳ מ י ה ש מ י מ ׳ י ק ר פבאה״ט י מ  ת
ה יעי׳ י י ו ק ל ה י י ת מ ס ובס׳ מ ׳ ל  יעי׳ שו״ח ביח שלמה חלין נ׳ מ
' נחשו׳ הרב מ׳ יאדה ערב ז״ל משאל ׳ נ י מ י  בשרה שפר אשר הסשיד ח
ת מחט שנמצא פליו חשש פסול דש םמפץ להקל פכ״פ לפנין להמר הכלים  כ
מח כ״א פ״י ס כלי חרס אס ימרס פכיפ לא י ת השיאל מ  שאנס ב״י והיה מ
 הגעלה גיש כמת השיטור והרשכ״א דילדמהני גס לכלי חרש מעלה גיס ראם
 ט מקילץ שלא לאמו הכלים שאיי לגמרי אנל עכיס כל מה דאפשר להקל בנקל
 ולהיעילס ג׳יפ מדאי צריך לעשיס p ילא להכיס ראש ולהקל אפי׳ נלא הגעלה
 והשיב שאן להגעיל יק ישסמשי בהם כן כלא ממלה תזמניט שיש רטם עתה
 עס האין מיחזי להש מדכא ואטלילא אס ירא שמגניאן כלי חרס יאורבה יש
י בכלי חרש מנשיוזהו במעלה גיס דטאי  לתטש שמא בבל פעם שיארע אילם א מ
ב מב יותר שלא להיאח  להמר אה סאנדר ולא יטיט p ניד לשאר טרימה י
 להס הימר זה דלא כ״ע דנא נסיד ודי לססון לממד בלי סכלים גמזיריס

פ וגם א-ס ביי tfro : (אה) 0ד. •שחס י  שכס:מ לנדל ובםרפ שמא ה
ל מחט שחלה וקש י ג י מ ר ג בשש חשו׳ מהי  כ׳ ככנה״ג בממון הטור אה י
ש יש לשאת שנשגלנל מ 10' שחיטה ופשה «  מזליו ואחר שקם v!w שאלו א
ה מיומן לבקי מלץ  מיזזח הלזלי לק אם בידוע שקידם סמלי היה בק א שמהם מ
 שמחמח מזלי נחבלכל וכל משר והכלים שאחר המלי אשיי״ס ושקיים משו׳ן
 עכ״ל יכ״כ בשיד סק״ח אס י' מממן המלי ואלן יש לאמר אליבא מ״פ ט
ם לזה עי״ש יכ״פ כטיפ יכישס ד ן ושאר מסקס מ י  יתולי גורס השטמ ונם ה
 ו־״ה אס לא מה נממן ומן רב בשחיטה והסיח tan יש לפשצו למפרע סד אהו

• ( ב ק י  זמן אנל ימןוסלזהסשר גלש(ועי׳ נדנדנו לעיל י
׳ קיו נאמצע  וראיתי נשו״ח דנ״ס (ממאן מ׳ מסף מין פריימנטאהל ז״ל) מ
ל ממיתת אנמ ואפו נזסן א'  החשובה שמצוי גם במיב שאיס א אבל גמל י
 ירא שמאנל הכבד הזה נמס טשמשחיו נעצנון עד שמה כמעט כמו מסירף ונמלא
מ ולא השיב פהינן דש להק! שלא  מ דעוחא כנ״ל שטעה ממה דרס ששאלו א
 לאסור למפרע רק מזמן האבל ולהלן מיל שזה ממה לשייזפ שקם פמליו מיל עכסיד

) א״צ שידע עשית סעיף ט׳ ותב״ש את א׳ של חממי שסדר ו צ ) ת ב י ע  ס
 1 השחיטות לשרי אס אמר שמסתפק והיה על מחר אמר שטדא שאן

ק י״ללסעמיס שהוא סקילמי״ש ופי' במניות י מי  לימודו עולה יפה יסמי שמא סי
י אמר אף ה י השיח אלו וזיל אמנם טל מ מ ! שקיז שמיס על ו טי  אזק ס״ק ט״ז ו
ח כסדר ישלאמרנדיש ועי׳ דיק שקיי שכ׳ מ״ש השפ״ח תכשיו שכל דני מ  כאץ ס
 שי״ב ממדיין בסוד נדפיס לא ממי מסתפק ומאל זה הקא גדר שמשה אגל גדר
ן פסק הדין ומסתפק ומאל רר, ביש המסלת מל  בדקה לא מעכב מה שאט זוכר א
ר שאן הירך שהמיג יורה נעצמו ומלן מ  ישי״נ להיחח גס בלי שאלח חכם אבל נ
נ שלפניט אן למש  י־מירה שנעיר לשאל בזה אף כפיסתפק p3 מיפס בספרי מ״
 עייש יפי בש״ע החמא בקיא ס״ק ח׳ שמטא־ נמריי דאף נמסתהק נדרס שמנואר
ג י ג למינו אץ למש בלח אלא אם מסתפק בדן המבואר בספרי מ י  נספד מ



ה ט י ח ת ש ו כ ל ה סעיף א ג ג ה ע ה ד ר ו  י
ח ק ד ת *הסנץ ונלין נ ק ד ץ נ י נ נ ו ״ ׳ נ ש סי ו נליני הלטת שילשה פיתנארו לקמן ד ת  (י)(קב) על האסור (ינ) מוח!־: הנה וטליךן *
. (קג) ואס שחס יציתיה קמןצמנדקיה (קד)מנלמקוס  השימ״ס צאהרשחסה נמו שיתנאר לקמן ס מן כ״ה . (הניות אש ר׳ והגהות מ״מי״י שיד מה״ש)

ו ציסוצ קנצה אנל נמקומות מ לק נלקינן (ליס לדעת הרא״ש) וכל זה נמקומות שלא נ ל מה לאפשר למנ נן לנ נ ס אס שחסו רו מ ס ק נ ל נ  י

טי שיודעי] מ 5 אר (ל,״) ^ תנ סו פנ נ י אשכנז והנמשנין אחריהם אין נוהג f (קו) לבדוק אחדו כלל ו ן מ ו ק צ סול קנצה מ י ט  (קה) ש
 שאינו יודע היינות שתטה אפילו שחט לפניט (קז) ד׳ או חמשה פעמים שחיטה הטנה וראויה(קח) ושחמ

 אח״כ (קט) ביט לבק עצמו

ר הגוייה  מ

 (•ליזק ם•׳ ״יז)
 נ מימרא ־־נ •הד?
c ן  יט' מילין י

 שחיטתו
 באר היפב

א ת ה ולא נמיר ודא״ש לאסר נל שייסתו לייפרע) (ינ) מומר והשפם * ו ק י  אס נ
נ ת ה ניצי נהצסח שחמה ונרהז נ מ  נס*ז שהרי גס חכמים גלולים מהפקא להס מ
ל אס ר התי ס צדך crc פשהץת מצסרפות שהוא מ י  נהנהות מ״מימ שעל נל פ
ס שהה זאיט יודע *זהו י  נמש נמקיצ׳, וראה שטס שוחנדן נ' נהמות וארד שצתד מ
ק נשנות יעקנ שאלה מ״ג לאס אומד העד אתם •דעתם שיש השק ס ם שוחקים פ י  ו

ך כלום נ  נשחישה והס שותקס ממדפין אנל אס לא אמר אתם ידעתם א»׳ שתק אי! נ
ר יא׳, או״ר מ ד א מ ר אף שאומר על א מ ר על מותר א מ י ל' אס * ת יעקנ ס נ ט ת  כ

ן הנ׳ מ א ס להשמינ אן נ ס להני״פ נ ן שהיא מה״ס אץ משש נ מ י ן לפ״ז נאופן זה נאימר מל ד נ נ י י האסוי מי נ י  ץ״א) יהפייי דתילץ־ אן נ
 יש משש נשיהם

 פתחי תשיבה
 (ו) מל האסור מומי ע-י״ש נשס ני״ע לאן נאומר על מותר אסור נ״נ r צהמטיו

ו אשה וטון שאסור לא י שם נט״ע כתנ יעשם דיש לחוש ש נא קלקיל אס יקדש נ מ  ו
׳ קדרות דלקמן נ ם שינא קלקי1 נ ג ע ׳ ויפמ״נ נמשנידז סק״ז כחנ י מי ט ו  ״־יה שיה פי
ר הס דאן דיעננות איט מפ אי• שכחה רק מחמת שייץל נ ד ו - א ט  סימן קי״א פ״ש מ
ס נ״מ נין אלו  דפתו שכן ואה נדעתו ימשוישת נ״נ ש ליענייו עד ם חזוי ט ונראה ד
י פסחים מ ן נהני״מ יש משש גס נזה ע ד ו שהוח אסוו ת ח ו ו על ר ' שעמים נאש A מ י  י
ו ו ן  ד' ז׳ ונאי״ע ס מן כ״ח סע ן נ״א וליפמ״נ אין חשש יהא א ן תויין נמיד׳ "אינו א
ק ש־וא נ י ד ק אס אומו על איסוו מ מן כמ״ש ימני* >-סי ק״צ ס״ק מ״נ ו  א-ח מדי
י מלוקה עליו חניכיו על נ ת הוא נהיפן ליני״ע אץ חשש ונהפמ״נ יש חשש אמנ0 כ ״ י  י

י לקיץ מי ז  המנ"• (והאלנמ׳ נ

 דרבי תשובה
מ הלטה בדקה ו  בפרי חטאה מדף י׳׳ח מ״ה צמ מה שטמץ שכל טדק אע״פ מ
 לא יגהק בלי נטילת קבלה על הנדקס(ע״ל שיק עי) אס ארע שבדק הריאה ואן
 אע יומיס אס יש לו קבלה על בדקת הריאה א נא יש להתיר הבהמה שאע אמרים
ן הסתס לא יתצוף פרו לשלות ידו במלאכה הריאה אס לא שיש לו קגלה עייש  מ
׳ נ״ט בידדומס ס״ק ע״ז מיש בזה וכ׳  ועי נס׳ ראש מסן ענ טדכות הריאה מ
 מ״מ אן להכמר בזה אא״כ כשבדק יאמר כשרה יהלך לו אבל אס שתק שצא אמי
מ הלסת בדקה יכ׳ שם מ״ה במיד דהליי ו  כלים אץ להתיי אטלו יודעץ ט מ
 נסראה אץ לסמוך עליו בזה על יסתס אפי׳ ימיק מודע ילטת שי״ב וגס נקח
א ודא צא נתנו לו קבלה על הוראה עיש (קד) ם״ש יבדק  קבלה על מ״ב מ
: יא; שכ׳ fss1 דברי א ׳ י״נ ג  במסנים עי׳ בשו״ה ישי: יישה חלק א״ח מ
 הרמ״א מאן היא על מקומת דטמץ כהמחבר בסעיף א׳ מיכא שהוא לפרט טדקץ
א אפילו שא ט דאלו מעת ט״א שהביא הימ״א בסעיף א׳ אן מקום לדן זה מ  א
 לסרט חץ טדקץ אתו כלל טי! שכבר שחט ומה לן בזה דאתי׳ קמן אלא ממיק על
 הרוב טון שכבר שחנן ואמדינן דפסהמא עביד כדינא ובדק בעצמו הממנים לאיש
ן א  נד״ש באריכות וט׳ בפרי מאד סק״ח מב מצאתי דאתא לידי שפר כתב יד של מ
 :על מחציה השקל על הל׳ שחטה יראתי שעמד ג״כעל סתירה מרי הרס״א בזה
 וחמק ניכ במ״ש בישו׳ יטב משה יגיל (קה) שמהגץ להקבלה עי׳
ף סלי הא  בשמיה סעיף ה׳ מה זה א״נ לדרוש אס יש א קבלה דלא שכיח מהא *
 לשמט בלאנסילח רשוחט״פיעי׳ סוי חטאה לקמן טיל״סססיףי״ח (יעי' לטל
ק ניס יסיק ס״א) (נץ) לבחק אחריו כלל נ׳ נמית ייץסאל פיחש אשי׳  י
 יטמרםאן צדך לבמקאחדו אטיס דאחנס המשנים קמן דמון שטא מומחה

 טדא בדק הטמטס טייש •
 סעיהנ(קז)י׳או רטשה פעסים ואפילו הרבה פענדס יותר ונטע דק ז*

ק כ״ז א ה׳ספנדו  ספנדס ממס דלא שטח פלא קלקל נמלה פעמים חנ״ש י
ק ייד יעי בשו״ה סיסזיד חליהאמף מ'כיח) • י ח י י ' ח  (יעי' נעיז איח מ
 (קץ) am אויב ענאהיס ס״ק ס״ז מםיכ דאז׳ ראה ששחט ממן א׳ יפה
ק כיח ומנחת מסף מדף י״זאחפ״נדאפי׳  יסי ועי׳ שטיח מדף ייס יחנ״ש י
ס נפט מומחה ישחט שפיר מ  ט׳ הב׳ רטחיח ניחד דטיט ששחט קדם הרנה מ
* שפיר מ״מ מלא ראה ששחט גס הטמן ן מ  וגס באתה שחיטה ראה הנק ששחט מ
ה ששחט סחה שפיר אחרזמי אחרמי כמלוא  הבי כהוגן שמטמ זי אמרה ואללי׳ p מ
׳ כ ש ו י ק י ן י י מ פ ו  בארובה ושמא קלקל הטמן הב׳ עיש • (קט) גינו לבין מ
י היש לח ישמס ביט לנץ עצמי אט׳ םזנמ להשלין לכלטס ממס נזירה  דמי שי
 שהרואז אמר ״לאכילה טא מחט ויאמרו שמוסר לשאט מששה לשמש ומיי שריח
p עצמו i ק כ״« שחלק על הש״ן ימהיר צשמס להשלין הבשר לכלטס אפי׳ טנו  י
ק ליב המג סל הסריח והפלה ומרקו א ותביש י יש אך גשמיח מדף י  נ
ן לאמי ופ׳ חיל ומצד יעשה אם צדן א נשר לבלטסיכממהאסאפשר י  לדנא מ
ס גכשחת מה סיג דאין לעמת גססדה טדס שפשה הניאה יסדסיח מ  א א
 טהא יאפשר להכשירה אך אם לא אפשר לשמש בכשרות ימזידסה א יסקר הממניס
 כדיטהא נואן לכל מביאה טאוזה עדיף פסי משישחפנה כסכין שנים א בשאר

מ שאסיר לעמה ו י במקרה אא״כ נהמין לכך וזה מ  קלקולי שטעה יוצאים מתי
 כן צכהחלה אן לטפדו שלח השגיח ע״ז שהרי טא בחוקר. שחה מיש ועי׳ במ^חת
 יוסף נלקטי יוסף ס״קנ׳אשכ׳ דלכיטטת רש״י מסטסמאמר מלמחראטי
 יש להעכי־ו משוס שנראה שיעט משובשת ממיל* דה׳ ה נאמר על דבר שאסר
ט עיש (יעיל ס״ק צ״ת) (קב) על י  תן בדענד שמיהר במעבד -יש להעבירו מ
 האטו־ סוהר עבאה׳׳ט יסיש מ״ש דה״ה נאמר על מוהר אסור וט׳ בשייר.
 נאמן שמואל טמן ל״בדאס אמר על אטר מוהרנשיקל הדעת ובמו״מ שלהלכה
י ק י  תע״פ שתי,׳ מכה כדבריי אן מסלק! אמיעי״ש אך בס׳ שטת טיס י
 הניא רא׳ מס בדבר שאט מטרש להדא לטהר וטא מר התאי במקל הדעת
ר שאט מפורש מ  מימ אס ממר טל מתר אסור יש להשביח יכ׳ אמנם נראה מ
 יש -שאלו טעס האטר באס אמר שטא אסר מחמת שמסתפק במר ה״ז
 שימן נשר אבל נאמר שועט נראה ס לאטר יש לכסלו שהד אט חאץ שסנרמ
 הניכה ויש יו דיעה משומד. ויש לטש טנא ג״כ צהטר האיטר בסברא המכה חך
 יש תקנה להזהירו שכל דבר באט מטרש להדיא נספר אל יירה נעצמו אף אס ירתה
 א מסברא לדבר ששיט רק ישאל למס בעל סברא ישרה יכ׳ שצריך עיון באס ארע
 p נשי״נ ולא הזהיחט שלא יפסיק עיפ סיותו ואח״כ נדקוט בדנו שאט מפורש
 בס׳ ואמר על מוהר אסור אם יש לטש למה ששחט למפרע אףנדענדטיש •
ק י״ג ימי נשו״ה ס׳ יטשע  (קג) ואם שחט וליתי׳ קמן יט׳ ע׳ שיך י
׳ ל״ס מדף ה ועי׳ בניה אכ-דפ בסד הסאה ט ז ש; א י י ׳ ר  בפסקם וכתבים ט
ז וייז שכ׳ שק הדין לערן בדקר. הריאה שאס בדק  ט״ז וראש אפריס ס״ק י
ט חס טא מומחה ואט לסרט לטדק יש לסמוך על חב  אחד שאץ אט מטרץ מ
 מצויץ אצל בדקה שמומחי! הן אפי׳ במקס שאן הס״מ אפי׳ במקסשאן טמץ ליטול
 קנלה על הנדרך. ימ״יו אפ הדאה לפרט עדיין יש לבזק לכהחלה עיי נמחה ובפישרץ
מ י  וגס יש לעיין נצלמוה כעד הריאה אס נא נמצא שם אזה מלמל מרטה וט׳ ו
 אן נההיר בזה כ״א כשראט שטציא הריאה ובדקו יאמר שרה טא והלך א אנל
ץ חדךטא שהבודק אסר  אפ שתק יהלך א טה כנאנמהריאה בלא בדיקה מ
 כשרה א לטטך אמרינן שהסיק סמך א״ע שלא יכמרי עד טשמעו מטו התמ
י נקצור ד  ונה שמא מחמה טרדח שכח לומר שהיא טרפה עיש(יכנר הכאתי מ
 נטל סקט ״י) ועי׳ במארה עימס מרש א טגף ב׳ ס״ק ייא שהשיט פליו נזה וכתבו
 דאף אס נא שממו שאמר כשר והלן הטיק ושתק יש להמיר הבהמה אס א אפשר
יהס יקס׳שהשיבפלמו ל״ספנףב׳  לברר ניש ופי׳ גסנחח יוסףלקמן ט׳
 והפלה שמרי הנית אפדם הס עיקר לדנא ט״ש וכתב שם פד בפרי תטאה
 מרף י״ז וריס ס״ק י״ח ואט׳ אס נמצא מהסה אזה חשש ורישהא הצריןנדקה
ט ואמר פשרה מא מסכין סליו מזו נשחיסה אף שיש  ובדקה א' שאץ אט סכירין א
: הבא וממשלה דפוחא וחזקה אטר י  לה חזקה אמר ואפיה א»ליק נשר רזבא י
 אן אשטא דפוחא החלד גמיאה ובנקאה ואי אפשר לסמנו אלא נסורחאן
מ מקא ממה מאקס מןס יש מיראה דש למש לאהן שלא י ה  להקל כ״א נ
 ממשו כל צרפס וימנו בנפשם שהם מונוטם ואם מריץ מא לסמנו א שאפשר
כ׳שםמי ןט^ו י  גק! לס»ו ואמזק אמז אש מא ממלה ציין לניק «5 סג



א כאי ״ולח ה י ט ד ד ת ש ט ל ה סעיף א ג ה ע ה ד ר ו  י

ta^^8• (קי) שחיטתו(׳)©שולד. *אפילו שאלו א עשית כך וכך וטתוך תשבתו נראה ששחט כראוי אין לסטון־ 
» מי* M י  עליו (קיא) 0ואפילו (קיב) אמר ברי לי(קינ) ששחטתי (יי) יפה: «ס (קיד) ויי(קט־) שליט . (קטז) יא» »
• (נ*" *י*" אמידסם«וי» 5 י (י) *י* י 0 5  •ומיס שאס מוח׳ק ישחז (קיז) יאמי(קיח)מ׳ לי (קים) שלא נחעצפיי (קב) '*P (קבא)מ*׳י "•יי8 9
טי שיודעים בו שאינו יודע הלכות שחיטה (קבב) יבולים ליתן א לשחוט (קכג) אם אחד «־*־ יש >4!  המלה) : נ
™ y ^ t ^ T : ה פ  (קנד) עומד על גביו ובלבד (קבה) שיראה אוחו טחחלת שחיפה עד (>ז׳) מ

 היטב
 ימנתו נראה ששחס כהונן 6פילו הכי א] לשמוך עליו סאחי שנשמת שיזיסה לא *97
י השיו ל* שהם א דיס לא סיס מאכילה לגו ב״י  לא אלעייס (סו) שחימם י

m ט׳ א' o ולפי זה מא הלק אש מתק מל (נח) טסה ופירש הין־ אפילו ראם 
BP 

 תשובה
׳ ובמסגרתהשלחןהספרדי י יעלףא זילוגמחויקביכה אח  ס״קיינ ובממסמ׳
י מי ב' ובמית י מס מים כהן מו ק יינ וגשרי! י י י  ליינא ומי׳ מזה בשי
' ב׳ יב»*ת אפיי גינה (מסיג ׳ יייי יגשיית אין צבי מי״י מ  סוסו״י קנוא מ
׳ לדגלי השיך לשמן פד סמי א ׳ ה׳ ופי׳ גס׳ מסמס יחשליס שקגיא י  מוויניק) מ
ק ליי ופי׳ נס׳ מנחת הזבח כלל א׳ בקומץ מניף י׳ ועשה! ה י י  פי״פ ונדפס מ
פ לסמוך פליסס לסקל אף י א השיך י ס מ י ס מפ י ק כ״א מיש בזה וכי ד  י
ז מא רק במי שוזרם צהתפלף שלא נמנים מטניס יש וימנלענ״י מי  בשסק נ
 אבל מי משא זממם קבומיסשסתמלף ויש א פתים ידופיס שאינו פתפצף כלל
 בודאי דכששחנן בזמן טמעשאיפ מהמלףמהני שמקמ אף באס אמר במו

׳ רל״ה וכעין משיל(סיק ניה) סתמי סאחרורם לערן מימריומרתתץ  ופיל מ
 ומא מסתבר (קיח) ברי לי שלא נתעלפוזי פי' נשרת מסויד תליהא
ה נ ' ייג ריר מיש בעובדא שמיב שגפל קבלה והוא ממחה וארע ששמו מ  מ
 עימת בפעם א׳ לפמ השיחנדס ונתעלף ונחודננ עי״ז להמחטיס שמוחזק נסהפלן׳
 כשמחס הרבה נשחטים ונשאל מה הדין של משחע מקיים אס סמי ברי לי
 והשואל כתב שמהריא משמע דדיקא מה ששחע לאחר ממדע סמי ביי לי אבל
 מה ששחט קיםלאממי ברי לי ורוצה נהחנייומא מדחה כל יברי השיאל והפלה
 שאין להחמיר בזה עייש באריכות (op) שלא נחעלפהי ל בשמיח סעיף
נ ואש אסר נתעלפהי אנל לא שהימ ולא קלקלתי אס נאמן דשסא לא הרגיש  י
 במך הסילוף tfv (קב) נאםן פי' נקנטרס טת T שבמף ספר ידעוח שלמה
 הלכה א׳ שמהמה פל p זה נמה נאמן הא אתחזיק אמלא ודרס להתעלף חאת

e ' ר א הא בכה״ג מין• אמר אן פיא נאמן באמpנ מ ולמה נאמן י  אן ט
׳ ב׳ מה שהאריך בזה בפלפול וסברח  וסי׳ כמיס חסד לאברהם מו״ד מ

) יאחר שיידע היש עי׳ בס׳ רביד הזהב פל מייד בהלכה ביורת ס״ק י״ד עא ) 
 שב׳ תד שולט למזפלף ושחש לא שייך גבי׳ חב ממיין א׳ ש מיה טון דאתרע הר. ב
 אצלו וננהיג צריכין לידע דקא אס יודע היש נד"! (קבב) יכולים ליחן לו לשחוט
 עי׳ בס׳ סחטת הבושם את ו׳ שכ׳ דעכיס אף בעמ״ג אמר א לברך דשמא יקלקנ
 טון שאס מומחה וכי ינעיכ לומר ומ״ש המחבר דסלין נשחוס שאעע׳יג מייד
 בנוונא דציכא ממס נרכה לנטלה מין שמחט חחר וחניך ומאממע הברסת
 ומסין לצאת יטיצא עי״ש יעי׳ בימעיח יעקב בפי׳ האריך םק״ה מיש בעמן זה יכ׳
 דסל לשמם לכהחלה בלא ברכה קרס שחיעה רק לאחר שחיטה כשתהיי שממה מונה
ג י ׳ מ  בלא קלקיל יכרךניש (יעיל ס״ק קשיה) (קכג) אס אחר עע״ג ט
ט ס יבמשקיס אחרים עפ״ג בלמן רבים ממי י  בשמיה מרש ה׳ שב׳ דאף שכ׳ נ
מ י בא׳ פס״ג יבגניק ב׳ עע״ג מקא ז״א דבאמה אף בחד מאה א  לכארה דצא מ
י עי״ש יעי׳ בס׳ רביד הזהב על מייד בהלכה בחרה ס״ק נרי מיש בזה יכ׳  מ
 שלא בהפ״מ יש ליחידי־ בזה להצריך ב׳ עימדס פ״ג חקא אכן נהימיש להקל
׳ א׳ (ינד׳נמריט  דמי בחדחאהפע״נ פי״ש יפי׳ בשי״מ חסד לאביהם מז״י מ
 לסלןסיקקסיב) יפד״קס׳קי״אשכ׳ דהא ידא דאף שזה הפע׳נ מא קמב אה
ק קכ״ו)  השוחט ואפיט מא אביו אן למש ניש(דש מה נ״מ גס לדק משיג י
׳ קכ״א (קבד) עעיג פי׳ בס׳ מנה מרה ס׳*! ל״ו  ופי׳ נשויה מה יאיר מ
 משאל במי מימדן מ שאיי >tft אס מהר עע׳יג עיי מ״ב שנאסר סכמה גמלים וכ׳
 דהדנר פמס דהיכאדבעינן אעע׳ג בעינן מהי׳ זה האחר מחזק בכשרות ובגן
כ הכל תלד מ וטין שנאמ־ נ טון דמל השגחתו ונאמטמ אטממטןא׳ י ר מ ד  נ
 סכמה גמלים התר שמס דאט כפר להיות עט׳־ג ודל א׳ הד כמאן וליהא ואדרבה
ק שכיח)־ יש (וטיל י י שיאי למות מסתפק ושואל נ ת  ששיי להכשיר ב
ק ג' ׳ כיי י  (קנה) שידאה אוחו מתחלה שחיטה עי׳ באל* לקמן מ
נ נקינטיס פרי מסרי מף ספי׳ זה שממר ג ומי׳ נס׳ נחפה נכסף י ש מכני  י

ב י ג  מ

 באר
ל נ*ל מסן ו׳ (•נ) פסלה למן  על אטד מחר יש לסמניר הממו ססוא ומיין נ
 ללא ילע הלסת שטסה שמא ס&נדס שהה וליש ואינו מרגיש למן שאיט נקי יכה יש
 לא ידס אס מדרון לידו סדסח סרא״ש (יל) יש5 טיוש מין אחי שלמד וממך

 ודכי
 פטל נשמעה דלאנראה כיכ שהיא נטלה מיש ועי׳ נמית משכנות יפקב מויד
ק קל״ב) (קי) מאימתו ׳ כיח י  ט׳ ה׳ ופי׳ לקמן ספי׳ ה׳(ונרנריס שס ולקמן ט
׳ נניח פכי שמט סדא נטלה מה דטון דרונ פעמו מקולקלים טי  פמלד, ט
 שחיפה סמלה מדנאדאס נשערנ נשאר בשר אמי־ כל התערובת מיש וכן הסכים
פ י ק י״א וכי דאטישחט לסרט ד׳ א ה' פעמים יאיזיכ שחט נ  מט כששיר י
 ונתערבה בשאר גשר אמר כנ התערובת ואץ לעשוח מה סיס מיש ועי׳ נס׳ יושב
׳ ב׳ מה שסלסל בדברי הניח מה והעלה דאס לקח  אהלים הספרדי במי הטח ט
א שזה השוחט א״י היש יכששאלי ע ד ט ב י א  שד כזה מאחר ונתערב משי אחר ו
ט אמר ברי לי ששחטתי יפה יש להק! טין שלא טלע לי הספק כ״א אחר שנהפרב  א
ס האחחמס  שטר ט״ל ספק ספיקא פי״ש ועי׳ בס׳ רביד הזהב פל טו״ד שב׳ מ
ל  מש מלוק בזה דהיכא דלאשחט מפולס בסמט שטסה מפליא מה סדא נבילה *
 כששחט לפרט מקדם ג״ס שחיטה יפה ואח״כ שחט ביט לבין עצמו לא טה רק
׳ בס׳  ספק נבילה דיל ששחט כהרגלו פי״ש (קיא) ואפילו אטד ברי לי ט
ק לינ משפסק דהיכא דומנ כל הדרם רק ששכח דבר א׳ שהוא  דעת טרה י
 רק טמרא בפלסא שנהגו ט אסר ואמר ביי לי אס נאמן וכי דלסמ״ש בשפיר
׳ צ״דיק כיח דאף נדרננן אץ להקל טהא מהמ נריטכא יטימילחא  לקמן ט
pדלא ימיאאנסשי׳ולסארהה״נייל ללא מהמ אבל לדינא ל מיל וטון שטארק 
 א׳ ואלי לאםמגןכלל אמפ״כ ישלצדד לםק!פ״ש • (קיב)א0ד בדילי ל
 הפרי מאי מן״ה דמקא כשאמר נרי א שלא שטתי א נרי א ששחטחי יפה מא
 דלא סמכיק פל ימעט אבל אס נתברר ק ממך אפן מעשיי בדרך ששחט שאין
׳ ב׳  אש! דטה פמל שריק מיש ופי׳ בסי משב אהלים הספרד בטמ הטה ט
ש ולדךן ג שמסמ אמרה י י מה והביא ראיות יאפי׳ מ  שהמג פל הפרי מאו
vwtm (קיג) נלאיה אין נימ כזה וליק ככל מיןס אנד טין שגא מל קבלה 
ק י״ד יפי׳ במחזיק ברכה אה ם׳ מיש בזה בשם מהיל ססואג  יפה פבאה״ס י

) וסי שדרכי להתעלף קד ז ( י י ו  ימי׳ במנחת מסף במראה סקס אה י
ק ל״ה פכי מד מדו עדים לא ישטס סמי שפושה מסה עי״ש ׳ בלחש הפנים י  ט
י מיש בערן זה וכי מד מדו כבדס ס ד ׳ כיי שקיא באמצע ה  יעי׳ כד״קלקמן מ
ש י  לאמהמסעע״גדאשפר שהעיב לא ירגיש מיש ועיי בשי״ה דבר אציהימ׳ ל
 בעמן זה ועי״ש עוד בתמבה שאז״ז ששאל נשי״נ שפמן מלשטס נאמרו טדי
ו וחור זה מ ק ג אחר מ  כבדס עליז ירצו אנשי הקדלה להעביד מדי לקבל מי
 השויג וגיקש טמסיט לו עוד זמן מוטט עדמחיר לאתנו ילאחרשפגר משך זמן
 מה לאחר זה ההטל להשחיזילגמק הסכינים ולשמש ואמר מדיו רגאככמכראי
 ונשאל אס מטמן המיג אמר שחור לאהט כבראשונה והאריך סובא ממה פיסיס
 יסרטס המסתעשיס בשאלה זו ועי״ש ס״ש גזה לדנא וסי׳ גשי ״ת מריאהליח
ד ק יו״ד ילהלן סי׳ י ׳ מ״ח (ובמחט לנדל י  באהל ברכוה וטדאח באמצע מ
ח סעי׳ כ״נשכ׳ דאפי׳כדלהאטל י ׳ ש ק מ׳). (קמי) שדרבו לההעלף ט  י
ק יינ  לכלבים א לאיי לא ישמע סי שתיל להתעלף אט׳ נאעמינ פייש ובשפיר י
׳ ה׳(ונדנריט לטל נסיק ק״ס) (כןטז) ואט  יעי׳ נטיח משכטח יעקנ טו״ד מ
׳ נ׳ שהעמיס נאזין הרמ״א ׳ במיה כחג מסר טו״ד מ  יודעץ שאינו מחוק ט
י ל מ י  נזה דיל דש מאק p ט שמחזק להתעלף ונץ סי שמ־בי להחעלף ו
 שמיחזק לההננלף נכלסעס ששיימ לא מהר נרי א שבסעסהזאתלא נהעלפתיאנל
ס ירגיל להתעלף אנלאטמחוקלההטלף בכל פעם שמחט נזה סמי  טשטא מ
 כשאמי נרי לי שבפעם הזאת לא נחפנסהי חה שנ׳ המליא ואנו יומנים שאט מוחזק
ך ולסעמיס אט משעלף מכהיג מקא נאמן  ר״ל יאנו יויעיס שאט מחזק מ
 נאמר נרי מ יעייש: (קיז) ואסר בדי לי ענאהיס משק נגד סמי ועי׳
כ נרניד הזהב כהלכה נחרה י ק ליס שכ׳ לדנא ולא מהמ שחק טיש י  תביש י
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 פתחי תשובה באי היטב
' מי שי» יסס tm (p) שימו שמקיל s זה הזיק יפה « n a p p i  (ח) יין מתיייין ואיפת פשיוסימעיוועי׳ניטונסננעספאילנן׳ «"ז סיימלמימ יפה צא *
ן נראס נמסו אם מיזרצמזן צו צשמס p 3 אחיססווני נססיןס למזמיר 85י מ נ ״  ועי׳ «»י נ>מ עזדאצ נחוצץ י׳ ג׳ 8
ג ס ץ ניס יסקנ סמן צ״ו וסי קכ״א (ימ) נסוג, ימזג הפיץ נימ י ו כשאווריס מ  י
ip י מ  מן סמזס סאינו יודע אפ יודע הלכות שיוסה א צאו נראה זמותר ליתן לו לניזחלס טאתריפ פומד׳ס על נגיז וניס יש״צ (יס) שענט ונתנ נסור א< סל סי מ

ה ב י ש  ת
ה לא יהיר על השימוה זה unto bpn הר אשימם מ י של מ מ מ מ י  יאף יקי״ל נ
ס י ה ישוו על הסל ואף מייצא ד ט שס״ שחשוד על ממנ א  אנל נמיוח הלא י
נ מן למי מזצה לאסל משלדעחו יאעיינן מצי הדן אין י  לא אמד להקל מ
צ להיזה שו״ב מי.א להאכיל ליניס נעל era מודאי  לאמי שמטת שמוט כזה *
א דאין לססס שיאכלו ממיטתו י  יש כמה אנסים דלא רי»א לס בשרב כזה ט
י מיש וע" נם׳ יסי לאברהם המורד ז י צמק ולקבל להם שו״ב * א  מודאי מ
י על השימה מ ה י י על ממנ מ ו את ש׳ שכ׳ וזיל שיחס שהוא י י א ב  י
׳ Jp׳Y ובשרת נרם שלמה הספרדי טי*ד ך לב חירי ס  מליל מיי מזה בשרת מ
ס יפיח לנ ידרד סי׳ כ׳ י ׳ נ״נ וגשרס ידי « משה יזי״ו סי׳ נ׳ וסל ס  ס
נשרת אדיין תלישא עי ' זה י 3 p שהאריך הרנה ביברי הראשונים והאתווליס 
B׳J* * פ דליבא עמת נחרה י מ א נ שהעלה מרב שיצא עליו שם נ ׳ י  ס
 שלא יצא עליו בודאי שס גנב רק מזששץ שיגנונ יםלין לסציא >1ך זמפ ואן
 הקהל צדק לשלם א מה טקסט סרנסמ מהשמעת עד נאת מפן שקנאמ
 דסי כסו נמצא מום מקלו עיש בארך ילכבמ״ס בית י<ק(ממאן משרפמישלאר)
מ שארית ישראל לא יעמ מלה י ׳ ל׳ את י״א בשס נמל א׳ ומיס ד ד מ י  ה
 לשלק שחס ולקפח פרנסתו משוס חשד בעלמא אש לא מש עליי נשי מנשק השרב
ד י פ ה מ  טסה ווי מקנס אתי על ב׳ חושים יקבל טציומיי חניחס וזריזת כ
׳ ב׳ שקךב של ושי״נ יש • (קלב) שנגנבו עבאה״ס ועי׳ ויק לקמן מ  מצא נ
 ששחם בלי נתינה סאיש ששייך לקריה מכל מוטס נשר שר א שאשל למיס
npts p !ו עליו עדם כפיים ממי ו  פייסה כד להשקפ ממנה אש מו
ה אמד  אמרה למסיפ ונס הכלים אסיים אנל אפ לא סמיו עליי פדס-ד־י *ו
ש מיס י א מעיר מ י  תעצמו אף שאמר שפשה ק הרנה ממדה אן לאסרו ל
ה על ידסס אם סמי ערוהן  לעמן זה אס העדיסאמריס שהמ״נ העצים ממנ
ת  למשלו דיל מעדים סמלין למדד בזה ומיס נציע לדינא נישופי׳ נס׳ מ
ק זה ומי נשרת מסויד חרינא פ ו מיש נ  >ןלה לקמן סי׳ נ׳ ©״ק י
׳ א׳ שני יאש השרב ספלים ממן מהאקצי׳׳ז ששמי אש ישראל  בההוסמת מ
ג ואס אחי הקיאה יתנרי p son אשיא יק פ מג  והיא פושה השדמה ד
ה אס חמו ונוי זה י סל ערג מ  ששם אחת יש לאמי שמשחו דאף יקי״ל מ
י על כל המרת מ י על מרבה י מ  זזקא בדורות הראשונים אנל כזממנו נד מ
pnto ח סייר  סי ידחק אס יבא מב וימזיט יד יאכל גמיפיזי ומל לסי פ
ה זרע יצחק (ממהיצ י ק ׳ ז׳ נאק• ו יש ונד׳ גדבייו במסחרא תליתאי מ  נ
׳ קלד דמחס שמפלים ה חרינא מ ׳ י״ז ועי גשרח שערי מ  מאאינאנ) מ
ה לנ&מו ד סל ממנ מ י יוקר מ מ י האקצ״ז ישיחפ בלא תשלמי האקצי״ז י  מ
ו לכל מערה סזן שאנו למן מאמר ז ו לדנו אי אט מ מ  two יש למן מוץ י
נ המחוק יד שוטי מכירי״ שמא דווא win ולשני פזר לא מזן י  משאינ מ
ג אט נאמן בהפשי שמשה לאחדם נשקם שמא נעצמו אש אגל  נגנשיל מ
ס והחיייט מפת לא אי קאמ וגווא י ד לא דלס״מ ל מ  מזה שמא נ *כ א
ק מחחמ א  קשה להחזיק שרב אשי צדך לה־ח ייא ה׳ שרמס eft מספר יק נ
ש וסי׳ מזה נשרת שחנה ידס חלק י  לו כזיח נשר יאכל משמשת פצמ חקא נ
מ ס ׳ נ׳ וגס׳ מחנה י ז ימ״ח ובשרת נר צמאי ידיד מ ' י  ב' במימ מ
׳ ו׳ משאל בשרב י יצרן אס ל ומי נמית משרד קזא מ  גאזהחח י
י קגא פליהס כחוג וחמס שאס יסלים השרב החיש מאתן להטחס י ר מ x 
ש שהעלים מחלק של השרב ח  הזין חלק יהא שטפחו אמרה וארג מזה מ
 הזק וכי דטדסמ גודאי אמרה וגס ס! מלים אמרה סמנה שהסודל להעלים
ש נאמן גזה אמי פאזה זמן הסמל להעלים וכי פס פטה סססיס  והשיג מי
ו וגשרי! גר אואי י י ר ש מימן זה גשרח חמלאנרהס מ  ליה גדיש יפי׳ י
׳ נ׳ ועיי ׳ ג׳ וגשרס יי מסף מ י מ ר  ימיי סיג וכשרי! מהר״י כהן תרינא מ
ב שאט טין להרג השפר שקצבו א הקהל שכל ר ה מ ׳ י י אלי׳ מ  בשרת מ
 שחיפה גסה ויקה ואקיו לעצמו כל ספות המיסה באלמות משי מכמ ה0שס

 שקצבו

 דרבי
ג להשגיח מסג בהשגחה ימיה ממולה ופי מף יאיכא י ע ̂ריך זה ה  דככה״ג 
 למיחפ לדרסה כהרף עין כיש הפרי מאי סק״ו עי?) (קט) ואוסרים ליוון
 לו נד׳ נשו״תמשבטת יעקב מייד מיה׳ יעי׳ ס״פשכ׳ למחהמחגי אשיאה
נ שמס מהמה ונעוף רינ א אף דאק מממריק נס נמיעיס בתרא  ששחס ח
ס ״ י ע ד י י ק י ד י מ נ י ו ש י נ א ס כ א ג ח  מ״מ לעמן זס מועיל ומכשריק וטמיק ד
מ נזה יש והנה אף דלדדן אין ̂נ ג בזה נ י י ד הס מ  ועי׳ ברביד הזהב מיש ב
xfמ יש נ ! אפי׳ באעע״נ י י י י -הא בלא זה אסרין ליק א לכתטלה לשחיט ש
ש דסלין ליתן א לשמס י י  בזה לעמן מיש מ״ך מסתמא מלא יהדק אפ י
נ (קכז) ליהן לו עבאיס מיש בשם חס׳ ביס יעקב שרב שמקל נדן י ע א  נ
* נהייניסבפשיעה ן ד  א׳ וס׳ יע׳שיוסק״יזאתה׳שכ׳מונמ שמא מקל נ
ו ממה לאט מדע  לא מחמת ישע לא לקלות מזעה שמבי שאן גכןכלוס י
׳ ב׳ ס״ק י״ובאיך ה לקמן מ י ת מ  עיקר בדקי! הסכין tfw וסי'ממין זה to מ
ר י מ ו א / (קשח) לכחחאד. עי׳ מרי ס ק ל  (ועי׳ במדט להלן מ׳ ב׳ י
ב שהיא חשוד לסגור במיייעלאסר ' ל שבי מי ת ו א  מרי מיסחלקא׳מ׳ י
ק להשיח משמש נאעע״נ אן למשיח ומסלהו לאנמ מייטתיט  קל אף שיש א
י ר  לסמוך על השי״ב המול לשמע אלא באעפ״ג נד׳ש ועי׳ כשא! יביס מיס כהן מ
ו מ ש בעמן זה וכי דאם אסרוט עיי קלקל מחמת שאט מחזק באמנות ה ׳ ב׳ י  מ
 להתעלף א יכיל לסיור. שי״ב רק שלא ישחיס אלא באפיג ממן מדיעבד שרי גס בשחס
ל מד ע טנא דאמר נרי לי ולשיטת הש״ך גס בשתק אן לגזור עיש באעינ * י  נ
׳ נדיפנד אמנ־אזגסנאעיג ז ק דטזיטתי ששחט ניט לנק עצמי א א  שטא חמד נ
ק ל״ז נהו בעמן זה יהיכיח מלשין  אמר לנתחלה עי״ש נאריסת יט׳ נס׳ דעח מרה י
י שתמול ללמוד האמגיי. וקלקל כמה ספייס מב אסור ליק א לשחוט :טר טר מ  י
נ וגס נ׳ שס דמ״ב שנמנא שאט בק בדמם ולא בבדיקת הדאה  לכחחלה אף באעי
י עע״נ ניש באריכות (קבט) מאחר שאיי  לא מהמ להתירו לשטט למתלה י
 יש.ולדק דאסוינן uwi בלא קילה « נמ״י ה׳ע(of ממי א׳ סגנ׳׳נ עי׳ נמה
ו של השעם  שהבאתי לעיל(ס״ק כיס) (קל) ו ־כי נהוג עבאיש ופשפ״ד ס״ק י
ה ט״ש וסי בשטת מיס י נ מצרין *  דא ער לא דקיק טסנ הא אמדי׳ נדענד ח
א ש לא מהמ מה * ו וכי דלסי״ז אפ נתברר לאמו דלא ידע י ד א שהביא מ ק י  י
ק לסמן אפ מוהר א לשחוט יש (*י  אחדס כי יש לטש אמי לא דקדק יפה נ

 בלא בדקה ולמדן דמן הסחס יש צו קבלה נדל ס׳׳א)
ד מל ממבה לא חמד סל מ מ ך (מלא) אושגגנבו עבאה״ט ffn מ י ע  ס
 1 השמשהועי׳ ש״ך לקמן טיבי סק׳*ז שכיחה מקאאסאטרקימד

מה אנל ט שמוחוק לנטב טי סיסי למי א ואט נאמן על כשחיפה  טל הנ
ו נאמן שנלואצ סי׳ ל״5 ומרת ממין יסקנ אייו הי׳ ו׳ א  פי* ופי׳ מה ט
נ מממנה י ג שכ׳ מ י ׳ ק p באריסח ועבשו tf טאר המי להדמים מ  גלה «
מ נסרהמא אט׳ עשה חפינה אן לך טלול  לרבים והוחזק שהוא טנג שר ינמצא מ
 השם גמל מזה ולק לא ישמס ברבים ואס חצה לשחיס מיהי של יחיד הרמה בימ ניש
̂ב שנמצה עלמ ׳ ד׳ שנשאל במר השו׳ י ט ר  ועי׳ מעין זה מוית קל אלי׳ הספיד מ
 שהעלים סהבשי שקנה עביר הנעלי במס שא פהמ בעלי במס מיוחמס שנחר א אזה
י בכל מס ואויב טיפ שהעלים התה ספנים  סכום בעד סיחמ מקנה להם מ
ח שר נ מ  מהבשו שלקח שלא נין להם במשק! שנהן א תקצב סגויס ונס נחשד *
׳ בט י א ל שיש להעמח מיש מגייסת וסי שרת מאל ומטב חמנ  מקלקו
ה שהאריך נזה ועי׳ נס׳ טאו משה סוס ו׳ את א׳ שהוטח מדברי הרמים פ ח  י
 מיל מס שנוננ נשר נססנטס של נכרי ס לחמר שחיסמ שמא •שיד על נמנת
׳ ל ונמ״סהשינ ה חשסמסר מרד ט י  עט״ס והוא אטר נטר מיש ועי׳ מ
׳ נ׳ ועי׳ ו ומחזיק כרנה ט ׳ נ' אי! י ׳ א׳ ונערך השלת! מ  משה חמ"ד ט
ו מקאצ ג״כ בעמן כזה והשיב דאש טא מוחזק ׳ י  נמ״ח זכרק מסף חמ*ד ט
ל אפ אטמדוזק רק שהיה חמד סל ממנה אן להסבירו  לגנב ס להעניח *
ש נעת זה ונ׳ ת טוסו f תניתמ מ׳ ל״ג ומי מיא י ר  ט״ש נאריסת ועי׳ מ
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 שתתי תשובה
[ ׳ וי נרש 0ה 3 ח שמצאם נשוק ט׳ עי גפ׳ ננשננופ pcשי  (ם) [

) 
 מור

 באר היטב
 מינה אט ימול פצ השחיטה (נ) מומדם ונחנ הין• ומייד ננווט לצינאנטוס

 דרכי תשובה
ן ימק״א זיל שכיליזלק נערן א  ולא בטק שימן מונהק חקא ניש ועי נמהות מ
 זה נץ נאבדו לנגנט דבנאבמ ממט נמקוס שיונ ישראל מצרין ממי סי׳ ביטר
 אבל בנגנבו ממנו במקס שרונ גנני ישראל ורוב מדר גויס נזה נעיק סימן
 סונהק עי״ש יסי' נשיורי נרבה אוח י׳ שהניא המי «&/ חיל ראובן היה הולך
 ומצא תרנגולת שטפה בראוי ובא לטהו ישמע שמשטט נאבדה הרעולת נמסה
 א״י לסמוך פיז והתרנגולת אטרה לא טבעיא למנ״ד בטי סיג דנשר ממלס
פ אלא אף להסתיר א אסיא ישא טיועב״ע י א ס '  מן מנין אטד טד שיהא ט מ
 אטד טון דמרר הבה גרס ורוב מבט ישראל לא מהר בטוף ואין כאן ריב
ל ומיי מזה בט״מ טי י  גנט ישראל ומהנס דמצאה בשיק והשידמה אנה טמן פ
 יניט בטמ״ע סיק ייג ובזכור לאברהם (מהיג י' אברהם אצק!א זיל) חלק א'
 טו״ד בפרך שחיעה (כלה) בטקוס שריב ישראל מצויים פבאכ״ס ומ״ש
 דסהניחבפבטקראצנד׳מ־יטחר ס״קס' שני חה מקא במקום שהנדס נמי
ל ופבסיפ י  מנירן שוחטים אבל במקום דכל מרס שוחנףס לפצמס טיל מב ניס פ
ק ייב שכ' דהא מומי חב עבט ישרא! מוקא בסתם בהמה שלא טדלה נטך ביתו  י
מ לשטנה רק מה שצריך בשר ארןדן הכל י  ואן הבפלי בטסמגדלץ נהמות נטך ב
ט ישראל וגס כ'  מהסבטס ואפי' מכרים אקטן סהסבטס ולכך מותר נרוב סנ
 דכשxנט גדיו שמכיר בהס שהם סלו אן ניס ברוב סבטס דבחב גנבי טיס אפיי רוב
ט ישראל אסיר דהא ייה צדך מכרי ליטבח וט מנב אט יטל להעביר סכין בצוארו  סנ
ך ס מ״ש מהי י ב  ולשמפמאןרעכבטמעי׳ש (קלו) שרוב י׳שראי1 נמרים פ
 דחט' חב איי מ״מ כל שעב״כ חכ סנט ישרחצ רצויים שס שיי ועיי טיפ שהשיב עליו
ן א ט ישיא! נד־א וכיכ בטדושי מ  בזה וכי דבעיק מקא רו: ישיאל ולא מהר רוב טנ
ד ואט מכירו ואבא חב  מהר״ל צינן ז״ל וכי דלפ״ז יש לעיין אס אבדו נדיו ומצא נ
 סבט ישראל ואס טיט טרריס פה שאבד נמצא יש נטש שרצא איי ושחטו ואס נאניר
 שזה אחר א״כ תולץ ברי: ט:תי ישיהצ ובשי וס״ס דלדי,א יש להחדיר ולטש שמא זה
 שאכד נמצא וא״י מ,א וכתסו ט״ט(קא) וגם דוב גנבי העיר פבאה״ש דקאי אנגנבו
ק אחר מב טבידס ל ק י״סמ״ש בזה וטיסח״ל ודאה לי דנגרבה אן ט  ונמיר י
 דדא לילך אצל הסכת עכ״צ ועשמיח סטף כ״ז שמטיס בזה יכל זה דקמ
 במקומות שאץ רמטס אנשים ימעיס על השטטה אבל נמקניט שממיס אנשים
 ימעיס על השטטה יש לחקי אצל השוחס שמא יי.:וו של6 טמנו טל ייס ואס
 א״א לההברי יש להמיר בנגנב אט' בחב גנבי ישראל דש לטש שנטייא לילך
 להשחס שלא יתגלה רעט בקהל יהסתמיר גס מאבד מעיב ועי״ש בהב״ש ©ף
צ יסתסתי הדבר לטמיאדאין לקל רק הכל לט המקוסוהזמ! סי  ס״ק מיד כטי
ו טף סעיף זה (קלח) ריב עבי העיר  ע״פ ועיי מזה בדרך תימס נהירה א

 כ'בשפיר ס״ק י״טדמדבד הרמ״א מניע לבארים דנענט לא ממי רובישרא!
 רק ריב גנבי ישראל בעיק מקא אבל אט טכרת דיל דמקא בהר חב הנרר
' דאף ברוב  טא דלא אזציק אבל אזר רוב רצוי בשוק אזליק עי״ש ועי כרפ מ
ס י  ישראל מצוין בשוק מ״מ אס נמצא סמוך לשכונת נכרים אף שהעובדס מ
 הס חב יכראל מוי רוב וקרוכ יש להחמיר עי״ש ועיי שיע ההגיא מיש נמ •
 (קלט) גגבי העיר ישראלים עבחה״ס ינרוב גנבי העיר ישראל אשיש
 שיוב העד נכדס מותר ועיי בסי ערוגות הבושס את מ' מה שהאריך במ והעלה
ם דרוב גנבי ישראל והרח להשיך י  לדנא טש להחמיר ברוב העיר נכרים א
 בצ׳עבזהע״ש (קט) סותרים עבאה״שישרהש׳״ךדבפרגיוהוטוצאבמיקטהא
ס רבים  רוב צייד שטס ישראל וטיט במטה מיצרן משיב בשאר טפוה ועי׳ בס׳ ט
ק ק י״ח (קםא) באשפה שבכית עהב״ש י  טל טו״ד בטחוט טהס י
ס יצא מריפ י מ ש מ ח כי ט ו שהביא ושה כמה טסקיס נאסור במשפה מ  י
ק  לדנא וכי ואץ להק! בזה יק הכל לט הזמן והסקס ניש ופי בפרך הסלחן י
ת י ס אף באשפה מנ י י של להדא טש להמיר כיש המנ א / יסי׳ בסד ט  י
ק כיפ שסכדפ יפכ״פ באשפה פוזת פג׳ יש  עי״ש באריכות יעי בשטח טיס י
י להקל סין שהבינו סקל באשפה פחית מני טסחיש ניש(«ב נ ו  לסמיך על מי
א׳ למנח הב״ח נזה >י8) ׳ המניה במוסגר י נ יו״ד דפוס ייילנא « י ו ס  ראט ב
׳ ו׳ דהר סוסי דרס אלו יתבאר איה להק  ועי׳ בשו״׳המשכסת יעקב ט

: ' סיג ט שם מקמו  ט
 •יי

 שקלט אהקהלמשיב דאימ־ע חזקח השיחט הזה ואן להאנדט על בדיקה הסכין
 עד טשיב את אשר נזל דקבל עליו דברי חברים במי שלשה וחזיר אגדה ביבר
' א'  ישוב ואז יחזור לכשרותו ניש כאריסה יעי' בשרה הפארח צבי טרד ט
א קוי״ס מהסמכיר ששלמו ומי ט  בטיב משבט לקהל פלא ישיזסו עד ט
 הקריסק״ו וננביוע״ז ושחעו בלא קוי״ם דש להם ההנצאה שלא עשו במרדיגמעל
 רק שסברו שאן קטדא להטכר בכך ונס טה להם עוד כמה אמהלאס וכי שיש
 לסקל שלא להעבירם רק שראי לעומס 'ולק/סס לט ראה טני הביר ניש
' נ' יעי' נחה בטיס רשמי שלמה ל בית שמואל אהרון טויד ט  באדכת יעי' בטי
' ייס מיש בדברי הבית שטאנ אחרון ה,*ל ובמה שפלפל נדרס אלו  טרד ט
'  כאריסה נמנ ועי׳ בשאאה והשוטה מהי״ס חשינבורנ האחרורס טו״ד ט
מ אן לאטר מעברו השוחשיס פל י ' ב' אה מיז ד  ל ובדעה הורה לקמן ט
 תקנת הקהל ושמעו בנא קייסלי״ך מהקהל רק ייבא מדרה הקהל טס בהדא
 שאם לא יקהו קויפלי״ך לא קחעו שוחטים א״כ הרי פבה השרב בקס יפשה
 בטעל אבל אש התקנה טה שאס ירצו השוחטים לשטנז יקיז קוישלייך מהקהל אן
 לאסר שחיסתס דהא לא עבח רק בשב ואל המשה טיש באריכות יעי' בטיח T יוסף
' ב' שנשאל מו״ב שהעידו עליהם עדיס שהעלימו מהסאכ״ס ושחשו בלא קרטלי״ך  ט
ט דבר ואבמ ט*ז ו  מהממונה מהקהל והנמיך והענה דש להעבירם דהוי יסוד מ
 תזקת שרות שלהם וטרת מאמטמ שהיה להס חה חמור מממן של ישו' התפארת
 צבי הגיל דשם טס להם ההנצטה ואמתלאת כנ״ל שטה נאפשר למנס לכף זסמ
 משא״כ בנ״ד דא״א למנס לכף זכות שאין להם אמתלא סובה גרע טסי יש
' ייב בטיב  להענירס ט״ש באריסת ועיי נטית צמח צדק החדשוח טז״ד ט
 שהעידו עליו שהסית להקצ: לשטס סוס ולהעלים מהטס־ דמי הקדפק״ס דטיט
p שהשו״ב יאמר להחונר שנפרסה הפרה וההעלמה יטה כשותפות ונס יאמרו 
 למי״ג השני שטשל חלק מהכרכטת הכשרות שהטיה נטרפה ולא יצטרך ליק לו
 חלקסהכרכםיתאך נא עלתה בימ ולא נעשה ערמה זו ילא יעלימו ישאל אש יש
 לטסלו על שרצי להעלים ממון ולהסיג נטל רעהו והיה תשיל־ נאוט דבר דאן שלא עשה
 מעשה בטפל ממש מ״מ י״למתשב כמעשה והשיב דאין לפטל טחט מתזקת שרוחו
 אלא נואי׳ נרווה שהוא מוחזק צגמ נמא״נ«f שיזרע ק רק פעם ח׳ ומהן
 את אשר טוס ינס:מנס הזאת לא עשה מעשה אסר p שאמר ק להקצב פרוצס
ס ולא עבד ע״כ אץ להשגיח עי״ש באריכות י  לעשור. ק י״ל ועבד אנש מ
' ט' ועיי נטית פרשת מרדכי(סהגאן מ' מרדכי י ט ר ן ט י  ועיי גשרה ־
 נמנע זיל) הנדפס מחדש נחלק מימ טיא' שמאל ג״כ נערן זה (יעי״ש ביש
 בוה הרב המסדר בהגהותיו נריש ההסיבה אות א' והמו בצ״ע) וכי דבכ״מ *ן
 לפטל הטחסיס ע״י העדס שסטידיס שפיוטו נלי פתקאות ולקט לעצמם מעות
 השחיטה אלא עיי עדים שריס המועילים לעדות אנל לא עיי נשיס וקסניסששולטס
 על דם לשמע וגס צ״ל קבלת עדות ע״ס ג' בקיאס בדר קבלת עדיח ונס צריכץ
ם שחוטים א מ  להעלנמיהס עי״ש באדנות(ויל ש״סו״נ זרנ״א):(ip) ו
 כראוי כ' בשכיח סעיף כיה דצויך לבמק אחו זה אס נשחטו כמגן דלכטזלה
' סיג מיץ׳ וזי ועיי בית אגרהס  כל מה דאסשר לברר סברדק הדיש עוד להלן ט
ח טא שצריך לראח אס נשחטו כל הטי י פ ק כיא שכ' דסינת ה ז י י  ב
 ועכיס חב,, ונס אס אנה סונרמת ונס צדך לנמק במסרקי. אס אץ שם חתך
ר שנדק הסק ולא נמס ו  ואפ נמצא ט חתן יש להטריף דככה״נ צריך אדע מד
/ דמה לי אס נאנד הסכין סן השוחע א מאנד המחש ' ייח סעיף י  כמיל ט
 עס ־.מדן ואס טא בהמה צריך לנלוק הריאה אס טא נעץ מדיין דש למש
א להגנב לנמק כלל עיש ועיי במטס  שמא .mn החפזון זריך ולא טה א מ
 יעק״א מ׳ ב׳ סעיף ל x' דלדידן שה״׳ כיש סחמידץ לאסרן א״כ בנ״ד אף
 בדפבד אמר אם לא בדק הסינירס וראה שנשחטו חנן טיש סממו ורמוק ועיי
 נסד טאר סק״ח שטטח מלשץ מרזנר דאס fis חהוכץ כל מאשים אמרים
 וגס ל שם יאש מצא אזה דמוהא נראה וכדומה וא״א לנמק פון מקרע
) מ״מ ננהיג ו ל ס״ק י י ) ה י ס מדקה אעריק רמאב  יסזסס אף וק׳ל מ
 tmntaln אשרואטא בנמצא בטח אחורהניש בארך•(כךד)שחוטים

 ענאהיש זמיידטשלו ממן ועי כרסי ס״ק כ״א שכ׳ ואפי׳ ממן טסמ ממי בזה



ה ט י ח ת ש ו כ ל , סעיף א י י. ה ך ע ה ד ר ו  באו• הנולד. י

g מצאם באשפה שבשוק (נא) אסורים: ה (קטב)?חרש שאינו שומע יואינו («) מדבר (י)(קמג) 'ושוטה * £ 
 ^ייי״ת * «£ (קמר) דהיינו(קמה) שהוא (קמו)"יוצא יחידי בלילה. או מקרע בםוחו. (קמז)או לן(קמח) בביתהקברות.

mo (קנ)-אפילו , ^ או (קשט) מאבד מה שנותנים לו ; r i ״ ^ 
 K כרנ• pt>v שם

 כזי\ היטב
 נשי שניזעלס מן מנץ ו«ר! ניע ללהט נקע נימ לר״צ טש סימן שהם שלו
י ש,תפלס מן העץ אסר אפילו נמקלץ של ישראל (נא) אסדס וספסס  לאצ״ה מ
 רשום דאדס עשר לסנדל מלחו שס וכתנ המת מיש לאשפה פמת משלשה ספודכ
 לא חשונ אשפה וכחנ עליו הס״ז והשיך מה אס תוכרח וכתנ סול נשס סמחני
נ העיר והשוק עונד מכניס יק שנאמו  נמקס שחנ ישראל מצויס פיחס אמיצי ח
נ הסיר והשוק נ עונדיסנניס מצויס שהאפילו ח נ ישראל מוהר ונ, אס ח  מקם ח
נ  ישראל אסר דסכל תלוי נמצוי ואס עונד סכניס וסראל מלים טיס *ליק ניצי ח

נ העיר ואס סיפ נעיר אסר  השוק שנמלא שם ואס שרס נשוק אזליק נתר ח
ל מותר א נ השנטסשס ^  וכתנ עוד אפילו נמקס שחנ עונד סנניס מצויים תס ח
 ומקא ננהמות אנל לא נכרניות וכיוצא נהן שירק לשותנק נגית אלא נפיק דווקא שיהיו
נ ציידי עושות ישראל ששוחסץ נדד נשיק ומה שנתנ נתימסי׳ת״ס שעיףו' מקוס  ח
 שרוק עונד מכניס וחנ סנמיס ישראל נהמה ושן תמצא שס שמע מותר מייד נעוף
נ גנני העיר ישראל קאיאנגננו למגנט נמיק  נמל וכתנ עולמה שנתנ רמ״אונס ח
נ גנני מדי ישראל אף שחנה עונד טכניס מותר וק אס מנ ננני העיר עוניי ספנים אפילו חנה ישראל אסר נ ישראל דאס ח נ גנני העד ישראל ולא אולק נתר מ  דוק) ח

מ ך אפילו פקח ונתחרש נמשמע שפות  (ננ) מלנר ונתב הנית חיש ו

 פתתי תשובה
 (י) הופה מי' נתפונמ p"n ס״ וי אייומ שומפ מוממס ריא ס׳ אשי לפינןיס
 הוא ננפה י״צ נמול׳ יטפל ויריפאיס שפעו שנא לו מ-זולשמ צט דלא ממיס ממי נצפיא
 אי כשי צשחימס או צא נמ״ש שמ״יו ספין כיכ יכל השונףס המכייס ניו״מ סי׳ ציה
 פםוציס נס לשמיעה ונכפיס נכל יאפי׳ נפת מצמוסו p למוש נכל ינפ שמא סיא ססון•
 לשעה שינפהו המול׳ ו־\א pr סין שפויו והתי.1מ שסוסו נמטאי נימנ״ש יש״ע מ״מ נד׳
 יל״ס ונסמ״ע שס ס״לן נ״נ והאריך מס ומסק לודאי לשמימה ליק־ יק־וק טסנ יוסי
 מנעיימ ונפיע ננד״ןס יאןכץ אן מאמי שהמנהג שס נצאיה שש;׳ שומעיס סולטס לניס
 המפנמים ואפי׳ נפופומ ששומע לניו מ״מ לא ש:יח כלל שיאכלו מעון הנש־זע נפיוומ
 משימוי חצי שפה שליה ומליחה ט׳ ואס נין ע לא ׳אימ לו ניע שלא הה שפת הש־ויסס
 סמוכה למולי שמיוסו ולא נמשי שיפייס מליו להא:,1 ננילוס סלילה ונפיס אס יעמידו
 משגימ א׳ ננימו t's אין כאן נימ מימוש כלל וכיהס.י אפי׳ אי לא היה לו וסס כלל מכיש
 שהיופאים סוציס המולי נמולשמ צינא ייקנא א״כ הצמ יוני השפיעה יסיז בסי ימעיס
 מיד פ״כ •פס הויס סמויה שלא להפטיו פ״ש וניאה דלכממלס וי* אץ למ-וס שימס כזס

[f מיי נמית סי' ל״ס ס״ע ישס מאליו כוי נפנץ אס ראוי לכיומ ש] 

 דרכי תשבה
 היי ז' שנים וכה/ לא איקרי אתחזק וכבר נעקיס החוקה הראשונה עיי׳ע .
 (קמה) שהוא יוצא יהירי וסי עי׳ בהגהות הכימ״ג מהגאון מהוש״ק זיצ
 במיז ס׳׳ק א' של חה מייד אף בשוטה שיש ט קצת יעת מצד אחר יק שיואץ
 ט מעבה שמות זה שמאבו מה פטתנץ לו ס' אבל מ״מ יש לו ועת ובכה׳׳ג
 ה״ז ממה לקטן דםגי בתי מאה הספיג אבל אס סא טסה ממש בכל ובדו
/ ע  אין שייך ליה! א נאמנות כלל וזה גרע מקטן ולכי׳ע בשיק הרי מאין ואי ע
 לא מהר טי״ש (קמו) יוצא יחידי ביילה ע' בטוד אבן בחגיגה דף ג׳
י שלא בסקס ייטב טי״ש ועיי בסי זכר לחגיגה על  של דיוצא יחדי בלילה ט/
 מסי חגיגה שם כהפלה דבעשה דרך שטה אבי' נטר נט לטטה יחשב טייס
 באריכוה (קמז) או לן בבריק ט' בטויי אבן פס ובהציטח עולם בגהינוה
 ההוראה כל דאבשר עמר דגלן בצילה נביה״ק אף טס אדס אחד ואיט יטד
 אפ״ה רטמר טסה מי פיי״ש (קמח) כביה׳ ק ואפי׳ הביה״ק טא בטך
 העד טאר משה פרק י״א אוה ד' ע״״ש באליטה (קמט) סאבד מה שנוהגים
 לו ע' בפרישה בכ׳ דה״ט במשליך טדו פ״יש אמנם בתב״ש ס׳׳ק נא: כ'
ץ שררט במקס טבול למטר ואין דרך סחס בר  דאעפ״י שעושה קצה בדעה ע
 אדס להרה p ועבד p דרך שטות ה״ז סטה מ״״ש וכ״כ במ"׳ ס׳׳ק י״ב ראן
 הפדוש מרק בידם אלא אך אם אט רמת במקס המשתמר ה״ז טסה ודלא
 כיכרישה ע״״ש וכ״כ במנחה תתרן ס׳׳ק ל' ועי בועת הורה לק מיה מיש בזה
 וכי דבכ״מ אץ לטש באט מניח בנמןוס רשתמר אצא אס עושה לדך שטות
 ומרחו שם אדעהא שלא ליטא משם וכממה דהי״ל כמאבד בידם אבל במה שמזדמן
 כמה פעמים באדם רבוהל ובעל מחשבוה מרח חפן בטקס פאט משחמר ע״ד
 לחזור וליטא ונוכחו כס בכה״ג נס המ״ז מודה דאט' בכמה פעטס לא טחזק
 לשוטה והביא ראי לזה טי״ש ועיי בסי זכר נמיגה טל מסי מינה דף ד' בגפי
 ד״ה ומקרע כסהו כטכיח מדבד הש״ס שס דמאבד מה שטתנץ ט טא יותר
 טנץ טטה מאנך טמרס עיש (קנ) אפילי באחת מאלי מיי בשמ״חספי׳
 כ״ט ורב״ש ס״ק נ' דיכתאס ביותר מהולמתס אף טש נהם קצת דעה נסנה
 מימ בכלל פועים הס לעמן שטטה וטישיק לקלקולא נד״ש ועי נש״ע ט׳ימ
ח ובריס שטהרץ זה ט ' ל״ה סעי' יו״ד של הכהאס נמהר דטיט שטן מ  ט
if אמ זה ולא יביט סרנים הרכה הדך כמטמס שאר מט סארן ע״״ש ועי במו 
 שם שב׳ הטאק בין כט לשיטה דישיטה טא שהניע מטבשמ וממורפה לגמרי
 בדבר מהדברים משא״כ כט שאט מסירף לגמרי בטס דבר אנל בצד אחד טא
 גרפ מהשוטה שהשוטה נשאר דבדס טא תכס כשאר בר אדס והפט טא שאין
׳ מ שאר נר אדם עיי׳ש ת  א שכל גמר ואט מנץ פוס דנר כדרך שמנירס א
 בחב׳ש שס מ״ש עיר השמיע נזה וכי דללעמ הר החיאק שנץ פט למטה
 דסהי הוא ט שדעתו קליטתא מהולדתו ואינה משמה מולם והמטה מא
׳ קלא  שנטרף דממ מנמר. טלי נד׳ש יפי נס׳ נית אהרן על הל׳ גינון מ
׳ מיד סעי׳ נ׳ נרפ״א מיש נמי שדעמ  מךה נאריטה מזה ועי נאהע״ו ט
 צלילה רק שהיא דקה יקלושה הרנה ועיייש בירמ ונביס וננאל׳ט של דמי שהנס

 צלולה

ה ף, (קטב) חוש ענאה״ט דאסי' סקוו וממ־ש ג״כועשפ״ד ס״ק כיד י ע  ס
 1 רמזה משמע דכל שאט שומע ואט מונו נכלל מסים יהפנ עיי׳ש

 (קמג) ושוטה עפה״ש נע,ין ט״נ נכנה ר״ל ועי׳ נש״ע ט״מ ט׳ ל״ה סעי' מ'
' ה' שנשאל בענץ כזה והשינ •טון  מדין ננכה ועיי בשו״ת צ״צ התרבות טו״ד ט
 שמא שו״ב מיינה ומנץ בהרגשה טסב וגס לא ארע א p רק פעם מ'בכמה
ה גמורה רק  חושים אץ לטש כצל סל שחיטתו וכל שעק בתזקת שרות ה״ו שי
 טש א לההנייר ע״מ שיעמוד אצא ט מראה סכיט עכ״פ ב' בעטם בשטס וק
 למטת במדעי ב>פשי שיוכל להיות ח״ו טמש החולי ר״ל אזי יט׳ איש דעו מעמוד
 על זה והוא בעצמו נאמן מ״ז טהא זטר בכל זה טי״ש (וכדבדס האלה כ' גס
'  בשו״ת כאמת יעק: סי' ע״ב עיי״ש באריסת) ועיי בשו״ת אבר צדק טויד ט
 א׳ שנכאל ע״ו ט״כ אש־ לפערים טפל לאין ונשא־ כחנן ממס ואת״כ מזר
r קל עיי מת׳׳נ ד״ל דננכפה ליל נטיף דעט קצת r לאתט ורצה היתל להקל 
 מקודם אנל כאן י״ל טא נסיף מוט קדס כיון שהוא מתמה טלשת אן לטש
 שגנרה ההולשת קדם וטא השי: בלס יכניס להשען על משענת קנה רצון לאכול
ט ס ט  משטסת ט״נ םה שעל צד אכשיי לכעטס אט יישומר מנזק ומשול ש
 וטי ואס טאירא ה'לאמיתו רמי ט נבח לטש מל מ.מו ועל אתרים לנלי לפמט
 פה־ שלא ינא משיל מתתיי לטעמים ושגס מקובלר והדבר מטסה ט לאש כמוהו
 צדך שישמור א״ע לבלי להביס ולימי. כצל טס שטסה א ממה של בע״הינ״ש
 שלא יעטק ט בענמו והשכל גוזר כן ט טא דבר המזיק לזה מכח אשר ט
 לפעמם בראט נרתע לאמריו ראזזהו רעדה ותשית כח ומזה גא ערן מכילה
ט בממון למוט ולסעדו  ר״ל לק אס לקלי ישמע יסזנט במצט ויקהל יכייט א
' ה' כיאריך בזה והעלה בכמה ראות דאסר  פכיל ועיי מו״ת אניד בינה ט
 א לשמם אס לא באעע״ג והעמ״ג יהי' גדול בר דעת כיודע להתבונן ט בחקירה
 טסנ וההיישטס הרבה מס טא ברי ושטי במוט מהחלה השחיטה גד טפה
' כיח שנשאל ג״כ בערן זה והחריד מאד  טי״ש כאריסה ועי בסוט״ד הליהא ט
 בזה וכי חס מלהזכיי ליתן לשו״ב כזה לשחום אט׳ מוס א' על סמך מאמר ברי
 א שלא נהמלפהי וחלילה לסמוך ע״ז אפיי בעע״ג לא ישמע דאין הפע׳זג יטל
 לשמר מהנעשה נקרנ מוחנו ובטלשה ידו ע״״ש (קםד) דהיינו עפמ׳׳ח
' ה' לעמן עתים שוטה ועתים חלים  מרף כ״ס של וכל מה שמטאר נטימ ט
 טיך גיכ לעמן שידעה סיי׳ש ועי בדמה הורה ס״ק מ״ג מה שהאריך נניאנ־
 דן זה דעהיס מיס ועטס מעה לפנין ט״ב באריטה ועיי״ש טד בל׳ק יקדם
 מיש במ״ב שנהרפא משסוט ולא נהרסא לגמרי שעדין טא עצב וכדומה ועיי׳ש
 נמ״ש בזה לדנא באריסש וסי בשרה צ״צ המושר. שס ברמן ט״ב פנכתסה
כ אמרי וכמה סא בד וסקחומותזק בשרוה ומיניש י  כמס פעמים ונהרפא א
א למנותו לטיב לקהל והנע ואף נק גהלסח הראשונים ואחרונים * ש  מסב ו
 שלכארה טוו שהוחזק p ג׳יפ ש לי8ור1 לסהיס חלים וסי נצריך לדקדק עליו
 רצסרך לעע״ג קטע לן מ"מ ש להקל טץ שהוא עתה נדא וחלים וסל כל
 שפה י״ל דמפפידן אחו בחזקת נריא ונשרט ננ״ד שההפסקה ריזלי א' לחנירו



ה ע םויתי*, ט י ח ת ש מ ל ה מדף א ח ח ע ה ד ר ו  י

 (קנא) באחת (קגב) מאלו «(קנג)אם (קני) ערמה (קנה) אותם (קגו)דרך («1 שט־ת. (קגז) יוקטן
״ ו ״ מ ^ ט ידיו לשחוט (קנט)י׳אין מוסרין להם לשרוט לכחחלה אפילו אחרים עומדים י א  ישאינו יודע (קנח) ל
ד . י ? «  על גביהם. ואם שחטו (קש) שחיטתן כשירה אם (קסא) אחדים עומדים ח

 כאי־ היטב
ס י ס ש״ך ו*׳ ט ס ד דרן־ ש«ת אפילו פניי טלם לא מיוקינן גיס מ  (מ) שסוס יחש אס עושה איזן דיו OK מא מקיא שימס ואסי׳ נאסל מאלו אנל א לא ענ

 תשובה
ק  חלק א' מ' קל״ת (קנו) ידך שטות עבאה״ס ונרי נש׳ דעת מרה י
 מיה באמצננ היניי שהביא יאיה מש״ס ינפל מחשנית לא הר כמשה טי״ש
 ונד׳ נש״ע מ״מ מ׳ ל״ח שנדף ירי שכ׳ דהפונהליס יהנחפויס נרעס ביומי
 היי אלו נכלל המשים ויני זה מא למ מה שניאה שא״א לטון המנח
 נכתב ונדי נסמ״ע שם ס״ק כ״נ שני יהמונהליס יהנחפזיס ניעמס מימ
 שאינם מתורם נפרניהס אלא כל מעשיהם עושין נמהייות ולא מכוומס׳למף
 ממין ולתכלית המעשה וזה נ״כ נכלל שגפו! ושפות יתשנ מיי״ש וסי מזה
 נשרת נרית אנרסס חלק אהע״ז מ׳ ע״ו את א׳ ונס׳ מרת ניסין על הלטת
' קכ״א סק״נ (וע״ל ם״קנ״א) (קגז) וקטן עייננית מלל לקמן  נימין מ
י דקען סחיח פנן ששה שנ ס י ׳ ג׳ שנתעורר ולסמ״ש בא״ח מ' קנ״ע לעק נ  מ
מ הקלות בקטן מא רק :יותר מ:;  דט כקוף ולא מי כח גנרא וא״כ י״ל ו
' ושמפתו נטולה נכ״מ  ו׳ שניס אנל נשמת מו׳ דט כקף ולקמן מף ממן נ
ו וני ואין למש נזה ד נ ' זה מף ס״קא׳ עמו טל ו  טייש אך נאורח ממר מ
 לטרן שחיטה ואף נסתיח סנן י' שרס אין דט כשחיסח קף עיי״ש באיך קצח
' אינאייך (קנח) לאמן ידיי טשס״ח  ועי מזה נמ״תמהנ־״י אסאימו״י מ
 מד׳ נ״ח וסעי' צ״ו ותניש 0״ק מ״ח וס״ק נ״נ שני דחקא קטן פסול כאין
י זניחה מאיל ואין להם כח נניא אכל  אמן אפיי כשאעע״נ ולא טי בכלל נ

י זניחה הואיל רם להם נח ננרא עיכ מוחי כשאעע״ג  חיש וטסה טי נכלל נ
 אשיי נאץ אמן כשיודעין ה״ש אנל נאץ אומן ואץ מומחה לנ״ע לא מהר
י עיי״ש ועיי שם׳׳י ס״ק כיה נאק־ ועיי נרטי  אחרים עע״ג ואמי אפיי נדענ
 ה׳הננהלכה נחרה ס״ק נ״ה (קנט) אץ מוםרין להם לשייט לכתחלה

' זה שעמר על המחקר נכל מ י נ מ ' נס׳ מספת יחשליס נקצור טראח א  ט
 מקום שמנואר נש״ע לעק חפ״ו ולערן טמא ולנחחלה חץ מוסרץ להס לשטס
י מה יהי׳ אס נהו נאדס ספק אם טא מאחו מהם אס מתר לממי  ונדענו ש
ע לכלל הפרס א לכלל ץ סטלי ספק נאום אס מי  לו לפטס אט' לכחחלה ע
 מטה א נספק טמא עון שאט טמא ממש יק שפט טרו עמלי א נמקן
 וסמן אס יוכל ליאת מחיטה נלא קלקל והנ־נה טוצא ט ומצדד לכאן ולכאן
 ולא הכייע למנא עיי״ש י(קס) שחיטתן כשרה אם אחרים עע״נ עיי תנ״ש
ן יויע לאמן ידו אפיי  ס׳״ק מ״ת שהפלה למורו כופת הפוסקים ונקמן שא
 נויענו ואחויס עע״ג אמו אך נחוש ושוטה מחד נדפנד נפפ״ג נדי״ש וסי
ו דענ ' שהעלה להקל ניש״י נ ׳ נ ט טי(מהכנה״ג) חלק ק הדעת מ  נחמי נ
 נעע״ג טי״ש והניאו השיורי כרכה את ייא אלס נפסיד פיק כיה איוו שהניא
 דעת המסקיס והחיש והכנה״נ העלה לדנא כדעח הפרישה ינ־יל להמדי־
 נירש אף נפפ״ג נדפנד שלא כדפח המחט־ ובקטן יש להקנ מעת המחבר
' נסי שישנים למד פל הפשרות דש  פיי״ש (קםא) אוזרים עע״נ ט
׳ אחד פפ״ג י א  מאן שכ׳ דאעס״י שכ' אחרים נלמן רניס לא חקא טא ו
י טייש ופי׳ במיז שקיא יבסמחה לה׳ שטסה מרש ה׳ ובימעוח יעקב שהיא  מ
ק ס׳ שהקשו בהא יקיי״ל חש״ו ששחטו יאחד חאה ממי דעכ״ס טכא דלא מי  י
א נאמן באטיץ טכא יאיתחזק אימיא טכא ילא סר מ לינט חיי יאן י  ט
׳ רק אחר חאה אמא נאמן טץ  נימ יא״כ אס הנהמה טא של חש״ו ולא ט
ע טי״ש אך בסי סד ען הדעת י  דאנו נימ ונאט נימ אט נאמן וסרח נ
' נהשממות מסיי ג׳ נמהד״נ מחין קשיח הפרס? נזה וסניא  כחיי נחלק נ
ס ופוסקים הנד א' שר שראה ששחשי אפיי אן הנהמה של י  כמה ראות ס
 העד מהר ועי׳ מזה נס׳ ראש יוסף פל מלץ דף נ׳ ט״א כריה וכלן ששחטו
ש נדנד הסרמיג נזה ומי׳ ד י י ׳ ר א מ ח מאל ומשיב תליחא י ר  ועי׳ ט
ק י״ג שכ׳ נדנא נזה יהא ומהר נחש״י מעד א׳ פ החרא זיל נקיא י י  ט
י שמא י  גמל ספיג מקא אס הנהמה מא שלו א ממשרה טוו 4שחומ ואו אפ
 נעצמו אנו יכול לשמע מ״מ טון ינידו לטליכה לשוחש ממטה משיה נאמן
אי אנל אס נמסר הנהמהלחש״ו ולא לזההשיג י א אמי שהחש״ו שחטוהו נ י  ה
ג יאן מי א׳ נאמן נאטדץ אצא נמה שטח אנל נמה שאן י  לא ממי חי ע
נ נהלכה נחרפ א נדייש וגוי נסי וביד הק  בימ אש נאנק מפא ואשתוק אמי

 דרבי
 צלולה רק שהיא דקה וקליפה הרנה אט נכלל מסה אנל אס וממ משונשת
י דט שיסה טי״ש וע׳ נסי עצי ארזים על  שאט יסל להשינ ונר על טד
׳ ס״ז מ״ש לעק  האהע״ו שס «ן״ה ומי נשי״ת מהרייע חלק אהע״ז מ
'  הפחאס ניותר שסטלץ לעמת טי״ש ועי נסי הירח גינון על הל׳ ניעין מ

' ימי ז' נאייטח ' נ דו נזה ועי נמ׳*! ארי רשעי ט נ  ק״ס מיש על י
m מולו מצאתי נס׳ פרי ק הדעת כתנ יד על הלטח a (קנא) 
 שטסה וסיימת ממאן מ' משה טיזילס אבד״ק ווישלין ז״ל שכ' נטמטו
 למדף זה דלהכי כ׳ בטש״ע בלשין זה כד לדוקא דדוקא אש אט עושה יק
ק מדע שעשה דיך שטוח אבל בעישה ייחר מא׳ דטיט תיי א ט י מאא נ  א
 סלח א אף ולא יועיק ועטו ודך שטות ש לטש שמא נהבלנלה דעתו ואן
דס לא נישנ שוטה כל ולא נ  מסדן א לנתיולה לשטס ו#< דלנט שאר ו
 יהדק ועבד דיך שטח מימ נבי שטעה שצריך דעהא צלולה מסתבר להחמיר
ק ל״א מיש בטאי דביי המחבו בזה באדמת  עכח״ד וסי' בסי מנחת אהרן י

 (קנב) םאלי כ׳ בשמ״יז סעיף כ״ט יהני ממני מסה לא מקא אנא אט׳
 עושה וגר אחר דדך טטש וטירוף הדעת ה״ז מטה ילא נקטי ט״ל למי מענים
 נ״א למגמא ולא טמא דדוקא המלך ערום בשוק וזורק אניס זה נקרא
 מסה אצא אף שלא משבש כ״כ תזקתו מטה ובן המשהגטס במסר כלס בכלל
 מטיס טי״ש ועי׳ בסי ועת מרה ס״ק מ׳ מיש במק זה וכי ומך ממרס
 שנש״ס נאמרו טכא שמדבר כסגן ככל אום ובאס לטכיח ממעשיו שמא
' המה מסמס שהוא מסה אנל טנא דאט רואן  מסה נזה ס״ל דמך ד' מ
 שמונר ננלטל ושגפו! לכיט דט שיסה וא׳יצ למטח מט׳ אלו כצל נדיש

ו  (קננ) אם עושה מין• ונעיק ענ״ס חד ימנץ ועיי חיש ס״ק י
 שהעלה דאסי' בס״א נקרא שיסה טי״ש ועיי במ״ח שנטף הש״ע של הרנ
׳ כיה ובמיה טח אפדם חלק אהע״ו מ׳ פיס ובשייח  ההניא זיל טף ט
' מ' מיא ופשס״ד שסיים ונכון להחמיר  מארח צבי חלק אסמ״ו בדני חדד״ג ט
 כההנ״ש טי״ש ועי׳ בתרי שאול יוסף דעה (ממאן מלטב ז״ל) שהעלה
מ לנ״ע $ אס עושה דנר שפוה אט'  דסיפא שהיה מחוק מקודם למטה נ
 פ״א מה מסה כהא דנ״נ דף קג״ה גני שדי קןייתא טי״ש ונד׳ נסי ועש
א מיש נערן זה וכי דנל זה טא נאיט רכר נלא״ה שעשה דרך ק י  טרה י
 שטוס אגל ברכו שפושה ורך שמת ונפרט אס רואן שאן דעתו שלימה
 שעת מעשה לניע הד נכלל מסה אף גסעס א׳ טי״ש• (קנד) עושה
 אותם דדך שטית עי׳ נסי שרת איר השר ימית אי־ שואל אשר שמהם
ס מקליווע שהיו מערערים עליו ואמרו שהיהלהנעל  אגר א נתחברו נפנץ מ
 ממני טסה ותמצא תשו׳ כמה גאר זמן ההוא שהאריס כלס בפניני ממר
 מסה ומבואר שס ולזה הסכימו כל מאניס כלס בפה אחד דאפ משה אזה
 ונר אף שהיא שעות גמר כל שיש לחנות מאיזה טפס פשה שסוח זה לא
 מהזקיק אה במפה ופיי״ש מיד כמה הלסת רכוותומ דש למשמפ מדגריהס
 גס נערן ט ״ב נסמל אחו מטפס מסה ומחמת טיל האריסת לא העתקתי
 יגר׳סס וגסים לפמש״ל(ס״ק קנ״א) בשם הס׳ סוי פן המת כחיי אן ראיה
 סלל פ־גריהס לפנץ מ״נ טון רכשמיסה צדטן להחמיר סט • (קנה) אותם

ג x' ימי שאוזו חח רפה דש כמטה נדייש  שי׳ גמנחח אמץ ס/] י
 ופתג״ש ס״ק רא וסי׳ ש״ס ניפץ דש ס׳ מי שאחזו שנמצא מין מעון מקרא
ס שפי׳ י שפושה שפשה שגפון מחמת שנשא שי ונדי נרמי ד ס ס ו ק ד י  ק
ו הים שנתשלא גחווי המוח ומתגלגל ג  שאט שפשה מטון מא שחמת ד
י י ו ש י ש בעמן זה וכ׳ י ׳ ז׳ י י ט  הושת שיי״ש ופי׳ נחתם מסר טר
ו דש אא ואלו ונוי א״ח דאין שדין נ א שו \tfv הרסיס שפושה מחמת ד  מ
כ חשדה בצורת האום טיט בדעתו י  ומחץ טלטץ של ארס אש השארם א
ג ממגעים מרקים גמ אש ומייעץ ולא סונש ימשוך  ושפא ושים ח
 מסישה דעתם נפט שופכה לשד וחיו המזיק חה שהוא פטם משה מחמת
ק א  טלי יש שגעווקם א פצגים ומרה שמרה גא השיק לשמפו אשר מ
̂ך וגחיוסו ישוו למקשו טי״ש ושי׳ גמיש משל ומשיג שרשאי ו י מ ל  מ



ה ט י ח ת ש ו כ ל ׳ ה ף א י ה סעי ע ה ד ר ו * י ־ ׳ ״ ־ ״  ג

^ (קסב)עומדים על גביהם. יואק טוסרין להם לכתחלה לשחוט כשאין אחרים עומדים על גביהם אפילו 6 * ^ י ״ ; 
נ י«י*• אם תצים (קסנילהאכל (״)לכלבים (קםד)'ואם הקטן יודע לאמן ידיו אם אחרים עומדים על גביו » ? 
י״»״* שוחט לכתחלה. ומותר(קםה) לאכול («) משחיטת: היה אנל אס שחמ טט לנץ עלמי שחישמ המלה אף עצ מ שיידע  י*!״״'
 (קםו) הלנות (ט) (קםז) שממה (הנמס אשירי רפ״ק ורשנ״א וחיה ואייו) (קשח)י«קי קסן לענק זה (קשט) עד (יא) שיעשה נר מצ1ס לס״ט
 נן י״נ שניט (קע) ריס איוי (נ*י נשס מסור 1א"ו נשס ר׳ יואל). רש מחמדן שלא ליתן קנלס למי שהיא סחות מק(קעא) י*מ שגס(מרדני נשס סלטת

 באר היטב
 מ׳ ל״ס -אף אס עטי דיו טסות טון דאין דרפ נכך לא מקד שיסה (ני) לנלניה

 ונתנ נסיו אפילי אס מא מורתה ומועס איתא ט f יילמא אתו למיכל משחיטתו
 שימש לומר סירס מא מתון שמוסרים לספ לשחוט אנל נאחדס עע״נג״עמודז ימוחר
 למסר לו להשליך לכלניס נפסוא מומחה * ץלע לאמן ידו ולש גדול שאיט יויס
 הלסת שייסס שמוחי למסד לו להשליט יכלניס נשאחריס מימיים to גניסס וילא
 נהנית שמחמיר נוס (נס) משמעתו ונתנ ט״ך מדנרי ניי משמע יקפן שיודע
 לאמן rr א מומחה סווגו לכתתלה כשאחרים עעיג ומנא שלוט יולפ לאמן •דיו ונס
 איט מומחה סתר נייעני כשאסריס עפ״נ ומבא שאץ אחד ס עע*נ אזלו ממחס
 דודע לאמן ימשחיסחו פסלסאף דיענד לאט נאמן אנל מהדשילוהדרישה סומןיס

 נותהי תשובה
 (tr) שנמשה ני מציה עי נתנ״א סליפ סק״א דנינ־ דקסן «מל מיאיייימא נמינן
/ ש־ה ומי גינרא שפ סי ליה י בהוא p י  שיהא נדי: מחש יהייט שהניא ר שמיות *ו
 ס״ה ילסייי דימן ממנץ מל הנמקה שהמא נ״ש מיש ומזה למוד לנדון זה לאן אמי
 י״נ שנה •וס אי אסוי לשמומ ל5ויו אכילה מאמי שהוא פסל מדאיי״תא * מעמסא
י זממה מ מעעמא ייש״ו שאיגו ניעיוס אס אץ אמי עמדי מל גדי  דהלניש שאיני נ
p ליה שנה ריס א׳(יירש המניא מי שיסא p פד שיותע שהניא י שמיוס אי שהיא 
 י״מ שנה כנר ממסי סצמ סאמרוניס) * שנתמלא זקנו נמניאי מימ סליה ונמ״א סי
פ סנן״ז אמגס צהאטל לכלטס או נאמניה פופ״נ יאימ מוממס ואמי ייימ לאמן ידו  קי

 ירד שמא p ׳"ג שנה on א׳ מותי לשמומ ועמש״ל סי יסיא סק״ז
 יודע

r לחול או מומתס ואוודס עומדים עיג *0 מומי אצא נדי ענד אנל לכתחלה אסר על שימס מומחס חרפ לאמן ידו ונס אחדס עמ״נ ומנא יאץ איריס r אמלו טולפ לאמן 
 עומליס ע״נ אואיט •ולעלאמןידו ונס אט מיממה אילי איודס עע״נ אף דענל אסד ונןססקהנימ (ס) שייפה וספעסאיחא נש״ךמשיס לאץ נאמטח צקסן וכתנ נס*|
 אע״נשיש פוסקים לאס הוא מומחה יאומ, ניליש להסיר לסד שמיס לפיך אלא מש לחוש שמא לא שוט שסר טץשסואמלע סישאמדק מסתמא שחפ שמר אנל נשאר סמןס
 לאאיתאלהאי התירא והניח התמר עצ אתן ששילמן לשמם לפונל טנטסוטתקלו לסיאיזס דני שינמנ המתנו עציו שמא שיופו ואמר שזה אסר מאתר שאץ סמתס פלניף
 הלנר נגץ סל משר ואל אמר ולא סמתניר מע״נ אנל אע• •ויפ אסר מנר להא למרק י«תס מל טף הנשר מסס שמא נתחלף ווה צא טץ־ כאן להא מסי העוף שלו יפ
 נילשנל סנניס מסן ששחש איס נשר א״כ מה איטר •ש נלנר אנל מ״מ יש למש לאותן שסתנץ למנת מנת כשר יש למש שמאסמונלטמיסצ״ר מנס זאת איורו נאשר מא מ(ר
ו ימס נעיף שלו ומץלקמן ט' כ״נ נלין חרעולת ששלמ לשיזס עי׳ עונל סנניסט׳פיש  אלא צדך מכמונ *w ממן אמר שאט מצר ומיס ססחניי יומ״נישסא לאימה מנ

 תשבח
 יפ בטונ ואן למיון פל מה שכנפליס יטיוהו נטכיע ישמא אן גסס ט כנל
 מביע א שמא לא דקדק מפלים טטג וכמ״כ צייסן לעמת הטי דקא נמקס
 שאין המרי ייימ וימוג ?סי׳ בהאגרת 1מ׳מ נסן לכחונ ג״כ סמן ל שמא
' כזה והנכד יחיק האינית טייש ימי בטאי משה  נס כשפס אחי יטשה ט
מ ששלחה השפחה שלה לשמס תרנגולת והאשה טהה נמות א  סרק י' משאל נ
 יבטאה לכיתה מצאה התרנגולת מנחת כלי ראש ולא רט־ סקס -שטפה והמשרתת
 ברחה ולא טדט טגן טא יהאשה מטרה שהיא תרנגולת שלה והאריך אס יש
 לסמוך טל התזקה לשלית משה שלימתו ואס לסמוך דבווא נשחטה כטנן וריב
' שטסה דליתא  מציין אשמיה והפלה יכאן טץ דש דטוהא לפרט דאן כאן ט
 להראש (פ׳ פרי תואר לטל ס״ק חי) ר״ל שמא המו נוי א ברדלס פ״כ

 יתיננילת אסורה נד״ש באריכות
מ בתב״ש ס״ק ס״א מיפ לעק א טהר לשאח עופות עיי קסן וכתב ונתפשט י ע  ו
 1 המנמ לשאח עיי קטרס ואן למטה בדם טס להם על מה סשמיט

 דאע״ג דטל ישידטה אנס נאמרס שאר הכא מירהח לשקר במלחא דפנידא
 לאגלי׳ ומ״מ דוקאקנץ בר דעה טויעליזהי ואט מתוק ביועפטלליס וכמעשה
 שטי ששלט ע״י נער המטער ונבלה בעצמו למזיק לעצמו הסרוטוח עיכ יש
 ליזהר טיי״ם ועי נסי ידחשי הו״ל מפראג דרא שמיס יזהו וחמיו לעצמו שלא
 לשלוח עיי הש"י טי״ש יהניא המחזיק ברכה אה י״ג יעי נמנתה יוקז שעי'
 כ״ו ינניאריס ס״ק ק^׳נ שכ' זמ״מ אף כשמקל גשלוח פ״י קפן גרך טהא
 הקטן נר הנח וחריף וזטו נמפשיו נמו נחל ממש ט יש למש שמא יארע אזה
 הקלה יטריף הטוף נשמטה והמחט יאמר למעו שהטוף נשרף והוא לא ינץ

ק זה) פ ׳ ס״ג פ״ש מד נ  ולא ישמט וט׳ טי׳׳ש (וטי נדנדט להלן ט
ן א  (קסז) שחיטה פנאה״פ מ״ש הטעם דאן נאמטת לקטן ונוי נטדושי מ
 מהרא״ל ציק ז״ל ס״ק נרו שכ' שצ״ע אס הקטן ארי ששחפ יפה ינפצאנאפםה
ט שתיק ונמקם  שנניח א סמטק עליו ואפשר אמר המימן נמנו דאי נ
 שרוכ ישראל א״כ יש להאפיט כטט דא בעי שתק וט׳ יטיס יז״ל ונראה מאמן

 דממני׳פ אס אן א נאמטת גס לאסור אט נאק עכ״ל (קסח) וסקרי קטן
 כ' כשפיה ספי׳ ל׳ דכמקסוה שטהגץ שמשים מחטיה הו נקמה השיעור פד
 שמנשיסנהי״נשרסריסאיינפטממזהשלהדץקפגהפ״״ש (כטט)עי
 שנעשה בר נמוה פפהיש פ״ש דטיט שהטא נ' שטחה יט׳ בס׳ ידפוס
פק זה נאריסת •  שאיה פל טי״ד כקנטרס כיה יד הלכה ייא אה ייא מיש נ
ק הכלחן שהפלה ממנה האחרונים ללא צדכץ מ פ ׳ נ . ט '  (קע) ריס א
י וגס כ׳ שש  שנים דוס א אצא נל שמילא א מ שנים אף נלא ץס א' «
מק דיקא מטו ט״ג שרפ מעליפ משעה מולד ע״יש י (קעא) ייח  דלא נ
Yfn שנה טנאה״ם מיש נשה תמי ביה יעקב ומי׳ סיפ סהספש לדנא 

 להקפיד

 דרכי
ק ט  ס״ק פיו שכ' ואפי' כהפ״מ יש להחמיי הנא ילא מהגי חי רואה רק נ
' א' ו ט -וקח שר חאס טפמדו עיג פיי״ש יפי' נחמנת חסי לאנוהס טר
נ  (ונו׳ נדנריט לטל ס״ק קב״נ) (קסב)עע״ג ט׳נטוישימהו״ל ליקממי
 יין להתיר אלא כשהעפ״נ רואה רק שטטח נהמה אחת שמחט חדש א' א
י חד חאה  מטה א' א קטן א' אנל אס שוחטים כ' א ג' חשיי טיזר לא מ
 לסלס אלא לכל א' ואי נפ״ע צדך להיוח א פט״ג ורואה טייש (מםג) להאכיל
 לכלבים ענאה״ט וט׳ שמ״ח לקמן ס ׳ סיז סעי׳ י״ג והניש ס״ק ל*ו שכ' דפדפה
 הרכרה מוהר למסור להם לשמע דלא אהו למכל מריס טייש (קסד) ואם
' זה שכ' י ׳ נסי ערוגות הנושם על טו*ד כמ  הקטן יודע לאםן ידי ט
ד בעיכ שכבי עני מחט לפרט כמה ממרס ורואס מש א ד  דהמחבי נ
 אמטח ד לשטפה א כנץ ששחט לסרט דכדס טמאים כמו עורבים יבחמה
 דאליכ מנא ידטק מש לו אמץ ידיס לשחיטה דהא במרס שהוחזק כאמון יד
 לא מתירץ לשייט אט׳ נעע״נ אפיי להאטל לכלכש נדיש ועי נשויס מהרימ
' א' בדיה ומיד הבא שהוטח דאס מחט מסר  מרוטינטרנ האחרורס מו״ד ט
ס יכיכ  ליק״ו לשטט שייך ג״כ אמד רמאשמ״ה דמסמלא יידע שהם ממטס ט״
' זה (קםה) לאכילסשחיטתי  כתוססוח יחשליס כקציר סראחאטי־ כמי

 עבאה״ט יעי' נטרונית הנישס שס שכ׳ ואף שנ׳ הממנו שמוהו לקטן לשיאו
 כשטא אמן מ״מ אץ א לברך על שחיטתו ואין א לשחוט אנא כששומע הברכה
fa מאתר ולא זולת טי״ש באריכות (יע״ל סי' כ״ח ס״ק קניז ובמי זה לטל 
 קכ״ב ולהלן ס״ק קצ״ז) (קשי) הלבות שחיטה עבאה״ט מיש באתן שטלחץ
 לשתים עיי נכרי יע׳ מ״ז ס״ק פיו שכ' שלא יפה עושץ השולטן עוטה ע״י
 נכרים ומכריס טעלן המצות א הט״ב טפל כעצמ הטצות לט המנהג כאזה
 מקומות ימביא העוף כ״נ פחם לאז טדאי א״א פיר להכיר את הפיף כפכ״ע
 יאף אס ש טכר עיי טנ״ע לא ידע-א אץ להמר דהא ש חשש דלמא ישראל
ר עוף ששנת לשטט תה הכתב טא מאותה החרנגילת ton לקח  א' ,הן לזה מ
 השכר שחיטה לעצמו נד״ש יכיכ :מחזיק כרכה אה ייז כשם המנהה יטוא
 טש חשש דהגכד יתן עוף אחר לשטמ לישראל רקת כהב מהמחט והעוף של
 שראל יקבל מכרי כדי למטל לישראל ע״״ש ועי כמנח״י כלל ל״כ סק״מ ובמלח
' ס״נ שהבאתי  למנחה שם יבדפח מרה ס״ק פיו ובשטח טיס סיק ליז ופיל מ
 רבד האזרומס שכ' דטכ״ס צריך המחט לכהיכ כהכהב נס הזמן משחש מחשש
' ס״ז  שמא שלחט עוד מנס א' והאיי יחזיק הכחב נדיש וטי נמרח זבח מ
 נהע״ש סק״א x 'xאה קצת ©מוס שטמץ שסששיחפץ מיי א* מהסן
 הצישרן של העוף וטחנץ כהכחנ ק לסמן ואין מקטדן אס האיי חאס
 כשטהס ואט נטן לעטח כן ט אס הא״י חא: כשעושה הטי לא טעיא לחשש
 מאף וט טרטתא טא למכרי טחחוך ג״כ ציפורן עהעיף האחר שהוא מחליפו



ה ט י ח ת ש ו נ ל ה סעיף א י- ה ע ז ר ת ו  י
ע (מ) לחסר: י י לפיו הוא (יב) (קעג) ח  6*״ וממת 0056• היולזוס) ד* נניא (קעב) נ

 פתחי תשובה
 (ינ) דיד« לימי פנהיפ נשפ טיפ מיש האנל ט׳ ומ״ש שיסנ לצע״נ מ״פ אנל לא
 ישיימ ואימ מני מוס פיסק ואפשי לס״צ למשיס צפיא לא ישים אל צט לשמימ גנותה
ס נניטס לן *א י  מניד ירע דלפי) אפילו פנמה ספיגתו מס נמ• לא ישמע להיי נ
 מימי לה לאגל מיש אצא ולא• דליא לא מישיגן יגל יי, הממס שאסוי אנל ,ש«וס גיאה
 לי להוא משוס שאסוי נמלאכס כמו שנסנ לקמן ס״ ש״פ יצמ״ז מיי-א ישי• כמלאכה
p )כמטאי סס סמן נ' יספ״ ה׳ נאמת מותי האנל לשתומ וזה ניוי ומ״ש מול וזק 
pr למגלי מלמא פמכ״ע מע שגי ואילו לא יסיוומ v פ׳ פנים ט׳ ע״! נמענמ מ*־י נתיניה סי׳ פ״ו שנמנ להאימא נלויוס הללו שנמל* הנמות יאו• ונכון לכל אשי נידו לממס 
 שוס מיס אן שמדגיש ננדץ משוס לא פייינ נס פד שנמס ש־ס >רך נלקה נחלה יממ״רס סיניס להשגימ מיז שהשומנופ הנאיס נימיה •נואו לפניהס צפיקש לנסוסס ט קלונ

 הדני להתקלקל והס נפצמס אינס נמזגתףס נזס אס ידיהפ יומתיס מיש ופ״ן נשוית משוני מאהנה סיא p" קיס
 לא

 באר היטכ
 (0) ליזהר נתנ נסיו שסהייל נתנ למל לפיס נזיפתו רדפתי של מעי וקראת•
ק חרת נאימק •ליסוכמ  סמיסשלאלסקמל סל •ותר מק •״נ שיסכל שוזאין נו שמא נ
 ננרא וק נתנ סשין נתנ נית ־עקנ טנק ניס שמצא 5תונ וזיל האנל וזק ק פי
 שמס והנער יץלם •'ח שטס לא •שתעו ענ*ל ונית נ' וסכל לפ• מס שהוא אלפ לאט

 סוא

 תעובד•
 ינתון ג' ימיס הראשורס יש להחמיר שלא לשמס מים פין מחשש קלקל טיוטה
 טק שע" האבלות אט שפוי בדעתו והתמיי שס ביותי דאפי׳ אס יש אצלו מי
 שיכיל לשמס רק שלא נעל קבלה עדיין אפיה אמר גהאנג למיתי לשחוט יהיא
 יעמיד עיג בגי ינדס הראשיניס ט יש למש שע״ז •קל השייב גיכ לשחח הסק
טא להקל  כהרגילוח שא ובימי אבלו אמר להשחיז סטט וגס יש למש שלא י
 לשמס אצל זה שלא נטל קבלה מכאן ולהבא אס" בלא עעיג יצאזר ג' יניס
מ י  יש להקל ילצורן עצמו א ליולדת א למלה א אפיי לאחרס אס יסי ה
ן א  להמינ אס לא שמט להס מותי לאחי ג' יניס הראשוניס דיקא אנל ט
 להשויב הפ״מ יק שההימ הוא לאד אן א לשחוט נסיהם א אף לאתי ג'
י לשחוס  יניס טביל הנמר של חבית ואס א אפשר לו לשחוט :צינעא מה
 אפי' שלא בצינעא ורק פייאה בכל מה דאפשי שלא ירא פייסוס כיב ועיייש
״ משוס לאלי יש צד סכנה  עוד שמצדד להתיר לשמס למלה יולדה אף בהון ג
 אס לא יטה לי.ס נשר עוף ככל הציוץ נרי״ש ונד׳ בדברי הרב המסדר שס
 שכ' בזה ואן לזוז מדברי השבי*, והרין בזה ודלא נהחכמח אוס עיי׳ש אלס
 בסי מנחת יוסף בקיא להיש אח ז' האדן־ בזה והעלה והעיקר גהלכה כהיא
ן יעין״א ז״נ א ה סער המחברס ישיג נת»׳ מ מ  מל דנריו ושק נ' נ
' א' סעי' ו' דבשעת הדחק יש לסמוך להלנה ולמעשה עליהס  וכיב בפרס מ
 להתיר לילך בלילה לשחוט אף בג" הראשירס יק יאיתי תשו' כספי א' שכ'
 דלא יאה שימנעו לשרב לשייט בימי אילס ונפרש לצורך שבת עיייש וכי שם
 עוי בסמי ההיא יכל זה סא יק באיל אבל נאק בכימ לא שמש אף
ר לצורך פבח דטון מנתו מימנ לפרז בימ יצערו גדל  בכעח הדחק ואין ט
י י  למאד טדא אן לט פטי לבדקח הסכין האר דבדס שצריך השרב למר ע
' פ*ז שנשאל במי: אק ריל ומסאח טפס הממשלה  ועי׳ טו״מ ארי רשעי מ
 בהכרח מא שלא לקבור המח עד לאחר ג' ימים ושוהה ב׳ א ג' ינדס באדנותו
 ואן טיב אזר בטיר ששמט ונשאל אס ש להתירו לשמס טון דא״א א לבק
 ברכה טל השחיטה כל ימי אנינומ שהדבר טנע לפצונתת הפיםקיפ אס יטל
נ י כ נ  לשמש לכתחילה באפן שהוא עצמו לא יברך רק אחר והאריך והעלה ד
 שהיא שעח הדחק כיה שאן שם מיב אחר דשההה באניטתו ב' וגי ימם י5
ק אף לכהתילה כמטאר טו״מ נ  לסמוך טל המיז שהאק שחימ יהאחד י
 חתמת הדשן נסנקיס וכחנים סי׳ קצ״ו וקצ״ז דכל דנו שאן א יקנה אחוס א
 שס ט סורח גחל לחנן ח»ב בדיעבד עיייש ולעק דנא נואם ימסתנריס
 דברי התשו׳ שהבאתי לטל מטעמיי שכתב לאסור שחישת אק טון דצפרו גדול
ל אן לט סטי לבדקת הסכין טסב ושארי דברס מיל ומג טעם זה לא  י
ס הרק לממר מסמס זה  נתפורר כלל בתמי ארי ושפי וגס אחד פהבאתי ט
ט י א נ  אף באבל ירש נאק דש לאמר כמק (קעג) יודע ליווי ע
ק נרד ח ספי׳ ליו ותביש י  וסתיש מיש לערן מיב זק ובא בימיס ופי' שי
י המורה  מיש בזה ומיס דהכל לט פה שמא אדס והכל תלי לט ראת ט
מ (ממאן בעל תמי בית ״  עיייש ומי׳ בקנסדס יפה לבדיקה שנדפס טף מ
# שהוא אסר שמא  אסדס זיל) שכ׳ שקשה לממן• בזה על הטיב בעצמו ד
ט א ק כמ מתה אן לסמוך על דבריו מ  מרגש בעצמי שלא אפסי טמתיי ו
 ט "ל שהמ״ב אט מרגש בעצמו והיא מעלה את המממה א ט לפת זקנה
 מכל לטוס מתהפס המשים בזמן מה ביטון ידיס ולא חצי ולא ממש ולא יוע
ק ניט ונסי מפשה אברהם  ט בנפט סא טייש ופי׳ נמנחת מסף נלקףי י
ה מאל ר ה וניט קשה שאו מיש בזה בארך ונדי ט י ׳ ז׳ ב  הספיד טויד מ
' קגיג יעי במיה ' ניה ובמיה שאילה שאס תניינא ט  ומטג קמא חלק א' מ
נ נמוא קרוב (שבטם שנס וחצים י ז שנשאל ט״ד מ י  ששני יפה תרינא מ׳ ק
 להשגיח סימה החמי מאיי נטגיס והמג דהכל תלוי לט ממין ואש לט

אס  ו

 דרכי
 להקפיד חקא פל י״ח מה ע״יש ופי נסי מדח זנח הספדדי(סהיג מ' טיס
' ו׳ סעי' נ' שני שק טא מנמ הספרדים שם ' ט  דוד חזן דל) ספרכח אח נ
 מא להחמיר רק שאם ממר טא משטל ואייר טחפ לכתחלה אף מהוא סטת
ק פיז כ׳ שרט ז י י ו שרם טייש אנל נ י  נדיח מה רק שלא יהא פטה מ
א שלא ליק קבלה לקשן ר וראי לנהונ כמנהנ השן שכ׳ הרי י עו  המתפרצים נ
עק זה נאדטח ו מה פכי נ ' י ן ט י ה עיש ועי נטית ד  פיות מק יית מ
ק נית) יעי טי״ת דבר משה ממאן מ' משה  (ועי מנתת ייסף בביאריס י
' נ' בדיה ולערן הכציס שהניא תקנה ד ט י  אמאדלייו ז״ל הםסרוי תלק א' ב
 מש שם מכמה שרם מגמני הרנרס שלא ליק קבלה עד מהיי א לכל הסטת
 עשרים שנה עיי׳ש ולסעניל נראה דגם כל מיש במחניים להקל בבן"ג א אף
 בב! ייה כל זה הוא בטטל שכר מהכשרות כמו מהטדסח ואט טפל הכרטוס
 אבל במקס שטטל שכר מהבשרות ונא מהטדטהא אפיא בטטל רק הכרכטה
ס בבא י  ש לטש שלא לסמוך על מיב עד טסי p עשריס שנה טון דקי״ל ב
 נתרא דף קרה וקניו דעד בן טשייס מה הוא בכלל קטן שאט יסצ למטר
' רצ״ה סעיף י*ו וכי שם הטעם לטל יע טימ מ  :נכט אייו וק קייל בפו
 כן כ׳ מקיני דעהו נט זוזא יוהו מל^י ב׳ שנים עיי״ש וא״נ לפיו ננ״זאף
ב ולא טשטן דמשום מאה מועטה שיש א יצדד להכשיי יותר  שמקלין נשאר טי
א סטה מבן כ׳ ט ' ייח סעי' ייה ובדבדט פס) מימ ט  מהראי(עיי לקמן מ
 טק דאזיק בעלמא דמקרט מנחי' גבי זוזא יותר מהרגיאח טדא ש לטש
' כ״ת  טבשיר את האטד והוא מסתבר ועי בשרת מהר״ס טק תלק א״ת ט
' ה' ודו״ק (קעב) כר דעה הוא ויודע  ובמיה משכטח יעקב חלק מ״מ ט
ש לערן שרב שמא חבל ב״מ ועי רזה בשלתן גבוה לקק י  ליזהר ענאה״ט מ
' כיפ שכ' דלצורך שבת פסיר ק ג' ועי בסי כסא אליי בתיו״ד ט  ט׳ שסיד י
 יטל לשמע אס אן שם מחש אחר אלא טא טק והוא עשה ודנים דעוע פבת
 עי״ש ועי מזה נס׳ זטר נאנרהס (להרנ ר' אנרהס אלקלא זיל) חלק נינהלטח
 אכילות את פ' ערך סרקמעיא וכחלק ג' טרד הלסת אנל אח מ' ערך מלאכה
' ז' נד״ה וגמלה מזו  ס׳ כ״ב ועי נמ״ת מפשה אנרהס הספרדי טו*ד מ
' נ״ו מש בזה וכי שהוא המר למיזטדמתא ן טף ט  בארך זע׳ טו״ת מגדל מ
ט אבלו לצורך הרגל אף שהיי שם טד מחש אחר טץ שהשמטה רבה ׳  לשטט :
 וכבד על טחנו א׳ ובלבד מעמוד נביתו ולא ילןי למן עיייש ועי בבינת איס
 בקנטיס מצבה משה אמ ז' מיש בזה וכי לדנא לאס מא טייב ימחא מומי
 לשטס בהק• בימ דהוי כמו שאר צרט ביט פון אט' וביטל שמוהר לאבל
מך ביתו ואפיי שנמל שכר מהקהל לכל שבוע לל״ב משוס דהוי בהבלעה  לפשוק :
 ובהבלעה כתר א ליקה שני אבן אטד ט ליקת שבו בפד כל פוף ובהמה
ן לביחו אמר בכל פרן ע ממחט ישלא בהבלעה אמר ליקז שכר וללכת מ י  נ
ק לנשר מיהר א לילך בלילה ד  f אס א, פס טיב מבלעמ אלא טא והציבור צ
ש ועי טו״מ מורי  יישמט ט בלילה אן חאן אתו ואפי' בימ אפשר נהקל עי
 טהרה (מהגאן מהריק '״ל) חלק ב׳ מ׳ טיח שנשאל ג״כ אחח זה וכי שוברי
 התכנה אוס בזה הס עיקר לדנא ואין להחמיר טי״ש ועיי ברבדיו בקנאח
' כיד שחיזק דברי השובסי ד במף סס' ט י ו  טפריש בממפוח נסושו״ד ד
 הניל והביא ראיח יסרסין אגדו רכל שהשוחט חצה לשמס דודע בממ מופל
י ט לשחוט עייש ודע .שדבדסם משמע לאן טאק במ  לכרן דעחו בזה ממ
י י ' ימס הראשונים סוחר לפיוס ע  כץ נ' יניס הראשיניס לשאר טניס ואט׳ מ
p י חלק א מ׳ פיו אך מברי מחלק שם י ו  האסרם מיל יאמח שנ״כ מנ
 כשטחמ למלה דזלומ א לעצמו א לאחרים ולצורך עצמו א למלה חלות שיי
ן מזה אמו לאנל לשמם ומשמע שם ולעצמו ולמלה חלית שיי  לשמע אנל מ
׳ י״א םק*א כ׳  לשטס אט׳ נמך ג׳ •מיס הראשירם עיש אנל נל״ק מ
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ע הברכה. ״ואם ׳מחט ט  שאינו (קעו) מ
 ז 'השמע ואינו מדבר (קעט) אם הוא

^ ו (קעד) י׳חרש המדבר ואינו שומע לא ישתט. (קעה) מפני " * ^ 
 יק מ״מ יי־א (קעז) אפילו בינו לבמ עצמו (קעח) שחיטתו («׳)כשרה:

) ישכור שתגיע (קפג) לשכרותו כ פ ק ) ט אפי׳ לכחחלה (קפ)אם (קפא) אחר (צ) מברך: ח ח £ (כיי) מומחה ש , £ 
* של לוט (קפד) דינו (לא) כשוטה. (קפה) *ואם לא הגיע (p0£ לשכרוחו של , ׳ " ־ ״ 4  לוט (קפז)שחט ^

 צא

 באר היטב
ר מ י שיימרן ט שאט •ילע ה״ש מתי לאוס נאתר עומל פצ נניו ללסת מ " '  נ

 *1 ק צמה צריו הנא מומיוה ׳״צ להנא מ״ד לאו* אמ• אט ממחה רק מיזע
 צנרך א*נ שאתו אחר מנרן וסלו צו א עמל שס ולא ראה פפחס רק מניע נינמ

 יס״רי שהאחר מימ יס ק הא לא הר אנו •סל נאן צנרן ונןסםק מ״מ ומץלקמן
W טמן ׳״ש ממק שאמזי איד יסץ להור* (צא) נשמה ט׳ לכתחלה צא 

 אזלו
 תשובה

 יט׳ שמ״ח מר׳ ליד וחב״ש ס״ק ג״ס שהשינ נ״כ מל המו״׳ והפלה צמא
 ראם האחר לא שחט ניב אננס*1 ועבר יביע לא ישחיס האלט טל מק־ ברכה
 זי חה חקא למדן גיבח שחיטה אנל לפרז נובח טסי סוס בטן אם א' שחט
 בהמה והאלם מצה נשחיט טיף יביע האחי ביטח השטטה טל הנהמה לטציא
 האלס יאחר השחיסה ינרן סא א אלד ברכת טמי וכסה האלם וטין
ע אף שהאחד  ובשטח ברכת טמי טיב האלס בהטטי שטר יטל האחר לנ
 איט מבסה והרא לביהמיז שהנק מוציא את פאיט נקי פיייש(מל׳ בתריס

׳ יים פיק ל״ז יסיק ליס)•  להלן ט
׳ י״ז וט׳ בס׳ מחנה ׳ נשיית נבטה שאל ט  סעיף ח(קפב) שיכיר ט
׳ ט״ו נאמץ (ספג) לשכרותו של לוט טיס שפושה  יטדא ט
׳ ליו יסי׳ ׳ רליה ופשית ט  ואיט יודע מה טסה כרטאר נחדמ ט
פ  כשטח טיס ס״ק־ מ״נ שכ׳ דנל מה שדט נשפי׳ זה לחלק נץ מי
 לשכחט של לוט א לא טיט מקא שראיט שלא נהנלנלה יטחי אנל כשראט
פ לשכרותו של אס יש לאטר דדט כדן טסה  שנחנלכלה דפמ אט׳ לא מי
׳ ׳ נניח שמואל נאהפ״ז ט  דלטל מר׳ ה׳ פיי״ש (קפד) דיני כשוט־, ט
 קכ״א ס״ק נ׳ ופי' נס׳ שנילי טרה פל אהעיז הלטח גיטן שם ס״ק א' יסי'
 ס״פ שכ' ישיסי נרפ משופה טון שאבדו כבדם טי״ש יפי' נשרה טוניד
כ י נ ׳ ל״ה (קפה) ואם לא הניע פטי״ח ספי׳ ליח פכי ד  תציהאי ט
 פיייי שיבח פמו קרס שטפה יומרש שלא מיפ לשמוט סל אס אבל בספק
ק קיכ וסמט  שחיסט אסוי אף בדפנו ט*ש וכי במנחת יוסף בביאודס י
 יבד לי לא מתני בזה יהא אס במנתו ופופה אסר שלא מיפ לשכרותו של
ק פ״ז פכי יהכל ׳ כפיי תיאי י  אס טי״ש (קפו) לשכרותו של לוט ט
פ לשפיותו של אט י דחייטק א אשיי צא מי ס  לט מה שהוא אדם ט יש ט
ק אם טא נס נ־ימר שא ימחנלנל ופחי בכל דט וצדן אפפ״נ טייש יפי׳  מ
מק שחו ושכור ז חמור סט נ גזמי ׳ ליה שכ׳ ו  בשויח טיטויד חליתא ט
׳ נמהח צגי לצדק מרסס נגלק טרד  טי״ש (קפז) שוחט לכתחלה ט
ל סא יק לפרן פ לשכחחו י  וני״ק שיק ייל־ שכ׳ רכל הקולא נלא מי
ע לשכרותו  השחיטה אנל לפנץ נדקח הריאה חמוי ומדנא אטי אף כשלא מי
א שלא יטה צד טראה וכששתה שמטר שט׳ רניפיס יין אף ל כלל ט י  י
 נדפנד אטרלטחת ק הטרה ושאר משקה המשכר סי הטפור כשתרגיש אזה
ס על טרד ז י ס מ ו והכל לפי מה שטא אוס טייש וכ״כ נ ד אנ  טמוס נ
מ י  מוסס בסי ליקוטי חגר p טיס חלק ששי טייס ופי׳ במנחת יוסף נ
 אח קנ״ג שכ׳ מנחה פל הטחנויס שאינם משימים לנ טל זה פיייש ופי נטית
נ ן ךף ייא י י י ׳ כיח יכ״ס ינס' פר מנץ פנ ממ  טכלי p מיינא ט
! פ״י שכ׳ חס י ׳ כפרי הואר י ק קצינ) (קפח) לכהונה ט  (ופיל י
פ לשכרותו פיל אן לסמן  חקא כשניקו סטן ונתט א אכל כליה אף שלא מי
» קצס  סליו בנדקת הסכין יכל שנשתכר פשיסא ואנו הדגשתי לצי בלבול מ
י מוסס מחוש נלטב ולנמק הסטן אמר ר ס פל ט י כ במסת ס י ישו  טי
פ ק י ה י  כששתה יביפית יין חה כיש טא מסיאה טייש ימי ביטח מי
ה מזדמן כמה ס י ס מ  X' דגליה אן צד להקל אף גשיזיסה גרדא מ
ט אי ד ותליא כמראה טייש (קפט) ששכוד לא ישחוט טנ  סטנים י
׳ ליו שכ׳ ינשטת המזק יש להטי נאנמנ״ג שיש אנל בטיס י  ופשיח מ
י תלישא ר ש כ נשרס • י  משמפ יבשוס אפן אן לסטיו לשמם טייש ו
* אן למשש ״ < ׳ ק י״״ * י ז 5 י פ ה שס) ו  מ" ל״ס טייש (יפ׳ נופת טי

 מל מימיי ימיי (n£p) לכתחלה; הגס יש אמדה (קפט) ששנוי
tp סא חדרוגין• 

ג ממי ר ה ce pmn ftmn ו י  י׳8 ימל מימי ומ־סנ־א מ

 מא חש מז לא •טוס אמצו מנן ל שטס עיש מ׳ א' (נח)נשיס והשפם אתא
מ צא מסמ נדענד נולקמן ממן ׳״ס (נמ) ממימ ומזנ נש״ן הא י  נשיו מ
 ללא נתנ גט מזלנר ואס שומע אס מא מומחה משוס להנא אפססיק ישוימ אמי
 למחלה מצין לומר אס הוא מורחה (ללא ע״ח ופרישה שתירצו נערן איד ועי נמ״מ
 י רל״ה ינא״פ טנק קנ״א) (ל) מניך ונתנ נש f לאן להקשות הלא קילנסמף

 דרכי
 יאמ מני הפייה עויס ראי לשי*3 אן צסלק נשענה שהם חפצים נאש
ד הס' שהניא נעל פקד היית נ  אחד שלא מיע לכלל מגה והניא י
׳ ל׳ נשם הר״ח אנעלאסייא זיל שזהו ט׳ הסמק ואני החהלכמ  נארח מ
ח להפנירר טייש ס דלע״ע וקנט ושנט אן נ  לפרכס נמעורי ס' מ

׳ נש׳ ידפוח שלמה טף אח ס׳ שהעלה דהא מורש  סעיף ו׳(קעד) חרש ט
 קמוט־ ואט שומע שמשתו מרה נדענד דוקא ננתTש אח״נ אנל נחרש
 מעיקרא דהייט שטלד אט ממע אף שהוא מדנר שחיטתו פמלה עיייש ועי
׳ י״ג). ק כ״ג (ועי׳ נטיח מחנה יטדה מ ק ניז ושפיל־ י  חיש י
 (קעד,) ספני ט׳ נס׳ הלכה פסקה (מהרנ ר׳ ישכר נער מקאנצי) אח
נ שכ׳ דש עוד חשש על ט״נ חרש שאט מסע לערן אס נמצא מימה  י
 נסטן לאח״ש שיש נ״מ אס השרנ אמר ששמע קל הסכין שנגע נמסרקת
ק ק ז׳(ועי׳ נדנריס שס י ׳ י״ח י  שקדן קר״ק מזכר בפח״ש לקמן מ
 קל״ח) ולערן שרב ששמע מזק שבדת הקנים שמתרת מזכר נפת״ש להל!
׳ כ״י ס״ק ז׳ דצדן לכל זה מהיי השוחט טמע דאל״כ פעטס דאתי ליד  ט
ט אן לאסיר דלא מחוקק דעוחא טייס • י י ס י י ג ב ע ד  ייקל' >Tf נ
מת השמיעה  (קעו) שוסע הברכה ר״ל והשוחט צדן להשמט לאט נ
׳ ר״ו וכל הכרכוח צדן להשמיע לאט. מסקס ועי׳ נשטח  כמ׳ים נא״ת מ
׳ שמ״ח סעי׳ ל״נ דמ״מ ק מ״י (קעז) אפי׳ ביט לביע ט  טיס מף י
 אץ להחיר אט׳ נדעני כששחט ניט לנ״ע אלא כשיוהרן ומכירי! שהוא נדעח
 שלימה ונסנה ט נסעניס טלי החרשוח טרם א טרוף המנח ואס לא עמדט
 על מנחי אף נדענד שטסט אמרה טייש ועי מזה נטיח שערי צדק טויד
' כ״ח (קעה) שחיטתי כשרה ענאה״ס דהסעס דנרכוח אק סעכטח  ט
 מיי נש״ע החרא דא״צ לסעס זה דאפי׳ להמ׳׳ד דנרסח מעכטח שחיםחי שרה
ק  דהא נירן ימה שלא השמע לאט אט מעכנ נדענד עיי״ש יעי שסיד י
׳ י״ט דנהזיד ילא טרן יש לקט שלא  כ״ט שכי דאף להניא שכ׳ לקמן דש מ
 יאכל טא עצמי מ״מ כאן י*ל מס הכ״ח מיה דאין למש טייש ועי נס׳
ו מיש נזה ועי נסי אמרי דוד על מלץ דף נ׳ נמני׳ ק י  שטח מיס טף י

 לדונ מצויץ את נ׳
ח סטי׳ ל״ג שכ׳  סעי|» ז׳ (קעט) אם הוא סוסחה ענאה״ס ועי שי
 דלכתחלה אס אץ ייהרס אס מא ממחה אץ מםרץ לאלם לשמע
 על סמן טנדקט אח״כ ט הכדיקה קשה ט שצ״ל ע״י כשינה א נרמיזה
 אנל נדמנד נץ נאט ממט ינץ נאלם אס טדע שנקאן נעינ העולם «ל
ש ממחץ p טכא דליחנט קמן נ מצויץ י ט נמי ח  שאר נר איס אמדק נ
 למבדקיני• עכיד וני׳ שיד סיףל מזה (וע׳ נמה שהארץ נערן זה נס׳
׳ י״ג) ועי במיה אריץ תליחא טף מ׳ קניס מה סמסייס  מתנה יהודא מ
 נצ״ע נזה (קפ) אם אחר עבאה״ס דאתו אחר שמנע מלך א ואט
ח שם שני דאף נדסנד לא מכטדן ששחט האלס ניט לנץ  פפ״ג ימי שי
 עצמי א!א מקא שיומון ומכייין אחו שהיא נדעמ השלימומ ונכונה ט לפפמיס
מ מ  מלי האלמוה גויס א טיוף היעה ואס נא עממ מל הנהו שטעמו א
 אף נויעני עיי״ש ופי נתנ״ש ס״ק ניז שני ואץ טאק נזה נץ נשתתק

 מחמס טלי ינץ אלם ממליט נכלן מר נדקה אם לא נטישה מותו טי׳ש
 (קפא) אחד טכרך טנאה״ס נשם הניח שהאחר צדן לשטט ג״כ ופי׳
ק י״ז שהשיג פל הניח והעלה יאחר יטל לנין אף אם אץ ימנרך  פי״ז י
ז י ח שה» פל מ י ק ליש) יעי ס  מחש כלל רק מא פייש(יפיל י ייפ י
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 פתחי תשובת
מ שמואל אסמן >י"י פי' נ' (יי) ליו• למזה  (ינ) לא ישיימ יין נסמנס י

 ענה״ע ומיס זקן ומי שידו מרמסין ט׳ לשין זה מא גשמר למס הסניס וכמי המנ
 מליו נפשינמ ט״נ שגייגא מי ידי מ׳ א' ישקר המל נשש סמ״ג ולפת לינא אן

 ילכסתלה •מ צהענימ גית אץ אוסיץ שמממ ל«נמ והנאמו למל סק״נ

 כאי היטב
ר נשאיזדס עע״ג tern (לנ) לימה וכיונ  אמלו אחדס עומדם מיג ונדענל ט
 נשיו לרמ״א ניא ק לפלס מנה אנל מייגא הי׳ הוא נפקח צנצ סדנרים ומוי*• נלימנל
ק 06  איזריס עע*נ * נלא אחדס אס לא סגיע לשכרומ של ליס נמ*ש נמ״ט מ
י מסמא שאני״ ו כנליס עלץ ואט ס  רל״ס אנל נסיו מלי} עליי ונתנ ססעס ט

 אלו• זה נלעת אלם וק לאיי לנהוג לנל ש״ט חזק עליו אמצו לא הגיע לשנמתו של לוס לא שמס ומירי סאו׳ך ומזמר מאל «ל השוחמס הרגילים ננך לספטרן ססני
 6א.דק ננימת מחמא מטי שמיק יק יאו• לנמנ אמצו לא סניפ צשנרותו של ליס צי סויג זקן ונד שימו ממזמן ק מנח מלשס או מנח פנמ שג״כ •מסס מילות שמסק
ט נחנ סש״ך אפי' אסיים חאין אוחו לא •שמס לנמוזלה ••  מק לרמת סמס אפ פ שאמח נרי להם שלא דרס אק נאמין מסי שסם עלולין לכן «כ'ל (לג) א

 דרכי תשובה
 קשה לטדין במשמוש הד יצריך לראח מקא עיייש(ועי בדבדט להלן סיק קצ״ח מ״ש
 מהם'רבד הזהנןץכ'׳. בשלק נטה ס״ק מ׳׳נ דמישאיט רואה בכד להבחין נץ

 שחיטת רוב סמנים לשחיטת מיעוטן בכלל טמת יחשב עייש
 ולכן נלפענ״ד בסשיטיח דמי שסא חלוש סיאית בץ מיזמת זקנה ובץ מחמח חלשת
 נוס שאיט מאה היטב כ״א עיי בחי נירס (שקח ביי״ל או אדגיננלא״ז)
 וכן אף מי שאיט יטל לראח השב מרחוק קצת אצא בקרוב לעיניו קצת (שקח
 קארין זננןי״ג) ואיט יטל לראות היטב מרסק קצת כ״א ע״י בחי נדנים מיוחדת
 לו(שקח קריןזוכטגי בדיל) טזאיטוס דאסור א לשייט לכחמצה אף ביש
א לטש בהנתי גיגש המיוחמח לו דש לחוש שמא ט ת דיחת השמש יק ט ע  ט
 איס רואה השב מבלעדי הנחי נדרס וכן מי שסא(קאר״ן זוכטי״ג) שמא לא הקריב
 משחע סמוך לעירו כיב בקווב עו שיוכל ליאות והו׳׳ל פמו שוחפ בנית אסל דלקמן
׳ פ״ה מפקפק בשו״נ שאיט יטל לשחוט ' י״א טי״ש והנה טוי׳ת טוטו״ו תליתא ס  ס
ו חלץ שש o זכוכית עייש א:ל  כיא עי• בד״ל עפ׳׳ד המיא סי' תל״ב ואן לבדק ע
ג עליי והביא ראי דאין להחמיר בזה ונס הביא דבד מו״ח י  בדעח תורה סיק נ' מ
 שטח יעקב חלק א' ט׳קכיו נד״ס והרב שניטאר דמהני הברי״ל לבל דבר הצריך
׳ תכ f ס״ק א׳ מזה וגי דהכל הוא  בדקה וראי עיייש בארך ועיי שעד חשובה א״ח ס
 לסי ערן הזקנה ואס ש א בדיל טובה ימליט בה בשעח שמטה אן ליוש לו כלל
׳ י״א םק״ט וסי ב״מ ס׳׳ר, ד׳ וסי ל״ח ס״ק ד) (קצד) לא ישרוט  (יע״ל ס

' נ' ובסי סר מבץ הספרדי על מסי מהדרין  עי׳ נשיית בעי מי(מתמה׳׳ג) מו״ד ס
 חלק א׳ דף ד' ע״ב ובדף ס״י ע״ב שכ׳ רכל החימרות שנתבארו נפיםקיס לערן פחיסת
ט מ/יו אנל בטמא רק בעץ א' אט בכלל טמא והרי הוא  טמא טא רק בטמא ט
ע . יעי׳ טי״ח מנחח ט ט׳ ק׳׳א וטי ע ש י  טאר כל אדס לעק שחיטה מ
 השלק הקטן חיב שנדפסו מנח מחדש שהוחיט הדיטר בזה יכ' דק מקר לדנא דאף
 להיות ט״נ קנוט נמתא יכולין לנ»מ >cf המהדרין ק המהדרין יסנץ לאכול משחיטתו
 טי״ש והנה אף ט בגוף הסברה שני נערך מלחן משום דנממא מאי מעיניו טא
ן א ש לא נכונים דבדו שכבר הכה מ  מאס נעץאיטסב כמושאראוסטרס מי
 יעבץרל בשי אגרתבקרת (בתמי מדר באמצע החשו') על קרקור חסא א מחמר
 הטבע שרצה אסר ק והוא ז״ל העלה בראות ח״א דאין זה ספק דע״י מסמרת מן א׳
 גס האתרת משארח אקה באמח אעיפ שהיא בבריאחה ואן חסדץ בעצמותה וקשה
 עליי לפעול באמת פעולתה מיש למיס מ״מ לדגא סדין דן אמח כמי שסטט

 המתבדס מיל דממא בעין א אט כלל טמא לערן זה ואן לממיר כלל
' בטמט מרענךא ז״ל נמנומת שהמיר דלהמיד דממא פטור  (קצה) לכתחלה ט
 מכל המצות א״כ טמא לא בר זניחה הוא ושטפתי אמרה אמ׳ במעבד יעי בסי בטד
 מסף מש חה ודאי יאסי' להמיר יהמסא ספור מכל המצות מ״מ ענ״פ הרי סא בכלל
כ לא אתי למעיסא יק נכד אנל  שראל אף שלא נצמה על מחיפה דהסמק חנחת ט״
 טמא לא אמעט מקרא זה לערן הנשי זניחה ולא גיע ממא לענק הכשי זנשס מכל
ט טי(מהמהינ) טרי־ ט׳ ח נ ר  אום מיש יעי נטיושי מהרא״ל ציק ס׳׳ק י״ט יעי ט
 ג׳ ונס׳ פר מנץ הספרדי על סס' מהדרין ח״א דף ד' מינ נאריטת מערן זה ועש נו׳
 ס״ו עיג מהספר נר״ה אורן שחיטה (קצו) אא״כ אחיים ייאין איתי פנאה״ם
ז שפסק  מש מהש״ך דאמי־ לכסמלה אט׳ באעע״ג עשס״ח סעי' ל״ו וחגש ס״ק י
ח הדחק מ  דנשעת הדחק ש לסמוך להקל דמתט אף לכתחלה באי עע״נ אכל שלא ט
ק את כ״ג (קצז) אחרים ל  אץ לשחיס להתחלה נמס ענץ עייש ונערך מ
׳ נפרונוח הנושם מף אח ס״ו שהניח נציע דנכ״ס דעכשריק לטמא  ר׳׳א ט
ה ולא משיק שסח ס מ  לשמש למחצה נאחדס עעיג אס יטל לנין־ קודס מ
׳ כיח ס״ק  יקלקל יהא ברכה לבטלה מיש(ופיל ס״ק קכ״נ וריק קס״ר ולהלן ט
ז)" (קצה) חאץ אותו כ׳ גשמית סעי׳ ל״ז וחבש סיק סי* יזה מקין  קי
ק הטמטס ויא משחשו כסגן אנל טלא ניקו המסרס אמר אף ד ג  ט
 בדסבי ובהפ״מ ש לסמוך סל גדקת הטמא גמצמו משמוש טד אש הדגיש

 נמשמומ

 טיב סה על הציטי אט' נאקרא גיכ גלא ימן יש לאמי ומוי אץ־ יביך כל
 שאט יטל לובי לפני המלך «"כ אט׳ באעפיג אמי לשטט טץ שאט יטל לפטס
ח הדחק ולא בפנץ אחר עיייש פ  ואס יטל לדבר לפר המלך אז ש לסקי נאעע״ג ט
 יעי׳ נמית טיטו״ד תליתא םס שהעלה נ״כ בראות דטדא אטר לטוח טיב קטע
 לציטר אף נלא מיע לשכרוחי של לוס וכי שם מס המחנר שמטר נלא מיע לםנחתו

נ קטע עיייש י  שיל טא רק ליטר דרך ערא ומקרה אנל לא להכשיח לריוח מ
* ערונוח הנושם אח שיו שהאריך נערן זה והעולה מדנריו ' נ  (קצ) לא ישחוט ט
 דכל שהוא כיטר אשיי יבול לדבר לפר המלך מ״מ לנ״ע לא ינרך דשמא ינא ליד דרסה
 ונמצא שטרן כרנה לטלה ינע״כ נל מה דמתירין נלא מיע לשכחתו שיל מא רק
 נאשן פלא ימץ־ קיס שחשה רק לאח׳׳ש עיי״ש וע׳ מזה נסי מחנה יהת־א סי' י״ו
ם ד  שהאריך (קלא) שרגל לבא לייי יוסד.. ענאהיט דטטר אנריו ע

 יפשמיח ט׳ י ח מד׳ י״ז x' שש לטש כמי שדרט למתכר ט המשתכרים אפיי שלא
 בשעת טכרית אגדו כבדם טי׳ש(ופי גטת אגרהס בא*ז ס״ק לש) וע׳ שטת טיס
 ש״ק מ״ד שכ' דלפעס זה דכבדפ אבדו טוש מא דש לטש אפיי כשרואן שלא
' ל״ס (קצב) לבא לידי  נתגלגלה יעסו מיש ופי׳ נטית טסויד תליתא ט
 דרסה נ׳ טמ״ח סעי' ל״ו דפי שוגיל למתנו אפפ״י שאט מגיפ לשכרומ של אט
ש ופי׳ נטיח נ״ח  ש להעניח עד טקנל עליו נחומת ועונשים שלא שתכר מי
ו ושחע ס  החדטח ט׳ י״נ של דאס החוו ט שסי מוטס שלא שמש טעה שמא ט
ש יעי׳ טו״ח קל  טכיוחו אץ א חקנה פד מלן לפקס שאן מכיח אחי וטי מי
' סמי מנן המחנו כמחט שדרכו למסכו וםנפ שלא שחה טד ' נ  אליי ח״א טויו ט
דר נדיקח הריאה(ט״ל סיק ה מאל רכל כי״נ טא טרה טראה נ פ ט  אט מהימן ט
א שיתה ושיטר דהיי משגט ט  קפיז) איכ הרי טא נחשד לאט דני שמירה טראה ט
טי ג' המנ הממכר דש  ומיעו מהר טר על זה איכ ייל דחטד ג״נ על שטפה זי אן נ
ש והניא טיורי נרכה אח יינ  להכשיר הטחט הזה דש לסאמיט מגשנע על זה מי
 ופי' נערן הטיק שהניא ג״נ דנד הס' קל אליי הרל ומסקנתו דמהיק וטמכין עליו
ק הביא על דבריו דברי ממ״ח הרל שצריך להבל עליו ל  אף בלא שטעה והערך מ
יח מי יצחק הםשרדי מו״ד ט׳ ה׳ ועיי בטח טלל ס״ק י'  במסית יט' נדייש יעי טי
ש וע׳ בריק שם  שכ׳ ג״כ שצריך לקבל עליו יחימיח שמתוח שלא שהנר נשום פעם מי
 ובמנחת מסף מדי כ״ב שמזהיר לכל מ״ב טזהר מכל משקה המשכר אף בכל שמא וכי
 שש מקמ ת שקנא השו״נ עליהם לבל שמ טס משקה המשכר אף מעט דממט בכל
 ימות הטל ומגמ יפה טא דסטר סטר אמרי לנזירא מיש יעי' נשרת תפארת צבי
 מייי ט׳ נ' טוחט שנשנע נפני הניד שלא שתה ייש ואס יעבור רשתה לא יט' מ״נ
ד להט שלא שחה כ״א נמצא  טד ופכר שחה מחט אח״נ ורצו הנ״ו להתירו כי מ
ן משגת רוי׳ט וםמט להטרו טץ דהטדר  יוהכ״פ מחשג טויש וטא טציא גשגוטמו ט
 אמר שק ט׳ טינתו אך טין שט׳ נגיע ששתה נס טמי טל והשוחט אמר שהיא
ע אלא שלא שמכר ונשא! מה דט  לא אסר על עצמו שתי' מרך נל האדן ולא מנ
 של הטיב יכ׳ דהט״ב אט נאמן כזה דאיכ למה מציא שנטת רש וט ט׳ טיא אשר
ת ד״ט שטחן בטש טט ט נ ש שאברהא טענה סא לטות מטר אף ט ת י מ ג  ט
 וסי ומחשבמ רכות שאסר על עצמי מתיי לגמד והא בייש טי מעיו שתי'אט׳
ה אחרונה מ  נמות מרטעית דק פסק הטי״ז דטיש אפי׳ בשמת מוביטח מבע נ
אט ר אחס על p העלה שש לאמר שחיסמ י  ונפרס מדרס p)v אחר למן נ

 נאמן על מחיטה עיי״פ (והגיא טד אפרים סעי' 1*א מיש) •
ק חלק נ׳ הטסס מחדפ (מנעהמ״ח ל ׳ ערך מ . ע׳ ט  סעיף 0 (סצג) מסא
 שאריס יהולל) עיש) נממשיו ליו f ממי׳ זה שני נסשימות יחקא כשהוא
 טמא נמר אנל אס אס טמא ממש רק שכס טרו יטל לשמע אף לכחחלה דסל
ת ק ד נ י נ י נ  לטיתשרנ קטע כל שש א מרדת הקנלה שאין חסרונו זה מזיק א
 הסכין יהשיזיטה טיש אבל נסי מאי משה פיק י״ב את ו׳ כתב דפוחס שאיןראח
ו שליעיס ועירי סלמת ורפוס אמי לטוח מ״ב דטון יאט חאה יפה יטעה דהא י  מ
מת דמסניס דקים יטיאי ג שיי וגאמת לא נשחט חגן וגפרס מו  נראה א ששש8 ח



ה ט י ח ת ש ו ב ל , סדן׳ א ט י יא ה ך ע ה ד ד ו  באר הגולה י

 (קצט) שחיטתו (לי) (ר) כשדה: י(רא) 0ערום (רב) לא ישחוט (ת) לכתחלה (רד) מפני (רה) שאינו
 הטילו

 באר היטב
 (לי) נשרה סתנ סש״ך נתנ חשו׳ איו לסמא שלא ראה ארית ממו אפי׳ נליפני אסר
 לאשל משמשתו הניא הניח ונל״מ כ׳ לשאר ספיסיןפ לא יזליז נזה•(לה) לנרך ונתנ נפי!

 ללא מהי נזה שינרן אחר ףהפן מרו לצל אוזר רק להשרוס *ר״ך לנוי; לשמוע הנדכה
ך לנחחלה צי מיי מי שא־ס אגור מזגולה ולנו רואה מוזמ לאישממ  והוא אשור מ

 לנחחלה דכהינ א׳ט רשאי לנדן גס אסור לשיימ ננילר ראש לכה״נ נ״כ איט רשאי לנרן

 D שפ Dti ממשגה

ח) א0 : יא '(טו) ( ך ד ב ל (לה) ל ט  י

TO 6 יי פתחי תשובה * ״  י
+B (טו) אס «דלו נו׳ נסנ נחשונת ט״נ ייי״י סייץ א׳ נמיר שמשי מקנס 
 סינ והקהל ששוממ אי לנלו לא קיזיפ נלי מנייי והוכרז שדס שישאימ אמי סוא עיסה
 ונניד נפשה שה שסשיממס מקמו כפיהס שלא ינמיו שוס נהמה פי שיניחו מוסס לסימן
 נשי ושומע אמי פני פל כל זה יפסק vn להכמי פסיפמו לנרי אמימ ואפי׳ לאימה
 מדי אס יפילו התיקון ההוא ננ״י של ג׳ לאף שמני פל המ״כ לא נפשה משול לאומו
ח אמי פ״ש מוי ומיץ  לני כיון שהמ״נ לא ה״! שלא ״שמפי אלא שלא יכמיו תה פ

 נמשינח ניית אניסס יי״י מיץ כיי וסי •"פ מס שכתנ מה ומיץ משממות שס שמרי פל לני• ט״נ הנ״ל נמ״ש יא*׳ למסה המי אפ ימינו ט׳ וכסנ כיין שצדן פקייח ה.יי
יי* ^ יפיץ נח׳ יש אמיץ ייו״י סיג יסיי יע״ן נס׳ n"5 מייי שיא יס״י [יעי! נס׳ מיס * נ י  לספיפ לא כלץ מימ צטי א״כ מ אפשל להתיי ע"« נ״י שנייה יהי, ט
ן פוי שנס נכל נהמה לקה •עמיו נ׳ ממפיס והסיקו נזה ט  ס" •"ג אולות קהל•: אמת שנהגו מכני צהעמי ל מנועים נניס סמסנייס לבלוק הסטן והייאה מל ייס והינ אנ״י מ
* ומללוהו אס אפשי לנמל מנהג זה אמי שמולו לפשוסו וליךמו והשינ נון המנהג ויאי מנהג ומיי,׳! הוא אן• נקהלות גזולות מנהגים שויס מ י' שים ופתה נ  המנהג נ
ן לא ישאפו נל׳ שטס טייןס הסכץ לפי שממה ופק״ק פ״נ הממיו יק עסוח ולא ניקוס ולא נמפיס מן משמעות  נזי נ• נקיק פפ־״מ תקן ירו במי הפלאה ז״ל שאפי׳ שוס מ
 כפיות שנין נ*ס ל ה״נ והעפס נפלס ממי יהא לפח נייקמ הסכין אץ מלוק נץ יקוח לנמח וממלא pv שמינ ימי סליל שתיקן גס ניקומ ק ימשי מיו ומאמי שפשע
! מקנה זו נמ״ש הסומ עימץ ין ל״י פ״נ אמנס נ״י מ ו ננל ישראל טץ שממולי לא תקן אלא למיו ופס «  ר יגו שס אפי נ״י אחי מנו •נול לנפלו יה״ל ניני שפשס *מי
 גדול נמנמה ונמ-ץ יכול לנפלו אס אינו נפשה לסריג ולגלי אן, אפ נפממ לסייג ולגדי ומדיין ציד ל*מי מיג אפי׳ נ״י גלול איגו •נול גנפלו נמ״ש סימנים פ״נ מס׳ ממי׳ס ט׳

 ומפמה הינ אניד למל׳ דני מאתיה פליה ימא ומססמא נקפי מצא וגדי נה גדי נ״ז שלא נפל הממם לא היא ולא אמי גדול ממט •טל לנפל וכל הפוני פל מקנתו אמר
 ססיאס יש ליון אס לא יפסל משממה מכאן ולהנא נו׳ פ״פ]

 תשובה
 שצ״ל ה״ח ריש ימי• יפן גחט להם נאמטת מהר כמבואר נסישיפ להלן שי׳
) ת״ב (רב) לא פ י ק ק i סעיף י״ז ימ״פ התניא זיל (והבאחיו שס י f י 
 ישחוט לכתחלה. עבאה״ט מיש דאף מי שאינו חגור בחגורה יס׳ משיח
 מרף ל״ח וחכ״ש היק פ׳ שכ׳ שיש למהר דאסי׳ כשהוא סלן במכנסיס החח
ן ו  כהנחי לא ישטפ כלא חגורה משוס דגס ככה״ג לט חאה את עחחו ו
 תיהון המכנטס עיי״ש ועיי כתואר משה סרק י״ג שכ׳ דנפ f: נדיר׳
 כייכנסיס שאינם קשיריס במותנא שנה אבל מהם קשורים באננס של המכנסים
 שפיר טי הפסק טי״ש ועיי נמנח״י נלק״י ס״ק קיינ שהניא לשון מגולת
 יצחק את י״ז דהא דאננט של הסכנטס היא כמורה דוקא כשהמכנסיים הס
 על הכטנה אנל אס הס החח הכטנח א אף כשהמכנסים קשורים נסומא
 שכה לא מהר וצריך חטרה כפ״ע וע״כ אן לסמיך על האננט שנ המכנסים
ק ט לפעמים המכנטס הס על גיט ולא על הנהונה וצריך ככ״מ  בכל ע
ע יק משמע בהב״ש שם עיי״ש ומ״ש הבאה״ס שאטר לשטט י  מורה נ
׳ ) לכתחלה ט ת  בגיאי הראש עי׳ שטה טיס ס׳׳ק מיו מיש בזה (
 בביח אברהם נא״ז ס״ק מיב דבמקס שטמץ משים טחסוח לא טיך מן
ח בקרקע דאז אן לבה מאה מ  זה מטלה אשה לכרך ערומה כשמי׳ ט
£ (רד) םפגי שאיט יכול י  אח פחהה וכיש כמס׳ חלה משנה ג' י
' פיה א נא״ח ט י ע אחר יט' ופי' ב ב  לברך עבאיפ מיש דלא ממי ט
ו שכ' טש להסחסק ק י ק ב' ובסחציה השקל שם יעי׳ שטה טיס י  י
ט אס יטל ח  לעמן בדיש״ אס כבר בירך כשהוא ערים א לט חאה אח מ
 לשטס פל סמך כרכה זי לכתחצה עיייש: (רה) שאיט יכול לברך והיה
 ננל עק שאמר לנדן שמכיאי כרטי המט6 כא״ח הלי יךש ומפלה אטר
' י״ט  לשמט לכחחלה וכשרה במעבד שפיח שס יעבאיט ושמיש לקמן דש ט

ק א׳(יכדכדט שם) וגמל׳ הקוש ככללים שכטף הל׳ שחיפה כלל ז׳ אה א  י
 סעיף יא (ח) אס הטילו הקהל עי׳ בטיח חכמח שלמה (מססח
 לסשו׳ הר המור) ט׳ י׳ שב׳ ואן כח במ הקסל לאטד אצא
 לאנט טרם יהשי״נ דפירס אנל אס השויב אט מבני אחה המיר כ״א
 מהבאס שמה לבקש מטיהן לא חל התקנה פליי ולא טיך קנס אלא אס טחס
 לצורך אנשי אהה העיר טון שקבא ע״מ אטר יטאחצס להכשילן אבל בשוחט
 למי עיר אחרת ונס טא מעיר אחרת לא חל מלץ האטר לן אפ דעהו
מ אף בפיחט י  לקבוע שש דרחו ואן דעתו לחזור דט כנר נמ־ וכי שס ד
 לצורך אנשי טר אזרח הנאס שמס וגס טא אן דעתו לקטע דרט שם
 ולעט לחזור אן א לשטס רק אס תק^ הקהל מבוס צרט הקהל יהארטס
ס שמה אנס נמים סצרט הקהילה נלל אנל אס גס סנאס שעה נהרס א  מ
ו י  מצרכי הקהילה הרי הס כאנשי העיר וחל עליהם התקנה עיי״פ ילסעניד ד
 טא אס אן םס רנ וחכם מרא דאחרא אנל אס יש שם רנ א טרה נמיר
 ההיא א מליל זה טלאי אן א לשמם אף לצורך אנשיס הנאס שאנס
ט  כסוסים תחח מל הרב הסא בלט רשיםו דמה לא משים תקנת מךל ע
א  כה רק מטס כטל־ של חכם מך״ל מכול הרב מחא לאטר כל ט״ב מ
ח מחט׳ הב״ח) יבזה י ק ק ׳ י״ח י  לשטפ נפיח בלא רשימ (יכמש״ל ט
 אן סנוא לחלק נין אפ הטיב טא עונר ארח ושימו לאנטס אזריס. ונס

 נראה

 דרכי
ס סרה ובלבל טרניש טסנ טש  במשמושו משחטו כל הסימרש א פכיפ ח
י יאן לסמיך כזה כ״א אמובהק בוטח ויראת ה׳ וצריך לבדק הטמרס ט  חכ נ
: יאס לא כדק טכף ייש למש שמא נקרעו הסימנים כץ שחיטה  טכף לאי
׳ כ״ה עיי״ש יעי כרטד היהנ לקמן ט׳ י״א ספי׳  לכמקה יחכאר דט לקמן ט
ח כזה והעלה דלדנא יש להחמיר שלא לסמיך אנדקח י  א׳ שפלפל כדכיי מ
 הטמא פצט נמשמוש ידי נלא ראח טן יאט' כדפכד יש להחמיר טי״ש
 וכ״כ נטאר משה פרק י״נ אח ז׳ עיי״ש נארן־ (ילמק טמא ששחמ מטכנת
׳ י׳׳ז ס jf ל״ז) (קצט) שחיטתו ׳ כדכדט להלן ט  יאמר שהרניש כסירכיס ט
 כשרה עי׳ נס׳ טססת ירושלים נמר׳ זה שהניא ראי' מהתוספתא פ״א
 דטלץ דשתיטת סימא לא שר אא״כ טא אש שמתיש הכלבמשטש טד כדרך
ש לעק טמא שלא ראה מארות ס עיי״ש (ר) כשרה עכאה״ס י ט  הרנה ט
׳ ) טו״ו ט נ י  טמ־ו נשס הא״ז יעי שפ׳׳ד ס״ק ל f יעי בט״ת בט טי(מהכנ
 ג׳ מ״ש נזה לדנא דבדיענד נא׳ עפ״נ יש להכשיר שמטת ממא שלא ראי
ז ועי נפי פר מנין פל מהדרץ שם מ״ש נזה י1׳ י  מאחת טמיו ולא כ
 בס׳ נחפה ככסף חלק כ' כקנטרס שרי מפרי שכ׳ דאין להקל אשי׳ נדעכד
ש בזה ק י״ט י  כ״א כשעחהדחק יהפ״מ טי״ש ועי׳ כטדישי מהרא״ל ציני י
 יכ׳ טש לטש לדעת הא"! שהביא מט״י להחנרר עכ״ש לכתחלה טי״ש יעי'
ק קיץ שהניא דכדו וכי דלט דנדו אן כאעעיג יש  נמנחת יוסף נלקיי י
 לטש לפהחצה יעיי״ש מ״ש על דנדו ועיי נטית טר ואהאה נאהל ניר.

' א׳  הרואה ט
׳ א׳ נמהר. העור אה ניד T (רא) ערום עיי ככניג לטל ט V סעיף 
 שכ׳ נשם הלטה אלדד הדר שכ' דאס שחש ולא ט׳ טדר עליו
נ חה לא נאמר נשטטמ טלק לדדן כזמה״ז רק י נ  שטפחו פטל יכ׳ ה
 בשטטח קדשיס בזמן שבהמ״ק קיס דנטק טלי מיוחד כדאמריק ננדס
מ למזוג סס לרט אל ישמש בהס להטר אסר מהסרה עיי״ש .  שמשמש ב
' י״ס ' י״ח בטספץ סק׳^ ובס׳ מגחח יוסף ט  ועיין בסי ז:ט ראן ס
ק ל״א שכ' דשו״ב צדן לטיח מהר להחליף בגדו הןילן  בביאדס י
ק בהבגו שטא מלובפ ט כעת מחיפה טון שטא מלוכלך  כץ הבריות וגא י
' נ״ג ס״ק לי טי״ש ומה אס  ינסרח שלא יהי׳ ככלל המשניאס כמ״ש בס״א ט
א פס אט טכרח כי מהס״א אין ראי לסתם ט״כ כי י  ט מה שמציין לדברי ה
 במחצית מק! שם מביאי־ דרק בשרב שטא ש״צ טא דהוי ק£ידא כזה טין שטא ש״צ
 טי״ש יק נראה מלטן הרמ״א כארח שם סעי' כיה טי״ש מ״׳מ בל״ז מסחבר העת
ח צדן לזהר כזה שלא יהי' ככלל הסשראס וכמ״ש הרעיש סרק  לפענ״ד טון שכל י
 ה' מה׳ דעוה הלכה ז' ועלטש ח״ח צדן לטיח נאה ונק יאטר א טמצא במה כתם
'  א שמטרה וכיוצא כהס עיי״ש (יפי' כס׳ אמ טא לטלס מפרכהאה מ׳ ט
ש טדא דצרין  קנ״ה ערן מצמח• חנס) ע״כ טדאי מסתבר דשו״ב שצ״ל י
ח וממילא יציין לחהר נס בזת והים ועי׳ בט״ת טר  להחנמ בטכטס י
' יינ עיי״ש ומה א! השיבר מש״ס זבטס יף  יאסאת נאהל יאשי נשמיס ט
נ יקאמי דסנח אן דס שעג נגמ טצן מטס שאט מקפיד נדסשעל  צ״ח י
ס טה י י נייה ואס סנח טא והלא סתם סנח שנזמן מ י י ט מ ועיי״פ נ  מ
א גס ט״נ ואפיה לא הקפימ van ft טא יפאר ט״נ שנוסהיז דקייינ י  ט



ז ה ט ט י ח ת ש ו ב ל ה סעיף א יא ה ע ה ד ר ו  י

 (ח) הטילו (דח) הקהל חרם*
 •) «xfa He opoi p מיס «p מולטי!

 תשובה
 מ״ל והשיב שיש להשביח ואין למצוא לו היתר ט אין זה אמתלא סובה כיון
 שאנשי הקהל לא נתנו א גאמנות ליקח המעות לידו לשמש בלא קווי״ט
 ואינו רשאי לטות fv טון דעבר על השבתה וגס אין לו המצאת אמר
 שוגג הייתי וטי יט״ל תשור צא׳׳ו כמ׳׳ש מוב״י סי׳ א׳ ואט רשאי להייה
 שו״ב בפיר ההיא ואם להכטח עכ״פ לעיר אתית יש לעיק עיי״ש ועיי
 בט״ה תועפות ראם ביו״ו סי׳ ג' בט״נ שקבלו כשטעה תמורה על עצמס
 לשלם להרב מכל בהמה סן כן וכן ובאם לא יהא שיזיסתפ כנביאה ושייטת
 ושפט השוחםיס שלא קבעו זנק והברירה ביום ליק ניהי שירצו והשיב דאן ז־
 שענה טון דהשטעהט׳ להרב טרא טונהס הי׳ למס להרבמכל נהמה ובהייה
 תיכן. בזמט ולא להמשין מזמן לזמן שמאין יקת הרב פרנסתו אך במוקדם א׳׳צ ליק
 א יא״א להתיר להם השבועה בלט ישות היב ואס לא יקימו ישחו עינהביאשס
׳ לזג  פיי׳׳ש בארן וט׳ בסי רעת טרה ס׳׳ק נייד ועי׳ בשרת ביה יצחק טרד ט
 בשו״ב שהי׳ א מיד עם השו״ב הב׳ ירט פשרנים וקבלו בק״ש לבצע ביניהם ומתה
 הפשרה שצרין ליק לחביח סן מטייס תיכף אמנם טא אש ע-י שאן א נמנות
א מחייב למכור to חפר א ואס לח יעשה p ולא ימסי  לשלם חיכף ומאל אס ט
 כלי השמיט יאטר שחיסמ טון שאט מקיים הטרה שעליו לקיס עיפ דתוה״ק
 שנעשה גקנין והטכ יכיין טש אמדנא שהכxרס לא פסקו שימטר חכציו
 טכף בכה/ מיגי אמדנא וא״צ למכור b׳ ביתו לע״ע רק שית! א ארכה
 לזמן טוהר קצי שאפשר כפי אמדן דעח הרב והבעלי בתיס ויטלי הפי־
ק א לזמן הקצוב יאסי ק כתנ ע׳׳ז באלה ובשטעה שאס לא י  יהט״ב י
ס פקפוק יעיי״ש  שמשתו כדת ופל אפן זה יוכנ נהרפוה א לכטס בלי ט
ק לו  טד בדברי השואל שכ׳ דאף פהרברס כתבו בכתב הכשרת שאס צת י
 היכף אסור לו לשטע לא נראה בעירו שהפשרניס ייבא למור שמטהו והשיב
 שצדקו רבד הרב השואל בזה דמה כח יש להרבניס הפשירס לאט״ שחיטתו
 יאץ זה דמיון כלל ליש במחבר מהרא״ש בקהל שאסני שייטת הל. דרק

 הקהל יסלק לאמר על עצמם ולא היברס הסשירס אס לא נתמני ע״ז עיי״ש
ש צעק חס ״א נעשה ׳ צ״ד י ׳ בט׳׳ת יעוטו׳׳ד הליהא ט  (רה) הקהל ט
טדס  התקנה בהסכמת בל הקהל רק ע׳׳ס הסכמת ז׳ טבי העיר ותיבת י
 מהעיר טעקס שמכירים שהתקנה לא נעשה למנה העיר רק לקנטר וגס
י שבטן הס׳ קריה מ ט העיר עיי?! יע׳ בקנס׳ ה ן בזמה׳׳ו ז׳ ט  אם טי
 ארבע הספרד שם דף קפ״ד ע״ב מ׳׳ש נזה באייסה וט׳ בס׳ משפם שלים על
ה כ׳׳ט שכ׳ דבעק הקד. הקהל לפטל ׳ רל״א בקנטרס תקן טלם א  התרמ ט
ב העיר ככל התקטת שבעילם א דהליא ב־עה ח  שטסה הכל וכיוצא פשיט ט
 אן לפמ״ש כתשו׳ מהרש־״ס טו״ד ט׳ רכ׳׳ו ניאה דהליא בחב דעה הלומדים
א ה׳ שבטי־ ולא כדעת העשירים קלי הדעת ואף ט״לחה רק להמיר דקלי׳ ר  י
ק אבל להמ״ו דתליא בחב מין אט ק מימ י״ל דמ״ד לכ״ע הליא ב ב ד  נ
ם לאסור אז ד ה יט׳ נ י נ דעה האמדס ראן רמא דמיון עס ו ח  רק נ

 המותר מדינא עיייש
ת ה׳ ואה ו' שהניא הט׳ נמלי המהנדס  ועיין עוד במשפט שאס שם לעיל א
 דלא מהר הקנת הקהל נערן כזה אלא אם ט׳ באסיפת כל העיר ביחד
 והסכימו חבס לדעה א׳ אבל אם לא ט׳ המיפופ פס הרונ ממד נודא לא
׳ מהרש״ן חלק ב׳ ט׳ ק״ט להדא דבהקנוה הקהל מ  ממי דעה הרוב וכ״ב ב
 כל שאנס נקבצים טלם במעמד א׳ אלא ;משמש טלן לכל א׳ בפ״פ אן הרוב
 מוטל ננד המיעוט עיי״ש וכ׳ שם דלפ״ז צ״פ על כל תקטר. הניר שאנס מהאספין
 כל העיר למקים א' רה טלטס אחר חתיייוה יכדומה ־:כה״ג י״ל דאף שמשטטס
מ י מ : cpv ן טלו וכ׳ ד״ל עס״ד יירכי ט ט מ ם לא מהר טון דלא הר ח נ  ח
א אנל באנכ ־עלמא לא מעכב ן ט ט ט מ ק ח ט  ט' י״נ דמקא נממיניס נ
יי טחד ונם נ ס לפ״ז צ״ע דט׳ל מכיס לדקדק טהיו כל הממיניס מי  אן כ' מ
י ר כ ציט על כל חקטח מ י ש ט' צדן לטור, חב אנט העיר ביחד וטי ו  עי
 שבזמהיז במה כחס יפה ש״פ דחוהיק טון שלא נפט כדן וכי דייל עסיד
וק פיט דסכשיי נשהט הסגסגיס והבל נעשה פיס  הש״ן לקמן ט' רכ״ה נ
ב ם בזה נשה״ה המנהג ומהר התקנה מעפה עיפ הסכמה ח ל מ  המנהיגים י
ן ט מהון טא ולא גרע עכיס מדבדס מטמי  מרד גס בכהיג דלא טי ח
ן להלן באה כיס שס ר דאטר להתירם עיייש בארסה ל ט  ואחרים נמו ט א
א ט מהון ט ח  ל דש אמר דמקא בדבר החלי בממון מהר אןז כשלא נעשה ב
ל אן לילך ד דאטרא מון בק־צ שפסלו שחיטת « ט  במקס דנהגי p אבנ ב

 נחר

 דרכי
ב סאר  נראה יכל זה כשעט הקהל התקנה בהעיר שלא ישטט כ״א טי
 סחעת דירא דמסונא נפסק מאנעל״ע אנל אם טשו הקהל הר״קגה נס מצד
ש ומשוס לא פלוג הקנו י י ר שלא ינא לשטס ט שי מ א  פרפת מנטל י
א אסר א לשטם אף אם אן שם ד  שפ פלא יפטס כ״א ט״נ פאר נזה ט
 ת א פורה בהפיר ובמליל ואם פכר שחס אטר להארטס הבאס סמה
ק ח׳ ועד ן שם י י ב פ להלן ט׳ ד״ד ו י  לאכול משחיטתו וכמטאר ב
 בכמה מכתי דאף אס דעחו לחזור ואן רפט להשתקע טיב בטמרוח המקס
 שהלך לשס אף אם נמשה משוס גדר וטיג עיי״ש יעי׳ בט״ה שערי דעה
ר שטסה ט א ז משאל בדבר שמשו הנמלי כטס מהסיר כהב ב ' י  קמא ט
ס עוף א בהמה לאנשי מפריס עד א לא ישחטו ט ח  וח״ה אשר השויב מ
ע פראנס להסיל עליהס בשביל צרט צבור יאסרו עציהס י ק א  טשלמו להס ס
 וסל אגשי הכפרים שחיסחס באס יעברו ע״ו יהטמויס צועקס ט עי׳׳ו יקפיז
ב בם״ע וב־קת״ט״ס של  מסרנסהס מאנשי הכפרים ט המה יקנא לי» טי
 הטחשיס כ' בטריש שהשטחח מהעיר טא סן ששה פראנ״ק חון ההכנסה
ט דאין נכח אנשי העיר לאסור שחיסחס י  מהסביבה הטין להס והשיב דהדבר ט
 על אנשי הכפרים דהויל כאמ־ טרוח חבירו על חבירו כיי! פעל דעה ק
 נכנס לטיב במתא על מאי טשחטו נס בככדס ויקבלו שכרם מאנשי
ק ולפ״ז יש ס א ו ד אנשי העיר למטת בידס ט  הכפרים בפ״ע אן ב
ס במה שאסרו על מצמס אן האיטר תל כלל דאף שבדם לאסור ע״ע  לדק מ
) המילו הקהל ח א וטי טייש (  מ״מ מיד טון שהנדר נפל מ$תו בסל ט

׳ סריש נראה ק ל״ח של הנטף לשק מ ח י י פ  ענאה״פ ופת׳ש יפי' נ
ה פ ט  שדרן טמרא וקנסא נעלמא סמן כך דאן נכלל הפלח ח׳ כיטנ מ
ר עיי״ש י ה  נדענד ונס לא מקרי חשת־ לחיט דנר כלל pJ יש להתיר ב
ק זה עיי״פ  יפי נסי מנח טרה מס״ק נ״א ולהלן רה שהארין טובאבביאר ע
 יפי׳ נסי קריה ארנפ (מהה״ג מהר״י אקרוס הספרד) בקינסרס החשו׳ ט׳
ס הרא״ש לא נ׳ זאה יק נניח! דדיה שעפו  י״נ מ״ש כענק זה וכי דיל מ
ש נ ימע כדי שלא ינא לשטס ט שאיי י ״  הקנה שלא ישחיש אחר כ״א ט
ק ונקי ונא אחר ישחפ נזה ל הרא״ש דשטטהו אטרה נדענד  יאט א
 נפיס שהקהל טיא !/פשייס יד״א למגדר מלחא שלא ינא לשטט ט שאיט
ק כראי אנל כקהל שעט הקנה כזו שלא ישחט הטחסיס ק ואט א  נ
 הקבועים נמחא מחמה דררא דממונא מאנעל״ע גזה גס הרא׳׳ש מודה דלא
 אטד במעבד פיי״ש וכ״כ בט״ח הרב זצ׳׳ל שנטף ש׳ע שט סי׳ ח׳ ממשמעוה
׳ ב׳ ס״ק נ״ט ושמי*! שם  לשון הרא״ש שהגיא הפר if שס עיי״ש ועהב״ש ט
 סעיף כ״ג של דש לחלק גזה דאכ לא החט בהקנה בכירוש טאטר אף
 בדיעבד שפיר כרס דברי הפריח להקל בהפ״מ אבל אפ החט p כטחש
פ דרשוח להציטר ט י  ימה טשטט זולט יטה אסור אף בדיעבד דבדהס ק
 לאסיר המוהר עיי״ש יעי׳ בט״ה גמלה מרדכי (מהה״ג מביסק בריטא)

 תמיד ט' ה׳ באריטת וט׳ בט״ת הקפו של יוסף יססרד ח״א ט׳ כ״ט
 וס״ש הפת״ש לערן אס עבח ישיחטיס על התקנה אם נאסרה שתיטתס
ק מ׳ שכ׳ דהקהל שעט  לטר אחרת עשית ט׳ ב׳ שס ותביש י
 הקנה בחי שלא ישטט אצא טחט יחע ועבר א׳ על התקנה אן לפוסלו לעיר
ס זה לאחר מחבטלה החקנה עיי״ש וט׳ מנהז״ב בקמן כלל ק  אזרת א ט
ה ו של לדנא ראם ט ק ל״ה ומנחה ייק־ סעין י ו ועשרון י  א' סעיף י
 התקה בטחש שטר טשחוט זלט יטה אסיר א אס עבר יבחש נאם־
 פחיטחי נס נמקס אחר דראי לדמותו לחשוד לאט דבר וזה מקא
 כשפירשו בטחש כנ״ל אנל אס עשו הקנה בסתס תץ לאסור שחיטט בדעבד
מ י  למקס אחר א לאחי שנחבסל התקנה נס במקס הזה אפי׳ בלא ה
מ לכהתלה טן להגיט לשטס יותר אפי׳ בכה״ג מיי״ש (ובתנ״ש ס״ק מ׳ י  י
ט מהרא״ל ציק ס״ק מ ט ע ההניא ס״ק ג״ג) ועי׳ מה שהאריך ;זה ב בי  י
׳ ב' ובטור. דעה בליקעיו  ב' וני' מזה בט״ה ר# כהן ראטטרע טו״ד ט
ק ו׳ ובמ״ת ישני שאלה טו״ד י טו״ר ט ס ' א׳ יטו׳׳ח ימס ט י ט י  ל

' י״ע ובדעה מרה ש״ק נ״ה באייטח  דש ט' י״ח וריפ ט
' נ׳ טי״ש שנשאל במ״נ  ום״ש השיש לפיין טי״ה ביה שמואל אחרון מ
 שקבל ע״ע טבוטה שלא לשטט בלא קויטי״ל מהקהל ועבר על
ש י  שנופט ינק אמהלא שטה בלילה ינפל מפוה מהקצב אדעהא לייןיז ק
 ואז״כ ©כת מלט והשואל רצה לצדד נזטהו שנה להפניח ממי האמתלא



ה ט י ח ת ש ו ב ל ה סעיף א יא ה ע ה ד ר ו  י
 (רט) שלא (רי) ישחוט

 תשובה
' נ״ג  סגולה וראשי העיר טראם ואחו יסל לעכנ המו גני ש*5 שנא״יו ט
 יאסי' אס יש נעיר עוד שו״נ אחר יסל אחר לעכנ ואין שאר נני העיר יסלין
 אמר אה המעכנ הרי חוכל לאכול מהשרנ הראשון שממר ודוקא שהנשר
 נמכר גאשליז שא׳׳א א לחהר מן שחיסח אחו השו״נ טון דכל א' קנה שס
 דאו א אסשר לטיח מהר מלאטל משחימח שרג אחד דוקא אנל שהמנמ שכל
 אחד טחס לצורט אמ יטל לעככ p שטא אט צריך ליק חלק לפרנםח זה
 השו״נ p שהטחריס ט המה ישלט א שכרו מטסס וכל זה חקא כשאן נזה
 הסגח גטל להט״נ שהיי מנכר אנל כשיש נזה הסגח גטל להשו״נ שמכנר
ד דאס אן נר העיר יטלץ להשווח דעחס נמסק  אטר ככל גוונא וכי שס ט
 קנלח ט״נ וכל אחד אס חצה נהשו״נ שטחר ט חטח צריך לטוח הנמה
 ע״י רניס ואס אן טרהס עעטס נסרס p נצטן טלטז אחר הרוב וכ׳
 דנעסק קנצח שו״נ צריך לטיח הנטנה נטנה מכל צד נאמתלאח מעליות
ו טי״ש וטי נסי משפט שאס על הטימ ט י מ מ  השייטס לכל אחד ואחד נ
' רל״א אח כ״א ונספח דעי! טרה על טו*־ כאן  נקנסרס חקן עולם ט
נ ח  ס״ק ס״ב מ״ט במי טטי השי״ב א בעינן רוב מרן ורוב בנץ א רסני נ
 בנץ לבד ועיי״ש במ״ש בזה לדנא וכי דמ״מ זה פטס טא דאף אס נחליט בזה
 לילך בחר רוב מנין זה מקא טכא דהב' ט״ב שקלים הס במעלוח מטצוח
 למלאכח השו״ב בלימוד ואמטת ויראח ה' אבל טכא דהרוב חצים במי שטא
ץ שהוא מען א בסטר רצי  סטח במעאח מ״ל בעבור מעאח אזרוח ע
ץ עם הרוצים  כסף וכדימה נסרטיס שאנס טנעיס לעיקר השחיעה טדא מ
 נהשו״נ טוחר ננחר נדנריס השייטס למלאכי! השו״כ עצמי אף שהם מרטט
' יזנ שנשאל נערן זה ט טא טש א דעה  עיי״ש ועיי גט״ת טטו״ד קנוא ט
' ג״נ דאחד יכול  נקנלח השו״נ והטנ ג״כ דשו״נ יש א דן ש״צ שנא״ח ט
ס אחר הרוב טרעי המס כמ״ש נמגיא ל  לעכב רק דבזה יש טטק דגשץ ט
 שם משא״כ בשו״ב אפיי אחד שאט טרע מס יש א דעה דאן מאטלץ לאדם
ן אא״כ אמר טעם נסן שאן י נ  דיר האטר א יבכל זה אן דברי יחיד ש
 שרב זה נאמן בטרי יבא בטענה המספקח מראה לב״ד טראם שדבריי
ד למטח ש$ לקנא טי״ש יט' בט״ח טח ט  מחקנליס על הלנ * יכול ט
* נזה והעלה נראוח ראן א׳ ' א׳ אח כ' מ״ש ט״י־ הטוטו,  יצחק טו״ד ט
 יטל לעכנ להציטר נענץ לקחח ט״נ אא״כ יש עכ׳# מיעוט שניכר שכוונמס
 לשיש או יטלץ למחות ועיי״ש עוד נטי שאח״ז אח ייס מיש נזה ופי' בס׳
ר נתקבל אס מנת־ טחיד טי זה שבתג דאף אס מ  חח טיס הספרדי טויד נ
 שהשוינ טרע מעשיו ממה שהיי נהחלה אף שנשעה המלה הסטס נס זה
 טטד טמטט לט״נ מ״מ אס אמר טסה סעס נטן שאגד הט״נ נאמטחו
ס לט דנריו כטח טא כשר מדינא אפיה אץ מאטלץ לאוס נע״כ  אז אעפ״י מ
 דבר מראה לו כאטר רטל המועס לטף להרוב לקבל ט״נ אחר אך אס
 הטיב לא טרמ מעשיו ממה שהיי בחחלה א! אף שאמר סעס נפץ מה שלא
א  טעב בטרו מימ אן יטלץ טעוס לטף להחב לדטחו טון שססטס גס ס
 עליו מחחלה טי״ש ו«ופ לפמניד דמיש דכשלא קלקל מעשיו ממה שט׳ בהחלה
 אן מרטיט יכול לטף להרוב ולרטט זה לא נאמר אלא אס כלס ידעו מהחסדון
 הזה שהיי ט מתחלה אנל אם המערעדס לא דעו נשעה שהסטמו לקנא טש
ס נמקז דבסל המקיז יטה  נו חסרון זה טדא דסלץ לרטט וכדין נמצא ט
׳ ' רל״נ ומנ״ש נטית השינ משה י&ק א׳׳ח ט מ ט  פקח פעות מנטאר נמי
' ג״ג דאין מסלקץ לשיצ מטס דטן בעלמא מקא  ד׳ דהא דמטאר נאיח ט
ס  בייטן שטלד מחוש איוו שקנאהי אנל כשנטומנ שהיי עליו רינון מכני קי
 שקבלוט p שהם לא ירפו ודא דטה קבלה נפעות ומיחשנ כאלי לא קנאט
׳ ז' מ״ש בערן כזה  b> טייש ומי׳ בשויח *־וסייד דברי טיס חיב ביויד ט
 טש מערערים על הטיב שרוצים ט הרב והקהל וחלים לקבל לעצמם שרג
 אחר טשטפ פטרם ואנס חצים לאסל משטסת השרב שקבאט החג וכי
 דסליס הרוב למטת בהמיפום שלא יקיז להם ט״ג גסיפ ולספס מידנו
ב ובמ־פ טש מה טנמ־ טלתא «ל אחר יבנה נסה  השרב שקנאט מז
 לעצמו דגו* ליד מכטל וכי ימינו אס יאפח מינינו סעס נםן שנזמארס ט
 » מטייבים החג לקבל להם טיב אחי אבל חלילה להטיעוס להסוד מ<
ה 0«ס י  מהכלל וביז צריך לטוי! גופה הרג ומתא טייש וני׳ גס׳ ופח ט
׳ ר מיש בערן קבלח שרג בעיר בארך ול  ס׳ ועי׳ בשו״ח הדד״ס חזיר ט
ו אן להקמב״ס יפה top* טייש נ*ק־ וכ״כ  דבט׳כ טש א קרוגים מד

1» 

 דרכי
' בחט ט  בהו המנמ דיל דבכ״מ לא ממי אלא באסיפה רכל אנט העיר ט
 מתוך סא יטיס בצ״ע עיי״ס באריסח טב ראחי בטיח בנין עולם טו״ו טף
 סי' ב׳ שכ' ג״כ טש קלא בענירס אא אלא פאן מפרטזץ הובר ט ברוב
 הקהיאח שכחביס כאא מפטם בערן השו״נ לא נעשו באספת b הקהל בחור
pmx המיוחד להקהל ולא נעסה הסכמה זאתפ״ס הרוב טוצא נץ הכלל אלא 
 אטר בכתב ואח״כ טלך משרח הקל עם הכת: לכל א' בס״ע לתחום עליו
 ובכה״נ ודא דלית ביי ממשא כלל כמ״ש בתשו' מהרי״ט חלק א' ט׳ ס״ס דאפי'
 חחמי הקהל הכחב ולא נשאר א' שלא חחס אפ״ה כל שלא נטפה באסיפה יחי
' צ״ב אך מטא־  אן בתקנה יו ממש טי״ש וכ״כ נט״ת דבר משה קמא ט
 מדבריי שם דאף אס לא נעשה נאטסה דכל הקהל רק מעשה בכתב וחתמו
 b אחד ואי בס״ע ונכחב בהכחב שמקבלים עליהם אטר שחיטת זולט בדבר
 מהפס בנדר א באטר שטעה ד* אף שלא נעשה באטפח הקהל מ״מ טון
 שחחוידס על אטר מדר א השטעה דבדהס קימיס גדיש [p• גס בזה
 הדנר האי נדן שטעה בכחב א כדטר דד שהאריס האחרורס] ועי נשו״ח
דה ולס״ז מה ' חי נאמצע ההטנה נ  מהר״מ מחטיננערנ האחרונים טו״ד ט
ק זה יכ' דאף טס כהנ מהאנשים המחמניס נחקנח העיר נסימש פ  שכ' נ
 שטחנץ אטר טל השוחטים מ״מ כל דלא הכרתי האיטר לא ממי לאטד הנשר
 לאחרים ואט' להמתמידס נזה לא אסיר p לאק שתחמו פצמס טל הכחב
 אנל אן סנרא אמר דנחחימח אנשים אלו יאטר הנשר לאחרים ואפי' לפי
 מנמי הקטנה דכולץ לתקן תקנות וט שאט חצה לכטס בתקנתם נקרא מסרנ
׳ כל הקהל כמוציא אטר מטהס טי״ש וט׳ ט  מ״מ אן חתימתם טעיל ט
׳ א' שנשאל מעיר א׳ שהיי נמצא דבוק נכחלי טהמ״ד אטד  נשרח יד יוסף ט
 על השוחט שלא ישטט ואס ישטט ייא דט כחשוד לאט דנר ולא מדע ט
 וט כחב הת״ח והשינ דהכחנ ההוא כחססא נמלמא ואץ להשניח על המכחנ
 עמל הזה שאין ט שוס נדטד חשש לטל אטר הת' בזה טי״ש באדסח ועי
 ביטוי שבספר קרית ארבע מ״ל שם שכתב בדבר המקנה שעשו הקהל וכי
 בהכחב בזה הטסת בכת הטרה ובכת האיטר שלא תשיזטי מבלי שמט נמנות
 מאבעל״ע וט׳ דאץ מרש בכחב זה והעובר פ״ז לא נקרא עובר על החרס
 דלא חל החרס אא״כ כחנו בהכחב מחרימץ אנו טהא הלשון טטח מתוכו
ט שמעכשיו הן ט  שמעכשיו ק מחרימץ משא״כ אס אן הלט! טטח מ
ם כן ו מ  מחרימץ אץ ממש נהכתנ וכן אס כחנו עז״ח ורמי שיעשו מ
 ובך אן בו ממש יאץ זה לפון חרס המועיל אלא לשין מהוגץ לכתוב כדי

 לאים ולמיס המנץ וליח בי׳ ממשא גדיש באייטח (רט) שלא ישחופ
 עבאה״ט מיש מהט״ז דגטגג שלא דע סהאטר אן לאטי שטסחו יעי' בבל״י
 סיק ליד שני חה מקא כשיימדן טדא מא דט אנל מן הסתם אט יכול
'  לסדן עצמו שלא דע דמעx הקהל יש א קל טכ״ל וט׳נשויח שארית ייסף ט
ח ט״נ שענר על הח׳ שאן להחמיר לאטר שטעמו אא״כ הכרתי  כ״נ שכ' נ
 עליו כדן כל פסלי פמח דרנק שאק פטלץ עד טכותי עניהס עיי״ש וכ״כ
' א' גויה אמנם אמינא יזיל שס ומה כל זה שהכריזו  גט״ג קמא טו״ד ט
 עליו ועגר השוחט אגל בעובדא דמו לא הכייזו ואף אס טגי הטחט על ציוד
 הקהל והינ נשכיל זה אן למט טהא חשה־ עכ״ל ומי מזה כשו״ת ד יוסף
׳ נ׳ מה שכ' בערן  שם וט׳ נשויח אנר צדק (למהיצ מטטפ זיל) טו״ד ט
׳ אסר תיכף  זה וכי שדרכו תנוד בפשוט אזה תקנה נערן הנשר שלא ט
 כל הנשר שמא נגד התקנה p שהי׳ מצוה להכריז טקייט התקנה ואס לא
י ייכף שלא ט ׳ נטחש שלא לאטי ה  יצוה להכריז שהבשר סדיסה וסונתו ט
א להקניס מהס בבלי יומדס ואלי יהי* להעונו אזה אמתלא ל ע מ  יבא ס
ו הבשו כ״א לאחו שחקו ודוש שואי לאסמי * ט׳ ׳ אס  יכחמה ולא ט
׳ א׳ שכ׳ שם  אסו טי״ש בארך ונר׳ בט״ת מהו״י כק חניינא טויד ט
 בשממיס הבאס *וטס בטל־ שיש שם שמזנוס קבועים העומדס מל משמרת
 סקדת השחיסה נקטלה הזאת אף שלא נמצא שם תקנה בטרוש ששטסח
ם הבאס י מ י  שיוטים אחרים שטלה אף דבודא יש לאטד שחיטתן של מ
 להטנ נטלם מ״מ בשקם שאן התקנה ימע אץ לאטי שטסחס p לאחר
 התר* בסקס שלא טכרזה כוס אמנם במקס שדוע שם טש תקנה בטריש
ב הקסמים אסרה א״צ מוראה ושחיטת מחטים ״  ששטסח טיב זר ילח מ
 החופים פטלה בא טס מוראס פיי״ש גארך: (די) ישתם אלא שבת
׳ של ולמנות שרג געיר צריך לטוח בפוספפ יטוי ק נ ן י ו י . פ חע  י



ה מ ט י ח ת ש מ ל ה סעיף א יא ח ע ה ד ר ו  י

 (ריא) אלא

 תשיבה
 משה חניינא שי׳ פ״ג פיייש ימי׳ פוי גשויח נית שלמה שם tft גמרן מ
ס הזמש נשקם שהחזיק מ  והפלה p לדנא דמינ שפיגר על השגה גטל י
 שס אחי לשו״ג ה״ז נקרא גזלן גסוי ואס שנה ושילש גזה ה״ז מןרא מסר
ק סכין ושחן א לא פהני מי״ש נאריםח ופי׳ גס׳ דעת  לאחו יגר ואפי׳ טי
׳ זה שהמחיק שלשה פכחגיס משלשה מצוקי הגל מהגה״ק  הורה סף ס

 משיסיסיויקי זצ״ל ומהגה״ק מסאודאן זציל ומהגה״ק מ׳ אכרהס יסשפ הפשיל
נ הגא להשיג גטל רפס וגס גענץ חזקת של הפיר י ק מ פ  מאפסא זצ׳׳ל נ
 נכסריס שסנינוסי׳ פיי״ש נינריהס שסס מחלי אש וסי׳ נשו״מ אהמו״ר יגרי
׳ נ׳ שנשאל גיכ נערן זה יהשינ ׳ ס׳ מיויי ונחלק נ׳ ניויד ס  חייס חלק א׳ ס
א גזלן ומוציאי! הגזילה סילז כיין גזל גסוי י  יהשו״נ הנא נגטל רמס ק
ן מהד  יטסין אה השו״גהזה להחזיי להשי״ג היאשון כל השני שחיסה שלקח מ
׳ כ׳ שכהנ  גפלה של הראשון ושחיסח זה מז£ אפויה ופיייש פוי גח׳יכ שס ס
 ג״כ גפנין זה דשחיסס השי״ג המסיג גטל מנהו אסורה והאכל משחיסהו

 נאא אכל ננילה פיי״ש ־
׳ ח׳ כ׳ ראפ איזה אנשיס מאנשי הפיר חצים ה כשו״מ סוסייר קפא ס הנ  ו
מס השגה נטל נ אין טד השו״נ הישן למסה נ י  לקבל להס עור מ
 ואף אפ כמה מאנשי העיר אינם חפצים נהחדש אין נידס למנוס לנר שרוצה
ר האסר  לשמע אצא אש אין מקובל א הישן כ״א החלש ואין מאכילי! לאוס ת
 א עיי״ש ועיי נס׳ דעה מרה ס״ק ס׳ מיש מ״ד נזה ונ׳ דמלבד מה שכל חכמי
מ נחלק עליו נזה אנל נאמה גס מא ז״ל מירי רק מכא דש לאיזו אנשים  ח
 חשש איסיי על המ״נ הקינים סדנא ונכה״ג ס״ל וטון דאין סאטלין לאום
 דגר האכזר א מהר להם לקבל»״ב איור אנל טנא שרוצים נזה p נשניל
 נצמן וכדומה נס מא מדה דאמר עיייש כאריסה וכיוצא כזה כ׳ נ״כ אזמיר
׳ ז׳ נדבר שנשאל אס מומי לקצה אנשים שגמיי ליקח  נהמ׳ דנרי מיס שם מ
נ מסמס לצרכם להפסיד להמינ הממונה סמר והאריך והענה יאסור י  להם מ
נ החרס ולהשונריס אוהו אמר לגתנ אס שפר י מ  מצד הסנה נטל ומצד נזל ל
 המ״נ היאמן עיי״ש וסי׳ נשרת ינר משה שם שכ' ואף אס הליווייאמו(מא
 היזכר העאקס״ע) שלח אחר המחנו הנ׳ וסופן שמא מהשי לפרו יושר מן
 הראשון אמי א לשמיס דאין זה חסה למלמי מסל הנמה״ג אפי השני פח
 לי יותר מן הראשון משוע מה לי נממתא יגמהינ נזה ואין לס אלא מה
 שהנשייחה ההורה פיי״ש ופי׳ נמנמז יוסף שס מיש נזה ממגר ועי מזה
׳ א׳. ה שנספר משמרה הקדש מ ט מ ׳ נ״א ובקנסרס מ  נשו״ה >pf הליתאי מ
׳ א׳ שנהג נאמצפ ההשונה אמת מעדירה  ועק נמ״מ ממג כהלכה מרד מ
 שהיה נזמנו נדנר השוינ מנארדששונ שהמניח מאץ מהלשיק זיל
 פנראד והרנה גאיני הזמן השיגו מליו ורצו להכשירו ולמשיט על כפ וכהנו
 מש לאמר שחיטת השוחטים החדשים שנהיינו שם נגזקס השו״נ ההוא נפקדה
ן מהרש״ק זיל למוח שחיפהס אמרה עד אשר ימנו הקהל המינ הא׳ א  מ
 למקומו ט המחשיס החלשים הס רשעים מחמה סר המהסך נשדדה וכוי וכ׳
ש עוני של סר מ  שלא יוכל להאמין מצא יכייס כאלה מסי החכמים מהא מ
 המהפך נחרדה ועייז יהיה שמטחו ננילה והלא מעמם נכל יום אשי סמנייין
 נבל הקהיאח מחטים ומקבלים מחפים אחרים נמק נוס אם החומס יכשרו

 נעירהס לאסרם יוסי א ייאי ה׳ יושר ואין מצה פה ומצפצף עיי״ש •
ג בעיר שהחזיק לשיזס גס נהכסייס הסמוכים ננםיעמ לשם  ולעגץ מי
ג אחר פי׳ גסי י  נפה הצורך וננסה חציס נר הכפר לקבל להם מ
׳ רל״א אס כיה ונספח דעה  משפט שאס על המ״מ נקנסרם תיקן עולם מ
׳ זה ס״ק פיו שכ׳ דאף דמדנא לא מל מקנה הסיר רק מד המוס מ ה נ  מי
נ מרי נס ננסיים שהם מיון לחמס יש להם זטה י  מימ אש החזיק מ
 וחזקה גגי אחרים ואשיי להשיג גבולם עיייע וסי׳ נמיח אממויר דנרי מיס
׳ מ׳ משאל בדן שו״ג מושג נכסי והחזיק נפסדס  חלק ג׳ נירי• מ
ג אחר לפפי *  שנסטטח לשמש מה ששלמ אליו סלם חסיד ואז״כ נא מי
י המה גמל וגרע מ א מיך מה א י  פהניל והנמה״נ חצים גהג׳ והשיג מ
מ הפולס שסופיס ומגייס דנכה״נ שאן זה סקס י גיור ג  טון יאן האמ
י אן להפטיי ולאסרו [כל זמן שלא הפח ט מ  המ״ב הקזס פמש ליכא א
 אגל אחי שההח ט הגיד אס יחזור רפגוי יש גאסוו ולהפטיו סולמית מייש)
י מה יש אלך גשר חב לסוס א  אך אס מי הפשר חצים הקא בשויב ה
ה קזיאס ש ס ק ס א ל נ א י א י י מ ו ״ כ ל נ א ׳ ו כ  והרוב יסלץ לסף אש השיפוט ו

 מדר

 ודכי
 בכו דעמ מרה שס במף ס״ק סיב דקרוניי אנס מצסיפין לחשטן החב וק
 נל מ פטגפ בדבר נגגיפמ ממן וכמפה א פלקז מחד אן סצסרמן למק
׳ י*י: י מ י ח המעוח שתנא פיייש ופי׳ נשרת ביס שלפה מי  זה אפי׳ אחר מחי
ג כלי הסכמה היג מרא ואחרא י  ולעגץ אם יש כח כיי הקהל למטה להם מ
׳ ס*ז ב׳ לקבלה השו״ב בקהל חליא מלתא  מה גשי״ת סהיייל מ
 וכל פקגאהו הקהל והס חפצים ט אן כת גיד הרג לממס נלא טעם מבורר
ג אזר שהוא זהיר חרת פמ ומדיף י  ומה שאסר שאט חצה ט ימן חצה מ
ד  מני' לא מלחא מא יכל דרחא דטמימ יקהל ממ נזה שקנאמ אן ג
נ עיייש אמנם מיניי י  הינ לממת נלי טטס מטת־ שאט יאי למוח מ
 מיה ניח משסה מ׳ ה׳ (סמוך לי»!ת ההשונה) מטאר מכיל הרנ לממת
 נהשרנ שנא לשמש נלא רמהו אף שנא נרמח הקהל ויטל לאמר נשר זנמ
 >tf סאן בהמחס טסא מס דמהא יטו! שהרב נברר מהקהל לרב ואב״ד כל
 ערר מיב יק בידיה תלי׳ עיייש באריטה וסי׳ במיה יבי משה קמא מ׳
ג טיפ הסכמות ותקנות כל י  צ״נ נממצע משו׳ שניכ לדנא לאף ש״תקבל מ
 הצינור מ״מ כל שלא מ׳ כהסכמת הרנ מרא יאתרא לא מהר קנלמ וסמ״ש
׳ יל״א יכל מש חכם ממינה על הצינור אף התנא של כל נר  נש״ע מ״מ מ
 העיי אט מעיל כאס אאיכ עמ מהנס החכם ומכ״ש נמר! מטי וקבלת
י וא משפט הנמיה ע״״ש (ריא) אלא סבח י נ מ י נ העיקי חלד נ  מי
 ייוע עי׳ ננגה״נ מ״מ מ׳ ק״מ נמהת הטול• את קמ״ס שכ׳ יהשיינ
 שהחזיק לש־זט נמקוס אחד אן נח במס אדס לסציא מחזקתו ועיי״ש עוד
 באת קמ״ז שכ' יכל שהחזיק נמס מטי מהקהל אנס יטליס לסלק אא״כ
׳ נ״ג יבטשא בני השיט  אט מתנהג מורה נמיטייי עיי״ש (וסי׳ בא״ת מ
 מעררס אא) ועי׳ נשו״מ מהרי״ק מרש נ״ז מף ענף א ונשו״מ מהרשינ מי
 ק' ועיי ממלי הקוש דש מ׳ זה שמק מיניי הי״ק בערן חזקה בשויב ללא
ת גטל במ״ב אלא מבט מניני קבאמ לשו*נ א אמי למ״נ ג י מ מ  שייך א
 אתר לשמש שס ולמיג גטא אבל בשרב שלא קנאהי אנשי מדר רק שבא
ת גטל פיייש באין• יסי׳ ג  מעצמ למקס ההיא ומחט שם לא שייך אמר מ
' כ״א מיש בדברי הריק ומה״ק מיל וכי דחילק  נשיית בית שלמה ח״ב מ
 הגה״ק מ״ל לא נכון מא והניא ראות דאף נלא קנאהו רק שמוחזק נסצמי
 מ״מ בל שהוא מחוק לשיוט שם נמקס ההוא אמר >rff״ למיג גטא ולפמק
' ס״ג שני דאס מא ממנה י משה קמא מ נ  מתייט פיי״ש נאריכות ופנשיימ י
 מקהל למ״ב אף שהי׳ שגא נקגין אמי לשוס ארס למיג גטא ואמר למי
 הקהילה להפבייו דש א דן מפל ושטיומ מפל אן צריך קרן ופמס יאמר
 לאחד לשחוט שם דהוי מלל קהל שפמ תקנה וט׳ אלם אף אס לא קבאמ
ב נ״כ אסור לאתר לשחוט שם ולמיג ר  פליהס רק שמסצמו החויק שס בפסק מ
ן בידיה ואסיר ממס סעס פסקו למותי׳  גטא ופניפ סא נבלל סר הממ
' גיי ופנשי״ה ׳׳ס אדי חלק מימ מ׳  פיייש ונדי נינריו נפסמיא תרינח מ
 לי׳ מיש בפנץ זה וכי ימ״מ אס השרב יצה לשטת מכפי התנא שקנאהו הקהל
 וחצה מססה מכס מתקבל אן א טענה חזקה והישוהבד הקהל לקבל שרב
ד אס אט חצה לשמס בלא מססס עיייש וסי׳ במנחיי בלק״י בוק קמ״פ  א
׳ ה׳ באמצע החשובה(בדיה מה שבא) וע׳ בשו״ה יי מ  ובשליח ארן צבי מו
׳ ז' שהעלה ביאות יש״צ שקגאמ בסתם מי כאלו  חמות שלמה י*!ק אית מ
 קבלוהו בממש על כל ימי מיו והביא יאות לזה עיי״ש נאריטת וע׳ בשי *ת
ג שהמנהג שאן טתנין בהקאנסרס רק על  חתס מסר ח׳ איח מ׳ ר״ו לערן י
ת הזק המא פיייש ונמס יהיה גשי״ג א  ג׳ שמס אשפ״כ אמו להעבידו מ
׳ נ׳ יפיי״ש כפרן שנשאל שם  גיכ דנא הט וכיב בשו״ת גאד יצחק מרד מ
ב י  בעיי שאן בה ש״5 ואן דס פשגת ליקח להם ש״5 ורוצים להסטר מו
 יליקח להם ש״צ רתט א ההכנסה של המ״ג ההיא והמ״ב מחה בדם יאט
צ י  חצה לסלול מסנודו והשיג יאמי להם לסלק המיג מחזקמ בשביל מ

: ׳ ׳ נ  נדייש נאייסת ונשי״ת נית יצחק מייד מ
ל ימהו פי׳ נמית הרב ט נ אחד ושימ מ י י אס טנר מ  וחגה אמין דענ
׳ ס׳ שכ׳ שהמחט מיקס שחניה מוחזק ט פ שלו מ י  רל שנמף מ
עמ נקרא רשע ואמר לאסל משחיטתו פיייש מר׳ נמית ניס  ומשיג נטל י
׳ יית שהניא והביא ראות לדבריו ימחזק ימלזת דן זה שכן נדקר  שלמה חינ מ
ט(ממאן ומ״ז מלגוג  להלכה לפסשה פיייש כאריסת יניכ נשיית מאמו סרי
ו נ ׳ ייס ומ׳ כ״א ימית ו ׳ 3׳ ומיין »אצ וסשינ הליתא ח״א מ  יל) י



ה תעובי, ט י ח ת ש ו כ ל ה סעיף א יא ה ע ה ד ד ו  ייני י
ת והקהל להוסיף עוד,ft" א׳ להעיר מי׳ גשוית ץ אש הרשות ביד ה נ ע ל  ו
 י אדסו״ר ז״ל דבד חייס מלק ב׳ בהשמטות סי׳ י׳זג *שאל בערן כזה אס
 חציס הרב והקהל להוסיף עוד שו״ב א׳ על השו״ב שבעיר וס»״ב שמכבר מוייס
 וצועקים ט עי״ז יגרע להס סיסוק סרנסחס והעלה ראם יש להרג והקהל
א רותק בשחיטה לפעמים לצורך נזלה ויולמר,  אמהלאה של סעס עו! שמזדמן מ
 וסזמה וכפרט אש אין הפו״ב שמכבר מתנהגים שורה ולא ישכט בטתס בעת
 ששולטן הנט״ב לשטט אין בידם למחות בזה רהא לא טי היזק ממון p מעכב
 מלעשוח מלאכה דטי רק גורס ובפרס בלא קצט להם שכר קצוב לשבוע p מכל
 בהמה וטף וטדעשהמ׳מ בכל המקמוה לשטח הקצובה לט ערךה׳מןאסלטטף
 אש לגרוע ילפעטס נטן מעוח נקהל טטלץ מהשכר הקצוב למיג ומוטפץ
׳ השכיחה ט להקהל וא״כ השטרוח של השויג טא לפי רצון הקהל וע״ד p ט * 
 שלי שאס ירא לטטף ט": יפאין להוסיף ולצרט עסו עי״ש ועי׳ בס׳דעחטרה
 ס״ק פ״י שהניא רבדו ז״ל וכ׳ דמדברי התשובה ההוא מטאר דדוקא טכא דש להקהל
 אמתלא של עעס טא דטלין לטטף לסם טד שויג אבל בלא״ה אין להם רשות
 לטטף וכי דהדבר תלר בראת עיר הב״ד יאש נתרט בר העיר במשך הזמן
 ינר״ז מזומן דחק יותר בשחיםה יכוזמה גס זה בכלל אמתלא הכילעייש באריכיה
 ומייש עוד בדעח טרה ולסיל בס״ק הקידס מ״ש לערן אס ריציס מי הגסריס
 לחלוק עצמס מהעיר יליקח נהם ט״ב בפ״פ באמרס שקפה לפ״יסס לילך בבל
 פסס להעיר לשטע ועי״ש מ״ס בזי. לדי,א באריטת ועי׳ בסי רוח טיס הספרדי
׳ זה את ו׳ שכתב דאס אין נטר p שו״ב א׳ ואנשי הקהילה רוציס לקת  דש ט
 טט א׳ כד לקים גזירת הרבה רברס שלא ישמטמ״ג א׳ לנד כ״א שניפוחשיס
 ניחר אס יש שס עוד פרף מחמת אזה טנה מצד שנתרנה הזניחה א כגון
 שרא שהשו f טקל נאזה רנר וננס של אזה יטדיס טקסיס א שיש אזה ימשא
 אחרת הטגפ לאטר אפי׳ יטה אזה חכשא רטקה אוי החיונ מועל על נני העיר
 טקט להם עוד»חס אחד להיות עם השו״נ הרחשץ רכל שלא מגיע נזק להפו״נ
 הרחשון נערן דריא דממונא ׳טלין לטטף טד שו״נ ואס השו״נ הראשון מסיב
ט רנזה שמוטכיס עליו טר א׳ עיין ט מענירין א  יאט מצה לקרותו וללכת מ
ש וט׳ דנשוינ שטא אמטת ליכא משוס מעלי! נקדש ק  ליכא מטס מעלי! נ
 וט׳ f• אס יש פסידא להשו״נ הא׳ אן להכרס ט״נ אחר סט כשותפות ט":
׳ ז׳ וח׳ ונט״ת נחנה ליטשע  נאריטת (יט׳ נשו״ת גינח וורדיסטו״ד כלל ג׳ ט
׳ אי) ועי׳ נט״ת דנני משה תרינאט׳ ז׳ ס ונשו״ת תפארת אדס טו״ד ט ׳ ל  ט
 מה שכ׳ נדנר סיר שנהרט נאכלטן ורוצים לקנל להם ולטטף עוד ט״נ אס יש
ד השו״נ שמכנר למטה נידם מנלי לר.טג גטלס והשיכ דאף דהא ודא ששייך  נ
ה גטל שמוטפץ טר שו״נ וחלילי. לט״נ לשאח דו כמלאכה רעהו ג  אטר מ
 גאז נכה״ג שנהיט טשני העיר ו^הרנה השחיטה והשוחטים מתרפים נמלאכתס
ק שלא יגרעו ולא יפחתו א ד נר העיר לטטף ט״נ נ  מלאכה שמיס ישוה נ
 להשוחסיס טמוורס מכבר חקס הקצוב חלף עטדהס כאשר פסק עציהם כפה
/ רזה פשוש ראס רואם הקהנ ׳ י  שנהמט ט׳?ן וכ״כ כ» tf טסו״ד קנא ט
 שנחרבה השטטה באפן שקשה העטרה להכיל בשו״ב א׳ לבד טץ דמלחכה שטס
 טא רש לטש לקלקל אס לא יקנא טד ט״ב אחד יטליפ הקהל לטסיף טור אחד
 אף בלי ראן השו״ב שמכבר עי״ש ועי׳ בדבריו עד במהדורא ר״ני/א שלו בט׳
׳ ע״ז בארך ועי׳ בס׳ משבט שלוס על מ Jf רביי יעקב ט  קט״ו ועי׳ מזה נ
׳ רל״א בקנטרס טקןעולס אח כ״סבאמצע הדיטר שממר על המחק־  הט״מ ט
ט ועהה עמדו מיעוט  בדק עיר שיש שם טיב מכבר שקבליט כל הקהל א ח
 אנשי העיר יקבא להם ט״ב חדש באמרס טש חשש על הט״ב של הקהל ע״ש
 דעח אזה רב והס טשטן לדברמ א טש עליו השש אסיר שח״א לבררי כהלכה
 ומ״ס נראן הדברים לטש אליו ע״ס אסדטה ולזאת קבא לסם טיב אחר וחב
 הקהל שאבלים סשחיסח השו״ב טשן אסריס אח שחיטת השו״ב החוש ובי טש
 לטץ אס יש בכה/ כח בד הרוב לטף את המיעוט ולאסור אח השו״ב שלהם
נ כרצונם וכ׳ שם י  מכח תקנת הקהל דקיי״ל דחב הקהל יטצין לאטר שטפת מ
if דטכא דאן בזה מטס דודא דממינא ואץ מקפטן את שכר השו״ב הישן ע 
 רטה״קבת־אאןכחבהרוב נגד המיעוט לאטד אתהפו״ב שלהם טכא שטייעיש

 אמריס חששוח על הטיב טשן 1f!s ההלכה הס חששות ע״פ דיה עיש
׳ ע״ח ששאל בטיב שנטר א׳ שמקבלים משנס  ועיין נמית ארי וישעי ט
 ססאקס״ע משחיסח בעלי הכפרים יסוערס טון שנהקאנמ״ס שלהכ אט
 מטאו שפטייניס לשמע גס לבעלי הנסרים איכ אן לבעלי הסיר להכריח
 להשויישיס טשחטו סטר אנשי הנשרים וליק הפאקכרמ לאנשי מניר וספינ ואף
 שמנשה הקונט״ס סהס ולא נהוג שס שמחוייביס נ״כ למוח לצורך אשי הנסיים
׳ שליה סעיף א׳ ואס שכח סחס -טל i דס פפועל המואר הדין נט״ס ט f מ 

 לשטט

נ הממורס מכל הקהיאח נחשנו י 6׳ אס תקנ פיהם מנשה תמיד פיס מ  מר
 לקהל א׳ יסחנ טפין את המיפוס אנל אפ יש לכל קהל ממורס נפ״פ אט׳
נ הקטאר, טטן להקהל המיעוט ופ״כ אש נצטרפו אזה נסייס  נעיר א׳ אן ה
 וקנא לסם טיב א׳ הרין כשוחט! ואן טס א׳ מהם יטל לחזור ט וסתם

 קנלס נזמה״ז טא לעולס ואט׳ מצא ט״נ יומר סונ ומטייניס לשלם א שכח
 אכן ט שלא נשתהף נקנלט אך שרונ מי טשונ קנאט יוכל אמר ט עשאס
 לשלוטס טון דאן לסס שם ממורס שיהיה מתנהג סל טהס ואף ששחסו מד
 פתה אצלם לא נשתעבד נשכיל זה עולטת ואף מיון ששתק טי כהסטמ חה
 טא p כננו זס״ה משא״כ ננויטדס ומנא להפרו ולקבל אחו ואן הרונ
 טטן מיעוט נזה ואף ונמקם מנור מאה טטן החנ את המיעום פמוש״צ
 מ״מ נשו׳נ נראה דלא טיך מגיר מצוה נזה וגס א רמא דגם נפו״נ יטליס
 הרונ לטף מיעוט גס מפריס טיס לקנא למקומם אנל איי לטפס טלט
 לסקס אז־ לשטס שס אנל אס יש שם ממונים סהתקנומ נעטס סל טפס ופניו
 להשו״ב גסבכה״ג אט יטל למזור ענת״ד ועי׳ נדעת תורה ס״ק ניד שהעתיק
ד p שהכפרים קבא להם שו״ב אנלבשו״ב י  רכריס אאכהוייהן ומיס שהי״ת מ
 שנחקבל בעיר בהסכמת חבר העיר י״ל דגם טא מודה דסכפריס סמשופבדס
 וטיטס במראה להרב ומתא והחזיק השו״ב בהם אן בדם לחזר ולקבל מיב
 אחר דנס מסממא מיין כמחפים יחד לפי המנהג עיי״ש בארך ועי׳
 במ״ה ביה שלמה שם ט׳ א שנשאל בכפר שהחויק ט מיב סס כסריס הסמיטס
 יבער, נהייפב בכפר הסמוך עוד מיב וכ׳ דשויב שנהיישב שס בכפר הסמוך א
ק שזס א  שהיא גטא דט כמטנ נטלרעט אחרי שההכנסה לא תספיק לשניהם י
 משב הטיב בכפר שלהם אן לגריפזטהס יהט״ב החוש נקרא גזלן גטרושטסט
 אטרה דהיי ממר לאחי דבר עי״ש ימי׳ בשייח מרן אדימ f וברי טיס חיב מו״ו
מר אנט נסר שמחזק מ״ב דעיר הסמוך לשחוט אצלם וסחהחציס ׳ נ׳ מ״פ נ  ט
 טשחוט אצלם השוינ דעיר הכ׳ הסמוכה לסס ונ׳ ראטר להמ״נ דמיר הנ׳ לשטס
 שס ולהמג גטל השוינ דעיר הא׳ עי״ש נאריטה ועי׳ נס׳ דית סיק פיה שנשאל
נ מפיר א אןטם שס מכסה י מר נסר א׳ העומד נץ נ׳ מייחח והחזיק נה מ  נ
ק לאשר נפח פהתזיק מ  שרם נכפר ההוא ועחה נא מ״נ מעיר הנ׳ וממג גטא ו
 הט״נ מעיר הא׳ לפמס נכפר ההוא כנר נמחלמ הככריס נדנא דמלטהא
 ושייך משו מ״ל לעיו הנ׳ ומה זטה להקהל והשו״נ הרו הנ׳ נסכפו ההוא
נו נמצא שהמזיק ט יטהה טון שטומ הו  אך שלא יתנו הדין ע״ע ט״כ לא ט
 המיג דסיר הא׳ נעעוה ודעה השואל שאן דנר זה האי נדנא דמלטהא וטיש
׳ י״ס גנדץ נסר א גאריטה וע׳ עוד שו״ה גיה שלמה שם ט  מה שהשיב נ
 א׳ שלא טה להם טיב מעולס p מחעיס אצל השויג דמהא וק טה המנמ
ג לעצמם וסומן השו״ג דמתא על השו״ב החוש שממג י  גפם וטהה קנא הכפר מ
 גטא והעלה דטץ שלבר העיר טא רעה לגגייהו דפ״י שלא יהא לסשו״ג
p פרנסה בהרחבה לא יובא להחויק מיב טבהק וכבר טס המנהג 
 שבר הכפר דשם לא טה להם מיב בס״ע ונשמחט בזה עס אנשי
 מניר טלטס בזה אחר המנמ ואמי לאנשי הכפר לגחע חוקה אנשי העיר
 גזה אך אס אן שס מ,מ קטע בזה והמנהג רפה א אן בר העיר יטלץ למטח
 ט סלשטס שם בהכשר דבק שנכנס שס להכשר כטהר שהי׳ ע״פ הסכמת הרג
 ומראהו אן עליו אשמה שי״ש ופי׳ עוד גדעת טרה שס יכס״ק ס f מה שהאריך
 גאתה אסן יכולץ כר הכשר לחלק וליקח להם שו״ג גפ״פ שלאיט׳ להרג ולגר
 מדר ספנה פליהס כאריסה ובמי ס״ה כהב שס כסטטה והיכא שאץ גר הכפר
 ממחסיס להעיר של השי״נ ההוא שנא לשטט גשוס דבר ובפרט הביה החיים
 ושאר סנירס הס מיכיס לעיר אחרת ע״כ עתה טון שנהוגה נר הכפר שטר
i וגס טא טגפ לסעטס למשול ע״י f ייל דאדפתאדהט לא נתטיכו למף א 
ת וכדומה ולפעטס מזרק יונדת ט  שאן המ״כ מצוי שם המד וצויכץ לפאח מ
 וטלה שנוק להם שר לשטהו וכיון שנהמה מטי שנהרט האנשים יש נדם לקבל
נ מוט־ טהיה אצלס המד יפייש נס״ק fa פ״ש טד נטנץ זה וכי ראש י  להם מ
 אנס חאקס לגמוי מערני העיר וצרינין לנא להפיר להמקה ולהניס הטיס
 ומזימה אן נדם לחאק נערן השו״נ עי״ש נאויטה יעי׳ נטיח מלחמוח אוי
/ נשו״ג שעקד דרמ לעיר אחרח ׳ ל  משפח לס׳ מרי משה על סל׳ טלה מ
 וההקשר עמהס נה״כ ואח״כ נמלך לחוור לעיר הראטנה מצא משם ולא רצו לקבלו
 והנע סהס ימי טווי חזקמ והעלה וטון שנתקשר סס אנשי העד אחרה הנד
טך ל׳ יום אס׳יה  חזקתו ואע״ס שאשהו ונרו עדיין שם בסקס הראשון וסא נ
 טון מתקשר עם סקס הנ' אנד חזקהו ממקם האי וסף אש שנא
 nb״ הואלנה נסן 0עוה געו הסקה אפיה אץ צריכץ להחזיר 4
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) ושחט ארד (טז)(Cm יש חג  (ריב) טבח יחע(

 תעובד!
 שאץ טף המר נפשם כאיסור ערש סמ״ע הר1 סי ל״מ. שנק כמבועם אוי fsA אלו
ד מונא י מ  הסנאים ארס מסגי משום שגז* מלט *ז נמל״ל ואזלו ומד צינור ל
 נימ גןל׳ טץ ליש כייס לנמלם נ' מומה שלא למטי הר סילוק כפ מסלנל (י׳מג״א
ז ידוע ומכיו שכנר אץ לו מסל (פמש״ל סי יל״מ » ל  סי של״מ סק"•) ואי מנע מ
 ס״נ) *י סמקס נעל אנל אס יש לי מסי סמקמ ק״ס טץ שאפשר צהמלו לא מלק
ת מקמ ומממ שמני ושמט שמעמו שכס ומ״מ v לסמי רי שאיס פ  כמי וא״נ נ
 שנועסו להצילו מעונש שניפה ואן יהכא אץ לו מסי נצא ימס מנייו וצא יסיצה להמיז
 ל«מג נטלו מל יש להמציא מנןס נסמלס יש«ע מל הספס שלא ישמע נננול סמלו
 ישינ ימיט לי שטעה היאשונה ואז ממל סשניה נמצא שלא יכיל לשמע עול ממי שנועה
 פניס ונס ט5ל ממגש שנועה שעני ונזה אין סטיו יכול לעכנ שאץ לי ט הפשל עיש ומץ
 מל מענץ זה לאי עניל ל״מ ס״ש נסי ס״א מ*צ שס ונהסשיטס שרמזמ לקמן סי י״ל
 ונסי יס״י שקיא ונפ״פ לאה״ע סי נףמ ס״נ ונמ׳ ק-״י ונסי קמ*א סמן מ פוש]

 פתחי
 \n) ןיא שמזיססו אמיה מסיע ומץסנ״ש יפניינ לאס לא «לו נממש
ו ויש לסמי נמגנ ינסס״מ אן ממיל  שממס סכל יק המדמו מלא ישמע נ
ו «  שד אנל אפ פסלו נממש אן מגג *)וי ליש מו נקהצ לזה פ״ש ומס «
מ מאוסי מהא לאמי ינא סמלה י׳ ע׳ כל מלי מ  מיו לפס המציא מלנסשיפ י
מק האימי נמאי ללא מהי פוש ן ט׳ לכאן י  לאמי יממא צא סעניל אי מכיל »
ן מהי״י לנלא ז״ל שנתנ מליו ילפ״ז אן נשונג ואן נהס״מ מ »  ומץ נס׳ נימ ימלמ ס
 ימי צאסוי שמססו צסקן הלומי אנל נאמפ מעמו ליתא ונסתי מיניי ס׳ היא״ש שהניא
 ספי׳ז מ׳ יכ״יו ס״ק ירי ימ״ן־ סיי״ל ע״ש ומין נסשינמ א״ס סי׳ ו׳ שנשאל נמן
 נ׳ממפיס שמנעו זל״ז שלא ישמע אמל כנטל סטיו שלא להפסייו ומני אמי מסס ושמט
 שם א״ש לאמי שיויסמ •הניא נ״כ לנד סמ״ל סנ״ל ונס נרש נספלו נס״מ סי ריו
 והאיץ לסמי לנטו נזם ונס האיץ נכצל הלכה v לאי מכיל לא מהי וממק מוצא
 מזמינו הצכס לממשם כל מה יא״י צא שעניל מ עמל לא מסגי מן מאיסן הפיייס

 בעקשות ולפעמים ההוח נגד הרב אך ל>#ו ספלי היי תלי ט לא העביחהו
 ועתה מתיירא שגס הק ילך בדיך אבץ לאשר הוא אמוד פיל רוב *שי
 הפיר אינם חפצים ט והשיב דאס הבן ממלא מקם אביו בעסק מלאכת השו״ב
 ובלימודים הנצרטס אין ספק fix י להעמיד הבן נמקים האב ואף אש רוב
 סציטו אין יגציס ט אס ט אין מי שיטל לטף אוסס מ״מ ראוי להבינם הדבר
 לאשות שהבן ראי למלא מקום אביו וע״נ דחוה״ק עליהם לקבל הק ומה שאביו
 הלך במקשות בן לא ישא בעון האב ואם לא ירצה אח״כ לטף ואט לפני
ש כדת עיי׳׳ש ועיי נשו״ת הד בשמים סי' כ״ו  הרב ויפריז עלז יעטה א
 מה *לכל בעק זה רבן השרב ממלא מקם אבץ ומ״ש נדרס אא באריכית
 וכי שם בעובדא שארע בישוב א׳ שהיי להם טיב ובא עלץ אזה עלילה
 שבגללה נלקח לטח האטדים ולקלז להם בר הישוב שו״ב אחר ונתנו א הפרס
 p״ בתנא שכאשר יצא הט״ב הראשון חטי ישוב לעטרתו ולא יהא א עליהם
ע ולא ט  טס ט׳*י ואחר עטר אזה חדשים נתברר ברמוטהס שהשו״ב חף מ
 טון א ייצא חפשי וטשבטל כט ינהט א הפרס כמקדם אך הט״ב השני שאר
 שם ביישוב ההוא ועסק במלאכת השרב בלי טיס והיי מטיט למי״ב הראשון
^ לאט x p לעת מצוא בערר טיב ואת׳׳כ נכפר הטיב הראשי! והניח 
 אצפלא לטות טיב ובא נספ,ת חזקת ירושת אבץ והשו״ב השני שטי מטיע
 טען מ.תן א החזקה יק *בר טמש במלאכת הט״ב ביטב ההיא וגס אחיב
 עסק הרבה בערר הט״ב בישוב הלז וטיב דהדץ עם הטיב הבי ואן לבן

 הואטן שענת ירושת אבץ במ והביא ואות לדברו עיי״ש :
׳ נתכו׳ הידפשח ט ט ק  ולענץ חס נס חתנו מא כבמ למק זה למלאת מ
׳ הרמ״א (רטש סאדילקב) מהגאן מ׳ שאל ז״ל נרש בעק ו  בטף ט
 חזקה במינוי תחתיו דנם הסט טא כבט שכן משמע מטרושלט ודלא כמו כנראה
' צ׳׳ד הדי נשרה ארן צבי ט׳ נרו  נעיר ההמון טי״ש וכ״כ נמית ברכת יוסף ט
 וטרה ישמח לנ הספרדי נטלי דאנות טית' וסי נס׳ צמת צדק המט נכסקיס
' זה מ״ש לעק מ״ב שאן א בן א טיש א בן רק שאר  בטדושיו ארו טף ט
 ראי לטוח ט״ב אס תתט קדם לשאר אדס אס אמר דבל הקדם לנחלה קדם ניב
 לערן זה ואס גס הקודם בנחלה מצד האס יהא יורש וכי דיל דנב! אייתו אץ מיך
וה אתו  בלל אמר שאטהו יורשת והיא עדשה לו ע״כ אס יש בן אחי אביו י
מ rf דרט שאס (שבסי דעה טרה טף ה״ש) ט' ו׳  משא״נ «*u עיי״ש ועי׳ נ
' קכינ מיש נזה והעלה לדינא ראם הנס טסה טה בשעה  ועי נשו״ת נרכת רצה ט
 סיהח אטה טא ממלא מקם טמט אלם טנא שמתה הנס מקים נטי אבי׳
 סמטא ראן לההט טלה שוס זטה מצד הדן עיש (ריג) ושחט עי׳ נל״י ס״ק
p ליו שני ושוחט שנשבע שלא ישמע עד מרמס סנכנדס כמו שאמר לשטט 
 אמר לנמק סטן וליק לאחר משמט כפניו דכוקנה לאח״ש טי״ש(ועיי ננאה״ם
' דיי!) וע׳ טו״ה טנ״י חרינא טו״ד מ׳ ה' נמ״נ שאסרוט הקהל  לקמן ט
ס א אפיי נדק אחו י ט  לאכול משטפהו אס נכתב נככח: ששטפסו אמרה מ
 סטן וסמן א לא מסר אכל אס פהוב נהכהנ סהס ששהיפהו אמרה יש להקל פיי
' טריז  טלק סכין ונוק א כדן שטפה ממר פיי״ש. (ריד) יש אוסרים ט
נ שיש א כהכ שנהנו לו שקכאסו שכמנ נו י מ ׳ שנשאל נ ׳ נ  מין טלסטו״ל־ ט
 ששטפת זולתו נטלה אס ושא להרשוח נעצסו לשוחט זולמ לשטס והטנ מש
 טלוק נדנר ואס הקהל אסרו שטפת זולחי פמס מנת־ פילהא כדי שלא ינא פ׳
 שאט בק וממחה כיב לשחוס טדאי דבכה״נ לא מהר הרשאת מוחם דסאהסקמ
 ל6 מנשה למנת סשוחפ עצמו ואץ הדנו חלו ט ib אנל אפ נטשה ההקנס
ן לשונת » מוחש מלה נראות ועמי 0ה מחילתו והושאשי צשרנ הנ׳  ד

י ס מ  מ

 חרבי חשובה
 לשנומ ממלאמ קלה למלאכה כבדה וה״נ טון תנושכויס הטיב לבר הטו לכל
 שטע בסחס יטלין בר מרו לחח עליהם אח העול הזה טשחמ גס למי
ו בכיחש  הכפיים הבאס לשמש טין שלא התנו להם מוחשים עם אשי מד
' באשל אבוהס שבנליץ מ׳יע  לטפץ־ עיש באייטח • (ריב) טבח ידהג ט
' נ״ג שבי דשו״ב שמחזק במלאכתו וסת והניח בן הממלא מקמ  א״ח טף ט
 יש א לבן חזקח אבמ ואמר לאחר למיג גבולו וכי שם ראם מיח בניס קסמם
 והחזיק אחר בה ואחי שמדא ברי תובעים את חזקח אביהם אן טענתם טענה
 ראן א טקס אביו אלא שיטל למלאת סקס אבץ אבל אס שמת אבמ אט
מ ובא אחר ושמש החתמ טון דאדחי אדט ט״ש וטוצא ק  יטל למלאה מ
ח שם אד׳ חלק ט״מ ט׳ ל״ז דדוקא אס בט ממחה ודיש ר  בזה כ׳ נ״כ ט

 כאביו א יוכל להנחיל חזקהו לבט עי״ש ־
׳ נ' שכ' מואל בטיפוח ושו״ב שמה והניח  ועיין במ״ח שערי דעה חניינא ט
 בן אף שהבן מא ראי לטוס מיב ייש א חוקה מקם אטטו מ״מ אט
 יטל למטר את חזקתו לאחר אש נא בטוש הקהל וכמ״ש המיז באיה סי׳נ״נ
3 לחזק ולהסביר רבד מואל בזה שאץ חזקה זו יחשה א  ש׳יק י״א וסא מ
 לחלופין ולא מקרי דדי׳ למכרה לאתר מיש באריטח וכיוצא בזה כ׳ ג״כ בס׳
 ועח טרה ס״ק פ״ז בדבר ששאל בכפדס שהיה להס מכבר שו״ב מיוחד וזה
 כמה שרם מה הט״ב הטא ומכרה האלמנה חזקה בעלה לשני מחסיס שבעיר
 המנון• לשם ואלו מוחטס בא לאא הכפרים רק טעם א׳ בכל שטע יעההנהרט
 נר הכפר וחציס לקבל להס שו״ב מיוחד וני לצדכן אשי :כפרים בזה והאלמנה
׳ בדה שוס זטה למטר החזקה והשומויס הנ״ל החזיק בעצמם ועפה  לא ט
 שנחרבו בר הכפרים כמה פטסא דביוס לקבל להס מ״ב אחר קבוע במקומם
ה מו״ב דהפד ומה שקט החזקה מהאלמ^ה נ טס בשביל מ  ואיש מטייבים לעפה נ

 לא באסטאעי״שסלהאבסעמא ־
ב מה שמצדד בטף דברי הכנה״ג דשו״ב שמס טא מוריש י  ועיר בי״ק מ
 טקט לבט והא ייל דאמו אקח שכר שטסה משוס מה אני במס יט׳
ח נטל וממילא דאט יטל לטדש לנע ידי״ש ג ק מ  וא״כ י״ל דלא טין• בי׳ ע
ה ביח יצחק חלק ירד ר ׳ שמהמה ע״ד הדיין בזה וע׳ ט  ועי׳ בגה״ק אמג
ה מ ט ' ל״ד ובדעח טרה ס״ק נ״ח שהשיגו ג״כ על הד״ק בזה והעא בראומ מ  ט
ח גטל (ועי׳ בדבריט לפיל טף ג ט שכר שטסה ויש ט משוס מ מ  דשייך ב
 ס׳יק א) וממלא דביל להוריש לבט אחריו עיייש ועיי טשסרח הקזש נדנד
ק זה וכי מניש באשל אברהם ונהנים ברם פ ׳ זה מ״ש נ  הרב המסדר דש ט
ש יטליס להטע חזקן אטהס הקא קאמר ברם קפיס  קסרס טמדלו א
 משוס שהיי צריך מעטר שרם רביה עד מטו ראיס ואז ט ידע וט׳ וגס
 הט״ב האחר שמלא מקם אטהס מחזק ע״מ לממקע א אמריק דאין למרס
׳ הבן גדל והחטל ללמוד  טענה על טקס אניהס אנל אס שמח האב ט
ן את חזקהו  כמלאכת איץ p שלא גמר לימד מלאכתו נגמד נזה לא אנד מ
 א1״פ שלא גמר עדין לימודו טממ אנץ ולאחר ממר לימדו זכה נחזקמ אמי
 תה המחט מחט מזמן מיתת איץ עד זמן שנמר סנן לימודו נדחה שנודא
ן מ׳ א ט עיי״ש נארך ועי׳ מזה טו״ת אהל מסף (להרנ מ ח מ  לא ירד ל
׳ ג׳ וגדי טו״ת צמח צדק  מסף מלט ז״ל הספרדי נסהס״מ ס׳ שלק גטה) ט
׳ ן מלס ט ק  החלמח חלק א if מ׳ כ״א ונס׳ משפנו שאס למימ נקשרס ט
-ל׳׳זסיק ס״ז ונספח ran הווה כאן ס׳ק Va פ׳* וסיג נאדסה וט׳ נשו״מ
 ביה יצחק מז״ד מ׳ ליו מיש נענץ זה וכ׳ שם בזדר^שנש«מט^׳ שא׳
ו אניו הצן ט ל ס ל S עשויס שמס ימס וחצים למסה נס אדיו א t סיי 



ה ט י ח ת ש ו כ ל ה סעיף א יא ה ע ה ד ר ו  י
» (ריח) י«8  (רםו) אוסרים (רמז) ששחיטתו(צי)(ריז) אסורה: מ

 באר היטב
 לנר ונתנ שי אפי׳ נלא חרס אהמ• p להקהל to פידפיז «5

" י *  תשובה ״
 מרץס שיש שס הסקנס שלא יהא שו״5 אלא ב' אס מיחרין הבי שיחנוס להיות
 קרוביה זל״ז ורב לתלמידו ואשיב דהיני פשוע לההיד ומצד דב ותלמידו בודאי
 כשיש לההיר כדקיי״ל במ״מ דהרב ותלמידו מורן להס %ס ומצד שהס קרוביס
 נ״כ יש ליה ר דאין משמשה יהקנ? לפסל קרובים דאף דטצרט שניס מ״נ!
' ק״נ דני שמאים יטלס  יטלס להיות גס קרובים כמ״ש ברמ״א בט״מ ס
 להיות קרובים זל״ז דדוקא בדר ממוטה דאין ע״א נאמן אז הקרובים פסל ס
 משח״כ בדבר ההלר רק נמבינות הער, מותרין לטוה קיוניס דהא באמת
א יק  קי"ל דע״א נאמן בבדקוה ימה שהחמירו להצדך ב' מיקר החשש בזה ס
 מהמת תשרו! יהבנה א״כ ד אף בקרובים עיי״ש ועיי בשו״ת הליהחי
' ל״א יל": שהאייך ג׳2 בעני! זה ומצדד דגם אב ובט מוק להם JO ס  ס
' י״ג שבי דבמקוס שיש ף ס p ועי׳ בשו״ת אמרי אש חיו״ד ס f o בזה עיי״ש 
 תקנה לילך ב׳ שו״ב ביחד למקולין אין לצרף שו״ב שאט כשר דסי כמאן דליהא
 עיי״ש ועיי בבית אברהם בש״ז ס״ק מייד שכ׳ בשס הס׳ א״י ח״ל מקים שנהיו
 זה כמה שנים שאנס אוכלים כ״א מ% שוחטים שאחד ישחוז הסכין ויבדקו
 ומוכח לחבירו וכשיסכיט שרהס שטא יטה שוחסין בו יק לאח?£ צדך להיות
 הבדקה ג״כ ע״י שרהס וככה טמין נבדקות הריאה וטי שטעה ע״ז שלא
 ישע מן המנהג ויט טוס ומה חלה א' מהשוהטיס ופסק דמהר ההרה אף
 שטא מנהג הקדטרס עכ״ל וטי בט״ה דברי טיס (למק יקדש מצאנו ז״ל)
 שכ׳ בתלק א' ט' י״ב מחלק יו״ד שהמנע בכל השאה ישראל שיש שר שיחסים
 שטן א׳ לבד טחט בלי חבית שרואה שכיט וק מנמיט פה אף שת? השוחטים
 מומטס ררא ה' אן שוחטים רק בציחף שרהס רוהר התמרט עליהם שאס
 א׳ ערוד נאוה נררדא צדן א׳ מהניו לילך עמו לנית השחינזה וע״״ש
 בטי י' שכ' שהמנהג בכל המקמוח p גס בבדקוח הריאה ששר ט״ב מספשיס
 בכל הצורך כל א׳ בפ״ע עיי״ש ועיי בשו״ה טוטו״ד קמא ט' ין״א שכ׳ לחלק
 בזה אס התקנה יי' רק שאלו השו״ב לא ישחטו זה בלא זה משוס שאא השו״ב
 חשודים בטרהש א משוס קלקול אחר טש בהם א לא חל התקנה אלת על
ר אך יט": שטי החק& ס  השוחטים האא ואס יקבלו ש״ב חדש אן עליהם א
 ניטהס אסור לנטל התקנה בשום אכן נטלם אק אס ט׳ התקנה כפטמה
א טהטיס אחרים יהיו ט טטו אסור להם מ ט  ולא מטס חשדא אז אף כ
 להתיר הדנר כטס אכן וטי״ש עוד להלן ט' ע״ד מזה (רמז) ששחיטתו
ח טדע ניטדא חרינא טו״ד ט' ה' שני לענץ גירות רניס טי  אמרה ט' נ
 שלא לאכול משחיטט של פאני אס הןנץ מטנק בהתקנה טלטס להקל ו׳לכן

 אס הסכימו האמרים דשם להכשירו טסלה נידם טי״ש וטי נטיח באר יצחק
 טו״ד ט' א' מה שהאריך בערן סמן בתקנה בשחיסה בנידון שנשאל שתקנו
 הקהל שלא ישחטי רק ב' שממיס ביחד ואס יעטר א' רשטט בלבדי bא חבירו
 יהי׳ שטסתו אסרה וספק אם ט' התקנה נס על דקמז וארע ששוחט א׳
 שהס דקה בלי חבירו והטלה »ש להחמיר דש כאן ס״ס להחמיר נד״ש ועי׳
ק טו״ד ט' ה' מה שהאריך בסרט דן זה יעי' בטיח דבר  בשו״ה מהר״מ ט
ף ט' וה בלק״י ובטי י״ח סיק קנויה).  משה הטנא ט' וי(ובמנח״י ט
 (ריז) אסירה עבאה״ס שב׳ יאסי׳ בלא חרס אטר טין שהקהל פסלו שתסת
׳ ב' שם ועי׳ בשי״מ גחלח מרדכי(מהגאן־מביסק) טו״ד  הכל יפיייבשמיח ט
י ונמנהו״ב כלל  ט׳ ה׳ מיש בוה באריטה ועיי בסי דרך החיים בהורה ט
 א' נעשרון ס״ק ל״ב שב׳ דהא דמשגיטן בתקנה הקהל לאסור המוהר אט
 אלא בשקימו וקבא עליהם ועל ויסס א עד זמן ידע בציחף הרב דמסא ולא
 מרסיס ידיהם מיסקנה זו אנל כשלא נעשה באp מ״ל ולא רצו הקהל לעמוד
ף ט סאט נ  נהקנתס ומרטס ידהס ק התקנה אן זה הקנה נלל דמה ני נ
אט מעיקרא טי״פ ־ (ריח) ואם. עפס״ש ס״ש מהח״ס דשרנ  ומה א לא קנ
»״נ שמד נעת ׳ פ' נ ת מהי*, אסאד טו״ד ט  שטבעו זל״ז וטי נטי
נ׳דאטיישט״נ אחר מצוי נמיר  חלמ שלא ישטס ויש ספק אס אמר נלטןנמי ו
 שם יכולין לההיח ע״י התרה טי״ש(ועיי םיך לקמן ט' יל׳ינ כדק ליה ונטי מרח
׳ ז׳ משאל מאש א׳  סיק ק׳ז ואכ״מ) ומי׳ בטיח טאל ימטב קמא חלק ג' ט
 מלבונ עיי שיש רטם שלא אכלי מהשוחסיס מרשים דשם יען יש נירסס שרנ
 א׳ שקבל עימ בחרם ואמר יאסי יד לשטפה בלטנ סיד פאר ופאר וגס
י מ נ ל  השואל הזה הוא מהנזמ׳ס לאסל פקס אמם לאשר השואל הטא גחגדל ע

 0) אסיה. סססס אתא fa• משוס ידני לחסל לאט

 ודכי
 ישחיסט כשרה ואס יש הכחשה בץ השו״ב הבי להשו״ב הקבוע שהוא אמר פלא
 הרשהו או בזה יש להאמין להשו״ב הקטע וכל מה ששחט שייפה עיי״ש יפשיט
א אס א,ו ניד השכטת הרב דמהא ורשוחו אבל אס הרב  לכענ״ד דנ״ז ט
 אט רוצה ט ליה דן נריך טשש דבו־א אימ רשאי לשיוט שלא ברשוסו(וע״ל

׳ י״ת מני׳ י״ז)  ט
ד לכענ״ד היכא שעט הקיל תקנת שלא ישטט כ״א שרב  והנה •ש לעק ע
 ידוע א wx הקהל לט״נ כתב כנ״ל אס דוהר •יהי׳ח א׳ כבעיר שלמד
 עצמו אמטת השרב ויודע הד״יס טטב לשתוט לצורך עצט ויאכל הוא וב״ב
ט והנה אס נעשה התקנה לטובת השותע י״ל דמהר עב״ס מטלת השו״ב  ע
 ומתא הרשאתו כנ״ל אך אס אץ השו״ב מוחל א שימפ שנעשה התק׳.? מחמת
 דררא וממולא בעסק מאבעל״נג י״ל לכאורה ואס טא משלס הנאכעל״ע להקהל
ק ומיתתה  אן חשש אך אס הקהנ עשי התקה כדי שנא יבא לשחוט מי פאט ב
 טדאי י״ל דעשו למיגדי מלתת שאף היטד לא ישהוגילצוע עצמו כד שלא יבא
ר שוב מצאתי בבל״י לקמ! ט  כי א׳ לבעת במה נעלמו נומר טפחה א,י ויאכל א
 ט׳ כ״ח ס״ק ליד שמשמע יהדא מדבריו וקהל שעשו הק״ה שלא ישטט כ״א
 שו״ב ידוע חטר לטס א׳ לשיוט בביט אף שטא יודע בעצט שטא טפחה
 ו:ק שנס זה הוא בכלל התקנה עיי״ש והנץ אמנס דע דכ״ז טא נשאר ת״ת
 שנעיר איל ברב ומו״צ דעיי בודאי חץ להחמיר דעליהס לא עט הקהל הקנה
 וכמש׳׳ל(סי׳ק יי׳א) מדביי האחרונים דאפי' בלא נטלו קבלה טהר להס מן
 הדן לכטט וה״כ (רמו) אוסרים עכה״שמ״ש מהמנמ שטמין שלא ישחטו
׳ י״ח מני' כ' של  כ״א ש,יש ועי׳ מזה בשלק נביה ס״ק ל״ב יעי' בשמ׳rf ט
דס על ונר ה׳ ממיין ייקא נישוימיס עיי״ש ועיי בשי זטר לאברהם י  החו
ח  מהשו": מ1א,־י! :קנטרס ז״א פטא מהקנוח ומנמי אין המטיב יף רו א
ד א׳  נ״ו שהייא הקת קדמונייו בנויריה נח״ש שהשו״ב יבדוק הסכין עם ט
' י״ת  בטש המישוש ובלא זה אן להתיר• לעולם עיי״ש ועיי בדעת טרה לקמן ט
ס מאה רב,יס ט ט  ס׳ק ל״ת בכי כמדד לפניו רב א׳ שראה קלף יק ועליו ת
 ובראשם הב״י ז״ל שתקנו שיבדרץ סנדל־ שר ט״ב את הסכץ ונס הריאה ופורן
ג במדינות ט ' נ״ח שהיא מ  נדר ישכ׳1 נתש עיי׳׳ש ועי׳ בשו׳׳ת שטת יעקב ת״ב ט
ס בהמה  הסריס למשמעתי שכל השוחטים תקעו כפס בטעל ממש שלא לרכפיר ט
 כיש בה ריעוהא עד שיצטרף אליו טחט הבי המומתה א הטרה טי״ש ועיי
 נשפ״ד סי׳ י״ת ס״ק ליס של שעכשיו בעוה״ר שרבו המהפרציס ראי להק
נ השחיטה עיי״ש וכבר קדמס בזה המהרי״ק שני בטרש נ"! טף  שיהיו שנים *
 ענף א׳ שטח ממשיך יח מאכילת במיה נסה דשטחץ ביי טרטת אס לא שיהיו
 שני טדקץ בשעה שטסה עיי״ש ועיי בשו״תמהר״מ שק טו״דט' ה'שהחזיק
 נ״כ במ,מ מ״ל והביא מהרמב f ס' הבא דהחיוב על כל ב״ד להקים הדה
ס אדס  ט דר וטיג נערן מה וטא בכלל ארור אפר לא יקים וטי ואץ ביד ט
 לנטל התקנה ואף שנעש׳, התקנה כלא חרס מ״מ טון דמי ליקס הדה טי
 בכלל הדור אשר לא יקס ונוי ואחר נו רמי כדאהא נש״ס פ' שטעת העיוה
 ודט כאלו נעשה התקנה נחרס ואס ענר השו״נ ישחט לנמ שחיסט שטלה
טי ׳ נ׳ וטי שס עוד נ  אחר ההתראה עיי״ש ועיי מזה נשו״ת טוסו״ד הליהא ט
 נ״י של נדנר התקנה שעט זט״ה ששו״נ אחד לא יפטט נלי תניח והרנה
 מנר העיר לועקס שאנס רוצים נהחקנה זו ט אנס חציס נהשו״נ הנ' דלא
 מוסמך אללס לאש מהיק ואנס רוצים רק נהשו״נ שטו אכלים ממט עד עתה
 ט ע״י תקנה זו יטו טכרטס לאכול גס משטמת השי״נ הנ' דלא מהיק
 אצלם לכפר והשיב דאן בתקנה וו כלום דאף דקיי״ל חט״ה בצירוף הרנ יטליס
ר ט  לעטת תקנה ומחוייביס הכל לנטג p אך זה דקא במה דלא טי לקש א
ר שרבים נמנעים מלאטל משטםט אץ כח ט  להשאר אנל מה דטי חשש א
י ליה שפסק ט ד נ ר האסור א ונדי״ש ט  נידם להק ואין מאבילין לאדם ע
 להעניר ט״נ מתמת שאט חצהלהראת סכיט להט״נ השני ט ט שהוא יר״ש
 אדרנה חצה להראת סכיט למצל ממשגה וסונים השרס ק האי וטון שזה
 אט חצה להראתו אכא דפותא גמלה וחאי להפניח פיי״ש והסטס עמו נסי
ו שם כי אס אט חצה להראת סכינו להבי י׳יצ דתוווייט ' א  am טרה לקמן ט
/ טא ירא לביאתו  אהנייט ביי ט א! שטא מחמת תסמן אמטס טש ט ט
׳ נאי מיש בדבר  וגם מטס העדי ?*ש מיל טי״ש וסי׳ פוי נטוסויד שם ט



ט ה י ט י ח ת ש מ ל ה סעיף א יא ח ע ה ד ר ו  י

 (ריט) נמנסלה(רב) ה*ן« (דכא) נצ

 תשובת
 (רב) התקנה כ׳ הסהרשיל בישיש ס׳׳א מולץ 0י' ג׳ קהל שקיבלו
 עליהם שוחט כשכירות שמכל נהמה משמם מישראל יתנו לו הלשון וביה
ה למכרי שותפות נהנסמות ששחס סישראל  המםנחייס הוא אצל מכרי ונס ס
 ופען הישראצ שטא א*צ ליתן א כל הלשון p כפי המניע מחלק שיש א
 ננהמה זו וציוד וטכיח ומאחר שאיא לכדת נשר שלא שטעה ונדיקה טיל
 כאלו הנהמה טלה טא של ישראל טון שאיא לחלקה לטחמה ולטוקה לחצאין
נ טשראל ליתן כל הלשון כמו שתקנו אמי הקהל נרי״ש וספרי  &?>ך טי
דו לדנא (רבא) כל השוחטים עסתיש טף ס״ק פיו נ  השוינ הניא ו
 מיש טש לטין אס יש לפטל השיינ נהחצפ אף לאתר שנתנסלה התקנה ועיי
ד התנ״ש נ ת נרסו״ו תליתאי ט' ו׳ נאמצע ההשונה שהנץ ממשמטוח ו טי  נ
ט דנר א  ולאחר שנתנסלה התקנה חזר השוינ למשיח ואט נעשה חמד ל
 שי״ז טי״ש כאדכות וטי' כמית רטט טיס כהן זיל טו׳׳ד ט' נ' נאמצע
ן משך ט ד הימ״א נסשיסות p ודיל דמקא מה ששמ! כ  התשונה שהנץ דנ
 הזמן האיטר אסור אנל מימ אין השוינ נאסר עי״ז דלא דמי לט טצא
 סריטח מחידי פצריך עכיס קנלח דינו דההס הנשר טריפה מצד עצמו אנל
ת מחמת עצמו רק שהחקנה נרס לו לאסור ולאחר מחכסלה ט ד  זה לא טי ס
ת אדומו״ר דנד טיס חלק טי  התקנה ממילא השו״נ טזר להתיח טי״ש אנל נ
ק ז״ל מיל ן מהריח כ א  נ' ניו״ד ט' ו' באמצע התשי׳ הניא דכד מ

 והשינ עליו והעצה דנע״כ אץ טונח הרמ״א דלאחר ניטל התקנה יח!ח
ק מהרא״י שממט ס פ  השי״נ לשרותו אפיי אתן שעכרו נפעת התקנה ט נ
ד הרמיא ץא משמע p אלא דנע״כ קאמר הרמ״א רק שלאתר  טא ממור דנ
 שנהנתלה התקנה אתן השוחסיס שלא ענדו על החקנה יטלץ לשטט יהדר דנא
 ננייהו דחנ מצויץ אצל שטסה מיה אנל להתיר ט שענר על התקנה נשעה
 תקנה להכשיח לאחר כיטול התקנה זה לא סמעט וכי והנס דסשט לשין
ק ז״ל מיל אנל לדנא העיקר כמש״ל  הרמ״א משמע כמ״ש הנא! מהר״ח כ

ס י  וכיוצא נזה כ' ג״כ נחלק האי ויש rro ונמדע נ״כ מדנר ימו' מ
 עיי״ש כאריטח ועיי נשי משפט שלום על הט״מ כקונטרס חקון שולס ט'
ן מהריח כהן ז״ל הנ״ל א מ  רל״א ס״ק כיח מ״ש כזה והעלה נ״כ ולא כ
 אלא כדכד רכיט ו״ח מ״ל וכוכדס אלו כ' נ״כ כספרו דעת טרה כאן
ף הס״ק דפטט טא ט  ס״ק נ״ו טייפ כארן וכי סס עוד נדעה טרה נ
 דאף שנתבטלה התקמ נאוצע זמן האיטר והחיח ייהשויב לשתוט לא אמדנן
 זה טון שסתר מקצתו טתר טלי אלא שהשו״ב עומד כאטר כדן שו׳׳נ
ת טי״ש וטי עוד כשוית טוטויד תליתאי ט׳ ז׳ ט ד  שמשי,, לרטס והאכיל ט
ק זה וכי דכע״כ לא כתכ הרא״ש והש״ננ דאס פסא הקהל ע  מה שהאריך נ
 שטטת הכל ושתט אזר דהשו״נ נאסר אף לאתר שנתנטלה התקנה רק טנא
 ששחט לעצמו ומכר לאתדס א ששתנו לאחר והאחר מכר לאתרים וגץ כך
p p נמכר משר ובני העיר לא ימנו מזה וסברו שהבשר טא משטטח i 
 הט״נ קטע דמתא כזה החמירו דהר חטד לאחו לכר שרצה להאטלס נטלוח
 והס לא ימנו מזה אנל אס הס דעו שזה טא משתיטתו וקנו ממט מה
ר ששה מיחט ששתנו אס לא רתא לט לא ליכלי והלא אף אס היה ט  א
 נבילה ממש אס מיחס מוכר ננילוח ואמר לו שהיא נבילה ט יימר טש לו
 p חשוד לאט דכר טץ דהקנה מטר נזה ונפרס טכא דאסשר אקח כשר
ר ואן כזה רק אטרא דרכק דמטיע מקם אחר fh טיך נזה ולסר ט  נ
 יד עונד טטרה דאט נפסל כזה לשחיטה ואף נס אס ממא דהיכא דמוכר
p שהקהל חקט p להס נבילה ממש נפסל מ״מ ננ״ד שאט נטלה ממש 
 וכבר כ' הסיב כה»' שסל הראשונים אט מצעערין יכו' *p• ד אמר רק
ט א ד ל « מ לא ימט מזה והאכילם בשוגג נזה נחשב ס  כאס האכיל אסם ו
  דנר אכל אס ימט הקורס מזה והסכימו כק־ אן לי דן חשיד לאט מ
 ילק נגיד שהוא לא *p w למי ששלט אליו לשטט והס ימט מוס ולא
ז עיכ לאחר שנתנסלה  הכריחם לכך אן כדא לפטתי פמימר אנל נניאח מי
 החקנה חור להכשירו ומטאד סס מדבדו חרז מקא טכא דלא גורו הקהל
ה p שהנשר משמט נ ימחא והתקנה ט י י  שלא יטוס טס אום זילח מ
 טס טיב חץ מהפי״נ ימחא יטה מנילה יא! שטי יש לסקל יהא סס לא
י ולא גזרו על השוחס ילא נפשה חשוד לאט דגר כיל אנל ש  אשיו p מ
א מא מ ב מגלעד השו״נ ה י  אס גזוז הקהל גטריפ שלא ישטס טס ט

 ענו

 דרכי
 זקיט חקיט חצה מקא לאכול מגשו של מוחסיס החושים ומכו מיל טא
 יטס וכמעט טא אטס ונשאל אש יש לצדו לטחו והשיג מטל להקל לטצמו
ח אגל אדים טתויס לאכול ו י גאעת על נ  לאשל ממט יאם ט המ״ג עג
ף הקנלה ס מו  משייטט ואף הטיב עצמו מותי לאכול משחיםט יגציייף מ
י שחיסחו אמנם ח  של הפויכ יפ לפקפק אלי הר מדי אנטן מכל הלץ ט
ס מ מבועוח איל שמוטכ יוחי שלא י  מפר משאל מאש הזה מס א׳ ק
ת לצרף הסניף של הניח יעקביאין ו ע ט ח וחג מ ב  להחחיל לאשל עד מס מ
ע שבח רייט ואידכ יסל לאכול משטסחו  להחמיי טמרוח יטרוח לנטל ט
יט זה לא ת י מ כ ט מתיי יק ש ט הטל וכי דאף שהנית יעקנ א  נס ט
ת רויט אן נ נ ממיץ ש י י י לנדון דהנית יעקנ ומיד שסד ייל יאס מ  מ
ה נמ״ש נ : אמס המפיץ נינייו דאה שהס מיזסד מ י ד  להחמיר נס נטל נ
ק מספיק לחלק נץ זה א ת יננקנ ואן ט י  לחאן נץ רמן זה לריי! של מ
ח נ  לעוכדא והבית יפקנ שכ' דאף דנשנח רו״ס אן להחמיר מימ לאחר מ
 וטייס חזר הדנר לאטרו כאשי דאה המפיץ ואלי מטס דנלא״י ט׳ א
ך מיף אונס לדעתי אן ללמוד מזה  סעטס מספיקס להקל כ' זאח רק מ
נ (וטיל סיק סי) ״ ו  למקוס אחר אפי׳ למיף טכא טש אזה פקפוק על מ
׳ זה שכ' לקהלה אחח ף ט  וע׳ כסי צמת צדק החדפ כססקיס כטמשיו ליו״ד ט
עה וכי ו  עיר ט״נ משנע שלא לשטט נלי רשיץ שוחטי הטר וענר על מנ
י אץ ע ו נ ר זה צדך טון נמל וגס זאח אס כי מדינא העונר על מ נ  מ
״נ  שתיטט אסורה אך להעמד שו״כ כזה לכתחלה י״ל שמטער הדנר ט מו
 צ׳יל דא ה׳ מיניס ומי שאט זהיר כשטעה מה מודעוע כל סעולס כשעה שאמר
ת טוטו״ד א וטי אץ נקיא דא ה' מיניס עיי״ש ועיי נטי  הקניה לא מ
דס נ י ת י' שכ׳ נ״כ כ ׳ י' א ׳ ו' וכט״ת מהריאיז ענויל ז״ל ט  תליתא טף ט
' ת״י שכ' שאן להעכיר י חלק ששי ט ס  האלה טי״ש ועיי כט״ת חחס ט
 טיב שענד על שטעה א חרס ככתכ שלא קרא כטי טון טיל שסמך על
 הייקילק גיץ שנועה נכמנ ומהס נעל השנ יעקנ עיי״ש ופי׳ נס׳ ופח חווה
 לקמן ט' נ׳ סיק מ״ח שהניא דנדו וכי דפטס הדנר חה מקא נינר שנץ
 ארס לחנדי אבל כרכר הנונט לחקנח הקהל הרי מכח החקנה ננד נפסל ונש
 חקא נלא התרי ט נ״ד אנל אחר ההתראה טי מזיר דאץ נדי למוץ•
 נדאדיתא על דעת המקילץ דהא קי׳? ספיקא דאדיחא לטמרא טי״ש ועיי
נ דמתא ננה ״ ק ט א ר ף דני יקיר שמיא נמת משאל נ ט  גס׳ פרי הדו נ
 ניט אצל ניר. שמעון ופתח את הפתח לצד שמעון על דעת לשטס סמוך
 ל:יט ולא מייז שמטן כאמרו שישטט שס ילכלך את משי והדרך שלו
ט ראכן שלא ישטט שס לא דקה ולא נסה ולא סנ  נדש וקן נטשו נזה וסי ו
ה ושחנו סס ע ט ק על מ א יט של שמעון ובמשך ומן רנ ענר ר  טף מד נ
ת ומתנצל שמחמת שמוה עשה !אח שסבר שעוטח לא קבל עלז ס  הינה ט
 אס ממי התנצאט והעלה לדנא רמס דקייצ נט״מ ט' ליד מרי ת' ברמ״א
ט י ט א אנס ט י ט נאמן אסר שיגנ ט  דכטש עדיס שענר על שמעתי א
ר דהי' ט א  ץהכשד טצמו וטי מימ כניד טון שלא ט' שמח שהיי שחיטתו כ

 יטל לטעון דכטרוש מחל לו שמטין שישמש שס ע״כ מהי גיכ מה שאמר
 ששכח יבפרמ טש א אמתלא טין שהי׳ זמן הרכה מזמן משכע עד עחעכח
רט ומסחנר שלא שם אל לכו למן נ  ומה נס דכשנשבט ט' טרוד מאד נ
ה ונפרס שמא שטפה דלמא דככה״ג כ״ע מטיס דכול לסמן שכחתי ע ט  מ
ה ששמו במקום הטא ס ט  ומוחי לאשל משטסחו מכאן ואלך ואף אחה מ
' יכ״ח אזה  ג״כ מחר פיי״ש נאריסח (רימ) נתבטלה התקנה פ״ל ט
 תקנות יסלים הקהל לכפל יפי' שמיי! ט' כ' ספי' כ״נ יכ' בנית אברהם שם
ס אחריו ואן ל  נשס מהרי׳׳קוהמ״י וכל מש מנהג קכופ משנים קומורות ט
 שומעץ לנסא אפיי לגדול פנמר אפיי כאליט ואט' אש p קהלה אחת קנפו
ס אום להתיר לא להם ולא לנרהם עיי״ש(וט״ל סיק ד״ז) מ  המנמ אן כח נ
׳ חצ f וכמ״ח מהרינ״ל ׳ ה׳ ונסר if א״ח מ ק טי״ו מ  וטי במ׳׳ח מהר״מ מ
ט טרי זריזין חלק נ' נטפי נדדס ג ' ד' יבמ״ח רד״ך טח י״ב ו  חלק יי מ
ק מהר א״י ס פ ה יו״ד ובמנח מרה מ׳ י if ס jf ל״פ יפי' נ  למי דיר תמנ
ס נדבר ו ׳ קע״ו באמצע מומי שכ' דמה מאד מכופר הדנר רש פ  להתה״ד מ
 שרבים נמנים ומסכימים לדבר מצוה למשות גמי וסיג למצות ה׳ ומזרים
ר קנאת אש מרעט טי״ש: י אהגה ושאם » ט״י מ  ומנעלים ע



ה ט ת ת ש ו כ ל נ ה י א י ה סעיף כאי הנואז א ע ה ד ד ו  י

ב *השוחט (רכג) בפני עדים בהמה לעובד  « 8י*׳* יי״85 (רבב)השיחיוס בחזקה מחת«ו(לי) («ן«יא*י סי יי1*׳): י
) וכשבא ישראל לקנות טמנה (רכה) אטד (רבו) לא חקנה מסנה (רכז) כי(חנח) לא י  מכבים(רנ

 שחטתיה (יו)(רכט) אינו נאמן ומידי

 באר היטב
: enreo ר שלא יזע מ  נחנ מזיו אין אישיר אס שנג נ

 שתתי חשובה
מ יכמנ הסנ״פ זס״ס אט יפ לפלות ש*מי לא פסממיס (לו) נראשונס  (יו) איט גאדן ענה״ע סיג! י

 שלא קניש לסעונ־ טכניס וכלזמה יש לאסוי אן שאימי לא פ־ועמי כלל והניא הפמ״נ
מ «ליו והפלס יאין להסמיי מס ע״ש  ינסנ שיש להממיי אכן שו״ס כייס אניהס מלק ידי סי׳ י״נ «

 חשובה
ס few -אס שתס שרב בהמה מ  הריאה סי׳ ל״ס בתמש־ס גרר, רנ״ז שב׳ מ
 ומסרה לבודק אחר לבדק הרי זה כאלו *מר בפירוש שלא נטרפה בשחיטתו
 ש״פ אפי׳ אס אמר השיחז אח״כ להדא שנפסלה בשחיטה איט נאק נדי״ש
ק פ  ופי׳ מערן זה בס׳ תולמת יצחק (מש״ב הה״ג מבוקאועשס) סי׳ ב' נ
 שרב שאמר על הבהמה שיצאה מתת״י לאתר בדקת הריאה שהיא סדיפה
 נרגנת שהיה פנימה בהסכין והשו״ב הב׳ מכחישו ואמר שמא בדק השכין
 ולא מצא שוס פגימה והבהמה כשרה והעלה שהדין פס סשו״ב הב׳ להכשיר
 הבהמה דאס היה השי״ב הא׳ מצא פגימה בהסכין פשתפ ט לאח״ש בדן
 הוא שיגיד תיקי ומיד בפז מלא שבפטמה נערפה הבהמה ולא להמחין עד
 לאחר הבדיקה טון שיש נ״מ בץ נבילה לטריפה לערן הנ״מ שאסודס לנוטר
 לב״נ ועוד שמא ימות השוחט בין שחיטה לבדקה ויפבח שבסכין יפה שחט
 ובנ״ד טון שלא הגד מכף לאת״ש שנת,:לה *בהמה והרת לטדקה טדאי שוב
 אט נאמן לאסרה עיי״ש [ועי׳ בדבדט לעיל סעיף א׳ ם״ק ס״ח ולהלן סי׳
 ל״ס כףק סצ״ו] (רכט) אינו נאק כ׳ נשמ״ח סעיף ל״ע דהא דשרי
 שאמר לא שחטתי׳ מקא כששאא לו שרא שדפה שחטתי׳ והשיב לא ט לא
ק שא״א לתנין דבריו אבל נאמר סתס לא א  שיזסהי׳ כלל וכיוצא בזה נ
 שחטתי׳ יש לחיץ דבריו ושחיטה מקלקלת לא נשחטה קרי ליה ובזה לא
 מוכחש מעדס ואמרה ואפי׳ אמר מעיקרא לא פחסתי׳ כלל אפשר לחלץ דבדו
ך לה אא״כ פאא א כנ״ל וסא השיב מיל  דשחיסה מקולקלת לא שחיפה נ
 דמשמפ להדא ©יא היה טונמו שלא שהפה שתיסה מקו1קלת ואס יש לתאת
 שאמר ק כדי שלא יקפידו יבעליס טל קלקא וכיוצא יש ליזש ונאסור בכל
 ערן עיי״ש ועשפ״ד ס״ק ליס מזה ובל״י ס״ק ל״ה ושנוה חייס ס״ק מ״ח והנה
 בחמשי מסרא״ל ציק ס״ק כ״א הארך בזה לפתור דניי המחבר ושארסוסקיס
 והעלה דבמ״כ אץ להקל אלא כשהשוחפ בעצמו מזר ט ואף שאט אמר אמהלא מ׳׳מ
 כל שמד ט יש לסמוך על העדים פמעידס בפרט ששחטה להתיר לאחרים אבל כל
ק מש לחרן ובדו א  שאט מדה מעצמו אן להתיר לאחדים משמע מדבריו דאף נ
 שכוונמ מה שלא שתטה שחיטה המכשרח p שדטה המקלקלת אפ׳*!
 כל שאט עורה להדא ששחטה אץ להתירה לאחרים עיי״ש ולמעביד אן
 כל סעטתיו כדאי לסתור ע״י פסק הש״ע היפ הראשורס וסאחחרם ועיקר
 ימדתו שננה עליו ימד לדזות דבד המחבר מא דעמת העדים אנה עמת
 מעלת להתיר הנהמה טון שהם אנס יודעים אס לא שהה א ירם א״כ
 אן כאן טמח על רשחישה עי״ש ולסענ״ד לא קשה מדי וכמ״ש נס׳ רבד
 הזהנ ס״ק ס״ז דנט״כ הא דמכשריק כל נהמה כשנשחטה לא מסעם עמחו
 של השוחט ההוא -הא מי שמע מהשו״ג שהעיד לפני ג״ד וסא בס״כ א
 מסעם חכ מימים כהונן א מטעם חזקה וכי שם דגע״כ כל שהגהמה
 שמפה לפרט גס כלא טדומ של השוחט ונאמטמ כשרה הכהמה דאמריק
 מסתמא יפה מחסה ימי אתחזק התירא טדא והניא לזה ראיות סש״ס
 נר״ש נאק־ יא״כ ממילא ננ״ד וטץ שונריי שאמר שלא שחטה מכתש
ס פדוח הפריס אן מספיק להכשירה דדלמא שהה א דרס  ע״י העדים אף מ
 מ״מ הד לא גרע מאלו נמצא נהמה שיעטה דש לה חוקת שרות ועמ״ז סיק
 כ״נ ומ״ק גס מיש שם דרמא פלגיק דבו־א חה שאמר שלא שחטה לא
 מהמרק ליה טון דמוכחש נעדס אנל זה שאמר שמא אמרה גסיסני׳ ונימא
 דשהה אדרס והאריך נזה לסמג״ד גיכ לא קשה מדי ס הלא טלע מי^המרמי
 פ״נ מנמות יהר׳׳ן נסינ דכהוטח דהיכא דצריכץ לנמס מס דנני מלנט לא
 אמריק פלג יק דטרא נדיש וה״ג ננ״ד א״א אמר פלגיק דנורא טון דצריטן
 לנמת מלנט ואסר ששהה א דוס מה שלא אמרו נפרט וכהיג לא אמריק
ק נמסכתיה אן כדאי לדמה מס יתר סינרים שהאריך נ  סלגיק דנורא והוא נ
 פייז פסק המחנר מהלכה יסחמת ט אץ רצור לצאת מגיר חסרי נזה לאמנ
 אח הקיצור ולמסע מהאריכות לא העתקתי כל הונוים שמנמ לסמל• דבריו

מ  נ

 ודכי
 טכר ושחט הר מפסל נערר שחיפה ומי חשד לאתו דנר גס לאחר שנתנסלה
 התקנה טיי״ש נאריטת־ (רכב) השוחטים טסת״ש דש נרק ס ״ו נרש
 ממו״נ שוחטים שתקעי כסס להרנ יט׳ ועיייש עוד נט״נ שנ׳ דאף שראיס
 לעוס להעביר אתם נמאן ולהבא אס לא יעשו תשונה אנל אן לאמר
 למסיע ט אן הח״כ בעסק השחיטה ואפי׳ חס נאמו שהטונהמהעלהבדקה
 איכ י״ל דהוי חשוד מל הנדחה מ״מ אן לסעכירס טץ מךיל ראם נאכדה
 הריאה מוהר במקום הס״ס וכאן אמ׳ נמקס יפסד מועמ שרי טון שנבדקה
 p שאץ מאייירס לשוחט מוהרה מססיקא ועוד דבנדקה טון שאס p מעד
ה אף שהוא חשוד לאמ רבו נאמן בשל אחדס טיי״ש ועי׳  שהריאה שי
 נמית טוטו״ד הלייןאי מ׳ ח׳ נאמצע התמנה מיש בערן כזה דמ״ב שמבו
 של ת״כ כנ״ל וכי דאף וע״פ מות הדין יש להתירו עיש צדד מהר מש
 בזה מ״מ למ פיצוח החי כפח נמה״ר יאי להחמיי שלא להאמיט בלמ
 מעמוד עליו מאה נאמן אחר רבמק א הסכין וכמיש התב״ש לקמן מ׳
ינ ישמ״ח סעיף "ב שם ומיי״ש לעיל מף סי׳ י׳ (ועי׳  נ׳ נזף ס״ק י

: ט לעיל ס״ק ד״ח) ד נ  מ

 סעיף יב (רכג) בפני עדים עי׳ ננטר מר נחדושיו לינמוח דף סיז
י א שמא אמר דש אהד נ  מסתפק דאס שרם אמייס טל י
מ אס מוהר א לאכול והמלה שאן להתיר י  שיומנ טדא שהוא מוהר ושקו מ
 א אלא לצורך גמל עיי״ש בארך והביא הפרמינ כפתיחה להל׳ שמעה ועיי״ש
 רה שםלכל מנררס כאא ועשפ״ד ס״ק ל״ס וכס׳ מרך שלק את כ״ו ושרה
 דבר אליי מ׳ כיא ועי׳ נמה שהאריך נזה במיה מאל ומשיב מיינא ה״ב מ׳
ן מהוש״ק מל היויי מקרא חכמה שלמה מף מ׳ א  ס״ז ועי׳ במסה מ
י דאף שהעד ידע בטחי שמא שקו  זה שכ׳ להחמיי בפפיק של הבסי מ
 אמר א לאטל עיי״ש • (רבד) וכשבא ישותי1 לקטת כ׳ כפוי מאי ס״ק
 כ׳ חה פמס דאס *.א ואחי ממו אמייס שלא שחשה אפי׳ בא מאה
 ואיריס ששחטה אמרה לכל העולס עיייש (רכה) אסר לא תקגה

 עשכ״ד ס״ק ל״ט בחקרה ג׳ שכ׳ דאף שאט אמר מחמה טצמו רק שאמר
 מתמח שסמך עצמו על סעדיס דהייט שאמד א ערס חתיכה זו חלב ובא
 הסייס והכתיפומ י״ל • לאסיה מד׳ אנשי׳ חדיא ומיס ב,״ט עיי״ש וכ״כ
 במשנה למלך פרק ע׳ מהל׳ אמת הלכה נרו עיי״ש ועי׳ בס׳ שעו המלך
 שם מה שהמג מל המשנה למלך מדנרי ההשב״ן בהפו׳ חלק ב׳ כד רפ״ס
 עיי״ש יעי׳ בס׳ שערי מרה ירא כלל ה׳ פרס ם״ז מ׳ rt מה שהאריך
 בדבריהם בכלפיל ועי׳ שרת פטרת חמים חלק אה״פ מ׳ י״ג ובשרת כתב

 מפר מרד מ׳ ב׳ ובס׳ דעת מרה ס׳״ק ס״ש ר״ש בערן זה בארך
 (רבו) לא תקנה פסגה עי׳ בס׳ שמד דעה טל סי״ד ס׳׳ק ס׳ מסתפק
 אס ארפ ק בבהמה של השותפ עצמו שעדיס מעידן ששתסה וסא אמי לא
ט  שחסתי' אס מותר לאהדס «ץ אס מת א מהר ליורשיו א אס בסל מ
 גובה ממט במט מי אמדק טון והבהמה מתה פא ומא נאמן פל פצמו
מ טל הבהמה הזאת שהיא אמוה וממלא  יותר מק עדם הרי אט מאמינים א
p דהיא אמרה לכל הטילס א דלמא החלת נאמטת שא אט גורס לאסרה 
 טל טצמו לבד ולא טל אחדים והאריך בסלמליס מא וכט מאץ ז״ל ולא העלו
ן מיל בספרו שטרי א  דבר ברור לדנא עיייש ונד׳ מזה פד בדברי בט מ
ס חיק א׳ כלל ל פופ נרו מ׳ ליד ומי׳ במיז לקמן מ׳ ה׳ סק״ג  מי
 ישס״ד ס״ק ל״ס (רכז) כי לא שחטתי׳ ל מס״ד ס״ק ליפ דאפי׳
 יש א מאה במה שאמו p אמדיק ומד׳ אנפשי׳ חדיא עיייש (רבח) לא
׳ ל׳ייכו סיק כ׳ ראם המ״ב בפצמו אמו מתחלה ׳ נמיז לקמן מ  שחשתי׳ מ
 משתטה כדנא ימא שרה שים ואס נאמן ארכ אמר מסופה שחיפה
 פיייש יפי׳ בואיס מ׳ ל״פ נרק ק״ע ועי׳ נס׳ ואש יוקף מל הלסת סדמה
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ה כ ט י ח ת ש ו כ ל ה סעיף א יב ה ע ה ד ר ו  י

 (רל) ומיהו(רלא) לדידיה (רלב) אמדה (רלג) דהא (יח) (רלד) שיא (רלה) אנפשיה (רלו) חתיכה(לא)(רלז) דאיטדא .
 (ולח)(ופיל חי׳ קני׳ (רלט) מיק פד אחי נאנ1,

י היטב פתחי תשובה א  ב
 (צא) יאיטרא ינ' הסי) והש״ך דאיט נאק נמיגי ליט5 5ימי שהיא פרפה משזס (•ח) שיא אנפשיה פי׳ נשמי המלן פ״ע מס׳ אסיס דין ft »£יא ינמשינס מגי•1
ח ואמי צא שחפת• כראוי נאמן נאסאן סימן פ׳ נסיפק נכ״מ שאמיו *יא אנפמה מד״א אס מדן גדי• *סיי ננפו ט  דהר מינו נמקיס פייס מ״מ אפ הוא מחח ד
 נה וחע״פ שאינו ממש כנדר דליחא נשאלה אולי הממיו ט ממיס נמו כיפ או
 איט אלא מלץ הודאת נע״י וסי״נ מ״ז ייא סי ס"ה פשיפא ליה מלתא דמדץ נדד איסיי עפו נה והוא ז״ל תמה עציו דמדנד סשונמ הרשנ״א הניאה הנ"• נאה״ע סימן
 מיה נמ׳ שמס שקידש אס האשה ממאי יאן ייכא דלא פ״ן• פפמא מייי אימי אפילו סכי אמייע שויא א פש ה מד״מ אפ״ כעי עדם ע״ש ועין ננו״נ סנ״״א מלק אס״מ
 פון מיץ מ״ג נתכ צמזכס השואל שיצה לומי נ״כ ישיא אנפשיס י׳ל״א הוא מסעם נדי וקונס ונמנ דזמ שמת לאיזה למן שטעה מ נץנס •ש כאן מ כמס מסמס ולדמיו אס
ג ניוכ״כ שמל למוס נמשנוט וציה צמ נימא יי* מימ  ׳אמי אחד נשנ׳ נכנס שהייס שנס ימס אמי כמלאכה מעמם נדי ואס כינדו אץ• אמי י״ע לר יהושע מלן אצל ד
(וממ *ל נמו שמייר\ המסקיס לקיץ סי כי״י לפנץ ינייס הנמתדיס ט׳ יאס נוהגיס אימי מממס שסינדס שאמי סן סדין לא מי כאילו קנלוס  א 51יר חל״א מפפס נדי
 עייהה לדל) א״ו מה יאמייק שויא אנפשיס מד״א מא מעעס דאדס נאמן ע״ע יומי מ*• עדיס ולע ניני שא״א עץ שאומי סל •וס מל שהוא שנס מ •ו״נ לא אממע מיא

 חשובה
 ש״ט ועבשו״ת תכאדח צבי ידויי שי׳ ב׳ פכי פס לענין ט״נ שכתט במכחביס
 בקב1ו ע״ע בתרס שלא יהיו שותטיס ויש להש אמתלא נאמנים ולא שייך אמי
 דשאתד״א כיון שבהקבלה שקבלו ע״ע שלא יהיו שוחשיס לא קבלו ע״ע ששחיסק
 יהיה אסר אס קיט בחרס שלא יהא אצלם שוחט אפיי לפולש עי״ש(והביא
 בד אפ־־יס) ומיי מענין זה בשו״ת בית יצחק (ממאן מפיעניישלא) ידויי שיי
' באריכות (רלד,) אנפשי' ע' בהנהת לביש נפי׳ך ס״ק ס״ו של דייני מי  י
 שמסמן ליי מו״ב כבי תרי אטי נ״כ לאכול מבהמה כמו השו״ב ההוא עי״ש
' א־ באמצע התשו׳ ועטרת אמרי  ועיי מענק זה בשוי׳ת מהרית״ו מנזיל ז״ל ס

 אש מו״ד סי' א' מה שהשיב מל דניי הגאון ה.״צ בזה (יע״נ ס״ק רס״ד)
 (רלו) חתיכה דאיםורא פי' בשער המלך בפרק י״ט ניינטת אשית דן שיין
 שנסתכק בעונדא כזו שטבח אמי לא שחשתי ועדס א־יח שמא שחטה
 דשאתד״א א שרי לטבת לרגילה לאחרים א לא ועי״ש ר ׳tf בזי יעי' בספי
 לימודי ה׳ לימוד צ״ב מ׳7! ע״ד השער ימלך המכר ימ״ש בזה צדנת עי׳?1 ועיי
 בסי דעה הורה ס״ק ע' מ״ש ע״ו השער המלך נזה באייסת ועיי בשו״ת
 עיעו״ד הליהא סי' מ״נ שנשאל בעוכדא כזי נאם שוי' אנפשי' חד״א פג תתימ
 אחת ובאמת יש עדים שייא כשרה אף שטא עצמו חסר גאכונ מ״מ יש להסהסק
 אם עכ״פ מותי א ליק לאתרים לאכלו והשיב דא״י מקום הספק בזה דממנ״פ
 אס יודע בנפשו שמת טדפה והפדס משקרים בודא אסר נו ליק לאתרים להא
 באמת יודע שמא אסור ואס להיפוך שיידע בנפשו שהוא מותר רק כהוא אס־ו
 על נפט כשיסא דמותו א להאכיל לאחייסעי״ש (רלז) דאיסורא גיבאה״ש
 מ״ש דאט נאק במיגו וסי ועי גסי הפלאה על כהוטה דף כ״ב עי: בהוס'
' מ״ז ברמ״א  ד״ה תזר ובספרו המקנה על קדושין בקרא להלטה קדושין ס
 סעיף ד' עי״ש ועי בדעת טרה סף ס״ק ס״ס ר״ש ע״ז מהשו' הנ״ת עי״פ יעי'
' ד' ש״ר, ל״ז שכ' בשס הפו' מהראני׳תדאס יש ידס טכיטת  באה״ס בארע״ו ט
 שמשקר לא אמריק דשאתד״ח וט״ש בפת״ש ס״ק נ״ד יעי בט״ת עטרת הכניס
ק דשאתד״א היכא דהטטך ידע ' י״נ כעמד על הסתקר ב  תלק אהע״ז סף ט
 לכל העולם א אמדק שאתד״א טיפ ועיי במסה הפרמ״נ ממאן יהרפ״ק
׳ זה שהביא דנד הראנ״ת פכבאהי׳ס שס ופי״ש מ״ש נזה וכי שטת  טף ס
 טחש דן וצ״ע וכי שזה הלוי בפצוגהת יש״י וטסי ביבמות דף קי״ח עיב ט״ש
 ע' בסי דעת טרה ס״קס״ט באמצע הדיטד מ״ש ע״ד הנא, מהרש״ק בזה פי״ש

׳ ל׳׳ז ס״ק י׳׳א וטי מי׳ז ס״ק א׳ ובי וט׳ מ׳׳־! ס״קב׳  ועי׳ בפה״ש באהננ״ז ס
ק שאח־״א ע  ובדעה הורה עאן ס״ק ע׳ וע״א כמה טדושי דניס :

 (דלה) ועייל סי' קכ״ז ושם מבואר נ״כ אס צריטס טהיו מדיס כשדם
 ויעידו בפר הבי׳ד וטוצא סעק זה ועי ברנד הזהב בהלכה ברורה פ״ק טיז
' ל״ס ס״ק י״ז ובדבדס שם ס״ק קכ״ת) וטי בכו״ה אר;  (ועי מזה בכה״ש לקמן ט
' ג' בארך (רלט) סדין עיא נאשן באימרץ עד״ק ס״ק ייא  צבי טו״ד ט
 שמניא כמה שאלות שארע א ברק ע״א נארן באטרין והחמיר לעצמו כמה
ן נערר שחיטה ט טה זלס בנךש שהיה י  ממ־וח נענין ע*א נתק נאטי
 שוחע טביל עצמו והשו״נ ימתא טה עעינ ואחז א הנעל ט יכעס א' טי
 טבלא טחט אח שתפשה השרב וכשה רק טנאל אחח ונשמע הסטן ילא
 קרב אל הצואי ובדק הט״נ הקנה ואמר ממנה שחוט וסי ונס טמר הטיב
 שמטר שלא נקרע עור הפנימי וסי ומצדי לסחמיי לאסי הסוף רבאמה היכא
א אן פ״א נאמן ורק ימכל מקום קיי״ל דהשוחפ נאמן טון והוי י  דאהחזק אט
 בידו משא״כ ברדון זה שלא טה שטפה שלמה נהרניאר. וטס ממי׳ אך נחתך
ח ק והשומש י״ל ו  טהיך מריבה בהנאה אימ לא שייך בזה מב שמטה טי
ף מו ־ כדאףדאחו י טחכ דלאסי ן ז ח ט ס א אט נאמן ספח ע״א נאק ב  י

 נזה בארך (רל) ומיהו לדידי' אמרה עבאה״ס סיק ליח ועיי בחדושי
ק אח כ״ה של רהבטר שיר דאפילו ל  מאן רעק״א זינ בטמסיה ונערך ט
ד העדים ותפ י אמי אמתלא נ  יודע שהחמה עם העדיס וסא חתר מתה ואמי־ מ
 חן שהיא אמתלא גמעה לא יאכל ממנה אסיא ניט לנץ עצמו טיש אכל במשנה
 למלך פרק ש' מהלטה אשית כ' דאס טר ט אפיי לא נתן כלל אמתלא תזרתו
 חזרי כק שעדיס ייטיעיס לתזרט עי״ש ועיי נטמשי מירא״ל ציק אה כ״כ
 שטיס דן זה בצ״מ דמי גרע מדס מאמתלא עי״ש ועי במיז להל! ט׳ ה' ס״ק ג׳
 ושפ״ד כאן ס״ק ל״ט פכי דאס אמר אמתלא סובה למה אמר מהתלה ק ממי
י  חזרתי אבנ אס אס אמר אמהלא טבה אסר ט״ש ועי בשו״ה כהב טפ
' 3' מה שהאדך נדן זה והעלה דהעיקר לדינא כדעה המקילץ דכל  חיויד ט
 שבא מדים והכטטס מהר אס טא כעצמו מזר בו מדבריו הראשורס דכל
 דליכא מינו דתטיס לדבדו הראשונים ה״ז יטצ לחזור ט ואף לדדי' שד אמנם
 היכא דיוכא רגו הרטיט לדבדו הראכוטס נראה מדנדו שלא מלא לט דהיה

 מהר חזרה דדהט״שבאריטח
ב בבל״, ס״ק ליה וז״ל אניר מהתלה טריפה ולבטף אמר טרה ושאא ת כ  ו
 החכס וכפר ואמר שמעולם לא אמר ס־יפה ובא פדים ואמרו כמתחלה
 אמר טריפה אט' נתן אייתלא לדבדו אפיי פכ״י (רלא) לדידי' אמרה
' ב' ס״ק ל״ת שכ' דהיכא ' הביש להלן ט  דהא שוי' אנפשי׳ חתיכה דאימרא ט
 דשו" א,כני' הד״א אס רואן שהוא אכל ביד מתוייבץ להפרישו אע״ג דלדדן
 טהרא טא דקאטל אפ״ה צדכין למטת בימ עי״פ באייטח וכ״כ טו״ה צמח
' מיד באמצע התשובה שהסכים לדבד ' ק״- וע׳ בכי״ת חכם צבי ט  לדק ט
 הצ״צ בזי עי״כ (רלב) אמדה פמ״ז לקמן ט׳ ס׳ ס״ק ג' שבי דממה של
 שר פורכיסושתס א׳ ואמר לא שחטתי' והפדס מעידס שכתע חבירו מוהר לאכול
 מה1קו בחוקת אמירת יפדם וסא בע,ט י״ל דאמר לאטל מבהמה זו אף טטזר
 אה׳׳כ מיבייו ואמר שחסמי טון דשוי׳ אנטי' חד״א ונטף טיס בצ״פ ט י״ל
 דכק דתב לאתרים נדנדו לא שאתד״א ופי׳ נדנדו בכפ/ ס׳׳ק ל״ט שכ׳ ק
 :יתלט לאס נניה דשוי' אנטי' חד״א חב לאתרים אט נאמן לאטד אף לפצט
 עייש ופי נדעת טרה ס״ק ס״ס (דלג) יהא שאחד״א טפ״ד ס״ק ל׳׳ט
ט טי ג״כ מדאדיתא  דשאתז״א אטי רדארייהא ואף מש פדס המכטשיס א
 רכל א־ס נאמן על פצמ יותר מק' עדים ק הטרה ואט' מהי׳ א חזקת
 היהד אירינ! שאד״א מיש יעי כסי ישנת חכמיס (מהנאן מזאמושסש זיל)
 במס ימשי1ש ש:טף יסי כלל ב' ובס׳ דעת הורה ס״ק סייח וכי טי״ה שטת
' צ״ג ש.סתפק אס רק נאמר דאדיתא אמדק שוי' אנכשי׳  יטקי ירא מ
י דארייתא ול״ש איטר דרנק אמריק שאחד״א ט״ש ט  חדיא וככום לי׳ דנ״ש א
ק זה באין• ועי נפי סר  ועיי במיה הטבה מאהבה דש חלק ג' מיש מ
 יטכפ כטחטו לכתונוה נס״ק דש טגיא דפ״פ מ״ש נזה וטי נמ״ה מרעק״א
׳ קנ״ד  ז״ל ט׳ ירי ונטי רכ״א ורנ״נ ונכסא דהרמא שטו״ה נשמיפ ראש ט
' פ״ו ועי נסי עיוגוה הנושם נקינטרס  ובשו״ח טאל ומטב תרינא חלק א' ט
 חד״א אח ד׳ מיש בזה וכי שהפקר לדנא דאפילו באטד דרבק אמריי שאתד״א
 ופייש מזה בפרס הספר בטי ה' אה א' בארך וטי בסי שכרי מרק ח״א
' ל״ב ובמנה טרה שם ופי במ״ח חקרי לב ח״א מי׳לק ירד ם י״ד ט  כלל ה' מ
' ז׳ באדסח נמל ססנירס א!ו־ (ולד) שאחד״א ״ פפת״ש  מטי נ׳ פד ט
ב ̂ך מהר״י נאק א טי מטפס מדאה א מדין נדר וע׳ ט  מיש מהשטר המ
 שמעתהא כמעההא ו׳ פרק ו' יפרק י״ס ובקצות הטק ט׳ ניד סף ס׳ק ד׳
׳ ונסי ׳ נ ו המיר ט פ ׳ ניח ונמיר. כתנ ט  ונט״נ קמא חלק אהפיז מף ט
ק  ישרש יענן מל ינטה דף ע״ז סף ע״א יעי נמיש נזה נסי לפת טרה *
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ח שעשה םימן בראש הכבש השחוט שיהא נראה שהוא טרפה ונם ב ט " ( א מ ר )  *w־r ־*•א (רם) נא־>ן נא־טיי!): ע
 ״ י׳ » ״ תה(רמב) אומר (יט) שהוא טרפה ואח׳כ אטד שכשר היה ולא אמר כן אלא(רמנ) כדי שלא קחו

ח טמנו בשר (רמד) כיח שנתן ק  אוחו דשאו־ לו ל

 תשובת
 של גלי יאמי מייפה ואמ״ז נא שפ מימאס נדל והכפיל איפה וממה מסגצל הראשין שמה

 שאמי עריפה הוא משוס שאיימ לו p»p נשמיעס וכמנ שאין לספייר השוממ ההוא פ״ש)

 חשובה
ף ד  ועי׳ נייק שי׳ ב׳ שיק ג׳ בשי״ב שהעיד עליו שמיס םצה ויצא וס ולא מ
 תיכף ואמר אמתלא שהי׳ בדעתו להעדף אז״כ ולא רצה לגלות הינף
 הקלקל p יימייב לשלס לא נפסל השו״ב וגס העדים ש־א זאת מותרים לאשל
ס אמר  אז״כ משחיסתו וכי שם ראם הודה מעצמו שעשה p יש להקל אשי׳ א
 מעצמו האמתלא מה מעניק אנן בעבוח האמתלא ואמריק דמסני שירא שלא
ע על אמרו מ  יסכל אמתלא שא משב שעוב יותר לומר חשאהי כדי שלא יהא ג
ם אלא מנהג  לח חטאתי דבכה״ג שהאסור של יציאת הוס עיי מדינות מצה א
ה  וחומרא בעלמא ולא משמע להו לאשי לאטיא כיכ דש הרגה מקילץ 0
 לגמרי ט״כ אף דקיי״צ להחמיר מ״מ טב״ס יש להקל בכה״ג אף שאט אמר
 בעצמו האמחלא אבל בדבר דמשמע לאשי אסורא יש להחמיר בכה״ג נדי׳ש

 ובדברי הרב המסדר בארך
 ועי׳ בשו״ח זכר יהודא (מהגאן מ׳ ליג גסלן ז״ל) סי׳ ז׳ שנשאל בשרב ששחט
 כמה שרוח ואמר שהן טדשוח ואח״כ לקח מן הבשר לעצמו ואמר ט רק
 בשביל להעלים הקריסקיס אמר שהן טריפה אס נאמן והוא זינ השיב להחמיר
 וכי מון דמן הדין מגיע ממט שהוא תיק הקצוב מן היק אן זה אמתלא מועלת
 •1כטל התתיבה ראטיא עיי״ש באדמת (רםנ) בדי של» יקי* כ׳ בשמ״ח
 מני׳ ס׳ ותביש ס״ק טיז דבאמר עטיתי בדין זה בדכר הראי לטעות ט גיכ
 הוי אמתלא ונאמן עיי״ש ועי׳ נשו״ת נטע שעשועים הלק אה״ע סי׳ ס׳ קרוב
 לסוף התשובה שפקפק טובא עיר התנ״ש בזה עיי״ש וטי נשוית ייט השר
ת ו׳ וע׳ בס׳ דעת תולה ח אפרים חלק אהטיז סי׳ ציד א  סי׳ י״ז ובפרח ב
 ס״ק סיז מיש בזה וכי לתיק דבדבר פיש סאגתאבהדין בזה מהר האמתלא אמי
 טנדתי והיה אף בדבר שאס סאגתא רק שאין הדין ימע לכל יכמו שדקדק
ק  התב׳£ וכי בדבר הראי לטעות ט אבל בלא״ה לא ממי אמר טעיתי ג
 עיי׳tf וט׳ בס׳ דעת תורה סינן ס״ה וס״י שכ׳ ע״ד שוימ וטדק שהתנהג מסולם
ן ומוצא טדפה אט אמר בפיו שהוא טריפת רק שאט קרע הורדא ח ט  ש
 והולך לו תה לפי׳ אצל הקצב וארע סיא שבדק הריאה והעביר הסירכא בקליפה
ק ותיכף הלך השויב לביתו ולא קרע הורדא והקצב לא  כנהוג ונשמה ומיח ח
ק הקצב סעס ב׳ וראה ג״כ שאנה מבצק וביר לביר ס בצטן יק ג  ראה מ
 בא השו״ב בחזרה ובק פעם שרח בנפיחה ומק והכשיר וקרע מרדא כנהוג
 מאא אתו ממע לא הכשיר בחחצה והשיב שהי׳ נדמה א שבצגן יען ש־קק שם
 ועלה בהחק כמו טעות וגסלו ואז״כ נתיישב שהי׳ טעות בימ שהי׳ זאת מהרוק
 עצמו שנסצו הטמח מעצמן ולp משירו ולקח לעצמו מן הגשר ועוד במה
ר נאכל והשיב ס שהגשר מ א  *שים ואח״כ נחעוררו רמס גזה למש טל מ
א אמתלא מגה וכמ׳tf התביש וכאן שלא אסר גפימש פריסה ד  הזעות הד ט
׳נ שהפגח אמר  p שלא קרע מרדא בכה/ טדא מהר אמתלא ובפרט גמ׳
 שראה מתחלה פלא גצגן ומא הי׳ מהחלה p פפמפק ובפרס לטין הכ04

 מדאי יש להקל עיי׳tf גאריטס
 ועק גשויח מסרים מרימנטרג האחרורס חלק אסע״ז מ׳ י״א שהטן ממרי
 השמית לקמן מ׳ ל״ס סעי׳ מ״ח ותגיש שס דמקא אס אלר סאממיא
ו והלך א אף שנרא; י  הלזו בממש בפיו שטסה אנל אס לא אמר האמתלא נ
ה ההיא ג ז מ  לנו האמהלא מכחח שטעה ננדד דסעי לא ממי כלל יעיי״ש נ
ק זה כאריסה: (רמד) ביון שנתן אטתלא טשמ״א שס פ  נמה שסלסל נ
 והנ״ש ס״ק פיח וטיט לחקא שנשסה שהוחזקה נסריסה מ׳ מקם לסאעסלא
׳ של נפד והמלמ  עין שהי׳ מחק לשר והמחפ מ׳ צריך לשר א פהנהמה ט
ט ממייס עמו א מחמח נתינה וכממה נאפן שלא מחזקה נהמה זו נעיר  א
 הממעיס לטריפה ודאח גלי סקמק * אעינ ראם לא מ׳ מזר המיג פדנריו
 הי׳ אמרה מ״מ ממי החזרה ורשוח נימ להחזיקה נשירה אס אסר אזה
ס ששק א מ  אמתלא אבל אש נמנח שאמר טריפה מחזקה לטריפה ודאח נ
 אז fib למציאה מחזקתה אלא נר*׳ מזרה ואפי׳ נלי עשיות ממשה אלא
 באמירה נעלמא שאמי שמא טריפה אס לא מ׳ טקס לאמשלאשטה אמלזמך

 שהיא

 פתחי
 fCnn מכיל [ומיין נמשונמ ממס מפי סי׳ קפ״ה מיש נזה] יפדו פמ״נ מהאדן• נליגיס
«) שהוא שלפי (פיין נמשינס מאיל גסיניס נד ל״ז נשומפ שהוציא ״לי מ־יאה  אלי (

 דרכי
 מ״מ טין הדקר מאהילכה הסכין חה לא הד נימ ופנים מימ ספק לאנסקא
א שהי׳ י נ  אס זהו ננלל נימ ואן להקל נסמן דאדיהא ועיש עוד שנ׳ עוד מ
ף ועיי נדטד העיף לקח מכף הסכין מסצואר לגמד  לפרו שפעס א׳ שלוע מ
ן ההולכה וההנאה סבר שלא החחיל עדיין לחמך ט  ילפי אמד שלו לסי מ
נ מראה ח  הסימרס נלל ולקח שיחט וקרפ הפור והראה א שהקנה נשחס נ
 לפינים יאמי שנחר א שנקריפח הפור לא נגט נממרס ומצדד אס יש למש
ל ואההזק אמרא אמר דאין פ״א נאמן נכה״ג מכא דלא הד א  ננה״ג ס
נ די שאם לא היה נשחט ח  נימ דננ״ד י״ל דאין שוחט נאמן טין רלא הד נ
 הסימן לא מי נימ לתקן ינ׳ דלדנא אן לאסרי ממס הא ואן למש נלל מלא
 קרפ המחט הסימן ימ״מ מא לא הי׳ אנל ממט מצד מילי מזממת יגס לנר
מ ציה שלא לאסל ממט ואף שנתערנ עיף זה נפיף אחר חס״ה החמיר י  נ
ת ועי״ש עוד נמנדא שארע לי פ״א ששחט מ י  לעימו ולנ״נ שלא לאכול משר מ
 עוף והשרנ עע׳^ ונדנד העוף קצת כסיף שמשה והי׳ נראה א שנעשה כעין כת
 ותשש היסה ממר שחיטה משני המהימח ושו״נ אמר שהנמן שלא נעשה מטי
 בהמלכה וההבאה וכי דאף שתחמיי ע״ע מ״מ לאורים אן להחמיר וגס לנ״נ
 אן לאמר בכה״ג דבכה״ג טדא ע״א נאמן ויש לסמוך על המ״ב בזה וטור
 כ׳ שם שפ״א שחש אווזא ותפס השי״ב הטף בץ תליו והראש בדו א והסימנים
ח ינדנדה האחא קצת בחחלח שחיטה ולמ הרגשתו לא היה ר  והציאר בימ ש
 שיס התש נימ שנה הסטן ימ״מ לא רצה לסזון־ על עצמו נזה עו ששא1
ד אצל הסימרס כלל ה  לשי״ב שתפס האוז ואמר שהוא יודע שלא מימ מ
ס ורך חסימת להתמיר ועדית השרב ממי דאף  וסמך עליו להתד שאין בזה מ
 דהוה רק עד אחד מ״מ טון שהעוף טה בימ ומה ממיע מש ט ממש ממי

מ ונ׳ דאס״ה טא כמצט לא אכא מיש באריטח (רם) גאסן באימרין מ  ע
 עד״ק שם בסיף הס״ק שכתב דהא דק״ל דלא מהר עמח הטיב אלא טכא
 דהיי בימ וה רק במקרי דרס פשטעה שהם אטריס מן התורה אבל לגבי
ץ שהיי׳ מושט וכיוצא שאר  טמרוח שטמץ להחמיר שטעה מסעם מנהג מ
p דרבק ששחיטה עין שטיה במעוט בחרא וכיוצא ע״א נאמן אף שאן ו ס  א

 בימ כלנ(ונדי״ש בדבד הרב המסור מיש במ)
׳ ננל״י ס״ק ל״ו ונביס אברהם באיו ס״ק מיו  סעיף ינ (רטא) טבח ט
ק סעי׳ ט״ו ופשתן מס״ק ליו סד ס״ק נ ק  וכמנחח ה1כח כלל א נ
ז  מ״א שכ׳ פהשו״נ צריך למהר מאד שלא להוציא מפיו אמר טריפה על נע/
ה גמדה דדא אמי אפי׳ נאמדה נמלמא אס אן ה ואציל אס היא שי י  ש
 לו אמתלא לתרן דנריו למה אמר ק ואפי׳ נדרך טטל שמק אסור ט מלכי
ר דמדנר שקר חריזק ועוד שמצפר לנפה״נ פור יש לטש למנח מ  ש ש נזה א
ה שהוחזקה לשריפה ט' ע  tftw שנ׳ דלא מהר אמתלא אלא מקא אס גם ט
ה שאמר טריפה לא פ  מקם להאמתלא שא להמימדס שם והשומנדס אנל אס מ
ח לא א ר שומעים והוחזק: אצלם לטריפה ד ט ׳ מקש להאמהלא שא נ  ט
ד דאהחזק אמרא א״א למציאה מחזקה נ״א  ממי שונ אמהלא שא דנל ט
ה פנים מהמה צריך לתהר שלא ק ד  נרא׳ נחרה (עי? ס״ק רמ״ד) יגס מ
ר ספק ט כנמ סעטם תדמן שננדקח סרס  יחליט אמר עריסה אס יש א מ
 נראה להטינ לטדשה טחלטת ואחר מצאח הריאה לחק ונסיחה ומשמוש
p ראי לקנט ולהענית וכיש טש א נ  ומעוך ממדה לסהכשר ואס תיל ט
נ חסרף אחר טצאהה ר אור נמקה סרס למד דשמא מ  לחמי מאמר ט

 ליק דנא ליד מפשיל עיי׳tf נאריםה (רמב) איטר שהיא טריפה
ד אפרים שהטא דנד המאר נהיניס י נטטס יע׳ נ א  פפת׳£ מ״ש נמשו׳ מ
 וכתנ שינויו מ מלתא נלא סממא אנל טוצא נזה נמצא נסשו׳ ניה יעקנ
׳ ניב ישיינ מינל טיישה ולא איר שטא מריסה יאס טא מתנצל ומשיה  ט
׳ תצה לחאח החסרון טצמי יט׳  לא אמר מכף שהיא טריפה משוס שלא ט
ט ראי למונית מיי׳?! ומי׳ טד אפיים מ הריאה א י ד  דעהו להטריף פ״י נ
(f׳ ליז ס״ק חצ  דש שי׳ זה (וגוגדט לעיל prp ס׳׳וו יסיק tfn ולהלן ט
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& * « ו £ י § ע ( א ת ) ו י ל ד (רםח) *8וחט(דמם) שהעיד(רנ) ע  (רמה) שנתן (רמו) אמתלא (רמז) לדבריו(ל*)(נ) נאמן: י
i  vac גגי «
 באי היטב פתחי תשובה ניני מדקה מעבירין אמו לגסי*)
 (לס) נאמן ינתנ נמ״ז שאין להקל נפחי, זה מאחי שומ״א נד״מ הסח דין זה נגיע (נ) נאמן «לימ יו״י גל הגאון מהכ״י יאקב נילץ ז״ל נתנ ואס מתמלס אמי מיי•
 יאמ״כ אמי שהיא מדמה אמו נאמן אף אם נר., אמתיא לינייו עיץ נתשונת ששיי מ״א
ה יש למש לינייי המ״ו. ם וייו אמייק נזה יוץ איס ה לקמ מניה נשי ומני לאיזייס אי י * שה ויאימי שנסב לסימן• דאן אם מסמלה כשאמי מ ט  סי מיד כ": •מיינמי מ
 משיה כימי ישע אלא שזה ייקא היכא שטמן אמסלא גמויה אכל אפ אץ האמתלא ניייה כ כן• לא מיימו סין שמשה מעשה שלקמ מרנ־ נשי ימייו אי מיימן ליה יזסזר ^ אם
 אימ אורי ה״מיא כלל ואפשכ דאמצו אס אומי איני מאמינו אלא שמאמין לו ניט מיש יפיץ נשו״ת דש סי׳ קכ״נ הינא ננה״ס לר!מן סייס סינן כ״ה כםנ גיכ יאס מססלם

 אמי כמיס ואמ״כ אמי פיסה נאמן אס נסן אמתלא מק״ו תהיכא שאומי סיימה ואפ״כ מסן אמסלא עיש.

 תשובה
מ לעדות שגיל שפני פל לפגי פוי והיי שותק כיון שלא נתן ל0ס  לפכיל א
 לאכול וגה נמה שטא פצמו אכל אין להטס פליו טק שיש דעות המתירין גס
 ליעד לאכול שהיא יק ע״א ע״נ אין למשלו כשביל זה לעדות טי״ש ועי נסי
' א' שני יאונן שגשבע שלא ישמע עד זק פפני  כית יוד יפנידי טרד ט
 כהוא הזיץ הקצוב לשמעין וקראו עליו ערעור ששהמ מך זמן הנזכר ואסר
' ושמעין מכמשו והכריזו נכח התרה שכל סי מודע  ראוק שברמת שמפץ ט
 מתת נדנר יעיד ונאה התפוכה שלא נמצא ט שימר ששתש שלא ברכוה ואת״כ
 שלת :«p בכתב שהיא ואחריה עמו יודעיס ששתפ ראונן שלא נדבות ומפני
 תשש המתצוקת שתנץ תתלה והשיב דאין שמעון ודעיט' מאמנים לומר מודעים
 ששתש שלא ברשות טון שבשעת נךאת הכתב שטי בכת ההויה טמידו שתקו
 ט״ל כאלי אמי׳ס שאינם ידעיס וטי ומ״מ אין נחטל משחיטה אבנ לערן
מ הבשר אן לאסרם ומכאן ולהבא יש להשירי אפיי  הכלים שטלו ביס א
 לתטל ממיטתו בקבלת דית מיי״ש בארך מראה כמנו דרק בפוכדא דדי'
 שהכריזו בכה ההורה שכל ט מודע להעיד שפט ושחט שלא ברשות סה
 יחמירו לבטל על שלא הגד עד מתה אכל בטיק דהעוטי״ד הנ״ל גס טח
' רכ״א שנשאל ה היי״ד ט ט  פודה שאץ להחמיר (רנ) עליי עבשו״ת דברי ד
 נשו״נ שטיח עליי שלא בפניו שיצא טויפית ממרי והשיב ללא מהר לט0לו
' א' את  כמתקבל העדות שלא בפ-יו עיי״ש ופי' בעקרי הד״ט חלק ירי מ
' אזה רבנים טטליס לקבל עדוח על יכו״ב אבי' שלא מניו י  כיו שהביא ט
י אפיי לכהחלה דבאמרין מקבלץ עוזה אפיי שלא בפני המגיד  ויא למעבד מ
ה בית ר  וטץ דטי לאפרושי מאטרא כל ישרתל בציד רנט עיי״פ וכ״כ ט
ה מהרים ר ' כ״ח לכסק הלכה טי״כ ועיי בזה ט  פמואל אזרין חלק מימ מ
' ליד כסב ׳ י״א בארך וסנה בטית בית אפריס שבטף הרא׳׳כ מ  זטה ט
 דאין לקבל עדה שלא בפני טו״ב דהר כמו דר רמוטת למגיה מאמנהו
 ולקפח כרנסתו טי״ש וכיב נשו״ת טפי שאלה מייד מ׳ כ״א דאמר לגטה
' ז׳ ומויה טסויד  עדוח שלא טניו אגל טו״ח דגרי טיס ח״א טרד ט
׳ י״ח ימי ניא כתבו ט לפסק הלט דלערן ׳ ייג ובמהדורא תליתאי מ  קמא מ
 העברת מוחע א״צ כל דר עדות כמו דבר שבערוה ודבר שבממון רק דסגי
ד חקא ומכש״כ אס בר י י מ  בזה עיא ורגלים לדבר וגס לא במק טעיי מנ
ח ר  יטר אנס חפצים ט דבודאי הס יטליס למטרו ט״יש באריכות וכיב ט
׳ ד׳ שיש להעבירו ע״י גביע אף שנגבה שנא בפניו והא  מיב משה מייד מ
ה גרכת ר  עכי׳ס טי כקלא דלא כמק הזז ממניח אתו ש״יש. ונדי מזה ט
׳ כיד ומי׳ במ״ת בר לץא  יוסף מויד מ׳ ב' בארך ובמ״ת בית יפיאצ מ
י מ׳ א׳ שהביא דברי הבית אפרים הנ״ל והאריך למיג עליו והעלה גיכ ר  מ
מ חזקתי׳ ת א  דלאפייט מאטרא כיע בעיי רנהו ולק אס יש דגלים לדבי ו
׳ ליה ופ* ת חסד לאברהם מרד ט ר  מקבלץ עדות אף שלא בכרו וכ?כ מ
׳ קיר ס ט י ׳ גיא יבכו׳ גיג ובשרת הרי טנ ז מאל וטיב קמא מ  טרי
׳ ב׳ מאת מיא  יטו״ת בית יצחק סלק ירד מ׳• ת׳ ובס׳ דמה טרה לקמן מ
׳ יס סוסו•!־ קניא מ ׳ טי ) עד א׳ ט א ת )  סי את מיה מה שהאריכו בזה י
ו מליו ב׳ עדס במעמי אהי אבל בפדות ד  ה׳ שכ׳ דאץ לפטל מיב אאיכ מ
 טומדס דהייט ב' סדים ושהי רפשות חץ לטסלו עיייש ופי׳ ברבדיו כסופרו
ן מ׳ מנזיל מסשריא והרחיב בדבור מה א ׳ נ׳ מסוכל! בזה פס מ  הניינא ט
ה ייז דיה פה שהתפלא ׳ א׳ א  פ״יש באדטה ופ׳ במיה בית יצחק טזיד ט
 טל הסוסו״ל־ מה והעלה נראות מש לפמל לשו״ב מיי ב׳ פדס אמ׳ מדות
׳ מוא! פמיר המי וכדון ׳ י׳ ט  מוחות טייש ומי נטית רמץ מרד ט
א בגיא אנל נזאיז נ  יוסף יעלזת טוח־ת אץ מצשרפץ לסמל לטיב רק ט
ו ד מ מ נ לא מצסיסין והיא זיל מ ס שנא הנ׳ מ י מנחש הואמן סו מ  ו
ס *וחוח פ״*ש גאדיסס י י נ אמ׳ ט ״  והפלה ואפי׳ מאיז יסלק לפסל מי
ן 00 י י הי ו נ ׳ ייח שמא סצמ מ ט גינויו במסו״ו חליחא ט א ג י  מ

 >רי*פ

 דרכי
 שהיא טריפה מיל יש להחניי שלא להאניט גאמתלא נגר אס לא גראי' גדרה
 טי״ש ונדי מנהז״ג שם געשיון ס״ק ליז יעי גשי״ח נסע שטשיפ ס חלק חהפ״ז
 ט' סי גאמצע ההטבה בד׳יה ובדבר שהעיד העד ומשם ולילאה מיש עיר
' צ׳ ט (רנד־,) שנ־־״ו ה שאלה שאס הניינא ט ר  התנ״ש כזה גאריטה וע׳ ט
 אםתלא לדבריו נאק פגאה״ט מיש מהט״ז דאץ להקל ונינ הכי״ת אבל
 הב״ה והדרישה ימיך בנקהיכ כ׳ לדינא כהממבר דמהני אמתנא בזה וכ״כ
 בשמייז סעי׳ מ׳ ותביש ס״ק מf פיי״ש וכ״כ מרי מסר סיק כיא וט׳ מיז
׳ קניה סק״ב שני דתף דקי״ל לדנא  שיק כיב וטי בטיס לקמן בהלטת נדה מ
 ומהר האמתלא מ׳ימ פכ״פ לדדי אמרה דהא שאחד״א טי״ש ופי׳ בש ״ת
׳ ש״ה מ״6 בדברי הטיפ בזה ומנה ד־בד הטיפ  השובה מאהבה חלק ג' ט
' ה׳  חיים ויךטס לדנא טייש ונדי מזה טו״ה מהנ־״י כק קמא טו״ד ט
' ייא באריכיה ' נ״י ובט״ה אפריץ חד ט  יבשו״ה חמדח שלמה חלק אהפ״ז ט
 וע״״ש טד בטי י״ב וי״ג מזה ונדי בסי ועת טרה ס״ק ס״ג וסיד באייטת
ף ה׳ נאמח החלה ט ' ה' טו״ב שהטריף ט  ונדי בשו״ה אמרי ט טו״ד ט
י אמרו ט נ  בתלישה מציה יצא מ מצוארו שיכין מכין ונא רצה לשמש אתו ו
ה כי יש להכשיר בלי ר והרא ט בסכרי מטסי ט  לו ט הרב אשר שם טא מ
׳נ כי מחיל לחמן מנמ ולא דס ונכנע ס טצא הדס או אמו מו׳ ק  חחך ט
׳ וטק אמתלא לדנדו שאסר כן מתחלה שלא היי רק  על זה ט חתך סטן ט
ט שישמעו  תלישת טצות כדי שלא ינוזו א על מיעוש אמטח דו לנטע וטי ט
ט את הטוף עי״ז והי׳ סדני הזה כיוס ועש״ק אך או״כ כמס ד׳ כדק סי  א י
 הרב את אאר הטף ומצא שהי׳ p ואן שס טס חבלה ומשיר הינ את
 הטף וכי ללא סוב עשה היב שמשיי את העוף ראן ראי ממה פלא מנח
ת בטין חד כזה אפשר להבריא  מס טלה בהציאר טיקר מו״ב דבחתך $
 טיס ו' פד ץס ד׳ שאחריו ולהתיפאת יפה וטון פמו״ב םק אמתלא לדנריו
 במה שאד החלה שט׳ תלישח טצוח פ״כ בדאי נאמן יפכיפ אן לפמל המחט
׳ דדא אן לטציא מחזקה שיוה כל פוד טפ לקיס  שנשבע ט חתך הסטן ט
 דכריו ואמר התרפא עיייע י (רםו) אמ־״לא עסהיש ס״ק ב׳ מיש מהשו'
ר בזה ופיי״ש מיש פלץ ועי׳ נ ד אפריס שהניא דנד ש  שבויי ונד׳ נ
׳ א׳ פכי בפשיטת דטכא דמכחיש דבייו ס שס ארי׳ בהטסטת ט י  ט
 הראשונים לא טיך p מהימן לי׳ פ״י׳ס וע׳ בסי דעה טרה טף סיק סיז
י לקק מ׳ קס״ם דמפיש בדבר י  מ״ש בזה והביא מהושב״א בהשו׳ שהביא מ
׳ ק לי׳ אמי טי״ש (רמז) לדבו־ץ ט מ  מברי מיל הס בכה״ג א מ
׳ ק״ב משאל אש מיך להחמיי שלא נאכיל מבהמה ג מסי מו׳׳ד מ  טו״ה מ
ב פייסה ואזיכ חחי פדגדו פ״י אמהלא אם למש ממדה הסי־יה ר  שאמי מ
 מיש הימ״א מ׳ קפ״ה והעלה שזה לא ימי להא דמ׳ קפ״ה ככמה מאקס

:jfטש כירקס מיי 
׳ רכים משאל פיד מיב ׳ בטיח לחם יב מ  סעיף יד (רמח) שוחט. ט
 שהוא מחזק בטחת שטוק ביי לי שבששת שטסה יאה משחט
 חב שנים יש להאמיט אעפ״י ישרם ממדין שמחמת קאח הדס לא יבא ליאת
ג שנשחט החג בפיר טי  טון שזה המ״ב שהי׳ קרוב לשם אמד שואה טפ
י של מו״ב אף שמא ע״א עויף יותר ממאה שאמרו שמא טמא אט ו  מ
 עחת כלל. אכן אס העידו הסדים שהי׳ הקליל! חזק 3? עד כבקאח כזה
 לא ט׳ יכיל ליאת אפי׳ סי שהוא קחב שם אפי׳ באפשרות למק אן הטיק
׳ ח ספר סתיס בקנסרס פרס ועולליה ט ר  נאק אט׳ שישבפ פיייש ופי ט
ץ כזה יככהינ טי דיפה בלא ראי פוזה מפלס  ר tfn גאמצע הטוגה מנ
מ מסייד ׳ גמ׳  י*ש (יציל סי׳ נ׳ סיק מיז): (רטט) שהעיד עליו ט
ג ששמו שלא כהוגן והאטל ר ן פד שהעיד פל מ ר  קפא סי׳ מ של׳ מ
ד פמזלה וגס  טדמח דאין לבטל טוומ גטענה מדוע הסמן עו פתה ולא ע
ר יאין  למה אכל היא עצמו משחיטתו עו פשה טון שהוא אמו מדע מזה ע



ה ט י ח ת ש ו כ ל ה סעיף א יי ה ע ה ד ר ו  י
 (רגב) אחד (תג) ששחט (רגד) שלא כהוגן (תה) והוא (רגו) מכחיש (רנז) עד (רנח) אחד (מ) בהכחשה (רנט) לאו

 (רם) כלום, (רםא) והעד עצמו (רםב) מוחו־ לאטל
ו היטב א  ב

 (מ)נהמזשה פי׳ ואתה שמיפה עצמה מופרת לשאר מי אלם אנל לא להפל ישויא אנעןה חתינס לאיסרא אנל פפאן ולהבא שחינותו מותוח אפי׳ לכפל שין

בה  תשו
 בשאר איסיח וק היה ביי כהות עדים ב' אומרים שיפה שמש וביאומריס ששהה
 ודרס נ״כ אטר למדן ואס ב׳ אמרים שבפשימה שחש שלא כהונן ובי אמדס
 שיפה שחס איכא הרי להד הרי וחזקה כשרוה ואום נגר הזקמ איסור ובהמה
 ששמרת בטי' נמקה אסור והויל ססיקא ואודיהא ולטמרא ומ״מ צ״ע בזה
 ואכשר דבכה״ג מברא כשר טא ממילא ליכא כאן הזקת איטר ובהמה ובווא
 יכה שוחסה עיייש ועי בדבריו עוד מזה בפהיחה לה' שחיטה באריכות ועי׳
 מזה בסי מיס רבים על היויד בציץ זהב בהג״ה טף ט' זה מה שהתפלא על
 סכיקי של הפרמ״נ בבי אמרים בפשיעה שחט שלא מונן מיל והעלה דבהמה
 זו פשוט דאטרה ואף הנהמה ששחס אח״כ בודאי אסירה כיון דישוחס פטל
 ובודאי כסיל לכטט מכאן וליבא עד שינורר הדנר שעשה השונה אך אש שחט
 אח״כ הכהמה של אחרים ואן א מאה ממנה אן להטדר דבזה מהימן בבל
׳ ב׳ סעי׳  אחרים אח״כ טון דלא עבר רק כעס א׳ טי״ש (וע׳ מבריט לקמן ט
׳ י״ז שכ' באמצע ההשו' דכשיש עמה מוכחבח  בי) ועי בשו״ת מגדל השן ט
 דע״א כשר אמר שנשחטה כסגן וע״א אמר שלא נשחטה כהוגן ומשרתת ישראלית
 אימרח כדבד א' מהם היא מצטרפת להעד הזה להכטש הגד ה:' וטלי׳ דליי
 היא ע״כ רבד הס' עצי הר!יס על האהעי׳ז ט׳ י״ז סיק קמ״ח ראשה מצטרכת
 לעד כשר לבטל דברי עד שר השר שמכת ש עיי״ש (רגח) אהד בהכחשה

׳ ב׳ וכמהר״ס מיק ׳ יינ ובשרת מהרש״ל ט  עי׳ מזה נטית מהרי״ט מ״ב ט
׳ ט טיס מערכה אה ה' ט ' י״א ובם' ג ' כיה ובהט' מהרשדיס טרד ט  ט
' בשרת תפארת צבי טויד  מ״ו בדיה שד היה מעשה (רנט) לאו כלום ט
' ע״ב שנשאל באשה שאמרה שיטחט שחס לה העוף וישותם מכנדשה שלא  ט
 פתט וכי ראם הטוף טא של אתי יש לאטר העוף אע״נ דהי&ה באת חחלה
 ואמרה שהמם בהיות מימ יש להאמין להשו״ב שלא :חסה דהא יש א מט
 שהיה אמר שלא שחש הרוב יטה נאמן ני זה שאמו שהיא משו לה פסוקת
 כשרוח אט כ״א על ביו עיייש ועיי ביד אפויס שהביא דבריו וטיס ופשוט
 ראם העיף טא שנ התשה הרי היא אטרה למי שמאמין בלט ליטחט יומי
 מהמה כמטאר לקמן ט׳ קפ״ו עיי׳ ש (רס)כלום עי׳ בשרת מסו לאברהם
' ג' שוחס מות!ק בשחת ויראת ה' ששחט טף א' וארכ ראה אש  טו״ד ט
ס אצל המשרת ואמר שלא שתטו רוב הסימרם והלך המשרח ט  א' העוף מ
ף ומיב זשלא כדת עשה ו  והראה לאיש חתר ואמר א משחט כטנן ונאכל מ
 המברר. בזה פלא הראה העוף לרוב עם לענוד מל אמיתת הדבר ויטה נראה
 לרבים אסשתט כטנן דאף דע״א בהכחשה לא כאס מ״מ בדבר שאפשר לראח
 אמוק שלח ואחר והי׳ טונ לטדע לנעל העוף ולמחלה כל דאבשר לברר
 צריך לנרר אך מאחר שכנר נענה מעשה וא״א להתברר עוד הדבר נרור דאין
 דכריו של א' הטמר שלא שחט כטג! נמקס ש,יס ואן #0 ניר. מיטשפ״״ש

' סעי' כ״א דאין לעטש טס עד טניל טצאח ' נ  (רםא) והעד עשמ״ח ט
״נ כק שסונט לש״ש לאפוישי מאטרא עיי״ש ומיי נשרח טנ״ק  לפז על מו
' ל׳׳ה (רכב) סותר לאכול ענאה״מ מ״ש מהש״ך דמכאן ולמא  מ' איה ט
 שטסתו טהרת אבי' להעד ועפר״מ ס״ק מינ ששיג ע״ז וכי טון דלדנריו
ג טה אך יאכנ משחיטתו וצידד שם לומר דלא טיך ושהיא למוחש אנשיי  מ
 יןיוכה דאטרא טץ ראם יעט תשונה טזנ־ לשרוט וטץ שאט נפסל עולטח
 לא טיך אמר שאחד״א אכן העצה לדנא מס נזה טיך שאחד״א ואטר סעד
 לאסל משיויטהו טי'ש וכ״כ כפר״ה ס״ק כ״נ דמקא שפשה השונה ולש שטדס
ק פ  הילק פשגג כמה ששה ושרי להעד לאכול משחיטהי מכאן ולהלאה ולא נ
ד ' ס״ק ל״ח ושס״ה מיי' כ״א שהעלה דאס מ ' נ  איד פכ״ד ופי׳ שנ״ש ט
 כעצמו יודע שהאמת אתו סטטא שאסור לאכול משטפח זה מיחש אכל אש
 מאץ שהטו אוכל אץ אנו צריטן להפרישו וכ״ש שאמר אמתלא המקובלת
 לדנדו וטתר לו לאסל אח״כ משטטתו עיי״ש ועיי שפיו ס״ק מיא וטי' נשרת
' רס״ד שכ' דכע״כ גס המסרי״ק עצמו לא ההד ס וכתניס ט ק ס  ספר יטסע מ
ד טזו סדנריו ואמר  למגר עצמו לאטל משחיטתו מכאן ולמא רק אס מ
 ששקר העד ואו אף ולערן מהמה עצמה אןמאמירס א ושווי׳ אנמי' חדיא
 אבל מימ לעמן מכאן ולהבא הא טא עצמו מעיו שהשוחט סא שר ולא
 »יך אמר דבשעה שמדד במחלה שד׳ לסשוחט אנשיה חתיכה דאסרא
ה חזו לשחתו ולא שיין מנ  דהא פל הטחס לא שייך שאחד״א טון ואס פשה נ

m 

 דרכי
 פיי״ש וטי כסי הנה הווה ס״ק פיח מיש געק זה אמנם לדידן כלא״ה אן
 לנו עפמ״ש (נסיק שאח״ז) ואכי׳ פפ״י פ״א ימלץ לפטל הט״ג (תב) אחי־.
׳  ט׳ פכ׳יד ס״ק מ״א מה שכ' שם המהרי״ק ועי׳ :שרה ושמי שאלה טו״ד ט
 י״! אה כ״ד מ״ש בדבד מרמ״ג בזה ויי דמדבד המהרייק אא יש לטכיה
 דאף דאין ע״א נאק לאסור מהמה ששחפה הטחס שטי עד עהה בהוקה
 שרוח אבל לע,ץ לכסל הטחס שלא יט' ט״ב מכי# ולמא נאמן ע״א שאף
 שהשרנ היי עד פתה בחזקח שרוח מ״מ הא יש חזקה ובהמה בטי' בהוקח וטי
ה דמו״ב ועיי״ש במ״ש בזה לדנא ועיי בט״ח טוטו״ד קמא ה  המתנגד לחזקת ש
' ז' שהעא לדינא ׳ י״נ ובט״ר. דברי טיס לאממו״ר זצצה״ת חלק א' טו״ד ט  ט
 דמי בע״א לפטל מו״ב פיי״ש (וע׳ מ״ש לעיל בס״ק רמ״ש) וט׳ בשו״ה
' ו' מ״ש לערן אס אץ שס רק עד אחד שמדד על מוחנו  שערי צדק טו״ד ט
 שחט שלא כסגן יכ' דהמ ודא הניא נאמן לכסיל מו״ב אלא שיש להסתפק
ה מי״ב הדבר הרע הזה אש יש לפסלו ע״פ  אש אין העד ייהנ שכייזד מ
 זה העד טץ שיש הרט לטטהא דליכא אלא עיא וגס אט יודע שבמזד היי
 דסי כמו סיס וטט מהליט הדבר לדנא עיי״ש יט' במנה׳יי בלק״י טף ס״ק
 ע״ד ושו׳׳ה טלמח יצחק (מהרג מזוראוונא) בדיני שחיטה כלל א' ובי ועיי
' מוי ה ' י״ח (רנג) ששחט שלא כהוגן ט  בשו״ת טוטו״ד הליתא ט
 שבית יעקב הלק ח׳ סי' מ״ג שכ' בא׳ ש,״ס נמקויץ וראה כש,יס טתטס שט
 בהמות ואמר שא׳ מהם שהה שחיטתו ואט ידע ט מהם והשוחסיס שותקין
 אס העד אמר אתם דעתם טש ביניכם סכק בשחיטה והס שוהקץ יש להטריף
 שתיהן אך אס לא אמר אתם ידעתם אני' שתקו אן ככך כלום עיי״ש ועי׳ בס׳
 חקר הלכה (מהרב מס״רעציסק) מערבה איה שי ין בהלטס שטסה דן א'
 שהניס לרשט״י בצ״ע בזה עיי״ש (רנד) שלא כהוגן עפת״ש שצוה לטין
 שו״ת שאילת יעב f ישם מטאר באכה שאמרה שראתה בעת שחיטת אוזא
 ששמט ראש האוזא מרתת מותט וכבר בצבי[ דם על ימ והפס הראש וגמר
 המלטה פשיטא שאנה נאמנה לכסיל מיחט אך האווזא אטר לה ולכל אדס
 טץ דהאויזא שלה ונאמן אדס על עצמו לשאחד״א אך מוחט פאמר ששהט
 כסנ! דוהר בה ואס נתערבה באחרות כשלא נמרטו טצוהיהן בטלה וטהר
 אף ליאשה משוס דככה״ג י״ל דלא מקרי חהר״ל ואך אס נקרא ההריל מ״מ
 כיון ־למותנו שריא מסתבר דנכה״ג אף לגבי יאשה קיל הוא לבטל אף דהוי
 תהר׳׳ל עיי״ש ועיי ביד אכדס לעיל העי' א' שהביא ד:ד ייעב״ך בזה וכי
 דמ״ש דנם לאחר מריסה יטצות יש להקל דלבטל אף דהוי חהר״ל לא נטרא
 ולאחר מריטת י/וציה דהוי חהר״ל אינה בטלה וקדם מריטת הטצור. צדך
 לנטנ בזה כדין תערובת יבש ביבש תד בהד פיי״ש ופי דעת קדישיס ס״ק ט״ז

 (רנה) והוא ככהישי דוקא מהוא תכחישו אבל אס אט מכטשו ומודה
 ששחט שלא כרוגן בכאבן נכש אטר ולא שייך אין אום מע״ר היכא שיש ע״א
' ל״ט חלק ו' את ג' ועי בסי כ פי יונה מזה וע״ל  שמסיעו • ;ית יצחק ט
' ל״ב ובם' ׳ קכ״ז סעי' ד' בט״ז שיך שם ופי' מו״ת בית שלמה טו״ד ט  ט
ד אמר  דעת הורה ס״ק ע״נ מ״ש בזה וכי בבית אגרהש ט״ז ס״ק מ׳׳ז אס מ
 ששחט שלא כה*ן והשוחט שתק אהה הנהמה אכירה ושוחט אטד א שישטט
 מכאן ולהבא פד טנזוור בשובה טי׳ ש (רגו) רבהישו עיי בשו״ר. שמלח
' ה' מיש שו״ב כטה פליו ע״א נ־כחשה ואה״כ בא עוד פ״א  נממן טו״ד ט
 אש מצנזרפץ ומצדד אמר דאין מצט־־כץ טי״ש ועי׳ בסי טססת ירושלים בקצור
 טראח אסר במד׳ זה שהביא דבייו והמה עליו מהא דמכורש בש״ס כהוטמ
 וף כ״ו גבי מעלץ לכסנה דאכי' אס כטס מטשו לאי ואמ״כ בא עוד טיא
ס ' פ״ב שכ' ק להדא מ  מצפרפין פיייש וט׳ בשו״ת מהרי״ט חלק א׳ ט
׳ פד א' במחשה הס בא אח״כ עוד ע״א מצטרף בהד הרמץ  נאסרים אס ט
'  טי״ש יפי נדעת טרה ס״ק פ״ת מ״ש נזה ופי נפו״ת טועו״ד תלימאי ט
 ייח: (תז) ער א' בהכחשה פמ״ז ס״ק כ״ג שכ' במה חידוט דנים יאצינס
 נקצור טחט ששחט נהמה רש כ' פדס המכטשיס זא״ז א' אמר שיפה שחט
ט העדס ננת אחת שחיטתו שרה טאיל והפר  ואי אמר ששהה דרס אט׳ נ
 המכשיר טי מרס מטעם רונ דהנ מצויץ איש מומחים הס ואץ טטן ומרטן
א נזה נ  יאש אוד אמר שטא שחטו וסא מכטשו אנמי שא״יישחסו יאכילו ש
 חחו זה יש לאטר לדדי הך״ל כהאחרורס דס״ל הניא נהכהשה ממי לאטר



ב ה כ ט י ח ת ש ו כ ל , סעיף א T ה ך ע ה ד ר ו  י

 (רע) לאכול (רש־) מבאן ולהבא (רסה) ומכל מקום(ח*) הכל(רסז) לפי

 תשובה
 מ״ש מהפיכת ציון והרי ומתא יש א נאמנת לפטנ השוחט אעפיי שאיט אלא
י טיס חלק א׳ ו נ  אתו כיון שקנא הקהל אוהו לנאמן ועיי מ׳ה נשו״ת מק ו
 גיי״ו סי' ז׳ ועיי נש׳ דעה הורה ס״ק פ׳ מ״ש כפרן זה אס צריך נ״ו של
 ג' להעביר השו״ב או יש בת בד הרב דמתא ניחיד להפנירו וכי הננא ליינא
 כך דהיכא דנהקבל רב יהדי בעיר פתיר בדו להעבירו בימיד ודפ דין אננס
 לעק גביע ענ השויב אץ א להניב לקבל הפחה בעצמו אלא שצריך לזה כ״ד
 של ג' הקא ובעיק שיהיו שנשתן בנןאץ בדר עדיה ולא בגי באי מומחה
 שביניהם עיי״ש בחריכיח ועיי עוד בדבריו למן !t' י״ח ס״ק ליש באמצע
 ידיטר שכ׳ דמימ אס יש להשו״: אזה אמתלא ורוצה לברר לפר ביד שהין
 להם נגיעה בדבר אץ להרב צכסוק במה שסא מגע לעצמו בדכר שבממון ימיי״ש
 עוד מיש כדבר המריטת שיש בי! הרב להטיב בעני! יפטנ־ס הלטיטס שחלילה
 להטיב להקל עד רעה הרב זולת אס נראה שיש להרב אזה עני! עיעה קנטור
 וניצוח שאט לשם שטס אז מטייבים להציע הדבר ככני אזה רב אחר ממונע
 שדאה עם ט הדץ והצדק אמנם כל זיק באץ בירור שמעביר עליו הרבדפהא
 השורה שלא לשס שמיס כל מה שעשה למגדר נמהא דאטרא יש כידו לעשות
׳ א' באמצע ההשו׳ שכ' דשו״ב שהעד  מיי״ש ועי׳ בשויה בית שלייה טו״ד ט
 עליו מאמן והמשגיח בחשוד להאכיל סריפוה יש להפטח דאעס״י שאט רק פד
א בר סמכא הוא דהא שמוט הרכ והקהל לנחמן ־  אי מימ טון דמאמן ט
ח על פחח מאמן ט מ  שישגיח בצרט השטסה הרי חב בר העיר דעהס ס
 ואטר לסס לאכול משחיטה ובדקה הפרג הטא טי״ש באריטה ופי' בטיח
' י״א שכ׳ ג״כ שחס הרב בעצמו רא־ שהטיב שחם  סהריס טק טויד ט
ק יטל נסמביד וכי דאין הרב צריך להעיד p בפני ב״ד חה לא ס  שלא כ
 בעי עדוה לפ׳י ביד כצל ע״״ש וגרהי דבנה״ג שראה סרב הממונה מהקהל
 בעצמו גס הדעה טרה מיל מודה טטליס ל־פבייו אפי׳ בלא העידו במי
ה צ׳ בכ׳ ק וכי דאף אס השו״ב מכטשו  ביד של ג׳ שיב ראתי כובדו נמן א
ת יבדו לפימו וגס כ׳ שם דתם הרב איט טרה בעצט גמרן  סרג נאמן ע
 זס לק ששלח מזהו כנה: ל«י סיזה ביד יטצץ ייב״ד לסמוך על עדותו שככהג
e טי״ש כאריסה וטי בשויה r r טו במי ביד הף שהטיב ;  כאא המד נ
' נ' בכ׳ דסיכא שהחכם אמר שאין הסכין יפה והשו״כ אסר  טוסו״ד הליהאי ט
א לפניט ואפשר להראט לאחרים דאי  שהוא יפה יש טאק דאם ישכץ ט
 דהחכס נאיץ כתיש ניו״ד סי' קכ״ז ־׳נאמר נו פ״א שנמסך יינך צריך לטש
ו אף שהוא רק יחיד אך חס נאכד הסכין יאט נפרט ט' נראה ראן ד ע  ל
 סחכס נאמן לאסור את השוחט טץ ט־שוחכ תכחישו ואמר שהסכין יפה א״כ
p פ״א לטניא השו״נ מחזקה כשחה ימה טיח  ייל מה אלט' דק־ ע׳ א מ
ט מנץ ס מנץ והחכם רבץ דלמא נהיטך טא שהומס א  אמר שהשו״נ א
ע ירגיל נזה תמיד אנל החכס איט ט נ  וכפרט שהשכל טזר p דהשו״נ אמנ
 תיל נזה וא״כ פכ״פ לא טדף החכס מהשו״נ ואץ למציא מחזקת כשרוח
 והאריך נזה נראות ומצדד צבאן ולכאן עיייש נאדטת אנל לפיו ועת הדה
ק הסטן נגד הכוינ כיון ששממו להשגיח מ  שם סטס סוגר דהרנ נאמן נס נ
 על השויב גס בעסק הסטן וטי כבעליו ונדו לאמו וכמנואר לסמפיין שם•
ב מרא דאמ־א בכחב הסעעיס מדוע  ולענין אס השרב מבקש טתן א מ
' ס' בעובדא שאשר ו ט י  אסר שחיטתו עיי בשויה ביה שלמה טו
ט ב' רנטס מדוע אסרו ואסר  רב א' את השו״ב טיפ טדות אשה ושאא א
 סרכ טון שטא פרא דאהרא יש בדו לאסרו וא״צ אמר שוס סעס על פה
 אמו והשיב טץ שדוע שהרב טנא להשויב מהמול שלטס ומבקש דעתו יסל
 השו״ג אמר מאיזה פפס דנתמ והרג צריך אמר הספס להשויב א לשאט טי״ש
 ועיי גסי דעה טרה שיק פ' פ״ש בערן זה והגיא מכמה מקימוה דבכס״נ
א רג גדל כל  צריך טהן א גכהג הטעמים ואפי' ישגו גיד של ג' וגם ס
ה שהוא  דאכא מטס לחשדא צריטן לימן הטעטס נכתב עיייש ־(רסז) לפי ס
נ ״ ג שסעד עליו ט י ' א' אמ ס f שכ' מ ׳ גשויה רמץ טי״ו ט  אדם ט
א נ א ט ב הממד ס י  אחר ששחט גסכץ שטה גה מימה דקה מאד אש מו
 אץ פדוט מופלה למול הטיב אעס״י דקיייל דשונא סשד למדד פיס נטנץ
 מימה וקס טון שא״א להרגיש ירא בדעה נסנה יגישוב הדפת וטונה הלב
' י״ח סעי׳ י״ד טיל כדין דקיייל ישונא פסול לח מיייש ופי'  כמשיל ס
׳ כיס ולי שהעלה דב״מ דבוינ א' העיד על סניה  בשויה בימ יצחק טויד ט
נ הנ׳ דשם המנקש ועסו טייש ״  אן לקבל עדוט ואין לפסלו נשנינ עדוה ט

 כאריסה

 דרכי
דו עדיין ואמר ששחט שלא בהוגי דנ א פומד נ  נזה שאחדיא אבל אס הפד ט
 אסר א לאכול משטשהו אף מכאן ולהבא טון דלפי דעהו הטיב רשע טא
ט דבר פיי״ש ועיי במפנה למלך פרק א  ואט נאמן על השטטה דט״ל חשוד ל
 א׳ מהי שתיעה הלכה כיו ובשרה אמרי אש הירד ט' ד' ועי׳ בשרה אריץ

 חליחא ט' ק״מ מה שפנפל כזה
י שעמד ט ד ף ה ט ץ כסי דכר הלכה (מההיג מראתעין ז״ל) הלכה מיה נ ע  ו
ס סעד מוספה אנל אס העיד  • מל המחקר אס רמא דכ״ז טכא שלא ט
 ע״א על השי״נ ששחש שלא כסגן יען חשנ ששטסמ אמרה פיס הדן ואחיכ
 נתברר א בהשויג לא עטר אטרא ע״פ הדין א טיך שאחד״א וכי חה האי
ד א אט אלא מעעסטדאה א מרץ ס  נפלוגהה הראשונים בהא דשאהד״א אס ס
 נפל ק כמאה עדים (פסח״ש ס״ק ׳״ח) דאס נאמר שסא מטעם טר שאשר
ר על נפשו ייל דלא אמריק דהעד אסר לאכול מסתיעהו משוס ושאחו״א ס  א
 אלא אס לפי דכריו כאמת שחיטה זו אטרה מדנא אצא שליח אט מאמינים
 איס דע״א כהכתשה לא כאס טא ע״כ אמריק דהעד ככיס אסר א לאכול
ר על רשויב סדנא טון ס ט דגרי העד אץ ט  מפחינוחו דשאהז״א משאיב טכא שגם נ
 שסביו חהץ נעה דאף אס אמה טא כדבריו השטסה כשרה טא מדינא
ס שהיע טשא את פטמה נ  איכ ס״ל כנדר בטעות וה״ז חמה לדן סאמר ק
 שהיא כמירה וט׳ אבנ אס רמא דהעיקר כהכוסקס דשאחו״א סא מסעם
 הדאת :ע״ד י״ל דאף שבאמח שטעה כשרה טא מ״מ הלא סא הדה ואמר
ס לט סעס סדאה  סשתס בלא כסגן שהיסה זו אסורה עציו וטיס ד״ל ה
 בעיר יש להתיר להעד שחיטה זו טץ שטעה במה שהודה והד כמו שאחד״א
 ומק אמתלא לדבדו דממי וכ״נ אמתלא שיכה טא טון שהכצ יודעץ שק טא
ן זיל בשרת בר למא טו״ד ט' ב' באמצע א  עיייש וע׳ בהשו' אביו מ
ה מהרש״ק על היו״ד מקרא ס מ ) לאטל מכאן ולהבא ט' ב ע ר  ההביבה (
 חכמת שלמה שכ׳ דב״ז טא רק נמעד ששתס בלא כסגן אבל אס אמר העד
א דאסיר לאסל משטטתו יאפי' עשה השונה לא  שיאט יעצמו אכל נביטה ד

 מהר עד שיעידו עליו ערס ננ״י שנושה השונה עיי״ש י (רםר) םנאן ולהבא
 עבאהיט סק״מ דאתה השחיטה עצמה אטד לתעד משים דשאתד״א ועי כסי
ק זה בדנר משאל בע״א שאמר שראה שנא ע  מנח טרה ס״ק פיו יע׳׳ז ירש ב
 נשחט יפה והשו״כ מכטשו דאטר לדדי וכא אח״כ עדיס ואזסינסו שלא ט'
ט מקום כלל א טיך כ!ה שאחו״א ד״ל דממו כהכחשה אסור א ט יום כ א  כ
 להעד משא״כ גהזמה דאט נאמן כלל והשיב דאץ סברא כלל לחלק כדן זה כין
 מחשה להזמה וגס בכה״ג טיך שאחד״א עיי״ש ומ״ש הבאה״ט •לשאר אדס
 טהר אהה השהיסה עי׳ גלג״ש במטהיו לש״ך ס״ק מ״ו דהדבר פטס רכל
י הרי  טנא פהu אסור לאכול משטעהו ה״ג כל ט שהעד טא מהיק א ע
ט העד כעצפי ופ״ל ט' קכ״ו עכ״ד(ופיל ס״ק  מסור נ״כ לאכול מכהמה זו כ
 רל״ה) (רםה) וסיס הכל לפי סד, שהוא אדם עפת׳׳ש מיש לעק אפ
ה שלמה חלק  השו״ב נאק לנשל אח םחיטט עפ״י עוזהו געצט וטי נשו״ס ט
א בזה ועיי כשו״ח מאמר מרדכי (ממאן נ ' א' מה שהאריך ט  ירד ט
ק מ מ  ממלסיאוף זיל) ט' י״ח שנשאל נעונדא כזה והטכ דהכליס שאנס נ
ט הט״נ  טיאי מוהריס יאפי' אס טא ספק אס הס ב״י יש להחילן אבל א
 שטסתי אשורה מכאן ולהבא וגס כל הבלים של השיחש הזה געצמו אטריס לו
 ואן להאנדט מכין ולהבא בשיס דבר טש לתיש לטריפיה עד טקבל השוכה
ת ח' שכ' בדבר שוחט א' שהתוודה  הראי' ע״״ש יט' כסי הואר משה פרק ז' א
ט על חשאי ופשעיו ובטך ההשאס היה שהקל ממצא סכיט סטס  קדח ט
ט וככה המנהג כמה פעמים וטי״ש במ״ש לעק  אחר שחיסט והיי מכשיר א
י הקהילה עיי״ש ומיי מערן זה בשו״ה סמנפוה ראם בהשמעוה  מלים שנ ב
' כיס ולי מיש ע״ד הסועטה ראם בזה  ליו״ד וסי' בשו״ח ביח יצחק טויד ט
ק זה לדנא ועי׳ גסי מנח טרה דש ס״ק ע״ג שכ' ע  באויסח יגמ״ש ג
ח ט ד  יהיכא מוהיך התנצלות הטיב שרצה להרן עצמו ומי״ו רכר שטציא ס
# דיל דאין אדס ממ״ר הרי ככר  מהירי א נם בלא פד כלל ראי להפביח ו
ן מהר״ס דהיכא דנא להתנצל א ׳ סיא בשם מ  כ׳ המהר״מ סאגלץ בחטבה ט
נהמ גרגריו אום משים עצט ושמ ואף דמסרימ מלובלץ שס חלק  לפוגט י
תנ p בפס הפרוס יהיכא דגא להעיד ' ל׳ נ ה גס נחשו' רמיא ט  עליי מ״מ מ
׳ ׳ נההשו׳ שנס״ק נ ט ועיי! מע״ר שטר נאמן עיייש ופי' בד״ק ט' נ  לטג
על לפי םה שהוא אדם עסה״ש  נו״ה שו״נ שהדס וגמוער שס (רגו) ו



ה ט י ח ת ש ו כ ל ה סעיף א ל ה ע ה ד ר ו  י
 (רםח) מ־, (כא) (ועט) שהוא (מא)(ער) אדם :

 פתחי תשובה באו היטב
ו ונעיו נתנו נשם מהרש״ל ונשם לזשוניו p ע דצא *ודק י מ פניימ שהאתלוניס מלר\ פ*< ואסלו «ה5וס [ימיין נח׳ מ*י (מא) אלם אנל מ  (ג•) שהיא א
ש השמיספ עד אחל נהנתשס לאו נלוס אצא נעלות אשס אנל נשאר אטדס הזי נחל לנני ר.ז י ג  ט׳ מי] ופ״ן נלנמ״ל שכתנ שנס סס לא כחלקי אלא אס לפ• לנלי מ
 אסירי מס״ס אנל אס גס ל>ול כרכמיש היסס שלא כהינן משיט מימרא «יז נהנחשה ינהתה נחייה נחזקיז אמר פומלמ ע״נ נהמס זי אסרס לכל ישראל יכ״כ

י ני*» לי נניח יננ! לנ ימהרש״ל  שה״ס סחוס מכשיסור t נמימיפ נמר* וכלומס צזס שייוס נאמן «
 aft p זה שמכיישו אומר שמעח שלא נהונן *"כ מא מכלל מל הנימה v שנשמעה

 פלא נל••! ס לסממיר אנל אס השומע אומר נשפה פלונימ שמפחי נהמה זו ופל אמל מכמישו ואומר לא שחעס נהמי זו ט כל שעה פצוניס לא זזה יל•
 מילן הראשון נאמן «"ש יפיץ נשאילח יענ״ן מ״נ סימן קמיי מיש נמיין זה ומיץ נשו״מ שיכח ציון סי׳ כ״נ נשוחפ ש-פל למשננ וכאשי סנניל מליו ש,מ ,קרוא
 אס ילנ ואמנ לו שמצה לססוולוס על מפאיו ואה לא היי פמהפ נמלל ואמר השוהפ ללו ווידוי שמעודו נכפל נניאומ אסורות יסמין לחלץ מצא סי פעגדס השטן פנים אמר
 שמיפה והכשיל וכאשר שפע הרנ לנר זה נלק אומו אס הוא שפוי נלעס וראה שזפתו מיושנת מליו והלן הרנ והסדן כל נלי ראשון של נפלי נמיס אשל לא •מלס שום אחל מהם
 שכא «ה מנסמומ האלה ונחון• יונרס ממל סשוחע ממליו ורוח אחרס פמו ומכחיש את הינ ואומל לא פעלתי און ולא החוולה כלל ומעולם לא מצא הסכין פנוס אחר שמיס־•

 והנ־ יש נזה נ׳ נניטס א׳ אם השומע היה נאמן נמס פהולה ואפילו אס היה נאמן אנסי כיון לליכא עלים נלנל רק הלנ והשותע מנמסו אס הרנ נאמן ונסנ ללכאולס נראי
 לאין השומע נאי? נמה שמלה טון שה*א הנהמוס מסיי נמזקח כשריס וסיס נאמן ע״ז כשניס ושונ רה ש־זזר נפסמליו ואמר שמצא פגימות אח״ש לא הו• לק עיא דע»מא,ואיט

 דרכי תשובה
 לפמיש השמ״ח לקמן סי׳ כ״ג סעי׳ ד׳ ישהיי׳ נמיעיס נהרא תשוב ספר, נ־ינה
 מה״ח מ׳׳מ בספק שהיי׳ במיעוט בהרא בכה״ג קל הוא ומהימן השוט ולא
 שיין לומר בהמה בחיי׳ בחזקת איסר שמרח וט׳ עיי״ש (רםט) שד1א
 אדם עבאה״ג טף ט׳ זה יע׳ בשמ״ת ס׳ ב׳ סעיף כ״א שב׳ ק ־אס נראה
 למירה שאמת הדבר כנו, שיצא עלמ כנר שם רע והעד הוא בר סמכא או יש
׳ א׳ באמצע התשובה וטי״־. ב כהלכה טו״ו ט  להעבירו ע״״ש וע׳ טי״ת טי
׳ א׳ באמצע  בית שלמה ת״ב טף ט׳ א׳ ובס׳ תפארת אדס הספרדי טו״ד ט
׳ ד׳ בשג״ב שיצא עליו קל ה נגד כהונה חלק אריז ט ר  ההטנה ועי׳ ט
 ומרננים אחריו וני ח״ל וט יטל להסיעם על האנשים הטטיס לנטס לאכול
 מזנט אס טא קלא דלא פטק אט׳ יטי יטל למטח להפניח וט׳ אפי׳ לא
ט אלא נפדוח נרירה ׳ גדנר אלא דטן נעלייא אף דקי׳׳! שאין מעניס א  ט
 אנל נריטן כעלדא לא ״ל דכל זה דקא לענין אם טה החיונ להעניח אנל
 אס הס נקיי הדעה ואנס חצים להשהמש נט״נ שיש עליו -יטן וקלא דלא
 פסיק אט בדן טאכא משטשהי בעיכ ואן אדס מטיב למרס עצמו נטש
י בטיל לטש על אחייס וט׳ דוחי יש לטש לכנמס ולנטס ולכבוד ט ק א » 
ה ר ש במ fvonb זצ״ל ט  עצמם מלטש לכבוד אתדס ולפנמס טי׳ש וט׳ מי
׳ ה׳ גרגר ׳ ד׳ וט׳ ה׳ ובחלק ב׳ בירי ט  דברי טיס חלק א׳ בירד טף ט
 ט״ב טצא עליי דסן וקלא דלא פסיק שרא ימט הרבה דבד קאה יק
 שאט עלזה המועיל עפ״י דן דסנץ בני הנדר לדטהו ע״י ערעור כל דהו
׳ הכ״א טשרש טצא עליי ט נניבה ונדי״ש שכ' שראי  יכמין מיש בט״מ ס
 לייא ה׳ לטש לקל המוחזק ילהרתיק משתיסח טיב שהכל מרננים אחריו וכי
מ להתאסף כאש א' חבייס ולמר המשטמה מלב ולשין בטק היבדכ  טם ל
 טהכיד ושלא יהא הקל מחמח אתה שנאה דבלא״ה טי קלא שאן ט ממש
׳ ל״א באריסה ימי׳ שד שם  שייש באדטה יש׳ מזה טי״ה שאריה יעקב ט
׳ ראם חאן שאן כאן כ״א הפקעה קל  בט״ח דבד טיס בטי׳ שאח׳׳ז ט
 ושינאס שאן ט ממש א־רבה ראי לבטל קלא ט הא מאש שנהתזק כל יטי
׳ אס קלי הדעה יבטלו שי״ש יעי׳ במט יינה לקמן ט ,  לירא ה׳ ודבד מו
ד מעיד  ב' שמבוא־ מרבדי דאף בלא יצא עליי עכבו ט וע כלל יק שזה ט
 מא נאמן בשד הביו הושית טוס למביוו נד״ש ועי׳ בם׳ דעת טרה ס״ק
ti^o ה יאות למריו ט יינה בזה ימיא מ מ ז וביי ה / שהחזיק טעי  ע
 באריסח וע׳ גיבויו שו להלן ס״ק צ״נ יס״קציה (עד) איס ש׳ בטישיע
׳ ש״ו מדף ח׳ וברמ״א שס יטיב המנבל ממות והוא ט״נ קטע  ט״מ ט
ק שצריטן לבשר ולא ימצא מ ט אף שמפלס ההססו ח י מסלקן א  לבר מד
׳ י״א  ומקא שהוחזק בקי ניס א שההח ט שי״ש ופי׳ במיה סהר״מ זכוה מ
׳ כ״ד ׳ שם עמוקים מ ס בד היב מואל ט יע׳ במיה הייא מזיט ט ו  ג
 עיש במק זה לערן אס יטליס להחירס למלאכהן איוכ דיל יכיון ומוניוין
 סס לקלקל ט״ל טשיו שייש ומנחה יוסף במף היש בדני השלוני המיג
נ ח מ״ ׳ ר עיש ב  בליךי ם״ק ז׳ וסי׳ק ס׳ וע׳ טי״ה חסר לאביהם טו״ד מ
ף בהמה מחש חבייו ומדי מיי p וארב נתברר ד מ  שעשה טיפא נידם ל
ח יטי חמי לאט דני שייש וע׳ בשו״תאחמו׳י י  טקר טידנו וכי דש למנ
נ שמרד טלי שהסויף י ו ׳ ג׳ באמצע המשונה ק  דברי טיס יוא f m מ
 שלא כדין רק למנוס את נעל מהסה וכי שאס נסגוד p בעדים ראוי
ה לאין א׳ מדוע דהשוינ שלנו שקרי מרי מראה ט של מ יח ט ע  למנ
ן ולק אס שיקר ונרות אסר על ינר מדע שמותר ואמר אמי  שמסקן מי
י סל י ו י על לא ולא מנ  גויא עגו על לא ולא תעשו של משמו וגס ענ

׳ רנו הלכה (ממ״נ מראהטין) הלנה נ׳ שייש גאייטת ועי׳  כאדיטה וכ״כ מ
׳ נ״ד שני נשר אחה שט׳ שס  טו״ח שם סמוקס נהשו׳ הר״א מזרחי ס
 קהל רומרא ושוב נטישט קהל ספרדים ילט שמוחט הי׳ משגילו יוהד לקהל
ס וטו ממכלים לטציא מאימתו ולק מתדלו ד ו ט אנשי ט א  חסניא מ
'  לטל א עדם בערן טפטל ושלט אליו לכא לכדק וצא רצה לט שלא ט
 טס א' מאנשי חמאנה שס וקבלו עמה שלא בכרו והענימס הערוה
ה שקנא ממה שלא מניו ומה  ומלקת וממון יקנס ומיב דלא שפסל מ
 כלא הלן משלט אחריו שטר עבד מאחר טמע שאנשי הספרדס
 מחפשים עליי לפיסצי ולא חזי לי׳ זסהא וגס כל אנשי חנלאנה מעידים טל
 הםפידיס מקנאס א מחמח שאט טגיח פליהס כיכ כמו לקהל חמאניס וסי
TXOXI ט דיני ושהדי טגשס בדבי שייש וע׳ בשו״ה ביה אפדס  ונכה״נ מ
ד הי״א מזיט מיל נשנדא מ נ  להם׳ ראש אפדס מ׳ ליה שכנה ימי על י
 יסמן בשתי דיו על הר״א מזרט לפסול עדיהו של ט*נ א׳ שהעיד לפמל חניח
׳ ה׳ באמצע  for טדיע כסא כונא שייש ועי׳ במיה מהר״א עמל זיל ט
 התשובה שהביא דברי הר״א מזרט מיל וטטה מדבריו דכל שרבר בידם
 מוטסת שאק שחצים לאסרו הס טנאס אתו וחצים למקם ממנו ה״ז פטליס
א ידע ומפורט מכמה מ  א בץ למדד ובין למרות וכי דמכ״ש ברמן דדי' ט
' שטציא סדפה מתח״י טא שונא ומכמה ב מ ר  שמייב שמיד על מחט מ
ס הס טנאס זא״ז ומדכיס ומוציאן ט ט זט״ז וטי טיפא וטישא שאן  ט
׳ נ' ק הרינא טו״ד ט  מקבלין עמה מזה על זה עיייש יש׳ מי״ה מהר״י מ
 שכ׳ ג״כ כדברים אא ימיא pw לזה מדברי ההלמיד שייש יש׳ מערן זה
׳ ה׳ משא! בשר א' שהיא תאקה לב׳ ישנה  שד בשייר. ביח אפריס טי״ד ט
ט בפיע ומיחס הזקן שטי ט מכבר מצא ט מ  וה־שה והחדשי בררי ל
 אחר מוהט החדש פריסה בייאה וט׳ ומיב שאם יוכשר נרי אמתלאח שאמר
 שבר הקהל תיכנה הס מבקש ס רפט ולא זו טא הריאה שבדק כלל וכן טלה
 האשמה במחט הזק מה אף טפ למשיח באמהלאח אא מיס ט אשי השי
p י חרי שבדבריי  הישנה דשם מהויקס בסעטתיהס יטותש הזקן מהיק לס מ
 סא הס אמדס לאכול משתיטחו אמגס מןדקהי באנחת מראה שמהחלה לא
 דטט מחיל גמור רק כאט בק מדקה ע׳׳כ יש להקל בדט לטות מהי
ס בשבוע יראה סכיט לטכס י נ  לשטס שמח בתנאי שמכ״ס ב׳ א ג׳ ט
ט לנמיי ילן אצל בקאס שזוביוס זבה ט י י לטי  המו״צ דשס ואם ירצה אמ
 בכל שבוע ושם ישכיל רטן לטש בכל חדד מהמה ומחטאח הייאה עד
י חבייח חהייוח כגדיקה ו  מעידו עליו םדקס דאספט נביא יקבל עליי מ
 הדאה ואז יטי מסד אףלמוחס הזק לאכול משחישחו ואשרשאא רדון מומן
ט  שבידם משטסמ והכלים הטב נהמירטון שאמרים שזו מהמה הראטנה מ
' יכול לסהנצל איא  ומסחלה לא שסט רק סיפוק וגס טון ופל טף ממשה ט
 שהוא עשה שלא מונן והכחיש ואא ט׳ שתק ט׳ מוהו טמא לא to פוני׳
׳ גובס  לאמו־ של מגיח שייש ונס בד אפרים העמק דגדז אלו גזה ועי׳ ט
ט הפסיד על ' ל״ד ס״ק י״לז מיש נמשו׳ סהריג״ל ט  יעקב פל הט״מ ט
ח טא שי?ז ופי" מיה to דגרי ז  טבח אחר שהוציא עריסה מהירי סנפ מז
ייו:•(רסח) טה שהוא אדם ענאה״ס שיק מיא ז מף מי ר  מסף סל מ
׳ ממיסה  ומלרש דש שיק כיא מיש מהממ״י ואס w לסי ינוי מכמש ט
' קילו  שלא כסגן משוס משיא המשט נאק ופי, גמיש אריץ הליהא ט
ה נס נדרנבן £ליק להשמיד והו ס ט ' יאפי* אפה המגויס וגספק ט  ט
ט ססינק וכן ח מ ם מוקש אסמי גרש לערן זה קל סא ו ק  ספק לימן מ
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ג ה ב ט י ח ת ש ו כ ל ב ה ה סעיף ב א ע ה ד ר ו  י
 ב אם שחיטת עובד מכבים ומוסד כשדה ומ י״א סעיפים :

frS^Saf* א(א)"שחיטת עובד כוכבים (א) (א)(ב) נבלה (ג) 3אפי׳ הוא (נ) קטן (כ)(ד) ואפי׳ אינו עובד עמדת 
כל fan ן יו«׳*0 כוכבים (ה) (מון (ו) נר (נ) סשנ) (ז) ואפי׳ אחרים תאי? אוי״ ב (ח) נמו0ר  או

 ללא שפיק סיודא
 יאכיל איםורא ואפי לא אנל 8מז cm אלפני «י לא ספן «כ»ל

 פתחי חשובה
 נאמו יי״ל אפי׳ ללפת מהיש"1 ודהיינ״ל ואמיוניס שמלקו פל מהריק יש״פ יס״ל ללא
 אתניע נאיסיל כ״מ שהאמינו על אחר ס״ס כשניס ישסיסס v אסירה היינו לוקא אם נאים
 ש״־ס כאיוד או שהעל האישי נא מקולס אנל מהשומע המסיר נא מקולס ונמקכלי
 לנריו לנ״ע אץ ממש נינד העל סנא אמי V ליפי שלא פסע כראוי ואפ כן מיל טון

 באר היטב
ן אפילו יולע לאמן את ידו י  ב (א) ננלה ומותרת נסנאס ני׳ (נ) קען וכי מ
' קניו ונתנ  והוא הומתה (נ) תושנ הייט שקינל עלז ז׳ מלות נמיש הסיר ס
 נשיך ללכ״ע סד נבילה מלאור״מא ולץ מחשנת עונ־ נונניפ לענולת טנניפ

 שכני נמקנ4 ינדו היאשונים כ שחסו כיא׳ פונ אימ נאמן אמנש נאמת הא לימא ואלינה נימ עפ׳ מניץ של מהריק לשס השומע עוננל נלטלו י8 לס עליץ עליסו
̂יס ללני להאיר! למריו האחיוניש הואיל והתוודה זה נמליו ואמי לרן תשונה ונס אץ  הנחשנ כשרש ואץ ניל אחל להכחיש אותו משא״כ ננ״ל שישוחע נעצמו מוזר מ ופול ליש רנ
ינ שחסר כל כ״ר הנלוע מ׳של זה ולענין אס הינ יאמן עי ישוממ העלה רנאנץ אן לדעת הש״פ לפ״א כהכחשה לאו נלוס סוא  אלס מפייר לא שיץ נזה ע״נ יפה פשה י
 ה״ט לוקא נפ״א לפיימא איל ירנ שנחמ״ה מיקהל להשגיח פל כל לנר איסור וייחל וו חור על ישוחפ פפיפא דנאק ס״ש [ועיין נמשינס ימס סופר סי י׳ שאלה כזו ממש
 אלא לשש לא נזכר שהשומע איור שפדל מחליו רוח אחרח פ״י ורק נשאל אס ליא• ן אח ישוחע הואיל ואמר לע וילוי אי לא נאמין ומה יהיה לץ הנשר והשומן ונס סכליס

 והמלה דוד* השוחע נאנץ כיון שאמרו דל־ ויחי ורנ״ש שאיר כן נשגת ידיו בש:י שיולן למות לאץ איס מכזנ נשפת פימס נלקייל סיפ גע פשוע ונמ״מ סי׳ פ״א סינ אמנש
 נכל זאמ לא נחשד אצא נמה **״ר פייךל נפנימה אחל שחיפה אנל לא נחשד ;שחע נתחיה נסכין פניה וכיין שכן וכל הסכינים הן נמזקש נזוקיס א״כ אמי• שאמל שכמי
 פפ־יס מצא סכינו פגים אמ״ש עכ״פ מיפופא יוא שימצא סכין נלוק פגום חח״ש יח״נ יש להקל ננשר יסומן הנשאל ילדיי מלונא פדש ולהישרא סוא וכיון לפנמןה דלאתל שמיעה
 נלא״ה כפיו ס״ס יוא וסכא איכא נרי רונא דייתרא ע״כ אי איכא יפימ לר״* לנכרי יש להקל וריסו נפל נפש יחיש לעצמו א״ ס סכלים ל״יא׳ נסשל נסם אימי יסד כל
 גמלה נממצקה לכרס נט אלם ונמס פמדיס נרצא סכינו פיוס ויי ימלפ פנזלנץ נניח כל א' פ״א חתיכה יאיסירא ע": יש להסרין כל כני רחשץ ונס כל כלי ש,י אס שאפשר
 מנמלה יגפילו וכלי איס לכ״ש ישהה מפ "פ (מרשיע ס״ צ״י סק״ז נשמו) ילפ ין חשלומץ ילאה להקל מעל ננר׳ המשונה ומ״מ fsn ואילן לא ססוע בלי עויל מ״נ זמן

' ־"ק ס״ח וח״ק]  ינ פי שיפורסם צדקתו כצירור נמוי מיש ופמש״ל סק״ו ולקרן סייע נ
׳ אי ניש נזה]  ^ (K) ננילה עע״ז שהניא נ׳ סעריס לזה ועיין נתשינת נ״ש אחרון חי״ד סי' ה׳ (נ) ואפ" אימ עונד פנודח טכניש [פש״ן סק״נ ומיץ נססנס ס״ס ס

 תשובה
י עיי >מ״ך ס״ק ב׳ נ י  אסור מן התורה עיי״ש (ד) יא*^ איני ע
 שכ׳ ושייטת ננרי אני׳ איט פונו ע״ז אסירה מדאורייתא ועי׳ בס׳יפ
 שהשינ על הפיך בזה ומלה ראיס אסור כ״א מדרבק ועיי בפר״ח
 ובפרי הואר ריפ ס ׳ זה מה שהאריס בערן זה וכי׳ גשרה חתם מסר
 תיו״ד סי׳ א׳ ,עי׳ בס׳ דברי יוסף על הירד סי׳ ט״ו מיש באריכות
ה "ישקו להחמיר בזה ל ע : י ' ש  בענץ זה ועי׳ בם׳ שטח ודיס ס״ק ג
 דנכרי שאיט עובד מיז אסור מה״ה אף להררב״ס ע״״ש ועי׳ נשו״ת
 p יהודא סי׳ ס״נ שנשתל כנכד א׳ שריה משמש כרה שנים אצל טבח
 ישראל כמקולין ע־ תסתפקי אס היא ישראל א נכרי ופעם א׳ שחט שכ
 מוחש ב׳ תרנגולים והלן נס הנכרי הזה מאש נפש להראת יטלתו ישחט
 ג״כ בפר מותט תרנגולת א׳ כדנה וכהלכהה בסכין בחק של מוחס והסטס
 הסבת למטר התרננולה רואת לנכרי אתר אתר שי־סירו הנוצות מהתרגגוליס
ח מי הוא שנשחט ע״י הנכרי ושוב בא נכרי ט  נהערט שלשתם יחד ואץ מ
 אחד אשר עמד אצל יא״י משמש בער, ששחט והסיח לסי תומו שזאת
 התרנגולת מחט הנכרי היא טותר גדולה והיא מטרה ונק הטבח סתרנטלה
 הזאה לנכד הזה ומאל מה משפע הב׳ הרננוצות הנוהרים והארין טובא בעק
 זה והעלה דטץ ועיקר כסש״ן דשהיסת א״י אסור מה׳׳ת ע״כ אץ נכרי מםלית
 נאמן אמר שזהו ששתט יא״י אן מי שריצה נסמוך אמס נאניס דסברי
ד מ  שידטת מונלר א נכרי שאיט עובד ט״נ לא הד רק מדובק יש א סקס ל
 אקן בתנא שכ׳ בס׳ ק״י סעיף ז׳ לאכלן שהים שתים יאץ לארס א׳ לאסל
 את כ$ נד״ש באריטת (ועי׳ נס׳ מנתה כק בס׳ ההערוטמ תלק אפרקה')

 (ה) כגון נר חושב עבאה״ס ועי׳ פיך ופס״ד סיק ג' שבי רסיס כשקיבל
 עלץ שלא לעבוד ע״ז לבד דמן הסרה היה כנכרי ועי׳ ט״פ שני ומיקר
 לדנא כופת מסף משנה לבאט עובד ע״ז שיושתו מזתר סן התורה עיי״ש
 ועיי בלחם משנה סרק ר מהלטה שחיטה הלכה י״ב מני׳ פפ״ד שהמלה
 דהיה גר שמל ולא טבל א שלא טכל כדט הרי סא כנכרי שאט עובד ע״ז
 לדלן אסר מן ההורס לדעח מ״ך עיי״ש ומיי שטח חיים סינן ג׳ מיש בזה
 והעלה דהש״ך לא ס״ל p אלא ונר תושב אט אסר כ״א מדבק וכי שכן
׳ רס״ח סניף ב'  נראה לדנא עיי״ש (ו) נר עי׳ מליץ מהדשיא לקמן ס
 מיש לערן נר צדק כהוא מומר רק לא׳ משאר עבדוה נד• •ש וגדי מזה בס׳
׳ פיח בדיה ודן נרש בזה. (ז) ואטי׳ אחרים  זכוח משה הספרדי ס
 רואץ אוהו פשפיח שם שכ׳ יאסי׳ מישראל במן א סכין יעפ״ג וראה

 ששימ יפה אפיס אן זגילמ זבינמ וקד דק כהוזה ומילה פ״״ש:
׳ ו ס י ד אוכל גבילימ פי׳ נשו״ס גרס אברהס מו ס  סעיף ב (ח) מ
י ft ובמיה מסויד סלימא  ב׳ את ייג ונשרס עמוד אר מ
׳ ׳ ליג ופי' במ״ס זקר הפני יהושע מזיו סי׳ י״י מה שהאריך גדי  מ

 רחבי
 דס רעך יאס מקכל שכר על מרופה אס מטדף שלא כדן עובר ג״כ על לא
 דלא תגזול שגזל מעות מטרות ללא קיס תנא שעימ כן נתן א יבעה״ב
 מכירות שישתוט ויורה לו כדין וכי דאף דייל לאין אלו לא משמע להו לאישי
 ל אסר חמור כ״כ ולא מקד תכד רק ל״ר הקל דא תכי־ ל״ר חמור מ״מ
 כיון ובשרב יש כמה וצריס שהם רק רכוס תויירא שאט ממניירים ט א״כ
 אף שמא חשוד רק לדבר הקל כמל נהיית שו״ב כיון שנחשד שיקיל בזה עיי״ש
׳ ו׳ נאמלע יתמנה מ״ש ברבר שו״נ שהעיד עליהם ס  גאריסת ועי"?׳ עוד נ
 שטרפו לקצניס עט״ס וט׳ עי־״ס וע׳ :ער, זי נשו״ת רמ״ן תיו״ד מ׳ ס׳
 בשו״ב שהעדו עליו סהטדף ג׳ כימות ככרות כדי להזיק להקצנ וכי גינ
 שעשה אימר ואס כי נחמת זה האיסד שאסר את המותר אין להעבירו דאימרא
 בעלמא עבד ולא מרך תשו־ בשביל זה אך מפאת אימר גזל יש להעבירו
 דכיץ דהקצב טתן לו מהמה שישטפ דמרנה אס לא ימצא בה שייטת ט״ל
ק א ככר שתיפי ואף שנוק לו שכרו נס מטדכה  מזיק בידם רעל מנת p ט
ע  מ״מ הלא עיקר מבר שטתן לו נס מהשריפה הוא רק בשביל משרה ואס מ
 ילא משיי את מיותר ט״ל טשע ונס נזל שכר שריטה וע״כ אף אס הקצב
׳ זה נד״ה מתא היא  טא נכד הח p עיי׳ש בארך ופי בד אפרים דש מ

 דאהרע במומר במ״ש שדבד הבית יעקכ צ׳ע .(וע״ל ט׳ כ׳ ס״ק צ״ב)
 סעיה א (א) שחיטת עכו״ם נבילה ענאה״ט מ״ש דמותי במאה ועי׳
 כמ״ח סעיף א׳ ותב״ש ס״ק ג׳ וס״ק י׳ שכ׳ דשטטת נדן
 ללייס טרר לעטרת טכביס ומזלות טאיל ואדוק בה יש להחמיר ולאסור
 שחם שחיטט בה׳חה יאסי׳ עורה יש לאמר ומ״מ בדעבד טכא דאהא לד
 ישראל יש להקל במאה במקס מסד בסתם כטסהו ששחט לשלמו ולא
 שמעט ששחט לע״ז דבזה״ו אנס ארוקן בע״א כ״כ ט מעשה אנותימ בדיהם
 ואפי׳ בשמטה טמר טכא דבאה מהמה לישראנ אן לטש וכל זה ממטה
 אנל בהריגה אן לטש כלל למחשבת ט״ז אפי׳ לא באה ליד ישראל אבל
 כמקמח שמכם לנמר ולהרוג למאמן וראט דשחטה מומר א ככ״מ יש לאמי־
 אך כהנאה טין דממחא פילסא דלעיו קענד שי ׳tf ועי׳ כס׳ תוססח יחשליס
 נמרף זה ומטאר מדנריו «r צעק ששיקא דחס טה נמקוס א׳ ישראל
 •סמר לע״ז נאפ! שאס טה ידע שהסמל• שחסה טסה אטד! נמאה
 יהנהמת נמצאח שטסה יאיי ט פחמה והעלה דהא דאי ואץ לס חוקת
 טתד והיא אסיר־ כאכילה אך לערן אסר מאה יש לה חזקה דאינה הקרונה
 וסותרת גמאה עיייפ נאדך (ב) נבילה. עפת? ועי׳ נמית טת האי
' שיו שהאריך ג׳׳כ נזה: (ג) אפי׳ הוא קטן עפפיד סק״א שני דמלעת  ט
p מ״ך משמע דאפי׳ נקזן שאט עונד ע״ז מידי אנל למנת «״י סייד 
 זה בקטן שפינו מיז שאו יפי׳ גס׳ מים רבים מל טויד נפהוחי מסס
ס להנ״י אט׳ בקטן שאט שגד מיז ׳ זה מיש גזה וכי דיל מ  בהגה דש מ



ה ט י ח ת ש ו ב ל ה סעיף ב ב ה ע ה ד ר ו  באר חגולח י

 באר היטב פתחי תשונה
א ומירי  מק נסיק ד* ונמיש שם (ל) מק ללא שנק היוירא ואסל *סי
 רנזמניט מי שמא חשול לאסל ננילות לתיאיץ אץ אונלין ממט שוס לנר מאכל וכיש
ק נלוק צןחופ ולאכול משידסתי ומי שעשס מר זס ננלל מומר יחשנ  שלא ליק לו מ

 (ה) נסייפתו ונתנ נסיו ושיך אס הסכץ לפרט לרד לנמק סםכץ נס לנמף ללא מדף מישראל לשמא נסור נעמה אלא ט פליג• נאס שמק לו הסרן והוא סולו לו לשמש
 נמיץס אחר נאק שלא ינא הסרן לפניע להד נמו נאנל הסכין לאז w וק הלכה לאזליק לקלא (ו) מלמו ונתנ Yttf ואפילו לא •אכל סוא ממס סחלס (ז) שמסס וניזנ
 נש״ך לצריך לבדקו קלס שימן לו לשיוס ואץ ממטן על נדקתו לנטף ואף נליפנל יש לאמר אש אט ץלע ננימר שהוא מומחה (מ) נטף ונמנ סש״ך נמא פלא טס לו נצ

 חשוכה
 לעק נדינןת הסמן לאת״ש ונר׳ בהורת יקתיאל ס״ק א׳ שהאריך טנא
עק זה לדנא ע״״ש ועי׳ נשמ״ת סעיף ה׳ והב״ש שק* שב׳ למנא נזה  נ
 מכהחלה יש להחמיר ל:מק הסרן לאח״ש ושמא לא סרח לנמק וסמך עצמו
 אחזקה הסכץ אנל נדענו נדליהא לסכין כשר דקיי״ל ימיקמיק הסטן נדענד
י ח ט  אחזקה עיי״ש (יז) שיידעין בו ענאה׳׳ס ס״ק ח׳ דמקא כשיוועץ נ
 זיוס היש אנל אס אן יימדן נניי־ור אמר וט׳ שמ״ת סעיף ג׳ וסעיף ד׳
 שכ׳ ואפי׳ יש כימ כה: קכלה כמו שטחרן הארנא נ״כ אטר מאין יודעץ
 כטרור ולא סרס לחזור על נטרו ואם אץ יומנץ כניחר אסור אף כדמ:ז
 שלא במ״מ אנל נזיענו נמקוס הפ״מ יש להקל טכא רליחא קק נמיכדקינהו
 דימדן טש בימ כהב קבלה יש להקל מיי״ש • (יה) שיודע הלכות שחיטה

 עשמ״ח סעיף ה׳ והב״ש סיק י׳ שכ׳ דלריך לנמק למחלה הטמרס לא־י״ש
 אס נשחטו כהוגן ושמא לא סרח לנמק ובמעבר בנחהך הראש בלא בריקה
ק ממהר הוא גגמור  מרס ואמריק מסתמא כדק ואס מצאן שלא נשחט ח
 קדם מעור שטי׳ דלא תטה נטלה יארייתא יאעיג ומיון לית לן מעור
 בשהיי׳ ואמרה במשט מימ טיט מדרבק יאע״ג דבמוף אכא מיד דטעיר
 שמיי מועמה מאד נמש״ל מ׳ כ״ב מימ על הרוב סא מיזע הקנה החלה
 וממ״נ אס רואה שהוא חב כט־ ואש עדיין לא שחש חב הקנה אץ שהיי׳
 טסלח ט מדאמיחא לרוב מוסקים טי״ש ועי׳ כמטח רעק״א שכ׳ ניכ
 להקל כק דע״פ חכ נשחטו הטמרס כהוגן ואס נמש למיעוט שמא בדק
 ולא נמצא שטמן כראי וגמר הרוב טלי הא לא מישיגן בשטי׳ כל שמא
 טי׳ש יסי׳ במיז ס״ק ב' מה פפלפל בדברי המביש אא ומכך להחמיר
 בזה טון דבעוף מעור סטי׳ מומסת יאדייתא ואץ אמר דק הסתם אן
 מסלק ימ עד טשטס הריב דלסעמיס ביה יצטסה מלא דם וא׳# ליאה
ן חיש על טויד מדפס נס׳ ליקט א  עי שינמק גדיש ועי׳ במטח מ
 חכי ק ידם חלק ששי שכ׳ להמיי בזה דש לטש לשהיי׳ משהו ואן להמיי
ה בסי׳ ס ט  אא״ב מומי טשיאל ע״נ בטף המיטה ויאה מכף לאחי מ
 שנשחטו חנן אבל בלא״ה אכא לטחש שמא המומד ביק הטי ומצא
טק ונמי החנ כיל ואץ אמי דאזליק נמי חב  שלא נםחנוו מנן ו
 המחטים שטתכיס כל הסי׳ ירא יהא קי׳ל ינמלתא מ*׳ נסעשה לא
מ שהעלה יכל זה נמחנן לאחדם  אזליק בתר חבא טיייש יטי פס׳ יבמי הז
 אבל במחט לעצמו אף דקיייל למק בדיקת הסטן דמותי בדיסני כשנא בדק
 הסטן מ״מ בבדקח ססמרס יש להחמיי אף בדסבד טייש (יט) לאכול
 םשחיטתו עסה״ש מיש סהידב״ז החדמה מ׳ כיי ויאיהי בס׳ פד ק
 מעת כמ״י מהנאן מהימ״פ ז״ל אבייק וריםלין טל ה׳ שטסה וסיימה במד׳
 ו׳ שהרבה למיב טל דברי הרדב״ז בזה והאריך בזה בפלטל ואט מנת לפר
ק את ב' שהביא ־ברי הרדב״ז בזה והביא טליו מהשי' ל ׳ בערך מ  ולדנא ט
f הרא״ש יהרשב״א דלא סרח לתקן הסטן אט׳ טש משחזת לפרו ימית להרדב 

 בטמה טייש ופי׳ במ״ח זקר המי יהושט חלק א ביייד 0י׳ י*ד בארך
ס הס׳ בית מד י ט ק את ד׳ ט ל ' בערך מ  (כ) עד שיבדקנו במף ט
ה ט ט  דמקא הסטן והסי׳ והמיסה מא דצריך לבדוק איל איצ לבחק מ
(כא) שיבדקנו בטף טבאהיט  אנה עריפה דאקעה אחזקת מרות טי״ש׳
 ס״ק ח׳ ומי׳ שס״ח וחב״ש סעי׳ ט בארך יעי׳ מזה בסיס יקטאל נו׳ק ב׳
ת מים סלף ח״ל ומוט לטנא יליכא לממס לסכין אחרת לא  יכ' נס׳ ט
׳ א משהזיז קזזש שטסה  טישיק שמא מחת הסטן לאחר שחיפה א שלא ט
׳ א מאי לסשחיזו קיס שטטמ  מהו יש להסתפק טכא דאכא למיחש שלא ט
ז קיש י מ א ק אמו המעכנ מ ' א סשחזח קדה שחיטה א פ  א שלא ט

 המזיעה

 (ג) אסינ עיין נחשונית ללנ״ז במלשיס סי נ״ל שכסנ לדסמננא לה*מ שאץ לפניו
 משחזת אנל p לפ יי משחזת דליכא נרלמא טלי סאי צא אטל איסילא ט' *יש

 ודכי
׳ קיט ינואי ה חאק דרס ע״״ש ואיה לקק ט  מירר להיאבק וכי ט ט

ת עליו ט  (ם) איכל נבילות ט׳ שמ״ח סעיף א׳ וחנ״ש סקיה דט ש
ט אחד ה״ז מומר אכל נטלה נד״ש ופשש״ו  מדס שאכל נטלה טילו פ
 ה״ק י׳ שני ד־וקא בנביאה אמרינן ק אבל כטדפוה לא טי מור־ כפעם
 א׳ להצריך בדקה סטן עיי״ש (י) נבילות לתיאבץ טמ״ה מדף י״א
 והב״ש ס״ק ע״י שכ׳ דהא דמלינן שאכל רק לתיאבון טיט חקא מהגבלה
ס ה טל באוכל מבהמה שמתה מאלי׳ א שאנל שקצים ורמשים ט ס ט  מ
 דנדס ימטסיס וכהיג הליק מסחמא שאכל למעיס ולא הליק במילתא דלא
 שטתא לומר שיש לו רעבץ גחל ואץ לו דבר לאכול כ״א זה א דכט למטעס
א אכל נטאת  םעמא דאסרא אתיכ מרש להדיא טושה מטס סעס זה טי
ר מ״ל בכלל ט ממס טרתא מעמת לילך אחר כשר מ  שנשתטה ט אכל א
ד מרה חלק כ׳ כלל מ״א פרט ו׳ ז׳ הי טי י׳  להכעיס טי״ש וטי מזה כשי ט
ר ץ עש״ך ס״ק ח׳ מיש דמי ט אדר ט ק ט י  כאריטס (יא) ישראל ט
י מה שאומר  הרואס כ־קתי א סטן זה ופפר״ח שטיג מל מ ׳ך ומלה דלא מ
ט הרואס שנתן א לשטט יעי׳ שמ״ח מדף ט נ ן זה אכן צדך לכדק מ  כדקט טי
 ד׳ ותכ״ש ס״ק ט׳ שפסק כדעת ט״ך דכאמר כפר רכים ש:דק לו הסטן ד נרי״ש
ץ טנאה״ס מ״פ דלא סכיק מהוא  ופפפיד ס״ק ת׳ ט״כ כזה (יב) בודק «
 ואכיל אטרא ועי׳ כפ׳ דעת טרה שיק א שעמד על מתקר טכא דנשכפ מומר
 שלא לשטט ועבר ושט דנה׳ דלא שייך לכטל מטס כל מלתא דאמר רחמנא
 ל״ח חמל״מ לטעת חכ מוסקים יס׳ מ״מ גט מומר כה״ג ייל דעכיפ לא
י ט  שיך בזה חזקה דלא שביק טהרא ואכיל אמרא טין מס מתא מכד א
ט ושט א״כ וכדומה יהאדך ת אמר אחר מחיטה זו עץ ט  וק אס י מ
ס ככה״ג מהר ישראל כודק סטן יטחן א  כפלפול והעלה ככמה ראוה מ
 טי״ש כאריסה (ינ) סבץ פבאה״ס מ״ש ממה״י ועשמ״ה ט שהביא
ק הממד הטא י כטוייהן ומסיים בזה שימן המירה בזה לפי מ  דבד מהי
' המיה סיק ייד ט ט  ולפי פרצת מדד עכ״ל ועיי ביק יעקב בהלטת פ
 וככאה״נו כא״ח שס סיק י״א פכ׳ והאונא לא טין מומר לתיאבון רכלן
ד להמדס ע״״ש (וטיל סיק ג״ז וטף פ׳׳ק פיס) (יד) וגוחן לו  ט

ט במס בלי טבת מאס והחזקת ׳ נפליתי של חיל ממשק אר ט מ  ט
 מכה כלנ ט לא יש להמר אף בלא נדק א סטן דמה״ת יפטר פל לפר
ס מה דלית לי׳ י\אה כלל טרי יאט אכל טר׳ ואין  פור לשחוט כמין מי
ל קלקולו טא מביל תאת נפשו ובהא ליכא  אדס טטא ולא א ומכ׳׳ש בזה מ
 חאס ולכן צ״ע ט לא מצאי למחכדס בזה כלל עכיל יעי׳ בפרקי שנמס
 להחמיר בזה עיי״ש ומצאתי כפ׳ פרי ק המנח כחיי ממאן מיה משה
 ידזילס ז״ל אבד״ק ווייסלק טל ה׳ שייטה יסדטת פכי כט׳ זה במה ראות
« אסור  להמיר בזה מדינא בפשיפוח אפיי ט סנט טחט כסגן ובסטן י
 לאכול משחיסהו זה טון שטא טח־ לאחו דבר והאריך בראות וספטמ בזה
ק אמ ג׳ לדינא טי״ש וט׳ סרמ״נ לטל ס״א משבאה ל  פ״כ וכיכ בפרך מ
מ סטן דבדיקח  סק״א ט׳ טץ דאף טיס אנס נאמנוה יק מכדק ל

 הסכין טרח מ טא טי״ש לדרט א״כ כ״ש לפק טמר דאטי לפיו בלא
 בדק לי סטן טון דסדח מ טא וה״פ (טו) וסוחר לאכול םשתיסתו

ה ממילא וסא יפליס ס ט  טס״יז מרף ב׳ ט׳ ילא טיטק שמא המקלקל מ
ר דלא טישיק לקלקל שטסה במומחה יסכץ במק דריב שמטה  כד לאכול ט
 טשדוח כטק טכ״צ וטי׳ מיז סק״ב חה מקא נאט רגיל לטפלף טל כרגיל
 לההמלף שמטהו אסיה בכ׳ימ יאן ממכץ מל אמירמ שאמר שלא נטלף
ד הזהב פיש מה (טז) לאכול משחיטתו עבאררט מיש מ  טי״ש ועי׳ ב



ד באו הטלה ה כ ט י ח ת ש ו כ ל ד ב ב ה ע ה ס ע ה ד ר ו  י
ד את א שיבדוק לו מ  (כב)'ואין אתן לו לכהחלה (ע) לשחוט אפילו כשר עומד על גביו וכד) ב

) >י(כז) ms (ד)(כח)!0*6 ט ) ה  הסכין תחלה על (ע) סמך(כה) שיבדקנו (י) במף • מ

 נותחי תשובה
 (ד) והוציא סלסה מק גפפו ט״נ «״נא יירו טמן נ׳ נשימפ שנזק ישאל אופו מיפפ
ס י  הזק וויא איזס והפינ טיא מיל אח עפ טפ גפר ונאמת נמצא מלימה ונראה פלא נ
 הריאה כמגן וכמנ למה פשומע פוסוס אמ״נ אץ משש לאשור להמשיל לאיסול לימן
 אימ משול לאיסול מורס וכיון פלא נמשל יק שאיגו טלק הריאה נהוג! אץ כאן לק *סול
 ללנק ימה״פ נשמעה הופלה גם ננהמומ והזין פפומד פל נטו גם p אץ משש כיון
 שפל נלקת הקנץ לא נמשל להוא איסול שולה ולפנין נדיקמ הריאה סרי השומע הזקן לא
 *סיס למלמס כמו טלם שאץ מלגק פנימוס הסק לא לנייקסהטאס וגם על השומע
 שנכשל p למזל מליו שלא ללמומו לנמלי מאמי שסשינ טיא מיי וטי נלאה טונםו שללפמו
 להסטמ רק מל סולפ או נימ ואפ״נ •סוולס סל סשפו ויקנל 0ציו שחסר היפנ ננליקס

 באר היטב
 ק פנאי אלן אפו שק (ס) ספן דאילי שמו וצא בדק אסרא קאטל. משא״נ
 ל*ס לאיל למחר ציתן to טק־ אח״נ לסתם אפי׳ ישכח ולא ינלקפ נטף ל*
. (י) נשף ונחנ נשיך דה כלל  *שיא קאטל ירונ מציק אצל שייפה סוסטן ק
ס שסס ישנס ולא •נמק •טס אשר והרץ ק  נמל יאץ לסמוך מל נדקס ללננוף ט
 נתנ לספא ח״שיק שמא ימשש סחאץ שאץ אט צדנק לנדקסו ימסרו א ולא ינלק
 אחדו וני מ״ח ללט זס אף אפ •נמק הסטן לא •תע א נפר סרואק אלא אס כן

 ׳תזור
» דאציכ סיס לו צהמ גקצוי ואץ נ ע t o 7 ס אנל *ט רוצם לחמין ל  מא עונס מ

 דרכי תשובה
׳ ג׳ נשו״ב שיצא טריטת מתח״י וסלקוהו מאימנסו מ״מ מותר לשחיס  ב׳ ט
 עוטת אט׳ בלא פע״ג ודוקא בבהמה טיש/ן שזלזל בנמקה משא״כ בטף
ק טא וגס ליבת  לא טיטק שלא יסדח להשחיז המנץ ולתקע טץ ואוק נ
 לטחש שיזלזל ננדקה הסטן שלאחר שטטה דהא אף אס ימצא סטס סטור
 מלשלס והא איט חלא ספק שמא נטר נמס ופסור עיי״ש ומ״ש הפת״ש
׳ א׳ ׳ נדנרמ ניר אפריס לעיל ט  בשס הניס אפריס שמהמה על הטנ״י ט
 שהביא וברי מינ״י וגס קשיהו מ״ל כמ״ש בביר. אפרים וציוו ליישב קצת
? הקל הטב״י בזה פיי״ש  ואולי משוס שהוא רק איטר ורבק יחשו בעלמא ע
׳ ח׳ וט׳  (ועיי נדנריט להלן ס״ק פ״ג) וט׳ נשו״ה נריח אברהם טו״ו ט
; הטדסה איע  נשו״ה צמח צוק החיטה טו״ו סי׳ א׳ שב׳ נדנא והחשוו ע
׳ ק״ס ע״כ אס הבטל נטייטה טן  חטי על מטלה כס״ש הפר״ה והב״ש ט
 להעבירו משטעה עוטה דא״צ בדקה וכס״ש הטב״י ודלא כהב״א עיי״ש באורן
^ בובדט לקמן ס״ק צ״ס בשם ס׳ יריעיה שלמה) אן בס׳ מעשה אברהם ) 
 הספיד טו״ו ט׳ ז׳ האויך סובא לוטה ובד מוב׳׳י בזה יסניא נמס
 יאיוח מש״ס וטסקיס להחמיי והטלה להלכה יהחשת־ על בדקת הייאה גס
ן ראה מעשה באיזמיי שהסניח ט״ב ופסלוסו גס  שחיטתו פסלה וכי מ
 לפטטה פוטה פל טצא פריסה מהת״י נבדקת הריאה בססכמוח ממליס לשם
׳ י״ג שהעלה ג״כ להחמיר נזה  עיי״ש נאק־ ופי כשו״ח אמרי אש טו״ד ט
 ואס טא חטי על נדקר. הריאה אין להאמיט פל שטפה פוטר. וכי שק טא
׳ י״נ נאקך  משמעיח סשמ״ח סעי׳ י״ח עיי״ש וע׳ נשו״ח חקרי לנ ח״א טו״ו ט
' שהאריך נזה וני ואורנה אף נסקס ׳ נ י ט ר ק ט  ועשייה יניט טיס נ
 שמחיח א לפטט נהמור. אץ להאסיט על שחיטת עוטה טק שכ׳ הסהנש״ל
 ונהועוניס צדך אומטה בלסו ואיל אין לו נאמטה סל הועוליס פיייש נאמצע
 הסמבה * (כז) ששחט והוציא טריפה פ״א סתורי וסי עש״ך ועי נשו״ה ניס
׳ ה׳ שני לטנא וטציא פייפה אפי׳ נס״א מימ נמזיי א  אפרים טו״ו ט
ס שעשה נמזיד מענייץ איט עד שילך למקום שאץ סטרץ ט ט  שמעטו ט
׳ קי״ט מרי ס״ו ונרמ״א שם ספי׳ י״ח נ וכמשיל ט  ויעפה ישנה יסרק ר
 רק דהכא מייד הרמ״א שהעיד עלץ רק ע״א דקי״ל דע׳# איט נאמן לנמל
 השו״נ אלא ניש דגלים לדני וע״ז אמי הרמ״א דהיכא דנכשל נכר מנס א׳
 אפי׳ יק נשוגג הר וגל״ד ומי׳ נרמ״א p שצ״ל שטציא סחפה מהח״י ע״פ
 ער א׳ ונמנואר נמקי היין נמשו׳ מהיי״ק עיייש נארך אפנס נשיית גור
׳ חי מרצו דנרי י מ׳ סיא ונשו״ה נייס אנרהס טו״ד ס ר  ארי׳ יטיא ט
ק שאץ ס״ס נדנדו כלל דכאן מייד מוחש של אחדס דאןמענירין א  הרמ״א נ
ט נפ״א והליק שנעעוה ומגג נעשה אנל טכא דמוכח בעשה מחיל• או  א
ט ע״״ש וסי' בס׳ מנה טרה סק״ד שבי שדבריהם נמרץ  גס בס״א מעביח א
מו בטאו *פון הרמ״א מרבד הביר. אפדס עיי״ש וע׳ בשו״ה שאריה ץסף  י
 מ׳ כיב ונשרה צ״צ מ׳ ע״ג ועשס״ח כאן סעי׳ י״מ וסב״ש ס״ק ל״א ליב
 שכ' וסבת שהוציא סדטת מתירי בחזקת כשרה ונתברר שעשה זאת נמוד ובמזיד
 אפי׳ בפעם א׳ אן לסמוך עאו עול־ רש לאמו למסוע כל הבשר משחיטתו
ד  ולהכשיר סכלים ימ״מ הכלי חוס שאיא להכשירן יש לסקל להשתמש בהם א

v ״ * w — . • — . .  — יעקב (להמהרייףש ו •\ - ׳
י ר  שנמף הס׳ אר לשנרס (ממאן סקי מסטאנניץ זיל) ובמיה טס יציוק ט
: ו ׳ י ' ל״א את ר ונשו״מ מהדש פרוםינבפרנ האחרוגיס סז*י מ  ט
י ופשם ב שהוציא שדשה שמי י  (כח) והתיא פייסה ע׳ מנרי! שם מ

 סמנה

 השמשה אס ממש שמא אזר שחיפה השחיזו א רמא יאפי' לקלא אמייק
 מטיח לא קםיח להפחת הסטן וכפי אש נמצא יפה וצ״פ פכיל • (כב) ואץ
 ליתן לו לבתחלה לשחוט יס׳ ואתי נס׳ פוי p הועת כת״י ממאן
מ טיזיל ז״ל אבי״ק וריסלק טל ה' שמטה וסדמת שכ׳ נטי זה י מ  ט
 חיל נםתפקהי באמי למוסר להיאבק שישטס ושיביקו הסטן אחוץ אוו
 שטסה אס לא יטי מומי לשטס בלא בדק א הסטן מקים מטפס מיירהת
 טץ שרואה שאין מלזזיקין אתו לכשר ואף דכי משכ״א ומביא הטור ופסק
p א לשטס על סמך שיבדקנו אחר השמיעה  הביי נשיפ ושאר מסקים ללא ל
 דמשסע דאסור ולא מרתח אף על סמך מגדקנו א מטס הא נ״ל דאט
p א בלי בדקה פיס מבדקט טיט באפ אמר J ראי ד״ל דהא דכי דאין 
 למומר טבמק אחריו אור השמיעה רק שטמר קי בדסחו מבלזק אחר טנומר
 אחר טשטט זה אמר דהמומר אט יומנ מזה ואט טרהח ושמא אשהלי
 ואמו שסיר משא״כ במודע א טבמק אוריו אפשר מהא מוהר מטעם סירסת
) לשחוט כ׳ בשפיר ס׳^ ו' ואס מ  כמו גבי סתי וצ״ע לענ״ד עכ״ל. (
 שמע הונה בהמוס ונגס נרא1ונה במפרקס והלך א ודא דהאחריס אסוויס
 דשמא נמס נמסרקת ומא לא יגיי ע״״ש ויאהי נסי פיי נק היער. כת״י
 מיל נהסשססוס שנטף סס׳ שכ' שדנרי הפרמ״ג המוטס נזה דלמה נקט
 ישראל מומר הא גס ישראל כשר נמי דנא הבי מנע נהראטנה נמפרקה ולא
 ניק הסכין כל הנהמוח אסורים מה שנשחטו ארז כמש״ל מ׳ יימ סכה״ר •
 (כד) בלי שיבחק לו בשר את הסכין החלה נ' נסי פרי ק הדעת כחיי
 מיל סס דטונת השיע נזה טא דר״ל דמל נדקס המומר לא ססטק אפיי
 על סמך מנדקט ישראל כשו לאחו שטסה ואפי׳ לתיק למומו זה שנומן
י ר לתת א לשמע ע״ס שיניקט ישראל ש ז  הסטן ופיח נבדק* אפ״ה *
' המומר יטל לטציא הפגימה והנימ כמות שמא  לאמיש וטישיק שמא לא ט
: (כה) שיבדקט ו י נ  פגוס ושחט ני׳ ואח״כ ישכמ הכשר לבדק לאיו״ש פ
 במ, פנאה/ן סיק ס' וס״ק י' ומיש נסיק ט׳ מהט״ז דנתן דנדענד שרי
 צא טישיק שמא ישכח עיי נסי לנ אדי׳ על טלץ דף ג' שהוטח מהטכף
 דלא ס״ל ק עיייש וטוצח כזה כ' ג״נ נשו״ח נחלת אטת (ממאן נעל שער
' צ״א ס״ק א וכסי אנרמאאס  המשסה'״0 עיי״ש נאדיסחוע׳ נס״ז לקמן ט
 על האנן עזר מ׳ נ' סקיא ונסי מנח טרה םק״נ ומ״ש הנאהיס סק״י
 מהש״ך שני מהנ״מ שהניא הש״ך להיה אס אמר נסר החאן נמןהי סטן
ט) םי ששחט והמיא  זה ע' במיה רב סובך סינ מ' ל״פ מ״ש נזה (
 טריפה פסת״ש סןיד מיש מהטב״י דשו״ב שנחשד שאט טרק הריאה כהוגן
 רשאי לשטט עופות ופי בשו״ת גנת וורדים הספרדי טו״ד דש כלל א' פכי
 דחשוד על סטרימת לא משור פל נבילוח פיי״ש ועי בס׳ גסי טיס (ממאן
ס וורדס  מהריח פלאגי הספרדי ז״ל) מערכח אח ס׳ מ׳ כיס מ״ש פ״ד מנ
 מס וכי חיא דמי שהוא ששור אשריפות למד מר אנגיאח וחרווייס נחדא
 סס לשטן זה עיייש וכיוצא בזה כ׳ ג״כ בסי יריעות שלמה בקנסרס ביס
 יו הלספ ה׳ את יינזדאס אי נחשד פל אמר פריסה מא נחשד נס עלהשחיסה
אמר נטלה חמור מפריסה והרי אנן קי״ל והחשוד על הקל לא חשת־  אש/ ו
 פל החפור ז״א ילא אעייק ומקל לחמור לא חשדק אלא בבי אטריס אבל
אמר א' כל ששניהם מראויייהא אט׳ א׳ קל מחביח שטי חשדק אט'  נ
י סייסה נמשי נס על אמר עילה מ  סקל לשפוי ועינ כשהיא נחשד סל א
י א מא וכשיש מ־סניס דסייסה סחלח נטלה טא מ  טון תבילה ושריפה א
 וססיע מצטרטן חצי זיח עילה וחצי זיח פריסה כהוד טון דמי אמר א'
i שסה מקף סלק f ונאמו־ א חשדנן אפי׳ סקל לחפור פייש נארן ופי נשו 



ה ט ת ת ש ו כ ל ה סעיף ב ב ה ע ה ד ר ו  י

 פתחי תשובה באר היטב
 (כש) שחפה (ל) ספס

 הדאה יענ״פ שנה סנלמס לא יסמין is נייקס משמיש היי נפנים מ! י*א הדאה יחזור ויבדוק צפטהס א יאמר נפט סחאין נלקתי השק זה והא לאמי ליין צו
 לי׳יז עד שייגיל היסנ יאז יהיה הנהנתי מאי ישיחשיש ע״ש יעיין שי״ס נעז אפיים * שכשר עע״ג הסעס היא משים ללא נדחזיז שמי״ק פלמי טשואל •

 אי• טיץ יי שפקפק מל דנייו דאפו מאימת סופות לא משנאת איסייא לימן כגון
t עול נסי הי ועץ נטינ קמא סלק י*ל tfs פ נמרא ונ״צא ט וגס ננייקת סכין איכא חומד דרנע ויראת שודס ומתון וזה חשוי לאומי דני נאיסייא לינע ט י -  שה״ה נ
ש  אי נד״ה ועוד ומיין פוי נמשינח ניס שמואל א־רון חלק יויה ימס סי׳ פ' [ועיין נמשיסז ח״ס סימן י״א מ״ש נטאוי ינד מסיי״ק מס ונס ירש נטאוי דן המוזכר נח״ס ̂נ
 ליד עד היויפ נחנייו שהוא נזלו אסוי לצרן עמו דפס מייד שיודע ט שהוא כני נעשה גזלן נפנ׳ מדס ננ״י אמי אנל אס לא י*סו שטס ולא מעי עליו ננ״י אפ״« שמא
 •ו־ע ט שהוא גזלן שנפניו נזל מ״מ טון שפכ״פ זה הפלוס הוא אמס סחוינ להצפין עמו ט' ועפ״ז העלה ניד השומע אשי יניס מינטס מליו שהוציא כמה פדפומ מס* ואינס

 תשבה
 דפרק רב אבי' בפעם א׳ והארץ־ סובא ליישב הימהג מכת ד׳ שעמים עי״כ
 באריכות גדול ועיי בדברי שאול ויוסיף דעת מל היו״ד בסעיף זה מיש בעגץ
 זה וכי דאף דמבואר מהר שדש פ' בראשית דטביו שסציא פריפה מתת* אפי׳
 בפעס א' נמניוין אותו ומשמהיק ליי ומכריזץ על בשרי א־ כין שדבד
p הזהר הס דברים חדשים שלא נזכר בטסקיס ע״כ אץ להחמיר אלת אס עשה 
 בנחד ונמקם שיש לגשש חימוד ממון אז בודאי נכץ להעביח אף בפעם א' אנל
 אס אן חשש חימוד ממון ד מקבל עליו ד׳׳ח עיי?) ועיי נישועות יעקנ נסירוש
' מיש נזה לדינא ועי נשו״ת גאר נתרא סי' י״ד תשו' ממ״ח  הקצר ס״ק נ
 כחידון שו״כ שכדק והכשיר ונמצא אחריי סירסת תאיות בשיפולי הריאה רחוק ד'
 איבכות והודה שעשה במזיד אבל אמר שלא משה ק מעולם א אס מוט־ במי
 לרבים כל הכלים סל הקהל אסירים מספק ויש להכריז עליו ברבים ומ״מ הכל
ץ  לפי ראת עימ הב״ד דא אכא רגלים לדכר שלא עשה ק p עכשיו ע
מ לק עשה עכשיו יש נהקל ומכיע כשהי טדק לאחרים פלא היה ט  פט' מ״
'  מאת ממין הליק דעכשיו טא דאיהרע וט׳ עי״ש והביא טד אפרים לטל ט
' ב' ועי בשו״ת אחי  א' ט״ש ועי בט׳׳ת שער אשר הסכרדי הצק א' טו״ד ט

' ג' הבוכה ארוכה מערמס אלו  וראש הספרדי טו׳׳ד ט
 ובעגץ טמוד ממץ שכ״ל דאף כפסס א' סגיבירץ אתו עיי בשו״ה כריה אברהם
 טו׳׳ד ט' ב' טצא לידץ כדכר החדש דשוחע שאט טרק הר לעולם
 טסוד ממון דהא אס קלקל נשטפה טיב לשלם ומרוח באתרו שר שלא יטי
 טיכ לשלס וא״כ נטציא טריפה שנתננל נשטמה מתח׳׳י לעולם את ני׳ טמוד
 ממון וכשלמא אס טרק הריא: יטנ לשית עצה כנטו ולהעניס ואמר שנטרפה
 ככדקה משא״כ נאט טדק א כטף דליכא בדיקה א שעומדים ומשגיטס עליו
' כ' שרצה השואל  נשמת נחקה טי טמוד ממון ט״ש וע׳ נפו״ת וניט טיס p ט
 ארי p וט& מוחה דנריו דהא גס נאט טדק א כעוף יכיל לומר שהסכין נפגם
 עי״ש ארנס בלשו' ברית אברהס שס את ס' העיד נזה ומדחה זה ט״ש וטי
ק זה וטיס דכיץ מהגו שאץ השרב משלם להקצב  בסי דעה טרה סק״ו מיש מ
 אס מקלקל כשטסה ע״כ יש להקל ואף פאן המנמ ק הלץ מ״מ עכ׳׳פ למק
 למט להיטד ממון יש לצדד להקל ט״ש (כט) טריפה עכאהיס לטל ט'
י מ  א' ס״ק י״ז מ״ש מתט' בית יעקב בשו״ב שמקיל כדה א' וכוי ומיי כ
 ט״ע שם ט' צ״ו שכ' דשו״ב טנא רפיל מתת״י שיקל בדן א' שלא כדין סמי
 שנראה בעירו בראות להקל אף דבאמת ראוהיו דטייס ומגה כידו אש מקבל
ט אכיא בשל טרה וטיס דמ״ס אס  עליו כלא לעשוה יוהר ק אץ מעבירץ א
 אט חשוד להקל באיטרץ אלא שטלה דעט במו״מ של הלכה אע״ס ממצא לעט
 נטלה pax ט כיכסע לדברי חבירו ואס ישמע חחי לשריהו ואס לא מסלקין
ט ט״ש וכ״כ בשי״ח שכטף ידאש אמ־יס ט׳ ל״ד והכיא ספוכץ לפסק זה  א
 רתט' הרשנ״א עי״ש באייטת ועי בסי דעה טרה פיק י״1 ועשרת דברי טיס
 לייין אדוט״ר זצ״ל ח״א כיו״ד ט׳ כיב מיש טו״ב שרצה הרב למנביח ענ
ל נדן א' סעק טרטה הכרם גני מנת הפרמיג שמחמיר וטרה להכשיר ק י 8 

 כי סמן עצמו טל יכד מ״ןי שמקיל וכי מאי אתפלא מה קל הרעש ה!ה ק
 אתת פיבד הסרמ״נ ככל מקס קלורין לעירם ורבדיו רהלהביס בקדשה נפלאה
 וטי אך פכ״ז אס טרה »!א כדכדו כזה וק כדברי מ f״ וטיפסו אין ממיחץ
ה ר״מ מינן מיל ט׳ כ״ה ר ט ובטט לטש להכלים למטלן עי״ש וטי ט  א
 באמצע התשובה ממאן מ' מנחם ז״ל טןניאסובדא שארע בשו״ב ששמו ונמצא
 אח״כ שהגדס למפלה ממקם שטסה והוא להונ ולשו״נ הנ׳ ואמרי שהיא
מ של הלכה ואמר שטא שרה וארככא  פריסה והוא ההווכח ממהס כדק־ טי
 השו״ב נעצמו והודה שהיא טריפה אלא שע״י הנהלה פננהל ספה נהסלכה ופשק
ן סהו?) שפירא רל א  טצוס מ' מס בה^ב דחוור לאסנהו וכי שהסטס עמו מ
׳ דאסי׳ לא עשה  פייש באריטס (ל) פעס א' ענאה״ס ופי׳ בדרן הטיס ט
 מעשה p שרצה לעשוח ולא עלתה בימ דט כאלו עשה רחזיק שאן א חנן!

 שחש

 דרכי
 השונה ירצה לטור לשחט אץ לסמוך עליו טד מכאן ולהבא עד טעשה השובה
rfn ה מורא שטס לנד ט  ש,־כר שאט חס על מטע נלא טרמה רק מ
 נהנה־ שרצה לעשות חשוכה ולא עלהה בדו דט כאלו עשה נד״פ וט׳ טו״ח
' ק״ם fo כ״ח וטלה ' קע״ח מזה יעי' פר״ח לקמן ט  מהר״י ודייל ט
 שיש ג' דרס נטנח שטציא טייטח מהח״י א׳ טכח טש בי תשש טמוד ממון
 כמו שוט לעצט ומוכר לאחרים א שטעל טרשית מהכפית א גס נפעס
ט ואן לו הקגה אלא וכרק ז״כ דהייט ט מהח״י מעטרץ א י  א׳ שהוציא ט
' טנת שאן לו שוס טפוד מטן שנועל שטו מהקהל  שילבש שתוריס וט׳ נ
 יכ־ומה א נפעס א' וכעס נ' ד שיקכל עליו ד״ת דהיט שייא דואג ומיצר
' ' צרין הקנה דנרק זיב מ טה p טד ובטס מ  ואייר בפני ג' לומדה שלא י
ן על בדקתם  בדק יררץת מטלעיס וכדומה עד ג״פ כאנטס דרי דש לטו
 ומכאן וטלן צריכין קבלת ד״ת וגס אץ לתלק בין איטד דאודיהא לאטד
ט טמ  דיבק בכל זה עיייש וטי כסד טאר ט ם״ק כ' כטיג עליו וכי ד
 מותזק כאדס כבר והנץ בכעס א׳ ט בכעם ב׳ יש לדוט מוגג ט נראץ הדברים
 כן ואס הדכי בקול ינס אט מוחזק כשיות ט יש ט טש טמוד ממין יש
 לדוט כמדד וצדן שילש שתדיס וילן וטי וכזמה׳׳ו דת״א נהעמיד הדת על
ן בפעס ו  הילה ד שיקבל עליו טגוכין והערת כעדו ואס אן טש טמוד ט
 א' ובי ד בקבלת ו׳׳ח ובפעם ג׳ צדן ר&וכה גמורה עכ״פ ואש הטן ושי
 אף כחט מימוד ממין יש למט שוגג אנל עכ״פ קבלת ל״ת כעיק כל זה טט
 ליצכה ולא למטה וצ׳׳ע עכת״ו בקצרה ועי בשפ״ד פיק י״א שמיא דכרי
 יפר״יז והפריית וע״״ש במ״ש בזהנדינא ועי מזהטו״ת חקרי לב חלקאימיו״ד
' כ״ח  סי׳ קס״ה (ועיי כחכמת אוס כלל ב׳ טעי׳ הי) וטי׳ כט׳ה כטכהו,ה ט
' ל״ס מ׳׳ש פ״ד הכו' טהר  מ״ש בענץ זה ועיי בשו״ת בדת אברט טו״ו ט
 כהונה מיל ועיי שו״ת תועפות ראס בטמטות נחלק יו״ו בהט' מבן
ט ט ׳ פ׳׳ז ובתשו' צ  המחבר דו כ״ט ובשו״ת דב״א (מהרב מפאקש ז״ל) ט
ט ט ' י״ג ב ׳ מ״ה מיש בפנץ זה וטי טו״ת בית החושות ט  בדש הספרדי ט
' א' בבהמה וגזרו עליו שלח ישטס שטא טטר  שנמצא שלא שט רק ט
' א׳ ובדקה ט אנא ט ה שלא ש ט  ועבר ע״ז כמה כפנים וחזרו ומנא אדיו נ
ה  וישירה ושסכיט ע״פ טר טאתי ואני חצה לקבל ד״ת והעביריט לט ט
ק  וחזרו וקבאהו וכי דבנ״ד זה פנמצח קלקל בטיטה אתריו ביס נמשה טחזק כ
ט בעת פטא  ידפט ומתשבתו ניכט מטן מעטו שאץ בו יראת שמיס שטי ט
י נרדא אף כטדק לאתרים אא״כ ילן ט כזה יתכשר נטו י  טבוי ליכאלמ״ד ש
י שבפי כה עיר (למה״ק מזלאשטכ)  למקום שאץ מטרץ וט׳ פי׳£ ועיי נטו
מ ח ס ואת״כ נמצא כה טרכא א י ' ו' כשו״כ שבדק המאה ואמר שטא ט  מ
א כלל רק דלדול כעלמא והסר מ  מאנא לאמא והרא א וטיב שאץ זה ט
 הדלמל מייל ונא בדק יריאה אס מבצבצת נטרו שיש א קבלה מרבו שראה
ה טנדס כק' כראד שמו״כ הטר דלמל מה ולא כדק טיט כלל וטי » 
ה כלא טע״ג ונשאל מה משפט מו״כ הטא וגס מ ט כ ו פ מ  ואחיכ ט
ט משי וטליס מרה טתט את״כ וכי דק אמת דמה שמתנצל מש לו ס  ט
 קבלה שדלדול סה אט טרכא ות״צ לימדו ושר אף כלא כדקת הדאה מהיי
 טא צדן לפרס ולהמיישנ נדבר זה למעשה מ״מ לענץ לכטל שו״ב עי״ז א
א אץ למט נמזד שטל זה אלא ד  אפשר כיון דלפי דעתו שקכל כן מרט נ
 לשיגנ ע״כ אין לאסרו לא להבא ולא למטע יק שצרץ־ לקבל עליו כפר שלשה
ת בממר שביעה שמהיום ומאי. דקדק ומי >f• למגדר ח ד מ  טנדס שבעד ע
 מלתא יש להעבירו על שלטס מס *א ישמע כלל ובו' דמט עליו מיש מון
 טהא עע״נ וירקרק טריו ט״פ באדכות ועיי עד טי״ת צפיתי: בונש הטרד
ב מצא פריט י ט סטהנץ מעולם טי ק  סלל במי מ״נ שעמו על מנהג מ
דס דקשה  מתירי שאן מעבדץ אתו לגמרי אס לא מצאה פריט מתח״י ג' טנ
 דטון שטמלץ שמץ ק משחה ט״נ טש ממד ממון דק״ל דצוין טיבה



ה ה כ ט ת ת ש ו כ ל ה סעיף ב ב ה ע ה ד ר ו  י
 (לא) אחת (לב) מתמי. (מ) ־יי (לד) *0

 תשובה
 לקיל פונא אמנפ אפ אפשל לטפה שיטאו לפגי נ״ל יפילו מה פונ ונלבד שלא יייו

 *שים שאינם ממוגנים מ״ש]
 ממנידן

 תשובה
ח מחיים  שכבו קבל עליו דייו אנל אס עבו כמה שעמים נייא הפמן קכלח ד
ח צסיחמ בדבש השפוד סי' ר  יש להקנ ולחפט הן לפעם א׳ עיי׳׳ש להיט ופי ט
 מיה מיש נערן זה לעני! פו׳ינ שהעיד מליו נמה נני אדם שיצא סרימת
 מחחיי ג f ולא הי׳ מנבוה וקבלה דיח ננתייס אי שלשתן חשינו סיא * ג'
 פעסיס ובעי השובה דפוק זיב וק למיד וגס בני פעמים בעי תשונה שעווה
 מה הדין אס סעד עליו על ב' פעמים בבת אחת וכי דאס הי׳ בג׳ זמנים
 מסלפים נראה להחסיו פסי ואס יש לתלות בשוגג וספלי תלוי גי׳ ומוייק
' פעמים איוע לו ביום א' יש  משרוח וירא שמיס ימקיל לא הכסיד ואס מ
 להקל בסשיסוח ואס לא הי׳ ג' סעירס רק ב' פעמים אז אפיי סי׳ משוס
 מרס יש להקל בסשיעוה עיי׳?! באריטח גדל ועיי בשו״ח ממ״י *ס*־ חיויד
׳ ז׳ נאמצס ההשמה שהניא ראיוח ׳ ח׳ וענשויח מהו״מ שיק חיויד ס  ס
ו נ״פ נעם א׳ נחשנ וק לפעם א׳  ונפיק שיטי נל מנס טוס נפיע ואס פנ
 ע״״ש ועיי נסי דעה טרה טף ס״ק ייא שסדלמ ראיוטו וני שהוא צ״פ פ״יע.
׳ עדם ׳ נ׳ נשוינ שהעידו עליו נ ח אמד אש טו״ו ט ר ׳ ט  (לנ) ידו ט
 שטא רגיל לשטס ולא לנמק נטמרס לאחיש לא נראי׳ ולא נמשמוש טד
נ שהוא מרגיש נשעה שטסה סס י ט ק מ ט מרוע טא ט  וכמר שאלו *
ף אה מלים וכי טסה משה סרג ד נ וגס מ  סטמרס שטטן והעבירו מ
 השואל בזה שהעכירו וגס מלים אסיח שהמהילץ ואומרים דהליק והשתא
ס ולא טין• ארר איגלאי טלהא למפרע מפא״כ בניד ק  טא דאיהרע טיט ט
ר ט מא  דהעידו עליו שמיטס רבים רא ששחס ולא בדק הסי' ובפה מלא ט
 סמך על כינהו והרגשתו ואיפ טדק וטי עייי׳ש ועיי נטית מסרס חכמים טו״ד
׳ ניד ונטית בית יצחק (מהגאן ׳ א׳ ונשו״מ רהר״מ טק טו״ר ט  ט
נ ׳ פיט » ׳ כ׳׳ח ונפויה דניא (מהרנ מפאקש) ט  מכמנטשלא) טו״ר ט
ח פרשח מרדט (מהגטן מי״ה מרדכי ננפש זיל) מרכס מחדש  הניע ליד טי
נ טלז י ו א נרדון כזה פאירע שנהן מ  וראיט שם נריש טייר פההמיר טנ
ס י ק והתנצל שהי׳ משגה וגס מ ה  עוף נטרה שטע ונמצא שלא נשחטו הסי׳ נ
ש ש נ לטין דקיי״ל דאס לא נוק מ מי  כתב מרנ וניד שהוא אדס כשר ו
׳ טרק איך  הסי׳ לאח?1 יש למנוף חזקת אשור ואט יזיאין שלא בדין דאס ט
ק  אפשר שפעה על שיי בלט שחוש לטזיק נשטס יטון דאגלא מילהא דלא מ
 הסי׳ לאח׳ש א״פ• טא טשע וחוטא ושחיסהו נבילה ואפי׳ אס לא טיט מוצאים
ט ומנ״ש בניד שמצא באמת שלא טו  אח״כ שאינם שטסין טיט אסריס א
 השי' שטטן ואין להאה זאת נשים משגה שהשגיאה טפה טא הטון ומסע
 ומוכח שהוא קל ונמהר נדסט וסמך א׳יע על הרגיאת שחיטתו מנלי לנמק
ף גס מניס ד מ  בט׳ ובזה נובא טא מזיר ופושט וטסא ישטסמ נבילה רש ל
׳ משגה דממשיו מוטטן דכמו ט דהן בכעס הזאת ט  למפרע ואן לתק א
 פלא בדק עמיו ק לא בדק כמה פעמים ואיא לצדד ט זסם כלל וכי שם
ה וכמה מ  ואף לאחר טעשה הסנה נטגן עיש המורים א«־ יויז א ורט מ
ק ימק״ נה ממשנה כהוגן והא רנר שאן נה רמאות מימ אן להסירו רק  ז
טס אפן טייש:  טטל לטות ש״צ וספר אנל לטות ט״נ אן א יקנה נ
ח ספי' י״ס ותנ״ש מס״ק ל״ג עד סיק  (לד) אס לא הוחזק בנך נ' טמי
 ל״ז ואס נדאין הדנדס שמנה טתה א בזה ומוחזק נשאר מנירם לאדם סשר
 אן לאסרו לא למפרע ולא למא ונפרע טקנל עליו נפט ג׳ שסמים שבעיר
ר המורה וראי להפניה על  שחהר ממתה נזריזות נמלץ ומל לט ראות ט
כ פפיי קנלת זהירות ואס הובר שקול נאן מטן י  טוש א שהים ולהחזירו א
 אס עשא נמזיד א נטגג מה יש לחלק אס טחט לשלמו ומוכר לאחדם מצא
 טש לו מאה מעממ זאת יש לחט משיד ואס שיחס לאחרים ואן מגיע א
 ה.אה מעשומ זאח יש לחט כמגג יאם חזו וקלקל הרי מחזק זה נטוקד א
' קמ״ג שכ•  נטועה ומט כמושה נמזיי עיי״ש ועיי נשיית שאלח יענ״ן ח״נ מ
נ שקלקל נאזה לגרים ומצי להתנצל ואן לאטד למפרע ולטגין להבא י מק מ  נ
' ג' אס  טא לט ראות עמי ממניה עיי״ש וענמ״ה נדת אנרהס טו״ו ט
ג נ ו ש ק ו ש ו א א מ ם א ק ו א ט ה ה  ז' שכ׳ דנכימ ומקילץ יהליק ששגגה ט
ט אנל טכא וסויס מעיויס טל הטיב שהוציא סויסה מהח״י והוא מטשס  טי
׳ ואינ ט ננל גוור אן לס לסמן נפטרו שמננ מ י  ולא המצל אמו מגג ט

 סיז

 פתחי
 יוציפ להפיל כפני ניל ואמ״נ המה נעצמפ אוכלים מנייקמו מכאן יאינן אין ציין לממית
 נילפ ולא לעייל אמם נלל שלא לאטל אפי׳ אפ היי נפשיל שאיפה ומכיש גפפו ל נליקה

 דרבי
׳ יימ סיק לינ נראה קצה ה מיש ופי׳ נדיק ס״ק ד׳ אן נשפ״ו למן ט ח  מ
 להקל נזה שירש ט נשם הממשל״ס רמשיה לא קנסו נס לשמעין מפיס מטל
 להמצל ולומר אא הייהי חאה מוצה נשמט לא טיהי מרט עיש ועי׳ נשלק
ה (מהה״ג מראטין זיל) הלט ניא נ  גטה ט ס״ק מיס ועי׳ נס׳ רט מ
ט שהיא טרה וער יצאה י  נד״ה ינראה פכ׳ דכ״ז טא מקאטהגידנטו על ט
נ שמוח עליי שנדק המאה מטרטה ימיה ״  מט״י טל נרדון דדי׳ טו
ט זו ד ס אזר ט ק ח אחרים ט ט ו ט טרכא א׳ והלן לבדוק מ  במקום א׳ ט
 חלילה לאסרו דא יטי כדברי מדים מ״מ טין דאף לדבריהם לא אמר :כיו לא
ט טרכא ר רק שמחמת שמית ט  אטד ולא טהר ולא שמעו מטו שיאמ־ ט
 זו והלן לטרכא אחרח דמו בנטס מצאה טרכא זו מידו בחזקת מרות
ר נטתר נ ט מצא ט ט ט שמכידס ב  מלילה לן לחט על טונמ ותחשבהו א
ן טשאר ס שניה ולראה א  מהיז״י רמנ״ל דלא טה נדסהו לנמק אח״כ טד ט
ח עטר זה ט״ש נאריטת י ה נעמיס אן למנ ט נטרכא ואך טשה ק מ ו  מ
 וטוצא נזה נ׳ ג״נ אדומ״ר נהשו׳ ונרי טיס ח!ק א׳ ניי״ו מ׳ ו׳ נאמצע

 הטיבה ומי ח׳ נאמצע הטונה עי״ש •
׳ ע״ו משאל במ״ב שלח יצא סריטת מהחיי  עיי טו״ח מהר״מ מאבלץ ט
ט ה שטטה ומנירו א ט  למלם רק שנמצא פ״א סטט פטם שלא נ
נ ח״ל ד נזה שהענרתס אחו לזק מה י ט  ונשאל ah יטל לחזור לשרות י
ט רהייט בהשנ מע״ל עס ר ט ט נ״ד נ מ  ועתה שחצה לטור לטרוח מ
ט לכניט ויקבל לסרט דירי ו  ב' מכמיס האמדס משובים פבעירן מבא מ
 חמזה נטמר שטפה שמהיום והלאה ידקדק נבדקת הסטן ובסל דמ השמטה
 והנמקה וט׳ וגס הזטח אחו שמהיום ah ימצא טר פקפוק אחד וטי אחת
ט אש מון אשל־ המד ידקדק אחריו וישגיח פל  דהו לטנירו וט׳ ומ״מ ט
׳ *! אר נפלס ט  מפטי פכ״ל והטא טמ״ח מרי י״ם וכיוצא נזה נ׳ גס טו,
טה מ ט נהמה ואמר שרה ונמצא אחריי מרטה קסטה רנ ח ט ט מ  י״ד נ
׳ שלא מגיח פליהס יטלה  שרים שנחמעט נטמוש טד רק והפשיעה ט
' יטל  דכיון דטע ילא מגיח על הטרטמ אעכיי שנאא לא נשל מ׳ימ הד ט
 להאכיל טרישח לישראל ע״י הקליח שנמ ננדקה נשאס נפש ומחט דלא ט
 לנדקמ י־יאה שטא מאלה סליהיח יריריס יטרטח יע״כ אף שלא נמל עתה
ס עיי״פ נארן ופנמ״ה צסיחה נדנש  מקוי סנריין ופממא ומענירין א
ז מל ממה י  הספרדי מ׳ מיד מה סהארין נדנד האור נעלם גזה וכי טפו
ה קלקל ולא נעשה מכטל על ט ח לגמה דטון רלא נמצא נ י  ימה שצוה לטנ
 ימ להטיל טריטח אן להצריט מנרה חאטי" יי1 מטלין לטזיח איור
 קבלת דנה חברוה עיי״ש נאהכוה גדול וטי' מו״ה קל אליי מפרדי
׳ ה' ועי נמ״ה מהר״מ מק ד ט ר ט  טו״ד מ׳ א׳ ג׳ ג׳ וגט״ה מיס TO ה
ט ונמצא אחריו מרנא מפרסה שלא התיש י ו מ׳ ז׳ נמ״נ פנוק ט  מר
׳ יחזור  בה אק טו״ב ההוא ידע ולא אדד' סמטק ט יוס שט״יב ט
א יעיי״ש מה שהשיב בזה לדנא־ י  לנמק אחריי ישאל מה הדן של המ״ב ט
׳ רכל זה מקא נסהס סבח  (לא) אחת עסר״ח לקק מ' קיש ס״ק כיה ט
א ממינה על הצטר אעס״י  שאס ממוגה מהקהל אז צדן ג״פ טל טו״כ טי
' נפעם א י  שאן ט טמוד ממון ואף שאין ידע שעשה נמזיד יש לטנירו ט
ט ט ס״ק נ' שהודה א נזה אן י מ ט  דנמוהרה ועומד טא טייע וט׳ נ
ג עליו טייש ועי׳ מזה מ לגמרי מה מי ר tf טענירץ א  לעק פ tf ט
׳ נ״ה נאמצע ' ד׳ ועו״ה נהר נמנה ט  נמ״ה מאל ומשינ קמא הינ ט
ט זנה (מננו  התשו' ונמ״ח חקרי לנ חלק א׳ טו״ד מט׳ קנ״א ואלן ונס׳ ט
׳ ו' ומו״ח נהח אנרהס י ׳ ו' ט ' ט ן מקרי לנ מ״ל) מעדנה אח נ א  של מ
/ ונס׳ יהעות שלמה על טו״ד נקנסרס ׳ ד׳ ונס׳ דעה טרה *׳ק י  טו״ד ט
׳ ליא אה ג׳ ועי׳ נמיר.  טח יו הלט א׳ אח נ f ונמ״ח ניח יצחק מו״ו ט
ע ג ק מ׳ ע f ומטאר מדנריו רכל זה מקא כנכשל נדני־ ט ט טיס נ  טי
ah ומין לאמנמ וננהיג שגגט טלה זמן מאחר שטמטן עליו נזה אנל 
 אירע א מכשול דדן מקרה שנתחלף א טרסה נטרה וכדומה טקמיק א׳
׳ דעה הורה ס״ק ׳ מ  נחזקת שרות טייש נאריטה: (לב) שתחת ידו ט
׳ מראה דהא רמטריק נגיפ טיט אס חזו וענו לאחו  שיו גא&ע הדיטר ט



ה ט י ח ת ש ו כ ל ה םדף ב ב ה ע ה ד ר ו  י
ע ) נ א  (לן?) צא(לו) הוחזק (

 תשובה
ט והוא בחזקה נדייש ו מ  ץ הגוי החליף השרפה עשוה וס׳ יש להאמין ל
 ועי׳ בשויח אמד אש חיויו סי׳ ג׳ ששאל בשו״ב שנמצא אחו שחיסחו באיזה
 אוזוח שסחפו בבי מקומיח ונמקם א׳ לא שחס וק מקצח הושע ולמעלה טחנו
 הקנה והשרב אמו שמא יויפ ששחס כסגן וק שיוכל להיוה שקד! א ק על
ס ט הזק י י שם אצל החומץ וסי ושוחנוס אחדס אט ט  ט סא מקנח ס
ח הקמח סי נב הסטן לצו הצואו וא״א א ע  סא שיקרה א עיין ט ט
 לחחוך ס* הקמח אפ נל הקזז והשואל כ׳ לאסרו וכיון שממין מצמו בונו
 שאיש מצוי איתוע חזקה ולא ממי ע״א לעומת רבו שי׳יט מצוי ועיי״ש במה
 שהשיב ע״ז באריסת וסי׳ בס׳ יעס חורה ס״ק ח׳ סי י׳ מה שהאיין בח
׳ וכי שם סמה חיאקי הנוח ומה חילוקי דניס  שו״כ שמתק עצמו ששוננ ס
׳ פית משאל עיי  עיי״ש באריטת ופי׳ בשו״מ הביא (מהיב מפאקש ז״ל) ס
 שו״ב א׳ ששחע מוסת ונק מכתב ביר המוזה שכולן שרות יארז,נמצא
ו ושמט באוק פהיא טריפה אך אלא רבה מו״ב טיט ף פט  שנעוף א׳ מ
 חולץ ששבר לאחי? רק שמויב עצמו אמר באיש א׳ שבבית בגיה״ב מיל יש
׳ מיד בדבר ט לא ראה הקלקל עד אחו  היום טריפות וכי דאין להנץ שלא ט
׳ מוטל טליו ליטול ק מפחת נ לד מפחה דאין זה משנה דהא ס מ  פנק ה
 מכתבו א לשאת לשס שיעשו שאלה באתו עוף שגפו שבר וגס אין להק אמר
י דהלא מעלח הניח הרחה בעיר׳ הקלקל ותשאל ק ט סי ׳ י  ששגיאתו ס
ם הינ י ש  להרב ח״א דהא מיי מכתבו שכ׳ יטלס שריס אס ישאלו להרנ י
 רהלה שנויא שמס ומתנו לאת״ש ושו״ב זה יצא עי״ז מחזקת מרותו ואץ
 להקל ט בלל עיי״ש (לה) לא הוחזק בכך עי׳ ביבהט (לעיל ס״ק כ״ח)
י בבי פעמים ועי׳ בבטי שוי במייושיו לתולץ  ובשוגג מרק גיס מקא ולא מ
׳ ל״ז ׳ סי* ושו״ח סרס מאהח ח״ב ס  וף נ tf ועכשו״ח מהה״ט ח״א ס
 ובס״פ ס׳ ק׳ ובס׳ ישרש יעקב על מס׳ ינמוה יף ס״ה וטו״ת יביט חייס
׳ ר׳ כמהוה ק המחבר ושו״ה  p חיויר ס׳ ב׳ ושו״ה ביה שלמה ה״ב ס
׳ ו׳ ובשו״ה חקרי לב ׳ ג׳ ושו״ה שבס׳ בה עיני ס  אוי׳ ובי עילא חיו״ו ס
׳ נ״ח אח ו׳ וטו״ח ישמח לב הפכרד ׳ קנ״א וננרני יוסף בא״ח ס  חיו״ד ס
׳ ו׳ אה ג׳ וטויס מהר״מ שיק ׳ נ״י וטו״ח נריח אניהס חיו״י ס  חירי ס
̂׳ק י״א (לו) הוחזק בכך עטו״ת אהלי יעקנ ׳ ז׳ ונס׳ מנה הורה ו  חיויר ס
׳ ניר שכ׳ ואס מצו פתזומ ומטרתו יצא המכשול מהח״י יש  (להמהייק״ש) ט
א כעקיי הד׳ט סי׳ מי  להקל נהעביה על אזה יטס וקבלה י״מ לני טי״ש ו
' א' דפו״נ שהעבייו  ד׳ אח ח׳ וטוצא נזה כ׳ נ״כ ימ״ח אמרי אש טו״י ט
 אתי מחמה שנמ קאח נמל ננדקח הריאה והאין שהוא רק מפני המתיחה
ס שששו ההרנל אמי שp נטן לעשוה יא״צ ייהר מהני ט ט י  א מפני מ
׳ מטוס מיק ולאט יהנהל ננדקה ט  קבריה אס מקבל ע״ע באלה וכשטעה ט
 ההא״. טי״ש יעי׳ נשי״ת אהל אברהם (ממאן מהר״א מקובלסדארף ז״ל)
׳ נ״א (לז) בכך פנאה׳ס ס״ק י״א יעי׳ נס׳ נית דיר השפרד טי״ד  ט
נ שיעדי עליי נ׳ גידס שהכשיר ריאה א׳ יאמ״נ הראה ״ ' ששחל טו ׳ נ  ט

Spס מ״ל ד מ ף אהה מחסה שטו נה טלפיס ו ד מ  3 הריאה להמינ הנ׳ ו
נ יא״ל כנש א' ולא שחס טשט ״  רא הטלטס טד מרד ע״א ששחט מו
נ מיל ונק אמתלא לדנהו ואץ טפס נאמתלאתו לסמוך עליו ״  והדה מו
 כלל ועוד מידו כמה כהי מדיס נפני הנ״ד שהטהף כפה דאת ושיחסיס
׳ טרה והסינ דטדא  אחרים ט׳ חאן הפרן ומפיה אהה ונמקצת מסס ט
נ טצאה טהטה ממח״י יש נ׳ ״  יש להענדו נלי טס פקטק דנעק פיטל מו
 טרם יש ט מפסל מהמה מעיה פנמזד א נפשיטה משיר אה מדיפה
נ ״ ה חה מו פ ה י שאיי הדין משיר מ ״  יש ט מפסל מחמח חםרץ ידעה ט
 הרויייט אמנייט ני׳ ולא לנד מחמה שמשיר אס האטי• טא נפסל אלא נס
ק יש מש טנא  משוס שאסר אס המוסר טא נפסל ניץ מזיק מזה שאט נ
 גס להכשיר אס האסר מחמה חסרץ ידעה וק לערן שיחזור לשרוט חמור
 טא נ״כ משאו ט״נ שהוציא סוישח מחח״י ומה פוינ שהוציא סוישה
ה פמליא מנ פ מטנס זו מזו שמפסל מחמה רשמוה צדך י י  ממרי מזכר ט
ל ט מ ק עיי טנא ו  ושרק ז״ב א קבלת דברי חסרות לט מה שסא מ
 סממו חסרון ידעה תקנט טא בתלמוד טלך אצל בק רלמוו כראי וא״צ
 יותר וטוס טא שהחקנה של זה אנה מופילה לזה ולא של זה לזה ומה הטיב
 הזה טין ובלט אהריהו ביי מיל צריך סא לפשות חקזח טיבה ופרק רב
 א טלה דיח ונס לילן אצל נק ללמוד בואי וט׳ וכי שם ואף טש עמו עוד

 שרב

 דרכי
ט עיי״ש  טין לשכוטן להאמין למדם מיב אף בלא טמוד ממון ספביהן א
׳ ו׳ ה׳ ו׳ ועי׳ בס׳ ט סק״י ובשו״ת גמלה מורט מ ׳ מנה חו  נאק־ ועי׳ מ
ה מ ׳ מ f בעובדא שבא לפרו בטיב טצא ב  גנזי טיס טרכה אה ה׳ ט
ר ואח״כ רא שלא שחסו הט׳ כראי והט״ב מתנצל ט ט  מהח״י בחזקת ט
ב א י י w שינמק וזה ט מ ה שטסה ואמר לאי ט ט  א8פיס ט עמו ט נ
׳  משחשה כדה והיא לא ט׳ יטל למניה אס נניס דנד האיש הזה יען ט
ט עד שלא ט׳ האה ו ז מ המה נפר מ י  שור נחל והונף לאת״ש מ
יה כלל אך מטוס נ נזה שלא למנ ״ ט האמתלא של מו  מיניי ומלה מ
ט אט־ משחסו הסי׳ כראי אס לא שישגימ ט שלא לסמוך סל מ  והלאה ח
ט ועי׳ ז ד ה נ ח טי״ש נאק־ ומי׳ מערן זה ט נמק ט  נפצמו לארנ״ש ו
׳ ח׳ ו ט י ׳ י״ג ונשו״ס דנה טיס חלק א׳ טו  טו״ח אה׳ דני טלא טו״ד ט
׳ ניד ו ט " ׳ מ״ה וט׳ נט״ס מהי״מ טק ט ט מפרדי ט ט ט ט  ונשו״מ צ
ט נ ש״ק ומיה א ר פ פוף א׳ אצל נעה״נ מפר ט נ אזר ט ״ ו  מונדא ט
׳ כיל אלא י  בחזקת שריח יט״כ כדק מעה״נ לט״ש ומצא שלא שחפו ט
כ שני שט׳  שר מפרקת ושאלו למוחס יאמר אמתלא טחמח נטצח ט
ט השוחנו פ ח לבדוק הט׳ לט״ש ושאל מה ט  נחון לדרט לחזור מרשה ט
 וגס יש שומן הרבה משחימהי ומלה דמשוט הדין יש להקל בזה וכיון דיל
ק בט״מ אלא מ ק עשה זאה יש לסמוך להטו ה י  דמחמה פירמה ונטלוח ט
ט בק נדרס וטא אמן לשחוט איך ט ׳ ה ק שאם ט  שאני המה על טף מ
 יארע א סה שהקף אגדל לאח״ש ולא ראה שהשי' לא שחשו ונראה מזה שאץ
ט לא ט׳ אמן ק שטטה כלל וצריכץ לחקר אחר זה ש פ  א אמטח ידעה נ
ה טארח יוסף ר  דאי יש לטור מומן מנל מה טחס למפרע טי״ש וטי ט
ט טחט נ׳ משיס ונאט נלקח משו למקלץ ראה ו ׳ א׳ ט ו ט ר  ט
ק ט מחנצל ט משגה טא י ו מ ׳ טון־ להטה ו ׳ ט טחיטה ט  ט״נ ט
ט ה ונשאל מה ט נ ס קרניים גמליס והיו מסוננים נצמו מ ' למטי  ט
ה דטץ ומזיק שט׳ מומה וליכא טמוד ממון י נ ראן למנ מי ״נ הזה ו  טו
ה למפה מהטה ט ט שהוא דנר שאיא לעמת מ נ ד ״ ו טע לכי דנרי ט נ  ו
ט מתפיס וטצמוה קדם הט׳ נמקס שט׳ מרמה ק ׳ צריך לחתוך מ  ט ט
״נ לנטע לאתה קהילה גמלה לעמוד  מדנא ועל נל זה ליתר עוז יצוה על מו
ט נחזקה שרות נמקדס טי״ש נ והרנ ט ״  מל מחינה נאמנט אצל מו
׳ כ״ז ששאל נטר שש ט טדקס ממונים  נאריטח ועי׳ נט״ת כהר כסנה ט
ם ונק לטאה להממוניס ונמצא ננש א' שט׳  מהקהל ומו״נ שט ונדה נמי
ט מיז מכאן ולמא אמנם ו א המסרסת כחוק טש טש ענ מ מ  נה ט
ט קדם ושאל על מיחס ונס ס סד ננטס ולא נדע אזה ש ט טוס ט א  נ
ס כי כל ננש יש ספק שמא שטה לאחר שמר אההנ חזקח השרב י ש  על מ
נ ׳ ע״ג מעייף מספק טה והשיב דנמ״ג טש רנליס לדנר שטא טנ  והצ״צ ט
׳ ל״א ופי׳ בט״מ  אץ לטש כלל טי״ש באריטת ופי׳ טו״ת בית יצחק ט״י ט
טס מטך המנס ט שבא לכלל כעס ו ט ׳ נ״ב בפובדא ר  שגויי חלק ב׳ ט
ט טשט והטור ט שלא ט א ט הטמרס והלך לדרט ושוחט המי מ  ואח׳^ ה
ג שאיט ידע מזה שט׳ סטר ששטה י  הטיב ט׳ שאליט למה רגל הבהפס מ
ט ונשהפס הסימנים וראה שהושנז טא שלם היי סבור שמא מיד מהצואו  ט
ט להעביד טין שאן אמתלא לדבריו וטי כשיטה י  ולא טשט יהשיב שהדבר ט
ס בא לכלל סטה שכס מעס ט קצת טיעה א לכלל ט  גמרה וא״ל טץ ט
ס וכוי ובטנו כט משמע אט מוחזק בשרוס ע״ס מהמרי טלי פ  ט כל ט
ט ט יש דעוחא לפרט עד שיתזור בטובה נמרה ונס  ולישנא נישא לטחש מב
׳ א מ״ש נזה וט׳ י ד אטיס לטל ט׳ א׳ ט  צריך לשלס מה שרנל טי״ש ועי׳ נ
״נ ממחה ירא שטס שאט טחט רק הקנה ׳ נ׳ טו  נסיה ט״נ הניינא ט
׳ מ עדיין יהחזיח מסה״נ למוחט ושחש ף לטח ט י ף יכאשר טנא ט  טי
נ נזה נמה שמשיר הטף עיי שחזו י ו נ משה ט ף והשינ ללא מ ו ט ט י  מ
ט שהיי׳  וטסו והעוף טא אמר ואף מלים שנסנשל ט אסריס ואין מעיל נ
ו שאן זה שהיי׳ שטעה נ  מעל״ע והמחט אף מש לדנו לכף זסח שט׳ מ
ל נאטח אן זה ף והסיה ועהו סהשטטה ט ו  טון שמר הלך מציה פס ט
׳ חלשים לט ראה סמי  מועיל דאי למטר מוחנו הזה טל חדש א' א נ
׳ א׳ את ר ט׳ ח״ל ט מ ר ד נ מו ה ולט חזקחו טר׳ע פ״ if ופי׳ נ ו ו  ט
א שרה לט מש  מחש טאל ממט איש דאה ואמר קח לך וכתנט עליי טי
 ט אחות פריט והלך ולקח הריאה הספל• והיא פריסה גמירה והממש המצל
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ק גטה לקק מ׳ ל ׳ מ ה וס׳ ט ן מ  ט״ש גאדטת: (םא) טיט תי
ת ס׳ שכ׳ טיהרשו״ס יסכגס״נ ללא מקא אס מציא שריטת סמו*  ס״ק ג׳ *
מ אלא אף אס מלוט א׳ ראה שיזבימ  ממה שהוא שצמו שמו הוא יאשריק א
' שלמז מפטרץ  שחט בסטן מומה מגילו וגס הרח לאכול הבשר ולרש אס ט
ע וסי בשו״ח צטהח בדבש ט׳ לףא נהלמיד טחס שמדס בשיזסהו  אותו ט׳
 ורט פטה פוסד fs לא הרגיש במרמת התלמיד ומאל אס ראי להפבירו לרבו
 יפן פשפ ולא השגיח יפה והשיב טש להעביר השוחש המוסמך הזה חה ממש
 הדין דמי שטציא סרישמ סתח״י טון שאין הציטר סמטס פל התלמיד כלל
 טון דלא בר סמכא טא ואן טתר בשחיטה כ״א פ״י פעי* ומשגיח מתחלה
 ופד טף נמצא לעיקר הבשר השטסה תלי׳ בדידי׳ רש לטש טון מזיק'טטוס
 זהירמ שמא גס כששמו פ״י פצסו ארפ א p והגס דאין לאטר למסרפ דאמרי׳
 השתא סא דאהרפ אבל מכאן ילהנא יש למנבירו פד טקבל מליו ד״ח
 ופי״ש במה׳ במומר שכ׳ דאף אס טה המרמה נמיפיט בהוא יש להתמיד
fm ׳ בשו״ס חקרי לב הספרדי חלק א׳ ץ בזה ט  בזה עי tf בארך (מנ) ת
ד א טי ד״ה א רק מודבק מ  ט׳ ג׳ באמצע המשובה מ״ש במק טטל מ
 ט״ש בארך מי׳ בשו״ת כהר כהוגה ט׳נ״ה מ״ש בערן זה והעלה לחלקוהשוחש
 לפצמו ומוכר לאדים נפסל ק ההורה אבל השוחט לאחדים טצא מריטה
 מסח* ואן ט מעדה ממון אן מעבירין אתו ק ההורה p מדרבנן משוס
f ט׳ א׳ אה ה׳ ו׳ מ״ש בערן זה- m קנסא טיש יעי׳ בט׳׳ת בית יצחק 
ו מ ) לפי ראות עיני הדיין ססה״ש ס״ק ל* מיש מהנוב״י דחטד על א מ ) 
 זדבק אט יסוד לאסל• הורה ועי׳ בשו״ת עבודה מרשוני ט׳ ס״ו שכ׳ דסיכא
 מכשל p בסריסומ זדבק אפי׳ טנא דאכא טמוי ממון אן מעמדן אלץ
׳  מיC וענשו״ת נסע שעשועים ט׳ י״ז שהמה עליו ממ״ש טא בעצמו להל! ט
א דענ״ס טשע מקרי ומה שבדק אז״כ אסר מ  נייד בסדק ממצא אחריו ט
 והביא מוגרי הצ״צ ט׳ מינ והלא בדקת הריאה טא p מודבק הרי דא»
 בלדננן ממנידן אתו טיש ועי׳ בשו״ת ברית אברהם טו f ט׳ ה׳ את ד׳
י מיל והעלה דהינא דאבא טמוד טמון נ מ ת מ ר ט ׳ מ מ  שהשיג ג״כ fo נ
ן ומצדד ט״ל דאסי׳ קבלת ז״ח לא ממי אלא שצריך ג מ מ גס מ  מסטיק א
 תשונה לסרק זינ מיש באריכות ועי׳גס׳ דעת מלהסיק רג מיש טה יכסנ
י  מעיקר לדנא מעת הסקלץ דאפיס שיש ט טמוד ממון מ׳׳ע עכ״ס מ
ו שנ׳ יכל מ״שתואכא סי ט׳  נקנלת ל״ח וא׳׳צ חשונה דסרק זינ ועי״ש עוד נ
ק מעבירין אתו טיט מקא ניחע שטה נמוד אנל טסא נ י  חשד ממון גס מ
 טש מקם למט נטנג שטא טוען p ששכח א שטעה וסנר שטא מחר נהי
ט משוס ראן אנו טאמירם אמ וסרל  דנדאדיתא אט נאק אמר מגג טי
 טכ״ס ספיקא דארייחא ולטמרא אנל נדרנק שטר נאק ללא טי p ם׳ דרכם
אט ממונה מהקהל אנל נשו״נ הממונה מהקהל מפא מננל  f• כל זה מקא נ
ט אמ׳ נזדנק וטי משע ונמיר יצוין קנלס י  גיס לא ממי אמר מגג ט
׳ hi שמאל  ד if ט tf ומי׳ נמית מאמו מרוני(ממאן מ!״ז מלטנ זיל) מ
ה וגס ס ט ב trace טאו ננמה מריס שרא ממט קלוה חלזול נערן מ ר  מ
נ ואף אס לא העימ עליו שהאכיל סדמת מי  רא ממנו תריס מססריס י
טק שטסות ונדקס והוא מקלי הלעה אן  ונניאת p טון שרא שזלזל נ
ס ר ׳ נ׳ אמנם מ f ט  להאטט עי״ש וענשי״ת סרן ונרי טיס חלק א׳ »
«ס ג  נדת אנוהס ט׳ ה׳ מלה ישו״ג שעגר על שהיי׳ נמיעוס נתרא ו
f m ל מיש ועי׳ נשו״ת מעטי! ואסpמנהג דש ל p נשטי׳ משהו יטא 
ח נדנד שאט מצד הדן p ממנהג לכימ אי! נ  ט׳ א׳ שנ׳ ג״נ ואס זלזל מ
 דנו כמוצא סדסה ססח״י אנל ב׳ מרז נמ״ג שמט ממונה מהציטר אנל
» O T P ר שמא ת  בטיב הממונה לציטר חמור סט ואף מזלזל כמה נמסים נ
זפל  יש לקנמ ולמנילז עי מקנל עליו ז״ח ט״ס ועי׳׳ק fpo שכ׳ יאסמדו
ד ו מ טמרא מון ממשלו טצות ויצא ים וטוצא אט ע  מו״נ שענני על מנ
ifa ס טרה מ ת שא מיש ופי׳ נ ח  סציא סייסה מהירי ולא אחתג חזקת מ
/ כה  ע״זנג׳ משמעות דנד הד׳ק נראה.דאטא ניאנא טמוי ממון אן למט נ
ז_מה והפלה וגס סייס לא הקל מה p גפגר פל סגמ קל מרוסס  «*׳
ו גסס״מ ולק לא י ז  טסס ומצא דמי משוא גמלה נלא שמס והמסקיס מ

 אנו

 דרכי
נ אחר אן למשירו ואנא למיתש שפא יספה את תנירו נסנוא סזנת  מי
ר משה הספרדי (למאן  דמר את האטד טייש נאדיטת ופי׳ נשו״ס ת
נ י ׳ א׳ משאל ג״כ שאלה סו טל מ  מהיימ אמאדיליי״ו ז״ל) חלק א׳ טו f מ
f ׳ י  כזה ומיייש מיש נזה לדנא נאייטת ועי׳ מזה טר מ״ת אר נעלס מ
׳ סיו נאריטת (לח) טוהר לאכול נ ר׳ אליעזר ושיח מדה מ י  יבשו״ס מ
י שני דאס נעור ר ן רעק״א \Y שבגלק ט א  אח y סבאה״ס ועי׳ כממשי מ
ת בא ב׳ עמס ואסרו ששלוש שלא ח  שלא טציא מהמה סתח״י בחזקת מ
 כטp וסא מכחיש אהס ואמי ששחס כמגן מה לא נפסל דיל דלא יצה
ח טון שמניים ט  להאכיל סיימה אלא טק מורע שאין ממרין ע״ס ד
ש טא אחס כדי להחזיק עצמו לאמן שלא קלקל מ  מכחישים אהו משיה מ
ה י ׳ אמי מל מהמה שהיא מ ם נאמת לא ט ד א מ  נשחיסתו ואלו לא נ
 ונפרט אס מתחלה נא ע״א ששחט שלא נטגן ומטש את סעי ואמי ששחט
 כמגן ואח״כ נא ע״א ומצערף עם הראשון שמעיר ששחט שלא כהוק וסי עכ״ל
רה נעוניא טוצא ׳ נרו מעיכת מנ  וט׳ מערן מה נס׳ גנזי מיס אס ה׳ מ
מ tf מאמי מרדכי ׳ ו׳ ומי׳ נ  בזה מ״ש מה ומי׳ נשו״ס גחלת מרדכי מף מ
׳ מ״נ. (לט) לאכול אח״כ סשתיטתו ׳ מדכי זאנ רל מלטנ) מ  (ממאן י

/ נמנין ׳ י י מיס חלק א׳ ניי f מף מ י  ענאה״ע ועי׳ נמ״ס אייט f ת
 שרנ שאיהרע חזקתי שכ׳ יממה אני מל המהימן ט ניאה שחסשו נטטש
 יסירה לתזק המ״כ ואלי טונםס ל־חם על נפש ישראל יעל טפיו יקי שק
 ראי לעשות אך אני אמר שט*ז יתפרצו נל מיב שבעוה׳יר אנו חאן טרצת
ג י ו ט שזה נא מחמת שנמלי מריט מרחמים טיהר על מ  המר ונו׳ ולט מ
נ לדמת ט מותר מ י לרחק ולט מ א  המקלקלים ומחזיקים מלפולס את מ
ס שאט ראי נ אזר פס סטו פנדטת נסה נפשות מישראל ולק מ  מי
ס לואה לטטחם מישיר ולהטמיחש פל ד נ מימ צ י  להתאכוו לו׳ו־עס מ
עק זה שאין להקל להטי המיג בשביל  ק משו־ ועיייש כמי י״ז שכ׳ נ״כ ג
ו על כטל• תסרס אגל  פרנסהו וספלי דהלד ט׳ חה לא נאמר כנמ׳ וק מעכ
נ וט׳ ואל יכטל א׳ סנט ישראל ננשר מטל ר אה האיסור מס מ  אס מ
 וגעוה״ר קלקול הדור גא מזה מסה שהשוחסיס המה לא סוניס ומעלי מראת
׳ א׳ גדיה וגפרם f ט m מ מקילקלים מיי״ש וכ״כ גמ״ח משיג מלכה 
׳ ל״ג שכ׳ דלא מרס הראשורס  טי״ש ונד׳ מערן זה גשו״ה סוסו f הליהאי מ
ג העולם ירא ה׳ ומגקפיס  אנחט עהה גזמהיז תימיס הראמרס שהיו ח
p ׳ מקם להקל גשו״ג עיי השוגה וקגלח ריח אף מהק שעושה  האמה ט
ר טס  כד שלא יקפח סרנסחו מיס הי׳ ממיל טין שהי׳ מליו נס מורא מ
 אלי ימצא עוד ט רעה ולא יגא א פזר למעיל אכן פתה ט גשהיר פשעה
 האדן ריל והי הטב יכפר וכל מחש אפי׳ קל שבקלים מוציא א פזיהממפפחט
י שקר שפומדיס לימיט ופ״כ אן למו״ב סדא בשר טס מ  א שאד אנשיס א
 ט טא בבסטן תמיד שכמה דרכיס ימצא א לעזרה לק בזמן הזה צריטן
ר קל ג ייא ה׳ מוטס יותר סכל אשר לסרט ובאזה ת  לראת טהא המי
׳ עליי יהי׳ מה שיט׳ ראי לוממו מאסנתו ומה שטששיס לאשתו וגרו ט  מ
 התלויים ט ממי יש לממש למכה אשים מאכלו משחיטתו אנשים ינשיס
ה מדם א כאטלס אמר ופה לט נאשה וכרס התלויים ט מ מ  ועף ט
 פדו יגוקש שהיה א לטוס ירא שמיס ולעמה משפט הטרה ואנחנו
׳ ל״א (ם) אח״כ ת שארית יעסג ט ר  מךס מיש גארך ועי׳ מ
 ששחיטתו ענאה״ס ועי׳ מו״ה אהל אברהם(מהגאון מסר״ארלמקגעלסדאוף)
׳ ג׳ אחות שחיסול! במרמה שנשחט נ מ ״ ׳ נ׳ משאל נמ״גשמצא אדיו מו  מ
ה סהה כשחשה נמקם שטסה והשוחט ר ת  משנו למפלה מנומס שממש אך מ
מ אס יוכל להצדיק עצמו על התקלה שמציא מתירי ושא!  גדלו א ואמו לשאל א
״נ ששלוש קדם האמת הלא מס ממיטת יה מו ד הטנא נ  על הממן טש נ
ו נמל והשרכ הזה טה מוחזק מ fנ נחזקת ירא שמיס וצוונא מדנץ ס  ט סא מ
 והשיג שאין מקש להמר הממן למסוע והא חיק שעכ״פ שמלכשלה נעשה
i סממן f נחסדון זריזה לנמק אחו משפ אס לא שמן גינרסה אך מיס מ 
ג ננד מדיפה ׳ והשוק משו טא ח נ ממן משחיטה השו f מ ח  שנתעונ נ
m שנמזרנ מספס סיס b p ם מרע גלא נדע הספק ק  p לציו להק! מ
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•«'O r (נ) יין (טט) *־» (״״־*״ק "יי" לי)י ג' נ מ  n «י *־ל ««י (טד) גאלס השוחס אס (טה) כנר נשל (מי) ורגלים (מז) ציני (ה) (םח) מ
 לתיאבון ששחט אפי׳ נשבע ששחט בסבק יפה (נא) אינו (ינ) נאמן יי ד מומ־ לתיאבון ששחט בינו

 סיכייורינישטיי׳כ
 פתחי תשובה

 (י) מענייץ «ין נמפיגפ ניס י*ל גהשמעיס ללן כ״א נסתפק מר פסעטיוסו מהיות
 באר היטב

 (ינ) נאמן והפפס *תא נש״ן מסט שמא מושנפ וסופד מסר פיט שסד הוא
 חשוד סל השטעה ונפ״ז הקשה פ״ז שהרי נח״מ »' ל״ד פ0ק המחני י*! פטל
 לעמת אלא נאס ענו פנירה שיש נס מלקות וקשה למס לא אמדק נ, ננל הסניחת
 אפ״פ שאץ ט מלנץת מפט שמושנפ ועומד מהר סט ופני• על סשטעה ענ״ל
 וי׳נ ללא קשה מייי דה״ס שהרי משנע ועומד לשמס נסנץ יפה וא״נ יהא

טף דנרי הרנ השואל עיי׳ע ופי' נשי״י* ונר משה הסשרד (להרב ' נ  שיי נ
' א' נד״ס וסנרא שני דנע״כ  הגאון מהר׳׳מ אמאריל״ו ז״ל) חלק א' טו״ד ט
 אין להקל להתירו לשטט בצירוף חנימ השי״נ אלא נמקס שאץ שס הקנה שלא
' אבל כמקס טש הקנה כזו שלא ישטמ א׳ אלא ב׳ טחמיש  ישטס אלא נ
 ביחד מקא אין לטשיה הקנה כזו דע״פ התקנה נע״כ נטנן שיטו שניסה

 שריס משא/ שאי טא חשוד איט נחשב כלל לשו״נ כ' כסי התקנה טי״ש
' קס״ס ושו״ח סמיכה  (טז) לדבר ט׳ שייר, חקרי לב חלק א' מיי״ד ט
' א' בד״ה ובנון ' י״א וט׳ שו״ה המנטה ראס ממ״ד ט  לטיס חלק ט״מ ט
 הדבר ובשו״ס שבסוף הס' נחלת יעקב מנכמ הגאון (בעל תשו׳ חסד לאברהם
' ג' שנטוכט ברץ אס יש לאסור שו״ב בעמה ידיעה בלא ראי' עיי״ש  ז״ל) ט
' ח' מה שפלפל בענץ זה כאייטר,  באריטח ומי׳ שי״ר, טח יצחק טו״ד ט
׳ ד׳ מ״ש  ועי׳ שו״ת ס׳ סת״ם מהגאון מהרש״ק ;״ל כקינטרס כרט ועוללות ט
 כאמצע התשו׳ כענץ זה וכי דבכה״ג טי ידיעה כלא ראי׳ עמת מועלה עיי״ש
 ועי׳ בט״ה מהרי יא עמיל זינ סי׳ גיד באמצע המשובה ושו״ת אתרי אש טו״ד
 ט׳ א' באמצע ההשו׳ מ״ש ע״ד בזה (טח) מעבירין אותו עסה״ש ריש
' כ״ח ס״ק כ״ד שהביא דברי החו״י במ והשינ עליו  מהט״י וטי בבל״י לקמן ט
 והעלה דאף שהוא יידע בעצסג שקר עט ט איט שאי לשחוט מטס ב' טעיייס
' א' סעי' י״א  א' כיין שכםלוט הקהל טי כמו שאסרוהו שחיטתו דלעיל ט

 ב׳ כיון דעיקר כזמה״ז טא הקבלה וכיון שכסאס הקהל טי כמו שאץ א קבלה
׳ כ״ח לדינא טי״ש וט׳ בס׳ חקר הלכה (מהרב  עיי״ש וכ״כ כמ״ז סוף ט
 מסטרעליסק) מערכה אוה נ' בענץ נאמטה דין ייד מ״ש בענץ זה וטי בס׳
' א' ס״ק ע״מ מה שהאריך בענץ והעלה דהעיקר לדינא  דעה טרה לטל ט
 כמ״ש במ״ז מהבל״י שם וסימה על הכה׳׳ש שהעטק דברי הטיי ולא העתיק
' בט״ה שטת יעקב מ״ב טי״ד ע (טט) אותו ט א  דברי הפרמ״ג עיייש ב
ט מל זק מה ומנצל ' ב' שכ' דככ״ר שכ׳ מוסקים בעק זה שמעבירים א  ט
 עליו דברי חנמש צ״ל שההעברה יטי קודם ואנז״כ יקבל עליו ריח ואס עשה
 לטטך שקיבל עניו ד״ח קדם ההעברה צריך למבירי עוד הפעם סתם על
 טדש ימים ואח״כ יקבל עליו דייה כיון שההעברה הוא ענץ השובה על לשעבר
 ואס יקבל עלץ ד״ס קדם ההעברה הרי יודע טיזמ ק מכיחהו ואין זה
׳ ב׳ וככאר  תשוכה אמיטית טי״ש וט׳ בהלימה עולם כנטטה ההוראה ט
' ס׳ ינט״ת נבעת שלם  הלכה ס״ק י״א ועי׳ שו״ה יכץ יטעז חלק א' ט
ע טבח עיי״ש ' ה' ע ' וכסי סשכטר, סרוגייס המרד מערכה אח ע' ט ' נ  ט
' ו׳ ספי' ז'  וכס׳ טרת זכח מפרדי(מק הגאן כעל חק״ל) מערכה אה נ׳ ט

׳ י״ח ס״ק כיה שכ׳ ח״ל ט שהמיי  סעיף נ (נ) סוטר ענאה״ט צקמן ט

0 הרפיך עכ״ל ב ^ 0 ״ י ל *ייי׳ ש ס י י י 1 5 ה ^' ב י ש ה ב ב ש  m י

ע ונד׳ מו״ח מההיא נשניומ טו״ד א ׳ ג' נ  יטי מזה נשו״ח לחם רנ ט
׳ ׳ מ״ט ועיי נדעה טרה ס״ק ל״א ועי׳ נטיח מהרי* שיק חיויד ט  טף ט
ס מאפני המונה נזה ועיי״ש »  י״נ מ״ס נניאר דן זה ומנאר סרט א
׳ קאנדיקסעה״ר אצנ ק נעל מלחמה וגס ט  מ״ש לערן ט״נ שהיי אזה ז
ט טא טלך נדרן פ  האיזעננאה״ן ומסתמא אנל טריטה וטלנ שנה י
 טשר ימיכ אך טא האק טיכל לחזור לחזקה שרוט 2״•# נאריטת

׳ ט׳  ועי׳ נסי אמרי נינה (מהגאן מ' מאיר אנד״ק קחליש) ח״א טי״ד ט
׳ ליד  (נא) איט נאק ענאה״ט ffn מססיז שהקשה על זה מט׳מ ט
ס טיס פל היו״ד ׳ ליא ונס׳ פקיד ט  ופחנ׳ע ס״ק יינ ישו״ח מנס צני ט
' א' יבטיח יסולא ׳ ק״ס ספי׳ ה' ונט״ת חפארח צני טו״ד ט  לקק ט
מי ועת טרה ס״ק כ״א יענשו״ת »אל ' נ״א ו  יפצה (לסהוי״א) טו״ד ט
ק זה נאריסח יסיש מאה״ס ׳ צ״ז מה שהאויך מ  ומשינ קמא חלק ב׳ ט
TCK cfn אחר שאפל ננילה הר כחשוד לאט ונר טפופ״י נטיימ לה״ס 

 לאשל

 ט״נ ע״י על אמד פס קצת לנליס לדני ומ״מ יויע נעצמו שפמי מיה ט אס ישא
* לפיןס אמי ש*נס יולמיס מה שנעשס נו ואפילו אממ סוא ט  ל־מוע מיסו * נ

 שנשל ויולע ששוגג היה ואפילו הענילוהו מ״פ ל מליס •"צ לנאין יו*פ ויולמיסשלי
 פ״ז שפ ועיץ מ״ש לקמן סי -•ז ס״ק ז׳ נשס נטי שוי נפט( זה וע״( נמשונמ ימ״א
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 דרכי תשובה
י פצו איל אס הקיל כמ,הג כהר דט כטנר על שאר מ  אבי נזה חזקת ש
׳ ל״ד שכ' דט״נ ר ט  אטר לרבק וקי״ל להחמיר עי״ש ועי׳ בט״ה טט מ
 שעבר רק על לבר האשור רק לכהחלה ובדעבד מירד י״ל דלא נעשה חשוד
 יא־ז׳כ פקפק בזה ובי דאף בכה״ג יש לטש ד״ל דבאט דבר ממש חשוד נס

 לחמיר עי״פ (וע״ל פי׳ כ״ד ס״ק נ״ג)
 ואם מו״ב משיל את הרבים בדבר שהיא מותר לפי לעט רק שבר הפיר
' ס״ב שכ'  החמירו בזה ע׳ בהגהת יד חגרמ שבנליין ריו״ד טף ט
 ,הנ!אטל לתבירו מה שמוהר לכי דעהו של הייאניל אץ כזה משוס לכני עור
׳ א  ת״״פ שיודע דלפי דעת תנירו אסיר אס המאכינ טא בעל היראה והביא י
ט רכר אף א  לה וטיס מיס יש שטלק דווקא שהדבר ניכר נתבירו הא ש
 בכה״ג טכר יכל זה היכא דלא אכשקא הינככא אבל טכא דאיכשקא הלכהא
 ילא טוהי' בץ לנשי׳ ונץ נאחריני אסיר עיי׳ש ובשו״ב שוע לפנגנ״ד דככ״מ
 עובר בצפ״מ כיץ דאן מעה״כ מכיר במשר רה שנעשה ט במקלץ להקל
ד י  א להחמיר ואפי' אס לדעת מו״כ היא טמרא יתירה מ״מ כיץ ש:>׳ מ
 טהגץ ט טמרא וטא הכשילן והאכיל להם דבר שאסיר לפי דעתם עבר
ד וה״פ (מד) באדם השוחט עי׳ נט״מ חקרי לב מפרדי  כלכ״ע ונקרא מי
׳ פל הריאה  תצק א׳ מיו״ד ס ׳ קפ״ח סכי דגם לכי מנהג המקש מריקה מ
 שטא נקרא הגהה היא נעשית עיי טדק אחר מ״מ אס יצאה טריפה מהירי
 הטדק הראשון שנמיא אחריו טרכא מטרפת אן לו לומר התנצלות דטא לא
 הכשיל כיון ילא נכפית אלא ככדקה שניי כיו! דאפשר ממתק הטבת דרך טצאת
 הריאה טץ דנית ציי ידעה דאכא שס טרכא עיי״ש ועיי כסי טרת זכת
 המרד (מבט של ההק״ל ה.׳׳ל) מערכת את נ׳ ט׳ ו' אח חי שהניא דכריו
 וכי שק טא המנהג נא>מיר להעניר לטדק הראשון אף דאת לן נדקה שניי
 שטא ההגהה מעעס סנ״ל וכי שם חת מקא נטרטת הסרוטת ק הריאה
 אל מקם אחר שיין ק״ט דמנר״קה מכח כנ״ל אנצ כנמצא אחריו טריטר,
 אחרוה דהס נמצאים טדא כהגהה כנץ אדס כהאה ומכה במק וטי אן
 להעביר למיחט על העלם דכר טה כמן דטא נמצא בהגהה וליכא שים חשש
 שתאבד ק מונס ע״י טבח וכי שק מנהג ועיי״ש עוד בסעי' יו״ד מ״ש עוד
' י״ג שכ׳ ׳ טו״ס נאמן שמואל ט  בע>ץ זה בארך (טה) כבר נבשל ט
 בט״ב שנמצא שנא מגיש בנדקח הריאה ושחיטה התרנגול צריטס כפרה על
 מה שאנא ממט עד עתה אעפ״י שט׳ כשגגה טי״ש «ה נכארה נראה
' ק״ט ' מ״א וח״ג ט י הפנים מארוח ח״ב ט  שדבריו לא יתייחדו עם לברי מו
 כאי שאכל טף ימצא א׳ מי״ח פהפוה לא״צ מרה טץ דסק• ארוב שרות
 והיי אנס א״כ ה״נ בזה דסמט הקהל על רוכ מצייץ אשמיה אף שנמצא פאט
׳ ׳ כיס ס״ק א׳ ובדבריט שס ולטל ט  מומחה א״צ מרה (ונדי נמיש לקק ט
ה נאמן שמואל כס ראהי מכותלי דבריו ר  ת׳ ס״ק נ״ס) אמנם שוב עיינתי מ
' שהיי ניכר נאנשי הקהל שהשו״ב הטא אן יראת אלה ס בלט  שהפוכדא שלו ט
' מוחזק כעיטט ליטד שר אף קדס שטדע להם שאט מרגיש כסכץ  ולא ט
/ שסיר ייל דבכה״ג גס מגיס מארות מווהדצריטן  וכטריטת המאה עי״ש ע
מ אטטס דמן טדעו שאט ירא שמיס כראי ואט  מרה דלא שיין אסר ש
מ לסמוך על ' ל מ ליטד שר לא ט ט ט  מ הג א״ע שורה ואט מותק ב
' ג' ' טו״ה מטה יוסף ח״ב בץ״ד ט  בדקט וה״ב: (טו) ורגלים לדבר ט
ט לטנוס מקלץ מו״ב טצא מריטה מט״י  כד״ה אך ט זה ראיט שכ׳ ד
מ לילך למקם שאן ס עסוטס ברעב ואן ל  בניהף קאה וסניפים מחמה ט
 מטרץ ט הדס על $ארס וט׳ פכ״ס אן להטר לחזר לאמטהו כיא לטיה
ט מהם לשטפ אצל מפה״ב א טמקלץ כ״א  הק-ה שלא יהא טאי א
 בהצסרפוה עוד אחד מהפשריס וינמק אחריו הסטן בהחלה וסוף גס ינדק
 הריאה כל א׳ משרט מיי״ש ועיי מזה טי"ה שעו אשר הספרדי ירא לחיו
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« ־י*׳* י י , ןאפילן B ס ן מ א ) ג  לבין עצמו. דש עמו סבק (ננ) יפה ושאינו יפה (ננ) ואומר (נד) שביפה שחש (ינ
אם יש מומחין בעיר (נז) נאמן לומר (נח) מומחה שחט (יי) לי:  (נח) נמצא בשר (ט) ביה פ

ר (ו)(ם) להכעיס אפילי מ  ה(נמ) מ
 באר היטב פתחי תשובה

ר א״כ אף (י) להכעיס [פשי׳ו ס״ק ע״ז ירש דלא כהנ״ס ט׳ יפ״ן נסשינס נ׳תס סיסי סי׳ א׳  יאמן $< נלא שטעה אלא ע״כ מאחר סאיכל נגילה הוי כימי לאתו מ
ר (ינ) נאנק יכחנ נש״ך ה״מ  נשטפה איט נארן מאחר שהוא חשת• לאותו מ

 נשיינרמ שהסכין יפה סיס עמו כששמש ילא שניק ס־וירא ואכל אסדא אנל אס אחר השחיסה מצאו אלו סכיניס אצלו איט נאנק אס היה לו פנאי ללנח להניא סטן אחר ועיין לעיל שעיף
ט לאנא לעמול על הדנר ולנדר סס׳ מנרדק כ״נ  נ' ונס מה שנחנ המחט־ נלפוט ואמר שניפה שחס סוא לא לוקא אלא למהמרק ליה נס־וס אפילו איט אומר כלוס אלא משוס לכל ט
 נפדשה ולפי מ״ש לקמן ס״ק •״ל ממומחה צ״ל מומחה פלוני אפ ק אמר מקא (יל) ל׳ נחנ נפ״ן מקא צריך לומר שמחה פלוני ואין חילוק נץ נהמה לשן ולעולם אס יש מומחה נעיי

 תשובח
 קבועים יאמר שקנה מהמקל׳! הכשרה אע״ג דהמקלין הכשרה יתוקה קצת
ן לי׳ שבשניל שירתחו מעט לישנק היתרא ראכ' נ ד  טמקולץ טריפה לא ט
 אסורא אבל אס בשר כשר אט מצוי כ״כ אעפ״י שבאתו יום הי׳ כפרות בזול
ת תיישיק דאהי סמיך ארוב פעמיס והלך כפעס בפעס אינ ט י ר ט מ  כ
 הטריפות ולא מהר אמירתו פלקת מהכשרות ואס נמצא כימ פוף שתוע א
ס וטתרן אותו צשתיט אס ב  בהמה שטשה שאן קרן במקלין רק שרךין טי
א י ט מסתמא הלך אליו לשתיש איל ; ב קטע לכל הצריך אמריק נ י  גטר ט
 אכא למיחש שמא לא מצא בביט א לא הלך לו מספיקא ולא דמי למקולין
ק נזה שיאמר פלוני שתט לי דאז מירתת ט  הקנועיס כמקומוח ידוטס ע״כ נ
 שמא יוודע שקרותו מ״י פלוני דהא אכא חרט לטטחא לא שיק טתיא
 ימירתת סמכק עליו עכ״ד וכ״כ כשפ״ד שיק י״ד מי׳ש ועיי כמנתת אהרן
 ס״ק י״ד יש״ו (נו) בידו עי׳ בשרת טטו״ד טייתא׳ ט׳ מ״ה שנשתל בכפר
 רתוק מהעיר כט ב׳ פרסאת שנא לשפ אש מר ומתזר על הפתתיס יהי׳
ף שטס ונתן הטף ליד המשרתת למלט ולכשלו כשבילי וכאשי  כידו ט
 השניחה על העוף צעקה מרה מל השטטה כי לא הי׳ שים טכר שתיטת הטמניס
׳ טר קנון כמו נטרה והמשרתת  באמצע הצואר כ״א לייעלה תתח הראש ט
א שהעיף לא ט׳ כתיט משיתט מימתה  היאתה את העוף לכל י״נ יטלס ר
 יטדא שיער הזה שתט כעצמו את העוף ושאלי את הער ט שחט לו והשי:
 ששתש אצנ ר׳ איייק שו״ב שבעיר ונשאל מה דן הכליס ונדי״ש שהעלה להקל
 לעס הנליס אכן המעיין שס יראה ט קשה לסמוך על צדדי היתר שלו למעשה
 שכתכ כראותיו להיתר ממה דפסיןק נטי א׳ דהתשוד על הנרנה אט יסיר
 על השת־טה ובמתכת״ה דבריו המוהין דהא כ׳ הפץ ט׳ זה ס״ק י״ת דהטוד
 על מניבה חשיד על ישתיסה וטלק שם בץ השוד להא דט׳ א׳ בענבי נדיו

ק לוטו־ א  ותרנגוליו נד״ש (ופי׳ נדנריט לטל ט׳ א׳ ס״ק קל׳׳א) (נז) נ
ף סעי׳ זה שטיס דבל זה טא מדינא אבל  מי׳ כדרך החיים כטרה אר ט
ר אפי׳ לתיאבון ט  האדנא יש להחמיר בלא לאכול»ס דבר מאכל מאכל דבר א
 מכ״ל וכ״כ נשמ״ח סמי׳ י״נ מהנה״י עיי״ש (ומיל סיק יינ ונהל! טף ס״ק
 ע״ע) (נח) מומחה שחט לי ענאה״ט מ״ש שצ״ל טמתה פלור שתם לי
 יעי׳ מזה כטס׳ י״ט ננטרות שרק ה׳ משנה ה׳ ונשיך לילן שי׳ שי״ד פיק ז׳
׳ מ״ו ועי׳  וענט״ח מהר״ס טק חלק ץ״ד ט׳ ת׳ יכט״ת כתב טפר טי״ד ט
 כס׳ ספארח למשה על היו״ד שכ׳ דאט׳ אמר מומחה פלוני שחט רמש טש
 מומחין כטר אש׳׳ה אנו נאמן אלא אס טא אט יודע הלטח פטמה ואין מ־ט
 לשטש כעצמו אכל אס טא יודע ה׳ שטשה ירגיל לפטט כעצמו אט נאמן
 לומר מומחה סלור שחט לי דאט סלך כלל אצל מומחה טון דאט טשש

 לנמק הסכין פיי״ש
ד הזהנ כהלכה נחרה ס״ק נ  סעיף ה׳(נמ) סוטר להכעיס פי׳ נס׳ ר
 ש׳ שכ׳ תמיט מלשץ השיפ יהטסקיס דדן מומר להכפיס נדרי
ק אח יינ נשס הרדנ״ז יכפרמ״נ ל  אפי׳ שהוא כצינעא עיי״ש יכ״כ נטרך מ
ח א׳ עיי״ש אכן יעיין נשי״ח חכם צני ט׳מ״נ  נפחיחה הכוללת לא״ח חלק ד׳ א
ט נמימר אלא  דש חילוק כזה כץ מ״ע לל״ת דכפקר כמ״פ להכעיפ לא טי ד
 מקא כפרהטא טי״ש וט׳ כה׳ דעת הורה ש״ק כיה נאמצע הדינד שכ׳ שט
 עיקר לד/א דנכ״מ אן להחמיר נמומר להכעיס נמ׳*! לחשנו כמומר אלא נפנר
 נפרהטא נפר עשרה מישראל טי׳£ (יס״ל ס״ק ס״נ מ׳£ טד מערן מומר
פ טחר יאטר  למ״ע להכעיס)•(ם) להכעיס עשמ״ח סעי׳ י״ג שכ׳ דר׳׳נ ט
ר יטא מחה ממט ההיחר נידם וטשט ט א  לפרו דש מאה נטהר כמו נ
ח ט א א נזרקה ט ט ד  ידו מקא אל האיטר שמוה נראה פכוונהו להכעיפ ט
ץ שהרגיל ר לטהר שלא להכעיס ושלא לטאנין ע ט  אנל אם אט מקפיד נץ א
 ללטש שעטנז ונעשית א נסתר א שדימה נועחו שא״א א לעמוד נמצוה »

 ועוסי

 דרבי
ף טא ג״כ ף שלא טחט כטגן ג״כ אנו נאמן נשנועה שטעח ט  לאכול ט
 מה״ס עיי״פ (ועי׳ נדנדט לעיל רש״א) יעתנ״ש שייר, י״נ ישס״ד ש״ק י״נ שכ׳
ע נ  ואף אס ראינו שאכל נטלה רק חצי שיעור טא חטד על שנועה יאפי׳ מ
ד שש ג  שיפה שחט לא מהימן עיי׳׳ש ועי׳ כס׳ דעח טרה ס״ק כ״נ ונס׳ נ
׳ נ׳ אח ה׳ מ״ש בערן זה ופשוט לכעניד דאפי׳ אס אכל  הספרדי טו״ד ט
ק ח״א פ״י דח״ש  ת״ש ע״י הערובות אנד נאמטט ואף לסמ״ש כס׳ מנתת כ
 ע״י תעריטח אט אסור רק מדרבק אפ״ה אבד חזקתו וכמש״ל(פ״ק ס״נ)
 דאפי׳ צא מנר רק אדרבנן יש להעבירו טין שאבד חזקח נאמטתו לערן כמה
 דברים שנשטסה דאנס רק מדרבנן וכמה טמרוח ומנהגים שלא נזכר שיים
 וראשונים כלל וה״פ ועיי״ש עיר שפ׳יד דלא דוקא בעבר על אסור נבילוח
ח p דאט נאמן  דהוי חשוד לאט דבר אלא אף במימר לשאר עיירות ה
ק הסלחן ובד׳ ק סק״א ע  שטעה ע״״ש וכ״כ בפר״ת מ״״ש ועי׳ מזה ג

 באמצע התש׳׳ מ׳יש כע,ץ זה
 םעית ד (נב) יפה ושאיט יפה עי׳ נדרך יטיס בסעי׳ זה שני דווקא
 בנמצא כן לאת״ש שיש עמי סכין יפה יכאינו יפה ולא ידעינן אס
 נס קדם הי׳ לפניו זה הסכין שאט יפה הוא מאמן לומר שביסה שתט אבל
טה נמצאי ו  שירעיק שקרס שתיטה היו שר הסכיניס בדוקים יפה ואתר מי
ס ייעצט ע״״ש (ננ) ואוסר מ  א׳ מומה ודאי דאיט נאמן לומר שניפה בתט וזו נ
 שכיפה שחט גאטן עבאה״ט ועשירת סע ׳ ט׳ ותי״ש סיק י״נ שכ׳ דווקא
י היא הסה מסתמא ידע מעיקרא  שאמר כזה היפה שתטתי דכץ שיודע אז
ס יטס  וכיסה שתש אבל אס אמר סתס ביפה שתשתי יש לטש שמא שרהס י
 בטרי ולא בדק כצל והא דאמר כיפה שתשתי לאשתמועי קאמר עכ״ד וכ״כ

׳ כ״ג כאריטת ן ט  נסרי טאר ובמ׳יז ס״ק ו׳ ומי׳ מזה כשרת מגדל מ
 ועי׳ נס׳ מרך מלחן חלק נ׳ מדפס מתדש (מהה״נ מ׳ זאב נ״י מנוטשאטש
 כעהמ״ת ס׳ שארית יסדא מה״ח) כטמטו ליו״ד כמד׳ זה שכ׳ דבפ״כ יעיק
ש דאל״כ רטש דלמא שרמ טובים ק ר לא ט׳ יפה מ  ג״כ לטמנ שהסכין מ
ס כשעת שתיטה ואתרי מ  טו דטס בלי שוס מימה יטא שתט בשני ונעור נ
טה אמר שניפה עתה שיוט ומיא עוד רא׳ לדבריו ו ס מתמת מי מ  ריא ת
 פדכרי מרישת ע״״ש (נד) שכיפה שחט כ׳ נט״פ דאס אמר שבסכין
 אחר שחפ וסא יפה לא מטמן נמיגו דט׳ אמר נסכץ זה טפה שתפ דלא
ס ניאר ד  מהר טגו טה טאל יטא לפרט וצ״ל כיפה שחט עכ״ד ודנדו צ
 ולפענ״ד דטונט עפמ״ש מוסקים דהטעס מדגי לאפשיר משנועה לא אמרק
ד נעליו לקשה  מטס דכל מ״ש חז״ל דממי מיגו טא רק כדי למאיר הממון נ
 על חז״ל לטציא ממון אנל לאסעוד משטעה מכח טגו לא חקמ חז״ל וכמ׳ש
 המנ״ע נט״מ פי׳ רצ״ו ש״ק א׳ טי״ש (רעה אף דמא״ש פליג שם וס״ל
ך ט׳ צ״ג פ״ק נ׳ כ׳ דהעיקר לדנא ט לאפטוד משטננה ימי  דאמריק ט
ס שטעה אחיא לכלל ממון ראם לא  כהרא״ש טי״ש החס טיט עעמא משוס מ
 ישנע נמצא מחטינ ממץ ועיי״ש במרע ס״ק ז׳ אכל טכא דטדא לא יבא
 לנלל ממון גס טא״ש מדה דלא אוריק טגו) ונ׳ מ״ך דש ט׳ צ״ו נשס
 זקיט הלטש דהסעס טא משוס דלא מהר טגי לטסרי מלנרר הארה טי״ש
 וה״ג ייל כנ״ד דכיץ דמטינץ לנדר דנסכץ יפה שחס לא מהר מיגי שלא
ף ס״ק י״ד מיש  יצטרך לברר יק״ל (נח) גמצא בשר בידו עכאה״ס ט
ח רעק״א ז״ל ט מ ר נהמה אס יש טקולץ של ישראל וס׳ וני׳ נ  גני ט
ה שטסה נדו ואמר סלור מומחה ט נ ה ט רק ש  טחמיר כזה וכי דאיט ט
ה דטר מ ט לי זה דנזה טיך מדחח טלי ישאא לפאר ידאה א אחה מ  ט
נת שר אט נאמן ל שלא נמצא נימ רק טי ט טחט ט  נסנ״ט שאנה א
ה טחט פלוני מומחה דלא טין• מירחה דא״א להטרר ט ט נ  אסר שזו מ
׳ דאס יש מקלין ׳ י׳ ט ט סלוני טכ״ד ועי׳ שמינו מד  זהו מהנהסה טחט א
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 באר חיטג
 נאמן אמר מומחס שחש צי ודלאנמיח וגבי נשר נהסס *r 0 גמןלץ ישראל נאנק למרק

 טקלץשמפס לקמזיודוקא שסיס מצד נשר שיזסה ט מוס כל p־ טול נמ נשר:נצה

 תשובח
 וסימל שיזיסתו נאים כאי אך לשק איסר אחו ואיו בני יש להימיי לזישון
 ואמר דלא הר עילה נפעם א׳ עיי״ש ועי׳ נשו״ת אמרי אש י1ו״ו סי׳ י״נ
a ס סי׳ ס״א אות ג' יפשס״ד שם ס״פ נערן  ינשי״ת מהר״מ שיק חלק טי
 אס נמשה מומר נשחיסה הא׳ נשנש או רק הרי השחיטה הא׳ נפשה מימי־
 ולא נאסר על ידו רק שחיטה הנ׳ וה1להלדנא מה כן ואס שחט נשנש שחיטה
 נמיוה מט פחש נה פירתא חילל שבת ינעשה מימר יננמר שחיסחו הרי הוא
 כשייסח מומר ואס שחט נשנח חצי קנה נעוף פהי' פגום עיי חילי ונמר
 השחיטה יש למיין וססיקא הוי ואף להמ״ד ונפעם האי לא נחשנ מומר או למאן
 דסינר ונאותה שידעה לא נעשה מומר מיס חשוד נקרא לניע והימר לשנש
ק אחרים וואין *תו הינא ראית לי׳ הנאה ט  תשוו לנל התווה טלה ולכן נ
ק זה ע  מהשחיסה וכגון ששחט לעצמו עיי״ש ועי׳ נמה שהאריך נפלפוליס נ
׳ ג׳ מענף נ׳ ולהלאה עיי״ש (סח) מסר  נס׳ מוות ניססף (להרה/ מסעלז) ס
ק ׳ והייט ווקא שענו ע״ז נאיסר יאדיחא ע  לעטים עשמ״ח סעי׳ ט״ז ט
׳ ׳ נוא אח נ  רסן לה יין וכדומה עיי״ש יעי' נשו״ת מהר׳׳מ טק חלק מיס ט
 מיש נזה (סו) לעטים עש״ך טיק ש"ו שכ׳ דנע״ז נעשה מומר לכל התורה
ח מ מ  אט׳ ענד מיז נצינעא דווקא נשנת נעיק נפרהטא ועי׳ נמהיג נ

׳ ס״ס מיש נערן זה נאריכוש  העיר אח י״וו ינס׳ זכית משה הספרדי ט
׳ חשנין חלק ג׳ ט׳ מ״ג יט׳ מ׳׳ו שכ׳ נשם מ י ׳ נ  (םז) מכבים ט
 העיטור דטון דעט״ם שבטן לאץ לא עע״ו p עינ גס ישראל העובד מיז
 אן דט פמומו לנל התווה עיי״ש ועיי בס׳ הנח טרה שהניח נציע ט טא
 ננו נל הטסקיס טייס ומי נשמיח מד׳ מיז טי״ש (סח) או לחלל שבת

ד דונק עשמיח שס וחנ״ש ס א  ענאה״ס ופח״ש וס״ש הנאה״ס ואפי׳ וק נ
 ס״ק נ״ח שכ׳ לדנא דציל שחילל סנח ווקא נאטר ואוייחא טי״ש ועשס״ד
 ס׳ק י״ז ונפיץ הסלחן אח יינ ופי׳ נחשנץ פרן פ״ג שני דהא הפשה מומר
 פיי טאל שנס טיט דקא פ״י פטדח הקרקע טי״ש ופי׳ נסי ופח טרה
 ס״ק ניז באמצע הדטר שהניא דנד החפנ f מ״ל וני שהוא נגד נל הטסקיס
 טי׳ש ומ״ש השת״ש מהמשנח חכמים הקא נטאל שנח דמלאנה גמורה פסרנרג
ק לי״נ טל  אייו נפתיחה להלטת שנת שהעיר נזה ונתנ דלא דתחומין י
מ׳ אי מי ? וסי נסי הנח טוס ס״ק ניס שהניא ו י  מלל מחלל שנח טא ט
 הרדנ״ז זיל דנם טאל שנת נלא נמלמא טי מומו לחלל שנת להד נמוסו
ח מחלל שנת ן ומקיא זיל מיש נ א ח מ ס מ  לנל התירס עיי״ש יעי׳ נ
אסר דרנק אם יפ לי ח מחלל פנח וכי פטא חאי נסאגתמ ממנ״ס  נ
׳ ה׳ ונט״ח נריח  יט״ן טי״ש יטי נטיח טדע ניטדא חרינא טייר דם ט
׳ סיא אח ׳ ה׳ י׳ ז׳ ח׳ ינשי״ח מהי״ס שיק חלק ט״מ ט  אנרהס סויד ט
׳ ח׳ שנשאל ׳ ק׳ וטי׳ נטיח מהי״י אסאד טו״ד ט  נ׳ ונטית ארי רשמי ט
 ע״ד שיי* שמצאט מנגן מלי שיר נשנת וטא אמר ששגג נדנר ששכח
ט ג ה ותפלה על מ מנ  שטוס שנס ומנקש עתה לקנל עלץ דייו ולעשות י
מי טא מבקש לקבל תשונה ע״כ  והשיב דטון שלא עשה ק ע״ד אסקוותא ו
 יש להתירו עיי שענ״פ יקבל עליו מעתה דברי חברות שחמ לטות ירא וחרד
 לדבר ל ט טכ״ס טגג זה קרוב לטשפ טא דמה זו שפחה נשוחס שצריך
ח שהוא שנח והאריך בפנין זה א בפיק נ  לטוח ירא ושלם ואיך ישכח מ
אמר טרה א אף נדרנק טי ממר ומלה דנורנק לא  שיהא מחלל שנח נ
נ ייל דאף י ט  טי מומר לגני דאורייתא אנל מימ טי מומר לדרנק ולק נ
ה ס ט  נטאל שנח נאסר ודגקיש חשש שלא יהא נאמן פל אטרא ודבק מ
' ייח סיק א שכ׳  נטן שסי׳ נמיסוס נסרא וכיוצא עיי׳ע ופי׳ נמ״ז לקמן ט
' הוות זקנים  והמחלל שגת ממן מספת שנת לא טי מומר טי״ש ופי' מ
ק מו״ג שמאן גסס שפוגריס פיר מזיל א  שכ' ממאן נפל נא־ הטלה פ
ה אט׳ נ  נמה פטמים אט׳ נטלסול דרנק שטשאס תצלם מפתח וסכין מ
ה שלט יש לאסיר שידסתסאף נדפנד דהמנפס נמצוה א ו ג  נכומליס דהייט מ

 פתחי תשוםז
 9מסו נהנינו ס״ש] (י) לרא מיץ פמ״נ לי" טמן rt אס אפילו מרפ סזץ

 p אי יוקא שפיני להטיס נקוס ומשה פ״ש

 דרכי
 ועונו עלי׳ נץ לצוק נץ שלא נצורך ונ״ש לתיאבון נהא אטרינן מומו לו״א
 אט מומר לנל החויה שאס מצוה א׳ טקלה נטרו עדץ טא נחזקת לקים
 מצות שטסה p ונזה יס טאק אס טתל נמטרה אחרח אפי׳ לטאנון נהא
 טישינן שמא לא יקים טס מאה כהלכחה טכא וצריכה שירחא ואן אנלץ
מ לא ממי אנל אס טף ואט׳ ט  רשחיטט כיא כשבדק א סכין תחלה א נ
 ענר על פנייה אתח נאקרא שלא למעיס ושלא לשיאנו! אז אט׳ נדקחסכץ
טק פנ״ו אנל נדרך הטיס כרין ה׳ וחורה אר נחנ דדוקא שמעיק  לא נ
ט נחר שהוא א ק פע״נ ונדקת סט! אנל ש ט  טיאי שטא לתיאטן א לא נ
 לחיאטן אף שאט למנדס ממש נמנן פפינ ונדיקת סכין טי״ש נאק־ ופי׳
ק זה נאריטת ופנט״ח  נפי שפד טרה חלק נ׳ כלל פ״א סרס ו׳ ח׳ נא! מ
ה (סא) אפיי לרבו א' פשמיח מד׳ נ מ ׳ ש״ז נאמצפ מ  מוטרד קמא ט
 נ' שכ' דמ״מ ע״י נדקח סטן ואעפ״ג יטלץ ליק א לשטט אף לנחחלה נטמר
ס מהויק״ש אך נ' שצריך לזסו ט ט ק ס  להטיס נרנו א' טייע ונ״נ טנ
ף שייסט  שיעמוד ע״נ מתחלי יעו טף יאס לא עמו מיג מחחלה וטו ט
׳ לחלק מה דמי שאט מימו למסיס ט סקיח ט  פסילה עיי״ש יעי׳ נפרי ט
ק טחרא ואכל אטרא נ ט נטקר יא אט׳ חאן ט  ט קיני ר״ל יאט ט
ט שנטשה למעיס אפיה ט שנטו של אוס ממאט דנודא ט ' אנל ד  וטי
ט מו נמעיס ט קט ויל מסחנר דהוי ט ג ונדקת סטן טל מו  מהני ט״
נ ולא סטן נמק ״ ט נלה ולא ממי ט מ  מיקר ו״ל וממילא טפו ננל ה
ה סיק ביו מיש בזה באורך (סב) אחו עפת״ש  עיי״ש ועיי נס׳ דעת טו
ט מל מ״ע למנדס ועיי נפומינ שש נפטמה מוללת  מיש מטרמ״נ לערן ט
׳ ראן טלוק נץ מ״מ  חלק ד' מיש עיר מזה יעשמ״ח ט וחנ״ש ס״ק יימ ט
מ י  לל׳׳ת ואפי׳ נעונר על מימ להמדס נקרא מומר להמדס וטיט מקא מ
ל נדאכא טרחא קצח לא מי p ממר לתיאטן ט קצת ט  דלינא נקימה טי
' מיג יטי נטית סהר״י אסאד טייר טף ט׳  עיי״ש וע׳ בשויח חכם צבי ט
׳ זה דכשביסל ע וטשס״ד טף ט א  ו' ונס׳ מ!ת טרה נףק נ״ה מ״ש נזה ב
' ס״א אה  מ״ע נאנס שר טא טיי״ש וטי׳ נטית מהר״מ טק חלק ט״ס ט
 י׳׳א פ״ש נפנץ זה (ופיל סיק נ״ס ולהא סינן סי) (םנ) או שחיא םוטר
 לעט״ס ונזה אן טלק נץ לתיאטן א לא דמה לטאנון טיך נפטדר.
ס ץ לטאטן אלא מזל ומדיות «"ש ס״ק נ״ס ש  טנניס ומזאת דלא ט
׳  מ״י עיי״ש (סד) שהוא סוטר לעמים או לחלל שבת ענאהיס ט
א על «*ך וכי חיל ל ט  מהש״ך ללא נאט נפעם א׳ ועיי טס״ד סיק א ט
ח טשתרי למ״ש ט שמיטת רומו למאי נ״מ ט  יאר יידע טלמא שטםח ט
p אמר לפר! אסיריו פנטלץ וא״ז יטי tf ט m ס מןרונח מיז ו  אטר ט
י ממאן מ' משה נדי״לס זיל אנד״ק י ק וראט נס׳ סד פן הדפת מ י  ט
׳ ר מד׳ ד׳ דשראל  ידיסלק מהמרא נחרא טסלס נ׳ שני דש נימ למש״ל ט
ח י ח לפסים לא אסרה ואלו ישראל ממר טחט נמות ט י ! ט טי פ נ ח  ט
ך ולא א ננל״ש ט״ ה משיל ט׳ קמ״ה מד׳ ה׳ וסשחא אנא ניס טנ ט  א
׳ ואיכ אנה ה טחט לטסים ירא מחיטה ט נ י ט  מקרי מוסר מחיפה מ
 אטרה שטסה מאמנה אלא ממס מחט לפסים יא נא! א מתפיח נטה
׳ סכיג נרקח׳ ט ט ׳ נטס שמואל נאק מ ד ולדינא ט  מותרת נאטלה ט״
׳ ח נא״ת ט ס א׳ לא טי ממר טי״ש וכ״כ מ״ ט נ ׳ נטיעוח דקייל ו  ט
ס סק״נ וטי׳ מחציח מקל ט אנל נס׳ טארח למשה נא! ושפיח מד׳ י  ט
ס א' מי מומר טי״ש וט׳ נרניד פ י מ י דלפ״ו ושנח אי נ  מיז ושס״ד ס׳ק א
if ק וט׳ נמשנה למלך סיג מהלטת שגטת הלט ז' ונסמ ל  הזהנ ונפרך מ
׳ ר ׳ נ״ת את י׳ ינאסעיז ט ׳ ט״י ס״ק ו׳ ומרט יוכן< אימ ט  נמ״ס ט
׳ ס״ס ט  את י״ו וכס׳ דעת טרה שיק >רי ועי׳ נש׳ מוס משה הספרד מ
 שהאריך מה ימולה דהר ססיקא דדנא ט לילך נכל מקם לממנ־א ט לאטד
ס אסרה ופסלו פ ה דאתו ט ס ט  שטסחו כדין ממד־ לכל הסירה וגס מ



ח ה כ ט י ח ת ש מ ל  סעיף ב י. ח
 (עב) או שהוא (ענ) מטר (עד) לכל (עה) התורה אפי׳ חיץ משתים

 כעובד
 פתחי תשוכח

י מלהשיא הייט נמשים מישראל ומ״ש עול ל6*י סונר 0 י מ D (ח) נפרהסיא פנס״ס 
י משגמ מנמיס הלהימ ע״ז לן נ״ז ס״נ שמולק מ  מל איסיי לימן «5*מ מלק מיין מ
 ג*כ מסמס להא קייל לססשול על קצ איט משול לאיסור סמיי ואפ נן נל שק לאינו
 נעשה מומי ממי קל לסמוי וא״כ שם כמס לאמי לענין ניעיל ישיס למצאה נלי
 מפיל ישיס אשיי farm ש*י ז*נריגן יאט הוא מונתק למלל שנס אן נאיסייי
 ייננן הוא כמוני טכגיס לפניי שאיט מועיל מסול ישוס אנל שיהיה מומי לנ״ה
 לא מי עי שימלל נאיסוי יאויייפא ועיש פוי שהניא יאיה יאן אס פני «ל לאיין ישנת

 rtn לאמי מומי לנ״ה על שיעטי על מיסוס rt פ״ש

 מימ יש ל! קבלה נר׳ שינת סישניא ש" קין יקס״י
 מפי

 תשובה
 ממומר לעיל עייש לידס אן בס׳ פרי ק הומת מסנאי! מ' משה מייייסלץ ז״ל
׳ ייג בחידושיו לשיע שס סעיף נ׳ סארין להשיג על הפלהי  בתיי על היש ט
 בזה יהעלה והעיקר בועת הש״ן כאן חדא מין גרע ממונמ־ לעיז והביא ראיה
 לזה מש״ס וסיסקיס באריכות (יעיל כדק מיז). (עד) לכל התירה כ׳ בשמ״ת
 סעיף מיו ותביש סיק כ״ג כ״ו כיה במה יוווע שהוא מומי לכל התורה יסי אס
 ראס שעובר על נ׳ עביחת מפורסמות שהסולם מהדס בהם כגון אכל נבילות
 ולבש שעסנז דארייתא והקיף ראשו סי חזקה לבלס ואמריק מסתמא פרק ממט
 עול המלוח סלן עו שיוחזק פלא פרק ממם לא אתן שפקר בהם ואז יחזר
 דט כמומר איכר א' ולא סי ממר לכל החורה וסיס ניל דאס ראטס עובר
 עביחת הרבה מר שנראה מערט שסרק עול חב המלות מעי צוארו לתאחו א
 אמייק חבו כסא ואפיא ראטהו נמר כמקיה מצור. ני׳׳מ הרי סא מוי מכ״ד

ה ה׳ ' ס״א א  וכ״כ נפסיד שס ועי׳ נסיח מהר״ס שיק חלק חו״מ ס
 (עה) התורה עיי כס׳ נחל אשטל על האשכול נהלטה שלישה סי' כ' שכ׳
 נשס הס' טעם מנדס דהא דמימר לחלל שנח הד מומר לכהיס סא -ק מורנק
' נ' תחשו׳ יד אליס יסי מנ, אנית  שייש וכיכ נסיח מהריי אסאד חיו״ד ס
 עי״ש וכ״כ נס׳ עקן השלק הספרדי נשס ס׳ מי דל דמדארייחא אט מומר
 אצא מקא כשסא מומר לכל ההורה אנל מומר לעיז א לחלל שנה לא סי מומר
 רק מדרנק אנל סא זיל השיג עליו והפלה ככמה ראוה והיה :עיז אחיאל
 שנה לנל הד נמי כמימי• נמיר מדאדיהא עיש נאק־ ושנשו״ח מחנה חייס
 חינ ייו״י ס׳ נ׳ ונס׳ יעה הורה סינן כיז (עו) דיט כעברם עי׳
' ק׳׳ס מדף יינ שהאנוסם וסי ואן נדם להמלס למקיס שיונא  נש״ט לקק ס
 לעטי אח ה' סמנים עליהם על שחיטתן ומשמע יאס יסלים להמלט ואנס
ן מהרש״ק א ׳ זה ועיי נהנסח מ  נמלפיס שייסק אסיה פי״ש ועשסיר «ף ס
 ז״ל מל fro• מקרא חכמח שלמה נסעיף זה מה שהאדין נזה וסיים שלק זה
 של הש״פ לשם צ״פ פי״ש ועיין פוי כש״פ שס מניף י״א שכ' ימומר שנפיר
 א' מא מאמן אמונח שאר האמות נפרהס ונפיר אחרה נמס נניח ישראל
ק ט ט סד ייל דשחיסחו מותר פי״ש וסי׳ נימין משה כאן ט  ואמי שהוא י
׳ זה נהנהה נ״י אה כ״י השינ פל המחני ס  מכייס לדנא אכל נכנה״נ נ
 נזה והפלה יאן שחיממ מותיה פי״ש יכיכ נשיוד ניכה אה א׳ לדנאפי״ש

א נד״ש י מזור לדתו נאנס ישיאל נמוי ס ג  ומיי מפיל־ שס שני מהרשנ״א י
׳ כיה בדיה ונחזור לפניניט ופי' נסי סהרמ ' ס ת שואל ומשינ תניינא מ!ק נ ר  ומיי מ
 המיס הספיד פסיכה אח «׳ ס״ק ניג וסיק סיה יה שכתנ שם פיל• כמה
דר מומי וטייפ פוי כחלק שמרי פהרה מפיכה אס ס׳ ס״ק  פרסי דרס נ
׳ קניס ן מסריה סלאגי זיל) ס א  פיל־ ופי׳ נס׳ חח חיים הספיד (להרנ מ
׳ פ ופנפו״מ מהר״מ פיק חיז״י ס ׳ ליו טי י (להחרג מיל) ס ה חיים ט י מ  י
 ייס משאל אס מוחי לאסל משחיטת אש שהוא שץ ומ״ב נמקים שיש להם
 קאהיי מהיל אס יש א p מומר לעיז והשינ חה ניט ממומי לע״ז והוי חמיא
 ש״ס סף מניות דכהרלז שמשמשים נניס סרו אל ישממ נניהמיק ואף שמשה
 ת»נה לא מהר נזה אן יפן ט מתנצל עצמו שעשה זאת מחמת תסיק לתם
 והיה אנוס בזה יש צי קלא וסיס אס השטר סצמו לסם איד שכנר היה להם
א לא לסיב אנס למה קהאת יש שהיה יכול להזיק פרנסתו י  קאהיר שו״ל ט
 אן אס נתקנל קיס לשוינ ואירכ פס הקארי שוה״ל נזה יש להקל יחפינ
 אנס רק שצריכין ליאת על גנרא ההוא אם סא מוחזק לירא שמים ולליקוק
 מצות ובמעשים שונים פראי א מהר למנתו ויכולץ למלון עלמ וללוט לכף
 זכות אבל בלא״ה ראי לס! נר נמו להחנדד פל פצמו שלא לאכול פשחישתו שייש
ק פ ׳ ש״ה שהאדן ג״כ נ ׳ יברי יוסף פל טזיד ס  באריכות ופי׳ מזה מ

 «ס

ח ע ד ח ר ו  י
 (פט) לחלל (ע) שבת («) (ח)(עא) בפרהסיא

 א* (TP) דינו
 באו היטב

 (פו) מופסא סייע נפני עשיס אפיס ישיאליס נס צדן שיחלל«1ה פעניפ
 נטדסטא אנל נס״א צא משמע מלבד מזו' נעיחנק לף ס״ס ע״א אפילו סוני
א אסר לדבק מקד מחלל שנת אס שנר נפר עשרה ישראלים ועושה ס  פטרה 6
 ק «1ס פפמיס נירי עיש ועי נפיח נק״א שמלק מנח שיצא פריסה מחתת •לו
 טר לנתונ מס אפי׳ אכל עלות להכעיס אפילו ממלל שנת נצינמא רדנ״ז דש
 ס״ס הרי משסשי צלק ס״נ סי ע״ס נ׳ סרשנ״א נר פח׳ר לסח מחמת יראה וק
 ישראל שחשא מחמת יראפ שלא יסרטסו ישראל סוא ושייסט הורס ר נת׳ ידי ס'
ס למנוי• נטלוח למומר ונצלכוימיס יש להחמיר לכתאלה (אף לאיל נלאיס נציל)  קי

 גס סעוקנ ופשוסו א זונה טא״נ סמזווג נעמד טכטס לאן אסר והרמנין עשה לעינית טמיס רטאס שתלל

 דרכי
 א׳ ה״ו באפיקרס ושחיסמ פסלה מיייש והביא בס׳ סנחח יוסף (סט) לחלל
 שבת פשפיח שם וחביס סיק כיס פכי יאסי' חילל שבת לתיאבון אפיי
 ראטסי מקים שאי מצות ישחיסה אסיה היי סא כפסים עיי יש ופי׳ בסי

ע א ׳ כיב מה פפלסל ביברי החביש בזה ב  וברי יוסף טל טויד ס
 (ע) שגת פשמיח שם שכ' דוסכ^פ הרי טא שבח לפנין זה טייס וטי
ו זאח אוריש מה  בפרפ״ג אית בפתיחה הכוללת בהלסח שבח בדיה ט
' בטדופי «י אדי  פפלסל ביביי השמיח בזה יפי' מזה בפר יהישפ בחלק י
׳ ליי מיש בזה  פל מס׳ נבא קמא דף פ״א ופי׳ בטיח מיפייר תליחא ט
׳ ' ל״א ימו״ח ניח האי ט ף ט ח מהו״י אסאו טייל• ט  נארן ופי׳ נטי
 ייח יפי׳ כפרי השלק שכ׳ נשס היונ״ז רה״ה המחלל טפדוח טי כפחלל
 שנח טייש ועיי נישיעוח יפקנ נטריש הארון מיש נזה ועי׳ נס׳ לטח טרה
 ס״ק ניט שהניא כמה ראייח שק טא ומומר לחלל יוהכיס א לחלל יייפ דט
׳  כמוסר לחלל שנח לכל דברמ טי״ש נארן ופי׳ נטיח שאלח שאס מיינא ט
דח נ שעשה ט שנק־ לאש קל א׳ שעלה לס״ת טי״ע שט׳ נעל נ ״  קפיד מו
 יטציא זה הקל פר ר״כ ונחן להטיב בפר כל עס ועדה והשוינ לקח המעות
 ליד והשרב מתנצל ט זה הנעל ברית טא טלי ביותר ואס לא יקח ממט
 ענשיו לא יק א והוא אש ער ישעחא דטקא לי׳ והקל עצמו לטרן שעה
ט ן ע  ט כל אסר דמוקצה טא רק מדרנק וצווח ככרוטא על השוינ הזה א
 ננלה סאת לחלל שם פטם וכטד הטרה נפרהטא צעיר ההמון והיי א
 להחננר סל יצרו לנלי לקבלם לנלי לחלל פ״ס חיו נפרתטא וכי שאזר לאכול
׳  משטסחי נדי״ס (עא) בפרהסיא פנאה״ס ופח״פ יטי פלט לקמן ט
י גם נשטח מפשרה  י״א שהעלה לטסח הרמניס והסרדט דגם נטרסוס נפלמא מ
׳ ח' מ״ש בזה והביא ראי מש״ס דגס  עיש ועי׳ בט״ת מהריי אסאד חז״ד ט
 גפטת ממשרה טיל סרהסיאטייש ונד׳ גשמית מניף ס״ז ותביש ס״קכ״ז דאסי'
 אן מבר נסרהטא אלא טדע טתסרסס הדגר טיל כאא עשה גפרהסיא
 טייפ יעי׳ בסי סהרת המיס הספרדי סל הכללים מערכת את ס׳ ערן
 סרהטא סיק כיב ומלק טורי מהרה ט מערכה אמ ח׳ חשיד ס״ק מיס
ט יש ט עדים טריס ׳ חיל ונראה ד  ופי׳ בישועות יפקב בטהיק ט
 שמניח עליו שטי טשה הדבר לפניהם ואי׳ פושה ביט לק סצמ רק
 מלע טחסרסס הובר חטב כמו בסרהטא והביא סמוטן לזה מובד הטס׳
׳ נ'  ט״ש ופי׳ נשטח טיס ס״ק כיג יבט״ת מחנה טיס ח״ב טויד ט
 ימיי נס׳ דמח מרה סיק ל׳ מ״ש נזה יכ׳ דק נטן גהמיי יכל טכ״פ
 יחפ לפשרה מישראל אן להקל ימייש מיי מרש למק אס נס טא מצסיף
 לטרה והביא יאיוס יגס טא מצסיף טיש יפי׳ נס׳ טרח טיס
ט גמל ונמנפ ' ראש הוא בוש לסר א  בטחטו לטיובץ יף סיס ט
ח ה סד יק בכלל מחלל ט ט ט פ ט ב ח בפרו אט׳ פ  מלחלל ט

ה סק״ג נקצרה ' ט״  בצינפא ט״ש והביא באיי באיח ט
ח נצינפא ואחי ׳ יאס ח!ל ט  ועיין בחט׳ טס יביס טיל־ ט׳ ביז ט
 אזה זמן מצל בטהסיא מ״מ לא מחזק למפרע לטות
 דט מומר משעה טלל בצינעא אף דכנר אחרס מאז חזקת מרות
ט כ  שא מימ טון שאט חאן מלתי«!ה שמר א״ע לבל יוויע אכא ט
 שלא טה * נמסר גמר מיש. (עב) או שהוא מטר לכל חתודה ממליח
ד ׳ ומוסר לכל התורה אפי׳ לטאטן הד ע  מדף ייד יסב״ש ס״ק כיג ט
׳ סיא את ה׳(יעיל ס ט ח מהר״מ מק חלק טי י  לשחיטה טיס וסי׳ מזה טי
׳ ד׳ ס״ק ג׳ דמטאר מוגריו  fo יףלו): (#) סוטר עשץ לקק ט
ט ׳ ייג כ׳ מדן לא ג י לקמן ט ל  ממשש סין נחנ ממוסר לפ״ז ומה ט



ה ט י ח ת ש ו כ ל י ה ת סעיף ב ה ע ה ד ר ו  באייעיל״ י
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 מקמ M ע-לית כמוסר להכפיש. (p הפלה «״• מדני• סוליש): ן (פ) ׳ימוטר (פא) לאחד משאר
 *ייאמן וכוי

 באר היטב
p נס וט׳ נצינעא^י׳יקסעסא׳סימומילנלסתויהודט פפונד םכטס וכן אס חלל שנח &ס א' r  מפי נלזליס המתעסק נאלס לא יצא נקי מורס שאס הגון ונרמז נמה שנתונ לא »
י וטי•(פז) פפונדטנטס.1פמנ0״ך לסמי להכעיס אפיי נפפס א' סי פפונדטנניס בפיהסא ניס נאתה שחיפה לא נעשה נה מומר דאין שייפה זו אסרה משוס שייסח ס ״  נ
 מנוסחו ננלה מיינא יאפי׳«*א סרס יסס דמועד לננלס טייס ישיל ומק לקמן סמן מומי אלא משוס שמזנו לענוימ טמיס נילקמן סמן ד" וכן משוס שוימ מנס

 קנ״ח דמומי להטיס ס• נאיקדס ואפיקיס שיוסחו ננלס ונמומר לסטדח סכטס אילו נילקמן ס׳ י״א
 דרכי תשובה

' ה' שכ' בסף הסס'  זה בסלסול יכ עייש וסי׳ נספר יטח חייה ס״ק ליא מיש בזה אבל יעיין נשו״ח אוומו״י יביי חיים חלק כ' בירי ס
 (עז)כעכו״ם עכאסיס מיש והיה אסיקויס ועשמ״חסטיף י״זשכ׳ והאסיקיסס ולדין שיש כמה ממרות בשחיטוח ונדקת לכ״ע אשוי לו לברוק בלא
/ יחשוי על עייוח חשוי לעטי גס על ממרות ומנהגים שבערר ע ק מבזה חיח א מגלה מיס ט  המכריס במהורין סרק חלק שאין להס חלק לעיה״ב ע
 כחויה שלא כהלכה ומניהן מ״מ שיה שמסחס וא״צ לבמק לסס מדן משוס שו״ב שאס ממדיים עי״ש באריטח יסי׳ בביח אברהס כא״ז ס״ק י*י
 שאסר זה נדאה קל כעירהס ימוריס ט ממרא משא״כ אמר שחיטה ובמנחח יוק< בלק״י סף ס׳ זה שב׳ נשם גמלי המודים דסמםחכל כנשים
׳ ד׳ הד ממר לדבר ח' עיי״ש ועי׳ במיח מעמת ראם כהשמעוח לחלק ירי  שממרסס לחמור כעיר כל עי״ש ועי׳ בשרח טח שמואל אזמן מו*ד מ
 מיש בדברי מגיש בזה זלכארה דבריי סם מד וברי השין ס״ק י*ז שכחב דף לי ע״ב באמצע סמוגה שכ' בדבר המיג שהעימ עלץ משכ נגד
ס לכל דבריו ישמסמ נבילה יב' שס דאסיקירס אשה שמיקה סלד בדמם מטליס יהמר השייב ממס שלא טזע להמר י ט  מהימב״ס יאמקמ־ס דט מ
«  סטסי בסויה שגעיס גס התנ״ש מודה שדיט כטט״ס לכל דנייו עי״ש ששס עירי עליה ר״ל שעצם עיט מיאח גיסה וגס גמה שאשה א
ד שמשרתת סלורת מא יפית שאן להסתכלגץמ' אן למסא  בארך(וע״ל ס״ק ע״נ) (עח) שאיט חושש בשחיטה פי' בד אסריס אמרה שהשויג מ
ל זה p שדברי אשה הס ואין אשה נאמנת במרת עדות עיי״ש ועי׳ ט  שכ׳ יכע״כ ר״ל שמוחזק ככן־ דסייט שכגר עבר גיס עי״ש יסי׳ במיה מ
׳ ד׳ שהאריך כדין מ״כ מחזק כשחש ועחה ׳ ג׳ (עט) דיט כשוטר להכעיס פסי״ח ס״ק מו״ח כחג מסר מייד מ  צמח צוק סחושוח מו״ו מ
 י״ע שמלק עיז ונדי׳ כתורת יקמאל ס״ק ג׳ וכשעת מיס ס״ק כיה מערער עלז א׳ ע״פ וכרי אשתו וט׳ אס יש לאמד לסמאמיניס לס אמ
ן והעלו ולדנא יש להקל גדעגו עיי״ש ועי׳ שחיטת זה המ״כ טון שעכר ג״פ על אמר מטק ורמק שהוא מואדייתא ו א  וכמחיק גרכה מיש גזה ג
ו המיג למציא מחזקת שרות מימ ׳ דעת מרה ס״ק ליכ שכ׳ מוכ״פ מידי ספיקא לא נסקא ואס יש עוד וכחג דאף וקיי״ל ואן עיא נאמן ע  מ

י תד א האשה עצמה יש לה למש מכאן ולהבא שלא  ספק בדבר יפ להקל נאעפ״ג וכפרס לעת מלים עייש אמנם לדק גלאיה למ שמאמין לה מ
 לא נ״מ נזה לדנא ט כליו כ׳ מה״י והשמ״ח ושאר אחרורס דנזה״ז לאסל משחיטתו פיי״ש וסי׳ נס׳ רפת מרה שיק נינ שהניא פיז מתשובת
ד אן למש  שחשה־ לאכול נביאת אפי׳ למאנון ככלל מומר יחשנ ולא ממי אשיא גיא רננה/ שהשו״נ מבמש למד נס למאמירס לדברי מ
 בדקת סטן ואעפ״ג משיל(ס״ק י״ג יס״ק נ״ז) פיי״ש יפי' שייח טח יצחק (ממאן מפרסמישלא) יחיו מ׳ ח' באריטח ופי׳
 סעית ו (פ) םוםר לאי סשאר עבייות עיי במ״ח ביח יצחק מו׳ד בויק ס״ק ו' באשה שמשיה שדבי מו״ב פמה במותה יבייס מטפריס
ע פשואח בערר בדקי! סדאה ושם מה מנמ י וסי דגליס לדני ועד אי ס י ליח ונץ א מ ה נץ א  מ׳ ל״ה אח ד׳ שכ' דאין לחלק נ
p דטסל p  משה א ללא שאן ט מלקח דככ״מ הד לר״מ ממר א חמד לכל המרה גרוע געיר שמי״כ ׳1סל שכר רק מהכשרוח וכי דש למטרו י
 נדי״ש למיס (וע״ל ס״ק ס״כ) יסשמ״ח שם שכ׳ ימקא כעכיחח החמוחת ממשיות מיל שוחט לעצמו ומוכר לאחרים דצריך ממה א חזקח שרוח גלי
 געיר ממון עס משאיל געגירות הקאה מדר ממון עם שלא נחשג להס מס צי חשש אלס לעק מלים שכעד כ' מש להתיי מכמה עעמיס עיייש
 לאסר מחסחן ידעה לכ״ט שרה שייסק אף כלא גדקת סכין עיי״ש ועי׳ כאריטח וסי׳ כס׳ דרך המיס על מו״ד כאן סק״ו וגס׳ מספת יחשליס
 שיך לקמן מ׳ קנ״ח סק״ו ועי׳ כמ״מ שעד דעה קמא מ׳ ל״ז ששאל כקצור היא שכ׳ כדגר »״כ א׳ שרצה נאנס אשש אש ר״ל ולא עלמה נימ
 כוגר מ״כ שמוחזק גשרוס שרצה הרג לססא ט מא סלך על קגד ט נמלעה מחח״י א מירק ליה כאא עשה וכחג ואף ומן החורה לא
כ נפסל עי״ז ד״ל ומימלך ולא מכד אפיה יס לאסור פחיטחו אפיי גדעגו  צדיקם אף שסא כק כאמחשצדיקס אנס מטמאן וטי והשיכ והרשות כד מ
/ עד  למטח נימ על למא אכל אן לטסלו על מכר כיץ לעכ״פ לט טונמ טץ לשם דאכד ט״ז חזקת שרימ ינאמטט טי״ש יסי׳ כסי ועת טרה מאת ל
׳ נ׳ מניף י״ז מף אח מ״ה נעונדא נישא נדנר מ״נ שזה זמן ת מצא עלץ קל  מצוה ולא לעטר טי״ש (ונד׳ נסי סאת מלחן נהל׳ אק ישראל מ
' כט כהונה כית דן ט׳ כ״נ) זטת ולא טה טרור כעדס רק ממ אשה וער ממ עד וכממה ומנח  ונכית ישראל מ ס״ק כ״ה ועי׳ כמו
ק נס׳ מנת טרה ס״ק מ״ט שמלה דנע״כ אן לממד מ״נ שענר נחפש נניח אטז אש ר״ל נלילה נאשץ טפך ואסלה ונתנה־ נערים ע  ו
 על מ״ע אלא אס ענר על מ״ע מש נה קס יעשה אנל אם טנר שטטד לזטת עמה ט היא נתרצית א לסרס למען יתפרסם קאט יטן
ס נטמנו שם ד מ  על פ״ע כסא״ת אן למכירו(ועי״ש כובדו פור לטל ס״ק כ״ס כארך) ט אלן פלי' כמה ספטס נדנריס להתפתות א ו
ו של ו' מטת וכל ככית כלא ידעתו וכאשר רצה לעשות מעשה ר״ל תסמסו ועיי״ש מ״ש כזה ג  ומה״ט מציד שם להקל נמ״נ שטעו עליו שהלך מ
 הציצית טי פמליס לגמה שהיה כהס רק מדל כלא פנף כלל דש לצדד נמה טאקס ונמה פרט דרס עיי״ש גאויסת ועמויח מסי״י אסאי מו״ו
׳ י׳ פיי »"כ טצא עליי קלא דלא פסיק ע״י נכה א׳ כהקאס/נ הר״ז י ילמייף מלים של מעלי נטס ט מ  יאט חשד נמשיל אחדס כאכילת א
ה טי״ש אמנס לסענ״ד דכע״כ שראה אח המ״נ נניח זונה וטכ חזר מכה ואמי שלא אמי p כאסח יק י  אך יען טה ציהף עוד סרטם ע״כ מכ
״נ כזה ראשי׳ א ראן טס מש על מו נ דפפוס טנ מי  אן למשייו אא״כ קכל עלץ י״ח שמהיום והלאה תהי כמלות ציציח כראי נמ־ך שחוק והיטל ו
/ ואפי' לא חדו  טין רכל שרנ ליל יר״ש יאס אני זטר כמצוח ציציח כראוי א' מירא מדד עיא יסראל א אפיי מדמ כ' עדם יםראליס «
 והלא טקר מצות ציצית טא כדי שעי״ז "כא האדס לדי יראת שמיס וכמו מדטרס אן לפסא יהא לא מדד מה על זטה פראה כדרך המנאפים ילא
 שהאריך נפל החרדים הקדוש נמקדמה נטונ מצות ציצית (פא) לא׳ ראה מדנרת רק שואט ככית זונה ואץ זה כ״א ל*ת שפסים הרחק ממך
!f י ' סמ׳£ ס״ק ס' מ״ש מתשו׳ מ!ס מפר ומי׳ כלטן והרחק מן הטמיר יאץ לטסא ממס ק טי״ש כאריטח יטי מענץ כזה מ  םשאר עביחת ט
׳ כ' ונמיח ' ופשוית ישמח לכ הספרדי מייד מ ' נ  מ״י שהניא התנ״ש ס׳׳ק כ״ע ועיי כסי טס רכיס על טו״י כט׳ זה משיג כהלכה טויד מ
׳ א׳ י מ ר י מ׳ א׳ וט׳ נמ״ח טח א£ייס ט ר ד מריט מפרדי ט ׳ פ״נ נמ״נ מ ת הנ״א (מהרנ מפאקש) ט ר  נד״ה מחנר ועי׳ מ
׳ נשיס ובי יפשוס מא חה סקרי מומי ליני א׳ שוחט מצא עליו שס רפ שחשממ נדנד שנפחה אץ לטציא מתזקת שחש  שטלפ פליו מש א נ
ש אן למש מקל ל נ ימה יפכ״ש שהקל נתמש ע״י אפה פמפפרוח ואפי' מ  דסטל לשטפה p יככל מס דום פיגי פל מצוה מוטלת פלץ מנ
טף שטסה דנטנר פטרה כאקי־א אץ לטש מנטל רניס מחיפה ומכיש לט ד ומצא מכח חדר/ ופטל לטחח טיש אך מה שמצדד שם נ מ  שהיא מ
' ט ומבן פשריס שנה ופפלה מ ל מרה ולא נשמע עליו שמץ מ  התמבה להקל ממס וחשד לפריוח אט חשד לשטפה דצרא מנבדה תקף שיש שהוא מ
י שמקל ג״כ כפת מ מה/ו אצל מחיטה גדיש וכיוצא כזה כ׳ גיכ שו״ת הביא (מהרב מסאקש זיל' ) ״ מ  וכוי ט״ש ונד׳ מו״ח 3p ציון קמא ט
TOW שני נ״כ / ׳ י ק זיל ט ס י ׳ פיו גדיש ופי׳ נטיח דכ״ס פ ד הספרדי מו״ו שי׳ א׳ דף י׳ עיא נויה וגס ט ס מיס כ י  עיי׳ש ועי׳ מ
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U9BP tC באר היטב 
 (ח) צייו לטנא יצא נלק צו 0נין לא נמחצה ולא נטף שיופחו פטלה ונתנ
ו וצא ימי צשעיף א' גני עננו תתנוצץ דמותי משוס יהתס אפשר צומי אפים י  ק
ה מ״מ שמא רק לשמש לאחר ינחנסיו דצפי פעם זס הר ספקספיקא מ  שחשודעצ מ

 שמא סוא נתן צאתו צשחוס ואת״ל שהוא שחש שמא ניק המין תחצה •פה ענ״צ

 פתחי תשובה
׳  (ס) צדן פנה״פ מד שמימי פסילה והוא מדנרי סשץ ופין ניטונמ מס •פלןנ ט
 קל"« שמילת פליו וימסו לזוקא לכתמלס הצp הרמנ״ס נלינןת סת אנל נדיפנל
 שמישסו נשיה מיש ועיין נסשונמ פאי סיוי להימנ״ס סי׳ סייג ונתשונמ ללג״ז סמיסימ
fa סי נ״י ומיין נמשונס ט״נ מייל סי׳ ל*) [ומיין נמשונס מפס סופי שימן מ׳ *זוס 
 ושימס נפ י אמס שנאה אמיס אשסי נדפס p שיניה ואמיה פסמט נפפניה ואנינ
 נא סמזן מצמו ואמי ננממנ הקהל וסינ אליי שאמס היני הזה שנא מל איזמ אשמו 61מנם ניוס שאחלמ יומ אמיס ממי שלא אמי p אצא לפפוי מיןהלסו ט׳ ופמנ אן אס מיפ
 שיניו סאמיזניס אמס נימ *ש נזר ומטזס הוא שהיזצין לומי פל פצמו נ«י קהל אלופי ישלאל ונסני הינ אליי שפני אאיסוי נימ יעייוס שאפי אס יין משונה אתי הי״ל מצין
 מיש שאיט מן מיל המלאה ואיד יהיה נאמנומ לאים אשי נשטל אמתלא ר,פ.ה נזו מנזה וממצין עצמו נ״נ מה יפשה אפ יאיפ לו ספסל נממוט * ננטדו הכלל שמר נזה
 פסול לפלוט כמ״ש נמ״מ סימן ליי סנרן ימ ואץ יעיל מל שמיפה וניינן! ואין היסס טנל להסמיל נזר נזה לפר ספינה ומנ״ס צסאנרט מל ט״נ «"ש פוי וליש עוד סנס״ע

 דרכי תשובה
 לפשוע יק בתפלה לדבק לא הוי למי לפשוע ממשה אכן ייל הגביש אץ לו
 תזקת כשיות לבדקת הסכין ינרמ יש א תקנה להחייו שייאה אח סטט סיא
 ביוס לחנס ולצירוף קנלח י״ח וביוטת שעניו עליו עי״ש ופי בסנת״י שס
ס בחשוד על דרבנן אין להאניט על  שמעורר מיז מינוי הניח אפרים מיל מ
י דינק נשח־שה ולא יציר נדיש ונדי נשיית חתם מ  השחיטה דשמא יארע א א
p סיפר חלק חרמ נו׳ קע״ו נפוינ מנסר שהחיל כאיש לכנר נאמח שק א 
 למיל ונסע לשם ד' שעות והנה שקר ענה ט יללה אשתו נקנה והיה לשיזק
 נעיר נל והשינ שיש ט רץ *גאה ושכר פסיעות אין לשער אכן נזמהיז אין
מ ויקבל השונה טל חציפתו ואשר י ט  טנק מימ יפ להמניח מאומנתו עד ט
 ענר על לא דאנאה עי״ש ועי׳ נש׳ יעת תורה פיק מיח פלמד מדן לה
 נעינדא פאירע לפרו שלקח שוינ א נשר הערלה שחתן נמילה וריקח מלקחת
 ונק לאתר לאכא זאח״ו הודע הדנר שיהיה לשווק וני מדאי יפ להענירו עד
 שיקבל תשונה וקנס ניאי רכזה כיש מא ממס של סחיס מיל להא הכשילו
 נא־טר להא בשר אוס אטר ק הטרה עייש (עיל סי׳ מיס ברסיא מף מד׳ אי)
p ׳ ה׳ שנשאל בשו״ב א׳ שסידר קמטן ל  וע׳ נטית כתב מפד טרד ט
 שק-דש אשה נחשה מאישה והשואל רצה להעניר הטיב טיל ט אין א נאססת
ס ר ׳ fv ומי׳ מ  ופייש מה שסשינ פ״ז לדינאוע׳ נטית עטרת מרשור סף ט
afn ׳ מיו נשוינ שהעיד פליו ע״א ששהה כמש יינס וני  מהו״י אסאד שם ט
 דסדנא אין לאטר שחיסהו כיק דלא נפסל לעמה מי״ו אפיא בדרבנן טק שלא
ס זה העד מוהר לאטל משטסחו ואין fo משוס שאחד״א  פהת רק פיא דיל ה
 אן לדידן שקבלט עליט לטבה שצדן השו״ב לטור. ירא שמיס נמהר משאר בני
 אדס ע״כ טדאי טיביס הניד צעטש את השייב ולהעבירו על זמן מה פלא
ר המורה נזה  ישחוס עד טקבל עציו שלא טד טד וט׳ והכל לט ראית ט
 והחכם טרו בראשו עי״ש ועי׳ בלקס הקמת שני דשו״נ ששחק בקוטא אף
ו ולהעטוו הרשות נידם טיש  וכשר רדנא ממ׳ מ״מ אס הביו חצים לגמו גו
׳ ח׳ ועבשויס מחנה טיס חלק ב' טו״ו ט' ר'  ועבט״ת בוית אגוסם טו״ו ט
ש א התנצאת ועיישנרש  שיגאל בטיב שהלוה מעות בריבית קצוצה לישראל pי
 בזה. (פד) לבדוק לו סכין יאה לא ביאי דבפיק טוהדן ט שהיא מומחה
מס  במשיל סעיף נ׳ גבי מומר לנביצות דגעיק טודעין ט שהוא מומחה נ
נ מצוק אשמיה אנל נמומל־ למטרה  דדוקא נמומר לנניאת לא חמריגן ח
׳ ניטיש• ת מהרץ יפה יחיד ט נ מצוק אמרה טי  אחרת אמריק גני׳ ח
 (פה) ולהרטביס צריך מה המחט־ צא הכריע אס דעתו לפסק כהמלניס
ifv א כדעה הא׳ וסע״ז סלף שכתב סכחה שדעת המחבר לפסק כהרמניס 
נ מיש ע״ד ההרס׳ג נזה עי׳ש י ׳ ז׳ אס נ  ועי׳ נשרת רשמי שאלה טו״ד ט
 ולדנא ענאה״פ ופתיש ופי' סדי תואר ס״ק ט׳ ונמרת יקטאל סקיד שמולו
 דאף בדיעבד שחיטתו פסלה בלא בדק סכיט וטק א טיפ יצ״כ מרז שם ושפיר
 ס״ק יית מיש . (פ1) *דיך פגאה״ש ומפם״ד ס״ק יינ של דלהרמנ״ס אפי׳
 בשטפה אט נאמן בלא בדק הסכין וסתן א ט״ש: (פז) ודוק* במסר
׳ מיא שנשאל עיד טיב טחזק לאמן נפלא  לעבירה פבשויח שעלי לעה קמא ט
מס פפו שנה נרי  מכמה שכס חה כסו שנה התו שנתפס לקוומינלרל והיה נ
ג  כהגימ עליו פ שת ידו עם פועלי אן במשי שפחת מזייפות חה ממז
ט לחפשי ט לאחר הפחסיקאהיל גתבהי ט צא טס וק מלמה שחיפש  סציא א
ס מ  מביאה ליד שפשה וט׳ וזה מקיש שנהפס לנןזמיכא״ל חוו ששלמה י
 סי אלא שלא טה ששק נימ לבשו המכתבים שט׳ א ק הפחפמןם בוס
 פי שנתפס ונשא! מה משפנו השרב ההוא אם מסל לחוור של פשטדשו והשיב
 לעיון שהוא מוחזק נפשיות ואמן גדיל ופסלי הלו בי׳ יש להקל ולסחיח 0!
n » pen מ י ׳ גילה מ ה טא ופלס אהריהז ט י מ  מ ואף שמנידה ו

cm 

ה כזו י י ט מביצ מה פנכשל פיא מג  נזה שאן לטסא ולטציא מחוקה מרו
 אן כ' טון הלוינא מטי צרין כל שוחס להראת סכים להחכס שבעיר אן
 שבזמה״ז נמו השוהטס קלא בעצמם שלא להראס (כמשיל ט' ייח מד׳ י״ו)
 מסאח קבלה שבמש מ״מ בניו בשוחט זה יש להעטס עלמ להראת סכיט
מה טעמיס להרב ומורה שבטל־ עכח״ו בקצרה יעי' בשו״ח מרן דברי ה ו  מ
׳ ניז נשו״ב ׳ ניב ועי׳ כשרת סיטו״ו תליהא ט  טיס חלק ב׳ ביו״ו ט
 שהעיד עליו מיא ששתש שלא כהוגן והכש ה הרב כדין שבט׳ א דהשי״ב נאמן
 מרס נגו העיא ואח״כ יצא עליו קל טטת תלושה ט אלמנת אשת אחיו אשר
 טא א מידבי כריטת טתה הרה לזטרס דליה ונשאלה מט גהענדה והשיבה
 נסה מצא ט מהשרכ הזה שסא אט נעלה טא מעונות יטא מכטשה מכל
 וכל והשינ דאפ ט ק הדין אן לטסא דאין עדית הנ' של האשה מצעוף
טסט דאין להאשה p עד ופק ראן כאן נ׳ עדים לססא ודא ק  לסעיא 1
 הדין אן להעכירו <f״ טדא לט האמה כד כדק וקצף לאכול עוד משוחט
ט מורט כפרו ט לט ראה העין ' מזדמן לי שטעהו טי  כזה ואא ט
 שהאשה סטא גיסט לא מידה פקר ונפרס ט גס ע״א העיד על רשעו מיכ
׳  לא יאכלו ממס ולא ימגאא נמרק טטא עיייש ועי׳ עוד נדנדו שם לטל ט
 ה׳ נט״נ שהי׳ א נערה משרתת וטוע שטא הרה לזטרס ואמרה שהיא הדה
 מהשויג ההוא וסא טוען שהוא שקר רק שאדניו לממה >ך למול ט מסי
 ק־ זה טהנ שכמה סענדס מנסעה אשת השוחט מניס נתייחד עם מערה הזאת
' נחלד השחוח לגית מ שטסה ישנה שס אן טטד ט  בלילה ועוד נערה א
 שטו ישניס שם אנשים ומכת זה עמדו קצת אנשים מערעהס לפטל השו״נ
 הזה מאמנחו והעלה ינזמניט כל הרניצ להתייחל עם פטי' טי מסר לדנר
 א ק הטרה ואן טתנין א לשטס טי״ש נאריטח (פב) טשאד עבירות

׳ פ״ג שהעלה דנל מה שס״נ הטסקיס והתשוטת p הליהא ט ' מו״ה א  ט
ד לשאר עניהה טא נאק לשחיטה מ  אמח נפסל הטינ לשטפה ומקילין מ
ט טקר הדין  נל זה טא רק אם הקהל רוצים ט וחפצים להחזיקו ופסק נ
ט ואמונט ו  למשיח אכל טכא שהקהל אנס חפצים ט ט אחוע חוקה מר
 אצלם מחמס מעשיו מקלקלים אנס ממיינים להחזיק למא ושו״נ צ״ל יר״ש
מ קלקל מעשיו אף  מדנים חטר חריז ואהנהא והפי קנצוס מהחלה ואס מ
 שמעיקר הדין לא נפסל לשיינ מ״מ יסלים הקהל לומר דאיעתא דמי צא
ס י ׳ מי ג קבוע אצלם נרייש כאריסה־ (פג) עביחת ט  קגאהו לטוס מי
ס גימד רק על ' שני גפפיטות מ  ניס אפייס טו״ד מ' ה׳ כאמצפ המו
ק נ י נק אן להאמיט להיות שוינ דש לטש שמא יארע לו אסל־ י י י י מ  א
 מחישה ולא יגיד עיייש ועמוית מסו לאנרהס מו״ד מ' ה׳ דשו״נ שגס
 עליו עדות שנכמה דנריס עשה שלא כמגן וכי דאף דלא נחשד רק לדנר קל
 דקיי״ל נכ״פ דאט נחשד לדבר חמיי מימ בטיב דמתא יש לטש ממיל רניס
 ביגי הקל שגייר שמסית מש היגה מיניי מפויס א מטפח ש האחרונים
 ואין להמיט טון ינחשי להקל נדנר הקל טייש וכ״כ נם׳ יייעוה שלמה
׳ ח' וטי׳ י מ ר  נקנסיס גית T הל« ה' אס י״ח וגט״ת ברית אניהס מ
׳ נ׳ מחלק יו״ד ומוימ מהי״י אסאד ז״ל ס סין דגה מיס חלק א׳ מ ר  מ
fv ' / גמ״ת מאמר מרוט (ממאן מהרמיז סלטג זיל) מ כ ׳ ח׳ י  יחיד מ
 דשרג שעמי p על ונד קל שהוא נדזמרא ומנהגא מלמא יש לסוסא טון
 שמא למד להקל פל ידי זה גס נפרט שרג שסא p מאמרא ומנהנא
 מון טפא מישולי דמר טס ונוומס טייש וסי' מאלות והמטח סס
׳ ח׳ אס א ונטי ל״א ונדי מאלות יתמנות צמח  יצחק מזיו מ
ב שמית מליו שלא התפלל *יא והוא מכמש ר  צוק החומס טו״ו מ' ג׳ מ
ש חשק וקשי הפרנסה דיל וכיון שהוא למי מ  לק שהתנצל שקצר גהשלה נ
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 פתחי תשובה באר היטב
 ולא למי לסי א׳ ט׳ פ״ן גמשינמ משמות ימקנ ס״ס י׳ מ״ש מה] (י) מימ אפ (יח)להרמנ"& וסי' הש״ן דממו פיירי שמא מופל והטל לממס טיס שלא מגר

 היא «»ל לפדוס פשץ טךנ יפיץ נספל תפאלת ישלאל פל מפניית מהגאון אניד
י נאמן מל אסיים דוקא crt אינו מסנגל לנמקה אנל לא גשסישס מ  מימסא נל״י דמאי פיל משנה א׳ שממה מל הש״ו שנתנ דאן< נשנימס נשל אאיים נאמן לליפא להא מ
י סי נ״נ ניאס שממו ס  דאיכא epm אניס *ט נאמן אף של אגוייס ומה״ע אמלו נמתי׳ שס אפי לי אאי ש*ט נאמן ט׳ משנס לא יאכל פ״ש [ויין משינמ מסם *
 מסכממ מס הש״ו ונסנ דנט״נ סי א׳ תמה פליז מאי מעמא אנל העעס פשיס יאיט נמשי אלא דמ״ש להפסד מפין פ5מו לכשיסננל נידו לא יפריש מאיסוכא אגל לסיממ נו«
 לא נמשי ס״נ נאמן לשמס של אסיים נלי נייקי! סכין ושם נשאל 2"•- שימס שהסולם כמלמ מוה כמו י׳ שנים שהוא שוסע שס כשהיו מופליס ואצים עליו למהי לשממ ני!
̂דס שמיעה ושחע ט ט מיהיו עליו ולא אינק לנו עד יצלו לפננ האנשים והנם ממה מקומות לקמו שומן מהמקום ההוא  נפופוס טן ננהמות עענרס הינה היניש כפנימי שנפט! ר
 מה יהיה דין השומן והגלים וסשינ הא ודאי אס סיס נודע זאת עפ״י עזיס הוה נל פה ממס נמ«קס איסוי שאיט זטמ אסייג ליל דאיט אלא פוני פנייות לתיאטן שלא
 להמנ״ש נפני הפומייס ומלנוניס מליו שמאליו נהשיחת הסכץ אנל לעילס לונא דלונא סשחת סכינו יפה טט לטן שצמו נל• שייא ינא ליי• נו מ״מ מאמי שמשה p נמה ספמים
 והוא יגיל לנן נזה אפי׳ אס יק מוני למצמו לאכול ננלוס שאימתו פסילה אפי׳ נדענד צאחליס לטון ליש טה שונ לא פלמ מג״ש הנא שהוא מועל להאטל מילות צאמייס
 משום טשת שוב לא מימ וכל מה שכני שמע נמזקמ איסיל אן• כיד ש־׳ץ שום עיוס יק סוא מפיל על מצמו אן אם מימ כקצס אמנונים שנהוזם יקי רדד נאמן מ״מ הפס שאקל
ק פטס מא ספה מימיי *ימן שלא ממיו סלמ אנשיש ולמצוהו וששם הסטן מסוגן נטסו כמד טכ סשומעיס ואילו היינו טינןס לו סטן ס״ט *כלים משיימסו ס  אומן ששסע נ

 תשובה
 השובה וכל!מן שלא עשה ישנה לאיי להטבילו פי״ש כאויסמ ופי' מו״ה
' כ״ב שנשאל מרב א' שהשו״ב מיד בפרו במרה עמת על  מטו״ו הליהאי מ
 אש א' שמא טנא שראה שאכל אחא עריפה ואמר p בפר הרב ועוד ב'
 שהיי שם סהגיד p בתורת עוזה אך לא נתאספו אא השרס לדבר הזה ואת״כ
 טדע ששקר ענה ט דהאוזא מהה כשרה ונשאל אס יש למסא טץ לחשול
' ושלמ אתריו לא נחשב בסר  להעיד עוזה שקר והשיב דטזן דלא קבעו מ
ד בפר ג״ד בהורה עלזה לא נפסל לעדוה וטץ שלא נפסל  הב״ד וטץ שלא מ
 לעדית א״א לאסר שתיטהו וכי שם דרשום שסציא שס רע על הגירו אן למסלו
ר מ  אף שסא חמור יותר ע״ס p מטאטל סהטת יסי חשיד לדגני חמיי ת
 לדגי הקל מ״מ טץ דעכ״ס גמר כר אדס חמור יותר להאכיל טריטת מלטליא
 שם רע pi אן לטסא מהאי טעמא אך כק דעכ״ס רכר שאט ירא שטס
 לק עכ״ס ראי לק׳ט ולהעטח על שלטס יום וכי שס להרג השואל ראם יטל
 להיות שמר שלא לאכול משחיטתו לגמרי מה מוג ומה נעיס ט״ש ועגשו״ת כיח
ס גםטט של חכיח כשאט ג אשר משה מ  יציק נח״ד מ׳ ל״ג ששאל ע״ד מי
 נפש ואת״כ טדה שעשה p וכי ראן למסלו דאף אס ט׳ טונט לההנ לחגיח
 ולהעיו עחת שקר שתביח רצה לשחום כשכץ פטם כל טד שלא העיד לא נכסל
 במתשכה לבד ואן לטש שרצה להכשיא טשטט כשטן מוס ראכיל טריכוח
 דהה ימ״ב יבדוק קדם השתיטה ודאה שמא פטם אך מ״מ ראי לקנוס
ט כדת ט טא בזק נחל לשרב לעשות p ישוב על מתשבט הרעה  א

 ט״ש באריטת
 ועיין במ״ת שאריח זסף מ׳ כ״כ שכ׳ דהיכא דנאסר השו״ב p מדרבק דט

 כפסולי עדות ודבק וכעי הכוזה וכל זק בלא הכריז עליו שר עיי
' א' את ג' ואת יינ שהשיב עליו כזה וטייש בטי  ועבשו״ת בדת אכרט ט
 מ׳ שהעלה דגם בדרבק כמלתא דאטרא לא הלי' כהכרזה והביא ראי' לדבריו
' מיג עיי״ש יעי' בסי דעה טרה ס״ק י״ד  מהמ' מהרי״ע מ״ב באהע״ז טף ט
 מ״ש בזה וכי לחלק מה דטכא דנטד מטס שאכל סריטח דהוי חשד לאט
 דבר א א״צ הכרזה אנל אס טא נפסל מחמה שעבר סבירה אחרת דרבק
ה דוקא עיי?! בארך (צא) שהוא פטל לעחת עט, ״ח ח  כזה ציין מ
׳ י״כ פכי כתתלח משו׳ דכעל סלטה פטל לטפ כי״ב ו ט  מהר״מ מק מר
ט ובעלי מלחמה הק פטלץ ׳ כ״ה ט ח אמרי ט חלק ירו מ י  עפ״ו טי
 לפייס ק הטרה רנהו עי״יש וע׳ טו״ח מאמו פורט (למאן מ״ז פלטכ
׳ קמ״ו ט׳ מילט ׳ ס״ה ומיץ בשרה מאל ומשיב קמא מלק א׳ מ  ז״ל) מ
ר זצ״ל מסטנדסלא שלא מאן מ' יוסף ט  מס מאניס מהר״מ בנעס ז״ל ו
ס ימיזים ק  וצו למק• להטו עגונה פפ״י עדוח אנשי הצבא יטדס שט ד
' ט טייש יעי' במיה אין צבי טרד מ ט נ ה ואכלי פדטה ט  מחללי ט
׳ קפ״ג שכ׳ רכל ט שהחנריז גדליהרנרס  נ׳ ומיץ גמ״ה טרי מנה הרינא ט
 נדור שלסרט שלא לסמוך על עמס נעל מלטה טא רק נזק הטיס שט׳
ס הקהל וממונה אקר״פ ופס״י חב מ  עסקי לקחה אנשי צנא תאי סונה נ
 טו טחריס באנשים שאן מס מס לחלוידח יר״ש ואנס נירן ארן יט׳
 טא״כ בעסיס הלא ששמה הרבי ש״פ סדרי מלטה יר״ה אשר כל אש ממל
p מל מלל ואחיקי אנשי i ו אץ לט מ ק  עליו מורל לא יוכל לשליח אחו מ
ק טי״ש ומי מזה נמ/1 ממ  בהמי לא מחזקק וסי והבל לט ראת מ
 תה טיס לרב ט׳ ניד מחלק אהע*׳: (צב) בעבירה םעביחת ״לתורה,

 מי׳

 דרכי
 ונסש אחויס דל ונחל עוט ממוח מכל זה לאשר:.המד שלא היה וק מיסכה
ט טה הרבי בא לד מעשה בדאי ט דשלבל״ע א־דיק ו  נרדא שאץ בה מ
 טה מהחרמ ומושך דו מזה מיש בארן (פח) בטושר לעבירה עבאה״ג
' עי! דהייט שעט  ובארט מ״ש וטיט במועד לעטר. ועיי שפיר ס״ק י״ע ט
ס ״ ס עס״ו מ י נ ' ט מי מ ח טיס ס״ק כ״ז שטלה לדנא ו ט  גיס ועיי מ
ר מ ט עיכ אמייק ו י  קמשין וף כ' וכל שעני עביט ושנה בה גטה א ט
ט לאתייס ט ס טיל טמי לאט דני ט״ש ועיי נש ״ך שכ' דכיז דוקא כ ט  ט
ט ט״ש ד לאט ד ט לעצמו ומוכר לאמ־יס אפיי נפעס א' נקרא ט ט  אנל נ
' דנמקטת שמחט טטל שט מהטחת ולא  ועשסיו ס״ק כ׳ ועד״ק ט

 מהסהטת ה״ז לעק זה כמיזש לעצמו ומוט לאתרים עי״ש (פט) לעבירה
׳ נדנהס (נס״ק הקדם) יעי' נטרה יקתיאל סק״ה ושנות טיס סיק כ״ח  ט
ט א ע י ס א' א ט ט רק ט ' ראם אט מומר למטרה דטיט שלא ע  ט
 נטהסיא אץלאסי שיויססו דשארעכיהס אץטלוק נץ נצינעא וניןנפריטא
ט א׳ נ שיאה א ר י מ' ירי ש  מיש נאיך ועיי נטיח מהי״י אסאי טר
ט אלץ אלינה ס ו ולא מה ה ט על ט י ומטח א ט  שטה מגלח זקנו נ
ה על ט ט ט נרם הדנהס ש ט נ ט ט ט  ענט עזוה ומלה ט דודא ל
ה מאמנט אחר החקירה והדהשה נקנלה עדיה ט מ  מו״כ מיל ראי טא ל
י ט מטייכ מי״כ לטיח ירא שמיס יכו' עי״ש אמנס נמה ששמר כלטט ט  נ
 ינ׳ p מילח זקני נהעי מקא מה לא יחה מחנה״ה נש׳ מעשה הקח על
נ / נדש מסי מטת שטט  משנייה ממאן מ' אלעזר הקיז מאמשסרדאס ז
ר ק ט ס שלא מ ה ט  הדיבור בזה והטלה דבע״כ מיקר מטסקיס דאטא מ
 אמר בסאה מאש וכן כפאה הוקן אכא אסורה מדארייתא א פכ״ס
ר פייס טדות מ ט ס ח״ל ומר הארץ־ בזה בסי יץ מ ט  מדרכק דלא מב״י ו
 נסלחים שמא אמר גמור אף במספרים יגס בטי• סטים ומה לי להאריך טד
ה פל מומר הה שהאץ הלומדס נ ח  בזה ונפרט בטה״ר במר פרק מ
ק מלמדם ר ולp א ט מר הדה שנמליזס זקנם במטרס מ טתיתיס נ  י
 טטאס ומחטיאים ט הרטס ט' ט״ש ועשו״ה צמח צדק החושית טי״ד מ'
ה ראות  צ״ג שהאריך ג״כ בפלסילו באהטח גדול בכמה דפץ והביא גיכ מ
ר וגס יש ט עיר ן ט א במטרים פלא טי י  שטא אטר נטר למטח זקני ט
ט יטי ט״ש יא״כ טדא דט״ב שפבר פ״ז אט ראי לטיש  לא דלא ילש ג
א מ  מ״כ שטדא ממנא טלהא שאט ירא שטס כלל יאטא באהן מדטש ט
ט לא נהגו להחמיר כזה מ״מ חלילה לשו׳ כ להקל ולעמד טל נטו מה ואם  ד
' א' דף ט יש לטש לשחיסס מב ראהי בט״ה טיס בד טפרד חיו״ד ט  ע
ט ליכא ט וכי דאף דבג־לח ב  ט׳ ע׳ א בד״ה טד טבו מו״ב שגילח זקנו ב
ט אט ' האחרורס דהמנלח זקנו ב  אמר לא מ״פ בטיב יש להמיר דטץ ט
 ראוי לטוה שץ דאט בשליטה דקנא פ לאה ט״כ יש להמיר מה״ס גס במ״ב
ט ולא בהעי יש למנפו מלהיוה »״ב ט״ש. (צ) טי שהוא ו נ י ט  יט״ג ט
׳ נאי הטלה ס״פ דנמל לעמה פטל אף נפעם א' ונרי  פטל לעדות ט
נ חטה שהוציא סהטת י  במ״ח אץ צבי טרי־ מ' ד' נמ״נ א' טעיד על מ
 מחח״י ואח״נ נמלא ששקר ענה ט והנטה טהה שרה ונשאל ט מהרין
ד שקר מטרו והטנמשלמכיה ע  לאכול מטסחו של זה המ״נ ט׳ טון ט
 דטון דמדד שקר על חניה יענר על לא המשה טטרה אהרע חוקה
ת דד׳ גזה אף בפעם א׳ ואן להאמיט להיות שו״ב בקביעות עד שיעשה ח  מ
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*לי ניןמ לי שנץ שהכי אמי נידוי ftpr נשימצוהי יזה סטמ «וס הזיז י 5  יי• *י 9
ס פלי* יאץ פי  ושמפ ט פממח סלמזציפ ולא זולס נמצא פכ״פ הלונ נשתע נמנן וכל י
 לאסיכ השומן זהכגים למפיע (נלאה ליל הכליס של מיןמיס אנוטס שלא צקנ» מאוסו
 המקים יק שיק נאקראי אנל סכלים של אימי המקים ודאי יאסודס נל כיל אס 9מליס
 שנאתן יכניש היא ׳"ל נש ק י׳ הנאסיי לעיל ס״ס ») אסי׳ אס נמליס שנאמן מאיל
יו סש נה ינפיע שנס זה איט נטי אס נאמן פ״ש יפמש״ל סמן * סק״י  יאמי י
 וסין ס״ק ׳*מ] (*) רתמת מילה עע״ז מם הסיס׳ ינייי• שנימולו מסס גייניס

ב ט י  כאד ו
׳ ל״י. (•ס) לכו מיק לקמן סמן  אלא סעס אי ואיס מועל ני' נמשן משסע ס
 קנ״ו מדרס אלי (נ) כשי נ׳ נשיך וס״ט נשגס סנטו שהוא גלול *0 סרס
 לסול דיאז* סן ימות גפ הוא כאודו אגל אס *ן שס דל» ואפיס איט מל סד
) אסיה. ע * (נא)האדנא לאיד שנזלו נזק סחלמל עליהם (  מוסר לפילות נ
 נתנ נשיו אפ" אכל נית נמס הנשר (ע) גטהס נתנ D'1 ואש אק ישראל
 הן יוצא ונמס אז צדן להיות ג״נ שיסה מומחה. ללצסא לא אלעתיס דשואלואס

P f״P יי' יעיין נסשינס ט״נ סלק ירי,סי׳ ג ) פ־יעתו חשיי' « ק ני׳ ומיץ נסשונס ניס אסרס יי״ל מ׳ נ״ז מה שסמה נזה ע״ש "( נ י ייאו שננלע בהן י  א טוס ממי
י חדש ועין נשפי מומס ייישליס סימן עדה ניש נזה (ינ) שמעי ואסיים עפ״ג 0יץ נסשונתהי״א מזיסי סי׳ ע׳ מיש נזה  מ״ש נזה להנאין נעל א

 תשובה
׳ רמינו שישיג  לערלות אס לא מל עיי״ש יעי׳ גפריז מהריי אסאו ז״ל מירי ס
 עליו נזה והניא ראות מהטםקס וגס ננהיג הד אטס ואט נבלל מומו עיייש
׳ ננותי פכ׳ p מסנוא וגס נלא אתחזק אס״ה אס אט מל רק מימת סחו  ת
 לא הד בכלל מומר עיי״ש ומי׳ נס׳ יעת הורה ס״ק גיר (צז) כשאר ישראל
 כשר יאט׳ נדקת סטן א״צ פרי מאד שס ועי׳ ננרמי ס״ק י״ט(ומיל סיק נן״ו):
׳ ת״ס x' ואף ף ט ׳ נט״מ מהר״מ שק טי״ו ט  סעיף ח (צח) טתי ט
 אס טבע השט ששחפ שפיר לא מהר מדנא עיי״ש (צט) דיט
 בעמים עמ״ז ס״ק ייא X' חה לא דט לגמד לעט״ס וטסי לח אסור ק
 התורה רק עדרנגן ע״י׳ש ועי׳ נשס״ד סיק נ״ד מ״פ עוד מזה וענשו״ח נסרי
׳ ת״ז שכ׳ דאט׳ לקולא כגון ׳ ח׳ ועי׳ נטית מהנ־״מ טק טו״ד טף ט  יוסף ט
 לעק א״נ אמדק דשח־סחי כשיונה עכייס ע״יש יכ״כ נס׳ דעת טרה ס״ס
׳ צ״ח מה שסלפל ׳ נפרה *מרד הליתא ס  נ״ת לדנא נדי״פ (ק) כעכו״ס ט
ט וצדוקי וב־תומ באחזיק ולא נטנא נש״ס וטסקיס א סמטק3  p ט
 עלייט א אמייק יהא דאין להם נאמטח טיס חקא נדנר דאחחזק אסורא
 אנל נדלא אחחזק לאטיא ולא להטיא יש לומר דנאמרס אף נלא כתינא
 ואחזיק משוס דהוא רק ספק אטר וטט קוים גייה אט רק ספק סטליס
ד ספס  לערן נאמטח לק נדנר דטא רק ספק אטי־ י״ל דאתי ססק ומוציא ט

 ונפרס דהוי נס״ס ועיי״ש מה שסלפל נזה
׳ שפ״ה סעי׳ א׳ ונס״ז ונס״א ׳ נארח ט  סעיף ט (קא) צדוקי ומיתוס ט
׳ קג״ס סעי׳ ג׳ ונש״ן שס ס״ק ו׳ ונד׳ נשרת  שש וטו״ד לקק מ
/ השיך שס יעי׳ נמית נית שמואל אחרון ׳ ת״ח מיש ע  מהדס שיק שס מ
עק זה וני דש חילוק נזה נין סצייקין ואמן ׳ נ׳ מה שהאריך נ  טרד מ
 הצחקן וטיתהון שאתיס מעשה אבוחיהס כידהס חף פכוסדן נדנד חכמז״ל
 לא הד כמימי־ לכל התירס אבל אס אבותיהם לא טו טפדס בדברי טיל מי
 מסמר לכל הטרה ע״״ש ועי׳ כס׳ דעה הורה ס״ק ניי ־ (קב) שחיפתן
 אמרה פכאה״ע ופה״ש לעק מהך כיח בשר ועבמ״ה השובה מאהבה חלק
׳ ת״ס • (קג) אלא א״כ שועו ׳ ק׳ ועי׳ נשו״ח מהי״מ מק טו״ד מ  א׳ מ
ה זו שכתב דאמ׳ מנ י  ואעע״ג עפתיש שצוה למק נח»׳ הי״א מזרחי יעיי״ש נ
 סהס נמאס נהלי שטסה שלנו אסיה אמר נלאעע״ג וכי שס רכל זה־ מארק
 נדפנד אבל לכתתלה אזר אפי׳ נאעטיג כק דלא פמנא ולא קפד טי מועדס
 לקלקל בסו נסיו ע״יש והביא בפרס חדשות ובגאון מהרשיא שבגליין סז״ר
׳ בס׳ יריעות שלמה אח ו׳ שכ׳ דאי  כאן נקצרה• (קד) ואחרים ע׳לג ט
 ללמוד מזה לישראל שאט מאמין לוברי מזיל ואס מאמין לטרה שבמיש ממני
p אשע״נ חה אט חזקא צדוקי ובייחוס שאט חאן שאן עומן בשאש מגו 
 שמנהג אבותיהם נידהס סא ימקלין אגל ישראל שאט מאמין במוס שנמ״ס
 ולדברי חז״ל דט כמומי לסכרם וכסו שמיטת נכד ומומי לחלל שנמיז ולכל
׳ ז׳ י  הוגויס ולא ממי טיק סטן ואעע״נ וכמ״ש נש״ע לקק ט׳ נךט מ
ף יוק ft שנדם p לדנא דמי שמדעי! עצמו  עיי״ש ועי׳ כס׳ ממו סרה מ
 אס מאמין בדברי מזיל הד אפיקרס ודיס סעס״ם טי״ש (יעיל ניק ק״א) •
 (קה) עוטרים על גביחם ענאה״ט מ׳יפ דיל ממחה מד׳ מרד נרק ל*
ף צדך לכסחלה לטזת מסמס וכיון יטא  פכי דאף נאפע״ג מתחלה ועד מ
ש ועיי  לא ימנ להזדהר יש לטש שמא לא דקדק זה שעומד פ״ג טטג מי

ן י  מנ

 דרכי
י טיב נ י ׳ נ׳ שנשאל נ י מ ׳ נשיית נית יצחק(ממאן ספיעמיסלא) טר  ט
 א' שהיי לאגט הנסר מחאקת עמו והזסיסט לח למי הינ הסמוך ילא יצה
נ אחו טה למניח מי נ וסי יינ א' סמיסס נק להם י ו  לנא ונק סליו מי
ק עליו  וט׳ וכי יאפ אמת היני שהזמיס השו״נ לי״ת ולא יצה לנא והינ נ
 כתב סחב טו ושאס נקבל להם מיב אחד דהנה אס ט דנדן אס פשינ
 פסל לעדיח יש לעק דהגס דלא הו גזלן טון ללא נודע אס טיב נאם סרס
 יקב הדן וסא אמי שאט טיב מ״מ על מיע ודא פונו דלהמ״ד דאלה
 המשפטים קא גס על הבע״י א״כ היי הוא עוני על עפה ואפי׳ להמיר חה
 לא טי משה מ״מ היי כ׳ הטטך מצוה הצ״ה על הכטק ועשת ט״פ הדני
 תשר יגימ לך וע״ס התורה אשי יויוך יכלל שיעה זו סח נשמיע ולטשוה בכל
נ שמדי מא כנ״י ממל  זק וזמן כמצות השופט ולפמיש הפוסקס יכל י
י נ י נעשה וסי וגס סא מ נ  א״נ אס הזנים הינ שנטי ולא נא טא מ
ן נית ח וסי והנה אף מ  נלא דלא המר דהר לא מיהן לאזהרת ט
 רבזמה״ז אמ־ רטם מהפרציס נעוטהיס הרסס אן צטסלו לעמה נשניל
 זה שלא בא לדן מ״מ לעק שרנ ודאי יטלק להשביח ולמנות אחר דנודאי
ס אנשי הקהל לטיב ש עשה אפקרותא בזה אך אם השיתש ט  אמוהא דהכי לא מ
דן מעתה דש א התיצאת למה לא כא לח אזי כטקס  רוצה לקבל עליו את י
 הדת מזר לאימותו וטי עי׳0 כאריסה וע״יש טד בסי׳ל״נ באמצע התמנה
 שכ' ופשוט ומחט פאט חצה לקיס פסיו כפי הו״ת שעליו פמל לשוועה דהוי
י ממון אחדס ואט טק י ח  כגזלן ויהיר לאמ דבר ואחר שהביד ממק ט מ
ו א׳ לעטי־ עלל״ת דלא תעטו, א אה ושמ וסי זצויך בדקת ג  טי נמומר א
׳ א׳ ס״ק ס״ס עיייש  סטן גדי?! וכיוצא נזה נ׳ ג׳^ נס׳ דעת טרה לעיל מ
׳ כס׳ שטת ׳ אי) (צג) סשים שאכל נבילות ט  נאדכות (יע׳׳ל טף ט
 טיס סי*ן כ׳?ז שהמתיק שאלה שנשאל מעיד א' בשרב שהפילו עליו שאכל
 ענליס שטת מבר ח׳ ינדס אס יש למסא והשיב טון שמנת ההנ״ש וטיפ
 דענליס אנס אמדן מך ח׳ יניס אלא מדרנק אן לטסא ע״״ש אנל לסמש״ל
 (ס״ק פ״ג) מדנד האחרונים ושו״נ שענד ספי' רק על דנר שהיא ממימרא
 ומנהג בעלמא יש לפסלו p שהוא חשת־ להקל גס גדר מיב גרגרים כאלו

' א לפסול השרג מה״׳ס והיש.  ממילא מם גרמן שאלמ ט
׳ שארע א שלא רסול נקסטמ וכשמדל  סעיף ז(צד) טוסו־ לערלות ט
 אט חצה למול טצמו א שאט מל אח נט אמס״י שאט עוט!
 p מחמת שאט חצה לצער י»נ א את נט אפיה נקרא מטר שפיח מני׳
ד אנדהס שנגליון טרד ומס ורלנא י ח ט מ  נ״ג ותנ״שס״ק ס״א טי״ש וסי׳ נ
׳ מיש פרק י״נ ונדמרר שס ונס׳ שס משמעון סל מס׳  ועי׳ שץ לנןק מ
' עיג• (צה) שטתו אחיו עבא!*ט ופירש ועי׳ נמק־ השלק  סאן 7ף י
 אה ייז שני ססדטל׳א יאפי׳ מסו אמו השהם קפניס אפ׳׳ה לא מי מוטי אס
̂נ נגולומ יאפי׳ סקנורס לגמלים אכא דאה ופחי וסיס שנן  אס מל א׳
 גואה לסמי! עכ״ו וכ״כ בסד מאד ס״ק יז״י ובלב אד׳ על מלק יף ו׳
 עיג טרה שמט אחז טייש מרפ הפס״ש אוץ בשרת גיא עיי״ש נחשו'
 ההיא שהניא יבד הדעג״א והפרי מאד מ״ל וכ׳ fob אט׳ לא מחו איו
 רק שיא שסט אדיש שחמש טילה לא טי מוסרלעראס טי׳ש. (צו) אחיו

 עי* גס׳ עשי זנה שנ׳ יאש סס יק *1 א׳ ילא החזיק בנן הו סומר



ה ט י ח ת ש ו כ ל א ה י י ה «ח» ב ט ע ה ד ד ו ״ י ל י ״ י 0 

ט (כה) כמומר(קי) ושטסתו (קיא) ימצה (הגסימ ה מסר לאמין היה (קט) ד DJl (p) J (קי) בדקו (קח) להם (ני) סכין, * ^ J ^ ^ 
ל לשחוט וגםד הכשר. או שהתחיל הכשר ז : י*התחיל מ ׳ יד«) ״־«״ י«"א י״״ז לקלק ט נ ן ( ד ט K אלפס). יש « p ״ס 
r וגמר הפסול (ט)(קיב) פסולת. בד״א שהתחיל הפסול בדבר שעושה אותה נבלה מון בוושט או ^ £ ״ T 
Vif א  ברוב (») הקנה. אבל אם החחיל הפסול וקיג) בחצי קנה (סיד) וגמר הכשר(כ״)(קטו) כשירה ן י

 ישראל ונטול (קטז) אוחזין בסכק ושוחטין פסולה

 היטב
 עלץ (ס) פסלה וכתנ נשיך למשמע אם הנשר m הרונ נשר לס לא מסיפא
 ילא מיא לשהייה לפסל אף מישע נחרא (ט) הקנה נחנ סש*ך אפילו שחפ
 הנשר מלי קנה והפלימוהפסל חנו נמי פסל (נמ) כשרה נחנ נש״ךאפ״נ יק״״ל
 ישהי״ה אזי נל שהוא ממפה ק נקנה נין טישס מימ משכחת לס להא• י׳נא
 טנא לתפס הקנה לנמ נימ וכשר אפי' לדק ונמיש נסף טנק נ״א וכל זס

בה  תשו
ט יק יאס איתנ באקראי שמבי שיא ואינו מוחזק נ ׳ ח  סחורה ולא קריק ט
 בכך יש להפוי בדעבי עיייש ועי׳ בבל״י ס״ק י״ב מיש בזה ונדם אי להם
 ולנשמתם של האבלים מסיב כזה וטראי הכלים אסידס ואותן המסיעים לשו״ב
 בזה עתידם ליתן את הדץ ובדאי אין להם חלק באלהי ישראל עיייש ופישריו
׳ ל״ז שב׳ פס״א בא לפניו עוביא כזה נשויב שנתוודע עליו  סוסו״י תליתאי ס
 פמסר פ״א והשיג שם על חכם א׳ שיצה להקל בעוביא הלז והעלה להחמיי מדנא
' מיחומיסמה טלפל במק זה ד התב״שעיי״ש ועבשרת טח יצחק ייו״י ס ב  מ
ה ס״ק ס' וס״א שהאריך  גאריטת ומיי״ש במיש בזה לדנא ועי׳ 05׳ מנת מי
 מבא מה ומסק דאין להקל בזה בלל ובפרס במיב שציל דיש ובפרס בזמהיז

 שמקילץ במימוך הסירכות שאיא לסמוך מ״ז כ״א אמיב יריש מרבים עיייש
 סעיף י (קיב) פסולה ענאהיס מיש מהש״ך דאס משר שחס הרוב אף
ר וסי׳ במסי מנה ריש בזה ועי׳ ע מיעוס משאי ט  טפמל ט
׳ בח עיר לירי במ׳ זה ובשרש ס ׳ כיג ס״ק ייא וגממשיס ט  בטיש לקמן מ
׳ נ״ד באמצע ׳ מיו וגמיש שטת יעקב חיב ס  מאל ומשיב יביע* חלק א' מ
ה ס״ק ' ז' ועיי בסי מנח מי ה וטרח רטט מיס p מו״י מ נ מ  ט
מ) בחצי קנה עבאה״ס ס״ק כיח מ״ש סהש״ך מדיד שתפס בקנה נ  ס״נ (
ס ׳ לב ארי׳ מל מלין דף מ״א במס׳ ד״ה תיש ט  לנח והעיז מלק ועי׳ ט
 אחזץ ט טאריך נזה ועי׳ נס׳ חקד הלטמ (מסט מטרעליסק) מערכת
עק זה ועי׳ נס׳ טח אל חמ־ ל״א ׳ מ״ש נ  אח מין נהלטח שיוטה דן נ
 וחמ־ ל׳יב ונס׳ מנח מרה ס״ק סינ מיש נזה ואמין דנא מט״ש סיק מיס
 שמק משיך מ׳ יהא ודאי דהש״ך לא מייד דהפמל אמר טסחי הקנה
ד י ל אס נאק נזה יק מי ס מ  לנמ ושחסמ ונרי א שלא ננעמ טשס ו
ס ממזר מה  שטי מעד מיז ולדנא נ׳ ואין להקל אף במ״נ נלל ואן א
ד יחפוס הקנה א ח וסי וא אפשי לעמוד מטנ מיז רק צריך ט י ד ט  ט
ט נדייש ועי׳ נמש י ל ט מ ל מדעוס וידע א שלא ננע מ מ  מסח שחיסח מ
ש נזה (קיד)וגטד הכשר fee נרק כ״ז י ה נרק סיי מיש עיי טנ  מי
ט יאף נד מסל טהה אמנס נשמ״ח סעי׳ כ״ז  מושמע מוגדו מדיד נלא ש
מ ה ננה״נ סרה טין יננמרה נ ג ע״ז וכי לדנא ינץ שט ונץ לא ט י  מ
ס ט מ  מחיטה נכשיות ואף יקיייל לשיט ננרעוט נתרא סמל זה חקא ט
י לאמי ממס יטי לא נמיין י אנל טיסת פסל אט מצטרף לשח־סמ ס  ס
ל מיעוט הקנה והשלימה מ פ ס ה אש ט י  שחיטה מא טייש ועיי כ' ט מ
' ט ז מ ניייש ופשפ״י נרק כ״ מ״ ל נמי סרה נ ט  משר לרוב ואח״כ נמר מ
ק ממד וכיוצא ודאי  גינ מוי אט פטל ממס שטי׳ ומיט נ־שראל פסל מ

fi ׳ שטח טיס ס^ן  יש לאטד אף נטפלפ נחרא טייש ופי׳ מזה טור ט
ל למחלה אן לפשות p אט׳ נס  (קטו) כשרה כל זה מא תן נדפנד ט
י מריס ואף ננדעוס נתרא ואט׳ אגיד דאין מהר ססל ננדפיש נחוא  מנ

ם התום׳ טייש ׳ כליון מהרשיא מ י ט ה נראה ס ס ט ט מ ד ט  אסיה אש א
 סעיף י״א (קטן) אוחוין וס׳ פנאה״ס ופי׳ מליי סיק "ד שטיס
 דנזמניט יש לאטד טדא נזה פיייש יפשס״לז סעי׳ כיש ותגיש
 ס״ק ג*א ונ״ב שסחנדו נ״כ נזה לוינא וכי ולא מינטיא אס נל א׳ שטס מוז
ה יסמא! וא״א לצמצם ולואס שלא ט נ א׳ נפוף ויזנ ב׳ מ  וכלא׳ מחט ח
ft פשה הטול שפשה סויסה קווס שמזש משו החג ואק קי׳ל לספן מי 
ג כיא ׳ טין• ט סרימח וכ״ס ט אץ כאן ח ט של ט  מל מן שלא נשחט ח
 פ׳י צינזף שטסח שרהס יפמלה אלא אפיי אשק שניסס כסכין א׳ משטין
« ח שניהם מא פטלה יטיל פאא טחפ כל א׳ חציו ואט׳ א  מיש טון מ

 יס״ל

 באר
 לא דע שזה אשיי לישראל ללדחת מגיה (נל)מץ והקראים מיץ הזה שחיסק
 אסיה אפיי כשישראל פע״ג דאה שפחפ יסס תשונח ר׳ נללאל ס' ג' (נה) כמומר

 וכתנ מ״ך סמומי לנל התויס כולם ולא נפ*ז שטק ילא הד אלא כמומי לטאטן
 ושרי מחלק למסי שאט מתוק לכך יי! לפי שעס אי נמעני שיושתו כשייה

 אנל מסד שמוחזק לט שליפתו פסלה אפילו דענד ופר״לו ניץנסרס אזרץ חולק

 דרבי
׳ מם להסגרים דכטמר ק את ייס ונו׳ גס׳ הארוך ט״ך ט ל  גערך מ
 להיאבק אמדק רמטמיה מ״מ מודה דגצמק וגייטט לא אמיינן דרוג מממן
ן משיך שכ׳ י  ק ובמק שדע שמא ממלט טי״ש (רץ) וגס בדק להם ט
י ועי׳ טייפ שכ׳ והעיקו כמחבר דבע״כ ן דנעע״נ לגו ט  דיל וא״צ נרקח טי
ץ נד״ש ועי׳ מזה נס׳ לנ ארי׳ על טלץ דף ג׳ נ ונדקת ט ״ מק ט  סרוויס נ
ץ ענמ״ת מט״מ  עי* נמס׳ דה טמן סטן טייש (קז) בדקו לוט «
ט מדנא ט שטר מ ׳ דמ״מ אש נשנמ הצמק ט ׳ ת״ס ט  שיק טרד טף ט
 לשטן אפי׳ בלא עעינ ונוקו א סטן יהטא ואי׳ ממס מאמרם ננ״מ נשטעה
ט אך לדידן בלאיה או נ״מ טון שבזמהיז ס ט ט ן ה א  וכי שק הטיס עסו מ

 קלקלו מעשיהם ואנס נאמרם אף מטעה כדין מומר לכל הטרה טי״ש
ט ס״ק ץ טבאה״ס מ״ש מהש״ך אמת הקראים ועי׳ בסד ט  (קח) להם ט
נ ״ ר p דטנא טשראל ט כ י ט נ כ  י״ס טסק לדינא דלא משו׳ ה״ר בצלאל ט
 וגס הסכין בדוקה שטסחו סרה אף בקרא״ס נדי״ש אלם נטיח מט״ס ח״א
׳ י׳ ׳ ליו ובמינו מהרש״ך ייג ט׳ שf ובמיח בט טי(מהכנה״נ) טו״ד ט  ט
 פסק לממיר כמנת שרח רטט בצלאל אשכנזי שמיא מ״ך פיי״ש יסי׳ בס׳
׳ א׳ את מ׳ יבברכי מסף את ר ימייד ברכה את ב׳  טקרי הד״ט טויד ט
ג דפוח ק הספיד פל fro בטי זה שהביא פק טא ח ל ט מ מ  ובס׳ מ
׳ י״ז ד חלק אילו מ ד מ יח לב פלט ה  אדוניס להחמיר בזה טייפ ונד׳ טו
׳ דסקראיס שבזמה״ז ט נחמם מהצמקיס שטו בזק  וסי׳ כרתי אש כ׳ ט
ט א ק יס״ש וכי ח״ל ד ס טרו ט ט ב״ד בימ ר״י גאון פ״י פ  sfo ט
ט פל צדוקס ולק במס האריך ט שאינם צחקיס בלל דברו ס ס  אס כמם ט
ס שנאבמ מהון־ קהל ה' ואין ק  בזה ט״ך ט ט יעד דאחחזק אצלם וברוך ט
ס טפרים במארת מסש ותחייה מחים ואנס  מצוי כלל מ הטא ימ״ש ט ט
ט ס״ק נ״ס שמיס דסימ לעק ארב  בכלל בר מקרא כלל עכ״ל וע׳ בס׳ דעת מ
 אן לpל נס באא פיייש (קט) דיט כמומר עבארפ >tft בפלוגט מרז
י טמר לתיאבון ונד׳ נארח משור סיק  והש״ך א ט מימר לכל הטרה מ
 א שמיח דברימ בצ״ע דאך שק־ כאן לחלק בץ לטאכון א למסיס דהא
 כ׳ fo דמי כמוט לכל המרה ומוסר לבל הטרה אן טאק בץ לטאבו! א
ט א  לממס וסי׳ בדבריו סד מזה מהוזרא בהט שא מדפסת בטף ה
׳ דברי שאל יוסף יעה על טו״ד י (דפוס בערלץ) ועיי מ ר על סס׳ ט מ  מ
ס דמסור שאנו ר א  מיש במ לדנא (ופי׳ בדנייס לפיל p*p ע״ב) ומיש מ
׳ דטדק שאמר סיא ׳ י״א ט ׳ במינו ממשיך חלק ד׳ מ  מוחזק לק וט׳ ט
מ וכעט פל מושק טשו מסו אץ למשא ראן אדס  אלך ואממר מתג מ
ד מד פל טרד במטס  נחפש פל צפרו ושוחר לאסל משחיסהו טייש והגיא ג
׳ ומו״ח ו נאלצפ הטי ׳ ט״ ר אח נ׳ טייש ופבמיח חחם מסר טו״ד ט  טו
ן מהושיק א ׳ במסת מ ד רציס (קי) ושחיטתו שטלה ט י  יטדא יפלס ט
ד על מחקר א במק ראי׳ בחרה מ  זיל פל טז״ד מקרא טמח שלמה ט
p ח ולא במק ראי ברורה נזה ראשי׳ י  שמסר א לא והגיא מדברי ט
ט טומדן שיש 0 קלוח גלא״ה מ י למשא במ ובשתן ב  באפדמת מוטסת מ
׳ שס  פיייש • (קיא) שמלה ענאה״ס מיש פססו״לו בקיא מלק ודל ט
tfo י מאד ו ן טאד ישראל ופי׳ מ ד מ פ ונאמן נכל א י  ממשש מסר ס
י ׳ ליק מטס טמרא נפלמא אשח שמיטת מסר עיי״ש וט׳ טיס ט  ייב ט
ב וטון ס מוהרשיל להמר שטםמ ממר טי״ש אך סמ״ח ספי׳ ft מ  מ
 לספק דאדיחא טא מאל ומוח קצת משקים סא לאמר שטססו לגמד נרכ
מו לנל  צרך להמניי ללייז דפקו־ סלי האי הרי טא סורק מול וט״ל מו



א באי יעילה ה ל ט י ח ת ש ו כ ל ה סעיף ב ג יא ה ע ה ד ר ו  י

f^rvra « (1״f<)(?(יי) יץף(קב) «זל())פסולה • ואין צריך אםר אם כל אחד (קיח) סכיט כיח־. (קיט)(שייפת ( ז  מ)(קי

K ' pXm ג שחיטה אינה צריכה כיונה . ובו סעיף א׳ •י 

ן ל-־ י  א (א) *שחיטת תלין (ב) אינה צריכה (א) כוונה. אפי׳ מתעסק בעלמא לחתוך (ג) או(«־«) שזרק סכין fan «ה נ
״• , " ,  (י) לנועצה בכותל (ב) ושחטה כהלכחה (שיא ״צינתה יעיקי) (נ) כשרה. 3והוא שראה ״**י י

 באר היטב
 לועת סש״ו אנל סס״ו מלק שס ע״ש מימ נפי נקמת הכסף חולק שם עצ הס׳׳ז

 («1) פסלה נתנ שיך לחנ ספםקיס חולקין על יין זה ופסקי יכשר יסנירא
 לסו ללא לירא למס שנתב נמ׳ ה' נשטס שאחזו נמץ ואחל שוחס לשס לנר סמל
 שפסל לסתם מחשנת השוחפ פשלה אנל הנא ללא אמר אלא משוס ללאו נר
 שמיפה ינסו וא׳׳נ מיש אתל נר שייפה זולתו די ושר ומ״מ הניח חשש (התמיר
 נלפת מ״מ. (ל) קף ול״ד לנס״• נא״ת סמן קנ׳׳ס ישם יש מנשיק לנס״י

 לרננן נה״י
 ג (א) טונה ממל׳ רממנא ננ׳ קדשים ש״פ נתילין נשל,

 פתוזי תשובה
י כיש יסשמע מינטסס פ נוק י  (יי) יןן פנה״ע נשם נהי• יכ״כ המניא נסימן קי
ן מקיליק ו>פ"ז לפנין נ י  דאיט אלא ספק ומשיה מייפה יייי״סא םמנריו ונע* י
 או״נ אם שמע הקוף האס או הנס ואסדס יואיס אומו אסוי לשיווע הפני איוריו ט ביום
ס וכמ״ש הש״ן לקנס סי׳ ע״ז ס״ק Vs אן נאמס ניאה יאישתנרע  ישמא שילעסו מי
 לסו תיפפסא ריש מול ן ידטאי שס יפסול מיאוי״סא נישיס שאיט ני זטסה ולא קשה
מ י p ליייס מיש מ״מ שס נמיף י«א ועיץ נ i י אן עוני טכנים  מנפ״י יהסס מ
 פ״נ מהלטס אטס העומאס ונש? סימן זה סק״נ ולסיז טיאי סוסי לשמוע הפט
 אמרו ומוי כיאה יה״ה משוחט האס מיסי למסד הנן או הנס ליןן גשמוע ניי
 להאכיל צכלטס יאע״ג יכחש״ו אימא לעיל ס״ אי ס״ס לאין מוסלין להם לנסמלה
 . לשיווע מאץ אמרים עומדים פל גניהם אפילו אס טציס להאכיל (מטם מסמס• ילמא
f סי גר! סיףכ ממ״ש ו5*ע נמש fa חפי (מיכנ מזה שיסעו לומי הדיה היא שאני המם דלא מנכי פסול״סו ונפוה לא כמט יפוהקיס דין זה ננ׳ עונד טכניס וכן משמע 

 ט׳ עיש ילנכדס מומי למסי לשיזוע ולהאכיל לנלטם וה״כ היה נקוף ונמו שנתנאל ילינה שוס p נלפע״י
 { (א) שזיק שת נדן נסשונס זכיין יצחק ס״ ציץ שכסנ לאם זיק סכין לטפצס נטסל ישמעס נהמה ששמע אמה א ננה טיט ק לאסו הפסיפס נשום דנת: החנ״ש נשקיע
 יייליו ססמא כשי משוס יססמ״הו לשמיעה עומל וא״כ טון שהנהמה שנשספס בלא טונס הסול יישום אי״נ לא לשמיעה עימד טוס ההוא ואמי משוס שהיה נלא טונה ענ״י
ס דאין פנץ זה י ס נ״כ השמיעה פסולה להא לאו לשמיעה פומי טוס ההוא משום איסור מנס ניסו נאמס ניאה ינסרוו״הו השמיעה «  פ״ש ולפ״ז ס״ה אס זיק סכין מנ
 כלל ליני׳ המנ״ש דהכא אפ״ג דלי* לשמיעה עימד ניוס ההוא משוס איסיי שנס או אינ פכ״פ פיפי לשיויעה למחי וגס כיוס אן ללא לפייסה מומי נימ הא איט עומד
 לשמיעה פסולה ואינ יומו טמל לשמיעה נטלה מסניפה פסלה דלשיויעה טולה איט סומל כלל אנל לשמיעה נשייה עכ״פ עומד למסי וסיפ יהא וי* יש הינה נמנות
 שאינם פומדיס לשמיעה נמס ההוא יק צמלנה או ל-דל ולדות נמטאי נא״מ סי סק״ה לעני! מלינה נ״ע ואס נדנדו ימלט שיהא עימי לשמיעה טיס ההוא א״כ מנוח לומר
 תס נמו נהמוס אטי שחיפה נלא טונה וח״כ ט״ל להפוסקים לפלוני גס כאן דיוקא נעומדס לאכילה אנא ולאי דלא נפיק *הא עומד לשמיעה ״וש ההוא יס כיון יסף

̂ס שמואל סי כ״ע (ג) מדיה נלין נמג״א סיקנ״ס ס״קי״נשכמנ ינזסלאש״ולניוס״ש י נלא טונה (ב) ושמעה נרץ נמשונס מנ  נהמה לשמיעה מ

 דרבי תשובה
׳ וי שכ׳ וכל זה טא לעיטנא אנל צכהחלה צריך טינה סעציותא  שטסה טף ט
׳ זה יבמנהז״ב  יהא כייכי נמי כט למכרן עכ״ד יכ״כ כדרן הטיס מף מ
ה ס״ק א׳ מ״ש בזה  כלל כ׳ נקמן ועשרו! ס״ק ו׳ לדנא עיי״ש ועי׳ כשת מי
 (וט׳ נמג״א בא״ח ט׳ קנ״ח ס״ק י״ג ובפרמ״ג כא״א שס) ועי׳ כס׳ שכס
xfco מסר פרק א שכ׳ שצרין המחש לימר כנפשי כיתר שאס שדא לקיס 
 מזבחת ופל׳*ו דלא מטר וככ>ט לכי מ״ש המקבלים שהשו״ב בברכתו ובשחיטתו
 כסונה פטנן מתקן נפש החוטחת ומהגנגלת בחטאה על עונטס ידונרס בגוף
 הנשחס ע״כ חסר מאי כנפשו ונניי״ש שכ' סיי הפלה מאמו המ״ב קיש
׳ כרין חולק יף ffi שכ׳  השחיטה עיי?ו כאריסח (ב) איצ טונה ט
 יק־ טונה השחיטה אט ערן לסונה שאר מצוח ופי׳ טש״ש לילק פרק כ׳
׳ דמקא בסהס טא יכשר אבל אפ טון לט נפיריש שלא לשטס ׳ י״ג ט  ט
 שטעה המטיס רק לעשות כנטרה חרקה וממנן שנשלמה כראוי לא נקראה
ד מ ׳ זה שהניא ל ט וכנהביש ושנאו מף מ ב  שטעה כלל ואנה ככלל ח
 טהרש״ל ובי טש למש לדבדז כזה ע״״ש וסשס״ו סק״א שנסטק כדעה
 טהרש״ל ט צדן לטציא בטטו חקא שאט מטין לשמע p לנמר ומלא
׳ א מס  א י במחשבה נדדא לאסור בזה ע״״ש ועי׳ במיה עונג יו״ס מ
ן נדנרי מהרש׳ ל במ בפלטל רב ועי׳ בס׳ אמרי בינה(סהגאן מהי״מ ד א  ט
׳ יסוגס טש״ש מא p אס עושה ׳ ז׳ ט  מקאליש) טו״ד בדר שטסה מ
ט והקרה לטי בהזדמן שנשחטה זה ט ן לעשומ טדו נ  מעשה שנראה טסי
ל ט סטין לשמע הסמנים אף  ססל דהוי כאא נשחס בלא ט גברא ט
ה ט בכלל י א ס שטסה ט ט ׳ שלא לקיס מצוה שטסה מיס ט ש  שטון טי
׳ למ טי״ש ונד׳ בעצי לבונה ובטיי ימס וטטת טיס ס״ק א  וזבט והביא י
׳ רב ס״ש בעין or ומביי סתנ־17 נאריסת י תליהא מ ״ מ  ר ובשרת ט
ק זה ולי מש לססחסק באפ אעז נ ק ז׳ ה׳ מ״ש ט ה *  ונד׳ בס׳ יעה מי
p מהפוכאת לשי״ב משמט א ממי שחיטתו למן ולא רצה השו״ב צזטנו 
pw ג והביא י ן בטדוש לסמן וצטש״פ ססל ס ו הד מסי  שמס מ
׳ י מ י כ י  לסברא זו מסשו׳ מדב״ז ולדינא מלה ואן להמור ונע״כ נס מחט ע
 סן מרכאח לא ט נבלל טון כטחש שלא לשם שטסה p פסמס בלא סונה
ו סת ה דמי ט ס ט ע סל מ ר נכה״ג ונפרס אפ ט  וא״כ מחיטה טדא מ
׳ א׳ שסל שסי י ס מ ן כ׳ ממי י ה גדיש•(ג) אי שווק ט מ ׳ לשם מ י  מ
נ ׳ נמל פמ״ נוא ואם ט  מ ננרא שט׳ הזורק ט״ל גס מ מקרי מ נ
׳ מ שהשיב עליו במ פיי״ש ר טי״ש ונד׳ מ״ו טז< ט  ויאה שנשחט בדאי ס
ז לםסב׳ש י ׳ ממ  וסי׳ נס׳ לנ אוי׳ על מאן וף ל׳׳א ע״א נמס׳ ליה ו» *
• # » י ו  טי״ש ועי׳ נצי טאו משה סיקי״ס: (ד) לנהמה בכותל. ל מ

tfpo 

ל ט ט ט נ ל א מ״מ מאי חית דאזלת כהר משו י  דס״ל כאא שט כל א׳ ס
מ פיק ס״ה מ״ש כזה ׳ (קיז) סמלה  יטיל נכילה עיי״ש זעי׳ נס׳ דעה מ

̂״ה ישמ״ח ט  ענאה״ס ס״ש שהנ״ח טש להחמיר יפהב׳ש ס״ק נ״ג נ״ד י
' דכע״כ אן לטמיר כמ אלא סהכטל אחז הסכין נימ נאסן שגס טא  ט
ל נסטן א' מיינא והכשר יטל ט מ ל טכא שאמו משר ו  יטל לשטס ט
 והטיל אט יכול מון שהנטל מש א שאחז המק כידס רטמ א כמקס
ט י ל לטיח אפי׳ מעשה ט מ ׳ יסל מ ט לא ט ׳ משי ט  מהשטן שאס לא ט
ל מ ט  ומפר כמ יפה ואחו נהסכין טטנ נגיונא שהי׳ יטל לשמע כלי טיע מ
ה ומ״מ יש ליזהר ט ט ויש למשיר מ ל אן ט מ ט  כמ אמדק טיוע מ
׳ כמ״ג נזרה משוס טוע טש ט ממש טי״ש י ל ט ס  4מזחלס שלא יסיע מ
ט בידו עט״ח יעהנ״ש ס״ק י ט שס מ״ש נזה• (קיח) ע  ועי׳ נועח מ
ד משר ושחט שמעהו פסולה ן נימ ואח הפמל נ ׳ ר?ס משר מי  ליה ט
ל סטן נדו ואחז משר נימ ושט יש לסמל ס ל שתטה ואם מ מ  דפח מ
׳ יסל לעכנ ל נמי ממה אא׳׳כ יודע שמשר ט מ  מחיטה מספק דלמא כח מ
מטל לא ט׳ יטל לעככ על דו של משר וטון  על יד הטיל מלמטה ו
 שאחז נימ ומוליכה כדצוט ט״ל מ יטל ומ אס יטל וטרה ומ״ע אין להקל
׳ י״ז ששאל ד ועטרה מט״י אסאד טרד מ  אט׳ כט״נ כ״א נמ״מ ט״
ט ערל אמ כד מוחש לפי מ  ע״ו ה»״כ שמרת עליו עמס שוא ס״א ש
ן ט ד מאו ומלין והביא עסו את «  שואה שאין א מ גמל לשטס אח סור ט
ט אלא שאמו שלא ימנ ה והמחט לא ט ט ו אח מ י מנ ה ו ס מ ף מ  עד ט
א דט״ל מדד וטשע שהי׳ א ללמוד ולא למד  שאטר לטוח p והשיב דהא ד
ח מאמנחו ט מ א יאי ל י י א אמי ע״נ ט  ועכ״ס ט' א לטאל אס מ מה
 מלטה מד ט״נ לנמוי ולכל המזה על משן זמן מ ט מלטי טסכ כל
 דני שרנ והי׳ ממחה פ״ס מיון ולמפרע יש לאמי כל מלי ראשון שהיו נמשלים
׳ ט י ׳ נ׳ ש״ק נ ׳ נל״י לקמן מ  ט משחישמו עיי״ש (קיט) שחיטתנןף ט
ר ט ׳ ג׳ מ  דמה זו לשטפה קף פסלה אן p מקמה רק ששייפס לוצקמן מ
׳ דבעיק ט גנרא פ״ז קא מרי מ״ה זו• (כב) פסלה פפה״פ וגד׳  ט
׳ p דמי דאי פסל ף ס׳ מ ולטל מר׳ א׳ ט  ט״ח ס״ק ל׳׳ג ובפרי טאו ט
ס סדנרי מ א דאי מן הטספהא הלז ופיין נקיא לסר׳׳־ו וק ט מי  טדארייהא ו
ף לרנ נקנסרס פרי מפרי ט ׳ מ פיייש וט׳ נס׳ נחפה נ  טנרלז סף מ

: w ׳ ף מ  ס
 (א) שחיטת תלין איצ כוונה ע׳ נמית עסק הלט (ממ׳ מיה זאב ז״ל
ק מ ועי׳ נס׳ אשל אברהם ׳ א׳ מה שהאדן מ  סזססיל) טו״ו ט
׳ סאשסל מלסס ן פי׳ ס״זופ׳ מ י ו ׳ אנוהס בוזוא זיל) מ מ  (ממאן



ה ט י ח ת ש ו כ ל ה סעיף נ ד א ה ע ה ד ר ו ׳ י י ^ י  מ

. או תחת ק י ס ח ומיקין) הסכין בין (ו) םיםן ל « ק מילה ותימה מלשון חוליה שמשת נ  >ך׳ו* (ה) שלא ההליך (*׳ פ
ד . 'ואפי׳ הפיל הסבץ כיח . או " העור. ואם מצא ועוצר. או השיער־ חתוכים (ז) ודאי לא (נ) החל נ מ . י ד ! ! 5 
 ברגלו שלא בכוונה בלל ושחט שחיטתו בשרה. יאבל אם (ח) נפלה מעצם (ט) פסולה (י) דבעינן
 (יא\ב) כח נברא יזכן אם היה הסכין (יג) מונח בחיקו. או בית . ונפלה מידו או מחיקו שלא

ה מעצמה דמי(יד) ופסולה : ל פ ה. מ נ  בטו

 ד השוחט לשמ עבודת כובביפ או לשם דבד אוזר סח דינו. ובו רס :

ב לעבדה (ג) בשחיטה ש ) ״השוחט (ב) לשם (א) עבודת כוכבים אפי׳ לא ת א )  א

 באר היטב
י שהשיוסה פצמה למטות סמים לאלו צהקדנ משד  (נ) החלד מזנ נש״ך ולא חיישיק שמא לא פיגו חנ ונרי פרכוס ונפילת הפוף נחרי* ד (א) פטדת טננים י

נ ועיין לקמן סי׳ נ״י סעיף ה׳ ולקמן ס׳ נ״ה לענולת טנטם ה״ס סיפא ארונן למה לעסות ספנים.  התמיכה ונפשה ח

 דרכי תשובה
 סק״א יאף אס בטח שזיק השכין לא הי׳ שס בהמה ואשי זייקה נזדמנה שס אסור מנמק ומיונו כ' יאס זרק אבן וסכה בסכין והלכה הסכין ושחטה
 ונשחטה בראי שד נדי״ש (ה) שלא החליד ל בימין משה נזף סי׳ ב׳ אס פסולה מספק יילמא הלכה יכח ט1 לא ככג1 הניא עיי״ש וכי שס סוד
 זיק סכין בסחל וסי׳ שס עוף א בהמה מחט בהליכתו ובחירתו מן הסמל בסעיף ג׳ וחב״ש ס״ק ה׳ ו׳ ואס זרק סטן והפה בסמל ומכח ההכאה
ר יאן זה כח כס אלא כח הראשון מא  לאמריו השלים השחיעה אסר יבעוף ק ב׳ חששוח א׳ שמא שהה ישיעור שהיי׳ חזרה לאזריה ושחטה בחירתה מ
 כעוף מעט סא ועוד שמא הפלד הסטן בהליכתו ובחזייס חמן המקוש יסטן הראשון סא שמוט ואס זיק סכין למעלה והלכה לצורים ושחטה כשר
א לא כס סהה יורדת למטה מג ח עיי״ש ועי׳ בס׳ הנס תודה p בעוף ומכס הלכה י  שהחליד ובבהמה אסר מחשש חלדה לבד ע״כ אסר טן בבהמה ו
 עיי״ש אק מדברי הפומ׳יג שהבאתי(בס״ק שאח״ז) יכן מדברי המאז שהבאתי ס׳׳ק ג׳ שפקפק בהיתר התנ״ש בזה והביא ראיה דגם בכה״ג ק לסש
ט טון דהוי כח חטש עיי״ש וכי שס עוד בשמ״ח דאס זרקה ר בץ בבהמה ונץ בעוף מדסתמו דלא הד מ  (בס״ק זי) נראה דבל שראה שלא החלד פ
׳ כיד ס״ק א׳ שני דאף מרק למעלה ואחר שעלתה למעלה ירדה למסה מגיה ושחטה בייירסה סמל ק עשפ׳׳ד לקק מ  ולא מלק וצ״ע. (ו) מ
׳ זה ׳ בסכין מעור ב׳ צווארים של משחש ואס אן ט שיעור ב׳ עיי״ס ־ (יכ) כח גברא פי׳ בס׳ חח חיים הספרדי טו״ד מ ס  סכין בעיק מ
 אואייס צריך שישחט דדן זריקה בהולכה ובהנאה ואס שחש במלכה לבד ואין מסתפק מוסש פפחט שף בסטן ובדקו הסכין והיה בלמ מימה א שמטהו
 כסכין כשיעוי ב׳ צווארים י״ל יאמר מדרבק אבל ק המרה גס בזה לא כשרה יסד קיי״ל היסס הרי מא כמי לכל דכריו א ילמא טון דיאט
ו פבאס״ס מ״פ מהש״ך ילא ימכף נח נפשיה מצאה נשממ מסתמא לא סס א כח גביא בשעה שמטה י מ  אמי וסיים בצ״ע מי״ש (ז) ודאי לא ו
ח אמ בס׳ פד נק היעה א שפא מו עכ״פ דיו מיהמן כמו זק מופלג מי״ש ־ (ינ) מנ י  חיישיק שמא נהיחב ע״י נמלה העוף מסיכום ו
 כה״י טל הלטה שהיסה וסיימה ממאן מ׳ משה מייזילס רל אבוייק ווייסלין בחיקו עשמ״ח סעיף א׳ וחב״ש ס״ק ב׳ ואס הפס סכין כדו ופתח יד
׳ נשחטו לגעיי ובעוף פכ״פ א מונחת במק ועמי ינפל הסכין ופתעס ה״ז סמלה שלא הלכה מכמ  שכ׳ יבבהמה אן להקל בזה אלא כשכל הב׳ מ
א לא טיטק טלי הא שלא נשחטו חנן ונחרחט נרכ ע״י רק שע״ע מחה מעוכבח ביד וכשסר כמ ממנה הלכה בעצמה ואנן כח ׳ א׳ טא י  מ
ה ולאמי גניא נפיק שהארם נכמ יעשה הפעולה שתשמע ואס' פחח דו בכוונה  הסירטס אבל כלא נמצא שמטין כלס רק ריק יש להחמיר נשל מי
 דאימור לא סחט חנן ומחמת ספירסס נתרחט ונקרעו עד חבן וכהנת שתלך וחשמס לא מהר טון דליכא כח אדס מ״ש ועי׳ בס׳ ועת סרה
א דחה נמצא נקנה שחופ p הרונ ולא «ךו שכ׳ מש לעיין נדן אס מה הסטן מוגמ מ״ג כלי ומיד אוס את ׳ י״א וכי שם דהא ד  הנייח לקמן מ
׳  סא גס הש״ך סויה ואסר אפי׳ נדענד tfm הש״ך נעצמו לקק מ׳ כיה המי ונפלה הסטן ושחטה * מי ניז ועי׳׳ש נמ״ש נזה (ופי׳ להלן מ
׳ קל׳יח נמה פרסי דרס נערן כת וכת כמ ומשם הלמוט  ס״ק ד׳ נשס אביו והאריך נראוס פל נל זה פנה״ו (ח) נפלה ממשו קנ״ה ונאס״מ מ
ן רעק׳׳א ז״ל נהשמסומ שנ׳ א ת מ מ מ  פסר׳יח ס״ק נ׳ שני דווקא נדלינא שוס כח ננוא כטן נכה״ג הפלה מידלא לנא) (יד) ופסולה עי׳ נ
 אנל סנסלה נרי נח גנוא שאן סונה לשוס דנו ממשה כטן שגמל רגליו דלממיא יש למש דמי שייטה ואמו לשייט אזר שחיטה זו את ננס משוס
 נסכין והטא מחפה מרה הזנחה קריק ני׳ טי״ש וכיוצא נזה נ׳ נסרי מאד א״נ טי׳׳ש ועי׳ פת״ש סק״א מהמ׳ זכרק יצחק ועי׳ נס׳ ופת טרה ס״ק ה׳

 ס*ק א׳ דמשמע מדנד ממ׳ דדוקא שלא עשה אדס מעשה נל מקר אנל עשה סעיף א (א) השוחט לשם ע״ז ואן טאק נין אס ישראל שחט
ט נמנח ימאל א ממס ח  אט' טופ קלה ננטלההמוןשההחיל להטנה ונפלה מעצרה א״נ שטלה מעצמה נהמה עינד טיס א עס״ס מ
ס זולה הטופ טהה טפלת אס״הקריק ניה חנחר. xfvo מ״מ נל שיישנ נה הממן לפ״ז ה״ז אסירה נמאה מרח מדף  אלא סט׳ טופ קצה אף מ
 p״ מש להסהסק טכא הכשל מכין וטל הכחלוהלמ משעה דאכא לספוק א ה׳(ופיל מדף די) (כ)לשםע״ז וה״ס אס אמר ששחט לשיסוף שש שטס
 קריק ניס תנחה טון דגשחנוה מאליו א דלמא מף נל מף הד מכמ נשחטה דנר אחר עד מחט לפ״ז מקרי שמיה סעי׳ א׳ וני שס נהנ״ש סק״א דספופ
 וסיים ואמר סספיקא טייש. אק נחנ״ש םק״ז ממיח סעיף ד׳ נ׳ מש טאדלאטנטא אס ישראל מחעו לשיתוף דהי״ל זנחי מחים טוןדמצוה פלהשיהוף
 להחמיר ננסילה אף שטס מיס וכה גנרא קצת ננפילח הסכין והיכא וט׳ אלא אפי׳ שטיס ששחע לטמף אע״ג דלא תיזהר עלה מ״מ לדק ט״ל
' נ׳  הכשל דו והטל הסטן נפמ כלא סופה ושחשה נ״כ פטל וכיש אס דחפו הקחנה ונכלל זנט מטס טי״ש ־. (ג) בשחיטה זו מס״ז לטל מ
׳ אחד אמנם  טי וכיוצא ט על הסטן והלכה ושחטה דפסל דנטיק טשיס נסונה לשם ס״ק י״ד שכ׳ מהרמכ״ס ומחט למ״ז לא קאםרה אא״כ שחס מ
 שפשה דק* ולא rftw נדי״ש (ט) פסלה נ׳ נפדי מאד שם נאמצע דעת הט׳׳ז שם טצמו נראה מ״ל לדנא דאף אס שחס רק משס שממו
מף ׳ נ׳ ועי׳ מקרכ נ נ הקנה נאסר נרי״ש ועיי מיז סוף ס  סס״ק ואף אס ראה הסכין מעילתו ונחסין שהלן ותשחט מטלהה וראה א ח
׳ קמ״ס ס׳׳ק כיא שכ׳ ואס שחס ׳ ב׳ שהשיג עליו וסי׳ ש״ך לקמן ס מ לא עניו מששה מיש וכ״כ ממ״ח מ  ששחטה כראי גיכ סמלה והא א
׳ ל״ס אח  סף מדף ג׳ וכל הסמל ממס דלא כמ סא אפי׳ נתטין לשחוט לא ממי חצי הט׳ לע״ז נאסרה טי״ש ועי׳ מרת ניס יצחק חיו״ד ט
ד דנ ׳ י׳ נא) נ ׳ נמרח סעיף ר ותביש ס״ק יי של ז׳ מה שסלסל טה ופי׳ מרש משכנות סקי שזיו מ  סייש: (י) דבעינן כח גברא. ט
׳ ע מ י מג ז » גר וכיוצא על המין שיד ישראל והנכה ושחשה הסו׳׳ו וסמןה״כ נזה ומרש בזה נדנא נאויסת ועי׳ מז״ח ו  ווה ששמן מא ואש ה
ו המשכנות יעקנ מיל ג ק זה ומה שמג על ו  דסמל אלא אפי׳ אס ישואל דחמ לחגיח על השטן והלכה מחפה דש רש מה ששלשל מ
מק זה ועי׳ נסי רגד ' ל״ה מיש נ ס הרי מסים מ ר  להמיר גיכ יהדאטן ft קמיד מעשה רמז פמ סא (ועי׳ מרק שארז) כאדנות וסי׳ מ
ו ר ה * ׳ פרי הואר שם פכי הזהב שני יגששפ יק טעוס קנא יקנה אף אס טשג לזחק מ  והשני לא טון לשם ספשה טי״ש: (יא) כח נברא. ט
ד מ רק ו לא טתסר טי״ש ופי* שמיס מדף ס׳ שספג לדנא יאפי, לא ענ ז ממי וסכא ואלא מ כמ תגרא גתטעס הסטן מ  תם מ ס
מ ומון שלאשחסרק פשס קפא זק» לפיו אשד סיאדיסא ו מעשהכלו ף ב׳ ותגיש ס״ק ר׳ כ׳ ונח ט י ס ס ר ק טה חמת טייס 0י מ ך  מ
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ב בשעת שחיטה (ו) לזרוק דמה (ז) או (ח) להקטיר חלבה לעבודת מכבים ה״ז ש  (ft זו יאלא (ה) ת
ק דמה (יד) או ח ב (יג) א ש שחט סתם (יא) ואריב(יב) ת  זבת מתים . (ט) ואסורה בהנאה י• ב (י) נ
ת (יט) מתים: ג (כ) יישראל ב  (טו) להקטיר חלבה לעבודת כוכביס (טז) היז (ג)(יז) ספק (יח) ו

 (בא) ששחט בהמתו של עובד כוכבים אפילו
 כאד הימב

w מפו to חחלחו פיפ ומה ®Vert אמר «אן באכילה ומיד  (נ) ספק זני1 מפיס וספס מפין אתא נגרו מפין אש אמדק סטיו סס על אמדק «
 תסלחי * לא והקשה פל ססוי !מרי נמ*מ ס׳ ימיה סעיף •יא פנק ימי ילא נמאס וניכא ישתנו מתחלה emo לשס סצוס שטסה אפי׳ זיק אסר מייפה לפנויה

 דרכי תשובה
ר אף נכהינ עיש נאריסת: (ינ) לזרוק ז  בישראל מוהר אנל נעכו״ם *
» מלות  דמה ענאה׳׳ס ס׳׳ק ב׳ מ״ש בפאגהת מרז והין• מחש בפירוש צ
 שחיפה ואחר השחיטה זרק לעט״ס ופי׳ פרפ שכ'שדין זה אס *סר מידושששוחס
ב לפ״ז דאיט פופיל למול תלוי מחלוקה הססקס  לשס מצות שחינה ואח״כ מ
p י והניח נצ״פ מיש וראיתי בס׳ סדי י דיטר או במחשבה מ  אי סיגול מ
 כדעת כת״י פל הלטש שיפה וסריפוס ממאן מ' משה פייזילס ז״ל אנד׳׳ק
ד נוק א׳ ועי׳  ווייסצק שהוטח בראיות דהפיקר לדנא כמן״ז להחמיר ועי׳ ט״
ה פ  ממ״ח סעיף ג׳ ותנ״ש סק״ז שב׳ לדינא מה בך דאס שמפט סמנו מ
 שתעה שאמר נפיחש ששוחט לשס המצוה שאט אלקט בהורחו לישראל ולא לשס
ק שא״א לפוש א  דט• אחו אי שאסר ששיחש לצרט שלא לשם טינה בלל נ
י לפ״ז יאת״כ זיק מזה אי הקוד חלבה לט״ז לא נאסיה הבהמה כ״א ד נ  ד
 אחו מקצת הדס מלב שזרק א שהקטיר סטסס הקרובת ע״ז ועי״ש בהב״ש
ט לשש ה׳ כ״ע מוייס יאשוי דש אמקדסס שמעלים שמוה מ  שכ' דאס אתר ש
 הבעלים בכמה ניט שמות ולא שד כ״א מאומר ב*שק דליכא חפשא הייט מש״ל
ו לישי־אל * שאומר ששוחש לפס מה שכל שוחמי מ ד  שאומר שצוט אלקט מ
 ישיחל שותפ־ס ולא לשש אתר עי״ש ומפ״ד ס״ק ב׳ (יד) או להקטיר .
 עשמ׳ח שש ותביש סק״י שכ' דאס השוחש לא יישב כאס ובא אחר ממן ומה
 א הקעיר חלבה לעיז לא נאמה הבהמה כ״א אוהו מקצה הדס שזרק א חלב
 כ-קשיר מסעם הקרונה עי״ש . (טו) להקטיר חלבה עחב״ש סק״ח ושמ״ח
ת שדנה לא שמע ממנו כאס ואד־ מחיפה אמר שהשיוסה ע  מדף ד׳ דאס מ
מ  תהיי לשס ע״ז ולא הקרינה אלא החדרה סרה דדוקא היכא דאמר שחוזק מ
 א להקזיר חלמ לע״ז טון שאמר שיענתה ענדה סייך לה חיישיק שמא
ר ענדה נשחיסה אנל נהר נוונא לא מינך ענדה ולא נאס הוא אך מ״מ  מ
 אן להתד אא״כ ממדנדן נהאי ננרא ממיר דלא מחיינ אמי עטרות נע״ז
 אבל בגברא דלא דע לחלק נהט ונל מטרות שוות מיניו א״כ כל מה שעושה
די זה ספק עי׳  בנהמה לשס מ״ז יש למש שמא שחעה ג״כ לע׳׳ז עיי׳׳ש. (טז) ו
׳ יאן להמיר בזה בלא״ה אפי׳ שזרק אח״כ ז ס״ק ב' מ  באה״ס יפי מ״
ד לפסוע שס״ו החלש לפיל מ׳ ב' ס״ק ל״ב לשימו  משוס שהשוחט נמשה מי
 כנעשה חשד יש לאמר *ננוע א״כ הינ טון דהוי חמד למ״ז החמור וכ״ש
 מעשה חמד לנטלה הקל מע״ז ימחק אמר דמייי בא׳ עע״ג ח״א חרא דפפס
 א' לא נמשה חשוד לסשרע לכיע ועוד טין דנמ״ג ספיקא דמנא מא טלי הא
ז מף ס״ק ב׳  לא מתמריק נד״ש־ (יז) ספק זבחי סתים עכאה״פ וכי מ״
ק פ  וה״ל טון דמי ספק איך אחזיףש דנהמה ניד' אן אמרה נמאה ד״ל מ
 פלינמא לא שייך אסר מקי אחזקה עי״ש (יח) זבחי מהים עע״ז של מהיש״ש
 דנאטלה אמרה מדינק יפי' ס״ז שס נריש כס״ק שמיס פ״ז ח״ל ילפ״ז יש
 להקל נספיק בבל ססק לדבק נד״ש: (יט) סתים מבארם ימי׳ מרז נרש
 נשם מהדש״ל יעיין נס״פ טפלה דאף הדמנ״ס מדה מה ומותר נמאה
׳ שערי דעה ס״ס א׳ שהאדך מה ומלה להלמ דלדינא יש למגדר  עי״ש ועיי מ
׳ מעשה מקח הספרדי סל הדמנ״ס סינמה׳  ולאמו אף נמאה נד״ש ועיי מ
 שחיפה הלבה נרו ועי׳ במסי יונה של לדנא והסקיל לסתיו במאה לא הששיו

׳ נ״ו באריכות : ח פונג ירט מ ר  ועי׳ ממ מ
ת פכרס מ  סעיף ג (כ) ישראל ששחט אן יזאק בין אש יש־אל שחס מ
ף ה׳ י ת פסים שפ״ח « מ  א פס״ס ששט במד! ישראל א מ
י  (וע״ל &׳ק אי) ־(בא) ששחט עי׳ בסד מאי איק ג׳ שב׳ ח״ל נקש דענ
 דלמחלה אמר לישראל לשמם בהמה לסט״ס שמחפנמ לעי! אבל נמוש כמן
ס מזשנלע״ז סוסו ivb לכל»לה פ״שיכ״ננשמ״ח ת  ולא לחוקק נעס״ס מ
מ אם יייפ שלא יבא סיס י  מדף ו׳ והנ״ש ס״ק י״א יע׳ שם מטייח שכ׳ מ
פ מודע מלמג ר ו מהר לשיוט א אשיא למשלס * י ! ס י ט  וסחלנ לד מ
נ יש להחסיר נס 90 פה ואן מחשנמ סלים מ״מ נוליכא ארך ל י  מי
ס ממס שמפת ע״ז מנגש אנל נססס סס״ס מתו לשנוס א ו י  לכמולה ג

 י ־ ־*
3n«9 

ד נכה״ג עי״ש יעי' שפיו  וק כל מקם שסכו בפרן מ מחש לפ״ז מי
 ס״ק י׳ בד״ה דע שנסתפק דלמ מה וקיייל פשה פפשה אסרה אפילו
 במעיס קמא דקנה מה יהיה אס שחס חב שנים א חב א׳ במף ואח״כ
 משב לשם ע״ז מהו מי אמריק טון ושחש נמשו מ אן סבוא לאמו א
׳ מן התווה ע״כ מיהסר אף בנועוס ק כל הל ס י ה ולמחלה מ  גילעא י
ד שש הספרדי סויד סף מ׳ מ מ״ש ׳ ע  בסרא וסיס בצ״ע עי״ש ומיי מ
 בדבד מרמ״נ במ שיי״ש ופי׳ סויש יהדא יעלה (למאן מהנ־״י אסאד
 ז״ל) סויד ס׳ כ״נ שעמד פל הרחיך טיתע לפ״ז א מיב פל כל משת
ן זה נאריכית (ד) יו עי׳ ד״ק ר  ומשהו ופי״ש פד נחשו׳ שלפ״ז מיש מ
 סק״א מסתפק אס שייך למש נס מריטת טצוח מדף לשש מיז לדעת
) נד״ש ועיש ס ך ׳ נ׳ ממעשה כל והו נאכד (פיל נסיק מ  מקה״נ לעיל מ
p^  מימלי הקדש אה א' (ה) חישב עפת׳יש ס ף ס״ק א׳ מ״ש א נ
 דטר מקא א דמי נמחשנה ונד׳ ממית פ.י־ף א׳ ותלש ס״ק נ׳ שכתב
 דאפי׳ לא סציא טפהיו רק משב במחשבתו גרדא אסרה עי״ש ועי׳ בס׳
ה נהם מיש ע״ד התביש  ההרס הקמז מל מסכה זבתיס דף ב׳ במם׳ ד
עק מ מסיק א׳ עד ס״ק ס׳ מה שהאריך נ  בזה עיי״ש ועי׳ בם׳ דעה מ
ד על טמנ״ס פרק ב' נהלסת ר ט  מ סובא ועיי בם׳ מעשה רוקח ה
 שחיפה הלט ט״ו שמב יטילו לא זרק ולא הקטד מ״מ טון שטב לעשות
 ק נאסרו דבע״ז אמי מטבה לחדא מירק ליה מפשה פיייש ונד׳ ס״ס
ל ניישב ׳ לחלק בזה בחיט לשמע מועיל אף מחשבה בעלמא לכ״ע ט  ט
ה ט מיסקס דאין טסל מחשבה בלב טד שיוציא מחשבתו מ  לזרוק דמו י
 מלא כיי״שוגד׳ מ״ז ס״ק א׳ בדיה עוד אבאר ומ״ק בי׳ (ו) לזרוק
ג בשמיח ספיף ב׳ ולעיש סק״ג מקא  דטה או להקטיר חלבה מ
ם דהוי פנדה גבי פ״ז דהייט שחיטה זדקה והקטרה מא ד  אא שלט מ
נ לקבל הדס א להוליך ה סחישנ עליהם לעיז אנל אס ט מ  מאסרה מ
ה f• מ מקא נדדעיק ט ט לטי לא נאסרה מ ך ט  הדס לשם ע״ז ילא ל
ל בלא״ה מישיק ז ט  בהא גברא דדע שאן מ עבדה שחייגיס עלי׳ מ״

א סטיו מחשבה זי שגס שחיפש סה לש״ז עיייש יבטיח שיק א׳  ט
ה אס משב להקטיר י  (ז) או להקטיר חלבה כהב בטי סואו םק״א מ
ז ס״ק א׳ בדיה י  ממנה כיח בשר פיי״ש וכיב מסיח מדף ב׳ ופי׳ מ
 פוד אבאר ט שפקפק בזה לדנא פיי״ש (ה) להקטיר חלבה נד׳
ו ז מףא בדיה פד שנסתפק א בפיק מסין להקשיי כיח מקא מ  מ״
ה גילוי לדן זה עיי״ש:  בפרס לאין הקטרה סממ מכזית וכהנ ילא מצא מ
 (ט) ואמרה בהנאה ררארייהא פהב״ש ס״ק ס׳ ונר׳ טו״ת טוטי״י
׳ לג ובס׳ אמד בינה (למאן מהר״מ מקאליש זיל) חלק יו״ד  הליל* מ

״א י  מיש ס׳

ה ששתפ לנרז אנל א מ  סעיף ב (י) שחט סתס סיס סיכא דליכא מ
ט פ״ז להקדנה ונא  אכא סכחה למחשנהו כגון שרטצה ל
 פט״ס א ממר ושטה סהמא מיל כאלו מ' דלט״ז שמוה שירח סף
: (יא) ואח״כ חישב לזרוק דםה סשמיח מדף ג׳ והגיש סק״ס  מדף א׳
ה א מפלג ט מ י יסר כמוך אחר ס ה סא מיעו מ איע מ  x' דמגול ג
ס גיח והוא י ק ב ג ח ה א ס ל ה ש ן מ ז ל מ א מ ו מ ל י נ א ס ה ט ו  ע
ה ולש ס מ  אסר שיעחו לזיק מ להקנויו לפ״ז מישים למטע על מ
 אס זרק מימה או הקנוי מלינה אחי ק״ לעיז מאסרה למטע מששא
: (יב) חישב לזדוק מיי סיפ י סף ס״ק ב' ״  פספוס עייש ועיי ט
׳ ואפילו לא זיק וק שחשב לזרוק גיכ נבלל ק ב׳ ט  וסד הואר ^
ס פ ש וכ״כ ממיס מדף ג' וסחב ט  ספק זגחי מהים סא מי
מ מ שחפה עיייש  מזישינן והואיל וסקי סלי סאי אמר ק שמא א
 יל שס גפיי מאד יססתניא וסיע אס משב לזחק וחזו ט מסחשגמ ולא
נ לזחק ע״כ  זוק מגלי סגה מתשנמ רסרח שמן מעשיו מעיקרא לא ט



ה ט י ח ת ש ו ב ל י ה ה סעיף ד ג ע ה ד ר ו  באר הנולו, י

, (כב) חישב העובד מכבים לעמדת מכבים (נ)(א)(בג) כשדה יזאש ישראל חישב (כד) שיזתק * ^ ״ ן ״  י
 י״ (כה) העובד מכבים לעמדת מכבים (מ) פסולה. (ב)(בז) (ואמרה (י) מנאה) (נ״־): ך (כח) יישראל

ta%1J (כט) ששחט (ל) בחמת הבית לעמדת מכבים (לא) לא (לב) אסרה. (ל0 שודאי

i״) 

 באר היטב
) כשירה 0J01 יסכל נ f טכניס לא פפצ ש ( אנל הפ״ז טנר לאף נזה פטל 
 הולך אחר השוימ וכוזנ נשיך אפילו אס שמע השוחפ שסעונר טכניס חישנ לענודת
 טכניס מו־זר אפילו נאטלה והנ״מ אסר באכילה אננ נששוחפ עונר כוכניס מין
 * ישראל מץ סאלויךס נעטלמ טכניס אז אמר נמאס רסתס מחשנהס לעטי-!
 סכניס אנל אס אץ אלוקי! נעטרה טנניס לא נאסרו על שישמע מפיהם ששוחס׳,

 לענוית טנטס (ל) נהנאה והש f טלק על הגיה זו וסנירא ליס למוסר נהנאה

 פתחי תשובה
 ר M כשדה• יץ טיס 03 ש״ו יאה אץ אדוקים ט׳ ונרץ נסי נמלס מזדאל
 נמולץ לך נינ שכסנ דיש נידוש דץ נסיספוס שם דיה לפני יבהיסה לנוצה לפט ע״ז
 ושממה מסינק לפ"! אמיינן ססס מיושנמו לפ״ז ואסור נסנאה ופ״ש פוד לעני! מהשנה
 הפוסלמ אי דמשנה ממש או יטי ייקא מ״ש נזה (נ) ואסורה נהנאה ענה״ע ומיץ
 נספר נאי יפקנ מהא־ץ• נזה ום״ס מ״מ ליינא ניאה ל׳ עיקי דאינה אסורה אלא נאטלה

 דרבי תשובח
 בער מקא*) בט׳ זה אח ח׳ ־ (מ) פסולה מואודיהא שמ״ח סעי׳ ה׳

 (כז) ואסרה בהנאה עבאה״ס וכת״ש ועפמ״ח שס שפסק כהרמ׳׳א ואסרה
 כיאאה וכ׳׳כ הפרי טאר טי כאייטח וכ״כ בשפה טיס ס״ק ו׳ להלכה עיי׳ש

 סעיף ד (כח) ישראל ששחט וכוי לא אסרה כ׳ כשמ״ח סעי׳ p׳ ווקא
 ישראל משוס מחלה חזקה והשוחט זה שעמו נה עו הנה ולא
 מפקיק לי׳ נדחקה יהמה והלק שלא ט׳ לבו לע״ז ולא אמי ק כ״א לצער
 חניח אנל אס טה זה השוחט מוייר אסר אכי׳ כה אה עיי״ש •1יט) ששחט

 ע׳ שכ״ד ם״ק ו׳ שכ׳ ואף טפ מחלוקת נמנני׳ לנהמה ורש״י ס״ל וקנאה
 והרי טא כשלו מ״מ לעק דנא כיון וכל הכוסיךס השנרט זאת לומר ומגכי׳
 הנהמה יםל לאסרה רכמע וס״ל ולא סי שלו לערן טוכל לאסיה אלא לעק
 לשלם טא וטי שלו עיי״ש ועי׳ נס׳ ערוגת הנושם את ג׳ שהשינ על הפרמ״ג
 בזה ונ׳ ואין ראי׳ מדטמיטו הטסקיס ואין הלנה ברש״י ד״ל דהשניטו
 הטטןיס דן זה מכוס דאין נ״כל לד.א כזה וממ״נ היכא ושייך לצעויא אף
7 לצעוד כנץ נשוהף  שהגביה הנימה אן כנך פלוס אף לט״י והיכא דלא י
 למק דאית לי׳ ולא אמייק לנעור אף בלא הגבי׳ אהה אסרה והא קי״ל
ט מעשה אדס אשי דש״ש עיי״ש ועי׳ בתורת יקותיאל בט׳ זה ובט׳ ע  ש
 שאת׳׳ו שהחריך טוגא בערן זה והעלה לדיא דאס הגביה לע״ז יש להסתפק
 אפי׳ לדידן דקיי״ל לצעוד קא מסין אבל שוחט לשס קישיס אן טלוק בץ אס
 •הנטה א לא רכל דאן לו כוהטה בגוד אע יטל צאטר ואס יש לו שוסשוה
' נ״ט  בנווי׳ יסל לאסור אליבא דכ״ע עי״ש כאריטה וע׳ כשו״ת עונג יו״ט ט
 מ״ש בעק .ה באריטת (ל) בהםת חבית עי׳ שמ״ת סנד׳ י״א שכ׳ ת״ל
ט אע/ דאפשר גיכ  נלענ״ד טכא- דישראל שוחט לע״ז כהמה ממר א של ס
 ־־ליייי לצעירי ?א מיק ש,א יוכל לנמרה לישראל מ״מ אסרה בהנאה דדלמא
לא אמריק לצעורי קמטי! לא משוס דאין דרך להזיק לאחרים ולהספיד .ה  י

א י״נ דסיר דרחא לי׳ לנעליו כהט ונס אן התק לכ  לגמד לנעליו אבל מ
 ועיי״ש בתב״ש ס״ק י if (לא) לא אסרה עבאה״פ בפלוגתי. הלח ומרז
/ ופרי טאר ס׳ק ל שנ׳ לדנא  לעק אכילה וע׳ שמית סעי׳ ט׳ ותביש פ״ק י
׳ ניד מ״ש כעק  כדעת הבית דמוהרת באכילה עיי״ש ועי׳ כט״ת עונג יו״ס ט
 מ באריסה (לב) אםרה ט׳ ט״ס ר״ש ברץ זה ואא״א ושא״ש וכי מסקנת
ט הא דטל לאסר  הססקיס טא ואט׳ כמעשה זוטא יטל לאסר של תניח ט
 את של תכירו כמעשה זוטא טיט מ־רכק אכל מה״ת אט יסל לאטד כלנ
ז של ס להדא ׳ ל  ונלל אט׳ מעשה רנא ע״״ש ועי׳ כשו״ת מהר״י כמנא ט
 עיי״ש ונד׳ נהנ״ש ס״ק י״ד וטפ״ד ס״ק יו׳ד מ׳׳ש נזה ועי׳ נמ״ה מהרץ
׳ נ׳ ונט״ה טאל ומשיכ מדשא! (המכונס נשס דנרי יוסף) טס  יפה טו״ד ט
•f׳ כיו וכס׳ עטות פטרה (ממאן מהרס״ק זיל) על מס׳ ע״ז וף נ  ט
ffnft ובמטתיו שפל סייד מקרא חכמת שלפה כאן ובס׳ מנת מרה סיק 
ע יויט ט׳ ס׳ שנסתפק נהא הןי״ל דנסשס  במ באריטת יעי׳ בט״ת ט
 מעשה אמי אדס ושא״ש מס יהי׳ אם ט׳ סבור שהבהמה שלו ושחטה לפ׳׳ו

 אס נאסדח פק ד״ל דאא ט׳ יימנ שהוא אט שלו לא ט׳ מחט לע"ז לא •
 נאסרה הכמה אף דעטד כה מעשה א דלמא ׳מדון דחזיק ממני הא ועשה
 מ מעשה מהטס האיטר אשיג שאט שט ואלים טז מעשה שפשה נס לאמי•
ו שאט שא ה׳ינ י״ל דאליס כח מעשה לאסיה אף שט׳ בספות שט׳ נ  אף ו
 סטר שהיא שלו והאריך נראות והעלה לדנא ומדקי להמיר דטין רעשה
 נה מטה אפרה ואן פסוהו מנפל האיטי־ נדי״ש באריכות (לנ) שת־אי לא
mm ׳ הינאx ׳ נס׳ האשטל הלטה שלוטה ט׳ י׳׳ד  כיין אלא לגעת ט
ט טי׳ש וכ״נ ט דלצעורי סטין ה״ז א  טא מ א אהט יצא שייך מ׳ א

 מרש

ק אח ל  למחלה מש״ל מתם עסיס אן סחשנתס לפ״ז עי״ש ונד׳ נערך מ
ס ד אטר לטש וט׳ מ מ ח״ל ט ודא מקטיר א זורק ממנה מ ׳ נ  נ׳ ט
 לעסיס אסר לטיעו נדני־ מוזהר ט אנל ק הסתם אט אטו איא ט א״א
 א לעמה כלא סיע ט״ש (כב) חישב העמ״ם ענאה״ט מ״ש ט שמע
׳ ט״ח מדף ה׳ והנ״ש ס״ק י׳ של ומרקו ט שמנט״ס טשנ וסי ט ו  מ
 לדנא נספ״ך ואניס שסומז יולע שמעלים מחשניס מ״מ נל שאט מסטס
ט לאטלה מל שט שתיטח אן  למחשנט ואט מחשנ נה נאם ושוט א
ט נזה נ״א אחר מוחנו הראל ל ת מעלים טסלח נאם ואן טחשנה ט  מטנ
ח אף כאטלה ט״ש ולכ נפד מאד ט וננר טי לדנא ודלא נמ״ת ט מ  ו
׳ ג״כ דאע״נ ושמע טשראל שמט מעלים מט״ס  עי״ש יעיין כמט יינה ט
ס כעח שטסה ט שתוקנה מט״ ט א מטנ  שחרק דמי לפ״ז כל שלא שס על לט י
 אין לאשור ועול כתג ואס אין למנס״ס מדיין שוס חלק נהנהמה אפי׳ אס לק
 א מעות פל חלק א׳ אן מ למתשנה זאת לאשרה אף ט טשכ טשראל
 טשיק א את״כ חרוק דמה א חלכה p שאץ הממנה הזאת תקוע רגע
״ כי׳ פלד י ט י טרי נימ לחזור ט אא״כ טא נכרא אלימא שלא מצי ל ט  ג
ס זקט הלבוש ז״ל של דטישיאל שיט ועט״ס  ומשניו ס״ק ג׳ שהניא ט
 ממכ שרי מאל ואין שליטת לעט״ס וע״ז ל מרמ״ג דמשמע ידנריו דמקא
כ אטר טון ט ח י י ט ישראל אחר ט  כעט״ס לא מהי טל מישראל א׳ ט

נ ט עוכר לא אמ-יק ט ט והא ק״ל חה מ מ ט  דלישראל יש שליטת ו
 והניח נצ׳׳פ עי״ש

ט סתנוא נהמה לאחרים  וכתב עוד כט״ח ט ifvi ט עט״ס ט ממר »
ג ט״ ו נה מטח שחיט כפני ישחט יש לאסר נה.אה ו נ  יסנסליס ט
 וקייל ולא איריק סהס מחשנח עט״ס לעי! מ״מ טנא ומעלים מחשניס
ט עיי״ש (כנ) כשירה מ ש ו ט מני ד׳׳ל והוא נמי אומתא ד ו ג ט  מ נ

ט נפיו שטא עובה ס א ״ ט ט ה ואפי׳ מ ׳ נ ט ס״ק ו׳ ט ׳ ט מ ׳ נ  ט
׳ טסנ  ישראל לשליח טשטס לעיו מהר p דשראל לא מטין להט או
טק ם וסופה כופהו טשראל מטין לעמה שליטהו ליה לן כה יעכ if נ י ס  מ
ס שישאל הדכר מרפט לכל יממן• מנט נשעה י ט  טשראל ט ישמפ לדנרי מ
p ס ט מא לא ״ ט י וסוכ סא שיציא נס מהנה ט א  שטסה למי ומן מ
ן מנט  ייפה ולמו לא ק יחמב אמנם אן המר מעט כדעכד אלא כל טי
ר מחשנח ממלים לא מחשכה טא פי׳״ש (כד) שיוחק העכו׳׳ם  ק ס

if ט ס ׳ י״ח ו ׳ אשל אנרהס (ממאן מ׳ אנרהם נרודא ז״ל) נטלין ט ׳ מ  ט
׳ נזה חיל ישראל מוחנו שחמק פט׳tf מדמו א להקפיד מחלנה  מד׳ ז׳ ט
i טזרקנס f טליטס חט׳ פ p  לפ״ז לל למק אס סונט שמא דצס נ
ט וכאלו מחט ע׳*נ ס טא שאט נ י ט ם ולעט מספמח לזריקה 1 * מ י ס  ט
ס י ט ס את״כ כלל ולא טשנ נה מ  לזחק נעצמו חרק. ואעסיי שלא נזרק ט
ן וננרא כר קנולא מא אנל אס אן יעסו ורצוט לפ״ז מא  כאס ה״! אסרס נ
ל שטסחו ט׳ לארך שמטים חחק דמו  נלל יק ממו לשם הקניה אעסיי ט
ט דלא מ ט מתות כ ס לפיו נרס נל ולא ט שאט שאן ראט נפי! נ מ  ס
 בוי תקזנת ft כלל ונאטלס אמרה fvfn דלא מד טונה לשטפה טלטל
ט פסי ומלט מאלי׳ חד׳ ר אסר ג ׳ לצורך מ  סי ג׳ מ״מ p טשטטה ט
נ כמחט מ׳׳ע ׳ שמ׳׳ח מד׳ ח׳ של ח״ל אס ט  גדיש: (כה) הענרם ט
 מזחק טשראצ מהדס אזיז א להקשיר מתלנה אפיג מישראל טדא לא ישסע
מ לפשיח ק בעצמו  א ואן דבר זה נימ ft rt דאסיה נמאה p מי
מ צ נ שאס לא יעשנה חרוז יעשה סא מ  היל מלמסו סחפנה כאא ט
 מלל יעיייש מגיש פרק א ונד׳ כס׳ הלכה פסקה טוש (מהרנ מ׳ ישפר



ז א ו ה jfjj באר ת ט י ח ת ש מ ל ה סעיף ד י ה ה ע ה ד ד ו  י

 (לד) לא (לח) טון(לו) אלא («) לצערו . ואם יש לו שותפות בה . (לז)'יש אוסרים (לח) שאוסר גם
*" *י ״ ׳ J S 6 6 1 > ט ) ה : מ  חלק חבירו. י׳ויש אומרים דגם בזה איגו מטין אלא לצער שותפו (נ)(לט) ולא(י) לאסור

n re (םד) הרים (n) היזח ט ותנר היזראה הרי ז0 אשד (םא) מלול• (ז) מומדס (סור)(זע״ל סימי קניה): ה (םב) 0השח־ט(מג) לשם 
£ S 1 £ p תקרובתעטדח S??* וגבעות (טה)ילשם(טו) חטה!לבנה(טז) מכבים ומזאת ימים (סח) ונהרות. אין א 
 מכבים (מט) לאוסרה בהנאה אבל 06 דן רס י סיי
מ סימ׳א וי׳  י

 באר היטב פתחי חשובה
:Va י שאיס (ג) ילא צאסיי ענס״ע יפיץ נסשינמ ממאיס צט יי״י טמן נ  (ה) לצערו זכסנ נסיו מס כרין דלאנילה ודאי אסרה ואע״נ יאין אוסר י

 שלו הכא לא אסרס לה אלא לא שרי לס זהו• כאילו לא סחפה אצא מתה מאליה וכתנ
ק פס״ה נתנ נ0הס יימנק• יק של מניח א0 טה לו נה  נס״! שק עיקר וילא כהניח שי1לק על וה (ו) לאטר זהקה נשיו יהכא כתנ ספיר שתי יפות ונמ״מ ס
 שותטת ת״נ לשלס ו5״ל אפ״ג ללעק אםרא אנא סלוגתא מ״מ גני מזון מצי הנתק לומר ללמא ק״״ל נמאן יאטר נהנאה מה אתה אסר לקיימא ל; כהמנמר קמ לך היק
'  שאיר חצה למניס את פלמי נספק (ו) מומדפ ופי' ואסיר אף נמאה זנמנ fa• מנל מזמן לאמדק שתפה לעטלת טנניפ מ״ד אפילו נמעשס נל לסו מלקק ט

 קמ״ה נ»יף מ׳ (מ)הליס נל אצו ממנדס הס ולרשיק אלהיהס על ההרים ולא ההרים אלטהס

 חרכי תשובה
 כנין בטא עטר יחנירו סא עני והס מהסים בנהמה v ואן חצי נהמה זו
 למגה כעיני המשיר לכלום ילשיהפו הרש אן כל כ״א זה החצי ישחסה העשיר
ן סעס הנ׳ יהא מ״מ אכא לטמנ־ דלצפורי וער קמטי!  לעיז מזה לא טי
 מ״מ אסירה מסעם הראשי! עיי׳ש (לט) ולא לאטד עכאה״ע ונתיש ושי׳
 נשמ״ח שם ותביש סיק י״ז כהכריע לזינח רנאטלה יש לאטנ־ אנל נמאה יש להתיר
 כהכ״מ טי״ש ופי' מ״ז ס״ק י' ושפיר ם״ק ה׳ מיש כזה וכי דנם כאכילה לא אטי
 כ״א מירכק טי״ש וכיב במסת אמרי ברוך (למאן מלייסרק) על הש״ן ס יק
׳ א׳ את ל וסי ימרת היי  ה׳ טי״ש. יט׳ נשי״ת תיפטת יאס חלק א if ט
' נ״א ינטית ימ״ץ טרי ' קיו ובשו״ה בשטס ראש(לרב א' כזמרט) ט  נשפים ט
 ס׳ י f ימ״מ פיאל ומשיב ימישאה(המנונה נשס דברי יוסף) ס׳ לא ומזיח נית
' נשמ if ספי׳ ס׳ ולעיש ס״ק נ (ט) ואם התרו מ ט י ' ייא י  יצהק טייל ט
 פיו שכ' דווקא כשהתח ט ואמרו א תנ ששוחש לע״ז מדהה וטא מימ פשה
 א אמריק טון שמסר פצמו למיתה ידא דלא טון לצפח וחעיג דנ«מה*ו
 אן דרן דני נע׳וח יאכא לטמר דלא חש לההראס דידמ דלא מידי קפנד
׳ ניצול כטענת  רק לצעוד מ״מ טון מורן מהדרין טו רמיטן אהו ולא ט
׳ ו אמריק א לא ט  לצעוד דלא כל כמרי טון דעבר פל היהראה השהא ע
 טינתי למ״ו לא טה מניד טדי שיתחייב נוהה מדנא ילהט אסורה אטא
 במאה אבל אס סתרו ט סתם אל הטפה בן שאסור טא שטר י״ל דלי צדלתא
 קפביד ולא טון אלא לצערי מיייש וטי מזה נסי כרס שלפה (ממאן מו״ה
 עזיאל טיילס ז״ל מעיר מוש) סל מס׳ ביצה בקנסרס על הטגייח בטני'
 דרטצה מיש בערן זה באריטה (טא) כשאר םוטריש. עסי! סק״ה ולקמן
׳ כ' ס״ק לינ ׳ ב' ס״ק י״ז והב״ש לטל ט ' י״א ס״ק י״ב ימ״ן למיל ט  ט

 ובמ״ז כאן סק״ס יסף סק״ב ונשס״ד סיק ו׳ •
 סעיף ה (מב) השוחט לשם הרים מסיו סינן ז' שכ' דפשוע טא ואין
 אסר אלא השוחפ לשם הריס אנל טהר לשאת נהר ולשטס ואן
י דלא טישיק שמא יאזרו ששחט לשם מ־ של ההר טי״ש ועי׳ ס  כאן טס א
 נארת מישור סק״א מ״ש נזה וטי שנניח סעי' ס״ז ותנ״ש ס״ק כיו וכסי מנתת
׳ שמ״ח סעי' י״נ יתנ״ש  אהרן ס jf ע״׳ (מג) לשם הרים וגבעות ט
 ס״ק כ' שני דה״ה נשחט לשם נפל; טיס נמי דט כמו לפס מיונר טייש •
' י״נ שיק ג׳ דלזקא הר ממש סא דסטל אנל מה  (מד) הרים עד״ק ט
 שנעשה הד מעשר הטח אף שהוא גטה שם נמקס הטא אין זה נגדר הר
 טי״ש (וע״ל ט׳ י״נ ס״ק וי) (מה) לשם חסה ולבנת. עצמן סשא״כ

 בשחש למאדייס הזמה ולבנה ש״ן ושפ״ו ס״ק וי ונגיל כסעי' שארו
' נארח טשור טף ס״ק א׳ של והשימו במקס  (יז) חפה ולבנה ט
a& זדחח החמה א הלינה נורא לא שיין למנזר ולאסור שלא יאמרו ששוחט 
 חסה ילננה דשפיר טין צימר אהרטי' אתרט ני' דאין סירא אמר טלן
 לטזוס במקס אפל שאן החניה ולבנה זורחת שס יטיס נציע טי״ש ועיי
' זה שהביא מריו וכי חס לא מהן לכטב מרוב סשיסהו דאן  בהכ״ש טף ט
 שים השש לאסיר בזל טי״ש ־ (טז) מכבים ומילות עשמ״ח סעי' י״ב

 ורגיש ס״ק כ״כ וכ״ג ימי כסי דעה טרה ס״ק כ״ז מיש בערן זה
' כסי שטח טיס ס״ק ייב שעמי על המחקר גשיחפ לשם  (מה) יגהרית ט
 נהר מעשה ביד אדס דאן א שר אס יש לאמי א אמר דלא אסיר בכל אא
 p סגירה כמא יחאף במ־ שלהם וזה שאין א שו אן לגזור ולאמו בזה
 והרח בצ״ע עיי״ש (מט) לאוסרה בהנאת עבאה״ס מיש באס מסטיו

 בשמ״ח מני׳ ׳״א והב״ש ס״ק י״ס לדנא מל ערן לצעוד קא מטין טא לכי
ר המורה א אכא לטמר דקא מסין לצעוד א לא טי״ש יטי נס׳  ראש ט
' ה׳ אה כ' יטי כסי דעה מרה סיר. כיא שכ' טש לעי;  עחטה הטשם ט
 כדן זה דלכהר הך״ל הכי ראט נאסר מסעם וה מדע לא רמא טכ דאס שחש
 לע״ז א״א אמר שנתטין לצעח טין דקיי״ל דא״י לאסח כלל וטנ יאסי ואף
ד וכוי אמנם לכ״ז לכארה נעיכ אמר והיכא שדוע ט  די״ל דלא כ״ע דנא ג
׳ אפשר אמר דהי' סטר שחביח נ כאמח אסר ייגה ט  לט שטא יודע הדין מ
 אנו ייהנ ייצסער אסגס א משים הא בע״כ אמר דאס נס תניח ה״ח מב נאס־
 מדכא גכהיג ועיי״ש בטמר בדברי p המיז' מ״ש בזה (לד) לא טין אלא
׳ בשיריו סעי׳ י״ו שכ׳ דאס ישראל שלגו בהמת ח:יוי לשס הריס  לצערו ט
 יגכמת ימים ונהחת יטכביס א לשם שר שלהם נרפואה לא אשרה דבהא נמי
 אמדק לצעוד קניכדן ראן דרכו לעשיח p בשל חבירי יאפי' את ליי מהמה
 נטה לא אסרה דטון הדד דרבנן טא הלן אחר הנמךלץ טי״ש (לה) מק
׳ זה שנסחסק אש ליכא עדיס רק שמא בא ואלו חשנט לוייקה ׳ סיפ ס  ט
׳ מחו כלל אס אע נאין נמנו דלא חש:ט כצל א  אבל נשעה פחיסה לא ט
ט על המלט טה כט טגו במקס חזקה וסיים נציע  רמא טון דטטח מ
' ס״כ שני כזה דאם שתנו כהמת חבירי בשוגג  טיש (לו) אלא ליעדו ט
 לע״ז דאמר מהר יא״כ לכאורה י״ל דלא טין לצעוד קמטין והא טא טשכ
 ממהר וכי ואפיה מהו משוס מפל הבימה י״ל אר מאריק ניא כאני אמר
ט אט נאק לאטר בהמה  ומזיד הייה והיי סונהן לצעוד ואפי' אה ליי ט
 תניח בהא ואפי׳ אס בא מאליו ואמר שכן שחס וט׳ סונט במהכוין לא
 משי מק ני' אנל לגני' נפשי' ודאי אסר דפאת־״א מכ״ד יפי' נטה׳ נ״ק דף
 ע״א ממד א' בד״ה בשלמא דמטאר שם מש,ק במל הנהיה רשות לשליח לשמע
מ הפלית שהרי א! אמ לצטרי קמסין טון  כיצוס ואפי׳ לעכויס לאז א
 סהדעליס גיא דעתייהי דלא קפדי מכי טי״ש יעי' מזי TO אברהם פבגצמ!
. טון דא״צ נזה שליטת ז  טי״ו וכי שם דגם מפעם דאן שלית לד״ע אן להתיר נ
 רק גילוי הדעת ננטנת ידית מי\י אף כמר מכירה מיי״ש (א) י״א שאוסר
 עמנ״ח נעי טי (מהננה״ג) טי״ד סי' א' ששאל נראב! שנק נהמה לשמעון
 ושחשה שיינק ולאח״ש נא ראנן ליטול נהמתו א״ל שמעו! דע שנהמה זו
 אמרה שאני שתשהי' לשם ע״ז והעלה דאנס״י שראק המעון שיתטס ננהמה
 זו לא אסרה ומיהיס כאט.יה ימיש הימנים וסיעתו דא את ליי מהטת
 אסרה טיט שמעת שטסה שרפנו שאמר נכי דלפס ע״ז שתפה משא״כ ננ״ו
 שמעת שמשה לא אמי־ לוס רק אה״כ ונכ־ט כישראל ש.י־יד נתזקת מרות
׳ זה וכערך  דלא מהימרק לי׳ וטהרה אף כאכילה עיי tf וטי' ממרי ניכה מ
' מיו אה סיא שיניא מרי המסיג נזה לדנא מיי״ש ועיי כמי!  הד״מ מ
׳ ס' שהניא זה רכנה״נ ומיס נצ״ע טי״ש. ולח) שאוסר מ חלק  טף מ
ו פש״ך ס״ק ה' של הפעם שהרי נחלק ודא לא סץ לצער הלק־  חמי
 אמייק מסתמא נס נחלק חכימ לא סין לצער ועשמ״ח סעי' יו״ד ויגיש ס״ק
 ס״זשל שיש עוד מיס כ' דדוהא כאן לו מהפיח אניריק דלצעוד קגלכוץ אנל
 נאת לי׳ שמטוה לא שיין ללמוד דחייד לא יצפו מל ט יעלה טל הימ
 דיסתמא אט משה כ״א לפרס וכי דש נ״מ כץ ססעפיס דטכא דיל תם
ט לצפויי לתיד' מכוח אמר תם מלקי ד רק דמשוס מ  כחלק לא טון ט
 גהטין דא״א לטץ לתצאץ כזה י״ל דלא טיך פעם סאי ואמר מטפס הנ'
ה שנאסר חלק  ולפפס הגי יש קלא יינא משוחט סא ננרא דאט משש מ
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י (ג) אבל שתפחו פסולה. *אע״פ שלא נתכוין לעבדם (נא) אלא(גב) לרפואה (ננ) וכיוצא בה מדברי ״ י ״ ״ "  ״
 הבאי שאונדם (ס) העובד כוכבים : ו ישחט (גד) לשם (י) שר של הר או לשם שר א׳ משאר
 הדברים בין ששמו לשם מיכאל השר חגדול בין ששחט לשם שד של שלשול קטן שבים (פי׳ ״־ו
ט ת ש ד זה זבת מתים (נח) ואסור (יא) בהגאה: ז(נו)"ישמעאלים שאינם מגיהים ישראל ל  תיצעת) ה
ה מ . (נח) אינו ח ם ה י ת ח ז י״ייי) כמנהג (גז) ת ל״א (והייע שיהפוך פ,־י ע  אלא א״כ יהפוך פנץ לאייל קיב
w » . (ס) (  לשרוט לשם הרים וטבל טקט (גט) ראוי לבטל הםגהג ההוא ולגעור במי שעושה בן

) (רשנ״א סימן פמ״ס):  (ד) ומקפידים על(ינ) ע

מ ג׳ סעיפים  ה השוחמ לשם קדשים םה דינו ו

 א (א) ״השוחט (ב) לשם קדשים
 באר היטב

ן ימינד המחט• משמע אף אס מתטק צענדס צא  (ס) הסוני׳ מכניס ונתנ מ״
 אמה נהנאה אנצ מהרש״צ והניח כחנו אס נתטוט צעניס מי וטד מחים ואפשר לנס
' קמ״א ס״א (י) שר וימה וצנגה יש צהס  דנד המתנר מסטס ציה ועיץ צקסן ט
 גפ ק שמס דאיתא נמירש י״נ מלאטס מנ״ניס אח החמה (•א)נהנאה וטזנ נשיך אפילו צא נתטץ צעניס אפילו הכי הוי זנחי מתיס וק פסק מהרש״צ (ינ)ט

 וגי נפ״ו דאע ממס לשוחפ לשס הדס מה מחשב חס עונד לא אמדי ונס אץ לאטד ספי מראת עץ מפי שהמאה סנר דאיממר ליה אסו צי ואפ עושה p נטונס

 tma כישג־׳א
 טרה וכסוי לנטו
 ואש ממוין לפנלה
 הוי סנךוט! פטלמ
 טהניס מהא יאיי^
 no וף מיה
 וססמדץ דף סמז
י 0ר נס״ף ט ע  ו
' 1 ם ו ח  ואץ W ה
א מ ״ ד נ n ו p 
ף פ' וכלמפרש  oc י
פ נ מ  06 כגמרא מ י
 tfxro « משגה
ף מיא  >זלץ ו

 פתחי תשובה
נ וממיס אן למש כלל מ נ נ פ י ס י נחשוטס ודנ״ז הסלשוס סימן ק ) מוקירה ע  (י

 לזה פאינס מקפיליס נזה עי״ש

 תשובה
 ולשר בהנאה טיט מודבק אבל לעבוס יש ושח עיי״ש ועי בסי מנחח אהרן
 ס״ק ס״ז מ״ש בזה וכי דחס נתסץ לעובדה ווא לכ״מ אסרין מן הסודה מיי״ש

' קנ״ג שכ' שאטר ) יששעאלימ טץ בט״ח משבץ חלק ג' ט ו נ )  םעיף ז
 לשיאנ לשחוט כסחם של טשמעאליס עיי?ו (נז) חוקותיהם

 עד״ק ש״ק ב' של שנטן לחהר שלא לשחוע עד מקם שיש ט איזה דמות מע״ז
 מעבד דגס בכה״ג ש״ך לטש מטס יראת העין ואס טמד במקום טקף
 מטלות אף שיכילין לראית הע״ז משם rfs יש להקל אך נטן ליזהר לפנית לצד
' י״א סיף ס״ק ט״ז  אחר בכל האפשרי עיי״ש ועי בסי דעת תורה לקמן ט
 מ״ש בזה וכי דאס איט סמוך לאט מקום וטא »חה לצד אחר אן חשש כלל
 ואן לטטף טממת שלא נזכרו בשםקיס ובפרס שגס הר״ק כ' רק שטוב
' י״ט ס״ק כיב) (נח) אינו דוםה  להחמיר ולא מדי-א עיי׳׳ש (וע״ל ט

 עמ״ז ס״ק ח' של דלכי מה של התב״ש לטל ס״ק י״א יש לאטר בזה מדנא
' פרי טאר ס״נן י״א של בזה וז״ל הא טלתא  עיי״ש (גט) ראוי לבטי1 ט
 אן בה אנא הקפדה מצוה •יא הלט בטה״ג אנל משוס להא דע״ו ליכא כלל
 דהא טשמעאליס הס סכרים בע׳׳ז ומיתרים יטד שלם בכל השגתם וידיעתם
 ומחייבים מיתה לכל משתף שם שמיס ודבר אחר ומה ששוחטים להא״ל
 קבל״א איע אצא מרך שאט מספללץ לצד מזרח מעעס שטא מטץ למקם
 חשד שוק פס האלהיס וגס הס גנט עין זה ושוחטים לרוח זה כדי שהטה
ס  השחיטה ראי' לכ-י המקס וזה בטט אצלי מט ההוגים בדתם ודבר זה מ
א נכללנאיטר טהיג ואסר לכהתלהעלל: (ס) ד1איל יםקםידים נ ג  שאן ט

' כה״ש ועיי נסי טקי דעה אה פיח שנהנ נזה דמדכד הפה׳ע נראה  ט
 דאכי' אס טשמעאליס נוסייט טחנוס טהר נמאה ענ״ל אנל העניין בלשון
 הרדנ״ז שם יראה דדיקא כשהישיאל טחמ נפיו למזרח טא דאן לטש אמ
 כשהישמעאל טחע כפניו למזרח טישיק שכל הסעטס של להקל נזמה״ז לא

 שייך אלא כשישראל שוחס ׳כמטאר למעיק נדנריו שם
זק הזה אס הקדיש  סעיף א (א) השוחט לשם קדשים ק הטרה אף נ
 נמנה מינה דהייט שאד על נהמה שלא נשעת שחיטה ה״ז טלה
׳ עד שתמות מאלי' רק מדרנק פי  סי הקיש מדאדימא וצריך לנעול דלת נ
ט דלא ליתו לידי מקלה ומ״מ נדענד אס ענר זק טה ט ט  אסר להקדיש נ
? הקדש מדאדיהא שמ*ת מגי' א' ותנ״ש סינן א' וני  ומדש נזמה״ז ט

' י' מה שני נטאר רץ זה דנך׳יל דבהקדיש  וטי נשו״ת חשק שלמה טו״ד ט
ט לטסה ולא טישיק לאסר צער בגנה״ם שהוא דאדיהא  בזק הזה מכרסץ א
 ועיייש במיש לחלק במן זה בארך וטי ברמב״ם פרק ח' מהל׳ ערכין וחתדן
ם בעניי הקוש יערכין י  הלכה י״א יכסף משנה יבלמס משנה שס כמה פרסי ד
 ותמורה ופדיק מךשיס שטהגץ בזמה״ז יטי בסי סנחח טטך משה בטקסי
ה ישלהסהפק  כמה חוטמ נמלות אלושטיטס ממהיז•(ב) לשם קדשים מ
׳ זה נאמר נשפה שחיטה לשם קרבן מיוד ומירב מ  בכל הדירם שנתבארו נ
 דמיססל השחיטה אש לא אמר נטו רק שכהנ נכתיי נשמח שטסה יהדנר
א ו י מ ' י״ט סיק ז' ואלמי לשחס נחר ידא ומכס נ  יצויר טס״ד סס״ז לקק ט
 עיי׳ע וס״נ אפשר ושחנו נמו ידא וטחנ נחו ידא נאזן זה שטא שוחט לשם

 טולה

 חרכי
' יינ והנ״ש ס״ק כ״א שכ' נד,א ראש נחטץ לסטד אח  לטנדה יעשמ״ח טד
 הדבר ההוא בשמטה זו א״ז הקרובה ע״ז ואיוייתא ואטרה נמאה אכל אס
ס וכממה לשאר דברי הבא ט  אט מסכוץ לטבדס רק לרטאה א משוס מ
 ואן סונט שממד את ההר א את מומה נשטפה זו שטהט לשמה שעא
 ינא א אחה וטאה וק טו,חו שע״י שלדעה זו לשמה מטייח אתו לאיזה ערן
 לרטאט וכדומה לזה ה״ז אט אסר אלא באכילה מ־רבק ואבי' היי מדזונר
 ימפ״וז שלו נ״כ אט נאם־ כלל מהיר, ורק באכילה נרידא נאסרת מדרבנן
' בפרי טאר ס״ק  עיי״ש ינשפ״ד ס״ק ח׳ מזה (נ) אבל שחיטתו פסולה ט
 ס' של דאס שחס לשם הריס יש טלוק דאס שחס לסי ההר לא רסק ומפיץ
 לע ״ז טי זנט מהים ואסר ק הטרה וטכא שהוא רטק ק ההר טי ספיקא
טי זה מגי' ה' י ממי נ  טי״ש וטי בסי נחפה בכסף הלק ב' נקונסרס מ
ה דה״ה / והב״ש ס״ק ל  >ffr בזה־ (נא) אלא לרפואה עשמ״ח סעי׳ י
 אס שחפ לרטאה לשם כל דבר שבעולם שאט מטבר ואט בעל ט דט ק
 ע״׳£ (נב) לרפואה כ׳ ממ״ח סעי׳ י׳׳ב וחב״ש ס׳׳ק כ״ג דר״ל דאף
 שאץ סונט שמככד את התר א התמה בשחיטה זו ששוםז לשמו שפי״ז יטי א
ק ט לאזה ע  אזה רטאה רק שסונט שע״י שטטה זו לשמה מכריח א
 ברטאט ונהמה לזה אפ״ה אסרה באכילה מדרבק גדרה מטס תקרובת ע׳׳ז
 ממש אנל בהנאה לא אסרוה דבק ומעבד לא נאסר אט נראה לגמרי שוחט
ה נ״מ  לפ״ז טי״ש וטי בבל״י סק״ד שבי וז״ל נכאלט נשוחע שאירע א טנ
 אזה דטק יבא עברם א' יאמר טלך ליער בלילה רמז עמו הרננול שטר
 דשטס קום חצית ייאמר בשעת שטסה דסץ מה טחמר א העסיס יאחינ
 יבשל ויאכל ממט והשוחט הטא בדא רק בכל רבע שנה ארע שעה א שטס
 וכמו נכפה ר״ל ואסרתי מכמה סעטס ואי מהם דטי מותט לשם שר ואפי'
 לרטאה שטפחו כטלה ואסר ביגאה ואן אמר שיטחע יסץ לשלדם ולא למה
 טאמר א מכרידא״כ לא מהי א הרשאה ועוד שהנכרי אט מטרסס למימימ
 ט יימר ומהר לי׳ הרפואה זאח עכ״ל (ננ) וכימא בה . משוס מפיס
f א שמ״ח פס ותב  א נמס דבר מולה טש א בשטסה זו מדכרי מ

 טף ס״ק הלל:
י לבת ד״ב מזאח כלס מ ' כרט שכ' וז״ל ס  סעיף ו(נד) לשם שד ט
טס בזמיסס שהיו מ ממויס המגסיגיס אתם וזה טה מו  יש ל
י שמיס ונזמיט רבו מתפרצים וצוחקים עין מ  מקעידס לשדם של ס
 ואמרים ט סטכטס הס מוקשים ואן נס רוח ואן להם מנהיג רק טשס
ו ילך וגורס נ למועה ונטה״ר אש נדרך ישר מדי ט  נס טנע ט
 פטרוה הרנה נטרה ענ״ל וט׳ ביטפוח יעקב נטהיק שני נזה וז״ל לשם
 שר זט לועס הטניס ט הקניה מסר ממשלט לשרי מעלה ט אן כטמ
 למגיח בפולס הזה ועיכ טו מזנטס ומקשרים לשרי מעלה וכבר נתנסל
ל סז פלטת שמיס סלל (נה) ואטד  לאמונה הרעה הזאה ממניע רכירו מ
 כהנאה סבאה״ס ועשמ״ח שם ובסי נחסה בכסף שם של והא ואסר בהנאה
 באו סא p מדדגק גזירה משוס טבד לשרים ממש וטיל טקר ע״ז מחוגה
 נטוה נדי״ש ימשפיד סף סק״ח של Yn וסי m ולרפואה אסר נאטלה



ה באר חגיליו ט י ח ת ש ו כ ל ה סעיף ה א ה ע ה ד ר ו  י

* ^ * י י י אפי׳ היא (ד) בעלת (א) טוס. (ה) שחיטתו (ו) פסולה שזח משוחט י  (ג) שמתנדבים ונודדים במותם נ
 , וכר •זקק x כגמ

 קדשים בחוץ . שחט לשם קדשים שאינם באים בנדר ונדבר. שחיטתו בשרה כיצד (ז) חשוחט ״
 עולה

 פתחי תשובה
י  ft (*) לשם מולה ט׳ «ד סמ״נ שכמג ה״ס שלמים והממני השטסז ימלל פודם מ
 גמי פיגדס פנ״ל ולפ״ד נראה דכמן ינמנ הממני לפס פשמ צא מצין למוטל
•WP בימים יהא מסמא יפסמ היא הואיל פיטל ליפדשו בכל שמה וסמפייש *סמ מאי ימית מנה שלמים סוי כמטאי ננ* פנילא מונמ זשלניס סוי מיי מימ וגן׳ל יגק4ש 

ס ט י ינאי י נ י  ולא נ
 משיס למטזגר
',JC911 4 (א)(ח) לשם מפניה 

 באר היטב
 ה (א) מיס וכתנ מין אן< אס המוס נמקוס מטלה שפעמיס ממס מומה ואס טנר

 דרכי תשובה
ק  והבל יודעים שדעתו ©חטה מכף מיל כאפר היו פולה להקריבה מ
ד מא מדארייהא עיי״ש וע׳ נממשי מהרא״ל צינן פרק א׳ מה  ולא מ
 שהאריך להשיג פ״ד החב׳׳ש בזה והפלה ראם לא המיר שם שחיפה כלל אק נהק!
. ש י  דאף שאמר זאת רק בשפח שחיפה אפיה י״ל דאמר מדארייחא מ
 (ו) פטלה עיי סר״ח פיק ח' ופרי מאד ס״ק ז' מיש למר! א אמר בהנאה
י שכ' בדעת הפריח ר  ועיי בס׳ מזמוי למד(מהגאן מ' מי פאריא ז״ל) על מ
' זה שחיסמ פמלה בהנאה נ״כ אמר יהסעס מא יהא באכילה מ  דבל מ״ש נ
ק לאכילה יה״נ  סעמא מא דאסריק ט הים דלא לימיו דקדשיס ביק טי
ט דלא לימרו ושרי בהנאה עי״ש אלס בשס״ת  בהנאה יש לאמי מה״פ ט מ
 סעיף נ' ונתנ׳׳ש ס״ק ו׳ הפלה דנכ״מ שנזכר נמ׳ זה פסלה א אסירה מיט
 כאכילה מדרנק ולא נהנאה כלל ואפי' לא הזכיר נשס שחיסה כלל p שאמי
 ממש הרי זה עילה מוהר נמאה דלא החמיח כזה כ״כ ועוד דסק דכל סינתס
 היהה בגדיה זי יק כד שחמ־ בל אדם מאמי ק ידי אס נזח מייי אסר
 אכילה שמתמה זה ישמור פיו ולמס עייש יעי׳ בממשי מהרא״ל ציק נרש בזה
 ולד,א יפלה דאס לא הזכיר שם שמטה כלל רק שאמר ה׳־ז עולה יש לאמר
 כהנחה עי״ש. (ז) השוחט לשם עולד עהנ׳יש ס״ק ג' שכ׳ דלא מהר אס
' ס״ה ' מ  אומר לשטק נהטו,הי ט״ש ועיי נשו״ת שואל ומשינ חניינא חלק נ
 שהשיג על ההנ׳׳ש נזה ופסק דמהני אס אמר לשמק אמרמ מי״ש אמנס לדנא
' קל״ס אף שלא הניא ס כחלק א״ח מ י ס הגאן ס  קשה לדקל לסענ״ר טק מ
 דנרי התנ״ש הנ״ל מ״מ נ' מדעת עצמי למש דאף נאמר לשמק אמרתי יש לאסור
 והביא רתי׳ לזה עי״ש שונ ראתי במ״ת נית שלמה חלק א״ת מ׳ צ״ס ק׳ ויףא שנ׳
 דאףשש להשיב ע״ד הסנ״ש מ״ל מ״מ לדנא טון מצא ממ ההב״ש להחמיר אין
 להקל ננגמ אס לא נציחף סניפים כגץ ע״י שאלה וכיוצא עי״ש ועיי נסי דעה מרה
 ס״ק נ׳ יס״ק י״ד מ״ש נזה ועיי נדנדו למן ס״ק ס״ז ונהנ ג״כ דהינא שיש
ק שלא היה מנה א ננש ואמר לשס שכח דמהני אס אמר  מד סניף אחי מ
 לשטק אמרסי דגס ההנ״שלא החמיר p נננש וסלהדענ״ס ט יננה טהס״ק
 יהיה ראי למךנו לקרק פסת אכל א! אמר ק על נהמה גסה דלא חזי

 לטח כלל י״ל דלנ״מ יש להקל סנא שאמר לשמק אמרהי עי״ש:
ק נהכ״ש שס טטאר מדנדו דמ״מ אן להחמיר נזה אלא א לינא סכחה ע  ו
ו שאמר נפיו אנל ט היה הונחה סונא  שנודא לא טון נלט להקדיש ט
 שנטה אסירהו לא מה לנו מה ט פיו אז ט מריס טלב דנריס עי״ש וטי׳
ה מ ע ט ט מ ' סה״ס נעונדא שאירע שאמר ה ׳ נ״ט ט  נמ״ת טוטו״ד תלימאי מ
 של גד של אש אתרדא״ס א״ז אין קרנ״ן ט״ח סתק ואמר לשמק נתטונמ
ל  דמותר דמקא ט לינא אמדנא טשה לשמק לא ט דנדס שנלנ דנריס ט
ט דנר שאט שא נ וכ# טק ד ל  אס ט אמדנא דמינה לא נחשנ דנדס ט
 זה ט אמדנא נמלה דטין יק לשמק א לצעיר יטדא נאמן לומר נזה לשמק
' טנ״ש דלא ממי אמר לטיק נהסינהי הארץ•  נהטונהי אך נטף הדן ט
 סונא לטינ פיר נזה והעלה דעניפ כאכילה טדא יש לאטר אך לא מסמס
ה מרה ס״ק פ׳ מיפ פיד טוסויד ט עי״ש ועיי נסי ת  «;״ש רק מעעס א
' ינל זה מא אס אמי סד זה אנל אם ' ק' ט  נזה וענמ״ה טה שלמה ט מ
r דהו למן ענר גס סמנ״ש  לא אמר בלשק הד זה אלא אמר יש א קרבן «
ף ס״ק ג׳ מ  מולה מאמן לומר לשמק נתסונמ עייש והטיס עמו נדפס מרה נ
י פ ק שלמה סויד סי' ו' (ת) לשם עולה עי׳ מ  ט עי״ש ועיי מו״ס ט
ע ממט מס אדס שאמי־ קאלאשסא  טריועהסק״אשלטש לאמראפי׳לא ט
' נלט להקדשה והרי ה פלזמה ואעיס שאמר שלא ט ע  נעצמו אמר שקי אמר ט
ס fo שייך סשפשא י שהק *eft הדעת מפרעה למגר מ א ט  ס א מיגו י
א « ש15 אמר י נ ׳ מו  דמ׳*ג טיש באריטה ועי׳ נם׳ דעה טרה פיק סיז ט
י נ׳ עדם ט יש מוי סרף מון  ק נסר עד א׳ וכ׳ לאס לא אמי p מנ
jrt< ׳ הסניש דלא סמי ט אטי לשיזק אטומי  שאמר לשמה נתכוונתי אף ט
/ גס לשיטת םתניש ט י ולא טה לק עיא ביבר נ / שיש ט מנו יהיה ספ מ  נ

ם ד ה מ ט נטו כדקי״ל ננ״מ לעק מ א ו נ  עולה וס׳ דלפסיל גיכ מ
י ומידנ ד ט דנר ט י ל מ״ נ נ ת ר נטו וא״כ י״ל דגס מ  דכתנ טי נאלו ט
׳ ט! יט״ך לקמן ט  שייך מראה עץ דהריאה יאמר דמוט לשהיס קדשים נ
׳ ע״נ ס״ק ט״ז ׳ ר״ז סעי׳ י״ט ונט״ע ט  רל״נ ס״ק נ״מ ונרמ״א נט״ס ט
׳ צ״ו ונטית שנ ימקנ נטטס ט ׳ נ״נ ו ' הנ״ח ט טו ' קצ״ד י  ובמ״ח ט״י ט
' לי ונט״ח זכרו! יוסף ׳ ס״ח וחט״מ ט ' מ״ט ונט״נ קמא טו״ד ט  יו״ו ט
ע ס ספר טרד סי' רכ״ז ועיי נדנד המטר ס״ ' ה' ונשו״ת ט  תאהע״ז ט
' ע״ו ונשו״ה ' ונהפב״ן סי׳ קנ״ד יטויה «י ארי׳ ט ' מיז סעי' נ  א״ח ט
' n' ונמ״ח מהר״י ׳ נ סרה רמץ מייד ט ' נ״ע וסי ו  בדה אנרהס טו״ד ט
׳ י״ז וי״ט וננ״מ ' שט״ו ונפו״ח מר, דנרי טיס ה״א ניו״ר ט  אסאד טו״ד ט
ה עניניס א נהנ נדטר מ ד ט״ח ראשי/יס ואחרונים נ  שם ועיד ככמה ט
י נפיו ולא ננחנ נמ״י דהחאס ט י ואלי י״ל דלא נזח תז״ל רק נ  מ
ט וצ״ע (ג) שטתנדבים ס דכת״י צק ייי נאמי־ נפץ מ י  יאמרו דמש״ה מיתר ט

ט לשס קדשיס י  ־ע דמטאר סדנד נל יפיסקיס דלא ממי שאצה נזה נימי־ ט
 שישאל על הקדישו ויהי׳ ניהר הגת מעיקרו דאע״נ דקייל נכ״מ דנשאלין על
 ההקדש מ״מ נוץ זה לא ממי וטף בל סיף איכא יפיס נראית העין ונ״נ
 נט״ב שהחליטו רטסקיס בן דלא רמי שישאל על הקדישו עיי״ש ועיי בס׳ דנרי
 כאל ויוסף דעה על טו״ד (ייהנא ן מנבינ ז״ל} נטי זה ט שכלכל בדברי
f הט״פ נזה ועי׳ מזה נסי חקר הלכי (מהרב מטרעליסק) מערבה אח ט 
' ס״ה נאמצע  בהלטס שתיטה דץ ג׳ ובמ״ה שיאל וטיב חניינא חלק ב' ט
' דף ל״ה ועי׳ בשו״ת  הטונה נד׳ה ומה נשיית ובשו״ת שער הזקנים חלק נ
ת ותרטה בצירוף ט חלק א״ת סי׳ קל״ט פכ צדד דמהני שאצה ע״י ט ט ט  ח
 הטלת מיס ע״י ניי קטן בציחף סרך שלא אמר אלא דרך שמק וסטצעיי״ש
' צ״ט  וע׳ נשו״ת תםק שלמה היו״ד סי' ה׳ ו' ובשרת בית שלמה חלק א״ת ט
' נערן זה א מי״י שאלה טי״ש יעי נסי דעת טרה סק״ב  ק׳ וק״א מה ט
̂א מירק דדי׳  מ״ש נזה ינ׳ ונע״ב לא הקל הה״ס שס שיהא מהר שאלה א
 שלא אמר p נשעה שטסה ונטש טון שהיי שסה נץ אמייהו לשליטתו לישאל
ק הנ״ל טון דניכא אראה עין שהמאה א  נינהייס דנני״נ טא שיש צד להקל נ
ל נאמר ק נשפה שטסה גס נרמן דהת״ס אץ  יהלה שמאל על הקדמ ט
׳ י ח מ י ט  להקל דש טש מ״ע עיי״ש (ד) בעלת טוס פנאה״ס וט׳ נ
ט יו ורגל ט  י״א וחנ״ש ס״ק ביב שב׳ דאטא בטנק נמלים ורכויס עין ח
ת שטטה ט׳יה אסור עיי״ש וסי׳ בפרי הואר סק״ב שכ' ע  ולא הי׳ ממסה מ
ט ' שק ט ד כדק א׳ ט  דמוטן גמליס מינטס להדא טהר עיי״ש יעי ט״
ך ומיטן גמליס מוהר ודלא כממ״ה עיי״ש ול״כ בערך השל ק אה י  יעה ט
ס התשבץ עיי״ש וביב בישועות מקב נטה״ק עיי״ש וע׳ ש״ית טיס  א׳ ס

ט סק׳׳ו שטיס בצ״ע לדנא עיייש  סק׳׳א וע׳ בסי ועת ט
ט א״ב ביום א' ואמי ׳ ונראה ואס ש  ועיין מד בדעת טרה ס׳ק ו׳ ט
ט צט קדשים וק ברובע ואחק ומחיר שאמר ט ת שחיטה שרי ש ע  מ
ט קשים *ן לטש למ־־איח עץ טק דאיב ובל אא ט ל ט ה שטסה ש ע  מ
י לנעל טס שבי סתנ״ש דא£י' טמץ מדוליס ס ט  לא מזי לקדשים ולא מ
ל נא״נ ט ט ש דלטמיס מכסה המוס ואס ר ט  ממס סיע דנני כעל סוס ק
ט ונמ״ש ההוס' נמגטמ דף ו' ע״א ר ס  ונל מי קלא אה לס יטי דנר מ
 דיה שק דא״נ pi נל ט קלא אח לס ואיכ יש לטייס (הדוס ומיס נציע
' טעלה  עיי״ש (ה) שחיטתו פסולה עשמ״ה והשיש סעי׳ t וסעי' נ
ת ע י מיץ שלא הקדשו כדנא ואמר p p מ מ  מניאייימא ליכא נהא טס א
ט מחטה מנתן ייעמו מוטחים דאין זה  שטסה לא כאס קאילר וכיון מ
ן לפולה דלא מידי סא סורס ולא קריק ט ט ה״ז להקרנה נ א  מד וטיל נ
as מדרנק משוס מואס מדן וכי p ני׳ נאשר טרח לה' ונע״כ אט אמר 
 נתנ״ש ס״ק ז׳ דאפי׳ אמר ממש למן ה״ז טלה ולא הזכיר שס שממה כלל
ה א מסטן עצמו לשטלז ופסל השטן נימ מ  פ׳׳מ כיון שנשמה שמשה א



ה ט י ח ת ש ו כ ל ה «דף ה * ה ע ה ד ר ו  נא־ תגולח י

 (מ) עולה. (י) לשם (?) חודה . (ב)(יא) לשם (יב)פסח. (יג) שחיטתו »(יז0 פמלד, "הואיל והפסח
ה לנירו־ ונידב. שחט (טז) לשם חטאת (ת) לשם אשם ט  יכול להפריש בכל שעה שיחנה. (טי) ח
 (יח)ודאי לשם אשם חלד לשם במר לשם מעשר (יט)לשם חמדה (כ) שחיטתו (ל)(כא, כב)כשרה

 פתחי תשובה כאד חיטכ
ס לאיי כסיג לסדיא לספ שלנדס לשס תייג (נ) לשם «סמ עיין נמניא סימןט״ע (נ)חודה ולמג נש*ך לה״ה לקלק נזמ־ אף ע״ס שלא מר להיות מיד איכא נמיילז ו  מ
)מלה ונחנ נסיו ואע״ג ללא אמר צטצח׳ נסוסדהוא נ  ינסשונס מספ •מ׳קאצ סי׳ י״מ ינסשיבס מיניו גיס «סמ סיי*׳ סחאהיאמר גלו נצינעא (
 לנר «ילנ מנל אלס משא״נ נט ימאס (ל) נשרס וסססס ל*מדק טון שייט
 ילד ונימ נילע ידע ילאי דדרך שחיק עשה p ונתנ נשיך ומקא שאץ לו זנחנתון־נימוואזנשראםאמרלשס תמירה אנל אס יש א זנח נתון• ניסו ואמר לשם
 תמורת ונחי איפור שהמיר וסמל ונתנ נס״ז נשם מהרש״ל דנאן מייד שאיט לסנימ אז אמדק אמן גנרא על חזקתו אנלאססא לפניט ואמונו נהדא שהוא חיינ מפאת

 דרכי ומיכה
 פסח שוב לא מחית ארש נפשי׳ לטיקא טי״ש ונד׳ נשרח בו למאי חלק
׳ כיד ונד׳ בשרה חשק שלמה מו*ד פס שכתב דאס לא אמר  א״ח מ
 בלשון ממד דא״ס ויע״ס זיי f אץ קרבן פסח ואח״כ איר לשמק נהכוונמ
 יפ להקל עכ׳׳פ ט״י שאלה אף לאכילה נדי״ש באדכוח. (יד) פסלה

׳ ניס שכ׳ דאס אמר קדס שחיפה ה״ז קרב!  טבמ״ה סוטו״ד הליסא מ
 סהס ולא פירש אזה קרב; ואו״כ חזר ואמר שמה שאמר קדס ה״1 קינן
 סה סונמ לקרק פסח אץ למש דטון דלא פירש מהחלה אזה קרבן לכ״ע
 מי רק נדר ואץ חשש ומה שחזר אח״כ ואמר שהיה סונהו לקרבן פסח גיכ
 אץ למש טון דהוי למן עבר אט כלוס נדי״ש (טו) דוםה לגידר
 ונידב סשמ״ח מף סעיף י׳ שב׳ דבוחס לשס קרק חמיד א לשאר

 קרבטח ציטר יש להחמיר עיי״ש (טז) לשם חטאת לשם אשם
 עבאס״ט מ״ש לחלק בץ זמן רב למועט וטי׳ בשמ״ח שם ובהב״ש ס״ק
 י״ד שב׳ והמחמיר אפי׳ בזמן רב תע״ב וכתב דאס אמר שלא בשעה שחיטה
 זה זמן מה שהקדשתי בהמה זו לחטאת שאני מחרב אמ׳ אמו זה זמן רב
 ולינא קלא אמרה בהנאה דבדאדיהא אן להקל משוס דליכא קלא טכ״ל
 ובנוף סבוח הט״ז שכ׳ לחלק בץ זמן רב למעט טי׳ פרי מאי שכה:
 דאטא ססתברא דאדרבה אץ ח־ן בר אדס לגלוח חנואס כל עוד שהם
 במרדם עומדים עד אשר רוח טהרה מחנוצצת בס א סתורים ומבקשים לסהר
 גיימס ע״כ אפי׳ אמר שכבר ענד עבירה ממיס שמכרו וממיב חטאח אמר
 נדי״ש מי׳ ט״פ שכ׳ ג״כ דאין הבדל בץ זמן קרוב א רמק ודלא נהס״ז
 עיי״ש (V) לשם אשם ודאי אני׳ נדב אשם מותרי! ולא מסיק שמא
 אפס נזיר קאיד דקיי״ל דשוחס לפס אשם סיר פמל דטץ דקאמר אשם
 ודא סחמא לא אדבר שמא דנזיר ולא חיישיק שמא נזיר מא שירח מדף
 ר ותביש כרקי׳ (יח)ודאי אפי׳ לא אסר לאשס ידיי לא מישיק מלא
 נתתייב אס לא דדעיק דנתטינ שמית שם (יט) לשם תםורה עבאה״ס
 לערן אס יש א זבת במך ביתו ועשפ״ד ס״ק נ׳ שב׳ בזה דכני מראה
 פמל בכה״ג ואמר אף במאה עיי״ש וכ״כ ברביד הזהב עיייש•
 (כ) שחיטתו כשרה עבאה״ס ועשמ״ח סעיף ג׳ שכ׳ דאפי׳ אמר שלא
 בשעת שחיטה הרי בהרה זו חטאת ואפי׳ נתחייב ט״י חטא לא כלום מא
 דלשון זה משמע דרדב פתה ואינה באה נדבה עיי״ש ועי׳ בשרה רמיע משאט
 מ׳ כ״ו ונד׳ בס׳ דעת מרס ס״ק ז׳ שממו p זה בצ״פ עפ״ד השער
 המלך סייד מהל׳ מעשה הקיבטת בשם הר״י אתת דרש״י ס״ל דהא דאין
 חסחח באה בנדבה הייט שלא להקריט לשם חטאת אבל מ״מ קדופ
 בקדושת חטאת ולמיתה אלא דלפ״ז יאסר הכא בשחס לשם חשאת דאנט
 אכא מ״ע דאמר שהקדמ לחמאת נדבה ונהי דליכא ממס שמטי חץ
 טי[ דלא חזי לפרס מ״מ עטר אטרא דקיי״ל דהיכא דלמיהה אזלא אמר
א ׳ טנ  לטפו בידס נדי״ש * (כא) כשרה ענאה״ס יעש״ן ס״ק ה׳ ט
 טה! אמ׳ אמר לטמח טרה עיי״ש וכ״כ טמ״ח מדף «׳ וירש
א כדי שיתבייש עי׳ ס שאם היה עובר עביט היה מפרט ט ס טו ״ ט  ט
 הנואת מר סיק זי־ (כב) כשרה סשמ״ח מדף יי ושיש ס״ק
ט לשס קרבן יולדת שחיטמ טרה דאין זה בא מרבה ו ה מ י ׳ מ  ייפ ט
« וסיבת בקרבן ט ט לא מישיק שרא ילדה אשתו א ה  ואמי יש א א
ס שמטה מ  דאס אהא מיל קלא ונק ט טדט שילדה א המלה ואסר מ
 לקונן אשתי פסלה ספני מראש פין וניע שס נתניש ס jf ל נזה הקא
נ מזמן םניהמ״ק קיס אטלס ״ ל הרחיקה לימה ט נ ט ז ק  כמלמ נ

 סטינ סא מימ יאמוו הרואים ט אהא לא ט שממן נ״כ מלהטא ונסב
ס מיסה מל ממס עצמה פ  ט סוד ונט״ש ס״ק כ״א ראם אמר שלא ט

 ה״י

 יש אןקל טון דש לפקמן התה נדנד טנ״ש נ«ה עיכ אף ט נמש לדעת
ט י״ל דלנ״ע ט נאמדנא הנונת וט׳ י  הסנ״ש סכ״ס סטקא ט ונציחף ט
 פי״ש נאדטת (ט) עולה פכא־״ס סיק י״ח דאצ״ל למלט ועמי! סיק נ׳
ל צריך טאמר לעול״ה נלמיד דמשמע ט ט ׳ דד״ל דאצ״ל לעולט ניא־ ט  ט
 שמתפיס מיש ומשמיה מדף נ׳ וט״ש ס יק ה׳ שני מץ שאמר הדר מחט לשם
ט לטלה א שטפה זו לטלה א ה״ז פולה א זה פולה וכן  טלה א הדר ט
ט הד זו לשלט היו פטנה דטישיק א  לנל קרק מיהי והנידנ וסי וp ה
 מאמרו שנדר בצינעא וסי ט״ש (י) לשם תודה עבאהיפ דה״ה לקרבן נזיר
 וסשמ״ח מדף ז׳ ח׳ וחנ״ש ס״ק ש״ו דר״ל טחמ לשם חטאח טר א פולה טר
 א שלטו והיה אס שחש לשם אשם טר גיכ שמשתו טונה עי״ש וכי ט עד
 ונסנ״ש סיק י״ו דיה מהא אן צריך מאמר זו לעולה נזירתי נמיר ואפי׳
ס משה יין נל טוס וטמא לממס  יהדק ני׳ דלא נזיד סא דהיינו מואץ א
ו אנשי ־ ט ה ר ט  ומגלת נפל מס ארה אסרה טון הדקר נזיחה טא מ
 ואמת האי נסי סד טא ענ״ד וסי׳ ט״ד סיק ד׳ ועי׳ מה טאדך נזר

ק נ׳ ממה ס׳ סיק עיר וםיק מיז  נטאדת ישראל על משרות מלץ מ
׳ ברמביס ת מרס מהד״ק (מרכס נמ״ד נלטנ) שטנ וז״ל ט ט מ  וט׳ נ
 סיג מהלטהנזיחה הלט ז׳ והי והנץ שאץ נמציאה קרנ! נזיהת נזמה״ז טולט
אס כלל ט״ל • ט הסתנר ופשוס שלא יטעו מו ד נ  טמא מהים ולp מ
 (יא) לשם פסח נ׳ נס׳ דעה טרה מף סיק יינ ופשוס לדין זה דאמר
ר P ייכף איי הפסח דנא מ ( י ה יאף י ו זה לפכח מא טהג נכל «  ט

fp ׳ מף מ׳  הט ומרש נדמשק אליעזו סל מס׳ מלץ פרק נ
' קל״ס שנשאל ס טסו האו״ה ט  (יב) פסת פטיש וסי׳ נמייה ט
ת שא  נטניא שנעו א׳ טה א סלה ס!נ נעלדו ואמו אזה זה קונן ט
 משטדמ המר להרנ הרעיש מולם על זה והתנצל מער שלא ימ! מאמה
ט אלא עיר סמל ושטק ושיט יאעריס ונדי״ש נמה  מעק הקוש ולא א
ר הזקנים ק זה ינשה שהעלה נזה לדנא נאריטת ועי׳ נמית ט ע  טלכל נ
ה אק לך ט ט נ א שאמר על מ  הלק נ׳ נטה מלא רף ל״ד משאל נ
ט או ו  מנשר קרק פטז הזה ט נאסר משר כאכילה ונמאה לענק קנ
׳ ק׳  לא טי״ש במיש נזה לדנא נאדכוח ומי׳ טו״ח ניח שלמה תאית ט
נ נזה״ל ט ס מי ט ו ר על פ ט א לא׳ מה טשה נ א  משאל נעונדא ט
 לי קרבן טלו ט פרט ילדה עגל ואח״כ אמר שסק לשטק וכי ד״ל ודוקא
ע דמפדשי מ ת א זה קרבן פטז הללטט ט  מאייר הד זה קרנן ט
נ ל ח כזה לא מהר מס שאמו שלשמק נתטץ דדנריס ט  טשיו לקונן ט
ו ט יש לי קרנן ט ל ננ״ד שלא אמר נלמן מיל רק ש  אק מריס ט
ה מא ת ט ילדה עגל א״כ אן נלמט זה לשון הקדש מ  פסז ט ט
ט קדם לק א נטי הקדישו נ ח והחשש טא רק ט  סקדימ לקרק ט
 ואף ש*!ר עתה שלא טדשו אט נאמן דמי׳ אנטי׳ ומל כל טולס
ט ז׳אסרא וכיון שאמר אמהלא שאמר p רק לשטק והיטל ובאמת לא ט  ח
ל לק״פ מעולם זה ט אמתלא להמר >f• לממד משא בכד  הטיש מג
ט  לצאת מחשש קמים דארייחא אן להטה כ״א עיי שאלה ועיי פמז ט
ח מאל ומשיב ר ׳ ט  דמעיקרא טייש באריסח (ינ) שחיטתו פסלה ט
ת משאל בא שהיה ר ׳ ט״ה והנה מ מ ׳ ס״ה באמצע מ  חרינא ח״נ ט
 א סרה מעוברת יאמר טשחלד הטה יהיה סלד לקרבן שמו מס דש ט
ו מס טא רק  חל על מוט־ קמשת הטף והשיב וכיון מל טפס האט
 ממס מראח עץ וברד טון ולא משמע א לאנשי שטא קדוש וחל על

ו קחשת קרק לא שייך בזה מואס עץ וסח־ י״ל מלא״ה לא שייך נ ו  מ
ה לקוק י ה ת א ל י מ ק נ ד צ ס א ט ק ט ש י ש ק כ ץ א משוס מראת ע  מ



ה נאי ״יל* ה ל ט ת ת ש ס ל ׳ ה א ב ג ה מ ה ״ ע ה ד ר ו  י

£pn*&Z (בג) יואם נודע (כד) שעבר עבירה שחייב עליה חטאת (נ)(כה) או אשש (ט) ואומר זו(מ) לחפאיי אי 
א עדר (ו) ונמס (סיר) (כט) דש (ל) צסחמיר : ממרס אפטכ1 ל מ  לאשמי (ה)(כח) *פסוייה • הגס ויש פושצין נאשס תלוי נכל «ץ משוס מי
*י״י* ״״0 1 1  ב יישחט (לא) תרנגולים ואוחים ובייצא ברט מינים (לב) שאינם ראויים להקרבה כשרים והיה לחודים 1

 קטנים (לג) ובני יונים (׳) גחלים י• ג ישנים ששוחטין בק שאוחזין בסכק אחד בק ישכל אחד סכינו
(לד) ונתכוין אחד מהם לשם דבר הפוסל (לה) ה״ז פסולה "וכן אס שחטי  בדו

 יד׳ אלפוי שם)
 חפולוכיכהרשנא
ee מזע ופו״ן י 
a •סיר ונ־נ m 
ec 3י8נ־6 טדכ ח 

 פתחי תשובה
 (ג) אי אשס פי׳ נס׳ סינמ גמא נ«1# נעל פמ״נ t גיי שרס איפ נ׳ ש*לפל שס אס
 מטא אשם מצוי י• שסיא סמוממק עשייס מאמי יליידס איט שסק ננס כמ״שהנלזרסי
 פס ונ״מ סאידנא אי אומי יסי יצון אמר אשם סלו• פ״ש וסיני שלא סזטר en נימ יופר
 גמלה למ״ש כאן ואן לדסמ סרמ״א דיש לפסל נאשססצוי נכצ עניו נ״נ יש נימ לסמ״ש
 סוא נעצמו נפפ׳ז pp״r לאס שמע נהסס מנייו לשם אפס סלו• אפשר להכשיל עיש

 [*וצ״ל משוס שסוא דני פאיט מצוי לא נקע ליס]

: (ו) גלולים ׳ ק ו  למספקא ליה ואול הנא יםפא לסומרא ועיין שם ט

 באר היטב
מר אס סוא *מר שיש אתה זמן  ס*פא לאמו והכיס טלק עלץ וניל שיש לדליק נ
 שכנר פנר עטרה ייא־ משקר לאס מא אמס כנר היה מוציא קל מ• שיתניש ףמנפר

 אנל אס סוא נפק שאפשר שלא טלע לו על האימא * אפשר שפשה האימא
ל י  ולאי אמס אמר סליל (ה) ספלה וני נשיך ומחא שאמי ליופאיי מ
מ מ׳ נס״ז אס אמר למעאוני יול׳ע שענר עטרס  אנל אס אמר לחפאיו נמס ה

ס שיוסי! מן וק פסק פסרש״ל (ו) ונמס  שח״נ פליה ימאי! אמר נהנאה נ
 וני מ״ך אף על ננ מאייו סמן t לא הניס שס מסרים כלום משוס

 דרכי תשבה
ה מימ טון מ  דאע״ג דאין מהנדטן אשש תאי לבהחלה דדצמא איט גא מ
ן מראית עין מאמרו קדשים  דאא עבר והתנמ סי טהגין ט ח קרשים מי
ח וכי שס ואס׳ צא אמר בהא לאשם תאי רק סתם לאשם ת  במן מ
 שתיטתו סמלה דסתס אשם אשס האי מא טייש וכיכ בסיס וכתב שם
 ראפי׳ בערב יוהלס ומוצאי יוהב״ש אף דאיט נקרב או יש לאמר סיייש
 מיי בישועות יעקב במה״ק שב׳ להמר במוצאי יוסלפ טייש ועי׳ בסי ערון
 לנר על מס׳ כריתות דף כיה שציוד גיכ להקל ביוס שאחר ׳והכיס אס שחט
 לשם אשם תלוי מיש (ל) להחסיר נרי מפיר ס״ק ז' שכ' בזה
ס מא שמא י  דהשוחש בהמה חבירו לשם אשם חצר ניל דמותר ממס מ
 הלכה כחכמים דאין אשם האי בא מדר ונדנה ושמא הלכה כהססבר להלן

 סעיף ו' ידוקא בשוהמה אמר והניח בציע נרייש.
ק נטה סינן חי שב׳ חיל ומכאן ל  סעיף ב (לא) תרנגולים מ׳ ט
 סמן לכפחה שעושץ יוהלפ מהרעזליס שממון וכוי וקראין
מ עמי האץ קרבטח דאין להקפיד טון ואנס ראיין להקריב סל  א
 גט המזנה וכן נהנו ואין פוצה פה להם לגועחש שלא •קרא אהס
ק ענ״ל מי׳ נשרה מטסה אניהס הספיד מ׳ ר שנשאל נאד  שס קי
 א' שהיה מלת ושחטו סליו הרעול ואמרו עליו זה חליסהו וט׳ ואמרו
 שיסמון ידו עלץ נדווח הקרנן וסמן ידו סליו אס נאסר פוף זה
 לאכילה נקרק והשינ לההיי מכמה סעמיס עיייש ־ (לב) שאינט
 ראויים משמיה סעי׳ ייא שכ׳ ד־וקא אא דלא נק קרק מנסו אכל אס שהט
ן קיק מא  נקנס לעולה וכדומה ואפי׳ סר א ק יונה לססז ושלנייס טון מי
) ובגי יונים פפפיד נ ^  אסר דהרואה יעעה ונרי״ש tfsa ס״ק כ״ג מזה •
 ס״ק א׳ שני דלהשץ המצה הציהונ מזה ונזה פמצ ליכא מראה נרן עכיד

 ועי׳ שטח מיס ס״ק י״נ שמיח דן זה נצ״ט דמדם קטניס וק נהמלס הציסב
 רמש שמא ססרישס להקריבם כש גדא ונןננר יורם גחלים רמש שמא השרישה
 בקטטחס יהרח נצ״ע מ׳ כרסי שכ׳ משאל אס יקוו מריס לכשרה והשיב שלא
כ לכפרה אמ והורים כשרים לעולה  יקמ ט באפרו זה כפרמ משסע מלה מי
 עכ״ד וכבר קדמו הס״א מ׳ הריס ס״ק ג׳ ופ״״ש בפומ״ג tro (fb3 ג׳ שכ׳
 בזה דאף בבעלי מימין יש להקפיד במרים ובר יונה בסיוהיכ ממס דקף במא
 סוסין אס מסל בסוסה מימ גסמסר אבר יש להתיר טון יפסול בפומה

ixfi (סיק ל)ד סהביש שהבאתי לעיל  עכיי טייש ולס מ
׳  סעיף נ׳(לד) תחבוק אהד םהן וסי. טפיו סינן ו׳ ועשפיח מדף י״ו ט
 ואס באמו כן אט יטל לשמס בא מוע השני והשי יכול לשמע
 בלעלז יש להקל יטין מרד ייבק מא ׳׳ל יהויל האפר מדע שאן מ נמש
 ואס אמי עניי יעי׳ נשטח ידס ס׳יק י״נ שכ׳ לדנא דש להמיי בוס לכ^נ
 אט׳ כשמוטל אט יכול ממס מראת מרן עיייש ועיי נמ״ס קנאפ מפריס
̂: וסנה  (ממאן מהישיק זיל מניאו) נהשטטות להלסת מזהה מ׳ נרה נר
ן מ־(לה) ורז שמלה מי נלשעשה מסח השפתי ©!המביס ר  מיש מ
 נסיק נ׳ סל שמשה הלכה כיא שמדיון שלמן הימנים ואמי שחסצשס ע״ז
 א לשם מר אזר שאמי כמאה מ״מ טון שהשני ממק למי הכשר אן ם
 כח לאסרו א!א באנילה ולא נמאס ופינ ל בלשונו פמלה ולא ל אמיכעיי״ש
׳ נ״ס ירש במרי סרמנ״ס ao נאדסס ע״יש מל׳  וע׳ נמית מנג מיס ט
 משיש טי ל סעי' fv שמנ מיס אחזין מטן ממון 16 לשם הדש
 ונמות ושיש ונהמת לרפואה וסי וא לשש שטסה מרה דש כאלו שחשו ספסל

 לנמ

 זיז מלת אשתי ללימה אטוה נמאה אס יש א אשה אעיג וליכא קלא
 לא סמכינן אקנא להתיר ספיקא דארייתא עייש מ׳ פרי טאו ס״ק ז׳ של
 וליכא לאטי במאה כלל טכא יאמר לשס פולת אשתי יילדמ אפי׳ אפ
 טא יולדת ודלא כמריח מנל זה לא טי רק גירה דרנק משוס מראת עץ
מ׳ זה ט נ ל  יתס לא גזרו לאסור יק באטלס לנד טי׳ע מי׳ נס׳ פרן מ
 מ״ש נדרס אא • (בג) ואם טדע עכאה״פ מ״ש אס אמר לט בהדא
 שמא טינ מיי שמ״ח מדף ו׳ ותנ״ש ס״ק יינ של מתונ קרק דקאמריק
 טיט שנא מדים ע״ז א״כ ואיכא קנא שמלזינ מא אינ טח נעצמו אמר
 מטיב אני ט׳׳ש וכ״כ בפרי טאר ס״ק ג׳ פיי״ש מ׳ בישועות יעקב נפה״א
' שנסתפק נזה נאמדו א שניס אכלח חלב והוא אמר לא אכלט  ס״ק נ
 יאח״כ שחס ואמר זו לחמאתי ט רמא כק שאמר לא אכלט אף אס
 רמא שאט נאמן ומינ חטאת מ״מ טין שהוא אסל־ שאט טינ שטסהו
 כשרה א דלסא טין m# טיב חטאת שטטט פטלה ולא הטלה שס דנר
' שמ״ח סעיף י״בותב״ש  ברור לדנא בזה עיי״ש. (כד) שעבר עבירה ע
ש לשס קרק על אדם אחר הסמיב אחו מ  שיק כיה של ט ששחט ב
 קינן פסולה ולא מינעיא אס טס נזטוו מחוסר מרה מון שטקס אשח
ק יולדת ושחש שמעון לשס קרק יולדת של אשח ראבן מדא סמל דהא א -
ה מהכפר כלל אלא אפי׳ אש טה ראק ממיב חטאת ק מ ט  •ך״ל דלא י
 חלב ושחש שמטוןז לסס למאת ראק ממלה דאמריק טדא נהרצה ראוק
ה מעליא טי״ש (כה) או אשם פפת״ש מ״ש ט ו מ ה ט  והו״ל מ
ח חכס צבי מ׳ מיס שהביא דבד ר מ  מהטבת טמא והביא ממטחי מ
ד מ״ש ע״ד  המזרחי בזה והשינ עליו טי״ש מיי בנחל קלזסיס דש פרשת י
ן מלטב ז״ל סל מרצ שם א ו עיייש מי׳ במטח מ ד  מרצ בזה ודחה מ
ת ימס ממ־ טייר מ׳ קניה באמצע הממי ובס׳ נחל אסטל על ר  יעי׳ מ
ת מרה סל סויד ס״ק ייא ׳ בס׳ מ ' ליס מ  ס׳ האשסל בהל׳ טלה מ
 מיש גזה (כו) ואוסר וי לחטאתי עסיז ס״ק ד' שכ׳ דהנדקר טא
r אף שאמר גלסיד א  טרד ואציל לשס ונס הלמיד א״צ ואס חשד «
ן סק״ו דמסיק דתרט גטק גלמ״ד דויד וטלק סל י  לשס לא ממי ועיי מ
ז מה עיייש מפריח גקנסל־ס אחרון מתגיש ניק ייא שמג לדנא י  מ
ז ס״ק ל טייש (מי׳ שפיד סק״י) י  דהעיקר מט״ז מה טייש וכיכ מ
א ראיה למץ מעיכ צריך אסר ׳ י״ט מי ת משרד קנוא מ ר  והנה מ
ת מרה  לחסאח בלנרד~אב1אפח£ל i חטאתי מתר עיייש אמנם בה׳ מ
מ) לחטאתי או לאשמי טנאה״ט מיש  ה״ק ש׳ מוחה ראיהו עיייש: (
 נאם אמר לחטאהי תדע שענו עניוס וסי' מרח סעיף ה' שני ואם טס
ה שחיטה לשם חטאתי א זו חםאט וכן ע  מטינ חטאה א אשס ואמר מ
 נאשם אס אמר נהר אשר וכדומה p שאמו נירו לנטף ומשמע שננתסיסה
 אזה שמחייג וכן אפ אמר הוי זה חפאמ אע״ג מדאריימא לא סלוס
י ליפני טפסה לטגמ סא ואמרי אנשי  הוא מ״מ פסל נמדנק מל מ
 קא שייט קרנן מדזיינ וקאכיל בנק טייש. (כח) שטלה ענאה״ש
 3ה שכתב כשם המהושיל ופי׳ בסר חוש ס׳׳ק ח׳ ונסד מאי ס״ק ה׳ י׳

 ונא״יז מ׳ תנוס במן יעקב ובברכי יוסף שם (כמ) רש להחסיר
* מל ט הא ססיקא אזליק לקלא ו נ  טי פוי מאר >pt ו׳ של נזה חיל ו
א משום מראית נדן עלי! משט״ח  מל מסרים ומה גס מזיווה לדבק מ
 מרף ר והגיש jpo ל ס׳ שפסק לדנא למגור נמחפ לשם nob שאי
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במה דברים אמורים כשהיה לו בה r (לו) זה אחר זה ונתכוין אחד מרט לשם דבר הפוסל (ח) פסול 0 ״ «  י* »
w («) שותפות אבל אם אין לו בה שתפוח אינה אסורה (לי) שאין אדם מישראל (לח) אוסר (לט) דבר v £ T w 
ק משוס מראית העץ (ני׳ נשס הרא״ש וספור)(טא) רש(י) לממיר: ס ויש אוסדס ננל ע י (מ) שאינו שלו שאין כוונתו אלא לצערן: מ "  ־

מ ד' סעיפים:  ו במה שווזטץ. ו

 א "בכל דבר התלוש שוחטין בק (א) בסכין (ב) בין בצור (א) בין (ג) בקרומית (ד) של קנה האגם
 (ד0 3הנקרא אישפדגי״א (יש, ולפיק (נ) ימיי׳) *וכיוצא בהם מדברים החותכים. יוהוא שיחיד! פיו חד ולא יהיה בו

כ זטניח ט י ן ר ו א  פגם: מה ואשור צש-וומ (ו) נשאר קנים(*או ב

 1 (א) נץ עיץ ננאר הטצה ונש f מה שהגיהו נזה (נ) יחידי אנל שטס
 שידפתו פסלה כלאתא נסעיף ג׳ וכי נש״ך והאי זכוכית שכתנ רמ״א הוא ס״ס
 וצריך לכתוב צעיצ מיטה נלנד הסמנר אחר נץ נצור ט מדאי לנזטטת מיתר
 לשמע ע״ש וכתנ שד מיש רמ״א שקימיס גנדליס מהם וטי דמשמע לאטלו נדענל
 אמר ה״ט דוקא כשנאנד הסק אנל אס הוא נסי! וראט שאץ הקיסמים גנדליס מהם
 שר נדיענד אנל נס״ז תולק ע״ז וס״ל כשראיט שאי! סקיסמים גנדליס מהם אפ״ס יש לאטד
 מפעם לאפשר שננדל ממט קישס באורך נעק שעל״ן נשאר חלק ורקנ הממן ע״נ יש(משיי•

 תשובה
 להקדישו שמעולם לא נעשו מחפיס בעיקר השה לעמה ט כחפצו ע״כ בנ״ד
 דאי! יסש רק משוס מראיה עין אין למש עיי״ש באריטה ועי׳ בס׳ דעח תורה
 שיק נרו מ״ש מ״ו הטה שלמה בזה ולא רצה לסמוך על היהר זה למעשה קם
 לא ע״י שאלה עיי״ש (מא) ויש להחמיר ענאה״ט מ׳׳ש דבהערוטה יש
׳ ושאר ׳ זה שכ׳ עיז וזיל יראה דיייט דוקא חשיבה מ ף ס  להק1 ועשפ״ד ט
ף  קלות לא בע-ין אחר עכ״ל ועי׳ בס׳ מגד שמיס על הפרמ״נ ניטה דעח ט
׳ זה שכ׳ דר׳׳ל דדוקא שנחתכה הבהמה ונתערב הבשר עם שאר בשר אבל  ט
 ש,תערנה כל הבהמה בשלימוהה ככהמית כשרוח שליטת אין ליקל דהוי

ן רזה אר  נרי׳ דקיייל ואפי׳ באלף לא בטיל טי׳׳ש וה׳# ומי׳ ברטר הזהב נ
 םעיף א׳(א) בסכין ר״ל של מתטה כ׳׳כ הכיה דלכתחלס ציל הסכין של
 מתטח דוקא וכ״כ נשמיח סעי' א׳ והנ״ש סק״א לדנא טי״ש וסי׳
 נמחז ק ברכה מ״ש בזה על ההב״ש ועי׳ כמ״ש כזה כס׳ דכרי יוסף על טו״ד
׳ יהנחל יטי רקח מטוסו ה אנ־הס נאי! ס״ק נ ט ׳ ל״א בתורן וכי נ  ט
ב כן יהי' ' הברזל מתר ט ט א שכל מה ט  סוב מטל לימצא ט כדוק ומטסה ס
 השכין יותר הד רוסו חלק וגס יהי׳ חזק שלא יתקלקל כשנושה שיכול לשיוט
ן ואץ ימס ככטל נכוון ואני יודע ועד וטתב ק  כמה בהמוה כמין א' כלי ט
 זאח להזהיר לכל השיחעיס עכ״ג יטי באהל יצחק בזב״ה ס״ק י״ב שכ' שצרין
׳ הסכין עטי מכחל הסוכ (שקדן ענגיליפיץ שעאה״ל) יכל המרבה לחוור ט  ט
׳ י״ח ס״ק ג׳  אחר סכץ הטו: ה״ז משובה והע״ב עכ״ל ועיי בריק לקמן ט
 באמצע החבור שכ' דהטקון ש׳הכבט במוזהיט כסכיר כחל מהותן ולא מעשה
 מקשה מחתיטת מטה זה ודאי חיקין סוב עיי״ש וטי' בפטחח הס' מנחה הזבח
 פתיחה ג׳ שכ' פרט דבריס במה שהט״כ צדן לידע ולהכיר מטח הברזל
 של יפכץ שלא יט׳ מכרזל הרע וסמן טמ,יס להכיר אס הברזל טא סוכ ויפה
 והסי׳ הוא אשר הנחל שסא p בטבעי מ־אהו כהה אבל הברזל הסוכ איט
 סכוגייה רק ענה (שקויין גיועכ״ט אייזי״ן) ומראיהה לק (שקיח קלאה״ר)
ה יב״ח ופא־ אחרורס האריט לאיזה יש משפט  עיי׳ש (ב) בץ בצור מ
 הקדימה על הבייו ורעה הב״ח ולכהתלה יש להקדים צור לזטטה וטי כסדר
 שים שנויים בברייתא בזה אחר זה טייש ועיי בפרי חוש ופרי מאי־ ובבל״י
 ובהב״ש ובכרמ״ג ובברכ״י וכמחזיק כרכה חלוקי דעות בזה ובסי מזלה שבעה
מו שאין מחסין כיא נסכין של  נהקדמט ילא העתקט דנריהס ט נכר נ

ח חלף ונמ״ש הנ״ת והכותי יהשפיד סק׳׳נ טייע (ג) בקרונות ק  מהנח פ
 יבש של קנה שמ׳׳ח סעי׳ א׳ (ד) של קגה פי׳ ממינו שס וחנ״ש סיק
 כ' שכ׳ דלא כל הקנים שכאנמיס כשרים לשחיטה רק אס סס סאהן הקרס
ם ומדע שהוא מאותן שאץ קסמין נבדלים מסס עיי שדוחק  מדלים באגט מ
 אתסגטמניס אבל אס לא ברירא ליי אטר ׳1יי״ש (ה) הגקדא אישסדני״א

ס זה כל א׳ לט למס וע״כ אנן דלא ידטק האי ק שנקראם ט  ר״ל מקא א
 שמא אן לשחוס נקרוסית כיא סאן דנרירא לי׳ מה מא עגיל ההב״ש סיס
מ שאינה של ׳ פעמים לאשר ק . (ו) בשאר קנים עס׳ז סקיא שני נ י  נ
ס הרי מטס מןיבת המסרס ׳ ט  אגס א' סעס טרושלט ממס חח יטה נ
 ופמ״ז סקיא שכ' והרס נץ ספטמיס מא דלסעס וש״י מוהר לשטס ק
 פקעה אף נשאר קנים למיד וסכין פגום אס מס! בגן פקעה ולססס

 סירזממי

 א כרייתא וזלין דן
p רי ושס אמא< 
 ..זכיכיחונתיה נוי
C5 ירומם ״ יש י 
 ד •סנאר ליץיו
 נפימן י ח (*נלמ ו
 ש w to נימהק־
 ;ראו נ ייי! סהג-ר

ר מ  וכתננש״ךאנל איפנא פסל (ח) פסל ונתנ נש״ך ודוקא אס התידל הססצ נ
 שעושה או־זה נבילה ׳:ליעיל סף ס' נ׳ וכל שק אס כנר שחס חנא נכשחת לאיט

 פוסל כ:: יע האחר את״כ לשם קלשיס וליא ננ״י שמחמיר נזה (מ) שותפות
ק ל׳ נתנ סיחנר נ׳ לעות נזה מכל מקם נהא טלי ו  וכתנ נשיך אע״נ ללעיל נ
 עצמא מולו אס יש נה שותפת ללא שייך למימר לטו,י» לצערו אלרנה סחאה מור
 כמצוה קעניל (י) להתגדל ונ׳ נפ״ז אס יש עול צל אתל להקל מון נתפחטח

 יש להתיר ע״כ לשוט

 דרכי
1 מיע שאין ט  לכזו ינ״ש אס א׳ שת1ו ל56; ע׳׳ז יימש ונהא אט׳ סייע הטס

1 דהו פאט רעשה עדשה ע״״ש  מיש אסרה דיכא אכ" כמעשה כ
 (לו) זה אחר וה עש־י״ת סעי׳ ט״י שני בזה דדיקא קודם גמר כמיטה אני׳
 ירע!-• ק־יא דק-האבל אס נגמרה השמטה בהכשר ובא א׳ ושחט מישס נ־־א
ק אות ד׳ בשש משבץ וכ פ ל ה עיי״ש וכ״כ בעין ט י  באיייוה זו ה״ו ש
ר בזה וכי שיש  ירייד הזהב שיש נהקל כמ״ש ט־י״ת אבל טפ״ד ס״ק פ׳ הטו
א עיי״ש וכן מטאר בימין משה מש להתמיר כזה ככל ט  לאטר אט׳:*״עוט ב

׳ ג׳ ל־ינא עיי״ש י ף ט  עלן מטס יייאה העין עיי׳׳ש וכ״כ בורה״ח ט
 (לז) שאין אדס מישראל אוסר דבר שא״ש כ׳ כפמ״ח סעי׳ י״ג והיש
ה שיוטה שחיטה זו ע ט כהמת שיעי ואמי שמטן ט מ  ס״ק כ ו יאינ! ה
 לטלה וכדומה ה״ז שרה דכיון ואייר :תיטה זו היעשה לעולה ונשם זה השתט
ת עין רימנו דיא שתטה טיתע א י מ וליל ז ר : ט  יהד טותע vp יייךס ת
ל אס לא ,יה בש־זיע־ רק אמר בכעת שטעה ה״ז  לכך ולא נהקיי: מטבת׳ ט
ת אנדה י אכט י״ל שאמר מדאו־־ייתא עיי ש וט א ת ויהויב ט א  עילה א ט
 נסי ומש״ה חילי! נ״נ סיף סי׳ קיו ד:׳ בדק והאומר נשו זה גפסיז דיקכו
מ שלא ט' העלה שלו ואיחר ק ה וז״ל וכמדומה שטקו ק גם בקי־פיס ב ל  ט
ף ס״ק י׳׳ז פטיא ובדו  וטא משוס הומרא דקדשים עכ״ל ועי׳ בדעת תירה ט
 וסיס וז״ל ומשמע דנס כלא אמר בשעת שטסה וצ׳׳ע והיא טיירא יתירה
׳ ק״א מה חאי״ח ט  עכ״ל (לח) אוסר דבר שאיט שלו עי׳ טו״ת כית פ1
 שמאל באשה שהיא אשת אש שאמרה על שעיר עזיס ש״ולו לה שהשה שיט׳
ס שיה י״ל שטין שאמרה ק שלא ט הי׳ ט ט לק־ק כסת וכי ד  לס על פ
ט ואסור מה״ת אמ,ם כנ״ד כ ין שאיע כלה יק  בשעת שטסה רד קישיס ר

ט בטא של ט ד ת מ״מ אך ט יקדיכה ר י ן ט ט  של כעלה אף שהיא ט״נ כ
ש מראת פין ליכא אך לגודל ל כ״ע רו/ים מא חל ההקדש ומרילא דאף ט  מ
ח א דאכיר קדשים בטן אץ להקל ולהתירו כ״א ע״י שאלה וע״י ט ש  טמר ט
ק נמה נ ה ממגיק־א עיייש באר־טח (לט) דבר שאיט שלו עיץ ט ס  ט
ט ד:ר ס אין אדם א ם בזק ס  דש סט׳ ח׳ פמ:יא בכס טהרשד״ס מ
ט על ע ׳ ד׳ במ״ה מהתרו ט ו  שאט שא אלא על דרך שנתבאר לעיל ט
ן אמר ית טעו ט מנ י ק ט א ט ר ' ד  המוראה עכ״ד ועשיי״ח סעי' ייד ט
 א מסלמטח האוסייס לעיל יש להחמיר אננ״ג דאינו בא כיון שאמר ק כשעה
ח וכ״ש כדאיח ליי כוהטת י ט של ט ט הא לך״ל דע״י מעשה אדם א י  ט
 עכ״ל וט׳ כמ״ז סק״ז בכי לחמיה עליו כזה מיש דגם להקדיש יש כח לאטד
ט שאיש ע״י מעפ& ט כאמה להקדיש אט יכיל לאמר של חבירו אפי׳ ע״י  ד
ט אשיג גיכ ע״ד הה:׳£ כזה עיי׳ש ז ה רנא נדיש וטי בס׳ רביד ה ט  ס
ה ט׳ ׳ ס׳ א ׳ ליג ובשו״ת בית יצחק טו״ד ט ד ט ר  וענשוי׳ה הועפוה ראם ט
ט ה״ק י׳׳ו מיש ע״ד טנff נזה (מ) שאיט שלו עי׳ בשו״ה ה ט  ונס׳ מ
ט שטעיר ר עזים א שאמר מדו של א י מ ׳ ציפ שנשאל נ  ניח שלאה חאו״ח מ
ה שהשתיז המיג את הטין ע f שסק לשר זה ע  עזים שלו קדם שטסה ט
ו שא רק י ע ק שלא ט' מ ־ נלא״ה כ י ט  קרק פסח וכי ט דנרדון זה יש ל
ה לפרנסה ולמזוטה וטס א י ס נמצאת מ ט ה ט ואף מאמת ט מ  של ט
ס יטל ׳ שא א ה לא ט ו ט ק ר מ  לשרהס גאן pro מ״מ מפתנוא טון ו
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מ «) י! מסנה ג ׳ (כ) אס נרן ססל׳ח סל ססגימה ואס שחס נה (בא) ואמרנו׳ ל• שלא עסמ (כב) נסקס ס  (יה) דאשרלשחוסנס אפילו נמקוסהיסס (ים) אי

 •י ce דף נרז
 ודבי תשובה

 לה אמש נחלי׳ והשגימה נראש השכין יכול סא לשמס נחלי׳ האחר סנ4
 כדינח מעלית עכ״ל ועשס״ו שי׳ י׳׳ח ס״ק נרו שהשינ עליו נזה וני ראשי׳
 הסכין ארונה בימי כמה אעוס ויש סיעוו שנועה קרס שהגיס לשגימה אפיה
ר רק נריענר כשאומר נרי לי עיייש וכיכ נשמח  אשור לשיזם לכהחלה ולא ט
 חייס שס ס״ק נ' שונוי הפרי תואר המוהיס שהם נגר מנח הרס״א כאן
 עיי׳׳ש (ועי׳ נדנריט לקמן סי׳ ייח ס״ק סייח) (טי) ארוכה. עשמיח סעי׳
 ר של׳ שצדן• לחהו וגס צד הראש של הסכין לא יהי׳ ט שניסה לנהחלה ושמא
 יעטר הסכין שס ישסע מנימה עכ״ל וסי' ו״ק כינן א׳ של שצרך לתהר
 לנחק השכין גס נראפ על מקס הנניטל נילקוס מתעגל נמעלה אן יתר
 החידוד שאחיו שאיס נסגטן הראוי לשחיסה א״צ לבדק עיייש• (טז) שיש
 בה פגימה עי׳ שפיר לקמן ס' ס' ס״ק א׳ שכ׳ דאפי׳ הפגימה סא רק
 מצד ולא נהסד אפ׳׳ה אין להתיר ע״י מסליח אס לא ניו״ש ונשעח הדחק
ד כלל  ודלא כספרייו עיי״ש. וסלק ס״ק ב׳ דאף שאץ שס פגימה הנרגשת נ
ה שניהגץ להחמיר מרואן ראי' משונה על החאף מ״מ נס לערן זה  p מ
 יש למס כפגימה ממש נזה עיי׳?!: (יזו שיעוד שחיטה בלא פגישה עש״ז
 לקמן ס' י׳׳ח ס״ק ד׳ של דדוקא מיש נמלא נ׳ צווארים רמקוס הנגישה
 ממי נדיענד שאוסר נרי ני עיי״ש ועיי בתב״ש כאן ס״ק ז' מ״ש נדנרי יט״ו
ע ד  נזה וסי' נמ״ז מ ושפ״ד שם ם״ק ה׳ מ״ש נדנרי התנ״ש בזה ועי׳ נ
ה הזנח נלל ג' סעי' נ׳ ועשרון ס״ק ח׳ שכ׳ י נ  מדיס נאן מ״ש נזה ועיי מ
ן ט  דמייך לדינא דכשסלין והגיא בהסטן מתני נרי לי אף כשאין נאורן מ
 רק משס יוהר משיעור אאר אהד עיי״ש וסי' בצלנתת יוסף בביאריס ס״ק
 י״ע ונפרס סעי׳ ג' שמדע דגמ״מ יש להקל p דואף שאין גו רק שימור
ק לצואר ממקום הפגימה אם שחכו נהולנה ומאה מנל שלא  צואר א' ומשס י
מ יש להטייר כמ״ז ומרמ״ג עיי״ש (יה) דאםור לשועט בה. פי׳ מ״  נ
 בעק מלה! את נ׳ שכ׳ מיהשב״ן ואפי' נקנה נעוף ואן וששחש חציו
 כפגימה ס א שר ואיע נפסל את״כ נגעה מגימה באמ מיננוע משלים
 להחנ אפיה אסור לשחוט נסטן כזה מפום גזירה עלל (ועי׳ נדנדפ להק
 שי׳ י״ח ס״ק פ״ו)•(יט) אפי׳ אם כרך עשמ״ח עני׳ ג׳ רגם אס אמו
' דלאו חקא נפגימה מעליא טא שיש  הנגיסה נימ לא ממי ועד״ק ס״ק נ
 למש נזה אלא אף נמס שעמק לתהר ולמש אף נראי' משונה על התאף
 אפיי נעימה שאנה ניגשת בציטק איפ מועיל מה שתופס מ נאצנעותיו
ן קתא א סתם משלית  מקוס הסא רק יהקן א יתנר שם מטלית קטע במג
ח הדחק עיי״ש ועי מל״י ס״ק ד׳ של דנלמ מהמ נדעבד אחיזה מגישה פ  מ
 נידו ולש ניו״ס מהר נדענד אליבא דכ״ע עכ״ל ועד״ק שס שמנלה דאף ניו״ס
 אמר למחלה לשמש נאחז המיסה נץ אצנעותיו ידלא כדעת מקיל נזה אף
׳ י״ח ם״קל״ד מ״ש מהדעה הורה מעק זה)  למחלה עי׳׳ש (יעי׳ נדנריט להלן מ

 (כ) אם כרך םטלית עיי לק ם״ק ג' של דנל הממחה ננרינח מטליח
 דטישיק שמא יהיר המסליה מא p שכרן נדרן מקרה וארעי אבל אם כרן
ן  מטליה וטמן על מנה שלא ליסלן משם ושלא לנהקן ממקמן ט״ל ממש מי
 הקהא ודק קהא ואן למש חה מקא נכריכמ משליש ומטין ע״ל אכל אס
 מכסה סקס המימה טעוס אן להקל למחלה דאף שממה ע״מ שלא לישלן
מ נרי ץ קהא דסא עשוי לנהק וליטל ט״ל נ  משם מ״מ טון שאט קטע מ

 מסאה עימ ליעול ולכחד, ואסור למחצה עי״ש (וע׳ מזה עוד להלן ס״ק ל״ה)
ד א אפיא נדענד אמר מ״ז ס״ק נ׳  (בא) ואסר ברי לי ואס לא אגר נ
 וסי׳ נמס נד״ק שס ונש f לקמן ס׳ י״ח ס״ק ש f (כב) בטקס ומגיסה סם״ז
׳ פגימות נ ד א אנל נ  לקמן מ׳ י״ח ס׳יק ר שכ׳ דמקא מגיפה א׳ ממי נ
ס  לא מהר נרי לי מיש אן נהניש מף ס׳ק ז׳ ושפיח מדף ג׳ כ׳ מ
 גני מימות מיש מיעוד נ׳ צווארים נץ העימח מהר נרי א אף מלא כרך
 משלית סל הפגימות ואשיצו ששש נמלכה לגד א מאה לנוד מיש וט׳ מנהזיג
׳ ק ס׳׳ק ח׳ ד״א ומי׳ נ5ל*ו מ׳ אז שס;ממיר במ עי״ש מי מ  כלל ג׳ מ
׳ סגיסזמ מיש יינטס נ  מנחת יוסף סעיף נ׳ שהכרס tfcan יש להקל אף נ
׳ צווארים אף בלי מסליה אנל אס אן בימים מישור ביצ נמלה  מיסוד נ
י גלא מטלית אפי׳ אס ששש גמלכם והנא! מיש . נ דפ  אף נ

 טדושלסי אמי לשטפ ט למחלה אף ק שקפה וכן יש לש ילססס טרושצמי
י מושר וכן יש ניס לערן י ה אמר לשמש ט ולסעס מ ס ט  אט' נגמר מ
י ולסעס טרושלסי אט׳ שחש ט תחלח י אמי אט׳ נמענ י  נדענד יצעעס מ
מ שפסק ר ה מתר גדעגד עיי״ש וט׳ גפרי חדש ותגיש ונמחזיק נ ס ט  מ
י קרס ע״יש ונד׳ נמנחת אמן על א  למגדר לאטד אף נדענד משחש מ
 פ׳ הארון סשין מיש עיד הסיז והפריח מה ופי׳ עוד ננלז שס שני דהא
ה למימי אנל נאק ס מ ה זה מקא מ  ואמי למחלה לטיושלמי ממס רוח מ
ף ן עעס זה עיייש ועי׳ מיורי הקרנן על טחשלמי ט  וק קרני מיס לא טי
י ססעסא יקסמיס נבולים ס לטחשלט ס״ל לאמי נמענ ח שני מ נ  פיק יי מ
ד שש ג ' הסלמודס סמלקס כלל עיייש יעי נ&׳ נ  ממט ומיקר הלץ אץ נ
׳ זה מיש נענץ זה נארינות. (ז) וכוכית ענאת״ט  הספרדי טו״ו דש מ
ט מותר ט שמחלק נהא טש זטטס שהוא קשה וחד ו י  חטטת מותר וסי׳ נ
 לשמש אף למחלה דש זכוטת ק־ שקסידס נניליס טמס נזה אמר למים
' שאן לחלק נץ זסכיח ' נ  טייש וכיכ נשרי טאד עיייש אנל נשפיד סיק נ
 p לקןה דאף בזטטת p מחר ומיס מ״מ האימא אן לשטט אלא בסטן
' בלק ט' י״ח ס״ק א׳ מיש לענץ  עב״ל • (ה) שקיסםים נבדלים טהם ט
ץ של בחל שהוא חד ביוחר אס יש חשש מבדל ממט קסס עיי״ש !פי׳  מ
ס בנחל מש חפש מובדל ממט  מנהזינ מקדמה סס׳ נפתיחה נ' שני מ
י נשמת קרית הסכין אס נעשה ט י זה ומה״ש יש ליזהר ט ס  רצוצין שקי ט
 מעשת וגוש א׳ א אם סא מטבר בפלא מנחל אתר א שסבי ונתחנר
 אח״כ דאץ הטנור שלה יפה לסות באחדס p ששאר ברקס ימטבר
טק מהסד מכל מקום ה ואסי לטווס ט יהיס והוא י ו מימה ק  מ
 מיא ממש לקרונית שקפמץ נמאן ממט ויש למש לקינת המסרס ולק
ס ולט לזה עיייש ונפרס נלל י״ד נקמן  צי? שעת קניית הסטן,.ל$ס ט
 סעי׳ ו׳ ועשרץ ס״ק ז׳ ופי׳בב5*-לקמ^5׳ ע׳ ם״ק נ׳ של ראם רואן סלקי
 אצל הטד טש נעץ ניןעיס א מש מלין ממסחור שזה ט' שמחל מכנ זה
א עיייז ליד עירץר שנמס הושט  פ״ג זה ואט דטק ננא״ה אסור משים טנ
. (ט) רש לחוש לנקיבה (  ע״״ש (וט׳ נדנדט להלן ט' ס׳ סיק ל

 הסיסנים עס״ז סק״א ועיי בטסי רע״ק על המשרות ס״ק דטלץ את נ׳
' של דה״ה סטן שיש א שר  (י) שצדה אחד סגל עיי פרי טאר ס״ק נ
 פיוח וצד אחד נמק ואי אט נמק דג׳׳נ אסר לנתחלה עי״ש. וטי ד״ק ס״ק
נ  א' של דאס צד א' של הסטן טא ענ אץ טששץ על מנימה שנצד מ
 טייש ועיי ננמחח הזבח נלל כ׳ נקמץ ועשרו; שם סעי׳ ס״ז נשם הס' זנח
 שמאל והס׳ מכחב אלי׳ דאמר לשמט למחלה נסכין נעל ב' פיוס ונס יש
 ליזהר לעשות הסטן שיהא צד א׳ ענ קצת עד שלא יטי ראי לשחוט ט ראם
ס ' הצדדס נלי מ ' טות יש למש שמעח הדחק ישנח לממיר נ  יהי' א נ
מ ולא ישגיח על ההיכר ויבא לשמע ש  ילא יעשה טכר אחה 5ד נפגס א ט
ס עיש בארן יעד״ק שם ומנחח מסף פעי' א׳ של דאס הצד הב׳ ט  בצד מ
ק מ  סא עב אף מש מאמדו בנלקיס א׳ טדיד קצח p שאס ממדד כיכ כ
נס מוס אץ זה עדר מדוד ואי? בדקה  סטן של שטסה לגבי מחטים שטי
׳ בס׳ עחגוח הטשס מף ט' זה שהעלה  מאמדו ללע טי״ש: (יא) סגל ט
 דאשור לשמס במגל אפי׳ סבא דהשיריס דטקס זה בזה בחחק באק
ה ק המןה דאף p דבדקיק ליי בסוסרא ומיק ליי שאן ט מס מימה אף 
ת שאץ ט א  שהשירים צמדים ואחד באמי יגמ מ״מ אמר דאף שפירט מ
 פגימה ס״ס יש למש דפק מזיל מדדו מגל טא מלא מימות בץ ק לשן
 לא סמכיק אבדקתט וטלאי טעות מא ולא עלה היגשוהיט יפה והביא ראי
׳ ייח ס׳׳ק ט״י) • (יב) לכתחלה.  לזה עיייש(וט׳ מערן כזה בדבדט להלן מ
. (יג) והיה ת המק אמר לשמס בה לכהחלס שמ״ח סעי׳ ב׳ ע  ואט׳ מ
' שס״ת שנשאל בסטן מש בסמן ׳ מו״ת דבר שמואל מ  בסכין ארובה ט
מן כלל אם ז ג דלא שיין נו י  לקהא מ״עור גודל עב ונס דומה להצל פ
ס ם והמג חה ממה לסכר מטלית טון שאס מחן בלל ומימ מ  מותר א
י מא־ ׳ ט ץ ארוכה. ט ט י מיי״ש • (יד) ב  טכא דאפשר לתקע שסיר מ
׳ דמשהברא שאס הסכין איוכה גיותר אשר יספיק  לקק טי י״ת ס״ק ס f ט



ה ט י ח ת ש ו כ ל ה סעיף ו א ה ע ה ד ר ו  י
) שפיפיוו נשרס (מרדד ספ״ק לחילק ואפיר״י ותא״ו נפיז וכל נו ורוקיו ומסרי״ל) (כד) אפי׳ לא נרך מפלית פצ (נ) (כה) הפגימה (עור מ") ע  הפנימה (

i r s (ט) וני״ס (כז) שאי אפשר(כה) להשיויז (י) הסטן וק 
 באו היטב

ץ וכתנ נש״ן ופיו וכ״ש נשק טש ט «י!ז ״ל נ ט ( י ו לפיד יזקא שדע שהיה הפגימה ומהר פנמה אנל אס לא ילפ נה נצל ולאי איט נאמן (  (:)הנגיסה ונתנ מי

 תשובה ״ ״ ;
 רמיא אנטי׳ לזכור נאוה צד שחס לנמק לאיז׳ש והיש ונמצא ממילא לפי
ט ביו׳׳ט אין לנמק הסכין ט ש  ועח Yfc נא״ח סי׳ חצ׳׳ח הידוט דם״ל ו
ה אס שחש ביו״ם בסטן כזה צא מהר אף שאמר  לאח״ש נדייש ממילא מז
ן י ט  ברי לי ששחפחי בצד זה שלא ידמ שצי א׳ איט במק אך בלא״ה אין ס
ץ כזה (כמש״ל ס״ק י׳) ונס כל האחרו,יס וזלקיס נא״מ שס על הא״ר ט  נ
 יס״ל דאף ניויס צריך לבדוק הסכין לאח׳׳ש (כו) וביו״ט עבשויס ברית
ץ בבשר היד איט בכלל מחזה כ  אברמ חיו׳׳ד ט׳ י״ג שכ׳ דמה שמשפשף ט
 ומוט לשטף סכיט על ימ ביו״ס לאח׳׳ש עיי״ש יכ״כ בשו״ת חחס סופר חיו׳׳ד
׳ י״ח סק׳׳א) ועי׳ בריק שיק ד׳ שכ׳ אומה ׳ ע״ו עיי׳ע(ועי׳ ט׳׳ש להלן ט  ט
ה כנסג׳ בטל ס ט  לשו״ב בזה מגכ״ס לא יטך הסכץ על מרו ביו׳׳ט אחר מ
 רק שביו״ס יטך ברפיון כ״כ עד שאין ט בנדר מחזה b דהו ט נראה בטפ
ט רק כדי ט לסעירס ואף שעושה ז טה הסכין ט מ י הטטך בבשר נ ״  ט
ח ט״ה צריך לתהר שלא לחכך נכח כלל שלא יהי׳ בנדר סטק ט ^  להעביר ה
 דשא ובין שטסה לשטפה לא יטך כלל רק יעב כדי המוח לצורך בדקה
ף ס״ק ו׳ מיש בזה וכ׳ דאף טש ליינלי"ך על ץ עיי״ש ועי׳ נדיח טרה ט כ  ט
מ שטעה לטליק הלייגלי״ך אף ביו״ס עיי״ש«(ינר׳ ט לשטף ק  הטין ט
 בדבריט להלן ט׳ י״ח ס״ק גי) ועי׳ במנט יוסף בטף הלטה שידעה בדר
׳ בטיח  שחיטה ביו״ט בלק״י ס״ק v׳Y באורך מזה (בז) שא״א להשחיז ט
 דש ט׳ הצ״ח דמבואר דגס בט״ב הטדק סכיט נעצמו אסור לנמק הסכץ
 קידס שטסה אס לא בשעת הדחק בלא נדק מעיו״ט ועי׳ נפרמ״ג באו״ח ט
ף קטן ובדק הסכין ה ושחט ט ט ׳ עצה מתט א׳ שרצה לשטע נ  ס״ק ב׳ ט
ט בה בהמה עיי״ש ועי׳ בדפח טרה ס״ק ו׳ שכ׳  לאת׳ע ומצא יפה ישוב ש

ט ביו׳׳ט מ סכץ בדוק מעיו״ש ומ״מ בודקין א ס נהבץ ל י ט י  ועשץ נעו מ
ט כמה סנירס בדקים מפיו״ס ולא שטח ט שטסה והטעס סא משיס טש ל  ק
מ טוס אין לגזור שמא ישחזרו והא  כלל שיפגמו טלס וא״כ גס ט ימצא א׳ מ
ץ של שטעה ן במק אחרח וכ״כ בזבח שמואל בליק־ט דניס בדן ט  יש לו טי
ט לבדוק ביו״ס גם קודס שחיטה דצא שייך לגזור ט לאחרים ט ט ב  אמ ד׳ ד

 שמא ישחיזט דאין אדס טטא ולא לו טי״ש
 ועל״מ ט ובמנחה יוסף סנר׳ ה׳ שכ׳ דטשוט ביו״ס והניח מסליה על
 מנימה אן למיר טשלית לאת״ש ביויט כדי להציל הסטן מחלודה
ה חלדה בטי; זה לא ישאר ט  אלא אס אן נטר סכץ אחרח במק ראש י
 א לשטט שינטרן לשטט טד ביו״ס א סא דיש להקל להטר אז הרט על
ח מטליח מנגד שלח ב יק ט ט י ץ ע״מ להטח ולא קשר ולא תחב ט כ  ט
׳ א טירחא ט ח ביו״ט ראף ט  ל, ביו״ט יטל להסירו טל בלא״ת אטר לטי
ס שע״י החאדה מימ טון שא״צ זה לע״ט אץ ג  יחירה לאחר יו״ט להלן מ
ס טלטל לצורך אחר יויס עיי״ש ופרטי דר שטשה ובדיקה  לטור. ביו״ס ט
 הטין ביי״ס עי׳ בא״ח ט בארך ט ט מקוט וט׳ במנח״י בטף הלטח

טח בענץ זה בארך ה טו  שטסה טשה לדרס אא ממר בס״ע והטא מ
 (כה) להשחיז המנץ עבאה״ט מ״ש מהט״ז לענץ סטן טש עונןן ברא*
׳ ח' רכל 1ה ט ברט מרקן ועי׳ ט״ח להלן ט י  מרי ביויס ט״י החימ ק
 חטא בסטן נמל טא מהר הטבח קיסם בראט אבל בסטן קטן לא ממי
 עיייש וע׳ בט״ז ס״ק נ׳ ט׳ דבדעבד של־ אט׳ בלא החג קיסם בראשו
ח בזה בצ״ע א מינן בכה״נ חקא טאמו בד לי שלא טליד ר  וממ״ז ט ט
ח טיס ס״ק ה׳ ט׳ משימא מא מכשיו אף בדמנו אלא ט  טי׳0 וטי׳ מ
ט עיייש f• מנהזיב ו ג ד לי שלא טליד וכדץ ט׳ התנ״אנסטן פ ו נ מ א  מ
ו אפי׳ לא אמו נוי ' ד׳ ועשרון סיק י״ד ב׳ דנדענו מ י  כלל נ׳ בקומץ ט
 לי שלא משיט חלדה ראט מצוי כ״כ למגיד טי tf יכ״כ מנחח יוסף ספי׳ ו׳
ק נ׳ מ  ונניארים ס״ק ל״ה עי״ש ועי מ״ז ט שנסהסק נזה נס א נ
 צוואדיס מהטוקן כמו דקיי״ל נמימה יטיס נציע עיייש f• טנחח יוסף
ס נזה אן להחמיר כדיענו עיי׳ע ומיש מאה״ט לתטנ  טיאריס ט כ' מ
נ לפין א לגון גוא» עיייש  קזסס נואשו עי׳ שמית ספי׳ ד׳ והיה שיכול למז
מ if לקמן טי לי ט נזה טל מ  ועי׳ מנחה יוסף נניאוים שפ מסלימ לא מ
if ו  כ' להדא דכסכין נמל מהר כויכח ששליש לעוקץ שנוא* עיייש וכ׳ מנ

can 

 דרכי
׳ אז ׳ כשלחן נטה לקמן ט  (כנ) שחיטתו כשדה אפילו לא ברך מטלית ט
 ס״ק כ׳ שמיג על הט״א:זה וטלה דאין למדן להקל נזה אפיא נדיענד דכל שלא
ד לי ט״ש טל ט נ  כרן משלית על המימה קרוב אדא ש׳גע נמימה ולא מ
ט״ח שס ושאר כל אחרונים נקטו לדנא כדעת הרמ״א דנםטן ארון מהר  נ
׳ ע״ז שכ׳ שצ״ט נומרט ד יוסף ט £ וט׳ נס׳ דנ ד לי אף כלא כרן מטלית ט׳  נ
ר לשחוס לכתתלה נסטן ט א ש ^  אס יש נסמון להקל נזה מאחר טדוע לכל ט
ט נסבימה מאחר ע ד לי שלא ע  םה אסעכי ושט ט י״ל ראט נאק אמר נ
׳ י״ח ס״ק י׳  שכיכר על הדן המבואר דאטר לטוח ק למחלה עי״ש ועחנ״ש ט
 עי״ש (כד) אפילו לא כרך מטלית עמ״ז שס שכ' מט״ח דטילו לא
נ ט נרי לי שלא עעהי כפגימה ומי א ! מגיייה כיח נ״כ מהני נדענד ש  ט
ט לא אחז פטל אף נדענד  עלץ והעלה דבע״כ נעיק עכ״פ mb מנימה נידו ו
 פי״ש יפי׳ שעד דעהס״ק א׳ שהארץ־ מה והעלה דהעיקר נדנאכמ״חלהקל
 ט״ש ועי׳ נדהז״ב בקמץ ועשיץ כלנ ג׳ ס״ק ט׳ שכ׳ לממיר כטרמ״ג עי״ש
ף ב׳ אח כ׳ ובק״א שס אה ד׳ שמריע דבהפ״מ יש להקל י  ופי׳ מנת־. יוסף ט
ן ועי׳ אר מ יש להחמיי להצדן מקא אתו עי״ש ג  אף בלא אתו אכל באץ מ״
׳ י״ט (כה) הפגימה עבאה״ט דאס לא  מזה בפי״ת שאילח שלום חניינא ט
׳ י״ח ס׳׳ק ט״ו שכתב דאף  יייע מהפנימה לא רהני ברי לי ועש״ן לקמן ט
 שהפנימה טא לרעלה מחציו ואמר בדילי מ״מ כל שלא דע מהפנימה אטר
׳ א אדעתי׳ עי״ש וכ׳יכ בזבח שמואל ט  דהו״ל מלתא דלא רט׳ פלי׳ דאנש מ
 י״א בביאורו דדשת טאכ את ג׳ לדנא וט׳ בשאלות וטוביח Y'TO תליתא
ט לצורן ׳ ס״ה מ״ש בענץ זה באורן וכ׳ דבע״כ אין לתלק בזה בץ ט  ט
 עצמו א לצורך אתדס בכל טור כלא ידע מהמימה אטר אן כ׳ ד״ל דכ״ז
ס סמון טכף לחצי הטץ טחט בה סא דש להחלדר דפ ג  מוקא ט טה מ
ב דו מעט ולא אדעתי׳ אבל אס טה מנימה רתוק מהתצי  לטש דדלמא טי
* הסכץ ט רק ב ט אמר בד לי שלא ט ו מ ן לקט) ו ו  וטה בטף הטץ ט
מ ט בד לי אן אן לסילון־ ע״ז למעשה רק טכא דש מ״  של מעלה בזה מ
 ונס צורן שבח עי״ש וט׳ בס׳ דעת טרה ס״ק נ' מ״ש בדברי טוטו״ד בזה
ו בסיימה בעוד שהסכין לח מן י  ולייצא הסניס וכי חה לא מיבפיא ואס מ
ר ב׳  מחיטה דטדא יש להקל וכמ״ש מרמ״ג בפטחה לא״ח בי^עח א״ה ט
ן אמר סלתא דלא רטא  את י״נ לשק תטבמ כף דבניכר פ״פ טושס לא טי
ר של טכץ טא נקי אץ טש כלל ואף שלא הטר  וה״נ בסטן ט יחצי מ
ט טון  בטגימה עד אחר פקינח הטין ואפיא שלא קנח רק חציה נ״כ מ
ה שא>ט סחר בעטדט כ״כ ושטר יש להקל במ״מ אס ע ה גדול ט ט  דטי מ
ט ט ועייש עוד י בד לי שלא ש מ א ר מחצי יסטן ט  טגימה בקיה מ
ף וסחט רק הקנה לבדו יטושס ל בשט ט ה ט ט ב ק שאח״ז שכ׳ דכ״ז נ ״  ט
ס שטח מהגירה הציטרן נקצה הסטן נראשו ואמר  סאד שלם ואת״כ נמצא מ
ן מ טו י ט נצו זה של ראו הטין נתתלט יש להקל נס כלא ט  נוי לי שלא ש
/ לא טי p טשא מדרנק ומדרנק מהר ט אמר ברי לי טיש נארן • מ כ  ד
ט שאחז מנימה p אצבעוהיו ט ק דרנו א  ועיץ גדי׳ק סיק ה׳ דאף ש

 תמיד לאזז הסכין ט תמיד נץ אצנעוטו מ״מ אין להקל p נטדפ א
 המס נסומ אחו ט באימו ffv וכ״כ מנח״י טף מדף ד׳ לדנא פייש
נ תיל לאחח י ו ג על זה והעלה דאס מ ר מנח טרה ט מי ט  אמנם נ
ד לי נס ת שחיטה יש להק! נאמר נ מ  נא5כעו בקצה הסכין של צד קתא מ
ס נמקוס הטא והביא ראי לדבריו טיש (וט׳ בונדס מ ונמצא ט «  בלא י

 להלן ס׳ י״לז ס״ק ליד מיש עוד מזה) •
ל  החב נקי ממור לדוד(למאן מ׳ חד 0א־מ ז״ל) מ״מ נסמן ש*ד א׳ ט

׳ דע מעיקרא אלא טצצא ק אתינ  א אר נמק אט׳ אש לא ט
ט דלמא י דהא לא שיין א ט נצר זה וה־י טא נמה ט ט ח ט נרי לי מ  א
ד ולא אוטתי׳ מואי לא שחט אלא נצו א׳ עכיל ימה לכארה יש לסטה  ט
ס זה טא נכלל מלתא דלא י אס במק ייל מ נ  סליו וכיון ולא דפ ו5#ו מ
 וסיא עלי׳ דאיניש ולמה לי׳ לדקדק באיזה צו שולק וסא שניהם לפרז בחזקת
 נמק דבווא יש לאש שמא שחס בצו שאיס במק אמנם י׳׳ל וטון דצדין לבדוק
׳ יינ א״כ י  הסכץ לאזיש אף שהי׳ נמק קזזש שטסה וכמש״ל סי׳ י״ח ט



ה א ט י ח ת ש מ ל ה סעיף ו א ח ע ה ד ר ו  י
 (כט) מ»> טעו! סמוק מויור לשיזס צנתחלס (ל) אם (לא) טין־ (לב) מעלית (לג) על הפגימה. (לד) (וע״ל מסן (ה) יימניי) (לה) וצמזחלס

 יש לחסר אטלו אין לסק (א) פגימה יק טן מןחא
 באר היטב

 נואשושמותרצשיויס ט ני״ה פ״• טחחנ ראן הפוקז נקעו (ה) יית וכתנש״ו מי נשר; כיש הנא נפיק מלא לואר מויסינן שמא היולד ףייא פ״• כן •פוק
 ייוקא כשיש נמק מלא לואר מן צצזאר נלא פגימה אס״נ ינפלמא נשמולין ומניא מופלית ממקומו ומיזש נפגימה.

 חשובה
 בערך השלח! אה ג׳ בשם התשבץ וכי סס יהיה 6ס היביק מטס שעוה
ס ט סיי״ש וגר׳ במיזיק ברכה שב׳ ממהרא״ל מפראג ראותן י מ  לממן מ
י הטין ט טל מ י ן נ ס מא אימר גמור שט ג  המחנק טיבה p על מקס ט
 ממקוס מנימה בהולכה והבאה עכ׳׳צ ולסעניד בלא״ה תין להתיר להמב חתיט
 ען על מכין טון מש ט טש דרסה כמו במרת אצ:ע על הסכין דלקמן מ׳
׳ ט ולעיל ס״קכ״ת) (לג) על ומגיסה וטי ק ׳ ו׳(יעיל נסיק ה י  כיד ט
 יש ט ב׳ מימוה יוכל לכתך ב׳ מסלימס דשמס מהוא שעה הדיוק או ניו״ע

ה סעי׳ ג׳ ומ׳ מנהז״נ ט ס״ק ח׳ ״  והדין בוה כמו במימה אתה ט
׳ ייח עבאה״ס מיש דדוקא שיש בטץ שיעור ב׳ צווארים  (לד) וע״ל מ
ן למימה וע׳ שטס מיס ס״ק ו׳ שכ׳ דכל שאי! ט כמעור ב׳ צוואדס  מ
׳ אם אתו טסליה בידו שלא ינתק ייייקומו דמישיק שמא י ט מטלית ט  לא מ
ן ״ ה וימר מטליה ט להימב מדד השכץ וכי שק טעה דעת מ ט  י
׳ דפשישא דצ״ל ב׳ אואריס  והטיח עיי״ש וע׳ בטיפ ובימעוה יעקב ט
׳ ג׳ ובתכ״ש סיק ו׳ כ׳ י ן ממקוס ימסלית פיי״ש אמנם ממ״ח ט  מ
ט במלכה או בהברה למד צריך ב׳ צווארים רמקיש ט ש  צתלק בכך ד
ט ט ש ־ מעכב ו  ה יסציה ואלן ולא ממי ממקום מנימה ואף נדע;
 במלכה יסבאה לא צדן ב׳ צווארים רק סמקיס מנימה עיייש ומ׳ מנהו";
׳ שצ״ע ט ליכא שיעור ב׳ צ וחרס ן ט ס״ק ת׳ וע׳ שפ״ד סיק ה׳ ט ח ט  נ

 אס מהר ברי לי להתיר בדטבד עכ״ס עיי״ש (לה) ילכתחלה יש ליוהר
ן לקתא טיעי- י ׳ בסטן שיש ט ׳ ט״׳ח ט  עי׳ tfvs דבר שמואל מ
י טכ ט לשתיפ ט ו י ן כלל מ מ  אגודל עבה ודימה לגני דלא שקי ט מ
ט מטלית ואמי א מסתפקא לן בהאי מותר ו מ ס סא ט  חלק הסכין מ
י סמרץה מ״מ לבטלה «ב לעשות גטל המיט לעץ בסטן  כי אכא ט
ט לדעה מד היק מגיע מבה בדיקה הצמדן ומה שונוס על מ  החלה ו
ן טבת שר אן מעצה ומוריד כלל עכ״ד (והטא טד ט ת יד של מ י  ט
 אפרים) ועי׳ ט״פ שהעמק דבדו בקצרה ומשמע ט״ל טטה בהא אן
מ ונ׳ ולמחלה fm• אין צהקנ ובדיעבד נ״פ וכ׳ ג טל הר״ש נ י  ננל״י מ
ט מקום עכ״ד עיי״ש  אנל זה נ״ל ומהר כאן אחיות הטין בית עד א
ט מה״י דרונ מי״ב ח מדף ד׳ והגיש ס״ק י׳ שני דטק ט י  וט׳ ט
ן סה עיי״ש וט׳ ח הדחק לשטס גטי ע  אן נוהרים נזה ע״נ יש להקל ט
י אחיזה נדו עד טש של הבצ״י נדי״ש וע׳ ר נזה דלא מ י מ  ני״ק ם״ק נ׳ ט
ה נמקיס שאן הצטק מגיע  גדכדי ס״ק ג׳ שכ׳ שהיה טהג לכמח גטו
ט ע״י הקתא וכן צוה לטו״כ יקהילתו טכיון גטטן את החטיח סטי,  ל
ן כליפה טל עכ״ס א׳׳צ לגמל המפץ לשם שלא  אצל הקתא שיטה ט מי
 לנתק ממקק למלם כמו כל סקתא טק שאין נקיא מותזק כמיס עיייש (וע״ל
 ש״ק כ׳ מ״ש עוד נחה) ונר׳ עוד גד״ק להא ט׳ י״ח טף ס״ק ג׳ יכמנחת יוסף כאן
ג גאצגעותיו ואף ס מ ק ן גזה על מה שאט ט ׳ דאין לטו  טף מדף ח׳ ט
א עב # שמא יק מפר שמחל ט  שאן ט מימה p מיי התש יאית מדן י
ה אן לשחוט גו דכניס מקים ״  שש יעי״ז יש למקים ההוא טטי גמיאהו ט
ס מימחיס שלט טהגיס י ט ו נ נישועוח יעקג ח״ל ט מ  ההוא נהקתא עיי״ש ו
ט וסחו יפה ילכאט טה נראה מ  לטטז הסטן למט לצי הקתא וטא עגול נ
ט פ״מ אן לשמע ט  דאן לעשות כן טין שהוא ראי לשטפה מתמח שמא סחו י
ק נקתא ימהראי שלא יהיה נשמוה שס מ ס ט עיי החינה׳־ ה מ  דטי מ
ש נזה טון שא״א לשחוט ט כלל משוס סיטא של ט ראן ט י  נצל מ״מ מ
ם הזה אן חשש גרגר מניד (ועי׳ נמנחת יוסף מרף ז׳ ק כק מ  ט
ח 06 י  ויו מזה):• (b״) פגימה p בין הקתא לסכץ עתג״ש מדי מנ
אר דגרי הומ׳א גזה מיל שלא ישמס בסטן שהלהב חלוק מהקתא  טי
ס המא ק  במק שנראה ט כעימה וגשעת מחק יש להקל אס אן ט
 חתו וראי לשטסה טייש ועי׳ בדעת הווה ס״ק י מיש בביאור דברי
 הומ״א והטיח בזה פיי״ש ועיי במנחת יוקף נניאוים פיק מיו שהניח
ו י ב ד לי שלא מ ע אס יש להתיר אף נדמנד נזה אן א־; אמד נ י  נ
ה יש ס מ ס מקום הקתא סל סקס מ  כל הסטן למסה סל הצוואר ולא מי

 להמר

 דרכי
ע המק מי אט נטזק שלא ינתק נ י ט נ ק  ותב״ש ס״ק א׳ דא״צ לתטנ ה
י ן עד ט נבכל דהו מ ט ט מאל ואן זה כ״א להטרא שלא יעבור ה  ל
ר ונעשה א  וצדן לתהי שלא יהטב ד:ר מבד בראמ מכבד על ט
 דרט עיי״ש (יעי׳ בדבריט להלן ש״ק ליא וליב ולהלן מ׳ כ״ד סיק ל״י)

ו כלכתתלה ציץ לתהר שלא יהי׳ מקן בראש הטין ׳ מ״  ונניף הדין ט
 ע" נדנדט להלן (ט׳ ח׳ ס״ק די) בארן יעד״ק סק״נ שכ׳ דאף בטף
 הסטן למסה ממקוס אתיזה באננעוטו ט יש כס עיקן לא ממי מה
ט עיי״ש אן נרנהז״ב שם במשרון י ט ק  שאט באצבעותיו דזה לא ט כמו ט
ט בית ט במקוס מוקן שנטף הלמ אן לטש עיייש  שיק י״ז כ׳ דאס א
 (וט׳ במנחת יוסף ט ודעת טרה סק״ה) (בם) בתול בשעת הדיוק

 בנק שאן א פנא יהמה למטזה מון שהוא בדרן א נשכיל חילה שא״א
י טו״ב ועי׳ במחזיק ברכה שכ׳ מסהרא״ל  לי למטן עד טשתיז הסכין סט
 מנרא. שמלק ארמ״א נוה שמקל נם בטל מעהד״ח וכי דאן להקל בזה
ל נטל אן להקל כלל טייש ט מטלית נ״א ניו״ס מקא ט ד ן ט  לטי

ל לא ׳מדר  יטיס דליפואה לצוק• טלה אט' שאן ט שנגה גס טטא״
׳ י״ט וט׳  דטדא יש להקל דטדיף ממיט ופי׳ נטייה כאלת שאס הרינא ט
 כ׳ משאל נסכק של שטסה שנמס שמון לקהא ונשאר שיעור מורווה למעלה
א ק וא״א להחליט נאחר וגס אן מ ״ מאס לשטט נטזי לדרכם מחמת ט  י
ת הדחק דטל צפטס נסטן ע  ליקח סטליח ולכרון יהמאל רצה לטיר זה מ
ט כמימה ע ד לי שלא ע נת מטלית רהא מהר מה שאמר נ  זה נלא טי
ת הדחק מ  יטיס יהא מהר אם אחז מנימה נדו יכ׳ דמ״ש נרמ״א נהקל נ
א נטר ודא אן לשמש ט ל מ  טירי p נטן שמא נדרן ואן לו מסליח ט
דנח מסליח ולא מינטא אם אטד למלישו נאזר שכת־א מטינ  לכחחלה נלי נ
 להחליף אלא אף מאיא לטליף נאחר שאן לו סטן נמק אחר חלילה לשמש
 נשטן טש א מימה אף מיי מטלית שאין זה נחשנ לשעת הרהר! מה שמאס
 נחפזים לדרכם עיי״ש נאריטת (ל) אם מרך מטלית עו״ק ס״ק ה׳ ומנחת
׳ דאף שאן המטלית מהודק גהסכין מ״מ כל שמלאו לאוז״ש ׳ ח׳ ט י  יוסף ט
ת שטסה מ ו שהנימ על הסכין מטסה נל מקס המס אן למש שמא נ  מ
 רתק קצת ממקם המס דאמריק כק נמצא כאן ט׳ טל עכ״פ הדוק קצת
ה ומה י*צ דלא ׳ אף הדוק קצת יטסה שרהק « ט שלא ט מק ואס א  נ
י לטת.ית יאנה חזקה « ו חוקה ט ^ ט׳ ימי מ ן אמי o$ נמצא נ  טי
ט קדס שטסה מקם הפגימה נטטליח  וכי ט פוי דאף כמאט זוכר אם ט
ה מצא המס מטסה יש להקל כל שאט טסה שמזח ס ט  מימ כל שאחי מ
ט ק ט א נויא ט׳ ק גס קיס שמטה ט״י שיוא ט  ממקמ ואמייק י
ט ן ק י ל אם מצא שרחק ממקומו מקצה מסקס ט  רנאן נמצא נאן ט׳ ט
ס המס לא רחק ירתק ק ס ורואן ט ג  שטסה אז אפי׳ טסה יומי ממקום מ
מ שמא רהק גס נמקס המס  p מרינה שמיטת המס מימ יש לטש נ
 והזר מיי מלנה ומאה ואמי אן אם טא מהויק הינה וק היין נאחז
טף הסכין אצל הקהא כל מצא לאח״ש  הסטן בץ אצנפוטו וסי׳ ט פגימה נ
ן המס ואנו תיל לנתק אצבעוטו מהחלה השמשה פי טסה מ  שאצמנותיו ט
ט לאחר מ ה שטסה אן אס מ ע  אן לטש שמא גיגה מהרגיאת שא וריק ט
 שחיטה להטסק בוה לא אחז אז הסטן בץ אצבעותיו אן לסמן על התליה
ט מתה מקס מגיעה ולא א לא ט ט ה שורט לאטז תמיד ט טד י  מ
׳ י׳?ו ס״ק ל״ד) • (לא) מרך סטלית עשמ״ח ותביע  אועט׳ טי״ש(וטיל מ
 לקמן ט׳ כ״ד מר׳ יינ ט׳ דצרין לתמ־ נטמן כייכח מפליח על מכין שלא
נ מכין מסרי מצד המד דשמא ישטט נמד נמקים שמנדו  יהי׳ כחן צד ט
 כיון הפטלית למעלה וטיל חלדה עיי״ש (וע׳ מזה להלן מכרינו שם ס״קס״ו)
׳ יגנ׳׳מ אן להקל בכריכת מעלית אלא  ועיי עוד ט נדנריט (נסיק >f) ט
י מ ס איל אס המסלית סא ט ו ן ני׳ ערן מבו  משליש p יקל ולא טי
 קצת יש לאמו מחשש דרסה(וע׳ נסיק שאח f ולעיל סיק כיח). (לב) סמלית.
׳ דלא מינן מטלית ענ שלא יוכל נענור עלמ אנא אף קשו » ׳  פטיש סיק ה
 טש * לססי שיט׳ לשירי שיוסר ס* טסלית להמר סגי טייש וןייכ



ה ט י ח ת ש ו כ ל ה סעיף ן א ב ג י ה ע ה ד ד ו  באר הנואז י

י ב יחשוחט (לח) בדבר (י) הטחובר לקרקע ) (י״״ יי * D W ׳ , ״ , ׳ ^ (לז) יקי* למ־ן לא י**״ ט («** "י ו ל ף , £ £ * 
זלה. "ובתלוש מן חהךקע ^ או 'לגוף (לט) כגון צפוק ושן (מ) חמחובריס(א) בבהמה. (מא) שחיטתו פנ ׳ י  ט
א "והוא ט ואפי׳(מג) אם (י) ב א לדני ־!מ ולבסוף חברו בקרקע. (מב) לא ישחוט. ואם שחט שחיטתו כשרח 0 נ * 
ך מבהמה לחי שיש מ שיגים חדים ושחט בהם ח ח ^ שלא יחא גשרש בארץ אחר (י׳) שבטלו : ג י , ׳ ״ י י , ^ 
אבל בשן אחד (מד) חקבוע בלחי (טה) שוחט ם לכחחלה » שחיטתו פםולח . מפגי שחם במגל ל 1 ־» ™  י
: ד (טו)"געץ סבק בכותל (אי נלנר החליש) והעביר חצואר עד שגשרט * מ1 מי1׳) (י") י ל 1 י ״ ע י י נ ק ו ז י י 5 צ  ייישנ א >זיי י ל׳ (י׳״׳ נ
והוא שיהיה צואר הבהמה למטה והסכין למעלה שאם תה ס פ״נ מסיע ח י׳׳) נ י נ שחיטתו כשח־, (לשי! המנ * ״ ^ ^ 
בכובד גופה ותחחוך בלא חולכח והבאה  יי ׳׳״ יכ־ייש צואר בהמה למעלה ט־טפין שמא חרד הבהמה 0

 ואפי׳

 באר היטב
 (ו) המסנר שנאור רקת אס המאנלת לשמופ מידי מיקח מיד ליד נמו מאכלס

 (!) במלו וני הס״1 והש״ך נשם נל ססיסיןס האחרונים למלקס ע״ז יסיל לאף
 דיענד אסיר אס מולו ינ״נ הראיש ורש״צ (מ) שנסלו וני נסיו ארחא דמלחא
 נקפ אנל נאנח שרש ולא נפלי נ״נ אשר (ס) שחיפה ונינ נשיך ינשיס ושסקיס
 מוכת לנסנין תלישה שלא נעצה נמס ־נר אשילו הלואר נהמה למעלה סוחר נליענד

ה ב ש  ת
 ובפו״ח מהר״י אסתד חיו״ד סי' נ״ח ובסי פני הבית על הירד מסכת

 להס' יישב אוהלים הספרדי סי' י״ז בארך מערן זה
 סעיף ג (מד) הקבוע בלחי כ' בשמ״ח סעיף ו' ותביש ס״ק ייד
 ראם עדיין מתובר לדבר מסרים מון שן המחובר לראש שא
י ופסול בדענד מדארייהא עיייש נ  וכ״ש לטף ש1ס אע״נ רמת ס״ל מט
 וכפס״ד ס״ק ז׳ (מה) שוחט בו לכתחלה עיי פרי תואר שהביא ראיות
דן זה אס מותר לשתים p א' עיי״ש באריטת  לדעת העור פפקכק :
 ועיי כפלתי פכי יאמר לפתחלה כמ״ש הטור משוס דסתס שן p ט ענקן

 ות״כ דמי לאזמל דלקמן סי' ת׳ עיי״ש.
 סעיף ד (מו) נעץ סכק בכוחל פי' ולא ביטלו להטתל וכמש״\
 בסעיף הקיום (מז) ואין וה שחיטה עכאה״ט ני״ש
 סהש״ך ואף כמין תלושה אסור לכתתלה אף בעוף בצואר למטלה ועיי בס׳
 טפח צוכיס (מאבי הכרמ״נ) על מזרה כרשת וירא שהביא ראה מש״ס
 ומוהר בתלוש אף בצוהר הבהמה למטלה אט' ייכתחלס ומיח בצ״ע עיי״ש
 וכן תמהו מל הפיץ מכה מהאחרונים ועיי בלב ארי' על מלין דף ט״ו
 פ״ב בד״ה אמר רב זבד מה שהאריך לתרן דבד סש״ן ובמף מסיים
 וז״ל ואלס מיש הש״ך דאף כעוף ס לטש לכתתלה זה ודא נראה ולא
 מדינא דגמי קאיזר הכי אלא מחמת טמרא כעלמא נדי״ש וטי שמ״ת
 סעיף ת׳ ותביש ס״ק ט״י שכ׳ לדנא דלכתחלה אן לשמס בץ בהמה וכין
 עוף כ״א ככהצואר יטה למטה והסכין למעלה א בצדדס ויעבירו הסט,
 מל הצואר א שהבהמה וכ״ש העוף ראשם קשור למעלה באכן שלא יעידו
 מל הסכין וסא מעביר השכין בדו על הצואר מיי״ש וטי בשי דיך החיים
 שהימיר ג״כ בזה נרי״ש וטי במנתה טבת כלל ג' כקנק מניף ו׳
 יעשרון ס״ק כ׳ שהעלה דאף כשקשר הראש למגילה אן לשמש >ך כ״א
 כששח הדחק מק כח״א להפיל אח הבעה״ח לאתה מבה ואפי' כטף יש
 להחיייר שלא לפטט p כ״א בשעח הדחק דוקא עיי״ש ופי' כשנחש יוסף
׳ כ״ד סעיף ו׳ רלא יפה עושים  בלק״י ס״ק נ״נ שכ׳ סהס׳ הדרה זקנים ט
 קצם טחטיס שטחטיס הס גדל מלמטה למעלה ט בקל יבא ליד דרסה
 ומצילה לשמע בהמה כלי טוע אחר ט הסימנים נשסנדס pi ולכאן רבא
 ליד דרשה עכ״ל ומי׳ בנית אברהם בא״ז מזה ובמה שהשיג עליו המשיג
 נספרו זטר לאברהם כהיקוניס וההגסת שס ובמנחת יוסף שם מזה ופי׳
 נטדשי מהרא״ל צק ס״ק ה' מה שהאריך כמנין זה וכתב ואין לטמף
 טמחת ונדרוה נעררס כאא להכשיר ממונס של ימיאל נדנד שאן ט
ד הלואר על נ  דררא דאורייתא כלל וכי ראן להחמיר נדענד אמי מנ
מ  הסטן כל שהסכץ סאשה טכא דקים לן שנא דרס עיייפ ועי׳ מנחת סו
 משרון שס שמיס שהיודע מהות הענק לא יקיל עצמ לשמש p משהבהמה
 עומדת וצואוס למעלה והסכין לעסה מיד שמהמלין לשמש נוספה ומלמס
 אמסה ליפול על האת ומכנדס על הססן רש נה וושה נשווה וגם נמל

p «5 ו ממשחט  לעמת שטי׳ שאו קלקליס לקי משניר שלא לאסל מ

£ (טז) ואק זח (ס) שחיטה £ f , E S 
 ישמיאלשסיינרוסק

 פתחי תשובה
 ן (H) ננהמס עיין נתשונת מאור הנולה לנינו עקינא אינר ׳"ל סי נ״א שתמה פ״ו הא
 נמתני קמט רק ויצפוס ומפרש בגמרא משוס ממוני יללמא מיירי נצפית של השומע
 עצמו יאדס אמקש לקרקע כמגיאר נש״ך ח״מ סי' צ״ה או לחודרא ייננן הוא ללא למלן
 נעני השומע נצפיט לויאי יוי קרקע אנל בצפורן של נהמה י״ל לנשי לשמיעה כמו
 ננ״מ להוי נמשלעלין יס״ס עכ״ס צא ייפתי ראיה נרייס לזה לפטל הפסיעה נצפזרן

 של נהמה ע״ס

 דרכי
' וכמנחח ייק< סעיף ז' אח מ״ז שצריך  ץהתיר עיי״ש יעי' נדייק ס״ק נ

 ליזהי אף נמימת כל בטא נין הלמ והקתא דשמא יעטר הסנץ על
 מקים שטסה ויקרע נעוקצי התחתון עיי״ש (לז) הקתא פד״ק ס״ק
 א׳ ונמנחח יוסף שם ונניאריס אח מ״ח דאף מאין פס כנס ועוקן
 יש ליזהר שלא יעטר הקתא נשפח שחיטה למקום שחיטה דשמא יקרע
ט מעטר אן טששין שמא הענינז לפעמים ומכון שכל שוינ א  אך מ
 ירגיל עצמי טא־ןז באיבעוהיו מקום הלמ שאצל יקתא שכן מא נינהג
 מו״ב ימימתס רק שצריך ניזמ שיאתז ידו רק כאלכטן דטיט שכף ידו
מ מחשש חלדה ועיייע להלן ט׳ כ״ד ס״ק ד׳ וכאן ס״ק  לא יגיע טל מ
 ב' (ובדבריס לטל ס״ק לייה) ופטס טא רכל מ״ש כס״ק זה ובס׳׳ק
 שלפ״ז לא טיך בסכינים שלט שסלהב רחב מהקתא ונמוק»(וע״ל בטי

 שאת״ז ס״ק ה' מ״ש מהם' אמרי שפר)

' בס׳ אשל אברהם  סעיף ב (לח) בדבר הפחובר לקרקע ט
' י״א (לט) כגון  (מינאן מ׳ אנרמ ברדא ז״ל) בטלין ט
 צפורן עי׳ בס׳ יריעות שלמה שנסחפק אס שחס בצמץ מומר ליקצץ
ר טון דקיי״ל רכל מומד ליקצן וליתלש  ובקנה העימד ליקצן וליחלש אם מ
 מאש ומי א״כ י״ל דגם לטנין שטטה חשיכ גיכ מאש ומיח בצ״ע
 עיי״ש ועי׳ בטא־ משה פרק כ״ד שמיא וכתב שנראה לו לאסו ואף
 דהוא עומד לקין וליחלש מימ כיון דילפיק מקרא דויקח את מאכלת
 דבעינן דכר הנקת טד ליד אף שטא עימ־ ליקח מ״ננ כל שעדץ אט
 רקח מד ליד אסור לפטט ט עיי״ש (ט) הםחוברים בבהמה עפת״ש
י מלך בפרק ה' ע  מ״ש מימו' מרעק״א שכקכק בדן זה וטי מ

 מהלסה סוען ונטען הלכה ב׳ ועי׳ בדעה מרה״סק״ת מ״ש בזה
 (מא) שחיטתו פםריה מלאירייתא שמ״ח סעיף ה' ובמ״ז ס״ת ד' כ'
 ע״ז וטי נבילה נמורה עכ״ל (טב) לא ישחוט ואפי' לא בסט אטר
 למנזלה פי׳ פרי טאר (נע) אם בטלי עכאה״ט דהטו״ז והשיך
 אסדם אף בדיעבד חס נטלו ועי׳ פר״ת ופרי טאר וט״כ שכ' דהנדקר
ע ונדעבד מוט־ עיי״ש אך ברביד הזהב האריך טובא ״  לדנא מסק מ
ט שם  לחזק דברי הט״ז וסש״ך לאטר אף בהס׳ימ מיי״ש וכ״כ בימין מ
ן סק״ה שמצה דעכיפ ביכ׳׳־ל  המהמל׳ס ע״יש וסי׳ ברדישי מט־א״ל מ
 p לסמוך על פסק המחבר להספיד אף מביטלי נדי״ש p בשמ׳׳ח סעיף
 סי פסק להחמיר כזה רק שכ' דלא אמר אלא שביטא להדס מועט
 אנל כ&א ביטא מדעט' מוהר ואס חברו מסחמא ילא אסיק אדעתי׳
ט ראם טבח בדבר 0תך  אס להרט א לעקרו ס לנו למטן מ
ם הטא מון «ץ סכין בטתל אן לאטד ק  סולם שלא להרט שם מ
 מסתמא לא בטל ואס טא ובו שדרכו למיט פס כטן ששתל קנה
י שלא למימ שם ומיי״ש  באץ א צור נטהל סתמי׳ בטל אא״כ טון בי
 נתנ״ש סיק י״כ ופי׳ מזה כשמו מלך פ״ג מלל׳ אמת הלנה ג׳



ח ־»־ הגיל״ ה ל ט ח ת ש ו כ ל ז י ה ה סעיף ו ע ה ד ר ו  י
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Vp ׳'יומא ft 
 נ כס f ivrn נתדי
c i ננפרא י cc נ 

ר יססקיס)(0 ״לפיכך אם היה (נא) עוף ״ ) ה ל ז  (טח) ואפי׳ אםר ברי לי שלא דרסתי (סט) שחיטתו (י) פ
ה צוארו למעלה מהסכק הנעוצה או למטה טמנה (נכ) שחוטחו(יא)(גג) *בשרה: ת  p ש

: . ומ סעיף א׳  ז חק־בע םכק מלנל אם מותי לשחום ם

 א (א) ״יכול אדם לקבוע סכין (ב) בגלגל של (א) אבן או של עץ (ג) ומסבב הגלגל בימ (ד) או
ואם המים  (נ) (ה) ברגלו. ומשים שם צואר הבהמה או העוף עד (י) שישחוט בסביבת הגלגל ־
 דם המםבבים as הגלגל! שם הצואר כנגדו בשעה שסבב וגשחט (ז) הרי זו (נ) פסולה . 1ואם (ח) פטר
 אדם את המים עד שבאו וסבבו את הגלגל ושחט בסביבתו הרי זה בשר בדיעבד שהרי מכח אדם
ח האדם אבל (י) מסביבה (י) שגייר. ולאחריה פסולה צ א נ ת  בא (ם) יבד״א בסביבה ראשוגח ש

: בן  שהרי (יא) איגד. םכח האדם אלא מבח המים (ה) בתלו

 (נ) נר-לו ונ׳ ט״ן לה
 גידו מואר לנתחלה מהוא
 (נ) נמלה והמעה משוה
?  . (ה) נהילוק ונתנ ט

 היטב
 (א) אנן ושי׳ הפ״ז נתלוש מן הקיקע מייד

 דעת המחנר משמע מלגל שמסננ ברגלו *
 תלוש אנל מהדש״ל והניח פסקו יאפי לנחוולה
 מעיק נח ננרא (י) שנייה נוי שנייה שחפ

 ושניה ננלל פסלה .

 חשובה
ב ברגליו ט ' ס ק ifi אין ימה מותר לשתוס ע  אהק סק״ג שכתב שטף ה
 למחלה מ״ש ממה דאמריק לקמן ס' ב״ח סעיף ו׳ לענק טסי הדס דאסר
 לכתחלה לכסת ברגל שלא יהיו המצות בזויות עלץ יה״נ דטוהיה ואס ט על
׳ א'  הסברים דשחיסה לא סי מ״ע רק תיקון הלאו לא קשה מידי (יעיל ס
 ס״ק אי) אנל הי־שכ״א דס״ל דסה מ״ע דוזבחת ואיש לתיקן הלאו קשה ועיי״ש
 מיש נזה (ה) ברגלי עבאה״ס מ״ש מהמהיש״ל ונ״ח יעי׳ נפנ־״ת ס״ק א׳
 שכתנ ילדנא העיקר כדעת המתנר דמוהר חף לשחלה עיי״ש א:ל נשיי חואר
 ס׳׳ק א׳ הביא ראיה להחמיר למחצה מיי״ש וכ״נ ננרתי ס״ק א' ותניש שיק
נ מ  נ' לדנא עיי״ש נאויטת ועי׳ נסי לנ אריה על חולין דף שיו מ״ש נזה י
 ליישב דברי הסריח מתמיהת הטיס וסתנ״ש מרט לדנא מסק גינ להחמיר
 ילאסר לכהח!ה עיי״ש (ו) שישחוט בסביבת הגלגל עשמ״ת כס ותביש
ת מלגל סה רק ב ט  סי׳ק ב׳ רכל מיש בש״ע ובפוסקים להתיר לשסע מ
 בזמניהם אבל בשיחעי זמניט דלא אימן בס כראוי יש לאסיר האימא לכל *3
 לשחיט למחלה ואין להסל ננרז p נדטנד אנל למחלה אין לשחוט בגלגל
 כלל דש למש שחא יקלקל השחיסה יק שאיא לאמן ידו נעונ ועוד שים לגזור
מ אדס עיי״ש ועמ״ז םיק א׳ (ז) הרי זי פסולה  אשי גלגל הנא שלא מ

 עשפ״ד סק״א מיש אי «ה פסלה מה״ת עיי״ש ועי׳ שטת חיים םיק נ׳ ולעיצ
ס לסרמנ״ס סא ססל.מן התורה עיי״ש ופי׳ נשפ״ח מדף ׳ שנתנ מ  סי' נ
 נ' פנתנ נסשיסות דהוי נשל מה״ת עיי״ש (ה) פטר אדם עשסיח שם
 שכתב וזיל וניל דאפי׳ מניבה הראשונה מקא שהגלגל סמוך לדף המעכב
ק קצת א המיס וגלגלי ישתטו אנל אס מלגל הז  המים שכשהסיר הדף מיד נ
ה ראשונה השחישס נ י  מהדף כנר פסק כח האיש ננא המיס לגלגל אפי׳ מנ
 פסלה מדאדיהא עכ׳׳ל ועיי נתנ״ש יוק ג' ישפיד ס״ק ג' ועיי מחיק נרמ

 מה שהניא נזה מם הסשנץ ימס שהאריך סא נפלסל בזה עיי״ש
א מחצקיק  (ם) בד״א בסביבה ראשינה פי׳ שטת חיים ס״ס ג׳שנתנ מ
ה הראשינה לסנינה שניה מקא מניסוח מאליה מחמת סתימת המיס נ י  נץ מ
 אנל מוכר שפימדת p מחמת שקישרין מוכני יממהיר הקשר סיא הולכת

 אפי׳ נסנינה היאשונה מולה מניעת הפיטנ לא מקרי פט נדייש
 (י) טםביבה שניה ענאה״ס וליל דמיה נכלל פסולה היא וחקא סיגוב
 יאזן שר עשפ״ד ס״ק נ׳ (יא) אינה טבח האיס גגמפקסי איס הפלד
 פ״י ספר יצירה ששחפ נאדים ט״נ אס שמשהו טרה ימה ימס דנד
׳ נ״ס אח ר׳ טלםא נא־ס כזה ט ס צ״ג וממרי א׳ח מ נ מו  מרצ נ
 יטלץ לצרפו לפשרה לכל ונר טקמשה והחכם צט טלה ליינא ואין מצטרף
 לעשרה לדבר שנקמשה והנרכ״י טלה גיכ יאט מצטרף משוס דמי מך
ס  שאט שוזמע ואט מדנר וא״כ מ״ד טון מכיס שיק שלא מיחס שמרת *
 לגמרי ממילא דלפק שמשה לא גרפ מאוס שאט שומע ואס פובג־ מך׳ץ
* מ 9 ׳ א׳ סעיף ל יממע ואיש מיגר ששחע נאעע״ג שחיסמ מ  למל מ
ט נ׳כ אענרנ וכן משמע ניב פרברי הטס צי שמא מאש  ננ״ד י״ל מ
 ממגייס מנין אוס טלי עיי ששד יצירה שנהב בימבה סזא fco ת*

 ירא

 באר
 ינל שהםק נימ סמזמא אע מרס ומיס לנתחצה אסר אפי׳ נעוף (י) פסצה

 ונהג נס״ז ונשיו הססס יח״שיק שמא ילחש נפעס אתרת ולא ימי למה שכוזונ
ד לי שלא עפתי נסנימות יישר שאי «א יקשה מאל ליזהר  נסעיף א' ואס אמי נ
ו למשמע נכל סוף שייסמ טרה וננל נהמה  מירםה נזה (•א) נשרה וני שי

 פסיעתו פסלה ולא כיש סיזלקץ נץ קל למי נ״י דיפ ונ״ח .

 חרכי
 פיי״כ (מה) ואני׳ אט־ ברי לי עיי בישועיח יעקב בפיה״א ס״ק א׳

ט סיק י״א מ״ש בערן זה ׳ חדר ל״ח וכסי דעה מ  יבס' ביה סל חלק נ
ס אס אט מ  (סט) שחיטתו פסולה מדרבק מ״ז ס״ק ז' וכתב שס ו
 אמר ברי לי שלא דרסתי אז שחיטתו טילה ק ההורה פיי״ש (ג) לפיכך
ף ט' שכ' רלשמס שאחז הסכין מיניו יש י  עריק סק״ו ובמותה יוסף ט
 למטע אף שלח נזכר במס כישק לאמר יאף שאפשר למגיש ולא יטד
 מימ יש ט תשש דרסה עיי״ש (גא) עוף עבאה״ס ועיי בס׳ מעשה רקז
 הטרד פל הרמב״ס בפרק ב' מהלטת שחיטה הלכה מ' טחב שיש קצת ספק
י משמע י ה ט נרמה אהה לבהמה א לעוף ומיס דמדבד מ  מה דן מי
' ס' והגיש ם״ק ס״ז י ה לענק זה עיי״ש ועיי ט״ח « ט  דתית מא בכלל נ
 ומנתה אהרן ס״ק כ״כ שמג דתיה אעפ״י שמא קלה בעבעה אפיה אנה
 בכלל טוף לפ״ץ זה רק בכלל גהמה עיי״ש. (גב) שחיטתו כשרה עגט״ס
ט דה״ה דאין מאק ה אין לחלק כץ קל לכבד ועט״ס שם ט ט ב  מ״ש מ
 גזה גץ נשה לקי שירקה מי״ש יעשס״ד שמג דה״ה ראץ מאקגץ מלאם
ה ועי׳ פד ט ) כשרה עבאה״ס מ״ש רכל עוף שתיטהו כ  יכדימה עיי״ש ו ע
ל מהרנטליס ולמעלה  מאד סק״י בכת: דמקא מתרנגיליס ולמטה סהס ט

. ל י ט צריך אמר ברי לי שלא רמתי ט  ט ר ואס ש

ה מאל ומשיב ר ן בגלגל וכוי נד׳ ט י  סעיף א (א) ימל אדם לקמע מ
׳ ר״ה מ״ש בזה (ב) בגלגל של אבן  הניינא הלק ח' סף ס

 עבאר״ס מ״ש דבהלוש ק הק־קע מייד ור״ל דאעיג דמלנל מהנענע אלך
/ מ ה מוהר קמ״ל דגם ב ״ י לריזנר ד״ל דאע״נ דסא קבוע ט  ואלך ולא מ
ו ממכר מ״ז ס״ק א' (ג) ומסבב הגלגל עשמ״ח סעי׳  גזריק גביה ט
 א יהב״ש ס׳׳ק א׳ שמב דאפי׳ ט אחר שהטיל לגלגל ט ידו והד מא
ס ה טמי ח ההחלהו ושחטה ואפי' מהגלגלח מביו זה מ  מהגלנלה מאליי ט
ל מכמ בא משוס ט במטב האחיץ נא! מ ע  ומא ככד סר ידו יממסה נ
ם שאן ק א דכשר בטיבה מלשונה דוקא מ  מי״ש ונר׳ בכרמ שמב מ
מ ט ט אמר ט מוח מסיע© ולא מ  טיח טשב ט איל במקס שטוח ט
מ הרוח ואמר עכ״ד וכ׳יכ בהב׳£ שש ושפיר ס״ק ג' עיי״ש  אוס בא p מ
 יעי׳ מטת מיס ס״ק ג' שכתב דלממ נראה להקל בזה דאף שעומוס בחח
ח שר ולא מישיק שסיבוב שר  משאדם מגלגל מעט מב מ לך מלגל עיי מו
ב לא ימב פור ט י ע מלגל וא־ו״כ יסר מ  עיי החח מא בא דבל שאס ט
ס הליכות היומ עיי איסמא בא ומחבת  עד שיתחיל הארס לסבב אמריק מ
מ יסל ומזח אס יטל וסרוח מ״ל רמיע  כח החח מט פוסל ט ס״ל א
 שאן ט ממש יס״מ לייגא מיס בצ״ע פיי״ש ועיי בממשי סהרא״ל ציק ז״ל על
? לקל בזה לדנא עיי״ש: (ד) או בתלו  סו f במ׳ זה ס״ק ב' שהעלה ג

 מ׳ tfta מיר ואהלות באהל בוסת ומיאח באמצע סי׳ נא) מ״ש במק
 מקו ההיתר שיהא מוסר *ומס מלגל מיי רגא ט נרשב״א ששם המקר
 ft מנ גלל ברגלו p בימ וק tffra ומיייש סיס נזה. ומי׳ בס׳ מנחת



ה ט י ח ת ש ו כ ל ה סעיף ה א ח ע ה ד ר ו  י
 ח שיעוד סכין של שחיטה . ובו סעיף אחד :

 באר הגולה

n ם ר  • ל׳ מ
 (והיש סמשמ (ולק

*א'שלא יהא (ב) דבר דק שנוקב ואינו י ) כמה הוא אורך השכק ששוחט בו(א) כל (א) שהוא (  «»""5£J א "
א רחב קצת . ובמחט 1אפי׳ ת ח ראש (נ) (א) האזמל הקטן(ה) וכיוצא (נ) ם ) ו מ j שוחט . (ג) ב * ^ 5 *™< 
 י«!*נ־לכית כאותן של רצענים שחוחבין בו הודם אין שוחטין בו (סיר) יוכיון דלא ידעינן שיעודא. השוחט כשבק

 קטנה צדיך למחר ולשער(ו) לפי אומד דעתו שכשיוליך

 באר היטב
ק כ*י סעיף ני ן רטא ט ועיין צקמן ט *  ח (א) שהוא פיחס נלנל *

 (נ) האזמל שאלה ראובן קנה טיף מחלק שק ט דיר נפשוח וגחן לאלץ לתקע
 לפנין של שחיפה אס מותי לשמע לקיימא לן חרנ היה נחלל ומסמא לנשר ששומע ט

 "יל לשטן נפהר ע״יפנילה ע״כ הגהת לחפ הפרס ואני תמה מה פומאה טיך נזק
 סוה ואס טיך סימאה מא מהני מנילה הלא צדך הזאת נ׳ וו׳ (נ) ט והסעס אתא
 נס״ז מטך ;מאזמל קק גשמפ וסקנ נראו הסרן משמע מסרן נלול לא אנפת ל!

 תשובה
ה אח 5" ונסי ממשה אנרהס הספרדי מ ו ומי׳ נחה מחזיק נ  נאש א״צ פני
ק נזה משוס ס ס טענ׳׳ן דש חשש נ ׳ ו׳ נאק־ ומ״ש tfrao מ  טו״ד ט
' ס״ג אח י׳ ומי׳ נט״ח פני י ט ר ' נט״ס טח יצחק ט  אטר הנאה ט
' כרו שכתנ ושחר לשמש וליקח הנשר שנשחס בסכין שאסר מלץ  ארי' ט
 חנירו ני\אה טי׳£ (ד) ראש האיזסל ענאהיש מיש נסטן טש ט עוקן
 ומי׳ עאה״ג מיש ממסרש״ל ואפי׳ נסכץ נחל אץ לשטט מיש ט עונןן
 ומי׳ נכרחי פכי תיל ויש להחמיר מל כל עוקץ עיייש ונראה דר״ל אט' אס
ה ד י נ מ״ קז טסה לצד ראשו מאטריו (ונד׳ ש״ס טלץ דף ליא ע״א נ  מו
 שאין לו קרים וברע״ב שס הרק ב׳ משנה ג׳ ובספארי! ישראל סס את י*ז
 ותנץ וס״ל סיק ה׳ מיש מחטי טוסויד) ומי׳ שמיח סעי' ו' שני נזה חיל
 וסכין קק שהכשרט מיי טלכה והונאה דקא שאין א טקן נראשו ואס
 יפ א פוקן פטלה שטסט ושמא מתון קשסט נשמס סהצואר וינקונ
 להטמרס ואפילו אמר נרי א שלא נשמס פנזלה מדרנק סגידה פלא
 ישטט ט ימנא אחריהא ולא ממי כריכת מטלית א תחינת קסם
׳ ו׳ גני סכין נחל עכ״ד וסמ״ז ס״ק א מיש נזה ומי׳  לדממי אניל ט
 נס׳ מדרס מרש״י ז״ל פכי ח״ל אנל 6דן לטוח ראש הסכין פטל שאס יהי׳
נפ של הסטן ופוט! ן מרו  מרומ א חד טיטק שמא יכניס י־אש הסכץ א ק
׳ ׳ ו׳ נליףי ס״ק ל״ו וט׳ כמ״קט א המנחת יוסף לטל ט מי  חלמ ענ״ל ו
מ ציל הראש ט  ו׳ ס״ק א׳ וני ונטי אז ס״ק ה׳ שני דנץ ראש הסטן ונץ נ
׳ ׳ יויד ס״ק נ ט  של צד החידוד פטל קצח שלא יהיה שם »ם טקז וסי' שס נ
טף הסטן למסה ממקם אחיזה נאצנפוח־ו ציץ• לזמ לפנל הפוקן  x׳ יאף נ
ן נאצנפותיו f ffra• נמנהז״נ כלג נ׳ נפשיון ק  ואץ לספון אהא שאט מו
ג ואפ אחז נייו שם מקם ממקן שנטף הל* אן למש פי״ש ופי׳  ס״ק י״ו מ
׳ ו׳ ס״ק נ״ח) ופי׳ גספי ט לפיל ט ד נ ו ט׳ נ ו ) ׳ ׳ ו  נס׳ מנחת יוכן לטל ס
א לפרו שנמס ו ק זה וני שטה מנ פ  ונרי יוסף פל טו״ו ט׳ ל״ה ס״ש נ
ח שטסה והשו״ב אסר פ  מנוקן של מף הסכין שאצל הקהא למיס הצוואר מ
מ ואט  שהרגיש שגשעה שעשה ההנא; המזגן שס הטוקן ונראה שטה ק
מר א נטמנים והעדיף מסעס מש עיקר ובי שס  יודפ אס הסתגן שס נ
 ששאלו שאלה זו להרג מה״צ מ׳ יקיהיאל יטדא ז5״ל ממנוט והטריף נזה מטפס
ן ופי׳ גס׳ אמרי שפר (למיצ ר׳ שמואל סרענקל אגד״ק ו א  שטי׳ ffv ג
 דאראג ז״ל) יף n ול״ו מה שהארץ־ נפנץ זה וכי ינסטרם של שחיפה שלט
מ ומושך נל הסכין ל ט  אשר הלמ מא רתנ יוסר מהקתא אס המ״נ מחש נ
ו מימה מסוכסכת וק אס  פד הקתא קרפ הסי׳ ניריומ מסף הל« וטי מ
מ נדידת ראש ק ה יש למש ש ס ט י נל הסטן מניס מ אה טס מק מנ  נ
ו מיסה גמלה מסכמת שקופת גס ס וטי מ פ ט  סף הסטן ודן נית מ
 כירידה מיל אס לא שהסכץפמיפטו, שם וכי שהוא טה נזהר נכלמהדאסשר
ן ניס מחיפה ממש כנ״ל וק טה מזמר לכל מ  שלא ינא ר*ז הסטן נ
א אי  מוחסיס ט״ש נאריטח(ופיל מ׳ ליד ס״ק ל״ז) (ה) וביתא בו טנ
ן תפר ׳ נ״ז ס״ש נרמן סטן השו״נ מעשים מי  ופי׳ נמית מסויד קמא מ
* ק שם ומלס מן המו ש  הרוסאס שיש ט עיגול ואח״כ שיזו גס נואשו ו
ו מקן רק שהשקן טסה לאטדו מיאיאמו לשטס בו למחלה ממם חפש  מ
ס מרס להלן ת מיש ועי׳ מנחח יוק< שם ונס׳ מ נ מ ס  חלדה וממס חשש מ
׳ ו׳ rft fo מסיי or קיק ד*) ף שיק א מוס(ועי׳ נדנדט לנדל י ז מ ׳ א  מ

ן י יעחו שכשיוליך יביא עשסיח מדף ס׳ שכ׳ דאס מטי נ  (ו) לפי או

ס מ  צ

 פתחי תשובה
 ה (*) האזמל ע״ן נסיע יעיץ בשאילת יפנץ יז״נ ס י קנ״־ו שהשיג !."נ מצ למה״פ *לא
 שכמנ לד״מ מישש אג׳ נבשל שע־וע נס? ן זי ״ש ס איסור הגאה שק בסיוג׳ נ״ל
 שט •ומרס ס״ן< שנהרג נו נקבר עדי ונימול א6 דן ני שיאי עשיעא לק למש ונראה
 שייט כיין סכץ ש1 משמש־ פין ־ ־.תן סי׳ ׳ויי לא; ר -שיווע נה מסיכנס ה״ס נזה
 [*באתת נרמנ״ס ס!,־ יי־״כ 0צכי־ ע׳ איתא העפס הנקנל פתו שיא יהא לו זכלון רע
 שאמת כוי אולס >.רס פיז י׳ ס'נ פ״נ [ברש*•r"73f טלי נקנרי! עמו מטאל לאשול

 בהנאה יק משמע ע־ שס עיש ומ.ת אין יס׳ שי״פ לפני]

 חרבי
ו א ט מ ו לפפון ( ו ע״י סיי ק העולם ואייל טו ל  דרא במכיר לתאלס מ
 נש״ס מהדיין י0 שיה) ולא חש דט״ל שטנה דיים אצא אע״ג רטא ננלל
 אדס משוס ילא שייך איטר שפיכת מרס רק נחדס הגילר מאדס דדן מטר
 יידה משא״כ נאדס מייד ע׳׳־ ס״י משוס רהט דייק קרא מפן דס האדם
ר תון איס וטיט ע״י טטר סנוצר נמעי  באדם רט הפן מקא אוס מנ
 אלו טא ר־ייב עליו משוס שטכח דמיפ אבל האי גברא מברא פלא עיי
ן ביה אטר שמפת דטס נדי״ש הרי משמע להדא  עיטר במעי אדס לא טי
ו דאיח ליה להאי גברא עכ״ס טרח אדס ילילי יק־א דמפן וגי' טה ד נ  ״
ו שפיטה ומיס שאו אוס דעלמא ולפ״ז מולא אתיא לדנא מ  :יין ניה א
 כנ״ד יטיל גיכ נטרח במטה טכא דשתס באעע״ג טון יטיל כח גברא

 אולם מדנד מל״ה ס׳ דשנ נראה ואץ לאוס כזה מרת אדם כלל וגרע לערן
 ה מאדם שאט מניע ו vri מדנר שמנ לפרש דמה שא׳׳י מסף לאביו שהשכטס
ר יצירה יטו מטיילים  יזשידס בטייות טא משוס שמנסים נרא נקנה ע״י מ
 ערס ויוסף לא ידע נחה והיה טנר שהיא נקבה מאב ואש טייש לדרט ואס
 נאמר דאדס ה-ויי עיי ספר יצירה יש א ענ״פ טרח אדס שאט ממע ואט
 מדבר נדין צא מתיישב הן דסיילי מבסיס עמה ינע״כ אמר דאץ א סרת
 אדס כלל נשים יבר שבטים ומש״ה שכיר דלא חששו לה לאטר ערוה וטא
ן ותמהר על יגארס מייל פלא עממ ע״ימל״ה :זה ולס״י מהרשיא  מנ
ל הדד לעפרן משום שלא טה ט נמ  נת״א נמהדדן הינא ננרכ״י *
 משמה פטא הדיטי שהיא הרוח העולה למעלה רק הח הטוני של מהמה
 זיוח־ח לרעה נראה ודא שתיסט סטלה יטה מ נהמה ולא מ אדס
' ס״נ  ופטטח מרע מאוס פאיט ממע ואט מדנר ופי׳ סחט מפונה לקמן ט
׳ א׳ אח ׳ ג׳ אח ט״ו ונחלק ירו ט  סיק נ׳ ונענך הד ט חלק א״ח ט
ד טויד ד מ ס ה ו  כ״נ ובס׳ טר נרקח ה׳ יז״ש טייש ועי׳ נס׳ כרטח מ
' יסיז מיש נלברי החכם צני מיל וטי נס׳ ויקרא אנרהס עהיח ס׳ דקרא  ט
' א׳ שעלה ייסחםק  פישקא י״ב טי״ש טב ראיתי נטיח שדה האץ טו״י ט
 :רץ בהמה שנבראה עיי סטי ילדה לשק שטסה ונרא: שם מדינא אט
 טיב מלועה רק מניס משוס סראיח פין צדן לשחשה ולאמו חלבה ומה
' א' סיק י״ח עיי״ש:  נדי״ש ופי׳ בס׳ חח טיס (למ׳ מהריח פלאגי) טרד ט
 סעיף א (א) כל שמא ע5א1״ט מ״ש בלבד טולין דביא ט וסי׳ מזה
׳ כיד (ס״ק י״ב וס״ק י״ז) מ״ש בזה לדנא ט שם דס להלן ט נ י  נ
 פקימו (ב) דבר דק שנוקב עיי בס׳ מי הבית הפפרד על טויד יאספח
' כ׳ מ״ש בזה ועיי חב״ס ס״ק ח' וסי דהאיסר  להס' יושב אהלים מף ט
 מקב סא מטס דרסה מיי יש •(נ) כסו ראש האייטל פבאהיס וסתיש
ו  מיש למק טיף של תליון וסי' נניח לחס יטדא ובכרתי ס״ק ג' ומפי
 סיק נ׳ מיש להפליא פיר הללזה״ס נזה ופי׳ שו״ח מור ואהאח נאהל ביח
נ מצאחי נסי פרי פן אר דנרי הלחה״ס נזה מ ׳ ס' נא£ מי  המאה מ
ס נס״י שהארץ־ נניאל־ דנרי הלחה״ס נזה וני שם דאין מם מסר פ  מ
 נסמן זה מנשאי סכירס ואף לערן מיש נרמ״א לקמן ט׳ ק״כ מד׳ ס׳
מ לא שהגה דן סכין זה למגדר  מל סכין של שטסה יסבול נלא מ

ו ועשס״ד פס 1 י מ מ ע ל הסטלה ואף סנץ נזה יטניאט נלא מ ע • p i 
ר אוס שאמר מה״מ להרסנים א מקווס טאיל ינלע מ ט מ  שנ׳ וצוין ל
ו סטן ששחט נה עדשת סייר שהרי נלע אגנ דוחקא וסור הצואו  וטיל מ
ה ונ״ש אס רוצה למשוח ממט סכין אנל אס נא מ נ ו נ א חס מ  נאום מ



ט באיהגיל* ה ל ט י ח ת ש ו כ ל ה סעיף ה א ה ע ה ד ד ו  י

5 ״ * * : מה ומ• שלאי ׳יכל צ^י ^ • ט ת ש  (ז) שכשיוליך רביא בה (ח) שלא ידרוס. אבל (ט) בקטנה י/יחר מדאי לא י
i « (ד) ציאדן (יב) של(יג) אמו מר ששומק(מרדי נשס י״ת)(T) וי״א (fb) לשפר (פז) ניא(יז) אצג«יי< מ  יקיז מין(י) נמלא(יא) אורך נ׳

. אס ו  נ
 באר היטב

: ף ו . (י) צואק. מ מהמה נין מ  הדש «קן ני*» אצא מימ שמים שלא יהא פויןן אשילו נראש שכין נמל
ה ב ו ש  ה

 בסימן של הבעהיח בלי הולכה והבא} רק כמפה אז יש לחוש לדרשה ול שש
 דהנבול לזה י״ל שכל שאין הסכין כבד מהר מכובד ראש העוף משחש דאז לא
 ישמע במעה לבד בלי מלכה והנאה פא) והנס לפי הבנתי שיעור זה לא
 דבר ברור מא דהא טדא הכל הוא למ ערן מדוד הםנץ דהא נמנן מא
א דבסכין שאס חד מעב  שיש מאק בזה בק אס השכץ חד מסב א נ
' ייח סעיף ז׳ סי קלא גדולה אס  שצריך למלין ולהביא אזה פמדס כדלקמן מ
׳ נלי מלנה והנאה תזה ציי הסכין ארון ובבד מ  נשער נשיעור זה שיסמן נ
 יוסר למ נןךן שהל צרין לשלין ולהניא כמה פעמים עד שיגעור השייסה אמש
 מסהלי דברי הר״ק נראה שחשש להחמיר ולשער בזה בשטן חד וכמובן ול שם
 עוד בדינן רכל הקפידא בזה שא רק בסכין בה י״ד אצבעוח המיוחד לבהמות
 גטח טין שדרס לטיח עב י־הנ חבל בסכין המיוחד לבהמוה דקוה שאט גדול
 כיכ ונפרע עכשיו כס הרגיאה בסכירס מעשים מברזל מסהן שהיקח הס
 קצרים ואנס רחניס כא מצד יוקר הברזל אן מס קמדא ששיחע ט אוזות
 יאנדיק וכי שם דאף שהשטן של הדקת מא רחב קצת אן קמדא נאוזית
 ואנדייק מצד הדין ומ״מ התנהג הנשימ דלל מין עוף יש סכין ממחר ולמרס
 ועיסת הדקיס אקטן סכין קטן יותר מהסכין שאקחין לממת מחנים עייש
׳ ירד בלק" סיק יי) ומי׳ במנהז״ב כלל ט״ז נקמ׳ן מרי  (ועי׳ במנחת יוסף מ
ק זה דהייט שיאחז הלהב א  נ׳ שני להתיר לשמנו עוף נסכין של בהמה נ
 באצבעותיו למעלה סמון לראש הסטן ולא יהי' במקצה משאר מאחיזתו בראש
 הסטן רק שיעור ב' צווארים של העוף משחס ושאר הלהב לצד מטה עם
 הקהא ימה א למסה מהחיי ועיין ימנע מלהעיד השכץ על הצואר וישתע
ס טא טהג p לעת הצורן  באמ מקצה משאר למעלה בראשו ואין חשש וכי מ
 מיש ומיי במנחת יוקף מ׳ כיד בלק״י סיק י׳ שהביא דבריו והשיג מליו דלא
י דש ט מש חלד: טטא הסטן מהחח אצנמהמ שאחז שס  ארין למעבד מ
 למעלה ובפרט במין משה מניס הרוב רחב טא וא״א להחזיק ט טד עד
פ י מהר מכיס אס אמר ברי לי פלא התליד טי  המד וכי מרס אס עבד מ
׳ ביש באמצע משובה  ומי׳ במ״מ מור ואהאת באהל ברכות ומדאה מ
 במומר נרש בערן זה וכי דבסטן שמחזיק אי אצבמת אין מס היתר לשטס
ק ובשום טונא ואפיא מפהלאז צדן למות הסטן פממ מעט  עוף במס א
׳ p (יד) ר״א לשער במ־ אצבעות ט א א אצבעוח חקא מיש ב  מ
א ' ד׳ סעיף י״ז דבל מיעוד לשער ב ת טיס פרק ד׳ ובמורה לזונטס מ ט  מ
א אצבעות  אצבעות לא בא להקל אלא להחמיר שלא לשמע נסה אלא בסכין בת י
 אבל אס מהמה גשה עאד רש לה צואר עב ששיעור ב׳ צווארים שלה טא
א אצבטה אשיר לשטס בה למחלה אלא מיש ט שיעור ב׳ צווארם  יותר מ
א אצבעות מיש וכ״כ במנחת יוסף שס בלקיי  של משחט אפי׳ מא מתר מ
ס כס׳ מכתב אלי׳ מיש : (טו) לשער בי״ד אזנבעות ל בס׳  נרק ז׳ מ
א מקא ה פרק א׳ חיל ומיס מא דמעור ארן הסטן הגיל ט  שערי מ
ז י א מ  לבהמה גשס אבל ליקה איצ מעור זה עכ״ל ועיי בבית אברהם מי כ
ה דקה בסטן מסה מיקש ייסה מיש אבל נטית מ ׳ דאן לשטס ב  סיק ג׳ מ
ס מסיה דקת  מור ואסלות באהל ברכות וטדמס שס כ' מעיקר לדנא מ
א אצבעות שהיי הקרא משמותם בזה קא סל  צריך לשמש למחלהבסכין בת י
 דקת מיש אדס וסי׳ מנחת מסף שם של מהס׳ מכתב אלי׳ שכתב
 טפשס לסשוחסיס שמתפארים נאנמתס *סלים לשמש מגלים בסטן של
ת ולא יפה סס עושים ט מהשטן קצר שמס באמצע השמסה למך מ  מ
 ביש הפמסה ויבא לפסלי ששישה סל יד זה אישה ושהייה ועיקר לק צדך
ל פס מסר והספיק! ג  לתהר לשפר גס מגלים מישור ב׳ צוואדס של מ
ת ב׳ שכ׳ סהסהרשיל והבית ק א ל ׳ נמק־ מ  טי״ש: (טז) בא־ אצבעות ט
א מסל לשמע למשא: י א אצבעות מא p לטיזר ס5וה אנל ס  מיעוד ד
ן ט מישור א אצבפוה וסיס: א ה אף ש מ  מיש ס ב׳ צואריס של מ
tftn v t מ ימס ״  (יז) אזימות. סיס ויחנ *ילל. שניי! 00. ימיי מ
ו צלמא׳שיי״ש וסגדלא מניע הסענזעא ש ׳ קשיא תל חחנ אטול סא מ  מ
ת א אצבעומ שנשם ישלזם צענסיי ממשא «ו  מא״ס שלט ענשז טי שישיר י

 דדכי
מאה לנו מ א נ ל ט  לשמש נמלנה ובהנאה נםטן קםן אע״ג ונשחט נ
א (וטי ו דלמה ידחם טון דוצוט טה למל? ולהניא עד טשטש ענ  מ
׳ ז' אה ו' שעמד א מ ו ) וט׳ נמ״הניה יצחק ט ק א נדט להק ט' פא י ו  נ
 טל המחקר מה יט׳נחש״ו ששחטו ואחרים רואןאהו ונהטוט לשיזט נטלנה
' צווארים אס שר א לא דיל  ובהבאה ושחטו נמלנה לנד נסכין שאן ט נ
 טון וקטן אן א טונה טי שתס במלכה לבד ופטל ולדנא ל דש להשיר
 ־לעמן זה יש לקטן טונה ועוד וטון שעיקר הפטל מא מאל ונחטין לשטס
 במלכה לבד ודא דרש איכ בקטן רהי פאן לו טונה מימ טונה לטפק־ לא

פ (ז) שכשיוליך רביא  טה א לפטס במלכה לבד ולק טדא לא דרס טי
מ בק  ולמחלה יטין מוחש לשמש במלכה ובמאה אע״ס שסכין ארוך 0
׳ בא ס״ק חי) ובדעבד אס שתש ט להלן מ ד ת  בממס ובק בעוף (ונדי ב
ר וטס ו  במלמ א בהבאה לבד אס יש בסכין מלא ptf ב' צווארים עם מ
ט ד ת  מפוקח דהנשחס 3ק בהמה בק ט א נגיף שמשהו שרה (ועי ב
קס לס לרבק  1הלן שס ס״ק ס' וס״ק י״א) ואס לא שמטהו סמלה דאדיהא ו

 מכין כזה מסתמא חוס מא שישטט ט״י מלנה א הנאה לטד ולק אפיא
א ולא ג מוס ט י ס ד לי שלא דרסתי פסולת דאוייהא דטס אט למז״ל ו  אמר נ
א יא ט עוד שם ס״ק י ד ת (וט׳ נ ׳ ך נ׳ ותנ״ש ס״ק ה׳ ו . שפיח מו  אועט׳
 וי״ד והיק י״1): (ח) שלא ידחק ואס ש־מ עיי הולכה והיא: בסכין קנון
 רנהג מויטס אא מהמה אס טא מלא צואר עם המר יהמפpת דמשחט ומן
 !ציא־ משהו שרה ואס לא פטלה דארייתא וק יש לפטק לדנא ננל רקום
א  •אפיא נעוף שאס אט מלא צואר ומשט דמשחם שטלה דכל שאין ט נ
 מסתמא מרש מא p בהס״מ יש לסמוך נדעבל נאוזים ותרנגולים אשיסקים
 מיל למשיג• אפי׳ במות מכדי צוואר קצת p שלא יהא p ביותר שא טקב
ם ובר יונה ד ו  מא ולא מחס ואין זה גכש לגדר סכין כלל ובמפות הקשרם מ
 אפיס שהשכין מא מלא צווארו יש למש שאט עדר סטן וטקכ מא to ק
א במלא ב׳ צווארים דמשחש התן ולא ממי בכל זה  אף במעבד אן למשיר ל
 אף מאמר גרי לי שלא דרסתי שמי׳ח סעיף ד* והגיש ס״ק ז׳ ח׳ ס׳(ועי׳
׳ בישועוח יעקב ס״ק : (ט) בקטנה יותר מדאי ט ( א א י  בתרים שס ס
ה ט  א' שצעק מרוטא סל שגתחוש בזמנו מקומות רניס שמחמת שרוצים מ
ט ר ץ יל וחלק כיותר אקיים סכין קשן מאד נאק־ וחחנ ופעמים מ נ  מ
ס בו ואס ט נאמה ט מ בחל שקרין גיליי״ס וטא מחמ• שח״א מ ט  אצא ח
י רבוחיט במסור מ מ לפטר סל ו  סא מ־ סאו מ״מ ט התיר להם מאש נ
ה לא טו בקאס לשער ועכשיו אט בקאס מתו לשפר  ל צווארים האס מ
ת להשיג בנקל סכינים  ט א ותיל עכשיו בזמנינו אן סקילץ בזה ט במלא מ
p ואן t o טס ורחבים מל  מברזל מהותן מדוחדם לצורך שטסה והס אז
ל הצורן: (י) כטלאאודך  משחמטס כלל בסטן שאט נמשה בארן ומחב מ
 ב׳ צווארים ואפיא חצה לשמש נמלכה והנאה שאז יכול לשטס סממנים
א לקמן ממן כא סעי׳ א׳ ״  ססנ ע״י משימ אשא צ״ל מלא ב׳ צווארים מ
א ס״ק יו): (יא) אורך כ׳  ושמא כ^ סעיף ב׳(ועי׳ בדבריט לפלן מי כ
 צווארים • של הנשחט עם המר והמסרקח רנרא ושמ״ח שם ועי׳ ממעות
 יעקב של הטעם וצריך מיעור מיל עם מנור והעמקת משוס ואף שאט
'  מחט המסוקס נרע הסי' נשחטים שפם בצו זה של המשרקה וססס בצו מ
ן המפוקח והסוד מיש: (יב) של אוהו דבר סשנאז ד  ולק משמרין מל א
 מדף כ' של מנהג מדינות אלו שאפיא פוף אן מחסין למחלה בסכין קנון
מ והגאה ט tf (ומ״ל ל ט  לא מלא ב׳ צווארים ונשחמ ואסיא רוצה לשמע נ
א ם״קנ׳ ואן ׳ כ . פנאה״ס לקמן מ ר ב : (ינ) אותו ד ( א  מ׳ כא קי׳ק י
א שצוין• לחהר ס שס שכ׳ נ י פ  לשמש פוף פשטן נהמה משים מסה וסי* מ
ש שקרוב לעשות דרסה מ  שלא לשמש למחלה עוף בשטן נמל שמחני בה מ
ה ולאין• נחל יש להמר אף  מפר סבח וסיס אס אסר נרי לי שסהר סורסה שו
נ אייו כאשל אנוהסםי׳ תצ״ח שיקב׳  למחלה ונלנו שחסו טנונ פייש ופי' נמע״
א ונמאן ס׳׳ק נ׳ א שלא יקנו הסטן נמל לפוף מ  מזהיפשסאסיקנ' שמזמר נ
ת טאואש סבו השטן גוום מהון מ  של ששינויו ושטן נחל שלא ישמש גו מ



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

 (יח) ורמז לזס פנאעו ישיוסתס 0*ה מק (ה) ׳"י.(w ישו׳יסוח ישים):

י : ח  ט השוחט בסכק מלובנת. ובו סעיף א

 (א) בסבק מלובנת (ב) שחיטתו (א) פסולה. (ג)״ויש (נ) טכשיףין (&vr שמא מאמש יספו

ttrm נאי 

 יחו

 חטב
 קורס שדפת חט ושירה ללע (נ) עכטדן Ytn טח מחיפה מחוח חוח
 ולא נגפו נצדד ססק וא״צ א"נ למה מליט לנדור, הטני, נצדדו קייס השחיטה
ו ממנלקק סקי״יו דשאניהנא דיע שסשנץ סלומת ומהי שלא לנגופנצדדס  מ
מ שזו פנימה נצדדס ואינו-נוהר (הרא״ש) והש״ך נחנ ילא  משא״נ החסילא י
מ א לא דפ ונתן תפ0 אחר רתתס מורשא של סנץ מצא ומתפשט  ספלגיק נץ י
 נצדד שנדפה וקופתן וא״א שלא ינע נצלדץ ירש״ל והניח והס״ו פנוץ כסניא
 יאשמה ולי נפי! שאוק הרסמץ שפושין האמגץ נסק שהם חונןס הינה ק הנוי

נ וש״ל שיינו שקיא  אין נהס חשש !יעשה שדסת נפלי! הנשיופ ל
 תישם

 תשובה
 בזה והעלה גיכ דחלילה להקל אף ש־־ינש הקנה לבדו בעוף פיייש בארך
׳ ו' ושו״ת שסלח א מנחה בלולה (מהיב מסלאנימא ז״ל) ט מ  ועי׳ מעץ זה ג
׳ באדסח (ג) רש ז '  בנימין חלק א׳ דף ק״ז ע״נ ובשרה בחב טסר טו״ד ט
 טבשירין עבאה״ס ועי׳ כרו״פ ופד טאד ושמא שנסק לדנא כהימב״ס
ל סיקילץ עיי״ש ,עי׳ ניד ! אין ל^ק• ע x a ן ״ £ ש ע ^ י א  ל
׳ כ״א מד׳ נ׳ שני דמהס בבי מקוטימ ובמקיס הב׳  אביהם בנלק לקק ט
 שחש בסכין מלוק טדיפה לכ״מ אט׳ לטש משידן כאן עיי״ש *(ד) בזנרדים

 פבאה״ס מיש בדבי הרושס שעושים בסטן יעי׳ ניר. הלל שהשיג שצ זע*! בזה עיי״ש
 ועי׳שין״ח של יאףלדק יאסריקנשוחש נסכין •ילוננהיטישק דאין ניה השטסה
ס ממור ק ט  טיווח חוח אפיה אין להמיר נהרשימיס שכםטנים וכל שהם י
 אין לאטר ימ׳׳מ לכתחלה יש ליזהר טכא ואפשי שלא ישתיע נסכין טש ט
 חשס יהיה נכל דנר שאיט חלק טשנ ורושש שטא בילע *סר אף נדמנד
מ וסי׳  אכי׳ שהוא רטק מסחור ענ״ד ועיי ש״כ נעל ההניא ז״ל מיש נ
' שכ׳ יז״ל וראוי ליזהר ולראח נסכין שלא יטי כסכין פלממ״ש  בבל״י ס״ק נ
ט נקעים ורואים כמץ טס  נל׳׳א טיט סמוך אצל הטרוד יש ננחל של סכין נ
 שטר חה שהנחל שוננ זה עיג זה יאיט דטק ונקנ ינא ליד טקירה שגפנכ
טף ט׳  טישש ומשל השחיטה עכ״ל ועיי נס׳ טרה לזונטס ובמנת״• נלק״י נ
ס ניופיס יסומ וא׳ מהם י ה ט נ  זה שכ' דפשיסא ראש יש לט״ב סטרס מ
 יש לו מטלה שאץ לו רושם מיל םשיטא שטוב לבטי• בזה לצאח יד הבהיי אף
 שמן הדין אין הלכה בטש אבל אש הסכין טש ט רושם טא יוהר שוב
 ממכץ שאין ט השם פטסא שאן להשגיה כמה טש ט משם וישטש טטי״ש
׳ ג' העלה דהעיקר  אך בט״ה עמק הלכה (לגדל א׳ ממדיגה ליטא) טו״ד ט
 לדנא כדבד הבה״י דבל טש עוקץ בהרופס פבצד הסכץ אפיי אס העוקץ טא
 רטק הרבה מהטד יש לאטר השחיטה אשיי בייפבד והביא יאוח לזה טי״ש
 ועיי בדעיק ס״ק ח' שב׳ שם ההקדמה מהס׳ זבט שלטס שאס יטל לשטס חב
 סטמגיס קדם שהגיע ליושס מותר לשיוט בסכין שיש ט יישם שקע אבל
 ברושם בולט אסר אף בכה״ג וכי בד״ק דלמעשה יש למחיר שלח לשטס
 בסכין טה אפיי שנשחטו חב הטמרס קדם שהגיע לרושם אף ברושם שקע אלא
 עד שהיה הרושם יחוק כ״כ פר שיסל לשטס כל הב׳ טסרס כאשר הס טנחיס
 זה על נב זה כט מדאה ביתר שהפשר לטור. אש אן נאפשר בנקל לסנן
י הר׳ק ׳ מf מיש במי א ט י  ולהעביר היישם עייא• עי׳ שו״ח בית יצחק ט
 בזה וכי שס בעיבדא דד׳ שו״ב ששחט בסכץ מפגם קצין בצד א׳ רמק מהטד
 שצי אצבע אטיל ויש שעה בקעים וברקס הבקעיס טנפ קצת ספר שפלה
 מהמחסה קרוס יק ונשאל מה ד! הכלים של כל אנט העיר שנשא בסס שר
ף הדן של סטן כזה א אפשר לטגזס עד ו מ ט ס א  משטמה זאס והשיכ ד
 טשלמ הסטן לרב ושוחטים מבהקיסט ק אמרו א השוחטיםדקטלסו סרעטישלא
 שלפעמים נראה שהוא מלט ונאמת אט טלט ונטן לראס הסטן אשנס לטנץ
 הכליס שאנס ניי יש להקל דהו״ל שסיקא דדנק יק הסלי שני •ש להטי בספיפ
 אמנם סכלי ואןון והקערות שמשמפין מיי פירוי ומדע השאלה מוי שט׳
ק נמנוי ׳ הפגישה חו  נ״י יש למיין וכתב ואש לט ההשערה שמשמיץ ט
׳ א׳ ננהמה יש להקנ דטון שסא רמק שסמי נ ט  מכיפ יוהו משיעור ח
' א׳ לףא לטש טגע עיי״ש באורך ועי׳נמנסרנ 5b מיד שפי׳ ר  יותר מרוב ט

 ונשמזה

 • פי &0סו0ג*ס
 נפי vcob וניעו!
' י ס ת׳לא נ ר ן י ר 0 
י א ינלץ רף י ו  י
פ ק ר ד  ילא *
 סשסיסס מימונו
ן י י מ  וזימ שש מ
 ח מטין הצדדים

 א "אם שחט
 שלא נגע (ד) נצרדה)

י נ(ווי באר w מראנ״י וס׳ r D  ממום מפין נ ש0 0

 (ס) •״ו ומהרש״ל והניח פסק לכתיולה נץ מהמה נץ נעוף אץ לפיוס אצא מנין
י ס״נ נתב נה״• ס דנר ששוחש ועק לקמן ט׳ ל  שהוא כישר שר צואדסשל א
 מעשס טס ננדסק דליפא שלא הי׳ השוחס •ויע הרמז של נז״ה זהפנירו לסחפ הוה
 על ל׳ יוס וסר״מ נק״א ל דאע נלוס טון שנק נדים אף שאט נקי נרמים

 אן להענירו נשניל זס
 ט (א) פסלה ונמנ ננויז אע״ג דטדודו של מץ מא קיס לצינוס ומוצא שנשחפ
 נטתר פ״מ יש לתיש לצוד הסכין ששורפץ טישס נמקם שנשחש תה «א ודאי
 אסר נל זק פץא התנו החנ וכתנ פר׳׳ס מטף אס תפס הקנה לגדו נאק שלא נגע
 משפ נלל טק דפטקת הנחרת נחט ויומרו קדם לליטט א״כ ע״נ סטו מט נהנשר
 דדכי
א ס״ק ל׳׳ב) (וט׳ ביבייט להלן מ׳ י״פ ס״ק צ׳ז וט׳ נ  מיליי מפסיד א׳

 (יח) ורמו לזה עבאה״ש מיש לעק מחט שאט יויפ הדמו ומי׳ שמ״מ נטל
' א' שטסק בהבהיי ועכשיו שגס הרמז ממדד לפרו ואס אט זוכר התלו  ט
 חאן פאן למומ טלה יפה וכ״כ שפ״ד כאן ונד׳ בשערי דעה סק״א שכ׳
ק עיי״ש טו הרמז ושיפוד מ  מש קצה סשיי.1יר. ק המדרש שצריך השו״ב טו
מ אפשר ולהטיל  ופי' במחזיק ברכה ובד אפרים שכ' שההב״ש שהשמיד ב
 אמה על הפיתנויס קא עביר להפטרו ולא ק הדין וכ״ש א ספין שסבר שאין
 קפיוא נמיזיס אם האץ שהוא בקי בערך הדינים אץ למגיה ע״״ש ונו׳
׳ א׳ ס״ק מיז דהבה״י והתב״ש טירי רק שלמד הרמז ואתיכ שבח  שטח טיס ט
 ונחה נראה כאן לימימ טלה יפה אבל שנהברר שלא למד הרמז כלל מים
 דאץ לכסא נדי״ש ונד׳ בריק ס״ק א׳ מ״ש טה ומטאר מדבריו הקחטס
 דהשפד שהוא קבוע לפר מו״ב שלא ימוש מפמ וטזר נימוח ט הנרד אס אט
ט מעיקרי דרס המעכבים בשחיטה עיי״ש א  זיכר טס דבר ממע יש קפידא אף ש

 סעיף א (א) בםכץ טלובנת ומעיר הליטן שאסיר לדק דיך״ל כדעה
' בט״פ של והשיעור טא עד טהי׳ קש שרף  הרמב״ם בעק זה ט
 מטס הסכין איל אס אץ הסכץ טס שיעור זה יש לסמיך על המקלץ להסיר
 עיי״ש אבל בשמ״ת כ׳ דשיעור הליבץ בזה מא בכד מהיי טד טלדה בצדדי

 הסטן עייא י
 והנח במטו והיו מלדת א״א למביל טון שיש אדס א׳ שסבעו p שאט
 מלד כ״א במס נמל ואי מלד בטס מעט כמ״ש רש״י שבת (וף מ׳
 ע״ב) ד״ה ה״ד יד מלדת ט טי״ש וא״כ נתת דבריך לשיעורץ ופי' נטר מנ־
/ שכ׳ דכ״מ שנאמר ממוח ד מלדת טון דאמריק עמי שס  במ׳ מצץ דף ק
 שמא שכרט של טטק נטוה ואכן לא בקאן ע״כ כתב להחמיר מד מצא
 הספק מלט שאן ט טס מהי׳ טד טלדת ט פיי״ש א״כ לפ״ז כנ״ד לכארה
ט  י״ל שצריך להחמיר אם הסכין חס מפס (שהוא דבר שהוא שטה שהשו״כ מרח «י
 טמות הטרף סמוך אצל התטר כדי שלא יקבל חלתה שהוא מנח בקר)
 וכיוצא ולטש אלי יטי א' במלם פבשרו p ומפונק שיט׳ ידו פילדמ ט ולטש
ח אפיי מאק ט כ  מספק מ״ש בכסר טר אלם ז״א טון דבצא״ה יש מ
# דאנן נך״ל להחמיר מ׳׳מ אץ  טפב פד שהקש פרף ממט והכו״ס כתב ד
 להחמיר אלא כל שהקפ טרף ממט פ״כ אף דאנן ססקק כהשמיח שכתב
 להחמיר כל שהיד טלדח ט מימ יש להקל שיעורו ומדק טד אדס הביטר
 מלדתטממש ואן לטסף טמרא נס בענץ החמיטת דהיד טלדה קנלכענ״ד
 (ופיל מ׳ י׳ ס׳ק נרי במומי) (ב) שחיטתו פמלד. עכאה״ס מיש
' במהת יי ה לכ״פ ט  סהפריח כמפס הקנה יעוף ישמו בסטן מלובן שי
י מיאה למרס מ  אברהם פל דנמ ממי אפיי הב עיי מדידה וא״צ יוב נ
׳ בסיס ותכ״ש סה״א שהשיבו מל הפר״מ דלא ממי תפס  טי״ש אבל לדנא ט
 הקנה בכל טור אנו׳ בשוף שאן לחלק בץ פוף לבהמה טי״ש וכיב במול
 מדבכה מדפס מחוש פיי״ש ופי' שפא סקיא פכי דבסרש האדנא מש לאסר
 &ף בעוף אפי׳ נהפ׳ימ טייא) ועי׳ בדבריו נואש יהף על חילץ וף ח׳ מ״א
א שס ושוחט כסכין פ א גזה בארך ופי׳ סוד ש א אמר ר׳ ירא פ  בו
ס נצוד ותפס הקנה לנמ בעוף ושחט יש להכשיר אף בלא  יפה רק טש מ
א ופי׳ בישועות יעקנ מה שהאריך י א לממשה צא ט מ א ומים ו  מ



 ט•״ וגולות
to* דרג taps M 

ה ט ת ת ש ם ל ה «דף י א ה ע ה ד ר ו  י
׳ סעיפים: ו ג ב  י יחד דמי סנין. ו

>W$"E א (א) ״סכיז(ב) של (נ) משמשי עטוית כוכבים (א)*וז־שה או ישנה שאין בד, מ׳*ם גיעולי(נ)ןןבמ 
Tme0r«׳js לשוזט בו(ה) בהמה בתאה (ו) מפני שהוא מקלקל. (ז)יואפד (א)לשחוט מ • ת  0(כוכבים (ד) מ

 באו חיםב פתחי תשובו?
מ א) לטיס גו משוכנמ מיין נסשונס «י אכיס מ׳ שיה נאמצע ממתה * ) ס תר צעמית י » n«u ems אנל מימ 0133*0 נס מ r >« ־*-m «  י ו
 י (א) חדשה. M^ !J״^™\•S״* דל* יוחא לש»ע אלא א» לנמי הנסמה מסמס נס־ין מס ניי למסי הנסר צפוני

-ש ייץ מ לןמן סי׳ נאל־ יפי שס נט׳ ״ ^ טניס מר «י * J ^ — ^ ™ ^ ! ^ , ' * " ״1 * ? ° 
^ ימי* לנקי נפי ססיעי אלנ ימ< מכין פל פיני סכנ״ י־״ן מ-פ נ״ס לקמן שי J ^ ״ ^ , ״ * 1 5 י ^ 3 ) ״ נ ׳ (  נהם נדלקק י־ש י
 (נ) מקלקל והססס מסד שמזייה פומית לגי ינרס לגמ ולמס וצחדםס וצפניצה ^ .
ס וטוינ לא אפרק דהר מקלקל אלא גני פנומז נמנים אפדנן p יל נט*ז נסי רנ״א שעין יינ מר& סמודרמאפ ma שאסר לשמע לו ממס יספ  מיס סממז מנ

י ב ת צ ל ח  נ
* מוסי לפייס yfn אס י  נסכי! פ! משמשי מטיס סמים אלא ימס שנמה ולפני ממס נ
ק  נא«• יצא מהי והו• טיום עאציס צא נמה ואין כא! אימי אן nrfo וה אינו למרש ניס י
 ה׳ 83 «אן מהי״ל יאזיים מבזי «יאדם וצאו ווקא לשנ1מ אלא סים צננזי נוי א״כ למלט
 לא pp האמנ• PCBOT ודע ילנ*» קשה «ל המס הגמלים האלה וזהא דצקמן pre נדו
ocm o n לא אסו אלא 5ה',סיון נו ce ס־ג עם• המנו ארנ ניופ א׳ פו* לאכלס ואף םאסר 
 קנס ואעאי « אסו׳מ לעולם >מפ י* פניי צ״מ סםד pw האיטר יאן אימי אלאנםינוס אנל
 נאייע סמל נשמיסג לא נפ־ש שם מדף ס׳ אן הא סיכא מי* צא ״!»קן סאימר יא״נ לא
 מ׳נוזפ כלל *מי אדנ והי• גזית מתו נ היא ומ• שודנזס ראיס ע׳ תום׳ פולין ין ס׳ נרנ
׳ נמדיי זן ו׳ נדה וסימא ס נ ל«ל־ש מ  נדם;גיסה סא־ו ועזו מצא״ה לא קשה פאמז *
מ אוו האיפור יש ואיכ סיה נא״נ  ומשנע fits איש ועני וגייש אן לינא מסר טון שהוא נ
* jto א• a •ש צומח לשנרש נתשונפ סינפגמא a  בהוא מה איו האיסור am שנמס ממולה *
v אנל t o אלא «א ;*ן סאימי מו״מס אלא על!כנכנעהסף TO לא an י י• (כונא «» נץ׳ ישמ מךא) יצא אעיק לצא מהניוקנמנןס מיי סיס ס׳ והוא  הגולה מימ״ממא *.

! * J . 9 * , * ! ? " י " l**c ו מלס י  י םעיו) א׳ ואמי לש»ס ס הםטמ. ב
 1 ליס המלמ והיא mm מעפ םיסנ-א וע׳ נשיים הנא! נעל זניון •5מין י• מ׳

 j מ סמן וגל הממה אמרם נאטיה «ו*ו״תא משום דק״־ל נינא דשיל כוס ומםים ין ד
י א״נ נדי אמד דאםוה cnp ליממ םטנטפ ז » עטי צא • T  נ> ^ ktn לא «

 ומזלוס ונקמתם א־כ אם «ופ נסכין של מאשי פטיש כוכרם wo ממטס לא ממי nao וסר
ו ילםסייאין וםמזי ינגיסאדסםמזנדםםגוזציס ר  נמשם «ל-הואמי כאכילהעדאוי״סא •
 לייז amaa fnv על כלל aפכממז mo ףרנ ישימו* הייהויהשסאיסי *I מס
א נאישיר ׳ רס והגאון נעל נינ דדקא נמשפ שיא ממס י  לסי סמש הסמיע VCM ניז־מ 0

™ T i ^ i f * י י rrd to נ  א« מא ולא פ־ר משא׳נ ran erne השוו פה ס
ה יכול להמס ממד אסבמ* נ«ץ א« אלאמוא עשם שלא ים כאן השוועה י  וומוא ו
א וגיד— " ׳ י ^ י י ל י ן ל / מ ס י » ל  כדן * עניו ימני אמנםלסנוס נקריסוהנ/ן מ

 גני לומ• שהוא נדה ועויוגוף םמילוק של המס׳ נמנ המרע נסימ x י*0י
ו מן/ דמואסר רחמנא  ניוי לדנא אמנם ננאיס לא קשה rb\ ttfa מרש םםע נ m מען י
 0מפר ומן לגםם פנל; *דוס שד המ(א לט מפל סניל תשומע נסנץ של משמשי עניית סגלס
ן  * עטו מםר ולא !מון ינמק גס פיפ עוי סויצ w על מםינ׳ םרמ׳א לקמן מ׳ יראסי

 תשובה
* אנל אס חתך נסכין טן שאיו׳כ יסנן לל<תו p להיות ft לא  משימושי פ
׳ עיז ואס נחתימ 1 גמרה  נאסר הסכין מון ונשמה שימו מדיין לא ס
מ זו משימוש והעיז נאים י מ ן עיז נאסר הסנין מ  לע״ז וסיס שמנשה מי

ה לא לכצ לבליום משא׳נ נבו« ממז וסאמי מאת ממס «rt פמה ואם* אס י מ ^  ז
י  נאמו ולא מהר ואץ שמינהו בחיפה 8ימ מדלת נשמה ועוו ענו סם « א»ד0 וצא see ענ
1x2' 1 . ' ™ י * ״ פ י נ כ " ט י ט ז ע »  ולסזצו« ום הכא נמסס נסכי! של >• "
vtt) ם ד נא »ם«י  ושממו* אסרס פאקנק סאסי שהיי צא נכנה מממש• עטזש סכטס מ

 דרכי
מ סא ק י יאדס סיק ר שכ' ואס הסכין הלק לגמד וגס מ נ  וממות יוסף נ
פ ואין א סדים מסצודס ואז אין חשש פנס אף שהוא עולה יורד שם ס י  מ
ו סניב הרושם נמים שיש ח  אפיה סמן מ א£י׳ למחלה משא״כ מיש ס

ם מצדדו ואסו למחלה לשיזס ט עיייש. ועי׳ סוד נויק שם של׳ כת׳ Voi משמש לננ-ז עכיווגנייא בהניש סיס נ׳ וו׳ •(ד)םותר לשףם  חשש מ
׳ ייח נאמצגנ ההשר שכ׳ ד« זה מקא אס יד ע אצנפ וחשש ענשויס סוםו״ד קמא ס נ י מ ס ן חצויה אצל הציויס נ  עונוא שסי על הסטן שא מי

ח שחיטה מסטן ס ס שחיסה שהוא של עיז אנל אס לא ימנ מ ס  להתמיד לעצמו ע^ש • ועיין עוד מ״ק שם אחה הקייצציין שכסכין שהמניח מהחלה מ
ה בריאה אסרס מ מ א שסא של ע״ז אפי׳ שחש מ  הצם סחסיס שיש בזה חשש בליטה מן הצווים וועהס לאסו וגס אמרו שיש סא של fa וארנ ט
ו הבהרה נד״ש הפעם: (ה) בחסה בריאה משמינו מדף א׳ והנ״שס׳ק מו שחדמ אוחו על גנ מ  יילוס ניז אס נעשה מהאבן ונץ אס נעשה ממו

אס עומו למלאכה מ״מ מי לשסס טוף דאננא ו ן א׳ והיה מו מו שע/ היו מנין לט לחלק מ  היו וסופרה א׳ המרו אפי׳ כשנעשה ממו
ס אכא שעומו לגדל ולמס ולמד נדייש ונד׳ מיז נוין ג׳ שכ׳ מהכנה/ י ן נ ן ממשה פ״י האבן וצ׳ מט ס מי מ מ ם עיי התיסו ניו יסל ל  דיל מ
 תעוף לא שיין לגדל ולמת דסל להושיב עוף אחר עייפ ועי׳ בפרי הואר
 מיש סה וכי דאף מנטל זכר מותר משום מועד לסאד דתרגגולת וספנא
 מאמא לא מוקמא אסדות מהביצים שלה ועיייש מיש לפנין תרנגול סחו
ן השלחן שכ׳ להחמיר למחלה שלא p!«5 תרנגול כיא הרעולס  ועי׳ בס׳ טו

p להסי, בכל זה ולמן בכל מס ואפשר ומרש הטיפ בס׳ ייח שלא לחלק 
ם א ראס״ס א רריןוסא טיט פה שקורץ ליגי׳ל ואלי גם הקויצלי״ןסי  מ
ו ממש ופל הצווים המניס שבודקים ז א אצל מ ס  מלל זה ופל זה סא ש
ד ממש ס שם פצ הצווים קטנים מ״ל ואנס אצל סז נ א ג אבל מ מ  אסם מ

י״ש: ה ליס המלח עי א ן מ א מ ו וא״צ ל מ ף ו פ מ י ש ף מ א ו ו ש ג נ מ ל ב ס אנ נ ק י נ י א ע מ ן קויצייל שניט־ ש י ׳ מ ט א לפרו ש ד נ ו ׳ פ ט ד ש ׳ שם ט נ ז חשש ו  א
ה ס מ י ס ר ה י יס ומ׳ש פ י מ״ש מהכו נחלתצנ ׳ ג א םקלקל ט ו ה י ש נ ) מ ו ק ( ן א י ב מ י ה נראה סמלה נ דקן ט ו ן ובצו שנ ק ו ט ׳ למסה מהצד ש ט ט ו  א
ק והסה ל מ ה ש ״ ס ע ^ וסיייש נ ט א מיש בזה ב י ׳ ס ס ט י ג מ נ ת מ י מ ר ונד׳ נ מ נ ה ט ו ס ולא ראה א ש ח מ ו וכאבו ה ן כשוחט הסכץ פל ב כ ב ט י ו א ד ו צ  0׳ת מ
ו מ ו ה שטר ע ג מ ן כזה בהמה בריאה ב ד לשמש נסכי ס ס מ ו א י י יש לעין לספנ פ ץ מ ן מ י ד ה ע א ו ס והי׳ ג ש ן ח י ב שאץ ט מ י ט ו ה מ י א ס לא מ א  יכ׳ ו
ק ס ר מ ס ו ל ה כדקי״ל ב ס ט ת ש ע ה לפני מ ט ח ר טלמיהב ס ט פ ק ד כ : לפרו ד ( י ׳ ו ״ח(כרק ה ׳ י ו להלן ט נ ר ב ד פי נ ה ו ס ^ נ נ ש ״ ׳ משש להחמיר ט  « הצו מ
t ה פ ט י ליה מ ש מ ש ק כ״א) א״כ מ ח ס״ י ׳ י ־ ק מיצוה(ופבמשיל ט מ ז נמצוה מ י ת הרדנ י ט ׳ נ לת הסכין ופי י נ ק פ ע א מיש ל ש ז ט  CM) M am סכי
ה מ ב ד מ ס ס מ א ט ט מ י ט ט ד ק י ה מ ר ה ו י א ק ל י ק ט א י כ ה ט מ ו י ס ה מ ס ז ה נכלל מ ס מ m ט בלא סבילה מ i ר מ א ל ו א ש י ׳ כ  חלפ ב׳ סי
ס ה יהיה א ם יש לעיץ מ נ ז א דאץ לטש א י ה מ־״י ט ס ח ם ח ג י ה שמד מ מי מ ו ׳ י א לקמן מ ר מ ׳ ג * סיייש ופי ב י ס נ מ ה י י ו הר כ4 ספ  צרכי מגדה ו w הוא ו
 fa• ממ<~לשל ששוני לסבא בלא נודה פיייש ופפפיי כאן ס״ק'ג׳ וסי טא ננוונא שאין הקלקל של המזיסה יוהד מכשיפור צדקה שהיה מטיב ליק
ת יף י ב׳ ונניאודס ס׳׳ק ft של ולפארה טה נראה ואמר לשטס שמומי פט לפרו ונירש ההוס׳ מטעו י יה ס׳ ובמנחת מסף מ כו ׳ סי  אזס ספנים ס
ה שעני מסד לפרו וסשין במ״מ ע ו מאה ממסר דאטר להקפבו מ ו ו  שמג לחסר סס מסגול המיז עס בלי אחו במד וערן פל סטלת כלים א גרס מ
̂והעיקר מתוק׳ גזה יי7לא כמ^רשיל מיש ואף שהש׳ן ץ טייש (וסי׳ סי ר^ז p*p ייד שכ'  ו מאכל פקדם טשטש ט דברן סל סבילת «  שיסמן• ט מ

* ע״״ש) ״ "־ ״ ס הס' פרי p הופת מ ׳ ח׳ ס״ק ג׳ מ״ש מ ס במרס לנדל ט ל מ פ ״ ה מ א ח צא חשוב מ ט י לא ש י ה מ־ ס ח ינא ולהמיר מ י fmo דו ט ו  ל
׳ מ ופי ל א ע ו י ע ו מ ש ר ל ס א א ח־ינא ו ק ט ת ס מ ע י ל ש א ה ייצ ו ל ח מ  ל
ס ט ו ש ר ל מ א ו אס חי •י (ז) י נ ס ן מצות א ליהנות ר ד ם ס י פ ח  במלא ה
א ״ ק י ה ן ילווק והשו׳ ע ח נ י ז מ י בנחלה צגי ס״ש בשם ס ת מי מ ו  מ מ
א זיל י ק ן מ א י מ ש ח ט י נ י עי מ ע לא ס י ר רחמנא ליס א פ א  לערן כיפ ו

 (ב) 9ל םשסשי עמ״ס' עבאה״ס נרש שלא שימש גחמץ וסי׳ מיז סיק
ס י מ ה «  א׳ X' וסשמע מסדז וכל שלא שימש בחנון אף מ!תס נה מ

ם ר  נאק xs של סקחגח ע״ו ד לה גמילה ייפ טייש . (נ) פשםשי «
י . ,  ענאסיש ובארג מיש וטיט שמק־ גה בקעת ומשמשי פיז ונד׳ שמית «

' א ועיי גסי טס יסדא ם עליהם לפ״ז וכיש אפ מציס שש שהארץ־ 00 ומיי גמוס וטס גדש ספסר מ ד ק ' 6ל וסל«ס ten שחתס ט פצים מ  נ
״ו so וסגשרס גאו יצחק (ממאן י ו מו י ) וכל מוצא סה מל סז״ו מ1 6׳ ניש ז א ׳ ק מ לעיז (מפיל מ ו ז^א אזה ענ  מ סקמנה עי

 מסאונא



ה ט י ח ת ש ו כ ל ה סעיף י א ה ע ה ד ר ו  י
, (יב)סבק של עובדי טכביס (יג) שהשוחד, (ג) בריתם ק ת  (מ) כפני (י) שהוא (ל)(יא) מ
 :ה)(יד) שלה. או אס היתד. יפה(טו) שאין בה (טז)פניטות (יז) ונעצה (יה) בקרקע קשה עשר (י) פעמים.

 באי הגולה

 ;*״ rt5ta (ח) מסוכנת
I M M W v / •^אמרות ו5 כ ר 

 נא! נשם הישנ״א
 באר היטב

 מעשה ננל or שאנו שונריס שויזנו ולא אמריק שיוא מקלקל (ד) מחק ונחננש״ך
 ואם ענר ושמש נה ע״! לקק נשי' קמ״נ דשה משמע שכל הנהמה אמרה אנל מהרש״צ
 וכל האחרורס חלק על המיזנר ונמקו ימי נישצנת הנאה ליס המלח ה״ס כיי שכר
 מין לשתוע ט וידא״ש ממר נליענר לנהנאה מועמת נזה שרי נדיענר וכי
 וכתנ נשיך מלנתנ סתם משמע אפי׳ נהתס שנין שאט נ״׳ אופר צפי שתשמישו תלמי לנך אימ אס לא השחיזו נרמס יססממא

 פתחי תשונה
 יניא סק״ל (נ) נימים שלה פנס״מ דנסכין צא ר־נ• *גו p יומו ועי נתעינת פימ
ן ס מן מ״ז שכתנ יזה אימ אצא נרקיס שאין דרכם לנר\ח יקכ׳ ים  מעה אייןמ״נ מ
 ייפנ אל אט ש־רכ ו לנקות היענ ודאי ישר פ״ש ועיין נשו״ת יזוע השני ס" נ״ה
י ״יק אן שאורי שהיה רקיננו איט נאמן דאמייט י ־ ם ra>'J V נ n c f t י ' ־ v נ פ :  ש

 רש״צ דש צפסוקנרשנ׳׳א (ה) שצה
 שמנונית סויז על פניי מיהו אס יהכץ נן יומא אע״פ ש ראה לעץ שהוא נקי ישתס נה אס צא הושתז נרתס וצא נעצה צריך קי פה משוס שכל זק שלא נעצה נקרקע קשה יש
 נח ננית ישחיעה להכניס מה שנקציפת יסנץ (ו) פענדס וכתנ נש f למשמע מכאן אפילו סוא נ״׳ מיס נעיצה וסי׳ יוקא •׳ סעגרס נקרקע קשה ולא כמו שטהנין
 הפוצס צנעיז ולהניח נך נקרקע רק העיקר שא צנעו׳ן ולחזור ילנעק על ׳״ס וא׳׳ז נה׳׳י נימ מלנר׳ ימרלט משמע לצא מהר נעיצה נמץ נ׳׳• רש צהחניר נג״י לנעיא

 קליפה ומלט״ ירמנ״ס משמע אשי׳ צאיס נ״• צא מהי נעיצה וק אס ס נס מניסות מי עמות נ״נ צא מהר נעיצה כלצקנק ט׳ קנ״א

 ״יי״ צבי
 יוסי מ׳ נפי׳ r י כי דני• הטיה היל ימכאן ראיה ל־פת הרו״ה י״או ייץ נפי. דריה יורא
 דאמ־ינ! ימודר ינאה משיפר מוהר לתקופ תקיפה 5ל מ*.וה ח ל ג׳ שרי דוקא נתקיעות שי דם שיו
fm לא עיש דל־פס הרז״ה דמ!וה יונק אמר 1ק״ס נאמר• הנא־ w מלוה ומ ת אנל נתע 
 דהא נשחיעה אינא מלוה דאודיתא ודרנק דמדאוי״תא ס;׳ נרונ כ-ים ננהמה ואי נפון אן עדרנק
 pi• לשמוע טלי סימלם איכ כסד דימר לכמס ממכנת דתן דמיות לאו לימת ני!1 פכ׳ו נפזז
 שיניע למיפוע 0!רא ישמע יינה נסכה ls אל לים נמלוי. -ינק פכ׳ד ולסע ו דנריו תמודס
 והנה הא דאמר לשמנו נהכין של האלילים נהמה מכוכנת הוא משוה שהו• נינה מיימי ואי לא
 v!s־ ריר״ מהי ולהכי נהמי נריאה מותר לשיוונו וא כ מאי *«n לן אה נמיעוע נירא ׳כמום
ז כלפיא שירי אז לא נמה ניד ־אן אם לא שנ» אלא רונ א׳ נעוף ורזי ש-ים ננהמי היתי  נפ־
ן כאן החתל-ו קושיא  עותרת ניאיתא נש״ס ר־ם הכויינו ולקמן הימן כ א ווה נשום f נימת *
f v a ל דל* דיקא לשמוע אלא ה׳׳ס לנמור טי a< כלל וכמש׳ל ונפינו לדני־ פשונת כני אריה 

 יא,!!0 שיד כצל לין ־מצות לאו ליהנות ניתט ו״פ כנח

 תשובה
ן י ק  מניע לכס והוא רק משתמש למ שעה עיי״ש ועי׳ נמנהז״נ שם :
 סעיף א׳ וגישרץ ס״ק ד' מ״ש נזה והעלה לדינא למס דלפי האמת הנעלה
 טונה מהשחזה ומנ״ש גהב״ש עפ f מ־מ׳׳א להלן סי׳ קכ״א נגרף ז׳ מ״מ
 כאן כסכץ של שתימה יותר סוב להשחיז מלמעילי דש למש ש-א ינטלו
 כראוי דמיס עליי שלא יתקלקל קשר של הנחל שע׳׳י רתיחת המיס היסב
 מתר7 הכחל כטדפ ומוענ יותר להשתיזו ע״י שליי״ף כסיי״ן חה הר
פת הסטן מנ׳ צדדיו עיי׳ע (יד) שלה פנאה״ס מ״ש מהש״ך ס״ק י  כק;
ה מ  ו׳ דנסכין לא מהר איט נ״י מפיס שכמט-יה פות על כרו ועיי נס׳ מ
 ירושלים שכ׳ שיש לחקר נסכין ישן ינ״ח אס מהר וכי ד״ל דנ״ח מהר
 לכ״פ ואף דכי בשו״מ כניס מאירות תלק א׳ מ׳ כ״נ וכלי שמממש גמדן
ט אנל ס  אף לאיור יב״ת אסיי י״ל דקא בכלי לפי שמשמר מה שבלוע ב
 שמטרת הטיח על נטו כלה לאחר י:״ח עיי״ש ימ״ש השיך שס להשינ
 על הב״ח במ״ש דלהרשב״א אס מא נקי אפי׳ מא ב״י מתר עי׳ בסי בת
 עיני בייחמו ליו״ד במ׳ זה מ f הש״ך כ״ק י״ז מ״ש בפרן זה (טו) שאין
 בה פגימות נרי בגדך השלין אות ד' שהביא דברי הרב טח דוד שכ׳
 דמכא שיש גומות בסטן לא מהגי השחזה והשיג עליו וכי דמדברי הש״ננ
 כאן משמע דבכל ערן מהר השחזה אמי מה בה טמוס עיי״ש אבל
 בלא״ס אין לשמע בסכין כזה וכמש״ל במ׳ הקרוס (מז) פגימת סיי
 שטה מיס ס״ק ז' שכ' משהסכין עולה ומרד לא ממי נעיצה דהמקס
 המנון־ שבמד הסטן לא יגיע לקרקע ולא יתקנה יהממיס זה בדבר המחבר
׳ קכיא מדף ז׳ ישם  פיי״ש (מ) ונעצה בקרקע קשה מי׳ לקמן מ
׳ נ׳ בו׳ס וברמן זה  מטאו כל דר נעיצה ועי׳ בשו״ח בנין מלס מו*י ס
 ונד״ה ואם מועיל נעיצה בארך ועי׳ נס׳ ניס שלמה (להגה״צ מ׳ עזויאל
 ידזילס זיל) על מס׳ ניצה נמדושיו למגיא דסכץ « ע״ז נמלץ וף חי:
ס המס׳  (יה)בק־קע קשה עתנ?ו ס״ק י״א ישמ״ח מרף ה׳ שכ׳ מ
ה ולא קשה יותר מדא ולא אגן ולא  דקרקפ קשה וקאמר הנא לא תהיה מ
ט ימי׳ ט נפל הך נעיצה ננירא דלא ידעיק ממורא מ ע  עפר יכ' דלפ"! מ
מ תסר דאסי' שהסטן חלקן  הקרקע קשה ולכך פסק נשמ״ח שם רכל נעל נ
 שאץ נה גומוח ומק הסכין י׳׳פ נקרקע קשה ונס מא אט ניי אפיה חהר
 שיקלוף הב־היש דטסגיהיש טס מחקא מטנא מפליט מקליסח הסנץומנליט
 בביהיש וכל זה מהסכין איט חלק ויש ט גומות אנל אס היהה חלק; שאץ
 בה גוסוח ונעצה י״פ בקרקע קשה מל דר נמצה ושחט נה א״צ קליפח
ה ביי א נ א  ביה״ש ובשעת הדחה שוחט בה או< למחלה עיי נעיצה מ
 שאט ימע אס סח ב״י יכל בעל נפש ימש לעצמו להמיר * בדמנו

 לקליף

 גודת
ע י, ו־ אס :-.p נויפנו אין נ  ״ג -המוי־ ינאי ממיירו יימר לשיווע לו נהמה מהוכ r פ״ש ו

OTOPB האיטר ע * יינו אמי. אן לא ro לאמי מטפס יא' פניי ל״מ טין פייא עצמו 

 ,ידע שינוי יכו' פ 0ק נ 6 נם מינים ל׳ נמ״ש ומימ־א זו ורנ• זירא תליא ח׳ מלוין ליהנות נייומ
ו ׳קשי על רהוסקיס ־פסקו כהן יימיא ־הא א ן ק יל ולאו ל ה.ות ד  או לא פ ש -לה׳ מ
 >יתנו אן נימי. יגול לי׳ יזליא זר נז־ כלל וודאי הא דאמדנן מצות לאו ליהנות יתנו היינו סיכא
ק של פעלת כוכ-יס דאי לא :תכוה ג נ י משאיכ י5א דנהנה נ ז מ  ־לא נרנר מיי יק נדר כמק ה ר
הי ולא ־מ׳ לכיפר כי אשי׳־ ייתם א׳ לא היה לו יכופר לא ה ־ נימ• מ— רק כיא י נ ח  י
 קייס ריצוה !השתא דאית ל ה נ כ איע נשכר נזה ק מי כמק׳ ס רמצוה מכת? ריכאכ ש ־נאת
 הנזף ,.ר־ מאה רמיוה י־א׳ אסיר ממ׳ש po ננדדיה דף םיו ס ן נרנ ננ• ר^ית תשמישן וליכ•
̂ו פ ילה כל מצוה י ממ1י! עינל  א  אנדינן נש״ה דייה ולקמן סי' רכ א ספי׳ •־נ והמודר מ
י תמיהיס נ ץ ו ד נ1ל וכ־ו, •צ־,ק נ מ - מות הנשמים אנל לא נימות יממה ווס פשוע ו

 דרכי
׳ ' א' ע,ף ד' ובשו״ת תקרי לב הספרדי חלק א׳ ריו״ד מ  מקאונא) תיויד מ
 ט״ז באמצו. הסי' מ״ש בערן יה (ה) םסוכנח ע:•!'ת סעיף ג' שכ׳
 ור״ל וסי אימר ואורייתא ועי׳ כנחלה 5ני ר״ש נזה נשס תשו׳!כוון יצוק
' 9 כ' ושוחט משימת לא הד רק ככק אס  ומה בישועות יעקב דש מ
-מס מע״ז דדלייא לא תמוה עיי״ש ועיי בסי הקד דלמ (מירב רשערעליסק)
 במערכת אה שי״ן בה' שמטה דין ד' שכ' שלבד ייטעיה יעקב תמומן
׳ כ״ת ובטי כ״ט ובדעת ת יטדא יעלה טו״ד טף ט ר  ביה עיי״ש יטי מ
 טרה ס״ק ב' (ט) ספני שהוא םהקן וכי בשמ״ת סעיף א' דס״ה
 לכל דבר שהוא מתק כגון שהוא נגחן א שנוטלו מרובה משכרו וגיחא א
ג ששיה לא־־ שת טה טפי מבטיו י  ראיקר ב־שרא טפי מדמי רדיא וכל מ
 שמתקן טא ואסור עכ״ד (י) שהוא פתק עבאה״ט מ״ש מהר מלכת
 מאה ליס המלה וטי מזה בסי אשל אברהם (ממאן מו״ה אנרמ
' ה' אח ב' ועשמ״ח סעיף ג' שם שכתב  בחדא ז״ל) במלין דף ח' ט
ד ולקח את זה שאז לא נמה יותר  דדוקא שהיה אפשר א ליקת שכץ א
ט א  מכד שסר םכץ אבל אס לא טה לו סטן אחר אלא זה א״כ מ
 מרובה וצריך להשליך מה שטה עתה הבהמה לאהד שטסה מחר מבטי
 כמוסה מסוכנת שיו טא מאת הסטן מי״ש (יא) םתקן עבאה״ס
 מ״ש ומ״מ טלכח מאה ליס הטיח מהר וטי שמ״ח שם שכ׳ דכל טכא
 דשרי ע״י טלכח מאה ליס טילח ה״נ שד למכרה לפט״ס חק מומי
' ס״ז  איטר שט עיי״ש ועי׳ בס׳ חרך לכ הספרדי חלק א' מיו״ד מ
 שנסתפק ממט מסכנה בסכין של ע״ז א שד להאכיל לכלבים א למכור
 בתזקת נבילה שהרי עיקר האיטר טא משוס מאה שטסה וט האכיל
 לכלטס א מכר בתזקת נבילה הרי לא נהנה כלל דטל טה להמיתה בכל
 דבר א שהיה מניחה למטכנת עד שהמת מאליה וכי דאף מלמן הרמביס
 ומ״פ נראה להחמיר בזה מ״מ לדנא יש להקל הנכ״פ לערן זה יש
מ מאה לא 3ט ל ס ט  לסמוך טל מטה הרא״ש שכ׳ הטור שמו מ
׳ בש״ע להלן מ׳ קכ״א סעיף ז׳ רכל  סיי״ש־ (יב) םכץ שלעט׳׳ם ט
 זה טא רק בסכץ ישן מיקח מעטייש אכל סכין חוש אף שרקה מסט״ס
' בקמן סעי' א' ומנחה ייםף סעיף נ׳  א״צ הכשר וכ״כ במנהז״ב כלל ו
 בלק״י מ דבסכץ חדש מיקח מפאבד׳ק של עט״ס א״צ הכשר ומסהמא

 לא נשתמש ביה העט״ס כדי שלא יקלקל הארס עיי׳ ש (ינ) שהשחיוה
 כ׳ שמ״ה סעיף ד' דה״ה חס מעילה כדין מעלה המנואי־ בא״ה מ׳ הניא
 וטי ואס יש ט גומוה אץ מועיל א מעלה וצריך ליבון במקסהטמוהמ״ש
 גאיח שם ומימ מוסוה שבקהא אץ מזיק לזה כאס טון דאין ממיסה



* ״ א נאי י ה מ ט י ח ת ש ו כ ל , מדף י א כ ה ך ע ה ד ד ו  י
י י י * ^  (ים) ואויב שחט בה (׳)מוחר. (כ) 5ואם ore בה בלא שום הכשר . מדיח בית ־־השחיטה (כא) ואס ;
c c ס ־ מ מ ץ אתרח פותר היי? י . יעל p (כג) יש(ח) צקלס. (חנ כססקיפ): מה (כד) ונמקם הדחק שאין צו מ ח ב ש  קלף (ג)(כב) דדי m מ

. : ב יםבמ (בז) ששחט בהכשרה ( 6 " ׳ * ״ י 5 3 י ״ ) s ' ׳ * ( ' ) י * / (0) צנתחצה *צ צ* w (כ0 *"״ 5 » ( ה כ )  לש־״י מ
" ׳ ״ י » ״ i ד £ ס  אעיפ שהיא מלוכלכת בדם (כח) מוחו־ (במ) לשחום בה (ל) פעם (יא) אחרת (לא) יאבל (לב) א
 לסימנים p19w דס
 באר היטב לא נלעי 101 מימרא

 (ז) מותר וני מ״ןי יסשסע מקא נדיעני מיחד ומקא מניצה אנל הטווהמתד
 צנחחצה כדלקמן ש״ קנ״א ואנולו ללפת הרמ״א יאשר שם נמחוה צהשחיס נה
ן והיינו מדנא ייה1  מין מ״מ נניח השיזפה מודה דמהני (ח) לקלס ול שי
י שנחנשצ נצא קציפה ע״ל סי'  מ״ש הנ״ח לאמצו נדענל התנטל אמר נלין מ מ

י צא יסשה י דמי מדחס צריך ששון גמצ ניליסהיפנ (פ)צנחיוצה ופי'הפי׳ אס מפה נמשמיוא נעצה נקרקפ 1>צ זה נשנק שאיס ניי אנצ מי  צ״א וצלפת מי
ס מ״ח לאמי נשנין שאיס ניי והוא נק אמר צנתחצה ולצא נממ־ש״צ (יא) אחדש יל הש״ן למותר צפמיס 0 נשהיא סצוכצן ו מ י  p לנתחצה (י) אמי ק־ . ונחנ מ

 פתחי תשוםת
 פלסא ללא למיא ט׳ יעיין מ״פ לקמן סי צ״ל סינן אי נפס 0״j (נ) היי w מפינס

! סיז יש*ו מהקשי הא מדינא צריו קליפס ועיין נתפינם ניס שנמאצ אסלןן י  י
, ו י נ י ס י  ס

 תשבה
(fit נה לנתתצה נוי נשירת שעי' ז' ותביש סיק שיו של דאף שאש ניי 
ק לא ישתיט נה לכתתלה עי מכשייוהו ולא מינעיא שהם  שיאה שהסכין נ
י דאיייתא מ  סכין דקיי״ל דסהס סטן שמטרה קיוש על פ.יו ומיל חשש א
 אלא אפיי רקתו מהתלה משמטניה הקרה על פרו לא ישמע נה לכההלה ממס
 פליטת יסכין דאף דהוי נטל״ס מ׳׳מ מולכק גס נסל״ס אמו למתלה פיי׳£
 ועי׳ נמ״ז סי׳ק ר' ושפיר ס״קמ״י ונדון המיס מ1< סעי' א׳ ונטית אגודת
' א' מיש ע״ו התנ״ש נזה נאריכית בו) ע״ס לק^וף אח״כ.  אזוב מרד מ
ו  ענאהיס מיש ואבי׳ נסנין שאט נ״י והוא נקי וכו ונדי נמית חמס מס
׳ ל״ז מיש נענין זה ועיי נשמ״מ ' ע״א אה ד' ומי׳ ה כהד נמנה מ  מו״ד מ
 סעי׳ ת' ותנ״ש ס״ק ייז שכ' דצא ככל מקם אמר לשמוט מ״מ לקלוף את׳^
ם שנתנאר שצדן קליפה מדינא דכהא הוא דח״טק שמא ישנת ילא ק  רק מ
 יקאף אב1 במקום שא״צ קלינה נ״א לזהימה ולטמרא מוהר אף נלא דחק
 לכתת;ה לשמם ע״מ לקאף וקלף אח״כ דהא אשיי ישכח י-א יקלוף לא אטרא
׳ דתס הי׳ להשכין נעיצה י״פ חף x וע׳ שפ״ד ס״ק י״א •ftp קאכיל נדיע:ד 
 ננ״י מהר לבחוע ט לכתחלה ע״מ לקלוף את״כ עיי״ש ועיי נתורת יקתיאל
 ניק ד' מ״ש נערן זה ועיי נממק״א ז״צ ועיי נמנהרנ נלל ד׳ נקמץ פרד
 יעשיין סי׳ק ייא ככ' דמאתר מש הרנה ©סקס דסיצ דאפי' לאחר נעי-ה נדן•
 קליפה עינ אץ להקל נזה נ״א נהכ״יי דוקא אנל שלא נהכ״מ יש למש לדנרהס

 שלא לשמע מ׳׳מ לקליף דשמא הקליפה מדינא היא ואס ישכח יאכל הימר פיי״ש
מ) ששחט בה כשרה. אפי׳ הרנה מרור, ש״ך ישכ״ד ישמ״ת  סעיף ב' (
 סעי׳ י f וכ״נ נמיר. יקהיאל ש״ק ח' • (כח) טוהר לשחוט בד.
 נ' מירח סעי' ס״ו והנ״ש ס״ק נ״ד חס חקא משחש דצא דם אנל השוחט
מ שעל הסטן שננלפ  מרה ולא קנחהסכץ ושחט אז״נ ולא יצא מ יש למש ל
 בביה׳£ טון דלא ערוד לטציא מ ע״כ צריך לכהחלה לקלוף ניה״ש מכא דאפשר
י דאמייק כיץ דלא נהעויי הים לצאת לא נהחמס הביה״ש ה  אבל בייעבי מ
 ולא בלע הסטן נדי׳ע (במ) לשחוט בה פעם אחרת עיי במרס יקימאל
 ס׳ק ס' שב׳ מ״מ to בסל נפש יחוש למה ההוס' דחמיר לעצמו שלא ישמט עד
 מודח הסכין קדם עיי״ש יעשמ״ח מני' י״ד והב״ש ס״ק כ״ג דמנמ המתסיס
 דנץ נהמה לנהמה מקנמס הסכין אנל לא בץ עוף למף עיי׳ע ונדי במנחת
׳ טאדס ס״ק נ״א (וס״ל סיק נ״ג) ועיי נמ״ח מהר׳׳מ מק מו״ד מ  יוסף נ
ו  ft פנשאל דלפ״ז מס נשרה מחמדק להדיח נץ שמסס לשחיטה ח״כ אך *
 ישאן למטי לעטים נשר מסקס מיסה נלי קליפה א החזה הא שגומר
ס שמגיע לחב ואנא למיתר מי  מחיטה מלס השטן אנמס״מ שנלע קי
א לישראל ג״כ לא שרי יעיי״ש סה שמב נזה באנך (ל) פעש מ מידי מ  א
 אחרת עבאה״מ מ״ש מוהר אפיי בלא הדחה ועפסייו מדי ׳״ד יפב״ש ס״ק
מ מסב הביה״ש מ  ft בכי ואביה המשכילים חמדו לבר ביסס ולבל אום מ
 אבי' לצלי מתה ממליא שיזעו נאמד הדעה שסר כל הובוק עליו בץ מ ונץ
 שמטרה ונ״ש נמף טי׳ע (לא) אבל אמר לחתוך כה ריחה עיי ממ״ח
 סעי׳ י״ו ותכ״ש סיק ל׳ ראשיי שהסכין איט ft אמר לחמך נה לכהחלה
 פנ״פ א! לא שיחתוך ע״מ לקלוף מקם מומך יס״מ נדענד אם הסכץ
 אט ניי וטוש נמ־ נדענד חף שלא «לף מקם החתן ואס אט יודע אס
ן יומו משנוקח פיי״ש וט׳ נמנהז״נ נעשרון ס״נן  טא ב״י א לא יש לחש מ
 ft ומנחה יוסף מף ספי׳ י׳ שכ׳ לדנא לאף שיודע ודא שמא אס ניי נא
 יחתוך למחלה ס״ס לק1יף מקם החתך רק שלכהחלה צוין מסלה דנסליפ
ק עולם ח נ ״ מו  אשיר לכההלס טי״ש: (לב) אמר לחתוך בה רותח טי

 מזיי

 דרכי
א יאפשי אף נאנה ft ונעץ ייס נקוקע כית  לקלוף ניה״ש ששחפ נה טנ
 מיש ופי' פפ״ו מף טמן זה (יט) ואוז״כ שחט בה עשמ״ח סעיף ע'
 והנ״ש סיק ייח שני רנ״מ שנחנאי נזה יצריך נעיצה אן מועיל נה היחש
י מ א  הסטן אף נדפנד ממס מהדנק ט השסטרה פ״י חחקא יסטנא נ
׳  שימך ט ואט יוצא כיא פיי נפיצה נדי״ש (כ) ואם שחט בה ט
' ניס שעמד ממע לא מלק כין אס נזהר לינפ מצדדים  מו״ה גן המלך מ
' הקודס וני דננ״ד אסי' מהר אין להקל דטישיק שמא לא  א לא משיל מ
 טה נזהר כראי דמקא מוחש נסנץ מצוק דאס לא טה נזהר השחיטה פסילה
 פיכ אמריק דטדא טה מתר כראי אנל מוחש נסנץ שע״ז טישיק שמא לא
ה נדיעכד דהא איצ כ״א הדחה ס ט  נוהר כראי טין דאפי' גגס אט מפסיד מ
' פהניא ודחה דנדו פיס דנד הרשנ״א  מיש יפי' בפרך השלחן אח נ
 שני להדיא דנל נרש מיחש נסכין של פמיס צריך קליפה א הדשה זה
 זזקא מלא ימנ שהוא של מטיס ולא ידפ אזהר ינגפ נסכין נצדד
 ניה׳׳ש אנל אש שחש ומהו שלא עפ נצוד ניהיש א״צ המזה ונמו
 מוחש נסכין מאק דניה״ש ממוח חוח וכן הדן מוחש נסכין
׳ נזהר כראי פיי״ש (כא) ואם  ששחט נה פריפה ואן טששץ לשמא לא ט
. (כב) ה״ז משבח ענת״ש ' ט' סיק ט' ' נטאר מר״א באינו מ  קלף ט
' שהעלה דנדענד אס ארס p יש לסמיך סל כשסקים ה סי׳ק נ  יעי' מסרי מ
p דנףל מהר הדחת ניסיש יא״צ קליפה עיייש יעי' נערך השלחן אח י' שני 
 לדנא יכל שנתקעו השטן טסנ סמי נדיענד יא״צ קליפה עיי׳7ן נאדטח אק
 שמ״ח כעי׳ ה' ותגיש סיק ס' וס״ק י״א יס״ק ייג י״דהעל: יאפי'ט'הסטן
ff נקי אפ״ה אס הסנץ ג״י צריך מדאר״חא קליפת גיה״ש ולא מהני היווה לגיה 
 ואט׳ אס אץ הסכין כיי מ״מ כל שלא ידע שט׳ הסכין נק מכל ממן צדך
 קליפת גיה״ש מדארייתא מממא אט נקי וכלפ ממטרת הקדוש פיס הסטן
ן אט נמס ע״י שהיי' טי״ש יפי' גטרמ יקטאל ס״ק  ינל רנד מעמד מי
׳ הסטן נקי אנל אס יודע שהי׳ הסטן נטאז כל שהוא ו נא״יאס ט ' שני מי  י
 אט ביי אף שלא נעצה בקרקע נלל נל שיאה שאץ עליו מס לחלוחית שמנונית
 טיל מעיצה יטון מסטן נקי למיל מפיצה טייש אבל מס״ח סעי׳ ז׳ ותביש
ק טא סכל ממן יקלוף למחלה דש ' נראה לעץ מ  ס״ק םמ כ' יאסי' ט
' ועיי בלדך  למש שסי' שמטרת קריש עליי יאט רכר טי״ש יעי' במי! סיק י
 הטיס מל היו״ו מיש עיר השיך ס״ק וי: (בג) יש לסלפו עבאה״ע מ״ש
 לפת בדעבד אס לא קלף ונתבשל p דצריך ס' מד הקליפה ונדי בשמ״ח מד׳
' הסטן נקי ט״ל קליכת ביה״ש  ו' וזי והב מס׳׳ק י״ב עד ס״ס ע״ז שבי ראט' ט
 אמד דאדיהא ואס נהבשל מ נצלה כך צריך ס' עד הקליפה וקלף אח״כ תה
ט א ' ביי טיט שנשתמש באסיר מך מעל״ע אבל מ  מקא שיודע שהסכין ט
 ביי א שאט יודע אם טא ב״י לקיי״ל סהס כלים אנס ב״י ומיל נסל״ס וגס
cp יודע בבירור שהסכין נקי בטן שראה קדס שהסכין נקי מכל שמטרת מוהר 
 שאץ סי נגד הקליפה טי״ש וטי בדדך סייס ס״ק א' בארן מזה (כד) ובסקס
 הדחק כ' שס״ח מדי יו״ד ותביש ס״ק י״ס דהפס״ס החיהק הקנוקנות
 שבטס ממיסה בסכימהס טכף צאת״ש א״צ לממח בידס דמוס במ ע״י
 משיח יבהממ סני מאחר שקפה להזהר ינס דייל שטכף לאח״ש נתקרר ולא
ג  סוי נחמו קצת רנן נגמו שטסה ממש יפכיע ציין לש«ף ולהדיח שם טפ
ס טי״ש ועיי מנחה יוסף סעי' ו' שני דבנא״ה יש לזהר אף במפשיט ד  ט
ו גס חלבים ד ק ה ה  ישי־אל להצריך ;משוף והדחה טסב טין שבסטרהס מ
 ופרימה טי״ש. (כה)בה״נ לכתחלח עראה״ס מיש דבסכץ ft לח ישטט
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 היטב

י נמפלס עיי פחי אז' צכתח(ה ינדענל עיי קציפה • (ינ) תחצה ונתג  יע״נ ס
 נש״ו אשא שחפ 0 סרנה פענרם סמר לנזטך צ1ק פ*י הדמה ידוקא כיי הדחה
מס לנשעיף ג׳ אמי פטחהשיזפה ס שמזג את״נ מכיף נ' נ  אנצצא מסט עיי קמת נ
 ואנא שם סכם אחר לעמלי הטמטס לפליע דם משאיל הנא ענ״ל ואס ימךצוגן

 באר
 אפיי נצא סלחה מסס דסלימ המסרס צפצוס לס וצא נצעי. (יב) מתח. ופתג
 נשיך אפילו אם צא שחפ רק פעס אמת אסר צמתון איז״כ מתח לנתנזצה אס צא
 מגעלהיוסנ• נמפלסנר• פחי ונליענל אס ימן ס לנר חתח נצאהנעצס p אני
ר סמףסר נקצ־סהוסספם משוםדשרןינלע לנר מועע מטח השחיסה  הממ א מ

 דרכי תשובה
י משוס השמטנימ אן מועיל מפלה שע״י עירוי פיי״ש אך בשפיר סף סי׳ זה א  סרד ס׳ ג׳ מיש בדבר השאלה שתתס בסטן חצב בשר של בהמה מיד ל
ן במור שהבהמה חמה מה דן הסטן ואש ממי א נעיצה עיייש בא־יסת מסר נס בזה במפלה שפיי נידוי עיי״ש ועי׳ בשו״ת אטדת אוב (ממאן מ מ  ה
 (לג) לחחגך בה רותת מבאה״ס מיש מהש״ן דבמעבד בחתך חהר. בלא מ׳ פשה זאב מעןקסין רל) סויד ס׳ א׳ ועי׳ בקי פרי מפרי מספח לס׳ שרת
 מעלה וק בהמה סגי בקליפה ועי׳ נסיה הרדב״ז סלק ה׳ בלשוטח הומנ״כ נחפה בכסף חלק ב׳ שכ׳ דלבהחלה יש להחמיר להצריך משלה בכלי ראשון במט
 ס׳ אלף הויד ואלף חו׳׳ז מיש בזה ופי׳ פרית שיק ייג מה שהשיג על הפין־ אף ששמו בה כשרה נד״ש יציע: (מב) בהגעלה והיה בהשחזה על אק
 to יסי׳ נהניש סיק כיז מיש בדבמ השיך והסריס בזה ול שם ונשמ״ח משטה טדא גיכ דמהני בזה כמו ממלה ממש סנהייב שם בעשיון סיק
י לי׳ בקליפה וכ״ז סא רק בהפימ מקא ל׳׳א ועי׳ נש׳יע לקמן ס׳ קניא מר׳ ז׳ ינאה״ס בס ס״ק י׳ ובשטח ידים י סיולדנאדאפי׳ לאהמחו כלל מ י  ס
. וא לא עביד הט ולא מעיא נ  אנל שלא נהפ״נו יש להצריך נסילח מקים וירש בלא יןנח הסטן מכף לאחר ס׳יק ט׳(ובדנריט לעיל ס״ק ייג) (מג) אעי
 שמשה ולא הייח עיייש ופי׳ נס׳ לעת חורה ס״ק יינ מיש פיר ההניש נזה קלף הרומז וטנא פתחנו לחסנ מתח צריך פ' עד קליפת השטן והטית
ק צפן שעליי ואסור לחתוך נה כלא מעלה עימ לקאף אמיכ דנית רנעי קלינה מיינא  ונדי״שמ״ש נזה לדנא• (לד) רוחח עסיס שני דדנרים שרפים מ
י לי׳ יכ״כ חיישיק דלמא אשתא ששיח ושאר אחוי-יס ועי׳ נטית ברן עולש סי״ר  וטוצא אן א דן תמז וסותר לחתוך >$< נלא ממלה ונהמות ע
ף ס' זה ונהניש ס״ק ליה נ׳ ואף דסדנאיש למן שצפן ס׳ ד׳ מיש נענץ זה וני שס נעונדא דדי׳ פשחס עטים מ/גול נשבץ כפר  הפריח אך נשסיח ס
ס ובצלים דט כדן שאו צוק לערן דע הסוח על הסטן שד בהדחח הסטן ואויכ קנס הסכין וחתכו ט בצלים וק דק ונשלו נאחס נצנ ס מים ונא ט׳ ו  מנ
ו הסטן אן׳  יאפלא הדיחי א קמו אן ד בהדחת צוק וק כעיק קציפה א עולה כרותח אבל בכס ס׳ עד הבצלים רק עד הסטן והשיב ואס יש ס׳ בהדגיס ע
מ יחמיר למט כרותח שאץ פ׳ עד הנצלים יש להכשיו סכמה ספמיס פי״ש באריסת (סד) שאינו ט מרצה אפי׳ נפעם א׳ ומ״מ נל נטל נ  לטנץ שמנורס נ
י כאן בהגעלה עיי טרו חקא אחר ע  לכל דנו והעי: פיי׳ש ופי׳ ממהז״נ כלל ז* נמשוון ס׳׳ק כ׳יו שכ׳ שק ואד כנ״ר. פי׳ כפיי הואי שכ׳ להא ו
 להחמיו מדנא אס לא נהפ״פ אז יש לסמוך על הסיס וקפאו הסק־לץ שדנו שקנח הסטן מהשיח שעל מיי אנל נלאיה לא ממי מענה כזו רהעיחי רנליע
 שדף דט כצוק ולא כרותח עיייש וכיכ נמנחת יוסף סעי׳ ייא לדנא : השמטרת שפל פרו נהסכץ וציין מעלה דנלי ראטן מקא ועת־ נ׳ שם ונדן•
 (לה) וטוהר לחתוך כה צונן סנאה״ס סיק רג מיש מהשין ראט' שחס נה לחמי שיטו הסיס יד סלדת נהס מקא נרי״ש [ולערן שיעור יד סלדת ט
׳ ס׳ סיק ס׳ מיש נפס הנסר שור וא״כ נדן מ נמצא כיש ו אומן ס אק עיי הדחה יכיכ נשנריז סעי׳ י״ח ושס״ד נדנרט לטל ט  הרבה שממיס מה

׳ טד טלדה של אדס שאן סכמי לטיס מסיה בחום קל וק״ל] ט  סיק פיו מר׳ בטיס יקיתיאל ס״ק ח׳ של דאף שמשפט ק מסממת לפין המחכר להדיר ט
׳ בם׳ מרת זנת בהענה שלמה י סעיף ג (מה) סכין ששחט בה טריפה ט מ י בהדחה אבל לדינא צ׳/ג ט אן הדן ברור כ״כ ו  ואף נשוחס סדר ע
׳ שיק ב' שנ׳ ובשוחס אוזוה פמלעיסץ יש לזהי ולהחמיר כאלו ט הדו כלא מיצה ופנ״ס למחלה טדא 5׳tf אס מוחו לשטן סי׳ נ ח  נהתזה מ
דט  צוק נסכין ששוחט ט הדד כלא מניצה פיייש (לו) לחתוך כה צונן טיט ימנ שהן סויסה טון הכיח ט דפוהוה טוהר עינ יש להחזיק על י
 כשסםס מלןמס עוד בסכין זה אנל כל שבועט צשחיס ט פור הא בלא זה סמוטוע שק כל שתיפה ושטפה יקנח הסכין טטנ טטב נדיש • (םו) ששחט
ר שכת: ס ׳ בפי מספת יחשליס בטי זה בקיצור סואת א ׳ י״ס מני׳ ייו מנהוינ בה טריפה ט  אסר להשחטש ט ילחהיןט כאס מיש משיא לקמן מ
׳ בטריפה טא דצדן הדחת הסטן אבל ׳ בס׳ כוס שלמה טל פס׳ ביצה דלכארה י״ל דדיקא טכא דשחט חב ט  שם נפשרץ ס״ק כיב•(לז) עיי מרחה ט
 (סהגהיק מיה עזיאל ס״זעלס זיל) נסניא דסכץ של פיו נמהה י זהנ אח אם נדק יראה פלא נשחט הרונ י״ל דאיצ להדחה הסטן לפס״ש נגמ׳ אפה
נ חפיר נזה וצריך  ל*. (לה) הדחה נ׳ נשמ״ח מני׳ י״ח דכל המה נזה שסא מהדס א״צ קא טיעא עמד שתישה אנל לדנא נ׳ דאפי׳ לא שחס ח
׳ נשו״ה  למוחו אס אן עלמ עת־ «ח וס כלל רק משיצחצט מסב נאמד הדפת שסר הדחת הסכין בטריפה אט׳ נתתלת שטסה עיייש (מז) טריפה ט
י ומיייש מביש ס׳׳ק ב׳ וכוס ל/־(למ) שידיהט תחלה מאל ימשינ מהמרא הליתתה חלק א׳ ט׳ ע״ס שנשאל על שנמו המתנים  טפט הדס ע
 סבאה״ס מיש דמקא הדחה פמי אבל קפח לא מהר ונד׳ במרת יקהיאל ס׳ק לממיר חלב פ״ג המירם פלא יהלידו אס יאה עבד ט יש לטש שמא לא
ו במין ששחש בה שריפה ודצא במוך יקנח יפה דשמס ט ומדנ דאץ לטש דבודא יקנחט קדם טשמס ט כד  ס' שפסק וממי בליתא לפרט כאן מ
 והפאז טייש ומיי שמיח סעי׳ ייח ותביש ס״ק ליב שמקל נ״כ בזה וכי דטכא לממיד הסכץ היטב ולכדק טייש ועיי במנירי בליף ס״ק ליה מיש בזה
ת טרה ס״ק י״ז מיש בדבר הסנהנ  דלא שטח א טס להדיחו כקל יכול לקנחו טסב בעד קשה א מעד הבמה ומיס בצ״ע לדנא פ״״ש וט׳ בס׳ מ
 דסל לחמך ט אק וכי רכל זה טא מקא ממקמו היכף לאירש דעדיין לא דנהגו מו״ב נזמהיז מטתרס ללעוש המירם משחיס אה הסכין בשד שהוא
א אף י המד מקא א נעיצה מפני מתח סההשחוה ולאחד ג׳ יניס עמר הסכין דאך מהר לשטט ט מ  ני־״ייט הדס על המין אנל אס בבר נטיבש מ
ן ס״ק ייא ול דיל דהיא משוס י י לי׳ בהגעלה עיי עידוי אנל מניצה לא ממי נאט נ״י אן להקנ למתלה מיש מ  מקרש הדס טי״ש: (ם) ע
 לחתוך בס חהח שביש כאן ובבסר מר נטחשיו למלץ דף קיא ופי׳ נש׳ שסניכין על כא שמשחיזץ הסטן ארב יהדי נהב מ״ך סיק ח׳ ותתב״ש דלגני
 מאד ספה סדק כיח שנשאל באחא שמהמה וחהס לה בציוארה מה משנע שמשה יש להקל בהשיחה וחף שאן משתיזין p מקם המד בלבד מ״מ הרי
ף שבי הרמיא דצרץ־ מעלה עיי עדוי מימ מיד יי׳ל תם נמצה טי״ל דלענין הצדדים אמרים דניה המיסה מחוה רווח ואף למה האמרים  ססכץ והשיב מ
ר שלא לינט בהצדדיס טיט בהצדדיס הסמוטס למד ה ׳ ט׳ מקא מ  ייס בקרקע קשה גיכ שהר ומה טהחנדי «מ״ח מעיצה לא ממי למתח טא לטל מ
ס מוצה ממש אבל מה גמוא למעלה מהסד לאנ אן מש והרי הטיב משטין גס  ממרא יתירה וסכיס ברד שלא שחסו בה רק פפס א׳ יש להקל מ
י לי׳ בהגעלה ולי עירוי. עשמ״יו מני׳ ייס צדדי הסטן הסמוטם למד לצורך שטסה ובכה״ג טין שהוא אט ביי אפ מא  עי מיש באדסת. (מא) ע
י מעלה עיי עירוי מקא בסין ששחס ט מרה נקי אץ למגדר טי״ש: (מת) אסור לשהוט בה עד שידיחנו־,. נ*ל אפי׳ מ א מ  ומרש פיק ליד מ
א לחתוך מאכל כגל פנה שיקליף אירכ הטה״ש. שפיח מדף י״ב ועיי״ש בסמי׳ ח׳ יסביש  כיל אבל בסטן ששחט ט טריפה ורוצה לחהוך ט חהח א ע
׳ ס״ו ס״ק fv מיש לחלק בץ זה מ בכל זה לא שמי מפלה נרי טרד רק פ״ק י״ו. (במ) עד שידיחגה בצונן ט  שלב חהח אפי׳ אזר ששישה מ
 שצדן מעלה כדט מקא ואי לא מניד הבי קלף הרומז דבל שיש ט אסר לח דסכץ של סטים ונד׳ בנקודות הבםף שה שהשיג עליו יפי׳ בס׳ שלא
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י יקנחנה בדבר קשה "ונוהגין עתה (נכ) לקנחה יפה בשער הבהמה בין כל  שידיחנו־, (נ) בצונן (נא) א
 שחיטה ושחיטה (גג) ושפיר (יי) דמי ואם שחט בה בלא הדחה (נד) ידיח (נה) ביח (״) ה^ויטה
ל (נח) לשחוט בו טריפות חדד צדך נעיצה עשר פעמים(גפ) בכךקע (״) קשה :  to ־ואם (נז) ת

א באיזה זסן שוחטין ודין ה&ווזט כתוך השים. יכו ז* סעיפים;  י

p בלילה (ב) בבד׳א (ג) כשאבוקה i (א) א "לעולם שוחטין בק ביום 
 באר היטב

ף w e n 0007 סט צדן סלחה קלס מלמזס ס»ס מ וצדן אמ־ * t o 53 ן נטם ממטרת נםמוה י י מזמם אחא ט  נלא הלי» מדת *תינ *תו 5וק (יד) מ
ד « נ ה לאע״ג יסייד למשלט 07 מכל נפלמא מי אנל השתא ומם *מונית של אמר צדד שעא< נמל דדם 0 ס מ  הסדסה נמק נמסר הסק זגנלפ נניח מ
ת ונמצא מ מ ס מ ן מון מחש ה ״ » שיסישופןססנץ fm ט (טו) קשה ו׳ז׳ « < ן של נרם « ר מ ולא לניל מ מ מי ההא מ  מק״ סלע שמסרת וסא י
מ י ס י ס ן ת סהס עדשות מדקה ישונ לא ישיזס אלא •נען נקרקע ק ו מ ה נ » ב * . י ״ ׳ * * ״ < י * י י « ׳ ״ י י י יי\ייי * • יי־-יי׳י• י ״ ״ ייי• * ״  י
 איי ק• למזתצס ל״מ ונדן פר״יז שס״שנ מגמ המחנים שסמים ויחד נצא נעיצת
ת יהנהמות הכשירוח שנמצא מהם כזמ־ו נקטת םעשה מודם  םטטהס וכתנ «'
ן שיג לעיל לא ממי י מ  ומס מוהר מאן נעיצה לשיזס אחר כן להתחלה יאעינ מ
י ישמ א ואס « מס שנלע ע" ימחהסמש פס שאין ק מ ו נ  נפיצה לנתסצס מ
ה ונראה מג׳ שניסוח סדנות נציחף ס מ  ננא נפיצה נתנ נסיו שצדן לקלוף בימ מ
 מקדמיל לפיוט ט פריסת למי מוט הוה חזקה טע שנתנ נמ׳ ק׳ ששיף ל' אנל
 לגתנזצס דו נקנות פיסל יפה אצא שנוהרשיל נחנ שפחה לא נמו לקנח •סס נראי׳ אלא

 דיו סי* וציין מורס למסרם פצ זה

 תשבה
מרס טניי קפא  מיל וכיכ מס״ח פס ו* סממ יפקנ כלל ס f קיק כיס ו
י מיס פל ס  חמ׳ד מ׳ נ׳ז: ונס׳ לנרי שאל משמשות לסלסס מיסה ונס׳ פ
ס פסח מ׳ תש״ז נניאייס ם״ק ס׳ ובמיה סהיימ שיק שזיו שי׳ ז׳ ס  מ
ס סיק י  נאזצפ ההשונה ונמחזיק נרכס ובמים יקסיאל סרק יינ ונופח מ
מ ן מ . (נה) לשחוט בו שריפות פנאה״ס מיש עי ן י * ן זה נ ר  נרז מ
ס סהס שויפה שמנ לא ישיוס וסא ודא דאהן  הובס נמזוח ונמצא מ
ם צריך י מ ה שלא קנה הסטן מ מ ד  הנהמה משווה שש־ש כנו p מ
: (נמ) בקרקע  קליסת טהיש פנהוינ ספי׳ ז׳ ופשרון שיק י״ט יפשיט סא
 ק«ת מין באר היסב שיש ואס לא נפן צדך קליסה וסשפ״ח שם
 שנ וחף סל פי מקנח והדיח אזר טלם כל שלא הדח א קנח בימייס

 יקלוף הביה״ש עיי״ש.
ד כזיו סי׳ א׳ אש ג מ  סעיף א (א) יבין בלילה מי׳ מ׳ חיו מיס ה
 _ סיינ של דאס חאס הניד שיש חשש נפסק השימה באלה אמ׳
ה וסנדק? כוש פ ו  מאטקס כנגד ט איא להיות נקי טממל פין ממי מ
* אפי׳ ל י וסיג לטיה נזה שלא לשמס נ י  משה ישראל יש להמדי ולפסח ג
 כפר ל^וקה וכי שכן פ» נירה ו נק׳ אזנדו פיייש נאריסס: (ב) כו״»
י סיס *  כשאבוקז כגנת פשנרמ סגי׳ א שכ׳ ומקא לשמיטה צדך א
׳ מזח מקא אנל לנויקת מומניס לאיש א״צ להחמיר ולהצדיד אזי  אטקה א נ
י ט המש נמדד דטל  סוס יזקא א לאי אנוקה מקא ט זה נס נאד נר א׳ מ
י שי׳ ת ת ן ממש עיייש (וטי׳ לולן נ מ ך מר למקם מ י מ ג מ מ ב ו מ ק ז * 

ת פי׳ נסיח טימ״ד חליסא סי׳ ג : (ג) כשאבוקה מ ( ו ן י י ׳ י  י
ו * פס »ג ל  שנשאל גמיח שמית הספנידס שולש שם סויה וכשמחסין נ
 סהככץ מן מזח אס יסלים לפשות פששית שקרץ לאעסזדנ״א לסוליק שם ג׳
״ ׳ ה צימס וגמף פסים להקל מעמו מ ן ומצת• מה ג י  נחש יחי וממש מ
ל פל תירו י ד ג י ש ו ׳ -יסף מ ס נ ^ ש ׳ ^ ר י מ ת ט ס ז ה ^ ק ש א  יק נ
ח נארס לאמ׳יס ממ״ ק  שכ׳סנמיס להמר לשיוט מד אר שמשין מנפש ש
ק ודינה כאטקה ילא ידמנן לטגד tfo מיס בצ׳מ ח  דארה ת ומאי מ
S « ל ק ג׳ *־אל & *חש ג מ * ס מ ל מ ג ראשי ג  נדייש מ
 ™[°«J™™b^<~ ג׳ נחס מישרים משימת שקדןלאמסעריץ
L •א מורל ו ו סנ ז י ׳ נ ש עד נאס״ט לאס׳׳פ שמאי שיי סוסטת יישר « ^ 
v n b ת על יחלץ שנפרס ח ד מ י מ  « שוחפ מבנק והרוח מנשב מוהר א
£ ל £ ר ד י מהיק W ה ק ממן לחלון והגיא ממג י י סזלין מנ  ע

׳  ora שהזסטמ שפסיק » מ נהזסטס של מרס הסמים שלא מ

? ״ ט ה ו נ ^ ו ז ״ * י י ^ י M l ^ ^ f r X ™ 
׳ 00*£ » trie ec * ו שלץיאננמז ש י ן אני מ ח א מ ת כ מ נ א ו  ק
4 , ז י ס  *קל הס מזכיטח לא היי משק לפק זה וק שהקנה שצדן• ל

 הלאמ״פ

הסי יך לנלוע אנל יסא קשה סא הסרן לבלוע יאיט טלעאלא י אסי ו  המין מ
ם טח השיוסה ואץ פאן אלא שמס׳רח שפלהשנץ ס אלא ס ס וכאן א  ן״• חיחה מ
 ולכך מי נהמזה ונע״ומזנ יירק איי לשאר סרן של גרם משתמש ט תדרונלנק
 ט הרנס מאדעלכןלא מסר סמפנסלימ נעצמאוטזנ פול בשיו נשם מ״תלמסם
י אני ק היי יש לסוסי סשויגיס לקנח אפילו מוסת טן מוסס לשמסה(אף ס * 
י קוס מק גגי א נ י ס סריסות) ולא «סס קטח נעצות המוסת אלא נ  יצא שטת נ
 הלחה נצוק עיש סוס ינדו שמ״שנ המנהנ מה שאן סקמין טצותסעוסת וסש״ך
 מלק ע״ז וסטרא ליס ללא נפי סדחה נץ שייטה צמיסס >יץ ש0 (מו) השייסס.
 והשיןוהס״ו סלקםפל זה וסמי לציין קליפה ואץ להקטחליפתהריונל לסשיןלס•

-רומס אח ש' סקי שמשה גםכץ של עיז מף סיק ו' מיש בזה וסי׳ נממשי
ת הייה  נת ניט מיש לתק רכרי מרז מהמס מקהי׳כ עיייש יעי' בס׳ מ
 סיק י״ו מיש בזה יפי' מזה בהביש ס״ק ׳•ח. יעי׳ נשמיח סעיף ייא והגיש
' זעכ״ס צריך שידחז כ״כ יכה עד שלא האר עליו שמסרת רעה » '  ft כ
ק מיס סל הסטן אס or מראשו נספו ומשו© לראמ באץ עיסג שאו י  מ
: (ג) בץונן מי׳ בכנייג נמהת ביי אר. ב׳ של ^ו  טדע שסר ממטרת מי
ס הדנרא שהמזה זו איצ שיהא מקא במס אלא היה מאד משקאת גיכ  מ
ן א ס ס ס ומשמע דבנרנן דקא מ  מהר והשיב מליו ממשמעות כל הממן
ו א  בארך יעי׳ בס׳ ערן השלהן את ייג שב׳ מעיקר לדנא בדעת הדמיא מרה מ
י ודלא כהכנהינ והביא יאות לדבדי עיייש. (גא) או יקגהגוד ס  משקאות גיכ י
 rfm שם שכ' שצוין לקח מכף אחר השחיטה בנערו לח קזמ יפה עד משפד
 נאמד הדסה שנתקנח היסב וסו חלאמ ממט ילכבמרת יקימאל סיק י׳
ה ס״ק י ה מ ה עי׳ בסי מ ע מ  ועי׳נהנ״שס״קכ' (גב) לקנחהיסה בשער ה
ר הנהמה קנח הסכין אתיכ יפה פ  ft שני שצריך לזהר ולאחר שקטו מ
eft נידו סנינ שלא ימו עליו שערוה הנהמה ומין מיש המס׳ ונמס דף 
ר המנהג ת ) ושפיר דסי ענאהיס מיש נ ע ) if*® ה מסה ד  עיא נ
ו שקרא הנו על מנהג / במהות המר אה ל ה מ  שאן עקרזין נעופות ופי' נ
ו ולא ננוצוה פירש וסי' נ  זה וכי והירא את ונר ה' יקנח אף נמסות מ
 נתניש ס״ק נ״ג נאמצע הדטו שכ׳ מנמ זס ואן מקנחץ נעימת p ננהמות
׳ י״ח ft ׳"ד שכ' ו ס י ס  מיי״ש וכ״כ ממ״ח מר׳ יינ וסף סעי' י״ו ועי׳ מ
 דלא ראה עסה מ שיקנח * ידנו הסכין לאד הכדקן עיי״ש ומשמע פונדו
מי מנחח אהרן ס״ק ת מיס סיק כיג ו ט ת אן מקניין ועי׳ מ ו מ  מס מ
 נ״ו מיש נזה (יע״ל ס״ק נ״ס): (גד) יויח בית השחיטה עכאה״ס מ״ש
י to מאן וף  שהסיז וסשץ מלקס וס״ל וצדן קאפה ועי׳ נסי אמד מ
? מיש 0ה ול מ״ו מירסינן ה מיס סיק כ ט  ח' נמניא וסמן אס ייא ועי׳ מ
א מדהה, טריפה יש להקל נהשיסית ו  טדא שהיא סויסה אנל אס לא טמנ ט
 דלמי נהמזת ניה״ש עיייש: (גה) בית השחיטה ענאה״ש דנדסנו צריך
ה סטן שניחר ט הטי י  קליפה ופי׳ שפיר ס׳׳ק כיג נמף ורה שלשה של מ
 נהמות הדר גינ ד גקליסה ואף שיש לחלק נץ נלע מ צנלע שמטרת שייפה
 jfr טון דלא החכר זה אן לממיי כיב מכיל• (גו) ואט יגיל לשיוט ט
ה בהמות סהס  טריפות פנארס ס״ס ס״ז מיש סטן שנמס הרנה ומוצא מ
י י״ג ותנ״ש ס״ק כ״נ שכ׳ חה מקא מלא קנח השמן  פייסה ועשני״ח מו
 ניטהס אנל אס קפז השכין ניניהם אפיי היו סוגה סוימת ואמת טון
י ואפ ft מו ואמש למחלה צויך למיז כדנא  שקמו הסין נץ כל איא מ
ן רק הדיח א קנח הסטן אחו to הטריפות ירש הטהיש  ונדפנד אס לא מ
: א וגמנחה שמץ ס^ן א  מיסשוף היסב ומד פיייש ופשפיד ס״ק ל
ל לשווש כו טריפות פגאה^ו שני תג׳ שממש סדמש מגף  (גז) ת



ה ט י ח ת ש ו כ ל א א ה ה סעיף י ע ה ד ר ו  כאי תולה י

) ביום (ח) במץס (ט) אפל (א)(י) לא (א) ישחוט ז ) ו א ת 5 ג . (ה) אבל אס אק (ו) אבוקה ע ת ג י יי י* (ד) מ  נ «
 (יא) ואם (יב) שחט (יג) שחיטתו(יד) בשדה יב׳

 באר הימב
 יא(א) ישמש ומעם אחא נהש״ן שמא ישהה * •לחפ ,לא •תיש אנל נדענל
י פשר ילא ימי לללעיל שיק יי ואפילו אם ז ח ׳ לי שלא שהי* ולא ל  כשאומר מ
ס שמא ילרזש סעס אסרס להמס לגר מצוי הוא ללרופ ל  אמר נמ לי פלא לרמזי מ
 סץ שצואר נהמה למפלה מה שאץ ק הכא ואס התייל לשמע לאר מר קולס ששמש

 רזנ המסרס ומתה אץ זקוק לה יגמור שמיעתו מנלי שה״ה ניס «ן3 מ' ק״ו

ס ני״ע ואפ המיונ ט׳ עיץ נני״ע שס שכסנ לאן אפ נרי־ לו פלא  וירש סנהיע מ
י נאמצפ שמיעה אפ״ג  עיש אק נמפונס שנויי מינ ס״ס ס״א כתג ועל יננ ננ״ס «

ה ב ו ש י ת ת ת  פ
 יא (א) צא •שחוע מעיז שץ ססעס ועיין נתשונת ונלון יצחק ממן ציע שנמנ מראה
 לו נזה עמס אמי יאמיי ילנמיולס צדן• צנין נינת השיויעס פולס הפתיעה גיכ
 לא tw צכתיוצה נצילה ישמא לא ישמע יונא וינא ליל• ניכה לנעלה סיש ולמיז אס
 פתע לני לאימייצי נה ייפוסא ינסנ סימ״א לסמן סימן ׳•מ ספיןי א׳ נהנ״ס שאיט מנין•
 קילס סשנוסה יבול ל««ע לנסמיה נציצס וכן אס שמע מנעול יוס ונציגה יוצה לשמוע
 נצא נלכה על סמן ניכה יאשונס ילא שייו מששא סניל שזי ישא• לשמיע צכתמצס
 בצילה אן נאמס זס אימ ילףנ מאי הקןו עמיא מולץ ין ׳*נ ע״נ השומע דעני

 אץ לכסמלה צא ויפינהו לעולס שומעין כר ילמא שס מייי• ננהיג א״ו יאפפ״כ אםוי
 «וע אלא « הקנה וצא נגע טשפ לאו אס יעסיק לא יהא נסשל מטס שה״סאפ״ה נומי

 דרכי תשובה
 ושחש בלא הבדיל ה׳׳ז כשומן במקום אשל וסכל מלוי בהרנש לב המחש סרא
' כיס סיק ר'  שטס בעצמו והאדם יראה לפינים והאלהיס יראה ללבב (ונגיל מ
 ומ׳ ל״ח ס״ק די) (י) לא ישחוט עבאה״פ ועיי בישועות יעקב שכ' ואף בעון׳
ט ץ למש לעעס רש״י שמא לא ישמע ח  שהיה תצי קנה פטם דד בפשמ דלא ט
 טץ שתיכף כשמוכוף משהו נשחס הרוב ומוהר אפיה אמר לשמש בלילה ובמקום
 אכל וכי שק כ׳ הרנה גמלים פי״ש • (יא) ואם שחט ר׳׳ל אמ׳ בחשן גמוי־

 שחישמ טרה מחזיק נרנה ט״ש נארימח (יב) שחם שחיטתו כשרה
 ענאה״ש מיש מהשיך דציל כרי לי וניב נסר״ח סיק א׳ אך נהניש ס״ק ג׳
 השיג עליהם וני דלא משמע p מדנרי הפיסקים אלא שדט נדעכד ננל שאר
' וניטמוח  שחיטה דא״צ לשאלו ולמדהו כלל עכינ וכינ נמננזה אהרן סיק נ
 יעקנ נטהיק אמנם מדכרי השפיר סיק א' טא: שהחמיר לדנא כהב״ח והשיך
 והפריח מיש ועיי נמנחח יוסף נניאדס סיק ז׳ ונלק״י שני דיל דגם הניח
five ר לי לא כוונו דזוקא שצדן לשאלו ויק  והש״ך והפריח שני שצרך לומר נ
 דלישנא נקטו וטינהס שצדך לטיח נרי א ששמן יפה חה ודאי צריך להנתי!
ד מסרי נ' דאמירה ממש נעיק אס  היטנ אך נס׳ נחפה נכק< נקנסרס פ

 לא נשמה הדחק והפ״מ אז יש לסמוך אשמיח להחיר אף נלא אמירה טיס
 (יג) שחיטתו כשרה כ׳ נשס״ח סעיף א׳ והנ״ש סיק ג'והיק ה' דנניז לח
 כשר אלא נשנק הטמנים נמס וראה שנשחטו pn ולא מרים ואע״ג דסליגי
 רטוחא לקץ מ' ניה א צדך כדקה אחר ערמה מ״מ הכא פשיסא דצרץ־
ד דנט נדקה טייש ופי׳ שסיד סיק א מיש לענץ אס שהה נץ  לסמק מסי
ץ ששחס באלה וברק טוס וני דלא מוהר נפוף נזה אלא  שחיטה לבדקה ע
 טשט אנל לא בקנה ממס דחייטק בעוף מנ״י הקטן יהדאג נהרחב ונטשה
נ צרץ לנמק הקנה טכף לארש אנל ננהמה אץ לטש נלל ט״שועד״ק י ט נ  ח

׳ נ״ה ס״ק ניה מיש ממ) ־ (יד) בשרה  ס״ק א׳ מיש נזה (וסי׳ מזה להל! מ
ה מר נאמצע השמטה יעדיק ם״ק א׳  פנאהיש יעי' סחיש מ״ש למק אס מנ
 שכ׳ נזה נדנא נך ראם באמצע השחיטה של הבהמה בלילה ננה מר אס השו״נ
ז עכ״ס כטעור שטי' ככמנה שהוא  יומנ נניחר פלא ננהל ולא טה פסי' מי
 מדנא ננשמ וננירור גמור א ממי מה מש א אמדנא נעלמא פלא טה אף
 שהיי' במשהו אף שאט ימל לידט זאח בבייזר גמור ואט בטח ננסח שלא

 טה שהיי' במשהו דאף שאנו טמק להחמיר לאטר כל שהיי׳ במשהו אף בבהמה
 מ״מ לערן חימרח זו מהר אמדנא כל דהו שלא שהה אף משהו מיש ונחב
ף דשיעור שהיי׳ כמשהו טא •ש ט  נמנחח ייסף נכיאדם ס״ק כ״ע דלסיז נ
' שטי' משט כשננהל ולא אדעט' אך נ' ראפ תפס הק-ה  נהתמיר דשמא ט
 לנמ ושחנו נזה טדא יש להכשיר נעוף ונטף טיס והכל תלוי נהתש לנ
 המ״נ טרא שמיס ט״ש וטי שס טד נד״ק שסיים דננ״ס אן להמר נזה אנא
ס הפירטס עי״ש ועי׳ נדעה  אס טנא א נר הינף לאח׳£ לנמק הטי קי
׳ >רה דלא טימק א מהמה ק״ל לקמן מ  מרה סינן ה׳ שמיה נצ״פ נזה מ
 שמא נהרחנ החהך פ* הטרסס וכי שם חה פשוט דנפוףאץ להתיר ניה אלא
מ אץ להקל אא״כ ו השליט מ נ נ ס א ל נ א ו י י נ ף ו ע ה ז ז א ש ר ו מ ו מ  מובא א

נ פעליא ונמש״ל מ' >רה עיש  רפו עכ״פ משמוש שנשחט ח
ו נאמצע שמטחו יסל ח מרף נ׳ והניס ס״ק י'שני ואש נבנה מ ר  ועיין מ
 אף למחלה לגמור מחיטה ולא נקרא נזה עונו על וני• חויל שאמח פלא
 ישמש בלילה בלא נרדטוןשאס יפטקיהיהפדפה לדידן דאסדק שהייה משהו
 ס״לנדעכו וירה אס שפח והסמל טמסנלא אטקה ומנו קדה נמו שמשחו
 שצדן לגמור שתיסתו מיש(ונראה מסהימת דבויהס שטן טאק נזה נץ טיב דפחא
 שמא רגיל בכן בץ שאו שוחט שאט וגיל ואפילו במחט לטצמו שאט תיל

 הדן

 הלאמ״פ נטשה יפה שיט׳ א להנ גמל ט יש הרנה לאמט״ן שאין אוםמכטק
: ואץ זה מלל אטקה וגס צריך להדר שיט׳ הזטטת של הלאמ״פ נטר  טס
 ונקי(ונגיל טף ירק ע״ו) (ד) בגגדו עי׳ בטיח הייב״ז חלק שט מיש״א
p ב ארחא בהא דכסב דאץ צריך אטקה מקא כתב גם  (וקכ״ס) שכ׳ מ
י  דלא במק כנגמ ממש אלא כל שטא מאד א ומאה אס נשחטו הט׳ מ
 בהט וסי והנה יש לטיץ להמיידדם בזה והכירא לט דבטק מקא אבוקה
ע ״  א מחמידם ג״כ לפת זהטהאכגגמ ממש ולא דאהי גילי לזה מטשא כלי מ
 מהבאר בדבריהם אזה מעור מרחק שצ״ל ביט ונץ האבוקה ימס הא ודא דאן
׳  ללמד זה מוין ואבוקה של בוטה מר בהבדלה דמוש״ק האמור בא״ה מ
 רצ״ח סעיף ד׳ רכל מטל להכיר בץ מפבפ וסי ט״ש מהם טי פקר הכרכה
 רק פל שמאה טא אה האר כמטאר מיש ברטה דף נ״ב טין שם
נ טדא מסהבר פ  משא״כ הכא דהר האבוקה פטלה מראה ממנה לשטפ ט
 טו[ רכל מה שמקרנ מהר רואה מוג מהר וטלאי שצריך לקרט ככל מה ואפשר
 והנה ראט בס׳ מזמור לדו פל הפריח שכ׳ להכדפ בץ האמדס דמי בנד
י בנו א׳  א׳ ובץ האמרים יצריך ב׳ נחת מקא וכפמתס סמוך ממש לרנד מ
 אבל מטתפ ברמק מר צריך אבוקה מקא מיש ולפי! משספ ממילא ראם
 שוחמ כעי ב׳ נחה א״צ טהא שמד בקמב למרות אבל מצאתי ימ״ת מסו״ד
׳ ס׳יו שהנגלה דלדמץ דקייל והעיקר כיבד האמדם שציין• ב׳ נחה  סליתא מ
 מקא צריך טהא האטקה סמוך ממש ראם טא ברסק הרבה טא יק כגר א
׳ ביסעור. יעקב ס״ה כ׳ שכ׳ דמ״ש  מיש (ה) אבל אם אין אבוקה ומ׳ ט
י י ה אס טא במל (למעה מ ם אסל מ ק פ פלא ישמע בלילה וביום מ י  מ
 וכט מיש מרז) אשיר למתלה רק מדרבק משום גירה שמא ישכת ולא ינמק
 הסי׳ לאיש אס כחשו חנן יטא רק טמרא בטלמא אבל ביו״ס אס חצה לשמש
 נל־לה א נמ״ס טוס נמקס אפל יש ט מש אטר דארייהא מסאלא ישטס
׳ ׳ שמ if מדף נ ־ דטאל ירש חנס ט״ש (ו) אבוקה ט ט נ הסי׳ דש א  ח
׳ דלא מקא אטקה שנרי נתח אלא היה פצים ק נ  וסניש ס״ק ש' ושפיר *
מ שהניח נציע ס קפץ וכיוצא דט כאבוקה מיש ופי׳ נס׳ חק מ ק  משחן ש
׳ סל/ לפנץ i מ f וביון דריט רפ יש לטש שמא לא יבחין טשב ומבואר בא 
ק ט״ש ופי׳ בימפומ יעקב נטה jf ס׳׳ק ב׳ שכ׳ מל מי שסנרו  בדקת מ
׳ רסיד ראן מדליקן בק מבס משום שאנס נסשטם אחר מהילה  באינו מ
׳ גטרח  היה דלא מהר לשטס בסס בלילה מיש (ז) במם בםקום אשל ט
ו באלה בנר יט־י  יקומאל סיק א דבמם ברקס אפל אט׳ יסל נראה שם מ
 אפ״ה אמר וסיס מכל לט ממין והמקם פי״ש והביא המחזיק ברכה ומיס
 שכן מקר לדנא ט״ש ומי׳ בתת טרה ס״ק ב׳ שהטא דבריהם במ ומיס

 זלהמקלץ בלילה בנד יחיד (משיל ft) ה״נ יש להקל בה עיש וה״ם
 (ה)בשקםאפל פיינמרחשפיףא׳וסנ״ש סק״אוככנמיונהשכ׳מאדאמר
מ מהני אף מ אנל כמש אבוקה מ ן אטקה מ א ם אפל מקא מ ק  נייכ מ
ש: (ט) אפל ו דניים לא ממי אטקה מי מ א ם אפל וולא מ ק  ניופ מ

ס המות יקהיאל ׳ מנהז״ג נלל ה׳ נקנק סעיף א׳ וסשוון ס״ס ס׳ שכ׳ מ  ט
 שצריך לתהר אף טוס שלא לש־יש סמן שמאפיל הרכה עץ מכף אחר עמוד
 השחר א סמוך לצאח הסמים א שאפל הרנה עיי עניס ועננים מרוניס אנל
נ ששתנו מונן והמטרד לנמק לאד נמר ס ר ככל זה נל שראה ט  נדפס־ מ
׳ שצריך להזהיר בזה להמינ ו ופי׳ מנחת מסף ס״ק ניה מ ר  חקא הפינ מ
ס ביום בזמן שהאני סאי  שייש ופי׳ גדגדיט לנדל(מ׳ א׳ ס״ק קצ״נ) שכ׳ מ
 יש ליזהר שפי שהוא חלוש גמש הראה (שמא קרץ ימדג) א שמא אש
ס סנלפזה ואש שנר ו ס וצדן לגסי שילם(גרי״ל גל״א) שלא מ י  שנא מ
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* (טז) נחת (ת) חשוניס(נ)אנוק־)(מהיי'ל): ב (יה) השוחט בשבת וביהיכ (יט) אע״פ (כ) שאילו היה $ י ׳ נ )(י  (מי
י ו י ש ולוקה ביויכ. (כ) שחיטתו («)(נ) כשרה : <ק י פ נ  מדד בשבח טוזחייב ב

 באר וזיטב פתרי תשובה
 (נ) אטקה וניע נשיך לנו שיש לו שני פיזילוח יק שני נחת אפילו הם קלועים לשמפ נלילה נלי >י קיי״ל יפמיפסי שילה ירמ פ•• ננייפ «ל ממרת הסיוע מיו
ת ר השמיעה ומיפה שהיה יפרפה ע״ש (נ) *ילד היה מזיל ע״ן פירי <הנ להוא ה  לינ8 נאטיז! ופח נארח ידים סימן תל״ג סעי׳ נ׳ וא״ו ני׳ תל״ס מן״נ מוי
׳ (נ) נשי־ה פת ר אש היה מ׳יי י־ת נמשינס ניס שמיאל אסרין מלק יוי׳ל סי׳ ז ו מ , ג . ^ ^ j ״ T O E  להתחלה נע• יילל׳ וסייח מתיר לאר ^ (
 ייתחלה (0 סרס וסי' הפ*ז ושחיסתו מרס לייליה אחר ספנת נשיננ עוין נארח ניק שי״ת והתום׳ נתנו אפיי נמזיל שחינמ כשרה ללא נעשה מוסר נפיופה

 ראשונה (עיש דן ׳״ל)

 דרכי תשובה
י מאס״ס לאמ״פ ציין להיי פכ״ס שיהיו ב׳ לאמפי״ן טץ שצוין  היין p וני׳ מנהז״כ כלל ה' בעשוון ס׳יק יינ) וק פסק משיל ס׳ק ב׳ לשטפ ע
 ועי׳ בשו״ת יננח הזבח (מספח לסס׳ היקיר זבח) סי׳ ס׳׳ו שב׳ הטאל דלפמ״ש לטש נס לסעס מ ישמא יכבס א' מיל וכמובן (טז) נרות עי׳ נדרך
 בחשו׳ טה יעקב דאס המיל לשחיס עד אבוקה וכבתה נומר שיושתו היה אף יטיס בחורה אר שב׳ לאף בשני נרות לא כללא -*א למהר והא לא כל
p רק שביק־ לשטש ובעוד שלא החחיל לשייט כבהה מרוה שויס רק שצ״ל שיאר לו ססב שיראה כמו ביוס עיייש (p) השיכים a אס לא התיול לשחוט 

 האבוקה מחנו אף באפלה דנס זה הר כדעבד משוס שעד שיצא ויבא להדליק א עבאהיט מיש אס מותר לשחיס לאי־ הלכנה ועשמ״ח שס שכסק כהררביז
ע שית וא״כ ״תסיר אפי׳ אס ארה מבהיק וכיש לאר הטכביס וכ״כ הטיס והשלתן נטה ן כיב אמוה וציין לנ א  להביא נר אתר ישהה בכד• שיעור ס
 יהי׳ ברכהו הראשונה לבסמ וסא האריך להשינ ע״ז מכמה םסנרס והעלה ס׳׳ק ב׳ ובס׳ ערן לחס למהריקיש ובמנחה אהרן סף ס״ק ה' ובברכי ייסף
 וחלילה א לשחוש נאכלה בתחלח הפחיסה אלא ימתק עד שיביא נר אחר ומה ובייחזיק כרכה פיי׳£7 ועיי בערן השלק שהכריע דבדימבד מותר ולכחחלה אסר
' ת' דרק לכתחלה יש להחמיר  שחשש השיא1 אווה לברכה טא ממ״נ א שיברן אח״כ שטח ולא עבד אסרא עיי״ש וכ״כ במעשה אנרהס הסמדי חיי״ד ס
 בייה שבידן ממולה לנפלה משוס דט' באנס ואנס רחמנא פטרי׳ א מחליש מרש עיי״ש יפי' שס״ד סיק ב׳ שרסייס דמ״מ גשעח הדחק יארה מגהק אף
ק ד' דהן לכתתלס טא דאין להשהות נץ הברכה לשטפה כדי לכתחלה יש להקל עיי״ש וכיכ בס׳ דעה הורה סיק ד׳ לדנא פיייש וכ״כ ' י״ט ק  נס״׳ ט
 כילק• כ״ב אטח אבל במעבד אף אס שחת כשישר מ״ל א״צ לנחיר ילברךט״ש במסגרת השלח! הספרדי רק שהתנה בזה מקא לצורך טלה א ליולדת ודוקא
' סיי  באריסת ועי׳ בדעה טרה שס מ״ש בזה•(מו) ובי נרות עבאהיט יעי' פרי כפ־יא בטאאה יטיבה ומטרה יפה טי״ש ועיי נשו״ת טוטויל תניתא ט
 טאר םק״א ובברט יוסף בשס הכנה״נ ובערך מלחן את ב' בשס הר״א ממק בד״ה ומה ורך אנב שכ' דאס טתע עד אר הלבנה כשטא מבטק ונצירון
' ן הספרדי ני א' קל סט אף לערן לכתתלה נדי״ש וכ״כ בס׳ יבד יוסף על טו״ד ט  יהראב״ן דסגי אף לכתתלה ננר א' ט״ש יטי בס׳ ממרה מלי
 שהניא דעת הרנה אחמרס נזה וסיס לרינא ולכמולה יש להחנויד להצריך נ׳ ס״ז פיייש וע׳:מ״ח שס שכ״ז הוא וק לערן מחיפה אנל לבדקה הסימלס
ץ לצורך טלה א יולדח ואץ א ב' מזה יש לאח״ש יסל לבדוק לאר הלבנה אף לכהחלה עיייש ועי׳ מנהז״כ כלל ה׳ נקרן  !מה מקא אבל בשעה הרתק מ
 לסמוך על המקילץ דעי בנר א' וכל זה לבהמה אבל במעבד יש להקל כששחט סעי׳ נ' ועשרץ ס״ק ייב דכל זה מקא לאר הלבנה אכל לאר הםכביס לא מהר
' אף בדעבד לבויקח הטי לאח״ש דלא מקרי אר ממש ax רק סיוע לא־  בנר א' אפילו אס אמ שעה הדחק עי׳ש וטי בסי יבד יוסף על טו״ד ט

 מ״ז שהעלה נ״כ נראוה להקל למה הצורך לשטע אס אץ א בניהו רק ט א' הלבנה עיי״ש והסטס עמו במנתת יופף בציון אה כ״ב עיי״פ
' כ״א ' נשו״ה סושו״ד קמא ט ? שא״א לכניחן אחכ דטי הפסד אס סעיף ב (יח) השוחט כשבת וביוה״כ ט 3 x f v וא״צ לחזור אחר ב' נמת מקא א 
 יצטרך ב' נחה דוקא עייע וכ״כ בס׳ דעת טרה ס״ק א' יכס׳ מנחת אהרן ס״ק מה שכלכל בערן »חע אא״ב בשבח שייע יעי׳ בט״ח חתם
' י״ד שסאל בטחט p פקעה נשבה א טיב וכי דבק פקעה מ האריך בערן זה כפלטל והעלה טפר טו״ד ט  ר לד/א שיע באריטח אמנס מחזיק ב״
 להלכה ברייה ולמחלה יש להחמיר שההא אטקה א שחי נרוח עי״ש וטי שמ״ח שאט קאס ליכא לספוק שטא טיב אבל בבן פקעה שהוא קאט דלא בט
' טיח ישלהבק יטי טנעץ להווי עי״ש שחיטה אפיי מודבק אכא למבטי יטי״ש מה שפלפל בערן זה (יט) אע״פ  יהב״ש שס שהחמיי שד בייחי שצ״ל נ
 ונדי גתטטת שגטף סס' משנת ר' מקיגא שנשאל מל מה טמכץ הטחעיס שאילו היי סויד עבאה״ס מ״ש דאפיא במזיד שחיטתו מרה יעי' בט״ה
 לשטם גלילה למחלה עד ג' נרוח שאנס קלועים א דגונןס והשיג שאץ מהרי״ק שמיש ק״ס יש׳ סיפ שהחמיר לאטר שחיטת שגת גמזיד עיי״ש וטי נחה
' ראש ייסף על טלץ דף -1i ע״א גד״ה מתגי׳ ועיי שמ״ח סעיף ג׳ והב״ש מ ה ז  w מן הטמא ט יש טהר מן הדין לשטס גג׳ נחה אף מהם נפרדס זה מ
ד  עי׳ש יכ״כ בכנסי מנה ישי בט״פ שכל זה טא רק במדיח שטי בימיהם אבל ס״ק י״א י״ב ר״נ שכ׳ בזה לד,א p דאס שחט גפזיד גצינעא אט' אץ א
ד לדכר ח' אט חשוד לכל הטרה יאטרה רק לדדי׳ מ  מרוח שלט שהסטלה נעשה מאתה טסץ דקץ נריטס יחד יעשייץ מפשק א עע״ג שטטהו מרה מ
' ט״ח ואס שחס ביחד בפרהסיא ט בחלג עד שנהדבק ט עב טב י״ל דהוי כנר שיש ולמי ששחט מבילו כדין מעשה שבחשבא״ח ט  מצמר גפן ומטבילץ א
 א פר%אח הרבה ואף ט א' שלט דט כאבוקה ומזה נראה ההיתר של המנהג בפר עשרה טשראל שחיטט אסורה מטס שטפה מומר אמנם בהפימ ישעת
' זה פעם ראפץ ומ״מ בעל נפש יחוש לעצמי שלא לאכול  שטתטין בלילה בט א׳ ואץ מוחה וטיס מ׳׳מ למחלה יש להחמיר טהיו המזק יש להטר אס ט
ח ר ' פ״ע מה שהאריך בזה ושי מ ה התניע אט p שכ' בס/ן סמנה שי״ש ועיי בסי זכוה משה הספרדי ט  הרנה נחה דאקס נחדר השוחט שייש אן מ
/ ונמנחה אהרן ס״ק ו' ונד׳ כפרי טאר שכ׳ דנשווט ' מ  ח' שצ״ל שלא יטו הפהיאה קליעים למעלה אלא נפרדים זה מזה יהשלהמ עמיד אר ט
ה דט מר לנמרי לשטפה מומר טייס ונראה דס״ל ראט' מפ״מ נ  יהא טנפ אמדי למפלה שא האר רנ טמפ גשחש ומטאד מדכדו שס רכל נעיד מ
מ יל׳ י מ ' שני לדנא משמיה להחיר נ ה פהיאח ניחר לא סי אלא אשור ופי' סש״ד ס״ק נ' ונל״ז ס״ק נ  שאן הפטלית נפרדים למפלה אט' מכרן מ
ט ומ״מ נהי׳ חצי ז שם דנאץ !.פ״מ יש להחמיר אפיי מאחדים חאץ א י  מר א' שי״ש ונס״ז ממילא מרוח שלט אף שקאפוח מהרנה טםץ אפ״ה טץ מ
ט ושחיסט נאם כאי שרי ל ס נ יו של קנה מוס נשף ושחט י״ל ולכ״ט מיי וטון מ י א' טכ מיע ליד מ  שהם דטקים נס לייטלה זה נזה דנס יק מ
ז ח ו ט שכ' שיש להסתמן מ ט ' נ ' י׳ ס״ק נ ניי שי״ש ועי׳ שד לשל נונריו ט ט בחידושיו לטי זה שהניא י א י  הלאן נמל מחציח השקל על ה׳ שטסה ו
ה שלא מדעח נעלים דון מיזמה ואט מטין להטיה נ  הכו״פ וכי טק חזי מה ממא ובו ובע״כ גס מזח שלט אן לסס p אבוקה נמזיד נהמה חניח מ
p ונע״כ לאטלה והנעלים לא רחא לט שחצים שהעמוד הנהמה לחוישה אס נמשה מומר ן אקטן ט נזה לנדקח «  אף טס להם פטאת הרנה דאל״כ א
ה זו נד״ש ועי׳ נדנדו נראש יוסף מ נ־״ס ונטס׳ נא׳׳ד פס ונד׳ ס ט  דכיץ יספתיאה ינוקס זה נזה טי כט א׳ ואט אץ לט אלא יניי סד״ס מ
ק דרס כעת טחט ט ה ט ' ט״ת ונטשא כלי סש״ע סס מ ׳ נרות ולהסנדן אסם זה אצל זה ממש נטשיע א״יו ט  והש״ן שכששוחטין בלילה יש ליקמ נ
׳ ט if דאף ח (כ) שחיטתו כשרה ענאה״ע יעי׳ בא״ח דש ט נ ' שהסס נ״כ יניי הטיס מ״ל וכי דלדנא יש להחמיר לטלה מ  עכ״ד ופשפ״ד ס״ק נ
מ לטש לטמרת שר הטעמים להא שצדן נ׳ נרות א׳ שמא ימה א' מהם מזגג אסר כאכילה ליומא שי״ש ועי׳ כידיעות שלמה את א שנסתפק  נ
ת אס רמא והנהמה אסרה לשלם ונהנה נ גנ מ ׳ ונופם הנ' כד טהא האר גמל טוכל להנחץ טסג ט״נ יש לטש מוחש נהמה מסכנת מו נ  יישאר ז
ה ממצאנח שנח ואש לא טה שוחשה טומא טתה נתננלה ופיי״ש מה שסלסל אי ונכון טהא מ  לכל סומרות ינטמה״כ וכוימה שטחסץ הרנה שטת י

 אטקת י* מאין to סימזת עיייש ולפיז גס לפסש״ל(ס״ק גי) שטהנץ נזה נאק־ ־
 סעיף



ה ט י ח ת ש ו כ ל א נ ה t י . ה « ע ה ד ר ו ח י ל ו י מ א  נ

י יי* ג (ד) (כא) 1׳אק (כב) ׳*חמין (כג) לתוך (כד) יטיס ונהרות (כה) שלא (ט) יאטרו (מ) לש* של ים א י * ״ ׳  י
 הוא שוחט ולא (כה) לתך הכלים

 פתחי תשובה
 מפינת ט״נ מנ״נא «*׳• סימן פ׳ נדיה tn ע״ש (י) *ז שיפעץ ע״! נמק אניהם שימן קנ״א p"p # נשם המט•! ילוטל לפמיס ממן הננפס

 תשובה
ו ר ככל הרבר מרי !  מחם לפלגים * לעסיס t שמחט המדיפה *
 והגיש שם (כז) לשר של ים עס״ו סיק ד׳ של דפותר למוט כראש
 הגג ולא ידשיק שיאמרו לצגא השנרס עלה לשיוט יכן גראש הספינה ולא
 חיישיק שיאסח לשר של ים * של הנהר קא שחיס עיש (כה) לתוך הכלים.
מ מקם שמואל סי׳ יו״ד ועי׳ שמיש ׳  סגאה״ס מיש סהנהיי והפריח ועי׳ מו
 סעיף ס׳ והגיש ס״ק כיד שחולק על הסריח וכי דאץ חיאק גץ המלח השחיטה
מ ככלי ס אחר השמטה דבץ בהחלת השחיטה וגץ אחיד אשור לישראל לקבל ה  י
 רק שיאה לטט״ס שיקבלם עיי״ש ועי׳ במנחת אהרן סיק ו׳ ועי׳ ריק סיק ב' של
 דאס נמק הדס מלזוב ואנו״נ חתכו סודךן חב הדס עוד הפעס מן למש אף
 לדעת הבהיי וההביש ויכול אף ישראל לקבל הדס עיש ועי׳ נמית שוסו״ד
 הליהאי סי' סיו שטלק על ההביש במה שהתיר לעשה! עיי עסיס דהא קיי״ל
 יאמייה לעסיס שבוה ובסיס בדבי שנאסר משוס נירה וחשדא עיייש נאו״טת
 ועיי בדק ס״ק ב' שהמיר גיכ בזה וכתב דסה״ס אין לההיר רק להניח לסכויס
 לקבל הדס לעצמו שלא בתורת שלמת אבל בתורת שליסת אסר ולק אף ממצוס
 לסכו״סלקבל הדס כדי למוכרו לעסיס אחד אסר אבלכלשאיס בתורת שליסת רק
ש ועי׳ בס׳ דעה הורה סינן י״ב מיש בזה מ מומי מי  לצורך העסיס המקבל ה

 ועיין עוד בבה״י שס שהחמיר עוד מחר מס דאסי' אס אץ ם משוס
 מראית עין כאמור מימ יש לאסר למסר לנוי שהוא יאסף הדס לתוך
ה כמוה בדבר איסר ועי׳ נפר״ח שס מה שהשינ מ  כליו משוס דאסו א
 עלז מה וכי חה סי מולמט (ו עייש ונו׳ נתנ״ש שם מיש נמ ינרג
 לחלק מה דאס טסל דבר חשוב עבור מש כניס דבד הבהיי לאסור וסס״ס
 כ' דנמקמות שסמץ שלאחר שחיסס מקבלים הדס בכלי מיוצא סהצואר
נ משוס יהו״ל כעושה מ  ומופדן לסס״ס ס לתהר שלא יקז בטדי דבר י
 שסרה בדבר איסר חדאי בשפה קנייה הבהמה היה דעתו נס על הדס
 אנל ובר קען שפד דמי דמסתמא לא קנה הבהמה מהחלה עביר זה והוה
׳ ק״ז עי״ש יעדיק שס ע״ש נזה וכי דכל שהיא  כסימנו א ימימ־ כדנקמן ס
 לצויך הטכו״ס המקבל הדס מותי אף אס איט מנינו לקבל עד שישלס א
ס ס״ק סיא באויך מזה ועיי עוד ס*ק ד א ט  עיי״ש יעי' במנחת יוסף נ
 שם של ראם אץ הבעלים מנכרים הדס יק שהמפשיט את הבהמה הוא
ד אף  מוכי את הים אף שהמפשים מא ישיאל להיווייהו מותי לקבל מ
 יבי חשיב שאין להנמליס חשש איטי עושה סמרה בטריפות טון ואין
 הבעלים גהמס וגס על המפטס אכא איטי מנושה סמיה בסיימה ילדיי׳

טאד יבדו בזה  טה מזדסט א טי״ש בארך ועעה״ק שס ס׳ק א׳ נ
 ואף בטף הממיא שהחמיר התניש שלא ליקח בעדו דט־ חשוב ולא לימי
׳ בטמשי סהרא״ל ציק סיק נרה שהאדן מה והפלה  כמושה סחורה וסי ט
יס ע ממסר׳ דבמדמט א מחר אט' דפ מש שס תי  להקל בכל זה ממנ
 עמטס גיכ ואבי׳ מקבל הרבה שרי נדי״ש ועי׳ בשו״ח וסח חכפיס (מספח
ס ׳ נ׳ ניא וניב מיש לערן אש מוהר לשרב לקבל ס י הזנח) מ ק  להס׳ מ
 לאנו״ש מלי כד למכרו לצוקיר פאנרי״ק ומנמק המנח מאץ מהה^ק זיל
מל יווסיס מין מכדי  סנראו שהשינ א מס ממקנל ע״י נכרי אסר ו
ד לעמק נעוטח ונהמוסמשחפיס ונורא נ ה טנו של מ  טשה זאת לצורט מ
ל ישיאל ראמח ממנת ישראל טא מקנא לכלי צעיז ט  יתישו שעושה מ
ל חסו לאניהס זיל ה לי עיי עצמו * עיי אחי אמנם מאץ מ  ואמי מ
נ להטי מה וכי ראף של ההכיש מס האימא אץ להקל למת!ה פ״מ י  מ
 ננ״ד טון שנודע לכל שאספת הים מא נוי למטר להאק״י סאנייקי״ן שפיר
מס נל ט היהי ימחהי וסי ומוכרח מא לאםמ נ  מר אף למחלה ממי
תר אסר טון דאיט ס חפש משוס עושה מודה נ  השטח וסי ואץ ט
 לאטלה רק להק הצויףר והצוקט״ר שרי טון שנתנסל ט סעס החש יט״ל
ת ט עורות דשד ואף טש מחמירים נכל שק מ ד דאטלס מ כו ט  מו
 מידי ואטלה מיש ספיקא מי עכיס וסיס דוכק שוי לכיס ול ואפיא

ת מרה שס : מ  מקבל נפדו מטזה הרגה שד שיייש נאריטה יסי׳ נ
! מיש גמסקיס מישו קגלס הדס מיי ספרם ג מ  וכתב גספרי המי
ה אגל גט׳ וסוף נכ״מ אטד משוס מ  לאו״ש לא נאשר רק מוחש מ

 מניעת

 דרכי
ס המיא ואמר לשמע  סעיף ג (בא) אק שוחטין פשת״ש מ״ש מ
ר הדן מני״ס חלק נ' מ׳ סיד נאזצע ק  נטה הכנסת ופי' מ
ס משוס דמי נדון לניהננ״ש עיש ולפ״ז נלפע״ד מש ע ה שכ' מ נ מ  ס
ק מסמ״ש נשו״ת שאלה יענ״ן מ  לחס־ שלא ישמט נס על טסל טסכנ״ס מ
' נ״ד דנטתל ניהמ״ס מנמן נקמשת ניסננ״ס נפרס סא טי״ש ' מ  סלק נ
 וכיכ מרר״ג נספרו ראש ייסף סל מס׳ מגילה דף יףז טיא דאסר לממן
ד השונה נא״ח מ׳ קגיא ע ק סה״ס עיייש ועי׳ מ מ  סל קר ניסנןים מ
׳ ז' ואני ייל דאמנ־ לשמש גס על ק ס*ז ונט*ה כנף רננה חלק א״ח מ  י
 עלייה הניסננ״ס פסמ״ש נא״ח ס׳־קנ״א סעיף י״נ דאמר למהסש נעליוח
 ניסננ״ס השמיש ננא טי׳ש ונמ״ז שס •ולערן א מתר לשמע מרתף של
׳ חקר הלמ (מהרנ מססרמליםק) מערכה  ניסכנ״ס ס ללמד הדין ממיש מ
יר ניהננ״ס רץ ז' מסתפק אס מתר למתמש תשמיש של ננא ' מנ  אה נ

 נמרהף של ניהכניס יטיס נצ״פ לדנא טייש •
מ נראה לסעניד דלסמיש נרמ״א מ מ המטה נ  ולענק אס סוהר לשנןפ נ
מ מיש מ  איה דש מ׳ הרליס דאמר לנמה מס השנדש סוי נ
מ וק אמר לשחוט טל דפסט' מנמן וסננשיל לפק מ  ירה דאמר לשחיט נ
 נהנגים אך לפק אס פוחד לשטס שם לאחר החג נראה ראן להחמיר דאף
׳ ניא סיק נ׳ וננאהיס שם מף מ׳ הרל״ח דאין  שכ׳ המיז נא״ח מ
מ גס לאחר החג דש ס פור קדושה פצוה  לעשוס ניץ לסכך של מ
 שענדה עיי״ש מ״מ נמ״ג שאינו מלכלך טף מנך נסוס אין קפידא ונפתו
 :דסטה המנה נורא אן למש לאחר החג אשי׳ מלכלך אהס נהוס וכמ״ש
מ׳ ה קדושים זיל) נ  נסי אשל אנרהס על הארח (מהנהיק נמהמת״ס מ
 סרל׳יח שס דדפטת הסונה לאחר החג קלי סט לסרן ממד מור לסצוה
מ גושי"! ראן מ י  שעברה טי״ש ונלא״ה יש פור סנרא דמה שמלכלך א
 העדר כבוד כיכ כמ אס משהץ עליהם וכמובן עיכ אן להחמיר כלל.
׳ י״ב בבאהיפ ׳ לקמן מ  (כב) שוחטין ולעק דעבד מעבר ישחט ט
 סיק נ׳ ונד׳ בסד טאר שהביא דגד הכנס״ג דגדיעבד אס טה משינה
מ מזיק משך רש  ושחפ למך טס שטפתו אסורה וכי פ״ז חס חקא ט
א למיא ן לנורא דמינהא וחיק דנתקייס מתשבמ ונפל מ  טרא ספי ט
 להדח סביה׳ע א אמרה הבהמה אבל לא זולה וכ״ז חקא בסתם מחש
 שלא נדק אהי אנל אס בדק אחר מיחס הזה יאשסכח מדא בסמוח טה
׳ נס׳ משנים למד פל המשרוח  ואט מץ שרי נדיש ־ (כג) לתוך ימם ט
' מולץ ממה ע׳ על ההוייט דיה  (מהגאן מ' דוד פארמ ז״ל) נסרק נ
ל דדוקא נשאם עומד נמך טס רק על שפהו א  אן של מצד הסנרא י
 נספינה מחט למך טס נזה טא דאמר ואנא למגזר דלימרו מיס לא
ט מקס שעומד שם אלא ודא דלשס שר של ים טחט אנל נעומד א  שחס נ
 ניס ושחט שם מקום שעומד ליכא חשדא ומימ לדנא מיס נציע מיש (וע״ל
 נמ׳ שאנו״ז ביק אי) (כד) יטיס ונהרית עשמ״ס סעיף ד׳ והנ״ש ס״ק
 י״נ י׳יו שכ׳ יעל נדטה הסישטן טס נכלל נהרוה הן אנל טרוה
 המטנמס אפי׳ נאדימ יסנדיטח הטמיס אנס נכלל נהחח ימחר לפטס
 למק ראן דרך הטסרס בכך ובלבד מטו ססריס שאן נטאה טאר. נהם
מס שנראה מוחש לבטאה וגס צ״ל דוקא מהן סלאס על  דאל״כ אסר נ
' י״נ יד״ש וכ״כ  כל גחחיהס דאלינ סרל מחט לגומא דאסר מש״ל מ
ק ד' עיי״ש ופי' מנוח טיס סיק ו׳ מה שפקפק נדנדימ כזה  מסיד י
ח מימ טון שאס לא יחסרו טנדו עיי ן המניין משן מ א  ול דאף מ
מ לטוה נמשן יש למט נרד מהר הסושן ט״ש ועי׳ נדעה מרה  אדס מ
מ ט״ש ־ (כה) שלא יאסרו כל  סיק מיא שפקפק ג״נ נדנד התביש נ
' מלאמרסשוס מראה פץ שלא יאמת וטי היה אפיא נטחנו מ  מה מהבאר נ
 ביט לנץ עצמו ואץ חאה אסר ולא חלק חז״ל במ דבכ״מ שאסרו נמס
 מ״ע אפיי גחורי חורים אסור ששיח סעיף ח׳ והג״ש סיק ליא ומה
ס ׳ מ  בטיח טסויד הליהאי מ׳ ס״ז המה על המגיש סה עיייש אמנם מ

ו סממ תמיהתו שאין מס ההחלה קשיא עיש (ט) יאסרו  הווה ס״ק י
 נל פה שגתנאו נשי׳ מ לאמי מידי אט׳ אט שוחט לאסל לישראל רק
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 (במ) הבלים שלא יאמרו מקבל הדם לזודקו לעבודת מכבים (ל)יואם יש בבלי(לא) מים שאז אק
 הדם ראוי לזריקה (לב) אס הם צלולים לא ישחוט בו (לנ) שלא יאסרו לצורה הנראית במים שח־זט .
: כו ר לשקוט בתו ת  (לד) ואס הם (לה) עכורים(י)(ה) מותר. (לו) יוכן (לז) אם יש בכלי עפר . מ
סל (מ) לשחוט (מא) ע׳׳ג (י) כלים והדם , ואין לו בה מקום פנוי לשחוט (לם) י  ד(לח) יהיה בממד

ה ב ו ש י ת ח ת  פ
« ש*קי דשם מביאי  (ה) מיתי פני״ע יעיין נדנד הניז שהניא סש״ן• לקמן סי י
 נ־טת הנה* יייקא כ־׳ לק״ה מ5ימ כיסיי שיי מפן סוה שאץ לרן עוני• טטדס סכטס
 בכן לקנצי בכלי יאעס״כ ייר.י סינ לישן tso יצרויית נכצ• קייס קנצה עיש יעי נשסר
 ספלו ליש פ״ג ססלטס •י״פ שהקשה נ״נ על הפי*ת סמני מההיא יסי *ן שיפעץ כידע

 <רש «״ן נםשינפ מיזם פנמאל סימן עיי

ב ט י ר ה א  ב
 (ל) מוסר ונתנ נסיז לזקא נכל׳ סהנ• ענד־־ס שאז מונס שאס פושה ליןנל סלס
 אנל אכ המ c במס עסדס לא מהנ• גללי שאניז׳ יאמת לשו הוא שוסע ול נהי•
 •יא שנרס יהיה נזהר רלקנל ילה מלי לאחר שמיפה כל• למנוי לעונל מכניס עיש
 יפל״מ נק״א הילק ונסב ללא אסח חז״צ נחון הכלי אלא טתתלת המזיעה אנל לאחר
 פסלקיח מהשחישהלא מ״טק למראיח העין (ה) כלים פילשהש״ן על ננ• אסד

 דרכי השובה
 זו נציחף הקושיא שקשה הוא בזה וכי ״מ שמטריח פלסו מהר מלימודו
 נפשק קבלי. הדס יש נחוש מסס החרה תלט עי״ש ומכיס ממילא קוסיח
ק אין כאן  הטיפ והשער המלך בזה בסשיפוה מיייש ודוי׳ק ט קצרתי י
 מקימי בנוטר• זה (א) אם יש בכלי עפר פשמית סעיף ה' והיה
 נדפ ומי׳ יינהז״ב כלל ה׳ בעשרין ם״ק ׳״ח שכ׳ ומחבר נקיס מכר למנמא
 בעלמא וכל שאין הכלי דקרה סכל דבר רש ט איזה ונר אחר יהיה מה שיסה

 דשוב אין הדס ראוי לזריקה מותר לשתוט :תמה ובמ״פ בהוהינ מ$ר פיייש
ק י״פ דלא חקא  סעיף ד (לה) היה בספינה כ' בשיי״ח והב״ש י
ק ששוחס בראש  ספיני אלא היה בכל מקוס כאין דרך לטנף מ
 ננו וא״א א ליחד מקס ולא קפיד אטיטף א״נ אס חציח בטי סמוך לנהר
ד מ  ואין א מקוס מצד חתר וקטר שלא לטנף חציד יטל לשמיס פינ א
 יכליס פיי״ש אכן במחזיק :רכה אור. ו' כ' בשס המהר״ל מפרמ דדוקא
 בספינה יש מאק בין להון הבליס ונץ ט״נ הכליס ומוהר נשמט עינ אחוד
 הבליס חבל נניח אסר לשמע אף ע״ג חהוד הכליס עיי״ש וב״נ *אונ
׳ נ״נ לדינא עי״ש ועיי נמנתר. ייסף ילק״י ס״ק נ״א שכ' שכן רטא־  לישיאל ס

 לידא בסכר הפרדש לרש״י ז״ל עי״ש • (לט) יפויי לשחוט ע״נ כלים
 פבאי־״ט ועיי ש״ך ס״ק ה' שכ׳ דמוהר לשחוט פ״ג אחוד רכליפ שיש לה תוך
 עי״ש ועי׳ בפר״יז ס״ק ז' אן בתב״ש ס״ק י״ז ושס״ח מניף ז' המג פל זה
* אפשר א  וכסק יאס יש נאתורי הכלי ביה קיטל אסר לשחוט ע״נ אבי׳ מ
ק אתר דמנפ ולא ישחוט פיי״ש יפי׳ בחימשי מהרא״ל ציק נרק א  לשחוע נ
 ה' שפנפל בדבדהס בזה והעלה שדברי הש״ך עיקר לדנא דבספינה מותר
ן אן מה שנראה דעת הסריח  לשמע ס״נ אמד הכליס אף שיש לה ס
 להקל בזה נס בלא ספינה זה איט אלינם דשוס מיד והליא ראיות לזה עייש
 ומי׳ במנהז״ב כלל ה' בעשרון ש״ק כ שהעלה שק יש לפסק לדנא בזה כדעת
 הש״ן דטון דאפי׳ ב1א כגינה בנא״ה האימא במעבד מ! אימי בדבר
 כמ״ש הרפ״א לקמן בס׳ כאח״ז סעיף ב' ולק יש לםמון להקל לכהמלה עכיפ
 כספינה מיש הש״ן עי״ש וכ״כ נ־רך החייס מייש (ס) לשחוט ע״נ כלים

 כ' בשמ״ח מרף ו׳ והביש ס״ק י״ט דה״ה שיכיל לכמט פ״נ הדף והדס
 סהת ליס * לנהר או שותת ייככ להון הכלי כשאין א מיס פטדס או עכר
 ליד. נהוכו * יעשה מורץ נסר; שמון ליס א לכלי ושוחט והדס שיתה
 משס אס א לכלי פיי״כ ימה נבאדה יש לעירר ע״ז יילכד הוה״ש
נ ־הנה י כ ' כ״ח דמשמע מדבריי לאסיר נס נ  שהביא הטור לקמן ס
 אהא וכוי אין שחנון במ״ס משוס לאסיר לכסה ־מו טו״ע מסס ההרה
 סלט (ר״ל דאס דאה ש־ישריח מצסו טייס לכסה דמו יבא להר.ר
 חלט שיסטר דהוא ודאי חיי) הקסה הרא״ש דשמס לסקי הכלי ובמוצא ירט
 יקיז הדס ק הכלי רכסט כדט והיק סשוס וקנו־ לשמס לחון הכלי פיייש
ט ע״ג הדף והדם ישהוה לסן ס  ינסרישה שס ולפי דברי השפ״ח דש מכן מ
ו כמ׳ינ ינפ״כ תם במ״נ אסר ואלי י״ל מסיד סהב״ש  הכלי המךלשיקנל מ
 לקמן שי׳ כיח ם״ק ז׳ שכ׳ וכל שמסריח אימ מסו מלימודו בעסק קבלת הדס
ו היבמלשססדח י ס מ  של הטי ישלמש מסס ההרה חלטע״״שילכ״ו י״ל מ
מ  יוהד סוא שעומד דף עינ סכלי וסחט באיבן שהדס יהא שומת עיג הוף ק
ן זה שנדר א  ומשם ישתוה לסן הכלי רש חשש דההרד. מ1טמלפפנ*ד יקצרהי ס
ק ד הלז•(םא) ע״נ בלים פבאה״ס מיש אנל לא למס מיי שין י ו מ  י
ס שיהא הדס מתח לאחו כלי ניס א ה דאסר לשיים פינ הבלים ב י  ל ד
 ופי׳ ממיין סעי׳ ז׳ ושביש ם״ק כ׳ ואן א צשמס למן סלי שנוקב שלא כעי
מס מסת לין מקב להון סס א נכא אנד ממס מרש מיל מסע למל  מקב ו

4  מ

 מרעה רצוה טמי הדס דאס ניתן הדס לעט״ס בודא ממהר לקבל הדס מיד
 *ז־ השמטה נהריק הדס לתיך לכלי ואני ממתין עד שירד נוסק שהואלנמף
 נתתר שיצח כל הדס עיי״ש וכדכדהס מביא־ בדברי ממית סעיף ח' ותכיש
 ס״ק כ״נ (ש־בתתי לילן ס״ק מ״ד) לערן ההיתרים ושיתע לתוך ימים ונהרות
 עיי״ש (יע״ל סי׳ כ״ח ס״ק ק״ל) (כט) הכייים עי׳ במ״מ מאל וממב
ס לק:ל הדס מך בגד דמי למחט למך  הרינא חלק א' ס׳ נ״נ פיוטח מ
 כר עיי״ש ועי נס׳ וער. הורה ס״ק י״ג שהשיג עליו ודתה ראיס וכי דאין
 להמציא אסר נזה דהס אן דרך לקבל מ לתוך נגד לשם זדקה לעיז
' כיח ס״ק קס״נ) • (ל) ואם יש  וניכא משוס השלח כנל עיי״ש (יעיל מ
' ש״ז  בכלי סיס וטי וכן אם יש בכ* עפר עיי נשיית מטו״ד הליהאי מ
' כ״א נאמצע משיי שכ'  ינשו״ת דעת הכמיס (הנסכת לשי הקר הזכה) מ
 לר״ש בש״ע דמתני ליק מיס א עפר בכלי לקבל הדס מן א הבנה כיק לאסיר
 מנר מראית עין מה מהני מה דהוי נוס א עכי ככלי מ״מהיואתלא ימי שיש
 עפר ומיס ככלי ייאמר ״לקבל הדס לע״ו קמכוין וכי דאמי דמייד בכלי זטכית
 וכדומה דניאה נתן היייס והלכי והדוחה יראה שק הוא א אפשר דריירי
 בצינעא ועכ׳־ הר ן ככ״ק דביצה וריכא דמיפשה א/ו אמר באמה אף

 שהדואר יסביר שמא אסיר מ״מ אס עושה ברנעא ליר. לן בה עיי״פ
 (לא) 0יס עיי בפיך הש1תן את ו' שהביא ראות מלשין רמסקיס דנני
ס עטדן מדק לאפיקי מעט ריס דאין מבטל מראה הדס עיי״ש  מלא מ
 ועיי בכגמ יוגה שכ' ג״כ דכנדק שיהא כ״כ מיס עד מבעל מראה הדס וכי
ס ס לעין השיעור כמה ידיה דהיותי׳ של מ דקדיק ביה שנתבטל מי י  שס מ
 יש נהקל מיעוד זה פיי״ש אבל ממ״ת סעיף ה' ותביש ס״ק שיו כ׳ דאפיא
 יש שם רק מעס מיס עטריס שרי פי״ש (לב) אם הם זנלוליס נדי
' כיב שהטח דן זה בצ״ע עיי״ש ועי׳ במנחת יוסף מ סוסו״ד קזא מ י  מו
' ה׳  בביאריס ס״ק נ״ב מרק נכון לקשיהו עי״ש ועיי במ״ת תסד אטה ס
 יי״ש סיד תשו' הטוסו״ד שס (לג) שלא יאסרו למרה הנראית בסיס
' זה שכתב ף מ  שוחט עיי בסי מסכה יחשליס בקצור מראה אמר ס
׳  דה״ה שלא לשתיט כנגד המראה פקרין שפיגי״ל וכר?! הבאה׳׳ע באיה ס
 צ' לערן מפלה וצריך להזהיר ע״ז בעיו״כ בכפרות שתילץ לשחוט בבהיס מש
 מראח מניו אמנם ראתי לחכם א׳שכ' למינ עליו בזה דאין לססףא׳מר
י  הדש אשר לא שעתם רטהיט הפוסקים המפורסמים ואדרבה משסע מתי
ף ס״ק י״ט במה שהשיג על מחישות ביר. לחש וכי מיתר להיציא  התב״ש ס
 יא* ״ק לספינה ילשמס ילא מישיק דלמא חזי לבטאה משוס דלא אס־יק
 כ״א סכא דמיס להיך איק המים עי״ש הרי נלסוד מדבריי מאן למש לזה
 ימ״ש ההיס׳ יחשליס ראה מדין תפלה אן ראה כלל דכשסוסד נגד המראה
 ומשהמה יואי נראה שמשהיזה לצורה מדאה מראה משא״כ מוחנו לצד
ק טיז שהשיג נ״כ ע״ד הד״ו ת הייה י  מראה עכתיי מב ראמ בם' מ
: ן י י  הג״ל ומה דבדו בשתי ידם והעלה ראן להחמיר « & מ
 (לד) ואט הם ממדים והיה צבועים שמ״ח סעיף ה׳ ומנחה אסרן ם״ק
ק ז׳ שכ׳ דלא נקרא נדם עכורים ׳ מנוס מיס י א (לה) עכורים מ  י
 דק מלא נראה ט מם ארה כלל אנל כל מדאה ט צורה אש״פ שאש
 מטו הפרצוף של הצורה לא נקרא פםריס לסרן זה פיייש (לוי) p אם
 יש בכלי עפר עפה׳ש מה שציין *גרי השעו המלך שהקשה על המ־״ח
׳ כיח מדף נ׳ שהקפה גיל כקמה השער המלך שם מל  וטי׳ סיפ *מ מ
ג פיייע ועיי בצל׳*ז שס י יהושע גטצה דף חי עי ח גזה יכן הקשה מנ  מרי
ק י נראה שמהרן קשיא ׳ כיח י  לה! בוס אנל המד! גסג״ש לקמן מ
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ף (מנ) •שותת רוח־ לתוך המים "או מוציא ידו חוץ לספינה ושוחט על דפנותיה. ;מג) ותרם שותת י  ר
: מס(ט־) מקצת מחפץ נזסדן שלא לשטפ (םז) שוס אווז (מה) נפנת ושנט ע ש ־ לתוך המים (מה) ואינו (י) ת ח  ססףיסא cc (מד) ח
ל ממנס  (מט) אס לא שאונלין מלנה משוס שקנלה היא שיש שננה אחת נאמן חלשים (נ) אס שוחת נה אח ימות סשוחס (נא) אס לא *נ

 באר היטב
 נליה ולא לתוס (י) ממ! והניח מסק לנראש הספינה אפי שותמ נתון• סיס א לוסני סספינה משחפטס הס נסילונם נניס ולא ק״״ל הנ• אלא >f< נואש הסזנס

 ננלי שלי לאיא לעק< לופט הספינה שנסק אנל נעומל תוך המינה אע״פ שמלכלך צדך נ״נ לשיזס פל גני לפפסיה א עצ גני הנלו

 תשיבה
 דבר פה פיי״ש וכיב בל״ק ובשפת חייס ושאר ספרי שרב האתדוניס. ונר׳ בס״ז
 >ft מף סי׳ קסיז שב׳ בשס ר״י החסיד ריח אלול סבת כשחל יוס א׳ של אחד סהנ״ל
 במס ב׳ א ביום ד' השומן אח כיוס זה א האכל ממט מספק חיו ובקובץ אחר
 מצאתי נ״כ רק שבמקום יוס א של טבת נכתב יוס ס״ו של טבת כשתל ביוס א׳ דהייט
 ר״ח טבח שחל בשבח והייט יוס א׳ דר״ח עכ״ד וע׳ נשו״ח רמץ חיויר סי׳ כ״ב שכ׳
 דהא ודא דאף להטמין להחמיר בזה אן לאסור שאר הבשר שנמלח ממו דאפיא לדעת

ה כ״א באבל מנוף האווזא ולא מטעמי׳ נרי״ש באריכוח  המחמיר בזה אן מנ
 (םז) שום אווז טי׳ מידור משנח חסידס מס׳ מוצא שבה כ״ז שכ׳ דלא יאכל מאתם
 עוסוה מקראים יאקרו״ס שמא ינטה סא ובט באהה כנה וק המחט אהס ימוה ר״ל
׳ זה דנם ביום א׳ דר״ח סבה המנהג ן מ  עכ״ל (מח) בטבת ושבט סד״נן מ
 להם סרגל להשוחס ואן למטע מזה ולהכריע ט הא׳ דד״ח טבח שיין עוד לכתליו מבר
ה של הסכנה בטנה ע  ט אלי שיין החשש מהמולד שהרי מחמירים מחמה הסכק אש מ
ק אחו א  א מבט ואץ שיין בזה המע״ה כיץ דהשו״ב מוחזק מא שאץ רוצה לשמס נ
 ונס דחמירא םכנהא מאימרא עיייש ונראה מדבריו דנם בר״ח אדר קדם המולד ס
ד למדש שבט העבר מיי״ס (מט) אם לא שאיכלין עד״ק  לממיר שמא שיין מ
ה ונס נמו להקל מיי מו ד למציא מחשש מנ  ס״ק נ׳ דנס באטלה א׳ מהב״ב של מו
 מחילה א מטרה לאחר ומעץ שלימה רזה חשוב נ״כ כנה-ה ממנה טיי״ש וטי׳ בשטה
 מיס מף מ׳ זה שני שק הוא המנמ בלטב שסשחטיס אן נוקתיס ש ס א:ר מהאווזא
ף המור הרנליס וכי שאף שאץ למנהג זה טקר מימ אני אמר כל ט  רק שאקמס מ
 האי ריחחא טון דבל׳׳ז אץ לדבר זכ מקר רק הואל וטמץ למש נזה לא רצו מוסקים
 להקל וטון דטמץ שס להקג ט״י לקיחת מעוח אץ לפקפק בזה עיי״ש וטי׳ נטיח כסב
ן בעל מ״ס בכת״י שב׳ דמ״ב שקסיד א  מפר ח־ו״ד מ׳ י״ב :הניח דברי אביו מ
 כסכנתא יאכל ממנה דוקא ומאן ללא קטר ימכרם א יקוו ממרס עיייש(וט׳ בדבריס
׳ י״ע מף ס״ק מ״ד) (נ) אם שוחט בה אווז הייט מהיא מרס אכל  להלן מ
נ ר  במתט סדפה אט נתק עד״ק שס ומנתה ייכך בלק״י ס״ק עיר שכ׳ דאס רוצה «
 להחמיר לעצמו להטדף האחא מנחה ממרא יבינ להתמיי ואץ למש טץ שכשר מדינא
 א״כ יש חשש סכנה מאיט אכל ממנה דלמנץ צד ממרא לחשש אמר אץ מש זה
 מונס מלמש לצד אמר שהרי ח:יבץ דברי מפריס במשמרח למשמרח מחר מיינה
 של טרה אן אס רוצה לצאת גס מידי השש זה יקת מטצתה להכריס שא טיייש:
 (נא) אם לא אובל משנה טי׳ בלתה״פ ס״ק ת׳ ובל״י ס״ק ז׳ ושס״ד ס״ק ז׳ שכ׳
 שצריך השו״ב ליוהר פלא לערב הרגלים שלוקח מהאתוח p ימצא א׳ טריפה ומהים
מ רא ליכא לטחש למיד ט  נהט המתסיס טראם ליקי! רגל האח תחר שכמי נמלח ו
 טי״ש ופ ׳ מנהז״נ כלל ה׳ נטשחן ס״ק כ״י שכ׳ דטץ שמא דגר קשה לקכן סהגטיב
 אח״נ וגפרט נקהאת גדאת פ״נ יש להקל לקבל טנף ט יטליס לסמוך פל שאס
ק טל החב רק שיש לזרוק א׳ מסס ליק כדין דמי מתנפל ברוב מ ט  מצוי שריטת ו
מ פלא ליקוו ' טא ס  טי״ש וטי׳ בבית אברהם כא״ז סייר, י׳ שכ׳ שנטוהו נמלץ ט
ס רגל שמאל ואס נפעטס מדמן שסי׳ מ  חמיד מצד א׳ רק ספס א׳ לקח רגל ימץ ו
 אחא א׳ פריכה ראה באחה אחא אוה רגל טא שלקח אס ממין א משמאל ואז
׳ טהג בדבר  כל הרגלים שהיו בדמה א החמיר והטריף וסאט־יס הכשיר וכיוצא בזה ט
ס טש לטש שמא ימצא א טריפה ממי  מטליס שנימץ סטחסיס ליקח מהטגליס ו
ן מלמלוח אתן פד פש״ק ט פד מיש ט  ט״י טס בראש א שאר סדטת לק מ
א יהוודס לו במשך זמן אזה יטס ואף שהצריך ט״ז לשרוק במם אתן של ו  ט
 ג' יטס מ״מ לא חשש לזה ובכל לילה ולילה שלא שמפ מם ובר זרק א׳ לכלבים
 ואח״כ מאכל אתס אכל שטס שטס מקא ונס ב״ב טו מהדס מה לאכול כך
ו ולאתר שהשליך א׳ יסל לאכול א׳ א' א ט ׳ מיו מ  מיש וטי׳ בטב״י תרינא ט
׳ יינ פ ואב״מ ופי׳ מנמת יוסף בלק״י פ״ק ס״נ מוה וטי׳ בס׳ טאר משה ט  מ״
 סרק ליה שכתב דמקומות שאומץ האוזות הלטושות דצריך בדקת טופס הואיל
ו מרטת המאה אמר להטחט לאסל רגל האחא פד  שטת בסס ריעותות מ
 מדע שבדק טושנו ונמצא מרס ע״ש וכיב מנהז״ב שם בקומץ סעי׳ יו״ו
 ופשתן סיק כיז וכי וסס״ס ס להחמיר גזה לספות מ׳ מגהק בכל אחא על

 וגלה

 דרכי
 הכלי יאף לצורך אסור א לשטט בכה״נ וכי שס בחב״ש ואמי יש ט נקב גמל
 אמר מייש ומשמע מדכרמ דאף אס טמן למך כלי מטקב והרס אט
 טגפ בהכלי כלל רק שטא שוהה כעד הנקב למך טס ג״כ אסיר דממ״נ א
ן למך נלי טון שאץ הדס שוהה למך מלי א״נ אמר  ליכא אטר משוס ממ
 משים מחט להק־ מסר והיש (מב) שותת ומרד ענאה״ג שכ' ט׳ שהכלי
ק זה ינ' ממ״ח סעי' מ  מקצהו חק לספינה ומי׳ ש"ך יתנ״ש ס״ק י*ז מ״ש נ
י לי׳ נלא״ה אנל אס  ו׳ והנ״ש ס״ק י״ט רכל זה לא התירו אלא טנא דלא מ
י לי לשייט נלא״ה לא ההירו א טהריס הלא משוס דמ״מ מחזי קצה מוחש  מ
 למך יפיס ונהמה ונלי טי״ש ועי׳ נפרי טאר ס״ק ד' שני דאי חזינן לי׳ רמס
 דט״ל מציאה טרד הדס על דומי הספינה אס״ה נק טא מנט ומטץ נדוק
ה להדא ליס אטר אט׳ ס ט  לנל ירד למסר הספינה אלא טרד הדס מניה מ
ק הזה טי״ש (מג) והדם ז  נדפנד מניד ומשמע יננה״נ אסור נדענד אף נ
' ממ״ח שם x' דאין למטי׳ TO העומס מסנטיס פ״נ מסר ומס  שיחת ט
א  שוהח מקרקע המסמייס דרך חריצים וקנים שט למך מהר דהנא ט״ל נ
 אפשר ניץ שממון סרגה המד יתרנה מנל מאד עד אץ מקום ונ״ע ימד
 וצריך לטוח נק ומ״מ צדן לזהר פלא ישחוט ע״ג נקנ א חרין ממש נמקס
 שהדס ירד להדא מהצואר להוך מהר ענ״ד ועכ״ד הפרי תיאר מ״ל (נסיק
 שלפ״ז) נראה-אם רוטן שטילו אפשרות לשמט בא p פלא יקלההדס ק הצוא־
מ להדיא פ פ״ג מקנ א חרץ נמקוס שרד ה ט  היכף להק־ מסרימא טץ ה
טף  ק האאר להק־ מסר אץ להכשיר שחיטט אף נדיפנד (וט׳ נדנדט נ
׳ שאז״ז) וט׳ נס׳ רפת טרה פיק ט״ו שטכיח מסימיי מלץ דף מ״אפ״נ  ט
 בדיה מקם דהיכא שעושה חרק קטן שלא ילך הדס נמהירות לטך טס שרי
 ונס אן נזה תשש טמא טץ שסטת למן וטיס נצ״פ טי״ש (מד) רודד
מן  לתוך המים עשמ/ז סעי' ה׳ והנ״ש ס׳ ק נ״ג שני ונל מ״ש נהמתא מו
' ועוף וצריך טמי ולשטט למך ק לפוחע ט  למך ימס ונהמת ולמס אט ע
 מסר מקא ולא למך הסיס ונפ״כ דנל הדירם לא נאסרו רק לגני מחט נהמה
ק טונל לקיים מאח טמי א  וטיי״ש נהנ״ש שני דאף אס ישטס ט׳ וסוף נ
ק אחה טפץ נפפר ושאר הדס ימצה פל ממי הספינה א נאמד  ג״נדהייט מ
 סנלים ג״נ אסור רננה/ יש לטש לשטי׳ שיי״ש וטי' מנהז״ב נלל ה׳ נקמן
 סעי׳ יי וסשייץ ס״ק כ״ג שכ׳ דגם ט׳ ועוף יש הקנה לשחוט אטד הכלי א
 נדף מדרון אס יהן מעס מפי• על אמד מלי יעל הדף מרס שיתה כסה סטן
 נמסר ההוא דונג לקיס מציה טמי נזה המקצה דאף שרונ הדס שותה ליס עיי
י עיי״ש  המדרון פ״מ הא לא אפשר דלא מנלפ קצת נהגיסר וד נזה למצות טמ
 אנל מנחת יוסף גלק״י ש״ק ע׳ ה׳יח זהנצ״ע לעק מש שלא ישאי־ מ מפש
מ׳ כrf (וע״ל מף ס״ק נ״ח) (סה) ואיט חושש  פיי״ש ונק״א שלו נ

 פגארא ffn ולא קי״ל נהנ׳יח אלא ואף נראש הספינה צדך לשמס ע״נ
׳ נ״נ וט׳ מרי טאו ס״ק ד׳שכ׳דנראש נ לישראל ט ׳ וסי׳ מזה נס׳ מ  מטחי
 הספינה דאין א אפן טשטט פ״נ הכלים א טשחס טרד הדס לחפר הספינה
 יכול לשטס אף למחלה למך טס נא הכמן טי״ש אלס נחנ״ש ס״ק י״ח
י ומ״ך שהשיגו טל הנ״ח נזה דלטלס י  ושמיה סעי׳ ו׳ האריך ומוקד מט
 אמר לשטס להויא למך טס א למך מלי ואס א אפשר לי׳ נהקנתא ינמט
מ ושחש לסך טס א למך סנלי ט״ל ו אס פ דפנ  ולא ישייס פיי? (ולפק נ
׳ סיס שכ׳ לאס ׳ שאחיז) (טו) סקגת שוחטים ט ף ס  כדק מיג ולקק ס
 שנוהגץ p נרמ מיקר הדין אן להקפיד מל כך ט טא עדר דרט סאעוד
א מגתדזא טא משוס דגיממ טי י  ימלל לא תנחמ ממיס הט׳ וט׳ ומ״ש מ
 סרגה מנהשים רכשטם גאחומ וטי אגל גזסיז דלא שמפיק מזה ודא אץ להקפיד
ץ צ£גת ולכדס טלה ולחהוגה סשיטאטטל לשטט f ונשרט לנמודח מצוה ע a 
'  £<מלא יטיל הדגלים מומר סצוה לא ימנ דנד מ טייס ונדי מטת טיס סף ט
' טיא שנראה מחיריו pa מא מרקר כובד הס״פ  « יעי' בטביי חניינא חאסע״ז מ
ם אלו שאין מיועץ אא״ב אבלים ממנה ט ד ידב׳ ממנהג מ ו י ׳  כיא! אן נמרה מי
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: (ran תשנ״ז נשם יי־) . (נב) יטמין (נג) לאכול (ט־) ת, (ז) הלנ 

ב שלא לשחוט בחון• גוםא. ובו ב׳ סעיפים:  י

 א (א)"אין (ב) שהמין(נ) לתוך (א) הגומא (ד) 3אפילו בכית

 וממשלה והוא סלפ שנס כי הממית •ומת
 באר היטב

ל נש״ן ינמנמיס אתא דנומיס לו המל וראתי עתה עהניס לאנול ק  >ז) הצנ ו
ן האכייץחאג ב (א) הטמא ונהנ נשיך ואע״פ שאנה נקה מעפל אסר והספה שק מ  ימיים פג״צ וע״ל טנק ין״ו ונתב הקנה ולא •שיופ אחא בוק שיש לשדם נח י

 תשובה
 מנהנ השו״ב ליטול תל סכל אוז בטבח ושבט לכארה יש לנרץ בזה נס לערן
 דר ממוטה אס אנס נחלץ להבעה״ב בזה וכי ונראה הנזעם וכיון שכן נעו
 בכל גלילות אלו הרי היא בכלל שטחה השויב ובעל האוחא יוומ נ״כ שק
 מנ« השו״ב א״כ הרי בדן היא טסל עיי״ש ומבוא־ ממינא רבמקס שאץ
 המנמ ניטול מהאוזא כלים אסור להשו״ב להחנרר וליטול שלא בהסכמתם
 כמנמ חב מיקמוח דצא שכרי בהכשרו דש ט משוס גזל כיון ולא טיך
 םפס ההיהר מ״נ (גג) ייאכול p הלב עט״פ שכ׳ והמנהג בקי פר*
 ליקת מן שומן המהוהן מהאווזא עיי״ש ועי׳ בשמ״ת שם שיש חילוק מ/מיס
 בזה דש מקמוה שנימץ ליקה מ! הלב כמ״ש בומיא רש שטמץ לאכול מן
מ אבר שיהי' ושיש להם י  הככל רש מהתלים וכי יעסה טמץ באכול ס
מ t נר־־א ופשטי' עיי״ש ופי׳  הרבה מבשלים מכל האווזוה וטיעמץ המרק ו
ו י מ  בבל״י ס״ק ז׳ ובלחש הכרס פ״ק ח׳ ושפ״ו ס יק ז׳ ובריק ס״ק ג׳ מ
 גימץ ליקח הרגל ס דקא ועיי״ש בו״ק של דלעק הטעימה פכי החב״ש יש
י ואף אס הטעם בטל ברי:  להקל ואף אס לא סעס רק כל שהוא מהמרק מ
 מרט וגס ביש ס׳ נגד משט שנ האחא ו בתבשיל ג״נ אין לתיש עיייש י
 (נד) p הייכ טיט גמקמוה ש״והנץ טהר באטלח לב העוף משא״כ
׳ ע״ב ס״ק א׳ וסממנ ט מ״ש בכאה״ט לקמן ט  בנמץמוה שאץ אכלים א
ט טי״ש בורא ״אן להממו לטש  הפטע שזורקן הלב דשן ואן אכלץ א

 לטכא (יכמש״ל שיק ני) דע״י חפש סכנה שבזה אן ייהקנ בשום קלא •
׳ בס׳ שישרס לדת־ מל המשנייח  סעיף א (א) אץ שוחטין לתוך הגיסא ט
 (ממאן מ׳ חד פאדדו ז״ל) בסרק ב' דטלץ מפ,ה ט׳ בטסי יויס ו״י
ן לטמא  אן שכ׳ ד״ל דלא טין• לאסור בטחע לתוך מוסא אלא אס טא יושב ט
ק שהיא גחלה שרי  וטחס למך הטמא אבל אס האדם בעצמו משב בחוך מומא מ
ן מדא ובזה אט שפיר לשק המשגה דקהי אץ מחטי! לגומא  למוט דלא טי
 ולא קאיר אן שוחעץ בגימא אלא ר״ל שמא בטן ושוחט גהוכה ומימ לדינא
ט׳ שלפ״ז ס״ק כיג) י (ב) שוהטין פבאהיט מ״ש  טיס נציע פיי״ש(וט׳ לעיל נ
׳ ג' של דה״ה אס יש ט טס גיכ אמי• ׳ מעפר ועיי שמ׳׳ה מד p אפי׳ אנה 
מא אנה מלאה מהעפר א ממרס אכל  אסנס כ׳ שם דכל זה טא רק ממו

' ייא סיס י״ו  אס טא מלאה עפר א טס x, ונדי״ש לעיל נהנ״ש ט
 (ג) לתוך הגוסא נ׳ במרק ס״ק א׳ דמלשץ התנ״ש נראה דאין טמיר למומא
ט  ואף בכל שמא רדץ כגומא אן לדעט ניאה דהכל תליי במה שהנרות קרץ א
מ טמא $ אס מתחסף שס הדס ועומד אן  גומא אבל כל שאן הבריית קרץ א
 לטש יל מ״מ מה שהאיץ שקע קצח אץ לטש למיד דלמולס א״ח גלי מעלת
 דורמת ועיי״ש סוד מה שמצדד לעק אס אץ מומא מוף הקרקע רק שטא מרוצף
 בעצים סביב סביב ובאמצע חסר הרצפה ומצדד דש לחלק בץ רצכת אטיס
ח אחה גומא  לרצפח פצים ד״ל דרצפח אברס מעור פסי טון שהבדוח קי
י  אבל ברצפח עציס קל טט ולדנא אט מחליט טי״ש (ד) אפי׳. כ׳ מד
ת גימא מ ' ועוף פצ״ל למפה עפר תטת אשור *  הואר ס״ק א׳ דאשי' מיזש ט
 ולהרח בטט עסר הטח ולשמש שם ולא אמריק דכ״פ ידעי תצורן מצוה
 קסכוין אלא יקח עפר וירחט שלא גמקיס גומא דפטס עליו טי״ש ונד׳
 כנט מגה שפקמן על מה שטמץ הטהטיס לעשות גומא כשן מנסר הטח
 שטעלץ לכמה כהס מ המומס דהא טי מיחס גהץ• מימא וכי ד״ל דס״ל
 ואץ נקרא גומא אלא מה שהיא גחפירה גפומק כמן הקרקע אכל מה שמא
 על קפה העפר שמבטן לא אכט! ומימ טיס שנטן יישר להחמיר שלא לעמה
ן המסר מנדגד המרתי משמע דככל טוני אמר טי״ש וטי גהגהה מ  טמא ג
ג טפר על טרד פהשכיס להכנסי מנה גזה טי״ש וט׳ כס׳ כרס שלמה מ  ה
 מל טויד גמף הל׳ שתיסה שמזהיר גיכ מיז שלא צפמת גיסא גהפפר תמת
׳ כיח ס״ק ד׳ ל קק ט  שסק למסה למום עליו טי״ש אבל בביח הילל 1
ק ג'  תוהגץ לעשוס גופא בהעסר תיטח שטהן לפסה עיי״ש וע׳ בד״ק י

 שהאריך

 תלה להכיר שזה שלה דטיט לחתון צישרן הקטגה ברגל שטעל יכן יעשה בתל
מ יעשה עד ר אצבעוטק  הבי משאו באוזזא ובאוז הב׳ יחתין ציכוק הבי כ
ר הדק ש:ץ אצבע לאצבע א׳ על רגל זו  ובשאר האחיס סריס בסכין על מ
 וא׳ פל תל זו וארכ יפשה ב׳ שדיפוה פל זו וב׳ על זו וק בגלס עד שכל
מו p במקוס שטמץ ליקח הראש ישרוס כסכץ  אחא יטי לה טמן בפ״ע ו
 חרמם הראש שטפל ושריטה בזו יעשה ג״כ על הרגל האווזא וכי שם בכ״ק
׳ :רגלים מטפל יש לתהר שלא להמר מהם הטצוס א  כ״ט דאס לא עשה ט
 הדליפה שדרך להסיר ריתליס עד אחר זק שישער שטדא ככר נפחחו הטחוה
 ולא נפצא בהם עריכה דאז אץ לטש כ״כ ואס יסוודפ את״כ שא׳ מהם נשרפה
 יהבסל התל בחב דכל שהוא פס הטצה והקליפה המאוסה שפליו לא הר חהריל
ר משא״כ שבבר מסרו הטצות והקליכוה מהתלים  דזרוק רגל א' והשאר מ
 וטדע הטריטת לאחר הסרתן אן מועיל ביטול דטי תהר״ל ומימ אף שכשר
׳ דוקא  בדענד עיי ביסול כנ״ל אן לסמן ע״ז למתלה רק שצריך לעמת ס
 מ״ל יכמ״ש השסיד שיי קיס סיק יינ למק הבר ימדיס עיייש״פרט מינים
' ק״ח וקיע ׳ בטוש״ס ובטשא כלים נקמן ט  בזה לעמן בדיעבד וחעיוטה ט
׳ צ״ה ועי׳ שו״ת כתב  וט׳ מזה בסי טרח זבח השפוד ממומן את ת' ט
׳ י״ב שב׳ דאף באחות המלעיטץ יסלים השוחטים ליקח הרגלים  מסו מו״ו ט
 ולסמוד על בסול בחב טכא ולא טוע שאי עריפה ואן זה כמבטל אמר
 למחלה חה לא דט לבדקה הריאה דכ̂> ליכא משוס הקגת חז״צ ולא טיך
 לקנט ולק בי^לה גחלה שא״א להשוחס לברר אס נמצא פריפה במשחטיס הד
ן א ר ביטול בחב וכי טש שס הקנה מאביו מ ה  כדיפכד שנאבד בלי בדקה מ
׳ ט  ז״ל טטלץ לסמוך על ביעול בחב רק משליט א מעשרה ט רמק טא ט
 א׳ מעשרה סדפה רק שאס טדע שהיו טדמח מסר ממי ערך א׳ מפשרה
 צדך למליך כיכ רגלים כט ערך שהיו הערימה ודי בטמרא זו טייש אמנם
 בגליאטט אץ ג״ס בזה ט כל יראי ה' טהגיס אמר גמור באמה מלפטה
/ (ס״ק קל״ב) ובפרס מו״ב שצ״ל יר״ש ממיס טלאי חלילה  וכמש״ל מ׳ ל
 אט אכל מהרגלים של אוזוח מלשטוח והשוחטס דכה״ק מנקאסש טהגיס
 שהרגלים שאקיוס בחדטס אא מלכד שנזהרים שלא להאכילן אף לא׳ מביכ
ק מחשש סדטח  חלא אף להמון עם המיןלץ נאוזוה מלפמה לא ימכרו א
ח בהם טושס כנ״ל רק שמוכרים אתם לנכדי וממכיס מיז לצאה מחשש ט  מ
 שכגה יבהתלים של האוזות שטנס מטטמוה נהגו להרת התנים של כל מס
 ומס נמקוס מיוחד נפ״צ וחץ אכלים אהס עו שיענח עליהם ב׳ ימים למשנ
 הרגלים של יאוזוה שנשחעו טוס א' אכליס במס ג' ושל מס ב׳ אמאס טוס
מ פרימה באתה אחא אצל ד ט אס יולד א ט  ר ומזה הס שסריס מחשש א
מ טוס ודק עליהם  בפה״ב באס לטדע למו״ב דודעין שהיא מהרגניס של א
 נזק העחטה אמר חהר״ל חורקץ כל הרגלים מאמ המס אך למען יהי׳
מ בשיח מחשש מכשיל שמא ארע טזה טדסוה ושכנו למדע להמ״ב עיכ  ל

ס שלא טוע להם מס טרימה ט  זירקץ אזה תניס בכל מס אף מאיק מ
 ק ׳ דליי יעי׳ בס׳ דעה טרה סיק י״ו מ״ש מ  יעי' מי״ה טעי״ד הליהא ט
 מ מ׳ דטא תיל להמיר להמ״ב מהנהט באק אחר בזה דטיט טקט
 מהחלה אחד אחו מההעהבוה להשמישן עד משאר ידעיס קרוב לערך חשש
׳ מהרוב הכשוומ דבל מ ואז הלינן שכל מה שלקט סהסגדוטם ט י ט  שטששץ ט
׳ ק״י ס״ק ל״ג דקווס שטוע  מריש מרובא פריש וכמ״ש הש״ן לקמן ט
 ההסחטה הליק נרונא ומאי־ ישליך ארכ ותליק הסריטה במ הטעוס
 שמשליך f• במקו־ הובר שישליסז האחרורס מ״ל ורגל אחא סי חהר״ל
' יךא ס״ק י׳ לנ״ק גדוד״ן שב׳ דכיון ואץ  ל מש למן עפ״ד מקה״כ ומ״ז ט
א אן  מכבדן בגדו״ו א׳ גס הרבה גדוד"ן לא מי חהר״ל וה״נ י״ל במ מ
ר וחטב ס״ש (נב) וגוהגץ •  מכבדן בתל א׳ זילה בצירוף מ־גה א שאו מ
נ יו של אווה מ ן ז״ל ג א י אביי מ ו  שי׳ נשו״ה כתב משר שם שהביא מ
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fe0 ת בדם עושה (ו) מקום 'מדדון (ז) חרן לגומא (ח) ושו י  *™J*1 «י־ (ה) ואם לא היד. רוצה ללכלך ב
 [׳-,T%lc*r-J (ט) והדם שוחת (י) רורד לגומא (יא) ובשוק (יב) לא (יג) יעשה (נ)(יד) כן: ב י״א (םו) שאש שחט
 5*>%^ בגומא בשוק אסור לאכול משחיטחו עד שיבדקו אחריו. שמא אפיקורוס הוא. (טז) ר״א (יז) שמותר

 (יח) בדיעבד (יט.כ) ואיצ (נ) *בדקר, • הגה (כא) ונזיין הוס דאץ דרך עומי פטדת טנגים נכד

 באר היטכ
ן וטיט מקא צאתה ט (נ) נדקה ונתנ שי ק ואפילו אק פס אדם אמר משא״כ נטתו שרט לכל שמתכרן צנקות *1 ט  (נ) p והפעם סטי שא״5 צנקית מ

 דרכי תשובה
מ שנראה ממנת הרמנ״ס דלא אטד כשוק אלא  מאריך לימן טטס לזה דלא מיך איטר ושוחט לתוך נומא במה שמשה טמא במס אטד בשוק ודלא נ
ק ג' טיש • (ינ) יעשה ב' ׳ בשטטת טף וידרבה מכרת לטשות שלא חוב במתט להדיא לתוך הגומא פרי טאר י  בעפר טטת שמהן לצורך טט
ק להפסר (יבמ״ש בהקדמה הס׳ ז״ש) ובבה״ג אין חשש משוס בשמ״ח שם ותביש ס״ק א' דאט' טא צריך פתה לזה המקים שבשוק  דם הנכש י
 גומא ־איט בגדר נומא אלא מעושה בטצס הקרקע מולם טטמוד p לעולס ושבשדה וחצה שלא לטנפו מימ אסור דביק דאיט ניבר לבל במו תצר ובית
 משא״כ בזה אף שעומד ימס רניס ומנסה בעפר מאמצע אין חפידא ושוב שכל איש קפיו שס אשיטף איבא מ״ע ט״ש (יד) כן פנאה״ט מיש
 ב׳ שם טד דבמקוס שעפר האדן תחוח ממילת ויש שם כעין טמא אין תשש הסעס מכנ שא״צ לנקות המק ועי׳ :כנכי יונה שהאריך טש לטש נס לסננם
 דלא טי גומא לאמו כזה אלא שנמשה מארעא סמיכתא עכיכ שיעמוד כחח טחשלמי דנשוק אמר משוס שיש מימ יותר וע׳יכ הסגה ששלא כדין משין
 מצוי׳ ויבשה ימ״מ טיס דאס חצה לעשות טל צד טוהר טוב לא יעשה טס הסבטס שמשין נימת ג:ית המסגטס לשמט לשם דאף דלא טיך לומר
ו חצרו וביתו מ״מ ן למפר הטח הסעס שכ׳ דא״צ לנקר. ט נס מסבטס צריך לנקוח מ  נופא כמוסר טמח וכדי מהי׳ כמת שלא טכ מוס הנפש ט
מי שההפשס מקוס מרחנ באונן אמר ממס י״ע זהמסכטס הס בפרהסיא וטי ברו מומס במק ימ״מ טיס ב מי ׳ -יני הטה טל שסח מ  ייד־ טט
ה טרה ס״ק ב' • (ה) ואם דנזמה״ז יש להקל טון דננא״ה בבר נשבח המק ה.ה יד ל>ו מה שניטדש מ טי׳ע יסי' מ  טט׳ מפר החת בל יבה מ מ

 ייא הי׳ רמה ללכלך ביתו כ׳ כט״פ דאף מש שס מקום אשפה וא״כ נש״ס לאמר במק ממש אבל במסבטס שלא נזכר לאט־ אין לטש טי״פ
 יטל לשטט שם מ״ני הטח חז״ל עכ״ל וכיוצא נזה נ' ממ״ח מוי׳ ח' סעיף ב (טו) שאם שהטבטםא בשוק כ' שמ״ח מניף כ׳ והב״סס״ק
טה * נשוה לגומא * כרטק מהנומא  והביש ס״ק : דאף שאפשר א לצאח מחצר זה ומטח זה למקום אחר שאט נ׳ דה״ה מעט־ ושחט נ
̂ר לגומא כלא מדרון אטי לאכול משטסתי  תישש לטנוף אפיה ממ־ לעשיה מממן טון דליכא מ״ע מכל יומנין שאט והדס יורד אימא א נטה וכח
ן אימא דק אתריו ט״פ ונר׳ כפרי טאר ס״ק נ׳ שכ׳ דמ״מ מוחש ט  עישה וה כ״א כדי לנקת חצית וכיט טי״ס (ו) טקום סררץ עד״ק ס״ק פד טנ
 נ׳ וטמא שאמרו חו״ל לא אמרו אלא מהוא מוקף מחיאה מנל צד אנל מה שוק והדס מסה לגומא ע״י יד״! אן לאסור כדעכד חה קיל מטחפ
ח ט ד דעה עי״ש (ועיי מ  שאט מקף מכל צד נקננרירוח והוא רק מדחן מצד א' א גס מני צדדס נטמא נניח עיי?! (וצ״ג ס״ק חי) וכ״כ נסי מ
ד טמא ואלי י״ל וכל שפרין טיס ס״ק גי) (טז) וי״א שסותר בדיעבד עש f ס״ק ד׳ שכ׳ דדוקא בלא ו  יאלי גס מג׳ צודס יש להחיר שאן זה ע
 קצה אט עדר טמא להא מלהא ואף שנחממ הרס ואט ממהר לצאר. משם בדין? ממייק למפרע אבל כנמצא שמא אטקרס אסריק כל מה מחש
י הדס מתעכב למפרע ומי׳ נט״ס שהמג ט״ז והטלה דאף בנמצא שטא סץ אן אסרין ט  מ״מ "ל דביק דהעיטב אט מצד מימא וקעדרומ רק מצד ט
ק ר כת: ̂ל דאט עדר טמא לפק זה ואף שהבמות קורי! שתיטהו נמפרע רק מכאן ולהבא פי״ש אך בשמ״ת שס ותביס י  ואט מרהר לירד רשס י
 לזה לפענייס לשק נומא רל ראן להקטד יטיס בצ״ע טי׳ע (ז) חוץ לטכא. מעיקר כהש״ך דשנמצא שטה מץ ואף פלא ימצא שטה מץ מטח שחיטה
 כ׳ נט״פ אבל לשטס פfג אחוד הכלים ומשס ירד הדס לטמא אן להחיר רק שרא ט אירכ דרכי מיטח יס לאסור הכל במאה למפרע דאנלא מנתא
 ולא הטח אלא כסכינה דא״א נערן אחר טי״ש אנל ממ״ח שם מהיר נזה למפרע ומסתבר ששחיטתו לטך גומא שחיפה עיז טהה עיי״ש ופי' נמ״ז
' שני ראם שת׳ו נמק במקוס רמ־ון והדס מחח למך גומא יבדקו ' פרי מאד ס״ק נ ' י״א ס״ק י״ז (ה) ושוחט שם ט  עיי״ש ימי׳ תב״ש לטל ט
ק כ׳ פכי וז״צ ונראה דבל שאין הדס טפל מניה׳£ למך מומא שרי ולא אחריו ונמצא בטא רץ וחזי ושמע־ אסירה למפרע ובל מה שנמצא משחיטתו  י
 כמק מהי׳ ממטה רטק מהטמא כ׳יכ אלא כל דהו מעור מצא הדס מביה״ש ילמפיע אסיר אבל אס שחט בכית לתיך נומא ואת״כ בדקס ונמנא מין צ״ע
 ייגע באר; קודס שיגיע לטמא שסיד מר טי״ש וע׳ כס׳ כנט יונה שהחמיר אס לאסור שטטמ במעבד למפרע דאפשר לומר דלנקר כיתו טה צדן
ן לגומא אטר טי״ש וטי ולא שחס לע׳ז ט״ש (ובל וה הוא לערן דנא *:ל 1דדן בזמה״י ט׳ נמ״ש ח ו ן לטמא יהדס מתח מ  כזה וכי דאף שמהטין מ
ק ג' ועי׳ כפרי ' ר״ו שב׳ בלשוט ואמר לשמע מס בהמה טפ״י כזה להלן ס״ק כיא) (יז) שמותר בדיעבד פשיך י  בס׳ הפרדס -רש״י ז״ל מ
; לנורא ודס מתת לגומא ס מאד ס״ק ג' שכ' דגס להרמב״ס בשחנ! במק ט  עוייא עד טרמן מפי הגומא אפיי ספח שנאסר פל האץ תשפכט מי

מק מתר נדיענד ודוקא נשחט נטמא להדא ס״ל דחמר נס דעבד טי״ש ק גי) ומשמע דסמז נ  ולא לטך טמא טי״ש (וסניא המנחיי נלק״י י
' י״א ס״ק נ' ונטף ס״ק ר שס ׳ פרי טאר לטל ט  שכיס וצ״ע אס יש למח מיז ימד להלנה למעשה טון דדנד ס' הפרדס (יה) בדיעבד ט
מ אה א׳ מה שפקפק נדנד הפרי ר ק ד' ונדי נטורי נ ף י י ונטי זה ט י ו  אט נכלאת בטרט מאחר שלא סציט דבדס אא עמי ולא נ»ס מסק י
ד טאר ת סרה אח ג' שהביא רטה לדבד מ  נעצמו סי׳ בטלק דף מיא כמטר הדין ראן מחפץ למך הטמא משיס שמא טאר נזה וט׳ נס׳ מ
ז ולא מ ק א שפמי ג״כ טל פ״״ש (יט) וא״צ בדיקה פנאה״ס וטי ממ״ח שס שני דאס נ ה י י נ ראיתי כס׳ דעת מ  טק הצחקכ לט״ז וצ״פ מ
י מזכר וכי שהוא צ׳*נ יאלי אסמכהא כעלמא נקט ואמר מסמ״ש נמצא ט לא זכוה ולא מכה א״נ א״א לכמק מותר לאכיי משייטה זו ולא י  דנד ו

 מ״י אט' טפח לא מקא טא טי״ש (ט) והדם שותת ומדו־ לנוםא מחזקק ליה כעינד ע״ז טד טטרר יסליק שי׳יטט לגומא נסמס אחר עי״ש
ה (כ) וא״צ בדיקה עכאה״ט מ״ש מכאן ולהבא לכ״ע צריך כדקה ועשיר ט ט  ואף אס רסז ג״כ מרס הציאר להדיא למך הטמא לל״ב טין מרקר מ
ק ד' תם פהו ריט לב״ע מסי• עד טבדק חחריו ט״ש (בא) וכוס! ' גסילג י  טאבמדחן ד״קס״קג׳ ומנתה׳יסף סעי׳ גי•(י)דורו־ לגומא ט
׳ י״א אנל נס״ס ב׳  ארי על מלין דף מיס ע״א שכ׳ חה בחר מא דאף אס הטמא טכה טא הוה עכאה״ס שכתב דמה זו קאי גכ אלעינ מ
; נחצרו אפיה שרי וכל שפושה כד לנקח חצרו לא אכסח לן אם הדס דמ״נ המס זו נאמרה רק אד; דמי זה דשוחס לגומא ולא אמן זלסיל  ט
' דנמקמות הלא ׳ מ מ ף מ ׳ בפרי מאי־ ט ׳ ׳*א מיש ולדנא ט  מהמ דודי מחצרו ידן מדרון לגומא שבמן דאל״כ לא הר המס מונה דאנזו ט
ל שאט חצה ללכלן חצרו ימפה גומות וחטרוס מצדו אלא תפ״כ הסונה אף ילא משמח לה הא חששא אפיה אן להטי בלא בדקה אף בזמה״ז ט  מ
' קא למולם טייש ופי׳ בטיס מף ד מ א ק וגזיו נהה נ  שמשה טקס מחזן בחציו והים סחה דייר ידן מוקה שחחח הכוהל לגומא יכל דאסיו מ
ן דרס שבט׳ זה יש להקל בזמניס אבל בק מ ׳ זה שכ׳ לחלק נזה י ה לטש ישמ״ח שס וט׳ כטיפ מ י  שממן לחצי ממ! • (יא) ובשוק וה״ה מ
ק ו' ושמ״ח שס ק ודא חזי הקורס אן להק! אף נזסניס סיי׳p 0• גסר״ח י  שני דגסקס ששד מדר מקפידים וקנמם אס עושץ אשסה מו
׳ י האדנא ׳ מ וגק גהא דלעיל מ מ ו וגץ מין ו ג ק ה׳ מ ו טון ואנא מ״ע כלל סכיד: (יב) לא יעשה p ותגיע י  אף נמק מס
ו ישמו נק רא ! אץ צוין מס מיקס כלל אס ענ ן פמיז מ ו ׳ אפי׳ לשטס לק לגומא והחש מרו לגומא מרן שהחרט א לעמת ואץ ו  י

 אסא



 באד ועולה

 • 0גמרש 0*י
 נלי״שנ/ 0ולק דף 3
nee כ״ו זרז נ 
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ו ה מ ט י ח ת ש ו כ ל ג ב ה ב י ה מדף י ע ה ד ר ו  י
. (א״ו ונפחיפית סריס ממדליננן) : ד נ ב ד  (כב) •ש להתיר (ד) נ

 יג בעלי חיים שאעם צריכים שחיסה וט ו׳ סעיפים :

) י״יי ™*1?<?5 ה ה ( : מ ה יחיה ועוף (ב) מעונין שחיטה. דגים (ג) 1וחגבים (ד) אין טעונק שחיטה ס ה ב " ( א )  א
 לאונלס מידם א (ו) לתתוך מהם אנד (ז) ולאנלו (ח) אנל אסור לאנלן ס״ס משוס נל תשקלו (מהוה מ״סונ• פ״א וממיר): יש ל5רמנ-0
™ J ־ ׳ / S ז י  ב יהשחט את (ט) הבהמה ונמצאת כשדה (י) ומצא (יא) בה (יב) עובר (א) בן ח׳ בץ ת בין מ
^ י י י ״ ״ ^ . י ת ׳ ט ן ב ( ז ט ה י׳ואם מצא בה ( ט ת . (יד) סוחר (א) באכילה (מו) ואינו טעק (נ) ש ת ) בן ט׳ מ ב ) ו  (יג) א

 פתחי תשובה
 י,י (») p ני פ״ן נשאילס יפב״ן מיא סימן ליס שכסנ דנל המילמךס שנאמרו ננשס
 י נץ p שמונה לנן משעה סיס ניקס פ״טס אוסס ייליקיס נץ p י׳ לק ס׳ לסי
 שנהמה דקה ייליס לה׳ חדשיספ״ש (נ) p סי מם נדץ משינת יינ•! ססישיס סי׳
fp5 שיפמו דיוקא אס נמצא מס מיסי נאטלס אנל אס מת אמי שיצא לארי הפילם 
 אע״נ ללא הפיס ע״נ קננןנ אפיי נאנילה וכפנ שדעמ כיאני״ה למלק נס *נעין
/ דשאיפס אמי אינסמתיס אלא מה שאיסנסוכס פדפיס אנל מס ש*יע אס״נ לא ה  נ

ן עיש  אנל אני פודה לי נמס ולא מפי

 (יא) בה שבר יאכי׳ טלו אחר שיזיסת *!ו ה״ז מותר ואין סמק שחיטה
 שס״ח סעי׳ ב׳ (יב) עיבד בן ח׳ עכת״ש מיש לבוקה הוי זמן סיביר ילידה
ת ר בדה ילעק של דבחי׳ לא נתברר  לס׳ חושים ועי׳ בסי ערוגות הבושם *
 כמה היי ימי עינויה ומה גקרא בלו לו חושיו והאריך וסיים ומיס נראה וחי׳
 גוזלה שוס לנהמה נחלה דולות לתשעה ותי׳ קמנה יילדח לחמשה ננהמה דק:
 והכיא שם מתוס' נמחת דף נ״א נד״ה הנא דד׳ טהורה שיה לנהמה טמאה
 דאינה יולדה למקסעץ עיי״ש: (יג) או בן ט׳ םת עשה״ש מיש דמה לאד
 שיצא לאיר כסילס אסיד אע״ג דלא הסריס ע״נ הקרקע ימי׳ נמנחת הזנת
 נעשרק כלל ו׳ ס״ק ז' שהארץ לטניס דנלא הנדס ס״נ הקרקע יש לההיר אף
ע עיי״ש וע׳ נש׳ מנח״י נקו״א טף אי־ ח׳ מה שהשינ י  אס מה אמ׳׳כ וסרח נ
 מיד המנהז״כ ט מח״כ לא ראה טף הט׳ הרדנ״ז בזה טי״ש ונלככננ״ר דהא
 וראי ולערן גוף הדין טדא וחלילה להקל נגד הה־ג״ז שהחמיר דאף כשלא
ה את״נ ניק טצא ק מט קדוש הנדנ״ז מ  ססויס ft הקרקע יש לאטד נ
ט  שהוא עמוד המראה ע״מ נהא נלפע׳״ד טש להקל עכ״פ לערן אס שימו *
 טכף לאחר טצא לאויר העולם ולא פירכס כלל דש להתיר ואףשנ׳ התכיש לקמן
 ,סי׳ ט״ו ס״ק ס׳ ושמ״ח שם מר׳ נ׳ דעננ בשתעו כיוס שיצא לאדר מגולם דדזע
 שנלו א חושיו ולא הסריס מ״ג קרקע יש להחמיר להצרט כירטסנדי; מסוננת
 והנדסו רכל שאיט טלן ועומד ס להתמיד ולסלוה תריעוהא נטלי ואעריק דהיא
נט טרטש טיי״ש מ״מ ננ״ד שלא סלדה רק ש׳ייצא בכטיה לאתיש יש להקל  מטכנת ו
p דש לתאה גלד הקל שהטא שס השג? לתאה הריעותא גהשוס וטלפת כט שמדין 
 טא ואט גכלנ טנה להצרכה פ רטס p נראה לפענ״ד להכריע דעכיס לענק זה כדאי
 לסמוך על המקלץ אט׳ געה לאתר טצא לאדר העולם כנ שלא הפריס עיג הקרקע
' בשרת ל. (יד) מותר באכילה עגאה״ס מ״ש מהש״ך אבל דמו אסור ט  מי
ע וע׳ מנהז״ב א ׳ מ״ש גערן זה ג ג /  מהר״מ שיק טו f ט׳ פ״ע יבס׳ דעה טרה ס
 כלל ו׳ קיק סעיף ג׳ ופשרן טף ס״ק ד' שב׳ דפשיס סא דכיון דדמו אטד
 צרך לחהץ הכומרס שא הינף אחו שהוציא מבען אמו כעוד תם בכד לטציא
ס בטט ושוב לא יצא דמו כדאמריק ־בוריד, : דאל״כ יחקרו מ ט  נל דמו ט
 לקמן ט' נ״נ ייסל לטהק נשטן שטס א קרדום עי״ש וכ״כ נמנחה מסף
. (טו) ואינו טעון שחיטה ענאה״ס מ״ש דאין ט מטס אני־ סן ׳  סעיף ה
 הט ומשמ״ח מדף נ׳ והב״ש ס״ק ז׳ וחי שני דאף להא ודאי דלאטיךטאיטר
 אני־ מן סמי מ״מ אטד לאכלו ט מטס נל השקצו ואס רסל ממט אנד מן החי
 צרין״לסמהין מד שמנוה הנהמה והסוכר ואז יטל לאכא לאחר שרחצו טסנ ט״ש
 ועיי rot ס״ק ג׳ שנסתפק אס יכול לסטט אנמה״ח של p פקועה לנ! נח
 אס אפרק דדמי לסמן גשר ממפרכסת דשרי לטשים לכ״נ מטס דליכא מידי
 וט׳ * דלמא שאני ההם לשה סעליא סא ורסיס ואזיל יט׳ והניח בצ״פ
ק חי דנו  ט״ש (טז) to p חי עיי נמנות יוסף סעיף ג׳ שני וה״ה נס ג
ן גו  כבן ס׳ ט להחמיר למבין זה שצריך שטסה בהפריסע״ג הקרקע רק שלא י
 טל שחיפש ט״ש אלא נמיז״כ לא ימנ ונטלם ממס שכנר עמדו בזה גדולי
 המחנדס דנס׳ מומוו למו (למ׳ פהו״ד פארדו דל) נסתמן נזה ישכריפ
ט יונה שעומד נ״כ טף וכרו להקל וא״צ שטסה מיש ופי׳ נסי מ  לדנא נ
ק ח׳ ט להצריך שטסה אף שהמיס פ׳נ הקרקע  נזה והמלה שא״צ להחמיר ג
ק זי ן ועי׳ נס׳ ועת טרה י ו א  וכי שק משמע מונוי הסוסקס ט״ש נ

 כמופגר

 באר היטב
 שייסה ששחש עמדו אנל מכאן ילמא צדך נמקה יה״ס לשוימ לתוך •טס ונציה

ק ייא  ער דנא הכי (ל) נדפנל ונחנ ט f להא מיה קא נס אלפ׳ל ס
 ע (א) נאכלה לס נ1 ט איא ליווח יס״ס נמת ונתב נש״ן אנל מזו אסר
 נשאר לס נס״ש נט׳ ס״ו ולערן סלט יגימ ע״ל ס׳ ס״ל שינ יצעק אס סדן
ר אנו ק ס  ט פיץ ס׳ שנ״א ס״ל (נ) שטסה וכתב מן״ז נס אן ט משוס א

 היד וק אן 0 משוס אחו ואת גט וסחר לשיוט ניוס ששיזע אביו א אס

 דרכי תשבה
 אתא קסן יש לשואלו קדם שיאכל מיס עשית p ומטך זה יטרר סונט
 אבל א״צ לטרוח ולבדוק אחדו עיי נר אדם המסרס אתו ע״״ש וכיכ
' זה ועיי שע״ו ס״ק ה' ט יוסף ונס׳ פרי סן הדעת נת״י בטף ס ו נ  נ
 שהרח נציע נזה טי״ש ועי׳ נוסת טרה ס״ק ר (כב) יש להתיר
 בריעבו וכי בשמ״ח סעיף נ׳ וחנ״ש ס״ק ו׳ דמ״מ אס נהנרנ־ שעץ טא

ק ג׳  יש לאסיר ה0! למסוע במאה אף בזמה״ז טייש וכ״כ נמ״ז י

 םעיף א' (א) בהמה חי׳ ועוף טעיגץ שחיטה והלסה שחיטה בטל! אתת
ס רש פ״מ מהיש וט׳ בננה״נ בעהה העיר אה א׳ י  p מכ
 מה שפצפל בביאר ובדי ממב״ס בזה (ב) טעונק שחיטה רדאריהא

׳ א׳ ופרמ״ג בפתיחה להל׳ שטסה שורש  שמ״ח «ד׳ א׳ ועי׳ נצ״ח רש ט
/ באן במטה ב״י אס ב׳ ובדנריט לטל רש ט׳ ה מ  א׳ נארך נחה ועי׳ נ
׳  א׳ ונמקסוח שציינט שס לערן א ס שחיסה א1וף מה״ה (ג) וחנבים ט
ד על הרמניס פרק א ר מ ׳ שס״ד וט׳ נס׳ מננשה רוקח ה  נהשו׳ הרשנ״א ט
ה ניי אה ד׳ (ד) אין טעונץ שחיסר״ ס מ  מהל׳ שטסה הלבה ג׳ ונמהיג נ
 אפי׳מדרנק שמ״ח שס. (ה) וסותר לאוכלם סחים p אס הרגן וטן אש
 מהו מאליהם שמ״ח שם ומי׳ נימין משה שכ׳ נשם המהרשד״ס דש אמיץ
p הדגים אס מתו נטך המיס עיי״ש וט׳ נ:ית אנרהס רש ט׳ זה של הממס 
 וכתיב יאןף וצרך אש־כה נטודס טיס מקא פיי״ש ונעלם ממט שכנר קמ»
 מה רביטהכ״מ פ״א ט־״ש הלבה ג׳ בסברא זו וכי דא״א אמר p ובעי אסיפה

 בעוון טיס עיי״ש והביא במה״ג במטת ביי את ו׳ ועיי״ש עוד באת מ׳
 (ו) מזתוך םהם אבר וא׳צ להמתץ ע־ שיטת הוג א החגב שפטל ממט האבר
׳ כ״ז שצריך להמהץ בבהמה שחוטה לחתוך נמנה אבר עד שתמוה למי  כמש״ל ס
 אץ בהס טוה כיכ כסו דנו הצריך שטנה שמ״ת מף סעי׳ א׳ והב״ש ס״ק
ה אהק שיק ב׳ שכ׳ דמ״מ מ מ ק א׳ ו  ה׳. (ז) ולאבלו נמל׳נו שס והגיש י
 אסו לאכא ער שחתצו יפה יפה פלא יהא מאס משא״כ פלא וחצו טש ט
מס שיקץ עיייש ועי׳ בס׳ ובר מסף על טו״ו ט׳נ״בונ״ג מזה (ה) אבל  י
ב ט א ת ט מטס מראת  אטד לאכלן חיים p אן להעביו על פמ מ
ק ג׳ ועני״ז ׳ ושמ״ח כאן סעי׳ א׳ וחביש י ק ו  עץ פו״מנקמן שיי פיה י
 פיק א׳ של חת תלוי א אסר דבל השקצו סא מה״ח א לא. דש נזה נ׳
ק ב׳ ̂ר, א מודבק וסי׳ מניח ותביש י ׳ קט״זיאס טא מה׳  דעוה לקמן ס
, אן צנזור בזה עיי״ש ומי׳ במעדני f שלא הכריע בזה לדנא ו/.׳ דלהס״ד ראט מה 
וסת טמן ט שמט ג ונדנרי חמומת נ י  מיס טלץ פרק אא טרשת ft ס
ק כ"ו ונס׳ זהר הרקע להישנץ לאין קצ״ד ונפמ״ג ארח ט׳ רסיו באשל  י
ק י״נ ועי׳ בס׳ מנחה אהק מ״ש נזה וכסנ ונצינעא טדא מוסר  אברהם י
ב ובס׳ דעה טרה ו ט' י ר  להעביר על טו סיי״ש ופי׳ בס׳ דגר מסף על ט

ק א' מיש בערן זה לדנא •  י
 סעיף ב׳(ט) הנהמה וט׳ בכלל בהמה בזה ולכל התריס דניסס »ס

ק ב׳ ועי׳ מנוונות הבושם את ד׳ מ״ש בזה באין•  בזה res י
׳ סהל׳ סאכאס אסרוה הלכה ר׳ מפל ׳ רטבים פרק ו  (י) ומנא בה עובר ט
ת ט ח ה נטי׳ שלא כא לו חושיו אסיר מטס נבלה טייש ונר׳ מ מ  שהפילה נ
 הטשס אס ג׳ מה שהאריך כזה וכ׳ ואסר גיכ משום אגר פן השיעיי״שנארטה



ה ט י ח ת ש ו כ ל ג ב ה ה סעיף י ע ה ד ר ו  י

 רכ ©cc fas דף

 אם

כ) שחיטה יאבל(כא) שאר טרפות אינו אוסר (י) אותו. ) ( ג ) ן ו  . אם (יז) הפריס (יה) ע״ג קרקע (ג)(ים) טע
ן ואם לא הפריס ע״ג קרקע (ד)(כב) אינו טעון שחיטה (כג)'ואם (כד) פרסותיו קלוטות (שי׳ שפישחי כיצה ^ מ י ״ י ־  י
) אע״פ שהפריס ע״ג קרקע אינו טעק ד י  ז*» x°!׳£te אתת ואינה סמקה א שהיה ט שוס (ה) שאי (בה) לנר חמוה). (הגהות *

) בדבר : י ) ן י מ מג ^ (י)שחיטה. "רש (ט) םג * J , 
 הלשנ״א ח הלץ

 י פתחי תשובה
 (נ) סעין שייפה «ה"ס יפיץ נסשינס נשמיס לאש סי יפ״נ שכתב שאץ מנרכין פל
ע סק״א (י) איט עעין שמיעה עיץ / ונה״נו לקמו סי׳ י  סייסחו עיש יפיץ סס
 נספר 6ישס דינים נלק־ האמרים לריש א׳ שכמנ לשיויסס סיא 17א נפי אנל מזירה
 נדסא נעי ילא גיס ממפרכסס לקנס סי׳ כ״ז פ״ש (י) שאי דנר ססוס פ ץ
 נהנסוס אשרי נמולין סלק נהמה המקשה מיש שה דחופה הואי יסמיה׳ אינשי כסהיא יאביי
 לאיד ס0! סודס בקליע p פקעה שהוא מוסל ני פ״ש וצ״ס לדינא ועמ״ש לקמן ס״ ס״ז

 0א p סקופס ילא אתי לאחלופי. (ו) נלנר. והפעם איתא נהש״ן לפלטת קליפוי

 דרבי
' בט׳׳ת  במוסגר מיש מה נשם הניסור עי׳יק • (יז) וערים ע״נ קרקע ט
 הרדנ״ז חלק נ' ט׳ תתכ׳׳נו וטי טיפ שכ' טש להחמיר אף בעטרה גדוא
 וכל שעמד על רגליו אע׳׳פ שלא הלך ט״ל בכלל הפריס עג״ק יטעין שטסה
 ט״ש אכן נה:״ש ס״ק ו' ושמ״ח סעיף נ' וגי כ׳ לדנא וכל שלא הלך קצת
 >fr הקרקע אע״ס שעומד ע״ג הקרקע א״צ שטסה עו שהלך קצת ע״ג יקרקע
 * עיג דכר אחר אז סעון שטסה עי״ש והנה כשיוד כרכה העתיק נפשיטוח
ד השמ״ח טק פק טא דעת כ  רבד הט״פ מזכר עי״ש אבל מיקר לדנא מ
' שמ״ח ותכ״ש שם שכ' דקרקע לא דקא  חב הכוסקיס (יה) ע״ג קרקע ט
 דה״ה אס עמד ע״ג דבר אתר עי״ש ועיי נסי דעת טרה טף ס״ק ג' שהניח זה
 בצ״ע ט״פ (יט) טעון שחיטה עכת״ש מ״ש שאין לברך ופי' בפרי הואר
' י״פ ובמטת מרעק״א שכ' ג״כ דאי! לברך עי״ש אך נט״כ כ'  לקמן דש ט
 דצריך לברך ט״ש והביא ככרט יוסף את ה' ט״ש ומשמע דס״ל טותי' וכ״כ
' י״ט בנשימות שיברך עי״ש ועשמ״ת שם ומב״ש סיק ש' שכ' גיכ  נמ״ז ריש ט
 שצרך לברך כמו על כל מצות דרבק רק שני דמ״מ טכא דאכשרלו לברך על
 דבר אחר הצריך שטפה מהר לברך על האחר תתלה רכטור גס את זה ט״ש
' א' אה נ״א ובדעת טרה ם׳׳ק  ועיי שפיר ס״ק ד' וטי בעיקרי הל״ע טו״ד ט
' תצ״ת כא״א ם״ק כ״ה שבי דנע״ין כטי הדס בבן  ה' ועיי כפרר״ג א״ח ט
 פקעה טה טוצא כזה כיץ דאף בשתיסה יש דעות כלא יברך ע״כ לעני! הכיסוי
 פכ״פ יש לסמוך עליהם ודא לפטה בלא ברכה ט״ש (כ) שחיטה עיי
 באה״ס מיש נערו בדיעבד אס לא שתטה וטי נמול מרבבה מ״ש כזה ופי'
' אלף קפ״ח) ובשו״ת ' רכ״ד(ובדטם רחדש טא ט  נטיח הרדב״ז חלק ה' ט
' ג' נאמצע החשו' ועיי ניטן משה שהניא נשם המהרשד״ס דנשהה  שנרא״ס ט
ן נדענד עי״ש אמנם :ט״פ ונפר  א החליד א שמו כסכין מומה אץ אמי
 הואר כ' והשלימה מענג נדענל ואס שהה או ורש אפיי נדענד אשור עי״ש
 וטי כמטת מרפק״א לקמן סעיף ג' שנסתפק כשנמצא הסכין כגוס ויש ספק
 פמא כעור נפגמה תש נקיל כזה עכ״פ כסכק נכה׳׳ג והרת ננ״ע עי״ש ועי׳
 כשמיח מדף ג' ותכיש ש״ק י״א שכ' דאס מת כ;א שטסה א״נ לא שמוה כראי
 מון כסכין מוס א ששהה ודרס וכממה אטר אכי' בדיעבד דכיץ דתק,ו רבק
 שטעה שטסה מפליא בפיק ומ׳מ בדיעבד אן למזמיר נזה בסטקות שבכתיטה
 כגון ספק כשר נכגמה וסי וכדומה יק שאר טירות שאט מעיקר הדן א״צ
 להחסיר בזה אבל הדכדס שהם מעיקר הדין טיך נס בזה ט״ש וע־י״ז ס״ק ד׳
' ט״נ ועיי נשיית עמק  מ"ש בזה בארך ופי' בט״ת תשובה מאהבה חלק נ׳ ט
' ד' מה שהאריך בדן זה עי״ש (כא) שאר  הלכה (להה״נ מזיסיל) ט״ד ט
 טריפות ענאה׳׳ש ועיי נערך ישלתן שכ' מהכנה״ג והרדב״ז מסן לי־תמירפי׳׳ש
' נ״ז יעי נד״ק ס׳׳ק א' שכ' דיא ודאי דאף  ופי נשו״ת פהר״י אסאד טו״ד ט
ס דא״צ בדקת הראה נב״פ ולדינא כתנ ד  להאסרן שאר סרטת בזה מ״מ ט
 דמגהגיט טא כהכרעה המהירן ולא טישיק לדעה המחמירים נזה כלל ט״ש
 וכ״כ נשמ״ח שפ עיי״ש ועיי ניטעוה יסקנ נפה״א ס״ק א' וככה״ק ס״ק ג'
 שכ' דאס לאחר שנשחטה האס טלר העדיפות נהנן כקועה טהר אננ אס טלו
 הסרטת כטלד קיס שנשחטה האס חסור דהא אס נערפה האם עצמה צא ממי
 פטטה טכ לטלד וא׳^ לא טדסא טא מאמה אק אס טלר ספק טרטת נטנד
 אף קלזש שטסה האס יש להכשיר עי״ש אבל נשמימ שם והלש פ״ק י' כהנ
 לדנא דאין חילוק נזה נץ טצר פריפה ונץ נטרף אחר לימ־״ה נכ״מ אץ שאו
 שריטת אסו ננ׳׳ש ט״ש והנה כמ״ז ס״ק ד' והי כ' ורך הכרעה דמ״מ

 באר היסב
 (נ) שייפה ונתנ נפי! מה השיימה הוא מלנדסס דלמא אתי לאחלופי נשאר
 נהמות ומיהו נליפני אץ לט צהתנדר יציע ללינא ינס' נה״נ פסק צאטר אף נליפני

 (ל) אתו ופירש הש״ך מון ש* סדפות שאינם מתמת פתיסה ללא מפרסם טלי
 הא אנס אסרס אתו אנל סיימת שהוא מתמת שתיסה מק שהייה א ללשה יטי
 כאילו לא שחש למיא לטץ שהלדטהו שחיעה נפי שטסה מעליותא מיהו ללעת הט״ז
 נליענל אץ לפיסלו (ה) שידסה והספס לדלתא לחנלה לגיד אי״שי שזה התניה
 . לטל לא מהי על שיהיה נה תר תמיהות שאמו טתה נ״נ קלועה אנל יל• לא,צ־יך

 שאמו
 תשובה

 נטריטת רכר ומטרשס כנין חסר רגל א יתיר יש לאטי־ עי״ש אמנם נשטת
 טיס ס״ק י״א טכית מרנר׳ הכוסטס רמץ נ״מ נזה [וק מבמע מדנרי השמ״ת
 שהבאתי נסיק זה נסמוך דאי ס״ל לכסרטת ניכר אסיר ה״ל לכל״ז אשיר
 דטרטת ניכר סא ומה נ״מ א מהר לה שטטה א לא] ועיי נגה״ק את א׳
טטט כראות דאף  ובעחגות הטשס שהאריך ג״כ להשיג על הפרמ״ג כזה ו
 כסרטת מטרסש ו יכ־ טהר עיי״ש ופי' בסי זעת טרה ס״ק ז' מה שהאריך

ffv< כזה וסיים כצ״ע לד״א 
' שמ״ח שם של דק ש הכאה׳יש מורטה שהוא מחמת הפטמה אסר ט ו ע  י
 אס נעשה בה מעשה נטלה כהנהו דהשביק נטלץ דף כ״א עשאה גיסטרא
 א רםל טרך וחלל שלה דט לא ממי לה שטטה ואף אס שחטה טי כאלו
 שחטה לאחר שמתה ואטי ט״ש וט׳ כו״פ וישימה יעקב ומ״ז שי׳ק ד' שכ'
 דבניקנ טושס א נכשק מרגרת אן לאשור ומ״מ שלא כשעת הדחק מצדד במ״ז
£ ועשפ״ד ס״ק ה' שכ' רכל זה טא דוקא ברקב במקוס שטעה  שס להחמיר ט׳
 אבל שלא במקס שטסה בודאי אן סברא לאטר טון דת! ט רק איטר סייכה
 ולא איטר נכלה ואטר סריכה אינו טפל ככה״ג עי״ש ועיי נטדושי פהרא״ל
 ציק סיק ד' שכ' טש לתלק דכפטקת מדגרת אץ להתיר דהוי כלא שחטה

 כלל אבל ננקינת טושט יש להתיר עי״ש בארך •
' נ״י ס״ק קע״ח שכ' כשש חכמי הטכע שסתס ראה  ועיץ כרא״ס לקמן ט
 צכה ע״פ המיס וריאה של ב״כ שיקעת וע״ז טמטם בערכאח כשהזונית
 טינות ילדק ל:מק את לילד אס טל־ ט א שרטלתו ט״ש ועיי נסי דעת
 טרה כטף ס״ק מ״ל שהעתיק דברו כזה כי י״ל דטי נ״מ ננ״ד אס נתערב
' זה נפל  ריאה של כ״פ כה״ג עס ריאה של עגל כשר והנס שאץ לסמוך על ט
 טרה מ״מ נמילתא דרנק כה״ג אילי יש לסמיך ע״ז וטיס נצ״ס ט״ש (כי) איגו
 מעץ שחיטה עפהי׳ש מ׳׳ש מהכבשה דרכיס ועכ״פ נטרה כעי ומי׳ נצצ״ח
 כשטס דף כיה ע״א של גיכ ככשיעית ונ״פ נהי ושטפה א״צ אנל מכ״ס
 אטד נאכלו ט משים לא תאכלו על הדס עי׳ ש ועיי כס׳ דעה טר־ יי״ש כזה
 וי־ביא כמה ראיות סהכיהקיס דאבי' נתרה א׳ צ עי״ש (כג) ואםפרטתיו
 קלוט־ת עיי כסי שנית טיס ס״ק י״כ שכ' דלדעתי נראה דאכי' .ייי״כי הרגלים
 את״כ מ״מ טץ שככר יצא עליו קיל תטה דמיופרי לא :עי שטסה עיש

 (כד) פרסדזיו קלטות וא״צ שיהא כל רגליי נביטת ק1וטית ואפי' ביי׳
י שמ״ח סעיף ד' ותנ״ש ס״ק י״ד (כה) דבר תסוה פפת״פ מיש  ח׳ מ
 רהגטה אשרי דטכה טי תמוה יעי' בנית שהביא ג״כ נשם הריש גא; דאכ
 טי ניוס הטפה ו־שיאין נתפ: כמילתא דתמוה ולא בעינן כרטהיו קלופות גיי יש
 ועיי כמטת מאין מהרשיק ז״ל על היו״ד מקרא תכמת שלמה פכי שהוא הטה
 על האחיורם שלא ה:יא דבר הב״ח ב.ה יהא יש ניר גס לדק יבעי ן ב'
 תמימת דפכ״פ אם טו פרסותיו קלוטות וגס טה ביום הטפה דנחש: ג״כ היי
 המיט וכי דאפשר י יל דדוקא נזמיהם שהיו טחטץ ביום המנה עצמה כנה*1
' ס״ז לערן א״ב ע״כ היי נחשב אז יוס הטפה רילתא דהמוה אבל בזמהיז  ט
 דאץ דיך לשמע ביום התיפה p יוס א יימיס קדם החונה לא נתכ: תיפה
 למלתא ותטה ולכך אף אס אהד רוצה ל-וחרו טוס הטכה אץ להטי :זמה׳ז
 מטס ראהו למיתלף ל״ותרו קדם יוס הטפה דמקא נשואץ אסו זענייא •יא
 מיילף אנל נשיאן גוטיט כץ יוס המכה ליום הקודס מתליף ולכך השמיטו
 האחרונים ט״ש ־ (כי) פנסגסין בדבר עבאה״ס ועיי נסי דעת טרה פ״ק
 יימ״ש נזה ועשמ״ח וחנ״שס״ק י״נ ד״ג שני דאף שנש״ע לא הכ־יע מ״מ נ״ל

 נהנרע



ץ באר הגולה ה £ ט י ח ת ש ו כ ל י ה ג ג ה סעיף י ע ה ד ר ו  י
 ג(כז) "ימלא שחט האם אלא קרעה. וכן יאט שחטה ונתנבלהבידואו שנמצאת טריפה. אס העובר
א בן ט׳ טת או בן ח׳ אפילו ) בן ט׳ ת (כח) טעון שתמה לעצמו (כט) וניחר (׳) בה יואט ת » א צ ״ » ) 
. הרי זה אסןף , סגה (ל) יענטי אץ צהיזיר שיס יצל הנמצא מהמס (לא) אס (לב) האס(ח) טרסה (הנטמ מ״סור 00 נמ״נ)  ת
) P (מ) ״י: ד לבן ט׳ ת שנמצא (לה) במעי (לו) שחוטה י ) u * ( י ל ) 6 מ ) ש י 5י 3י,"״ ״5״י ייייימ(לג "י א ג  י

ד ל  כשרה וגדל (א) ובא על בהמה דעלמא (לח) והוליי (לפ) אוחו ת

י לשנ״א למל•  מי
 foeccrita גגימ
ec • נלישנא מיא 
 DC - sen עמי
 דף ע׳ה מתא
 דארגעה םימטם
 *x ני9 יסמא
 כ סול יפשיס «א
 cc נגמיא ל מימרא

 באר היטב פתחי תשובה
 שאתו תהיה ג״י קציפה ינת פקועה אצא כשהיא קלוסס צני סני יצא «*מ (׳) נה ס״ק י׳ (י) p פ׳ ענה״ס נשס ןףן ומיץ מנ״ש שמלק ע•) ינפנ ינס נסהס ל׳ •יס
 יפייש הש״ו ליאי שייסה היא מלאודיתא וכל שאר סדיסרז סיסליס נה יפיץ למק נאיס ושימנה ננסמס אנסי אץ w נימי ללאו נפצ מא ומיין נלנס״י שמלק עליי יהשניפ

ץ וק נס׳ לטש׳ שיד חולק גיכ על הסנ״ש פ׳ש »  נזק ft סעיף ס׳ שלענץ אתו ואח נע •ש יילוק נץ שמש ונתננלס לנמצא סדפה ל
א ס פרקנלהנשר לף >רח (מ) סי׳סס ונתנ ט״ך אנל אס טא נשרס נשר אנו־ האילנא וכן מ ״ ט ץ י מ ן א נ ו  ילעק טסיהלסנטמןנ״חסעיףי״ז אץ חילוק מ
 מס אמו לא טחה צחנה שייפה לאסלו נמצאת פחטה אץ סעונר ספון שייפה וכשר אסי׳ האלנא (ס) ס׳ ונתנ fa• אנל ולאי ©מחץ עד חחצמ נ1 ללילחו שאו מצא

 דרכי תשובה
* מדנרי המון משלחן נ  נ״כ דלא מהר כזה אף כששהה ח׳ יוס עי״ש וכן נ
 פי״ש ועי׳ בהנהוח מרעקיא ז״ל שהאריך בואיית למזח דבוי הסכיש וכי לדנא
ן דמהני ת' מס עי״ש ועיי בפרי תואר שני במחר מזה דאף אס י ה  והעיקר כ
 אמח שיודע שהוא p p ח׳ מ״מ ששהה ח׳ ימיס ללידתו שח דאמויק מדאי
ן [ויש לעוור גס בזה כדברי הדברי מסף שהבאתי  סעו נתושננא עי״ש כאי
׳ ניד למנא עייש יעי׳ גשרת ביח  נסיק פנסיו] ול״כ בשרת נאית דשא ס
ק י״א  שלמה חיו״ד נוי ליי שהשיג נ״כ על התניש כזה טיש אכן בשס״ד י
 ינישועות יעקנ ינמהת יו שאל ב׳ ומרקד למנא כהתנ״ש להחמיר נזה
י שאל רופף יפת נחימשיי לסי׳ זה ינספרי י נ י  והאיים ניאות עי״ש ועיי נ
 טית *אל ופשינ חליחאה חלק א׳ סי׳ פ״ר מיש בזה נאק־ ועי׳ נמנתה מסף
׳ ונשפו ופת מ  בלק׳׳י סיק פיר ובשו״ת דברי יפקנ סי׳ פ״ה נאמצע מ

ק י״א יצ״ס :  תורה י
 סעיף ד (לה) במעי שוטטה כשרה פגאה״ס סק״י ופי גשו״ס נאת ושא
ק זה והעלה לוינא וגהמה וסלפא שגא פל פ  שם פה שהאריך נ
פ מפרסה הנא על נ״פ משריפה י  ג״פ מפריפה אץ להקל אפי׳ שמוה האס ו
מ ולאכילה י נגיאח אניא אס מ מ ף נל מולם אן נהס א « י  הרי ק וילק פ
ץ נשחיסת פצמן וסרטת פשיטא וטהניס נהם פי״ש . (לו) שחמד. כשיד, מ  ר

 ענאה״ס שם מיש מהש״ך דנ״ס מטריפה שגא על נהמה זעלמא דהולו כשר
י״דיקיידפכ׳פצ״עגג״פמטדסה הגא על  ימהר לה שמיפה ופי' «ףד לקקט׳
 בהמה יעלמא והיה בהמה דפלמא שבא פל ביס מטריפה ונתעברה ישמשה האס
ק שהאש מיחרח בשחיטה שחיפה דלה מועיל למלל ג״כ יק י״ל  דצ״ע דיל י
 גס לספון דסי שהייה בשחיטה כמן דססניס שלה סי בשיוע לערן מילה
 והסי׳ והנן ק האנ אנס שתטיס נלל עי״ש ועי׳ נשיית עמק הלכה (סרב
׳ ר נאמצמ החסנה שהשינ על דנר ססנ־מ״נ  גמל א׳ ממדינת ליטא) מרד ס
 נזהוהננלה ומרקו למא כמיש השיך להקל נזה עישנאק־וסי׳ נס׳ ונוי מסף
 סל היו״ד סי׳ ניז נרש בזה (לז) ובא על בחסה דעלפא עבאה if מיש
 דסא הדן בהמה מנלמא שבא פל בת סקסה והולידה שאמו סלד אן א
ק פ׳ שהחג  תקנה ומ׳ במנחת אמץ ה״ק כ״א יפיץ פזה בנר׳ י
 דנהמה מעליא שנא על בת פקעה וסלידה סר ספק שמא אן סששין
א כשמס ונמס הבי נץ טחמ אלד ונץ מח מעצמו  לזיס האנ וסי ט
 סי ספק טריפה ואם p פקועה נא אמסה ממליא יסליד ומס סלי סי
 אסר ודא יהא ודאי מיישינן לזרע האס ואש שמד לסלד אס רק ספק אמר
• (לח) ווזלין• ן י א  דשמא אן סששץ לזרע האנ והיה כבהמה מפליא עיי״ש נ
ק י' שכ׳ דנהמה דעלפא שנא מל נח פקעה ונשמו השקמה פ מף י י א ג  ע
ק י״ו שסזליס ללינא  ונמצא גס ולי ציע לדנא ועי׳ בשמיח שעי׳ ז׳ ותביש י
א מישר  סמ״ש השץ חזקא «*פ הנא טל נהמה מצמא ונמצא ואי כמכה מ
 נשחיסח אמו אנל נהמה ומלמא הגא על גת שקשה ונמצא נתונה ולו אץ
 א תקנה ולא המיל א שחיטת אמו ואמו השמטה ומי מעולם ישיישס עצנט
ן יסי ואן חילוק נזה נץ אס ו נ מ  אן א יהד מלק הסמנים שמצי אמו ה
ן נרי״ש • (לט) אוחו תלד א כ מ ת ס ס א ׳ ח ק א ח מ א י ח ׳ פ ק א ו ה ו ל  ס
פ שסאקלוש נא על ג׳0 והוליד ק שיו שכ׳ ואס ל  אין b• תקנה פשפ״ו י
ס מוינק גרן סלו שחישה ושא• י פ  והשריש פ״נ הקרקע לא אמרק וטון י
׳ נמדנק לא סמי שחיטה ח״א ׳ אף מדרגנן ופצר האס יש א ס  האג אן א ס
 טון והפעם יציין שסטה מא ששום ילא אפו לאחלושי סא וטון משחט לא
 שיין אט לאזלישי וכן אפ סי׳ אשנא ושאג אס ק^ש והאש טאקלושה ביש

 יהמצא

ץ ו יש לסמוך אמחירין תמוה חוא טיט נץ אתה תמוה ע  להכרע ונדענ
' ' נ  קלוט ואמה טחה נ״כ קאטה ונץ תמוה אחרת ואס יש ננן פקועה טט
 חמוטת טטת כנץ פסע וקלוט מקרי תיי תמיט אכל כטפ א׳ ננ״פ וא׳ באביו
 לא מקר חרי המיט ואץ הנל מדעים שזה אניו סא וכי ואף והא ווא וא״צ
י ומ״מ אפיי סלם קאסוח נחשנ  טהא נל תלמ נפרטת קלוטות ואפי' נאחח מ
מק זה ושיש עיר התנ״ש ק ו׳ מה שסלסל נ  יק לתמי׳ אחת ענ״ד וסס״ז י
 גזה וסיס נציע ט״ש נארטת ופי׳ נדנדו נשס״ד ס״ק ז' וס״ק י״י עוד מזה

 סעיף ג (בז) אם לא שחט האם מקא כשלא שחטה נלל אנל אם שחט
ק ' א' וקרעה יטציא תלד אץ תקנה לטלד כשידמה(כמשיל י  נה ס
ט דנס״ק ק ח׳ של מ  מיא מהפימ״ג) • (כח) סעק שחיטה עשס״ד י
 הנא מטרפה אט רחר נשתיטח אמי לאכילה מ״מ אס מה מהורה טא מלטמא
p מנטלץ זא״ז א אש טה מומר לאסל מוה ט א  ונימ אף נזמה״י לחשוד א ל
ל דאף  א״צ נדקח סנץ ראט חשיד א-גילה ואף נטסת הרמנ״ס נטי נ׳ די
 נפרסה צדך כדקה הסכין מימ נימ אף לדדיה אס נפשה מימר נזה נסמס
 א׳ טיש (בט) יגיתד בה ינרמ יש נזה גס צו טמרא דאס פתה מסמא
׳ נשו"ת וכר ק שליז) (ל) ועכשיו ט י ו שס (ופי נ י  נמשא מטלה ש
' פיה נאמצמ התט׳ נטנוא שטתה הנהמה שקשה אלו ונחיה הטסים  יפקנ ט
 ונמצא בה עינר ט ירצה הטאל אמר ונכה״נ לכיס יש להפיבי טחו נשטפח
 פצמו דמסתמא כא א חדשיי אחר שהיתה אמו מקשה לילד ובסרט טון ששהה
ה והיא השיב ח״א ואין מ סמיכה אויבה טנרע מ  זק רב מחי נ
 ניפ יהא חב טולמת יא• מעליא שכא א חדשיי אק מקטן בלידתן כיב פי
 שלא תטה אפשר לסליד ונהמה זו שקשתה נ״כ בלידתה ׳״ל דמורה יאכט לא
 נא א חוטי לסלי ידן נרמה לה קשייתה עייש אנל לא ראה נשיית נאת
י שני יהיכא והנהמה טהה מקשה לילי והוציא הסונר אח ימ ׳ י  ישא ט
 יאיינ שהה הולד ז׳ ימים מנה״נ לל׳ע ס להקל וכיין שמו ממך לצאת גס
ג נס טאמווה י ק ל״י) פימ מ ל י י ל ילאסהר שסה ז׳ יניס ( י  החנ״ש ו
ק י״א שכ׳דאש טה י י י ׳ ש  טש להקל עייש (לא) אם האם טריפה ט
ן נחלל מוף אם שתם אח״כ טלו מיחר ק ממצא ק  האש ספק שריפה מ
 אפי׳ בלא שהה יי ימים מטס וטי סיס שמא אן האש סויסה ואיל שטא
 שרפס שמא כא א חושיו ואפילו לכחחלה פרגון אחו בטן ח׳ יניסטיש:
׳ ו׳ *שאל מהמה  (לב) האס טרישה פי׳ בט״ת מכעלטג ניפץ טו״ו ס
 שסלד בה שסק פרטת לאחר שטסה בערן דתליק לקולא ומכשירין הבהמה
 סטפס שחפה הוסרה אה יש לסדר הגן שקעה ממצח בטסה יהשיאל רצה
 לחסר סלד נמש דדיקא לפנץ הנהמה אזלינן לקלא דש לה חוקת טחר אנל
: ן  [לא] אמץ הג״פ טין דש להפיגרחזקח אבר סה״ח ועיש גמה שהטב פיו באד
ק ייא שכ׳ ולמ טא ידע שלא ׳ נסרי טא• י ת) שםא אינו ק ט׳ ט ) 
 טה לנקנה וכר כל משן ס׳ חדשים שד גס האימא נשחיסח פצמו אף נלא
ק שיו ושיח סעי׳ ה׳ הפלה ואשיי יחפ שנא  שהה ח׳ יניס ט״ש >f נסניש י
׳ ובר,יוקף מל סויד שי׳ ניה  א יישיו צא סמי׳ א׳ שחיפש פצמו ט״ש ופי׳ מ
ן וכי שונרי התניש צימ דלמה רטש ניחע שכלו א חושיו י א ש גזה ג  י
 וטיט גאסן הסרות שסם עוממת נל ישות הטרף ה׳ א ו׳ חושים גרפה
 על מספוא יא אפשר טכא פא׳ זסר יאיז״כ גג׳ א גו׳ חושים אחר הטרף
 יש לה ולד דכודאי טא p ט׳ יכלי א חושיו מה״ס רמא שססה גרגר טמס
 לנו גניויו וסאוין גסלטל גזה ט״ש: (לד) איט p ס׳ עגאה״ס וסת״ש
 מיש נפאגחח האחו וניס אס מהר פשמפתין עו לאוו ח׳ מס יעי׳ ס״ס שפסק



ה ט י ח ת ש מ ל י ח י ג ד ה סעיף י ע ה ד ר ו  גאייצילי• י

ל (מי) בת פכןעה (סה) כיוצא מ a בא מ r t (מג) ד (מא) *אין לו (מב) תקנה (־) בשחיטה ל ״ (ם) ת א י ־ *  יי־ ־
ת ובלש צד־כים (מט) שתטה (יא) םדבריחס ) ובן בנו עד סוף כל החדות כמו ח מ ) ו  ־rtS ל« ־* (מו) הרי (מז) מ
א ת ח עוף אעיפ ש ז 3 ואין הטרפות (נ) פוסל (-נ)בהם: ה 3השוחט את הבהמה (נא) ומצא בה (גב) ת £ . ^ £ " 3 
א (נח) בבהמה אלא מה צ מ ר (נו) מן (גז) ת ח ר (ננ) חדי זה אסור באכילה. (גד) לא (גה) ת ת ־ עוף מ י י  ־יאיא־! *־ 6
 שיש לו פרסה: מס וי״א (נט) ואפ-׳ פרםתמ קליסילז (ס) רק טהא חטה לנהמה פמדגס מק (םא)!דש לו (•נ) סוסה :

 גריש הלי ממכלוה

 הישוב
ס אם האנ נהמה דעלמא מאס נמ סיןסה ומציח ואץ י  לאסל עגיל וגי נס״ז מ
 לאומ וצד מןנה מכיל נימ נהסס שנא סל מו פקועה ובמו הסקעה ממצא נה ולד
 הניח נתנ שטחו נלא טיסה זמרן מזג דאין לו חקנס וצריו עיק לייצא

 (יא) ממדיהם סי 06 הפד* סל גני קרקע (ינ) נסם ונחנ השיך נשם
 םרש״ל אילו סלדו כללןהטלדםרק שנרהס יטא נ״נ על מי נינם מצא נהסשהס
 סקפוס א פסלמ מפקעות (1נ) פרסה ופי׳ הש״ןיהכצ מצר בדמות נהמהאסיש
ס כלל כשר ואס סוא וסור. עוף אזלו יש צו פני מ  צולמות ממס אפילו אץ לו מ
 פלסת מהסה אילו סט מחסה "אנל מיס * חמוס שהד נ«ח< נ' נתנ לפרסת

 תשובה
 הכיס ונמצא ולד גחונה גיל ואש סא p p׳ ט נימ• בשייסת מלמו ואס שא
ר מדנריהס כאמו ואפי' ספק אס כלו א חושיו  נמה מכאן * p ס׳ מת אז
 יש לההיר נשחיסח פצמו אפי׳ קוס ח׳ ימים וסמן דרכק לקולא פנ״ל ונדי

ק ייס וכשפיו שם•  נהנ״ש י
י מירס דל* נהמה ואכזר א) ונמא בה וכיש אס טנמ מ נ )  םעיף ה׳

 פיך ש״ק י״ח ישמ״גו מוי׳ י״נ ונד׳ שפיו ס״ק י״ח (גב)«זטות
ק נ׳ דה״ה מצא נה או טלד ממנה סוכר  עוף ששיח מד׳ י״ג והגיש י
 דמומ ממה ורגלי׳ כרגלי הפוף או שאין א כפות מלים פלל א שמצא מנוה
 אוס אפיי יש א פרסות מהמה או דמוה עוף סהור אף שיש א פרסוש מהמה
 א דמות דגיס ומכיס אנור עיי״ש ועפפ״ד ס״ק א שכ׳ ואס נמצא כמוה
ה אמרים מספק אנל אם נמצא דמות סוף כלא ס ף והדמות אדס שיש להס מ  ט
 סרס: טי ודאי איטר ולא ספק ואס נמצא אדס בלא פרסה צ״ע אס נקרא
ה לא נתנאר טעב £יסקיס מטת  ודאי איטר טייס (נג) ה״י אמר מ
 האיטר נזה מה טא ועי׳ נה׳ עחטת הטסס אות ו' מה שהסריך נזה ומולה

׳ ס״נ)  דאיטרא טא מטס אני־ מן החי ואטר לטשיסו לנ״נ טי״ש• וע׳ל ט
 (נד) לא הותר p הנמצא בבהסה עשמ״ח שם ותנ״ש ס״ק נ״א מדן
 נהרה הוסר נץ טהורה ונץ טמאה וא£י׳ חזיר ונלנד שיש לו פרטת ואשיי
 טיסה א׳ ברגליו טי״ש וט׳ גשפ״ד ס״ק י״ז מ׳ע בזה וטיס דמיפ נהפ״מ יש
. ז מ  להטו נהמה אף פאץ לה פרסה נלל טי׳£7 (נה) הותר p הנמצא בבד
 עשמ״ח דה״ה אס נמצא כה דמות שקן אמר טי״ש וע׳ נכי הוספת יוושאס
 בקצור הוראה איטר נסי׳ זה מ״ש נזה: (נו) םן הנמצא בבהםה ואשיי
ף רק שהוא דמות בהמה בץ סטרה ובץ ממאה יש להחיד  נמצא במיה בתא ט
 בהס״מ א בשטח הדחק שמ״ח שם (גז) הנמצא בבהםה כ׳ בשמיח שם
ג דסיסוסו ממס י  ותביש ס״ס כיב ואס העובר ראשו ורוט ממה נבהמה א
ט בנהמה טייפ־ לנח) בבהסה כ׳ בשס״ח שם וזיל וניל  לאדם א לעוף ד
׳ דט נדמות נהמה עכ״ל•(גט) ואשיי פרסותיו קלופות וכוי  דרמות ט

ה י ק כ׳ שכ׳ מהדרשה מ  ענאה׳׳ש מ״ש ראט׳ אץ א פרטת כצל ועי׳ כשין י
 כשאין א תאם כלל נרמ כל שמא דמות נהמה ניתר טי״ש וט׳ שירח שס
 שנ׳דאן להטד נאן א תליש רק נהפ״מ א בשפת הדחק טייש ועי׳ נסו׳׳ח
ק י״ז ונסר טאד ס״ק נרו מיש נפנץ זה נאויטמ וטי' נמהריט אלנד  י
 בסרק א׳ זמורות אס ר' נרש פל דבריהם בזה (ם)רקשיהאחפהלבהשוד
מודגר הרמ״א נלאה ראם נתערט נ׳ זיטס מב׳  ענאה״ס ומהג״ש יקב׳שכ׳
׳ מגם״ק זשף » מp פקעה ובהמה בלא סופה ואי ט י  p פקעות א׳ ט
 שיש א פרסה א״צ לבטל כ״א דת א׳ נלכ׳ע פכ״פ חד נמייט טהר הוא אבל
ק  לדנא רא רק שצריך לבסל את שניהם עיייש ועי׳ מכ שהארץ־ בזה בשפיר י
ל י ק כ׳ שכ׳ מהמ׳שס ד סא) שיש לו טרסה פגאה״ס ועש״ך י )  ייז ־
 וכיונה הרמיא מה מ״ל דאט׳ נמצא כהוכה נמל ואן א פרסת כלל אלא
ת « מ  מליו כתא מגה א ממצא סין אשד סימז אץ להם פרטת כפרטית ה
 מוסדם אלא ששרסטו קלוטות כתא החמור שסלם סוססס קיסוח אפ׳ז:
 טון שהגמל שין נהמה טא והא כנלל בהמות נמצאם ממות שיש להם שיםמ
ו בזה אף שמא אן א שדשה משאיל נעוף שאן א שם נהמה  נהמ־ן מ

 ללצ

 באר
ו י ה ק פיו רט• שטפת עצ« (•)נטייסה וסססס אחא נ  מספק נפל כדלקמן ט
 משים דהר הוא מל שאין א אלא טמן אחו מצי אמו שהסמן הל שמס ועומד שאץ
 טיסה סהגת ט ק ההורה ואץ לן שה״ה נמלה מזה שהראשק שטס משטלל ואע״נ
ד דאמרק י נ לאקשס מי ו י אססאקס  דק פקוע מסרפס רתר נשויסת פצמו
 ממרא ר סמלם אנשי־ ניה רחמנא [א ננ׳ סמטו] א ננ' סמק של אמו ואם אפו פרפה
 יש להנטר נשט טמק דפצמו אנל הנא אס נך דסק אנמ הר מא כאלו נמ•
 פטפ ולפ״1 אס נן סקע פרפה שנא על נהמה לפלמא הר סלד סאד ממה
ק י״ל מם החלנ שנא מק פקע הנא על הנהמה זעלסא יש  לעלמא עיץ לקמן ט

 דרכי
 יימצא בה p ס׳ מס אס שחטה האס ודאי סוהר סלד ולא אמריק טץ דמצד
 האב צריך סנד שטסה מדרבק ומצד האס אן א שטסה לא מסהרה ליי השחיטה
 ואסר ח״א וטון דלא טיך לטש הבא לאחלוכי דהא שתטה אט מיל פ״נ אץ
 למש ואס נקרפה יטי בה p ס׳ מת צ״פ לדנא פיי״ש בארך ועי׳ מזה כשעות
ק י״נ שכ׳ נפשישומ שגס ק כ״נ (מ) הולד ממיז סקיט וש״ך י  טיס י
ק י״ח  החלב שנחלב מאט טלר אסור יכ״כ כפר״ח ובשמ״ח סעי׳ ח׳ ומכיש י
' ה' שהאריך להשיג עליהם והעלה להתיר  טי״ש ועי׳ בשו״ת רטט טיס כק טו׳7 ט
 החלב כיון שיש בזה כמה ספיקת טי״ש באריטת (מא) אק לו תקנה בשחיטה
' א׳ לטי ב' ט ק ח׳ מסתפק אס טלד בין שחיטח ט  עבאה״ט וסי׳ בשפ״ד י
 אמרק דט׳ א׳ סי ככבר שטס לגבי סלד יסי׳ ב׳ עדיין לא שחס ואץ א תקנה
 וכסף הכריע להחמיר ואס מתה מסמא כמשא כנבילה דקיי״ל דאס שחט ט׳
 א׳ והמרק עד שמתה הוי נבילה טי״״ (מב) תקנה בשחיטה שבאיש מיש
 סלוגתת הביח ויפ״ך בבהמה מעליא שנא על ביס ושחשה הב״פ ונמצא בה ולד
׳ במי טא־ שצידד להתיר כהב״ח אבל בשמיוז שס ותביש פיק ייז ומיז  ט
ק ייד כ׳ להחמיר כהש״ך ילאסיר יעיי״ש בשמ״ח שטיס ראן ק ס' ישב״־ י  י
 טאק כץ אס סלו p ע׳ ט א מת וכץ שהוא כן ת' וסטר, מזה ככל גווני
 אסר טי״ש ועי׳ ברנד הזהב מה שהאריך כזה והענה דכדא הרה העיז יהב״יז
 לסמוך עליהם נהטר עכ״פ אס טא p ט׳ ט בשחיטה אמו טי״ש (מג) ואם
׳ ככ-ט יונה שכ' שציע אס ולד זה סאן א  בא על בת פקעה ט
 חקנה בא אבהמה דעלמא א אבן פקעה א אפכא אם סלד שטלד מזה גיכ
 אן לו הקנהלשלס אס נאסרו ולדמיהם נד טף בל המחר. והניח נצ״ע ועי׳
ף כל המרוח עיי״ש  שמ״ח מדי ו׳ שכ׳ דנאסרו ככה״נ ולמטהס לעולם פו ט
 ובהב״ש ס״ק מ״ז וכ״כ בימין משה ועי׳ ט׳0 מיש בזה (מד) בת פקעה
ק שבא י ף פיק י״ב שכ׳ דכפ״ק מכפרה פבא על ב ׳ פפיד ס א מ ט מ  ט
 ק הטרפה דאין לאהו ולד הקנה טי״ש ועי׳ נס״ה עמק הלכה (מהה״ג מהר״ז
ש !מפיג טל הסדס״ג נזה והניא רטוה ׳ ד׳ נד׳ה גס י  מילדל) טז״ד ט
 דמהני לה שטסה וטיס p נ״ל להלכה ולא למעשה טי״ש ־(םה)כיוצא ם

ק כ״ה־(בר) הרי  ר״ל והנה פקעה טא ג״כ מכשרה טוצא ט מנחת אהרן י
 בגי נ' נשמ״ה סעי' ט' אס הטיל נפל אסוו מורנק ראהו לאחלוט נשא•
 נפל טי״ש (מן) בגו ובן בגו ואץ טאק נץ אס ינא p פקיעה סל נמ
ך ישס״ד ס״ק פ״ו פיי״ש•  פקעה א ק פקופה פל ק פקפה מל א' טא י
׳ מניח סעי׳ י׳ שכ' וזיל ססלד נמר מןופיס שנתבאר  (מה) ובן בגו ט
 למיל שצריך שטסה מדבריהם לא ממי לפסח אס יש דבר המי׳ רדלעיל וכיון
 מולד טא אן סברא וסהוך שדברו גהסמי' יתרו שטלד מסקפיס אא״כ יש
׳ ונאמו יש נ״כ המי' ואמו בס״ק ממש שנמצא במעי אפה אחר ששישה  ט מד
 שממך שמזטרין המיהה שניהם אסרס שהאם נ״פ טהה ואט' סלד זה הפדס
ק ו׳ שהניח להשמ״ה נציע כזה נ הקרקע שרי כלא שחיטה עכיל וממיז י  י
׳ תמיהות טי״ש ־(פט) שחיטה מדבריהם ענאה״ט נ  במה שהטר נטלד אף נ
ח מדי ס׳ של דמקא בנמצא במכה ש ט׳ אס הפריס פ״נ הקרקע ועיי שי  י
ל גזה הפרס ע״ג הקרקע אבל אס טלמ אסיג ולא הסריס עג״קצריכץ  ולו י
ח שם תיל ואס משה ק ס״ז • (ג) פוסל כ׳ נשי  שטסה עיייש וסשש״ו י



* ״ ״ י ״ ח 0 ה מ ט י ח ת ש פ ל ד י ה י ג , סעיף י ך ע ה ד ר ו  י
ר יי מ  ן ״השחט אח הבהמה (סב) ומצא בה בדיה שיש לה (טג) ב׳ גבין (יי) וב׳ שהראות (סד) א
 ס נדה דף הר וכרכ
wo» fro דת עוכר במעי בהמה. ובו ו' סעיפים : ךך T 
 ממרס מרס
^ s £ X א ״המקשה לילד (א) ותציא העובר (ב) אח (ג) ראשו אעיפ שהחח־ז ודי הוא (*) כילוד ואינו ניחר 
״ * י ״ . או בן מ׳ מת (ו) אמהר. (ז) ואם(ח) הוא בן ט׳ >«* י ת מ ו  בשחיטת אמו לפיכך אם הוא(ד) בן ח (ה) ת א
* בי*׳} פ שייפה)(א)(יב) מה (יג) שיצא מהאבר ן ) 5הוציא(יא) ידו והחזירה(.יי קי י )  ת (ט) ניחר בשחיטת(נ) עצם־: ב

 פתחי תשובה
ד (*) מס ווצא מהאני «ה 7ץ איסיי •יצא נאמר •רש מ; ape פשייס פנל  י
 סלי מסל נשחיסס איני לק אני היוצא לין לי סקנה מסא״ע 9סס6ס סמס אנן
 לעס הש*ך לקמן מך! מגואל דאסילו כשנהצאכ סאס מיסה שיין איסור יוצא ומס שבסין
 אסיר אמנפ כסייס סלק סליי עיין נססי לבתי שלי שכמג שנלאה עיקל כהסדמ אן
 למעשה יש לססמיל ולופל לאס סאבי שיצא מא אני שהנשמה סלויס נו P לאסיי כולו אילי
 מס שסיס נסניס ונשסנליל מלס נ״נ אפיל (ואס *גא פוי איזה צי היסל כגון ספיונפ

ש  ולאסור אבי היוצא עני* והשאר גיסי מזיעת סצנמ ונשהנייל מלס סוסי י

ה ב ו ש  ת
ק ליס ופי׳ בפ׳ דבד יוסף פל א שם י י  ש״ה סעי׳ ליב וניג ונביאי הג
׳ סי׳ פיח ח סאל ומשיב הניינא חלק נ סי  הירי סי׳ סי: (ו) אטד עי׳ נ
ח שליא שילחה מקלסה אס הסובר ניחר נשחיסח אמו אס יש לסש  ששאל נ
׳ מטלה לאיר הסולס  שמא יצא ראשו נתון מקצת השליא א שמא נל שלא ס
י טלה• ואץ לח־ש עיייש  לא סי טנור וני דנצ שלא יצא לאיר העולס לא ס
ק א' שהרבה להשיב מיד והעלה מכמה מקמה דגם  ועיי נס׳ זעה הורה י
 בבה/ שסא בהון השליא ואס מגולה לאיר סעולס הר טלוד ואסר עיייס:
ק ד׳ והי דאס אס יודע אס היי . כ' בשמיה שס ורגיש י א  (ז) ואם ת
ה יציאה הראש p ס' א פסה אס חי עי מס מ׳ מייס שיצא כל הטף פ  ק
' ס״ו נרייש ופי ברנח״י בביאריס  מותר כדין שאר בהמוה הנשההיס כמש״ל ס
# אס נא ט חדשיו אס א ק ח' שצ״ט אס לא טלר רק שיצא הב פדחתו ו  י
א p ט' חי משיח סיף סנד' נ' שבי  מהר שיהוי ח' ימיס נדי״ש (ה) ת
 דהאיד,א ליתא להא היתיא כק דאין אנו יודפץ אס כליא עיי״ש ופי בסי
׳ נ״י מה שהשיב על דבדו בזה ועיי״ש בסי הקורס  דברי מסף מל הירד ס
ק י״א: (ט) ניחר בשחיטת זמשו בץ ׳ יינ י  ועיי בפרי הואר לעיל ס
ה שייפה אמו א •יא צעולס מהר א שייטת נ  המיר הראש והיי בפרס מ

ח שם:  מצמו בוק שי
ח והחוירה פי' בסי אמד שפי(לההיצ מיאיאג ז״ל)  סעיף ב (י) התדא י
 בחייושיס יף ל׳׳ז ע״ג שנסתפק בעובי שפשט יוז ליין והתירו ואז
 לא כא א חושיו עדין ואח״כ כלו א חושיו וטלי בירכו אס זה האד אסי א
ש מהיין ק ר י ק ז׳(ועי ביבריט לעיל י  צא וסיס בצ״ע עיייש ועחב^ י
ק ס' שני ילא חקא שהוציא ח סשמ״ח סעי׳ ד׳ ותב״ש י  החיים) (יא) י
 האבי עמד לסן הדן p אלא אף אס הוציא העובי האבר צביר, מחם דהייס
י הסן כלל יש ג״כ לחלק בהט ראם  נגד הדוק מי לסן ח־! שלא יצא ממט ע
 החזירו קדס שחיפה מותר ואס לא החזירו אסיד דלא בבהמה סא בשעח
ק ג' מיש בזה בארן ועיי בסי תנה טרה ס jf ה'  שטסה טי״ש ועיי מיו י
ם סיס חס נמלא האם םריפה ומשיח  מ tf בזה (יב) סר• שתנא עפי
ק ח׳ פה שפלפל בוגרי הפין והפיח בזה והפלה ואף אס ׳ ג׳ ותביש י ו  מ
 גמצא האם פדפה וסא־ בטט ארג דהפובר p ס' טא ורתר בשטסת פצמו
ק ז׳ טסק אפכא דאף  מ״מ אבר טוצא שאר באסרו עיייש אבל בטיס י
 כשנמצא האס שדפה אס סלד טא p מ' ט אף האבר טוצא רהר בשחיטה
ה א שכן נמש לדנא שיי״ש ונד׳ בשפ״ד  פצמו נדי״ש וכ״כ נטרה יקטאל י
א ופי׳ בלב״ש ש י ר ובס׳ לב הריי פל טלץ דף י ק ב' ובחמזט בה ט  י
' כיד שהארץ־ כזה כמה דסץ והפלה  המצייץ נפח׳ש ונהמו טית נאת דשא ט
ש הסח״ש משמו דנשנדל חלט אטד פיי״ש שכ׳ י  לדנא כיש נספרו לניס ו
 חה חקא נאנר שהנפש האי גו אנל נאנר שאן מסש הלד ט יש לסתיו
י דנד  החלג גזה טון טש נלא״ה נסה צודס להקל טייש נארן ומי׳ מזה נ
׳ ע״ה נד״ה ׳ נט״ה דנרי יעקב ט ׳ רו־ (יג) שמא סהאבר. ט  יוק» ס
 וכבר משאל בבהמה המקשה לילו ומד המסיס הבהמה וטציא העובר ט וזאס
ef לא סדפ א אס טציא העובר אזה אגו קדם מחירה א לא מזב מכר העט 
ו ס  את סלד לישראל והי׳ אצא זה יוהד משנה ונסתפק הטאל אס יש א ט
ס דמן השחם אן למזיק דסוסא נל ואן מ  בשייסח עצמו א צא והשיב מ

 לגו

 קלוטות חשונ •ותר אזלו הפדספ״נקדקע פיט (יל) וני ירחמנא
׳ שיראתונ׳ ננץ וסיג נספי אסו ו  השסעה לאסרתס נרהטשלס נ

 באר היטב
 לרחמנא אמריה למשה
 ו אנמריס שהד

 אס יכול לטות גני
פ סמן יעיז י ׳ וה״ס אס הוציא חנ פלחחו כיש ט י ד (א) טלול 1ל ט  י

א אמו סדפהדהו״צ סאי ט א ן י  (נ)פצמו ונתב מ
* טא אני שלק הנשמה תלויה ס יש למוש ש נניאמז פק*<) ו  ונס״נ p להםיי י
 דרכי
טקס טי״ש ונראה דלדנא אן הש״ן מתצק  כלל והשיך כ' שדבוי הודשה ו
ק כ״ג לדינא מי ש ועי׳ במה״ג במטח ב״י ט י ו  עס מלישה בזה וכ״כ מ

ן •  אס ליב וכשפיו ס״ק כ׳ מ״ש בערן זה באו
א דוקא מצא בה לאיש  םעימ ו (סב) ונמא בה כ׳ בפרי טאר ס״קי״ז מ
 אלא אף אס סלד בד׳ מ מבטיה ג״כ אסר ולא מקא כשילדה
 קדם זמט דהוי בכלל נפל אלא אט׳ יל־ה בזרנה טצא רטרה נפל אפ״ה
) ב׳ נבץ עבאה״ע שכ׳ הספס פאט יטל ע  אזר טי״ש באליטה • (
 לחמת ועי׳ בש׳ן שב׳ בשוט ;מרי אט יטל צידוד. אני׳ כעה א׳ כטצא
' זה שכ׳ דצפעמיס ארע שט כמה יטס  לאיר העולם ועיי פר״ח טף ס

י 0 ^ (סד) א א ק כ״א מים בזה ב ק כ״ג ושפיר י  עי״ש וגד׳ הב״ש י
תן ממה כ״אט־ה הפסיעה ׳ בס׳ עריטה הבכס אה ו' שהפלה ו  ט
ו אגו ק החי טץ דלא מישתרי בשטסה אסו ז  מהלצמ״מ יש בה גס אנ
ק כיד וכמנחה אהרן ס״ק  הבהמה ואטר לטשישי לבינ ט״ש ועי׳ בכרט י
 ל״ד שכ' דהא דמהירין שליא רמוחה בשחיטה האס ולא טישיק דצמא שטעה
 טא ורטח א רמוה מנה טא ואץ שחיטה מטר אהה טיס מטס רטאל

 וצא שטח טא צא השט טי״ש
א סף מד׳ ז׳ שכ׳ ׳ שי  סעימ א (א) ודמיא העובר את ראשו ט
 י ולא מקא טציא דדן לידה אלא אף אס אדס טשיט ימ למט
 הנהמה וחהן ראש העובר וטציא נמק טי נ״כ בכלל ילוו טי״ש (וע״ל
נ פדחהו  נונויט ס״ק ל״ו) (ב) את ראשו טנאהיט מ״ש מהס״ז והיה מ
ק א׳ שנ׳ דבעיכ בטק ננ פדחתו נד״ש ועי׳ שמ״ח סעי׳  ועי׳ פוי סאו י
י נוונ שדחהו אן־ מ טק זה נארן ונ׳ לד,א ו ש נ ק ו׳ י  נ׳ וגי וחיש י
 נ׳ tern צטמרא טא דאמרינן דנד. נ פדחתו טי טאד אנל לקלא מון להטו
 po ס׳ ט מה טצא לסן דנמשוכ טלוד כדלקמן סעי׳ ב׳ לזה לא טי טלוד
 אט׳ ©הוציא כל ההדחה וצדן להחמיר סד טצא רוב ראשו מי״ש ופי.שסיד
ק ׳ ז׳ (ג) ראשו ערק י ק א׳ מזה וסבשו״ה פרס מאימה חלק א׳ ט  י
 א' מ״ש בעוכדא דעובר במעי אמו כשרה משחטה וקרס שטעה האס ראי
 ביק אבדם מהרגלים נהי׳ בהעלמה עץ שמא טציא גס פדוהו והחמיר לאשור
טק מהרחם  דש לחשוש סמא טציא גס פדההו ואף שלאיש רא שהר* ו
ן אמר ד דאדיהא ולא טי ט  אכ״ה יש לטש שתא הסן א״ע דהוא שסק א
׳ אחר ׳ הראש ברסק מהרחש כיון שהשטטה ט ׳ ומדד ט  דכאן נמצא כאן ט

 הקשוי יטצאה כמה אבריס ומ״מ טהר וימכרו מכרי טי״ש (ד) בן ה
ק ג׳ שכ׳ דכשהוא p ח' א פחות נץ ט ונץ מת ׳ א׳ והכ״ש י  עשית מד
י שהמיר הראש ושהה כממי אמו עד אחר ו נפל ואסר מדאדימא אפי  י
 שכא א חושיו טייש וסי׳ נס׳ דרן הטיס :מדנה להשינ מאז נזה וכ׳ ולולא
ן אכלים שוס בהמה נטלם ׳ אמר שיץא *יאה דא״כ א  כטמ של החב״ש ט
 דאטו מלקדקס בכל עגל הנולד לס׳ אס טציא סעס א׳ ראשו קדם :to א ס׳
 ובע״כ דכל שטלד אח״כ לס׳ לא אכסה נן במה שהוציא אזה נמס הראש קדם
נ עיי״ש «  שכלו א חמיו והביא לזה כמה ראוה מש״ס ופוסקס ונטף הרח נ
ד השמינו והרגיש בזה: ב ׳ ניס מיש מ יי ס בד יושף על טי  וטי בסי י
י ששהה ח׳ ימיס מיום טצא . וכל שימפ שסא פטה מק פ׳ אפי  (ה) חי
 נל הטף אן להשירדסהשי׳ אט נרקישא. שמינו שס.וסי׳ ש״פ לקק ט



ה באר הגולה ט י ח ת ש ו כ ל ד ב נ י ה ה סעיף י ע ה ד ר ו  י
 (יד) לחוץ (0 אסור. אבל (טו) מה שנשאר ממגי בפנים "ומקוש חתך םותר לא ההדרה ר^דם שתטה
א מיעוטו ׳ מה וכל זה לא *־ר־ אלא לעי׳,  (טז) גם מקום (י) החתך אסור אבל מה שבפנים מותר יאפי׳ ת
 (יז) שייא ניסר נשתיסת אמו נשאר עונר הימצא נה אנל אס (יה) יללה אוסה הנהמה אח״נ נס האנר (ב) שיצא וייזזירו שד זשחיסיז עציו
א כילוד (כ) יואם יצא ג ט מסי"")-' ג "אם יצא רוב העובר הרי ת נ  (יט) מסיר(ה) הנל (נך יעלהמ״׳ י
י J ך ׳תציא ו ל א (׳) כ  (בא) חציו ברוב (י) אבר (כב) או (כג) שיצא (בד) רובו במיעוט אבר הרי ת
 נ־יא!גא אבר א׳ והחזירו וחזר והוציא אבר אחר והחזית עד שהשלים לרוב. המיעוט שלא יצא מותו־(כה)"ואם

 ליוומרא ו שש נע א רא:ינ? ונאתיצ ויא נסנסא ילי\א n כש געיא אמתי0 ולמימרא ירבנ א והרא ש

 ררנ בג «:יה ונשר
 נבוב נר כ ב!א
v הון נימי 
 נ נמק י י-י׳ שם
 ד כ0 ננ:נא ומיזנ׳
 נממרגא וכרי ׳!ר״!
 תא א־צי־נ ר-י׳׳ך

י ״  ד בש ע

 פתחי תשיבה
 (נ) שיצא וה־זזייו של• מיץ נמשונמ נימ שמואל אאמן מי״ז

 באר היטב
 סייס׳ (נ) אמר ממס שנאמר ונטר נשלה סדסה לא סאכלו ולרש תז״לטק שייא הנשר
 לחיץ ממתיצתו לה״ס הרסס שהוא מתיצת העונר אמי (ל) החתך ה״ט הנללה
 מץ היזיצון לפנימי כתנ נס״י ואט טמץ שתותק על מקוס כלות יעים יק משנר העצס נמקים שאץ סדפה עוף הנהמה או עוף למ״מ אותו אנר אסור שחותניס
 נל האנר (י) הנל ופי׳ סש״ך ומקא אס קלס שילסה יצלה אנל אתר שחיעה אפייי מלל לרך נית הרחס אסר ונזה מיופנ מה ש־/יחו נל״מ ונלדבה לנרי ני"
 נצדך עיו, נתנ נה״י לוקא שהתזיר את סאנר קולס פייסת אמו א:צ נלאית אעי׳ג שיילה אח״כ אל מותו אנר עס מקוס תתך אכזר נד, אנר רמיוליל לחיי־ שיאנר
 הזה נשאר מלוצלצ נשעה שיצא למעי אמו על״, עומל נאיסר אגר המלוצלל ואיט ניתר כשחיסת עצמה ופר״ח נקיא חולק (ו) אנר ופי' סש״ך עץ שיצא חנ •מ
 וכש־בער מה שיצא מיעונר איע אצא חציו ואס נפיל ניעוס ייל ששאר נפייס אהל רונ היל שיצא סוי מנ שדנ) מיפוס היל שנפרס אתי רונ היל שיצא צהשציה תנ
סק שי״ס לעני! נסר שהבא אחריו ספק נטר והלכך זה נחר לצא מהר ציה אף  הפונר ואפור ולי! זה נעיא נש״ס ולא ייפששא יפסקו הפושקיס לחוטרא ולק נתנ השור נ
 שתיעת עצמו לאמר לא טלול ליי אבל מה שנשאר מנפייס מומר נשתיסת עצמו נממה ,מך אי ניצול למי נגיפא למותר ואי לאו כיליד ניתר בשח עת אמו להא לא יצא
 כצל ;ז) טלול וכתנ נשיך לזה הוא פשוס נשיים לחה ניצול והסתגר טנתנ יגל נננמ אתת איע חצה לומר להשוותם לגמרי אלא לניצא חט נמיעוס אנר הו

 ודאי
 תיצובה

 שנולד כשכלו להולך חושיו עיי״ש ועי׳ גס׳ 6»רי שפר (להרג הצדק מ׳ שמיאצ
 מלחרתנ ז״נ) דף ל׳ ז פ״נ ורף ל״ח רה שהאריך כזה וסיס נציע עי״ס וע׳
 גס׳ רעשה רוקח הפכרדי על סרמנ״ס ברק ה׳ מה׳ מאכלוח אסרוה הלנה
 ט׳ שכ׳ דש חינוק געק זה דאס הוציא החבר כשעת הלידה וחח״כ באתו
 יזמן טלר כל הויד לא נחסר מותו האבר בשוס ענין אננ אס טציא אכר א׳
 שלא בשעת לדה והיה האבר בטן עד שיגיע בעת לידה ובזק שהוציא הא:ר
 לא ייה כנין לידה כלל רק שאחי׳כ גהח־ש זק לדה וטלו סלד אז אשיר
 אתי אבר בכ״מ והביא שק מצא למיג דמשק אליעזר שכ' ק ודלא כהכנה״ג
 שהשיג עליי עי״ש ומשמע מדבריו דאפי׳ טציא האבר כשככר כלו חדשיי אסר
 הא:ר בכה״ג וצ״ע ללינא (יט) הוזיר הכל עבאה״ס מ״ש אבל אחר
ת ב״י את י״ב ט מ p בית הרמס אטר ועי׳ ככנה״ג ג  שתיטה אכי׳ טלל ד
 ובבנק גטה ס״ק פ׳ בד״ה רעתה ובתב״ש סיק ת׳ ועי׳ נשפ״ד ס״ק ו׳ ללא
ע לדה לאחי שחיטת אמו ג״כ ד  דוקת טלד דה״ה אס טציא חי שלא נ
ט האבי־ שרי ח״א פי״פ  אסר דלא טייא אסכא דוקא כולד המ טציאו חי א

 סעיף ג (כ) ואס יצא חציו כ׳ בשמ״ח סעיף ה׳ והב״ש ס״ק י״ב טכר טצא חציו
 או חייו ברו: ח:ר וגדל ובא אגהמה דעלייא א אבן פקעה ומליל
 אין להולד הקנה בשדסה לעולס דטמ,יס שמצד אביו חציים שתיסיס וחציים
 אינס שטטיס עי״ש (כא) חציו ברוב אבר עבאה״ס מ״ש דביצא חציו
 ברוב אבר שדינן מיעוט טד פבכרס בהר רוב טד שבטן להשלים רוב
ט טעיע אבר משאר  שנחי; ועי׳ שמ״ח שס והב״ש ס״ק י״א שגס א
 בכרס יש לאסור עיי״ש (בג) או שיצא רובו סבאה/ו ס״ק ז׳ מ״ש
 מהש״ך דה״ה אס בפרס ייתר מבטן בלי המיעוט אבר וטי ועיי תב״ש
ט המיעוט לא  ס״ק י״ג ישמ״ח סעיף י׳ פכ׳ דר״ל דאפי׳ אס לא נחשי א
 למיס ונא לט; יטה בכייה רוב מ״ר טק והשתח ריב הפיבר טא מבטן
 איליק בתריה ואמריק דכיץ לביד האי טעוט אכא בסרט רוב עובר בחון
) שיצא רובו אבל ע  לא שבקנן ליה טי״ש ועי׳ בשפ׳׳ד ס״ק ט' מזה (
 אס יצא שיטוס העובר אפ״פ שיצא ברוב אבר אסיר ואע״ג דאס נשרי
 מיעוט העובר שכפרס בתר חב אבר שבטן יטה בטן רוב עיבר מ״מ

 נל שלפניט רוב טנר נכניס %יק בהד׳ ולא טי טלוד שנרי! שם
ן יש ו׳ זיתים ומיעיט מהמ ט  (כד) חבו בסיעוט אבר ר״ל נדרך משל נ
נ מהיד חנישה וסיס וחצי וא״נ אס  עולה ג׳ רניעיה זיהיס ונפרם עס ח
ט ו׳ דתיס  נימא דסיעוס מהיד נשליך לפרס לרוב הד הרי יש נמים ח
 ורטע אנל השהא חולת הד טי רונא לא שדק מיעוס טד לנסרס יהד

ט עניל הט״ס  מנטן ח
׳ נתסארח ימאל על המשניות נטלץ סרק  סעיף ד (כה) ואם התך ט
 ד' משנה א' שכ' דאט' לכהחלה מותר לחתוך אנו מעונו בשיש
 לוק־ נדנר נטן הנא שעושה נדי להקל יציאתו ולהציל האס ואן כזה מטם
 צער נעה״ח דנל שננסה לצורך אן ט מטס צנעה״ח עי״ש(ועי׳ במקומות

 פציינט

 דרכי
 לט צד ריעיהא יאימדנא למהנק כלל ובפיט טון שט יניח עיי'^ נתייסר. •
 (יד) לה! ץ אמר עבאה״ט ככ׳ יססס ״שוס דהוי ככלל יכשר בשדה טדכה
 יעי׳ שכ"־ ס״ק ג׳ ומ״ז ס״ק ב׳ דאף בלא התיר האבר איט תטי תנא ״כיס
 בש־ה טריכה ולא משוס אבמה״ה ומוהר להושיטו לב״נ דשתיטת מרו טיהרו
 נתבר זה מיד אבמה״ח עיי״ש ועיי בס׳ רבד הזהב על טו״ד בחידושיו לשי׳
 זה ס'ק ב' שהאייך ליכיג ̂ע יכרמ״ג בזה והעלה להלכה חדהי יש ט איטר
 אנמי׳ ח ולא טבעי׳ בלא המזיר דלא ניתר האבי מהיטר אבמי״ח כיון מא
 הי׳ בבהמה בשעת שחיטה אלא אף בהחזירו דטי בבהייה בשפת שזכה
 אכ״ה יבאר האבר כאטר דכל שהוציא פעם א' לס; ואסיו ההורה מקרא
 מבשר בבדה טריכה טב אט תחר להיתירו לעולס והו״ל חנמה״ת והסר לטכ־עו
 לב״נ ואס נתערבה בתהייה לא בטיל דהיי ברי' עיי״ש ועי׳ בסי דעת יירה
 סיק י״ג וי״ד מיש בדברי הפרמ״נ והייביד הזהב בזה בארן (טו) סד.
 שנשאר ממגי בפנים כ' בשמ״ת סעיף יו ותביש ס״ק ס״ו עובר ש־יציא
 מיעיטו ושתט את החס מתבאר דמה שנשאר ממט במים טהר ומה טיא
 לתו; אטר אש נדל טלד הזה ובא על כ״כ והוליד הולד סותר כלו מא שייטה
 חיוה טלד מנד האב בתר חב אביו גרירה עי״ש (טז) גם שקום החתך
 אטד עבאה״ט מ״ש מהבה״י שאט טמץ שתוהכץ עד מקום כלות העצם
׳ פמ״ח סעיף ד׳ שכ׳ דלא אסור רק מקס החתך דהייע השייוך נייוצא  ט
 כל מה שעומד נגד מסן הבהמה עיי״ש ומ״ש הבאה׳יט וכן משבר העצם
 במקס שאין טריפה עי׳ בניח טלל כט׳ ג״ה שכ׳ ג״כ הכי וט׳ בס׳ מנחה
 יעקב כק״א מקרא טלה למנחה כאלה שמן כלל ס״ו סיק ד׳ שקרא ערעור
 על מנמ זה שכ׳ הבה״י עיי״ש ועי׳ כלכ״ש כדר טריפות העצמות ט׳ ו׳
 ס״ק א׳ מיש בזה (ועי׳ כוכדט להל! ט׳ נ״ג שיק ה׳) (יז) שיהא ניתר
 בשחיטת אמו איל אס נתננלה האס בשמטה א קרעה וטציא העובר
 אח״כ שוחנז להעונר וטהר גס טוצא אס ידוע שכלו א תדשיו שמ״ת סעיף
׳ י׳ כאריטח ועי׳  ג׳ טי״ש ועי׳ מזה בשו״ה הגאן רעק״ח ז״ל הנייגא ט
 במרה יקהיאל ס״ק א' שנסהפק p3 זה אס טלד איזה ספק בשחיטת האס
 טץ דקי״ל וכל סטן בשיוסה פסול א״כ הרי י״ל דטלד ממצא בה רהר
 בשמטה עצמו יש להמיר גס טוצא כאא דאי נהיבלה א דלמא טץ דאט
 אלא ספח אזליק לכאן ולכאן לטמרא ומחנדיק דגם אבר טוצא טלר למ;
 אטר כחא לא נהנבלה ולא מהר להאיר שטסה עצמו והארץ בזה והסיח
 בצ״ע לדנא עי״ש אמנם לפי מה שצדד הפרמ״ג בפסיחה להל7 שחיסה שורש
 י' והביא ראוה דכל ספק כשחיטה טי טדא נטלה לכל טלי אפילו לרץנא
 ט״ש פשוט טא ממילא דגם בג״ד מוהר האבר טוצא בשטטה עצמו (ועי׳
 בדבריט להלן טף ט׳ כיה) (יה) ילדה איתר, הבהםה אח״כ עשמ״ח
 שס וחב״ש שיק ז' שב׳ ראט׳ יצא האבר קדם שבא א חדפיו וטלר םכא
 ט חדשיו ולאחר שטלד נשחטה האס אפיה שתיטה עצמו מהיר עצמו וגס
ח בל י  האט־ טוצא מורד בץ החזירי להאנר קדם שטטה ובץ לא מז
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 ^ ״חך כל אבר ואבר בשעה שהוציא אוחו גם המיעוט שנשאר (בז) בפנים (״) אסור: ה עובר
 שהוציא אבר ונאסר חאבר 8ואח׳׳כ נשחטה האם והוציאו העובר והרי היא גקבה (כח)'החלב שלה
 אסור לשתותו (כט) הואל והוא בא (ל) מכלל האברים (לא) רש בה (לב) אבר א׳ (ט) אסת־ וה״ז
 (לנ) כחלב טרפה (לד) שנתערב (ג) בהלב (י) כשרה : ן (לה) 'המושיט ידו למעי הבהמה וחחך
 (לו) p הטתל (לז) וp הכליות (לח) וכיוצא (יא) בהן והניח חחתיטח בחון־ מעיד• ו<^״כ שחטה הרי
 א\תן החתיכות אסורות משום אבר p חחי ואע״פ שהוא בתוך מעיה אבל אם חתך p העובר
א יצא : א הוציאו ואחר כך שהטה הרי חתיכת העובר או אברו מותר הואל ל  שבמעיה ל

ט מו**6הז ולfrpzvb 6 וסשלן הסמץס נ s w s 6 ) 

 כאד היסב
 ודא מצוד ונתצמ ניונ אנר הוי ספק והיה אס היה מנכגים יותר רניין נצא ידטס
 סאנר שליק ציה אשונר שמון (ח) אשיר וני נש״ך לזה הוא נ״נ נעיא נגמדא ולא
 איפשפא ולחומרא (ס) אסור ונתנ ט״ך וה״ה נק סקמ ינא על נהמה לעלמא
 דהולל אי, לו תקנה כלאיתא נסימ! ׳״נ ס״ל לתצנשל אוהו וצד ג' כ אסיר לשהותו ודצא
 נהנית (׳)כשרה ומי הניח ש״ך מתיחה scab" מהמה ננכר וגיק ועצמות
 על אתו האנל להוי םשיקא לרנק למק מלס ק התורה נשל נרונ ריהו הסי! פשק
 שאין ציקל נזה (וננק״ה חוצק עציו) שמא מהאי אנר קען מתגלל מתל החצנ
 מאנר גלול וסכ״ס השיך להיל סיקא לרנק ולקולא וכ׳כ הסי״מ (יא) בהן

 ונחנ נש״ן דנקש פט דנרס משוס שאן הנהסה מומת נהש ונשיש פדן מא

 דרכי
י טאר  שציינתי להלן מ׳ נ״י ס״ק נ״ס) (כו) חתך כיי אבר עיי מ
 פיק ד׳ שבי ח״ל ומסתברא לאס חתך אבר רעיני במעיי ואורב יצא חב
 העובר ונאסר העובר אן זה האבר שתתך מקידס נאסי וק אס סשיס יד
 לנמני הבהמה וחתך מהעובר אבר אבר אפי׳ חתט טלו ואח׳׳נ סציא חב
ס ליין לא אסיר אלא היוצא אנל הירעיס שדאר נפרס מוהר ללא י מ  מ
 אמרק אזלינן בהר חנא אלא מקא בעוני הפלס ביק שהוציא החב דע
p כעובר  נאא יצא נא אנל כל שנחתך נמעי׳ אסריק לנל אבר ואבר בפ״ע נ
נדו והשיג עליו וכ׳ ח״ו להתיר אסיר  נפ״ע עי״ש תי׳ נט״פ ש״ק ד' שהניא י
 נזה גרי״פ ועי׳ נה׳ פר הנית הספרדי(מסשח להס׳ יישב אהניס ואהל
 יצחק) כנו׳ לנרי שהאריך להשיג על הט״פ והעלה ש־בד הסי־״ת שדדן
 וקיימין סי״ש וט׳ נשמ״ח סעיף ז' ותנ״ש ס'ק י״ד שכ׳ כדעת יט״ש להחמיר
 נר״ש (בז) בפגים אמר ענאה״ט מ״ש דהוי נשיא דלא אפשעא ועי׳
 נסי תורה יקתיאצ ס״ק נ' שהעלה חה דיקא לעיץ סיעוס שיבאר נפרס
 טא והוי יק ספק פריפה איל האנדים שיצא לחק היי ודאי אסיר ונזה

 אפשעא האינעיא לטמי־א וטי ודא נטלה עיי״ש
 סעיף ה (כח) החלב שלה אמר כ׳ נהנהית הירעק״א ז״ל ואס יצא
נ איר אע״פ יק״״ל נהתמיר מ״מ ס להטר החל: ח  חציו נ

 לשתויז מסעס ס״ס עי״ש (כט) הואיל והוא בא סכלל האירים
' קי״א שהק£ה ' נשרת רינ״ס (ממאן מ׳ יוסף מפייידמ־טאהל זיל) ט  ט
 אתו השואל דלנ״ז יטה נס הנכר של זה העוכר אטר משעש יינוך
ד דס  הדס ההולך ונא מאבר לאבר ונתערב נטך כל מוף טדופ דהא חלנ נ
 טא אלא שנעכר ייעשה תלנ וטי והשינ חה ל תא חרא דממ״נ אי לכישיל
 הא נמלחה ויצא כל הדפ ולצלי טשאנ שאכ ואי; תשש רק אס אכא ט
טו דלמרן הדס ׳ ומעסקים להניא ו  וזה טלסא דלא שטח ולא חש ממ
 טדאי מהר אס יש ששיס ננל הכהמה נגד הדס שנ זה האנר עכת *ר
 העולה מנל האריטת שלו והנה לט תירוצי הא׳ נראה דאטר לאכיל הנשר
 ט רק א צלי א מטפל אלס לפי התדון הנ' מטאר דמיתי לאטצ הכשר
 אט' ט והמעיין ישפוט כזה (ל) םבלל האברים עס״ז ס״ק ו׳ מה
/ הניח וטי כשער המלך פרק י׳ רהלסת מנןואת כלל ו' ועי׳  שהשיג ע
' ס״ז ס״ק ו׳ ועי׳ נסי נחל אשטל שעל האשטל ט׳  ס״פ ft ולקמן ט
 ניר מ׳£ ע״ד הפלתי נזה וסי׳ נס׳ ניח אל חלק נ׳ חדר נ״ד ונט״ת

 טאל יסשינ תליתא חלק נ' סי' ע״ת (לא) דש בה אבר א׳ אטד
 ענאה״ע דה״ה נגן פקיעה יעי' נרבד הי־ב שכ׳ דנן פקעה חמיר סט
 יאסור •וצא לא טי רק מדרנק ולא טי אלא סעריניז אטר תינק ובנפ״ק
 טי חערונה אטד דארייהא נר״ש (לב) אבר א׳ אמר ענאה״ס מ״ס
ד אריה ירידא טו״ד  והפיץ־ השיג על הנ״ח ועיי נמה שסלכל :זה בשי״ה נ
 ט' א׳ נאריכות: (לג) כהלב פריפה שנתערב ענאה״ס וסח״ש מיש
 בסטגימ העיז והש׳ן־ א מהר ניטו1 האנר נסי וט׳ נשמ״ח מגיף ט'

 פתחי תשובה
 (נ) נמלנ שדה סנירפ יטי! נספר נני מ״א שמולק על הש״ו וסר״מ שהסכימו להמ׳ל
ן נל האנל האשיל ׳*שתמיע להו לבלי המללני נמילין ל נהמה נ  החלב אס יש ששיס נ
נ אנל • עצמו סחלס יאמינ נסעל » J ל שהיה ניכר נ ל  תש״ס שכתנ דל״ש ניפול איא נ
ן פיא מהלטת מפתא• ס המש־ה למי ל פ״ש נ ט א נ ל שת־זית נ אתו לפילס תעילנ נ לנ  נ
י על מ ת ל המפולנ מתמלס נלייסו ליש ניעוצ ו מ ״ללכי ל א מ״ש י י נ  מו•״ ר כה י"־ י
ת ס נ נעל נששיס פ״ש שסאלל ו מל ״ט כאן א0 י  מנרי אשכנז ייז־ויו •ס אשל נשאי י
ק ט הייס י י ל מ י ה י דנ  כמכונת ט״נ סנ״נא מלק יו*־ ס" נ״ל שיש ק שיא abt וכמנ י
ל הנעל נששיפ לעפס נפוצו סיא מפני שא׳ נ ל ה אנל נ נ אסיט פי  נניעיי אשל מסילס מ

 אץ
 שנא מסוגר דנסחר באסלה וטי ומשר דנטנ אתה שלימה ולא נשטא חשדה .

 חשוכה
 ותנ״ש סיק ס״ז שהסדס לדעת העיז ואס* נזה ולא ממי נימול נסי
 ט״ש וכ״כ נשפ״ד ס׳׳ק י״נ לדנא ט״ש ועיי נמשנה ל^ך פיק א' מהי
 מנדא משכב ומושב ועיי בפרי טאר שכ' רכל פנשאי כפרס •ותר מיזצ׳
 העובר כשל החל: כחכ עי״ש ונרי ס״פ שכ׳ דנהא כ״מ לא פליני דאס
ק אז ט מהבהמה ולא תהיה נערפת ב  האבר היוצא טא שיכיל לחתיך א
 חלבה אטר אף דאכא ס' דלא ממי כיטל כלל נכה״ג דהו״ל מ:סל אמר
 לנתחלה טון דסל לתטך החנר האטר הזה ט״ש וני׳ נמה שהאדך
׳ א׳ ועי׳ ' ניג וכט״ח יינחת משה טו״ד ט  נדן זה נשיית רמץ טייר ט
 נשו״ת עונג יו״ט ט׳ ס״נ (לד) שנתערב עסתיש מיש רהטב״י
ד אפר־ס ונמהת ד שאל ס״ש נדנד מו״ב נזה  נדנד המנדט ועי׳ נ
׳ נ״ו נאמצע ההשו׳ ובניה מאד מנ  וני׳ נשו״ת ניה אפ־יס חלק א״ח ט
 איע״ז ט׳ קש״ש סעיף י׳ ובייהיי״ס אלנאזי פרק ג׳ ינטיות אח ל׳
׳ מיד  ונשו״ת שואל ומשי: תליתאה תנק נ׳ ס׳ ה״ל! ונרכיעאה חלק ג׳ ט
' פפ״א  ונס׳ רנחה תיק־ מאה ג׳ ס״ק א׳ יבשו״ת מהי״י טסאד טו״ד ט
' ל״ת  ובשרה ספ־ יהישע כססקיש וכהביש ס׳ ק״ס ובשוית השינ משה ט

 ובס׳ רעת טרה פס״ק ת' פד ס״ק י״נ וכפרת ימין שס בהריסת
 סעיף ו(לה) המשיט ית לטגי הבהשה מפת״ש ה״ק !* ועיי נמתזיק
״נ והנהייה יגותרת ולא טיטק שמא ע״י שהטיס  כרכה שכ׳ נ
 יד כסכין לתתיך נקב א' מאברים הכרטיס טי״ש אבל בס׳ תפארת ישרא1
 על משניות בטלק פיק ד׳ משיה א הפליא להקשות בזה דטך אפשר
מ למעי בהמה דתתוך מסתול וכליות ונא יסדף הבטיה דהד  שייטס י
ך חלל הטף מטן לפרמיות המעיים וא״א לבא לשם  הטחול וכליות הס ט
 נדו א בסטן אס לא שעקב הטבטא יכרס דו דיך שם וממילא טדפה
' >fr וכ׳ דכע״כ סונת הש״ע בזה שסשיס  מפום נקיבת המעיים כדלקמן ט
מ ליחס וניקבו וחתך דרך שם מהטטל והכליות ימזה משמע מיקב האס  י
 כשירה ודצא נהאוס־ין עי״ש וע״ בשלח[ ״.טה טף ס״ק י״א שעמד נ״כ
׳ טי״ש ועיי כס׳ ממשי ט ט דרך הדופן ו י מ רקאמר ט  כזה וכ׳ ודע דמושיט י
 הרזיה (ממאן ר׳ זאב אצעסקר מבראד ז״ל) כטחשמ ניו״ד מ״ש בזה
' ס׳ ובתרייא טו*־  וסיס נצ״ע וט׳ כפו״ה מהר״י הכהן קמא טו׳׳ד ט
׳ נסי מקור מים / מ״ש נניאר ענין זה: (לו) p הטחול ט  ט׳ י
' טחוליס ככהמה וניכר אזה ' מ?ג שהעלה ואס נמצא נ  ידם על טו״ד ט
 טא בהולדה ואזה טא טתרה וחהך מן טהרה מהר השמיעה גס לזה
 טהרה ואין בה מטס אבמה״ת והטא ראוה לזה וכדס יז״ל והיא בריר
ק ח־ש כזה שלא הטח בזה האחרונים  ונכון כעז״ה לדנא וטזזש טא נ
' ס״י מ 1קמן ט י ' מחזק נ ק הכליות ט  זיל וצ״ע לדנא מכ״ל (לז) ו
ן (לח)1כימא בהן מיחה״מ וכי כמחזיק ק זה באו פ  ס״ק ח׳ ר״ש נ
 נרנה דהיה אס >דך מן הכנד ונשתיירו הנ' יסיס נייקס מרה ונמקם
' נרא סיי״ש . ט  טויזא א נ' למ״ד מכוס הפק טוהא כמטאר :

 יאס



ה ט י ח ת ש ו כ ל ו י באו Hrm ח ד ט ה סעיף י ע ה ד ר ו  י

: (bwt א ס׳ מפס ססקוה ולא מי ) לא מקד (ינ) שידסס. ; נ מ ) ( ח י א» ( ״ 0 (ד) (לס) ו6ס (מ) m סוגי (מא) ג י מ ^ י ף ^ מ « 

טה ער יזם שמיני ללידתה. ובו ג׳ סעיפיס  toto%s^ns0 ט1 ?•ולא לשרוט בו

cfrm א(א)"אפתח (ב) בל זמן שלא יצא לאדר העולם(א) אמד. (ג) ולאחר שיצא לאויד 
ד : י ה) ט ) ( נ  בחמת (ד) מוחר (

ב ט י  באר ו
ו סייס* ה היא נפיא ללא א-«סא ש״ס ומיד tun *ו  (ינ) פייסה 01* שיך ד
 מרחם קלס פייסה אמי לאו אפילי אם היא p סייד שייסי* ate מספקלשסא אץ
 שייפה אלא לאיור שיצא לאדר םעולס אנל טנא ללא יצא קלס שייפת 6נ8 ניחר שניסת
ם דזמא  אמו והלק טון שמספק לא ניקד שטסה אטי לפיוס אחדו סאס נו מ

 הד שייפה מימ צ״ע יהא פ״ג הד חלדה וק״ל
פץ י*ילי לא ץ תרץ לקנק טמן פיו ס*נ וטמן פיו נרח (נ) טד וטע נ ל (א) אטי משוס שרן השויץ «ל האיץ שנס שדצחו pro• הקליסס מקד «  ט

ס טש לו קדם לסל פוסח פלא נזלו m א*י  נסתחי נדדו נדהו ס לאסרה משוס שקן ואץ צאנלה פד שתללו סננטס זס״ט טצה גיזלס שסל ט

 פתחי תשובה
 אין ספפס נמש לא שייך *ליס המללט פ״ש (י) ואס שסמ פזני נמפי אט «יץ
 נמשונס תפארת צנ• יי״י סימן סיפ נאמצפ הספונה שנסנ לאמו מנ״ס פיסיס אן
 נלא נייקס אינייס ספנימיס ולא מיישינן שמא עפ נהס שנץ יאץ למיש ל« שמטץ
ו ר פ״ש (ר) לא מקלי שניסה  שלא לינפ שאר אנדס יסוטא p מיניי סיסי מיצה י

 מיץ מס נמשונפ שטס יפנןנ מיא סיס פיה

ה ב י ע  ת
׳ הגיע ושמיח שם של יבנדק טצא לאדר הסולם מאליו בא טיפח אדס  ט
מס נבילה ואפי׳ אס  אגל אס לא יצא מאליו לאדי הסולם אנמי מירח לאבלו נ
כ ר ס זמם לצאח יסייע כיציאט יש לאסרו עו שיגול *  מ־אז א שכנר מי
 יהי׳ ככל ש*־ מוטח גני יףמא טי״ש. (ג) ולאחי שמא פכאהיס נרש
ט יונה x׳ וכל שאט מטסקיס אס כלה א  יאט׳ לא נפחט טרו ופי׳ מ
מ טייש יכינ  ומט א לא לא סמי פטימ טניס כלל לטציא טדי ספק נ
א וס»לי ל א ו י נ י פ ז מ פ נ ס א ל ל כ מ י נ ץ א ו ׳ א ׳ י נ  בסנ״ש ס״ק כ׳ שנרת מ
 טס הטצוח שעל כל גופו מוחו נש־זסה טד אט׳ לא נתסהט מיניו עדץואש
 טלר פחם אפי׳ נמפמו טרו אטד עד טנדא הטצוח טייש. (ד) מתר
 סיד ענאהיס ס״ש ראן לאכלה עד שינדא הכנטס שהיא המצה מחלה
 שעל גופו ועי׳ סו״ח שיק כ׳ שכ׳ ג״כ ועיקר הקטדא סא p סל המפיס
 והטצוח טש להם קרס טי״ש ולכ נס״ז ס״ק א וסי׳ שפיח מני׳ א׳שכ׳ שצריך
ק שיש להם קום נאמצננו  להמחץ עו טנוא הטצוח שטל כל גוס וטיט א
* טי״ש ולא ף ס״ק ג׳ שכ׳ תעיק הטצה גדלה שעל כל ט  יעיי״ש נחג״ש ט
ה יל׳ די׳יל  ה!טר מפיס כלל ועי׳ מנחת יוקף גטאריס ס״ק א׳ שהאריך מ
 דנם החג״ש ס״ל דבטק הסצוח שעל הכנטס ונדם נצ״ע טייפ יפי בשרת
ה ס״ק נ׳ מ״ש גסנץ מ ו ׳ קס׳יו ונס׳ ופס ס  »אל ומשיג קמא חלק ג׳ ס
ה יל תנ״ש העסקים וצ״ל טצוח טש גהס  כאדטמ וסדק שיק א׳ מ״ש 0
 קרס אן הסונה על הטציח קממ מיחל p סל המצות מוואח ואף וסל
 העיסית p להם טצות קטטת כאלו טש בהם קרם קשרם שיוצאים מלמעלה
 על שפת ניסן כקרס מ״מ אן זה בכלל קרס שםסי גטסקס להא סילסא
 להצדיק גויקס ואיצ p להקפיו טה* א הקרס ממלים על ניסן ולאורי
 טף גופן כעץ הכנטס ועיי״ש עור נרש לערן מה שטהגץ א*דס ולאכול טוניס
 הקטנים אף שחסו נהם ככמה פקופוח משטח טגן הטצוס פ״מ טון שחג
א ואף שלא נחבא־ בנמרים דאזדק » ו ג מ  הטף מטסה נטצוח אמדק בזה ו
ם אס יש טצום גווג הטף אן  בזה וווב מוף הד ככא ifn טון די׳יל מ
 ט משים מיאס כסי מנח הגויות אן לטש עיי״ש ונגה׳ק נאריטת מזה יסי׳
. י ׳ מיו גויה בנידון אפווח(ופיל כסיס שאיי!): (ה) ס  גטיח סט־ יהושע ס
א הםציח סטר משם ניקז ועיי ו  עגאהיס מיש ואפי׳ נסהט מיניו אס ft ע
ף מדי t של שאסור מיונק מטם סיאם יסשפיד סיק ג׳ של  שמ״ח ס
ק טייש מ  ראפי׳ למ״ד דגל סשקצו טי ק הטיס נרס זה אס אסר >רא מ

 אמנם גלק שם ל ו*¥ וקר מן הטרה טייש י
 ועיין כסוי תואר סף ס^ק א שהעלה ו^ז סא p לכמולה אכן בדמבו
 אם כנו שחטי הלכה כסל הטסקס מורי אף שעדין לא גיס הואט
 גל שעכ״ש נסתט עירו פירש ונדי to מנס טרה נרק ה' tf*p גזה כאלד
ה נרמ גמקם איך גופה  והעלה והגם ואין לס להקל גגו מנס ססמודם 0
מ י ג״כ כ ס  אפי׳ כשאב *ש wfc p הוופאם לאסל two קשרם סאלו ו
 דעגד אש נסחט עירו וגם פכif גדא סטצוס שסל המטם ואינו אסל גוף

גפו p החעג אן להחמיר סיי?ז נ  נ
ל יאפי* כשהעיף  ועיץ פוי כי jf שם לעק אם מותו אתן לאחו עוף כזה ו
 פגושל וטס ר׳כר שלא טי עליו מואס קלם הגימל אסר אתנו לאפו
ר מטם לא סאנ ן ולא אשק אדמי* נליפ אז  ואן אסר ולא שיין מיאס מ
מ נרק ד" Ft tft" סויקומיריןםס:  טי״ש ומיי oc jflws מלי גחנת ט

 הרבי
 (לט) ואס שחט עובר במעי אסו פי׳ בטיח טת שמואל אחמן טרד
׳ !רו ׳ ניב גאמצפ התשובה מיש בדן זה ונד׳ בשרת מוטרד קמא ס  ט
׳ רפיד (מ) שחט עובר פנאהיס  ובט״ת טאל ומשיב קפא חלק א׳ ט
ף הט׳ של דהיה אס שחנו  שכ׳ דאטר לשטס אמו ט ניוס וטי שמ״ח ס
נ לכסוח אח דמי מספק דלמא הד שטפה טי״ש. ׳ נממי אמו ויצא דס טי  ט
ט מרפקיא ז״ל שהניח להדמיא נצ״פ דלמה מ ט ׳ נ  (פא) בנמל אפו ט
 טצרך לנטנ נאן דן זה דאטר משים דלא מקרי שטסה טון שכנר נ׳
׳ י״ג מרף נ׳ דפכשיו אץ אנו נקאיס אס נא א משיו  הרמ״א לטל ט
 וא״נ ממילא יא״א להתיר טיפת טלר נמפי אמו נא טתר שחיפת האס
 ייצמא לא כא א חישיו ואץ א שחיעת עצמו ואלי ייל יסונמ הימיא דלא
טי  טי שטסה מל אפי׳ להקל רמותר לשטע ארכ האנ א האס משוס י
 ס״ס שמא לא כא א חושמ יאהיל כא א חושיו שמא לא ממי שתיסה
 נמעי אמו והניח נציע עיי״ש (מב) לא סקרי שחיטה ענאה״ס מה
א  שסיים נציע יעינ הד חלדה ומס זקיר הלטש נ׳ הטעם ואסר מה ט
 משוס תליה אנל הש״ך הטג עלץ וני מרקי הססס טא משיסואץ שחיטה
 נמנר אמו ועשס״י ס״ק א־ של יהנימ נץ טעם הלטש להש״ך יאם יצא
א  טלד לאיר דרך מרנאטו וראשו בפרס ורוב עינר יצא יהד טאר ט
 דלהש״ך ממי כאן השחיטה טון תשעת שטסה סי טאד משאיכ להלטש נס
 גפה״ג אטד משום חלדה טון דהראש סא גסרס עיייש יסי׳ בטח אברהם
ת הנרעק״א שנסתפק אס סחה האס ט מ  גא״ז ס״ק י״ג מיש גזה ועי׳ ג
 וטלד שחם גממי אמו אס ממי השחיעה גזה אסר דהוי טלוד ודלת
א דננניל בפניי יטץ דמהה האפ לא טי כחלק מהאם ומרש הרמנ״ן  מ
׳ שליס א דצמא דעכיפ אטי משוס חלדה ואט מחליט בזה  המובא בא״ח ס

 לדנא עיייש
 םעיןפ א (א) אפתח עבאהיס מיש יאטר מטס שרן pvs ונד׳ בפי״מ
׳ פיו ס״ק כיא שהאריך בתרי הפוסקס בזה א טי  לקק ט
 אסר ק המרה טייש ועי׳ נסרי טאר כאן ס״ק ג׳ שהטג על הסריח ומטק
 והוי p מדרבנן נץ נגמרה צורתו ונץ לא נגמרה טי׳£ ועי׳ נשירת סעי׳ א׳

 ותביש סק״א של נלפוט אפרוח מעוף סהור כל זמן שהוא בביצי* משנחוקס
 ונעשה נשר אסור ק הסרה מטס מילה טייש ואס ההוזלה להחרקסועויין
׳ נרו סעי׳ נ׳ וט׳ fe סעי׳ ני וכ׳ שס נסניש ׳ לקמן ט  לא נעשה נשר ט
 ולהטסקם ואיל ואסור מטס שרן הסרן אנו אטד >רא סורננן ולא
מס נטלה שהיא  טי אלא אסמכחא אנל העיקר כהטסקיס דס״ל דאטר נ
הי ספיקא דארייחא  מדארייתא עיי׳יש נאריסת וסשסיד ס״ק א׳ ס״ש נזה וכי י
א סהס  ינימ למק שט קדיחת א׳ של אסיר וא׳ של טתר ונפל אפריז כזה נ
ק מ ט נפל נדייש וסי׳ to רביד הזהג פה שהאריך נ י  ולא מעיק להי ט
 זה והכריע לדנא p דאס שיגר הגיצה והוציא ושחסו ואט יודע אם כנד כלס
 א זמטאסר משוס נטלה זשמא לא כלהאזמנו והוי כנפלוכמיש הלח אק אס
א שמיט זמט&אסאז יצא מכלל נפל ואס אטד כיא מותק פטם ד ט  נרא: א
ל דאסרמהים  שרץ הטדץ טי״ש נאריסת וטי׳ נסי מסי יונה של דאף למרד מו
 אט אסר ירא כשכבר נחדקס דשא צודתאסחח אנל כשאין אצורתאסחחטדין
תק מטם שדן  ליכא למיד ואסר טרח משים נטלה ולליפ אס אסר ירא מו
א לארו העלם. : (ב) כל וסן שלא מ  ניי״ש ועי׳ נופר. טרה ס״ק א׳
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 פתחי תשובה
 (א) שמא נסלסקי פ2ו*ז מה שהשיג מל מהרשיל ומיץ נסשיסס כריס אפוסס חלק
 יו*ד סימן י״א שהצדיק לגלי מהרש*ל כנןוכ מעה ומיין כשי״ס פגמו סי נןילולו

 תשבה
 שלדין למוחין ז׳ ימים וסל אתן הימים עדין ל6 הלך פיון דאפא דעומא
 גדלה כזה טצא מדרך שא־ ולחח שכלם כבר עמד והלכו אין להסיר 6נוילו
 גרענו כיא כשהלך דא היאך יסה ממן• הימים ששהה p סלידה אןטסה
ו מס מ  נריע ופי׳ נשו״ה משינה נפש סי׳ ייז שני ואפי׳ יחפ שפא א י
 סא p מ׳ יפיס מ״מ אס המיס פ״ג וקרקע ולא הא־ נ*א אסר נדי״ש
 וסי׳ נס׳ ודך החייס ססעלה דנדענו בפקס הסיס יש להסיר אשיא לא הק־
 וחולין לומר למה שאס סלך היא משני סלי שא ט״ש וכ״כ נמנהזיב כלל ז'בקנון
 סעייי״ג יפשחן נרה ה׳ לדנאפייש יבפפחת יוסף סעי׳ ג'ופי כסיה אגוווה אינ
 מונרי טרד ס׳ א׳ מ*ש נערן זה וכי ואס חאן שהצמיח קררס לפנל
 זה וגס חאן שהשניח מיום האדה סו סיום י*ל דנם התב״ש מודה להקל אפי׳
 לא שמו על וגליו אף גלא יחפ שכלו א חושיו וגס כ׳ דיל ונס החב״ש לא
 החמיו גאן מזע שכא א חרטי אלא גווזע שלא עמו על וגליו גסל משך
 הזמן נדום שעלו פו שפס שודנוה אגל סכא שאן יחפ מידור שלא פסו רק
 שהאין שנשהו6 לשמו איס יכול לגנננוד אין לממיר ד״ל c*mt נמדי*יכ
 נקשה ליס שיגרונא שאס יסל לעסוו ומספק לא מחוקק דפזסא עי״ש גאדיסס
 יעי׳ נשיים ימ־ לאנרהס סח־ ס׳ ח׳ שנשאל נעגל p שגופים שלא רצה
 לילך והחיו־ הפורה ופירערו פליו האמדס שסא נגו ונרי התב״ש והשיג אס ני
 וגוי החנ״ש מנינים אפ לקבל גאסה מן שמקבלו ונדו פא׳ מהדאטרס
 מימ מון וגוף הוץ סא וגר חוש שלא נמצא ופז בתלמוד ע״כ גניו שכגר
 שחסו יש להקל נדעגו גהס׳׳פ פ׳׳י ברקס גאגריס הפנימיס ולא גמלא גסס
 דפוחא מן שכנר שחשו וליה אה עוד מהר באפן אפר יש להק! ואסר ואן
 כאן מפשול מיענו עייש וסי' סיפח מוס פנרק נרו עו ס׳יק רפ מס
 שהאויך כערן זה והפלה והיכא ואט יודע אש היה סלו יכול להלוך סטן
 שנשנו סד א הרגל נפקם שאט משה סויסה והפיוט הפנל יש להקל מיי עבד
 ונשפה הדחק שיש דחק לנשי־ לאיד שכח יש להקל נס למחצה נזה אןגפוגוא
 שא שטוס הונו להקצנ שהפגל לא הלך ולא טדפ להשי״כ נ׳ שיאי לאסרו
 אפי׳ מיענו לסגור פילחא דמה/ הוי הדענו כלפסחלה מן שפשע נד״ש
̂ז נעגל ששפה יי ינוס ביו עסיס  נאדסה ופי' נס״ח •שויו קמא ס' כ
̂נ קנהו ישראל והיה בחזי עוזי ח' ימים שרה ולא הלן ימירו מסמס טפמיס  ואח
 חוא טון וגוף הדן שכסנ השמ״יז ובלא הלך אסר אפיי שהה ח' מדם אני
 סיחלס ונד׳פגי יש להקל ומי ימן ש»» י׳׳ד מס יש צו לסקל כליו דיל וגזה
f קוקע סלל והא ומצריך הראיש הפדס סג״ק t סודם ולא מדק הסדים if כ 
̂ ששסה יי ימים  אף נששהה ז' ינום ה״ס משום ונעיק אתו למעליוחא וס
̂ך ונפרט מיו שלא  נפסל חזי ניב סיסי אוטלייסא הרל כמו יי מדם יה
ס ומסל ̂ל וכשמי ביו tfvw סלן סי  טופ שאט סלך פו שנא ליו ישואל ד
 הלין העלה ומוהר לשייושו אף לגססלה עייש (ועיי נפרק שאחר 91):
 (ט0 חלידה עגאהיס (וסי׳ «ףק שלס״ז) ופי׳ מריו שם ושביש נףק ייא
f הקרקע t שכ׳ ואם כשעה הליוה ססה האם מומיה וסא* נפל מביס הרחם 
 אטיס שאין הפקס נטה יינו יש למש לדיסק אכריס עיכ אף טחפ שפא א
 ינשיו גפי סדנא סאך יסה ד׳ אמוה נדיש וסי׳ מזה גדיק לקמן סיי ניס
 טף סיק נ׳ ועיי גסי מיי אגרסספל הייק שס סיק ח' מיש פיר סדק שם
 והרס גצפ״ג עי tf מגי׳ בסי דבד שאל וזק* ופס (ממאן מלגוג ft!) גסי,
 זה נסף ויה שם שגי גפוביא שהיה גמה שססס מקשה לילד ולא םיסה
 יסלה להסלים !ft" ס3יס המו) פו אשר משטרו גחנליס סמנה ואז סציאס
 אך לא סה יסל אלך פהונן היאך יספ ר אמוח ט סה אלע מאד ומספמג
 גהליסט אנה ואנה כסל צפד וצעד ושנממ אחו ז' וסבא לסר המודם וראה
 ט עיי צדי ודזחק הלידה-אשר נסקם א סה שבייה גשזלס ישנייס גצלפ
 fv והסריס מסמס טעמים פי if נאדסם נ(טז) ואס אין יריע וטי אמד.
ס ארי׳ וט עילאי נאנני ומזן לטז״י סף ט׳ נ' שני שיש לנדק י  ט׳ מ
 לסרן טמון מון א׳ סנד לחנירו נשר ממל mso מן וזי ימים וקבל המום

 אפ

ב ע  באו־ ת
 (נ) הצדה וכתנ השיך ואפילו אסא דסויוא פאט סלן ואפילו אס יכול לנגשזי מחר

 וא8ילו

 דדכי
 סעיף ב (ו) בהםה ט׳ נס׳ מו הלכה (מהה״נ פ׳ אצטזר טרווק זיל
 מראמון) הלנה סיס שנשאל אס p זה טסג גם נט׳ טלוה
 ואיי אס נא א ונשיו א נעינן שהיי׳ ח׳ ימיס כמו גט נהמה יק יש
 להסהפק עוד יומ־ מן דנד נדנודה של ט׳ הס זהר סש! נהמה כמטאר
 נש cf נסרוח דף ח׳ א״כ י״ל דנפיק שהיי׳ ל׳ יחש נסו נארס א ייהר
 והארץ־ והפלה נכמה ראוה מוי׳ טה מה לנהמה דנא״י אס נא א משיו
 נפיק מ׳ ימים ולא יויי טי״ש ופיל סי׳ י״נ (נו׳ק יינ) ס״ש מהם׳ פרוטה
 הנושם. (ז) אם ידוע וטיט ששמח אהה יגד א שלא נא פליה זכר
 ק חחלה ם׳ חושיס לנםה ובדקה ה׳ חוטם טיס ושמ״יז מדף ג׳ והגיש
׳ ׳ ליו וג»"ס מרפק״א ס  סיק נ׳ פיי״ש (יפי׳ נטיח גיפ שלמה טו׳ד ס
׳ מיג וגסת״ש אהע״ז  פ״ס יגט״ס הדיס (מהגה״צ מגד ז״ל) חלק אהע״ו ס
 ט׳ קא ס״ק ו׳)־ (ח) חדשיי עשמיח סעיף ג׳ והגיש ס if ה׳ שנחג
׳ קניו נאלם דולוה למקוטעין סאיל ועכשיו  ראעיג דאמדק גאהפיז ס
 ההגה הסנפ מ״מ ליני נהמה כיון שלא מצימ מפורש בפוסיןס הס מהמה
 נשתנה הסנט עכשיו עי׳כ נטיק שנל טדש יטה שלשים יוס ואט׳ טדש
 האחרון יהיה ל׳ ץס ולסחרהו חלד חה מקא מסס דמטאר להדא ממרא
 דטמניהם אנה יולדת למקטעץ עיכ אמריק מס פחה p סא אנל נוקה
 ציין דלא נזכר להויא ממ׳ ונזמרסס לא ילדה למקסעין יש להקל טכא
 דלדה ולד ורואי! שהוא כדא כשאר יולדת ואז לא גסיק טלד חושים כ״א סווכק
 ע״כ כל שיש ס׳ חושים אט׳ אינם מלאם רק שהם נפי שהם ממדרס מון
 אס נחמגרה גא׳ מיק דלוה גא׳ באלול מקד כלו א ינשיו טי״ש והנה
 לא נתסוש מה הדן גט׳ א יולות למקוטעין גזמה״ז ומה גס׳ ערוטת
 הגישם לטל ט׳ י״נ אח ד׳ צ׳ גשס התוס׳ מס ט׳ אנה מלית למקיטעץ
 ימשמע וגץ מסה ונץ בזקה אמיו p וטון ולא נתבאר גסוסקס מוי׳
 סמה געק זה עכשיו גזמה״ז ממילא מס גזמה״ז הדן p מל ט׳ גץ
 גסה גץ וקה אנה יולדת למקוטעין טייש ועי׳ גשרה רגיס טיס כק טרד
׳ י״ט ונס׳ מנת הונ־ה ס׳ק ז׳ (וגוגדס להלן ט׳ רז ס״ק קניח):  ס
 (ט) דהייט עסיס סי׳ק ד׳ מנהמה איצ רע״ג מס כפו באשה ומדק ג׳
 לקליפה מנהמה איצ ג׳ ימי קליפה ט׳״ש ו«רכ נשמיח שס דננהמה סי
 השימור רע״א יוס סס מס הלמה עיי״ש יסי' חנ״ש jfo ם״ז וסי׳ נשו״ת מאן
ד טיס למדו אממרר וצ׳׳ל ח!ק א׳ נאהפ״ז ס׳  רעקיא ט׳ צ׳ ונטית מ
׳ ד' אח ה׳ ופי" בשו״ס שואל וסשינ מהמיק  ציה יננרכי יוסף אהפ״ז ס
׳ שמ׳יח ונס׳ מנת טרה ׳ קמיע ובשרת מהר״י אסאד טרד ס  חלק נ׳ ס
 נוק ח׳ נאויטת. (י) סוחר םיד פסה״ש נרש שנשרח בריס אגרחס
 הצדק דמיי הסההרל ופי׳ שפיח סעי׳ נ׳ ותגיש ס״ק ז׳ שני לוינא וטחפ
 שכלו א ונשיו ונזמין אט נמס הלידה אן טששץ לריסמן אנויס אפיי אן
 יסלץ למננומ וסליק הדעותא מגנת סי שעדין יך סא פייש וכיכ נס׳
׳ י״ז וגמרת יקטאל ס״ק  רנד הזהג ט״ש ועי׳ מזה נשו"ח משיגת נפש ס
׳ כ״נ שהארין סונא  ל1(ופנסיה בשנים ראפ מגן מאץ מסטארסלוג ס
י ׳ יךצ ונסנ״ש *קנ  נעק זה). (יא) ולא חיישינן ט׳ גשרתהדינ״ש ס
 ועי׳ גשרה סווג״ו מ!נן ב׳ ט׳ תסליס ובט״ח אדי׳ מי עילא באבר זכחן
מ משיבת נסש שס וסי׳ גם' לעח טרה ס״ק ס׳: י ׳ ל מ  ליו״ו ס
f t (יב) חיישיק. ל מריו מדף נ׳ וחג״ש ס״ק ס׳ ואס לא הסריס 
 הקרקע אפ ״פ וססשיוץ גתיזע שפא א לנשיו נרמ יש להחנוו ול הצריך
 סדכיס כוץ מסמח שנסי' י״ו tf*t י (ינ) אבריו משץ• יפשלרח שם
 וחנ״ש סיק י׳ מ׳ מסל סדינים שבסעיף זה אן טאק p מקשה לילו לאן
' ת' וסי'  מקשה אא״ \tfv לטיל סיק ז' ועיי נשרת ימי לאברהם טו״ד ס
f נאמ4ע הדבור: (יד)טחבלי חלידה פנאה״ס t בסי מס תורה נרק 
 מיש אפיי אסא דסוחא שאס טלך יסי' נסורת יקטא! jfto א׳ ועשמ״ח
 שם ותביש ס״ק ז׳ גו״ה מספד של הניס אס אס ממנ אס סלו א חושיו



ה ט י ח ת ש מ ל ו ב ח ת סעיף ט ע ה ד ר ו  י

 (יז)יוזע (יח)שכא (ימ) לו (כ) חדשיו(כא)אטור (כב) משום (כג)ספק (כד) נפל

ה ב י ש  ת
 וסייס וזיל כלא של דני אס הי׳ שאלה מ בא לפי על הכלים שנתוודמ הספק
 לאתי שהי׳ מעל׳׳ע הייתי מתיי נסשיסות כהסכמת העסקים להלכה שהבאי־.,
ן להחמיר אן אס מ  למעלה ואס הי׳ מזוויע נתון מעל״ע נהן ספק הייתי י
 מעיל כני הקיל נזה לא מהדריק עוניא יש לו על מה לסמון עכ״ל וטוצא
 נזה נ׳ ג״כ נשו״ח טח יצחק ידי*י סי׳ כיא את י״נ מיי״ש (כ) חדשיו

 מטיס שכ׳ דהא ממגי שהיי׳ ח׳ ימים ננהמה דוקא מולי אנל ניוצא וזק לא
 מהני שהיי׳ ח׳ יניס פ״״ש ועי׳ מזה נ»"ח עמח ניהוםף טויד סי׳ ד׳ מקי י׳

 י*א י׳יב נאריטת ־ (כא) אסור אפי׳ נדיעבו כשננר נשחפ. שמ״ח שם
 יסי׳ תב״ש ס״ק י״נ יסי׳ נס׳ ועת מורה סיק נ״ו שני מז״מ אס ארס שנמלח
 נשו סגל שנשחס נשוגג תוך ז׳ ימים מס שאו נשו יש להקל נהס״מ נקליפח
יח מנול השן סי׳ ו׳ שעמל נפונוא שע״א  שאו הנשר נרי״ש נאויטח יסי׳ מז
 הסיד שקרא אחי המרי זה ח׳ ימים לקנות אצלו עגל נמס שמלו ולא הלך
 אצא וסתה כנר עניו ח׳ יניס ועל עדיחו זה שחס העגל ונשלמו עם שאר
 נשר נקדיה ואייכ נא עי א ואמי ששמע מסי הנכד שעדין לא עניו ז׳ יניס
 ומשמע זאת השליט נשו העגל מהקדרה ליק ודעת השואל להחיל־ הנשי
נ והספק לא טוע ח  שהי׳ פסו נקויוה נהפ״מ טון ומה״ת מין נסיע נסל נ
 p לאחו שנסעונ והוא ז״ל השינ ואין להקל טון דנשעה שנודע האטר עדין
 היי הנשר נקדירה ומוו מםסס אחו עיי״ש וסי׳ נס׳ ועת חווה שס נדש על
 דבריו נזה ומצדד להקל להתיר שאר הנשר זולח אס שאו הנשו הי׳ של מין
׳  אחר א לכ״ע אן להקל ולעק הריסנ תלוי נסאגחת הפ״ז והש״ך לקמן ט
 צ״ח עיי״ש נאריטח (כב) םשום עסח״ש מיש ראפ אטר כ״א מדרנק
 ימי׳ ננינמ אדס שער א״ה כלל ה׳ מ״ש בעק זה יעי׳ נתנ״ש ס״ק י״נ
 ישנל׳ח מנייד׳ שכ׳ נ״נדמדאירייתאשד אפי׳ נמס לידחי ואט אכזר כ״א מדרנק
 עיי״ש וכ״נ נס׳ מטרה העטרה מל הלטת שנח סי׳ של״א נקני המטרה סק״נ עיי״ש
׳ קלו כאמצס החט׳  ונסיעות יעקנ חלק אהש״ז נתט׳ לק״ק חננא שנטף ט
ד אפדם שהעלה והוי םטקא ואווייתא וללא כהאמריס דלא טה  טי״שיעי׳ נ
׳ שנדו שהעלה נק עיי״ש ומי׳ גשו״ח חטנה מאהנה חלק ג׳ ט ו  p גידה ו
 וטון דהוי ספק שמא לא כא א חדטו ע״כ הד ט״ז אסור ודא מירת יאפי׳
 לדעת ססיםקים דס״ל נמלמא וכל ספק מוהרמה״ת מ״מ מה לכ״ע אטרטדאי
 מה״ת עיי ספק זה טי״ש נאריסת ועיי״ש עט נתט׳ שארז ירש במק זה
׳ ו ׳ ׳ א׳ יסנשו״ח נרכת רצה ט  ועי׳ נבחרי ובשו״ת ית ועק חלקא׳ טו״ו ט
ו ס  מ״ש מה וכי דבעיכ לא מי רקמדרנק ואין נזה טס ספק וגופו חשש א
׳ י׳ ונט״ח א נזה עיייש וסי׳ נטיח חסו לאנרהם טו״ד ט  חורה והארך טנ
 ונו משה fop סי׳ נ״א ונינ ונשו״ת מנת חנמיס(«0*ו להם׳ לקל זנח)
׳ י׳ ונשו״ח משינח נפש ׳ מ״נ מ׳׳ו ומיה ונשו״ח מחנה טיס ח״נ ניו״ו ט  ט
׳ נ״א ׳ ס״ז ונס׳ ופח חמיה ס״ק י׳ ד״א ד״נ ונשו״ח ניח יצחק טו״ד ט  ט

׳ י״פ ס״ק ס׳׳ו)  (ונדל ט
׳ בשמ״וז דע דכ״ז פשטא נריא נפשן טניס פד ששחשוהו אלם כשחלה ט  ו
 וסנ״ש ס׳יק י״נ דאס חלה נחון ז׳ ושחשז נתק־ חלמ אעס״י שסירכס דצא
 מחשש מטמת טששין לי׳ לנפל סדארייתא טי״ש ופי׳ נשו״ת ספר יהושע חלק
׳ צ׳׳ז מיש פ״י התניע מה ומסיק דהחנ״ש נדרי נמטמת נהטלי  אהפ״ז ט
׳ ייז וטא מדן טסס מף״ל מזב  נטור דמקרי טלי לעק טרסס להל! ט
פ קרונ לטהה משא״כ נטלי קאס דלמא מי  טסטן למיתהנזהי״ל דאין אט נ
pao (כנ) :(וטיל ס״קכ״ה) בעלמא עיייש וסי׳ בס׳ רביד הזהב מ״שנעקזס 
׳ בסד טאר ס״ק ו׳ שכ׳ טכא דטלד ביהש״ס של מס שבו ודא בא א משיו  ט
׳ כנר  יש להתירו משוס ס״ס ספק כא ואמיל לא כא דלמא אחו ניהשיפ ט
׳ בס׳ עויגזח סנישס אס ו׳ שנשאל כאיש א׳  לילה מיי׳ש ־ (כד) נפל ט
 שמה כמה סגליס שהי׳ ידוע שהם מי ח׳ ימים וארכ קפה עגל א׳ ק השוק
 שלא סהנ אס סא p ח׳ ימים ונחפונ שגל זה p שאו עגלים ינצדן לשטס
 כלס טוס ואס יצסוך להשטחס פוו פו ז׳ ימים יהי׳ א pre גחל יסווח רנ
 להלטסס ולהאטלם כי הס גמולים מחלב אמס וגס יתקלקא ומשמן נשום יוזה
 וכי שם דש להקל מכמה ספמיס לשטס סלם טיס יאננ״נ מןי״ל ונוי׳ אט׳
 נאלף לא נפיל מלש מה דהוי דנר טש א מטד׳ן נרע נכה״ג טון סצדך
ל הזה שנתערב אגו  מצאה נמלה להחזיק פוי אזה יסיס ונס חשינוס של מג
ק יש לספל טי״ש ועי׳ מ  כ״כ טון והוא נכלל נפל וטון דלא טי yotp ו
׳ ג׳ בעינדא כזו שנספוג פנל א׳ שגא עגר עלמ  בשו״ה שאילת שלים קמא ט

 א׳

 חרכי
 אס צוין להחזיי הומים וסי וגדיש מיש במ לדנא ועי׳ בס׳ דעת טרה ס׳׳ק
 ל״ח שהמא וכי ולוע* פטס סא יהינא יהנשי כני נאכל טון דמטאר
נק איצ להחיו הים אינ הרי הרנר תלד י ו ו ס א ׳ יליד מ  גווים ס
 גמחצוקת הססקיס נדן זה א סי אסר טרה א ממ־כק (ע״ל ס״ק כיג)
 ולפ״ו ממילא והמוחזק יכול אסר קם לי ולא סי אסר 77pp ואס עדין

 לא נאכל הנשר הוני־ סשיס דצדך המוכר להחזיר המעוח ט״ש כארך
 (מ) מזע עסיס ושמית מדף ו׳ ותגיש ס״ק יינ וסי׳ נטיח ט״נ חרינא
׳ ו׳ ונס׳ שעדי מנה ׳ ייס וסי׳ נשרת וניט טיס נהן ימיו ס  חאפפיז ס
׳ נ׳ וגי ינשו״ת מהרימ ׳ שיו מני׳ ז׳ ונשוית שנואש אסיים ס ו ט ר  על ט
׳ נ׳ ונשו״ת מאמר מרוט נתשינת p המתנו (שהוא  סווסינגווג האחוורס ט
ן אבריק לנונ ניי) ונס׳ וסת טרה נףק י׳ ייא ד״נ ונשו״ת נית יצחק א  פנת מ
׳ ס׳ שנשאל בפרה טלוה ו ט ר ו ט א וט׳ בשרת כתב טפ ׳ ל  טו*ו ט
 סאסיס א טלו במס והב׳ בלילה וטטו ושחטו את הטלו בלילה בליל ו׳ לליוחי
 שסברו שהוא העגל הב׳ והעלה יסכשי אטי ואיל יכיון יחזיק שהב׳ p קימא
 סא >f< הא׳ p הוא וכאן אכא דעותא עסי טון שתאנוס הס חלושים יותר
 סהנולדס יטדס אך לערן הכלים שנתבשל נהס בשר זה העגל צדד להטו עייש
׳ ס״ה מיש נעונדא זו ומחמיר טבא בערן זה ן וסי׳ בס׳ דבד מקף ט ו א  ג
 וכי דאף למק הכלים אין להקל מחמח שמאן שהב׳ ט לאחר ח׳ ימים ט*ש באדמת
א ועי״ש ׳ שסיח מיש נעובדא זו והאריך טנ  וסי׳ בשו״ח מהו״י אסא• טויו ט

׳ מ׳ עזרא באורך ופ׳ בסי מנת טרה ס״ק כיג מיש נרד מה  גחםו׳ מ
׳ טל וגרי מרז ס״ק ו׳ x ׳ מקוות הכסף  (יח) שכלו לו חדשיו ט
 ומזיטא ואס יחפ שלא כא א חיטי לא מהר א ח׳ ימים פיייש וסי׳ נתנ יש
׳ ק לדנא ואש טופ שלא כא א חושיו ראי x ׳ ר י  ס״ק fp ושמית מ
 לסתרי מדאוייחא אנשיי ששהה ז׳ יטס וציין• להמטן עד שמדל דט׳ כשאר
 ממוח שלא יספק אס טא p קימא טי״ש אמנם נשפי המלך סרק א׳ מהל׳
׳ מיניי המס׳ מס נדיע שלא נא א חרטו ממי א  ירע הלסה ג׳ הטא י
׳ ייכ ונטית תפארת צגי  ח' מיס טייש וסי׳ גשרת נסע שעשופיס טף ט
׳ ס׳׳ז את א׳ שהשיגו גיכ על החניש בזה נרי״ש וסי׳ נטיח שנטף  טויד ט
׳ ג׳ מ״ש נפנין זה טי״ש וסי׳ כס׳ ומי הלכה (מהה״ג מראססין  הרא״פ טף ט
ק זה נארך פ ׳ יינ סיק ייא מיש נ  ז״ל) הלכה פ׳ ונס׳ מנת טרה לטל ט
׳ א שהשינ על השער המלך מ״ל וכסנ ד כסנה טויי ט  ועי׳ נטית ע
 רהעיקר לדנא כופת מקהינ והתגיש מיל עיייש וכיב נטית סופויי תליתאי
׳ ליי וסי׳ ל״ו מיש נערן זה ׳ ע״ג עיש מד׳ נטיח ניח שלמה טו״ד ט  ט
 ולי לק־ הכופה ואס שמלו אמה שלא חה יח מממ פחחלש ס׳ חדשים שפיל
׳ הט p שרא  יש למרות פס״ש מקה״כ והמגיש להחמיר נזה אק אס לא ט
 םמפח שפלה עליי זכר ונזמןקה א יש p ז' חדשים אף דככ״יז קייל דנכהיג
נ אנה  מחוקק לה דבודאי לא נתעברה מקדס דקיי״ל דנהמה מתפנרה »
ר שר  מקבלת זכר מיס בניד יש להקל בזה דיל שטחה באמת מפוברת מ
 חושים קדם מזיקקה שרת p טאל ועובדה אט רבר פד שליש יסי' א״כ
 אנה מדנשת נהנדטר מי לאחר שליש ימי מדבור דיל יםיקקת שטי טיייש
 כאריסת וסיי״ש עוד שט נדרך אפשר ד״ל דננדק שלא זז ממנה רקודש ינ״ת
 טון דקיי״ל כמרד ואף ננהמה אשתט מתר ממ׳ ע״נ נפיק שלא זזה ימ
 ממנה ר חוטם טיט סחחלח ינ״ח עד ארנעה חרשים ראטס טי״ש נארך:
 (ים) לו חדשיי עסס״ש מ"£ מהלב״ש למק הכלים מעגלים כאלו וט׳ נספרו
ק זה נאדכות ועי׳ נשרת ע ׳ י״ו וט׳ ט״ז ד״ז נרש נ  שרת נאת דשא ס
דן זה ׳ ס״יז מיש נ  נסע שעטעים סי יינ ונשו״ת תפארת צני טו״ו סף ס
ס שהכלים מי ׳ כ׳ שכ׳ ו  נאריסת ופי נשרת מהר״י אסאד ז״ל טו״ד טף ט
 של חרס שנתבשל נהס מעגל זה אטדים ואן להם תקנה נמםלה ג״פ ואפי׳
י למ״ש בסוש״ע ובבאר מולה לקמן  אנס ביי גיכ אן להם תקנה חה לא ת
׳ טיח הזהר מפלה אף בכלי ךג וגמ״א ובסרמ״ג נארח ריש ט  טף טי י
ט ואט׳ אחיל ולא אסר p מירבק מ״מ נק זה חמיר ס י  סיס נאסר ו
ם מה שהאריך ס סיק ל י  פכ״פ ט״ל טקוו מדאורייתא עיייש וטי׳ נס׳ וסת ט
 מה והפלה ובהס״מ יש להטד להפסת ליוו מעליע ולמפיק ניפ טייש מרי
׳ ס׳ וגשו״ת טפפות י 0& וגשו״ח כתג ססר טו״ד ט י יוסף ס י  בס׳ ת
׳ ז׳ וסי' מזמז* בלק״י ס״ק י״א שהביא כסה תט׳ אווזים ו ס ר  ואם ט
׳ י״ג ס״ש בדן זה  בדינים איי V בט״ת מהי״מ פאוווא ז״נ רבדסק ט
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 ואילו לא הסדס (ד) שנרי ינחנ נס״ו ואז מוחו אסילו צא הפדס יאפיג של שנס נאמצמ סשונס 7* (נ) סמלס ליל שמיני מיץ פמ״ג שנסנ דנפינן שיפגרי וי
נ ונווס סשניר וסלאה שאני קדט לאיט ראר לסקרנס נלילס ימיס מעל״ע ואס טלי סין יוס 15 אס הניע סמלס ליי מינאי שנת על״! לא יצא י ט קיט מ  מ
 מנלל נפל עי סין יוס סמיזיס עיש יק משמע מ לשי! הס״ז סק״נ לנקיע נלשוט
p ׳"י יסייפ לאפיה אס ינמ w סממני האמן מס והניא הרנה לאוס ילא נעי מעל״ס יכסנ שק לפס ספנ״ש pמפל״ס אומפ נפפונמ ט״נ סניינא סלת יי״י סי וי נמשונס מ 
 ממשה ליל• קשה פלי להקל מאאל פמפילש ננעל׳ הולאה המעילסנרס לאיסול ומ״מ הניקל לא הפסיד הואיל ונלא״ס היא יק איסויא ללנע (מיץ 00 נינמיי ונסשונס ט״נ
ו וי יניס סוא יק מייננו) עיש שינ ייותי נספר• ממ״נ היולשיס ניפס נ:ס ניול אחל שכסנ » פ ס״ י״פ ונסעיו שי״מ שינס ציי! סי׳ נ״י אס fה ניוי י י  סנ״נא סלק א
ס י נ • ' ס  פצ יניי הפמ״נ היל זיניי שגיאה הס ["עמס יאיסי שסינ 1V נן*מו מזי ני נססיו ספ״ג לא״מ סימן סצ״מ נמשנצוס סק״נ ע״ש נס נספיו סינס נמא פ׳ יאה] נס נ
 שמואל אממן סלק יו״י תינק י״א הפלה יא״נ מעל״ע עיש וכן הפלה נשו״ס משונה מאהנה מיא סי׳ קיו וקצין עיש וק ססנדס נפשונס יניע ענןנא איני סי׳ קנ״ז עיש
ס «"ז מ״ש וצא  [ונספונס מסט הגאון מסס טסי סי י״ז] ונייפנל אס שמעו מון• שנמנה מיץ נינול מיננה מס יינו ומיץ נס״ק שאח״ז (נ) אץ סימנין ענה״פ סק״ס מ
ע ט׳ ומיץ נשער סמלן הצטס יויפ לץ ני מה שהקשה  אמדנן יסי ס״ס ט׳ ועיי! נספר נקה״כ שנסנ לאץ הסמלס לקושיא « לאין סאמל ואמיל לא נצו שמא יש לו מ׳ מה נ

 תשובה
ן מקאליש ז״ל) חיו״ו בה' שחיטה א ' ה׳ ובס׳ אמיי בינה (מבט מ  חיי״י ס
' סיי ואף יכן הוא העיקר ויש לזה במה ואיות ולא במינן י מע1״ע בל זה  ס
א מקא לענץ ומצסרפין מקצת סוס הלירה ליוס שלס דהייט אף שלא טלו  ס
י לא נ ס אפיה נחשב מקצתו כבלו אבל ודאי וביום מבי ס  בחחלת הייס רק ב
 אמריק מקצח סוס ככצו וביום הזי אסר לשסע עד הלילה וכי שמוכיח לכחוב
 זאת אף שהוא וגר פשוס רק משוס שיא: שמורה א׳ שעה נזה והתיר ננעל
 שטלו בליל שבת ונשימ בעש״ק ותלה להקל על פי דברי המחברים שכ׳ ולא
 במיק ז' ימים מעל״ס איל חלילה לפסק ק חס נליהזכיר דהפיסקיס לא החירו
 אלא לחשוב מקצח היוס הלידה ליום סלם דאף רהלירה היה סמוך לערב מ״״
א טיס שלס אבל טיס הזי לא אמריק מקצת היום כבא וכי  טון דהוי טיס ס
 ראי לזה מרבד הש״ס עי״ש יעי נשיית עשרת תכמיס תיו״ד סי' ד' שכתב גיכ
 הכי בפשיעות דבמס האחרק מן הזי לא אמריק מקצת היוס ככט עייש יכ״כ
' כ״ז יבמנהז״ב כלל ז׳ סעי' ג' יעשמן ס״ק ד' ובדעת  נשיית עוסו״ד קנא ס
 תורה ס״ק ל״ע לדנא וכי דמהיס כ׳ כל הפוסקים בלשונם עד תתלת ליל שמיר
 סתם הייט משוס דלעולס אין כלץ כל הזיעד שיגיע חחלח ליל ח׳ עי״ס ועי׳
ק זה והביא כמה ראוח שק ע ׳ ע׳ שהאריך גיכ ב  נשייח ארץ צבי חיו״ד ס

ק אסר לשוחעו עד חחלח ליל ח' אך ברמן דדי' שנשאל  נדקר לדנא דבכל ע
 שם לעק דפנד שכנר שחס העגל ולא הי׳ רק ספק בזה והיה עדוח עס״ס
 מסלס״ח שהיא p ח' שלימים יהי' הס״מ יהחיר נצימף כמה סניפים פי״ש
ת יעי' נס׳ דעת תורה שם נעונדא שא׳ קנה עגל מנכד פ״ס מה שא״ל ט ד א  נ
וקי נ ד א׳ שטה פס וראה העגל נתצות ליל ג׳ ופפ f קנט ושתסו טוס ג' נ ס  י
 והנשר נמכר ונתבשל ככמה כליס ואת״כ תזר אוט היטד ואמר שנזכר שיאה
 העגל רק כליל ד׳ יא״כ נשלם נליל נ' ששה ממל״פ דש פור פורף תצי מעל״ע
 יהשינ ראש ט לסי דנרי העד לאחר החזרה סשיס דאין שים צד להתיר דהוי
ק אס  כעגל השומ נתון ז' ימיס מ״מ מ״ו ניץ דש פלוגתת הפוסקים ב
ן לביד ודעח הרשב״א דבאיסרין איי  העד נאק לחזור במה שהעד באיטרץ ט
 לחוור דאגו נאק לאטד ובניד טץ דשיסח מב הפוסקים טא דלא טי רק
 איסור ודבק נראה דבכה״נ יש להק! עי״ש באריטח ופי׳ בטח אברהס בש״ז
 ס״ק ו' שכ' דאף דאמדק טוס הלידה מקצח טוס כבא מ״מ גטנן עכ״ס שיהא
 טלר שמה א׳ קדם הלילה אז נחשב זה סמקצח דוס הלידה ליום שלס משא״כ
 בזק קצר שטח משעה לא נחשב לבאס עייש (בז) שםיגי עסת׳ע מ״ש
ך שמנה ומ״ש מהלב״ש ועי׳ במה שהאריס בזה  לערן בדיעבד אס שחטו ט
 גשוית נאות דשא ט' עיי ע״ז יי״ז וגשו״ת אנמ־י אש טו״ד ט׳ י' ונדי בשו״ח רת״כ
ס אדריס שהעלה להקל ' י' שנדפס שם השי' הגי געהמח״ס ט  ראפיטרס ז״ל ט
ן ר״ח כהן א  נדענד נהס״מ ולצורך שכח נשר ענל ששחט חץ־ ז' וכ״כ שם מ
' ס׳ שכ' להשואל  נתט׳ עי״ש נאדטת אמנם יעוץ נשו״ח סוט״ד חליחאי ט
 ססמך עצמו ע״ד חטי הריח כהן הנ״ל להקל פלא יפה עשה נזה ט טא ננד
' רמ״נ א דנד התמיה לדנים ואף שנשיך ט  משניסוח מ״מ והאתחרס ונס ט
 כ' ראם מראה נאמה םפרמוחר אף נדנד התמוה לרניס טיט נספר מטרסס
ע והאחרורס אשד כל ישראל נשען עליהם ולדמהי ״ ט נגד מ  מראשורס גס ט
ד לק לא יפה עשה שהתיר מה ט״ש ונדי נסי דמח דענ  לדנא נמי אסר נ
ק זה והעלה גי׳נ דאין לסמוך על צדד סחר פכי ע  מרה ס״ק >*ד מ״ש נ
 בהשו' רח״כ הנ״ל יאף ההערוכוח אץ להמיר רק לעמן הכליס יש להקל ונד^ן
׳ נדה ובשו״ח כתב טפר טו״ד  להלן ס״ק כ״ס באריטה וסי' בס׳ דברי מסף ט

׳ ו* ' ס' ינשי׳׳ת טפסוה ואס טו״ו ט  ט
ף נ (כח) אץ כוטמם עיי נכרי פסת״ש ס״ש מהתפארת למפה  סעי

 שפיא

 חרכי
ו פטיו פליהס ח׳ יטס וטרה נ  ח' ינוס טוס טלמ נץ ששה פנלים אחרים אשו כ
 המורה לננפינהו מד מיימ טצט ונדי נכרי ושלא נסר ישראל וימשיך חמשה
 מהס וישטס ישרם האחרורס ימתץ מלשוחשס עד כאח שמנה יטס גס להעגל
א ותענה נ ן ושאל אס יפה טרה המורה והאריך ט ד ר  שנתערנ יצא עליו ט
 שיפה טרה נזה אך נפרס א' לא הרגיש המורה דהא מטאו נטסקיס טש
ט נהם הצח מהאחרורס אס יש א p ח' ימים ואס ט ק  סייזרס להכיו אס ט
 לסמוך עליהם טיט לקלא אנל לטררא טדאי יש לטש להם לק צויס להחמיר
 נטנדא סי לנמק אס לא נמצא א' מהם שאין א טמניס הלא ולטש לטמרא
 דטא הפנל שלא כא לו ח' ימיס דש להפרישו ניטד ואחיו יכנשינט תיירי טלט
 ימשוך סהס חמשה והששי ישאר פס הפגל הזה והשאר מוחרין טיש ופי נמה
כה) עד חחלת ליל ח' ע' ' כיה. ( ח ישראל ט ק טה נשויח ט מ  שהאריך נ
 שמ׳׳ת סעי' ד' וחנ״ש ס״ק י״ד שכ' רכל ששהה ז׳ יטס אעס״י שחלה כל ז׳ יצא
 מחשש נפל אפיי נדרנק טיש ועי נסי רניד הזהנ שהשיג עלמ נזה והעלה רכל
ך משך זמן זה אט' שהה ח' ט  שלא ידפיק טדאי שנא א חדשיו אס נחלה נ
א דדי' וכעץ מיש נ  ימיס לא נמר לטציא מחשש נסל וכיון וחלה אחרע ליי ח
' י״נ ס״ק ה' טיש ועי נסי הנס טרה ס״ק  ההנ״ש נכטדו ונעצמו לטל ט
ת ההנ״ש דנשהה ז' יטס אין ע  י״נ שמרחה דבריו והעלה דהעיקר לדנא מ
ף ס״ק כ״נ) (כו) עד חחלת ליל ח' עסת״ש מ״ש  להחדיר ט״ש (וע״ל ס
ח גומא פ' נ ט ד הסרמ״ג נ נ ד  למק א צריטן ז' ימים מפל״פ ועי עוד נ
ח י״ז ופי  במדבר ונסרמיג בא״ח נםטחה להלטח יו״ם חלק נ' סרק א' א
 בסרמ׳ג יו״ד פטפס פעם פרח בקי ססו״א שהדטס הפרמ״ג פצמו טספיח
' »רית בסקס זה יפי' במטות טטך דש מציה יציג יבטיח עמח  כמי נ
 ביהוסף (מהה״ג מנמלי) 5"י' יי s9 א' עי סנף י' יבט״ח מחנה טיס חלק
ח זבח במזבח מגולה ט' ה' י ׳ ס' מיש בזה והגה בסי ט  ב' טי״ד ט
ה שלמה שס ס״ק א׳ העלה בראיות ועיקר כינוי הפגימ״ג ל מ נ ׳ ו׳ ו י  מ
ק ז׳ ימיס שלטס מעל״ע מקא טי״ש אנל ט נ  הראשורס קדש שחזו ט ד
' כ״ה וכיו יכ״ז הניא דנדו נזה ודחה ראותמ ח סוסי״ד קמא ט טי  נ
ס נאריטת וק פסק  בשתי ידם והעלה לדינא דלא נפיק מפל׳׳פ טי
' ע' יעיא ט״ש באדיסח ועיי בס׳ נחל אשכול שפל  נמהמרא תליתא ט

׳ ליס ונס׳ טרה לזונטס נטסשת הלכה ף ט  ס' האשסל נהלסת טלה ס
מן הניה למ״א הלד ניה ז' שער ה׳ דלא נ ׳ שמצא p להדא נ ' ה' ס״ק נ  ס
ן מלטנ כקונטרס טעם מגדס מל א ס וכינ מ י ק סעל״ע שליטם ט ט  נ
ן יעקיא ז״ל להלנה למעשה א  הסומיג יז״ד כאן וניטעות יעקנ ונטמשי מ
ת ה' ונמנהוינ כלל  דא״צ מפל״פ ט״ש ומה נסי טאר משה סרק ל״ח א
ק מדף נ' ועשרץ ס״ק ג' טששץ להחמיר טמלא כל ט׳ יטס מעל״ע נ ק  ז' נ
 יכ' שק צריך לחהר להחנדר נזה נכל מה דאסשר טץ שהטנ״י לא רצה להחליט
ג נר״ש אנל אץ טסנחס טענה ט הטנ״י שחשש להמדרטא י  להקל עד המס
ל אתן המקטח  משוס שלא ראה שהשרמ״ג נעצמו חזר ט אנל אק מזיק מ
א אץ לטש כלל וכן ראיתי ד י נעצמו פפשוח נפל נונריו ט נ ו  שהפרמיג חזר ט
ן ר' מרדכי זאב זיל מלטנ לרנ ח' ששאל לו א  הטבה אחת בתיי שהשיב מ
נטף התשיבה כתב שלא יהא  אץ־ ינהנ בזה אס יטש לדברי הסיומידיס בזה כלל ו
 אף לט טקפי וסורש משוס טמרא זו ט אץ מקם ימת לטסרא זו כלל והביא
 כמה ראית לדבדו ע״כ וכ״כ בס׳ מנחח אהרן סק״י ובס׳ וטח טרהס״ק כיב
' כ״ג לדנא טיש וכן נתפשט המנהג כמדינתט שאץ  ובשנית בימ יצחק טו״ד ט

 טששץ להצריך ז׳ ימים מעליע.
 אמנם זאת צוין־ לידע מיש בסי דברי טיס (למאן מהר״י ארבאך זיל)



ה ט י ח ת ש מ ל ו ג ח , סעיף ט ך ע ה ד ר ז  ח
 (כט1 *מכין(י)(ל) על (לא) עובד כוכבימ (לב) בגדים (צ) קטנים (לד) הנקחיס

^ i ^ ° ^ ״ ״ ״ J E י ״ מ 0יw e*t1< ««0 ג w מ » ס « ס נ " ^ 
 סאיסל »»דס לפולס אס״לי אס מס סמאסל נהס סמן מסגל נחל קצסאסי למיליס

 אפילי אס סה *חמל ה»ס סמל קפן אפ: למלאיס פין לא יזה p ס׳ סיפ (י)«י

wx« 6יי ^ ט מ ק ס פל ש א טה שם אש אחר טכטש א ל ^  מ
ט ^ י  והמוט•(לב) בגדיים קטנים פמביש ס״ק '*< של יה״ה ^
י ס שהמעשה שנשאל מ מ  וסלאס יהא ממן המסגר נדיים קשניס הוא נ
ם מי׳יש מד׳ נשרת שנטף ש״מ גפ>  הרשנ׳יא שממנו נמר p « היה מדי
2 ״ £ ״ . (לנ) קטנים פסתיש ל * ה  השניא זיל סי׳ י״א מ״ש מ

MB*£*£2! 3 ™1*שיי J אפדם שיש ל«ד פל *ילק ועת 
 ט ח׳ יפיס ועחביפ שס של ואין לספון פצ היכר מואס ואט׳ נראה גמל
 אן שסכין פל הנגדי והנולוח לא ראה הוא ולסשנוס נראה פנל רן עמל
 ולספסיס לטטן פי׳יש יפי׳ בשרחמסארח צבי טרד ס׳ סין את ג׳וכשויס
r המגיש גמה שהחמיר מס r פופויד תליחא סי׳ נמ! ונוע מה שחפהז 
ו מוצוח ני״ש ועי׳ גשו׳׳ת שבראש אפרים סי  כ״כ והביא מאיות ומהי סכ

 ל״ח בהגה שגאפצפ החשוגה ומי׳ בפרי הואר ס״ק ו׳ שכ׳יז״ל וניל והושב״א
 מייד נעגל שרבו לעין שנולו לימיס מומסיס ומון יא לא מקרי pee ומ
 ועגל זה עלו לימים מוענדס וכוי עכ״ל ונראה פונדו וחקא נואיכא היכיזה
ע ״  נרי חטט שאט p ח׳ אטר אכל ככמק יש להקל יעי׳ גשו״ת שגסף «
 של הרג רל שה שהארץ• כערן זה והעלה והינא וליפא הוכחה מגדלהז וסד
 ספת השמל אץ להקל אבל גדאינא הוכחה נרי גזלוחו אץ להחמיר ני״ש
 נאדסח ופ׳ נט״ח נאת דשא ס׳ fp שהגיא סישי׳ ההשנ״ן גסס ממלש
ק א׳ ימים לא סמטק אנבח  ס׳ ג׳ דמקא גדאכא אמדנא שהוא סחות מ
 נד״ש ופי׳ גס׳ ועת סודה ס״ק ל׳יא מה שסלסל גרגרי האדונים מה
 באדסמ מוי בנימוקי הריב שנדפס גודצנא בסף ירא נדז״ד שב׳ גזה
 לדנא p דנאס מסי״ת אץ לטמון אמד אף שנראה גמל אנל כשמכר
 מסרח ונראה נחל נודא יש להמיר אן אס לסי מראת פץ נראה מקזגותו
״ ניי» ״  שאט p ח׳ ימים אן לסמוך אנכד אשי׳ נמסל״ח ניייפ מי׳ »
 יצה ס׳ ו׳ מ tf נפנץ זה וכ׳ דאף אס לפי אמין היעח נראה פסא ייתר
א גמל ס  מיז׳ יפיס אן לסמוך להקל ועיי״ש פיד גדיה אזר של דאף ש
 קצת עו שיש להסתפק ס שסא p ג׳ שטעות אן לסקל מיי״ש גאףסיז
 ועי׳ נשו״ת נסע שנמעיס ס׳ י׳ג מיש גזה והפלה דש להקל גהפ״מ לסמוך
 על היכר תולות פלס נציחף ס׳ נוייש וסי׳ נשרת חשו לאנוהס טז״ו
 ס׳ י׳ ממק זה נאויסת • (לד) תקחיס ענארס מ״ש ואפי׳ נמסל׳׳ת
 אן הנכד נאק וע׳ «te׳ מטרה הטסוה פל הלסת שנת ס׳ של״א כקר
 המנורה ס jf ג׳ שמחמה על הש״ן על שהחמיי כ״כ מה ול דמון דלא הוי
א טיאי תאמן י  ומ מילחא דוכנן(ט״ל קיק כ׳נ) ונס לא אחחוק אס
 מדי נמסצ״ת שסא p ח׳ ימים עיי׳ש ומי׳ נס״ח גור ארי׳ יסדא ס׳ ז׳
 ופי׳ בשרת מהר״מ סרוסינבארג האחרונים טויד ס׳ ב׳ נרש מה וצידד
אן לסמוך פל אפיית מרי בזה אלא אס הגד נגי שאלה « ו  יהישניא לא ל
ו אט נאמן  ופיו ל הרשביא לאפי׳ אס אט אמי ק כד להשניח מק
 איל נמסי״ח -יל דמווה סרשב״א וסהר ולק הפלה דטכ״פ נציחף סי׳ יש
 לסמוך אגכוי פסצ״ת שהוא p ז׳ ימים פיייש גאריבות וטוצא מה כ גיכ
׳ יש לסמוך על אמירת מרי  גס״ח טפטח ראם חיויד סי׳ ד׳ דנצירוף ס
ר יהושע ס׳מייוובשוית  נמסל״ח היכא ראן הפנל שלו טי״ש אבל בשרת «
 תפארת צבי סויד ס׳ ס״ו ל שאן שוס צו להקל שיהא סהר מה עמת
ס לא סמי ו אסר זה לא הד וק סדדמן א י נמסל׳יח ואף אס רפא ו  מו
ק פ ה ס״ק ליא מה שהאריך נ  מסל״ת עיי״ש נאריסת ונרי נס׳ תנח טו
ן הפנל פ״י אמירם מרי מ  זה והפלס ג״כ גואות דאסי׳ גדפגד ax• מ
ו יק סיק ו׳ של והינא שמגייס וטיט איזן ס ופ׳ נ י  נמסל׳ית אסו י
ק (וכ׳ סרג הפסת־ נמימר שם אנל פל המנחים  שאנס פוסקים גמוי׳מ נ
) אמרים שהם מטרים גסנ׳ע ס ו  אן למק־ טון של הרשג״א ששקר מ
ו גאכילח פשגיס שאכל מנו p ח׳  שסא p ח׳ ע״י השפחח ונס יש סכ
 ודבווטה דא״א שיהא p מנגל פסח עגן ח׳ וסא הסימ סו יש peri• על
ס קסניס אף שהם נמוכים התה כשהן סלע י מ  tfJoo תגדי בצירוף ס׳ מ

 פתחי
 מל הנסיכ נז« יפ״ן משי׳ עד• סהינס (י״י סימן אי ש!יק קפי» 1ע״ש יפ״ן פוי
י חס יילים טס נ׳ שנשאנ י  נספו ט״נ מילא ייי״י ס׳ י יפת נשפי לנהי שיי מי
 כיי אמס שהיו תיליס לשי«פ פגליס סנייןאיס מסיני נינים יא* WS סם מי יו •מים
 יפשי כן מפגי מסמן יליעמס יאמ״נ נא מנס וסודסם שהוא אסל פס משסע סנגים

 דרכי
 0פ«א ישראל נאק מה שסאp ח׳ יפיס ופי׳ גגוטיוסף שלואפיא אסססוישין
 אס נאק סעו הפתור גדיש מדי נהגסס ד אנדהס שמלק fro• יסס ידלנא

ט מסף מה ושדי נרגא נצדד סחר שא פירי השפר ספלן ר  שהניא ונרי מ
p ג' עיייש מרי ניידושי מופקיא זיל משאל ננ' פרם t cf שהניא השש 
 המגאשים וא״ז 16 אמד שסא p נו ואי אפר שאינו p נו עדין והשינ שזה
ד נא מולה מיייש נאריסח ונד׳ בריק מן״ה מיש למק ג׳ מ  חלד אס מ
ט p ז׳ ואין הכרע  המכחישים ואיו 6׳ אמר שסא p ז׳ ואי אסר שסדין א
 לסקל מס אפי׳ עיי ספרם מרג בדיעבד נהנרס אלי יש לצוד לסמוך על כל
 פרס פל הס׳ נכהא נוונא טייפ מד׳ מירק ונס׳ רפה מרה ס״ק ליה בערן זה
א שמהר פנל ואמר פסא  גארך מרי גשרח סאל יסשיג קפא חלק א' סיי rfo נ
׳ מ וארכ גאזה אשה אנוש ואמרה שפמזה נשעה שטלד הפגל ולא 9  p נו מ
/ לין מוייס ואן להאזין להאשה וק להסוכו שא8־ ! ס ג  א כ״א ששה יפיס ול י
 B0&Pייי0ימיש(מילrtp"bqt•)• נכדי מנאה׳סhtכט)םוםנין(
ס עונג ירס ס׳!ויה מ״ש לפין י ד נאק ומיי מ ס  לרש ואפי׳ גפסל״ח אן מ
 מרי ססל״ת שסא p ח׳ וגס tfjpp שכא 4 חושיו נדים שקגלה וכו אס יש להאמין
ד מ  א וסמוצה צייו להקל וככה/ לא שייך להמיר ולא לימי מסייינ סכא ח
י אא׳  גס טל ומן מיסיס ומ״׳מ ליינא סיס להחמיר בזה סיייש ומיי נשו"ת דנ
י ח׳ יניס ואי אפשר ו המגלים מקדם ממדים וסם ספק נ ג ו  סיי ירח משא! ג
ד ישראל יפי"! יש כסה מכשילות אס יש פצה לזה והשיג  לעמוד על הגיהר פל י
 שישאל לשר מריס ססל״יז זה שלא נסר זה ואס יסץ השני לסוס והשפה שנולד
 הפנל כמו הראשון יש להקל נחה מהי כמו סי' סזנהק טס ססל״ת ואין לאש שפא
 מסיי השני שמע מהואשץ ואמו שיווע מעצמו ואן לאש והביא ראי אה משים
 וכ׳ שיש לסמוך ולהתיר מה אטי׳ שלא בשמח החזק טון שהוא מוסכם מפל
 הפוסקים שמא רק לדמן וסיים כ״ו טתנ אר לסלסה ולא למעשה מליל ולסמש״ל
ונק ידבר זה נסתח בנמלים מדאי פ מוייס יסי רק טו  (ס״ק כ״ג) ילא ל
ם ומכמשיל(ניק ליי)  ולמעשה אן לסמוך ע״ז להקל אס לא גציזמף ססי סמי
. י ׳^בספ^וצ״פ: (ל)עלנכו אי ׳ ילונכס/ישלמדןפלהסי י  סהד״קואלי
ד שאסר לישראל סוס טלו א עגל שיקנה מ ׳ א משאל ג ׳ גשויח מש חי׳ ס  ט
ל אס מכל לסמיך טיז לשחטו טכף ולומר  אצא ואחר שמנה ימים קנה טשראל אצא מג
* לא שיקר א גיוס שאמד א טוס טלו לי מגל דבודא האמת ק טא דהו״ל ו ט  ו
 לטש שמא ירצה טשראל לקנוס רלך אצלו ולא יהי׳ א סגל ייתטס על שקרזתו ובי
 ונזה נראה דש לסמוך סליו רגודא לא אזר שקר דכיין שרצה למטר א העגל מדאי
׳ טלו א המגל ולא טקר נכזה טייש נאריטת אמנם נטית שואל ומשיב  כנר ט
ד סילסא דענדא לגלד' ק זה והניא רא׳ ואף מ פ נ החסיר נ י  קפא ירא ס׳ ד
ד שטוס טלר א ה ה אן המד נאמן מה ואן לסמוך פל מה שאפר מ י  כלל א
 פגל לסטיו הו׳ ימים טיםהסאיהלאהטי״ש וסי׳נס׳לעחטרה ס״קל״נ שהאריך
 להשיג מ״דהשו״סמה והופ ואוטו והפלה תירס אס יש א למנגל הס׳ וקרים
 מגייס וליבא מנחה נרי קססט לאסו יש לסמיך לסקל גוה טייש גאון־ ועי׳
' ג' וט׳ ו' געונוא טוצא מה נסגל משחט מחמת שהקצנ סמך  גשרי! עגדל השן ט
ט לנא לטט שסלד א פנל ורוצה למכרו וסא לא הלך לראחו  פיד מרי שקרא א
 ושחטו לח׳ ימים טוס שקרא אחו מכרי וסיי׳ש נס׳יס נזה וסי׳ נסי דעת סרה
 לעיל ס״קכ״ז נרש ע f• מנדל p מה טייש: (לא) עובד סבכים טבאה״ס
 מדי נסי דעת נזרה סף גרק ל״א של תרמ אס אמר נסרי המוכו שטא רק p ו'
tf חי עיי p יפיס נאמן גמסל״ת ואס להשגיח מקט מסין ססי טיל אסר שטא 
f שהובא גאהס׳׳ז גקנסרס טנוטת שגפי י״ז אס שסיס של t w מסתייע מדגד 
ס יומי להשגיח הסקת נאמן עיי?} ולססניד  טיצא מה דסיכא שהיי מסרי יסל למי
 צ״ננ בזה דגכהיג יש לטש דלטענדס שהמרי אמד שסא רק p וי מטס שאס
׳  יאמר שטא p ח׳ יהי׳ מוכחש עיי אזה ישראל שטי אצא לפר ז׳ ימים ולא ט
 הפנל טלו עדין דט' נחפש על שקונוט א דלפפמיס פ״י קטטת הפנל דא
י וש״ן שגקנםוס טטטח שם 5!ל מ  למיס מסר וכיוצא חס לא הד לרוזן ה
' אמו שרצו להרוג אסו ושם לא שייך ד ואם חצה למיס ט פ  ונאק מ



ב ה נ ט י ח ת ש ו כ ל ו ג ה ה סעיף ט ע ה ד ר  ע

 (לה) ממנו (לו) ואומר (לז) שהם
 פתחי תשובה

ו אפי נאמן כדלקמן פי׳ קנ״ז «ft נ׳ ניניה מ ספנים פי׳ נשפי ססארפ למפה פנמנ אנל יפראל נאמן לימי שהה נגי מ׳ יניס אן מינר יאיחמ׳ק **י* *ן פ » 
 תשבה

 הצסון אלא שסם קשים חווייס סיספין פלייס להשירם הא לאי הכי אן ראי
׳ וה טפ לסמוך בגויים ף ס  לסתיוס כלל פכ״לוכן הסכים עמו השמ״ח והתניש ס
׳ הנ״ל והיינו שיש שירים ונס קררס קשים שאינו יכיל להסב בהם  מל ב׳ ס
 הלסורן אן כ׳ חה דקא נגדים אנל במגלים טון דלא שטח שיצמיז א קורס
 כ״א לאחר זמן רנ סי גס קררס לנו ס׳ גט׳ ט״ש ומ׳ נסד חואו שם שהשיג
מ וכ׳ ונס מל נ׳ סי׳ אא וקרניס pיריס אץ לסמון מיש ומ׳  מל הסר״ח נ
ח מימים ו נ ק מ יל והמגהג נ פ ׳ י״נ מה שהאדן נ  נשו״מ ושמי שאלה ס
׳ וגואחשנראה מגדלותו שסא לפרןג׳ שטפיהסמכץ ס  קונטרס דהינאדש א
׳ קמים ׳ ושירים לנו ואס יש לו א׳ שירים שוחפץ אמו אף נלא ס  אף טל ס
ו פעניל ז״ל מליסא והנד? שא (וופ ן פ׳ ח א  כלל וכ׳ שק הסכים טסו מ
 שנס׳ זבח שמואל מופס נדרנסורס יש שם מהה מנן המחבר דרישת מאב
׳ לקרר ס  והביא שם רנד משמי שאלה מוכר למק• טל היפר ושיניים נלא ס
ה מה ומזן מכסל למפיץ ט  ולא זכר כלל מס׳ רנראח מיל ונסירכ מ
 נרשמי שאלה שס כ׳ כמה שסמים רק פ״י היכר ס׳ תואם שהיא לפין
ן על p" ושידס לנו ׳ שטעות נמ סמן על לוד >זמ־ ל«ו  ג׳ » ו

 כמבואר לסמפיץ שם) •
׳ ושירים ואיתי שנחסמס ארם כלל ו׳ סעיף ג׳ ל שצ״ל  ובענץ ס
 ח׳ שירים וכן כתב בםשו בית אברהם בידז ס״ק ח׳
 שציל שמנה שירים יק ראיתי נאהצ יצחק שם ומנחי רצץ סמן נרי
׳ ה׳ בתוספת  ינשפרי קרש סרק ל״יז *ת ל״ח אמנם נס׳ מורה לממס ס
 הלכה סיק נ׳ הריו נצ״פ ומאין טציא האחרונים וצ״ל ח' שירים מקא פיי׳׳ש
׳ נואה שהוא מסיו המאיוי שהניא ניר שאל של והס׳  והנה לנאוה ס
׳ ד א בז׳ שירים (ומחק  דשיריס סא שגכל מס טסף ק א׳ אגל ו״א דלס״ו ט
 אמר שתיקף כשהגיע אל ח׳ טסף לו p החי) שוג מצאתי נערן השלחן 0ף
מ הס׳ וט׳ נל שיש א שנע ׳ זה של נשס המאיד וזיל שמעחי שטחנין נ  ס

 שירים יש א ז׳ ימים רכל מס רתוסף א ק א׳ ענ״ל.
' י״נ שנסתפק נפנץ הס׳ של קמים אי  ועיין נשיית רשמי שאלה חיו״ד ס
 בפיק בעגלים צמיחת קרן מפל לפוני חקא א רק נצסיחת קרן מתחת
י והטא בשם מאץ משחק שציין לנמק אס סם קשים וחויס  לעור נגר מ
 ומונה יש להם סמו עוקן ענ״ס מתנות לפור פיייש וע׳ מרש מס עוו נסי׳
ס שנ׳ המנ״ש הייט שהם קשים ס׳ וקררס קי  שאמ״ו ועי׳ נו״ק ס״ק ו׳ שכ׳ ו
 ניכ עו שאין הצפוון ננגס בהם מיייש אמנם ניטסות יעקב ל וקורס
ם מקא וכיכ נמנהוינ נ ואיצ להחמיר שיהיו קו  קשים לא שיין עי ומן י
ה יעה חמיס חטינא (מספח לסס׳  כלל ו׳ נעשיון ס״ק ו׳ ניי״ש וע׳ נסי
׳ מ״נ שכ׳ שעעויו לא וכה להנץ סס׳ יקירם נענליס ט מא  חקור זנה) ס
 עמי על המנק וראה ט העגל נעומ נמעי אמו ומשניכר לירח סלי יש א
 על ראשי נמקס הראיי להמס קרניס כפץ גנשישיה החח העוני וק פשטא־
 פד פרן ה׳ שטפות יש א שם כפין הר יננשישיה החח הפור לפעמים הוא
 קטן ולפעמים סא נמל פעפ יותר ואחר איזה שטפות נצמת שם פל הפור
ץ שומא שקורץ ויאוצי״ל ונראה נמראה כעץ קרן אנל איט קרן ט הוא טל  מ
 העור ומתנענע נתטעח מנור ואחד איזה ימים נפתח השומא ואנוח קרן שם
 ומונד הסניש שכ׳ למנגל לא שטח שיצמיז קררו פו אחר זמן רנ מוכח
ו מנור מדן מ  וכוונתו פל צמיחת הקרן ממש ביציאתו לייז ולא פה שסא י
ת י ש מ  גבשושית ואלי פל מנשישיח שמוח הפור א״א להטו מגודל ששר מ
מ להכיר מטול  שמוח העור לשפר שיש שם קרן ממש וכזה סרת כל א׳ וא׳ ט
 מנשמת האלה ולסמוך פ״ז ווה יאמר שהוא מבין יסב' מכייס וא״כ נתת
 מרין לשיעווין ונמיכ תרל ומרנן צמיחת קון מעל לעור אנל לא למדך על
ס פסארנא ר א ׳ מ מ י גנטשית שמתחת לעור וסי׳ שם נסי׳ נרו מרה מ  מ
ן זה נאדסת וטי' נסי ועם מרה םיק rt״ מס  ומסיטנורקג tft ע״י מ

: ש ״  שפלפל גונויהס נארך ט
 1&*ש הפםיש מהגיס אפדם שאין למזון סל סם סי' סהסימרס מיי סרי
« ׳ כלל ואץ לט א ס ס  הואר נרק ו׳ שכ׳ גיכ שאץ לגמן סל ס
ם מאגנה חלק ג' נ מ ת י סי י רסתיט גש׳׳ס ומדק ז׳ ימים ט״ש ופי נ ו  מ
' ספרם מוי יש  מסיי שי*ג פו סיי שי*ז מס שפארן 00 והעלה וגציווף נ

 למבוך

 דרכי
 קשץ שאין הצסורן גתחנ נהם ונס יש א שירים הונה ועיש פוו נרק סיק
 ה׳ של דנכרי שמכר סלה ואמר נמסצ״ת שמא ק י׳ ימים ואתר שמכרו אמר
ק דקרניס ושירים והנשר  לסר יהוד אחר שהיא רק ק ששה ימים יהי׳ ס
ד נאכל ושאא על הכלים והש־נ דהכליס מותרים לאיור מננל״ס דאין להאמץ  מ
 למסרי מה טון שנתחלה אמר שסא נר משרה ינדס ורכר מדנריו האחרורס
 שאמר ק רק לצעוד טץ שיודפ שאסר לישראנ לשטס חיך ו׳ עי״ש יעי'
׳ י״ו שנשאל נענל משחט והס״נ נדק p נשירים ת רשמי שאיה סייד ס י ס  נ
א עדם ומרח שהנכר*  ולא נקרים והנשר כנר נאכל ואחר ק נ
ת למיהס לאיור שיצא העגל מחירי שהעגל לא מה א  המוט־ סה ממי
 רק ר ימים והנשר גאכל ושאלו סל הכלים והשינ נאריסת וסיס להפשיר
 הכלים ט״ש וע׳ נס׳ ניח אנרהס נא׳׳ז טיק ח׳ שהניא דנריו נקצרה
 יכחכ דטכא דהייל נ׳ טמניס דהייט טריס וקררס יש לצדד ולהכשיר גס הכשר
׳ א׳ דטריס אין להתיר הנשר אנל לעק הכלים אפי׳  למולה וטנא שט׳ רק ט
 נעל מט שמצה להחמיר יש א להתיר הכלים אחר סעל״ס נלי טס הנשר ט״ש
ו מק ח׳ ה אה ז ו ל שהי׳ ג ג ׳ ירד MSG מ f ע ro לאברהם TO ת ר  וע׳ מ
י לט ממי שהיא וק ק ה׳ ינוס והארך והמיס ו  ינשחס ינאכליאח״כ הסיח מנ
 יש להתיר עכ״פ לאחר סעל״ע ולסמוך אסנ״ע שט׳ העגל ק ח׳ יטס טין
׳ ע״נ ונש׳ מנח הודה  דלא הד רק ספק דרבנן ט״ש וכ״כ נשו״ח סוסו״ד חליתאי ט
׳ ט״ז דאין נכדי מםל׳ימ נאמן  ס״ק ל׳׳ז דפשוט מבר להסיר טפמש״ל טף ט

 לאסיר מי״ש
' ס״ח שכתב ואס אשה אנמיה שהוא ץ בשו״מ טאל ומשיב קמא חלק א׳ ט ע  ו
ד במסל״ח שאט ק ח׳ אט  p ה׳ יטס ואי אמר שהננרי המוני א
ט דרס למיד ס״ק מ ט  צריך לטש מדאי האשה נאמנה ט״ש (ונר׳ נל:״ש נ
׳ כיה ׳ נ״ח ינשי״מ מהר״מ טק טי״ו ט  ס״ג ונשו״ת שאילה יסנ״ן חלק א׳ ט
ו ס' נסי דעה טרה סף מ ׳ מ״נ ס״ק ל״י) (לה) כ  וטי נדנדט להלן ט
׳ קמ״ט וק״נ דננכוי שאט שא אץ לטש שמסץ  ס״ק ל״א של מימי רש״ך ט
 להשכיח מקט של נכד הניח ט״ש אמנם יעוץ נשס״ד ס״ק ד' של דלא מקא
 נכרי המוכר סא ראט נאמן אלא אפי׳ נכרי אחר שאט טכר ג״כ לא מהימן
׳ ח הרדים טו״ד ט י ט  ט״ש וסי נניס אנרהס נא״ז סיק ז׳ מיש נזה וע׳ נ
 א׳ של דכל מה דאמריק דלא מהר מה אמירה ננרי נמסליח מקא נמסל׳ת
ד שקנה סגל מנכרי א׳ ונא מכרי הכי ואמר נמסל׳׳ה  להשבית המקת אנל מ
ד טח־ ה׳ ימים ושחטו ט  למה קניה אחו והלא טוס ג׳ ימים משטלד והמחץ ט
ד הגי נתטץ לקלקל כ  יש להטי־ הנשר חה פדף ממסל״ה דמלמא דהא מ
ס ג׳ ימים לא פכח מלמ מה א למכרי לשקר ואמר דפנח  הסקת דא ס״ו מ
ה סס״ק ל״ג שמקל ג״כ נעינדא ו  טאו ג׳ ימים ט״ש כאדטת ומ׳ כסי דטח ט
מס נציוזף מיף שטי העגל גמל קצת ט׳׳ש (לו) ואוםר טכאה״ס נ  מה ו
 ס״ק ס׳ וסת״ש ס״ק ג׳ מ״ש לטק א הד סייס וט׳ נמה שהאריך נזה נט״ת
' ו׳ ונשוית נית שמואל ת רצה ס ת ׳ ז׳ ונשו״ת ב  גור ארי׳ יסמן טו״ד ט
׳ י״א ומ״פ הסת״ש מהשער המלך פ׳ נשיית שנס׳ ראש אפדם  אחרון ומיד ט
ת יעקנ כאן ופ׳ נט״מ וניט ו פ ו השטר המלך נזה ופ׳ נס׳ מ י ש פ י ) ׳ ׳ נ  ט
׳ ס״ז ופי נס׳ מנס טרה ׳ ו׳ ובשרת תפארת צבי טו״ו ט ן סויד ט  טיס מ
 שיק ל׳ מה שסלסל בדברי האחרונים מה (לז) שחם בגי ח׳ יסים ססח״ש
׳ יש לסמיך אנכרי מסל׳׳ת והנה מטס הט׳ שובח מ ס ונצדיף ט ר ס  מיש מ
ל הצורך ומה טסי! משה  למק־ עליהם פס סס! if לא נתגאר גונויהס שם מ
ע שפגו סליו ו׳ יפיס שיש ז י ופל מסל פיטרו מ י י ו הר״י מ ת  ל ששמע מ
׳ והכללט״ש מ ג' כתג ואן מהנץ לסמיך פל ט ׳ י״ו א ח שמואל ט נ  אשנס מ
׳ ן משה מ ד ׳ ועייש מ ׳ ה מזה שנסתלק הפטר אט ט ף ט  ונ״כ נתניש ט
ס של ק ט סיי וכל שאן שליטסיט של ט מלים אדמה רק שיש ט נידן ו  ס
׳ אפ טאאדומה ד י פיק ו׳ של ממנהיג לנמק גראש מ י . וסי מ י  לס סי ט
ו סיק ר א א מסר מיז׳ ט״ש ופי נסרי ט א לנגה ט  טא שטח מיז׳ יפיס ואס ט

: If ׳ זס ס!ל סי ס וכ׳ שאן לסמוך על ט / מ ה מ  שהביא גי* דמי ה
ס שפל שגיא א ק ׳ נשם ססריקיש ששמע מסי ג x ף סי׳ זס  חלץ גסי״א ס
ע שענדו סאי ז' ימים שלימים וכי מיו וגם אר שמעט סמי ז  שיי* מ
ל לסטנ נהם ס ו שמעט לנמק נקררס שכל שאנס רסס פרין ט  נקיאפ p מ



ה ט י ח ת ש פ ל ו ג ה ה סעיף ט ע ה ד ר ו  י
 (לח) בני (ה)(לט) ח׳ (ם) (מ) יכום :

 פתחי חשובה באר היטב
 הנא שאני ט׳ מיש (י) יי ימיה פנה״ע של הלנ מהלי״מ 1V זע״נחשונח ניס (ה) ינים וכתנ נפ״ז וצא אמדנ, להר נמק פפייןא כמי שבחב רמיא נטי ק! "
 אפייס יוצק יייי סי •"ג מאין לסמיו מל פיס סימן מהסימניס ונתן עמס ט הפניית ס״ת משום יאק שייך כאן ספק םפיקא לע״נ יש פאן ספק נפצ או צא ו* אפשר צן
 משסנוס למי יממן ילסי האינוס ונין אס המגל מלש א1 נייא ע״ש ונתנמול יאןשנמנ לומר את״ל נפל ואין « לומה לספק ינתה לסרק קמא דנתוטת וכ׳ נשיך יאיצו
" אם הפונל טנניס מטח לסי טמו אינו נאמן ס אס נעלות אשס לנל מכיש כאן * י ל *"י 8 נ ח א י 1 ו פ V p ל s « * B,i,J6 י" 5  הסיס לגילית לא «' טייו 9

tfi lnw מ סיז טיא נ ט מ י מ שמא לסשנית מסט וסייו ל ? י נ צ l 1"™" * י T O 9 י 8 י י 5 ח ' 1 ו * ל 1 p P J **1 ̂ י לי י 3 י * ״ י שהוס נסשנייו מקנץ ועיין נקנק pvi i^v ry yrv **א יייי 1 נ ל נ ל ^ ן י ן 6 נ י ן . ׳ י ל ^ p ן ל ״ ־ , ־ s ״ ל ל ^ ל ן י נ ה y ן נ י . 6 ^ מ י ל ג פ  ^ ה
« עיש (ימיין נתשונס ייס fp 1*1 "0 נתנ שם ניון המגלים או פאי נהמה יקה הטיןיןים מיי סיסניס ייהינ מהיקיש  שיהא השומע ייא שמיס שלא יקל יאפו נאומי נל י

 והביאום הסליפ והסטס פ״י היונ״ש הגס ט נפל פי׳ מואי פקפק עליהם מ״מ נהוג פלמא נתלתא סני ומכיס נצייון מסל״ס של פוני כוננים ש*ט מתטין ליפנית מקמו יש
ן ו• ממאי ימה ססיקא יאויייסא (עיין נמ״א שס) וא״נ כא סני סימנים ולאי לאו יאויייתא  לסמון אי אינא סד סימנים ביחד ואן ילכאויס למ״ש ינמ״י ייזש״ס טצס י
̂ייהו fם איע יסלא הלנמ״ל נתנ פעמו נצח מפום מרסיס נפלים הוס נרעוע סמצוי ט׳ וא״נ נהי לסט סימנים ליל ניימ •ימינן ייונ נט י יירם לימ  נינהי יליו ממון פ
 לסי סימטס ט הט וענ״פ מאמו מיעוע המצוי נסליס לונ ליל« ליס להי סט סימטם ומיאשנמ סט סימנים מל •לעט שאיט ממיפוס המצוי נסליס טי ועינ יאכלו ענויס רשנמי

 תשובה
 נמשדיס העגל סי טטרו פ״ס בקאתס שיש לו לכהס״ח פכיס שק־ עשוה
 יטס ואז אפרים שבזה לא יאים בטס סעס אף ל6 בא׳ מאלף טשהנה מחמת
 חזקה ועוצם הנדאת ומילוח של מננל שק< שניאס לט הבקיאוח שלהם
 שטא כק מזרה יטס ולא יהיה א אף ח׳ זאת לא טה עיי וכן נתסשס שם
 המנמ שההמון פס בר ישיאל ככל מקננות מושבוחיהס בסיינה מ״ל *כלים על
 טכו ט' זה טב מצאתי בשו״ח ביח יצחק טו״י ט' כיא את י״ו שמניא
מ א השו״ב יק׳ פיעמישלא וכ׳ שט׳ זה נחסשס בגליאהיע  ג״כ ט׳ מ שכן מי

 והרנה גמליס הסכימו מל זה וגס טא מסטס לסמוך על ט׳ זה ט״ש
ך זאת לופת ואף שט׳ זה נתפשס נרונ המקומות ככל זאח החטדסוטיאים  א
י ט׳ זה to שאנס יומיס נניחר  על רנד ה׳ נהנו למפע מנאטל אף פל טכ
 שהטו מליו אש נאמן שראה נמצמו הענל ז' ימים לפר שחיסט : (לח) בני
 ח׳ ימים עכאה״ט של מט־י״ט(יעי' נדנריט נס״ק הקיום) ועי׳ נס׳ מטרה
 הטסרה על הלטת שנה ט' של״א נקר המטרה טך ס״ק נ׳ שכ׳ דהיכא דש ט׳
י קיימא טא ולק אף אס נשתט נטך ס׳ ימים נל טש א טמנים  אמדק דנד f נ
מק זה וני ראס זנט המיס את י״ז מ״ש נ ה ט״ש וט׳ נש׳ אהל יצתק נ  אא שי
 ט לענק הנשר אן לסמוך טל הט׳ כל שלא שהה ז׳ ימיס מ״מ לסרן הנליס יש
 לטיוך להקל לאחר מעל״ע אס נוק וראה הסי' אף שנשחט נטך ז״י רהט׳ מעידס
׳ י׳ נחנ  דעכ״פ כא א חרטו ע״ש :ארך אמנס נט״ה אמד אש טו״ד ט
 געזמומ ואס ידוע שהוא נהין r׳ ימיס אין הסימרס מועיליס כצל פי״ש וטי׳
' ט׳ יטכ״י  נס׳ דעה הורה ס״ק ל״נ שהניא «pw לזה מהשו' הרדנ״ז חלק נ
 והטמרס לא מועילים רק להעיד ששהה ז' ימיס ולא להעיד שכא א סדשיו אך

טף הס״ק טיס נצ״ע נזה עי״ש נאריסת וטין טו״ה ושמי שאלה ט׳ ׳"ל  נ
' ניי״ד ט' י' שהקע  עוד ראט להזכיר נמה שמאט נשי״ת ממה טיס תלק נ
 א״ע להלנה נענל שנשחט וטוע שהיה רק ק ד׳ יטס להקל מיי שרא שיי׳
 בדא ועמו והלך והי׳ א צסורס ושערות כשאר עגלים מי ח׳ עייש ודבר זה
 צדך עדין חלמוו לפמש״ל ולא מהר ט׳ לטווח וכא א חושיו ובסוס מוף
 דבריו טא דבר חדש ולא ראט לשוס מסבר טכסס ראשו בעגל משחט בתוך
 ח' יטס להקל מ״י מה שעמד והלך !to גימל הצסררס והשסרוח וראיתי נשרח
' נאמצמ הימנה דאין מסטן להסיר הפנלים קדם ' ל״א נ  מין טלם טו״ד ט
' ופא א חדשיי ט tf ומי׳ בשרת  ויי אף מגמרי שעח וצסומ ואן זה ט
׳ נ׳ וגי שהוטח ק מוגר הפוסקים ומהמה לא שייך טסו  מספח להוא״ס ט
 תגמרו שפח וצסריו עי״ש וכן ראט נשו״ח מאמר מרוט (ממאן וס״ז מלטנ
) שני י ן אנד״ק לנונ י א ת p המחנר (שהוא נמת מ נ מ ׳ מ״ח ט  ז״ל) ט
ט א  ג״כ וננהמה לא טין־ p ננסח שעוז יצשררי כלל ט״ש נאריכוח טנ ר
׳ תמוי שעוז וצפררי  נס׳ תנת טרה טף ס״ק י׳ שהניא תם מהמה הד ט
 סמי נאדם ffx אמנם פ^ס לטין עיקר דט שצירף זה לסרף להתיר הכלים שאנס
 ניי הא נלא״ס נ׳ לפיל(סיק ייס) ססמה *ודורם ולערן הכלים שאנס ליי יש
 להקל נכיס איכ פפוס מא תנכ״פ נכה׳* יש להתיר הכלים שאנס ביי אף
ית חסו ו בתוך המסל׳׳פ (לם) ח׳ יפים. פנאה״פ ופי׳ מז ט א  מתוודע ה
׳ ס׳ שנשאל בא׳ שואה אצל נכד פוה טלנח פס סגל שטלד  לאנדהס טויו ט
 ממנה ואוו יי ימים שנא לקפחו אט מטח וטשש אלי אס זה העגל וטוה
 עזה שטו אמוק כאן נמצא כאן ט׳ סיס מר׳ נסי פרי הוו פנף ה׳ אם ב׳
 מה שסלסל בעין כזה וטסה להחנוו ומדק מקא שיניד הפנל נמנימ בשפה
 שלקט שזהו הפנל שואה אצל מכדי לסר ז׳ ינום טיש נאדסת ומיי נסי ופת
ו מן ולשיטת חב הטנקים סד רק י ג  חווה נרק rt <יש ממין זה וסיים ד
ש מד׳נשרס י נ סלל מיש:(0) יסים. ענאה״ס מ י ט  מממן אין להתמיד נ

 מסרימ

 דרכי
׳  לסמוך להטו טי״ש וע׳ כס׳ שערי דעה ס״ק כ׳ שכ׳ רעכ״פ כציחף כל מ
 טמרס יחד דהייט טריס וקררס וראש מדי יש לסמיך להקל אס לט ראת
ח מצפת אריה סיי א' מזה ועיי י  עיר הטחע מא גמל כק ח' טייש ופי' טו
 בבית אכרהס שכ' דבשוס ענק אן לסמוך על הטי נזמה״ז יעי' כסי אהל יצתק
 סי' ט״ז שכ׳ דאף אס רואן שהעגל טא בדא וחזק אן לסמוך על הט׳ רק
 לעה הצורך מקא ואס אן רואן שהעגל טא כדא כנ״ל לא מהר הסי' ככוס
' ו׳ מה שהאריך בזה והעלה  ערן דאיהרע חזקט ט״ש ועי׳ נשיית כרכה רצה ט
׳ אא לסמוך עניהס שהם בר ח׳ יטס טק דכלאיה  דהניקר לדנא דרהר ט
 רט נדד ההיתר אכן אס נראה בטר השו״ב שטא קטן ורך אן לסמוך על
' ט״ז ש ט  הסימנים עי״ש כאריטת וכמצא כזה כ' גס ק בט״ת משיבת נ
 דהיכא דהעגל טא נייאיש לסמוך עלהטמרס דשיריס וקי/יס ומהשמפקסקס
 שוחטים שפעמים נמצא טנייס וקינים טך שמ,ה לא פקפוק הוא וט׳ אך
 אס העגל טא ת־לה ואט יכיל לילן א אן לסמוך על הט׳ ט״ש באריטת אך
 בישועות מקב שפך תמרורים על המקילץ לסמוך על הטי כי כבר אסייו מלסמוך
' ומצא שאץ  על הט׳ בזה כציחף כמה רברס ט עמדו על המחקר באא ט
 נסמוך עלירס וטתן פמקילץ כזה המה קלי הדעה סי״ש ועיי מנהז״כ ככלל ז'
p בקנק סעיף ג׳ ועשוק ס״ק ו' מה שהאריך כעק זה והעלה שיש לנטג כזה 
 שצריך יט״כ לי־אית אס יש א כל הס׳ הלא דהייט אס רכר במשמוש טד צטתת
Js קרניו והנס שהן וניס עדץ ששיר ונס יראה מ$ס מהן והוי) השלתופימ 
 ט רגליס אס אט פכ ואדום כ״א רק ולק שמזה ניכר שנשל טטרו מעצמו ולא
 נתלש בד ונס יש א אזה שיריס וגס צריך לדקדק שלא יטי הבט־ שסביב שירו
p כ״א לטור. אדוס קצה טס לנטרמ טינה והנשר של השירים i אדום מאד 
י ותטה ואמס  מיל יסי׳ קשה קצת כמשמושו כי מהתלת הלידה הד הנשי שם י
 וכמעט כל כלימת שירס מכוסים המה כשי רק שארכ טלטס ומתגרליס
נ והנשר מתקשה קצת וטפל  מיום ליום ומהגלים מכיסי הנשר עד שמתגלים טס
 ט לכטנית ונס סלט פיטהמ יטו קשים כדנעי להס ואס רואה שיש א כל
 הט׳ אא א טתי לו לשתיס אכל מל מספר שירים כמה יש אן לדקדק ט אץ
 כנמצא שיטי א כל טניו א אטא יק ט א ס' כ״א לאחו שינרל הרנה טיס
 ופי' במנתת יוסף כלק״י ס״ק ש״ז שני ודק מליאת המנהז״נ טא p שנמ
 העגלים מידיל שיריס אבל בסביטטו ראה בעצמו לטטך;מיו א ח' טנ״ם

 קדם סנמלא א ז׳ ימים ט tf באדטח •
 ודע שכשהייתי דר במדינה גאליצען ט״נ בעק זה עס הרבה טחסיס מכמה עייחמ
 מנליאת מטת יאמרו כלס כפפת אחה שעל כל סטמנים, הסכרים נסשרי
נ מיל אץ טמטס כלל רק שהמציא מתה זה קרונ לזמרט טמן חדש י  מ
 ואמרים כלס שטל זה יטליס לסמיך ט סא נמק ומטסה שלא ינא משול מיי
ק העגל ממקום הטבור ולפרס מצא גד טנ דש  נשום פעם וסא ט בפרס מ
 נו חלל והוא מוין מפי והולך כן מהסנמ־ עד חצר הכנר ושהוא טלד טאעב
 וחלל גמל בטנו ממש כעץ סעי (ט׳ נטיח דעה חכטס ורפס הזנח
) אענס טוס טלמ ואילך מצטמק ומלך י מ ׳ א׳ באמצע מ  רהתרא תניינא ט
ט ו  מעשה נכל יום דוס וק מחר והחלל שנהוס נחקק עד מעשה ביום ט
 p אינפה שטפונו יק! ק היק! ממש רק כטס השערה ועיי הנטנה זו
ד הזה פמה ימים  יוכא הטחסיס הנקאס לידפ ניפ אמדנא לסי פיך וקמו מ
 יש למנגל הזה אופס אנס ססטס טל נקאחס כזה כ״כ להכשיר שהכינו שהוא
 p ח׳ ישמא הסרתם ואמת המנה היל אט כדקדוק כ״כ ולא אמדו יפה כיכ
ד נמהיחת יוס א יוסיס יוהד  ס עיי בריאת וחזקת מנגל נתקטן ונצטמק מ
/ גיכ כוי לצאת גם מחשש זה אינם  משאי סגליס שאפס נריאס וטוטם צ



ג באי״י׳־ח ה נ ט י ח ת ש ו כ ל ז א ב נ ה ה «דף ט ע ה ד ר ו  י
VJfeTh» ם י י פ י ע  TD דין אוחו ואת כנו. ובו י״נ ם
. ליש נ״^-י׳ ״* ת ב ט (נ) אותו ואת בגו בלם א׳ (ד) לא שנא האם ואח״כ הבן או ה ת ש  א (א) ״אמר (ב) ל
^ " , ואם (ה) נודע י ו נוהג בנקבות שזה בנה ודאי נ  הבן או הבת ואת׳׳כ האש׳• ב איסור אותו ואת מ
א ל מ ? א אבץ אק שוחטין שניהם ביום אחד ואש שתש אינו אנך׳ • (א)(0 שהדבר (ז) ספק אם גוי׳ג ?  ודאי שזה ת
 בזכרים או אינו נוהג: ג (ח) יעבר ושחט אותו ואת בנו ביום אהד שתר לאכלס (ב) (ט) ויש ימי (יייא) שאוסר מו־״יפק י>»
7V\ ם ד  "סיו8 י

ץ 1י' •יומם י / ושאלהות ימ־ין «ץ דל*0א ^mxn נ סיי נשם הימנ־ס ומשנמויו המשמ י שם to נס״ג mo שניונ «*e מ י נ נ מיננויו שוינה י י ס ס נ י נ מ  ה
 תשובה

 מומי לשיזימ השט p הממס משוס P"p שמא איט נמנ ישמא •ים פצאמדז •*א
פ פ״ס י«ץ נסשונמ זכיין יצמק סימן יףא שמונ פלמ יהא נןי״ל יניני שינ״ס י  וסטמ נ
 חץ להניי מפסס ס״ס א״נ לכנץ איסיי או״נ לא מהט ס״ס להתיי יהא יל״מ לאמי פסמשן
p ק״א שנתנ דאס סמפ מנ ונס  פ״ש (נ) יס מי שאוסי נרץ נתשונס «יין ילי׳ק »
 נמס אמי מומי לאטל ני נמס *סו שהשמש אפיון טין לסיני ספק איסהג מכנים נדלנרל

 פתחי
 ונפלט שיזהרו להשגימ סל הסימטס נמ• שהזהיי נסי שמ״מ ונפילת סטי לא הוי סימן
 כלל וכלל מיש] ופי נספינמ מוס המשילש מ״י מספל המשלץ נפול היאשין סייץ נ'
ס ל׳  ינסשונמ ללנין סלק נ׳ נףמן סשכ״י וממינה חסאייז צני יי״ל ספן י׳ *

 יסי׳ ס״ז יס״מ
פ סק״א פנסנ לאמי• להמר פסק אם סהנ לגייס א״נ י ן (») שהיני ס*ק עיץ נ  ט

 דרכי תשובה
 טסו״מ מרונדנטרנ סאחוויס חיו״ו סי׳ ב׳ וני ועי׳ כדפח חורה ונמקיס הדן לא יזה מטינ לחקור פ״ו כלל ובכה/ הר כאנס מה נס הכנה/ מודה

 שהממונה מהמלך סחב מס אוח הפנל בהנסריס ומהר לשחטו פ״ס המס ולא קנסו והביא ראיוח לוס מי״ש נחמסח
ס נדי״ש אך בקונטרס אחחן לה״ש פהדסיס ארב בסף ספרו ועיין פוו בשמ״ח סטיו י״ו שכ׳ וכל פה ואמרינן לאף בשחס בשוע קנסיק ק נ ס  סנכחנ נ
 גילד מנת חזר׳טמטצמו וכ׳ סש להיגרר ושפא החליף פ׳פ:• שלא באכול האחר? סא רק כששחט א״ב האסר מדנא אנל בכל מה
ט אותו ואת בט ואס שחש אקה מדאדיתא על שמבואר כס׳ זה ואט אסר נשנזס רק מסס סמרא כזה אף לדון וקי״ל מ  סעיף א (א) אסיד מ
p ופסול לעמת ולקדושי כהי״א לקטס שלא לאכול אף נשמו בשוגג ר״מ בזה יש לחלק'בק שוגג למזיד כ  שחיסח האחרון וגיס גס כזמה״ז מקרא פ
׳ מיב טיי״ש דבשחט במזיד יש לק^ס שלת לאכא במצמו וק לאחריס ששתס כשכילפ ט ׳ ליב ובאהפ״ז ס  אשה עשיך ישפיל־ ס״ק "ז ועי׳ נטימ ס
' א וספיר שיק נ׳ מיש לערן אס שחט א׳ מקצת טוס אבל נשחט נשיגג לא קגסיק ליה ומוחר אף סא בעצמו לאמל ממט בי  (ב) לשתט עי׳ סניש ס
 והשר נמר השחיטה אס ענר האחו מסס לא דא״נ ופלפא נדן דפנה לשחיטה טוס והיה ככיחט אזר נמל שאיי הלטח שידעה עי״ש נהנ״פ שיק נ׳ יעי׳
׳ כ״ג ס״ק י״א שכ׳ דאס א׳ שחט כמנהז״כ כלל ח׳ נקיק סעיף ו׳ יפשיזן ס״ק ס׳ שכ׳ דאס שחטו נ׳ נא׳ א׳  מתחלה ועד סף עיי״ש יעשסיו לקמן ס
 חצי מוגרת והפסיק ונא איד ושחש הנן שחיסה נמורה ואח״נ חזר הא׳ ונמר האס והשר הנן נשוננ כנק ששכס שהס א״כ וכיש כשלח ימנו מנדקרא כלל
 שחיסח אמו הב׳ ששחט לא פשה עבירה דשחט ברשות דכיין דהראשון שחט רק שהס ס״נ עד לאחר שחיטה אז יש להקל דאס דחוק ללש לנשר דשחיסת
 חצי הגרגרח ושהה לא טה שטטה קנדחא שייטה והחי שחזר ינמר שחיסתו שטהס מותו להס אף לאכול לשצמס ט ביוס טק דבלא״ה יש כמה דסוח דאף
ס קנס ובגיד שטי מ  עשה אסר גמור טי״ש (יעי׳ כדכדט להלן ט׳ כ״ג ס״ק פ״ע) יעי׳ מזה כשו״ת החחרק טהר באכילה לעצמו והאסריס לא אסרו אלא י
א א״א צצמצס ע״כ יש ו  טח יצחק טי״ד טף ס׳ כ״ד (נ) איתי יאת בגי עס״ז ס״ק א׳ דאס שחט טגגיס דש ספק ט שחט חחלה ומי כאתחנה ט
 המס קיזס ואח״נ שחס השני נמס חייב מלקות סל נל נ! pi . ואס שחמ הנ׳ להקל ומוזר! שמס לאכול אף יעצמס ט כיוס רגל ודא דאס שחסו שניהס
p נניס תחלה ואח״כ שחט האס אט טיב אלא אחת ובן אס שחט האס ובתה ביחד במזיד אטד לשרהס יא! לסמיך על ספק זה ט״ש וראט כס׳ סדי 
 יבת במה טיב ביס מלקית נד״ש (יע״ל ס׳׳ק '"א) (ד) לא שנא. כ׳ כשמ״ת המנח כח״י (מהנאן מ׳ משה מייזילס ׳׳y מודסליסן) נטמשיו לסעיף זה
 סעיף א ל״ש אס אדס א׳ שחס שרהס א ב׳ בר אדס פסימי א׳ האס וא׳ הק פפלפל במק זה בארך וכ׳ ואף אס אעזהו לשתיס א״ב במס א׳ אסר
 א הנח א אסכא לעולס אקה על שטסח האחחן מדאדייחא ואש שרס לקמל ט כיוס דאף דלדפח הרץ שכ׳ הטעס דאטר לאסל ט במס מטס קנסא
ס נדר אסחט m׳y גס מ  שוחסץ נפעס א זה האנ וזה הק אע״פ טש לפקפק לערן מלקוח אס לא שייך לאטר ־אן לקנוס נאנס אנל לסעסהרא״ס ת
ט ואת נט וזה על כט כאנס טיך לאסור עכתיד ולדנא צ׳יע (ט) רש סי שאוס־ עפת״פ מ״ש  לוקץ מ״מ תוודיהו ענרי אדאדיתא זה על א
אט טי״ש יכשש״ד ס״ק ג׳ מ״ש כעק זה יעי׳ כס׳ לכ ארי׳ על סלק מחט׳ זכרק יצחק ופי׳ נשמ״ת סעיף ג׳ ותנ״ש פנ׳ להדיא לדנא ראט׳ שחנן  י
ק אנ ונט אסר לאסל האחרון כדי שלא יכטס א״ע כפעם אחד  דף פ״נ ע״א נד״ה שם הא ניצר מ״ש נרד השס״ד מה ספיקות מ
 סעיף ב (ה) גורע ודאי שיה היא אביו כנק שנרור שלא טה אצל אמו נססיקא דאר״חא ט׳ש והנה נס׳ שעיי זעה ס״ק א׳ העלה להקל נזה
׳ ע׳ מ׳ש כזה אך כטאר משה פרק מ״אהניא  ׳ זכר כ״א זה אכל כלא זה אן טשפין אפי׳ כחך אחדו שמיח ט׳״ש ועי׳ כס׳ דכרי ׳יסף ט

 סעיף כ וחנ״ש ס״ק ג׳ (ו) שהדבר ספק עפת״ש מ״פ מהכו״ס ומחט׳ דנד הכעד תנה מה והשיג מליו והעלה דהעיקר כההנ״ש כזה ט״ש וט
׳ כ״ה מה שהאריך ראתי כפ׳ פרי פ! הוסת כה״י הנ״ל שכ׳ ק לדנא אך כ׳ תז״מ נ״ל אס  זכחן יצחק פ״פ פ״ד הט״פ נזה ועי׳ נשו״ת אלף המגן ט
 נונרי הממן יצתק נזה ולדנא טיס דהמקיל מה מפת הט״ס לא הנטל־ שחט ננה״ג נטגג מותרת נאנילה לנו נמס ולא טיך לקסס טגג אשו מיד
א עיייפ נאדטח וט׳ נס׳ חקר הלכה (מהרנ מסטרעלסק) נכה/ עכהיד והארץ נזה (י) שאוסר ענאה׳א ועי׳ נס׳ תנה טרה  ט יש לצדד מה טנ
ח זה נתנח ק זה וטיס נטמא מל מה שהחמירו כ״כ נ פ  פערכח אח נ׳ נפניגי נץ הפנמה p א פ״פ פ״ד הט״ס נזה (ז) ספק אם ס״ק ג׳ מ״ש נ
׳ נס׳ מפץ החכמה פל המצוח וטס יפדפלטיס דף ס•ו פ״א הנה״נ לאטד נדפכד מה ששמו טון דלא טי רק קנסא נמלמא וטיס ועכ׳׳ס  ניהנ בזכרים ט
׳ י״נ מה נראה דכשעח הדחק לצורך מנווה מצוה בל נשואץ וכממה וליכא נשר אחר  נמטיז א״נ נרש נמנץ זה ונד׳ נשו״ח טח שמואל אחלק טייר ט
ה ממןל לא הפסיד פנ״ל אנל חפשט ננל ספרי האחרורס ולא מצאחי לו נ מ ׳ י״ט נאפצפ ט  פ«פל נערן זה ונד׳ נשו״ת טח אפרים חא״ח ט
ק זה וטון שרביט החנ״ש ס׳ק ו׳ ע ' בסלט את ב׳ שב׳ דלא אתסרש אפ נס שים חבר ילא ראמי לשים מתיר טקיל נ  סעיף ג (ת) עבר ושחט ט
אמי דכ״פ מומס דגשונג מותר עיי״ש אך כ׳ יאן צריך לסרס יהלכה כבה״נ יכמ״ש טש׳0 ישכן טא מנת הראי?)  כשוננ אטי־ שייסמ ו
 גפר״ח ישמ׳ח ותגיש סעיף ג׳ יגכרכי יוסף את ד׳ כתט ואץ טלוק ט, והדין ירכינו ירייזש וכ׳ ד״ל מס סרמכ׳יס ס׳ ל ק חלילה למזל ראש כנגדם
 שיננ למיד בפרן זיז ריסה הא׳ מטיין אף שחס במזיד והי״א מחסירים אפי׳ ולק ננסענ״ד ראט׳ לצורך גחל אן לסקי כלל ועי׳ בשפיר ס״ק כיה שנ׳
נ מיי״ש ועי׳ נלנ ארי׳ פל טלץ דף סיב פ״א בדה שס ממ׳ ואס שחט ונתפרב מסנה חטבה שאינה ראיה להתכבד כמו כבש נימרי נ ט  שמו נ
ט ונס׳ דעת טרה ס״ק ד׳ נאריסמ. נשאר כנסם יש לפק ד״ל דלא קנט רק בשטא נעץ ולא עיי תערוטח מ ע חוד ניז כ  תנא ונסי ביה אל ח
' החתיכה ראיה למגבו ק ג׳ שכ׳ דהא שוננ שמחמירים ט מקא נאמר מוסר טיש ימדהתנה רק כמש בצמח משנוע לאס ט  מד נשטה ווים ס׳
ם מ ס סעס אחרח והניא לא טה מסתפק נלל דאף אס טא רק טמרא נעלמא מחמס קנס ילא י מ ט י $  מל נשונג דלא ידע שהיא א״נ לא טיך ל
׳  רטה למ נדייש יטוצא מה כ׳- גיכ בס׳ דעה הווה שם דהינא רטא טגג דט־ טש א pvw טה אמ־ נל ההעדוטח (יא) שאוסר בו ביים י
ס ד ז א ק ס שלא טה א ליוע כלל שלא יוע מטס דעוסא וצו ששק ועימ טפינו שש וחב״ש סרנן ח' ואס שחט שרם כא׳ א׳ האס וא׳ ה »  קמנ ל

 שמס



ה ט י ח ת ש מ ל ׳ ח י ר ז ג ה סעיף ט ע ה ד ר ז י י״*״ מ  ט
ד באותו ואת בנו ומס הילך ט א ס (א)(יד) לאניל(ג*)ה*׳יי1)(היי״ י*״1); ד י׳יום אחד ה י (יב)(מ(ינ) מ  י׳•*־*< י
ד הלילה. יכיצד הרי ששחט ראשן בתחלת ליל ד לא ישחוט הב׳ עד תחלת ליל ה׳ S או i " p S S 
ט הב׳ בתחלת ליל ה׳ ואס שחט הא׳ (טז) בהיש ח  * ** *** ואם שחט הא׳ בסוף יום ד׳ קודם בה׳׳ש ש
 של ליל ה׳(יז) לא ישתם השני (יח)עד ליל ו (יט) ואם שחט ביום ה׳ (כ) אינו לוקה: ה (בא)'אם

 (כב) הוא כרוך (בג) אחריה (כד) חזקה שהיא אטו

ב ט י ר ו א ה ב ב ו ש י ת ח ת  פ
א ומזננש״ן־ י ס י ס טז(א) לאשל האחרזן אנל הראשק מותר להא נשעה ששחפו ל6 עניל * ח  &"נ א״כ הר p«p שמא *c טהנ ושמא הלנה נדשס האומייפ לנמני ישמפ «

ס לאוכלם יאן< לניני שילימ לא ממי ס״ס מימ כיי! שאיו *פימ לגל השלם יי] .  מ
 להסמע פ5מו לא י״טק נימ ישיל״מ מרש מסיש״ל נינמוס סיק הפיל ס•׳ ליל עיש ולעל״ג לאנן לא סשקיע נמל• מסרש״ל הנ״ל שהרי ק״יל לקמן סי׳ נךנ סיי נהג״ה

 למולל פלנל ססני לשיל״מ והל׳ גם פסה *« אסל לק להטיל 1א«"ה מקלי לשילימ ומיין מה נחשונס ט״נ תגיינא מלק מיי סימן נ״נ [יפיץ «מ"נ לקמן סמן יףנ נשפ״י סק״נ]

 תשבה
 אגל אס שוחט השנ ביהש״מ של ה' מוחי לכ״פ לשטס הק טוס הי והיי
ע נ ט י  ס׳יש שמא ביהש״מ סי יוס ואן הלילה סלך אחד היום ושמא אין א

מ אף נובר שיל״מ עיי״ש (יט) ואם שחט ביום ה'  גזכריס וסיס מ ע
 עשט״ח סעי' ו׳ ותגיש ס״ק י״א שכ' ולערן אכילה א שמס הראשון טוס ד׳
' לה' מומי לאכול הגי תחלת לילה  גאזה זמן שיס' והשר נניהש׳ימ שנץ ו
 דממ״נ א ניהש״ר יוס הד הרי יוס אתר סא ואי לילה הד לא קעכד אסרא
 אנל יש לנדותו ולענס על שנכנס לספק אשור דאריימא עיי״ש (ב) איט
 לוקה טי׳ נשמ״ח סעי׳ ו׳ ורגיש ס״ק י׳ שני לאפי׳ שמו שניהם זה אחו
 זה נניהש״מ אחו אט אקה דניהש״ס ספק סא שמא מקצחו יוס ואחו
 משס זה לילה פ״״ש ולערן אטלה כששחט שניהם ניהש״מ א' עיי נם' האר
 משה פ' ל״ט את ו׳ שכ׳ דאסר מירק זה נאטל האחרון על״ס כל טוס שלאחריו
 רדלמא ביהש״מ טי אלה שחט שרהס טוס ת' ואשור הנ' מסעס קנס כל
ד לי שכששחטט הראשון ט׳ עדין יוס אט נאמן  טוס שלאחריו ואף אס אמר נ

 טאל והוא חשוד טל הראטן דשמא הי׳ לילז ואסר כל טוס שלאת״כ עכ״ד
 סעיף ה (בא) אם תא כרוך אחריה ר״ל דבוק המיל• לילך אחד׳ ט״ז

 ומשנימ דנכחך לנד מחוקק אהה לאמו אמ״ג דלא יונק ממנה ומיי
 מזה ברנד הזהכ סק״ב ובששת טיס ס״ק ה׳ (כב) הוא כרוך. עבאה״ס
 דלמלקת לא מהר כחך משיך יאפי' יוק נ״כ ממנה אפיה לא מהר לעת
 •ללקח טי״ש (כנ) אחריי ענמ״ת סעי׳ נ׳ יתבייש סיק ה' שכ' ואט'
׳ ט״ט שאסור כאכילה מ״מ  הכרוך טא וכר טמא מהטמאה האמור לקמן ט

ט נד״ש  אסר לשופט! כיוס א' וה״ה אס שררס סטרי! אעם* שאט ט
 (כד) חוקה שהיא אטו כ' נמרח שם ראם ט׳ נעדרו נגנה נהמות עם
 ולמטהס ונרור א שאא טלדות מאא הנהמות ק רק אט •ודע איזט נמ
 ואזה מזו טלטן אזר הנרוך אט' למלקה עיי״ש וטי מנהז״נ כלל ח' נעשרון
 ס״ק ה' ו' ז' יקנק סטי' ה' שני דט שנזדמן א לשחוט אצל ננרי כנטס
 ימזיס רטת שטדא יש שם כמה איכ יש לחלקן לנ' עדרים הזקנות לנד
 והינמת לנד ולשטט מעדר ת' קדם הלילה ועדר סכי למיח לשטס פד אחר
 תחלת הלילה. ומאד צוין לדקדק גלא יהעונ(נץ הזקנות אף אחת מיזלמת
 משוס דקרונ אדאי טא פארה נמצא בס ואפי' כשקסצה זקנה אזה לנין טלמת
ט משוס ספיקא דהא זקנה  משחטיס קרס הלילה נ״נ חץ להקל ולשטס ס
 וסף שהרמ״ח כ' דמן יספק חץ טשטן לא״נ מ״מ הסנרא טמת דנזה נס הרמ״א
 נרל טש לאסר טדא טון טש לכנ א' מהזקטת ולחת מנמה שרס נהגדר הזה עיכ
 אף נאנה כרוך י״ל דהוי אמה רק משוס שהיא נת שטס ושלש שנים ואתן
נ נהר אמס רק  סלמה נעצמס נכר ילדו לכס ולמה ע״כ אק כרוכים ט
p י להשאיר מהעור אזה ו  אחו סלמה של שנה זו אמנם אס אה מנ
 מהזקטח להחיותן לצורך ונחת חז טהר לשטט אח כל הסוד משא־ טוס אי
 מטם שמלץ אמר שאמותיק של טלמת p שנשאח !הזקנות מזנלץ לשטט
 פס טלמת מקרות מה ואף אס פיא מהשנים שענח ילמ שמא אין פ^
 ולמסיק אלא שסהו א משחשו כבו פיי״ש ופי' במנחת יוסף בליךי ס״ק זי
 שהטנ עציו נזה נמה שהחמיר ואש קפצה זקנה א׳ לסעוד של סלמס ואטד
 לשטט טלם משוס סםיקא דהא זקנה ז״א ועל זקנה א' טלאי אן טשפץ פן
 הספק דש ס״ס שמא אותה יקנה לא ילדה ושמא כגר מס וולדה א נשחטה
׳ כ״א משאל נצאן ׳ טי״ד ט  עיי״ש ועיי נשרת אממו״ר דנד טיס חלק נ
 הנקטס מפת־ יחד והיא מור נעלת כמה שנים אשר טלאי יקנא בטס אניס
 ונרס ומסתמא נס פהה p ונשאל אם סוסו אזיזשס גיוס א' ושמא א״נ
 סא ובכאן אן עצה דנכגשינס דריד וסי והפלה (ממ־ וטון ומכיס פואדייסא
נ ורק מת־נק אשד ונדרכק אין לטש לונו ריזק כזה דש נסה ח  נשלים נ
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 דרכי
 שניסס טו הסרנ ששניהם עניו ואס שניהם של אוס מ׳ יש להטו א א' רהא
 יש כאן קנס נמה שלא טהרו לאכול שניהס עי? ופסע ואס שחט האנ
 ואח״כ הב׳ נניס ונאסרו הנ׳ נרם וק אס שהס האס ונהה ונה נהה
ף  ל אסרה הבה ונהה (ועיל ס״ק גי) ומי׳ נלנ ארי׳ על טלץ וף פ״כ ט
 מיא (יב) בו ביום עיי נסי הפארה ישראל על המשניוה טלץ פרק
 ה׳ מפנה ג' שכ' דאף כפלקט שרהס א״נ דאי קנה האס והנ' הנן וטה
 הוץ שהחי ישטט החלה נדנקמן סעיף יי יטנר השר יקדם ושחט החלה אסיה
 טיג זה ששחט גאחרונה ולא הטוזע נואשונה אע״פ דשלא נדן שחט החלה
ה ג״י ט מ  ט״ש וה״פ(יע״ל שיק זי) (ינ) ביום לאכול האחרק עכנה״ג ג
 אה ה' שכ' מהומש״א ור״ל וסאחרק אטר לאסל אף הראשונה טי״ש
p ועפכ״ו סף ס״ק נ' שהטנ מליו גזה וכ ומסתימת האתרורס לא משמט 
 ואן טטס לוכדו ודאשינה אמא הטה אטרה לשוחט גתרא טון וכשעה
 :שתטה האי ההירא טהה נד״ש (יד) לאכול האחרק עגאה״ס מ״ש
 מהש״ך דטת מטס קנס ומשמיה סעיף נ׳ והגיש סק״ט X' דהאד,א ורוב
 שומויגהמוה טאלמסרנאחריס יש למס שלא יהט ממטו גו גיוס שלא ימסר
 טוס אף כד לאסל למחר דכיץ רטא מהסין להקדים למכרו יש לק»» מה
 ולשלם נמה ומטי! קנסק ליה שלא ימו מעטו נד״ש (טו) האחרץ עכאה״ט
 מיש אננ להתריס טהר וטשמ״ה שם והנ״ש ס״ק ז׳ שפוסק ואף לאחרים אטר
 נדי שלא ישתוס p פעם אחרח לערך אתרים ונס אחרים ימט נידם כשאין
׳ צ״ס ס״ק י״נ נד״ה וראיט  להם הוטלה בשחיטה זו פי״ש ועי׳ בשפ״ו להלן ט
 תהאריך להשינ על ההנ״ש נזה עיי״ש ועיי נס׳ אמרי נינה (ממאן מהר״מ
ד השמ״ת נזה והעלה נ ׳ י״ז שי־שינ ג״כ על ו ן נעל ויה ז״ל) טו״ו ס א מ  נ
׳ צ״ט וזה  נמ״ש הש״ך דלא קנטנן אלא לי׳ אנל לאחרים מותר ונמפ״צ ט
 מקא אס אץ א סונה מאה נאסלס האחרים טוס עיי״ש נאריכות וכ״כ
 בהשיגה מקם שמואל כטחשי דרס ליו״ו והעיקר כהש״ך מה דלא קנטק
' ט״מ לעת מנשל נשנה עיי״ש ועיי נסי ועה טרה  לאתרים כמ״ש נא״ח ט
 ס׳ק ה' מ״ש נזה נארסהוטי' נספר נחשה נכסף נקנסרס פד מפרי נטמשיו
 לטי זה שהכריע דנדענד והפ״מ יש להקל לאתרים עיי״ש ועי נסי ממוח יוסף
 בלק״י ט' י״נ י״ג וסי' נסי אמרי נינה שס נד״ה והס שנסתפק נזה אס
 אחר שחסו שלא מדעת הנעלים אס .אסר למי ששחט נשניא וכי שזה תלד
 נסלוגתת המהוש״צ הסונא נט״! לקמן סי' צ״ט ס״ק ו' עס הפר״ח שם גבי
 ספנסל אםר לאפרים שלא נידעהם נדי״ש נאריסה וטי שס״ו סי׳ק ג' תזה
 ו«׳ גס׳ מאד משה פרק ל״ט אה ג׳ שכ׳ דאף לדידן תף״ל דאף לאחרים
ס סרש גהג״ש מ״מ המהסס כסנה שמהן לכסן טהר לכ״ע  אסר o מ

 למן לאכלן ט גיוס וגזה לא שייך לקנוס טי״ש.*
) בין השםשות ושיעור ביהש״ס טא כמו רגיעית שעה מ ף ד (  סעי
ה ד אגרהס (וע״ל ט' ס ' רם׳ י מ  קדם צהי׳כ פמ״ש גא״ח ט
׳ ה' וכמחצית ישקל שם פ״ק ט' י ' רס״א מ ו וגשיננ החרא רל גא״ח ט י  ח
 יי): (ק) tb ישחמ מספק (יח) עד ליל ו' טהג״ש ם׳׳ק י' שכ׳ אגל
 גביסשיס של יוס ו' אסר לשטט אט׳ נשמו הראשון קדם זמן שטסה
ם הזמן  השר דצפחר אפיה אסר מטס דלא ליט למטעי ולשחוט השני קו
ט טוה וע׳ שפיר ס״ק ד' שכ׳ דמ״מ ודאי רטן לנמסו ו  האי נדי"ש ועיי כ
ן א  אס שחט נטהש ״פ הנ' דאיכא סיס גדיש נארסס ומיי נהג היה מ
 ופקיא ז״ל שהרמ ק זה נצ״מ ממפ צא יהא רשאי לשטס גגהש״ס הנ' ל?

א if ט׳ סצ״ו וסיס סהר אט  לכסחלה טון ואנא ס״ס לוטת המחבר נ
 נדני שיל״מ ונ׳כ השיך לקמן ט׳ ק״י ס׳ק נ״ה מיי׳ש ופי׳ נהנסמ ד
א מה״ת ו ׳ זה מידי חקא נשוחט אש מנה ואשד ט י » ל כ  יזנוסס x׳ ו
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ש שמא נשחט? אמה או ש  (כח)(אנל ק (כו) אץ(ג) משט!)(מיי): ן(ט)"הלוקח בהמה (בח) איט ת
ם או אם א •אבל על המוכר להזהיר הלוקה ולהודיעו אס שחט האם או הבן תו  (במ) בנה (0 היום (
ו שקונה בהמה א באחד מן ד זמנים שדרך (לב) שכל נ ואם ת ם י ו  מכרה לאחר(לא) לשחטה (י) ת
) חג(לר׳)צדיך י ) ל . וערב עצרת. (לר) ועדבר׳׳ה. ועי׳ט האחרון ש  ששחטה מיד וחם (לנ) ערב פסח
ש בק קנה מישראל ש ט ואינו ת ח ו שנצו־ ש ע ד . (לו) ואם לא ת ת ב  להודיעו שמש־ היום האס או ה
 נבין קנה (א) מעובד כוכבים (לח) ואם נודע לו אחייב שנשתפה אטה או בחר, היום הר יטקח טעות

 6וח־קא שמוכר שניהם ביום אחד אבל אם מבר האס או הבת ביום שלפניו א״צ

ב ם י ר ה א  ב
 והוא מסס קנם ילוקא לימיה אנל לאחרס מוי*־ (נ) ידששץ היינו לערן *סדא אנל זה דאינא ס*קא סינא שמא *ן אס לוו ואח״ל יש לס אםשסא צא לקני! לשידסה ואתיל
* לה) תנ. ונתנ  למק מלקוח לא על לימיק טל* פטא אמו ונתנ סהרש״ל אילו אס מא לומה מואר לשחיסה שמא נמאן ולאחר נמה יניס (י) טוס ט׳ סשיך טולע טי
ק (ג)טוס ונתנ נשיו ואיל לשאצ אחר נש f אנל לא עדנ ץ״ס סראשון של חג שאו המס שחלק נסנס ולולנ ואן להס ** מ  האס א נשאר נדמים שעון אזלו סכי אן ס

 תשבה
 נאסרא ואם איא לעמוד על הניחר נץ לוקח מישראל ונץ לוקח מנד סלן ושוחס
 ואט נמגננ ומ״מ שנודע שנמכר האס לשחיסה סתם אפיס שאנו יודע אס
 תשחט יש למטע מלש־יט סלד טכ״פ אחו מס ולמחר שותשה ואיצ לחשוש שמא גס
ף אאיכ ערפ שנמכרה האס  הלוקח ראשון שוחס היום דאיכ אן לדנר ס
 כסיחש לשיחעה המס א שקנאה מזן א כלה כיוס חחונתס א שהוא כא׳ מד׳
 זמרס שמטאר לקק אז אסר מדינא לשיים אחו יוס הולד א אסכא אפפ״י
 שא״א לו לחקור עלע עי׳׳ש וע׳ ככר הואר ס״ק ז׳ (ל) אבל על השוכר

 ענאה״ג ציץ ס׳ שנרשש משנה שם וע׳ כמנחח יוסף כמ׳׳מ ציץ ל׳ שכ׳ חה אע
 עילה יפה דלפי גיר׳ הש״ע לא אירי המתר׳ מזה כלל עי״ש (לא) לשחטה
 היים טכאהיט מ׳£ חקא שיוהנ טדא ומשס״ח סעי׳ ו׳ והכיס ס״ק י if פכ׳
 דאסי׳ אע מדע רקכנ שיש לחיש שחדק שחינוהן ניוס א' יש לו להסוכר להודיע
 כדי שיוכל הקונה לתיץר ולא ישל נריע וכ׳׳כ נשס׳׳ד ס״ק י' עי״ש וע׳ פוי חואר
 ס״ק ח' שני דאפי׳ הי׳ שור דהיינו שהנן שמוכר עתה סא זכר דש פרס להקל
 דמסתמא שור לחריפה קא ואפי׳ הי׳ כזמן חרישה אעס״כ טץ שהמוכר יודע
 טדא ששחס האס צריך להת־ימ להקונה עי׳£ (לב) שכל סי שקונה בהמה
 ששוחטה עשס״ח סעי' ת' ותביע ס״ק כיד שכ' דהאדנא שדרך הקצבים לקנות
 בכל שבוע בהמוח הרבה ישוחנזץ על שבח ביום ה׳ וכמקמנית נחלים שחב מס
 קירן עיקר בשר על םבח כיוס ד' הדר הדין פהכל לסי מנהג המקום והכל נכי
 ראח עיר הדיין נריע (לנ) ערב פסח אבל עיו״ע האחרון של פסח א״צ
 לסדיפ ראפ תל בפיס פוסקים (לד) יערב דיה עס׳׳ז ס״ק ז׳ וש״ך
 ופר״ח דמבואר דעייהיכ איצ לטריפ p דרגילץ כפוסח וכ׳׳כ במיז ס״ק ז׳
 ינששיד ס״ק י״א אנל בשמיח שש מיסב עיוה׳׳כ בץ הזסרס סצריך לטדיע
 מאיל ורגילץ ננשר ולא הזטר דנרי מרז והשיך והפריח נזה והפרמ״ג שם
 לא הזטר מיש הטמ if נזה וראט לחכם א' שכ' שהדננ־ נחר שמא פעוח
 הוטס נמרח וצ״ל עדיה וראי דלא חשינ עריה מה שמניאר להדיא נמש,י
 שהולו fi׳ מו׳ פרקיס הס מטאו נ״נ מניו״ג א״ל להודיע ואין יכתונ התנ״ש
ו המשנה והפוסקים מכיל־ ודבריו מוכוטס (לה) גרץ־ להודיעו עתנ״ש  ע
 סיק י״ב וע׳ בס׳ קרבן אליצוו על סס׳ ע״ו מוף י״ו מהספר ולהלן מה שהאריך
עק זה יעי בטיח שטת  בערן זה ופי״ש בדף ס f מ״פ פ״ד התב״ש ג
 יעקב חלק ב' ס' ס״ס ובשו״ח טר אדי׳ יטדא ס' קייח ובס׳ משפט שלום
׳ קשיו מד׳ י״נ ונספח דעת טרה fo ס״ק וי• (לי) ואם לא  על הט?נ ט
 הודיעו שסבר שוחט מחכיש ס״ק י״ז שכחכ דהאידנא דשכייי קליס דלא חשט
 לאסרושי מאטרא אן לסמוך על טדעח המוט־ אט' נד׳ סדקים נשנה רק
א) םעובד מכבים משחייו פס x' ראט׳  יש לשואלו ט״ש(יעיל ס jf נ״ח) (
 קנה מתגר נכרי כל שאט יודע סט' א טוס אס א ולד למסד אמ טשש «
 הסהס אנל אס יווע שהי׳ א אס למסי אנשיי שאט יודע אס מכרה טון דהנכד
 סגר סא ועשוי למסר לא ישטס נטו״ס עו טחנת־ א מה נעשה נאמה ט״ש
 וכ״נ נסרי טאר ס״ק י״א ט״ש׳ (לח) ואס טי־ע לו טשס״ל־ ס״ק י' שכ׳
ע וטי' תב״ש ס״ק י״ט ולא ׳ ע א אף כספק טי מקח טעית ט ד  ראם לא ס
 הד מקמ פעית א!א נד׳ פרקים אנל כפאר ימיתהפנה אפ״פ סצרץ־ לטדפו
 מ״מ אס לא סדיננו לא טי מקיז ספות ד״ל ושלא לצורך טוס מנזא מסתזי
מ טלאי דלצורך יומו טא טי פמיסר ה:' לימן א לנלה ז  לך אמס טנא ת
פ א דלשחיסה טוס קנא וכיין שלא מדמי מי מקי! טעות ולק גס האינא ח  ד
 שיןק סקצניסעל שנת רש להם יום הניאה לשחיטה ומפייה ימלא ישימה
א ה־יידןז סעוה וכל כה* ע ד  איוו סוס יעוכב סי ז׳ ימים ננה״גאם לא ט

 ידוע

 דרכי
ט ונשחעו ולק אץ חשש אא״כ ידע טדא טשט  סטיץח דמינה סט ושי
 אנוח ונרס כשפיו שטסה ע״יש וכיוצא מה האריך ג״כ הערוגוח הנישס
ק הקורס ננשיכ הרנה מאדון א  את ה׳ ובשי״יז שם איי׳ טייל־ ס' נ׳ נ
 א׳ למאת ולא!סיס ופוחעץ ננל יוס הרבה מהס פספס א' והטילם טמץ
 היתי ואן אש שם של לנ טש נזה אסיד א״נ ואץ טששץ נמה שנודאי
 לא ימלט שלא יהי' בעדי ההוא הדנה אמטת פס ולחתיק שגדלים יחדיו
 והאיץ־ ננח יהחייא מחמת צודס הינה טי״ש (ומיי נדנדט להלן ס״ק מ״י)
' פנלים ונהגנרט ׳ זה מ״ש בדן נ׳ נהמיח טלח נ ף ט  ופי נלחפ הפנים ט
 האמטח טס הטנליס יאח׳׳כ שחס אם אחח אס מוחר לשטס ענל א׳ א
׳ כשמ״ח שם שכ׳ ראם הי׳ ספק  לטטך טי״ש (כח) אבל p הספק ט
 על נ׳ נהמוח דידפ שאי משנים טא אסו של זה טלר א א׳ משנים טא ולד
 מאס זה אטד לשטט ואט אקה ואס ננהפק על נ׳ נהמוח שלפרט שאי מג׳
' ק״י  נהמוח הללו העי! אמי ואט יומנ אמו א שרי לשחוט יהנא־ לקמן ט
 עיי׳ע ופי׳ נשפ״ד ס״ק ו' פמהפק כשטלד א נעדרו ולד מפרה אחה והיי שם
 נמה סחה א שרי לשיזס את טלר עם א׳ סהפרוח שנעדר ניוס א׳ וכ׳
 הראה לאטד מספק ועיי׳ע בס״ק כ״ה ובמ״ז ס״ק ס״ז יעי׳ נשטח טיס ס״ק
 ו' פעמו בססייץ של הנזימ״ג כזה והעלה לדנא מה ק דכשיש בהעדר ממש
 יש להקל לההיר לשמע סלד אף שקידם סחפה פיה א׳ מהעור טוס זה
ר שחטה א' ב  ילהאה דהאס נחבא אהא שלא שחטה עדיין תה מקא מ
ו טלר אנל אס שחט סלד תמה אטד לשטט א׳  מהשוות ואז״כ טא טמ
'  מהפחת אח״כ טון שחל שם אסר עליהם יטי נמו טריפה שנחערנ לקק ט

ט) אץ חוששין  ק״י סגי׳ נ׳ טי״ש וט׳ כט״ח נזוס יאר ס׳ קל״ג (
ח טיס שס שכ׳ ט  ענאה״ס מ״ש ראשי׳ טא ממה נטאר האס וטי יעי' ט
ט האס  לריל אט׳ נמצא ולד נץ הפרות פאי מהסרוח סיא סדא *לו ואיי אז
 אף פשרה א׳ טא ממה נטאר לטא־ אץ טששץ מל הסרה הממה נתואר
to ftc ס (ומר ) ן *  סלד שהיא אמה דאל״כ מה אשממיק גזה turn ד

 נעולם עוד סרה אחת מזמה לזה סאי ועי״ש נס״ק מןדס י

נ וכיש  סעיןו ו (בז) הלוקח בהטה נ׳ נשס״ח סעיף ה׳ ימנ״ש ס׳/ן ״
 נאקת מננרי בשאר ופרם שטחנו ואס נגזנפ ואץ לשואא וליח
׳ ן מ׳ טלל ז״ל ט א  ליה טמטתא *tf יעי׳ נטית טס המשולש נחשו׳ מ
 נרד־ (כח)אינו חושש ענאה״ס מ״ש ואיצ #אלונר׳ שמ״ח שס ותביע
 פיק יינ יפי׳ש נתביש שיק ז׳ שני ומ׳׳מ הסהר אפיי ק הסחס שקונה
 ניסה נץ נד׳ סדקים ונץ נשאו ימות השנה שמאל על האס א סלו נקרא
i והמחמיר תעיב טיש ועי׳ נסרי טאר f זטר חרת נמאס ושק טיס הנ 
 סיק י״ו שני שכל שיווע זש אס א ולד במציאת צריך לשאל ונל דלא ידע
 אש ק לה אס א ולד א שלא ימנ מקימה לשאל פסול־ מלשאל טיש וע׳
ו שכ׳ חוסות מגולה מנו כמה אוס מהוד סממ־ווי מיל, ממלון  נחניש סרק א
 פלא ינא ליד הפסו ירש שצריך אשור וליזהר שלא יטל נאתחמאיטד מווה
א ה חיום ענאה״ס ירש טון ואיכא ססיקא טנ  מלילה טייש • (כט) מ
 ועי שנרי! שם יתנ״ש סיק י״ד שכ׳ לאס יודע טש לנהמה זו אס א ילד
 העומד לשטסה משתא ליכמ כיא ספק א׳ אמת סימה ראי לשאל ולנקד
ו דווע שהיה לגוי אפ א ולו  עליה אס לא נשחטה טוס ואשיי אקח ממר ג
 לנהמה זו העומר למסרה לשיונוה ק לטאלו אס מכרה לישראל נאחן טנדס
 כד טיפל ל^ך אישואל ולהכד אתה נימה ולשאא מחי ישחפה שלא ישל
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ה ט י ח ת ש ו כ ל ז ו ז ח ה ה סעיף ט ע ה ד ר ו  י
ר בב׳ ימים (מא) צריך כ  (לם) איצ (י) להודיעו ואש מכר (ט) האחד לחתן והשני לכלה אפי׳ אם ט
ו ביום א׳(מב) הלורןו תחלה  להודיעו שודאי שנירש שוחטין ביום (ז) א׳ ישנים שלקחו אותו ואח מ
as ה ימיי לשחוט  ישחוט ולא הב׳ בד׳׳א כש^קחום שניהם מאדם א׳ שמיד כשמכר לראשון ייא ת
 שנשאר ביה־ שהלוסח לקח ע״מ לשחוט טיך (ילק נס הלוקיז ממ-י אשור לשיץמ שלא יכיל צמניי לו יק (מג) זנוח
 נייג מניאו«די (ח) שני״)(״י)"אבל אם לקחום משנים (מד׳ שניהם שוים. ובל מי שישתט תחלה (מה) זריז(פ) ונשכר:
ת ואח ת ואת בנו(מו) אלא (טי) בבהמה טהורה בלבד שנאסר ושור או שה או  STpTriS ז יאק איסור או
 ^ בנו לא תשרטו ביום אחד ונוהג(טח) בכלאים הבא ממק כבש וממין עז י• ח יצבי שבא על העז
 m< * א׳ שי רלדח (מט) ושחט העז (נ) ובנד, לוקה. אבל העז שבא על הצביר, (נא) 5אסור לשחוט אותה ואת
 יי^א >י$ t־ בנה. ואם שחט איט לוקה, (נב) היתד, בת הצביר, ׳1הזאת נקבה דלדה בן ושחט את הנקבה בת הצביר,

 pi' ואי שה אמר
 רחמנא ולא צמ *סורא מיל הא ואמר p מז״ש הנא מצ סצנ״ה nil סו נ1־5 צריכין אט ל6יש 10 ש הנא מל יננ״ז דליה to ומן יללי נן ניאמןמחא נרישא מכיל p וכן הוא גיכ נסרמנ״ם ש0
מ למספקא להי אי חוששין לומ האנ נמיש ירמניס שס n "א וסנ* סני ליל סזיף נ' ועול נמנ הרמנ״ס נפיס מסל' נל*ס נטוצא נוה ולוןס וש״ס cc הטמ י  והוא יומס להא יךס לן נ

 היטב
 והלך ומנר מטרתו הר מטלה ולא נמו שנחנ למ״א לי״ל סמן ר״ל אלא ס״נ
 הכא נייר• שנא להסיןע זנוח אחר שהראשון כנר זנה נו איל על היית לא חל
 שוס לנר אעינ לשלו יכול לאסר על חנירו אף לכשיצא מרשוט סק לקמן טנק רס״ו
 ש״ה יהאסר חל על החק מכאינ שנועה לחלה סל האלס סנשנע (ס) ונשכר וני
 נס״ז אס קט מאי וקלס סני ושסע ללא « ללא נקרא זרח וסכל אלא ללנחחלה
 אטר לעשוח ק ואפי' טסא נקרא שנזל זטח של לוקח ראשון והוא נמ׳ לחולק ק<

 תשובה
 שנקרא ככה״נ נזל! שנזל זטח של לוקח הראשון מ״מ אם טה טזק עיי שנניכט
 מלשטס א״ל לשלם לחבירו ההיזק טון ועכ״פ לא עשה מעשה בטף הלבר של
׳ כהב״ש ס״ק כ״ו מה שהשיג עיר  הניזוק ט״ש ימ״ש הכאה״ש לעיין נשיך ט

 השיך בזה ועיין כרעת טרה ס״ק ׳"א .
 סעיף ז (מו) אלא בבהשה משא״כ כט' ועוטה טסקיס י (טז) בבהמה
 טהורה כ׳ בפרי טאר טיק י״ו רניסהבר וטהג ככל נק טולא
ף כל שאמו בהמה ספורה יש ט דן ארב  מהבהמה ואבי׳ מין ט׳ או מץ ט
 עכ״ל ועי׳ שמ״ח סעיף י״כ שכ׳ וטי שהיא כד׳ ספק ט׳ ספק בכמה אטר
 לשטט או״כ ואין צוקין עכ״ל ועי׳ נניח אברהם מ״ש כזה לעק אס הטי זכר
׳ כ״ח (טח) בכלאים  כא על כהמה ויללה עי״ש ועי׳ ררישה לקק דש ט

ק רקוח אכל מגסה לדקה א״א שהלא  עחנ״ש ס״ק לי רכל זה טירי חקא מ
 כלאים דקי״ל וכל שאין דק עינורס טה אץ מלח זה מזה וק טמאה ממטרה
 אינה מהענרה אלא ט״א דגסה מדקה נמי מהענחח זה מזה יראי לטש לדנריהס

 ט״ש ועיינט״ס נזה(ועי׳ נטה אנרהם נא״ז ס״ק י״ט מזה)•

 סעיף ח (מט) ושחט העז ולעני! הלני וטלד אס טהרלפטסט' נהפארה
 למשה שהניח נצ״ע לדנא אולם נשמ״ח סעי׳ י״נ והניס פיק ל״נ
 ול״ד החלים מנוחר לפחים הלכי וטלד אט׳ לכתחלה דצא גזרו ט״ל נכה/ טיפ •
 (נ) ובגד. אט' הנ! חמה לצבי ממש ניח אברהם נש״ז סיק כ' (נא) אסור
 לשחוט עס״ז ם׳׳ק י״א מ״ש דטי פטר אנל אטר ועיי נדנדו נס״ז אהע״ז
׳ ׳ חרי״נ ס״ס ז׳ ונשו״ח שאגח ארי׳ ט ׳ ה׳ ס״ק ו׳ ועי׳ נפר״ח א״ח ט  ט
ק ונועז ' סיד ובסי דעח טרה כאן ס״ק יינ ונשו״ח י  ע״ד ועמ״ז להלן דש ט
ט טיס מערכח אח ס׳ ס׳*ן ׳״ב • (נב) היתד. בת ' ק״ה וכס׳ ג  חלק א' ט
׳ נ״א מ״ש ככיאר p זה וט׳  ימבי׳ הזאת נקבה עי׳ בשו״ס מהר״י הלד ט
׳ רס״ג וט׳ כס׳חפארה למשה שכידט״ס  נשרה ספר יסושמ נפסקים ונחכיס ט
 נפל נרמניס ונש״ע וצ״ל טחה נח הצבי הזאה נקבה ודלא כמ״ש הצבי* נהיא
 דלא אצט׳ קא רק אצט ואננא דריש מדף זה צני שנא על הטז וטי עין
 קאמר טסה נח הצני שטליה מעז הזה נקבה וטי אקה והניא ראה מדכחנ
 טהה נה הצבי׳ וטי ולא כ׳ בקיצור ילדה הצני' הזאה נקנה אלא ודא דלא
 אצט׳ קא רק אצני קא ואנכא דריש הסעיף קא והא דכהנ הזא״ה ל»ן
ח הזא״ח קא על הנה ולא אצני וקמ״ל נננא זו דאמדק שה אפי׳  נקנה טנ
 מקצח שה דנדשא דצבי הנא על העז אקה אן הטעס ערש השיך מטס
 מקצח שה רק מכח דכט כל דט אט' ר׳א מודה לבך אשמעיק נננא זו דאמיי
 שה אט׳ מקצח שה חה נ״ל אמח עניד ועי״ש טד נדנדו כדטי שארז ועץ
 נשמ״ח סעיף ייא שכ׳ ראש טסה טלד סאח נקנה יטלידה ישחט מקנה הזאה
» א נ / מ א  פס ילדה ה״ז אקה דאפי' אס ח״ל טששץ לזרע האנ יאט׳ צני ט
 דקי״ל דאהי' מ%ה שה אמדק יי־כא אכא מקצה שה מצו האס ט״ש יעי׳ נגיה

 אנרהס

 באר
 להדנוח נשילסה כל כן (ו) לסודעו סי׳ לא למק אמר ולא לעק מקיז סעות שאסשר

 שישחטנו קולס אלו לי זמניה (ז) אחל וני נשיך להוי מקח סעוח נמ• אס לא הודע
 ונומינו שעיקר השייסה לצורך ׳ו״ס הוא קולס מ״ס וק נתתן ונצה שוחסץ יוס א מניס
 קולס א״צ להודעו נמכל ננ׳ ימים ינ״פ הנ״ת (ת) שנילו ונתנ נס״ז וצא אמדק דש
 •1למוז• מזה נאס שמנע אתל שלא ישמוט נהמתו רקייזויקט לחדשה ומטלה שנס
 הלוקח צא יטל צשחס* זה אט שהרי ק״״ל נח״ס טנק ל״מ אס נשנע שלא •מטר

 דדכי
 דדוע ״מסתמא לאט טופ קנא עי״ש ונשפ״ל ס־ק ס' (לט) איזנ להודיעו

 ענאה״ט מיש לא לערן אטר ונא לענין מקח טעות ועשמ״ת סעי׳ ז׳ ותנ״ש
 ס״ק כ״כ שכ׳ דאף דלא טי מקח טעית בכה״ג אס לא טדעי מ״מ טין שטדע
 ייקונה:נמנו האס t הנח נשחיסת יו״מ לא PW את שלו נעיויע עו
 ש חקור ואס א״א לטוהג יש להחמיר ולא ישטט כעיו״ס דאץ כאן כיא ספק א׳
 אס נשתטה אמה אתמול א טוס אנל טהר לשטט כיו״ש עצט עי״ש ונתנ״ש
 עיי כש״ק כ״ג (מ) הא׳ לחתן והב׳ לכלה אט׳ כאלק ואלמנה הדן ק

 ב־כי ׳וסך אה ו׳ נשם הדמ״א ועי׳ בכל״י ס״ק י׳ דה״ה כטש שהי סעודות
 :־׳ת נדלה ניוס א׳ אס מנר לא׳ האס א הבן נא ׳מטר להנ׳ הנן א האס
 עד שיודע שכנר מכר לנעל נדת הא׳ האם א הק דטיא שומנון שניהם
 בייס א׳ עי״ש (מא) צריך להודיעו ע׳ במחזיק ברכה שכתנ מהנטר טר
 צכ־״תות יף ס״ו וטדא׳ המוכר א״צ לשיאו•1 אס קי,ה לצורך אזה חתן א כלה
 דאין לתיש לזה רק כידוע אבל הקונה לצורך תת! * כלה צריך לטדע להמוכר
 מצירך חטנה קונה כד שידע שלא ימכור ולדה א אמה לצד השר לטחפה
 נ״נ על התט^ה וו כיוס זה וכל זה בקונה באיטלז שכל הקינים טרס לפס דש
 שס כמה א״נ אבל אס קונת מבעהינ בביתו באן זה אמנתו א״צ לטדע שיןנה
 לצורך י־תתן א הכלה דמילתא ללא שכיתת היא יצל יכר יבא דוקא לאט ארם
 לקעת ונס ׳מכיר להם א״נ עי״ש (מב) הייוקח תחלה ע׳ נהנהס ט״ז ס״ק
 ת׳שכ׳ דיידנרי הש״ס משמע אני׳ כקט מאזס א' אמ־ינן רכל השוחט תחלה טי
 ו־יז ו״שכר עייש ועי 5מ"ח סעי׳ ט׳ ותכ״ש ס״ק כ״ה שכ׳ לטכא לקט שניהם
 מאדם א׳ בץ קנו סתמא כץ לשתיטה לוקא כבבא לב״ל לדן ט ישטט אז
 אמריק שהלוקח תחלה ישתיט ראשץ וכ״ש שטא ק דס להמיכר עצמו אס סאד
 כיח אס א ולל וה״ה כשהתרה ט ואז ט״ל כאלו הת׳.ה עם המוכר טודתה
 מפרו אנל כל זמן פלא יחדה ט ולא כא עמו לב״ל לדן א״צ לתפוש שי״א ירצה
 זה לשטט טוס ומותר להשני וכן להמונר עצמו לשחיט ראשון וכל הקורס ה״ז
 זדז ומכר רק שצריך לטדע להראשון שטא שתש המס כלי שלא ׳כפא וכל זה
 נסתם אנל כשיוחנ שצריך להראשון לשתוט היוס א בא׳ מדי זמרס וכדומה אסור
 א להשקיט זסתו ודאטן ט״ש (וע״ל ס״ק מייד) (מנ) יכות שבידו

 ענחה״ט מיש מהסיז כא׳ משנע שלא ימטר נהמתו וכוי ועיי נדעה טרה ס״ק
 •׳ מיש נערן זה (מד) שניהם שדם עי׳ שמ״ח שם והנ״ש ס״ק כ״תדה״ה
 אס קט שניהם מגד אט׳ כיוס א׳ הרשוח כיד כל א׳ לשטס חמלה אס טמנ א
 שחברו עדין לא שחש וימחץ השני ואס בא מיהם לשטט רואס <i'x אס לא׳
 ציץ• ילא׳ אט ציץ־ יודחת הא׳צ וככה״ג אט׳ קנו טxאל א׳ ביום א׳ טפץ
 על מדת סמס ואס לשרהס צדק אם אמור לפשר נירהס ע״י ממון שיעא זה
נ יניא ט נ אנל אן לטף טס א' מהם על זה ואס לא יהרצי נ  0ה שכר הד ט
 גורל פי׳£ (מה) זריז ונשכי עבאה״ס מיש דאס קט מא׳ וט׳ דאסי׳ טסא
 נקיא ו׳ד׳ בהפארס ישראל טל המשרות פרק ת •יילץ מש ה ;׳ שכ׳ ואע״ש



״ * ״ י י א ה ב ה נ ט י ח ת ש ו כ ל י ה ט ז ח ף ט י ע ה ס ע ה ד ר ו  י

S ^ ' V S א * ד שנאטי ל ב ל  (ננ) ואת מד. (י) לוקה: ט יאין איסור אוחו ואח בנו (נ)(ני) אלא בשחיטה ב
־ ־ י יייחו) אח חראשון או נחנבלה בדו v em K מ ד * השטן מד «p «יירה היא »  (יא) תשתטו. אבל (נה) אם (נו) ניחר (*׳
ט לבp עצמש י4־ £ »4א י  מותי־(נז) לשחוט (ע) הב׳ ״לפיכך (נח) חרש שוטח (נט) וקטן ששרטו אח הא׳ ב

 (ס) מוחר לשח־טהב׳ אחריהם לפי שרוב (סא) מעשיהם (י0 מקולקלים: «ה(סב) ואם *זד0 חאק(ד)־מיי׳־י!
"מותר לשחיט את המעוברת עובר ירך  (סנ) כראי (סד. סח) אטד (טו) לשמס אחדהס(פיר) (יי) (סז) «״ג: י

 פתחי תשובה
 [*(ג) אלא נשחיתה נלסיע נסישפתא פיה יפיל•! הפייופ לרפואה לאכילת פונו
 טכניפ ולאטלמ כלניפ אסור משום או״נ פ״ג והונא נ״נ נפלינו ס״ק ׳"יו ונראה פשיע
 לה״ס אס שומפ נהממ פונל סנטס יש אמר יאו״נ משים יהאיסול הוא על השימפ
 וכתינ לא משמפו סתמא וכיוצא נוס מליט גני לאו ללא סמסוס נמס׳ נ״מ לן 5' ישראל
 היש נפרסו של מוני טכטס סונל משוס נל מחסום פ״ש וכ׳ נשמ״פ ס" שליוו p"p ׳"א
 יאעילו הדשה היא נ״נ של עוני טנניס ט׳ ע״ש ומפני שמירה אאי ספה נע הו4-כמי

 להזכיר זה] (י) ששימנו! נלאו• עיי! ננ» מה שכתנת• ננ וונס הגיה־זי

 באר היטב
 פ״י וצ״ע מלין נמהינ וש״ך (י) לוקה יהסיו והשיך תמהו על w p והתני
 יהלא אמדק נגמרא למספקיק * מששץלזיע אנ אם קלמס מלקק אתו ננאןללמא
 אק מששץ ולא היתה ננקנה וו ולעאנ נלל וסו• טלה צנ׳ וצדך עמן וגפקא נדנה
 אפילו לדק נמס שלוקין דאז הוס סמל לעדות ק התורה נמףמא לן נמ״מ נז'
 ליל וק לעין קדושי אשס נא״ע סי' מינ ונשוייז שלי נתנתי סל מלק תירק
 ננץ מוקא נט w p ס״ל לסימנים מ משוס גירת הנתונ (יא) תשתסו וכ׳
 נשיך וירה אס שיזשס ונמצא סדסה להא לא נתננלה נשייסה (ינ) השט וכתנ

 נשיך ניהו אס נתננל נאתל מהלנדס שאט מיזנידס ט פון שה״ה נמעופ נתרא נראה לאמר לפתופ ואס שיוש אס לולף סמיק ניס שיך (•נ) סיזלקליס ונתנ
 נס״ז ובנמל שא״1 הלסת שידסה אץ נידפ לסקל מאחר שלא נמצא ק נסיחש ונתנ נשיך ללעונל סנניס מותר לנתחלה למסר נאדזו מס אעיס שמלפ שהעונל טגניס
 ׳נחרט המס אנל חרש מפה וקפן אמר למנזר להם לשמס ניק לנץ עצמן אילו להשליט לנלניס כללעיל טמן א' סעיף ה' (r) מיל ונתנ שיך אפילו אט מומחה

 «בי נחלת
 ולגרי ניא: יאק כאן נרסאלא יהיניאנא להשיפפח מיש יאף אפ נאחס *יפה לא י* אט
t'uvi) שמפו •פז אלא שאיו—ס ר* נשאר שמימית ששלונוו כראי אסוי לשנוס אמריסס זז יל נסר 
 משומ ויונ ימזק מקולקלים ונא! סא חיק ואץ נזנ «רמן מקולקל•* 1ל» כסנ סיפיא ששומטץ
ק מלץ וף ע׳ משניה יינ •סויה נענח  כראד ולא כסנ ששמפו ואל ששיני ממס ראמא נשיס י

 טז B"c נהניוז ימוין fumn כראוי •םוי mr*i וווימט בן נ״Yx 4 ויימס זזושמ
 שהוא נעצנ» ודיש ייו וס והלא משנס שלימה סיא נפיק כיסוי סוס יפמ «״א וכן לעיי! אוי*
 יא״נ ששמנוו ואוזייס em אר01 אזי לשמוע אמומ >רש ויאיסי נשיע ירי של אא*. סרנ
! וי׳ל שסעטי מןלמוס על ייסת p יל וכסנ נצלו ניס סוא . י  מחל סמסיי מסדי נפ* י

 ממל אף שאס יודמ היש ומלז מר (>ך עי tf ופי׳ נטית שבקי ראש אפדם
 סי' ב' ובסי בית \ ת״א תדר ל״ז מיש בערן וה (סב) ואם וטי פי׳
 בסי בית אל ש0 תדר ל״י שנסתפק בתיש הבא על י&בי' יליד בס וסי
tfוסי אס שחס לק/ חמם אם לשנומ נס אודיו עיי׳ pre מןי״ג מזי 
 באריטת. (בנ) כראוי עיי בסי דברי שאל יוסף דעת בהשססית להל,
ף טבת כראוי מה שלא כ' במתני' (דבמתני׳ ליתא ט  שטסה שני דהעור ט
 רק שאתרים רואן) לטריח שאס אורים חאן סששחסו ולא ידמע מה ראו
מ מה שיא טתנ־ נשטפ י  אם רא ששימו כהוגן א לא והאתרים שרא לא מ
 אתריהם אט׳ לכתחלה דדוקא כשמעידין שרא ;ממת כטגן א אטר לשטס
 איוריהם אנל בסתמא אף שטה באעע״ג אמריק דבודא קלקא (וע״ל ס״ק ס/)
ט וששתסו כראי ד p חדש סה דאס שחטי נאחריס חאן א ו שסע כ׳  ו
 ואיז״כ הלט הם עצמם וסמוו נט אתריהם לא לנן יטיל התראת ספק דאף
 דלהמומיה אן ספק מ״מ טץ שהיו יטלץ אמר שלא שיזמו כראי מקרי
 התראת ספק אנל אפ אוו שחנו אור שטפת יט״ו נאורים האין אתו א
ואי מ״מ אס עניפ  אף אם נשעה ששמו לא העיוו האודם עדין ששחטו נ
מ שהתש f שחשו כראי מהר ההתראה שהתרו ט י  לאחר שטטחי של w מ
ק האחרים שאמרו אתיכ שרא ששחטו כראי  יןמה שטפחו עיס מנדת א
מ י  ולא מקרי התראח שפין טין שכשעה ששחט טו יטלץ למט ומה שלא מ

מ ט״ש ומה טש נ/נ נוה אף נומה״ו ידוע  מדין אנו ימכנ נ
 (סד) אמד לשחוט אחריהם נמרח סעיף י״נ ותנ״ש ס״ק ל״ו וליין
 שכ׳ והיה אחר שחיטת הראשון אטי ליחן נהם לשטס ולעמוו על גנם
f להוחת להם טשחטו כהוגן יאטו להנילן ליד ענדה נידם ואט׳ חש 
 ששחפו ביק לנ״ע אס נדק< להם סטן חחלה יאחיכ מצא ששמשי החב
ט א מולימ יש ו מה ינדקיר אע״נ ילא יאה אפ לא שט א י  בלא מו
 למטע מלפטס אחריהם ט״ס . (סח) אסיד לשחוט אחריהם ענאס״פ ס׳׳ק
 יינ מיש דלנכד מותר וט׳ וט׳ שמ״ח מדף fv ותב״ש סינן irt ומ׳ שכ׳
 דעסיסעע״וששחט אפיי לא שיוט שטסה ז לע״ז מוחרלשחוט בט אחריי דשחישתו
 נבילה דאדיתא אבל נכרי שאט עובדע״ו יש לטש לדעת האמר דשטסחו אטרה
׳ ב׳ דני מוסרים אוהו דשחיסט  רק מחרבן ואן לשטס אחריו בנו יפיל ט
 נבילה דאדיתא וגרס יש למספ מלשטס איוו טס מומו דדלמא הדהר בחטבה
׳ מיב סיח וחקא טש קצת רגלים לדבר דטינו שמאן  במ״ש בם״פ אמני! ט
 שעה ששחט טא משוס וכוונתו מא שא) י$ס לאסל נטלה מטס א0רא
: (טי) לשחט רי  או אטד יבנס׳ינ יש לטש שמא סומ־ בחטבה מנ
 אחריהם ואט׳ מלקי נמי לקי ושטסתו אטוס טוסו טאר משה סרק מ׳
י שאל ויסף ו  אס ר והיס: (סז) p נראה לי מי׳ מחלת צבי ימי׳ בס׳ ת
י משום  ועת (שהבאתי נס״ק סיג) שני ממרה כ׳ הופיא טבח לץ נואיה י

 שהשיו

 דרכי תשובה
 אכרהס שם שהוסיף יהיה אפ ילדה ק נמי דנא הכי ט״ש (ננ)ואת בגה
ס טיס י ט ק  לוקה עבאה״ט והנה כל האחרורס האדט בזה ועי׳ בס׳ נ
 פל טו״ו ובס׳ לב ארי׳ מלץ דף ע״ע מ״ש בזה וט׳ שירח סעי׳ י״ב ותביש
 לק ל״נ שפסק לוינא כהס״1 וש״ך וצממ5ס לא ישלמ וצמא(הטין לזהנ האב

 אנל אש שחס אץ אקץ ילמא אן טששץ עייש:
 סעיף ט(נד) אלא בשתיטה פסמיש ffv דלאטלח נכרי גיכ אכור לשטס
ד ט  ופשמ״חסעיף י״נ יאפי'כשפמו לטיז דאטר כמאה אפיה טין א
.ifחטף סינן ל כי  א״בואקיןפלמ פיי״ש ופי' נשלק נטה ס״ק נרה ולהלן ט׳
 (נה) אםניחר כ׳בחפארח ישראל פל המשניות שם פרק ה׳ משנס נ׳ דר״ל דאף
/ טי״ט(נו) ניחר את הראשון כסב  נששתסה לאתר מחרה אסיה אץ ט משים א
 נשמ if שם דה״ה אש שחס הראשון מותר אחריו לנבל ולנטר ולעיור ולמטר
 לחש f לשטט בינם לניט ובו המותר למסור להם מון פריפה מיהרת דלא
 אחי לטכל מיריהו רכל כהינ לא שחיטה טא כלל פכ״ו יטי׳ במנחח יוסף
׳ כיג  נניאריס ס״ק ל״ס שני ולדק לא שיין ק וה פיון שנתבאר טף ט
. ׳  וכיו ועוד נכמה חכתי ואמר לנבל נידם פייש• (נז) לשחוט הב
 ענאה״ס ס״ק י״ב מיש מהש״ן ועשסית מניף ייו שכ׳ לאפי׳ טהנהסכץ מימה
' אטד ס זה נןיס שטפת רונ נ מ  יךס שטעה רק דלא נחר א שמע נ
 לשמש אחריו דש למנופ מלסטפ אט׳ אחר טיסה שטלה רהרנה דקמקיס יש
ט דלא מפרשי שסיר  טוצאס מידי נבילה דאדיחא ורונא דרונא לא נקיאיס נ
 גדבד הפוסקים משוס דלא נ״ס דלאסורא אסריק סכל פיכ לעת א״ב צריטן
׳ ש״ך ר מה if עי״ש: (נח) ימרו ט  לתהו ככל כה״ג כאא טא ודאי מ
נ ניט לניע והשיג י  ס״ק ל׳ שכ׳ נשם הניח ומוחו למטו לחש/ צוטט א
 פלמ ועי נמאאס מוסס נגלק טי״ו שמחזיק ונרי הניח וסטו ממט תטטת
 הש f טיש: (נמ) וקמן כ׳ נס׳ סד פן הדפת כחיי טף ט׳ זה וחסן
נ טיט שאט יוופ לאמן א שאיי היש י  מזכר ממסר לשמם אחריו משוס א
 אנל טווס לאק ידו וגס יווע היש אף ששחט טט לנץ עצמו אסור לשטט
ו ששחטו טגן לניע  אחדו טון ראעת נמה טםקיס מותה! שחיטק נדענ
 ולא טננוא כשהקטן אמי לט ששחט יפה פשיטא דאטד לשטס אודו אלא
ו / כ  ואף ק הסתם כל שלא אמר שנינל אטר לשטפ אחדו פניי(ופיל ט׳
ח מנחת משה ׳ נטי ) • (ס) סותר לשחוט הב׳ אחדיהם ט ו  פיק קי
: (סא) סעשיהם םקולנ^ים פנאה״ס מיש נגמל ש^יהיש י ׳ נ  טרו ט
, נז*ה וימנין ישהה מיש נדנד הסי!  ופי מוס נס׳ ראש מסף פל טלץ דף ס
tfo ׳ וזיל וק אטד לשחוט איוו גמל שאייx נזה ועשמ״ח סעיף י״ו 
ו  דילמא אסימי ישחט שטי פכ״ל ומשפט יוק לכחחלה יש לחהו אנל נדסנ
/ ימי׳ tf o חסד ׳ ליי טף סיק י  אן למוטי טי׳ע ועי׳ נשסיד לה£ ט
י א״נ ט ן א ׳ ייז שהעלה תם ברסני טי  לנ הספרדי חלק א׳ מיו״י ט
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ם א׳ ז  ^£"£ף׳״ אמ הוא ״ואם יצא העובד ת אחד שחיטת אסו והמ־יס ע־ג קרקע (ח) און paw אוחו נ
 ואם שחט (סח) אינו (סי) לוקה : עובד

 פתויי תשובו! באד וייטב
 (י)אי1 מיי׳סץ גרץ נססינס זכיין •צמק >ז׳ קינ שכמנ יאס מנו אס סנן•קיפ ונם אט יודע לאמן ידו « שסזמי בסמן א' ואף שפמניי 06 צאטי מ*פ יש
מ אין מ  שהסריס מל;נ• קרקמ למס; אי לכלה ניום החופה א׳׳צ למליעו מצא ישימ מיס י»א לסטיו־ נאיטד יאדיתא (סו) לוקס סשעס אימא נסש״ן מטם ימן ס

 מפיס ימניאי ליל ט׳ י״נ יאס סיס ט ינר סנמס א״צ שמיעה וממילא לפיסי לשימסי
V וסיס 9% t מיס שגשמפ אימ ומטאר נע״א סרק נסמס המקשה למוסס סר מלסא יססיסא 
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ע כח 1 ̂יס pncc *©נסי דו6״0 נחרה fe^ 6 (הכשיל ג0 שומזה w ושט6 6ימתו לים מימ מ  שח
 סתנ ולא הר pto tt6 כ*pw noh 9 ודרס toe 90c 60s 0061 זדס ואיכ foo נל׳שיו כיון
, ט 9 c  שמימוש 6זורמ 6מד BP 416 כיון דמגרע מו סרזנ !ft הד pco ft36 6שמ (A שמד 1
p &1א*כ 6סמ״ לפחיס השני אחריה cc ipnc tec ולומר te*nrfn 0 למחל למסרא 
Win 3*} סס״ן מזיש וכן סומן מראנמייק אמיכ ואס אשדים * ל ג ד D ר0*6 ולווי וס 6יגי wos ri 
 סי דאין 01 מידזש כיכ דסא 90 מושר כד״עגל השמיסה ס׳ פיש ולגא^ש 60 ליסא fen 0רמ*ס
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 השובה
ק סצאט נטייל מוסס סס הש״ן שנח שניו בפראג שנשמט  רק טבח סרו י
י אמנם הממיין נוטש הטא י ח מ מ  ניב טבח מיל ואף ט שם שמס גס י
 ייאה ט נשמט שם היבה מראה סרןמוס שהוסיף הש״ן אז״כ בהימיא ולק
י נשמע אבל טבח מיל שטא מלשין מ־מ״א בעצמו  יסכן שגס טבת מתי
טס בזמן קיוב י שהיא סעיח איזה ו ו י  זאת לא ט״ל להשמיט ומזה נואה נ
. טב יאיתי בהסנים של הא׳ טח טלל ל י  של הורישה שטסיסו טבת מ
 מוסס בדהונטי־ס שנת אתין ובהסניס מוסס בסי בית לחם יטיא שנח
ו ותיבת ד  מךז יק נהסניס שנדפס בסי שערי חנה שלא נרשם רק טבת פ

 מיל חסר וטא העיקו(ופתנ״ש ס״ק ל״ח)
 אולם בטף היין שבי מ״צ יש לעיין ט ואיתי בס׳ ודך הטיס שכתב גיכ
 שמסתניא יחשיו שפיזזו איזה פעמים לפגי נחל tm ויאה ששחטו יפה
י צשטע אחייהס אח״כ אפיי בשחיטה שלא טה גמל עעיג טיש ומה אף  אט
 שדין זה אן א סקור ואורנה משמע טפ״ש הרץ והבי* התוספת יויס במשנה

ו איא להז5י6ה מחזקתה מו שנוע ט  * וכיון שיש לנהמה ז חזקת א
 כואי עמל עע״נ ולא ילת טיש והובויס עטקיס מיס אר אר מחליט בזה
י שנתב י ב ראיתי בסי סוי p הדעת מ  (ועי׳ נדבריט לעיל ס״ק ס״נ) ט
 דלדמחו נראה שכל רנד המיה נזה אט סהרמ״א רק שהוא מהמחנר והמגיה
ת ואס אחד ממ״ג ו מ ד השיש מחסו ממט אא מ  שמיה השיע טה לפרי דנ
 וט׳ וטנות אא טו בתוניס נש״ע אט־ א שט׳ לשרו נת״י מהניי שטה
 כטנ ק ולק ציין על נצק הש״ע שטו חסידס הטסת מיל יטיס ק צ״ל
 וכוונתו שק צ״ל נש״ע ואז״ז נתחלף נדטס נכתנ וש״י זוז־״י לגו f והרטט

 ק ניל וסנח שהוא ריח ק נראה א ואח״כ המיט נפרס עכ״ד:

ח נ״ס ) איט לוקה עמ״ו ס״קי״ד שנ׳ נמה טמשי דרס נ ח ס )  סעיף י
 צעק א״נ ואעחיק מינים א׳ נ״פ שהסריס ע״ג הקרקע ששחפו
׳ צט״א שנמר׳ ג'  טוס שנשחטה אמו מותר לאסל הנשר אפיי ט טוס ואז
ר דאדייחא p משמע מדנרי השמ״ח ס״ג נ׳ נ״ס ט א  ולא קנט רק נ
 שנא מל נהמה ומלטא דלוה שאתו ולו אן א תקנה כסש״ל ט״ג אטר לשיוט
 האם והק מה״ת דשמא אן טששין לזרע האנ וטי שטסה מפליא אנלמלקמ
 מבא זשמא טששין לזוע האנ וחצי הסי' כשטס ופי ולא מיזר שטסה דדי
 והוי מתעלה ואם שיזם הכן ואז״כ האס אטד לאכול הנשר ט טוס טאל
 והמיס עצמו בספק אסור חורה מיש השמ״ח סעי׳ ג׳ נ׳ נהמה סעליא שנא
 על ניס מלוה נח והנח ילדה p ישחט הנח והנן הטלד לה במס א׳ י״ל דלא
ו נאכילה לעולם ו * ואף משוס * ק א טששין לזרע ה נ ו  סי וק ססיקא ו
׳ נהמה וסלפא שנא ו דא״נ לינא גט׳ ומותו לטחק ניוס אי. ו ט  מ״מ א
 על נ״ס ושחשה ונמצא ולו בסוסה א הסדים פ״ג קרקע אמש השץ• ממינ
ה דאי טששין לזוע האנ טי מחנבלה והא אן א תקנה  אן ט אטר טו
תק מ״מ הנא אז והנשר ן לזוע האנ וצדן• שאמס מו ז ע  למנחי ואס אן ט
 אטד מ״מ לעק א״נ לא טי רק מזק אטר מינק דיל ושמא טששץ לזרע
ק ליןלא נ ו  האנ אן י״ל נזה וטק דהוי ובו שיימ לא אמויק בזה ספק ו

 ה׳ נ״פ שנא על ב״פ יעלמא טוצא ט ושחש האפ וטלו הפרש p׳y קרקע
נ סמו׳ו קיצור ופ׳ נונרו י  דטלד ציין שטסה מייננן יש לאטד לשטס א

 מוי

 נחלת
w לרן פצמי i n pee שזר יאמ׳נ pren דאי׳ שמס נסמז י' יהי פפמיס s981 שאי כלסח 

 מיסא מואייו vc שזי האי עי שיופ שזר קמיל ויש pi נוןי^שפ ומין ששסס pp ט
boo שזר יןמיל כאי אוגזוו״ אסגוי ליה אמי pre סימן שהיי 8 י מואילן שתנו שסמי כאי מד 
vjUD1 ושפא w שר* שמא ליס מיש אצמא י^ן מס ששמ כ8868 אמרת *58 יאיה לשמיטה 
̂י הו יל למימי יאיסרמויי אייזרנר 00891 מאה  איתרמ* ואי נ סכא מפרו אף ש867ס אמרס שמשו כרי
̂ס 6מ1ר 6ני אדמה 060 ראיס לוס וסא נס עוול שאיי הלכה!  fsnh ftupift דרזכ ממשיהגז מיןלקל
̂> למס 6מרו 06 אמק דש93 ודרס ליס וכנזיש הס*ז נס״ק **ג וי  מדסס אמליק רזנ מפשיו נמ̂ן

 אילך 6טא שהה tec דרס משמע דססק r כתר וגרש הס r 90 דהאי!•po פל ז© יחנ
fםר t 0 06 60 ל * 9 9 6 tecדרס זמ tec 40 06 ואנגגייק כדן 1*ג to pcדטודיה קשה דה״אך ״ 

 חרכי
ו שכ׳ ננחלח צני נשם מ ח כרא״י וכסש״ל אלם נ מ ף נזה י ט  שהסיר ט
ה ל״י סא ס״ס ומחלח צבי האריך לסרש *  זנןס זיל שאמר שטנת נץ «
ק שאן זה נרס רק שהימ״א השנועט p ודש נזה ונמידכ א ד הרמ״א נ  מ
ה 1 כלל של הרמ״א ומפלפל ורוצה למץ פס״ש מ י עמי הורישה מל י  מ
 ננ״צ וסיים דנע״כ סא ס״ס טי״ש ועיין נניצואס שניפה נווילנא מליון טרי
ד מ״צ נמה שהעמיס נסונמ הרמ״א נזה ילא ניאס ק נ  שמפלסל ומדיה י
 לדנא ינאנת לדנא ואף אס אדע סעס א פפנייס ששחטו לסר עפ״נ
 פייסה ראי' אסיה לא אתרמ הרוב שמעשיהם נמןלקליס ומותר לשטס אחריהם
 נל שלא ט׳ אעע״נ כשעת שטסה « ורנן ממ״כ דטוגת הרמ״א לאשמפינן
ק להר  p חוש fan ששחטו האס נעע׳* ורא ששחיטה ראוי טא אטד א
ס הק טנס לנ׳׳ע נלא fm משים מ״ע טאמרו שנשחפ ft שחיטה « 4 
 ראי' טי״ש אנל לספנ״ו נל ובויהס חמוהין וסטס למננ״ו וחליצה להמציא
ן דתינח מיל שני נרס״א והאות ז א ו ו ת י ס ו ש ס ס ד מ ו ן י מ א ץ א ש ש ד ח  ח
ס נלטן ה ד  מרה דרס כמיש הדרישה והוא סיס ט קפה מאו להעמיס מ
 הרמיא דהא סשוס טא שדרכו של הרמ״א כשממציא p חוש שמבארו נסונ
 נד^מ א מניס נרמ״א נמיץמו ואט מקמץ דנריו לטומנס נרמז ונפרע טון
ן מזה הלא  שנפיז וכשמ״ח משמע להדיא שדברי הרמ״א ק כפטטן וגס ט
ת fv• הסאיין מ י נרמ״א דלדנריהס הרי מיותר י  מסינ אסה צרך צמש מי
ת מיל דהא כל דמ־יהס שהמנדט נדנד הרמיא לא נמצא  נרמ״א קורס טנ
 כלל נסור ואף אס תאמר מרמז נאזה מקים נסור ק אך מצרין מיז מ״ל
# בכל מה שבי (לטל פ״ק ס״נ) בשס הס׳ דבד שאול יוסף מנת דלסונה ו ] 
 ממחרת טסיף הסוד טבת כרא״י כדי לטרוח מזה p חוש מ״ל ג״כ לא
פ ואיכ למה כ׳ הרמ״א טבח מיל דמשמע שהוא המציא זה הדן ר  יחק ט
ו ותיבת מיל ״  ובאמת סא מהסולו ומחק אמו ומשיה כ' הרמ״א טבת ט
ו זה שהסוו כ' בטונה טבת כרא״י לטחת p תוש נ  לטוות שהוא המציא ו
ן הרמיא צכמנ תך ומז כיכ ואף דיל שהדן p אמת ונטן ו  מיל שאן זהפו
ת נג״ל אן א הכנה פיס  לדנא ומדק נפיכ טפימ פ״ו נמ״ש שם אנל טנ
ת מיל כוי טהיה יי«ן יותו פייס נ א נסן מתו למחוק ט ו  פשפות] ולכן ט
 הפטם ולא נצטרך להפנים חושות נמרי הרמיא מה שלא גואה ק מפשיטות
ה א יטמא טטלץ להעמיס ונדהם נאזן הרמ״א מיס י ייק מזה מ ד  מ
' כיח מדף י״ו שיש להחמיר  האטדא קשה והו״ל להרמיא להניא להלן ט
 לכטת שחיסם חשיו אפיי נששחעו נלא עעיג מטם סראח פין ופפ״ד נמל
ן ולהרנ השירש  המיאאס שיש משחש אפיי נלא עפ״ג משים מראת ט
ע ששחפו יןדס לזהאזהסממיס  ננ״צ קפה וטיל צהרס״א שס להגיה ואס אי
 לסר נמל עע״נ יטה שטסה ראי׳ א אף אס שחשי ארכ נלא עעיג יש לטש
? קשה י שאל מ ו  לממוא ולכמת מספק p ואתוס הרונ [וגס להוב מ
 ימ״ל להרמ״א לכטנ ימחו להלן מה יהי׳ אס אחויס עע״ג ולא הסיזז ששחפו
 יפה אס צויטז לנסות] ומניע המול שטנת מיל טא סיס והוסיא לא נחג
ק ייו שציין על ח י א  p חדש נזה והעז־ מאמן ט״ז טא לשק מו*א מ
י הרמ״א מס וזיל מסגי׳ שס טנ״ל וטא כמ״ש פהמרא לא כחב דנו חדש ו  מ
 רק אזן הטור שהניא לשק הסתר, וכאשר wen בספרים טשרס ואתי
ח מיל ולא כתוב מ ט שנשמט שש י א ו  נביע יו״ו מוסס סוד בטי העיז ז״ל ו



ו ה נ ט ח ת ש ו כ ל י ה ז * י ף ט ד ה « ע ה ד ר ו  י

ו  יא («י) ימעד סבבים ששבר ב׳ בהמת ואחד כך אמר(ע) מסיח לפי חוטו שהן אוחו ואת ט
. ומיהו אי מהימן ליה ת  אינו נאק במה שאמר לאחר שמכרם (עא) יצאו (עב) פחחות (>״) י
בהמה שנשחטה אמה או כתה היום (עד) ונתערבה באחרות תידיך לשתט ב נ : י  (י׳)(ענ) אמר

 מהם היזם (עה) כיצד תקנת (ו) נבבשינחו(עו) דניידי(עי) טמנןם (יס) קביעותן (עח) רקח מהם (אחד)
 (עט) רשחמ דבל דפריש מתנא פריש וב׳ ועוחרים(פ) אסור לשרוט (י«) היום :

 כאי ועזלח

 acta פי f<f אדמ ג סמרא
 נ fftno גססנךו
 cc3 oc סיג

 6תחי תשוט!
/ ! כיה כל u* jt כדינא j / j j X לי לסל! א^נ מא דשיל״מ ולא cp9 (ו) כככמילהו מימי 
 מריש המניא מןי* הקי*ג ס*ק י״ג ומצאה׳ 903 כה נו*כ סמינא סלק **ל סיי
 יל נהנה מיה שהניא >ן*א « נשם אניו ויל TWO צצ״ס ניצה לן י ומא נל״י כסנ
 ל״שנ עשירש נאיס שימן שינ (וכן היא לקמן *מן >ךנ סיי נהנה) לכל אישיל
 6לא היה טכר גןדם שגססרנ מדל אסר• שהוא לשילימ חינ י״ל מציירי גזנשעלכ האם
 קודם שסיסס ס9ס דל א טכר האי^ר גץדס סחסמנס ומ*ס כש״ע ממס מנשימה פר
"P ר ^ לאיתי כתשוכת סיס י 6 p ומושלג מווכס ס9ג*לג ככל קודם ססמיעס עכ״ד 
P קל*נ פססג להנהיג דססנ0ר3ס האס נאוורס סמלה ואמיכ פסס נסס מזסר אחיכ לשמש 
 הסמרונס בלא נעשיגמ ט לנל יש צי מסייץ סשימא לא סר אלא אפילו משיניס
מ לגשסס סנססלנ לא סיס ט טס איסור יסמא דכתוס׳ תמורה  יכ*ח לא מססי א
י trust נהמס אסט ושוסש כל האסלות יטון שאיטל לא סיס ממרר יןלס ססיינסו לק לאסל סחמלובס טל ל סליטל ססכיע י  ין ל׳ (ג*< ז״ס ולילו) גו6ס זשגי נ
כ לשסימ סנט יציש נסרי סיד זזקזק על עק: לץ w אן שנסמלנ אסל sons הנס תעסי למל נסרי נטל ו מ אס *a סגולה אסל מן ספמזמ! סמיסר *  אמ׳לס י
מ >רמ צא הממז ממרס לק נמר האסל nan פצמז משאיכ מה ללא אייס שוס מל מסמס « לק מסמס שריסס אפס  ולא ציץ• סלל לנסזינמ ואן ט «א נמלט נ0 לטי
ל לאטל ס*ומ! נאנילס ט גייס יצנן סמכן הנהיג לשר סליגיס להלל• יגן הנילוס הליש (פיק  * נסה סייס לא שנירא מממ׳ס מרס ילשיל״ס וגס״נ לסעודה איל מו
ס לן קשףי לנאכילס שלי אינ סשיס מאין opo צומל מס משיטת נעימ ולנר שיל״מ אמר לאין כאן דנל מאסור י ס ס ו ס לסוסיה *לא שיעס מ י מ ס מ מ  ארנ ס״ס! סי) משיינ ל
ל מל לגי שנססלנ כלל ועול אסל לוךסיע ט׳ עיש יפיץ עול נטינ שס!רש לייסנ ללא מ  גלל לק foam אןהל סלא לשמושס ינאס מושיבה נפילה נלונ ולא נקיא סס *
[p*n< (ומיץ נסשונש ס״ס סיס שי] ץ ולא כסנ מנסינמ וכסנ כסה י»ני0 עין ל מ נ pee מימן שרם ומצא שלשה * י י ס ס סי׳ סי י נ  סקזאעאיסכצן נ*״7 •שקיק ני7נשי« ו

ב ט י  באר ו
נ (פז) ידו ומזנ 8ס"ו מ היין סמן *  צרין 99116 מן סלדנק לק 6<ן סצנןן א
סי  אנל כל מן שנא מנח נאנק 009 ללא שיין סאן לסשניח סקמ אמד ק י
ה סםקים משמס סל וצק שכידז נאמן אילי טנא שיצ rjtfA\ סקמ  ממרי מ
ח לסי חומ וטין לקמן נמק ז  אשר ק (ח) אסר והחג ס*ך אזלו אט מ

 קניו ואס נשמו מטיס אסר ק נאמן ואס נרא! שעושה ק למניח סקמ אינ
מ כאמן סיס (•ס) קנ״שתן לכל זמן שסס טיול י  יעוץ טסן קניו fun מ
0 לא נשל• אזלו נאצף . מלקק סטן קיי (v) סייס ממס למי י  מלי י

 תחצה על מחצה

 ומזכה
ה ימ והפכרס טון לאסרה אסר ול׳כ הנליי מי׳יש ועי׳ מ  אשיי כשמו יצא מ
ו שי׳ ר ו ח שלמה י ן רעק^א רל שי׳ שיח וסי׳ ק׳ וק״א ופנשרח ט א  בשרמ מ

כ ובסי זעח טרה ס״ק י״ז • * ך  י
י סי" ייא ה אפוי אש חיז י י ף יב (עד) ונתערבה כאחרות ע׳ מ  סעי
 של בעדי צאן ממערבו בה אמות וולדות אן שיןוס שגווע מהחשש
וי הזה כשחפז מהם הלבה אוי גס לאחר שנודע מהחשש  דאחו ואח בס שיש במנ
ס א' דאיכא סיס אבל אם לא נשמו ס סרגה טו  הזה סיסי לשמנו סהעוד מ
ו שיש א מהירק כ  מדין מהס לא שוי לשיזס סוו ולינא ס״ס ואמר משוס והוי י
׳ ע׳ י יוסף מל היויו ס ו ? ונס׳ ת ת תווס ס״ק י ע ס מ ? ס מ ? וע׳ נ  ט
ד תקנתו גבבשיגהו דגיידי עעריז מ  (וע׳ בדכריט לעיל נרק כ tf) ־(עד!) כ
? ס1ק נרו ונרז של שיאה לעכרס שילה ר©רס ממקום קניפחס נ ח  שעי' י״ע ו
ו שלא ישחרו קנופיס  ולא יראה ישראל שפת סזירתן יישום העסיס טלס ע
 כלל פכיו (עו) יניידי פפת״ש דנדנר שיש א פהירין לא אמריק נל ושריש
? של סהסרמ״נ נסייחה לבלנית יז? נאיחשכ׳ מסברא ש מ  וסי וע׳ מאון מ
א ואיתא קמן ונוונא ואימא קמן אסשר דמועיל אף נרנר נ נ ופויש הוי ח ו ו  ו
ה פי״ש נט״כ שכ׳ ואין לעשות זאת  שיליפ פייש וכיש הסתיש מהט״ב מ
 ביו״ס לנייד כוי להכשירן לשחטן טוס א׳ משוס חשש מתק עיי״ש־(עז) םםקוס
 קנישחן ע׳ בשרי חדש לקמן סי' ק״י ס״ק כיח שכ׳ ראם לאחר שנתפזרו חזרו
 לקניעחן אסמי עי״ש והביא בשסיד לקמן סי׳ ק״י באמצע ס״קליז וע׳ במהות
/ ע י ס ה ד הסריח ו נ ד  מאןמהרשימ ז״ל על הירד מקרא חכמת שלמה מיש נ
ם והעלה דנל דצא סעס א׳ בהמי ע״י מה שסיוע ה ד נ  בזה והשינ על ו
 ונטלו סקנימחן כנר הרציו ואף אש חדו ונחאסט לקניטהן הראשונה אן
 מחלין ונאשדן והביא כמה ראות ע״ז ומוחה ראיות ססרייו עי״ש • (עדו) רקת
ן מ ק  מהן א׳א׳ נציל נל״י וכ״כ נשמ״ח שם ונתניש ס״ק ניימ (ונסנהזינ נ
ו נ1ס יאירסי׳ קל״ג ונלחהיס נ י ׳ מ ע . ט ו ח ע  מטרון שס סינן ייו): (עט) ר
ף סי' זה ואש נתערב 0^ס נאחרח תחלה ואח״כ שחס נחה א לסימן מוהר  מ
ף הסי) אחד ׳ נלא מידי עיי ניא שי! מ ז  לשיזיס איוב א׳ מהתפרונות (ריל א
ר וכיש אס שמש תחלה א׳ מן התערוטח מ ו שום א נ לא הי׳ נ ד נ מ  ונשפה מ
ס מרעג^א ¥1 שמחמיר בדן זה  שמותר אח״כ ל6חמ הנס עי״ש ועיי נמהו
מ גיס אשדים ווזיר י ? ועי מ ו למחר עי  וכי שצדן אמול א' מהם להשהותו פ
ו כמה עגלים ואחיכ tno אפו של פגל א נ י  0י' מ' מיש נעגין זה טכא ממנ
ד פ ס xf% fo י(פ) א י  והאמן נסלמא והעלה לממיר עי? ועי מו ועת מ
ו אס ארע ששחט לםספלונוס נ ס ד נ  mwh ע׳ T PDXO שאל x' ו

: ? י ו פ י ננהיג tt קנטק xtc אפו מ נ שוי אף לדדי ו נ ט  נ
 סטחש

 חיכי
ו נחה בשפ״ו ס״ק נ׳ וס״ק ייז ועי׳ ככוסי x׳ ממצא מעוכות ושחשה  ט
ר גמור מא טזן ס א ט טיס נראה ו א ה נ  להאס ונמצאת ניסה ושחט מ
 ושחיטת אמו ft סהר ודי סדמים אטד* רחמנא הוי זס שטסה נמווס וססיכי
ט להן! וסא אטרא דארייהא עכ״ד אגנם יעיין נמרח מרז שני וממצא  ט
 האס סויסה אפיא נלא השדים עינ קוקע אםר• לשוחשו כאחי יום מדארייתא
ס יפ^א ט מ א וכיכ ב ר נ ק ? י נ ת ׳ יש להתמיד ועיש נ ט  ואפי׳ נספק ק
ת מיעיךא ס"ש לפק אם נם ואי הפריסה שיש מין מ ע  ול ועיץ עוי נ

 להטי לשטט טלי פי״ש ועמי! 06 מוי גדה נ

? ותנ? ם״ק נרה ד כוכבים עםנר פשע? מדף י ג  סעיף יא (סט) ש
 יליה עסרם איד שאט נעל הנהמות שאמר ק אפיי עדיין לא נספח
פ נאמן ? חטרו אנמי p א ט ע  לישראל אזלו ליכא לתאמ דלהשניח מנןז ה
? שסעיר ׳ ל  ראן עמס לעס? במה שאס שא גל? ופי׳ נשו״ה פנרירס ט
ג נא״א י ׳ מ ה מכפה מכסי ועיש ננרש נזה לדכא ומי׳ פתרג ארח ט  נ
רא נאמצפ ההטנהוסי׳ נס׳ ; ׳  שיק סיועי׳ נשו? שואל ומשינקמא ח״א ט
׳ י ס ר  וסת טרה ס״ק ס״ז מה שהשיב ע״ד נזה ועי׳ בס׳ דברי יוסף מל ט
 ס״ס שהביא דעות כמה פוסקים ראטרס המחמירים נזה ול שמא צ? להקל
ף ׳ קנ״ג מר׳ י״א ולטל ט ׳ לקמן ס  עיש נארך • (ע) מסיח לפי תמו ט
׳ ׳ וני ונטית אמי צדק אזיד ס ׳ נ ד ס ר מ ׳ ס״ו יעי׳ נשרת מוצל מא! מ  ס
מרת וגר משה ׳ ג׳ ו ? ונטית מנול הפן ט  ? נאמצפ ההשו׳ וכס׳ כ
׳ ז׳ ־(עא) ומאו פחחת ? מסי׳י הנהן תניינא טויו ט ז ב ׳ ו ק '  מיינא ס
? שמכר ט פ ׳ מ*ב שנשאל נ ? שאלת שאס תניינא ס ס  יוו מבאש? ועיי נ
ד ׳ א׳ מןוס ששחט השני גא ישואל א  נהמה לישראל והישואל שימ נה ט
ו שמכר אמס לשחיטה טוס והישואל הלן א  ואמר שהעט? אמר נטויה טו
? אמר ק להשניח סקי! א לא אס מוסר להזיוט לגמור ט פ  ואט יווע אס ה
י נוס וסי וסיס ט מס ו  השמשה והשיב והוגד טשוט ומותר לגמור השממה נ
ה לא ישהה כשיעור שטי' טנ נ  אלא ובאמת אן באפשרי ובין השמיעה וטי
ק לאטד שטי׳ במשהו מיש: (עב)םחחת ר מ מ  נין ס* לס׳ וגנדס אידן ו
/ ח וחב? כרין ס ? ד^ו שלא מסרו נאמן וסשס? מדף י . מנא^׳ס מ ז ו  י
/ אפיי עשי מנינן שמתסין לאסרה שלא לשלושה טוס ה כ  וסיד של מאמן נ
? וסר כרס ש9סנ י ט אחר p פ ק א אס p לתלות !להשעינו נ  אז
 מס ומסל מגןס אן כאן טזב מלסת ונםקא נמי' לפסל סחס מסי
ס נאמן עגיל • ? נאמן לאטד טאל ובילו אנל לטחנ מלנןש א ש  מ
 (ענ) אסד מגאה? ימי* שט? oc של 90 ואפ iftw מסמן שמיו



ה ט י ח ת ש ו כ ל ה סעיף יז א ה ע ה ד ר ו  י
ת לםות . יכו נ׳ סעיפים נ ב ו מ ז דת השוחט כהמח ה י י  « >מ ימיי *

 י! •ל״! 17 לי!
ד זו מותרת (ה) אבל  א (א) השת־זט (ב) את (ג) הבריאה (ד) ולא *־כסה (*׳ שלא נמענמז) ה
ס סיאנ׳י)(יא) ואינה ת (ז)"והוא (ח) כל (ט) שמעמידים (י) אוחד, (ממרה * מקל) (נל ט ״ נ ע ט נ  (0 ה

 דרכי תשבה
י שכ' שצוין הכווק ומעושנת ומצומת ואכלה סס המות תהי וכשדס מ״מ טי בחזקת מסכנת יצריטן ו ה  סעיף א׳(א) ז-יסוחט ע׳ נכנה״נ בהגהות הסוו *
 להסתכל בבהמה שמזמנץ לו לשטפ אס טא מסמנת או לט כדי לידננ טרטס אן זה מקא אס מסמידין אותה ואינה יסנה *נמוד ט״ש ועד״ק ס״ק
 נתת דעט על הדיניס שטין למטכגת ולשוס על לס טמני הפירסס ולהתידה א׳ שכ׳ דמטכנת טא לא מקא ע״י טלאת אלא אף שאינה יסלה לעמוד מחמס
 אבל אס לא מדע שהיא מסוכנה אעפ״י שאנד אח״כ %אה כל הטמניס הצויכיס שאכלה מאכל הטרם לה p כגון שאכלה מלת ה״ז כמו ע״י טלי טון דלפי שעה
 לכירטס המסוכנת אט נאק חטא דטחפ כסכין טש ט פגימה דאס לא מדע מה שאינה יכולה לעמוד טא מחמה הטלי והכאב טש לה ט״ש (ז) והוא

 נדמימה אפי׳ אמר ברי שלא שחשתי נמקוס הפגימה אם נאמן ט״ש וכ״כ עד״ק ס״ק נ' שכ' כמטכנת שסימ־ה מאלי' ושהתה כמה שעות עד שנפחסה אס
ע טפר ע״פ אידדנא של טזלי יודע ננירור שרגיל הטלאח לטטף עליו נמשן זה הזק  ביטן משה ובבל״י ס״ק ב׳ ושס׳׳ד ס״ק ג׳ לדינא עי״ש וע׳ שו״ה ט
׳ ל״א וכס׳ עד שלא שכל נהמת עומדת מאלי׳ אס טתה טכבח יש חשש ואס אע ירע ' יו״ד מ״ש בענין זה ועי בשרה חסד לאברהם w*7 ט  טו״ד ט
(ח) כיי שטעסידין אותה  דעת הורה ס״ק כ' ופי״ש בהגטח כהמ״ח שכ׳ דאס טו כ׳ שוחשיס והשני שלא יש להקל דש חזקה להתיר כיין שעמדה כעת ט״ש׳
' זה שנסתכק ננהילה טדנדק טש לה ייכאונ  :חנן אזר שטא רחה שטיכס כזה יש להקל לכ״ע דאף שגס טא לא ידע אס ע' כס׳ ידעוח שלמה טף ט
 ט' מטכנת מ״מ טון שאע ערוד לא טין אצא אמר דהי׳ גבי׳ מילתא דלא גמל ברגליי ונחפח רגליי א ש,הר.ט רגלי׳ מארטכה ולמעה א למעלה וצומח
דן קיימין דרואן שאנה יסלה לעמוד ולהליך ע״י חסין של הרגלים אס  רטא וטי וט״ש עוד להלן ט׳י״ח ס׳ ק י״ד יס״ו וע׳ נטית נדיב לב להיב מי
׳ טא ככלל מסכנת להצר ך טרכוס לאחר שטסה טון שאן לה טפר בריאה ׳ א׳ ובספרו טרת זכמ מערכת את מ׳ ט  מהרחד״ח דל מאזמיר טו ״ד ט
׳ ו׳ מ״ש בזה והפלה נחלק דכטדפ אליו טכף אחי פחיסה דטא ט״ל בחזקת מסכנת וצריכה פירכוס א דלמא כיון דאן לה סמני מסמת ס״ל י  ע״נ מ
 מטכנת אפס״י שנא ידע יץדס שטסה ממי אס אמר בד לי שטיבה כלטמני בחזקח בריאה וא״צסירטש ומיח בצ״ע ט״ש וע׳ בד״ק ס״ק א׳ שכ׳ בסשיםוח
ד לי ט״ש (ב) את רחמיה הרנל לא טי כמנק מטכנח עי״ז ט״ש וע׳ בס׳ טססה יחשליס שעמד  טרסס אבל כטדמ אליו אחר זמן לא מהני אף כאמר נ
 הבריאה עפס״חסעייהישכ׳דכלשמעסידןאתהבגעי־ה א כמקל ועומדת ה*ז ג״כ בזה וכ׳ דעכ״פ רדי םטקא לא נסקא מהי דלא ראפ סמר מטכנת
 כחזקחכדאהואכי׳ אנה אכלת א״צטרכוס כלל ט״ש ועד״קס״קג׳שכ' חהמקא מ״מ הא גס טמר כריאה לא ראפ ואס חזיק דלא סירכסה אסרה טדא יא
 כשעמדה משכיבתה לאלץ אכל לא שרק כרפה כרגלי׳ ועמדה לא נקרא עמידה לא ראפ ואן יודעים סס כיייכסה יש לצדד להקל ט״ש ועיי כמנחת יוסף כלק״י
ק להאמר דלס׳׳ז בהמה בריאה שרזחס ד׳  נטציאה מחזקת סטכנתעי״ש וסתנ״ש ס׳׳קי״דישמ״ת סעי' ת' דכל פמענדדין אתה ס״ק ח' :מביא וכי שדבדו לא ר
 ע״י גערה א מקל אפיי ידטק שמ״מ טלי טא לא טדי טא ואפי׳ נדידת מצי׳ במקום שאנה טריפה ונס זנבה טא פריפה שירא צראת כה טרסס
 חטמת אן להחזיקה כחזקת מטמת טי״ש (ומי׳ בדבדט להלן ס״ק מ״ה ולהלן טהp אמר p והביא בשס הה״ג מהרי״א שכידא אנד״ק מעזדטש שהביא רא׳
׳ ל״ב ס״ק ל״ה וטיק מש״ש דכל שאן חחין טסני טלי ורואן שאכלה בתיירות שאר כדאס אן  ט׳ כ״ח ם״ק קס״ז) • (נ) הבריאה ט׳ בדבריט לקמן ט
 נ״ד דכהכה כמקל על השדרה א שאנה יסלה לעמוד על תליי א טי ככלל נה חשש מסכנת ט׳׳ש וע׳ כס׳ מנח טרה ס׳׳ק י״ד שהטא ג״כ דברי החוס'
׳ נ״ח ס״ק סינ וס״ק פ״ו) וט׳ נס׳ יחשליס מ״ל והשיג עליו והעצה ג״כ דכל דלא ראט סמני מסיכנת אן לטש  מסמי* לנמץ טרסס עיי״ש (יעיל ס

ף א הרגל ננמןס שהיא שרה ככהמה להציץ• טרטס עי״ש (יעי׳ל ס״ק ג' מ״ש נשט לע־ין טף כה/)  דעת טרה סי׳ק י״ד מ״ש לענק עוף שנשנר מ
ק  א צריך טרטס והביא לשון בעל העיטר דמשמע מדבריו דצדן טרטס אך (ט) שםעפידין אותה ע׳ יד״ק ס׳׳ק א׳ מ״ש בדבר האווזות שמוליכק א
 במעבד שלא בדק אחר הטייטס יש להקל טק שלא נזכר בטכחיס יטיס מכפר לנייר בזיק הקור וא״א להס לטנור על רגליהם בשעה ש־יביאי! אהס אל
ק ואץ ממחירן עד טעמדו ק אל הבית טחסץ א  בצ״ס יעיי״ש שב׳ מס העיטר לא כ׳ p רק בעוף אבל ככהמה לא כ״כ ונס הבית ותיכף שינניאן א
 לא נזכר נשיס טסק לטש לזה נבהמה ששבר ידה א רגלה במקום ששרה מעצמס על רגליהם אש לחש למסכנת ומצדד נחלק בזה דאס טא צרורה
ך מ  להצריך טרטש טי״ש (וע״ל סי׳ק ח׳ מ״ש נזה) ככנט' ורגליי שטלס עליהם הקיר כמה פאן כנטק מגיעה עליהם ס
׳ דצפעמיס נמצא עוף נטח דנכה׳יג שטת המה שמתיה פ״י שטלס עליהם כ״כ הקיר אז צ״ל טרסס x ועיין נס׳ חמודי דראל נהלסת מליחה את ל״ז 
ס ט ו ה ועיי ט ט ט  והעור רטק מן הבשר ודוח בירהס וטי טדא העוף מלי(וט׳ בדנדט ונלי פירסס טריפה אפ״פ שלא מצא דם שטר מנית מ
ח קשויה כאסן שכנכי' מגיטת ומחממות לה מהקור ט ׳ נ״ט ס״ק ד׳ מ״ש כדן זה) וצריך לשאל אס טרכשה עיי״ש וט׳ כדעת הכל שר אבל ש  להבן ט
 טרה ס״ק ס״ז שהביא וכ׳ דכ״ז אס אנה יטלה לעמוד אבל אס מעמידן אהה אע״פ שא,ה יטלה לעייוד ע״י גערה שרה אפיי בלא טרסס חס שאנה
 ועומדת יש להקל אפי׳ כלא פירכסה אך דש לנמק ע״ז עכ״ס עיי״ש ומה אף יסלה לעמוד טא ע״י שנצטמקו אבד׳ לט שעה ע״י הקד ואן זה בכלל
ס מטמת שאין אסר רק שע״י טלי אנה עומדת אנל נכס״ג מיל כמו  שכ׳ לקמן (ס״ק ל״נ) דנטף לא מהר עמדה והלכה מ״מ מה נראה מ
ף סיק לינ) ־  ההכ״ש לא החמיר כ״כ דטלץ להקל כזה עכ״פ ככה״ג טון וגוף הדנר שני שרגליי קטרים ואן חשש ט״ש (ועי׳ נדנדט להלן ס
' נדרך הטיס ונמנהז״נ כלל ס' ניץמן סעיף יי ופשרין ס״ק  חה טי ככלל מסכנת טא ממש שלא נמצא מוזכר בטפקיס א״כ הנו ילא (י) אותה ט
 לטסף עלה ועיי״ש טד כדעת תורה ס״ק ט״ו שהוטח מטס׳ מנטת יף ע׳ י״ג 6כ' יבהמה שלא טהה סכנת יק עומרת על רגלי׳ אס טא טלי כיי
׳ מ״ו עד שאנה יטלה לזיז נדל^מה ה״ז סטכנת וצריכה טרטס כדינא והובר  פ״א דאס יצא מפי הפוף ליק ולא טחזרו גס להסקילץ נזה (ע״ל ט
 סעיף כי) מ״מ יש לטש לס למסננת וצדן לנמק אתה אס יסלה לעמד ואס מסתנר יייעוהא יטלי לא עייף מייעותא מטלה וטון שאגה יסלה לסלון
ת ליטל דהכל חדא מא  לא נוקה צריך טרסס וגס אס יצאה רק מסי של האס למיל כיציס ולא טחזרה מה לי אס נפלה ואנה יסלה לעמוד א שעומדת מ
 נראה קצת דמי בחזקת טלה וצריך נבחק ובדפבד אס יצא המפייס ולא בדקה ט״ש ופי' בממז״י נקרא את י׳ שהניא ראה לדבריו מלטן הרמב״ס 4• כ׳
 צ״ע אס יש להקל טי״ש (ד) ולא פירכםה ואפי׳ דקה שנמסה ילה ולא דכל זה סא רק שלא הלכה ד״א אבל אס הלכה ד״א הילוך יפה אפיי ידפינן
 החזירה סותרה רכל שהיא כדאה אן רשגיחין כטרטס כלל שמ״ח סעי׳ היי* שהיא טלי לא הד ככלל מסוכנת ואן כה אפי׳ מדמי חסמת שלא לאכלה
׳ שלא מותה למות עדיץ במצכ חליי שהיא כמס ט״ש: (יא) ואינה  (ה) אבל המסכנת על״ק ס״ה נ׳ x' דאס סתזקה מנךס למסמת פ״י דמה יש ס
מת מכאה״ס שכ׳ פסש״ך דכשמעמידן אהה ביד לא סהר ועי׳ כסוי  ששככה לגמרי ולא טסה יטלה נעמוד מעצמה פו שטצוס להעמידה טדס עו
 אס שכבה אזיכ לאץ יפמוה מאלי׳ מסתבר דמועיל המסוה השני' לטציאה טאר ס״ק א' שמהמה על זה ט מלשון ש״ס לא נראה p עיש ועי׳ בשרת
׳ ג׳ מס שהאריך ו סעביל ז״ל ממינסק) מץ״א ס ו (ממאן מ׳ מ ׳ אחו שטבהה לאון בית מ ׳ ט  מחזקת מסכנת הןזזש תה מקא שהענווה מני
 לגמרי ככל אברי׳ משא״כ שלא טתה סכנת לגמרי p שכרעה מלי׳ ועמיה בדין זה והביא דבד הרץ דלא כיל p אלא כל שעמדה והלכה אפיי לא
we שהעמידוה נידם סמי וכ׳ לולא וססתטנא ממאי p ׳ ענודקה משכינה לאץ ממדה ממצמס ניס א מקל א אף מעצמה כל שלא ט  נמה ע״י נ
ד הרץ נזה ט יש כמה ראות נ ו ד ענדוה להוציאה מכלל מסכנת שסחזקה מנןדס עיש• החרא טה נלפע״ד להכויע והעיקו נ ו  לגמרי אן זה ע
דן דאטזס דס לדבריו עיש ועי׳ נס׳ מעשה החיך הססרד על סרמכ״ס ©דק ר סכלסח ה ויע שכ׳ נ ד ' ס׳ פיק א׳ נ ח עס״ז להא ס מ ס מ  (ו) ח
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ה ב ו ש  ת
T מ מ  חקא לטוות ומקא כשלא םירכטה כלל אי שלא היה טקס p ע
 גדיא ואנה אלא טצאת מסש נטרזד סא והוי נטלה גמורה אנל אם *יעשה
 קצה מון שמנענע נאזה אננ• א לעקה א העילה דעי א זינקה נטז וכדמי.
א נמ״ש להלן מ״מ אן אקין עליו ואשיא נ p א w אעיג ימדנאאן נל אא 
 אס עשתה הפירטסיס הלא נהחלת שידעה לא הר נטלה גמורה p ליומרא
? ממ״ז ס״ק כ׳ ונרכ נדרך החיים  ולא לקולא מ״כ נערן ט״נ יש נסחמיר מי
 וטשועוה יעקנ ינרניד הזהב אינא ס״ש : (יח) ילוקין עלי׳ ומוהר לש יזע
ז ואח נט . שנרם שס. י ר א פ  אחריה אמה א ולדה נאהו יוס ואן נה א
׳ מיש מהח׳יס ראשיי מיא נאמן סליו ועי׳  (יט) ואם פירכםה פבה״ש ס״ק נ
 נשו״ת עמת ניהיקז (ממ׳ ממעלי) חירי סי' א' ימף ירי ובשרה מהר״י
 אסחי יזו״י סי׳ י״י ט״ו וס״ו ונשו? מהר׳׳ס שי״ק נדו״י סי׳ כיח ונשו״ת
 נתכ מפר חיו״ד סי׳ י׳ מ״ש נערן זה נארך: (כ) שרכסה טפת״ש ס״ש
 דאפי׳ אשה נאמנת אמר שפירכסס יעי׳ מפין יה נטית מאל ומשינ מסמרא
* סיתיס נעיף יהאשה ח דהשו״נ אמר שלא ו  חמישאה סיף סי׳ נ״א to נ
 אמרה שראתה שפשעה והשינ דסשוס והאשה נאמנת דלא סי הכחשה ילא רחיט
 של השוחט אנה רא׳ וטדאי ועדת האשה שאמרה שסירכסה ממי יותר ככה״ג
 וכ׳ שס דהסחע נעצמו ג״כ מוהר לאכול מעוף הזה נריע ועי׳ נשרת כתנ
 טסי שס שנשאל ג״כ שאלה זו והשינ ד״ל טון שהשרכ סי׳ עמד כשחיםתסעיף
׳ יטג להשגיח כ״כ כל הטרטס י״ל וסאשה נאמנח אן שקשה לסמוך  ולא ט
 על פדות אפה שאנה יודעת p כירכוס אכן אס יותנח p טרטס יש לצה•
ה ד  להקל כשאמרה שראתה הטרכוס נהחלת השחיטה ופד ספה אנל אפ *
 שראחה טוכוס לאחר גמר השחיסה שאז אן השו״כ טרוד ואכא הכחשה
 מהטחט ציפ ט״שאך יעויין כשו״ת מהר״י אסאו שס שנשאל גיכ כזה והחריך
ט נס׳ מנחת יוסף כלק״י ס״ק מ א ? שוב ו  להסדף העוף מספק בכל גווי ט
ן שייך אמ• מנמס השוינ א ד השואל ומשיב מ״ל והתפלא עליו ו  שהביא מ
 שנא ראה לא נקרא טוות ולא ראט אס ראה טון שאסר שראה טסב ומיי,
 בהפוף שלא טדכס ואט פרן כלל ללא ראט ופלמא ט״ש וט׳ במה שהאדין
ב כמה טלמןם נובר ט״ש? ת כ ו ׳ כ  3p זה נסית מהו״מ טק טייר ס
׳ נ״א סינן י״א ף ס ׳ נס׳ דנד אנרהס על הד״ק ס  (כא) ה״ו סיתות ט
 שכ׳ דכפוט מסתימח נל הפוסקים דכל מסננת שנשחטה דקיל דאס פירנסה
 כראי טרה א״צ בדקה אחר טז׳י טריכומ יותר רשאי הבהמות הכדאה
 וא״צ לנדור. p הייאה פחו ננל נהמות דהליק שיזהה מחמת טלי דשיטי המזג
ה אגודות אזונ מדנד סי ? לדיט ועי׳ נ  ולא מחנה איזה טרפות מטרי פייסה פי
׳ ח׳ שהעיר נערן זה ושחש מסכנה מדוע לא ננדק בדקה אסר נל  טרד ס
נ נהמות משרות ז  הסויטת והא תינח נהמה נייאה י״ל שהיא פרץ מן מ
 אנל מסכנת שננר יצאה מן הרונ והא וונ נהמות נריאה מהו לינעי
׳ חצ״ח מטאר דאטא מסמס א״צ ? ס א נ  בדיקה אצלה אחר נל הטריפות ו
׳ ס׳ 6"ק  בדיך. מדנא איד סס סויסה ובי דלט וברי ספדמ/ מרז לקמן ס
 א׳ שכ׳ ואכלה סס המוח אן ספה ליחס־ מיסה אלא שהנדנים פלה יתקלקלו
ם מסכנת לא יצאה ל ת  ולא טי בכלל פריפה אלא p מסכנה יש לה וא״כ י
 מכלל הב דהא י״ל דאין בה חסרון סמסדיסה p בקליץנ המזגים תליא
 מילהא ומשום הט אץ צדן בדקי. יותר מנשאו נהמות הבויאת וסלסל נזה
׳ ל״ס ס״ק וי) ־ (כב) שיהיה השירכוס בסף  והיח נציע טיש (וטייל ס
׳ נאה״ס מיש p ממר שטסה וי־״כ אנל סידסס דמממח  השחיטה ט
ן החיים וסנהו״נ 0יל  שחיטה א אמצעה לנד לטלי טלרא אט ממול מ
׳ ׳ ס  0׳ נקימן מד׳ מ״נ וה״פ וע׳ כס׳ נחל אשכול שעל b׳ האפטל חלק נ
5 ׳ נאה״ס ופי׳ פר״ח שפסק נהמהרש״ל *  >f : (בנ) בסף השחיטה ט
י פ״א נארך ? ומי׳ מזה מנרי יוסף ט  למסך לאחו שחיסה כאס מי
? ס״ק * וננרכי יוקף אם ט ? אן נ ? נזה ט  ומ׳ סיי תואר ס״ק ג׳ מ
׳ זה ונס׳ ידמדסםפרוי ס  א׳ ונס׳ ממור למד(למאן סהרי*ף ז״ל) הספרדי נ
 במהת ב״י אה ב׳ וטשועות יעקב ונשיח טיס פוין ג׳ ושמיח שס שמן
ן ? מזמי נ פ ו ן וצדן לנטוף הסירכוסעו לאחו שטסהדקא פי  לסחטו משי
? מ ב  אדס בלל ר אס ח׳ לדנא עיש וע׳ נמנט״ב ש״ בפשוין סיקו׳שכ׳ ו

 יג

 דרבי
ג שכ׳ נלסט שסונ לטש לטסרא למנת הדאנ״ד והכל  מאכאת אסדות הלכה י
 ט ולא להקל אצא כשממסידן אתה עטרה א נמקל אנל במ־ לא עיש
ת הסוד ונשמ? מניף א פסקו ט מ  וק נראה לדנא טין שכ״כ נכנהיג נ
? ועי׳ כש׳  לדינא כמז״ז והש״ן דאס מעמידן אתה בד הד בכלל מסכנה ט
 דעת סרה ס״ק א׳ נרש בערן זה והעלה דעכ״ס לא הד p ספק אסר
? טכא והוי טרסס טש ט סאגהה יטסקיס א ממי  ונ״ס אמין ס
 טרסס מנצסרף ספק זה לס״ם והסמן עצמו להקל בהס? ושעת החזק בכל
? בארן ועי׳ בד״ק ס״ק ג׳ שמירר טכא י  גווי בזה אין נערער עליי פ
? ועי׳ י  דהסמידוה בידים אף אס חדה וברעה על רנא׳ ועמדה מאלי׳ פ

?  במוח טרה ס״ק ד׳ שכ׳ מראה להקל מה ט
 ועיין עוד נתב? ס״ק י״ג שכ׳ ואס לא עמדה מעצמה p העמידוה אחרים
ן יפה ד׳ אמות מקל א  צא יצאה מחזקת מסמר. אט׳ הלנה אח״נ ט
׳ נ ׳ת ס״ק ו׳ שכ׳ דמהני ? ועי׳ שין לקמן ס  סט ללנת מלקום כעצמה ט
? ולכארה משמע p ועת ן יפה ד׳ אפוה אפי׳ נשמדזיחה אחריס ט  טא
? ממה פכי כאן אפי׳ עימות נ ח  השת? כעצמו דלדנא לא ס״ל כמ? נ
 כשמפנדדץ אהה ילא כ׳ רטמא ייתר ואפי׳ ההלכה ד׳ חמות טי ג״כ ככלל
ד השיך וההנ? כזה וכ׳ דהשיו טיוי ת ? נ  מסמת וע׳ בד״ק ס״ק נ׳ מ
 שס רק כשלא הבטט לראה אס ממדה מעצמה ע" גפוה ולp כ׳ דנפניל שהלכה
 ד׳ אמות יש רא׳ שאף אס נא העמידיה אח־יס ספה לפמיר מעצמה אבל
 אס בחטה ודא שאינה יסלה לעמוד מעצמה עד שבעמידה בידיס אז לכיע אף
? ס ? ומ׳ במ? בזה ב ד זו ייסכנה ט  שילכה אחיכ טלק־ יפה ד׳ אמות ה
? נזה וט׳ נס׳ מגת ׳ נ״א נאריטח וט׳ נגהיק מ  טאל ומטנ חמישאה ס
? נערן זה והפנה דטון תוף הדין שההליסו דלא מהי הפמוה  טרה ס׳׳ק נ׳ מ
ו הוא ננ״ל פ״נ יש לדקל ננהיג ענ״פ סהלנה 6י!״נ ז ו מ ס  בידיס לא א
 טון שp מונח מהש״ן פי״ש ולפפנ״ו אץ להקל נזה כלא הס? טון טצא מסי
 ההנ? לסמוי• נזה (יב) עופרת נ׳ נדעה מרה ס״ק ג' טש לעיין טכא
 ••פשטה הנהמה ידה א תלי׳ האחרורס לעמיד ולא מנדה אש יצאה מחשש
? דלא מהי זה נרמ לסרן מסכנה ׳ נ  מסננח ואף דלמק נטלה קיייל לקמן ט
 טץ דקיי״ו דמהני העמידה נגערה ומקל י״ל דה? דמהר פשטה מה א תלה
p זה נשום i מעצמה לעמוד אצפ״י שלא עמדה וסיס דטון דלא ׳.מצא גילוי 
ה f<1 זה נואה דעכ״פ טנא דפשסה מעצמה טה נעמיד  טסק אן להקל מ
ס פדעח ך  והעמידוה אחדס נידס לגמרי יש להקל טון דכלא״ה נ״ל כס״ק ת
כ י ? נמנמימה אחדים נידם ויש טנא דעקרה א נ  כמה פוסקים נראה להקל נ
 גס רגל להלון טדא נראה ומהי מי״ש כארן • (ינ) שהיא אוכלת ס׳
 נפרי תואר ס״ק כ׳ הטעם דאנא מין טלי מהמות הממית לט ואט ריק
? (יד) בריאות יאפי׳ מידקת קוחה נשיי׳ ך ט  לפאר הרגטת והאות מי
 דוזזיק תפיש מד. אפ״ה הד נכלל מסכנת פד טאר שם (טי) שחטד-ומותר
? נז*ה הטחס ופפ״ח פעי׳ א׳ יעי  לשטס המסממ אף לנתחלה חוס׳ טנץ דף נ
 מנהז״נ נפשרון סינן נ׳ מזה ועמי! ס׳׳ק כ׳ דהסחט מסכנה אן לנרךכרכת שחיטה
 ואן למרס עצמו נספק כרכה לנטלה דשמא לא תפרנס אך ישטס בהמה אחרת
׳ זס נהגהת ס ו הסעודי פל סויד נ ? וסי נס׳ ט מ  עמה ויוציא אפ י ט
ס ניק יא) ־ (טז) ולא ׳ י ? נזה (וע׳ בדנריט להלן ס ׳ מ  הסוו אס נ
? מיש מכר יונה מסמס שנשחטה ׳ ס  שירבםה ע׳ נשו? סיפרו תליהא ס
 ולא פירכסה אם סוסות וכ׳ דלכארה יש רא׳ מילנץס ס׳ סאה x' חיל הנך
ן יונים מה טינה הזאת כשהיא נשחטה אנס מפרכסת אלא טשטח י  ש! עי
ת הדן ס  צוארה וכוי יא? מוכח שהיונה אנה מפרכסת דווקא מהמה ושאר ט
 p ופשטא מסכנת צריכה טרטם משום תם נריאה חדה לפרכס פ״כ אס
 המסכנת לא טרככמ מוסת טצאה נשמתה קידם נמו השטסה משא? ימס
ה לפרנס אנל לדנא מוחה רא׳ י והפלה ואף ביונה מסבנת מ  ולעולם אן ו
? נארן ומיי ה נשאר עוף ה״ז ודאי אסרה פי ס ט סף מ  אפ לא פימםה נ
׳ של שהינח כליל  נסי זעת טרה סיק ייז • (יז) כלל פ׳ נשפרי ועה ס״ק נ
׳ טרטס  של הפחנו טא מיומי ולא מקא דאפיא טיכסה נסקצת כל שלא ט
׳ וחב? הרק ז׳ ל שימס כליל טא ? אך בשפ? סעיף ו  ליס לא המי ע



 יורה דעה «&״ יז א הלבות שחיטה
«f ייג למי! יש*,) אבל בתחלחח איזנו טועיל. (כח) כיצד ו י מא ) פה) י  (נ) השחיטה (א)(ילפשיו(כד) פד *«־ מי
א הפרכום (כו) יבבהמה דקה י׳ובחיה גסה ודקה יבין (בז) שפשטה ידה (כח) והחידה או שפשטה  ת
מחר אבל אם פשטה ה בלבד הדי זה פרכוס W ו ל ה אע׳פ שלא החזירה או (כט) שכופפה ת ל  ת

טב י  נותחי תשובה פאר ו
p ן לשהלש״ל פושק דאע״ה שלא סיכסה לאיד שימה י נ מ מ י (ג) מידמה י ו ימ פי׳ כשמ״מ שנחי יסשיע tftrj אם הל ססימיפ ס״ז *  אי
ה ילה מ מנ הגי• אנל מ  דמיפלעיעי׳נש׳נימנחיסשפנארהסי׳מ׳ונפין מפר שהפג מפר שחיפה פני ומזיז־ *לק מליו (נ) וטהר י

 הץמימה לא •מסס נדל רק לאסל ששהה כמו למעיה שמס הסמיל
הן ו « שחיפה לק לאמו c m מה י  מיסיש לימי דהוי מננ הלעאה ללא «ז ׳נמ m26 שכהנ לאשיל «ס t אם שמגי הל סמפמןס ימנ נשל מפי ולא •

כ להכשיל ו«א ז״ל מזל ונחנ להעפיל לנליי מיש. 0 9 p ולעמו נה rt<» מ מלמאס יינ אפל  המסלקע •ננפה לא ממי חמ ולאי סי כ

 תשובה
ס סירכוס וכ׳ יהינר סאי נפלונתח העיד * כישנשס  הצנ והראש מהמ נ
סמן לראש מלע אס שפשה וסנפנפח  נאזנה מהר ללמנ״ל ימהר אש״נ י
̂׳ינ ל הראש ולשימי! מוניש דססק כמג? ונשנוש נאזן צא סמי י׳יל דל  מ
 ושנידא ליה מרה נפפפ נכל היאש לא ממי ננהסס ופיש פוי בשי* יין
 שהחליס להקל ©נפנפה ננל הר*1 נכשופה ופססה פי״ש (כו) בבהמ־,
 יקד. מי׳ נמנחת יוסף נלק׳׳י ס״ק פ״ז שהביא מגאן א׳ שהניח נציעארי*
ft י  גדים וסלאיס חקא אנל עגל יש א p נסה ופמו של השיך לקמן ס
? לסק דריסה יסגל יש א p גסה והניח נציע מי? ממס ׳ סהנ  ס״ק נ
ק לדנרי השיך מריסה ר מיז דאין זה ע נ מונמן א׳ שקיא מ  שממתי מי
 שלא החמיר שפ תן באין הסיר אנל נהס? גס מא מודה דאיפ בכלל ותה
; ס הס? לא החמיר אלא משוס מש פוסקים חאנ יש לו ימסה נס מ  ואף שלא נ
 משא? לפני! הסייסס טון דקים להו לחו״ל דנננמ נץ סשסה מה ונץ נספה
י ממל נמרי ודבריו סוכתזן ז  הר סייסס פהיכי תיתי לחאן נץ עגלים *
יא פגליס סא ו נ  לפמנ? טון ובנמ׳ אמר סתם דקה וסתם נסה שטס הוא י
 בכלל גסה ט ננל מיץס שמצינו נש? נהמה גסה עגלים נסלל אנל נמסס
נא גמרא נ ? נסי׳ המשרות סרקה׳ ו נ  שנאמר יקה אן פגליס בכלל ועי׳ רס
 משנה ה׳ דממה גסה נקיא הנקר פי׳יש והלא מזע שתיבת הנקר סלל גםסגציס
אסד ?פ?ו  וכמו שמציפ נתירה מגל p נקר מגלת נקר יעי׳ ש? סמים דףג

 אן מיכיין נהמה גסה פגליס יסיחיס ופרס״י מגלים וסייזס קסרס פיש
 אנל נהמה דקה אס סלל רק הצאן וכמנואי סרס סלץ דף פיר המצה שיתפשר
נ חסיא נרי ופפחיית צאנך שממשתח אם נפליהן י י  יפסק ננהמה יקה אז
? הט והניארא׳  ועוד ככמה ממד שוב ראתי נס׳ יעס תויה א״ק מ׳ שכ׳ נ
׳ צ״ג מנגל טי ככלל נסה עיים •  לזה מש? ועוד מתס׳ מסריס סלונלין ס
 (מ) שפשטה ידה כ׳ נשמ? סעיף נ׳ דכל מה שהמכר דשמ עיי פשיסה
 א כספה לא שמחה פססה קצת וסשסתה קצת יוחד א כפפה קצת יק נמים
 שתהיה השיסה כדרכה יכפפה קצת להיות כמין ד זהו מקרי פשיסה וכפפה א אסכא
נ  פהיתה ילה כפיסה כמין ד וסשטתה מקרי כספה יסשסחה יאם החידה ס
? נרש  לתמונת ד סקרי סירכוס להתיר עיי? ועי׳ נם׳ דעת טרה ס״ק י׳ ד
ר שנשאל מהמה מסמס שפחטוה ולאח? מגיהה יוע נ  נערן זה וכ׳ שם מ
״ יי״יה יהיי״לחן לאין וגרי מנהה והורוה פשסה ״ ™*1 « ה * ל ת  י
? יסשסה לגמרי א ל  מכפיסמן ולא יקיק השוינ אש היו כססץ לגמרי נמו י
 לא ואחר שנםשנוו חורה והנביהיזן וממין לארן והשיג ואס ט גמדי התג?
ה יש מ א ? וסשםה לגמרי יש לפקפק סונא ו ל  שהחליס שצ״ל כספה כנין י
 להניא כמה יאות להיסך מיבריו והנעת טסה להקל נזה 0ר׳ אני •רא לחאק
ט ונספה ס ? טכא והיה נניחר קצת ט מ ? נלא ראה מוכרחת ו  על התנ
? ובגווני ל ל נאמת הטסט יהכטסה לגמרי כמין י ? מסמן אלי ט מ  ו
? ייפ ותלה דיל יהסגנהה טסה ? שהגניהה נ נ  יננ״י נראה להקל ונסיט נ
? י (כח) en וזירה נרי to »או י  מיימנ כטרטס דנודא יש לסקל ט
 משה פיק מיד שני ייוקא פשטה והיי החזייה ממי אנל כספה והיד פשסס
ף אנו אלא מצאת מסס סיי? (ומיי בס? ס מ ! י  לא מהר רההשטה ד
? סהש f• לכפפה דה לני ממי וסי5  שארז): (כט) שכספה מנאה? פ
? בי שני מפץ־ כעצמו אט מתיר ואט מכריע להלכה «לס הסר? ? ס נ  ת
כ? נשמ?  שהכריע להטו ואן הלכה מקדו אצא יספפס יוה לטו לא סמי ו
, סיסא ו משה שם שללא* א ס יק ד׳ סוס יסי׳ נ ? יעפפיי נ י  שסאויפל) ט
י סני ולסי  יעזסל ט א ולא החזיוה יכפסה יוה אחויסא לא סאי מזווה ד
!torn נזה ? ס ס״ק פי פ י  פסטה וסור החזירה מיי״ש ומיי נאי ועש ס
ל ת והעיקר כועס טש? והשיך והמו? להטו אף נספנמ י1ה לנו ו ו א  מ
 ואשי׳ שלא בהש? יש לגמן עליי׳ס טון מזב הטסקים נואה זקא טוסי
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 דרבי
 יש לסמוך על המיןלץ נזה אנל ניךזן אט מחליט להלכה לסקל נזה אט׳
? ונמנניי נקרא אס ׳ מ ? ט י הפ? עיש וסי מזה נס׳ לנרי יוסף על ט  נ
ה את נ׳ ה* מה פפלפא נערן זה באריטת ׳ ל ? ט י  ס׳ ינשרת נית יצחק ט
? שצדן ע  ובמ? נזה לדנא ועי נטרח יד׳ס נטמשיי לטלץ יף ל״ז שני ו
? וט׳  למסך קלח לאייש טיט לאוד שמעת רונ א׳ נעוף וני ננמלה ט
? טד שאל ? פ  נמהס יו שאל נרש נזה וע׳ נס׳ מנח טרה *׳ק ה׳ מ
׳  נזה ופי? נמ״ש נזה לדנא ומ׳ נמנח״י נלק״י ס״ק י״נ ונמווה לזונטס ט
ע ? ס״ק ד׳ של שאף אס לא נמשך לאחר שטסה א!א ת ס  ל ס״ק ד׳ וסי נ
? ומה נס׳ טאד ׳ ח׳ לדנא ט ו י ט״ש ולכ כחכמת אדס כלל ד׳ מ  א׳ מ
י נרגע א׳ דא״א לצמצם נרגפ א׳  משה שרק מ״ג אח ג׳ הרח נצ״ע אס מ
ה אפשר לצמצם ד ? בטסי נ  עיש ואן דנדיו מוכרחים יעי נסחת א ס
? מהנינת אדס אס שהה לאיש  ומיק (כד) עד אחר השחיטה מסת? מ
 נמי רניעיח שעה נלא טרסס ואיכ טרכםה וע׳ נדרך הטיס שפלפל בדברי
? רטון נ נ? וטא הפלה דהעיקר כנמל ז  הנינת אום נזה נפה שהשיג על הז
? ומ׳ מנסז? שס נעשרין נע שעה והוחזקה לנטלה יש להחמיר עי  ששהה י
? להחמיר נזה יל דהא דסי\י טרנוס לאחר  ס׳יק 1׳ וקמן שעי׳ J׳ שפסק ג
 שטסה חקא נסמוך א לערך ד׳ א ה׳ טטסץ ואף קצת יוחו אנל אפ לא
 טרכסה עד לטרך רנע שעה אחר שטסתה יש להחמיר ולאסר דטיל טצא
׳ ד טיס חלק נ ? אוומו? דנ ט ? וע׳ נ אסר משהה כ״כ נלא פירטס ט  נ
׳ ד׳ שנשאל נדן נהמה שלא טרכסה כלל נשפת שטסה רק לאח? ? ט ו  ט
 בפרך י׳ א ז׳ טטסין יהשינ להתיר פשפירכסה הרבה לאיש ובכל מקי
׳ ננינ כה? ט׳ טיב משוס אנד סן הט  הזמן הדי הוא כט ממש יאא ט
כד  והחנעה טיב מיתה טיש ועי׳ נממיי גגןנסרס אחרון את ס׳ שהניא ו
אסר  סלם והפלה לדנא ואן ליהן טעוריס לזה והעיקר תלד רק ניציאהו נ
ט ונתייאשו מסירססה  נרי ייאש מהטייטס פכשעמדה אזה זמן נלא הזזה כל ו
ק ס ? נ ? יעי נס׳ דעת טרה סיק ז׳ מ ךק לה יאסי• עי  יצאה נאסר נ
 זס (כה) כמד הוא הפירכופ פ' סר? יסד טאר ס״ק ו׳ ינכרט של
 להלכה דה׳ה כאד טרנוםיס המבוארים עמי נאן נשנשה באזנה א נטפה א
? טרסס ונלהט  ציסקת מלתחת למרמק ונחנקת נגחנה והסילה דפי הד ג
? אמנם נטת מרעק? ז״ל ונחכסת אדס שס את י׳ לדנא ט י ? וכ״כ נ  ט
׳ נ׳ ותנ? ס״ק ו׳ ל ולא ממי שאו סרססס ואעפ״י מראה א  נשמ? מד
? ופי׳ נס׳  שפשתה כח יומי מהפנ־סטס מחנארו נגפ' אפ? לא מהר ט
 נחפה בכסף הכמרדי בקונטרס סד ספרי נטדושיו לס׳ זה ופי כס׳ דעת
? יש לסמוך פל המקילין ס ה ? נערן זה והעלה דפכ? נ  טרה ס״ק יינ מ
 נכשטש נאזן א נגיסה דממי אף נדקה וננסה אפי׳ שלא נהש? והסמך
? נארך אנל ? לא הפסו ט פ  פצמו להקל ננל טור אפי׳ מקה ונלא ה
 נמדנוטט כבו נתפפס מננהנ שאן סמטן אשאו פרכוסים כלל וכופח השמיח
? אס טמות ט״י פ ? נזה ומלה ד ׳ מיג ס ? ס ו ד יוסף מל ט  ופי נס׳ דנ
 נערה ונלקל יטלץ למלוך אשאר סרכוסס דהייט נופה והבדלה דעי ופפכוש
 נאנה ואס העמידה אחדס והולכת קצת יש להקל נזה אפי׳ כבהמת נכרי

? כ? ננהסת ישראל ט  ו
קל של דה? אס עשתה הרבה נפנופים וכססמ וסססות  ועיין בדין סי
? לא מהר אשי׳ בטוף עיש ופי׳ נמס נס׳ מנס סרה ס jf ח׳  בראש ג
 ויש אמין אס ממעה הפסמת נואשה א נטפה לכאן ולכאן א ממי ול
י ונמל אוי שהדגאס ׳ הספםששיפרו הטרכוס ט x ׳ ק״ט  ומינרי הכל ט ט
 כבדם פל הנהמה לט שהם רטיןים ק הלנ והיאש מנילא ואפ נפגמה מלסמת
 נרלגא א בגיסה לכ̂ל ולה^ לא מהר נלל טון מייןר הטוס טא כראש
 יסל לסיום ממטע נס אסר כאס טותה וחקא בידם ותלים שוס^ם ק



׳ * ׳ ״ י י  יורה דעה סעיף ת א הלכות שחיטה נח 0
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ן י 6 י י ט ס וכfo »1• שי6 גירט*ח סנירסי; מפו נמיץס מיט וכי מסרס״ל יהט קי״ל וצא מ י  לנד היא פריסה אנצ מהרס״צ ימין• מיזי״ס נכספה ידה (י) ב

 תשבה
 יעוף קיל היא מנמלה ומבואר להמסיין נסניא ז ולפ״ז שטי יהק הא וס״ל
 להרניט יחחס והרשניא נהיה? הקצר דזהני העיזיה גס נעוף כמו בבהמה
מם ילםעמייהי אזל׳ נזה וש״ל ועוף קיל מנהמה נערן פירנוס נמו שיווק  י
 נרניט ייוחס תריס אפי׳ לא ייפיף אצא מניע ע״כ שניי ס״ל תמני מפיה
 נס נעיף יק הרשב״א דחויק בחייישיו למלין שס מרס p יעל יןסנ מירסא
 הזו יתנני שפיר ונריי נספרו חיה״נ הקצר מנניץס שכ׳ יעיף שוה לבהמה
 אמין העמרה חיק ליה שס שהביא מיי אצא בעיט יחזר ממ? בםשרו הארון
?  דהלכה היא כמי׳ אצא בנסו וכס׳ש בב״י ולפיו אין כאן »ס חסיסה סל התנ
 מס״ש רביט יחחס והכל בו והרשביא במה? הקלי כאמור ד״ל יהס לשיסהס
 אזלי יסברי דריסרוף עין ממי בטוף (ומליש הב״י p בשמם) וp להכל ט
? אשי׳ לא דכרף אלא בעיט כאשר יראה המעיק שס וא״כ ס נ ד  חיק שס ת
 מילא יס״ל דעון קיל לערן טייטס מבהמה יהא בהמה לא ממי דפדוף טין
? ? שפד ס״ל לש״ז דאף דעמ׳ איט מטאי יסהני העמדה גס בעוף ס  כנ״ל ע
? יאס בבהמה החנלוי לערן פייטס מהני  ס״ל שיש ללמיד עוף מבהמה מכח כ
 הפיודה מכ? עוף הןל(וכמ? החייח זבח) אבל בחיה? האוזן שב׳ שס דמהר
? דלשיסהו איל שס דהבץ בספרי  העמדה רק בבהמה ולא זכר דסהני נשף י
 הזה שס דהפיקד מא כמי׳ תרכן׳ אצא עפו ולא נרסי׳ אצא מרט וגס כ׳
 שם תזהר ככטש זנב גס בבהמה כמו בטוף וא״כ ממילא דלא קיל היא פוף
ו שוס מ למ ואין לעוף שוס צו קל לעק יה  מבהמה ל;נץ מסמס ולכל מי

 ונינדלא דליכא ק״ו למילף עוף מבהמה לפרן הפסדה ומ? ס״ל לפי שיסה זו
 טק דש שנתח לרד להיפוך רעיך חמור מא לערן זה דלא יהא מהר מנמלה
 רק נכהרהחקא ולא נמוך יהפתא ראשיה להכא ממילא רוזחא שמעהתי' ד׳השמ?
 דליק מן״ל להלכה כהפיסקיס דלא מהר רמזף עין נעוף וכמשיל (ס*ק ל?)
 בשם החב? וכן קי״ל להלכה כהטסקיס תזהר כשכוש זנב נס ננס־לה ואף
? ס  שהפרי מאד ה־גדר דלא ממי \p השמ? כ׳ שיש להחמיר שלא בממס ה
 שלא להסיר כשכוש זנב בבהמה מ״- טדאי דהוא רק מסוס ־מירא בעלמא
 אנל מדנא מטאר שס בתדהס דליכא למש כלל ט מסנטן דחלמודא משמע
 להדיא תיהני השטש זנב נס מהמה בסנואר להמעיין נדנדהס וא? כממלא
? העמדה ה  תפרן זה א״א להקל מטס חימרא זי ולסמוך ע״ז ואמר דמהני מ
 נס בטף טון דמדינא מהני כשטש זננ נס ננהמה ממילא דע? הדין לא קיל
א ליבא  עוף סכהמה וממילא וליכא למילף דמהני העמדה בעוף מכ? מבהמה מ
? שטר פסק השמ? דנכון נהחמיר דלא מהר בעוף העמדה ע  בעוף שיס צד ק! ו
? ומנין לי מזקני א ? החב? דאן למלין על ה  למדן כנ״ל יבזה pr ממילא ס
ט כמ׳׳ש החורח זבח שס משים דלהרש״ל חיק ס  מדידה בעוף ולא רצה להק ט
 וטא מהסיבדס ולא מהר דפדוף עץ בטף ונס כ' דסהני כשטש זנב נס
? לחק דבריו  בבהמה וכמ? הט״ו והשיך בשמו וא? ממילא ולשיססו זה א
 והוא למל־ טון מבטיה מזע־ דהא לשיטתו ליכא בעוף טס צד קיל תוכל
?  לטלף דסהני הסנלדה נס בעוף כמו מהמה וטון וליח ליי למיצף מכח כ

 א? מרן א זה שכ' דסהני וטא נכון וברור למגנ?
 ועיין בד״ק ס?ן ה' של דצדכץ להחמיר בעוף אף כשרואן בה שאר שעדים
 כנץ מיאוס מאכל א הין^ה שאר תניעוח כתיל לטוח ע״י טאןה
 להצריך טרסס דכ״ז סר בכלל מטכנת ועי? עוד שכ' ושטח באוזוח ובפרס
 בהש״טח משק קשודן וכ? בצירוף שטשאץ חתן וראשיהן למסה דלפסמיס
 p כמטה פד שצריך להתיר קשריהן ולפטק בהס ולפורר אחס עד טחורז
 לטוחן ייש להשניח עליהם לחוזר תסיסת הסימנים ונס בשטח שטסה אס טוח
׳ כ״ד ס״ק ל״נ) ואס ס להלן ט י מ ה ט לסססים'יונל לסת טסר, (עי׳ מ  מ
ה אזרה ואס ס מ א אוזא קשירה כנ״ל וראמ כטף נמו בטלי ולא ט  טנ
? (וע״ל ס״ק ? העולה מדמיו פס ט  אט יודע אס טרכסה א לא צ? ע
ל? סרטט נהמה דטדא מהר נעוף שמ?  מי) (לנ) לא ריפרף וסי ו
 פעי׳ ו׳ וה? (לד) אלא בעינו מנאה? ס״ק ה׳ של תלמי השטש זנב
 בנהמה ועי׳ סד טאר ס״ק ו׳ שני דש לטש להחמיר ולאסר כשסש זנב

 בגמלה

 חרבי
? ועי׳ נמנהו? כלל ס׳ נקייק סעיף ר ועשמן ס״ק ס׳ x׳ דעכ? נהס?  ט
? נארך (ל) הרי זו  יש לסמוך על מיקילץ נזה ונדי? עוד נעשרון ס״ק י
׳ ידיס ונא פשעה אף א' לא  אסדה כ' כתואר מפה שם דטכא תפפה נ
'  ממי דאין הכפיפה דד הבי גמקיס שפשה דד אחת וכן אס פשטה נ

?  יד׳ ולא החזירה לא מהר דלא מעיל פשימה יד נמיץס החזרח ט א׳ ט
ס ומטף ף שט׳ החצי קנה מו ט ׳ x׳ דאט׳ נ  (לא) יבעיף עשס׳׳ד ס״ק נ
 עליי כל פטאצ״ל טדטס כדגא דאל? אמדנן דסשעה שהרגישה שחצה לשטס
׳ יךס ? ועי׳ נשו? טאצ ומשינ הליט* חלק נ׳ ט י  אתה נחעלסה ומחה ט

? נזה (לב) אפי׳ ס ? ה ? ע ? מ  מיש נזה ועי׳ נס׳ דפח טרה ס״ק י
טף נסה  פשמ? סעיף ו' וסב? ס״ק ע׳ בכ׳ וטון ולא אהסרש לן נהדא נ
? יש ליחמיר נעיף יותר מבהמה טאל ד״ל  שקרא מטכן להציץ־ טרכוס ע
ה טא משא? ו נ ' שאינה רטכנת מסס מ ה ט י ההמי  מזקא ננהמה ט
' שאט מטp ינס י״ל יעיף משים דחייתה  עין הקל אך כשעמד לא טי ט
ע? *ל שיואן שהיא טלה  מועט טא נקל מסננת לטח מסי מנמלה ו
 ואט טלן כשאר עופי ח הנדאס אף שעמדה מעצמה לא מהני וצריך

 טרטס עיי?
? ס״ק א׳ ימעח טרהס׳׳ק ' י  והנה ראיחי נס׳ חורת זנח :מילה שלמה ט
 י״נ x׳ לסתור דמי ההב? נזה וכ׳ דיסברא טחנת אפכא דאדרנה
ס מ ? שפס ת ע  ־טון מזיק דנמוף ממי סיוטס קל מתר מבהמה וציל נ
 דידתה מועסח נס טדטס קל סירה טש כה עדיין טוח כסו p י״ל ק״ז דאס
 כבימה שטותה רב מהר עמדה וכל מנענדדץ אהה ועומדח טא טחזקח
 נב־יאה מכ״ש מיף דחייתה יכחה מיפס אס יש בה כח מכילה לעמיד מעצמה
א והביא ראי לדבדהס מדברי רביט ירוחם שנראה מרבדי  והיי בחזקת מי
? הקצר להרשב? בסמזש ימהר ה ט  דעין טה לבהמה בזה יכ׳ x! כתב נ
 העמדה נס במיף יכ' שp טא טקר לדיגא להקל בפשיטת ט התב? פהיז׳דר
ף פור ס  טא מכוס שנעלם ממט דבי־י ההה״ב הקצר מ״ל יבדעת חידה ס
׳ ק׳׳ט שמשמע משטח לשוט תלמי העמדה גס בטף  להביא ראי׳ מלשין הכל ט ט
? ואני אמר י ? בסי הליטר. עולם בנתיבות הטראה ט  עיי? וכרבדהס פסק נ
 וחלילה אמר שמרן עמיד ההוראה xל בית ישראל נשען עליו התנ? ז״ל יטעה
מ ינפרס בערן מסמח ומד־ ע  ח״י ימה ראט וטא לא ראה וחלילה להקל נ
 טנא נמש״ל בסף הס׳ ואבאר נעזהשי? שמכל דמיהם אן טס תניסה על
ד הרשניא נחוה? הארץ־ שלא  החב? כלל בהקדם מה שצריח להבין מ
 טטד שם הא דנא של בסמז הקצר דסהני העמדה נס בעוף והנה אש כי
מי סוה? האמן לחיה? ו מו ד  ידוע שאן להקשוח עלהרשב? במה שסהר מ
? צריכץ נהנץ טלתא  הקא־ (ומ׳ בהמןו׳מה של הסרמ״נ לירד את מי) מ
 בסמנלא מה זה כשינה בספרו האמן ממ? בספח הקצר בזה וכן צריכץ להנץ
« ואע״נ מא״ה נראה שאץ x רה טש לוקדק עוד מברי התב? שס ?  נ
 טלוק מין מסכנה בץ עוף לבהמה אץ למלון עליו דמנין א זה עיי׳ש דהא
? בזה הסברא דטיט שהא? הבץ לטלן א  עכ? ט״ל לתרץ לעצמו שיסה ה
ט בטמא י  ומהר העמדה בעוף מכ? מהמה כסברת תתו״ו מ״ל ומדע מ
ס לב יעלה הכל בקנה אחד ט ר אלם נ מ ? סברא מ  ולא רצה לתרץ מריו ע
 כי מה מרקד מלל דפשיסא א' להסרת זבח דטדטס הנוף קל מבהמה שטס
 לפעלד שהוא תאי בפלונהת הטסיןס אס מהר כשכוש זנב נס בבהמה ואס ממי
 רפרוף עין נעוף דלדסת האמרים דלא ממי כשכוש זנב אלא נעוף שפיר משמע
 מניף קיל טא מבהמה משא? לדעת הסברים דס״ל תזהר כשכוש זנב נס מהמה
 ונטף לא ממי רסחף פץ אן טס ראה חלוף קיל טא מבהמה (ועי׳בפרש״י
? בד? רפרף ונמהרש״א ונתב? לטל ס?, ד׳ ובראש יוסף מהפרמ/  דף ל״ח ס
? בזה) ולס? ממילא האי  על טל ן שם יבם׳ לנ אד׳ מל מס׳ טלץ שם מ
׳ דסליגי הפומןס אס גרס׳ מרף אלא בטט א נרסק  זי עירסת ממ
ם אלא בעיט נשמע דסוף קיל מבהמה מבהמה ס דלהמ״ד תו ג  דסרף אלא נ
ס לא נשמע  גא מהר דסוזף מין ובעוף מהר אנל להמ? תרם דסרף אלא מ



 נאי מילת יורה דעה סעיף p א ב ג הלכות שחיטה

ת (לו) בלילה (לז) ולא (לח) ידע (לט) אם פרכסה נ כ מ  י״״ «י ייי (אז) הרי זה («) פרכוס*. ב ׳השורט את ת
 (ב) ודי זו(ט) ספק (מא) נבילה (י) ואסורה : ג "גדולי החכמים (מב) לא היו אוכלים מבהמה
 ,g (מג) שממהרים ושוחטים אוחד. בדי(מד) שלא חמות (טה) ואעפיי שפרנסה ב0ף השתטה. ודבר זה

 יל-״׳י«ל אין בו איסור אלא (מו) כל הרוצה להחמיר על עצמי בדבר זה
 מ הר גא כ0נזד 1
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 באר היטב

 מרט אלא לוקא נגסו ופר״ח חולק (ס)פמוס ופל הטומןס אחרונים סמן מס
ם (ו) ואסרה ובחנ f p ולא ממי מולא ע  מסמס אם שנש קנט סי• זה מ

 חשיבה
י מס קאח ד , מ  מ׳׳מ לא מיצי שמ? שס ועי׳ נכנםי יונה שני מיון יל
 הים ממי ס״כ אף יאק לא קיי״ל p כיון שכל האחרונים השיגו עליו מ״מ ד
 לן להחמיר מה ננהמה אנל נעוף המס? יש לסמוך להקל כיון וקיי״ל וממי
 ייפיוף עין נעוף סנ״ש יקלוח הרס ממי וסיס פp ניא: א להלנה עיי״ש
ה ס״ק נ״נ שסיים כזה נצ״פ לדנא עיי״ש אמנם לפמש״ל(ס״ק י  ועי׳ בועת מ
 ל״נ) ליינא יפוף לא יןל לערן סייםס מנהינה כלל ממילא יהעיקו כינוי נל

 האחרירס נס לערן קאח סוס ולא סיגי אף נעוף ושסס מא ואשי׳ ביוצא
 הרש לסרטק ושפן על סמור של הצוואר לא ממי ועי׳ נכי הפאות ישראל סל
׳ מיד ד יוסף על היו״ו ס ׳ משנה ו׳ שוב ראיתי נס׳ מ  המשניות סלק סרק נ

מ כלל מיי״ש  של p לדנאשאין נסמוך ס״ו הכנפי יונה להקל נ
ף ג (מב) לא היו אובלץ ני׳ ננוכי cpv את נ׳ שני ten משאי  סעי
 להמיר נכה״נ על עצמו הוא p ט עניו מצי טמיא ונוי לקוש
 עצמו נסותר א אנל אס עושה מפני שיש א פ־ןסק נפייך הדן אס מסכנת
 סותנ־ס״י פירט ש אסר להחמיר וכל שהלכה רווחת להיתר אן רשאי לפקפק מליו
 והטא וחי׳ לזה ורק מצד קוש עצמן נמומ־ לך מותרעיי״ש־(מנ)שטםת־ץ
 ושוחטין פי׳ נסית פר ארי׳ ס׳ ם״ה שכ׳ מהמה מסננת מותר לנוחרה כד
ר מ ? א נש־וםה ולא מקרי מסין מלאנהו נ  למסר הבשר לפסים אס א
ר טון יאףאס לא יסדנה נמי תמות מאלי׳רהי׳ צריך עכ״פ למסת מזרה ס  א
 מנבלתה שמימן א לp עסשיו הר «י כמימט א ומוחר לסחרה מיי פלא יססד
? והביא במניוי נלקיי ס״ק י  הרבה בפחת ימים של בהמה שמתה מאלי׳ ט
ף ס׳ זה שיש לחהי מסות חסמת לשיזס בהמה נ ופר״ק ובמנחת מסף ס  ר
 ססמת אס אמר א לשטס ולא ינחם אסדות נבפ״ח שא אפי׳ עיי עסיס
 וגס להוציא מחשש איסי שימיה נדנדה אסיים והמזל היא גואלו ולא
 הזומפה דש לטש ואף שאנה כשרה להלכה מ״מ יש צווי ספק יק שאנו
? (יעיל ס׳ נ״ת י  מחמיויס ואיכ כשגנלה אשדה מוצוס ולא סי הזממות ט
ת ענאה? מיש סש להחמיר ננהמת עסיס מ  ס׳׳ק קל״ג). (מד) שלא ת
 ומי׳ שמ״ח סעי׳ ח׳ ותביש ס״ק יינ x' שק ראי לנטנ ולמהינ לנל ישראנ
 נחסמת י שאן לפיוס מסכנת מנסים וק מורין לנל ישראל שראי להתנהג
 נחסמת * שלא לאנלה עיי״ש יסי׳ נטת אנרהם נש״ז ס״ק ס׳ של דאע/
 דאיכא מרעות ממון ישראל נזה אפיה אסר נרי״ש יp משמע ממרי התנ״ש
? בזה נארך. ינרש הנארם ? ס ה סיק נ ו  שס פיי? ופי׳ נשי ופת ס
 מנהמת ישראל ליכא אפי׳ מוח חסמת פתב? שס שיולק מל השיך נזה ומשוש
p מנהמת ישראל אכא מוח חסמת פכ״פ לחסידים סצסס רק שאין מורץ 
ס החולין למן! ומקלו ס  לשאר מי אום וני שס ונתנ״ש ם״ק י״ד והאימא מ
 יגיד א ראי לנל נפל נפש ליזהר אפי׳ ממסכני! ישראל ואס׳ מי שאס פהג
 נשאו פריסות וחסימת יכול לנהוג נחסמת זס ואין פאן מסס יסרא כלל עיי״ש
 [ופי׳ כש? יןזשין דף כ״א פ״נ דהיסר אטלת נשר מסננת סא סתר אשת

ו יצה״ו ומוסנ וטי](ופי׳ נניק שאח״ז) ג  יסית שלא מרה מרה אלא מ
? לא מחכשיה פי יקיימה ו נ  (מה) ואע״פ שפייכסה מנאיסנרש מהפת פ
ל שלא לאסל סי וקיימה ממצפה ד ? ס״ק רג של ו מנ  נמלי׳ מאלי׳ ומשס״ח ו
 עיי גמרה א מק! דאז איצ סס פייסס פלל אנל אס מעמידן אתה נידם
ס נספח מ ס יש אמרר שלא א ס י ך ס ד  אפי׳ הלכה ל אמות אפ? טון *
׳ עיי נמרה א נקל ? מעמיה מ* ? ס״ק י תנ ל שס פוי נמרח ו ? ו ס  פ
mm 'והלכה ל אמות אפילו ימדק שהיא נזלה אפ? אן לחוש כלל ואפי 
? אסיוטיק מ  חסימת ליפא מיי? ומיי בם׳ מוזגות הנושם סף אח א׳ של ו
 שהיא טלה יש אמרר נזסהיז ט החםאס אפדם סלם נסה א׳ שיש שמה
) כל (סו ?־ י  לאשל סנהמה שהיא סלה וקיי״ל וחנווא שמתא סאסרא מי
? לערן מסמס ' כיס סיק נ״ס מ ה לוזזסיי סי׳ סוי סא• לקמן ס מ  ת

 פתחי תשובה
fnpti מלס [פ״ן נסשינס מ״ס שי׳ «׳ פנסנ סא ילא אמדגן ptc » (נ) סיי 
׳ היינו פטם יאינא spm מסעופ tpm איסיי שאיט זצומ ימזס כלמיי  איחקש סי ס

 דרכי
? ס״ק ד׳ שהכריע תשהי׳ סשטש מפליא חנ  בבהמה כדש יעשמ? סעי׳ נ׳ ו
׳  נהזנב יש להקל לצורך נחל א בהש? ולהמון• מל הסטרין אבל אס לא ט
? ופי נם׳ נחפה ננסף  נשנוש מפליא רק רפמף סננה קלח לא ממי ט
׳ זה שפסק לדינא כדעת הסד תואר להחמיר ט  הספרד נקונסרס פרי ספדי נ
? ומה נמנהז? נקומץ שס ופשרון ס״ק י׳ כתב שיש להקל ? ט פ ה  אפי׳ נ
ספ? יצירך ט לא מצא להחנ? חנר ט מהאדונים טחמיר  נזה אפי׳ שלא נ
? יש לסמוך מל השיך שמתיר נכטפות ט״ש ותמהני שלא ראה שהפרי מ פ  נ
 טאר אסר בהדא ופי במרת זנח ניטהמ״ז שס ם״ק י׳ ונהליכות עולם
 בנתיסת ההוראה x' לדנא לאטד כמנת הסד חואר אפי׳ לצורך נמל
ן נחפה א ? ודבריהם נסניס ובפרס טון שנס מ  דבמסיכנח ספעין להחמיר ט
 בכסף כסב להלכה להחמיר ופי׳ מזה במנחת יוסף בביאריס ס״ק כ״ג ופי?
׳ ל x' דמ? טכא שהי׳ הכ״״ וגס ארך נמל יש (סמוך להקל ו  בפרס מ
. ? ׳ צ ׳ נשו? שואל ומשיב תליתא חלק א׳ ס ? (לה) דדי זה סידכוס ט  ט
׳ נה״י ונל״י ולחה״פ של דלל ששחס כלילה בגו  סעיף ב (א) בלילו! ט
? וכ? נשמ׳׳ח ספי׳ ז׳ דה? טיס  א׳ א ניוס נמקוס א£ל ט
י א׳ נ ? ופ׳ פלט שמוה מל הבה״י שנלינה נ פ כמו בלילה ט  במקום אפל ד
 מיין שחאה סטיטס אף בני א׳ אניא אסי ט״ש ונראה תם הבה״י והבליי
 יהלחה״ס והשמ? לא כתבו לאסר בדפבי טכא שאמי שיאה טפב לאי ינר
 א׳ א לאי טוס במקש אפל שהי׳ סיכוס כדיס מל שאמר שראה הפירכוס
 אן לטש ולא טעו מריהס p לפנין לכתחלה טש למוייי לסצדך ב׳ נרוח
׳ י״א סר׳ א׳  בלילה וגיוס במיןס אסל לא יבמה הסירסס וכמו של לעיל ס
? שס (ס״ק בי) נשס החב?  נפנק שטסה באלה חה לא רמי למש״ל בס׳ י
ו ו א מג » י א  יאף לכהחלה 6"5 להמיר להצריך בדיקה הסמנים לאיז״ש ל
? מרש החב? שס נרק ל לחלק נץ  אבוקה מקא כסו בשחיסה מסם ה
ס נגר א' ונץ p בדקה ושטפה טון רנפשה במהירות מ  p שטסה שאסר א
ט הזמן ונס א״א להחויקה נמקיס שטסה ? א  יש לטש שמא לא תזהיר נ
?  ממש שלא תפכנ שטפחו אנל נבדקה ולא טין• יבשות הללו מהר נר א׳ ט
? מסתכרא דכל החשסת ששייך נשטסה טיך גס נטרכוס טון דהסירטס נ  אבל נ
? אס  יטל לטוי! נהדף סץ חזרה מטסה טה א תלה ולא יוכל לצמצם נ
׳ ׳ פסעה נמל א וחזרה נרגל נ  מורה והוד• פשטה א לטטך א אס ט
ז טא נרגע כהרף פץ ומק! מנל לפשות ונפרס נדיר מסכנת שחמוד י  מ
? יש להחמיר לנסחלה אנל בדיפנד אס אמר  דר׳ דסחמידס ננל ספק פ
ס יסמ? מ נ הנימוס שהי׳ נדט טדאי יש לסמוך פל פ  נרי לי שראה טס
' מסתפק נטמא ה? נהגטת מחר אמ נ כנ • (לז) ילא ידע ט׳ ? ט  ה
׳ ? יפי׳ נמחזיק כרפה לטל ס  ששחס ואמר שהרגיש נפירכוס א מהימן ט
׳ זה של לאסד מימ דאט מאה ף ס  א׳ מני׳ סי ופי׳ ניפץ משה ס
־ טסמה נססני טרטס טון דא? לו לסין עיי? • (אז) יחג אם מ  א
׳ י׳ דאס המעיד לא יומ ? ס ו ׳ נשו? כסנ ספר ירא ט  סירכסה. ט
 דני סירכוס אמס קרא טרסס אן לכמון עליי אכן אס מעיד על סטדטס
׳ יש לצדד לכמון עליו מולי הא לא אמריק כל ן ט  לאיד נמר שטסה א
 מלחא דלא רמיא מלי׳ דאניש וסי טאמר שטרכסה אף שלא טמסה רסליהא
׳ י?ס"ק ל?) (לט) אס פידבםה  איט סעס עיי?(ומיל סיק א׳ ולהלן ס

? סנ  וה? סל שפס סש בסיסם ה״ז סמן נבילה ואסיה מרת מני׳ ז׳ ו
 נויק ייא:•(ם) ששק נבילה משת? נוקב׳ גרש מהייסדלאאמריקאקמא
ל ס״ק ו' וגגה? ניקב׳ מה שפלשלו סס־(םא) נבילה ו ב י ט  אח״קת טיס ו
? מסשין יאפי׳ השכים ומצא מחלי החדר שנשחסה שס  ואסרה פבאה? מ
ל אשי׳ נראה שזנקה נכח למרטק ואט׳ ממ ? אסר סיס ד  פאכלטס בוס ג
א כסף שטסה ד ה ׳ אאדה נגד סיןס ז ן שלא ט ף שטסה מו ס  שנמשה זאח ב
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 למחר סחלי טח השיזסה מלוכלפס נלס (ז) משונח ופן נהמה שהורה נס חנס
ט  והחדה וה״מ נללחא לחלי נפנרא אנל נילתא לגמרא סונ לאסל פ״ן לקק נ

ס מלח חטלוח אגל מ  קס״ז ונחנ נשיו ולוקא ננהמת עונד טנניס יש להחמיר ו
 ננהסח ישראל אסילו מלה חטלוח לינא משוס הססל ממון אלא טסרא לגמל• החמ״ס ינאיז נחנ לננהמח סונל טנניס לא מיזכשרה על לק״מא נרגליה מאליה ואזלה

 ל' אמוח נלקה ונגx מלא יץמהה וק פסיץ מסרש״ל והנ״ה

 פתחי תשובה
 לנרסוכנס שנשמעה נאמן סליו מל אמל ואילו אשס לורל שסרנסה שאץ נא! ח«!י1

 איסיל ס״ש]

 ת׳»גה
 להנהמה מתגפנפ ככח וכאשר קרה לו כמה פפמיס שקלס השער מהפור וסי
 והשיב שזה חצר רק לט ראוח פיר המורה אס יורה להש הנסק שהגיאח הוא
 מצה לה-צנ ממימות הלייגלי״ך המצוי היי נראה בטש שהשעריה הס הגוריליס
 * אן להשגיח על החששות מ*ל אנל אס נא מעיל לעק הלייגל'^ אין למשוח
 חלבית טי! שיש חשש רצנעה״ח חשש נקינת הוושס עי״ש נאריסת וע ׳ נמנחת ייסף
׳ ו׳ שנ׳ דכמ להנצצ מחשש  נלקיי ס״קקכ׳ז וסי׳ נס׳ זנחירצק ונמוספיפסף ס
 מיייה ל־עזישנטן ליזהר למטת הסטן שלא תט׳ רקניותר סמק• להטו• ר* לא
? וכנר קרמו נזה נס׳ ״  יתקלקל כמהרה עיי העיר א פצס המפרקח ע
׳ זה וכ׳ שק טא תקנח הנארס ט י מפרי נ ? כקונסיס מ  נחפה נכסך ח
 ר״י ירישניפ עיי? וט׳ מעק זה נשיית שס ארי׳ שס שכתכ ג״כ ומה״ס
ו רקה וגונה לה כמנהג קצת שוהטיס שהם ט  ראי לתקן ^א יעשו הסטנים נ
 יובכץ זה לשבה לחדד הסכין נטל נטה ולקה מן הרקה ט זה א״א שלא יטי
 נככף הטל בכחיסה ולא ימלס לאח״ש מלייגלי f אט׳ בבהמה אחח ושיבח אח
 י2ט.יס הפכים שהם שיכים ויטס לאח? רק שקשה להעמידם לק צריך לחהר
ק Yx שלא יתקלקל נמסרה כ״כ נרי״ש וכ״כ ככיח אברהם א  לענית הטד נ
ק העמדתו וכ׳ לסדר סדר השחזת השכין א  פס דעיקר האי כהשחזח הסטן כ
 שיעטה כאק כזה שתהא חד וחלק וש1א התקלקל עיי השחיטה רק שא״א
׳ כס׳  לבאי כספי ולק צדך לצמיד ממומחה עיי״ש ימיש הסח? מהח״ס ט
׳  שנילי מד את י׳ מ״ש נדנרי הת? נזה יט׳ בתורת זנח נהענה שלמה ס
 נ׳ ס׳יק א׳ שהכיא יתר דנרי הח? נזה סנ׳ דמ״מ אס אפשי למזלי? בנקל
 על ימ יש להקל יטיס ע״ז שק המנהג סשיס נמדנתס והשוחטים אמרים שאן
 זה מיסה כיא להלי־ות שבסכין מחמח השחיעה ענ״ל יעי׳ נס׳ טרה לזינטס
 בטפטה הלכה ט׳ ג׳ ס״קה׳ שצווח צל החי׳׳ז נזה דנמח״כ נתן נקום למעות
א  וכוונת החיס אמה רק אם מונח עליו דנד מה אנל זולח זה פשוט תם מ
׳ ל״ח שכ׳ ג״כ שהט״ז לא  מיז־ייר טי״ש ועי׳ בטיח בית יצחק טו״ד ויש ט
 הבין דברי הח״ס שאן לטטח מרניי הח״ס כר״ש המי״! ילא הטל מ אני
׳  טבק דבר מה על הסכץ טיי״ש (ותמהני על השואל שבשו״ת סזסו״ד שס ס
ס בימ! ן מהרש״ק ז״ל שהביט סונה הח״ס כמ״ש הסרת זבת ת מא  ס״ד ו
 שגיייה יש להקל בשיפשף מעט על טד נקל ע״״ש) ועי׳ נשו״ח ביס יצחק

 ג״כ כס׳ דעה טרה ס״ק י׳ רכל שאץ שס רק לייגי״ל •פ להקל כשעונר עיי
 ישפשיף על טד וטזר לקדיייט טי״ש כאריכוי. טינפ נכו״ת סיסי״ד חרינא
ד נזה אלא אס יש ט  כפ כ׳ רכל טש לייגי״ל ממש יש להחמיר אך כ׳ דליכא א
 לייני״ל ממש א חי״ך אבל אס אץ שס לייגי״ל ממש רק שהסכץ אנו חלק
 טפב בזה פטר ממי הטפפון־ בימ אפי׳ הרבה וכ׳ דמ״מ אץ להקל בזה אלא
 אס כמן הסטן תיכף לאחר שחיטת הראשונה אנל אס שחפ הרבה ולא בדה
ט אפי׳ פנמ טף ימצא פהסכין אט חלק לא מתר נלל השפשוף נ  רק נ
׳ נה מימה נמקוס זה יע״י שטטוי. הרנה נחפפסה יאן  דחיישיק שמא ט
 להתיר כ״א ט־אטנה לנד עיי? וסי׳ נמנהז״נ שס *V>v סמי׳ *ס יסשרון
 ס׳׳ק ל״ד שכ׳ להטי־ לשפשף ענ ימ קידם כדקת הםכץ לאיש ואח? אס
׳ מלךס יוסר ואפי׳ אס נגע ממוסד,  יתיש נעימה כל דהו יסליף דשמא ט
? ס ? מר׳ נ י  יש להחמיר בזה זולח אס חתן להדא במפרקי! * יש להקל ט
0 ו ? בערן זה להתיר לשפשף הסטן ס ? ס׳ "א מאריך ג י  חס־ לאברהס ט
 טראה אס יש מימה וכ׳ על זה וגס זה אי לי אש אמר יט׳ מסר שאנו
? וכן נראה דעח הדק י  >ודמץ נעשה מעשה ואי למר שכך עליה טנדו ט

 ־"ז

 דרכי
?  ששחטה וטרכסי כדינא ^א יצא ממנה דם ועי׳ בדכריט שס (ס״ק קס״ז) מ
 נטק זה (סז) ה״ז משובח פכאה״ש ס״ש יק בהמה שטרה כה חכם
? ומ? מה שהאריך ׳ מ  יט׳ יעי׳ כשי? מור ואהצו־. כאהל ברט־. והילאת ט

?  כעק זה ועמד מל המחקר אס אמרו בנהמה מקא ולא כעוף ט
 סעיף א (א) השורט בסכץ בדוקה כ׳ בשיי? מר׳ א׳ יסתס סכץ איט
 בחזקת יפה שהפגימוה מצויות ט טכ״ד (ב) בםכץ בדוקה עי׳
ן טל בדקה זו משום דאנה ט ״  לחה? ס״ק ז׳ שכ׳ כשם עי״י הטעם לאן מ
כ והוי כסו עש״י. טכה עי״פ ועי׳ כזכ־י ילין י  נמר מצוה שצייך לשחוט א
 ט׳ יויד כמושפין ס״ק א׳ וכמ,חת יוסן בלק״י ס״ק ג׳ מזה (ג) בדוקה
ת זבח י  וגנמאת פגומה עפת? מ״ש מהבדח אברהם והח״ס ועי׳ בס׳ ט
? ס״ק מ״ג ׳ פ  הספרדי(להרכ רהרחד? זינ מאיזמיר) מפרכת דר שחיטה ט
 שכ׳ שמשנים קדטרוח טהגץ להקל כזה ומזקרס אתטק ראפ נמצא כסכץ טס
ס אחר השמטה מענית השוחט עכ רוק מסיו ככף ימ לכאן ולכאן ואש  מ
 מקיל הסגס ככן מכשיח וכ׳ -אן דבתשי׳ ברית אנרהס .שה דעתו •ייהיי־ר
 טא לא כדג רק ליינהג בר אשכנזים שמקילץ טורד פנמי לששכפו בכת בזרוע
 כמקום כריטת ההטנין אבל למנמ י־ספרדיס שייעטי־ין בנחת כיוק על כך
 הד י״ל הטעם מבוס בטלץ התשת המימי• כנתייכש א נקיש הדס בס י״תכ
ס יע״י שכשיף זה מהרע והילך לי ולע טהגץ להק1 אלא שצריך טהא  כעין מ
? ונד׳ כחכרת אדס כנל ג׳ אה י״א ;צעק ככרוכיא על  כמות ולא ככח כ.״ל עי
 מנהג זה שמשפשף הסכין כיד לאח? וכ׳ שברקומו ביטל נס מנמ זה ושק
ן כעל: ת מאר לאס־ וכ׳ שס ראשי׳ כשאין בהסכץ לאיש רק א  כ׳ א מ
 רד״ך אן לבטר כשנסתלק הרף״ך ע״י שפשוף כבשי היד ט אן אני כין אס
? ט׳ ג׳ ו ? ופי׳ בט״ת בס ארי׳ ט  בטפיר המימה כמ? הרמיא סעי׳ ו׳ עי
 מה שהאריך כערן זה וכ׳ דאף אס קנח הסטן לחח? במעלית עבה מחד דש
fs לחלוח דהסגימה נעשה פ״י הקטח במסליס ההוא ואח״כ שיפשף הסכץ 
 דו ועברה יסניייה אן להקל ילמדן שהפנימה גפשיח מן המטלית וחלילה להקל
ב סעס ודפח מהדורא ? וט׳ ייזה נשו? ט  ט תליק מעשה בשעת שטעה עי
? טאל ומשיב מהמרא תליהאה חלק א׳ ט׳ קמ״ב ס ג ' ס״ס ו ן? ט  תרינא בי
? ועשרו! ס״ק ל״ג בכ׳ טכחת מגולה  וט׳ כמנהז״: כלל י׳ כקימן סעי׳ י
 להשוחסיס שבזמניט שהיציא זאה מלבם ועושץ נבלה בישיאל ובמה בטענו
 השוחטים דת? להשיר כוס בהמה אס לא ישכשך הסכין על ימ ט יסכ׳,
? דהכל חלד בהשיחט ופ״פ הרוב השיתט  נחקלקל כמפס לאחר כל שחיפה כ׳ ח
 עצמי טשע כזה כי הסהר להפט־ הסטן סל תכינתי כתפי בלא יהא ט טס
 מראה לכטרת כטדו p שהטד תט׳ שטר מראשי לטט ולנקית הצואר קידם
 שחיטה רכל דבר המזיק להסכין כשמעטר שס כמו גרר וטל וכדומה ונס נרריס
 השער שס ולא ישטט בבהלה ובחשזון ובחגזא ואכזריות p טזהר לשטס מטן
 מטן ילא יגע נמפרקת * יהי׳ סכימ חמיו חו יחלק ודלא כהשוחשיס שמראים
 חריטה לשטס טר גמל כטלכה והבאה לטד ומחט נחפין ונרוגזא שקרוב
 לטוח דרסה וגס שעייז יש מימוח הרנה נהסכץ טיש וסי׳ נניח אנרסס
 נש״ז ס״ק ה׳ שכ׳ טש למהר לקנח הצואד יפה נמיןס השמטה משוס שמן
זה ס וכדומה שלא יט׳ מאכלך ו* לא משנס הסכין וכ? נאו  טל א ט
ס שבודאי  הלעוסות בקמח שציואריהס ראכלטס בקמח שנעשה יבש כמו ט
ת וכן ס  יועם הסכין ואנשי מעשה נסדלין סגלטן השערות בתפר מצואו מ
? ועי׳ באסל כ בריס שם טסב בנקים שרוצים לשטס ט י  כטנליס ורוחצץ א
׳ ו׳ שנשא! ׳ "ב את ז׳ מזה וסי׳ בשרת דבר משה תרינא ס  יצחק בלקי״צ ט
 במה שרצו בנקים א׳ לנהוג p ללמד או? מלאכח מילויו באמרס שהיא יקנה
ר מיו מישש צער גמה? וחשש מיעה בטמרס  למלל מלימלי׳יך והשואל קרא מ
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 תשבח
 הוא מוס וסון להסות לאס לי שאס מוס נאסן שלא יגפ כפגימה נהס י
 אש? אן להקל ניי״ש ומיי כמה שהאדך גמרן זה נסרת זנח כהפלה שלמה
׳ זה של ואף דש להתניי ' י״א נדי״ש ופי׳ מוחשי מהוא״ל צינן דש ס  ס
 בשל סלה נס בנמצא *ימה מן הצו ואן לממן אשים שמא כמרי מה״ש
 מיווח חות מימ סכא סש סוד ספה ציייס להקל י"1 סש לצרף זה לנוס וסיס
ס ? הי׳כא ימצא מי ת תודה נרק * שיקר נ פ  נציע מיייש נאדסת יפי, מ
י ממש אבל אנו כמירת צסרן דתציא ו  סן הצי ואן ססניסה מגיס מי מ
 נפאגתאאס יש להקל ססז ס״ס וסיס נצ״פ סיי׳יש (ז) היי נבילה פנאה?
 x׳ דלא סי רק ססק ננילה יפי׳ נפי נר סי של דא אכא ססיקא אדינא
? סיא מנ ? ומיי נסי ממשה רקח ססשיד פל הו י ו  הד ששק סשיקא ומוסד נ
׳ זה מה שהאריך ל שמעה הלכה י״ב x׳ שהואצ״ע נדי? ועי׳ נשס״ד דש ס  מ
 נזה ועי׳ סוד במריו בססיחס להלסת סריסות מיש כשס המיס מאחה ירא
׳ ft ונרש פליו מה ופי׳ נא׳ שנ שמעסתא שספתחא נ׳ פרק ^ ונס׳  ס
׳ א׳  לנ אדי׳ סל מלין דף י׳ ופי׳ פקוגסיס פתח הביס שנסף הראיס ס
׳ ניג מה ׳ ונסיח מהדי אשאל ייו״ל ס ׳ נ ף ס  וממסרס מוס׳ שס ס
׳ ft שנשאל נשרב שמצא  שסלסלו בפנין זה ועי׳ בשרת שאלת שלום מגא ס
ס שהעוף פריסה מ  השכין פגום לאיוש והנד למפר שהביא את מנוף א
ו ומולח הפוף פס שאו נשו ומלו ממשו אשר לא גגפ ו מ י  והנער לא מ
ו לבעל הסוף מ מ ה א ונסקר מ ז  נעוף רק נגע נבשר אשר נגע נעוף ס
י נגייס ציפורן יש להתיר ס  ונשאל על הסלים והשיב ואס לא היה הפגימה נ
א נס הנשר יש מקום להתיר נהם? וסכ? הכלים  כל הכלים לאד פעל״ע מ
 מדאי יש להתיר לאחד מעל״ס פיון סש פעה נקילןת נדי? ועיי מוחשי
׳ זה־ (ח) אפי׳ נגע בעגם חםפרקוז נ*ל אס׳  סהיא׳׳ל ציק זיל דש ס
 סן• לעצם המפנקת ואפי׳ שמה יק־ שנידה אן מלין ט כדלקמן סעי׳ ני*
 מעצם המפרקת אפי׳ שמ דרך שטיה אן סלק ט מנחת אסון ס״ק ר

ע ע ( ט ׳ כי׳ ( ן ר׳ סיס סוואלאזיןז״ל ס א  ומי׳ נסית סס המסלש נמס׳ מ
 בעונש הסורקת נדי מנחת ייסף נלק״י סיק יןיז שהביא נשם הס' תס' שמואל
א ומטאר כאן דאפי׳ נעצם סמסרקת אן תורן ט סיירי רק בסטן קצר אנל  מ
' צווארים וספק אש הלכה הפגימה על הס' ונמצא מום יש להקל  בשני[ אריך נ
הפ? כשנגע כמסרקת מנח ניס עיי? אן לקמן נספי׳ עיי מדמשי מרעק׳׳א ויל  נ
ן ד ע במפרקי! אף מ  משמפ להדא ואפי' כסכין אריך מ אסר המחנר מנ
? וניק יךל): (י) חטפרקח מא p ס לקמן סיק י מ  שטרה פיייש (ועי׳ מ
׳ 3 ,fסאו הדור ס ?  העצם שלאחר הסימנים שהוא הקשה שבצואר ס
? אנרהס ו  (יא) אין חולין שנפגשה בו מי׳ to אשל אנרהס (ממאן ס
׳ ז׳ באריכות • (יב) שחס בסכין פטסה עי׳ לחם הפנים  נוזדא) ניוטן ס
ו המיסה עם* סד יעי׳ «!׳ מוסך מאה הרא  סיק ו׳ שמניא סעס לאס
ר מולן סל הפאת שסי כיו מה? עיי? ומיי to מ  של הפעם משום צער נ
ה מאי לסס אח ? פ׳ מאשים נפסק מ ה נ f פ מ ? נאריסת ועי׳ מ  סרק כ
ף פ jf מזלין ן ס ד ׳ לד ומיי נ ף ס ? ס א ? ייס ח ס  כל עשכ וט׳ יעי' ג
? סיק הי של ויו ליק סעס למצות ל ס  גמשנה ושוחפ מן הצווים ופי׳ ג
ק מסס( נמוה? ותסג סרה  9 הוא הללמ? ואן גה סעס 9 נשעגיס ס
כ? נסתרג גסף הסריחה לה' שחינוה  ח f להקל עייז מיגים אא נדי? ו
? ולז ונסי׳ כ׳ ניק נ׳ ו להלן גיק כ נ י מ נ (ועי׳ מ ׳ ל  וסיוג? דש ס
? דחישיק שמא נעור : (ינ) ואפי׳ בעוף פנאה״ס מ ( ? ל ? ס  ובסי כ
 נפגמה יכו׳ יפי' שפ? ניק נ׳ של ואנו׳ קרס המור ושחש p ונמצא פגום

1* 

 ודכי
? נזה ול ומה שאמרים שאנד סוסה ffb לנמק ? וגרז שהחמיר נ  ויק י
׳ *ימס אף שענדה נרי  הסטן שיהא חלק נמחא הוא וגס החמיר ואש ס
ד יש לאסר שגס הנני מפייס לא ימסד לגוי ונר* שס מינויו שלא  שפשוף נ
?  החפיר רק כשהסכין נפגם נסגימה מעש מסר מכסאסאה א סש ט טי
 א לייגי״ל וכיוצא אגל כשאן מימה כליל p שאס מלק ססנ אף שאן אני
? ס ? אן להמדר וכן נראה מלסס פיק ו׳ עיי״ש וסי׳ כ  ביןאס ננסאסאה מ
? שם אד׳ שס ס ׳ צ? וסי׳ ב ? אדי רשעי ס ס ב ׳ פ׳ ו  סוסו? תליחא ס
? סשחשו שיושם גמורה וקרוב הדבר *גיסו למפרקש ס  שב׳ דרך פצה לפר ה
 יהי׳ סותר בזה לשפשף בימ במיסה דקה כל שמא נדי? אלם למעשה לא
ש במיסה דקת כדמי י  נהירא לסימן ע״ו ליגע במסרקת לכחחלה ולחאת *
 השם אד׳ ונאמנו מאו מדהמנהזיב שהבאתי לעיל דאן ליגפבמפנ־קתלכמחצה
ן אבדק מבויסק שאמו p גס א  עיייש ונד׳ במנחת יוסף שם שסיים בשם מ
? יש להקל מ ׳ המיסה ב ן רל שאס חתן במסלקת וגס לא ס א  בשם אביו מ
 עיי שפסף בד לצרף סברס הסחסיס הלל ונס ט השיעור דמ״צ בעצמו
? וכ׳ מזה כ״ע סוים סש להתיר עיי שפשוף ר שאיא למעוד ט כ  היא מ

 של הד נדי״ש־
ה םמקילץ ממין זס כאמיר נימ אן צו ל  ועיין פיו נתנה מורה ec של ת
 להקל אלא אפ ענוה כשנימה נרי שסשוף על הד אננ מה שהוסף
כ שאש אדע להם שהשסשיף שעל היו אן מועיל לתקן  הסיב שאינם אסרס ל
 סיסנ אקוום גם ממס עפו וכדומה לסיע השפסף שלא מצון חכמים ליו
׳ ? והנו דלא להוסף עלה עיי? ולכ נשרת שאלת שאס תרינא ס  להק! כ
ה עו מ ק לאיש ושיפשף על ימ ולא ע מ ? שהרגיש מיסה נ ר ס נ  קיו מ
 שמיל ספר משחיקח אין המשחות על ימ ונתנו על היד ופספס עליו וממה
 הסגימה ואמר שקבלה גימ שמימה שתפטר גשססף על סד במסר אקהמשחזח
ה יל וחלילה לעוון פל קבלס בזה ס גס בפברה בשישסף פל הד ש  לא מ
׳ י׳ ס״ק לו) •  לבד צוונו בה סא־דורס מלש בלו עיייש בארך (ופיל ס
? מר׳ יי: (ה) אפיי נ  (ד) ונמצאת פנוסר. בק אגרת ובין מסכסכת מ
? דמ״סנדס פעישיס האמנין אן חשש טון שהם תוק  םן הגד ענאה? ס
? טח יעקב ס ׳ ס׳ ס״ק ד׳ בשם השיריז) וע׳ ב  מן המד (ועי׳ בדבדס לנדל ס
ד ן אס׳ בהוק קצת p סו ז של מה משנמצא מימה סן הצד של «י ׳ ל  ס
 יש לאסיר נדי? ועי׳ במסי יונה שהביא מריו והשינ עליו וממה מל שיש
ו כשהפנס שקמנ ס הסגס שבצדו ס להקל וכ׳ מי p א i הפרש נראה טן מול־ 
ק למן נמדבד ה־זד יש להקל  אגל פשסא מלס יש להחמיר מיהו כשהוא תו
ד רחגין א שמשהפעין מנגו סד סלו  והכל לס הפגין ונטמן שאן עוני מו
: ק ניק ייא ומסת תורה ניק א׳ ד  יש להחמיר אף מיונן מיי? וסי׳ נ
? נדרווח ה ׳ ם׳ מ  (ו) סן הגד עי׳ נערן• השא? של ואף להמ״ו למיל ס
ה ס״ל כאן ואסר טון שלא סהר מלהסות נדי? ופי׳ נשפ? ומרז י  חוח א
? שאן אקל מה ואן לסמוך מל וים שמא הלכה כמ? ׳ זה של ג  דש ס
׳ ס' סיק א׳ של משמו נסטן  תירש מדווח חוח עיי״ש ועי׳ tea לנדל ס
 נמק נפי׳ והיא חלקה רק שיש נה *ימה מן הלווין ותפס הקנה לנמ נתז
? פיי״ש ופי׳ נוגריו ? לממשה צ מ ? וסיס ו פ  ישמו יש להנשיו אף to ה
נ של דלמיוון הנ׳ של השין שס גס נסטן מום סן ד ניק ל ׳ ל  להלן ס
סה סיקור מדפוס נחרא אן ליזדת ? פריפה ו  הצד ותפש הקנה לנמ נעוף נ
מ געג י ן האי של הש״ן עיי? וסי' מ ז מ ? יש לסמוך להק! * ס מ  הא׳ שר ו

׳ זה מנטאר מדמיו ואס׳ כסתדנן שא׳ מן האדים  התניא ז״ל ניךא דש ס
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 היטב
* מוס p א r r סמ ס r 06 מימה נ  נשמש אי מוס ?moo יזח סל מי
 וסייגו אילו מל שמא 91 איפ pj• למזיזלס אנל אס נסלא *1? *ממאפילו

ה ב ו ש  ח
ס יסי' בסיס סיב לב הסשרד י ' ר ף ס ׳ י* taw מרסנא ס  ראש ס
ס זבח סמיכה *ח י ' ס׳ ובססח ס י ס ר  (להרב מהחזד״ח ז״ל מאיזמיר) מ
נ וסי׳ בס׳ לב ׳ ל ׳ סיס ס״ק ה׳ וסי׳ נס״ח שנוח יעקב חלק נ׳ ס  ס״ן ס
? ׳ זה אש ר מ ? ס ז ? ובס ימשח שלמה סל 0  ארי׳ מל סאן יף •״ו ע
 בפנין זה 1כ׳ דאף יאק קיי״ל וסמוי פגימה היא אף במות מכד הרגש
ק סיפ מיונק אנל מוארייסא בוראי נפיק כד מירח ליפמץ מיי״ש י פ * 
׳ זה ובאת ב׳ מ״ש נמנין זה ס מהיא״ל ליק פל הירי דש ס מ  וסי׳ נס׳ מ
ז להלן ס״ק נ מד ק זה (ועי׳ נ מ  נאדסח ופי׳ בס׳ מנח חורה מה שסלסל נ
 קננ״זב) (יח) אפי׳ חוס השערה מבאס? ופי׳ שפ״ח מניף נ׳ ותנ״ש ס״ק
ס פי׳כונ ושחש נהואח״כ  ה׳ שכ׳ יסכין שבדקמז אנישרא וסוסרא ולא הרגיש ז
ס משס פ״י ראי׳(3ר השמש וכיוסה 5רץ לבמק אס נמס לשסספ  מצא בה מ
ס השפרה אין  השעיה או p< בדפבר סישמ אסרה ואס אינו נמס בו מ
׳ שכתב פהימשק  לסשע״״שועי׳ נמה״ג נמהמ נ״י אח ל״ח ובמ״ז ס״ק נ
 אליעזר יא׳ שמו סרנגול וראה נהסנין מימה לעין השמש והסריס המתנול
 והפנית מוחס וכ׳ נמ״ז מיז דנויא p למנוי מילהא הוא יעבד הכי יפן
 הדן אן להאשים אחו נמה שלא יאה וסיס וס"« ראה אך הנודק צ״ל שלם
ו המתסרציס פיי״ש ופי׳ נסרי שאר ס״ק ? ונפוה״ר ת  בסש המישוש להבין נ
 י״נ שהפלה בזה יכל מימה שהיא נראת לפין השמש אס׳ דקה מן הדקה אסר ככל
ס לפין השמש יסלין להרגישה בציסרן עיי? וכ? א ו  מיסה מתשח דכל מימה מ
 נפלתי שלא יבנר לסס מימה מראת לעין שלא תהיה נרגשת ביד ולק אף במיסה
 קשנה שבקענות כל שנראית לפין שמשא אסרה מדבד תורה דמה שאם נרגש בציפורן
ה החסרון מפאת הבודק מיי? ועד״ק ס״ק נ׳ שהרבה להשיב פ״ז וכ׳ דשהקפ הדבר  ס
נ *מריס שמזש מסיד לסיפון שלז*0 ״  מאמו וכל מימה מיהית נוגשי! ט מ
? ולא רמן ס  מה שאנס מתישים וק מעשים נכל מס ושיעוו זה רתן לחנ ה
 אזה״ש נר? אך להלן נסיק ד׳ חזר ט והחסיר לאסו מרסס נמש הראה אף
? החרא שכ׳ לדנא להחסיר נזה  כשאנה נרגשת נציטרןכלל וסי׳ נשו? שנסף ש
ן? שבהש? שא מ?בביאר דן זה באריכות ועי׳ י ומיי? בנ  כופת הפרי סא
 בסנהז?בלל י׳ נעשחן פיק ה׳ וקומן מרף ג׳ מ״ש בזה וכ׳ דלכסחלה יש להחמיר
 ובדפמ כשמצא לאז? מיסה כוו שנראה ואנה נרגשת כלל יש להקל ונם כ׳ לחלק בזה
 נק בהמה לעוף עיי? וסי׳ מזה במנחה מסף סעיף נ׳ שהניח בצ? למא לערן דעבי
ת הציסדן תן נבדקת הראי ק ד  אס נמצא לאיש נהסטן מימה סו שלא נרגש מ
 אס יש להקל נהם? עיייש ועי׳ נמנחת מסף נלק״י ס״קכ? הה שה» נא•
מ י ו ( ט י  הסנהז?נזהנרי?ועי׳ממח סרהסיקמ׳מ?נזהועי"ל ניקס״ר. (
ף סיק ג׳ של וכנראה שהשיעור סא כסס השעוה ד*ש  השערה עריק ס

ע שער משי המפסן ועיי? כסוסנר : כ מז  שאם מן ל
ף ג (כ) *דיך לבתק תשכין מנאה? ס״ק ה׳ כשם הס״ז והשיך  סעי
א׳ p אנישרא וסומא למ ופנשמ׳ח שס י  ילכהחלה ח״צ לנמק נ
י השמש לנמה מיסה שלא התיש נה ומק טזנן מסרס  שכ׳ ואם ראן *
ק נ׳ של ה»»  ולא נכנס נם מומר לפיוס נה אף לכתו*! מיי? וסדק י
י מיקס הציפורן כמן א  נהפשס המגהנ לנמק יןיס שחיסה מאיים סין ל
ט מיקח הציפורן האי p נטוש הלנ וכלסשבסחשנס ר נ י  והארך נפעם ה
? יופנ מח ייעת נל דס לא מכל להתיש יספ? ה  איזה סידדא א י
א? מי מכל לשמי נעצמו ואסר זטתי לני ינחר שטין רפס נבדקת הציסק  ו
? יפכ? חוי ן חשש סירדא כ  היסב ומ? מלקים במראת פין ואז לא סי
 לאצפיופי לבדיקת הציסק לשמירה ממולה משוס היסח סופת בכל מס דאששו
« מ ק ל של ינסטליס שלנו שנסגרי סש « י ן ועיי? פוי מ  מיי? באי
׳ סוב סדנא יא) נמלי  שרכדין מאיי׳ ואינם ניגשץ בציסק סי המיקה מאי
/ ממויסו ס י  דחסמה מיי? באריכות וסי׳ בס׳ אהל יצחק בזבנו סמים א
? בדקת כדנא אנישיא ומשוא ן י מ נ  סאן החזיקי הבדיקה הזאת שאחד ס
ו השכין מואס לסמז $3י  יכהן במראם עץ לעץ ממש סהא שה to ס
it סש ספסן בפילם ואס יש אזה הפסק פל יודו אפיי כסו נקמה לנגה 

 ־שווים

 באר
ק ננצס (9) סססרס וסי, סס״ז וסש״ן ילנחיזלס אץ אז  נסור נסנמס וסי «
 יושםין IWJCJ צ״ש וא״צ נדקס אלא אנישרא ואססרא. ואץ אס צדטן נ7יק8

 ודכי
 אץ מלין שבמשחקה נפגמה ואפי' ממ נמסרקת אסדה מספק מיי? ושי׳ בסיס
ק הקנה לבוז דש כאן ססיקי סונא אש? ' לא שחס נעוף ו  ניק ג׳ של דאי
? ? וסי׳ נממי. א*ץ ס״ק ו׳ סל דאסי׳ היה חצי קנה מוס מ ד  אסר ג
 טון שצריך פל׳פ לססףפלשהואיש לאסור נדי?(וסי׳נדנויע צהלן כףקפיו)

׳ ב׳ וחב? ס״ק ז׳ של  סעיף ב (T) שיעור הפנימה מי׳ מרח מד
? נגס הלם ופוקן יוצא מהסד כל שהוא ס כ  דאף שאין כאן מ
ק ? ופי׳ נסרי מאד י ס השערה ססס דהו״ל כמס מי ו  ומשמן מ אפי׳ ס
ו של ואף אס נרגש קצת תאוה שעלתה מל התוו מיל כשגם *נ״ג דסד  ל
? אהה בלישה שנסד השטן שנרי ק מנוף השכין ס מ מס ואן מ  הסכין לא נ
? יל במדיי במראה סקס ציון קל? ? אס־ דנמוקן חשיב מי  החלודה ג
? וע״ל (סינן הי) ניש  דאף אס החלודה סא בצווים הרחבים יש נאסר עי
ק כיק לד של  מהכנס ימה דש נחלק בזה לשי ערך פוט הסטן וע׳ ל
: ? י ? פ ן נהנחל נץ נסי׳ במור להצד כ  מהם? דאץ לי*!ק ק אס יש מדו
 (טי) חפניפה פשע? שס והב? ס״ק ו׳ של ראם יש סדק מודה נסומק
ס השערה אעפ״י שאץ נכנס ט אפי׳ סס השערה מסר שאן כאן ו  קצח מהר מ
ס חסמן שהעוקצין נהקרנו זה אל זה והס ממש זה אצל זה מד שאין הנשר  מ
 והציסרן נסתנן שס אפ? אסר דש למש שמיי דחקוהו סל הסמנים נפתח
? וסי' מוחשי מהדיל צינן ׳ ואס׳ נדענד אסר מי ס  הפזק קצת ונסתבך נ
אסר זה ואץ למש ׳ ע״ו שפקפקו נ ׳ זה ונס׳ ונוי מסף על היו? ס  דש ס
 שמחם פתיחת סולןם ננחל המיודד סל שטמן לאחר שססה ואס מתיש
נח אח? ואס אנו נסדק לאיש מדאי שלא נחרחנינהון הש־דסה ו  הסמן דמי י
? ועי׳ במנתת מסף סעי׳ י׳ ונניאריס שס פיק ה׳ שכ׳ לדינא ילייין יאס־ינן י  י
 מימה אגן׳ נפ־זיז מ־זנז המניה יש לאסו 0ה pro tp כל שהוא אפי׳
 בפחית סכיוס craw יאף דיל יאין ליוש לחשש זה שיפתח הסדק באמצע
? יש סעס אחד לאסי מל  השחיסה כל שהסכין לסרס ור$ץ שלא נסהח מ
א נראה לסין השמש עיסה נמיןס ההיא ואף שאנו י  שנסדק במקיס ההוא ט
? לדון תממייק לאכולי כל מיסה שנראה לעין השמש אף כשאן  נרגש ס
? (ועי׳ ן בשמשא עי מ ו ומרש הטיפ על מ דטנ  מרגישץ במימה אסר אף נ
? מובהק ס ?) ועי׳ סזדושי מהראיל צימ שס של ששמע מ ע להלן ס־ק י ד ג  מ
? ופי  שכל שיש ט סדק לא מכשר עוד לתקנו אס לא להשחיז to הסד סי
׳ כ׳ בשוחס א׳ שסי׳ מוחזק למומחה ומק סכין ? ס ו ? מהל? שיק ס ס  ג
 לשנוס הכפרות נןיס מה? ולא התיש ואח? נמצא שהיי סמן נהסכין ושחש
סם והפלה דאהן העופות ששלוש נןרס שמזנו להאסן mi מויזרץ ה נ נ  מד
 ותלינן נמציי שנסמן אז נשענו מלאכת האמן שדמן סל האנן להשחיזו אנל
? אעס׳׳י ששחס גס נסכין אחוס אפ? חיישינן לסל ו  אסן הפושות ששמן א
הס? p• סכלים שאנס ניי יש לנמין  העופות וכל התעחטח אסר אפי׳ נ
ן החסרוטח אנל כדן הסחס נעצמו  להקל נזה מאל וסא הס? וכל זה מי
?  שלא התיש נהסדק תלי לס ראה סינס אש לא התיש ממות שזעה מי
ד הסהדיס סק נזה והאריך מכרז  יסי׳ נם׳ דעת סרה ס״ק ס׳ שהלא מ
ן לאיש  והעלה ואס ט לכהחלה אסר לשיוס נסכץ נזה מ״מ נדסנד אס חא
ס השערה כלל אץ לאסו ס זה לזה עד שא? לסמים ס  שהסמןם מסמו
ם ההנ״ש לא ל  הנשר נמקים jfto ונפתו נממזניס ושסקיח וכ׳ ד״ל ת
? סן ששתן קיוס ס ע ה י ן הסטן לאייש א ד ת  לאסר בדעכי p בלא נ
 שחיפה ומגר ושיזש ט במיסה כדעני דנו כלכהיזלס אנל סכא שנראה
ו ובפרש בהש? וסיס ואלי גס ססהד״ס דסג ר ס לסקל נ ת נ נ  פסשו? *
? לפושע וסי אכל סכא שסא אחש ס כ p לס פוןשםאש ה א ל ק 1  ז
ע לו ונרקיס עימ שלא אנו כח הרגשתו יש להסיר י  שוד יידיש ובשגגה א
? מהס׳ מחנות הגישם): ? מ ׳ ו׳ נ^ן י ס לפיל ס י מ ? (ועי׳ מ  נויסבד סי
 (מז) כל שתא ק בעומקה ק משנס ונמשכה שס? שסוחב? סק״ו:
? ניק ב ס ת נדבייח צסרן מ ו ? והוא מ  (r) שחאגוד בה וסי מבמה? מ
? נשמיס ס ג ׳ ו׳ ו יא ס  פ׳ יני״ק בספה מקסם בס׳ זס וגפו? מהרי? י



 *יי ״*״ יורה דעה סעיף ידן ג הלכות שחיטה
(ט) לא (0 ישתם(ט) יואט ^ (כא) לבדוק (כב) הםכק (כג) קודם (כד) שחיטה. (כה) ואס לא בדק (ב) י ^ י י ״ י ^ 

בה באר הימכ  פתחי תשו
 (ב) לא ישמימ ענהיס ועי נססארת למשה!ממג לל* סעפ זס נסנימם שלט שמיוסדס כיש סדסס פנ*ל (ו) ישיזס. וילש השיך ללא ימזוך אנדקס ללנסף שמא
׳ ל״יי) ישנמ מלגלוק והיה נאכל נגלה ואיל i» *1 מנממ Jr נליקח סין שמא י * ef< לשמיסה סיחי לשי׳יע על סמן *ניקנו אמל שמימה ליא "ימיי 

 נשל כלאיסא מעין י״ל עיש ומיץ נחשונס זכיין ׳pM סי׳ ק״נ שנסנ לאן אס יפנלל י
? י ס י ס הסית נבהינ לוקא כקריאה לסגוס מי מ  אסל אצו ו״אמר לסזטלו לגיזס אסל השמיעה לא מהני לאן לנא״ס שי פייה לפגץ ntnp לאל הגל נ

 חשבה
 שאחר התפלה לא ירגיש כ״כ להעמיד הסטן בלי חשש פגימה כיש פ״נ המהדרין
 מן המהדרין אם מרגישין שקמים התפלה סא זמן מוכשר יותר להשחות השכין
 להעמידו היסב על עמדו חלילה להם להמתין פי״ז לאחר התפלה ובפרס לפמש״ל
 בס״ק הקודם מהריק ד״ל דכל המרבה לבחק ממין סא בכלל עוסק במאה
 ולית p צריך בושש (בג) קודם שחיטה היימ יןדס וםמון מיד לשחיסה
? ציה) (כד) שחיטה  שמ״ת סעיף א׳ ושא־ סשרי שו״ב(ועי׳ בדבריס להלן ס

ן שמא מיוחד לשחיסה והוא בחזקת בדוק  פי' כרתי סיק ז' פכי דאסי' יש א סי
 ומצרפו לשידסה אסיה לא ישסס אא״כ יבדקנו תחלה פיי״ש ופי׳ בשמ״ח שס
 ותביש ס״ק א׳ ובי שכ׳ ג״כ דאפי׳ הסכין בדק לא ישיוס כיא מיי בדקה
 קודס וסמיך לשחיטה טון דבדבר קל הסכין נפגם אך כ׳ מרמ בשעת הדחק יישל
 לשסס בסכין המיוחד שטא בתזקת בדוק שהצרעו לשחיסה מיל סל סמך המיקה
 של אח״ש אבנ בסתם סטן אמר לסמוך פל סמך בדקה שלאחר שחיפה אילי
 בשעח הדחק פיי״ש ושיפור משך הזמן שהשטן חשוב בחוקת בדק פ״ל(ס״ק
 קיו) שהוא לערך ב׳ א ג' ימים והיה הבא ופשוע ופי' בשו״ת במרס ראפ
? בשו״ב שיזהירו אתו כמה פענדס שלא ימווך פל הסטן שהוא מזק  סי׳ ק
 אע? שהצניעו רק לבדקו בשעה מעשה וסא לא שממ לזה טון שנפשה בשגגה
* דכ״ו סא שלא היה מונח במקוס שידכו לקבל ו נ  ובשבחה אן לקנסו עיי״ש ו
 חלדה ומיידי שבתן פכ״פ בתוך ב׳ א ג' מרס מיל אנל אם נא במן בתוך
מ ולא גזהר בודא  הזמן מ״ל ישחס בה דאז אס בחוקת במק אס הזהיח א
' ב' ס״ק מ״ג) (כה) ואם לא בדק עבאהיס  יש לקנס וה״פ (ועיל ס
'  הססס לנדקח הסכין יןדם שחיסה שמא ישכח אח״נ מלנמק ועש f• לעיל ס
' סש חשש ' ס״ק י׳ נשס הנ״ח יעי׳ שס״ח ותנ״ש כחן שכחנו עיד סעס נ  נ
 נדכה לנטלה ועוד סעס ג׳ דאסר לננל נחנס דעומ על נל תשחית עיי״ש ועי׳
ה לנעלה אם נ ׳ פעמים הלט דלסעס חשש מ  שפ״ד ס״ק ה' דש נ״מ נץ מ
 שמע הברכה מאחר הסחס מוסר ולטעם בל תשחיח אם מילה נמכרת נסק
 ממי הפחיעה לא שייך חשש נל תשחיח ילטעס שמא ישכח אסהיה השכין מוצנע
' ממאח ק וע״נ אס היי נל מ  לא סיך לאסר דהא נדפנד שר אפילו לא מ
 ניחר א״צ לסמן קודם שחיםה ויש לסמוך ענ סמך סנדקנו לאח״ש פי״ש ועיי
 נסרי הואר ס״ק ד׳ ועי׳ מזה נשו״ח מאמר מרדט (מהגאן מהרמ״ז ז״ל מלטנ)
מ עיי״ש ועי׳ כמחזיק נדנה מיש מידהסרמיג ׳ יינ נאמצמ החסנה מ״ש נ  ס
׳ אסרס מייל אמר ואף אם נטלה שוה כמו  מה וכ׳ דלדפחו אף סש נל מ
 שדה אסר לגרוס סריסות ק מצד דשייך נזה אסר צפר נמס? ששוחס
ק מיןיס שלא ינא ליד אסר ד נ  נסטן מוס ואסר מל ערן לשחום עד ס
? הקבלה להינןן רצוצי הקדשה א המגולגלין  צפר בשיח והן פסה סש למש ע
 טחע עיי? יסי׳ בממרת השלחן סספר־י שכ׳ ג״ב שיש להחמיר בזה בכל גווני
ס יש לעיין לסמנ״ד אם מוסר לשסס  נדייש בארך ־ •׳(כו) לא ישחים מ
ק ניז) בשפ הוב י )  נשכין שאפ במק לצורך נכרי דהנה אף שבחנתי לקמן
 מוי־ אוי׳ סלד שאסר לשמנו נשטן מומה לצורך נסי מ׳׳מ ייל חס חק£
 נסכין שהיא מדאי מומה משא״כ נסטן שאן ידוע שנסגמה רק שלא נבדקה
# מדאי מומה הנאתי שם שם ס י״ל דלצורך אן להחמיר כ״כ טון ו  מ
# שלא רצה לסמוך ע״ז להתיר לכסחצס  הרנ ימין משה שהיא חששא דמקה ו

ו ולא למסף פלה ודי להמלר סרס פטמה אנל לסמש״ל 1 ל ופכ? מ ״ י f t 
ו שסם ס  (נסיק מןדס) מהמחלק מכה ונשוספ בסטן פגומה יש בלא if א
אס ימע שנפגם שלא ישסס נה אף לצוק•  צפד נפה״ח מנהנר לסמדר אף נ
 עסיס נל שלא נמקה כראי כד שלא להכניש עצמו נמשש אסר דצער נמה?
 והבן ־(כז) ואש עבר ולא כדזך״וס׳ שתפתו בשדה סי׳ נס׳ ממות אהרן
דקז מל שמך סבמק ו 1שחפ לכממיה ננא נ פנ ק י׳ שמלה ומקא סכא ו  י
p נתן אח״ש ונמצא יפה או אמוק שחיסיז בשדה ולא קנסיק ליה  לאיש ו
? שינדקנו לאח״ש סא p אסל־  והא ואסר לשייע לכתחלס בלא מיקה ע
ן אן לקנס לאסו מ ו ו י ס מן תזיז וצמא *סלי יעל מה שענו פל א ו  י
ס שלא לנמר א יפני• ושחש לכחחלה בלא מיקה פל מ  מנוסה אבל טנ

 ילל

 דרכי
 שסוה וכדומה לא מקרי סכין יפה ונל הסמ ק תפ״ב מכיל וכ״כ גס נמנהז?
 כלל י׳ מןמץ סעיף ג' שצריך להקפיד סהא ממד הסטן שיזו למואס עירו
 מראשי לסס נלי נקמ־ה למה וכי שס מוא נמק ומניסה שכשימצא שס אזה
 ניןיה דקצת לנערת אפ״פ שאן מ מימה מ״מ ע״י מחיפה נקל ממס נמקים
מ לחהו נזה «1״ב פיי״ש ועי׳ סוד נד״ק ס״ק ח׳ שכתנ דאף ו  ההוא ופל מ
׳ אנל ענ״ס א״צ להחמיר שיהא נמס נגד ממש מקא א  דמחמיריס לנמק מ
 חה ווא ואף נמס המעוק ונחון־ הניח יטל לנמק וק יטל לנמק נלילס

 שאר מר יפה לנמקה נאר המס ועיי״ש עוד נס״ק נ' שכ' שעונ ונכון להחמיר
ס ננדקה דמן הצד אדוח הקריצלי״ך שפהנץ להחמיר מחשש מימה דמן הצד  מ

ח הסין עיי״ש י א  שינמק נס לענק זה מ
י לנד נלא א  אמנם זה ודאי נטוע הזא לסענ״ד הלילה לסמיך סל נדקח מ
ק  נדקת הציפורן דמלמ שעונר מל מרי ימ״ל דמצרט ציסרן מקא י
י ונרנשמ א  לזה מה אמרו לי סחשיס מומחים שיש נמה פנימית שאק נראן מ
 ננדקח הציסרן והסמך ננדקת הסכין על נדקת ראיה המין למ סא מלל
נ ראתי נשו״ח דעח הזנח (מספת להס׳ תקור הזנח)  מאכיל נניאת ס
 נמהדורא תניינא ס׳ ח' שני ק שתלילה לסמוך על נדקח הראי נלי נדקת
 הציסרן ט אן זה נדקה נל עיקר ואנה איא לצרף לשאר נדקות של הסוסקס
 ועיייש עיר שני שעמד על המחקר ומאה למזה סחעיס משעומד נחון לאיר
ה כצל וא׳׳א לנמק נ י ס א ס ונחזיק הסכץ לאדר הסולם אן נדקח מ ו נ  מ
א שעומד עם הסטן ננית וכנגד החלון שאמ פתוח רק כנגד הזטכיח ׳ ל א  מ
 ואם יש חאסח כפולים נחאן אחד סא מהר סונ לראפ ונחלק שאם מאר כ״כ

 מון מצד מערנ הנמקה נמק ומנוסה עיי״ש
א ודא ה מ נ מ ק נסית סוסו״ד תרינא נמססוח ס' נ״ג x' נאמצע מ ע  ו
׳ ע״י פלי זטטמ המגדל סש הראות דאס א  ראן צריך לנמק הסטן מ
 מיס נשנק של שססה מלי זה נראה ננל סטן פגימות וראי׳ נמי זה לא
אי סא להחנוו דלא סיך נדקה אלא נמה דאפפו לנל אוס אנל נמה ואי  ו
ך ומק עיי כלי זה לא נחשנ מיקה לא לההמ־ ילא לאסו סיייש ו  אפשו וק מ
? ' ל׳ מ ח יסדאח ס ס ו ואהלות כאהל מ ? נשו? ס  וכיוצא נזה נ׳ ג
 אציג דסיכ שטמן הסכין עיי כלי הנפה מקראת מקראשקאפי״ע המגדל הואי!
ת מקידס אן לס לחדשדמ ? אנשרא יטיסרא מ # אם מדק ג  סא דמי זר ו
 מתו מסה מנגו הואשוניס ואף אם יש מימה מראה פ״י הכלי מקואשקאפי?
 כל שאין נראה לפין בלא הנלי ואפ נוגש נציסורן לית מאן וחש לה ופונה
? תור ואהאת שס ס  צסדק של ראשורס נדי? (כא) לבדוק הסכין פי׳ ב
 שנשאל מקהלה א שרצו לפסל סיב שלהם שמשנה ממנהג הסיב שהוא בפצמו
 אפ משחיז הסכין רק שאשתו א בתו ספמומ א הסטן של שייפה והשיב
 דלהשחיז הסכין עיי אפה אן סס קפידא אף לפתחלה ואף פיי מכו? אן
ה ונפרס אשה מנן הדין היהה שרה לשססובלמ  אסר דלא עדיף מעשיית סנ
ף ס״קי? שכ׳ שנסתפק  שלא יסמוך סל מה שתנמק היא הסטן עיי? ועד״ק ס
 אס אמויק שכל הסדנה ננחק עדיף והרל שסק נמצוה עיי? [ונסמשי
? שפוסק במחזת הסכין סא בכלל עוסק נמצוה ו  הארכתי נזה אמין א מ
י ואן כאן מגןמי]: (כב) הםבק קודם י  ספור מן המצוה לספרו ססרוסס מ
ה גססוי ס? כ׳ שכל סחס ינמק סכינו מד מס נמסו נסקו  שחיטה מ
י פרי הוד ענף אי  נןוס פסלת שחרית ס או יהיה א הרגשה מפליא ופי' ג
כ וגס י ו יסווו תפלס א י נ י ? א יאת למיננכד ץ צ  סרח ו׳ שהניח זה נ
 אסר לפסח חפציו נןדה התפלה נרי? ואני המגי אסו דלועתי אן סס חשש
?  נזה רלו יהי' שאין « בהלל פושק נמצות ה׳ וק והוי כמו שפושה צרכיו מ
ס והרגשתו ק נמנמו שבטקו קודם ההפלה מ ת  פסע סא ראם סס? מ
 יומ־צאלה מדאי מוסד להשיח ולנמק שכיס נןדס התפלה ואץ נזהססקפידא
ק י׳ מדכא דהשיירא ? י  משוס הנושה חפצמ נןוס התפלה וכמ? המ? ס׳ פ
 *50 חצה אאמין סזסו לילן לצרכיו >ךס התפלה ונד? נסחהיש ומנסי שיו
ו אם יש לחוש ס  מליון שס ונלל סי לש טון שי׳׳לשיגצל סייז מחשש אכילת א



 יורה דעה סעיף יח ג י יי הלכות שחיטה סא באר הנולח
S M S ' J S ק י ב ת : ד 'סכין (ל) ש ה ד ש פה (כט) שחיטתו כ ה ומצאה י ק ד ה (כח) ואח״ב ב ל ח ה ת ק ד לא ב ר ו ב  ע
ת ־־יא » יל־מ א ר ק נ ם וזו היא ה ה פג ה הדגיש שיש ב א ב ה ה פגם וכשהחזיר אוחד. ב לא הרגיש שיש ב ה ו כ ל ו ה  10 ב
. ™ ח » ה ל ו ס ה . ואם הביא שחיטתו פ ר ש לא הביא שחיטתו ב , ו ד כ ל ך ת ר ה ד ט ב ח ם ש ת א כ ס כ ו ס  (לא) מ

ה א ב צ טה ואחר שרוט־, מ ה קודם שחי פ ט י א סכי צ ם מ ל א ב ה א ט ת ה קודם ש  י׳וה״ם כשהרגיש ב
ה : ל ו ס ד (לנ) שחיטחו (״) פ ב , ל ד כ ל א ת ל א עשיתי א ל ת (לב) ואמר ברי לי ש כ ס כ ו ס  פגימה מ
 הגה דש מחמירים לנל מכונשנת אסירה עד לקיימא אדשא לפטנא ממש אס שחס נסילנה יאססא דסטנא ממש (לד) אס שחס נהנאס
 (סלניח שיוסיח •ש״יס) ילסי שאק אנו נקיאק סינן מיקד דשא לםנינא (לח) יש (לו) לססר־ף (ס) הנל (ל״ע גם הגיס נשייפמ מהרייו

 ח מנדט נשם הריין
 ס 1>יימו6 שס

ה ב ר  ח

 היטב
 מלתא ללא רמיא עליה לאיש לאו אלעתיה יידשיק שהעוקן •סנע נסיק ייץרמו

 (ע) הכל ינחנ fa• ואפילו מסכסכת נק הצל ס להעדיף טק לאץ אס ניןאיס

 תשובה
 ועי׳ שסיד ס״ק ח׳ שני דש לראח בפילחא דלא מדא עלי׳ מך״ל דאנו נאק
 א מן ההורה שחיטחי פסולה ודא א ניספיקא א משוס חומדא נעלמא עי״ש
 ועי׳ בדבריו להלן סי׳ ציד ס״ק ב״ח בשם הייטיט בקרית ספי דהא דאמריץ
ר לדבק ס א  דנדלתא דלא רנדא עני׳ יטי לא הוי רק מדרבק ומצדד עפ״ז מ
 י״ל מאמן לימי־ נרי לי עי״ש יעי׳ בדבדי בא״ח סי׳ המ״ו בא״א כדק כ״א
ס ב־רבק אמריק מילתא דלא הגיא וט׳ יעי׳ בס׳ סדרי סהרה  דכי בפשיעות מ
 על הלטת נדה סי׳ קצ f ס״ק מ״ב וברא״פ סי׳ ל f פ״נ, רכ״ז וגברי. כתב
 סיפר ייו״ד גאמצע החשובה ובמת תירה ס״ק י״ד מיש בענין זה (לד) אס
 שחט בהבאה פי׳ הביש ס״ק י׳ דבפיכ הבוחש ציץ־ לידע מהפנימה דאל״כ
 אסירה מדנא דשמא ייליך ויביא וצא א־עהי׳ עייש וני׳ מ״ש במ במנחת יוסף
ק כיח וני׳ בד״ק סף ס״ק י״ט ש:׳ דאף שכ׳ לקמן סי׳ ק״י  בביאידס י
פ בנדר ספק מ׳׳מ אס  יבנקה? לעיל סי' א' וספק לא בימ נמקים הפנס א
ק שהפגם הוא פחיח מכדי חגירת צסק וספק  יש עוד פרפיס והפיקוח מ
 אמח נמס אם ב״יפרקח א אזיכ א יש להקל בספק שלא שחט במקום ההוא
 ונדים נצ״-1 עי״ש ועי׳ נס׳ דעת תירה סיק צינ :עיבזא שנא לפניו בשו״י
 ששחפ נ׳ פיסת יקיוס שידסה ראה שהעוף ,גפ נפנף נקצה הסכין הסמיך
 לקהא נמשה יאחז שם נאצנע שחש עוף א׳ ועתה כמדמה א ששכח לאחה שס
׳ אנל זאח מדע שמנהגו מעולם לאסז גאצגעי  בשעת שיינה עיף הב׳ ועוף מ
 בקצה הסטן שס בנקים ההיא ואחיכ נמצא מימה פחית מכדי מירר. צסק
 בנקם ההיא והחיו העיסת דכמן ורגיל בכך הר ספק ניטה מתו להקל ולהאח
 שלא בסונה אמדק ומסתמא גס בשחיטת שאו ממסת אחי ק עי״ס (ופ״ל
ה וסף סיק ל׳ מיש עוד מערן זה) (לה) יש להטריף הכל. ׳ ו׳ סיק ל  ס
 פבאהיס יעי׳ שמ״ח מר׳ ד׳ וחב״ש ס״ק ח׳ וס״ק י׳ שכ׳ דאסי׳ אנה נתשת
 בירידה מהנדקן כ״א במפו נהעיקן ושימ דרך ירידה יפימד בדאש הסכין יש
 להשריף וכן יש לגטג פכ״ד ופי בשיי תואר ס״ק ה׳ שהאריך לדחות ערי הביי
ס גמיר וגרגכת בידדת האצבפ ס באגרת שהיא מ  שהחמיר בזה ומפיק מ
 לתוכה אס נמצאת בראש השכין ממש וסליך ולא הביא מוהר בהסימ ושיעור ראש
 השטן טיפ שאן הצסק יטל לתסס מ לבדן במלכה וסצאה מ סקרי ראש
 אק בלי הסיס אן להקל אף באנה נתשת בידדה האצבע אמנם במסכסכה
 שאן לה אלא עוקן א אס הוא גראש ממש וסליך ולא הגיא שרי לכ״ע ואין
 בזה סס סקסק להחמיר ועי״ש עוד בס״ק ח׳ שב׳ מ״ד הרמ״א לפי שאן אט
 נקיאס וסי יש להשדיף הכל דמ״מ אס עומדת בראש הסטן ממש שאן הצסק
ך ראש הסטן ושרי עי״ש וע׳ בשס׳׳ר ה זה מנ ק ד  יכול לתפוס להולכה ולהנאה מ
 כרין י׳ שהניח נציע אס מנד נראש הסכין ממש מיל עייש וע׳ נשטח סיס
מ וכ׳ דאף ד הפרי מאי נ נ ה ס״ק י״ג שהניא ו  ס״ק ייג ינס׳ מנח סו
 שאן לסמוך נרד מ״מ היכא דאכא נלא״ה צו להקל כנין נמסכשכת נואש
 הסכין ממש מן הצד ולא נסר ממש יש לסמוך על הפד תואר להתיר שרש וכ״כ
 נס׳ מנת הורה ס׳׳ק י״ג עי״ש • (לו) להטריף הכל ענאה״ס מ״ש דאס׳
ק ייא שכ׳ שנהצדדס הקצרים שסמוך  מסיכממ מן הצד יש להסריף סד״ק י
׳ הנמקה גס כמראה העין אמת הקדצלי״ך אף שאץ ס  לחמי יש להחמיר ס
׳  נרנשיס ביד סשאינ נהצדדס הרחניס א״צ להחמיר כ״נ וע׳ נדנריי לעיל ס

 ס׳ ס״ק א׳(ובדנויס שם ס״ק ר באריכות) ־
מ וגץ ף ס״קי״א וזיל ו  סעיף ה (לז) סכץ שיש בה וס׳ כ׳ נסר״ח ס
 מגל יד ונץ מגל קציר אס החלילן שניהם סהסין נהם לכתתלס ולא
:yap ץ נ  גזדנן סחלנן אמו לא החלקו וכזמן ואס החלמן שיני׳ סוי הוא מ

 הרנה

ת מ י ג ה פ סכין שיש ב א) 0  ונ״פ נמרמי) ו«• : ה (

 באר
p נהנאה מיז i השכץעצ האצנע yivx ׳מלן ולא •שמס (ו) נהולכה ידוש 

 ועכוו נמו להוליך האצנע על השני, וגס וה נט; סר״מ (ח) סמלה וססעסינל

 דרכי
 כלל נס אח״כ יבאמח הוא לא בדין נס אח־ שניסה רק אחרים לקס הסכין
י שסטה ונרקיס המצא יכה אז יש לאסר שחיסחי מפעם קנס ט א  ל
 א עבר על אסר דאריייזא דסכץ טדא בעי בדקה מדאידיתא ועל מ שענר
סק יט׳ עיי״ש באריביח (כח) ואח״כ בדקר. פ-,:יש ף  אדאריתא נילא ר
 ס״ק נ׳ שכ׳ דאנ״נ דמלשץ העור והמחבר שכ׳ שלא בדרך תקנה יאס עבר
 ושחנו בלא בדיקה יבדקט אח״כ יאס ימצא ישה כשר וכ׳ רק נלשץ דעבד
 ואח״כ בדקה דמשממ לכארה דלכחחצה לא מודק א שיבדקנו אבל רא מאמת
 אף לכחחלה מוריק לי׳ אנן שיבדקט אח״כ ימ״ש בלשי! דמבד ואח״כ בדקה
 יס׳ שא מסס דאס יכתוב בלסן יבדקט הוי משמע דמקא בכה״נ דלא בדק
 תחלה במיק בדקה בסף יהאמח אס p כמשינ מדף י״ב ולעילם נסיק בד קה
 בסף ע״כ כ׳ ואח״כ בדקו כדט נדי״ש (כט) שחיטתו כשרה נד׳ בס׳ לב
 אוי׳ על מס׳ סנץ דף י״ז ע״נ באייצע ד״ה ועוד שכ׳ לתמוה על הססקיס
ם משמע דאס׳ אס יהדק שלא נדק קווס שחיטה ה ד  והמושיע מסתימת מ
 יבא לאיש ואמר שבדק אח׳יכ ניט לנץ עצמו ונמצא יפה שחיטתו כשרה והא
 מ מקד אתחזק אסרא ואין ע״א נאמן על הסטן נשטדק להחיש טץ שאן
נ להקנו להכשירה למפרע והניח נציע עיי״ש יעי׳ נס׳ דעת חורה ס״ק  נימ ס
ז נסתם סטן שהוא ניוקת מוס משא״כ נסכין מוצנע י * וסיס מ נ ה  י״נ !

 לשייסה עיש וה״פ-(וע'ל סיק כיד)
 טעימ ד (ל) שהברק בהולכה סנאהיס מנכסיו נמו להולך האצנעעל
ד הסטן על נ ע ץ ס  הסטן ועי׳ שמ״ח מד׳ ז׳ של p לדנא מ
 האצנע א האצנע על הסטן שסמי דמי וכל אדס לס מה שמרניש נמהר עייש
׳ ל אח כ׳ שנמנורר מדוע משנין נמח ממ״ש  ועי׳ מעמי מיס ס״א דחולץ ס
 נשים סעניר הסטן על האצנע וסא מרך שמוליך ומביא הסטן על הציאר
ף ס״ק כ״ז יעי׳ נד״ק ס״ק נ׳ וסנחח מסף מד׳ ם׳  עי״ש יסי׳ נמנחח אהרן ס
כד לעירר כח החמר מי״ש (לא) מסוכסכת  של הטעם להוליך סד סל הסכין נ
׳ p היא הפגימה ה שס שס׳ מלשין נלטל כמי יסכסכתי ט מ  נד׳ נעריך אח ס׳ נ
 שסא מצד א מנלנלח הטגמ נה ט מצד האחר אט מתישה עי״ש (לב) ואסר
 ברי לי עי׳ פרי סאר ס״ק ו׳ שכ׳ ואס יש עדם שרא ששחט נסלנה נשרה
׳ עדם ט פ״א ו ונסתפק א נעיק מקא נ ד  פי״ש ופי׳ שפיו ס״ק ח׳ שהניא מ
׳ פריס א דלמא אפי׳ ע״א ממי תן והוא נעצמו  י״ל שאמר מדמי משא״כ נ
 סא דאט מהימן מאל ופחד נענודהו לא אדפחי׳ אנל אחר אס׳ א׳ מהימן
ף סיק רכיז יפי׳ נס״ח חסד לאנרהס ׳ ל״י ס  יהרח כציס פייש יפי׳ נראיס ס
? השי׳ חפליא ׳ ליז מיש נערן זה ופי׳ נדפח הורה ס״ק ם״י מיש פ  חיויד ס
 נזה וגדיש נסיש מה לדנא וסי׳ נשפת ווים ס״ק י׳ מיש נערן זה וכ׳ דסימ
/ מהר אף פ״א מסס דאז זה העע״נ מדקדק אפפ  שאט מזע היש וסחט נ
ד שלא יפסל נשאר פסלי שייטה פיכ נאמן אמר שראה שלא הניא נ  הישנ נ
 רק מלין למ סייש ונמצא כזה נמצא ניכ נסית מהדיים נשניוח חאהפיז
י אמריק ר א ׳ לינ מיכא דש סכחה שחי לדקדק על המר לצורך מ  סף ס
 מרל מילמא יתדא עא׳ ולא אמיינן מילחא דלא ומי׳ יכו׳ אלא ידכא ילא
ף ו ניןנסיס סנונית נאהע״ז ס ד ר כאס פייש (והניא מ  תר׳ א׳ לסס מ
׳ א את ש״פ) ועי׳ גסאר משה אמ ו׳ שהניא רא׳ משים מדכא תוזחלה  ס
ס לכן וע״מ ק ראה כדי שידע להעיד אז מהר אף עיא דלא מ י ו  נתן א
 שקי אמו סילחא תא ומי׳ מלי׳ וט׳ משא״כ היכא מתחלה לא טון לסי ייו

 ואתריסי אתרמי 4׳ מאה ששחט נמלכה למ צריך שנים מקא נד*ש
׳ עלי׳ וס׳ ׳ השעם תל מיצתא ולא ונו x פסלה פגאס״ס vrtm (לנ) 



 ״•יי״״ יורה דעה סייף יחי׳ י הלכות שחיטה
j (לח) הרבה אפילו כולן מסוכסכות אפי׳ שחט בה בדיעבד פסולה. דטתוך שפגימוחיה טחובות חיישינן ^ * £  י ״
) 'טבק חדה שהושחזה וחדי (סא) אינה חלקה אלא ט )  שמא השיב ידו מעט (לט) ולא (־) הרגיש: ן

 באר היטב
 ת״ שיק ללמא לא יךמי אני׳ שא לםכינא והסוד ומשר יוחלש עיי רישא דסכינא ואח״כ שגילמה א יוחר אן היתר ניה אלא הוי כאילו סלה 0נ1ס על״ל הסנימס אק לה שמטר
riom ק אוון שיש ט וכל שנתשיז בנשר * נצמק אף פל נו שאן נננטן נ*לה כלל הלי היא סרמה  ננןעע״יהפוקן (י) התיש וני כס*! אשיג לקיי״ל לעיל סינק ו' מ
? על תלי השור כריש סימן י״יו. ומיץ נסשי הוהווטיג נ  מיקוח משאל נס שיעוי שייסה נשר אס שחש שלא נעל הסניסה פ״מ אם הץ שחי לנ״ס. לשת הרנטה נפל• ניי ו

 תשובה
 מקסילים כמה שלא יוכל הסטן להיות חלקה כיכ פי״ו יש להם על מה שיסמוט
 וכה״נ מליט כמה למיס שבחתת הראשונים שמט אגותיט מטת ססקיס
 המקילץ ונמרות הללו טמץ כהמחמידס ותנטד כמר מטו ודמביו כמד מניד
 עי״ש באריטת יעי' נמנהז? כלל י' בטשרון ס״ק ס' וביןמן מד׳ ז׳ שכ' לדנא
 שאסור לשחיט כסכין שמא חי בייתי־ טין שאט יכול לעטר באצבעו ממי
ו יש לאסיר כששחט בסטן כמ שיש לחוש שהי׳  יראת החידוד שט ואף מיענ

' יכול להתיש מפר חידודי של הסכין עי׳׳ש  מימה דקה ולא ט
דע משהייתי דר כמדינת נאליציע׳׳ן ראתי כמה סטרס מסמה שוחנדם  ו
 מובהקים ממקומות שורס יס בעתים הלא שמר דר במדינת אגגארץ
 והנר תאה נ״כ הסטרס של השוחטים המובהקים מהיק ועוד מכמה וכמה
 מקימוח ובלס הס חד וחלק עד למאד יק הוא »ור בפי השוחטים המובהקים
 שנזמרט שיסלק לשחיס כמה בהמוח שלא יהי' מליו לאח״ש שוס לייני״ל ואף
 לא נקודה לבנה על החוד כי נדקר הדבר חלד רק באמטח ההשיזמ דמי שאמנחו
 עולה יפה דודע להשחיזו ולהעמידו מל כט היטב לא יתקלקל אף נשחיסוח הרבה
 בהמוח ונס היא חלד במסה הברזל אס שב סא א לא שכל מה שמוצא
 נסשי-י קדמורט להזהיר שלא חהא הסכין ממדד כ״כ סא משוס הסבירם שאנס
 מהותכיס כ״כ שהיה בימיהם שהיי עיסס הסכירס מנחל שאס מהוחן ולא
' מהשסיוה״ל המובחר כמו שסא כעת והיי מברזל פסע שהוא ספוגיית סש  ט
ע? נתקלקל הסטן סובא ט״י השחיטה ולא  איר ירכה בחוט והוא רן מאד ו
 היה חלק יפה כשהיה מ״מד הרנה אנל מחה שהמציא לעסס מברזל ההיחון

 שטןה״ל מונחר והיא מעשה מקשה טמע כעס שעישין הסטנים כאמטח נמל
 רנרזל היוקי־ והמונחר שננמצא שאז אף שהוא מחודד הרנה יטל להיוח חלק
# החיד הדק לא המקלקל ט״י השחיטה ונס  היסנ היסנ ונס יש א חיזוק ד
 המציא נעח אפן ההשחזה נאמרת יהירה שימי' נפרס לחושיי סהי' קמ־ס
 שחיטה מחודד היטנ וחלק היטנ ונס לא ־תקלקל עיי השמטה ינק נתסשס
 המנהג ככל המקומוח שאן מקנליס סס ש,׳? עד שהוא מאמר להשחיז הסטן
 נאפן הזה ועי׳ נטה אכריס כש״ז ס״ק ה' שכחנ שסא מדע מסח ערן
ס על הספר אלא  השחזה זו ולא כתט על הספר יען א״א לצייר ולבאר א
 צריך ללמוד האמטת מן הסיב המומתה מקא נדי״ש ועי׳ במכתב קדשו של
ן הקמש רק של ישראל מ׳ אמהס יהושע הפשיל זצ״ל אבדק אפסא המובא א  מ
' א׳ ששפך יזמה על גליל א׳ על שעושים לקפח  בס׳ דעח סרה לעיל סף ס
 פרנסת השוחטים המונהקיס אשר נתמט ונתקנא מכבר מפי צדקי גמלי עולם
ס אן מפני שנמ מלנס שכל שדזט שאט נקי  ומעולם לא נשמט מהס סמן מ
ס וני מרז  נהשחמ של ס״נ מונהק א' שהי׳ שס מליל ההוא הס מעטרים א
י חיל אן החיונ עליט למוק כל מ  תסמר שערי! ראשיט כמן שלא נמצא מ
 סיב אס סא בקי ומומחה נשו״נ יאמן נהשחח סכיט להתיש אף נמימה
 דקה ועוד מה יעשו כמה נדיריח וכרכים גחניס שהם רסיןס מהשויב האמן
ו מחלי אש בארן (מא) אינה חלקה עי׳ סיפ ס״ק ד  מייל עיי״ש בכל מ
 ו׳ וחכמיו אדס כלל ג׳ סעי׳ י״א וד״ק ס״ק א׳ ישאר ספרי סיב שב׳ סלם
 דאק המקילין ואמרים על סכין שאן בה מימה ממש רק מקיא בל״א חי״ן
 ושאר״ס ולייגי״ל שמא כשר סא לחסמן התשהס וידיעתם ומי ששוחט בםטן
 טה נקרא רשע ומאטל סדסח לישראל דש לגזור נאסר ו, שמ השם חיץ•
 ואינך לא חמי ולא יפקד ט היא מימה גמורה יא״ל שזה ממה לסאסאה מרי
מ כמ״ש הרמ״א ונר הוא הבקי שיאמר פסא ק ועכ״פ יש למט  אן ננןאס נ
ס יק שאט מ p נמדע נניחר שאן ט מ ע ד  לספק מימה ואן להתיר נ
ק שס סכי דפכשיו היל  חלק כיכ ינאסן שלא יסל ט ימו מיפה עיי״ס יעי' ד
 אכשיר דרא שנוחרין נסטניס המסחכץ חלקים ויסס וחרס ונראה לפין כל
 מוא יצא מחשש לייגי״ל א שאר״ס א תי״ן # שסא נתכליח התןח והקטנות
ק שהנחיט חמד מדעת אא שנע״כ ׳ מ  ומתקנים אתו של נכון ועיי? עיר «
 למסת תקנה זו להחמיר תם שאנ״ס ילי*ני*ל יייי״ן אסר כמו פגימה ע״כאן
 להק! נסם מיןס אף נשאר מדנית דאף דקיי״ל דאין חלות לתקנה ממדלה

 (מדמ

 ודכי
 (לח) הרבה נ' נפרי הואר סף סיק ס׳ חיל יסמור הסנימות סקרא להס
 היבה מסתמא יסי מג׳ ולמעלה יספחח נסכין אנל נלא היי רק נ' לא

׳ ' א' ס״ק ב' ועי ס״ו להלן ס  ונ׳ לא מקד הרבה עי״ש וע׳ הב״ש לעיל ס
' רעיה ובסי משפט שאס  ק״צ ס״ק ה׳ ימי בשו״ח טח אפדס חלק ס״מ ס
' רי״ב ובספרי מנח סרה כאן ס״ק ש״ז ולדנא ראסי בסי  על החי? דש ס
 מחיית השקל כת״י על הלי שחיטה שכ' גששי׳ מ ח״ל ודע דמ״ש המחבר בס״ה
 סטן שיש בה מימוח הרבה וסי סא דאזיל לטעמי' שכ' בס״ד במימה אחת
 ייסכסטו א! שחש נה דרך מלנה ילא הניא כשד אבל לרעיו הרב אפיי כפגימה
 אזה מסכסכת אסרס ומה שלא מיה הרנ כאן מסס שסמך אדלעיל נס״ד
 עכ׳׳ל (לט) ולא הרגיש טנאה״ט ומ״ש מהא דסכץ אריך סש ט מימית
' ו' (ס״ק כ״נ) ומה שכתנ הכאה? ופגימה אן לה שיעור ע״ל סעי'  ע״ל ס

' ונדמיט סס  נ
ף אח ׳ י״נ ס  סעיף ו (מ) סכין חדה ט׳ נזנח שמואל נדדשח הזאנ ס
 ה׳ שכ' דאסיר לשיזס נסכין שהוא חריף סאד ואן הצפירן יכול לעמד
 עליו מחמת חידומ והעמיס דמיו כרעת הרמ״א נד״ש ועד״ק ס״ק ו' מה שכ'
ר מה שכעת נתפשט המנהג נסכירס חדים המאעשיס והס דקץ מאד נ  מ
? שאס אנה חדה ד להיוח נטויים מחשש שהיי' כ  ואמרים שפושין ק נטונה נ
 כ״כ י״ל סלכה והגאה בלי ידסך כל דס שאץ זה מנמ הייתי סוב כ״כ
 דסטניס כאלו אנס מצוה מן המובחר ט יש כהס חשש מפני שאט יסל לטדקה
 היסנ כיכ ונס יש חשש שנכספיס תחת הטור וכסי מחמת דקח מדורם ועי״ז
 יש חשש כנדן סי.ס וחנירח צפמץ במקיס החחלח שסח הכפיסה ואף שיש להם
 אמוטת נחרות גזה סאינס נכפפוה מ״מ יש גזה עוד דעוחא שאיא לנמק
 הסטן לאיש מחפפ פגימה ומונרחין לתן ע״י מטך ניד ונסטן מן כזה
מ מיקה לאח? טץ  ססחלק הפגימה מ״י החיטך שעג היד יא״כ אן לסכין נ
 שא״א לנדקי כ״א מ״י חיטן ולאחר החיכוך אן ניחר אס לא היי מידה
ג יוחד לגמר נהסכירס שאנס דקים כ״כ יהי' ממוצע ? מ  דשחזה על היד מ
 בחיממ ולא יהי' מסדר הרבה כד שלא יהי׳ דק כ״כ הרבה לצאת סחשש מ״ל
? עי? בארך ? יש לסמיך מל ס  ואדוח החשש שהיי' שבסכץ שאינה מן כ
 ועי כסי נחפה בכסף חלק ב' בקינסיס פרי מפד בסעי' שאז״ז שכ׳ שפפה״ק
? היי מהגיס הסמים הקיימים לשחוט בסטן חי והיו בקיאים  יחשליס ס
ס אעס״י שס׳ חד היבה ועחה מקייב  היטכ לכמק הסטן ססג סאן ט מ
׳ טדעיי בסכין החי שהיי אסיים הסיג המוניים שמס״ל שיש ט  בזמנינו ס
? ס ס יאט נבדק מימת שסא חד במחר ולק נתקבצו כל החכמים עס ה  מ
 המומחים שבסעה״ק יססטמי בהסכמה שלא מרשה סס סיב לשיזיס בסכין חד
 במחר אלא מקא בסטן חד וחלק מייט מחמד בינוני כד סהא חלק ביוחר
 ולא יהי' מסדד במס־ ט אט נתש הפנימה לסבח החימד וכן טהנץ היום
 וכחבחי שא) חשכח ההסכמה הנ״ל נד? ועי בסי חוי־ח זבח (להניב מהרחד?
? שבסף הש? בעל « ? ס״ק ס׳ וע׳ ב ' ס  רל מאופיר) מטדכת איו שיץ ס
׳ ז׳ שהאריך סבא ברמן הסדרם המאטשץ שנוהנץ בהם כמה  החרא ס
? וסעמס  סחטיס מייט שמשחיזץ הסטן להיוח חדה הרבה וא אנה חלקה כ
? וקרוב לבא ליד מסה(טי׳  ורמוקם שאס חס׳ חלק: הרבה לא «הא חדה כ
? ס״ק ני) לק בחרו המומחים לטצמס דדך ישרה יוחר להש־יזה ' כ  לקמן ס
 עד שתהיי מסדרי! הרנה אף שאנה תלקה כ״כ כמו הסרן שאט מחמד כ״כ
נה כד י  דש מקתמח שממאנים נהשחזה זו ימקפידס מקא סהא הסכין חלק י
? ט אן אנו נקיאם נכסאנזאה ואף שימצא אמרם  למצל מחשש מימה כ
? נמיד אמטח  שמפא להשחיז הסטן שתהא חוה וגם חלק; הרנה >̂־ לא כ
 ונם להשחיז הסכין p ציין שהמו הרבה ואן כל העתים סיס ונוי והעלה
 וחלילה להוציא דנה על סס א׳ מהמנהגים ט אתן העמיס להקפיד כעיקר
ו מיסה כל שסא יש להם ססקיס ס א  ססא הסטן חלק היסכ נדי להנצל מ
? על חשש שהיי' לש וגח  סל מה שימוט כמ אף שעייז אנס משגיחים כ
 הסמץ נסכץ מאששת שיזשסס מיקר לחשש דרסה ושהי' כל שהוא ולא
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 טגעחה כטגע ראש השבולח (טב) שהוא מסתבך באצבע הואיל ואין בה פגם ש־הטין בה :
) ואץ אט טמיס לשחוס מ צפי שאץ אט «ןאץ ניני • (*יי): ז 5סכין שפיה חלק ואינה חדה. הואיל ואין נ ט ) 0 » 
 בד. פגם (טד) מחטין בה ואע״פ שהוליך והביא כל תום עד ששחטה שחיטתו כשח־,. (ומ״צ ־ז׳ נ״נ
ש ואין בה פגם (מז) שוחטין ח א)«י°י): ח יסכין(מה) שהיא (טו) עולה דודדח (יי) מ *יי «*נ צ״״־0(י  ״3
 כח (•נ)(נ) לכחחלח: ט (סח)"בדיקת המכין(טט) צריכה (י) *אבשדא ואנזפרא ואוזלת חחחא .

 דהיינו (ג) שמוליכה ומביאה על

 פחתי תשובה
 (ג)(מומיה פנה״ס ופין יונ״ש שנסנ ישיסעץ נם >נסמלס נזפס שיז ושיו וכן «זס
« נ' אן נשמי שייפימ'.מנתנ אליהו נמנ שיאו• ונטו לסנריר  יפמ״ג והחכמה אדה נ
 שלא לשיזוע נסכץ מולה ויורד כ• נשיה נסמפש ההרגשה והלוא• שייצאיס מונומינו ע>
 סכין מלק וישי ולא פצ הי ונקעה ראינו יומה הינשה יסכץ ישי לפולה מורד לק כשיש
ת לא ישהח פל ממוס הפגימה לכי שאז נפשה פולה ויורי אלא ״עניי נהשחזה ס  פנימה נ
י  ני אוע הסנץ פיפיפמוי פנחיקוט פ״ש (י) אנישרא ואפופיא פמ״זיאנסיא ע
י הקנס וכתנ נסי גן המלן סי נ»ז אס ש״פ פין מיי א׳ מון  סושפ ואפופיא ע
 ששמע הושע והימס הסכץ בדוקה אנישרא כשר אע״נ שייה ט פגימה הנרגשת אפופרא
 שפיי ימי יהני נדקוח יאצרטנהו רנע אעופיא ואנישיא מעיריהו יעופרא עי הקנה

 צחלומ ולהפליא סליו נזה נרש ועיין נסשונס ניס י8קנ סימן כ״א

 באר היטב
 (יא) סדסה וסי הש f לאהוין אס לא שהה !יעוי שס״ס pro p לטיק א״נ הינא שנוק
 והרס נ' םסימנים יחל וס אצל «! ושימ שרהס או אשי' ננהמה נשר מימ ולאי לנחחלה
 אץ לשמס נו אשי' עוף טון לצדן לשמס נו לנחחלה שר סימני! נמו ננהמה ופיק לקמן
 וזי נ״נ (ינ)מחש וסי' הנא לשלרסו עקומה כשמנניה ראשו וזנט וניניהם נמו גומא

 (מ) לכחחלה נתנו הנא ושיך לאילו נייג' עולה ויולד נמי נשל.וללא כניס אנל נהיי נחנ
 לנומניט *ןסמרו 0 אלא נשעה הלחק אנל ננ׳ עולה וץלל אע מוחל אשיי נשפח הלמק

V ששמע הקנה נסכין נלוקה אסופרא אפ״ג לאימ טה פגימה הנרגשח אנישלא ) * 
 ונשלא על סישמ פכ״ל ופיין נשו״ס מאיל נסיניס *מן ל "ו «סאריו

 דרבי תשובה
ק י״א של ללוקא  סעי!) ז (מד) שוחטין בה פנאה״פ ועי׳ פרי סאו י
 שיסלה לחחוך עכ״ס פ״י לחיקה קצח אנל נלא״ה חיישיק לירסה
נ מרי ל' כמה חילוקים מפנץ זה ללינא (ועיי״ש ' ל  ולשהיי' נדי״ש ופיל ט

ק ס״נ וסיר) •  נרנייפ י
 סעיף ח (טה) שהיא עולה מודדת וטי שוחטץ בה וטי פי' נשו״ח נרכח
מ ס ס הוא דאין חילוק נץ היא פולה רורד נ ס ' כיג שכ' מ  רצה ט
 נץ שהיא פולה ויורד נצדד החוד נמה *משה למומים נפיןס א' מצודי החוד
 דק ועמוק מתר משאר שעת צדד המד עיי ההשחוה שמשיזיז נמיןס ההוא נכח
 יוחר עד שנראה לעץ שיפי מראה נצוז נמקים היזא מכח ההשחזה היתירה
 דאין זה טס דעומא מדכא דלא גרע מיזדז של הסטן תןי״ל רעולה דורדח
 שוחעין ט לכחחלה וא־רנה זה עדיף ספי ואף להנה״י שהניא מנהג דאין לשחוט
 נעולה ויורד כיא נשעח הדחק ונשר עולה ומרד אף נשעת הדחק אין שימון
 מ׳׳מ נגיד גס להכה״י אין לסש וכל שאין חשש מימה אין נמןס להחמיי כלל

 מדנא נדי״ש לדרכו (נז) עולה רורחז כנחש ענאה״נו יעי' נסי חסד
ק ה' שני דאף  לאנרהס מפין החמישי נהר לינ נד״ה פולה ומרד ועד״ק י
 לרפת מי שהחמיר לאסור נפולה ומדד זה דקא כשנכל אי מהעולים ומדדם
 יש פומק נץ הטנה שמכאן ומכאן גונה אנל נשגטה נאמצפ ומכאן ומכאן
ל פטל נראשו כדי  נמוך טדאי לטלי פלמא לא איכפת סיד דהרי כל סכין י
 פלא ימןנ נעוקן וכן אצל מןחא צ״ל גיכ כנדגול אס הקתא רסק מהלהב
 ורמא והוי כעולה ויורד איו חה לא נחשנ נכלל עולה ומרד עד שיש נמקוס
 א' שנןעה ומולה מני צוומ מפאן ומכאן לנטה מיי״ש י (טז) שוחטים בה
ק א ונזנ״צ  לכחחלה עסתיש מיש מהמכחנ אלי׳ ועי׳ נטת אנרהסנש״ז י
 סי' ייא ס״ק ו׳ ונמנחת מסף סעי׳ ו' של דסימ נדענד אס כנר שחפ נה

ס נדי״ש• ז כמן דאין נה מ י מ ר מ  לל?נ ט
א דאין קפידא ק נ  סעיף ט (טח) בדיקת הסכץ עשמ״ת מד׳ ז' וחניש י
יןת לחיית עיי״ש ונדי במנחת יוסףנלק״י  אס מקדס א׳ פהי״ב מי
ק כ״ז שני סהס' הדרת זקנים דאס בדק בצד א' נסלכה ויןדס שבדק אחו  י
 בהבאה הלן לבדוק צד האחרת * שנדק צד א׳ אנישרא ואח״כ נדק צד א׳
 אטוסרא ל* שסיר עבד ושמא יתבלבל רעיו ולא יבדק כל הצורן רק יבהק
 צד א׳ נסלנה והנאה וכן צד הב׳ וק נסוסרא עיי״ש (טט) צריכה אבישדא
יש הסירפ בשם המאיר נחיביס עיי בשלחן נטה  ואטופרא פנאה״ס ופת״ס ו
נדו סלל מ נזה והפלה ואין לסמון פל ו י ק א שהשיג נ״כ פל ונוי מ  י
י של ק לוינא זזה ק י ק י' ומנחת מסף כלק״י י  מה פיי״פ ופי' ויק י
 מומם לא נאמר ללמוד ממנו שוס פרן יןלא ואין לצרף פעם זה לשוס מיף
ל גיכ נסיח סוטו״ד חליסאי סי׳ פיו ה ן ונמצא ס ק פיי״פ באי  להקל בסס פ
ק פדה  נדי״פ באריסת•(נ) ?מליבה וסביאה על בשד •מגעו פי' נקי
ס שס אמ ב׳ י  ובפר משהפל הירושלמי סדק ז' וססדס הלכה י״א ומליון ס
 מיש ממין נרקח אנישרא ימיי מנדן הסלחן(להמהדק״ש) ומסין משה של
כ ומרקד הוא בדקת הסופדא פיי״ש(ימיי  דהאדנא לין בדקת נשוא פיקד ל
ק א מיש נערן בדקת אנישרא שמשמו ) ונד׳ נפרי תואר י  נמ״ז סיס ל
ו אץ נדקס בשרא נחשב לבדקה נלל טון שאץ לס הדגשה אנשראלא זמי נ  י

 י •

 למדנה מ״מ ננ״י טון שהנספ ק חכמי הווי כסדנה זו וכן נחט גס החנה
 פפרי ס״ב אן להקל בסוס מיןס נזה נדי״ש • (טב) שהוא פםתבך פמ״ז
ק המס העילה פ״י חימו פ ' מיש נפלוגחא שנץ הראיה והרפנ״א נ ק נ  י
מ פ ד נ ק ח' יי׳ של ו  נמחר ונרי נמנהזינ כלל י' מןסץ מגי׳ ז׳ ח׳ ופשרץ י
פ מן מאד ופומד נסה פנ חידדו jh» שלא החליקו שוב פל א ס מ  מר ש
 המשיזזח להפניר אח הסס ההוא נפונ אכן אס הייפ החימד סא מן הצד
 שיןח אבע״ר גילייג״פ מא גרפ פפי ואסר אפיי נדענד פיי״ש יטיצא נזה
ק י׳ דש חילוק נץ הל״גלי״ן ומה שנמצא פיס  כ' ג׳יכ נסי מנח סרה י
 החנ פל הסטן פה מןרץ אינפ״ר לייג״ס ימסנסן נאצנפ שאס מא וטק
ס גמור אכן אס דנוק  נמזק ואיפ מפל מעצמו נסים פעם ללע אסר דסי מ
 נרסיין עד שפסל לפערים מאלמ חליי נסלוגחת העוסקים ולכתחלה אין להקל

 לשסע ט אכן נדענד אס כבר שחנו ט אס ראפ שכשל נאמת מן הסניןפ״י
מ נהס״מ אף אס שחס ט יןוס משל ע ד  משמוש ופפסף טד וכממה מותר נ
 נדי״ש נארן אמנם כל האחרורס העא יכל לייגי״ל סי כמימיז ממש ולא
ק גי) וק ראחי  מלין כלל בץ לייגי״ל ללייגי״^(ועי׳ נהחשו' שציינס לעיל י
ק מיא שהשיג מ״ד המנהז״כ מ״ל והעלה נטאדס י  נש׳ מנחש מסף סעי׳ ז׳ ו
 דאין להקל בשום צד קולא כענץ הסע העולה על הסכין אחר ההשחזה ט סא
 בכלל רד״ן המבואר בסשקים ועוד סא גמע ממט בץ שעומד על החוו ביושר
 p שפומד מן הצד שנןח אבפ״ר לייג״ס אסר בכל מקיס אף בדעבד עיייש
 ונדי נמנהזיב שם שכ' שפנץ הסס של החידוד מ״ל בא פ״י הפרד בקיאת של
נ ההשחוה ומחק הסטן נמשחות צד א' יוחררחטרו ס ן נ  השרנ שמי שאט מ
ס הזה ומי שסא בקי ואמן מעביר אחו נמשחזח לאט לאס ו  ממילא נמשה ס
 ואין משה סס כזה יפיייפ בהקימה פא בפתיחה יביעימ מיש עור מה וכי

׳ חמזיו מומו באמצע עיי״ש (םנ) ואין אגו טהנץ ס  שצוין להוי בזה ס
ק באשכמ היא יסהגץ לסזמיו בזה אבל נשאי ק ב' שני מ  פי׳ טפץ משה י
ס נמדטת  סיןמוח טמץ להחיר סיייש ופי׳ שפיח ספי׳ ה׳ וחביש ס׳׳ק א מ
מ אס שחס בס ודלא כמו שנדפס בשויח מהרי f לאסור אף פ י  אלו פשר מ
ק י' כ׳ חיל ודני פשוט אצלי ט מ דלימא פיייש אמנס נסרי חיאר י פ ד  נ
נ קלי מנת ר זס רנא לההיר מילה ומה גס ט ח נ  סמן הזה אן נקי מ
 טפלים קנלה ביסים אא ושוחטים ישתקע הדנר אפיי אס יסי נקי נדנד אצל
ו נס חח בהוראה אס הוא חכם ואס אט חכם ה״וסטה  עצמו והמורה בזה לסקל י
ק ׳ א־ בתמידין י נס רצון ס י ז י ועי׳ נ ל  ישע שיאטל נבילות לישראל מ
י מסף מ י י סיי״ש ועי׳ מזה נ ענ א שכ׳ יבזמניס הסנהנ נזה לאשמי אפיי מי  ל
ס  ס׳ פיח ועי׳ במנחת מסף מד׳ ז' של ואס כמן והרגיש שאן ט סס מ
ס ' ט סס מ ת העין קייס ששמי ולא ס ן נשמשא מאי י  בהתשה ונס מ
כ יש להנשיר  משס ולא חיץ• ולא שאריס ולא לייט״ל א אף שאנה חלקה ל
ק א שני תם התנים לא הקילתןנארס מ מיייש ועי׳ מסח חורה י מ ד  נ
 ק פעם א׳ א ב׳ דון מקרה אנל סכא דהשיינ תיל לשיוט נסכין שאינה
 חאן! נס בויעבו דט סלכהחלה יכמ׳ש באיח תקי״ז דהינא ותיל משית ק
ט כלכםחלה ונם ההניש מיוה בזה ולק צוין ליקוק מה מו ד  סי די

 הונה עיייש:



 יורה דעה סעיף ירן ט הלכות שחיטה
. םנ׳ רוחותיה שהס פיה (נה1 ועני צדדיה ו ת פ  (גא) על בשר אצבעו(נב) ואה״כ (ע) מוליכה ומביאה (נד) על צ

 פגם
 חשובה

 לבי עיי? ומי׳ בסי ממשה דקח הספרדי פל הרמב״ס בפרק א׳ סהלטח
 שיזמה הלכה כ״ג שנחנ ח״ל אין מנהגינו לבדוק אנישיא בלל דאין אנו מתישץ
 בבשר האצבע כלל ואלי דנזמנס היו מקלפים העיר הראשון של האצנמ כיי להתיש
 אן אן נראה p אלא שאמטת יחירה סיחה נהם סמו שמציע שהיו נויקין
 במים וממש שהיא דבר בלחי אפשרי בזמנים עכ״ל ונר׳ בשו״ח מהר״מ שיק
 חיו״ד סי׳ ו' שהאריך ג״כ ליחן סעס במה שאן שנס שיחס משים לב לבדק
 אנישיא עיי״ש וp שמעתי מכמה וכמה שוחשיס ממיןמוח הדנה וכולם אמה
 פה א' שאן סס שו״ב סהג נסמוא זו אף הסמויה המופלגים ביראה ומהת־יו
 מן המהייין אן טהגץ כלל לבדק אבישיא ולסענ״י נראה יהר״ק יהמנהז״י
 שנראה מסמא דבריהם שהם החמירו בזה וברין נס בבישרא כד לצאת יד
מס דהם היי להם הסדרם המחמדים בחימר כינור  מלוה p המובחר הוא נ
? היה נאפשר׳ ליךם דבר זה אנל במדינתנו ק מי) בשמם ס  (ונמש״ל י
 שבידו מקא בסכינים המאסשיס שהם מחדדים הרבה מאד דא״א שלא יחבול
 משר אצבעו דלא ימלס דכנגיעיז בבשר אצבעו נניעה שיש בה ממש כד לפרנס
 אס היא חלקה שלא •חתוך הסכין באצבעו למב חדסויז מיממ אף ננגיסה
? נמנעו מזה השוחסיס מסרס »כ  קלה יממילא א״א להתיש מאסה ע
 דאתי נש? נעל התניא ז״ל נק״א ס״ק ג׳ שלמד זכות מל שאן בודקין מנת
 ננשרא סיי? נאריטס pi ראחי נמנחח מק< נלק״י ס״ק נ״ג ונס׳ דעת תורה
? שהניא מרי הסייס לרש״י ז״ל שכחנ להדא ממין הנמקה נסיסרא  פיק י
 הוא לחשש מימה והנמקה על נישרא הוא רק לראח אס הסכין חיה כמו
? עכ״פ יש א£  ילא משוס פגימה עיי״ש ואף יכל הפוסקים לא ס״ל p מ
ק שארז) • (נא) על בשר אונבעו פיל(נסיק י  גמל לסמיך עלמ (ועי׳ מ
ת נישראסמו ק ד ק ח׳ שכחנ דאף דאנן אן מרגישין נעח מ  הקדס) ועליק י
ק גס בראה ? אס מ  שהיו מתישץ מיל ואץ לממן נפח אנדקת בישרא מ
ת נישרא אף נלא צסרן ק ד  נמו שגתסשם נמת המנהג לנמק גס נראה סני מ
ח ק ד  פיי״ש ופסע לפענ? דלסמ? נם״ק הקדס נשם המ״ז דנד להתיש מ
 נישרא צריך למנניר הסכין על האצנפ שפוי שא יך ומדגיש ממילא דאין
 לסמוך אנדקת בישר א אף בצירוף נדקח ראה אא? נתן עכ? מישרא
ס הס׳ הואר משה שאחן  במיןס שהעור של האצנע רך מ״ל וכן לסמש״ל מ
 השוחטים השואפץ סאנא״ק ומרחיס דס על האש של הטאבא״ק מוקשה סמור של
 האצבע ולא מנא להרג? על יד זה ט האצנפ צריך להיות רך כמ? הסתרנ
 ממילא יכל זה לא נאמר רק נשאר סחסיס אנל נאתן השוחנדס שנתקשה
 פור אצנפ שלהם מיל אן לסמוך בלל אנדיקח נישרא בבוס נמר אף נציתף
נה וסביאה על צפרט ומה יעשה  נדקח ראה וה? י (נב) ואח? מלי
 ינחקכורך סלנה והכאה קצרה פל מקצת הסכין ונחשפה דהרגשה קלה וממיר
 יחזוי ליממה ממקום שפסק שם בדקחו pi יעשה פי גמייא וסב יחזר לפסח
 באתו צר עצמו הולכה והבאה ארוכת קצת ובבבמת ומסיתם קצח מחר מנמולה
? נדקחנטוסרא p יעשה בכל ציני סלטת יב׳ הבאת ער סעלה מטלס י \ 

ף ס״ק  סנהזיב שס ניןמזן שס סעיף ס׳ • (ננ) מוליכה ומביאה עבארס ס
׳ ומנחת מסף סעיף ס׳ שנסב דאין סאק p אפ מוליך ק נ  ft וסדי׳ק י
 האצנמ לנד א שמוליך היד ונאצנפ אס סנמגע פס ששוב א ההתשה יעשה
 עיייש י (נד) על ונפרט עדיק ומנח״י שס שכתנ דהיינהג סא שהבודק
ד שמחזיק בה  נעצמו מחזק הסטן נעח נדקחו ולא אחר רעל די ההסעה נ

ד הנ׳ שעונר נאצנעו על השטן עיי?  הסכין מתחזק כח החזר וההתשה נ
? מהתל? דכשלא בדק אצדדיס יה. מנאה? ס״ק fp מ  (נח) ושני צדי
ק ל׳ סולק על י ק סיו ו ק ז׳ ושפ? י י ק א׳ ו  וגאנו הסכין וט׳ וטמ״ז י
פ י א נ : (ט) שלא יחיה בה פגם ע ? , י י אף נדעבי פ נ א  הימ״א נזה ו
? שכחנ שאן מהנץ ? ושש? ס״ק י ק י ? סש לרחוץ הסכץ עמב? י  שס מ
 עתה למוץ הסטן קמזש שיומה יק שבגדק! דלאח״ש מהנץ לוזחצו דאז סדא
ק בחון הפנימה חה חקא בשסהה p ממיסה לבדיקה אנל אס  נקיש מ
ס ויכסה הפנימה בחון זמן זה ימל  בודק סכף וסיד שאין ט חפש סקווש מ
ten כחב שצריך ? ק י ש? נפל מורא י  לנדן נפומ לח מדם עיי? >f נ
ס נמוד היש חס מיי? וסי׳ נמנסז? בפשחן י ב  לריק הסכין לאיש אף ש
ס יסש להחמיר אנל כשאן א מאי ד מנה ק פיו שהכרימ דכסש א «  י
ס י ה מ א ? סש ו ק י ק י י ן וכ? מ  שמנגט בשמו הנהמה סיי? באו
ק  שוי ננןסח נשפו לאח? לערן זה עיי? אק mm מסף מיארים י

 כדי(ט) שלא יהיה בה
 דרכי
ד דהאדנא לא ראפ מסולם מי שטוק אבישרא ט אן אדס  אסוםרא וק מי
ס לבדקה זו ? אטשוא כל מיקר וכי לבאי מדוע כחטהו בשיס וססן ת  מ
? וססקיס שבחנו ש  טץ שאו חאן שאן זה בדקה וכ׳ והמרן סא ס־ ת
 מיקח אנישוא היא מסס שהם היו מוגישין טלס כל מימה דקה אף אנישיא
? מאת ולא שנפו מי חש היגונות והצרות והי׳  ט הראשורס שלא האריכו כ
? לא נטןהוא מ ̂י סיס ו ק היו מרגישים אנישרא משאיכ אץ וסי ו ס  נשרם מ
 טון דנגמ׳ מטאר לנמק גס אטשרא אץ לפ לזוז ולשפת מדנד הש? עיי?(ומה
ע י ק נ׳ נ׳ נשם הפרי סאד דע? נש? ופוסקים ו ק י י פ  טשופות יפקנ נ
ק שמגר הנשר ס צ  סנמק מישרא הכוונה הוא סנדוק נצסק שסא נגד הנשר ת
 נרגשת הפגימה ומסים סישיעיק על זה דאין משמע p מדמי הש? והקדמונים
 עיי? ועל רנדמ אא סמן הנית אנרהס שהעתיק מאד מסף נמר׳ זה נשם
א אסופייא נעד הנשר וצוה לעיין נישיע״ק י סאד שא״צ לנמק אנשרא ל י  מ
ק ב? ובחקי דעת את ד״א ? הזנח, רצון נתמיד! י  נדי? ואחריו העתיקו ג
 נשם הפרי סאר דא״צ לנמק אנישרא נ״א אעופנ־א נגד הנישרא כלל אנל
פר? דאה שאף שהניא מנדים שהעחיק  לאחר המחינה מכנודס המעיין נ
ד ממי והססקיס ? דחה נעצמו זאת וכ׳ דמפשמות דנ  הישועוח יעקנ מיל מ
ק ו' שני תדקח נישרא  לא מםייע p וכסף מסיים כסש״נ) ועי׳ נמ״ז י
ק נ׳ מהמה על סיועי זמנים למה י נ  היא ייוניח ושנן משפע נש? וש? ו
ש? וססקיס והרשב? במשמרת  השליכו כדקה זו אור גימס טון דהואמטאר נ
ן גס אנישרא כמו  הניח ל דנדקה זי היא נדקר וני דהחרדיס והיראים טתן
ק גס אנישרא לא ? נמרה מןחיאל ס״ק ד׳ רכל רלא מ נ  וכהלכה עיי? ו
? חקגח חיל ח שסחדנ לקייס כדקה זי ע ו א  ענד נחקנת חזיל יהארין מ
' שני שצדן להסנד הסכין על ק נ  גס נזמה׳׳ז נדי? נאריסח ועי׳ נמ״ז י
? ה מ סאו משה פרק מ״ו ס״ק ג׳ שני ו  אצבע שעיר שא וך ומתק נרי? ועי׳ נ
 יזהרו הסחנדס השיאפיס עשן עאנא״ק שלא ירס את האצנע על האש של
 העאנא״ק נאשר תילין p הרנה מהשיאסץ סאנא״ק ט עי״ז מוקשה ממר של
 האצנע ולא יוכלו להרגיש עייז ט האצנמ צריך להמח רן כמ? השרמ? עיייש
מ מהר״א ן׳ חרנא פצדך לחחוך הצפורן ולא ירח  ועי׳ נמחזיק נדכה שכ׳ מ
ס הנשר א  הצסרן ממל כאס אלא הלבן שעל הנשר וגס יחתוך סניט הנשר ו
 שאש יחתכפ צא ינאנ ויחחוך עד שיניע למקום נאט ואו יתיש משר פכ״ל
ק ? י ' ס  ומיי בס׳ סרח זבח(להרנ מהרחד? זיל מאזמד) נערך שחיפה ס
ג א' שקבלה ל פ ס ? ׳ ח׳ שב׳ בשס »  י״נ ועי׳ נס׳ נחל אשכול שעל ס' האשכול ס
? נצפייץ אלא שהוא נצר הפרסי ס! הצסרן שהיא לצד  נימ דאניפרא הייפ ג
? ' י  הנשר יאטושרא הייפ מצד ייצץ של הצסק עיי? ועי׳ נאהל יצחק ס
? ׳ נ׳ נישהמ״ז ס/ן י ק א׳ ונמרח זנח (למהר? ג?) ס  נלקייצ י
 של דמצוה לנמק אנישרא מקא כמ שלא ישחכיז דנד חזיל עיי? ועי׳
 נמנהינ פלל י׳ נקינק• מד׳ ט׳ של ח״ל ושלא נהי׳ חיי מנסלץ תקמ
 חיל שהעובר על דברהס היה עבריין נ״ל שק ראי לט לעשות תחלה ינמק
 בבשרא השש בדקוח שלו דהייט מלכה והבאה פעם א׳ כבל צד חה מעיל

? ק י  ג״כ לידע בה חצקח הסכין בטיב יאחיכ ינמק בצסק ועיי? בעשרון י
 ועי׳ דינן ס״ק ט׳ שהאריך טיבא לעורר לב השיחנדס שלא ל*ז מרבד חיל
 נשים אפן ט אף אס נראה א שאינו מרגיש אנישרא נשום «גס מימ לא
 יעמוד על דמהו נזה ואלי נסם פעם מאיזה פעמים יהיה א אזה התשה גס
 מישרא דמה מלסקדנא ממז'? אנעי לן למיעמ ונחנ שס דמימ נל פאט
 מרגיש אנישרא ננל * אף שטדק ו׳ מיקוח אטשרא צריך לנמק אטיפרא
א אס נדק אטשרא ו׳ נדיןח  י״נ נדקוח וניזנסש א מאי אנל אס אץ א מ
 א״צ לנמק אטופרא רק ו׳ מיקוח אף שלא הרגיש אנישרא כלל אן שיהדר
ן אנדקת נישרא פיי? ופי׳ י מ  הטמן סשיס כל טונחו רק אסיסרא ולא י
' נקונטרס פרי מפרי מה שהאדן נערן זה וכחנ  נס׳ נחפה נכסף חלק נ
 והוכר פסט נכל ישראל שטמץ שלא לנמק אנישרא כלל וגס להרנ סרי סאד
 פכחנ נספרו להחמיר היה טומנו וסטרו שהיה אפל טחשליס נשו ופוסח
 ילא דקדק לראי! אם טדקץ הסטן בצפויץ וס? ציל שחזי ט סמ? כסשרו
? נפחלח וברו דבמיקח הצסרן נוגש פנל ומגז להס  להמדר וסמן מל מ
? סניא א אן הקנ י  להראל דכיץ דשאס חאן ישראל אכלץ ואן מוקהןן ט
 הקלה לנל ישראל יסכל למיון סל אנויזיט הקמסס אשר באץ מנה דנודאי
 אשנס טעמאלהיזיואף לכתחלה נלא נדקת בישרא ולסמון מל גדין! הצפוד!



 יורה דעך״ סעיף יח ט הלפת שחיטה םג
 (מ) פגם (יל) כלל (נח) 1ויבדוק (נט) לאט (ם) ובכוונת הלב שלא יפנה לבו לדברים אחייס י m 4ארי ס

 (סא)?*דיך לשנות הצפודן אחר קצה בדיקתה (סב) שמא (סג) גפנם הצפודן בחודה של סבק(םד) ואולי
ב ט י ר ה א  ב

: eopo ואסושדא מד tcts (יי) כגל ומעם *תא נהע״ז דאנשיא הוא עד 

 תשובה
 שלא ישנה צבו לדברם אתרים וכשיש השש היסח הדמת כל שהוא * שירדא כל
 והו באמצע הברקה צריך לחזור ולבדוק אפיי כמה פעמים וצריך לזה משקל
ד בפחד ארצח סש המוח וכוי י״ק סק״ג באמצע  המון דיראח חטא בלי נסי' ל
א שדבר הלק מרעיד לב השרב  הסיק עיי׳׳ש ומי׳ במסרי נליךי ברק ל
ס ואסר פ  יתסמי שמרוח ראשו נססו מל לנו דברים אלו פ סי יוכל לשער מ
. פנאה״ס מיש סלמ!ח הצשירן יסי יעי׳ סרי ך י  זטהי לני נדי? (סא) מר
 יויאר ס״ק א שהשיג בזה על הסריח והעלה דאס מתיש יותר נצפורן נלי
 לחאחית יבדקנו בלא לחצויזח היד חקא עיי? ועי׳ בבית אברהם נש״ז ס״ק
 י"! שכחנ ומחט סחנדם טהגץ לנמק מחחלה בצפורן עוג ואח״כ בצפורן
 מטופת וט׳ וחקא לכתחלה סא דש ליזהר במ אנל נדפנד אפי׳ לא בוק
 בצפורן מטופח כלל אן לאשר טון שאט מוזסו לא גנמ' ולא גססקיס הראםורס
 נרי? ופי׳ בסי זבח שמואל ובלק מיש שס בשם הרבה שוחטים מובהקים
 שאינם מלחליזס היד סלל טין שעי״ז מחמעס כח ההרגשה פיי״ש ועי׳ בס׳ פלא
ה שיחש שכתב שיש לחהר שלא לבתק הסטן לאחר שבודק  מסן אח ש' ל
 הריאה שאז הצסורן רפה ואט יכול לבדוק יסה וראה שהשוחטים יראי ה' נזהרים
? את א׳ ועיי בשו״ח סור? א נס בסי יפה ללב חלק נ' סי׳ י י ב ה ו י ר  3p נ
 ואהלות מאהל ברכות והודאת סי' ל׳ בלה אצינ שכחג דאס יחן השי״ב
? לא יבדוק א הסטן רתן יד  אצבפו בוזחחין פד מתרכך לא מכל להתיש פ
 למיס קרים שישרה ט הצסורן עד שיהא עזה קצת וכתב שרטה זאת כמה
א גפנם ועסוק עיי שלין גטה  פנמים וראה שק הוא עיי?.(x) שי
ק י״פ שכתב דמגהגו להשחיז הצפורן במשחזת א למקנה בתער המפר  י
 דכשנמשה נצפירן מימה א אפשר למזין ושפא יפטר מיסת הסטן נתק־
 מימת הצסורן ואט מרגיש לק נטן לפשות ק מכ? ימי׳ נספר חידת זבח
? ? שכתנ שכן מא ג ק י ? י  (להרנ מהרחבת דל) פטרכח שחיטה סי' פ
 מנהנ השומרס דק׳׳ק אחמיר מיי? וכ? נמנהז? מל י' נקימן סעיף יישהיא
 נהג שהחלק הצפורן קת־ם המיקה על המשחזת מחשש פגימה נצסורן שלא יסננ
? פני תניקרו י מניף ט׳ ר י נמנ  ההתשה נמימה שבידי עיי? ועל׳ק שס ו
 של דנר שהצסרן צ״ל תסיר חלק וסעמ־ס סוב שיהיה הצסורן ארוך קצפ וממנים
 סוב שיהיה קצר כלא פל דבר בכל אפן שיבין שבזה מרגיש מחר ק משה
? שנשא!  נרי?. (סנ) גפנם מפורן פי׳ נשו? טוסו? תליתא סי׳ ס
 נשו? שנחקנל זה כמה שרם נמנןס ההיא והיה כל יטמ כשר ררא ה׳ ונקי
 מאד נבדקח הסכין זה זמן לא ממ־ נתקלקלו טושרי שא שבוק נהם
nab ם י י ק מנשר האצנט ואזה שוחטים א ז  הסטן והקליןל היא שטופח ד
 שקשה מאו להתיש בסכימה בצפורן כזה אכן נכל זמן שהראה סניט לסר שרנ
 מומחים היה הסכין טוב מאד לן המחפים אמרים שאץ מזה ואיה שהוא
 מתיש גסוגדילוסהשאנוחאץשסטטסאגפלעסטונ רפה מא משוס שהוא
 אנק נההשחוה החדשה פו שכאשר ינמר הסכץ מאבן המשחות מא סונ נלא
? מדן שנפגם קצת נמיןס א׳ נםגימה  מימה וגס אדע שס? הראה א ס
? ס  דקה ליתג אס הוא מרגיש מדאה א כמקס א׳ השטן שאט סוב ה
 אמר שנמקם שהראה א היא סונ והקלקל מא מלקום אחר והשיב והשוחט
ס מפיויס י נ  ההוא קשה להספידו טון שיצא מהרוב שנחקלקא סופרי' ושמשים א
 שאיי להרגיש בטוב נצסררם נאלו ונם נציווף רנד השרב שמיד שלא
ל א י מ ו נ ? יש לפקפק אך יען שלפי ו ? מ סי וק ע  הרגיש בפגימה ואף ו
? אך באמן זה שכל מקו השפם  היא אש כשר דרא ה׳ יכול לטיח נשאר ס
ח ם יתחיל לנדזס יראה סכיט לסיב א לאש המנץ p של גסת ושל הז  מ
 ושל מיסת ואס יאמר א הדג * אש אחד המבין שטובים סס ישיזנז בהם
 כל פייס ולא*־ בדקת זה המנץ לא ירחם לסערן כל היום רק יהיו מונחים
 ק־ גלי מגלה לחמץ ואז הס בחוקת ©דוח כל היום וכן יעשה מוי מס במס
ן במקו והיו סוממ ת מ  נמקו כטקו ט לזנק מוסס לא סישיק לקלנןל כמן ו
עה  ו* יסלץלסיך סל בדקת השרב אח? ט נמס מיי?־(סד) יאילי יש פג
?  בזדו־ים לא מק) בצח־יס תסבסד סישיקשמא לא ירגיש תב?ס״ק י

ק ליא של מממש? ולהט ל *לי יש פגימה בצווים ולאל  ועי׳ במנחת אסץ י
* יש פגימה ואשי׳נאמצסהסכץט דיל ולפעמים כשיש ל*ס י״יזקשה  סוס א

*  מ

 דרכי
מי לרוחצו היסב לאיש ולעכו סדסהנדיקה נדי? וק  ע״נ הפלה וכל נע״נ י
' שכחנ ' נ  סא המנמ ועיי נשו? דעת חנמיס ודעח הזנח מהרווח חרינא ס
 תמקמגות שסמדן הונה ואי אפשו לנגנ את הסכין היסנ נץ כל שחימה
? נדקות אן דנץ אפשר מלא אפשר ומלש נמוך  א*וסס ולמזק נדנא י
ת אנרהס נש״ז נ ולמיין כדנא עיי? וסי' מי  השחיטות צריך לנגב אח הסכין סס
ק מ  שיק י שכתנ prSe לחהר שלא ינמק הסכין לאחר השחזה עד ס
 הסטן מיו דש לתש שתהיינש העפחריח של האנן על הסטן דסחיס אח
 הפגימה ולא ירגישה ונס &pr לימי שלא ינמק לאחר ההשחיה נעודי לח ט
 אף שיש ט אזה מימה לא יתיש מחמת המפרודיח והלחלוחית מאנן המשחזס
? יזהר ולאחר שמסר הסטן מההשחזה ירחן הסרן יפה ואח? קניוני יפה  ס
?  יפה עד שנעשה ינש ואח׳כ יבדקנו עיי? (נז) פגם כלל מנאה? שס מ
י ושמ? ק י ? י נ  סהלחה״פ דאין לנמק אלא נאמה שהוא האמן יעי׳ ח
נ ראן למש לזה ואן טמץ ק דאין קפידא נאמה אצנע מדק מ  מרף ז׳ מ
? שכהנ שהיא חקר ח אברהם בא״ז ס״ק י  נרי? וכ? כל ספרי שי? יעי׳ מי
 והשגיח בסש המיסש .שא שטוב מתר לדבק שר אצבעות יחד לרשל יסמין
ן האצבש י  הוריו סחת הקמיצה על אצבע האמה א תחתיי וטיק באנה א ס
 אמה סחת אצבפ גדיא א עלמ יבמק באמה וכתב שהיא יש א התשה
ן בסמנוך את האגודל להאצנפ המנוכה לה סה בסה מפט למפה  במתי *סל
 פיאש האצנפ גדיא וטמן נאצנפ גדיא ונחנ שהראה זאת לסחםיס וההז
ק ז׳ שכתנ להיפוך יאן לסמוך אצבע שטוק ט  צמרו עיי? ועיי ד״ק י
 על אזה אצבע שאצא כד סהא ההרגשה שבאצבע תקיעה יק לגבי הרגשת
? שכתב ק י  הסטן עיי? ועי׳ נמנהז״ב שס בקמק מדף ס׳ ובסשרון י
 שמהראוי לכל הנא למלאכה זו ליק הנמה לנל מין מימה ופטמה לידע באיזה
ה שיש מימה מתשח מקא מ״י  אפן סא נרגשח מחר ט לא טלם סוח מ
 חטטה קלה ובסלכה והבאה קצרה ולסעידס להישך ובכל זה צריך כל אדס
? ההרגל עיי״ש ונראה מדבריהם דשוחט שהוא  למין בעצמו עד ססבע ע
 מדע בעצמו שאט מתיש נסוג רק באפן זה ובאצבע זה ובאפן אחר א
? ושכח א עננה ומק באפן אזר א באצבע אחר ד אט מרגיש כ  נאצנמ א
׳ ז׳ משאל נשו״נ ? ס ו ק יעי׳ נשו? מחנה חייס חלק ג׳ ס  ס״ל נלא מ
 שהוא תיל לנמק שטס נאצנע האמה יאוו? נתקלקל לי ההרג» נאצנע זה
ט טינ לנדקת הסטן אס מיתר לנמק  מ״י מכה שהיה א נאצנטו ואט נ
א משארי אצנעות שאמ תיל לנמק נהם סטט דש לסש שאן א  סטט ג
 התשה נסוכ טתר אצבעותיו דכא ליד מכסל והשיג שיעמוד הסיג ההוא
׳ סניניס נמימות דקמו ואס ידגיש נ ? מומחה ועסה אתו נ  ננסון למי ס
? לסרן אס צריך להילץ־  נהם אן לסש סליו כלל עיי? נארינוח ועד׳׳ק מ
 היד סלה על הסטן והאצנע שמניח על הסטן לא ינענע נאם א סחמננע
י מה שהוא מתיש ד לא יתנענע כאס וכהנ שכל א' משה מ נ  נהאצנע לנד ו
?. (נח) מבדוק עי׳ סח? לעיל י ן מוג א מתר להרגיש היסנ עי  נעצמו א
? י חלק ג׳ וף מ ד מ ק ft מיש מהח״ס ומי׳ נס׳ פרי האדרה מ ׳ א׳ י  ס
ם געשה הסכמה שמיקת הםכץ נץ קה־ס שחיטה ונץ י נ מ י ? שסונ ת  ס
 לאח? יהיה פ״י שני סחסיס מומחים מקא ואפי׳ בשחיטת מש א' למוכת
ח זנח ו  לציבור ידקדקי סבתן שני סחסיס הסטן מקא פיי״ש ופי׳ נס׳ מ
ק ב׳ שכתב ? י ׳ ס ׳ ובערך שחיטה ס ק ו ׳ ו׳ י  השפוד נמוך אס ב׳ ס
ח נחש לנמק הסנץ בץ קדם שחיטה ו ד  תם גק׳ק אחסר קנא הסכמה זו מ
 נץ לאחר שסטה מיי נ׳ סיוטים אנל לא קגא גירה זו p מהמה גפה
ס שנן ? ופי׳ פת? לעיל פס שהניא ממי ד  אנל נמןה מקיאן קצת גזה נ
? שמוקים שרם הסטן עסה ולא נוקה וסוסת ותמה  הוא המגמ נקיק פ
 מל זה יהא לשרן מיקח השכין אן חילוק כץ גנמ ליחה נדי? (וסי׳ מזה
ק דנו* מה שהנאתי מוי מזה) ־ (נט) לאט. נתנ מית ׳ א׳ י  נימינו ס
ס שס למי שאט נזהר בזה וטמן נמסרות נקיא מומר להיאנון כמ? ה ו * 
ג שכתב p הוא ק י  נמלץ דף ד׳ משוח לא סרח נדי? ימי׳ מנח״י נלק״י י
? המועיל לתקנת הנשר ע״צ היותו טונ והפי? ס ה  בכל נדל• ואכא תקנתא ו
: (ס) ובכמה חלג ? י י  מתעצל גמיש הטורח יש לסש שמלל בכלל זה מ



 יודה דעה «ח״ יח ס י יא חלמת שתטה
•* (t)ה ולא ינמק ך (סה) פגיטת («) (ח) הצפוק: « ת  יש פגימה בצדדין שלא ידגיש בה לפי שעוברת ב
 צלל• סםנץ מחל אלא נל א׳ נטר פצמו. (פהמיי): י(סז) ״םכין שיש לה פגימה (סח) אמד לשחום (״) בה אפי׳
 אם מברן לשתט שלא כמד הפגימה. ״ובעם טוב גוהגק תחר לכתך מטלית על הפגימה ביון ש<ינג
 יכול להשדחה . "ואש הוא שעת הדחק שאין לו הבגד. לחשחיזה אפילו בתל סוחר לשחוט ע״י
א י׳השחט ׳ *pjm• לנמק(כט)שי הצללץ(«י): י ס ומיל פ׳ ר >רא. 0קויפלה נ  כריכת מטלית על הפגימה: «
 (ע) בהמית רבות או עו*ת הרבה (עא) צריך לבתק בין בל (עב) אחד (ח) ואחד (ענ) שאם לא עשה
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 ומצונן * סם מאל * שהיד מו*ו סן מסמס משקה * זעה א*־ פוסמ שלא פיס נקיש נחון מיקס והודי הראניל שק• *רפ לו ממשה שגלק ולא מצא מיסה
 להעפיס ט מיק יפסהה אשל בכל אלה לא ילניש נס קמו המין שלא יהא נו *ם ואיינ מלחן מיה מצא סנימה פלל אפ לא ללק סמק רק אמלו לנו ולא לליץ
ת שלוח fan) ין כיג וסוחר לנמק מ ̂ה ל«ז נרש ונאנל הסק אסלי שחס נה הלנה מ  ליזצוסיס נס נמס שמח סנשנס נפולס לא •עמול pa לנמק ט סרוח >
 נאימ אצגס שילצה ליש טמן ר וליס «נ לאין לגלזק אלא נאמה מא האמן so הסייח נס ילחלמ הצימק ננמס מק שססטס מיי מהמה סס;*נ מלויזלחיס אף
w דזקא פידע קדה פייסה שידה 80 «יסס אנל אטלא i ק •וחי נ4 מק (סו) 88 ונחנ שין־ אנל בדמנו מחיי אס אמי נו׳ א שלא מפחי נסנימה מ  מ
ד ל׳ שלא מפחי מק שהסנימה למעלה סחרה אף דסני אטי מל גרלחא ללא מיא פל אס ל* אלשויה (ת) ואחל סי' השין־ בדק; מונס אנשלא ואןיסרא.  •דע ואמר נ
ה ממס א׳ צדך נדק: אדשיזסס שמא נמר נמס ל ח מ לפייעסשיהלציט פימסלא הד הפסק מלקיק טמן ׳״ס ולאמקא ממס מ  ילאאמדק מד הפסק נץ מ

 תשובח
 ואמי יאק לשמעון אנה עושה p והשיב שמעון שמשיה איס משש לנמק פשיס
? יתנסאמזנ הנשחסיס פני מק מאה נ מ  שאף אס ימלא הסטן מוס אי
 נקם לילקנק ס׳ יךא נמיף ג׳ מטאו מסיג גסילחה לא הי מגמל אסר
 לסזחלה עיי?: (עא) זריך לבדוק וסר ענאיסס? שלדין לנזזק אנשדא
ן של סס ולדן לנמק גס אחלח חחחא וכיב נשם? דש סי'  ומשוא ומי׳ י
? ל ולאיש א׳׳צ^בבדקמומן תיק י ק ק י? p• מל״י י  מ וחנ? י
 מאסנה קמש שאמה י? גדקיס ד לנמק p השחיסיח נטלמ והנא: לגו
? עוד נראה העלה והעיקו לוינא ק ל מ  מיי? אגל מזרח יקמיאל מף י
 מס לאחד שניסה לרין גדקה אנשרא ואסופרא ואחלה ריחחא שמא י?
? על הנליי ק א׳ ויק ו׳ שהשיג ג  גדקות כמו נןיס שיומה עיי? ימיו י
ק כ? של חיל  סה ול וצוין גס לאיש י? גדקוח עיי? יפי׳ שפ? י
 ולאמו שניסה פשיסא וצוין ייכ מיקח והפולט אן נזהרים סה ולא יוענא מל
? P ק לי וסי׳ ז ומיי? עוד שף י ק י י  מה שלל ופירש יש מה מור ג
ן ומציין י״ג ק b׳ שני ולנחמה אן להקל«ו ומיי הי  השיא יל גקרא י
 מיקס חקא אש לא בשמנו מחק נשוחנו הונה ואין פנאי או מנהג העולם
י הצסדן ? כ? גסלנה והנאה י  להק! שלא לנמק אתלח חחחא p כל א
ק ס f ונשמח הדחק יש להקל שלא לנמק הרוחחא  למ נוי? ולכ נלק י
 כלל p ימו לגד p שלפסשלה יש למהר לנמק י? כדיך! חקא נוי? ומיי
ק כ׳ ויק ייז יש גמרן זה ולדנא כ׳ ושממי נסס יושק  מנהיג גששרון י
 מיןלא י ויו להקל וקלי דענו מא דמקילין סה מיי? ומיי גמגויו יוסף
? ועש חסמים ודמיו ממן ) ומי׳ מ ? ק נ ק קיז מזה (ומיל י  גביאייס י
 גסהמרא חרינא סי׳ ג׳ ־ (עב) אחד ואחר מנאה? ס? אגישוא ונופרא
 ומי׳ במסת אמרי מון מ? לסרן נדמו אטפרא מדקה לאוו שניסה ועיי
ק ס״ז וגמנהיג נלל י׳ נממן ק פ? מזה וע׳ בפרי חואר י  סמיי נלק״י י
ק ל של לדנא דנדיעמ אף שלא מק p הסיפוח  סעיף מ ועשרון י
 אנישרא pאפופיא לנו אף ממצא הסטן מוס לאיש אן לאסר לא האחרונה
? פ? ממין בדמו ק נ  עיי? וכ? גממו״י סעי׳ ייס (ופי׳ ממיט לפיל י
 אנשרא נזמהיז): (ענ) שאם לא עשה p וס׳ דורי הכל ספק נבילות אנל
נ נמהח הטור איו י  אן מנדן אח הס? ואןמעטיין אסו שגיל זס מ
neua\ (עד) : ( נ ק י ? (ומ׳׳! ס׳ 3׳ י  כ״ז נשס מהרין חלס א׳ ס׳ נ
p ק י״ו ס? *מין אס לא בדה נץ שחיסה צ£י1סה  סכין פנוטה. פי׳ גל* י
 הסד למ ונמלא מימה גסף וסיס מממש? וסמה׳נ להתיר מיי? ופי׳
 פס? ס״ק ס׳׳ז של שימי סומיא והכנה? צ? סה ולשם לדנא סש לאסר
ס פיייש אך  הכל למפרע ממצא פגום אפי׳ שחמ שמה בהמות אע? והר י
ק יףז פסק כהופ? וסמיג צמוו מיי? ימיי גשפוי  בימ מורא רל י
? לוינא להקל סה ואז׳ לא מק משיים p בהילפה והכאה  ועה שהעלה נ
ק ל  לבד אץ לאפי מה wee נימייס פיי״ש ומה מממ׳ג סטוזן שס י
 של להתמיד בזה לדנא ע״? ועי׳ גשמיי סעיף י? שלא מזליסחזהאזעשה
 ולסענ״ד ובהימ * שפיו הדחק יש למזין *הקלטי! ימי 0«ולזי•(עה)«ל
ק כ? ואפי׳ שיוט החנה מוסס א  ש׳ נבילות כ׳ נשיח מדף י׳ ותנ? י

 הרנה

 דדכי
 מאד והגדול והשטן רן פא• * עיי מיקס לשפץ סא טסה נצפרט
p החריסת של הסטן לצו *1־ והצסרן נפגם וגס הסטן נפגם ולא גאמצמו 
 מן הצו לנקם שנסה החריפות מיי?: (סה) פגישת המורן. פסת? מ?
 סהס׳ מסע אא׳ שלא ינווס מו מציק שמעכב ההתשה ויאה אס סמכג
 גדעמ לא מצאתי מגלי האזחניס וגואה דהכל לסי ואס סיני הטווה לס
? מאפר מוד׳כי ס  ממין והסד והאדם אס סה יטל לענג התשמ וה? ומי׳ ג
 (ממאן ריז רלמלגוג) ס׳ מ? שנשאל גס? שהעידו מליו שמק• ס׳ סוינ
 פס חנית אריח עגל שרצה לקנוס וכהרף טין ראה שהעגל היה סחט על
 הארץ ולא ראהו טמן סכיט כראי והיה נסרף שמך היה נמל ול ודיין
 שסא קלות היפת דהא ידומ וממשה ואיא לנמק הסכין ולהרגיש במיסה דקה
ק נעת שהאיר קו ורוח סנשנת וגם יאה  כשהיד קרה וגס א״א לנמק מ
 שהיה סחט העגל נהחנא ובחסין ובדקת הסכץ רל מוסטת וגסזנמ הלנ
מ אץ לספון על זה p נשמנו ממק  ואף שייל שסה הסטן מזק מביס י
 וט׳ ונמס נסמן פ? השוה שמאלה לפגים מקל וגס יש קצות היפי! מומו
 השמטה שטון ולא שת לט אס המקים מזסניטתיו ונס מה פליז פדית שסי׳
 מדבר רטל פה באמצע שסטה מוסת ומכל הלץ שפסי יש להפניר השי?הסא
 ואץ להאמיט ירוד מיי?:(n) שני *דדי מנין ס׳ סמים הסד p ב׳
 אצבעותיו דבמק p השר צידס של הסטן נפעם א׳ נהזלטת והבאנו סהאנ׳
 אצגעוחיו סלל ציד השטן. ופי׳ זגחי יצון ס׳ י׳ גתסידס ס׳ק ל? וסי׳
? להתיש  שיח סעיף ח׳ של וה? שלא יגמק אנשרא ואשיפרא באחו מ
 נסונ גהץ מיקה זו ואש פשה p אפי׳ לבדיקה א אן סלה א וצוין אמר

ק לא):  ולנמק אטשרא אוו ואסושרא אוד מיי?(ומיל י
 סעית י(סז) שנץ שיש לה פגישה אמד לשחוש בה פי׳ נס׳ טר
ק ה׳ של בשם סמהושלס סש להסתפס נשוחט  אוי׳ האי י
ו ל נהנולפ וסן לש־וס  לצוק• נכרי אס מותר לשסט נסכין פגים ונסיק י
 כשטן מום אפיי לאדן נכדי אפיי פוף סיייש וכ? טסץ משה סעיף י?
ק ד׳ כשסהפהרשד? וכ׳ ואף זקששא רתקה היא ימישאושלהלנמולה  י
? יקקל? ק כיו יש פוד נפנץ זה ופילס׳ נ  סי? (ועיין ממיט לפיל י
: (סח) אמד לשת׳ט בה פי׳ נימ? לפיל סי ו׳ ( ג ק י  ולעיל ס׳ א י
 סיף א שנ׳ ואפי׳ סה הסטן אומה יהי׳ יטל לשסע נשטן פו שמיש למימה
ק יוליולק p שטן אחסה טוסו  אסו לשלוס גה עיי? ומי׳ נשוי סאנ־ י
ק י?) ט? מה גשם  א לא מיי? ולדנא פי׳ בתריס למיל(ס׳ ו׳ שס י
 הסריג והשטח ידם שיומס עליז מה עיי? ועי׳ גדסח סרה fo סיק כיא
ק יו)•(סט) שני  שס״ס גצ? לוינא (ומי׳ טוו מבויש לקטן ס׳ כ? י
 וסדרים נירה שמא ישחיס בצו הב׳ מלעיל ס׳ו׳ סיף א׳יפייבאסל יצחק
 גהליס ס׳ י? סעיף י״נ של ואש סופ ט ונמצא מוס נצו א׳ ואט יוועבאיזה
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 סעיף יא (ע) בהמת רמת אי וספות חוגה. מי׳ נמ״ג א? שי׳סצ?
ק ג׳ משתפק מאכן ששמי סרגה גפ? ומק p כל  גיא י
 Vt וסויגמ ואפו לשממון שנידו שישיוש השאו ושומ ולא מק p כל א?



א חלמת שחיטה סד  יורה דעה מדף יה י
:( ה סמןקפ״ו י פה. ( 0 ל«ק « (עט)» צמזק סטן (פ)3ץ*ז־סה (יין)(ו) לסו  W) ואפילו ה־אשמה: הגס וס (קן) שווצס (עךז) להניס *

בת  פתחי תשו
 (!) לשמיטה עגס״ס יפיץ גססיגס איו •ניה מאידזס ס״נ ס׳ ק״פ pew נסלגזס

r̂ מוץ נס»נס רת״ו ססדשיס סי׳ י*« j ידמה דמי 

 תשבה
 סינה טיוטה שלסרו שלסנחה יסגןלקל הסכין אנל 66 אירע * *זה סיגה
 מזעה הקועת שי יל שנפגם הסכין ממיתה גגון סססך נמסרו}) א ממלא
 איזה ער נוישס שמתן עיי השק שינ אשי לשמם איכ נסכין זה אף
 נשפהד? ונדייכ גלתי נדקת ימין סחלה ררתן הסכין קידס הנדיקה נות

 יאייכ ינוקס י? נדקתז נין נעוף שא נין נשל אחרים שישי
 ועיין נמסה אסריס הלסת יזה״כ סי׳ חימיה סעי׳ הי מיש נערן שידעת
 הכשרות נעיוהכיס שממהרים סעס להניא שהשי חס ליין להודיע להשלוחיס
 קידם השיזיסה שלא ילס עם מנוסות לניתם מד שירא שכדק הסכין ישתק
 דאו ודאי כשר הוא ולא זלת ואס לא הידע אחס מקיים ורואה שא׳ מטף
 העוף והולך לניתו יש למיזש לרמוז א שימיזין מד שיבתק אנל לא יססיק נדטי
 מחמת נרכס השחיטה ואס המחש יודע מאיזה נעה? סוא השליח אין לרין
ק  לדקדק נמ ט אש ימצא הסכין מום סלח לסדימהו ניש ומ׳ נכדתי י
 י״ז מה שצועק כסרוכיא על מה שמדגים העם להניא הנסדות לשיים כנד יה״כ
 וממהרים על מחט לאמד כלה מעשיך ומחמם מ אין סנא למיינו לבדוק
 נואר גץ שססה לשחיסה וסי ונעוה״ו התקלה לשרן גיוס הצום סקווש ויצא
 שכוס נהסםחש ומחו מוג שלא לשסע הכסוית bל מו סהא מאי להשיגו
 לשיזס נממן ואף שהאי״ זיל מזהיר למהר אמס הכסזת לא דנד ננמץס
 סש סשק איסד ח f ורחמנא לינא נעי וכל מנוסו לשסע כשסם ומי ועושה
 ששולחו למטלה למתק מטרות כאלו שחט ונסדט אחד אשד הטונה לשם שמים
ק אישל דנסיןס הדחק דש לסש א י י  מי? ימ׳ סתרנ ארח ס׳ חר״ה נ
 שיא אזחס לימד דש לסש לשחיטה שאינה מונה יש למסע מהמגיע לשחיס
 נעמה? דקא דוחו טונ לשחוט מס * ממיס קודם עמ״כ מי? וסי משיטות
ק נ׳ שכ׳ שק לוה להכריז ננלניהנרס דקיק לטנ להניא הכסרוח  יעקב כאן י
 במ משיית אמנן לא יהי׳ להס״ב הזמן הזק וק ראי לכל רב ומודה ונמהר
ק ס"! שכ׳ שק הוא  בקשיאת גמאס למהינ ק עי? ומ׳ בעניי בלין״י י
 המנהג מדיסק להפריז מיל סטא הכסיות לס1ס מד ימי הסטת ישמיע
 מסעם מיל עי״ש יעי׳ גס׳ חיי אדס כלל קמ״ד אח ד׳ שכ׳ ג״כ מטות מטלה
 טל מ וכולל שס גס סכחה למחטים שסלטם לנית הנעה״נ לשסע הכסתח
 שהחטמה סל מיהם ואפיה סמדם b הלילה ולא אשמי שלא יכשא גדיש ועי׳
 נמסה אסיים שס סדי ו מה שמזהיר למחטים שמסיניס להכין להם סנה
 סטרס סזקיס וגס ירא לישן קום התחלת שייסתם מי שלא יתעלס ופו' וגס
 מזהיר לכל נעה? השהשוחט נא אלא לשסט הכסרזח יצוה א מקודם סשנ
 מסס רניח מסירות הדרך ומפל לבדוק סכיט מעם מיושנת ופו' רש מאנשי
 מעשה שלוקחץ קום מה? מס א ממיס שכין של שחיטה וטדקין אס! יפה
 ואח? נסיויכ טמןן געצמם הסכין קדם נחיסת הכפרות ואחר השחינוה
 עי? מגדיו ט ממי ומיי נשו״ת מיום ספר חיו? ס' י״ג שני שנק״ק סרמסנורנ
ם להדאת הסכין >f לחסרו נעמה? נשיזיעה הכפרות ו מ  המנהג שצויכץ מ
י סייסם דניסס וכ׳ שק ראי לנסנ נכל מיו?  כד שלא יכשא נסניסה י
? ועי׳ נס׳ סאר משה סרק א את ו׳ משאל פס?  שסשססוח מהמת ס
 יד? שמסברא שמחמת תג מלאכס נמייה? וניסור באלה ק יכשל נלא יתנ
? אחו ואחר  ואשם והשיב א שינהג ק ופל ששחס כ? מוסת יטח יישחיס ס
 שנח אמה זמן מווו רשסס וטיפ כשאט שרוט שלשים מת אחת לא נקרא
 מחט הרבה ואן למש לתקלה זהמא רא׳ לזה מיס פי?. (עח) להכניס
 עצנז אנל כשסחט לאחרים לכ״ע אט דשא להכניס ממון אחרים כספק
• ?  ואפי׳ מסת א לשוזס כמס צוין למיץ נחקנח הנמאס שס? סעי׳ י
ק ? נהלכה נרווה י  (עט) א? לבדוק שנין פ׳ מטד המנ לקמן ס׳ י
 ו' x׳ דהא דאמרינן דסל להפרש פלמי לספק אותנו לכחחלה נא מיקח
 השכין חקא כשאין חשש מכה לנפלה אנל אפ הפסק נץ הסוסות שדנו
 שצוין לחיו ולברך ># לדן לניזק השמן קהחס הנוכה נמס חשש נוכה לנסלס
 מי? נ (פ) בין שחיטה לשחיפוז ענאה? מ? לפנץ תשלוסץ וששית
? של לדנא נמ p דכששחס נ׳ נפלי יייס של נ׳ ק נ  סעי' י? וחנ? י
 נר אדס איצ לשלס ומחט ייל לכל נסה? נמא צו ושל תנירן נפגם קידם
 דלמא בשלן נפגם ואן אפ ימונו הרשאה מ לזה לא מהר ולא אשדנן וסי

 מ

 באו היטב
 (מז) לפייסה ומונ נלגוש אס סוא מחש לאחדם וספה ק שלא נרשוח ייינ לשלה
 איא אס ש»» נחנה מץ מיק טייס מיץ מימ סמן שיו אנל הס״ז מלק עלץ
 דרכי
 סרנה נהמת ואפי׳ שחפ פוסח ואח״כ נהמות אן אסדם מסתמא לתלות
 הפגם נמסרימ הנהמה ולא נסור הפוף אלא כמן שלא מק ניפויים הדי סלן

 נספק ואפי׳ סוף הראמנה אסר מספק סי? . (עו) ואפילו הראשיגה
ק י״ו מ? דאפי׳ שחט נהמה א צדן נדקה נאחרונה שמא  מנאה? סף י
ק ג׳ של ראשי׳ צא ימן נסכין העור כלל רק הקנה ? י  נעור נפגמה ופי' ט
 לנד דש כאן ס׳ סונא שמא נפגמה איכ ואיל מקת׳ס שפא לא עע נסנימה
 קודם ששחט המחצה קגה וא? אן הפגימה סגס מ? אסרה רכל ספקנשייטה
 אסר גדי,? ופי׳ נסי מאד משה סדק מיז את ד׳ x׳ דש לעיין היכא שהיו
ן נס׳  הונס נשמוס ובסוף סואסן ס׳ חצי הקנה פטם מיי סלי x׳ הי
ק ה׳ וכשו אס׳ לדון אש הוסף מליו כ? מה יהיה נמ אפ מנצא  כ? י
א וככה? סין לתאי!  הסכין פטם נסף כל השחיסזת אפ נאסר גס העוף מ
 מחר תמסה נשחיסח האחרות ולא נמ העוף דצא מסמנו לסש ולמא נפגמה
 נה והא לא נמן יק מקצת הקנה כסס השערה א דלשא י״ל דכמן דנמ? חסן
ק י?)  מ המקצת י״ל שמא נממה נח״סן הזה והניח נצ? מ״? (ומ״ל י

? סלק ויל ואשי׳ חצה להכניס מ ק י? נ  (עז) שרמה להכניס משיך י
 א? לשפק אסר והברק? וכינתייס חיומת היא והין סלק עליו ופסקנהויא
? שנ׳ ג? דהעיקר ק י״1 שפסק כהנ? ודצא כהומיא ופי' ס ז י  ופי׳ י
 כהנ? נמס אסר נל השחית היבא ששיין אסו מ גגון נמקים שמי כשוי
 סא סה מחו מומי הטריפה מיי? (יפי׳ ממ נהץני הזנח סמוי הצוק ס׳
? היוצא ינשפ? ס׳ק י?ונס*ז ק ו׳ מ ק ר) וכ? נמוש מןסאל י ו י  י
ק י שסיס דאס טמ ושחש ק ז׳ דהפיקר כהב? כמ יעיי? ביז סף י  י
 בלי בדקה טסזיים מיקד עובר על דברי חז״ל עיי? ועי׳ מוחשי מהדיל
ק כ״ג x׳ תיץ ממה סש לסש  ציין מ? במימי׳ נשמ? סעיף י? וחיש י
ם אסר דבל תשחית מיל יש עוד אסר מסס גידה שלא יבא לידי מקלה  מ
 מאכל הראשנים סוס סופ מהבדיקה שאחר כל הנשחטים ואמר שימצא מוס
ו הסיף טוו ואז׳ שיוט ק י  ואכל סםק ננילה סיי? ובסעיף י? וחב? י
 ונסוף וחצה לשימו אחות יש למזין המן ג״נתייס מחשש אסו גל מסח
ק ק כ? וסי׳ ננמהי* כלל י׳ בפשתן י  פי? ומי׳ מזה גס׳ ועת סרה י
 כ? ויןנון סעיף י? שני וכל מ הוא רק מחט נמש אנל ממט פיסח
 שאץ דרכם להסנה סכין נשידטחם יש להק! p משט לפצמו ואף לאדים
?*top מון סחט ת1הא ונפרס נפוסיח הונה שאן שהות כ?למזקיסה 
 רשאי להסרה עצמו למ ולמן סל מיקה שאחר סלס נדי? יסי' מנחת מסף
נ שגתנ דהיכא דאפשר ינמק אחר בל חמשה פוסח וכיין ק י  נטאדם י
ת מ  תעש מקה? תם נעוסת משיי ליפגס כשסחט הרמ!ft סלק p נ
ק כ׳ נחנ דחמשה נקרא הדנה ע? יש להחסיר פכ?  לעיסת ושפוי סאד י
? ושיו  שלא ישסט משו מה׳ בלא מיקה נינסייס עיי? ועי׳ שיח מדף י
ק י? של דבעמה? כשחיטת הכפרות וכדומה סם לסיי לשספ סדנה ולא  י
 יסזק הזמן וקרוב הדבר שמחמת מחיצה לא יבדוק המנ בסונת הלב ובמתון
ק כ?  ש? יש להקל סה שלא יגחק בימדיס עיי? וגדי««נ? שס י
ק כ״ג «׳ יאף מיוה? יאפסי? ומקליק שלא  ובסנהז? שס גסשיון י
to ינמק מקיים מ? אן להקל אלא *מין מוסת של שליח * אנל אד 
ת של b שליח א' מדאי מחריב לנמק כד שלא ילך b שלמו קתש הפיחו ס  מ
 אס יצא נסכשר פיי״ש ופי׳ נס׳ נחפה נכסף חלק ב׳ מןמורס פוי מסדי נס׳
 מ שה» מל השיש נמ נמה שסטר נעמה? לנמק איד b שאח דהס?
 צוין לספ לעצמו דנדוק אף כעיוהכ? מתנת הלנ ולא 19! נבהל להריח סדנה
 ואס נשניל מאס נסר א לאנד ממון ישראל ולהכיש גפיוה? נספק אסר
 מיי? ולפמיל נשם המנחיי נראה סש לסש נכ״מ ליומרא דהייט שאף סש
 לשלמז אמו הוגה מוסת לא ישספ מחד מהי בלא נרקה משיים וק צדן
 לימיו jte ל16יח 6' מן פוף א' ft ישיוס •מס מזן< של ש4ימ 3'
 מו סגווק מטן לאד שייטת העוף של b שליח וש4*ו נס? יצא הנשח
קה׳ ? יממאנוהסניז י כ ק ? ותג? י  מידיד «׳׳5 ומשיחסעי׳ י
ק כ״נ של וכל מה x' להקל מפות באמה צו  ונסנהרנ שם ובפשוון י
 שישי" למט בלא בדקן לסד שחיטה הקו! קת מ מקא כשלא אתי א סם
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ב יאעיפ (פא) שבדק הטבק קודם שחיטה (פב) pet• (פג) לומד (פד) ולבתק אחר השתפה וה״ם  ־ יי*6!0"יי8 י
 ״* שהטנק לפגעו אבל (פה) אם נאבדה (פו) שחיטתו כמרד, (פז) תאיל ובדקת קח־ם שתפה (פת) ואפי

 שחט בה הרבה זה אחר זה. (פט) ואס גגע
 היטב

 יאיס אצא mm נעלפא 06 «יס >*» pa ת» mn• מצזלם עיש ונשי
.rip נסינ סלק 

 באר היטב
 יפסק דאין צדן צשל8 דשפא נעצם ממרקת אעה tt 4 136 מק גס
 נקנדחא להוי הנחו צלע ודא סשס וחיינ צשצס >מיג ק שידעה לשימם

 חרכי תשעה
 נס׳ ודמן ס^ל וכל פס ואמר למד מבלדיגן שייש נאריטח מי׳ נא?
ק ר ופי׳ נפל יא י ק נ׳ ונסייג נ ק ר ונסר׳יז שס י א י י  פ׳ מליו נ
? פמק הלכה (מזג׳ ו׳ ואנ ויל מועסיל) מיו? סי׳ נ׳ ומיי  שהאריך מה מ
? שנסף הששר שורת ייסף(מהניק רנן של ישראל נפהייו *  ממ מ
ק י ק ל  חילמתימקנ מקף זצ*ל) נאק־. (פד) ולבדוק אחו ומחישה מי׳ נ
מ  י? ולנדל סף ש׳ י? שני דאף שקידם שחיפה ממדדיס לנמק גס מאיי י
 לאיש ללע יצ לנמק p נאצנפ וא׳צ להחמיר לנמק גס מאית סין ט קשה
 לססר הלייזת דש שנראה לאח? בטראם העין כמו ל״ג1,,!־ ובאמת אנס
 שנימה ואנה נרגשת כלל ויטריף בחגם ומי? נסף היק משפסק באש משה
ה ובאצנפו לא הרגיש כצל והיי מוכיח  כן ומק מא׳ ור*5 אחה פרא־. מנ
 להסריף הנהמה ססשק (עי׳ ממיט לפיל ס? י?) אס צריך לשלם לבעל
 הנהמה והד מט מיק נידם טין שלא הי׳ מיונ לנמק לחיש מא׳ סי?:
? ט׳ ג׳ vera 'x שהיד ומשה  (פה) אש נאבדה גד׳ ננינס אדס ששר א
 מימות נסכין לאיש קרס שמקי שגיסתי נשרה והביא ראי' מלשון הרסנ?
 שכ' p וכ׳ ומ?אס רגיל מך מעניק אחו עי? יכ? נהנהזח הנ׳ רעק?
ק ל? נדה אעסיק עמד מל ממוקד נמ ורצה מהמס  רל אמנם נשיר י
 להוכיח ג? מומי הרפנ? p ראשיי פשע פשרה שחששו אנל משיה ואן
 רא׳ מהרמנ? והניח נצ? לדנא עי? (פו) שחיפחוכשרה מי׳ מזזזשי
 מתניךא ז״ל נאמצע ד? ואס ננמ שהניא וברי הרשנ? שסיים והממיר
p 'ננאנד הסטן וןדס מיקס ולאיש חסינ והניס נצ? ולא משמע עפ 
 נד? • (פז) הואיל ובדקה עי׳ מימו אדס שסר חנ וחוקה ס' י*א של
 דכל מ מא נםתס סכין אכל נסכין שידיס מנמו שמצוי הרנה פעמים שמוצאם
0 ואשויק מהמה סנאנד השכין גלא נדקה דומי  ני פגימה לאח? מ
 לפקד! שהוחזק שמימיו מתמעטין על פיות ממ׳ שאה שצדן לומר ולטטל
 אמנם ששם שטרם אף שלפעמים פטמים לא הי אפי׳ ניעוסא ושנינו ומ
 שנמצא נהם הינה פעמים מונים היא מחמח עשחרית שנצואר הנהמה כמו
? יסי אנל הסטן מא נחזקת מיק עי? וסי נסי נינו יצשק  שאמרים מ
 (ממאן נעל השי' מין עלס) שטר הספייןת ש׳ מ? שהשיג מל הבינם אוס
 במ וכחנ ואשי׳ נסטן שהוא מיעוט ושטח שיתקלקל אן לאשור מימנו
ק צ׳ מי? (פח) ואפי* שחט בה  כשנאנד פי״ש יהטא מיניי בלק׳׳י סיף י
 חרבה פ׳ בסי אשל אברהם (מהנאן מ׳ אברהם מורא ויל) נמלץ ש׳ ו׳
ק ב׳ x' דמ מקא כששסכ  את ב' יש מין מ באריטת ופי בפרי תואר י
 p ל א ה׳ בהמות אננ משחש סד׳ והי ולספלה פםיסא שמש בספק ט
 ממס מדוב שחיטות שמי אפי׳ סטן חנלמא שמוה עב קצת נפגם מומן חב
 עורות ואיל שטן של שחיטה שחתה דק ול? אס שחס יותו סד׳ א ס' גסי
ד שהביא ק י ק אשור עי? וסי גס׳ וסת סודה י  מיקה סדנא ואס לא ג
 ישים ומשתימת כל מסקיס משמע ואין מלוק מי״ש אמנם יפיץ במנחי! יוסף
ק צ׳ שהביא p מדברי ריי זיל בס׳ הסידס עי? וסי ממ כשרס  בלק״י י
 ממק הלכה (מגמל א׳ מסדנס ליסא) י1ז? סי׳ ב׳ סס שסלסל בפנץ מוהעלם
jftco א  לדנא דלפי יש הרפ? לקמן סי׳ ל? מאבדה הריאה שאין להתיר י
 חקא יש סא מאנו מכין לאפו שחיסמ כסה גהמות ולא מק ממוייש
 דססלות סלן אס לא נהפ? וארן גמל לנד מהואסנה שנשוה אפיי בלא הש?
ן  פי? נאריכות. (פט) ואש עע ממרקת נ׳ נשמ? שעי׳ י? ימה? •
 לעזנ השטן מדן קשה ק הבדק: לשוועה מזי מונע נטסרקס ואפ שיוט
 צוין לטיס פנית ואפי׳ מיענו אס לא מקי ושמז p ונאנד לאם? יש
 להחמיר כל שחמט מדן קפה והסד א צדדו נגפו נקשיושו פי? וכ? מלו
 סף שיק ס׳ ומה בחמשי מהו׳א״ל ציק השיג על השמ? במול ראן להחמיר
 והביא רא׳ מהא ו»חפ ביים סוב נהק הסטן ערב ירש ושמו להק ולא
 ייישינן שמא נמס עיי הסן עי? אנל אן ונדו כואן לוחמו וברי הסנ?
 והשרפ/ שובריהס ססתנר תנה לי מפוקח א שאר ונו קשה ואה? ישא
 שצדן ליזהר תס מגהק השטן מגדו? לשימי נה נמ? שא) למחט לפן

 קזס

 כמו של אום אי ואס שחש נ׳ נם:י חיים לאש א ולא מק טנתייס צדן לשלם
ו ואש מצאו  א׳ ממינ ואלו בדק בינתיים אש ט׳ מצא יפה ס׳ הראשן ם
ס ח מ ו וסמ? קלקלא א׳ אנל א״צ לשלם א ק  מוס ס׳ מתקנו והי׳ הנ׳ ס
ק ס׳ מ? ע?  והססת שנק פי? יפי נש׳ רנד המנ מל המ? נס׳ מ י
ד הרניד המב נמ יפי׳ ק כ? יש י  סתנ? נזה יפי כס׳ ופת סרה י
 נדנדו סס ונפטרו משסע שאס מל סס? ס׳ ל סעי׳ ז׳ מה שמיו נפק מ
ק ח׳ וכיק ט׳ של ומ׳ נמ אוס וספרו השפ?  מכמה מקימות יפי׳ מיז י
?  י״ל דאף אס נגפ כמסרקם של א רהס סטיר מכול הסמו אטו לכל א
 בשלך נפגמה דאי פצס המפרקת סנס ודא יק למציא ממון פמזקח נפלים
 ירק לפנין אסר מחמריק דפצס המפרקת סגס פי? ופי טלק גטה מסדש
ק כ? סכי דמם סא למנתו דאס נגע במסוקי! של  נ׳ ומי׳ כשטח סיס י
 הראשונה ישחט בה אח? ונאבד הסטן ולא טתנ שנסגמה ואף ואסוינן כל
 משמדס אח? p משעם סמרא במ? בריא במי׳ שארז ס? סיב הסיוט
 י?שלם שהרי פשע שלא מק אזר אור נגע נפסרקת עי? אנל סוגרי הפרס?
 משמע וכל כה? א? לסציא ממון מחוקתן טון ואין עצם ססשרקיו תאי סגס
ק י״ו דאף לרשת האמרים  ואן אסר p מצד יזמרא סטור וני נפרס י
 יפסור מלשלם מ? אס תאה הנ? שהוא מועד לp וזה לאת שהוא מקלי
 היסח ראי לחייט לשלם *דגמי מילתא נד? ופי׳ נפרס? א? ס׳ תצ? נא?
ק נ׳ שמעורר נמנץ מ דאס אדע נמ? ששמו הרנה ולא מק הסטן  י
 פינתיים ואח? נודע שהשטן סתה פטמה י״ל רמזור לשלם ומצי אמר קיס לי
 ״אט רשאי לנמק לאחר שחיסה נמ? עי? וע׳ נלק לעיל סף ס׳ אי יש
ק הריאה  עדן השאמי השרב שרגל וכ׳ דאס השרב רגל נשחיטה אך לא נ
 י״ל דאו? דש טענה להס? דבל״ו יסל להיות שהי׳ סויסה משים הריאה אס?
? לשלם עי? ועי׳ נשו? שטת יעקב חלק ל ס׳ נ? וטי?  מוסנ על מ
? ף כששר ובששת ס ס * ? ס  ימס ספר חיו? ס׳ של? וגש׳ גחן טעם נ
 טסות חכמים ידו? ס' א' וגשו? סאל ימשיג הליסאה ח? ס׳ י? וניד
p ק ה׳ ו׳ וגס? א  אפדם לעיל ס׳ א׳ וגס׳ מנת סירה אניל ס׳ א׳ י
 תליהא ס׳ צ? גאמצפ המגה מה שפלפא געק מ גאון ופרסי דני
 השנומי השו״ג שקנקל עי׳ גיי? ס׳ fe וגאוותנים שם ופי׳ ד״ק לפיל סף
ף הלסת שמיטה דמן ט ק כאן מקמ ט מנןח  ס׳ א׳ וכמגחת יוסף מ

מ  TO? שס לא העמקתי יסר חירי האחרורס *
ק י? של דאף אס נאבד  WO יב (פא) שבדק הםכץ עי׳ פדי הואר י
 הסטן וצריך לטרוח עד סמצאנה מ? כל שלא גאנד לגמרי מצרטק
 צי׳ לסרוח אוריו ולבחק ואסור א לאסל ממנה עד דבק להשכץ עי? וכ?
ק ב׳ ובגיק את ב׳ בארך ועי׳ בס"! ק ז׳ ושפ? סיק כ׳ ועד״ק י  במין י
 פס שכתב שצ? אס יש כאן סטן במק מחט מומחה רש שס סחט סווע
 למס p שאט נקי נבדקת הסכין לחח? אס יסלץ ליתן א לשסטיזכ׳ דאס
א למג סחט אחר לא עיי טורח רנ וגמל יש לצדד להקל בהנדקה  י
 ולא!? ומ? למעשה סיס ניע עי?. (פב) ונריך לחוור ולבחק אחה״ש

ק ה׳ שני שצריך להמיר לשו? תס הנמקה שנץ ? י ? הסניא מן  עי׳ ט
 השמשות יהי׳ לאש לאס ונסוגו! הלנ ילא נמהיוות כלל דמה שמוליך האצבע
 מל הסטן נמהירזח קצה אנה כדקה כלל מסל לדלג מל מימה קה טי?
 מדי ממחי! מסף מיאדס סיק ס? של סכחה להשומדס שמתפארים נמלאכהס
 שסס אמניס גמלים וסחטץ הונס שחטים נמ אחר מ ינסהירית והסטן
 יפה וסא מסנה סלל על שטוקין נטהידות ואס סו טוקץ לאח? נמתיסת
 ונסונס הלנ י״ל שס׳סרגישץ ואינם ממנים ט מסשס יזא ניש. (פנ) לחזוי
 ילבחק טי! סיק!׳ שכ״ונדקתהסכין ולאיש אס הסטן לסרט חמנאסא
ק י? של וכיין ונדקת הסטן ולאיש  יולא כהסלקיס פי! טי? ומלק י
 סיא p מותק ס? אס סא ספק אס כק מטן לאיש סי ספק ודבק
ק את ג׳ יש נמ י  ילנןלא ונסו דענו ואיצ נחוי ולסחח ולנתן וני? מ
 ול וצוינא 5׳« אס להקל נמ אף שלא 0אנו כשטן לחשט מיענו מא אף



ifrm סעיף יח יכ יג הלכות שחיטה סה באד 

w * rtno» : מהן ״יש להחמיר (צב) ולחוש לכל (צנ) אותן שנשחג* אחיכ 
 יישחט (צה) בסבק (צו) בדוקה (») ונאבדה (צח) קודם שיבדקנה אחר שחיטה ואח־ב נמצאת

p*»»e׳he והיא פגוסח (צט) שחיטתו (ק) כשרה (קא) הואיל רצאה בהיחר 

 יודה דעה
 (צ) נגע (צא) בםפרקח של אחת

 תשובה
? י ל ף ס ה נדייש באריסס יעי׳ גשו? שוסו״ו קשא ס  בה־אי דאין למש מ
ב י א  ששא! בדן שי״נ א׳ ששחס ולא•!? ביק סכיט לעין השמש והי׳ יפה י
ר יצא בהיהר הליק שנפנס ביבר אחי יחפ ב  מצא פגימה נמלה יפסק רכיק מ
 הסכין לפניו יבחין שניס לפין השמש ואס לא יראה הפגס אכזר ואס יראס יהי׳
ק ft שהביא וכ׳  סכחה שלא הי׳ הפנס מיןדס פיי״ש ופי׳ בסי מד, הורה י
ר אנל אס ייאהו ס א א חס לא ייחהו יש הוכהה ל י  דמ? להבסן שרס הנה ו
ף  ליכא הונחה לסתר ני איד שנודע א מקוס הפנס נקל לראהו יוחר אנל מו
 הדין נ׳ שצ״ע דהא טון שביק נראיס מין הר נמקה מעליייזא וא״צ מחר וסי
 שנקי נראיח נין מתיש נראהו מיד מנאננע ונפרס לעין השמש ואס הס״ב
ס רחץ א לסזון פ*ז ולא הוי נכלל ינא ס נ פ ע ס שאינו תאה ס פ  יודע מ
( ק ל י ) ל ל מ אנל לעין לכסחלה ס ע ר נדי? אמנס כל מ הוא לפנץ ד ח ס  נ
? פיק כיפ ג פ ק נ״נ ושמ׳׳ח סעי׳ ft ו ) ונאבדה עס״ן י ז צ ) • ה ז  מיש נ
ה י עצמוח נאז מ י מ רק כסש א נמה לתלות מיסחו מון מ  דאין להנשיר נ
 סכין וספק אס בסכין מ א נסכין אחר א שנעלס מעירו בניהו רש שס
ס נטלו י ק לי־סתפק כח׳ ממי נ  שמשתמשין בסכירן בקשה ואח״כ מצא רש א
א דמי השטן מחקר. בשרות ובפרה מ א ס  לפשות מלאכי* בקשה וכיוצא ב
 שחיטתו טי, דצא בהיתר חבל אס מצאה בקרקע שנרחה שפמט נפל והיסה
 במקיס ההיא בלי סמיש פד שמצאה ואין כאן מקיס לתאת ט השגס כיון
ק יי עיש יעי  שהיא מדע שלא פשה בה כלוס ה״ז אסרה סיי״ש יכיכ במיז י
ר מהר ו ג  בחידושי מהרא״ל ציק ס״ק ח׳ שהאריך בדן זה והמלה להלכה מ
׳ בתיה מאין בא א ס ר:י בלא י ו מ ושסק כהכיח והפריח שלח לתאה מ  ב
 הפנימה אס לא שהי׳ (אזה זמן נציל) במקום אבוד ומיצא עליו חאדה דיל
יפ  שנמס ממצמה בייקיס האנד אבל זולת מ אן להקל והביא ראות לזה סי

ק גראה דעת הריק סיק נ״ג מיי? ועיי במנח״י בלקיי ס״ק קיי יקייא  ו
 (צו־ןז קוים שיבדקגה סד״ק ס״ק נ״נ מיש לעת שו״נ שאשר rocs חס
ק לאח? קוים שנאנדה ואח? נמצאת מומה רש ספק אש ננע שם נחימדי י  נ
ק שינגוס אין להקל כיון שנימק אסייו 0ה אס לא שיידע ס  נמיןס שנסכו נ
 שאט פתן סטן של שייטה מימ לאח? עי שמיץ י״ב נמקות חז יש להקי.

ק קיו) ? נשיש נסה לתליי, עיי ש(וטי׳ לה$ י כ ן ו מ  אף אפ אנו זוכר אס נ
 (צט) שחיטתו כשרה עמ״ז ס״ק י׳ שכ׳ ימקא סכא סש גיכ ספק
נ מצומצם יאט! ק ת  דנידעיט נהרא נממה איל הפס הסמרס ולא שחס י
ר כה עצמות נ  להסתפק שנפגמה במיעיס נהרא ואן כאן כ״א חו ספק שמא ס
ן ממש״ק א ה מ ס מ  אסר דבעיק ב׳ ספי?*. חקא עיי״ש (ק) כשרה מי׳ ב
ש להקל  ז״ל פנ סו״ד מק־ח חפמתשלרה נמ-יף מיז שכ׳ דלדמהו נראה יכל י

ה בסטן מ י ן זה תאבד הסכין לאז״ש בלא בדקה ונץ בדן דשס דנמצא מ ד  נ
ן ע. ט מ  אז״כ היא בימיהם אבל בזמה״ז טון ובלא״ה יש לפקפק דאין ס
 בדקיהינו בסכין לפר השחיטה דהא קי״ל דבכ״מ שצריך בדקה רדינא אן אני
ה כ״ש ססל ולמה נהיה בקיאס :בדקת הסטן מיד  בקיאים בבדיקה והלא מ
 מכל הבדיקה יבפ״כ ציל שהיא משים דאין אם רתנייייש כשום סיןס אמר
 דאא״ב בדיקה יק היכא דאפשי להחיייר משא? ננדנך. הסט! יא״א לסחמיו
 בזה דחיך נאבג נעולס א״כ יתכן אמר דעכ״פ אן לסמוך על נדנןהיט רק
 בכל השחיטות שהם כד*. שבודקין הסכין ב׳ ספמיס לפר הסחיטה ולאזדסשמסה
? ארד שלח נהיה בקיאים אבל  דאז שייך לימד דעכ״כ שבודקין ב׳ פפעיס א
א ד  אס לא נדקיהי רק מנס א׳ לפר השחיטה לבד ולא נבדק גס לאיש ט
 שייך לומר דטון דלא נבדק רק פעם א׳ אן לסמיך על נדקותנו כמו בכ״מ
כ מדאי י א שנמצא נסכין פגימה א p דסעיף ס״ז אש ארע י  דחאינ וכן :
דקה דלא נחשנ יצא נ ה נקי נ ס ולא ס ס ן כראי לאיש מ נ  יש לסש שלא מ
ה ט נקיאן נכדקה כודאי משאיכ לדון דש למד מא ס  נהיסר רק אס סי
מ אפשר להחמיר ולאשור שלא לסמון טל נדקתט טון ולא  נקי להרגישה כ״כ ו
מ ט פ א להחמיר נ מ ק ס  בכל מס מהרחש עינדא מאת וסיס אן מי י
ק ״ ש ? ב מ נ ' י אל ותיאר, בהיחר פ קא) הו  לדעתי הדבר נכון לדנא עיי״ש • (
מ ועי* נשרת ? ב 5 י סקור מיס סיס על היו״ו מיש ע״ו מ  כיס ומי׳ נ
? ת שכסף סר *1 מ י ס י הזהב נ ס ו ׳ ס״ז ופי׳ נ א ס  סאל ומשיב סניינא י
ק ממי שסר הא מצא נהישו ז א לשטן מקל! מ נ א  בערן מ והעלה דבסכין ו

 •יי״ם

י כ ר  ד
א מ ק ס ד ק סדרם הרטס שלא יגיע להצדדיס ילהחיד ס ד  קשה רק יצניענה ב
ק ק״א שהשיג גיכ ענ המהרא״ל ב ראמי במ,ח״י בלקיי י  יהדן p אמת ס
ד? יעי בס׳ דעת מורה ס״ק כיה שכ׳ ממשמעוח דברי הפרי הואר דחף מ נ  ב
ק בקצור, בלא כת יש להקל בדעבר ה ה ב ת נ י מ ן קשה אס ס  אס סחבו מו
ת ד׳ שני דאכי׳ לא נפגם  גדיש (צ) נגע בםפרקת ע׳ נערן הפליץ א
מ ת ס י ק ניא ת ע אסר נד״ש ונ״כ נפרי תואר י נ  עצם המפרקת רק נל מ
ס כ  דאס׳ לא עשה רישס נעצם המפרקת ידישיק שנממה ועוד ד״ל שיש ר
 נהפצס יאט רכר אך ל דמ״מ נעיק נגיעה נכח סתיש שמע הסטן נמנצס
רקת. ואפי׳ נגע נמפרקת של עוף חיישינן לנל משחט  נכח פי״ש. (צא) במז
ח מד׳ י״ד (צב) ולחוש לכל אוהן שנשחטו דפ תישמע י  אחריו ש
 מרבד הפוסקים והינא דננמ מיפרקה של הר*ט.ה אס׳ חיק שהססרקר, האי
ם אפ״ה בולן אסוווח וע׳ נמוך השלי! ס ס והמסוקס של האחחנה נ ע  לא נ
ף ׳ ס ת שואל ומשינ תניינא חלק נ י ס  שש (צנ) אותן שנשחטו אח״ב מ׳ נ
א מהם נעצם המפוקח סחט  ט׳ כ״ה שנשאל נדץ שחט כרה נהיייה ונגע נ
 עוד אח״כ ולאח״ש שימ ט עצם ונמ-א פטם יפסק סש לאסו גס שחיטה
 הראשונה ירדיזה תימ השיאל שהנין מלשק הממני־ נזה דחקא לאהן שנשחסו
נ יש לסש ולהחמיר אכל על הרהשינית ששחטו מקודס אן לסש ונספק י  א
ם של הראשיניה יש סשק שייא בפוי נמסה יהו״ל ספק ק דמ ספות ת  ב
א רהליק עי״ש ו,!' נס׳ דעה סרה ס״ק ליה שהניא  בשחיטה ויוקא כפנאבו ס
מ רק מה ששחט אחר נניטס  וכ׳ שכל דברו המוהין והעלה דאין לאסר ב
ק כ״ט וקומץ א ומנהז״ב כלל י׳ בעשרק י  בספדנך, עי״ש וכ״כ בשפיר ס׳ק ל
ז דבמקא נקעו המסקיס אתן שנשחטו אח״כ אכידס אבל מה ששמט ׳ י י  מ
ק מ משחט שהי׳ מגיעה בה מותרת וזה מקא כשמגע במכמןת  מקורס ו
 לאחר שחיטה אבל כשנגע במכיקת בא*צע השייסה גס משחט ההוא הוא בכלל
ה השטן  ספק פריפה דחיישיק שנמס בנגיעה וטק מייני אחיכ השחיטה מ

? י  אסורה פ
ה מי׳ נשו? בשמים ואש שי׳ ק״ו שנשאל ק ח  סעיף ע (צד) שהם בסכין נ
 נסחט שלקח סנץ א׳ מחיבתו ושחט בה והי׳ בההיבה הסא ב׳
ט כדוק ו,ס־פק אזה מהם לקח וכ׳ דהד:י תאי חי יש ק ואי א ו  סטרס א׳ מ
? י׳יל שחר אמי• ה  שחיטה לטוף מן ההויה ולהמיר דאין שTסה לפוף ר
 רנהנמק שחט אנל לדק דקיי״ל דש שחיטה לעוף מהיד, אץ נד היתר דכדארייהא
 אן אמריס שאני אמר וט׳ יפי׳ נמהר, כסא דהרסיא כש פני ולאו מקא
ס ודא הדן p אלא אף כשאן ה:׳ פגוס ירא p שאט ו  א׳ כמק ואי מ
ס וסתם סטרס פנימיס ועוד דהיי סכק ס  נחזקת נמק הדן ק פאן להקל מ
י ה״ינודיס (ממאן נפהמ״ח  א נטף יספק א׳ נתערוטת נדי? ופי׳ בס׳ ו
? ק א׳ מ ׳ קל״ז י  ס׳ ערך השלת מפרדי) על הס׳ יראס עמוד מאטית ס
׳ רכר מקידס אזה היא הבמקה  במ וכ׳ דלא מקא ננהערט יסטרס ילא ס
 הדן ק אלא אף אס לא נהערט הסכירס והסטן הבדק רכר רק פא״י באתה
? אץ להקל מכח ס״ס עיי? (צה) בכבין בחקר• נד׳  מהם שחט העוף ג
? ובמהוהמ על היו? הנקרא ו ע ק ז״ל) דף י י ר ה ל מי נדה (למאן מ  ב
 חכמת שאוה כאן שהעלה רכל מ מקא רק אש ביקי סמיך א»יסה ממש דהוי
 תומי לטיבותא דנתן סמוך לשחיטה ונס יצא בהיתר אבל אס לא בדקיהי
 שמון לשסטה ממש # שס׳ בחזקת במק מכבר ואח? נאבד לא נחשב חוקה
 טובה וכמי וקיייל מרה ובעינן חפיפה סמון לטבילה וגס יצא בהיתר א
א במד׳ ft של דבלז אן י ר  מוסרה למילה והלא ראי׳ לדמיו מדמי ה
? ע נ  חילוק נץ נדק הסטן שמון לשחיטה א לא ולמה לא ל זאת במר׳ מ ו

: (צו) ממקה ( ? ה כ  מזקא הסס אץ מלוק בזה משא? כאן עיי? (ומיל י
א ומיידי אשי׳ כשלא בדק קודם שסטה אבישרס דק אסוס־א לבד מי׳  (ססס ס
? שני שצ? ק י י ק ״ ד ) וטי׳ ב ? ? ציון ק מ י נ י נ  סדי מאד פיק ft ופי׳ פ
׳ סל הידד ונמו שהיא ממסג ק הסטן לאיש p נאצנפו ולא מאי  נזה אס מ
ק נןדס שייטה ולא לאיש ולאחר מרן מעליימ ואה מל י י א  שאן טוקץ השכין מ
ן פגימה ולייני׳ל שאנס נרגשת אנשוא p מאיי לבו וחץ א נסה י  מומי מ
נ ׳ ל ? מכד. רצה ס ס  לתלות הפנימה ש5? אס יש להשיר מיי? ימי׳ ב
ה וכי ולפנץ לפסל השו? ולמטן הבאס של הבט? ומשא ו מ ט ד  נממזינ ה



* הלכות שחיטה ד י נ , יודה דעה סעיף יח י י ייני* א  נ
 . ־יא-ש ״ (קב) בהיתר וזה שנמצאת פגומה אימר שיבר בה עצמות ולאו אדעחיה (קג)דאוקי טבק לס) אחזקתיה:
ה שחיםתו פסולה בד׳־א בסחסםכין אבל ט ת < ?T 2 ־אם (קד) לא בדק הטבק ושחט בה ונאבדה אחד ש » ׳ ^ 
. א  יי׳׳"IS™ 6 יטבח ש& לו(מה) סכין מיוחדת לשחיטה וטנץם מיוחד שםצניעה שם (כן) חסיד בחוקת בחקר. ת
* ואם שחט בה בלא בהקה (op ונאבדה (קח) שתטחו כשרח: הנס ירא• לנל «״ :ten לי סט, ־ייחמו צשייסס S f T i S 
, (קי) ויצניענה (נ) שלא יסנמנס וימ (קיא) לא ישחוס מ למחלה נצא (קיב) נליקה : ״ ״ (סט) ואמר לסשומ נה שוס מ 6 6  י

ה (קמו) >8ובר בי• ט ת ש ו txwrt (כןנ) בסכין בחקר, (קיד) ואחר ה  ט
 באו־ היסכ

 ולא מהר spn נאה (נ) שלא •הנמנה לסמא היזס נצא נד׳קס ףאנד השק ונש•!־ אוזוקיזי שהיה נחקקדס לק

 ומזבה
ש פרי משרי שהביא ע*ז מהמה״נ ו מ ן  ננהיג סיי יש ומי׳ נסי נחשה נכסף ט
ק לאייש והצניעו יש לה־דדר סיי? ונר׳נממרי נלקיי שיק צ*ס נ י  ואף נספק א
 וסו?, ס״ק כ״נ מיש נזה והבאתי ונדו לעיל(יק ציח^(קח) שחיטיוו כעדי.

 סי׳ חב? ס״ק ל? שזה חקא כשלא חהן ט פלל נץ בדקה לשחיטה אנל אס
י p שאץ ט חעייסח קשה כלל נ וקה לשחינזה מייי אפי׳ י  חחך נה נץ נ
ו אץ למש נחסיכחנשו נדסנ ? כ' ו  אץ להקל מיי? אן נש? ההניא סיק כ
? (ימיי י  בלא סצמוח וק מל ונר p טוצא ט יהוטח ק מלשץ הרשנ? ס
ה בה מום דבר עשמ? סמי׳ י״ז ומרש מ ע . (קט) ואסור ל ( ז  נסיק שאי
p אסר נחהון נםכץשל שחיטה ואסיא הוא ונר p ק ל״א פכי יאפי׳ ינר  י
ר עיי? (ונרי נס״ק שליז) סס פטם ונר י^ה אפ? אז  שאץ סמורנ ט נ
? (קי) רמיענהשלא שגשגה משיח ד ייסף על היי? סי' ס נ  מרי נסי ו
י שהחסיר מאו נשמט ס שמהר? מלובלץ נהשי׳ סי' י ש נ ?  ש' ב' סעיף ס' פ
 שנמצא סכי ט פטם אפילו שלא בשעח שחיטה סיי? וממילא יוק אין צריך הסחט
ס ן מ  להיות סהר שיהא שניט טונ ובדוק אפולו שלא בשעת שחיטה ויהא מונח נ
? ? מ ו יפה ועי׳ נס׳ אהל יצחק 0י׳ י  שלא יקבל פטמה כד שיסה המיז־ ט
? שכ׳ קבלה מפי שחטים מוסגדס נמאס שמל מס וייס אסיא נשאט  טיק י
? פו שמיס הסטן בנןסח  מס סטיו צדן לנצח הסטן יפה בסמרטוט p כ
 והמגלה גדלה היא להשכין שלא יקבל במהרה שוס פגימה מו רויין מהתיק
? ) משער ממילא שצדן ליזהר מ ז י ק ק  שכיל ולפפש״ל(יק קיו ולהלן י
 ג״כ סהא השטן מונח נמקס עוג דקא ולא בסקס שש רטיבות שלא יקבל
) ונשמזש ננק קשה *נו נחזקח בוזק ? ק ס י  שלוה כל וסו וגש לפמשיל (
ה? ימי נופח תירה ן שאים קשה ו  ממילא וצדן למהר ולעולם מזומן השטן מו
ץ יונף לאח? ניןנויז פ ? כטס ואף שקנס מ ? שהניא מנהג מ  שוף שיק ל
ק אצלם שאץ נצ  יפה הם טהנץ לחיו ולקנס טפשוף סיטנ נפל מש ט מ
ס בקץ וק לסטירס עיי  הזמנים סוס ולפעמים מהסוס ט חאוומ ממן מ
ד ומטיל ט איזה ליסת מהסה מייו מלווות טמן מיסיס ? מ  סלון נמלה פ
? צרין ליזהר  סאד וגם לפעמים יש מין ברזל שטבעו להוליד הנרד סאדוח פ

( י י ק ק ל י י ו  ולקננו הסטן tea מם סטב סיי? (
ם ס שנשאל על מנהג מחטי ' י ? סא! ומשיב תליסאה חלק א' ס  ועיי[ מ
? סטניהס שלאישתו אסנםן הוגו דש לסש  *והגיס להסגיר חלב ע
ט מ ן ל ל  שמא לא יקנח יסהרשסס בה והשיג ואן לסש לזה סלל טין לשוס מ
T א א לסזס ט שאן הסטן ץ י נ ן וכל סש חלב סל מ ט  צדן לבוזק מ
פ? צוין לקמ1 •פה יפה סיייש (קיא) לא ג ן אץ * ו ט  וחלק וגס סואה מ
א לא כתב זאת רק י ו ס ק ו׳ שסמלה ו  ישחוט בה פי׳ הוונו מןסיאל י
 ודן סמרא גמלמא אגל מלו הדין מ שהוא כחוקת מזק פותו לשליט גה
ה עיי? (קיב) בדינןז ואף בשרן סיונד צדן ס  אף בלא בדקה קדש מ

: ו ק י ו י י  ייב בדקיח ש
ל ש0סנ שמ שסאן  סעיף V (קיג) בשבץ מיי נחמזשי מרפק״א י
w ב טזחדס שיש ט ששק u ן ז  נשני׳רת פנמות הייט בשטן מ
? שמא לא שחט נשקה הפנימה א שמטק אהא דיל ששן איתרע נהמה  ג
ק ק״ל ילסל רש להלן י  לא אסיפ אנל גפכץ קטן אץ מילין עיי?(יפי׳ מג
? ק כ ח סשנ? י י ש : (קיד) ואמר השחישה שיבר בה מ (  ס״ק י
׳ ו' שסוג יססס סא ואין לתאם הפנמה ו ס ר  ופי' גסים שפ אויה ס
ן לאו? משליש פבה שאו ואף שסה הפגישה דקה סן ט  נסה מלקעז מ
ו ואף ששים אדישא וו1מא דש פיו שפק ו מי י שפשוף ס  הדש! ושמה י
ח מכין פה 16? אשל ושמה מקנ ו י א בטש מ  שפס לא נגע נסיץס מ
ת ס ו ן שמענזץ ק מ ו  נססלית פגה אין סש צו קלא ל ק st10 הו
) שיבר בת « ק ? פיייש: ( ק י ? י ׳ מ ן למיל ס י מ קשה מיש ה  מ

unto 

ן לפרז צדן צנמי! מ  (•ס) אוזוקיה. מיס א8 ה
 דדכי
? ק כיו מ ס מרה י ס נ שמעתתא שמעססא ו' פרק ז׳ ועיי מ ? מרי ט ״  מ
? ׳ נ ׳ מסדנ״ל ס מ ק זה והעיר מכמה מקמוס (קב) בהיתר מי׳ נ פ  נ
a א׳ שלא יוע אס כנר נסקה רצאה x בחכם שמצא הסכין מוס ושוב נא 
ר מק: סא ומצא יפה ושחט בה מוסס והצניפ להסכין ואוד מ אסר ו  נ
ק ז י י טמ אברהם ב  שעות מצא פטם נראה שהעופות אסיים עיייש ופי׳ נ
ס פ א שאמר מ ! ולא מק) שמצא פטם נשקם מ  מיז שהביא דמיו וכ׳ י
ס בהחלה שמצא מיסה פ  בהחלה שהי׳ בה מיסה אלא אף אס במקש שאמד מ
י טריפה דאן ט חוקת ד מצא עכשיו פגוש «  גס סחה לא נמצא רק נמקים א

ק ק׳י מזה: (קג) דאוקי סנץאחוקחי׳ ? וסי׳ סנח״י נלק״י י ״ ו ע י ז  מ
׳ י ר י פ , ' * פ ' , ^ ן למינו צרין למוק ומי׳ שס? ניק ליי י ט  מבא:? ואפ מ
׳ הלז ? ס א  מד צדן• לבמק ולא סמטנן אחזקה מחמת סורח עיי? מד׳ ב
ו נפיל סיקפ?) • נ ד ע׳ מנ ו ) קב׳ ? ביאשס ובפר? שסי ע מ ג ו ו י א מ י  ב
ו שכתב ד (מד) לא בדק חםכץ עי׳ במה? בהגסיו ב״י איו י  סעיה י
ן מהחלה כלנ אנל אש במן ט ם ממש? מקא אס לא בלק מ  מ
? ונמ״וס״ק  טל סד הסטן רק שלא בוק אצדדן ונאבד לאיד שחיטה טרה מ
׳ ף מ ! מסף ס ק טיו וסי׳ ממג  א׳ ומי׳ נחה נש? החרא שיק י״ו ובריק י
? נטאל• דעת הומיא ? מ ' ס ס דמי יעקב ס י  י״פ ונמ״מ ציון ק״ס ופי' מ
Pp)r35 מה והפלה שכדברמ פיקד לדנא להקל מה סיי*ש נאריסת 
מו צדק סש סאק בץ סטן ז ז נ ׳ י ף ס  םיוחוזת פי׳ במןמ הזבח ס
 סהס לסרן המיוחדלשחיסה יבסחםשכץ אף שמדע שלאחחן בהיש לסששסא
י למסה שאן חכולמא^להשטח ח ו  חחן בה ארש אחרינא משא? בשטן מ
ס פיק המקנל מיי? אמנם מוחשי מהדיל ססיאג סוב י ? ט ס  לאחרים נ
ת לשחיסה והצרסו נסיןס מיומי צוין שימי מקום סגור ו ח ו  דאף בסטן מ
 שאן יד אחר סלט ט אנל בלא? אט םמרל ואס לא נדק ממולה ונאמ
™ (P) = (ק כייי ? (וסי׳ בסב? י ״ ה דהיא נחזקת מומה ט ל  מ
? לא יהי׳ זמן רנ דלסססיס נמצה מ  בחמת בדוקה מי׳ שרי הואר פני ו
כ נטיס ס׳ק כ׳ י ? ו ״ ס נעצמו מס עמידתו ס מ  חלווה ונס אכא למ? מ
ז מזוקח בדקה  וכחנ והשיעור סא עו נ׳ ימים וכל שלא שסה מהר מיינדס י
? p מתר סיומים אץ להמר ו  ומציע וטיק שטס מפיו? ושוחט נה ט
ו שססף ועד ג ׳ י ם אמדס מפגם ממידה עיי? ומשמ? מ  והסמי
״ שנ נ ו ד שנס שנתק סכמו מע  ימים הד נחזקח נמק והביא רא׳ ממיס א
? יס׳ נמנמו מסף מיאריסס״ק ק׳שכ׳דאס׳ ״ ? מ ק כ ? י פ  נדי? וכ? ט
דס ? נדסי  נהם? יש לאסל• משהה מהר מג׳ ימים עיי? ומי׳ ימה מ
? שכ' שקשה להקל נזה מחר מחמל? י נ׳ ונר׳ נדפח סרה ס״ק כ ? ס ו  ס
ס הזא 7כ״ז לא מייד אלא סכא והיה הסכין ננונ היטנ מ  א נ׳ יניס עיי? ו
 מלש שהצרמו והיה מונס נמיןס נגיב אנל אס לא קינס היסב מהלסס שהיה
ן ג ימיסס׳ן מ  טאו סלש שהצניעו א שהיה מונח נמקים רסונ קצה אס׳ נ
ק י מ ס ) מ ו י ק ק י ) ל י ס כ ג אף בזמן מוסס הוא מקנל מיוה ו י  לסש דבנ
? שב׳ דאסהחנה פ ? ה? (יפיל ס  יבכה? אף נל>הא׳ ידסלקבל חלדה ו
ק ליה שכ שא! כל ס מסח מרה י א נ ר  לנדן קפה משפץ מסגמה) ס
ם י מ ! ס ן ? הטזמסס תזמן הסוס מ ס ה  הזמרס סיס לענץ זה כמזפ ס

ס » « מ  האיות ממן ייסיפ' וגם אץ te ני״ל של מ
I f L « י י ?״יי, י  למגץ דנא נק והכל היא ל

T Z L ^ J ״ ילא ^ 7 ז י מ מ ׳ דאז׳ ״ * מ ס י  (קן) ונאבדה.פי׳ ש
ו ק י ד י י ? אן מ ״  כד ואפ? שחס גס שמס ונאגוס קמס בדקה טרה פ
E f ^ J S ! ! ? ! ? , * ף^ י י לסנ י  מיח זה ברע וכ׳ ואף ועטאי לפ

L " ^ . ׳ ^ ״ * 6 ק י ״ 5  א׳ כל זמן שלא מס 3
ס שהנ? אסו לסויא י ב ן ביגשייש צ? י מ  opis למסה «• שהצגיע ש



ח לרה דעה סעיף ירן * הלכות שחיטה ל ו  באר מ

ט ^ " ״ " ׳  (nap) בה עצמות (כף) דדך שבירה שלא בידך (קיח) הולכה והבאה ובדקה ונמצאת פגומה(קיט) שחיטתו ^
« י . ח נ ־ ^  כשרה דאנו (ק:) תלים שבשבירת העצמות נפגמה (קנא) יוכן כל (קבב) כיוצא בזה (קבג) בנק MOT נ
ל נ י ^ ה ז  (קט־) שנפלח (קנה) ע״נ(קבו) קרקע קשה ודוקא _שראינו ממפלה על חודה (קכז) י׳אבל מםפיקא אין ^
" לזום ט 0דמ ל1 ~ 
 05מלאז xxo 0ר*ן OR 1 06ר״ס טמףויס

ה (קל) יואם ר ר שנפלה (קכט) על (^ ת ס  חולין(קכח) א

 באר הימב
 לסתם ליכא אלא חיל) ססקא ושפל) נדנר פצסויז ולא אלעיויס ופול לכאן מאל
 יה0ק לסרס וצרין־ נמקה א*נ לא •צא מפולס פחוקס המר אנל סחס טון שנאכל

 יצא מחוקת סחר •

ה ב ו ש  ת
>pr י מ פ נפנספיייש ומי׳ מ י י  בסטן ומצא פטם ואסרוהו ושמא בנוצה שלנ
מ ובדפח חויה ס*ק לי מזה (וסי׳ ברברינו לפיל סיק קייס ולהלן י  ומחזיק ב
ק קס״א) ־ (קע) כגון פי״ק שם ונסיק כיא שכחב שאן לחלוח הפנימה  י
 נמה שקנח הסטן נשפוזה הנהמה לאח? אף שהיה נהם מבי עפר ואני׳ אס
הסי  סנפ נססכץ ממןס יינוש פפרוריח מימ כל שלא הרגיש שהיי הפנימה נ
י צרך להיוח אמינא שהי׳ הפגיעה נכח י מ י ואף כשהרגיש ששנפ נ  ממש חס
? שהיה יסל לפסח הפגימה גמלה סו משא? אס צא היה המגע נכח כיכ  כ
? נפול• ן אמי שנפשה פגימה כ י פרן החסיון ננחל חמור אף שלא סי  מ
ט ת ? עיי המור ומסתני שנעשה עיי הפנימה נ  הצו*־ סהא למי מהנחל נ
? נפי ניס החסרון  פסי לאיש נרמ טון שהפגיעה שאירש צא היה נכח כ
? ו ? נמנ לנ (מהרב נמרחו? זיל מאיז־ייר) ס ס י מיי? ופי׳ נ מ  י*ל מ
? נפוניא שהיה ק נ ס י ׳ י ' ר׳ ונספח סרת זנח פפרכה שחיפה ס  ס
 השרב מפטר הסכין לאח? נשפי הנהמה כד לקנס כנסונ ונסוי שהיה
סי הסטן סס כלס הזנב הכה הבהמה סננה פל סר הסטן בסליומ  טפכינז ו
 שנמ ומק הפק ומצאת מומה ומג להכשיר מדלי׳ דליה הוא מיניי ה»׳
ג ?: (קכד) שנפלה י ק שלפ?) נדי י מ ) ל י  הרא? ותס׳ «ן אזק מ
$b ר ש־זיסה שללמיר במ פמירס ף ד  קרקע קשה פי' to סלת יצחק ס
מ 656 המו״צ לס מסת הענק ט הרנה סחסים  אל יודל השיחס כשאדע נ
ס ואנס יומין דנמיק ? הקרקע ונמצא מו ל שנפל פ  פורים סחר לעצרם מ
? קרקע ה הקא מיי? (קבה) ע  נןקע קשה fen א אק ונפלה פל סי
p ט ? ד מ נ ? על נק מ ה  קשה א על חמים שמ? שס ופסס מא י
ק יפי׳נד״קס״קנ׳ (קכו)קדקע י נ ד ס ש נ ט ד י מ ה מ ש י נ ״ י ק י ז ״ ס נ ׳ י ע  ו
׳ קכ? סעיף ז׳ דהסס מ אנו כמו קרקע קשה ולקמן ס ן  קשה הן קרקע י
מ טוהר כאבן משא? הבא נסיק  הייט שלא תהיה רכה אבל גס צא תהיה מ
 חקא שתמה קשה בתכלית הקשות סמי אכן מנחת אהרן ס״ק נ' סיי?

ן והטיי יהכא י ה ? מ ? פ  (סכז) אבל םםפיקא אץ חולין ענאה? שיק כ
 אף שיצא: הבהמה מיהר לא סהר יכל שהשטן לפרט לא נחשנ יצא בהיתר
? מה שהאריס ק ל ק כיו והכ? י י י א ? וסדי ס ק נ  וסי' סד חדש י
ק כ׳ : (rep) לישר שנטלה על הודה עריק י ה ק י ד י מ ופי׳ שי  כ
 נעומא שקיזש מיקש הסכין לאז? היי נגיעה נמן קשה נכח והשו? אמר
?  מולה שהוא מספק אש היה מנימה ממש נמנןם שמצא הסכין מקלקל ואז
א שהי׳ מגיעה נכח נמנןס הקליןל וכתנ להקל נצירוף י  אמר מזכר דודע ט
׳ כ״מ ? ס ס ק את ו׳ שכתב ואע״ג ומניאו כ י  כמה מיכון עייייש ועיי מ
פו ט י ז חילוקי דרה באמו העו ממולה א י ? ובשיע ו מ ף שעי׳ א' ב  ס
? מכיסי דכאן שאר מאל והא שהגT מסלולה ז  א נאמן נאמהלא אסל א
ן יטל אח? לחיי ולמיי י ? אף נאסי ? ע ה י שלא מ י ׳ מ  שאט יומנ ס
ק ה מ י ? אפי׳ מ ה מ י צ מ י ץ ו ו ס א י ת מ י י נ י  אן סיס ולפי ועת ה
ה ד ?: (קבט) על ח י ל עי ג מ אס יסל לסוח חחר מ  לנ? שמס מ

' ז׳  מנאה? וסי׳ בס׳ אשל אנרהס (מהנאן פ׳ אנרהפ בדודא ז״ל) נסלין ס
? בערן זה וכי ק ז׳ שהאדין ג ו ינןסאצ י ח ס ש בשין מ ופי׳ נ  את ג׳ י
ה ? קרקע קשה אף נספק נפלה מל סי  לדנא ובהפ? יש להקל כשנפלה ע
ט שנפלה אש? לא א ו ש ע ס ? מוג ליינא ו 3 T ק  נדי? אק נסרי סאד י
ק י י? ופי׳ ב א שנפלה מל חתה עי י ו דדע ט ה פ  ©קיאק אסר שנפלה מל מי
׳ ליי משאל ? ס ו ק מ ? ס י ה מ לוינא יעי׳ נשו? מ ק ל נוה שמציי נ  י
? היךקני קשה ואיי אש  בשוחט שנשל סכינו לאח? מסיו מל מנעלו וסמענלו פ
ס ס אם יש לסאת הפנימה כקרקע מסם י  נפלה מל סרה ונפלא השטן מו
ס י ? לאסוא עיי? נאויםח ועי גזעם ס  והשיג דאין להכשיר מסם יהו״ל ס
ק קי״ז שהניא . סיי מנחת ייסף נלקיי י ו נ י : (קל) ואם ש ? ״ ק ל״א פ  י

 שהשי

ס לאיסר דשמא לא נפלה על  (נא) מלס ומזעם אחא נם״ז ושיו משוס שסוא י
 חתה ואיל סגסלס סל >1דה שמא לא נסנמה בקרקע לקרקע אינה ודאי טגממ.
 ולא דמי 9צצ לדלגיל סיף י״ג דיך״ל להינא מאני הסכין ואיכ מצא מוס לנשר

 חרכי
)בה (קטז ק ל• י ק ל ? וסי׳ נ ףי ת וה?שינר גהמן שמ?סעי ו ט  מ

 מלק שס שכסנ דה? כשיש לחאח נחצודה מון שהיה הסטן מונח נליזת כל
 הלילה יץל׳ש המיקס ולאח? אס לא היה פנס ממש יש לתלות ס ט ק
 אפדם השוחטים סש למלתו במ נמו נשי בר עצמות מיי? (קיז) דרך
מ א מקרי ס מ אפי׳ י  שבידה אטי' לא נשבר העצם רק שהכה טאו מ

ק ל? ח שס והב? י י  ולש סא וחיק והעצם הזה קשה מהברזל פ
? שסוניש ס  (קיח) דזלכה והבאה פד״ק שס שמצדד להק! גס אם אמו ה
י צסרט ©בדק לאיש ודוקא נאמר שברור א טוס שכן  שנפש: הלייגי״ל י
? אס׳ כשלא  ©א וכתנ שס דסנתק סטן לאח? נאמן בזה אף שמא רק ע
ס זה מקרי דסי ? אחד שחש והיא נדק הסטן לאיש מ  שחט נעצמו רק ס
ק נ׳ ומבואר ? נאק נדי?• (קיט) שחיטתו כשרה פד״ק י נ ח מ  ט
א שסי טל הצואר שעדות והיה קרח נץ השערות אפ? מינוהו  ואף אס י
 כמה ואץ מלץ שנקרח שבצואד נמסה לדיון שסי׳ השליטה ודן מלנה
ק ס י י אי י מי י  והנאה אץ שגיא לחצות המימה מקדח עיי? ועי׳ בפנ
 >ן? ומסאי מונויז ואץ ליתן כלל נעמיס אלו נ0מי0 שלמ שהס וקץ
א ס להחמיר במ דהשנרא שהגת י כ ס ? מיי״ש י  מאי שודעס לפגום מ
י לכלוך הקילו והגלי שנשסוות  דש להחמיר ולפאת שיכולה למום נצוא־ י
» המנהיבוהמניי). (קכ)תולין ? נזה נ ק קמ״א מ  (מני׳מגדיט להלן י
? של ואף ח יוסף סעי" כ מז ת נפגשה. טו״ק שס ו ו  שבשבירת המס
ק כמקים המיסה יש מ א מ ן  שאן ימע אס היה מגיעה בעצם א בקרקע י
 להקל וחולץ הקלקלה כמקלקל יכל שהיה מגיעה ס1ד ס״ל to החיי מיןס
 א׳ ססל לשלות ס פטמתו ומימי עיי״ש ־(קנא) יגן כל כיוזא פי׳ ממרב
ק כיו בעובדא שאדע לפרו ששפט פנל ונשנא לסרק המים  שם בפשרון י
 מהבלי למון הסטן קחש המיקה ולאחר שנזפה מרק נמו המיט חחיכת נלד
ח של שזן ונפגם השטן מחמס והפשיל• הפנל מיי?  (שקרץ אי״ו כל״א) על ס
ק ל בבהמה שהפה מגבה נשפת שיכוסה על סד נ בליון י  וכיוצא במ מ
נ קחו וגליד קשה ובדק שפטן אש? ומוצא בה מימה  הסכין יהיה בשערות מ
י ההנמה שהביוץ השילוט שהיה הקרח קשה ? ושפחו״ח והפשל י ס  והיי ה
ק ל׳ שמנונסכירס מקים ס סרס י פ כ סוכל למיס הסכין סי״ש ועיי מ  ל
ז כל שסה ודן הכאה במג הממה בקרח וכדומה י מ  והסאסשים מסבים מ
? מיי המונה הלל להשלו שנית במרןס אחר ס  יש.להק! בסשיסוס אשיי בלא ה
מ מיל על הצדדים  כסכין בלל עיי״ש יפי• סוד 0*ק שס שסתב דאס ספה מ
 של הסכין אן סאן המיסה שמיד בהכאה םנצוויס מיי״ש • (קבב) כיוצא
? הרא? כלל ל בפובדא וסוף שסה מפיכם לאיש והפס ס  בזה נרי כ
מ דסל שפשה ל להמר נ  נחגליו בשטן ונפגם א חסנ טיבר נה עצמות ו
 סס תשמיש גשכץ ודאי art ס נה חשכינן אה סס פיגר נה עצמות מריק לה
? ? מ י ׳ ק ? ס ח ז ומושר נסי סי י י אח י ס? במס! י  מייי? יסי׳ מג
י היסס אס היה יפוג לישנס הסטן מיי הדנר ל סא לפי אמ מ  נזה יל ו
? היא מהסה נ  שסכה בס מיי? ופי' בשלחן גבוה מימש ג' שסוג דפסס י
 שפידכשה והנה מגאה כשטן דתליק בה אפיי בבהמה מן! מיייש ומיי נשו?
ו מל מס ס המעיל נ ? מיבוא כפין זה ולאיש ©משו * ׳ כ  *ן אהרן ס
כ ומצא שטם יש להחיל" י ן א מי ן המפוספס ו ו  יזו הסכין נהכאס נסו כו
ו ופירנונ י*ל  ט מפי העוף סא קשה •וסד מהפפדקוו וכיין שסה הכאן מ
י יפיי? גסה ? שאלה כ ? כמי סי שס שנשאל ג ס ? ועיי ב ״  וללפ נוסד ס
ת דאס רא שהסס בפלס שנגף מ אמו מ מ וסוג שתאי הפרן נ  שהאדין נ
 תלינן סס נשינו גם עצמתו אגל אס הסה מ מוצות שנסף ימסיס אן
ק ל? ף י ן גטה ס י קל p אי סי קל? ופי׳ מלי  לתאם סיי? יפי' ב
ה מ ס הסף נמפיו ו מ  שהניא מיבוא מ שאי! לפרו ולאחר שלופה ס



ף יה * הלכות שחיטה  יורה דעה סעי
, (קלד) אין (קלה) חולין ת־ י ך שנ ד ת (קלונ) אפילו ד ק ר פ ט ר בד, (כךיב) עצם ה ב י  (Ap«) ש

ה ב ו ש  ח
ן גדול  הסכין והמהו נוזזק והוציא ונחעקס חלק גדול מהסן־ לגמרי והיי מ
 נמפרקח והשו׳ינ אמר שברור לו שמנשה בפח הוצאת השכין מעצם המסרקח
 ולק הכשיר הבהמה וא־ו׳׳כ ממנ הדבר להרב המו״צ דשם ורצה להעביר אח
ג שוס סמנה ט הבהמה כשרה בלי סס פקפוק י  השויג והשיג דאץ על מ
 דלא מיבעי' לשיסת הפרית הלל דבנסצא סגס גמל יש להקל ולסאח גמסרקח
 אפ יש ט חתן אלא אף למי שאס כיל כהפר״ת בזה מ״מ בכה״ג שהשו״ב
 הרגיש עיםב מכין בעצם המפרקח פד סהצוין להטותו בחוזק בהוצאתו משס
׳ כ״א שב׳  ואמר ברי לכ״ע יש להקל עיי״ש ועיי במנהז״ב שס בקומץ מ
ן לאחר המסה שנור וממי ממס מכה כל שהוא ינמק מ  ראפ נמצח ה
 נמסרקת ואפ נמצא שס חתיכת הסכין חחונ כשרה לנ״ע דזה מדף אף משיבר
' עונדא סו לפגמ ישאל את  נה ענמות ועיי? נמשרון שהניא מעפה רנ מ
ן מ' נישק משקלאב ז״ל יאה לחסש נמסרקת אחר החתיפה וכן א  פי הרב מ
 היי שמצא שס היזחיכה יהכשיחהי עיי? (hp-) אץ תילץ בו עבאה״ס
 מ״ש מהס״ז והש״ך להכשיר בהכה נמסרקת דדן שבדה ימיי נשמ׳׳ח סעי'
ק כ״ז ובמ״ז ס״ק י״ב ובשס״ד ס״ק כ״י  י״ח וחב״ש ס״ק ל״ג ובפרי תואר י
 ובריק ס״ק כ״ב שכ' להלכה דשצא בהפ״מ יש להחמיר אפיי כששיבר דרן שבירה
 בהספרקת אבל בהס״מ יש לסמון על הט״ז והש״ן להקל כמט־ המסרקח דרן
ק כ״ע ועיי בכרס ת זרע יצחק ט' ר ובסי דעת תורה י ״  שבירה עיי״ש יעי' מ
ץ פגים פ ' עובדא לפנמ שהכה בכת על המפרקת ינסצא מ  ס״ק כיב שבי מ
 וטי קשה לפרו לסמון על הש״ן ומ״ז ולהומש ננד הש״ע וצוה להשחיז מכין
 מבלי פנימה ולהכוח סניה בעצם המפרקח לראח אפ יהי' פנימה הנה מכר
א רן יסנץ ההיא מקבל פנימה מהמסרקח ואפ לא נראם דברי  שה«ץ מ
 הש״ע לעיקר וכן עשה והכה ונמצאת סנומה והכשיר כדברי האחרורס מיי?
 ועיי בש״ע התרא ז״ל בקיא ס״ק ח' שהארץ סובא בערן זה והעלה ק להלכה
? לנמק ע״י הכאה שגית בעצם המפרקת בסטן זה במקום ט  ולמעשה כדברי ה
 שלא נפגמה לראח שאס נפגמה וכי מ דע״י הבחנה הזו יש לסקל בהס?
 ככה? נס כלא הכה פל המפרקת p גדרן סלפה והגאה בסז במפרקח שימיר
 ימליך ייניא נסכין ההוא מל המפרקת נמקים אחר בפח כזה לסי אמד הדעת
? מהירות רק  עיי״ש ולסעמ שהמילה שינא ל«יו עונדא מ לא מרס נזה כ
 יהי' מתון נדבר ונאסיסח נל מנחי דממא ט מונן סא שמא־ קשה להנחץ
ה נרסון מתר ס ה וההנאה שנשעת מ נ ל מ שלא היי מ  נזה ולמסור פל נ
 מההילכה והבאה שפושה בשמח ההבחנה ואדוש את מחש אפסי מטין מנת
ה להדר באמה כח מוליך ומטא לידס אס אן מלכה והבאה ז בכה ס י  מ
א א ן י ט  מחר וגס pn5 סוי ליקרק ט הלא באתו מיןס שבבר נפגם מ
גפ? י״ל למליך ולהביא  מוי להוליך ינהטא להגחץ כנ׳׳׳ל טון שכגר נפגמה ו
 כמקום אחי של מכין שלא נפגם והלא מדע דכח הדחק חלד כסי מה שהוא
? מ ן לא סי סיחק נכח כ י  רחוק יותר מהקחא נמה שאחז נימ וניאש מנ
 נסמוך להקחא כמקום שאחז בימ וא? נע״נ pr6 לשקול הדני נסלסולדקרק
' נשחיסס הראשונה שנמשה הפנס  סונא נאמין ופח לפי ערך כח מחק מ
ק ממנה ק יסי' נם כח כה מלכה והנאה השני' וצריך ך להקחא א מ  מ
ז לסוס קולע אל מערה לצמצם כ? ואס אמר להשחיז מטן מחדש י  לדקדק נ
? צריך ם שנפגמה נראסגה נ ק ? ולהוליך ולהניא במסרקת באחו נ  כמ? מ
ד דק ממ־ מהסמד הראשון מ מ שנהמה הנ' אן מ  לשמד ואמר על נ
 וטדא דאס מדוד דק חיןף מחד מפנס במרה והנה להתליע לאסר נזה
ר יצא סס ממלים מיל למך סל נ ? טון מ  אסר שאא״נ נזה נבדקה א
ם 1 ט א ד  מיקה זו אן שיש לדקדק מה הרבה והמורה לא יהא נס לט מ
ן מ  לא סל אוס זוכה לנינה יסירה שצריכין לסראה כזו ופכ? גלפמנ? שאין ל
ק ק? מרי  מל הנמה זנזסה״ז רק נצייוף פוי מיפים ומיי ממירי בלק״י י
ס של פוף חין ק ו פ ן פכ? למל נהפ? ממ־ גפצם מ מ  מנמה הל* יש ל
 הנאה עיי? מילחא מטמא (ופי׳ ממיט מיק שארז) ופי' מיק מ שבי
ר מלם מוסיקת חקא סששימ־ ננוף העצם של נ  וכל מ? האמונים לסקל מ
' קת אגל אס מה שגירה גגץ הםריןס של המפרקת חמור ליע אף מ  מפי
 גגם ודדן שבייה ואין להקל אא? יהי, אמינא מזרה מהשומא שסי יכול
? ׳ כ? לתא ומיי׳? מ  לפגום נה נדי? מסגד וכ? גמנחת מקף מ מ
 אח קכ? נ(קמץ) חולץ פמ1? מ? מסשנויי לחלק בין פנימה ספ נה
'X /ק ל״א ל? ול ' י״ו ומשרון י  נגד מידת צסרן ועיי נמנהרנ שם מ

 לדגא

 דרכי
ל נא׳ ששחט נסכין נמק בהמה א׳ ואח? מצא מפקס א ס מ נ  סהפ׳ מ
? מימה והסכין אוזן דדים ׳ ג ם ס ק ד מהסכץ נרוחנ צסדן ונחון מ  מ
ם סה מחד מנ׳ אאריס ומן הפיקוס פד הקהא מחי ו ק ץ פד מ נ  מראש מ
 מצואר א' והשוחט סא אמן יי ודרכו מסולם שסא סחט נל נהמה נסלכה
 בלא הנאה יגס נהמה זי שחס ק ונס מצא נסך המסרקחימך והעלה להכשיר
 וססמו יהא ראן מלץ נמפרקח מקא נסנץ קצר אכל נסכמ ארוך נ' ציאריס
? ענ ס מלין נספרקח ו ס ינמצא מי ר מ  יספק אס סליך מקים הפגימה על מ
ן יהתייא עדה ונסרס מ ? טץ דיש חזקת ה  נהס? יש להקל ט מנח ס
א דש להפשיר ס ? דהסכץ סה ארוך ג׳ צואריס וחמן־ גמל נמסרקח מ  מ
ן על ט ? ועוד סברא מפצמתא סא מיד דכאן מוכח דלא מאך כל מ  מנח ס
ס נסלכה א' וגס זו שחס ק ואס סה מוליך מ ד ל ם טון שדרס מ י  ממנ
נ נמה לחתוך המפרקת אלא ודא דלא הוליך ן על הסי׳ לא סה א ס ט  כל מ
 כל הסטן על מייניס אלא נשאר חלק מן הסכין שחחן כמסרקח עיי? והגה
ן רעק? ז״ל דמה דמכשריק נשינר עצמוח מייד א  לססש״ל(ס״קין״ג) כשם מ
 מקא בסס; אמן נ׳ אאיים ילס״ז ממילא דמה דאסריק ננגע נמסרקת מייד
ח שמואל לא ראחי • (קלא) שיבר בוז נ ן צ? נדנא והס׳ מ ז  אף בסכץ *
? ועיי בתירח יקותאל ' ל  זמם וטפרקז עיי נשו? יכץ ונועז חלק ב' ס
ק א׳ שהארץ־ והעלה לדנא דנהס״מ א לצורן גמל יש לסמון על המחיח  י
ק נ׳ ונשס? סעי׳ ו׳  ממצא רוכס שימן נמפרקת עיי? אנל נלחה? י
ק כ״ו בחב לדנא להחמיר נזה דאסי' מאן סש  וחב? ס״ק כ״א וגשפ? י
ר נרי? ועיי נגיח אברהם  חקי בעצם המפרקת סהשטן נכנס לסס אפ? מ
ץ ? אס יש עוד אזה צד להקל מ מ ל ברמץ ו ט ק ב׳ שכתב בשם מ  בא? י
ן ט ? וכיוצא יש להקל והוא מוסיף עוד דה? כשנפל מ  שמכץ אט מוס כ
מ ססל להמת שנעשה מימה סו עי״ז  ג״כ ענ האיץ א מגע עוד בסכין מ
? בכה״ג יש נצדד מ מקא מ  אע״ג דלא מירא ליה שבידא עע א נפל על ס
ח השר דשם יעי' במנהז״ב שס בעשרין ? נ  להקל עיי? ועי׳ דיק ס״ק י
ט והמחבר מייד מ  ם״ק ל״ב וקומן סעיף י? (קלב) עזים הםםרקת ו
ק ל? שהניח  אפי׳ בעצם המפרקת דבהמה אפיה אן מלץ ועי׳ בשטח חיים י
ר מצס המפרקת אס נס טזסוקח נ ח זס צהלות מ י המקילי! נ נ ו ט ל  מהנצ׳
ט נסיק שאח׳׳ז): ד מנ י ו ב ק  של עוף חולץ עיי? (ועיי מנח״י בלק״י י
? שכתב דמסחנרא דאס ק כ  (קלנ) אפי׳ דרך שבירה פי' בפרי תואר י
ס כל ט האי מ י ואץ ורן העור ל ו  נמצאת מימה גמלה במחר ואנן מ
קס ואשיי שלא עשה אלא ודן סלכה והבאה א א הציק בעצם מפו ו  ט
 שלא עשה במסוקי! הילכה וק שנגע במפוקח ונמצא בפסוקת חחן ונמצא
קח טמשטזח לה שכאשנ־ א וסליק כעצם מפו פ  בסכין מימה גמלה כטמא מ
 הוציא הטבח הסכין מטח השחיטה לא אמן ידו ספב והמס מכין לצווץ
 ותקף הטצס בחוד הסכץ ופגמו והמחבר ושאר וטנתא מרזמרי שלא לתאח
 במסרקי! לא מיירי אלא במימה דקה ומציק לטיתלי ובטור נממה בפטמה
ק ל״ז בשם הרב מנחת  סי מיי? יטיצא כזה כתג נס במנהז״ב שס ועשדון י
ק ל׳ שהגיא  א:ק במסת לס׳ הארון מש״ן עיי? ועי׳ בבית אברהם גש״ז י
ה מהלהב מכח העצם א *יוכפל הסד כ  דבדו בזה וכתב דכ? אם טכר מ
ע מ ר בהם? עכ? ד מ  מל הלהב כמי ששכיח לבא מכת המפרקת דיש ל
? כתב דאין להקל ף ס״ק כ ק ס  ומור דעור לא יעשה סה עיי? ומה מי
 משוס סברא זי דאין דדן הפור לפסח פגימה נמלה וחסרון בברזל כל שלא
 ידע בבירור שהמגע במסרקי! היה במו לס ערן מרץ הסגס אבל נםתמא
ן עלמ להקל מ  מחמדיק ומצדד בפלפול מברי הפרי שאר מיל ולא רצה ל
י ופס ר ולא *לח סיי? אמנם ג מ  בזה רק בצירוף עוד סרסים אחרים ל
ן על מ ק ל׳ כתג שמדו לפניי בשם מה״צ בעל ארוז לוזיס זינ מ  תורה י
? ? פ ה מימה גמא! וסמן א  סברא ז להקל וכי שק סיה פומא לפרי מ
ק ל? וכתב מ פוד נפובדא שארע י ? להקל וכ? שס עוד להלן ב ר  מ
ה גמלה מהסכין פ ן ונפל מ ט ן במק ואו״כ הדח מ ט ? מ  ששחט מ
קת ימצא ט בצד הצואר שפוסד אי לתקנו טוו ומקו מפי  טד שאט ו
הס? לא קס ו ה שהיה נחתך טצס א' מפצמות מפו פ ? בשעת מ  מ מ
ו ש מ ה מ פ  הרגיש כלל אש ננס נמפרקת אנל נמממה i שגסף מ
? ששחט ם הליל ועיי? פתי נפונוא שאדע טויטן מ י  והנשמ־ פפ? מ
ס קשהלסציא ו מ ץ גפומק נחון פצס המפוקח פ נ ס והרגיש שנמס מ מ  מ
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 פתחי תשובה
 (י) שסיא יו פנס? ופי נסשונמ שנוס יפקנ ס״נ שינ ש«נ לאס מפיק שעפ
ס גדולה נחנירת ציפורן יש להכיר נ  סשכץ נמפרקס שיש ססן• נמסלקס והפגימה *
 מעעס ס״ס שיא סלכה כרא״ש וכדעתו ללא נרערן פל שפפניס כדי סנירמ ציפורן
 יסמא «צס נסגס ינסנ פול *!פשה נא לילו שהשומע אמר ששמפנןל סשכץ כשנגע נמפיקיו כמי שקית קר״ין שנראה וניכר פ״י a ממשס נא הסגימס ורככי־ סה׳׳ג נ״ע מולו
פי לץ הנ׳ נסב לעאס י שהקשה4ל לץ הראשון דהאהיאפצימ פסקנח״א סימן ת״י לס״ס עד ימקה לא אדלינן ו י  לאמריק נעצם נפנס כיץ שיש מליס ללנר ויש ופיץ נספר נ

 לוקא שנייה ולא סלכס יפיץ סמ״ג סן הסימן שהסטס פס השט- נלין הראשון ועל דין סל נסנ להסיקצ נהפ״מ אין להאשימו פ״ש

 באר היסב
# נפצה סססרקס אה הנס ל* לרך מ) רן והסי׳ והש״ןי מלקץ ע״ז ונמנו ל ) 
מ מקרקע קשה, * שלא מרך סולפה והנאה יש ליןלויו נה דלא נ ן ה  שיוסה אלא מ

 חשובה
 הולנה והנאה ומפני זה שמע הקלינ? יש להנשיר אף כפגימה נמורה עיי?.
 (קלט) ואץ חילוק. עי׳ נס׳ זנחי רצון נסי׳ י׳ נסייוץ ס״ק עיס שכ׳ רכל
P ו י י  אא שסלץ כהס אס אירע לאיזו שחיסה פלא נמצא הסכין מוס נ
 נהצדדיס צ? אס הולץ כהס אם טמא דאס אמרת דעתה נמס ע׳׳י הדבר
 שתולץ ט ולא פ״י הולנה והנאה דשתיסה הי׳ נרגשת הפגימה נס נמדד דיל
ה? עיי? ועי׳ נד״ק ס!י י  דמשוס דע״י ההנאה של השמיעה נפגמה מצדד נ
 סיק ס״י שני דננמצא לאחר שנישה הרגשה נהצדדץ יש חשש אנו׳ ניצא נהי תי
 עיי׳ש אן־ נמנחח מקי נליף מף ס״ק ק״ל נ׳ ואמינה נשאינה נרגשמ רק
 נהצ־דיס קיל סס מיתוסף עוד סנרא להק! דאימר ניה? מרווח חוח ובפרס
 כשאין ט כדי מ״צ עיי? (קט) בבל זה נ׳ נמנחח יוק! נניאיריס ס״ק קכ?
ק שיהי׳ מיירי  וצריך להודע רכל מ״ש להקל ולתלות הפנימה כמסרקת באיזה א
 רק מקא כשהשח־סה הי׳ במ* ולא נאלבסץ שנאופן שכודאי נשחטו הסימרס
 קידם שמיע הסכין למסרקת אבל אס בחיזה צד ואכן יש חשש שבמלים א'
 עע במפרקת קדם שחיסח הסי׳ ואחר כך שחס השי׳ אץ להכשיר
 בשוס אופן עיי׳ש (קמא) שוותה בחוקח בדוקה מי׳ מנהז״ב שס
 ומנח״, כס אוח קכ? שט רכל ההיתריס שנתבארו בסעי׳ זה סא רק מקא
 בימ! בביחר גמור שלא ט׳ מי^ס הצואר מחש שס מלוכלך בלווה גרר יבש
 או טיס וכממה ראל? אסר לתאח ולהסיר אף בדרך שבירה גמורה והמקיצ
 כשנמצא שס ק עייר ליהן אח הדן ט במק ומטסה שזה ודאי סגס מתר
 משבירת מצס המפרקת עיי? (קםב) ולא בדק־, ססוך לשחיטה מקא
׳ יק לערך שלשה ימיס בלא בדקה אנל כשהי׳ יוחר מג׳ ימים לא  כשלא ס
 סי נחזקח נחקה מ״ל ש״כגסה ע״י חאיה שמ״ח סף סני' ט״ז והב? ס׳׳ק
? רכע״כ לומר חה מייד  ל׳ עיי? ועי׳ נדנדנו לעיל(ס״ק קט״ז) ומטאר ג
 שס׳ מונח נמקוס נטנ אנל כשהי׳ מונח נמקיס רסונ קצת אף נלילה א׳ איט
 נחזקת נמק דחיישיק שמולדה חף כמשך אלה א׳ (קםנ) מקרי סכין בדוקה

 וסיט נסנח שיש א סטן מיוחד נשחיסה ומקוס מיוחד שמצרעו שס שמ״ת מני׳
? ונמ? המחנר נמר׳ שלב״ז  י

? דמקא נממנ טדאי שנדק הסט!  סעיף מז(קמד) אם בדק עד״ק ס״ק נ
 לאנז? אבל בסתם כשחיט זיכר אם בדק אם לאו לא הליא יססיזמא
ק סכין של שחיטה לחח״ש מידו לסם מקום עד ? שמדע שאיט מ ס  בדק אכן ב
 שטרק י״נ בדקק אף אס איט זוכר אם בוק יש להקל רבבה׳* שייך אמר
? עיי״ש ומי׳ גה״ק אות ג׳ שכ׳דפשיפא  סרט׳ נקט ואחא נמ״ש הס״ו בס׳ ס
 דאס ,מנא המין מוס לפניט והס? איט זוכר אם בדקו מקודם היכף אח״ש
 והקטן מעיד שבדקו והמר שהיא יפה אין pro סלמ בלמפ חיסר תורה דאין
? ולא סיך אמד  נאמםמ לקטן p נדרבק נרי? וסשוס דר״צ מקא בסתם ס
 אצא סרט׳ נקיט ואחא מ״ל ונר׳ באה? לקמן דש ס״ק כ״ז. (קטה) בדק
? חמו רצץ בחמידיס  הסכין מד״ק ס׳ק ס״ו ונביס אברהם גש״ז ס״ק ל
? הססקיס להקל בזה לא מיידי אלא סשבמן לאח״ש ׳ י׳ שכ׳ וכל מ ף ס  ס
ת אנל אס לא כמן כ״א בהולכה והנאה גדוא כמ? הסומ״נ דקמ מ ? נ  י
 שבעיה? מקילין השי? האידנא בזה סשיסא דלכ? לא מקד יצא נסתר ואין
? בוק ל״ד ושמ? . (קטו) והמיעה. טתנ ? י י ? ע פ ה  לסקל מה אפי׳ נ
׳ י״ס שכתנ דאף שהי׳ במקום המוצנע ו משתמר אס ס מונח שס זמן י  מ
 רנ משעה ששחט כה מלץ שטלה מ חלודה ועיין מסס תורה ס״ק ל? שכ׳
ס מראה רכוונת התב? סא חמן רב סא נ׳ יפיס וכמ? ההנ? בעצמו  מ
ק ס״ק כ׳ לעיי לסת נס בשעה מוסםס מהטס י  לפיל ס״ק נ׳ אבל לפמ? מ
 חלודה לק אם לא קנח יפה הסכץ לאיוש נמיר יש לתלות מה להקל נס בזמן
סן סאאצלהשו״ב שאץ בל הזמנים  מועט וסיס שא״א לתת פלל נדרס אלו ט נ
 שדם וט׳ לק צדן המורה למן נזה הכל למי סערן נרי״ש (וס״ל ס״ק ק״ז

ק  מי

 דרכי
ד האחחניס לחלקנמנין זה נץ שימ המפרקת דנ  לדינא מה כן רכל שמזנאד נ
ן הולכה והנאה סיט כמימה שהיא ן מ ה  לקי שטרה ט״י הכאה מקא ולא מ
? או ? פד פהצסרן חיגרת מ כשדו טכ? דסגימה כזו ססלמ לנ  גדילה נ
 יש להמיר בסבר שלא בידן הכאה p נהילנה והנאה אנל אם העיפה אינה
? מכ? אף שיירגיש בצפינץ ואף ס ? שחמור מ הצפיין יש להקל מ  גמלה כ
ס השמדה כמן סש מחלוקת הראשירס אס מימה כזי אסרת <$>  שאנרת מ
? בכה? סש צירוף סוד ספק ואולי ? מ  דאנן מלומרינן לאסר גס בפטמה כ
׳ ההולכה וההבאה ? ואס ס  מיפרקת נסנ מה יש להתיר בהס? מסעם ס
׳ סלכה ? מיל ואס לא ס ס  במסרקת בכח קצח יש להקיר אף פלא בהס? ס
ן נגיעה בעלמא בעצם המפרקת אץ לתאח מ מימה כזו אא? מ  יהנאה רק ב
? שאינה מעננת אס׳ כייס השערה וכ? פלא העכנ הצפיק  שהפנימה קטנה נ
 ומ שאין מעמח הלטק אף מרנשח כצסיק יש להקל ככה? עכ״פ דזלינן
 שמימה כזו נעשה ננניעח ענס המסרקת וכהפ׳׳מ יש לצדד לסקל אף אם מממש
 ואונרת סס השמדה כל שאינה מעננת הצסיק ואם •דע שיי׳ נדרן שכירה
ן מלנה והנאה יש ד  והכאה דהייט שנתעמ ה*ץ משהי כהכאתו שס ולא מ
? אפי׳ בפטמה שסעכנמ את הצסרן ונלכד שלא תחגיר את הצפוק פ י  להתיר נ
 דאז אץ לה סתר כלל לתלות בשבירת המפרקת אא? סבר נה עצמות ממש
מ מיג קרקע קשה ובכל ההיתרים הלא צרין ליקדק שידע בטחי־  א נפל על ס
ע במז על המפרקת עיי? וכ?  שהיה עיי מהידיח השחיטה אשר עי״ז «
? נמראח העץ בפח הפגימה ועיי? ? וסיס שס שכ״ז חטי ג ׳ כ  נמנח״י מד
 בניארים ס״ק קי? נשם מאון דקיק כדמן דלא שץ־ כלל ליק שיטור נעררס
ש נאומדן דסח י ח נדר השו״נ מ א  כאא וכ? לכחש כספר דחלר הכל מ
 היסב שמזה יסל לסתסומ מיסה כזו ודא דסולין כזה ואס נשער שהמדרס
 שלט ax וקין מאד ימסו טדאי נסננה והנאה כמשרקת ודאי יינ דתילץ ט
? ׳ להם הסכירס הסבים רשאיכ בסכירס שלט שנדנר נ  בימי כסלי הש? ס
 יהממו וכל סבץ דפטל ממהות החסשסוס הפנימה שלא נעשה מיסה כזה
׳ האחרויס סיי״ש x ממיסרקת מכל להקל בצירוף סרסיס p מעור הצואר 

 (קנ/י) מ פבאה? ופשס? ס״ק כ״ו שכ׳ דאס יש ספק אס הכה במסרקה
? שכ׳ ראשי׳ ידע ודא ? להחמיר עיי? ועד״ק ס״ק כ  אסור לב? דהר ס
 שנגע נהחיד p שססק סא אס עע בכח יש לאסר עיי? • (קלז) שפני
? מתשו׳ שבות ינמןב ועי׳ בשטת יעקב בתשי׳ הסא  שהוא רך מסת? מ
ק ונמצא מוס  שנשאל טיד בשי? ששוחט בשכר ששחט בסכין במק ולאת? ב
 והוא ודא שלא עפ במסרקח ט ריאץ שאפי׳ הס׳ לא נחחבו לנמרי וכל נשר
 המסקת שלס מכל צדדי אס הסחס חייב לפלס לבפליי ההיזק כדן שוחט אמן
 כשכר שקלקל א משא שאנס סא והסב סש לחלק בזה דאס הסכין מא שא
 חייכ לשלש ואס הסטן הוא של במל הכהסה מדר אא׳׳כ לא jm הסטן נרי?
? השטיי מס וכ׳ ומשורת ? פ ף את ה׳ מ  בארן ופי׳ בס׳ פרן השנחן ס
ס סיב * דאס טפק אס עפ במסלקת * לא אפי׳ בסטן שא א  הדין פ
? שחייב לשלם מספק עיי? וסי׳ בריק כאן ׳ ר  לשלם אנל ומס הדוג״ז ס
? שכ׳ נמס חילתן דנים גדין ס ק ה ? אס מ ו ׳ א׳ נ  ס״ק ייז ולנדל סף ס
ס לאח? לערן חשאמי השי? עיי? כאריסה רסן ט אץ  זה ממצא הסטן מי
? לא המתקתי ונרו ׳ ש״ו ס ? ס  כאן מסמי יפיקו־ מקומו שא נטוש? ס
ip מהשנו״י והנל״י והסרמ״נ נשמפ ?  נזה• (קלח) שהי" דך פפת? מ
 הסטן שקד׳ין קליק ועי׳ מלנהז? שס נקמנן מד׳ נ׳ ופשחן ס״ק ל״ו שנ׳
 כזה לדנא כן ואס שמע קיל הקלירג נאמצמ השלושה ואז? נמצא מוס טריפה
ה אח? בסכין נמסוקת 13*7 שגיוס דש ליזששמא נשפת ששמע ׳ אס מ  אי
 קל הקלע? נפגם מן המור אבל אס לאחר נמל־ שחיסם הסמנים שמע קיל
ן י  הקליינ מימו מהירות השלופה שהכה בסטן במסלקת לדן שטרה ולא מ



י הלכות שחיטה י  י*יל» יורה דעה סעיף יה «
 ״* (קמז) ואח״כ (קמח) נמצאת פנומה (קמט) לית לן בה דאימד (קנ) בדבר אחר (קנא) נפגמה או שיבר

 בה עצטות (ע) ולאו (קנב) אדעודה r 5 (קע) י׳טבח (קנד) שלא (קנה) הראה (קנו) סכינו

טב  הי
 עצמות פון שהרס נקפפא אפיי ספי כיון שנדלן לאוד שחיעה אימי נמר אחי

 נסנ מה מעצמו ואעינ דנססיף י״ד רךייל דל6 סי ישיק פסא סס סמילחו נמס
 ציל יסחט אן דערזא למיט לאקסיק אחוקס אנל הנא הדי מוס לסרס

rroi 
 תשובה

ק מף סי׳ זה נ׳  בזה ודאי סליק שמעצמה נמסה מם עמידתה פי״ט אבל מסי
 להיסון דנמינוה קטנה ואינה נמשה לסל אתו יש מקמ להקל אנל נמימה רנה
ס יש לימוד נכ״מ ומגואל סדנויו ויש לאש נכה״ג נם מל  מתשח לכל *
ג סל מ י ש ו מס נכסף סלק נ׳ נקמסיס סוי מ  סשרג נר״ש וסי׳ נס׳ נ
? אף כשאין גמה לסאה ססגימה והמלה ר ה ? א מ מ ? נמה שהסיר נ מ  מ
? אף ז  דכסכירס שלס דאין ורך להשתמש נהם נדנד אוד אם נמצא מימה א
י דדים מוטסת מ ר ! אמד ילל^ א  נהס? ושסהד״יו אן להקל סל שלא מ
ס ולא י ימצא מו י ולא הרגיש לאיש וכ? אס כתן א  דמוס מעיקרא ס
ס שהראשון ן הרכה לכדוק יוחד ומצא מום דסוכלז ס  הראסן א שזה האמ
י ניס לאסור וגס הד  לא הרגיש או נאתה הבדיקה שנזק מדאי אסר מ
? מ ס ממין זה ורצ ו י ? מ ף ניק ס ? ועי׳ נשלחן גנוה ס  תלים לדנר מי
א מגיעה מכיל וסי'  לערן ממשה הכל לס מה שהוא אוס והכל לס מה מ
? ממין זה ממצא ׳ ל שנשאל ג ו «מ יצחק (סהנה״צ מאילאנאנ) ס  טרי
מ גשר כזה כיון שפס  מימה לאס• מעל? מה הדן של כל הכלים מסגשל ג
 משמע היו ממשים כאלו מנה ממנים והשיג שאן לאסר הכלים סשרם שככר
 כשהמס נהם קודם שנודע הספק וכן אס׳ איון משתמשי לאמי* שנודע יש להתיר
ס ג״י אף גלי הס? >f״ זה מקא נשויזש מומיה ונקי ננדקיו מפי! כ  אחן מ
כ היסנ גגדיקת  סנזנ שלא יהא ט מימה לא־ו? אנל נשמוט שאט נקי ל
מ הכלים שנמו מ קידם שנתע מפנן א  מכין אן להכשיר אלא הכלים שנשא נ
? • (קנב) ארעתי' מגאה״ס מ מהעגל הזה לאור שנודע משק אסדים עי  כ
tf י א מל מ י ? ונמממ מםף סף מ ק י  יעי' נפיק שלפיו ופי' נו״ק י
ס גצפידן אנל אם לא ש נ  מחמירים להסעיר נזה מיידי רק נמנצא פגימה מ
ק כ רק מימה עיי ראי ואט ניגש אטופרא אף שלאח? לא מ י  נמלא א

: ? ׳ ל סו רצם ס י ׳ יש להקל לכ? **שיעי׳ מזה כשריו נ א  מ
י של והייט חקא ק נ א זיל מךא י ר ף P (קננ) טבח עיי נש? מ  טעי
ש לאחדם אבל נסחט מ  נסנח ששחש לעצמו מסגד לאחרים א מ

ך נואשו י לסגנו א ו אונס ונא אי ג  לעצמו לא הצדס חז״ל להראיח מ
? ירי אתא מדבק למין יע ה א מדמן חי לנפשי' וכל טחט סו מ  ממ׳ צ
׳ א׳ (יפיל כ? נערך ישלחן את י׳ ופי׳ מזה נמרח יקייאצ דש ס ? ו  וה ס
ק ליו וגריבם? שלדלאגזימ חזיללהדאח * ניק מיז)וע׳נמנסהורה י י  ס
ם >t לסוקם ליצ להראת מ נקביסזת אנל נמוש מ ס לחנם רק מ  מ
? ומשמע ואף נשמזס וסוכר לאחרים סדן כן נ(קגד) מלא ו לחשם כלל עי ג  מ
ס מדנא דשים ט לחנם עי׳ נוזדושי מהר״ל ססראנ ז״ל של מ י  הדאה מ
קז ולאיש מי ה אנל נ ס י ט לחנם רק גנדק! ולפני מ צ להראת מ  י
ה ט ן לחכם נין מ י נ ו מלמוד המ מראן מ מ  היסטס ונגן ואמו כימי נ
ט לוונם סי׳ גפני יהושע מווושמ לסלק י ה מ א י . (קנה) ו ? ד  לשחיטה נ
? ׳ מ ס לחט ס ׳ מסיג להדאת מ ס מ ר ? של ונס כזמן מ  דף ג׳ ע
ם נר? ועיי ו של מ ת ם מ ם רק מ ע ס כמן וסי מ  נאמן אמר שהיא! מ
: (קנו) סכינו לי«ש מלק ניק ? ף אס י י אי ס  גס׳ דעת סרס למיל ס
א מגהק גיוסו דש א מעירם ד של ומדמי ממי משמע ואף כשהשהזס ס  ל
׳ דעת ? ועי מ ו סי י ס לחכם מ ה היסה מקנה להואת מ י  גוזל? א

: ם ד ו י מ מ י גר ו ? סס סו ק rt מ ס י ו  ס
? של נצסת לשוט והשרב צרך להמת א  ועיין נשו? טזסו? סליסאי ס׳ י
? וטי' גשרס איימו? ס ונס מורא נשר ודם פי  מורא דגו כסרא מ
ת א סר אחד מ נ מו ו ס׳ לש שמושם מל הסי י ׳ סי י סיס חלק נ מ  י
ן הקדש א ט מפי הוב הקווש וסי מיאפשץ זלל שאמד בשש מ מ נ וכ׳ מ  הי
ד סדאס הרב ממוט) מקמט דאי י נקאזיניץ זציל דשו? המהרהר א י נ  מ
? ס ק צ? שנשאל מיבוא ש ? וסי׳ נס׳ מנס סרה לפיל ס׳ א׳ י  להעבירו עי
? ח פ י ר ורצי למנ ר והיא מפי י הדג נסראס שסרב מ ח ע ו  16 מ
ו סוב אפי׳ לספרא יש להטניח ח ע נ ה ? מ « י וביש הקמש סלל ו ו  מ
ט ו ת אנל אס מ ס ו ז * ז ו ? סזר ט ועיסו מ ז אס אן מ ל  והשיב י

ד  א

 באר
? יסאן כחנ ססזזמ־ פר ספגרס ולעיל סעיף יינ  (מ) ולא אלעיויה. ונחנ ש
ס ולעיל נדד שאינו מדע  לא כחנ יק השעם דפנזא סבר נס עצמוח ציזי מ
 אס שיני נס סצמוח א & אנל ססא אשמועיק אסיג שידע ננירוי פלא שיני נס

 דרבי
? י א נ ק י ק ק״י). (קטז) ואויב נםונאוופגוסה פי׳נשלין נטה י י  ו
ן  והנה שני ומילא נתט משקים זיל שמנוי לדנייהס וסיס אס שהה מכי
ש א p נדקה שר׳ שמצא מ i וקה הראשונה שלאחר שיוטה  זמן סה p נ
 לא משממ ואשיי תיכף לאד שנתן ונמצא יפה הצרעה מונה וחוו והוציאן
ד ר א נ ה דאמדיק מפגם תיכף מ ס נה ימצאה מוס סוסתו מ מ  תיכף ל
ז שאט מצרפין הסטן בנדן של פוי סש לתאי! ואמר שנתון י מ  מפצמו ולש מ
ל מכין א רוק  מדן שהיי מ פפר א צרורות קטנים א קסמים א דש מ
? מכת רצה ן וכ׳ שק הוא המנהג נדי? וסי׳ מ ט  נקרש והמיס את מ
? ש *מין ס נ י ק ל ׳ כ״ג • (קמח) נמלאת מושה מלק י ף ס  ס
כ י ן על מ ולא הדגיש א ט  שבדק מכין איש והדגיש מימה והחליק מ
' מונח ה הרגיש מ באתו מקים מדגיש במלה והשכין ס  עוד ואלד מ
ן על מ י נ ס א לאוד חלוקת מ א כ מ מזע שפעה מלה מ י  בשימור ו
כ יש לכאיה למש אלי לא סוניש סשב גם גהגדקה י  שאן לדגישין ו
ן בכל ט ת ד״ל ואבדה מוקפ מיקס מ ו ס י p מ  מןיש השיויסה ו
א סולזוק למרניש ? ס ס  משמעי ס בזה מכין ומיני העלה לדנא אס ה
ן ר ו ארע א זאת מ י פייסיח של ה־ויסך על ס י ל מ  יש להקנ למפרע י
 מקרה שלא הרגיש או אנל מה שבוק מלןדס ביסב הועת וגלי פייסת אץ
מ ס  למש והשו? סדא אן לפסלו נדיז ואפי' קוה ק נמה ממים רציפיס אץ ל
? ופי' נגה״ק מ שהפלה חה הקא כשהסנימה היסה קטנה שאינה י  מסס הא פ
ם הלל אבל כשהיא מימה הר־גשת לכל ס  נוגשת ננקל לכל אדם או יש להקל מ
? כשאומ א כזה מ ר מה ששחט למפרע ולא סין״ מגצאיו ל מ  אדס יש ל
מ על הפגימה י עייפות וכדומה לא הרגיש וכל סכא שאנו מאץ מ  אמר שי
? ממין ? מ ק י ק י י  ולא הדגיש לאמהני א׳ הסנצאח עי?ועי׳ מודמוה מ
מ סאד . מי׳ נ ה : (קסט) למת לן ג ת רצה מ ת ? נ ס ? ועי׳ נ י  כזה ע
? שכ׳ ואץ להקל מה איא חקא כשהסמן בעצמי מצא הפנימה ונדרו  םיק כ
ק וט׳ אנל אס שלב *1 מלא המיסה א״נ שמחנו מ  נמקה נכה״ג הוא ו
 גפצמו מצא המיסה רק שלא מצא ננייקה הא׳ ט אש לאחו שהונה לבחק
? ק י י צ״צ החוש נגיאוז להימ כאן י ? ועיי נ  נפעם נ׳ לא טקילינן עי
? סה והעלה לדיגא דק נדקר דווקא נמצא מא נעצמו דמפיו אט למס  מ
ד לא סיןלינן וכ׳ חאן נדני להשוחס אמר שלא  היא והליק אבל במצאה אש א
ט ז ? שכ׳ טמר ק י ף י ו ס י ? (קנ) כדבר אחר נפנפה. ש י  שחפ ט ט
ן בפן קוים שהלניפו מרי בשלחן נטה סוף מ ׳ תיל להכות ה  שרביט יקיר ס
ר אחר ? שכ׳ למשמע דשסר דמי למיפבד מ כדי לתלות הפגם מג ק מ  י
׳ א למיל מ ? ואנו אץ טהנץ ק שפ? הרי ט פי ח  ולא להוציא לעז טל מ
י נלק״י שיק קל? וסי׳ בס׳ חקמי י ק ל? ופנ ? י חנ ? ו ק י ? ועס״ז י  י
׳ מיז שכ׳ דנהא דשיני עצמות סקילץ נס נעשה ק נסיר  זנח ססהים ס

?־ (קנא) נטנטה  ואץ לאסו השחיטה אנל אס מיל נקי יש לנעול־ ט עי
ג רהצרעה נמקס י ? של מייל א ג נמהות נ״י אה נ י מ  עבאה? ועי׳ ב
ק ל? ץ שהניחו נקסםא ועהנ? י ט וטי׳ נשיך שב׳ נצזט ע י  המשמר נ
? של וסיכא שהי׳ נמקים משתמד ול״נא סדי למיתלי משה ׳ י  ושמ? מ
 ט אזה תשמיש שנפגם טליח לא מקילץ ולש האינא ואן דדן כלל להשתמש
ק יפה אנל נשעהלח והס? ה יש לממיר ולאסלי יאסור ft מ ס ץ של מ נ  מ
ס שק ראי לסלזת ניש י ק כיז מ ? ועשם? י  יש להקל אף האימא עי
׳ ן סהלש׳ק יל) ועי׳ נשללו שאלת שאם קמיז ס א מ ש מ  (ומיל סיס ק׳ י
ן לאיש כדנא ומצא יפה ט סרנה פלאם ומק מכי ח ? מ  יי״ז ששאל מ
ר א לכיס עי שבסן הזמן הזה לקס רטס מאנשי מ  ושהה זמן רנ עד ט
ץ נ ? לניחו מ לנו מנס שמס סל מ  מגשר הזה וכשא ממט וכאשר נא מ
ס של פ ? כשר יכל מ מ  ימצא פגום מניסה וגה והשיג דיל ואפי׳ שלא ג
ה ואץ מ אגל אס מצא פגימה ת ן ם להמר נזה סא רק מנימה ק ק ש  מ
 מקיס לתלות נמה שלא התיש ממלה לא מסס שהי׳ נקיש ים נהםניסה ולא
? י פאי שלא למבישה פ מ א א י י  שהצסרן דלג על הפגימה ט פגימה כ



 יודה דעה ם׳יף יוין יי הלכות שחיטה סח באו מולד•
י  (קנז) לחכם. (?*ן*** י«) יי םנדין אוחו: מי(קנח) ואס «צא! (קנט) י״ח *« (קם) י״נ־ח *״ (*י) *&ד< •
t שם אני• מא־ש f U (קסי)ק מזלץ): (רםנ)'והאיתא  rftJwa יסס (ח) •סל (קםא) החכם גמייל (קםב) וא״צ (נד) לנמי* (מסח אלפס י

 פתחי תשובו!
 (י!) •טל cone לגמזל «ח־ שמע דלסלמנ״ס שכעב aeto דמנדץ לווי 8>ם»ד 9(
 מלמוהי est אמרת וסהיה סנוסה. דל"מ מוזילה הנם יעיין גהשונת כחס אכרסה
p ד *n נ׳ שנמנ שימ TO ג*מ torn p דיפלע ויהא שנאבד «  הלק ירד סי י
 ליך״ל לפיל סמין יינ לאס בדקוהו קילס שיויעס ממי ס לופל לסייס דזסא באס
 •ניד נליט שהר* לסמ אנל בלא היאה למס אן דפדיגא א״צ טלי מולו ש״ס jfo הנשל סרסס ביוץ לאבד סזקס שמס ש-י לעבר io סקון סנסיס ועיש נסי• נ׳ *ס ס*ו
ו שה מבואר לאן סאידנא דנמו לנמיס אסדה ידועים נ״ס סינא שנזרו 0ליו היל שלא •שסוע מוופס השש רינון ופני ושסע ליוו שנזרו עליו פללו יש»ס  בהגה וגסי י

ש  לא מסלו וסר הלא סלאה פיט מדמא ושיש ימהימ TO מנדץ *סי ממ מדמא יש״ס דרס למי KB( מלס מסלו סטרס מוזה ולזס שנזרו פליי שלא w לא מסלו י

 באר היטב
 (בד) למימי ומ״ך מוג דלדסח הרמנ״ם איס יסל לגמל והאנייה כחנ להאילנא
 נעורה איוס״יולהאאנולונמס׳כלסאעויודס ולא• למחלי מודה. מ״נ רמיא

ה ' י  לקגק ט

 תשבה
מ ונד׳ שס בשמ"ח מני׳ כ׳ שנמנ ש נ ק ליה י  אס יטל לפיזל ונר׳ הכיש י
 ינפקיפוס החרדים אוגר ס' סמים שני שומוס וסונים השנים p האי ואיש
ז בנודו סמל א1מורם י מ ח מ ה י  אז רפס •פזורו דזהיח ונזה אפי׳ א מ
ק רמ f) וסי׳ ׳ א י ס (ופי׳ בדנריס למיל ט  אלו עיי? ופי׳ שסיד ס״ק ל
ד דס״ל דאץ להחםס מ ואף לסי  נמשמרח הקודש נהשמסות ממ״ק של נ
׳ שיסנויס שנמייזס זה פל זה קיל רמל  למיזיל סלהראייו א הסטן מימ כשיש נ
ז מייד נוליסא חשש ייסן אנל י ק פ?) יססס ד ׳ א׳ י  למייל מיי? (ופיל ט
 בואכא חשש דנון ליח דנא יניח דינא להקל בזה אסי׳ נשנים(וענפה? מף
פ מיש י א נ . מ ) וא f לנחחו : (קםנ ( ו י ק ק ק ס׳ ובדברינו להא י  י
ז של ומפס בחר •קום הזה ׳ י ש מיי בשרי! מהדיל ט  ומחה אן p י
 שאין ט יותנ p ימיס לשמאלי וצפרטםס של ראשונים ישימהן פדסא מפריסן
 והודק של אחיורס כאס יש ניוד זס וס׳ וגס לא שיק־ כוס ישמח גמדו וסי
ף  פ״כ מרקר כהסגמ שיל להראת סטס לחכם סיי? אמנם מיץ בספיח ס
פ מה שינ הי׳ נמרוס אלו להחזיר הובר ז י י מ  מד׳ כ׳ שני ואף יאן ת if מ
כ י  ליושנה למנוח בכל פיר אי מנמלי מדר שאליו מנל הסטן לממן סיייש ו
ו ג ו שיראה מ ' להק שלא ישמש השיחש פ  בשפ? שם דפהה טיאי סוג ט
ק ליו של והפיקו בזה הוא שאין  למוכס שבפינז מיי? ועי׳ בשנוח נדים י
? ״  לך אלא »ספ שבימין וליין b שויג להמה השכין למוכס שבעירו פ
? אצל  יעי׳ נס׳ בית אברהם נשפ״ז ם״ק צ״ג שכ׳ מסס לדן החנם להיות ג
 סיפון השרטת ט נייה״ז רט המתפרצים נם סס גדי? יפי' כשי? סהר?
? של ק כ ק שף י י  שיק יולד ש׳ ה׳ (קםג) והאיינא נהגו וס׳ סי׳ מ
ש קי״ל וממצא יפה אן מעגירץ אמו י  ואף יקיי״ל והאימא וסי וגס מדנא ו
ז אס מושש שנעיר צוה להס? להראש פ סכינו י מ ? נש ב  נק למדן אסו מ
 וסא מומו גסידו no ולא שי שטס לפניו או אף ממצאיו שטס יפה כיוןדא?
ו סצייס להשפש וסילון ! יש להענמז משש שקין ולעסו פ י מ  לסזסו ס
? ס א שנשאל ג ׳ י ו ס ר ? PUD! שיק ס ? ושי׳ 0 י ו מושם פ  הסמיקס ט
? i d שהינ סי משנה שס גפיחש בשנמ קננה מגג הפא זה סא שקנא 
? אש מקים שמאי ס ה  באםן שייאה א םטס קדם שחיפה ולאוז? נפל יזם ו
 ואפ סשש אימי הרב ממאן להיאת א סכינו והשיג ומלשון הש? שהטא
ס הפו? וסא באמש קשה לפא jft שגיא  p כש? משמע סש להסביר א
? סה טק  גש? p זה וסגח שלא הראה שניט לרושש וסי 0א לדון אן נ
גפ? מסם ואס יש  וסאונא מפגין אפוס שלימים רשפים ולהם שפא כגודש ו
fa p )01 ב נשאר הדן םמקהש  להםפפ אוס פעם שאש חצה לפסל ס
 כמן שאמר החסם סש ששש פל הספג אסר פייו סס8ה שמו שמולה
י שפנאי p״ שפ שכנו שחנו טקסיים כמן שלא  גסלזש סואה א ששש מ
 נמצא שכיס מקולקל יש לממש לפסל של שפ שלא הראה א לשעבד וכסל
ו מה שנגר שחש אגל מכאן ואלן 4י*ן השוחס לקגל מאז ושוי חביונו ענ  מי
fvto נשרה ? ה ל ג ? וכיוצא ס ס״  שמסום יסלאסיראפ שכיס לסוב מצמו
ק שאיו): י י ג ? ממין מ(ומי ? מ ק ל ס י י ה ס ס י? ופי׳ מ  הליסאיס׳
? לאף האיונא וסי ומיי ש מ  (קסד) נהגו לשנות אנשים יוזעיגו. פפי
גח ק שתקנו וכשמי ופל נ א ׳ ליא (וף ל?) של י נ ס א ? נאזן מ ס  נ
 ולא שד שטס גפני שוב לא מסל לשסס ולא משיל א כתג קגלה שטח לא
ה % לסלט ןסל שרב פמר נפל קבלה אין להרהר ל  יפה משו וק לא מ0ס מ
ב רק לפסש אק0קפ שמא שסו הדרש אבל לא של אמנוס של הדגשת  אחריו ס
 השש! 9ל ולא אסליד ו״נניסא 99 אשא unb ליי וסי מיי? pi נואש ופת
א מלתא 0 בשן וכיזסה מ 1 ' ז׳ של ואפ שחפ 0 ? במק ב׳ וסלן ס ש מ  מ
ק ה ©so י ע ז צריו להואמ שטס נחסם עיי? והני׳א מ י מ  own גס מ
 tfi ושסאו חזקא גדאיכאדטוסא 996 נוליכא ויפזשאאץ לשמני אףכ&י^

לכ  ו

 דרבי
 אחו ממראה ומקבל מנמ להזהר ננגח• הרב אן להמבייז ונפרס שטף
? מסק ליש ח העין אס מ א  הדנר אן אפר ק דרך כצל דהכנ סא לסי ו
: ? י  א רק לקנסר ואס נראה שמטין לש? סמר מצוה לא ימנ וגר רפ פ
? ? גש? נעמ־ונץ דף ס מ ל  (קנז) לחכם נד׳ כס׳ תוססת ירושלים של ד
ס שלא •הא נכלל מודה הלכה נפ.י רט יליז  דהרהוה סטן למס הוא מ
? ופשיש למינ? רכ״ו ס לשניהם סי ' רמים צריך להראת מ  אס יש נסיר נ
? ורנרס שמרד שאנס ר אנל לפאר ת מ ׳ רברס מזמורם מ ש נ  היא מ
מ הממונה מקהל ס והעיקר הוא יק א  מסורס מהקהל א״צ להראת מ
׳ א ו מעת מרת לעיל ס ד נ ׳ ליו והעתיק ו ס ס  ומזו של ממש? פרק י
? מסלןס אחו לעיר ואסר אזה ובר באתרא דחנרי׳ ק לה חיל אס נא ת  י
ר מה שאסר האחר ואס׳ מ האסריס ובים הקב? מ ת מ חפש הסר ל  מ
ת ו שבסיר שאט ממינה אסר מ י ר מסר ואפי׳ מ אזה י  מצליח לחכם מ
 כיד חכם הממונה להסיר אפיי אט רגו של האשד וחקא אס אנד חכם הממונה
ס ד והגיא מכמה מקומות דקאמר אחריי דמר הוא וססמא מ מ  אן למגידו ל
ן לחכם ? וא? ה? *מין להראות מ מ הו״ל כרבו וכוי סי ו מ  וממס מ
ת פטסה. א מ י (קנח) ואש ג י ס ? עיקר הקפיד׳ לחפש ממונה מ  הוי ג
א מעצמו נפגם ו במת שאין אמר מ ה ט ן אחר מ ה מ ס  ריל ממצאיו מ
ק י״א• ח צוק החוש נביאיו נש? י ר t o 6 ׳ פיו וסי׳  פמש״ל מ
ח רנ ? נ ׳ יי מ נ כמיא זיל ס  (קנט) םגדין אוחו סי׳ נשו? פנש״ס הו
?  שרדה לס? ששחט נלא קנאו דשות טמנו והשינ כמן דמן הדין יםל מ
ס כדן המורה שלא מ ? אסר א  לשסס אף בלא רשמ1 הרג א״כ סי ביד מ
ר רק שנתרצה לשמוע א למען ס  כדן ואפ לא אסר אלמה אץ סה קבלת א
 השטש כמן שלא לןנל האיסר בפירוש ונס אשי ס מקבל סליו האשד כמן
? ק ל ס סרה י פ ש וסי׳ מ י  שלא ?נל טונה סהונ מזל ממיר נפר ג׳ נ
ש סוב ? עפ? כל האפיונים משליטו דלל^נ אץ לשליט בלא מ צ  שממו נ
? י של מ מ ׳ קצי* בסף ש סבץ סלק ב׳ ס  ומלוא פי׳יש וסי' נ»?שאלסי
ו מ ו ט שלא משוס ולא מנמז על א מ פה ו ו  שענד על גירוש הרב בערן מנ
ו ישע ועבריין ואשי׳ להמפצל ו ההתראה עמד נמרמ י  הרג והקהל וגס או
ר סל ג ה מצטרף למרס ס״ס מ מ  עמו אסר ואף זקיי״ל ימגייין שלא נ
 גיוית הקהל גפסס סשא? מידי דאיסוא ואפקווסא נגד הרג והמל גמרן
א ממדה ס סוי ס י א ואנו עמס לדנר שנקמשהואף שלא ס  זה לכ? רשע ס
י וסי י ה א ו ומנוסו לבאי מ ר ה ח ו לגמר מ ס ע לכל מ י  כוקיי״ל נ
ו טין שאן טסו ס א צ לסציא תי י להיות י א ׳ שלפ אס ו ס ן ס  יהי׳ א

? י נ פ ל איו הרכים והאכילן נשו שאסחס הי מ  דלן מעטרות מ
א שויפה ערך י י מ י ה ו ומעויין על סל הכשר סצא מ  (קם) יסעבידין אה
ג מ ? סאל ו מ ה ומי׳ נשק־ השללן אס ו׳ ו  מלחן (לפהדק?) ימין מ
ם שממד מל ק י ש? גמל מגיא יל י ? וסי׳ נ ׳ ס  תניינא חלק נ׳ ס
ל להחיא י ל ואפשר ו ס p זה בכאן ממרחץ וט׳ י  הרמ״א לטפ ממי
ן ז הקצבים סחסיס געצנום המו סי א וזזקא בימיהם מ  וקנסא נעלמא ס
 לקנוס אנל האימא שאץ שקצב סלזש נעצמו אן לקטש שקצב ולאגור אלו נשה
ן ט א סקיל ננדקס מ ש מ ח מ ש קצנו קאת ג א מ אס לא מ  נשניל מ
מ אמ? שסא סשע סי*ש ק י  נשאם נפש אגל לא כשאדע א משול שלא מ
ש אש ה׳ והאימא דאין הקצב סלוט מצמז אץ לקטם ש  וכ? גשחגוש מ
? פייס ק מ מ נרייס וכתרים א* ל נם נבלחן גטה י  הקצב בשביל מ
ל p4 של מש האימא אס שמו לפצפי בלי סומנא י ה  יק סאה דמם מ
א פרשה י מ י ס ו שיצא מ ו לא יסה סש לססדז על 9( מ נ  משש ומוצא מ
? אמי צוק ס  fx, הדי 6ג0 60 לקמן לנסנ 06 שחט לשצמי ונלל ופי׳ ב
? ג ס ו ש ואמת ה ? י ק כ ל מגאה? י ח נ : (ק0א)חחנם ל ׳ גי  סיי? ס



 יורה דעה «דף יה יי הלכות שרוטה
 למנות (קסד0 אנשים ידועים על השחיטה והבדיקה (קםו) ולהם (קסי) מחלו חכםים (קםח) בבודט

ה ב ש  ת
א מאכיל מדיפות ומהואי לנדוחי ולהפניה ו  דאה וכ׳ לשו? הפושה p סא ט
ק סכין ממי מפיגה התנס לנא לנמקו פ  ולא ממי נזה ממילת הרנ חזקא נ
נ מצויץ אצל שימה  משוס דסיל דל* משוס חשש איטר נגפו נה דהא ה
 מימחין p משא״נ נפסק מראה דמלנד נטר הרנ יש נזה מפשיל נחר
 דהשוחסים איגם יודעים להורות סראה ולדמות מלתא לרלהא ינמק ההיראהלא
 מחא יזכמיס מורס וגס אינס רשאיס למיעל כנודס נזה למיח צשו״נ לטהר,
 מפצמס אחר ט לא נסמס להורות מיי״ש וכדכדו אלו ל ג״כ נמהדורא סריגא
ה מאון ס מ ׳ קנ״א ופי׳ כ ' ק״פ פיי״ש ופי׳ נבויה הרי נשמיס ס  סף ס
׳ נההגהטה x מהריק ז״ל מל הילד מקרא חניית שלמה שהפסק הסנה א׳ 
 השי״נ נקפן מחל p נגרר קפנה * גדלה רחרינ כשו״נ להראות נלחפוהא
p חשר יקרה מריאה נשום דנר לפר הר: דרהא ועל פיי יצא ופל סי עא 
 לאסר והן להתיר וחלילה להשי״נ לסהת נסם דנר מריאה נלי שאלח ס הרנ
 ימן לרעך :סרכא ולטיקה יטל השי׳׳נ למשיה נפצמי נלהי שאלה ס הרב
 ימן ט א״ח נלא״ה ט הסירכא כשמצשק ימה קשה למפכה ויהי׳ הססד ממון
 ישראל אנל נשאר רסותוה אסר להשיינ להוחח מפצמי נץ אס השי״נ סא
ד הינ ' * נ׳ סחסיס נייד חסר להם *סרות ואין מו נ י ינץ אס הס נ ס  י
 לרחמ מל כטדו מה ט לא מסס נטר סגפ נזה רק משוס שהרנ נקי ייהי
נ והסחשיס  נדרסויודמ יותרלהנחיןנץ רץ אץ ולמנות מלתא לעלהא מן הסי
ס פסה״ש ומ״ש נמשו׳ י מ ? (קםח) כ  שיפמי פ״ז כידטהס אסרה נננילה פ
׳ נ׳ דהינא דגזרו פליי שלא יש־ימ לא מחלי נטיס ס ה אביהם נמ״ה נ  מי
׳ ה׳ סמוך להחלת * סטט מדגח דש״ס יפי׳ נס״ת נ״ח סשםה ס  והיי נלח מ
 התסנס של p דפ נח ניד הרנלאשיי פחיסה ס״נ שנא לשסס שלא משוס
 אף שאץ א ספס ק הדין גאסרו דטק דהרנ גנה־ וקנאס פליהס טמלאסר
׳ ריח  שחיטת השו׳ינ אף למגדר ס־תא נרי? ופי׳ נשו׳׳ת ט״נ המיגא חיו? ס
 של ג״נ דאף של נש״ע דהאידנא מחא חכמים נטים נזה מ״מ בס״נ שהטיז
 לשיזס נלי ישית הרנ יטל הרנ לאסר שיושתו מיי •ש ופי׳ נספר האטה סלם
דה אנרסס שס אמ ס״ו ' א' ס jf י״ג וי? ועי׳ בס"ה נ  במיטת ההוראה ס
ה עלמ הנ״רשלא ישסט ז  במיה שכ׳ יזיל יבמקיס אחר הפליתי יכל שרוט מ
 מחמה איזה חשש רטן ועטי ושחט ישלפס!ו מהאי סעמח לסד ראיך יסבור פל
ק ס״ק כ״ד שכ׳ דאף אס סונח הרב באחיי׳ מסס טובח י  גזרתם פכ׳׳ל וסי׳ מ
 מהץ ולא משום כבה־ מ״מ כל שאין מוחל אין להקל וכ׳ שס דמים רסס פטד
 המס אץ הכוונה שמ־נ יאהנ אה העוד רק שתקנת חיל היתה להיות השרב
 ספל להדב מחנות דהח טל נל השו׳׳ב יש פקנ»ק פל שאינם יומנים כל הדגים
נ וכל הנמך סא רק על מה דקייל דמהני בסיב כשהוא מסתפק  סוס סס
? מלא סר סכיס לסנמ ועומד כמרד יש כח  וסמל להרנ תירה שכפיה פ
׳ א׳ כצל א׳ מה  כד חכם העיר להפנירו פיי׳יש ופי׳ מוייס מ למאי סויד ס
ק אס חכם העיר אסר את השוחט עלס שיקול הדעת אס חבירייסל ס  שסלסל נ
ח אסט גחל ממט כחכמה ונמנין ואפי' ספה נשקול הדענו ואפי, אס אסרו  למו
ת חכם האוסר גס אס צריך  ספני הנטל־ אס חכס אחר יכול להחיה כלא מ
 החכם לנרר מאיזה סעס אשח והאריך נואמת והעלה נדינא דאסא אשדו פיס
 שמץל הופר. נסמות ער אץ חניה ושאי לההיה אשיא סא גחל ממס נחמה
ו ונס״ת ׳ י ה מוסס האיסר נדי? ופנמית ונר אלי׳ ס נ מ  וממין נלא מ

? מזה • * יק ל״ז מ ? ומפת מרה נ ׳ י  וברי יעקב ס
ם בטף ונרי תשו׳ הנדס אנרהס שכתב שס בטעמו והדמנ? וגאיט נ מ  א
 מואס שטס לחכם סי כחסד לאתי וגר נדי? טי׳ נשרת טהר״מ
גר על ו ונאיס מראה שטס לשכם מו ד ג ? מ ? שכתב נ ׳ כ  שיק ליו? ס
׳ i הרל כמוסר לאי משאו ענדוה ש! סרה האמור לעיל ס f ו ת ט  מאח ס
ק ליז שמור במ ת תורה י מ  ב' מדף ו' וציין גדשת סכין עיי״ש יסי׳ נ
׳ סעיף י״ז שנהנ שהסגת סהדייל וסטמה פימ ' נ מי השמ? לעיל ס  מו
ל שנוסחו כשרה ולדצ אזיק א השטן י  אף יקיייל ואין א מלק לפיה? א
ו מגיל מ ס  מסס שנראה אישי מ קל במיניהם ומדש מ ההיא ואיש פ
מ ססס סא דאס י ר שסי ושייש י ס א  לשניסה שמא ססרסס במירכש ל
 הסיב מבזה אס מ״נ בעידו אס םא ארבא סרגנן ויודע האישי וממש ירם
ס זעיי י ? וסי׳ בסיס מ ״ ד המוראה דש נסמ־ לויא מ ש *  וה״ה נסל *
נ מוא ואשוא ו ו ה ? שההייו מ ז ׳ ל״ח שנהכ ה ׳ משמשוה ס  ה״ס שלק נ
י ליו* לזז״ו ס• * & ? נ w פיי״ש ופי׳ מ w » ל ש א ו לנר סטיו ל ס  א

 ודכי
 «;? בדעת מרה שס ממשמעוח המהדיל ואס הסיב זהיו חוח נמעשמ אץ
ד החכס אמר שאט מוחל א אנל היכא מראה להרנ אזה דעותא נזסל־סו  נ
 א קלות נמעשמ רסת נ מ להמיר עליו להראת סכיט מיי״ש (ומיי ניטו'
ה ולערן מעשה ומי׳ ל  בציינס לפיל נסיק פלפ״ז) וסי׳ נשלחן גטה ירק מיד י
 בשייע התרא זיל בק׳׳א סף ס jf ש׳ של דאף האימא אף פלא טנר דפוהא
ס ממין הרגשי. הסכין בסרפות ואף סאן ימפ שאנס זהירים ואע״פ שהם  מ
 בחוקת כשרות כסתם כל ישיאל מ״מ טין שחינס אמוס ימעיס בזהירות חרחור.
 דראס ה׳ על פניהם אץ להאמינס מל בדקת הסכין ממר רבימי ימנו השלמתי
 נמ בשוימ לעצמו ומוכר לאחרים ובין בסחס לאחרים פיי״ש ימטאר הדמ אף
 ממל קבלה הדין מ והא בזמה״ו אן לנו כעת סס ס״נ שלא נמל ק:לה ונר׳
ף סעיף ז׳ של סש להסכם לחקור חמד אחר הסיב ולטדקסאסיש  בשטיח ס
 להס הרגשה סובה כשאי בר אדס הש-יסיס במהש וכל המרבה לכמק אחר
 הסיב ס״ז משובח פיי״ש ומשמע ג״כ בפשיטות מרירי בשו״ב רמץ סש להם קבלה
׳ י״מ מיי״ש באדמת ומי׳ בשו״ח בית יצחק חמ?  וכ? כסיר. סוסויד הליתא ס
ק מ״נ x' דסלץ סימי ו ״(קםוז) אנשים ידועים עי׳ בשלחן גטה י ׳ ל  ס
 מרד ניק רשית לסיב שבא לעיר לשסס אף בלי ידעה הרב נדי״ש אבל
׳ ס״ו כתב דלא מחלו חכמים כטדם אנא לסחעי העיר  בתשו׳ נתצת שבעה ס
 הממונים על השחיטה והבדיקה אבל לאחן באנס ממונים לא מחא וע״כ אסר
 להשוחס הממונה ליק יסכץ לבמק לנד שאס ממונה שס במיץס ההוא ולסמוך
 על בדקהו פיי״ש ולפ״ו פסט מא דכ? מא דאסר להם להרשות לשו״ב שבא
 ממקם אחד לשסס בלס הסכמת הרב ולהראה א הסטן והיכ יעי׳ בס׳ ננח
׳ א׳ שכ׳ ע״ד »"ב פגמלה לפעמים מל i ירד סף ס f צדק החיש בסמשיו לש 
 כאב עיניס ואז אס יטל כ״כ לבמק סכיט בסוב והקהל הציס לצרף ט שרב
 שמ שהוא ערף סימי וסא סימן שחהט יסה א לעזר יל מדין עם השייב
? p מא שבשיחלה יעמיד לסי הזמן אה מי שירצה וט׳ ומס  דכל המתמנה לעולם ע
 שהשו״ב השני שרוצים ט הקהל עדיף נדרה מ״מ הדין עמו מה״ס טץ שמא

 כשר גמור עיי?
׳ ft משאל מסיר א׳ שמס א׳ המ ף ס  ועיין בכרי. טה יצחק חיו״ד ס
 השוחטים מיכריזיס מכח הממשלה לשסט אך לא לנמק והניחי סחט מחון
 לעיר לנדקת הריאה נלי רשות הרנ דסהא ונגד הסכמתו וכ׳ דש לאשר לאסל
י סראת אסר ע  מנדקתו טון דמיקת הריאה הר מראה ואסר למרור. נ
 והיתר נלא רשות הרנ מתא ולהסחםים הממומס נמיר התה הרנ לסהר,
י נומי מלילה לחנול ש מ ויומא יש א  משא״כ להורות נפמ־ נלי ושוי! ה
ק ל?) (קסו) ולהם שחלו חבשים כבודם  מבדקהס נדי? (יעיל ש׳ א י

? של מחינה סף דמיו לדק למי מסל קנלה מתא וט׳ וסי׳ ס ? נ  מפס? מ
ק rt דנחינת הקנלה לא ממי  הקנלה סא סמידלס נדי? ופי׳ שטר, ידם י
ס מהן הקכלה מהמ ואס נפל קנלה מרנאחר  מחכם א׳ לחביח ורק לזה מ
 צריך רסיו מרב דאהרי׳ראן לרב שבמקום אחר לסמל לסתו מיי? יכ?נמנה
. (קםז) שחלו ( ק ל? ׳ א׳ י  חורה סף ס jf ל f עיי?(ופי׳ בדברינו לנדל ס
? אהל משף הספרדי(מממן נפל פלחן נכוה יל) ס  חכמים כבודם פי׳ נ
? אברא של שרץ דטנחא דלא מ־ נגיט למנש משמהינן לא ' ב׳ מ  לדו? ס
 חקא בסכץ אתמד אלא נס לפק בדקת הריאה ושאר פרט סראה אס סרה
׳ א׳ אס ל?) והיוצא במ כ׳ ? באריסה(והביא בפיך הלס ס י  בלי שאלת חנס ס
ר הצריך שאלת חכם אף נ ׳ פיו דתם סרה השוינ מ ה ס מ ? נשרת נחלת מ  ג
 שהורה כדן אש? אן להחכס למשל הממי מל לשמא ינא למחת נפפס
ס יפה יכול לסמל התס מסס מראה  אחרת שלא כדן ואף להסמיס דממצא מי
? שמא יארע מסשול נפפס אחרת משא?  הפגם נסש הראם ליכא מששא כ
? מה שכהנ ק מ ? (וסט* בד אפרים נקצרה) מדי נמר, הורה י ״  במ ס
? הלל מדברי העיטור ומבואר מדבריו ומקא ו הנ  ממין מ ומפקפק י
ן בדקת הדאה ונמצא  נבדקת השטן סזמילמ דמן משא? בשאר הוראת פו
י פליפ ככלל מי פלא מיס לסליאה  דלא מדד כמיקת הסטן וסיס דמ? ס
מ מ ן ג א נו אנל סכא יהשו? חסם כמותו ס מ א סמויה הלנה נסמ י  מ
אן השרנ טסל הכלכסח  ילאמדלנדקס הסטן מיי? ופסע יכל מ הוא היכא י
ס נחל אסר א לסמ־וס א מ ? ס ס ת אשי׳ אס ה ס מ  א0ל ס0» שזסל מ
׳ ס א ש ק ס ט ש ס ל א ש ו ל ר ם ׳ י ס ) ו נ י ל ס׳ק ק י ו ) ו י א ף ש י מ נ ל י מ ס  ו
ת ומסא נסם שאים י שרנ שאט הצס למיא לודוש אס ס נ ? מ  פ״ז פ



 יודה דעה סעיף יח יז הלכות שתטה סט
 (קםט) כי הם (קע) יחידים וזריזים (קעא) והרבה (קעב) צריך (מ) ישוב הדעת דראת שטים (קענ) לבדיקת
ך ימצאנה  הסכק הלא תראה כי יבתק אדם פעמים שלש ולא ידגיש בפגיטה דקה ואחל כ

 תשובון
59* «  אלא ממוין סנידיס יש להסנלי נמל ולא נשנס ויוייס דמנסג wto אם *
IP• f i י ע״ש יאץ ונומ מיכמיס מיץ ג*"ס סימן לסיח ס״נ וכוס מילין  מ

ן מ״נ  ס

 תשובה
ה בדיה זויזותיגניס מ ? בטף נ  בדיה זריז עדיף מזהיר עיי? ועי׳ במס׳ מ
ft רע״ד ומעיר p ד מלאכי נזף כללי את ז׳  ארח דש סי׳ ריס ועי׳ נ

ק זה. (קעא) והרבה צריך ישוב הדעת ע  מעונה אייו ז׳ נו׳ נ׳ נרש נ
 וצריך להיות מהון נרוון נשעה מיקח הסכין שמ״ח סעי׳ ז׳ (ומי׳ נשל?
? ? ז״ל ודיש •יו וף ס ד ס אחדס למאן ח מי  הק׳ שם סיף אס מ׳ ובס׳ ו
 ובספרו •נדר חוזן שס 0י׳ נ׳ ונס׳ נפש חיים כללים מהג׳ ו* חייס סלאני זיל
? סי׳ ס״נ  מערכת אוח ז׳ בערך זריזין רקדמין סי׳ לי) ועי׳ נשרת עונג מ
 שנשאל בשרב ח׳ שבא מפיר אחרח ישחע מקהילה אצל אחה קצבים במד שלא
 ייודע להרב ישוחנזיס דמהא וכי שיש לאסור שיזמה ההיא שבודאי יש בזה קלנןל
 מחיטה שאחרי שהי׳ צדך להיות סהר בשעת שחיסה מנון חאה ואחן סססח
 מדאי לא ה•׳ דעתו ולט ס>וייס לבדק הסכין במתיטת ובכוונת הלב וגס צדך
 להעבירו טל זמן מהשלא ממס אף כמקמנו ואחייב יחזור לכשרוס סיייש אמנם
 מוף דנד סתשו׳ שס במ? כמה צדדי הימי בערן זה אינם עולים להלכה
 לממשה מפני נמה פפמיס והס ננד כל נדלי האחרונים שהבאתי לטיל סי' א׳
? שו״ב ידומ וממונה  יב׳ עיי? ותנץ יבפרט בפיר שיש מןנה שלא vtv כ
 מהקהל דבידאי שחיסתי בלא? אמרה אפי׳ היה יריע שהי׳ מהר היטב בערן
T־m (קעב) (?ק קס  בדקת השטן וכמי שהבאתי פעמים רבות יה?(יעיל י
ק י״ו שהביא דברי ? מתשו׳ בית יעקב ופתב? י  ישוב הדעה מפת? מ
 הבי? בזה וני שהבית יעקב הפריז מל המידה וחלילה אמר p ט מה לי ט
 שהוא יוא ובעל מעכה כל שמונישים אחדו מימה הוי חאן שאין א מחשבה
 והרנשה סובה והיא ראכיל נביטת רק הובר הלוי בשאר בר אדס שממו אס
 אימריס שאין מרנישץ והם חכמים יראדיס לזה אע? ממצא א׳ שאמר שמרגיש
 אן טלם זיןקין לשמופ לזה ואין היחד מכריע את טלס אבל מאיכא קצת
ק ייא שכ׳ ף י  סרגישין סשיטא דש לאסר עכ״ל ועי׳ בס׳ דפמ המיה ס
י הסב? שכל שיש קצת מרגישין אף בואכא חב שאמרים שאן מ  ממשמעות ו
 פמישץ אסמי נדי? ומ? הפת? בשם הנים יטקנ לחלק נץ אל לשנה
׳ סגי יציק מא מל הש״ס מזלושיס פל מנו׳ שנת דף קיזז מיננד׳יה  פי׳ מ
ו ונוי הניח יעקב נזה ועי׳ נחימשי מהראיל ציק דש א ט ? נ  מוצאת מ
ף ושכן השטמו ננ  סי׳ זה מה שהאריך להמליץ נערן ההרגשה שאן לה מ
ף לההוגשה ט לפעמים נראה שפמה וכמה שוחטים אנס  השוחטים שאין ס
 סרנישין כלל ואויב יבא סיב אחר דנדקע עוד רמצא ט מימה דקה ט!
? וכל ממט ביי אכלים  הדקה וא? נאמר שחיו המכשלה הואר. היא בכל ס
 נשו נטלה חיו ט הלא אץ לנו נשוח שאף שהוא עושה כל טציקי ואפ*
 וטמן וסור וטור, ואם מרגיש כאס והוא סוב רפה נסרי שמא ימצא אוי.
 at נעולס סש לו הרגשה ממולה רמס דוגיש ט עדין אזה הדגשה והאריך
 טונא נש? וספקים והעלה דנמן דלא רהנה מרה למלאט שחו אן על הסיב
 מוטל למשות רק כס התשתי דר, שהס? מסייג להיוח זריז מןלע אל השמה
ו ה לגמק י מ  ולא יחטא ויו וצריך להיות כעל הרגשה סבה וכל סד מ
 מסנח וגס צדך להדר שיהא טף הסדן מנחל סונ רפה והוא מטה מה
ד  שעליי לעסת ומה מפלס מסיר נשר ודם אחד עשייתו ספי האפשרי לצאת י
 שמים אץ ט נוטר חשש כלל ט אן מ כד לפסל ואץ מ התש הספל לטי
 האמת אליגא דדינא ומיאי אלהיס לא יסגו לבם על נל אטלס גשו הססהף
 לענירס של מצוה עיי? וכיוצא מוגרים אלו כ׳ גס גש? הסניא זיל סי א׳
ף סי׳ק ז׳(ועי׳ מבריט ק ה׳ ומסת סרה ס דת אברהם נשיו י  ס״ק ג׳ עיי? ועי׳ נ
? ו א ס ? נןל אלי׳ י ס • (קענ) לבדיקת הםכץ. פי׳ נ ( ? ז ד ״ י ק  לפיל י
ס ומ־ סכיט קנו צורגא מדמן ואמר סהזא כשר וראי ? שבמן א ס ׳ א׳ נ  ס
ן נ מ ס הצ״מ ומצא פגום וציוס להצורבא נ נמן א  צשיזפ מ מינ המונח י
ו ׳ אשים ומאס להם סטן אפו ושנים מהם א»ז סליו שסא ©  זה פוו נ
א פנים והשיג והסיוט היזאאסיע ק אמר ט גס זה ס מ א נ מ  והגי שסא צ
מ למי שהיאצורנא  חזקס ואפ/ דני אמרו כסכין האחוון שכיא נשו צוין א
ד ותרי ואין גנרא אחויןי" צמא נג־נק חשינ כפוי וס״ל ס  מומן ו

 כאיט

 פתחי
* של״ס ר >rt ע״נ שהמנ שראה ספיד אסל שלא ס  («) ישיג ס״ממ עין נ
 אנל נשי שסימה משוס שיאה בייש היושיש שהשכץ «נוס והשומע לא היניש
 נזה מ״ש סיד מרץ נתשונס טס •עיןנ ס״ ל״ס שנסנ למדנא א״נ להיומיל נזה

 חרכי
? מסר ס ? דהעיקר לדינא שיש כח ניד הרנ ומתא להעניר ה  א׳ שנתב ג
? מה שהאריך בעק ' י ח ביח שלמה חלק א׳ מיי? ס  הנמר נדי? ועי׳ נסי
? שהעיז ס נ להעביר ה ? שמע דנול הי ׳ מ  זה והניא דמי הט? חניינא ס
? טדא נדרי שאפר הרב שחיסחהסחש רק עלשצוה שהשוינ ו מ  כנגמ וכחנ ד
 יעמוד לפרו על הנמנה והשרב לא בא אלמ שיש חשש דהוי כלא ננדק הפו?
? נסםקיס שיש מ לאסיר שמטתי מפר שפגע נבנודי דכל מ  אנל אץ א
מ מגרן הכשר השחיטה נ  להרג להטטר הטנח מפר שמרד כנגד מיידי ממד מ
ד הדנ ראן נזה סס דעיהא  שלא רצה להראוח א סטט אנל מה פסגס נמו
 מנשר השמיטה לית p וליה דין שאן להרנ להפביח בשביל זה רק כיש א
ת סרה סף ס״קמ׳ פ טו הרג עיי? מד׳ מ פ כנ ג  להטרס בדן כל אס א
מ הדבר פסע דאס לאחר שקנסהוכ י  שהביא דבד הבית שלמה הגיל בקצרה וסיס ד

? ועבר אחר הסחיאה וטזס שרת דט כמומר לדבר ח' עיי׳׳ש ס  מייל חור ה
י שנשאל בדמ י ? שס שלמה כ י אאמו? שליט? בספרו ס  וראיתי מתנ
 מויצ מעיר א אשר אנס קהילתו לא שלמו א כמה חמום שכרו חשר
ת בדו לאומ טל השו? שלא ישסט מד אשר •שלמו א אנשי ס  קצנו א אס מ
 הקהל המגיע א ונאם יעטר מיז אזי יאמ־ שמשמו נאמרו ששמע ננירור
 שכמה רמים סושיס p אך לא טדע א סעס הדמ ודעת השואל שצדקו הדנרס
? ן לעסת p מהא דמטאר נס־ש? ס י ד ס סת נ p יש ו \ p העוסס 
 ס׳ ר דצורנא מרבק עבד דנא לנפשי׳ ואס מותר לכטס לביתו למשכנו נסניל
? ס ׳ ד׳ מיש ססל אתן א מל ה ? ס ס  משכורתו המגיע א במגיאר ב
? יעבור בזדון ס  שלא ישספ מןיל סונא מזה והרסת נימ וממילא דאס ה
 ולא יציית אל המורה יטל לאסר טלמ שידעתי ט הוא מסיב להמה כפוף
? ס  למייל והשינ ואס ט ונרי השואל נטניס אמנם זה לא יתכן רק אס ה
 יציית אתו שסר מכל אמר להס? שלא ישסס להציטר לקטס אהס אנל טואי
? ונאם לא יציית אתו יאסר ס ו סא ואם יסל לצוות נהיקף מל ה ח  נ
 שיזסס דכי מוסל על אנשים איורים ללסס מלחמית השניו ליקח ממיסי מיו
 זולחו ש5א{אסרי הונרס וק שמוהר לאחרם לפזול לו כיון ש3דץ ססל אבל
? ס נ סל איזה אש ללסס עטח ילתטיף משטן סטרו וא? גס ה ׳ ס ס  לא ס
? ססל הרג לאסר סופת נ  אס סידיב לציית את הרב נזה ומ? נחס׳ ה
י אף שאץ בהטיחט גיפא סס דעותא הייט ? שבא לשחיס שלא מסמ ס  ה
? אנל לא נדירי בשי? שכגר  טנא שאין סרג מסטס סל קבלהו להמס שס ס
סס מקם שהרג יהי' טםלס לצוות טלמ שלא  נתקבל כנדר חה לא נמצא ג
ר וק מחטת מסות שא וא? כמן שאץ להמו״צ סו ס  ישיזש גא סם חשש א
ס כ ממילא דגם אס יצוה עלמ וסא לא יציית א ? לשסע י ס  לאסר מל ה
׳ ? ס ז ה מכת? ועי׳ גשו? שפרי צוק ח  לאן הנשר אסר והארץ־ סוגא מ
? סאל ומסב ס ב ׳ ז׳ ו ו ס ר נ ס י ידם למוץ אוזמו״ר זצ״צ י ו נ ? ו מ ז ו  י
ק מ׳ יצחק איזיק זציל סקאמארנא י ו נארן וע׳ נחשו׳ מ י ׳ ק  תליחאה ס
 מושש מיש הםסו זכחן ובדם טוו סענירס אא: (קסט) בי הם זהירים

ל י ס ושלמים מדעי סרה וזריזים פ א  חרמים פשמ? x׳ otto נזה ד
 ימי׳ נש? מורא נקיא שיק ס׳ שכ׳ סש ללמוד מוין זה שכ׳ בש? שמנת
ק כצל קדם שסטה שצוין *קוק מכשמ מאד סהיו השי? ס  א! החכם טוק ה
? שהי׳ ממן התלמוד ס ה ו ה׳ מהר ס א ד  מימינים זהירים חרמים ומזעים נ
׳ אש דא שמיס גמהר מיל ממונה סליהם לנמק מינם לפר הסוטה  א סס
? אן להאמינם על מיקי!  אגל אס אנם זהידס חריזיס יראת ה׳ מל פניהם כ
 הסטן משו מנימי שפמי התלמוד שלא סו רשאים לסוס אלא אס מוכס טיק
• (קע) והידים ( א ק י ף י ׳ א׳ ס  המץ עיי? (ומיי בונדס לעיל ס
? ? סןוש שער האשימו אמו ז' ופוס אשסרהא דף נ ל  וזדייים ני׳ ק
? שמע חסרות ננן$ מוסר בשעת מעשה לשמיה לשסימ כדת שלא יפטר  ע
ו מה שמשל עליו. וווסת נקוא שזריז קדם מעשה להקדים עצמי נ  שס ו
ל עיי?ועי׳ ק ק ר ו פ ח ק ו ס א ס ס ד י ל א נ י א ל ש ה ר י ם י ה ד י מ ש נ  נשיג? ו
? ? ושוות ונסלץ וף ק״ז ע מ ? נרה ודוות ו ׳ ע ז דף נ י  נפדשיי נ
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פ נאמן פ וסיכא שיש לו צו עיסה נמה שנופל וכר מס ממשחת א י  זה ט
 כלל יאסי' נמלןס דהמגהנ p שסמל ססוכסת יש אמומ פי״ש וכיוצא מה ל
ו דאס סציא יא מריסה מנויי אף ולא ? ושמי שאלה חיו? סי׳ ל «  גס נ
? יצא מחזקס נ ׳ נאיסן שהי׳ מדיגא שלא להפנדו אש? מ  המניח *הו ט ס
 למיין זה ושונ חשדיק ליי אפיי נדנר מומס שיעשיר מסס מיסוד was מאמן
 נזה סינת משימסו ושונ אסר לקנל אשיי דנר מומס מהמרוח ולואין של
? ומצא מה  הס״ז והחב? לא נאמר מן נשרנ מומחה ומוחזק ננשחס סי
? שממרס אודיו שאס ססל ? נשו? מזב מסר חיו? סי׳ ס׳ לפין ס  כ׳ נ
ס וסי? סוד במ׳ ל של י  הנרכשים מהכשרוח יש למש א וראיי לסעביוז ט
p והפאן ואף דאן לפסלו יס׳ גלפ i בשו? שסמד קמזשין לנחשה שנשאת 
? בארך  אסיר א ליקח מהפונשות נשכרו אחר שפנר אמר פיי חמדת ממון פי

 (קעח) צריך שימל שכר פנאס? ימשמ? שם של וכל זה חקא גמרן
ן כרהשתא סהוראחי  הטנח אכל המירה אמר א ליקח אפיי ובר מומס מי
p גמקימיס שאין שס פורה והשוחט  ואס׳ דר! מפימהנמלמא למד מראהו \
? ושמי ס ? ופי׳ נ י  הוא המורה אן ט ליק־ו מהשרות מחר מפריסת פ
נ מיש מנרי השיח נזה נאק• ופי נש? הסרא זיל ׳ ל ? ס ו  שאנה ס
ס רשא ניקח דני• א ו י מ מ ? הססנןם יכיי ל מ ח שפלפל נ ח ס״ק ל א מ  נ
ת סי ת שסד ומתנה אבל נ י ס  מועט וכ׳ ילא אמרו להתיר אלא כשנופל שלא נ
י לו לקטת ממות ר מוטט אסר דאבא ישיא pi אס נ  שנר ומתנה אפיי מ
 ממה שהתיר אס הוא דבר ממכר נסמא ולא גמשקל וכיוצא שלא יאמח שהחיל
 א נשניל שההד הנהמה ואף אפ החיל א דמי מומס אפ? אכא חשדא ניש
ן שהוא מופתז לקבל ׳ ו׳ שנשאל סרב א׳ א  יעי׳ נשי? שס ארי׳ חיו? ס
ן יעשה ואס סמר א להורות השאאה שהניא  מאנשי הקהל שליש מהסאקש? א
ל ילנאדה ייל דהוי תקנה  השוחט לפרו כיון יהוא נהנה מזה שמכשיל• ו
 שצרף אליו נס את השוחט הנא נשאלה ותצא ימראה מבין שניהם ונשנים ליכא
מ? יאפי׳ נשנים ישר ׳ יינ אמנם היי ל שם מי  הכדא מאהא נאהט״ז ס
י ג׳ לא סהר ? נל נפל גספ ימויק מזה וגס אפ יצקן* פפו נ׳ סחטיס סמ  מ
ק הנמל נפש מזה י ק ד׳ דאף נג׳ ד ? מח 56 והכית שמואל שס י ס  נ
* הוב  ומצוי לכלהצוייס לכאן ולכאן והפלה ונסן התר שלא תצא המראה ט
ן סדן טסה והשוחט מרה בעצמו יאמר אס פשו  p שהוב דאת להבוהט א
ש השוחט מקבל שכו קצונ מהקהל ואט  סא א סויסה אמנם נל זה אש עי
׳ ואמנ  נועל סכתסת אבל אס גס השי? נמה פהכשווש נפל הא הסירא מי
ל צינן מה שפהאנן י יש יפי׳ נחיחשי פהו  הצדדס וממ״נ לא בסו מנוי נ
ו של ק י ? ועי׳ רק י ה שטםלין שכד מהוראת השאלה עי  טל סרכרס י
? הססקיס לאסר להמורה א להס? ליקח רנד מוטס דקא שסרה  רכל מ
 נדנד הירא; שתאי נשילץל הדעת אנל כשפסק נדנד משנה הלכה בחיה אן
ן ספד ס ? דאס אס סודה רק מ ׳ נ ד? ולכ נס׳ רשמי שאלה ס  חשש סה נ
? סעדון לפני הסחפיס אן חשש לן־ נ׳ טין והוא ונר מש לא הלןל אלא  ס
ק קלס ־. (כמט) שימל ? יעי׳ נממיי נלקיי י  בצירוף עוד מיסיס עי
? לקח ס ? למלן טף הסחר ל ק ב׳ מ ׳ א׳ סף י  שנר עי׳ מ׳׳ק לעיל ס
ה אסר ליטול י י והשחיטה לא סי סאה הכווויח א  שכד שיזמה ול דאעי
 שסר שססה ט גס נזה סין• מה אני כמס וכוי ומינך הסיסו מה שהשו?
ף אנו ג׳ שמשמה ? וסי׳ מה^ן שס ס י  מעל שכר היא p מסס שכר בסלה פ
י שיווע לשסע ססרחגסלאכס ת דודא לא סיבה הסווה *  ע״ז והעלה מאו
כ סון שאיש סיויב במטולה « י י כל מי שחצה לאכול גשי ו  השליפה עט
ש נסנסיס ך  שפיר יכול לבקש שי נטו סיריוס ופי? מוו new משמות מ
fw א ז בית שלפה י י ר ק זה נאריסת יפי" ק פ ׳ יל יש נ ׳ נ  הקשו׳ ס
ל פי ק זה והמלה גואולז ואין «זס לאסו *ג מ ? נ א שהאריך ג ׳ י  ס
? ס׳ל׳יו ו ז נמו יצלזמ ס י ר ש ימיי ט י י במס וסי נ  שייטה משים מה א
? ומי׳ בפ׳ י ס פ ו סלק מ ? י ? שהשיגו ג ק נ ׳ ובם׳ לעת סרה י  את נ
׳ מנדיס לעיל ס׳ ? וכ?(ופי ? וף כ ני לב השפוד שלק « דרוש י י  מי
ק פ התרא זיל גק׳א י י : (קיו) שבי פי׳ נ ( ק י ק ד״א כאמצפ ה  א׳ י
 י' של וסדנא טישו למחט לקזת השווזת מהקצגים מהבהסלו שסחט סא
 יק יסל ליזימ יומי מאנמל? מסןסל ליקי! מיי p9 3tfp יקצמס ססל מפה
ש כמן שאץ י שמפיו ©יס׳ טדםה י אפי מ מפד י ט מסל ש  נשוה חה א
מן ו לסי א ? מספר הרבו וגעל >w ו מ  זה נשפר שיוטה לי׳פא נסוס ו
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 שאנו מימ ומדגיש נשגימילו יססינ הסחס הסא להואת עוו ג' סכינים
ע נדייש בארן ומיי מכי משף שכ׳ לשמשה סשבו ל  יסם ונשרים אלינא ו
? סאל ס ה ? ול אמרו שששנו מזק והחמישי אמו מום ו  למזק השכין של ס
נ שהראה ד האמת וסי מ  מהס שיחתמו א ספה סא מסיימם הל לחתום ל
 0כץ גפני ג׳ נחזקח כשר ונמצא מום ואח? הראה סכין אחו ובי אעז שהוא
? צרטס הגי לספ לא , פגום כמן שהס? אחרפ חזקס פ מ  כשר והגי א
ע פיייש ועיי ל  השלישי ומסייג צהראת שלשה שטרם יסס וכשוים אלינא ו
י כזה להואמ ? מה וכי דמדינא מ ׳ ה׳ מ  נשרת פר יצמק הםפרוי יורי• ס
 p סטן א׳ מושחז יפה יכשר ודק לסמרא נעלמא הצדיס גהשיזיז נ' פעמים
 והיכא דש לתלות ננהלה יכלזסה אן להחמיר ומי נפעם א' נדי? יפי׳ נש׳
׳ זה שממד ס ׳ נש׳ מספת דושאס נ ק לנופי ׳ א׳ סף י  דעת תורה לפיל ס
 על המחקר דאס א׳ אמר סס מיסה בסטן נמקס זה והבי אפר שנמקוס
 זה אן מימה p נמקס אחד נפגם והנ׳ מביוש הנ' א שאמר שהוא במקום
 אחר אן זה המה להכחשת עדים p *׳ירם החלד נהשעוה ומטת ומצסרפין
א מוות שמדגיש נחוש והנ' שאמר שאט  זה לזה וגס חה שאסר שמרגיש ס
ק ק״י שהניא דברו  מרגיש סא כמו אסדנא נרי? ומי׳ ממשש מסף נלגךי י
 וכ׳ שכן נטן ואן לוון בזה p הסקהנלל דמפסס נבל מס שמרגיש א׳ נמק־ס
? ייל ונמקם ההוא  א בבידור והב׳ לא ירגיש ואף שהוא נפל מדגיש כמוס מ
 לא שס לט היסב למקום זה ונעתק מרעיוט וסב לא •סב ודניש במקום ההוא
ק זי) (קעד) כי הנק לבו ל נשי־ו א י ׳ י  עוד בקל עיי? (ומיל ס
א ה' שאנס נבהלים ונחסזיס ברעתם ואנס א ד ז ל ? צדן למטר, י  שס ע
 משתכדן שהמשתכרים אס' שלא בשעת שמות אבריהם כבדם וצריכים הממונים
ק קצ? וקצ?) וסי׳ בס׳ פלא יועץ י ? ו ק נ ׳ א׳ י יל ס ו  לתקל־ ט״ז עיייש (
י שכ׳ שצדן לחהו שלא ימזק כשהוא מטורף ממי השינה מ ה ס  את ש׳ ל
׳ א׳ סרק ז׳ ש הםי׳סש פי׳ בס׳ מאד משה ס י . (קעה) ובחינת ו ? י  מי
? איות מנהג השוחטים שסלשין כאחות מיצות מחלים מננפיהס כד לממס  מ
מ זה סש לסש שנזמן ששוחטים הרנה אחות  ואפול ומיהם שיאי לנטל מנ
ו ואף  והוז״זין הלנה נוצות מט ידסס ופות ולולממ ולא ימי* נפג־מה י
? וט טלי המעשה א נ׳ מצות מגף האמצעיים וטזלשיס נקל מ  שאן מלשין י
? כעצה מחלה p^e פקסעו״ו שצוין נח נדל לזה ונשוט  אס תולשים ג
מ הזה מכל וכל עיי? מ אי לנמל מ ? ו סן ע  אש מלשים הדנה שמטה מש ו
ן צדן ן רואה א ? עוד מזה) ועתה מ ד מ ק י ׳ י״ט י  (ופי׳ מנריט להא ס
ד עייפה ק הסטן נ ? למהר ששיח פייסה שלא ימוק הסטן או ואפ מ ס  ה
ק ככל הצורן ט מזע משהד נייפה אן מרגיפין נה נ״כ ו נתוקת שאט טי  י
 ולת פשוט הוא שציין השרנ אזהר נמה שאדע נמה פעמים מתקלקל הסטן
ד עי שמעמיד על היא פיאר  עד שצדן השרב לחכון הרנה נהסטן על י
ד עד שירגיש שאנה נייפה  שלא ישסע תיכף p לאור סמתין קצת אאמן י
ק כ״נ ׳ א׳ ובלק כאן י  ואו יבדוק הסק ייש־וס וסיש בד אפרים אניל ס
 שהיא שפיח ועיי פייסת החיסן לא דגיש כפגימה וההרגשה סא רק ביסב
י זרוע נצדק (ממאן מ׳ נ מצאתי נס׳ א  הופה נלא עייפות מיי? לודכס ס
 מסף שריסון ז״ל ססריידפנסאהל) נסנטליס המיותר שעשה למהגת ה»״נ
 שמוסר שלא ימזקהשרנשטט יונף לאחר ההשחוה p ימיט ויניח זמן מה כרי
א ממלאכה ן ד ו  שלא יהיו אנריו שנדם עליו מחמתההשחזה pi כשהוא נא מן ה

ו י נ  סהוא פוסק בה יתיע פצמו קווס סכווק סכיט לפסה המו חצי שמה ע
? ת וולב רבדוק נסינה גדלה נלנ סטי מנל פחשנוח » מ  (קעו) כפי כ
) ועי׳ מקומת הס׳ זנח ק י ט למיל י ד נ מ ו ) ׳ ? אניל מרף ס ש  שס וסי' נ
? ושכינתי׳ יסי נ ךס בדקת הסטן לשם מזו ק  שמואל שני שנסן לימי־ י
ת הסטן עיי? ומי׳ נשבם ק ד  יתפלל שיס׳ א הוגשה סיבה ולא ינשל מ

 סשד פרק ל״ו:

׳ ש הנאלנ הס׳ הריב? ס י ו ) ג י א ג  סעיף יח (קען) הטבח שנאה? ו
ס וצ״ל ליפול שכו והצדיס סתט א  והסיח א ליפול מנסו סא י
ד נה ׳ ל ג ס  נש מנשר ספ מסס שראה נגן) ופי׳ גשרי! כיס שלמה י
ף  שהרחינ הדינור כזה עיי? ופי'גסי ידשוס פלטה את ח׳ יבקינס׳ גילו דשא ס
 הלנה ל שהפלה חס torn נשרבשטאסילמן 90קח נםוותגסידפלא נשמע
אע? ונשוי לשייסה ס ו ה כל שנשמע פאי קל ח  עליי שוס שנקיזפיאנל בלי
ל ה>טאס?כמן ונשמע מגז ויפי ושסוע נאמה לי יפקש ©רות לערן  משפת הן



 באר הגולה

 row דן נ״ג
 ינ נ י־מנ־ס מ"

es מגג־ 

 יורה דעה סעיף יח יי׳ הלבות שחיטה
 (קפא׳< p הטרפות במו(קפב) p («) הכשרות . סנה שלא ינא להקל להמיר

 היטב
 שיש לנפל מנהנ וה סימ ובדק שקנסו לו לינר נץ מן הקורס ונץ ק השדסה
 ולארי שהשיר נהמה אי חור ואמר שהיא סריסה ונח, אמתלא למדו יש לכאנרע
 ד״ש נמק קנ״נ קהל שקנלו סוחס נשנר במכל ניייי ריכראל יחס לו הלשו, וניס
 המעמיס הוא אצל טנר נונניס ומקו שחש יעונד נונניס נסמוח פס ישר*,
 נשוססוח אס ס״נ הישראל ליזס הלשה פיץ נחהיא נזק נ*ו ס• שמר־ דמו

נ ננהיג oa הרש״ן  ושנ נחשונס שלימה ץנל לסיומ מי

 תשבה
 דבמקוס שהשי? בעצמו טטל שכר מכל בהמה כגון בכפר קטן שהשחיטה מוספת
ס שהשחיטה מרובה אסר  ואץ רשו״ב מורה שוס צו ספק יש להקל איל במ̂י
 מסס חשדא ובנדט אס העס מרנרס סחר יכו״ב וח־שדץ חותם טדאי צריך
 לעמוד נגד זה בחוזק יד ולבטל המנהג וכ׳ בבקי ק נרעשטרנ !ה רכות בכרס
 גזר אביו מאון בענ החיס ז״ל שלא יקיז השותכויס כלו חח הכ־כטת משוס
י אדיר בגזירה המורה ואנחנו החזקט הדבר פעמים באס־ חמור ג  דבר ו
מס אכי' לקנות במרס בבית המסבחייס כרשות ובדורה ואפילו  לאסור על נ
 בפר לא יקתי בעצמם כדי שיהא לנס כעי רק למלאכתם שהוא ס/סכת שריס
? ועיי' נשיית בית שלמה חיי״ד סי׳ לד  מ זק היותס בבית המסנידיס טי
 ששאל בשו״ב שהיה המנמ שהיו מקבלים מכל בהמה בשרה א' איקיפ
 בשר וכעח עמד למדראנ? חדש ורצה לבטל זאת והמורה ממד לצדקו שאסור
 לקבל רהכשרומ והעלה דאין בזה טה נדיזש כיון רכן הוא ה:/מ בכל
ן מסק הקצוב  מנילי! ושם במקבלים בשר מכל בהמה כשרה מ
 ולא אלק ישראל סרנרס גמלים ובעירם הלא שההוצאה מרובה מכל א׳
? אף שההנ״ש הח־ייר *נזה מ ונר מועט ע  מחשד היה לפרס הוא מ
ח ופטריפוח נשוה ז מ ה  הסוכסת מ״מ מיד בשו״כ דעכשמ שמקבלים שכיס מ
 אדרבה יש דוח בזה להשו״ב אס יש הרב: טריפות כמן שעיס מקבל שכרו
 גס סהס והס מוכרנים לפיזס הרבה בהמות טת־ טד שיהא בפר כשי• לאחג״י
 ואף שנטרס הרבה מאד שלא אמור לכחיט עוד בהמות הרי יהיו מוכרחים
 אנשי העיר לקנח עיסוי! לצורך שבח ידיח מתי בשייטת שמה ואס לפעמים
ד  לצו מיפימא רמיעומא ס לו חשש pre נזה ודא• דצס חיישיק נזה ובעק מי
 שיש בטיי ההיא ב' שחטים בלא״ה אן מ? בית מיחוש כלל דבשניס ליכא
ק א' אין ניזש לזה ואמי לקסח ולמעט  חפדא אמנם נס במקיפוח שאץ שס י
 פינסת הס״ב נזה שיי? נאריטת ועיי נמה שהאריך פוי שס בהשו' שאח״ז
מ עיי״ש ועיי נסי לעת תורה ס״ק נרנ מ״פ נערן זה נדו הראשורס נ  לחזק י
 ונס פלסל מנרי הנית שלמה מיל נמ״ש יכשרס ליכא חשיא ולדנא כתנ נס
 נהמקילין אס נרע לביד שהקצנים שדרים נעת המיקה ומאמרם נעת קליפת
 הסדסח ואס נטרף פושיס הנה להשו״ב בעסק הכרכשות הכשרות ט מציתו
 מקצר ומצומו מאריך לב? אץ להקל ובפרט היכא דהכרכשתות הס בשיווי מהי
 מנוף התשאמין ועוד דממה׳׳ז שמקינץ ביומי בטק קניפת מורטת והכל
ש י  האי במק הפיחה שיהיה בטוב והכל סא ביד הסיב בטל ההיתר של ס
 ותביש מיל ט כמה צדד ספק מתסיס בעת הקליפה ומנוחה שלאיבאהדבר
 למי הרב כלל וסיים דהכל סא לכי ראת העץ בעמן מגיעה סיי״ש וסי׳
 במגהז״ב בדר סריסות הריאה כלל ל״ס בקומץ מרף ב׳ יעשרון ס״ק ג׳ שבי
י עני ובמט בפייר.ת הקטטת ששכרם מועטת וכטבחייא  מנתה בעיה״י מ
א יס למש י  שבסלים אס הבהמה היא שמנה יש בה כפליים בשכרה יוסי ט
 לחשוא אפי׳ בשוחט שהוא ירא שמיס יבמקיס שנהנו ליקח הכרכשחא סליפ
 צריך להזהיר השוחט שלא יסמיך על עצמו בסוס ניטו ספק אלא יטא סכל
ז ועיי נ רהפיר עיי״ש ומיי מזה נשו״ה נור ארי' יסוא חמ״ד ס' י  למי הי
ו נזמהיז סס מלהמיר י מ ח טוטו״ר הרינא בהשמטות ס׳ א שכ׳ ת  נסי
 לשוס שו״נ ליטול שכר מהנשיות לנד ולפי ראת עיניט ורורוהיט סי נגיסה
 נמלה ונקל לנא ליד מכשול טבח זה ושלג העושה p אס מזסידס אתו
? וטי' נסורת זמו ס' י׳׳א נהע״שמ״ש ״  ואט שמוט אסר לאסל משחיטתו פ
י מספרסש י  כזה וכהנ ואס ימצא באיזה מקום שהשו״נ טפל ק הכשרות מ
 מוטל טל הרב ומתא לבטלו שיי? ימיי בלקט הקמח שספנ בשם מסלע ד
 נושן זיל ושו״נ שעס הסכמה שלא ליטול שפו ק הכפנזת לנר ס״ל השמה
ל הנא סו היבריס  ומגור מלתא ואץ לה היהר ואף שיש מהם שאמרים מ
? ס׳ ר שפהנ ואטיל שנר ו  אזליק לססוא עיי״ס וסי׳ נסית כתב ספר ס
 מכשרונו ולא מסרסת לא יאות אפיי סבא שאן השרב מורה נשים ספק השא

 לפניו

י  מ
ח ונח נ נסיז יננימ סטן שיו נחנ מומר השנייה שאקיוס ז מ  (נה) ה

 הנר׳שדז מן הכשלות מיקד שניר נשכר אע? שאין (וקידה כלוה ק השיפח
 ומוה הסמס ססק הסי! סיס לי־חיר הינא למנמ ק יגתנ שלא נחשלי נשניל
ו קשן טס להאכיל סו׳טח והדניש >ץלק על זס וכ-זנ לאן לחלק נץ מאה  ת
 ממנה מנאה סועסח ולסילס אנא חשד והשיך נחנ היחר אחר משוס מלאי
 לא סשדק שיאכל סריסרז יא*נ יצשוך למנרה ורסירא שמא ימיס טה מימ נחנ

 דרכי
ק ל״א של מכנה״ג דהרנרס הקירס מאנעל״ע מסער  מזה פי״ש יפי' שפ״ד י
 הדמהההואדחכס שאםר אפה כנדר לא ישאנה ואס יחמרו שזה שכרם אי! זה
 טענה של כטס וסי ואני נמנעתי שלא ליהטה כאס ט מסעו הדבר ראו
ש שהחמיר ' י  ולהסמפ מנמס עכ״ל ופי' בסיס טושו״ו קמא סי ל״ב וסף ס
 בעק זה סובא וכתב דסא אסר גמור נס״ב לשכור המכס סיייש וכ״כ מרן
 אממי״ר זלה׳׳ה בבי״ה דברי מיס ייב חיי? נדי נרי;־בר הקול שנפידע בהעי־־
 שהמחזיק המכס מכשר כשר השכיר להס״ב ש־קבנ המכס והוא דויח הרנה
 מהכשוזת רהוח אסיד נמור יש להזהירו שימנע מזה ואס לא ישמע רשאש בר
? אחר שלא יהא א עיעה עיי? וסי' בדברי כאל על  העיר למל להם ס
? שיש א שו־סה ס  המ? (למי מלטנ ז״ל) כחדושיו נסי זה של ששאל נ
 נגאנענ׳׳ע כחניות הקהל שמצדד להתיר דטץ דהוי ההנאה נמה שמכשיר רק
 דני חופם דהא בכל בהמה בפ? יש סתפיס רבים יאפו בכל בהמה נפיע יש
 חששית אלי יסה להכשיר פלא כדן יהא חב פפנים מא כאמת כשר לגמרי
 והרנה ממרס שסא סויסה בחר מגלה וירא להסות להתיר יס? הוי כחשדא
 רק על לפעמיים וקייל ננל מיןס מיסא חשדא לדבר מוטס אץ לחוש ובפרט
א דש להקל רסני לא יאכל סריסיו י  סש נ׳ סיוטים והא׳ סא רק סחף ט
ר להסרהשותסה נ  נשניל זה אנלוואי וסכומו הובר וכפל מה ואפשר לידית מ
 ולאיפה אנסנו שלא יהא א שים עיסה נהשותפוה איל אן נפסח חדיר ומרינה
י? ופי' בפנח״י נלק״י ס״ק קנ? שהלא ונדהם וני דיל ומימן  בשביל זה פי
ר מועט ובאפן הלל נם הפוטו? נ  דהונוי שאל הלל טון שהיה רק מ
? שפוי צוק חילו צ? שיי? ופי' מ  והונרי סיס הלל סודם להקל והניח נ
? סאל ומשינ ס ׳ י״ז ופי' נ י הלוי מאחי מרז ס ? מהי ס נ / ו  ס׳ י
ד שישחטו אצא דש ? שמאה מפות לקצניס נ ח ס ? נ  חרינא חלק ג' גר ס
? ואבא חשוא עיי? ס ר וסי אסר גמור ואמה הקצניס על ה נ  לסיוח מ
דן כו? שמזקנל ? נ כ ׳ ? נשו?סיטו? תלית* ס  נאריטת וכיוצא מה כ' ג
׳ גס מא שותף להקצניס מהמות לחלק משיריה אס יהיה כשר ס ק ס  על א
ק זס ft סמי קנלס טיל עיי?  דהוי אסר גמור אף שכגר קבלוה על א
? סמי׳ פ p T הבעתה פי׳ סר? ס O נאויכמו (קפא) סן הפריסות 
ד סש הרנה גדם ושוחטים הרנה נהמוח ופנחי הפיר י מ ו ו  נ״י ומיהי שיק י
 יש עליהם לפרנס הפיר בבשר כשר יוכל ליקי! השוחט רק מהנשמה ואץ א
 נסי׳ להכשיר ט בל״ו אפ יהי׳ מריסה מהר ימהר לשסס אזרח נדלהטן במי
 כשר וא? מה אנסת צהסינ אף אם נטרף בהמה טין שבע? w בהמה
# שלפעמים ממק השעה ואן ירט לשסט מתו דטל להיות שיפסל־  אחות ו
* לא תקט בלל עיי? ועיי מזה בסורה ו ? בפגיצ זה ט  סד&ויף נהמה מ
ה ופין ממק נ כאריסה נמל מ  יקותיאל פיק י' ונשרי! צניחת מנש ס׳ י
? מ! ס ת הכרנשות שניטל ה מ ש *  זה (קפב) סן הכשדית מבאה׳׳ט י
ק ליו של סש ללמוד זטח על »״ב א וסב? י  הכש־ות יסשסי־ז מרף ל
ס מראה בשידסה ובדק:  !מרט כססלץ הכרכסמ ממן שאץ הסיב סודה ס
 יסיכא סש נדנוד ספק מביא נפר המורה לפאל א? לא p מא מבר
ר מפורסם ס יעלים עין ס  זה וסן ימי במיל מאה מומםת יהיו אס א
ח ק י ו מיא להביא לחכם עיי? ועי׳ נש? המניא ויל נביאיו י ט  מספק *
ס שהכשוית סוס מהו אץ י ס נם מהטייסת א מ מ  5כ' לאס סא טפל ה
מ שמפסיד כשנשרף עיייש אך נחימשי מאץ רפק״א 1׳y כתב  לזש לחפדא מ
? אפ? אסר טון דפרכשהא וכשרה סה  מהמל? דאף שפסל מסרסת ג
? כזה ? חלית* ס' מ״ט שהחמיר ג ס ו ? מ  יותר ©הטריפה מיי? ועיי מ
 וכ׳ דסל הקילוס ממצא נססקיס שמוהר לס? ליטול הכדכשתא זה מקא נטדק
ו we אגל נשמו שנולד לו נמה מימים מיקמו ננדיץת הסטן לאח?  *נ
 והדבר תליי נסוגה הלנ אן להקל מיי? יפי' מוס נשו? סאל ומשינ קעא
ק זה בארן ונהג פ ׳ ייא ג ר יילד ס פ ? כתנ ס ס ׳ פיו יסי' נ ׳ ס  חלק נ
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 תשובה
? כזה יפי' נופש מרה י p p נקצת מקימות ופיייש ס מ  החמיא כאן מ
ק מ״נ שכתב וכוונת הימית היא ינס נשים! א מושם * שמראה לו מרט  י
י נמו בקצת סקתנות למזנדר שלא לשיזפ אלא *תו הממונה מהקהל  מר
י מבאה״פ מיש מהנר! יעי׳ סמוי ס׳ק ט מ  פיייש (קפז) מוח• ובודק ל
י ה? שסיר טיהר א לשייט לעצמי יליכא תשש אנל מ מ דנ  כיח שכ׳ לתלק נ
 שאיט p המיה יש למחית מנלי לש מט לעצמו נכל *סן עיי? והנה ננינת
? ט ת ? להקל מה נ מ מ נ  אדס שער *•ה עף סי׳ נ׳ השג על הטיס נ
 מדמי הש? מטאר ראשיי לר>? יש לאסיר עיי״ש אמנם יעיין נסיה שפרי
י מה כי־חיין נערן מ למזה דנד הנינת pat• ל  צדק יויו״ר סי׳ י
 דנזמיז מא מ טץ ש ימין למען הכויטמ שלנ? וי* הר כהייאה יאמר
? וצורנא מריק וט׳ נרי? (ופי׳  למדות צמצמו וגס דנזמהיז חין דן ה
ק י ) ׳ ט לפיל סי׳ א ד נ ק שאיז מיש מסג׳ רי״ה זיל) ופי׳ מ י  נהריס להלן נ
 מיא) מיש מכמה אחרירש של להקל לה״מ לשיזפ לעצמו לביתי אן ל שס
ן י  דננהמוה יש לתש להחמיר (קפח) ובודק לעצסו ענחהיט מיש מה
 דאס אדע א מראה נש־וסה אסור א להורות ולא מצד המנהג אלא מצד הדין
מ נאמין ומיי מזיז ׳ י״ו מיש נ ? מהייי האי (מאוד הט״ו זיל) ט ס  יפי׳ נ
נ א ולינא ח י מ  נזף סי׳ מ של דליז נאחזות הצכמסות יכממה ראיתחזק *
ט להא סי׳ ל? פיק ד נ  להתייא י״ל דלא מרה נעצמו עיי? (ועי׳ מזה מ
מ נאק־ ופי' מ שיק חיו? סי׳ ל׳ ול״נ וליה מיש נ י ) ומי׳ נשו? מה ?  ק
? (מהנ*ן ר׳ זאנ אלעסקפי זיל מניאד) נחימשמ לילו  נא׳ יימשי ח
ו שכתב דמיש הסיז ממ־ינא אסיר למחס נעצמו כשאייפ ק י  במהת מזיז י
 א סראה מקא שראה בשחיטה אבל מדאה דלאחי שחיסה מותי סדנא כמו
ב בדר סייסיה הריאה כלל י ר  בדקה אלא שמחמת המנהג אמי עכ״ל וסי׳ מ
ה מה שפלפל י י ו ק י ? סעיף נ׳ נלןנק ופש־ון שס ועי׳ במנת הייה י  ל
ש בכ? ואיס נאמן למרוח י ס הוא ו מ ו כנ׳ ו ק ל  מה וסלק באן י
? שיקל המרו  לעצמו נמה דאיתחזק חיסרא זה מקא מבר שי־היראה מא ע
מ ועיי? עוד נסה  משא? נסראה נדני־ משנה והלנה נחרה *ן יסש נ
? ששחט עין שא יר* שהעוף נדנד עצמו בשעת שניסה אף מ  שהאדן נ
? ס ז אמה קללןל נשמטה אש? נאמן ה י  שצדן למ אחדנא אם נא נעשה נ
? לא הר נכלל  טל עצמו דנבעת מלנה והנאה לא היה טס נדנה־ כלל חה ג
ן ועי׳ נשו? יהודא יעלה (*הריי *פאר ז״ל) ר *  הוראה שיקל היעה עיי? :
 חיו? נץ׳ ש? (קפט) אלא אתן דטםוניס p חקהל עי׳ נס׳יה מהו״ס
? מהקהל p שקנאס הדג ׳ ל״א שנשאל נמיןס באץ שס ט  שיק חיו? ע
 דמהא וטסל מנשמה ועדיפות מה אש יש* לשיזס טון שלא קנלס סקןל
א אא דנעיק מקא ממונה ממךל והוא ? הרי נ  שהרנה ממרעח עלמ ע
נ קטע שיהא ממונה מהקהל ספיר י ן למטה מ י ? ״כפריה דלא ז  האדן ח
א שיהא קפידא מקין י ? הראי לכן לשיזט דאין טינת מ  יש רשית לכל ש
p יאין שס שיחסים אחדס םקנטהו הקהל i שיקנאהי הקהל רכל שהוא ראד 
? דשם נ ס הוב * ה  מכני ינול נל אדס לשיזט ah נתמנה נה* מיןם י
ש עוד גזה וסי׳  המשגיסס עלמ מיי? נחריסת ופיי׳יש מול־ נתשו' שאיו י
) אותן השמנים מ ק מ? שהסכים עסו לדינא עיי״ש: (  מעת הורה נזף י
׳ שנשאל ספיר ׳ נ  p הקהל ני׳ נקיגסרס התש׳ שנטף ס׳סדוגיח הטשם ט
 חחי! שרגילים מהמה שרם שכשיזמזן להם שאאת הריאה *נס סאליס להרנ
 ומתא p שוליים לרנ דנפקס אחר ועתה גזר הרג ומשא שלא לשאח למקים
 אחר p לש*ל ממט נל שאלה יהסנחיס *נס חצים א׳ סממו שהוא פחמיי־
 נחל ונ׳ שמא להם שונא גמור והשיג ומשמה שהיא »נא לסס *ן לשסיו
ט ממס לדגי ממיטה ד*הב ושנא אשר למן  להוחת להם ב*? ט מ *
? דאוס יסל לסרות לעצמי ו*ן א־ צי־ מימה מזצ משר שמה *  דהא קיי׳יג ב
 שסאתז פגע לעצמו ונס? דמסס צו נגיסה לא חימןנן שיצוד הויאיז p ואס
 ידלה מנח מוכרח הונ ליק א נחנ ס*זה טעם מדף וסא ישלח לאיזה
 נמל מזל אם יפה סרה *לס בכל יה *ין נכון נמה שהדנ שימו טל מחו
? מסס לזה ע  שישאלו מקא ממני אחר שריאה שםקצג משח *ן א לסרומ נ
 שפתיה ונפה שגרב סא מסדר מהד מן הצורן לא סוב פושה שמפשיר ממונם
 של 1שואל והמחמיו יחמד למצמו ולא לאחדים ט מה שמחמיר שלא כרץ פיזינ
נ להשכים שהקצב ישלח  לשלס מה שהפסד ונסף החסנה העלה שמסיג הו
 השאלתו לאחהירנ מונס! ודק שהקצנ לא יגיד i לאיזה רנ סשלח יק שסוג

• tft י ם הקצנ שקלו יגיו א מ  שוא ואתוס י

 וחכי
' 16 מדף ליו ? ופי' מיקרי הליט ס ד ו נ י  לפרו p מגיא הפל אושש מ
? ס  נשס סס פחו יצחק פכתנ דבנרר סראו״א פריז ונוקט שלא יקס ה
? ונן נפרזנצ* הפנמ ס  מבשרות מתר וכן תקני נמיר תודיא ינאדצית ח
ט טטל באס מהטבת לא מכפרות ולא מפויסת * וכן אונת ו 3 p ב  לשסר סי
 ישמו׳ יק!ס׳ למנהג ההוא פיי״ש יעי׳ בשי נחפה בכסף בקנסרס פד משד
ק ירושלים מ מקרוב הקט שאקחיס הקהלה כל מה שהשוחטים י פ ס נ  של מ
 היו מקבלוס ונומרס להסחנוס לנל אחד דנו קי-יב בכל שבוע נכי התג* סס
? כזה (iEp) כוי ה מ י ק ׳ ן יס5* כשרות * סייסת ועלק ס י ב ?  נל *
ן מד* לא ־שדק ליה וט׳ פי׳ גשו? י ה ? מ  לקבל עכרו ענאה״ס מ
ן מה ועי׳ מזה נשו? י ? בט*ר דברי ה  *הל מק< הספרדי סויד ס׳ ה׳ מ
? באדן ומיי ׳ כ ? טת שלמה חלק ב׳ ס ס ב ׳ ל? ו  מהלמ שיק יילד ס
? בדן ס״ב שימימ עלמ ׳ ל מ ? ס ו ? (מהנהיק מגד ז״ל) ס י י  בשי? ה
 הקצבים מסל מהם שכל־ מבמממ הכפיות ופלפל נענץ מ ומנלה יכיק ינסל
י קליפת הסדטי! דהוי כפכי הנחה ומילוי  p מנהמית י״ל ינטל p עט
מ עכ? לשחיטת מוסת  ופטר מ הוספו להס ולא על ההוראה ולp לא נפסל נ
ס הדן ׳ ע׳ וס׳ ל? רמקא * ? ס ס ? נ סי  ונחמה שלא נטל שסר עליהם ו
ה שיק מינ  יהעוזת שמזל שכר נטל ולא שאר דרס עיי? ועי׳ נס׳ דעת מי
ל דאף דהא וד* דעל עוסמ וכדומה שלא נטל עליו שכר לא נפסל מ ו ? נ  מ
p טד* יש לקנס ולהשכיח על *זה זמן עיי? (קפד) לקבל עכרו ?  מ
? לענץ קהל שקנא סחע וט׳ יהט א הלשין וט׳ עי׳  הבערות ענאהיט מ
ק נ׳ שהניא w נשם השעד אסדס פצה־ ולא הכריע וסא זיל נתנ  ננליי י
 חיל ולי נראה מד* *ן יכול השוחט לסציא p הנכד מהישראצ כדן הממע?
? מעיר קטנה ס ׳ ו׳ שנשאל נ ? ס ? נדס סיס חלק ס ס  וסי ענ״ל ועי׳ נ
 שנהט א הטכחייא והלשון בשכרו ק מכשרות וק מטריסת וכעת שפח ההטיה
נים  לאמן שלהם והאמן החט־ לעיר ממלה הסמון לעיר הקטנה הלל ממי
? נשר כשר נכל שטע ממה י ק  העיד הקטנה לקבל מסיר ממלה סן קינ *
 משחט נעיר ממלה ומה סצנדט מהר ישחט נעיר הקטנה יעוען כשוחט פקיס־ז
 פרנסס ומומןשאאכי הקהלה ישלמנ א שכירתו מנשר שאקיים מעיר ממלה
מ? לט סמה  כ*א נשחט נקילתס והורה דמדינא אס הקהל אטסס פסודיס י
 שהיה להם למ־-וה עס הסנר שיהא השחיטה נקהלהס ופלפל שם דנמ מחויכים
? חי ענד * ט  pהל לפלס להשוחס כספל נטל עניפ ואשפר דאין סאק :
מ וסיס וכל  לא מניד ואין ממין הרנה אפי׳ לא עניד כמ? הרמ? והאריך נ
 זה מדינא אבל מהיאי סשלמו הקהל לסס? אף אס הס אטסס וס׳ שנל
 המדחס פל הכרמח וט׳ נרי? (קפח) p הבערות ואפי׳ מא חסם גמל
ט טפל המר תיכף p הכשרות  הסד ירא שמיס ונמתחה כאילא ביבנה ואשי׳ *
 יק שיסתעף ליה סכר יותר אס׳ לאחד סמים ואפי׳ *ן השנר נחר בבל זה
ו וגליון מהרשיא ומנהז״נ שס מש? ק י ? י הנ  אסיר שמ? סעי׳ נ״א ו
? דהתמ־ ? שמלת נמגין חלק א׳ דף ו' ע ט ? עיייש ועיי נ  נטדות דף נ
? בקהילה אשר אטו טנת ואשי׳ נסמוך על שלמו * מקנל פרס  למטת ש
׳ אז אסל־ עיי? וטי׳  מנינו משמע מגס למותו אס לא דאית ליה שמפות עד
? ק מ  to׳ הוספת ירושלים שהכי* לדכא עיי? אמנם מעת הווה סף י
מ דמה? סי שיתוף עיי?  כ׳ וסיכא להק שמון מל שלמו *ן להקל נ
׳ ו׳ משאל נערן כזה שכן השי? נעשה קצב ? שפרי צוק סלד ס ס  וסי׳ נ
? ומשוס מ ממרס על אביו שהוא שוינ ונ׳ ס  יהוא שמון מל שאן אבמ ה
ס *סיר ואיייסא מףיל ואסר מה? להכניס א״ע לדבר שיחשמ *הו  שלו ס
נ בלו־ וטון שהפילס מרננים עיז אסר לו להכניס א״ע אימ שיחשח י  ו
 הסולם אותו ומאס־ שמזיק את בט בביתו וסא מ*כלי שלמו הוא מתן
סס לסרס־ ולרק עליו ט שא משמי * סש א אס שותפות  אננמ ח סי
? יש לאסר וע? אס ירצה הנן מקא להמת פנח יסוד נא מנית  מייי ס
ו נדי? נ*רך ועי׳ עוד נ י  ידיי ינסלחני יפי״ו יימ־סס כי *ן אנמ נגע נ
? אש טיפ שאניו * אחיו של השי? הוא סהף ה ס סרה שס של י פ  מ
? אש ח*ן שהפס  בבהמות אף וסדנא *ן לאסור והא קרוב נאנק נאמזרין מ
ר עיי״ש־ (כטו) ולכן גהגו בקזת נ  הישדין *הו ופרמיה אחדו יש לימי־ מ
י מ ? נייאד ו מ מ ׳ ל״א ו  שקמת וסי מי׳ נשלה מהר? שק ידו? ס
 הרס? גוה מיה של שנהגו p p גקצת מקימים הרי למיל גששיף הקרס
? רק אנשים יחסים ומי שאינו ממונה מהקהל נ  כתג המחנו וממה*! שמרן נ
 לשספ גלא? אסר א לשסע מסם שצוין למאמן סכיט לנופש ולפס פתג



ם הלכות שתטה כאי הגילי׳ י ח  זהה דעה םעיףיח י
« ־מל׳א » i ק סכין זו ובדקח ב׳ פעמים מחייב שצריך ה 6 0 ״ז(°) ״דל •י ים יראובן שאמר לשמעון(קצא) ב י  *״י

ך לשחוט (קצב) ולקחה לד מידו(קצג) ומצאה פגומה, (וראוק מיונגצ ואומר ל  ונועה א־־אובן וראובן היה ת
ל M*M הרשנ״יו שי׳ חקצ׳׳י)(קצר) מעשיו מוכיחים עליו שודד, די לו באותה בדיקה » ) ( ק מ ק >חז מלה לנייד נ « 

 (קצה) ולפיכך (קצו) מעבירין אותו(קצז) ואם נראים הדברים שהיה

 באי היטב שתוי תשובי!
ס t״t ומיין נסשינמ בריס אניסס יזלין יייי סימן ג״י  (סי) הקהל וחקא ששוימ ומוני לאיורים אנל אס שחש לניט ולא למגור לאתרים (י) מו הקהל ענה״ע מ

ר השוס «א שמוסר נס״י וכסנ נסיו דמדנרי סימיא משסע מין) מצל שהאייו מס  מ
ק  המנהג יש לאסיר אנל מדינא ויאי ממ• אנל לסיד נראה שיש לאשר ק ה

ה ק< ל ע״נ ייס נל יימא נ מלוין «ל שייטה ונו׳ אנל אס ארע מראה לא זרה ענ״ל ולא ראה מ־־י החיסזיו מי מ  וענ״ס לא שרי מדנא אלא לשיזס י

 תשובה
 טיי״ש אמנם נס׳ מנם שורה לפיל ש׳ א׳ שיק כ״נ כ דהמיקר נדפיז המחמידס
 נוה עיי? נאריטת (קצו) מעבירין אוחו ל בשלחן ננוה ראט ר״ל
׳ א׳ סעי׳ א׳ נטי ששמו הלסת שחיטה  ימפנירין אתי מאמטס לגמיי כולפיל ס
י פל לימומ י מ  שמעטח אתו על ומן רנ עו סלך רסנ לטס של ינו י
* ידעה והרגשה אלא מסס וסקיל ננדקת  וט׳ האר הנא ראיס מסס ס
ס אצא רנע א׳ והיכף כשקינל עליו לנמק כל  הסק ע״כ אן מענירין א
ס מיי וני שק ל המה? נשס הוסש״א עיי? אמנם כמשין  צורט מתייק א
ה ושהוא אוס שר מחירן  המחנר כאן של ואס נראין הרנריס שהי׳ נפץ מג
ח אנל ס משמע רמקא נכה? הוא דמחזיח אחו לאלתר כשקינל עליי ל  א
נ יאתי נם׳ גני סיס הספרדי(למאן ס לאלתי ס  נלא? אץ מחוייין א
ק זה ע ׳ מיי פרן הענרה !מאריך נ  ס׳ חיים מאגי ז״ל) מפרכת אס ה׳ ס
 יהניא רנד הראסרס והאחרורס שנק זה והעלה לדנא וסיכא רלא נא תקלה
 ומכסל עי״ו שלא האכיל עריסה מי״ז מקילין ומי נהענרה ברגע א׳ אנל כשבא
ץ ששחט נסכין מום ונאכל הכשר אז צדן הענרה על סדש  מכשול לידו ע
? כזה ולא נא מכשול לידס שלא «  ימיס וני שק נא לפרו כסה עונמס נ
 האניא הנשר והורה להענירס רק על ג׳ יייס נרי? (קצז) ואם נראים
? שנמצא שאט מרגיש ועיי? עוד ס ק כ? מיש נ ק י ל  הדברים עי׳ נ
 נס״ק ft ונמימר ונגה״ק שק? ועי׳ נכ״יח מרן דנרי יייס חלק א׳ חיו?
? נמל האמניס ס ׳ ר שב׳ באיצע החס׳ נדני השכיח נמה פעמים אפי׳ נ  ס
י להס הסכין  שמראים סכינס למוסס יגמיניהס סא בחוקת ©ריח יהרנ מחי
 בחזרה ט מתיש ט מיסה עד שהשו? צדן לחוור ולהשחיז הסכין ממש
ן מומו הסחט לשספ אח? הא אס נמצא סכין מוס  ונאמח תמהתי מיז א
 קיי״ל ומענירין אתו וני ששאל להונה אסרס ולא מצא מענה עו שהאד ה׳
ס דמקא  את עיניו ומצא נרמנ״ם וסי סש ראי׳ ונכה? אץ סעבדץ א
? בדקת א ממצא שהי׳ י  בגווי שמבואר בש? שהשו״ב לא חש לנמק נ
מ ס גמר והלן לשיזפ ט דאו חזינן שהיא סשמ לק מעבירין א  בהסכץ מ
 אבל בלר שאן הרב מוצא מימה ממש רק מיסה דקה שאין כל אדס מרגיש
 בה ״דסצין לחלוח שמה שהס? לא התיש בה סא מחמס אחה סבה לא
מ ? בשביל כן וכ׳ והגס דהמתעקש מכל למן־ דבד האמת י ס  נפסל ה
 הממיין באמת יראה שק סא וק המנהג באמת וכ׳ שק בא לפרו מכישה כמה
י עולם שלא החנרח בזה ואץ בזה שים א  מנסים וק שמע וראה סרטחיו נ
? כמין ובדם ׳ ס׳ שמטאר שס נ  חשש כלל ועיי״ש עוד בחלק ב׳ חיו״ד ס
 אא אן מטאלי מדמיו שס רכל זה מקא אס לא התיש סרב בהסכץ מימה
ס נמיר  ממש רק מיסה דקה שאינה ססלה מדנא אבל אם נמצא בה מ
א מעבירי! אחו מיי׳? ועי׳ בשרת שאלת שאם ו  והוא נסנו בחוקי! במק ט
? בוץ מ והונם להקל במ טיי? ׳ רל״ג רצ? ורל׳׳ה שהארץ• נ  תגיינא ס
ש בערן מ וכ׳ שראה דנד ? י ׳ י ? סאל ומשיב קמא חלק ב׳ ס ס  ועי׳ ב
ה של רטנו הד? הלל והשיב הונה טל ובדיו והאריך סובא אלם נ מ  מ
 לדנא נם סא משנים ואש נמצא רק מיסה שאינה אסדה סדנא אץ לאשרו
 אא? Hsu בם מימה נשה שאשלם סדנא A יש למגידו מיי? כאריסי!
ק י מ ? ו ׳ טו  ופי׳ מזה בסס׳ מאמי מרדכי(לסיג מוונ0(וא1ין< רל) ס

:W י  סף *
ל ומ ומסאי מלבדהם 71( מ מקא אש לאל שהרב הראה א שהסכין כ  א
 איש יטה נש השרב פצס סא שוגיש באמש בהממגה מקש ומה
ק סשב והחיק ן  woe א ששוו9ס בסרמ בדוקה שיי גק מסם ומלמלה לא מ
ן לסקל ששמם שנשנו שם ד א ה  גש שכין נשגימה וקן לחוקת שר א ס
 אסל אש גס לאשר שהראש א םחנ השק שאס 90 איש מתיש ואמר שסא

 דרכי
 סעיף יט (קצא) בהק שבץ וו מי׳ נקינםוס התשו׳ שנסף ס׳ מחטת
 הנושם ס׳ א׳ נשומט א׳ ששחש טוס ו׳ ואחר השלושה נוק הסטן
 והתיש מימה והחליק הסטן על סד ולא ענדה הפגימה וקרא להס׳׳נ השני
? על היד עד מרך לערנ ושאל הסיב הא׳ להל אס  והחלילן השו״נ השר ג
 מנרה הפנימה והשינ א שפנרה אנל לא טלה ופפשמפ זאת הלך ונמן הריאה
 והמוני הנהמה ונמסרה ונשנח טופ להשו׳׳נ הנ׳ שהא׳ הכפיר הנהמה שאל
ל שלא ענדה לגמרי והשיב א רנהמה זו הנסר ס אך עשה כזאת הלא י  א
 אף שלא ענדה סלה ט כלא מ סא נשוה ט עע נמפרקת והשט״י מסר
ס אס שמע 9ל כזה יהשינ  היכא ששסע יץל השבירה שיץוץ קראיק ישאל א
 פלא שמע סיומת הרעש שהיה או נניח המטבחיים ולולי הרעש טדא היה
? צירף נמה שענרה המימה נמקצח עד שלא פאר נכדי מירח  שימע ע
׳ יאחר השנת  הצסרן והפשיר הנהמה מספק ססקא ושבע לפרי שק ס
 נא לפרו והראה הסכין יסה נה מיסה גמלה מחגדח צסק והשוחט
 ממנצל ט מחמת שהרנה להחליק הסטן על סד נעשתה הפגימה גמלה ונשאל
 מה משפט השו״נ הא׳ והטינ יהסחט וטרק האי הזה שהמיר הנהמה
אי לעונש נמל ילהעניח כמו ואן להאמים ככל דבריו  והאכיל סריסת ודאי ו
 ט מעשיו מוטחים ששקר אמר ואץ סברא שעיי סהשחזה שע״י היו יתגדל
כ לאיש יש ? הנ׳ יעיד שלא היתה הפגימה גמלה ל ס מ אס ה י  הפנימה ו
יס שהיה מונח עד לאחר ו  לפחדו אס סא מוחזק ננשיזת דש לסאת שעם סנ

ן ו א מ? צדן לקבל מלמ רנרי חנרוי! פיייש נ  שבח מושה הפנס נמל ו
מ מאבלין סיפ׳* י  (קצב) ולקחה לוי מידו ומולאה פגישה מי׳ בשרת מס
׳ מהו״מ מלונלץ הזה מ ה יש בתרי נ  ועי׳ בס׳ינו סיס במ־ הספרדי ס׳ י
? בעני! ? ס׳ א׳ באמצע החשו׳ ע ו  בארך ועי׳ בס׳ תפארת אש הספרדי ס
 זה (קצנ) ממאה פגוסה וסי. עי׳ בשיווי גרפס איוו׳ של נשםנמלא׳
 שהמחבר של ומצאה מומה ומשמע ובעינן ודא פטמה הוא מסס שמעשה
? אס נמצאת ספק מומה ממשיו מיכיידס  שהיה ק־ היה אבל לדנא ה
? דש פ מ י ס נדי? ופי׳ נחה בס׳ צ״צ החוש בטאלז ל  וסי ומפבירין א
ק בדוק הסכין הזה מ  ס׳ אי: (קצד) סעשיו טיכיחים שהדי נאמרו צ
? נדקית וכשרואה שסק יק שרם ונסט א ס״ל  משחטא הי׳ טונחו לכל ס
ג ישיח סניף ״ ל ק י ך  אמד לשמעון מה זה עשית סלזסלא בדקת כהוגן י
 לג וכ׳שס?יק ל״ב ח״ל ימה שלא קנס לשססון שנחטא בלי י״נ בדזןחתית
 הלזהושד? בס׳ י״ז דאהי* מוסמדין נס לשמעון ופת־ י״ל ששפפון יכול להתנצל ואמר
 אלו הייתי חאה שחוצה לשייט לא הייתי מריז וכוי ענ״ל ועי׳ בחירי זקיר שלטש שכ׳
 להרא לדנא דלשפעון אן להאשים רק לראנן לבמ עיי? ועי׳ נדמו סרה
ו שידע ראנן שלא גמד שמעון b סי? נדקית י מ וסיס ו ? נ ו מ ק י  י
? נמ ס מ ה? ומי׳ נשלח! ננוס ס^ן י ק ו א י י פ ס ס מ  ואלכ א
ס פיני הדיין והמורה אם להאשים את שממין א  סספנינ וסיס וסכל סא לס ו
? מהיםמרוסינטת ס  אלא מיי?: (קצה) ולפיכך םעבידץ אוחו. מי׳ נ
? אמין הכלים של הס? אמצא שאש מתיש  האדונים סלד ס׳ א׳ פ
 נסגימס סשנין וכ׳ ואף שמע? «ןל בס? שהשיל יצא סדסש משיי
 לעק סכלים שאן להם הקנס נמטלס להמתין מפל״מ ממס משמש נהם מנשר
? פזוק ואף מלים ^ 5 נ ז  ממ? ft w1vw גמסמנימ5 י תפ ס
t ס׳ לא וגזה י אסריס מיי? נאדסת וכ? בשיש שטיבם «  שאנס י
י אשלם פיי? נאדטח ועיי שרת בדם  לפ סרס יאסי ששליש שאנס י
? שיי ג׳ 601׳ סנמת ו  אנוהם סלו ס' ס׳ נאון ובשרם שמלת מימין ס
 ימשליס נקיאו סיאת אסילמיל ס׳ לי ומס tfta טו אר* יסיאשאוין
 &ד tttan שאס מתיש ליס י״ל דסששא סא לאלמ ואן לאשי אמ?



ת שתטה פ ל סנ ח חי ףי  »י״י*׳ יורה דעה סעי
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טבח (ר) שנמצאת (רא) פגימה כראש הסכין (רב) ואט־ זאת ומגיסה פטני שאני  כזה: כ(קצט) 0
 מכסה רם העופות בראש תשכק וכשאני שוחט אגי נזהר שאיני נוגע בפגיסה (ת) מעבירין

ה ב י ש  ת
ט מתיש מחמת פייסת ושורלוילק אחו שילמה־  פעמים בהשיחה ולא פלחה לו *

 מנץ ההשחזה פראי דחוור להרגשה יחוור לשחל! עיי?
פ לא הקיא במ אלא אס פו״( לא שחס נסכין הסא אנל י נ ט ד  ופשו
א שהיא פטמה כודאי אין זה אמחלא והא ו  אס שחש ממין מ
 אס יווע שידו לויסות א שועחו מסורסח מיומם הפלו לא הרל לשסע
 להאכיל שריטת עו שיוט טואי שועי! מיישני! עליו וטוצא בזה ב' מרן
׳ וי נשי״נ שלא התיש י ודים חלק א׳ נירו ט ו ז״ל בשרת ונו י ז מ * 
 ואמו שהוא מיומי! שסי׳ עטלנל מחמת הנהלה שט׳ שס שאן זה אמתלא
ר ויסת ת  סונה סיוומ מל פעם וננית הסנובידיס יש במה צעיןת ובהלות נ
 ש:ץ הקצטס וגם צעקת של הנל כאשר ראיתי נהמתי סלן מנעורי למך השרב
 נהסטטדס וראיתי פירמת וטי! וצעקת ונהלויו שוטה שהיו נסמטנידס וגם
 נמרים סמוך לנית הממה אשר שם *ן מרטט ואטם? צדך השרב ליישב
? מיל טענה ט אם מחמס שננהל ל*זה ונויצא ט ע? *ן טטנת ה  van ו
* והשרב טו  טדסה סתווי מה יעשה נחשו יקוה א לשמש מקימות הנ״ל ו
? יטליס להתירו סי״ש(ועי׳  שעליו לנמק ס״ל סשמ וסל נל זה עיי קנלח ו
' וכשאני : (רא) פניסד. בראש הטנק ואס־ ס ( ? ׳ א׳ שיק נ  מנריט לפיל ס
? ס ׳ ג'שנשאל נעומא כז נ ד ישע חיו? ס ? ע ס  מחשאגינזהר מי׳ ג
? והי׳ ט מימה מאש הסטן ממש והתנצל טון שאן ג  שהראה שניט לפני ה
 שחנון מאש הסכין ואמר גסדוש שגן סא הדין שמושו לשמנו נסכין מה
?  שמסר שלא לשנזס נואשו ממץס הפגימה והענידיס כדן סמטא־ ט
 כאן ולאחר אחה חושים רצו להחזירו על כט ונשאל מה שקמוו שמוזר לשחס
? גאריסת: (רב) ואפר וסי  והעלה סש תקנה לסיני זה נקנלת דיו סי

׳ נר! ומ? סש להפניד המנח ? מתשו׳ הושלם ס ף הסי׳ מ  מנאה? ס
ף התש' שסיים תם ס  הראשן עיי נטף חשו' המהרשדס שש ומנואו שם נ
? הנ' ששחט נסטן זה לט נקסצססדו f• כאן שהסאאם הפט שט* ס  על ה
ש גגפח שאל ר ? עיש וסי׳ ק ? יש להיזירו נרי קבלת ו  להם הגי לשוגנ פ
ס מסם פצסו רשע פי׳׳ש ׳ י״ז של ואן לפסל סחט נרפ הוואחו ואן *  ס
ד ישע שם גאמצפ הפסגה שהניא וגרי הנבפס שאל ? מ ס  נאריסת ועי׳ ג
ע fo מ*ל ״ ס וכי שוגרו סופדיון לדנא ומלה צריכין לפרש גש דנרי מ  מ
*X ל ? י ט ג  שר* מדם שסזש כסכין שטם זה ונם סכמו מלסן הרשג? ו
? ודא* נאש שנזהר ? ואש לא רא אשי ג ס מרש ששחט כשכין כזה ג  א
ו י ? שאש * ג * מ י י מ ' י י יסה מלש ש״ס למיל ש  שלא לשלזסנס׳זס מנ
ל ממושלם מ  גרי א שלא נגעתי כשנימה נאמן מי״ש נא״יכות. אפגש ימיין נ
ב הא ר ו ל שש סש לפסל מ נ פי ד ו מ מ  שס ממואר יפשו״ג לרגיס יש ל
י נן^ל זא*יפ? מ ל סז ו פ ל ואן לפסאניון דלאנםאמגו סתר ק י  ואף ו
ד שמן בדקת השטן החמירו ס סובה ומלש א ח ס י ו יש למנ ל  מ״מ ג
? מ ב הרפת דו״ש לנדזמ 0לן מ א והוא? והג״י שהרגה צוין ש י  ה
 מאל והעי! פניי אסר דמים כאלה שובים פשישא שהשר ידחם שפים ממל פיו
ו ומסאי מוגרו פזם? ונשלב י ן אפשר להיוח סחט לוגים חלילה פ ? א  א
ם שסארח ר ) םעבמ־ץאיתו. סו׳ ט ת ) : ס  לרטס יש להחסיר גמרן סס ס
ן ר ? רמן שרג משגלה שאס מתיש ומימיו מ ׳ א׳ וני מ  יוסף חילו ס
ן והתשת סגיסוסי׳ ט  ששנוסהו אסרה מנילה פו שלמוד *מסס מיחס מ
* tin שממי לכשחסו לשפן לא ג מונהקויפימ פלי! שמר להרגשתו ו י ל ס * 
ח שנשאל נסחט מומחה ו פספס פר ל ? מ ס  קופח פרנסתו נד*ש ועי׳ כ
א שנתן שפיט  מכמה שרם שמיזם מיהו לשרב לא עמד נסשיון משו ואימן י
? אחר ימיי ג עמו ננסון למי נ י א  להב? בחוקת נמק ונמצאת פטמה ו
ו פין שרפו ? ההוא והרי סא גחזקת שחי ס  משמט והשיג דאין לפסל ס
ו סני שנזחמ 4 ואין י  שהיי סגג רש א שקנה סלמוד רתחכס ושפיר פשו ק
? יסלים להזדקק ארו לנסחו ג מ ס ו של הב? הראשון וכ׳ לאף א ו  זה נגד מו
 שריו היסב ואם יעמוד אח? סב ננסיוט היטב ישא־ בחזקחו מאסנה ומס
ס מפשה א א * טסיזלוא ושיש וק ד א משגה מ ד  שלא התיש גפעס הא׳ ט
? שכינים סטנים בחזקת במקש ציין ו א ואס רל שאדע שמשח מ  לפני י
כ שיעמלו אי ן אצל הסחנדס ו ן וגדיקת מכי  עליהם סלט ללמיד השחזת מכי
ז ן נעובוא נ ג ק י ? יפי משפ סרה י י  מפיון לפניהם ״כשיח אשם פ

 דרכי
? וק מטאו כ  שיג מסאי! מרון ההרגשה של הסיב טד* סש למגידו ג
א ומ? שהאריך סיכא כפרן ׳ א׳ דף י ? ס ע מ ׳ צ״צ החוש גגיארו להי  מ
 זה והמלה לדנא יכמן יאק מחמירין ואסרי! אס׳ מימה יקה כמתי־ לק אס
ב שטט בחזקת גחק וגי אהפיס אסויס שיש פליז פגימה יקה כמתי ר  נתן מ
ק א מכין אן  והיא לא היגיש גה מחג וקתה לא ישלזס גא טע? סמו
ג שלמו ההתשה י  מהר לי׳ תקנה שילמוי אצל הסיב מומחה ומדו עליי מ
 בסב יפהוא יןלע אל מערה ולא יחטיא אפי׳ נפגימה יקה במתי ומחזק
י י ? עור ע  p בההתשה לפר העפ״ג ערן חצי שנה מיי מס נמסו יבחן ג
 שר סחנוס מומחים אוי מכא לסמוך פלמ עיי״ש (מוח) שהיה כעץ
ש אם סכל לומר שבשעות א י י ? מ ׳ י י ? ס ׳ קי  שגגה סי׳ לקמן ס
ג ממשק בחסא)  :עשה א וסי ונר׳ ממ בסיית גחלת מדופי (מהי

׳ ל נאויטס:  מרד ס
ש לטין קשן ונד׳ . מבאים י י נ  סעיף כ (קצט) טבח שגטמת מי
ש למין שגפ שנמצא שטס י ש so ו ) י ד ק קי י ל( ו  מבויט לג
ב שמידו עליו ב' פדים ר ׳ ב' מ ו ס ר י ס מ ? ימם ס ס  מום עי׳ מזה ג
נא ב׳ מדם והסיסהז באתו מעמד אגנם פתה  שמצא סכינו מוס לאיש ו
 רסס ונמצא שאט מתיש נשגיפה ונשא! אס יש לאסל• הכלים לפסוע פיוס
ת * אמד השתא סא דאיתרע והשינ שיש לאסד כל הבלים מ  שהעידו סליו מ
?0 ' ב מסאקש רל) ס ר ה מ ) ? נ ? ד ס  מיום שמרח העדים נדייש ומי׳ נ
ק ז' שהפלה וכשמילא שאט ת יסתיאל י י ס  מה שסלסל מנונדא סו ומיי נ
מ  מדג? נלא נטל קבלה אסר למפרע אפי אס סא מתיש גקצלו פטמות י
ל ו למפה: אנל אס מ  נל שאט מתיש כואי בכל המימוש שחיססי אס
ק נאש מתיש י ז ס סני מ א  קנלה * שאיי אס נטל קנלה או חלד לסי ו
 בעל הממית ממלות דק נהמיסות הקטנית אש מתיש גמקצתן או יש
' מדגיש ק שמא ס ש מ  להקל בעין למפרע לס ראש מיי מודה מסם י
 בשעת שלימה אף במימה יקה כז ואיל שלא יסל להתיש י שמא צא גא
ס מתיש כלל * יש לאשח דליכא סיס דבת׳א  ליד נגיסה מ אבל אס א
? ועי׳ ד ט נסכץ ולא התיש נ ח ק מ ץ ובא מ פ ס מ  צא ימלט שלא יהא מ
׳ ח׳ שנשאל ממין מס ומיי? ? סיושינטרג האחוזים לוו? ס י ה ת מ ר  מ
? בדברי הסרת יקיתיאל הלל והעלה סש לאסו שליטתו למפרע זמן נה  מ
' שיש להק! עיי? י נ ? אמץ הכלים שאנס י מ  לן״ס לס ואלו פיר מורה ו
ש נערן זה באדמת נ י ' ל ? ס ו י ארי יסזה מ ן ועי׳ שרת ט  באי
י שניט מגיא} שאט מיניש ? מ ז מה של גפני! ס ק ל ק י ל  עיי? מ
: (ר) שנשיאת שטשה (צ״ל סטו ? י י ן ע ס ן נדקת מ ק  ואס אמן מז
? ׳ ר ת אנקת רוכל ס ר מ מראה כהן) מוי מ  שנמצא אצא מימה וסי מ
ס יש א מנצלות מתכלכל מסי  שכ׳ וסיב שאסר שמינו במק ומגא מו
ו להואת סלט ולפני ג׳ גמלי אץ וניסף י ץ שקואהו לפי זקני מ  הנושה ע
ט נחוקת שר ח  טוו שלא היי שעת שלמה אץ להפסד אסו וכל טה מ
א התנצלות עיי? ץ א ת צ ת י * ו ה י נ ס נ ת א ם ע ר א ם  הוא וכ׳ שש דמ? א
׳ זס של לש? שלא התיש ף ס ׳ א׳ ופלק ס  ועי׳ ננרט מסף לעיל ס
י שסי' א נהלה ופחד לכך לא התיש סס טענה י  מנימת הסרן ואמו מ
v~.ro י נסלח פיי״ש ואלי ס י ש סשל נכל מ  גווע והוא כסו שכיז! וש מ
 שכנו שחפ נסכין הסא וסמי שהיי ט מימה קדס שומה והוא לא התיש
י הנהלה לא התיש אנל שלא שחפ גס עדין מסיוט־ וממי י  יאפו מ
? *הל מסף השפוד(ממאן בטל שלחן גטה זיל) ס  ההמצלותנזה יכס? נ
׳ א׳ והיכא דש לתלות ומחמל! טפמסא לא התיש אץ להפביוו כמן שנוונ  ס
ס ובסל שחאה שוזפנץ *סו לאט מדע ונאבד  מסים שרט יפה ועניד א
? מאמו מרדכי ס ז עיי? ופי' מיוצא גזה נ י  א ההרגשה כהרף פין נ
׳ א ג שמוק ונמצא שלא ט ר ׳ י״ו שנשאל ש  (למאן ממלנוארף יל) ס
ק מיןדס ת שלא מ מ  התשה כמיסת השכין שיש לתאת שאירע א זאת מ
ח י ן נמה לתאת יש למנ א ש אץ להעניח אגל מ ח ש ן נמתיטס p מ ס  מ
' א׳ ? אץ להשויף מלים לפםתנ פיי״ש וסי' ביד אפרים לעיל ס מ  מיו ו
י כ״א ב ה וסיס מיז ולפסלו אץ להקל מ מי מ י מו מ א י מ ו  שהביא מ
ה ומא מולו מ גה או יש לשלים שממת מי ך מפי ג שהיא מ י א מ ס  מ
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 •תווי תשובה
ם פנס״מ יפיץ מ^יז •urn 49 אמ׳סם 6*7 י יינ Bt ג' י מ ש א m («r) 
¥&n מגיש נז •ניסה אמינ צקס מיחס eonot י«ס pjm שסלאס שניט sow ממן 
י  מל נשר הזלזמ ומיין הוסר הפגימה ומפנצל מודאי לא הי0 מימה נעזרה מיפימ י
 fao סיד וכסנ שאין להוציא rprra מריס להעמידו מוזקפ אמו מרגיש גי לפמגרס
 tnp ההשמה מהאק ונדנק נאיזה תקוס מנץ ומיי׳ מיוגש מרן *ימס וע״י סשימן
 היסר הקרישה ולרנ יכול להיית שמשעה שמשר המין נמזקש *שס עדיין לא נקרש וסיס לס
י השסשון ויש ומ״מ גלאס דהנל  ילק לא הרגיש ואס? מןש וצק מומש חס הוסר י

 ל* המנץ

 באר היטב
 (0) אכזרים יהא שחש מורן סגוס למזלולה פנס שאגור מדק poo לאיור
 צלדסה ומ1ט ניד נער לי ליתן צאדה איור לשיזס ואחו אלה מצא סנוס ואמ
 הכפר היא גדול ואמר נרי לי שלא עמוד נשום דנר קוה אלא סיר נחתיי ניד
 הסחש השר ומצא הגוה אן להקל לומר דסליח סוא ממומו 36( אס הנער הוא
 קשן איון נהמה! ששיוש הראשון ניזוקו! היתר הם דאמריק ודא ישלמו ה1א דסודח

ש 0ד סכיט י ס שנשאל 0( מניה לי שסי״ס נ  סר״ח סהדנ״ל סמ סוג שה י
 לאדה אחד ומצא סגוס וכי? שר f> to שלא יי* שהוא סגוה והוליך הסנין לחנם
 אסר וסכשימ ושחש נו והצגיעו ואחד שסגרו כמו יי שעות סצא שהסרן פטם

 ופסק ש7ל סס ששחש היא סדפה דאין להקל אסר שימן הססן קדה שיוסי! השר ואיכ חוד ונרוקלקל נאתן י" פעומ ועיי! נסיח שה נסמן זה םנח שנמצא שניט
 סעס שלא נשסיו שיז׳סה לא נס0! וסכל לס• מס שהוא ארס מהר? מלונלק סימן ס״ו סמז סנדק הסרן ממצא סגיה ימן לחנירו ומק ולא המה מנימה והאכיל אז
ל סמן אי מניה י ז ו  הרניה וארב גילה הראשון אז קלון השט ושלא גילה לוזאכיצ אילי. יש לניד לקסם על זה ולסשנמ־ העניו הראשון משדים סמק י

 דרכי תשיבה
ם ר  מל שודסהו אנל שהי׳ נס יאש למינוי ניל דש לנרן p שהיו נ׳ ת
א שס דווקא י ק נ׳ ונמחיש ונפרסיג נ א שס י י ג נ׳ נ י נ ב  יאש ושיני ו
 נקרן ס׳ לא ממי לער! הכרכז לאפוקי׳ מינצוה הגאה בפנירה אנל שהיו נ׳
 קנירס יאש ושינוי יסל למך פי״ש והיה כאן ול׳ז מקא נשהשוחנו נעלמו נזל
ן טל השחיטה נכל גוור מ ט ל ח  הנהמה אנל אס אחר גזל הנהייה יםל מ
 אפי׳ לא הי׳ לא יחיש ילא שיטי כלל דלאחרים לא שיין משש דמהניט אפי׳
י נ ראיזי בשי׳׳ח מהי ק נ׳ לדנא נד״ש ס  לטרן הנרכה כמ׳׳ש נפריי׳״ג שס י
ד הסאל של למיס דנ ש נ  הנק חניינא חהו״יז סי׳ ל״ח שנשאל נדנד זה מי
 ואס הניא טוף לפר השו״נ וסא ימנ שמא גטנ מטס המביא אסיר א»חש
 לשוחטו כד שלא •הא לסעד לחמנו לגזלן שיקנהו נשינר סי״ש ודבריו מסתנרן.
ז לטיל ס׳ א׳ סינן ייז שכ׳ מרקר הכוונה של כרמז י  (ב) וידיך שיברך ע
 המושה סא לחת שכח להמקוס כיה טל שאסר לט אכילה שר כלא שחיטה
 מי״ש אמנם שלין גבוה דש ס׳ זה הניא ש ס הרנ מגלה ספר טשין מ״ח
ח אנא הדקר הברכה י  שכ׳ ואן הביכה מל מה שסחטץ ואץ אמץ אבר מ
 היא עלמה ששוחסץ בסכץ יפה ולח נדרסה פי״ש ונד׳ בספרי הסיב במה
 שמזהירים שהנרנה צרינה שתהיי נאמה ריאה ובסוכה רצוי׳ וצריך סשמימ
 הכרכה לאזכיו ודלא כנהוג נעיה״ר שנמשה נטו מצות אגשים מאמרה מד שלא
נ התיא נה וטרדתו נאיחה הסכין והנשחט  ירגיש כלל נאמרי הברכה מפר ח
׳ ח׳ סק״כ  יפי׳ נס׳ פנס מיסד פרק ליו (נ) שיברך נד׳ מיא נארח ס
׳ שכ״ח דא״צ לעמוד  שכ׳ דנרכה שיזיסה היא חמה לנרכח חלה דלהלן דש ס
׳ כ״נ ועיי סתנ? ה הנדכה נד״ש וני׳ נס׳ האשסל נהלי מכת מדאה ס ע  מ
! סקיג י ? וסי סל״נ נ ת אה י ס ? נפהיחה הכוללת כפתיחה להלטת מ א  נ
 מה שהארץ־ נניאר פנץ זה נאזה רנדים הד סחיונ לפמוד נשפת נרנחן
ז י רמ ב ? (ונד׳ נס׳ סוש מיפקנ הרחשץ את אי) אמנם נס׳ נית אנ י  ע
ד שו? שאורו כהט ומנהג הסחסיס לפמוד נשפה הנרכה  סק״א ובאר מ
׳ ניא מה שהארין סונא נפ״ץ זה ? מור ואהלות נאהל ני־סס ס ס נ פ ש ו י  נ

ח סקיי) ׳ ל  וכ׳ ג״נ דמגמיט לברך פל הסוסה נשניידהדוקא עיש (ופיל ס
 (ד) קידם ראתי לבאר בס״ב המדקדק במצות ורוצה ליעיל ידו קודם הנרכה
 משים כטל• הברכה יהזסרת ה׳ הקדוש א יאית למיסבד p ימה בא״ח
ק א י י ׳ קנ״ח מר׳ ה׳ אהאדהטסל ידו לסתתה״זמגס הרוחוכ׳ שס ה  ס
כ ממנ שנגפ במיזם י ע סתם דיס כמוס לבמה א נ נ שצוין ל י א  ס׳ ח״ל ו
ט מדפ מנס א ל משמע להדיא דאס׳ משים ברש אן אטול ידו ש  מסונף מי
ן בעל עצי אלמוגים על הל׳ נסיי שס א  במקום מסונף ק משמע מדברי מ
? שא בארי! פס מניף ייא כסב ן בעל התרא ש א ? עיי? אמנם מ ק י  י
ן נטילה לסת אבל אס טטל ד  תיל ולא אסר אלא כשנוטל בתורת נטילת ידם ס
ס שאטמדע י  דון נקיות שמצה להחמיר על עצמו לנקות ידו לנטל־ הנדכה א
? שס על מליון ציין מקיוו מהרמ״א מ ו ) ל ״ כ מ סס מימאה מוהר ע  ל
ן ד ן גקזת ולא מ ? חצה להחמיר ואטול ידיו מ ו  עיי?) הד מונריו דאס מ
מ אנל נסחט נןדס הדגל נראה ו ימיה מ י אץ מש ונין סא שא י  נ
׳ הל? שציין אסזל ידו נןדס ? דש ס ס י מותו ופמ? נ י  דאסי׳ דרך נ
א ' פ1 מ ס הס' מהדיל ס ק ומבואר מ נמחצמז מק! ט  בדקת מ

 מוסלין

ל ולא למל־ סדין סא י ג אי אמו חזקא שארע p בשי? סש ו  ניצה ו
נ טלמ י ה מיס והיא מ ? מוסק בזה מ ו  דמהני שיחזור מלמוד משא? ש
ד מהר מה שחור י ע א סיי נהלה מ  ואן מאק נזה רכל סש" לתלות שהיי ס
? ההוא מולי אמה דסויווה ס כ וממד פל מסמן יפה אן יפן שהי׳ פל ה  אי
כ יהי׳ אזה תוסס רצופים בצוותא מס ס״כ מפייס י  ע? אץ להתירו א
ש יסה אזי מכל לסב לאמנס  כינדקיהו נכל מס חמיד ואס יתנגד פל מש מתי
? שנשאל נסחט ׳ כ ? כתר כסנה ס ס  טקדם ניש (רד) אותו פי׳ נ
ט לךס שחיטה כדיר והוא אפר ט ס ק  שמוו סלמ *מהקצבים שדאז שלא מ
? בפדוש שבוק נמקולץ אן למלו ו  שמק יל שבוק בביני ואפי' אמד מ
? והאמת מבריו רק שהקצב לא נתן אל לט ומלםא ולא רמיא וסי ואפשר  ד
? נס הגשו משחיטה ההיא ה לשליטה ס מ נ  שנוק נפת שהקצנ הלן לקסר ה
׳ א׳ שהניא ונרו וסיס ו אשדים לעיל ס ? וסי׳ ט ח עי י ס ואן למנ  מו
דה ולס מה שהסיוע ההוא מוחזק נשחת מ לס ראי! מיני מו  עיז שהעיקר נ
ד הקצנ שמיקה השטן קל מדרי יש נ  ואש נראה רגלים לונו שהאמת מ
ס מפל״ס יש להתיר אס  להענדו ינס להטריף הנשר משליטתו ומלים לאחר ש
ים נ׳ שטת סיס ל (רה) וקרוב לישר שהכלים אסי י ? פ  היא מ
? קדונ אמר טיט נלא נטל קבלה משא? לדון ואין סחט אלא מ ? ו ק מ  י
 סי כנטל קילה אזן לאסר מלים למפרע ואנפ״י שזה מפיו שכן הי׳ מנהט
מ לאסי למפרע עיש ועי׳ ? אן אנו סאמירס א על מה שאן ט  חידד מ
ק כי( (ת) לוטי ק י ׳ זה שלא כתב p וצ? לדנא ועי׳ י  שפ? סף ס
? מאמר מרדכי(ממאן מלזלס־ארף f״V) ס׳ ס*ז ס  שהכלים אמרים מי׳ ב
בס? ׳ ח׳ ו ׳ ל? יבשי? בריח אברהם לזו? ס ? טר אד׳ יסדא חמיד ס ט נ  י
מ סרוסינטרג ? מהי « ב ׳ ג׳ י ? שמלת ברמץ חיו״׳־ ס ס ב ? ו מ י כ  נכדבח נ
ל ס מהדי ? מ ) שמלים אטדים עבחה? מ ח )  האזרורס ס׳ ד׳ וסי א׳ ־
p לאוס אחר דאס מער i והפיח בטבח שבדק שטס לאיש ונמס לנער א 
? בדבדהס בזה וכ׳ ? מ ? כ׳ המי ק ל? מ ? י מ  היא נמל וסי סי׳ ב
י א ד מהסה כדן וא׳ אמו שחטה כואיוא׳ אמר שלא שחטה מ מ  שיש ל
' א׳ וכ׳ ואלי יש לאסרה פכ? לאתי מער יהעד סב׳ מסס  דלעיל סף ס
? ועי׳ ' מוס לא מהר איד׳ עי  ישיא אנמי׳ חד״א ואף אס יחזיר ט שלא ס
? בד? סוד נשיב מה ׳ מ ז זיל מלטב) ס י ? מאמי סודט (למאן ר ט  נ
? ? מ ק מיו מ ׳ ועלו הווה י ? יעי׳ מ ל בזה עי י  בפלפל בוגרי מהרג
ל בא׳ פסו ששט נדו? י ד ה ם מ ש הבאה? מ י  המאמו מיופי בזה ו
? ו ס ובמ? ב׳ בא מ׳ שלא מע וס׳ ונדם פ״ו ופי׳ פ  ביש? ומצא מו
ל ובפר? כ׳ מ ופסדב״ל כ׳ זאת שלא במגחה וכוי עיש  מ בסי זה י
? שינ בזה ודברי ו ה הפ נ ד ן זה וכ׳ * י ? מנ ׳ זס מ ף ס . אהרן ס י מ  יפי׳ מ

? נארימה  מכרינ״ל רחקוקיס נזה סאו פי
? א ס לפסנ? ונמו דקיי״ל נ ו  סעיף א (א) השוחט צריך שיברך מ
ג יקנא בשיני לא ינון ולפגץ י א ס לערן אלנ מזול י י ר ׳ ה  ס
נ p פאה הנאה נעבדה p גס נרמן י ר ולהד נס מ י מ  נמה יא* מ
ן מול סלה ונפשה אל סגל י מו י ש פייסה ואס נזל נהמה אש? יקרא מ י  נ
׳ שלג פעי׳ א׳ אפ? לא יבין ? ס חו ס כמ? נ ד וקנאה בססי מ  מעשה ס



 זרה דעה מיז״ יש א הלכות שחיטה
י « (י) w dh (יא) מ : ו ה ר ע ך (6) (ב) נ ן י  (ה) אקב^ (ו) על השתטה (0 ואם (ח) שרט (א) ולא (0) ב

טב י  באר ו
ם (א) נשרה. ומ״ח נחנ שיש לקנס שלא לאסל סא נמצמו מסנה אנללאןמ  י
ה מ י  סמי ק סקע שהסדמ ע*נ קרקע שצריך שמישה מורס •הון של מ
ק? שאס אן שם מן מדקה ממי לעל נלא נינה. אנל  פלח ומסיק השילו נ
ן מדקה צדך לשימ ולנמק אן שאין דסמ אלא ציאיצי י  * •גא שס א׳ מ

 למולד סכני ם להא היי לוה.

 פתחי חשוכה
ט (») ולא ילד נשירס מנר! סק״אמס ממנשה הלהט א* ומיץ גשיסינסלק  י
 יו*ז סי׳ ל שהקשה מזיק סנץ והלנה ישסעס שלא טון צשי*ס ואינ לא נירו וכה״נ
 נמה וכמס וחילץ לממה הלמה א״י שאיהר השמיעה היינו לס״ל לטון למיל ולא כירך
י מיס ויימס סל״ דהרי נרא״ש פ? מ»לץ סי׳ אי נוע ח״ל  ס״ל כמומר לאוסי לנל נ
era ש אלפא דנשוגנ מייל• (נ) טרנס «ה"פ  כמו p ני!נ שמו ולא ניק־ כוי י
י שנסנ לאס  «*מ אנל אי אינא סי אן שאץ למסי נר ומי נססנס שנדי יינ סי׳ י

?  הוא שמס שמל ס״נ דש לייש שינא לילי הססל נאיפן למוסר לשמע אן שהיא נקי ננדקס(א •הלן אמה אה יוכל לקים ממט לשנה # *סן ממס לנילסיהס/ r לו צ*ן פ

 תשובה
ק ח׳ של p להלכה שייש ועי׳ פוה נס׳  א׳ ונסניי סעיף א׳ ונטאריס י

ק ו׳ ־  עלי אחים על היפ סי׳ ו* י
ק נ׳ ומנהיג ומיי שס של לכל מ נשא אפשר  וכתב נשיח שס ומ f י
 א לשלים סינף ינר אלד הספון שיסה אנל אפ יוס! נהיר הינף
 אסו נפ״לז אמי סשנוש נברכה יסין נכרכה לצאת גס לזה שכנר שלגו
 עדף עסי דמה יוצא יד כל הדפוס ט יסי׳ הנרכה נס עונו לעשיייזן ואי

 ליה ליה אלי וסא לאחו כוי דנור לנ? לא ימן עי? •
 וזעה גס׳ דיעומ שלמה על סו״וכס׳זהכ׳והלוה סאאסכני מסו
 לאיי גמל־ b כסופה אנל אס נזמי נאמצע היוטה אף שכנר שחפ
 רונ שסל־ נס הרמים מודה דטל נב^ טון דלכהש!ה מצוה לשזם כל הנ׳
 סמנים ונלא זה לא נגמרה המצוי! נשלימות עדין נרי״ש אנל יעיין במב?
ו שכ׳ דנשלא נדך מלךס ונזכו נאמצמ כשידעה לא ינרך נאמצע ק י  י
 שלינמ דאן יטל לסין דעהו נאמצע השלושה לכרכה ולפנדםה עיייש וגו׳
 נרה שהאריך נזה נס׳ פרוטה הנושם סייח אמ נ׳ ופי׳ נפיל• שם שהניא
 פאגסס הפיח והתיש נזה ופיי״ש נמ״ש נזה לוינא וסי׳ נדנדו ניז סף
ק ל של דאס הפס הקנה לנח נפוף ושיזש ולא נדך ונזכו קדס ששחס  י
 הרונ ינון• סלול ולא התחיל נמצוה ואי נמי שנינן לה ולא מסוסה נחציקנה
 פטם ומיקד המאה הוא רק נלשמ וליפ שסד למי ניש אך ניק שאיו
 הרח זה נציע מי״ש ומי׳ נסיה מור ואהלוח גאהל כרסה והודאה ס׳ יג
ק יא). (ת) שחט ולא בידך פפיש מ״ש מהנויי לפין  (ופיל ס׳ ב״ח י
 אס לא טרך ופי׳ כס׳ חקו הלכה (מהרג מספרטליסק) ממרכת אמני מעיר
ק ג׳  ברכות דן א׳ מיש ע? •הטיב בזה ולעין דנא משמינו שעי׳ א׳ והיש י
 שכ׳ דאפי׳ היד ולא בדך שחיסתו כשרה אפיי *!צמו ומ״מ אפ חאן שהפס
 פרוצים וסקילץ בשוטה יש לקנסש ולחסל־ אמה סוסה לסס ולהלקמם אנל
ק ב׳  לאחדם מותרים מייש וסי׳ מנהז״ב מל יא מןמן מניף א׳ ופשרן י
 שב׳ דה״ה במי שמרגיל עצמו לברך תמיד אוי נמר השחיסה חאי נקנס שלא
ק חי): (ט) בירך מנאפייפ  יאכל מא פשיזסה « עייש (יעיל ס׳ כילו י
ק ב׳ ומי׳ בפיש לעיל ס׳ י״נ ק א׳ ושפיר י  יש לפנין p פקועה וםפ״ז י
ק ג׳ ובדנריס שס(יקבי) ומ״ש הגאיס ומותר לנבל פי׳ בשרת סומיאד  י
 ס׳ קפ״ח (י) ואס שחט דבר וסי פיך ס״ק נ׳ ופי' כנס rev ונשרה
 מהיי אשאל• חיו? ס׳ צ׳ מיש נזה והנה נס׳ ופח סרה המשיק בזה ושד
 הדמש״א שהעלה וגם בשוחש סריסה גמורה ינון ושק פשנך נמה נחלים וני
 שדנר זה נעלם מהאחרונים עיי? אמנם יפיץ נמה? נמהלו הסד אס א
 שציין אברי הדפשיא מיל והטא עוד ועלו כמה ססקים נזה וסיס וממך
 דהסחס אמ מדיפה לא ימן נדי? וכ? מיי! מדף נ׳ שכן המנהג מיי׳ ש
 וסי' נס? גנח יורויס השפוד גנן המלן ס' נ? דיה הסחש וא״צ אלא
 לוס לא עדן על ספליסה ומ לא למי לסמי חךל לקמן ס' יח סמי׳ יח
 שאע? שאין צדן אלא לוס סיג נטסי חה שאני נדי? והגיא גסמיי סי
 כ? בלק״י ס״ק קס״ז נדים: (יא) דבד דאיתיליד בו רישתא עשיר שק?
 ויה הסיזש מסמס ולנדל ס' יו ואץ לנדן ושמא לא יפופס כמא ולא
?to ק יו) ועיי  מפיל השחיסה כלום מיי? (ועיי נדגרינו מיל ס' יו י
 פאת השוה ס׳ יכ ששאל גפה ששנית 909 שפמים סשמלעינון סאוזק שניוחנ
 להם חשה סגרמא אחת לסך מוגדת ונמסר מ א? לה לנשוב ולשאנ סחת
 וממהרים על הסשפ לאנלר סש ושימו אגל לא מלש אם האווא סא גגור
 מסכנת כפי הסמור שאי90 ישלה לעמוד גמקל וכוי וששש ולא טדן לפר
 השליפה אס סומר א לנון אוי המושה והא קי״ל ואס אפשר א לבון
f והא נש פאן רל ו5א סי האחא o נןוס המיטה אץ למן איכ וכיש 
 בגוי שסכנת ויכ אמ למן לאפו השחיטה ופי? נמ? כזה לר0) אמשש

 יאפי

 דמי
 דססצץ לידס קודש בדקת השמן ולא חיישיק להא והטפל ידו לפדות היו שגס
ס מא זינ לדן ניי דאס  הרוח משוס שעושה לעהרה הרגל עיי? ובורא «
 טונחו ודן נקיות הלא גס בשאר ימות השנה אץ ט מסס מהרא דכול ליסול
 כמטיל וליז טדאי מסתבר דה? בסיוט לצורך הדבל מין ק ימכ״ל לחלק
 והנה אף שהמחציח השקל העתיק שס יידני־י הממשיל ששייס לדנא מכון להסן
 וגלמ א לשפשף וכיוצא סצטק־ המדלה מצד הדין כד שלא יהא מחזי טוהרא
 סי? הרי דאס׳ משוס כטל־ הרגל וגס מסס כנת־ הברכה אץ ליטול משוס
 מהרא אא? p תאו אמנם מה מדמי היא שהשמיט דברי המהריל הלל
 וכי סיום יסול ידו משמט דלא יל טוהי׳ לדינא אלא דאסא לא p תלמ יסל
 ליסול ידו ואץ חשש יוהוא יכנואה דאף שהסהויל לא סחניס דהיכא שהוא
 למוד הרגל אן חשש מהרא המ? החליט וכן נראה ג? מדברי הפרס? בא?
ק י״ז ניי״ז נשס זקיר הלטש זיל דסטסס שסקט ליטול  שס להל! ס׳ המ? י
 הידס לנוטל הראשון אע? סש נמ אסר דהנוטל ידו לסחת ה״ו מגס
 הרוח ט נפסח וכן נכל יו? רכל ישראל מסהרין פצמן נתל ונזהרים טס לא
 סין החשש מהרא פיי׳׳ש הרי דלדנא סמכיק אטפס דכנוד הרגל להנצל מחשש
 מסרא וטור נלסמנ? דלאמקאהסמץ־ נעצמו יטלליטילידו אלא אף דהשוחט
 נעיו? אט מנרך לעצמו רק סמט מנה השחיטה מאי ומסין לצאת יטל
 ג? אפול ידו קודש פמיפת הברנה ופריה אלן ונמו של הפרמיג שס ניא
 ס׳ סל״ב דהשיסט מכת בדקו! חמן יטול ג? ידו קודס מיי? סנ ראלי
 נסי מפה יסדה פל הא? למהיי עייאש זיל נסי' קלס פס שהארץ־ בדברי
 ההרא מ״ל יהסלה ראם היו ידו מאנלטה נאנק א נפסל־ א מזמין לכ?
 מותר ליטול ידי לפדות מסם נטר הנמה שלא למך נידם מאמסת נדי?
נ נלד אס ידו מאכלטת מס ונמצא אף אס לא הר פרנ מ? יסל  ולפיו י
 אמול ידו ולרחצו משים נטד הנרפה וסי׳ נד אפרים נס׳ קנ? שס שהניא
 מהסס׳ דמ אוח נפל פק מוהר ליטול נמס נטל־ הנרכה מייש וצ? טון
 שבטלי הש? השמיטו דן זה (ה) אקב״ו מי׳ בבית אברהם ביו יק ז׳
 פכי דאסר לבדוק הסכין א למרוט הטצות ומנחת מצואר הנהמות והפזסס
 בשפת הברכה וכן אסר להחזיק הסכין נפמ נשפת הברכה מסיכ ימלא ס
 תהלמך ומא מא? ס׳ קט? וקפ? וקצ״א ניז ויא שס שייש ופי׳ בחיי
 אוס מל ה׳ סעיף כ? ואסר לברך אס צריך אמק מסב ימלא ס ההלהך רק
 שירוק ואיכ יברך עייש (ו) על השחיטה ענאה? מ? לערן אסאןשס
 נקי מדקה ועי׳ שיח סעי׳ א׳ שב׳ מה לדנא בך דאס אץ שס טלק ולא
 תנא ליד אסלה לא יברך דאננ״ג דססהרה מידי נבילה ס? טון שלא יאכל ישראל
 נמנה לא ימך אנל נשותסכפרה דששסטדק אע״פ שסחט לנכרי וכממה ימך
 :יון דאס יסלך יאכל ממנה עיי? ופי׳ מנח״י מד׳ נ׳ ומנהו? כלל יא נקוטץ
ק נ׳ פכי דטץ רמלה אחרורס סחמידס נזה פ? אס סחט  מרף נ׳ ועפרון י
 לצדך יי ואי להשתדל סטול ממנה דמ פה לאכול כד לאפוקי מגוי׳ מחשש
 מכה לנטלה א סהלד אלי נפ? אחו לשחשו קידם ולנוך עליו לצאת גס אמ
 מ פייש (ויז נסחט לנכרי אנל נסחט לישראל אף ששומו נאיים והוא לא
ק נ?  יאכל מגמה נאם צריך למק־ ונל ישראל סרנים זליז טתנ? ס ח י
ק אי)־ (ז) ואס ק ו׳ ופי׳ זנס רצון ס׳ יח נמוםפין י  ייא ס׳ הל? י
p ק1יס השמטה אס יסל i שחט מנאה? ופת? מ? לפק אס שכח 
ק נ׳ שססנ על  לברך איכ נסך כד דמר ועי׳ שית סעיף אי וחנ? י
 הפיח ומסק לדכא ואפי׳ נסך כדי דסר לא ינרך לאחר שסטה עייש וכ?
ק ג׳ ס? בזה ק ג׳ ונסגסלז מאן תנקייא זיל עייש ועי׳ שיד י  נס? י
ו ונס׳ קבן  וסיס נצ? עיי? ועי׳ ניסעות יעקנ כאן ונשאגת אוי׳ ס׳ י
 מל ד מל הרענ? נה׳ שלוטה ונס׳ ורך המיס של טלם דטל לט־ך לאיש
 נסך כד ממי־ סיס עיי? ועי׳ נמנהז? כלל י? נמשרון «ךא וןמן מני׳



 זרה דעה סעיף יט א הלכות שחיטה עג
 (יב) דאסיליד (יג) ט (יד) דעות* (נ*) וצריו נייקי (טז) ישספ» (יז) בל6 נרכס (נ) וגשיסצא כשי

 פתחי תשונה
י שהשיג מל סשץ ומיין נמשינס ס**ס צני סימן נ' שיווה לנטו ימנים למין ו יגן ג׳ »הסניסלדמה tfxno ימיין נשאנס אטה הלגוה נרטס טמן י י ד פ  !ג) וממצא ס

 תשובה
ח נריש נארך י נ נ שהאוין טונא והטלה מרקו לדנא מ ? פי׳ י « pio 
ק י״ו) *לס יוץ נחה הנה מיש ואש נמצא טריפה הר בועת מחיפה  (וטיל י
׳ השיג טל ק נ ן י י ה ה זהטסיין יראה ראף י נ  למפרע ניכה לנטלה היא *
ל ולנחחלה לא ינקי טל שמן שמכשיוה נווי נטלה מימ הא י  המהריל י
ו נירך ונסופה לא אנטיגן ולמפוע הוי נוכחו לנטלה טון נ נ ו ש דענ נ  ודאי ו
ו פיק י  רשף נל סיף אהני א׳ שחיטהי לטהרה מעילה וכמטאר להספיק שפ
ה כדי שלא יסטה שום מורה לצרף זה לאחה שרף ׳ פיי״ש הארכתי קצח נ  נ
ם (טו) חיריך כריקה הנה שמעשי י ו משום הא ו  להקל שום קולא י
 מחכס א' שאמר שצ״ע על ממג כל המקומוח ששיחטין פגאס אף אס לאטוע
 שהוא p ח' ימים וסמכין על הנוי שסכירין נהפגל נפרס בהניד ההילך
ד  מהטכיר עד הכבד ששם מטרץ אס מא p ח׳ ימים א ל* (כמיל נוף נ
) *ך מברק עליו טון דא״א למשיני העגל מד שטוקין *הו כפרס וקדם ו  י
« סדנא ד ר שיש ט דעוסא וצדן ב  שידסה *ן מטרין איכ טיל מאד ת
 שאין טגוטן מל שעטה חה לא דמי לנדקת הראה ax״p חף שאין
ה בלא נדקה והתם אף שלא נכוקה הראה קי״ל ונהמה נחוקח מ י  מכשירין ה
ט וכל ומן שלא טוע י ע  היתר מומרת (כמיל דש ש׳ ל״ס) משיב כאן ו
כ סרל לפטק אצלם שטיס לכסחלה י  שהוא t p׳ יפיס *ן לו חזקת היסו• ו
 יהוד לשלמו מנןדס פוף * גזמה ולברך מתחלה מוין לסמור הפנל ואס
א לפשות p יש לו לשמנו בלא ברבה וכל הטו גויס מברכין על שפיסת  י
 העגלים ואץ סששץ לספק בופה לכפלה ולסמנ? נראה שסמטס is דעת
ק כ״ג) ואף אס טוע שאיש p ח׳ י ו ( ' י  האחווניס שהבאתי לפיל ט
ק ג׳ דיל חזק) שושט  ימיס לא סי p *שר דוננן וס״פ מיש השפיר י
א ן אנל נדנר שא״צ נדקה י מ  וגר הצריך בדקה פד*דיהא הוא שלא י
פ י״ל ואס מאין ס השי'  מדרבק נכון לכרך ואף שהסומ״נ הניח נצ״ע י
 דקרריס ושירים שהם רנדים מניין שפיר יטל לנדך דאף ד*ן אנו שטנץ
? לטנין כ מ פ  מל הסי׳ דקרנייס ושיניים (כפיל בט׳ פיו שם בסיף הסי׳) י
ס סי הרוב ד*חן סש לסס הסי׳ דקונייש י מ ו ד״ל ו  הברכה יכיל לסמוך י
ג ססכיס  וסרים יש לסס נם הסי׳ שבפרס שהם בני ח׳ טד* וסיפא סש ח
ם המחברים פיי״ש ? ש ' ק  לנדן קמס השחיטה וכמ״ש בס״ת וכוון יצמק ס
 ומיק וכיוצא בזה *זרתי לחוץ גיכ מנהג כל השו״ב שמנרכץ סל שנופת *חוח
 הלפופות שהקשה *הי דג א׳ טל השוחטים סדאיס שלט שלעולם מהרים שלא
ק ׳ לינ י ל ס י  יבא ביסס מ*וזוה הלא ואף סם אי מב״ג *ן *כלץ (
 קל?) וא״כ לדד׳ שהיא אסרה עליו הו״ל טד* טריפה ואץ מגרכץ ואמתי
ם א העלה ת ׳ י ף ס  הנח להם וכוי דהא באמת בדמיא טרק א׳ וחילץ ס
 נסחנו טדיטה גמולה יגון טון שמטהו מידי נבילה בץ בבהמה וכץ בעוף
ק ג' ואף ואלן לא קיי״ל p ואין מגוטן נסחנו ? ושני* נועם סרה י ״  ט
א ומדנא איצ בדקה י ו ו טון סש סונה ססנןם ונראשס ה י מ מ  פריסה י
 סש לםמון על החג ואף שהונה אחרונים וגם הפרם מאחת דש חלק א'
מ הרי גם הסמ״א ושאו א ויורם ל לדוג  הסגו עליהם ול וצדן מיקה י
 שרום p לאחר המיקה כמטאר להמעיץ שס ואף וכל יר״ש משש למרי
ס טון וסל נרקד הדן י מ פ  הסםקיס שיל דלא סמי בק הנדיקה כלל י
: מ אי  ואן מנתון טל הטריפה אט רנד המוחלט הנו ללא לססיף פלה ו
ד שטו וסי* נפי ש שישמע *  (טו) ישחטגו בלא כרבה פבאה? י
' תתל? של חיל סי שנא לשמנו ספק טריפה אש יסל לפסק  חסדם ס
ס סי נ ואס לא י  סהא א עוף * נהמה אשוח שיגון עליו ומזמנה ספלה ס
ו להלן סי ד הממש. וסשי ב ל ועיי? מ י כ יפה מ י  גדאסמן יבדוק א
ט דש ק י*ז שצדן לזהר כזה שישתינו הפוף אצלו חקא ולא מל ג ח י  ל
: ( 5 ק י ח י ' י  ליזש דלמא יהי* לו פריפה רנסל ש יזכירו גוי (ופיל ס
א תן ו מ י ק ג׳ של ד ק ב׳ ומי׳ פותי י  (יז) בלא ברכה. מגאה? י
א לשסס להספק מריס! לגוז ולנין י ר ? יומו טוג לנסג מ ו  בסל אנל ט
? שלא &ורן ו ו ולהינוח שלוטה ט נ שמוצא שר מלשלמו פמו נטף או י  א
ס פוף אלד ממו סלל מ א א א ? גזה ול אס י ק א' פ ? וננליק י י ו  נ
א i לנון מה סוג טא ואפי'  אוי מ1ה דאשםר להשמיט איע שלא לשלמו שי
ו סי שיש אף לשרן י ז o ילט אף מ n e ?לרטש מאגש ארי, שיי ש 

 אטלת

י כ ד  ו
י שהושיב הדיבור י ? מ שלמה כ ח ס ט  ראשי בכתבי אאמו״ר שלייא מ
ן מגונין על שחיטת איזא ה״לעטח קידם שייטה שהיא מסכנת  בזה וכ׳ שנשאל א
 למוח מחמה ההלעטה דכמה פעמים ארע שלא שחטי אתה פתע ימחה וכמה פעמים
 מתה מזון שנשא אתה אל גילו הסוטה והא היא מלל מסכנת וקי״ל שאן
 מנרכין טלי' קדם שחיטה והשיב א שכנים וברו שלא ימך קודם מחיטה יק

? * סשיזס אחריו יץדס דמך עלי׳ רטץ להוציא אח זו והאריך בזה ז * 
׳ ח׳ משא! נער י אשאל• דל סויד ס ? מהי ו  (יב)דאיתילירבודיעויזא עי׳ ש
ל שיודע שהיא טרסה ולא מדר ' סש נה טדיטוח י י ה מי מ  א׳ מעיד טל נ
 ונרו אזה טריפות יש מ א נאמן מה שיניו ע אחה הסיוט בלא מפה
? שהיא טריפה אן >ך רסוחא נמלה מי והדי זה  והשיב דפסט ופחת פ

? הרמ״א דהסחט דנו־ ואתיל־ד מ ריטותא סשסט נלא מסה נדי?  נכלל ס
׳ נ׳ מה של לטנץ שחט נסכין פטמה ? לטיל ס נ  (ינ) בו ריעיתא. טי׳ נ
ק ' י ' נ ? לטיל ס  יאפי׳ שחט שלא נמקים מנימה אן א לנדן יעי׳ מ
? מיו ׳ פ' מ ז? ס ז ? טת יצחק ו י ? נזה גדי? ש׳ ט נ ? ה ? ט  ל מ
ץ שאט נמק טל נ ? הסחש מ ה ץ של ו ל  בפלסל נאדסיו יטי׳ נערך מ
' של ק נ ז י י ? נ ן שינדקנו אחר מחיטה ולא ימך מיי? ופי׳ נ  מ
/ וp פוסח שיש להם עצות ' ל ה אחות הלעוסות המטאריס להלן ס י  ד
? ראן למן שחיטתן ועיי נס׳ זנחי ׳ ל  זקיסית בראשיהם המטאר להלן ס
ק ל שהיסיף יהיה עיף שהשדרה שא! מקמה דאין ? במוספין י ' י  רצץ ס
 'שסט מרכה טון של הלנ? שזה תלד בראות מיי הסודה דאס מדרה
י י ש ? אץ לנדן טייש ופי׳ מ ' ביז פ ו להלן ס א ט  טקמה מושר אסר מ
א שסיס בצ? אס לא יברך באוזות סש להם טצות זקישוח ק י  במאדים י
? לפנץ הביט! אן לייש נ  טו! סש הדגה למי משירים כמיטוח וא? מ
נו ת סלטוסות ל שמא צ? גדיש ולספלו אן כאן צ? והו י  וק ממין *ו
? י א מנור טפי ס ׳ ח׳ דסמרא דחמ לא מ ו נארח דש ס י  יאק סס? ה
׳ ח׳ נארך וסי׳ נטנח אדס שטר ? מ דש ס א  ופי׳ נפק גטריס מל ה
צ? ק נ׳ שהניח נ ? י ו ומי׳ מ ׳ י י דמ* יוסף ס נ ? ו ׳ י נ וחוק! ס  ח
א מורמן ן קדם מחיטה דבדיקלצ לא סד ל מ  נעוף מדרס אש יסל ל
ק סויסה מון י מ א ? אבל ש ו ו ומומי לסחטו ט  אחו ששהה מפל״פ מ
' מוזנות ? ועיי מ י מ פסס היא שאץ לנון ס י  נקנס הקץ שצדן מיקש מ
אט נאכל לישראל אפי׳ פה ואשוינן ׳ וכל ו ה ישחטט מ ל ׳ נ  הנושם אש נ
? ' ס ? ס ו ? הדן לק משום ספרא גפלמא אץ לנון וכפ? מ  שלא מ
? לערן מיוטה הסנה משופה אף שנשרפה דק מסם לזמרת אחרורם ק י  י
fo ה י ׳ לך ולא לכלטס ו אי א אפי׳ רק מצד סמדא קרנן ט  דבל שאט ו
צ? ראן  נדיש • (יד) ריעותא פי׳ נס׳ טחנות סטשפ מ מה שהלח נ
? הוץ ם ממרות יסוזש שלא ע מ  סחנורק סד! ממים להטריף משחט מ
ן ולא אכליק א׳ ממילא יסי לפסוע מ ! למלה י ס ר מ ס א  והלא מיו משל נ
? נאדמת והנה ממוין מנריו יוכל לנא י י לנפלה והריו בלס ס מ י  נ
ו גסס סמרא מה ש1א ימו א! מיקד מן הדן ו ן גלמו לירא לס ג י ז  fn נ
ד מסה ט א ן סקור ו ו ו ינטה יושו להק! כוי שלא ישל מ ב  ופל ססחפק ס
ה והנה י ס ח ב אגל לםפלד םספ שתרו *נס מלזקקם מ ל  לבטלה של מ
ר גרפה לכפלה אן ס  מלמ מה ס״ל ואף אס הסחט ימבור למפרע פל א
א ל זס הבהמה לאחדים סאסא ממנה ראן *מדים לאוס מ ט  להפיל־ מ
ס וף ל ובכ? וה״נ טון סש מי מחמיר ג  מטל שחםס חכמתי כאמוו מ
 * שהסזוה יסס לאשרה טין שאץ א ואיי להיתר וסשש שמא סא נכלל
נ באיסר ״ * ואץ אמו סאכלו אידיש פנמס פד שלא ינשל מו י  סויסה ט
א פשק לדנא מעיז הסס' ק י א בשיי דלו י י ה  מלה לבטלה. ואף ו
ע והיכא וחבידו לא פשע *!ויק לאום  שנת מ וכש? וספל שאי באס מ
? וסיפא וחטח ? מ ! n טופ מ ס מ א וסי סיי? ונמיוהש״ק מ י  מ
ו ' י ף ס א ס י ? ס א מ ה רפ נאנס לא אמדיק מ מ ג  לא יסטו טל מ
' inw למד ט ס ח ה מ פ נ הוי אץ לן סנפ גמל מזה והשי? מ י ס י  ט
נ שמטוה * הסיב נעצמו דא למודה ממש *זה ספרא י ו א ל  ופס מ
א וטי נ מ י ק מ ד ו * לא * י  לא סי יסל למן זס trip הברכה וא? ט
ג טשו ? מ ס ? אפגש ימיין נ ״ ? מם פ ג מל מ י א oc מ י  1אף מ



 א חלמת שחיטה
ס (פא) too (כב) מק0  (נלין סצנות 9סר) ואם שחש (ב) מימ המטו

 ל

 באד היטב
 (כ) הסיטה וכיזנ מו*ז דש מהנץ לשמע עמו שויסה שווה חס מדף vp נ
ן  (נ) לשחיסה ומונ נשיך דש מציה צומר ואף גנסמס כפרס 06 שמו ולא טו
? מלק סל מ וכחנ נכל נמץם שצריך  קרם שחיסם ימך אחר שסיכום אנל מ
 לגיד יצא נמך נחיילס סב *ץ 4 סקמ ו׳אר׳יח הי למך כד דנור שלאזר
̂ס לעוכד מכניס ואיס נגן נהלסיז שסימה  שחיסה מצי לגרוני 06 מחריכ לשו

? שסר אשדה הימן לו ס לאסל מסנה עדן ש  אי רשאי לברך הואיל ואין ס
 ואס דנד א״צ לגרך שרח אשילו דנד מוך םשחיסה פצמה מיס צנחחלה צריך

 ציוהר פסר״ע סיקנדן

ה ב מ ׳  ת
 לברך ננית הסנונחייס על שהי׳ נראה א שהוא נקי יאיס מדגיש דח רע
 יאח׳׳נ גאמצפ הרגה והריח דת רע צדן להפסיק ואס פגר סוטר את השש
ר הזכיר אר. ק ל׳ של נזה מלק דאס מ ? ועי׳ נפנח'• נצקיי י ״  צ*ע ע
ז נרק ד׳ שנ׳ י ׳ פ״ס ובטס אנרהס נ  ה׳ אין מש עיי? ועי׳ באינו ט
 דדיח רע נקרא כל שדרך מי אוס להצסמר מאמי סרנו אנל כאין שס דיו
 רע רק מצואת נהמות א״צ הדחקה ופל שיש שס דיו רפ או אפי׳ יש לזה
 מא פאט מריח אפיה אזר וצריך להדחיק מן הריח שנר אוס מדנישין אחו
ן נהמפנחייס אפי׳ דאה ן על עצמו למ י מ  ד׳ אמות וכי שהשו׳יג לא י
נ גס שאו אנשים אנס מרגישים י  שהוא נקי ואט מתיש שש דיו רע א
ס שהט״נ טא תיל נק־ דהא י  דח רמ דמה שהטיב אט מתיש היא מ
 מאן ביוש שכשאש אחר סובר שס נמקם הטא מניין מז על היזמה

 מחמת הריח נדי יש
i מט׳ ע״ו עד ש׳ פ״ס כל דר הושקה מסניף ומבואר שס שצריך f ועיין בא 
 הרחק; ד׳ אניח ממקום שכלה הריח ואס רוא; הנוטף לפרו צריך
׳ ק ו׳ יסי׳ w וגרי יוסף סל סיו״ו ט  הוחקה כמלא עיניו עי״ש וגחג? י
ו דכ״ו בצואת ארס אבל בצואת גהמה וסייפ גמה ששטח גטי! המסנידס י  י
 ששיסטן למן סרשי הנהמוח בזה איצ להרחיק אפי׳ לפרו רק ד׳ אמוח סמ^ס
ש: (בא)שהוא טקים י  שכלה הדיח ובל שייזיק ד״א אף שמאה הטינוף לל׳ינ נ
? סי׳ ה׳ את מיו שנתעורר על מיש הרס״א א ט ח י  םטונף עי׳ נס׳ עקד ה
? ן נתיק לא ומשמט רכל השחיטה אן קפידא והלא השחיטה היא מ מ  כאן ט
 ואך שדק לשייט נמיץס המסונף ונמ? נס׳ טונ מין שאן אוס רשא ליקוז
 לילנ ואהרוג נמקים המסונף ונמ״ש כזוהר שכשמקייס הטצוה צדן שיהא המקס
 נקי שם וגס אך מותר לפייס שם דטץ דהיא מהרהר נעשיית הםצוה נמקים
 הנוטפת וני תע״כ משמע מזה ולא נהונ סונ עין הליל וסונרי הרג סינ עין
 אן להקשות נלל דיל ראן אסר להרהר נפשית המצוה רק נהרסו ונדי סרה
 וננרטת סא דאסר וגס מהזוהר אן ראי׳ להקפיד נזה דלא אמר זאת רק
ל לאסר נ מין לא י  למצוה מן המונחר ולא לעטט נד״ש ולספלד מס הרנ ס
 לפייפ במטס הנונוסח דסא לא אמר רפ נאהוזנ ולולב שהיא מלוה סונית
 והס נאם לרצות וכמ? הדםניא המיוחס להרשנ״א נסכה דש סרק אלנ הגיל
ל n$ לכמולס א״צ ק אנל כשניסה י י ? מ ו  רגזה מסתבר שסד להחמיי־ מ
׳ אי) • (כב) מקים ואס סיוט אצל שנח נכדי ס (יטיל רש ס י  להחמיר י
ו ששי׳ ' י ? מארח ס ׳ י ן לניס זנס רצון ס יס דש שס אלילים ימך ס נ  נ
ין להטת אנל כליה כטן סש ? ופשוט סא דכ״ז היכא דאסשר לברך י  ט׳ טי
ק לטת וכיוצא שסיר יכול לכרך גס גבית שס דק סססך סרו לצד  י־יח רפ י
ק ל׳ יהיכא דא ? שס י א וה טל ה  אזר תם בהפלה פסק גס׳ משנה טו
 אפשר יטל להתפלל אף נניח סש סס אלילים רק סהיד אפיס לצי אחר שאן
) שטונף פי׳ נסומי ע ק ניז) ( ׳ ו׳ י  האלילים תלויים שס נד״ש (וטיל ס
? שלא סתון פש״ז ושחט שחיסיי סטל נריש ש  רש סלין שנ׳ נשם האצוו י
י המימי מ או ו י נ ש נ ? י ׳ י  ופי׳ נשו? מור ואהלות נאהל ראשי נשפים ס
ס סי ו ספי׳ ל ו ׳ י ? ס א ז דט כצואה כמ? נ י  מה ונ׳ והוא משוס ו
 אס לארחן הש״ז קנסס ששחיסס שיגולניש נאריטת מד׳ נא׳ מנחת יוסף
ס ש נניאר דמי המריט מה נאדך וטי׳ בס׳ מ  נקיא לס׳ א׳ את נ׳ י
ו לשמש נהם מל ד ק ה׳ שמזהיר לס? סכנס מ ? נמוספין י ׳ י  רטן ס
) יברך ד כ ) ־ ? ד  טס פלא יהיו מסריחים ואל? דנם פנית המסנידס עצמה נ
? ופי׳ פלמי ונשמת אוס כלל ה׳ ספי׳ י׳ יכנס מנס דספויו יפקג וככל ו ס  ע
ס י ם מקי יילך לסוס מ ס ? של סלם לדינא נהריא למן קדם מ « י י  מ
, 0״ א ק י ק ב׳ מוס: (כה) בתי ? ישי׳ ויק ונסיק י  הסמניויס סי

 בפלס

 יורה דעה «יף יט
 (יח) מניו סל (נ) מייפה (יט) ינלמ זוסא סין• (נ) (ד) לשייסה

 (ע) מסונף (ח) (כד) 1גיו (כה) נדייק

 פתחי תשובה
ש ומיין נמשינמ ייניו לי סמן למ (ד) לשסימה פנ^ס op שיא ומיץ נס שינס  י
 סיטן טס יסודה שי׳ נ׳ ונתשונם «ד סנואס סימן ס״ו (ח) ימן נרמוק ד׳ אניס.
 מיין נמשנ״ן וו״נ סימן מיג שדממו איט p ל* שאץ לנין•«ל המצוה אלא כשהיא מ״מגס
 לסגיו למשוסה סיד ואס לא יש ל»ש שמא ימצן הקצנ וצא ישמוע «״כ נראה שצמו לשיימ
 ססנס וסינן לשחיפס יצא לסץ דנרן הנמה נמיןס פסלה רפיון יסנוכין נמל ומיר
 דמי וכן יעשה מרכס טסי ומ״מ לא ססליס w מן לסלכס ולא למפשס מיש ומיין
 נמניא סי יןס״י סק״ג שסלק נ״נ ע1 סמדא מסמס אסר משום יהניכס צריכה לסייס
 דוקא נמיןמס ואעי נרכס אסרונה צריכה רויןא מקומה גךו נרכס ראשונה ונאנודס שס

 מייד תסהל מוס אסי פ״ש מרין מס נסשונס ססארמ צני סלק מיד פ״ ג׳ נאזין

 דרכי
ר אפ? כמן שהס? נעצמו אט אנל מהנשנ־ הזה וטון טסול  אכילת ט
׳ שהיא סחט יסא חייב למץ• ואן *מרס לארס ד  הכרכה מוסל אקרקפחא ד
ל שחבה חבירך עיי? אלם מדברי הכי? יטאר ט א סשחיטבלא בתה מ  מ
? לחניח דבר דאחיליד ט רפוהא ו  מחברים שלא הזטרו סהי׳ מש טחיטמ י
 מסס מש זה דהשוחט טבד אסירא דשוחט בלא ברבה נראה ראן קסדא
א שני נטרן אן אמרים ק ל ? י נ ׳ ר ? סמ? ס ס מ מ  בזה ונלפפנ? מ
א פ אעריק מ א וסי דהנדהר חלד נמיפה דהיכא מזניח לא מ  לארס מ
 נשכיל שיזכה חנדך וחף שנסרמ? ומדזיש נ׳ דדק נאסרא זוטא אמריק
ע לא אמריק חטא וסי נדי? ונמ״א סף  ק אנל נאסרא רנא אף שלא «
ח אק רק ט ו ׳ פ f ונשוימ נתנ נזשו סי׳ ס״נ מימ ייל.זדזן מ  פ
ק מ שכ׳ דכ״ז ל ק ייד) ועי׳ עוד נ  מדרנק סי אסרא זועא והנן (ועיל י
 היא שזה הפוף שנשמ פמו אט נצרך א נלא? אנל כשיש א נשוף המר
 אזה פריסת פאט מספיק א פוף א׳ וצריך גס להנ׳ א שיאכל הכנדס של
? מודים דפדף לשיוט אחר פסו ננרנה ואין זה מרמה  שרהס וכממה נ
ר נלא שחיטה נדי? ופי׳ מה״ק מ אמ א׳ (יח) מברך  דא? לכרת ט
י מ צ? לויגא לס ו ן יעק״א שהניח נ א  על השחיטה טי׳ נחדיס מ
? נאתיליד נ ה  מין• תשכח ולא ניוך קדם שחיטה לא ימך *1? י
 ריעיחא אט מטך אח? דהיאל ואמי ארחי טון ולא הי׳ יסל לכוך מרס
ת י א ? מ ׳ י׳ של ג ח זנח נהע? רש ס סו ק נ׳ יעי׳ נ ו י י  עיי? ועי׳ נ
? ו ? ועי׳ מזה ט ק י י בלק״י י י מנ כ עיי? ומי׳ מזה נ י  ואן למך א
? נאמצע התשונה (ימ) ובלבד שיהא םסוך ׳ נ  נחנ ספר חאיח ס
ק ה׳ של והרמ? לא שירש אזה ׳ נ׳ וחיש י י  לשחיטה פי׳ שמיח מ
ס י מ ו * מ ט ד ך ימיט מא דהייט נל זמן שלא הסח מנתו נ  נקראת מו
ס אחרים ד נ ש ואס מסיק מ מ  אחדס נץ שיוטה למיקה ינץ המיקה ל
נ לא ינק־ אנל הנדקה ינל שסין־ להנדיך לא הר  שלא מערן שחיטה ס
* אץ לברך אזי שייטה י ? מ נ מ  ייפמן דשא צויך הביש נדי? ומיש ל
ס פרן טד סבמק קודם המין לאיש אס לא נמס בשחיטתו יכמיל  טי
ך דלאח? סא מוטס דלפנץ הברכה לא *קמיק מ ו ? מ ׳ י י ׳ י? מ  ס
א מ ונדי? בסרמ? י ׳ ס׳ במיז ו ו ׳ ח׳ מ ן טל חזקהו ביש ב*? ס ט  מ
 יבמחיש ובמגן גטדס באדן־ וכיוצא בזה ב׳ ב־ביד הזהב בהלנה בחרה
?. ימים סא תם בדקח המין ולאח? לא הר הפסק בץ ק י׳ נדי  י
 שחיטה שר׳ למכה ט גס בדקה זו מא לצורך ברש • (כ) בבית
? של ח״ל מימ ׳ מ ן חלק ב׳ סף ס ״ נ מ  המטבחים שהוא וכוי פי׳ נ
 כל זה לא -אמר אא? יש מ םיטפת מצואה ינדנד תליס * רח רפ מפכב
 אס הברכה אבל מ אן מ אלא לכליך דם אן מסכבץ את הברכה כלל
ס שבשפת מיסת מסיו המ סקקץ את העזרה לס ו מ  והא אמריק ט
 מבת סא לבני אהרן שילט בדם פד ארטביהיהס ואפס? לא נמנפץ בעזרה
מ והיו מברכץ ו שבקדושה שהרי קורן את ההלל בשעת שחיטת מ  מאמר ת
ס מ ל וכן ראס בכנפי מנה של ק מדעה עצמו חה ויקא ב  על מחיטה טי
 ביס מחיטה שסא מטונף מדם מחיטה יפרש הבמטח רש מ דמו רפ
 אז אן מנרטן « אנל בליה מוחר למך מ שכל שאן נתש ריח רע לית
? את ד׳ שנשאל נסיזעיס נניח  לן נה נרי? ופי׳ נחואר משה פרק נ
 המטבחייס ימברטס מ נרכח מחיטה א אריך לנדפנד הכי דהא סי כדר
 של נהמות שסחסיס בה בהמות תדר ודט בצואה והשיב דאס אן מ סס
 רח רע שהקצניס מנקים אמס שרי ואינו מסה לדר שעומדים מ נהמות
? נמסניייס שנמקץ אתה איש ונעזרה א  חדו וובה שם הובל מסריח מ
? ססנסיס אלא שאמת מדם עונות מ ומיי? טוו שב׳ דאס המול ׳ ג  ס



ף יט א הלפת שחיטה עד י  זרה דעה סע
: יס) ) 6ממ יץים (כח) שימס לשם ולא •תר (כ0) « 6סר סשידסה . (נ*ו מ  (כו) ל (

 תמיכת
א 65(*( וחאן ששיח שהם ששה וחששם 5*9 ופשפש פילימטמי?  מחקת י
w a n מ צאל״ל סס א׳ משמירת שכ%ל * ששמם w* והרוצה לת*ג כל 
ק ראשית פדסשיסס מ נ ו ב  צנננמיסממי״ר מניב נד*ש וכיב בס׳ שלח ס׳ י
« ס ן א ו ח י פ ק epo חמשת שקלים מיש מר׳ מ ס ? ט  ובפי קרח פ׳ י
ם ד ס י ס  במסי חלה באריכות וראשי גקונפלש סמכא ררנךננא הנדפס בסף ט
ל שמחשב שם סל אמה סלמומיס סיא אמה י  מהמוציא לאד והמפרש לסמם׳ מ
יט המטטפ? מאיש ע ? צאו׳ל טי? נמצא פולה לפ״ו הפשטן נ  במ נ
 שפל אמה תלמודית היא שמונה וחמש ים צענטיסטטי? פרית טיליסננסי? א
א שני מפסי? ואחו ישלשיס צטמדממטי״יר וששה נדלינממו?  ושיעור י׳ אמות ס
א שטם משד מנמזי״ר ושלשה ושבעים צנמסימענוי?  ושיעור כ*ב אמה תלמודית ט
? אמה אמנם הנאן ו ף ft ב  ושמנה מילימפטי? ועיי בם' שיעורי מצום י
יט חשבון ? שמא ממ־ בפצמו בפה פעמים נ פ ׳ ק ? ט ש ז״ל ל נחלק א  הי
ד צאל״ל פ ופלס בימ שסל אפה של טרה שטיק י י ם י י מ ר  ספיפודס של ג
ז שסל אמה שלמודיס מסיק י ? ומוצא ל י  יחז״ל היטט פלי׳ עוד חצי צאליל פ
א שני ? ושמנה נדלימטסי? ונמצא סארבפ אמות חלמודיח ט  שלשה וששים צ
ג אמה הוא  מעטי? וממשה ושמשים צפנמימעטי? ושני נדליסעםי״ר וקי י
מס  ארבעה טשי מטםפ? שס שלשה צפננוסטטי? וששה נילימססי? ו
ש הם שמומן במ? שמוי באצבפ ואדם גמל אברים נמזיקז י  אם ט וגרי ה

קס וכמו שהתפלא  ביף נכח יהא קיי״ל דא״צ לשער רק באום בימני ובלא מי
ש ויומי שי׳ י ׳ * י י  מליו בס׳ אשריו! שלמה בנןנםיס pxrt ואיייסא מ
ו שמדד ל ש זיל שהרי מא בעצמו כ׳ שם לעיל בסי' ק י  לו להפליא על ה
מ וממס שיסה אש י י ז׳ שפויזח נ ג  נאצבפ בימני שנזמניט ימ׳ מסין מ
׳ שפיתח רק באדם בטל אפיים  טמפו נשיי ק״פ וכי שלא פלה א המיה ח
ש נשיי קיט י ה הראה א חכם א׳ שיש ראי נרירה לדברי ה  אמנם לדנא מ
? מהל׳ ס ל סשב ג ס י י ס ר  לשפד to אצבפ אגודל שיפור צאל״ל שלם שהרי ה
ק של T עי האצנע סראסנה ם כיי למשוח טן נ ו  שנת הלכה ז׳ וכמה תחב מ
ו ן נ ד  שיפתח נירהס נפל סש וטא קרוג לשני שלישי ודפ מכייל ושייט א
ם י מ ו כ? ס ? אנוולין כישהה״מ מ ו א חצי אעהיהייט י  אצנמית ט זרת מ
ס מ ן ארבטס ססיוס ו ר מ יו? רוחכ הסיט כטל שהוא א ל ה  טוו שס נ
ם שנמס צאל״ל ה י ו האצנפ נפל סש כלל ימצא מ ק ימ ע ס טטני נ  שיפסח א
ס להלן י נ ראשי נמנת ט  הרי נתנאר ששיעוו אצנמ היא צאל״ל פפס? ט
ו שכ׳ שסא סוד ומלה נימ שסל אצט מחיק שני צפמיי י ק ק ? י ׳ ל  ט
ט ט מ ? צטנס״י ממסע? ולא ראה שיש סייסתא ל א מ  מעטע? ואמה ט
׳ שהנאתי לעיל וכאמור אמנם לערן דנא קשה מ י ? פפאנו נ  מוכרי התז
ו דמי הרמנ? מזחנ הטס שכ״ל והא לסי  לפענ? לספון מיז טין שהיא מ
? ופל אחש שממר יראה שמא  דמיו מילה שרוחכ הסיס אני מחיק רק מיו צ
? שספר שיעור אצנט אנידל א אשפ כ ? לדנא מדאי ב  מחזיק יותר וכמש״ל פ
א שיפור צאמ שלם וכלל אם  צריכין להחמיר ולחשה לסמיא שכל אצנפ ט
א ראי להחמיר ולחשוב שימור הקטן ד  לא גמקם מאמי השיעור לקל א ט
ג שיק ל? וסי׳ לוו ? וט׳ ל ק נ ׳ ל׳ י  מצ%ל p נלפיד(ומי׳ מוי לקמן ט
ו פיה יי!) (כח) שיכנס ? ושי׳ ל ק פ ה וט׳מיי י ק י ׳ י נטי נ  שק? ו
ח מחור לחוד שמטן ? שס יננשמת אדס כלל ה׳ מני׳ י׳ ראשי׳ ס ט  לשם פ
י הפסק טין שהי׳ יעיז p שמיו הברכה ׳ לא ס  נחיר א׳ יסחנו נחיר נ
* לספנ״ד : (כפ) עד אחר השחיטה ע ק פ?) י ? ו ק ל ? (ופיל י  פי
? להפסק פד ׳ מהמס ורזנ א נעוף אסר נ נ נ ט ת  דאף לאחד שביר מ
? טון יפת סרוג מ נ מרקר המאה סטי יצא שי י א  סנסור כל הנ׳ סמנים י
ף ונץ מהמה אסר למשק נאמצע ו ׳ נץ ט  דלמחלה צריןלשסס כל הנ׳ ס
׳ חקצ? שק? ? ס א  מציה מד סנמוד to מציה למחלה וכמנואר נט״ז נ
׳ ח״ל ולא עוד אצא שנסל מאה שסא עושק ואט דשא להפרד ממנה עד  מ
ה ו ו ט ר יש נמשקפה וסי ואן זה ממה למדנו נאמצע מ ם  שיקים טלה א
ל י א פלא נמר מדיין המאה ט ־ א ס ו ק ש פ ד נ נ א ס ש  א בישיבתו כסכה ד
ק לה כלל טון נ הא לא נמו עדיין כל מלוה ולא שיין אמר דא בעי מ י  י
מ ושח באמצע מחיטה ׳ >f זס פ»ס דאס פ  פצרין לכחחלהאמט כל הגי ס
׳ א׳ לערן כמש כיעור י ׳ חל? מ ? ס פ א י י  א״צ לחיי ולברן וכיש ט
ל מ ונאשל ק א שס שק? ומחצית מ י ג  חלק כה״ג ועי׳ ט"! מ שק/ ו
? ? ושי׳ כ ו ומי! שק? ונדגריט לקמן שיק פ  אגוהם מ (יסי׳ י

ק נך) :  י
 מד0

 חרכי
ק ל *זנו לא ס ק ו׳ של ושימור זה מ ׳ ג' ומג? י י ן מ י י מ  גפנ* י
 שאמר דק גסמו מיש המעמדים שיש מנןס מיומי 00 לגין שסא נקי ע"!
ו מה שדחק ו׳ אמות באחו הגינו ממקם שאט מן אגל אם ס י  נאמד מ
צ המוקש ד אמות  to החור אט נקי ומלא פיטסמ ומוםמו אלן לסן ממוח• י
 יכל שאנו מאה משס מקם מרססת שכסן מגטגחייס וגס אט מדג? הדיח
ן להמטנלויס to שמו ואת גגוסת משרה ן להמטבלדם יכול למך סכף ס  ס
 טפחים אנל אם *ן הסידצוח גטהית עשוה טסים לא סי מוצה וצוין הוסק!
ו ואפי׳ שיש ממצות לא טהר אלא מקא א ט ? מ ג  ו׳ אמות מקא וסי? מ
 נאט מאה מיניפח אגל גמאה אף שהמחיצוח גטסס י״ט לא מסגי ומדק
? ופי' נסאו משה שוק ת אחרת טי ס י אם הנדטפת סא מ  פלא נדרו א
ו מתיו משם נראה מיטפת והוא מאי צדן להרחיק ד ? שכ׳ ונשיחט מ  נ
ה אט מהוד מי ר אפיה אנל נ מ  אמות מכסנד מתח טי? ופסט דליל מ
) ומיי כמסת ? ק י  ומאה צריך מחק! ממגד הסמו מלא עיניו (ומליל י
? מקרא חכמת שלמה של דאף אש אן מחיצה נץ ו ן מהריק על ס א  מ
וטה יש עצה סוכל לנון מ לעסת מוצה מכני  מקם ממונף לטיןס מי
 אחו לשננ *לוו דהרי קיי״ל לערן טיוונץ ולמנץ סכה ומוחו למסת מייצה
ת מ יש (כו) ל א כסי טלמא ומהר נ  ממי *ש מלש ולמרן צואה ווי נ
מ שאץ ממקם שממד מד ? שכ׳ דהא דסל למן חץ להססנידס מ  עי׳ ט
ק ואסר לשסע ס ? אמה אנל אם יש מוחק כ״נ אמה הד מ מ נ י  הסלןס מ
נ מיו וני ואשיי י ׳ י׳ מ י מ וו ניש אך משמת *־ס סלל ל מ ן מ  על מ
? ופי' נמהות מ*ן מהוש״ק ז״ל על י » לא י»י מסו, 0ה ט  מזק נ״נ *
p ו נטלו יאמר ו ? מקרא חכמיו שלמה של עצה שיחיזיל הירש מו י  ט
ס שאט ס ף יכול אסו אף מ  ברון אתה ה׳ אלקט נפרס דהר הנרכה עד ס
י של דאס מסקס מוהר מרן עד ק י ׳ * י ? ומלק נטיל ס  :קי מי
ש נ׳ ס מוטסת הזא ייתר מכ? אטה ימר שיסמיך מי  המקס מחס מ
? אמות ונספחי סנוס האורוטת אץ נ  תיטלו האלורוטת של הנרכה לתוך ה
? וססמ הוא לפעלו ומיידי ענ״ס שאץ ם שאינו נקי מי ק  חשש אם *מוס ש
ס אם יסמון הנ׳ ימולו אומנות לסן הכיב י פ נ אמות י י  מ מרחק יומי מ
 אפית לא יצפרן להפסק נאמלס המכס שחיקה שיפור ססל לגמול־ כל
ת קצת אנל ס לנין מחת * ממדי י  הברכה כס הרגל הסחט ההוא אס י
נ אמות מסיןס הסיטה מתישץ הריח וצריך י מי מ  אס יש מרחק רנ י
? נ ן הנ׳ תיטלו האחרזטח לסן ה  להתחיל הברכה מרחוק התה ואם דצס למי
 אמה יהי׳ הפסק באמצע הירש שחיקה שיטור כל מכה לא מהר תקנה זו
׳ י ? ביןמץ מ ב סלל י י ה נ ׳ ט י נ ק לו ! י י  יה? ועי׳ נחה נניח אנרהס נ
? מייל והעלה לדנא דהיכא ואפשר יש לסש ט ד ה דנ ש נ  ר׳ ופשחן סק? י
א מנין אחד י ? אמות כלל אנל ט  לדמי הכו? הנ״ל ולסקפד פל רסק כ
ט פ נקי מכל לד יומי מב? אסם * ם א סי  כנץ אם מביוץ מן טח מפנ
ן מכה זו ק ייחד מכ? אזית סהמסבלייס טל מ ס  מעכב דטל לברן אף מ
ץ זה: (כז) אנוח סיעוד הד׳ נ ? ט ? מ ׳ ס  עי? ופי׳ to דמי יוסף ס
ס שלט מ ? מ ק הקיש) ס י נ אמוח (הלל ט  אמית הלא pi מיעוד ל
ה ספחים ארש ׳ ג׳ ל והאמה מ מ ה נחס׳ רמ? מפאנו זיל ס  עשמ מ
? וכאשר מדרס נאום ד מי י ף האצנפ שנקרא אמה פ  סא מקשר הזרוט פד ס
ו ? ולי  בימני ראט שהוא ארך לטרך ארנטיס ישמונה צענסימפםפ? פי
 טי שיטור ל אמות מטטי? א׳ עם 5? צטנטימטטי? ולב אמות מחיקים
 עשרה מפספד משה וממשים צפנפיפפפע? *לס ראיתי נטלה א׳ נדססשמדנד
נ מ הי נ נ מ ו ונמצא מ מ  בפין אמה של סרה לחשבון הממה שמעי
 מיאסי שהעלה בחשבוט שבל אמה של סרה מחיק סן שטם ושמשים * שאוה
ב על דמיו והפלה הנפ? כל אמה  וחמשיס צעגגוסעעי? ולא מתר ומס א׳ מי
 של סרה מחזקת שט0ה וממשים צנננטימטיו וחצי ומור ומביא ראיות לדברו
ק ׳ ו׳ י מ זבח במלה שלמה ט  עמיד ודברו יחייחמ טס דברי הרב ס
ה טפלים נספור ג׳ רנע אטה וימנע?  ז׳ שמחשב כל אטה חלמודוח מ מ
? אמול! תלמידות היא  ישיפוד ד׳ אמומ היא שלשה אמות מיפנט? ושיטור כ
ר המס מיל שהשיג על נ ן מ ו מ ? וליו סא מ ר פי י מ ת  מיז וחצי אמה ו
ה וחמים צטנפיססטפ? וחצי בקייב נ  הרנ מייל יכל איה תלמודו ח מחזקת מ
? אמה תלמודית שרם משר ממסי?  כאשר יראה הרואה ולס"! סי ספור נ
ת ס׳ מצורפ י  ובלשה ושבטים צפנטימעטי? ירבע ופי׳ נס׳ שאדיו יהודא פ
ו נס׳ ורחן נמים שמגלה משמט ינל אטה פנדנר מזיל ן פ׳ י  בסמלו א
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 חרכי תשיבה
 ילא ברמז מהנין א ודמי מהר לבציפת הפת טין ולא היי מציה חייטתדלי
ס כמ״ש בפיו שס י א אקרקשתי׳ לשיזע כמו משילץ ואילי י״ל שיש למג פ  מי
 שהטצפ יסין שלא להוציא יק לסי שלא סמוק ברבריס יןיס שיאכל פי״ש ולפ׳׳ו
 י׳יל וגס נלד צדן השימו הממן אזין שלא להוציא יק למי שלא יפסיק
 מנריס יןדס שישלזס וצ״םביזואכ?. (א) הא׳ להחדא חבית והס יטוס
 לצאת במכתו רפס אמן כדן שומפ הברכה שמ׳יח שס ועיי״ש פתי בסעיף
ס יש כ ׳ של ואס השוממ לא מנה אמן אווו מ ק ס׳ י  שאחי׳ז ונהנ״ש י
 יזיאקואס לא נסיף הנעה? של המבע יצאי ננרכהו א) אפ? שלא סנה אמן
 כל שכוון לצאת אנל אם נסרף הנעייז של המכין * דקא אס פנה אמן איד
 מכסו יצא נכרכת תניח אמ נפמיפה למ יש להשהסק טון יאינלאי פלהא
? א מן נס״פ נרי? יעי׳ מזה נ י  למפרע שמנמן לא יצא לק יסית הנחו ו
ח לעיל נו׳ * שנדף ל״ג ול״ה ועי׳ נמה כס׳  ס׳ ריש מרף ל׳ ה׳ ועי׳ טמי
ז ? סי׳ ל א ? וסי׳ צ׳ ונשית כחכ מפר ח ניי מסף סל המ? ש׳ ס  י
ק י׳ ונביס אברהם  באדנות (6־ן) להיזניא חבממ פי׳ נייק שף י
ן שמו חה ק ו׳ שכ׳ משיטוט לצאת מרכה לא ימפ כחן מא ומז ז י י  נ
 מי הפסק נאמצפ הנרכה עיי? והנה הממציא p זה «א למטת ניה וניב
ר  ננרכה שרוצה לצאח י״ח בשמיעה מא מאץ סהיש אנוהנ נשית מ
י ? ש׳ קל א ן הסיב זיל נמול מרננה נ א  שמואל שמן רציה ואחרמ קם מ
ה וביש תשיב הפסק ואן לטטס ביס וביש נמנץס י ק ס׳ וכ׳ מ א י י  נ
 יאמר להפסק מיי? אן בס׳ מעשה חקח הספיד סל המנב״ס סלק א
? בדיה וכל הסונה פיחיב הייגוי להשינ על  בפרק א׳ מהלי בוטח הלכה י
ר שמואל מיל ומרחה ראוחיו ואדרבה מגיא פמה ראות שיש לטטמ  הרב מ
 ביה וביש אף כמכה שיוצא נה יי-ו ואן היאק מה בין טלית ביה וביש ובץ
? נסל הנרסמ שמצאן נ  מניית אמן ול שכן המנמ ככל קהיאח לעמת ניה ו
ן מון במפת שסו־ וטוצא עיי? נאריכומ וסי׳ נס׳ י ? בשמיעה מה  הקהל י
נ ל ס ל ) ? א ת ובא׳ משה ימיה על ה ט מ  שישנים למד מל הספרות שרק א׳ ו
י ממשה חנך מיל וכתב י מייאש זיל) ש׳ קכ? סעיף ה׳ שתשיגו על ה  מהי
ט מסף מ ר שמיאל שלא לטסמ ביה וביש נדי? ונד ב ש נמשו׳ מ  לדינא פי
? נ ש הרנ י / מיש עיר כזה ושים דלפהחצה נסן לסיזמ פי  א״ס ש׳ ד
? פיי? נ י שמונה ניה ו ל אן למנות מ  והשמים לחד הלל שלא לענות *
 ונוי נמכןז אמן ש׳ ט׳ את נ׳ ונסי טסות הטיס נחלק שמד סהרה מעדנת
? ש׳ ניא שמיישב « ק ליו ועי׳ בשיח סהר״פשיק י ה וביש י ן י י  אס ב׳ ע
ס ה שמצאן נה והשיא! הניא מ נ מ ? וביש נ  שנהג העולם טטמין לעטמ נ
ת להתיר ס המ עורן ולא מחה בהן והאריך מאו ן י א הי של מ  נניס מי
?: (לט) חבידו. י ? וליישב ממהנ ה־לא מטל מרננה עי ג  לעמת ניס ו
 חקא אם זה הממן שוחט גיכ אנל אס הסברך אט שמן אנו יכול לסציא
/ ומג? ק ל ו לטיל ש׳ א׳ י נ ן פי  אח יגיח כמן שמא אגו מחדנ למ
ק ניס ושיח שס מדף ל״ד פיי? וסי׳ בתריס( ק י׳ ואיל ש׳ א׳ י  3f י
ח של י נ ס אס נטרף ה י פ של י י א מזה) ונוי שס ט י ק ק  לפיל ש׳ א׳ י
ן טביל י י מ ע יצא מיסת חטח טענה אמן מזיל שונג ובשוגג יצא מ  המנ
ת ונס מ ?: (ם) והוא שיחטין ל ג נדי י א נשיי ד י  חטרו סלש נ
ק ל ופספ ראם המנון נתסין אטציא כלסמפ ן י  חטח יסדן לסציא י
ס כ פ שאן המנרן משטין לפאר זה ששפע מ י ס ומזסין השומע לצאח א ס  מ
? א  ואיט מלמו יצל) שהדי נהסין לסציא לכל ני סשמעט וסמ? המחנר ג
ה יש לעין לסעלי נוץ פ מדף י : (סא) שיחמין לזאת מ י ק ' ת  ס
ה נראה לטיט זה מדן  זה אס סא מספק אס טון לצאת א לא ולכאדה ס
ק ה' ומי ששמט תקיעת ' מקפ? שס מלא י  ותקיפות ספד ואחא נסיח ס
י מ ס ו ונסתפק אש טין לצאת נתקפת טשו סש מלוק נץ פוכר למומו מ  ספ
י י״ל ראם מע מסוס סצפין לש^ט ל ג גס ג י ? ו י  אמדנן יחזקס טון ע
ק הקיים) י  ומשפט ס* לפרו והפברןי טון לסציא לנל נד סשמפט (כל! ג
xrt פ אנל י ן ט נ צ מ י ה שמדן חטח אטייןן וחיקזז טון ו פ  יסא פמי ט
פ טון יסי מציה חיובית ומונח אקוקמסי׳  גזה ט יש למום ולא וטי להמם ט
^ שהיא מבת המס אנרינן דטדא דכשפמד יהפסק סהילוט מחשבס ן  לשספ מ

 סעי(* ב (ל) בהמת וחיית ועופות פי" פרי מאד סק״ו שכ׳ דלכחחלה
מ  במי למיהב יפחי' פל כל פרס ופתו טון שיפ דעוח דלבנד מ
ל נמים והייט ס׳ ועוף ובדעמ לא חיישיק  מל נל חרא וחרא ובסרט ג
׳ נחפה מקף חלק ב׳ נקנסרס פרי משדי שב׳ ואף שאן מרחו ? ופי׳ מ  פי
ו בא? מך!) ׳ י ? ס נ א  מוכתזח פימ נפץ לצאת למחלה(יש (ופי׳ סרי

? של חה מקא ק י ק ה׳ ושפיר י  (to) בוכה אחת לטל! פי׳ בל״י י
 מלא סנה את מקמו אנל משינה פנןמו שהלן אח? לבית אזר לנמרי אשכיי
? ופשמ? סעי׳ מ צריך למיד ולנין שנית פי ס הברכה לכן י פ  שהי׳ מפחי ט
ק פיו וגחיי אוס ׳ סל? סעי׳ ל ונחק יפקנ מ י ? ס א  ם׳ ועי׳ ימה נ
ס הנתח אברהם ש ט ק ני י ה י ׳ י ? ס א ׳ ל ובבאה? נ י  כלל לט מ
? באדסמ ועי׳ ק י ׳ א׳ בשלטי מטרים י ? ס א ן גטריס טל ה ג  ועי׳ ט
ג ועי׳ נסה? rft סי׳ קע? ונו׳ תנ״נ מפגין ן י י ? שס נפשוזן י ו ה  מ
? ליזהו במקלין שש ס ק ה׳ של דליז צרין ה ז י י  וה ועי׳ בביס אברהם ב
ס ואף טחזר למיןמות ס הדגה בתים שצריכים למן בכל טת וגיס ובכל מ  מ
?  הראשנים שכבר ביין צריו לחזיר ולמן כמקדם אס׳ מאה מסים חתר פי
ק נ׳ כ׳ וההטפה מחדר אל מדר לצורך שסטה א לבדקה הסכין  אן בלק י
) (לב) לכולן ? ק פ ? ולהלן י ק כ  לא סה מסק גץ השחיטות פי?(ופיל י
׳ ל? וסי׳ ליו(יגוגדט ? מניו חכמים (מספח לס׳ חקר הזגח) ס י ׳ ט  ס

׳ טי) מזה : י ? מ ׳ כ  להלן ס
ק ז׳ מיי? • ? י ג ? הוגה ת ה  סעיף נ (לג) שנים לא מקא שרם י
ק ז׳ של יאף אס מגרך  (>t־) כעלי חיים. סי׳ סיי מאי י
ן ומטין פל מין א והשוחט מתנין מל סץ אור שסר יסיטץ והמברך מ  מ
ט זו מל מיוטה ל? סף ול? מ ן מל פצוח מחיטה והפונה סתטין ב מ  מ
ק ז׳של יש ר נרי? (לה) יכול לברך הא׳ סי׳ בסד סאר י  כל ת
 אס סלן סחטץ נטיץס א׳ א אם כל א הילך לשיוט כמיןמו שסיד וסי וכן
ן סחכוין לשמנו נטה שלמיו והסספיס כל א' מסטין לכל טה מ ה אס מ  י
? ? שפיר וסי עיי? ועי׳ מ ה שאן לפרז כמת נ  סש א ממצא ואשי׳ ט
ס א׳ והטחנויס ק י שכ׳ דאף אם סלם סיוטים ט ? ס׳ק ח׳ 1 חנ  מדף ה׳ י
י דטר נפץ מחי מ אס אנס פוטרם לסוס יחי נסך מ  רם לפרהם י
ם ממץם א׳ ראי שלא י מ ? אס יש סונה ס ן לעצמו פ מ ! א׳ י  למחלה מ
ה הטח ה וגלי סנ ס ן ותיכף וה אחווה גלי מ ז ס א א מ מ  ישחס טאו כ
 רק שממזיק מחיטוס » מזה כד שפל א׳ יכין לעצמו כני סקזק אס לא
ן רק 16 דכדן ט ן כד דבור א עייף טסי ס ו  שסלם מזומנים לשיוט ימו מ
י יש להם לטין ט  להוציא סלן ואס אנס סוסניס יחי לשיוט נסך כד ד
? ונדסני אס׳ אס ן כל א׳ מ מ ה של זה יק ס נ מ  נהדא שלא לצאח נ
י יצא מרכס של הא׳ אם סוגו לצאת ולא ט  לא ישחטו טלם נחיך כד ד
ן כד ? של והשיפור מ ק י ? י נ ס אורים ניש ועי׳ מ י מ ן מ י ס  מ
ץ זה סד כד אסר ל סטיו שלה עלץ• רט יסוד ידי? •  דבור מנ
 (לו) לברך הא׳ להתיא ועידו משיח מ של חזקא טהסמע לא
 משיק מגדים אחרים נץ מדעת הברכה לשחיסס והנס צדן לסענ? לבאר
ס צשיופה יצא הזבח ס ל ואף כםהמנרן בסי טימ ולא הפסק גץ מ  אס י
ק השומע נץ שניעת המכה לשוטה צדן ס י אפ? אם מ  בהכשר מסי
ק אע? םהסממ הפסק נץ ש ן לא מ י נ ? א ילמא ואש מ  לנון שניס מ
ז י ׳ ק א נא״ח ס י י מה ופח ס ע י י צ לבון שרת נ  מנימה לשחיטה י
ן לא סי משק ואיצ השימע ו נ  שסף ו' ואס מ הסמט לאחר שאפל מ
ל מוי משק וצדן י א טלקס מ טל הימ״א מה ו הי ו ו הי ע ו י ן נ  למ
ע עיייש רש לטיץ אס יש אמומ דן זה ושחיטה אין מציעי! י  למן שנינו ג
ק א׳ שבציטת ספח חמה לססאן כמו גחסילץ ציין י ז ל מ ב י ס ט ה  מ
ן כבד הרח מיאן ק נש מציפת  הסמפ למן שרת מהפסק אף טהמבי
ו מ ל פיו סש לחלק כץ שסאן טון יסי י נ ג  הסו נד? אלם בפרי
 מציה מיובא וומיא מא׳ סי משק משיב באכילת יסנן ובברכת מהנין
 י״ל משכבי אשל הגוצפ לא הד משק להססגץ נדי? יא״כ ציפ לפמנ? א
ה א פ סי בוסת מ י  שיין למוש סופה לחפילץ מסד מבציעת ספח טון מ
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 דרכי תשבה

 (י) לצאן. קמיל סס דל? מקא מימו מהרן מולן יש

ס לרמוז מיניו ולקלון גאצגמיממ סי הסמן בי1 ק יו מ  כיה בבאהיס י
? סס בלב האין א  ברכה לי*חת הפילץ עיי״ש ומיי בסי איצוח סחייס מל ה
ס כאן אסר והי הפסק אמנם ייל רלא  סעי' ס' יבהמאיי לארז שס ר׳יל מ

ס ' t לשססן חמיו ס י ההם להכא והי» סא דמחערק טץ %f סי  מ
' ובמחציח השקל ס*ק י״ו ובאוצומ הסיס שס ק ו  יעיייש בפרמ״נ מ׳׳ז י
ק נ״ו וצ״ע (ופסס לפענ״ו ולשי4ף ק ב' ובהמאר לארן י  בארן יסוא י
 משן סאבא״ק טואי אסו וסי הפסק אפיי גץ שיוסה לשחיסה ומיי ביד אוס
ק א סעי' הי). (טו) בץ ברכה לשחיטה. משיח סס' י ותב? י  כלל י
? שכ' דאףטהיקה ממ־ מחין כד דבור אסו להפסק סייש ועי׳במחציח  י
ו שכ' מראה מהמיא ומזיל והחיי* יאף שהיי׳ מופסח י ' ק ף ס ? ס א  השקל ב
ר  חשוב הפסק בזה והקשה והא אץ שיעוו לוגי ושיעור כל שהוא סמעס מ
 שא״א *!מיד הל׳כ מנלה נואמת פש׳׳ס למשמנג ואץ להימיר ביש יעיי״ש
ו למחלה ק ר' שי ז י י ק י״ו ו ש י י ח שס מ ש בזה לדנא וסי' נשי  י
 אבל בדפבי צא סי השחיקה הפסק ואפי' היי סמוק מרובה בשחיקה אס'
' א ארח ס י ג ב אמוח לא סי הפסק בדעגד מיי? ו  יוחד רכוי סאן ל
ד מסף על ק ר ובנשמת איש כלל ה׳ אס ס' וסי' מזה בסי מ  ר״ו י
' פיח (סז) ברכה ניאה פסע לספנ״י ראם נסתפק בדן א׳  המיר ס
ץ נספק מימת הסכין במים שלוא לתקנו וכיוצא וסלך  מריר הסוסה ע
 צעק הדן באזה ספר א לשאל השאלה לאי שאיצ לחזור ולנרן ולא נרע
ח שיחזיק יטה כד בלא י נ ש השיח רמיחי להפסיק יאמר להמתיק ה  מי
ס  יסריף ועיי בעין זה בדי ארס הלי תפלה בלל ביס סעי' ס' ומשמה *
̂י נעיץ הדן H לשאל השאלה נסיו אס  שס שהתיי אף באמצע השמ״ע לי
ץ ששכח יפלה ויבא וכיוצא עיי? וסנה חף שבי  היא ארן אתה הפלה ע
' ה׳ הביא  ליקוטי צבי (מהרב ר' צבי סחויץ סבראי ז?) מוחשיו לארח ס
ד מו״ח מזכר והעלו• ן מהייש״ק ז״ל שדחה ביאות אח מ א  שס חשו׳ מ
 לאסר מיי״פ מ״מ אט >pr לזה מכאן נלפענ? מוותר לב״ע והוי מציכי
ף ' י״ח ס  השמיעה ואן צדן למויר ולברן וק״ל ועיי בסי מנח שרה לע ל ס
ק ה' שבי דאס נכבה מרבץ ברכה לשחיטה וצדן לילך צביחחיד להביאני  י
 לח# רשסס מקום הברכה לא סי הנשק עיי? (סח) לשחיטה טמ״ז
ק ה' ש-נהפק טחט חצי קנה לבמ ישיז א צריך נחזור ולברך א רמא  י
 טון שהתחיל בעשייתה אע״פ שהפסק באמצע המאה לא צריך לברך א
ח בין ס וס״ל ט  נימא טון רחצי קנה לא מיד עבד רהי״ל כחצי קנה מו
ק ס״ז עיי״ש ועיי בסי ק י' וטנוח חיים י ה לעש״' עיי? ועיי שפ׳ד י נ  מ
' בערר מכוח דן ה' מ״ש  חקר הלכה (מהרנ מסטרעליסק) מערכח אח נ
ד הסימ״ג נזה ימ״ש נזה לד/א עיי״ש (מט) בדבר שאיט נמדכי מ  נ
 השחיטה ואפי' מה שהיא לצורך שיוטה אסיר לכתחלה להפסק נץ כרכה
ח ינהכ״ש י ר א בשיחה שמ״ח סעי' ז' יעיי״ש עוד ט  לשחיעה נסם מ
 ס״ק י״ד שכ' מנ״מ מה שהוא צורך נמור מצרט השחיטה עץ ק לי לשייס א
נ וכדומה יטל אף לכתחנה ס  תן לי הסק א לזח להמתיק משחט שיחזיק נ
' י' שני ק ס״ז יטי' בס׳ מירח הזבח ס ' כ״ה י  להפסק עיי? ועיי במ״א ס
 רכל זה מכבר טרך איל לבח־זלה יש א להשגיח קידס ־:רבה שלא יצטרך להפסק
 בלל עיי״ש ועיי נחה בפ' פאת השלחן בהלטת אוץ ישראל ס׳ ג' בביח ישראל

? ס״ק י״ד שדין זה דהפסק  ס״ק ל״ח (נ) שאיט כערכי השחיטה עי׳ ע
 p ברט לש־זסה יש לדמותי לדרס דהפסק ברט תפילץ למחת תפילין
? עיי? ולפיו נלפפנ? סש ללמוד ביכה שידעה מברכת הסילץ ' ב  שבא? ס
 נס לסרן שאלת שלום ולטיב שלום בץ כרכה לשחיטה ולסיש בסי ארצות
ה בלב רארן ובהמאיר לאין מני' ייב דהעיקר ? כסי י א  ה־דס על ה
ר אסר להשסק בשאלת שאס ולהשיב אפי׳ י לי  לדנא רטן תסלץ י
ס גליד אסור  לאביו ולרט אש לא משני סראה שלא יהרגהו עיי? וממילא מ
ס אס' לאבמ ולרט אמנס נראה חה הקא p מכה א  לטיב ולשאל ט
ס אבמ א רבו א א  אןניסה אבל p שיימ לשייסה נראה סש לשאל ט
? א ? האמור ב ק א לא נגדר מאמצע הפי־ק י י  מי ממל ממנו מגמה מ
א י ז מותי למסק ולשאל שלים פיש ה י ' סיי סעי' א' יאפי' בצשץ ל  ס
? שס וגששוי ק י׳ ונסרמ״נ ט ' פיו י א ס ק א' וסי' י ? שס י ה א מ  ו

 משובת

«fn דפרס מתיך מעשיי יעמד כדי לצאת משאי׳כ כאן ילא סי מצוה חיובית 
 שעמד לא סי מחשנחי רסרת מתון ממסי שבידא בד לצאת בהנרכה ממד
 והא א נעי שלא לשסע נלל היסח נידו ואן כאן סכחה שחצה לצאת
? ו מ־וסה לח ותק״שצערן מ  יי? וק ס לעיין אס יש לרמות דן ונמנ
? ק ר מהיוניז ימי שנא לנהכנ? כוי סשמע תק״ש לצאת י ? מ י  מ
? הסונה היאשונה צדי״ש אם גס ? ע פ שנמח חק״ש לא טץ לצאת יצא י י  א
? י״ל ק ומי שבא לניס מסנחייס למקום ממחי מ למוחטיס לנין  מ
ט ולצאת ולא יצטרך לבין  במס שחיעה ובא איעתא והכי נרי לשמוע העי
? ס ג  כס? אס ייל יאע? שטעה שבייך חביח לא טון לצאת יק שמע מ
ס יהי מאה חיוביח לשסע חקיש י הטינה היאסנה א יצמא שאני מ  יצא י
? וצ? מ ? ב ו י ? בש? דש זבחים מ ס בכיג סתמן כלשמן « י  יסי פ
? ומלה שס לדנא לאם  שינ ראיתי שממויו נמצץ זה נס׳ ונד יוק< סי׳ פ
ה אבל למחלה נ י  ענה אמן אחי מכח חטח * עריס אמן עימד בפקס מ
ט פלה  ס ליזהר והיוצא בטבח חנית אפי׳ ענה אק יש לשמוע כל המי
ל בזה וט׳ ופי׳ מיז י ? ק ך (מב) לצאת עבה? מ י * ה נד״ט ב ל מ  כ

? הב? בזה  ס״סג׳ שכ' מהב?חןמ״ל רטמא אח־יחא ועיי? מה שהקשה ע
? ' חקי־ הלט (מהרב ממ־עליסק) מערמ אח ב׳ p ס׳ מ  עיי? יפי' ט

 לחיץ מרי הב? בזה עיי?
? שצריך ק י ? מרף ו׳ יחב? י ס  סעיף ד(טנ) *דיך למחר ב' ט
 לנמק השכין קידס הברכה דלמחלה אץ לטסק בץ ברבה למעשה
 אפיי מערר מעשה אנל נדענד אס שנח למוק קידם כרכה יסל לנמק לא־ד
 הנרכה וכן אם נהקיקל הסדן יטל לתקנו ולא היי הפסק נרי? ימה יש לעיין אש
נ מכץ עה? א' נשחט כהכשר ואח״כ נדק ס  כמי מחיל לשסע לחחר הנרנה דצא נ
ק שצריך ליחור ילהמיזו אש צריך למך לאחר א  נץ טיוטוח ומצאה מומה נ
׳ ' נ״נ מרף נ ? ס א  החיקן שמח ד״ל שוה ממה למ? הט״! והיא נ
 ילאהר שהניח חנילין ועפה ההימק נפשק הין!־־ יסצרך לעשות קשר אחר
ק יק£־! ס פ נ ש מ י  5p למך שרח מאל וידלה קצח הנרכה ולא דמי לקודם מ
? ק נ ? י א ד? נסימ״ג נ נ  זא״צ לברך מאיל ולא ידלה הביכה ו
 ומטמט מדבריהם דלהמיד משמפו ממקומם הוי הפסק והוא מך רק במילץ
ץ י א ש? לבד ונמק הקשר מנל/ה צדך לחזור ולביך והינ בנ? י״ל מ  י
 שיוטה לשחיטה טנתקלקל הסטן והוציך לטחיזה י״ל וצריך ליחור ולברך
ק נ׳ ובטח אברמ בא״ז  והנמרץ שפוט במ (סד) ליוהר ב׳ בד״ק י
ס מחפה מוצוח והשטרות מצואר הנפ? ק ז׳ שצריך לכחיזלה ליזהר מ  י
׳ חי) מנשה קייס מיכה ולא נץ ניכה לשחיטה אך אס י ? מ ׳ כ  (פיל ס
ה מקימות יכחלישח מ  סא סממזא יתירה י״ל יקיל עיי? ושמעתי שהמנהג נ
 הצמר של הצאן מהצואר טהנץ לתאש קיט כרכה אנל נעיף מקילץ ותולשין
 הטצוח נץ ניכה לשחיטה כמן שהיא מעשה זוטרתא וקלה משא״כ נתלשת
 הצמי בצאן ויט מל מ מא רק נהלישח הטצוח שהם לצורך שחיטה אכל
' א' פיק ז' את נ' של יפשוט  טאיט לצויך שחיטה עיי נס׳ סאר משה לעיל ס
ס אף שאץ תולשים י או ט העצות ממאת מכנפי י  יאתן מוחטיס שסלשץ ל
? ג׳ טצות מאמצעות מוף שנקל נהלסס אפ? לא יפה עוסס מה מישים  כ
 הפסק בץ טייסות םצדך לחוור ולברך וגס הוי הפסק p מחיטה לטסוי
? הטצית שקודין עקכעד? ט סא  ובסיס שיע טסשיס אם חולשים ג
 ססיש ביותר וצריך מ לחולשה יטדא יהי' ידם רפה וחלוש ולח ירגישו במימה
 חלילה ובעויר ססאץ בזה ומכשילץ את טס ה' להאכילם טדשת וטור דש
 למש מחיך שטא למס אזר חלישש מצות ישכח למיס ילבמק אם שחט
ט להמתין מלתאש ס  החב מכל הלץ סעמי ראי למרשם ולמכירס עד ט
ט למיל  הפצות סי שיגמוי שייטות כל האווזות ובסי דמן עיי?(ועיי במד
? בלק״י ׳ י ? עוד מזה וסי' מנחת מסף לעיל ס ) מ ? : ק ק ? י ' י  ס
יט רגלי האוזות בסוש סבת ק קנ? מ' מזספס זה יש לסש גס בחי  י
 ישבס סש מה כל המשוש מיל רפה ומשימו מנהג סש במה מקימוח שאין
מ מיעט מיי? (ומיי בובדט  ניפלץ אז התאם רק מסלץ המורן אזה ו
. (מה) שלדבר יש ארץ אם מוהר לרמז ולקרין ( א ׳ י׳א ס׳׳ק ל  לעיל ס
' ? ס א  מירי וגאצטותמ גץ גרפס לשחיטה דמה לכאמ היגר מטאר ב



 3״־1*י*׳ זרה רעה סעיף יט י ה חלמת שתטה

p •mi v השייסה{דך m (גא) נמחבי השתטה (נב) יואט (נג) דבד 0) *דיך (נד) לברך פעם אחרת, (אנל £ י ׳ י ׳ י £  י ״
ם תצה לשחוט חרבה צדך ליזהר (ט) שלא א " *י): ה 0 ״ *יי׳ 5 י י ) ( י מ י ־«;>* ימ? « (נה) שלא(ה)(נו) ל  a נ
 £2״*£?,£ לדבר בין שתטה לשחיטה בדבר שאינו םצדכי השתטה ואם דבד יצריך לכםחת דם שחיטה ראשונה
ז (נח) ולברך פעם אחרת על השתטה (נמ) אבל (ס) על (סא) כסוי שני לא יברך, הנה פשוס לשידמה לא הי י י ״ ״  ״
י ולגיז. (נל ט) יד״א דשיהה ביז שחיטה » / 1־י£5 (ז) משלן(סב) אנל (םנ) אה שח מייה(סד) ס• ההשק (םה) וצח־ ל  מ «

cop yoi נשס סימלץ c8 ̂ש והרש60 ו0ר*ן כ6רק מזסד ו  5ר*ך ליזהר מל*99א vtfp לגמה אסיס מן שיכול לםןור nto נ0ו00 ראשומ pvcv ימר

טב י  פתחי תשיבה נאד י
י הוא נמו ט ? שאץ אוזל מסד חניח קמ״ל (ס) לדנו וסססם ממס מ  (ו) צייד למן מיץ ט״ס סק״ו לפניו אס ניע מל סשייסס וגעיסס אס •סל איינ אחרמ ס
ד מנ• * השממה (ו) pen והססם אחא נס*ז ממה להא טס נדעחו סל מ  לשחוע אסדה נלא נונס ומיץ ממ׳ זנוון יג«] סי׳ ק״ס מס *חנ י
frr א ומנשה נמוr ממה שמיד על הואשץ ואין נאן הספק דאסשר ישחש נחו w 

ג סריס למהיר לשוזגדה ל5א־ ק נינוח להקל מ ע קיי״ל מ י ע נ ד ו הפק טון שלא מ  ונוגח השייסה השריה צא סד השסק פילי דהוי מס ניקנהיז מלל יהי
ה ראסנה p נל וסן שלא ישימ שיחה נסילה. דהשסא אס ססנוק נשיזמ או לא ממ• נרכס קנדחא מ  נרד פשק נרבה שיגמרו נלעחה לסץ שלא rtfl מ

 תשיבה
ח הנדפס שישיזס עוד *ז״כ והברכה טחה תיכף גס פ  סי׳ יודע בניחר מ
ס *ו״ב מין י י  לשאר משחנדס אנל כל שלא יזע מידור סשייס סוד *
ה * עוף רנרן רס־ן מ  יזמר לטסס נמרי הס״פ סלל שאחר טישווס נ
ק ל ונה״ק מ ועי׳ ק י י  לסצי* ואז ישיוט סא נדי״ש וסי׳ מזה מ
 נמנירי נלקיי שיק נ״ח ירש בזה: (נה) שלא לדבר ענאה? מיש וסטמי
ה פ ק ג׳ שכ׳ ומיחס מ ק נרו ופי׳ נד״ק י ה ופחנ״ש י ס מ  מא נסו מ
ה יאמר אקנ״ו פל טסי הדס כפסד וסור תיכף וסיים פל ס מ  ננרכס מ
י סא פ״י ס ה יצא בברכה * ולא סי ממק באמצפ הנרפה ט הנ ס מ  מ
 ממיסה פיייש־ (נו) לדבר פנאס? וסי׳ נס׳ חקר הלכה (מהרב
 ססשרפליסק) ספרכח *ח ב׳ בפניני ברכיח של סש להסחסק אס טנד
 לאחר מ הטסי ודינר טנחייס לצורך הטסי של אחו * סי הששק במ״ג
ק מ״מ הכא ס מ לצורך המסנץ סי מ  דאס׳ לס מה מף׳יל נפלמא מ
י א מ ל  י״ל דלא סי הסמן טין שמחב של טסי מופל פליז יק שהיא ט
? הר כמו לצורך מצוה מושה נעצמו וסרח נציע פיי״ש אנל נס׳ הלנה  א
ש (מהרב ר׳ ישכר נמר מקלינצפ) *מ ס׳ ל נפשיסוס ואף  פסקה מי
ד עמו למדו מ ק מה מ ס  לכחחלה וטל לכבד אח חטרו לכסח ולא סי מ

: ? י י ססל לכסח נעצמו ס  ומקרי צרכי שנדפה מסי
ן פ שיק ב׳ וע׳ בערך מלו י ׳ ר ו לקמן ס י  סעיף ה (נז) שלא לדבר פ
ק ו׳ ו בזה. ינח) ולברך fm י י ? ה ש פ ק ח׳ י  ס^ י
 שכ׳ סש באן ייסר אין מחבר וכלל צדך לכסח מ שייפה ראשונה ולברך
ס וסי ־ (נט) אבל על כיסוי שני לא יברך פסנ״ש שיק  פלי׳ ולברן מ
׳ ואפי׳ ממלה שטסה י ושומן פה• לא ינרך אטםי שר ולא אערינן א מ  י
? ? פושק מנין שטסה מי מ  ושיופי! מטלה סי משק נץ מימיים טון ו
נ ? פיק י סנ ? ו ׳ י י  (ומיל שיק נ?)• (ס) 9ר כיסד שני ששמ? מ
׳ פוסח ׳ ולנחחלס אץ להפסק p שחיסוח נ׳ סוס * נ ק ז׳ מ " י י נ  ו
י י מ פוף מנ  מיופיו סר נינסיס כדי שלא ימיס עצמו נספק נדכה על טס
? נדיפנד ס ק נינתייס י ס ר מ  מוליא נפאגחח הפוסקים * סי שספח מו
׳ ׳ * פוף « י מיופ סר נינחייס י5 אויר ולברך פל טסי מ ס  אעי
ק נ׳ וסף ? ומי׳ מזה מוריו יקמיאל י ז סקיס ר י  עי? ועי׳ מזה טוד נ
ז י : (סא) פיסי שגי מ ק נ?) י נני*ריס י י נ ׳ זס כאריטיו(ימי׳ פ  ס
ם אחר-וטסה ק כ שחס פוף מ אי ם הזה ו ק  פיןש מסופק אס שמו פוף מ
י הראשן לסב׳ אס צדך למיד ולברך קדם טסי  הדס הראשון וסת בץ טס
 מ פוף הב׳ ד״ל מיון וסי פאו הטוב לכסת נס דם פוף הכי ס״ל נסח
: (סב) אבל אס שת ? י צ? פ  נץ מילין למילין וצריך לנויר ולנרן והרח נ
. (םנ) אש ( ? ק נ ? (ויל י ק פיז י י פ׳ ימנ? י י ח מ ׳טלהא׳ שי  אי
ק ז׳ תל שאינו מפת מיפה אפי׳ מ נאזן היןדש הד ז י י  שח כ׳ נ
ק ׳ מ׳*: (סד) ויי הפסק פנאה? ופחנ? י א דש ס  הששקנישופי׳ י
ו יוא ו דשחפ מ מ א ס ו ס ש הבאלפ מכיסי לא סי מ י ז שק? ו בי ? ו  י
? ושפק ס א ש מ י ק ל?) ו י ) ? ׳ כ י יוא מי׳ במריה להא ס  ומכמ ט
׳ ו וסי׳ תלב ובשרת סומ״ז מרשות ס ׳ י ? ס * וטס לסקל עשר? ב  נ
׳ ׳ נ׳ ועי׳ בגשמיו *שכללה׳ *חא ס ? *  רכ? ורלפ ומריו סדי הארן ח
מ שאמת סמן נרסת להקל אס מוסר לברך אס י ן זה מ י ן מנ ד א  מה מ
מ הכוללת י ת ? מ ? ופי׳ פרמ״ג *  ירצה להחמיר פל פצני לנון מספק מי
ן זה לדנא. (םה) מדין־ לחוור ? מני ו פ f פיו ף"ז מ  נהלטת מ׳טיו *י

 ולמן

י ב ד  ו
ק ח׳ ואף י השחיטה. נ׳ מרי סאו י כ ו . (נא) מ ' ק נ  הסנה שס י
 ואייו א' סיכויו נפנץ מידמה רק שאימ לוחי קצת לאמה שייפה מקד שלא
: ? ״  לאת מזקא כה* תטל לסרא יאסי לו לאכול קדם לנהמיי פ
׳ משמו שלא לצורך שטפה ? מ ק י מ מ ויונ? י י  (נב) ואם דבר מ
ק ז׳ של ז י י ׳ ק ? ס א *  רק אפי׳ חלה א׳ הי הסמן עיי? ונד׳ באר׳ ת
ה אמן אחי נרכס עצמו סי מפסיק נמרים נ ק רק נמה מ ס י לא מ  ומי
ע י ק ו׳ שהרי! נ ז י ? יפי׳ י ת י  מלים עיייש וסי׳ ננשסמ *0 כלל ה׳ *
ש ק ה' י ת מלד הר משק עיי? ועיי בדעת סרה י ס  אס מאג * מ
א שק ל ל נסיחש דאפיא י ׳ ל* ג ? ס *  מה f• השריג נעצמו נ
ה דעק? ז״ל מיי? ס מ  מ מלה א׳ סי הסשק וצדן לחזיר ולמך נדי? ולב נ
א ? פלל י ו ה נ ׳ צ? נ*רן ועי׳ מ ? ס ו י יוקף מל ט מ ׳ ו  ומי׳ מזה מ
ד לצאת to המנות היכא שהפסק ק י של מ ׳ ה׳ ומשחן י י  גקייק מ
ס מ סל להור א  בשיחה פיית מל מלות שלום מלין רפי ומורי אי אס נקל 1
ק מ פ מ  אחרת ולברך ולפטור גס את זה שסר דמי ואפ ל* כד לסציא י
ס אחרים כסי ר  ברכה ינוח ועיי טהשייטה בפקידת פקס ומיסת מ
 ש*ט חצה לשייט סד דאז מיחיד לשייט יהא חייב סדנא למך טל י
 טצמה ואס * אפשו למוח ומחו מון מטי! הדחק וכממס מותר לברן עלי׳
ה יצאה מלפני נ ו כ׳ מג ק י י בטאיויס י י מנ  פטם שריו נדי? f• נ
? במ דאין זה סקץ כלל דהא ישאר מכסו הראסנה לנפלה ומאי ס נ  מ
ר י ם ס ? אס יסח ומיי דברן שניי! והשיח נחן פצה כי לקמן לס מ  נ
ח שלא לציין לאחר הנדכה מלה א׳  שכנר שחס >f אס ארפ כזאיז מ
ף פוף אחר ולמן פאי ילסץ לסציא ס סנ מ ן א ן בתה י מ  ושחט טל מ
'  נס אח זה משחט שלא יהי׳ הא׳ סחט בלא ברכה נדי? ־(ננ) דבר נ
ס *נם מרסס לישראל לשסט אפ לא שאמר י ט ׳ ח׳ ממקמות מ י  במריו מ
׳ ל ? לפיל סף ס  קדם שיוטה ל סבות אצו אלל? ייאכב? המבואר מ
א לבטא יש להשתיל לאמרס יןדס מכה ואס גס  טראד נבטל זה אס י
? שהוא ^ ו אא משניסה טא לשם מ  זה א״א לל טון מישראל מסין מאי
ר מיסה מא וא?נלא? אנל י ד שאט לשייט לא סי המק ופתר מנ  אל מי
מ לעשייתן פלל ומיי י ? ממיין המכה פ נ ן נ מ  לא יאמר מאת אא דשספ ד
ן מלטי! ארן ישראל א ש בזה ומי׳ בסי פאת מ ז י י נ ח ונסר ייאר ו ל  מ
ת ק זה והפלה מאו פ ? מהשהאוין נ ניסישראלמיק ל נ ׳ י״מ ו י ל נ׳ מ  נ
ה אוספה מ נ משק נץ נ י ה הלא מ ט  הרנה ולכחחלה יש איש דאנדדח ס
 והמפפיק מה סוטה יאץ תקנה לזה דק שלדין מוחש ליזהר סשייפ חמלה
כ נמלה שטרן טל שספח העוף א י  טוף דםץ לפטור to מה שסחט א
ס ט ח הלא לאחו שמו מחיל לפיוט אק בדמנו לא חשיני ס ס  סאזר ס
ו להישמפאליס אפ לא ש  הלל משק ואף לכתחלה אס א אמד למטו מ
נ י ס הלל ולא מ ט ? קחש שיומה הלל כדענד דטל אמר ס  סאטר מ
פ ר ש מסט? ימיי? מ ם ז׳ י ש י י  משק מיי? (נד) לברך מ
' נמר נופיי ? אפ לא ט  שטיס לדנא דפכ״פ מיד םפיקא לא נפקח מ
מ הלל ואס יש מ טחט ים לא ישיימ פוד פל שמן מ  לטיט פוד אי
א ? פיק י נ ף דברן דסין לסציא נרי? >f״ מ י ירח לאחו לפיוס ס  א
ק יא״צ ס  ל נסשיסזמ ואף אפ נחננלה אי מסס יאפי׳ מאסנה לא סי מ
ס פושק מניני שייפה סא מיי? ימי׳ נסי תיאר משה י  למן שרמ טון ד
? לא נכון לדנא רק אש נ ? איו ג׳ שהארין נזה והפלה מבוי מ  פוק ג
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 פתויי תשובת
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 תשובה
 היא״ש והטור שס והרי כבר מזבחי לנדל(פיק ני) שדין דבין נדכה לפיזסה
 פוה לח דבין ברכת תפילין להנחחן ממילא נץ ברכה מחיטה אין לשמח
ק י  ולהפסיק לכתחלה אמנס לערן דפנד נלפענ? דאף שהיא פסק שס נ
 י״ז כהרשנ? והאגור וש״פ דאס הפסק נין נרכת חפילץ למחסן ופנה לקדיש
 ולקדשה צריך לחוור ולברך טיס טון שהס״ז פסק שס כהסרדפי נזה דנדענד
ק יא לא המחיק דבד המ*א בזה רק ? והבאה? שם י  אט מזר ומברך טי
? שא״צ לחזור ולברך טי״ש יעי׳ ו והביא בשם הדבר שמואל שכ׳ ג י  דברי ה
 נמגן גבוריס שש נאלף מנגן ס״ק כ״א שכ׳ נשם הד? ואפי׳ ©ענה אמן א״צ
ק י׳ ע? ודאי גם נשחיסס אין להכניס ס י ד ט  לחזור ולמן ועיש נשלטי מ

ן שרמ ק נלפננ? לסכריט נזה מ  עצמו נספק מכה ולא י
ל דבק שחיטה לשחיסה כשיא לשמוע למורס  ועוד נראה לסטנ? דנל מי
 שיענה קדיש וקמשה כיז הוא לק־וש וטזך מקדושה לנד ולא לשאר
 החיטח שאמרים נקמשס וגס רק לאמן מאל הקדוש ושומע חסלה־ ולסיטש
 מידם אנחנו לך לנד ונקדיש רק לאיש? וסי וני אמרם ולמינו אנל יותר מזה
? א  אשר לעטח אפי׳ נץ שחיטה לשחיטה אפי׳ כשא״א לשמוע מאחר וכמ? נ
נמ? שס סינן ו׳ ראן להפסיק p נדבר דהוי החיונ מור  ש׳ ס f סטי׳ נ׳ ו

.fo ה י ? ו ? לעטח עי  לעטח משח? נאן עהחיונ כ
 ובענץ מה שכ׳ לפיל מהשמ? ונשמפ קיל רפס לא ינרך נעצמו רק ישמע
ח וכשאמר י ׳ ט ש נפנץ זה וני ואף מ ק ד׳ י  מחניח פריק י
? לא יסמוך מל מה ן נפצמו מ מ ימ הרפס מאחר ישמפ ולא י י  לשמוע נ
ן להוציא מון מ מ הרפס אצא חקא שידמ שסי׳ סונת מ ר  שישניפ עחטרו נ
 שרמז להמנין שטין להוציא אנל מממא לא יסמוך על סעומדס מ דאף
 שרואים שא? א למסיק נאמצע אס? אן לסמוך על םחמא מודאי יטץ א׳
 מהמנרכיס לסציא אמנם נטך הדין כ׳ שהמציאה קשה נזה שיהא טונת השופפ
 ומשמיע נצאח דא״א שלא יהא ההמת הנרמ נלי סונס שומע ומשמיע מסמס
מ טתרס את לנס לצאת ולהוציא כנר עומדים נאמצמ המסה  מהירות דטד ש
 ועי? שכ׳ ומס? אס היא עומד נץ שחיטה לטסי טיטנ יוסר שימך נעצמו
ep טל הרעם א יענה קדיש וקמשה ונד? טוו שני נזה ונץ שיוטה לשמסה 
 שיוצא ממה שסמע מאחרים אף מלא מנה אמן אס? צדן לטפס אמן אנל

: ? י  נץ מכה לשחיטה אמד לעמת אמן ע
ק מס ס  והנה נסאחרורס כאן לא יאתי אס יש חילוק נכל הדירם של מ
ת מחיסה ונץ אס שומע מפת מחיסהסאמר נ  נץ המנון נעצמו מ
ה לשחיטה נ ? שיהא מיתר לעטת קדיש וקדושה ואמן נץ מ נ  אס יש צד להקל נ

ה מ שכ׳ מדעת עצמו י/ראה א דאס ? סי׳ י  אמנם ראחי סאת נכאה? א
 חנירי ממך טל התפילין והיא טסץ לצאת ננרכח חנית דרשאי לעמת קדש
? וא״כ ד לתפילין שיי טי  יקמשה נץ הנינה למחת מילץ ינץ מילין י

. ט ? דנא ה ? ג נ  ממילא מס נ
וטה משו? אחר שטין לעצמו אפ משר ח מי נ ? מ ו ט מ  ולענץ אפ מ
נאה? ונשט? מ שיט דטוס  לעמת אמן נץ נדכה לשמיטה טיץ נ
? למש״י ושמע נרכס תסלץ נדי? ש  מסלקת נזה לערן מ עומד נץ מ
? מ דאף וקיי״ל ולקדש ולקדשה אשוו להפסיק אנל נאמן של0?ס ע מ ? » ל  ו
ם מ מ׳ לוינא ד ק דמי מעץ מכה עי?(ועי׳ נארצומ מ ס  הפילץ לא סי מ
7 ? אס מע שטין א ? ג  לסקל מה? לעטת אמן עי?) וא? ממילא מ
מ מיוטה מותר לעמת אמן אף שהוא עומד נץ נוכה לשמשה אמם  מ
 אס שמג מכת טסי הים צ״ע אסמותו למטת אמן משומד גץ נרכהלשמיסה
ק א י י ו נ ' י ? ס ׳ י ונפרמיג א ? סרס מאווח חלק נ׳ ס ס  ועי׳ נ
? ולק נראה שלא ישיח ועי׳ מ׳ נחפה בנק) • (סח) הפסק עבאה? מ  ד
ט מוםשיש ? מרף ס׳ שב׳ דהאונא לא מ ׳ נ נ נקנסרס פרי מסרי ס  י
יא לסטסס  לסחה הפסק וכל שיושנץ נמקס קבוע לשמם ודעמ על כל מה סנ
ו לסחה המשק וסחט כל סוס נבוכה אחי! נ  אפי׳ כל סיס טא לא מ
 ילעינ עושים טסי א׳ לטלס וכן טמץ סו מוחפיס היאסניס בממשלים
מ מ ר מחא והכי עייף טס למעט בברכוח כד שלא יטו נכשלים ב  שהיו מ
 פא״צ פכ״ל אמנם כאן בסעיף זה כ׳ לספון ולא יפה טושים העולסשסמטס
י ק ולק אנס שהדס משיחה מלה דפכ? סו ס  על המ? ישימה לא סי מ

 מייזא

 באר חיםב
? מל סמסןס סאזחרס «ק מיי מסק לק• יראם שלא  (!) 00נ*ן. ועוג ט

? שהניח ק י ת סיס י ט ק י׳ יעי׳ מ ז י ר י ׳ על טסי מ  ילברך ס
 בצ? בזה אס סח בץ הכיסייס בערר שמעה א סי הסשק בץ הכיסויים
? בערן זס יעי׳ to׳ ז מףט ס י ע ר עייש ו  להצריך לחזור ולמן על טסי מ
 חקר הלכה(מהרב סמועליסק) מעוכח אמ ב׳ בערר ביטח דן ב׳ שב׳ דשח
ם סא ואפ מ ? זה מו מ  נץ טסי נ׳ פיסח הד כשח נץ מיצץ לחסילץ ו
? (סי) nh וזד הפטק פנאה׳׳ס ק פי ס  מפניי ממיסה והכיסי לא סי מ
מן דטץ להוציא עי? ומ? י ק י׳ שדפחו סשסט סחט אחו ו עט? י  ו
׳ ט׳ י ? להזהיו למומים שינמוי מעחס וט׳ ממ״ח מ ו ס מ ? ט ה א  מ
ה וכ׳ ואץזהחיקץ כלל טון מל משמרם מ ח י ו שהשיג על מ ק י  ותג? י
ג שהמכה לא הפעור מ  עומדים לפרי יסתטץ לשסס סלן לא מהר מה מ
ג שיסיח ועתי מהשליטה עיי שיעיך ממקמו ו א אחת מהס וסיס לדנא מ  י
 דסח וטחו רססק כמרים אחרים כאלו אט חצה לשחוט עו אחו זמן הרגה
א להשיח ועחו ישייט גלי יו לשסס יסי׳ סיג מדנא לכרך ואס י ו י  שאז טי
ק ? וכ? נסרי חואד עי? יעי׳ בסווח הוגמ ס׳ ו׳ גמלה שלמה י  מכה עי
מ הא׳ סא ש ׳ נהמה אנל אס מ מ ס ש ׳ ותקנה 1 לא סי רק אס מ  נ׳ מ
כ שא ס׳ א עוף לא ממי הקנה זו ולסי י  עוף ונס טה שרוצה לשיוט עוו א
נו להדא שאט מסיח מ תו סהשחיעה טון שאט  מסח הועח שהוי מפו הו
 מכסה מ סואשץ יאס אט חצה לשסס יותר הו׳׳ל לכסח מ הראשון יכ׳ ראן
כ יסח ועט יעל טסי מ מוףסשחיט נ שימה מ הראשין יאי י  אמר מ
ן סשר טון שטרם מיו מכה שא״צ על טסי ן שניח שזה אט מ מ כ י י  א
ה א אפי׳ פהואסן מ  עוף הנ׳ על ק לא שיך תקנה זי רק כשהראשון סא נ
ה סטל לכסת יייכף לאיש ועי? נמה מ נ נ י  סא טוף רק שחצה לשיוט א
? ושאו סאחחרס שכ׳ סלס מכל סמן נדכה מ ט י ה ו  שהאריך אמס מ
? ד מיל מוטנ שלא למך והעלה ח ח ועתו א סשסט א ס א לתקן ס  י
? נאריטת ג מוטב למן ממיקא טי י פ ך מ י  מרקר לוינא מכרעת ה
? מ א ה ועי׳ נפרמ״ג נ ? נ ? ע ק י ׳ יי י ? ס א מ נ ס  יעי' במנוי ת
? למעשה נפץ יומו שלא ך מ מ ? שכ׳ ואף שהיך כ׳ כאן ס  to? ס״ק י
? (סז) הוי הפסק עבאה? ק כמה מה עי מ  לכרך ולא יכרס עצמו ב
ס ושמע קדש א קמשה « ׳ ואס ביון ל ק ב' מ ׳ י׳ והב? י י  יסשמ? מ
רס א המברטס לא יפסק כלל רק  א שמנע יץל הנה ונממה אס שמע מו
 ישממ מהם דהי׳ ססע כטונה ואז לא סי מסק בין מכה לשחיטה ובץ שחיטה
מ ? לשמוע מומס אס סא בץ מכה לשחיטה לא יפסק כלל ו  לשחיטה ואס א
ן שרח על מחיטה אנל בץ שחיטה לשחיטה יענה מ ן י י ק וענה א ט  מ
ה למחלש מ ה ואץ מ מסק פלא הפסק נץ נ ע מ ן וא״צ למן פרח על מ מ  ד
ר ומה י ? נדע־ המועל כליו נמרח ע ק כ ס  המעסה ונסך מיוסימ לא מ
 לא טאר מה יס׳ הדין נאם מסיק למן לנןל רעם א לטטמ נסקוס שאפשר
ן וענה מעצמו מהו א סי ו  לשמומ להמברטס ולהעורס והוא לא שמע רק נ
ק ג׳ שמלה לדנא ? י מ ׳ ו׳ נ  הפסק א לא ומה ראיתי נס׳ סרת זנת ס
 מס נץ שיוטה אודסה אס אפשר לשמוע למונים והוא עגה א מרך נעצמו
׳ צריך לענות ק מיחס סלץ שלא מצרכי מחיפה טון שלא ס ס  ס״ל נאלו מ
׳ האריך נערן זה בסלסל ק נ ? אמנם נהרת יקיחיאל י  ולמן מצסו עי
ץ שייטה לשוועה כל שלא שח ש ופל הססקיס והעלה לדנא מ י הי ו נ  אמך מ
מ לא היי משק נץ שחיטה ר סש צד מצוה מ מ  נשיחי! סלץ רק שהפסק נ
? נאדיטח ומשמש להדא ממדיו לדנא דאפי׳ מהי׳ אפשר לשמומ  לשמיטה טי
? ק מ נ נדמנד להפסק וטי׳ במניי נלק״י י מ  לטוניס ולהמגרטס לא נ
ן טרח קיסאל מיל י*ל מס שאמד נץ מחיסיח לא א  שמצדד דלס דעת מ

? עי? ? אך משורה הדין ז ק טון סש צד מציה ט ס  הר מ
ן שהנאתי איל מהתנ? דנא? לשמוע למורס יש סאק נץ  ובגוף מי
ה לשסטה א נץ שחיטה למיטה עי׳ נס׳ שרת זנת מ  טעוינד נץ נ
? נזה והפלה לדנא הלט למעשה מס נץ ג  מ מה שהאריך לסשר מדי מ
ך יאיצ לגרך שרת מל מחיפה והוטה ק מגוף לשון מ ט צשייסה יענה י  מ
? אמ־ס לענץ דנא נלפסנ? ק־ ולמחלה טדא אן נ  הרשביא שהניא מ
? ה לפהיעה טון שכנר הכריע הב״י מ מ ? למן ולעסס נץ נ  להכניס א
׳ ו׳ לער, חפילץ שלא יפסק לעטי! קדש ייךישה וכדעת י ? מ ׳ כ ? ס  א



 כאי הגראת יורה דעה סעיף יט יי הלכות שחיטה

ה א׳ ואח״כ הביאו לו יוחד "יכסה דם הראשון ויברך עליו דברך על השחיטה שנייה ולא על £י (סט) ת  £ך ״ ג
* צו (עא) ממץ הי**! • א יאה « ,״־ הכסוי וה״ט כשהביאום לו קודם (ע) שבירך על כסוי הראשונה: סגה י  י

 f,v ששחפ מ״צ לנסח הראשונה וצניו (עב) על שחיסה (ח) שנ״ה (סור נשס נעצ סעיסור) (וק עיקר ומיין (עג) נא״מ סימן ר״ו) :

 ז יהיו לפניו(עד) הרבה (ס) לשתט וברך על השתטה וארד כך הביאו לו עוד *אם כשמביאים לו
 *מילשיסהאי׳-י! האחרוטת יש עדיין לפניו מאותם שהיו לפניו כשבירך א״צ לחזור ולברך ואם לאו צריך לברך

ולבתחלה (עי) טוב ליזהר (עז) להיות דעתו בשעת  (עה) 5
 «*ש [*סי׳ מי6ה

י באר היטב י ע ל11""] נ ° 1 י h v שעי״י 
 ישיח שלא יבא צידי ספק (ח) ש.ייס ונחט נס״ז וש״ך לנראה מכאן שמימה נוניז
 שחיסס לפיחת נא׳ ת טמן ר״ז שנתנ שם נירו עצ פימת האץ ואח״נ הניאו צו
 שי יוסר מאוחו המין א״צ צנרך (שי נחנו שס נשם נצ סאחרורם שפשקו נהרא״ש
 לאילו הניאו לו סמק סראשק צריך לחוור וצניו) ומנא( קשה צמ״ש הנ״י שס ילאו

 חקא מאחו מץ אצא שיהא נרנח אמ* מץ וסא נאן מחלק נעל «רסור נץ מיה
 לעוף וסא נרכוחיהן שוות יצ״ל שאיס מלמה (לו) לס־רומ מאכילה מנע סארם לגרור
י שסה לשרו נשעס נרנס מה שאין p נשייסס  אסטה ולהוסיף עול וע״נ סוי «
 ענ״ל (ס) לשייס ונחנ נש״ך והיה אם סיס לשמו א׳ לשסיס ולאחי שנדן־ קלם

 דרכי תשובה
 פיי׳׳ש (עב) על שחיטה שניי פי' שפ״ח סניף י*י שהפלה נע5ץ זה
 לדנא p וז״ל עי שטרן על השיויסה וגמר שחיםהו ואח׳׳כ סט* לו פוי
 לשאט נץ קודס טסי ונץ אחר כיסי * נדני שא״צ טסי אס הוא מין אחר
 כגץ שחש נהמה * חיה והבי* לו טף * אפילו אוחו המין רק טכירך גמר
 נועחו שאשי' יניא לו מחר לא ישחוס וכשהונא נמלך לשיוס צריך לברך שרח
 ו*פי' ס׳ לפניו נשעח מרכה רק שאז היה יעפו שלא לשחוט מתר ט״ל נמלך
 וצריך נרכה אחות וט׳ אכל כירך לשיוס שמס וכשגמר הט* א מעץ הראסן
 נץ נמלקו הראשורס מלפניו ונץ פריץ מונחים שססיס לפרו נזה יש מחאקת
 נץ הפ סקיס אם לכרך שנית וניל אס נהמה היתה הראשונה יהני* א פור
 בהמה * אכיא היאש/ה היחה פוף ואחר כיטי הני* א פוף אחר * טנא
 כץ כרכה הטטי לכיטי יכסה ויטח רפט וטי כד לכרך אמיטה שרי וטסוי
win שרח נפ״פ אבל אם טנא א לשחוס יןרס כרכה הכיטי לא יסיח 
 שהד מיזיכ סא לכרך ולבמת מיו ונס אחר הביטי *פ ראי להסיח רפסו
 לחייב א״פ נברכחטסוי אח״כ שאנה צריכה לק יכרך ויכסה וישמש בלא ברכה
 נס יכסה אח״כ כלא כרכה וק נמי היכא רא״א להטח הנחו מון שמין א
 לשחוע ישייס רכסה אח״כ בלא ניכה פכ״ל ופי' נסי מני משה פל הא״ח
׳ דיו סעי׳ ה׳ ופי״ש במ״א ס״ק ז׳ וכמחציח ק נ׳ (ענ) באו׳׳ח ט י י ' י  ט
 מקל ונסרמ׳׳ג כא״א שס ובמגן גטריס שס טלסי מטרים ס״ק נ' ונסי נהר

. ' ק נ ' ובס׳ חמד משה מ י ק ו  שאס פל הא tf שס י
) הרבה לשחוט מנאה״ע מיש קורס ששחס הביא לפרו ופי' ד ע )  סעיף ז
ק י' שני נזה וה״ה אם כאמצפ שחיפה כ*ז שלא גמר שייפה  שס״י י
נ טון זלכחמ!ה ג נ׳ ודוב א׳ דנא הט ואנשי אפי׳ לאחי ח  הראשונה ח
 צריך לשחוט בל סבי טמרס הוי טוסק בשחיטה פנ׳׳ל ופי' גשסח חיים ס״ק
 ט׳ז מ״ש בזה (עה) ולבתחלה טוב למהר פי' שסיר ס״ק י׳יא שכ׳ ואף
 אם סי' רפסו טל כל מה שיני* א מ״מ אס סקר ממנןס למ7ס צדן לברך
׳ ח׳ מרף יינ נס׳׳ז ומ״א שס ופי' נא׳ ארצומ  עיי״ש ועיי מזה ב*״ח ט
' ס״ז ק י״ב ועיי בשו״ח ביח יעקנ ט  החייק על ה*״ח שס באץ יהודה י
? כאריכוח ועיי בס׳ ק י  ונסי מנן גטדס על האריז שס כשלנו מטרים י
 טססוח יחשניס נד״ס נש״ן ס״ק י״א מיש נזה וני דט' מעשה נשוחס א׳ אשר
ה נניח המטנחייס שלט אחריי לשיוט שיר א׳ שנשל ריזק ס ס ן ט  נאמצע סמ
 מניח המסנמייס וכ׳ דנראה שצריך לברך שס נמיןס הזה 1ק נחורמ
 להססכחייס מטס מטי מקם עי״ש ומה מ יש נהמסנחייס נ'חדרים א מסג
ק א דמי חדרים שנניח אי לא חשיב טחור לחוד  הפסק עיי מיא שס י
ק א׳ ונסמ״נ י שס ועיי נס׳ חמד משה על הא״ח י ק  עיייש ובמחצית מ
ק כ״ח יסיק ל״א): ט לעיל י ד נ ק י״ז נארך (ועיי מ א י י  א״ח שס נ
 (עו) טוב ליזהר להיות דעתו וטי ואו לכ׳ע א״צ מכה אחדס ואסיא
 מדן אחר ואילי טכא אחר ממר הכל אפילו הכי טחט הסל מס
ן מכה הראשונה ומכסה אח״כ הכל ממס א אס אץ נהמה  אחר זה מל מ
ו ח מדף י  ממקת נירהס ינס לא מסיק טיחה ולא נעקרת נמןס שי
? (עז) לוזמת דעתו ז pv ייו ומנח* מרף י י ק ייא ו  וס״ס ושיר י
' שהיה סמאאצא מחס עיף ונטרף נמידטהוקדם  וטי עו״ק ס״ק הי מ
ע שלא טה פוף אחו נניתי * p• נסתפק והואיל ופנו גילה  מחיסה מ
י טוצה ט מאס יארט סינה נמחיסה יהי' טונת המכה על עוף *  ט
 לשייט * מממד הטא מ״כ כד לצאת כל הםטקוח אמו טפף לאיש האי
CrtSo י ב שף א י א מ י ק טיחה טד מג ט ן ולא ט  מכמל״ו ואח״כ מסי

ג י  מ

 מיקא לא נפקא ואף דכדיעכד טמט! שלא לכרן מספק מ״מ לכחחלה טדא
ק ייד שראי למיזת  אשר לעשוח ס:ק ואסור לטטק עי״ש וכ״כ כט״פ ומיז י
 נישומים ששמץ קלוח ראש בעירכ פשיחטיס הרנה עיפות נכרכה אחת לכולן
p p דמה נ  ומדנריס נידהס ש הה נטלה שלא מעגילי שחיטה שזה אט נ

 שרעתו על הכל הא מ״מ מי מסק עיייש
) חיה כל מקם שחט כסי׳ זה ח ה ה״ה עוף וכ״מ ש״זכר בט )  סעיף ו
 נסי׳ זה עף ה״ה חיה טוצאבה וכ״מ שנזכר עוסוח ה״ה חיוח א

ק ב״ח (ע) שבירך על כימי  חיה ועוף שמ״ח מני' יי׳כ ועי סנ״ש י
ק ל״א ושיח סעי' י״ז שכ' שיש למספק אס היכא כץ כרבח טסי  עחכ״ש י
 לטסי אס יכרן על הכיטי הנ' כיץ שנשעח הנדכה לא היה לפרו והפלה
 דאס נחמי: מרכה שחיטה שר׳ מסעם נמלך דהייט שאחר שהונא נמלך לשיזס
ח שחיטה שלא לשייט מחר א״כ נ  עוד ומעירךא טה דעתו יסירוש טעח מ
 מסתמא גס ברכה הכיסוי לדעתו הראשונה היהה וצריך לכרך שרת על הכימי
ט שהוכא לפרו מין ס  אנל אס לא נמלך רק שנחחייכ כמכת מחיטה נחדש מ
 אחר יש א להסיח דעתו אחר טטי הראשונה קידם שיכין לשחוט ואו יכרך
 נסאכיסיש\ ואס א״א להסיח טחו יכסה בלא כרנה עיי״שיעיימזהכמ״זיק
ד נ  י״ב ועי׳ במנהז״כ כלל י״א ניןמן סעי' יידיעשרץ ס״ק כ״ד מה שהאריך מ
 יחכיש כזה וכי רכל דנדו לא נאמת רק מהכיא א ממין אחר אבל אס הביא
 לו ממין מאשי! כץ מכה לסטי ה״ז מכסה הראשון ושוחט הנ׳ כלא כמה
מ הראשינה וכי ראפ? משוחט דמתא ר  ואח״כ מכס־ הנ' נ״כ על סמך נ
 קי״ל ראן חיאק כץ מיני לאט ירט מ״מ י״ל חה מקא טכא שלא כירך
י טחו ט  עדין על מיסוי בזה אמריק מעוד שלא טלק דעהו ובירך על מ
 על כל מה שיכיא א אכיא אט ירט משא״כ כץ מכה לכיטי שהוא כרגע
 משתכר אמר דדוקא מל מיט הוא דטחן טחו טון דמעשיס ככל יוס מוחטין
ט הכיטי מכיאן א עופות עוד דע״ז טחן דעתו המיד  עופות ואזר מ

 אבל בנדן אזר י״ל דלא סלק אועתי׳ שיתרמי בעת ההוא עיי״ש וכי מ עוד
 דאס הביא א ממין הראשון אחר נמר הביטי עדיין עומד סא טקומו
ט המנח כד למך על שחיק דהייט על מחיפה  הראשו! ולא שח צדך ט
מה ואס הביא א א אפשר להטח טחו שימ ומכסה נלא נ ט  ועל הכיטי ו
מ הדעח עיי״ש (עא) סםץ  מין אזר ודאי ציין• לנע אף כלי שוס הי
 הראשון ענאהיס ועיי נס׳ חסארח למשה שכ' נזה דיש הנעל העיטור
י טר ' נס מנ ט  דדוקא ממין הראשץ אט ר״ל דאס הראשון הי׳ שיר צדך ט
ו משחט הראשון  וכן הכל רק מעיק טהי' מה שהכיא א א־ו״כ נמל מ
ל  נ*סן שמכל לשייט שרס כא אז איצ למך ומ״ט דאיט ממין הרא)ון י

 שטא קטן ממט * נמל טו שא״א א לשיוט שרס נאי ויש כלשון מסין א'
 טא מטס ומסתמא כל שמא ממץ א' אפשר שיהא ניטלת לשייט שרמנא׳
 יכל מין א' מסתמא טין נטדלס משא״כ שהיא אט מיט טד* ffb שיהא
ץ לשטמ במנה נמלה  כל המירם טיס מדלס וא״א לשייט ממל סס הקטן מ
 מס חיה מיא קמה מן הכמה וכ״ש סוף סס בהמה ועוד מלאיה אן כל
מ שזה טומחו באמצע הצו*• חה מהצד מץ מרס וכוי ס י י  מדרס שרם ט
רמ במחר. הטי יא״א לשוחטן י ס טאר מיר טושח וחיוח יש טטי נ  ואפשר מ
ה א אנל הינא דאנישר לטחסן ניחר מץ חיה נמלה נ מ מר נ  נאי אץ נ
ק  ונהמה קטנה דאגו־ טסי טיס איצ לנמה אחרת עיי״ש אנל נסניש י
ץ מרס ותרנגולים וכדומה להס מל מקד סין א'  כיח כ' מל נדר ספות ע
ח קרא מין *11 לנו ו מ ׳ p נל מ א ץ ס א ו ק נ ת ו ס י ג י מ ל כ ק ו . ד ב  ל
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 לרה רעה סעיף יט ז ח הלכות שחיטה עז
 (עח) בשעת ברכה (עט) על כל (פ) מה (פא) שיביאו (י)(פב) לו: ח(פג) יהיה שוחט חיה או עין*
 ודעתו לשחוט עוד ושכח וכיסה ובידך כשחוזר לשחוט(פד) א״צ לחזור ולברך על השחיטה(פה) שאק(פ0 הכסוי
) הפסק; הגי(פז) וק pa (פח) אס שחס ודה וחצה צשחוס נהמה(פט) מננמ לס התיה(צ) וישיזוס הנהמה (ט) נצא (y) נרנה (נצ ט) •  (י6

 פתחי תשובה
ס ולו ועיין סריס ש«ינ פליו וגסנ לנדמןמ הריאה לא  (ט) נלא נרכס מנס״ס מ

 מי הפסק וכן ימס ממיס סמין יא מיס ועיין נסשונס זנרון prt1 שי ק״ס

 באר היטב
 ששחס המא לסר! עוד יוחר (י) לו ונתנ נשיך לשוחס קנוע ולאי דעתו
 על נל מס שיני* לו ואסיא נשר מיטס ואץ לחך לברך נ״ו שלא שס
 ננר-״ס רש״ל !נ״ח ואס יש לו לשמש הרנה סוסות ובירך נתסלת שמיעה ונא

נ נע״ז אנל על סטטי ממ״נ לנרך לסי ששכח וטה סטר שלא מ  אחר ליקח מאותן העופות לשמס צריך אמו אחר לניז הלק״ע טמן קש״ו (יא) הפסק ו
, המה דעתו הר מתחלה נשעת נרנת סטטי על מה שינס: אס? להא ילע שישמע אורנ  סחוס עול והא מסעיף ה' נלץ הפסק שיחה א״ל לניד שטת על הסט
 מהר? גיקפץ (y) נרנה ינתנ נשיך אנל לפי מה לין״ל נטמן נ״ח ס״נ לצריו לנמק הריאה קולס הניסי א״נ יססק הרנה נץ שידעה לשיועס דצסרך לברך ספה שריו

 נלע״ל טשחוס תחצה הנהמה יאס״כ ׳כסס הייה .

 תשובה
טא א סור הא כמן שראה שאן מביאץ  טוס ימחץ רעמוד מילסוח שמא י
 א עוד עמד וכיפה אצא ודאי פטש ״סיירי שבשעה ברכה היי לפרו הרבה
;:? כאמצע ס״ק ל״כ שכ׳ ח״ל וא״כ י ט מיי״פ וק נראה ג״כ מלשון י מ  ל
 בניד אכי׳ שניר שאן כאן עוד לש־וס וט׳ עכ״ל עיי״ש ותבץ (פד) א״צ
 לחזוד ולברך עיי בס׳ תורת יקיתיאל ס״ק ג׳ שהאריך טובא בעק זה
 ייעלה ־יש להח״ניר על עצמו ולהביא איע ליד חיוב ברכה סעס אחרת ונברך
י הר הפסק ידא עיי״ש ט ט  גיל השחיטה ש\ כדי לצאת כל הדעוח וס״ל מ
 אך בחכ״ש וכל האחיורס נקטו לדינא כדעח המחבר דא*5 לחזור ולכע כלל
 וזלא כהחולקיס בזה (פה) שאץ הכיסוי הפסק טבאה״ש מ״ש לענץ
אץ כעל מחצית השקל ז״ל על הלטח שחיטה  ברכת כיסוי ורחיתי ככת״י ייי̂־
ה  ש:׳ כזה ח״ל ומנרכח הכיסוי לא זכר כלום ונראה לי לחלק אס המז
 היתה שטעה נדן שטי סטר שצדך לכטח ולכ־ך כין שייפה לשחיסה א
 שהי׳ סכור שאן א לשחוט עוד הרי לא טון לכטיר כיסוי השר ככרכה
 ראשינה יצייך לחדר ולברך וכ? הט״ז בס״ק ס״ו אכל אם רשכחה היהה כלי
 שים מינה כלל אלא בככח יטסה בסתם א״צ לחזיר ילנרך על טסיי השר
׳ כתט האחרירס אס שכחחו ט  טכ״ל יעשמ״ח סעי׳ י״ ז של ח״ל ילענץ ט
 היתר בסטר הי׳ פאן כאן עוד לשייט א? יש לחלק דאס »חס חח״כ מין
 חחר צדך לכרך על הכיס״ ואס שחס חח״כ אתו נ״ן אץ לכרך יט׳ יאס
ד הראטנה והאחרוח אחר  היתה שכחתו שסטר שהדן טא שמכסה מיד א
ר  שיוטה א בכיסה כלי טונה כלל יכסה אח״כ בלא ברכה אנל אס ט׳ טנ
p בלא  שצריך לכטת כ״א כברכה בפ״ע יש סיסקיס שמברך חח״כ אבל אר «
 לכרך שאעכ״י שכרכתי הראשונה לא הי׳ כ״א לפעור א' מ״מ כמן טדע
י מה לט ולמנותו  שיכסה עוד זה אחר זה ולזה נתטץ בהתחלתו במצות טס
 כבר נכסר ממילא עכ״ל ועיי״ש כתכ? ס״ק ל״כ ול״ג ועי׳ נלז ס״ק ס״ז
 מזה והנה בס׳ מנהז״ב כלל י״א בקומץ סעי׳ ס״ו וכעשרון ס״ק כ״ו כ׳ דאמפיי
' שבשעת כמת טסד סבור שצריך לכטת  כרדכרי השמ״ח משיימ -אס שכחתו ט
 כ״א נברכה נכ״ע שא״צ לברך שרת אן מלוק כץ ירן א׳ למין אחר מ״מ
 לדינא בע״כ מס כ!ה יש חילוק דאס טא שוחט את״כ מין אחי• נס כזה
?  יברך שרת על הטםיי יטיס שק ס לנהוג עיי״ש ועיי כמנ־ו״י במ״מ ציץ ס
 שטיס בזה כצ״ע עיי״ש (פו) הכיםיי הפסק עשמ׳׳ח סעי' י״כ שכ׳ בזה
 ח״ל /״ל ראפ׳ מכסה כלא כרכה מחמת סכק אס חייב כטטי כמ? גט'
? לא הוי הכסק דפוסק כעניר שחיטה מא לצאת ידי ספק עכ? ונד׳ ? ר  כ
? (פז) וק הדין כ' בשמיח ותג? שס דק נמי אם ? כ  בת:? שס ס
 כחש הרבה שחיטות ונתגלה א' מהם לא הד הפסק כץ הטסיץ דאף
? הרי גיטק באתו פנץ עיי? (פח) א0  שהי' בחיטה מקולקלת לגמד מ
? נדרס אא והעלה  שחט חי׳ עי׳ בסרה ׳קיתיאל ס״ק ב׳ וס״ק ל מ
 נד א דאס שוחע דבר דאתיליד ט ריעותא ושוחט בהחלה עוף לא יכסהו מיד
 אליו ׳שחוט אח? הבהמה ואה? יכסה עיי? ועי׳ בשס? שס וחב? ס״ק
? בהמה ואח? פוף דאז צריך ז  כ״נ של דאס שחט טיף ורוצה לשחיס א
 לנטת גס עוף הראשון קורס סחיפת מהמה וטי כהא מפפקא לן א׳ שחיסח
 מהמה הד הפסק כץ הכיטיץ כמן דפיויטה זו לא ptf טסי הוא ולק
 ראי שלא לטסת ק שלא יכרס טצמי לספיקא לכהחלה ואס ארע שטשה ק
 יכסה נלא נדכה טיי? (פט) סכסה דם החיי אנל אס שחט הרנה חיומ
 הו פיכיר, רצוכץ זה אחר זה א״צ לכטת סד אחר טלם שא! מכסה טלם
 נכרכה אקח משוס מל השסטית מאה אחת היא ואק י^נןן בברטמ
? • (צ) וישחוט הבהטה בלא ברכה פנאה״ס וסת?  שמ׳ח פיך סעי׳ י
! הריאה לא סיהשסן ן י ך מד י  ומ״ש נפת׳ש שספר? והבמ? השיגו על ה

 ס0ס

 דרבי
 בעהיב יברך על העוף כפסח כריך רחמנא וכוי ובזה יצא יד כל החששות
? (עח) בשעה ' והי ועי׳ במנח״י בלק״י ס״ק ע  עיי? באריטח ונה׳יק ס״ק ו
? ס״ק ו׳ שב׳ דאס בירך על הטסי ובועט עוד לשחוט ׳ כ  ברנה עו״ק ט
 ולכסות ואח? שחס א' עוף וככח כטסי נראה שאץ זה כדין סחס ומתא
 דדעתו על הכל אך כתיל לככח אלי אסק אדעחי׳ גס על זה אך כספק לו
 אלי נתכסה גס מיעיט דם משחיטה כ׳ אן לכרך עיי? (עט) על כל םה
׳ קט?  שיביאו לו עכאה״ט מ״ש דשוחט קכוע יעי׳ בס׳׳ז יבמ״א א״ח ס

? סף ס״ק ז' (פ) םר שיביאו לו א ׳ ר׳* נ  סעיף ה׳ ובפימ״נ א״ח ס
ף ס״ק ה׳ של, ראך שו״ב דמתא אס כירך על העוף נהם ונזכר סש  עד״ק ס
 על העוף הזה שאלה ונהנו א עוף אחר צרץ לברך שנית דלא עדף זה מתורמיס
׳ ר״ו סעיף ו' דאף שהיה כדעתו לאכול כל השורמסץ שלפיו ? ס א  המטאר כ
ח כשעת כרכה ונטל אחר חייכ  אס? כשנכל מימ התורמוס שהיה אחו ט
 לכע ומיי? טור מזה להלן ס״ק ו' (פא) שיביאו לו טד״ק ס׳ק ו' שכ׳
p אף שרוצה לכלא בברכת השחיטה ? ולא קנה פ ע  דאס מזדמן לפני לקרת כ
? י״ל דלא ממי מחשבתי לזה יאט נכלל בהכרכה  שכירך על שאר סחסיפ מ
? נטן להמתין עד שיק ה  דפמא אחר יוסף כדירה א המוכר יחזור כי מ
? מהלק״ס דמי סש א הרבה עוטה וכייך וכא ? . (פב) לו. עבאה״ס מ  עי
 אחר וכוי וטי׳ כל״י ס״ק ט׳ שכ׳ מהראיה בבדק הבית דאי שבא לשחיט בהמות
 א עופות סיבה ובירך והתחיל לשיזט יטל לומר לחבירו שיגמור וא״צ לברך
 איל אס אש אמי בא ולקח מעצמו העפות רמנו לפחוט צריך לברך עיי״ש ועי׳
? שהתפלא על הבל* ? בזה ועי׳ מנח״י בלק״י ס״ק ס  בעע השלחן אח ו׳ ע
? בצמומ ובברכתו עי?  בזה ואחד שגא טון זה בפת כרכתו להיצא מה נ
א? שהניא הבל״י ט המניין בטף לשין הרא״ה  ולסענ? יש להנץ ומת סי
? סף בית ה י  שהניא הנל״י יראה ולק? ולשק הרא״ה שהניא הנל״י מא נ
 ראשץ ושס סיס וק נטעור חיק וטוצא עי? ודאה וטונתו מניעור חמן
? דנא הכי דטל לצוות לחחר שיגמור היריקה על סמך כרכתו ואץ האד  ג
׳ תל״נ גכי  צריך לניד נס״מ אע? שלא שמע הנרכה ונמ? העולת תמיד ס
 חלק דטל למשוח שליח לכמק כיסו על סמך כרכח הנעה״נ ואן השליח צריך
 לברך אף שלא שמס הנרכה טון דשלוס של אדס כמוהו ה״ז נכלל גס
׳ קל? ס״ק אי) אסנס ? ס  ננרכח נמה? עי? (ועי׳ ניסעות יעקנ א
 לדנא נלפענ״ד טדא שסיר מורס דנד המנח״, דא״א לסחת ק להלכה מיון
? כל שהאחר לא ק דאף אס שלט כתורת שליטח ל:מק מ  דאק קי״ל למק מ
ע כס״ע וכמ?  עמד שס בשעת הברכה לא מהר השלימה וצריך השליח לנ
 החק יעקב סף ס׳ הל? והשיג על הסולם שבת שס וכ׳ שכן נראה מדבד
 הסס׳ וכל הפוסקים עיי? ועיי מזה בסי ממקק יסדה על הלטת פסח בס
 שהחזיק במעוז דברי החק יעקכ מ״ל שהם חק ולא יעטר עיש וק פסק שס
ן ה״נ נס לשק בתת ? וא? ממילא מ ך חיים לדנא עי מ ס  הבאה? ו
 השמעה מל שלא שמע השליח הברכה וט׳ טונה השומע ומשמיע לצאת צדך
ת שליטה אבל חממי על סיב מאון סי  לברך בס? אף ששחמ בציווי המברך נ
 חק יעקב הלל שכ' סחס פכצ הפוסקים ס״ל ק דלא כהעולת תמיד ולא זכר

' זה•  שהרא? בבדק הבית שם כ' לטפוך ואכ״מועחב? סף ס
ה שני  סעיף ח (פג) היה שוחט עיי מנהז״ב כלל י״א במשרון ס״ק ל
 מל סדין שנמר' זה מייד שכשעת מרכה היו לפניו מכה
 לשיזט ודעתו טל טלן ואחר ששחט מקצח מהם שנח וכרך וטסה דאי מייד
א אחו משחט רק שהיי נדעס כשעת ׳ לפניו נשעח נרכח שחיטה ל  פלא ט
ם ך  ברכה על 0( מה שיביא א עוד אח? הא דט ננר אמור נמניף מ
 שימי ממש כפו איני הטסי וכוי ועוד דמה אזן שמה שייך בזה ראשו כל
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ע ולםטה והוא קודם שיתחיל ב ™ א (א) ״טכןם (ב) השחיטה בצואר בקנה לצד הראש משיפוי ט a ^ i E 
והוא שבסוף הקנה למעלה יש (נ) בתוך טבעת י ־«״ הכובע לשפע ולעלות 5והיינו שייר בחיטי נ  ״ילת. _
ק כלימר הקשה שיאייז) ונקראים  (ד) הנתלה כמו (ה) שני נרנרים מנוף שחוסי (פיחש מתום נלל אק ססמוס מאו
 תטי יואם שת» בתוך החיטין (ו) ושייר מהם כל שהוא למעלה (ז) כשרה שהרי שחט משיפוי

 תשובה
 העבפח הגזולה מבי צדי׳ למפלה לצד הלטן מטכרים עיי פור יטבעח הגדולה
 כסממיוחה ונמצאים כהס וורידין טרם והס כ' מתריס שזכר המחבר הנקראים
ס [ארייט האנאיי הנ״ש] * [נוטסאלע״ש] ומליהס מלמעלה קבוע עיר ו  מ
 כמו חטב בטף הלשון סמוך למרב{ טושס רחב בצד מטרו לטבעת הגמלה
ו עכ״ל ועיי י  וכצמ השט סלן וחד ככף וטא עלה של הדס שזכר ה
 בדעת תורה ס״ק א' שכ' להבין טאר עמן החסיס מנ ט הקנה עשר טכעוח
 טכעוח וכל סבעח טא עב קצח בצד הסמין לעור טח השחיטה אבל בצי
 הבי דהייט כצד הסמוך לוושט המונח החח הקנה והוא גיכ צד המפרקת
 השבעת טא רק וטא כעור ובשר בעלמא אבל השבטת ממלה שבסיף
 הקנס הסמוך לראש הטבעח ענול בעצס סביב וזה העבעת טא לטפיך
ם שטא ענ יוהד יס? ע  משאר מונעות טלו השנעה הסמוך לטוי נ
 משאר טבעות מ״מ טא דק יותר מצד טבפמ הזה שבצד טושם ומפרקת
 הנ״ל ט שס הטבעת ממלה עב מהר הרבה מהצד הסמוך לעור ביה״ש
 ויש עוד הפרש כי צד הטבעה ההוא בצד טור ביה״פ אט רחב הרבה ובכלאת
 רחבו כצד כמנוך לראש יש שס מעט כשר וארז״ו סמוך לראש ממש ממיל עצס
 מבוסע ועגול קצח כעין טבע ומלך ומשפע למעלה לצד הראש ובטט סמוך
 לטישון בולט כמין חמך אזן רחב ועול והיא המכסה פי הקנה לעככ הקול
מטמ בבשר הלחי ובטף הלשון ואס  והיא לנס רך כמין סחיס (קיארסי״ל) ו
 הבהמה אכלת המאכנ הילך מטף הלשץ ע״נ שיפוי טבע מ״צ ומשם לוושט
 אבל צ־ הטבעת ממלה מ״ל שבצד מושט ומכרקת טא רהב הרבה עד שטלס
 קיהי גס היה העבעח השר׳ שאחריו לצד מוף והבליטה הזאת שטלט מטבעת
 מדולה החת טבעת שרי אנט טכ כמי שהיא עב תחתית סבעח ממלה עצמה
 ט סמוך לקצה שלצד מוף נעשה דק יצר השבעת שבצד מישט והמפרקה מ״ל
 כלפי הרא= הא ע: י!הר ישם מכללות רוחב הטבעת יוצאס משס ב׳ בליטות
 של עצס סהוס ובהיהיתו בצד הדטק לחלק הטבעת ממלה בצד הסמוך לטושט
 וייפרקת מייל הבליטות רחביס קצה ומבביס וטלטס כעיקוס קצח כלפי מפלה
 דממ לצד הטבעות הסמוך לעור ביהיש ושם מתקצרץ מרחבן ונעשיס כעץ
 קמקנות והס ,קראה חוטי מרגרת והס משמשין למור כי הקנה שלא יפול
 המהכל לקנה מפני שקצה החוטי מיל הם נדחקים ומהקרכץ זל״ז בטכן ועי״ו
 נמר כי הקנה ומחמת שצד הטבעח ממלה כצד הסמוך אשפ ומפרקת טא רחב
 יותר וכמש״ל ולק החופי מ״ל p תטפץ ודטקין שס ממש כהסכעה אבל
 כשםיככיס וטלטס כעיקוס לצד מעלה דהייט לצד הסכעת ששמיך לעור כיה״ש
 מחמי! שמהקצייס שס הטטי וגס הטבעת מתקצר כצד זה ולק הטסי ה,״ל
ק א׳ שהעלה וכי  יירוחקיס שס מהטבעת ויש בשי טנהייס ועי׳ בכיתי י
 דהכהמה שהיא אכלת וטלכח החיסי הס בטך הטבעת ממלה ונכפסיס למק
 אבל מפושטח צואיה לשמניה מושכת החמין למעלה ו* הס למעלה מהטכפוח
 עי״ש אבל בקונטרס יוסף (מהשי״ב מאנדן) לסי' זה הפלה סבצד הסמוך לעור
 ביה״ש שמרותקיס החוטי מיל מן הסבפת הס למעלה מטבעח ובצד הסבטח
 הסמוך לוושט ומסרקה הס כסכעח ממש פכ״ל ועיי כמנהז״כ שס שכ' שטא
 עסק כענץ זה כעיון היסכ כמה ימיס והיי מונח לפניו חתיכת הקנה עם כל
 מימ כל ימי עיוט בזה עד שעמד על הוק ממין באר מסב ומבאר שם מה
 שענתה בימ לכאר ולצייר מהוה החטץ הלא ואטתן כאפן אחר קצת וכדי שלא
 להאריך בטרן זה מחר מהראי לא העמקתי דמיו (ו) ושייר שהם טי׳
 במנהז״ב שס ביןמן ספי' א׳ דא״א אדט אש טיר בטסי א לא אס לא שיפקיר
' כ״ה סעי' א׳ ת נלוי ו* יטל לנמק ומיי לקמן ט ט  אח הקנה ממקום מ
ק א׳ ומיי סר״ח סק״א וני שכ׳  מערן הכדקה כמ (ז) כשדה פנאה״פ י
 למנא כהמתנר דאפי' פלא נהסימ מיהר עי״ש אק במנ״ש סיס ה' ו׳ ושפיח
 פס החסיר כזה וכי תששחס למעלה מסנעת ממלה אפפ״י שלא ממ כחטץ
א כהפ״מ מקא ואס שחט p הסכפח אץ להכשיר י i והיינו ששחט בץ החפץ 
 במוס השבעת ושייר מלא טט טיפ כל הטבטוס לצד הראש יש להפשיר במטבד
י שלא בהפ״מ ואס שחס במן־ החסין אעיס ששייר מהן למעלה אפיס יש  אי
ג? צורן נחל אז יש אקל ומל נפש ע ו י ט אפ לא שטא ה  לאטד אף בהי

 דרכי
א ל דלא מקא בדקת הריאה מזי׳ אלא נם בדקת הריאה ק י  מה בבליי י
ק י״ח נ׳ דלא  דכהמה לא טי הפסק פיי״ש f כמנהז״ב כלל י״א בפשתן י
 רצא א חבר דכל מ״ש הפר״ח והשיח דלא טי הפסק לא כ׳ רק בטי אבל
 בבמע שהטרטח ריימת בה טדא זט״נ בדקתה הפסק לברן שניח ינדי״ש
׳ הפר״ח והשמ״ח דלא x ק שאמ״ז דאף נחי׳ י  פור סעס לזה וכי כס עוד ב
 טי בדקת הריאה שלה הכסק לא כ׳ רק לענץ נדעכד אכל לכתחלה כ״פ
 מודם להש״ך שאן לעשוח ק דהכסק שנץ השתיעוח חמיר לן מהפסק שבץ
 שחיטה לכיסוי ע״כ כ׳ לדינא כזה כך דלכתחלה יהדר לשחוט הכהמה תמ!ה
 ילא יבמק הריאה שלה יין יייכף יפחיט להעיף א החי׳ טל סמך כתה י
 ואם פבח ובדק הריאה תחלה ה״ז הפסק ונדך לברך שרת טל העיף א
 החי׳ ודסנד אס שחנו למנוף החלה ינשה דמה ואח״כ ישחונן הנהמה מל
 סמך מכה זו דאין הטטי הפסק יעשחש חיי קודם לנהמה ישחוס תיכף
 והנהמה ואז״כ יבדוק הריאה םל המי כדי לכטח דמה ואס כדק להחי' החלה
ח להקל עכ״ד ט ן שרה על שחיטת הבהמה דספק מ ו  וכיסה דמה מ״מ לא ג

 סעיף א (א) טקים השחיטה אהא ש״ס גינון דף נ״ז טיב דאטר
 לס״חלהראית הלכות שמיטה כעצמו וכירש״ישס שמא יתחנט בגחט
 עיי״ש ומזה נראי דמקא כשמראה עם השכץ אבל להראת כיד מקום ישחיסה
א חכשא דשמא יהחכ ערומ  נצוארו כלא מין אן קפידא טין דלא שייך י
 אנל לסמ״ש הרהרש״א כיז״א שס הכועס כדי פלא יפתח פיו לשבץ משמע דאסי'
 נימ לכמ בלא הסטן אביר וצ׳׳מ (וע״ל סי' כ״ט סקי ה מעק זה) (ב) השחיטה
 בצואר שהיסה מן הצואר וכסימ,יס הללמ״מ דלא כל מקום כט׳ טא מקום
 מחיטה רק ניישר לישה המקומות כמו שיתכאר לילן שמ״ח ספי׳ ה' וכ׳
 נפרמ״נ בפהייזי לה״ש וז״ל טעם מציה זו של שחיטה מן הצואר הביא
 האיד בשם פ' החיק־ דרוכ דם ייצא מצוואר כד טצא הדס וט׳ אמנם כבר
 כ׳ הפוסקים באין לימן טעם על שים מציה וק סא בהלטת כמסה ואף
ק  שיקצר. מריס נמצאים טעמיס אן לימיח עליהם עכ״ל (וע״ל ש׳ י״ח י
 י״ב ום״ק כיה יכ^ יצקמן ט׳ כיג ס״ק הי) (ג) בתוך טבעת עחב״ש
 שיק ד׳ וכמ״ח סעי׳ ב׳ שכ׳ דמ״ש בש״ע בתוך טא לא מקא אלא דר״ל
 שלמעלה בקנה יש טבעת גדולה ולמעלה ממנה יש שי גתייס כפץ מרס וכמוס
 החעין ל י1לה מהחיל הקנה לשפע ולהפקיר כט־ע על הראש ואש שחס והשאר
ז למטה משיפוי טבע אבל אנו ר״ל דהחסין ק  יישט מהחמץ ולמפנה י
 בתיך הטבעה ממלה ע״״ש ועי׳ במטח א״ד בתך על הש״ך סיק א׳ שכ'
 דמ״ש כייחכר ט:עת מדלה טימ העצם שלמעלה מן הקנה ונקרא ג״כ טבעת
 מחלה אכל אץ זה השבעת ממלה שכקנה כי יוא למעלה מממ עיי״ש ונד׳
 נס׳ בית ד־ ענ ה־ישניות וכש שושייס נדוד על המשניות חולץ פרק א' משנה
 ג׳ מה שכתט ;הריטת כזה (וע״ל בש״ק שארז) (ד) הגדולה כ' בבית
ז ס״ק א׳ דמיה נקראת גדולה על שס שמא עליונה לכל מבעות י  אברהם נ
 כאן טבעת לניעלה טמנה וגס סתנה מכל הטבעות שטלן אנס שלימות רק
 שיש להם קצת X3 כטכן אצל מושט המחבר ראשי הטבעות חאח היח שלימה
 ייס ומקיף את מל יק״ה עיי״ש (ימני' פירשיי חילץ דף י if ע״כ מ״ה
ק כ׳ מ״ש כזה וכי שיש  השוחט ובד״ה ר׳ מש) וע׳ מנהז״כ כלל י״כ כעשרון י
ק חי דכל זה טא י  עוד כמה שיטייס כץ שכעת זי נשאר יסכעית יכ׳ שס כ
 רק בנהמה וט׳ אכל הסוף אן א טכעת ממלה תל השכעות שדן ק שמקיכץ
׳ קצ״ד  אה כל הקנה פיי״ש (ה) שני נרנרים עיי נשרת זקן אמץ ט
מ  שנסתמן אם המוץ שאמרו הס כומי־ז שמ שקדם קטנים שכראש הקנה ו
' מראם ק מאא מ  מראן כיין א אס הס הסיס אחרים כתוך נקנה י
ן הלא אץ  כט מכעח טיי״ש וסי' כמי! ס״ק ח׳ שכ־ מהכנה/ מנק מי
 אנו נקיאס וחפשט וחקדמ מכודקיס כקיאס ואמרו שלא מיפו עד הכליק
מ ח״ל ולבאר ' נ ע השלחן מרכס מחוש נממשיו לטי זה מ  עכ״ל יעי' נסי ע
פ טכפ אשר מספל לסכעה ממלי ט י  הפק תמנ דכראש הקנה יטא מ
' מכים מצאס ססניממתה של  נטצאם נ' 0!קיס סטנייס קטנים דסייט נ
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 יודה דעה ״ח״ כ א ב הלטת שחיטה עח
 כובע ולמטה ואם לא ש־יר מהם (ח) כלום אלא שחט למעלה מהם הרי זו מוגרמת (שי׳ הנימה«רעי!
 ססנץ חין למקוס שייסה לצי היאש אי לצי «P") ופסולה (ט)(ולנתחלה ישסיס (י) למסה מפנמה הנמלה)(מדיני פ׳ איס ומהיי״ו הלטה
ף האונא (יב) יכשגופחין («) אותה (ינ) ועולה למעלה עד מקום  »ייסה)"ושיעורו למטה (יא) עד ראש ע
 שמגיע ראשה בקנה אז הוא המקום בעצמו שהיתה נוגעת כשהיתה חיה הבהמה והיתד, רועה כדרכה
 בשתמשוך צוארה לרעות (יד) ׳בלי שתאנוס עצמה למשוך צוארה (נ) ביותר (ונשף(»•) למסי־ (טז) נקנה
: ב "ובוושט מתחלת הטכןם (יז) שכשחותבק אותו מתכרץ (יח) •עד מקום ( ה ״ 6 ר ־ 0 י M ז ״ י ) ( ״ 6 י י m 5 

 שישעיר ויתחיל להיות פרצים פרצים (י) ככרס . שחט למעלה ממקום זה והוא הנקרא תורבץ
 הוושט או למטה ממקום זה והוא מחחלת בני מעים (יט) שחיטתו (ל) (כ) פסולה

 באר היטב
 נהדא מה ייט אנל משתימס לשק נראה ימט נמי השיסוי טנע ולמשה נמו נהמה

 (נ) ננרס סי' סס״ז שהעור מתקמע וגעשה קמפיה נסקוה השחיסס ומולל מסשס משא?
 נתורנן נשאר החלל גמילה ואץ tnpnn (י) סמלה וני I'D שה הרמנ״ה יסי
? לדיו אס היא ננילהלסנץ נ  נטלה יק״״ל יכל ששייסס ערס לו לסמל סוי ננילה ו

 תשובה
 כמו מושט ענאה? שקיב מיש מהנהיי נספור דלספלה בקנה הפוף ופי'
ק ג׳  גב״י לקמן ט׳ כ״ד מ״ש מהכל ט ובעוף ליכא שיפר סבפ ועי׳ הגיש י
׳ ל״ג חלק ג׳ ונמנח״י ק ח׳ ונניח יצחק ט  נאן ומגהז״נ נלל י״נ נמשרץ י
ו טנע רק פ ס כפוף יש ט / שכ׳ דהא ודאי מ ק י  מני׳ נ׳ ומיאריס י
ע נמו ציצים ופרמה  שאיט נמו ננסמה והסי׳ טש שס נתחלח השיפוי טנ
ן מימיות טושס ליק ואס שחט פ ט  דקים מאד זה לממלה נחה ונראים ט
ן השיעור  נחונס ה״ו מומה אן השיפוד דנ׳ החיסין ליתא נטוף דלא טי
פ שלו פי״ש א החטין מונחים נעיך אחר החחלפ ספד סנ  שכ׳ נמחנר לפיל מ
 ונ״נ פוד נמנהז״נ שס ינעשרון סק״ח דהשוחט צריך לטוח נזהר שכששוחע
 פוף וחקף באגודל כמנהנ השחפים ורואה שלא מאד דנק לטפו הסנפ מף
ן  טנטת א׳ שלס אז החיונ לנמק בתחלח השישי מצד שאצל טושט שיש שס טי
 ציצים וסרחים דקיס מאד זה למעלה מזה נחצי טינול ואס שחט נטצל של
פ לשפע  התחחונה אפי׳ נל שט א ה״ז מרמה משוס לשם מהיול השישי טנ
ס  ולעלות והפרחים מ״ל אינה נראץ אלא כשהפך פרמיות טישט לטן מ

 מקומן פי״ש
 סעיף ב (יז)שכשחותכין אותו םתכויץ ענאה״טש״קג׳(ונטעות מצרין
 על תינת מרס וציל כאן על תינש שנשחותנק יטי הליטת עולם
 בנתינות ההוראה) ומ״ש שנעשה קמטים והחלל מתנסה ר״ל שנמס ס רא»
ח ק ד׳ יכ׳ נמנח״י בלק״י ס״ק י  לסט ונחסר מרוחב חללו פרי תואר י
 וז״ל ושמעתי שזה הסעיר של מתטין טיט שסביב החחן של טושס יש שס
 כמין קמטים וקרס זט נקרא מחטין אבנ במה משאר פחוח ע״ס הרוב טא
י ונס לפעמים נחפש שס טישט בהקממיס ג  כאשי נפסח ס״א סב איט ס
 שסניט וממילא נשאר שס פתוח ובפיט אס שחט באלכסן מעט והסוכחן
 טא שיחתין אותו המקיס לגמד וגס נמקוס אחי טישס דימה ששויס במיונם
י סקום שישעיר כ׳ ניעת סרה  נערן הטיק וכן נא מעשה ליד עכיל (יח) ע
י לסר ע ק ו׳ חיל ויע ישיעוי זה ילמסה שהיא עי מקם סשעיי ס  סף י
 מנכשים שכיח שאין שס פעי כלל ילא פייצי עי הכיס ממש וכס מראה דש
 להקל עו המנןס ההוא וצ״ע ענ״ל (יט) שחיטתו פסלה עי׳ נס׳ ניס אל
ת כל י נ  חלק נ׳ תדר י״ז שהעלה כראיות מע״כ לא טי פסל רק מודנק מ
? צ? עי  טישס מקום שחיסהוחמרס נתנו ט סעיר יטא רק מדרנק יסיס נ
pre ה אמנם מלשון הכ? סיא מה? הלנה י׳ מטאו דאס  והטאי נועח סו
? ס מ מ  טשס למעלה אי למסה משיעוו זה ה״ז ננינה ואס אכל ממנה נדת א
׳ זה שכ׳ שהוא מהללס?: ק ה׳ ועי׳ נשמ? ויש ט ן י י ? יק מטאו נ  עי
ק ה׳ ונסות ינןחיאל ? י ו ? וסי נבילה ועי׳ פ  (כ) פסלה מגאה? מ
 פיק א׳ ונטיס ונשס? סעי׳ ו׳ שני מזקא אס מתה מאתה השחיסה סא
ךס שמחה שחטה נמקיס שחיטה ט״ל טריפה שסטה  דטי נבילה אנל אס י
ק שמט ג ע  ואף אס ממה מהא שחיטה לא טיל נטלה ירא אלא מקא בסי
ע ולמעלה ולמטה שחס נמקים שאט' עיי אנס טא לממש  נקנה משישי טנ
 ממגד האנא יטושט נתק־ המיןס שישנניר אנל אס שחט מושט למעלה אפי׳
ס׳ א שאנסה טצמס  עד מקם חיטת גליו א ששחט כקנה למטלה כשאנס ג
0ל ס ליטול ירק נ ק ז׳ שכ׳ דאסי׳ אנסה י ? ספק נטלה ופתנ? י  אנה נ
ק ח׳ ומ? ז י י ? גארן יפי׳ גנ״א נ  אש? לא טי רק ספק נטלה עי
? ו נ ? גץ נטלה לעריסה לערן א״ג עשמ? שס שנ׳ סש «  הגאה? ת
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 ב (א) אותה פי׳ מצי שמאל יכשהנהמס חמה יוצאה יוחד מן סטף סשל •מץ שהיא
 ענה ניוחר וכ׳ נשייך דאן להכשיר למעלה מסנפת הנמלה וק יעס מהרש״ל
 אע״ס שהנ״ס *נו תסיר אלא ננקום הססר מרינה ס לסקל ממס המחנר 1ק
 היא נשייסת אשנניס (נ) ניחר נתנ נה״י ילמעלה נקנה נעוף לא סוטר נשיע

 דרכי
ק נ׳ שנ׳ דאס שחש גסחיס מדק שיסיר ז י י  לא יאכל ממלה עי? יפי׳ ננ״א נ
 דיקא כמלא סט אנל אס שייר שיות ממזס אשי׳ סא כמלא שפי אסר נכל
 עיין עי? (ח) כלים עי׳ מנהז״נ שס ימי׳ א׳ פכ׳ שאץ להשוחפ נעצמו
? עיש חכס העיר עי?  לסמיך על נדקהו נזה ילטחת נעצמו טראה זי כ

? שנ׳ דשה טרה מהרי״י ימהד״ל לנל לשחוט  (ט)ולכתחלה ישחוט פי׳ ס
מ השוחט ישחפ למפלה יש להעניח  נכתחלה למעלה פפנפת ממלה ואס פ
 ני טא מקלי הדפת ישרן גדר של הראשוניס רטתימ נפלי ההוראה ונלא״ה
 יש להחמיר נזמרט ט אן אמ נקיאס נלל ננגפ נחוטי ונדמה ואשהקד באא
 אתו מין זה נשי? א׳ שהפליא פלמ שהגדם למפלה פפנפח ממלה יס׳

? (ויל נס״ק שאיו)  יפתי להענירי אלי שהיי סרפיס הרנה להחיח פי
׳ שצריך לשססנאמצפ  (י) לפטה סטבעת הנתלה פי׳ רמ״א לקמן ספי׳ נ׳ «
׳ זס קא אס׳ לנקאס ד מ  מואו יעתנ? ס״ק א׳ שמתרן הסתירה נזה מ
פ נזה דחיינ י ׳ וע״ז קאמר ראפ? חייט לחהר פ ס  נשיעור מיןס השחיטה נ
 אדס להרחיק א״ע מ! העטרה אננ נמר׳ נ׳ קא למדן טוס שאן אס נקיאן
 נכיעוו מקוס ישחיטה פי״ש יעי׳ נמ״ז ס״ק נ׳ מזה (יא) עד ראש כנף
 האונא עי׳ מנהז״נ שס ועשרץ ש״ק ה׳ שני דמשמע מנל הפוסקים שצ״ל
? למעלה מהר  החתך נקנה מקא למעלה מסד ראש האונא העליונה ואף נ
 אנל כשאר למענה נלל רק שטא שיה נטה ה״ז מרמה עי? (יב) נשנוטחין
 איתה טנאה? והנה לשיט רעורננ וני׳ נהליטת עולס ננססת ההוראה
ו נזה וכי שטדא יש חסרו, נלשומ ורנר שסומו טא מהסד? ד  כעייד על מ
 עי? (ינ) ועולה ייפעלה עי׳ נסרי טאר ס׳ק נ׳ שנ׳ משעת המדדה
 :זה לא ימשיך הקנה ננח למעלה שהקנה טא נטנעו נקמט קצח ואס יסשנם
ק ד׳ מה  ״.רחב לצד מעלה עי? יעי׳ מנהז״נ שס נקיק סעי׳ נ׳ ועשרין י
 שב׳ בענץ זה יכ׳ מדא אץ להחמיר במחר בעק זה ולמדוד עיי נפיחת הריאה
 בזה טהי״אה מינחח על אזה מר ימפחין אמה כמגתגיט בכל נסטה הראה
ז לצד נוף י א ימפ טא שטבע הק,ה לההטק ילהחקרב טבעותיו ז  דז״א מ
 הריאה ילס״ז לסעמיס כששחט למעלה מסד האנא כדינה רק שאזר השחיטה
 ע״י טיק יקנה יעמוד למטה מהמר דטדף כחנס וגס אס ר״ל טמסך הקנה
? אמר ק דהא אין שמנור לכח איס שאפשר סמשיך א א י ט אדס מ  קצה ב
ט הבהמה עצמה בחיי׳ טהיסה חמה מרכה  נדי במו גס מה :לא סחה ב
 ומטאר עמ׳ דא,סה אדס ודא פסלה יבע? מטינה טא דהייט לממד רק
 טאחזין במה והריאה חלד למטה במצמה בלי טרח וטפחין אהה כך יעילץ
? הסג עליו מה ידחה ? אן ממח״י בביאריס פיק י  האטת למסלה יסי פי
 דבימ וכ׳ דיש שלא לממד יק כסחייק הקנה בידו והריאה תלד׳ למטה יטפח
 לא ארץ־ למיעבד הט טון דעכ״ש קצה סבר מהריאה יש וא? יש לסשסמשםו
 הטגעות והקמטים מסר מהתיאת ומ? כמנהז? דמה שמכגיד הריאה למפה
? מד מיד א זה דאדרבה בדק• טבעה ט סא ז ב  אן מש מה דהמשכמ מ
 אנה מכבות על הקנה שמא מוקה לשדדה בסמן הצב והילפת בתלי׳ אלא
י מה וכדומה באפן שלא תכביד הי־יאה עיי? ? צוין להרי! הריאה מל מ פ  ת

 (יד) בלי שחאטס יס׳ יבלמ שלא ימשט הס׳ מלמטה טפי! שחיטה
ק ה מצמה שין י מ י ב  למד מקם הצואי שרופה כמ־מ לא ט״י vti ולא י
א וט׳ י ׳ ק ? הידב״ז חלק א׳ ס י ק נ׳ ונד׳ ט ק ז׳ ומ? י  ג׳ ותג? י
ק ד׳ ותג? ס׳ק ד׳ (טז) בקנה ן ושש? י : (טו) לספה בקגה. פי׳ י  קמ?



 באר הגולה יורה דעה סעיף כ ב הלכות שחיטה

ה (כב) כדי שיאתז ת (א) ושיעור (כא) תורבץ הוושט שאינו ראוי לשחיטה למעלה בבהמה ו ״ נ ; 5 » S ' * 
 יכ־נ «»a rra (בג) 'יבבי (ה) אצבעותיו; הנה (בד) ר״א ני• רומנ י' (בה) אלנעות (רש״י ומהד״ו) וקנצה גיי הקימוניה שננצ נהמה וחיה
ן אוחה («ה נמהד״י) (מ) 8ובעוף הכל לפי נדלו וקטנו *. י » ט ' השעיר פי מקים שמניע שס אוזן הנהמה או החיה (כו) ט " * , ^ 
 ס מסר* ts סגה ואי, חלוק נין מנה לשאר שפות יננלן שיעורן שוה (ההנמת נצ טיסקיס) ולמטה (כח) עד (י) הזפק : הנה יעוף

 פתהי תשובה באר היטב
 ב (») יד־יר הירק יישע מיץ נזה נתשונגו אי״ז «יס מאיריס י׳לק א׳ סין סי׳ א׳ אותי ואת נט כילעיל ני' ס״ז ס*ס (ה) אצנגנותמ ומונ נש״ך ונל נהמות וחיות
 שרם נין נמל נק קסן (ו) סזסק ופי׳ סש״ך עי גגו של זפק ולא גגו ננלל ונינק

 אס :חע נגנו של זפק אס נראה עור לנ[ נימע שמע 0 יעוי יזיק ימנ מסק אץ ט שט עורות נמו נושע

 תשובה
 למסה מגבול שיעור הפחיפה ימדרה ה*ז הנרפה פיי׳׳ש (בנ) בשמי
 אזיבעותיו עבאה״ס מ״ש מהש״ן יעי׳ בס׳ לב ארי׳ מל מלץ דף מ״ר ע״א

 בו״ה בד יכישת ד מ״ש ע״י השיך בזה ועי׳ במנת מרה ס״ק ו׳ מ״ש בזה
 (כד) וי״א עבחה״ס מ״ש רכל בהמות וסי בץ גמל בץ קען יעשמ? סעי׳
ק נזה כך יגמיינות אא שסהגץ ע״פ »  ל והנ״ש סק״ט וי׳ שנ׳ ולדנא יש ל
 מנמ מהרי״ו יש להיגרר ובגסה צדן תחב ו״א ממקוס ת־טרו בלחי ולפי
 שיעור זה יש לשער בחי׳ ובבהמה וקה לפי גולו יקטע יק יש לנהוג בכל
? אץ לאסיר כיא כששחט  מיןס נדליכא הפ״מ אבל כשאר מקומות ואיכא מ
 בתיך חחב אנידל א׳ מן סחיבוי בץ בגסה וכץ כוקה וכץ כחי׳ וכל שס
? במקומות מ״ל מ  עכ״פ אצבע אפי׳ הוא רק אצבע מצומצס פהני להקל נ
 עיי״ש יפי׳ במנהז״ב כעשרץ ס״ק ז׳ ומה כמ״ז ס״ק כ׳ העתיק מהתכ״ש
 ובהפ״מ יש להתיי בדעכו בגדל א׳ עיי״ש וטדאי ס״ס הוא וצ״ל רשאי•
 מקמטת ק מא והא כמיינחט כ׳ השמ״ח והנ״ש שס להייא ואפי׳ בהפ״מ
 אן להקל עיי״ש וכני עמו נזה נמנהז״נ כעשיון שס מיי? ועי׳ כס׳ מנח
 תורה ס״ק ג׳ ששאל מו״כ ששחט כהמה גסה למטה הצח מסכעס ממלה
 יכוק מישע ונשאר למטלה מיןס וושט המסני כצד והמצא יהי׳ ס״ה
י כגודל ׳ ונהפ״מ מ  נ׳ אצנעוח ושליש אצנע ישאל אס יסמיך פ״ו המיז מ
 ח׳ א למש למ״ש נתנ״פ דנמדיטח אלו גס נהפ״ינ אשור נפחוח מד׳ גודלין
 והשיכ דטץ דכי נתשו׳ ענודת מרשור סי׳ מ״ו נאמצע ההזנה מס מכא

 דהביא הרמ״א שס י״א אץ טונחו לחלוק על הש״ע ע״כ כדעכד א כשעת
 הדחק יש להקל ואף שהסרמ״ג ככלל א״ה למיד אח ד׳ הרח זה נציע אמנס
ח מיא! אח כ׳ ואח כ״ה הניא דברי מ  ככללי ארה שכא״ח שכמף סדר מ
 העטה״ג מ״ל והעלה ק נעצמו ע״כ ננ״ד שהיי נ׳ אצנמיח ושליש טדא יש
 להקל דהא כתוש׳ כ׳ דשיעוי ד׳ אצכעיח מא כראירס נמליס יא? טוריס
 שנמדטתיס כודא הס פחות ממחצה מראמיס נדוליס ומי ככ׳ אצכשות וכפתו
׳ אצבעות ושליש טדא יש להקל פיי״ש (כה) אצבעות מיט  שהיו נ
 אנודלץ שמא פחס אצנעיח שפ״ח שס יחנ״ש סק״ח ועי׳ נס׳ מורה לזונחיס
 כהוס׳ הלכה ס״ק ט״ז וכמכה סדורה שכ׳ שיש לממד כמיןס הרחנ שנאצנע
ד מזכה כא״ח ט׳ י״א ס״ק ד׳ יס״ק י״כ) ע  אנדל שיי״ש (ועי׳ מזה ש
 ומה נס׳ דעת תורה טף ס״ק הליל כ׳ דשיעור כל אצבע אגודל מא שר
׳ קפ״א  צענט״י מעס״ר שבזמרמ אלס לפמ״ש נשו״ה חחס טכר חאו״ח ט
 באמצע החשובה תל שיעור אצבע אגודל טקוס הרחב הסכר נטסקיס מא
 שיעור צן׳׳ל שהוא א׳ מכ״ד באייח הנק שלט עיי״ש ממילא שהוא שיעור
 שר צענט״י מעס״י עס שה מיל״י מעשיר ילס״ז הר השיעור ד׳ אצכעיח ד׳
 צי!״ל שמא שיעור עשרה צענט״י מעט״ר עס חמשה מיל״י מעט״ר (יע״ל סי׳
 מיי סיק ע״א וסי׳ ft ס״ק י״ו ובטי י״ע ס״ק כ׳׳ז וכט׳ ל׳ ס״ק כ־א
מ? אס ? ס״ק ל״ב יסי׳ נ״ח ס״ק הי) (בו) כשכופפץ אותה ו  יס׳ נ
 אט למטה מד׳ אצבעוח מתחלח חיטר מישע בשור ממל אפי׳ מא למסה
 מכפיסח האץ אסור אף בדעבר יהיה טאד ממטח אס מא למעה מהשיעור
 שלהם יגיש סיק ח׳ (בז) ובעוף. נ׳ נשמ״ח שס וחב? ס״ק י״א ואס
 אט מדע לשער טישפ דעוף לסי גדלו יקשט ישער גגד מקוס שחיטה נקנה
 עיי? ועי׳ נניח אניהס כש״ז סק״ס שכ׳ דאטר תס מהמה דקה מכל לשער
 ק לאט מדע עיי? (כח) עד הופק ענאה? ועי׳ ס״ז ומיז ס״ק ו׳
 טש שר סימרס א אס נראה עור לק נימע מגע ט ל« שלעולם האמס
 מאי מחר מהלק מניק ואס הצק נראה מנחון מחר ארון מן האמס *
ר מא אס יש נ׳ עורוח נדיע שלא נגע א נגע נגט של זפק וט׳ מ ד  נ
ק י׳ שנ׳דלא מ אן מ רק עור א׳ נמזע מגע ספק ועי׳ נשטח חיים י  י
׳ חיכף לאח״ש אז שטר ממי ט  נכל מקיס צדטן לשני הטמניס דא נדק נ
מס אס נפרד מ לנמק מו י ח ד ׳ הא׳ כמן דאז נראה האק מניק ילא מ י  מ

 לנ׳

 דרכי
׳ פ״ו ולענין חשוד שכס׳ קי? ולטדר/מאה ̂מצא « דלקמן ט  לעיץ ניצה ש
 מדבר שאמר משוס נטלה א משוס עריכה עי? ועי׳ מזה ככרמ״ג בפתיחה
 לה? שוט ג׳ בד״ה ארנס שהניא עוד כמה נ״מ בזה וע׳ בש״ע החמא ז״ל
? ג׳ כד״ה ועי׳ ? ס ׳ כיה ס״ק מ״ד וסי׳ כ  גקמן ט׳ ל״ג ס״ק ז׳(יע״ל ט
 רמנ״ס פ״נ)׳(כא)תורבץ הוושט עפת? שציין לישו׳ פרס מארות ועי׳
 עוף דכרי תט׳ יפמ׳א פס ששאל כאי שפט עגל יהתדל פמון לראש ממש
̂ה ישחט כאלכטן עד שמיע האלכטן סמוך לראש ממש ובאתי אלטו!  ת הר
 שחט גס לוושט והניאו אח הראש פתוח ונחתך לש\ס ירט ששתס מושט
 עד עצם הראש ממש ולא מ׳ אנשר צכדיק אס מהכוון והשינ דהמקיס מרנן
 מתחיל מיד טקוס בית הכליעה נתיך לפי הק־ה ואס שייר כ׳ אצכעות א
 ד׳ מי מיןס שחיפה יכנ״ו כיון ולאחר שחהט הראש לשרס רא שחתיכת
ש שהי׳ מו,־1 ט מ׳ אמך יותר מכד תכיסת ד בדוח יש להכשיר עי?  ס
? דבד התשו׳ ? ש:סיף ס׳ בליי שהביא ג ט  (והביא בד אסריס) יעי׳ ב
 פמ״א מ״ל ישי: על דבריו ודעתו טורבן מתחיל מיץס הדטק בלידס ממש
 ואס ניאה לעילם משט יותר שרי ואס מא טה נהלחייס מי ספק וא״א
 לימצס דלא כהכס א׳ כרצה אמר פייידדץ הד״א ממקוס שיוצא מנץ הלחיים
 וגס לא כהכמ״א :השי־ נכדי תכיסת ד מ:יח הבליעה אע? שנחתך כמקוס
׳ ינשמ?םעי׳ ד׳ שמודדין ממקום  דטקית הצת״ס עי? וכ? בסניס הס׳ ם״ק נ
? יפי׳ במ״ז ס״ק ב׳ ׳ נ  חיבירו נלד עי״: ועהב״ש ס״קי״ב יטט״י מק נ׳ ס
? ? ד׳ מ״ש נ  וס״ק ד׳ מ": בדברי הביס מארוח בזה ועי׳ בדעח טרה ס
׳ ל? ס״ק ט״י) (כב) כדי ' «״ל בארך(יע״ל ט ט מ  לשינ ע״ד יכמ״א י
׳ דבזמה״ז אץ אמ ביןאס בס׳  שיאחוו נכ״י״ח שלי׳ ד׳ יה:? ס״ק ס׳ ט
? עכ? ליזנדא אע בקיא ס ואף  זה ־טון מ״יי אף דאח״ב בס׳ זה מ
הי בעיק מסטין  כי־יחיק ד׳ גודלץ אס רואן שלא נתטון מ״ל טיבן טי
 ונס :יעוי נדידה כדי מניפת ד לכל מר כדאת לי׳ ואס רואן שלא נתכיז
 א:׳׳ יש כיעור ד׳ אצבעות לא ממי יק אף אס מחכוין כעיק שיעור מדדה
 לכל יי־ נדא־ח לי׳ כד הפיסח יד עי? ובמ-הזיב שס בקינק סעי׳ נ׳ ועי׳
ט ׳ ל? שנשאל בעוף שנשחט רק מושט והקנה לא ש  בשו? טונר״ד קמא ט
 נניס ירחי ש א נהטון כחללי רק כמי שנחרה: ק שאר וט׳ שיעור נמל לפי
 גדלו וקטר רק שלא נחטון כמי סתויבן ונסתפק שואל אס שיעור כמון טא
 יעיקר ושיעור של האצכעות טא רק על התכ א לא ישיכ טניהס עיקר
 יכל שיעיד חכמים על החג ט יטדאי יהמיעוע יוצא מן טנל אך כיץ
? כמ״מ יש להטי  ירהטסקיס יישמע דעיקר טא שיעור של האצכעוח מ
 ונא! יפ״מ אס אירע כן יכחין טושט למטה אס יראה מס טישס ממש אמ
ק יטמפה אך כסס? גס ככה/  ייתניין ח״כ חזיק דבזה יצא מן הרוכ טי «
א והשיג על כל תרמ והעלה י ט  י: להתיר עי? ועי׳ כס׳ דעת הורה סק״ה :
 בטיוח שדכרי הסאל שנטוטו? בס הס עיקר לדנא סש להחמיר לטש
? נהקל ואמרי׳  להרויייט אבל טכא דטי לטכיך שהכו׳ גורס סמרא א
 דמסתמא טעה טיעור המדיה כפי ערך ממל לס נדא וקטן לכי קטמ ובן
 מבואר מדברי הטסקיס תעוף העיקר האי ככמין ולק אס עומד כלי שוס
׳ י׳ ? ס ? עי? יעי׳ מזה בשי? ברט מסף טו מ  pro חין להקל אפי׳ ב
 ששא1 כעוף ששחט אחר הפיסח סר כדמ אמס מקוס החחך עמד ורא שלא
ח מפיסקיס רכל שיפ טיעוני תסיסה כדנא אף ו א ׳ מהטון והאריך מ  ט
מ דמקוס התטסה עימד מקומי לל? יחליק דט׳ של עומד עשוי  אס א
 למחמח מטכח טלשא א לאז״ש רקריחת א מחמימות של איר אך
? עי? ומי׳ ב  אס כא עוכדא כזו לדי לא הייתי מק״י מגד מ
׳ ק לדנא דכע? כעיק תרווייהו  במנהז? מ סעי׳ ד׳ ופשרי[ ס״ק ס׳ ט
 דטימ שיעור כמדמה לפי קטט ונדא יכעינן כיווץ ואם שט למעלה
 מנטל שיעור שניסה מדדה אף אס כיין פסלה משאינה מק אף
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י הלכות שחיטה עט ג  יורה דעה סעיף כ ב
pre (בט) *שאין לו זשי, (ל) עי נין האגפים (נ״י) ולפי שאין א ו נקיאין נשעור! אלו גנון לשחוט (לא) נאמצע יצואר לארני ל* יוצא מידי 
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ים רבים מנ ת כי הסי ק ר פ מ ) ה ו ך ל ת ח ם קודם ש ב ת ח ע ש ד ם (לה) ר י מנ יר הסי ה *והוא (לד) שהחז ר ש  כ
ים מנ ש בסי מ ש מ : ד (לח) יט־ב ליזהר (לט) ל ף ר ו ע ט (א) מן ה ח ו ש ן "וה׳ית ל נדחים מן (׳) הסכי  ו
ם ים בצדדי ם הסימנ אר (מא) וכיונים נמצאי ר הצי ש ם ב ד p זדמנו י שי ה כד ט ת ם קודם ש ש פ ת ל  (מ) ו
) רךוב ה (טנ ט י ח ש בדש ויזמינם לפניו קודם ש מ ש מ ם ייא י א ה ש י י ח ם וזהירות נ ח  (מב) וצריך אימון י

ם : י מנ ת קודם הסי ק ר פ מ ך ה לחתו ע ו ו ש פ ד ל א ר מ ב ד  ה

 באר היטב
 ואם חתך נשר הצואר קדה הטמטס יש לאסר מטפס שמא נכפה סייזחיל לשיוט

 ננשר עע מעס טושס וחזר וחתך נבשר מלק עליו נטיז והטא ראיה לינדו
 גס אין לחוש לשוס צי אימר שהייה נל זק שלא הגניה ה«ץ ענ״ל שוחט שהוא
 א־סר ד ובאימון •דו לשחוס איט mc ממש נאמצע מואר רק נאלנטן ומ״מ סוא
 חיתו הסימ-ים ולא טע נתפרקת מוסר אף לכחחלס ופשיסא שאין להסגירו נשניל

?  מ חש״, שאלה מ
 כשויוגו

 תשובה
 שנמצא שגס המפרקת חחוך מ״מ י״ל שחחך אותס קודם למפרקת עיי״ש

 (לה) וידע עבאה״ט מ״ש מהס״ו וגל שלא מניה השטן שרי וטס״ז סק״ז
 שכ׳ דאס לא החזיר הסי׳ רק שנחקס לסיף הכניס והחדקס בפוב עו שיווע
 טדאי ששחטו כדינא קורס שבא להחוס השדרה יש להכשיר אך בשמ׳׳ח ותנ?
 ס״ק ט׳׳ז השיג על מרז בזה וכ׳ דגס בכה״ג יש לאמר וחסיכח עצס שמס
p שנחחס כאחח יש לחוש לשהיי׳ בסי' עיי״ש ונ״כ i 'טפי מחחיכח הסי 
 במ״ז טף סי׳ זה ועי׳ במנהז״ב בקומץ ובעשרון פוף כלל י״ב מ״ש בוץ זה.
 (לו) הספרקת עבאה״ט מיש מהס״ז מחתך בבשר הצואר מוהר אף שמתן־
׳ עשמ״ח בס דלא הקיל אלא בסתמא בלא דע אס חיץ ו  הנשר קורס מ
 הנשר קידם אן להחמיר ולמש שמא הכטק נחתינח הסי׳ ס״י שחתן בבשר
 ימשמע אבל טדא חתך הנשר מקדם אסור עיי״ש (ועיי מנח״י נניאריס
׳ מדוש  ס״ק ל״ז) ועי׳ מ״ז לקמן ט׳ כ״ו ס״ק ב׳ (לז) p העורף ט
 הירעק״א ז״ל בהשמטות לסי׳ זה שנסתפק בזה בשוחט מן העורף ובלא
ר נבילה  המדרס DTCV המפרקת וט׳ בלא בשר אס סד טריפה א מ

 משים חלדה נדי״ס בא־יסת.
 סעיף ד (לח) טוב ליזהר ר״ל אש•׳ בשוחמ בפר הצואר ובאמצע כדט
. (לט) למשפש בסי' '  סוב צחהר למשמש וט׳ שמ״ח סעי' ח

 כ׳ בטי חואד סק״י שצדן ליק לב לבל ימזק בחטסה זו מזיישיק לעיקר
ו בטי טא נחנק לגמרי  סמנים ונשף קטן יפ למהר טסי ט בדחיקה כל מ
 נרי? ועיי דיק ס״ק א' שכ׳ דמה״ס אס נמשך הרנה התפיסה קודס שחיטה
' פירטס כדנא אף שרא  יש להצדן פירסס לאח״ש כדין מםומח ואס לא ט
 יןמז שט׳ כריא אפ״ה יש לטש שמא נחנק קדס שחיטה ע״י מזק התסיסה

׳ כיד ס״ק קכ״ה) ט להלן ט ד מ ׳ י״ז(ועי׳ נ  נדי״ש ושי׳ שס עוד לעיל ט
 (D) ולתפשם ונעת שתופס סטמרס יראה למנמיד הקנה נמיןסו ולא מרד
ף סי׳  הקנה י^מ התפיסה ובתרנגול יהדר אס לא נלס הסי' דיק ט
 א' בדר השלימי הט״נ יעי׳ בדנדט להלן סי' כ״ד (ס״ק קכ״י) מ״פ עוד
 נטמן חפיסת הסימנים קידם שחיטה• (טא) וכיונים. כ' בשמשת מהרץ
' א' ס׳׳ק נ׳ דנעופוח שקורין ספירקי״ן  ומנח שמואל נדדשח הזאנ ט
 נמצאם ניע הטי בצדדים אלא םביוניס מונחים הסי' נצד שמאל האאר
 ובשסורקי׳׳ן מונחים הסי' בצד ימין עיי״ש ימה בנו מנח״י סעי׳ ז׳ ציין מ״ד

 מנחמן לטשן וטא עעיח ט המעיין בז״ש יראה שטא בט שססתקחי
' א' ס״ק ו' נשס המהרש״ל  (מב) מריך אימן ידים כ' בש״ן לטל ט
 ח״ל ראיחי אפיי מומחים נמלים המ מדקמןס שמתי שבא ליחש עוף קטן
 שטו שוחטים אתו פס הרעול כד להסתלק מחשש מכה לנסלה וכי ע•!
 הש״ן ז״ל אעס״כ ואתי המחטים ממין לשטס שט צסדס א מניס קטנים
 יחו והו לא משים דלסלי הא לא חיישי׳ טתנבלו שניהם פכ״ל וכי כאהל
ת א ' א' מד׳ נ' שסונ שלא ישיופ מרס ופפורקי"ן ניא מ  יצחק נזנ״ס ט
 הסי׳ מעבר לעור ט הפור שלק דק מאד ומכל לראח הסי׳ מעבר לפור ט
 אט ממה מנה ושטדקי״ן לשאר פוסוח נדי? וכ״כ בטח אברהם פאן בא״ז
מה?  סיק ט״י (מנ) קרוב ועיבר כ' במריו סר' ח׳ וחב? ס״ק י״ז ו
 אש לא הזמינם במרס ישחט סחס וחתן הטי עם הספרקח יש להטריף אפי׳
 מימנד מדנא דטיל ספק מה נשחט החלה עיי? ועיי בסמי נטפה נמן<

 נקינשרס

 (ז) הסנץ ומזנ נש״ך למלנרי המחנר משמע לחדה• נעיק חזרח ממנים ונס
 שמדע שחתנס קולס סמסרקת ובאמת הוא על הש״ס לולא׳ בחזרת סימנים לחול
 נגר מהי וצ״ל לה* וידע יוא וי״ו המחלקת כלומר א דע וטלאי מן הסתם
ק זס להא עיקר  אס לא הידר יש לאטר ונתנ נש״ז יל־ידן אץ ג״מ כלל נ
 החשש יהנא שמא חיזך המפרקת קיס הס־מניס ו*! סטרמ לן יאמר אפילו
? ? נמיף ז ומה שםנ מ ס כמו שכתנ נס׳ נ י מ  חוזך המפוקח אחר מ

 דרכי
 לבי אבל אס שתהה הדבר ואפשר שנחייבש הרס על ילובן ואיס רכר א
 שפ״י פמיסס יצא האבן לסן ילא היי ס מן הא׳ טס טבחה א צריך להס־׳
 השני נבמק בעומת אס נהפרמ לבי עיי? (כט) שאץ לו זפק עי׳
? עין אוזא ור״ל דאוזא אן א זפק הרכר ייבחון כטס סמי למטס  באה? מ
 יירא לסמן ט מקים שחיטה אבל פטסא מם טושט של חווזא ס זפק בטט
 נמיןס סמרו בחלל הטף צהקירקבן וזהו הסי׳ סהרה שלה כמטאר להלן ס׳
 ס״ב זבמ רצון בתמידס ט׳ ז׳ ס״ק כ׳(וע״ל ט׳ ל״ג ס״ק קנ?) (ל) עד
 בין האגפים ריל פד מד החחלמ סטר מפייס לטף שמ? שס יעי׳
 בשחיפיח מהרי״ו שכחב ששיעור זה טא עד חלל מוף והכל חד שיעורא היא
? אח ד׳ מ״ש בזה (לא) באסצע  עיי? וטי בס׳ הואר משה סרק נ
 הזנואר זה קא אטלס בץ ברןה ונץ טושס ולכל בעל ט בין בבהמה ובין
 בחי׳ ונץ בעוף ה:״ש ס״ק א׳ עיי״ש ועי׳ בישועות יעקב בסי' הקצר בטף
? על סחטי זמרמ שלא יפה עושים שאץ מדקדקין בזה כ? וכל ׳ זה מ  ט
? במטח רמיא ולבוש  א׳ קבלה בימ מתו ורט מרט דאנו אץ למ אלא מ

• ?  לשיזט באמצע הצוא׳ מקא עי
 סעיף נ (לב) שישחוט באמצע הזנואר ר״ל מבסרס הצואר מד מרץ

 שמ״ח מרי ו׳ (לנ) ואם שחט p הצח־ץ עכר? סק? פמקיל
 אף לכחחלה להחזיר הסי' לצדדים ולסחסס עיי״ש אך בשמ? שס וסב? ס״ק
? דלכתחלה ש לשחוט בפרס ? השיג מליו וכי מרקר לדנא כמנח המחבר ס  י
? וקימן  הלואר באמצע מד מרץ נדי? וטי' במנהז? בעשמן שס ס״ק י
ע? ץ שהמחזיק הג  סעי' ה' שכ' דמ? טכא דא? לשטט באמצע הצוואר ע
 עקם קצת הראש לצדדים ימשני זה בא הסי׳ מן הצד וא״א לתקן הדבר מפאמ
ן יההכרח מ ת יבש בחחחיומ מ  ההכרח דמטרוח סשחיסה א סש אזה נ
 למוט מן הצד א אף לכחחלה ס לסמוך על הסר? מ״ל ולשייט מן הצודן
? מהש״ך דלא  נדי? (לד) שהחדר הסיםנים רדע וסי עבאה? מ
י ופי' סר? סק? שהטג על השיך ו מ  בעיק תרודיס החויר וגס דע מח
 וכי דמקא ידעה בלא חזרה מא וממי אבל חזרה בלא ידעה לא מהמ עיי?
 יעי' בפרי טאר סק״ח שכ׳ מל מן זה לא מיייי אלא בלכחחלה אכל בדעבד
 אפיי לא החויר ולא דע אן לאסר וכל הקפידא בזה טא לענץ לכחחלה
 דלכסחלה צריך לחזור הסי׳ ואס לא החזיר צריך לכחחלה למירמי אנסשי' למימנ
מ לא חיישיק לזה כלל עיי? באריטח ועי׳ בלב ע י  פלא ממ נספרקח אנל מ
? ונשמ? ומג? ט ? השוחט וסי $• נ ? נהוס' ד ? ט  אדי טל סלץ ep י
' זה ושאר ספרי האחחניס נחנו טלס כאחד דאס' ? ונשס? סף ס  סינן י
' ירטה ' רק א' אסר אפיי ט ס דע והחזיר ואס לא ט ו נעיק תו דענ  נ
? מה והטלה ס מנה מ מ ' נס חזרה אסו עיי? ומיי נ ? אס לא ט  מ
 דמן הצדדים כשר נדפנד אפי׳ לא דע אנל מן העורף פסל נלא דע גס
? ונכ״מ אסר מיי שס טור  בדעבד עיי? ומ? הבאה? דלדדן אן נ
? דאס לא הרד סס' כלל ממקומסונמצא הסי' שטסים  כשמ? שכ' דמ? ס נ
 יהמסרקת טס הסט שט נחחך ס להפריף מדארייתא לקרוב ספי אמר
 שסספדקת נחתך קדם הס' שהס' רטן ונדחים מהסכין ואם החזיר הס'
 והרחש מחוחיס בטוב והרחם סל צוד המסוקס כמו במיןמס אף טש להטריף
? לא סי עכ״פ רק ספק טריפה דאף ? מ ׳ כ  נס בזה לדידן כמש״ל ס
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שיחחבו שניהם בין ^ א ״כמה הוא שיעוד השחיטה (של) הקנה והוושט (א) השחיטה המעולה (ב) נ י י ס אנ י ־  *י
ב ב׳ ח ב (ו, ז) א׳ מהם (נ) בעוף(ח) ו p בעוף(נ) ואה(ד) יחבק (א) הש־חט (ה) ימם שחט ח f ה מ ה ב * ב "י  י

ב וביון שימצאו  *־?״ (נ) בבהמה(ט) ובחיר, שחיטתו כשרה"ובלבד(י) כשימח־ו אוחו(יא) ימצאו שהנשחט הוא ח
 באר היטב

 שנשניס מתרח סמחנר אח הסנמויו יחל אנל שנשוי) «$מ[ נקראץ נמרח וחגו של
 אחל נמוהו ה״ס מקא חנ הקנה מתחלת הקרוס למשה ולא מנ הגרגרת להיט
 סוני המנסות מי׳ לקמן מ׳ כיו ומק ל״ל (נ) ננהמס וכ׳ מסרש״ל נשחס הקנה
 טלו ימישס נשי0 עיר החיצון סלה יסור הסינר לא מחש חנה נ״צ לאסרה ונן

 כחנ הניס .

 תשובה ״
 לקמן סי׳ ל? סני׳ ה׳ בעיה ינסר? שם ס״ק נ׳ יככרתי סם ס׳׳קי״א) אם
 השחנו צדן לשייט שניהם יסיים ששאל לגאמ המן ילא השיב א׳ מהם ינר
 בחי א בסי לשחוס חב שניהם א סגי בחב א' עיי״ש ועי׳ נשו׳׳ח מסר״י
׳ עיי באמצע התשובה מ״ש מה והוטס בראות וא׳׳צ לשמש  אסאו חמ״י ט
ק ב' ובסי מוי ' ב׳ י  שניהס עיי״ש אמנם בס׳ ובת שמואל בדרישת הזאב ט
 לאברהם (מהשו? סלמק) נדוסף אברהם כתבו בעדשות דבבר אוזות הזכרים
 שהקנה שלהם נסרד לב׳ חלקים אס שחס למסה מהקנס במנןס שכפצל צריך
ף סק׳יב ק ס  לבחוש ב' הקנים מקא ואס שמע p ק& א' סריפה עיי״ש ועיי ד
ק א׳ וביוסף ז י י ק כ״א ובבית אברהם כאן נ ' ל? י  ובמקדש מעם להלן ט
 אברהם שס שעממ על הספק בה מה יהי׳ אס קנה א׳ עב במחר מהשני
 ישמע העב לבדו אס יש להכשיר עכ? בכה? כמן דאס המ הב׳ קניס במג־
ד  הי׳ ריב מהקנה הנשחט ונס בכה״נ טק דיעב סא חב מהשני הדק מ
 והניס בצ? עיי? ועי׳ בממז״י בלק״י ס״ק ל״ט שכ׳ בפשיטית להחמיר בזס

ק גי). (ח) ורוב ב׳ בבת*־. ק ס״ס וסי׳ ל? י ? י ׳ כ  נדי? (ופ״ל ס
? באמצע הסס׳ ׳ י ? מהמהרש״ל וב? ועי׳ נשו? קרן אר ט  עבאה? מ
? בערן זה וכ׳ דהר נבילה טון תעיק ? בערן זה יעי׳ מביש סק״ד מ  מ
 רוב חלל הוופם מבפנים עיי? ועי׳ בס״פ סק״מ ובשש? סקינ (יעי׳ בשטח
? בביאר דברי הםרמ״נ ושניהם ק ז׳ מ  חייס סק״ג ובמנהז״ב שס במשרק י
? ששאל בבהמה ' ס  לתר א׳ מטוס) עיי? ועבשו? שערי דעה הניינא ט
ר  ששחע הקנה טא וגס עור החיצון של המשט שחט מהר מרוט אך מו
 הפרמי לא שחט רק מחצה אך כנגד המעס מעור החיצון שנשאר שלס עד
 זה שחם גס מעט מעור הפנימי רק שלא הי׳ מטלש לחלל ט המעט מעור
 החיצון שנשאר פלס ספה על הממס מעור הפרסי והשיב שלא ימנ מטס
ק בהיקף א אף שהי׳  הספק בזה דטין פעכ״פ כל א מהב׳ עירית שחטי ח
? טדא סד שחיטה כפרה יטי דלא טציס טצטרך סהי'  זה שלא מגד זה מ
? תליחא ? סטי ט ? ועי׳ ב י  חב החלל מנילה רק סהי׳ חב שחט יטי ע
? בטובדא כי יהשיב לאטד משוס דאף למדן דלא בטיק ? משאל ג ׳ ס  ט
? ה נ  שחיטה מפורעח אבל עכ? בפיק סבצירוף החחיטס יהי' מסדעס וטור ת
 מנוי החיצון מנץ מליו לא הר נקב וא׳׳כ לא סי שחיטה כלל מיייש ודבריו
י הי״ק סק? שהמלה ביאוח יאפי׳ אס שחט כל טור מיאן י  יתייחד עם מ
 וגס חב פור הפרמי p שבחלא אט סכוצש ברוט מוססו פסלה מדאריימ
ק ג׳ שהניא תרי המסו? הנזכר  ועיי״ש נמיסגר אמנה יעיין נדפס מרה י
׳ מטלה לסטן  והשיג עליו והעלה להכסיי דטון תחתך סס המימי מסתמא ס
ע? ירק לאח? עמי ונסטפ נ  נשפת שחיטה דאליכ אך שלס ט הסטן ו
 תחת מקים השלס שנייצון וטון דנשעת פייעה הי׳ מסומנת כהוגן אץ חשש
?. (ט) ובחי׳ עי׳ שלחן גטה סק? ועי׳ נס׳ הליכות מולם נניארו י  כלל עי
? וננמיטס המראה כאן (י) כשיפדדו ואפן  להסהרפ? טלי! דף סיד ע
ע *שים שהניא ' שני בפס הס' י  המדדה טושס עי׳ נמחזיק בופה אמ נ
 עמס מחכם א' שואה מעשה מוטטו המיסיוס שתחכי הסכין של שחיטה
ל למך החלל לאדן־ הסי) ושמו השלם מצד א׳ והשימו מצד הב׳ י ) ׳ ס  בחון• ה
? אם קצה  ובזה האפן כנזק יפה מפני שהסכין קצה הא׳ טב וקצה א׳ חד ט
 העב מגולה כגר שמש הרוב ואס לא טדץ לא נשחט הרוב עיי? ומי׳ ממדי
ק י׳ שכ׳ שבסטטתמ נהנו השוחטים הבקיאס לנמק טושס אם נשחט  נלקיי י
ט ט״י ב׳ קרס שסחנץ לאין מושט כמזע ומה אן חשש שימיזיח בצו  ח
׳ צדדיי זה על זה ויוכל  א׳ מהר מחטיו ובקנה הר אפן המדיה לומק נ
ם»ו א) י י ) ק נ») י ב חלנו והקיפו עיי? (וע״ל י  להטי בטוב אך יהי׳ ח
ק י׳ שכ׳ פצדך לימי נסייחז  שהנשחט הוא ריב עי׳ נממז״י נלק׳׳י י

 כא (א) השוחס והקשס נידשס א? לסי׳מ נמס מחייין לנתמלה לפמס הסוף
? וייין ללמיל יריד ששוחש שני סמרה  נסנץ שאס חד נדלעיצ סי י
? להסיר אף מהסס אס שויזש שי סמנים כאחד ונס״ז מלק ע״ז  כאחי ונחנ ע
? נליעני  יאט מתיי p נסוף ולא מסמס משוס מעוף אף אס •קדס נאחל יוחד פ
י סש? הקנס סיא הקייס  שנסיזך חט של אחד אין אסר נדנד (נ) נעוף ו

 דרכי
? מנרי השמ? מה יהעלה דבשעת הדחק ס׳ זה מ  נקנסרס סד מסרי נ
 ירע? ש לצדד לסקל נדענד ט לא נמצא ק נלשין הססקיס יאורנה מדברי
מ ע י ע יאט אלא אזהרה לכמחלה אנל מ מ ? וםכלט טכ׳ קיונ היני מ  מ
ו ברי מ ס * י מ  לא מי״קיק לממהא ותליק ששימ השימניס קת־ם וכיש אס י
מ והכל לס ייאת שמיס של  לי שמס הט׳ קווש דש למסי• טץ ד

? עיי? : י  מ
? 0ק? שהניא סאגתת הפוסקים  סעיף א (א) השחיטה דטעולה עתנ
ה ינץ נעוף מ נ  א מרק מואריהא לכתיזלה כל נ׳ הסמנים נץ נ
י מ  א רק מלדנק והעלה מרקו כהססקיס והיא וק מורבק מיי? וכ? נ
ז י ? לא מי הקסירא לכחחלה רק סודננן עיייש יסי׳ נ ע  תיאר סק? ת
ק א מה שמרין נדן זה יטיס ת יקותיאל י סי צ? ועי׳ נ  סקיא שמים מ נ
מ ה׳ מש לכהחלה לדעת הטנדס שהוא מאה דארייתא לשסס  דהירא אה ד
? נזה ועי׳ ? נעשרץ סק? מ  כל הס׳ אף נעוף נדי? ועי׳ ממהז? כלל י
ס T אנרהס פכי דמסירש נחידוס מ מ ק ה׳ ועי׳ נ  מיו להלן ס׳ כ? סף י
' (ב) שיחתכו שניהם כ׳ ? די ׳ א׳ נ ס י נעוף נ  הרשנ״א דמיאודיהא מ
? נאוזא ׳ אף נעוף מ  נכרתי סק״א דאף שלדין• לכהמלה לשסע נ׳ ס
׳ ל?  מנמשמס קמר׳ דמא לכימ מוהר לשטס הקנה ולבדוק סושס כמש״ל ס
? קרע וניטעוה ימק: ק כ״ו מ ׳ כ? י ? ועמ״ז סק? וכי? לקמן ט ד  נ
? סק״ד (ומנדט מ סקיס ולהלן ס׳ ׳ כ c להק ס ' r M / י ע א י י ט  כאן נ
? מערן זה עוד ועי׳ נמנהז? מ מה ש*ץ תמחדס טל ? ס׳ק קל״ויז מ  נ
׳ ס רק ס ו מ ? שרוצים להראיח חריפוח נעצמס לשיזס מהר ואש ס ס  ה
 א יפימיס כשאט נפש סל דן הססכס סרונ הפוסקס ועתידים ליק דן ע״ז
? (נ) ילזה יחמץ השיחט נד׳ נדרן ׳ כ  נדי? יעי׳ נמ״ז טף ס
 החיים שכ' ופל הקפידא מה לא מי p טעשה הטחע p לכתחלה אנל אס
 לא שחט p כל מחט חב ב׳ בבהמה ורוב א מדף א״צ מדנא לחזיר
 אחריהן ולגמרן אף בדליכא שמנור שסי׳ ודצא במ? במר א' שצדן מדינא
 לכחחלה אמור שלא שהה סטור שהיי׳ טיי? (ד) יחמץ השוחט טי׳
) (ה) ואם שחט ׳ כ? סעי׳ ד׳(ובדמיט מ  באה? ועי׳ מזה להק ס
מ הרוב מותר אף לכסחלה לאכול כ א׳ ונו׳ עד״ק שק? שכ׳ דאס ש  ת
 ממנה אף למחמיר ממרת חסיות והטונה ס׳ p טסי! p אמוחלה ונפרט
? לשחוט למחצה כל רס׳ ה ׳ א' שלס דממ״נ דלהימנ? דמא מ  גשמו ס
 הרי לדדי׳ ד גס׳ ח׳ ולאנן דמי p מדרגק ודא דאין להסדר לטק
 האכילה דלכ? אן נזה מ־רא דאסרא נדענד אף להסחס לעצמו וכ׳ דמא
ש מהש״ן ונר׳  עצמו אכל מעוף כזה מיי? (ו) א׳ סהם בעוף פיאה? י
ר נ טנ נ החלל ולא מ ק נ׳ שכ׳ דה? ששחט מ ? סר' נ׳ והכ? י  מ
נ ר נמי פסלה מספק תעיק תרתי מ ת דהייט שנמהשן הס׳ לצד מו ו ת  מ
? נמה שנראה נ ? םק? שהשיג פל מ ת עיי? ופי׳ מ ו ת  חלל ומנ מ
ק טריפה ט ? הד מ נ פוני׳ ג נ מלל ולא ח  מתרמ דאף אס נפסק ח
נ מחלל הקנה הר פריסה ודא ומנ מוני׳ ע תפסק מ מ  מססמח מוסקים מ
ן לא קא p אןאד י ? סתרי ה ס ה נדי? וכ׳ מ סוד מ  למד סי ודא שי
 טבעות אבל בטבעת ממלה שמא סה מכל צד א מי חב מבטח שסיר
׳ ג׳ סק״ב(ונר׳  נמי הד חב החלל נרי? וכ? מבס מואל בדרישת הזאב ס
ק מ״ל י ) ומיי? בחמשת הזאב בסף ה ד י ׳ ל? ס  מזה להא נדבדמ ס
ת ו מ  דנעוסת שכל מבמות סקיסץ חח כל הקנה אזי מכל לשפד נס בשאר מ
׳ ב׳ ח מיל חבהקנס נדי? ועי׳ באהל יצחק נלק״ן ס ר ת נ מ  דאס שחפ ח
׳ שכ' שכן ראה הרנה מקיאן נפוף וםמטן פל זה עיי?. (ז) אחד סהם ד ק  י
׳ קרס (מי׳ ' משטין א נ  עי׳ נס׳ כיס שלמה סל המ? שמספק ממצא נה נ
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: ב 'אס שחם בבהמה הא׳ בוא־ ו  שהנשחט (יב) יוחד מרמי (ינ) יאפילו(יד) בחוט (ני) השערה (י)(טו) ד
ב ptn במקום א׳ כגון שהתחיל לשרוט  (יז) וחצי הב׳ י׳ובעוף ב׳ חצאי סימנים פסולה: ג ״לא שחט ח
ב (יה) כשרה בק בקנה (ימ) בק (ה) מושט (כ) לא מבעיא p שניהם ח ק ונמדד, שם ו  תתהפך הסי

 אש ב׳ החתכים שרם בהיקף א׳ יאלא אפילו(בא) הא׳ לצד הראש והב׳ לצד מטה

 מזה״ו טמיה להטריף אס שיק ב׳ מ׳ מקומות אילו לא הנטה rr ואזלו דענל
י ל• ק ס*ז תרה אס אמר מ  סריסה וסריס חולק מלץ נק״א ונפטרת מרשוט מ
 שלא עפתי ננומרס גה צא •לא דס נשרה אסי' שחש ננ׳ וגי מקמות אף ששהה

 באר היטב

 שיש מנהנ להצריך רובא ומינבו לעירם טלאי אף בקנה אץ להקל בשוס מרן
 טין שבבר יצא סההביש ובמקס מהט להחמיר אץ לזוז מן המנהנ להקל כלל
 אשי׳ בהפ״מ ועיי במנויי נלק״י שק׳׳י שב׳ והמנהג בסביטחיו וסמכין השיחנוס
ה ונץ טושם ומה שחשש המנהז״ב וטושס אץ ק  הבקיאס על המדיוה בץ נ
 לסמוך על המרידה מחמח שמא נמתח אן לחש ולשי האמעמ של הבקיאים
 ושס שנודקץ ע״י נ׳ קנים שחחנץ לאון הוושט כידוע אן שוס חשש ממתח
ק יי) ואורנה יש להעמיד עליו מסר  רגזה נמתט סב׳ חחיטס נשוה (ע״ל י
 ממדידות הקנה עי״ש ועי׳ מזה בשרת כתב סיסר חיו״ד סי׳ ׳״ד באמצע
 התשובה באריסת (טז) דיו מנאה? יעי׳ גשו״ת שערי תנה תרינא סי׳
ן ז״ל שנסתפק אף להמחמיריס מעת הסנ״ת א  ס״ח במ״ה שכת: מבע מ
נ מראה לנדרס אס ארע  והסרמ״ג דלא מהר חב ע״י מדידה רק שיהי' ח
נ השר סימרס מצומצמים נמדדה אס ©רה טון דאף נהמחמיריס  ששחע נעוף ח
מ מא רק טדיננן מחמת סשק י נ מ נ שע״י מדידה ומדק ח  דלא מהר ח
 שלא חדמן פטת מזה ואיכ נעוף וסגי נשי׳ א׳ יש מקס לצור להיתר דהוי

 כשר צדדס למתר דאמריק אסשר לצמצס מיי״ש .
 סעיף ב (יז) וחזר וסי פםריה ר״ל שמל ידא סדארייהא דהט אגמד׳
נ עי׳ נ״י ומי׳ הכ״ש ח  רחמנא למשה דנשחיטה לא מי מחצה נ
? להלן סי׳ כ? ס״ק י״א שהאדך נשחט סחציח הכו׳ א מה ס מ  טיק ג׳ ו
ד התנ״ש למיל סי׳ ט״ז סק״נ נ  שחיטה עכ״ס להחמיר לערן א״נ והאריך מ
? לצמצם מי״ש אמנם לסמ״ש כס׳ יראם עמוד  שכ׳ מהרמנ״ס תירי אדס א
 ס*לות אטימת סי׳ קי״ז דלהט פטל נפחיסה נמחצה על מחצה דאף דססיה
א?  על מחצה הד כרונ אש״ה אמר משוס דחיישיק שמא מא סנזת ממחצה ו
ק א את ני) ממילא  לצמצם נו״ש (ונערך השלחן את ה׳ ונתואר משה *
 דלענץ א״נ יש לממיר לאמץ גיסא דטון דא? לצמצם שמא נשחט הרונ וכן
 לפמ״ש הש״ך לקמןסי׳ כיח ס״ק כ"! תלססק נשחיסה לא מי רק ססקננילה
 ולא ודא נבילה לבארה אמר לשיזט בס א אביו אחר שחיסה דמחצה על
 מחצה במס א׳ יעי׳ הביש לקמן סי׳ כ״ה ס״ק ג׳ ובסרמ״ג במוחה לה' שחיטה
ח פבמף הרא״ס בפתח הבית כללי חזקה ימה״ק מף ה׳ ט מ  ובקגסרס מ
 שדמה נכללים ה״ש כלל ב׳ את ב׳ שבתנו סנס לדעת הרמב״ס דבשחס ולא
ס בשחיטות מי רק ספק נטלה ק י  בדק בט׳ הד ודא נבילה אבל בשאר מ
ק  עי״ש ילס״ז גס בנ״ד בשחט המחצה י״ל דהוי בשמש ולא בדק אס נשחטו ח
 א פכ״ס מחציתן טץ דא״א לצמצם מנדנא דמי ודא מילה וממילא דסזחר
 לשייט בט א אטו אחריו ט במס וצ״ע ועי׳ בס׳ חידושי יעב״ן על סס׳ מלץ

. ( ׳  דף כ״ז ט״א (ומי׳ לקמן סי׳ כ״ג ס״ק י״ח וסי׳ ל׳ ס״ק ג
י במנהז״ב שס בקמק סעיף ו׳ ועשרון ס״ק ו׳  סעיף נ (ידו) בשדה ט
 שטיס ימ״מ אן להישיר בכה״ג כ״א לאזר עמן מסב שיש חב
 מראה לנדרס נמקפה יאפונה שיהיו המקמוח המעויין שבה נדעוע קנון מא
 ט בכה״ג ה להחמיר מט־ שלא יטא אד ססוס מי? ופי״ק סק״כ שכ׳ טוצא
) בין נוושט פנאה״ט מיש סהש f תדרי מא שהה אנו׳ נ״ש ט י )  נזה ־
י השיך נזה ועי׳ נשטח ידם ס״ק ה׳ ירש מ  ועי׳ פס״ו ס״ק נ׳ מ״ש טל ו
•frw פיו הסומ״ג טה (וע״ל נסיק שאיי). (כ) לא מבעיא וסי אלא 
 וסי. ריל לא ניננדא אס שר החתכים טיס נהיקף א כאפר כחצי גמץ
 הפטלה תשנה כמן שהחסטס סמוכים זה לזה ואץ הפסק טניסס שלא נשחט
 אלא פפס מזעיר אלא אפיא הא׳ לצי הראש כלומד למפלה לצר הפור כלפי
 המנח והשר לצו מסה כאמו מה שמא כלפי הציאו יאכא למימי טון
נ קנרל וכשד: כמן  שמרזחקיס השחיטות זה מזה סד? וטטלה אפיס ואכא ח
 שהס נמקף אט־ שלין גטה ס״ק ו׳ (בא) הא׳ למי הראש והב׳ לגד
ק ג׳ ה הסכין שפיו י ט  מטה והייס שנדחף המכין ממקם למקס ילא מ

 ומות

נ מראה ה סוסקיה ס״צ יצא ממי מדיה רק ח ת ז מאחר מ י  (ד) דו ול נ
 לגייס יש להחמיר נמקה שאץ ממל מדונה ועיק סר״ח ונהיי שהחמירו אילו
 נהס״ס (ה) ממס !נתנ נשץ• למ״ד מצא שהה אילו נל שהוא ונתנ נהיי

 דרכי תשובה
 מושט שלא ישאר מאמה אף מטט מקרונד דושס שתיל להשאר לסעמיס
 ססנינ ידלא כמי שמותל נסימיימ דהטחשיס ובורקים שאמרים שאן זה
 מהושט חהו מהקרימיס המחנריס הקנה אישם יאף אס זה נא נחמן ללינ
ן מ  דליתא דהנל הוא נכלל טמייס וכתנ שכן שמע מהגאן אנד״ק מי
: (יב) מהר מדמיי אפילו כחוט השערה עי׳ נאד היסנ ועי׳ ?  ט
ט׳ זה שמטאר מדנומ דכל שנואה לנדרס  נמהדשד? נקילורי דרס למ״ד נ
? מ ? ויאה מלשץ מ י מי ש מ י  שהנשחש מא מהי מהחצי משאר אף רק נ
י נ גמור מדאה לנדרס משמפ קצת דלא מ  מדי א' שני נלשוט דנמינן ח
ה מטרץ שש משהו מחר רק נפיק שיהא נראה לנדרס לחנ גמור אכן  מ
נ  יפרץ נמרי דפה סק? שהעלה דאס׳ רכר רר, לייקצח נר אדס שש ח
נ מ מכד לכל וכ׳ דמ? נשמ? ח ? וא״צ ט  מוחר לנ״פ ואפי׳ כלא הפ
ן לדמיו מדמי ט ? נאק• ולדמיו ש מו ד לכל לא דקא קאמר עי כ  נמוד מ
? םק״ד דדא דאף ט  המהרשד״ס מ״ל (ינ) אפילו כחוט השערה כ׳ נ
? אץ לסמוך פ״ז אלא דוקאאס כדק נ כל דמ מ ח ? דס״ל דמי נ ? ש מ  ל
ד ק אנל ah המתין אף מעט ומצא רק נ ס  טכף ונדד לאחד שחיסה בלי מ
ר מתר ודא פריפה לכ? דספהו כמ יכול לבא בקל עיי פירטס והיא  טס מ
? בזה וטיל ? ועי׳ במרי דעה ס״ק ב׳ מ  שכיח ותלינן מבר המצד עי
? סעיף י״ז ועדיין ס״ק ב׳ שכ׳ דאס המ ב׳ חחיסס בקירוב במקף  סי׳ כ
? נקרע סטס מלס שבירמ דאן לסמוך מ  ועתה געשה טהוך אזר ד
 אז״ו על חב מצומצם ובמיץ חב מעליא למציא מידי ססק שרעשה ע״י
? דהרבה טסקיס  הקרע עיי? (יד) בחוט השערה דיו מי׳ באה? מ
 ס״ל דלא ממי מדדה ומי׳ במיז ס״ק ב׳ ובידעוח שלמה את נ׳ שכ׳ דהא
י ואף המחמירים דסבירא לט ? מודם דמה? בחב משמ מ  ודא בהא כ
י בחב  תפיק ריב מראה לנדרס לא במי רק מדרבק אבל מה? לב? מ
# בהש? פ? פהסר? ד ? (טו) השערה פי׳ באר טפב י  פ״י מדידה ט
ה בפרי טאר סק? האריך לסמר תרי  החמיר כשאן חב מראה לפימס מ
ד ? מדידה שמציה לשמיפ ת  הסר? והפלה דהמיקר דד במשמ ייתר פהחצי פ
? ? להחמיר פי ר מ ? באין• ומי׳ מ״ז מ שהסכים ל ? להקל במ פ  מ
?  וכ? במסישד׳יס בקיצור הדירס ליו? בט׳ זה תפיק חב הרבי• לנדרס פי
 וכ״כ במה? בהנהח ב״י את ז׳ ובשלחן נטה טף ס״ק ד׳ לדנא עיי? וט׳
ק שזה תלוי במנמ המקומוח ובמדטח אא ס ? מרף א׳ יתב? ס״ק ב׳ מ  מ
 המנהנ להחמיר להצריך וזקא חב נמיר הרכד בלא מדידה אכל מ אט רכר
 אע? שש חב ט״י מדידה ה״ז אמרה ואן לשטח מהמנמ אט׳ במ״מ
י המדידה ומ? כל י  ונמקמנות שאן המנהנ p ש להקל בהס? אף בחב מ
ד סמחמידס ולא יאכל ממנה עי? ועי׳ טוירח מנח ת מ יחוש ל  בעל נ
׳ ז׳ ס״ק ב׳ שכ׳ דטון דהסרי טאר כ׳ מצוה לשמוט לדמי  בהפלה שלמה ט
? בזה על p אף במריטת אא נמקימות שאץ המנהג מור ש להקל  מ
ס תורה ס״ק א ובי ומי׳ במחזיק פ ? ופי׳ מ ? בחב פיי מדידה ט ס  מ
מ אנשים מ״י מחובו מפסקי רנמתא קמאי ונחתימס ו ז ׳  בתה מ שני בשם מ
 ייס של סומים בעצמם שמרו חכם א שואה מעשה מוטטו המומחים
ה וחכם א׳ שומו ריא אלמם כ׳ דאין למוך על י ד  שמ!ט על החב שפ״י מ
ר אש לא שהרב דמ^ס ההוא יאה לעשות p אבי מעצמו לא  המדדה נשום ת
? ומי׳ נסנהו״נ נקנק מדף נ׳ וננשחן נ מדאה לנדרס מי ח  משיר אלא נ
ה שא? י ד טה ומושט ש לממיר שלא למוך מל מ ק ג׳ שכ׳ דדך מו  י
מ מקצר א מ מ ממק־ מא ונוצימו מרחינ ו ׳ טון ת ד  למוזר טל ט
? אף נהם? אן למוך כלל על המדוה ונקל מנל לההשיר נבילה דאריי׳  פ
מ? כל נפל נפש יטפ למנויי אף  אנל נקנה ש לסמוך נהם? מל המויוה ו
ם ק ? ולסענ? סטט רזה הקא נמקס שאן מנהג מטוני נזה אנל מ י ה פ נ  מ



 באר rfrm יורה דעה סעיף בא ג י הלבות שתטה

 (י)(כב) כשר יבין אם אדם א׳ שחט כך (בג) בב׳ או בג׳(כד) מקומות בין (כה) ששחטו ב׳ (כו) בב׳
 סכינים *אבל אם הבי1 בצד א׳ בנון שלאדר שהתחיל לשחוט מעט (בז) הניח זה המקום ושחט למטח
 צד צריך ׳שיהא הרוב במקום א׳ ובשיש רוב אפילו במקום השני כשר
או שחיטה (ל) העשויה בקולמוס (לא) 0  מפודעת (s־׳ ייי״ג ג ד ץבט) נ

 הימב
ר ורעקה החתך נל׳ שיהיו י ע נ m »5 מימיה ונתנ ע׳׳! חיפח רוחה של השוחסיה 
 יסימץ נראה ואח״נ שוחעיה לא w הה עישים וני הנ״ת נטמן נ״נ להינא

 ימשש הקנה לנדו ואיד נרי לי שלא ננעחי
 ננל עוני ערפה נמו נר אווזא שהונא לקמן
 על הט״ז

 נוישפ נשר אנל נס״ז נתנ לללילן
 נו׳ ל״נ «ץ< ח׳ ונס׳ נ״ה וילק

 לקנס
 תשבה

 השחיטה במק ס האתר עי״ש אמנם מה״ק הניחו נצ? טץ דמדבד ההב״ש
 לא משמט לאסיר ככה״ג רק נהתתיל לשחוט הסי׳ ונדחף יד וט׳ אנל כשלא
ט׳ עדין ונדחה יד ע״נ עור החיצון וגמר שס שמיטה אין ראי׳  חתך נ
 מהתנ״ש לאסיר עי״ש ועיי נמנ־ר- כלק״י ס״ק כ״ד מה שמצדד נדנריהס נזה
 והכרע דחס לא שילש העור החיצון יש להקל כשלא יגניה סטס אנל נפילש
 העור החיצון אין להקל אף כשלא הגניה ואפי* לא הגיע עדיין למקים הסימניס
; f כד הד״ק והגה י ? ס״ק ו׳ ז׳ ריש נ  עי? ומי׳ נדעח הדה לקמן ט׳ נ
 נאירך ועי? נמ״ש נזה לדנא ועי׳ נש ״ת שיאל ומשינ תליתאי חלק א׳ סי׳
 קע׳׳ז ועי׳ עוד נד״ק שס מ״ש נהרגיש נשעח שייטת נעוף שט׳ נטי׳ נהסטן
 ממקום למקים ובדק נאת? וראה כעץ רמעה דקה מהעור כמקום שייטה וה״ז
 כעץ נ׳ יהיכין רק שלא טה מחוגי דניני ניר רק מצד אחד וזה מורה שאף
 אס ט׳ נטי׳ נהסכין היה זה רק מצד א׳ מהסכץ וצד הנ׳ לא זז ממקמו מתחלה
 והכשיר לבני ביתו אכל לעצמו החמיר ולא אכל ממנה מחפש שמא ט׳ נםי׳כהסכץ
׳ מוזכר מכ׳  בשיפוע איל כש,יי'א נ׳ חהיק נהעור והעור שנץ החתיכץ ט
 הירדים חה יירה שהנניה הסכין ממקיס חתך הא׳ לחתך הנ׳ יש להעדיף ועי?
נ המניה שס שכתנ \  עוד כמה עונדת וכמה חדשות נדרס אצו ועי׳ נדנד י
 והמורה צייך להחיישנ נדנדו למעשה כמן שקיצר נניאורו נזה עי״ש ופי׳
? מ״ש  מעק זה כשו״ה דעת חכמים (הנספח לס׳ תיקור הזנח) ט׳ ח׳ וסי׳ מ
 נערן אס שחס עוף ולאחר שטעה נמצא נעור הצואר עוד חתך אחר איל
 ה־הך ניה? ולא ימנ מהי עשה החתך אס לפני השחיטה א לאחר גמר
 השחיטה ורצה להכשיח טון שיש ג׳ ספיקת והנאין מהרש״ק ז״ל השינ לאסור
? חמד אש ידו? ט׳ ג׳ כאמצע המשונה ט  בזה מהמת נ׳ טעמים עי״ש ועי׳ נ

? פוי נענץ זה) ׳ כ״ג ס״ק ל״ז מ  מע״ץ זה בארך (ועי׳ בדבדמ לקמן ט
? ו ? משכטח יעקנ ט ט  (בח) יאע״פ שאין השחיטה פנורעת עי׳ מזה ב
 ט׳ ח׳ ומי׳ במנהז״ב כלל fn בקינון סעיף ח׳ ועשרץ ס״ק ח׳ שכ׳ בפס
 הכיולת יצחק והייכתי מאלי׳ ויי שמעקס החתך בשעה שחיטה כד שמכל לראת
 הטמרס בטוב ולקיים בזה מצית שחיטה מפורטת זה אמר גמור טא משוס
 פיטל לביא עי"! ליד שהיי׳ גמורה ועוד שעושה הטפל לעיקר דשטטה מפורטת
? סק? ׳ כ ? ועי׳ בד״ק שי׳ כ״ג ס״ק א׳ (יכדכרימ להלן ט  לא בעיק כלל עי

 וכסי׳ כ״ג ס״ק י?)
 סעיף ד (כט) שחיטה העשויה כקולפוס עי׳ סר? סק? x׳ ט׳ שהוא
 עשוי באלכםין במדרץ עכ״ל ובס׳ מחצמז השקל כת״י ראהי שכ'
? מושיטא כזה ח עכייל וע׳ בשמ?סעי׳  דשחיטה העשוי׳ בקולמוס ר״ל כצורה ט
 ה׳ שכ׳ וז״ל שטעה הפשרה כקלמוס דסייט שהניח על הצואר מעוקם קצה א׳
 לצד הראש והקצה הבי לצד הגוף ישחט כך א הניח הסכין ישר רק שעיקם
׳ שמ״ח  ירד למטה א למעלה עכ״ל ועי׳ מ״ז דש ס״ק ג׳ (ל) העשויה ט
? ועי׳ בבל״י ס״ק ג׳ שכ׳ חיל  שס שכ׳ דאפי׳ לכהחלה יכול לשטס כקלמוס עי
? נ״ל שיש להזטר להשוחסיס שלא ישחטו לכתחלה בקולמוס טיט שהתחיל  מ
? פנמים שהסמן  מלממה ומעקס המין למעלה דאע? פאן מגביהץ הסכין מ
׳ כ״ג ? וכן ראט נעיר עני*(ועי׳ בדנריט להלן ט ע  אמ חד ומעקר הט׳ נ
 ס״ק ל״ז) ועיי נדנד* להלן(ט׳ כ? ס״ק ק?) x׳ יספד השרנ ילסעמיס
 צריך השוחט לטקס סטמ קצח כעח פחיסה כגץ נאחא ובר אוזא בבוא
 הסכין על הטנעח הקשה א מתר לכהחלה לטקס קצה הסטן ולשיזט כשיטט
 למד כסכימ נץ הטוחח המחנדס נץ הטנעוי• שנקנה (לא) או בשיני
?  המסרק סנה כס׳ מחצית השקל כחיי כ׳ ושיר המסרק טא כאות מ
 פסחה וכהנ מוטסא סה« עכ? אנל נשמיח סעי׳ ו׳ כ׳ ח״ל שחיסה העשוי
מי וטיקפ לטסה א״נ שלא מ המסוק כנץ שנכנס נסטט למעלה נפיקיס ו  טי

 ננגס

 י ימא ורנ׳ אנא
א הירא ח  נעינדא מ
cc מ ee מי׳ 
 נהוכשויז והי־ז״ש
 1*1פ״ן נפ" נ״נ
 מיף נ' נ־נה
 ימגהניש־״ה] נש6

 עי1׳ אפ" לשמואל ft%tt 0 לגמרא

 נ׳, ראשו,ס לשניה עי׳ נשיך וני׳יע סי׳ נ״נ

 או למעלה מטנו באותו
 (בח< יאע״פ שאין השחיטו

 באו
 (!) נשר ופי׳ סש״ך מון נשהחך חל׳
 הקנה הראשון תפס הק ה לכדו נילי א שנפ׳ ס חי׳ הק־ס מחמת יזיל׳ ומשמע חסו
 אפילו לדק מר להא לפסלינן :י״ס נמיעוע קמא דק־ה היינו משיס שלא נקיאינ;
 מליקת יוושע וח״שיק ל קינת סוושפ טה שאין ק הנא לידע שלא טקנ סוושס
 לא ש״־ תו כה״ה והפ״ז נתנ נראה דלדדן ננל טוני פרפה אס יש דעוסא

 דרכי
 שמת טיס סק״ה עי״ש (כב) כשר מה שנרשם הס״ק ו׳ כאן על הנאה?

? וצ״ל נרשס להלן בסעיף ה׳ על תיבח כשר כחשו יביט הרואה  הוא ס
 (בנ) בב׳ או בגי טקוסות כ׳ בשמ? סעיף ח׳ והב? סק״י דכ? אס שחט
 בבהמה הקנה למעלה ברוט וטובע הרוב למפה א אפכא א ש:׳ בר חרס
 שחטו ק־ ושחטהו נשו: נדע:ד איל מ״מ למתלה אמי לעשות ק ואפילו
 בדעב־ המ־זמיי תע״ב ביץ שיש לטש ל־יאסרין שחיטה שאיה מפו־עת עי?

 (כד) מקופות כ׳ בשמ״ח סע׳ ג׳ ותנ״ש סי׳ כ״ג טיק ב׳ דכ״ז דוקא
 ::המה א:ל בעיך יש להט־יף בכ1 גיו,י טץ דשיעיר שהיי׳ שצו ימעעת עיי?
 ועי׳ מנתי י טף סעי׳ ה׳ יי׳ ש לעת הכ״מ בעוף ועי׳ בדברינו להלן(ס״ק כ״ז)
? עוד בע י, זה (כה) ששחטו ב׳ ע״ל ט׳ כ? סעיף ד׳ ונדבדמ שס  מ

 (כו) בב׳ םכעיס כ׳ בשמיה שעף ז׳ דככשהשי ב׳ וכל א׳ סכימ בידו שרש
מ הרוב דימ כא׳ ששמט בב׳ מקימות  שלא ב״קיס שתכירו טחט אס שח1 א׳ מ
 ויש רוב בידץס א׳ וחס ע״י צירוף ש-יהס יש רוב דמ כאי ששחט בב׳ מקומית
 ויש חב ע״י צייוף ולכתה ה אין לעשות p ואני׳ בדיעבד אין להתיר כ״א

 לצורך גדיל והכי מ ובעל נכש לא יאכ, ממנה עי״ש (ועי׳ ס״ק שאח״ז)
? מהכה״י דבזמה״ז מהיין להטריף  (בז) הגיח זה דמקום עבאה״ע סק״ה מ
 בזה אכי׳ לא הגייה יד והפ־״ת טלק עליו ופי׳ בשמ״ת סעי׳ ג׳ ותביש ס״ק
 ה׳ ו׳ ש5׳ וז״ל רשיחט בשמס וגי מקומות כגון שהתחיל לשהוט ונדחף ימ קית
 ליעלה א למטה והתחיל לשייט שס ושוב נדחף ימ למרץס אזר ובכל זאת לא
 הגביה סכינו ולא שתה החט חב במ7ס א׳ אשיא בא־ווו־ה שחיטתו כשרה
 אע ׳פ שאינה שחיטה מכייעת וגלוי הדך טה״ש להתרווח והחתכיס נמבכיס
 לייעדה ולמפה וכאן מה שכנגד החתך הראשי( א נו נמשך ממקיס שטטה דקי״ל דלא
 נע ן שטשה מפויעת ומ״מ לכתחלה לא יעשה כן ואפי׳ בדעבד נ״ל
* יארע p לאחד בשעת שחיטה יטץ ויחתוך כמקים הב׳ -המהדר תעיב ו
 כל השי׳ דאז כשר לכ״פ ובעיף יש ליטריף בכל גוונא משש שטי׳ עכ״ל ועי׳ מזה
 בט״ז ט׳ כ״ג טף הק״ב ובש׳ך כאן סק׳יג וחב? ט׳ כ״ג סק״ב אמש נהכרמ׳׳ג
 לעיל ט׳ כ׳ גיי״ז ס״ק ז' ניאה ראן להחמיר בעוף ככה״ג משוס שטי׳ יותר מבהמה
 שכ׳ מס כטף לא טי שטי׳ רק במגביה הצח הסטן אבל כשפישק בשטטה אף
ה יסכץ ליח לן בה טי? וכן נראה מדברמ ט  כששהט בצה־יס כל שלא מ
 להדא כאן במ״ז ס״ק ג׳ ובפס? סק״ג עי? אננס במ״ז להלן ט׳ כ״נ
 ש״ק ב׳ הביא דעת ההכ״ש בטף דבריו וכנראה שאימ רוצה להקנ עד דעת
הב? עי״ש ועי׳ מ״ש בזה בס׳ מו־ה לזייטס בטסי ההלכה סי׳ ד׳ ס״ק ס׳  י
 יעי׳ במ,הז": כלל ׳״ג בעשחן סק״י של מהפרמ״נ להתיי אף בעוף בזה ודלא
 כה־.:? ומה״ט נסק לדינא בקימן ס״ה וזיל הטול לשטס ביקום א׳ וע״י
 תטפית יטיכיס הבעה? נדחף יד קצת ממקיס זה למקום אחי למעלה א
 לייטה אס עריץ לא יה־ כ״א יעוד בעוף א מקצת העיר בנהמה שבאפן זה
 אפשי טא שלא יגביה סטמ כלל רק שנדחף הסכץ ממסס למקים ע״י סחיפה
? בלי עסק ? וגס שלא שהה כ  וגרירה על העור ממש גלי טס מגהה אף כ
 הניירה שהט במקום הב׳ כרונן שחיטתו שרה אפילו בעוף אבל אס ירד קצר.
 כחתיכט לעומק העור נד־ סמוך לטמרס דבכזה א״א שידטף הסכין ע״יגדרה
 לטד אה לא שיגכיה קצת להסכץ לעלוח משם בזה נ״ל דאף אס אמר השוחט
? ולא אדעט׳ לגודל המהממת  כד לי שלא שטתי כלל ש להטריף מדא שהה כ
 אס לא בתפס יקנה לבד בימ דאה ש לו דן אחר וט׳ נד? ומה בד״ק ס״ק
 ג׳ כ׳ דאין להקל כלל לדנא רצד מה שנראה כאן מלשון הפרמ״נ דלא ס״ל
׳ כ״ג שס כשם ? להלן ט  לדנא כהתב? בזה ט הפרמ״ג סמך עצמו על מ
 החב? להחמיר לדנא בעוף בזה ומה״ט סטה להחמיר נהתחיל לחתוך נעוף
 נעור חיצון ולא מס נסי׳ עדין ונוחה ימ ע״ג עור החיצון למקים אחר וגמר



ח י י ל ת א «  יורה דעה סעיף כא כב ד י- הלמת שחיטה פ
ב י ר י ל ט רהי  (לב) בשיני המסרק (לג) כשרה־. ה (לד) ״היה הצי הקנה חתוך (לה) ושחט בו ו

«* *1 * ? ו  (לו)(רתע שגא רקנ ממש) (נ״י)(לז)'יכשר וכן אם התחיל לשהוט במקום השלם (לח) ופגע בחתך והחתיך •
י - ץלע דיס כרץ שמש  י
 םמון! וששה ט ואיס
 יודע אס ניקכ מהמ
 שיתנאר לקמן סימן
 נ ג [*וכנו מג
 סינ ימיא שס נשי 9
|*p הטי׳ דאגן לא 
 גנדייןיז מושש ע ש]
 * משמ מלין י׳ נ*ו
 וכר׳ ישויס וממפוש
 מ יהוד* שש ממי׳ ון< כמו י נ שס עמיא נ הושרא 0י9

 משלימ לרוב כשר*

ב באיזו מק צייך לשחוט הורידי! ובו ב׳ סעיפים  כ

p (פי׳ חופים ש״?, (ד) ייצא הלס (א) וירי נצע׳׳ז) n n לנקבם א (א)"בעוף (ב) צריך (נ) לשחוט ( א ) ו א  (ה) 5
p הרם יחם כדי שיצא ולא יתקרר בחובו ואם לא עשה כן (ז) לא ע  בשעה שהוא (ו) 'מפרכס ש

 ׳צלנו w שלם ואם צלאו שלם ישליך

 פחחי תשובה
ב (א) יי־"• גלמ״ז עיין נתשינח גשנרם לאש שימן ל״ז נהנסח כסא לסיסנא שס  כ

 באר היטב
f אפילו היה לעתו נשעת השחיסה לנתח אנר אנר מכל a י (א) צנקנס ונתנ 3 

 מקוס הואיל ולרמ לצלותו שלס חיישיק ללמא ממליך עליה ףצלט שלס ולנחות מה שנתג ע״ז
 לחן לשחיס שני וריק ונתנ פר״ת לק כששוחס יסה הסק מעט לצלדק כלי לשמס

, ש חתוך הוריק עס משר שסנינותיסס מן הלואר וכן נראה מהא לממדיה הראש ,  הידלץ (נ) שלס וכ׳ נש״ך גרהו אס לא נקנן נשעת שייסה מותר לצלותו ע

 תשובה
ו י  מוריק אפי׳ רוצה לצלוח! שלימים עכ״ו(יעיל ס׳׳ק י׳׳ח י״פ וכי) (ב) צי
' ו׳ מ׳׳ש נוה וכ׳ ומשמע  לשחוט הוורידץ עיי נשויח משכטח יעקכ חיו? ט
 מש׳׳ס והא לצדן לשחיע מודדן מדאדיהא מא עיכ יש לחהר המה נדנר
? שצריך לחתוך נ׳ יוריק יעי'  עיי? (נ) לשחוט הווריוץ ענאה״ט מ
דדן  בדפח חירה פיק א' מיש נפ,ץ וה ועיי סיס שכחנ שצריך לחתוך נל מו
קאס אוה p הנ' ע״כ ' ווויוין מ״מ טון ואץ אץ נ  אף דנאמח ליכא רק נ
? ס״ק נ׳ שצריך לחמך כל מורידץ מ ? ו מ  צריך לחתוך טלן ממק נד״ש ונ״נ מ
 וכל החמוץ שננשר הלואר עד שלא ישאר שלם אף א׳ מהס י* מותר לכחחלה נץ
ן נכלל והעי״ש וכ?נשפ?  לצלי נץ לנישול אנל אח! טמצאס סך מצסאנ
׳ ע״ו ס״ק ח׳ ומי!  ס״ק א׳ וני עי״ש (ד) ימא הדם עע״ו סיק א׳ ולהלן ס
ק מ״מ צדך ח ו ׳ נעיף אף מחש מ  כאן ס״ק א׳ שכ׳ ואס לא שחפ נל הנ' ס
ח נחלות ח ו מ מ חצה לנשל העוף שלם שס הראש כמי שעושץ נ  להסר הראש ו
 צריך יינקיב הס׳ נעוו הדס חס ולא יחתיך נורך טתוך ומי שהיי׳ נמיעוס
ד א יכקוב נקיץ נד״ש ונד׳ נס׳ הליטח עולס ננהיטס  בהרא אלא יקרע נ
ניאדס ינלק׳׳י ס״ק י״ו מ״ש נוה עי״ש ועי׳ נתואר משה  המראה ינמנח״י נ
ק ורך חיתיך ח ו ׳ אסיר לניןנ מ  פרק נ״ו אה א׳ ונס נשמ נל הנ' ט
 נסכין רק שצריך לנקנן ניד א נקץ אנל לא ינקנן נמסמד א נדנר אחר של
׳ ס ר נ ו ס מ ׳ לנמרי דנפ נה«ץ א נ א לא שחש נל הנ׳ ס  נחל טש לטש מ
׳ נ' ינניאריס י  עי״ש וכ״כ בדק ס׳ק א׳ עייש ועי׳ עוד נד״ק שס ונמנח״י מ
? שכ׳ שצריך לחהר ראש לא נשחעי כל הסי׳ לגמרי  ס׳ק י״ז ונלק״י סף ס׳ק י
 שלא יעשה נרקוד ט גס מרקור נמיעוע נהרא יש קצת תנוח האסרץ ואץ
 מהידץ רק נהפ״מ ע״כ מ ארע שלא נשחטו כל הס׳ לנמרי נכון יוחר שלא
? קורס מליחה א צלי׳ נד? ז  לפסח מאמהנעודו מפרנס רק להסר הראש א
 וכ״כ נפסח חיים ה״ק כ? נד״ש (ה) או לנקבן ענאה״ט מ״ש מהפר״ח
 שצריך להסיח מכץ לצדדים הנה שמעתי שאן מילס עוטס ק ולמנ״ד נראה
 והוא משוס שצריך לוה ומחת יסרה דש לטש שלא יעה מכין לצדדים קמע
 גמר שחיטת כל הטמרס ואח׳׳כ יגמור מחיטה נסי׳ רש אסר שהיי׳ טון
מ הנמהו״נ) ' כ״א ס״ק כיח נ  שחיתך ננשר הצואר ומפרקת נאמצע (יכמש״ל ט
ת ט נ מצאתי ק מ  ע״כ נומה״ו נכץ יותר שלא למית הסטן לצדדים כלל ט
ס נפי׳ כלל מחשש שמי׳ ׳ כ״נ ס׳׳ק א׳ שאץ למוח המין לצדדים מו  נד״ק ס
׳ כ״ג ס״קי״א) (ו)0פרכס פד״ק סק״א ראש ט להלן ס ד נ  נד״ש(ועי׳ מ
 *הה העוף למוח ט״י שלא נשחטו מודדן אין אסר משוס צער נעה״ח
 לקרופ העור כד לקרוע מורידן טצא מהר דם הנמ ולא ישהה נפירטס ט
 יש מחר צער נעה״ח פשסהה ומן רנ נטרטפ ונפרס נרדץ מ סש ט נס
׳ כיה ׳ כ״ד ס״ק נ״ס מקומיח שציינט מ יעיל ס ? (ומיל ס ס עי  צורך *
 ס״ק י?) ועי׳ כרטס סרה סק״ס מיש מה (ז) לא יצלט שלם ענאה״ס
ד שק/ מניח למ״ך נטמה ט ממחנר וש״פ משמע י  מיש מהש״ך יפי׳ מ
ך אנר ס  דלא מהר מה טחסך ויעקר מירידץ כשנחקרר p נפיק חקא ט
 אבר ננהמה א הש־ת הראש כפוף עי״ש וכ״נ ממ״ח ותנ״ש סק״נ לדנא
ס המדדין ולא נקב! שידם מ לא מהגי אט׳ פחסס מורידן  דאס לא מ
 אח״נ מס נל משר שסניטתיו לאחר שנתקרר אצא מדק סחוך אבר אנד
 בבמה ובסוף הכלת הי־מ ט״ש ופי׳ מנהו״נ כלל י״ל ס׳ק י׳ נחה:

 •שציך

י  דרכ
 נכנס במיט כלל לסוך החלל רק שחט עורות רהטי סביב סביב עד שנתגלה
 החלל ובאתה שחיטה עיקם ועלה ופיקס וייד אס״ה כשרה רק מ מהר בכל
 וה שלא בהה ולא עקר ועי״ש בסנ״ש ס״ק ו׳ (לב) כשיני הספרק כשרה

 עט"! סק״ג שכ׳ דלדדן אן מהר כלל ש<,י המשיק והא צריך להוציא הסכין
 וט׳ וט׳ נלחם הכניס ס״ק ג׳ לדנא נד? אנל נסנ״ש מ כ׳ שדמיו המוהץ
 ונץ נקנה ונץ טושט יטל לנטות השכין קצת נלי עיקור ונלי טהר ולא יוציא
? נזה וסיס והנטן נהש״ז עי? ועי׳  הסטן כלל עי? ועי׳ מ״ז ס״ק ג׳ מ
? ס״ק ד׳ שכ׳ וזיל ועכשיו ראי ו,טן שלא לשיזע שיר מסרק כלל פ  ש
? מ  ישותסיס נקיאס מ לשחוט שטעה הגונה עכ״ל (לנ) כשרה עי׳ מ
 שס וטרח הזנח נמזנח העולה סף סעי׳ ז׳ ומנח׳׳י סעיף ח׳ רכל מה ש׳תנאר
 להכשיר נץנכיןלמוס ונץ נשיני המסרק צריך טהארונ הס׳ שסע כאלו ט׳

 ניושר ולא נאלכסן נדיש
ה ירושלים נסגר׳ זה מ  מעיף ה (לד) היה הצי הקנה חהוך עי׳ נס׳ ס
 שכ׳ דכל זה טא רק נדענד אנל לכתחלה צריך טהא הקנה שלם
 ומה? כ׳ נעובדא שארע ננהמה שט׳ לה מכה נצוארה והיה צריך הרופא
ר שצדך ליזהר שלא יגע נקנה אף טסל למהר שלא יחתוך עד הדוב  לחתוך מו
מ אתנ ש,נע ישחיט לכחחלס נמסוס אזר  ולמחלה צריך טהי׳ הקנס שלם י
מ . (לה) ושחט מ ט׳ אפי׳ משהו והגס שאס שומ אלא מ ? י  ע
 מקרי שטעה ועי׳ פרי הואר ס״ק ה׳ (לו) ומדע שלא גיקב הוושט כל
? וצ״ל נרשם סף הס׳ נאת ס׳ מ f ע  מה מרשם ננאר מולה טל המחנר נ
? מ (לז) כשר ענאה״ס ס״ק ו׳ מ י  על דמי הרמ״א ומדע שלא רקנ מ
? סק״ו מחלק דדוקא שעשה חצי הקנה פטם ו והס״ז ונד׳ ט ״  נסצוגתת מ
? הס״ז אנל אם מא סטס מיי סלי אץ למויק מ  TO מא סש לטש לדק ו
? ? מדף ס׳ ותנ? ס״ק י ? ועי׳ מ  מפוהא אושפ ושר אף לדידן פי
ס מחמת סלי וראה שלא שלפה נ  שכ׳ סש למיד שמזש א מכר שנפשה מ
ן אדס יש להסר שאחז הקנה נמז ומדע שלא  מזלי מושט אינ נעשה ממי
ס יש להסתפק טושט ואנן לא נקאץ ננדקח מ  ממנ למשט נלל אנל טן ה
? נ ד מ נ ׳ זה שטים לדנא מ ? סף ס  מושט וטריפה ממק עי? ועי׳ מ
? ׳ זה ח״ל יראה לי ה ף ס  עי״ש . (6ת) ופגע בחתך כ׳ נשפ״ד ס
נ פ״י סלי מצד פרס לצד המפרקת והוא שמו משהו מצד ק  מ מה הקנה נ
נ מדגרת נמקס א טון הרי ציחף נפסק רונ  הצואר אף שלא נפסק ח
 נטקף א שר מא ומה לי פ״י שטסה שחפ במקף א חצי קנה מוס מצד
? נשס״ז ומניז״י נלק״י ? מצד א׳ דכשר וט׳ מכיל ומי׳ נ ף כ ט  א׳ והוא מ
? להקל והלא סהנ? ס״ק ׳ נסשיטות כ צ? מ ׳ זה שמיס למרמ/ נ  סף ס

. ? ק זה ט ? ממיר נ  י
ז ס״ק ח׳ שכ׳ סש לטש לדברי נחלי מורים י  םעיה א (א) בעוף מי׳ מ
ל ? וטי׳ נס׳ נחל אשכול מ  שצריך לשמט גס מהמה מודדן מי
ר שנ׳ דגס מדים ה ס״ק ז׳ ועי׳ מו ׳ דעח סנ מ ׳ י׳ ו  האשסל ביש ס
 יסלאס שחצה לצלותן כאי צריך לחחיך וודדהן נמו מדף ועי׳ מהרשד?
? ומי׳ בס׳ הליטה עילם ממיטת  במצוד דרס שא מסק ק לדנא מי
* ס ? וכ? נ ׳ זס שכ׳ סש לטש אברי מהרשד? ל־לכה ע  הסואן דש ס
ד רנרני דאיצ לשיזע מ א ? שמקל נ ב  פרי p הדעת כת״< להלנה ודלא מ



 יורה דעה סעיף כב א ב הלכות שחיטה
 (ח) ישליך הדייק יויחתוך סביבם (מ) כדי נטילה (י) שהוא (יא) בעובי (0 אצבע: סגס (יב) יאם נמלח >ז
נ (ל) הטסץ. (אטד נשם ««*' «>'!) *"ואם בשלו שלם טחטט י / החמדן מר• ויש מחמידס לקליף (ין־) מ ח  (ינ) מסח א
 וםנקי־ החונים והשאר אם יש בבל מה שבקדרה (טו) כדי (ב) לבטל יהדם שבבל החוטין (טז) בס׳
 (*) מוחו־: הנה (יז) ואס הסירו הראש ממנו צא מקר• שצה (סרלכ׳ והנהוח אשדי) וצנן(יח) נהגו להסיח מן העופות השלמות ועיץ לקמן
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 לצאתה (כ) שלימה אבל

 באר היטב
 נעוף עכ״צ (ג) אצנע סי׳ רוסנ אצנע ונמנ נש״ו ואף צלמץ לק״״ל לצל׳ משעשע
 נסצו על ס׳ מ״מ כאן מ׳ מסילה יע״לטמן ס״ה ס״א וסנק ע״ו ס״נ מלק ימיסת

 פתחי תשובה
 (ב) לנסצ סלם «ץ נתפצימ יאפיצו סוורילץ עצמן ממנץ ש׳

ק ונמנ נש״ך ד ו  טץ מו־ע «ס חומרא נעלמא סני נס׳ על הדה (ו) ה
 מיהו ננםמה צדך לחתוך הצואר לשתי חתיכות וכתנ נס״ו שמעתי מאנש• מעשה שהיו על סעודה והיה es עוף :נצלה עה הר* וצא המ יוליה לאכול מוה העוף

 חרכי תשובה
? בזה והעלה נ  וורדי הלואר כלל עי״ש ועי׳ גרגיר הזה•: שזאייך להשיג על מ
 לדנא לעכ״ס נמקוס הפ״מ יש להקל כזה שא״צ לשע־ רק עד היורדין וחמי
 הצואר וא״צ לשער עד כל הדש שככל חוכוי הגוף דכדא הרא״ש והשיך יסמוך
 טליהס עכ? כהפ״מ וכפרס כרס שכשלו דהוי רק מדרנק עי״ש כאירך ועיש
 הכאה׳׳ע מהש ״ך שא״צ שיהא נהעיף לנח ס' יגל מרידץ עי׳ במנחת יעקב
 כלל ט״ו אח נ׳ שהשינ על השיך נד״ש ועי׳ נתג״ש ס״ק ז׳ ואס ט מא דחה
? ו  קושיות המנח״י שעל השיך אבל לדנא שסק כסס״ז להחממ־ עי״ש וכ? מ
 זקיר י־סני יהושע כה ף חלק הא׳ שהיא תשו׳ האחרונה מחלק אהעיז כנוף
 התשו' שכ' הניף שנתבשל כלא חתיכת וודדץ הדנר נטוס יציץ־ ס' כעד כל
 החתיכה וסי אסר דטק מי״ש ארנס בפלס כ׳ וטון וכל חשש מרידין סא
 רק מסנוקא ודס ששלו הוא מדרכק ע״כיש להקל כענק זה כדעת הש״ך פייש
 ועפפ״ד שק? מה שהאריך כזה וכ׳ דכיכא וידוע שהי׳ סעס א' ייץ לרוסנ
 מודה שיך דצריך פ׳ נגד כל העוף והעוף עצמו אסר אבל בשתמא לא
? בזה נסי דברי ן לרוסנ עי? •ועי׳ מ  מחזקינן אסרא פמא היי פעם א' ס
? ' ק? (יז) ואם הסירו הראש כ׳ נמנסז״נ נלל י  יוסף על המ? ס
 בפשרק סק״ג דקא בהסירו לגמרי אבל גמה שמורכץ הראפ לארט נעודו מסכר
 ונס כמה שעושים כצ אר טלו יהיטת כסכין אף שק תטפוח זה אצל זס אנו
? סוסו? ס  ממדל כלל דדוקא הנדת הראש עס חתיכת הצואר כעיק עי? אך כ
׳ סיג המלה דלפי מגסג הנשים שלוקחין גיד הצואר מןהעוףוסתמ  תליהא ס
מ סצואר טת נשכ זה מחתך הראש טון שטחן• כ ר הצואר לכמה מי  אח מ
סת ודאי נתתס כל מדין לגמרי ומה ככן־ שהראש  שבמים לכמה וכמה מי
ס לגמרי ודי להקל כזה נמ»ם מ  ממגר נעצם יבשר מביזן אש החוסץ נ
 דכלא? יש מקיאן עי? כארך וכ? גס׳ דעה סרה ס״ק ג׳ וי׳ ועי? בננה
מ מלסמס שלא להסר הראשים מהאוזוח סמו מ  שנשאל מעיר א׳ פט׳ מ ה
 מליחה רק לחתיך אחן לב׳ ולהוציא המוח ולי׳סול מהצואר טיס מליחה כל
 הטעין ממצאס מ ולמס אחריהן ונס לחסך באיזהו מקימוח במפרקח וזה
א המנהג מ סא פריפה ומאמו מ ס א׳ דנלא יסרה מ  מק־יב הכדז סס מ
 להסמ־ הרמ אבל מדק שאשה א׳ שכחה ולא הסרה הראפ יק מפתה כס
? אן למריר דש לסמוך על מה שחתס ש ב  מנאי. מכבר והאריך והעלה י

? כאריסה דן כסס עי י לנקר מי מ  כל גיד הצואר ושאר מנןמוח מ
? א׳ ? ס ס ׳ ממשמעוח מ  (יח) גהט להסירו עי׳ נמנחיי מני׳ נ׳ מ
? ליזהר לשטט ? נס האידנא אף שממץ להסר הראפ אס? ראי לנל ס מ  ו
 טורידין ומקנן ט לסעמיס כמרווח נחאח צולין שלם עם הר* עב? (ועי׳
? וי״ג(וניז מא נמ? אח י ) ועי? נניאדס סק״י ו  נט״ז סקי׳ ומרז מ
: (יט) המדידץ טנאהיס סמ׳ו (  נעיף אק לערן נהמה ונוימ עיל ס״ק ל
 (וטא שייך נאן ימעית נרבס נמר׳ ני) ימ? דננהמה צריך לחתור הצואר
? ה ? ו ? י ? ס ? יעי׳ מ  לנ׳ עי׳ מזה נתניש מךא ונשמת טיס ירק י
א ? (וע׳ל «״ מ יצריך למוך הצואי לנ׳ עי  עדים וסלאס אן ידאק נ

 ונסיק שארו) ^
 סעיף ב (כ) שלימה ענאה? סך! (ונעעומ נושם על תיבת שלימה
׳ ממי שאן  שמי׳ ט צ״ל נרשס מל טבת שלימה הא׳ שנמחננ־ מ
ם וטלאים מ לדקה וגם עדי  לרך צצצימה שלימה עין אמד ואן סאק נץ ג

ם ר  מ

מ תהו מווריד כנ מוף ? מדי ג' וכל כעל נ מ  (ח) ישליך הוורידי! כ' ש
 שנצלה שלם ולא שחטו טורידן ולא יאכל כיא ששר שאץ ט שוס גד גדיש

ד נפלה עיי שפ? סק״י שני שיש לעיין נע• ף פלא שימו טורדץ  (ט) כ
 שנצלה מקורס ואח? נתבשל א נעיק ס' נגד מטילה א ד נסי עד טורדין
? (י) שהוא כעובי  יסיס וגס שלא כהס? יש לצדד להקל אך להלכה צ? עי
 אזנבע עיי נסלטס״קג׳ וגס טורדין מצסדפין לעוני נטילה דכלדהד כרוחכ
י עי? (יא) כעובי אצבע טיט כרוחב  אצכט אף כצירוף טורדץ עצמן מ
? ס״ק כ״ז וסי כ׳ ס״ק ה׳ ׳ י ? סעי׳ ג׳ ומ״ז ס״ק ג' (יעיל ס  אגודל מ
 יסי׳ ניג ס״ק ל״כ) (יב) ואם גפלח כך יס׳ עי׳ כס׳ תפארה למשה על
? כזה אס נמלח כך א לא דאפי׳ לא נמלח עדין ? כאן םכ׳ לדנא ראן נ ו  ט
 כל פלא חחנן נעוד הדס חש צדך קליפה משוס דמטח שחיטה מהמס הדס
 נשר פסניכ טורדי! יאט מצא עיי מליחה וצלי׳ והא מקט מדובר ואס נמלח
 לאשמונדק רטסא דא*׳ נמלח צריך קליפה מליחה לא ממי עי? אך מדמי
 כל הפוסקים משמע דנדקא נקטו ואס נמלח אבל אס לא נמלח איצ קליפה
 כמטאר לממדץ (ינ) םםירין אח? החומץ ואס לא הסר הטמין אח?
מ מ־מ מהעיף אחר מליחה א רתח לאכדס  ינשא כך אחר מליחה אפיי ט
י ה' (יד) סביב החוטץ עכאה״מ ועשמ? ה ש לאסר במ? מי מ  ש
 שם וסב? שיק ס׳ פמיג על שיך כמ וכ׳ דכע״כ מדנא צדיק קליפה ולי
 דאש שלח שלס אף שלא כשלו כך נאסרו כל טורידץ שמוף ושבצואר שבלעו
 עיי מליחה דם נעץ ממס שבשק ולא אמריק כט כטלעס כך ם לסם דלגני
׳ ע׳ ואן א הקנה כ״א שיסיר הראש וגס  דם כעין לא אמדק p כמש״ל ס
מ כאמד פחימ מכדי מולה וננהמה ינהחה י נ  ויריד הצואר עם הנס־ מ
?  לאברים רצלט ראכל רק הנשר נלי סס גידם ואס צלא נלא מרת הראש ג
? ומה נסי רנד נ ווריד הצואו נמו נטילה טי י  דט p רק צריך להטר מ
מ f דקליסה זו אנה  הזהנ האריך למיג על התכ? כזה ושלה דהעיקר כ
? להטר מורידן עס כדי קליפה עי? נאריטח  מדנא ואץ להחמיר במליחה כ

נ ממסמעוח י ממאן מ׳ משה מווייסליק ז״ל מ י  !f• נס׳ פרי ען סעס מ
? והטסקיס שצריך לחתיך מבשר שפביכ מודדן כדי עוט אצנע פכ?  מ

׳ תסארס למשה דטורדץ עצמן ? שס מ  (טו) כדי לבטל הרם עפת? מ
ת למשה יראה דלא פיל p נדנא שסיס  ק ממק ס׳ אמנם המעיין כס׳ מאו
 מדלהב? דס״ל תעשי מורידן כעצמן נבילה כמליחס צריך ס׳ מלכו טורדי!
 עי״ש וק מנוע דעת התנ? סק״י שכ׳ דאמדק כזה דהעיר של הוייידן עצמן
קמךס ס׳ ר נעצמו עי״ש וp ממנע מדמיו נ  נעשה נטלה וצריך ס׳ לנטל מו
 שס דאין סר מורידן טצמו מצטרף לנטל הדס שנסט עי? יעי' מעת תורה
? ס׳׳ק ה׳ מסק הנ י ד' ו י  סק״ו. (טז) נם' סותר ענאה״ס ועשס? מ
ס ווריד * נחנשל כך פלס נלא נקינח מודדן שחיטה אס׳ מ מ  לדנא ד
 הצואר אחר שנתקח־ וקודם מליחה ש לאסר סא ט נעיץ סי עד הוס שככל
ד מוס ומ? אס נשל עסו שאר מ ל ה מ והיק מ  סטי כגוף וסי מהנ מ
ה נעשה סא נבילה ולמד ם' עד מ נ  דניים אן לממד אסר דהעוף א ה
? ס' ככל הקדירה עד כל מורידן וסטין שנאתו נ  סא אלא דאס ש ע
ה * שאר הלנדס שנקדירה סהר תץ מאתו הסף א הנהמה מ נ  עוף * ה
ס מ ט העוף אס לא נ א ? ס' עד סורידן שנצואר נ נ  ונלכד שיהא ע
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 33 דעי שחייה בשחיטה וגו ר פעמוים :

) ״כל (ב) שבח (נ) שאינו(ד) יודע (ה) הלטה שחיפה (י) אמד א )  א
 באר חימב

? דד ד ר מ  (ז) שלימה ינחנ נש? ואץ ייצוק ני] נהמה נסה לוקס (מ) לצאת סהדס לנקנס * לשמשם נשמח שיומה וצדק אנו ל
 יניזנ נשיו דש אמריה לאפיה צדן ליחוך אני אני יפמנ פהוש״ל ואין אנו מסריו ראש .

 דרכי תשבה
 סעילס מויןויךן אס ממט מורידן א לא מיש ועיי מ״ז «ףיו(ומיל ס״ק
א שצווח סל השיחשיס שמראים  כיב) ועי׳ מנהזיכ שש ובכלל יינ בעשרו! איין י

? בארך.  חרישות ששוחסיס מהר ואן מדם לב לשסע מורידן סי
 סעיף א (א) כל טבח שאיי הלכות שחיטה ואשי׳ בא מומחה אחר
 שניסחו ומצא: שטסה כמגן וגס מצא שהסטן בדוק כמגן אפיה
 אשור לאכול משחיסתו דשמא קלקל בשפת שיומה באזה מהלטמ שמ״ח מגי׳
 א' • (ב) טבח שאיי הלכות שהיסה פי׳ בפרי תואר סק״כ של דאו
 לאטד בלח דע היש וק שלא ידע דר שהיי׳ ודרסה טון דאיא לפמוד טל
׳ כ אנל בלא מע דר חלדה ועיקר ט י  הטחנ־ בזז טון דלא פינט־ א
ס ולא נעקח ד  ומרמה ואפשר להכיר אח? דבויקין וחאן שלא החלד ולא מ
 הס' יש להתד בדעבד פ״י בדיקת הסטן לאז״ש אש מא יפת ט נ' הלטח
 הלא ישמ בבדיקה בבהמה לארש טיי? יעי׳ שסיד סק׳״א שבי שבל זס מא
 רק לערן נדענד אנל לכחחלה ודא שלא ליסן קבלה עד שדע הל הדינים
? אן ' ח' ונס לפק נדפס־ כ' שס מס נלא דפ דץ חלדה ג  והמשיל ס
 להשיר אס' נדענד מס זה א״א לעמוד פל הטרור לאז״ש דדילמא סזלד
ת המלט; ובהנאה חתך מוצה וא״א להטר ירז לאז״ש עיי״ש ולפמש״ל ע  מ
 (ס״ק נ״ז) דנחהך מצוח של עוף נאמצס שחיסת הסימרס יש לאסיר ססעס
מ נצא״ה י דהא אס יארע א נ  סמי' א״כ י׳צ דאס דע ענ״פ דר שהיי׳ מ
 יעדיף מסעם שמיי וצ״פ ופי׳ כס׳ דרך הסיס שהפליא על מנ־מ״נ כמה
 שהחלימ ועכ״פ כלא דמ ק מרמה ופיזר שר נדיענד טון דאפפר להטי•
ע ואף שאמר להכיר לאח״ש אסר שמא יספו פ״א מ  לאח? דמהרמכ? מ
 עיי״ש ועיי נמנהז״נ פלל נרו נקיק מדף א׳ ועשחן ס״ק כ׳ מה שהאי־יך
' והנמה ס לאסר מחשש דא״א  נענין זס וכי דנע״כ נס נלא ידע עיקור ס
 לברר לאיש דנפיקיר יש למש שמא שחש במוכת מכין עד מקר כל שמא
א ה יש לסש מ מ מ  בסי ממה שחיסה וזה לא רכר לאיש כלל וגס ב
 הת־זל לשמיש נמיןס ערמה ולא עשה מ רק נקב כיש ישונ נדחה דו משם
 אל מקיס שחיפה ולא שהה כלל ולא מגיה טרפ נאסן שכשר סספס שהיי׳
ט דשלא כסקס שחיפה ש  ופסלה מפעם מרמה דשמא רקב מ א מהס' מ
ק חטבת המשהו הלי אף ט ולא יהי' רכר כ״כ מצד נ ש ס מ קנ  אף בקנה נ
׳ א׳ ובי מיש בדמם י ' א' מ  עדכחק אזיז בקנה וטושס עיי״ש (ומיל ס
' א׳ כקו? ם״ק ׳ ש״ע המיא ס  אא באריכות להלכה)־ (נ) שא״י היש ט
 ח׳ שכ׳ דאף שהשו״ב יוזע היש מסרי ס״נ שלמיו ואף שכל דני שניסה
? חכ לא מימי  סנואדיס טסנ נמרי סיב סאחרורש נימ הסיב שבזמה״ז ע
? אס ארע אזה שאלי: שצריך מראה נאזס מש וריסוחא יביא  למראה פ
׳ י״!)־(ד) יודע י ? מ ל לסר מורה הקטע נמיר ע״ש (ועי׳ *דל ס׳ י  מ
אא אן אנ ק נטלה י ׳ שאז יומרס ט שאס יודע ולכך שחיפחו מ  היש ט
ד ד מ ז מרה ממשה יקז ה י סזסי דענ נ  ייתדס ט הדי קיייל לעיל ס׳ א י
' מסלי שיויסה הלש א׳ ־(ה) הלכות שחיסר. ל נמרח ס פיק י י  מל המנ
׳ א׳ ותביש םק״א דאין לשאל פפס מאשת אלו יטא הללמ״מ ינידה י  מ
א למיד מכא ולא י  הפלך הס ונס טון שש ככל שעם מקוס לשמות סנ
ס עכ? וכ״כ מרנרג ס ם מס דסק סדנא מ f עיי ממס מ ט ן מ  סי
? ס לה׳ שטסה פיי״ש ועי׳ בסיס לעיל ס׳ י מ ס ו סקיב וכסף מ י פ  מ
ד מל הרסב״ס סוק ר פ ׳ זנס׳ מעשה רמז מ  מןיה ונממש אמץ נאן סיק נ
 ג׳ מה׳ שטסה סלפה נ׳ ובשרת גרון יצחק ס׳ ק״ז מיש במין זה(ומי5
? וסיק צ? וכיו ונס׳ ל fo נ׳): (ו) אסר ? א״ק י  נדנריט לעיל ס׳ י
ט ד* א ל ממיס שחיטה מרה אפיה ר מ מ  לאכול משחיטתו ואס׳ ש

 א»ר

 קטרס אן ורך לצאתו שלימה) ועיי ס״פ שכ' ק לדנא ואפי' נט״ט שצולין
? טק שאין ורק נכך א״צ לסחכן מי? יעי׳ כמ״ו סק״ח ס שלימים מ י מ  ל
ד המיז מ נ ? מה ימה כסי בית אברהם נשש״ז סק? הניא על זה מו  מ
 כסך הס״ק ומ? א״י מה מהרש לעטר למחלה ונס בבהמה וגו? שלחש
ס ככהמה  לחתוך טורי־ טכ? ונדחה רדנריו שהנץ דכוונח הפרמ״נ טא מ
׳ י  וני? ש לחש למחנה לחתיך מודיוין אנל ימפיץ נמ״ז מ יראה שאן מ
 במיז מ כמי שהנץ מא ז״ל חלא דיסי' טא שיש לחש לגדולי המודם שהניא
ק ספככץ בדענד כמי שיראה מ  שס גמ״ז סק״א מנוי פ f ס״ג!דחיסת ס
? הדטס אץ מטיב ו  המעיין פס וכ? במנהז? מ לדנא דבבהמה אפיי מ

? ס לשטס מודדן א לנקכן אס לא שמזע כבירור טצלמ פלס עי מ  מן מ
 (בא) אם דמר, לזנלותה שליםה עסיכ שכ׳ דהא ודא ואף אס האברים
? כל פהאכדס האס טלן:יחד נריך לניץבמורידן  ממתק לחתכים רכים מ
 דכלח״ה לא מוכ הדס דאל? אך אחה מוצא כהמה צלוי'שלימי; הא צדך למחוך
 ילנקר האתויייס ולמציא גד משה וגדין התאיס ט וגיד ח1כ וכל קרומות
 עד שממש צ״נ מטתח ל,תטס רביס אלא ירא דאף בטתך בחבי־יס חתיטת
ה לגמרי ״׳ ט לפצליס מ״מ כל שהס תאש בבהמה ילא רתק י  רטמ ימכצל א
? בעין זה וכי ? פ״ק ק״ג מ ו  מיקרי שנס עי״ש ועיי בס׳ דבד מסף טל ט
ה מליחה ע ת בלא מרת ריאש מ ט י  ראתן שטהט! כעיסת טויידן לכייה מ
 שלא כדן הס טישיס וגס לנקר ולהוציא מיריק אזר ש,תקיח לס שפיר עבדי
 אלא א אבר אבר א הסרת ייאש עי? (בכ) וסתם עוף גשחטו הוודידץ

ט משה שמסף כזה שא״צ נפאל כלל אס שחטו מורידן עי? ועי׳ ר  עיי מ
 טרח יקוהיאל ס״ק א וסק״כ מה שהאריך כזה ומלה דלועת הרץ ווקא טנא
 דליהא נפ,ימ לשאלו מא דסמכיק ארונא אכל כדאיכא לכדורי לשאלו צריך
? ועיי שמ? סעי' י' יתכ? סק״י יט׳׳כ ככ׳ -דיר א לא כתב דמיו  למר עי
ן פי״ש ד א שחטו מד 1  רק פל זמ־ו אבל האימא אמדק דכסתס מי חוקה :
 יפד״ק סק? שכ' דכקהילהו התחיא אזה אשים לאכול הראשים של התרנגולים
? כי לפעמים אץ פ ס בממכר לגיף יציה להכרח שממט אר כ  ימילטס א
ס הריב סחטן מיידן אץ לסמיך בזה פל ן יאעפ״י מ״ ד ד  שוחט סתך מ
' וטשפ? סק? ומ״ז פ״ק ז' שבי דמאן ? ופי' כדפי. הורה ס״ק ג' ד  הרוכ פי
 דבעי גמסוו/מ כהד דשא כסו שסשץ כסעודת גמאת צריך לשאל סי מוחש
? שהחמיר לשטט כל מרדין וכל הטעין שבצואר שלא מ  אס עשה כמנה מ

 שאר גס א' שלא נשחט ואס ליתא להסחט לא יצלט שלס סס הראש עי?
? ס״ק ג׳ שכ׳ שלא ראה מימיו ? כלל י הו ' מג  (בנ) אם לא מא דם ט
? אלא כלא שחשו מודדן כלל עיש (כד) גתעורי  שמיטה כלא דס חה א
? שכ' דהרמ? לא הקיל ? פהש״ך ועשם? ס״ק י  הים לזנאה סנאה? מ
? מוייס יאף  בזה רק בצלי' ימ״ל ים שלא טוש אבל בניטל גס הימ״א ש
? ועשמ? מרי ז' ותג? ס׳ק "ח  שלא יצא דס בעץ »הך אבר אבר עי
י ' לדנא כזה כך דלצאהו איצ סמוך אגר אבר אבל למלימ ולקדי־ה מ  מ
מ נתבשל בלא רתוח והסרת ר אבר בבהמה והסרת הראפ מטף ו  רתוח *
ן דטון דלא יצא הדש שארו נל ד ט מד ח  הראש יש לחסר אט׳ גדוע מ
? יפי׳ גרבד הזהב מלכה מזרה י  סורדץ וכל המנון שגגוף מלאם דם פ
? בזה וסיים לדגא דנעוף אז להמיר בזה ולא נ  *יק י׳ שהניא דנד מ
מ מודדן וסטין שנטף מאד טסי הופ שאין ממלין לסולם מהעוף משים  ג
סי ניה רק שצריך נחתוך טייידן קוס מאחה ? ההו״א נ  שיקם מ מ
ף ח ידם ניס ס״ז: (כה) ןזדם לזאת טנאה״ס ס ט ? ימי מזה מ  ט
ם ואן ט ? לנא־ מ ח הרדנ״ז חלק א׳ מ ר ק *? מהמהרשיל יפי' מ י  מ



ב הלכות שחיטה ״ זרה דעה סעיף כג א ל ״  י
ה ועיקור: ב (ט)'שהייה ביצר הרי שהתחיל מ ר * (ז) לאכול משרוטתו (ח) ואלו הן שהיית דרסה חלדה ת י י *  ״
 לשחוט (י) ותביר. ידו קודם שינמור חשחיטה ושהה בק בשוננ בין במדד בק באונס (יא) בק
 (א) ברצון ובא חוא (יב) או אחר ונמר השחיטה (ינ) אם שהה כדי(יד) שינביה הבהמה (טו) וירביצנד.

ב  (טז) רשחוט (א)(יז) [״י] ח

 באר היטב
ג (א) נרצק ונתב נשיך הא לנתנ סממר ומניה rr מא ל* לוקא אלא היה  כ

 אס לא הנניה שהה אלא ארחא מילתא נקש

 תשובה
 ומזיל־ א' מא עיי שרי תואר סק״נ ורב? סיק נ' (יב) או אחר עיי שיך
 סי' נ' ס״ק ביז ועתניש כ£ ס״ק י*א ובשרת בית יעקב סי' ל״ה ומליון
 מהרש״א לעיל סי' ב' מרי י' ובשרת חתס סופר חיו״ד סי׳ מ״נ ונשו״ת
ק ראכיפורס זיל חיויד סי' ז' באמצע התשובה (ינ) אם שהה  נ״ח נ
 וטי. עי׳ בסי ערונוח הנושס אוח א' ששהסק אס מוהר לעשוח שמיי פחות
 מכשיעור שהיי' ולשהות מעע נע,ץ ולא נסשל השחיטה סי»ימא ביין ששוהה
 רק מעט לא עניו איסירא ונוותר אן) לכתחלה להשמת פיזר. מבשיעוו א
 דצמא י״ל דאסיר דיגמת חצי שיטור דאסיר p ההורה חה חזי לאיצטחפי דהרי
 אס ישהה עוד מטע ימי נסיעור והאריך נזה ינזיס נצ״ע עיי״ש [יפי' נט״ת
 נית יעקנ סי' כ״א נאמצע החשו' נמה שמפרש דמי הקיק ישן נפי' הנ'
 ונראה דמי כשיטא אצא דמוהר לכהחלה לשמת פוזת מכשיעור שהיי' דאס
 רמא דאנזר לכתחלה לעשות שמיי פחות מכשיעור לא יתק פיחשו שכ' דקי('ל
 והיא דהא רשאי לרגשיק מלשיזמ עד ש דליק את המ־ שככה כיון דלא יכסו1

 משוס שהיי' וכמטאר להמעיי[ שס וציע] (יד) שיגביר. הבהמה ררביצגה
 עיי ככנפי יונה שנסתפק כמהות השיעור ומכהה והרכצה אי שיעור ההגבהה
 מא שיעור שיגבימה מסה פנסלה ומועלה לארץ א שיעור עד שינבימה
 ממה שהיא מוטלה קשורה ושוהה ומיק לשחיטה חקא אנל נפיזת מזה לא
 מי שיעור ענהה ונפיעור הרנצס יס להסתפק אש מא שיעור מה
מ שתהא מוכן  «יסילק לאי! ייץשרין מלי' אחר ההפצה ומוהחין אי
ק דשיר שהרניצומ לשחימה וט׳  לשמיטה ממשמע לקמן סי' נ״ח נ
 דנתחלת ההרנצה יש נבילה מס שמסילין אהי לאדן ואח״כ מטרס אתו
 לשידסה יקשדן תליו ומוהוז נדרך הרנצה לשחיטה זה קרי לי׳ הרנצה א
 דלמא שיעיר הרנצה שבכאן מא רק שיעיר מ־סלה שמנולץ אתו לאץ
 יעיי״ש מה פכי טר (טו) ררביצנה כחכ ש״ע מיה כאן ודניצ ה וישחוע
 ושיעור שהיי' נעוף וננהמה דקה כד שיגטה נהמה דקה דרכיצנה וישיזע וט׳
 וכגי' זו נראה שהיי ג׳׳כ לסר מריא ז״ל ינמטאר לסמטיין נניאר מריא סק?
 כמומר פי״ש ופי' כמאאס מדסס מחוש מליון היו״ד שכ' דאף דנראה לשון
 זה מיותר וכסל ונמצה שיפ חסר היטח אא מ״מ כדי לקיים רני' משנה י״ל

י שלא נטעה דהשיפור מא מכהמה ז  *הוספו תימת הללו כמטק »׳tf מ
מ שהמה ישחיטה מעט  מכי־ נשחטה קצה ויהא שיעור שמיי כד שינכיה אי
 ררכיצנה רנמור אתה מחיטה עד חכ כסי' לכך נא לבאר דמ־עור מא כדי
 שיגביה מסס דקה שלא נשחטה כלל וירכיצנה וישחוט אחה שחיטה שלימה העור
ב הסי' עחכיש פקיו ושמ״ח סעי׳  עם רונ הסי׳ עי״ש (טז) רשחוט ער ת
 כ' ימכעוין כזה כאדם כיממ ישטן ניעני אנל אן להקל לשער לסי אתו הסכין
מ רפה ידים םטהה בחתיכתו וק אק י  שוחט אף אס אט חר וק אס ש
 להחמיר לשער שוחט ז־יז כיותר וסכין חד טוהר רק כחכ סכינים שש יניס
 לשחיטה ורוכ שימים שהם זריזים לשייט עי״ש אך כטיפ החמיר למר דוקא
מ אש מהיר וכסטן חריף עי״ש ועמ״ז סק״ג שהניא דמי שרסס וסיים י  ש
 נצ״ע עי״ש ועשס״ד ס״ק נ' ד' וחי ימ״ע המיא ז״ל ס״ק ג' ומ״ק סיק ו'
 ובמומר מ ועיי מנח״י נביאדס ס״ק כ' ונמות תויה ס״ק ג' (יז) ער
. עפהיש מ״ש מהתפארת למה ולמי כ' הרמיא סינח עד דנעיק י ב הט  ח
ס י מ ה ונראה שכ׳ נ״כ מ ן נטה ס׳ק ג' מי  *שטס העור ושר ועיי מלי
' מ' ג״כ ושחיטת הטור מצטרף לשיפור שהיי'  אא עי״ש ועיי שמ״ח מרי נ
י נלא  עי״ש אך המעיין כחכ״ש סינן ו׳ יראה שהחמיר כזה לשער כד לשסע מי
ג נדיש וכ״כ כט״ס נרק כ׳ לדנא עייש וכן העתיק שכיד  רעוי־ והבשר מ״
ע דבד ממ״ח שכ' להקל י מנ  ס״ק ג' וכי שבן יש לפסק לדנא לממיר ו
יה של התכיש לממית כזה וכ׳ ועיקר  עיייש ועריק נייק ד׳ שהניא מהי
ס צד קולא שוס מקם  לדיגא שיש נתנ״ש לממיר ואין להק! נזה מו
ק עיי״ש ופי׳ מזה עהיק מ וכ׳ דמצזן הרמ״א נראה יעיל ר  ונשום א
 מיש הרב מארת למשה ובניש בשמ״ח עיייש ועי׳ מימ התניא זיל ס״ק נ׳

 יבמנהז״ב

 סתהי תשובה
׳ מוסול  33 (K) עד רונ הסימניס ג״ו :ספר חפאייו למשה שנסנ יר״ל דלא «
 שסיעת רונ סימנים ליזול ניי עור שע״נ הסימייס •יזה כמנ מעת פי למרע שישמוט

 דרכי
'  אשיר לאכול ממנה יה־׳ זו קמבה לספק נבילה והאכל ממנה כזית מט[ ט

' א' סעי' גי) (ז) לאכיי4  רמב״ס ייש פרק ו׳ מהלכיי. כטעה (ועיי לעיל ט
 משחיטתו הייט ששסע ניע לנץ עצמו ואן אחרים עע״ג אבל שאעעיג
 י־י נתכאר לעיל ט׳ א' סעי' ג' שמותר אט' לכהחלה ליהן א לטזס ולרעת
ש מיעקב הרמץ דש  ה־מ״א שס עכ״פ בדיעבד מוחר שיוטה שאעע״נ ט
' א' שם) (ח) ואלו וק עשמ״ח מ  ט׳ זה איה א' (ועי ידנ־יע לעיל ט
 דטלן הללמ״מ רפ ועיי פ־יי״ג נפתימ שס נהורש א' שכ' דטלמ דן טרה
' ועוף דאף ד*א דנכצ הללמ״מ מי מיקא א ואפי' ט ו  יימש יש להן יספיק ט
 להקל מ״מ זה מקא נהצלמ״מ שלא כא לפיפ אזה פטק נהירה משא״כ כחן
 דהללע׳מ כא לפרש ממ הזניחה האמירה נטרה דנם ממש כמטש נהורה
 להדא רהט אגמרי' רחמנא כלאו דלא ראכל כל ננילה דכל דלא שחטה כראי
' כיד מיש  לוקה משוס .בילה עיי״ש ועיי כמנחת אהרן סיק י״ז ולקמן דש ט
ק זס וכי ג כ דתי! נ״מ כלל נמ״ש שהיא הללמ״מ דמי כמו שמנוש להדא ע : 
: ש ' ח' ס״ק ח' נראה דס״ל דלא נ  נטרה עיש אלם מדבד מנ״ש לעיל ט
 לנייד כמפוש ככירה שני שס טש רמ א הא וחמשה ה״ש מ הללמ״מ ולא
' הר״ח טייפ וטונהו למ? הרמ׳א מ נסעי'  אט מקרא צע,ץ מיש כאיח ט
פ א מ  ב׳ דדנר שאט מפורש להדא נקרא אץ למטח הטרו שידפ שלא י
 ומוטב טהיו כוגגיס ולא יטו מידן עיייש ולפ״ז יש קלא בחמשה היש
 מגבילה ושר אי־ לחבירו שאכל נטלה ממש צריך למכיט חף שלא ישמפ לו
ס דם סח שחטה פ  אבל אס אכל מבהמה שנשתטה רק *כסלה מהי דברים מ
מ  אץ למטט דמוע: שיטו פוגגץ יכו' ועיי ניד מלאכי חלק ג' אה שפיר נ
 הריסנ״א דאסי' למ״ד דגם נדארייהא אמריק מיטכ טכמ שוגגץ וטי ה״מ
' שה״ה  נאטר פשה מוספת יותכים אנל לא נאטר לא עיש ועיי נא״ח ט
 סעי' ו' ונמ״ח מ ס״ק י״נ ובפרמ״ג בפתיחה הכוללת לאיח חלק ר את

' נ״ז ואכ״מ  ס' ושו״ת כתנ טפר א״ח ט
 סעיף ב (ט) שהיי' כיצר עכאה״ס ס״ק א' ועיי כמ״ז סק״כ דאין כל
ת טית אף לדק דקי״ל לאטד כל שהיי' נמשמ מ if חאק  מטו
' טי מה״ח נטלה נ נ  יש דננהמה אס שהה כד ט.נהה והרנצה ושטמח ח
ק אסר  ואס שהה רק נמנע כגץ שהגביה יח ק.ר« ודא אן ט אפיי מ
טאס ככל שמא ואס  טרה כ״א אסר דרבנן שנומץ להחמיר משוס שא״א נ
 שהה שיעור שטסה כל הטמרס בלי מגהה והרבצה כלל נראה מדמי הסיס
 דהוי עכ״ס ססיקא דאדיהא אמנם בהס״מ וצורך יש להקל אף לדדן דלא מי
 רק אסר דרכק וכעץ׳ אט' צא כהה רק כל שמא י״ל ולוי סטקא דארייתא
ק אס שהה ועיי״ש עוד בש״ק ח' מיש כזה ועד׳ק  ונ״מ ככל זה לערן מ
 סק״א מיש סש בשטיח ה' הדמות א׳ מבהת הסכין לנמרי כאמצע שטסה
ה המק רק ששהה כלא מלכה ומאה מי ט  זט שטי' לכיע כ' לא מ
 ג״כ שהיי' גמורה לכ״ע ג' מליך והביא כלא טטך כל דט דמחמריק
סך כסי ע״י שייטה רסכץ לצד ה מי מ  כזה. ד' חתך כמפרקת ולא עע כ
 דטיל שטי' גמורה לכ״ש ה׳ ששהה במת טהוך ממיעוט כתרא דקמא
 דיחמריק נספק עיי״ש ואיה להלן יתבאר למיט פרסי הדבדס לד/א כזה
 ונר דכור על אפיו כל א' כמקמו (י) והגביה ממ כ' נד״ק מ ממי
ן טגע נהכי׳ ט ן לצדדים שאן מ ט ' עיי מכהת מכין ק שמעה מ י  שיש מי
ן לצד כאסן סש ט  יש כזה מסס שטי' גמורה ולזה יש למהר פלא יטה מ
 חשש פאן מגע כהסי' ואח״כ מחורו ע״ג הסי' רק מהטס שני רט' לאמצע
ה וכץ כעוף וכעוף צדכץ ליזהר מה מ  הצוחר ישחטס מ נלי נטי נץ מ
 •יפר טון מיעוד שהייתו מועטח אך נדטנד שטא מטנק אס ננטי' לא
ה הרנה מוהר מטס ס״ס סטן לא שהה כסעור שטי'  ננע נהסי' ולא מ
׳ זה אזר שייטת הרונ א ט ש סמן מ ק לא דחק מכין וסי וכיש מ  מ
 ויש א אמדנא שכנר מ׳ רינ דאז אכא לממיר אטי׳ מדרך חטמס עיי״ש
׳ ניא נףק ח' ינס׳ כיב ס״ק סי). (יא) בין ברצון. רצון  (ועי׳ לטל ס



J באר ועולו!  יורה דעה סעיף כג ב הלכות שחיטה £
 (יח) יריב (יט) הסימנים (כ) שהוא (בא) הכשר שתטה שחיטתו פעלה יזדהה (כב) בהמה דקה
ד שינביה בהמה נסה ד שינביה בהמה דקה וירביצנה רשחוט ואם היתד, נסה כ  שיעור שהייתה כ
 ררביצנח רשחוט (ב)(בנ) ובעוף כדי שינביה בהמה דקה ררביצנה דשחוט יוי״א דשיעור שהיית עוף
* הגבהה והרבצה יולפי דבריהם יש ליזהר כשהחתל ב (כד) סי׳ א׳ בעוף (כה) ב ד שחיטח ח  כ
 יישחוט בעוף (טו וחתך מעט עד (בז) שהדם (נ) יוצא והגביה סכינו מהצואר שלא יגמור השחיטה
 לפי שיש לתש שמא שחט משהו מחושט ואפי׳ לא תביר. סכינו אלא מעט יש לחוש מפני ששהיית
ב סימן א׳ בעוף הוא נעשה טהר ואפילו אמר השוחט ברי לי  העוף מועטת מאד דבד שחיטת ח
 שלא חתכתי כ״א העור אין סומבין עליו ביון שיצא הדם ואם בא לשאול את־ שהגביה סבינו כיצד
ח במקום את־ ואח״כ יהפוך הרפס רבחק (נ) אותו ולענין'מעשה ב  יעשה אומרים לו שישחוט הקנה ל
א שעת הדחק או הפסד מרובה שאז יש לסמוך על סברא ראשונה.  יש להחמיר כסברא זו אא״כ ת

 ה.ה (כח) והמנמ פשוש נמלי יי! אלי (כט) (המדף (ל) כל (לא) שי ה אפ•׳

 באר היטב פתחי תשובה
 (נ) מצא ונתנ נש׳׳ן לה׳׳ה מאץ לה •יצא אצא אוחזא למיצתא נקפ גרהו אס הפיר יבשר עד רוב סיגמיס ע״ש (ב) וכעין כדי שיגניה [ע ין נתשינת משפטיו יערוג

 השוחש אומר נד צ׳ שצא יזתנח׳ כ׳ אפ העור דצא סממן עציה ס״ע דיקא ?•נא סי׳
ק לאין אמ  שהלם יוצא ונלדיק צישנא לאץ טמנץ עציו ניון שיצא לס ומהרש״צ פסק לצא נאסר אצא דוקא מיצא לס (נ) אותו וכתב נש f בשם מהופ״ל *

 תשובה

מ  ג י-י״ש ו
 ר כיני יושי נו•
 ח א שס י»י׳
י , ל־>נז הר ן  י
, •וסי יא פליג  י־
 אי־' •ותן ושמואצ
 יי כ הרמניש נס״;
C0~ ש ד רש״ » 
 י;רנ וכתנ חיש
h'jn ־ ני ה  י
: .rn דרנ וכיס  י
 י5מי וככן גשפרש
 נ־ נ ייכ־ למעשה
 ונן השיץ ההמ׳ון
~fi1! •1׳המרדכ 
 יכל נו י שש מי־יכי
 ואנור־ וכל 0 נשם
 הרייף ו« א ו נ"•

 חילוק מנהגים נץ מקומות השפרדיס נזה עי״ש ועי׳ נתורת זנח הספרוי
 להרנ מהרחוי׳ח ז״ל מעינת אות שיץ סי׳ צ׳ ס״ק ו׳ שני ובאיזמיר מהנין
 להחמיר כתנח הימ״א והכי נקטיק ואין לשמת לפי שא״א לצמצם השיעו״ן
 הנוכדס בהמחבר ואן למטר אישיר תויה כד נל אום שהוא ׳שלי ויכשיר ולא
 כל הנוח כמ אדס שוות ע״ב -אי למינקט להחמיר לאסור שהיי' אף בכ״ש וכן
 המנהג עכ״ד יעי׳ בשינ״ח סיך סעי׳ ב׳ וסעי׳ ג׳ וחכ״ש ס״ק ה׳ י׳ דאס כי ל6
 מה־ני קומורט להחמיר בזה רק כמדימת א1י מ״מ ראוי לנהוג בן בכל הפוצית
 ישראל ככל מדיטח המלך מלכי של עילס להחמיר טין כינו הסכירץת עד

 דרכי
 ובמנהז״ב כלל ע״ו בעשיין ס״ק ד׳ שיב ראיתי כס׳ פד ען הדעת כחיי שכ׳
 דהרמ״א פהגיה תיבת עד היימ לפי פימת המחבר ובמקיס שנתנו בדבריי אבל
 הרמ׳א בעצמו ס״ל כמ״ש נהלן וכנלימת הללו מהנץ להשדף שהיי׳ בל והו
 עכ״ד (יה) ריכ דםי׳ נר׳ פיי תואר ס״ק ו׳ שכ׳ וכיין ־א״א לצמצם ע״כ
 אף דלא טי רוכ רק במתלה ענ מחצה ס לאשור מדינא דדלמא טי משט
 יותר מהצי כיון דא״א לצמצם עיי״ש יעי׳ שפ״ד סק״ג וס״ק י״א כאורך (ועי׳
 לפיל ט׳ כ״א ס״ק י״׳ וט׳ ל׳ ס״ק גי) (יט) הסיפגים טתב״ש סק״י של
׳ א׳ שלס כעוף  שאין לשער עד שטפת חב ב׳ ט׳ שלימים בבהמה יחכ ט

ד כדורות הללו שיוכל להבחין בשיעידס אא אכן  אלא שיש לשער כבהמה כדי שטנת חב טושס וקצח קנה פטם להשלימו לרוב שנתמעטו השיעידס מאד י
 וכעוף טא רק כדי השלמת חציסגיס שא״צ לטנוף אלא כל שטא כחיט השערה בהס״מ וצורך _גדול במריטת דלא קטלו עלייט להתמיד לאסיר שייי׳ כמשס יש
 להס לסמוך לשמר כבהמה כד הגבהה והרבצה ושחיטת ריב נ׳ ט׳ וכעוף

 כדי שחיטת ריב כ׳ כבהמה גסה עס העור בלי טס הגבהה והרכצה עי״ש
 (כט) להטריף כל שהיי׳ בץ נידעיט קרא יבין במיעיפ כתרא כין כקנה
׳ כ״ב  יבץ טושט בץ בבהמה ובץ בעיף שמ״ח סני׳ ד׳ יפי׳ נו״ק לעינ ט
 טף ש״ק א׳ שב׳ בסשיפוי, דגס לקרוע בד מיעוט הסי׳ הנשאר יש חפש שהיי׳
 כמיעוט כתרא עי״ש ועי׳ כדעת טרה ס״ק כ׳׳ד מ״ש כזה יל ואס ללעיין
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 דאטר
 כיע עי׳ש

 שטא רק כהרף פץ עי״ש וכ״כ כסלט ס״ק כ׳ עי״ש יעי׳ מזה כשפ״ד ס״ק ג׳
 יס״ק ת׳ יעי׳ כש״ע הנאיא ז״ל שס יכמנח״י יכלק״י שס (כ) שהוא הכשר
 שחיטה עשמ״ח שס של אכל מריטת המצה שבצואר העוף א הש ער כבהמה
 לצויד שטטה אמ מצטרף נשימור זה דהא אפשר לשטט בלא פייסה ואינה
׳ חצ? ס״ק ליד יעי׳בד״ק סק״נובמנח״י  ככללשטטה עי״ש ונר׳ מ״אכא? ט
 נלק״י ס׳׳ק י״ז מיש בזה (בא) הכשר שחיטה שטיפ של שצריך לשער
 כדי שידעח הקנה וטיפש בנר, אתת ולא בזא״ז עי״ש יעי׳ שפ? ס״ק ג׳ סתרט
 כצ״ע כזה וט דרדבד מרזכר יהרמיא משמע שטא כדי שחיטת קנה וושט
׳ ד׳  בזה אחר זה עי״ש (כב) בחסה דקה עי׳ כט״ח פרי האץ טי״ד ט

 שהעלה דנט׳ טי השיעור שטי׳ שא כד שמטה כהמה דקה דרניצנה וישחטנה למוח שעוקרים הסי׳ כד כדיי לקרני נדהחה וכ׳ די$ דמדברי החב״ש לעד
׳ כ״ה ס״ק כ״ס מטאר להקל נזה מ״מ לדנח אן לסמוך ע״ז ואטר לקדננ  עי״ש ועי׳ ניפח חורה ס״ק ד׳ שהניא יכחנ דנסיו להלן ט׳ כיח ס״ק ט״ז ט

ד עי״ש נאריטח (ל) כל שהיי׳ אשי׳ משהו  כ' בפשיעוח דחי׳ מר לעוף יטיס נצ? עי? אכל האמת יורה דרכי דאץ הסי׳ נמינניפ נתרא אפי׳ נ
? אט׳ נסם״מ ועשמ״ח שס של דאפי׳ יש הפ״מ וגס  הפי׳ בהסרמ״ג כמו שהנץ טא דחי׳ טה לעוף לעת שמנור שטי׳ אלא דהסי׳ עבאה? ס״ק ד׳ מ

 בדכד המ״ז סס תא כמ? נס׳ מגד שמיס על הסרמ״נ נגלה הוהנ שם
 דר״ל דנט׳ אעפ״י דשהיי׳ כ״ש לא טי רק טמרא בעלמא מצד המנהג וט׳
 אמפ? טץ דאט אשרץ נה שהיי׳ משהו אף בהס? כפ? הש״ך נס״ק ז׳
? (בג) ובעוף כדי שיגביה עפת? שציין  ממילא לא טי שטסה ראי׳ ט
 לחשי׳ משכמת יעקב יעי׳ נשו? נית האי חלק נ׳ ט׳ י״כ מ״ש נזה לדנא
׳ א׳ בעוף עי׳ כד״ק  (ועי׳ מיה כדכדמ להלן ס״ק ל״א ופ״קל״ד) (כד) ט
 סק? של מראה דמ? דהשיעור דשתיטית עוף לעוף ר״ל כשחיטת עיף טוהר
? כזה (כה) בלי הגבהה ? ועי׳ כמנח״י כלק״י סק״י מ  גמל שבעולם עי
 והימנה ר״ל מס בבהמה טי השיעור בחב שרם בלא הגבהה יהרכצה והא
 מקיע עוף טא לרכוהא דאף וכדי שטפח חב א׳ בעוף בלי הגבהה והרבצה
? (כו) וחחך סעט ? כש? ההיא סנן? עי  נעשה מהר אפ״ה אטר כ

׳ ? ט ו ? כנץ עולס ט ? סעי׳ ג' וביכריט שס (ס״ק כ״ו) וט׳ מ ׳ כ  ע״ל ט
? אח ע״ו (כז) שהים יחיא עכאה? ועי׳ מזה לקמן סעי׳ ו׳ כהגה  י

? אן להטר אך ל שס ובתכי׳ש ס׳ק ט׳ דמ״מ אס הפס הקנה  שעת המזק ג
 לבוו בימ וברור לי שלא נגע טישע ישהה כמיעוט קמא דקנה יש להכשיר
 בהפ? אבל במיעוע בתרא לעילס אסור אט׳ בהפ? וכ״ו טא במדינתט אבל
? כ?) יטגץ  נמדימח אחתת דלא קבלו עליהם לאטד שהיי׳ משט (ע״ל ס
 להכשיר שהפס תקנה לנמ ויודע ננירור שלא נגע ניושס ושהה נמיעומ רץוא
׳  דקנה אני׳ נלא ש״מ אננ נמיעיע נתרא לאחר שטסה הסי׳ לא ישירו שטי
? נארך(יע״ל פיק פ״ח) (לא) שהיי׳ ? נהפ״מ נץ ננהמה ונין נעוף ט  כ
? מהס״ז ראן ככלל זה נדחף הסטן וט׳ ומסג? w עכאה״ס מ o אטי׳ 
 ס׳ק נ׳ שהניא מנח ש״ך והסר? שאמ־ים אף נכה? וטא ז״ל הכריע לדנא
 ובבהמה יש להטו בנדחהימ ממקום למקוס בפס? אנל נעוף יש לאטד ננדחה
׳ ? סעי׳ ג׳ ועי׳ בשפ? ט ? לעיל ט׳ כ מ  ימ אפי׳ ככל שהוא עי? וכ״כ ש
 כ״א טף ס״ק ג׳ ונגייז ט׳ כ׳ ס״ק ז׳ וכש? השגיא כט׳ זה ס״ק א׳ וטי׳
עק זה וסטה לדגא להחמיר ? נ ? נריח אנרהס חמ? ט׳ יי את ג׳ מ י  ש
? « ? ימי׳ ג  ונפת? שס ס״ק י״ו וגדגריט להלן (ס? ק?) (כה) יהםנהג פשוט כדעת התנ״ש ומ? לעת הכלים ציד־ להתיר לאחי מפל״ע ט
? ? ט עק זה ומיי נמנת טרה פ״ק י׳ מ ? נ ס נמדטטהס אמרי אפ חמ? ט׳ ג׳ מ ׳ גימץ משה הספיד ס״ק נ׳ ימטאר שס מ  בםדינית אלו ט
? סעי׳ ג׳(וגיבריט שס ' כ ? נזה נדנא יע״ל ט מ ? «קי סמחנר אפ? נמנץ זה פשיע אצלם המנהג האמיי אש נזה ועי? נ  אף שניהנץ תמיד ע
? וסי׳ בס׳ שלק נטה סק?!מביא שיק כ׳׳ז) ועי׳ נשי? עוטי? הניי״א נקי״א סי׳ עי! שנשאל נדץ שחן עוף  כהומ? לאטד כצ שטי׳ אפי׳ נמשט ט

 ילאח?



ף בג ב הלנות שחיטה י  יורה דעה «
 באו היטכ

 מןאץ •ש לססייף אה לא מפסי מחנה (ד) משהו וכתנ נשיך ואפילו נספסו
ז דמ״מ אץ מלל זה רק אס הגטה השנק אפילו משהו מון שעקרו  ממנה וכתנ מי
 ק הלואר אץ לחלק אס שהה הרנה א מעע איל אס לא מניה נלל רק שנלי7
י שמלינו נשוסס ננ' וני מקומות למיל  השמן ממקום לסקס נשר אס* למלן מ
 נטנק כיא וכ? מהרש״ל וז״ל למה יש לחוש אשילו יקנ משפ חלא שטסה היא ע5״ל

 (נ)(לב) אפי׳(י) (לנ) משמ (לד) נין(לה) נעוף
 *תחי תשובה

 ש" י מיש מה] (ג) אי׳ משמ פנהיע ומיין נספו ניס לסס יהודה פנסנ לאס
 סמע ונשעס שייפה ננס ניאש הסכין נטסל או בקרקע נסונ מחיפוס אסרוניס שמא
 שהייה גומרה עיש וק ספיד הסנ״ש שכן מנסג סשוחעים ועיין נסשונת מיץס שמואל טמן
 נ״פ שהמלה שאין להסמיר נזה נלל יפפיפא סיפא שאינו יודע אימס עפ הסכין מוסל
 * נקרקפ אס קודם גמר השמיעה או צאמר גמר השמיעה מדאי כשירה יאף הניס למס
ת יוסן מי״ז סית א׳ רמירר נזה ונסנ דאס ממף נ  •סלה יודה לזה ע״ש אכן נשו״ס ז

 ראש השטן כשעת שחיפה ועפ pa כסא המיוחד לשמיעה שקייץ שראני״ן סשייעס פסילה יאסי׳ אס איני יידע אימס גנע אס קולס גמר השמיעה * אמר גמל השמיצה כנר
 נספשע סמנהנ נין סשוספיס להפרין אס לא נסנרר ננירור גמור סלא שמע אמרי הלחישה ולא מסלקים נין לזיעה חזקה ונץ דמיפה ועיסה קצה יצא >סא אנא כדנריס
נמ אנל אס מהגיס איטר מחמס שסונריס שהלץ p לא שיין• נזס מדם המוסרים ט׳ נמשיל סי׳  המוסרים ט׳ (מיהו צפ״ז לוקא אס רנהנ השותפים הוא מסמס סייג ו
 רי״ל סיא פ״ש גס קשה להלא נלנר שאיט מ5יי נא שיין• ט מנהג מיש הש״ו לקמן סימן ק״צ סקי׳ג) וכתנ סול לאס לא נליון ראש הסנץ רק שסעניל סענמ סולו של סנץ
 נמלכה * נהנאה על לואר הנהמה ופל pa של שראגי״ן נפפס אמס אף לאיכא למיסש לימא שהה נמתינת «p מסע יוסר מנחסינס ססיממם מ״מ יש להכשיל הואיל יציגא
 נשיזיה מהי לא *סור סירה ולא איסור לרבע רק מצל המנהג לק אמדע ספעןא לקולא (וצלל למצק נין זס להא לנמצא גמי להסס ליכא ספיקא נצל וכמ״פ הרמ״א

ש נאניסס ד צי שלא עסיסי כלל י  לודאי «4רן וט׳ (ומג״ש נשיש ססק איפס עפ אס יןלם גמר השחיפס * איוריו ונפרע אס השומע אימל נ

 חשובה
 כאן יש למש שנא השו״ב ליד בהלה ממש ולא יכול לעצור בכס ולמודו
 בזריזות נמל הצרץ־ למ למות ידו לכל צו שפירמה הנהמה ולשחשה כמק
ת ר  בלי שהיי׳ או ודכוה במשהו עי״ש (לנ) משהו בץ בעוף וטי עיי מ
 נרימ אברהם חיו״ו סי׳ ה' שני שס צעק שו״נ שע;ר על שהיי' נמיטוס נתוא
 ובפרס בשה י' משהו דהוא רק ממ,«א פשיטה דלא עבר רק אורבנן עי״ש לזדט
' ב' סעיף ה' שבי דאף דלדדן דאת לן פיעור שהיי'  יכ״כ בשס״יז לעיל ט
 ואשורה נמשמ מ״מ טיט מדרבק אך כ' חה חקא בבהמה אק נעיף איכא
 מ״ד דמ־אדיתא טעור שמיתו מוטטת עי״ש לדרכו יסי' נסי ראש יוקף מנ
? י  טצץ דף ט' בר׳ה גמרא ונד״ה טב מ״ש בעק זה ועיי בשו״ת נית יצחק ט
' ס' את ד' וסי' ביז את ג' מ״ש על דברי ההב״ש נזה ונרי מיז סק״ב  ט
 שבי דבעיף אף שהיי' משהו מי ספיקא דאדיתא עי״ש וביוצא בזה כ'בישועות
 יעקב בפה״א סק״ח עי״ש ועיי בד״ק ס״ק ז' מיש מזה ועיי בגה״ק את ב'
 שהארץ• למטת נראות דהוי דבר מרה כיץ שבבר נתפשט המנהג ברש״י מי החיונ
מ נזה על נ' סעיפים לפעמים ס״ל  מה״ת לנמנ ק ינ' דהדעמ קמשיס ט
 דמי מה״ת ולפעמים נ' דלא מי נ״א דרנק עי״ש יעי' נסי דעת הורה ס״ק

עק ז« ומרד מכמה מקומות  מיה שסלסל נ
מ  ועיץ נש״ך נהלן סי׳ רצ״נ טף ס״ק ס ״י שכ׳ דאף דקיי״ל לאסור שמיי מ
 נעוף זה מא רק לחומרא לעק אטלה אנל הינא שינא עי״ז לביטול
מ ע״כ קי״ל לעק שאח הקן דיטל לשלות  מצוי! שאח הקן לא אמח לאשור שמיי מ
מ עי״ש יעי'  האס אסיא נאמצע המזיעה ילא חייטק טנא עי״ז לידי שהיי' מ
 בדבדט להלן (ס׳׳ק ל״מ) (לד) בץ כעוף עי׳ בישועות יעקב מ שנידאן
 לאטד שהיי' משמ בטף אלת במיעימ קסא אבל בממניע בתרא לכ״ע לא
 אסור בעוף אלא כשהיה טעור שהיי' מדינא דהיימ מהה כדי שחימה בהמה
 אבל אס לא שהה רק כדי שיעור שטפת פוף לא ,פסלה עי״ש בארך וכדבריו
' שבמעתהא (מבעל קצוח החוק ז״ל)שמעתהא א' מיק ביימי״ת  כ' גס מ
׳ ' א' וכשו״ח עמק הלכה (מהה? מהר׳׳ז מזיסל) טו״ד ט  ברכת יוסף דויד ט
׳ י״ב י בית הלוי ט ' י׳ ימי ת יעקב חמ״ד ט ו מ  ה' עי? ועיי בשו״ת מ
 שהרטט בזה הביאי־ וכי לדנא דטץ שהמיט ממ״תוהמ־מ״ג שמנהג להחמיר
 אף בטף במשהו במיעוט בתרא ע״כ אץ להקל כ״א בצירוף עוד מיפיס מי?
 בארך (יפיל ס״ק ע״א). (לה) כעיף עד׳ק ס״ק ז' ובמנח״• נלק״י ש?
' שהיי' במשהו בבמה אן מ המ ב' מכטשץ זה אח זה מ ט ? פכי ד  כ
? ב' ? בארך יעי״ש עיר בד״ק ס מ עי ב נאמן לט שהוא ט ר  להקל >i מ
ט והאחר שסי׳ מ העוף ואפר שהרגיש שמטה המין מ  שכ' בא שהיי טי
ף בשעח שחיטה אנמי שגס טא הרגיש שטה קלי! המי של י  טפס בימ מ
' לאחר ̂ת רק שממנ שזה ט ן ר ט ה מ ט ה ע״י שהשוחט מ ע ט  השוחט באמצע מ
טף א אחר םחיסח כל הטמניס וכי שיש למש ולא להאמין ' א' נ  שטטס מב ט
ף לא מי ף בדבריו אא להקל טון ט״ל שזה האדם הטסס מו  להחוסס מו
מ ולא שייך אמר גני׳ עד א' נאמן נאטדין ועי? עוד כמ? ה ט ס ט  מ
 נאק־ נערן מ זה מחר התוסס הטוף טדי נשעח שטשה טח מכמש
 להשוחש ואמר שמא הרג? שלא טה שטי׳ כלל והשימו אמר שהרגיש שטה
? יעוד הארץ־ מ ממה טררם ודנים חושיס נטרן זה ונסיק ז' מ  שהיי' ט

ף כלס וסכ? אש זהמע״ג י ה המין מצואר מ ט  ההולכה וההנאה ולא מ

 דרבי
 ולאח? מצא נעור הצואר עיד חתך א' ילא ימנ מחי נטשה הטן־ הזה מ לסל
א מניס השטן נאמצע  שטעה א לאיש והעלה להטדף רננה? יש לטש מ
? העיט? נזה ועיי נד״ק ? ע ? ועיי נדעת תורה ס״ק ו' מ ה ט ע ט  מ
׳ דאס לפי אמגות השז״ב יש אומתא שמטה x נ׳ נד״ה שחטהי p״D שס וכאן 
ע? דלאח? נעשה אח? ימך למעלה  המנהה אחר גמר שטעה שע״י מטר הנ
ד א ראה ? כמן מ  נעור אף שלא ראה הטינ נגררו sax זה החתך א מ
 שלא נעשה מ טס מטך כל דהו טן למקס מידמה ממי נזה האמדנא
 ואין טס ימש נזה והניא מ ממה שארע לו עוד נמה עוכמח מדרס אא
ק אס שהה מ ? נאק־ (לב) אפיי משהי ממיז מךד שני שיש לצדד נ  עי
? ולהלן ס״ק ז' נתנ להקל נזה  נמיעוע נהרא כשיעור שהיי' א מי סיס ט
 עי? וסי' נש? ההמא ס״ק ייא שכ' ונספק שהיי' ננהמה כד מימת רונ
א לא ? מ ? מטעם ס נ ? ע מ  הטי נלי מנהה והרנצה יש להנשיר נ
' מ ט ה ואת״ל שהה שמא הלנה דנעיק מקא כדי מנהס והרנצה ו  מ
נ טמר  נעוף ספק שמיי כדי רונ טמר עוף אס לא שהה טדא כדי מ
? ועיי נדעח טרה ? ט  דנהמה גסה עס העור יש להקל אף ננא מ
' פחגוח סטשס ? ופי' מזה מ ? מ שני שק פיקר לדנא פי  ס״ק נ
' ג' ופי' נד״ק ס״ק ז' שני ונספק שטי' נמיעיס  נקונסרס משו' ט
מ מנמ לממיר נזה  נתרא יש להקל אף כאן הס? דכמן דנמדיטה שאין ל
? א״כ הטמרימ דמדימת אא טא רק גדר דרנק סנ  מותרץ נהכ? כמ? נ
? אמת שני ג״כ ד ק שמא היי לחחר שטפת הנל וט״ש נ ' מ  וכ? אס ט
 להקל נספק Oh הריס ימ כלל סהסי' ואני שע״י שנאתו היגע צא הדחיק
? ועי? נדנרי ן כ? נידו להטי נכח נדמה א מש הרמת יד רש ס ט  מ
? שכ' דאס נ המגיה כמומר ועיי טד נד״ק מ ונמנח׳׳י נלק״י ס״ק כ  מ
' נאמצע המושה א לאחי־ שיוסח נ׳ י ט ׳ מ  שהה מהו רק מפק לו אס ט
' נטף מדמה א נאמצע  הטי אן נהקל עי? ול מ עוד נייק ס״ק נ
 מידעה שט׳ רפמן כעץ מכהה מכין נל דט איל המלנה והנאה לא ,«קה
 כלל והכשיר העיף טין טש כמה סכיקיה ס׳ פאגתא שמא כעיק שמנור שטי׳
? מהט' יאףאס ט׳ ק כ ' נא טס ענהח מ  יסי שהרטץ נהטהוך ט
א לא טה מנהה יק מצד אזי ילא זז מכין מ נאמצע מטסה מ נ  מ
א א שמא נמיעימ מ מא טה נסיעוט נ מ ו מ  מהסי' עכ? בצד הבי אף נ
 קנוא מנה א שמא לא היה מיסוי שטי' טוהר קטן לט מלכה אליבא דכ״ע
? הרב התרא ם״ק ב' שכתב יליכא ? בחרטה (וע״ל ס״ק ע״ב) וטי' מ  ט
 צד להקל במק שטי' נטס עק בעולס יק כשמע שנמר טדאי מלדטק
ט א סליך ה מכין מ ט  מכין משמ בלי מלבה והבאה והספק טא oh מ
ק טון דארחא  והביא בלי מסק ושטי' כלל אבל בלא? יש לאסיר בכל מ
 דמלתא טא לדטק מכין קצי! על הצוואר וא? בלא״ה אטי־ מטס דרסה
ן ט  דקי״ל דאס דחק מכין קצח בלי מלכה והבאה טיל דרסה ובכ? שמחק קצת מ
 אן צד טהר אא״כ מוליך ומביא אבל מפסק אט' רגע א' יש בזה משוס
? שואל ו ? ימיי מזה מ ' כ״ד ט  דרסה שפיסלח אשיא במשהו כמש״ל דש ט
׳ נעינדא שמטה ' נ ? הרד? טויד ט ט נ ' ל? ו  ימשינ תרינא חלק ר ט
 הממה יאפה מתנודד ופייסם לנל צי והמחט אמר נרי א שלא מניה סטנו
ה מא ק עם ה מאפה מ מ נ ה עי״ז רק שנבל צד מידכם ה ס ט  מניח מ
מ יל ד ן בצוארו ושחטו במלמ ובהנאה כהכשר נלי שים שהי׳ ונא ז ט  מ
ף ולא ד מ ק שהיי׳ מןייי׳ל ל ס לא יצא מכלל מ י מ  מיהם טש לאשור מה י
ש א המין למחל א לקיקע fyi להטריף תם מ  עוין מאס נויזפ יו מ

ס  מ



 ח״רד. דעה סעיף כג כ הלכות שחיטה פד
 (אי) נק (לז) מהפה (מהרי*! מלטי! שטפה) (לח) ואן (fife) לגמי!

 תשובה
 ו^ננ״ד טון שהפומןס כהט cop נמגט נסתל * בקרקע אסר ולא יויליז
 נץ שהיי מגיעה נאפן שפי"! נחפכנ המלכה מהנאה באמצמ * ל* מפמפ
' שהיי' משמ ואץ להקל  רננגע בכל לנר קשה יש למש שמא נשער. נגיעה מ
טף הס״ק שני דאס א׳ אמו הפוף ואי שוחפ ונגע השכין  נשוס אופן ופי״ש נ
 ניד א' מהס מדר ע״ש ונראה מדבריו דאין נדאק נאיזה מ^ס נמד מ

ד חבירו יש להחמיר והנה שאלתי משי״ב ח' בנרבדא שאירע  מגע בידז א נ
 א שנגע בראש סטט באבן קטן מונח על האנץ ושנגע ט כמכין נדחף
 המין ונזרק הלאה מהסס וראה שלא מה פיטנ נההולנה והנאה מביא

 והשבתי שיש לאסד דלא פדיף זה מננפ בצסוק הקשה ביח * TO חנירו
ן ׳ דבננפ מכי  יחמיר מ״ל ופי׳ בבית אביסס סי׳ כיד ש״ז ס׳׳ק י״ד מ
 בראשו או בעוקצי בעור של 0&חט פלמי דנו באא ננפ בסתל ואמר פי׳יש .
 ועיין נסי דעת תורה ס׳יק יי: שנסאל בעובדא שמשו כסמתנטרף נתץ על
ן נמלנה והנאה ט  שלג והיה שלג שחין לאחר שוה עם הצואר והלך מ
 לתוך שלג ועשה חרץ נמלג ושלג מה רך ולא מה סס״מ אס יש להתיר
נ חה לא דמי לנגע נטתל א נקרקע דשם מתענ: המין עי״ו משח״כ מי  י
 שלג שתר לנמצא טושע מכץ שהקל מכ״ש (ע״ל סיק מ״ד) ע׳׳כ יש למן!
ג רך מ״ל אנל אס מלנ קשה עיי מ אן ניז נש;  נזה גס נעוף ובלא מ״
 קרח וכדומה אץ להקל עי*ש • (לז) בבהשה עיי נסי יוסף הנת (נמאו,
 מלטנ ז״ל) סי' ביה בד״ה דש לבדוק מ״ש אודות ט״כ ממצא לאו״ש שהעור
 נחהך קצח כשה מקומוח אשר עי״ז ניכר שהפה הסטן נשעת שטפה בימ
יה שואל  וניט ושחט נמור והיי שהיי' יעיי״ש מה שהשינ פ״ז ומיי נדנריו מו
' קע׳׳ז שנשאל עוד ננעץ זה נשו״נ שטשה לאמיץ  ומשינ חליחאה חלק א' פ
 נעור נימ מחיטה דמיטשמה בעור עקצין נמקוס החתן־ שניאה מזה מיקס
ף הנסמה ואס־ ד ט לצדדים שעת שחיטה והגאץ מהרש״ק ז״ל מנראד מ  מי
ה מיסה לצדדים והיי מ  את מוחש ט מהחתיטס שכעיר נראה שהטה סכיט נ
 שהיי' דלא גרע מגמצא גנד ומא ז״ל שיג עליו וני דטון דהלאכי״ן לא מה
 נאמיע נית ממיטה רק נמף כיח מחיסה ונראה שהסימרס נשחםו קת־ס
' שמיי הלא מא אזר  והעוקצץ שנעור נעשו אח״כ וא״כ מה ככך אף אס מ
י עי״ש באריכות ועיי כדעח תורה ס״ק י״ח שכ' נ״כ שיש להקלטה  שיומת מי
 מכסה מעמיס עי״ש ועד״ק ס״ק א' ונמנת״י סעיף ז׳ וככיאדם מ ס״ק נ״א
 מ״ש כמנץ זה וכ׳ דכשס שיש שהייה פ״י מכסה הסכין כמש״ל p שמטה
' יש נזה שמיי ולק יש לחהר שלא יטה י מ  ה0כץ לצדדים שאין מכין טגמ נ
י ומכ׳׳ש י  מכין לצד שיפיל ט מש שאימ טגע כמי ואז״כ יחזירו fs מ
' לאמצע הצוואר דשטס נלי נטי' י מ  נעוף ממיתו מוטטת רק יתפוס נ
י ולא פהה בודאי שיעור שמיי ט ק אס מה נטי' ולא ננע נ מ  ינדיענד נ
 שמדינא יש להקל מסעם ס״ס יניע נספק אס מה זה אחר שחיטת המנ
׳ נ״א (ס״ק לי) מיש מהמנהז״נ דלפעסיס צדך  עי״ש ועי׳ נדנריט לעיל ט
 השי״ב לעקם סכיס קצת נטת שחיטה שחיעה אחא ונר אחא נאשר נא על
' >רד ס״ק ק״ח  מכעס הקשה וצריך לחהד שלא יכא ליד שטי' עי״ז(ופיל ט
 מ״ש עוד נחה) (לח) ואץ לעמוד דחשיכ כספק וארייהא שמ״ח סעיף
ט כדו חחת  ד׳ והב״ש ס״ק פ׳ ופי׳ בס׳ דעת טרה סוס ס׳ שכ׳ דאס מ
ס תלן? מ ח אחרת אזה דבר שלא יפול על הכטן ר  ישטח שטסה נטל ט
 יכדימה אס ישימ אמר בד לי שלא שהה כלל יש להקל גס נזמה"! והביא
׳ רצ״נ ס״ק ע״ו עי״ש ולפענ״ד יש לעיין ט המפיץ ן להלן ט ׳  רא׳ מדנד ש
ס דלנני מצות שאח הקן ׳ סא מו ׳ טרוציס וטריז מ  נשיך מ יראה שנ׳ נ
מ ולטרון זה אין ראה ומה מדנרי מרס חולץ ריש ש  לא החנדרי לאסיר שמיה מ
 דףפיזדאנדקדאפשרלשטמנחר דאילנטת נמ• דא עי״ש נראה נדנדו ש טצ
' *מס סמננ״ס והסוש״מממיסומייזראזו ולאנסצא דן זה  נעשות מה נדי מ
 דמימר לשיזם נחדדא ולמית נחר דאיש לעץ eb לדק נזמה״ז יטלץ לעשות
 ק מחשש שהיי׳ וצ׳׳ס : (לט) לשטת עו״ק ס״ק מיז ינלק״י ש״ק ס״ח
ת שטסה שטי חטפה ע  דאס אן הל* מיושב בטזק בהקהא והרגיש מ
ת שטסה אפילו לא היה p הזזה כל שהוא ע  בהלהנ שהמנענמ סהקתא מ
ת ע  יש מש שהיי' משהו וסוד כ' מ ואס אז! המין נרטון ביח מ
׳ נץ האצנעוס שהסכין ׳ מי  מיסה ועי"( הרגיש שבשעת ההולכה וההנאה ט
 עלה דרו קצת טן האצבעות אן מש שטי׳ בזה ולא וסי זה לנגע בסמל טץ
א ספיג ואטד שראה שלא נפסק המלכה  שלא נפסק המלכה וההבאה ונפרע מ
?m ׳ א׳ מ אף בסוף ומשמע מדבריו oc דכשלא ס  והמאה אן לטש ב

 החני
ת שטסה דטדא נאמן להטי־ במ מייש : (א) בץ מ  תסס בדו מרף ב
י צדק  בבהמה עסת״ש סק״ג פ״ש כנגע המין בקרקע ומיי נטית מר
י במ דאס ' ח' ומיי מנהז״כ כלל פיו קיק ס״ה ועפרון ס״ק י' מ  טו״ד ט
ק מלשטס וכרי ט  טתה מגיעה בטף שנוסח הסימנים וטכף אחר מגיעה מ
ב יח עם סטט אפיא מעע כמלכה א כהכאה יש להכטר אפיא י  לי שלא מ
 בטף יבבהסס אס יידע בטריר שהיי מגיעה אחר שטסת בל הטי אטלו
 אט מדע בבירנר שלא הטב ימ בחזרה ממקם מגיעה אן כ# בית מיטש
 בלל ואן לטש שמא ע״י שאר, מגיעה שרה יח קצת ילא *עמי' יטיל
א  שהיי* ח״א דהא יש ג' סכיקח ס' שמא לא חזרה יח יאת״ל חזרה יח מ
 לא שהה כלל ואת״ל שהה שמא הלכה כס״ד דבעיק שיעור יצבהה והרכצה אבל
ת שטטה בעורן עכ״ד ומה לכארה ע  נשף א״א לידע דהרי הטמניס מטטן נס, מ
 צ״ע אס נסמוך להתיר מטעם ג' סכיקת מיל ט אט כדור להקל ככה״ג אף
ה מ ' נ״א ס״ק נ' שדנרי סדיק צ״ע נ  ננ' ספיקה ובמ״ש ננה״ק לעיל ט
 מקומות שדעתו גהקל ננ' ספיקות מגד חזקת אמר ני אץ הדנר מוחלט נ״נ
' ק״י ס״ק ס״י עי״ש ונאמת שכ״כ נסורת מלמיס נקנסרס  ניי״ש נס״ז ט
ז נזה שאן להקל נמקיס טש חזקת אטר  הספינץת סק״נ והעיקר מא מסי
' ק״י  אפילו נג׳ מיקיר. ידלא נמ״ך מ נזה עי״ש אמנס המעיין נשפ״ד ט
 ס״ק ב״ח יראה שדעתו להקל בזה בהחלס ט לאחר שהביא הנח נל המחיורס
 בזה נגס דעת המנחה יעקב מיל הביא לעת שיך המקיל במ עי״ש ונראה
ן באחרונה ט נראץ דברמ יותר לדנא ובאן מסיד ס׳ק ״  שלכך הביא דברי מ
 ח' כ' במיטות שיש להקל שיש ג' סכיקות כדעה ש״ך שבטי ק״י עי״ש
 ולא זכר לדעת סמחיזיויס כזה כלל וע״כ גס דבד המנהז״ג מ״צ נרטס נטן

 לדנא למוך על ג' ספיקת הכיל לסקל•
cpv ום״ש יסת״ש נדבר הפאגתא שכץ השית מיןס שמואל ושו״ת זכרון 
' נמנח״י  נספק א קודם גמר שטסה נגע נסהל ט לאחר נמר שטסה ט
 נלקיי ס״ק ע״א מ״ש בזת ובפנים סעיף י״נ נתנ לדנא להקל כדנרי

 המקום שמואל עיי״ש
 ועיין כדעת קדוטס ס״ק י״ח שכ' דטכא שיש סכק אס ננמ כטתל כצל יש
מ״מ ענ״פ בבהייה עי״ש ועיי בנמהז״ב מ בקייק ס״ז ומשומן  להתיר נ
 ס״ק "כ שהפלה לדנא דכנכל במק אס נדחה דו ונגע נסכץ נטתל א לא
מ מ  יש להקל אף כעוף דאפי׳ לועי. התכ״ס והדפי* דס״נ שריי' כעוף כ
ת ס' שמא נא נגע כלל בסהל ק י  יש ט לתא דאורייתא מ״מ 3,? טש ג' מ
 א כקרקע ואת״ל נגע שמא לא שי־ה cfi רגע ואמיל שהה שמא הלכה כמ״ד
׳ מ״מ ואפי' שלא ט  דבעוף בעיק נט ביעורא עי״ש ולדבריו לא צריק כלל ט
 במקום הפ״מ יש להתיר אף בעוף ודנדו נראן לדנא כמש״ל ועיי עודבד״ק
 ס׳ק ט״ז שכ' דאס מיע הקתא בל הסכין אל הטמן בשער. שטסה דמ כאא
 נגע כטתצ דש ט חש שהיי' אבל שנסתפק אס עיט הקחא אל השי' יש

 להתיר ט יש כמה ספיקות עי״ש
 ומד, שמכקפק הפת״ש שס במוסגר דאס מסיבו ק מחמת שסברו שהלץ ק לא
 שייך מנמ עיי מנח״י כס שמיב ע״ז ואדרבה קי״ל רכל ספק במנהג
טס שבטף טיח ו ק במ״ש בקונטרס המו  אמריק דמסתמא ע״פ ךץ מטנ

׳ כ״נ עי״ש ה ט  הרמיא ממאן מ׳ שאל ז״ל וגשוית שיכ מ
׳ במקומות  ועל מה שהקשה בסת״ש שס דנדבר שאמ מצוי לא שיך מנהג ט
' א' (ס׳׳ק חי) וט׳ מנח״י שס 5שיב ע״ז דנקהיאר.  שציינתי לעינ ט
ת שטמון הרבה לא מי דבר שאט מצוי דמצוי מא לממיס ובמס ט ח  מ

 במקומות שמקבלים הדס טכף לאח״ש ע״ש
׳ ק שקורץ שראגי״ן ט & מתיש מ משי׳ זסמן מסף להכשיר נעפ מ c n 
? ופי' בנוף  כדעת מרה סיק י״ד מ״ש כמ נדנא וטיס כצ״פ פי
 הלמן של שאלה נזכרון יוסף שכ׳ שס שהט״כ אמר כד לי שלא שטט ולא
 נזועזעט ננניעט ונס לא חתכתי כען כ״א נניעה נעלמא וליתר שאח נוקט
 כפז ולא מ׳ טס חחך מכ״ל וממילא דכלא״ה לא מלא לט להכשיר [טנראתי
ו שהעחקזי ונראה דנם ? מאלה של המרץ יוסף מ ד אפויס שהעתיק נ  נ
ג ונא זולת] ועי׳ עוובו״קס״קי״ז מ״  מא הבין פלא סקל הממן מסף אלא נ
 שכ׳ דלא אסריק רק ננגס נטתל ונבל דבר קשה איל אס נגפ מלטשיו אן
ן יש להקל ואץ דפר הרך מפכנ ההולכה גפ נאצנפו מקים הו  לטש וכן מנ
ת שחיפה ואפיא לא חהך ט כלל ואפיא מ  וההנאה כלל אבל במס נצפרמ כ
מ מ״  וגפ בצפוט של חבירז שבזה לא שיך צורר שנבהל פלל ישלהמדראפי׳ נ



 יורה דעה סעיף בג ב הלכות שחיטה
) * (מד) נמצא » ) ( ו ) י פ  (ד)(מ) ואפ (םא) נמלא (מב) לאחד שסיסס (ה) נ

 פתחי תשוכה
 (די) יאה גמלא לאגז״ש במי עין נסשינמ שני״י מ״נ ס״ ס״א שנשאל נסרנגילס שיויע גמצא לני קשה עין קון * מעה * שעילה אי לוין מונמ טןע ונמס!־ נ*וס זמ
 ״צא רפיה וייבכי נה ו־או שהוא מון הושע 1ץא יצא ליי; כיצד ישיווע אומה והשינ ליש עפה הנ״ס שהמיר נעשנ ואף הש״ו שמלק מליו ה״ט דוקא נפשנ לאף דאינו לן כמי
 לנהוג ט ניא דמיישמס נןפיה דמא לשמוע הק-ה לניו לאפ״ג דלכמחלס צ״כין לשמוע הסימן מ״מ אינו דוידה נקשזסו ומיזורץ נמו הסימן לאחר מיסוח אגל בשאר לנ~ם קשים
ו שני סינדים מ״מ כאן מי נדיענל דאי יפמוע הושע אכי לילי שהייה שסם נמסוחיס ופומליס פד שהס מכריעיס למיסוס pva ויוסר גס יש״ן־ מולה דאין  >־9 מי
 נשיהסון י«פ ואחר שמיסה דאי מסיק חוע זה :א וק פשו ונמצא שחוע היה נאסור ומימ מסתפי לסמוך פ״ז למעשה אמרי שלא גופר חילוק זס נשוס אחרון אנא
 ישיו ליר משפ להזפי! ומשס לקורקבן ושס ר־ה קשר החיעין שאכיס ססרנגייי, לנספק אס נחסך פשיסא לודאי יש להסיי ולסמוך מל סננה״ג דמסיי אף נננו נהאי
 א נייצא נה רפומא אחרת והכשיר ע״ש נארינות (ח) גמי פנה״ע סק״ה טונא פ״ש שהאריך מאל נזה ימ״ש נשם פס״נ לפנץ אס ססן נאצנעו עיין בזס נסשינמ
 [מיש נשם ש״ן ולא ׳לפתי למה סיןיל הנ״מ ט׳ יעיין נמשונס סשננוס יעקב סי׳ אא״ז פמ״א ס״נ ס״ מ״נ (ו) מו כיוצא ט נסנ נספר ממולי מיאל נ״י לפעילה
 ״ינ שי״יפי לנרי הנ״ח נזה פ״ש] ימ״ע שס לה״ק טשש שיש ט סינין פי ן נמצא נעיף נין סי לסי טעיס קשים אס נמסו אי מהם עם ססירניס יש להעליף מחמס
 בפו״ח נהי כהו״י סימן יו"ל שנשאל פ' כיוצא נזה נתנעי. בייייא לאחר שחיפה ש-ייה א:1 נדברים רכים סנינ ססינמיה אץ למוש וכמנ עול נראה הינא שמסיירא מגוף
י וכיוצא ט יש לאסור אנל אס שתא ״יא טשע לני נמ כנץ שאנל פנשיו וכדומה נמסר pv trsi אסל לנסמיצס  יו•!! טשפ והאלי,־ לגאל ללוקא נ מצא לנר רך עי

 דרכי השובה
 יהעיד כ,״ל אין להתיר בזה כ״א בבהמת אבל כעוף אץ להתיר אלח כשיש דפה העיר הפואל כזה ואיכא כמה ספירץר. מ״מ לריק יש להחמיר רכל הני
 ה׳ עע״נ ואמר שיאה כלא נפסק ולא נתעכב ההולכה והכאה אף כמשהו ספיקמ הוי סדאי לדדן יקשה להורות היתר בזה עיי״ש ועיי במנירי כלקיי
? סוד כמה כ־עי דיניס בעק זה בספק אס הגיע הקתא אל הט׳ ס״ק ס׳׳א שהביא דבריי יפיס כצ? לרינא עיי״ש שוב ראיתי בס׳ רעת הורה י ע  ו
? והגאץ מםטאניסלוכ הנ״ל ט 1 לעיל ס״ק נ*ה) ס״ק י״ב שהרחיב הדיטר בזה ופלפל בדברי ה י י נ ו ן עיי״ש יבמה״י :לק״, שס (ועי׳ נ ש  :שטעה :
 (מ) ואם !.מצא עכת״ש מ״ש בשם השט״, יעי׳ :ל״י סוף ט׳ זה שהניח והעלה דלצורך פר יז לצורך שנת או שעת הדחק יש מיןס לסמוך על הגאונים
 ל:יי השכו״י בזת והשי. עליו ואופ־ חזא ואין זה דעבד כיין שיטל למוכרת הכיל ע״פ שאלת חכם וכפיס לפי המנהג כעת שנהגו להפיס הסי' נשעה
יא ט ימו־ רא כ׳ י־::"ח והביאי הט״ו נקמן ס ׳ נ״ד דאפ״ג בטש־ שמישכי, עור הלואר פעל הפי' לצי הפירף שעי״ז נאחויס הטי כסוכ  ל־כרי ק־
 דהככיו פל שף כס׳ ח׳ מ״מ נעי,ן כיכ״פ שיימ ש,־הס ראויים לשחיטה וכאן דעי״ז נקפל חצי עיי הומס העליון על עור טסט ממוך לצואו א״כ אין
ט לזוז ולהיות נדחה מן הסכץ ונשחע נשוה עס דשני סוישמ שמידדי מ  יא אץ הוהט יחי׳ לשת טה פיי״ש ועי׳ בבית אכרהש נא״. ס״ק י״ט מ״ש מקום ל
 בזה ועי׳ במנח׳׳י בנק״י ס״ק נ״ז מ״ש על דברי הבית חברהס בזה ופי״ש ממי מכאן ומכחן וליכא השש שטי׳ כלל ע״״ש (מג) או נמצא בו עבאה״ט
ע השערה שנמצא טושש דט ממי וכ״כ בבל״י  במ״ש ע״ד הנל״י בגנין זה ועי׳ בערוגות הבישם בקונטרס החשובוח ט' נ׳ מ״ש ללאו דוקא גמי אלא אף ט
 בכ׳ דאין ליתד לשטע לנתתלה רק הקנה לנד מחשש שייא ימצא קש טושט ונלתס ה0\ס יעוד כמה ספרי אחרורס והנס נסנהז״נ בעפרון ס״ק ח' נ׳
 כמי שמצוי איל בעלי הככריס שמוליכים האווזות כעגלוה מקש וטלשס יישול ע״ז שהוא טמרא נלא טעס ואין להח־ייר נזה עי״ש ולפענ״ד נראה מכל
י כמו ׳ לכהחלה ואץ לטש לחששא לפי מטת שער דנשער של אדס שטא דק טדאי דש להקל רזה ס  בכי״׳ כיש מבוס דמד,א צריך לשתים כ׳ ט
 רתוקה יש״ת לא בלעה קס כלל ואת״ל שביימה שמא לא יהא נחתך ולק לא עשב דק שכ״ל (ס״ק ,״ד) מהאתרויס להקל אך אס נמצא שמר של איזה
׳ ז׳ ששאל ק עולם טו״ד ט ב ראיתי שו״ס : ׳ כ״א ס״ק א׳ שכ׳ דלא שכקינן לכתחלה בפיח שטא עבה וקשה צ״ע ט , דעבד שי״ש ופי׳ במ״ז לעיל ט ק־  י
ד לט מלהתיר ח  וטדיתא ש,ריך לש־זס ב׳ טמניס מחשש איטר דרבק שי״ש (ושי בדברימ בענץ זה ש,ייצא שער חזיר שהוא קשה ופקפק כזה וכ׳ מ
ס התוך יש להקל ף ס״ק י״א שכ׳ דאס נמצא ט ' ל״נ ס״ק קל״י) (מא) נמצא לאח״ש עיי״ש ועי׳ בדעת הורה ט  לעל ט׳ כ״א ס״ק :׳ ולהלן ט
? ס״ק ט' וט״פ בפשיטות שייש ולסענ״ד גס כזה חץ ליק כלל כי נס זה תאי בראת שר ר  מי עי׳ באר היש: ופתט השובה ס״ק ה׳ ועי׳ כ
 שכ׳ לד,א כדעת ש״ך ודלא כהב״ח שי״ש אבל נשמ״ח סש׳ ו׳ ותכ״ש ס״ק המורה כמהות הטס דאס אט דק כ״כ יש לחוש להחמיר רזה תמיר משטר
 י״נ הכריע לדנא בזה דבין בגט וכץ בעשב אפי׳ דק מאד יש לחכור אבל חזיר כמן שאימ דבר המתוח טסב יאט נחתך כיכ כמטרות כמו שער חזיר
׳ ק שלס פס (וע״ל ס״ק נ״ג) ושי בלחם הפרס לקמן ט  אן נרטייי בץ בנייי ו:ץ בעש: רק כעוף איל כבהמה יס להקל רכל דלא וכמ״ש בתשו׳ נ
 הוי דבר קשה שלט האמדנא טדט מעכב שחיטת הט׳ יש להתיר כמקים ל? ס״ק י״ח שכ׳ בשס מאון מו״ה נרטן ז״ל בנמצא נמלה טישם דאפור
׳ נחר.- ןוס שהיי׳ וטא שיג עליו דאין לאסור מטס שטי׳ דהרי לא ט  יפ״מ ניץ דאץ זה אלא שבק שטי׳ משט ובבהמה לא אסור שהיי׳ במשהו אלא נ
ק לדנא ממלה ולא במקיס ממלה נשימ עיי״ש ומבואר מדבדו ראש נמצא טוכם ? שק נ ק  ממ,הגא ע״כ אן להחמיר כסכיקו עי׳יש וכ״כ בכפ״ד ס
ה גס טא מודה דאסור משוס שטי' ומה מולא ס ט  שי״ש ושי דיק ס״ק י״ל :כ׳ דאף של הר.:? והפרמ״נ להקל בבהמה נמלה חר״וכה במקיס ש
ט טישט כמקים יכ״מ יי״מ אס ט׳ הרבה תבן א חהיטת קש אץ נהגו שיעיר להנמלה משמע אף בנמלה קטנה ודקה הדן ק אמנם יפיץ נדפס  ״מצא ג
 לתקל שיש חכש שהיי שיעור שטי׳ ובהמה עי״ש ועי׳ בפר״ת ס״ק ו׳ דבנמי חורה נהלן ט׳ ל״נ ס״ק מ״ח שכ' דלדעת האחרונים שמקילץ בגמצא עשב דק

ף ס״ק קי?) ׳ ל״ג ט  יחנ ייאד שממנא חחנ החלל גס טא סויה דאטר ומשמע דאף בנהמה יש יש להקל נס בנמלה שי״ש (ושי בדבריט למן ט
ה מ״ס שכ׳ ׳ אי א  לאסיר בזה אכי׳ בהכ? שי״ש וש׳ בש״פ החרא ס״ק י״ג ונמנח״י נניאריס (מד) כיחנא בו ענאה״ט ונרי נעקר הדיט חמיו ט
ת בל שלא טתנ שנחיןך מ א ? וז״ל ואס נמצא טופס שסה אפוי׳ שמלששץ בה ה ו  ש״ק נ״ה וס׳׳ק ס׳ ובלק״י ס״ק נ״ה מזה ועי׳ מ״ש בזה בט״י, הרד״ס ט
ב מהרש״א (מהי״ש אביהב) מהוקמס סיצ בעיר קאסצי ס מ  ט׳ נ׳ בארך ועי׳ בדעת טרה ס״ק ס״ו שב׳ דאף שהה־ייר הד״ק נס בבהמה שמעתי ש

 בנמצא הרבה תבן א חתיסת קש כנ״ל מ״מ שוט טא דאס ידע שלא שהה שהורה להכשיר כל שלא טדע שנחתך ואם ודא נחתך דמי לגמי ולהטריף עכ״ל
ק ק ראיתי בסדר שחיטה שכייש הס׳ זבח שמואל שכ׳ ובאחות הטלנדמץ א  ככל השידשה רק שישר שטטה ביענית ליכא שש שהיי׳ כלל ויש להמיר ו
ה ודןרןך ס י ו עיסה טושמ דהייט שלא נהמבצ מ ? שואל ומשינ כעיסה וטי ומ ס ט ט  להדא מנמה מעמיס שי״ש (מב) לאח״ש נסי ש׳ נ
? מ שטסט פטלה מטס והיי שטי׳ סנ״נ יש׳ מ' תנת טרה ס״ק י ש ף ט׳ ע׳ שכ׳ שהשד לפניו שויב א׳ ממאניסלונ שנא נ  הרינא חלק ח׳ ט
? התרא זיל יש ? ושיט המיא ולרמת מ נ ת  מעשה לפר מאץ מ׳ ליטש ז״ל האכל׳׳ק מ״ל שחטו אחא ומצא נמי טושע שכ' רזה תלוי נפלוגהמ ה
׳ הקנה נשתע קודם לוושט כמן שהקנה סמיך להתיר נס ממצא עיסה ינ׳ דהמקיל נזה וטמך עצמו על ההניא מיל לצורך ט  ואמר דטץ דדרך אחות ט
? שאלת חכם לא הפסיד ט יש א על מה לסמיך ? עס מושט עני א לצורך שכת ע ז  לישר א״כ הרי נפחם הקנה כהכשר וממילא אף שנתמך מייי א
? אינם בדיק ס״ק י״א החליט ננמצא טושמ מאכל רך שהוא גיש א׳ י  אין לטש וע״ז פקפקו האמדס דהא מ׳׳מ ט״ל שטי׳ במיעוט בתרא וטא ע
ץ מה שקורץ מאק״ח א לטנישק״א וממצאג״א יש לטש לא»ר שדט ממי ק דאן נפקפק עליו בזה פי״פ אננס כל האחרורס שלא כ׳ לחלק בזה מ  ז״ל תי
? ט במנח״י בלק* ס״ק נ א א לט מהוה הטיסה וק ר  כלל משמפ דגס :אחא מטר ויורד מזה רח מי :ס׳ ערונית הבושס ביןנטרש עיי? ונראה דהכל ט
מ באחות המלעינון בתטאה א בבצק אט׳ מטשל א דשתע הקנה תחלה ואח? המבט מ' מס׳ שחיטת בית נ ד ׳ נ׳ שנשאל טכא דדופ ט  ההטטת ט
ן ואס הבצק רך מהד אץ לטש דאין כא שטי, ט ט ונמצא נמי טושס וכ׳ יכימל יש למכר שלא יבא הסת מ ת מ הקנה נא ננמ ט ח  ואמר ביי לי שבשעה מ
ן נדסמן ? וכ? כמנהז? כלל ט״י בקמק מדי ר ועפרון ס׳ק ט׳ וכשש מי ׳ בי״נדט ע י ׳ שי״׳ כלל ועוד מ ר. א' אס ט  ל־־כפיו משים דאכח כמה מקו
ה שייא לא שהה שיעיר יטי ספק פלוגתא והשיב דחף •ששמות לנענים ,שארו עדיין בטיבט שלק הקניידליץ של מטומה ואטד ה  כתרא ועוד דאף מ

 גשטט



 יורה דעה סעיף בג ב הלכות שחיטה פה
) טושפ (טח) * (טט) נקנה (ז) (ג) ונשחט (גא) פמו (ה) סויסה מד* »  (מה) ני (טו) מונח (

 באר היטב פתחי תשובו!
 (ה) פרפה ונחנ נש״ך ולא •לפתי למה הקיל הנ״ח להתיר נעשנ איון• ודק המונח לשפת הליק כיענל למי פ״נ מליו ומיל סק״ג (י) ינשמס פמו מטפה אנל לא
 צאדן הושפ נליפעה וראיה נתנ ע״• שמעשה נא צימ נא׳ טשלמ ע״ ,טע,) נשחפ ממי נשי יפיץ «»׳ נימ פמיאל אי׳ייו י׳לין יי"ל טמן נ״ז יפת ממנה מטי*
«א טמן נ״ה לה״ה אס לא נמ5א הגנל מונח טפע אלא נין הקנה והישע ינמסן• עלפהפ״ש  חתן־ נאצנעו והמדף נ׳ ננהל מחמת החתך באצנעו והנניס ה«ץ b ש

ן  שה״ה והסכימו עמו נסה נאורה לפדפה ונחשו׳ עה״נ טנק פ״ו מחלק שאס חתן• נאצנעי שלא ממת חתיכת הטק מק לאט־ שהעניר נל השכין מולנה א גהנאה מ

 דרכי תשובה
א נסל״ס ידיו טץ דבלאיה $ מקילץ ס  לשטס א! לטיל שהיי׳ גמורה ע״כ צריך להעתיקן מקידס כיד לצד מטה כנון לאסור משהו טון כפכח אף מ
׳ כ״ע ס״ק י״ד) יה״נ אס נחמיר נזה יהי׳ נ׳ ממדיה  ולהשקות אח״כ העוף כמיס כדי לטריד העפ־ייטת שנמשס למסה שלא יעמדו עיי״ש (יעי׳ נדנדמ ט
 נגד הסכץ ואס שחט אמס אסיר משוס שהיי׳ דאין זה דמה לטנק דכאן כדבר א׳ כאשר יראה הממיין (טז) בוושט או בקנה עפת״ש ס״ק ז׳ מה
? • (מה) בו עי׳ שני דה? אס נמצא הגט נק קנה למשט ועי׳ נשו? טוטו? חניינא כקו׳׳א טקס ואין דוח למכץ משא״כ נטנין ע  עימדס ו
׳ ה׳ כנמצא תחינת ע; כץ עיר לטמניס יהחיר עיי כדנך. טושע מצד ? הנחה? דגס ממצא טנץ ס לאסיר עשמ? סעי׳ י׳ ט  נאה״ס יפת? מ
׳ סושט מלא שעודס א סמני וכ׳ חה לא דט לנמצא מחט נחלל מוף יהתס לא שייך לתלות מחחכך  וחנ? שס שכ׳ דאס נמצא טכץ אץ לטש דאפי׳ ט
? יעיף דרט להתפלש נעפר ושס שטח ? ועד״ק כטחל שזי׳ נה מחט משא? מ ? יק הסכיס השפ? סק׳׳ת להטי־ להדא ע ״  טכץ ונחמה כשר ע
? שפלכל י ? שסאל כטף שט׳ סושט מלא טל קוצים הרנה ישכיח •ינקנ, ולשמא ינרץכ סישס לא טיטק כזה ט  ס״ק י״א יעי' כס׳ טאר משה פרק נ
 יאברס קטרס יהטדף דכמן דאף נטנץ ושעורים יש הרנה אסריס ואף עס גאומ המר שאסרו נעונדא זי והוא הצדיק דנריו להקל עיי? (מה) או
׳ לטי ? מהחמודי דניאל 3ר\ נמצא טעיח בץ ט  שהשמ? יהסרמ״ג מקילץ במלא «בץ ישעיח לא אמד רק בטבץ ושעירים בקנה עסח? ס״ק ו׳ מ
? שכ׳ דש להקל בזה דאף  שטא דנר רך משח״כ נטל ואכניס יש חשש שהיי׳ דייכף כאשר הסבץ מנע שהחמיר נניעות קשים יטי ניעת טרה ס״ק י
? י״ל דגס התב? נ ? נ  כהס טין דא״א לחתכס שוהה מעט עיי? טב ראיחי בס׳ זבח שמואל בקיצור שנחלקו הט״ז והתב״פ נחתך נעצם המפרקת נינחייס מ
 נדר שטסה שס שכ׳ דכששיחס טף שקורץ פ-גילישי״ן האץ ימצא נו&ט פכי מיוה להקל ובועות אף היותר קשית אינס דומות (עצם ממרקש ונפרט דש
? חה הקא בטל ואברס כנ״ל משא״כ כעפר ס׳ טלי נזדממ כ׳ הטי יחד זה מנד זה כשחיטה ילא שתה כלל נינהייס כחתיכה  טי שה״׳ ופסולה עיי? ונראה נ
׳ א׳ לגמרי יש בלא״ה צד ל הטפי" ימתן־ שרהס יחד יבפיט לפמש״ל ובחתך ט "  p כעין טבץ בידאי איו להיייי ילל מ
 ומ״ש הסס? לערן אס נמצא לאח? דוחן טושט עכאה? לקמן ס״ק י״א להקל עיי? אמנס ראיט בפסקים של מאון מ׳ ליב בערלץ זיל אבד״ק קאשעל
? x׳ כעיכדא סו פאירפ ע ן כעל עצי אלמוגים) כת״י ט׳ אלף ק א  שהביא פלוגתת האהל מיער והפריח לערן אס נמצא גרעין טישס (אט מ
׳ רמש? הפר? להכשיר לשרי ששחטו מנה ימצא מכה כמו אנח קטנה בביח השחיטה והטריפה כי עפ מתנין ופי׳ כחכמי! אדס כלל ז׳ סעי׳ כ׳ מ  ו
י דש שיעור לשהיי׳ אבל לדק דאכדיק מלבד שיש חשש טריפוח של סישס ט א״א לבחק טא קרוב ליראי אשר השיויסה נ ח  בנמצא גרעין טיט לשיטת מ
? טא פריפה בלי שוס  פהיי' אט׳ ככל פטא טריפה כזה עיי? יעשמ״ח שס שהתיר כנמצא שעודם כעצמה לא טהה כתיקונה עי״ז יט״ל ספק בשחיטה ע
? משאל באחא שנמצא כהץ• הק& שלה מכה ? יטי מנהז? שס שכ׳ דאס נמצא טיפס זרע פשתן יש להקל פקפוק עכת? וט׳ ד״ק ס״ק י י ו  כמשפ נ
ט טון שהמכס  בהם? דטץ דדבר עטל טא סממץ יטמין מחחת טמד הסטן ואן טחט חלולה פטלה כמין נרנרת ממש אס טין• נטש לוה כמו כנמצא נ
ט דקיי״ל להסדף כשנחהך ט נחתך לב׳ במקיס השחיטה ס״ל כמו בנמצא נ ? אס לא הרגיש עיטנ הפי  כי ק סנפ דבר הפטל לברוח מתוך שאץ לו גב ע
? לא יסמוך השוחט על לכ׳ והשיכ דטץ שהשי? אמר שלא שהתה השייסה ייתר מכפי הרגיאח והפכה מ הפ? י  כלל ולא מצא חמץ־ אף א׳ מהם יש להסיר נ
׳ כה שים קשוח יש להתיר וכ׳ שגס  עצמי נטראה זי רשמא לגודל וקיק ורנויין לא השגיח בעינ על החיטך עיי? טסה ענה כעץ ליק ניצה צאי׳ ולא ט
ן נעל נסע שעטעיס ז״ל נמנה עלמ להתירה עיי? יעי׳ עה״ק א ? ונד״ק ס״ק ט״ו מזה ועי׳ נס׳ טתמ מ י  יעי׳ נמנח״י שס שהתיר נזה נפשיטות ט
 מהף דעת (ממאן מלטכ זיל) כט׳ זה שסאל על דכר מורה א שהתיר שכ׳ להטי נזה מטעמים אתרים עיי? (מט) בקנה עד״ק סינן י״נ
ט כקנה מכנמצא ? שדעט להקל יותר כנמצא ג  נהם? ממצא טיפס קיקריץ א׳ נחתך לנ׳ עפ? הפה? סנכאן אס יפה כאמצע המכיר יכס״ק י
 טרה והשיב שנטן דבד המורה כזה ואף שלא נכדק הםכץ לאתר שייטה אץ טישט אך נגה׳ ק אח ז׳ המט נטמה נזה טון דנרמ״א ישמ? מטאר להדיא
? אן להקל בשום צר קולא ט כקנה דמ כמי בנמצא טושט ט  לטש שמא מחמת טחץ־ הקוקרי״ן נמס דכל שהשו? לא מגיש כשעח שטטה דכנמצא מ
? שכ׳ ׳ י  ב»ס דבר אץ טששץ שנעם עיי״ש אלם למעשה בנמצא מהנץ חתוך נלפענ״ד בנמצא בקנה יותר מממצא טישט עיי? יעי׳ ב»״ת כיח הלי ט
 שיש להחמיר כדברי החכ״א שהבאתי לטל ט קשה לסמוך למעשה סל דבד דבנמצא נקנה יש ט צד טמרא אס נמצא בבהמה יותר פבעוף דאס נמצא
? משא״כ בעוף אס נמצא בקנה גסי ש ט בקנה הבהמה יש להטריף אף כ י שבהט׳ ההיא צ? כאשי־ יראה ג ד  טוסף דעת שהיא קולא גדילה וכל ע
? שבטן• ס׳ ט ? נ״ז) ועי׳ ג ? (יעי׳ במנח״י בלק״י ס י ט דק טש להקל ט ׳ מליץ מהרש״א שמצדד להקל שנמצא מ  הממיין (נז) טונה בוושט ט
ט מנח״י בטף חלק ב׳ שסאל בנמצא בקנה העוף לאיש שסדובק שם עוד כמו ׳ סחט ריב סישמ קדס שמע ע  מונח טושט למטה בטוף טץ דכבר ט
? י״ל חה מקא שטי׳ קנה א׳ ממש שהלך רשים׳ טבע עד סמוך לטף יטי מטבר ממש להקנה  ואף דק״״ל דאף בטיף אסיר שטי׳ בטעיס בחרא מ
? נראה טטב ולאחר שתקף שי״ב האגודל לאז? הרגיש שסלך דבר דק מצד רא» ט דסא גוט׳ טמרא עיי? אך בריק סיק י  ,ממש משא? בנמצא ג
ט ונמשך כמי קנה אור עס מישי טבע ממש ובאמצע חלל ? והמעיין בש? החרא ס״ק ייב יראה דלדעחי אדרבה מחתן ואשך א י ? אסר ט מ  מס נ
ו נצק שנלמה ונעשה שס  נכה? מדר מתר מאילו נמצא נאמצט מלל סושט שמגיד טעמו של התה? שאינח הרוח ושמשש אמו טדס ראה שהוא «
ה נ  שאסר ננמצא גמי לפי שהנני היא רך ונדחה למטה פד שנא לסמיח הסי׳ כמו קנה והשואל ציוו להקל חס אס חמה לגמי p שהיה מז
מ ובודאי לא ד ה מהקנה ה ׳ מ מ טסכ להקנה ככל סטטי גס אח? וגס ט ך כל הט׳ והסטן כא לטלי תמית הט׳ מ  מימ ואט נחתך p שכנר מ
ל והשיב דנממ״ ג ט ואח? טא טמך טיטוט בחרא שהה כחטכתו יותר מנהקנה יכמגנמז שהכשיר מרק נמנה נ ט ומיתן מתחלה מ מ  או טא טגט כ
? בארך קצת: (נ)ונשיט ט ה ז מ ממי חה לא ומי לרוץ דד״ק מיל דש לממד נ ט ח ט מחתיכת הט׳ כ ש  ותמים הט׳ דלמסה וא״כ טא מפסיק מ
ט ורא שהוושט שאו למסה נלי ? למק אם נמצא ג / מ  והיי שהיי׳ טדעיט בחרא דטסלין למנהגימ עיי? הד רככה? טש אמדנא עטי פו״ק ס״ק י
י נמסי וגס ספק ק מ ה נמת טחון־ חסן התחתון של הט׳ נרע טסי והנן • טתוך ומצדד מהחלה להקל ראלי ממד מלתמוך הוקף נ ס ט ט נגמר מ  מחסך מ
טף דנרמ מסה להמיר מצד לא סאג ד דשיפור שטי' יסי ננדמוס נמדא אך נ ט אף אס לא נחחך כל מי מ ? שכ׳דכצ ממצא אזה חתך נ  ועיי דיק ס׳׳ק י
צ? מיישומי׳ מנס״י ? מטס מצוי לאטד והניח נ מ ך ואנפ״י וכ׳ ונמו להמיר כס נ ט  רק שנחתך ט קצי! פמוטי ואף ממצא מושט למה כלי ט
א ז״ל כל משאו משתו מהסי׳ י ? מנ ? במ וני ולדעת מ ן לגט עסו סלחתיך דש בכה? כסה נמיקיס להיתר אפ? בליךי ס״ק רו ס ט  דיל שכשהגיע מ
י שהריוב הדבור י ׳ ועת מרה מ ? יעי׳ מ ? שלא מזק• צא טיך לאטד ט ה כ ׳ ת י נלק״י נייק ניי מ צ? מיי? ועי׳ ממר  מהגץ להמיר והגיח נ
ג טושס ונש*• ? מל סדיק נזה והעלה ואם לא נמנו יק ח ׳ ולא נחתך כל סיטט אץ לטש לדנא בזה והשיג ג ט ו ט אמרי רק מקציז מ  שלא נחמן מ
י יש לסקל ו מנ כקנה של נ מ אט׳ מ י מ  יבכה״נ מאין להדא דנודא נחתך טופס קידס נרי? ונדאןהדנדס לסטנ״דלדנא ממית המשט שלם ונמצא מ
ב דק דש להקל צכ? עי׳יש ־. (נא) עטו. מנאה? וסת? לאטו וכ? גנמצא רק מ גיא׳ ו ומג ? ואן להחמיר ג׳ ממו ? בארס סי׳ מנ״ז ט״ק מ ו מ ז  מ

 איש



 יורה דעה סעיף כג ב הלכות שחיטה
 (נב) מליו (ע) להשהות (נד) מממ (נה) נחתינח

 היטב
- - מו * נקנה אטי ע  ענ״ל ול״י גגי אלא אף טפ השהיה שנפלא הן נ
 נמנ לה״ק אם הושט מלא מאילה טנץ ועיינו וואוח שהשטן מלא מנץ ומיי
 עס יךלוח הלם יש לאמר מדינא ע״ש אס מטפק אס הננו נחסך עם ממינוס
 * לא אץ להמדף נאשר שהוא חומרא בעלמא שנהגו לאשיר שהיה נמשהו סטז״א

 מחמיר טול* חיתוך אנל לא נספק וכן הוד* הלנה למעשה נמה סעניס
 ננס״נ ט׳ •ס .

 תשובה
? ומבואר להרל  עי״ש וק העחיק בשנ» בלחם הפנים ס׳׳ק ד ובד אפרים ט
 רמקא ברך מא הזיישיק אה ולא בקשה אמנם נשמ״ח כ׳ שס דבנמצא רבי
 קשה יש להחמיר אף בבהמה למראי שהה משמ שייש f בש״פ החני א סיק
 י״נ נ׳ להקל בוגר קשה ונקשה יש מקום יוהר להטי ומטות שהשטן מחנן
 להחחיש הסי׳ נעשה הסי׳ בדפטח המקיסוח לוט־ הקשה ונחחך טה נשוה פס
? נמוסגי ועי׳ נס׳ רנרי ^ הטיס ט  הסי׳ ט״ש יק נראה מנח הסי ו
? ינמנחיי נלק״י ס״ק  שאול יוסף ועח שהסכים ג״נ להקל נדנר קשה ט
' r׳ (ונונריע לטל ס׳׳קמיג) (נד) סעט ק עולם טו״ו ט נ ? ט  נ״ח וני׳ נ

י י ט מ״מ אץ למג ׳ נש״ע החמא ז״ל שס שני דאף דמחמי־ינן ממצא ג  ט
ט עמש שמא עגיל יש ט קצח גונה ראף לאחר מנפף מיס  אלא ממצא ג
 יש ט כוי למניה הסכין החיהך ט מתחתייח הט׳ נמשהו משא״כ נעשנ דק
 מאד ינה״ג ד״ל שתחתיות הט׳ שאצל מיןפ הנחתו ממש נחהך עסו ננח אחת
ט וכיוצא ט ט״ש  טין שאץ ט טכה כלל ולזה נתטומ התה״ד והרמ״א שכ׳ ג
׳ דאס נמצא  ינדנרס האלה כ׳ ג״כ נס׳ תיקמ זנח ט׳ ח׳ נזנחי צדק ס״ק נ
ט דק שאיט רחנ עד שלא הפטק מליגע נצדדץ של והס נשעת שטסה  ג
 כשי יטיס דמ״מ צריך שאלח חנס על דקמ שא איזה נקרא מן ואץ לעטש
 מעשה כלי מראח תכס ט יש לעיין נדני ט״ש ועי׳ ניעח סויה ס״ק י״א
 שהתליס ק לדינא להתיר נעפנ דק עי״ש וכן ראיתי נס׳ פרי p הועמ נשיי
 מהגאון מ׳ משה מווייסליסן ז״ל נטמשיו לסעי׳ זה שכ׳ p למנא יהניא ראיות
 לזה כארך וכיוצא נזה כ׳ ג״כ נס׳ מץ־ הטיס טש לסקל נפשנ רך טון
נ א׳ ועכ״ס מיד ספק לא נפקא  דטן שטי׳ כחתיכת ששנ רך כדי שטפת מ
? ופי׳ נפנח* נניאידס ס״ק סי שהניא  וטון שמא ספק אין להמיר ט ט
 p גס מתשו׳ משכמת יפקנ וט״ת כית האי והכרפ p להלנה להקל נהפ״ס
ק זה והכריפ ע ׳ ג׳ ומשרץ סק״ח שהאריך נ י  שי״ש ופי׳ נמנהז״נ נקוק מ
 לדנא כך דעשכ דק שמא יך לגמד כמו העשנ שקולטץ נקץ מע״פ האדמה
 יש להטר נהפ״מ אף כעוף אכל כל שאט p לגמיי אף שהוא דק מאד אץ
 להקל עי״ש (ועיל ס״ק מ״ג) (נה) בחתיכת הרבו• ההוא ענאה? סק״ס
 מ״ש במק אס חהך באצבעו נשפח שטסה ועי׳ שמ״ח סע׳ ו׳ ותנ? ס״ק
 י״ד שב׳ בזה לדנא >ך דבבהעה אף שהרגיש שמוך באצבפו אס לט יפתו לא
 הפסיק מלחתוך אן לטש לשמי׳ משהו דבנהפה מוינא אין שהיי׳ משהו פוסל
 אבל כפוף כשמרגיש שחתך באצבפו ונבהל אפפיי שאפר טודפ שלא הפטק
ת ממנת ביפחותא יפדפה אבל אס לא ראה החתן  אש״ה יש למש שפהה $
 ילא הרגיש בשעש שחיפה שחתך באצבעו יק שאחר השחימה ראה החתן באצבעו
? יפי׳ נ  אץ למש נל שלא הסיר הסטן מהט' נין נעוף ינץ בבסמס ע
׳ י׳ ומשמן ס״ק י״א שכ׳ דמ״ש השמ״ח לחלק נץ י ק מ ק  נמנהו״נ שס נ
 נהמה לעוף שראה החיתוך שפס שחיפה זס דיקא אס באמצע המלכה יהנאה
 טט׳ חתך נסי׳ ינאצנשו כאחת והרגיש א החיתוך וננהל קצת * יש טאק בץ
 נהמה לעוף ננ״ל אנל אס חתן נאצנגנו שלא נשעח שחיטת הסימרס מון
 פהפניר נל הסטן נמלנה א נמאס טץ לצואר ואז חמך נאצנעו יאח״כ חזו
ן וגמר מיוטה או ודא שהיי׳ מא ושחיטתו פסולה ט  והניא א טליך מ
ס מרגיש ק זה וני מ פ טף ט״ש וטי׳ רק ס״ק י״ט מיש נ ה ונץ נ מ נ  נץ נ
^ מלץ־ ן אז מהצואר ו ט ח שטשה שחיץ באצבעו ob יודפ שמטה מ פ  מ
׳ כבר חב שטס יש צדדס להק!  יוחר מכין אח׳יכ פל הט׳ יבסרס שמטה ט

?  בהס״מ אף כפוף ט
ה ר ילענין משר כלים ציוו להקל מ ו מ ׳ עטיס מ מ מ  וסיש ננאה״ס ב
ן א ס רט מ ׳ מחצית מקל נתיי על הל׳ שייטה של׳ מ ט מ א  י
ן מא טומא ופסק*  זיל שיש למתסק נמינח דנד העבהיח מישור מ א
ו ונאשו עיינתי נטף סט׳ י מ ק ע מ  מוי׳ ולא הכריע ועתו לדנא וסרח נ
ם מסו נ ו י  מטות מרטי מ ראיתי שלא צדד נזה להקל רק אס נפשה מ

 אח?

 באר
 אואר ואז חתך נאצנעו ואח? חור ויוליך א הניא הסנץ ונמר השייסה ולא
 שה״ה היא ופסולה אנל אס חתך נטמ ים ובאצבע כאחת אץ כאן שטיה ולא
 למי לנרצא נמ• נתוך הםינניס לסתם ממי הוא רך וע״> ויחל הסטן שייה
 יותר לחתנו מנחתינת הט׳ ולעק המר נליס או להענמ־ השוחפ צלל להקל ואס
 הכוחפ מטפק נאיזה אק היה יייתוך באצבעו יש להקל ע״ש ואה חתך האצנע
 של האמ! ננומרה נשרה שאין הבוחש נבעת ועיץ ת׳ טען גרי שאלה נ״ל.

י כ ד  ו
 ומ״ש דלא אסיר נ״א טדא נחתך עי׳ נניח אנרהס נאיז ס״ק ז׳ שהניא מס׳
ט א כדומה שלא חחך ט מכין כצל אלא ט׳ מנח  מנ״א דלסעמיס נמצא נ
י טלטץ  בבית הבליעה למפלה יששיחע חקף אגודל על שיטי טנע א מי
מ לימן י  לחיז והדבי שמונח ט טלע ג״כ ליק טח שטפה ע״כ צריך ש
י בט׳ ה לזה שלא ינחס טזק כמס וכיצד יעשה יבהק ג״כ בצד מנ מ  מ
 ואס ימצא נס שס כדומה לזה שטלש טצה א מדאי נחתך כשעח שטטה ופריסה
 ואס לא יש להכשיר יטיס ע״ז ככ״א פס שק כא נימ כמה פעמים וכדק ולא
י והכשיר ט״ש ומי׳ כד״ק שס שכ׳ דאף כנמצא חטכה א׳ של  מצא בצד מנ
מ למעלה מביכ״ש יא׳ למסה מניה״ש אץ צאשיר כ״א שמכר שהוא י  נמי ט
ט אבל אס אץ רכר החחך אף ממצא נ׳  חחוך דא מ״ל ודא חתך מ
ט טושס מב׳ צדדי שטסה אץ לאסיר ד״ל דלא נתתך רק שט׳  תהיטת ג
 מתחלחו שתי חטטח יא' ט׳ מונח למענה מביה״ש יא' למטה דלא שייך אמר
ק טמן־ יש להקל ט״ש וט׳ מזה במ^ח׳י  מממא ט׳ חחינה א׳ ונחתך וכל מ
 כלק״י סיק א יכ׳ וסד״ק יכל סמי שרב שהמוח בנמצא בב׳ צדדי ביה״ש
ט וניכר שהם מחותכיס שחולין שטי ממכרם מתחלה ינחהט  נ׳ חטטח נ
ט מ  נשעש שחיטה יאסרין מחשש שהיי׳ י״ל חה מקא נננהאמוח החתוטס מ
 וניכר שנמט זה מזה ט״ש אמנם ננל מרי ט״נ לא משמע לחלק נכך יק
ט א׳ למעלה מניה? יא' למעה  נמנץ להחמיר ננ״מ אם נמצא נ׳ חטטח נ
מ מטחניס אסדן ואן טיקץ כלל אס החחיטח מתאימוח  מטה? וניכר ש
 א לא f• זה בריר מכל דברי המחבדס האחרונים דאס לא נמצא אף לאחר
ט המא שמא ? אף אס נראה כקצה מ ה ׳ של ט  הטטש חטבה ב׳ בצד ש
׳ נאבדה דבל ה ש מטנ ת שטטה י פ  נחחך בסטן אן טששץ שמא נחחך מ
ט שמא נחתך מצד א׳ ׳ לפרט אץ מש ד״ל שבלפה מיבש נ  שאץ החחיכה ש
? טח שמואל אחרון ט ק נחחך שר ומי׳ מזה נ  טון דקיי״ל נדן זה רכל מ
מך והשו״נ אמר שדרט לנמק ט נאנד״ק ולא נ  ט׳ י שנשאל נא׳ שמצא נ
ט ייהא רכר שמזחך נשעח שטטה  תמיד בחלק ש׳ של מושט אלי נמצא עוד ג
 רק באנד״ק הזה לא חש בחלק הכי של מושט וכבר נתתך מוטט יא״א לנמק
? הניח ? ע ׳ ק״ז מ ? ט י ? וט׳ בס׳ דברי יוסף על ט  ישלה להטר ט
מ ו  שמואל אחרון נזה נארך וט׳ נקנשרס משומת שנטף ס׳ עמגית הנ
ט מצד א׳ של יושט אס מטינ נראח גס ׳ ג׳ שנשאל אם נמצא ג  טף ט
נ דטדא מחרנ לראח נצר מי ט י  מצד ש׳ oh נמצא מ חלק הנ׳ של מ
 הנ׳ טון טש דעוחא לפרט ממצא כצד א׳ יכקל יוכל לראח ואס אט טדק
ט  נצד הנ׳ מי מעלים טין p האיטר עי״ש יכשיט מא דטירי שנמצא מ
? ט ג ׳ של מ  נצי הא׳ מטתך נראשו דאז יש לטש שמא נמצא תלק ש
׳ דאף ט מטק־ נראשו א״צ לחש אחר הצד מ  ממסן נרמי אנל אש אן מ

מ מחיתטס אן לי» ונמש״ל ? כל שאמ מבר נהנ׳ חליןס ש  אש ימצאנה ט
ך nttrrb מצאתי כס׳ פרי ק הרעת כת״י ממאן מ' משה  (נב) המו
׳ זה שכ׳ לנראה י  סייזילס ז׳׳ל אבדק וייסליטן בחיחשיו על הל׳ שטטה מ
ה מלטח מ ט לא נאמר רק נשחט נ  דדם של והרס? לאטר ננמצא ג
ש א פכים נמלכה ומאה א׳ אנל נשחט נמלכה א׳ א נשאה א  וכמס מ
 t יש למטר וסא לא נרע מנמוף המין ממקום למקום דכשר ששחט נמלכה
•f אה א׳ ליוד וסמ? הטי! סק״נ והאריך נסנחס וראיח לזה  * א מנ
מ חקמ מ״ ? נ p לא מלא לט להקל נזה נ ז ס א  ל טין שלא נמצא זס מי
מ א׳ א נהנאה א׳ לטד אנל מן ל ט ט נ ח  ונס זה מקו) במדע ננירור מ
ט במלכה א נשאה א׳ לטד סויסה ט ח ם אט׳ מוחס אמו בוי לי מ ס  מ
 דמי סילחא דלא ונוא עלי׳ דאירש ולא אדפתי׳ והראה מקום לסו? טנוות
? משו? ? ס״ק ה׳ מ מ ׳ צ? פכת?: (ננ) להשהות סעט פ  מושוני ט
מ כקץ וכיוצא אץ ט אנל נובר ק ט כמנה הזקא נימצא ונר p מ  נ
נ p וזק ? אם נמצא מ ס מ מ ' רל? מ ט? ובר מואל ט  לטש ומי׳ נ



ח ל ו י הלכות שחיטה פו באר מ נ  יורה דעה סעיף כג ב
S t a r t ! , 3 ע , ט ד ה ש ט ו ע ׳ י!״״'): ג "שחט 0 ״*י י 5) « י י ההוא (מ) לאחר (נח) 8שסש הסי׳ וסר שהייה נמשהי (נט) ״ מ  (ט) ס
מ ז א « « נ ר  והי־ ושחט מעט ושהה מעט אם (ס) כשהצטרף כל השהיות יש שיעוד שהייה שחיטתו(י)פסולה . »

s£S ק (ח) שאינו(םנ) תד(סד) ונתעכב (סה) כשיעיי ע ץ מדהה): ף •השוחט בהמה (סב) ב » ל  (םא)(*י 0«מ מ
 מזסנית ין ל׳ yfff pi, סיר *שיא שהניאי

 פתחי תשובת
 (ח) שאימ אל עיין נסשינס ניס •עיןנ סימן ע״א נמס יהא שיעיר מידידי של הסכין

 וגס אס >ממי לשמוע נסנץ שעקצסו מל ומקגסו איס מל ע״ע
 תשובה

פ (סא) ולפי הסגת בבל  ומצסרסוח שמא אץ ח שהיי' במיעוט כחוא טי
 ענץ טריפה אבל מ״מ יס נ״מ גס לדון לסרן ספק ונמיש בשפיר ס״ק ט׳

ק שאיט חר ס  וק נ״מ לענץ מ״ש נפעיף שאחיו נשחט נ
׳ פ״א שכחנ  סעיף ד (סב) בםכץ שאינו חד עיי נשו״ת טח יעקנ ט
 דמיש נש״ע ובפוסקים חד ואט חד ל* ווקא ואף נשוחט נםנץ חר
 ושוהה כשטמט ומעכנ כמיעוט כחרא כשיעור שהיי׳ דמדינא דטיט כד מנהה
 והרנצה וטי פטל וסכץ רננה אורחא דמלחא נקיט פייש (ועי׳ נדנריט להל[
׳ שיא לטרן כמה  ס״ק ס״ה) (םג) חד עפה״ש מ״ש לעיין נחשו׳ ני״ע ט
 טא שיעיר טמדו של סטן ועי״ש בגוף החשו' שהארץ־ וכ׳ דכל שחוק־ ע״י
 טדודו טטוס כחרא דט׳ ראשין יאימ מעננ כשיעיד שהיי׳ ומדינא דטיט כד
 הרנצה והנמה וטי סד סכין חד ואס מא מעכנ כשיעור שהיי׳ דמדנא טי
 איט חד גדיש ועד״ק ס״ק כ״נ שכ׳ דגדר ונטל סטן שאיט חד מא מל שאיע
׳ נלא מכהה טה יש להחמיר אנל  חד כ״כ טהא נטוח מחשש שטי׳ רונ ט

 גס נזה צ׳ע דש הרנה םטקוח ט״ש (וע״ל ט׳ י״ח סעיף י ס״ק מי)
טק טעור  (סד) וגתעבב כשיעור שהיי' ענאה״ס ומ״ש דנזה אף לדידן נ
׳ י״ח מרף ז׳ וננאה״ס מ ס׳ק י״א ועי׳ נשמ״ח סעיף ט׳  שמיי ט״צ ט
ק נזה דנמדיסח אלו דקנלו עליימ לאשור כל שטי׳ ס  וסנ״ש סיק ס״ו וי״ז מ
ק אפי׳ נהעכנ רק מ יס לאסיר שוחע נסטן רעה ננהמה ככל ע ש  אט' מ
ח שיוטה והזמינם זה אצל זה שענ״פ נשעה ע ס הט׳ ט  נמשמ אא״נ מ
 שהחטל טעוס האחהן החטל גיכ נהחחלח שטסח הטי הנ׳ מי״ש וכ״כ
' י״מ  נש״מ החמא וכחכמת אוס כלל ג׳ *יח י״ג ט״ש אכן מסיד לעיל ט
 ס״ק י״נ ונא! ס״ק י' לא מטר לונד מנ״ש נזה כלום רק כחנ דאף לדדן
 אץ לאשור נזה מהיי׳ מהו p כטק סימור שמיי' ט״ש וכ״כ ממח טיס
׳ י״ח ס״ק ע״ו וכל? ס״ק י' והעיקר כהש״ך שאין לאטר כזה אא״כ נחעכ:  לטל ט
? וטי מזה ? ט ׳ ק ׳ דנד יוס1 על טו״ד ט  שיעור שמי׳ עי״ש וכ״נ מ
 נרק סיק כ״נ נאריטמ ונד׳ נמנהז״כ כלל ע ״ו כקויק סעיף ע' ועפי־ץ ס״ק
 י״נ טה שהאריך כסנץ זה וכס״ק י״ד פסק ג״כ לד/א להקל כזה דכל שראה
 ככל פעס שמלץ ישיא שחתך להמיעומ קלי קלי אין לטש ט״ש (םה) כשיעור
 שהיי׳ טכאה״ס מיש מהפין• דדוקא ככמה אכל כעוף *ן לאטד דטכף
׳ י״ח ס״ק י״א יעשס׳יח ׳ א׳ שר ועי׳ ככאה׳׳ס לעיל ט  שנשחע הרונ של ט
 מדף ח׳ יתנ״ש ס״ק טיו של חה חקא ב«ץ שחוהך תמיד מעט מעט אנל
 נסכץ אשי־ לפעפיס טתך ופעסיס איט טחן• אפ״פ שתמיד מוליך ומניא
 לחתוך אץ לסקל אף נטוף דמ״ל מה שאיט טתך שהיי׳ ואסר נעיף עי״ש
ף ס׳ אמנם נטרה ייןטאל ס״ק א׳ וני האריך לשיג י  וסי׳ נדנדו להלן מ
 סל התנ״ש נזה ומלה נדנא דאץ לאסור נעוף אף כמין כזה רק נמיעוט
׳ א׳ אפי׳ אס אט טתך תמיד אץ לאטר p כל שלא מסיק  נחרא אנל נרונ ט
ק סל הסימן לל״נ עיי״ש וק נראה דעת הסר׳׳ח ס״קז׳ט״ש  מלמציך ולשיא מ
 וכ״כ ננמהזינ מ מד׳ ת׳ להלכה ולמעשה עי״ש ועי׳ בו״ק ס״קכ״אונטמר
טף וסחס  מ ובשטת טיס לנדל ט׳ י״ח ס״ק ט״ו ועי׳ מנהזינ שס שטיס נ
מ חלילה א להקל נכל זה אס לא ע״פ הרנ דמחא עייש ־(סו) בשחיטת  ט
 סישש אחרון סחנ״ש ס״ק ע f שכ' דנמיק שמזחוך מדד נהסכץ בכל מלכה
 ובכל הנא: אנל מ נפסק הטתיך נאמצע ייפ תע נלא טתוך אפיס שמוליך
 ומביא עד שמותיך מימ זה הזמן שלא מק־ הד שהיי׳ ואסר עיש *ונס מורת
ק מלמניך ולשיא ס ג עליו נהא והעלה דבל דלא מ י  מןהיאל ס״ק א וני מ
 הסכין פל הסי׳ לל״נ והניא נרו פמה מכטח וכמה ראות נלה נאר׳יבות ועיי
 נסנהזינ מ נוק יינ מה שהאריך נדנד מנ״ש ומידת יקטאל מיל ופחנ
 שדברי מביש מא דבר שא״א לשמח־ נה ולפ״ז מאך אכלץ נישרא ט מיא
פ מלכה והבאה גלי ה ממיס שיש ת ן שלט יארס מ י מ א  מטניס מדים מ
 טהוך ומצוי מא לממיס בעוף מסקסלין הט׳ מסצמן והטיב טליך ומביא
ו אף קלי י ן אט טסן מ י מ  מבין אזה ממיס בא הפסקה וביזו מא מ

 י*

 (סו) בשחיטת מיעוט אחרון
 באר היטב

ק נטלם.  (ו) סמלה m מין• לסר «

 שהייה

 דרכי
ק מלים ומקיל מ שכלים האחרים א  אז״כ כטן שימז ינשסמשו כלים אחרים נ
ק מלים כ׳ שאן להשירם עיש  משתמט נכלים הלא א״צ הכשר אנל א

 וכני־ ממד נזה TO אט־יס :
׳ הטחון־ נאמצט יש להקל עשס״ד ק ט ק נאמה א  וכרש שארס רטש מ
ק המטריף א  ס״ק ח׳ שכ׳ דאפי׳ נעיף יש להקל בל שאנו מדע שט׳ נ
נ  טדא נזה פי״ש ועי׳ נמנח״י בלק״י ס״ק ס״ה שטיס נזה ואטד לסתם ט״
 למחח >ץלא לעצמו נאא ממרס p נט״נ מופלג דו״ש גדל שמנל לפטר
ה וגסמא לא מיה נעצמו אף כהפסו גמל רקינא אצל ז פק  על אמד דפמנ

 החכם מורה הראי להכריע ט בקל מכל לנא חייו לפסק אסמ־ נבילה ט״ש
׳ דטץ דנתהיד וביפים ׳ כדעח חירה ם״ק י״ז מ  (ט) הדבר ההוא ט
ע מושם ומדע שהחה״ד הציע א ט מונח ארט ל  וכלטש העטקו p ג
ט חטב ארכו לרוחב מושפ  נעצמו טאר שאלה ונראה מזה דאס נמצא מ
 וממלא חלא ונתתך כא־ט פס מחכ מושט דש להקל טון שלא מ״ל
 מקים למות טחה ק הסטן יגס ממך מחר כקל לארמ טמפ כמש
י ששחט נמרח מדף ו׳ שכתב שצריך ליזהר לסלק  עכ״ד . (נז) לאי
ה וכל זה כדי מ נ  מאת הפוף לצדדים וק צפר ששים ויטו־ החנל סלואר ה
 שלא יחתוך עם שטסה ראשיי• ט״ש ופליק ס״ק כ׳ שכ׳ דנדפנד אס לא
 סלק מצית לצדדים וחחך המצה שנתון אס יומו שהיה הטמון• נהטצה אחר
ט טושט ואטר אנל ah חתך הסצה קידם ׳ י״ל דמי ע ט  שהחחיל טהיך נ
 יטסניס אץ לאטר ונספק אם חתך מוצה לאחר טהיך הט׳ אין לטש ט״ש
ן א י של מ נ ראח נמקים שי מ ט ? נ  יעי׳ מנחיי נניאדס ס״ק ס״נ מ
׳ נ׳ אלפים  מ׳ ליב בערלי! ז״ל אנד״ק קאסענ(אחי מאץ נטל עצי אריס) ט
ת מרך א ' שנא לסמי עונדא נשיחט מחט מנה אזיז ולא מרס מ מ  נ״ט מ
 ימחטיס בשחיטת טורם ומצא איזיכ בחון• מושט מצה א׳ נחתנה לשנים
 ויכשיר מטס דכמן שלא מרנן אח המצות תליק יוסי־ דבודא מבטן מא נאה
 נשפח שחיטה לתוך מופט פרסה וגןדס שחיטח הסי׳ נחתכה דטצה נטך מושט
ט נחחך טושט מא טמרא ק וכיון דנלא״ה נל טיקר הדין לאסיר ממצא ג  מ
 יהמ־ה והכו דלא למטף עלה עיכ הכשמ־ מונה ענ״ד וגד׳ נדעח מרה «״ק
ה נלאיה יפ להכפיר אפי׳ ימט שהי׳ מניס מקידס p י״א של׳ דבנמצא מצה 
 ונחק־ עס שטפה הט׳ ועי״ש עוד נס״ק י״ג שנ׳ להקל גס מצא מצה רחיה
נ דלדמת מנ״ש יש לממיר נובר קשה  עיש ולמנ׳׳ו וטון וטא נעצמו מ
? טנא שרפו שהיה נפרס שעת שיוטה אן להקל אלא ננמצא מתך נצו  ע
 הואש של מצה שהיא יק וקל לחחיך אנל ממצא בצד הקנה שהיא קשה קצת
 יבפרט בטצה גמלה של כנף אט' בצד יראש שהוא מנ וקמ דנווא יש למש

 לכ״ט לקלנץל שחיטה(יעי׳ בדבריט לעיל ס׳׳ק נ״ד) (נח) ששחט הט׳
׳ ובעצם המסרקח יחדו אסור י ע מ ו ׳ כ׳ ס׳ק ש״ז של דמ  טחב״ש לעיל ט
p מקא w ט טושט עי״פ ופאן ס״ק א כ׳ נזה דאן נכלל  דמי כמו נמצא ג
ט טמוטט וא״כ מ  המפרקת אנל מס פטהך נהקנה אעיפ שקןה שט ל
 ששוחט סימומ בחרא זקנה שומ אז נימוס קמא מישש רש לטש לשמי׳
מ מושט מד מנד ורא ואן לחה p מפוקח שקשה פט עיש ומו״ק  מ
ש ונכל גמנא לא שיך אטד שהיי׳ מיי קשי י י דא! טינת מג א מ  ס״ק י
ת ר ת מ ם שיסה מא יקאמי־ וכשלא התיש טס טנד נ ח  הנמרח זרק מ
ת קמו הקנה שהה קצת אגל שהרגיש טס שמר כסי מ א מ  אן ליז6 מ
ת משתהה גהמץ מ גזה מ ג ע נמצס מ  שמא מצוי נט״נ אמרן גיכ שמג
 י׳!ל ומיל םעצס המפוקח שדט ממלא גמי ומצדד בזה למה אנסי מי?

ק נבילה:  גארך ־(נמ) ופרימה ו״ל מ
 סעיף ג (ס) כשתמדף טי׳ מנות טיס ס״ק ט׳ של׳ ש5"ס אס מצטרף
' ראשון לשיעור שהיי' אס ב של שיושת מיעוט האחרון של ט ט ו  מ
p ן דסק• סד דרס שט המחבר מעיף מ ולהלן בסעיף שארז  רסא מ
א אן שהמם מצסרטת ואמיל  מיום ולא אסשיסי ול1*כ י״ל דטי כרס מ



 יורה דעה סעיף כנ י י- הלכות שחיטה באר הגולה
ב ב׳ בבהמה * (סז) של (סה) סי׳ ראשון (םט) ה״ז (׳) פסולה י• ה יאחר ששחט רוב א׳ בעוף או ת 0 י ל ן ז ן ־  י

 ^155 ־ ״י אין שהייה פוסלת ולפיז (ע) אין שהייה בקנה בעוף כלל (עא) 5ויש מי שאומר (ט) שכל שלא
 ״*- יי־ ננמו־ה (עב) שחיטת כל שני הסימנים (ענ) פוסלת שהייה. ולכתחלה יש ליזהר לחוש לדבריו:

 כנס (י) ואטצו נייעני (עד) המסנ (עה) צהפריף וצנן (עו) אס צ6חר
 ניייא דרג

 באי היטב
 0) פסיצה ונתנ נש״ך ולוקא ננסמה צפי שצדן צחסיו ננהמה שני הסימנים א״נ נששחע
 רונ סימן נאחל מה שמוצץ• ומניא נגדעוס האחרון שצ הראשון כאילי מיציך נרגצ או ניי
 ומי שהייה סשא״נ נשף נשנשתס הרונ שצ סימן מחל ה,א סינן נשר ומלצא ל כאן
 רמ״א לצפי המנהג יש צספדף ננצ שנין משמע לסנירא ציה להנא נפיק לוקא שיעור
 שהייה אפיצו צדק והפעם ליק למחעסק הנא נשחיסס הסימנים ופיט ולאי צנתחצה

 אסיצו עוף אין צשחוס ט דק לצדך נ׳ סימנים גס נשף צנתתצה סהרי״ס
 צהמיתו

 פתחי תשובת
 (מ) שכל פלא עמלה מיץ נשי״ס מאיר נתינים סייץ י״ז שהאריך לסליק נר רנ אמי
 שהילה שאס נרור להשוסע שכנר שחפ סימן אמד לגידי ולא נשאר ממ-ו מאומה אן
 שפרץ לא התחיל גשחוע הסית השני מומר לו ינמ,ר אחי שיעשה שיייה נתורה ואץ
 לאסור משוס סאינפיא שהה נסיפופ סידניס פ״ש סנרתו והוא ז״ל האריך למלוק עציו
 לנס אס שחס נל הסיק לנמלי נטף פישי שי ה פ״ש (י) ואפילו נליפני מיין
 נמשונת ט״נ סניינא חיו״ל סימו ל ששחל wet ־״חע יק הקנס נפון וכאש״ הונא
 הפוף צניס היה עדיץ חי ויחזירו הנ4ף ציית ישימו יפחע את רושע ״ד דינו אס
 לסיוון על מעונת שנו״י ה״נ סי׳ נ״ד שדגפיר נדיפנד ויפינ לאין לסמוך פייו נזה ונס

 ננל״ז נס הפט״י מודה דדומא טדפיפ הסימנים ייןצ כדיפנד יישא״נ כאן פנל הישע שאל ולק יש לאסיר נס הנליס אפיי אחר מעצ״פ והשומע יש לדוט לכף זנוח ואפס* פונ
 צהפנילו פל חודש מו ל חדשים נפי ראות פיני הניירה ו,פי חזקת השומע ביראת שמיס פ״ש [ופיץ נמשונח חסם סופר טיס מ״נ •ימולה אחל המיל נאחל שחסך נמספליס
 הקמו שלא נשמפ ונסנ ללא עונ הייה ט באממ אץ זלוק נץ השומע לאחר ונהגלעח pv TP נ' ש״ק נ״ז ואן דאינא לפימל הואיל ינזז במספרים אין שם שיויעה עליי רק

 דרכי תשבה
 ובעוף מכא וגו׳ א' ככר נשחט כמנן טב אין השמי' טסצ במיעופ בחרא
 וטי הנ' עיי״ש וטי כס׳ לפח תורה ס״ק י״כ מ״ש מיו השו״מ כזה וכי סעס
ן העלה ג״נ להקל ר א ? מ  לזנדי עיי״ש ועיי מזה נשי״ת נית הלוי ט' י
 נעיף :מיעוס בתרא וטי נ' עיי״ש נאדטח ועיי מנח׳׳י נלק״י סיק ל״ו
' נו״ק טף ס״ק פ'  (יע״ל ס״ק ל״ר) (עב) שחיטת כיי שגי הםיסגים ט
 שימיר דבל ספק שהיי' נטעוס נהרא אף שמי ננו חזקח איטר מ״מ טכא
 דכ:ר יצא טדי נחזקח היתר נסחצק ממנו חזקח האיטר יעי״ש ננה״ק את
 ה' יעי׳ בדבד הגאין טימ זיל נהפכמט על הד״ק מ״ש מ״ד הד״ק נזה יעי'
 כסי דעת טרה ס״ק כ״ת מיש בזה ימיי בסי שב שמסתמא (למאץ קציה״ח)
 שמעתחא א' פרק כ״ב שעיר על המחקר לדעת הפוסקים דהיכא דאכא חזקת
 איטר לא מהמ ס״ס יה״ה בספק נשטסה לא מהמ סיש מה יטי אס נסתפק
 גיייפיע בתרא מהדברים הפיםציס ואח במ ס״ס ומטק דהוי בחזקת טהר
 דא כבק לה אתר שטשת חב מתרה ומביא ראיע׳׳ז טי״ש(ומ״ל ס״ק ל״ב) .
 (ענ) פוסלת שהיי' עתכ״ש סק״ס פהארין למטח דלדעח י״א אנו שמא
 רש״י הי שהיי' כמיעופ כתרא פטל מה״ח טייש וממ״ז םק״ד וכססרו ראש
 מסף על מלין דף לי ע״ב ובלב ארי, שס דף נרע ע״א וטי בט״ת רטט טיס
' ז' באמצע ההבי' שהביא ראי דלא מי רק מדרבק עיי״ש  כק ז״ל טו״ד ט
' כ' הסכיס להחב״ש דהר מה״ח ע״ש ועיי  אבל בשו״ת טיב הנינא טו״ד ט
 בסי מקור מיס טיס מל היו״ד בטדישיי לטי זה פ״ש בזה ועיי נשו״ח טימ
' מ״י באמצע ד״ה והנה הט״ס מ״ש מיד המקור טס טיס  רבימאה חלק א' ט
 בזה ימיי״ש במה כהארין בזה ועיי בדמח טרה שיק כ״ב מה פפלפל
 בדבדהס בזה (עד) הטנהנ להטריף עד״ק ס׳ינן ז׳ שב׳ ובמן דקיי״ל
 דשה״' משמ במיעוט בתרא ועוף תלד במנהג המקמוות ונאתרא דלינא מנהג
 אן אסדן אף כזמה״ז וכמ? בתכ״ש (ס״ל ס׳יק כ״ע) מ״נ אף במדינתט
 מוהגץ ליטדף מ״מ עכ״ס לערן זה קיל מא גס במדנתט דע״א נאמן כזה
 אכי' טכא דלא מי בית עיי? לדרט ועיי בסי לב ארי׳ על טלק דף ל״נ
? הלב אדי בזה (עוז) להטריף  ועיי בס׳ ובד מסף טף ט׳ קי״א מ״ש ט

 ענת״ש ס״ק י' וטי בסי דעת טרה ס״ק כיו מיש נדבר שנסאל נדן בהמה
ט נינטיס וחחט אבר א חטבת בשר מניס הלואר  שמחטי רינ סי׳ ס
 וכתמה ואח״כ טרו ומחט ממניע טמטם משאדם דקיי׳ל דהנהמה אטוה
 משים שטי' במיעוט גמרא אס גס האבר א הכשר שנחהן קודם אטד דיל
 דטץ שנחתן ערס שטח וחהט המיעוט מומר לאכא $ ט״ל דטק שקודם
 טתת הבהמה בלא״ס אסיר משיש לא חאכא על הדס ולא מהד מדין א? טון
 שחזרו וחהט המיעוט גס האבר א הבשר אטר והשיב דאס מתחלה מ׳ בדעתו
׳ דאמר משוס שמיי וטי ממילא האבר א הבשר אטר  לחחוך גס ממנוע ט
 משיס אבמה״ח א בשר מירח דמי נטתך באמצע השחיטה ואס מתחלה לא
 היי דעתו לשטמ מחר וטלק ידו רק שאח״כ חזר ונמלך מא א אחר וגמרו
 חתיכת הסי' יש לדן ולהמיר גס הבהמה ועיי? עוד נסיק שאז*! פפלסל עוד
 נטמן מ יהניא ראית דאין לט להמיר האבר ולאטר הבהמה אלא דמרמ
DM (עך) • דהנהסה אזרה נס הנשר מחתך ממנה אטד נרי? נאריטס 
 לאחד ששחט וטי ענאה? ס״ק ח׳ ועי׳ נטרה יקותיאל ט׳ ס״ז ונש?
 החרא פאן ס״ק י״ז שכ' דהטיקר נהט״ז דהרמ״א לא מיידי כאן רק לערן

 אטד

 קלי שחיטה וי ייש מכחה כחדה לזה דהא בכל:־יטה פאן הט׳ מחקפלין
 נעשה שטסה כהרף נדן ומעשים ככל ייס להשיר גזה ואין פוצה פה ימצפצף
 יכע״כ דהעיקר כדעת החורת יקוחיאל מ״ל דכל כמוליך ומביא חמיד אף שאט
 טחן• תמיד לצ״כ מי? באריטת וכייצא מ־־בריס כאא כ' נס כד״ק ס״ק כ״א
 דלא כהתב״ש הנ״ל דהרי אמ מאץ שאס מא שותע במתינית יטל למשוח כמה
 ״לסת ושאת מצי שמוליך השכץ על רצואר ברטץ משש ד־םה יק מצוי
7 לפעמים לעפות כמה  היא גס בשו״כ הזריזים יסכיניהס תריס בהפלגה בצי
 מלטמ יהבאת באויזית שפיגע על שנעת דנרגית בעושה לפעמים וי יולבות
 וי' הבאת קודס שיתטל החיתוך למך יםבעת וגס אן שתיסה בפולס שלא
 ייא רגע כמייירא כלי ייתוך דלט היזשנין של המלכות ושאת היה כל עובי
טי נ־מכיס דאיייע ררינכה אלא כע״כ ילא טיך תשש הפסק החיתון כ״א  י
נ תשא״כ בסטן מחודד קצת אף טדוד ייותר נדעימ כץ  בי־וע שאץ יסכין חד ״
 סכיני שתיסי י־יצוייס עתה כזמה׳ז אנ״ה אין לטש כלל כל שלא ייה ששק
? עוד באייכות מזה ועי? במימר מ״ש דברי  י־ולכה והבא־ ועי? בסי׳ק י
'  טטס ביה ׳סז,! של סי' מי׳ שמ? כש וחב״ש ס״ק י״ח ישסיד ט
? ש״ק י׳ ב ־1נתקלה אסיר לשחום בסכין שאימ חד בין בבהמה ונץ  י
 בעיף משיס דכי י\,יס יו,איס מזה שיש שש שמי׳ יגס יש בס משים
 דיסה יעיקיר מהד שדתק מאד מל הסי׳ קוים שמרך יאסי' אס מזמץ ב'
 יסי' לתתכם יחד אי! לשמע בסכין כזה ואס :הס במין מה אף בדמבד אן
 להכשיר כל שאייו יידע בביייר :לא קלקל ולא :הה עי? ימיי במנהז״ב שס
 בעשרוי ס״ת י ׳ג באריכות מזה (סח) ט ראשון עכמ״ת שס שכ' דאפי'
טי ולמתק ס זריז ששיחס בימה להזמין ב' י ח  בשוחט בסתס סכין י־יה ש
 יה־ דדלמא הסכין :בידו אימ חד כדמ ואתי לידי סכק אמר דארייתא עי״ש
 (יעי' נעיז יכמ״ז לעיל דש פי׳ כ?) יעי' מ״ז כאן ס״ק ג' שכ' דגס כעוף
 ידיך •הרח ולהזמין לשחוט שר הט׳ זה אצל זה מי? אך בשפ? ס״ק י' כ'
 שאן העולם עושץ כן וכי הספס למה אן שותנוץ ב' הטי זה אצל זה מי״ש
 יטי בבית אנרהס כש״ו ס״ק ח' שנ׳ ח״ל ומעילם לא ראתי מיטתי ולא שמעתי
 ט שמהר בזה ולט דעתי מא מן ינמנע להזמין הסי׳ זה אצל זה ילחתכס יחד
 מחמה חב עובי העור יבפוט בכירים הבדויים ענ״ל וכ? בד״ק ס״ק נ״ג
 כמומר וכי שכן א״ל הטיב שלו שא״א לשטן ולהרגה בסימנים קיש שטשה
 ולהזמינם זאיז עיש (ומי׳ מנח" בלק״י ס״ק ס״י) ועיי בסי דבד יוסף
׳ יךמ מ"ש להמלץ במד שיחסים :אנס נזהרים בזה ט יש ? טף ט ו  על ט
? (סט) ה״ו פסולה ייני משק שמ? שם  לסס סל מה טסמוט ט

' א' טא ? ט' ל1 נוק א׳ כד? ודע וזיל ומימ אס שחמ ט ס  וכ׳ מ
' ושש כד לשטמ  בנהמה ואח? חור וחקי בסטן רע כמקום אחר כאמו ט

ק מכיל  כל סטמניס מי ודא ניייה ולא מ
 סעיף ה (ע) אץ שהיי' בקנה מגיף כלל אכל זקיר הלטש פסק שהיי'
 מוטוס קמא וקנה פטל אף וממ״נ א מביו חבא נגמר שטעה
? מאל ודרך פטטה נעשה  יא לא שחס מבא ט״ל כמו חצי קנה מוס מ
? בזה וע״ל בםעי' ? ס״ק ט' ובמ״ז סיק ד' מ מ  אסרינן לס עיי? ועיי ב
? משו' מאר  שארז מדן זה (עא) רש 0ו שאומר שכל עסמ? מ
' מ' שכ' ק בפטטוח ? טאל ומשיב חרינא ח״א טף ט ט  נחיבש וטי ג



 יורה דעה סעיף כג י• הלכות שחיטה פז
 (עז) לאזר שחס חנ נ׳ שוהה הנהמה * העוף צפות (עח) ינט סל ראשו(יז)(יא) להמיט (עמ) וצא (פ) יחוור (ס) (פא) mm (חהיו לדעת רש״י):

 באר היטב פתחי תשובו!
 (מ) למדי* וכיזנ נש״ך נשם 0שר החדזמה ובלבי שלא •שנר מסרקמו ומיין מיק גוזז מקו• ולא דט לקומם ט׳ אן• לדנא מציצה לסמיך נה ע״ז עיש)

. (יא) להנדמו ענס״ס ועיין נמשונמ סשואוס חן שי׳ יח מש נזה ; > r t c ה מ 3 ^ ׳ ^ w « מ י j ^ 6 3 ^  0״ו לאשיר לשמו סמסוקז אזלו (
 מס !יש להקשות על וה ומה שמחרציה שם הש*ן־ והעיז ועי' נע״י סי קל״יו עוף

 שקוק אינייק (ונל״א א״עילסער האן) שרונ שלה מנץ אח ראשו נקריוס נשמסרנס •ש לגשר נהם שלא •עשו p• עי לאיור יציאה הדה והיה לשאר נע״ח נל זמן
 שהמיה מקליין ונדיעני מיחד לאטל מנשרה עיי חתיכה ומליחה דיש שיק ליו (ס) רשייס ונמנ נשיך אס•׳ לא נשק סטה נמס עיקר מרסוס נתרא .

 דרכי חשוכה
׳ שלא שחט אכל מרקי מוחי עי׳ בל״י סק״ו שכ׳ דנדסבד מוחר אס טון הצואר של האנדי״ק ל&ח״ש  איטי שהיי׳ לק סי«!ק טן שאי טדץ מעט ט
׳ ס׳׳ז דאסי׳ שחטו כל הנ׳ סימנים לגמרי אטר לקרב בקימם אפי׳ לא סחטו עדין כל הג׳ ממרס לגמרי עיי? ומ׳׳ש ססת׳׳ש  כמ? ברמ״א לקמן ט
 מיחסה נץ בהכאה על הראש * שאר קירוב מיחה דחחיבת סכין בלבה מטס מהני״ב שהשיג על השט׳׳י ט׳ בקונטרס המט׳ שכטף הס׳ ערוגוח הבושם
 יננלס היס באבדם טי? אן בשס״י סי׳ ה״ו נייק ט׳ בחב יהסולס טמץ באמצע סי׳ נ׳ במימי שב׳ שאין השגח הטב׳׳י הפסה על השברי בזה עיי׳׳ש
׳ י״א שהיין נ״כ קשיות המניי טל השט׳׳י  להטח טל היאש כמ״ש הימ״א כאן עיי״ש יטמ״ש נזה נמנחיי נניאדס יעי׳ נשי״ח ניכח •יסף חיי״י ט
׳ קי״א מ״ש אס יש מקנה והמלה יכל שאינמ מטין לשס שייטה אף ששיחט איז״כ הסי׳ אין להחמיר  ס״ק ל״ח נארך ועי׳ נס׳ דנד יוסף סל טו״ד ט
 בזה לסננ מאש של העוף עי טשני מסרקהי רמיח מהר אס יש לטש לחשש עיי״ש יעי׳ ננה״ק אח נ׳ ינמנח׳׳י נלק׳׳י ס״ק ל״ר מ׳׳ש נזה נאורן יסי' נלנ
 מבלע ים באבייס טי״ש ועי׳ מנהז״ב בקמין שס סעי׳ ט׳ ועשח ס״ק ט״ו איי׳ על טלין דף ל׳ ע״א בטסי ו״ה החלד שכ׳ נ״כ להקל בזה וכ׳ וווקא
׳ כ? סינן א׳ שכ׳ עצה לממ־ מיתחי בלי חשש מיל טיאה שמא לא טנא והעוף טורט בימ ועוסק בשחיטתו * אמריק וטלה היא שטסה טא  ילק ט
ט והוא טזי ישיחס המיעוע  נחחט סידדן יע״ס חנ מסעכנ נה החיית עי׳׳ו וכשיחתוך אחס חמיח אכל אס כני השליך מימ העיף אחי שטטח ח
ד שימות מהר אינט נגח־ שטעה כלל ואץ סשהיי׳ סו6!ת ט בדענד עיי״ש  מהר ואו יצא יד נל החששות ונ׳ שס בדק דאין בזה נמס צעד נעה״ח נ
 ואורנה מי׳׳ז סמטש נצערו שמקרנ סיסמו ולא יצער נפירטמ עיי״ש וכי טד ועי׳ נשו? דנרי מנחם ט׳ ע״ד שפסק ק לדנא להקל נזה עיי? וכ״כ נט״ח
 נמנה!״נ שס דאס חאה שער נפסק המריח ואסיה שוהה למות אזי מוטנ רטט טיס כק ז״ל טו״ד ט׳ ז׳ שהעיקר לדנא דנדענד אן להחמיר טנא
י ולקרב טחהה שעי״ו לא טיך כ״כ החשש ששחע אחי מיעוט נתרא עיי״ש באריכות אבל נש״ך לע ל ט׳ נ׳ ס״ק כ״!  מחי ליטק אח tvtn בדבי ע
 יהבלעת זס באבייס עיי״ש ועי׳ תביש ס״ק י׳ שב׳ לקיב מיתתה עיי דטקה כ׳ יאפי׳ אס ישראל אתר טוי ישיחט המיעיס בתיא חטי עיי״ש יטי בט״ח
 על הלואר עיי? יעי׳ נשמח טיס ס״ק י? (יע״ל ס״ק ס?) (עז) לאחר *נרי אש טייד ט׳ ג׳ שהחמיר ק לדנא עיי״ש וכ״כ בבמ״ח מני׳ ה׳ ותביש
ד השטשה אף  ששחט וט׳ שוהה וכוי כ׳ נלחה״ס ס״ק ח׳ נשם המו״י שנאה למי מעשה ס״ק י״א י״נ שד לאסיר נדענד אף אס נמר ישראנ א
 שטחה אוזא ייס שלס אח״ש ושממה טס רצא המשקים דרך כיח השחיטה ק שהראשון שחס הריע וכ׳ ומכל מקום אץ הקסידא נזה ק הק אלא סל יד
ל מטנה מטעם אחר ילא ק הדין ישראל אנל פ״י נכרי מוחר לחוור ונשמט דחהיכח מכרי לא מקרי  המשט והכשירה פיס הדין אכנ טא לא *
׳ י״ד משאל בפיף שנשחפ חב הקנה שטפה כמש״ל ט׳ ב׳ p טפ לפמפ מזה שיש לטש טבוא לפטח ק  פיל ופי׳ נטיח רנ פינך חלק ב' ט
 ואז? נתרפא א צריך שטעה שמח משוס מראח מנץ והעלה ראן לשחטו נס פל יד ישראל יק נעיף שקיק אנד״ק שממין להתמ הראש נקרדוס
י דבנקל מזל עלמ אסור שהיי' נמיטוט נחרא יא״ל דלשחסי טד לאז״ש יש לאסיר כל ששאר מעט מהסי' פלא נחתכו אפי׳ שלא נדרךטתוך ט  דש חשש א
 נמיןס אחר נס 1ה אסור יטיל שטסה מוניממ אך נדם ילמנהו א״א נטס p טמטז היאש כפעם א׳ כל שא״י ככייוי פכני יצא נפט קוים שהחיז
? ועי׳ נדעח טרה ס״ק כ״ג נ מצאחי נשרת הראש אטר מטעם שהיי׳ עי״ש וכ״כ נשפ״ד ט ק שנטילס טהרפא הקנה לאחר משחט חט עיי״ש ט  א
׳ י׳ ששאל בפובדא ב1י שהרטנ המטר נזה נדנרי סאדורס והעלה דאץ לסמוך ע? השט״י והלנ  מנתם למד (מהה״נ מו? חד סארדא ז״ל) טי? ט
א ששחט נטף ונסחסק אס שחנו חט והניט מימ וחיתה המכה וכמשלש ארי׳ מ״ל לדנא זולת נציחף צדדים אחרים עי״ס כאריטח ועי׳ כחכמי! אש  נ
 חושים הטילה ניציס רסנה עליהס וגדלה אפייטס ימויה למיל ניציס ושאר כלל ז' סעי׳ ג׳ שכ׳ דאסי' הטז הראש ע״י נכד אץ להקל אלא נהם? מקא
? אק ׳ ק״י שהעלה לאסיר נזה אף ט״י נכרי ט  p חשס נצוארה והשינ טש להכשיר דנמן דנלל נידט טא דסריפה אנה ט׳ עי״ש ועי׳ נדנד יוסף ט
? ועי׳  ואנס מלדת וזהו מיתה ילדה טדא רהט? סטה בץ קנה ליפט דנודא נמ״ז סק? פסק דאסי׳ לכהחלה אן חשש להחח הראש עיי ננרי ט
? ע״י נכרי אפי׳ למחלה אפי׳ שישראל עע? ופי׳ ? ההמא ז״ל שהשיר נ  לא שחנו המשט כלל p הקנה ט? יבמן טישס בפרס מנד מקים סרישס מ
? וכן העלה  שהיי מחיטה בצואו ואס ס שס דעותא אטר ואס אן שס טס דעוהא יש נוי׳ק סק״ס שכ׳ ראן להחיר נרי נכרי לכחחלה p בדטבד ט
 להכשיר לאחרים וילת להט? עצמו אסורה בכ? שאחד? עיי? וטי׳ בעקרי בסי טאר משה פרק ס׳ את א׳ דאטר מדנא לכתחלה אפיי ט״י נכרי אט׳
? לטל ט' ב׳ ס״ק כ׳׳ז שבי בערן זה ד*אל ? ועי׳ מ ׳ ניב שהשיג עליו וכ׳ שלא יפה טרה בזה וכ׳ דאין בסכין מוס שא ט ' א׳ מי  הדס טו? ט
? ועיי עוד בדק מ נרש לטק ob יש  לקל כלל בזה וכיון ויש מיעוט טריטת דחיות יב? ומסיאח ביצים אף טדא פט5 כמו מומר ודא יש לחמ ט
ק אס שאר קצת מהסי׳ שלא שחס והתיו הראש בקרדום בעודו בטיס א מ ? יש לטש מ  טדטת ולא נאמר שלל דטדיסה אנה ט׳ p טל הרוב ס
 זט ק המיעוט ואן למוך טל האומדנא רטטה השו? דמומחה אט סומה ומזנק וכ׳ מ דאס אמר הט? בדרך אמדנא שרטק אמר משאר טדץ מקצת
ק טש בעק זה הר ט ממי ואן לאסור וכ׳ מ דכל « מ ? בערן זה] ועיי בסי דברי טסט׳ מטבר ב ׳ קע? מ  נרי? [ועי׳ בס׳ דבד מסף על טו? ט
? באמצע הויטר מ שב׳ לקולא וטי? נגה״ק מ? בזה (פ) יחזור וישחוט טבאה׳׳ס ס׳׳ק ח׳ מ״ש ב  שאל ויוסף מנת to טו f בט׳ זה בו? מ
 שבא לפרו מובוא שבר אחא שמה נדנא ושהה למות לאו? ולא סט אהה לעק אנד׳ק(ועי׳ בובריט בס״ק פלסיו) ועי׳ בישועות יעקב ס״ק ב׳ שבי ימה?
 טל ראשה p שמימה בטיס ולאחר זמן נתרפא! ואכלה ושתתה והלכה לרמן מהנו מולם להתת הראש של אנד״ק בקירוס צריך מוחנו לחהר מתר באנדי״ק
 מהי כאחת סבדאת ושאל שואל אם י״ל ואף שנתרסאת ושהתה זמן רב משאר עוף טהור לשחוס כל ש׳ טסרס ח,א עיש ועיי ממרי בטאריס
ו כל ש׳ טמניס לא יחתוך מ  הזה אפ? י״ל דדמי לבט? שאנס צריכים שחיטה אף שחיות מה א פרמי מ מזה ועי׳ בדברי זקיני הלטש *׳ יאט׳ ה
? מידי מהט' ולא אוננתי׳ עי? ו ? סקוקט מטין שטטה מטס מראת מין ומרה לשוחטה המפרקת קידם יציאת מפש חימק ושייר מ ס ע י מ  לב? מ
 בסטן מוס דמה? חטב בדיעבד ונר? עוד נרש לסק מליטה מאזס זמן וט׳ בסב? טף סיק י? מביא דנדו וכ׳ דמשוס דאין טס א׳ ממוזגים
? לוינא ס מ ? מנוסו נס מא ולא שיא דנדו בפרס ב ' יפיס לפק שמי׳ נ׳ ימיס בלא מליחה וכי שיש להקל בזה דכמן מנטק טמרא זו פ  לחטב מ
׳ י? שב׳ ממט בילדותו שאסיים שיש ? ומי׳ במכסת איס כלל ז׳ מי ? יש לחטב מיי מפה ט  שלא מתה מתנסנט הדם בתוכה ואט מחקשה פ
 שמתה מיי?. (עח) ימו על ראשו ט׳ במנהו״ב מ בטמון ס״ק ט״י ארס מור הצואו של האנד״ק שקרץ קרטלי׳ץ וכשנשאר מטבר אי מתסשס
? ומתפלאס ט״ז ולוטט זה נקרא הרינה בכל מוף וכמוזמה לי מיא שמות משים ומ? כמן שנהט בכל המקמות  דכי דלא נכון להטת ואפה בפמ פ
 ולא שייטה פו מחוצים א שאט ק ואפי׳ במיןמות וטהגץ להטת של הראש למריר הראש של האנדייק אן לאסור בויפבו p בהטז הראש א שחתס
:? ל מעוקר הראש מהגוף בורך גלטל אן מ במז למטת ולאמו פי ? עיי? • (עט) ולא *  (כמשיל סיק נרי) נטן ליזהו שנמ? לא יהא בפר פ
? ס״ק י׳ ומ״ש מאה? וגויעגו (פא) רשתם עבאה׳יס מ׳יש ואפי׳ מנץ מוס לא סי׳ משנים הקיש ס  יחמו רשחמ מנאה? ס׳יק ח׳ מ

 בממעה!



 באר הגולה יורה דעה סעיף בג י הלפת שחיטה

 ו ׳ישחט (פב) עוף ושהה ם (פנ) ואינו יודע אם ניקב הוושט חמר ושוחט הקנה לבדו במק־ם אחד
 ומנית עד שימות והופך הוושט ובוז־יז מבפנים (פד) אם לא נמצא בוי טיפת (פה) דם בידוע
ל (פה) *י׳ צא שהה רק (פט) נטפוס קמא (יא) מןנה(מהד״ו) ן « ד מ  (פו) שלא ניקב (י) וכשירה • הגה והמנהג (פז) ל
 61טי (צ) למונח צאי (ינ) פן אנא ימיתנו ואיו? •מנדט צא•• (הנסופ סעיק ומרדני) ממה דאנן צא נק־אץ כבדיקת התשה (צא) !חיפיק

 לנקינח (•ג) הוושמ (*וי) (צב) ומפעם זה אם
 באי היטב

 : •יפף
ו נ•(!  זמ* הילמ י

 הא ק״״צ נממן ניז נסחפה שאס מזע דש מנשמ־ץ השחמה מיא דמותו למהרה
 לעומ טכטס מססס סיס וכאן נ״נ הוא נרס ישמא *לו ה״ט ניןאיס ננדקה ה״ט
טק מהיא׳••  מאן שלא רקנ ואוז״צ רקנ שמא צא •מסר הפוני טנניס לישראל ו
ס  לאט זימה סשיקא דסלונתא למיקא מוף המעשה יצריך סמן מינה שקמות טי
 נערן זה ימ״ך חמץ יצא קשה ניד, לטין שהספק מא נמות חסחן ידעתנו
ק נלל נמו שנתנו הסמןיס ממה מסת• ינתנ  לאץ נקאס ננדקה לא ניקד מ
 ניר• ופ? מיחס טי ליד אלא קלס ניסה •מניע לעינד סכלה ואח״נ מיתס
 המונד טכטס נפרס לאסיר לגרום סיעת נמר שמותרמן סטרה נאנילה זסר״ת
ס המרלט לאמר להשמט נניתו  נק״א מלק פלמ (מ) משט וכיזנ נש״ך מ

 תשובה
 שומוס שפישיס ק באמת ששייזטין במטן השיזסה באפן זה ובסוס באנדיק
 שהסימנים שלו נפרדים מהציאי טייפ יעי״ש פיו במנח״י בלק״י ס״ק פיו שכ׳
 מס׳ תכתנ אליהו בשומו א׳ שאמר שדרכו להטס הפור פס הקנה בשפת שיוטה
 יא״ל שלא יפשה ק מיד שזה גירס קלקיל בשמיטת מושט מדאי בדוק יסטסה
ר אס יכיל להקי* באצבפותמ סביב כמו שאיחז בחבל או  כשאחז אדס איזה ת
 יטל מא למתחי כרצומ משא״כ אס אמ יסל להקיט באצבעותיי אט יטל
 למתיז כמי שירצה יט״כ בכה״נ כמן שאט יכיל להקיף הסי׳ באצבפי ונשאר
 האי טדא אמ יכול לסמט כראי יייכנ לבא קליץל עייז פ״כ חהרו שאף
 גד חמן לא יתסיס רק הפור לבמ ולא הסי׳ ט הסי׳ מסינא הס נמשכים נר״ש
 יממילא דלט דברי המכתב אלי׳ מיל לא מי הסציאת ותסס הקנה לבמ רק
 באוזא א נר אחא אבל בבהמה אפי דקה לא טיך אמר שתפס הקנה לבמ
 כמן מדך לתסוס בהם רק העור לבו מיל (פז) להטריף הכל סי׳ בס׳
 אפל אברהם (ממאן מ׳ אברהם בחרא זיל) נמלץ סי׳ נרו מ״ש בערן השאלה
 שבא לפרו בא׳ שעשה שהיי׳ במיעוס קמא ונתערב אזה המחבת ונסתפק א
 שהיי׳ בטיפוס קמא מי דאחיתא א לא דאס לא מי רק מדרבק יש כמה
 קאת לעת תערובת ינס נסתפק מה יס׳ אס יתערב בתערובת זה גס שר
 מבהמה שמ׳ בה שמי׳ במיעוט כתרא ד״ל דאי מהם ממ״נ כשר ונגי״ש מיש
 בוה לדגא באדמת (פח) אפי׳ לא שהה רק בסיעוט קםא דקגה עבאה׳׳ט
 םק״י יפשס״ח מד׳ ד׳ והב״ש פ״ק ט׳ פכי דכתפס הקנה לבמ בימ וברי א
 שלא עט טושט יש להתיר נהפ״מ אפי׳ לדידן נשהה במיעוט קסא דקנה נד״ש
 נאדיסח ועי׳ מ׳׳ו ס׳׳ק ד׳ (וע״ל ס״ק ל״נ) (פט) במיעוט קסא דקנד,

 טנאה״ט מ״ש ואפי׳ לדדן כשר כששחט מושט יהנט ושחט מרגרח ואח״כ
׳ א׳ אס ט  גמר שחיטח מושט יעשפ״ד ס״ק י״ז שכ׳ ואנו׳ כטיף שהכשח נ
נ מושט והניט ושחט הקנה ואו״כ גמר לשחיטח מושש הדין כך נד״ש  שמו ח
 ועי׳ כשטחחייסס״ק י״ח ולעיל סי׳ י״ח פ״ק י׳ שנ׳ וס״מ אץ להתיר נזה לדק
 אלא כשלא נחעכנ נשידסח הקנה השיעור שהיי׳ ט״ש וט׳ נמנירי נלק״י סי׳
 כ״א ס״ק ל״ס דאס ארס כזה ננר אוזא המר שהקנה סלהס נפרד לנ׳ חלקם
א סקיז) אס ׳ י  וקנה האחד העיקרי מא טנ והנ׳ מוסף מא דק (מיל ט
 עשה כך ששחט מקצח מוסט והרט ואת״כ שחס קנה הדק הטסף ואח״כ גמרו
 למשט צ״עאסליכשמ• כמו נקנה העיקרי עי? ימ? ננאהיט ממצא גרעין
 טושט עפת״ש לטל ס״ק ה׳ ונדנריט (ס״ק מ״ס) נארך (צ) למכרו לא״י
 כך טבאה״ט ס״ק י״נ דיג וס״ל ט' רז סעי' י״ח נמה פרסי דרס בעק זה
 אפ סותר להשמט בביט יניח א עד ממעבר ותלד א טד שתטיל ביצים

 מיש הנאה״ש בפלוגהח הנה״י יהסר״ח אס ימכרנה קילס מיתתה והמרי
? שכ׳ לדינא p שטונ טמכרנה  ימימה סשר׳׳ח סעי׳ י״ד והב? ס״ק כ
 לנכרי שהוא יסימו לסר טשראל אלא דאס א אפשר בנקל ימיחס נעצמו אנל
ט דלא ליט לידי חקלה  אמר לשוחטו ורך פטמה אפי׳ להאכיא לנכדי ט ט
 עייז טנא לאכא ט״ש ונד* בבית אביהם ם״ז כדק ״f מיש בזה ועחב?

׳ רז) ׳ יינ נאדיסס (וטיל טף ט ? ט י ? תרינא ט  ס״ק כיו ונטית ט
ק ע # טש ס״ס לא מהר נ  (צא) וחיישיגן לגקיבת תושט עד״ק ש״ק ד׳ ד
 זה to שהוא במקם שטסה טון וקא נחזקח אטד שאט זנוח ט״ש ועי׳
׳  מה״ק בכללים שנטף ה״ש כלל ה׳ ־ (צב) ומטעם וה אם תלש וט׳ ט
 נשמ״ח סעי׳ י״ד שכ׳ בלטס נל טנא דאשויק הפא הסוף אן להשמט ט

 דל־נא

 (•)ונשיה וסזנ נשיו משמע אס מיענניחד שלא רקנ מון שתפס הקנה לנמ טלו כשר
י אן ו ד ל׳ שלא חתמי נ״א מ י לספיף אי לאס אמי מוחש נ  אף נלא נמקה וצא מ
 טמגץ עצמ יהיזס צא סין מתחלה לקי וסי מילחא ללא מיא אאסז פשא״נ בכאן אפ
י אילו  טוןלסחנוסהקנה לני נשדאף נלא נמקה (יא) לקנס וני טיךטשצמז
 לימן סינא ששחש הושס והטחי ישיוע מינות ואת״כ שימ מסד אמ משט אס לא
ס וכ״י נסשי אהל י  שהה נלל קלס שהחייל לשיזס מתרס מאיי שפיסק טיוטה ט
 סימל מס סירי׳ שנהמה שיש נרעץ נוישס שצס ושחש יפגע מלסין מנטה הסק
נ מריח וס״ן י  ישימש לאלתר קדם טשסה למפלה ק הנמר! א צמסס ממט י
? אן להקשית מ ע״ז שלא נמו עגיל (ינ) ע ומזג ט  ט f ונס׳ זמי דנ מ

 ודכי
 נהטמסוח מהויק ובספרי בלק״י ס״ק מיז שכ׳ דאס קרפ בצטיזנמיעוס נהרא

 ימיי דאל״״ל דמי דרך שטסה ט״ש •
 סעיף 1 (פב) עוף כ׳ ש״ך סיק י״ד דמקא סוף שהכשיח נטי א׳ הדן
? וכיכ נסר״ח ס״ק סיז  ק אנל ננהמה אמ לי׳ הקנתא זו פי
׳ לפממשס מ־״ל דמקא נטוף שהכשרו  וראט נס׳ פרי ק סדעמ כחיי של ט
׳ א׳ אח ני׳ האי קקנחא לשחיס הקנה נמקס אחר ולאחר השטסה להסכי׳ ט  נ
 אופס ולבקי׳ סבסרס משא? בנהמה את לה טס הקנתא אף לשייט למעלה
 ממקום החתך שבעור א למטה ממט ואירכ להקי מושס ולבדק מבפרס ט
׳ ט מחמח הטטך  טישיק ושמא במקס פטחט משט בפעם השני נקב ט
 מאשון דמשע עשוי להי־תח ונמיר וסשיס וכמ״ש בב״י אמד. ממביס והטור
? שכ׳ דכל זה להמחנר  פכח״ד העילה מחיך סלטא באדטח יסשפיד ס״ק י
?  אנל לדידן אן טלוק בץ בתמה לפוף ט גס בטף לא מהר חקנחא לדק ט
 ועי׳ נניח אנרהס נסיו ס״ק מ נטאר דנרי הפרמ״ג נזה ופי׳ נדנדיט
׳ ל״ג(ס״ק צ?) נרש מדברי האחרוים נזה לדנא (פנ) ואיט מדע  להלן ט
 אם גיקב הוושט טבאה״ט מ״ש סהש״ך דאס מרפ בבירור שלא רקב מושס
 עון פתפס הקנס לנח שר בלא בדקה ועשס? ס״ק fp שכ׳ דמ״מ אט
 שר נזה רק שרואה בבירור שלא נשחט חב הקנה אבל בנמק אס נשחט רוב
 הקנה אף נכה? אסור לכ? עי״ש ופי׳ נניח אברהם סיק יינ ד״ד מיש נטאר
 דנד מרס״ג נזה (פד) אם לא גסזוא בו טפת דם ונס יראה אס אן שס
 נקב ואפי׳ אס מקנ א הטנו! ש מא שלא כנגד חקי מאטן טריפה דהיישפ
 טשיי להמהח ושמא במקום זה ניקב ט״י חחך הראשון שמ״ח סעי׳ י״בוסב״פ
? שס שכ׳ רכל הבדקה מ ׳ ש  ס״ק כ׳ ופש״ך ופס? ס״ק י״ד (פה) דם ט
 לא מהר נזה אלא שיצא ש שחיטה אנל שלא יצא ש שחיטה מה רא"
 שאן נטך מושט טפח דס הא טוף יה אט מוציא ש ט״י שטמה מיש

? דבפפס הקה לבמ נימ שי־ וטי׳  (פו) שלא ניקב וכשרה טבאה״ס מ
? יסב? ס״ק כ״א שכ׳ דלא מהר זה רק בתפס שמש טדי  שמ״ח סטי׳ י
׳ למטלה והוושט למטה ממט אבל אפ לא הפס רק  ויודפ בבירור שהקנה ט
 הקנה לבמ ואט מדע מקום מחח מישט שהי׳ למפה מהקנה לית בי׳ מממהא
 אמר שמדט בבירור שלא רקב מושט דשמא נחתך גס מושט במשר פס הקנה
? ט״ד התב״ש בזה ונר׳ מ״ז כדק ד׳ נחה ? מ ? יט׳ בדטת מרה ס״ק כ  ט
 ועי׳ נמנהזינ כלל ס f בקומץ סעי׳ י״ז ועפרון ס״ק נ״כ של חת לא שייך אלא
 מהמה וחי׳ גסה ודקה א אחא א בר אחא שהקנה שלהס קשה וחזק סשאיכ
 בנדן שוטח הרכים מון חרנטליס ומרס ושפירקץ ואפי׳ בעוף שקמין אנד״ק
? מחעח רכוח מחכפל  ייו להקל בקי דאסי׳ שיזמין הקנה למוח למפלה מ
 ימחקרב ציי שלממלה לצד מפה ונפשה יק יאפשר שבמח שחחך בצד ממלה
 טגפ גס בצד מפה ט לספסיס רבות ק מא וכ׳ ראן ללמוד צד קצא להקל גס
 בפוטת סרטס ואמר דמ״ש שיך וש״ס תסס הקנה לבדו ר״ל שהגטהי פס
 ספור לצד מפלה ושחט כך דנטרג לא שיך לטפ אף בפוסות מכיס לטפול
 מושט ומכל להכשיר גזה בכל פוף רבע? ו״א דאטר לעשיח ק טש לטש
? גץ הסימרס גמה שסגגיה זה ׳ לטי כמן שמרחיק כ  לשהיי׳ כל דהו גץ ט
? אך כמנח״י כליף ס״ק כיו  מטל חטח וט׳ אלא ולא דאין לפשוח ק ט
ח דמים ע? מי הט׳ ותסס הקנה לנד ט ג  גיד גמה שזרק המנהז? וכ׳ ו
 שאיו הקנה לבדו טדו רק שאט מרטק טמושט וטחט ק ול שיש הרגה
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 פתחי תשובה
ל מוססו an למןא רונה י סיג הגמל מהיר לטאל י ס * מ * ) p הסין י נ י ) 
 ולא שאר פופיס [*וסייע נלעס הנאץ הסואצ era נס עהר״מ סמואה טמן ft לן
ס פהמדס סס איס p אלא דס״ס פאר פוסוס יג״נ לעם סמיא זיל וגמיש נל״מ  מ
) יש לססיל מביש מס שנמצא צסעמיס נעוף אינליק פנסלש לי מ מלס סשיסע אס סמציס וקלפ קצת מן הסיר אך לא מפולש נראה לסדרה פינ ו ] ונסנ מול •פס א ו ו ! * 
י לסא  קאועל אסל וזה נא מסמס סמנלוסיס נושנים אמא אס אין המןנ מפולש לכאן יש פול סניף לנזה לא שיין פפס הפ״ז פיון מסול אין לס פ״נ טקנ מושע מא נ
ן נגן• ן מ מ ׳ ניינ מלון סמןוה ספופיס לנסמיפ מציארס פ״י * ל מהסס פין נמשונס נריס אנלהס סלק י*ו «שי׳ ם פל ט י  נק*פצץ יש דם נ״נ ל0*לס (ינ) מסן־ מ
ג והננינוס שסיא משל רנ והפלס לאס הייס מפריזה הנהמה היה נם היולנ ס * לא לסמא סקיז נמץס הסימנים ינס אם יש צהסיר מל  צרפיאס סנמוס אס מומרים מ
מ אם אפשר לסזםיל לנפל י ל יסיים מ י  א«י ללא מפפ השואל אלא ליש למיל נס נון הנהמה מכמה פפמיס וסאייך לסלק נסעסיס מונים ללא מר זס צהא לסמך מ
 הכי״־מה שיראה שהמקח יאיזז כסימנים לצל השני ראי מגון אן נם נאוסן סנהמוס שהמו כלי טנגים מנימיה להקיז ואין ישל6צ רואהו נ״כ אין לממיר פ״ס [נם נסשונס סיס סימן

 ודכי תשובה
 שידמה ואז הסי' מחוטם ויש חשש משא? נאנס טמטם שורנס להשתמט אף
מי מנוכרי  חמת הסטן מכ? החת פייסח הפצה f<1 היב המגיה כ׳ שם נמו
ן אף שלא נשעח שחיפה  הש״ן והשמ? שס משמפ יטמרא ימדסח פצה טי
ש יק עיי ג שני ינקיפ שלא מיי * ? וצ? ליינא הרי פיי נייק סיק י  ט
׳ מנור שלם ט ? נ מ ? מודם דקיל והותר נ  פצמו מחמס חיטן אלי נ
? א׳ הפס פהטא שס פוניא י ? ופי׳ פור שס נ י  פנמים אף טצא יס פ
 שנמצא קופ נפוף נפור החיצון והיה ספק שמא נקרפ לאיש יש לחלוח מקרפ

? י ? הכשרט מה של מוי מזה פ י  עיי הטייטס והנשיי ומי״ש מוי כ
 (צו) p העוף עד״ק פיק כיו שכ׳ ימקא במצות פוף יש חפש זה אנל
? יעשפ? סק?  נמ־יסת שעמח ינהמה נץ יקה ינץ נסה אין לטש כלל ט
? תליתאי ט' קש? יכ׳ ינמייסמ הצמי דאאר סכנטס ? טסי ט  יכ? נ
פ קצת מנוי דצא ים דאין להחמיי דדוקא י  שמייפץ קחם שחיפה לספנים ק
 נפצה מסלה לינקנ טושם נשוקצה שיין לנזוי אןי נקרפ הצואי פ״י קץ אנל
ננטס יש להטי גס נמצא יס עייש נאריכות •  מת שארע נתלישת הצמר י
? שפסק נתלש ׳ שמ? מדף י ? ילדינא ט  (צז) רצא דם ענאה? ס״ק י
? וכ? נמיז  פצה יצא יפ יפ להקל נהפ? א לנטו שנת א לער ט
? נשס? לנדל סיק ד׳ של דנהפ? דמתירין נזה ט  סק״ז ושש? ס״ק כ׳ ו
? מזה ופי׳ נאהל כ כלל ופי? פור נסיק כ י  טיפ # שלא נדק טישס א
? ט׳ ג׳ אס ד׳ שכ׳ ששמפ מגמלי המר דאץ להחסיר נחלש ז  יצחק נ
 מצה ייצא דם אא? אם כשקינח ניפה זי יצאה פיסה אורח נמקמה אנל
 אס לא יצא דס לאחר שהסיר הפסה הראשונה אן לטש כלל חס טמן שלארקכ
? ופי׳ י כלל והים נא רק ממקום חחיכח מוצה שקיח שםימי״ל ט  מד
? שהניא דנריו וטיס יאט׳ שלא נהס? יש להכשיר  נניח אנרהס נא״ו ס״ק י
? ונמנח״י ק נ ? ועשרץ * ? וכ? נמנהז? כלל עיי נקית סעיף י  נכה? ט
? וט׳ נד״ק ס״ק כ״ו שמקיל שוד ? ונדעח טרה ס״ק ליו צדנא ט  סעיף י
 ניוחד נערן זה וכ׳ דפל שלא נקרע העור אן להחמיר אא? יצא דם כ״כ
? עד טצא דטל מעצמו לאדן להדיא אכל אם לא טה ט כד  עד שמה ט כ
 למדף לאץ מעצמה אף מפל לאץ עיי מיצוי ומחק טד נצואר אן טס נמץס
? . (צח) או חתך העור עשת? מ ?  להחמיר אט׳ משוס גדר חטמת ט
 לערן ההקזה שעושין נצואר הנהמה וסי׳ נס׳ חקרי לנ הספרדי חאן א׳מיו?
ר נזה  ט׳ כ? שהארץ• נדן זס והעלה להחמיר שלא לסינון כלל על אמנות מ
? ט׳ ג׳ ת* האדן נזה ו ? נאריסמ אמנם נשאאת ותשוטח מיס טיס ט  ט
? וכ? מאצות והשונות פיב פעם ודעת קמא ט׳ ח זה ט  וציוו להקל נ
? ט׳ ו׳ ו ? נאו יצחק ט ט נ ? שאלת שאס קמא ט׳ קשייו ו ט נ  נ? ו
? ? ט׳ ft לדנא ט ו ? ונשו? שס ארי׳ ט  ונשו? מטנס נפש ט׳ ל
? להתיר ו שכ׳ ג י ? טאל ומשיכ חליחאי חלק ג׳ ט׳ ק «  נא־יטח ומי׳ נ
י ואחי מסשס מורה  נזה וכ׳ שהניא לפרי חטפת נית הצואו סנסמה כ
ק מהוושס ט אן סקיזץ רק גפיו אשר  נמיןס שמקיזץ ראה שההקזה טא הז
? פו שלא יעטר הנוזל שסקידן  ישנו שס וגס הנשר שנמקס הזה מא פכ כ
ו ? סי׳ י ו ? » הממם ט ט נ ס ? אן לטש עי״ש ו  ט בעיט כל הנשר ע
? שנשאל ממדנח אממריקא שנמו  נאריטת ומנט׳ית סוסו? חליחא ט׳ מ
 שס כל הפס האכליס נשר השגליס שסקיזין אתס אוה שפית למי הש־וישה א
 טוס לסר סשטסה מיי אפנים נהקס ים כד טהא הבשר לק וצח ופושיס
ן ו א ה ז ל ן י ל ז ד נ י ל כ ס ה ל ש ט א ט ן כ ה ו ה לכל מנגלים ואפן אמנות ה  מ
ן שן ממפתח גוול משנו ספלים מארס ילהשןהזהיש ח מאי  הכלי הא לא מו
 שר טוחחדם משני צדק וסיקןביאא ואתה א׳ צאיל ומכים נקרים בחל
 מם הכלי מל הלואר נפקוס שירידן מול סצואר ואש לא יסזפ מנשיהם
ל אח ממז ת עו שימול דש מי  נואשמס ישנו דשאז וסרידס לזנ סוס ס

 ימיו

? ונואס נסי׳ ממריו  דלמא אט ליד הקלה וט׳ אן ימימה ומכונה לנבלי ט
? למכרו לנכד  וקאי גס אמ? למי זה נתלש מוצוח דצא דס צריך ג
׳ ד כתוספת הלכה את י׳ שממפק אם  ולהמיתה וסי׳ נס׳ מורה לזבחים ט
נ ראט נס׳ אר זרוע ? ט צ? ט  טין־ נזה אסיר מטרה לנכדי והרת נ
 לצדק (מהה/ מ׳ מסף שריסק• זיל) נקנפיס מרוחי לדי שטסה שכתנ דאס
 חתך נקצת הפוי א הלש פצה וצא יס אטי להשמתו ואף למנח לנכרי
? לאטד אף המטיה  א!א ימיתנו עכ? ולפפנ״ו ניאה ראן להחמיר נזה כ
הכ?  לנכרי יהא אפי׳ לישראל קי״ל להכשיי נהם? אפ ק אף שלא נ
׳ ניז נרמ? ואף ליכד הש f שס טף ט א אן לאטר למכרו לנכרי ופי׳ נ י  ט
׳ הפ? וה״ס (ימ״ל ט  נראה טש להטנ־ נרדץ דדן טץ שמכשירין נלא״ה נ
 ל״נ ס״ק צ?) (צג) אס חלש הנחיות מן העוף עפת? ירש להכשיר
 בשוחפ שמרע מוצות וקרפ קצת עור אם לא טה נפיאש ט קרס שכיד אדס
ן דקי״ל להמיר אף בחתן מקצח העור דחיישיק לנקינת מושפ מ  דפ במו ט
ו בד? קרע שטסה להק! בכס? וסעידח מציה אפ ? ועי׳ דיק ס״ק י  ט
 נעשה קרע במקצה עוד הטצון דאף ט״י מחטת טצה אף טצא הדס בשלא מה
? להקל  המיט מטלש נכל עור החיצון אנל אפ מה קרע מטלש בכל מנור א
? א׳ חפס דאף נספק אפ נעשה הקרע ד ? ריתר מזה כ׳ ספ סיד נ  כלל ט
 ע״י תטסת יד הא־ס פלא נצטרן א ע״י שרן מ׳׳מ שאן הקרע נטאשנמור
? ונד׳ מעק זה נסו? דעת ? וט׳ מות טיס ס״ק כ  החיצון יפ להקל ט
 הזמו (מספח להס׳ תקר זבת) ט׳ א פכי דננקרע העור ניד פ״י תלישת
? הסימרס אשר מעבר סרו נראץ  הטצוח אפ שאר חחטו עור דק הפדס ע
 הסימרס כרואה דרן זסכיח יפ להקל בהט? והביא שהסכימו טט כמהרברס
? אחת זה בטיב שסרס  יעי? ועי׳ בס׳ דעת טרה ניק ל״נ ול? שנשאל נ
 הטצוח מצואר אוזא !קדם שטעה ונקרע עיי הציאי שס סעס ויצא יס ונשאר
?  רק קרוס דק הסריס ע? הטמניס חחח עור הצואר והארץ־ בזה והעלה נ
?  דנהפ? יפ להקל ובפרס בשאר מעס סגוף טר החיצץ סל הצייד ט
ו ירש כמה צדדי קלא גנקיסהפוי־ ׳ נדיק ס״ק י  נאדסח (צד) תלש ט
? ׳ כ ? מהמרא חניינא י»!ק א ט ? ט ט ? ומי׳ נ  עיי אחש שלא נצטי־ן ט
 ששאל נשו? שמכין ראש התרנגולח לשחיש ונקרע העור לשנים נמקס
 שטסה והעלה להכשיו ואין להתיק דמוהא ודלא נדנרי הפרמ״ג שני וקרסים
' ? ט׳ נ ק ? נ ה  שמיי אוס ממה לחתך נסכין עי? אך יעיין נשרת טוסו? מ
?  ששאל ג?נעונדא ז מהשואל מ״ל והשינ שיש להמיר דמי ספק נשחיטה ט
? מאסו השואל במדין השאלה ? משאל ו ? ט׳ ל ו  בארן ועי׳ גשו? בית שלמה ט
? אן להרעיש על ? דאן למרות טחר בזה אן מ  מ״ל והארץ והעלה ג
 המירה שהקל בזה ט״י בדקת מושט בסס? ואץ אמר מליו שלא יטה מרה תת
 חקא אס תפס מ^ה לנח נידו יודע שלא שחט מושט אבל בלא״ה אזר
? י(צה) הנמות ה סייק ל ? ופי' בועת טו  טוואי הילמא נמקס נקג קשיוט ט
? ואן טאק נץ מוטו מואס נשמת שחיטה ? מ ק י  p העץ* פגאה״ט ^
? קרע שמצדד אסו ואף לופח הפרע? ו ו ג ̂ן י  לקודם לק ומיי נד״ק ס
 דש״ל למגור נקרפ נמוד סיי אום זה ton נקרע שפ* סירוס טצה שנשמת
 שחיטה שהטיסטחין אנל אם נטשה קרע שלא נסילוש מיי מרימם מצה שלא נשפם
ו נרי טצוח או י״ל פהפ? ומטרת  שיוטה אלא בשעה שרצו לצודד כשהםט ט
ס לפקל אס לא טי מריסה הטלות קחנ למקם מושט ס הסרמיג מו  טצוס ת
? [אי סוגרי הש״ן po ל ושמ? מדף י? אן נראה לחלק נץ אס מרמ י  פ
 מצית רצח ום וגץ קרע מטר גץ נשמת מוטה וגץ שלא pso שטסה
ד להק! טצא ל ? נרו * ד ר וסי׳ בונריו שס ג מ  וצ?] יעי, שם ftp'to מ
 דם מיי מליישם טצה tic משם שטסה אש חאן שסטר הדק שתחת מיי
ח מוצא דש עיי מרסס 960 אלא נטדסס משעת ט  טא שלם דיל ולא מ



 יורה דעה מחי כג י הלכות שחיטה
) יש להטריף דחיטנן (קב) לנקינת (יד) הוושס (יד) (Jp) אנל אס לא יצא לס ו>א י»1 א ק  (צט) יצא (ק) דס ממנה (

ב מ י ד ו א ה נ ב ו ש י ת ה ת  ס
נ ק  נ״א יאלין• נזה יספצס לסמיי ס״ש] (T) אנל אס לא יצא עש״ו לסת אס לא ממן־ (יל) הושס יכחנ נשיך נשם ד״מ לאע״ג דלעיק שע״י תלישת הניצית לא ר
 גל יעיר!יצא לס ועיין נתשינמ שט״י ח״נ ס״ ס״א שנמנ שנ״צ עיקל כדעת מסיש״ל הושע מ״מ נזדק אפו נקרע ספור מן סצואר וצפי זס אין ייצוק ני! נמדסו הטצות
 נזי ינספל״ח להתיל נפשיעות הינא פלחן רפוי היפנ ולאס סיענ שלא חסן״ נל «ניי נשעת שחיפה למדם צק צעוצס אס •צא מהם דם יש צהסדסו משוס נרדה והוא
יי"5 תומרא נמצה נעיני נס מהרש״צ ההדר נזה ונתנ שהיא יומרא נצאסעם וצק נראה י "6 1 פ 0 י צ ט 0 ה 8 י י 1 י" 5 מ 1 ו י נ א ייו י י י ה י י פ י ע | ״ ־ , 5 ״ ״ י  יצא לפ• למרי8
6 נמו שנתנ הנ״מ לנהססל מחנה יש צסקצ ונס״ז נתנ ספעס צתומרא « שצא •נא " ה פ מ י נ י י י ־  נ

 ליהיר נס נר אחא לממסתס יץעיה למא נלאיתא סימן צ״נ וצק אק לאטד אצא לוקא שיצא לס לטון 1 יא לס אנו מוששין שמא טקנ נקב לק מאל ועע נושע ואין נראה צע אז שסלם
 סו־זרו לאצינ מאץ נא לס זה לי־א נעור אק לס (ואשתמיפתיה מני׳ דומא לף מ״מ וצא מלה העור הדיש לס נעור ת׳ שיי שאלה נ״ס) ע״נ אין צהקצ נחתו אט' מקצת עוי־

 ו,-אה הלס ונתלישת העצות י,ראה לס יש להחמיר לוקא אה יצא קצת לה עגיל אנל אס לא יצא אלא שנראה אלמומימ אץ להחמיר נלצ ונמנ שהצעיד לסר מהר״ס יסה וססרס צלנדו

 תשובה
 החיצון נלי נדקה אס מא פעלעינ נשילמ או לא עי״ש וננה״ק אות ח׳
? נרד ינש ונל״ה נרנ ד  ובהפלליס שא נסיף ה״ש נלל ה׳ ונד״ק ס״ק כיו נ
ח לי שלא  ננד מערן זה (וכל מ״ש נסיק זה מא שאן השוחט אמר נ
ד א ס״ל ס״ק ק״א שנשהנה דט) (ק) דם  נגעתי נסי׳ אנל אס מא אמר נ

? מהנ״מ שיק חיו״ד ט׳ע״ט כד״ה ועחה שכ׳ דכל מ״ש להתמיד נחתן ט נ  ע
?  מקצת העור ויצא דס מא רק טצא ־ס ממש אכל לא באדמימות כעלמא ט
׳ ההיא דגס ניצא דס ממש א ן להחמיר אלא כנתתך מ  אמנס מ״ש עוד נ
 לפרט נסנץ אנל אס נאה נהמה מן השדה ונקרע קצח עור הצואר נניה״ש
 ולא מעלעינ יש להקל גס טצא דס דשמא נרףה נתחככה ולא היה שס רכר
 המ קכ כלל ע״כ אס אץ שס שוס נקב נעור מענלע״נ אן להחמיר עי״ש ועיי
 בדעת מ־ה להלן מ׳ ל״ג ס״ק ל״ג וכאן ס״ק ל? שכ׳ דמ״מ אן לס־יוך
 ע״ז להקל לתלות נקנה רש רק נדאכא מנחה נזה עי״ש (ועיי כדנריט להלן
' וס״ק י׳ מ״ש  מ׳ ל״ג ס״ק צ״א) (קא) יש להטריף ענה״ט לפיל ס״ק נ
 לעמן אס מהמ אמר נרי לי שלא נגעתי נסימרס ועי׳ נסרי טאר סה״ה
 שהעלה דהיכא דהגניה שו״נ אח עור ניה הציואר ניה והרחי? מהסימנים
 דליכא שש גגיעח חוד הסכין לממרס מהר אמירח כד לי שלא חתך רק העור
? כאמר ש  נכו עי״ש ועשמ״ח סטף י״א וחנ? ס״ק כ״נ שממר נזה נ
 כד לי שלא חתכתי כ״א העור ואט׳ חתך כל העור מ״מ אס לא יצא דס
 מותי־ עיי כדקח מושס וכל זה שלא יצא דס אכל כחיץ כל העור דצא דס
 לא מהר בד ל׳ אך בתפס הקנה לנד במו בשעת שחיטה אסיא חר> כל העור
 ונס בקצת הקנה דצא דס מהמ אס אמר ברי לי וכשר אף בלא בדקת מושט
 עי״ש ועשס״ד פ״ק כ״א פכי דבחפס הקנה לבדו ולא חמך כל העור ויצא דם
ד לי עי״ש ולא העמק יתר רבד שמ״ח להקל אף כחחך כל העור  מהר נ
 כנ״ל ומשמע דלא ס״ל להקל טלי הא אף כחהך כל העור וכ״כ בש״ע החרא
? י י ד  ס״ק כ״ז יעי׳ כמנהז״כ נעשחן ס״ק כ׳ מ״ש בעק זה ועיי נמנח״י מ
? ס ה נ ? מ ? צ״ס דלאחר סהכיא דכרי כל האזרירססיםק לדנא ד  וכטאחס פ
 כהסס הקנה לכד שטת שמטה ומושט מה למסה ממט זה סחח זה ואמר
 נרי לי שלא עטחי טושט יפ להשיר אפיי בחחך גס מקצת הקנה ט״י בדקת
n מושט דמיני שישמע מיקס אחר נד״ש וטי׳ נשיית טוטי״ד מהדק סי׳ 
 שהמלה להכשיר נזה ננהמה אף נלא נדקת מוטס אס אמר השוחט נרי א
 שלא ירד הסטן כלל לטי דמוקא כטוף החמיר התכ״ש ולא מהר נרי לי טון
 שעוח דק מאד וקשה אמר נרי לי כזה שלא ירו לטי לק צריך בדקח מושט
 אנל ננהמה טץ שהעיר שנ וקשה מי נרי שינ עי״ש נארך וענשו? אגווזמ
 אוב (מהגאן מו״ה משה זאנ זיל מניאליסטאק במהמ״ח ס' מראת הצונאת
׳ ג' פמאל ג״כ אזזח זס והאריך נדן זה גסלטל מצום  טל חק׳׳פ) טו"ד ט
׳ ל? ס״ק טיב): (קב) לנקיבה הושט  ופי? בפ? בזה לדנא (וטיל ט

 עבאה? וסשמ? סעי' י' שני הטעם דאע? שאן מוסס סמוך לפורמ?פ״י
? גרר י ק ס״ק ב״י פ ד  אזיזחו בסימרס לפעמים בא חחח הטור ממש פי״ס ועי׳ נ
 יש שכ׳ ולט טטס זה אן לאטד אלא אס מרס טצה נגד הט׳ ממש אנל
/  אס מרט נגד סחורנן קיל ימיי? מה שמצדד טה (יסי׳ במרי לטיל ס״ס כ
׳ ל? ס״ק 5״ר): (פג) אבל אס לא ט׳ נדנריט להלן ט ? נם עוד מזה. ו ד  נ
 תנא דם עפת״ז יטשמ? מדף י׳ ומרש סין? שכ׳ מעוף א!י׳ חתך רק
 מקצת העור אטנ לטי נהש? מדא שנר טלהטי״ש ימשמפ מדנדודבפוף
 ממיר רכל שממן >מק5ת אפיי ft יצא וס אפ? אטד תמוף טי מוחן
to ?ן יולו וכן נראה מהט״ז ומ״ז סק? ושס? סק״ד יל  כמקצח כאלו מק
׳ ג׳ ונמנהז״נ שס מדף רג לדנא נדי? וסי׳נדק מףס ט ? נ ז  אהל יצחק נ
? החרא ס״ק נ״ו הפרע להקל ׳ כ״א סק״נ אמנם ט  יס׳׳ק כיו ילפיל ט

1* 

 דרכי
ף ואז מהדס המה כי מתלק הנשר ומהר יסתמו מקנ  נטוח מטפטף סיף ט
 נדכק המיק לכך למען לא תמוה הענל תמת מס וכמה מהס מטס שעה א

 שטס אחר ההקזה ואת? כשמניטס אתה לילך מא נחלשת עד שצריכץ לשמיר
 אהה וכמעט א״ה יסלה לילך ואנה אכלת עוד מר א וישיב כקצרה וז״ל
ש הקזה אבל אן  הן אמת דבהנורי סוטי״ד מי־ד״ק התרתי שהמות הנעשה נ
 א ונדן כלל לזה דאק רענליס דנידין פלט המה ספק נבילות ממש וטי וכל
 ט שכס •ש־אל יט ה ועמדו אבותיו על ש טר סלילה לו לאכיל מזה וט׳
 ולא מבעיא דבשביל ישראל אטדס לעשות ק רק גס בשכיל נכריס אסור
ס סתורה כנבילות ושריפות לכתהלה ואץ זה מזדממ ט  לעשית כן כי המה ט
 לו וט׳ עכ ל יעי' כדעת טרה ס״ק מ׳ מ״ש נדכד רטועו״ד כ ה וטיס כצ״ע
? לענץ אס ? מ ? ופה״ש ס׳ק י ? י  עי? (צט) ויצא דם עכאה׳יט ס
 ראה שלא חתך כל העור דצא דס ועשמ״ח סעיף מיד והב? ס״ק כ' שכתב
 דניצא וס אכי׳ טיפה א׳ לא סמטק להתיר אט׳ ע״י בדקס העור דאסי׳ אס
? יפ  טדא לא נחתך כל המור יש לאסיר שלא כמקוס ש״מ אכל כמקוס ש
 להתיר ע״י כדקה שלא נחתך כל המור וכל זה מא שהמה אבל כעוף אשיא
f דודא עבר סלה עי? ועשפ? סק ? ש  חמך רק מקצת העור אמר אזי׳ כ
? א לצורך גחנ יש ליקל כטף אשיא חמך כל העור ויצא ש  שנ׳ דמ? נ
 דס ע״י בדקר. מוכט ומ״מ למעבה טיס נצ? ט״ש אך להלן שס נס״ק כ״א
 כ' להדא להתיר נזה נעוף ברפ? עי׳יש ועי׳ במנהז״כ כעשרין ס״קכ' שכחב
 לד/א דהעיקר תלד ביציאת הדס רכל זמן שלא יצא דס נץ חתך טא וכץ חתך
? ועי׳ ? וגס צורך גחל ט ש  מקצתו יש א מתר ע״י בדקת מושס אט' ב
 במנח״י סעיף ז׳ וככיאריס ס״ק צ״א שמקיל כש״מ אף כמהך כל העור רצא
ט ולא יגע  דם ע״י בדקמ מושט דהיימ טמטם הקנה לבדו בידו דשטט א
 טושס ואמ? ישוך מושש ויכדקמ מבפנים אס לא נמצא טפת דם וכי שצדך
? ׳ ל״ז מ ט? קמא ט  לקק בזה כל חכמי שיר הנקאס עי? ועי׳ כשו״מ טי
? בענק זה וכי דאף דמשורח  מעק זה בארך וט׳ בדעח טרה ס״ק ל? מ
 הדן מה מקוס להתיר אף בתתך כל העיר ע״י בדקמ מורס אבל המנמ
 להחמיר בחתך כל העור שלא לכדוך על בדקותיט אך כ' שש דמה שהתמיח
 האחרונים דגם בתתך מקצר. העור מריסה משוס דאא״ב בבדקח מור הציאר
 דזה אט דכמן ואט אלא טמרא בעלמא אך יעלה על הומת להחמיר כ?
? שכ׳ לוינא דכל טש אמדנא  ולומר דגם בזה אא״כ ט״ש ועד״ק טיק כ
? ש  בחרה סיא רקב עור הטצץ בסיאש אף טצא דם אץ לגעור בהמקיל נ
 אף כעוף כק טט אמדנא מסב בחר שלא מיע החתך לינ?נ מישט טץ
 שחאץ שלא מיע למיס טס טטך כל דהו וגס כ׳ שס מכל עמן שכ׳
ה הסטן לאחר ט מ  בטסקיס להחמיו בעוף בעק זה לא טיך להחמיר רק ש
ה הסטן א אץ להחמיר אלא שיש שש שמנור שמי׳ ט  מתך הא׳ אכל כלא מ
 דעוף דמדנא לחכ שיסקיס מחחך הא׳ לשחיטה שאח? משא? שמא נחר
ע אץ להחמיר כלל אף שלא נש״מ ואס מא  שלא טה שהיי׳ כמחייס רק ת
? בערן המש לידע אס ה הסכין א לא מעה להקל ונד? מ ט  ספק אס מ
ה הסכין א לא דאס הרושם סל החתך מלך אל מקים שטסה בעיקיס ט  מ
ה הסטן כלל ואס חשס של החיץ אט מלך אל סיןס השחיטה ט ו שלא מ כ  י
 ולא מה כטקיס לצי שטטה יש מכו שמטה הסטן וטי? טוו כמה סרטי
 דמ״ס מפק זה ופי? פור כדה אף פכי דאף שמחמירים בטוף אף שאין
א ? טון והא ודאי דאף להמחטיד אס י  החיץ מטלס מפנל״ט מניר החיצון מ
׳ ? אן •1המור כטס פרן אלא שימרק טדאי שהחתן־ ט  טמרא כפלפא פ
ק שמא נטשה החתך נהטוו לאח? יש להקל  קדם שטסה אכל כל חיש שוס «
? בערן זה אס נאבד הטור ? מ ד ק נ״ד נ ״  ני״ש ועי׳ נדנדו עוד מ



 יורה דעה «יף כג י הלכות שחיטה פט
 (קד) נצ (קה) סעוי(p) יש להנשיי פל יד !י»»ס (קן) צמעצה * למנוס (קח) וצגמק (Dp) עי (קי.קיא) מקום (טו) סחחך (נ״י ללאנמסדיק שויפצ״י)

 היטב
נ  וצא מסני נדקה שאין אט בקיאי, ננדקס סוושס מיהו מטח נעלמא מי
 הסמנים ולינא מס דעותא אחרח צא טישיק צנקינח משט אצס מלץ מחמס »צ•

 עיין ננה״נ
 נשוה

 תשובה
 נעוי החיצון יצואי נני הסי׳ ולא מה קיוע יק קצת ממנוי ולא מעבלע״נ
 יהיה תחחיו שלס דשה שראו שלא מה מעיר השני ועור החיצון טס טנד כל
 דהו סכסי הולדתו או אס מא קץ קנון ולא מה קרע רק במקצת סיר אין לטש
 שמא מה הקץ כטאש וימי לאטדו לחון אנל אס איני קטן כ״כ והוא עב קנת
 יש לסחנדר כשאפשר כנקל לכדק משס כשטס עיי״ש אך כנה״ק אח י״א הניח
׳ ל״ג שיק י׳ שיש לטש כוה שמא רקב  וה כצ״ע ט משמע סהפ״ך לקמן ט

' י'  יקץ לפרס וח!ר לאחודו עיי״ש ועיי בשו״ת סוטיד תרינא ט
' דיק ס״ק כ״ה שכ׳ דמה שמתכי! לתרנגולים תחת טהס  (קח) ולבדוק ט
 ככיכנהא דשאן טלוש כעור החיצון *ן להחסיר כיון שעושי! כאומעת ומכווטס
 שלא לפאש העור עיי״פ ומטאד מדנדו דאפי׳ בדקה א״צ כזה «ל

ט דאס אץ מ ד טקוס החתך טכאה? מ״ש מהטיז כנמצא גרי י  (קמ) ע
׳ זה פכי דאס רקב מענלע״ב ף ט  דעוחא על עבר הפנימי ועוד כשר ועמ״ז ט
 א שיש דעוחא בעבר השני אף שיש ספק שמא מא ע״י טלי עריפה דמי
׳ ל״ד שכן מא עהג למרות  ס״ס עד חזקה מי״ש וכ? כשו״ת סומו״ד סה״ק ט
 נדי״ש נאירך ועיי״ש עוד בט׳ מיג וטי ס״ג שהחמיר ג״כ כזה ועיי עוד בדבריו
׳ ס״ד של דאף אס לא מה מעבר השני כמראה הנרד  כמהדורא הלימאי ט
 וכעץ דס רק כמין סטן אין מקום להתיר עי״פ ועד״ק ש״ק כי* בד״ה גרר
 יכפ פכי ואס רואי! שלא שלעה הריעותא וגרר מענלע״ב אף שמאין שהנדר
 מגלו אץ לטש שמא לא אששו להבטן כ״כ א ליכח טלוש ע״י הגלו וכל שאין
 האץ טאש לפרט אן לטש אט׳ אץ שס וק פור דק פלס מפטק בפרס דעור
ו החלון אן חאן טס נקב אין להחמיר שח״צ  הטצין מ״מ אס שמאין ע
ו ש א מ  טהא חקא עוו עב מפסק כצד סניס וכל שנשאני פכ״ס מוני וק כל פ
 וכי סס פוו כו״ה נוכ וכל שהעוו סלם מבפנים אן לטפ אלי מה נקב
' קס״ז  יהכריא וא״כ מה רכר צלקת עיי? ופבפו״ת בית שלמה חלק כ' ט
 שנשאל נפוף אנדיק שמה בציארי נגד השי׳ נרד יבש יל3ל הגרר נראה קרפ
 קטן שנקרפ העור ולא טו מטלטס ונס לא יצא דס וכי שיש להכשיר נזה
 מכמה טעמים זולת אס מא כאק שנואה לט ואת טרם שנעשה הקרע עיי
 קון וכממה אז אץ להקל נדי״ש • (קי) סקום טכאה״ט מ״ש כנפות סטנ
׳ ל״ג ריש סעיף ח׳ x׳ ק  הסימרם ונד׳ כסי מסגרח שלחן הספרדי להלן ט
ח שערי צדקטו״ד טי  לדנא ואפ נמצא נפוח נטור הצואר אץ לטש נד״ש והנה נ
א לןזרט ורואן ף ש ט ה ולפפנוס הווזיר פונא כעק זה וני ו ד  טי מ״נ נ
 שהצואו סנטן מא גישוואלי f מא דפותא גמלה גס נאוזות שאן מלפינףן
 ואפי' כתונטליס ופ״ש הרוכ אנו חאן דכשכידקץ אח׳׳כ נראה מ טריפות
 גמורה לק מהראי לצווח שלא לשחטו בלצ פיי״ש ואס קבלה מא נקבל אכל לק
 יש חט׳ ט ממאי להדא נדמש״א ס״נ דטנץ סעיף נ׳ דלא אסרו אלא
 נממסמס קיעי' ומא אנל מפיח נעצמא ילינא טס דטותא יש להקל מיי״ש
׳ ל״ג ס׳ק ל׳ פיי״ש יפי׳ נט״ח הגאן סהי׳ימ  יהניא נופח טרה להלן ט
׳ ליג מל שלא קרפ מנור והוא ח להלן ט ׳ ה׳ שהוכיח סלטן שי  יסקיגי ט
 רק נטת אף שיש עליו גס גרד יש חולץ כטלי וכשר עיי״שיונועח מורהס׳ק
׳ ס״ס כטף הסט׳ דאס נמצא גרד יש ואט  ל״ד וכ״כ כט״ת ס סויד קילא ט
 מעכלע״כ אף אפ חאן פכל עור הצואר מא נפוח לא מי דעותא להעדיף
' ליג ס״ק ייס פכי מסה פעמים ? ושי׳ נס׳ מנח הורה לקמן ט  משוס p עי
 שטח ממצא נפוח נצואר דש שס ענוליס מטס של בשי שיךין דרוויין
 נמיןס הסיימיס ממש אץ לטש לדפומא כטמרס כלל שמר זה טא נמןן טלי
 המתמה עיי איד קר וכדומה ואן ט חשש נקנ כלל נדי? ופי׳ פוד נמנה
׳ ל? סיק ל״א של להסיר ממצא הצואר נטח סנינ הסימרס  טרה להלן ט
 אפילי יש שס נס צחות דס סבינ נטמרס כשר דחולץ נטלי עיי? •
? ו  (קיא) טנןם החתך ענאה? שס ובונריס נס״ק הקומדס ומי׳ מ
׳ ט׳ שכ׳ דהא דמקיליק ננמצא גוו יבש מקא שלא  טוטו? תרינא כנן? ט
ט גוו ינש אנל אס רא תחצת משיסס א  ראט הקרע והדש טצא רק שאח? ו
ן ? גת־ ינש מיץ שכבר נטרפה א ז  והוס טצא אץ להקל כמה שנעשה א
ד להפשיט וחיישיק שמא רקב נל ממי סעלע? ונסרשא נ  מועיל אח? מ

כ י  א

 באר
 (עו) החחן >נתנ נעיז לנראה סשוט אס יש נסור של עוף גרר יבש על ציי
 החיצון ישחט נמקוס אחר וראה נצי הפניי שאץ שס דפותא על העור לאץ
 להחמיר נזה לנל סליפוח ואס נפשט קחס מלק שסל הטממס *t'משהו טרסה

 דרכי
 אף נחתך 5ל העוו בעוף ולא יצא וס עיי בדקה משט נדי? ומאן מהרש״ק
' ל״ז ? קמא ט ט ? ט ט נ ק זה ו ע ' מקיפוח נ נ  ז״ל מנראד טתר א״ע נ
 הסכיס להקל נזה וכי שכן בחן ומצא דאפשר לחתוך קצת מהעור גס נעיף ילא
 יחחוך טא ונדכר מראה כטש ונטץ יטלץ לסמוך ע״ז וט? החליט לדנא
טף אס חתך נסכין קצת מהעור ולא יצא דם ונמן העור מנפרס  להק! גס נ
 ירא שלא נחתך מטנלט? גס בלא נדקת משש ופנ״ס נציחף נדקח משט
? אק נמהדורא תניינא שלו ט׳ ר״ו נ׳ נפצמי למפץ• י  טדא יש להקל ט
' ו׳ שני דנהס? וטרך שנת יש להק! נזה ? ט ו  פיי״פ וענשו? שס ארי׳ ט
 כאחא ומל מא לפי דאת פימ המורה שאן שש שהחהך טלפ כל העור פד
? שהאריך כזה והעלה דמדינא יש להטר  הטי עיי? ועי׳ כדעת טרה סיק מ
 ככל עוטת אס חאן לאחר מדקה שלא נחתכו כל המומת המונטס ע״נ
ו דק ורואץ שאץ ט נקנ נלל וענ? נעוף אנדי״ק  הטננרס אשיי שאו וק ט
ןטן י  ואחא ושוטח גמלים טואי יש להקל נחתך נסטן ולא יצא וס מ״ל נ
? ואס ׳ בו״ק ס״ק נ ד עיי״ש נאריטת (קד) כל העוד ט י  כל חכמי מ
מ  מה נקנ כעור הטצון דצואר אס מא מפולש אסר ואס אט מטלש מותר ו
נ מטלפ רק סנצד סרס מה הפור אמס רש שפ מרפא ועי״ז  לא מה מק
? ל' של דאס טה ספק אם מקנ ס  אט מטלס א״א להקל ונדי? פור נ
 מטלש א לא יש לממיר ולאסור ונדי? עוד מ״ש למק מ טה נקנ נמוד
׳ א רק למענה מהס ונאבד העור גךס י ק מ מא גגו מ  הטצו! ומה מ
? ועי? עוד ובגה״ק מ ס״ק י״ג ה עיי? באו!״ ימה״ק as ס״ק י מ מ  ה
? לערן מ נמצא כנדן טעא דקה טשט נפרס בננו מיץס שייקנ העור  מ
? כדה  הטצון מנתץ אף שלא כטאש עיייפ (קה) העור עד״ק שיק כ
ק אם נמצא דעוחא נעור החיצון נצואר ע ? נאק־ נ ? ונמומר מ מ  מ
א קצת להבריא מנסרס אס יש להחמיר אט׳  מזמן מה יךם שטסה שהיה «
 שאין הריעיתא בטלוש מעבלע״ב ושמא הבריא מבסיס והעלה דאן לטש
 לשדא מל שרואץ לסרט שאין מטלש מענלע? אץ לטש יסיי״ש סיד נניק
ן מיקב טיו מוצץ נפיאש והטמן שנץ ע נעיף מ י ? ועוף שהניח נ ו  כ״ו נ
מ הטאש דש לטש אלי נך׳ס שנעשה ממטניח טה מקנ  העיר יהט' ט
 מפולש והריו כצ? ומסיים דהיכא שניכר שהקרע מא מזמן קחנ ולא מה זמן
? ו ? אמרי מ ט ו ט ע ? בזה יש להקל לנ? עיי״ש ו  עדיין למאת שימן אז
? שחקי קצת נעור הצואר ומנא עבדו ג׳ א  ט׳ ה' שהאריך נדן מ אמר ע
 ד' ימיס ילינא טס חשם דמ״מ הפד נאמן ד״ל מחרפא עו שאין רכר כלל
? (כן) יש להכשיר  דסדק בעלמא שנפשה בחיר השטן מחדםא בנקל ט

 טנאה״ט ס׳׳ק ט״ו מיש לטרן מ נמצא גרר יבש שחט במקיס אזר יראה
' ר מצד סמר ט ו אם לא בוק מו  נצר פריו שאן שס דעוהא ולערן נדטנ
ו דרוקא ׳ ה׳ נאמצמ המשונה מ׳ ממשמעות מ״ ? מהר? יטןגד ט ט  נ
מ נמקום אחר ולא נזק נענר  ששחט נמקס אחר ונתן כלל אנל מ לא ש
׳ פ f טקיל מנין זה נטף ? טוטו? תליתאי ט « ' טריפה נדי? והנה נ  מ
ר מד שנקרט הצואר ן לנמק מטנר ש י ט  שמה א נרד מל הצואר ולא מ
 והכשיר הפוף שאץ להחזיק דפומא דמי כספק על עיי? אונס נס׳ דעת טרה
? כאריכוח ן המהר? יסקינד הלל ט א  ס״ק כ? ל והעיקר לדנא נמרי מ
י סויסה מ ? מרז ואס לא כדק כצו ס ע ׳ מהומ׳׳ז שס של ו  ועי׳ עוו כמו
? לחאמ נטלי מון שיש עליו צחחח וס שניכו שמה נרי קין א  מימ מכא ו
 א אפי׳ אן עתה עלץ לש רק שטימ שמתחלהמה עלץ וס אנל אס לא נצוו
ת כא עיי נ ת ונס לא טופ שמתחלה טה פלט דם דש לסאת מ  סלט דם מ
 טלי יש להט! עיי? ומי׳ נמנה מרה ס״ק ל״ד מה שכתנ נדנד סוט״ז
ר כעץ סדק על יד טלי יש להקל גס אם פתה מי  נזה וכ׳ דאס מה נ
ה יצא וס דש אמר המה נתמה  נתפרק מרד וסנלד של מחין מאיזה טנ

ס שמנשה מתחלה מיי קץ עיי? מ  הדס עיי שנתפרק שוון ואן זה מ
׳ מ f שנשאל נטוף שטנא לפר ד מנחם ט ? מ ו  (קז) למעלה מי׳ מ
? נזה ט ט לשטס וראה שהיה קץ חטנ ורקנ כל מור הלואר ועי? נ ח  מ
? כעק זה וכ׳ דאס נמצא קיץ תטנ ? קץ מ ר ק ס״ק כיו נ ד ׳ נ  לדנא מי



 יודה דעה «ח״ כג כד י הלכות שחיטה
: ( ׳ ,  (קע) ילק ס לחסר (קינ) שלא למחע המלוח 06 ץנצ צשטס נצא זה (א

 כד דיני דרסה וחידה הנדמה ועיכןר ובו כ׳ סעיפים

 א (א) ״תשה כיצד בנון שהניח הםכין (ב) על הצואר (נ) ודחק (ד) והרך ייםטה כחייך צנון או
ך הסיטניס ת ח ח (ה) הרי זו פשולה ואציל אם הכר. בסכק (ו) על הצואר כדרך שםכק בסייף ו « ף  י

 ־״ י ־ בהולכה

 הנואן

 * וי: י חיץ ף ל'
: :ם r ו ~ » 
 ימיי י״וי־ס יפי ג
 מיל םחנה י״ח
 ג cs עז5>־

 דרכי תשובה
שחט  (ז) בבת אחת ־. ב (ח) נ

נקס השחיטה ונמיןס שאונזז נימ לא היי נדנוד כלל שר  נרי שלא נדנד נ
: סי' ' נשוחט טגל וקדם שמשח מ  נדי״ש ונדי נשו״ת הרד״ס חיו״ד סי' נ
 חקף הטנל על האוחז ט ומניה ראשו וצואת כהחלה כשוה ואירכ פירנש
ש שככל צד שפירכש מננל הזה הטה הוא ק עס ח  פצמו לכל צד ואמר מ
ע מ מ  מכין נצוארו ושחטו נמלכה והנאה כהכשר ומדיף דהוא כמטט מ
ן לכל צד משה מגל ראשו נפמ־סס ולשטס בלי שמי׳ ודרסה ט  למום מ
 וגס טון דנחחלה שהנני׳ הענל ראשו למעלה לא ידע השי־זם מזה לאמוד נמו
ח ר ? נארך(ועיל ס״ק מיס) (נ) ודחק וחחך עיי מ י ׳ דרסה ע  ודאי מ
 ננח מרמס כנן המלך סי׳ נ״ח שכ' שלפעמים נרשה שוחט סטט חלקה כד
 שנא ההא טחה לימס מיד ואעס״י שיש יבש טון דא״א לשחוס ט אא״כ מכנד
ה אין מש כזה אפי׳ לכחחילה טיייש ושי* כמנח״י י  ימ כמלכה ומאה מ
 כלק״י סק״כ אך כס׳ נחפה כמף מק כ׳ כקינסיס פרי מפרי לעיל סי׳ י״ח
 סעי׳ ז׳ כ׳ דאס אינה חדה אף שיסלה לחתיך עיי דחיקה קצה ונס ווהך נכל
 פעם מעט שלא יהא שהיי' מ״מ אסור לכתחלה לשייט נה דמייך סכין רע ש
 שש ננהמה עיי״ש אך מ״ע התמא ריש סי' כ״נ וכאן ס׳יק א' כ' דארתא
 מנלתא לחיק הסטן קצח על הצואר שאינה חדה מא־ דכל שהוא דרך מנכה
7 כלום ואף שדוחק השכץ כלפי מטה ואינה מרדה למסה כפות  ומאה אין נ
 אלא כאנשין מ״מ כל שמוליך ומניא נלי מסק לל״נ אנל שפסק נמלכה
 ומאה אפי׳ רנע א' יש נזה משוס דייסה עיי״ש יעי' נדנדו כשו״ח שכמף
ס יישינת נפש ר  ש״ע שא סי׳ ז' (וכדנדמ לעיל סי׳ י״ח ס״ק מי) ועיי מ
 סי' מיה שכ׳ נ״כ דווקא שדחק הסכץ למטה «הך כלי מלכה * מאה כלל
 אז יש ט משוס ריסה אנל כל שמא נדרך מלש והנאה # ש שוהם ומחק
ק שיעור הראוי אן שש דרסה פ ש קצת נשעס שמוליך ומכיא אס יש נ  נ
 נדי״ש יעי' נס׳ דרך החייס ונמנהז״כ דש כלל ס״ז ועשרון ס״ק נ' ונמנח״י
 מדי א' שכ' דאף ששוחט דרך מלכה ומאה אין להקל ששחט ככח אלא כל
' דדך  שלא נדחק הרנה דאס מא חיזק הרכה יש ט שש דרמ אף אס מ
 מלש והנאה עיי? ועי׳ נשו״ח דעת הזנח סי' י״ז ועיי נדעת חורה סק״א
? מזה וסייס ומ״מ טדאי ולמחלה יש למהר לשמע נלי שוס דחק והשו״נ  מ
ס ומנהז״כ י  האומרס נזהרים נזה וחע״נ טיי״ש (ד) וחתך לםטה נדי דרך מ
 מ שכ׳ דכשוחט כסכין שאינה חד כ״כ צריך למהר שלא יוסיף חח ש נאמצע
 שחיטה דאס מא מוסיף תת כת כאמצע שידעה מ״ל האי חטעה מיסה כל
 שהיא ופסלה אלא כמו שהתחיל לשטט נכח קצת ק ינמור כחטעה אחח טיי׳׳ש
? דנד הד״ק סק״א f• כ׳ דאס השימ שוחט כדרט כלי טנד  וכדנרו טסין נ
 וטק לכ שלא יהא הככדח ידי אף אס יש פקפוק כלט שמא מ' כאמצפ
ס כל דמ אין לחוש דלא רחנה מ ק כת כמסר והיי מ מ  שחיטה המה״נ כ
 הווה לרלה? ומי שקי כסלס הרמת יד נכמה מהיטמ חמי עיי? (ה) ה״ז
? ? ש׳׳א ועיי מזה כתכ? סי' י  פמלה כל זה מא נבילה דאדיתא מ
 ס״ק א' ושכ? סי׳ זה ס״ק י״ח (ו) על ומואר עד״ק סק״א כד״ה קודם
׳ שקורס שמקובץ השכין להצואו ל:אס צ׳׳ל טצטת והבאת כדי שנוגע  מ
 שיניס מכין אל הצואר ימי דרך מלכה ומאה ואל״כ יש שש שכמעת
? ממסע דרך דרמ עיי? ועיי טמחיי נלק״י מן׳א  הראשונה לצואד חתך כ
 שכ' שלא ואה טהגץ ק ומוינא אין מש נזה וק נסנק ידה טוחני ונעוף
ח וך ורק שכרגע שנא מכין על הצואו מגיע לסי' וסיים ומ? מחנייי ו  מ
? החרס ק נדי? (ז) בבת אחת כ' ט ק כזה הפ״כ ומל לסי ש  ככנ ע
? לא חקא להא אפיי כמהו ממושס מ כמשהו מרקנה פוסל  והא מ
 ודםה כדלקמן מד׳ ו' אלא ר״ל ככה אחת והיינו פלא ט״י נבוש המין
מ מהסי׳ ן מיקס א' ממנה על הסי' ט כל מ ט  לארמ א!א עיי מחק מ
ך לארכה מלי' וטסט מרך משיכתה ולא מ  צ״ל נחתך מיי משיכת מכין מ

 ע׳׳י מחק שמחקה נמקיס א סמנה לנד עכ׳׳ד
מ לסין י ו אנל למחלה נרך מ דענ  סעיף כ (ח) שחמ כל זה מא רק נ
. ף ו פ חנ ה ו מ נ  לשמע נמלכה ומאה אעס״י מכין ארוך נימ נק נ
? (ועיי נדנדיט לעיל סי׳ ח' סק״ז) ? נץ' מ' מי׳ נ׳ וסב? מ סק׳׳ה ע״  מ

? נרכשכ׳ ד ? טדא יש למריף נדי? ועי׳ דיק ס״ק כ״ו נ  את? נתקלח ע
נ שמא אמס ר  דאף ש1א רא הנשיכה והדם מצא אלא כל שניכר ממראה מ
ס ערן  שטדא נעשה ע״י הדס שינא שנתיש הדס ונעשה מרנ אן לסקל מו
 דהרי לא גי־ע ממריטת טצה ויצא טיפת דם דאשיץ ככ? אך טש לתאמ
 שהנרב נעשה עיי מלי אף שהוא מראה אדום אן להחמיר עיי? אמנם כשו?
י מייד ביחע י  מהר״מ יסקינד סי' ד' והי כ' דהמ״ז ימצריך בדקה בנמצא ג
? ומטאר סדברמ דאף ככה?  שנעשה ע יי קלן א דראמ מקום שיצא וס עי
? ' שבפרס טכ ראט כדעח טרה סף סיק ל״ד שכ' ג  נומי בדקה מצד מ
 להקל בע-ין זה עפ? המהרנלץ מיל ובפרס לפ? דקיי״ל דבמך במקצת יצא
? שכ׳ ׳ ס ? עיי? ועיי טאאת ותטטה טוטו? קמא טף ט ש  דס מרד ב
 ומס נמצא גרר יש כמור הצואר מבטן צרץ לשאל חס לא מה מ מרס
 דאס היה שס מרס לא ממי בדקה ואף ab מא חאה שאץ טס שש מעבר

p ולק p ) • ? מ א מהמ בדקה ע״  שמ סמכה רק חס לא מה מ מ
? טכח ולכ״ן וצ׳׳ל ולכחחל? ט ;ס טיח טשיר על הד? סק״א שכ' ו ׳  עי
? א? לא טיך אמר ולק דאימ ה  טון דיד״מ ב' טעס משוס אטר צער מ
 מעטן בנ׳ קודם עיי? ועי׳ כשערי דעה סקמ שכ׳ שצ״ל וכץ טי?(ועיי שמח
? ס הרב כ ? הטא בזה ט ? כזה) אמנם כד״ק ס״ק כ  טיס ס״ק כ״ה מ
 ד^טץ כ׳ הרמ״א תיבת ולכ״ן חה תלוי כמ? הרמ״א קורס דלולי דברמ
 הקודמים י״ל מתר נמריטת מצה דלא ענר על אמר צער בטה? טון דהוי
מ יצא דם ע״י מריטת טצה אטי־ יש  לצורך שטסה אכל לאחר שכ׳ נךס ד
 שש קלקול ע״י המרימה יממילא שיקלקל יש אמר צער כסה״ח למס לק יש
? (ס״ק נ?) שכ׳ ׳ כ ? (קינ) שלא לפרוט ע״ל ט  למהר שלא למחע ט
? דמנהנ כל הטחםיס למרוט המצוח וכ? כדק tfo שכן שט המנמ מ ש  מ
? שכ׳ דהשו? טא אנוס למחט ו ׳ א׳ כדר מאמי ש  יעי׳ עוד נר״ק לעיל טף ט
? אנוס למרוט כד ת שרניאת לצאת דם כסרטן סי נ ט  המצות ואף המצות ש
צ? מ מא  פלח יעכט שחיטה אך נמצות העטח מלאח ליחה טיס נ
׳ א את ו׳  מוכרח למרוט אף טצוח הלא עיי? ועי׳ כס׳ ran טרה לעיל ט
' כ' ? ועיי נניח אנרהס לנדל ט ? נדנד הד״ק נזה ט  נאמצע הדטר מ
 כא״ז ס״ק ס״ו ושאר סמי ט״כ שכ׳ דניורס וצפרים ושםירקץ אן המנהנ
 לחלוש המצות ק הצואר ט כודא יצא דס ע״י מלישה א ימ־ע עור הצואד
? י  רק שמלחלטן טצק כמקוס מחישה כחק ומחזירן לצדדים לכ$ ולכאן ט
? בדבר שו״כ שמדמ עליו מחש עוטס ' קמ״ז מ  ועבט? טאל ומשיב ט
 בלי מחטח העצות ויטב ואן להעבירו משוס זה טץ שכבו ממג דבעופות
מ א מוחשים וקי לטב שאץ  הקטנים א״א למרומ מחמת רטחם וכי שק מי
מ כני מריטת א מ x ק שאמרו ט ן בעופוס יקנו יס כנ״ל וא? י״ל ו ט י  ט
 המצות רא בעיטת יקטניס וגס י״ל ואלי מע מא שאמר א לשטע אף
 ממצים נלי מריטה אמנס בלא״ה קשה להאמין מחט עוטס גמלים בלי
 מריסה דנעוטח מחלים ונפרס נאוזוח יקלקל הסטן oh לא ימחט

 וטוא מוס עיי?־
? מסך תמחריס על ? ס ׳ מנסזיכ כלל י  םעימ א (א) דרסה כמד ט
 מיחטיס שמראם חדטח ושוחטים נסהיחח וחסזון יוחד מהצורך
ח אט יסל לשים לנ שלא יעשה דרמ א ט  ונאם עי״ז לחש דרמ מחמח מ
 כמשהו עיי? ועד״ק םק? כד? אני טחט שכ׳ על טצמי שמא טחט נמחיטח
 סחשש דרסה דמון שאינה חדה ומא מנדלי דחטד אך בסכין חד כראי מי
׳ ? (ב) על הצואר ט י  הצר מומר שוב לשטס נסמחה בקאח מד ס
 ד״ק סק? מה שהאריך בערן אם נענע בטף בטט טשח שטסה אם יש בזה
 מטס דרנמ שמא נפסקה המלכה וההבאה כרנמ <f• בסף שלה דאס לט
א נרי מדטד כהפוף  ההרנש לא נסכק המה? אן לטש אכל כיש שפ מ
׳ עעות נהרנש רגע שמא נפסק המלמ ומאה יש מש עיי? (ועיי מה  ט
׳ א׳ ס״ק רל?) יעי' נדעת טרה טף ס׳ק א' שכ'  שהנאט מדנריו לעינ ט
ץ לזה נס ננמוד נאמצע מ  דטץ דהלק נעצמו מעיד מ משרנ אץ מ
? מדם ו ? יש להקל נדנא דאס ש  מיוטה וגס מא צידד אח? להקל נזה ע
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ייי׳) י 9 מ ה -*יי י י (״0 א כמלא ״  (ט) בהולכה או בהבאה לבד אס יש בסכין (י) כמלא צואר וחוץ לצואר 5
 (״*־־*י)(יא) כשירה (יב) ואם לאו (ינ) פסולה שכל שאין בו כשיעור הזה (יד) אי אפשר לשחוט בלא
ה או הבאה לבד יואם הוליך והביא אפילו שחט (פי) באזמל כל שהוא כשדה : ב ל  דרסה ע״י ת
 הגה רש מרמירץ (טז) מהמס (נעל ס״נ וריח)(יז) וסמנמ מלילות אלו לפשול מסמס א*׳ מלין־ וסניא אס אק גפנין גמלא *י*־(יח) ו«ז«ו6ו

 חשובח
. ולי י  בהוך הלואר דהנשחס והוא קלא נחלה והוא הוסח השץ מרק נ
 ומונח הש״ס והטסקיס משמנג כב׳ הציודס האחרומס ודלא מציוי הא׳ של
? עיי? ונר׳ נמנהו״נ נלל סין נעשרון סק״ס ונקימן מגי׳ ר שניי א מ  ש
 ציור הנ׳ לעיקר לדנא שהוא החץ הממוצע נץ הציירים שהוא נועה המ״ז וני
 וס״מ אמ? שלציוו הזה מטאו נ״כ וצוין מקא להתחיל נראש הסנץ מצו
 המימי נרמ אץ לעשוח p דקחנ לנא עי״ז ליד חלוס שיתחיל ניןימ מצו
 השממי ולp מוסנ למיח השכין שיהא ראשו שמ ממש לצו החיצון ומשחס *
 שיהא הקהא סמוך ממש לצו המימי ולהעכיר כל ארן הסכין מו שיצא ממל הלואר

 מכל וכל שלא ישאר אף מקצה ממם וכוי עיי״ש (יב) ואס לאו סמלה
 מי׳ שמ״ח לעיל סי׳ ח׳ סעי׳ נ׳ וחכ״ש סקיו שכ׳ ואף אס הסכין חד וחריף
מ צו הלואר שרוצה להתחיל לשי1מ א ה והוא מתטץ למיח ראש הסכץ נ נ  מ
 ומסץ להעגיו נל הסכין עו שיהי׳ טלו נצו השר ולא טאו ממס חון הציאי
? אס אן נסכין כמלא נ׳ צואויס ושחע נסלכה א נהנאה לבו ואף  כאס מ
 שאמר נרי לי שלא ררסחי לא מהר כל זה וקי״ל לחז״ל דאע״נ שלפסנרס הסכין
? מוצה לשטס  מרונ חריפומ שוחס נמלכה לנ־ אף וליה ני׳ שיעור נ״צ מ
 נסכין מה נהילנה א נסנאס לנו אימ סומן אזריסיח הסכין ירוי־ס ולא
 אהנחי׳ עיי? ועי׳ נסר״ח סק״נ שכ' וייכא והסטן מא חריף והשיחע אמר
? ושמ? שס שהשינ עליו נ ח  נרי לי לא מי p אימר ורנק נרי״ש ועי׳ נ
 נזה וני ואשי׳ אמר נרי א שלא ווסתי מיל שמלה מואדיהא עיי׳ש ועשפ״ר
 ס״ק א׳ שהניא ועת שניהם וסייס ולדנא צ״ע וענ? מיד «יקא לא נפקא
 ולא מי וראי מן התורה עיי׳׳ש שונ ראמי נכו סוי ק הועת נה״י מ״ל
נה? הר סמלו ? ואט׳ נ  שהאריך נפלסוא להשיג על ססל׳ח נזה והמלה ג
? (ועי׳ נדנויס לעיל סי׳ יו ס״ק חי) (ינ) פסולה עי׳ נ  מוארייתא ע
? אף כאן הסטן רק כמלא צואו א׳ מ  שמ? לעיל סי׳ ח׳ סמי׳ ה׳ שכ' ו
 דמשחס אס נחכיץ לשמע נמלנה והכאה רק שחידד הסכין נוהר לשמע
 ינשחט רק נמלנה א נהנאס אחת למד נשר ולמה מזמס כיין דרציס מ׳
 למליך ולהביא עד שישטס עיי? אמנס ראחי נס׳ פרי p המנח כח״י מיל
מ ונהנ נמה השטה ונמנות על דנריו והעלה  שהרנה להשינ על השמ? נ
 לדנא דחלילה להתיר נזה דמה לע מעתו של הטחס נזה נל שאין נסכין כמלא
 נ״צ קיס למ לחז״ל דא? לשמש כלא ודסה כששוחס נמלנה א נהנאה למד
p שכ? המהר״י ? ו מ ? נ  והניא סמה ראות לזה מש? ופוסקים ועל מ
. ? ענת? ד המרלנ? נהננת המו דנ  חנינ כתנ מא ז״ל שאן הפיי־וש נ
 (ידי) אי אפשר לשחוט כלא דרסה פי׳ נמחטת הטשס את א׳ שתמה
 נזה הא ימח נהמה אנל עוף מדוע יפטל נפנות מנ׳ צואריס טץ ראיצ כעוף
ד צןטם נ׳ ׳ א׳ א״נ הוי יש לט האממא נשיעור צואר א׳ נ נ ט  וק ח
׳ ונהמה וכיון וחז״ל אמרו השיעור וני צואריס ננהמה ממילא ונעוף ד מן  ט
 התורה נשימוו צואר א׳ ומיי? מה שהאריך נזה: (נ*) באיזטל ע״ל סי׳
׳ ח׳ סק? שכ׳ דחי׳ טה ? לעיל ט  ח׳(ם׳׳ק ד׳ והי) (טז) בבתשה עתנ
׳ א׳ מני׳  לנהמה לערן זה עיי? (יז) והטגהג בגלילות אלו עשע? ט
 ד׳ והב? שס שקיז וחי שכ׳ שטהנץ נמדיעס אא להחמיר אף נשחש נפוף
 עיי הולכה והנאה אס אן הסכץ נמלא אאר טס העור והמפיקה דסנשוזש
? מסתמא מחש  וסן לצואד משהו ו? יש לפסוק ננל מסס דסל שאין ט כ
 מא p בהפ? יש לסמוך בדיענד נאוזיס ומעולים על הטסקיס דס״ל
 להכשיר אפי׳ בפסח מכדי צואר קצת רק שלא יהא הסכין דק במסר אנל
ץ סורי! ובני מנה אעס״י שהסכין מא מלא צואר יש לטש  נעופוח הקסניס ע
? נמלא נ׳  שאט בגוו סכין ונוקב מא ואן להכשיר אפי׳ בהם? וויפבד כ
 אאיים והנשחט הרק ולא מהר בזה אפי׳ אמד ברי א פלא ויסתי פיי״ש ונר׳
 נש? הסרא כאן סק? שועט להקל נדמבו אף בבהמה בהט? כשאן ט
׳ א׳ סקיו): (יח) וחוץ  p כמלא ציאו לבד נדי? (יעי׳ נדנריס לעיל ט
׳ זה שכ׳ ומיש הרמ? *״ל ט ? נ ו  מואר משהו סי׳ נס׳ טת מאד על מ
 משהו מחר מהצואר מא מטס דסל שאס משהו מתר מסצואד יש ספק שמא
 מא נכלל סטן כל שמא האמור כמתני׳ משא? פשטא משמ תץ לצואר ה״ז
? עיי? ונמזס מדבריו ואס אן ט p כמלא ציאר מצומצם  יצא מכלל סכין ל

 לא

 דרכי
p ומי׳ במנהז״ב כלל ע״ז במשרץ סק? שכ׳ נשם המכתב אלי׳ שטיס דהממ 
 לעבור על דבריהם וטחנו במלכה א בהבאה לטד בד להראות חריטתו מיז
׳ י? וכ׳ שס ? ט ו  א שלא נברא נדי׳׳ש בארו ופי׳ מזה נשו? כתב ספר ט
 במר שנשאל בשו? שמיל לשטס במלכה לבד מפני שמרגל באמנתו p ונס
 ברצותו לצמצם השחיטה לא יוכל לשטח הרגלו והעלה מיון לשוחט בסכין גמל
 ואט חאן שחצה לשמת אלא שסרגלו ואמגט גורס דבר זה אן לטש שמא
׳  ידרוס ומותר א לשטט p אף לכחחלה עיי? ועי׳ בסי דעת טרה לעיל ט
p לדבריו ובכל טיצא בזה דאס רמא שאסיר לשחוט pח׳ סק״א שכ׳ סמו 
? ההוא כמן שאימתו p3 וא״א א לשמה וטיב ט  לכתחלה נצטרך להעביר ה
ט כמו מעבד ומותר א לשטט  שכבר נתמנה לטוס ט״ב גס בשוחט לכחחלה ד
 לכתחלה במקוס שמוהר בדעבד אא? חאן שפשע במעשמ יטלץ לי־עביח גס
 במר הכשר בדעבד ונמ? השבו״י חלק ח׳ ט׳ מ״ח ולק בנ? טץ שאנו
שי בדבר טה מו  חאן שאן ט פשיעה אץ להעבירו עיייש ולפענ״ד צדך!
 וכיוצא בזה אס ליקט כדיעבד דהא טודא יוכל ללמוד מעתה לשטס במלכה
ק שכשר לכהחלה ובמס שכזה מתרס ד להטיב הקלים  והבאה כראי ובכל א
 שבזמה״ז בעוה״ר טעשו בעסק השי? מס שלבם חפן ואס יערער טליהס הרב
 וירצה ש״טיני מעטסס ויעשו כראי יאסרו שא? להם לשטת אמנחס וכמוק
׳ כ? שב׳ דשו״ב שרגיל לחתוך כל המפרקת ? השיב משה ט ט  טב ראט ב
 אף שכשר בדעבד אפ״ה ראי להעבירו דש רגלים למר שדורס עיי? ולמי־מ
? אס אט משנה ההרגל הרט שא לשטס במה? כראי יש  נראה מס מ
? דש חשש דרסה והכל  להעטח דש רגלים למר שטחט נכח יוסר משאר ט
׳ גשמ? ר המורה (ט) בהולכה או בהבאה לכד ט  מא לט ראה ט
ק זה דשחס נמלנה א נהנאה לנד שהסכץ מלא ׳ ח׳ סעי׳ ה׳ שני מ  ט
 ב׳ צואריס יש להכשיר אט׳ שנשחטו הסי׳ קודם שעכר כל ארד הסכין מיץ
 ושעה שההטל לשח ס יש נימ סכין נדי שזפה כלי זדסה ולא טון לדרוס
? החרא כאן סק? שינ על  וטרוד הסכין מא שמיהר לשחיס עיי? אך ש
 זה ומחמיר עיי? ועי׳ נמנח״י טף סעי׳ ג׳ שכתנ שכ״ז מקא שהסכץ חד
 כראי אבל שהשכין אט חד כראי ושחט ננח נמלנה לנד עיי דטקה קצת
 ונהתס הט׳ קודם שמוליך נ׳ צוארים מהסכין כ״ע מודס דאסר טדינא אף
ע? נעח שטעה  במתטין למליך ול־ניא רש לחמי נזה טוחר נעה נעמע הנ
? וק ראהי נס׳ פרי p הדעת נת׳׳י מהגאן מ׳ משה ז״ל אנד״ק ודיםלץ ״  ע
? נמה שמקיל כזה טון שדרכו תעיד מ  נחידושיו לטי זה שהאריך לשיג על «
 לחפש דעוח הטסקיס המחמירים ולטש למדיהם וכאן שעה ממנהגו והעלה
? ש אסר דאדיחא אך נ הפ? יש לטש להמיר נ  נפעמח ונראיוח דשלא נ
 יש לסמוך על סירת כמי! טסקיס המקילין נזה עכס?: (י) כשלא ציאר.
ט לעיל שם סינן י?) • ד נ ׳ ח׳(ועי׳ מ ט משמו רמיא לעיל ס  של א
׳ ג׳ שנתנ ואף שישנסכץ כמלא נ ? ק ס ? נ ת י ׳  (יא) כשרה פשמ? מני׳ נ
מ א נשאה לטד אלא שהתחיל מייאש הסרן ל ט  נ׳ צואריס אט מוהר ששחס נ
 יטינט לטליך אי להביא כל ארך הסכין יא אע״פ שמחמח טרוד המין
׳ שיפור ט  נשחס במלא ציאר א׳ שר אבל אס ההטל במקצת הסכין צרץ• ט
 ב׳ צואויס משס ואילך יק אפ לא נהכוין למליך א להביא נל מאץ נ״א פו
ט מקום ומי  איה מיןס נמקצתו צריך טהא השיעור ממק ס התתלתו מו א
 שמתכוין לכמזלה שלא לשיוט p במלמ א שאה לטד צדך שיניח ראש
ט צד הצואד שחצה להחטל לשטט ולא על הצואר דטץ לשכיר א  הסכין נ
ר ולא ישאר ממנו חוך הצואד נאם אס אן ׳ נא נצל־ ש  כל השץ טד טמ
מ ? נערן זה וכ׳ טש נ ? מלא נ׳ צואריס נדי? ופי׳ מיו סק? מ  נסכין נ
 נ׳ ציודם ציור א׳ מא שהסכים פלי׳ השמ? מפיק שיחחיל מראש הסטן
 מלש מצד המיט של הצואד ששחט רפניר נל הנ׳ צואדס של סטן פד חק
 לצואר לגמרי ולא ישאר נחון־ סצואד כאס מן הסכין והוא טמרא נחלה ציור
 ש׳ טמטל מן ראש הסכין נצל־ הפנימי של הצואר יוציא מלא צואר מהסכין
 לצי טצוגי דצואד ומלא לואר הנ׳ של סכין יהי׳ נחון• הצואר ומשמו והוא טסת
׳ מא שרח מלא אאר ד0כץ על מנא צואר דהנשחט ומציא . וציור מ ז  מר
ט מגא צואר דמי! לחץ לצואר דהנשחמ ומלא צואר הל דהסכץ יהא סאי  א



 יודה דעה סעיף כד ב ג ד י. הלכות שחיטה
 משהי WQ מ-ומהי־״י): ג יישחט (יט) ב׳ ראשים (כ) כאחד בהולכה או בהבאה בלבד אם יש נסח
 (בא) כה ג׳ צוארין(א) כשרה (כב) ואם לאו(בג) יש (כד) לתש ולאסור (נ) שתיהן: ד(כה) יב׳ אווזזין
 בסכין (ט) ישחטין אפי* זה למעלה לצד הראש וזה למטה לצד החזה שאץחוין אותו באלכסון
 (מ) כשרה ולא תישק שמא ידרסו זה על זה J ה היה שוחט ותתך בל המפרקת כשרה :

 מה (כח) יהמנהנ להסרף אפי׳ לא מחד רק (א) יונ המפרקת (*וי) (כט) ואץ לשגות כי ־6 מוטיתא 0ו«ץ

 באר היטב
מנ fa דאיילו לכתמלה מיתי ויש״ל יניח יאל׳ס יממן נץ ד (א) טרה י  כ
 ננהמה ק בתוף אץ לשטע אלא נסנץ שהיא מישר נ׳ צוארץ של אותי מר
 משחס (נ) שירק יפתנ fa• למה שכתנ המחט־ אס יש נשק נמ נ׳ צואדס

 באי הנולה

cei י׳ ש0 משנה 
 «מרא ו נר״' ש0

 ין ל

 פתחי תשובה
ד (א) מנ המפיקת פנה״מ סל,״• וננ״ן נמשונס ניס -עקנ fO ט׳ קס״נ הפלס  כ

 ג״כ שלא נדפס מרא פ״ש לפליז

 נתתילת ממיסה
 שניהם נשימת

 סילוק אפילו אס התחיל לסייס נקצה המין וענר חצי סנזק על ספר״! שתיהם אפזמח יללא כהנ״י! שחילק נין התחיל לשיוס נקצה הנזק ינץ הנית השנין
 to ג׳ כל&שיס נדנרס ortc מחקנציס על הלנ נס גר*! >«״7 דאס החיול לשסע נקצה המץ ועני הסנץ נגל האיד pw שפל שתיהס פנר נל המין

 דרכי תשובה
 לצורך גמל ותהיו שלא יפשו לרסס אנל לאחוז שרמ גקתא שרי לנחחלה שכיל
 ועי׳ עוד נס׳ לנ ארי׳ על טלץ דף ל׳ מ״נ שהשיג ע״ד התכ׳יש נזה והגיא
? מ״ל נד״ש ועי׳ נש׳׳ע התניא סק? ר  מכמה מקמרת למרקר כדנרי מ
׳ נ*מ שני נאמצע משוגה  ומנשי? מיי ואהאת נאהל נמות וסדאת ס
p ואפשר שלא נ׳ האידורס המחר שה לאחת שניהם נקהא אף למחלה 

: ( ?  בנהמה דיקא משא? נעיף דטישיק לדרםה פיי״ש (וע״ל סימן ל
ח מ מ  סעיף ה (כח) והםגהנ להטייף עבאהיפ ופס? ומי׳ גמס׳׳ג נ
 ב״י סף אות א שנהב יטמיא ימיה מא ולא נהגיק הכי ממה
? וכ? בשלחן גטה סק״ו  טפוה נשחעץ חב המפרקת ואן טסלץ אחו ט
? בארך וראהי נס׳ ׳ מותן כל הראש ומרש הפ־׳׳ח ט  שמנמס להכשיר או
 סיי ק היעיו כת״י על הלבות שחיפה שהיחיב הריבוני בזה והמלה בראיות
ת י ט מ? יאט׳ בהס? יש להסייף מכ? אמנם נ  והעיקר לדנא כועס הי
? ועשמ? מר׳ ה׳ ותב? סק״ז שכ׳  יקותיאל מךא העלה להקל בזה ט
 ממדינתמ אן להקל בזה אפי׳ בהש? ואפי׳ לא נהטץ לכך ובמיימת ולא
? בהפ? אנל אס נא  נחנרר המגהג אס נחטץ לכך בשממתו אן להקל כ
 נתכוץ לכך וארע שמותך גס המפרקת אן לאטר כלל עי? וכ? נפלתי סיק
? עי? יעי׳ מזה נש? ההניא סיק נרו וסי׳ נסר? ס״ק א׳ שני טש להמיר  נ
ט מנה שהשיג מל ? ועי׳ מ ׳ נסנץ נמלא אאר חק לצואר ט  נזה אף אס ט
 הסר? סס וסענה מל טש נסכין שיעור נ׳ צואריס אף אס התיז הראש נרמ
?  טון שמן יפתו לשטס יפה רק שארע א ק שלא נמחכוץ אן לחוש ט
? של מנסמה א ט׳ יש נסנ? שס ס״ק י  ופי׳ שפ׳׳ח למיל טף סי׳ חי ו
 להחמיר נוה שחש נמלכה א נשאה למי אף נסכין נמל נ׳ צואייס כמן
נ משה סי׳ כ? שהאריך ? שי ט נ ס ? ו  דסעצסקשה יש חשש שנעשה נירםה עי
? להחמיר יק בנהמה  נזה והעלה ואף למוזנוריס נזה אן להם מקי ט
 אנל נפוף אץ פקס לאמו כלל ואט׳ נמקס שטהגץ לאטו מא מנהג נססוס
ו משנה מ ג כמאן דאסו ואח? נתוודע שהאני ספה נ ס  וקיי״ל וסיפא מ
ס המנהג מ ? טון שק מ מ  אן זה מנהג כלל אגל בבהמה אן להקל אפי׳ נ
ו שהעלה להקל גזה אף מהמס ? עיש וסי׳ מלך מויס בחורה א נ ? מ  מ
מ והנאה ואף מחש עיי מלש א מאס לטי אס צא טון ל  מ שחס עיי ס
ד עי״ש אך בסנה!? ס הפ? לא מ  לחתוך ממרקת סמקיל אף מדינתנו נ
? מ ׳ ז׳ נ׳ שקשה להקל נגי מנהג ומימ נ י ? מ וקסן מ  משרון סיק י
ץ ? ומי׳ נתט׳ מ׳קס שמאל מוחשי דרס לירד של ס? מ  מצדד להק! עי
 שאסף מרי מתירין ואני אמי יטחא למימנ גנרי לא יהא אלא מריס
הג פלוס שמדיו ץ ואילי ס מהגץ ט אטד ונוי סלנן אץ אחו מנ  מוהו
י י ו ס א ft מייש(וסי׳ מנ י  המהרא והחרא והנר! לשייף ולא סלון נץ מ
? המקס ) ומי׳ בואש מסף מל חילץ וף נ״ז סיא פ״ש מ ו ? י  מ 5לק״י ס
ן דש להתיר י ? ר שמגלה והעיקו כרמת מ  שמואל כזה ועי גומה טרה ס
ס יטיס ומ״מ to סהמייים י  גם מהמה במוס ומוף יש לסקל גס גלא מ
׳ י מ מ ס הסמנים ממת שטסה באפן שהוא מימ מ  מיל מא רק אם מ
? ׳ ז׳ ותנ י ? שי׳ ל מ מ ׳ לשישה מ י  קום מסרקת ואל? אכא מש מי
׳ קייג: (בט) ואץ לשטח. ? ט ו ד מסף על מ  מ סיק מיו עי?יוסי׳ נס׳ מ
ק נץ נעוף ונין גגהטז אץ י ת ג משה מ שגי ואף ננרןם מ י ? מ ט  מי׳ נ

 להטי

׳ ח׳ ? לעיל ט מ ו דשמא מא בכלל סטן ב? אך נ ט  לא סי מ ספק א
 מד׳ ר b דאס חסי הא משמ דמן לצואו סטלה מואדיסא ונדי? בחב?

. ׳ ׳ ח  ס״ק ז׳ וחי בארך ומי׳ מזה נערך מלחן ס
 םעיח נ (יט) ב׳ ראשים וה? לד׳ א ה׳ בהמוח ומחר ד מ מצא מהסכץ
? מד׳ ר׳וש׳׳ע התניא מ ? מ ה י י  שיעיר צואר א׳ חץ לצואץ מ
 סק?• (כ) כאחד דהיימ שפרחיס ביחד כצמצום שאץ א׳ נטה מחנירו פלל
 ומעביר הסטן בכעס א׳ על טל, ומוליך ומטא מד שישחסו ובלבד טוהר שלא
 יסר המין רא׳ מהם טעת מלכה ויחוור עלמ במה שאה דטי שהיי׳ לאמו
? אפי׳  נשחס שמ? שס (כא) כדי נ׳ *וארים כשרה עבאה? מ
? נוה אלס נביש אבדהס  לשחלה ועי׳ פרי הואר ס״ק ה׳ יבישועוח יעקב מ
 ש״ז ס״ק ר ל ח״ל ומ? מעולם לא ראתי ולא שמעט זאס ואט׳ בדעבד
? שרץ זה  נ״ל דצ? ט א׳א אזהר בכל מ״ל וכ? במנחי- בטאדס ם״ק י
? מ ע ׳ שלחן נטה סק? ו  אמ מצוי כלל בזסה״ו (כב) ואם לאו ט
ד של ש5? בסכין חד וחריף וראה שטכף שהעביר מלא הלואר לחתך י  מ
׳ למממן  המכונה נשחפו חב הס׳ ואוו? שהעטו מלא האאו לשר׳ רפט ט
ס מאשונה מולה מדדגק סטפס ווסס רדי? נרש בזה •  שס מ רמא מ
? מ והב? סק? ואפי* הא׳ חוישיק בה פ  (כג) יש לחוש וט׳ נ׳ ט

? האזרח פסלה דאנן סהד וטון ליחס עכ״ל  למסה לא נשמה חנה ס
 (כד) לתש ולאסד שחמץ ענחה? וס? נסף ואס המיל נקצה הסכין
? עי׳ נס׳ ן שחס לנ ט מ ענד נל מ ט ץ שעל ש  ועני המין נצי האחו מנ
 האטת מולם בנתיבות המראה של שהנאה? לא מסמן יסה נזה והא
? ן אזן סכל וכל אבל ט ט ר מ ט  ממדס אצו משמע מפיק הקא מ מ
 ממאר ואס המול בקצם הסטן והעביר מצא הלואר לצו מואר מוצורח
? מ ן סכל וכל שניהם שמת לב? עיי? ולדנא מ ט  אף שלא מביר מ
ל ו מ ן סלא ג׳ צוא־יס וטמן יחד דהייס מ ט מ יש מ  מ של בזה כך י
ח מ הקתא והסטן ומביא אצא עד שבשעה ר  טסת הצואר מוצץ מוצונית מ
 שייצא כל הסכין מצואר מוצת שזה גמר שיומת מיאן נגמר גס מוסת
ד על המימי מלא כ׳ צואדם מצו הלואר זה לצד זה ג  המימי מרה שמי מ
? טף סק״ד פ ר זה פסלים שניהם מליל וכ? מ  אנל אס אן בסטן מעו

 לדנא מיייש וממי! סק״א :
ף ד (כה) שנים אוחוין מיינו זה אחו נקתא תה הראש של המין  סעי

ט) ושוחטץ יש למיין לעניו ואף ) : ׳ ז ׳ י א מ ח סי׳ י ר * 
מ א נשאה לבו ונשחטו סט׳ קיום ל ט י נ׳ טחט נ י  ומקליק לטיל מ
?  שמיס לשיער אאר 6׳ והסטן טנא וטון לשיוט נבל ארך המין מיל ט
מ א נשאה לגו ל ט ׳ אחין נםכץ נטל ב' צואריס ושלוטו נ  בנימן זס אש נ
י אץ להסיר אף שכיוומ  ולא מיסו רק לשיטור צואר אי והסכין ונשחטו מי
י ' מ א ע" ש מ ן נכה״ג אלי רל חויטק מ ט ל אדן מ  מיהם לשיוט מ
' סר? סקיו ) כשדה ט מ ) : פ י ץ למוט ואיל דרסה י נ  אום מיסיס מ
י משרס אחון גקפא שוי אף לנמלה ובזה לממלה וזה למסה לא שרי  מ
א שיק ח׳ שהשיג מליו והעלה ואפי׳ ׳ י ? לעיל ט נ  יק נויפגד נדייש ומי׳ ס
 גזה למעלה חס אופס שד לשמלה p״ טיס שס וטיל? מ והאימא ולא
א  9קאי הלי סאי 9 לחסד eo ׳מלה חה למטה ולמחלה לא יטט p י
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 היטב
ח חמי ידלג* י י ה  וכ*נ נהי העם * שחש אי כמה שפיח לרשואץ נהנמה אצנפ ו
ז הורע ואורך מציה ע• שאיןמדעיש שצדן לעטל עלץ ממחצה יעי  נליענל יממי
 טף נע׳ צממוי אצצז אפי׳ נניפוט נמרא 56א ייחס ננה״נ) ינס העיו נחנ ס
נ א צא  להקל נזה בכל הספיקות אפי׳ חאה חיחין נמפרקח א״צ לנמק מ מא מ
 וכצ שק אס אץ המסיקוז לפיס נסלן ס לסמוי לסקל ואץ למגמ• יק מקא אס
נ נסור ולא נסמן אחו והאי חנ המפוקח ני*ז י יאה שנפימ חנ םמפוקז ח  מ

 תשובה
מ  ידעתי לס״ז אין יסרנס מיץ היל נסי ר וכייכץ מפאת סל המץ מ
מ עדין מ כדק ס׳ז (ועי׳ נמ״ו סין׳ג) הלו ע  דאיןט משיסיוצה נמ׳ש מ
 יש ט משוס ורסס ונמ״כ ואין טיך לטש לדייסה רק אס כרוך ססליס ענ
 ומד קצת שיש ט מש הנביה נמו נאצנפ שדוחק ומנניר פל הסטן משא?
 נכוון• משליח דק וקל אן מש נוה מיץ יאף נמימ אצנפ שיש ט ענץ
 המוה יש הונה מקילץ ואף לדק מתייין נויפנו נהס? (כנ׳׳ל נסיק הקח־ס)
 מכ? נמפלית מן וקל ומותר ואץ לטפ כלל אפי׳ לכתתלה ומעתה אץ טס
ה ו נ ? דמא ריירי נפחס סדן דקה וקלה ולא שייך מנץ מ נ  מטסה פל מ
׳ ו׳ סיק כיח וס׳׳ק ל״אול׳׳נ)  ודטקה על המין וה? (ועי׳ נדנדפ לפיל ט

? למק אס הקפידא מא מקא שלא יאטז  (לז) על הםכץ מד׳׳ק ס״ק ר מ
׳ צדדי הלהנ יש ט נ ׳ אצבעות נ נ  האצנע על הלמ א אף מ איזוהלמ נ
ץ מיי אנחתו נלהנ ספי מאחיזתו נ ? מש דרסה ט נס כזה מכניד מל מ  ג
ס לאטז טדס טף הל« כדי שלא י מ עת מה שנהנו מ  נהקתא דש נ״מ נ
מ מחשש עוקן והאריך נזה ומצדד לכאן ולכאן עי? ולמנ״ו ה ל ס ט  יגיע מ
 ראי׳ נחרה ונזה אין קסיוא סהא וסעי׳ סקיוס וני אוחזץ כסכץ א׳ נהקתא
ה שא׳ אוחז כראש הסכין בגוף  ואי נהלהב ונשר סדנא ולא טישיק לדרסה מ
נ ראיתי  הלהנ הרי דכל פאימ מרח האצנע על הלהנ מלמעלה אין קפידא ט
ה טף הסיק מ שמא מצמו חג• וכי נפטעומ דלא שייך מטס דדמ מ  נ
ד מ ? מ  שמחזיק נאצנעוחיו בצדדי סלמ נד״ש ועי׳ בממי׳י בלק״י ס׳ק ל
ץ ואין להמדר גס ממד נ ? מ מ האצבע ס מ ? ע״ו וני שד לממיר נ  ג
ם שאיזזין טף הלמ נידם כמן שיפ נזה משמות י מ ו  ולק שטר יתכן ממג מ
י הפיקן עי״ש(וע״ל ט' יו ס״ק די) י  מחשש איטר ואורייתא ועיקר מ

א יחויק אוהו בקתא מדק מ שכ׳ וגס כאטזת הקשא צריכין ל  (לח) א
 למהר שלא ירח האצבע על הקחא סמיך יוחד ללהג דחשש רוסה טין־ גס
? שבית י ו עיי מ ת ו ? (לט) יהדק א  כמוץ־ לאצבע ולא בתחתיו ממש ט
 ימקכ חלק ג׳ ט׳ י שבי ומוחר לאטז הסטן מתי ידו ואץ כ# מטס מש
מ עי? (והנה מברי שס לא ר י א׳ יש ייהו מש ו י  דרמ ואדונה י״ל מ
ס ) מ ז ק י י י ידו ולסמש״ל (  אישסרש אס גס נעוף סוהר לאחת הסטן מה
? מור ואהלות נראה דנעיף יש להחמיר וצ?) (ם) אותו עי״ק לטל ו  מ
׳ ל׳ סק״ו שכ׳ מהס׳ זנח שמואל שלא לשמע נשמאל ואשד T ישטנז נימין  ט
׳ וכ׳ הדק ודק לזהיחת נענסא אמר ק אנל לצוון קצת מותר לכל אוס ד  ד
ו נימ ויש נ  לשטס ממאלו ולאיסד טירן מנלמא כל טודע נעצמו שטן ט
׳ ׳ ועת טרה לעיל ט ׳ ידיו שאין קסידא נזה לכ? עי״ש וט׳ מ נ  כששולס נ
? ׳ נ׳ ונס׳ ממרת הקיש נקנסוס התטנות ט׳ כ י ? מ ׳ י ? ומי ן  ז׳ מ
? ? ס וטס ומואס ט׳ מ מ? נזה ועמו״ת סוי־ ומאח נאהל נ  אס אי
ק קי?) (מא) שלא יבא י ק יי״י ו  נערן זה נאריסת (ופ״ל ט׳ א׳ י
? שכ׳ ננהיםות ק י  לידי דרסה עי׳ נס׳ זנט רצון סי׳ א׳ נמדויס י
ח ייספה וחלדס ס מוחש מ ן נ  ופטם חלדה לא שייך נזה אף ממכסה מ
א שהשינ ק י י מי׳יש ומי׳ סנייי נלק״י י  לא מי א!א נדנר אחר ולא ני
? ומי׳ במגהז׳נ מ משרץ י # ע ׳  מליו דמנ״ל הא »ש לחלק גץ טד ונץ י
ד חללה דניד מי כנגד ועלמא שאיפדטק ט ? דצא הד כזה א ׳ ג ? מ  ס״ק י
?  מל הצואר ואץ לאטי נויענד וכ׳ שלזה טין מרירג נמ״ז ס״ק ג׳ ט

ו אנל ונרי הרפ? שכ׳ שלא ינא  אך אץ נדנדו מוחן שסם רק לממן דמנ
ו צפ״ז דאד p מטס דרסה ולא אמר גס משים חלדה א  לידי דרמ צדן ט
ד נזה וכ׳ דמש? מוס התרא ס  ואסור למחלה אמנם יעיין נדייק ס״ק ד׳ מ
ק שיש ט סטס מטה ואץ ט משים חלדה סית  יק משוס מסה ט יש א

 אס

 באר
 לניע ומאסמס דצא גהנ? שסצק פיו • (נ) ק ימונ נש? מדאה.א ימח הונ
 מקא טדןום שאץ הססל ממנה יש להיוניי אנל נהססד מיונה יש להקל(וסד?
ד אנל נהי* כת נ להשוחנים מכורי סין ממדי מ  כתג לאף נהפסד נמעכו המקל לא ה
 אף נהס? וכ״כ עיי סוד כתנ דאין לשמס סוף אפי׳ סוף גמל גמץ ששוחש ט
 נהסוח ט גקצ ינא ליד דרס! ומונ מה? להזהיר לשוחנוים שלא סיוסו טושכ
 פהישיכה סניאה ליד מסה וסי? מזג לנייעכל סל שידע א שלא ליס סוחר

 דרבי
ד לי שלא ולסט דאל״כ אטי אף שמוחזק  למיד פד טשאא למוחמ דאמר נ
ן w שוחט אמן להתיז הראש ננ״נ ן שיש מיומא לסגינו שאין ד  לאמון מ
יח ח מכאן ולהבא והמיל נכן יש למנ ט  אן להטי־ מתק ולא אמר ברי א ח
א למחלה אטי סטס ימנליע יס באברים ופל זה בלא נתטץ אבל במתכוץ י  מ
 ומיס שאמי שהתיז הראש כיי להנשייה עי״ו יש לאטי שימוט ככל ערן
? את ו׳ שכ׳ זשו? שהעימ מאי ף עייש ועי׳ כתואר משה סרס ס ו  אף מ
נ ל זס טין שכסעם ח ט  מחש המפרקת ואח? הנשיר העוף אין למלו מ
מ ואף שנאמח שלא כדן פשה מוחש הזה פלא מ׳ א  הטסקיס ממדין נ
 למרוח להטי גזה מ״מ אץ למדיו מאמנמו מה״פ ובלבי טקנל סלמ טהא
? (ל) *ברץ  זהיר חריז מכאן ולהבא שגמר שצרין שאלת חכם אל יורה מי
ף במץ של בסמוח ס״ל ט׳ ח׳(ס׳ק י״נ)  p סבאהיס ומ? שלא ישמע ט
? והסר? לסרן מיסה ה נ . מנאה? מ״ש בפלוגתמ מ ? בזה (לא) ק  מ
 בישיבה ופי׳ בס׳ נחפה בכסף חלק ב׳ נקמורס פרי מפרי בטמשיז לטי זה
 שהביא ובד המה? בזה וכ׳ שבפה׳׳ק ירושלים סיי ונס באיזמיר מהנץ לש טס
ן גטה כ מלי י ? ו ר ט  נחשב ולא טישיק לחוסה ושק חזי מא פמא מ
 ס׳׳ק א׳ וכס׳ מורח זבח הספרדי(להרג מהיחי? זיל מאזסיר) פרן שטפה
׳ צ? מ»ש אן במיינחם מהגץ למדיי שלא למיס טטבה וכ?בפפ?  טף ט
מ וטכא י ? ביימבי מ מבר ושחש מיישב אן להחמיר מ פ  סק? אך כ׳ י
? ומיי בליין לפיל ט׳ ? ט ס יש לציי להטי מ בלא מ  טיומ א שלא מ
? ט ה מאריך בזה ג ? בזה וסי׳ מ ת ז' פ ק » א י מ  אי טף ס״ק ח׳ ו
ח ר ? ומיי מ י ? באמצע סט״ פ טס ומואס ט׳ נ ו  מוי־ ואהלות באהל נ
? בזה וכ׳ »ש טלוק בזה בץ ממה לפוף רווקא ז פ ' י  מיפו? מליהא ט
 בבמה עייר טון שיוניו מל האץ קשה למות טיזש בישיבה בא דרסה אבל
ן ברמן ת החזק מ פ מ ו מה א נזמו דיה א יושב וכי שס ו  בטף שאחי טו
׳ יכול לפמוד דטל צ*1ס אט׳לכתחלה  משאל שס נטחש מלה פל תא ולא מ
?  טשיכה וסד כדיסכד וגם כ' מ דאף ממחמריק שלא לשטפ טשינה פ
?  אץ להחסיו שוו ולטסיף נם מוכה ואף וקי״ל דסידסס מא טשינה מ
? ה א ? יירש מ ן זה אץ לסינור טון וסא רק טמרא נסלמא ט מ  מ
? שצוין ? ומי שלוי ה ה א ׳ שאלרז ומ? מ מ אצבע נרי במי  למין מ

: ( ה ׳ * (ס״ק קי ס איל ט ד מ ף פי׳ נ  למרד מליו ממלה ופו ט
(לב) «דיך שיאחת אותם יסה. >t יש ליזהר שלא ינא לידי  סעיף ו
! פוף ט לפעמים מ ממינים מ י  טנוק וציין למנמו מל זה אחד מ
ק ר (ומיי נדנדמ שס ׳ א י י החפיסה דיק למיל ט  יטל לחיין י
׳ מעילם / מ ' נניח אנרהס נא״ו ס״ק י ק ל?J):(7) יפה ט  טף י
ר מכיס מחיסה מאודו ו י גיוו לשטס אש לא מיי מיקח מ י ם מ  לא מ
: (לד) ויבא לידי והסד. א־ ? ׳ שטסה הטי מל הצואר ממש ט  ומייו מ
א ליד מסה מותו בדמנו ביס מלל ר לי שלא נשמעו ולא נ  אס אמו נ
׳ יי: (לה) לא יניח האצבע על הסכין מנאה? נאמצפ י י מ י פנ  סק״ג ו
ח סעי׳ יי ? ומי׳ שי ו mrt מ נ דפ י וויצנא הטח נ מ ק ג' שכ׳ מ  י
מ י ס ס אנל כליה אפי׳ נ ? מסיק מקא שיאמר נוי א שלא מ ן  ופס? מ
? ו בזה מ ם אא אף שנהנו להחמיר גם מיענ מ ד מ ? שם ו מ  אטד ולי מ
? ונמגהו? ? יעי׳ ממוות אסרן ס״ק י מ ואמר נרי א ים להקל ט י ה  נ
ה י ק י של׳ ד ש ידם י ) האזמל ימי׳ מ £ ) : ג י י ק  כלל פרז גקמן י
ז אצכמ מומו ל מסעם מסה מ ט ב של המין מ  אם מורו סלית מל צו מ
ס מ ? פיק ס׳יו נסה שמפלסל ממין זה א יש ט י נ  על הסכין והשיג מל מ
ן סי? ולא ט ו אצנמ המונח מל מ  יולוה והא בלא? יש ט מטס מסה מ



, יודה דעה סעיף כד י ז ח הלכות שתטה * ״ י י  ״
. (שטעות מסריו) • « ה * (סל) נץ p cop ס י פ « * י ה והמנהג (נע) צספרף wn 39 (טנ) ק נפיעופ top ק « * יי£ מ ^ .  ״
 !״•־יא ימ?*׳־ ז(טה)"חלדה כיצד כגון שהכניס pan בק סימן (י) לסימן 'בק ששחט התחתון כהלכתו מלמעלה
ĵ למטה וחזר והוציאו ושחט העליון. בין ששחט העליון(סו) סמטה למעלה שלא כהלכת (ס)(סז) פסולה: jp ^ 
 *״י* «יי׳ ח 5החליד את הסכין תחת העור או תחת (םח) צמר מם־בך בצואר הבהמה או תחת מטלית

 •יהקשח־ (מט) בצוארה א־ שהמטלית (נ) °םדובק בו בשעוה ומחט שתפתו
טב י  ו

מ של ש״מסם וסומן מלמנןה למולה א שחנו התרחק  וכל שק אה הטניס הסכין מ
 עלמנוה למעלה והפליק כהלכתו דהוי חללה וםמלן הוי pec ננילה לאנעיא ולא אפשיעא .

 תשובה
 סודה אס מי הקפידא מה? שיהיו צדדי ניה tf מגולה או שיהי׳ המון
מ מסליס פל צד מננ של הסכין וסמיץס השחיסה ננ־איח  מטלה ונ׳ימ אם ט
? י  מצדדי הסכין והניא ראיות לכל צד וכחנ דלדנא יש למחיר לכל טוני• פ
ק ז׳ ? (ופי׳ כשמס חיים י  ועמיו סק״ג שהביא דבנ׳ו נזה והניח נציע פי
? מה) ופד״ק סק? שחקר פוד נזה אי צ״ל נס צדמ הסכין מטלה לנני  פ
 ניהיש וני דטון ולא *תפריש זאת דהמנ״ש לא חקר אלא פל הסטן ולא פצ
? אין להחמיר יש להתיר  הצדדס ולא נמצא נפוסנןס משמפות כלל להחמיר ע
ק י״א (וע״ל שיק ס״ו) ועי׳ נדשת הורה  נזה שכיס נמעכו ופי״ש עוד צהנן י
ק שמטח מלשון הדיס והומ״א והב? שכ׳ שלא ימח על י  סק״ו באמצע ה
ל מן הצד ליכא  יסכץ וט׳ דסשמפ דדוקא אס מונח מ״נ השטן מי חלדה *
 ton כלל ופי״ש פור שהוכיח דאף שמונח איזה לכי מל גב הסכין גיכ לא מי
 חלדה אא? מא מכסה גיכ על צדדי הסכץ אבל אס מונח איזה ונר סל גב
 הסכץ לבד וצדדי הסכין שבמקום המד והחוד נראץ מסכ ומקיס השחיטה מא
 גלד אעפ״י שמוליך ומביא תחתיו אץ זה ענץ חלדה נד״ש: (םו) טסטר.
ק ה׳ וסנרז סלא ש0תשנן אס אחז הכו׳ והוציא חוץ ה סבאה? י ל מ  ל
 לססרקת ומתך סמטה למעלה א סי חלדה אף שסגולה השחיטה והסכץ מ״מ
 יל דאטד רהט אגמרי׳ רחמנא למשה דדוקא מלרעלה למסה שמט ואף בהצדדס
ו (ועי׳ י ' ק  ולא ממסה למעלה והניח נצ״ע מיש וסי׳ מזה נס׳ דבד מק< ט
׳ ו' מד׳ די) (מז)פמלה ענאה״ט מס שטיס וטלן מי ספק ננינה  לעיל ט
? נפל ננאה״ט ט p נדרס ט  ועי׳ נסליכות פולס ננתיטת ההוראה פכ׳ פ
ן דאן סטלץ אלא מטס ומי אבנרא י ק נבילה כמ? מ  שנמר׳ שאז״ז מי מ
ד ודנריו י  ולא אפשסא אנל הא תזכו נמר׳ זה לכ? מי ננילה דאדיהא מ
ץ סחמ  נחרים לכל מאס דדיקא מהוא מכוסה נדנד מאט נכלל שחיסם ע
׳ מצמן שהם נכלל שיוטה מי ט ר וכיוצא מא דממקא לן אנל נמכומ נ ו  מ
? (ולא ק י ? החרא י מ ׳ ז׳ ו י ? כשמ? מ נ  סליה ודא שאסרה התורה ו
? וסיוט ? ציון ס ? ומנחת מסף מדי מ ק י ו י י  יפה פט הבית אברהם ב
מרמ שהעט? מלשון ק חלדה ו  ועת שכ׳ מס הדירם שנמר׳ זה מי רק מ

? ומ״ך יש? ולא ק טא) •  הכאה״ס ולא סיים מ
? ולא ק י ? וסב? י ׳ י י ? מ מ  סעיף ח(מח) *טד טטבך כ׳ נ
ט מסוכך p כל שיש א א ו אלא אף מ ד נדסנ  מקא מטנך אנ
ת שמוצומ גמליס בצואון מ ו ̂ת מהם וכן מ  צמו מטייל נצוארו שמכין נכסה ר
? מנו? ס לדבריו ט ר ס ק ח׳ מ ? וששש? י  יש לאטד אנדלו בדיעבד ט
ץ רק נ ? מ ה להחמיר בזה אע? שאן מפר א מצה טגע פ מ  סק״ו מ
? דגסלדה לא בטיק מקא טהא מכוסה נ המין מלמעלה אטו ג  שממס י
ס א כ׳ מ ק י ? אמנם להלן י ע סי י  בלי הפסק בץ המכמ למטן וטיס נ
מ » מ בל ששלשה העץ בץ מ  ממיס רבע? אף בפחם פלמ מלמעלה י
מ ואל? קשה אך מותי לשטט נניח מסרה כ ן והיייש לא א ט  דלמיה ל:ץ מ
? נזה (פט) מהורה טוי״ק ? אח ל? מ ק ? יעי׳ נמנחה יוסף נ  ט
? ק אס הטפ כטפט ע מ ה? ו י ף העוף ראשו א! נ ׳ ואם מ ק ו׳ מ  י
ח זה ואסר שיאה שלא מיעכטפח  מכין וממד מ א׳ שאט מדע ההלכה נ
א  הראש עינ המץ אץ להאירנו טץ דמא לא ידע הדין מ״ל מילתא דלא מי
ק ו׳ ה י ? ועי׳ נמנמ מי  עליה וט׳ ולגט מש סלדה משמ לא אדעט׳ פי
ק ק נ׳) ־ (נ) םדיבק יה? כריך . פר׳׳ח י ד הריק נזה (ופיל י ? י  פ
ת טמנ ? דסחך דט מו ? שב׳ ג ק י׳ רעי׳ מ ? י  י״נ ושיח מד׳ י־ ומנ
 רק של שצריך טהיה נאפן שהכדכה מהדקח הסמלית נצוארה פלא יפוג
 מעצמו מצואוס אכל אס המטלית כחך נאפן טטצ אשל פעל הצואר אן זה
? שק״ז שכ׳ רכל שמא מטבנ מ ד ופי׳ נ י  סאה יטא p טטי נפלמא פ
א של ק י ס א מי חלדה מסמן ענ״צ וט׳ נמ־י טאו י מ  ולוא ייסא נ

 בלשונו

 באר
: (י) לנזמן ונקראת חלדה גי׳ לשק סשפגהט  שעיקר תלד נמס שמוות מאי ט
 על ק נקראת מציה נלשק זה לשי שמממנת עצמה נארן (ה) המלס. ובחג גפ?

 ודכי
ך א מוטס דרסה יש אנל מטס מו ו האצנע ממש p נ ט שלא מנ  אס מ
? ולספנ״ד נראה במעות  מוס ליהא אא? שימ תחח האצבע ממש ט
 רמש? כ׳ הרמ? p משוס מיסה דש ט רמ אמץ במעבד ולא אמר ברי
 לי דמשיס חלדה לא שייך לאטד בדימכו טון שאט דטק טל הצואר אבל משוס
סט יש לאכזר אט׳ בדיעבד ואפי׳ בהפ? י ד א שלא י  דרסה אס לא אמר נ
ק ׳ מנהו? מ נקי פ (סב) להטריף כל דדםה ט י  (וכמש״ל ס׳ק ל?) ו
ר על מקצת טחפיס שמראס חריטה ואחוץ ? שקרא מ ק י  כעי׳ י׳ ומשחן י
 :כנש לנח בילז ושוחשין ואייוזץ יקה על ברכמ נל׳ טוס אוס אחר ומנ?
? ט מ ד שבאם ליד דרסה ו מ בלי איחה וסייע ואוס א  שיסד לשיזס ג
ס דוסה גמורה  שאמר לרטב טל הבהמה ולשטט הט׳ ממסה למעלה ח
ה למטלה לדבר מה  שהציאי עכביי על המין אם לא עיי קשירח ראן מתנ
׳ ו׳ וכן אסר לשיזמ עוף נמל כמי אנד״ק א אח לאטז  עיי הבל כילנדל ט
 נימ אחת ולפטע בימ מנית מנהג בעיטות הקטנים מסר מכביד טל טד
מ ושמי׳ אלא דלפטת צריך לאיזון נץ נרכמ ולתפוס י  וטרם פייטת ונא ליד מ
ת ינזה ודא לא ינא ליד דרמ ר מ ולפייס נימ מ  הצואר מסב בימ א
 ואס אמר עיי טוס אחר שהאחר יאחז האח א האנדיק מה טב ומ?
?  נדננבד כשאמר ברי לי שלא דרסתי יש להכשיר בבל המכר ובהפ? חקא ט
ס) שכ׳ דנס בבר אחא אסר לעשות כן משוס  יטי בדבריט להלן(יק קי
׳ דכל הדירם וכל ? סעי׳ ז׳ מ מ  טקי־ ־(מנ) כץ בפיעופ קםא וכוי מ
? ולס״ז ? אמץ דרסה ט ? לעמן במי׳ טיכיס נ ׳ כ  המנהניס שכ׳ לעיל ט
 משמע מס למש״ל שם מד׳ ה׳ דאףנחק• מקצת העיר ימשה שמי׳ יש מש
ן מיקה ויקי מכץ להעור מ א שהניע נ  שמי׳ ולכ״ז נס ודסה שייך נהא מ
ס א מי ר החיצון שלא כורך מלכה והנאה אסר מטס דרסה מ  מקצת מו
ד מו ן־ נ ׳ ונ״מ מכא שאין ט סטס שהיי׳ מץ אס טכף לאחו שנעשה מי ס  נ
ה דמשוס שמי׳ ליתא כמן דלא שהה ומשוס רוסס אכא אך יעיין ס ט  נמר מ
ל דאלי ? י  נד״ק ס״ק ג׳ שכ׳ יאף לממדריס דרסה כמיטוט קמא זקנה מ
ר נעלממ וסיס נ5? עיש ולסיז  מאץ נקנ מפולש נק» מדי דמי כטהך מ
 גס נזה צ״פ דלט סנרת סדיק ממילא דאין לטפ לדרכמ נחק• מקצת העור
, (סד) p בקנה ? צ ? כל שלא רקנ נממש ללינ ו ׳ מ ט ? דאף שהגיע נ  כ

מ ? י מ טה לשמי׳ לכל הדינים דלעיל ט׳ כ ? •שס דאף דקיי״ל דדו מ  כ׳ נ
ו ממסת טנא והפס הקנה לנח נימ נשפת א ד ילסה מהיי׳ ט י  נהא מ
פ נה? י ׳ נ י ס י ואף ונשא־ ממטה מקיאן ט  שיוטה ודוס נניטוט קנוא דד
 למרן זדסה ימיר נכל מקם ודט ננסיעוס נתרא טון דנשטכה א׳ מפה
ה שק? לדנא וסי׳ בטיח סק״ט ובפרי טאר י  עיש וכ? טשיעויז יפקנ נ
ח שכ׳ שקשה להקל נזה אף נהפ״מ ק י א י מ ? מ ? נזה יעי׳ ט ? מ ק י  י
ס הקנה לנמ נימ ודרס מיעוס מ ? צוו להקל נזה נ ק י ? י פ  עי? אך ט
? מ שכ׳ נמיטות הדסה אט טסל ק י י  קמא נסיןס הס? עיש יעי׳ נ
ס מףה לכדי מ ס דעתו להכשיר נ י ה  נמיעוס קנוא עיש ומשמע דאפי׳ שלא נ
? נמרץ צ? נזה מי? ומי׳ נמנהז? כלל י  ומי׳ ברק סק? שמיח דבריו נ
א ׳ י י ? נזה ועי׳ נונויו בכלל ס״ז מ ס ו  פק״נ פ״ש סל דנו סתירת מ
? א למנודס סצוה כטידע טדאי מ ז מסק לדנא לסקל נ ק י  יעשרין י
? מ א שלא נ ס מירח שאסר אט אסו י יל מ  שלא נגע טיפט יל ו
מ ההיתר רתמו ? נאוזא א נר אחא מיין־ נ מ? אץ לסמיד להקנ נוס נ  י
ס הטתו ותסס הקנה לנמ ס לכמ אננ נאנדיק יהרננוליס ולא שיך מ נ  ק
ס מנין מיש ונמניי סעי׳ ן להקל בזה טו ? פ f) לא טי ג ס ׳ י  (כמש״ל ס
ן לא מרה נפצסו ? וכי נמנהז״ב ונמניי מ דשתם טמ ה ל  ס׳ ובביאריס י

ס מדר עי״ש:  מנין זס בא שאלת מ
ו שנוקו מהו מלוה שאשרה ק י . עתב? י ו מ ה ב ו ל  סעיף ז (מה) ו



ט הלכות שחיטה צב ״יי״*׳  חדה דעה סעיף כד ח
 (נא) שחיטתו(י) פמלה יאבל אם המטלית פרוש על ע־או־ה ושחט שתפחו בשדה "ויש סי שפוסל
 (נב) נם (׳) בזה (ע) *ולכחחלה יש לחוש לדבריו: «ה יק (נר) r> c«• נמשים (נה) שיש לסס צמר (ט)עטנו
״) • (£ (סב) ״צריך י י "יק מי י ) נציאריהס (כ) ציוצוש (נ) הצמר (נח) הססנו (נט) שצא (ם) יבא (סא) ליד (יו) סליה. («י מ ' 

 ליזהר כשאדם שוחט וחס על העור שלא יעשה מ קרע נוזל רמזחט בראש הסכק

to ue י י«־ן »  נ
 י0*הא וכינ «רנ
 והיאיש וסרסניא
מ מדנרי מלי  ו
 וסיג וד• והרג

tfytro ס 
י  פס״ס סי « י
;fioo 00 סור 9ש . 

 פתחי תשובה
מס צעיי^אישססיססיס  (ב) לסלומ סצמי ממיס «ףח וירש דאסיל לממס מצה כ* י
ן סי ס׳ נשם מהרא״י שהמג כל לבר הצריך ^ג*אס אי לשאר  מרי הרמ״א נאס״פ מ
 לנליס ליס ניס משוה צענ״ח ימ״מ םפולס מזמנים מזי אכזריוס מיש (ג) סצמל ממשינן
p*m מיץ נש*ס נסלוס ל׳ נ*ל מ״נ ונסווז שס נל״ה הז«ז וצקמן סימן ש״מ סמין נ׳ 

 א אששר יכול לממס מוטח
Me 

 ואם

 באר היטב
 (ו) ice ה פירוש מ60נן (ו) מה וסי^ה נס*ז סל דמה t ממלמול סמך שאיס
 ק להא נסרק נהמה המקשה לף פיל מני רנ הושעיא הישיס ילי למסי נהמה ושנזש נה
 ק ס׳ סי ממ ואמאי לא אסריק ליה משים חללה יהא אין הםק מנילה אלא מינ
 לסין חלדה אלא תחת המסלימ שהוא קשמ• נצוארה פי' כתסונת שנות *מקג בשאלה

 מיס טמן סל קושיא זו •ונסשר נדץדזת מסף (ח) חלדה !סוג נשיך אנל ננטשת אס •סל לפיוס נלא פריסת הנוצות פליף טט

ה ע ש י ת כ ד  ו
די יעי- המחק יחפשפו הקרטלי״ן פלספלה ואים מכר כלל כ״א הפיר כפו  מאו
 נאחא פייס ופי׳ מנהזינפלליונקהלץמד׳נ׳ סכי מסהויןפל התרנגולים צריך
מם מש חלדה עיש (נז) מניאדיהם. סדיק סק״פ שכ׳ שצריך  לאוז טרו י
מס מתקיעת שם כשהיא  ליזהר אף שפצה האשה שמשל לספסיס פ״נ הסכין נ
ק ו׳ ק יו מזה ופי׳ נדפס מרה י י  לחה » שהסכין לח שס ועיש פוד ב
ק ל י י ו ש בזה והעלה רכל שהמצה סלך ובא סס הסכין יש להקל עיש (  י
: (נח) pan ענאה״ס ופסת״ש מה מחמה עלהנאה״ס ( ז ו יסיק י  י
 וכבר קמי בסי מי משה ומראה מיס פל האהפ״ז סף סי׳ ס׳ שמהמה על
מ וסי׳ ק סיס פ״ש לחיץ דברי הבאי ? ופי׳ ממירי בלק״י י  הבאיס בזה פי
 מזה נסי אשי יסרא סל האסנניו שס ומ? הנאה״פ ממרוס מלוח מחיים
ק ס׳ שכ׳ דאץ צפר נמל ׳ ג״נ י  שלא לצורך שחיפה אסר סי׳ ניר! לקמן ס
? ופי׳ כרק שם שכ׳ דאף מזיזאן נסי־יעח פצה לצורך  כמו מייסח המצות פי
? מזהיר לט״נ שנא ימרוס כעוד הנעה?  שיומה ולא חיישיק לצער נמה? מ
? ועיי נמנירי ג פוי לקנח הסכין רדו רק יסרונו לאחר הפירסס עי ס  מסוכם מ
 שס שנדם וכן יש להזהיר נמקס שהשו? אקחיס המצוח ממסי האויס כיון
: ( ? ק מ ? י ׳ י  יאפשר להמנון פר לאיי הפיוסס מיש נאויכות (יע״ל ס
 (נט) שלא יבא פסח? סק? מ?לפנין צפר בפ? ופי׳ נשפ? סק? ונרק
ח ו ונס׳ הרי ? וסי׳ תרי ׳ פ ק ח' ונגה״ק *מ ה׳ ופי׳ נס׳ חסידס ס  י
? ונשו? מזח ׳ נ ' ס ׳ ק״ב ובימי התשב״ן חלק נ ט ס מ ? הרמ? מ ס ג  ו
? ׳ מ ? בימ יעקב ס ס ג ' ס׳ ו ' קיא וגשו? פרם סאינזח חלק א׳ ס  יאר י
' קנוא יורי ב ה ובשרת ט ' י ? ס ? וב? א ׳ י  ובשרת שמש צוקה חיו? ס
׳ ? ברן ציץ ס ס נ ו וסי׳ נ״נ ו ׳ י ? שאילת •סבץ חלק א׳ ס ס נ ? ו ׳ ס  ס
נ ולקמן י ק ק ? י ? וסי נ ק נ ? י ׳ י  ק?(ומי׳ מזה נדנרימ לפיל ס
? וגס׳ ב מדף ס׳ ונסע? שססיק י י ׳ ס ) ונטוש? חריל ט ׳ ה ק ה י ׳ י  ס
ס? ונמחיש שס נ ו סף מריס׳ ו י בא? סי ר ? שס ו ז  סמהיהויאסל ס
ד ענף ר סרח ו׳ ופי׳ נס׳ תרים אחדים(ממאן ? ופי׳ בפרי ס י ? פ א ר ק י  י
י (ם) יבא לידי חלדה כ׳ בשיח שס יאס ב» ?  יוד׳א ז״ל) לחש י
? שני ן ? מ ? ומיי מ  המצות סל השכין נשפת שחיטה אסור אף נדסבד מי
 יאסי׳ אדע זאת נשחיסח מיסיס נחוא אין להקל ומ? צידד שס להקל נצימף
 סשיקוח מון נספק אס מלחה הטצה ע? הסנץ א אלי לאחי שייטת הסמנים
ק ? הד״ק נזה ומי׳ מוז־ בי״ק להלן י ש ט ? וטי׳ עה״ק את ו׳ י  עי
ק מיו) • (סא) לידי חלדה על״ק סק״ס שבי א (ונמניי נניאריס י  י
ט מן ח ק חלדה ומש? כ׳ יכשצואד הפוף זקף מ  ינדוחנ הסטן אץ ט ע
? הסכין וסי יק הס  הצי דש למענה ק הסטן סצות אך אנס סננדס ס
ק חלדה אך כשהסכין  טל חחנ הסטן אס הסטן אס נשיסוס כלל אן נזה מ
 נטיסס והנוצות שט? חחנ הסטן הס כנגד חח• השטן מצי השישע אלי יש
א בריש ק י י  חשש ונפרס מצד המכוון נגד מקם השליטה וצליע עכ? וכ? נ
ק מ מצדד להקל ראלי מא מסיא •תירה להחמיר כשאק י סף ה  הסיק אך נ
ש מזה): ? י ק נ ? הסכין אפי׳ כשהמץ סא נשיסועסי?(יע״ל י  סגנים פ

 סעיף ט(סב) גרץ־ לייהד כ׳ כפרישה שלשון זה אס ממקוק שאמר
א ו  וסחט וממכס! משמע שק• מילין לטסה שסחטץ נאיפן ס
 מחכסס ומאי אמר שצריך לחסר נסה יהא 0סר אלא מייל כשסא שמט נראש
י חכ ססטיססא מתכסה ו ל כשליש סיאשוגה של הסכין לצי מ  הסק פצמו י
ן ט ס בואש מ מ ץ א ע ה לק אמר יצריך ליזהר מ  לגמרי ואסר משוס *

ס וסיקצו של א ו  שיטוט שנמץס המין מוחטץ ט יהא מגילה תה מותר אף מ
ץ לנמת 6(6 שצדק ליזהר שלא יגא לידי מכשול ע מ וכזה ט ס  סטן ט6 מ

ה כחך כל שפושה ימ ליסלו ואט טפל מפיסת יו תיכף ומיד מד י  נלסט ו
. (נא)שחימחו ק ז׳  טצסרך לסננו מפל הצואר וט׳ ענ״ל יפי׳ נדטת מרה י
? שכ׳ דנפיק טסא כל מקים השליטה והסטן ח מי׳ י  פסילה פי׳ שי
? יש לאסר אף אם רק יזם  שמנח מטלה וכ׳ דטון דלא סציס ששר אזר פ
? ס ק רד ועי׳ נ ? ונתנ? י י ה קצת מהמין במקס שיוסה פ  מערה מ
? נזה מה ממדד מ ? מ מ מה שהרנה למינ מ ? ט׳ י ו  צ״צ מושות ט
 לאסמי אף אס רק ננוס מערה מה קצם מהמין נמיץס שטסה ומלה דאין
? ? שהשיב נ ן ? נאריטת ועיי מעת תורה מ ? ט  להחמיר נזה נדענד כ
ר עיש גארך. ט ? דהסיץל בדיפנד נזה לא מ ? בזה והעלה ג נ ? מ  פ
ק ף י ז שהקשה פ״ז וסי׳ נסרי טאד ס י ? מה ה מנאה? מ  (נב) נם מ
ן  י״ב שחמץ יץשית השי! מה דשאני החס מהי דאט יסל להניס למך מ
? הד רק כשוחט מיקס מל שאם טה אפשר א  הנהמה ליאח מחיטה מ
ה ולא מד לנפל טליתו על הצואר ס ט ר טה טסט מ י  להכרס נץ מתלי ט
? ומנו* סובריו ? למיס מחימה וטיט תלדה ט  דליכא הפרש אפי׳ נ
? יש כה מטם חלדה משא? אס הכיטי ס6  י־מקא נדליכא מסק אפי׳ כ
ק זה יימי&ס מצוי פ ? נ ק סק״ז מ ד  רתוק קצת לא סי נכלל חלדה ועי׳ נ
? מצדד להחמיר ז  יכל שאין הביטי מנע נהסכין אן ט אסר תלדה אך א
ק שהביא קצת ראיה לדברי הו*ק האחרונים להחסיר י  נס בכה? עיש ועי׳ מ
ק מ י נ פלמ וכי דהנדקר מא כמ? ה י ף מ  בזה עיש >f בדפמ סרה מ
 מממלה להקל מה כמ? הפרי הואר מ דכל שסא יסל לראש ומאה תחת

ק מהסכין ליכא מש חלדה עיש. (ע)ולכהחלהיש לוישלדבריו ט מ י ס ט  ה
ה בטן שבא לשמע ונפל מאט ממט סל סקס  ר״ל אטא פרוש שס לט מ
? ' סור כ' ס ׳ טח אל חלק נ א ומיי מ  פחיסה וכדומה שמ? מדף י
? פריס וצמד דהוי ו  נדן נ׳ עדיס מכחישים זה אמ זה אס טה שליט של מ
ז מת דמהר גס ןגד חזקת אטד וכ׳ דעכ? אן לספנד אס תט? פי  ג׳ מי
ק ז' שהניא וכ׳ ולא סכגתי יסא בדיסנד ? בחריטת ועי׳ נדעת חורה י  ט
ס מכיל אנל ו ה ט מ ? ואשיא אס מה טדא טליתו פריס מ נ ו ת  קי״ל דלא מ
ק מ?) רנד הטת אל מ״ל נכוגיס (נר) יש ליזת־ וט׳ י ) ׳  לפמיל ט׳ נ

מ שלא נמקס *מו המסנך ? פ״ק י? דטונח הריי? סא דאע? מ נ ת  נ׳ נ
ס מסבך ואטא ששומ חץ למקים צמר המגודל >ff שטחט א  וק אטא מ
ע לעור אע? מדאה דאין י  ומתך מלמעלה תוך הצמר וטחך הצמר עד מג
ס  זה חלדה אש? צריך למהר בכל זה דהאש הצמר ט המצה דשמא יארע מ
? ופי׳ נניח ? סק״ח ט ס ? וכ? מ ן תחמ הצמר א המצה ט ט  א' טנא מ
? ג שטיס נזה אע? מסכין רחנ מאד חפ? לא ממי ט ק י ז י י  אברהם נ
. ? ? החנ? הסכר ומ? נזה לדנא ט ? ס  ועי׳ מעת מרה סק׳׳ח מ
ס בא מ ? דאס א אפשר א  (נה) שיש להם *סר ענאה? סק׳׳יז מ
ק כ״ר ׳ חצ? י ? ט א  מריטת טצות ימייס שלא ינא אד חלדה ומס? נ
? שו״נ ? מ ׳ א׳ ס״ק כ ? יסי׳ק סק״י ואמיל ט מ  לעק אס מותי למאש נ
י נ י י א מ ועיי נטי אוס פלל סו* מ א״ א?נ ? סס ועי׳ נפרס? נ  אמי מ
ה לאז ? געו עכשיו הסחעיס למדוס ממי שא״א אממנ  שטיס מה חיל מ
א אם משר לשיוט נלא מריסה רק טסגה ו ? ט מ  דש להם על ט טסמוט ו
? פלל נ״נ ו ה מנ י מדף נ׳ ו ? נטרח זנח ט׳ י נ  כיח יש להחמיר ענ״ל ו
י עיש ק י ק מיו וגניאי־יס י ? נלק״י י טף ה י נ י מ מ  נעשרון 0ק? ו
ך ממאריהם. ל בגיס ב « : (ט) נ ( ? ם כ ט לעיל י ד נ  בארך (ועי׳ מ
ג ילמסיס נמצא נמשים שיש נצואריהס כמ נלעקליץ ק י ז י י מ נ י  אב
מ ק צדך לאוז סקוסליץ ט י ו  וצריך ליסא קדם שטסה וכן בטוף שקוץ אנ
ע לאגוז סקרסלין טזז ממש מאיי ג שהוא ט מ  שלא יבא רדי חלדה ו



ע חלמת שחיטה א י י  יזהה דעך, סעיף כד ט
 (םנ) ומתכסה (סד) מהעור אמנם אם שוחט באמצע הסכין אק (סה) לחוש אס ראש מתכסה בעור כיון
 שהסכין במקום ששוחט מ כננר הסימנים איט ממסה ירש טי שמחמיר נם בזה (םו)"׳ויש לחוש לרבדיו
ב ד&־םנים החליד הסכין תחת מיעוט הנשאר משניהם או מא׳  (ע) לכתחלה: י יאם לאחר שישחט ח
ס יסמנהנ(סז) למדף(סח) נל  מהם ופסקו מותר ׳*רש טי שאוסר נם בזה וראוי לחוש לדבריו לכחחלד: מ

 חללה (סט) נץ נמיעיס קמא נץ נמיעוס נתחו (ע) נץ נקנה נץ טושס (סתימות מהרי״י): יא (עא)" אם חחליד הסכין תחת

ב סימן א׳  מיעוט חראשון ושחטו (עב) ממטה למעלה ואח״כ נטר השחיטה כדרכח וכן אם שחט ת
 בבהמה ורחליד הסכק תחת מיעוט הנשאר ושחט pv השני(ענ) וכן"אם שחט טועוט דראשון בחלדה
הגרטה כיצד זה (עד!) השוחט בקנה למעלה  ונטר השחיטה שלא בחלדה (עד) ה׳ז (י) פסולה: יב 5
 (עו) במקום שאיט ראוי לשחיטה או שהתחיל לשחוט במקום שחיטה ושחט מעט והטה הסכין ודן
 דלא טששא נ ל׳ המניס שס «טמ ונע, דייס ד״ע וכתנ מיס שס מקע נקמ למעלה לסי מתיל לסלק נין סנויס שליש לשחס יסי למשעי בויספ ינץ למלה ונץ לפ*!

 באד הנולד.

 שס גשס הדא 1
 •מץ (מו ייאיס
 ip !)קהנמייימינ
 מם ש י « מיניי
 ירמנ״ס נשינ מ״נ
 «רא־פ מ' סשומ
 נפיוו י6»ו מל
 היזו0«& « גויר
 נשם סיייש יש״י
 06א ימי רנ «א
 ולא (fact ולוימיא
 שס יף ל׳ ושלו־
 י0ט«רא"ש ומדכי
 ת מיא דינ שפא
 נפ" יתוס' בס
 K נס נהירוש סיר

 י»:עיא ולממלא ניי!

 לאיל! אקנס לא נאסר מטס חללס נמיעוס קמא סייי להר אתני קנס סנזס לעיל טף
נ סמן א׳ והמציל השכין תחת סעזאד  טמן נ״א וק נדשא שסוסי נ״כ אס שחס ט

' א׳ מנשי־ ותו לא סטצ ניס חללס  לוקא נקש נהמה אנל סוף טון שנשחס ס
 נתנ מהרמ״ס להן ft>v ע״כ אייד שסחצד המי, תתת סטר ושיוו נימוס קמא

 באר היטב
 כלא •נא ליד חצלס אנצ צמרוס מצות נמייה מכנסיה צצורך נתינה אטר משוס צער

 נ״ח מהרי״ס נכס נה״י (ש) לנתתלס והניס אוסר אן< נדסנל וסס״ז חולק על ו
 נתנ סש״ך חי,א מ״נ ממקום ששוחע ה1א מטלה סנל נלץ סראשק מהסנין יתכסה
 יי־עוד נמקוס ששוחש אפילו נדענל סשל (י) פסילה ונתב הש״ן לאושס קאי

 דרכי תשובה
 אבל חס מכוסה הסכין כסיס ורוק אט אסר ט מצד צלילוהו מהחי שחיממו
 והסטן אולם בטרף מקרש תניס והרוק חמור נס ננוס וכיס נר״שוקשהצפענ׳׳ו
 להנץ עעמי במה שנחמיר בגלוד והרי אנחמ רואץ וכשנעשה גלד ממיס זטס
 אזי מליד טא צלול מד מראה מה שסחטו והרי בחלדה הוי עיקר הקפידא במה
 שהיא ממינה ומהכסה ואיש נראה (וכמ״ש במיז סק״ג נטונמ המי! עי?)
 יטץ שמיחס מהונה הסטן והביה״ש מדוע יטה זה בכלל מלדה דהא אץ הביה?
' ע״ו נמ״א סק״ס ונלביש שס) וכן יש ? ט א  והסטן שמון ומנוסה (ימי׳ ב
 לעיין גס נמה שהחמיר הד״ק כשהסכין מטסה נשעיה דאס מעוה סא צלול
'  ונראה מע״ג השעיה הסטן והניה״ש אס יש לדמותו למה שכתנ ביאה? א״ח ט
 קמ״נ ס״ק ט' ימסף שעוס על את מסית אס האת נראה דרך השעוה כשר
? יננטף ' כ  עי״ש וה״נ דטט' אנס לפמ״ש נגס נמט על הלי ניטץ טף ט
? מידלא ן השעוה סטלה עי  שטה על את מס״ת אע״ס שרוחץ האת מ
 בנ״ד בץ בגלד בץ בשעוס פנזנ מסעס מלדה אמנס נגיף דנד הד׳ק שחוק•
׳ במנה תורה סק״ו שמטב המטר בזה וכ׳ יכל  נהתמד בעררס אלו ט
 מה שטכך הד״ק להחמיר בץ בשעוה הדטק נסכין ינץ בתלדה ונץ בדס
 שנתייבש ולעסו להסירו יק נמה ש,כל וס הרנה על השכין בשעת שטסה ונץ
 נננל חק א טס נטרף על הסכין ונהרש מעע עיי הקור כל זה סא טמרא
 יתירה ואץ ב.ה חשש כלל טון שהם סלטס ובאס עס הסק נהליכחו והבאט
ר חלוה כלל והביא ראה לזה עי״ש באריטס •(סח) כל חלדה ו  ואץ זה ע

 מנ 5כל הדירם שכתבתי לעיל ט'כ״ג לערן מ&ג המקימות בשהיי' משהושייטס
? לערן חלדה מבשמ״ת סעי' י״א ותביש ס״ק י״ב יבמ,הז״ב כלל י״ז בנץמן  נ
?  סעיף ג' ועשרון סק״ו(וע״ל ס״ק ע״ט) (סט) בץ בסיעוט קסא עהנ
׳ ע' את ה׳ סה שפלפל ' >רג ס׳ק ט' וענשו״ת בית יצחק טייל־ ט  לטל ט
דו והחולי נמיטוס קמא וקנה  נזה : (ע) בץ בקנה ואס הכס סק& לנמ נ
 דט נמשיל(יק סיד) לערן דרסה שדרסה ומלוה p א׳ להס לערן זה סין•
ח ק י״ו \po י  ושט? ס״ק י״נ ונסיק י״ח ונד״ק ס״ק ח׳ ונש״ע ההרא י

. ? ק ל  ונמנת״י נכיאדס י
 סעיף יא (עא) אס ההליד כל הדירס שנסמיף זס הס ספק ננילס והד
ק י׳ עיי? ־ (עב)םט0ה  אנעיא דלא אפששא fc• ושפ״ד י
׳ בהגהת ד אברהם בסעיף שלפ״ז מ״ש נזה. (ענ) וכן אם שחט  למעלה ט
ק י״נ: W־)חיי א י י  טיעוט ר״ל תחת העור ס״ז סקי* ונניאי־ מ
ק יינ שכ׳  פסלה טנאה״ט מ״ש דנקנה לא נאסר נמיטוע קמא עשיר י
ק מי)  דבתפס הקנה לבדו בדו יש לסתיר בזה נהס״ס (ועי׳ נדנריט לטל י

ק י״ב של דסש״ך ף וסי עשס״ד י  ומ? הבאיט דווקא נקיס בהמה אבל ט
:?  לא ל זאת רק להמחבר אבל איון אף נעוף פסל נדי

ק י״ב חיל לפעמים עיי  סעיף יב (עוז) השוחט בקנה ב' בריק י
 טדוס הקנה אף כשאט שטנו צריך להבחץ כשטמן א אפ אט
ל ומיי? מה ט עיי סרות הקנה החיט הס לפעמים בהשיפוי טבע טי  מו
׳ א׳ בדני סשאמי השו״נ (עו) בסקוס שאיט ראוי ף ט  מול־ למיל ס
׳ ל ושם מטאו אזה כקרא מקום השחיטה ואזס מנןמן  לשחיטה עיל ט

 בקלות כיון שגס מקום השטסס סא בחלק ראש הסטן אבל כשסחט באמצע
ט מקוס השחיטה מגולה עכ״ו ועיי במסת מהרל״חשס  הסכץ א״צ ליזהר מו
ק ט״י ) ומתכסה םוזעור וס״ז פטנה מםכק ש? מהרש״ז זצ״צ י ע ) 

 (םד) פהעור כ' בשיח סעיף י״ג ותביש ס״ק י״ד וז׳יל צריך לחהר ליטול
̂ת ממט נגד הסטן בייקיס שחיטה דש לאטר  החבל מצואר הנהמה שלא יבא ר
 אט' אס טט השערה ממס נסה קצת מר«ץ נמקים שטעה ולק יש לחמי
' ו' שלא יהיה כריך צד הענ דהסכץ  כשצדך לכחך מטלית על הסכין נמנואר ט
א ישמע נהחוד כמקום שכנגמ כרוך למעלה וכיון דאמ ג  יותר מצד החוד מ
ק א' שהאריך  מהסכץ ס״ל כיסוי עכ״ל ומיי מנהז״נ כלל ייז נעשרון י
 והעלה ומ״ש השתית שהסכין שמנח צ״ל מנולה לא אתי לאסוקי רק הקצוות
 הבולמות באורך הסכין מזה ומזה אנל לא נצדד החחנ ט tf (ועיי נדנריט
ק הי) וטי במנס טרה סק״ו מה שהאריך ק מ״ה מ״ש מסד״ק י  לעיל י
 :פנץ זה והעלה דאף שכרוך צד העב של הסטן יותר מצד החוד יש להקל
) (םה) לחוש עש״ך ושיר סק״ס שכ׳ מטש״ש ז י ק  בדעבו עי״ש(ויל י
 ־מ״מ אס בייזיומטין לעבות נקב בעור באפן שיטסה ראש הסכין עהעור אף
? (םו) רש לחוש  שלא כעד הט׳ ס לקנט ולאסר שמיטתו זאת חף בדעבד עי
' ו׳ ט^ף א במה וט׳ י״ח ק ט יי שמפיץ הא דלעיל ט  לדבריו עתב״ש י
 סעי' י' דטרכץ מטלית על מיןס הפגימה ישוחטין ט לכתחלה הא לפי דברי
 ימחבר כאן יש לאסור טץ שצריך שלח יהא נכסה אף כל שהוא אף שלא
 במקס שחיטה יעי״ש מה שתיק בזה ומדבריו אא פשייע ד^כטש בסכץמלא
 צואר חץ לצואר בלא שוס טסי רק לאחר השיעור דבי אאיים של הסטן נממ
; י דש מסכץ מלא צואר ט ד  מטס נ״כ אסר להמחבר והא לטל ט׳ ו' ט
ו והבן ועי׳ מיז כאן סק״ג ובריק  לצואר ונמ״ש סש״ך שס סק״ה וע״ש בשי

ק י״א באמצמ דיה חלידת .  י
ק ייא שהחמיר נס כשהסכין  סעיף י (םז) להטריף כל חלדה עדיק י
 מטסה במטס שעוה ועי? במה שמכך בעובדא שלו ששכח מעט
 שעוה דטק בהצד ופטר בצירוף כמה מיקוח רכל חלדה שאנה סחה הס' סי
 בטא דלא אכשטא ועוד כמה ספיקות ונס המחלה השעוה טה רסק מהחור
 ערך חטה וכל דשלטא טנא במקוס שטטה אץ חשש וכ׳ מלהיט הץ מששץ
ס  השרב סל חלדה (ראס״ט) שבצדדי הםכץ משוס דסמיך לטד ססדס מטס מ
 f• פכ״פ טה צריך לחהר מתאדה שבגב הסכץ ד״ל ומשיה לא טששץ מסס
 דסא כקביעות קצמ והר כמו ביטא לגב הסכין יק י״ל ביס פאחדי הסכין
 ונתיינפ ואן דפחו להקסיי להסיח יק טא המנמ שאץ טששץ לחאדות וק
ב ובצדדו ויש שס חשמיס קבועים אך אש מלחו  ביס המתייבפ לפעמים ע
י טמסלית טץ והנדס סרס מתייבש צ״ל בכח י מ ם מסתביא י  להסיר מ
? ליזהר לקנח הסטן בץ שחיטה לשחיטה ט סיזבק ט  ובשסשוף ולק צריך ה
 ט הדס ממופה של «י׳ יאין ללמוד זכות יק ניס של אהה השמטה עצמה
 ואע? שמכסה צווי השחיטה והסדן אפ? לא טישיק אנל דם של שטסה
 אחרה שטר מיק בזה טון שצוין שהסכץ יהניה״ש יהיה מטלה ולא יהי׳ שום
? בערן זה וכ׳ דמקא שטה חמור ? קום מ  משמ מכוסה ומי? עוד מ
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ב חלל הקנה במקום (־א) שחיטה והשה הסכין  לסכןס שחיטה למעלה וגמרה שם יאבל שחט (עז) ח
* ץ י ב ב׳ בבהמה במקום £  חין למקום שחיטה למעלה וגמר שם חתיכת בל הקנה כשדה והיה אם שחט ח

SWOB שחיטה והשלים השחיטה בתרמה או בדרסה כשרה ירש טי שפוסל בהדסה דש לחוש לדבריו 
' ! ^ ^ מ ד ) P ל א פ ) " P 0 f א ר | י t נ ] S ' m (fi) יז *"P W M ח ה מ י מ * יז נ י W יז " ) י ״ < »  (ינ) לכחחלה: «ה(עח) יהמיי* ל
B׳*B כ יייי) •י יג י׳הנרים בקנה (פב) בתתלת שליש ושחט ב׳ שלישים כשדה ישחט שלייןן ןןעףיס הר־ווס י ס P 0״5 נ  "י״י • (
64S־w 1שליש וחזו־ ושחט שליש האחרון כשרה 'הנחם שליש ושחט שליש (פג) ודמו־ והגרים שליש האת־ון 
^ m T S :(פד) היז פסולה *ואם (פה) דרס או החליד בק בשליש ראשון בין בשליש אמצעי(פו) ה״ז(0 פסולה 
נ •>*׳־ וש - ״ ט י  T י׳כל אלו החלוקים כשהוא ודאי שלא ננעבוושט אלא בקנה לצד טעלה אבל בוושט אפילו שו
* oJSfeBw בו כל שהוא חוץ למקום שחיטה בקלצד מעלה בץ לצד מטה וכן בקנה לצד מטה כך־ם נטר הכשר 
S • ^  שחיטה אע״פ שנטר כל השאר בטקום שחיטה (פז) ה״ז פסולה מפני שנקיבת מקומות הללו במשהו • ^
ס י מ ) יי טו(פט) ״עיקור (צ) כיצר (צא) מון (צב) שנעקד הקנה (צג) או הוושט מ n M i 1* י ״״״ ־ י מ » ל 1  (פח)(יי־

 (צד) מחלת (־י) ומהבשר ונשמט
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 כאד היטב
נ מ  שליש הראשון או האמצעי יהא נשי לטון שהגרמה צא מקוה שיישה הוא צא מ
 אחו נצל וא*נ ממנ כאילו ירש א החציל ננועוס קנוא קמ״ל לליתא ולזה אמי א0
 לרש א היוציל נץ נשציש הראשון כלומר שלא שחש שליש 1הגויס שליש pnn שלי6
 אלא ליש א החציל שליש והנדס שליש ושימ שליש * נשליש אמצע• כלומר שלא
מ שליש  הנדס שלש ושחש טמ שלישיה אלא הנדה שליש וייס א המלח• שלס מ
דד המחני שסיר  שייסתי סמלה והייס משיה מעינן תנא נשייסה מקא יהשחא נ
•fo נקנה ולסך הוי ודאי סמלה ווה נחר מיני סלצ ,יי) וסהנשר ומזנ 
נ  אנל אס נעקר הנשר עס מזמנים איי אס נעקר טלס םנירא ציה משיה . «

ה ראשונה ישם ק  מלרעלה למעה ואירע שחש הנשאר שלא נוזליה חהו שמוסיף על *
 *יר מחש מיפופ י;«א מלימה למעלה וגרע W . (יא) *וימס. ונתנ מ״ן דזקא
נ הסנעיז לא סני לי שאיס מקף כל הקנס חון מסנעת נ חלל הקנס אנל מ  ח
 העליונה שמקפח נל סקס (r) לנהמלה ונחנ ם״ד אנל נהנרסה מכשיר טין
 למרמה לא מקום שיזמה מא הד כאלו "ילד טלו א נתלו (ינ) סמלה ונתנ
 הש״ן• ימס שטזנ כאן אס ליס א החלד ק בשליש הראשון וסי וה קאי אמה שנתנ

 לפמ זה הנדס שיישישחש נ׳ שלישיה א שחש שליש יהנדה שליש ושחש שליש לנשרה
ק לנמרים שליש אחל נשר א*נ היה נשירס א סחצד  עלה קא• ואתר ללא תיסא י

 ודכי תשובה
ו מיד ומה אוצי קנה פטם ימס שחסך למטלה ' נקנה והניח ש  ושחט שליש נ
 נהגימה אן ערט לכ0 כלל ואף לדון ק נפקותא מל אלה עכ״ל

? ווע של ח״לווע ? ס' נ״ו סק׳׳א מ  (פה) דרס או החליד וטי עיי מ
 שיש להסחשק מנא ישחט ס' א' מהמה טלו ואח׳׳נ דרס והחלד נאתו ס'
 החיחוך נמקים אחד מהו לסי' הרינ׳׳ש סי׳ קש״ז ראם החלד ננדעוס נחרא
• נמקס אז• ן ד נסי' מי ל  מןמא נמלה לפי שזקוק לשיזס עד ה״ס 6ש מ
? לדק נשנים אחין ינלא שהה דאז משסה להא נ  א״ד לא מולה כה״ג ו
ף ט״י של י  דנא נס לדדן עיי״ש (פו) ה״ו ססולה מנאה? וטשנרח מ
 ח״ל נמדמת דלא נהט ננזמרוס שנמדמח אלו נ״ל דש לאמי נץ שחנו שליש
מ י מ מרס שליש אשי׳ נ ס שליש ושחש שליש ו ר  ומדם שלק סחט שליש ונץ מ
׳ ן שהגרים נמר מיסת מ ם שליש ושחט מי שלישים נץ שאתו מ ד  ואס מ
ו למקים מיסה ונץ הרח סקס שמדס ושחט  שלישים שממקום מרפה ד
א נהפ״מ אנל אסשמ  נסקוס אחד נמקים שחיסל הנ' שלישים אן להמר ל
מדם מדפיס נמרא יש להכשיר נויענר ' ננהמה ו נ א׳ נעוף ודוב נ  ח

ה י tf זרנו: מ״מ טכ? ונדי? נהנ״ש י  אפי' שלא נ
*  סעיף יד(פז) ה״ו פסולה סי׳ ש״ך ס״ק ״ט יס״ק ל של ושי ה
 פסלה ופשש״ו ס״ק ייס שני ולא סי נטלה רק סחפה חס מלל
? ק ל מ י  נל שלא נמיןס שנוטה מי שוימ ולא נבילה פניל ועיי״ש סיד נ
ט סיייש י נ מרים למטלה וסרח נ  לערן אס שחש הקנה החלה ולאחד ח

מה:  נאדך. (פח) יהפגהנ. ס״ל סי' נ' ושם נתנאר יסד דני מי
 סעיף טו (פמ) עיקיר כמד־ עע״ז סק״ש פ*ש לחלק נץ עיקר למוסס
חנ? סיק נ״א מפלה ואן יואס בירהס  ומשמ״ח מדף י״ו י
קד מינו שמומה ואן נימ לדנא כלל ק נדקדלמופס סיי? וני נסורת  מי
 יקהיאל מיש נזה נארך וסי' מנהז״ב כלל י״פ נפשחן סקיא מס שהאדך נוס
מ ול שיש נזלוק נץ עיקר  יהטא ועת האזחרס שטלקיס מל ממ״ח נ
׳ ס ו עדיק למיל מי צ  לשמיטה רש נ״ס נמלה לדנאטרהסנדי״ש: (צ) מ
ח נהרנגוליס יטל ט מר מיטה מ נ נד cf גס של נ ״ דר מאמי מו  א׳ נ
ת שתופס הססרס אץ א למרי הקנה ומקוש  הסיב לסהר שלא ינאלמז ט מ
WC הםימ יסל להעמיד הקנה מקומו וס״כ כשקלקל הס״ב כזה אס מא 
ן שנעקד הקנה. ואפ שחט נסכין מוס ו צריך למס עיי״ש: (צא) מו כ  מ
ם א נפקד מאייו מ״מ ד  הד ג״נ נכלל נוקד וכיש אס עקר קצת הס׳ נ
׳ ושפיר ס״ק נ״ג י (צב) שגעהר הסנה כ  מדף"ז וסי' נתניש מ ס^

מ מ שס. (צנ) או הי׳שפ ענסית זק מ י  נץ עיי מעשה נץ מאלמ מ
ף 'if של י ס מ י מ ט מ אי  ס' ח' וסי טי: (צד) מהלחי וסהבשד ענ

נ ח י נ ב חלל הקנה ולא מ  של זבחים נץ מלמלה נץ מלמטה (עז) ח
ת חיים ס״ק נויו• נ מנמ מ ח  פינמ דקיייל ולא נפיק חיומא נ
ק י״ו ומנמ מיינתט ? י הנ ו ו ח מדף י ' מפי  (עח) והמנהג להטריף נ
ק נמיטוט נחרא ולש נאמצע נץ נקנה ונץ ף נץ ננדעוט קמא ו ד מ  אא ל
 טפט ואין לשמת ודט פסי נדרסה יטי רק דנהא חמור מרמה מדרסה
ס נהפ״מ נץ נמדיטס אא ונץ נשאו מדטס א הפס  דנודסה סיךלץ מ
נ מ מ  יקנה למז נדו וירם מרטיט קמא ונמרחה מקא א אחר שמדס ש
 הס׳ נמיץמו יהד חנא כשליטה * יש להקל נהס״מ וסי אנל מ מסיף טל
ק מלשיזט מי פריסה מדנא דמה מ ' ו  הסיטיט שמחם והשלים לחנ ס
 שהנדס אט מצטרף כסו חצי הקנה מוס דמם נמקים שחיטה הנא לא
? נקמץ מדף א' יסשרוןס״ק נימה מ? נלל י  מקם שחיסה פלד ועיי מנ
ק א ס הקנה לנד נ מ ס נ ״ מ ק זס ומלה לדנא ואין למשיר נ ע  שהארץ• נ
? רק שהנדס ישתנו נימוסו נקנה נמעלה לצד הראש והניח נ  שמשיר מ
ם הראי לשיזפ נל הקנה מקאנלי שיור נלל ואז אפיי ק  אמי המקים ישמ מ
 מטף יש להכשיר: (עט) בין בדרםה בץ בתרםה ממיז סק״ז שנידימ
ל דנשמי׳ חיסה חלדה יש מש וידא דאדיהא וטי ולסדוש הרשנ״א ו  יש מ
? ? ופי׳ ט ? מגרמה וצא סי p מצד מנהג למד סי א  פלס מודבק מ
ק ל שהניח נציפ כמי־מה מדפוס נחרא ? ופפפ? סף י  מגיא jfb נ
ם? פיי?ועי'  אס שערפה לחץ מדכא א מחטת מנמ ונ״מ לעמן מרוטה ו

? עוד מזה ופי' נפרי הואר נדרס מוצאם את נ' ז מן״ז מ  מ״
ק ג' ולדנדו אס ׳ כ״ג י  (פ) בםיעוט בחרא עיי מורס יקוהיאל לנדל ס
א יש לצדד להקל נזה נציחף סוד צד״יס עיייש י v מימים מ t  לא מפדן &
? ס״ק כ? מהשהאריך ' כ ס כאן סק׳יי ומי׳ נונריו למיל ס ו ס ס מ  וסט* נ
ל אנרהס ט עיי נסי מ מ : (פא) בץ ב מ  מזניי המחש מןסיאל נ

 (ממאן ר׳ אנוהס נרודא זיל) מוליןס׳ס״ו אה ח׳ •
? ש? המיא ועיי נשו? הרדנ״ז ה : נ א מ  סעיף ינ (פב) בתחלת צ״ל ג
? כמיס םא בארך: (פנ) וחורוהגרים. ? ס ׳ מ  חלק א' ס
ם שליש ישחט שליש ופסק ד ? מ ס ? שס מ' ו ק מfn f ימי׳ מ ך י י » 
? כמן מדם לרבותא אף ופסק כל הקנה מ  מלשיזס ססל וסא דמןס וחוד ו
ם שיזמה ססל ומיי? נמה מל סל במדם שליש ושחט של? ק  שלא נפסק מ
נ ראיתי מדיפה ה א סי גגיא! ואורייתא וסיים חיל ט ס ט  ושהה ומלים מ
' ? מ ק י ? י : (פד) זייו ססלה פי׳ מ ל י ? ולא מילה וט׳ מ י מ  ס
 ו"( ראי שמע שכל זה שא מגרים והלך נאלכטן לעקם שיוטה אנל מרים
ם שיוטה והחלד שאש א' ק ל מחוש מ ט כ מ אי ם ו ק  מתחלה והריו מ מ



 חדה דעה נאד הגולה סעיף כד טי חלמת שחיטה
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 מיה נין טישס (ע״פ מהד״ו) (קז) ימקא צאחר (קח) שנשסס. ״

 פתתי תשובה

 והרשנ״א אנצ
ם  מימי

ב מיש • המניס ש0 ט י  באר ו
 מהרמ״פ צרעת סמחנר אף צסנוח היש מ• שפוסל שסונד לעיל נחניף י' רינ צא
י ניקור צירשס וחציה והל סנשחש נראו• ועמר השר שייסה להיט המנ אס  מ
 עוקר סמיעיס משאר אחר שידסה מרס משוס להוי שצא נלק• השייסה וצלעמ הניס
 שהחמיר צעיצ נהנרמס אע״פ שאיט לרן שטסה סמניר מר כאן צערןסיקר. ניסי
 משמע קילס שיומה מוקניק ציה אמנא חס שכתנ רמיא אנצ נח״י נוי וממר•
נ פוסקים ס״צ ננלצלצו נמק מי ממסה ממש אפילו נח״ס שיך נס מ״ש רמיא לנ״מ צעק  רמיא משמע לאפיצו ננדצלצו מנן בחייו נשר צעק מלט וניציס שצו אנצ מ

ק אחל מ״מ נעיק שימו שמהסראויסצשיוסס מ  חצב ס׳ ססר״ח ס' י״ל ס״ק •״א ונאן מוצק וסוסי• החצנ וסניציס (סו) מסס נתנ נש״ך ואף גני עוף דסכשמ נ

 (י) ואס fxm להסין עש״ו סיק נ״נ מ״ש מהנין להעדף כל מקול אפיצו נצ שהיא
 ט' לניון יאייע פסוצ נשמיעה נסניע להפיין הכל משוס מששא ישמא ניקנ הושע עכ״ל
 ועיין נסשונמ ננעס שאוצ סימן כ״מ שנמנ ללפ״ז הינא לתפס הקנה נילו ויולע טל*
 שלא עע נושע שמיססו מילה אן• לנרי שץ ממוסס ט׳ ע״ש שהעצה לאפי" סשס

 הקנס נילו נמי פסולה מיין סמ״נ

ה ב ו ש  ת
 בחרא אחר *.פקר כל הסי במקום חיבות אחר שחיעת רוט בץ בקנה וטן
 טשס ואפי׳ כעוף אס נעקר כל משפ ממקום חיטרו אחר שיוסח חב ואח״כ
 נמר שידעהו ש,מצא ששתט נדעוע בתרא משס בעיקור סי׳ ממק להעדיף ימי
 יכ״ש מרעוע קמא משאט בעיקור כל הס' ממקום מיטרי שנמצאת שמימה נל
מא בעיקר וט׳ נד״ש באריסה (קא) כל עיקור בין *פסה קווס  הט׳

 שחישה יסמן את״נ נץ מנשה בשעח שיומה שמ״חשס ותג״שס״ק כ״דעי?
 (קב) עיקור ונס כעיקור דסכץ פטם מהנץ להחמיר ולאסור ככל מקם
 שמ״ח סעיף כ' ותכ״ש ס״ק כ״ע וטי בש״ע החרא שס נאמץ־ נמה

 (קנ) במיעוט קסא עי׳ ש״ע ההמא שס שכ׳ דאף כעוף בהכשרו בט׳ א'
נ סקמ ,עקר המיעוע מחיבורו נליד ואיו׳׳כ שחנן להמיעיע  ab לאחר שש־מ מ
ח ונא שחס אח״כ כ ט  ססל יגל אס שחס מיב ועקר משאר כימ או מקרן מ
 כלל כיץ דכאו דרך שטסה מא יש להכשיר בהפ״מ עי״ש (קד) בשיעוט
 בתרא עד״ק ס״ק י״ד שכ׳ דאס לא מדע שנקהנ המיעוט במ״ב אין לטש
 בסתם דש למלוח שכשקוע מודדן למציא דם נקרע משמ מהסי' יק נמשך
 משט לראות אס נשחט טלו דש סכק קרע כמיעוט בחרא אץ להחמיר אף
' י״ת טף סק״י פכ׳ דאין  שלא כהב״מ עיי״ש (קה) בץ כקנה עד״ק ט
 טס צד קולא כקנה מצד מיעוט קמא דדי הניקור שליש ושחט שליש טק
 שהשלמת הרוב מא ט״י הצטרטת נדקור ע״כ אף בקנה טרינה ואימ חמה
 למריס שליש ושחט שליש וט׳ שאין פס מקוס שלדעה עי״ש ועי׳ במנח״י בלק״י

 כאן ס״ק ק״ו שהביא דבדו וכ׳ ומכלפל על ו שוכריו צ״ע עיי״ש (p) בקנה
 עי׳ ש״ס מלין דף ל״ב ומבואו ;מ דחף דקיי״ל דכטקת מדגרת ברובי מ״מ זה
 מקא שלא בשעת שטטה אכל בשעה שטעה בכל שמא פוסל משוס עיקור ועיי״ש
' כ״י  נסירש״י והנה במרת יקוטאל סק״ו בדניס מוצאים אות ד׳ ה׳ ולקמן ט
ת נץ נשפמ שמיעה לשלא בשעה ר מ  סק״א העלה לדנא דאין חילוק ככטקמ מ
 שטעה דנכ״מ אין טשל אלה נרוט עיי״ש אנל כל הטסקיס לא ס״ל טיהיה
ת נשעה פיזיטה אט' נמשמ מסעס עיקור יעי' נמנהז": ר מ  ואכדו כסקת מ
ק כ״ג  כלל י״ט בעשיץ וקינק סעיף ו' (קז) וומקא עט״ז ס״ק י״א ובש״ך י
 וכנקה״כ ובסר״ה ועשירת סעיף י״ט יתב״ש ס״ק כ״ג שהעלה לדינא כהט״ז
 וולא כהב״ח יהש״ן ועיי״ש בפומ״ג מ״ש בס״ז ושס״ו שס וטי' כמרי! יקוטאל
 סק״ו באדמת גדיל מזה אמנם במפח איס כלל ז' סעיף י״ד ספק לדנא
׳ ח׳ בסמיק  כהש״ך יכ״כ בבית אברהס כש״ז ס״ק כ״ע ובסי זבט רצץ ט
' ד' אות כ׳ דטהגין להחמיר כהש״ך  סק״ו ובס׳ מורה לזונטס כססטת הלכה ט
 ודלא כהט״ו טיש וכ״כ כמנסז״כ כלל י״ט בקומץ מניף ג' ועשרו! סק״א יס״ק
 ו' לדינא דאס נעשה בשפת שחיטה עצמה מנמיט לא1ר בכ״מ אפילו כמשהו
 ומי״ש עוד בקטן סעיף ה' ועש־ץ סק״ט פכי דלפי עגמיט לחסר כל עיקר כל
 שמא בשעת שטסה אס הרגיש בשעת שיוטה ממש מעקר מטע ע״י נדנה•
 הבעה״ח או מטיל מטחת הטי שמסמן מתר מדאי והעד לזה שש־יע קל כעין
 קול שקורץ קנא״ק בל״א שזה מורה על עיקור כ״ש מייטרן שבלט יש להטריף
 שחין אה טס כדקה וע״״שעוד להלן כלל כ' בקיק סעיף נ' מזה אך במנח״י
 בלק י ס״ק פ״ד השיג על המנהז״ב בזה וכי ינדעבד יש לצדד להקל ד״ל למי
ץ הקל שנשמע שאדם  ס״ס שמא לא שמס כלל ומה ששמע הקיל ייל שמא «
 מפרק אצכעישיו שקדץ אוי״ס קנאקי״ן ק נפסקו הקרס שכפרס זה מזה
 וגהפשטו וגס י״ל שהקל טא משביית הקנים שכגרגרת שאין לאטד בדמכו
 ופי״ש עוד שכ׳ במה סרפיס לההירא בזה באורך (קח) שנשהט עהב״ש
' >רא סק״ז שכ' דכשגמס כסכיט לנץ הטבפות קצת יסל לנטות הסטן קצת  ט

א  נ

 דרכי
 דכיו! שיש מחלוקת גמלה נץ רכותימ ז״ל ולמות שמא איטר דאורייתא יש
ק משנו מהבשר שבימ ובץ הלט בץ שפאר ר  לטש ילאסר אס נסיר חב ט
 המיעוט מחלול כאן מפפ וכ^ מפס ש׳\כ־ ש.עשה בכי! ובין ש/שאר המיפוס
 נמקוס א' *פשה בנחת יאט׳ מחליי יק אס נפרד הבשר שפל החורבן טלי מהלט
ט ליכסק ס ט ונשאר המיעוט מדולדל בב׳ וג׳ מרץמות שמכר שנעשה בכת ו  א ח
 הפל יק יש לאשור בקנה שנפרד מהבשר שביט ונץ הלט א הנשר שעליו,פרד
 מהלחי הכל כט טשס יק טממס מפרדי זה מזה ברוב ארק א בחב ארך מקוס
 שטטהן ואס נכרד אנו' א׳ מהם ממקום טטרי בארך הצואר בחב ארכו א
 ברוב מרץס שחיטתו ואפי' רק נקלף סביב החורבן חב מלץס טטרו בצואר כל
 זה p לאסו,, כץ מטה שמה שחיסה נץ לעשה קרס ש־וימה ונשוט rfi״: יש
 ליתן עליו טמרי נייאת וממד טריפות עיי״ש והביא במ״ז סק״ח (ועי׳ לקמן
' ל״ג ס׳ק הי): (צה) וגששט ואננפ״י שהקרום מסבר עריץ במקום « 
 חיטרו בלט רק שנתקלף הסי' מקרומו וירד למטה ס״ל עיקור שהקיום משאר
 מטבר דלדול מא ואט מטבר ש״ע התרא ס״ק ל״ג (צו) קודם גטי
 שהיטד. ואפי' נשמט א' מהס קודם גרר שטמת השר דהיימ רץדם שחיטת
 חב שניש בבהמה אע״פ שהשי' שנשמט סחט פסלה ש״ע המרא ס״ק ל״ד.
 (צז) נשמט א׳ מרם טנאה״ט דכעיק שימי שרהס ראייס לשחיטה ועשכ״ד
 ס״ק כיכ שכן מא מהנלמ״מ עי״ש ומה נסתסקתי טכא דט׳ א' אט ראי
 לשמעה ע״י כסל דרכק אס נקרא מן הטרה ראי לשטסה א דלמא טץ שמ״מ
 אמ ראי מדינק שידסמו פסלה אף מה״ת דמי אמ ראי לשטטה וכעין
׳ פרמ״נ v ספק זה נסתפק המשנה למלך פרק ז' מה׳ תרומות הלכה א׳ ועיי״ש 
 נא״ח כפתיחה הכוללת חלק ד׳ אח י״א וכשער המלך פרק ח׳ מה׳ לולכ הלכה
 י׳ נאריטת נערן זה דאימ ראי מדרנק א מרך ראי מדארייהא אמנם לסי
׳ אחד  דנד המנא הרועים נעיך אסר ררנק וט׳ נראה דכנ״ד מכא שאן ט
 ראי מדרנק לשטס מי מה״ת ראי שכ' שס נאת א' לחלק נהא דאמ ראי
 ממ־נק א מקד אמ ראי נס מה״ת שיש טאק נץ אס הקפדה המירה 0\
 ענדה ועץ חזי אפיא עטרה דרנק מי עטרה מהית אנל מכא דהקסדה
 סרה מל ראי אז שאס ראי מדדבק מלך ראי מהית עי״ש וא״כ ממילא
 דבניד טון דהקפידה הטיה על ראי ע״כ לא מיכסל מה״ת אלא מקא שאיס
 ראי מה״ת אנל אס אנו ראי רק מדרב ן מקרי ראי מה״ת ועיי״שעד במלא

 הרועים באה ב׳ והלמוד נ״כ משם לנ? ואכ״מ (צח) שחיטתו פסלה
 יגבילה מא מדאדיתא שמ״ח סעיף י״ז י (צט) ואט גוהנץ עפת״ש מ״ש
 מהגבעת שאל לאסד אפי׳ בתפס הקנה לבמ וטי ברמוקי מד״כ בממת
 רמ״א כאן שריצה להבשיר בתפס הקנה לבדו ונעקד מיעוט האחרץ והשיג מל
 מאץ גבעת שחול עיי״ש ועי׳ בסי שאל בן האי על מייד בטדושמ לטי זה
ב והעלה דהעיקר כמנח מבעי! שאל להחמיר בזה  שהשיב על כל דבד מד״
 עיי״שועשמ״ח מרף כ׳ שכ׳ דבמקס הס״מ יש להכשיר בדעבד אס תסס הקנה
 לכמ עמנא 11יכא למיחש לישנו ועקר כדו ניטש קמא יקנה ישחטו ק א
 אשיי שחסו כסכין סטס ועי״ש כתכ ׳tf טף ס״ק כ״ס ובטי כ״ג סק״ס עיי״ש

 ופי' כש״פ החרא ס״ק נ״ח שכ' מי״מ נפל נפש יחמיר לעצמו ולא יאכל מזה נד״ש
' ש"ך ס״ק כ״נ ועיי בפ if ההגיא ס״ק ל״ו  (ק) טהגץ להטריף כל עיקור ט
 שטי דכרמ כזה דד״ל שאז טמץ ללא כועח המחבר דלדעח המחבר אס שחט
 א' נעוף א תנו יאח״כ נשמט הנ' יאפי׳ אפ שחס נס הט׳ הנ׳ אחר שנשמט
' א' כעוף שמשח נטיא' שטעחושרהואט נ ט  טון משמט אחר שחיטח ח
 רמץ להטריף נל עיקר משחט אזר שנעקר אזי׳ לא סחט אלא מיעוט



 יורה דעה «דף כד ט טז יז הלמת שחיטה צד נאי»ולד.
r m v a xm ח: יךא ךפסןל  (קם) אנ5 נח״ו כשר אצא (ק) שאץ שחיפה מופלח ט (ה) ונ״מ (קיא) גע״ין חלנ או ניציס שצו שהס מדו

מ ^ נ ן י ל *  בעיקר. היינו (קב) כשנעקד(׳״) כולו אבל אס נשתייר ט אפילו משד\ כשר. והוא שאותו שנשאר '
« ר כ י נ . אבל אם מיעוט הנשאר הוא מדולדל שהוא מעט כאן ומעט כאן פכזל ש  הוא במpם אחד

״ י ־ י י . וה״ט «יי י ל מ פ ו ו א. והוד. ליה נעקר טל ד מדולדל הו ט  הדבר שנעקר בבח ומה שנשאר מחובר ת
־ ־ ^ י א מדולדל מעט ייימ * נ ט קיים. אע״פ שרוב זד. הנשאר ת ח ט אכל אם לא נעקר אלא מיעוט ו  כשנעקד ח

ם שחיטה נשמט ד  באן ומעט כאן כשר *• יז ישחט א׳ מהסימנים ונמצא השני שמוט (Op ואין ידוע אם ק
 וצא אמרק (קמו) למחתת וריקה או פרטה

 בשעת
 או ארד שחיטה(קיד) ה״ז (׳׳) פסולה • הגס יאפיצי ׳רק העוף מדו
 (קטז) נשמס (מהריק שורש צ״ה) סיהו השוחפ נאנק (קן) צופר שצא היה שמוס

 פתחי תשוכה

 (ה) ירמ נענץ סצנ עור׳ ס״ק י׳ ועיץ נתשונת סיס מ״נ סינן נ״ע מה שנתג מס

 ונש? נססר נקיה י»צק עצ סס״1 וק נתנ הסר״ח (יו) המצה כיחש מספק וצא

ה וכ׳ ? פוי מ  ס״ק ל? פכ׳ ובהפ? יפ להקל בזה ופי? עד נסיק ל f מ
 ואס חתך המיפיס סיממס במגל שסלו פגוס יש להקל בהכ״מ גס לדק עיי?
? בזה וכ׳ ובעוף כמן ייפה הרבה טסקיס ובל  ועי׳ ניעת טרה ס״ק י״ב מ
 דן עקור טמרס בעוף טי פפיקא ופלוגהא א? יפ גצרף ועתס לענק זה

 להקל כשלא נעקר טלו:עוף בהסימ מכ״כ עיי?
 סעיף r (קיג) ואץ יחע וה? אס נמצא הט׳ הפטע פמוס ואין מזע
 אס קיום נמר השמיעה נשמס א לאט־ נמר השטסה במ?
 סעיף כיב (קיד) היו פסולה ענאהיס מ?ופטלמספקומסרמ? בכטנזס
r נךק כ״ז שעלפל הרינה נזה מצוד לץ דוונ סימרס אינס ׳ r a ?לס 
 פטמים אלא דא-ו אושדם מביס סמוך מיסוטא לחזקה הר רק ספק נבילה
 וסדרמן עיי? ועי׳ ברביו הזהב פיק י״א שהשיג עליו בזה וכי יטי ספק
 דאודיהא עיי״ש ועי׳ בדברי שאיל ויושף דעח בטי זה שנשאל ספורה א׳ שמצא
׳ ׳ ברובן וסכק שמא טה השמוטה לאחר שטסח ב' ט  שמועה ונשחטו ב׳ ט
ס י ' ושמא מ : ב' ט  דצה הפורה להתיר מכת ס״ס שמא להמר שטטח ח
 לאחר רוב ט׳ א' וכי שכן מצא נש׳ מרך לתס למהריק? וטא ז״ל השיב לאטר
 דאין זה ס״ס טון שאט מההכך עיי״ש וכ? בדעה הדה ם״ק י? עי״ש ןעי׳
' ג׳ :ארך ועי׳ עוד כדעס ? ט י  מזה בטיח רטט טיס כהן ראפיטרס ט
 טרה בס״ק שאת״ז שכ׳ דמ? אס מלד בה עיקור שהוא ספק פאנחאדרטוחא
?  ויש בה גס ספק זה דשמא קידם שחיטה א לאח? יש להקל סטעס ס
? ובפרש בצירוף  יספק סלוגחא דוניותא מסגי לציחף לס׳ שחיטה שיהיה ס
 דננח הפוסקים דס״ל דיין סיקור נעוף הי ססיקא עיי? (קטו) דסחסת
 וריקה עשמ״ח שס והב? ס״ק ל״א שכ' דאפי' אס משמשו דחנץ ננח
 נסםי' אחר שחיטה שאפשר להשמט אחי השחיטה עיי המשמוש הזה אפ? אן
ד גמור שנעשה לאחר שטטס ד  טלץ נו אמר ש,עשה צאח״ש רכל זמן שאץ נ
 אסיג ומסחנר למיסלי לקולא לא חלינן עיי? ועיי מזה נסי רנד ההנ לטל ש׳
? ולעק הלכה ועיי נומס טרה בפתיחתו ד  י״ז נהשויח שנטף הט׳ שס נ
סס? עכ? אס טה  לה? את לי ול? וכאן פיק פיו שמצדד להקל נזה נ
? שנשאל נדן ' פ ה עיי? וטי' נשו? טוסו? תליתא ט נ  המשנרש נחחק מ
 ראש של עוף שהיי הגרגרח מטך לשרס וחלק הגרגרת שלצי היאש טה דבוק
 עס משט נדרנו רק שטו עקדין ממקוק נואש ולא גדע אס מפה טוס
 שטסה ושאלו להט? ואמי ט מא נזהר מעיד לנחק פ״י מןיסמ לגודל
מ א הרבה עוסוח וכי דאף  ומסתמא עשה ק אנל אט זופו נניחר מפני מ
? י״ל דדוקא התש שמר ' נקימ ואתא ס ? דמני ? ש״ק כ  שהע״ז כ' כסי׳ ס
 עשתה מעשה הנישול שאת? אנל כאן דלא עשה טס מעשה אח״כ *ל מוישיק
א נדענד י ונר שאס מתוקן מ  לשכחה וגס לא טין• חזקה שאט מ*א מתי
 כשר # שלא «cj אגודל ונפרע דאכא דפומא לפניך לק העוף אטד סיי?
ט׳ שאחיז ס״ק ו׳ שהניא ראות אבריו נזה יטיס טסה ס נ  ועי׳ בועח טי
 מרה לאכזר הפוף אס לא שמשמשו בהלאח״ש במזק הדנה שאפשר למאס ט
? כ?שכ׳ ואן ?. (קטז) נשפט משפ? ס י  לאח? שנעשה א יפ להקל עי
 סברא לחלק בץ נשמש טשט א הקנה ע״י סזדקה לתאת בקנה *שמס לאח?
: (מיז) לוס• ? ״ ? ס״ק ד' ע ' כ  עיי הזריקה מהו מבושט ולאומי למ? נש״ך ט
 שלא היי שמוט עשמ? שס שכ׳ וגס השוחט אט נאמן לומר הרגשתי
ט אחו ק א לעמת־ מי׳ אא? אמר מ  טסת שטסה שלא טה שמומה שי
׳ מידי כמו שנאמן על המיסה ז  שטסה ומצאתי שלא טס שסוס שאז נאפן א

 0יצ

 באו־ היטב
 (פז) סצו ונתנ נש״ז שאסיצו נשסח שידפס אן עיקור אסו אאינ נסצו וצא ננצ
 שמא הוקא שנתפרק נמקוס א' לאומ נדעוס הנשאר נשאר ניזוק משאינ שנתפרק

 נהמה מקומות. מהרמ״ס נשם הישנ״א ו״צ ונפצ סג? לשחיסס צא כתנ יפה

 דרכי תעובד!
 בלי טקור אך בשמ? מ כ׳ שלא יעשה ק למחלה שמשר לבא ליד מכשול
ק י״ג שנראה מדבריו  ע״״ש ופמ״ז סי׳ כ״א סק״ג ובשפ? מ סק׳׳ד ועד״ק י
ת הקשה עיי?  דאף לכתחלה יסל להטות הסכין כאשר בא בסכיט על ממנ
? שכ׳ להדא דלפעדס יארע שאף אס  וטי נסי ניה אברהס בא״ז ש״ק כ
 מסס סט׳ נדו לא יוכל מכין לחתוך בשמא מגע נטבעה קשה והעצה לזה
 כשיראה שמע למממן אי טכף ומיד יטה הסטן על הצד מעט ועי? מרד
? נקימן  הסטן מהי מיסגממ לנץ הסנעטיס ייזמך״עי״ש ומי׳ מנהו? כלל י
עק וה והעלה לד-א דשטי למיפבד  סעיף ז׳ ועשרון סק״ז וחי מה מחויך נ
ץ גאיוזא ונו  הט לפעייס אן׳ לכתחלה לעקם סטט קצה צפת מידמה פ
 אחא ננא מכין על מכעח הקשה שלק ומיהר אף למחלה לסקס הסכין
 קצת ולשחוט p נהסייהו זאת נשיפוע לירד נפטס נץ העיריח מיקרים נץ
 מנעית שבקנה ויתר מק כ׳ שס דאף לעקס קצה סכיט נתטעה קנה לכאן
? מוהר כשלא מניה סכיט ולא שהה אף כל שמס  ולכמן טרד לנץ ממנות ג
מ עצמו קצם א אטד גמור מח לסקס השכץ ע ג  אבל לאחר שירד לעומק מ
? בהט' וטי וגס מגידל קישוי הטבעי!  אפיי במקצח דדא ימשה עיקור כ
 לחהט דרך רחט שלא כדדט בע״כ צרך לש־וח מעט וכל הממ ק מאכיל
 נביאח לישראל וכ״ז חקא בשומ ובא על מבעה עצמו אכל בהמחיל טכף כץ
ן לכאן ולכאן ומ? בדיעבד ט  הסכעות דדבר רך מא אף מתחלה אשר לעקם מ
 אן לפסל בזה כל שיודע שט׳ בהטעה קצה ולא עקר ולא שהה כל1 וטיס ק גיל בעק
ק ל? ? בביאדס י  זה להלכה ולא לממשה עכ״ל (ועיי מזה במניו״י ט׳ ב
ק ל״ז ובטי זה ' כ? י ק צ? ובדנדט מ ס״ק ל׳ וע״ל ט י  ולק״י סיקל? ו
ק קכ?) (קט) אבל בחייו כשר עש״ך ס״קכ׳יועשס״ד שמח  למן י
? סק?) יעמ? בזה בלב ארי' על ' כ  להש"ך בצ? (ומיי בדברימ להלן ט
? מ׳׳ה כלמתרנמ עיי? (סי) שאין שחיטה מעלת בו מ י  מלץ דף פ

? מדף כישכ' דבשחמ החב ועקר השאר בד א עקרו מטטרו ולא מ  מ
? דקח ולמחלה לא יעשה ק לערץר מועיס  שחש אח? כלל יש להכשיר במי
? ? ט  בחרא נפוח ט ואס נפקח כה? מעצמן מיפא דכשר אבי׳ בלא מ

) לענין חלב או ביצים קא ? פק? (  וטי מנסז״ב מ בעשרון כלל י
? בזה על דברי ? ופת? סק״ס ועיי בס׳ תפארת למשה מ ק י  פבאיס טף י
ו מה י ? ו ? והב? פיק כ ק כ״ג והרס בצ? לדינא ומשמ? מדף י ך י י  ה
 שהאריך בערן זה והעלה טש להחמיר לכל צד ונץ ממשה במח שמטה יבין
 שנפשה קודס שטסה ונשחמ אח? יש ליתן עליו חומרי נביאח וחומרי מדפוח
ק ל? ? החטא י  ואסדס הביצים וחלב שלהם אפיי ט יב? נרי? ופי' מ
? אן להחמיר ? ומלה לדנא דמ״מ במקום מ ב מ ? ו ר א דנד מ י  מנ
מ ימיר נעצט סיי?  כזה לאחרים עד הרמ? ושאר אחריטס אלא דכל נעל נ
? דטהנץ עליו מ ? מ מ ? לדנא יטיס י נ ד מ ז סק? שהניא מ י  וטי׳ נ
נ וה? לערן טסי הדס מי סמן י  טסרי נניאת וטריפות ר״ל דלעק א
ן מאו ומה טאק יפ נץ מ ו  טריפה וממה נלא כרכה וטי מכיל ומריו מ
? ׳ כ  נבילה לטריפה דהא נץ נטלה ונץ טריפה מוי־ מלכסח כמיל ס
? בזה ומלסדמ? ס מנה פ נ ח היק קמ?) ופי׳ מ ׳ י  סעיף ייז (ופיל ס
? שמינו בצ? ק י ? יפי׳ בדעת סרס י  אס חור ונתרפא יש לסקל ט

. ? י  נזה ט

ש בזה נ י ק י  מעיף טז (קב) בשנעקר כולו מנאה? וסתנ? י
? מגיא ? נזה ופי' ט ? מדב״ו מלק א' סי' ר^ט מ ו  וע* ט



ט הלכות שחיטה י ח י ז  כאד הגולה יורה דעה סעד־ כד י

: יח״נמצא הסיק השחוט שמוט. אס כששחט תפס הסימנים ( ה ״ F י י י״־־י**, ° ק » » (קיח) נ»י׳(יי׳) שיי״״ ( ן « £ י ־ £ 

 יי׳ מיק!יג«״n בדו או עור בית השחיטה מאחריו ונדחק הסיק תחת העור ה״ז(־5י) פסולה ואס לאו מותר עיי

. שיביא בהמה רשח־ט הסיק ואחייב יעקרנו אם חמות שתי השחיטות זו או כשרה ואם » ״•£1 בדרך׳  י
״ השנית מאדמת יותר (קיט) פסולה (־) הראשונה ועכשיו אין אנו בקיאין בבדיקה זו הלכך בכל נוונא ^ ^ 5 י י « 
שחט העוף כדרכו בהכשר. ואחו־ נמו־ שתטה טצא (קכא) טבעת מהנרנרת שלס ״ (קב) אסור -י יט נ * י CM מ  נ *!
ז (קבב) ייש (rp) מפרפין נזה (קכד) יק (קבה) עיקר (שחיעות ס-יפ נפס מהרא״ק ג0 ע״פ ניט  על הסכין בשר : מ

 באר היטב
 מססה עד״ן נשר ודאי לא יטצ צמיין נזה (־ע) פטצה והעעם לפי שאז אטד
 שהיה ננר שמוע ושפעו איז״נ טין שהפס הסימנים ונתנ מהרש״צ להאילנא אזלו
 נצא תפס אסור ואס נמצאו שטהס שמנוה ואפל מהס שמופ ותפס הסימק נילי
 מקיציק נעון משוס ס״ס ספק אס נשחסהשמוס קולס שנשמס ואמיל נשחסקולס

 ספק אס שמס רץלס הס׳ סשט עי׳ ערך למס (נ) הראשונה ונתנ סנ״ח אנל
י למאי  צא באתה נהמה ט שמא האולם היא מחמת שהיה נה עדין לוות ולא מ

בה  תשו
 הטכעמ בגרגרת שיכר שנימז ונקרע ממקמו ודאי יש להחסיר שמא נקרע

ס גמל־ השר שמיססו עיי״ש ך  ונערף נ
 ובסי׳ כ״ו כ' למק מעשה שס׳ לפרו שנמצא חצי סבעס על הסטן כחצי גורן
ק עצם לחוו ונואה נחה שוו* רמז ׳ ט שים כנימי י  עגולה ולא ס
 ונקרע ואצו נחסך ס׳ ט גס עוי הפנימי והביא שם כשם אביו ז״ל דש
א החח אנל סבא ו  לחלק בזה בין אס שחס בסלכה או בהנאה לסי שא ו
 שהאריך הרכה כסלטת והבאת י״ל שלא התת יק נעשה ירך חחיכה ושלישה
ת י  ונצח כיון שהמר השו״נ שעשה רק סלנס א׳ ע״נ נכון *.מדף כי גס ט
?  עטרה הגרשור סי׳ קכ״ב כ' להחמיר בכה״נ עיי׳ש (ועי׳ כס״ק שאחיו מ

 בדבד העטדת הגרשוני מה)
 ובסי׳ כ״ו כ׳ במעשה באחא שנשחמ כל הקנה ונאמו מלק קנה המנוני לגוף
׳ נכרד קצח כמו חלק רכיע ק הניטל ומש הראח ס׳ מעיד שנחתך  מ
 p כחתיכת גלגול הגרגרת שבאתו סכעח עצמו שגשחס נחתך עוד קצת להלאה
ה הסכן ביגתייס וגס לא מ׳ שוס דבר נ  לצד מסה והכל כחתיכה א׳ שלא סג
 מפריד כץ חיתוך לחיתוך אלא הכל נעשה כפעס א דמימ מזלף אח התפוח
 כעגול סכיכ כיס סביט והכשיר עסיד הע״ו שכ' להכשיר ממצא על שתי

 צדד הסטן עיי״ש ־
׳ נ״נ! אהא שס שאלה נמצא סנעת על האפי של הניסי ואמי שנמס  ובסי
 הענר ראה מנעת על הכירה דש לתלות שמשם נלקח הסנעס מס האפר
ה ל שנא נ מ ק כשחיפה כלל ונשוף ס  והשיב ינזה לנ״ע מותר דאן זה «
א באפר נ  מעשה כזה למז ולכסוף גגלסשאשה א׳ שלינה צפררס על הטיה ו
 והי׳ נראה כמש שמי רק חתיכת הצטרן עיי״ש וסי׳ נכל״י סיק י״ג שהניא
ד תשו׳ החנ״י ממצא סכעח על האפר הנזכר וכ׳ על דנדי ולי נראה אט׳ נ  ד
י מיד השיחפ ע״כ כדאי ת מ  לא יאה נמס העני יש להתיר וטון שיצא נ
ק זה עיי״ש וכן יאתי נפסקים של הנאן ס׳ ע  הט״ז ומינ ופר״ח שסקילין נ
׳ שפ״א שכא עומא מ לילז בנמצא  לינ נערלץ ז״ל אני׳ק קחסעל כח׳׳י ס
ס חמש אווזות והשיכ שכל האחות מותרים ך חפר הכיסוי שטסה כה ו ס  סכעח כ

 לנ״פ משום סייס עכ״י •
*ל שכ׳ פס י  ומ״ש הבאה״ס בסיף הס״ק לעיץ בישו׳ מהי״מ מלובלין סי' רי
מ ק אנל נ ' לסמוי כרץ נמצא פכפח שלס פל הסטן נ  שמותי ס
ק המימ י י ט א ת שייפת ל ה ס מ  כמימי כקראקא היא לי כשס תניא ט

ס ימיי וגס בלובלין נהגו השי״כ לאמי יכפלה יפלו פיי׳יש  לפרי ש
 (קנה) עיקר פבאה״פ יסת״ש מיש סהשבו״י ופי׳ טו״ת סוסו״י קמא סי׳
ן בעל ממעות יעקב זיל שסממיי בדן נמצא א ס מ  ל״ו שכ׳ שמניח לכנמ מ
מ מעס והוא מזיק כועס האחחנים המקילק 0ס עיי״ש י ג י  טבעת מלובי מ
ר ממצא שנעת על האת ובו י מ ה עמדת עישוני סינן קכיב מ ר  ועי׳ ט
 כחטכה מהסנעת וסיס סהר ומסי שלא ימלא לנו להק! כלל סן לא יהי׳ לו
 לרצון חיו ט דעת נל מחניריס עיקר לדעתי והס גמלי המראה ומימיהם
ם אחא ונמצא ח ׳ קל״ז כ׳ נא׳ מ  אני שוהיכ מכ׳׳ד אכל נשאלת יסנ״ז ח״נ ס
י להימיא מ מנעת מהניגימ על מכין ניחף מל פיו שיש למי י  מ
 והנמשכים אחדו לא אמדו אלא נמנעת שלימה דאיכא לפסוקי ולממד נמושכ
ת והמנעל! נקמה כאמצע רחמן לשנוס ו ת  ומקמי שליפה אנל נכה״נ שמך מ
ג ו ז  חה רבו להויא שהי׳ p לפי שמתה רצועה דקה שלימה נפיטל מחתנה מ
י טון מ ב ק לא־רש שא״א צפקוה שתשחש ו ח קחב למליא הרי בלא מ ט  מ

 שםחטכמ

 איריק אס אתא דהר שמיפה מקמי הט מ׳ יד ליה א מתיש ט ט מ• יוכל
 צינתי! נזה ולק• פטל מספק וא״ד נעוף (יה) שייפה ונתנ נע״ז ואע״נ ינתנת׳
 לעיל שא אמר למיין נשעת שייפה צ״ל דנאן מ״ר שנמקס שתיסס נראה אח״נ
 שטי מתה בסיס נשעת שמימה לה״ט שנריץס השמיעה נראה העקירה ט המקיס
 מעקר נתספך ונא צשס ונזה נאק לומר שלא היה נשעת השתיתה ק מה שא״נ לעיל
ק נצחי ומא ו  בלא נראה נצוס ק העקירה נסיץס שייסה אצא למעיה נמקס מ

 דרבי
 עכ״ל ועיי מזה במנהזיב בפשתן שס ס״ק י״ד ־ (קיזז) בשעת שחיטה

 עבאה״ס ועשמ״ח פס שכ׳ לדנא דאף אם אימי־ מישע פ־אה לאח״ש שיעי
 שנתהפך הסי' ובח לכאן מקום העיקר לא מהר דשמא כנר מה שסוס ופ״י
 הסייכוס כא לכאן אא״כ אמר השו״ב בדקתי נתקיכת אגודל לאח׳יש (כמש״ל
ח עועו״ד הליהא י ט  ט' נ״י) ולא היה שמוט ואז נאמן עיי״ש יעי' מזה נ

׳ נ״ח כאורך  ט
 שעיף יח (קיט) פסולה הרא&וגה עגאה״ט מ״ש כשס המהנ־ש״ל ועמ״ז
מ והא ז ציה הוסיף נדנד רייהרש״ל נ ״  ס״ק ט״ו שהמה טל מ
 המחיר בעצמו אמר בפיחש ק דהטמח אפי׳ לא הכס [לא] מהר בדקה טי״פ
 פי׳ נשעח טיס ס״ק ל״ז מ״ש נניאר דבד הט״ז בזה -ר״ל דאפי' הבדקה
 שסזטר הפץ שיניא נהמה אחדס ויקרפנה וישטע ליאה אש הראשונה מאדים
 ייתר ג״כ לא ממי דה׳א דהא דלא סירך המחבר על הקנה להכשיר מא
ט חמה ת א מ נ  רק בע ץ הקפה אס דומה שמא יטעה למשוב שהוא ממה ו
 אגל לא טיביק ש טעה לומר דהראשין איים טכי והיא שיהא מהמ ההקפה

ס בכה״נ לא מהני בדקה פיי״ש  באפן זה ולזה כ' הטיז בשם המהרש״ל מ
ס ס״ס וממ״ח ספי׳ ו  (קכ) אפור פנאה״ס מיש להקל במכס הטי כידו מ
י עיי״ש ס  כ״ג פכי לדנא דאף כהכס ססמרס כמו אן להכשיר ובכל טור א

 1T:׳ בבית אברמ בש״ז ס׳ק י״ז מ״ש כזה
׳ כס׳ כרם שלמה סל היו״ו בס׳  סעיף יט (קנא) טבעת םהגרגרת ט
 זה שבי שנא מעשה לידי שנמצא רצועה עגולה ממישט מל הסכין
ף דהמתידץ לא אמרו להקל רק בגרגרי! ולא טושס והסכימו ד מ  לאתר שחיטה ו
ן מ׳ מרדכי מעט ז״ל ועוד שני גדלי ישראל עיי״ט ועי׳ במנח״י א ט מ  ע
׳ כ״ה ׳ כ״ה סק״ד ובחב״ש ט  בלק״י ס״ק ק׳ מ״ש בזה (יעי׳ ש״ך לקמן ט
ח ב׳  סק״ד ונס׳ טאר משה פרק ס״ח אות ב' בד״ה ונעיין ובפרק ס״ס א
׳ בהשמסוח סד״ק  מ׳׳ש בדבר יש״ך בזה וח״ק) (קבב) רש םטריפק ט
ה חתך ח׳ ט' בשינוע ונהפך ט טבעח אי מהקנה ק  בעוף שנמצא ב׳ נותיטס נ
׳ ביומי בין מבעית ימריף ואף שהשו״ב אמר שמיסך  לנ׳ וחתך הנ׳ ט
ח מ׳ רק קרע אפיה א״א להקי ו ע נ ׳ עיקר שטסה ינץ מ  שנשיפוע מ

 עיי״ש יעי׳ נמנח״י נלק״י ס״ק ק״ו שהניא ונוייפ מ״ש עליו נזה
 (קננ) םטריפין עי׳ נס׳ טאר משה פרק ס״ז אי! ד׳ שנשאל נעונדא שמצא
ט נאחי־ונה ח  המחט על מנעלו אדוק טבעת אתי! ולא מדע אש מא מאווא מ
מ ואן נזכרם הצלו ט מו והאריך  א שמא מטוזוח הקודמות שכבר הלט ל
ט באנדורה ח  להטר כל האחות ק מה שכבר הלט להס והן אחה האווזא מ
ק נראה מדברי הבל״י  טון שכנר יצא משיס כאוזות שלק כסהר עיייש ו
) וכן עיקר ואין לשגות ענאה״ס מה שציין למו׳ ד כ ק ) / טייש ־  ס״ק י
׳ כ״ה הרטנ הדניי לענק אס נמצא ט ה נ ׳ כ״ה ft כ״ז כ״מ מ  טמן־ כיי ט
ט א ק כצואר ו ט  מתונר יטנעה נצואר והאי נעור פאחוד הקנה כמקום ד
' חתוך נמקוס אחר ונסתפק אס יש לדמותו לנמצא על המין ת התאי ס ע נ  מ
 א על האץ א מסא טק שממנק מדיין נעור הקנה נואק הדנריס שלא
ה יקריעה רק דרך חתיכה ישטעה עיי גלגול ז  נפסק ונתפי־ק נכח עיי מ
ץ שלא נתלה נ ס גופא טמרא גדולה ממצא על מ  הקנה נ:׳ וני מקומוח ח
 נמצר ושטח שנמץ נמשה והט דלא למנוף עצה לאטר אף ננשאר נמקמו
 יכ׳ דלמעשה צדך תלמוד וני מ פוד נרם אתה צריך למידע שאס רכר שאן
ר עובי ו ק משאר מן מ ה ו ס ט ן ט מ ו מ נ ך ו ו ה חלק מ פ נ  הקרפ מן מ
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 פתחי תשובה
״מ י«״ן נתעונס שנו* ס״נ ס״ רה מהוא היה סהנ ממצא 9ל הארז ה  וי) יאע לשמח «נ
& מונס * t t לסקור נהס״מ וכה/ ואס נמסך הפנסס נאמצפ והיא סלויה נקנס או 
 סליי נאמצמ סל «Pt * על האק אץ להמנלר ונסנ פול שקנל משופע מומסה 8א0
8 לי״י שייא ינא לילו ססק מי נמנמס מגרנרס פסוא מצוי נאוחיס ישממ שמיסס 5 י  פ
ש (ז) * א ימלא שיס פנעס נשמיסמס י  נקולסוס שיסוע לא׳ נמק ומעסה *
 ינניהנו עיין נתשונס שנויי ס״נ סיפ! ל ו שנשאל נשיסנו ששתע ולסנן נאצנפו עצ ס^ה

י הימב א  נ
נ לקמן טמן ליל סעיף ס׳ שמדמין נאותה נהמה לפי שפס האדום הראשון »  פ
 נדיסה פ״נ *, משול לפניס פעיל (נא) לשעת וניס יפיל וממנת ג״ש טמן
 ס״ס ועי׳ תשונת תנ״־ שאלה נ״ס >ר! ליז כיח יי* «>» על סאת נסיזסמ
 נת ש״י ט׳ סיו ונס״נ טמן ק־ הכשיר ממצא על האת וניס התייר *< מחתך
 הסנעת מצד א׳ וע״ש נפי׳ שהאיץ• 0ה וסר״ח הניא ססמןס הנ״ל ומסיק ואס
 ממדרס בכל מונא כדעת סמחנר והעי• הניא נ״כ סאחמניס סג״ל ומטי, שיוא

ן וני עוקצי! מהשנעת על שי לילי הסק שהיא שר לחלון נמש שלא מקמ קלם שיזפה דהאן נשמש מ » מונחת על טל ה ״ י « » * * * י ״ ״  ״
י mm שלא טה הסין חד נ״כ שיינל לשייס הצד השני ע״כ mo W לאזר חב שטפח npo ואףשעסלת י צד מ * >1 א» מא• שהשק £ » « » 
ל אסדן נ6 סהסנעת ! ק על סארן מ ר ״ ניטש נצל ישר אנל to שלס נץ על מ נ * ן 0*1 פ י ז * על מ * *» 
* 6ם to פצ י*ז נ״נ סדסה וללא כשו״ח משאת ממין ינתנ נס׳וסעס איזתנאציד נא׳ששמאיז  1 נמיין תלויה נגמרת נ״נ שר וע״ש ש״׳ טמן מיו ונתנ ט״ו ו

 חשובה
 וגס הסכין יהא חד רפה ובפשומו ק לא יסשפ גבי בשום פעם לבא ליד זס
 ואף כשישטס אחא שהקנה שלה קשה תימ כסטס נפנפת הקשה לא יארס א
 טס פכטל אצא שיטי א׳ משתי איה א שיחחין הסכין מונעת עלמו עד
 גטיא א שפנ׳׳ס ירד מאלמ קלי קלי נמרית הסכין אנה ואנס נלי שהיי* כלל
 ובלי הסמןת סלנה והנאה עי שינא א לנץ הסנמות מיזע נקווס מרגלת
ק ק״ח) סשא? אם לא יזהר בזה tor לבא בנקל ליד  שבץ הסנפח (פיל י
י נפטפ הסי' נרי? באריטת וטי מזה בפניי טף ספי'  מכשיל מנפת א' י
־ ן ק פ׳ ־(הבז) לשנות פבא?? ומי׳ י ׳ ט׳ בזב? י ? ובאהל יצחק ט  כ
 לקמן ס׳ ליי כדק סיז 1&ס לא נומ־ p dc naw נ׳ חצי מנעומ מוגןס
ן טקר *הי׳ הטבעות נחתכים לשרס  זה בזה עם סור מיניהם השד שאן מ
מ ומטבריס יחו בעור הטחבוס אלא ודא חרך שטסה שסגד והביא ן מ  נ
ק י בלק״י י י ח נחתם לנ׳ בסקיסס עיי? מר׳ סנ ר ת  נעשה ועיי גלגול מ
 ק״נ שכ׳ שלמות השמ? צ? אם להטו מס לדגא שייש ומ? הנאה?
ו ׳ שמ? סעי׳ י  מהעי״י וכשהנ׳ עוקצץ מסטנעמ על שר צד הסטן כשר ט
 שכ' ואף ששמ צווי המך מהטבעת סונטס על ב׳ 5ד הסטן ומטנ טליי בץ
ט הכל טא סטן בשמיטה ואן ט צד החורק ממצא ח  בא>ץ השבעת בץ מ
? ופי׳ בחכמת אדס כלל י מזה ד  טעוס מבעת ושאר מתרח מא שלם נ
׳ ? קמא ט מ י  ונר׳ בהורת יקטאל נקיי בטחשי דרס אח י וגשו? ט
׳ א מה שסטב ? ט ו  rt כמה טמשי דרס טטנץ זה יטי׳ בעקרי הריס ט

 נדנים אא
ק ? י תנ ה ו י י י ה הונגולת שס? * י  םעיף כ (קנח) תרנגול ו
ח שם וכן צריך ליזהר נששוחס  ליו (נבט) זנדיך ליזהר י נשי
 אחא יכמטה ט* שאחר אחו סט׳ טא מכ^ וסא מכאן שלא ימשכו אלך
ף כלל י״ט ל וצי במנהו״ב נקמץ ס י  ואלך בחזקה רטא ליד עיקור ט
? בצוארס י גמור סא מה שיש קצת טחניס שאנס אחון בר אחא כ ס א  י
 וכל הטף מלה לה מאטד ימ ולצד הקרקע וטחנו p את הבר אחא דהרל
ס ר ת ט למטה והיקף כשמתחיל צשטט מ ו  עיקר גמר ממי שהטף מכבד מ
 נקרע השאר מאלץ ועכ? כדא מא לקריעה פצסיסמ בסד שטסה עיי?
ט למיל ד נ י  וסי׳ נחה נקנסיס ההשונית שנטף הס׳ ערוגות הנושם ופי׳ נ
? מ ׳ ינעוטס ממלים יש ט גס מסס והשה ושטי" (ועיי מ ק ס?) מ י ) 
? בעי טי ט ׳ נ : (קל) תלו ט ( ו ׳ י י ׳ י״ו ונטית יקהיאל מ י  מ
? משה ס״גורץ למנהג םיח שאי מסס הטיף ' ס ? ט ו  (מהכנה?) ט
ו האחות ו א׳ ושוחטים ט ס לאזז הטף ט  והמחט טמז ושלא מנהג מקתו
מ תלי מסף יקישוץ סרגלים ירוק אינם  סיי טץסאגסיסס ס? למיסס ס
ו א׳ ושוחטים באחרת ואף ן אהס ט טמו  קשוץ ומסקמיס אגטהס לנו ו
? כ׳ וסגמ ויטקץ שלא לטקס מצו משת שמטת  שציוו קצת לנממ מ מ
ק י ס ב אד מ י אם י ׳ ב מ מ ? ב ׳ נ ? r? ט ה מ ו נ ד נ ף נרי? וטי׳ מ  מ
ן ישראל ובמצרים ו א ם * ׳ נ׳ את א׳ הניא מנמ הסמי  ברכה לנדל ט
50 ? ג מ אז ל ח וטחס בד אחרת וכ׳ ו  מטקמיס סאנטס וסוםטן ט
ס אט מצוי כלי מי"! ישמט ס ף ט מ  המגמגמים בזה טש לטש לשמועת מ
ו ת א׳ וסיוט ט ף פיי״ש וכן טהגץ במדנמו אנקם המסיס ולאזז אמס מ  מ
ז י ל י ת ס נ ה י ׳ זס: (קלא) בקרקע ו  הב׳ וכ? בממז׳יי בלל׳י,סף ט
ס אש לא ס* מהד י י הנמנים ו ק ע ? ושמ? שס: (קלב) מלא י  שיק י

ק נטלה מיז סף טי וס: ׳ עקד לא סי אלא מ י  ימצא *1? מ
WC3 

 דרכי
 מחתיכה ישרה כזו ליכא לספוק נמקמי שטסה והמחמד נזה אזי הנדסה
? יצופה יקה אט אלא פן המחננימן נדי׳?  שאינה שנעת שליאה כרוחנ כ
א מיעוט ? ל? יל? ליינא יטצא נמצא י ׳ כ? והב? ם י  וכ״כ ממ״ח מ
י וציין לבמק כמקס זס אס לא נפסק ח מאשלסיש למי י ת  סבמש ושאר מ
ן סל מבעת וסא מתך ט ט בוחק מ  ייתר ושמא נעקר באחו מנןס עו ח
ק ס"! שב׳ ואף אם ? יעי׳ נייק י י י  קלח ממט ואז אפי׳ בדעבד אן להקל נ
 רק מיעוע ממבפח נמצא נפרד יש להנחץ בזה אלי מסס מפרד רק טפוט
׳ עיי דטפח סםכץ ותן ׳ ברוט א טא ט ׳ ע״י ממן ומקום שסטתוך ט  ט
 ללק! צ*א בבירור שאץ וגט רק מל צו שט חיסן ממיס נדייש ופי' נמנח״י
ק ק״נ מחזיק דברי הד״ק מה ראן להקל אף דסי ספק מטס דסא  בלק״י י

ך עיי? ן ידמה דהנקי יוכל להכיר אס מא קרע א מ ח ק מ  מ
נ א לא מה מממעוח  ילענין אס יש מסמן ידעה לשער מ הנשאר מא ח
ט דאפי' ישט לפרט וספק לט מסס מרת ידעה מ  לשין מ"! פ״ק י״ז מ
? ס״ק ל״ה כ׳ שאס מא לפרט אן להקל ת: ? אנל נ  אס? מותי־ סטס ס
נ ימי סכק חסרץ ידעה וגס כמאנוה הרח נצ?  לצרף לס׳ אש מא מ
? נזה ועמיז סק׳׳ז מחפיר ? החמא פ״ק מיז מ  לממשה פיי? ועי׳ מ
ק ט״ו ומי״ק מענץ זה ועי׳ מנהו? י? יעד״ק י י  לדנא כהתנ? נזה נ
ק ט f שהאריך בעק זה וכ׳ דאס עקם הטערס מנת אזזתו ן י מ מ  מ נ
א נ ק דנמרח לחזק נסטן את הסנעת ט  בשמח שטטה לכ״ע טרסה נכל ע
ו ט קשה למוך אף נשכץ חד אס נחר א שלא טקס י״ל  לעומחו מחנ
א י״ל שנא  וכשהטנממ מא שלם לגמרי יש יקים יותר להקל מנחשון־ ונזה ד
מ שייסמו ומ? כ׳ ש שלא אחזי נטזק שלא ירט ממקמו מ י ת  ע* בלבול מ
 ולמעשה צ? טץ שהיו יחנימי׳ מתיידס ץתר טלם מנמיך עיי״ש בארך
ו יש לממג להחסיי אף כשמומו פי ׳ דבייב מקף .  יעד׳׳ק פיק ט״י יס״ז מ
 מכין יממן קלימ החיטה בלא שים כמ מעד שלא מ׳ ויסס בסכץ אפ?
ק ק׳ מזה) (קט) יאץ  יש לאשי משים לא פאג עיי? (יפי׳ במיי׳י בלק״י י
מ שלא יארע מקלה » ימיי? י  לשטת מפמ? מה שהביא ממט״י עצה מ
׳ וראתי טחנוס מומטס ששוחטין אץ מיהיון מאש מן הטף רק x בשמיי 
ך לניף מי"! הטי מטחכיס שטר ואן סישץ שמומה נרי?  סחיקץ מאש מו
׳ שצרך למהר x ? ק כ ׳ מ״ז ובבית אברהם בא״ז י  ועבשו? שאיית מכן ט
י מושם וגס  יכששומ פ״י מטיס טשגיח שהמסייע יתפוס הקנה מטון מג
ם שממז ח מ ת  מסר שיתפוס המסיע מסב הק ה כד שלא ישגלגל הקגה ט
 םבעמ ממתרח אמנס טץ שזה דבר הקרוב להפסד שא? ליזהר כ״כ נזה
מ סיי מסיע ט סיי ט מ עיי מסיע ונס יש לטש לשאר קלקליס ש ט  ט
מ י א ליד שטעה יק בקל מכל לבא ליד מ מ ׳ סיס ט י r יפקח מ o w 
? מוטב שישמיט בלא מטיט ישטחט בלא מסיפ חסר לחטס  ואט מדגיש ע
ם שתימ מלמה ישטס סס׳ ק ר מסב מעל מסרקת ומגו אתו מ י  מ
׳ והעיקר הטרם ׳ ח׳ במימי! סק? מ  מלמעלה סיי? ועי׳ נזמי יצין ס
פ י ן אט חד מנעי עיי? ועי׳ נמנה!? כלל י ט  להסוד ססנטח מא אס מ
׳ חה נחר ממש דאס מהר מסמנו להזמין ו וקיק מד׳ י׳ מ ק י  נעסחן י
ס סעס  למד נטונ ננ׳ אסרס אא אוי יהא נסיח בלא ינא צדי מכסל טו
 דמיט נעת שמושך את מאש להזמין הס׳ צריך לדקדק למות ממששה ההיא
? עיט נא טד׳  משקל הטה דטיט חרטומו מד מוף דאז הסמנים נ
ן לפ6ן ולכאן י  לצווים כלל ואח? למחקן באצבפוטו להצואו שלא ימ טלטן א



 »י יעי*״ יורה דעה סעיף כה א הלכות שחיטה
ה שצריך לבדוק אחר חשחימוו. ובו ג׳ סעיפים :  •tonta כ

ע א (א) ייד-שרזט צריך (ב) שיבחה בסימנים אח־ שחיטה (נ) אם נשחטו תבן (ד) או (ד.) שיראה ״ * ? 
 ״ליו יי ע׳ בשעת שתטה שהם (ו) שתטין (א)(ז) תבן (ח) ואם (ט) לא דאה (י) שרובן שחוטין(נ)(א)(יא) אסור:

 כאד דיטב
 ומ5א אחד השטטס עצ מל השכין הנעה אחיו דהיינו שטחה חתונה ושני 5דד המתיו
 על שט צללי השכץ והנשרתץ לאיי סנדא להיזרק חעותא אצא נשרואין ללא נחתו
 הנונעת אלא נא טלו שלם על זה אנו *מרים שתא נלחף בלא שנושה גרץ טו״חשטת
 יעקנ שאלה מ״ו לססטם לפשק העיז וללא ניךועי׳ תשונת מהר״ס צונלץ ט׳ נ״ל.
ז נשם מהרי״צ דראר צהחעד דהשוחש •פטר ידו טך י  כן", (א) רונן ונתנ נ
 חתך השחיטה ולהתיש עפ המשמוש ששחפ נראף לנראה אץ צנמקיטס מית
י ט  שידעה פלא לס ענ׳׳ל (נ) אסר. וכ׳ ש״ך דהוי נרלה מהמה נמוקת *

ה _ ב ש  ת
 בכך וא? להעביר מז עייש (ו) שחוטץ רוק טכאה״ט עיש שמוחט צריך
 להתיש כמשמוש ששחש כראי ועד׳יק שם שכ׳ דסא ודאי לבדקה על יד
 משמוש טד הייס להעטר יד על הס׳ מעש ומה״ס פסק בטחש שסי' דרט
 טרד שלא בדק בראי׳ רק שט׳ נהוג מניד לבדוק בס׳ דבהפה מיי שהעביר
 יח לביה״ש והרגיש במפרקח ומזה הבץ שטדא שמשו כל הס׳ יאל״כ צא ט׳
 מגיע במזלמפוקה דלא יפה עשה דלא הד בדקה כלל וצ״ע גס אדוח הכניס
 שטשא בהם פשחיסחו שיש לטש שהכו׳ טו מן הצד ולק מיע בידו במסרקה
 וטון שלא ננע נמז בסמרס ממש טיטק שהסי׳ לא נשחטו כדת מייש •
 (ז) רוק עבאה״ט מיש שהשוחט יעבור ידו מך החי> ועי׳ בטאד משה
 סרק ס״ח ס״ק א׳ שכ׳ שהשוחט צריך אזהר שלא יעביר ידו למך החקי עד
 שיראה מקדם טש חב אנל בלאיה יש לטש רעיי הכנסת הד יקרע יהי׳
פ אנל במח״כ הפריז מל המדה דהא דעת הרבה טסקיס דלא בטק נ טי  ח
׳ כ״א סעי׳ א׳ י וכמש״ל ט נ ע״י מדידה גיכ מ ח נ מדאה לנדרס רק נ  ח
נ ונפל כל סאגתת  טיש וא״כ אך אפשר למדוד כל שלא ראה סקידס שיש ח
נ מראה  הפיסקיס דשס נטרא לט דנדו דאסר למדוד כל שלא ראה מקודם ח
 לטרס אך זאת מ׳ א אמר שצדך השו״נ אזהר להעניר מז ננחת פלא יקרע
 דשמא ישלים הרונ עיי הקרע וט׳ נמנסז״נ כלל כ׳ סעי׳ נ׳ שכ׳ טכחת מטלר
נ ורוצים  לאזה מחטים אשר לפעמים נהנה נהם נהשקפה ראשונה שאן נשחט ח
 להעלים מעיני נעל הנהמה שלא יכעוס טליו וממציא א מריטה ממקום אחר
ס וטרם מזק ח לאסר נעיח מ מס לגסנ דעמ הנעל הנהמה וכמה רעוח ט  נ
̂יו וגונב דסת בנמ״ב וזה טוס לו ע׳׳י שלא בדק וק בואי׳ ומיי קילוח  צבע
 הדס לא ראה משנ ואס הי׳ ממשמש נדו מ׳ טצא שהרונ שחוט ועי״ש
 נעשרץ סק״נ (ח) ואס לא ראה עי׳ ט״ע התרא ז״ל סק׳׳נ שני מהרשנ״א
 דאפי׳ דוע שהשוחט החזיר הסכין על כל הצדדים אפ״ה אן להכשיר ואן אסריס
 וננהיג מי חזקה שנשחט ט לפעמים הט׳ נשמטים אמן ואלן וסנור טא

 שנשחטו ולא סחעו עי״ש (ופ״ל ס״ק א׳) (ט) לא ראה שרובן שהופץ
ת ד אנרהס שנגלמן טו״ד מ״ש לערן אש הטחס נסתפק אס נתן מ ׳ נ  ט
׳ ליש  הט׳ לאח״ש אס צדן טסי עי״ש ועי׳ נשו״ת מהר״י אסאד חמ״ד ס
 מה שהארץ־ נערן זה והעלה דאף שהשו״נ מא לפרט ונסתפק אס נזק אלא
 יש להכשיר ומטאר מדנריו לאף גוף הכהמה א העוף כשר לכ״מ ומכיש שצדן
ן רעק״א א ׳ נחדושי מ  טסי(ועיל ס׳׳ק י״א) (י) שרובן שחוטיןאמר ט
 ז״ל שהעלה דאף טש לאסו־ הנהמה מ״מ החלנ מוחר לחאנ מנמנה זו לאחר
 שטסה ולשמחה ולא מי תרחי רs>vחך שדי להחמיר לערן נוף הנהמה אנל
 לא לעין החלנ עי״ש (יא) אמר ענאהיט ופתיש ונר׳ נכרט שכ׳ דמי רק
ת הדייק דהוי נבילה דאח מ ׳ זה כ׳ בשם מ  סכק נבילה אך בכנה״נ דש ט
 והאוכל מסנה אימ משוס אכל נבילה עי״ש ועי׳ בפד טאר סק״א משמ על
to הפנה/ בזה והעלה ולא הוי רק ספק נבילה סדרנק עי״ש בארך ועי׳ 
 מעשה חקמ הספרד על הרמב״ס סרק א׳ מהלטת שטסה הלכה י״ב שטיה
 נציע סייש וט׳ בשמ״מ מד׳ ב׳ ותביש םק״ג שהביא סאגממ הטסקיס בזה
 דיא דמי ספק נטלה דארייהא ריא דאינה אסרה אלא מורנק וכ׳ טפ להחמיר
? ט״ש ופי׳ בפרמ״ג בפפ״דס״ק א ונפטמתולה״ש  לסמן טסי וק לערן א
 סרש ד' שכ׳ דיש השמ״מ דהוי ספק נבילה מא ס״ס וצ״ל נבילה דאמ רק
 שיש עוד דעה א׳ שאנה אסרה רק מודבק אבל טל ספק נבילה ליכא סס מיד
? הרמב״ס דבלא בדק גטמרס ארש דהוי ודא נבילה  ונד׳ עוד שם נרש ע
׳ זה ועיי נבינת אדס שער חב וחוקה  טיס וטי מזה נהצינוס עוצס דש ס
׳ ׳ קסינ ונס״ס סופרו סליתא ס א רל ט ׳ ב׳ וסי׳ י׳ ונטית ממק״  ס

 פ״מ

 פתתי תשובה
 שמופו ישמע מחק שייימ הקניה שננרנרס אה יש משש איסיל ונסנ מלא• לא י«ה
 פישין השוהמין שלוחקין p פל הסימניה נאננסותיהס ייש צמיש שמא יקפוץ אוול מן הקניה
 ועיי עומן המניה ינמנ הישע ויש למנווס נילס מ״מ נליפנל לא מי1זקינן אישילא מפיקה
 הקנה נרומנ נרונא והאורך אפילו לא נשתייר יק משהו למעצס ט׳ ונ״ש נשהפול שלה

 לאין למוש מאין דמופא אמית לסרט ע״ש
 דד! (א) אמר ענס״ע ועיין נסשונס ניס שמואל אוורון מלק מיל סימן פיז שנפנ
 לניינס מוץ להר ססקננלה וא״נ צענץ *סו ואס נט אטי לשיופ נס איורי

 לצקלא לא אמלי׳ לסי «לס ע״ש

 דרכי
 םעימ א (א) השוחט זנריך שיבדוק יסי כל הדירם שכמי וה מא
 אפי׳ נסמס זהיר וזרז הרנה שמית סעי׳ נ׳ ונר׳ כמנחת אהרן
 סק״ב (וע״ל ס״ק מי) ־ (ב) שיבדוק מה נסתפקתי אס לא נזק השוחט
 הס׳ לאח״ש ונאבמ והסריס שי׳׳ו הבהמה א טיב השוחט לשלם לבעלים מד
ק ייח בשוחט בנא בדקת ׳ י״ח בבאה״ס י  הנהמה והנה אץ זס ממה למש״ל ט
 הסטן חזינ לשלס דסתס שאני מטס שעשה מעפה נידס דנשעה ששמן ולא
 נדק הסטן תחצה משה ההיזק משא״נ נא• דכשמת שטסה לא הזיק כנל רק
 לאד שטעה הזיק לתנדו נשאית שלא הלך לנמק ר״ל שזה ממה לעד הטנש
 עממ דקיי״ל דססיר מדיר אדס משים שלא עשה מעשה טדס להזיק למטח
ן (וסי׳ נסי העמק שאלה פל י ח מרש מושיע טימ רש ס׳ י י ס  מ נ
 השאלשת פרשת רקרא שאלתא סיס ונס׳ נית אנרהס הספרדי על הט״מ
׳ סיד ׳ ס״נ ונט״ח טיס יאד ס ׳ ש״ו ונט״ח משאח משה ס  חלק א דש ס
ל הרי י ׳ מיד) ו ׳ ס׳ ונט״ת נית שמואל אחרון ס  ונס״ת שמן חקה ירא ס
 לא עשה מוחש מעשה נדיס רק טואית שמנפ מלנמק והמזק נפשה ממילא

 אלס נאמת הא ליהא דלא מד למנש עדותו וננ״ד מא עצמו עושה מעשה
 לשמס הנהמה ינששה ממי צי חנדו לשטס מ׳ נמנתו שיטתם עיי הנדקה
 ובלחי הבדקה לא ט׳ מנמז לטטס ינמצא שעיקר ההיזק עשה נדים נמה
׳ ב׳ ס״ק ד׳ מסתפק בכעץ  מחם הבהמה טב מצאט בישועות יעקב לטל ס
ס זקיר ׳ י׳יח םקיח מ״ש ט מ מ מברא זו ט״ש יעי׳ נסיו לטל ס ש  זה ו
ק הסכין p כל שחיטה של עוף א בהמה  סלטש דבשוחס לאחרים ולא מ
י אףשהי׳ מןשוא״מ  ונמצא אחייב מוס יחייג לשלם והוי נמויקגידם והמה מ
ו ן בץ שחיטה לשחיטה מימ טיב לשלם למנח הלבוש מ ט  מד! שלא בוק מ
מ ק וצ״ע (נ) אס נשחטו חבן טי׳ בט״ת ל  מזיק בידם וראי לממן ד
׳ רכ״ס כשוחט שאמר כר לי ששמ חב כ׳ נ(מהגאן בעל לחם משנה) ט  ו
 ומווסדס פלמ אמריס שלא מ׳ כאפשרי לבדק מימת קילח הדס מהימרק לי׳
 להטחמ ואמריק דהעומדס מרטק לא רא והבודק ראה אנל אס אמריס
מ ט ׳ יטל לראמ לא מממן ה  שסקאח מ׳ חזק ב״כ שאפי׳ בקחב לא מ
 למשיר עי״ש (ד) או שיראה עריק ס״ק א׳ שכ׳ דמכא דהעוף שוהה למות
 והוא סטן אס נשחס חב הט׳ יטל לקרוע עור הצואר להבחץ אס נשחט חב
ה פדטס פלא יקרע דשליס רוב הקנה ע ף מ ו  הט׳ כד שלא יצעק־ לשמור מ
 ט״י קרט ואן בזה מש צער בעהיח מכמה סעמיס וכ׳ מ טד חה עדיף
 שסי מלהכוש מל ראשו למרחו אך צריך למהר שמועט בקריעה בכל מה דאפשר
 ילא יקרע רק לט צדך מבחנה ולא מתר וגס תהר שלא יהא מש שע״י
׳ כ״ב  המשמוש יבא לדי הרחבת טחון בטמרס ט״ש (יעי׳ בדברט לטל ס
ו ושי׳ כ״נ ס״ק ק״כ וסי׳ כ״ד ס״ק נ״ס) (ה) שיראה בשעת שהיטה  מ״
ם מיש דאין לסמוך טל סרא׳ רק שצדן למשמש כיח ווקא וכ״כ אי ׳ ענ 5 
׳ א׳ כ׳ י ג אנל כשיריו מ י מ ס ה ע המיא ס״ק א ט י נ  ננל״י סק״א ו
 דא״צ למשמש נימ רק שרי לנמק עיי רא׳ עי״ש ונד׳ מזנהז״נ כלל כ׳ נעשרץ
׳ י״נ מרספץ סק״א ונט״ת כחנ ספר חמ״ד נ ד״ק סק״נ ונומזי רצון ס ״  מ
׳ ר כ׳ ש נזה עייש ולדנא מה מורה לזנטס ס י ר מנ נ ו  סי י*ו חיש נ
טק שיראה נטרו וגס ינמק נמשמיש הד עי״ש ועי׳ נדיק  לדנא מורווייס נ
׳ א׳ ונניאריס י ז סק״א ונמנח״י מ י ק ב׳ ועי׳ נסנהזיב מ ובטס אברהם נ  י
ק ׳ רק מ י ק ב׳ של לוינא לחלק ואש לא שחסו כל מ  מ סק״א ובלק״י י
ן על ואייו סין לנו ט נקל מכל למוח במיונו מחמת קיאח  או אן למו
נ אנל ו אס ס ח ם וצדן גיכ למשיט דו לטה״ש להוגיש עיי ממוש ט  ה
י נבדקת רא׳ וכל שתאן מדרי משחשו כל הס׳ ד  משחט כל הס׳ מ
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 שמושה (יג) >י *e (*") לא יכנס הסימנים (טו) לפיס לאיור שהשיר אצנפי (סז) הוי שמומה (מ) וסייפס (מהוה שטסות) (יח) מיהו
» (כ) נשאו(נ) מיי*״ • ירש מי שאומר שצריך לדאות(ב) שהם  אץ צייו למיין אמ ש«סה יסמטק אימא(יט) נ

 שחוטין (בא) בטק־ם שחיטה בלא
י היטב פתוזי תשובה א  נ

 שמיי! פי שיויע שממה נואף (נ) סריפוח ונש? פסק ללמוחלה צריך לנמק (נ) מאי מייהיפ ענס״מ ועי״ פדן־ הפעם לפה מיענו של לין מהמה מ״ה
 לאו נסזקס שנעקרו פעמיה קיימי לא למי לצום לא >* שנשמעו sn\ להסס נספה
 נהייה ניתקת שאינה «0מה קיימי! משלונ סבא ועיין נמע״ל שנסנ לדוקא נאץ ev ליעוסא לשנינו אנל אס יש איזה ליעוסא לפינו *ן פולק לכקצ ומעמה זה ממילת נשיגן

 ימנןי pep שמימה ע״ש

בה  דרכי תשו
ז ז ו ׳ שסוסה רק ז י קנסרם החזקיח מקרא זנוון אמץ (ממאן נטל שמן הרוקח ז״ל) התונטלח להשו״ב הנ׳ חות סס׳ למקסם ומחחלה לא ס נ  א״ס ו
׳ פ׳ ונופת מרה סק״א למסה אן נאן הפ? צ? סי? נאק• (יז) וטריפה ר״ל ספק שדשה ? מאל ופשינ חרינא חצק א׳ ס ס נ ׳ ו׳ ו ף ס  ס

? סטי׳ י*ז ופי? נש״ן ונשפ? ס״ק ניז (יח) סיהו אץ גוייך ׳ נ ? כסב סטו יורו ס׳ ט״ז של ונויקה ומלעיל ס ט נ  (יב) ואז יכול לראות וט׳ ע
? סעי׳ א׳ שכמנ שאיצ לנמק שמא נמצא תק סי׳ נסאו משה סרק ס נ ׳ א׳ לא ל  « לא טהר רק פשנשחשי ונחסכו שר הס׳ אנל כשלא מוחן יק ס
׳ מקמטת ׳ א ע נ ? ואיצ לנמק אס לא שיוט נ  יצא ליק רק משחט וישלם ישא־ נסקמט יא? לא מי מיקס מחשש מנופה נמי עי? ולסענ? פטם ג
? סלמא ולא שכיסא ) לאסו־ חם נ ו ? ס״ק י  וכי דיל ואס שחש הקנה לני ימושמ נשאו אץ לחיש טין יפסיפה שטח ייתי נאסן מתנאי לפיל(ס׳ כ
? מ כשאר טייסות ענאה? וסת? ופי׳ מ ? נט״ז ס׳ק י' (ים) כ ס  נקנס מטישמ אנל אס שחש סישש והקנס נשאי יש למש שמא נשמט הקנה נ
? טלמ ו ? נ ? סק״א ישפ? סק״נ ובלב אד׳ על מלץ דף ע׳ ע נ ס נ וננץ לנמק נמשמוש מד אס לא נשמס וטק נזה נ  וסמלה ואף נשחט הקנה לני מ
? מוחשיו לסי זה י ק הנינס ונשעוי דעה סיךא ונס׳ מקור מים מיס מל מ ? יפי׳ נדעת מרס י  ואפשר לבדוק ולנוד למה לנו לסמוך על סנרתמ עי
? חב וכמעט ובוגד הזהב ס״ק נ׳ ונשמת יויס כק? ונמדת יקטאל מךא באריסה ועייק ו וסיס וגס ששמעתי מהשרב ע נ ? מו נ ד ה נ ׳ שהניא ו  נ
 מדד כשנשמט נשסטין ב׳ הס׳ יחו האל שקסריס דטקיס ימו זה נזה בראטן סק״נ שכ׳ וכעת אנו חאן ולא שיך ליזש אף א׳ מני א!ף לשמיטה ט נרי
? אן למש לזה מירל: (ינ)כי אם לא יכגמוכו׳. ה״ס רק נסתם כשלא חפיסת הס׳ נמליך הסטן נקלות ועיי מ׳יסת הסטן לא יאומ סטמוס הס׳  א
ס שמוטה צדך ? נש? התרא כ׳ לדנא בהב? ובעופות שטח נ ק אס מ׳ מוסס א לא אבל מבדק וראה שסמי סס מעורים מטב טדא עי  מ
? מבר השוחטים ? מ ׳ י ח כתב ספר מרד ס ר ? יסי׳ מ ק די• (יד) לא יכנמ עד׳׳ק לבדק אזיז עי י ס דקס ר לי  אף אס לא נכנס הסי לסרס מ
ן וסר? י ש סא קצי־ אף מוחקים ליק ע* הדחק דתקפת שאנס בדקים נארש אחר מוסת הס׳ בבהמות שמא עד דברי ה י ׳ דלפסמיס מבי  מ מ
ר ונקוסס הס׳ פס מווודאי י מ ם לחיי־ מעצמן אשלא יתנ? ופתי/ וכ׳ דש ללמד זסח פס? ה ק א להמודמאליהם לפיס ט צר להם מ ? י  אנדל מ
? ועי׳ נמנהז? לא נטשה מיטה מחיטה ונפרס לפי מה שואה מסוסי סקצטם אחים נ ואץ מש נזה פי ק מ קצם נאצנמו שיסנרו אש סי מ י ל מ  י
ק יו וק»ר נחנליס שלא ידז זיז כל שהוא בצירוף מ מ נץ הקורם נ ש ׳ וכשנמנכט הס׳ לימי לפיס ט״י מתך השחיטה הסי־ מ ׳ ב׳ מ י  כלל ל נקייץ מ
? לא טין טששה מיסה וכי וכל זה מא בנהמה ס ? שניהם ימיי כסו מישץ ה ס אפ הפור כד שיחזו! מעצמם ט  סא קשן מאו נםן מסו סקופ מ
׳ ח׳ דלפפמיס הסי׳ נסה אנל בדקה אט ק אס לא שהשרנ אחז בס׳ ובמוו בחחק ד יטיס י ק יי): (סו) לפנים ל נטרח מ ? י  (וטיל סי ב
יש ׳ ומהיות טב וט׳ נ י ? ינב״ז אצוה ל»? שינדיץ לאיש נס אחר מוסת מ ס ? ועי׳ נ ח שטסה ט ט ס מ ו ן סו וכשו מנוה נראה שלא מ׳ מ י  יוצא י
ן א ך סא מקא מ י ד י של מיחש שמס עוף ולאור מדק נטוי שהיי העוף ועי׳ נמול מרבבה שני יכל מה ימקלץ ולא יזישיק * י ׳ י ר שמאל ס  ת
ה ס ט ק מ ק ומקרי מ ע נפל הטסוי מנע לדן טו יש להפשיר דעוהא לפרט אנל ביש דעותא לפנינו אין להקל כטס ע  מסופר נתקשת אטיל פל טסוי סנ
? ס׳ ל?. (כ) שהם שחוטים בםקום ו ? מהי״מ »ק ט ס יש אף לאחר סי? ופי׳ נ י CCD) t צאחנ־ OPTO אק 06 נופלת זדן נ ׳ W pnrfn 
׳ י׳ נזב״ח סק? ונבית אברהם Phi שק״ג שצדן א קיס שטשה נטשה וטריפה מ לא מכדק טכף לאח? שהיטה ל באהל יצחק ס י  הסימום אז ט
ה ט ט ? אזהר נשמטת סעוטת ונפרס כתרנגול זכר שלממיס נעה מ ס א אז אף שנפלו הט׳ דרן נית ה י ו  נתקוסח אגדל דאה שימח הס׳ כמ? נ
ט מגיח ס*ז סא א מ ה ו ט ט ? (והביא הנל״י טא מידיד את הקנה לצד מוף למסה סמןס מ ס נסקרו ט ס ד נ יתלק דמחממ מ ה לא ח ישיק ט ס ט  מ
ק ששי הנוגע ללט ומושה הגומה ומנשה שמושה נ ו ׳ שוחט רק הקרום מ ׳ מספת יחש4ס בקיצור סראות אסר ©ף ט  יהנו׳נ׳י וטו אפדם) ופי׳ מ
מס אלא ימתין עד טמורו הטי למקמן אמנם לממיס ש הדבר שמואל דאס לאחר שנוק נתקפת אצבע *ודל מל ממילא וגדס מזק נ  זה של רבע? י
ת ואנס מהדן ט כבר טמפו מסקמס ואעפ? •סל ו מ לא בדק קדם יצטרך להמתין כמה מ ר לא נא לשלול ו פ ודך טו מ מ נפל מישי טנ  מיפוי ס
י למות ואו אנה ראיה לשטפה רק מצא ותרפה נעמ־עד טמזח הס' למיןמס ט נל מוחשים ינ״נ נ ? חה פטס נ  וצא מישי טבע מפיו טדסה ח
? לבאט » נא מכל כ ס א' היסב ו מ ו ומפוקח נ  אהל יצחק וכל טצא ודך טו שא; דוס שנעשה לאיש ואף שלא נדק קדם והעצה לזה מהפיס מד
׳ אס? נשמעים ט נ נ י ראן ס׳ ס׳ ונמניי הטי אמנם טון טאופ לממדס דאף פתומ מפ ח ? מודה לזה טי׳יש וסי* מ ב ו וגס מ  נתקפת אגדל מ
ס brer דמשמש אחריו ט סא מ ל נ ? צריך לחהר נ מה נטי׳ ממקמס והוא לא דע פ ש דנ ך סק? י י ש בזה: (טז) הר שסוטה ע  ובלק״י מךו י
ר במעבד מ לא בדק אחד מומה יעי׳ רפד מעבלעיב כמו גבשושית דשחוס למסה מסנה ואם לא יתיש דע שהס׳ ׳ יןימא וע? מ  לא בחזקה מעקרו ס
ק י״ב ד י ' א ובס׳ י ? וערק טף ט מה ונדקר עי ? בטבלא פטחט א בא לפרו יחז למסה רעשה מי ׳ ק ? פולח יצחק ס ס  מזה נפצי לטנה ועי׳ ב
ש מה ומי׳ נטה אברהם שס שמא נהג למשמש נקנה ט העור דק ומריו  ואמר אך שהטא א תרנגולת לשחיס והנץ שהסימרס שלה נשמעו ט הרגיש י
? דעק שמותה ? וט׳ נדעת הדס סק? של נ י משמוש סד ט  נמשעוש הד שהשיער סנט דיה למטה ושלח התרנמלח למו״נ הנ׳ ושחט הקנה י
י שאס חופם יפה נססניס והמשל טלע וטשס יח נשטח נא י ? הא׳ לפט הרב בקובלנא על השי״נ הנ׳ אך מיזע מנ ט  התרנגולת ואח? בא ה
? מתיש בזה קדם מוסס בשעת תפיסתו י מ  והכשיר תרנגולת ממקרי ססרם ישלח הרב להביא התרנגולת וואה שהן אמת הטמנים למסה ולמתים ש
׳ נמקח אבל האשה הפשיתת כמי המזילה לנקרה ולתן אח מוננולה אי מרט סלשטס ולפעמים מכה בראשו קלס יטזריס הסמנים למקימס p״ ס  מ
? הנ׳ מחט כ׳ שצ? מ רמא דערן באמה הט׳ (מסה סא ענק שסועה ממקרים הסי ס  ממאן לתלות משתה זאת נסכין א נסשמיש דיס ישלח יחד ה
כ ואט כי נ פי״ז למקמן ו י  אחה ואמר שנזק קדם שייטה ונס לאח? וראה שלא שממו הס׳ ונס הקז מסרשס א? מה מופיל מה מריץ שמזרים א
פה וסחש למפלה ו מקם מי ו י שפיכש הס' למסה נא התיוק ע ? יש להקל ואן זה מסה למה שני פוקר רק י מ נ  אגודל דאה מכנס הטי לסרס ול ו
? (בא) בטקום שחיטת. כתג י ט שלא כמגן מחמדו האזרורס ואסרו סמיןס שחיטה וסי מרמה ולא עיקר פ ח ׳ א׳ דאש מד א׳ ספיד מ  לטל ט
ט באמצע מאד ולא חקא באמצע אלא ? סעיף א׳ ותנ? סק? דאס מ מ הס? מסיד טל חנדו « ד הא והחמירו מסס דשם מידי ו מס דהתס מ  הנ
ה מ צ לנמק אחר מ ? אף במוך לאמצע שמא מקוס שאי! לטש ט למרמה י  מחט שלא כמגן וטיט מסה א זדס ולזה אן להנהמה חוקת סתר ס
ש למעיה א ן דנטי׳ מושש דמקה סא אמו שנאלמקס שאט ראי לטיסה אבל אם מ י  מעמידן הבמה בחוקת שאינה זטח ומרעה משא? בשמוסה של ה
שק? ו מ״ י נ ׳ קיימא ינפחו דיל דאין כאן הכחשה דיל דכשהניא נסנןהעןסאדצרין בדקהעי? וכ״כנכדתיסקיג ובפרי מארמך  לא בחזקת שנעקיז ס

?  עי



 באד תולח יורה רעה סעיף כה א ב הלכות שחיטה

ס שתיסות אשנמיס) אנל : הנס דש לנחק אחר זה (כג) קלס (כד) שיוריד, העוף מיח (רהר״ק שורש ל״ס מ ה מ ר  מייטיישיילז (כב) בלא מ
1mm«1< ^ . ״ _._«״/ . _ \ / . \ . ״ . . . , . _ ״ __i ״. . ז , ״ ̂) אס לא מק חסלה (כה) מדק אחר קי (ט) ולא ח״פ־ק שמא פ״• הפרטס נתיחנ (ל) החיל (סנרס מהד״ק): ב (מ) 1הבודקים ואנודה נשם י י rttofEw 

 מוצה לראות (כח) אם נשחט (בט) הרוב (ל) טועים הם: נשחטי׳
 באר היטב

 אחר שסוסה וניס הפיס (ד) המוך. מה « שייך לעיל קדם דש מ• שאומר דעל דרך הקנה להיוסרק ייו״זוק מקל נסשס חנ בסינוס אנל כשנמצא הושס שמש נשר
 שחיסיו המנ קאי ללא ח״שימ שמא עי• סרסש נתרחנ החתך ונ״י! מחלק נץ to דאין דרט שייקרע אלא באורך ולא נרוחנ פב״ל ופר״מ מחה דנריסס וק ניקד
 שיזססלו לגמ5א מנו לנלא נמצא אלא חט חיישיק !נתנ נש״ך טש קנלהניממדאי לסמדר נכל פגין עס״ז ומונ מ״א נשסא״ו ללא ינלו, נפצה שמא לא מחסהרונ

 תשובה
 יהרח: החתך אמנם מלשון הד״ק ס׳׳ק ו׳ משמע ללא מהר זה יק שהסיוט
 אחז העוף בימ והכנסים תשסיס נ״כ טדו בכל שעח פירטמ אבל כשאין
 המפיס תטסס ביד בכל זמן שסא מפרכס חמור מפייסם דבהמה עי״ש
 (ועיי ביק שאח״ז) (כה) בורק אחיכ וט׳ עבאה״ס ועשמ? מני' ג׳
 ומב״ש סק״ה שני בזה לדנא לענץ דעני יבהיזה אף שבק לאחר זמן שיה
 אכל בעוף יש חילוק דאס מצא שמע כל הס' בשי יא אן למש טלי הא
 מקיע ע״י יפייטס ממיעוט הסי' ער הכל אבל אס נמצא יק היוב אן לסקל
 דשמא עיי הסירכוס נשלט לחב ובהימ יש להקל מוב גדול כמו ב' שלישים
 מוקא דססחבר דטל הא לא נעשה ע״י הפירכוס ממילא ואץ חילוק בכל זס
 בץ קנה לוושט עי״ש וכ״כ במי מאד סקיג וכי שס דמ״מ צריך לזה דעת חכם
 להבחין בזה ולא יסמוך השרב עג ידעהו בעצמו עי״ש ועהב״ש שס ודייק «ףו
 שפי חה שצדך למוח ב' שלישים נחתך לפרט זה מיקא היכא שהסירטס של
 העוף מה ע״ג האץ שיש סלסולים חריקות נמלוח ועי״ז יש למש להרחבח
 החתך מניע ס על הרוב אכל כשלא מציא השוחט העוף נימ והכנסים תפוסת
 בימ וגס אמ יטל לסמוך צפרר תליו לשים דבר יש להקל ופי״ש ביק ה'
י הפירטס בטן נאק  שבי דאף בנווט יליכא לניחש שנחרחב החתך י
 הסכר אש? אס רואץ שהקנה במקום שחטה מא עולה דויד יש למש שמא
 נחמו: החיץ ע״י משימה ועי"! מא טולה ומיי וצרך ב' שלישים חקא עי?
 (ועיי בממז״י מק״י ס״ק כ״ד מ״ש בזה) ועי״ש עיי נייק סק״ו שכתב ימה
 דמקיליק בנמצא נחתך ב' שלישים זס מקא שמא במקום א' אנל שהשר
 שלישים הס בשר מקומות י״ל דאין להקל דבי קולות לא מקילץ בהס״מ יינ
 הרי יש ב' קואת דבשהט בבי וגי מקימות נ״כ לא מכשריק אלא בהס״מ מחשש
 שהי׳ כמ? בתב״ש לעיל ס' כ״ג ועי״ש בםק״ה בד? מחוך שכ' דנמקיס
 דאוסרן מחשש נתרחב הקרע מ״י הסירטס לא ממי מה שראה חיתוך במסרקי!
 להציל מחשש קרע דשמא מ' ההימן מהצד עי״ש• (ם) ולא חיישינן נמ*ק
ק ה' שכ' דאס לא בדק מכף בבהמה ואח? נמצא הקנה שיוט נשחט  י
 ומעט מהקנה מכירן מקרע ומכירן שאינו כתמית חתך שיי סטן רק קרע
 מחמי! בירטס שיש להקל ע״י שמכידן שהמקום שאט נקרע יק נחתך נמץ
 מא חב מראה לעיניס ואץ למש שמא נס מה שנראה לט מחתך מא ג״כ
 נקרע דאץ להחזיק אסר דמכר מ״ל מא אמדנא גמלה ולא מוקא נבהמה
 אלא דה? גס כנטף אס ארע ט״ל רש כצירוף המקום שמכירין מקרע שר
 שלישים רש חב מראה לעירם שנחתך דכשר תם במקום הקרע עולה לחשטן

 נ׳ שלישים עי״ש•
 סעיף ב (בז) הבודקים כנמה אהס שטדקיס במצה סברס דבל שלא
 נחתך רוב הטי מוצה אנס מצאה ממקום חיץ הס' לצד סן

 וסאחרורס קללו למי שטדק ק ט אץ זס מכחה פרי הואר ס״ק ד׳ עי?
ק ה' שכתב ב' פיחטס ועפס? שכחב  (כח) אם נשחט הרוב עיי ש״ך י
 דפידיש השר מחמיר מהר דאפי' אם נמצא אח? טש חב אסר דשמא הטצס
ק כ? מום  קרעס ונעשה חב ואסור עי״ש ומיי במנח״י בביארס י
ק ב׳  בארך וטי נחנח סרס לטל ט' כ? ס״ק ב' (בט) הרוב עד׳׳ק י
 שכ' דאס טדק הקנה אס מא שחט במט אף שנראה לעירם טש חב אס?
 לא יסמוך להתיר עד שימין מיןיס עיי יש אש לא נתקפל הטור הפנימי של
 הקנה מבשרם דסוזב הקש באמצע בחלל ואו מכל להכחץ דשמא נתכפל
 ושבשיפשישו מקיטלו יהי' נשאר חב בפרס שלא מחט וסב לא ממי מה
 שהסזטס נשחטו חב במקף מסביב אף דלא שכיח מ? אלי ע״י מחק הסטן
ק יד) (ל) טועים הס וספת ? (וממירי באך י  נפרד העיר במים ט
 חחס שמאכילים שריסס לישראל ואסר להימסק בקבורתם של מאטלי טרסות
ק יב) וסי׳ מזה טדט משה לקמן ס׳  שמ? סעיף ר (ויל ס׳ א' י

ת י׳׳ז א ד  י
 נשחעה

 דרכי
? ועיי במנת טרה סק? יש בערן זה והביא מבמה מקומות ובסף מטיס  ט
 דאף וטוש מרבד ההשב״ן דבעוף א״צ לנמק אחר מרמה ומכ״פ בדעבד
 שלא מק יש להקל מ? בתוננוליס ישטח בס בניעס טמניס ונד? נשיוט שלא
? כהן ? י ? ועיי טו  בסקמו קשה להקל והכל בט ערן סטסת הטמרס ט
 יאןיטוט ויל טו? ט' ג׳ בסחש שלא בדק אחר מרמה ואח״כ מדע שמשה
 מימה והיא לא סס אי לט ופסק שאן להעטח דלא רמיא אנמי׳ לנמק אחר
 מרמה כל עיקר ואף הבי עוסח טשנס עדיין בעץ משטפט טייס ד״ל ילא
 אמע דלא כהמורה ששגג ואסר שתיטחו דש כמה מיקוח ובסרט טש ספק
? ועי׳ טו?צטחת בדכש הספרדי ט׳ מ״א שנשאל א נשמ הקנה מולה ט  מ
 בתלמיד טחט לסר תו שו? המוסמך ורבו מה עע? יצא העוף בהכשר
 מהיי ואח? ימצא שמי מרמה והשיב שיש להעביר הט? המוסמך מ״ל
 סד טקבל מליו -? דמ? האחרורס דבשחס באמצע הצואר א״צ לבדק אחר
 מרמה זה מקא בט? מומחה ואמן משא״ב ברד טץ שדס סס? שתלמיח
 לא אהמחי עדיין באמטת הראי מ״ל לסס לב לנמק גס אס לא מרס
 עי״ש בארך (בב) בלא הנדמה כ׳ בשמ? סעי׳ ב׳ וז״ל ולענץ מרמה היכא
 דצדך בדקה לאח? ש? בסעיף שלפ? נ״ל דלכ? מי ספק נבילה דארייהא
 מוי ספק מוס עיל ועי? בסב? סק? ועיז סק? שעמד מ? השמ? ביש
 דלא מי רק מק נבילה משוס דמי מק מקול ואבא חזקח אסר דלס״ז
 ס״ל ודאי נבילה עי״ש ועיי בבינח אדס דש שער חב וחזקה ומיחלי הקדש
 בכללים שכסף ה? כלל ג׳ בארך (בנ) קודם שיזרוק העוף עס״ז סק״נ
 שכ' מטס מזיישיק מא ישכח מלנמק ועשם? סק׳׳ג שכחב ימסש׳׳ך משמע
 הטעם ומש? צריך לנמק טכף מחשש שמא יחרחכ החסך ע״י הסירכוס וי־״?
 שנץ סטענרס דלעעס מ״ך לא טיטק רק נעוף מקא ט*ל יייט לקטין
 ולרע טרססו וטמרא יש דש לטש אף אס אמר לאחר סוטר אט לנמק
 מא? לטעם היז יש קולא דבאמר לחניח סוטר אתו אץ למש וטמרא
 יש שאן טצוק בץ בהמה לעוף ועי? עוד ביק שאח״ז ובמ״ז סק״ג ונסב?
 סק׳י ומשמע מדנדהס חס דאי דכיכא דלא שיך טס סעס לאסור מק בשומ
 נמה ואמר לחטח שחטי אט אן לטש אף לנמלה אמנם הא טיס
 לסענ? דאף נאסן וממי נזה מאמר לחכיח שיזכד אט מ? אץ להקל
 נס נאט טשחטו שר נר אוס יחד ולא יממן לאור שטסה טכף ולסמוך
 שטדא א׳ חכיר חכיח חס לא ומי למה שכחנ נא? ט׳ ער? מרף ג׳
 ושרם מרן לאר מר נשנח דאי חטי• לחניח פלא יטה יהסס שטר ס
 להטר ואץ לטש שא׳ דאה שתניח עושה אסר למות מו בידו ישתוק ואף
מ טדא מני לא ישכח מלטס על לט מיראה עושה אסר  מ א׳ שנח י
 נידם ולא חטרט שלא יעמ מא״כ ננ? שההמרה צ׳׳ל למטח ממשה ומכחה
? טיטק שישכט שרמ  סא שלא יעשה טס ממשה נזה ייל דאף טר נ
? שס ס״ק ה׳ טדא דלא דט סהס לניד «?]  לנמק [ונפרס לסמ״ש מ
 יסי' ט' גנזי טיס הספרדי עטרכת את ה' ט׳ מ״ו שכ׳ שמא נזר במקומו
 שהטיב מוסל על הטמ שטכף לאיש סמינ לראח מ סחטו הס׳ כראי
 ואיכ יבדוק מטן א דאמ לאחרים ואין א מוח אק־ סשםילסייז מיף
 והנהמה בלט בדקת הט׳ וסי ואין להשוחט למוך על מומדס מ ולא
 למות מאמין להס אף אש ימיי! לו שהם יבמן רק שמא בעצמו נטרו
? ביס יציק ממ?  דאה וכל העימ מיז וט׳ עי? בארך ונדי מזה טו
ק ר ומה מדבריו  ט׳ כ? באריטמ (כד) שיורוק העוף עתב? י
 משמע ומס וטישיק שמא יתחזק החסן עיי השירסס מא רק שמאן שהעוף
 קוק ומדלג לאחר מטסה וגס יש לטש שיי זריקת מדף ימרחכ סקי
 אבל במקומות שמט הסמים שאן זורקץ אתו לאץ כלל רק שחוגץ
 אס מל סלונס הסוכן לחלוח הסוסוח למר מחיסס ומלין כן כל זמן
א מל יד הפירטס ו במה ואץ טששץ מ  שירסס בזה יש לומר וסי מ
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 באר היטב
 ואק מיק חנ מראה לסייס וסוד *ולו שמש מרסס מוצה קרפח ואסיה מאנ ושד? נקיא הניא ראיס סס׳ ל״ס דמימדיק אפי׳ סאנדס הויא! נ*ש כאן

 (ה) טקנ ונתנ נט*ז וש״ך אפילו יש נקנים המה שלא נמקה שירז סליק נולמ מקנה fro לפרט :

ה ב « ? י ת כ ד  ו
׳ ס*ו ובשרת שהאריך בערן זה נס׳ מראי! סצובאח טל חק? (ממאן י עשה זאב רל  סעיף נ (לא) נשחטה כראוי טי' בס׳׳ת מהי״" ליגלין ס
׳ פ״י וסי נס״ת ד סשב ניו״י סי א' (לב) ובא מביאליסעמק) סעי׳ כיו את צ״ב וסעי׳ כ״ט את קט*ז ובסשרו ס״ת אגורת  בית יעקב ס
׳ כיח ס״ק ׳ ב׳ באמצע ההסבה באריכות (ומי׳ מיז לקמן ס ס איב חיו״ד ס  זאב כ׳ בס״פ חס מקא בנטלו זאב ולא פשע ימה ס״ל לריעבי אנל אם מי
 במקום הפקר ונאבד פריפה טון יפשעו דלא מימו נמקוס המסמר פי״ש וסי׳ בחורח ס״ז) וסי׳ כס׳ שב שמפתתא (מהנסן כמל קצוה?) שמעחהא א' סרק כיב
פ י  יק^אל מה שהאריך בסמן זה כמה דפיס בחריטה וכ׳ כסה תחשים בפררסאלו ובסו״ד בביס הספק שבס׳ ק״י בס? לסש״ן אח כ״ז ובסס׳ שנשן< הר
׳ כ״א שכ׳ דעכ״פ כשיש ג׳ ספיקות ממי אף ׳ ל״ו מר׳ ה׳ ובס׳ ל״ס סעי׳ ב׳ בטשא כלי הש״ע נכלא׳ החזקה ועי״ק סף ס  פי יש ועמ׳׳ז סק״י ועי׳ לקמן ס
 (ובדבריט שס) מיש מדרס אאבאדטת (לנ)כשרה פפרמ״ג בפתיחה לה״ש במיןס חזקת אסר עיי״ש אך נגה״ק שס את ב' סטת ביאות יאפי׳ ג׳
 שכ׳ דאף דקייי׳ל להקל בם׳ טריפות מסס השימה מחרה מ״מ בספק פאגתא ספיקות לא סהר בספק בשחיטה עיי״ש ועיי בס׳ ועת הורה בראשית דטת
ק י״ד) (מא) 0שק שאירע ׳ כ״מ י  נא ממי חזקה משחטה מחרה דע״י החוקה לא שהגה הדין פיי״ש יפי׳ נסי בפתיחה נה״ש את ל״ד (ופ״ל ס
' מ״ג שכ' דנכל ׳ בשו״ח מדע טמדה קמא חיק אסיע ס ׳ קצ״ה שכ׳ חה הקא אם פטגסייהו מא נדי! בשחיטה ט  דנח יוקז של מו״ד סף ס
 דס׳ נשחיסה ימימה חזקח שאט זטח לא שחנה הדין א דסליגי נערן סריסס ספק נשמטה יש נ' חוקות המתנגדית זי לזו דלנהמה c חזקה דאגה זנוחה
? יסי׳ נס׳ י י ק למשל דפליגי נערן יתרת נדאה חד אסר שנזד״א מא ועד ה יש לה חזקח טהרה שהרי נסי׳ ססיה מסס וסי נ  מאך סא ההלכה מ
? את קנרז ירש מ״ד שס׳ ׳ א סעי׳ כ ? דנזה אנא מראת הצונאת פל האסי״ז ס ׳ ל  בצפורן של אנודל וחד אמר שמא כפרק אמצעי המכר להלן ס
י המוקה ומעיקרא לא שהנה הדן משא? כשהפאגחא סל שפוסק הט״נ נזה ופי׳ נקונסרס נלל גמל שנחש הס׳ ולן הסייס על מו״ד מה י  למימי• ד
מק זה ן נעל ילך סחייס נ א ן ממ מראת סצונאח עס מ א  א מצה לחוש ענק טריסת א ואמר שזהננןתא וטריפה ופוסק הנ׳ פלינ עליו שהחוובח מ
? מהר״י אסאד ס נ ? ו ׳ י יו? ס  ואמר דאין זה ליץתא ואן ראיות האשד מכריע יותר מהמחיר נזה ממי נאריסח עיי? ועיי נשו? אמרי אש י
(0ב) שאירע בשחיטה. מיי נסרי ה־ ? בז ו ? נדנד מ ? מ ׳ נ נ בהמות כשחח ואסא מזקה דאתיא מכח חיו? ס  חוקה דשחטה מחרה שיכדיפ מ
׳ ח׳ סף ס״ק אי כדן סכין קזן כל שהוא שכ׳ דניון דנדיפנד ? חואד לעיל ס  חנא ולא לקוחא סא עיי? יסי׳ נס׳ שכ שממחיש שמעתתת א פרק כ
ח לכהחלה נחלנן הפוסקים יש למן! וסיס חיל ומ וכל דדיענד שד נ ? נראשית דעת שרי ו ו ׳ ל״ז ונסי דעת סרס על מ ן רעק״א ז״ל ס א ? מ ס נ  ו
׳ כ״א סק׳ג כ׳ נעצמו יאפיא נס׳ ס . (לד) ולא חיישינן ספיקו סיי נס לכסחלה עיי? אנל נ (? ? ס״ק י ׳ כ  נשמחה לה׳ שייטה את >f (וע״ל ס
׳ הס׳ ׳ ל״י ס״ק כ״נ רפאגתא מא מימיי־ להתחלה למש לפנית יחייאה לשק שייטת נ  אפי׳ להמחמיייס מאניה הריאה נליי סק״ו וחנ? לקמן ס
? אם יש קבים שלא נמקוס נעוף ירי? הד אף סנא ינדמני מוהר לכ? החמיר לכתחלה במינן יסי׳  עיי? (לה) במקום נקב ניקב מבאס? ס
ה וכ׳ י מ ט ד ה ביאשית ופת בפחיחה לה? את ל f שסהזיב ס י דעת מי ? נזה יעי׳ בינרי שאל ייוסף ימת(ממאן מנטנ ז״ל) נ  שמיו ועשס? סק״ו מ
נק יסיפא יסחיינ סי י נ י ב האני״ק מאסנו יספר א פהי׳ פעס א׳ מעשה לחלק נזה בין ספיקא יחיינ יאדיתא א נמי  בס׳ זה שהביא פהי׳ אצא מ
ק ימאיק של ישראל מ׳ לכחחלה מיאיייתא אף ינדפבי שרי צריך למהר לבסחלה אף משמן  כפין זה וסרה לאיסר והסכים עמו הרב הצדק י

׳ ft סעי׳ ה׳ ובדנמט שם ס״ק ק״ב יסיק עיי? באדסח:  שאס מבעלזא זציל עיי? (וס״נ ס
? מה שפלפל בדן אם נעשה מבר ׳ י ? מנחי! משה מס׳ י׳ עד ס ס  קי״א) (לו) שידעיק שנשחטה כראוי אבל על אמדנא לא סמטק ועיין ב
י שהוא אסי לכשחלה ימוחר נדפבי יש ט שוי אסר א׳ שמותר נ  בשחיטה יכל ספק שאתנ כשמטה אפי׳ יש כמה אמיטמ לא תליק להקל א׳ י
ז בשס מהריק? מיי? (א) בהזנך. אימר וסי רק בדשבר ואסילכחחלה אם יש לאשרו אף בדעבוומי מוחי לייעותא והביא ? ס׳ ל? ס״ק י a 
ל שיצא פ״א נמהר מכמה מקיפות ופלפל מס עיי? באריסח וסי' נשו? מת יצחק (טתנאן  פפס? םק״ו שב׳ שהי׳ א ויסת מס חכס אי שרצה צומו ת
ו וסיס מרבה דאות ד מ ? שהביא וס סל ג ׳ ס ? סף ס ו מסיפייישלא) מו י י הי שק מצא בסס׳ מסיי״ק שדש ק מי  יצאה מחויך״ אסר ימא יחס י
פ אם מלד אח? דפותא בשחיטה מי ספק יתמ פריהן דחרתי דפבד מוחי־ ולא קס $ ח הרחי צדפותא רק בריאה א  להדיא ואף שיצאה במחר י
א עיי? ועי׳ ביפת סרס שס בפתיחה אס ל? מס ? סאבלק סי fo וגשו? בית יעקב מבא יאתחוק אםי מ ? מ ס  בחוקת אסר מיי? ופי׳ ב
? ועי׳ נקהמוס סעס מגדס (ממאן מלטנ דל) טל הסוס? כאן שפלסל בפרך זה והפלה לדנא דש להחמיר מה ועי׳ בתפארת ישיא! מל  סי׳ ס
? יאלץ «ש« יי: (מג) בשחיטה פפומ״ג נפתיימ לה״שמיש ׳ ל״ו שהאריך להתיר מילאה ס״א משניות ס ן זה תשו׳ מהרי? נראסטת ס ר  שהניא מ
 נמהר וסיס פיז ואף שיש לי פלפול גמל נדנדו אנל מהרי? רנ נונרי׳ ד׳ שפלסל נפנק יתרי ותרי א מי ודא טריפה מודבק מסס וסמוך ניסוט
נק ותוי והוי ודבק ו ? הניא מה ששאל ממורה א׳ לחזקה לא מי רק ממ־נק א ולא סי רק ססיקא י ׳ כ  עכ״ל fi• נספרו דנד שאל דיקז דעת ס
 אס לסמוך מל מה שננריצא נמס• והשינ להחמירעיי? ומיי נשו? ד השנ סי סב כ׳ ד״ל דהוי ואוייסא ומיי? מה שג-לסל כדן ספק אם שהה משמ
? שס ׳ אמרים כן וני אמרים כן וגס מ ' * (לח) זזםדח עשס? א לא א נספק דתד וחד נ מ קמא ס ? דנד מ ס נ ׳ א י ? ס י  הספרד מ
ט ח ק כיו שצידד נדן םפק אם שהה א דרס מנדאדיהא אסר אע? לממן נ' סכירס מוס ושאט סטס ואט יודע נאזה מהם שמו וק מ ? י ׳ כ  ס
׳ אמרים ישראל שמו א נטלה ימלקי נסי לקי יק אס נ ? אחרננ חבא וטי ונרי? רונ מצומצם מי ד ? כאן שנולד לו ספק א ן ייייסן מ  דחנ אן סמ
ה זו וני אמייס נכד שחטה א מתה מאלי׳ מי דאי נטלה יכל חד מ ׳ נ נ וחוקה ס ר ח מק זס וסי׳ נטנת אדס מ ש נ  נסהיחחו לה? סרש ד׳ י
? לסס׳ וחדי אף דמי ס׳ pn אקקס אחזקה ואס שרס אמרים קדם שמה א ? נזה ונקונסרס הכללים לה? למל גמלי הקיש שנסף ה  נ׳ מ
׳ מסט נמשי־ "יל דמי דארייתא דאמדס חנא  רסס קמשיס מכלל ג׳ ואלן• נאריסמ מערן זה. (לט) וכל ספק שאירע זיס ואח? אמרים נ
ט ח ד ואז? אסרס נ׳ מ ש ט מ ׳ אפרים קדם שלא מ  כ׳ מ״מ תיל!b ספק נשמסה ונדיקה שאט מוע המנהג ילך אחו מימיי־ ימנ? מ נ
ס *מדים י מ מ ל הועש מכיל מימיו שיצא מהוינ וסי דארייתא ואס שרם אמרים מ ? וכה? א יש להקל ולס ש̂י ע ס הוחק סא כטן נ  ואס מ
ו ב׳ יננוא מחקת מרות מ דארייתא ב' ע י ס ושחש כראי סי מ  יעי׳ בס׳ מנהיב כססקימס בהמייעה רבה שכסף הסתמית את ו׳ שהניא לא מ
ן י ר נ צ ש י פ מ א ל ר מ א ׳ א ד פ ו פ מ ר ס א מ י פ ס א  דברי הז*ס אא וסיס ח״ל וצ״ל דנדרבנן מיידי ראל? הא קיי״ל ובדבר מרה יבמה בחוקת אמר י
ס כראי ס אפדם מ י ד מל השחיטה ואחמול שחט במיה מ ? ואס נפשה מ ת מראת א ל ופי׳ בב? בקונטרס פשק ממו י ק אחד מחסיר פ ל  מ
י סי ספיקא עיי? ופי' מחלי הקיש בכללים א ) ספק ושנים אמרים לא שחט מ ם ) ־ ( ? ׳ כ ף ס ט להלן ס ד נ  שנדפס בסף חלק א׳ מסור מ?(ופי׳ מ
ק שם י מ א סק? ו ? כלל ג׳ אס ו׳ ונכלל ד' ובדיק למיל סי י ׳ ק״י שנסף ה ז לקמן ס י ה ממיז ו ס מ ק ספיקא מ  שאדע כשחיטה ולפרן מ

6E אמרי ? ו מ א י ׳ נ ק ייז ועי׳ מזה נארן מזה לוינא ועי׳ יחס בשרת שנויי חנק א׳ ס ? י ׳ כ ח ומרז «*ז לפיל ס ו ׳ק י י מ  0ס״ק סיי י
 מרד
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) ישחט ו ) : ב ה פ י ר ר (ft) (ה) ט ב ט כ ח ש ד המקוש ש ג ת שחיטה (ד) מ ע ש ) י׳ניקב (ב) הוושט(ג) ב א ) ; א י י 5 י ־ , ־ 1 ! * 

ט הוושט וניקבו בני מעי( ח ש ט או ש ש ו ט ת ח ש ה קודם0ז) וניקבה הריאה (ח) קת־ם ש נ ק  P.^I ה

 (מד) פריפה (מהר״ו הלטיו שידמה) :

 כו דין נקב בוושט או כבני טעים trrp [נטר] השחימה . וכד כ׳ סןיסיס

א ל  ש
 באד היטב

ה (נ)(ט) טריפה : ט הקנ ח ש  והרמניס ממ 0ה״ש ש

 המפייס תצויס טשע אילו הט שייך נהה שרפוי! עי פיפחיס שטסה קני- יופפ
 !נסנ נסיו ולא דמי למ*ש לעיל לאס יקנ הישס איור שסיפח חט דש להסיר יש
 לומר לשאני הנא דש נעלמא סריסמ! למעיים נפני עצמן נצא מפס ע״כ גס כאן
 *סד תקנ אחר שייסת מישס ספא״נ 0ישס עצמי לדק שגשחש חנו הד סוס

 מואן לליתא

 תשובה
 ל״ג ס״ק י״פ) (ד) כגנד המקום ששחט כבר פייסה. עי׳ כמסי! ייס
׳ ל״נ  מישס נס׳ ליקעי חבר בן חיים חלק ששי שהגיח בצ״פ פירש לקמן ס
 סעי׳ ג׳ דהוי נטלה ומ״ש הכא דהוי רק פריסה נדי״ש ופפרמ״ג בפתיחתי
 לה? סף סרש נ' שכ׳ לדנא נוה דהוי ננילה ופיי״ש פוד שכ׳ דלא מינפיא
 אם שחנו פוף ונפסק מתרח נדונו נמקים שחיפה ושחנו סישנן דסי עילה
׳ א׳ ס ק ואף ינשוף ד נ י ת  אלא אס' רקנ סושם נמקום שחיפה ושחש מ
? טון דנפיק סקדס שחיסה יסי שניהם ראדים לשיזסה לק סי גס נכה׳ינ  מ
 נטלה ומיהו אפ נפסק מתרח למפלה מסקס שחיסה נשפה ששחנז עריסה
 סא ולא ננילה עיי״ש יענהנ? ס׳ כ"! סק״נ (ה) טריפה מנאה? מ׳׳ש
כס? יש להחמיר  מהש״ן ועט״ס ושמיח סעי׳ א׳ והב? ם״ק נ׳ שכ׳ ישלא נ
׳ נ׳ יעי' שמ? ? ס י ? אערי אש ט ס ב  נוה ולאסר וגד׳ מ״ו סק״א ו
 שס שכ׳ ולעצמו יש להחמיר ננל מקם רק לאחרים יפ להקל נהם? עיי״ש
?  וט׳ נמפירח מלחו הספרד נכי' זה ככ׳ ואף נהם? אין להק! נזה נ
 כבהמה ייראל חקא וע״? כשמ? יתנ״ש סק״נ של דככל מקזש חין להקל
ה כמקים השח סה חקא משוס תי ג  נזה רק נשרק: התפס או נפסק חכ י
 רכל מקוס השחיסה כשסס דיי ובמק דסורז בדקיצא אנל אס ארע ט
 סדסוה שלא נסיץס שטסה כנין בסרק וכדומה יש לאסמי כמי נרקנה
? נכל הדירם ׳ לס׳ הייטאר במדף שא־ויז עיי׳ש ודפ שיש נ  הריאה נץ ס
׳ ס׳  הלא לדק לער; אם שחנו בסטן שיש ט רושם טלט מחבאר לנדל ס
 \v' טח סלל כאן סק״א (ומי׳ בדברימ לעיל ס׳ ס׳ סק? באורך נחה ט

 שס מקומי).
ד דא בעוף  סעיף ב (ו) שחט הקנה ל הבל"- ס״ק ל וזיל בבהמה אי
ט של ׳ א׳ הו לא מיטרפא אס לא שניקב קדם ח  טון ששחס ס
 אחו מהם הישו׳׳ס מכ״ל• (ז) וניקבה הריאה ל בסי פרי נק המנח כה*
 ממאן מ' משה ז״ל ממייסלץ נחדושמ למד׳ זה ח״ל נלפענ? דה״ס סבא
נ מ ה י ! קראז לאחר מ י נ raw חנל קנ  לזקנה הראה לןזז ש5ימ ה
 מושט א אפכא אף לדק תלחמריק במיעוט בחרא אף שפחס טלי ויקנ
 הקנה קידם נמר שיזיטח וושט מ״מ כשרה הואל ולא רקב אצא לאחר שחיטח
ט של סישמ הוה משמט טא ואף לרפת האנדים לכתיו!ה במד׳ א בלא  ח
?  הפ? סבא תיק: הסי׳ לאחר שיונח רוט מפר םזיןסו של הב? מ
׳ ל״ו ס״ק  בכה/ נלפטנ? ופחז ווה ששוט ונכון לענ? רו^ן פנ״ל (וניל ס
 צ״נ) (ח) קווים ששחט הוושט נד׳ נשו? טמק הלנה (לגדל איממוינש
ט הנני מפייס ק ־ין אפ שמס הקנה החלה ואח? י י יי מיס ב ) ייי״י י א מ י  ל

 קודם ששחט סישט אס נס הריאה פריסה והעלה לדנא תם הויאה אטוה
׳ כ״ג נאק־ ונדי ננמסז ? ס ו  פיי? נאריסח ופי׳ נשרי! נריח אנרהס ט
ט) טריפה. פי׳ סד טאר ס״ק נ׳ דלא סי p ספק ) •  אייון ס״ק בי
ק ק נ׳ שמחלק נזה דניקנה הריאה סטס ולא סי וק מ  פריפה ועמ״ז י
 טריפה אנל ניקנו בני מנדם לאד שנופת הקנה יש לעץ ד״ל דהוי ודא
ו ש ? דצא שכ׳ דנמקס מ ד ק א׳ נ ט׳ שאיו י  פריסה פיי? וסי׳ פ״ז נ
ו פשק יש לצרף לספק זה לפין ספק נמיקא ולהתיר כך אבל  גחל אש יש ט
 כלא הפמ גוזל אן לצדד להקל כלל בזה עיי? ועי׳ to עחגית הטשס

וה.  ירש נ

 י״ל

ט ? ה״פ קלס נמר שייסח סושפ אנל לאחר ששחש ח  כו (א) סדסה 1«נ ט
 כשר אשיא לדין דסטציק נל הלסת שטסה נניעיפ נתרא להמס טיט נמעוס
 נישא־נפצמ אנצ מהשנשחשננר נכשל יעיל לשאני «א ללא אדע פסל לרך שחיפה
 כלל ואילו אם עי״ן לא שחש הקנה כלל ק ססן סהייצ ינל הסיורורס ללא נניח
 שמחמד so: (נ) סרישה ול נש״ך אע״נ שיד הדאס הלויס נקנה וח״

 דרכי
? ולהלן ט׳ ל? סעי׳ פ״י נל׳ז ׳ י י ד מ ׳ ל ׳ נ׳ ונד אפרים ס ? ס ו  ט
ה (ונדנרימ שס) ועי׳ רזה נשו? מ  וייז(ונדנריט סש) ונטי ל״ו מד׳ די נ
? ששחט פי א׳ וטו נ׳ עדם שאניח פלא ס ? נ ׳ י״ז מ ? ס ו  כערי צוק ט
נ ל? משעת שטעה רק  נשחט סושט וטס שיואן כעי! שטופס נחתך ח
כ כחתיכת סירידין והס? עם עוי אש ח׳ בעמו אמדס שנשחט י  שממך א
 המשט נריט נשפה שחיטה והשו? לא שת לט נזאת ואכל נעצמו וגס האכיל
׳ השו״נ ודעימי' אסדס שנשחט  לאחרים מבשר סר זה ועסה אנא נ׳ נגד נ
ד דא י  נסנן ובי סייס אמריס שלא נשחט ברוט והסב חיל ומה אמח א
 קמא דדי סה אפי סיהי מחמד הרנה על השו? וטיט מעמשו שישלס דט
 הכליס שבישלו נהם הנשר מ״ל ונס סימי אמי־ שלעת עתה לא ישחוש נלי
? להחזיקו שניה כדת ? ויקנל ד  אעע״ג עו טהנו׳ר ססנ א יעמוד נפר נ
 ט מעיקרא ודנא טרכמ מטור שראה מערערים שלא גשחע כראי אף לס
* שכשמו כראי נכל ערן שאלה גחלה סא וט שס איזו לדק  תרמ שי
 וסודה לנדענד דנא ל^פט' קורס טנח השאלה לסר רנ ומורה וסי וטק שענר
̂ספו לאכול ולהאכיל יש נזה דעוסא נחנה וט׳ ולדנא אן  השוינ ט״ז והורה ל
 להקל כלל מה וט׳ עיי? נארך (מד) טריפה עפרמ״ג נסתיתה שס של
נ? לסודר מאה מטרפה דאט  דליפנא דטריפה לא דקא אלא ר״ל נטלה ו
 אסר נהא וק א אהח ני׳ •ישם ננילה אקה וא אתרו ני׳ משוס טרפה
א סק״נ ונס׳ יליכיה שלם מקימה מוראה  אט אקה עיי? ועתנ? נ
׳ ל סס״ק ל וס׳ ׳ זה (י׳ג׳׳ל ט ף ס ׳ שלמי יה ונמנתה אהרן ס  נסף ס

( נ לה ועי׳ רמנ״ס י  ניס סק״ג נ
 סעיף א (א) ניקב וימי׳ לא רקנ נקנ מדש רק שגמס קורס מגמר
טס אס לא נפגס י השחיטה סי טרינה ו  הרוב נמקס פסתומ י
? שאס לא נשחט לא ט׳ כאן כד טרפות אע? פעתה רהוסף על הנקב  כ
ק א' (ב) היישט כ׳ נסת!  משאה השחיטה לא פפתנר להטדף תב ש י
fiv cvpj מקזז המחנר דן זה ניוש ווקמ ימו txr,םיק &׳ Jfivnp׳ 
 מסס ומרנרמ אט׳ נשעח שטסה לא נפסל אט׳ ננו מקיס ששחט וסטקת
 הנתרת אט אסר אלא בחט בין בשעת שטעה ובין שלא נשעח שנועה
א ׳ י ק י׳ אבל לפמש״ל סף ס ו י ׳ י  נדי? בארך יעי׳ בדברי אגיל ס
ס לערן וה אן  דלדק חמור בחצי קנה מוס מימש נקיבת טיפס ממילא ת
 רמ נץ קנס אושט דאף נרקב הקנה יש לטש לנקיבה סושס וו? ומיי בבית
? בהא דנקט המחט• כאן וושט א ט ׳ י  אברהם נשיו סק״א ולטל טף ס
 דוקא טיי?. (ג) בשעה שחיטה ובאם יש ששק א יקב סיטס א סי
? כיח שמואל ס נ נ ו ׳ י ? ס ו ? נדת אנרהס ט ס  סטן נשטטה עי׳ נ
? ונשנ טמעתתא ? ט׳ נ ו ? חסם ספר ט ס נ ? ו ? ט׳ נ ו  אחרון ט
? ? אח כ  (ממאן נעל קצינ! רל) שמעתתא ה׳ סרק ו׳ ונשם? בכללי ס
? טדע ס נ ? סק״ו ו  ונס׳ תפארת למשה ט׳ ל? ונסח! ינץט׳אל ט׳ נ
? ומ״נ וחשו׳ חמדת ? ט׳ ח׳ וחשו׳ מראה יחזקאל ט׳ מ ו  ביהודה קסא ט
ש נלל ד׳ ובסס׳ מהר? ק נכללים שנטף י י מ ? ו י נ ו ס  שלמה יי!ק אפי
ז ' י ? ס י י ל? וימי צמח צוק (למסיק סלינאוינזש זיל) ט  טק טו? ט
ז נכשמסדז או? בסט ינס׳ דעח סרס נואשים  יבשו? אמדי אש חלק אסי
' ? ולהלן ועוו בכמה ספרי תסטה (ופיל ס ח נסתיימ ליש מאת נ  מ
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 •תחי תשובה
ן (א) פי BWBB מעיז סניא מר׳ סעיל turn לזמן מומי נוכנ־םפל נניפפים  ד
pi* *אן• ססנ yfx ומה ופמ הפר״יו יאזלו נסמלס נשתיעס מופר לפטל 
 פייו וטבל דאפ נתננלה מדמה אשור ונ״כ הסמ״ג מיד*! לאם שיא * דרס נד * שנין פגום אשור למטר הניע לפונדי סגנים דלא ודן פי *גא ממי p מיקנ המסע
 ופסוקת מרננ׳ס *ונס מ׳ נבילוס שיומתאין מוויה מוסר פ״ש ויין נמשונמ נריפ אנרסס pin >ו"ל מסי לינ מד סי שנסאל פל כנין w ג*חו8 ספצפיפז יישי* ."*י"
3J'f ^ י י"7  נקינס משפ לסר עיצה אד אס מינרין ס*ו«ס פס סנ״מ לעובדי כוכניס והפלה נמה מעמיס נבונים לססיר ממואר מלמ׳ז לננהמה סמוננלס מסימה *ן ל«י
as ו סיףנ ייס  ׳שלהסיל עיש [נם נתשונח ייס סי י״ע המניא פענדס סטנים לקיים מנהנ ישלאי שאץ נוהרים מס ינס נמי מפיס של נהמה אין pen ע״ש] ופין י
, סשיעא טון לאשיל לישראל ט׳ ויין מנמ״ל שנפנ ומ״מ מוסל למכול להם לס היוצא שפס שמיעה נפילה מסרנשמ אן זלא שיין לינא סיד ט׳ ונימ ו ונפסונם נקים שמי אל שיפן רל הינא ללא נשתפה נר* ע מסלנוס מלכים פ״ש ומיין נססנס *מנס סמואל שימן י ס מנייה «ל לס מן ססי נמנואר נלפנ״ס י י  נ-א*ס *ן עונל טנ

 תשובה
 ל* שבכללות ד*א ואימ ירא מותק קרא אסמכתא בעלמא ייש להמיר

ק א׳ בד״ה ולפנק  שניייו שס ועמ״ש מה גמיך מצחן אמ נ׳ ימי׳ נר! י
 דנא שכ' שיש נימ בדבר אי היי מה*ח * מידבק לעדר מאה מדבר האסיר
ר חשד לדבר הקל דלקמן מ  באכילה מה׳ית ונם יש נימ לפנק חשוד לדבר מ
ר ממפרכסת  סי' קי? וציין־ להמיר דהר מירח אבל לעמן ספק מון בנפל ט
ק אי נפל כלל * ל* אין ליס כלל מ ש ט א י א ל א י ש י י א ק פ ם  להכשיל ו
 יאסי׳ לא סי יק מותק אשד לאסל השבשיל מי שהמיס הנהמה דהר ימ־
פ וכן צעק סחת למזל למווח מי שאכל מהנשחס  שיל? נהסחין כפפפ ת
? אין רמ יהא נפיק חקא מגדה שיש בה מלקת חה  נפרס תצא נפשה נ
ruoo (ט) לאכול • י י  אפיי להימנ? אין ט מלקת יסא ל* שנכצאת מ

פ ירש אש נקננלה אסר ליק לנ? הנמ סעיס ימיי בשרת וקיר ספני י א נ  פ
? ובסי פרוטת הבושם לקמן פי׳ רה אמ ביובשו? י ׳  יהישפ חלק ב' יירי ס
י״פ ופי׳ ו ומי׳ גשו? אסרי אש נירי ס׳  שואל ומשיב מרינא חלק ב׳ סי׳ י
׳ ר בפוביא פס׳ ספק קיבת מושם בבהמה א׳ מ פשה מיו? ס  בשי? מנ
? מה לדנא ופי׳  ונהפיגו בר פני׳ פס מי ספים מבהמה אחרת ופי״ש מ
כ יש לאסור י ? יצא שהפלה ואם שחש הקנה לבד אם מתה א  בטי! סקי׳א מ
 ליק הריאה לנםד ואש שחס סישמ לא יסן הבמ מפיס לנכרי ויש שאסר ליתן
? דדיקא ׳ י י חיו? ס מ  ססמרס נוסי׳ לנכד בכה? נרי? ופבשרת חתם ס
ס י  ונחנבלה איכא אימר דאבמיח אבנ אס ממורה פ
י הליל אבר ממזיידל דלדיק כמי ליתא אלא מצות פרם  במימונו בחרא של מי
א ייווהא םי ׳ א׳ יש לסמוך פל הי  בעלמא לועס חב הסטןים נמצא בשחס ס
ק ולא סלן ים להסיר לב?  דני ספרם ינקי אסיד יק נסחפו ב׳ הס׳ ח
? הר ס נ ? ו  ונרי? פור נחשו׳ שאיו ופי׳ נמה כשרת כחנ ספר חיו? סי׳ י
ג ׳ ח׳ שהאריך מנרי הסרי ח זנח נהפלה שלמה ס סי ׳ ח׳ ופי׳ נ  המור ס
ט מוכח והסי׳ עצמן לסי אנמה? מיי׳?  שני דמו׳ עצמן אסיים לנ? שזה *
ק קעמפנא) ממ־ י ק א׳ וסי׳ נס׳ שערי שמחה(מהנאק ד  וני' מזה מ׳׳ק י
מ? סבאיפ מהמהרש״ל לבהמה של נכרי אשיי  י׳ נאדגיח מעמים אלי י
 שחטה ישראל לא סתר א בסיסה ואסר לסשיס לב? סי׳ נסנהס הח?
ש שס י  במהד? (מיפס בירד רסס לטב) שכ׳ מ״ז יזיל והמעיין בלשון מ
מ הנני ממיס י  דאה 7* גס לישראל אסי לאכול כל זמן פמפרכמז וניל י
י המדולדל רשיוטה אינו פושה ר»ל  שייא דטון רחלי׳ מדין כמיעוט ס״ל *
ם וסת? י א ך סק״ח פכיל (י) פסגה סנ י נ ו ׳ י  טי׳׳ש ונו׳ ולקמן ס
ש מכא מהנגלה נשחיפה נטסן וסי נטלה לפנין למשיט לנ״נ ועמ״ושק״א  י
 בד? דצא שכ׳ דפ רט אפגין הגר מניס מכא ונמנבלה נשמטה גס לישראל
 ו-תערט הבר מניס יבש ביבש דאי מי נבילה מי הבמ? בד׳ יאפי׳ באלף
? י נ ? כתב ו ד ד סק״נ נ  לא נפיל ו» מי פריפה נטלי ניש ועי׳ עוד נשי
ק מפל כזית גשו ז מ י  פור פה שכ׳ נפרן זה פיו לפרן איסרין פנפלק ז
? ש מ יש • (יא) ער שהסית הבהסה פפי  פריסה חית נשר מן החי נ
׳ רציו ופי׳ נ ס ס למיד אף מהסס להושיט לנ? ונד׳ מזה נחשנ״ן י  מהי
ק זה סונא ומי׳ נטמשי פ ? סי ו׳ מה שהאריך נ ו ? מין מולס ט ס  נ
? ז״ל שנשאל נאייזא מומה שניקנ מושט לחללו והשינ יאסי־ למכור ק מ  מ
מי נבילה ולא סמי לה מחיטה לסהרה ואין לחלק בץ  הב? לנכד טין י
? הזי שמן נמלה נ נ נסתיימ לה? סלש ג׳ נ י סר כ נ י  טוף לנהמה עי״ש ו
מ ועיי במלח ? נ ק מ י  לטריפה נד׳יש >f• בי״ק מגדר בבהמה יפי״ מ
jrtn בזה באדן וסיס ? ש מברי מ ׳ ח׳ נמאס שלמה סק? י מ ס  ז

 סין

 סעיף
 דרכי
ה סוהר לאכול ממנה ת ק א׳ שכ־ ילאחו מ  א (א) ודזך עשיך י
ה י ? וס״ז מףא מ ק ׳ מה שחתך קיים שמתה מי? ועשם? ס י  מ
א ני טהניח זה נציפ (יססש רכל זה מא לאחר מיקח הייאה אבל קרש ן  ק
׳ ל?) (ב) סבהשה פ ס ל ד  נדקת הדאה לריק בצ״ז אסור לאטל מפנה כמי

ק פקפה נח גמא(פהפומ״נ) ס׳ מאשית מסתפק אי אנד מה? מ ו ׳ י  פי' מ
ד מ ובן ? מה יכ' פ ק ב׳ מ ? י פ  שיי לב? פי? ונד׳ נונריו כאן מ
ט מא־ למלה אסר למשיט ה חנלמא ומאד אש מ מ  פקיעה הבא פל ב
ה טין פ מ ו נתעלה מ ו סמסרכםח לב? דמי מ  הבר מפיס * לחמך מ
׳ א ׳ י ע ס ח י : (ג) לאחר שנשחטה כ׳ מ ? י  ולא סהר האי שמנוה לישראל פ
ה בפיו משחט מפרכס ופדיו יפה יפה פ י י ר מטת מ  וזיל מותר לחמן מ
ס במתר ומזי• יעדימ ס  ומולמ יפה יפה מתר מגשר אחר מפני פהיפ באפ ב
נ ובלבד סממן לאסל פד סמות ז י ׳ י  ו*כא טן סטשל p צא וסי׳ ס
ש ומואו יסה יסה מתר מבס־ אוני יש למיין למ1נ? י  השחפ מכיל והנה ב
׳  מה יהי׳ הדן בחתיכה סבה אי צדן למחכה לשנים דאף שכ׳ מ״ך לקמן ס
? דנמלמא א? למכס לשניס (מושב? דלא ממרדכי) פיי״ש ק י ? י  ס
א ט נמסו יש לטש מ ט א מווה וטון שהדס נאפ נ י ש ס מ ל מ ? י ? מ  ס
ס מאמצע החתיכה מרסק וצ? ואכ?. (ד) שנשחטת ח למציא מ ל  לא ימל מ
פק נספק אט־ מה? אי שוי למשיס לנ״נ ת גמא ס׳ נח מסו נ  מי׳ נס׳ ט
? שהאדן מה והפלה דנא אסר ׳ י ? ס ו ? חתם ספר ט ס ? ופי' נ י  ט
ה מנחח י ס  לנ״נ רק דאי אנר מה? אנל סס־קא שרי נדי? נאדכוס ופי׳ נ
׳ ה שממיר למשיס לב״נ ק רש ס י ? נפנין זה יפי׳ מ ׳ ד׳ ס ? ט י  משה ט
ף ד״המין שכ׳ דאף ט ה פרסי דרס ופיי״ש נ  אף בססקיס סיי״ש מטרן זה מ
? חס• לאברהם ס נ ׳ ח׳ ו ? הר סמור ט ס ר נזה טיי״ש וסי' נחה נ ו ? מ  ס
ק ט״ו נאריטח י בלקיי י י נמנ ׳ ח׳ ו ? ס מ ׳ מרח זנח נ מ ׳ נ׳ ו ? ס ו  ט
מ א׳ שנסתפק ננ״נ ת א ו ׳ ופי מ ח נשא פ׳ נח אמז נ נ ט  ופי׳ סוד שם נ
? ו ק פולס ט ? נ י ? יפי׳ מ ד  מסכן אי שרי למשיט א אנמה? לרסאיחי נ
ח שנחכסל י ׳ ו'. (ה) נו־אר. גו׳ ?ש׳ WT גמא BB ס?(«ץ אמ־ פ  ז
ר אי טרי למשיט לנ? ד״ל דמקא רשראל נא נקבלה יאחר ח נ חד נ ח  נ
? ? בנינ עיי? pfo יפי׳ נחמם ספר טי א נ מ ז  רניס להסות דנטל מ
? כ׳ דלא ׳ י א ft• לעיל מ ט נ ד ח י ם אצל ב? אזליק נ ׳ ע׳ שכ־ ת  ס
׳ כ״ו באדן ? מהד? שיק חמ? ס ס • רונא בנ? נדי? יעי׳ מזה ב ס  אוליק נ

? חמי לאנרהס שס (ו) ועודה סטרכסת ס נ ה ו ? מנתח מ ס  ועי׳ נ
? טון שלא אסרה  ואפי׳ נמצאת טרפה >cf ואסרה לישראל מסמס טריפה מ
 מטעם טות מאיל ואהני האי שיוטה לישראל למציא נדד איטר נטלה אהני
פדה רשרכסס יסנר  מר לנכד לסצימ סיד אנמה? ואסר למשיט לנכרי נ
? סאי ימשינ ס ? סק״ג ומי׳ נ תנ ? שעי׳ ב׳ ו  מפיס אף לאחר נדחה מ
ה מ ב ? נזה וגם מבאר מ מ רי מ ׳ ליו מה שהארין מנ  שתיהאה חלק א׳ ס
ה הלא מא ש? מטרשת ? מ מ ד מ נ ? ומה חוסח מ מ ו מ  שנשאל י
ה אשי מ נ ף אנל נ ו ׳ י״ל מרירי רק מ מ  נטלמ וף וכ׳ ומדברי «
ק א׳ ק י ? ומי׳ י ד א נזה נ נ ס מהמה מוסר ופארן ט ? ת ס  ומטף מ
ש סהדגיר ומוחו םת טפח? י רנ ו • (ז) פ ז ק י י במאדים י י נמנ  ו
ס סנסהפק י מ י תינת גמא סהסומ״נ ס׳ מ ס וט׳ ועי׳ ב מ ו  למסר ל
! אסר א״ד י ן ט איכא מיד טין רנ  נחלנ מן מריסה אי שר לנ? ללא טי

5 5 ° ^ ? י " י * ( 0 ׳ מזי- ( מ נ ׳ ראה א ר אחר ופי? מ ס  חה *
? אצא שאין 6מןן מלמדסי ל ש וה״ז נ  «ו*דייוא מקרא ו*א םאכלו סל מ



ה ט י ח ת ש ו כ ל ה סעיף מ א ה ע ה ד ר  ז

. , ת (נ) (ב) (יג) הבהמה מ ח  (יב) ש
 באד חיטב

* מס שיותן־ ס  (נ) הנהמה ונתנ נס״) אנל לאיור שמתה מותר לאטל מסנה *
 ממנה קוים שמחה ומוסר להאיילס לסונד טנניס אע״נ ילסונל םנניס אין שייסה
 מחרת אלא מיסה ומר זס נחתו קורס שממה סי״א ילא יועיל לו המיתה את״נ
 קמ״ל ללינא מילי ולישראל שד ולעובד נונניס אשור וני נש״ך אנל אס חון• מבהמה
 פמאס קילס שתצא נפשה ניק ללא שייך נה שמימה אסור להושיע ממנס צנמ נמ

 וני מהרש״ל ננהמס של עונל טנניס אפילו• שחשה ישראל טק שהיא לא נצפיה על
 השמיעה א״נ ננסמס שלו לא הותר לו נשמיסס דס כשחשה עינל כוננים ואס חחך
 ממנה נפולה מסרנסיז אסור להושיס לבני נמ ונתנ נס״ו לנשור נחנ נאן נשנרה
? נט׳ פיו ס  מסרקת וחנ נטר עמה ננילה ינס ללילו נ״מ לעמן ספק ניצה סריסה נ

 6ווחי חשובה
) הממס פנס״מ יירש למשינס 60 יעקב גפן להסמיל אשי׳ נלא לוב נשל נממילס  (נ
 ננולו לא פיין םיסנ לסס מסווש לססד נלא לונ נשל אן• נסנר המסלקת ומנ נשו
 ספלה דאי' נמלה נמ• סוי ללא נלנד ע״ז ע״ש ונן נסנ מ״ס סוללומ •ציוגן ט׳ א׳
 לנגשנל המסמן! ומנ נשנ יש לאסול אפיי נסססל מלונה ואץ להכשיל אלא נצא מנ נשל
 ומנ״פ נשמזרז סשנליס ונקסלו ימ״מ «שפץ לפסיקת הסופ וצריו לבדוק אמר זה להא
 כשנשנר המפרקת נשנל נ״נ השללה וצא נלפ מגיש ללמ סי׳ ליג סיו שאס סנה במקל
 למחנ השללס מוששץ שמא נספק סייס ואף שהנ״מ נמנ 6פ ל6סי' סצנה לא ממי ואץ
 לס סקנס לאץ אנו ננןאין ננליקה א״נ ס״ס נזה מ״מ הטמן so על סס״ז שס שסובל

 לאגו ננןיאים ננלמןס v לא ספסיל פ״ש ועיין מי׳ש לקת סי׳ ל״נ סק״א נשם מייל
 [ועי׳ נמשי' ייס ט׳ נ״נ מיש נזה]

 לנניצס פריסה סולק נספיקא לממית עי׳ שס וני ע״ז נס״ז מיל להקל לאפי׳ שהחיינו
נ נשר נבילה טימ שנפט! הסוס לוקא ע״ש נאריסח ונ״נ הסר״ס להנל תלוי נמס יה מסרקת דו  משטה מסומן וחנ נשר עמס והמס ק״ס נשרה ומ״ש סמר סנ

 ונני״ס טמן קסינ מסה לי־יומד אפילו נלא רינ נפר וש״־ שאלה ג׳ סחר נ״נ ראיה של ס״ז מתו׳ לחולק לן< ל״נ ל״ס ולייושונ ע״ש נס מוכה ממתמ׳ מאלו נשחת
ס על ננ• סעיס מותי־ לימן נ נשר אלא דאי נס״ג סרסה אף לא נפסק מוס ע״ש ונתנ ססור מ יס השלרה ולא נססק המס ולא קתמ נשנוה השלרס דו  0׳ מקש מנ

 למובל טנניס ולא אמריק טק ששיזס הסמנים הר כאילו הוציא הנני מעיים ונמאן למנוי נדיןלא מיא קמ״ל ללא

 דרכי תשובה
י אבל אס מסל מליא שלימה מהמטרקת  א עס חב בשר עמו מא יק בסחס מב
 אפיי כל הבשר שעליו קייס ונס חאין מסב שהמם קייס מיל נטלה בין
 בבהמה כץ כפוף כץ אס נפלה טזליא לגמרי על האיץ כץ אס לא נפלה
 לאדן רק פנפרדה ממיטרה משר קצותי' אף שתאי' עדין ומעורה במקצס והאי׳
 על טס השדרה יכה״ג ככ״מ פריפה רכיומקרי רסל החוליא יסריפה מואורייחא

 למי גיססרא כמו כרעל מליא מהשררה גדיש •

 ועיין עד בלב״ש שס מ״ש לערן עיף הנא לפרט נמסרקח עקום והכיא
 מהכי? ופי־מ? שס לבדוק סטס אס מא שלס כשר ימא העלה דאס
 מא עיןס הרכה שניכר שמה פכר ככח לא מהר כדקה החיס דחיישיק פמא
' ל? ס״ק כ' כאירך יפי' מסר לאכרהס  נתרפא פיי״ש יפי' מזה בד״ק להלן ט
ק ק״ד שני פפשה בתרננילת שבא לפניו  הספרדי ח״ג כיי״ד את ש׳ סף י
 כצואר מקימה והפצס מה שלה ומרד כאסן מראה קצת סמי ט סבריס
 שחזרו ונחקשרו אנל לא שאשייי וכי דטץ דקסה לכמק אתר הטפ ע״כ גמרסי
 נדעמי להטריף משים חשש ססיקח הסס ונפרט דלא מה הס״מ אמנם אס
ק ללא מה מנחה דנפנרה א  מה כא לפמט עיכדא כוו במסרקי! עיןס נ
 המפרקת והייט יטלץ למאת שכך מה מתחלת כדיתו מיהי מכשיר גס כלא
 הס״מ וט׳ משוס דהייט רביתיימ :טנט מ נשניל מלי ולת תלינן נשנירה יטי
מק זה והעלה נדנא דסבל מא לט ראח ה סק״ז מ״ש נ ד? וטי נדעה מי  נ
 העץ דאס העיקום מא רק קצח נאפן דש לסאח נחולדה אחזוקי דעוחא לא
 מיזזקיק וא״צ בדקה נלל יאס היא פקס הרנה נאסן דפנ״פ יס להסחסק ט
 אס מא מהילדה א נמלי מהר נדקח החוס דש לחסר לנשל מקויס המפרקת
 יאתינ יפרק הטלמח וינמק החוט שמי״ז מא מהחוק שלא יהקדפ נשמח
 פירוד הטליות זה ממ כטדע לניןאה ומנא דאיא לעסת ש8ק כלל ןמשה
 ממלדה יש להחמיר כהלב״ש ימ״מ אס ננר שהה י״נ טוש א נתרגגולת ששהה
 כיא יום והטילה ניציס אן למש עד מספק שמא נתרפא יהליק דלא נפסק
 הטס נלל ונשר וכ׳ עוד דהדנר פשיט דהינא דא״צ נזה כדקה מדנא אם
 כדק ונמצא החוט קרוע דש לתלות פנקרע כשעח טרוק הטליוס בסכין ונחמה
א והנמקה מעכבת לא תליק כזה וטריפה עי״ש (וטי להלן ט'  ונשי אנל טנ

 ל״נ ס׳ק י״א):
' ל״נ כא״ו שכ' נויך פלל דע עו כמה מא  ועיין נסי נית אנרהס סף ט
 נקרא מסקי! ונאוה מקם רמטל השירה שמא משנ נהמות רטס
 ומצא נדי מדתו לדע השימור נזה (טץ שיש נ״מ לדע ואת דבא נסרנה יביים
 נמליץ המפרקת והשריה נדירסס כמש״ל ט׳ ל״ג) וכי שמצא טש ז' טליות
 מהראש ער איט מליא שהגיע נה שר הצלעות הקטטת הנחשטס מס המוס
 והטליא הזו שתקוע עס הכי צלעות קטטת הנזכר הס גחשנות לאמן טיח סלמס
' נ״י וממילא שסז' מאות שמהראש ער אסו  של השמה סמטאריס לקמן ט
 המליא שתקועים בה הבי צלעות קסטת מא ככלל מסרקת ומהטליא והצלעות

 הקטטה הלא שממגה יאלך מא בכלל הפירה פי״פ.
 ועיין טוו במוח חדה שס כטף הסיק שב׳ ואס נשבר המפרקת דש טוקן
ו ל  דצא ודן הנשר לפגים כלט הטנזנים נראה דש לכמק הטממס מ
? 3 כ ל  וכמש״ל טמן נ״ד p עוקן נננו הריאה של עוף וטי וננ״ד נראה ד

? ' נ״ד עי ? כמש״ל ט  מהר ניקה במקום יממ דאן הנדקה טוניס כ
 כשוחט

 טון ופוגה טםקיס ס״ל ואט' לקולא אמייק נמאן דמיני! נדקולא אס קיונ
א ננילה יש א לסחמיי שלא ליק לנ״נ אס אפשי־ יהממדר  א אמי יהד ד
 ספ״ג עי״ש ((יב) שהמת הבהמה עשין סק״כ פ״ש דפטסא וטנא ולא
 נשימה פראי דאסד לישראל למשיט לב״נ ישי' בהדח וכח שס שכ' שדן וה
 שיין גס בשחיטה הגונה ששחטו שני הטמניס כהלכהן טלר שבחון וי סעל״ע
 דקיי״ל דשטסה לא מטלה לה כלל והוי נבילה יא? הב״מ אסיח גס לב״נ
 משוס אבפה״ח והנה כסחמא טכא דלא יחניק א כא א חושיו א לא יש
 צדדים להקל כמן דאסא ס״ס ספק א׳ פמא אט נפל ומוהר אט׳ לישראל ואת״ל
 נפל שמא אץ הלכה כמאן דס״ל דמי מיאן דמ״ב אנל מכא דמדק שלא כלי
 לו חושיו והוא טדא p ח׳ לגסה א ק ד׳ לדקה יש להחמד עיי״ש דמר
' ס״ב ט שס מקומו (יג) הבהמה  פרסי דרס אא יתבאר להלן א״ה ט

? לערן נשברה המפרקת ועיי בית לחם ימרה סק״א וחב?  עבאה? ופח? מ
? ובלב ארי׳ ׳ כ בט? שהסכימו להס״ז וסי׳ מזה נשו? חכם צבי ט  סק*ו ו
׳ ? ט ו ? בגמ׳ אמר זפיד ובשו? מהר״י אסאד ט ד  על מלץ דף ט ע״ב נ
' ה׳ כ׳ ח״ל ולערן דנא שברה המפרקת למד כשרה  ע׳ ועיי מרז טף ט
 אט' בלא הה? ואס נשברה המפרקת וגס חב בשר ממה אץ להטר אלא
' ס •ו שהביא םאגתת  בהס? חקא עב? וטי בלב? בדר סריסי! עצמות ט
 האחרורס מה והעלה לדנא דאץ להקל בזה נגד גחלי המחבדס הסחמידס
 בזה ולק אט׳ לא מבר רק חב סססרקח עס חב נשי־ יהחוס קייס ס״ז ספק
 נבילה וספק סדנה ואפי' נהס? אסר אנל נשבר המפרקת ל:ח והבשר שעליו
ס וכל זמן שלא בדק המס  וגס הטס יךס שר חבל טכיפ צדן לכחק מו
ס אס אץ ט שוס דעוהא אט' כל דהו  ט״ל סמן דארייהא וצדן לנמק מו
 ואם יש ט אפי׳ רק אזה דעותא כל דהו טדכה וכ״ו כשטלק המט זמן מה

ל השנייה נוד אץ להחמיר נרשתא  צ*ל השיירה אבצ אס טהן היומ מ
 כל דמ ואף אס חאה מפסק קצח מהחיט כל שלא נפסק מכי אם טכ? אמו
 משאר מא שלם ואין ט סש דעותא ולא סטי מראה כאפן שמד א שלא
 קלקל השניוה רק אתו המקצת מפסק כשר ופסיקה טט ישווה אט אםר
 אלא סחט וה? אס לא נכסק נלל רק טש דעותא נמקצמו נל שרואן מסנ
ר משוס דאמייק והשט־ לא קלקל  שסחב מא שלס ייפה בלי סס לקוהא ט
 רק אמו מקצס יכשר אנל אס אט בדק מד אחר השבדה דאכא שהות
 שחחרסא כינמייס כל שרואן קלקל אפי׳ נל שמא א סש אזה משיטי מראס
ט ונהרכא נינסייס והשיפור לזס ח  מפס פריסה דטישיק שמא מ׳ יקלקל נ
? מור שכ׳ ט  למיחש שמא נסרפא מא מד ג׳ יטס כהא דאגלד ט המכה ו
 מל פה שאט מתדץ כשטמן אתר ג׳ יטס כשאן ט שוס דפוסיו אפיי נמקצחי
 לא לפולס אט ממדין דאכא טוני דאפי׳ אן נראה סס דטוהא נמס אפ?
 טישיק לנחרפא ואסר דהייט מכא שימפ שהי׳ השבר בכמ רכ א מיס־ לפיני
 המורה שמי השכר כבח רב טד ש,טה שבר האי מהשני נטי רבה דאז שטח
מ שלם  מבא מפסק טט השדרה א לא מהר כדקה כמט אף שריאץ א
 רסס מזיישיק שמא נפסק רק שנתרפא מסב ואט רכר וכ׳ שס עוד דבב?
ט מה צדן לדקדק למציא המט מהייליוח בבטאם כאמן  שצדן בדקת מו
ס ו  סמי הטס נגד נדמו בבלימות גמור אלס אס בפהמ המפרקת לראי! מ
ט ונא ראט בשלימות מב אץ א בדקה וטריפה בכל טנץ ובי שס  נפסק מו
 מה־ מל פה דמחנקיק בץ נפסק הטס א לא א בץ נשמ־ המפרקת לנח
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 היטב
 שייפה לנשוי לנשר מיש מסח נץ חפיצץ לתפילץ צ״ל לנתפייין שיינה הנרנה לשל

 רא: נס לשל יל משא״נ נשייסה ונסר ממקס סתמא לנשרה ישמע אפי לעצמו
 והניח אוסר צעצסו (מהרמ״ס)

 תשובה
? להון נופו יחסלל פלא יכמס מעונים להון נופו נד׳׳ש  שאדס מחפלנ סיכנסו ד
ן להלמיו מהר״מ סי' סקי? שכ׳ ח״ל כהשונוח הנאו-יס יש י  ימי׳ כסי משנ
 עו טכקש אוס שיכ-וס התורה לחון מעיו יכקש שלא יכנס מעדנים לה ך
 מעיו ט מחמה שאדס מרכה כמעדמס ככל יוס כא ליד עטרה עכ׳׳ל ועי׳
 ככנה״ג כממת כיי *ח ה' ועיי כמ •ו דש סי׳ זה מיס פור ע״ז דכד מוס־•
 והשכל יעי' בסי חואר משה פרק מיב ס״ק א' מזה ועי׳ בסי מסבר יבק כשכה
 אמח מאמר ב' פרק ס׳״ז אמנם עיקרי של דבריס שאין ליק כלל בע-ין זה
' רכ״יו נד־רשב״א דמל הוא לפי סבעו של חרס  וכת? הביי ככדיה לקמן ט
 יש אוכלים סח נמלח ימתענגיס יממפדנץ כדמאל ויזכיי־מ שאמרו דתמ למ מן
 הזרעומס ונטי טוניס ויש מתמוננץ מאץ משנץ טל טר נשר ועיי הסייוף
 איט יסל לעמוד על דבד טרה וכ״א יעשה לפי טמצא מבעי טי? והכיס
r סק ? ' כ ? ונמצא בזה ל בס׳׳ז אכן העזר ט ן מ סק״ו בקצרה ט י  מ
? ליו על הש״ע סעיף :רועי׳ ב ׳ הקניא ס ט ? ה * נ ? ועיי נשערי מי  עי
 וטי כסי מדרש הלטית את א' ענף אכילה שמאשף דנריס שורס נעמרס אלו
? דש סי' קנ״ז ינספי־ו דכדס אמדיס  יעי' כממיק כרכה וככרכי מסף א
ק נ' דהיכא שהעס פריצים כננצוח  דרוש נ' (ח) השחיטה כשדה פש׳׳ך י
 טטי שאנס מכסים כדן א כאנס מכי־ח על הכיטי א על השטסה יש

ה למוכר ס ט  לקטש ולהעניש כרץ העוכר על מצוח ל? ינס יש למור מ
 ועשנו? מדף כ' שטטף דלא דקא דהטס סרוציס אלא ה״ה חש טהו השומע
 לטד טא פרק ואט מכרן נדי השטטה וטסי יש לאטר ולקעס ולהערש עי״ב
? נ' ועי׳ בזה בס׳ משתאדרטתא בטחשיו לטי זה ובס׳ מעבה  וכ? בשפ? ס
' זה את ג׳ ' י' וכפי ידמות שלמה על טייר דש ט  אכרהס הספרדי חמ? ט
ן ? מי( ואהלות כאהל כרטת יטדאת ט מ ? סק?) ועיי ב ' י  (וע״ל ט
? שלא נזהר כ ? מ ׳ כיז שמאל מעיר א' שרצו להעביד השי״ב שלהם ע  ט
 לכמת הדס « טוס רק לעת ערכ פ תיכש הדס חה רא עדיס כמה סעמיס
? י״ל דפרין לא שיין רק בדבר כמר ? ע״ז כדינא מ כ  יכ' שס דאף שהיה מ
 לכל וא״א לממ לכף זסת משא? כנ? שאפשר לחט pJ זכות ד״ל שס;ר
? ד א בקבלת ד׳׳ח  שלא תננב הדס עד לעת ערב ולא שייך להעביח וסי ע
? באריטת (ונרי ? מ ' ב' ס ה לטל ט ? בארך ופי' נחה בסי דעת מי  ט
? שבי ואן סס  ס״ק ני) (ט) יייא כיסה עכאה? ועשפ״ד לקמן ס״ק כ

מי עייש ועמו״מ מיי יאןלומ נ*הל מיטה ךפ מי י לאסל הטין י  *סי
ן הפוסקיס שכ׳ להתיר הנשר אף שלאטסהמב־־מ ס י ' ל״ז שכ' י  וטדאת ט
 אף שהדס אט כעילס יא״א טד לעולס טכא ליד טסי אפ? אץ לאסו־
 הנשר שאץ סנרא אמר דלא שייך להתיר אלא מהדס מא כעולם דהוי ראי

 לכילה נר׳׳ש נמריטח (יעיל ס״ק קנ?) •
? א  סעיף ב (י) חייב לברך רקח הכלי פס העפר כימיט וימץ־ כס? נ
' דיו סעיף ר יפה ללנ חלק נ׳ את ס׳ ולפת אש צריך לכרך  ט
' סכ׳׳וז סעי׳ א ' מליץ מהרש? כאן ולהלן ט  מעומד ולכסח מעומד חקא ט
ק זה וכי ואף פ ? נ ? את ח' מ ' י  וסי' נסי סרש נדפקנ הראסן לפיל ט
? ס״ק ני) משוס ' י ה יסל למן ממשנ (ע״ל ט ס ט  שכ' הססקיס למכת מ
 והד כמכת מהנין אנל מצות טסי הדס ונמת הכיסי ניאה שצ״ל מפימי

: ?  חקא שזה חמה לציצית ומילה יסיס כצ״פ ט
? מדף א ברמ״א ' י ׳ לטל ס ן בדטר כץ המכה לטסי ט ס  ולענץ מ
 ומדף ה׳ יבדבריט מ והלמדמ לנא! (יא) לברך קודם שיכסה

ק ב׳ בינרך אח? סי״ש אלס ? י ר מ דפח מ ט  ואס לא כירן קדס ש
ק נ' השינ פלמ והפלה דאין לכת אחד הכיסי דמי  השפ? מד׳ י׳ וחב? י
? ס״ק זי) ? יפי׳ בדברימ לטל(ס׳ י  מכה לנטלה וכ? במיז ס״ק נ' ט
ד יטצ לכיך מח״כ ואן זה כתה  שהבאט דטת הרנה אחחניס לדנא דכהץ• י

 לבטלה

 באר
ח (א) טסה ונתב נס״ז אע״נ דנתנ הרא? דמצות נס• היא נמר מצות שטפה  כ
 צ״ל נאמת היא מציה נפמ עצמה אלא שש״נה אחר מצות שייפה נמו חטלץ
? לאס «ז נין  של ראש אחר תגולץ של יל ואין להקשות למה פסק נהנ״ס נט׳ י

 דרכי
 סעיף א (א) השוחט עיין מ' מן פשיר טל המשניות טלץ סרק ב' משנה
 ב' שנסתפק בשניס ששמי בשטן א' יאחד טה אחז נקתא והבי בהלהנ
 וזה שמה אחז בהלהב מה מברך פל השטפה ט מא בפל טסי הדס האחו
 בהקחא א המטץ פל השמטה וכ׳ דמי שמתיטה נקראח פל שמו מא יכסה

ק נ״ו) ? מה (ופיל י ' וה אח ב' מ  עי? ומי׳ בס׳ חח טיס הספרדי ט
? פכ׳ דמוחס p סיןפה דחיה אף שא״צ שטסה ק כ  (ב) חיה עשס? י
 כ״א מדרנק אס? צריך טסי ומכסה ככרכה אך אס יש ט כ' תמיט א״צ
ו מ״ש ' ס' ונמנת״י נלק״י סינן י ק ד׳ ובדק ט ? י ' י  טסי ופי? לטל ט
 מהד׳׳ק נוה ומ? על דנדו (נ) צריך לכסת פסח? סק״ב דעיקר מצות
? סכ׳ כן לדנא דעיקר מצות טסי מא לכסח ט  טסי מא טכף וטי יטי כ
 תיכף שיצא הדס מהנשחס ולא יאחר מלכטט כלל ואס אחר טפל מאת טטי
? אס ' מ״ו מה שכתכ לעמן אס שהה כ ? נחלת שנפה ט ט  פי״ש ופי' נ
? כ' ק כ ק י״! וכשיד י י ? ו ? י ? אבל כמ"! ס  יש לכסח ככרכה ט
 לדנא דמצות טסי סא כל ומן טרצה יכסה ולא חקא טד ימיט לכהחלה
? וטי כמחויק  ודאי נכין לכסח טד דחביבה מציה טפחא ושמא ישכח יסי מ
' זה מה שטיס ? כזה יטי מ׳ ממרח מלתן יםכייד דש ט  כמה סק״א מ
? ט׳ י ? ופי' בס׳ וברי יוסף פל ט  בצ? פל ובה המחזיק כרכה שס ט
 קל׳׳ד מה שהתופס טל מוחפיס שמקילץ כמק זה שאן מכסן אחר כל שטסה
 אלא בערב מכסן כל הדס ככ? דצא שטר מכד ט״ש כאריטת יט׳ מפר
׳ זה את א' בד״ה מטך p שכ' דאס אט מכסה ? ט ו  ידעוח שלמה על מ
ה עובר על אמר דרכק שממיכ מדרכק לכסח מד אתר ס ט  טד לאחר מ
' כ״ז ת והודאח ט ט ? מור ואהאת באהל מ ס ? וטי מזה ב  השחיטה ט
? דמצות טסי מא תל טכף כשיצא מ עפת? מ  כאדמת (ד) לכסת ד
 מהנשחס ועיי פרי טאר ס״ק ט״ז שכ׳ דהחחלח חלה הטוב דמצות טסי מא
? אלס כמין ךס שנשל לאלץ לא חל החיוכ עריץ ט  רק מנפל לאין אכל י
? (וטי  סק? מרחה דבריו וי־' חדד ביציאתו מצואר העוף חל טוב הטסי פי
ק וי דמשמע ק קל? יסיק קס?) (ה) דפו עריק י  מבדט להלן י
? מסר פל הדש עד שלא יהא נראה חשס לחצוטח  מדברמ שצריך ליק כ
ו נבלפבטך ק רק מעט מסר י ? ודברמ מסחבדס שמ מא ט  ואדמימות עי
 הדס ונבלל העפר עס הדס ואן זה טסי וכמש״ל מדף י׳ דכ״ז שריטט מכר
 בקרקע לא נשל החייב מלוא ייצזי(וע״ל סעיף fi*5 גני מבליע וס נ»מו)
? בד? ומהו שצריך י מלין יף ס? ע י  וכן מטא־ לפענ? להדא בט׳ מ
ק הרבה עפר עד שלא  שיהא הדס עטוף בעפר חיטח חה לא שיין אלא אס ס
ט האי נוונא נתקיים ואת  יהא רכר לחליטת אדמימות על מפר מלמעלה ת
 שהעפר מונח למפלה על הדס ואן העפר נבלע כמן הדס וכן נדחה משמח
ו שכ׳ ח״ל ולק ראי לכסח דס «פש י  לשון הרא״ה כס׳ החיטן מצוה ק
 ולהסחיח מעין מאי עכ״ל ומשמע דאס חאן לחאטח אדמימות מל המפר

 למעלה לא קייס המצוה דהא צדן להסטמ שלא יהא נראה וק״ל (ו) בץ
מ כאין ונחרל נפר המת ושלא נסר הניח נמלץ אנל לא י ט  ומצות טס

ת הטור את נ׳ מ מ / נ ה ס טסי הדס ופי' מ  נפוקדשין משנה י
נ לנסת ממי שקדמה מצות טסי  שנינו נמס׳ מיחס יהקויש אח הדס טי
? וכ׳ הרמנ? וה? ניד אס הקדש אח הט׳ יאת הטיף  להקדש מ
 והוא פ*ט דנדון דההקדש מא אחר שסזפ לא נפטר הדס מכיסי כנה? מ
? פלא יאכל כמ־  אח ה׳ (ז) סזוסנים בידו פס״ז סק? שלמדה סרה ו
 חדיר ימשמ? םנדף א׳ שכ׳ דאע? דמסקיק חה מקא לנדאס אנל מורות
ק ? מפי מף פצמי כלל אכל מ כ צריפים להשמר שלא י ס י א ד  אצו שאץ נ
ס לא יפרן עצמי בתסטקיס שהרי אן זה משמירת הנדאח י  מהאי קרא מ
י פהעירש פי ? לא נהניתי ש ? מיא מ ס דף ק ט ו י מ ט ל וסי׳ נ י  פ



 יורה דעה סעיף כח ב הלכות שחיטה
 (יב) קודם(ינ) שיכסה (יד) אקב׳׳ו (טו) על (טז) כיסוי(יז) דם (יח) בעפר: הנה (יט) מ׳ (כ) ששי» «ס היאשין

 חשובה
? דר, דיס בלא היא וא׳׳כ סמ*נ אס נאמר ה  לא היה כתוב סיבת הדיס נ
ו לס קומורס הגיס ע נ ? שוס ממנע מ ? לא יסי׳ פ פ ? מ ו  הטנחא ה
? שמא מהתוס׳ והירושלמי שכ׳ בה״א הלא לא כתב בספיר ולפי מנ  מסת הו
 מוסת שהביא המור הלא לא כ׳ תיבת הדיס בהיא הידיעה רק דיס בלא היא

 ומיס החורת ובת שס דמוכרח אסר הדיס ט p הדיס הידוע צריך לכסוס
 עיין להלן ס׳ ק״כ דמטאר טס דשני לברך על מכילי. כלי ואצ״ל כלי מהסס
ס ס״ל לתן אמד על י  (ומי׳ בניי שס שאציל הטבילה) והנה לס דכריו מ
? הידיטה טון ילא כל כלי צריך סבילה רק כלי מתסת ה  טבילת הכלי* ג״ב נ
? הס״ז שס םק״ה ולהלן ס׳ שכיח סקיאדצא צריך לפיש  ושל סעודה ובע״נ «
? ולק בניו חלילה לט שמח הנוסחא  בהברכה פרטי סדזשי המצוה סי
פפ? ובלא י דיס נ  המקיגלח לט מהסוהיח ושאר אחדורס רק יאמר טל טס
׳ נ׳ שמתרץ  היא סב ראמי בשו״ת מור ואהלות באהל ביטח והודאה סף ס
? בארך ק אחר טי א ? נ ה ח ובח הליל שאן אמרים הריס נ י ז  הדיוק של מ
ף  ומה פכתבתי נראה לסעעיי נרקד (יז) דם יד׳ בסי מורה לזובחיס ס
א? ושמעתי מחכם ומדקוק א שאמר ו ן תחת ה י ק  היש שמנקד תיבת ךם נ
ץ כגון י ק ? הדקדוק ט סיבת רזש סא בכל מקם בתורה ממקד נ  שק סא מוכרח פ
מ לאש ההוא ים ששן שהיא? קמוצה אף מלס סעס מפסיק וימקם  ל° מ
ם בפירי! חיה הולי״ת סא פשסאנסשן לתיבה שלאחד׳ וכאן  שנמצא במרה י
ם אס ספון למנח נפסיד ולפי מחת הססידס יהי׳ מנת ח י  בבודה זי ה־י מנ
ן כשאט נסמן י ק  טםרי דס בסדגא טפחא ותיבת נפט? ביש ומשמו אנקו כ
! ופשר׳ח נמלק שחיל מבת ) כעפר פנארס סק? מיש מסי ח י ) • ר י  ע
ק ו׳ השיגו עליו וכי ומדקי  בספ f אנל במרי! מני׳ א ובמנחת אמץ י
ק טהגץ עיש וסי׳ בסי דנא דחיי (סהכנינ) מל הסמ״נ  אפר נעם? מ
̂ף ט f סף ט״ו שני נ״נ טעס למנהג מ ו נהלטת טסי הדס ז  טשץ י
מ כ׳ דנדעבד אפיי לא אמר י כ נסר מאד שצ״ל תיבת כטס? ו י  נדי? ו
י ל עייי׳ש (ומיל י כ בחכמת אדס כלל יי מ י  חיני! נעשיר מד יצא מיש ו
ס נפסיד נ ז אמד מ ״ ז סק? fn 'x! דלס מוטס שני מ י ע ) י ! ק י  י
 מסס שטמן ספר למפה יפטר למעלה משמע לכארה ומנא דשחט ונבלע
ר אבל לדינא אף אס  הדס בקרקע שהדן שיכסה מלמעלה גנח אן לומר תיבת בעי
 ננלע הדס ונשאר רס מה שניכר הרושם ואת א׳ מסר לד, לתפלה לנו אפיה
ק נדנד סרב המסדר ס*ק ג' מיש נזה י  טמז הנדכה חד סס סיי״ש ונדי ב
? X' יאסי׳ מכסה כשאר ובריס שטכסן נהם אפיה ייל מנת נפסיד ט ע  ו
ו וכ? המגיש סק״נ טי״ש י כ  והכל חואה ועפו סא ושנ אל מפו ס
? ו מ ק נ׳ שצי מובוי זקיס הלטש ז״ל Vfc נטפו נ ז י י ק י״ג ו  ומתל? י
 המז הט?ולאנס*א(יט) סי ששחט פעסחדאשון ולממן סי"ששחט וטס:
ק מיב א ס' תקרא י  נפעם הא׳ כשהיא אנל נ״מ אס יברך שהמיט טי׳ י
ם •מא מציט שאנל ד י י ואפי׳ נד שמא אבל נ״מ יסל לנון מ  דמביאר ממד
 אסו לגין פהייייס ניי״ש ימי׳ גד אשויס עליון י&״יו שם ועי׳ גדר
ו גיזדישיס יטאדים סעי׳ >׳ ויו׳ סף הזי  אנאיו מהד אפדם שנוסס נ

? שס סל׳ ומשמש דנחפרת ציני יכיל לנון שהסיט סיי?  פייי״ג א
 (כ) ששחט פעם הראשון טי׳ נמסה אפריס הל׳ ייהיס ס׳ חד? ספי׳
י מגרן שהסיט ס השי? סטס א נמצוח טס  יו שני נספיסיח שמי שמנגד א
י שאמת מהסיוט ק נ׳ צ׳ ימי שמכסה נפעם ראפין י ק י  עיי? אמס מי
? שלא יברך  אפ? שהפוף סא לצדן אכילת המכסה אפ? מודה נס הסנ
 שהמיס טין שהוא רק מצד שאמס מהסחפ והסיוע נפצפוסאכנד טנמהרנה
׳ נפניני נרסח דן י חקר הלכה נפיץ• אח נ  פעמים מיי? וכן דאתי נ
ק שס שנו* ד ? הט לדנא נדי? נאדסש ופי׳ פיד נ  י׳׳פ שהפלה ג
ץ נסחט שנתחנן לשסס נסעס  סדנדז דאס הסיוט נעצמו ft טסה שדין מ
? לא טסה סטילס ונזה ם חה האיש אחר ג  ראשץ ומננד לאש אור לכסת ס
ל להחנ? סנרן המכסה נמנם ראשון אע? שהוא לא שחט נעצמו סיי׳יש  י
 שונ יאתי נסנהז? נסשרון סק״ו שהפלה דמדכתנ הרמ? נאזן מי ששחט
 וט׳ ולא כ׳ מי שטסה נפעם ראסן וכוי מטניס יחקא על הפיחט קא אנל
 באוש אזר שלא שחט בעצמי אע? שמכסה בשמם ראשון אן א לברן שהמיט
 לב? וסברתו מא ובאים אוו טון ואט מוכרח לכסת יהא אפשר א שלא
 יכסה טון שמא בעצמו לא שחס יא? אזה שמחה יש לו דהא אפשר בלא זה
י? ולפעניי להשנד י  ונס אט נכלל הטיב ט שמא הסחס לא יק א לכסה נ

 דגרו

 ודכי
ק ה׳ שכ' נ כאן כלל כ״נ גקמק סעיף כ׳ ועשוון י י י מ ? ועיי ג  לנטלה ט
י י מ ן כ? דהכיסי עייש וסי׳ מ מ  שק עיקר צדנא טטל לברן אח? נ
ח לברן קדס הטסי ונמר באמצפ ? נזה ואש מ  נניאדס ינלק״י סק״ז מ
? ס״ק ט? ונדנריט שס ־מד׳ ' י  הטסי אש ינון נאמצפ טחנ? לטל ס
? נזה נאריטמ ומיי נשו? מור וא־לוח  בסי סרוטס הטשס כאן אח כ' מ
ל קודס שמק הפפר ' ל״י (יב) קודם שיכסה י  באהל ברסת ומדאס ט
ל דעדיך ספי טנק־ קדם טפסון הדס על הפפר  דלמעלה על הדס אנל י
ד לעשייתן והתחלת הפצוה  ולמפה מאל וקייל בכל הייצור! שמנרן עציהס טנ
? והא השטסה מי הפסק בץ ברכה  מא נתיני! הדס פל המפר ולמפה ח
 לטסי וכפ? תם כשמנרן קדס נתינת העפר דלססלה טי פובד לפשייתן
? פ׳ אמדי גפ׳ ושפך ה  מסס שממן קדס גמר המצוה פרס יפית פ
 וטסה ומה? כ' שס טור תם מין דמדף ז׳ דשחס ולא טה א ספר
ל דכד טהא י  דלמטה דצדך לנרד הדס ואתנו בעפר חטח ולמטה יכו׳ ד
ח דלמסה טון דליכא הפסק ח״א מ  עינר לפשייחן ינק־ קידס מחט המפר ט
 דגס נכה? סי טט־ לעשייק עיי? לחרכי (יג) שעםה סי׳ נאס? לפיל
ס אנרהם ? סק״ז שכ' פלא יפסיק הס״נ נאמצפ השחיטה יפי׳ to ט ' י  ט
ל נשהםקט מכא ? אח ליש של י  נטקרס ומטח שירש הס' ט׳ ב
ס שס מבס אן להם ו מ ס  סש לטש לנינה לנטלה כמו נמדיסת סלין מ
ג ומל החב אן המקש שס נקי ס ? מ  מקים נדחד לשטס המוסח נ
 מט טסת וצריכץ ק מל השמטה והן סל הטסי נמת אמנם ק יאזן
 כמה סממיס שאחר שחיטה כשילך להביס לברן שם נרמז הפיסי מוששפ הים
 מאליו מדרס! תלי הארס א מהטנאח העינרם שטה וגשמי במת הסר
 והרעש (שקוץ זאדאח״פ) שנתכסה סיס מהשלג סרס טחוד לפסח לכן אני
ה סיי איש נלא מ  סאל נכה? מהו אס יסלים לסמוך אנס? וסיעתו ד
ן שש א לא מזטק םלי״ס כלל ואץ כאן מ מ ואיכ ילך מד להטת ד י  נ
ט וכוי ר י על חוקט שטה ממס מ מ ם וקי? מ ע ק מכה לכפלה מ  מ
? נזה וטסה סכספ מכף ? פ ? מ ק נ י נלק״י י י מנ ? ומי׳ נ  יצ? מנ
ך למקם השחיסה נדאס טמזיל טבח נרוך מ? oh הטח מו  נלא מכה ו
מק א נ י אם י ו להטשיי דלן להטת ישלים מ בדמ טס י  אס! טכף ת
? משאל ' מ ? ס י ת צייני חלק ב׳ י ר  אחר ושייה בצ? לדינא עיי? וסי׳ מ
ה א מפגר הפג אח מא ר ? שאלה כ* ממש והפלה דאס הריעותא דלוח מ  ג
א עמקם הדיח הרש א מד ה דש למש רעד סלן למרחק י ס ט  נשעח מ
מ יסד אזי יכסה מ ט ט נ  שיק־ לבית למן ינסה מחמת הריח א מחמס מ
ב ימויק ר אטח ט ילך לביס דברן אי ן מקדס י מ  טכף לאד שטסה ולא י
א יבא ה אן דעותא לשמי אן א לטש מ ס ט  על הטסי אבל oh מעת מ
טא עגלות וצוין לילן ולברך מקודם נדיש א י  חיז ספרה סהאם א מ
? ק05 דאס אי־ טחן מוסד אינוס ד  נאדכות . (יד) אקג?. עד״ק סק״ה נ
 והשוחט ממן המפר מלמעלה ראי מסיוט יברך ומי שסק המסד מלמטה ישמע
? בשמיעה מאל ונם מא עושה מלק מהמצוה וימי  הבוכה דטץ לצאמ י

: (טי) על כיסי דם ? י  למידע דמילה שצריך טשממ הברכה ממזמן ט
? וכ? ׳ כ ? טר ואהלות באהל נרמס והודאי! ס ט ? ונד׳ ב ק י ן י י  ס
? בהפלה ׳ י ׳ מ׳ הדח זבח ט י באריכות (טז) כיסי דם ט  וט׳ י
ק א׳ שכ' דטין דנטספתא ובדושלסי ונמנב? וש? הראשונים אתא  שלמה י
? צ? ק ולא כיש במחבר ושאר טסקיס  הטמא הד״ס בה? מדיפה ע
א דאי להחזיר הטמא ליושנה ואסר הד? ט ק ס בלא י  האורורם ד
מ טה וסוף נדי? ימה נ ט  מסהנר ט לא כל חש צדן לכסח רק החש מ
 דדט לעיין קצת מה ט מא לפלא אך סס הסחנר והש? האחרורס להמיט
פ סראשורס וכאשר י  ההיא ולמי! מנוס! הביכה שכ׳ נדנד חייל והדמנ? ו
? י י ה  דקדקט ביבר ראט בלסטח האחרונים יגסקס מ׳ הטםחא סל טס
ם י ' ? בטפ? כ ? ובסקס שב׳ על טסי ד ה עפ? נ׳ הדיס נ ח נ  נצא טנ
מ י נ ? ו ׳ טסחאח מ ? סק? שהניא כמה מסים « י ס ? יפי נ  נלא ה
? י ? ניחשלמי יטססחאינרפנ? ה מ  מא ממןוק והעטקכמ? ומזה נראה ו
י שהעתיק י י אכל מ י י נלא מנת מ מ א מא לט הטמא שלהם ת י  נ
? פכי שק עיקי לדנאישק מהנץ) ק י ר (וע? י י ע  אפר סל טסי ריס נ
ן מחם מצא מוי• ססחא זו נמרים נמפפה ? מ נ ? ה ? מ  והוא מ
ת נפפיר מ ? תם נמקם מצא הסיר סנ׳ טנ א י י ? וא? ט ס ׳ מ  ט



 לרה דעה סעיף כח ב ג הלבות שחיטה ק באר ועולה
י מידיה משפירא) • נ שס tea י ני־  (בא) מניו־(א) שהח״ט (כב) to הייסי (בג) אנל לא to השידסס (כד) למרק (נ) לנריה (נמנהניס סרס נשם ת

ת דמן (בז) יואינו מברך מ כ ה יזכלאים (בה) הבא (ט) מבהמה ורדה צריך ל  ג נכוי שהוא יספק ת
 פתחי תשובה נשם אנמ 8וא־ש

| (א) סהס״נו עיץ נמנ״א נינ ס״׳נן א׳ • ך  כ
 באר היטב

 (נ! לנדה ונש״ן־ נמנ מעה אמו משוה דשידשה היא נידו ואט מלווה לשחמ דהא
 יסל להיוח לעולס נלא נפר או שישמע אחר אנל נכסוי היזנ מוסל על נל אדס

 שחאה הלה לנסח נילקמן ס״ס מיהו ל״ע למה מנרטן סל הנסר מחר שהחייט מחסלץ יימזה * קיתו אשה א שאו מצית שמחממים ט והניח נצ? וססר״ח פסי,
י לס צ? סשוס לכאן עושה שתי מצות נטי שלמסה מהלם t לס מפר ולא אמי *זם to מ o to שלא לניד שסח״ט ונג־ן נמות להקל וני נס״ז להא לצדן לומר 

ה ב ו ש  חרכי ת
׳ ור״ה אס יש לסמוך טל החיחש פיי״ש ואף משט״י  לענין שהחייט וליל נ
ה אס אין א פרי חושה מברך שהחייט והנא הרי י ל  ב׳ שס לסניף טון ת
 אסיקנא להלכהא שלא יברך שהחייט מימ י״ל דמסחנר תדאי הרמ״א והכו?
 וההב״ש לסמוך עליהם לברך עכ״פ כשיש לו עוד ספק אחר אולם לדנא 5?
? לעת חשש ברכה  טון שהסרמ״נ כעצמו כ׳ כאן במ״ו סקס״ז דלא מהר ס
? שס (ועי׳ כסרוטח א ? כסחיחהו נ מ  לבטלה עיי? וכנראה שיחר כאן מ
? כתרי הסרמ? כזה) וצ? לדנא ועד״ק סין? שכ׳  הנישס מף ס״ק נ׳ מ
 שאף האמרים שיכרך שהחייט מי פמכםה נפעס ראשון לא אמרו רק כסיוט
p עצמו א אסיא לצורך אתרים רק שמקנל שכר שנהנה מה מהשידסה # 
 משא? כםשוחט כחנס ולצירך אתרים והוא לא יאכל מהנםחט ולא אף א׳ מנר
 כימו כזה לכ? ללא יכרך ועיי? טור שכ׳ דאפס״י שכשנמה כלקיחח שכר ס״ל
ס לאחרם מ ? אס כנר שמס וטסה כ ? שלא אכל מהנשמס עצמי מ ע p א כ  ס
? נעשה שו? דמחא והמייל לקבל שכר לא יברך או  ולא כירך מטעם מזכר ו
 שהחיינו כשטסה א כשעם הראשון על השמחה מהנה כלקיחת השכר יק אף
? לא אכל מא משחיםמ ועתה ההמל לאכול משחיסמ דלא יברך על  אס ע
 הכימי מל שמחהו בזה טון דכוף כל מף הא כבי ניסה היבה פעמים וטף
י?. (כב) על הכימי עי׳ כס׳ חקר הלכה ר ויחש אצא עי  הכימי אט ת
? סנסחסק למנה התב? שהכריע דברך שהחייט על ת ב׳ דן י  מפרכת א
 הכימי כפעם א׳ משוס שנתחנך לעטרה אך הדן אס טסה כפעס ראשק
ק טי ואח? טסה מ׳ א עוף אס צריך לברך שהמיט  דבר פמא ספק ע
 ילכאיה י״ל וככה? אמרק למפיך ספק כרכיה להקל ודלמא מעיקרא מ׳
י מנול א ולא נתחנך עתה אמנם יש סביא למשך וט׳ מ  מיכ ככימי והי׳ ר
 ולדנא הפלה דלת יברך טין שיש לצרף לזה נס דעה השיך דאס מכרך שהתייר
? (כג) אבל לא על השחיטה דמויק לברי' עבאה? ד  ע* הכיסיי נ
? בזה ועי׳ בס׳ הקור הזכת כדר שמעה ? מ־־ש״ך וניתב? ש״ק ה׳ מ  מ
? אק לשמס בפעם ראשון ה מ ? בזה ומיס ו  סי׳ ט״ז בזבמ צדק סק״א מ
 ממכנת דפמא זה נקרא תיקון ילא מי סויק לבר׳ רש תשש שיצטרך לברך
? ל ׳ י ? מ ? מף מ׳ רנ? יבפיס? א א רמ? ב  שהדיר עיי? ועי׳ נ
? ובשי? עיעו? תליהא  במ״! מף סק״ב ובשי״ה חתם מכר מאי? סי׳ נ
 סי׳ צ? ומ״ש הנאה? בעק המנוקים בברבס שהחייע דמיטך מצוה חושה
מ ן ב ש באי ? י ק ד תואר סק? של נ׳ מלוקים בדבר ועהנ? ס  ני' פ
? ע״כ לא העמקתי דברהס ושאי רבד האחרונים בזה • כ  ויק ט א
f< (כד) דטויק לברי׳ עי׳ ניפה הואר על מדרש רנה פרשת נמ פרק 
ת ז׳ ענף זיוונ  ובנזר הקודש שס ונשל? הק׳ דף ר״מ ונמדרש תלפיות א
ת ? נמו שער ארה ופי׳ נס׳ סלא מען א  יכילקס ראנני משת שמיר דף קי
ת ל ? pto זה ועי׳ טסה ללנ חלק נ׳ נמ׳׳ד סי׳ א א  ר׳ ערן רחמטח מ
? סי׳ קה״א א ? סי׳ קש? ונשו? שערי צדק ח א  יעי׳ נשו? מהר״י אסאי ח
ק ל? עיי? (וע״ל סי׳ א׳ ז י ? נשי  ועי׳ בנית אנרהס לעיל סי׳ י

ק א׳׳ י ף  מ
? של ק ? ס ף ג (כה) הבא מבהמה עי׳ כס׳ תואר משה פיק ע  סעי
ק שנא על התיישה תיש ינס צני ואט מדע  יאף מיש פוי ספק מ
ס א׳ דלמא אן מששין לזיפ  מי נא פלי׳ קייס ומסי נמנכיה יא? מיל י
מכרה p מתייש אפס? צדן לכמת ן דלמא לא סן הצני נ י מ ל ח אי * ו  ה
? ק כ״א מ י י מ י נ ל מ פי י יה(  מספיקא אנל לא ינרך תלמא מחיש ממנ
ס כחשש כרכהלכפלה)•(ט) טבחםה יחי׳ פי׳ בשרת *אל ומשיג  לפת י
א שהטא קישיאמיזפה א׳ והא היא? כ׳ כס״ק רבטרות  וטמאה חנק א׳ סי׳ י
כ לא משכתח לה י ס ו׳ הןייל כייב״ל יאן מ׳ מתפמת מן הבהמה ו  א
• ? י  שיהא ילי פכמיה וחי׳ יל שהיא פליאה נחלה יהארין מה יסיים בציט פ
ן יכול לכתמלס י תוספת ממשלים שב׳ שצ? א ך סי׳ ב י ב  (בז) יאיגי ס
: ש י ק נוכה ע מ  לשיזס מל ועת טסשס בלא ברכה שממיס עצמי ב

ק ד׳ של ימי שמתה כהכימי טין יאס אן לו במה  וברמ עפ? ההכ? י
 לכמה אסיר לי לשמפ פיי? הרי ומיקר מה שמברטן שהחייט פל הטמי
? טק שיש בהשמטה שמחה יא? ת שמחה מ ? פ ס  אפ״נ דאין בהכימי ב
p מבין על הכימי שהחייט ועי׳ מה i לשמש כלתי אפ יש לי כמה לכמת 
? השיש שציין לכp שהחייט על הכימי מ  שהבאתי נסיק שאת״! מהד״ק ו
? נ ה  זה מא רק כששתפ לעצמו מ במקבל שכד על השחיטה אנל בלא״ה נס ה
 מודה שאן לכp וזה לא יהק מלא אס השוחט כעצמו מא המכסה משא״כ
ק שפחה כלל כמה שחכיח שחש וא״ל  אם המכסה לא שחס לא שייך אצא ע
? כלל לחלק שא׳ p על השמחה שיש לחבית ששחש דכמכס מהמן ל ^ 
׳ א׳ ס״ק י״ז [ומיק בוה לפטנ? ז לעיל מ י p במה שחבירו נהנה ועי׳ כ y 
p שהחייט על הכיסוי  לשון הרמ״א כסעי׳ זה של דמי ששחט בפעם א׳ «
? כזה שלא ipy עד  אבל לא על ישהיסה דמזיק לכר׳ ומדוע המתין התו
? כדר כרכת הפמטע יהמהין עד ע לט זה עוד לעיל סי׳ י ד  כא, ולא מ
? כזה p מא דמה שסכרכין מ  עתה אנל לפי דבר התנ״ש מ״ל י״ל יכוונה מ
 שהמימ על הטמי עיקר הברכה שייך על השמעה פיפ א שמתת בהכמי
 בכעס הא׳ מנ״י הכימי יטל לשמע וכמש״ל מההכ״ש א״כ טון ועיקר הברכה
pק דמי ששתט כפעם ראשון יכ p מא רק על השמטה לק הדן ט ^ 
 שהמיס על הכימי טק ומה ששחט כפעם ראשון מא עיקר רשמחה ששייך
p :  למך עלי׳ כרכת שהחייט אכל נר שככר שחס רק שלא טסה עדין לא י
מ? הרמ? כלשומ אכל על השחיטה אן לכp ר״ל מכא דליכא מצית טכר  ו
? לכרך רק כשעת שמטה וזה א״א ק כשמעת כימה דאז א  אתר השמטה ע
p י כפיר « p מל השמעת אנל כמ׳ ונניף שיש טס y כיון דמזיק לנר׳ לא 
י קא על ס ס מוכרך כשמת ט י מ  שהמיט על השממה דהיימ שכרכת מ
 השחיפה כנ״ל מדברי התב״ש ולפ״ז שסיר יתכן מה שלא ל הרמ״א לעיל מ׳
? דהא כאמת ה שלא יכp שהחייט פל השמטה פ ט מ ? כדר כינת מ  י
 מכרכין רק שמוכרח להמתין עד הטסר וכאמור] שוב ראהי כס׳ תפארת למשה
? שהעלה דכל עיקר שממך שהחייט על הטמי מא רק ק  על המ׳יד כש״ך ס
 על האסנוס של השמטה טון דלא כל אדס יכול נשמע ומנלה ילפ״ז אס ככר
ץ כמוה ואח״כ שתש מ׳ א טוף א״צ לטץ ר שאמ צרך כימי ע א ת  שמו י
ר המנהו״כ מ״ל לדנא ומה ו טדא כרס ת י ל  דככר נמחנך נרי? כארך ו
 ואימי נמ׳ פרי טן הדעה גה״י שני נפשיסות ומי שלא שחש יכול לברך שהחייט
ט איור ח  כשטס הא׳ מכא שאט מכסה כתורת שלימת מהשייזט רק ראה מ
׳ ח׳ יהמצוה רמי׳ טלי׳ דהיואה שמיכ לכשית * י  ולא כיסה דקיי״ל לקמן מ
ל יוכה ככעס ראשון א p כרכח שהחייט אס מכסה כפעם א׳ מ כ ר מ י  מ
! * (בא) מ v מ u x pס ככה? אן א לכ  עיי? אנל לפמש״ל ממאי מ
ק סלא לברך נרי? אלס הט״פ ס  שהחיינו עש״ך סק״ה ועפר? סק״ה מ
? שהעלה ? ונרי מ 3 י י p ע ? סעי׳ נ׳ והב? ס״ק ד׳ ב׳ לדנא * מ מ  ו
? ו ק כרכה בוה עיי? ועי׳ נשו? בעי ח״ מ מ  לדנא שאץ להכרס עצמו כ
ן עיי? ועי׳ כס׳ מ  סי׳ כ״נ מה מלפל בזה וכ׳ דמנהנ הפולס מא שלא ל
ת זה והכריט מ דעמ דוחר סיכ שלא פ  ממרח מלחן מפרדי מה פכי כ
ף ? מ ו ת פולס מ ? נ י כ ש י לם סאן מנרטן נרי? ו  למך ונמנהג מו
? ונמורה ? נעשרץ סק״ז ויןנק ס  סי׳ ס׳ לדנא עיי? ומי׳ מנהז״נ נלל נ
? מספק סלונחא יראה להדי־ אחר כלי  לזובמס מף סי׳ ז׳ של שכד למציא א
ו חוש ולטץ עליו ולטץ נס על הניסו עיי? רש לעיין  א פוי חושה א מ
ד שאכל פ,ביס וכני כיpעלייK שהחייט יאז״כ הניא א חימפ  כוה לפענ? מ
א ה שיש מ הא׳ מ ק י י מ נ י שכפעס ראשון אס יש לצרף מ ס ך למאת ט ו  מ
י הראשון שבכאן והכי מא ס ק סאנתה הפוסקים שבברכת שמייס על ט  מ
? סאגתה הססקיס לערן שהמיט מיחש כאפן כ ? ס׳ ר א  טס שמטאר ב
ס בגרסת ת תבל י ס ? בפתיחתו לסלסת מ א ? ב מ ר  מ? יסדי בבר ל מ
י ר נ ס מ ? ס׳ ת? סקיא ט א ד ימבה ב ע ? וכעין מ? מ י ן ס מ  יכול ל



׳ הלכות שחיטה י ד  י*־ י**׳ יורה דעה סעיף כח ג
 (כח) ואין (בט) שוחטין (ל) אותם (ג)(לא) בי״ט ואם שחטן (לב) איט מכסה (ל) דמן 'ובלילה אם
ז ומלע ט׳ ־דישומו ניכר (ה) יכסנו י ך (לג) 0הבופל״ו נהנו שלא לכסות דמו: «9(לד) ויש משיופגןס נטפל״י שמא שוי הט• «  ד
) משוס א ) י מ י ס * (ב) (לוי) לפתוס עוף נ״כ ואז יוכל לניר מל מ מ  (לר,) שמא חיה מא (הנאוניס והאלון) על ק סונ לנממ נלא נ
חח (טב) יוצריו״  יא^ינשס ל*י! (י) העיף. (נ««ת מהד?) ה (לח) יצדיך שיהיה (לט) למטח (ס) עפר (מא) תי
ד זי־א י י  י ולפיא י
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 (נ) לשיוופ עוף נ״נ עיין נמשונמ זנרון יצמין סימן יןי שכסנ לסלירא לגןלק נלשימ ושלמעלה ווה נלמל מן נמסר ע״כ צדן לומי נספר למחוז על שתי מצות כנ״ל ועי׳
י וני״ס אץ רשאי למתה ק ק״נ ס״נ (נ) ני״ס וססעס משוס לצדן מ מ  ונגג לשחוס עוף ולא כמנ מיס * עוף והיינו משוס לעייןל מצות מסי לכפיה ««ו נ
ן הא לאיט מנין על נלאים הנאים מנהמה וסיס נדרי נצני הנא טי * ונ׳ נס״ז ו י ׳ 1  כשיצא סזס מסנמימ ט
ת בוודאי ואץ כאן ספק וח״נ לברך לצני אפי' מקצת צנ׳ אמדק ולזרע סאם לינא מאן מ  על הת״שה כיץ לממיןא לן א ייששין לורפ סאנ אנל נהמה שנא על הייה ח״נ ל
י? ק ונתב D•ן אזלו •ש עפר מונן מסני שהרואה יאמר ולאי חיה מא לאל״נ לא היו מסדמין לגמת נ ק י״ו ש״ן (ל) ל ז  לפלמ לנשמזא מזוששין נמו לאמריק לעיל נ
י מספק משא״נ נמיקות ק ננלי מעס עפר ויקבל לתוכה הלם על הלילה הא מנ• נר מצרניק מ  ויבא להתיר חלנה (ה) ינסט ונתנ נש f• והאימא ני״ס יש ל
ן שישיווס הפוף אצל סטסל״ו ולא ע״נ סטסל״ו להא ימה נפל נתונה כמו שנתנ נשעיף יינ ממערב לס י  אחוזת עי׳ תשו' מהר״ס לובלין מ' ס״ס (ו) העוף וסי׳ ה

 תשובה
 העצה בבירא פיצסרך לכמה דס העוף קרס שיוסח המפליא עי? בארך ועי׳
 נעיץ הסלחן אח ח׳ שהביא דבר הבס״י מיל ימחר דברו דסא יסל מנןיס
 לכמח דס העוף ואת? שוחט הבוסל״י ומכנמ דמו והכרכה של העוף מהר נ״כ

 לטמי הבופל״י דהשמעה לא מי הפסק עי״ש בארך (לז) סשוט העוף
מ עליו ? סק״ח ילעק מיפבד אס ש נ ח  ענאה? ומ״ש פימ׳ בעל במכה ע

: ו  ולא בלוז ע״ל מר׳ "
ר tpv סי׳ נ  סעיף ה (לח) *דין־ שיהי׳ לםטה עפר תיחוח עי׳ בס׳ ו
 קל״ד שכ׳ שצ׳׳מ בשחע וכסה בעפר למעלה אס יטל לשמע עליו
 ולסמוך בעוף הב׳ על העפר שלמשה מחן חחס העוף הא׳ ולומר שהוס והכימי
מ מצן בינמיס וכ׳ לא מימרא אס הכינוי שלמעלה  שלמעלה של העוף הא׳ א
ץ שנחן למסה עפר ולמעלה אפר ד״ל ׳ מץ נשאמ מימ ע  עס העפר שלמטה מ
? י״ל ומלן יא״ל והעפי שלמעלה פעל ׳ מץ נמיט נ א מצן אלא אפי׳ מ ו ו נ  ו
ס השמטה הראשונה יהא עולה לעפי ולמעה ושמעה השני׳ טון וקיי״ל  ו
 ראן לשמט על עפר שמונח מנכר (ט״ל ס״ק מ״ד) א? י״ל וכיון שכחן וה
 העפר נמרה עפר ילממלה מיל לעת מפר דלמטה כמלא עפר מונח טון דלא
ח יפניוח והריו כל וה נציע ו א  סוייט לעפר דלמטה רק דלמעלה והארך מ
 עי״ש אכן יעיץ נשו״ת דעת הזנח (מספח לס׳ חקור הזנח) מ׳ כ״נ שנשאל
 נ״כ כמי שסחט עומת ונסה רמס למעלה אס יטל לשמס ע״ז כלי הזמנה נסה
 שהעפר שמ׳ לוס הראשון עפר דלמעלה ימ׳ פחה לדם זה עפר דלמטה א דא״צ
 להזמין נלל ויטל לשמש על שמך עפר רלמסה של שלדעה החנונה וכן אס
מ וחזר ונתגלה שפטיי מלכמת אם נא לשמע עיי נסקיס הזה אס יטל ס  ט
ס מצן א טון שמא  לסמוך על עפר הראשון ולומי שהדס שהוא מין נמיט א
ס נעהמ״ח שרת י ס בהמה שמצץ והביא לזה השיטה מאנ  סטור מכיסוי מי מ
 *הריי הכהן ומשו׳ נפש מ׳ שהביט שמהם דא״צ להזמין הטפר דלמטה בפה
 (ט״ל נסיק שאיר! ובס״ק מיד) ויטל לשמס על מנך העפר דלמטה של שמטה
ס מצן טנהייס עי? נארך(וע״ל ס״ק קס?)•  הא׳ דהדס והעפר דלמעלה א
א דאמר  (לט) למטה פי׳ מנהויכ כלל כ״נ נעשרץ סק? שכ׳ דסשוס מ
ע של השממה מד שיראה מקודס שיש לו מפר נמה לכמה וט׳ ואף אס יש נ  ל
ח השממה דשמא כ ן פל סמך זה מ מ ק פאט לפרו ויניא לו לא י  לו פפר ו
 יצטיך להמחץ הרנה נץ נרנח השחיטה להשמטה יפסיק נדברים אחדס רצטוך
ע שרה לנטלה טי? ־ (ס) עפר תיחוח ומפר דלמסה צדן שימי כמי נ  ל
 עפי ולמעלה ננלהלטהמ ובי שמצמימ א שימי נקרא טסי־ יר! סקיו וטי׳
י נ ע ד נ ? מהש׳׳ן י מה מנאה? מ ף ס׳ק נר! (סא) תי  מנחת אמץ »
? נביאי אזן ? מ  כשי אפי׳ לא נתן פסי נס למפלה ופי׳ נשם? ס״ק י
? ? פ ? פ׳ אחרי בפמק ושפן את ימי מ ס ך בוס ופי׳ בס׳ סרס יפות פ ״  מ
 הש״ן נוה עי? יעי׳ נשו? ספר יסשע נפסקים וכתבים סי׳ סקס? ומי׳
י עי׳ ננה״י י נ ה מ? הבאה״ס מ ר תואר מן? ונומת מרה סק f ו פ  נ
 סק? שצ׳ ח״ל ופכשיו טהנץ שאן מכסץ גשום מפר תמח p לוקחין אפר

ח אפ? טהג ז  טרה וט׳ פכ״ל ומשמפ פזה ראשי׳ אס יש לפרי עפר מ
ח אס יסל ז  מנמן ט p כאפר טרה ולס״ז צ? אס אץ א ח^נסר מ

? ר המטאר להא סי׳ ר מ ץ ט א מ  א מי כמו דברים המוהדן ואזדס ט
ם דלכחח1ה סהווץ למות לסס אפו טלה י מ ר  ואכ״מ ודש ונמויטתיט נהט מ
ח ומ? ז ל א במסר מ ? בנקל אפר טרה היו מכמן מז  וכשאין לסס כ
? (ס ff די) מ״ש בוה : ׳ י  הבאה? שעושי! מ טמא פי׳ בדבר* לפיל מ
win בעשר דלממה שמ׳ tpm (מב) תדיך להושיט בפה עשפ? שס שכ׳ 

ו ג  מנ

 דרבי
ל אפ? שמכסה הדס לא מישינן לחלט מ  (כח) ואין שוחטין אות! ביו״ט אנל נ
 דחמרק אפי׳ מספיקא ניר טרידק לכמח ומ״מ אס אפשר ישמט עוף אצא וכמטאר
 נסעי׳ שאיו שמ״ח סעי׳ ד׳ (כט) שיחטין אותם ביו״ט ענאה?
 ועשיר סק? דאסי׳ יש לו עוף אחר אפ״ה טון חה על וה אסור משים
 דמנטל דם העוף מכימי אלא זה אצל זה מלקמן סעי׳ שאחיו וטון דנחד
 זימנא לא יטל לנס ת שניהם מ״ל טירחא ישיץ־ משוס התרת חלט עי? וכ?
 במ״ז סק״ה ומיס וה? מ׳ עם טי אסור עי? (ל) אותם מנאה? סק״נ
ס בטנד מתיש הבא ? טהס״ז ויש״ן ועשמ״ח סעי׳ ה׳ יתנ? סק״ז שכ׳ מ  מ
מ ניו״ס ואס שתעו מכסן ימו מימ נין נמל בץ  על הצבי׳ אן שיחטין א
 ביו? יא יברך על הכימי דלענין ברכית דרכגן שניר יש לסמוך למדחינמ מחשש

 סחרת חלבו עי? וכ״כ בככ׳יי סק״ו (ימירו סין? וס״ק ט״ז) (לא) ביו״ט
? ו  עי׳ בם׳ יריעות שלמה סק״ב שהקשת דאמא סתם כאן דאמר לשחטו ט
 דהא בע״כ כל האסור בזה מא רק אס רוצה לשחטו ביךן זויח וכה״נ אבל אס
 רוצה לשחטו באמצע החצר דאהי׳ דס בהמה יטל לכמח אס יש לו עפר מוק
׳ ? מ א  דמ״ל ערף של רעי וכ? דטל לכמח דם טי כמ? הרמ? ב
? ? שס ס״ק ל? מ א ? עי?(ועי׳ בל׳׳י כאן סק״ג וכמ׳א ב  חצ? סעי׳ י
 בזה ועי? במחצית ישקל ובכרמ״נ בא״א שס) ועי׳ בס׳ רכר מסף סיף סי׳
 קל״נ מ״ש לתרן קיש יתו בזה עי? (לב) אעו מכסה רסן עבאה״ס מ״ש
 מהש״ך ועשמ״יו ש״ד ותב״ש סק״ז דסלינ על הש״ך בהא והעלה דלא מתרס
נ וגל י ע ק הרס לתוך יגל׳ שט מעמ עפר או מיס מטויס נדי לנסותו נ  ל
 ש־וקכיד ביו״ס על הכימי נזרו חז״ל ממס המרת הלט ואס ארע ששחט מניח
? אס דשומו רכר יכסט עי? וכ? הכו? יהבל״י עי? יפשט?  הדס ובמוצא מ
א מוק לכל ? שכתב דר? השייך אשי׳ יפ לי עפר מוק ר״ל אפי׳ מ ק  ס
 ספימתיו אס? אמר משוס סתרה תלכו עי? ועי׳ בשו״ה טוסו? תליתא

 סי׳ צ״נ
 סעיף ד (לג) הבופל״ו (מא מה שקרן בלשוננו ביסי״ל אק?) יעשמ?
ק מה שקירץ כיפל׳׳י א מה שקורץ מי״י א מבי?  מוי׳ ד׳ יטי י
ר מאר סק״י שב׳ דנוכל״י מא רנהבר מתר שלא  טלם דנס שוס עי? ועי׳ ס
ס זה ס ובער מערב אץ מכי י ן דדלמא אץ זה טסל״י האמור בדמי מאנ מ  ל
 הנוסל״י ולא נשמע ממט לעולם ומשכמת לה שימצא שור נמל רהשגי שהוא
? ממוס׳ ז:מס דף קי? וצ? ׳ ס׳ מ  טפל״י עי? וע׳ בשפ? לקמן מף מ

? שק״ו ימסו? נמשרין סק״ז ירש בזה (לד) מש מסתפקים נ  ועי׳ ת
? שק״ו ונמ״ז שק? ושס? םק״ת שכ׳טלס נהמלט תנ  עכו״סופמ? שעי׳ ד׳ ו
? אפי׳ בצירוף עם המי׳ עי״פ ועי׳ נשפ״ד עוד מ  שאמר לשמט הנופלי? נ
 נס״קי? מוס (לה) שמא הי׳ הוא ענאה? סק״י מ? שהוא צ? מלקמן
מ ה מ מ ? (מהגאן ר׳ זאב אלמסקר ז״ל מנואו) נ  סי׳ רצ? ועי׳ בממשי ח
? על סרמיא וש״פ מה וכ׳ מראה פשוס שאין מכסץ אח ? שהפליא ג ו  על מ
 דמו דכל הסמור מן הדבר מטאו נקרא הדוס וסיים בצע? עי? ועבהב?
ק י? מיה ומי׳ י ד הרמ? בזה ועשס? סק״ח ו נ ר ו א ט ? נ ק ו׳ מ  כאן י
ה ט "ז סהמינ הדטר וסניא מכמה מממות א א ה להלן סי׳ י כ  נטחזיק מ
 נערן זס יסטור מן היגר ימשאו נקרא סדינו יטייש במה סמחלק בזה חמנס
ק ׳ ד׳ שפסק כהרמ״א שמכסה מספק ואט טנק־ מי״ש ו י  לדגא משמ? מ
׳ שכ׳ דד?  נתפשט המנהג: (6) לשחוט עוף נ״כ עי׳ נניח מלל ס״ק נ
? ונשחט מ׳ ׳ י ף מ  לשמט העיף לנמף אזר הנופליי והא קיי? לעיל מ
נ הרי«ל י מ המטה י ׳ תחלה ואוו? » י ם מ ס ו מ ה י מ  וחצה לשמם נ

 ץשאן
 לטיזט
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J י־־־ ? > J * ה עפר *  אחר (מח) אבל (טט) לא (נ) ברגלו בדי(נא) שלא יחיו מצות בזויות עליו • ז ישחט (נב)ולא ת
 Tfo PVOVB (וכי ולבמת למטה (ננ) צריך (נד) לגרוד הדם וליתנו בעפר חיתח """"
 >*וי X, וכגץ)
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 באר היטב
 גפ למעלה להא נסהו הרוח פעור פלנטת נללקיק מ!יף י*א נתנ נה״י יעכשיו
 טהגץ ליקיו אפר סרה ומיק ע״ג קרקע יפופץ 0 טמא ומורידן ט לס העופות
 ונולקין טנף הססנק והסכין ואמ״כ מנסין נקתא אס סאפר (ח) נ0כק סי' נקתא

ז ספק נפטסות לשור הנר הוא מין  חיה פס לם נהמה 1ט׳ 'וצ? לנטסן ת״ז י
 נהמה (ז) צריך פי' לאס מלא פסר תיטת פוחפ עליה ולי נקי וני טי!״ אנל

 עפר מלממלה לנ״פ צריך שיחן סא לנתחצה אנל נליענל נשר א*' אס לא p ספר

 דרכי תשבה
 מצות בזויות עלץ ומשמע ווקא בירך הא לא כירך עק דס הבוכרי וכממה
 רשאי וצריך טעס מ״מ מצוה סא פכ״ל יעי׳ בד״ק שס עוד שכ' דאף דלאתי
 הכיסי ליכא איטר להטיל מיס שס מצר הדין אולס קורס שמכנה צריך ל:טר
י בט  המקס להכיסי שיהא נק• ממ״ר יחעס״י שמכסה הלחלוטמ אפ״ה לא מהר ו
׳ פי״ת ? (ועי׳ במ״א ט׳ נ״ב סק״י) (נ) ברגלו ט  לו מקוס נקי לגמרי ט
? ועי׳  ס״ק ל״ג שכ׳ דכ״ש שאסר לבטח בסנדל אפי' כשאמ על רגלו ט
 בתב״ש ס״ק ל״ו שמשמע מדברמ דה״ה כשא״א לו לכסת כ״א ברגלו ליח כיי

ק קס׳ד)  משוס כיזוי מצוה וטי בד״ק סק״י יארך מזה (יעי׳ בדבדנו להל! י
 (נא) vhv יהיו מצות כוויות עליו דע שיש מבוכה גדולה בערן זה אי
 הילבהא דבמוי מצוה טי דאורייתא או רק דרבק וקרא אסמכתא בעלמא טא
 והנה מדברי הר״ן:ביצה סרק המביא על ש״ס שס דף ל׳ מאה להדיא רלא
 סי רק מדמ.נן יק ביש? שס וטק בב״י א״ח ט׳ תרל״ח אמנס בסי קובן
 על יד מל הרמב? בס? מה׳ חניכה הלכה ח׳ כתב בשס המט? בקרית ספר
' מ׳ ? וכ? השאגה אדי ט  דרמה הרמב? דבחיי מצוה סא מדאורייתא עי
p בתפילק שינת קבע שמא j בסך המשך דבדו להק שיטת רש״י שס דאסר 
 יטח בהס שסא בטי מאה דסי איטר תורה עי? וכ? בטי אוס בה׳ ברמת
? איסור טרה משוס דלפיק מרס דהוי דרשא ? אח ב׳ דבב? סי ב  כלל ס
? ׳ ח׳ ועיין בסיר א ? ס ? הרמץ חלק א ס ? יעי׳ ב  גמורה מדאדיתא עי
 ס׳ כ״א שב׳ ד״ל דצא אסר בחוי מצוה רק שלא אנסח טף המצוה כבזיון
 עק שלא יכסה הדס בתל מסס שגהקייס טף המצוה כבזיון אבל בטי למצוה
? בש? והמסרסס ואכ? (ועין מדין טזר ט  שכבר נמשה לא שמע בהקרא ו
? וט׳ תרע״ד וטרד לסל! ס׳ רע? סמי׳ ה׳ בהגה ׳ כ ? ט  מצוה בטש? א

 ובייפרשיס שס)

 סעיף ז(נב) ולזג היי עפר לסטה עין ששמ ע? קוקמ קשה שאילה
? נסריס והדס לא נבלע בקרקע שמ״ח  עפר נפרד א ששחפ פ
? שב׳ דאס שחט פל קרקפוס נסויס א״צ  סעי׳ ח׳ ופי׳ בשלחן נטה ירק י
 לגרת דא? שלא יהי׳ בה מטס מעפר הטח וכ? בקרקע האדן וכ׳ שק
? נסדיס  טהטן עיי? ועי׳ במנהז״ב בקמן סעי׳ חי שכ' בפשיטות תשחט ע
 שברצפת הבית בלא נתינת פפר טיב לגרר אח דמו וליחן בטסר חיטח עיי?
 ופסע דהכל סא לפי מסת הרצפה אם יחפ שדרט להמת פלי' מסר הבית
? כאן צריך  א לא (ננ) *דיך לגרוד הדם כ׳ נטה סלל סק? תנ
 לגחר הדס סמ־וס דם הניתז ושעל הסטן עיי? אך כס׳ פרי פן הדפת כת״י
 מהגאן מ׳ משה ידיזעלס אנד״ק ודיסלץ כחמזשיו לסעי׳ זה השיג על הנה״י
 נזה וני טל הנה״י שאד לי׳ מאדי׳ שיצא יי! לשיטה נזה וחזה ראיוהיו
? רצה אמי־ שמיוינ לגמר הדס שנהיך הקרקע ואן ע  והעלה נראות ת
 הטוגה על הדס שע? הסכין סכת? והאריך בזה וכ? נשמ? סעי׳ ו׳ ותנ״ש
? עפר המונח כבי־ ולא הזמינו בפה ועדין לא טסה ? דאס שחט ע  סק״י ד
מ שעל הקרקע וליתט לסך המסר  למענה ש להחמיר סכא דאסשר לנמר ה
 שהזמין ולכסהו כברכה עיי? וכ? בסר? סק״י ואס לא טסה עדין הדס
י? וכ? ו ? הקרקע נ  מלמעלה א״צ לגמר סרס שע״ג הסכין רק הדס מ
 נמנהז״ב שם לדנא וסיכא ולא נבלע היש בקרקע טיב לגיד אפ ימו וליחט
 נעפו חייזח ולברך וטכא דאסשרק להחמיר יאף אס נבלע נקרקע אס רסמו
 רט־ טגררט משם סס טפס קרקע וליחס בעפר טיוח ולברך מיי? (ופי׳
ק עי). (נד) לגרוד הדם. פי׳ שמ? שס שכ׳ תל זה סא נק  מזה להא י
 שלא טסה מדיין מלמעלה אכל אש בנר טסה מלטטלה סטור ע״״ש ועי׳
 נסרי טאר שס של ואס כנר טפס מלמעלה יסיד סכ? לנרי סופ שס?
 הסכין ולכסחו ואם אן א ום שסל הסטן פון שנאנחה הסכין ואז? מצא
ן ד  הסכין צריך לחזור ולגחר וליק עסו וסי אלא שאן לנון טין שכנר נ
ק גי: ? נזה באדן ונד׳ ממנות יעקב י ? פ  סעס א׳ ומיי? סוו נס?ן י

 ילכטס

 מכנר סא דצדך להזטס נפה אנל אפ מזמין המפו ולמפה נדו וכן הפסו
 רלמעלה שנמל נימ אן צריך אמר נסה שעושה לשס טסי דהעס׳ הוא טא
' ג׳ ? מנח הזנח (מספח להס׳ תמןמ הזנח) ס ט ? יעי׳ נ  הזימון ט
? לשחוס על העסי הזה ונמלך ולא  כאמצפ ההשו׳ שכ׳ דהיכא שהרח פפי פ
 שחנו אש אח? חצה לשסע על הטפר הזה אפשר שאט צדך הו להזמיט נפה
? לפטט עליי מה לי עחה ומה לי לאחר זק אנל אש נכר  במן שהרס ע
 שחס שס וכיסה למעלה ונמר המצוה אס נא לשחיס אז״כ נמקוס הזה צריך
? ונראה cpi אס האר עדיין מעפר דלמטה שלא  להחחיל המצוה כתחלה עי
 שנן־ עליו דם שטסה הראשונה ולא טסה עלמ אסר למעלה אפ? כשרוצה
 לשחופ טד הסעס צריך לחזור ולסידן העפר ההוא עוד הפעם דטין שנק
 העפר הסח שם לצורך השטסה הראשונה ולאחר שככר שחס אף שלא ייד עליי
 הדס מ״מ ככר אזד למציחה וצריך להחטל המאה מחדש (מנ) להזשיגו בפה
 שירחי קורס שטסה עפר זה יט׳ לצורך כיסי הדס שמ״ת שעי׳ ו׳ ועי׳
ל בעלמא דמצומ א? ? של דאפי׳ למ? די ו  נהגטת ציי לצדיק שכגליק ט
? (ועיי נס׳ ט טונה טין שלא פשה מעשה ט  טונה הכא חק מההזמנה צריך נ
? כטגיא ? דף כ ? ונס׳ עוד אכן ר  לימוד ה׳ להמהר״י ננאד ז? ט׳ ק
? ונשו? חסד לאנרהס ? ט׳ כ א  ומאת צדטת טונה ונשי? שמש צמןס ח
חנ? סק״י יי? שהפלה דטין ׳ ז׳) (מד) ר״א משמ? שס י ? ט א  ח
ק לטש למנת האמרים שצריך להזמיט נסה לכהחלה יאסי׳ ד  דמדאוי־ייתאסא צ
י אפ שחט ע? העפי המונת כני ולא הזמיט נסה ומדין לא טסה  נדענ
מ וליחס לסך מפי מזמין ולנסחו  מלמעלה ס להחמיר טכא דאפשר לגיד ה
? ומ? דאס ככר טסה מלמעלה רמ אכל אפ כנר טסה מלמעלה סטור ט נ  נ
 מור נר׳ בסמויב כקץמן ס״ז ועשוק סק״ס טש נזה טאק דהינא שננלע
ו נפסר נהט אכל כשלא ננלע צריך לגאתו ולנוח וליק מפו למשה ילמפלה  ת

ן מזה־ י א ן יעי? נפשוון «ףי נ ו  ואס מנ

? ׳ י  סעיף ו(מה) סכםה בית עי׳ נס׳ מעשה אנרהס הספרדי ניי? ט
 שכ׳ ואם ס׳ ד סשיחס מאכלכח נדס שחיפה צדן אמק ידו כד
. (מו) בידו סי׳ ? בארן  למשיח פצוח טסי ולנין פא׳ כדים נקיות ט
ש לפרן א סי ? י ׳ מ ? פיר יאהאח נאהל נרסח והדאת דש ט ס  ב
 החיונ לנסת באתו סד ששחש בה חקא א דלא סי הקפדא רק שלא יכסה
? דאן מ ? באזה ד סא מכסה (ופ? נ  ברגל אבל כל שמכסה בדו אן נ
) אי מ ) ( ?  ראי׳ לנ? סש? דאפשר דשחס כחד מא ומכסה בחד דא ט
 בסכין כ׳ בשמ? כמי׳ ז׳ דלכחחלה יכסה בקתא של סטן ששחט ט שאשמסהו
מה בכסף בקונטרס מה עכ״ל ועי׳ בס׳ נ ן י ס  אקרא וששן ופיסה במה מ
ק ? יפי׳ בסד טאר י ׳ דהפולס אן נזהרים לכסח בקחא ט  סד מסד מ
ס שאין מהדס בזה מסי הפרוש לרש״י פ ? של מ ל ק  סייפי׳ מנח״י נלק״י י
? עוד טעם לזה (מח) אבל לא ברגמ כתב ק ל ניאדס י  ומיי* נ
? דה? דאן ? ע ? דף ע ? משין ס מ י(מהמה?) על מ  בספר דנא מו
? מ ט  מבטן בתל עיי קסם א בסטן א בכלי אחר דתולמחיהס נמצא ב
ק י״ו מזה. (מט) לא ברגלו עד״ק סק״ד  ומי׳ בל* םק״ז וסניי בלק* י
ו לממס בתאו מ ס ת הכיסי אכל אחר הכיסי ליכא א ס ? סא רק מ  שכ׳ ת
׳ ׳ התכ? מ  דלאד סטטי כבר אזדא א׳ מאס טי״ש וסי׳ בס׳ חסדם ס
׳ חצה מיד לאחר שטסה כוס להשהין שס ולא הניט ט לא יחק להמס * ט  ז
י ס טס ל מיד מ מ מ וט׳ מ מפרש ח? י ס  משתין א חקק מ והדס מ
ת במה ש קחשס המכה ונם מיד ע  הדס lift רצה להניח להשתין ט מיד מ
מ מסף (למדני?) ד מ ישתין ש בחד מצוה עיי? זעי׳ בס׳ ר  מעם מ
ח שאין למט! א ? בד? מ ח? וגא״ר בפס י  על מסי מגילה דף כ? ע
־ בעפר שבדן עלי׳ בטור הדס מטסה והסעס שלא יטז ס ט  לרקק על יש מ



י ״יל״ יורה דעה סעד כח ז ח ט הלבות שחיטה  מ
. ח (נו)°טי(נז)ששתט (נח) היא (נט) יכסה (ס) ׳1אם (םא) לא (םב) כיסה ח עליו,  .־ייימא » י1 (נה) ולכסות עפר תחו
ת או שאת עופות או ששחט ו ב (״) (סו) לכפות: ט ״שחט מאח ת י ד (סד.) ת ^ ״ (סנ) וראהו (סד) או ׳  ך

 באר היטב
ק שס״נ נמי שקזש ומ3 סס «6 ידנ ת ופי' נייס ט מ  של סכין אבל לא נרא» ..עא יפגום אתו : (פ) ל

 תשובה
? ע״כ שכתב שמאן הנ״ל לא הי׳ דעהו מימ נמה  שרי! אמרי אש וף מ
p שמכנס השוחסיס כמצות טסי לאחר שיש תשש אלי השומפ הוא מכבד 
 מחמת טשה וזולת כפיוה״כ שהיו שוחסיס הרבה מיסות נניח א! כששחנוי
ק הוא פשר למטה קורס השחיפה וטהה אח? והשוחמיס קיימו  התרנגול שא נ
 מצות טסי כספוסוח של שאר כר כיח נר׳׳ש (וע״ל ס׳׳ק ס*ש) ופי׳ כשעות

. ן י א ? כ  יפקנ ס״ק א׳ וכתואר משה סרק פ
 ועימ נמחויק נדנה אח פ׳ שני דאס ני צכתחלה מציה שהשוחפ נפצמו יבשה
 ומצוה ט יוחו מנשלייו מימ אס השוחט מננד לאחר שיכסה אף שהשוחט
 אכד שכרו מטף המצוה מ״מ הוא כא נשכרו על שיכה לאחר למשוח המצוה
 מי״ש ומ״ש דהשוחפ אנד שכר גוף המאה כשלא טסס כעצמו ולכחחלה מצוה
 ט מתר מבשלומ מי׳ נש׳ ישרת משה סיף פ׳ פקנ נדרוש טל ההפטרה שכ׳
 דאף דקיי״ל דמצוה ט יותר מנשאי* מ״מ כעושה מצוה פ״י שליח בשכר לא
 הד מצוה ט יותר מבשאמ רק הר ממש כמושה מעצמו דמה שמבזבז ממו,ו
 ליק להשלית היי כמו סירחא תוסא והביא רא׳ מש״ס פסחים דף ד׳ ע״ב דש
 רטתא מתר לעסות המצוה בחסרון כיש מלטרוח כעצמו עי״פ נמצא לפי דכרמ
 אס השוחט עושה שלית בשכר מקבל שכר כאלו טסה כטצמו ואף לכחחלה יאת

 למיעיד הכי ועיין ש׳ן חו״מ סי׳ ק״ה ס״ק א׳
 ועי׳ כשו״ת מעשה אברהם השפרד חיי״ד סי׳ י? שנסתפק כהא דקיייל דטל
 אדס לעשוח שליח לכסח הדס אס יטנ האב השוחט לצמח לבן להיות של ח
 במצוח טסוי מי רמא מה צי כנו מה לי שליח אחר א דלמא דלא מצי סשוי
י היש  לבט שליח משוס דעושה הבן כ׳ מצות כא׳ מצות טטד אב ומצות טט
 ייש ט משוס אן עושין מצות חביאח חביטת והעלה דלא שייך בזה האי לתא
 דאין עושין מח״ח מכמה עענדס עי״ש באריטח (סב) כיםת נד׳ נשו״ת
 כשטס ראש סי׳ י״ח כאמצע התשובה שכ׳ דהדבר פשוט דאס כסהו קטן מה,י
ת עי״ש ובתב״ש ס״ק מ  ולא דמי לכסהו הרוח ואפי׳ לכחחלה אסר לקק ל
 ד׳ מראה ג״כ רדכרמ לכארה רקק יטל לכסת עי״ש אך כד״ק סק״ו כד״ה
 ונראה כ׳ שאן לככד כמצוח כיסיי רק למי שהיא גמל ודא דהיימ אחר י״ג
 שניס וגס יש לו סימרס נרודס ע״פ שמריח כהלכה א ע״ס כרס ולא מהר
? ונ׳ שס עוד  נזה חזקה דרנא אמר שמשהגיס לשניס חוקה שהניא סי׳ ט
ד ע שנתסנרה אמ•*  שצ״ע נס נהא דנרס טי סי׳ א שייך לסמיך ס״ז מד מ
 א שיש לטש למיעוט נפצים ואולי אמריק הזקא זרע של קיימא הס נטענים
 עי״ש וט׳ מזה כתפארת ישראל על המשרות טלק פרק ו׳ משנה ג׳ סיק י״ז
 ועי׳ נעמגוח הטשס אר! ו׳ ס״ש לעני[ אס טסה נכרי א קנון א חרש ושוטה
 מהו הדין ואס ארע שכנר טסהו ואח״כ נתגלה א הד דנם ככיסהו הרות וחזר
? נאריטת ועי׳ נט״ח מהר״ס שיק  ונתגלה דטיכ לתזיר ילכטתי א לא עי
׳ ל״ז שהאריך כדן זה והעלה לד/א דקשן שטסה דמי לגמרי לטסהו  חמיו ט
 הרות ואס תזר ונתגלה ידכיס לכטח ט״ש ונד׳ כמנח חדה סק״מ ס״ש ע״ד
 המהר״סטקמזה (סנ) וראהו אחר הייב לכטת. ככרכה ואפי׳ כמ״ט

׳ עפר ה יש לעיין לסענ״ד אס ט  שמ״ח שס ועס״ז סק״ח (מ־) אהד מ
 מונח מקודם לטפה בטקס שטסה שכ׳ לעיל נמר׳ ה׳ שצריך אנד נפמשמזידט
 לצורך טט׳(ע״ל ס״ק מ״ד) אס מהר עפ״י p שליטת לזה טעשה שליח אמר
 שמזטמ לצורך טטי ימה זה נרד אצלי דאס עשה פליח להזמין ספסר המוק
 אמר טהא לצורך טסי ראן שליח א יטל למשיח שליח נ׳ אמר זה דהא סי
א  טלי ונדלי לא ממסדי לשליח ינמ״ש רש״י מינון דף נ״ט ע״א נד״ה ת
? אלס אפי׳נשליח ם כח לטוי! טזריס ינמסדס לשליח איי ט ר ת  אמר ראן נ
׳  קמא יש לעיין אס מהר פליטח לזה עפ? המהרי״ס הדוס שני נחלק א׳ ס
 קכ״ז תנל מיןס ולא סי יק טלי למואן לשליח למשוח שוס ממשה יק אמר
ס כעלמא לא ממי השליטמ וסא ככלל מילי לא ממסדי לשליח עי״ש וה״נ  ומי
 י״ל דלא ממי השלימח וט׳ ש״ס ככא עציעא דף צ״ו ע״א והאמר לאטסרופיס
« ׳ ק ג מה׳ נירים הלכה פ׳ ועי׳ כד אפרים כאיי! ט  וט׳ יממנ״ס טי
 ונמ״א סס סק״נ וצ״ע יאכ״מ. (םה) חייב לכסח עריק ס״ק ו׳ פיסהסק
 אס טסה השוחט נסקס העשוי למלות ונתגלה יראה אחר אס טינ לכסח
? ועי׳ במנח״י בלק״י ס״ק נ״א יסיק נ״ז שב׳ יפשיסא וטיב האיד לכסת  עי
: (סו) לכסת ענאהיט ? י ׳ ל״נ מ  והגיא סמונין לתייי מהשו׳ ביח יעקב ס

sac 

 דרכי
׳ י׳ וט׳ כסנסו״כ כלל י מ נבלע הדס כקרקע ע״ל מ  (נה) ולכמת ואם כ

 כ״כ כמשמן סק״י כאמצע הס״ק
 םעיןפ ח (נו) טי ששחט עי׳ כשו״ת דעח חכמים(יאספח לס׳ חקר הזנח)
׳ ל׳יכ וטי ל? שהעתיק מה ששאל למאן מהרש״ק ו״ל ממאו  ט
 אס י״ל דמ״ש כש״ע דמי ששחט סא יכסה טא רק כששומע עוף שא אכל
 מי שטמן א אחר עוף לשמט ימנ? כשהשוחס מקבל שכר שטסה מהר אס
? שלא מכה כמצוש  ימה אט בעל העוף דבאק זה מא מק ט לשמע ע
 כיסי כ״א אני אכסנו ימאן מהרש״ק ז״ל השיב א חיא דמי מתנה סמש״ב
׳ כטאר מפת פרק ע״ד סיף את כ׳ ל עיי? (נז) ששחט ט  ותנא מ
 פכ׳ דאס מו ב׳ סחטיס ט׳ אתת בזה אחר זה והאהרין גמר השחיטה אע״ג
 והראשון לא גמר השמטה ואס לא ט׳ האחרון גומר ט׳ טריפה אס? מאל
 וגס הראשון חתך וגרס לשפיכת יוס קרק גס כהראשון מי שבכך יכסה דעכ״כ
 שפך ויטל גס הראשון לכסת עיי״ש יעי׳ כשי? מור ואהלות כאיל ברכות
? שכ׳ דאס שנים שחשו כל א׳ עוף א׳ נמקוס א׳  ומיאת כאמצע סי׳ כ
 ונתערבו הדמיס דאז צריך רק א׳ לכמת כל הדס ואן נטן שיכס שמהם דלמא
 יכסה כל א׳ דס שטטח השר ונמצא שאץ א׳ מהס מקיים המצוה כראי
 עיי? (נח) הוא יכסה וט׳ נ׳ נפר טאר ס״ק י״א והס׳ דהוא טיכ
 לכסת ד״ל וכדר דטונא משמעי דהחמנ מוטל ענ הסהט ואס לא טסס

 השותט או תלד הטון על צואר השומט והשי? הטיל הטוכ על הרואה
 ועוד ר״ל שמי ששתט מא יכסה דטיט שמא זכה כהמצוה שאן אמר יטל
 לכסת זולתו עיי״ש (ועי׳ מנתז? שס נעשרון סך ס׳ק י״ג מ״ש בשם ההוה״כ
 הקצר כזה) וכשיט טא לפענ״ד דאע״ג דסטילס ההורה טוכ הכיסי על הרואה
? הא ודא דאס מ׳ לו לכסת  שמונמ דס שטשה ששמט מכירו ולא כיסה מ
 דם שחיטה ששחט מא בעצמו וגס ראה שמונח רם זה ששחש אחר ולא
 כיסה ואן א עפר טמח רק כד לכסח דס א׳ שיכסה בעפר המא מה
 ששחט מא בעצמו ימח הדם ששחט חביח ומאשק כה״ג כש״ס קימט!
ס ? ו״יב מא לפמח ונמ לברוח מא קורס לבס משוס דמצוה מו  דף כ״ע ע
׳ ש? מניף ט? עיי? וה״נ שייט הן  עדף עיי? וכ? כטוש? להלן ט
 יה״ג (נט) יכסה עשמ״ח מני׳ פ׳ וסב? ס״ק י? דה? העפר דלמטה
 מוטל על השוחט שימן נעצמו א יזמיט בפה רעל השוחט מוטל החיוב ליק
 העפר בץ ולמעלה ובין דלמסה נרי? ועי׳ מה שצדו־ בזה בד״ק סק? וכ׳
י כס האי ומלח טטטא לכטד שבח ? מ  ד״ל מס כשעושה קצת מאה ג
 ק ייל כטטי דטון שמכסה למעלה יטל לעסח שאח ענ הטסר ולמטה אן

 מ״מ לדנא נטן נעשוח כמ? התכ״ש עיי? ועי׳ מנח״י כלק״י ס״ק נ״ג מזה
 (ם) ואס פד״ק טף שיק ו׳ שחקר כשוחט ששתס עוף ונדן• על הכיטי וטסה
 דמו יבשטת הברכה מ׳ כועס לשמט עיד עוף ולכמת על סמך מכה זו וארפ
 שסחט שחט עוד עוף וטבח צכסת אס צריך לברך דאלי כיץ דהיויב מא
 שכל א׳ יכסה דם שטטט א״כ לא קא הברכה על כיסי דם טף ששחט חביח
? (םא) לא  א• כתב ד״ל לע? אסק אדעחי׳ שיכנת כשרגיל לככמ עי
 כיסהוסי. כ׳ נשט? שס ותג? ס״ק י״ו דאס מחד שאט טיזמ מהדר לקיים
 סמצוס י יסל הסיוט להדפיס דרך טטד לפרקים לכסת אכל למטר ממיס א
? ט׳ ששיר  לעסת שליח גשטל פלא לערוח א״ע חסר עי״ש (וט׳ בש״ך מ
׳ רס?) אכן כטיפ וככינת אדס שער א״ה את י׳ כתט לדנא  ובו? כמ? ס
 למטן דבורך טטד אסר תבל ע״י שליטת טהר דשאמ של אדס כמוהו נד״ש
? לדנא עי? באריטת ? ס׳ י ו  ומ העלה בכו ממשה אברהם הספור ט
 אבל נסיז ס״ק ח׳ הסכים לדנא נהשמ? דרשא לכבד לאחר דרך טטד כמו
? ומי׳ בסנהז? בעשרץ ס׳ק י? שב׳ רתח החב? יהסרמ?  במילה ט
? ? ועי׳ בס׳ המקנה על קימשין דף כ  מוכרחין שכן מטאר בטה״ב הקצר ט
? בטני! זה והביא דמי החב? מ״ל ומנלה דלא דמי סצוח טסי לשאר מצות  ס
 מנציח טסי כמן והמטה סא רמי ששחט סא יכסה א״כ המצוה טוסלח על
 הסחס מקא טכסה ולא טתססק שמאסה הדם ע״כ אסר להסחש להרסה
? עטרת חכמים חאו? ס  לסם אדס שיכסה נשום טור עי״ש ומי׳ מזה ב
? יכחנמ טרה ס״ק ז׳ שכ׳ לדנא ? מגדל p פ׳ ל ס  סף ס׳ ד׳ ומי׳ נ
ן הצדיק נעל א ? ונו׳ נס׳ זכוץ יהידא כסא מהנהגת מ ? ט ? ההנ מ  נ



rtw ב באי  יורה דעה סעיף כח ט י יא הלכות שחיטה ק
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0 1 " 1 י ב לכסות 5  (עח) חזר (עט) ונתנלה (י)(פ) תי
ה ב ו ש י ת ח ת  ס

. משוס להא לאץ דימוי אצי מטת מא *נמ א י , תואר למנשה נלא מ  (נ) פמיר מלנסת מיין נמג״א סימן תקן״ו ס-ן״ו (י) ס״נ לנסות הפר״מ נסנ וק הסניס פ״י ה*

 תשובה
 נמ״א ס׳ רט״ו דאסור לחלק סעודתו ולברך עי? ועי׳ נשיית דעת חכמים
 (ה ספת לס׳ חקימ הזנח) סי׳ ל״נ יליד מ״ש בענק זה נמה שהמ.־ג בעינ
 יוה? שיחנדס אצל נטה״ב ולסעיי-ס יש נניח א׳ כמה נעלי נחים וכל א'!\p ע:י
 למטה והשוחט שחס עוף שלו וטא מכסה אי אייך למיעבד הכי שיש נו תשש כרכה
 שא״צ טון יקי״ל יכ שיי א׳ לטלס ופל̂פ בזה וכאל להגטן מהרש״ק ז״ל מכרחד
 והשיב ליפן מנומס יכ׳ דאס ירצילצאח כל רועית יכסה ח׳ בברכה והב׳ יש״.ג
 ויענה אמן ונדל העונה חך בלא זה אין נזה חפש ברכה פא״צ וברכה שא״צ לא
 שייך אלא במקיס באין שוס תיםפת מצוי אבל ננ״ד שיש כאן תיכנת מציה
' אי ג'  דאם הפיחע יכסה יה ה א' פישה מצוה מבא״כ ככ־יניד לחתריס י
 עושים מצוח טס י וכל אי״א מק יש המיות נפ״ע וכבר אמת ט״ל איע וי־יה
 אחד העישה מציה צרניס עיי יש (יע^ סיק ס״א מה שכחנט בס בפס יי.תן

 מה־״מ א״ש מאינטואהר ז״ל)
 סעיף י (ע) ונבלע הדם בקרקע עיי 5מ"ח סעי׳ י״א וח:״ש ס״ק ט״י
 דסעיף זה מיירי בנק עפר הטח מלמטה איל אם לא ׳.תן עני תטת
 עלמטי־ אס עדיין לא כשה ליי עלה יש לגוריו עם קרקעו ולכסיתו כנ״ל שעין ז׳
 וזה דוקא נ־ל כא גמיתש שע״י הגרייה יבוטל ויא״ מיתית הדס א:צ כדר! כת
 למיחש לזה אף כשלא נתן עפר הטמ מלמטה ינסט נמקימו מי״ש יעי׳ כמה

 שהאריך נזה נמ-הז״נ נעסרון סיק י׳ וט׳ לע ל סעי׳ ז' (ובדביימ ס״ק -״נ)
ד מאד שיק  (עא) ישושו ניכר ט׳ אם ניכר מראה דס אדס או שטר כ
 י״ד(ואולי י״ל דה״ה נשאר מדאת המטאר להלן ט׳ קכ״ת להתנרר נענין נ־ה
נ יכא לכס ת  נס ננ״ד יש להחמיר לומר דמי מראה דס וכל דטמא ההם טי
 יק כל מה שכחני.׳ לקמן ם ׳ ל״ח דמראוח שהם נכלל אודס ישמר שייך גס
 הכא) והנה כשפ״ד סיף ס״ק כ׳ ממד מל העיק אי מראה דהה מא מיאה דס

 לעמן לטינ לכסת נברכה או דבעיק מיאהגייור עיי״ש (עב) חייב ־יכטה
 נכרכה שמיח שס

 סעיף יא (ענ) כסהו הרוח עד באי! דשימו מכר אבנ חס ניני ר שימו
 טיכ לכשוח פרי טאר ס״ק ט״י (עד) רווח כ׳ בשיי״ח
י ותב׳׳ש ס״ק ט״ז דדוקא כשכסמ הרות נדנריס שמכטן ט וק למטה  סעיף "
 מה כמו ק דבריס כמכסץ ט או פלייטה נבלע בקרקע אנל אס כשמ
 החח כדברים שאין מכסי! כהן או שלא היה למשה עפר תמח או פאר דנריס
 שמכשץ נהם יש לגלומ ולגרח וליהן עפר למטה ומלמעלה ובלא ברכה עיי״ש
 ועי׳ כפרי טאר ס״ק ט״ז וכפ״ד ס״ק י״ט וס״ק ל״ז כד״ה תק (עה) פטיד
 מלכסות כ׳ נסרי מאר בדש הס״ק ואס רצה לגלוט ולחזור ולכסותו ייצוה
 קעטד עכ״ל (עו) מלכסות עי׳ בישועות יעקב ס״ק ג׳ שהעלה דמ״מ אס
ן שלא כסמ הרוח טיכ לקייס סצוח כיסיי. עכ״ש מ  נשאר דם הניחז מדם שעל ה
טט  כדם ההיא ניי? (וע״ל ס״ק נ״ג) ועי׳ כדק ס׳׳ק ס׳ שכ׳ ששחש עוף י
 ככנטי ועיי החח נתכסה הדם שיצא ממט טכף לאיז״ש ואח״כ יצא ממט דם
 מכה וטסמ נכרכה ועי׳ נהשמסות מהריק נדנד המגי' שס 5כ׳ על p זה
? אךנמנח״י  שצ? דהא ד נטסי משמ יש חשש לכרך שוב אח? ממכסה מי
 נלק״י ס״ק ס״ז הניא דכריו וכ׳ ששגה נזה ימ״ק הצדק אמו דמה שנחכסה
 מקדס שלא מכח אדס אס לא נתכסה כל הדס לגמד טין שלא נ־חה מכיסוי
ר וגחגלה כץ עיי עצמו וכץ ע״י  יש לכסס נכרכה עיי״ש (עז) ואם ת
 אדה ונץ שנעשה מ״י הניסי ואפי׳ כסהו הרות מעיקרא נדנדס שמכסה כהס
 אפ״ה כחור ונתגלה טיכ לכסמ נדט שמ? שס (עוז) חוד וגחגלה חייב
 לכמת יש לעיין אם רמא דאף שנשאר דם מל הסטן ווס הניתז שלא טסה
 החח יטסהנ מא כדנא אכ״ה אם זה הדם חזר יגחנלה ח״כ לכסות ומקיים
׳ כנליון  אז מאח כיכזי וצ? (יעיל ס״ק עיי) . (עט) תתגלה ט
? יאת?  הגומק״א שכ׳ דמ? אס אירע נטי נכס? י״ל דא״צ לכמת דמי ס
 מוחה זה דלא מי ס״ס מעליא טין שלא סלד הנ׳ ס׳ יחד דתינף כששחט

 נתחייב כטטי ואח? כשנסמ הרוח מלד הס׳ הנ׳ אם יש דחי סיי?
? וז? וניאה לי תיירי שהדס  (פ) חייב לכטת כ׳ בשלחן נטה ס״ק כ
 כני נקיש ונתינש קידס שכינהו הרוח אנל אם מסט החח בעוד הוסלח א אפשר

 לרות

 דרכי
? ט׳ שפ? לערן תשליטן ונר׳ נסמ? שם סק? שכ׳ תיקח ט  שצוה לעיין נ
 בכיסי הדם ידק ק טץ דהטונ רטא על השוחט איל אם ט׳ עימד לשמע
? יכ״כ נכ-ה״ג  ונא אחר וקדסישתט אמ טיב כאס שאין מועל עליו לשמע ט
 שס בהגהה הטור את ס׳ וניחן גטה כאן נדזדש נ׳ ועי״פ עוד נכנה? אח
 סיא ובש1חן גבוה כאן את י״ט מחירש ג׳ להא דטינ זה לבלס חקא כשמידת
 הייכסה שטשה שלא מדעת השיתס אכל אס המכסה טוען שהשוחט אמר א
 שיכסה ובשליטתו כישה נאמן וסעיר וטי יה? ככל המצית אס טוען כרשיהך

 עשיתי עי״ש
דן היכא דהשוחט עיר ילא כיסה יראה  והנה יש לעיין לכע ״ד מת ירי׳ י
 אחר ורצה לכטח וכאש־ ראה השר הקדיס השר וטסה אס צריך הש.י
 לשלם הקנס להא׳ דכיץ דהי־אשץ ראה קייס וזכה מא תתלה והשני ירד שלא
 ברשות וינה נש״סדש פיק דב? אמדק דניא׳ בעלמא לא קנה וכי? בטוש״ע
? דש ט׳ רס״ח אמ-ס נ-? י״ל דכיון דאמ־ו חו״ל וראה אחר טיב לכסת  מ
 משמע דנראי׳ תלי׳ נרלתא דמי ש־אה תתלה נתטיב בזכיטי וטון שנתחייב מא
 תתלה מטלא דחבירו שלא כדין חטף ממט המצ ה וח יכ לשלס כדין חיטף מציה
 מיינה לתייר, והנה אם נחלקו נזה ש,י נ״א זה אמר אי ראיתי׳ קידם
pn ייי־צו־ שייך לי וזה אמר אני ראתי׳ תתלה ואני זטט נה י״ל לכע,״ד 
 דש״ס נימין יף ע״ת ולחזי מ מיייימ קדס עי? ונטש? אהע״ז ט׳ ל׳ סעי׳
 ה׳ ובניי. שמואל שס ובימ? בתו״מט׳ רס״ח ונקצוחהחישן שס והלמד״ו לכאן

 ועיץ בס׳ מעפה אניהם השנרד חיו? ט׳ י״נ שעמד על המחקר אם שחט
 הנעל וקדמה האשה יכיסתה נלא נטלם ישוח מנמלה אס טא טינח
 לבעלה שכר מצוה והברכה פשרה זהובים כדץ מטך מציה נחנירו ויוכל הבעל
? ט׳ רש״ג א  לנסח מכטנחה א מ,כט מלוג שלה וכדי, שכ׳ המחזיק כרכה נ
 את ג׳ דאס קדס היעל והפריש תלה מטיב לתת לאשתו שכר מצוה וכרכה י׳
ת טסף מאה מחכירו והעלה דלדעמ א״צ לשלס העשרה זמ׳ כיץ דהנעל  זמ׳ כ
 והאשה p שותפוח יש להס וה״צ ליטול רשוח זה מזה נץ לעק טסי וק

? כארך  לטטך לע,ץ חלה ט
 ועי׳ נס׳ טאר משה פרק ע״ז אח נ׳ שכ׳ דאף ט שלא מ׳ לו כ״א עפי
 מטח דאטרי מאה לכסח ט וקדם אחר וטסה נספר ההוא אס? צריך
 לימן א המשרה זמ׳ ומה שנא א החשלומין עיי אסרי הנאה לא אכפת להא
 נה כהכיטי טפא נא ט מאה שע״י שיש א נמה לכסת טהר א לשחוט ואם
 לא יהא רשא לכסת ט לא יהי׳ א נמה לכסת ולסברא זו ט׳ היין שלא יהא
 ישא לשמס וכאמת קיי״ל דמותי לכסת כאסרי מאס כמ? כסף ט׳ זה
ד מאה וממילא טון דסף סף מא ט׳ ס א  ונע? ראן זה מזשנ נמה מ

?  יסל לכסח ילקח ממנו המצוה צדך לשלם א עי
 וכתב נמ״ז סק? דא? לשלם עשרה זמביס אלא מכירך נלימ הא לא?
 הא שמע מוחס הברכה וענה אמן דמי שכח יותר מן המנרך ואס
 לא ענה אמן אהו דאפסיד אנפט׳ ומ״מ אף שטה יטל לעטר. אמן צרך עכ״פ
ק שריפות וכדומה שמכסה נצא כרכה דמ״מ  לפייס יה? כסשיקת כמו מ

 צריך לפייס שמכטל לחכירו מספק מצוה
 ועיין שס עוד םנחנ דאף כזמן הזה דאין טכץ קנסח אפ? אם תפס השוחט
׳ שפ״נונס׳ מקרא ? ס ? אק נפסדת צט על מ  לא מסיןק טר׳ ט
ר ה׳ אח א׳ כ׳ וממה נזמרט אפי׳ תפס  מרש על ה׳ קריאת המרה מ
? עי? ? נטר נ  נמקים טר׳ להא חיק דעהה כשה? אן מצוח תסטת כ

׳ ל׳ • ? ט ? שיק חלק א ו ? מה ס  ועי׳ כ
 םעי0 ט (סז) היה ועוף וה? מאה טיח וסאה עיסח כיחד טסי אחו
? (סח) במקום א׳ סשפ? ס״ק פ״ו ק י " לסלס פרי טאר י  ׳
 שציין לחשו׳ מהר״מ מלובלץ ונד׳ נערן מלחן אח י״א ינחדשי מיעק״א

ו מזה ח טיס ס״ק י ט ? בדברי המהימ סאנלץ נזה ועי׳ מ  מלמן מ
 (סט) כיסוי א׳ לכולם מי׳ כטנח אדס שסר א? סף ס״ק י׳ פכ׳ דאטר
 לחלק לכסח באמצע ולברך ואז? ינמור שמטיח שאר משחסיס רכסה ויברך שמח
ת שמטת הכפרות שיש נזה מפום נדכה לנטלה כמ? מ  כנד סש מהגיס נ



 האי המלח יורה דעה סעיף כח יא יב יג חלמת שחיטה

׳ (פא) לכסות (פב) אבל אם הוא עצטו כיסהו (פג) ונתגלה (פד) איט (פה) חייב (פו) לכמחו(פז) פעם י ־  י«־*־ * י
£ אתית: y (פח) ידם שנפל לתוך המים או מים שנפלו לתוך הדם אם יש בו מראה דם (M) חייב 6 & & » 

ק אדום או (צב) בדם בהמה תאים היק ודם ת (צ) ואס לאו פטור: ע (צא) ׳8נתערב הדם ב מ כ ״ TO (י) ל * ״ י *  י
א מים ואילו נתערב במים כשיעור הזה היה בו מראית דם(ה)(צנ) תייב(יא)(צד) לכסות:  י ״ בהמה כאילו ת

ה באר היטב ב ו ש י ת ה ת  פ
 ללא לופפפא ומיץ נמ״ אנליא פיק תקפ״ו שקיו 5לאה יעסו ל«א מכסה (י)צמת.ונתנהש״ו ולאאמדנן קמא קמאנפל ומאל ונלחסאלט לאן סחו לחד
 גמדה פ״פ יפ״ו מ»ל נאל יפקנ מה שנסנ מה והעלה כלעמ ס**יו או נתנ א5למ5ווו (יא) לנסת והתנ כשין לנראה לי לס״ה אם שחנו ילה א סוף ונפל סלם ללס
ה נהמה נמק שאס היוחאין הלה נהמה גרס לא היה מ מראית לסושוגנסללחוכו יוחד צ ג » * ד  לנטו שישתוע קולס לכסוי פון אסל •יניד פל הכיסוי ואמ׳׳נ ינסה י

" נפק שאם היה מים היה מור וספור ודינ לכסת נלא נוסה וקי מזנ השר• סלש נ ע ' י  אנל אי ליס ייס פון אסל ולא• מכסה נלא ניימ 1״מ (י) י
* ליה לא״צ ל־טס יוסי ־״ש־-נסע״יאעשללנ־ה״נאזלוצא־י־־ומ,* זס W . ^ M t W ^ S S S 

 דרכי תשובה
ף ? ס תנ ד הסריח שמיקל מי״ש (פז) מעש אחרת מי׳ בשמ״ח י נ  הניא ו
ק צדן לגאח ילכסת דה שאץ מכשין נ נ ו  סי׳ זה שכ׳ ואס מנר וטסה נ
ק ס? ועי׳ עזה נשס״ד ד? עוד נסנ״ש י נ  פעס אחרח נדע ובלא נרכה ו
ה חנן ועי׳ נלנ ארי׳ על מלץ דף שיג ע״נ נד״ה ואולם מיש נזה י ק ל״ז נ  י
מר שאץ  והשיג על החנ״ש והעלה דאס דחה נידס שעבר וטסה נעצמו נ
 מכשץ ט לכ״מ איס חחר ונראה יססיר מלכנזח עי״ש ועי׳ במנהו״ב
 בקומץ סעיף ס׳ ומשרץ סק״ס יסיק י״ג יסיק נרו שהארץ• במק זה והעלה
׳ י״ד בסמלה שלמה  לדנא דצדן לבטח בנדנה עיי״ש ונר׳ נחירה הונח ט
 סק״ד ונדי נמנח״י בביאורים ס״ק ירו מ״ש ע״ד המנהזינ ביה יטיס דלדמ)

 אץ לעשוח עובדא נגד השס״ח עיי״ש:
 סעיף יב (פח) דם שנפל לתוך השים עי׳ מןנסרס החשוטח שנס׳
 משמרה הקודש סי׳ ב״ח אח ד' שכ' השואל נשם מאץ נעל
? מיידי בנפל כפסח סס׳ ד* יש ס׳ נסים מד הדס ודאי ע  העומו״ד ויל ת
p «  מנעל ליי והוא השינ על זה ומעולם לא נאמר ניטול נס׳ אלא לנני *
 טץ דנססי מס׳ לא נרנש הטעם אנל לענץ חיונ טטי אץ חאי נטעם אלא
 כמראה וכל טש נמים מראיח דם הרי רכר הדס וטינ לבטח עיי? ונד׳
׳ ק״ח (פט) תייב לכמת נר׳  כשי? חקרי לכ הספרי חלק א׳ מיי״ד ט
 כאה״ע יעשפ״ד ס״ק ס״ז שכ' דאס יש א נטף אחר ישמט זה אצל זה רכסה
 דנרן על שחיק יק יש לטרוח ככל הסשיקוח עיי? יעי׳ כסא־ משה סרק
ק י\״ל א  עיה אס ה׳ םכ׳ דהינא טפ א ספק כנרכה כסק הכיטי נ
 יש א להדר אס יש מדם הרחז יכסט דכק־ עליו שעל דם מיתז יכול לברך
 תוואי חייב נטסוי עיי״ש ועי׳ מניו׳׳י נליךי שיק סיד שהניא דבריו והמה
 דמכל מיןס צרך לידע שהוא וס מסש וכמה שכחנ כשיניח מדף ייס
ק כ׳ שמחלק  עיי״ש . (צ) ואם לאו עשמיח סעיף י״ד תטאת שתי י
ס כסעס א' למיס דש ט מראה דס מכסה נכרכה אנל אס  כזה דאס נפל מ
 נפל הדס טף טף מכסה כלא כרכה אע״פ שכשרטסף חור למראה דם ואפי׳
 מכהה הכל והר יש כאן טפץ האחרימס שלא נדחה מראק כלל אפ? אט
 מכרך דהאחחרס שנפא ס״ל מפא לחץ־ דס נהמה וטהי אפ נפא סאורורס
 כשסע כפעס א' עד שאפי' נראה מפא לתוך המיס לא יהזה סנ־אסס יש לברך
 אפיי אס מכסה מקצת דקייל יש כילה דש p האחרורס ככל טסה עיי? ועי׳
? הפר? כזה וכ׳ וכל הטלמןם ? ט ? ועיי מיז ס״ק ט׳ מ ן  כסר טאר מ
 של החנ? סא וק נוס מסל למיס אנל נמים שנפל לוס מכסה לסולם מרפה

? אח א׳ • ? וטי מזה נסאו משה פתן ע י  ט
? ומשמח כט ורך מטלה ק י  סעיף ינ (צא) נתערב כ׳ כפרי טאו י
 אס דם טה למטה צריך לשער כשיעיד שיתן מדאיתי כשיתן מיס
ק מראס טכא תפל מים לתוך  למעלה ואס דם טה למעלה צרך טעור נחל כד ט
 דם תעי עיכאטטכא דליצכע טרי יהיכא תתטרנ נמשקיס צנועים שאר ניונץ
 יחקץ א אדונדס וכדומה אפי׳ ום טה למסה ומריטס ישא־ סשיןס למעלה
? כל דליכא מראה ום סטור מלכטת והא מסטס המה ולא דט  ומיענףס מ
 לתמרונת ום ננדס א ום כוס שמראה הוס רכר עכ? ־(צב) בדם בהמה עיי)
? כוס ט׳ סמאה א כוס הקוה של טס ופשט? שכ' דה? ה  ש״ך ס״ק י״ו ו
' ? ס״ק י  נום ט' שנהננלה א מטרפה טיי? (צנ) חייב לבטח טסו
? ומגיס עמו נשלק גטה סף ? שכ׳ שצריך לכסת כלא כרכה ט ק י י  י
? אנל נשמ? סעיף ט? כ' שצריך למות כברכה עיי? יסי׳ נניח ק כ  י
יה? ? מיידי סכא כע? כמט! נמנםאי נ ? ולועס מ ק כ ו י י  אברהם כ
: ן ? ׳ תצ? מדף י ? ט י? ככה? שי׳ טש״ע א י  (ולעק א שרי לכטתנ
? שמנ דאס ק נ ? י  (צד) לכטת עכת? יעי׳ שטיח מדף ס? ותנ

 0ס0י*

 לחח לאזור ולהתגלות ונטש הראה א1 ריאין שענ ונר לח שטתרן עליו
 עתר חסת לחית טפס אתו ומנסה ענמו ותעו לזה טא המונה רבעיו
ט ואפי׳ כל רוחות  לילוחית הדו טימת שניתמן עליי עפרות זהב שטפס א
ט ממקומו ענ״ל ודמיו תמוסס כי נראה מדברו שהנץ  שנעונס אץ מזיזין א
, «׳v הרוח ובאמת ז״א יכמש? (ס״ק י ^  דר׳ש טר י יגלה ת״,! מ
 ע״0 רהשמ״ת ומיידי שנתגלה נסע״׳ אדם יבפיט לפמש״נ(יק ע״ה) מהפר
 תיאי יייעה יכתחלת לגלית ולחזור ולכסת וא? מק מוכח מריר כשכבר
 נתיכש ה־ס וי יי אף כשכסהו הרות כעוד לת ואדם גרדהו את? שהאדם
 יכו ערר ולגלות הרס אף שנוכק עלי העפר מלמעלה ונמו שאנו ריאץ
 ביכתייה בהעכי־ות שנותק על הדו כעור סא לח ששגוררין אתו טדס
פ (פא) לכמת. י  נשאר שתרויית הדו נקי ולא נשאר רתפפדוריס עליו כלום ו
 ניפת״ש ירש לעני! הברכה(ונר׳ כע״ז כא״ח ט׳ תרמ״ו סק״ו וכסי תמד משה
ק ז' וכטאר משה פרק ע״ה את די) וט׳ כנית ' תקפיא י  י-נ יאית ט
׳ ל״ז שהעלו דטיכ לכסת ? ט ו -י״יי על ייו״ד נא! ונשו״ת תהר״מ שיק ט
ת שס ותביש ס״ק י״ז ובפרי טאר ס״ק ס״ז יכמרעק? כ׳  מיכה אנל נשי
 ל־/א כתפר? שלא יברך עיי״ש וט׳ כפרי טאר שס שכ' דהא תחור ונתגלה
 לח ׳ביי דותא כשנסהו הריח נשננר היה הדס מונת על האיץ אנל אס כסהי
 ייית עוד בכיס נפל לאנץ דלא נתטיב עוד כטסי קודם שטסהו לא טי
ק  נראה ו יחת יק דתוי מעיקרא וצריך (3קר על הניסי עיי? אק נמ״ז י
? דנד מנחס ס  ס׳ m עליו כזה יהעלה וחף בכה״נ צא ימך עיי? וכ? נ
' כ? וכדעה טרה טיק י׳ ? ט ' ע״כ עיי״ש יעי׳ מזה נשיית רמ׳ץ טו  ט
 באריכות (פב) אבל אם הוא עזיםו כסר! עי׳ נס׳ תואר משה פרק
ם שמכטן ט ר  יי? חוח א׳ שכ׳ דה? כשמע נגד הרוח וידע שיש שס ת
א ינשבס על הדס דאפי׳ טר ונמלה פעור מלכסת דהוי כמדחה י  והרוח ט
 נידם וירש לעיל כסס הרוח פטור מלכסח נדרי ככסהו החח מטלא שלא
ק ע״ו (פד) איני  מדעת השוחט ע״ש (פג) וגהגלד, ע״ל נדמיט י
 חייב -יכסחו אנל מ״מ אן לכסת נמקוס התורפה שעשר למנות רק דא?
ו ק א  דימח גם מיחד לנקר חצירו ואס נמלה נתגלה שמ? שס והב? י
? ממל ומחיר לכסח אפיי כמקום שעשר למלוח וכ׳ שממין לכסח ס  אולם ב
 נרמטח ומממוח מכיס בכיטס ודשים שס ואט מהקיים הטסי כלל ואט
מ  טיכ להמית כלל אם ימה נמלה את״נ א לא ט טכף כשכיסה הדס כ
? כד״ה ק כ ? ככל יכשפ״ד י ק י״ט מ נ בס״ז י י  טיס מצומ נרי? ו
? וגר׳ בסנהזיכ בקמק שעי׳ י׳ שכ׳ דרך פשר תשטסה כמקים י  כחב ט
 החורסה שעשר להמאת פ״י מוח ומומה במקום אשר לא ישאר שס מטסה
 * רנע מה טי ברמז לבטלה ולא ק״ס המצוה אב1 אס עכ? לסי רנע יהיה
? נס׳ כרס שלמה  מכוסה אן כאן טח טמש כלל עיי? וכעין דנרו כתנ ג
r עיי? וט׳ נד״ק סף ס״ק ח׳ שכ׳ דהיכא שלא נתגלה הכל וישאר  על מו
י כהכי ע״ש ובדעת טרה ס״ק י״א (פה) חייב  ענ־ס מקצס מטסה מ
ק ז׳ שכ׳ דהמחמיר לכסת תטו נשנתנלה אף אס טסמ  לנמתו טד? י
׳ חרע? יעי׳ ? סף ט א א כ  מחחלה כדנא עמה ע? מוחו טב (ועי׳ י
TO ף ט ק נ״א מ״ש כזה) ו  מזה מבט רצון נמימץ סק״ז ובמניי בלק״י י
 וכס? שאח״ז שכ׳ שכל צד הממרא בזה מא רק כשנחנלס לנמר משא כ כשלא
 נחגלה לגמר רק שנראה הלחלוטת למ ואף שנראה חשם האדמימומ מימ טץ
?  שכבר נבלע בל הדס ינבלל עס העפר אץ קפידא טד אף להסב? ט

 (he לכסחו עשמ׳ח ותב? פס שכ׳ דמ״מ לכחחצה אץ לגלותו לצורך הדס
מ טסה אך מא עצמו רשא לגלותו אס צדן ? כ׳ דלאחר מ מ  ע״״ש אכל כ
? מ״ל ולנסף ב נ שהניא תתלה דבר מ ? מ״ה מ  ל־ס עיי? וט׳ נשס? ס״ק כ



^ י ג ״ ה ק ט י ח ת ש ו כ ל ה יי טי ה ה סעיף כ ע ה ד ר ו  י

ר (צח) מלכסות אבל (צט) אם שחט ט  יד י׳שתט עוף או חיה (צה) ושחט עליה (צו) ברטר, (צז) פ
ו ש* פיל אחרח ״ י! !״*״1  בהמה ושחט עליה חיח או עוף (ק) חייב (ינ) (קא) לכסות: סנה(קב) שחפ עוף * חיי! ואחר נ
8 י 'י ה ** - י ן י , מ נ ס ג ) BBJJ (״) (קנ) ונחננצה נידו (קד) אה יודע שדס האחרון נשה לס הראשון (רך,) נשיר מצנפות (קו) אנל מסתמא (קן) ״יינ 

ל "דם תניתז  מיימור פי? פסק סתם שת״נ לנסח והוא מחצק אס יודע ט' דצא תקשי אסיד הנה וו והאי דשתפ עציה נהמה לפטור) •י ט

 באר היטב פתחי תשובי!
ת וכתנ ט״ך ואע״ג ללינא עפר תייומ למסס מ״מ מס יאפשר למיענל מ״נ נכיטי כיין דכצ הדס היא נדן פסיינ נמסיי אלא שנפער«"א ונכה״ג פנתערנ אפשי מ  (ינ) ל

ל ע״ש  ענדק ונתנ נס״ז הפעם טון למ״מ היה ראי להתחלה לתת עסו למסה וכל הר*י דלכ״ע לס נלס לא נפיל יציע ללינא מי
נ« נעפר לממס י  לנילס אין נילה מסננת והתוספות הקשו ללמס לא מרד אותו ו

 נמו נדם המת! שנסעיף ס״ו ואנוק טימא וסנ״ס ל מעוף ע״נ נהמה פסור מלכסת דלס העיף מועס ותיליןן עציו הס״ז והש״ן להנל תלוי לפי השיעיר אס דיה
מ אה  מיס נמו שנתנ נסניף י״נ (ינ) לנסמ ונס״ז מלק על רמ״א דנתנ מסתמא ידנ למות האיו פ״ך ליתן נצל נזה לייינ נרנה מסתמא איא העיקר תליא נ
 מתחלה יצא לס קלס שנעשה נגלה אמס' שלאחר שנעשס נגלה סד למפרע לס שאס ראוי לנסר מ״מ ננר נתנסצ ויש ללמות לנר זס לחסן לח ש,תערנ קלס פסח דאימ

 רשובה
 דעכ״ס יכסה בלא ברכה במוך ע״נ בהמה עיי״ש *לס בשמ״ח שעי׳ י*1 ותב״ש
 ס״ק ב״ד בחב דדנרי האחרוניס התולקיס על יכ״ת היא מיקי־ דאין לחלק בין
 עוף ליזה דהנוקר תלוי באס מדע טדאי שלא נתמיב ונתבטל מכסה נברכה
 אבל אס איט יודע אס נתערב א לאו יכסה ניא ברכה ואס דס בהמה כטס
 הרנה בגומא ישחט לחוט דס ירעיש שמסתמא נשתקע לחוט פטור מלבנית
 ואס ספק יכסה בלא ברכה עי״ש ופי׳ מנהז״ב בעשחן ס״ק י״ז י״ח וקימן
 סעי׳ ט״י (קא) לכםית עכאה״ס מ״ש דלפה לא יגרר איתי יעשמ״ת ס ״ז
 ומביע ס״ק כ״ה יס״ק כ״ו שנ׳ דהנויך לדגא כתי׳ הב׳ כל הש״ך דיסתייא א״א
 בגדרה ולא חייטהו חבמיס לגרור טנא שהדמיס דטקיס זה בזה אכל סיכא ואבשר
 בגרירה עין אס נתיבש דס בהמה דלמטס קידס ששתס עליי דס הי׳ נאיק
ק שחייב בטסיי י.רור דס החי׳ או העוף ו כסת א  שאמר נגררה א לערק נ
קמן כס) וסי׳ נתורח הזנת  מלמעה ומלמעלה בברכה עיי״ש (ועי׳ מנהז״נ נ
 סי׳ י״ד בעזבח העולה סעיף י״ב ובהעלה שלמה סק״ו מ״ש נזה יהענה שאף
ק ע (וע״ל ס״ק 5״ה ולהלן י א  נכה״ג יכסה נלא ניכה יניי״ש בדבריו לעיל סק״ד נ
 ק״ה) (קב) שחט עוף ומה״ע צדן ליזהר כששוחע סכק ערפה עס איד
׳ "ד ס״ק  שישחטנו נמיןס אחד משוס הכיסר חורח זנח ניסד היחנח ט

׳ צ״ד נאורך  נ״ז(יס״ל טמן י״ט ס״ק ע״ו) ועי׳ מזה נשיית טוטו״ד הליסאי ט
 (קג) ונתנבלוז פטט הוא דנסננלס לא מקא דה״ה נטרפה כדלקמן מניף י״ז

 זנחי רצי! המידס סי׳ י״ט ש״ק נ״א יעפס״ד פיק י״ו (קד) אם יודע ואפ ׳ הי׳
׳ * עיף א׳ ננילה * טרסה  למסה הרנה טוח יעוטח כשדם ושמע עליו ט
 אס יודפ שטסה זס הא׳ bJ הדס מלמעלה ה״ז פטור מלנטת ומי׳ מנהז״נ
ס נל המהנדס ו שוס זס העוף ינשה ו נ  מץיק העיף ס״ז שני שיצריו הו
 דלפפה טון ששהה נזה הפוף נעת אחזו לאח׳׳ש ולא זרקו מידו טכף עד
א אפשר שכסה כל ט א לא דמתוך כך ירד כנ דמה י  ש9דק אס נשחט ח
 דס הראשונה עיי״ש אכל לסענ״ד חלילה למסך ע״ז דהא אך ידע פי״ו שהדס
 הראשון לא נספשס יוסר מהדס האחרון וטדא ראן לסמוך פ״ו ולממפ מלכטח
 טו שיוט בבירור בנחכסה כל הדס דלמסה לגמרי וא״א לצייר לכפ״ד אא״כ שהה
 ולא טסה טכף דם משחטיס מקודם עד שנקרש ואח״כ שחס עליהס זה הפיף
 ואז שפיו יסל להכיר אס נתפשט הים הראשון מקרש יוסר מדם האיון(ע״ל
? דמה מתפשט הדס טרח הזבח ביטד המזבח שס ס״ק כ  ס״ק צ?) ועי׳ נ
נ לכמת חר א סהוא מדם משש טי ט נ  הראזון מחי־ מהדס הנ׳ אפי׳ א
 ועיי״ש נהעלה שלמה ש״ק ה׳ (קה) פטור טלכסת טיט נשלא נטינשהדס
׳ נהיינש הרי ט עלי׳ מנילה א הטרסה אכל כשכנר ט ח  של הנפדה נמנה מ
י נמימ־ה נמפ״ל (פ״ק צ״ה) מהפרי טאר (קו) אבל םםתםא חייב ט  א
ה א ק כיי שהשיג גיכ על הימ״א נזה והניא י  לבמת ענאה״פ ועשי״ח י
 מס״ס יסל מסתמא ספוד מלנמח זולת ט ודע שהאחרון לא טסה היאשון
ק י ד ן מ׳ משה מייזפלס זיל * א מ  טי״ש £־ נש׳ פרי פן המוח כחיי מ
ר ופי׳ נשמ? שס י  ווייסלין השיג פל הסר״ח ודחה ראוטו וכ׳ דהפיקר ככרמ״א פ
ל שאמ יודע שנכסה כל הדס דלמטה יכסה נלא נדכה פיי״ש  ותנ״ש ס״ק כיה שכ׳ ת
ף ואח? שחפ נהמה ק הדפס שס שב׳ דאע״ס שנ״לדנשחט ט י ר  וראטטוד בס׳ פ
 ואט מדט אס נתכסה דם הסוף מדם הנהמה שנמסה בלא ברכה טיט מטם דוס
 נהמה רבה ננו ום הטוף וקרוב מסד אמר פוס הטוף נתפתה מזע הנהמה
 אבל נשחס טוף יאציל טה וחח״נ שחט פוף אחר ונהננלה נל שלא פחמו מלוס
ה טמש לא מסמי־ כלל אמר וטסה  סכמי ממש מכסה בברכה רפיון דמון ט
: ר י  דם האחרון אס הראשון טלו כ״א טכא ישמו זה פל זה ממש פ
א  (קז) חייב לכמת יע דכל הדירס שבסעיף w מיירי ©הדס שלמעלה ט

 עומד

 דרכי
 נתטרב בדס שחיטח טה שכבר טסה מקצח דמו שדמו משאר פסוי־ מכיסי
ס יכסה בברכה ואס לא יכסה  אס טה מראט ניכר אס נתפרב בכל כן ט
ר ען הדעח כח״י שהשיג  נלא כרכה טי״ש ונטס? ס״ק י״ז ומצאתי נס׳ ס
ח נ משורת ה  על הםנ״ש נזה והעלה נראית דאף אס לא טה מראט רכר טי
ף אחר ולנרך על  לנטת נכרכה אך מאל וישמ״ח מפקפק נזה יש לשטס ט

י דט ואח? ינסה גס דם החעחטח ענת? ט  ט
ר ששתע עליה הנהמה טכף נפרס גקרש ד ד (צה) ושחט עלי׳ נ  סעיף י
א מובדל  לס החיה א העוף אכל כשכבר טה נקרש ושבזה ט
 נסיפ נס אחר ששחס עלי׳ דס הנהמה טיב לטררו ולכטט בעפר למפלה
ס היוצאס טף ר ד ? נ י ק י נ לנטיח פרי טאר ס ל שטוו לחקן טי  ולמפה ת
? נשם הרשנ״א עיי? ועי׳ נשנו? מדף ? ס״ק נ תנ נ ? ו ס ת א׳ וכ״ב ב  א
 י״ז ותב״ש ס״ק נ״י שכ׳ דנשנירח ומכסה לא יברך טי״ש ועי׳ במנהז״ב בקנון
? דהא לא טבעיא ? ועשרו! ס״ק ס״1 (צו) בחסה עתב? ס״ק כ  ט
ף שלא כיסה עדין ואע״ג דדם  ומוהר לשסע עוף לסך טה א טה לסך דם ט
ה מבעל מראה הדס הנשחט א הרבה מתר ואס היה מיס ט  משחנו אח? ס
י כמן שנתבשל דסצוח אן מבסאח ס ס משחט מקודם אץ א ט  ולא אמריק מ
 זי אח זו עיי? (צז) פטור טלכטת עמיו סק״י שהניח בזה בצ? הא מכל
י בלא ברכה (ועיי״ש פול ס  לערב דם החיה והבהמה ימי וליבעי׳ עכ״פ ט
ח ? בערן זה) ועי׳ בסר טאר ס״ק י״ע בדמם המצאם א ? וייב מ  בס״ק י
 ב׳ שנוא; דעתו ק באמח לדנא טערבס יחד רכסה בלא ברכה עיי? והנץ
? ס״ק כ׳ וס״ק כ״א מזה ועי׳ בשיי? פ ט ת ב׳ י  ונד׳ בס׳ שבילי מד א
? סעי׳ ס f וט׳ ענ״ל מ ה א לעינן וט׳ נ ר ד ר מ מ  מניף י״ז שנ׳ ח״ל ואס א
ק שא״א למרק ואלי ר״ל מץ שנתינש הום א  ונראה שהנץ שהש? נדרי נ
ת כתנ ס כ ל ? ס״ק כ״ה וכ״ו (צח) ס נ ת ק שא? לגרח ולערנ וט׳ נ א  נ
ח סעיף ס״ז ותנ? ס״ק נ״נ חה מקא טימנ מתנסה נל הדסדלמסס י ש  נ
׳ דקשמת הרמ?  ע״י הרס שלמעלה ומעת הרמ״א ואע״נ דהפיז והשיך נ
? נס הפ״ן והס״ז ס״ל דלדמא פסקי של הרמ? אמת דאך ינסל  לקימ מ
? דס נאתרץ כננ־אסץ ונס סטסה  המצוה מספיקא דמנא ימנ מסחמא סטה כ
? נס׳ פרי נ ניחר עיי? ו  נשוה על מקוס א׳ מקצה אל הקצה אס לא שראה נ
 ען המנח כחיי נטדושמ לס? בסעיף זה לדנא וני שס דאין טאק מה נץ
 אס שחס קידש העוף ואח? הנהמה ונץ שחש נהמה יאח׳׳כ עיף ינץ ששחט
ק טט ספק אס  עוף סל דם נהמה ממש ונץ ששחט נצר דס נהמה נכל א
 נחכסה לנמר דם הפוף מדם הנהמה מפס! נלא נוכה עכ? (צט) אם ממט
א תל מרף זה לא נדיר רק לערן דמנד שמר שחש  בהמה וסי ססט ס
ף על נהמה אנל לערן  נהמה פל עוף א על טה א שכמי שחט טה א ט
ק עפר למטה ואפי׳ ף על נהמה לא ישסע דהאלא נ  צכחחלס אשיא טה א ט
ה א ר דס נהמה מפסיק נץ העפר לדם ט ו הנהמה ה י ק עפר למסה מ  נ
? ומי׳ מנהז? שס  עוף ונר׳ שין ופפ? פיק ניא ובמ״ז פיק ה׳ ופיק י
ף ו ע א ה ? שכ׳ סש למהר לכתחצה שלא לשחוע נהמה שמון אצל דס ט  סעיף י
 שלא נחנסה דמו דשמא ינסה דס הנהמה b דס הפוף א החיה ויבטל מצית
ם שיק צ?) ופשפ? סק? שני דמיס ודאי ראפ ר ת ? (וטיל נ י ט ס  ט
? טה עלמ דהא יש ו  פחט נהמה ופתר עפר הרנה פל היש תשא לשחוט א
 עפר למסה עכ? ואלי טונחו אפי׳ חס נצבט המסר מדם הנהמה אפ? רפא
 לשטס אח? עלמ כל שעכ? כשעה מתנו סס העפר נתכסה כל הדס דאל?
 מה אחא לאפממיפ וצ? לפמש״ל(ס? ל?) (ק) חייב לכסת ענאה?
? שמצדד נער הב? והעלה ח א' ומיי ס ? וסי׳ נס׳ שנילי מד א ק י  י
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 !free נצ י«0יךפ
 י זי־ ונ־כ ירבנ f נידה ו כייין מיא־ש והיזונ״ם

 פתחי ת&ובה באי היטב
m ר נסננצה  (י) שיז״צ לנסיס נל הלה [מיץ נת»מו משנסס •פיןנ סי מ שהניא לציה לדמיו סזר ייעיי טי) שהיה סליו שס היסר נשפת התסרונת אנל אס מ
א נתנרר ל פ ו ר ג ס ז ר ש נ ל ע ו ר נ ל ן א י א ל י ס ל ו נו׳ הניא ראיה נתחלת השחיסה ושא כיחס ומוציא ה מ * לצריו לכסוס טצי וגס נירש מימ כאן וגורר * נ  הרז״י שהונא נ
* לס שיש נל p שאס נחערנ נמים שטה ט מראה לס ניזי שנחונ נשעיף י*נ מ״ל "  ל"
ר שאסר נשייסה ס ירצו סמים לנשית טנ מ ק דשחפ נישות ינשה נמו ניוס סונ נ  סחר עניצ (יל) נעון ונתנ נס״ז ואע״נ ללא מיתשד אלא מלמק לא א»דק י

 תשובה
 וס״ל כהמ״ו וצרך לכטת כל הדס שי״ש אולם לדנא אין לס p מה שהוקכט
ק ח׳ שהטא ובר  כש׳׳ט לדנא כמ״ד דמו אפי׳ מקצת דמו עיי״ש וט׳ כדיין י
 הסייח וכ׳ דכוונת יסיח לא טי משוס דס׳׳ל דצרן להמת כל דמו ולא אמר
 רק לסייד החכס הזה שקינח ור׳׳ל דלדפהן במה שרצית לחין ולטש לכל דמו
 קלקלה כמה כיש חשש חציצה כץ דס למכר דלמסה ס׳׳י המצה עיי״ש ועי׳ כמנח׳׳י
ק קס״י) (סיב) כל הדם סד׳׳מ שהניא בשש ל י י ו ) י  כלק״י פ׳׳ק כ״
 ספי׳ השחיטות שדי רק נספה אתה ומשמ״ח ט״ט וחכ? שיק כ״ח שפסק דלא
 כהד״מ בהא ולא ד בטפה אחת טון דבשק מדס הקילוח ומדס שאחד הקיאח
 ואך אפשר כטכה א׳ רק דלא בעינן כל דס הקילוח וכל הדס שאחר
 הקילוח ודי כמשט מדס הקילוח ומשהי מדס מרכין הבאס אח־ הקילוח מיי׳יש
 ופי׳ בס׳ מטרה השלק הספרדי ועליון מהרש״א ונמתזיק כרכה ובמקרי הד״ט
 טו״ד ט׳ א׳ אה נ״ח מ״ש בשס הס׳ טח שלמה למהר״ש חסץ שצרך להמתין
ק שאת״׳) וכ׳ בד״ק טף סק״ח י  פר טצא כנ ה?אח פיי״פ(ועייל נדנרימ נ
 דאף הריצה לעשיר, עיטו״ט א״צ לסטס יס הנצרר ef> pa ממדח חסידת
 טון שטקנמ לילכה דנא כעיק כל דמו עיי״ש וט׳ כס׳ לכ ארי׳ על טלץ דף
 ס״ח ע״א כטס׳ ד״ה ורכק וד״ה ור״י וסי׳ כטף ס׳ כרכה ראש על מש׳
 ני־ שכתב כשמן זה רץנטרס ממחר לזח להשותטיס להחמיר סל זה עיי׳שוט׳
 כדעת תורה ס״ק י״נ שכ׳ שדבריו נטמס לדנא עיי״ש וט׳ כעקר הדיט שס
ט מהנץ ליחמיר כזה עיי״ש (קכ) לירד  שכ׳ שלא ראה בשיס מקש ט
ק ל׳ שמתמה על הרמ״א נזה דמשסע מדברו דלא קסיד  טיפץ עתב״ש י
ן ק וס כמש ואס מכסה רק הסיפץ אלו ד דלמא רא  אלא אטיפץ אלי מ
 דל־יך תחייהו מרש יקילות ומדס מופץ (וכמש״ל נסיק הקורס נשמו) שי״ש
 יעד"־ סק״ח שכ׳ דמה״ס הרוצה לעשות טצהיויט נכון שיתאק דס הקיליח כס״פ
ע ולעשיר, מקס כהאכר על הסינץ כס״ע יעל הקיאח כפ״ע י  ודש מיני! נ
 ולכטת כא״א בס״ע טו! טש ס׳ חתהו דס מפש ויש לטש שמא דס מדכי,
' רכר מראת דס יטפץ  יטי טשט עד שאס טה דס ייךלוח טס לא ט
 ט ויתבטל דס הטיכץ כדס הקיאח ע״״ש כאריטי. (קיר) דם הנפש

 פשמ״ח והב״ש שס שכ׳ דכשמכסה דס הסכין א יג תז כשט! שס דס אחר יאמ
p אא״כ יודע שהוא מדס מכפ נד״ש יעדיק y יייע שהוא מדס מכש לא 
 סק״ט שכ׳ שדס טוצא מ״י נקיכת טידדץ טא ליע ככלל ים מפש ובל
 השחיטה פכשלס אס לא יגיע אורידץ כלל לא יצא דס ושקר הדס טא ע״י
 טורדן יע״ז כטכ כהורה ישפך יטסת יישי״ש כמה מסי־פק לדנא דאס
 נשעח שטסה לא יצא דס רק אז״כ כשחתך טורדן יצא וס אס צדך לכמה
ק טין טצא שלא נדקך שטסה שייש נ  נכרכה אלס המיז הדנד נצ׳׳ע אס י
ח הט״ס נטמע נפשיסוה ת מ  ומי׳ מניי׳י בלק״י פ״ק פ״ז פהביא דידו וכ׳ י

: ( ה י  jav ע״ש (וע״ליק ק
ע א״ח ט ט if סעיף ב׳ ונטי י »  סעיף טז(קטו) השוחט לחולה ע
 שיח מדף י״ד וש׳ ברניד הזהב לשל ט׳ י״א סעיף י״ב מי׳
י שתמיד ממציאם ק ל״כ שכ׳ שדין ישצוף זה לא שכיח נזמה*׳ ל  הכ״ש י
 לטלה משכרי יממיוהדי אס אן נכון א שייש: (קטז) אם רישימ ניגר

י שיהיה הדס קייס לערב רוכל לסטין  מפמ״יו ט׳ כ׳ דשטס פל צטח סלפ מ
 שי״ש יה״ה על שאר דבר בל שיטה מסד לערב ויהדר נזה כד שיוכל לידס
ץ סק״י • (כף) יישמ פ  המאה ש׳ טרח זבח כיסהמיז ט׳ י״ד ונד׳ נ
ק כ? תישיע סדנריו דאף מתיינש הדס ראי סא לטס•  ניכוי סי׳ נתנ״ש י
א שהניא לשץ הא״ז שכ׳ להדא ויש אמ רא־  וסי׳ בממדי מן״א אה י

 לטפי

 דרכי
ע אנל טנא שיידפ שאט שמד נפ״ט ומוערנ יחד פס הוסשלמפה י  עימד נ
ק כיד(ומנדט ׳ ט״ו והב״ש י י  מבואר דט נספי' שנס״ז ומשמ״יז טף מ

ק צ״א)  לשל י
 סעית טו (קח) חייב לכמת כמכה שמ״ח ט״ח (קט) וטרי אוחו

 מכחיש טף סק״ו מ״ש מתשו׳ משכי״ע דא*צ לגיירו מה כל סטר
 פוסקים האחרוניס כהט בפשיעות ממחיר דצרך לגורח אך כפרי חואר סק״כ
 נתב ו־א דצריך ננו־רו זה דוקא אס שכשגוררו רכר ט מיטת דס אכנ אס
 אץ ניכר בו מ־את דש ממש יותר גטן לכטתי במקריי שניתזלקיים מצות טסד
 כיס הלכי נמגירח דאז מכסה דבר באיע אלא סכק חס יוא טיב צכסות אק יה
ס הרהז אכל כדס שמל ישטן ככ״מ נש גררה דהא אץ א דבר  חקא מ
 שתערב טאיד ריאתי ועוד הא בציה כיט׳ הדס שעל הסכין לא תשיכטסד
 ש״ש וש׳ בשמ״ח סעי׳ י״ח ותנ״ש ס״ק כ״ז שכ׳ דכדס שמל ססכץ יטל
 לרחצו במעט טס רק שלא יטו המיס מרובים טבמלו מראית הדס ואס א״א
 להכרכ הדס אזי הדס מיתז יכמו נמקימו כמכה שהרי ימתנו p אגל דס
 שעל יספק אס אץ כהן דם מיתז ולא ום אתר יכסט מס הסכין כלא כרכה
 שהרי אפשר שאימ כיטי טאל ועשוי למנות כשירצה להשתמש כסכין אלא
ץ שלא ישתמש ט עוד לשלם וק כשרמז מל מ  אס ק רוצת לנטל שס י
 דבר שלא ירח שס מכוסה בעפר וא״א לגורח שי״ש יעי׳ נערך השלק את
 ייד מ״ש נדבר התניית שור ניה וכסף מטיס דמ״ש התכ״ש דאס ר/ה
 לנטל יסכץ מימ הרח״• דהר כיטי ליהא יהא א״א לתת עפר למסה והסטן
 טי חצצה נץ העפר ולמטה לוס וכל שאט ראי לניצה וט׳ וכ׳ דאף ואס
ן אפ״ה לא ימך על הכיטי עי״ש והנה א״ל דטל להמח הסטן מי  חצה לכמ1 י
׳ התוו למעלה ומכ למטה א לטטך וא לא יט׳ הסטן ד דייימ טט  על ט
י ולמעלה א ולמטה ח״א והא ע״כ יט׳ מסטק כץ המפר ענ  מפטק כץ י
 שבצודס וא-ן נעי,ן טט׳ הדס מעוטף ומתכסה מהעפר ככל הצדדים ומייל

 (סק״ו) יאס ק הצד אמ מטסה כעשר היי אימ עטוף כהעסר וכמיבן
 (קי) שאץ צריך לכמת טד״ק סק״ח שכ׳ דאף לדק ומחמירים לטש
 לכמת נס הדס מסש מ״מ אץ לטש כדם ה״יהז שמא טא מדם מפש דאזליק
 בהר רובא וטיא נכר יצא אך אס חאה שהדס מיתז למרחיק טא מחכה
 קצה בע,ץ טש לטש שיש שסכל הדס שהנפש יוצא כה והוא כערך רביפיח מטר

?  מחל המחמיר לכטה עצטויט ע
 ינלפע״ד דאף דהא ודא דאטר להפטק כשיחה כאמצע מצות כטי הדס וכמ״ש
ז סק״ה יאסי להפסיק נאמצע י נ ק י״ד ו  גמיש לשל ט׳ י״ט י
 המאה וא״כ טדא דאטר להפסיק נשימה גס נאמצפ מצות טסי הדס טד
 טגמור ויכסה כל הדס וכמ״ש נא״ח ט׳ חקצ״נ ואמר להפסיק בטחה כאמצע
ק גי)  החקיעומ עו סף גמר התקיעוש שייש (ועי׳ טיז נאייז ט׳ הל״נ י
 מיס נראה שאץ לאסר רק נשעחטסי הדס של עקר השטעה פטיו דם משש
 יהטיסץ אגל כמה שטהגץ לכסת מחר סשיס טמרא אן להחמיר נס לערן
ס׳ הלינ שס נלשימ וסי אסר להפסק נקיים ו נ י  להפסק נשייוה וכמ״ש כ
 המצוה ככל ההכרח לה יממופ חקא מה דהוי מהטינ אנל מה כסא רק

( ט י ק  לטמרא ילזריזות נטלמא לא שמעט שיהא אסר להפסק(ועיל ס׳ י״ט י
י חסידים ס׳ ההל״ד פכי שהיה חנס א׳ שראה  (קיא) לכסת פסיש ופי׳ כ
 לת שמיט פצה סהצוא־ של השף וקנח הסכין כסטצוה ואז״כ ט׳ משלץ הטצה
ל החכם אן לך לפסח י  שקנח כה הסכץ סל החש ואיכ ט׳ מכסה הדס ו
ל וכ׳ שס המפרש שמזה ראה י  לעצה ק־ אצא הכסה מש שנתק כטצה פ



י א ח הלכות שחיטה קד ב י י י  יורה דעה סעיף כח «
 ח צל ס נ8מ הר •מ
ernha •*נם 
C M 0ס משנה ש 
ס נממי ו  ישסנמשי
 נ משני שס דף זיו
 ימ״מ משוס יהירה
 רני לפוף כוויו,!:

 ל מ״יוא שם

ת ט צואה יש לכש־ת מ כ  (פי)(קיח) יכסנו יירש מי שאומר (ז)(קיט) שאס היה לו(קב) אפר מוכן ל
או ששחט ונמצאת טריפה (קבנ) פפזד ו י ד ט (קבב) ונתנבלה כ ח ש ת p 8 :ט הדם (קנא) אפילו בשבת 
 מלכסות יוכן (קכד) חרש שוט־, וקטן ששחטו ואין (קבה) אחרים תאים אותם(קבו) חזקה (קנז) שחיטתן

 (קכח) טכןלקלת (ח) ופטורה (־יי) מכיסוי י• יח (קבט)''השחקט אע״פ שאינו

 פתחי תשובה
 לדפת הר״מ נו נתן שהונא נרי דא"5 צנוומ פ*ש] (י) שאם היה לו מין נס׳ תפארה
 למשה דליה הלנמא כס מי שאמה אלו ע״ש (ח) ופפורה מניסי פש״ו שנהנ
 דנש״ס משווע שאיט רשאי לכשומ ט׳ ומיץ נמשו׳ אא״ז פטה מאירית ת״א טמן ע״ו

 שדמה מריו זנש״ש לא משמע כצל סט והמלה דאץ *סור לנשית ע״ש

 באר הימב
 צניק• לא הידרו אלא מה שהוא צורן למלה ולדמיו הי״א שהתירו אה מה מוק
ה מה שמוליקין מיס אטי לכמת נאתו אסר אא״נ ראוי לצלות י  לכסת ט צואה א
 ט ניצה פי׳ נא״יו ט׳ מצ״יו (מהומ?) (סו) ימנו ופיל טף טיף נ׳ מה

ן י ש וכ׳ ט ה גדול יא״• י  שנתנט שס נשס הין־ (עז) מנטי ליו י
ה ונל זה המו יוקא מ ט סשיסא להר שטעמן נשרה וצדן לנטיו ולעשות נ  ינש? שמן לאבזר לנטיו נד• שלא ׳אסר ודאי שחיפה •פליוחא טא אנל נשאחרס מאץ *

 תשובה
 טף *ח מ' וסי שלק נטה סף שיק ל״ח (קבנ) פטור טלכטת מקא
 טדאי נבילה * ודאי סריפה אבל בספק ח־יב לכטח וע״ל סעי׳ כ׳

׳ א׳ סעיף ה׳ במר שחיסיח חש? אימה טי  (קבר) הש״ו ששחטו ס״ל ט
 נבילה דארייתא דאו שסוד סלבםוח וכל שב׳ שס שיפ להסתפק יכסה בלא ברכה.
ח מניף כ״א (קבה) אחרים רואי! אותם עבאה״ס דכשאחריס רואיס  שי
ק כ״כ ישמ״ח מד׳ כ״א שכ׳ ראותן  *חס צריך לכטח ועי׳ סד טאר י
* שתש״י שחסו עליהם חל הטוב דכיסוי ותייביס האתרים לכטח X האתרים 
ק מיז שבי י מ? י  בברכה עי״ש וט׳ בתפארח ישראל סל המשרוח טלין י
 דמקא נשרואין האחרים ממליס שתקנון איע מכסה סא מרעל עליו לכטח
 אבל אס הקםן רוצה לבטח אץ הטוב חל על ממל דמוחר להרח להקסן
) מיש טה ב ק י י  לבטח פה פטא פיוס נעצט עיי״ש וס״ל בדברט (
פ מיש י פ  מחט׳ מהר״מ טק לדינא (קבו) הוקה שחיטתן םקולקיית ע
ק ר והי שהעלה ג״כ להלכה דאין  בשם הפרס מאירוח ועי׳ במרת יקתיאל י
 איטר לכטח באס ירצה נדי? וטי פרפ? נכתיחתו לה' טייפ ת בד״ה פוד
 ראיחי מה שפלפל בזה והביא דברי הסמ״א בזה ומדהה דברו וכ׳ לדינא דאף
 לט המסקנא דנש״ס איט רשאי לבטח ayro ובעור עיי״ש וכ״כ בשש״ד ס״ק
 כ״ד טיי״ש וכ״כ ההב״ש ס״ק ל? שאטרלכטח רק שכחב מטן להחמיר דהיכא
טא לאכול  שיש נחיר ספק שמא טיב בטסי אין לוטה משוס חששא דשמא י
ץ דדפיק שאץ טס איק סטה  אבל טכא דליכא סס חשש כיטוצ מצוה ע
א שכ' דכל י  נדטד כשרוח בהשחיטס או אסי לכטת טיי״ש וסי׳ שמ״ח ס
 האסר מא רק במקוס שיצ לנקר חציח אכל סצרץ־ לנקר חציח בכל טור
 יטל לכסח טי״ש אמנם בשפיר ס״ק כ? כ׳ דנש״ס משמע ראט' לנקר חציח
 אטר ושנ״נ הניח פיי״ש . (קבז) שחיטתן םקילקלת מצאהי נם׳ סר פן

 דרכי
 לטסוי דר, נל זמן שהוא לח אנל לאד שנחיינש אט ראי לטסי רהט משמפ
 וכסהי נספר סיכטס לחיך מסר יאס ינש אט נמס לחון מנסר והמניי
 הניא ראות דלא קי״ל טיט׳ לדנא נהא אלא דאף לאחר שנהיינש יסל לכסתו
ק יינו נדרס מוצאס  טי״ש ונראה שק מא מנת הטיפ והפרי תואר י
מ צ״ה) ונראה שק הנץ ג״נ הרנ  טף את א׳ (שהנאט ונדהם לטל י
ק ס׳) שכ׳ דאין פציאת לדן ק נ״נ (שהנאתי דנדו לטל י  שלק גטה י
נ לכסת דלפיל מדף י״א אלא כשהדס ננר  דנסהו הרוח וחזר ומעלה טי
נ לנסמ ואף ? הרי ואף שכנר נתיינש מא טי ״  נחיינש קודם:מסט סרוח פ
ס טא הנץ ואף  שטף דמיו תמוהץ הם נפ״ש לטיל שס מ״מ נהא אנו חאן מ
י » שנראה א דענ״ש י נ י נ לנסט וט׳ מ  סנגלה לאחר שנתיינש הים טי

 לעק הנרכה ראי להחמד שלא למך שיי״ש(ימי׳ נסיק שאיו). (קיח) ינסט
ק נ״ח חס חקא אס עריץ יש ט לחאטח אנל אס ה נ״א נש״ו י נ מ  נ

ן ק הקודם) שאן למ  אין ט סס לחלוחית כנר כתנט לטל (טף י
 (קיט) שאם היה לו עיין סחט תשונה ועס״פ וסדי חדש שטטיס להלנה
 נהרשנ? לאסר לנסת נשנת אף נמה א מפר מיק לנסת ט צואה עיייש
ק י״ד ׳ תקפ? ונדעת תירה י  וט׳ נשרת ססר ימשע כססקיס וכתניס ס
ק ל*נ שהעלה לדנא דאס ק זס ולדינא עיין נשמ״ח שס ותנ״ש י ע  מיש נ
 יש לו עמי מוק לכל צרכיו שא אט׳ אסר דרנק ליכא יכסה אפילו ננרנה
? שהניא ראה מהרסנ״ן טכימ כמכה ו  פיייש ומיי טד שאל שמלק ט
? נערן זה וטי פרי תואר ׳ ק״מ מ ? ס ו ? ונר׳ נסי דמי יוסף מל ט י  ט
 ס״ק כיא שכ' להכדע נזה כן דהינא שיומנ שלא יתיינש הים עד לטצא
 שנת ומנץ שיוכל לרן ס המצוה למוצאי שנת אמינא ליה מאה לשמוע גס לאידך
 סירא שני טי״ן לעשור היכר דום זה לא מן שחיטה סא ולא התירו סשטסה

? דר נקסן שאיי ה ׳ זה שני ובל רנד המחנר נסעיף זה נ י נטף ט י  יק נשניל המלה ולא יכסה עד מוצאי שנת אנל אס יש חשש שאמצא שנת לא הדעת כ
נל^א שא״י לאמן ימ אנל טודע הלסת שטסה וגס מדע לאמן אף כששחס ניט ו  יופל לקיים המאה א מצד ט הדס יכלה ראיד א לאתה מניעה אחת! לא י
ה מרץ דש הרנה טסקיס דמכשרי מנ  לנץ עצמי צריך וה הקטן לנטת נ
? והקטן מותר מדנא לאכול משטטה עצמו מ אף כששחש ניט לנ ע ד  שימותו נ
? טיט מצד ממרא אנל  סשיטא דחיינ לכסת נכרכה ואף דקיי״ל להחמיר ט
 מדנא אן אסר ולמה יסטור הקטן מלכטת כמכה ואס הקטן לא טסה א
נ אתר הרואה לכסת אך שזה האחר יכסה כלא מכה טין דלזה האתר  טי
 אסר לאכול משחימה זו ואן א לסמוך על עממ של הקטן על ק ינסה נלא
. ( ? ק נ ז י ק קס? וסי י ׳ א' י ט לטל ס ד נ ? (וט׳ מ נ  מכה ע
? ופשמ? שס ממל שאי ? עמל שא״י ה  (קכח) מקולקלת ענאה? מ
ק ייד ? ששחע ניט לנ? צריך לנסס נלא מכה עיי? וכ? נס״ז י  ה
׳ ט״ז סעי'ס׳(ובדברימ שסיקקייא) וט?הנאה״ט דכשאחרס  עיי? וני׳ ט
' א' בידע ז שס שבי לעיין לטל ס ׳ י  חאן אהס רק שהחש״ו אנס אפרס ט
? שהניא דמח השני? שטלק על הש״ך בזה דאף  ולא גמיר ופשס? ס״ק נ
? ששנמו בטנן ינשהמרההעיי? ש אפ? כשאיוויס ר י י י  יאנס אמרם ו

: ( ? ק ק ׳ א׳ י  (ופיל ט
ח נ לנטח שי ה סיוט לנכדי וט׳ טי י  סעיף יוז (קבט) השוחט וסי ו
מה? נמהמ הטור אח ל? שכ׳ מהתוספתא נ וטי׳ נ  מדף י
? וטי׳ נשלק נ לכסת טנ  תה לשוט השוחט לרפואה לאטלס נכריס וכוי טי
ק ט״א שהניא ונדו יל ט? ונ׳׳ל הטטס וכק ומיטה ראי׳ לאכינה  נטה י
ף  טא ואס רוצה לאכול ממט אכל טיב לנטח יהן ישיחפ לרסאה מימ מי
 העוף חצה לרפואה בץ טה בץ ממשלת וק טהגץ דהסימ p יונס לרפואה
ט מכף ומיד לפרס וטהרן ס ומחתכים א  כמו שעופץ הרופאים ששוחטץ א
 א בראש הטלה כמו שהוא ט מכסן אס דמו ואס 0מלן «ן הרסאה 1 אכא

 לקיים
 לכסח למוצאי שבח אס יש א מפר מוק באק דליפא אפי׳ אסר מוקצה
?: (קכ) אפר מכן י  אמינא ליה יל כסה בעפר המוק אצלן לכל צורכן עי

: ק ק נקרא עפר ט ׳ סצ? מרף ט? ד״ז באזה א ? ס א  ט׳ ב
׳ בס׳ מספת ירושלים שכ׳ שמא צ? ולטה לא  (כבא) אפילו בשבת ט
? ומה לבארה טה ניאס להנץ פיס ״  ימס בזה פסס אסר לישה בשבת פ
 מש?(ס״ק קי״ז) דאן הקפידא לבסס מקא כשהדס ליד ואף אס נתייבש מא
? שהי? לא אמת לכסהו כשהוא לח אצא פינמטן פד  ממיינ לכסמ וא? י
 טתייבש הדס ו* אן ט משוס ליפה אמנם מפטסוח לסןהש? יהמסרשיס לא
? לאשמופיק שלא לכסתו תיכף אלא ימהץ  משמע ק לחלק רכל ט הא מ
? דאף  טידבש אמנם באמת לא צדכץ לזה דבלא? לא קשה טדי דמלבד ט
׳ שיא דאף מבדם שהם בר ? ס א  דאט טששץ לימת הטסנןס דס? ב
ט ניטלו לא אמדו אלא להחמיר לטק שנת אבל בכה?  גימל נתינת סיס ו
טסי לא אמרו וקיי? לנוקד ונמיר ובר גימל לא סר לישה ? ו  דהוי לנפל מ
? ונש? ההיא ק י א ונמחצימ השקל י י  עו שיגנל נימ (מיי? נפרמ? נ
ו״ וכשמכסה  בסל׳ שבח שס) ובסוס למי? החיי אדס בהל׳ שבת כצל ייס מדי
 ט רגלים במל וטפו וטק הונה טל ואפו פד שלא יהיה רכר הלישה אז
 חשש אף לכחחלה נדי? טדא לא קשה מיד והא יוכל לכסת הוגה טפר על
 הדס מד שלא יהא רכר מ טס חשש לישה יסמהה נמצא לדנא דנשיחס לטלה
 דש א פסו פיק שצוין לכסת (פ? ס״ק קי?) צדן לכסת במסר הרבה

• ? ג בימי הסל ח ס י בטסיי מ  ולא מ
ה בסיוט לפ? (דלמיל ט׳ ר) א בשוחט י  םעיח יז(סיב) ונתגבלה ו
? נמהת הסוו ה  מוקושיס (ולנדל שי׳ ס׳) מווו סלכסת ט



 יורה רעד, סעיף כח יח ים כ הלכות שחיטה
י (קא שאינו צריך אלא לדם חייב לכסות (ט)(קלא) כיצד יעשה (י)(קלב) נווד (קלנ) או מעקי ״ 0 0 6  >י״יי 5
pק (קלי) הסימנים (קלח) וו־&כין דם חכיסוי כדי ת ב : יט (קלה)"צדיך(קלו) ל ת שיפגד טכי»י  5toTC* (קלד) כ

ה (קס) לא יכסה עד  (קלט) שלא יבא לידי ברכה (׳׳) לבטלה: כ 'ח׳מדוט ת

 פתחי תשובה באר היטב
 (פ) טגל •פשה ט׳ [נלאה לה״ס לוקא אס לדן• לנל הלה אנל אס לא p הר• מומידה א מלעץ לאמן יליהס לאו שמסוק נשרה לניע ואם לא p מנסה נצא נרפה

י ימיו ניר׳ לטין סי (ח) לנמלה ומזב נש? אנל ניטו השימה א• אסשי לנדן־ יון ד*רך לנרן• סונר י  •נול לכסוס וקצין ילפשיס צרנו נלס הנשאל נללפיי ס
p 5לעש״ק וממים סל mm ליונ נסמיו נשרומ הן אנל סנא לאנטי• לברזי• לאסממן f o ק"! סין״ל] (י) ממל * ממקל מי נמשונס מינ סנ״נאיי״י ט״י יייי 

 אוזל אשל וינסו סשס ננמלס למס ויש לו יפרימ ושלוס אשר נמונו וווס אס מוסר לילו
ל !יש ט צורן להאלס ליס מס משוס צפנ״מ ונס לא מץ נעייו  נעצמו צימס וקנס שליפה לצוד ציל » אסול צעשוס p ממס צפנ״ס * נל סשייס והשינ למצל הלץ אץ איסול לי
ס מושס ללן סשססה ועול לפקר *סול ניס ס״ס שלא ישמימ לנל שינול האלם  אצא צצפרו ולסני» נחייס אנל להפיס לא ומשוס נל סשמיס נפי צינא שהרי נהנה נעור ונס *

 תשובה
ק ק״י) ומי׳ ׳ א׳ י ׳ א׳ ס״ק ל״נ (וסי׳ ניבייס לעיל ט ק גטה לטל ט ל  ט
? מן׳ ה א ׳ מיב ונר׳ בס׳ שבס מוסר סרק ליו ומי׳ נ  בטיס ביס יעקב ט
ק ואני נחטו לנס על המוטו שב׳ ממאן אמרה שלא  פרשת איורי על מז
 טמ־ה הנהמה לשטס כ״א לצורך נשרה אבל בל׳׳ו יין הדינת בהמה צריך ביי
ק להוטר להשו״נ נמס ד י בלק׳יי ס״ק יךנ של מצה? צ י  של נ״נ עיי׳יש ונר׳ מנ
סמן לאכילה ישראל נדי? ומי׳ י שיט׳ הסטן יפה כמו נ  ששיימיס מטי י
׳ א׳ ס׳׳ק ל״נ שכ׳ שכן טמץ ואף כפשומון לצייץ א״י  נשלח! נטה לטל ט
ן נסכין נייק הקא ונ׳ ומיני אף נמקוסית שטמץ ו מ  ואין טרקץ הריאה ט
 טננמוי נ׳ סחסיס אצל השחיסה ווקא אין להחמיר נזה נששויוע לצורך א״י
י נמ• מיי״ש (יפ״ל ט׳ ׳ שיחנויס טון ומוינא מ  נלי נדקח סויאה טצסוך נ
) (קלד) כדי טסת? מיש ו ק נ? יסיק י ו י ק מ״נ וט׳ מ  י״ו י
ת 5׳ מוך ציוה שני שס  מהסנ״י לסרן לציד טיס ונר׳ נפחו יצחק ממונח *
 שהי תשיטת נדנר זה נאריכית לאטד הצידה אף אס פושץ רק לשמק וטיול
ס? הסיש לעיין נטיח שמש צדקה ר״ל ט נס הרנ שמש צדקה הרנה  נדי? י
׳ א׳ *ח נ׳ ? ט י ? ט ו י מקרי ה ? וט׳ נ ״  שס שממיס לאטד הצדה ע
 שהניא מיד נמה סשוטס המחמירים ואסרם נזהעיי״שונר׳ מזה נט״ת מהר״י
ק ס״ו ינס׳ ינא האי הספרדי ננודישיו ד ונדעת סורס י י ? ט׳ ק ו  אסאי ט
מ מיקר סקימו ק מק זה רען ט אין כאן מ ו מיש נ י ׳ ו  לסור טימ ט

׳ קי״ו קצרט  טא להלן ט
ק ניד ט (קלה) זנריך לבדוק הסימנים והסכץ נ׳ נסרי מאד י  סעיף י
 ואס לא נדק הסי׳ לאחר שטפה צריך לכטת נלא נוכה ואס
ק ה׳ לדנא וטטף והיה אס נ נשיר י י  נאבד הסכין ינסה ננרנה נדי״ש ו
 חהך ראשו של משחש דא״א לבלוק טוד הט׳ יכסה בלא ברכה טי״ש(ופיל
ק ק״מ) (קל0 לבדק הםי׳ ונס צריך לבדוק אחר מרמה אם טא  י
ה סעיף א׳ ש״ן בספרו הארוך סיי״ש  בערן שצדן• בדקה אחריו כליל ט׳ י
ל  וסי׳ מזה במנח״י מני׳ כ׳ ובביאדס סיק ק״ז • (קלז) חסי׳ והסבץ י
׳ י״ח מדף י״ב מדין נדקר. ׳ כיה סעיף א׳ מדין נדקח הט׳ לאיש ופ״נ ט  ט
׳ ח׳ ׳ נטיח מחנה טיס חצק נ׳ חז״ו ט  ססכץ לאיש (קלח) והםכץ ט
 משמ משוינ א׳ ששוחפ אווזות אצל עשירי סם מוצר ומחמח טוא לנפשו
 שמחמח הקור לא ירניש נמימה דקה דוס אלך להחור שטחם לנמק הסטן
כ סא סלו להחצו לכסת הדס ואירע א כמה פעמים שלא מצא אי  לאיש ו
י ע״כ חצה השו״נ לומר  הדס ט כלני החצר לקקו הדס ונהנסל ממצות טס
ס שסטאר מ״מ מ  שסונ יותר לכסת מיד לאיש מחש שינמק המון לאיש ו
 לבמק הסכין מקידס טכסה טיס אש אפשר אבל בנ? טין שבא לסמים
ן י מ של הכיטי סוב יומו לסמוך על הרוב שלא נמצא מימה מנ י  לבישול ה
 ילכסת מיו סרס טנמק הסכין והטנ שאץ ושאי לשוחפ למטת p P יעשה
 סכה יחיכף לאחו שחיפה ינמק נחצר הסכין שאם יש מיסה ממש ימיששסאף
כ ינא החווה לנמק שרת אלי יש מיפה דקה ק אי ך דכט: הוס י  ס
ק קמים): (קלט) שלא יבוא ליו* בובה לבטלה ? כאריסח(ופיל י  הדקה פ

ק מיז כד? ? ופניי י ה שלא ינא ליד ספק נרכס לכסלה שמ? מדף כ י  ו
ס סונ שלא לכוך נרי? ? למק ספק נוכה לנשלה ואפיא איכא י  יראה מ
ד? ומה יש לחנך: ? בפתיחה הכוללת נהלטתכרכת השיור נ  יפיץ בסמי? א
ה חיל וסייד ק י  סעיף ב(קם) לא יכסה עד שיבדוק נ׳ נסרי תואר י
כ אנל א אנא ספק דלפא ינלפ ומו וסוצא י א מצי לכטת א ו  מ
 יכסה סיד משחסה נחוקת טהר מומות וט׳ נד? יסיפא וארע p נראה
ק קל?) משמי שצריך י ) ל י מ נמאסה הסטן ש  לפעלו שצריך לברך ולא נ
 לכסוס נכרכה ולא ימי לנאנמ הסי׳ של שס שאן לכוך על הטטי דבנאבמ
ה חה מסה לנאנוה הריאה ולקמן ק י ? י ס וא מייפה כיש ט  הט׳ סי י

 0י׳

 דרכי
ת מטסמיס ס ס של נכדם שלוקיזץ ט  וק כששוחסץ פה אדדאנ״י עוטת אוס מ
 ישטסיח טשרא! מכסץ אח דמם שאם ירצה ישראל אכל א מוכר סהס נס
? דטל לכטת מקצת ילפשית  לישראל עכ? (קל) שאינו זנריך פסת? מ
? הפת? כזה ? פ ק קש? פ י ק ס? ו י נלק״י י י  צרנו נמשאר ופי׳ מנ
 שלא חש לרנד הנישנממ יעק: שהניא סא נפצמו נס״ק ו׳ ונס סא לטטך
? עיי? ק עימד מנד ק נ ? י  ממת החג? נדמשמע מדבריו לפיל ט׳ י
׳ ס? שהקשה דהא ל״ל לנטד  זה להדיא דפת הביס שלמה למהר? חסץ ט
? למיל למימי• צא ? טלץ דף פ  ינסה ספה א׳ ונשאר יעשה צרכו וכן ט
 טרוף צא נטר וט׳ ינע״כ סא משוס דלכהחלה צריך להדר טהא יטל לכסת נל
ק ל  הדס ותייץ דאפשר ליישנ מדיד שצריך לכל הדס נרי? וק ראט ט
ח נצריך לנל הדס אנל ק מ׳ של p לדנא דהן• דנא דמני׳ זה טי  נטה י
 אס אץ צריך אלא למקצחו שיחס נדרט ומנסה מקצת ומסל מקצת הדס נדי?
? של ראש רצה לפיוס נסנן ן המלך ס׳ כ ? ניצח וורדים מ ו  וט׳ ט
 ולכמת מקצת דמו ומקצת צצרס אץ צדך לנרך פל הטיימה אש אפ חצה
? שהניא דנריו ק ל? ונסיק מ ק נטה י ל מ עוף עיי? וסי׳ ט  לאכול א
 לדנא עיי? ועי׳ מזה נם׳ מכת ראש פל מס׳ נויר נקנסרס המיוחד לטסי
? ? דעח חכמיס (!rxcx לס׳ תקר הזנח) ס׳ כ׳ נ ו  דם שנטף הס׳ ועי׳ ט
? לעק אם מותר לקנל הדס מלי ק העופות משמטים אזר שמקנל  וכ? מ
ט י דש שמוכרים אתו למאכל רש מהם שסוכרץ א  מקצת הדס כד למכרו לי
 לפאבריק f ששישים צוקע? והביא מעקרי ס״ט שאן טמין לכמת רק מקצת
 הים וא? אפשר שאן למש שמא יתרשל ט גס בלא זה אט מכסה מל רק מקצת
 ומאן מהריק ז״ל מבראד השיב א לאסר וברמן המנהג הדע של השוחטים
י  שאץ מכסן כל הדס לא שמיפ לי כאמר לא ס״ל רק העיקר להמהין עד פד
? שאלה v למאן כמל חסד ש ק־ שלח ג  ניפץ שלכתטלה צריך לכסח סלו י
) (קלא) כחיי יעשה ? ק כ ? י ׳ י  לאברהם והסב להתיר נדי?(ופ״ל ט
ק מ״ו של מהדמש? דלספמיס גס ׳ במנחת אהרן י  גווי או סעק• ט
 מחר ומפקד טיב לכסח דהיימ במחר ומפקד לצורך מלה• מסק שלא טה
א להשטז הסטן ולשטט רבבה? גס טחר ומפקד טיב לכסות והביא ראות  מ
 לזה וסיס פיו דמ? לא מלא לט למחמ ק להלכה ולממשה לכסת כמט
 בברכה יען שלא נמצא במס אחרון שמניא זאת רק סש לנסמ נכה? בלא
ג שכתב ק י ׳ פרי מאד י ? (קלב) נוחר או מעקר וט׳ ט  ברכה פ
 ימולא קאמר טפשה בה שאר דנדס הפוסלים אח השטפה מון ישה? א
ק המפסל א ד שטסה נלל אפיא נ ל גורו שנא לשמט מ י  מחם ומ׳ משמע מ
 וכיון ולא מנמ נננייהו להדא יש למש דלמא אשהלי ואכלליה ולהט קחני
ר ק  טחו א מפקד חקא וממנוי להדא מטלה מי נדי? (קלנ) אי מ

 עי׳ דרישה שמדקדק דאין• הטח להמית נהמה נידם ודוחק אמר שמייד
? כמו אכילה שהרי ע? מ ? לפרש חרירי שמושה להחיח ט ו  לרסאה דא? מ
ק י פכי סאן מחר לננל  מא פושה לצורך מחייתו פיייש ומי׳ נניס מלל י
ק טצרך להוס כד להציל הצמר מקלקולי שפ׳י הדס ינצל א  נידם רק נ
' א דר? נפרק השוחס שנפל ליה יאנינא נטסנא אנל לננל ט מ ט  מהפסד נ
? ס׳ חקמ? שאסר ? א נ  נידם כד לצממ צמר נדמו אסר נדי? וסי׳ נ
 רמר טישיס לנהחלה ולנחם טייסות מדם נדי? ופי׳ נהנסת טר ארי׳ האי
ו שהניא מהשי׳ הונ מהר״מ ד מטיןז? ק י ׳ י? י ? לנדל ס ו  ז? פל ט
 והתצניס שסיזסיס הס נפצמס ומגנליס טייס למכור הנשר למרס לנלט
 פרופ שכר השוחטים וט׳ ראי לנ? להתרות נהם שלא יעשו p לכהחלה טת•
 טה ט פונרס אדאריימא ואח־נק ואס ימח אח ט הב? ראי לעונשם
 ולנמהס וט׳ ולקנסס ולאמש סו טשיט מומס הרעה מיהו קהש התראה
ק שוגנץ עיי? ונד׳  אן לגחתס ואן מנדן לשוגגץ ואימה אסר לנמק ש



א הלבות שחיטה קה שיועילו־ ב  יורה דעה סעיף כח כ
 (נןםא) עד (יא) שיבדוק (קטב) הריאה (קסנ) ואס נמצאת (קמר) ספק טריפה (קשה) מכסה בלא ברכה
 (קמו)"והוא הדי?(קטז) לכל פיסול שהוא מחמת ספק בנון ההיא (קמח) ח־דשינן שמא בעור נפנמה
 ובן (קמט) בל (יב) (קנ) ביוצא (ימ) כזה: הגה אגל לנר (קנא) שמדינא היא נשר רק (ינ) שמחמירס 0 (קנב) נגק אס חיוך

 נל המסלקת (קע) והיוצא 0 (מד) מייניס (•ס) לנמת(ת?*מ; קפ״י): כא (קנה) ימי (קנו) שאין לו עפר
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 פתחי תעובר.
 ליהנות ממט אנל לנר סאץ נו סססל לשום אלס ל״ש נ״מ וא״נ סני סיוס נ״ו שהס מיי•
 אץ נהם שס הנאה רק נמוסן נפומסיסס וננשרס ולאי לליס נסו משוס נ״ס או
 מ״מ יש נלנר >ה מלס מגונה סייס אנזריוס יזה אומטס שאינה שלו ונס איסורא שמנניס
 עצמו לסננם ונס גורס סזנלמ מוטסיו ומי שהוא איש סצריו לוס וסרנססו מצילה מ אץ
 נדרם אנל ני שאץ עקר טונסו למס״סו אסל לפשות p ס״ש ומיץ נסשונס שמש נלקה
 מי״ל סימן'"ת וסימן נ״ז פול על ענץ הנ״ל (יא) פינלק הריאה עיין נסשונת צמת
 ונלאה לה״ה לעת נר אויזוס ששניח נמפיהן
 '׳ג) היוצא נזה ענה״ע ופיץ נמשונס
 שעמיידס ינרץ נסשונס נמ״ש מ״נ סימן

 תשובה
 ימי׳ fx ס״ק ב״י של דהטחס ובר דאטליד 0 ריעוחא ויראי אין סכסין
ס ואס הוא ? ולשי! מ  עו טבדיק והא כל דעוהא צריך בדקה סן החווה טי
 נאינן שלדין• לכסות מיו(נציל ס״ק קל״לו) שלא ינון טל הכיסוי דהוי כמו
ק קל?) יה״פ ומ״ש הפח? מחשו׳ הר הכרמל  פא? לבדק בסי׳(מיל י
? סור בוס : ? ס  לערן בר אווזות ששכיח בועית במעיהן עיי בהו&״ו סי׳ י
? מימיי סמיא ועי׳ נהורח יקתיאל  (קנ) כיוצא ביד, עבאה״ס ומפח? מ
? בערן זה והביא דברי הפמ״א אא וכ׳ כמה חלוקים נדרס אצו  סק׳׳ה מ
? ועשירי!  ובכמה דכרס הסכים להפנים מאירות ובאיזה דברים מלק עליו עי
ק וכן פסל דסטן  סעי׳ כ? שפסק לדנא כהפ״ך רכל פסיל שהוא מחמת «
 םנוס שיכסה בלא ברכה נר? ועשם? ס״ק כ״ז שהניח להש״ן בצ? ועי׳ במיז
 ס״ק ט״ז וכ׳ ננל״י ס״ק ס״ו נשס הכנה? חה סשיס דאס ידע שהי׳ הסכין
 סטס יןדס שידמה דא״צלכסת ע״ש•(קנא) שםדינא הוא כשר ממיז ס׳יק
? למשיח לאטלה פשיסא ׳ פטלד כה ספק מריטת דש ס  ט׳׳ז והשוחט ט
 דייכרן סל הכימי טין דשחיטה ראד׳ טא זהט׳ סומ־ח וינרך רכסה אנל
? כלטס מצכי שנא ׳ א נהמה ישחט ג ק שחס נד שהוא ס׳ ט ? מ  נשאר ס
׳ טא ושמא טששין לזרע אנ אס? מנסה ? שמא סי ט  על מופה דאינא ס
? סק?) ינר׳ עיר נשפ״ד ? (יעיל נדנרס ס׳׳ק קל? יס׳ נ  נלאנרנה ט
ט׳ יאת׳׳נ רקנ התויבן דמכסה נלא ? שנ׳ עוד דאס שחט סישס נ  סינן נ
פ (קנב) כגון אם חתך  ניכה טון והוי ס׳ א יס טריסוח לחצי טיח טי
׳ נס׳ שנ שמעתתא (לנטל קצוה? זיל) ש׳סתהא ג׳ סרק  כיי המפרקת ט
? p פקיעה שיפ־יס ע? קרקע  ס״ו (מנ) וכיוצא מ נ׳ בפיר ס״ק כ
p שחטו מדר i מדרנק א״צ שטסה אס נחרו א טקרו #  דש מ נ׳ תמימת כ
׳ תמיהת דטפון שמטה יידנרהם  מטס׳ ומיהו אס הסייס ש? קרקע ואן ט נ
? ועי׳ נס׳ כרס ן נזה ט מ צ? אם י  ודאי טעק טסי ולערן הנדכה הרי! נ
ך מ ? נזה (קנד) חייבים לכסח ענאהיט מ״ש ס ? ס טף ה  שלמה נ
 ועשמ? סנ״ג והב? סינן ליה דהזטר שלא לסציא שס בנדם לכפלה חיו ולבי
 טקסו מלמץ בכה/ אן לסט מ להערס כלל כל מכא דאסריק בחתך במפיקת
? וט׳ מגהז״כ ק ס״ו ופסיד ס״ק כ ? וכ? מרז י  דפ א טל מה סיסמיך ט
? בחשש מכה לבטלה טוןדהלטש  בטשרון סינן כ׳ רכל ירא מרס לח •כרש א
? ימ״ש הכאיט וק שהיי׳ דרסה וט׳ בפיעיע  והב? כ׳ בטריש שלא למן ט

׳ ב״ש״ל(יק קירו)  בתרא ט
' בטימנות הבושם בסף ליש  סעיף בא (קנה) סי שאץ לו עפר וט׳ ט
 שנסתמן מכא ואין לו רק מעט עפר כד לנסות למטלה אנל לא
? שיתן גס למעה ולמעלה א רשאי לשחיס ילכסת p נרעלה א לא * דמי  כ
ו ולמטה אס מעכנ ר« סימי גטלה יכו ואיכ ס  למ? הס״ז סי׳ק י״א מ
 העלה משיס ביצה דף ז׳ ס״ב דסליגי -יה יר״י אליבא דכ? מחפיר מקר
? כמן  רכסה דמשסס שס דאף מטס עפי דלמסה דאס מעכב נדעבד מ
 דלכחיולה למציה בטק טסר למסה אס אן א טפי לייסה לא ישח־ס סלל אף
ס? ריר ואהלית באהל ברכיי. ? ופי׳ נ  אס יהי׳ א נמה נכסיו למעלה ט
? מה שכתנ נזה נאדטה ־ (קנו) שאין לו עפר לכסת ׳ נ  ומדאת ט
? י  לא ישחים שי׳ נשאלית ותסטת פזות טהוסן (ייהה? ייסעלז) ט
? ימדאיייהא אטד לשטס ולנחס  טי ה׳ רה שהחריך נערן זה אס י
? לכתה סוסים יהאדן  ניטול מ״ע וטסי א דלא מי רק מדוננן יש נ
ש בזה: ן ס׳ זה י ? ועי׳ נס׳ שנילי חד על מרד ט א נ׳ה כמה דפק עי  טנ

 מסד

ב ט י ד ה א  ב
 על הסוקה נמקה דנולין לנתץ וליל ט׳ א׳ (ימ) נזה והנ? חולק על הממי
 ופסי, לאס נרצא ספק מה ספור מנמ• והס״ז מלק עליו והסניס עם המחנר ונ״פ
 מהרש״ל (יס) לכסת ונתנ נש״ך דצי-ך לנמ ללא פהנ? שפוסק לכסת נצא
 נמה וכן שה״ה דרסה חללה מרמה נמיעוס נתרא נטממן מיינ לנסת מדנה
 (ש?) השותס לאכילת נלניס א לאנילת עינל• נונניס טינ ננס• נ,ה״> שס ש״נ.

 דרכי
נ ראחי בממו׳׳י נלק״י ס״ק ק" שכ׳ p (קמא) עד שיבדוק ? סעי׳ נ׳ ט  ט׳ ל

 יפשוע דאס שחט אזה עוף על דס החי׳ אן צריך להמתין על מיקר. הריאה
׳ י״ד  דט׳ ייטל לכסת טנף לאחר שיוטה העוף זנח שמואל נדרישת הזאנ ט
 ס״ק נ׳ (קטב) הריאה טש״ך ס״ק כ״ו וט׳ מ״ז ס״ק ט״י שהלח נצ?
? ח השטסה מהמה וט׳ לאחי נדקת הריאה ט נ  דאמא לא חקט שיעשה מ

ד הסרמ״ג סה ע״ש דנ ? נ  ונד׳ נס׳ חקר הלכה מערכת אח ב׳ p ח׳ ר
? דר׳׳ל חפן צר  (ממנ) ואם גסצאת ספק טדיטה ל נפלחן גטה ס״ק מ
 וחתיטן ומכה תלי׳ שאט טרסה אלא מספק פאן אנו נקאן ננדקמ נטחה
 אנל נמרץס שנקיאס ננסיחה כמו בשאלונקי וכיוצא סה אט׳ אס נמצאח
 הראה סחפה נסטק לה ואס תנצנץ טריפה ודא ואט מכסה אפי׳ נלא נדכה
ן י ? (קםד) ספק טריפה מ נ ה ט נ מ  ואס לא הנצנז כשרה ומכסת נ
ק כ״ז של ראן לחלק נין סשק ננילה לספק פרפה לאססורי מכיסי ועי׳  י
? ובשנחן גטה ס״ק מ״ו ופשס? סיק כ״ז  בכנה? בהגהות הטור אח מ
 ונפתיתתו לה? *רש ד׳ מ״ה ודפ ובס׳ רביד הזהב ס׳׳קו׳ בארך וט׳ מזה

( ? ? ס״ק ק ׳ כ ׳ ב׳ בארך (ופ״ל ס ? טו״ד הל׳ ב׳ ס ? דח רפק ח ס  ב
מ ק במינו  (רכה) סבסד, בלא ברכה פי׳ בהורת יקיטאל סק״ה ואס א
? (קמו) והיה לכל פיסול  לא יכסה כלל חנדא וכר לטל סעי׳ ג׳ ט

׳ דרסה חלדה מרעוע קמא ? ונד׳ בל״י טיק ס״ז של שטי  עפת? ס״ק י
 בסמנים וכל כמצא מה טיב לכסח בלא ברכה ומרמה ועימר וכה? טיב
? ובשלחן נטה ממדש ? יעי׳ בכנה? בממת הסיר את מ  *כסה וליק ט
 ו׳ של דבל החמשה וברם המססידץ אח השמטה לדד! במיפוע בחרא טק
 וליער. המחבר הם כשרים בהחלט רק לדעח הרמ? אסרס מצד ממרא כמ?
? צרץ לנסח נברכה וקיי? ובל דבר ? נכל א׳ מהם יהמנהנ להטריף ט  המן
, ימ״ש ?  שמדינא מא נשר רק שאנו ממדרס מ מינים לכסח נכרכה ט
? ושמי׳ כל שמא אט׳ נחחלה ? טי׳ ננל״י שס של מהשי׳ נ  הסת״ש מתשו׳ נ
? לדנא ופסל ? סוי׳ י ? יכ? נמנהז? בקומץ כלל נ ע ט נ  שטשה ינסה ר
ט׳ ׳ א׳ א שמי׳ משמ אף נטטוט קמא ו ס ? במיעוט נמיא ו  של חמשה ה
? בטוף וה?שהיי ? ט? ל לדנא ושמי׳ נ  מכסה נכרכה סי״ש אנלנמ״ז ס
 נמיטוס נמרא דהוי מרא ולא אפשפא אן למך טל הכיסי אלא מכסה נצא
? ופי׳ נמנח״י נניאריס ה? כחמה לוה דרסה וחלדה מדפוס נתרא ט  כרכה ו
? לפסק ? שני שסנרח המיז מא מיקר לדנא וכ? שס נפרס סעי׳ י ? ה  ס
? לשרן א״נ נמס א׳ ? מ ? (סמז) לכל סימל פשס? ס״ק נ  הלכה פי

27JTL ^ י ל ז ? 0 5 ״* ז י י י ר ״ ל * ד ע י נ י  תם טנר ושחט *
?  וסטח)דחיישינן שםא בעור גפגטד טי׳ שער המלך פרק ה מה אשוח מ
? « נ בטסי יהניא רא׳ לזה גדיש אך 3 מה שאסר רק מדרבק טי  ש^ו
? כ? הפלה דאס׳ סריסוח דרבק אט בכלל טסי כמן דמ? אט בכלל אשר  ס
? ופי׳ מלמן מרטק׳׳א שישיג פל כסרמ? בזה והביא רא מש ס  יאכל ט
* ^ / m ׳ י מ " 0J•*9י״ש י < ' »  דאסר דרמ לא משקע ממצות י
£ 2 י * ? 8 0 ! ! מ 0 " מ 6 ״ ״ י ״ 8 ר ח ״ ז מ » « ל « ״  ז
׳ ח שהפלה ה* ״ק י? ופי׳ מזה בפו? ברן פולס חמ? ט  בועת חורה ס
ע פל הכימי אבל מבא  מבא ראן אסיר יק מצו tnm בפלמא א יש לנ
r3״ י ״ י 9 , * ת 9 י פ כ ב ל י י ז י י 5 3? ? ״1 י י 5 6  שמא אסר מדנא *
? א מ ק כ״:) (קמט) כל נמצא בזר, עפח ב fo י ׳ ל׳ג י  (וע? ס
ח סיר כ? מזה י קלע בדקת מומדן מאוזות הלעועין ומי׳ שי מ י  לטנק מ



« הלכות שחיטה כ  באר הגולה יורה דעה «לף כח כא כ

 • ״*0 * ״* (קנז) עפר לכסות (קנח) לא (קנט) ישתט • סגה אצא ימס ן עד שימס צו פשר (סור) ואס מא הולך מודגר א נפפינס
ג שנא (קס) וצא שוס העוף כהפסד «גד (נ) (קסא) טשחף צאפר או הוהנ שישחיק (יד)(קסב) תקימ ציה רנק צשסוס (קשנ) וצמצס הדס מגד ׳ מ י י ^ מ  ז
' (קסד) אי נסנלצ ומנרך ונשיניע צמקוס עפר י«ס המד או הס-דל שיצא הדס ומנססי נצא נרכס (פרלט נשס הנאוניס)(קסה) והכי פ י מ c ־ r n " י 1 * 
ח • כג "כל הדברים ת ו ה ועוף ולא יצא מהם דם («) (קשז) מ  (נא) «» (יי) כב(קשו) ״השוחט ת

 כאד היטב
?  (נ) שישרוף והקשה הפי• למס ל• לפרוף סלימ הלא נששורף סצימ ק לו אש ע

? מ עוף וע? יש לו אש ע  א״נ ינסה נאשר של אומ *1 אי *ך •נשל או •צלה *
ר ס נ ל ע א ל א ר פ פ נ ס ד י ס נ ל ע ר מ ו ל ץ ? נשמניד א ענ  (נא) נהוג ומזנ נשיך ן
ו מלק על הניא רמיא ופסק להלנה מעת סממנר דמי שאין לו עסר  דס נלני והי
נ ועש׳ נק? מלק על סיז ועסק ועקד נימ״א (ננ) מותרם יריש אע״נ שלא ס ו ד  לנסח לא סייס וסריס ממק ואין לותקנה אלא לשריף סלייוו * שישיוק מ

ס האנרס שלא שדש מוסר  נתק״ס נהס מצות כמי מומרים ונן נהמה שלא יצא מסם דס מוסר מ

 *תחי תשונה
 <ר׳ וסי• ליו דה״ה שהייה ננ דהו מנסה מינה מיש יעיץ נמשונמ ני״פ סימןפ״ו

) סנןט ליס ונע עיין נססאנמ למשה שנסג דצ״ע אס מומי לעשוס p נשומע למולה T ) 
 נשנת לסיש גי שיזמי מסעיף פיו ילסמ״ש שס דאין הלנה נםיש מי שאומי שס לרכ גס

 למצה הדס ננגד אסוי מסוס עויס פ״ס

 תשובה
 וכדומה שמכסה מספק בלא מכה אין לעשומ p כמדימחנו טון דבמדטמט
 הטסיי בהבגד * בסנדלו ל* כלום מא ע״כ אין לנמל בימס אמי ספק מ״ע
 דטסוי ונלע״ד דאס •ודע ודאי שהדס ימי נשמו עד שיבא למנןס אסר ודאי
? שיכסע כשיגיע למיןס אפר אמנס טון שהסרמ/  דרשאי לשמע אף במדינממ ע
pw מימ זה בצ? לשיעה הס״ו אף למ המקנה ממילא דלדק צ״ננ נמדנממ 

 (קסנ) ילםזנה הדם בנגר עי׳ נשו״ששיאל ומשיב מרינא מלק א׳ סי׳נ״ב
 שנשאל בזה מריע כ' הרמ״א שימצה ולא כ' בלשון לקבל הדס נמר ומכימ דדוקא
 למצה שרי אבל לקבל אסיר משוס דדמי לשומע לתוך הכלי עי״ש ועיי בסי דעמ
/ שהשיג עלמ וני דבאמת גפ לקבל הדס במד שח ק י  שרה לעיל שי׳ •"א י
 רק משוס דדרך הבגד לבלוע ט דם לק נקט ימצה ט הדס ועוד דמסתמא צריך
p ולכן נקש ימצה עי״ש (וע״ל סי' י״א ס״ק כ״ע) t o להבגד ומדל בדרך 

ל עפר״מ ס״ק ל״ג שעמד דמיל ביזוי מציה אס ממצה הדס י מ  (קםד) או כ
 במדל ועתב״ש ס״ק ל״י שממק דליה בזה משוס במד מצוה טין שעושה לצורך
 הסצוה כל מה דאפשר עצמו״ע כד שלא יבלע הדס בקרקע אין כאן בזמן
 עי״ש ועדיין סק״י מה שכ׳ בענץ זה וכ׳ דסא ודאי דאס באסשר למצה הדס
 בבגד ולא במדל סוב מהר להבליע בנגד אק כשא״א אין נקש עי״ש (וע״ל
ק ני) (קםה) והכי נהוג ענאה״ס יעי׳ סדי הואר ס״קכ״ח פססק ג״כ  י
 שלא לשמיני עי״ש ועי׳ ט״ס שני שהמקיל לא השמד עי״ש וסשמ׳׳ה סעי׳ כיה
 ותנ״ש שיק ל״י שפסק כהרמ״א שיוכל לשיאי ולמצה הדס נמר א נסנדל רק
 שלא ימך עד אתר שיגיע לו עפר ואז ימס הדס מעל הנגד ויכמו ואז ימך
 עי? וכ״כ נשפ״ד ס״ק נ״ס וגדיש שהניא נשם זיךר הלטש דאס אוד שטנס

 הדס מעל הנגד לא נראה נהנים מראה דס לא ימך עייש
? דאחא לאשמעיק דאף שלא חמך ט  סעיףכב (yap) השוחט היי ועוף ע
 הוורדין שהם מטא להדניס וס״א דמב עלמ לחחק כד שחוב דס
ןר הזבח בזבחי ריב דש  למיס מצומ טסוי קמ״ל דאין צרך עכמ? יעי' נטי
ן?) ועי׳ במגיי נניאריס ס״ק קל״ד שכ׳  סי' ע״ז וע״ל מ׳ כ?(וע״ל ס״ק י
? ומשליך ה  דמנמ השוחעיס דכפאן יוצא דם אקח מצה ומקנח אחה נטחלי ט
 אהה המצה נעפר ומכסה אחה ומא מנמ סונ ואיל דש חשש מחמח דהניצה

 מי חציצה נץ הדפ לעפר ושא״א נלא״ה שאני עי? (וס״ל ס״ק קי?)
 (קסז) םוהרץ משיך נשם הרמנ״ס דלא מישיק שמא מימ יפי׳ פרי תיאר
? שכ׳ דמקא כשמתה נראה אנל אס מתה מסמח אנא לפסוקי  ס״ק כ
י פמפרכסה כדנה דייל ילא התימ הסייטס אלא נסתם שיצא  ולאסור אעי
ז משוכח מירי דמי ר מ י נ  ממנה דם ופכ״פ כל הריצה להחמיר פל פצמו מ
 אמסומח שפירכסה שהחסידים הראשורס לא סז אכלים ממנה אעם״י שמיהרת
ף נמה שלא יצא ממנה דס דהא ט  עכ? ומה לכאדה לא הטפתי מה זה מ
׳ י״ז דהמחמיר לעצמו ה״ז משונה  נמפרכספ אפי׳ יצא דם מטאר לעיל טף מ
 יאלי ס״ל ראשי׳ נטור שא״צ להחמיר נמסרכסס מון שממדה מאלי׳ והלכה כדנא
 יאסי' ידעיק שחולה מא דליכח אפיי מרח חטדוח למש לה כמ? נדנדנו לנדל
' יסיק מ?) אנל שלא יצא דם ט״ל רמוהא ומסחני לטש בההיא  שס (ס״ק נ
 מטמח דש להמיר ועי׳מניימני׳ כ? שהנץ מדנד הפרי תואר מיל דאפי׳
 מראה שאנס מטכנת אם לא •צא ממנה רפ לאו? הרוצה להחמיר על עצמו
? אנל משסח ינריו של הס? משמע לםפנ? יקאי אמסוכנת  נזה ה׳ז משומז ט
ק ק!? של ו וצ? ועי׳ עוד נמנח״י שס נניאייס י  כממאר להסעיין נימי
? שהחמיי נזה כנ״ל זה מקא נחתך גס מייייין יאפפ?  יהא ייא נס הסי
 צא יצא * יש נמןס לנעל נפש למש להחמיי אנל שלא חחך מייייץ אן

. ? י  מיןס לממיר נלל פ
 מצמיחים

 דרכי
? סק״ס שכ׳ מהכנה/ דה? ׳ י ' שלין גטה לפיל ט  (קנז) עסי לבטח ט
ץ  ט שאן א שסח מקוס ממחי למיח פה הפפי ולשפץ cc הרס ולכטהו ע
/ מפר ? מפני הסטנה והיס יהא טתת פ  שהוא כספינה אסור לשמפ פ
 הספינה טץ שאפ יכול להניח שס מנפר וטא השיג פ״ז דהא אמור ללחלח
? ויקלח פה הדס ט נמסר הספינה ואח? ישמפ פ  הספר דלססה וידניק א
? פפר חטח מדניק  ואח? יוכל ליק עפר נס למפלה רכל דנר לח שמחק פ
׳ י״א ספי׳ ? (ומי׳ מזה בשמ? וסב? לעיל ט  על גניי ייפה מתנסה ט

 ח׳ ונמנח״י שס נלק״י ס״ק ע׳ ונמנה!? כלל ה׳ בפשרון סיק כ?)
 (הנח) לא ישהיט ואפשימ אפי׳ נמיר אין ל&נור שלמהו. סוי תואר שיק
׳ נס׳ מספת יחשליס נקיאר  ירו(ופיל ס״ק ת' וסי) (קנט) ישחוט ט
׳ זה של רכל סעי׳ זה נייר רק שיפ נימ להמתץ י טף ט ט ת א א י  מ
 ולקיים המצוה אנל אס אן חקמ טגיע למקום עפר וא״א א להמתץ עון
׳ רכ? ן רעק? ז״ל ט א ? ועי׳ נשי״ת מ  נפטכנת וכיוצא ט מתר לשמפ ט
' ה׳ נאריטת מערן זה (קם) ולא שוד. העוף וכוי ? עדית טמסף ט ט  ועיי ב

׳ ש״ו את וי שפטא פיז דברי הס׳ יש  מי׳ בזנמ שמואל בדרישת הזאב ט
׳ אס רב ואס ' ו׳ בפק זמרח הסאה שאץ להניח טס מצוה בשביל מי  מחלץ ט
 מעם ומביא רא׳ מר״ג שלקח אחרוג באלף זוז ומדין זה ימי שאן לו מפר ששוחק
 פליו דנד זהב א טרף שליט ומכסה יל שמזה נראה שאף שהבגד שיה מהר
 מהפוף אנו פובר פל בל ישטח משוס חבוב מאה פכ? ולספנ״ד ראן מזה
 רא׳ לחלוק פל הרמ? וכל האחרורס הבאס אזרו ד״ל דרק בדמבד שכבר
 שחש העוף ולזה כ' שלא ירח המצוה המוסלח עליו שביל פעוח אבל לכחחלה
 טדא אן א לשמט אס אט טה אצא מנוף כהפסד הנגד א הדינר זהב
ה ט י מ ? טי ר שאץ ה ע  והרמ״א שסטר לשמס לכחחלה למצה הדס ננגד נ
? וחנ? ס״ק ליו יפשוט מא דאף  מערך שמנוף טה עלמ וטשיד ס״ק כ
ץ אס הנגד מא יקר יטה הרכה  שמד שחט מ׳׳מ אס מיזינ לנזנז מן רנ ע
? ט׳ ? א ה ט ? הטס׳ וסי־א? ש״ס נ״ק דף ט׳ ונשאר מכסי (יעי׳ נ טי  ו
׳ קט״א ? ט א נ ׳ ש״ן שיך ס״ק נ׳ ו  סירי ונסאחרומס שס ועי׳ לקמן ט
׳ רצ? נס״ז סק? ונמ״א ס״ק  בט״א ובאשל אברהם רש הט׳ שס ולהלן שס ט
ס הס׳ יש מחלץ לא מייד יק ימיס חסיחח  נ׳ ונטרמ/ שפ) ופסי מראה מ
? המונו והיא? שס  ומראה מהראי שהניא מר״ג שקנה אחרונ וט׳ וימע מ

ס הז״ש לא הניא לחלוק על הרמ? וצ?  שזה משום רטסאוט׳ ואלי י״ל מ
? נמר ט  (קסא) שישרוף לאפר שנאה״ס שהניא יןשיות העו״י וסי׳ נ
ס הס' מינ שיש ? נזה ומי׳ נסמרת שלק הספרדי שהניא מ  ואהלות שס מ
•pi באפשרוח לדין זה מון טטל לשרוף הנגד לעיר השמש נכלי זכוכית המיותר 
 ומלן למקם טמצא שס אש לבשא ובמקום שיש שס האש אץ שס משכין שיטל
נ ייל ד״ל אש בצמצום שמכל לצטח העוף א לנשא ואס יעשה  לשחוט בה י
 ממנו אפר למות דמו לא ישא־ אש לנשל א לצאח העוף עכ? ולא אכל להנץ
ס לאחו שיצלה מנוף א ינשא ימ׳ א טכף אפר מזה האש ומכל לכטת י  והא ע
ל וכל שאין האפר מיק שעת שטעה לא ישמע ולא יסמוך י  טכף אחר הטטל ו
? טין שצוין לכטהטכף אחר השחיטה ח״א דמש״ל שצוין ז  על מה טהא א א
? טמחץ ו י  לכטת מכף מא רק למאה ק המוניי ונמלה מיה קיי״ל שוחע נ
׳ רק  עד לערנ: (קםנ) תקיט לי׳ רבנן לשחוט עכו? דכל התיקון לא ט
 נארן הספרנ וסניטסי׳ מלך אדס זמן רב סרס טגיט א עפר א כלים ואן
 עציספמו אבל נמדיטחט שמאי הכל אף א אהרמי שעל מס א מסים נחמי
? ׳ א פסי• ט ט י למדך ע״ז ולבטל מטסד רק שמחייב להמתין עד ט  ממט י
? בסי ה ק א ומשמע מדברי י ? ומי׳ מ״ז י ק כ  וטי ממ נסרי מואר י
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ו ה ק ט י ח ת ש ו כ ל ח בג ה , סעיף כ ך ע ה ד ר ו  י

 שהזרעים '׳הנזרעים («) בחם (קסח) מצמיחים חם (קסט) בכלל עפר ומכסין בחם ואם אינם *מצמיחים
בתל הדק מאד עד (קעא) ״שאין היוצר צריך  אם נק־או עפר מבסין בהם ילפיכך מבסין (קע) בזבל ו
 לבחשו בלל ובסיד (קעב) *ובח־םית ולבינח ומנופח של חרס (קענ) שבתשן. ןבשחיקת אבנים
 י׳ובשחיקת רדםים ובנעורת (קעד) של פשתן דקח (קעה) ובנסורת חרשים ובאובלים או בנדים שרופים
 עד שנעשו עפר (קעו) *ובשיתר (קעז) ובברזל *ובנקרח הפסילים (קעח) אבל (קעט) אין מכסין בזבל
 נם ולא בחיל שתיוצר צריך לכתשו ולא בקמח (קפ) וסובק ומורסן ולא (קפא) בשחיקח מתכת

 (קפב) אם (קפנ) אינם (מ)(קפד) שרופין"חףן מבזהב שתק שנקרא עפר דכחיב

 באר היטב
פק דיקא לנל מך לאין מנסין אס שלמיה מנשים נפשין ס וני ט f ולא סהר ממשינלן נהם צמטס והוא מגללן אלא נ  (פ) מ

) שיוסיס וני נשיך אנל אס שחסיס ממזס וה״ה מ ) 
 אץ מנסץ לא מסרת ומלון ולא

 נפלפלץ שמקים אנל נקנמון סמן ממון (מ ס״נ שס ש״נ).

 תשכח
 םכסין עי׳ פרי חרש ס*ק מיא שאץ מכמן נומייק הנקרא ארסאקנ״ס
 בלע"! ועיין שמח מיס ס׳׳ק מ׳ (קפ) יטבץ וטורק מנץ מא סס
 פמפה קולפת ומורק מא קליפה מוצאת פשסתשץ נמכהשת רש*י מלץ
 דף פ׳׳ח פ״נ (קפא) בשחיקת סחבות פי׳ פרי טאר ס״ק ליו לפרן
ד המרוני נ  כחל שכ' שדט כשלג פיי״ש ופי' נמהח יו שאול מיש נניאור ו
? נכל שכ׳ ואין מכסץ נשחיקמ ו ? נ ק י  לעק שתיקח נרזל פיי״ש ועמי! י
 נחל ושק משמע מהונן״א ואח״כ הניא דנד הנ tf דנשעח הדחק יש להתיר
 לכמח נשיוקח נחל %י? וגרי מנהז״כ כעשרון סוף כלל כ״כ שכ׳ דמפסע
 מדבריהם דה״ה מבול לנון־ עיי״!) אמנם מונף הפרי מואר שה׳ שוילי שלג
א נחנאר נס״ס וה שעל שלנ לא ינון וצ׳׳ע לדגא  משמע שלא ינון מ

 (קפב) אם אינם שרופים ענאה״ט תל מך דאין סכסץ נהם אס שרומן
ק ם״ו דמ״מ אין נכלל זה  מכסה נהס ועי׳ וכמ רצץ סי׳ ייס כמוספין י
 מפר המדנר והא החשינוח שנא עיי השריפה מא שע״י ק נקרא עפר ו«
 הרי נס קורס ששרפה מחה נקראח עפר ומי אסר לנסח א״כ מה ממי
 לה השריכה עיי״פ אכל לסענ״ד לא נהירא אמר חדשות כוה דכל ט האי לא
ק ליה וכשמיי! ושאר אחרורס לסחוס ומדוע לא סירס  מ״ל לסש״ך והשפ״ד י
 דמפר המדכר אץ ככלל זה וממפ כ' סתמא דלמי משמע דפדפה מהר לכל
 דנר וק ממנע להדא מלסן השרי חדש ש״ק מ״נ שכ' ח״ל והיה לכל ונר
 סנמולס פנשיף סמכסין כאפרו עכ״ל הרי מטאר דאין סס דנר נעולס שלא
׳ נקרא מפר ואס״ה לא  ימי מהר לי׳ שריפה ומ״ש דנס קולע משרף מ
 התירה התורה לכסח עי׳ חוסי מלץ דף פ״ח פ״נ ר׳ה אלא נסף הדיטר שס
' מצמיח  שכ׳ דמפ״ה נקרא אוץ המדכד עפר סשיס שכשהמ ישראל נמדנר מ
 עיי״ש יא״כ י״ל דמש״ה אין סכסץ ט משים פמה מקרא כמורה מפר מא
 רק שס המושאל אצא ממה שהיי בזמן שמו ישראל נמדנר אכל עכשיו שאט
 מצמיח אימ עפר נאמת ואס פרט אימ ימא מצמיח מקרא עפר נאמת שפיר
 מכסן ט טכ ראיס כתיאר מסה כסף הספר פכי דעפר המדנר לא נקרא
 עפר ומה פקראו הקרא עפר דכתינ יק השפר אשר ימי כקרקע המשק יהד
' עומד נמדנר פאר מפר המשכן שהיי מסריח מפה אמץ יגמול  המשק מ
 שקדים ומש״ה נקרא עפר אנל עפר המדנר לא נקרא עפר כלל עיי״ש ע״כ
נ ראיהי נש׳  שפד קס דנא דלאחר שריפה מקרא אפר מדאי וממון ט ס
' ם״ז נתיקון הונח אח ר שכ׳ שס להדא  הקר הזנת בדר שמעה סף ס

 דעסר המדכר אס נשרף מוהר לכסת ט פא נקרא אפר טרה עיי״ש
 (קפנ) אינם שדיפים עבאה״ט ועסמ״ח כס דה״ה עצים א כלים א ננדס
 שחפים שסכסץ כהס כשנפס אפר עיי״ש יפמ״ו ס״ק י״פ דה״ה קמח יטבץ
ס פיי״ש (ופי׳ מסי מלץ שס ליה »חק דכל שנשרף ינעשה  שפיק מכסה מ
מ ד כ  אפר לא נפיק שימי מורפ מצמיח ט) ופי' בתואר משה שס (ומ״ל מ
 ס״ק קס? וס״ק שלפ״ז) (קפד) שרופים פנאה״פ ומ? ראן מכסן
 נגפוית ומלח פשוט שא וזה מקא נכלא מרף אנל אס נשרף נוויאי תם
 מפרת ומלח מכסץ (כמש״ל ס״ק קפ?) אנס דפ ולא ממי שריפה קלה
 דמיט טמט לחץ• האש פד שימי אמס עחלש נפץ לינץ מנושי! דנסיק
 מקא שיההפך פ״י השריפה לאפר אכל כל שלא נפשה אמי אף אס יחלק
 הרנה נאר לא מהמ ופי׳ טס׳ שס כד? שתיקת שכ' דשחיקת מתמה מגדל
ע? דמייד שנשרף פד שנפשה אפר וסמונן וכן  צמיוס לאחד השריפה עיי? י
 נמלח חזיק דלמנהניט נירנה מיןמות שמלנרן אחו לציון מ המוח ולא
 נטשה אמי ולא נתקלקל מארי אף אס מנשה 'אמס מחלח לק צריך לימנ

 נמחטת

ק מצממופ  שסנוימיס נ

 דרכי
? וכשמ? ספי׳ כ״ז  םעיה ע (קסח) מצמיחים מבאס? ופמ״ז כרין י
מ ושתלן שס אמס״י שרטספיס שס בארץ  שר״ל אס גיא הזרעים כ
? ופי׳ בשפ? ס״ק ל״א שכ׳ עוד דרס אס מעלה י  ההיא אפ? נא ממי פ

?  משב מפצמו ננר לא ממי דמפר המדבר נמי פגדל פשב מא ט
 (מסט) בכלל עפר וט׳ אם נקראו עפר וט׳ זה הכלל כל שזוופין ט ומצמיח
י שאט טפר מכסן ט וכל שאן מצמיח מזרפ ט אפ״פ שהוא עפר י פ  א
 אמ מכסן ט «לת אס קרא הכתוב מסר דאז אפיפ שאיט מגדל צמחיס

׳ כ? ? כמי מי (מהכנס?) חמ? ס  מכסץ ט בטן הזהב יס׳ ס
? לסנין אס מומו לנסות נייקות ? מ  (top בזבל מי׳ מעת טרה ס״ק י
 ומנץ פפ? הש? טסה וף ס? פ״נ דמקרי מפר וכ׳ דמ? י? ואץ לכסת

ס מיי? (קעא) שאץ היוצר צריך לכתשו ? ומד לונל מ ק מסס ד  נ
ק ל? ? י ו פ  ולא אפי׳ למפט טד להסרימ שמ? שס פ״פ טרש״י וכ׳ ה

י ק ל? שהוא מץ ט ן י י  ליא (ומכויט סס״י זה) (קעב) ובחרסית פ
ט ק הקרקע ופסי? ס״ק ל״ז שהניא נשם הרפ? שמא מץ  פמפרץ א
 אדמה שפישין ממט כלי חרס פיי׳׳ש ונר׳ נשמת מיס ס״ק ל״ד שהניא מהעיון
ס המין י שסרפין אתו ק הקרקס ימזה נראה שמא א  שכ׳ שהיא מין ט
ן מ׳ ליכ א  שקורץ בלשונס ניפ״ס והניח נצ? פיי? ומצאתי כפסקיס של מ
׳ תתצ? ן כפל פצי אלמוגים ז?) נת״י ט א  נטרלץ ז? אכד״ק קאסעל(אחי מ
 שנשאל א! מותר לכסת באפר שקורי! שסיי״ן קיילפ״ן והתיר דלא נרפ

מ השרוף מבס! ט טכ? ? פי׳ הערץ־ וסמ׳יש הסר? רכל ד  מחרסית פ
 (מענ) שכתשן קא אסטפה של חרס ואלמנה אכל לא קאי אכוד וחרטח
? יס״ך ס״ק ל? ופר?  מטס דסהס טד יחרטת א״צ כתישה ם? ס״ק י
? ל״ח ופי' ו*מ שכתב הפפס דבפיק בלנינה כמישה דוקא אכל כשלא  ס
ק ל? נזה ופי׳ פרי חואר ס״ק ל״נ  כחשה אן מכטן מיי? ומי׳ פם? י
? יטד לא נגד כחישה דהא קא חזיק דמר כמשה  מה שמהמה מל מ
א לכטח ט נמו שאט חאן יאף לאחי שנהמ מיס פל אנר  ובלא מושה י
י ונפשה כאק ולכך צדך נס סמי כמשה פיי? ופי׳ נס׳  הסי אנס? מז
? שטמד טף ה  ממנוי למי מל הסר? והסר? (ממאן מהי׳׳י סארמ) נ
? מומיו! בלבו, סש״ס מ״מ לדנא ח בזה וכ׳ יאף שיבד הסי י הפי  י
ר הפרי טאו מ״ל ומנוף מוי טש להחמיר להצריך בחישה נס בסד  צמן ת
 ונס בחרטת ישק מוכח מלשון מזור יהש? יהרמב? דהתי׳ שכתשן קא פל
 כל מס שנחשב טדם נדי? (קעד) של פשתן דקה דהיינו ארישט?
ק ל״ד יר״ל לאטקי שברי ן י י  םפנפרץ ק מ0חן וה? נפפר פ״ז סם ו
ק שטת מים ס״ק ל? (קעוז) ובנסדח חרשים מ  הקרם שמנסרין ק מ

ס נמגירה יקוצציס בה פצים ד ז שס שהוא מה שמגרדים מג י ן שס ו י  ט
ת ר ג ק ל״ז.שיל מה מ  וסא סטרה נטרח דקה מנסר וטי׳ שטח טיס י
 פ״י מה שמדן זפה? וה? מה שטפל ט״י הכלי שקח פא.ל והא ולא נקים
ם לס שסתם נסית מא דקה פיל: מי ט נסרה י ת דקה גס נ מ  הסחנר י
ן שס שהניא נס רפה הרמנ?  (סעו) ובשיחוד פנאה? שמא מופץ ופי׳ י
ק מ ט ומשיח שס שמכםין נפרהס כפחמץ כחושין ונפיח ה ע  שהוא טח ה
ן שס (כןעח) אבל י  נרי? • (מעז) וגםצל מא צנפ מוהרן כפץ ם? ו
 אין סבםין וט׳ ולא באנרס ולא יכפה מליו הכלי שמ? שס•(קעט) אץ



 ״יי י״לי יורה דעה סעיף כה ע כי הלכות שחיטה
 נ־ל*ף«־־ (קפה) דכתיב ועפרות זהב לו 1ואפר נקרא עפר דכחיב ולקחו לטמא מעפר שחפת החטאת :
p «ן ממזס ה * r מכסת בעט־ המדבר יטפני שהיא ארץ (קפז) מאחה ואינה מצטן״ • « ״ כד (קפו) # ש ד י י ^ ־  י

1 (קפח) נע*־ (נה)(קפט) לחה(קצ) מניס מון ממנתא. (גרר וסמינ וסמ״ק)(קצא) ואן(קצב) לכסוס(Mp) נשלנ. (ניי יא? נשס גאון): ^ ^ י  י

 היטב
? וצ״ל וק ממ הרמנ״ם סוף ירש מוהר לכמה א מא ס י  להא ולק פנתנ י
ס נמסר עטלת טנניס ושאר אמר• הנאה משוס למלות י* י  נמסר סד מליח י

 לימות מונו (סמע״ס).

בה  תשו
? בפי נד י ' פיס ימ? היאה? למק ספר מאיסורי הנאה פי׳ ש  ט
׳ סמ? שמותר לכסות בפשר ׳ כיה יפי׳ חון יעקב פ  (מהמה?) חיי״ד ס
ף סי׳  הנעשה משריפת חמן שנשרף לאחר שש שפות מיי? ופי׳ בביט יוסף ס
? באורך. (קצב) לכסת ׳ י  זס ובס׳ מעשה אברהס הספרדי סייר ס

 עי׳ שס״ח שס ותביש ס״ק ל״ח רכל סר שאין סכסץ בהס אס עבר וטסה
ס  בהס מגלה וסכסה שנית כריס בלא ברכה ימיייש נסכ? מנשמע לסדא מ
 כשכפה סליו אמ סכלי סשנוסצ הכלי מהדס לא •ברך סב סל הכיסי אח׳יכ
׳ ב׳ שק? צערן טסי דנכל דבר סי טסי יעיי״ש ? ס א  (יעי׳ ככאה״ע נ

? ס״ק ני). ׳ ס  מחצית השקל ס
ה יס להסתפק לסענ״ד פה יס׳ סדין כשטסה בנעלי ידם מון אס ישב הנ  ו
 אדס א סרח א״פ פל הדם א שהניח בהמה א בפיח אחי־ על החש
 אס נדחה עי? פלברך סב פל הטסי שרת שמכסה כדע כמו במכנה בשאר
ס בזה שייך הספק ? והנה לכא״־ה הדבר סשוס מ ק מ  דכריס שאן מכסן נ
 של ההנ? שם דיל דהו? דטי טון דעכ? נתכסה פעס א׳ ואף שלא טסה
ק פצומ מ׳׳מ הא עכ? ארחי א' מכיסי דהר הדס סססה והרי מ  מ
ח טלל למת מי נ שפישין מנ י ? ו ו מ  וסי למ? נפשנס prro וף י
 וסירשיי גולל סא הכיסישפל הסת סייס ופי׳ נהוס׳ כתוטת דף ד׳ מינ
׳ ציא מר׳ ר וננאה? שס ה מד ונשאר מקמח ופי׳ נטוש? ארח ס ד  נ
׳ נ׳ ונס? שס י » ? ׳ מ ק נ׳ ונש? ונרמ״א ס י י י ? ט א  סק׳׳ד ונס? ב
ס כשכיסס ננפה״ח חטב טסי וממילא דהוי נסלל האבפיא  סק? הד מ
 א הוי דסי אצל מצות א לא וצריך לנסתנלא נדכה אמנם לדנא נראה סנרך
ק העשר א י נ ? דפשנסהי נשמת טס ק י ש הסב? לעיל י  והא יממ סא י
 למאת לא טסי ממי וכל המוסד למאת מאי ומי דצרין לסות נשמת טסי
? ? וה? נרד הרי ס י נ נשס״ח ס?ז ט י  מקא שיהי׳ טסי של קיימא ו
? דלא טי דמי ואח? וסי  תדתילסיטתא שכיסה נדמים שאין מכסן נהם ד
 דטי הא י? דשכיסה ננפה״ח לא סי מסי דהא לא סי עימד להתקיים נלל
ו סי׳ מר״ל ר פביוא ממתקי ועי׳ מ״ו *? ק דנ״ק ס ס י י  וכמבואר ט
ח לריק סכה לכל ממוצות p להכשירה י  םק? של מנה? לא סכשריק בפ
י העומד למקיים הרי סל העומד למאת מאי דמי  מיי? וכיון דלא סי טס
ד טסי בשעת ה ו ? מ 3 A ולק שסיר יכול למך אח? ולא דמי לטסה 
ש הפוסקים ? כי  הוסק אע? שאגו עומד נענעו להתקיים שם ושלג ה
? סא נענעו להתקיים שס לס שמה והוא מובן יססתנר לסענ״ד נ  והא מ

י שערק מאה סא סוס דרך  ועוד נלסענ״ד דכשכיסה מקודם נזכוטת אפי
סי ? ו נ ד י נ ומכסה נמסו לא יכוך א י  הזכוכית אש? נשחחו א
p דתיי יהא נמאס טסי הדש תזיק ולא אמרה סרס שלא ידאה סוס 
 שי לכסת ירק נכיסי קסיד רחמנא והא מהפס׳ וכדן וצואה במששית
א יצא ופי לפריה בעששית ׳ מ? י ? ס סי טסי מינואר נמוש? א  י
י יפחה שאי משוס דכסינ ולא ייאה ה וצא סד טס ? י ׳ פ  ולנדל שס ס
י סלל מדאי ? ותאי p בטסי ולא האי מאי נ מ י  נך ערות ומ• עיי? ו
ס מיד םפיקא לא נפקא ולפא סי י נ  ואס טסה נמששימ מתחלה בודאי מ
י צואס ו שס לפרן טס י י י וק לסרן שארי דרס הססאו בארי! ס ל  ד
ק 06 לא סה טסי  מזק טש טאק p חק עב למק צאל משכימה מי
ד שס ובסריג א םק? ובמפת למס * י י ונדי? ג ס  ובריק מב הד ט
ס י א שס וק יש שס סליק מן מים עונים למיס מסרים נדי? ממילא ד י  נ
? לסרן הנמה יש! וצא טי הסס טסי בצואה אש טסה  ס? לרד יש נזה נ
 מ מיןוס למש שצוין אח? לחיו ולמין sat מלנה אנל אס ממ
ה? ן כשמכסס שנים ו ו נ י לערן צואה ה? שלא י טי שס טס  טלם נדנד ו
? ק ל? ומי׳ נהנהת T שאל מ ׳ סוי תואר י  לפעיו: (מנ) מזלג ט
י מ של מהכנה? משעם החזק w שלג בלא מכס ף ט ז ט  בזה ימיי י
מ י ת נ אך סיק קנ? ו נ יאדס ו נ י נ י מנ צ? מיי? יפי* נ  יטיס נ

j ? ק י  טרה י

 באד
 (נה)לי«ז. כיניךימפמפפאןשעפולמהאינהמצסיומ וזהאס מ%א15ס1נחןדףמ?
 אחא נהליא לדאיה ליריסה ומצמחת אצא סספס לאין מכסן מפד צחה נמסממינ!
י ? נלי  סמי יק לראויה אוטס דנתינ אפ יונצ אש למנות את עפר האק ונוי ע
 דרכי
 נמחמח ונפריח ונמלח ומל מש? וממי שחפה ולא ד כשריפה קלה כעץ
? הרנה  לינץ אס עדין עומד כטאח ולא סמנה מצווט p שצוין לשורפו נ
 עד שיתהק־ לאפר ממש (וכ״כ להדא טד אפרים נשם סשט״י דנלי סמטת
 אם נשרף עד לספר מכסץ ט ומשמע רכל שלא נעשה מסר אץ מכסץ ט)
. (קפה) דכתיב ועפרות ? ' צ  והוא פשוע ועי׳ כשו״ת סוסו? הציהא ט
? שנות יעקב ס ? יפי׳ נ ' נלתש מש,ה פרק •? מיש הלנה י  והב b• ט
? ד ן ט א מ מ ) ן מ ע נזה ופי׳ נשו? יוסף א י ? הל ? פ ׳ נ״ז מ  חלק נ' ס

' קינ מה שהארץ־ נדנד השט״י נזה נדייש:  ז?) ט
 מעיף כד (קפו) אץ טכםץ בעפר המימי וטי משמ? סעי׳ נ״פ
ה כל זמן שלא פ ט * ג ק ל׳׳ז שכ׳ דה? שאן לנטמ מ  ותנ? י
? אן ? מ ק י ? נמ? י נ ׳ עפר ועיי? עוד לטל סעי׳ י׳ ו ט  כתשן ט
? ועי׳ ד״ס טף ט׳ זה שכ' שעצמי? מא טקת אפר ינפה י  מכסץ לדנא ט
 אסו ננסה שלא יטו מ נןסזין א נחלים ממשש שהקסדס א מתלים יטי
? ס' תצ? ספ?  הציצה נץ הדס להאפר עיי? (קפז) טליחה עע? א
 דמותו לכסח נאפר חש וצא טש עועץ נזה עיי? יפי׳ נמה שהאריך נזה
ק י״א שכ׳ ' מ׳ ככלסל אוץ• ועדין י ? ט י  במעשה אברהם הסכרוי ט
? דאימ נכין לכשל א לפאת הדס קידם הכיטי ונדי? מור נמה שפקפק  ד
ק את י׳ שה שהאיץ־ י  אס האפר מא חס שטס? שממל הדס יעי׳ מ
ד שאל סעי׳ י? שרצה הרנ השיאל *ולק נהא דאפר נ  לבאר דנדי יעי׳ מ
א מ  הבא מאוכלץ אן מכסן ט שהיא חס אבל אבר הבא מעצים מכטן מ ש
 חם יסיא מממ דנדי דאין לחלק בכך״אלא שבסל מקס מומי עיי? יעי׳ בדמח
? בערן זה (קפח) בעפר להה מנאה? ועיי סדי טאר ק ל מ  סרה י
ק ל? מה שמחלק נזה כץ עפר לחה מעצמוחה שלעולם אנו יטל לטתשה  י
ס י ק עפר הנלמא שנא עלי׳ למש שיסל לישה ולמשה עיי״ש ומשיח ס  י
ש ט ? נל דנר שמכסץ ט ונפל פיס עליו אסר לכסת ט נל זמן שלא נ ס  ו
ק שיט׳ פ א להפנ־יק שימי העפר ראי למטת ואץ נ  שהרי עיי הלסת י
ת הזבח(שנדפס ? ל? ופי׳ נשו? מ  עסו שיאי להסטת פיי״ש ונשס״ד ס

כ? כטיט שאן מכסן ט  נסף סס׳ תקר זנח) ס׳ כ? (קפמ) לוזה ו
ק ? מה יעי׳ מה שהארץ־ בזה גזמו רצון שס י ק ל? ופשס? מ  שין י
? ׳ נ י תקט הזנח) ס ׳ בס? ועת הונח (מספח ל  י? (קצ) ספים ט
 של דסא ודא מס העפר ולמטה אן להיות לחה ומיי? בפה שנשאל במי
ח כדם ופקד ממקמו אש  ששחמ עומת ונסה ימס לפפלה ולמטה נספר מו
? לשטס שיטת נמיןס הזה וראה שהמסר שכסה למפלה אט מטח ו  נא א
 מיד שכנר נתלחלח ק לחאחית החס אס יוכל צ1טפ פליו פל סמן מה שנשפה
' העפר חטח א שצדן לימן  שנק מנסר למסה נןדס שמטה הראשונה ט
י לפס מפר דלמטה לשחיטה מ  מנשיו ממש פסר אחר שהוא יבש ומוח ס
? ומ? מ י  השני׳ ייפםו להחמיי מה סיי? אן נחלק סאי מקיא מוח חכמיס ט
׳ ז?  הביא סס׳ מאנים בפסמיס חשו׳ מהר״י הכהן ונפהיח ישו׳ נפש ט
ר בזה ליק מפר אחר פל הפסד הזה רכיל לשטס שם על ו מ  של א שא״צ א
 סמך המפר ולמטה שנק נמזלח השחיטה הראשינה שהי׳ פריץ יבש יפה
 שנסלמלמ מנסי אח? עיי הים לל״ב טץ שנשסה שנק שס העפר ולססה
? הפסי מחט מאי מלמעלה ינעשה לח  ס' יבש ומסח יק מה מחלחלח אז
? אט מצן עיי? באדמת »ב דאתי בכתבי אאמויר שליט?  ופאבלך ניס נ
? איות זה ותננא לוינא המלה p יכל שהזמין ? שם שלמה שנשא! נ ס  נ
נ פסר ינש מזח סלספס ששד יסל לשסע מליו וכל זמן שמא מומי *  מ
 נאט הסטמו לשטט ולא טסה טליי מלמעלה שלא נתנסלה ההזמנה מסר
 ולמטה לא מזיק מה מתלחלח מוס הצריך טסי אמנם כאשר נטר השמטה
 וטסה מלמעלה שנתבטל זה המממו של השחיטה ההיא ונתבטלה ההזמנה של
 הפסו ולמטה * שצוין לשמס מחדש צריך להכין עסו ינש ממין מלמטה
? מיסד ס מ אי ק ל?)׳(קצא) ואין לכסת מנ  מחיש מכס? (ומ? י
ף  לםסס נמסר סיר מושת ומיי 3שו? מור וא!!לוח באהל מסס והולאם ס



 חקגיט והוספות לדרכי תשובה הלכות שחיטה
 (מאת ודה״ג המחבר שייימ״א)

 שם ס״ק מ' פורה י*ב מלמסה. התקנה על זה עיי? והנה בגמל׳ הקדש שס
 אות א' הנ־יז מל המדה בזה וכי שטוב להתמיד בזה כיושיזעות החי*, שהתקנה
 היתה אף בעפ״ג ולא שרי לשחיפ אכי' בעט״ג p הנ׳ תרננול־ס ששומע לפני
 המס קייס נפילת קבלה ולא יותר עיי״ש אמנס ימוץ בסינסש אדס עלהת״א
 דש כלל א' שיביא תדתה דבריו וכי דהעיקר כמ? סדיק להקל בזה וכמו
 שנתפשמ ימנהנ באומן ה1ומדיס ששוחעיס לפני רבס סמנמד אתס כדלהרניל
 אותס בהאו-מת ייפב ורע דמנואר מדברי הריק שס שלא סמן• פלמו ליקל
 להדר ליתלמיר לשמם לכני רבו בפע־נ רק אס מכיס התנמיד כנר למד
 הלטת ש־דטה רק שלא ממד מדיין כנסיון לסר חכס ניז כת: דטון שידפיק

? רק שאט מסיכקיס סס הוא זיכר הדרס היפב כראוי לשו״כ לידפ  שלמו ר
 וככל דכר הצ״מ להיות מנ״כ מסמפק ושיה1 כזה שדק ליה לש־זפ לכני רט
 המומתה כדי ללמדו האומ-ות, אבל אס ידמיק דאימ כנך כדניס היפב ולא
 למד פור טל טרק אין ליק לו לשמוט אפיי כשרכו מפיג כאשר יראה המעיי!

 שס ועיי ש פול• בד״ק שכ' דכל צדד ההיתר להיות התלמיד שומס קידס ש,מל
 קכ1>־ מת רק אס שוחט פכיפ לפני רט המומחה וכאמור אכן כמה שנהיו

' כצ״ל  שפוחפיס ט
 שם סיק פ׳ שורה ה׳ מלמגיל-״ להלן סיק קינ ופי׳ בשו? מהרש״ך זיל חלק
' ל״כשב׳ דמי ש:דק בהמה בל• נסילחרשות פתכס העיר יש לאסו־  נ' ט

 הבהמה שכדק פיי? כאורך ופי׳ כד? לקק ט׳ כצ״ל
' ר ששחל ? ט ו ? סורר. מסף המרד ט ט  שם בטף סינן פ' ליל ומיין ב
 בשר: שטא מטופל במו״מ רש פלמ עוררין באמרס שרואים שס״י פרדת
 העסק תא מבוהל בערר השו״ב ולט בל עמו אס ראר לכסלו מסעם בופה
 ומבול ידמת רש לדמותו למי שדעתם משובשח או להמטהליס ונחפדס בדממס
 א אס יש לרטט לשיטר פלא מימ לשמזמו שנ לוס דטל לדבר לסר המלך
נץ בהדרם ? ררא שמיס ו ? נזה ומירר דדץ שרוחץ שמא ה מ  עיי? נ
ט אתזיךו דטודאי בשעת השמטה מא מסנה לט מח:יני  אן לטש יאוקמירן א
 טרד! פא יממן עיני ולבו מל השמטה והבדקה שלא י5א מתירי דבר שאינו
 ממק! עיייש ותמיה,, שלא הביא ד:רי הפ־י מאר סיק ל׳׳א שבי דאדס שיש לו
 הרבה סירדית יריב מתשטת אנו מרניש בפנימית הדקות ואסור למממ לשו״ב
? ? והבמתי דברו נדניינו לפיל (ס׳׳ק נ״א) לק נלפפנ?דאף בשייא ת ״  פ
 וירא שטס א ן להקל בזה וכן נתפשפ ה״ינהנ להשנית פל השוממים דממא שלא
 יטו במלי טימ טיל(יעי בדכדני להלן ס״ק ק,*ו) ובי בס׳ פרוך כשל־?
 (מהרי מנאוהרדק) ס1יף ב״ס ח״ל כזמ,ימ זה נההוה בפריס הקפנית שאקיזיס
 שו״ב וטהיה נס ש״ן ונטן מא איל בתנא שלא יטה א מסק הרבה כחכמת
 הננינה במידת עוזייס שלא ישוס לבו להשמטה והבדקה ילהעמדה הסכין
 ונס מזה מהרנה קלות כיחס ובעדם קסרס אן ט טשנית עליו ואדרבה נשים
 וע? שממיס כי בכן ימן במברמ מוזרים ואנס מב/יס בי בזה קלקל עסק

 סשטטה וא אישר טלי אכטליניה סכ״ל •
? שורה כ״נ מלמטה וטק במו״ש רבה פ' שמיר ס׳ כציל:  •!ים סיק פ

 שם כסיף ס״ק צ? יטי כסי נפש אדס מל החכמה אדס בהתשובה שבריש
 בלל ב' שכ' שס כאמצע התשוכס דאף דלדפת הפרי תיאר לא מסר אס
 מא מסתפק ושואל בל שנראה מלשוט שאמר ק מחמת חסרון ידפתי, דזה
 דקא בכשואלץ אתו הדן בפירוש והוא משיב שהיאמסיזפק ושואל דנ.ה בפיק
 שיהא מזעה לט מאזה סעס מא מסתפק ושואל דאצ? מא יוכל להערים
ס כשלא מע מס p יאמר מל הכל שמא מסתפק ושואל משא? נששואלץ  מ
ס אס צא דפ ט מרך טנא חמצא יש להקל נזה דאף שכ׳ האחרונים מ  א
ק מההלכה מ  הדרם כדרך מכא ממצא יש להחמיר זה מקא אס אפר ל
 אבל אס אמר על אזה סיכא ימצא שהוא מסתפק ושואל אן להסבירו דאול

 אס

׳ א׳ סק״א פמוד ל1 שורה ד_ לכמהאנפי ינסיףטיס דלדנא קיי״לדבפוף  ט
 מי ניב פשה נשמט זטמ מיי?. ופי' בפה שהאריט וסי נצ'ל

נ מצאמי כסי יסד מורא ? ט׳ קם? ט א ? שורה ו אפאר ז״ל) מ  שם ע
 (נהר? אבן עזרא ז״ל) כשער השרשכ' ששמע פל חכם חסד אחו
 שטה פשוטפ במאת לבקש ט שיש לו עוףטשתפנווב מא ז״ל שדעת החכם
 טה מל הברכה בד למלמו־. מאה ברטת ככל יוס -יי״ש ומכואר מדבדו שאס
ת באוכן אתר לא ייה משתדל לשטפ כשטל ט  מה לו בפה להשלים המאה מ

״ ׳ כ״ת ס״ק כיד) ולמק וכוי בצ  מצות שטסה (ועיין בדכדט להלן ט
׳ הקס״פ  שם ס״ק ד עמוד א׳ »רה פו מלמפה יבאר מילה ו:א״ת ט
 סעיף ד' ובפר? ובפרמ״נ שס במיז סק״א ובא״א סק״נ ובמ״מ ט׳ ר״ס

׳ רס״ב סמיך נ׳ ובשאר חגתי וט׳ בצ״ל  סעיף ז' ומי וטו? להלן ט
׳ ל״ד]  שם שורה ד מצמפה סי׳ ל״ב ונ״ג ובשו״ת שואל ימשינ שטמא ט

 והנה לבארה וט׳ בצ״ל
׳ ל״ז ס׳ק לית שהאריך טוכא וט׳ כצ״ל  שם דש ס״ק מ' ט

. כאשר ירמה ימעיי, אברא כי כנטר שור דש  שס ס״ק י״א שורה ן
 סולין כ׳ חיל אעפ״- שנתעלף ושהה עכיל, וצא הזטר שאר קלקולים

 ופשוס וסי כציל
׳ ב׳ ובס׳ אשל אברהם וט׳ ? בטף. וכשרי! דכר משי קמא ט ? י  שם ס
? רוכ מצויץ א״ש מ״ה מה ? בסס׳ ד  בחרא ז״ל) למלין דף נ׳ פ

 שהאריכו וטי בצ״ל
? פשץ ועיי פס? סק״ה שכ׳ דטט ולא מצימ וכוי כצ״ל ? י  שם דש ס

 שם אתי סיק כ? יש לסטף (בנ*) אלא בדיעבד ולפי דברי השמ״ח
 סנדף כיד שבמדינות >t\ שהמנה; שלא ׳שמופ בלא קבלה אס עבר ושמט
 בלא קבלה אפ? שמא מיממה ומוחזק שטפהו אסרה אפיי נדמבד(והביאו
? בהא דקיי״ל ודוב מיויין אצל:חיטה מומחץ ק והא  סכה? סק?) אץ נ
 אפי׳ נדפבד לא סמביק לדק אחזקה אמנם לסמכ״ל (ס״ק ל?) דש הרבה
? נס לדק לפגין דטנד אס ארמ  פקילץ בזה בדעמ ינכיננ יש בזה נ
 בביננ פיבדא מ ששחט בלא קבלה בדפבד בלט יודעץ בו אס יו־ע ה״ש
 סעטק אחזקה רק במנ? אס מא לפנינו נייך בדקה אס הוא מימחס יטי

 בזה בסי נפש אדס מל הת״א חש בלל א׳
? שורי ס פלמפה הנציטס א אך הס הרת וננזב פסק השטסכ  שם ס״ק ב
 זק רב חז יש למש שמא שבח נס פקד הלסת שטפה דמלהא דשטחא
 סא טשכח בזק רב כזה כל הלטה שטפה וצריט! לכדקו באלו בא לשתומ
 בחחלה דאז לא סמטק ארוב מצויץ א? מיה ולא סוקמינן ליה אזזקטה

 עיי״ש וט׳ בט יד מד יכו׳ בצ״ל
_ p לצורך נמל מיי? וט׳ שו״ר. מהר״ס שיק וכוי ביל ? ? נ  שם ס

׳ ? יש למטף (כחי) לבררו פי׳ כס׳ ד יסדה דש ט  שם אחר ס״ק כ
 זה שהפלה דלאאמרי שצדך לברר אלא אס היא כאוכן שאס נמצא שאנו
 יידע דבר זס נאסר שטסט נס בדפבד, אבל אס מא באפן שנס אס נמצא
מ כלל ילא  שאט יודפ נכשיר אתו בדפבד נכון יתר שלא למיק א

 נפמוד פל הבירור עיי? •
. שכ׳ בשם טסץ משה דמקא טלא נפשה ס׳ פ5*ל ?  שם ס״ק ל

ק קכלה וכוי נמסה אחו ט ? ס״ק י״ב שכ' שהחכם ט ס  שם ס״ק ליו פ
ס יפה לבדיקה(ממאן בפנ ביש אסרס) שנדפס קמי  עיי? וסי׳ נ

 בסוף טרד את נ׳ ופי' מנח״י בלק* בו׳ כציל •
? טרה כ׳ מלמעלה.. בדפנד פיי־ש באדנות ונו׳ בס׳ נפש  שש ס״ק ל?- פ
? דפ כלל א מ״פ במ וכ׳ דמ? אן להקל בזה אפיא ז  אדס מל מ
? וגד׳ מזה נשיית שאדי, יפקב מכציל. ״ ג ובדעבד אלא בהפ? פ  ב »



 תשובה חלמת שתטה
ב DOT שיש שםנהאטסה ק האספה בסלו דעהס ptoi אלד ח ז  להאםיסה נ
ה ט׳ שכ׳ דאס השי״נ קרוב  טיי״ש באריכות ופי׳ טוד בדבריו בסי׳ שאיז *
ר שס אזי אין שוס אחד טבר י מ  לאי טבני העיר * שהוא בפג פפפהה נ
 סשסחחו מצסרפין להרוב בי סס מגטין בדבר אבל אב ובט נחשביס לשרס
ק לב׳ ע״מ בערר תקנות הקהל אב ובט נטרן פ  אע״ג דבב? אץ אב ונט ג
ק שאר פסלי עמת וודאי מצטרכין לטנץ רהט בשותסין להציטר  לב׳ דעות י
 וצריטן לעיי דעתס נרי? באריטת ועי׳ בשויס טיטי? קפא מ׳ והשיב דשו״ב

׳ בצ״ל  יש א p פיצ ט
ש ועי׳ ק הגיל דף י? ע״א שורה ג׳ מלמעלה״ הטעות שקבלו ע̂י  שם י
׳ ל״ז שגסתפק בערן קבלת שו״ב אי  עוד בשו״ת דבח מלטאל שס ט
ס נשיסטמי כל  בעיק השכמה הקהל שיהיה כל הקהל טחד מקא או אפשר מ
 א' בביתו סני טון דעכ״פ היה בהסכעת כל הקהל ובן יש להסתפק טוצא
ה ז׳ טובי העיר ופיי״ס במס פפלסל וסייס תבגא לדנא מ כ ס במנץ מ  בזה נ
 העיקר לטטשס שאס הסכימו בלם למנח אחה א״צ שיהיה באסיפה אחת טון
ה הסכמה אס היה באסיפה  שא״צ לזה אלא המממפ ורצונם, מה לט איך ט
 * לאו אבל חס רק מב השכימו עליו והמיעוט מונעים ט והרוב חציס לבעל
 דעה המיעוט אז אס הס סטלקיס בדבר א׳ ובל א׳ מסן סעס יאמהלא לדבריו
 ששי״ב זה ייתר טוב לסר הציטר אז אין החב ימלץ לטף אה העיטוט מן
p שישמעו החב דברי המיעוט יישאו  כשיטה באסיפה אחת כיץ ג״ד ^
 ייתט בהסבר סמנרס דאוא ישמעו החב לדברי מרעוע כטמא שנטרס
 דבריהם, אבל אש הס מחילקיס בדבר שאץ א סעס רק בת א׳ חציס בשו״נ
 זה יכת א' ריציס בשי״ב אחי יטק טש למיהס ב׳ שיחסים טיס בססאתס
מןאס יראה שטס וכמסה והרוכ חציס מ מפלות הראיס לטיב באטטמ ו  ב
 בא׳ וססיעוס חציס בהב' שבזה אץ תועלת במה שיתאספו יחד טון דלא טין•
 בזה הסבר טשמסו א׳ דמי חבית דהא אץ הדבר סאי בסברה רק מצץ
ו באסיפה אחת יטיס  בזה פטר הרוב סטייעיס אח החיטוט אפי׳ אס לא ט
 אך בלא״ה קשה הפציאמ בבה״נ דרטק שיזדמן מציאה מה שלא יהיה לאהד
ס מפלה ולא יהיה לא׳ פסצדדיס סעס ואמחלא שיש לשרב א׳ ח ט ט  על ח
ט למיל(ביק הקודס) י מ  פפלה, וסיב נהצינור מהר עחביח עיי״ש ועיי מ

? בית שלפה ט׳ ב5"ל ס  ופי׳ ב
׳ ׳ נ ק ב׳ ט ק ו*א בטף עמוד א׳_ ועיץ נשו״מ דמי פלטאל מ  שס י
ב וסחס מישו מן הנפר מ אנפיס פדרי בכפר יטה להם טי  משאל מ
 ונמס• כלם לחי במרר וחפן השיינ שלהס לשטס להם בהפיר כמקוס שהיה
ב שלהם נהנפר והסו״ב סל העיי מוטס גמיו ספני השגת נבול והשיב  טי
 דהדמ פשוש שהמן טס השרב דפהא שאין אנשי הכפי ישאיס לשטס אצל
ס ודט י ט״י להשתתף בבל צרט הפיר מנ ט ס ליוד ב ט ר דכל מ פ  השו״נ ת
ל טיב שאט ממונה מאנשי העיר איט רשאי לשיזס וני  כשאר אנשי המיר ת
 דאףשהשו״כ מאנשי הכפר יש א בהב סהס שפידניס לשמש אצא כל המצערך
א המנהג  להס מ״מ בסס צאחס מן ככפר בסל בל החחייטמ שלהם שק מ
 בכל המציין ישראל שרון שייצאיס טהנרר ססירץ מפל שעמד צרכי הקהלה
ס  אף מוסס על הכתטס יהססכמוה שלהם אנפשי לכמה מיש וכי שם מ
 הכי״בשלהס אין א טענה על בר הסיר שישליט א דמי השטחת יפן שלוקחיס
 כעס מס מהבעה״נ שא אנשי הכפר דטון שהס לא סלנן אמו מאומנתו רק

ס פוימ סיייש  שנסבסל המ קיס ממילא טויאי אץ לו פליהס ט
 שם סינן יס״ו ובלא זס אץ להתיר לפולס עיי? יכן יאיקי יאהא ליד
? רקצשטיג מהייסיו בשנח תקי״א שעט ק  פנקס כת״י תקנוה הקמל י
ב אחד ס בהמה עד טעמוד עמי עוד טי ב א׳ לנמק ט  תקנה זו שלא ילך טי

ת טרה לקמן וט׳ כציל. ע  דסתא ועי׳ מ
ק ליט ועי׳ ׳ סעיף כיב ותביש שס י  שם ס״ק רי״ז״ יעי׳ בשס״ח טי נ

 בשוית נמלת וט׳ נציל:
 שם מיש ס״ק ריב התקנה ראיט בס׳ ישן ושממי טסה שסו שכ' בקהל
׳ כמו שסקס אנשי הקהנ טורד וכה ראיתי בבמה ספרי  שקנא סליהם מ

ו לדנא נציל • ר  הטיב הניאו ת
' בם׳ נפש אדם ג ט נ ר מ ק (רמ*) ל ק רכינ יש להוסיף טוד י  שם אחרי י
ש תיבה י מ כ י המחבר ב מ י י ט ב א מיש נ א בלל א׳ אות י י  טל ה
 לסטים אף תאמת אץ מלוק נזה לדנא נץ אס שסט נהמת מטיס ט של
 ישראל דהאאסיא הנהמה מאשל ישראל והקצב ישראל ממיש אס השמוט יאמר
ל שנידו נאמן אט׳ אס הנעלים  ששחטה אשיא הט בלא עדים השיוט נאמן ת
ק תכה״נ א , אלא דלהט נקט המתנו לעס״ס שיש נ״מ לדנא נ מ  ממושי! א
ו לא ס ה הקצנ נאמן אף שהטחט א ה נמנות ישראל נלא עדם ט  אס מ

 שחטטה

 תקונים והוספות לדרכי
מ ראה מעשה ו,זמ  אס היה פואלץ אתי נטריש טה מדע לנמר, והיה מ

 ההלכה עיי״ש
א י ק ק״א״ דש להענירו מיש שיש ועי׳ נס׳ נפש אדס טל ה  שם נםוף י
מ דשייך ט קלקול נשטםה, אנל נטעה  נלל א אס י״א דמ דוקא נסעה מ
ץ שאמר שאמר לשחוע בלילה  נונרס שאן נהם טיסה לקלקול נשחיטה ע
 לאור אבוקה לנתחלה, א שאמר שאסיר לשמט ביו? אף נשמת הדחק בסטן
 טש נה מימה, שלא נמקוס הפנימה נס ט״י כרטח סטיית וכמס רנות
 נאפ! דלא שייך חפש קלקול וט׳ דנמ טודא הוי נחזקח נשחה ואץ להענירו
 ועיי״ש עוד בדמיו להלן רש פלל נ׳ (מיה חמר הנוהנ) מיש עוד מזה

 באריכות (וע״ליקצ״ח) בצ״צ
א כלל י ?. שחיטתו אסירה ע״ש ועי׳ בס׳ נפש אדס על ה ן ק י  שס טף י
? שהתפלא נ״כ טל הפרי חיסר בזה והרת בצ? יססהיסת  ח׳ אס י

י הטסקיס לא ניאס ק נרי? ילדין בלאיה מ׳ כציל מ  י
ה אוח י׳ ובמסגיס סשלחן נ ק י״נ ונננחיק מ ק קי״ז רש סמוי ב י  שם י
מ וטיס בצ? ס״ש ומיי  הספרדי לדנא ינרץ נמהס מיסקיא מיש נ

 מזה כשפיו• ט׳ כציל.
ק כיג שכ׳ י פ ש פ ? י 3 p ט י ק קניי- פפ״ך ימר״ן טסא י  שם רפ י

 ומפפפ תעיק הלחא ישנא א פנ״פ סד זימנץ ט׳ נציל
ק קפ״נ עמיד א׳ מרה יינו מלמפה״ ולא ילך ליק פ״ש יפיץ נשפי  שש י
א שהניא ראה סשיס דעוהר לשחיס ׳ שי  דבר שאל ייסף מנס להלן ט
 וק מותו א לילך לצוק שחיפה לטח המסטוייס עיש יעי' בבינח אדס

 מץנפרס ט׳ מיל
ר טיס חלק ב׳ ק כ״ג יפי׳ בשייר• אדפייר ת ק קע?.. ישסיד י  שס י
? ידשיס מוצדס מבק אמס שאנסשיסעיס ׳ ע״כ שישאל ס  באה״פ ט
ה הימים הס מלביש לפקיד יללמיי בביס הפשר ט  ואנס מתרס אך באפר מ
 מקרא ,סיי״בישט״ס־טלל״ע' אשר שמה אמדיס נשי! יכתנ אשבנז וכשמצאם
 פשס יודעים המה להתפלל ומבירס מעב בלשי! אשכמ יגס מאמרים לדעת הק
 רעליג״יק ומבינים דבר הסדברס ספהס שמטרס בסברה וטהיך הפסתיס
 הנשק וגס הס מתרס בלשין סלגיס וכוי אשר השומע מדע ומבין מה שהם
 מבקשים, מה מנס לענץ ניטץ וקידושין ולער! שטעה, והאריך מה וטיס
קל יטא ב י י ב  ומה להמח שי״ב טידא אט רמי יט׳ שאני עדר טקח לכל י
ש מה ק י״ב י  לטעוס טי״ו. וט׳ בס׳ יו ימרה מרסס שחדש בסיה״א י
ק האלמיס אף שלמדי לדמ ולכטב מיס הם מטרם  וכ׳ ג״נ להחמיר ט א
א י ' ק  משא־־ בר אדס במיו״ס יעקושס וכעסם עייז (ועי׳ בטח שמואל ט
' קל״ב  סק״מ פב׳ אבל קטצה בסמ לא מהר נרי? יעי׳ בט״ת נאס דשא ט
 מיש בדברי הביש בארך במ יבסף סהשי׳ הפלה לפק חרש שטסה תטעום
 בשפתיו ומוציא קול בפה חטפוחיו אא ופייז מא משא וטק מפ בר *ש
 יפשוס הדבר דאין זה קול בלים ונחשב רק כקיל הברה בפלפא ואס בלוש וכמו
 קפיצה נטו בלי קול פיי״פ בארסה) ולסמשיל מסס׳ ירפיר. שלמה p רמ בב •ז דא
ק ונס אץ י ו ה י  ימה פהדיטר ספדמ נלשון פלגיס הוא דנור מפליא פ
 חאן ט טס מפץ וכמס מימ הא איט טפפ פחולותו ומא חרש מעיקרא

נ פטפט פסלה אף נדפנד (וט׳ נסיח ט׳ כציל. פ  דאף שפדמ מ

ט לעיל י מ ' מ ו פרסנו! ט  שם נסף ס״ק קצ?~ יס? הנאה״ס וט טד
ק א ק ניה) נ י ) 

ו להלן נ י . מסיהם עיי״ש ופי׳ ממ א ק ריח צד 32 עמוד א׳ סרה י  שם י
ק שאיו מי׳ נשרת יו מסף ט' נציל י  ב

ר נ ה כ״ג שהס מיפים עיי? יעי׳ נסית ו ק ויי פמוד נ' סו  שם י
ט השו״נ ט שיש ק ט פ ' ליס פה שהאריך נ ? ט י  פלטאל מלק א' ט
ז שכסנ נ מין ופיייש נאוה י נ מנין א ח  א דמה אס מלp אמר ח
ק זה אע? שרם פ ק נ נ נ  דסקצניס שמימים הנשר מודא לא טקרי ח
 הס המשלמים להשו״בשכח יהאהסמקנליס שכר השמיטה ק הקינים, ועיי״ש
 טור שכ׳ דאף דקיי״ל בכל עקום תכל ערר יטמא יש לכנ בר הטיי יטה כקטן

 ממל תשמעו! יאזליק בשר חב דעות מ מקא בתר סש למק עם ידעה אבל
ץ במק קבלת סיב שסלד באמנמ ונמלאכמ  בדבר שאץ להמון פס סס ידעה ע
 יגבקיאתו נדרס וביראתו הקתמזמ לחכמתו יק בערן קבלת רב להבטן מס הרב
 ראי למראה כשאן א ממודר. נטנוס מגדולי הזמן נוודא אן להמון סס סס מנס
נ דעות גר סרה מגמא  ומי כאומרים אנו יידע יצריך לילך רק אתר ח
נ דפויוהס ונהנ שס ? ראיס לק ינהס ילס אחר ח נ ר ה  שפט ראית ט
מ ימיים מ נעיר נשעמ האסיפה אי שלא נאי א  דאס לא מס א׳ מנעלי ח



 תשובה הלכות שחיטה ב
ק פ*ג שכ׳ ׳ נטף ס*ק כיח. יעי' נס׳ שיה שיד מטינה א׳ י ק י  שס סי
ק זה נפומר ששחט p פקיעה שנ ישיחל לסטים אס ע  שיש להסתפק נ
א סוינק 6״נ עה״ת לא עשה נה מעשה  נאסו נמאה טון דא״צ שחיטה י

 ננילה עיייש ועיי נשמו שי*ח כנף מנה חיי׳׳י סי' ס׳ מה •שהאיין מה

 שם סיםן הי נסוף ס״ק ל״נ ועיי נס׳ עיון־ השלת! (מירב מנאוומדק) סעיף
 ז' נמהיה שכ' ומיס זס יוקא ננהמית ונמשח שנזמן הניס יקינל
 לקרק וטייסה נשיה נזר ע״כ אסמי נס נזמה״ז אנל נערן מניית כטן טקח
 סולח ייקמן יאפי היו לקמיצה איט כלום והא קמיצה ציין כהונה אכן אס
 כס[ קיק ואמי־ מיל אמי המלח נאטלה וכן ניין ושמן יקיייל וממונים

 ק ושק עיי״ש
 שם סיםן י' נמף ס״ק כיי. להחליק הליינל״ך אף ניייס עיי״ש וכל זה
י ק הל״נלי״ך נמענ ע  היא לכי דעתו שכ׳ נהל! סי' י״ח ס״ק י׳ להקל נ
 ע״כ כ' כאן ל־ק1 ממילא נס לשפשף ניו״ט להי קי ולא נתשנ תיקין מנא אכל
׳ כפנימה ׳ י״ח (ס״ק מ״נ) מדברי נמלי האתחרש וכל ל״ני״ל ט  לפיס״ש ט
 ממש ולא חלקו ט! ל״ני״צ לל״ני״ל חלילה לסמוך ע״ז לשפשף קודם שטסה ניו״ס

 להחליק הל״ני״ל יטי במנחת ׳יסף ט׳ נצ״ל
 שם נטף ס״ק ליה יס לסטף עוד ס״ק [(לי*)] יש יימהד עי׳ נס׳ נפש
ק שאין נה פנימה ס ק מ״נ שנסהכק נ  אדס סל הח״א כלל נ' טף י
 ממש רק סכק מימה שאינה נרגשת בלפוק ונס אימ נראה והסכין טא ארוך
ק שיכילי! לשחוט גס כשלא יעטר מקיס הספק פגימה נהצויאר אס מוי^ א  נ
 לפטם ט לכמתלה ולכרוך מטליה על מקום הספק גס נטל סלא נמקים צוק
 ועיי״פ נפ״פ נזה והמח נציע לדנא טייס יטי נדנממ לטל (ס״ק כיד)

׳ י״ח (םיק ס״ח) וטי כ״ד(פיק ס״ו)  וליל! ט
 שם נטף ס״ק ל״ז מהקחא וכמונן ועיי לקמן ס״ יי (שיק די) מה שכ׳

' כיד(ס״ק ל״ז) מיס פול־ מזה כצ״ל  מהם' אמרי בפר, ופי׳ לעיל ט

א כלל י טף ס״ק מ ופי' נרפה טרה סיק ה' ונש׳ נפש אדס פל ה  שם נ
 ג׳ אח א׳ מ״ש נדנרי הגרעק״א נזה יטי נטמשי הרנ מהרשיש על

׳ ג׳ אוח ד' כצ״ל  מדיר פ׳ פטר פ׳ יינ ט
' י ם״ק [(ב*)] במי ראש האיזםי• ט  שם טמן ח׳ איד סיקנ' יש להוטף ט
 נש׳ שאול נן הלי רהשיעיר שיהא נקרא כמו יאש יאיזמל הוא כל שהוא כטס
 מכרוחב ק נהמה יש לטש שהיא נכלל ראש האיזמל אכל כשסא רחב עכיפ
ה דבשן נהמה מוהר ע ׳ י׳ נ  כרוחב שן נהמה מודאי יצא מכלל יאש איזמל יכמש״ל ט
 לשטס ונמ״כ שאן בזה משוס ראש האיזמל איל נפטת מזה ניואי יש לטש

 טי״ש (נ) ראש האיזסל ט׳ כנ״ל ומאש ש״ק ר יש למטק מלת ראש
 שס םיסן ט׳ בטף ס״ק נ' ושי׳ גשוית גנה וורדים בנן המלך טמן נ״ח שכ׳
 רכל זה הוא נשיחמ בסטן חדה איל בשוחט בסטן שאמ חד כדרך כמת
 שיחסים שפיטם סכינס חלק הרבה יאינו תד כדי שלא חסא מח למיס נסכין
 כה״ג אס ליבנה ושחט כה לכ״פ פסו1ה השטסה טין שמיצה אח הס־מניס

 מקמי דקא שחמה פ״״ס
 שם ס״ק ד' שורה י": מלמסה ולהעניר ירישס טי״ש יפי׳ נס׳ נפש אדס
 כליי ג׳ ס׳׳ק ניג מיש בביאור דמי הד״ק נזה ונשיש נזה לדנא ועי׳

 נשיית ניה יצחק ט׳ כצ״ל
׳ ל״נ ' טויד ס טף ס״ק ג' ופי׳ נטית מלנוט מ״ע חלק נ  שס טמן י׳ נ
 שכ׳ מיס׳ מסנח חנפיס דנפ״כ כל זה ידירי דהסכין אנו שלי אלא של
 פסים דאיך מוהר לשטס נסטן של משמשי עכי״ס הלא פטינ לאכמ ומיס

 נמה םכ׳ פור בזי
 שם כסוף ס׳ק כיה יש לסטף פוד סיק [(בה*)] לא ישהוט ע״מ לקלון) אח״כ.
' נס׳ פרך ט שהפלה דאסי׳ נמסכנס יאי! שטת למכשיר הסכין אסר  ט
כ אך כ' דמ״מ אש מפמיד השוחס פלמ אש אחר י  לי לשטם מ״מ לקלוף א

כ י״ל מנהר נמסכ.ס משוס הס״מ עיש נאריסת י  להזכיח לקלוף א
א כלל נ׳ אח מיז י ו וסי׳ כס׳ נפש אדס על מ ק "  שם סימן י״א כסף י
 סנסספקאס מורלי ששחסטקאחד נעיף ואדכ כנה מר דהשסא ממינ
ק השר ט  אס יגמור השטעת יענוד מל תקנת חכמים וכן אס יפסק מלסמס ה
 יטטר נ״נ סל הקנה חנסיס שהצרימ לשטס לכתחלה נל הנ׳ סמנים אחה
 מהם פדף מי רמא טון שמיזדנ לפוויס שר הסמרס פ״ס הקט! חסיל ס״ל
מ דנמור כמ לקיים דנרי חכמים א איסיך p שאסר לכסחלס מכת מ ד  נ
 סקניו חנז״ל לשטס נאשילה א אפשר א לשחוט הטמן הב׳ מנח המס חכמים
 ט״ל כמענד ינדיפנד סגי נעיז־ט׳א׳ ומיי״שניש נזהוהניא מכמה מסמוס

 תקונים והוספות לדרכי
ק טנא שאט נמס מדר הכחשה סוכל להמת שאף שטא לא שחמה  מוטטה מ
נ י כ נ כ רש א מינו יטי ו י  אסיה לא הד נטלה ראלי נחנה לאד לשחוט א
 לכ״פ אן הטחש נאמן כהכחשה ממלים ומכיש טכא שהנמלים אמרים נאמת
 כן ששחשיה אצל אתר דנזה ירא לא סי הכחשה ואפיא להשוחפ טטה הנהמה
נ לא ססיקא ליה לסמחנר לנדנקש ק דנא נני נהמוח ישראל  מוסרה וטי ט
 וטי ולק נקיש ק דנא גני נהמוח מכייס דנזה טק פהפוחס אמר פטא
 לא במטה ממילא אסרה הבהמה מודאי דהא הפטיס אט נאמן אמר פנק

 לאחר לשנזן! פיייש
׳ נציל א נדייש ט ג ראשיה שוויי אנפשי׳ > י י ק ד  שם י

ש משפר הפלך ונרי! נסיה מהריפ  שם דש סינן ול״ו . שאחד״א פשיש י
? מסתפק נטר שפס הקהל תקנה שהבהמה טשחיפ מחש אחנ־ ׳ י  ט
ק משו״נ דטתא תהיה אסירה וני עדם מעידים על נשר נהמה אחת שהוא  י
 משטפח הס״נ ומתא ואחד אימי־ שמא פכתסת שי״ב טז־ אס שייך א״י
 דץ זה דשאחדיא כמן חס אט אופי שהוא פריפה רק שאתר שתטה ו—יא
א איסוי הקהל אן כאן אסור על נשר מ  מומחה והעלה לדנא להקל דטק ד
ט שהרי אכלים הנשי ואומרים שהוא מוחי ע־נ  זה והקהל הרי מכטשיס א
 נס אוהו הממד שהוא משייפת שוינ אחר מיהר נאטל סהנהמה זי עיי״ש

' כנ״ל י נאסאן ט ך מהי י ר ה מ  נאייטה ומ״פ הסתיש מ
את נ' ' ק רניה שפטימו ניס יצחק(מהשי״נ מכעסס)ס׳ ליס חלק ו  שם י

ט יונה מזה יפי' נסית נית שלמה ט׳ כצ״ל  יעי׳ נס׳ מ
א ננס אהה אסר ואס ' מלמטה שאיי שחטי אס נ ק ר,״ז שירה נ  שם י
א כהכחשה מהני א נזה אוד זה סא תלד במחלוקת סשסקיס א י  נ
ל הניא כהכחשה ממי לאטר י  לאסור, וממילא לדק דקיי״ל כהאתרורס ד

' אסריס ט' כליל ח יש לאסו־ בזה וק היה בבי כטס פדס נ ס  נשאר א
י יצתק מל החו־ימ (ממאון מקאוונא ז״ל) ק רם? ומיץ נס׳ נ טף י  שם נ
' ליז סעיף ד' מ״פ נפר; זה יטי נפסח כי״י, טן יצחק חלק יי״ד ס  ט
 אי מה שהאריך נ״נ נטר! שו״נ שהמיח מליו השותסיס ששתנו נעס שכ־ותו
ק מ נמת השוחטים הנ״ל  ימוד יתר דמיס והוא אימי ששקר הטידו ארנס נס י
 רואיס ממנו תמיד מעשים מניעריס וקלות הרנה וריב ננלית ניו אשר לא
 יאת לכו״נ הממונה ק הקה,, להתנמ ק וכ׳ דאף דנפלמא ביידא־ אץ לסמיך
 על עדית הטחשיס דמתת דחשוביס מנעין מ״מ בכהאינ יש 1צדד דאדיכמ טון
 דלט דנדו שמכטכ לדבייהס יאימי ששקי הטיח ממילא שעמו על לאו ולא
 תענה והס חשודים לעדות שקד לני דנדו א״כ מידלא דהשיחסיס אתיים הנ״ל
 אינם יטליס לטד, שו״נ לשחוט בלא עע׳׳נ כיון ש־שיח לאותו דני להעיד
ס א את הס״נ האחרים ממילא  עדית שקר וממ״נ אתה צריך ׳1כסי או א
 מסתנר לסלי־, הקיקצה נמקולקל שזה השוחט שיואץ ט שהוא רע מעללים טא
 ידחה ממקומו מארי הכוהשיס יכאחעל מקומן ואדרבא מציה להענירו וט׳ עיי״ש•
ד בסיפי ינגץ ששחס לעצמו עיי״ש ועיי נספר פי׳ ק י  שם טשן ב׳ י
ק ' קי״ס י  אלימלך אוח ג׳ שההיא על הפמ״ג נזה מדנד הש״ך להל! ט
 י*ג דהא דחשוד לחמו־ חשוד לקל דוקא אס הס יק אסור אT כני! ששניהם
, אכל בליה נא, וא״כ ממילא דסחסד על אסר שית ו מ מחנל יטוצא נ י  נ
ו ייאש שא,  לא חשוד על מכילה, עכ״ד אנל המעיין נש״ן שס ונסיק י
י ט  שוס תססה על הסרמ״נ נזה דמ״שהיךשס דכעיקששרסס יהיהממץ א
 אמד, סא רק נשאי־ עניחת אנל החשוד על אסיר שנת וע״ז דמי כתטד
, ד  על כל התורה סלה סשיס הוא דאץ טליק אס סא ממץ זה א ממין א
 ואס חשיד על אסיר שנח א מיז ה״ז חשיד לשאר עניחח אט׳ סא טנק
ס ופי׳ נמה חד ; ודנד הפרמיג הס נ  אחר דסא הוא חשוד לכל ההורה סלה

' כצ״ל  שהארץ נפתולים ס
 שם נדק מיו. נכנס נניח ישראל ואמר שהוא יסדי אט טושה יי״נ ועי׳
ה לעק י ק ס״ו שכתב דמלתא דמסתנרא הוא ד  נל״ח פיק דטלץ י
 שטטה מר הרי סא כישראל גמור ושחיטחו כשרה פיי״פ ופי' נימין משהסק״ד
ח ניי אח ל״ח שהפינ ס מ נ כאן נ י מ  שכ׳ ק נפפיטוח לדנא אמנם יפוץ נ

« והטלה דאן שחיטתו סותרת ס' כצ״ל  טל הל״ח נ
ק ס״נ וכן אר אסר דפל נל זה וכמצא נזה אן לדין אלא מה טף י  שם נ
ק אסיר במזיד א שוננ ר דנסיב כשטנר אף מ  שעירו רואת ט מו
 קרינ למדד אץ שייך להקל טון שהשו״ב צדן להמס ירא שמיס סרנים וננר
 נתכ נסי ישמח משה (ס׳ נצטס נד״ה טוצא מזה) ככל אדס רוץ כסי ערכו
ק מנדלי מזסימח ואש הספוגי שפונר על זה אץ א  ט יש פנינים שסס י
 אשמה וטי ולאש חכם מגון סא פרומו נלאדן ושדות ואס מא סינר של
א כאש הסמיר שטיבו ממש מל לא ועדית עיי״ש לודט,  מיא מוסייזח מ״לסא י



 תשובה חלמת שחיטה
 שאיש ק קיימא בלל ופיייש שנסתפק אס ס א p נבלת בהמה ממאה או נבלת

 העוף יש א ופ״יש נמיש הניע שיש מס פיייש י והשאר נמחק
j ערל ועיי בס׳ יו יהודה הנדפס מהדש על היש בפירוש t t שם בסוף ס*ק 
 הקצר ס״ק י״ב סב׳ דאס ענד בדמות סיס סמאה סאין לו סוסה זולת
 אצבשת וצפרניס אסור ואע״ג דנוה בכלל בהמה מ״מ צייט! סיהיה ממין

 שיפ א פרסה עכ״ד
סף סיק סיב. ופי׳ כמנתת יומן פ' שמיני מאה קנ״ד שכ' דסשוס  שם נ
 הוא ואיסיו הוא מסוס נבילה והוא נפל בפפי אפו ואף כסהיא יד בסמי
 אסו הוי נבילה ובדה זו השפופה שיין גיכ באנשיס ובכל הנהמות וחמת
 כמבואר בש״ס שס וסיים א״כ ניל ושסעה בבהמה ממאה ואנזיכ הפילה
 סשסיפס אי שמתה הנהמה רצאה השסופה חייב לדפתי שני לאון משוס נבילה
 ומשוס ממאה דמה שמבואר בתמורה וט׳ דאינו חייב בספאה סשיס נבילה
 דאין אישר נבילה חל מל איסור ממאה טימ היכס שראוי הוולד להמקייס
 ואת״כ כשיצא לאויר הפילם מת א כשמת במעי אמו, הויל נבילה , וטק
 ואיטי סמאה הוא קידס לא חל עליו איסור נבילה משא״כ שסועה שבמעי
 המו שא/ו ראיי להתקיים כלל, טנף בתתצס היצירה של בדיה זו טיל נבילה,
 א״כ טמא־ ונבילה באין כאחד וסי״צ איסור כת אתת דחל וגס יגזור מא דאף
 אש חסך אבר מן השסועה במעי אמו שטא טס ואכל לוקה משוס נבילה
 טץ דאיט בר קיימא כלל עיי״ש, ופשוט שיש נימ בזה גס בזמס״ז לעק

 ישבה וכפרה כמדע.
 שש םיק פרו בטף סיק א׳ ונרי! בס׳ יד יסודה הנדפס פחדפ בפיס״א
 ובפיס״ק ס״ק א׳ שכ׳ שכל מס שאסיו חכמינו ביצה טש בה אפרות
 טא רק בלא מוס־ח או בספק אס סוא מוסרח אבל אס נמצא שהוא באסח
 מוסרח פי גרע מנבילה גמורה שאינה ראויה עוד לגר שאינה *סרה ססנשיל

י גמור עיי״ש וכבר קדמו בזה הגאון טד״ס ז״ל בשיורי ברכה ס  והוא ט
 להלן טנק קי אוח ג׳ בשס רב גדול אחד והנאט דבריו נהלן טיק׳(סקיו)

 ועיי״ש במ״ש עוד מזה
 שם בטף ס״ק ו׳ ולא יותר עיי״ש וכ״כ בשויס בנץ של שמחה ממיר סימן

 ב׳ עיי״ש וע״ל סימן י״ג ט׳ כצ״ל
 שם סימן מיז בריש ס״ק מ׳ מהשו׳ זכרון יצחק ובמה שהשיב מיי בזה ועי׳
' אוח כ״ג מה פפלפל ביברי הזכרץ  בס׳ נפש אוס על החכ״א כלל ו

' כצ״ל  יצחק והסת״ש בזה ועיייש גמיש בזה לוינא ועיי בשמיח ט
 שם אT ס״ק ט׳ז יש להוסיף עוו כ*ק[(0ו*)] יום אחי . עי׳ בקינסוס
ו ש״ב טמן קיו בהשו׳ מרב גחל אחו שנשאל אס שחט האס ט  אהל טע
 האב בעיר קיטב בשעה ה׳ אחר סאה טוס ועדץ יוס ובשעה ו' שס טא
 לילה גמור אבל בעיר וייען עדץ אז יוס גמור ע״ס מרחק העעאת אס עוסר
 לאחו שבעיר וויען לשטע אס הק שס טויען גס כשיודע שבעיר קימב נשחט
 האס או סאב טוס אס נימא ומזלינן בזה בתר המקוס ששס נשחע האס

 ושס עתה «א ליל יוס הממית, או נימא דאזלינן בזה בתר המקוס ששוחסין
 השני דבשטטת השר נעשה האיסור ושס במקום שטעח השני עדיין מס גשי
 טא דאשור לפטט השר אתריו וכתב דפשוט הוא שצרץ להחמיר ואסור לשטט
 הבן בוויען עד שתחשך סס דבע״כ לומר דאט טלכיס בערניס אא לפי מיןמו
 ושעתו של שחיסת השני והאיסור וההיתר של שטנות הבן חאי כפי הזק באתו
 מקיס ששוחט, אותו שס שאס טא במקוס ששס עדץ יוס אטר לשחטו אסנס
 אס אירע באופן אחר ע״ד משל אס נשחט האב א החס במדינה זו נשטה
 הראשונה נלילה והנן טק במקיס אחר סהמדטח אשי שס עדיץ יוס וסחטל
 סלילה נשמח כ׳ אח״כ ננהיג צרינץ להחמיר שאטר לשחוע הנן עד שיעטר

 כל הלילה של אחר יוס זה עיי״ש נאריטת
' כגדול אף שאיט יודע ס״ש עיייש כצ״ל טף ס״ק ס״א. דש עמוד נ  שם נ

 ותינות ומלקי נסי לקי נשחקו
 שם טף ס״ק ע״נ ועיי נסי נפש אדס על סחנמת אדס נלל ד' אמ כ״ו
ק זה מה דט וכהכ דאס ההכחשה ט א ע ' מכחישץ זא״ז נ נ  פנסמסק נ
 לערן הנח כנץ שמני אח האס ושני עדס מבחישין זאיז אחי טסי שמנר
י אח הנס והקונה איט יודפ  גס אח סנה נשחטה טוס ואחד אומי שלא סנ
ן חד לנהד חד ובהמה  אס היה לנהמה זי יילד יש להקל דלא טיך אמר אי
 כחזקה איסוו עומות שהוי אוהו האס נשטלדס צא היסס בותקת איסר
ט כשטלדס דשמא לא הלד כלל וטי אנל אס מכו את סנה ושני א  נט ו
 עדיס מנטשץ זאיז לעק האס נזה יש לכאיה מקום אטר דאינא חד לנהלי
 מד ינהסה נחזקה אסיי אתו ואס נט שזסיה שהיי עינ נשעה טטלמ
י אסו ואת נט דהא ע״כ טה לס אס, אטנס ט  אתה הנת טה עליה א

 לדנא

 תקינים והוספות לדרכי
 וסעלס לדנא שלא יפטט מתי יבכה/ נקטיק חס סי דענד שלא ישמע

טי א׳ עיי״ש נאייטת  ייתר יסני נ
 שס ס״ק כיא טרה י' מלמעלה. יבס״ז שס יעיין נפמ״נ א״ח שס נאשצ
 אברהס סק״א שב׳ שמא מספק סס מיחר לשמפ בעזרה שלפני הניהב״נ
 וכ׳ ולצוק כשרוח בעיוה״כ אפשר דשרי מאל וצריך להשניח הרבה בזה אמנס
 בעמית נשים שהנשים ממפלליס סס אסי אמנס כסאלי״פ אפ״פשמחפלליס סס
 י״ל דעל תנא זה הס עשויות בסיחש שישחטו שס הכסימה בעיוה״כ מטעם
׳ קניא את ס׳ מס  מ״ל וטים בצ״ע עיי״פ ועי׳ בס׳ סתת הדביר חלק א׳ ט
 שהאריך בעק זה והעלה דאפילו בתצר ביהכניס אס מתפללים בו לסרקיס
 כשהעם נדתקיס בביסכנ״ס אסר לשמע שס דאפ״ס שמא אקרא לגבי זס ואן
 מהפלליס שס הדר פיס ייל מעשה קבוע לעצלרס ואסר לשמע שס ועיייש
 במה סנסמסק בבימ המיומד להלמוו טרה שמלמדים ט טרה למזכיר מה דס
 לערן זה וכ׳ דפשוס מא שהביס יזה דט לעני! זה כביהכנ״ס וביהמד״ר דאסיר
 לשתים שס אמנם בחצר בית הסיס הלזה אי! להקכיד טו! שא ן לימדם בס לא
 בהמידוה ולא במקרה יהמצי נא נמשה אנא למשייש כרסה ויציאה עיכ אץ

 להקפיד עיי״ש ולעני! א מותר לשמוע במרהף ט' כציל
 שם דף מ״ס עמוד א׳ שורה ייד מלמעלה ם״ק נ״א לעני! הנני מעייס עיי״ש
 ועיי כס׳ נפש אדס על המ״א סף כלל נ׳ משיב נדנר מנס: הזה שנהנו
ק ננל רגל של נל נע״כ ששוהס אצלם אוזיה דמצד  השוחטים לעסה אזס ס
 מחד עוד מגדע גרע ססיכא שלא עשה קימ! נלל, טנא שלא מודע א עו
ק כלנ לא היה אנל רק  אתר מאכל מסס דסשהא אס לא היה עושה ט
 אסור דרנק דמדאודימא גס דנר משונ נטל מד נמרי ורק מדרכק הוא דאיט
 נטל אכל עשיו שעשה טמן כמכר אס יזדק שאכל אמ האיסר אף אס לא
 אכלו ככ״ע אנא עס עיד הרנה ניהד אטלו לפיסה הסוסקיס דס״ל דגס יש
נ נהפך האיסו להמה מחו אפיה פשוש מא דככהיג אכל איטר ו ו יש נ  נ
 דאודיהא, דהא דאמריק שהמיפוס אסור נטל נרונ טהר, טיט אס לא ניכר
 האיטר ומסמן בפיע אבל היכא שהאיסר ניכר לא סייך ניטל, ע״כ צרץ
ס יתי יישליך לנהר אמד ב ר פ '  ליזהר שקודם שירצה לבסנ מהס יקלקל הטק׳ י
ה שיטל לטוס טייפה בירהס ואו ינשל מהם פ ט  מהם א ב' לכי ערך מ
 כפס טרצה, יאה ייודע לו אח״כ יתלה במה לנהר ובוה יצא כל

 התשסח עיי״ס באריטה יפרסי הדירם בזה ט׳ כצ״ל.
ק פ״א בפפיד  שם טסן י״ג ס״ק ת' מס״ת ט מדיבק יעי׳ בדבריי להלן ט
 ס״ק ג׳ וגקיע בפטעות ואסר בל ססקצי בדבדס המאטס מא מה״ת
׳ קנ״ד בא״א ס״ק קייס ועיי במנחם  עיי״פ ועי׳ בדבריו בסרמ״ג א״ת ט

! כציל.  יעקכ כלל מ״ח סיק ב׳ יעי׳ שמית יהב״ש ט
 שם ס״ק ט? עד שממיח הבהמה (יעי׳ בדבדס להלן סיק כיב שסבאט ג״כ

 מדבד הצניח) והעובר ואו יכול לאכלו כו׳ כציל
 שם בסף סיק כיו עוד מוה ועי׳ בגדולי הקדש אח א׳, דפשיסא ליה דבהי׳
 בס טדפות מפורסם(ע״ל ם״ק כ״א) דט׳ע ידעו שהוא טריפה נקרא ג״כ
 פלתא דתטס ומצערף עש ההטס יקנוס למי ב' מלתא דתטט עיייש , אמנם
 יפוץ בפ׳ נפש אדס על סחכ״א כלל ד' אה י״ב שהשיג עלמ והעלה דבע״כ
 הא דשריק בהרי המיט מיס מקא היכא ששום אתד מהחמיהיס אינו מענין
 סדפס אבל אס א' סהס הוא מעק עריסה לא מהר אלא טכא טש הרי

 המיט לבד מפפשה הטריפה עיי״ש באריטה
 שם אתר ס״ק פ״א יש ל0טף פוד ס״ק [(מא*)] לו פי' בס׳ היבה גומא
 הגדכם מחדש פס סי' צהר התיבה בפ׳ בראשיח סף אח א׳ שנסחסק
 אס מותר לגדל ק פקועה וכר דכא אפשר מבוא לידי משול מבוא מל בהמות

 דעלמא ויהמ מולדות אמדן ופיי״ש במ״ס ב!ה וסיים בצ״פ עיי״ס
' פרינו ס״ק ייו שמכיח דאס מצא בה ק ניב דםות עוף ט  שם בדפ י
 רמוס בהמה פרגליה כרגלי היונה א סאן לה רגלים כלל שחר באטלה
 עיי״ש, אק בפרי תואר ס״ק ע״ו הרבה להשיב ע״ד הפרי חדש בזה והמלה
 לאסיר טייפ וטי במהרייע חלגאזי בהלכות בטחת (על דט ש״פ בטרות
 דף ז' פיב) שיש פיו־ הפרי חדש והפרי טאר בזה ומימ ל־ינא גס מא פסק
 לאסיר ולא פפעפי׳ של ספרי חואר פיייש וכ׳ינ שמ״ח סעיף י״ב ותביש ס״ק
 כ׳ לדינא דאס מצא בה א סלד ממנה שבר דמות בהמה ורגליה כרגלי הפוף
 א שאן לס כסות וגלים כלל אסור ועיי״ש עיי שכ׳ דה״ס אס מצא נס מוכר

 א טלד ממנה דמות אדס ס' כצ״ל
 שם בסוף סיק ג״נ״ שייפ אמנפ יפוץ בפנחס מטך ס' שמיר סף מאס קנ״ד
א ט ומא בפפי אפו מא בכלל נשל מ ס ש  שבי דאיסיא מא ששום נבילה מ
ט נמעי אמו, אס תלש ממט אננ־ ואכל, עוני עטם נבילה כק א ט ש ס  מ״נ ג



 חכמים והוספות לדרכי תשובה הלכות שחיטה ג
poo להאטר וראי למטח נידס שלא יקיא גוה ובן באותן התנים שנווקץ 
 נשהשו? מביא לשניהם הסכין לבחק אינם בודקים רק הלוו לבו ולא הצווים
 ללא יא סברו בוה ואף שהבויקה שלהם אינה לאון שסימה p לכבודו *
 לנסח השוחנרס מ״מ ודא לא נכון למיסבו הכי משני הרואים שלא ילמממממ

 רסני נבדקת החת• לבו עיי? נאויסח•
י ״ על נ׳ צדדי הסכין. וסי׳ בס׳ נסש אוס סל החכ׳׳א כצל ג' י ו ק י  שם י
׳ רומס בוודאי אמר  ניב שכ׳ דלרטתא כ׳ סרס׳יא p דלא מימרא כל מ
 לבדוק בסעם אתר טון שצדן למ נ׳ אצכמום ודא יש נררמב הרנשס בכל
׳ אצבעות בפעם א׳ אלא אשיא שני סצדדס לבד בב׳ אצבעות חאpס גיכ  ע

 אסור עיי? לררט ועי׳ ונחי רצון ט׳ כציל•
ק [(Bp**)] לפנות אנשים ידועים ו יש למטיף עוד י י  שם טף סיק ק

ט טש א דמה נוה ואס סנדמוס יטלק נ נעיר ו  ואישן וסדר מימי ט״
ט לנדל ד נ ה נאסיסה כל הצדדים סי׳ מ מ  לסננ אח הרונ יאס צדטן ט

ק ריס) נאייטח י ) ׳ ׳ א  ט
ה א0נם יש נטסף וסי׳ נס׳ ממן השלי? (מהרי  שם ס״ק קס״ח קודס י
 סנאיהרדק) סטיף יינו שכ׳ דאף אס השוחט שחס שס מכמ נפיןם
ד נ ההוא אפייה מטלת נ  ההיא שנתמנה כס מהנר מניר שמה שס לפר הי

.? י מ נטרה מי  הרנ שנא את? לכענירו אס ריאה שאט ט
ק ח׳ עיר מו״נ מה ועי׳ מה נישמנו משה על  שם םיפן י״ם נרש י
 ההורה ס׳ קרח נרש׳׳י דיה הלנישן(מ״ה נהקדס מיש) נאמצע סדיטר
׳ והחשוד לדמי קל אף אס יהאוה ׳ נ מ ? נ כ ק ל דלסמ? מ ו מ נ א  שכ׳ *
מ יעשה דמר •צרו חקפו נוה וט׳ מור לדעתי  אליו עוד דבר חמור באהו ד
ל י ? ע נ ר ע  לפסק הלכה מכא ששחע במויד בלא מכה מי כחפוד לאסו ת

. נציל ׳  ולערן דנא ט
ק נ׳ וכן י״ל  שם סיק ס ״ו שורה ייס פלמסה והביא ב־פח מרה י
 נס ביד דפמטן טון שעכ״פ מפהרה סיד נבילה והנה אף שלעס הש״ן
׳ ל״נ ס״ק ד׳ דאפי' להמ״ו דנקובח הוושט לא טי נבילה סחייס מימ  להק ט
? אץ השחיטה מועיל בה מאפה ולאמו הפמפה מנסה נבילה מפסלה נ  מ
 סייז נשטפה פיי״ש ובסנ״ש שס םק? ונפלט שס סק? וכפוית טט״ק מרד
׳ ליו דרקנ ? ט ו ׳ ח׳ מימ מס ייל שסוסטס פ״ד טית סהו״ס שייק ט  ט
 משפ ופלה ט קרוס וכמו שמא שכיח גריז טהיה צלקת לא הר נמלה רק
 פדפה נדי? אינ הרי ידופשרונ אחות הספוטמוס ממצא פריסה צא נמצא
נ לא י  כהס נקכ מטלש רק כנדן צלקת וכיוצא שמא קרוס שפלה אח? ו
? ׳ י ן חלק נ׳ ט י מ  מי רק טריפה ולא מילה ונפרס לפמ? נשרי. שאלת י
 תל מיש חובט קלושה נטלה מא רק מהקצקצ מישס נריט אנל נטקנ יק
 נמיטוטו לא טי רק פריסה ולא נטלה נמו נקונת הדקין נדי? יבשי״ת
? ולדכ טין שעיש הרונ ונמפס לא שטה כלל מ ׳ קצ? נ  מרטק? קמא ט
פ מהר ליה השמטה לטהרה י פ  שייסקל רונ מושפ פיי הלעפה ממילא ד
 נדד נבילה וכפו שאר פדפה ונאמד־ ומה אף דאק קיי״ל שלא למן של

׳ כצ״ל ? בנ? טון טש הרבה ©סקיס ט  שטפח הפרישה מ
ק ל? p סשטסות נדי? אכן מלולי הקדש שס החסלא עליו ף י  שם ס
׳ קס״ו סקינ והליכה אחר הברכה להססבטיס מי השסק ד המנ? ט ת  מ
? תרי י נפש אוס כלל ה׳ אות ס׳ שרחוק נ  וסרח בצ? נדי? ופי׳ כ

. נציל • ׳ ? ט ק כ ? בזה שומי הויק צ״ע בזה עיי״ש (וס״ל י ק ה  מ
? ופי׳ בנפש אדס כלל י י p יסיח דפמ דברן בפ? ט i שם ס״ק ל״ז״ 
ף אס פ׳ שכ׳ דכל זה מא כשהמברן לא טה א לשמפ כיא בפ?  ט
 א׳ יאיסו הבע? נטרף שאז לא טה המבק מטיב בברכה אנל אס טס
 לפרי הרבה לשחוט אע״פ שסבע? ששחע ראטנס נפרפה הרי עב? מעילה
י י ? אפ ט לטרן שחיסר. האחרים מטנא האחרים ששמעו הברכה יצא י ב  מ

. כצ״ל ׳ ? ט א  שלא טט אמן מיייש באריטח ונד׳ מזה ב
י נפש אש כלל ה׳ טף אס . וט׳ ב ? י י ? שורה ב' מלמטה. ע ק נ  שם י

׳ נציל. ? בזה ועי׳ בס׳ תואר משה ט  ס׳ ע
ק נ׳ דפשיסא ליס דאס נטיף ק י י ? יסי׳ שס עוו ב ק נ  שם בטף י
 הבע? שבידן עליו וטי דעתו שישטט אחר אס יטרוף הא׳ אטא לא
 טה הב׳ עוד לפרו והוצרך לילן לחדר אחר ליקח העוף לשי»ט לא סי הפסק
ט בצ? דסדברי מזק יעקב ק פאח״ו פמי י ? יפי׳ בסי נפש אדס סם ב י  עי
 ושאו אחוורס מטאד דדוקא נין שחיסה לשחיטה לא טי ההליכה מודד אל
? טון ואהו נ ה למחלה השטסה סי הנפק וא? נ נ  מדר הפסק אנל נץ מ
 שנטרף לא נצרך למכה ועיקר המכה מא טל הנ׳ איכ הרל ההליכה

 טסקום

 לדנא ייל דנם בזה יש להקל דלא הד מוקה מטליא דהוי מוקה התאי׳ בשמשה
 דשסא לא שחס האס ולא משה בה ממשה מוש וט׳ והרמ בצ? לדנא

 פיי״ש באריטח:
ק [(ד*)] הרי וו פותרת. ק ו׳ יש למטף מוד י  שם םיפן א בטף י
ק ו שצוין לסח לב ולפיץ בפובדא מו ק י י ט  שי׳ בס׳ יו יסדה ב
 בשוחט אח הבראה ולא סירכסה אם רא בה נדנה־ וטוטם יןדס שיוסס יכ׳
 דנספמיס שטח שמשחס אט מסנפנפ קודס שחיטה וצדיק להרחה שלא לשחטה
 פד שנראה אם באממ אינה ממה ודבר זה שכיח במוף שקוק קארפסיי?
 שמא עוף הבר שכשהשומס אקמ אתה לשמים ארע לסעמיס שממה סרס שסהטל

 לשמוע וצריכץ לעיץ על זה עב?
? וט׳ בס׳ נפש אדס י ? טרה נ׳ מלמעלה״ והדר החזירה ט ק כ  שס י
ם התיש שהחמיר בזה לא הממיר  סל סחכ״א כלל ר כדק ל״ז שהעלה ת
? אסיר לשסע אחריי אמה א נחה עיייש  ת1א מממרא, אנל לא מדינא ע

׳ נציל  וט׳ נס׳ דעה הורה ט
י? ק י ? וט׳ נשוימ עי; יצחק (ממאן מקאונא ויל) מ ק ל סף י  שם נ
ו טורט מסוכנמ מנל אס טה ספק מסכנמ ים לכהיר י ׳ ד׳ שכ׳ ד  ס
? משם מחד מכ״מ יש ליקל כיק דהוי ספ־, בעיקר  נספק פירטם ואף דהוי ס

 מ־ימוהא דהוי נספק לא סל, ומי סיס מעליא עיי?
 שם סימן י״ה ס״ק נ׳ צד 118 עמוד א׳ פורה טיז על מד מיי? ול?
ה טא מ א  עוד ליסוד זנוח סל השוחטים נזה, ט עעס הפנימה ס
 מסעם מננס >xx נסונה ועי? נקרע הנשי אלס אס טרם מואר. ט
 כפר טד מחלקח ומסוח אה חכפ הפגימה ממילא אמריק כי נס נשר השמק
 נא מה נכנס כמוט וכמורה עוטס השוחטים נזו ואין להרהר אחר מנמן
 ;ל ישראל ואמר מיו ט גנשא ונל גדולי סדורות שלסרט שהקו נזה ועיי

 עוד נועת תורה ט׳ נציל •
? טרה ניא! שלא נהרחנ נהון השחיסה מיי? ונד׳ נחנמה אדס ק י  שש י
' שטעמו של ההניש אט מונן ימ?לדנא ? שגפ מא נ  נלל ג׳ סעיף י
ק הרי יש רעותא נהסכין וא?  טסכס לאטר מסעש אחר דטון טש ט מ
 שינ p לממן טל בדקיהיט ביש למש פטא אין אנו מרגישין נהפגימה עיי?.
? כהאריך בדמי הסב? ימו? א שס ס״ס מ י  יעי׳ בס׳ נפש אדס גיל ה
ק ? בץ הספמיס לערן מס שחס בסטן ארוך טש ט מ  בוה יכ׳ שיש נ
? שמא שמש שלא ט דלספס המביש יש להכשיר פפפס ס ט  בראשי א ב
 במקום המק ושמא לה נפסח הסדק משיכ לםעס החכ? אן כאן אלא
 ספק א׳ פפא פחס סלא במקום הסדק אבל הספק הב׳ שמא אין כאן פגימה
ד ספק חסרץ חכמה אמגס לדגא העלה דהעיקר כהני!  לא נחשב לספק ת
 רמב״ש וטעמי נטן יולח כהחכמח אוס טייס בארטח וט׳ במנחס יוסף

 כי׳ כצ״ל
p אס רשא לגרוס לבהמה טריפוח בידם ק כיה אשגם מוך ה  שם סף י
׳ סקנ״א ? ס א ׳ במה מלל להלן ש י כ? סקיא שב׳ מדמי הב? ב  ט
 ואסר לגרוס סריטח לדבר שהוא טהר מן ההורס באטלה ושב? בהשו׳
׳ כ? כס שהשיג עגמ וכ׳ שאץ ? בקו? ס  משאה ברמץ טייפ ופי׳ בסי
ק ׳ כ? שס י ל כן עיייש ועי׳ נתב? להלן ס י  מדמי הס? ראה ד
p i לאסיר לגרוס סרטה בידם כיא מלא צרך p ? נזה ויעלה ד  ניו ס
א לעמה נטהר שרי וסיס י  ואפשר לסשומ נטמר מננ אס מא צריך לp ו
? p פרי, ע i דמ? למעשה טץ דלא נהנאר להדא נטסקיס דהינא דצריך 
? אנל נעצמו ט p יש לההמיר לעשוה מקא פיי ע i אס השפה צריכה 
p וא אספר לעסט פיי פטיס והיכא i אסור א לעסה אפילו מא צריך 
׳ י׳ שממד ? חסר סיי״ש ועי׳ נס׳ ערך שי לטל ט ט p אפיא עיי ע i דיצ 
ץ זה דאטד לגמפ אסר לדמ טהר נידם אס גורס לדמ  סל המחקר מ
 ממר סריפיה רק נכד קליפה אס רפא טץ דאמ פריסת מהמה עצמה רק
 פפפורנ נה פפס אסר קצת יק אס פופס מיס לאטל הקליפה אץ אסר

? בזה מ ס עיז יפ קפידא ומיי? נ  * דלסא מ
ק לי- לעורר נמ הממני מדו שעייז יוכל להתיש מתר עיי? ף י  שם ס

ק נ?) י ט להלן ( ד נ  ועי׳ מ
? עיי?*: ק י ק ל? יש לממק המאמ ״ונ? נסי דסמהורה י סף י  שם נ
׳ נס׳ ק [(מט*)] ואתלת רוחתא. ט ? יש לססיף סוד י טף ס״ק מ  שם נ
? הונחח מגולה להסחסיס פנזנירט ? מ  גסש אוס פלל נ׳ ס״ק נ
 שמ־נה סהס אגס סדקדקיס לנמק גס על הצדדיס ומס פסימטס פצמס
׳ רומס טחו זה לא רהן  שסטרס שלט שסם וקיס סאד יטלץ לנמק כל מ



 תסונים והוספות לדרכי תשובה הלכות שחיטה
 והש ב רעיי עצמו יראה לאסר דצענ״ח במקום שאין צורן גריל אסור אמנם
 אי רשאי לעשוי. זה ע*י עברה האי נסאנתס השוסקיס אי צעניח הוא
' כצ״ל  דאויייהא א מדרבק ולמיד לסי מדרבק מוהר עיי״ש וע" נשה״י ט

 שס בסוף ס*ק ס׳׳ז אמנס יפק בס׳ נפש אדס כלל ז' אות ניז שהניאו וסהר
 כל דבריו והביא ראיות להיסן ולחזק דברי הד״ק להתמיד בכל זה

 פיייש כאריטת
 שם סיק ק״ח עיח שורה ז׳_ וחותן עיייש ועיי נסי בית שאול על היש
 סי' ה' בתיקין הניח *ח ז׳ שכ׳ שהנה״ק מהרייס מגיר זצללהיה אמר
 לו שלא לעקם הסכק בטאי על השבעת הקשה רק מוסב לטליך ולהביא הסטן
 נמס פעמים על הסבעת הקשה עו שיחסוך הקנה לשמם ודרסה לא sp דהא
 עיי מלכה וטנאה הוא ופיי״ש שני שהרנ סקווש היל טה מח*ר סל
 עצמו שלא לאכול מסוף נזה שנא הסטן מל הסבעס שטס *״*ש*. וטי

 מנהז״ב ס׳ כצ״ל.
? סיק ט״ו ' י ' מיש נזה (ועיי בדברינו לטל ט  שם םיםן ביז סיק נ

׳ סיב ס״ק וי) וני עוד פס דק פקועה ט׳ כצ״ל  ולהלן ט
 שם בריס ס״ק ס׳ לאיול ששגה פסח״ש מיש אס נחנבלה ט' נציל.

 שם ס*ק י' טי הבמ״ע בדיה ואכסהיח ואפילו באלף ט' נציל
 שם םישן ב״ח בטף ס״ק יייג מדביי זקיר הלטש זיל ט' כצ״ל

' כיא מה שפלסל בעק זה בדבח הסור בפסקי  שם ס״ק כ״ו חלק א׳ ט
' דאין טה מסמנרח ק הנהמה ולא משכסח  הרא״ש פיק דבטחח ט

 לה ט׳ כציל
ק  שם כטף סיק פ"ח_ וטיכ לכסות פיי״ש וכיכ כשו״ה טיטויד קמא ט
 קי״ח באמצע החשוכה כדה ומ״שטייש, וטי כשויח חקרי לככו׳ כציל

 שם בחס ס״ק ציד לכסות מיי באס״ס וסת״ש ומיש הנאהיט מסש״ן דאס
ס טה סחר וניעור טיב נכפוח  שזב נפל לתוט יותר בעק שאס טה ט
 וטי עי׳ פפ״ד ס״ק י״ח ופי׳ בשו״ת כנף רננה חמ״ד סי׳ שיו שהוטח כראיה!
ס  דחקא ננחערנ נדס נהמה וטי ואח״כ נכל עוד דם טה עד שאלו טה ט
ק אמס כנ״ל לא  טה רכר אמחק טזר ומשר וצריך לכסוח אנל ננתסרנ נ
 אמחק טזר ורעור פיי״ש עעמו והעטס זס כלשון השיך עיי״ש ומ״ש הפחיש

' כצ״ל  מהססליפ עיי שפ״ח סעיף ס״ו ט
 שם כטף שיק קמיח. יש להוטף עוד ש״ק [(קסח*)] וכן בל ביו** בזה

' נס׳ מסה אפדס (ל־\נ מהר׳׳א אדריס ז״ל הספרדי) כחמזשמ  ט
 להרפנ״ם טף ה׳ שטסה פממד על המחקר נאס נסתפק אס טםה את דם
 שחיפה * לא שצריך לכטתו כחן כל סטקא יאירייהא לטסרא אס צחך לנק
 פל סטטי אס יש לדמותו לח טי או כלאיס הנא פנהמה וחיה, שאיי
' סיז  לכרך פל הכיסוי א טש לדסוהי לספק קרא ק״ש רקיי״ל נאיח ט
ע והניא מדנרי הננה״נ נא״ח שס נהנטת ניי שכ׳ רכל מצוה נ  שצריך ל
 דהר טופ ונסחפק אס קייס כמצוה א לא צחך לכע משאיכ טנא שהספק
ע אינ כניד אן ללמוד p זה מדין דמי נ  טא אס הוא מטינ נה איצ ל
 וכלאם הנא מבהמה ונדה דסהס טי הפסק אס טא מחריכ לכטח ע״כ
ו והוי וודא טוב רק :מספק טא אס י ע סשא״כ מ נ  שטר אמריק שאיל ל
ע ומיייש נמיש מיד מזה מהט' מהריי נ  קייס המציה נזה ניידא צריך ל

' מיו ונמ״ש פיו נזה ומ<וד לנל צד ע״״ש •  סאי ט
 שם סיק קש״ז שננל מקום מוסר עיי״ש ועי׳ טד יהודה על הל׳ מליחה
ט׳ כציל ו ״ ׳ סיסנטסיא ס־ק ז׳ נאעצע הסיק ינדמסהורס סיק נ  ט

 ממקוס למקים הפסק נין כרכה לשטפה כמו כהח1י. השמיסה עי״ש נאריטי.
דט להלן ס״ק נ״ח וס״ק ל״א) נ ו  (וטי נ

 שם בטף ס״ק ס״א וט׳ כס ניי אציסצך אה א׳ מ״ש ע״ד הסרמ״נ נזה
 והעלה דאס לא היה עדיין הנ׳ עופוח נשחסיס ושח קודס ששחט הפוף הבי
 טה נוודא א״צ לחוור ולברך דהוי כשח נין השטסוח חנל אס כנר טו הב׳
 עופוה נשחסיס ושח כץ כיסוי לטטי כמר טא שדימ כשח כין הפלס למפלה

 דצי׳ך לחזור ולנע
 שם סימן כ״נ ס״ק מ״כ ועד״ק ס״ק י״א. וטי נסי נסם אדס כלל ז' אס
 י״ז שהפנה דללינא אן להקל נזה אלא נהכימ דוקא פ״ש ופי׳ נסי טאר

 דשה כו כצ״ל
 שם ס״ק מ״ו דיוא נופיה טמרא עייש ועיי כס׳ פח אלימלך אח א'
 שמצדד ניכ להקל כ ה טי״ש כאריכוה אך נד״ק ס״ק י״נ ט׳ כציל

 שם סיק נ״ה קידס דיס ופ״ש נכאה״ס ט׳ וט׳ נס׳ נסם אדס כלל א' אח
הק1 בבהמה בחי,ך אצבעו נאמנע  י״ב שהמלה דמימ כל מיש יסיסקיס 1
 השח פה טא רק במהך רק כעס א' בשח• פה זי אכל אס התך באצבעו כמה
 פעמיס נבעת שטפה זו נא כן שיש נתיש ששהה קצי. ע״י ניפוהותא עד שיהא
 נהצמ־נות טעור שהייה, אז נוידאי יש להטריף דככה״ג א! טס מקיס להקל

 כשיש חשש שיעור שהייה שיוא נבילה דאחיתמ מ״יש באריטח קצה
 שם טף ס״ק נ״ו אמנם יפיץ נסי נכש א־ס כלל ז' אח ט״ו שהניא והשיג
 מליו והמלה דכפינ אץ לחלק בזה נץ מונח הגט לארט א נרחנו רכל
 זק שאט ממלא כל חלל המשט מבלי שיהיה א מקום לנמות ינק ושמאל
ע בין לחחב אן להקל ונס מ״ש שהחוש מסיד טוהר נחמך כקל א  בץ ל
 לארט נס ו״א דאדרכא הטש מעיד לטכך עיכ אן לסמוך מל פסק וה של

 הוע״ח כלל ע״״ש
׳ מלמעלה וצ״ע לוינא ועיי בס׳ נפש אוס כלל ז׳ אס  שם סיק ציה טרה ו

 מ' סשיכ בדברי הדיק נזה ועיי עוד בדק כו׳
ם בזה אאיב טי״ש וטי בסי נפש אדס  שם ס״ק ציס שזרה ייז מלמשה מ
 כלל ז׳ אח ל' שהביא וטי״ש במ״ש ע״ד בזה וטיס שצריך לההיישב

 היטב בדבר זה עיייש ועדק ט' כצ״ל
 שס פ״ק קיה. בזה יש להקל לכ״ע טייפ. ועיי בט נפש אדס כלל ז' אח
 מ״א ככ׳ דכל מ״ש יד״ק ליק1 נס נהיה פנא להבריא ולא טיטק שמא
 היי מעלע״נ והנחא כנ״נ זה דויןא נסכק שמא היה ע״י טלי, אנל בספק

 שמח היה ע״י קק אץ להקל טי״ש וענשו״ח אסרי אש כוי כצ״ל
 שם ס״ק ק? ולא נדק נמנר כני פריפה טי״ש וכינ נחכמס אדס נלל
 ז׳ סניף ה׳ ממשמעות הטו״ז ולשון התנ״ש והס״ז ס״ק ח' דאס לא
 נוק טריפה עיייש ומה ננפש אוס שס את מינ התפלא סלמ שאץ טס
ו אס לא נדק דענ  משמעות לא מהטו״ז ולא מהסנ״ש ולא מהפרמ״נ צהעריף נ
ן מוהריס יסקיצד ז״ל א ס מ  וסייס נצ״ע לדינא טי״ש אמנם מך רואה מ
׳ נציל•  הנץ ק מהטו״ז לאטר נדענד חס לא נדק ינסנר ומה שיימ טוסי״ד ס
 שם ט0ן נ״ד נטף ס״ק כיח עיי״ש. יעי' נס׳ נפש אדס כלל ז' את מיז
 שהאריך בזה ומרחה נל ראות מעיי. נזה והעלה שאץ סקוס לסמיך
 מיד הלט״ה להקל כזה כלל טי״ש באדיטס ונדי בסי דברי יוק) ט' כצ״ל

׳ הס״ז במיז סקי:  שם בריש ס״ק נ״פ לערן צפר בפי* ופי׳ בסרמיג א״ח ט
ק ענה ל  שנשאל באהד שהיה א עוטה שקורץ אמן ראפ״הינער ט
 ומהיירא שלא יפרט לחץ א סד לקץ עצם קטן נכנטס פלא יפרט א לא


