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 8ב שלמהלף יחד עלשו"תהאלף
 ~hv מחה "הבני"שי"ג ע"ד א.ש"

 מידו עול שיצא לעשנובמק'
 הפאחטריש רשיון ביי לשם השייך אחד בכפרושחט
 ואמר יו הי' שגגה כי נראה התנצלותו לפיוהנה
 מן והנני עליו רחמי נכמרו יזה ה"מותר

 ילמדו לא כי ויען לפוסלו מקום שאיןהמודיעים
 בזמנינו דשכיחא מלתא הוא כי אחר למקוםממנו
 אחר שחב אם הנה בקצרה הדבר לבאר אניטוכרח
 אסרים או בעיר שוחט העיר ממונהשאינו
 והפאחטריש הרב רשיון גלי העיר לאותוהשייכים

 קהל כדין טרפה והכלים אסורה שפיסתו ודאיזה
 בפירוש פסלו יא אם ואף הכי שחיטתשטסלו
 געזה"י באריכות בזה כתבתי כאשר כפירושוסתמא
 אסורה שחיסתו ודאי זה הסאכט חרםובצירוף
 שו"ב אבל בכפר או בעיר שוחט אם הןלעולם
 בהעלמת שוחט אם וה6אכט הרב מן בעירהממונה
 הדין סים תחת נופל זה ראין כיון אזהפאכט
  שוחט אם כן דינו  הף  לוה וכו' שפסלודקהל
 והוי וביצתותא  בחררה  שוחט  הסתם מן דאונעיר
 בחזקת הף זה שמים ממורא יותר בי"ד מוראעליו

 כיון מ"מ קלקל שלא אירע אם ואףמקלקל
 דעתו ואין קלקול לידי יבוח ביעתותאדשכיחא
 אסורה שחיטתו ודאי זה פחד מחמת עליומיושבת
 אם ואף משחיטתו לאכול ואסור טרפהוהכלים
 פלוג לא ביעתותא דליכא במקום ששחטאירע
 ביעתותא שכיהא דלא במקום בכפר השו"באבל
 שמים יראת כמו עליו והוי בו-ד מורא עליוואין
 היתר לצדד יש מזה ולא מזה יא יראואינו

 מחמירים הפאחטריש הכסרים דלבני מלתאדשכיחא
 בכך אותו ודוחקין הקצבה עליהם ומרביםעליהם
 חינין ולכך קצבה לז יאין ימוכס בזהודומה
 להזהירם רק כך עבור להעבירם ואין כשמגיןבזה
 שחיטתן יאסור אז יוסיפו ואם כך עוד יעשושלא
 רק העלמה עשה לא הנ-ל מיכל מאה היותחזה
 ואף באזהרה רק בהעברה להענישו איןונכפר
 היות פ"א באיר כן עשה שמכבר קול עליודיצא
 לעורר אין בהיתר ויצא כך עבור אז נאסר לאכי
 ועתה יצא בדימוס שיצא וכיון ישנים עונותעליו
 להזהירו רק לאסרו אין בכפר שה" זו שחיסהעבור
 ב' יום אלה דברי כמקדם ממגו לאכול כשרוהוא

 : לפ"ק תחב כסלוב'
 הכסרים שבני מה מלאלתו ב::סי'

 להם למנותרוצים
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 "יק תשובה ! במקוסם להם שישחיט מיוחד

onwואץ בבית משרת כעין רק הוי השוחט כי 
 עוד לו ליקח בבעה"ב למחות ומשר"ת במשיתכח

 ואבאר ודפ באחד לו די אין אם ומשרחתמשרת
 שכרו לו וקוצב משרת בלוקח ודאי זה הנהיותר
 משרת שיקח לומר כח לו אין ודאי לו יתןכסה
 אינו וחם להשני ליחן הראשון משכר ויגרעאחר
 גם במ"ע שכר יו ומבטיח הראשון שכרמגרש

 וא"כ אחר משרת לקבל ימחות כח לו איןבמשרת
 דגר מכל יקבל רק קצוב שכר לו שאיןבשוחט
 ירצו לא בעה"ב אם יעשה מה גזה וא"כהנשחט
 שהוא בשר יעה"ב לכוסם כח לו אין בשרלאכול
 שם היושבים האנשים אם בכפרים ה"נ וא"כיריח
 בשר לאכול לכופם כח לו אין בשר לאכול ירצויא
w~mשרב יקבי כח יהס יש כן כסו וא"כ ירויח 
 ה" שכבר במכתבו ראיתי אשר כ6י ובפרטאחר
 למחות יכולין שאין מכ"ש אחר שוחט בתחלהבכפר
 ושאר הטבילה לענין וכן אחר. שו"ב לקבלעתה
 חלף וגה בפ"ע ולהיות לחלוק מותרין הקהלהצרכי
 שוחם לעשותכןאבל אסרשאים דמלכאאבדינא
 סענה שום בלי לקבל יכולין ודאיאחר

 :ומענה
 קהלתו של החרם שע"פ שא' נ'*םי'

 השייכין הכפרים לבניאסור
 אם בגנבה ששוחסין רק בהמות לשחוטלקהלתו
 לפא משום 4זה ואין לשחוט דקה' הש"גמהדרין
 ממקומא אחרים ישחטו הם ישחטו לא דאםכיון

 כשידוע אם ריבית הל' המשל"מ דברי והביאאחרים
 למ"ע. משום בזה יש אם לפ"ע על יעבורשהשני
 בדברי געזה"י פלפלתי ריבית הי' עי בחבוריהנה

 שאנו מפני יא אך להיפוך והעליתיהמשל"מ
 גם להיפוך לכתחלה לסמוך מעשה נעשהמדמים
 וחפ דרבנן או דאורייתא חרם אם בזה לפלפליש
 לפ"ע גדרבגן שייך אם במק"א כתבנו דרבנןהוי
 ובפרט לאיסור לחוש יש ודאי לכתחלהמיהו
 ידי מסייע עכ"פ לפ'ע משום בזה ראין יהאלו

 ואף ענין בכי ודאי הוי זה הוי שברהשברי
 שלא בהשאג למחות יכול בודאי לכךמדרבנן

 : שםישחטו
 סטאניסיאוציק דק' השו"ב ע"ד ד',סי'

 שהעידו כמה שהעהמעשה
 והנה אותם המכחישים אנשים איזה והי' פסויועל
 גחו"מ המפורש כדין מיד לאסרו ראוי הי'מדין
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 וסלמהלץ ד יו" על"ז"תהאלף
 בשוחט גם ומה פסול שהוא ותרי בתרי ל"דס"
 רבנן קדמוני כבר כי היות רק איסור חזקתשהוי

 הדת להעמיד בידנו שאין בטו"1 קי"ט בסי'הרש"ל
 לכל והתרתי הדין משורת לפנים נכנסתי תלועל

 ואינו אותו הפוסלים להערים מאמין שאינומי
 אך אותו הפוסלים להעדים להמאמינים רקאסור
 נודף ריחו להיות וחוזר שום שאוכל רואה אניכהיום
 לשחוט שוחט לשום יגיה שיא תחבולותועושה
 להכריחם ורוצה שחיטתו עליהם האסור קה'לאנשי
 שבת מכבוד להשביתם או להם האסור דברלאכול
 פסול שהוא דדינא לעיקרא אני חוזר בזהויחס
 לאלו רק מותר ואינו דאיסורא כחתיכא העולםלכל

 הפוסלים העדים המכחישים בעיר אז שהיוהאנשים
 מצד וגם כחד"א אסור הוא העולס_ לכלאבל

 להם האסור דבר לאכול להכריחם שלוהתחבולות
  דעתי כן לאסרו הוא כדאי ויו"ט משבתולהשביתם

 : ותעב"ט יונעםוהשומע
 בצמת החדש השיחס י ע שא' פק'*מי'

 יעשה שהרב אאמיןלא
 שהשוחט עוד ויצוה הללו מעשים אחרכמחריש
 רו"ח כדברי האמת ואם הוצאות לו יחזירהזקן
 הכלים עם טרפה זו מבהמה שהבשר מבעיאלא
 והקצב טריפה שהריאה אנשים כמה דראוכיון
 ודאי השוחט שהכשיר הכשרה מן 11 שריאהסודה
 זה עבור השוחט ולהעביר אסורים והכליםהבשר
 זה" כשוגג ולדונו להתירו אפשר ה" פ"אעבור
 קוויטיל נתן שלא מה אך יום למ"ר על לקונסודי

 פשיעה ודאי בהכשר שחטו שהואלהנכרית
 לאסיק לו פי' והרי פעמים כמה כןשעויה
 להודיעו לו וה" הדין יודע אינו שהבעה"באדעתי'
 מן שנתעלם בשר בדין רו"מ שחלאו מהוהנה
 אך שלו העף מכיר דבעה"ב דיתכן ז"אהעין
 שחטו בעצמו והנכרי נבלה הוא שמא יחוש לוה"
 מאכיל ואינו שחטו שהוא ידע השוחט דהריוא"ק
 הבעה"ב יכיר לא שמא לחוש לו ה" יו אךאיסור
 העוף מכיר אם אף גם בשנמ"ה ויה" שלוהעוף
 א"כ שחטו מי ידיעה בלי בעה"ב ויאכי כיוןשיו

 בשר לאכול כנתכוין והוי איסור אוכל דעתויפי
 ה" ולא כסרה צריך דג"ב טלה בידו ועלהחזיר

 כונה דחתם לחלק דיש ואף כן יעשותלהשוחט
 דבעה"ב כונה ה" לא כאן אבל עכ"פ לאיסורה"
 כיון מ"מ שחטו שהוא ידע והשוחט הדין ידעלא

 דרך זה ואין כן יעשות ראה איןדלכתחלה

 כהראות שאלה עייו שהע אווזא ובצירוףהשוחטים.
 כיל הודיעו ולא שחטו והוא בדיקה צריךוהי'
 ובצירוא מעשיו קלות ניכר ודאי ע"ז שאלהשיש
 ואסור אסורה שחיטתו ודאי הריאה מן הטרפההבשר
 טרפיפ הם הזה שמבשר והכלים משחיטתולאכול
 : מעל"ע אותם ישהו מכבר משחיטתו הכליםושאר
 וכו' הרבני אלי בא כן הנה ו'.כמי'

 באלטא דק' שו"ב משהמו"ה
 הם ומזה מזה כתבים חבילות בידווהביא
 שהנ"ל ראיתי מקרא קרוא אחרי והנהכתובים
 ראיתי כי היות אך וכף עומד הראשונהבחזקתו
 סריג השקט ולמען מערערים עליושיש

 שהרבני אמרתי ישראל על שלוםולהיות
 ם עליו ויקבל בעצמו ענוה ינהג הנ"להמופלג
 קמיטים שום יעליס לא א' והיינו:חברות

 ואם ויכוחים טעמים אלף שיה" אףמהעתות
 איזה שהעלים הודאתו או עדים ב' ע"פיבורר
 שירצה יום שבכל ב' אסורה. שחיטתוקווישיל
 בבדיקת עצמו על יסמוך לא דקה או גסהלשחוט
 המפורסים אחר לשוחט תחלה מראהו יהי' רקהסכין
 יהי' הכחשה איזה שיניהם יפול ואם למומחהשם

 אחר מורה לאינה או דוד ר' להרב הסכיןמראין
 וכדבריו שניהם בין יוכיח והוא לשניהםהמוסכם
 תרכ"ה חשוון מר"ח תמימה שנה יהי' וזהיקום

 עצמו. על לסמוך די רק יותר א"צ ואח"כהבע"ל
 הנוצות מורט יהי' עוף שישחוט עת שבכלנ'

 זמן בשום ישחוט ולא ביו"ט אפי' שחיט'במקום
 שאם ד' הימים. כל הוי וזה הנוצות מרוטותבלי
 בעצמו ענוה ינהג שחיטתו עי ערעור איזהיצא
 בידר ויקח הערעור הוא ששם המקום אל מידוילך
 כהוגן שנשחט להמורה מראה ויה" הנשחטהדבר
 הוא העופות שחיטת אחר שבודאי אם ה'וכדין.
 ומישראל מד' נקיים להיות אעפ"כ כדיןמכסה
 מכסת שהוא שיראו רואית בפני תמיד מכסהיהי'
 לראוה ריאה לו מראין השו"ב כשיהי הכדיך
 ישאלו לא שהם אף לא או ריעותא הוי זהאם
 בכל ימשש בעצמו הוא מ"מ הריעותות שאר עללו

 אחריה יחפש ריעותא עוד יש אם ויראההריאה
 ובחזקתו ואשמה יון עליו אין רז דינה. מהלראות
 ושיא בפניו הן עון עליו לפצות וחלילהעומד
 : ומיטב בטוב יתברך לדבריו והשומע וכרבפגיו
 המבחמות שמעיויבהרב להרבמףה ז:סף

 מאסום pa' וה"ה ?יב אך"סשה
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 6נ הלמהלף 11'ד עלשףתהאלף
 מרדכי ר' עי שלי החיסור להתיר סטני ביקשפשר
 במקום שהעור סאסוב בק' פעטים כסה שנוטחשו"ב
 הסכין והטה שנתעלף ומכח ברוחב נחתךומחיטה
 והוציאו הרגיש ויא חלי ויא לצדדיך ולכאןשכאן
 העור הכרת ע"י זה נודע ואח"ם כשרהפתחיי
 עדות יו יש כי עתה להתירו כיה ממניוביקש

 שאני מה הנה ישחיט. יפוי שכעתששוחטים
 תחלה אוסר שאני מה כי להתיר בידי איןאוסר
 בודאי לכך חפזון ביי הדעת בישוב בעזבניועא
 נתנו שלא טעמים לי שיש ומלבד יאוסרגידי
 קמדחיגן דחוי' יאמר שיא עדי יחתירו שלאיכתוב
 הוא אפי' אהד אסור הזח דטזהדין לו אפרשי"
 פעמים כמה מתח"י מכוש יצאה עכ"ל  כעתנקי
 אף בהם כפר אשר הבשר מן וחביו העיטוקצת
 בעור הנגע ואחר בעור החתיכות המצאמחר
 הנ"ל השוחטים העדות מועיל מה והשניתנמצרו.
 הוא שיכול מתחלה גם עליו העידו שהםאחרי
 ה" לא ואעפ"כ סאסוב בק' בתקבל קבלתםוע"פ
 נכבד הכי והשלישי עתה עליהם נסמוך ואיךיכש

 שחי6ח הל' יודע שאינו חסרונו ה" אםבשינוא
 חסרונו אין כאן אבי ולמד שחזר לזמר שייךבזה
 יכול בעלמא בשר מחתך דגם לשחוט שא"ימכח

 ושמאל לימין לנטותו ולא בשוה הסכיןיהחזיק
 בזה א"כ להתעלף שדרכו עלוינו מכח רק זהיאין

 אם אבי לעיוויי חיישינן יא הסתם מןבשימא
 ששחט ראינו אח"כ אם אף להתעלף שדרכורואין
 שאינו אחרת דבעיר הדא רא" זה אין נתעלףולא
 ויא ב' או פעם רק הוי שם שוחט אםהסוחט
 בקהלה אף עצמו בפני שוחם להיות אבלהרבה
 נעיר גם וח"ה ארבעה כשהוט שיתכןקטנה
 כשמרגיש רק שוחט ואינו בידו הברירהאחרת
 ישחוט מוכרח בעירו אבי חזק בבריאותבעצמו
 איך א"כ יאחרים מושאל והוא שיצטרך עתנכל
 השש דבענין ידוע נם כוחו בחפשת כשיהי'יעשה
 ואין שוין הומנים כל ואין העתים כי אין"ופי
 דדרכו דחזינן כל לכך תמיד אחד במזגהאדם
 שכעת עלט שיעידו מה מהני לא להתעלףיפעמים
 מכח שאינו לומר אדם נתעקש ואם כהוגןשוחט
 ת"ל הנה לשחוט יכול ה" שלא מכה רקוקילוף
 אנכי נופל ולא השי"ת בחמלת ושכל יב ליגם
 ואני עיני ראו ענינים הרבה תליית וגםינהם
 לומר שכלי את אטה ואיך עילוף מכה שהוא"ומר
 איסור דאיסורי אעמודה משמרתי על לכךועתר

 יר' כלל מכיר איני כי חץ להחדני מקוםואין
 כן אומר נטי' איזה מחמת שח"ו לומרמרדכי

 : בתמימות לבי כן כפירק
 בע"ר שוחטים ב'  שה" שאלתו דהסף

 ובעת מומחים שניםמכמה

 הזאת בעיר הי' וקיימים חיים שזיהםשהי
 עצבו ולמד וי"ש ופוסקים בש-ס מופיג אחדאיש

 הודאתו וקיבל מהם אחד אצל השו-במלאכת
 מרימאחב מהרב וקבלתו מסנאטין מפורסיםמשו"ב
 אחד אצל השו"ב טלאכת א"ע שלמד בעתרק

 שהתם עד ללמדו השו"ב רצה לאמהשוחטים
 השו"ב במלאכת ידו להרים שלא ובשבהג' באלהא"ע
 ואעפץ גבולו ישים פן לנפשו ישו כי רשותוביתי

 הסכימו ברוסיא האסורים בבית השני השו"בכשה"

 הנ"ל האיש להעמיד הנ"ל והשוחט הקהיכי
 לביתו השו"ב שחזר עד רב זמן עומד וה"במקומו
 במלאכת ועסק הנ"ל המקום הנ"ל האישועזב

 מהשוחטים האחד נעדר וכעת במק"אהשחיסה
 האיש אצלו לומד שה" השוחט רק נשאר ולאהנ"ל
 הזה האיש את לקבל והאלמנה העיר ונתרצוהנ"ל
 העיר ורצון רצונו ואין לכך ראה כי שםלשוחם
 בקצרה תשובה. : וכף השני השו"ב פרנסתלקפה
 והפוסקים הש-ס שערי באי יכל וידועגלוי

 אחר הולכין אין דבנדרים רי"ח סי' יו"דבטוש"ע
 יעלה שלא בנשבע כגזן הכונה אחר רקהלשזן
 דעת אומדן דודאי ביה ה"נ כן וכף צמרעליו
 יקפח שלא כדי הוי שלמדו השו"ב דכוונתהוי

 זה לי מה פרנסתו יקפח לא באם אבלפרנסתו
 שחושש ואף גדר לא דהמי אדעתא ודאי אחראו

 אופן באיזה פרנסתו קיפוח לו יומשך דמ"עהשו"ב
 יומשך שלא ויראה ושבוהו עומד באמת ע"זהנה
 שלא עוד כל אבל להשגי פרנסה הפסדממנו
 אומדנא והוי למחות בידו אין פרנסתו קיפוחיומשך
 מקפיד שה" במה רק בתנאו כוון שלאדמוכח
 רק מקפיד הי' נמי כן יעשות בא אחר הי'ואם
  דעכ"פ להשביעו כוון ע"ז למנעו בידו אין אחראת
 להפסיד קרוב שזה בפרט פרנסתו יגרע לאהוא
 לקבל שמוכרח במה אבל דעלמא מאחר יותרלו

 יה" שיקבלו השוחט שגם ויתכן ספק גליאחר
 מאחר גרע זה להיות לכך זה כמו ויראמופלג
 גר5 להטת אז דעתו ה" שלא מהדי אנןודאי
 דעתה ואף מלאחר לו אותו טובחתי ובודאימאחר
 ומתחלה כן דאומר הוא אמרינןדהשתא כך עלמקפיד

מא



 טעמה5ך לד ששיתהאטף6
 להקפיד סדי מדת בו להיות כך יל ד5י ה54א

 חיסור בזה אין לכך. חסר לח וזה run3 ואשי
 רצון ביי שו"ב שם להיות הכי נדר אושבועה
 כניל השני .פרנסת לקיפוח יגיע שלא רקהשני

 : ונכון פשוט והוא לדינא יכון,

 הגב-ץ אחר אנירואה ה-" יקה' "9י"9 אירית שאלתם פ,.סי
 מקוק חיים מפה הרב דברי ואחר ידיששלח
 אחריהם יהרהר ואין ברורים דבריו כיהשליטש
 מעילם כי כנבלה הוי I~u?nP1 אסוריןוהשו"ב
 החשוד ע5 לזמר הוראה בעי שום על יעלהיא
 להוציאו אח"כ היתר לו שיועיל השבועהען

 והוא היתה שכבר מה ואם וחשוד פסולסידי
 הפרה אישה בפסוק בקידושין אחדי ידע5א
 יין ושתתה בנזיר .שנדרה יאשה יה יסלתודג

 שצריכה ידעה לא והיא מקודם לה היפרובעלה
 אלא אסור ה" עברו בעת באמת אם ומכ-שכסרה
 הארכתי וכבר חשיי נעשה דעכ"פ הותרו5אהשכ
 יזה ברורות ראיות והבאתי ווקאלי יק'בתשו'
 לשבועות אין נם חשוד דין לו שיש ברור הדברלכך
 הנ"ל מהר"ח כמ"ש לחברו דנשבע מה היתרהללו
 ב' דהוי נהי בכשרות וסיפו תחלתו לעניןנם

 עד עומדת איסור בחזקת בחי" בהמה מ"מדעות
 כשר שוחט ע"י בהיתר נשחטה במה לךשיודע
 אין דעות ב' דהוי היכא בלא"הונם

 מוסריי
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 ביא"ה י" דמהימן כיון וביא"ה עכ"ד לכתחלהעדות
 וסופו תחלנו בעינן שמדינא גהי וא"כאסור

 יאכול ואסור חשוד השוחט זה הוי יהבהמאמין כי וא"ב אדם כי יגבי נאמנים הם עכ"פבכשרות
 כלום אינו המתיר של ההיתר וכלששחיטתו

 אסורים:והשוחפים
 ימחות יכף אחד רכל כחבתם היי בנדוןם

 הוראה ומורה בפ-ע רב לקבלשלא
 ממלכות לשני עוד יחצן כזלבל לעשות וחלילהבפ-ש
 פרנסה ליתןזכ"א כדי להם יאין קמנה בעירובפרס
 דהו מאן מורה איי לקבל מוכרחין ויהיובריום
 יא והמורה ישמאלו ימינו כח ידע לא הרבואז
 יה" אם כן יא הדין פלקה ישמאלו יסית בץצדע
 בריוח פרנסה יו ויה" יהורות היודש אחד רברק
 ישום וחלילה וכהלכה כדת מורה הרב יה"ואז
 סמיכה לו שיהי' עד בקביעות סורה יורותאים
 ריצוי בלי נחמן ושיה" בזמנו פשורים רבומפץ
 להויות יכול יה" אז לקח לא נקי עי ושוחדנטף

 אהבת בלאם יתז השי"ת לקאיין w~e ,חץדו
nawnוכולנו המחיובך מכם יסיר וכשלוס 

 : לש"ש נכותויחדיו
 עליהם שהעידו במשיטים שאלרנם ה*ס?

 הר' פעמים שכמההזובחים
 בשר להם כשיתן ואמרו הריאה על.שאיות
 שיקחו ה" דכוונתם מתנצלים והשיב אותםיכשירו
 וכף. געייה שייכו או להכשירם יהתאמץטרחא
 טשחיטתפ יאכול אסורין הילו השוחטים לדעתיהנה

 פעמים וכמה דאיסורא כחתיכא הטהושחיטתם
 יו"ר הבשרות מן שכר ליפוי שלא הקדמוניםצווחו
 בסתר רק היינו כן שהגו במקום ואף הטרפותמן

 או הוה הרע מנהג שאין במקום אבל כןדהמנהג
 מן יותר תובעים אם הוה מנהג דהם במקוםאף

 והחשוד דבר לאותו וחשודים יהם ודאיהמנהג
 מכהנים עדיפי ולא מעידו ולא דנו לא הדברעל
 להנאתם דחשודים מכח הבכור על נאמניםראין
 אסורין כך על נחשדו גופייתו דאינהו בזהומכ"ש
 פרוז דהדור ובפרט תסבא מכאן משחיטתןלאכול
 וסחור גדור לו אומרים שנפרצה ומחיצהבעו"ה
 באפשר ה" ואם אסורה שחיטתו לכך לנזיראאמרינן
 אחר בהם שמשתמשים מה הכלים להכשיר ראויה"
 שסמכו שכתבו שמה מיעיי. נשמט : בן שעשוזמן

 אין זה run רגשרה. מן בשר שיקח השרהעי
 המנ"נ מכח רק לוקח דהמורה חיא סמיכה כדיבו

 המורה מן ו5ד המנהג מך יותר חלקו תובעואינו
 דהשוחטים הטרפה להכשיר אתי דלא כ"כ הששאין

 וערמימות מסתורם יגלה מי השוחטים אבליוכיחו
 : כנ"ל הדין לכךשיהל

 אשר היטב הזקן השוחם בגרון שא, י"א.סי'
 וחלולת דחלייה ר"מדיבר

 ואס שו"ב עוד שיקח בלתי לעדו משחיטתולאמי
 למנות יראו עכ"פ לא טווואם מה מיד שיהי'אפשר
 עליו להשגיח הוה בענין מה שיודע איש ע"געומד
 מועיל יא בנו את ללמוד שחצה ומה אחרעוד יקרי עד טמנו יאכול חלי-ה ואז החג אחרעד
 ביבמם כמ"ש משהינן יא מצוה שהויי כי טעמישתרי
 יאכיו לביני ביני וכי אימר דבר דהוי במהמכ"ש
 ובנו אב להיות טוב לא בשחיטות ועוד טרפותח-ו
 סי' באו"ח ימ"ש דומה ואין זעיו כי,יה14יחד
 יפרקים יו לסייע לבנו למנות יכול דהש"ץנ"ה
 בו שיש בשחיטות אבל א-סור חשש בו איןדשם
 שוחסים ב' לקיחת ועיקר איסור וחזקת איסורחש9



 יר שלמהלף יני עלפיתהאלף
 יק נמוין ובנו ואב כהברר מתארא א' שיה"כדי
 מקהי וכמה דמיא כחד קרובים סאה כילכחד

 דהם בשהידה נאמן ע"א ימה הראשוניםאקויה?א
 טוב כה זר יקחו באמת אם א"כ איסורחזקת
 יכן דמיא כחד הרבה קרובים אבל הדין ע"פוכשר
 והאומר טעמים מכמה זר איש ליקח דראףודאי
 זה אחד פרנסת מיקפת ספק לאכול טובדיותר
 שמע השומע ואולי טועה איא ואינו הדשההורה
 שמוכח והראשונים האףס אלא לנו אין ואנווטעה

 ד' אייכם וישמע אלי שמעו לכן להיפךמדבריהם
 ממשמשין הרחמים דימי יכך צריכה דהשעהובפרט
 ויוציאנו השלחמלאך וישמעה'אתק~ט הלואיונאין
 : ברחמים לאפושי אנחנו וצריכין המר הגלותמן
 דידאי תתי "צדק "שיחס י ע שא' מ"ב.מף

 ישחוס עיר בני קצת באיןאם
 או השחיטה של פרוסה להרויח כדי אחראצל

 בזה יש איסור השש מכח לא ושנאתו אישמאהבת
 מכח אחר אצל לשחוט באין אם אבל גבולהשגת
 עליהם מקובל דמתא השוחט ואין איסורחש9
 ואין גבול השגת בזה שייך יא איסור הששמכח

 בזה כתבתי וכן לו האסור דבר לאדםמאכילין
 חו"מ על שלי ג' במהדורא זבאריז לק'בתשובה
 מיני' ועדיף מלמד דין דהיינו רףמ כדבריוכתבתי
 י"ל מאיר מוה"ר המנוה הצדיק שהרב מהובפרט

מפא"י
 ממנו: לפרוש ראוי בודאי אסרו

 יתנו אם שבתקשר במיפה שא, י"ג.סי'
 יא בשכרו להשו"במגרשת

 השו"ב ישחוט לא מגרעות לו יתש ואם הואיורה
 נוטל הי' הנה רעד להשאב מגרעות עשוועתה

 ליחן חצים אין ועכשיו הטרפות מן גםהכרכשות
 שלו החיוב את מקיים אינו והמורה הכשרות מןרק
 הכשרות מן רק להשו"ב שנותנין מה הדבר גוףהנה
 ואף ח"י ס" ליו"ד כמ"ש אקהיותא מקהוכבר

 כך המנהג אם דוקא דהיינו נראה שםלהמקילין
 מזה ידע שנתקבל והשו"ב הכשרות רק ליתןמעולם
 ראין חיישינן לא לכך נכנס דהכי ואדעתאהמנהג

 ערמה יעשות ע"ד מתחלה דנכנס לואר סבראזה
 גם ליתן המנהג שם תחלה ה" אס אבלולהכשיר

 יש ודאי משכרו לגרע רוצים וכעת הטרפותמן
 ויבא היתר לנפשו יורה שכרו שמגרעין כיוןיחוש

 וכעת הזה המנהג למנוע יש ודאי בכונהלהכשיר
 שלו מטעמים נכונים דבריו ודאי הרב נדוןנדבר
 עי שאסר כיון בכולל הף זה דהנה כמסיףואני

 להכשיר הוראה והרי הוראה שום יורה שיאעצמו
 האיסור חל ג"כ להטריף הוראה גם אסורודאי
 אם אף הרי מאיסורא לאפרושי הף מה בלא"הגם
 הוי מה וממילא אינשי פרשי מספיקא יורהלא

 כבר בכתב דהף אף גם מאיסורא אפרושיבהוראתו
 בכתב אף חי ודאי מדרבנן דעכ"פ בחבוריכתבתי
 בש"ה מדרבנן שחל ממש בו שאין בדבר בנדרכמו

 התרה %ם בש"ע שם כמ"ש כע"ה דינם כ"ע~דידן
 דהשוחט לו שעשה טובה בשביל דהף כיע יואין

 : השוחט עם הדין בודאי לכך כנגדוהתחייב
 י"ר.שי'

~ffu 
 שיש ייסף מי"" גשיחט שאיתי
 י"ר. העיר מאנשי כתבעליו

 ר' רצה ואח"כ השחיטה בעניני עולמית חזקהיו
 שנים ג' על ישראל ר' את מסייע לו יקבליוסף
 ובאיסורים וחרמות בנדרים כתב לו נתן ישראלור'

 רשיון בלי דבר שום שם ישחוט לא שנים ג'שאחר
 לקבל יוסף ר' נתרצה שנים ג' כלות ואחר יוסףר'
 הב' ובכלות הראשון כמשפט מחדש כתב לוונתן ישראי ר' וחזר שנים ב' על ישראל ר' אתעוד
 להיות ישראל ר' את עוד יוסף ר' רוצה אינוסגים
 רו"ח כתב יפה לדינא הנה הסכמתו. בלישוחט
 הן דבר שום שם לשחוט ישראל לר' חלילהכי

 שחיטתו הוי וישחוט יעבור ואם עוף והןבהמה
 ר' אצל וישחוט לשמוע ירצה שלא ומיכנבלה

 ישרא-
 להשתמש או אצלו לאכול וחיילה טרפה שיוהכליס
 : כף ושאנן בטח ישכון לדברי והשומעבכליו
 פיו.םי'

~ep 
 מתיר המייד ייישן שאיתי

 בזה אין ידעתי הנההתשובה
 אין דהו כל ערעור ואף השו"ב על מיחושבית
 אחד ישהוט שאס העיר בני שחתמו מה והנהעליו
 נדר מצד הנה כנביה עליהם שחיטתו יה" חברוביי
 נדר ואת"ל בכתב דהף חרא מיחוש בית ביהאין
 אנחנו שיכתבו בינוני בלשון היינו בכהבמהני

 וזה עלינו קבלנו שכתבו עבר בלשון ולאמקבלים
 לשון אינו הודאה ולשון הודאה לשון רקהוי
 כיון ועוד בממון רק הודאה מהני ולאנדר
 מהני לא נמי חתמו רק ידן כתב הוישלא
 תשובות בכמה זה כל כתבנו כאשר ושבועהבנדר
 הוי כנבלה אסורה להיות שכתבו כיוןועוד
 שלא וערי נדר נמי הוי ולא האסור בדברמתפיס
 כנבלה יהי' שחיטתו רק נביה יה" דהבשרכתבו
 מן נדר עליו חל )לא ממש בו שאין דבר התוזה

 קהל הה דעכ"פ רק השש בזה לנו ואיןהתורה
שפסיו



 שלמהלץ יו'ר על"י*תהאלף
 כמ"ש אשרה שחיטתו דהוי הכל שחיטתשפסלו
 כך או כך בין והנה א' ס" ובש"ע הרא"שבתשובת

 דאורייתא נדר חשש הוי דרם" חדא חשש בזהאין
 הולכין אין דבנדרים ריקח סף בנדרים קיי"למ"מ
 אומר דכת"ר וכיון הכונה תחר רק הלשוןאחר
 אף א"כ הסכין מחשש הוי התקנה עיקרדבל

 יא חברו בלתי אדם ישהוט שיא כתבושבלשונם
 הסכין שה" כיון באן והרי הסכין בדיקת עליק הוי והכונה הכונה אחר רק הישון אחראולינן
 שחיטת גמר אחר וגם הלילה מן משניהםבדוק
 שום בזה אין יפה ומצאו ובדקו השני באהאהד
 אותה לענין רק סיירי והש"ע הרא.ש גםחשש

 תייא ולהבא אסורה שהיא שחט שכברהשהיטה
 הוי לכך האמר דבר להם האכיל כבר אםבז8

 יסכימו אם אף מהני לא ושוב דבר לאותוכחשוד
 אינו א"כ עדיין האכיל לא אבליהם להבאלהכשירו
 בפירסום כן דעשה ובפרט נבלה להאכילחשוד
 הדבר יודיע דהשוהט ידע א"כ השני לשוחטוהודיע
 נס איסור דבר האכיל לא א"כ ממנו יאכלוולא
 ושעת שבת כבוד שמפני שסבר כשעג בזהבדון
 ה" להרב נשאל ה" ואם כן לעשות לו מותרהדחק
 מותר ואומר מותר אומר עכ"פ והוי מתירובעצמו
 ב' סי' התב"ע כמ"ש שהיסתו מותר ובשוגגנזוגג
 בזה אין לכך מותר אומר או אחר שוגג ליומה

 : דהו כי אפ" ערעור עליו ואין כללתשש
 שמניחים השוחטים הנדון שאלתו ע"השי'

 כשהם לשחוטלתלמידיהם
 לעשות חיו חנה קביה נטלו לא ועדיין בביתם"יבן
 קבלה שנטל שוחט כשאין אסורה ושחיטתם3ן

 קבלה שיטול לה משכחת איך רו'מ ומ"שעע"ג.
 דכל כך דהכלי לק"מ ינסותו לשחוט צריך"רי
 אחלופי חשש מטעם הוא קבלה בלי השחיטהאיסור
 למד לא אשר באיש למחלף אתי קבלה לו חיןראם
 לכך עע"ג אחרים ובלי אומן ואינו שחיטההל'
 קבלה בלי שחיטה כל ואסור למשמרת משמרתעשו

 ~woa גדי ורוהט אם אבל סתם שוחם אם זהאך
 דלא ט8 אבי סותר זה באחר למחליף אתי%א
 דאהען הגיד מי וגם ענין בכל אסור לנסוחוהוי

 הוא דלתא באכילה מותרין המה ושוחטהדברים
 או ינכרי מוררו יפה שוחט ואף לנסותושוחט
 שלא כל לשחוט לתלמידיו יניח לא לכךלכלבים
 השוחט אין ואם בפניו, שיא ובפרט קבלהנטלו
 חס יטרפה שצריכין לכח נכרי ע"י לשחוטבביתו
 ; וטרפות בנבלות סחורה עושין ראין כןיעשות
 ר"ל אבי שהוא בשאב שאלתו י"ז.ם"'

 מותר אם זי"ןבתוך
 שמתיר אדם בחכמת ראה וכבר אחר בליכאלשחוט
 כשעמיה כי אם הנה תשובה. : דבריו נ"ל לאאך
 יו"ט ממלאכת ראי' אין דודאי רו.מ השיגיפה
 עושה דשם הבית ממשרת רא" אין וגט מצוהדהוי
 מ"ש ונם בשוחט משא"כ למק"א הולך ואינובביתו
 לעשות הטו-ז אוסר השמש הרי לטייל הולךדאינו
 נמני! דבריו כי ואם לטייל אינו וגם בהכ"נצרכי
 ם דבר הף דעכ-פ כיון דטותר נכון הדיןמ-מ
 האבד דבר דחף או יו האבד דבר הוי אםהן

 בפרהסיא האבד דבר אוסר דאגי אמת והןלאחרים
 יחיד לאיזה שוחם אם ממ"נ הוי בשוחטמ"מ
 שוחט ואם אדם יראם שלא בצינעא באמתיעשה
 חשדא מטעם אסור דפרהסיא כיון י"ל שובלרבים
 לא אם כי וידעו כידוע חסדא לירא רביםובשל
 לכך לשחוט אותו מניחין הי' לא האבד דברהף
 ואין בפרהסיא אף לשחוט ומאר חשדאייכא

 : א( דרבנן במיתא בזהלהחמיר
 שגונבים השוחטים בנדון שא, ע"ד י'!ק*סי'

 יפי ודאי הנה מזה.זה
 אם כי לנמרי שחיטתו יפסול רס"מ יכול פי'הדין

 מן יותר הכשרות מן שכר ליקח אסורהשוחט
 א"כ להכשיר ממון הנאת בשביל חשש דישהטרפות
 באס היינו זה חשש ליכא יותר נוטל דבאינונהי
 דחשוד רואין אם אבל אממונא שחשוד רואיןאין

אממונא
 % יסים )6 6כ)1 סתתון יעקג ג'ת כסוית )ת"ס געש חס 6נ) ת)6גס תסעס סני 6ס תיגח ס6):י "חד*א(

 ס'כ( ג"ס )יף מוכס תסים ק5ת ור6" נרצין 6ין יעקד מנית יגרי סוס כסוני. ססג'ן וכניזק )סחוס)נו
 )ית1כי )י' 6ינעי נססי' דת)ער סו6 סכ6 דתמי)6 5ער6 סנ"ת Tu S~np וגו' כסוגם חייכ 6כי רג6תר
 )ייבב עגיו חוכם :מכי' תגער דס61 כיון כסחיסס ס'נ 61'כ עיי-ס )תפס דטתו JrtS סגיו חוכס וסרס"ידטתי'
 פעכטס )סוחע )1 אירע 06 רו"ח גדנרי :6תר ו6ס גן יטכס וכודאי סרכים )סכמי) ס)6 וגסרע )תפסדעהו
 7עתי' יכוין יו67י optn1 נוס ס'נ גן דרמות טרדי ס1י ד!ס מס סס"0 כתירון וכט"כ וגו' גיסמסיעתו
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1nDV 610 רק תיגר ושי )סחוט ירמס )6 עיתו Oh 6ר51ס סו t~naS 
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 : ו!-ס 6כ)וח תגח6י10ר



 9ה סלמהלף יוד %שרתהאלף
 דיכוא לחוש דיש ודאי פ5גזי ממון ואוהבוהממונח
 הזה ובזמן לו שיתנו ממון בשביל הטרפה.יהכשיר
 דקיי"ל ואף הכי על חשוד אממונא דחוודסאן
 זה הנה השחיטה על חשוד לא הגנבה עלחשוד
 לאחר דנתן תירוץ חד איכא דהרי מוסכםאינו

 וטד השחיטה .על גם דהשוד י"ל אבלמשחוט
 משחיטת שנאכל ח"ו וכי האנשים נשתנודעתה
 דבזה"ז תמ"ח ס" ה"ה החא כתב וכה"גהגנב
 ראף ה" מה"ד לכך נינהו להכעיס עובדיכולם

 על הדת להעמיד בירגו אין כי היות אךלאוסרו
 יותר יגנבו שלא ממש בפועל ישבעו אם לכךתיו
 לעולם לשחוט יו אסור יא" יגרב ואם מזה?ה

 אהבה ויה" לשחוט להם יתיר אז עד-ר כןוישבעו
 שבועה בלי שוחט יהיות שירצה מי אךביניהם
 מפרנסתו נדחה ויה" יעולם שחיטתו לויאסור
 בטוד"ת עמ"ש  שתמה ומה כלל. ופקפוק חשששיי

 ועדם תמיד מקרבן דרבנן הריאה דבדיקתלהוכיח
 בלשון עיין לא הנה פנים בדיקת שם ה"9מא

 יכר לא התמיד הקרבת בסדר דתמיד ע"גגמשנה
 אח-כ רק זריקה קודט דבר שום שיעשהגלל
 הל"ב פ-ו מעה"ק הל' הרסב"ם בלשון עייןוכן
 שוחט שזה בשעה המזבח את מדשן והמדשןודל
 עכ"ל שקבלו זה הדם את זורק ואח"כ התמידאת

 לזריקה שחיטה בין מעשה שום דאיןסופח
 : וברורודם

 המקילין rlen י שאלתו הפ.סי'
 טוב הסכין איןבאם

 טוב נעשה ואם היד על שמשפשפין שחיטהאחר
 מן יעבור לא ממש שפגם כידוע השהיטהשכשירין
 על דעובר וכל האבן על יא אם אופן בשוםהיד
 מלמעלה. דבר מאינה דבוק רק פגם אינוסויד
 למאות נשחטו וכאן דפ"ק להשו"ב שאלתיחנה

 יא שאם ואמרו כן שעושין נ"כ ואמרו~אלפים
 ידעתי והנה אלף. מני אחד יוכשר לא כןיעשו
 העברה שר"י לומר זה יכחיש לא שכל ברשום
 דבר זה כי הפגימה ויסור הסכין יתחדדבבשר
 הפוסקים ממאוו ידברינו סמך כעין והנהנמנע(
 מורין ואין כהלכה סכין גבי חק-ס ס" יו"טבהי'
 נמי יד ע"ג דלהעבירה לרבותא כתבו יא ולמהכן
 לכתחלה כן מורין היד דע"ג ובע"כ כן סוריןאין
 דאמרינן מה שבן ובזה לחדדה שייך לאדבנה
 עכיד דלחדדה לדעת" וזוויתי דכ"חשביצה
 לו אין ולכאורה כן מורין ואין הלכהצקסבר

 אך עתיד דלהדדה לדותיה חלא דבמההבנה
 שמצוניתי' יהעביר דאי כך הכונה י"ל הנ"ללפי
 הצדוד לידי לבוא וא"א היד ע"ג להעבירה לוהי'

 ת-ב לחדדה דכוונתו מוכח דדיקלא ע-פומדהעביר'
 באיסור שנכשלים ישראל כלל על לומר וח"וואמת
 ראיתי ושוב בזה העולם רו"ח הרעיש ובחנםכזה

 העלה ומ"מ להכשיר זו רא" נ"מ הביאבחת"מ
 אני בזה נתעקמו דהצדדים נראה אם והנהלהחמיר
 הרגשה נראה אם רק מתיר אני ואין דטרפהמודה
 לחלוחית מחמת דהוא י"ל בזה שוה שאינובאצבע
 : והבן היד ע"י הלך אם דכשר אומר אני בזהבעלמא
 סעיף ח"ז בס" "מחכי במ"ש כ(*ס"

 ששחסו חש"ו לפיכךי"
 וחסו אם דוקא דהיינו נלפענ"ד ה" לכאורהיף

 כגון לחולה שחסו אם אבי הרשות דברלצורך
 בהמה רק לו ה" ולא לבשר צריך החולהשה"
 שהוצרך או החש"ו רק לשחוט מי לו ה" ולאהי'

 דהוי כיון בכה"ג פ"נ בו שיש חולה לצורךלנחור
 לשחוט ואסור שחיטתו זו נחירתו הף מצוהלדבר
 רבא שם רמשני ס"ד ביומם ממ"ש ורא" אחריובנו
 ביוה"כ אמו ושחט ביתו בתוך חולה לו שהיכנון
 הוא זו לצוק דחייתו וכשני אסור מי וכה"נופריך

 מנחירה אף גרע לצוק דח" באמת והרישחיטתו
 במקום עומד מצוה לצורך דהוי כיוןואעפ"כ
 חשיו ע-י חולה לצורך שחס אם ה"נ א"כשחיטה

 יותר מצוה הוי וה"נ קעביד דמצוה כיון ניחראו
 במקום זו נחירה נחשב ה"נ המשתלחמשעיר
 ואם דוקא בכך הכשרו דהוי דש"ה וא-לשחיטה
 הדחה הוי בזה דחי' רק מהני לא שוחטוה"

 אבל בכך דוקא הוי דהמצוה כיון שחיטהבמקום
 ואם בחש"ו או בנחירה דוקא המצוה דאיןהכא
 רק לנחור רשאי ה" לא כראוי לשחוט מוצאה"
 הוי לא בכה"ג ומעקר נוחר שוחט דליכאכיון

 אכתי בכך דהכשרו דגהי דא כשחיטההנחירה
 לומר ומנ"ל כשחיטה זו התורה  דעשתהמנ"ל
 ובע"כ כשחיטה יחשב זו דדחי' הוי התורהדדעת

 חשוב הוי מצוה בזה דמקיים כיון ס"לדמסברא
 ומצד הוא מת סוף דסוף וכיון כשחיטהויחשב
 הוי שחיטה בעינן דבאו"ב קרא דגלי לוליהסברא
 המית סוף דסוף בנתנביה אף לאסורמסתברא
 תשחטו דלא קרא דגלי רק אחד ביוםשניהם
 רק למעט קרא גלי דלא אמרינן שחיטהדמיינן
 והמיתו נחרו אם אבל הרשות דבר לצורך נחרובאם

דויר
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 היה א"כ שחטו. כאיו לאי 5בה %mשיבר
 חייבין מס חח~ה' לצורך שוינארו 885?רבו8ה8ו
 כיון א"א ידעתי ברור וללזה ששב, ישוםוהשו
 ,?כסה דבכהשנ נראה ,כיה ,דין 85דש כהוירואין

 יהקי: ברבא דלפק , ביכהבלא
 לע"ה כזד בסף הרמ"ח )וימשש) כשא*םי'

 יהטייף והמנהגנאנשה
 הטףז שייו השיבו וכו' חמפרקז רוב התךאש"
 דאסור מהש"ס ברורה ר-פי' נראה הדעתיוחשיך
 ונשחט" שם דפריך ע"ב נ"נ דף מעכזמדינא
 ולשויא שריך תקלה לידי כף אתי ומונימלהיט
 בי' אתי דכא וכר לשנים ישתכנע 81רו"יגיססרא
 דכוונת לומר סברא אין והנה וכר תקלהלידי
 חרא וכדומה הגבה לשנים אותה דלקרעהשגס
 ולא גיסטרא דוקא נקט למה תקשהדאה
 כדאמרינן הסימנים יעקור או אותה ינחורנקט

 ומיתה הריגה איזה או מעקר או נוחרבעימא
 יותר הבהמה בהו סתם ובודאי הבהמהשהורנין
 ביותר משתה מיתה דהוא לשנים מקריעהטהר
 ממקום למעלה או פגום בסכין ישתטה דלפרוךח1

 נקט ולמה מספר שאין הרבה ידומהשחיטה
 שם רש"י דעת הרי תקשה ועוד גיסטראדוקא
 דאסור בפרש"י י"א ובדף בע"א בתוס' מובאיעיל
 "קשה וא"כ טהורה לבהמה בידים טרפותלנרום
 לגרום אסור טרפות דאם הזה הש"ס מןעליו

 ומה ממש נבלה לשויא נבלה מכ"ש טהורהיבהמה
 לגרום .אסור הרי גיסטרא לשויא הש"ספריך
 למה רש"י על שהקשו התוס' וקל וטרפותנבלות
 דכוונת נראה לכך כאן ס"ורשת ממימרא הקשויא

 והוא דחולין בפ"3 האמור גיסטרא להךהש-ס
 אחר יפנים המפרקת יחתוך דהיית כאן.גפוסקים
 ונשחטי' דפריך מינה אלעיל ת קושיא וקאישחיטה
 ואסא תקלה לידי בה את? דימא ומשנימישהיט
 ויחתוך גיסטרא לשויא שחיטה דלאחרפריך

 המפרקת דחתך כיון תקלה חשש ליכא 1ח1המפרקת
 ייבא רש"י ולדעת בחולין אף באכילהאסורה
 אין רזה יבהמה טרפות גורמין ראין חששכאן
 טרפות לה לנרום אסיר בחי' כשהבהמה רקשייך
 השוב א"כ בהכשר תחלה שנשחטה כיון כאןאבל
 ח"כ וכדומה מע" מבני כבר לאכול ומותרכמתה
 בבשרה לעשית לו מותר כמתה היא. שכברכיון
 שיסף איסור באיזה באכייה לאסרי אף שירצהמה

 סה בעיפא בשר כחחזך ה% עצמה ההמהולענין

 חשש ולשניןתק5'ייכא המפרקת השחיט'שחותךאחר
 תקל* חשש ייכא אףבחולין באמת אסור' ,דלאדםכיון

et~o1גיסטרא לשמא דיא איסור דגך נימא אם 
 אסמכתא רק הה מקרא שגלמוד ואף ,פדרבנןהוי

 לה עושין אין 'שי זה דאיסור יותר א-שבעלמא
 בדרבנן רק דאורייתא חששלאיסור ליכאטרסות
 טרפות, רק לבהמה טרפות ינרום איסורואין

 כיון למיחש ליכא לתקלה לכך דרבנן לאדאורייתא
 טרפות נורמין דאין ויאיסור מדרבנן אסורדעכ'פ
 נראה זה מותר התורה דחן כיון ליכאלבהמה
 שפירש רש"י שישון אמת והן הסוגיא ס"ברור

 לשנים יחתוך עצמה שהיא משמע ישניםיחתכנה
 היא שעל. משמע לשנים המפרקת יחתוך פ"ולא
 השוחט בפרק דשתם המפרקת על לא קאיעצמה
 לא וכאן לשנים המפרקת יחתוך שלא רש"ינקט
 אך קאי עצמה ם משמע מפרקת לשוןנקט

 לשנים יקרענה כתב ולא יחתכנה. שכתבמלשון
 משמע קריעה ישון לשנים שנקט מקום כיכדרך
 בסכין כן יעשה שחיטה שבדרך שהכונהמזה

 הש"ס משף הנ"ל הוכחות מכח בפרטכפירושנו
 פי' ברר נראה לכך וכנ"ל מגיסטרא דוקאימה

 המפרקת בחתך דאסור גדולה ורא" כמ"שהסוגיא
 : ברור כנלפענ"דלשנים

 יפה השוחטים. של "תקנה נדון כיב.םף
 ב4 היות יפעול ר"מעשה

 עירר אנשי שקבעו זמן וכשיגיע בקה'שוחטים
 ישחוט שמכבר להשוחט חלילה שני שו"ב עודלקבל
 עוף רק אחר שוחט עוד שיה" עד שם דבהשום
 לר אסור וגלא"ה לשחוט לו מותר ח*1יהדה

 : אסורה שחיטתו ישחיט ואםישבוט
 המוהל בודאי המוהלים בין רתקנה,ובנדון

 יוון דיש אף כי יקונסו ראויהזה
 דחרם כחב דהנויב חדא אך חל דכתב הרםאם

 בנ*ז כתבנו בשבועה אף ועוד בכתב גודאיחי
 בדבר בנדר כמו בע"ה שבועה הוי מורבגןדעכ"פ
 בסי' כמ.ש דיינינן כע"ה כ"ע ואנן ממש בושאין
 ונדון דאפשר. במה לקונסו ראף בודאי יכךרי"ג

 דלמא שהקשה פ"ה דף בנדרים הר"ן עלשהקשה
 והקשה מדידי' מתהני ונמצא נדרו עלישאל
 לק"מ לנמרי מותרין נדרו על ישאל אם הרירמם

 אסרו לא אם דהרי בע"כ נוטלין דחיךדהכונה
 מדידי* מתהני איך וא"כ בע"כ ליטולאסורין

 : ומ"פ עליו ישאל דלמאבע"כ
והיין
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 אל בוז דגרי איזה כתב אשר השו"בדנננז4דן
 חיוב עליו אין ודאי ופייסו. וחזר הרב.

 כדת שלא הוא נדוי עליו שנוזר ומי כללנדף
 ין ראין ומכ"ש אדרבא לומר השו"בויכול

 ! זה מכחהעברה

 כשהילכיו ביית יי"י שאלתו כיב.ם"
 אצל לשחיטהשו"ב

 השחיט' דם לכסות לכ"א ומכבדים יביתםהבעה"ב
 בעה"ב שני שם אשר לבית כשבאיםולפעמים
 והשו"ב בצדו ומניח עפר מעט חוטף דכ"אנוהגין
 וכן עפרו לתוך לזה השייכין העופות אתשוחט
 איש מכסים ושניהם הגיהו אשר עפרו לתוךלקני
 המבואר לפי כן לעשות רשאים אם שלואת

 אחד כיסוי ועופות חיות מאה unv כ"ח סי'ביו"ד
 אחת כיסוי לכסות הרבה לפניו ה" ואפי'לכולם
 הנה תשובה. : לעצמו מברך כ"א וכאןלכולם
 כל לצאת רצו אם ודאי אומר אני כלבראש

 זה ושל זה של ישחוט שהשו"ב אפשר סי'המברות
 ויכבד אמן יענה והשני ויברך אחד יכסהואח"כ
 גדול בברכות אחז-ל הרי גם לברך לחברואחד
 וכל הכל יצאו בזה וא"כ המברך מן יותרהעונה
 מצות הנה כן יעשו לא אס ואף שלו. יכסהאחד
 והנה למעלה ועפר למטה עפר ליחן הואכיסוי
 הוא שיתן היינו יכטה הוא ששחט דמי דקיי"למה

 דיל כייז כאן אב? למעלה ועפר למטההעפר
 התחיל כבר א"כ למטה העפר הוא נותןבעה"ב
 גמור לו אומרים במצוה והמתחיל במצוההוא

 השיחס על ואין יתעלה גם לכסות עליווא"י
 גרס בזה הוי ואם שא"צ ברכה גורםאיסור
 למטה עפר ליתן המתחילין הבעה"ב שא"צברכה
 כל ויולי חדא. זה השוחט לא כן הגורמיןהם
 והנה שאיצ ברכה גורם חשש זה דאין נראהזה

 דקיי"ל בהמ"ד מהל' רא" דבריו בפתח רו"ממ"ש
 דמה משם רו"מ ממ"ש מוץ הנה לחלקדיכולין
 ליכא באם היינו שא"צ ברכה לגרום דאסורדקיי"ל
 אחד בברכת דהיוצאים כיון כאן אבל כללשומע
 שומע והנה אמן ולענות הברכות כל לשמועגריכין
 תפלת באמצע דגם בסוכה רש"י וכמ"ש כעונההוי
 הוי אחן בברכת יוצאים אם אף וא-כ כן יעשהד"ח
 אין כשחולקים אף א"כ לעצמו כ"א בירךכאלו
 דאין נראה זה חוץ והנה שא-צ. ברכה גרסותכאן
 אם רק הוי זה דכלל שא"צ ברכה גרסות הששבזה

 תוספת בו אין אבל לבד יתירא ברכה הויהנרמא

 שייך לא nlab תוס' כאן דיש היכא אבלמצוה
 מצוה מוסיף בנגדו דהרי שא"צ ברכה דגורםלומר
 העושה האחד יה" מכסה השוחט יה" אסולכך
 עושין שלשה או שנים לאחרים מכבד ואםמצוה
 והף המצוה לקיים רוצה כ"א א"כ כיסוימצות
 בחוקותי בפ' רש"י והביאו אחז"ל וכבר מצוהתוספת
 eaPn'1 לרבים מצוה העושה יחיד דומהדאינו
 ודב שא"צ ברכה גורם בזה שייך לא א"כמצוה

 התורה שאמרה דמה לחלק רו"מ שרצה ומהלפענ"ד.
 אבל שלו בעוף דוקא היינו יכסה הוא ששחטמי

 יכסה שהוא לומר עוף הנותן יכול אחר שלבעוף
 בטל ותנאו עמש"ב מתנה הוא דהרי נ"ל אינוזה

 : כן להתנות בידוואין
 השוחט אם והכו"פ התב"ש של הפלוגתאדב::ד4ין
 שליחות בתורת הכיסוי לאחר לכבד יכול.

 להכריע בקיצור נ"ל וכעה בילדותי בזה כתבתי לאאו
 כהתב"ש הדין אז בעצמו השוחט של העוף דבאםכך
 של העוף אם אבל מבשלוחו יותר בו דמצוהכיון
 והשוחט העוף בעל על השחיטה חיוב הנהאחר
 שייך לא ביה א"כ העוף בעל של שליח רקהוי
 רק עצמו דהוא כיון מבשטחו יותר בו מצוהלומר
 ששחט מי אמרה דהתורה נהי ולכך הואשליח
 שליח לעשות יכול ולכך שליח רק הוי מ"מיכסה
 דכולהו קמ'א סי' באהע"ן דקיי"ל למה ובפרטאחר
 השוחט יעשה אם אף ה"נ וא"כ נינתו דבעלשלוחי
 הכיסוי של השליח זה הוי לכיסוי אחרשליח
 יכול לכך זה או זה לי ומה העוף בעל שלשלוחי
 דהרי שליחות בתורת הוי ובזה אחר שליחלעשות
 בעל של רק שלו המצוה אין יכסה השוחט אםאף

 לעשות יכול א"כ שלוחו הה דהשוזוט רקהעוף
 רו"מ של ערעור נסתלק נמי ובזה אחרשליח
 אם דאף כיון שאני דבזה שא"צ ברכהדגורם
 של הוא המצוה וגוף שלוחם רק הוי יכסההשוחט

 זה אין שלו את לכ"א מהזיר אם א"כהמשלחים
 : ומותר שא"צ ברכה גורםבכלל

 עופית שיחס השיחס באם שש"י ומה כ"ד.סי'
 שצריך לברך רשאי שאיןבמקום

 אם השחיטה ברכת לברך אחר מקום אללהרחיק
 יצטרך שלא כדי הכיסוי ברכת גם לברך תיכףיכול

 הנה ולברך. ששחט המקום מן ב' פעםלהרחיק
 דשחיטה י"א מס" וראייתו כן לעשות מלהזכירחס
 ברכה דפנה כלום איש זה הכיסוי בין הפסקאינה
 הברכה בין הפסק יהי' שלא אחד ענינים ב'צריך

מהמצוה!11
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 להיות לעשייתן סמוך לחיות הה והשניתיהמצוה
 ,אם ולכך דעובר עובר לא אבל לעשייתןעובר

 רק לעשייתן מסוך דהוי הכיסה על עתהמברך
 המסק אינה דהשחיטה. קימל ה8סקיבזהמחשש
 השחיטה קודם יברך אם אבל להכיסוי הכיסויבין
 אך po~n דאינו נהי שחיטה אחר שיה" הכיסויעל

 ולא דעובר עובר והוי לעשייתו סמוך אינועכ"ז
 סיד הכיסוי עי מברך אינו דעתה כיוןסהמ

 : ונכון ת"ב ישהוט תחלהרק
 מעבר לחוו תחובטהט ב"קנ" ש"צ" מימית נשאלתי כנידםכא'
 והוינו יהיתר והוריתי להנץ. תחוב טהט fWV1~לעבר
 לא אם היינו הושט דרך הנבלעים דרובדבהי
 קייצו 6"מ לקנה סמוך דנמצא אף ממש בקנהנמצא
 בא הושט דדרך ואמרינן אחה"ר הולכין וקרוברוב

 בתוך דנמצא היכא אבי דוכתא בכמה הפמ"גכמ"ש
 ס" הממ"ע כתב וכבר ממש מקומו הוי הריהקנה
 דהיכא דבוב פ*ב הרמזתן בשם המפורשים וכןרנ"ט
 אולינן ה"נ א"כ עדיף קרוב הף ממש מקומודהה
 בקנה דבלעו ואסריכן בקנה דנמרק מקומובתר
 לחוש ואין ברובו נקיבתו וקנה לחוץ נתחבוממנו
 על הנפצא בעצם דהרי ז.א בושט נקב עשהשמא
 וס"ל לסט בס"ס הטו"ז על הרבה חולקיןהריאה
 ולא הפנימים אברים ינקיבת חיישען ולאיכשר
 והביאו בכח שמכה קוץ חף אם רק לוהדףישינן
 חוששין דאין עיקוץ בו ויש הצלע מנשבררא"

 בסם-ג עיי"ש הפנימים ואברים הריאהלנקיבת
 כיון המחם עי ה"נ וא"י ל"צ ס"סבמשבצות
 גרע לא בכח ישא אעו ומום בקנה שנבלעדתלינן
 דלא הריאה על הנמצא עצם או הצלעמנשבר
 שם הפמ*ג למ"ש דומה ואינו לנקובהחיישינן
 מכח דהיישינן בריאה הנמצא למחט דומהדאינו
 ליכא דבקנה די"ל הדא עיי-ש הדוהה כח ישדשם
 דבר בו נבלע להיות דרכו דאין כיון הדוחהכח
 הדוחה כה שם יש אם ואף הדוחה כה שםאין
efbדהוי כיון' עצמו לגבי רק מהני לא הדוחה כח 
 כח לו שייך ואינו הריאה מגוף זה ואין בומונח
 ולצאת יינקב דסופו וכיון לחוץ אאו דוחההדוחה
 אבל הריאה גוף לגבי תה ניקב כבר שמאחיישינן
 ברובו דפסיקת4 לחוש אין הקנה דלנקיבתכאן
 מכריח הקנה של כח אין הושט לנקיבת לחושרק

 נקיבת בלי לצאת לו ואפשר הושט ניקבלהיות
 לנקוב סופו ואין הושט 9ם שאין אחר מצד אופישט

 בו1

 הושח דגיגיי בזה, יחוש אין יכך כודאיההסט
 כש"ך הנ-ל לדיו ראף ראיתי שוב להיתר.והוריתי
 מפורום שם והע"ח הרשב"א בשם ח' ס"ק מ"אס"

 חולק דהרשיל מביא דהש"ך ואף טסש בנהכיוצא
 מסתבר %פכ-ש המתירין. דרוב שם הביאמ"מ

 סי סעיף ל-ג בסי' הרמ"א ומ"ש כנ"עטעמחחו
 בקוץ היינו טרפה קוץ ע"י דימא ספק הוידאם
 בקנה קוז יפנינו דאין כיון דבזה מבחוץהבא
 בהר אזליגן שוב דבזה בבליעה תלינן לאבפגים
 הוי אם בע"כ לכך בושט הוי הגביעים דרוברובא
 וחישינן בכה הוי ומבחוץ מבחוץ הוי הקוץעיי

 במחט הלינן דיא ומה ונכון ת"ב הושטלנקיבת
 .הנבלעים דרוב כיון גופו מס"ט היינוובייעה
 דהוי יומר מבסנים קוו נמצא 9א וכאן הושטדרך

 בחוץ או בושט או רק תלינן לא לכך אטשמקומו
 ולא ממש מקומו דהוי עדיף בפנים נמצא אםאבל
 ולא בליעה דרך דהוי ותלינן רובא בתראולינן

 : וח"קבכח
 ,בראים העוף נוצת בנדון שאלתו כקו.סי'

 שבאם מורה אני כךהנה
 ותשכח דוק מטריפו אני אזי העצם אל דבוקהעור
 והוא מראיתו נשתנה הוי דהעצם סימן הףדאז
 נקבים כמה יש וסביבותיו הדם נצרר כמובלאה
 דהוא ניכר נם בבהמה איסור כשיעורכמעט
 סדביזז גם ונשתנה הדם דבירר כיון טפהמחסת
 אם אבל מכה מחמת דהוי כן ניכר בעצםהעור
 בו ואין לבן העצם אז בעצם דבוק העוראין

 5 יהורות ראוי וכן מכשירו אס בזה נקביםחרבה

 המשיביס לענץ אחר. באותן שאלה כ"ז.סי'
 אני אם מטריף אניבעופרת

 בו דבוק והעור שם $mw ma  שהעצםרואה
 נקבים שם שיש מובטח אני כבר בדיקה בליאז
 בבהמה איסור שיעור ישרך אפילו נקבים בווהה
 שם דהמראה חולי מחמת דהם ניכרגם

 וא"צ בפשיטות טרפה והוא לבן ולאבלאה
 : בדיקהאפ"

 שאירע לעשתה טק"ק שאלה כ"ח.םי'
 כבשים שני השו"בששחט

 ב' הכבשים משני באחד והי' אחד אישאצל
 והא' משורש סי' %א הורדא במקום בימיןוורדות
 צחוק דרך שאמר רק השו"ב והטריף הפוכההיתה
 4ף בכבש יש גנב ואביך גנב אתה הכבשיםלבעל

 כדרך הורדא נתק ואח*כ טרפה ואתםכבשים
שעושין
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 בעל וגם העומדים כל וטעו בכשרותשעושין
 בחזקת כבשים הב' ומכרו שכשר וסברוהכבשים
 השו"ב אצל הבעה"ב ג"כ שחט ימים ה' ואחרכשר
 והלכו טרפה ה" שהאחד תומו לפי והסיחהנ"ל
 שה" הבשר וגם הכלים את הרב והכשיריהרם
 לו אמר שהשו"ב מהמת השאלה בעת עודעדיין
 מקצת הוראת ע"פ והכשיר שוין וניהםש"ח

 הפוכה באחת שוין בשניהם שמכשיריםאתרוגים
 שוין ה" אם יודע דמי תמוה זו והוראהבהפ"מ

 :עכתו"ד
 שהו "יי יא דימא יחיש יףמ ש םתשובה.

 טעה בזה עומדת איסור בחזקתובהמה
 ודוקא שהיטה בעסקי ולא בטרפות הוי זהדספק
 עומדת איסור בחזקת הוי בשחיטה ספקלענין
 בחזקת הף בטרפות ספק לענין רק נשחטה אםאבל
 לא טרפ' שהיא בפיו הוא שאמר מה ובשבילהיתר
 שהטריפה אמר שלא ובפרט היתר מחזקתיצאה
 סתם שאמר רק הפוכה והגדז?ה שוין ואינןמהסת
 א"כ בשוין המחמירין  כדעת דהחטיר והיינוטרפה
 הסתם דמן לזמר היתר מהזקת יצאה לא זהבשביל
 זה גרע ולא בשוין הטתירין על ולסמוך שויןהיו
 ואחד גגם אומר מאחד ל"ט בסי' מבוארמדין
 והרי היתר בחזקת הבהמה דמעמידין בחיתוךאומר
 מסעם רק יה אסרינן לא תחלה האומרבב"א

 והטו"ז הש"ך כמ"ש כשנים הוידהראשון
 כיון זה בלא הרי מיבמות רא" ולהביא טעמאהך ולמ"י

 לומר שייך ולא טרפה נחזקת הח"י הראשוןדאסרה
 הראשון דאסרו: דאף ובע"כ היתר אחזקתאוקמוהו

 כיון רק אותה סתירין ה" כשנים הראשון הי'יא ואם היתר מהזקת יצאה ולא טרפה חזקת נחשבלא
 במקום אחד של דבריו אין כשנים נחשבדהראשון

 והוי בגב דהף יהדיא דאומר התם תיגח raב'
 שייך בזה השני שהכחישו רק דבריו לפי ודאיטרפה
 שהוא שאמר נהי בנ"ד אבל כב' דהראשוןלוסר
 דהחמיר די"ל שוין היו דיא רא" זה איןטרפה
 שוין שהיו אח"כ עומר יכול לכך הסחמיריןכדעת
 ובפרט היתר לחזקת והדריגן באיסורין נאמןוע"א
 כיון רק היתר חזקת בעינן יא הכחשה דליכאכיון

 רס"מ ומ"ש ע"ג נאמן ליכא איסור חזי:דעככם
 עדות אחר לדקדק אין שוין היו אם יודעדמי
 הוא ובקי לדקדק על" דרמיא במלתא בפרטהעד
 נימא כו' בגב אומר באחד כ"ט בפ" שם והריבכך
 מטה אם במשהו והרי המקום כיונו אם תדעפי
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 הרב הוראת אך כן אמריקן דלא בע"כ טרפהלגב
 המתירין דדעת חדא כזה דבר הכשיר איךתמוה
 מיקל ספר באיזה כן ימצא ואם ראיתי לאבשוה
 והפמ"ג תבואה והפרי והתב"ש הש"ך נגדראשו

 הבשר להתיר ובפרט בשוין מטריפין שכולםוהיב"ש
 והרי יאיסור הורה שכבר אחר בפרט עריץשישנו
 ומב"ש הדעת בשיקול בטעה דינא דקם בכה"גקק"ל
 לחזור יכול איך הפוסקים רוב כדעת הורהאם

 או"ה בהנהגת עיין כחדא נעשה שכבר אחרולהתיר
 טרפה שהיא בהדיא אמר לא שאז ואף רס"בס"
 תחלה טרפה שה" לבעה"ב אמר אח"כ הרימ"מ

 הכשיר ואיך בעין הבשר ה" דעדיין כיון אוהוראתו
 ועוד טרפה שהוא השוחט שאמר אחר הנשארהבשר
 ביש רק התירו לא דהמתירין פשוט בדבר הרבטעה
 אם אף אחד שורש להם באין אבל אחד שורשלהם
 טרפה הכל הקטנה הן הגדולה הן הפוכהאחת

 לא כאן והרי האחרונים וכל ותב"ע בש"ךוכמפורש

  ענין ומה ענין בכל וטרסה אהד שורש להםה"
 טרפת דהבשר ודאי לכך לכאן שוין אין אושהן

 : טרפה והכליםגמורה
 צחוק דרך דאטר כיון להעבירו ראוי השו"בךנן14ן

 ועשה טרפה דהכבש אמר ולא טרפהאתם
 ובפרט והיתול צחוק ומנפשותם ישראל שלמדין

 דאין וידוע הורדא שתלש עליו מוכיחיןדמעשיו
 בטרפות ולא בכשרים רק כן לעשות השו"ב שלמנהגן
 מוכיחין מעשיו והוי כשרה מנהג בו עשהוא"כ
 מוכיחין דמעשיו והיכי טרפות להאכיל שרצהעליו
 סעיף "ח בס" אותוכמ"וכעיןזה מעביריןעליו
 דכבר הכא כמו כ"כ איסור עשה לא והתם"ט
 העברה חייב לכך כן ועשה טרפה שהוא לונודע
 דהמעש' אדע שוב יאש. לכל משחיטתו לאכולואסור
 פי' לא ההפוכה גם אחד בשורש וה" כן ה"לא
 8ף י"ל דבזה הלב-ש דיבר יפה ובזה כיסלה

 כדין לכך היתר בזה דניכר כשרה הויבשוין
 : בהפ"מ הרבהכשירה

 הוורדא מקצת חסר בגדע שא' כים**כיף
 שנמצא ווארצליןובדין

 בתשובותי כתבתי אני הנה תחחםנקב
 : בזהלהיתר

 2יף בשי עי" שהי בייתה שא' ל*מיי
 באמא נמצא בלף הבשרותחת

 מח"ד יותר אחת בליטה באמצע ימין שיהאטצעית
 ז8 אין כי דכשר הוא האמת הנה להטריף.והורח

בכלל
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 ס"ה ל"ה' בס" הרנ"א כלשון רק יחורתבכלי
 צורת לה כשיש אלא יותרת מקרו ולא ודלבהג"ה
 ' רחב גבוה מקום הריאה ע"ג נמצא אם אבלאונא

 . גבשושית נקרא בראשו תר ואינו ימעלה ועביסטה

 המל הרמ"א כלשון דיד" נדון ה" אם ולכךוכשרה
 ל"ה ס"ס הח"ז מדברי וכן יותרת דין לו איןודאי
 מדברי היפך להוכיח יש הב"ח בשם הטו"זשהביא
 היינו ורד תואר לו שאין במ"ש כונתם כיר"מ
 לו הי' בראשו הד הי' דאם ג"כ בראשו חדשאונו
 הכונת דהכל ראי' אינן ראיותיו וכל ורדתואר
 הוא אם אבל לאונא ודומה בראשו חד הואאם

 : וז"ל וכשרה גגשושית רק הוי בראשועגול
 מריאה סרכי קרניז יכתב מה י"א.*סי'

 הנה מורנא ונמצאלדופן
 סרובה שהיהה כתוב הי' לא הראשונהבשאלתו
 בענין והנה בזה ר"מ חידש כעת רקידופן
 כילא ונקוט במורנא דתייגן יו מודה אניכזה
 דעפ"י בא81ן ידופן סרוגה הריאה אם בודךזו

 נהי ולכך כשר ה" ס"ט בס" המחברדברי
 יש בזה מ"מ הרמ"א כדעת מחמיריןדאנחנו
 מורנא שם וה" בריאה ,נקב נמצא אםלהקל
 ידעת שנם באופן הוי אם אב9 לה סמוךש

 כמ"ש הדין אז לדופן בנסרך טרפה הףהישע
 שהמחבר באופן . לדופן בנסרךי אבל תחלהלו

 טעמים מכמה מורנא בנמצא להקל י9מכשירו
 : להאריך אין ויותר ר"משכותב

 מק חימי סיכי ה ט ריב שא' ליב.ם"
 עיי' שה" אחת בריאהקאלנא

 התחילה בלוי הבשר השו"ב הסיר וכאשר ניףבשר
 השו"ב הרגיש ואח"כ מאד דקים דמים סיפתלהזיע
 עוד זקיף וכל מכי בלוי הבשר הוסר לא עדייןכי

 שלמים הקרומים שני ונראה הריאה מעל דקקרום
 וה" כלל דם זיעת שום עוד נראה ולאויפים
 : כראוי והבדיק' הנפיח' אחר אותה והכשרנוהב"ס

 בגוף הנה כי ירשית "יי" כדין ייניתשובה
 טוטו"ד בחבורי כתבתי הל"י שלהדין

 מיהו בעזה"י הוא טוב כי עיי-ש להכשירמהד"ק
 החמיר לא דהוא כשרה היא אפרים לחבית אףבנ"ר
 הדם כאן אבל הריאה קרומי מטף הדם ביוצארק
 ?דעתון בזה'אף הנשאר בלוי הבשר של העור מןיצא
 רק בא היא דמזיעה להטעם א"צ דבזה כשרההיא
 הבשר אם בכך מה בלוי הבשר מן הה אםאף
 ודאי שלימה גופה דהריאה כיון מנוקב ,הואגלוי
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 : הבורא רוח .יערה., ועלי בטיפה יגערו ראוי והמערער יכרעכשרה

 בלף בבשר היראתי עי ששאי מה ל"נ.ט"
 והתרתי מבצבץ והי' פורתאונגלד

 מהד"ת טוטו"ד )עיין דטבחא בידא 'דתיינןמכח
 פירתא בנגלד הרי והקשה בכח ידו דהעביר י"ג(תש'

 אסער איך בבצבץ וכ"כ בדיעבד מעכבתהבדיקה
 ב1514' דקיי"ל דנהי תברא לא מזה הנהיהכשירו.
 רק הי"ג בדיעבד אפילו הבדיקה מעכבפורתא
 לכך באונס נחשב לא דאו בדיקה גליבנאגד
 מכח לבדוק יכול דאינו היכא אבל אעכבהבדיקה
 ומותר מטע באונס הוי וה היד במשמוש נקבדנעשה
 בס" ה9"ך מחלק בנה וכיוצא בדיקה בליבדיעבד

 וגם זה כעין הוי וה"נ הריאה נאבדה לעניןל"ז
 אם דחתם קי"ג סי' בטוטו*ד אני לס-ש דומהאיש

 צ"ג בס" משא"כ טפי גרע זה בחוזק הויהקליפה
 מיושב ובזה בדיעבד. ומותר ממש באונס ההבזה
 הזבח תורת הס' דברינו ועל הל"ש על קושייהוגם

 רק בפשיעתו שלא לבדוק דא"א היכאדכונתנו
 והיבא בדיעבד מעכב אינו ודאי ממילא הףהעיכוב
 העיכוב את להסיר חייב יהיות ממילא הוידהעיכוב

 שיא לבדוק א"א עתה דופנינו כיון מחויב אינוזה
 לבדוק אפשר ה" לפנינו כשה" היכא אבלבפשיעתו

 : וא"ש ג"כ בדיעבד מעכב זה פשיעה כעין הוירזה

 על הי' אם ביין שאלתו ע"י- )א( ל"ד*ם"
 וקלפוה גלוי בשרהריאה

 אומר אני הנה חטובה. : דם ' זיעת ממנוויצא
 שאינו וראו בדקוה לא דאם בזה מקףבקיצור
 אם אבל טרפה דם להזיע ' התחיל ותיכףמבצבץ
 או להזיע התחיל ואח"כ מבצבץ שאינו וראובדקוה
 אח"כ ובדקו לסנינו הריאה עדיין אס אךכשרה
 כשרה או מבצבץ אינו דם שויעת אחר גם אםשגית
 העליתי כן טרפה מבצבץ הוא דעתה יראו אםאבל

 : קצו סי' ה' מהדורא ליכוד בחבורילדינא
 ל"ג סי' ביתד הובא הרמב"ם על שתמה דב,דץ)ב(

 הש"ס מן ותמה טרפה העליון לחיבניטל
 ברגליו בודק חתך פיו ע"ט,.באם ס" וביו"דדחולין
 ג"כ. העלטן יחי ניטל והרי טהורה שהיאומוכח
 ימצא אם די"ל טעמי.אחד מכמה לק"מ זה,הנה
 דכבר כיון בפ" עוד לבדוק, א"צ כזו בהמהעוד
 בשני' עוד לבדוק א"צ טהורה ומצאה בזובדק
 משום בו התרו אם נ"מ ועוד טהור זה דמיןוידע

 טרפה רק טמאה איסור בו דאין לוקה אינוטומאה
או
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 מבהמה ומעט זו מבהק  מעט נפי אפ נאר"ו
 מצטרף זה שנים איסורין דהה כ5ן אזשרפה
 הוי אם אבל זה את לבטל מצטרף וזה זה אתלבטל
 וזה ההיתר לאסור יחד מצטרפין הם אז אהדאיסור

 : בסבראברור
 גס" הפמ"ג ימ"ש ששאי מה ל"ה.ט"

 בג' י"א ס-ק בשפ-דל"ז
 טרפה en~vi ריאה מראה דהף אף דסמיכיגועי
 דאית הפמ"ג עם הדין עליו. לחשק רוצהורו"ח
 יש גם לחוץ בולט אינו דשם בצנים לחסרוןדומה
 את ינקוב שאחד או גורם זה אז סוגלאבהם
 שרצה ומה וז"ר. ביניהם נקבים יעשות אוחברו
 דרור דצפור פ"ב ס" ביו"ד להטו'ז ראהיחביא
 דרור דצפור שם דקאמר כ"ט דף מביצה טהורהוא
 ירט בגדי דבחבורי לי כמדומה וכו' יקשרהצריך

 כלום זו ראי דאין נראה וכעת בנההערותי
 התיטקת בו לשהק אותו יטלטל שרוצהדמיירי דיי וכ"כ אסור בטלטול אפ" מוקצה קיטלדהרי

 זימי: וצריך במוקצה אסור זה דגםוכדומה
 הריאה עי בתה הנדע מ"ש ל"ר*ס"

 שבדקין בבועה גם החיצון עור נגלד לא אםכשיה ודאי הפגימי. העורתגלד
 : כשרה ודאי ויפה שלם העור בחוץאם
 בועה כל מטריף אני בעופות גועהדבנכז14ן

 קטנה או גדולה בין עוסות שלבריאה
 במקום או מעל"ע הוי אולי דקה דהריאהסיע

 : מטריף אני תמיד וזהסרחונות
 לעבר מעבר בועה שהד הריאה עיר ל"ז.*שי'

 השני ומצד בולטת היתה אחדומצד
 דשם כיון הטריף יפה הנה לטליאה. שוההיתה
 שייך הסמפוטה נימול שמא הטעם על עלהבועה
 בזה יסמוך ואין לעבר מעבר דהוי ביוןבזה

 : וכו' השוחטיםעל
 האונא בריאה שפירע שאלתו ל"א.סי'

 על למעלההימנית
 למעלה נתעקם והיותרת יותרת כעיןהערוצה
 אגודל של אמצעי בפרק כח"ד ה" עצמווהעיקום
 שהיותרת אלא בינוני אגודל כצפורן הויוהרוחב
 ריאות ברוב יש כזו וגומא בגומא כשוכב ה"הנ"ל
 ובין עליונה אונא גין כי ריאתו בכיואפשר
 גומא יש השלם במקום- בערוגה למעלהאמצעית

 והיותרת מהגומא קצר ה" הנ"ל היותרת גסכזו
 בנחת היד בהנחת רק הי' כי בגומא נכנסהזה

 יידעים ואין ומעלה יוצאת היתה הידתשמסירין
 מבבה לפיצול או סרבה ליהירת אותו לדמותאם
 לו שהי' דהיינו מגבה יותרת שהיי מובהקוס"

 סמפון לו יש אם בודקין ה" לא מיוחדסמפון
 הנ"ל היותרת ה" הריאה טפחין כשהי' כי לאאו

 עלה לא שמביביו הריאה ושאר תיכף בנסיחהעולה
 שמונח כזו ויתרת סונט זחן תחר אלאבנסיחה
 המבואר כפי כי דיגו מה היד בהנחתבהגומא
 לפיצול אותו נדון אם א8" היתר יו איןבסופקים
 הראש עפ"ד כזו לפיצול היתר יה pR ג"כמגבה
 ריעותא הה כאן וגם נ"ב ס"ק ר"ה סי'אפרים
 וכפי כנאד השדרה לצד הפירוד צד שה"אחרת

 הגחת מועיל אין השדרה לצד כשהפיצולהמבואר
 אפשר ה" לא וכאן הדעת הבחנת צריך אלאהיד

 דחוי יהוכיח שרוצה מה הנה תשובה. ןיהבחין
 סמפון יו ה" אם וא"י ממפת לו שהי' מכחיתרת
 שה" מוכיח מזה תחלה בנפיחה דעולה מכחרק
 ההכרח דאטו רא" מזה אין ולדידי סמפוןח

 יתרת שיה" יתכן הרי סמפון לו יה"שהיתרת
 תחלה שעלה ומה הריאה בשר כשאר היאומ"מ

 דק בשר ה" שהפיצול מחמת להיות יתכןבנפיחה
 שעב הריאה בשר שאר אבל בהנפיחה יותרהרגיש
 והנה הכרח. מזה ואין מיד בנפיחה הרגישלא
 ואף כשרה בגומא הוא בנחת היד  דכשמניחכיון

 הנחת אחר אט בזה מחמיר ל"ה סי' אפריםרגבית
 לחוור וצריך מצא הוא ידו כשמסלק אם בנחתיד

 דנפש" מסברא רק שכותג כיון בנחת ידולהניח
 ההיתר דעיקר כיון דבריו יראין אין הסליחהאחר
 כן כמו דאמרינן עליו בנחת יד הנחת דמהנימה

 יא היום כל עליו בנחת היד יניה ראם כיוןכאן וא"י לגומא אותו יחזירו עליו המונחיןהצלעות
 והפ עליו תמיד מונחין הצלעות והרי יחוויצא
 יוצא אינו עליו מונח שהיד זמן וכל הידכסו
 להכשיר. ודב בצלעות חיכוך חשש כאן איןוא"י
 ננד הפירוד דאב התב"ע מדברי שחששומה

 יש להבחין א"א ואם דעת הבחנת צריךהשדרה
 משמע טרפה בקיצור כתב מדכא הנהלהטריף.
 כותב דנפשי' לדעתא ורק שטרפה לו ברורדאין
 לא כשרה להבחין א"א אם ולדעתי להטריףדיש

 ודאי להבחין ידעו לח העולם כל אםמבעיא
 ידיעה כחסרון נחשב לא העולם לכל דספקדכשרה
 מ"פ עליו חולק קנ"ה ס"ס באהע"1 דב"שואף

 לא אם דאף ועו"נ הט"ו. על יסמוך ישבכה"*
ה"
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 בידה ראין מה כזה מהני העולם לכל ספקסי'

 בחסרון, דספק דקיי"ל למה דומה דאינולהבחין
 לפגיע ריעותא, דיש סיירי התם ספק אינוידיעה
 ברפ"ב זהי .כעין דאיתא וכמו להיתר איסוהשנמל

 ה"נ _כן וכו' לפניך שחוט שור התםדכתובות

 היכ-
 מהגי לא בזה שחוט שור והוי ריעותא כברדהוי
 כשרות חזקת דיכא התם גם ידיעה בחסרוןספק
 אף בזה משא"כ האוסר דבר בו שנפל דאיתרעכיון

 טרפה ויהי' להתפרק שסופו חשש רק הויביתרת
 וליכא נתפרק לא. עדיין עתה אבל סופו ע"שונדון
 דנשחטה כשרות חזקת הוי גם לפנינוטרפות
 אם אף והנה בחסרון. ספק אף מהני לכךהותרה
 מלשון נראה וכן הנ"ל באופן מהני יתרתהי'

 נמצא אם וכן שכתב ה' סעיף ל"ה סי'הרמ"א
 פיתול כתב ומדלא תחתיו וגומא הריאה עלאונא
 וכן בזה מהני יתרת הי' .אם דאף מוכה אונארק

 תחתיו גומא שיש ומאחר שכתב דבריו בסוףממ"ש
 עתיד אינו בוינוח

 להתפר"
 וכשרה יתרת כשאר

 לומר ראין כן הדין יתרת הוי אס דאףמוכח
 דחיישינן יתרת כשאר להתפרק עתיד דאיתדהכונה

 הוי כן הכונה הוי דאם דז"א להתפרק דעתידבו
 להתפרק עתיד ואינו הול"ל רק מיותר כשארלשון
 מגבה שאינו יתרת כשאר הכונה בע"ככיתרת
 אם דאף זה מלשון ומוכח בזה ה"נ כןדכשרה

 להכשיר נ"ל ולכך בכה"ג .כשר גמי יתרתהף
 להחמיר ראוי ודאי הפ"מ באין מיהובהפ"מ

 אפרים.: וראשכבתב"ע
 עניים שי בפיאה שש"י מה ל"ש.מי'

 חתוכה האונא שהי'שדיים
 חתך ומאותו לעבר מעבר לא רק התך בהשהי'
 לדעתי הנה וכף. לגב מחיתוך מרכא יוצאהי'
 אזלינן השתא דבתר כסדרן שלא דהוי סרסהודאי
 ובמרכא להתפרק סופו חתוך הוא דעכשיוכיון
 רק הריאות בכל כן הי' באם תלוי הדבראין
 דאינו עצמה אונא באותו הוי ראם המקוםבתר
 חתוך דהוי כל אבל להתפרק סופו דאיןנפרד
 ומפו מזה זה נפרד להיות הצדדים שלדרכו

 מורה בכך דרכו שאין דהחיתוך ובפרטלהתפרק
 בא ומזה ג-כ נקב בו דהוי רא" ויש חוליעל

 להיות דרך דאין וטלאים בגדיים ובפרטהמרכא
 גמורה מרכא הוי ודאי מרכא וכשיש מרכותשהם
 נסורה מרכא דהוי בזה מעיד הסרכי בזה ה"נא"כ

 : גרור כנ"לומרפה

 במק1כ1 בריאה נקב =מצא ש% %*םי'
 דטבחא בירא לתלות שיש.,

 שמראה אומר אחד הבודקים בין הכחשה --שאלא
 הטבח ביד הנעשה כנקב ותמחה כמראההנקג,
 מורנא נקבי כמראה הוי הנקב שמראה אומרואחד
 טרפה. מורנא כאן ואין אחד נקב רק דהףוכיון
 יהחמיר דרק מ"שהנה

 שומעיי
 שאינו להבודק

 שמכיר להקל לו מאמינים איל אבל דטבחאמידא
 דלהקל אמר יפה האמת לפי כי ואם ממורנאשהוי
 טועה דדלמא בטעמא אבאר ואני לו שומעיןאין

 אומר אינו דהרי א"ש כאן גלא"ה אךבדמיונות
 אומר רק שחיטה דלאחר ממורנא שהואשמכיר
 יסו אסו באמת גם מ-רנא- מנקבו דהויסתם

 דמיון לו יש אטו שחיטה לאחר שפירשהמורנא
 דהנקבימ אינו ודאי זה מחיים עושה הי' מאםאחר
 נמצא אם רק שחיטה לאחר כמו מחיים שויןהם

 אם אבל פירש שחיטה דאחר חולין לפנינומורנא
 נעשה. מחיים שמא לחוש יש מורנא נמצאלא

 וסף היתה כסדרן אומר לאחד לדמותווהנה
 לפנינו הריאה דאין כיון דהתם כתב יפהלכאורה
 הריאה הכא אבל דכשרה הריאה כנאבדההוי

 דומה מ"מ לדינא מיהו נקב בו וראינולפנינו
 שאם באופן הענין הוי ראם הוא כך והכלללהתם
 אם בריאה נקב .ראינו ואנחנו בודק,.לפנינו הי'לא

 אז דסבחא בידא דנעשה לומר היתר הי'מעצמנו
 הי' כלא והוי עד כנגד עד דסלק הבהמהכשרה
 אבל דטבחא בידא אנן ותלינן לפנינו עדותשום
 לא. לפנינו הבודקים היו לא דאם בענין הי'אם
 יהא לו ודאי אז דטבחא בידא לתלות מקוםהף

 טרפה גמי דליתא כמאן והוי עד נגד עדדסלק
 אין דוכתא בכל דקיי"ל כיון להקל צד נ"למיהו
 דהוי שאומר זה ה"נ א"כ ודאי מידי שציאספק

 דהוי דאומר זה אבל להיתרא כולו הוימטבחא
 הר וגם מורנא נמצא דבלא נהי המורגאמנקבי
 ודאי אינו מ"מ להקל תולין אין נקב חדרק

 ואחר ממירנא דהוי להיות יכול מ"מ דהריטרפה
 הוכחה דליכא כיון רק המורנא ונאבדשהיטה
 ספקא מידי מ"מ אבל לחומרא חיישינן להקהלומצוי
 שהיטה דלאחר ממורנא הה אעפ"כ אולי יצאהלא

 ולפי טרפה ספק רק הוי זה עד דלפי כיוןולכך
 כסדרן שלא גע"א הפוסקים הוצרכו לאוע"כ ודאי מידי מוציא ספק אין כשרה ודאי הףהשם
 בסרהב רק הריאה כנאבדה דהוי מטעםדכשרה

כיון
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 לכך נקב בלי מרכא ראין הפוסקים דכתבוניון
 י"ל בזה אבל ודאי כודאי והוי לאיסורא כולונחשב
 מוציא ספק אין ספק רק הוי המחמיר דברידיפי
 צורך או הפ"מ דהוי היכי נראה ולכך ודאימידי

 : להקל יששבת
 הדביקים בדידייים שאי אשר נמ'א.*מי'

 הגה לאומא. אונאשבין
 הל"ש בשם רו"מ כמ"ש והעיקר בזה להקגח"ו
 ממש כמרכא הם דבוקים כשהם הדלדוליםרכל
 על לסמוך אין גיסיו דגם הרשב"א כתבוכבר
 מלסמוך להזכיר חס בזמנינו מכ"ש השו"בעדות
 עיניהם טביעת ועל באיסורין בקיאותםעל

 שהוא הדבר לפרסם וראוי בעגליםומכ"ש
 :טרפה

 הנה בקצרה אשיבהו שא' כברוו בו'ב.כם"
 דבסכין לו מודה אניבזה

 הרמ"א לשון מורה וכן עגול הנקב להיותיכול
 עגול להיות דרכו אין הטבח ביד דרק ל"ובסי'

 טעם מחוסר הוא אבל עגול להיות יתכן בסכיןאבי
 בעזה"י דינים חלוקי יצא ומזה הדבר טעם לוואסבר
 לכך עוקץ לו ואין רחב הצפורן הוי הטבח הידדהנה
 לו שיש בסכין אבל עגול הנקב שיעשה אפשראי

 כעין וקטן חד הוא העוקץ והנה בראשועוקץ
 נקב שיעשה יתכן בהעוקץ הוא לכך בראשומסמר
 שיתכן בענין קטן הנקב אם כך הדין ולכךעגול

 לתלות יש בזה הסכין שבראש העוקז ע"ידנעשה
 העוקץ דע"י בענין קצת רחב הנקב אם *בלבסכין
 נסכין נתלה אם רק כיה רחב נקב נעשה יה"לא

 שוב וזה העוקץ מן יותר בו נתחב דהסכיןנאמר
 טרפה ודאי עגול ה" אם לכך עגול שיה"א"א
 ביאשו רחב הוא רק עוקץ לו אין הסכין אם1כ1
 ע"י שהוי א"א עגול והוא קטן בנקב אףי"ס
 שנית לדינא. ז"ב ולפע:"ד טרפה והויסכין

 שהשבתי מה גדקין או בריאה הנקב בדגריהנ,ל.
 בין לחלק רצה אך טובה דסברתי הודה ורו"מלו

 אנן דהרי חלוקו נ"ל אין לדידי לדקיןריאה

 שמנקב החוש יעיד וזה עגול שהוא בנקבקיימינן
 בשופ עגול נעשה יהי' לא הצואה יציאת ע"ימשוך
 דסבחא בידא תלינן תלי' חד דדוקא ועודאופן
 נעשה דהנקכ לומר תליות ב' לא אבלבסכין
 סקילינן לא תרתי נתרחב הצואה ע.י ואה"כבסכין
 נעשה מחיים דודאי הכל כתבו עגול בנקב הריוגם
 רפבחא דבידא נהי וא"ב תלי' בשום תלינןולא
 עוד לתלות להוסיף ולא זו קולא רק היינותלינן
 : כלל נ"ל חלוקו אין ולכך שנתרחב הצואהע"י
 למעך שלו בסביבות שניהגיז ב8ה כ8*ג*"כ!י'

 שנרן בתוך אףבעגלים
 זה הנה גדול. הוי השער פשגתגדלשאומרים
 מאכיל כן והעושה טרפה והוא יאמר ולאישתקע

 : לישראלטרשות
 למעשה הלכה בדבי שאלילו דו"חי*כמי'

 כמו יום בכלומצוי
 שלהן צעופות נמצאות ובגבולנו בבהמהמרכות
 המכשירין הנה וכו'. ושפולי סמוכין בועותמלא
 לא בודאי טרפה והוא טרפות מאכיליןהמה
 עדיפי דלא דטרפה בשפולי או בסמיכימבעיא
 אף גם הפמ"ג מדברי רו"מ גם וכמ"שמבהמה
 ם אחת בועה אף סמיכי ולא בשפולישלא
 ס"1 ס" סה"ת טוטו"ד בחבורי רו"מ ועייןבעוף

 א(: עיי"ש בטעמו באריכות שם בז6מ"ש
 טוטו"ד בחבורי נםתפמתי כ2*ה.סי'

 בהשמטותמה-ת
 רביעית מחסרון דביתר דקיי"ל מה פ'תשובה
 או ניחד יה" שהחסרון דוקא הוי אםטרפה
 בכולפ יש אם נמי מקומות בכמה דאףאפשר
 ל* הורד והנה טרפה מרביעית ייתרמצטרף
 כשר. שהוא כתב כ' סעיף י"1 סי'והתב"ש

 כתג לא שהוא כיון רק ום הוא שכן אמתוהגה
 להסהפק אני כתרתי שפיר לו שנראה מה רקראי'
 מקושיתה יהכשיר ראי' ש"4ה ראיתי כעתאך

 א-ש יהי' הכ"ל ולפי דעה הך על ל"ו בסי'הטו"ז
 בסקופ הוי אפ" כשר רביעית רעד קאמרדהש"ס

אחד
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 במקום דאס חילוק יש מרביעית ביותר אבלאחד
 רצה יא לכך כשר מקומות וג' ובב' טרפהאחד

 הוי אם בין ~חלק להאריך כיון'ש.צטרךיחאריך
 ! ודו"ק וא"ש יא או אחדבמקום

 ונפחוה דבר איזה בתוכה. השידב "יגיע אחת בייצה שא' מ"ו.'שי'
 בצבצה(ואחיכ ולא ונפחוה שימה היא אםיראות
 דכשר דהדין סחט כמו דק יתד גה וימצאקרעוה
 כמבואי בדיקתי על דסמכינןבהפ"ם

 גהגהת
 אחרת אונא על אבל שם ובתב"ש ל"ו oa.רפ-א
 ואזלא בועה עי תלוי' מרכא הי' ריאהבאותה
 ס" מת"ש כמבואר בהפ"מ כשר דג"כ מיעוךש"י
 גם כמ"ש להכשיר נלסענ"ד הנה תשובה. :ישי
 נחשב לא אחד במקום הריעותות דאין כיוןטו"מ

 כיון הזה בנדון ובפרט בדבר חילוק ואין"ת"י
 סימכין ראין ונהי שלמה והיתה בדקותדראמת

 לכך בעינא חומרא טפו זה מ"מ בדיקתנוע5
 הוי אם טיקי אני דאין ונהי יתר"י לדונואין
 לומר עוד יהחמיר אין מ"מ אחד במקום הריעותףב'

 בדקוה דבאמת כיון מקומות בשני תר"ידהה
 רק הוי בקיאים אנו דאין ומה שלימהוהיתה
 לחשבו כך כל להחמיר לנו אין בעלמאחומרא

 תר"ל בשאר גשלסא ועוד מקומות בשני אףתריי
 ודאית הקולא אין הפ"מ במקום מקיליןדאנו
 אבל מחמירין בתא"ל לכך לקויא דתוליןרק

 על סומכין דבהפ'ם כיון שלמה והיתהגבדקוה
 הר"ל נחשב ולא כשרה כודאי הוי א"כגדיקתט

 : דכשרה נראהלכך
 טוטו"ד בספר עי"ש ששאי מדק ככ"י*כמי'

 ורדא בדין 5"א תשףמהית
 לזה מזה הי' רקסרכא אחד להסשורש והי'ששוחציה

 כ"א סעיף י'ט סי' התב"ע מדברי שאלוע"ז
 בית ומספר ומשמוש מיעוך עא אפי'וכאוסר
 ואני בעי מיעוך ועכ"פ מיעוך ע"י שמתיראפרים
 בשאיה ששם כיון יגה מיעיך. בלי אפי'מהיר
 שט הביאם בודאי האחרונים דברי שהביאמושר
 לקצר דדרכי קצרתי ששם רק עליהם חשקואני
 ראי' אין שם השאלה לגוף ובאמת הטרדאמחמת
 בכפליים רחבה דהורדא סיירי שהוא התה"שמדגרי
 עליו מונח דהלב סיע כתב בזה יב' שנחלקהרק

 רק הוי דברוחב תיירי אני אבל להתפרקדרכו
 בענין ומיירי לכ' נחלקה בשבי רק 'ורדאכחד
 מקמא פיצע דאינו וניכר חזק שורש להםדהוי

 כסתם רק הוי שוכב דהלב דבמקום כיוןבזה
 כתבתי שפיר בזה התב"ש טעט שייך לא ביהורדא
 התב"ש דמלשון אמת הן מיעוך בעי ולאדכשר
 מ"מ בכה"ג נמי דמיירי מוכח זע"ז דשוככשכתב
 וכדומה חזק שורש להם שיהי' התנה דלאכיון
 בכה"ג דמיירי נראה מקמא כפיצול נידון יה"שלא

 דהרי א"ש נמי בל"ו מיהו בעובי לא ברוחבשנחלק
 אונא בין בנסרך כמו הוי זה דדין רק כתבתיאני

 בין דנם באופן. דנסרך מיירי ,התב"ש א.כלאונא
 בורדא מחמיר בזה מיעוך בעי הוי לאונאאונא
 מיעוך בלא מתיר שאגי ואני טיעוך. מהנידלא
 בזה מיעוך בעי לא לאונא אונא דבין באופןהיינו

 מתיר שאגי ומה כך דכשרה מודה התב"ש אףי"י
 מיעוך בעי הה לאונא יל"ו דבין היכאבמיעוך
 נמי דמתיר אפרים הבית דמסייע תנא לי ישגזה

 לדבריו רא" לו אין התב"ע דדברי כיון גםבמיעוך
 כן כתב עצמו מסברת רק וראשונים הש"סמן
 על להוסיף ואין עליו לחלוק בידי ישלכך

 דאטו לדברט יודה אמת המעיין ולדעתיהטרפות
 כיון גם להתפרק עתיד עליו שוכב שהלבשבשביל
 זע.1 מגינין דהם מכח מותה כסדרן לאונאדבאונא
 השגי הרי מ"מ יהתפרק דעתיד בכך מהא"כ
 מסכים. הב"א גם מיעוך דבעי שכתבתיובאופן כתבתי יפה לכך כסדרן דהוי כיון הנקבסותם
 תשף בהשמטות שם עם"ש לו שהוקשה ומהב(
 למסה רק סדק היכר בלי דבוקות אונות ב' באםי'

 לשנא אונא בין שם סרכא הש פרודות הםבסוסו
 יו הוקשה וגמז דטרפה וכתבתי שנפרדובמקום
 דבסי' יק"מ זה י"א תשף בהשמטות שםממ"ש
 לכך דמקות שהם במקום הטרכא דהוי מייריי"א
 בסי' אבי יתפרדו לא שמא ס"ס הוי שפירבזה
 ולמטה פרודות שהם במקום במרכא דמייריל'

 וידוע נפרדים להיות עשוין בזה להסוףסמוך

 הטרפתי. לכך לספק נכנס אינו המצף דברדכי
 בתשובה הנ"ל בספרי עמ"ש שהקשה ומהג(

 נכנס הרוח אם להרגיש אתשר איך ל"ת סי'בפנים
 אמר כלום לאו הנה בנגיהה. עולה אינו אםבו

 ואם הריאה לשאר שוה נעשה שיהי' בנפיחהדעולה
 ריאה כמרחה מראהו נעשה לא בנפיחה עולהאינו
 קצת מתנדנד אם רואין מ"מ ממש הוגבה לאוגם
 מופח כלל מתנדנד אינו ואם בו נכנס שהרוחניכר
 התשובי בסוף שתמהתי ומה בו נכנס הרוחדאין

ואינה מקצת" שיבשה ח1נא כתב דהג*א היינו הנקהיםעי
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 משסע שיבשה אונא ולשון בצעורן שרכתאינה
 מקצת שיגש דינא לכתוב הו"ל דאל"כ שלמהשנא
 וגם האונא כל משמע שיבשה אונא וטדכתבממנה
 שיבשהמדכתב

 בלשי
 ומ"ש כויה משמע נקבה

 נפרכת ראם בצהורן נפרכת דאינה הייתמקצתה
 יבש הוי נפרכת באינה אבל ממש יבש הףבספורן
 גם ישונו מדיוק כמ"ש האונא כי סיירי אבלקצת
 איריא 6ה קשה האונא מקצת על כוונתו הויאם
 ומדקתני מקצתו שיבש ריאה לכתוב הו"יאונא
 ושפיר האונא בכל דמיירי מוכח שיבשהאונא

 ומה דברינו. וא"ש האונא כל איריא דמהמקשיתי
 בנפיחה עולה דאינו דגהי עס"ש שנית שובשבא
 הרוח ע"י קצת מתנדנד אם להרגיש אסשרס"מ
 אין וכו' סקט"ו במשבצות מהפם"ג הקשהוע"ז
 לי ומה כן מעיד שהחוש מה בפרט השגה דרךזה
 אבל בזה ששגג הפסיג מכבוד מחילה אחראם

 הוי בנפיחה דעולה הוא כן שכדברי מעידהחוש
 אחר ענין הוי בו נכנס הרוח ולהיות אחרענין

 : זה בלא אטשרתה
 בריאה מורנא נקבי שנמצא שא' כמ"ע*סי'

 נמצא לנקב ומוקףוסמוך
 ממש הנקבים ומראה ומרחש חי עורגו קטן"ולעת
 מראה אך ואדמימות צרורות באין סורנאשנקבי
 המיטיליצע כעין וקצת למורנא דומה אישהתולע
 דכיון להכשיר ג"כ נראה לפענ"ד הנהשבכבד.
 דהוי סברא בלא"ה הף מורנא נקבי הףדהנקבים

 שם בנמצא רק מקילינן לא מספקא רק מורנאכאן

מורני
 לא סססקא מורנא נמצא בלא אף אבל

 תולע שם נמצא אם וא-כ מורנא הוי דדלמאנפקא
 "ל וא"ב הנקבים מן בא דהתולע נראה לוסמוך
 דברוב ונהי יצאת המימות מבקש זה תולעדאף

 המיעוט ע"ד יתכן כאן מ"פ כן תלינן ל8תולעים
 שמא ס"ס כעין והוי חסימות מבקש זהשתולע
 סורנא ה" שלא ואת"ל תאבדו מורנא תולעתהי'

 ולאחר חמימות המבקש המיעוט מן זה הולעדלמא
 האתרוגים ודעת אחת רק דהוי ואף פריסוהחיטה
 דדי הפמ"ג בגליון כתבתי ואני תולעים ג'דבעיק
 והגו דהעולם כיון מיהו בעינן ב' ועכ"פכב'
 אף ה"ה אחת מורנא רק נמצא אם אףישקל
 עוד די"ל ובפרט להקל נראה כנ"ל אחדבתויע
 שחיטה אחר נקבים הני עשה הזה התולעדדלמא
 יא ואם מותר ודאי מורנא כאן פי' אםמטע
 אחר הנקבים עשה הזה התולע י"ל טורנאאוי

 דהתויע יתכן דם צרורות בהם דאין כיוןשהיטה
 : בזה להקי נראח ולכך נקבים הני עשההזה
 בענין יהקי יסמיך יש אם שתאי מה מים.שי'

 על אצבע  כשיעור הגוףשמיטת
 אף אצבע בשאר דדי המהרי"ל בשם היש"שמ"ש
 לכבוד ביה יהקל אמר יפה הנה אגודל.שאינו

 : יחד בתרווייהז וממ"ש הר"מ אושבת
 האזמיניק. גם ביצים יגישתאלינע עיףוכנדון

 לכבוד או בהפ"מ להקל מורה אניהנה
 :שבת

 שמענו לא הנה עלוקה. שבלעה העוףובקודן
 מתה אולי יקי כמה איבא כי בזהאיסור

 שום עשתה לא אולי מתה לא ואם העלוקהמיד
 לכך לעבר מעבר ם אולי נקב עשתה ואםנקב

 : בזה להחמיר איןלדעתי
 שבלעה בתרנגולתשי בנדון נ'.*כמי'

 בזה דאין נראהפיובקא
 דדרכו מחט או קוץ מגלעה גרע דיאחשש
 לא ה-נ כן לנקב חיישינן לא ומ"מלנקוב
 מיד מתה דתיכף די"ל עדיף וזה בזהחיישינן

 : פשוט נ"ל כן יפניםבבואה
 בה יאנשים קטנה בשיי שאלה נ"א,שי'

 ישן שו"ב שם וישמעט
 שוחט שהי' בשנים רך שו-ב עוד קבלוואח"ם
 שאיה ונזדמן להראשון לסייע 1ms~p1בכפר
 החוד ע9 מקמא ועבה ארוכה על בועהשנמצא
 טקיף בשר חוט הי' ולא האונא באמצעהשלישי
 אחר ושלחו זכים מים הי' שהבועה לווכמדומה
 עליו והוציא החדש השוחט ובא והכשירהמורה
 9א הנה תשובה. : וכו' טרפות שהאכילש"ר
 בב"י ל"ו מה בש"ע מחלוקת שהוא היאנפיאת
 %א ראיתי לא זבח מנחת בשם רו"מ ומ"שוהרמ"א
 לא הרמ"א שמלשון כלל נראין דבריו ואיןשמעתי
 כ"ז כן הדין חידוד דהוי מקום גבל רק כןמשמע
 כתב שהתב"ש כיון לדינא מיהו בו למעייןברור
 כיון א"כ יהקל יש מנהג שאין דבמקום ל"טבס"
 לכך פעמים כמה כן שדמן לא ודאי קטנהדהעיר
 המורה הורה יפה לכך מנהג בזה נעשהלא

 המקילין של הטעם התביש לפמ'ש אחת הןלהכשיר
 זה טעם שייך הף לא עייו מגין דחברתהמכח
 מיהו אסור דלכ*ע וי"ל מקמא דהוי ייוןכאן
 שה" שאפשר כאן גם ומה בזה מוכרחין דבריואין
 יסה בודאי לכך יצרף קולא עוד ויש וכיםמים

הורה23
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 כסר ככן הוא הכפרי והשוחט להכשיר המורההורה
 : המורה על דיבה שהוציא עי ומקנסו לאסרווראוי
 דשכיחא מלתא הוא כי שאל אשר דנ!ידן 3'ב:,ם"

 אצל הבהמה בצווארלפעמים
 שראיתי זוואלקיפ באדם כמו זאלניסהמימנים
 לא אם הסימנים שבודקין שמורים רבניםמכמה
 חילוק אין כי ידע הנה וכף הסימנים אצלנסרך
 הצואר באמצע או הצואר בראש עומדים אםבין
 בסימנים בדיקה כלל הוצרך לא ולדעתי שוה.הכל
 המכה שלטה לא אם השני מצד העור לבדוקרק

 הסימנים צריכין אין בהעור בצואר לעברמעבר
 צדדין בא' בעור המכה ששלטה יראו אם אךבדיקה
 נקחם הם אם בסימנים יבדוק יש אז בפניםגם

 ומחט DP חשש ולא ידוע חוסת רק הוי דוהוכיון
 בעלמא חומרא רק זה וגם בסימנים בדיקהמהני
 בשם אברהם אשל בשם ר"מ למ"ש כי5 דמיולא

 : ביהוסףעדות
 אוסת ד' לה שה" בריאה שא, מג.סי'

 שהיתה הר' והאונאבימין
 השלישית מאונא קטנה היתא להאומאמחוכא
 היתרה היא להאומא הסמוכה הד' שהאוגאוניכרת
 שלמעלה אונות הג' כי וגם ממסון לה הי'שלא
 היתה תו להיות הראוים וצורתן בדמותן ה"פמנה
 הלז היהרת כנגד עומדת והורדא מכולםקטנה

 עברה והמרכא להביס מרכא יצאהומהורדא
 גצבצה ויא בנחת בעייפה הנהוג ומשמושבמיעוך
 5"ה ס" בהיב"ש ראה רו"מ והנה הבדיקה.אחר
 י"ה ס" בש"י הפמ"ג מן רק טרפי שהיא צ,*"ק
 הוי דעתי והנה עי"ש להכשיר הוכיח מעז6"ק
 באם הוי מקומה שינתה ידעתי כי המכשירכדעת
 נגד עומדת שאינה כל אבל האומא נגדעומדת
 מעט שרחוקה במה מקומה שינתה a~ns לאהאומא
 כשעומדת רק הוי מקומה ושינתה אומת הג'מן
 אונות הג' מן שהרחיקה במה אבל האומאנגד

 כשרת היתרת נגד ועומדת יותרת יש אםבפרט
 בחסרה מכשירין דיש ברמ"א הובא כמה דעתוהרי

 דכשרה מקומה כשינתה מכ.ו ודאי ולדידהוהורדא
 להקל יש בכה"ג עכ"פ טרסה דלדידן. נהיוא"כ

 : לדינא נכוןכנלפענ"ד
 מה סה"ת טוטו"ד חבורי על שאל אשרדבבכרוו

 העולה בכסדרן - סרכא מכשירשאגי
 דסרכא כיון בפשיטות הוי דירי טעמא הנהבנפיחה.
 מעליא סתימה הוי להתפרק סופה איןשסדר!

 דשם מכה nana שעלה לקרום דומהואינו
 להתפרק סופו דאין בזה אבל להתפרקסופו
 הערה סרכא בכל גם מעליא סתימההוי

 ועינב ניקב לבדו העלטן שעור יתכן הריבנפיחה
 העליון עור נקיבת דע"י מוכח ובע"כ בנפיחהע1ה
 הקרופים ב נקיבת ע"י רק סרכא נעשה יהי'לא
 אונא בין ן בכסה אבל סרכא בשאר זה הלאך

 המרכא נעוצה העליון עור נקיבת דע.י יתכןלאונא
 דע1ת אף להתיר נראה לכך הותרהונשחטה

בנפיחה
 שהיי טרפה שמכר הקצב בדבר שא' רר*םף

 לאו84 אונא בין ממנה ומרכאבועה
 ודאי מכרה והקצב השו"ב והטריפה מחצייןלמטה
 857 לב"ש כהביש העיקר לדעתי כי הואאסור

 אין סהרשז הגאון ודברי ומשמוש סיטך בזהמהני
 ובדיקה מיעוך ייט לא דכאן ובפרט בזהנראין
 לחיץ אין דבזה"ז רו"מ שכתב והסברא כךומכרה
 או בשמי נאמר אם דאורייתא או דרגנן איסורבין
 נאמר להיות ראוי נאמר יא אם אך נוכר אינילא
 ה8 דעביד ומאן החילוק יודע איש הקצבכי

 : האעביר
 taw מה.םף

 חיי" סיכ" בה שהי בריא"
 ולא בנפיחה בדקהוהשו"ב

 במקומות עיין גם המרכא הסרת טרםבצבצה
 הסרכא קלף ואח"כ ועותא שום הי' ולאשינגדה
 הסרכא תחת וגם העליון מעור קצת עמהקלטה
 עיי עתה נעשה אם לו נודע ולא קצת נגלדנעשה
 והמרכא מקודם 3ן ה" או עמה הסרכאשקלטה
 והשו-ב קצת ובצבצה בנפיחה שנית ובדקוסתמו
 4 הנקב נעשה הקליפה ע"י להיות יכול כיאומר

 תלויי דהסרכא כיון להכשיר הורה "התשובה,
 לתלויו יש ודאי לכך כלל קליפה צריך ה" יאמדינא
 כיון ובפרט והנקב הנגלד נעשה הקליפהדע"י
 מקצת עמו דלקת ידוע דהרי בחוזק דקלףדחזינן
 להכשיר יש לכך מזה הת והנקב הנגלד דגםריעו עליי יניד לכך בחתק דקלף מוכח א"כ העלטןעור
 1כך ררפ כותב כאשר הפ"ס ה" אפ ובפרטבזה

 :  עכ"פ בהפ"מ בזה להכשיר יש לדעתיהנה

 6רמ8 ב8 שה" ביי"" שאלתו רן.ם"
 מהיתוך הערוגותבין

 והין הנהוג מיעוך ע"י הסרכא ועברהלחיתוך

 בתולדה הוי הזה שהקמט השו"ב ואמר קמטתחתי'
כבר קם* עפ סרכא שאר והנה טרפה הוא לדעתיהנה
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 אך טרשה שהוא מהאחרונים רהט ה81*8*בר
 כן ג"כ הוי אם קמט עם בכסדרן במרכאאששפק
 בן. דעתי אני ונם טרפה שהוא גשכידעתו

 מעידה דהסרכא בלבי עלה ראשונהובהשקפה
 בסוף הביא ראיתי ואח"כ מתיידה אינהזהקמט
 הראשונים מ"ש ידוע יכבר אפרים הראש בשםזכריו
 צריך דכאן מוסיף אני ועוד השו"ב עי לסמוךזאע
 בדיקה א"צ דבכסדרן הטעם דהנה מדינאוכדיקה
 ראין או הנקב סותם השני דצד או מכח"חנו
 אם חף וזה שיטתו כפי חד כל נקב להיות*ופו

 הן א"כ הזה במקום קמט יש אם אבי 9הןמצדדין
 הו* או בקמט הוי המרכא ממנו שיוצא הנקב08
 סמי דאין כיון עכ"פ השנישצד

 יסותמו בשר לו
 בדיקה בעי מדינא א"כ וחסרון קמט הויזהרי
 יא הקמט ראו דיא כיון דלכתהלה ונהיממרכא
 עתה ט"ב כן הסוברים וקצת בדיקה צריךהוי

 למפרע מלתא אגלאי הקמט וראו הסרכאההסירו
 מרכא כשאר הוי ושוב סדיני בדיקה צריךישה"
 בקיימה ובסרט תר"י דהה רו.מ $o שהיכיתיקמט
 בק"ש מה-ת. בטוטוסל בעזה-י אני לפמ"שואלנו
 דרינוס מעשה דהוי לומר שהטעם הקייפהגטעס
 דמזמן כיון הוי הטעם רק שם כס-9 מאדלשוק
 וראו בסרכים וימעך מרכות מן לאכול התחילווב
 זו סברא נתבטל א"כ כשרים שהם מרכותימה
 הרבה דשכיח כיון נקב בלי סרכא דאיןיומר
 ושוב השיל ספק רק ונעשה נקב בליסרכות

 לחומרא רק הבדיקה והוי הותרה נשחטה לומרראוי
 בכל תינח וא"כ 09 חו"ד כן בקליפה די שוגיכך

 הסרכא שמא ס"ס הוי קמט עט כאן אבלסרכות
 אינו הקמם שמא נקע מכה אינו ואתל נקבמכח

 דקך* נראה יכך וסדתה הר"י הוי 91ובסתוידה
 הי' אם ואף טרפה ודאי עכשיו הנהוגקליפה
 : הראשון מטעם טרפה ומשמוש מיעוךעושין
 איעצר מתה מחיי שזולה נ*ז*'שי'

 אב"דמארגנשטערן
 עלי' זה" שלמה אונא שצמקה בריאהפישטרקוב

 מירוס ע"י והאונא דקה סרכא כסדרן שיאסרכא
 כלל וקמט שינוי בלי יגרייתה הדרא קלימשמוש
 הפו"ב שאמר עד קל מיעוך ע"י הוסרהוהסירכא

 הנזהרים גם להכשיר נוהגים כזה בטיעוךכי
 : להכשיר והוריתי בקל הסרכא פרחה כיססרכות
 צמקה אס אף הנה כי להכשיר הורה יפה'השובה.

 בדעתי ה" נמי סרכא בה והי' רובא או הריאהכל

 נדה ממסי ומקירו הראב"ד מדברי נצמחלריעותא הרשי שורש דשנה במלתא איכא רבא וטעטאלהקי
 לפנינו ריעותות הב' שעדיין מארי כ"1 והנהפ"ק
 דעברה דהזינן אף ומרכא תר"ל בדרך דניןאז
 צין גםרכא דהרי תרשל וחשב מ"מ מיעיךע4,

 נקח כאן דיש מעידה דהסרכא רק מנוסההטרסות
 הסרכא דעברה בכך מה א"כ נקב בלי סרכאשאין
 שברה לא וזה נקב חשש הוי הריעותא עיקרהרי
 יתרגל מצטרף לבך נקב חף דעדיין יתכןדהרי
 ח-כ ומרוס משמוש ע" חזרה אם בצפקהאבי
 ריעותש אין דעתה כיון א"כ צמקה אינהעתה
 מתהיה יצפק שהה מה יתר"ל יצרף מנ"ליפנינו
 אך לתר"י מצטרף דאינו נראה ה" לכךלריעותא

 דבריהם אשר האחרונים משמעות נגד נעשהמה
 אונא רק בצמקה עכ"ד אך ישראי בתוךמקוביים

 נראה בזה לכך כשרה דמא"ח כמה דדעתאחת

 היד ומשמוש מירוס ע"י חזרה אם דעכ"פיהקי
 ריעותא אין דעהה כיון להר"י מצטרף ואינודכשרה
 : כטרח שהיא רו"מ עם מסכים אני יכךיפנינו
 סרכם 9ה" שלו "שאיה בנידון ניח.כוי'

 והשוחט הקמטעי
 קוש זיא האב איך לעז בלשון לו אמרהממעך

 יו אטר שהש"ג תחלה כתבת גםהערויסגעריססען
 הנא נקלפה. עכ"פ אבל בנקל נקלפה שלאהגם
 ה" לח אס אף טרפה ודאי הוי הללו דבריםלפי
 בנחת יהירת צריך הסרכא הסרת כי כיל קמטשם

 מהצת ובטוטו"ד גהג"ה נ"ט סימן ביו"דכמ"ש
 קליפה רק מיעוך דייכא דלדידן יותרהוספתי
 בנושע נקימת להיות דצריך ויותר יותרבודאי
 ועל רו"ח על אני ותמה גמורה טרפה הויובחיקה
 היכא בעלמא אבל בזה להכשיר שםהסורים
 בצאצא ויד ובדקוהו הסרכות כדין גנחתשנקיפת
 דברנו לפרש רו"מ שרגה ומה יהכשיר. מורההחתי
 כסדתן בשלת ויא וגה מינה בסרכא רקדמיירי
 הארטש ש0 מח"ח בטוסרד הובא דברנו דעיקרדא
 בנה מטריסין שהספרים ידעתי גס וידעתיבזה
 נראין ולדידי יחכשיר ודעתי עליהם חולק אניאבל

 שהדברתה רףמ יודה ולדעתי שם ברוריםהדברים
 להקל פנים בזה כתבתי דעכ"פ כיון ובפרטנכונים
 נמי תר"ל ומסק תר-ל סטק מדע יצא לאא"כ

 : כמ"ש נכון נראה לכךכשר
 "איבעישטח8 מהי"י מטיב ww) טיפ.כמי'

 במקוליו שאירע מאהליבסק'
סרכא
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 וה" היב לשומן עליונה סאונא כסדרן שלאמרכא
 ובו נקב עליונה באונא ממש המרכא מקוםתחת

 .ועברה בנפיחה קצת עולה הי' והמרכאתולעת
 הי' ולא עתה הנהוג ומשמוש מיעוך ע"יהסרכא
 יפה ובו/ והטרפתו ורוק בנסיחה לבדוקבאפשרי

 מוסיף ואני גמורה טרפות הוא כי הורה ויפהדן

 מורנא חד רק הי' אם מבעיא יא כי דבריועי

 דעת רק פירש שחיטה דלאחר תלינן לאודאי
 וכתבתי יותר הקלתי ואני בעינן דשלשההאחרונים

 מהני לא הד אבל בעינן ב' עכ"פ אך כב'דדי
 עוד ה" אם אף ועוד פריש שחיטה דל:יחרלתלותו

 בבירור ידעינן אנן דאטו בזה מהני לא כן וג'ב'
 דתולעים אפשר הרי שחיטה אחר נעשה זהשנקב
 טעם רק מחיים הנקבים עשו שמתה מקודםהללו
 וכיון להקל אף במצוי חולין דקיי"ל הויההיתר
 ליכא אם רק הוי זה א"כ להקל תולין הואדסצוי
 אחרת הוכחה איכא אם אבל להיפוך אחרתהוכחא
 א"כ נקב בלי סרכא אין וקיי"? מרכא עליודהה
 והטרכא מחיים נעשה דהנקב מעיד הסרכאהף
 ואף להקל במצוי שתילין מה מן עדות יותרהוי
 ולחומרא תורה ספק הו"ל הדר הם שקוליןאם

 כמו הותרה נשתטה לומר שייך לא בזהובספק
 יותר עדות הוי דהסרכא ובסרט טרפות ספקכל
 ומה פריש שחיטה דאחר שנתלה סמה מחייםדהוי
 שלנו ובמיעוך ששרין בבדיקת אפשר דלא כיוןגם

 מדינא היובא בפושרין והבדיקה קליפה רקדהוי
 : דטרפה ודאיכך

 מגבה הריאה על שהי' בעניז we' ם',שי'

 אחד קרום אחת אונאעי
 משך ובתוך הריאה לקרומי היטב אדוק והי'לבן
 הטין כמו לבנות פצלות מתפצל הי' ום הקוושטה
 שטערן או זייגר בלשוניגו ונקרא לקצה מקצהלבנים
 במקום היתה והריאה הריאה מעל הקרוםוקלפו
 בדקו הקייפ' ואחר שיטר שקורין ורכות ספנותהזה
 ביד שהכה שמחמת אומרים ויש שם ובצבץברוק

 ולכן בהיזק שנפח או בנפיחה שתעלה הריאהעי
 בחבורי דברנו רו"מ ראה כנר הנה תשובה. :בצבץ
 כדין דינו זה דקרום אצלי והעיקר מקומותגאיזה
 שהוא או וסופה ראשה אחת בשנא הוא ואםסרכא
 מאונא הוא ואם תלו" סרכא כדין דינהבאומא
 נגלד על הוא ואם ממש סרכא כדין דינהיאונא
 על אינה ואם בדיקה לה מהני ולא טרפהודאי
 מבצבץ ואם של"כ סרכא כדין בדיקה צריך אזלביד

 בשוט ולא דטבהא בידא לא תלינן לא ובזהטרפה
 : וטרפה מדינא בדיקה דצריך כיוןדבר
 הריאה. מן היוצאת הזיעה תדון ם'א.שי'

 להחמיר שירצה מי ודאי הנה'
 יהקל שריצה מי אבל אותו מזחיחין איןלגמרי
 ולנפח ההןור הדם דיקנח בסטרי כהבתי כאשריעשה
 עתה תבצבץ אם בפושרין שנית ויבדוק היטבהריאה
 : כשרה היא עתה גם תבצבץ לא אם אבלטרפה
 שמשמשין הקמט עי סרכא ונדף םאב:*ט"

 הקמם. שנתמלא עד הקמטעל
 מבעיא ולא תריי מטעם טרפה ודאי זההנה

 ם השוואת טרם בפושרין שבודקין רו"מלפמ"ש
 הקמט דהשוואת כיון רו"מ כמ"ש טרפהדודאי
 מנפח הי' אם מלאה שהיתה בשעה דלמא חששיש הרי וא"כ הבהמה כן היהה בחי" דגם לזמרמהני
 השתא בתר נלך אם ממ"ג וטרפה הקרום נקרעהי'
 הי' אז דלמא כשנתמלאה בתר ואם תר"להוי

 אחר בפושרין בודקין הי' אם גם אף רקמבצבץ
 ומ"ש בחבורי.  שכתבתי מטעם טרפה גמישנתמיאה

 מיעוך מהני באטום למה לי השואל קו' ליישברו"מ
 הלב"ש עפ"ד ליישב רו"מ וכתב להחזירוומשמוש
 מהג- באטום למה לצמקה אטום גין לחלקשכתב
 להתחיל שלא ובדין אמר. יפה ל"מ ובצמקהמשמוש
 בספרי: כמ"ש הדין ודאי אחר ממקום הסרכאקליפת
 קליפה עיי דעברה במרכא 411י' כט"11כמי'

 הסרת ואחר בזמנינוהנהוג
 תשובה. : בה ומורנא נקב במקומה הי'הסרכא
 מאהליב לק' השבתי וכבר זו משאלה ידעתיכבר
 חרא הוי דירי וטעמא טרפה שהוא שפ"ט סי'לעיל
 בדיקת גלי בדיעבד דכשר הסוברים דאףדנראה
 בפוסקים המפורש ממש במיעוך רק היינופושרין
 בפושרין דהבדיק' יודה בזמנינו שנהוג בקליפהאבל
 נצרף ולא בקליפ' אחת בקולא לנו ודי מדינאהוי
 ועוד בדיעבד הבדיקה להצטרך שלא שנח קולאעוד

 אינו פירש שחיטה דאחר לומר דהמורנאכתבנו
 אבל סרכא בלי תיגח וא"כ לקולא תלו" רקודאי
 יותר הוי נקב בלי סרכא דאין כיון סרכאע"י

 המורנא מכח ולא הסרכא מכח דהגקבהוכחה
 דלאחר חזקה דהוי רו"מ שהביא פוסקיט דישואף

 הכלל טד דהוא חדא מועיל אינו זה פירששחיסה
 הוי א"כ נקב ביי סרכא ראין הראשוניםשכתבו
 ישיטונ ממורנא דעדיף ואפשר חזקה עכ"פנמי

עש מחזק" עדיף זזה נקב בלי סרכא דאיןהפוסקים




