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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
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 והוי חזקה נגד חזקה מ"מ חזקה לק הוי %םונם
 דלמא לאיטורא ס"ס דהוי ועוד להומראנמי

 walln הף במרכא כששרין דהבדיקהשהסוברים
 תיובא הוי דלא שפוסקים ואת"למדינא
 דתליא כהפוסקים אולי מדינא בפושריןהבדיקה
 כאן ושוב חזקה ולא לקויא תלי' רק הייבמורסא
 שלנו גקליפה ובפרט המרכא מן להיפוך הזקההוי

 המורנא מכח הוי והנקב דריינוס במעשהלתירן
 דבחבורי ואף תורה באיסור מקיינן לא קוליתרי
 ולא שלנו בקליפה להקל אחר טעם כתבתיק"פ
 על זכות ילמד רק זה אך דרייטס מעשהמטעם
 מעשה נעשה מדמין שאנו מפני לא אך הקליפהגוף

 ומוהר"1 דל סענדר מו*ה הנאשים דעת נגדלהקר
 : " טרפה ודאי לכךויל

 מרכא ועלי' מקמא בביעה שא' t~ffDכ41
 ע"י עברה והמרכאדבוקה

 ונתכמה כהבועה משמשו ואח"כ ומשמושמיעוך
 משאר קצת גבוה שהיי רק הריאה בבשרהבועה
 נקרא אחד דבס' השו"ב לו והראה הריאהשטח
 להיפוך משמע בלביש אך בזה מכשיר משהימין

 הנ"ל בספר כתב יפה לדעתי הנה רו"ם.והסריפו
 לחלק נ"ל אך בסרכא אף וכשר גבשושית רקדהוי
 כשרה או המרכא הסרת טרם הבועה יתכסהדאם

 מטסה שהי' כן פי' הבהמה במעי גםדאמרינן
 לא הסרכא הסרת קודם אם אכל הריאהבבור
 ובעוד הסרכא הסרת אחר רק חריאה בבשרנתכסה
 דבעוד כיון טרפה הוא no)ru יא עייוהסרכא
 תר"ל ונחשב טרפה היא בועה היתה עליוהסרכא
 ריעותא דאתייליד כשן טרפה נמי הוא ספקואם
 מיעוך שאיש שלנו בקליפה ובפרט מרכא בהשהי'

 : דטרפה ממשומשמוש
 אם יקמט כ שי בסיכא שא' נ("ה.*מי'

 כבראשונה נשארהקמט
 היא דעתי דלפי הריאה מקמיט הסרכאואין
 יה" מהקאפעלושליך אם שאל זה ועלכשרה
 משאר או אחר למקום ממקום שכ"כסרכא
 עליונה באונא להמצא השכיחים וקמסיםסדקים

 שלרוב שון למקום סרכא מהם יה" אם ימיןשל
 יהר"ל מצטרף שאינו אפשר יהם ישבהמות
 וכן כוון היטב הנה עכ"ל של"ג למרכאאפ"
 : שייהיתר עי יסמוך להרוצה ידעתי לדינא האמתהוא
 בין מחיקין אין ימה ששאל מה ם'הסי

 ובין לריאה הנסרךסרכא
 גדיקח בעי ובשניהם לדופן אחד קצה הנסרךסרכא

 רק הה פושרין דבדיקת כיון הרי ואמאיבפושרין
 הסה"נ לדעת כשרה בדיקה בלי ובנאבדלחומרא
 אבל לריאה בנסרך תיגח וא-כ התב"ש עלהחולק
 אגו דאין רק כשר נסביך די"ל כיון לדופןבנסרך
 אם אף א"כ ספק רק הוי עכ"פ א"כבקיאין
 האחרונים כתבו הרי וא"י מסק רק הויתבצבץ
 אפשר הספקות ב' אם רק הוי לברר דבריךדבס"ס
 לברר א"צ לברר א"א אחד ספק אם אבללברר
 הף דלסא ספק רק הוי תבצבץ אם אף ה"נוא"ב
 מבעיא לא חרא כלי שאיה  וה אין הנהסבוך.
 קייצה רק והת במיעוך בקיאין אע דאיןלדידן
 חוי הפמ"ג ידעת ואף חיוב הבדיקה ודאיב1ה
 כב"ש דידן פושריןבקליפה בדיקת בלי בנאבדסרפה
 במיעוך בקיאים היינו אם גם אף רק דוכתאבכמה
 אף סרכא בכי דאף חרא לחיק דאין ראוינמי

 נתכן דהרי ודאי טרפה דהוי רא" איןדמבצבז
 מכח או נקב נעשה היד משמוש מכחלהיות
 ה" יא דבתי" להיות ויתכן הקרום נשברהנפיחה
 טרחה ריעותא דהה כיון דמ"מ רק כך כלנפיח
 ב' דאין דהיכא האחרונים מ"ש ועודמספק

הספקות
 יכולי

 לקולא היינו להתברר א"צ להתברר
 יתגרר השני אם אז לקולא יתברר אחד ספקאס
 א"צ לכך הס"ס על יסמוך יצטרך סוףוסוף
 לחומרא אחד ספק שיתברר היכא אבל כלללברר
 חש לחומרא יברר צריך יתברר השגי ואין אףאו
 הסמיכח עיקר אז לקולא דהוי דהיכי בדברטעם

 מחב ועדיף ברוב הוי דס"ס וכיון הס"סעי
 ביה דאפשר היכא לברר ראוי דמ"מ נהילכך

 ממכינן שוב המסקות ב' יתברר דיא כיוןאמרינן
אס"ס
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 מחמירין ס"ס מכח לחו הרי יחומרא אבלאס"ס
 רק הוי האיסור ועיקר בקיאין אנו ראין מכחרק
 נהי א"כ סביך הף ולא נקב הף שמא אחדספק

 לברר דאפשר כל מ"מ מיעוך ע"י שהלךזסחזינן
 נחמיר יבצבץ ואם לברר חייב פושרין ע"יעוד
 לקולא בין חילוק דיש וז"ב מעיקרא כמווכספק

 : להומראבין
 בפנים השוחט שבדקו בעגל ,142' כמאז,*גמי'

 ואח"כ מרכא שהי' לוונדמה
 דודאי נ"ל סרכא שום מצא ולא יחוץהוציאו
 דשם המרכא בנאבד מבהמה הוא וק"וטרפה
 שנתקה תלינן ואעפ"כ הזקה יהיות דרךהפרכא
 דקה שלהם דהסרכא בעגלים מכ"ש ידבהכנסת

 לא דבהט בכך ומה דאסורה בידו להעבירוונקי
 ואין בה סרכא הרגיש הוא אם סרכזתשכיחי
 הוי ידעתי לכך בזה בקיאי דהם בטעותיתיותו
 ובודאי בטעות תלינן ולא למטעי עבידי דלאסעא
 : טרפה הוא יבך לה ואזלא סרכאהי'
 למעך מתיר דקה'הרב "שי ע"ד אחת npa' שאלה ספה.סף

 יתקים. ואין וג"ח ב' היותם אחר בעגליםבמרכות
 כי לישראל טרפות מאכיל הוא כי ידעוהנה
 הוי וכן כהש"ך דלא דעלמא דסוגיין מהמלבד
 להיפוך שמורה מי וא"כ ישראל תפוצות בכלהמנהג

מזחיחיי
 דצנה טרסה הוי ודאי בזה"ז גם רק אותו

 דהוי בזמנם רק אמרו לא וש"ך הב"ח דאףנראה
 מבעיא לא בזה"ז אבל בסרכות למעך בידםגח
 קליפה ע"י בעגלים בסרכות מתיר דשם הרבאם
 בעצמה הקליפה דהרי טרפות מאכיל הואודאי
 מצטערין אנו הראשונים ועל גדולה קולאהוי
 נם להיתר החדשים עלינו להוסיף באוהוא

 וגם אסור ודאי זה בקליפה שנתן תוךבעגלים
 סרכות שייך יא דבהו כיון בזה יודו והש"ךהב"ח
 רק קליפה מהני ולא גמורה סרכא ודאי הףות"כ
 מאכיל הוא ממש מיעוך עא מתיר אם אףגס

 בקיאים שהי' בשנם סיירי והש"ך דהב'חטרפות
 הרכים בעגלים נס התירו לכך סרכות בכיבמיעוך

 במיעוך בקיאים דאין לדידן אבל יונקים איןאס
 נקל רכים שהם מכח בע"כ בקיאים בעגליםולמה
 שהם מוכח טפו המיעוך מן וא"כ נהםלמעך
 רכים דהם כיון מיעוך בהו מהני לא ושוברכים
 הרמ"א של ההשש עיקר זה והרי במיעוךאטי
 הב"ח בזבו רק מיעוך ע"י אזלי רכים שהםשכח

 דהפ כיון אמרינן הוי בקיאין דה" כיוןוהש"ך
 ומהני רכה הסרכא אין יונקים ואין ג"חבני

 מדבזה א"כ בקיאים אנו דאין לדידן אבלהמיעוך
 דשוב אחנן שמטריף תה רכים שהם מוכחממעכין
 מאכיל בודאי יכך כנ"ל רא" המיעוך מןאין

 העגלים אותן מן בהם שנשתמש הכלים ואףטרפות
 : טרפההם

 זה אין לדעתי הנה החזה פתיחתדלעניי
 החזה פתיחת ע"י לדעתי כי טוב מנהג:
 אם טוב ויותר הדקה הסרכא מתדבקתיותר

em~nבסרכח ירגיש יזהר בנחת ובודק שמים ירא 
 רק כן יעשות שיא טוב הוי לדידי לכךדקה
 רק פנים בדיקת על יסמוך לא ונט בנחתיבדוק

 אבוהנו ומנהג ישראל כל כמנהג לחוץ גסיוציאני
 פתיהת בענין דעתי קבלו לכס אומר איני בזהמיהו
 מיעיך בענין מיהו תעשו חרצו אשר וכפיהחזה

 גמורה טרפה שהוא דעתי קבלו למע"ההסרכות
 מה רק ולב בלב לא תמים ביב המדברדברי

 : מאיסורא ולאפרושי לדינאשנראה
 בלי בקציה אשיבהי שאיתי נדון ם"ט.סי'

 לכאורה הנה כי כללפלפול
 דעכ"פ כיון של"כ במרכא דבשלמא לחיקנראה
 כיון בזה א"כ טרפה שי מיעוך וזולת מיעוךבעי
 כדעוך מהני ולא טרפה הוא בריאה מחט גםדהוי
 מן א"ע מיעזך בעי דלא כיון תלוי' בסרכאאבל
 אף שוב א"כ לחה הפשטת דהוי 'אמרינןהסתם
 לכח: בסרכא וכן מזיק אינו בריאה מחטדהוי

 בריאה מחט אף מיעוך בעי דלא בעניןמחציין
 דראיתי כיון מיהו לחלק נראה הי' כן מזיקאינו

 דטרפד מחמיר הכה"ג תלוי' בסרכא דגםבמכתבו
 לי פשיטא לכך מחמיר שהוא מה להקי בידנואין
 המיעון לנו יוסיף דמה בזה מהני לא מיעוךדגם
 בזה ואעפ-כ כשרה תלוי' סרכא דבלא"הכיון
 בכסדרן וכן מהני לא מיעוך נמי ה"הטרפה
 אף טרפה מיעוך ביי דלדיד" כיון מחצייןלמטה
 טרפה המחט וע"י מיעוך בלי כשר הוי המחטבלא

 ן לדעתי ופשוט ודב מהני יא מיעוך אףודאי

 פחותה ורדא ביתיר שנסתפק מה ע'*סי
 הנו לא. או כשרה אםמט"ד

 מזה ובפחות כט"ד בו שיהי' צריך ודאילדעתי
 ממר ראי' להביא שרצה ומה הוא כלוםלאו

 שבריאה הקטנה והיינו דורדא עיטניתאדנקראת
 ראי לאו זה הנה כשרה כט"ד נופא אונאוה-י

טא



 26ינ שלכנה לף ירד עלשו"תהאלף

 שכיח לא מ"מ כשרה כט"ד אונא דמדינא דנהיחוח
 להיות בכולם וכמעט בהמית ברוב ושכיחשוא

 קטנה תמיד להיות דרכה והורדא גדולותהאונות
 כט.ד בעינן בה גם ולעולם עינונותא נקראת?כך
 ממ"ד פחות קטנה היא אם ודאי לחומראולכך
 באם אף ורדות ב' בה יש אם מיהו סרסההיא

 : ולאסור להחמיר יש מט"ד פחותהית.רא
 חשש ויש כבשים שלהחזה עי יהכית שנהגי מה ששאל מה ע"א.שי'
 ומחטת דבוקה סי' אולי טנרא על תלה הי'אם

 אין בדיעבד הדין הנה השני. הצד נתקההכאה
 ועגלים דכבשים מציאותן שעת איא לט דאיןלחוש
 מרכא הי' שמא לחוש ואין סריות בהו שכיחלא
 אק דלכתחלה להכות אסור ודאי לכתחלהאך

 כשר הנה עד שהי' מה ולכן הרוב עילסמוך
 לא ואם כן יעשו שלא אותם קהיר ומהיוםשוח

 כדק יטריפנה תלוי סרכא וימצאו ויעשוישמעו
 ובדין מק"ו. ל"ט סי' בשייך במזיד הריאההמשליך
 הנה התב"ש. שמכשיר כפתור ובסופה תלו"סרכא
 נקט דמלתא אורחא והתב"ש להתב-ש חילוקאין
 דבוקה במרכא ונם שיה" כמה הכפתורויה"

 ואין סרכא ככל דדינה נראה נמי בסופההכפתור
 : הכפתור בשביל אחרחשש

 תפח המורגא נקבי בנדון שא' עאב*שי'
 מורנא נמצא אם להקל שנוהגים מה קולאינו ודי הזה היוחס שלרוחו

 יהקל אבל גדולה קולא יה גם אחר כמקוטבריאה
 וכבר עליהם לסמוך ח"ו סורנא שום נמצאביי
 ששאל ומה להטריף. ולא להכשיר רק דרכםידוע
 צ"ח לתשובה צ"1 מתשובה סה"ת טוטו"ד חבוריעל
 הקייפה ומן בנחת קלף אם דבשלמא ז"אהנה
 עכ"פ מסייע זה לכך סרכא זה דאין ג"כמוכח
 מקומות בשאר דסבחא בידא הבצבוץ אח"כלתלות

 יש ודאי כלל קלפוהו לא אם אבל שםשהמרכא
 ספר במ"ש להשגיח ואין שם מתחיל שהמרכאלחוש
 כל הסרת צריך רק להזכיר והם להכשיראחד

 : ובנחת בקליפההמרכא
 פשטה שמא ניחוש מותר בכסדרן ימה ששאי?מה

 טעמי מתרי לק"מ זה הגה לגב גםהסרכא
 נמשכת דהסרכא חזינן אם רק כתבתי לא אנימרי
 חזינן לא אם אבל שם גם הסרכא הסרת צריךצהלן

 בזה להלן נמשכת שמא לחוש להין נמשכתיהסרכא
 כסדרן גסרכא בשלמא ועוד חייוינן דלא מודהאני

 בעי יא מיעוך 8ף דהרי כל5 ריעותא לשבדלא
 להין נמשכת שמא יחוש ריעותא מחזקינן לאבזה
 ודאי גדולה ריעותא דהוי ממש בסרכא אבללגב

 להקל וחלילה הסרכא שתמשך מקוס לכלחיישינן
 :בזה

 עיי והוכשר אונא חסר באם שאלהיו ע"נ.שי'
 סרכא בה ונמצאהסימנים

 : תרעל הוי או מיעוך בה מהני אםדבוקה
 הדבר טעם ומגואר תר"ל דהוי ברור נ"לתשובה.
 מ"פ המטריף אחת דעה שיה" בעינן דבתר"לדנהי
 ורוב המטריף יחיד אם דאף חזינן דהרי שאניזה

 נ"ר הטיעוט מצסרף תר*ל לענין מ"ממכשירין
 הנה סימנים ע-י שההיתר רק אונא בחסר ה"נא"כ

 יהימ להימך י"ל דהרי ראי אין סימניםבאמת
 ב' אחת לאוגא שה" לתוכה שנזדמן רקאונא

 יתרת יש כן בשנות יתרת שיש כמוסמפונא
 מצטרף אינו דהרי ורא" בסדקין אובסמפונות
 סדקין ב' אחת יאונא שיהי' דיתכן ובע"כלהטריף

 סימנים קיי-ל דאגן ובפרט בזה להכשיר מנ"לא"כ
 גבי באולין ועיין לאתרמי דהיישינן ומכהדרבנן
 דדמיא הני סי' עייל כודנייתא וגבי ביציםסימני
 הה בזה גם דרבנן סימנים ראם שם מוכחלהדדי
 ראית מה ה"נ וא"ב כך אתרמי שיהי' ויתכןדרבנן
 עיקר רק אחרת אונא דהוי סדק או הסמפוןמיתר
 בסה מהני לכך כשרות בהמות חב מכח בזהההיתר
 ריעותא עוד יש אם אבל לסימן סדק אוסמפון
 אשא חסר הוי ולעוים דאתרמי למיעוטאחיישינן
 המטריף. דעה איכא אם כמו לתר-ל מצטרףלכך
 במסדרן כמרוכה הוי סדק היכר דע"י הפמ"גומ"ש
 מרוכה נמי דהוי כיון לומר רוים רוצהומזה

 דטעמו טעות זה תר"ל. ואינו שם חד הויבכסדרן
 אונא דהוי דתלינן מכח הוא דמכשירין ידידןהוי

 לצד ניחוש אם אבל בכסררן דסרוכה רקבפ"ע
 שם הוי א"כ אונא חסר דהוי י"ל ודאיהמטריף
 כעין והוי תר-ל הוי דהסרכא ריעותא ובצירוףאחר
 ודלמא אתרמי והסימן אונא חסר הף דלתאס"ס

 : נקב מכח הסרכאהוי
 ל"ב סעיף ל-ט בס" התב"ש בשם מ ריימ"ש

 סדק ע"י והוכשר אונא דהסר דהיכאשכתב
 שראוי למקום שאונא עובר ומרכא סימנים שאראו

 סרכא והו"ל כפרוד ל" דיינינן אחרת אמאלהיות
 סרכא כדין מיעוך עכ"פ דמהני משמע  עכ"לשש"כ
 אפילו נחשב לא סדק ע"י דהיכר ומשמעשי*כ

ריעותא
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 טעמים מכמה ראי דא הנה שמד. רדרקוחם
 מתקינן לא אנן מזה שותק התה"ש אם דאףחרא
 התב"ע ועוד תה"ל דהוי נותן השכל כי הנ"לתטעם
 דהוי בזה-ז אבל במיעוך בקיאים שהיו בזמשמדבר
 מזו יותר גדולה קולא בעצמו והוא קייפהרק

 ועוד ריעותא עוד בהצטרף בזה יהקל איןודאי

 דין הו"ל דאם כך הוי אפשר התב"ש כונתיעי
 מהני והי' תלוע סרכא דין הו"ל ובה מינהמרכא
 מבועה בתלו" הטו"ז לדעת ומשמוש מיעוךבזה
 סרכא הוי אונות מב' ממש סרכא דהוי כיוןאבל

 מיעוך ול"משל"כ

 בעזה-י השכל דבר והוא לפענ"ד נכון "יותראי
 הוי התב"ש שכונת לו מודה אם כי והוא-

 התר"ל כל דהנה התם דוקא והיינו במיעוך דידבזה
 אמת הם הריעותות דב' לומר אפשר ויהי'בעינן
 זה דאם אהדדי סתרי אם אבל אהדדי סתרי%א

 התם וא-כ תר"ל גהשב לא ריעותא זה אקריעותא
 כאן ליטא האונא וחסרה אחת אונא זה ההבאם
 שאונא סרכא הוי ואם ובה מינה הוי דא"כסרכא
 ריעותא תרתי וא"ת אונא חסרון כאן אין שובלאוגא
 דין לו אין בזה לכך הא לא הא דאי ליכאביחד
 שניכר דהאוגא היכא אבל מיעוך מהני לכךתר"ל
 יתכן א"כ אחר למקום נסרכה וכדומה סמפוןע"י
 שפיר זה ממש סרכא הוי ומ"מ האונא חסרשיה"
 מהגי דלא קליפה ומב"ש מיעוך ול"מ כתר"לנדון
 מדברי יזה סתירה ואין בעזה"י עמוקה עצהוזה

 מיעוך מהני לא דבכה"ג לדינא נכון וכ"גהתב"ש
 שחזר )ומה מיעוך מהני התב"ש של בנדוןאך

 : הספר( בסוף עיין לו והשיבהשואל
 ב' בריאה יש באם ששאל מה ע"ר.סף

 רק בשר אינו שכ"אשאחת
 הטוי סברת בזה אמרינן אםבהפ*מ

 צ"א גסי'
 רו"מ ידע הנה בהפ"מ. מקלינן לא קולאשהרי

 ריעותות ב' הוא אם רק הוי הטו"ז שלדהכלי
 כל מקומות בשני אבל דיד" נדון כגון אחדבמקום
 בכמה כן כתבנו וכבר עצמו בפני נדוןחד

 :דוכתא

 בסופו מס"ת טוטו"ד חבור על שהקשהדכ~ה
 שייך לא דמהימן סאניוואץ לק'מ"ש
 הקשה וע"ז שוא דיבר פיהם דאשר מכחבעכו"ם
 אסור לי דמהימן שם ומבואל ט"ו ס"מיו"ד
 דודאי כך נ"ל וכעת והשבתי ע"ז נשאלתיכבר

 ודאי המיעוט ע"ד רק שקר דוברי חם עכו"םרוב
 האומר ולכך אמת דובר יה" עכו"ם דגםנטצא

 כל אצל געתו בטלה ודאי ל" מהימןדהעכו"ם
 הר-ן כמ"ש רובא בתר אזליכן לא בדשיל"מ אךאדם
 דהרי ישיל"מ היי אחד ביום אחג איסורוהנה
 דמבואר ואף למחר עד השני עם להמתיןאפשר
 רובד הוי רזה היינו דניידו נכבשינהו דמהנישם

 דלא י"ל קמן דליתא ברומא אבל קמןדאיתא
 אסור לי' במהימן ולכך רובא בתר בזהאזלינן
 מתירין לו ראין דרוסה בחשש דברתי אניאבל
 ועוד לי' מהימן מהני דלא דייל כתבתישפיר
 דמדברים  עכו"ם מיעוט מיעוטיו תרי הוי דשםנראה
 מיעוטי תרי יא"א וא"א או"ב דהוי ומועט*מת
 אין גבי דחולין בפרג הר"ן כמ"ש מע-מנעשה
 כאן ליכא היתר וחזקת הנכרים מן ביציםלוקחים
 עם לשוחטו אסור הוולדו ביום אויב הוידאם
 ופלגא מלגא לעשותן מיעוטא תרי מהני ולכךאמו
 בדרוסה שלי בנדון חגי ל" מהימן מהנילכך
 וא"כ שנדרסה קודם היתר חזקת לה הוידהתם
 לעוות מיעוטא תרי מהני לא וחזקה רוג דהויכיון

 וא"ש בנכרי ל" מהימן מהני לא לכך ופיגאופלגא
 :דברנו

 יחצר שנסרך בה"כ בניין שא' ע"ה.סי'
 שביל שם והי' ובדקוהכבד

 רק מעל"ע ה" לא הנ"ל והנקב המרכאנגד
 זה הנה מסמר. נמצא הפרש ועל דק עורשאר
 שביל שם ה" אם הגה בקצרה ואבא אריכותדצ
 זה סרכא בחוץ וכנגדו לעבר מעבר ה" שלאוף

 כיל בפרש מחט wsla ה" לא אם אףטרפה
 תחוב הוי כאלו והוי מבורר נקב הוידהשביל
 דטרפה בפרש מחט ה" אס וסכ"ש בו לפנינומחט
 רק תחוב מחט נמצא ולא שביל בו ה" לאואם
 סרכא שם דיש אף להכשיר יש בזה בפרשמונח
 בדברי הנו"ב כפ" דהעיקר בזה המקיליןוכדעת
 פלוגהת ע"פ כוונתו לפרש נראה פי' ולדידיהרם-א
 מ"ש והנה נקב. בלי סרכא יש אי ותוס'רש-י

 להסוברים תיגח מחס או קוץ שם יש דודאיהרמ"א
 סרכא דיש להסוברים אבל נקב בלי סרכאדאין
 ולומר מהט שם דיש מזו רא" מה קשה נקבבלי

 קשה אברי' בשאר ולא נקב בלי סרכא ישדבריאה
 סרכא דאין כמה דעת אברים בשאר אדרבאהרי

 בע"כ ולכך הפוכות בסברות יפלגו ואיך כללמוסי
 נקב בלי סרכא דאין להסוברים רק הרמ"אכוונת

בודאי
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 דיש הכרה אין להחולקים אבל מחט שם ישבודאי
 כדעה מוכח דאז בדיקה מהני ולכך מחטשם
 חיישינן לא דלנפילה נקב בלי מרכא דיש9נ"
 תמיד כן להכריע הוכחה מזה אין ומ"מוח"ק
 בספק ימ"ח שהי' דגם מכבר בתשובתיכמ"ש
 לעלמא 51א זה להכשיר רק מהני יאפלונתא
 ה"נ כן בטעמו בארוכה בזה שכתבתיומטעם

 : זה והבן ודוקבזה
 מרדכי שיום רה"ר מהים שאלה עין.סי'

 בדבר שוואדראהןהכהן
 בדיקה. בלי בשוגג ואבד לטרפש שנסרךבה"כ
 שנתבשל הכלים וגם טרפה הוא ודאי לדעתיהנה
 שבודאי בחזקת הוי נבדק שלא עוד דבל הבשרבהם
 : בזה להקל ואין וטרפה מחט או קוץ שםה"

 דהיכי מ"ש ג' סי' טוטוד"ת ע"ס ששאלךעיךי
 רע בשר הוי לא מצ"ע הטרפותדאין

 ע"1 דף בחולין בעיא הוי דוה ועז"ככניטי.

 הנה ירד. סעיף נ"ה בסי' כמ"ש לממראקיי"י
 שלי דסברא מילי נופל לא דעכ"פ ר"מיראה
 לחש-ס מססקא לכך במקוסם התוס' כתבועצמה
 כניטל הוי לא בצ"ע הטרפות דאין כיון די"ימכח
 התם היינו לחומרא וקיי"ל בבעיא נשאר דשםואף

 בעףב רק העצם נובר דכבר הוא כברדהטרפות
 י"ל בזה יהתרפאות דסופו אמרינן רובו אתתופין
 סופו להיות יועיל יא בריא הבשר דאיןכיק

 דיכא דהשתא ז' בסי' דידי' בנדון אבללהתרפאות
 חזקים והם נתדידלו לא דהסימניסריעותא
 מדולדלין נעשה להיות דסופו לומר רקכמעיקרא

 לומר ראוי לפנינו ריעותא ליבא עתה דעכ-פכיון
 הוי שם דגם כיון כניסל נימוס הוי לאדבזה
 כן הוי ודאי דירן דבנידון י"ל בזה להקיסברא
 שהוא כמות בתר אזלינן דתמיד עוד די"לובפרט
 מה וכפי הצלע נשבר דעתה כיון והתםלפגינו
 להתרפאות דסופו לומר רק טרפה הוא לפגינושהוא
 שהוא וכמו דהשתא חזקה בתר בספק אחינןבזה

 שהוא כמות דידי בנדון אבל טרפה הואלפנינו
 הוא דסופן לחוש רק ריעותא שים ליכאלפגינו
 דהשתא חזקה בתר אזליכן בזה מדולדליןלהיות
 ומ"ש דברנו. וא"ש כניטל אינו דנימוסואטרינן

 מדבריהם שמשמע פוסקים מכמה הנ"ל הוראתיעל
 לתלמיד רשות ביתן בתורה כי היות הנסלהיפוך.
 מבואר רכן נכונה דסברתי לו דהראיתי וכיוןלחלוק
 להורות המורה יכול הפסד דבמקום נראהבתוס'

 בין דמחלקים התוס' דעת הוא כן ולדעתיכדעתי
 לא הם יגיד ס"ק במשבצות הפמ"ג שהביאהאברים
 מנ"ע הטרפות דאין מכח האיבעיאמפרשים
 זה באכר הוי דהאיבעיא רק חילוק איןדלדידהו
 מעלה דאפשר מכח כניטל אינו דנתססמסאפשר
 לדעת אבל ודאי הוי אברים בשאר ולכךארוכה
 ולא מצ"ע הטרפות דאין מכח דאיבעיאהתוס'
 הוי ודאי לדידהו לאבר אבר גין החילוקמכח

 דסופו רק טרפות לפנינו דאין דהיכאלהיסוך
 כסברתי כניטל נתמסמס הוי לא ודאילהתקלקל

 בס" עמ"ש ומ"ש החוס/ דמסייע תנא לנוויש
 פיטום מרוב הבא דימומן הרדב"1 מן ירא"קנ"ה
 סיירי הרדבזו דהרי רו"מ ותמה סותםאינו

 סותם השומן אין בלא"ה ובכרכשתאבכרכשתא
 וכמ"ש עושה הקיצור ייי הנה שפיר. מהודקדלא

 ואך אבתרי' נעני' מה ואנן ספרו בסוףהתב"ש
 מ"ו בס" דהש,ע בעזה"י נכונים דברנו האמתלפי

 בעינן נקב הוי דכבר כיון בזה ממש בנקבתיירי
 אינו היטב מיהדק שלא וכל היטב מהודקויה"
 רק דהוי בענין הרדב-ז וכן מדבר אני אבלסותם
 לפנינר דהוי מה כפי חנה הכרכשתא עלרושם
 סופג רושם דהוי כיון רק טרפות ושום כאןאין

 לאויר מגולה ואינו מכוסה דהוי כל בזהלנקוב
 ואינו זו בסתימה ודי ינקוב שלא שומרוהוא
 להתקלקל וסופו פיטום מרוב דהוי כיון רקטרפה
 השוחט ובדבר וא"ש. טרפה לכך מגולהויהי'
 שיהי' פה כל תפלת שומע לפני בפי תפלתיהחדש
 גס באמונה. ד' מלאכת ויעשה בריות פרנסהלו

 דרכו ד' יצליח השמרים עם פו"מ שלבמרם
 מתור בתורה לעסוק רו"מ ביד שיהי' כדיוירויח

 :הרחבה
 מרכא נמצא אם בנסיו שיאי מה ע"ז.שי'

 נזם דהמנהג לבה"כמטרפש
 שלא אף מבחוץ המרכא כמד בבה"כ בפניםלבדוק
 המורה הורה ויפה נהגו יסה הנה מחט. שםנמצא
 דלמא חרא רא" אין מחט נמצא שלא סמהכי

 והרי עין בהעלם הי' ואולי ראות בלי סהסנאבד
 דנאבד לב 'בלי בנמצא לקולא אפי' סומךהחש
 העלימו שלא להם נראה עין ראות דלפי ואףהלב
 עין בהעלם שהי' תלינן אעם"כ לב הי' ולאעין
 שהי' להיות דיתכן במחט מכ"ש גדול דהיבאף
 מחס בין חילוק אין דודאי דהו כל מחט ראששם
 יתכו דהו כל מחט מקצת או מחט וא.כ לקטוגדול

שיאי:
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 op יצ* כבר חשי גם עיניהם למראה ה"שלא
 פ"א ראו ~עיני  ותייל. כבר אולי אוהפרש

 ובמשך מעססיגג שי פיננערהוט בלעהשתרנגולת
 שכבר נחסר ממנו מקצת ונמצא שהטוה ימיםנ'

 בהמה של במעיים נתעכל ברזל דגם הרינהעכל
 בדקו שלא כל אם רק נתעכל כבר אולי וא"כועוף
 והמחט נקב שם שה" חיישינן ודאי המרכאנגד
 במקום המחט יש אולי הרי ועוד כנ"לנאבד
 מן הסרכא מקום גרע ואסו השני בצדהסרכא
 דהרמ"א רק שם המחט אולי לראות שצריךהפרש
 הסרכא במקום מחט הוי לא אם אף דגםקמ"ל
 במקום אבל מחס שם יש אולי לבדוק ישעדיין
 המחט שם הוי אולי לבדוק צריך ודאיהסרכא
 הנה לכך מחט יש דודאי העיד דהרמ"אכיון

 : מנהגןלהם
 לבה"כ הכבד טיפש הנסיד שא' ע"ח.*נמי'

 מבחוץ מכה הסירכא נגדוה"
 באמצע כלה אח"כ אך יבן שביי קצת ה"וגם
 כקירס הוי מכה ודאי כי רו"מ הטריף יפההנה
 מכ-ש טרפה הי' כיל שביל הוי 5א אם ואףדם
 דודאי הרמ"א דישון ובפרט שביל קצתבה"
 ומוכה לבתק דיש דכתב ונהי מחט שםיש

 קרוב דהוי מוכח מ"מ אך ממש ודאידאינו

 מכבר בתשובתי הרמ"א לשון ישבתי וכבריוראי
 כריעותא די הוי לודאי קרוב דעכ"פ ניוןאך
 המדיו נאבד ובודאי כך על המוכיח דהוכל

 : המריףויפה
 ששחטו בקה' שאיר, נדיו שא. ע"ע.סי'

 כרוכה בה"כ והיתהפרה
 הסרכא במקום חתך ועשה הקצב ושכחלמרפש
 שום ויא מנה olp הד ולא הבה"כ השו"בובדק
 וחמדה שביל שום ה" לא נופו בהחתך גשיבלת
 ומורה הבהמה השו"ב והטריפו ממחט אומקוץ
 הנעשה והגבינה והחלב הכלים גם הטריףאהד
 כפשוטן הדברים הי' אם לפענ"ר הנהממנה.
 והגבינה הכלים אסור שפיר מחט שם הי'דודאי
 הבהמה שהטריף מה דין סף אבל מעל"ע אחר*ף
 שם ד" דודאי כמשוטו הכונה דאם הי' כדיןשלא
 למ"ל בכר* לבדוק יש הרמ"א שכתב זה מהמחט
 ודאי הך אך wna שם הי' דודאי כיון זובדיקה
 דע"פ רוב כמו לודאי קרוב רק ממש ודאיאינו
 דמ"מ לבדוק דיש כתב ויכך מחט שם ההרוב
 רק וכוונתו מחט שם הי' שלא יתכן המיעוטע"ד

 ים שה" רוב הי' לא אם אז יא_בדק אםיענין
 רוב ע"פ ודאי אם אבל טרפה ספק רק הוימחט
 ספק בין סובא ונ"מ טרסה ודאי הוי בהט שםהי'

 תיכף מעשה בשעת בדיקה מ"מ אבל טרפהלודאי
 ויא מחט שם דאין ראו תיכף אם ולכךמהיי
 אעפ"כ ואס הבהמה כשרה ודאי שביל ולאחלודה
 טרפה גוסה היא אם מ"מ להטריפה להחמיררצה
 יחיב בכלים להחמיר לו ה" לא חומרא מחמתרק

 לכך מעי-ע אחר רק דנודע למה ובפרסונכינה
 המה בהמה מאוחה תבינה וחלב הכליםודאי

 :כשהיש
 פו.סי'

"ffS 
 ונחהך לבה-ב טיפש בנסיר השאיה
 כלל נבדק ולא הסרכאבמקום

 והכלים החלץ גם הטריף והמורה הבהמהיבה"ב
 : בזה מפקפקיט יש כדת רי תוך שהי'מה

 זא"ז סותרין מ"א בס" הרמ"א דברי הנהתשובה,
 לבדוק יש לבה"כ הכבד מרפש נסרך דאם כתבכי

 תחלה והנה וס יש דטדאי כף קוץ אחרבכרס
 כתב ואח"כ הוא דספק משמע לבדוק ישכתב
 זו בדיקה וא"ב הוא דודאי מוכח שם ישדודאי
 מהיק בטוטרד דרכים כמה וכתבתי טיבהמה

 דרוב ידוע זה דהנה הוי הכתה ועיקרוסה"ת
 אץ בדקו בלא אבי וכשר המיעוט מן שהיאחזינן מצאי ולא וקוץ מחט אחר בבדקו ולכך כודאינחשב
 כורחי והוי רוב גיזר  אולינן רק טרפה כספקדינו

 בין  ולוח מרפה ספץ  יאר  כדין ואינו ודאיומרפה
 דיש  כתב ולא בכרס  לבדוק דיש רק  כתבדהרמ"א
 דלא משמע הסרכא נגד המחט הי' אםלראות
 נגד תהל' ה" הסתם מן רק בזה 'ראי'בעינן
 מחט אחר בכרס בדקו שלא כיון ולכךהסרכא
ry,ימינו בין א"י והמכשיר טרפה ודאי הוי 

 המרפש מן הולך אם הסרכא לבדוק והנהלשמאלו.
 אם כי כלל נראה אין לדידי הנה הידבמשמוש

 מיינו אברים בשאר מוסל מרכא דאין כמהדעת
 נתקלק? אם אף ולכך עב עורם אברים דבשארמכח
 שיהי' יתכן ולכך יתקלקל לא כולו עורמעט

 אבל כולו ולא העור קצת קלקול מכחהסרכא
 נתקלקל קצת נתקלקל אם מאד דק דעורהבריאה
 לומר אבל אברים משאר ריאה בזה חמור ולכךכולו

 דבריאה להיפך הה הליחות מכח באהדהסרכא
 יחות בה שיאחז יתכן דק והעור ליחה בהדשכיח
 הוי לא אברים בשאר אבל כקרום נעשהההי'
 נעשה יהל לחות דמחמת לומר בהם שייך ולאלהות

הסרכא
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 נעשה הלחות דמחמת לומר שייך לא ולכךהמרכא
 במרכא בדיקה לעשות שייך לא לדעתי ולכךהמרכא
 הבדיקה נעשה דלא כזה בנדון ובפרט אבריםדשאר
 : המורה כדברי והכלים החלב טרפה דודאיגטרפש
 שהיתה עוף ול הכבד נדת שא' פ"א*סי'

 שבצד מעיים הבני נגדאדומה
 לי נרא' שחורה. היתה המים שאצי ובצדהשני
 שנפלה ראינו שלא שכל בידנו דכלל כשרהשהיא
 מראות כמה יהא לו אחר בדבר השחורת תלינןלאור
 בטוטו"ד עמ"ש שהקשה ומה להחמיר. לנו איןעין
 רק באחרונים לעיין דרכי אין הנה קכ"בס"

 הכבד נשביל הף דהחשש מוכח ובהםמראשונים
 הכבד מצד רק דהוי כן שהבין נראה הפו"פוכן
 אם בדין הטעמים גין הנ"מ רו"מ מ"שוהנה
 הכבד כצד הוי ראם להכבר הכבד טרפשנסרכה
 מצד רק בצ"ע הטרפות דאין כיון הפרכאנשכני
 זה טרפה הריאה מכח הטעם פי אם אבלהכבד
 או הכבד מצד הטרפות לי דמה כלל נראהאיש
 אינו הטרפש דניקב כיון סוף סוף הריאהמצד
 ומהני אחר אבר הף הריאה מכח רק מצ"עסופות
 בכולא תכלי דלשדא עמ"ש להקשות ומ"שסתימה.

 להוריקה זה מדמה הג"א דהרי ועו"ה חיישינןלא
 הג"א לדעת תדאי א"ש הנה כו' ב"מ נגדכבד
 הג"א ודברי כן קיי"ל לא אגן אבל כתביסה

 ומה כתבתי יפה לדינא לכך בטרפות מדמיןואין קלקוי לשאר אש מכוות בין חילוק יש דודאיתשהין
 להתקלקל דסופו כיון סתימה הף איךשהק'
 לק"מ וה בסתימה נסחר יהי' א"כ המקוםאותו
 לגמרי ניטל 'להיות להתקלקל דסופו הכונהדאין
 שהרופא בשר ויהי' להתקלקל דסופו הכונהרק

 : א( שפיר סתימה והוי קיים נשאר יה" ומ"מגוררו
 מרה להם שאין בעופות שנסתפק בעה פ"בב*מי'

 דיגה מה ונקובה מרה לה ישאם
 היא הרי ניבה כי כלל לספק מקום כאן איןהנה

 בנקובה לן איכפת מה מרה בלי דרכו ואםכנטולה
 דהתם היותרת להקטינו זה ענין ומה נטולהאו

 11 דדלמא נטרף שיהה ס"ד והוי בעינן אחתעכ"פ
 בדבר זה מין גוף בעינן דעכ"פ כיון גםהעיקר
 דאין פשיטא כלל בעינן לא זה ומין זה דבר גוףאם אבי תטרוף נמי היוהרת בחולי דאף ס"ד ההזה

 : מנטולה נקובה גרע ואסו נטולה או בנקובהקפידא
 הנה אווזות. בבר פאקי1 נדת שא' 8"נ.סי'

 בודק ואיני תמיד מטריףאני
 וכמ"ש תולעים בהם הוי הרוב דע"פ מכחכלל

 ומצא בדק אם ומכ"ש ומנוסה נדוק והואהפמ"ג
 אפילו במצוי תלוי דתמיד בסכין לתלות דאיןנקב
 יותר אחד בצד מכה דיש כיון להחמיר מכ"שלהקל
 שנתלה ממה התולעת מן המכה מכח שיה"מצף
 בעופות הטשיבוס ולענין טרפה. ודאי לכךבסכין
 דבוק והעור שם גבוה man עצם אם מטריףאני
 נקבים שם שיש מובטח אני כבר בדיקה בלי אזבו
 איסור שיעור ערך לפי אפילו נקבים בווהת

 שם דהמראה חולה מחמת דהוי ניכר גםבבהמה
 1 בדיקה אפילו וא"צ בפשיטות ם והואבישה

 וכן שחרטומיהן אייזית בנדין שא' פ"ר*םי'
 אני הנה שחורים.הציפרבים

 מתיר אני שחורים הציפרנים באין אבלמטריפם
 ביותר להחמיר ראוי אווזות דבבר רק אותו' בברוכן
 אחריהם לבדוק וצריך פאקין בהם דשכיחכיון

 ראפ לכך הדקים וכשליכין בזה מקיליןוהעולם
 יכעס כדי עחוריס וצפרניהם בחרטומיהםלהחמיר
 : הפאקין ע"י איסור לידי יבואו ולאבאכילתו
 השחורים אווזות בנדון שאלה פ"ה.*סי'

 שלהם החרטופבראש
 בזח להשיב בידי אין פלפול דרך הנהוכו'
 שראיתי ובכ"מ פה שהמנהג אומר המנהגרק
 הצפרנים גם שלהם החרטום ראש ששחורכי
 וכיון תרבות בני שהם אף טרפותהמה
 כן לנהוג ראוי ודאי להחמיר מנהגדהוי

 : דאורייתאבמלתא
 יחייב דם המשתנת יפיה שא' ק"ו.סי'

 החלב. מותר אםכפסקה
הנה

 6חר 6גר סגי סערסט סוף סוף סרי6ס מרסס 16 סכגד מרפס )י  דתם יגס עיינת )6 סגה "ס"!. איתא(
 סככתו" ככ! ססו6 כת. ככר סיסי' כעתן תבע 7ססרס.ת סיגף 7כס!ת6 גחכתי יגס ססתיתס כגדףס"ס ויסה 5תר 5כר שגס מסם מיי לסרי5ס  ויזיק תנד רק nD~D 6י;ו ססרסס י;יקכ וגיל 6חר 6כרור~יי6ס
 סו* ת1*ס nw~go סני 06 סייע גגיקכ סגי רע דכסר סס.סק'ס ות*ט סתיתס. סגי כסר תורת שיו דלין יס6יו גחסכ סיסי' דכר כפיוס ס:סתס יסי' סתיתס תלד 6נ) הרסס )כך מכסתות כג) וליוו כסר תורת עניו 116קיקי

 כזכלט תנקר 6תנס 06 ו6מ סיסי' יגר גכ) ססתיתס סגי 06 תשי ת)4ע היגו ntDIP~1 סיגה %ג;'ש
 : גגון וסב עתם כת"ס מעיקר )מיסך תקוםכפיוס
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 טלבושי רא" ומ"ש החלב דאסורה ודאי לדידיהנה
 להיות כשחורה דמותר דאטמא בבוקא דמתירשרד
 בוקא בדין דגם סמה חוץ הנה כדרכההולכת
 לא ולדידי עלה התימ אשי רב בר מר לאודאטמא

 זה דמי יא כן גימא אם אף מיהו כן נראההוי
 מן האסותא יוצא הי' אם דאטמא בבוקא?זח

 דהניב" ומב"ש לחשר לו אפשר הי' לאהבוכנא
 כדרך דהולכת חזינן אס וא"ב ונקשר חוזר ה"לא
 כאב איזה מכח צולע תחלה שה" מוכח בהמותכל
 מכח חשש דהה דם המשתנת בפרה אבל שגרונאאו

 נסתם דהנקב להיות יתכן בזה השתן כיסנקיבת
 ממה רא" ואין מכה מחמת שעלה הקרוםמכח
 ונתחסל דם מעט הוי אולי גם דם יוצא איןדעתה
 החלב אסורה לדעתי לכך ניכר ואינו השתןבתוך
 בדין לאתחלה להשהותה ראוי אין אבל החלבמותר אי יב"ח חיתה אם זולת להיתר הורה סבולא
 לישראי' ימכרנה דלמא ראי' אין לנכרי למכרהונם

 : נ"ז ש"ךעיין
 בץ תהבי "שי הפיה ביבי שא' פ"ז.סף

 הנה הפרש. ויצאהצלעות
 ובחבורי לאיסור כתבתי בספרי פעמים כמהבאמת

 שם אך אסורה היתה בלא"ה אבל ימ"ח שהי'יה מהני אם לפלפל רק כתבתי קע"ג ס"טוטוד"ת
 הדין לזה להיתר שם הוכחתי מ"1 סי'בהשמטות

 אך מותר ה" לאיסור עדיין בה הורה יא אםכך
 לכן לאיסור המורה הורה זאלישטשיק דבק'כיון
 איש היתר הנה עד שנהגו מה מ"מ אבל דינאקם

 ואח"כ סעל"ע ישהו הכלים לכן ממשאיסור
 ההלב עוד יאכלו לא והלאה ומהיום בהםישתמשו

 : להבא אסור והואמהם
 יפתרו נעיף טיס מצאי אם שא' פ4ח.פי'

 הפנימים באברים לבדוקהעיף
 בהפ"מ. להיתר המורה והורה נקרשים ביציםיטצאו
 אז נתקלקל השלל גם אם רו"מ לגו ביאר לאהנה
 מהני ולא בהפ"מ קולי תרי דהוי רו"מ אמריפה
 יפה אז נקרשים הביצים רק קיים השלל אםאבל
 בטוטו"ד מ"ש נזכרתי ושוב להיתר. המורה~הורה
 לא קולי דתרי ס"ל דהטו"1 דמה בעוה"ימהד"ק
 בחד הוי קולי התרי אם היינו בהפ"ממקלינן
 אף ענינים כב' הוי אם אבל מקום וחדהוראה
 קולי תרי נחשב לא אחת בהמה או אהד בטףדהוי
 במים דמקילין מה ה"נ א"כ בש"ע נדון נחשבדנ"א
 האברים נתקלקלו שמא חיישינן דלא היינובעוף

 דשא ?ומר הפנימים באברים הקולא והויהפנימים
 האם בניקב קולא דהוי ומה המים ש"ינתקלקלו

 הוי א"כ כשרה האם דניקב די"ל אחר מטעםהוי
 קולי תרי נחשב לא ענינים וב' בפ"ע הוראהחד
 המורה כי אם ולכך קולא חד רק הוי הוראהובכל
 : בזה הורה יפה לדינא מ"מ לכך כ11ןלא
 העוף. בהלל בשר חתיכת בנמצא ש14' ם!שבפ**כמי'

 אצל נמצא אם חילוק הויהנה
 שנתקלקל מביצה זה דהוי חולין אז ביצים שלהשלל
 שם הנמצא המקום בתר ואזלינן כןונעשת
 סמוך למעלה נטצא אם אבל ממש סקוסודהוי
 הריאה מן דהוי חשש יש דאז טרפה עוף שללריאה

 : וטרפה לחוטרא ואולינן שםשנתקלקל
 שנידע חיים ביאש ימם שאן צ:מף

 דהיב"ש אחר גשר עםנמים
 השבויי. דין כעין כהראב"י דלמא ס"ס מכתמתיר
 הנתב כדעת ועיקר לאיסור רז-מ הורה יפההנה

 לקוץ דומה דאינו כהלב"ש דלא בראש נמיטומכ"ט
 במים טשא-כ הטורף מעשה התחיל דלא הגוףבהלל
 טעם נראה ועוד לאריכוות וא"צ אמר ויפהבראש
 וספק בגוף אחד כספק דהוי השבו"י כדעתדלא
 דפק גופין נשני הספק הוי ה"נ כן בתערובותאחד
 בקוץ וכן בהכבש ספק הוי מקיפו המוח הי'שמא
 הוי שמא השני וספק בעגל הספק והוי הגוףבחלל

 שפא השגי בבשר הספק הוי זה בקליפה רקבמליתה
 זה אין דלמא כסו ממש והוי האיסור מן בואין

 אם ועוד ענינים. וב' גופין כשני והויהאיסור
 להיפוך הוי הקליפה לאסור יש אם הרי כןנאסר
 אינו ואת"ל מקיפו המש הי' שמא ro-סדגימא
 וא"כ קליפה בעינן ולא בסמיך מליחה דלמאמקיפו
 הקליפה להיתר ס"ס להיפוך נאמר ס' מ שישהיכי
 לכך ס"ס הוי לא זא"ז סותרין דהס"ס היכיוכל

 : כהלב"ש ולא הנו"ב כדעתהעיקר
 כ סבה שכא שה" ששי בוקה Nffs*סי'

 הבה"כ ונקרע הכבדלטרפש
 או המרכא במקום הקרע הי' אם טסופקוהשו"ב
 לא אם ודאי הנה כלל. קוץ שם נמצא ולאיא

 ודאי בבירור זה להם ידוע אם כלל קוץ שםה"
 אבל ממש הסרכא במקום הקרע הף אם אףכשר
 דהרב כיון קוץ שם הי' שלא בודאי ידוע איןאם

 וסתירת להטריף יש קוץ שם יש דבודאי כתברמ"א
 ז לעיי עיין הרמ"אד'

 מחט שהה באוז הדקין נדין שא' צ*ב**פי'
בהם
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 והלכו בו הורה ולא לעבר מעבר והחובגהת
 כדין שלא ודאי הנה והכשירו. אחרלמורה
 לעבר מעבר תחוב שחף ראה שלא ואףהכשיר

 : בזה ?הכשיר הורה כדין שלאנמי
 דקין לפניו היבא אשי ביבי חטא ע"נ.כמי'

 מעיים שני בהם שהי'מאובות
 עבים שהיו קישקאליך טרפה דיא בל"אהנקראים
 שהיו מחמת כנפוחים נראים שהיו עדביותר
 בריא הוי שלהם המעי ובשר צואה קיאמלאים
 שינוי לא ואף ריעותא שום בהם הי' ולאואולם
 האיך עבים היו הצואה מאמת רק כללמראה
 כשרים anm פשט הדבר הנה דינא. להאיידייני
 אם דהתם מ"ו בסי' הרמ"א לדין דומהדאינו
 בריא להיות סופו אין זה הבועות מכחנסתמר
 רק בריא הבשר אם אבל המעיים סתימתוהוי
 עומד בטבע המאכל הנה עב הוא המאכלמהמת
 דוחה הדוחה דכת חי בעל כל טבע כילצאת
 את ידחה חדש מאכל יאכל אם ולכך לצאתהצואה
 המעיים סתימת נחשב ולא לצאת מכברהשואה
 יודע ואינו לקמתי' חש יא בזה והמטריףגכך.

 דומה דאינו למלתא מלתא ומדמה כללבהוראה
 יי יהיב ומאן כשר שזה ברור והדברכלל

 : וכו' שופרימשופרי
 עליהם שהי' הדקיז בדבר שא' 2ב*ו-1"בגי'

 על הי' גם ונקביםמורנא
 : והכשיר אתרים במקימות אדומות נקודותהדקין

 מהני באחת כי לעשות הרע הנהתשזבה.
 הנה כי בתרתי גם ומה להטריף לו הי'ריע"ות
 בעצמו זה כי להטריף ראוי ה" אדומות נקודותשכח

 ופמ"ג בתב"ש כן מגואר ולדעתי הואלקותא
 בעבר האודם הי' אס ילבדוק לדקדק לרו"מ?הי'
 ראי' רו-מ ומ"ש טרמה. הוא ודאי ג"כהשני
 הוי אם המסם גבי האחרונים מ"ש מןלהיפוך
 דמי לא אודם ולא בעינן ק"ד דרק בהוזל"ד

 מעל"ע האודם ראין כיון דשם לדנאכעוכלא
 שהי' ראי' להיות קיד בעינן ולכך בחוץרק
 עכ"פ דהוי ואף ינקב ראי' אין אודם אב5נקב

 דאינו כיון בחוץ הבשר שנלקה בכך מהלקותא
 והוי לעבר מעבר הי' אם בדקין אבל לעברמעבר
 הי' ולכך וכניקב כנרקב הוי רע ובשריקיתא

 המורנא ובדין מעל"ע. האודם ה" אם לבדוקלו
 דבריאה כיון הדא להטריף לו ה" נמיוהנקבים
 פרשו תייגי דאחר לומר חידוש הויגופא

 חמר עוד להוסיף יט ואין המימותשמבקשים
 התב"ש דדברי ובפרט כן מקומות ושאר בדקיןגם

 בזה מגופה התולעים דהוי היכא דדוקאנכונים
 שחיטה אחר רק ולהפרד חמימות לבקשדרכם
 על מוסיף ואני מעלמא דאתי בתולעיםולא

 בתוך ולא בגשרה התולע דהוי דבריאהדבריו
 בתוך מסתמא דהה איתא אם והסמפון.בזההקנה
 לאשתכוח" הו"ל בכרס או בסמפון אוהקנה

 מגופה דהוי יותר מוכח הריאה בבשרומדנסצא
 נסתר וביה להחמיר בפרט במצוי יותרוחולין
 בהני גם ומה טרפה יבודאי בזה רו"ם מ"שכל
 דאינו כיון תר-ל דין לו אין כי אם ריעותותב'

 ודאי ריעותות ב' דהוי כיון מ"מ אחדבמקום
 : בזה מרא ל" ושרא להטריף ל"הוי
 יוצא המרה מז שהי באיייא שא' ירא.םי'

 בהדקין ונבדק אחדוריד
 רק רחב עור כמין לא להסיר אפשר שאיבחוזק
 מטפטף והי' הורד באמצע וחתכתי חלוש קנהכעין
 גהדקין וגם הזה הוריד דרך המרה שלהליחה
 ראיתי היריד הדבוק מקום נגד מפנים השנימעבר
 מראה כעין גרין מראה ההוא במקום בדקיןבפנים
 כי להטריף הורה יפה הנה המרה. שלהליחה
 אח"כ שמצא ואף הדקין תקבו המרה נקבהבודאי
 לנדון דומה ואיה טרפה מ"מ כן אווזותבכמה
 בדב"ש בעיר שהי' במעשה ט"ו בס" הב"ימ"ש
 ה" גם בדקין נקב הי לא דשם שהתירוהווכו'
 כאן אבל הכבד ומצד הדקין מן היוצא דקשם

 ואני טרפה ודאי בדקין נקב הי' וכנגדובמרה
 בישראל הוראה מורה שאני שנר: מנ"ה יותרבעזה"י
 ודאי כן באווזא שהי' זו שאלה לי נזדמןולא
 מה וכדומה האווזות במאכל שם הוי תוליאיזה

 היו"ד הנוב"ת ודברי הדקין ונקבו המרהשנקבה
 : כלל לכאן ענין לו אין כ"אסי'

 הכיס ינמצא נשחטה בהמה וטא' וב"ו.שי'
 והמרכא הצלעות לב.ןנסרך

 פני הרואה לא מעלה לצד הנוטה הכרס בצדהיתה
 הקיצונים הצלעות שתי לבין סרוך שי'הקרקע
 מאד ואדוקה עבה היתה והסרכא להכליותסמוך
 הכרס מן ולקלוף לעבור יכולה היתה ולאבכרס
 בפגים נבדק כי לי והגידו ושאלתי אליוהובא
 והובא דבר שום ולא מחט שם ה" ולאהכרס
 שם הוא באשר המרכא עם הכרס מן חתיכהאלי

 בסקופ נקוב הכרס ונשאר בכח קסרכאונתעי
הסרכך
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 בעובי נשרשת היתה המרכא כי ונראההמרכא
 והפכתי לעבר מעבר הנקב ה" לא אךהכרס
 כנגד לבדוק שלפנים השני פצד הכרס עורובדקתי
 צלקה לו בסמוך שם והנה וראיתי והמרכאנקב
 והסרכא הנקב נגד שלא נראה ה" אכן קטנהאחת
 כראוי בריא הצלקת ומקום הצד מן קצת רקממש
 צלקת עוד שם הי' אצבעות ג' בעובי קצתורחוק
 בצד בכרס ריעותא שום הי' לא נגדה אךאחת

 מכת הכשירו דשם המו.צ עם רו*מ הנההחיצון.
 זה ספק הגה כי בזה הורתם סב לא ולדעתיס"ס

 ספק בעיני נחשב לא זה נקב נגד הי' לאשצלקת
 אתם אם בכך מה כי העולם לכל ידיעהחסרון
 חסרון בספק וגם מכיר הי' אחר אולי הכרתםיא

 הב"ש מ"מ סיקל הטו"ז אם העולם לכלידיעה
 עיי"ש זה על חולק בסופו קנ"ה סי'באהע"ז
 וגם העולם לכל ידיעה חסרין זה איןולדעתי
 זה הפנימי כיס הוי מה הראשונים שלהפלוגתא
 דנסרך ריעותא ראינו כאן אבל לבד בנקב רקאינו
 בע"כ נקב בלי מרכא ראין וכיון הצלעותבין

 נאמר בריאה גם דאל"כ המטריפו בנקב רקהכונה
 דהסרכא הכונה בע"כ אחד בעור רק נקבשהי'
 דהי' כיון נמי כאן א"כ המטריפו בנקב רקבאה
 ואף מטריפו שהנקב מקום מאותו הי' ודאיסרכא

 מ"מ אברים בשאר במרכא קפידא דאיןלהסוברים
 אבל ולקלפה לנתקה שאפשר קלה בסרכאהייה
 מכה כעין דהוי מודים ודאי כהך חזקהבסרכא
 כ"ע ובזה שמטריפו נקב על מעיד ודאימשש
 הפמ"ג מדברי גם עדיף בפלוגתא ולמעטמודים
 נקב רק שהי' ביירי דהוא רא" אין ל"צבס"

 שניקב טרם הפנימי דנתרפא יתכן בזהבחיצון
 מחמת קרום זה אין צלקת בו דהוי אףהחיצון
 יתכן ויה נקב רק בו דהוי מיירי התם אךפכה
 דהוי כיון כאן אבל השני צד שנתרפא אחרדהוי
 ודאי המטריפו נקב בלי סרכא דאין וכיון סרכאבו
 המרכא שנעשה טרם המטריפו נקב בוהוי
 הורה סב ולא טרפה שהוא נ"ל הלין מכללבך

 : בזהלהכשיר
 הזפק שניקב אינדיק בעיף שאלה צען.סף

 טרפה ששה שאינובמקום
 לא אך הושט עם הנמתח ממקום מעטרחוק
 הה החיצון העור גם רק ניקב לבד הזפקבעור
 כשר הוא לדעתי הנה החוצה. מפוישהנקב

 אם בכך מה כי סחטו שהפוסקים אףשפשיטות

 מן יזובו הרי מ"מ שלם שלמעיה העוריה"
 הולכין שיהי' בכך ומה העור אל הזפק שלהנקב
 עכ"פ הבשר ובין העור שבין הבשר עלהמים
 כלל הי' כלא והוי יבואו לא בפנים המעייםלהוך
 א"כ כן להיות דאפשר ובע"כ שתי' בלי תתי'ואיך
 לרדת המים ודרך כן הוי העור גם בניקבה"ה
 מ-מ למטה יפלו מהם מעט אם ואף למטהבשוה
 ומה המעיים, אל למטה בשוה ילכו מהםקצת

 איסור הוא בקאקאריווס העופות להלעיטשדרכן
 פ: ויסכר לאיסור שהורה רו"מ עשה ויפהגמור

 : להכשירהמורה
 והמאכל הזפק ם באם ששאל מה ציה.*מי'

 תלוי זה הנה תש:בה, : הגוף לחלליפנים גופי שהמרכל או לחוץנופל
 שיותר באופן ניקב אם המורה עיניבראות
 הגוף לחלל לפנים או לחוז נופל להיותמצוי
 מצוי אם אבל למות עהיד דהרי טרפהודאי
 הדבר אס אף או לקורקבן נכנס שיהי'יותר
 המאכל להיות חיים בעלי דטבע כיוןשקול
 אצלו מושך הקורקבן דכת לקירקבןיורד

 : כשר והוא לקורקבן שירד מצוי יותר זה נחשבאז המאפי
 בכוליא אירע אשר השסיה ע"ד צ"ע.כמי'

 הנה וכו'. המנקרשחתכה
 כיון יהודא מה"ר הרב כדעת טרפה הואלדעתי
 וכיס מים הי' אם יודע שאינו המנקר אמרדתחלה
 אמת והן זכים שה" שיודע אח"כ.לומר נאמןאינו
 אמר דשם ראי' אינו ב"ו מסי' ראי' רו"מדמ"ש
 בפירוש אמר לא וכאן טרפה שהוא תחלהבפירוש
 אח"כ יכוה וא"כ יודע שאינו רק טרפה שהואתחלה
 סעיף ע"ה סי' בחו"מ זה כעין וכמ"ש שיודעלומר
 מהרא"ל לדעת מבעיא לא אינו זה אך בהג-היו"ד

 הראשונים דלדבריו כיון ה"נ א"כ שם הש"ךשהביא
 לדעת גם אף נזכרתי אהזכ לומר א"י טרפהה"

 זמן קודם הי' ההפרעון דשם רא" אינו שםהרמ"א
 כבר פרע אם שכח דתחלה לומר יכול לכךמה

 חתיכת דבשעת כיון כאן אבל שפרע נזכרואח"כ
 נאמן אינו זכים הפ אם יודע שאינו אמרהכוליא
 אמר מעשה דבשעת כיון זכים שהיו לומראח"כ
 מלתא י"ל גם משקר שהוא ניכר יודע ששינומיד
 לא דהקצב ארעת" לאו דאינש על" רמיאדלא
 לא או זכים מים הי' אם בין בדין חילוק דישידע
 או מלוחים היו דלמא זכים היו אם אףגט

 רכ לוה לחוש יש הרוב מן דיצאו כיוןסרוחים
וא"ק
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 הגיע לא ואם ללובן הגיע אתי לחוש $eוחט
 זכים היו לא דלמא או וט' מלוחים היודלמא
 כל כדין טרפה והכלים טרפה הוא בודאילכך

 : טרפה ספקהמבשל
 ק'**שי'

 א שבכיי במדינתי דשכיח מה שא,
 צלולים מיס בכיסמוצאים

 הם לפעמים וטעמם אדום יין כמראהימראיהן
 מאוד מרים הם ולפעמים קצת מחחים אומרים
 לספק ויש מפסיק שום בלי בלובן ממשונוגע
 הבירור על לעמוד וא"א מהלובן קצת נחסראולי
 קולפין ולפעמים בלובן ממש שנוגעמחמת
 שעל הכיס על נסרך נמצא הכוליא מעלהבועה
 נ"ל ולשובה. : וכי' הכוליא מלובןהבועה

 בסי' שמבואר הריאה כדין הכוליא דןדודאי
 הטעם יאין מרים ולא מתוקים שיהיו דבעיגןל"ו

 במקום אינו אפי' דהרי הסמפונות מכחבריאה
 יקלקל הריאה דגוף הטעם רק טרפה נ"יסמפיז
 דמרים מהרי"ו בשם ל"ז בסי' הש-ך לשיןגם
 דאדרבא משמע א"כ עכורים כמו הוי מלוחיםאו

 הטעם אין ובעכורים בעכורים הוי האיסורעיקר
 או מרים הם אם ולכך הסמפונות שיקלקלמכח

 ללובן הגיע לא ואפי' עכורים כמו הוימלוחים
 הוי אם ומכ"ש הש"ך כדעת מטריפיןאגפנו
 כמראה דהם ומה בלובן גם שלט אוליספק
 רבדם מדם וגרע דבש ממראה גרע ~ה אדוםיין
 משא"כ דם שכולה לקותא דאין המכשיריןדעת

 ומעורב דם מראה הוי דבו י"ל אדום ייןכמראה
 כמו והוי אדום כיין ונעשה לבן מראהבו

 אף טרפה הוא בודאי לכך לכ"ע ממשעכורים
 ומכ"ש כהש"ך מנהגינו לפי ללובן הגיעבלא
 : טרפה ודאי ללובן הגיע אולי ספק הויאם
 כמ"14**שי'

 בה שהי' בכוליא השאיה 21"ך4
 לא הלובן עד זכיםמים

 אנשי אכלו וכבר אבן מצאו הלובן ובתוךיותר
 ודאי בזה העיר לכל הפ-מ ויה" הבשרהעיר
 הכוליא מגוף נראה דהאבן ראו אם אףדכשר
a~Dבכה"ג עייהם לסמוך המתירין הם כדאי 
 אז הבשר שנאכל טרם זו שאלה באה אםרק
 ולא הכוליא מגוף אינו האבן אם לראותיש

 נחשב ולא כשרה אן בכוליא חסרון כנגדונראה
 אם וכן ממש אחד במקום דאינו כיוןתר"ל
 כגון הכוליא מגוף חסרון נראה אם גודעלא

 וניכר לפנינו הוי אם אבל כשרה נמידנאבד
 1 3ניכושן

 התב"ש בדעת טרפה  או הכוליא מגוףחסרון
 : לדינא נ"ל כןבזה

 שלא מרכא בנדון ששאל מה ק"בנ.*שי'
 במיעוד דבדקוהוכסדרן

 הטבח בה משמש ואח"כ בצבץ ולאובפושרין
 ע"ז נשאלתי כבר הנה דינו. מה ובצבצהבחוזק
 בה ממשמש אם מבעיא ולא להיתרוהשבתי
 ממשמש בלא נם רק אח"כ בכח בידיוהטבח
 רו"מ שתלה למה כלל עניו לו ואין כשרהנמי
 דאם בטעם והפמ"ג התב"ש בפלוגתת זהדין
 בירא תלינן ולא דטרפה הסירכא תחת נקביש

 דשלא מכח דטרפה התב"ש דלטעםדטבחא
 ממילא לבדוק א"א וכאן בדיקה בעיכסדרן
 שפיר בצבז ולא תחלה דברקוהו דירןבנדון
 הטעם שכתב להפמ"ג אבל דטבחא בידאתלינן

 הנקב תלינן ייר מטריפין דרוב כיוןדבסרכא
 טרפה ה"נ א-כ דטבחא מירא בפרכאיותר

 סיירי דהתם לזה זה ענין אין ולדעתיעכתו"ד.
 הדבר חזקת הוי לא אז מתחלה לבדקובא"א
 אבל זה או זה טעם שייך בזה מעולםבהיתר
 צריך דאינו כיון בצבץ ולא דבדקוהוהיבא
 והוי בהיתר הדבר יצא כבר א"כ יותרלבדוק
 בסי' המבואר מדין גרע ולא היתר חזקתכאן
 ואח"כ והצניעו הסכין בדק אם ט"ו סעיףי"ח
 בהיתר הדבר שיצא מכח שמותר פגוםנמצא
 בו שיבר שלא ידע דאפ" שם בש"ךועיין
 ספק הוי התם הרי נפגם מעצמו אמרינןעצמות
 נמצא באם ולכך איסור חזקת והויבשחיטה
 ואסורה מהני לא עצמות בו ששיבר אףפגום
 הדבר יצא שוב והותר פ"א בדקוה אםומ"מ
 א"כ לתלות במה לנו דאין אף וסותרבהיתר
 וכיון דהתם איסור מחזקת זו סרכא גרע לאה"נ

 בעלמא ריר דהוי בהיתר הדבר ויצא פ"אשנבדק
 אח"כ נעשה שהנקב ותלינן היתר חזקת הוישוב
 אחר פעם בו שנפחו הנפיחה של היזקמכח
 מכח הנקב אח"כ נעשה המשמוש שרובפעם
 דידהו בנדון מגעיא לא ולכך הנפימה שלהוזק
 שיפה הדלדולים במקום רק הבצבוץ הי'שלא
 מוהר נמי ממש המרכא במקום הי' אם רקהורו

 : בעזה"י לדעתי כלל ופקפוק חששבלי
 קצת העליון עיי בציד שא' ק"נ.*שי'

 חסרון היי השני עורותחת
 ההסרזן נראה שה" רק גפנים הריאהמבשר
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 רו"מ ומ"ש כשר הוא לדעתי הנה העור.דרך

 גין לחלק ל"ג בסי' התביש דברי מכהיהחמיר
 מגין העור שתהה הבשר דבריאה לריאהושט
 דהוי תחתיו בשר ליבא בזה וא"כ העורעל

 טעמי מכמה כלל תשש גזה אין לדעתיחסרון
 אין זה שנגלד דבשעה הכונה התם י"לחדא
 מגין דהבשר ניכר ואינו השני גם שנגלדחשש
 הבשר ה" זה עור שנגלד בשעה י-ל ה"נואש
 נעשה ימן באיזה ואח"כ השגי על והניןשלם

 ה" ומקודם דאיתרע הוא השתא י"להחסרון
 ועוד גהריאה ריעותא אתיילד 5א כבר ואזשלם
 הריאה בשר יש הנגלד סביבות עכ"פ י"להרי
 ושומרו לו הסמוך בהעור כח נותן זה גםוילל
 עכ"פ נבשר חסרון דהוי נהי הרי ועודמנקב
 להעור מחובר דהף וכיון הריאה בשר ישיסטה
 העור שומר נמי שלמטה דהבשר י"ל חדוכולו
 אחד תירוץ רק דהוי גם ומה הנקב מןומצילו
 תרוצו ואין בזה נאמרו אחרים תירוציםוכמה
 : בזה להקל לדעתי לכך מוכרח בזה התב"ששל
 י שע שאירע בדבי שאיתי ע"ר מה"ד.*במי,

 בשר ניקב הבהמותנגיחת
 תחת הוא אשר חלק אותו הכרס רוב אתהחופה
 למעשה הלכה זה אין לדעתי הגה וכו'הצלעות
 עדיין דהבה:ות משמע לשונו דממשמעותכיון
 הבהמה בבטן הוי מה יודעים איך וא"כבהיים
 הכרס את החופה בשר רוב שנקרע לדעתובפרט
 והנה הצלעות. שבין בבשר הוי הרובושהקרע
 אינן דהטרפות להסוברים להיתר רו"ממ"ש
 סתימת ל" מהני הכרס מכח רק עצמןמצד
 הכבד חצר גבי מ"א בסי' הט"ז כמ"שהדופן
 בטרפות מדמין דאין מלבד כי דמיון זה איןהנה
 בשלמא בזה י"ל כן וחי' מכאן חותכהשהרי
 נתקלקל אם רק בו קלקול ואין עב הואהכבד
 אינו ד"א ע"י דסתימה "ל לעבר מעברכולו

 דק הוא שבו העור הכרס אבל כ"כ טמקלקל
 סתימה מהני דלא טרפה נמי נקב בו ניקבואם
 דומה אינו זה מלבד אך עליו להגן ד"אע-י

 חדא קע"ה סי' מרפות הל' על בטוטוד"תלמ"ש
 הבשר רוב רק נקרע שלא שם מדבר לאראני
 החופה בשר שנקרע מדבר אני הצלעותשעל
 רוב ליכא  יעמו ביה רק הגלעות הוד9לא
 רוב נקרע הוי הצלעות שבין הבשר עםרק

 שם הט"ו מדברי רא" מה וא"כ החופההבשר

 כיק בזה אבל מהני לכך נסתם הנקב דבלסיירי
 מכוסה אינו וזה ג"כ נקרע הצלעות במקוםדשלא
 באמת אם מיהו כשר יותר כלל נקרע דבלאונהי
 נסתם שקצת בכך מה החופה בשר רובנקרע
 סתימה לו אין דקצת כיון מ"מ הצלעותע"י

 ועוד הכרס. ומקלקל הקרע יותר עמומושך
 דאין כבד גבי דבשלטא כן מוכח דמתוכונראה
 יתל ולכך ממש הכבד יעל מונח הכבדטרפש
 בבשר אבל מהני דהו כל סתימה בנקגאם

 את חופה דנקרא כיון הכרס רוב אתהחופה
 עצמו הכרס א"כ הכרס על דהוי מוכחהכרס
 סתימת מכח יתקלקל ולא הקרע סותםיהי'
 ומה סתימה בזה מהגי דלא ומוכח עצמויתל
 ויש הכרס מצד דהוי ברור אינו טש דזהגם

 דנסמוך נהי וא"כ עצמו מצד דהוי לומרסברא
 עוד לצרף א"א מ"מ אבל הכרס מצדדהוי
 שיא מה מהני אחר דבר דסתימת לומהקולא
 טיפש ענין מה וגס וראשונים בש"ס כןנמצא
 דנקרע גדול הקרע הוי וכאן בנקב דמייריהכבד
 בסה הב"ז מלשון רו"מ שהוכיח מה והנהרובו.
 מצד הוי בשר רוב נקרע דטרפות סק"חמ"ח
 הט"ז דכאנה בעצמו רו"מ דחה יפה הגהעצמו
 מצד טרפה הכרס רוב את החופה דבשררק

 סופו דעכיפ טרפות יותר עשה דלא אףעצמו
 שמא רק החשש דהוי בסכין משא"כלנקוב
 הס-ז מודה לעולם אבל אחר דבר ניקבכבר

 : הכרס מצד רקדהטרפות
 בטוטו"ד שכתבתי מה על רז-מ שהקשהדימה

 ושם יחידאי הוי דהב"ח n~up ס"תגינא
 עליו לסמוך הב"ח דכדאי סחבתי ס"ה סי'בק"א
 ;זד דהוי קע"ה דבתשובה סתירה דאהנה

 יחידאי דהב"ח זה גם כתבתי להחמירצדדים
 אתרת ריעותא הוי דלא מ-ה בתשעה אבלהוא.
 בהפ"מ עליו לסמוך הב"ח דכדאי כתבתילאסור
 הצלעות שעל הבשר דאין ראי' רו"מומ"ש
 הכרס יצא נקרע שאם הפוסקים מלשוןבכלל
 הכרס שיצא כתבו יא דהרי רא" זה איןהנה
 דהרי והדע ממקומו הכרס שיצא הכונה רקלחוץ

 שלם דהעור אף ואוסרים הב"ח עלהחולקים
 הכונה ובע"כ הכרס שיצא הפוסקים כתבווהרי
 : לדעתי הכונה ה"נ כן ממקומו הכרסשיצא
 חולין רש"י מלשון לדעתי רא" רו"מדכמ"ש

 דקאמר החיצ:נה ורוב שכתבד"נ
מתניתיז2
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 הכרס ננד הקרום מן יש כמה רוחיםמשניתק
 החופה בשר נקרא הקרום שכל משמעשרפה
 למה דתקשה רו.מ שכתב אלא נכונה רא"הוא
 לעיל כבר נתיישב וזה הצלעות הגנת נזונייא
 שעל בשר דגם בדעתי עומד אני לדינאיהגה

 ריעותות הני כל ליכא אם רק בכלל"צלעות
 שלם העור אם אז קע"ה מה בתשובההמבואר

 מיה ס" בק.א שם מ"ש על לסמוך שרוצהגר
 אותו: מוחיחין ואין יסמוך לסמוך.עליו הב"חוכדאי
 משנתיים יותר זה בפיה שא' ק'ה.*ם"

 צולעת והיתה יריכהנשמש
 כדרכה הלכה ושוב למקומח החזירה אחדיערל.
 או בחזקה כשהמכת רק ישר הולכת עתהינם

 הערל שבא עד וצולעת ונשמט חוזרקופצת
 דרכה וכן בטוב והולכת למקומה עודומחזיר
 הפרה בעל ובא ילדה וכבר עת ובכלתמיד
 הביא רו"מ הנה ולשובה. : חלבה עללשאול
 במקום נשבר גבי י"ג סלק בס"ד סו סיהפמ"ג
 וכבר מדעכו זה חידש שהסמ"ג וסוברצ-ה
 קטנים בש-ע הובא טרפות בהל' הפת"חקדמו
 לגוף סמוך הגף בנשבר זה כתב והואבלק-ה
 ימים כחול ירבה אם אפה חודש כ"ד מהנידלא
 עמו והסכים 3"ז בסי' ג-כ הכו"פ והביאועי"ש
 ולחלק יהקל שצידד ר"מ דברי לדחות זהוהבאתי

 בנשבר אבל הפמ"ג ש? לנדון שלו נדוןבק
 כמה דעת דהרי חיוקין שייך לח לגוףסמוך
 חשש בו ראין ומוכח לגוף סמוך בנשבריהקל
 ואעפ"כ גזה הריאה ניקבה להיות קרובט"ב
 יב"ח שהי' מהני לא בזה מחמירין דאהכיון
 סיד ניב" עיכל דלא נהי 'הירך בנשמםמכ"ש
 שיוצא במה פעם כל הנדנוד דעה י"לעכ"פ
 לאם דומה ואינו ניבע ויקרס יתעכל עי-כושב
 משא"כ אדם ע"י ושלא אחד במקום בתוידההוא

 לו כואב ודאי אדם ע"י גם פעם כלכשיוצא
 וכן ניב" נרקב הכאב שמחמת ויתכן פעםיל
 .לא דום ראי' אינו מנפילה ראי' שהביאמה

 יפה כשהלכה ובפרס הירך כלל דנשסטראינו
 אח"כ יכולה אינה אם ואף כלל נומט דלאמוכח
 היכא אבל וכו' נקטה דשנרונא תלינן 'לילך

 לעיכול לחוש יש ודאי מטקומו דגשמטדראינו
 יש עוד יוצא ואינו פ"א הוחזר אם אף3יב"
 אם מבעיא ולא פ"א דיצא כיון יזהיחוש
 ממילא הוחזר אם אף גם רק אדם ע-יהוחזר

 ניבי' נפסק ומ"כ אולי פ"א דנשמס כל לחושיש
 נפסק דעכ"פ כיון הכאב ע"י ונתעכל חוורואה"כ
 עיכול בלי דנפסק כיון יב"ח דהי ראה איןולכך
 לא ושוב שנפסק יתכן השמוטה עא א"ככשר
 כיון הימים ברוב אח"כ רק וחי מידנתעכל
 חלילה לכך להתעכל הכאב גורם עכ"פדנפסק
 בנשבר אם ק"ו לו הראיתי וכבר בזהלהקל
 ממקומו בנשמט מכ"ש כן מחמירין לגוףסמוך

 : כן פשוט הדברשדעתי
 הנתהם שה" "אווזות נדיו שא' ק"גםף

 אותם והדיחהמלוכלכין
 דן או ג' בעלך האפ" אחר התנור עיוהושיבם

 והמותר ב' ומתו משם אותם יקחה ואח"ישעות
 והשאר ב' יהש ומתו ההשוחט העגלה עלהוליכה
 דינם. מה פרכוס שה" ואומר השוחט אותםשחט
 כיון כאן אינו מעיים בני נחמרו דין לפענ"דהנה
 להם יש כשם מיהו אפ" אחר שעא אינה9ה"
 עליו ויגיד ארבעה רמתו דחזינן כיון מסוכנתדין
 השוחט יאסר אם פרכוס דהי' נדון מיהוריש
 r'v ס" ביו"ד כמ"ש בטף דדי פרכוס להםשה"
 חזר שוב טרפים. המה לאו ואם כשריםהם

 כדין דינם אין ודאי לדעתי הנה והשבתיוהשואל
 ודאית טרפה אינה לאור דנפלה כיון לאורנפלה
 תה* בדיקה מהת הי' דש"ס ולדינא ספקרק

 רק הף עכ"פ בבדיקה בקיאים אט איןדלדידן
 טעיית הבני גשתנו דלא חזינן אם ובפרטספק
 כלל הוי לא אולי ספק עוד דהוי השתאוא"כ
 כשרות בחזקת לאוקמא ראוי ודאי לאור ,כנפלה
 הרבה חם התנור סי' לא דשמא ג"כ ס"סוהף

 חייכי מעיים בני נחמרו לא דלמא חם דה"ואת"ל
 בחסרון ספק נחשב לא העולם לכי ספקדהוי
 נפלה הף לא שמא הוי הספק והתחלתידיעה
 כמה הף וגם מתהפך בעינן לא ולכן כלללאור
 ה" ואת"ל הרבה חם התגור הי' לא שמאספקות
 דעה יש דהרי לאור כנפלה דינו אין דלמאחם

 נ"ל לכן לאור כנפלה דינו אין לרותחיןדבנפלה
 אנו דאין נהי ועוד לאור כנפלה דינו דאיןברור
 בספק אבל בודאי לאור נפלה אם היינובקיאין
 כלל הוי דלא להוכיח בדיקתנו עכ-פ מהנינפלה
 הם מסוכנת בכלל עכ"פ לדעתי וז"ב לאורנפלה
 פרכוס וכל לפניו יו"ד הספר הנה הפרכוסונדון
 להקל יש בש"ך פלוגתא יש אם" בעוףדמהני
 תפסד הוי כי האווזות ומותרין המקיליןכדעת

מרובת
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 : מסובנת בכלל דהוי ברור זה אין בםמרובה
 ב' שמכי בנביי שארתו ע"ר ק"ג*מי'

 להבעהשב ואמראווזות
 ושמע אהד בכלוב אותות ג' לו שה"המשל"ת

 וראה להקאמער מהבית ויצא באווזות צווחהקוי
 מבעבע אחת שאווזא וראה מהכלוב ברחוהההול

 שמתה עד החתול אותה שנשך מצוארהדם
 רו"מ שנקט מה הנה תשובה. : ב' רקונשארו
 דממ"נ למותר הוא במסל"ת הנכרי שהי'בלשונו

 נאמן הי' ודאי שמכרו קודם הנכרי אמראם
 בסי' כמ"ש קלי' בעי דאי מסל"ת דאיתאף
 אפ" ל" מהימן אפ ממ"נ שמכרו לאתר ואםט-ז
 אפ" ל" מהימן לא וחם נאמן מסל-תאינו

 ובש"ך ט"ז בס" כ"ז כמ"ש נאמן אינומסל"ת
 בגי הם דחתול דאף רו"ח כתב יפה והנהשם,

 צווארה דה" דחזינן כיון כאן מ"מהרבות
 ה" ודאי צווחה קול שמעו גם בדםמלוכלך
 דכאן רוים כתב יפה רק הכל להטריףראה
 לחוץ ראשה הוציאה דהאחזא דאפשרשאני
 וכן על כספק והוי ודרסה החתול מצאהושם

 הכשיר ויפה ובסה"ת מהד"ק בטוטו"דכתבתי
 נמי ביה לצרף דיש אומר אני 7181המותר.

 שהחתוימה
 מ"מ חוששין ורדיפה הכאה דרך ראינוראם דקיי"י אף והייה תרבות בן הף

 אבל דרסה ומכ"ש שרדפה יאותה היינורק
 לדרוס שדרכו בדורס דוקא י"ל להשארלחוש
 התול אבל בכך דדרכו כיון לכולם חיישינןבזה

 הרוב מן יצאה עתה רק לדרוס שלאדדרכו
 בהמותר אבל שראינו ימה אלא לחוש לנואין
 בהכאה אף רוגזה ונח לדרכה שחזרה לומרראוי

 : בזה להקל נ"ל כן סימהבלי

 אנפ" שנחתכו בתרנגולת שא' ק'ח.ס"
 כולו הבוכנא ה" אחדובנף

 כולם היו שנחתך במקום והנידין והיתרותקיים
 אליו דבוק שהבוכנא מהעצם קצת אךבריאים
 דלמא וחיישינן ממנו קצת נשבר האסוהזאדתיינו
 יפה תשובה. האסותא: מן הבוכנא ניזוז ה"מחיים
 ס"ס הוי ונם ריעותא להחזיק ראין להכשירהורה
 לומן דאין דבריו על מוסיף ואני הריאה נקבהי8 דלמא ממקומו זז ואת"ל ממקומו זז לאדימא
 ריעותא רואים אנו דאין כיון מתהפךדאינו
 תתלה להתחיל ןריכין הבוכנא מכח רקבריאה
 דאיו רו"מ שכתב ומה ק"ו בס" השסך כמ"שגזה

 ספק דהף דהיכא פסק דהטףז בה"ח ספקיומר

 באהע"ז שהב"ש אמת הן הנה וכו' העולםלכי

 העולם יכל ספק דהוי אף רא" כחב קנ"הס"
 בסופו שם כתב הב"ש הנה אך חכמה חסרוןנחשב

 איתחזק הוי דהתם כוונתו ונראה לחלק ישואולי
 באיתחוק אף דרבנן דבספק דעות דיש ונהיאיסור
 אף חכמה בחסרון ספק יחד בהצטרף מ"מלקולא
 ג"כ איסורא אתחזק דהוי כיון העולם יכלדהוי
 איתהזק דלא היבא אבל לחומרא לחוש ישלכ"ע

 לומר בלבי עלה ועוד הטו"ז. כדעת י"לאיסורא
 נחשב לא אז אחד בספק רק היינו להב"שדאף
 העולם לכל ספק דהוי היכא לסיס מצטרפיןדלכ"ע י*י בס"ס אבל העולם לכ5 דהוי אף בה-הספק
 ס"ס דהויכיון

 מצרפיי
 רו"מ ומ"ש לספק. זה גם

 יעקב הבית בשם הביא נ"ו אות בפתיחהם
 רק מדוכתא שף דלא דאטמא בבוקאלהטריף
 ממנו העצם חצי נשבר בו מונח שהבוכגאשהעצם
 הנה מדעתא. שף אהה שפעם דחיישינןויאסור
 שהולך מתוך סיירי ברגל דהתם רו*מ חילקיפה
 ויפת העוף בגף לא אבל מדוכתא דשף יתבןבו
 לספק נחשב לא המצוי דדבר והכונה בזהכוון
 שלם בו שתחוב העצם ואין עליו דהויךוכיון
 הבי"ע דברי גוף וגס מדוכתא, דשף יועריתכן
 נראה לא גופו דבבוכנא כיון יי נראה איןולב"ש
 מקים וכל ריעותא  להחזיק ינו אין כילריעותא
 ריעוחא בו דהוי אבר באותו  אט ר9 חיישינןיא
 ריעותצ ראינו דלא במה אבל 'ותר לתיש ישבו
 כיון לאבר מאבר ריעותא להחזיק לנו איןבו

 טרשת נמשך ממנו אין הריעיתא בו שראינודהאבי

 כשר: הוא ולב"ש להבי"ע גם ודאי דידי' בנדוןמיהו
 "תינגי'ת "גה 'איתי. ע"ר ק'ם.*שי'

 צויתת שהיתה אף הזאתי
 ביצים להטיל התחילה דאח"כ כיון מ"מ מהזמן
 ביון מותרת היתה מיד אותה שוחטים הי'אם

 אך כשרה שהיא הדבר הוברר ביציםשמטלת
 דלמא לחוש יש א"כ מה זמן אח"כ שחיתהכיון
 לכך הנידין בצומת שלט ולא נפוח רק ה"תחלה
 שלט אח"כ ודלמא ביצים הטילה ולכך כשרההיתה
 התחילת דכבר כיון ומ"מ ונטרפה בצ"ה גםהנפוח
 כמבואר אח"כ מטילה שנטרפה קודם ביציםלהטיל
 מספי טרפה ודאי התרנגולת ולבך בפוסקיםכ"ז
 הטילו התרנגולות שאר דנם כיון הביציםאך

 חד4 א"כ מספק פרפה דהוי מזו יותר היווהמה
הרי
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 טרשה חיתול טיפה אינה שטא ס"ס 8האיי
 אחד יספק דוטה זה ואין כלל הטילה לחי55ח
 דנהערב ידוע דהתם בתערובות אחד וספקבגתן
 ספק הוי זו אינו שמא יומר רק טרפהגו

 רק זו אינה שמא צ-9 אין כאן אב9בתערובות
 ולכך בנופה שניהם והוי הטילה 9אזומא
 זה מה יותר לי תטוה ועוד הבשהם.ישתרין
 כשן הרי הטרפה נם דהטילה מהאשאלה
 אי אלא ע"ב( )ד"ר בביצה מפורש וש"סברוב בטי ביבש מב"מ א"כ רוב היי הכשרותד*כ"פ
 ברובא וחבטי דשאי"ט הויי טרפה ספקאסרת
 א"כ שנינו למנות שדרכו דאת כ"י קי"לואנן
 בטלה תחלה הספק דנודע כשן גרובבטלה
 הנה ביחד לאוכלם ראת דאין ואף לכ"עברוב
 בדיעבד מ"מ ביחד הביצים השתמשו שם אם8ף

 טרפה כאן אינו שמא בספק ובפרט הכליםאוולין
 : בפשיטות הכלים מותרין לכךכלל

 הנה הנשבר. העצם בנתיז שא' 3;*י*כב'
 המהלו"ז הוי אם אניתמה

 הוי מה ונחזי ספר הייתי ח"כ ה" עצםחיזה
 אולי בזה העצם והטמינו החגיאו ואםהעצם

 לדינא מזה וחוץ בימינם שקר כי מראהבהתחם%
 האמצעי עצם שה" אוטר שרוים הכחשה דנפלכען

 לגוף וסמוך הקולית עצם והח אטרוהמטריף
 רו"ח נאמן לכך י"ס בסף כמ"ש נאמן הראשוןמנה
 עפם שה" הטורף יפ-ד אף בם בודחי כשרוהוא

 בחבורי דראה כיון *ראה נטי לגלי וסמוךמקשית
 אם אף כן כתב ינוב"ק דגם כתב ורו"מ כשרשהוא
 להטריף יו פי' לא מ"מ להימך נראח הףהטורף
 : ד"ש פי ויסכר הכלים ובפרט להטריףיו ה" ולא אותו מוחיחין אין כמוני דפסק סאןכי

 יטויח באבירי "נ" בש-ע נ"נ לטי' קי*א.*כ!י'
 להסכים כתבתי ק-וי
 דלח סהרי"ל בשם חולין ביש"ש שמבוחרימה
 סתם ברוחב די רק דוקא אגודל אתבעבעינן
 או שבת לכבור בנה להקל ראוי לכךאצבע

 : עי"שהס"מ
 הבאים העופות בנדון שאלתו rv קייב.סף

 אני הנה אמעריקא.ק
 יותר וזה המתירים שם בני ירד ולאאוסרם
 מהד"ג טוטףד )עיין גלינא יק' השבתיששנה
 דאין קיי"ל דאגן כיון דגרי ויסוד באריכות8"א(
 לט ואין הטסות על רק סימן שום על*ומכין

 :Np~pawa כתב שהע א5תייין ומיש mnaeI,41הפ

 4שי בראות פיהם יפצח הבל מסורת יחםשי*
 מקום אם רפות ג' יש נ"ב סי' דבשףע כיוןאומר
 מקום על יסמוך יכויין אם מסורת יחםשאין
 לדבר* לחוש וראף המהבר וסים מסורת להםשיש
 בא ששין אין הש-ך ודברי דכא כן ודאיהאוסר
 טקום אם שכתב להיפוך מוכח המחבר שמןכיון
 שנהגו מקום אם כתב ויא מסחות להטשאין
 יחם דאין רק לאסור נהנו דיא דאף מוכחלאסור
 ראף ובודאי דעות ב' הוי נמי להיתרמסורת
 הששך נגד רבים שהם ולבוש הבני ידברייחוש
 דין מן ובר תורה באיסור יהאוסרים לחושוראוי
 מימים בישוב דהף ממקום סיירי המתיריןהנה

 השנם יימים מסורת יהם דיש התכןהקדמונים
 בשרים ישראל רוב ה" בזמנם וגם הגאוניםאו
 טדינת הגה עתה טשאיכ עליהם יסמוך כדאיוה"

 שנים מאה ערך זה בישראל נתיישבאמעריקא
 להם ומנין ישראל ישיב שם הי' לאומקודם
 כל רק ישם באו אז כי ידוע זאת ועודמסורות
 ואין רוגן הדעת וקלי גושה לו אשר וכ9 נפשמרי
 מסורת להם שיש דבריהם ו% עליהם יסמוךכדאי
 בפלוגתא ולמעט לסמוך אסור לכ-ע בזהלכך
 לדגרנו ישמע שלא וסי אסורים גודאי לכךעדיף

 : הדין את ליחןעתיד
 סמוך שנשבר העוף גף בנידון מי"נ*סף

 באופן שע"ש ונקשר ינוףן
 הביצית יאסור זמן מאיזה טרפהשהוא
 הביציפ ואילך השבירה מזמן ידעתיהנה

 הכשר צריכץ בהם שנשתמשו והכליםאסורים

 קודם או השבירה אחר הם אם ידוע שאין איואבי
 אוז הטייההשבירה

 ודו"ק: ס-ט כעין דהוי מותריי
 יישראל תרשול מכר יכרם שאלה מיהסף

 ישראל לבית בא ימיםולכמה
 הצרעת נרפא כבר אם כמסל-ת אותו ושאיהקונה
 התרנגול את שחטף איך וסיפר הצוארשסביב
 רק קטנים עומתן טורף שהוא כחאילאן שנקראעוף
 כננד קרע עשה ורק הטורף מיד אותו הצילשהוא
 הצורר סביב יבש פרר וראו תיכף ובדקוהצואר
 תש21ה. : ושלס בריא והיא הצרעת  8D-Uוצית
 של לנדון דומה ואין הנכרי נאמן דאיןנראה

 גופו דשם חרא מ-ה ס" בטו"ז מלובליןהמהר"מ
 עמו שמסכימין והתב"ש להש"ך ואף הט"וחולק
 שלסד כן נראה ומקורו בעלמא מלתא כנילוידהוי
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 דקאמר עלא קכ*ב דף יבטוש סוף הובסמן

 וכף סקלו להם הוציא נאמנת הפונדקיתיכשווהא
 עליו משחת דהפיסתו אומדנא דהוי דהיכאדיכא
 זה בלא"ה נאמן פי' שלא במקום אף הנכרינאמן
 דומה דאינו נראה מיהו דמהר"ם תעמונראה
 דעסיק כיון כפועל דהוי נאמן התם די"לינדד

 דעלמא מעד פועל עדיף הרשב"א ולדעתבמלאכתו
 גם מלתא כגילוי דהוי סברא להך צירוף זה~כך
 שמה דהוי ומכח בידו ריעותא הגורם דבר הויו8ם

 הריעותא על מלתא גילוי לנו אין כאן אבלהמסמר
 מקניא או מכלבא הף דלמא הגרר דחינןמנהי
 לכך הטורף מן זה דהוי מלתא גלוי לנוומני!
 נראה דנתרפא הגרר הדון : הנכרי דא"ננראה
 לסמוך ויכול מעל-ע שה" ריעותא להחזיק לנוראין
 הנכרי לי' מהימן אם ונדק : להיתר הס"סעל

 מותר אם דאסור קכ"ט ובסי' ט"ו בסי'דמפורש
 ימכרנו שטא לחוש ואין לנכרי או לאחרלסכרו

 לת"מ דלפ-ע מכח אסור רזה נראהלישראל.
 שוגג הוי השני אם דהרי טפי גרע זהדאדרבא

 וא"ק לפ"ע בזה דשייך מג"ש איסור הוי אםוא"י

 אמת שהוא ומכיר הנכרי לי' מהימן דלדידי'כיון
 הערה ברעיוני עלה אך ורפ. חברו את יכשילאיך
 וכו' אמ"ה והרי ולר"א כ"ס בפסחים פריך דמהקהת
 שלא דמיירי גימא וכו' שרי לא"ה הא דלפ"עטעמא
 ב' או אחד דנכרי רק אמ"ה שהוא ידועדף'

 כיון אסור חברו לנכרי ואו אמ"ה שהואהעידו
 נכרים ב' יש אם ובפרט הנכרי עדות מהימןדלו
 מכח ולישראל לי' דמהימן לאכול לו אסורא.כ
 משום ורק הנכרי לי' מהימן דלא מותרהנאה
 ל" ואסור ל" מהימן שפיר דלנכרי אסורלמ"ע
 ל" דמהימן דמה להוכיח לי נראה ה"ומזה
 יהי' וא"כ סה"ת ויא מדרבנן רק היינואסור
 ולוה ממחה בפ"ה המשל"מ דנסתפק מהמוכח
 לא דבדרבנן מוכח יהי' ומזה לפ"ע שייך בדרבנןאם
 מכה דאסר בברייתא דתנא כיון וא"כ לפ"עשייך
 לפ"ז ואיכ סיירי אמ"ה שהוא בידוע בע"כלפ"ע

 יגכדי מותר דרבנן רק לי' דמהימן כיון נראהה"
 עצמו לישראל וגם דרבנן ססקא דהוי בודאיאחר
 ער לפני בדרבנן שייך דלא דכיון דמותרנראה
 רק הוי וזה עברה עוברי ידי מסייע מכחרק

 קשה אמנם אסור. שהוא א"י כשהשני לאבמזיד
 הרי א"כ אחד ודיין בע"א נהרג ב"ג דקיי"לכיון
 לאסרו כאסן ע"א אין היתר חזקת לו בישקיי"ל

 כוון ולישראי אמ"ה שזה w.p דהה נימא481כ
 ע"א אין הגאה היהר בחזקת תהלה היתהדהבהמה
 שייך לכך בע"א נהרג דהוא כיון ודאיכאיסור הי לו כי ע"א נאמן הנכרי וננד לאסרונאמן
 זה לדין דנ"מ לתרץ פריך מה קשה וא-כ לפ-עבו

 דרבנן. רק ל" דמהימן רא" לנו אין וא"כוצ"ע
 דקושיח נכונה הנ"ל רא" דאבתי וראיתישבתי
 כוס ביחד תרוהיהו דתנא כיון די"ל א"שהנ"ל
 גוני בחד מיירי בודאי וא"כ לב"ג ואם"ה לגזיריין
 בנזיר א"כ ע"א יי' רק ידוע פי' שלא מייריואי

 כיק יין שהוא לומר נאמן ע"א אין ישראלדהוא
 יעבור למה וא"כ שנדר טרם היתר חזקת לודיש

 וא"כ יק שהוא ידוע שה" מיירי ובע"כאלפ"ע
 אך שפיר ופריך לב"ג באמ"ה מיירי כןדומיא
 בין בנזיר בין דבזה לי' במהימן לתרץ קשהאכתי
 כיון בזה לפ"ע ושייך לו אסור לי' במהימןבנברי

 מוכת ובע"כ מותר להנותן ובהנאה אסורדלדידי'
 דמהימן ראי' ועוד כנ"ל. דרבנן רק לי'דמהימן

 ד~סי' קכ"ז בסי' הרמ.א ממ"ש דרבנן רקלי'
 איסורין ובשאר מאמינך איני לומר יכול בלבומהימן
 גם מה-ת אסור ל" דמהימן ס"ד ואי כןא"
 כעין רבנן דתקון דיל אסור להיות הו"לביי"נ
 לכך דרבנן רק הוי לי' מהימן אם אך תקוןש"ת
 תורה ובשל הקייו דבדרבנן אמרו והם אמרוהם

 רק לי' דמהימן נלפענ"ד העיקר לכךהחמירו
 היכה כן לעשות לבי מלאני לא ומ"מדרבנן
 לצרף יש להקל צד עוד שיש היכא מיהולמעשה

 : לכאף מ"ש הספר בסוף )ועיין לסניף. זהגם
 בפרה שחתך אחד בנכרי שא' ל:ם"י*מיי

 למעלה. בסכיןברגלה
 צלעת והיתה נפוח רגלה ונעשה צ"ה נגדמארכובה

 חלבה אם ולד הפרה ילדה ג"ח ולאחר זה רגלעל
 שאול בגבעת עפמ"ש להיתר צידד רו"מ הנהמותר.
 וספ.( דאטמא בבוקא צולעת בפרה ההלבלהתיר
 הירן- נשבט לא שמא ס-ס ומכח ניבי' איעכולאם

 שמא ס"ס הוי ה"נ וא"כ ניבי' איעכול לאושמא
 נפסקיא

 הגידיי
 מן אחד רק ושמא

 הגידיי
 גם

 שכתב בבה"ס והובא יעקב בית תשו' בשםהביא
 לחוש דיש אף נפוח ונעשה בכרסה שור נגחהראם
 מן אחד נקבו ושמא וכו' הכרס רוב ניקבשמא

 דמוקמיגו החלב מותר מ"מ הפנימיםהאברים
 ודא* דדבריו רו"מ כתב יפה הנה היתר.בחזקת
 מוקמינ! דלא טרפות ספק סכי דמ"שתמוהים

בחזק:



 8* ,כ שקמה5ף יזך עלשרתהאקף
 מרכא נטצא ראם זה לדמות ואין היתרצהזקת
 איש זה דגם מבע"א לח נ"י מקודם מותרדהחלב
 %א טרפה החלב ום דגם דעות וישמוסכם
 תמוה ה" לא מזה מיהו היתר בחזיתמיסמינן
 יותר מיהו טרפה ודאי הוי דכעת דש"ה חי"לכ.כ

תמוהי
 נקבו שמא לאיסורא ס"ס הף דהרי דבריו

 הכרס נקרע שמא ניקב לא ואת"ל החקין מןאחד
 מחזקה. עדיף וס-ס לאיסורא ס"ס והםהחיצונה
 דשם קיי"ל דהרי ראה אין טג"ש ראי' רו"חוט"ו
 הג"ש בנדון גשימא וא"י ס"ס הוי לא הדאונס
 הוי הירך דשמוטת שונים ענינים ב' דהויכיון

 וזה בפ4ע מעשה הוי ניבה ועיכול בסיעמעשה
 הוי שפיר לכן הפוסקים לרוב מטריף יא זהבלא
 חד דהתם הוא חד אונס לשם דומה ואינוס"ס

 נעשה אם זו ביאה על מסופקין דאגו הואמעשה
 והוי הוי מעשה תרי התם אבל ברצון אובאונס
 רוב נפסקו שמא ספק רק הוי בנ"ר אבלס"ס

 ס"ס ואינו שמא חד רק הוי וש"כ לא אוהנידין
 ניכף איעכל שמא ניחוש חיתי מהיכי החטועוד

 רואין אנו רק בגיבי' ריעותא רואים אנו איןהרי
 על רק ניבי* עיכול על עדות אינו וזהשצולעה
 רק ודאי אינו נמי הירך דשמוטת כיון וא"כניבי עיכוי חשש לידי מביא הירך ושמוטת הירדשמוטת
 החשש גוף על לדון אגו צריכין תהלה לכךספק

 הירך נשמט אם והיינו לניבי' לחוש לנוהמביא
 הירך נשמט אם אף אומרים' אנו ואה"צ יאאו

 דומה זה אין לכך ניבי' איעכול לא אוליעדיין
 נפוח רגלה הרי כאן אבל הוא חד אונסישם
 אם הצ"ה על רק לספק לנו ואין ידעינןוחתוך
 תחלה בו להתחיל לחברו גורם אחד ואץנחטפו
 שם והוי הגידין רוב נפסקו אולי י"ל תיכףולכך
 אחר מטעם להקל לצדד נראה מיהו חדאונס
 בס" דהתב"ש רק כשרות בהמות רוב דבאמתכיון
 באתייליד חבא בתר אזלינן לא דלכך כהבכ"ט

 דאתייליד כיון הרוב מן דיצאה דחזינן מכחריעותא
 בה דהתהיל מכה כתב נ' בסי' והחוו"דריעותא
 ספק בשאר תיצח והנה עי"ש הטורףמעשה
 באותו התחלה עכ"פ דהוי בראש מים כגוןטרפה
 ריעותא ליכא בצ"ה הרי בזה אבל בו שנטרףדבר

 טרפות שום בו אין ברגל א-כ סרגל רקלפנינו
 מעשה בה התחיל לא א"כ שלם דהעצםכיון

 ממילא נעשה באם דוקא נמי התב"ע 74891הטורף
 מן דיצאה לומר שייך אז וכדומה שנפלהכנע

 לחה* יש עי"ז ונם מעצמן נוסלין אין דרובהרוב
 לומר ראין המטריף ריעותא בה אתיילידדממילא
 מה דכל מעשה נעשה שלא בחוקת לאוקסאדראון
 התוסך כמ"ש מעשה בכלי אינו ממילאדהוי

 התלת רובא לענין )ובבכורות( קי"טביבמים
 במעשה תלוי נתשני יא ממילא דהוי דכלבמעשה
 ממיל* דכא מעשה נחשב דלא בזה מכ"שעיטש
 ע"י רק ממילא נעשה לא בזה בנדון אבלממש
 יוצא אינו בכונה בזה דעושה דכל בכונההנכרי
 בחזקיו לי' מוקמינן שפיר בזה ולכך יכא מןבזה

 בזה גם כשרות בהמות דרוב הרוב מכחכשרות
 ראוי ושוב ממש מעשה נחשב אדם בידי דהויכיון

 לחוש ואין מעשה נעשה שלא בחזקתלאוקמי
 נקמשת שלא בחזקת לאוקמא דראה הגידיןלפסיקת
 בזה מהני לא רוב ראפ" סובא אלים זהוהרי
 חזקות ב' כאן יש ולכך במעשה דתליאברומא
 מעשה נעשה שלא וחזקת דמעיקרא כשרותחזקת
 לאם דומה ואינו דמותר ודאי חזקות בתרתיולכך
 חזקה אסרינן ולא בושט נגע אם ספק בסכיןשחט
 בש"ך ועיין בשחיטה ספק דהוי שאני התםזו

 דספק שכתב הרשב"א בשם שהביא נ"ובס"
 כיון וח"כ עיטש שכיה בלא אף אסורבשחיטה
 רוב מהני ולח למיעוטא אף חיישינןדבשחיטה

 מעשה נעשה דלא זו חזקה מהני דלא נמיה"ה
 ועוד למעשה אף חיישינן ולכך מרובא עדיףדלא
 לא ובמשהו מטריף בושט משהו דאף כיוןדשתם
 דלא החזקה אלים לא ובזה כ"כ מעשהנחשב
 הגידין רוב פסיקת דבעינן בח"ה אבל מעשהנעשה
 דלא החזקה איים בזה אלימתא מעשה הויזה

 אדם לאין הוא זה לחילוק דומה טעשהנעשה
 ובמעשה אוסר רבא מעשה וע"י דשא"שאוסר
 גה*ב לא זוטא דמעשה חזינן א"כ אוסר איןזוטא
 כן הוי בזה גם י"ל א"כ רבא מעשה רקמעשה
 לא רבא במעשה רק הוי מעשה נעשה דלאדחוקה
 : הנ"ל מטעמים להתיר יש בנ"ד ולכך זוטאבמעשה
 דהיכי ב"פ שכתגו ולב"ש הפמ"ג על והק'וכמדק

 דרבנן שנעשה אחר רק לנו נודעדלא
 בס" הש"ך לפמ"ש והקשה לקולא מד"ראמרינן
 דשכיה מכח לחומרא טרפות ספק כל דלכךנו"ן
 לפי הנה סד"ר. בזה מהני מה וא"כ לאיסורטפי

 חזיה דצירוף מכח הוי דכוונתם השיב יפהדבריו
 בדאורייתא ולכך ופיגא פלגא ונעשה יהמיעוטהיתר

 בנא שגה באצת אך מקילין ובדרבנןמחמירין
יראת



 שלמהלף 11'ד עי"י*תהאלף40
 בס" הש"ך ואדרבא הש"ך כן כתב היכן נא*ראני
 שוין הצדדין טרפות הספק דבכל להיפוך כתבנמן

 מחיים ריע"א דנולד כיון לחומראואזלינן
 בספק דמקילין מקומות באיזה רק מתירובהפ"מ
 ודבריו טפי שכיה דההיתר מכח הש"ך שםכתב

 : גמש"ך כלל נמצאלא
 ואעפ"כ רחב המקום הוי "ם הנה להאגמה

 לאחד הדורס שתפסראינו
 אס ברגליו כגון טרפה עושה שאינו במקוםאך

 אחזוקי דודאי נראה במק"א דרסו כבר אולילחוש
 הוי בצ"ע דהמקום וכיון מהזקינן לאריעיתא
 רק יט זאין בזה טרפה לספק חיישינן ולארחב
 חשש אין הזה במקום והרי בעינינו שראינומה

 ואינו למקים ממקום ריעותא מחזקיכן ולאדרוסה
 שדרס דחיישינן ח' סעיף נ"ז בסי' למ"שדומה
 וספק סחב מקום הוי לא דשם היינו ודרסוחזר
 רחב במקום אבל לזה היישינן לכך אסור נמידרוסה
 הטו"ו לדעת מבעיא ולא לזה לחוש אין מותרדסד"ר
 במקום בגבו תחובה בצפורן אפי' שמחמיר כ"גס"ק
 דאוסר להב"י גס אף דמותר בזה מכ"ש דפשיטארגוב

 תחובה דצםרן זה במקום ריעותא חזינן דשםשמהיינו
 להחזיק כאן משא"כ גופו בנה ריעותא ואיבאבצבו

 רא" וקצת חיישינן לא ודאי למקום ממקוםריעותא
 ולא בצפורן אסור דלכך כ"א בס"ק הטו"זממ"ש
 כיון מכח היד כששומט רק דרוסה דאיןאמרינן
 הרי טעמא הך ולמ"ל ארס מטיל הבשרדשמט
 וא"כ בפנינו שלא היינו דצפורן דינא וזךבע-כ
 לעיל כמ"ש ודרס וחזר דרס שמא ניחושבלא"ה
 הב"י לדעת טעמא להך דהוצרך ובע"כ ח''סעיף
 חיישינן הוי לא ובזה רחב במקום אףדאוסר
 וטוכח הוה לטעם הוצרך לכך ודרס וחזרידלס
 ואף רחב במקום חיישינן הוי לא הכידבלאו
 דנולד מקום באותו היינו שם חיישינן הויאם

 מחזקינן לא ודאי למקום ממקום אבלריעותא
 לחלק יש בזה מיהו בוה להתיר נ"ל והויריעותא

 לא אבל טרפה עושה דאינו במקום דרסו רקאס
 רהב מקום דין יו הש כנ"ל דינו בזה בפיוהחזיקו
 שאינו במקום דהוי אף תפסו הדורס אםאבל
 מכלל יצא שוב תפסו דכבר כיון מ"מ טרפהעושה
 וז"ב דרבנן ספקא כדין אסור ובלא"ה רחבמקום
 נתן דלכך הטויז בדעת מ"ש מיחו לפענ"דונכון
 לכל אוסר הב"י דהרי ז"א הב"י לדעת טעטא.חך

 רחב מקום דהוי 8ף דס"ל ובע"כ שבדירהבהמות

 אכתי מיהו דרוסות לכמה השוורים לכלחיישינן
 שהצפורן גזה רק רחב מקום אסר לא דהב"יא-ש
 במקופ שלא הוי השוורים לכל דאסר ומהבגבו

 : דברנו מ"ש דוקארחב
 הנה הדרוסה. בנדון שאלתו ע"ר מתז.*סי'

 המורה אמר יפהלכאורה
 בהתולים להיתר הכו"פ למ"ש זה ידללתדיש

 מאן עליו שהקשו ומה רדיפה בליבהכאה
 לא זה רדיפה הי' דלמא רדיפה ה" שלאלימא
 מאר" דאפ" הרשב"א דעת דהרי חדאקשה
 מקרקרין והם שותק הוא ה" אם ידעינן יאאם

 ראין בהתש ומכ"ש לדרוסה חיישינן ולאמותר
 ואף רדיפה ראינו דלא כל ממסק לזהלחוש
 שותק הוא ה" אם בספק דאוסר הר"ן ימסקגם
 לדרוס שדרכו בדורס רק היינו מקרקריןוהן
 גופו מה"ט תרבות בני דהם כיון בחתולאבל

 לחוש אין גופו מה"ט רדיפה בלי בהנאהדמותר
 : ואמת וז"ב תרבות בני שהם כיוןלרדיפה
 בהכאה דדוקא המורה טעה אחר מטעםאך

 יצא לא דבזה הכו"פ מתיר רדיפהבלי
 שחוק דרך די"ל תרבות בני דהם החזקהמכלל
 כן לעשות שחוק דרך גם דדרכם הכאההי'
 בפי' העוף ראש תופסת דהיתה כאןאבל
 א"כ כן לעשות תרבות בני דרך אין זהא"כ

 דינה לכך זו בהזקה דאינה וחוינן איתרעחזקתה
 היתר לעשות רו"מ שרצה ומה דורס.כשאר
 לספק חוששין דקיי-י כיון נראה אינו הזקהמכח

 פו"מ דהביא ומה אחזקה. ממכינן ויאדרוסה
 יא מהם אחד בדרס למה שהקשה סמהרא"

 אחד ראש בקטע כמו הראשון הוי רזהאמרינן
 איך בהם אהד דבדרס לק"מ זה הגהמהם.
 מלעדו מכאן הנדרס הך דדל מספק להקלנסמוך
 לספק חוששין דקיי"ל כיון כולן אסוריןנמי

 חדא מהם אחד ראש לקטע דומה ואינודרוסה
 שיכול במקום עומד והי' זה דקטע כיוןדי"ל

 אחרים דדרס איתא אם א"כ כרצונולעשות
 קטע ומדלא תחלה ראשם קוטע הי'תהלה
 דבקטע ועוד הראשון דזה מוכח קטע ולזהראשם
 דקטע השתא  דעכ*פ כיון דהשתא חזקה כאןיש
 חגו" נח דהשתא כמו אמרינן א"כ רוגזי'נח
 סאן והוי זה רק דרס ולא מעיקרא ה"כן

 כשרות בהזקת והם הבהמות של דמעיקראהזקה
 ואמריקן רוגז" דלח דחוינן דהשתאוחזקה

דמעיקרא



 נ4כא סלמה לף ינד עלשיתהאלף
 חראשת ח" תה po רתז4 81 שי-ימעיקרא
 הוקא בהר אזלינן אם ממ"ג דאטריקשבמרט

 יהיריך יש וא"ת ורגזן דוס שה4דפעיקרא
 יא ואם כשרות דהיו דבהמות דמעיקראבוזקה
 חזקה כאן יש א"כ דטעיקרא חזקה תתראאיע
 תיכף שעיקרא דגם ואמריר רתז4 נחדהשתא

 : זה כל שייך יא אהד בדרס משא"כ רוגז"נח
 זצ"ל סובא לי קוה בזה דבהיותי אטתודע

 בקטע להתיר ואחרונים ראשוניםיהפוסקים
 מקרקרים והם שותק כהוא אף מהם אחדראש
 ל"ג דף בחולין הש"ס , פשע זה הרי כןומנ"ל
 קטע שוי שלמא אימא בינייהי ואיהוב שתקעל

 וקשה עכ"ל מדותחף נח מינייהו דחדרישא
 ונתקין שניהם באס אדלעיל רק הש"ס קאידלמא
 חזינן הי' אם רק דרוסה לספק ושבשין איןדאו
 ולא דדרס חזינן דהרי גרע זה א"כ אהדודרס
 אמרינן בזה ולכך מקרקרים והם שיתק מהנאגרע
 דנת סברא דיש כיון קטע חבל דרסתינח
 מעשה כאן הי' לא כאלו דהוי זה ומהנירוגזי'

 חיישינן לא שותקין והם דהוא כיון ושובזו
 דזה קמ"ל לכך גרע דזה ס"ד דהוי רקלמד"ר
 כלא והה רוגז" דנח סברא דיש סיע גרעלא
 דהוא כשן לסד"ר הוששין ואץ דרס ולאקטע
 מקרקרין והם שותק הוא באם אבל שותקיןוהם

 יסדיר חושוין ריעותא שום ראינו לא אםדאפי'
 להקל ומנ"ל להקי מהני לא בקטע דאףי"ל

 : צע"ג והדברבאיסורין
 להיתר המורה הורה רטב נ"ל ידינאיףע!ק

 הרגשתם לא איך אני ותמה מטעם"ויא
 העוף ראש החתול תפסה אם מבעיא דלאצזה
 על ספק הף דהרי דמותר פשיטא לכיוסבהו?
 את והוציאה תחבה העוף דדלמא עי לאספק

 ראוה את החתול תפסה ומשם לכלוב חוץראשה
 בקיצור בפמ"ג הובא הב"ח מתשובת מוכחיכן
 אם גם אף רק על לא ספק על ספק הוידזה
 תפסה ושם הכלוב לתוך פ" את החתולתחבה
 אלא דריסה אין הרי בכך מה ס"מ העוףראש
 מ"מ ראשה דהכניסה נהי א"כ בפר %אביד
 לא או ידה את החתול הכגיסה אם נודעלא
 לא דאולי על לא ספק על ספק ממש הויא"כ

 מותרין לכך הכלוב לתוך ידה כללהכניסה
 פנאי ואין ספק שום בל? בבירור השפותושאר

 : יותרלהאריך

 ומשהש 8:5 משי W1pt שא' קי*ח.ס"
 רועים ים צי וויזהות

 בחצר אהום מכנסים ובלילת בשדה עכו"םאוחם
 באהד בזה"ל יו וסיפר שותפו אלי בא ופ"ארחב
 8ש8 שוורים שני שנעדרו וראיתי לשדההיום

 עם ידיר כשבאתי תיכף והשיב יהרועהושאלתי
 ואחקה חצה כבר שהי' מהם אחד טתהשוורים
 בין צותה קול  שמעתי ישן כשהייתי היילוזבאמצע
 האב ארי כאן שהי' וראיתי ועמדתיהשחרים
 שם הזיקו מה ידעתי %א ברחו קולימששמעו

 טת ספח השני ששור ראיתי הנר כשהדלקתיאתאך
 נהרם שמונח לך ואחת תא לי מאמין אתה איןואם
 ם תשובה. : דינם מה הנכרי שכ"דבחצר

 לומר לאוסרם נאמן הנכרי דאין סותריןדהשוורים
 כיוצא במ"ש ססלפ-ת הוא אפילו דורסים שםשהיו
 הוי לא דכאן ובפרס ב"ז ס" שחיטה בהליבזה

 דאי מבואר דשם ואף שאיה עיי שה4מסלפ"ת
 לנטר טעט אין החט דדוקא נראה אסור ט'מהימן
 ברועה משא"כ שלו חשש איזה מכח כןשאומר
 איזה דעשה הבעלים שיאמרו חושש שהואי"ל

 התם ועוד כן אומר הוא יכך בשווריםפשיעה
 להמתין דאפשר דשיל"מ רס"ל וגם הורה איסורהוי
 ט84 קצת דרסו אם אף בזה משא"כ למחרעד

 הנדרסץ נתבטלו וא"כ מיעוטן רק דרפו לארובן
 בטלי לא דבע"ח דרבנן איסור רק ואינוברוב
 וטד מותרע יי' במהימן אף בדרבע ישל בזהוא"כ
 שהמיתו "ל וא"כ מת שהשור הנכרי ראה דכאןכיון
 ממכינן יא לבד דעיז ונהי כעסו ונח מידאותו
 נאמן הנכרי אין ל" דמהינן חף י"ל יפ"זעכ"פ
 דכאן ובפרט ברור איסור אין לדבריו דגם כיוןבזה
 שקר ודאי וזה ארי שם שה" שאומר שמשקרניכר
 ממט או השוורים צעקת מכח בורח ה" לאדהארי

 אסור ל" דמהימן דמה י"ל וגט עמדשהעכו"ם
 דאשר משקרים עכףם רוב דודאי ודאי בתורתאינו
 ולחומרת מדרבנן רק אסור ואינו שוא דיברפיהם

 משקר שמא ס"ס הוי כאן וא"כ אמת הואדדלמא
 רוגזי'. ונח מיד המיתו דלמא אמת שאומרואת"ל
 ודאי יב"ח להשהותם בידם אפשר הי' אםוהנה
 ס"ק נ*ז סי' הפמ"ג כמ"ש להקל נראה יותרהה
 להשהותם להקל יש דבכה"ג נראה וה4 גש-דכ"ח
 יב*ח להשהותם אפשר ה" יא אם אף מיהוימ"ח
 ובזה ארי שם שהי' הנכרי שאומר ובפרטמוהרין
 במדינות וגם בורח הי' לא דהארי שקרובוניכר

סליו




