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האלף לך שלמה

אלף ומאתים שרת על ד' חלקי ש"ע שהשיב יהלכה למעשה בפלפול
אא"ז הרב הגאון האמתי רבן ומאורן של ישראל קדוש עליון
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אי"ף ממרוי

התשובות היקרות והנפלאות ההן אשר כל רואיהן יתנו תעודתם כי עוד לא בא כבושם
הזה במחנה העברים היו ממתרות ומפורדות בכל חיבוריו הרבים והעצומים עד שקמתי ונתעוררתי
אני נכדו בשמו שלמה קלוכר יהעריכן להעתיקן ולהוציאן לאור עולם.
התוצאה שנדפסה בלבוב בשנת עת"ר מסה תמה כולה גם יד המלחמה היתה בה לרעה
לכן התעוררנו מחדש להחזיר עטרה ליושנה להוציא לאור את כל הד' חלקים על ארבעה ש"ע אשר
כפי ההוספות החדשותיכיל האל"ש אלפיים שו"ת תחת האלף ומאתים וחלקנום לארבעה חלקים.

הףיף-

חלקשני
כולל

שלש מאות וארבעים ושתים שו"ת על יו"ד
בתיקונים רבים והוספות חדשות ויקרות .והתוצאה השני' הלז היא העקרית
בנ 5מקום ונמצא כוכב נוח  )*1הוא הוספה חדשה מכתי'ק.
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ע"ד "שי"ג "הבני

ש"
מק' לעשנוב שיצא עול מידו
ירשיון הפאחטריש
ושחטבכפראחדהשייך לשםבי
והנהלפי התנצלותו נראהכישגגההי' ואמר
מותר ה"יז
ה נכמרו רחמי עליו והנני מן
המודיעיםשאין מקוםלפוסלוויעןכי לא ילמדו
ממנו למקום אחרכי הוא מלתא דשכיחאבזמנינו
טוכרחאנילבאר הדבר בקצרה הנה אם שחבאחר
שאינו ממונה העיר שוחט בעיר או אסרים
השייכים לאותוהעירגלירשיון הרב והפאחטריש
זה ודאי שפיסתו אסורה והכלים טרפהכדין קהל
שטסל
ואף אם פסלו בפירוש
סתמאוכפשיחריוטשותהכי
כאשרכתבתיבזהבאריכותגעזה"י
ובצירוף חרם הסאכט זה ודאי שחיסתו אסורה יא
לעולם הן אם שוחט בעיר או בכפר אבל שו"ב
הממונהבעיר מן הרב וה6אכט אם שוחט בהעלמת
הפאכט אזכיון ראין זה נופל תחת סים הדין בכפר בתחלה שוחט אחר מכ"ששאיןיכולין למחות
דקהל שפסלו וכו' לוה הף דינו כן אם שוחט עתה לקבל שו"ב אחר.וכן לענין הטבילה ושאר
נעיר דאו מן הסתם שוחט בחררהוביצתותאוהוי צרכי הקהלה מותריןלחלוקולהיותבפ"עוגה חלף
עליומוראבי"ד יותרממוראשמים זה הף בחזקת בדינא דמלכאא אסרשאים לעשותכןאבל שוחם
מקלקל ואף אם אירע שלא קלקל מ"מ כיון אחר ודאי יכולין לקבל בלי שום סענה
ומענה:
דשכיחא ביעתותא יבוחלידי קלקול ואין דעתו
שא' שע"פ החרם של קהלתו
ה
מיושבתעליו מחמת פחדזהודאי שחיטתו אסור
'
י
ם
נ'*
אסורלבני הכפריםהשייכין
והכלים טרפה ואסור לאכול משחיטתו ואף אם
אירע ששחט במקום דליכא ביעתותא לא פלוג לקהלתו לשחוט בהמות רק ששוחסין בגנבה אם
אבל השו"ב בכפר במקום דלא שכיהא ביעתותא מהדרין הש"ג דקה' לשחוטואין 4זה משום לפא
ואין עליו מורא בו-דוהוי עליו כמו יראת שמים כיון דאם לאישחטו הם ישחטו אחרים ממקומא
ואינו ירא מזה ולא מזה יש לצדד היתר אחריםוהביאדברי המשל"מהל'ריביתאםכשידוע
דשכיחא מלתאדלבניהכסריםהפאחטרישמחמירים שהשנייעבור עללפ"ע אם יש בזה משוםלמ"ע.
עליהם ומרביםעליהם הקצבה ודוחקין אותו בכך הנהבחבורי הי'ריבית פלפלתיגעזה"יבדברי
ן לז קצבה ולכךחינין המשל"מ והעליתי להיפוך אך מפני שאנו
ודומה בזה ימוכסיאי
!

יו

onwכי השוחטהוי רק כעין משרת בבית ואץ
כחבמשיתומשר"ת למחותבבעה"ב ליקחלועוד
משרת ומשרחת אםאיןדי לו באחד ודפ ואבאר
יותר הנה זה ודאי בלוקח משרת וקוצב לו שכרו
כסהיתן לו ודאיאין לו כח לומר שיקח משרת
אחרויגרע משכר הראשוןליחןלהשני וחםאינו
מגרש שכר הראשון ומבטיח שכר במ"ע גם
במשרתאיןלו כחימחות לקבל משרת אחר וא"כ
בשוחט שאיןלו שכר קצוב רק יקבל מכל דגר
הנשחט וא"כגזה מה יעשה אם בעה"ב לאירצו
ב בשר שהוא
לאכול בשראין לו כחלכוסםיעה"
יריחוא"כה"נבכפרים אםהאנשיםהיושבים שם
ירצו לאכול בשראיןלו כח לכופםלאכול בשר
שרב
w~mירויח וא"כ כסוכןישיה
ס כח
אחר ובפרט כ6י אשר ראיתי במכתבו שכבר ה"

יו

יא

יקבי

יא

בזה כשמגיןואיןלהעבירם עבור כךרק להזהירם
שלא יעשועוד כך ואםיוסיפואז יאסור שחיטתן
חזה היות מאה מיכל הנ-ל לא עשה העלמה רק

ונכפר אין להענישו בהעברה רק באזהרה ואף
דיצא עליו קול שמכבר עשה כן באיר פ"אהיות
כי לא נאסר אז עבור כךויצא בהיתראין לעורר
עליו עונות ישנים וכיוןשיצא בדימוסיצאועתה
עבור שחיסהזו שה"בכפראין לאסרו רקלהזהירו
והוא כשר לאכול ממגו כמקדם דברי אלהיום ב'
ב' כסלו תחב לפ"ק:

סי' ב ::מלאלתו

*
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עי

יא

מדמים נעשה מעשה לסמוך לכתחלה להיפוך גם
יש לפלפל בזה אם חרםדאורייתא אודרבנןוחפ
הוידרבנןכתבנו במק"א אםשייך גדרבגן לפ"ע
מיהו לכתחלה ודאי יש לחוש לאיסור ובפרט
לו יהאראין בזה משום לפ'עעכ"פמסייעידי
ענין ואף
שברי שברה הוי זה הוי ודאי
מדרבנן לכך בודאי יכול למחות בהשאג שלא

בכי

ישחטו שם:

סטאניסיאוציק

סי' ד' ,ע"ד
שהעידו
עלפסויווהי' איזה אנשים המכחישים אותםוהנה
השו"ב דק'
המעשה שהע כמה

מה שבני הכסרים
רוצים למנות להם מדין הי' ראוי לאסרומידכדין המפורש גחו"מ

ס"

האלף

"ז"ת על יו"ד

לץ וסלמה

שהוא פסול ומה גם בשוחט השוחטים.ובצירוףאווזא שהעעיי
ו שאלה כהראות
ל"ד
ס"וי חזקתבתארייסוורתרירק היותכי כבר קדמוני רבנן והי' צריך בדיקה והוא שחטו ולא הודיעוכיל
שה
הרש"לבסי'קי"טבטו"1שאיןבידנו להעמיד הדת שיש שאלה ע"ז ודאיניכר קלות מעשיוובצירוא
על תלו נכנסתילפנים משורת הדין והתרתי לכל הבשרהטרפהמןהריאהודאישחיטתואסורהואסור
מי שאינו מאמין להערים הפוסלים אותו ואינו לאכול משחיטתו והכלים שמבשר הזה הם טרפיפ
אסור רקלהמאמינים להעדים הפוסלים אותו אך ושאר הכלים משחיטתו מכברישהו אותםמעל"ע:
 .הנה כן בא אלי הרבני וכו'
כהיוםאני רואה שאוכל שוםוחוזר
לשוםלהיותריחלושנחוודטף כמי'ו'
מו"ה משה שו"ב דק' באלטא
ועושה תחבולותשיא יגיה
שוחט
לאנשי קה' האסורעליהם שחיטתוורוצה להכריחם והביא בידו חבילות כתבים מזה ומזה הם
לאכול דבר האסור להם או להשביתם מכבוד שבת כתובים והנה אחרי קרוא מקרא ראיתי שהנ"ל
ויחס בזה חוזראני לעיקרא דדינא שהוא פסול בחזקתו הראשונה עומד וכף אך היותכי ראיתי
לכל העולם כחתיכאדאיסוראואינו מותר רק לאלו שיש עליו מערערים ולמען השקט סריג
האנשיםשהיו אזבעיר המכחישיםהעדיםהפוסלים ולהיות שלום על ישראל אמרתי שהרבני
אבל לכל העולס_הוא אסור כחד"א וגם מצד המופלג הנ"לינהגענוה בעצמו ויקבלעליו ם
התחבולות שלו להכריחם לאכול דבר האסור להם חברות והיינו :א' לא יעליס שום קמיטים
ולהשביתם משבתויו"טכדאי הוא לאסרו כןדעתי מהעתות אף שיה" אלף טעמיםויכוחים ואם
יבורר ע"פ ב' עדים או הודאתו שהעלים איזה
והשומע יונעם ותעב"ט:
שא' ע השיחס החדש בצמת קווישיל שחיטתו אסורה .ב' שבכל יום שירצה
מי' פק'*
לא אאמין שהרב יעשה לשחוט גסה או דקה לא יסמוך עלעצמו בבדיקת
כמחריש אחר מעשים הללו ויצוה עוד שהשוחט הסכיןרקיהי' מראהו תחלה לשוחט אחרהמפורסים
הזקן יחזיר לוהוצאות ואם האמת כדברי רו"ח שם למומחה ואם יפולשיניהםאיזה הכחשהיהי'
לא מבעיא שהבשר מבהמה זו טרפה עם הכלים מראין הסכין להרב ר' דוד או לאינה מורה אחר
כיון דראו כמה אנשים שהריאה טריפה והקצב המוסכם לשניהם והוא יוכיחבין שניהםוכדבריו
סודה שריאה 11מן הכשרה שהכשיר השוחטודאי יקום וזה יהי' שנה תמימה מר"ח חשוון תרכ"ה
הבשר והכליםאסורים ולהעביר השוחט עבורזה הבע"ל ואח"כ א"צ יותר רקדי לסמוך על עצמו.
עבור פ"א ה" אפשר להתירו ולדונו כשוגג זה" נ' שבכל עת שישחוט עוף יהי' מורט הנוצות
די לקונסועל למ"ריוםאך מה שלא נתןקוויטיל במקום שחיט' אפי' ביו"ט ולא ישחוט בשום זמן
להנכרית שהוא שחטו בהכשר ודאי פשיעה בלי מרוטות הנוצות וזה הוי כלהימים .ד' שאם
שחיטתוינהג ענוה בעצמו
שעויה כן כמה פעמים והרי פי' לו לאסיק יצא איזה ערעור
אדעתי' שהבעה"באינויודעהדיןוה"לו להודיעו וילךמיד אל המקום ששם הוא הערעורויקחבידר
והנה מה שחלאו רו"מ בדין בשר שנתעלם מן הדבר הנשחטויה" מראה להמורה שנשחטכהוגן
העין ז"א דיתכן דבעה"במכיר העף שלו אך וכדין .ה' אם שבודאי אחר שחיטת העופות הוא
ה" לויחוש שמא הואנבלהוהנכרי בעצמו שחטו מכסה כדין אעפ"כ להיות נקיים מד' ומישראל
וא"ק דהרי השוחטידע שהוא שחטוואינומאכיל יהי' מכסהתמיד בפני רואית שיראו שהוא מכסת
לו לחוש שמא לאיכיר הבעה"ב כדיך ה כשיהי השו"ב מראין לו ריאה לראוה
איסור אך ה
"" בשנמ"ה גם אף אםמכיר העוף אם זה הוי ריעותא או לא אף שהם לאישאלו
העוף שלו ויה
בעה"בבליידיעהמי שחטו א"כ לועל שאר הריעותות מ"מהוא בעצמו ימשש בכל
שיוכיון
ויא
יל איסורוהוי כנתכוין לאכול בשר הריאה ויראה אםיש עוד ריעותאיחפשאחריה
ככ
או
דעתו
לראות מהדינה .רזאיןעליו ואשמה ובחזקתו
חזיר ועלהבידו טלה דג"ב צריך כסרה ולא
להשוחטיעשותכן ואף דיש לחלק דחתם כוהנה" עומד וחלילה לפצות עליועון הן בפניו ושיא
ה" לאיסור עכ"פ אבלכאן לא ה" כונהדבעה"ב בפגיווכר והשומע לדבריויתברךבטוב ומיטב:
 :להרבמףהשמעיויבהרב המבחמות
לא ידע הדיןוהשוחטידעשהוא שחטו מ"מכיון סףז
סשהאך"?יב וה"ה  'paמאסום
דלכתחלה אין ראה יעשות כן ואין זה דרך

י

עי

יו

יפי

יון

אי

האלף

שףת

על '11ד

לף הלמה

נ

6

פשרביקשסטנילהתיר החיסורשלי ר'מרדכי ואין מקום להחדני חץכיאיני מכיר כלליר'
שו"בשנוטח כסהפעטיםבק'סאסובשהעורבמקום מרדכי לומר שח"ו מחמת איזה נטי' אומר כן
רקכפי כן לבי בתמימות:
ומחיטה נחתך ברוחב ומכח שנתעלף והטה הסכין

עי

א הרגיש והוציאו
שכאןולכאןלצדדיךויאחליוי
פתחיי כשרה ואח"ם נודע זה ע"י הכרת העור
וביקש ממני כיה להתירו עתהכייש עדות
ששוחטים שכעת
י ישחיט .הנה מה שאני
פו
רכי מה שאני אוסר תחלה
יי
אוסראיןבידי להת
ועא בעזבניבישוב הדעת חפזון לכךבודאי

יו

ידייאוסרג

ביי

ומלבד שיש לי טעמים שלא נתנו

יכתובשלאיחתירועדישיאיאמרדחוי'קמדחיגן
אפרשלודטזהדין הזח אסור אהד אפי' הוא
נקי כעת עכ"ל יצאה מכושמתח"י כמהפעמים
וקצת העיטוחביו מן הבשר אשרכפר בהםאף
מחר המצא החתיכות בעור ואחר הנגע בעור
נמצרו .והשנית מהמועיל העדות השוחטים הנ"ל
אחרי שהם העידו עליו גם מתחלה שיכול הוא
וע"פ קבלתם בתקבל בק'סאסוב ואעפ"כ לא ה"
יכשואיך נסמוךעליהם עתה והשלישיהכינכבד
בשינוא אם ה" חסרונו שאינויודע הל' שחי6ח
בזהשייך לזמר שחזר ולמד כאןאין חסרונו
אבי
בשר בעלמאיכול
מכח שא"י לשחוט דגם מחתך
יהחזיקהסכין בשוה ולא לנטותולימין ושמאל

י"

ן זהרק מכחעלוינו שדרכו להתעלף א"כ בזה
יאי
אם
בשימא מן הסתם חיישינן
י
י
ו
ו
י
ע
ל
רואין שדרכולהתעלףאף אם אח"כראינואבי
ששחט
ולא נתעלףאיןזה רא" הדאדבעיר אחרת שאינו
הסוחט אם שוחט שם הוי רק פעם או ב'ויא
הרבה אבל להיות שוחם בפני עצמו אף בקהלה
קטנה שיתכן כשהוט ארבעה וח"ה גם נעיר
אחרת הברירה בידו ואינו שוחט רק כשמרגיש
בעצמו בבריאות חזק בעירו מוכרחישחוט
נכל עת שיצטרך והואאבי
מושאליאחרים א"כאיך
יעשהכשיהי' בחפשתכוחונםידועדבענין השש
"ופי אין העתים ואין כל הומניםשויןואין
האדם במזג אחד תמיד לכך כל דחזינן דדרכו
יפעמים להתעלף לאמהני מהשיעידו עלטשכעת
שוחט כהוגן ואםנתעקש אדם לומר שאינו מכח
וקילוף רק מכה שלא ה" יכול לשחוט הנה ת"ל
גם לי ושכל בחמלת השי"ת ולא נופל אנכי
ינהם וגםתליית הרבה ענינים ראו עיני ואני
"ומר שהוא מכהעילוףואיך אטה את שכלי לומר
ועתר לכך על משמרתי אעמודה דאיסורי איסור

יא

כי

יב

סף דה שאלתו שה" ב' שוחטים בע"ר
מכמה שנים מומחים ובעת
שזיהם חיים וקיימים הי' בעיר הזאת
יאחדמופיג בש-ס ופוסקים וי"ש ולמד עצבו
הש
שי
א
מלאכת השו-ב אצל אחד מהם וקיבל הודאתו
משו"במפורסיםמסנאטיןוקבלתו מהרב מרימאחב
רק בעת שלמד א"ע טלאכת השו"ב אצל אחד
מהשוחטים לא רצה השו"ב ללמדו עד שהתם
א"עבאלהובשבהג' שלאלהריםידובמלאכתהשו"ב
יישו לנפשופןישיםגבולו ואעפץ
ביתי רשותוכ
כשה" השו"בהשניבביתהאסוריםברוסיאהסכימו
והשוחט הנ"ל להעמיד האיש הנ"ל
היוה"עומדזמןרבעד שחזר השו"בלביתו
קו
המ
במקו
ועזב האיש הנ"ל המקום הנ"ל ועסק במלאכת
השחיסה במק"א וכעת נעדר האחד מהשוחטים
הנ"ל ולא נשאר רקהשוחט שה" לומד אצלו האיש
הנ"ל ונתרצוהעיר והאלמנה לקבל את האיש הזה
לשוחם שםכי ראה לכךואיןרצונו ורצון העיר
לקפה פרנסת השו"בהשני וכף:תשובה .בקצרה
ל באי שערי הש-ס והפוסקים
גלוי וידוע יכ
בטוש"ע יו"דסי'רי"חדבנדריםאין הולכין אחר
הלשזן רק אחר הכונה כגזן בנשבע שלא יעלה
עליו צמר וכף כן ה"נ ביה דודאי אומדן דעת
הוי דכוונת השו"ב שלמדו הוי כדי שלא יקפח
פרנסתו אבל באם לא יקפח פרנסתו מה לי זה
או אחר ודאי אדעתא דהמי לאגדר ואף שחושש
השו"ב דמ"עיומשךלוקיפוחפרנסתובאיזה אופן
הנהע"ז באמת עומד ושבוהוויראה שלאיומשך
ממנו הפסד פרנסה להשגי אבל כל עוד שלא
יומשךקיפוחפרנסתואיןבידולמחותוהוי אומדנא
דמוכח שלא כוון בתנאו רק במה שה" מקפיד
ואםהי' אחר באיעשותכןנמיהי' מקפיד רק
את אחראיןבידולמנעוע"זכוון להשביעודעכ"פ
הוא לאיגרע פרנסתו בפרט שזהקרוב להפסיד
לו יותר מאחר דעלמא אבל במה שמוכרח לקבל
אחר גלי ספק ויתכן שגם השוחט שיקבלו יה"
מופלג וירא כמו זה לכך להיות זה גרע מאחר
ודאי אנן מהדי שלא ה" דעתו אז להטת גר5
מאחר ובודאי טובחתי אותו לו מלאחר ואף דעתה
מקפידעלכךאמרינןדהשתאהואדאומרכן ומתחלה
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שית ש

האטף

לד

5ך טעמה

להקפיד דו ,חץ  w~eלקאיין השי"תיתז בלאם אהבת
5א ה4
כךלהיותבו מדת
ד5n
סדבי
זה חיסור  nawnוכשלוס יסיר מכם המחיובך וכולנו
ru
וא 3
י וזה לח חסר לכך.אין
יחדיו נכותו לש"ש:
להיות שם שו"ב רצון
שבועה או נדר
השני רק שלאיגיע לקיפוח .פרנסת השני כניל ס? ה* שאלרנם במשיטים שהעידו עליהם
הזובחים שכמה פעמים הר'
ן לדינא והוא פשוט ונכון:
,יכו
.שאיות על הריאה ואמרו כשיתן להם בשר
פ .,שאלתםאירית "9י" 9יקה'
רואה אני אחר הגב-ץ יכשירו אותםוהשיבמתנצליםדכוונתםה"שיקחו
הוכף.
ששלח ואחרדברי הרב מפהחיים מקוק טרחא יהתאמץ להכשירם אושייכוגעיי
השליטשכי דבריו ברורים ואין יהרהר אחריהם הנהלדעתיהשוחטיםהילואסוריןיאכולטשחיטתפ
והשו"ב אסורין  I~u?nP1הוי כנבלהכי מעילם ושחיטתם הטה כחתיכא דאיסורא וכמה פעמים
יעלה על שום הוראה לזמר ע 5החשוד צווחוהקדמונים שלא שכרמן הבשרותיו"ר
יפוי
שהגו כןהיינו רק בסתר
לם
ען השבועה שיועיל לו היתר אח"כ להוציאו מן הטרפות ואף במקו
י פסול וחשוד ואם מה שכבר היתה והוא דהמנהג כן אבל במקוםשאין מנהג הרע הוה או
סיד
בקידושין בפסוק אישה הפרה אף במקום דהם מנהג הוה אםתובעיםיותר מן
5א ידע
י
ד
ח
א
ן המנהגודאי יהם וחשודים לאותו דבר והחשוד
ודג יסלת יאשה .שנדרה בנזיר ושתתהיי
ובעלה היפר לה מקודםוהיא לא ידעה שצריכה על הדבר לא דנו ולא מעידו ולא עדיפי מכהנים
כסרה ומכ-ש אם באמת בעת עברו ה" אסור אלא ראין נאמנים על הבכור מכח דחשודים להנאתם
וכבר הארכתי ומכ"ש בזהדאינהוגופייתו נחשדו עלכך אסורין
ו5אהשכ הו
'תרוודקעאכלי"פוהנבעאשתהיחרש
ית ברורותיז
יו
אי
בתשו'יק
ה לאכול משחיטתןמכאן תסבא ובפרט דהדור פרוז
לכך הדברברורשישלודין חשודנםאין לשבועות בעו"ה ומחיצה שנפרצה אומרים לו גדור וסחור
הללו היתר מה דנשבע לחברו כמ"ש מהר"ח הנ"ל אמרינןלנזיראלכךשחיטתואסורהואםה" באפשר
נם לענין תחלתו וסיפו בכשרות נהי דהוי ב' ה"ראוילהכשירהכלים מהשמשתמשיםבהם אחר
שמה שכתבו שסמכו
דעות מ"מ בהמהבחי" בחזקתאיסור עומדת עד זמן שעשובן :נשמט
שיודע לך במה נשחטה בהיתר ע"י שוחט כשר
השרהשיקח בשרמן רגשרה run .זהאין
 19בוכדיסמיכהחיא דהמורה לוקח רק מכחהמנ"נ
ונם בלא"ה היכא דהוי ב' דעות אין
יא"ה ואינו תובע חלקויותרמךהמנהג ו5ד מן המורה
בי
עדותלכתחלהעכ"דוביא"הכיוןדמהימןמוסרי
אסור וא"כ גהי שמדינא בעינן תחלנו וסופו אין השש כ"כ דלאאתילהכשירהטרפהדהשוחטים
יוכיחו אבל השוחטיםמייגלה מסתורם וערמימות
י אדם וא"ב
בכשרות עכ"פ הםנאמניםיגב
שיהל לכך הדין כנ"ל:
המאמיןיהב הוי זה השוחט חשוד ואסוריאכול
שא ,בגרון השוחם הזקן היטב אשר
ששחיטתו וכל ההיתר של המתיר אינו כלום סי'
דיבר ר"מ דחלייה וחלולת
והשוחפים אסורים:
כחבתם רכל אחד יכף
משחיטתו לעדו בלתי שיקחעוד שו"ב ואס
ת
ו
ח
מ
י
םבנדון שלא לקבל רבבפ-ע ומורה הוראה לאמ
ישיהי'מיד מהטווואםלא עכ"פיראולמנות
אפשר
בפ-שוחלילהלעשותכזלבליחצןעודלשניממלכות עומדע"גאיששיודע מהבענין הוה להשגיחעליו
ובפרסבעיר קמנהיאין להםכדיליתןזכ"אפרנסה עד אחר החג ואז חלי-היאכול טמנו עד
י
רל
קי
יע
מורה מאן דהו עוד אחר ומה שחצה ללמוד את בנו מו
בריוםויהיו מוכרחין לקבל
שתריטעמיכישהויימצוה משהינןכמ"שביבמם
ואז הרב לא ידע כחימינוישמאלו והמורה
צדע בץיסיתישמאלו פלקההדין כן אםיה" מכ"ש במהדהוי דבר אימרוכיבינילבינייאכיו
רק רב אחד היודשיהורותויה" פרנסה בריוח ח-ו טרפות ועוד בשחיטות לא טובלהיות אב ובנו
ואזיה" הרב מורה כדת וכהלכה וחלילהישום יחד כי,יה 14זעיוואין דומהימ"ש באו"ח סי'
אים יורות סורה בקביעות עדשיהי' לו סמיכה נ"ה דהש"ץ יכול למנות לבנולסייע יפרקים
ומפץ רב פשורים בזמנו ושיה" נחמן בליריצוי דשם אין בו חשש א-סור אבל בשחיטות שיש בו
נטף ושוחד נקי לא לקח אזיה"יכוללהויות חש9איסור וחזקתאיסורועיקרלקיחתב'שוחסים
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האלף
פית עליני
ק עצמושיאיורה שום הוראהוהריהוראה להכשיר
כדישיה" א' מתאראכהברר ואב ובנונמויןי
לכחדכי סאה קרובים כחד דמיא וכמה מקהי ודאי אסור גם הוראה להטריף ג"כ חל האיסור
הע"אנאמןבשהידה דהם גם בלא"ה מה הף לאפרושי מאיסוראהרי אף אם
אקויה?אהראשוניםימ
חזקתאיסור א"כ אם באמתיקחו זר כה טוב לא יורה מספיקא פרשי אינשי וממילא מה הוי
ן בהוראתואפרושימאיסורא גםאף דהף בכתב כבר
וכשרע"פהדין אבלקרובים הרבה כחדדמיאיכ

לף שלמה

ודאי דראף ליקחאיש זר מכמה טעמים והאומר
דיותר טוב לאכול ספק מיקפת פרנסת אחד זה
הורה הדשהואינואי
אטועהואולי השומע שמע
וטעהואנואיןלנו אלא האףס והראשונים שמוכח
ם ד'
מדבריהםלהיפךלכןשמעואליוישמעאייכ
ךדימיהרחמים ממשמשין
ובפרט דהשעהצריכהיכ
ונאיןהלואיוישמעה'אתק~טהשלחמלאךויוציאנו
מן הגלות המרוצריכיןאנחנו לאפושי ברחמים:

י

מףמ"ב .שא'ע "שיחס"צדקתתי דידאי
אם באין קצתבניעיר ישחוס

אצל אחר כדי להרויח פרוסה של השחיטה או
מאהבת איש ושנאתו לא מכח הששאיסורישבזה
השגת גבול אבל אם באין לשחוט אצל אחר מכח
חש 9איסור ואין השוחט דמתא מקובל עליהם
מכח השש איסור שייך בזה השגת גבולואין
מאכילין לאדם דבר האסור לו וכן כתבתי בזה
בתשובה לק' זבאריז במהדורא ג' שלי על חו"מ
וכתבתיכדברי רףמדהיינודין מלמדועדיףמיני'
ובפרט מה שהרבהצדיק המנוה מוה"ר מאירי"ל
אסרו בודאי ראוי לפרוש ממנו:
מפא"י שא ,במיפה שבתקשר אם יתנו
סי'
מגרשת להשו"ב בשכרו
יורה הוא ואם יתש לו מגרעות לאישחוט השו"ב
ועתה עשו מגרעות להשאב רעד הנה הי' נוטל
הכרכשות גםמן הטרפותועכשיואין חציםליחן
רקמןהכשרות והמורהאינומקיים אתהחיוב שלו
הנהגוף הדבר מהשנותנין להשו"ב רקמןהכשרות
כבר מקהו אקהיותא כמ"ש ליו"ד ס" ח"י ואף
להמקילין שם נראה דהיינו דוקא אם המנהג כך
מעולםליתןרק הכשרותוהשו"ב שנתקבלידע מזה
המנהג ואדעתא דהכינכנס לכך לאחיישינן ראין
זה סברא לוארדנכנס מתחלה ע"דיעשות ערמה
ולהכשיר אבל אס ה" תחלה שם המנהג ליתן גם
מן הטרפות וכעת רוצים לגרע משכרו ודאי יש
יחושכיוןשמגרעין שכרויורה לנפשו היתרויבא
להכשיר בכונה ודאיישלמנוע המנהג הזה וכעת
נדברנדון הרבודאי דבריונכונים מטעמים שלו
ואני כמסיף דהנה זה הף בכוללכיון שאסר

יא
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יא
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כתבתי בחבורי דעכ"פ מדרבנןודאי אף בכתב
כמובנדר בדברשאיןבו ממש שחלמדרבנן בש"ה
~דידן כ"עדינםכע"ה כמ"ש שם בש"ע %ם התרה
אין כיע דהףבשביל טובה שעשהלו דהשוחט
התחייבכנגדו לכך בודאיהדין עם השוחט:

חי

יו
שאיתיגשיחט ייסף שיש
שי'י"ר.
י""
מ
.
ר
"
י
העיר
 ~ffuעליו כתב מאנשי
ו חזקה עולמיתבעניני השחיטה ואח"כ רצה ר'
י
יוסףיקבל לומסייע את ר' ישראל על ג' שנים
ור'ישראלנתןלוכתבבנדרים וחרמותובאיסורים
שאחרג'שנים לאישחוט שם שוםדברבלירשיון
ר'יוסף ואחרכלותג'שנים נתרצה ר'יוסף לקבל
עוד את ר'ישראל על ב' שנים וחזר ר'

י
יתשרהא
ונתן לו כתב מחדש כמשפט הראשון ובכלו
ב'
סגיםאינורוצה ר'יוסףעוד אתר'ישראללהיות
שוחט בלי הסכמתו .הנה לדינא יפה כתב רו"ח
כי חלילה לר' ישראל לשחוט שם שום דבר הן
בהמה והן עוף ואם יעבור וישחוט הוי שחיטתו
כנבלהומי שלאירצהלשמועוישחוטאצלר'
ו טרפהוחיילהלאכול אצלואו להשתמש
הכליסשי

כףר:א-
בכליו והשומעלדבריישכון בטח ושאנןיש

םי'פיו .שאית יייש
ן המייד מתיר
יאין בזה
 ~epהתשו
יבה הנהידעת

בית מיחוש על השו"ב ואף ערעור כל דהואין
עליו והנה מה שחתמובניהעיר שאסישהוט אחד
י חברויה"שחיטתועליהםכנביההנה מצדנדר
בי
איןביהבית מיחוש חרא דהף בכתב ואת"ל נדר
מהני בכהב היינו בלשוןבינוני שיכתבו אנחנו
מקבלים ולא בלשוןעבר שכתבו קבלנו עלינווזה
הוי רק לשון הודאה ולשון הודאה אינו לשון
נדר ולא מהני הודאה רק בממון ועוד כיון
שלא הוי כתב ידן רק חתמו נמי לא מהני
בנדר ושבועה כאשר כתבנו כלזה בכמה תשובות
ועוד כיון שכתבו להיות אסורה כנבלה הוי
מתפיס בדבר האסור ולאהוי נמי נדר
שלא
ריכנבלה
ע'
וי
כתבו דהבשר יה" נביה רקשחיטתויה
וזה הת דברשאין בו ממש (לא חלעליו נדר מן
התורה ואין לנו בזה השש רק דעכ"פ הה קהל

שפסיו

"י*ת על יו'ר
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שפסלו שחיטת הכל דהוי שחיטתו אשרה כמ"ש
בתשובת הרא"שובש"עס"א' והנהביןכך או כך %א אתי למחליף באחר זה סותר
אבהי
גיד דאהען
איןבזה חשש חדא דרם"הוי חשש נדרדאורייתא הוי לנסוחו אסור בכל ענין וגם מי
מ"מקיי"לבנדרים סף ריקח דבנדריםאיןהולכין הדברים ושוחט המה מותריןבאכילה דלתאהוא
י או
אחר הלשון רק תחר הכונה וכיון דכת"ר אומר שוחט לנסותו ואף שוחט יפה מוררוינכר
דבל עיקר התקנה הוי מחשש הסכין א"כ אף לכלבים לכך לא יניח לתלמידיו לשחוט כל שלא
א בפניו ,ואםאין השוחט
שבלשונם כתבושיא ישהוט אדם בלתי חברו נטלו קבלה ובפרטשי
אולינן אחרהישון רק אחר הכונה והכונה הוי בביתו לשחוטע"י נכרילכחשצריכיןיטרפה חס
ק על בדיקת הסכין והרי באן כיון שה"הסכין יעשות כן ראיןעושין סחורה בנבלות וטרפות;
י
ר"ל
 .שאלתו בשאב שהוא
בדוק משניהם מן הלילה וגם אחר גמר שחיטת ם"'
ז
"
י
בתוך זי"ן אאםב
ימותר
האהד באהשני ובדקו ומצאויפה אין בזה שום
חשש גם הרא.ש והש"עסיירי רקלענין אותה לשחוטבליכא אחר וכבר ראה בחכמת אדםשמתיר
השהיטה שכבר שחט שהיא אסורה ולהבאתייא אך לא נ"ל דבריו:תשובה .הנה אםכיכשעמיה
בז 8אם כבר האכיל להם דבר האמר לכך הוי יפה השיג רו.מ דודאי אין ראי' ממלאכתיו"ט
כחשוד לאותו דבר ושוב לאמהני אף אםיסכימו דהוי מצוהוגטאין רא" ממשרתהבית דשם עושה
ן א"כאינו בביתו ואינוהולך למק"א משא"כ בשוחטונם מ"ש
להכשירו להבאאבליהםלאהאכילעדיי
חשוד להאכיל נבלה ובפרט דעשה כן בפירסום דאינוהולךלטיילהרי השמש אוסר הטו-זלעשות
והודיעלשוחטהשני א"כידעדהשוהטיודיעהדבר צרכי בהכ"נוגםאינולטייל ואםכידבריו נמני!
ולא יאכלו ממנו א"כ לא האכיל דבר איסור נס מ-מהדיןנכון דטותרכיון דעכ-פ הף דברם
בדון בזה כשעג שסבר שמפני כבוד שבת ושעת הן אם הוי דבר האבד או דחף דבר האבד
הדחק מותר לו לעשותכן ואם ה" נשאל להרב ה" לאחריםוהן אמתדאגי אוסר דבר האבדבפרהסיא
בעצמו מתירווהוי עכ"פ אומר מותר ואומר מותר מ"מ בשוחטהוי ממ"נ אם שוחם לאיזהיחיד
נזוגג ובשוגג מותרשהיסתו כמ"ש התב"ע סי'ב' יעשה באמתבצינעא שלא יראם אדם ואם שוחט
ומהלי שוגג אחר או אומר מותר לכךאין בזה לרבים שובי"לכיון דפרהסיא אסור מטעם חשדא
י אם לא
תשש כלל ואין עליו ערעור אפ" דהו :ובשל רבים לירא חסדא כידועוידעוכ
שי' ע"ה שאלתו הנדון השוחטים שמניחים הף דבר האבד לאהי' מניחין אותו לשחוט לכך
לתלמידיהם לשחוט כשהם ייכ
א חשדא ומאר לשחוט אף בפרהסיא ואין
להחמיר בזה במיתא דרבנן א):
"יבןבביתםועדיין לאנטלוקביה חנהחיו לעשות
3ן ושחיטתם אסורה כשאין שוחט שנטל קבלה סי' י'!ק* ע"ד שא ,בנדון השוחטים שגונבים
עע"ג .ומ"ש רו'מ איך משכחת לה שיטול קבלה
זה מזה .הנה ודאי
לשחוט ינסותו לק"מ
כך דכל הדיןפי'יכול רס"מיפסולשחיטתו לנמריכי אם
"ר
יורצרהישךחיטהבלי קבלה הוא מטעדםהכלי
איס
חששאחלופי השוחט אסור ליקח שכר מן הכשרות יותר מן
ראםחיןלו קבלה אתי למחלףבאיש אשר לא למד הטרפותדיש חששבשביל הנאתממון להכשיר א"כ
הל' שחיטה ואינו אומן ובלי אחרים עע"ג לכך נהידבאינו נוטל יותר ליכא חששזההיינו באס
עשו משמרת למשמרתואסור כלשחיטהבלי קבלה איןרואין שחשוד אממונא אבל אםרואין דחשוד
אממונא
*א) "חד ס:(6י תיגח 6ס סני תסעס ת(6גס 6נ( חס געש (ת"ס כסוית ג'ת יעקג סתתון 6כ( 6( 1יסים %
ף ג"ס ס'כ)
(נו (סחוסוכניזק ססג'ןכסוני .סוס יגרי מנית יעקד 6ין נרצין ור "6ק5ת תסים מוכס(י
6תר רג
חייכ כסוגם וגו'  S~np Tuסנ"ת 5ער 6דתמי( 6סכ 6סו 6דת(ער נססי' 6ינעי (י' (ית1כי
יי חוכססגיו  JrtSדטתו (תפסעיי-ס '61כס'נ כסחיססכיון דס61תגער :מכי' חוכם עגיו (ייבב
דטתי'
כ
6
"
ס
ר
ס
ו
דעהו (תפס וגסרע ס(( 6סכמי( סרכים וכודאי יטכס גן ו6ס 6:תר גדנרי רו"ח  06אירע (( 1סוחע פעכטס
דרמות גן ס'נ נוס optn1יו67י יכוין 7עתי'
מסיעתו גיס וגו' וכט"כ כתירון
ור
יחסס" 0מVסnDד!1ס10ס16יעיתט
ד(
י6ירמס (סחוט ושיתיגר רק  Ohסו 6ר51ס t~naS
ויסיר התגו סרסר 6 eh1ין נ
ן
ג
ו
י
ס
יימפתוס '71ע גנססו יכוין ~ lfiDנוס מותר (ו (פחועוליןשיד
וס
ד
ס גתגתי גיל דר
 06סו 6תותרגי
(כ
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שרת  %יוד

ודאידיש לחושדיכוא
והממונחואוהב
.יהכשיר הטרפהממבושןבפי5לגז
יוןשיתנו לוובזמןהזה
ממ
סאן דחווד אממונא חשוד על ואףדקיי"ל
כי
חיטה הנה זה
הש
חשוד על הגנבה לא חשוד על ה
אינו מוסכם דהרי איכא חד תירוץ דנתן לאחר
משחוט אבל י"ל דהשוד גם .על השחיטה וטד
דעתה נשתנוהאנשים וכי ח"ו שנאכל משחיטת
הגנב וכה"ג כתב החא ה"ה ס" תמ"ח דבזה"ז
כולם עובדי להכעיס נינהו לכך מה"ד ה" ראף
לאוסרו אך היותכיאין בירגו להעמידהדתעל
תיו לכך אם ישבעובפועל ממש שלאיגנבויותר
?ה מזה ואם יגרב יא" אסור לשחוט לעולם
וישבעוכןעד-ר אזיתיר להם לשחוטויה" אהבה
ת שוחט בלי שבועה
ביניהם אך מישירצהיהיו
יאסור לו שחיטתו יעולם ויה" נדחה מפרנסתו
חששופקפוקכלל .ומה שתמה עמ"ש בטוד"ת
להוכיחדבדיקת הריאהדרבנןמקרבן תמיד ועדם
ן בלשון
9מא ה שם בדיקת פנים הנה לא עיי
""ג דתמידבסדר הקרבת התמידלאיכר
גמשנה ע
גלל שיעשה שום דבר קודטזריקה רק אח-כ
ן בלשון הרסב"ם הל' מעה"קפ-ו הל"ב
וכןעיי
ודל והמדשן מדשן את המזבח בשעה שזה שוחט
את התמיד ואח"כזורק את הדם זה שקבלו עכ"ל
סופח דאין שום מעשהבין שחיטה לזריקה
ודםוברור:
 rlenהמקילין
סי'הפ .שאלתו
באם אין הסכין טוב
אחר שחיטה שמשפשפין על היד ואם נעשה טוב
שכשירין השהיטהכידוע שפגם ממש לא יעבורמן
היד בשום אופן אם על האבן וכל דעוברעל
סויד אינו פגם רק דבוק מאינה דבר מלמעלה.
חנה שאלתי להשו"ב דפ"ק וכאן נשחטו למאות
~אלפים ואמרונ"כשעושיןכן ואמרו שאם
יעשו כן לא יוכשר אחד מני אלף .והנהידעתי
שום בר שכל לא יכחיש זה לומר שר"יהעברה
בבשר יתחדד הסכין ויסור הפגימהכי זה דבר
נמנע) והנהכעין סמךידברינו ממאוו הפוסקים
בהי' יו"ט ס" חק-סגביסכין כהלכהואיןמורין
כן ולמה כתבו לרבותאדלהעבירהע"גידנמי
אין סוריןכן ובע"כ דע"ג הידמוריןכן לכתחלה
דבנה לא שייך לחדדה ובזה שבן מה דאמרינן
שביצה דכ"ח וזוויתי לדעת" דלחדדה עכיד
צקסבר הלכה ואין מורין כן ולכאורה אין לו

יו

שיי
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יא

יא

יא
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הבנה דבמה חלא לדותיה דלהדדה עתיד אך
לפי הנ"ל י"ל הכונה כךדאייהעביר שמצוניתי'
הי' לולהעבירה ע"גהיד וא"א לבואלידיהצדוד
ומדהעביר'ע-פדדיקלאמוכחדכוונתו לחדדה ת-ב
ואמתוח"ו לומרעל כלל ישראל שנכשלים באיסור

כזה ובחנם הרעיש רו"ח העולם בזה ושובראיתי

בחת"מ הביא נ"מ רא" זו להכשיר ומ"מ העלה
להחמירוהנהאם נראה דהצדדיםנתעקמובזהאני
מודהדטרפהואין אני מתיררק אם נראההרגשה
באצבע שאינו שוהבזהי"ל דהוא מחמתלחלוחית
בעלמאבזהאניאומרדכשראםהלךע"יהידוהבן:
ס" כ)* במ"ש "מחכי בס" ח"ז סעיף
לפיכך חש"ו ששחסו

י"

יף לכאורה ה" נלפענ"דדהיינו דוקא אם וחסו
לצורך דבר
אם שחסו לחולה כגון
הרשותאבי
לבשר ולא ה" לו רק בהמה
שה" החולה צריך
הי' ולא ה"לומי לשחוטרק החש"ו או שהוצרך
לנחור לצורך חולה שישבו פ"נ בכה"גכיוןדהוי
לדבר מצוה הף נחירתו זושחיטתו ואסור לשחוט
בנואחריו ורא" ממ"שביומם ס"דרמשני שםרבא
כנון שהילוחולה בתוך ביתו ושחט אמוביוה"כ
ופריך וכה"נמיאסור וכשני דחייתו לצוקזו הוא
שחיטתווהרי באמת דח" לצוק גרע אף מנחירה
ואעפ"כ כיון דהוי לצורך מצוה עומד במקום
י חשיו
שחיטה א"כ ה"נ אם שחס לצורך חולהע-
או ניחר כיון דמצוהקעביד וה"נהוי מצוהיותר
משעיר המשתלח ה"נ נחשב נחירה זו במקום
שחיטה וא-ל דש"ה דהוי הכשרו בכךדוקא ואם
הדחה
ה" שוחטו לא מהני רק דחי' בזההוי
במקום שחיטה כיון דהמצוה הוי דוקא בכך אבל
הכא דאין המצוה דוקא בנחירה או בחש"ו ואם
ה" מוצא לשחוט כראוי לא ה"רשאי לנחור רק
כיון דליכא שוחט נוחר ומעקר בכה"ג לא הוי
הנחירה כשחיטה דא דגהי דהכשרו בכך אכתי
מנ"ל דעשתה התורה זו כשחיטה ומנ"ל לומר
דדעת התורההוידדחי' זויחשב כשחיטה ובע"כ
דמסברא ס"לכיון דמקיים בזה מצוההוי חשוב
ויחשב כשחיטה וכיון דסוף סוף מת הוא ומצד
הסברא לולידגלי קרא דבאו"ב בעינן שחיטה הוי
מסתברא לאסור אף בנתנביה דסוף סוף המית
שניהם ביום אחד רק דגלי קרא דלא תשחטו
דמיינן שחיטה אמרינן דלא גלי קרא למעט רק
באםנחרולצורך דבר הרשותאבלאםנחרווהמיתו
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ו שחטו.א"כ היה שחותךאחרהשחיט'המפרקתולשניןתק'5ייכא חשש
שיבר 5 m %בה לא כאי
א חששתקל*
יצורך חח~ה' מסחייבין כיון,דלאדםאסור' באמתאףבחוליןייכ
בו8ה8ו ?885רשוינארו ל
י א"אכיון  et~o1אם נימא דגך איסורדיא לשמא גיסטרא
והשו ישום ששב ,וללזהברור
ת
ע
ד
י
ה נראה דבכהשנ?,כסה הוי ,פדרבנן ואף שגלמוד מקרא הה רק אסמכתא
רואין כהוי 85דש,דין,כי
בעלמא א-ש יותרדאיסור זה איןעושין לה
:
י
ק
ה
י
בלאביכה,דלפק ברבא
םי' (וימשש( הרמ"ח בסף כזד לע"ה טרסות ליכא חששלאיסורדאו'רשיי
יתא רק בדרבנן
כשא*
ם טרפות לבהמה רק טרפות,
נאנשה והמנהגיהטייף ואין איסור ינרו
א
כ
י
ל
אש" התך רוב חמפרקז וכו'השיבושיי
ו הטףז דאורייתא לאדרבנןלכך לתקלה למיחשכיון
וחשיך הדעתי נראהר-פי' ברורה מהש"ס דאסור דעכ'פאסורמדרבנןויאיסורדאיןנורמין טרפות
מדינא מעכז דף נ"נ ע"ב דפריך שם ונשחט" לבהמה ליכא כיון דחן התורה מותר זה נראה
מלהיט ומוניאתי כףלידי תקלה שריך ולשויא ברור ס" הסוגיא והן אמתשישון רש"י שפירש
גיססרא 81רו"יישתכנעלשניםוכר דכא אתיבי' יחתכנהישנים משמע שהיא עצמהיחתוך לשנים
לידי תקלה וכר והנה אין סברא לומר דכוונת ולא פ" יחתוך המפרקת לשנים משמע שעל.היא
השגס דלקרע אותה לשנים הגבה וכדומה חרא עצמה קאי לא על המפרקת דשתם בפרק השוחט
דאה תקשה למה נקט דוקא גיסטרא ולא נקט רש"י שלא יחתוך המפרקת לשנים וכאן לא
נקט ינחור אותה או יעקור הסימנים כדאמרינן נקט לשון מפרקת משמע ם עצמה קאי אך
בעימא נוחר או מעקר או איזה הריגה ומיתה מלשון שכתב יחתכנה .ולא כתב יקרענה לשנים
שהורנין הבהמה ובודאי סתם בהו הבהמה יותר כדרךכ מקום שנקט לשניםישו
ןקריעה משמע
טהר מקריעה לשנים דהוא מיתה משתה ביותר מזה שהכ
יונה שבדרך שחיטה יעשה כן בסכין
ח 1דלפרוךישתטהבסכין פגום או למעלה ממקום כפירושנו בפרט מכח הוכחות הנ"ל משף הש"ס
שחיטה ידומה הרבה שאין מספר ולמה נקט ימה דוקא מגיסטרא וכנ"ל לכך נראה ברר פי'
דוקא גיסטרא ועוד תקשה הרי דעת רש"י שם הסוגיא כמ"ש ורא" גדולה דאסור בחתך המפרקת
לשנים כנלפענ"ד ברור:
ל מובא בתוס' בע"א ובדףי"א בפרש"י דאסור
יעי
םף
.נדון "תקנה של השוחטים .יפה
ה
לנרום טרפותבידים לבהמה טהורה וא"כ "קש
ב
י
כ
ל היות ב4
עשה ר"מיפעו
עליו מן הש"ס הזה דאם טרפות אסור לגרום
יבהמה טהורה מכ"שנבלהלשויא נבלה ממש ומה שוחטים בקה' וכשיגיע זמן שקבעו אנשי עירר
פריך הש"ס לשויא גיסטרא הרי.אסור לגרום לקבלעודשו"בשניחלילה להשוחטשמכברישחוט
נבלות וטרפות וקל התוס' שהקשו על רש"י למה שום דבה שם עדשיה" עוד שוחט אחר רק עוף

יא

הקשו ממימרא ס"ורשת כאן לכך נראה דכוונת
הש-ס להך גיסטרא האמור בפ" 3דחולין והוא
ם אחר
גפוסקיםכאן.דהייתיחתוך המפרקתיפני

שחיטהוקאיקושיא תאלעילמינהדפריךונשחטי'
מישהיט ומשנידימא את? בהלידי תקלה ואסא
פריך דלאחר שחיטה לשויא גיסטרא ויחתוך
המפרקת 1ח1ליכא חשש תקלהכיוןדחתךהמפרקת
אסורה באכילה אף בחולין ולדעת רש"יייבא
כאן חשש ראין גורמין טרפותיבהמה רזהאין
שייך רק כשהבהמה בחי'אסיר לנרום לה טרפות
אבל כאןכיון שנשחטה תחלה בהכשר א"כ השוב
כמתה ומותר לאכול כברמבני מע" וכדומה ח"כ
כיון שכבר היא.כמתה מותר לולעשית בבשרה
באכייהבאיזהאיסור שיסף
מה שירצה אףלאסרי
ולענין ההמה עצמה ה%כחחזך בשרבעיפא סה

יהדה

ח* 1מותר לו לשחוט וגלא"ה אסור לר

ישבוט ואםישחיט שחיטתואסורה:
ובנדון רתקנה ,בין המוהלים בודאי המוהל
הזה ראוי יקונסו כי אף דישיוון
אם הרם דכתב חל אך חדא דהנויב כחב דחרם
גודאי בכתב ועוד אף בשבועה כתבנו בנ*ז
דעכ"פ מורבגןהוי שבועה בע"ה כמו בנדר בדבר
שאין בו ממשואנןכ"עכע"הדיינינןכמ.ש בסי'
ךבודאי ראף לקונסו במה דאפשר .ונדון
רי"גיכ
שהקשה על הר"ן בנדרים דף פ"ה שהקשה דלמא
ישאל על נדרו ונמצא מתהני מדידי' והקשה
רמם הרי אם ישאל על נדרו מותריןלנמרי לק"מ
דהכונה דחיך נוטלין בע"כ דהרי אם לא אסרו
אסורין ליטול בע"כ וא"כ איך מתהני מדידי*
בע"כ דלמא ישאל עליו ומ"פ:

חי

והיין
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מצוה אבל היכא דיש כאן תוס'  nlabלאשייך

ן השו"ב אשר כתב איזה דגרי בוז אל
דנננז4ד
 .הרב וחזרופייסו .ודאיאיןעליו חיוב לומר דגורם ברכה שא"צדהריבנגדומוסיף מצוה
נדף כלל ומי שנוזר עליו נדוי הוא שלא כדת ולכך אס יה" השוחט מכסה יה" האחד העושה
מצוה ואם מכבד לאחרים שנים או שלשה עושין
ויכול השו"ב לומר אדרבא ומכ"ש ראין
מצות כיסוי א"כ כ"א רוצה לקיים המצוה והף
העברה מכח זה !
ביית כשהילכיו תוספתמצוהוכבראחז"לוהביאורש"יבפ'בחוקותי
ם"כיב .שאלתו
השו"ב לשחיט אצל דאינו דומה יחיד העושה מצוה לרבים 1'eaPn
הבעה"ביביתם ומכבדים לכ"א לכסותדם השחיט' מצוה א"כ לא שייך בזה גורם ברכה שא"צ ודב
ולפעמים כשבאים לבית אשר שם שני בעה"ב לפענ"ד .ומה שרצהרו"מ לחלק דמה שאמרההתורה
נוהגין דכ"א חוטף מעט עפר ומניח בצדו והשו"ב מי ששחט הוא יכסההיינו דוקא בעוף שלו אבל
שוחט את העופות השייכין לזה לתוך עפרווכן בעוף של אחריכול הנותן עוף לומר שהוא יכסה
לקני לתוך עפרו אשרהגיהו ושניהםמכסים איש זה אינו נ"לדהרי הוא מתנה עמש"בותנאו בטל
ואין בידו להתנות כן:
את שלו אם רשאים לעשות כן לפי המבואר
ן הפלוגתא של התב"ש והכו"פ אם השוחט
ביו"ד סי' כ"ח  unvמאה חיותועופותכיסוי אחד
י
4
ד
:
:
ב
ד
 .יכול לכבד לאחרהכיסוי בתורת שליחות
לכולם ואפי' ה" לפניו הרבה לכסות כיסוי אחת
לכולם וכאן כ"א מברך לעצמו :תשובה .הנה או לאכתבתיבזהבילדותיוכעהנ"לבקיצורלהכריע
בראש כל אני אומר ודאי אם רצו לצאת כל כך דבאםהעוף של השוחטבעצמואזהדין כהתב"ש
המברותסי' אפשר שהשו"בישחוט שלזה ושל זה כיון דמצוה בו יותר מבשלוחו אבל אם העוף של
ואח"כ יכסה אחד ויברך והשנייענה אמן ויכבד אחר הנה חיוב השחיטה על בעל העוף והשוחט
אחד לחברו לברך גם הרי אחז-ל בברכות גדול הוי רק שליח של בעל העוף א"כביה לאשייך
העונה יותר מן המברך וא"כ בזה יצאו הכל וכל לומר מצוה בויותר מבשטחוכיון דהוא עצמו רק
אחד יכסה שלו .ואף אס לאיעשוכן הנה מצות שליח הוא ולכך נהי דהתורה אמרה מי ששחט
כיסוי הוא ליחן עפר למטה ועפר למעלה והנה יכסה מ"מהוי רק שליח ולכךיכול לעשות שליח
מה דקיי"ל דמי ששחט הואיכטההיינו שיתן הוא אחר ובפרט למהדקיי"לבאהע"ןסי'קמ'א דכולהו
ז דיל שלוחי דבעלנינתו וא"כ ה"נ אף אםיעשה השוחט
העפר למטה ועפר למעלה אב? כאןכיי
בעה"ב נותן הוא העפר למטה א"כ כבר התחיל שליח אחר לכיסוי הוי זה השליח של הכיסוי
הוא במצוה והמתחיל במצוה אומרים לו גמור שלוחי של בעל העוף ומה לי זהאוזה לכךיכול
וא"י עליו לכסות גם יתעלה ואין על השיחס לעשות שליח אחר ובזההוי בתורת שליחות דהרי
איסור גורם ברכה שא"צ ואם הוי בזה גרס אף אם השוחט יכסהאין המצוה שלו רק של בעל
ברכה שא"צ הבעה"ב המתחיליןליתן עפר למטה העוף רק דהשוזוט הה שלוחו א"כ יכול לעשות
י כל שליח אחר ובזה נמי נסתלק ערעור של רו"מ
הם הגורמין כן לא השוחט זה חדא.ויול
זה נראה דאין זה חשש גורם ברכה שאיצ והנה דגורם ברכה שא"צ דבזה שאני כיון דאף אם
מ"ש רו"מ בפתח דבריו רא" מהל' בהמ"דדקיי"ל השוחט יכסההוי רק שלוחם וגוף המצוה הוא של
דיכולין לחלק הנה מוץ ממ"ש רו"מ משם דמה המשלחים א"כ אם מהזיר לכ"א את שלו אין זה
דקיי"ל דאסור לגרום ברכה שא"צהיינו באםליכא
בכלל גורם ברכה שא"צ ומותר:
שומע כלל אבל כאן כיון דהיוצאים בברכת אחד סי'כ"ד.ומהשש"י באםהשיחסשיחסעופית
גריכין לשמוע כלהברכותולענותאמן והנה שומע
במקוםשאיןרשאילברךשצריך
הוי כעונה וכמ"ש רש"י בסוכה דגם באמצע תפלת להרחיק אל מקום אחר לברך ברכת השחיטה אם
ד"חיעשהכן וא-כ אף אםיוצאים בברכת אחן הוי יכולתיכף לברך גם ברכתהכיסויכדי שלא יצטרך
כאלו בירך כ"א לעצמו א"כ אף כשחולקים אין להרחיק פעם ב' מן המקום ששחטולברך .הנה
כאן גרסות ברכהשא-צ .והנה חוץזה נראה דאין חס מלהזכיר לעשותכןוראייתו מס"י"א דשחיטה
בזה השש גרסות ברכה שא"צ דכלל זההוי רק אם אינה הפסקביןהכיסויזהאיש כלום דפנה ברכה
הנרמאהוי ברכהיתירא לבד אבלאין בו תוספת צריך ב' ענינים אחד שלאיהי' הפסקבין הברכה
מהמצוה
!1
1
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יי"י
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ש בזה,
הושח
יהמצוה והשנית ההלחיותסמוךלעשייתן להיות ההסט כודאי אין יחו
עובר לעשייתן אבל לא עובר דעובר ולכך ,אם והוריתי להיתר .שובראיתי ראףלדיוהנ-ל כש"ך
מברך עתה על הכיסה דהוי מסוך לעשייתן רק ס" מ"א ס"ק ח' בשם הרשב"א והע"ח שםמפורום
מחשש ה8סקיבזה קימל דהשחיטה.אינה המסק כיוצא בנה טסש ואף דהש"ך מביא דהרשיל חולק
ביןהכיסוילהכיסוי אבל אםיברך קודם השחיטה מ"מ הביא שם דרוב המתירין% .פכ-ש מסתבר
עלהכיסוישיה" אחרשחיטהנהידאינו po~nאך טעמחחו כנ"ע ומ"ש הרמ"א בסי' ל-גסעיף סי
עכ"זאינו סמוךלעשייתווהוי עובר דעובר ולא דאם הוי ספקדימאע"י קוץ טרפה היינו בקוץ
ו קוז בקנה
סהמ כיון דעתה אינו מברך הכיסוי סיד הבא מבחוץ דבזה כיון דאיןיפנינ
בפגים לאתלינן בבליעה דבזה שוב אזליגן בהר
רק תחלה ישהוט ת"ב ונכון:
ש"צ"ב"קנ" רובאדרובהגביעיםהוי בושטלכך בע"כ אםהוי
כא'כנידם
נשאלתיטהט תחוב לחוו מעבר עיי הקוץהוי מבחוץ ומבחוץהוי בכה וחישינן
א הלינן במחט
לעבר טהטתחובלהנץ.והוריתייהיתרוהוינו לנקיבת הושט ת"ב ונכון ומהדי
דבהי 1דVרWוfב~ הנבלעים דרך הושט היינו אם לא ובייעה היינו מס"ט גופו כיון דרוב .הנבלעים
נמצאבקנה ממשאף דנמצאסמוךלקנה "6מקייצו דרך הושט וכאן 9א נמצאקוומבסניםיומרדהוי
רובוקרובהולכין אחה"רואמרינןדדרך הושט בא מקומו אטש לכך לאתלינן רקאובושט אובחוץ
כמ"ש הפמ"ג בכמה דוכתא היכא דנמצאבתוך אבל אם נמצא בפניםעדיףדהוי מקומו ממש ולא
הקנההריהוימקומו ממשאובכי
בר כתב הממ"ע ס" אולינן בתר רובא ותלינןדהוי דרך בליעה ולא
בכח וח"ק:
רנ"טוכןהמפורשיםבשםהרמזתן פ*ב דבובדהיכא
דהה מקומו ממש הףקרובעדיףא"כה"נאולינן סי'כקו .שאלתו בנדון נוצתהעוף,בראים
הנה כך אני מורה שבאם
בתר מקומו דנמרק בקנה ואסריכן דבלעו בקנה
וממנו נתחב לחוץ וקנהנקיבתוברובוואין לחוש העור דבוק אל העצםאזיאנימטריפו דוקותשכח
שמא עשה נקב בושטז.אדהרי בעצם הנפצאעל דאז הף סימן דהעצם הוי נשתנה מראיתווהוא
הריאהחולקין הרבה על הטו"ז בס"ס לסט וס"ל בלאה כמו נצרר הדם וסביבותיוישכמהנקבים
יכשר ולא חיישעןינקיבתאברים הפנימים ולא כמעט כשיעור איסור בבהמה נם ניכר דהוא
דףישינן לוה רק אם חף קוץ שמכה בכחוהביאו מחסת טפהכיוןדבירר הדםונשתנה גםסדביזז
רא" מנשבר הצלעויש בועיקוץ דאין חוששין העור בעצםניכר כן דהוי מחמת מכה אבל אם
לנקיבת הריאה ואברים הפנימים עיי"ש בסם-ג אין העור דבוק בעצם אז העצם לבןואיןבו
ת5
ה"נ עי המחםכיון חרבהנקבים בזה אס מכשירו וכן ראוייהורו
במשבצות ס"ס ל"צ
 .שאלה באותן אחר .לענץהמשיביס
דתלינן שנבלע בקנה ומ
ואו"םיאעו ישא בכח לא גרע סי'
ז
"
כ
מנשבר הצלע או עצם הנמצא על הריאה דלא
בעופרתאני מטריף אםאני
חיישינן לנקובה ואינו דומה למ"ש הפמ*ג שם רואה שהעצם  ma$ mwשם והעור דבוק בו
דאינו דומה למחט הנמצא בריאהדהיישינן מכח אז בלי בדיקהכבראני מובטח שיש שם נקבים
דשםיש כח הדוההעיי-ש הדאדי"ל דבקנה ליכא וההבונקביםאפילוישרךשיעור איסור בבהמה
כח הדוחה כיון דאין דרכו להיות נבלעבו דבר גם ניכר דהם מחמת חולי דהמראה שם
אין שם כה הדוחה ואף אם יש שם כה הדוחה בלאה ולא לבן והוא טרפה בפשיטות וא"צ
אפ" בדיקה:
efbכח הדוחה לא מהני רקלגביעצמוכיון'דהוי
מונח בוואין זה מגוף הריאה ואינושייך לו כח םי'כ"ח .שאלה טק"ק לעשתה שאירע
ששחט השו"בשני כבשים
ב ולצאת
הדוחהדוחה אאו לחוץוכיון דסופויינק
חיישינן שמא כברניקב תהלגביגוף הריאה אבל אצל איש אחד והי' באחד משני הכבשים ב'
כאן דלנקיבת הקנה אין לחוש דפסיקת 4ברובו וורדות בימין במקום הורדא %אסי' משורש והא'
רק לחושלנקיבת הושטאין כח של הקנה מכריח היתה הפוכה והטריף השו"ב רק שאמר דרך צחוק
נקיבת לבעל הכבשים אתה גנבואביך גנב יש בכבש 4ף
להיות ניקב הושט ואפשר לו לצאת בלי
פישטאומצד אחרשאין 9םהושטואיןסופולנקוב כבשים ואתם טרפה ואח*כ נתק הורדא כדרך
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שעושין בכשרות וטעו כל העומדים וגם בעל
הכבשים וסברו שכשר ומכרו הב' כבשים בחזקת
כשרואחר ה'ימים שחטג"כ הבעה"ב אצל השו"ב
הנ"ל והסיחלפי תומו שהאחד ה" טרפה והלכו
יהרם והכשיר הרב את הכליםוגם הבשר שה"
עדיין עוד בעת השאלה מהמת שהשו"ב אמר לו
ש"ח וניהם שוין והכשיר ע"פ הוראת מקצת
אתרוגים שמכשירים בשניהם שוין באחתהפוכה
בהפ"מ והוראהזו תמוה דמי יודע אםה"שוין
עכתו"ד:
תשובה .ם שיףמ דימא
שהו
ובהמה בחזקתאיסור עומדתבזה טעה
דספקזההוי בטרפות ולא בעסקי שהיטה ודוקא
לענין ספק בשחיטה הוי בחזקת איסור עומדת
אבל אם נשחטהרקלעניןספק בטרפות הף בחזקת
היתר ובשבילמה שאמר הואבפיושהיא טרפ' לא
יצאה מחזקת היתר ובפרט שלא אמר שהטריפה
מהסתואינןשויןוהגדז?ה הפוכה רק שאמר סתם

יחיש יא"יי

ז
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לגבטרפה בע"כ דלאאמריקןכן אך הוראת הרב
תמוה איך הכשיר דברכזה חדא דדעת המתירין
בשוה לא ראיתי ואםימצאכן באיזה ספר מיקל
ראשו נגד הש"ך והתב"ש והפרי תבואה והפמ"ג
והיב"ששכולםמטריפיןבשויןובפרטלהתירהבשר
שישנועריץ בפרט אחר שכבר הורהיאיסורוהרי
קק"ל בכה"גדקםדינאבטעהבשיקולהדעת ומב"ש
אם הורה כדעת רוב הפוסקים איך יכול לחזור
ןבהנהגת או"ה
ולהתיר אחרשכבר נעשהכחדאעיי
ס" רס"ב ואף שאז לא אמר בהדיא שהיא טרפה
מ"מ הרי אח"כ אמר לבעה"ב שה" טרפה תחלה
הוראתואוכיוןדעדייןה" הבשרבעיןואיךהכשיר

הבשר הנשאר אחר שאמרהשוחטשהוא טרפהועוד

טעההרב בדבר פשוטדהמתירין לאהתירו רקביש
להם שורש אחד אבלבאין להם שורש אחדאףאם

אחת הפוכה הן הגדולה הן הקטנה הכל טרפה
וכמפורש בש"ךותב"ע וכלהאחרוניםוהריכאן לא
ה" להם שורש אהד וטרסה בכלענין ומהענין
שהן אואיןשוין לכאן לכךודאי דהבשר טרפת
גמורה והכלים טרפה:
ךנן14ןהשו"ב ראוי להעבירוכיון דאטר דרךצחוק
אתם טרפה ולא אמר דהכבש טרפהועשה
מדין של ישראל ומנפשותם צחוק והיתול ובפרט
דמעשיו מוכיחין עליו שתלש הורדאוידועדאין
מנהגן שלהשו"בלעשותכןרקבכשריםולאבטרפות
וא"כ עשה בו מנהג כשרה והוי מעשיו מוכיחין
עליו שרצה להאכיל טרפותוהיכידמעשיומוכיחין
עליו מעבירין אותוכמ"וכעיןזה בס""חסעיף
"ט והתם לא עשה איסור כ"כ כמו הכא דכבר
נודע לו שהוא טרפהועשה כן לכךחייב העברה
ואסור לאכולמשחיטתולכליאש.שובאדעדהמעש'
לא ה"כן וה" בשורש אחד גם ההפוכה לאפי'
לה כיס ובזה יפה דיבר הלב-ש דבזהי"ל 8ף
בשויןהוי כשרה דניכר בזה היתר לכך כדין
הכשירה הרב בהפ"מ:
שא' בגדע חסר מקצת הוורדא
*כיףכים*
ובדין ווארצלין שנמצא
נקב תחחם הנה אני כתבתי בתשובותי
להיתר בזה:

טרפהוהיינו דהחטירכדעתהמחמיריןבשוין א"כ
בשבילזה לא יצאה מהזקתהיתר לזמרדמן הסתם
היושוין ולסמוך על הטתיריןבשוין ולא גרעזה
מדין מבואר בסי' ל"ט מאחד אומר גגם ואחד
אומרבחיתוךדמעמידין הבהמהבחזקת היתרוהרי
בב"א האומר תחלה לא אסרינן רק מסעם
דהראשון הויכשנים כמ"ש הש"ך והטו"ז
מי"וי
וה
הך טעמא ולהביא רא"מיבמותהרי בלאז
ן
לכ
נחזקת טרפה ולאשייך לומר
דאסרה הראשון
החי"תי
אוקמוהו אחזקתה
רובע"כ דאף דאסרו :הראשון
לאנחשב חזקת טרפה ולא יצאה מהזקתהיתרואם
הי' הראשוןכשניםה"סתירין אותה רקכיון
דהראשוןנחשב כשניםאיןדבריו של אחד במקום
ב'  raתיגח התם דאומריהדיא דהף בגב והוי
טרפהודאילפידבריורקשהכחישוהשניבזהשייך
לוסר דהראשון כב' אבלבנ"ד נהי שאמר שהוא
טרפה אין זה רא"דיא היו שויןדי"לדהחמיר
כדעתהסחמירין לכךיכול עומר אח"כשהיושוין
וע"אנאמןבאיסוריןוהדריגן לחזקתהיתר ובפרט
כיון דליכא הכחשה בעינןחזקת היתררקכיון
 :איסורליכאנאמן ע"ג ומ"ש רס"מ
דעככםחזי
2יף
ה
ת
י
י
ב
ת
ו
ד
ע
דמי יודע אם היו שוין אין לדקדק אחר
שא'
י
י
מ
י
ה
ש
ל*
ותחת הבשר בלף נמב
שיבאמא
צא
העד בפרט במלתא דרמיא על" לדקדקובקיהוא
בכךוהרי שם בפ" כ"ט באחד אומרבגבכו'נימא האטצעית ימין באמצעבליטה אחתיותר מח"ד
יאיןז8
פי תדע אם כיונוהמקום והרי במשהואם מטה והורחלהטריף .הנה האמת הוא דכשרכ
בכלל
15
1
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בס" שי"ת,י

יזם

לף ללמה

כשרהיכרעוהמערערראוייגע
יחורת רק כלשון הרנ"א
רו :בטיפה ועלי
בבכ
. ,.יערה רוח הבורא
יה ודל ולא מקרויותרת אלא כשיש לה צורת
ל"
הג
היראתי בבשר בלף
ה
ו
ב
ג
רחב
ם
ו
ק
מ
ה
א
י
ר
ה
ג
"
ע
א
צ
מ
נ
א
נ
אם
ל
ב
א
איוסטה ועבימעלהואינו תר בראשונקראגבשושית .ט"ל"נ .מה ששאיעי
ונגלד פורתאוהי' מבצבץוהתרתי
וכשרהולכך אםה"נדוןדיד"כלשוןהרמ"א המל מכח'דתיינן בידא דטבחא(עיין טוטו"ד מהד"ת
ודאיאיןלודיןיותרתוכןמדברי הח"ז ס"ס ל"ה תש'י"ג)דהעבירידובכחוהקשההריבנגלדפירתא
שהביא הטו"ז בשם הב"חישלהוכיחהיפךמדברי הבדיקה מעכבתבדיעבדוכ"כ בבצבץאיךאסער
ר"מ כי כונתם במ"ש שאין לו תוארורדהיינו יהכשירו
 .הנה מזה לא תבראדנהידקיי"ל ב'1514
ל"ה'ס"ה

'

שאונו חד בראשו ג"כ דאםהי' הד בראשוהי'לו
תואר ורד וכל ראיותיו אינן ראי' דהכלהכונת
אם הוא חד בראשו ודומה לאונא אבל אם הוא
עגול בראשוהוי רקגגשושית וכשרה וז"ל:

*סי' י"א.

מה יכתב קרניז

מריאה

פורתא מעכב הבדיקה אפילו בדיעבדהי"ג רק
בנאגד גלי בדיקה דאו לא נחשב באונס לכך
הבדיקה אעכב אבלהיכאדאינויכוללבדוק מכח
דנעשהנקבבמשמושהידוההויבאונס מטעומותר
בדיעבדבליבדיקהוכיוצאבנה מחלק ה"9ך בס"
ל"ז לענין נאבדה הריאה וה"נ הויכעיןזהוגם
איש דומה לס-שאני בטוטו*דסי'קי"ג דחתם אם
הקליפההויבחוזק זה גרעטפי משא"כ בס" צ"ג
בזה הה באונס ממש ומותרבדיעבד .ובזה מיושב
גםקושייהו על הל"שועלדברינו הס'תורת הזבח
דכונתנו היכא דא"א לבדוק שלא בפשיעתו רק
העיכוב הףממילאודאיאינו מעכבבדיעבד והיבא
דהעיכובהויממילאיהיותחייבלהסיר אתהעיכוב
זהאינו מחויבכיוןדופנינועתה א"א לבדוקשיא
בפשיעתו אבלהיכא כשה"לפנינוה"אפשר לבדוק
רזההויכעיןפשיעה זה מעכבבדיעבדג"כ וא"ש:
ן אם הי' על
ם"ל"ד* (א) שאלתוביי
הריאה בשר גלוי וקלפוה
ויצא ממנוזיעת דם :חטובה .הנה אני אומר
בקיצור מקף בזה דאם לא בדקוה וראו שאינו
מבצבץ ותיכף התחיל להזיע דם טרפה אבל אם
בדקוהוראושאינו מבצבץ ואח"כהתחיללהזיעאו
כשרה אך אס עדיין הריאה לסנינו ובדקו אח"כ
שגית אם גם אחרשויעת דםאינומבצבץ או כשרה
אבל אםיראו דעתה הוא מבצבץ טרפה כןהעליתי

כר
רו
לדופן ונמצאסמ
ינא הנה
בשאלתו הראשונה לא הי' כתובשהיהה סרובה
ידופן רק כעת חידש ר"מ בזה והנה בענין
כזהאני מודה דתייגן במורנא ונקוט כילא
זו בודך אם הריאהסרוגהידופן בא81ן דעפ"י
דברי המחבר בס" ס"ט ה" כשר ולכך נהי
דאנחנו מחמירין כדעת הרמ"א מ"מ בזה יש
שם מורנא
להקל אם נמצא ,נקב בריאה
ש סמוך לה אב 9אם הוי באווהפ"ן שנםידעת
הישע הף טרפה בנסרך לדופן אז הדין כמ"ש
לו תחלה אבל בנסרךי לדופן באופן שהמחבר
מכשירו י 9להקל בנמצא מורנא מכמה טעמים
שכותב ר"מ ויותראין להאריך:
מק
שא' ריב ט ה
ם"
אחתחימי
סיכי
שה"עיי'
קאלנאבריאה
בשרניף וכאשרהסיר השו"ב הבשרבלוי התחילה
להזיעסיפתדמיםדקים מאדואח"כהרגיש השו"ב
כיעדיין לא הוסר הבשר בלוי וכלזקיףעוד
מ
יקרומים שלמים
כה
קרום דק מעלהריאה ונראהשני
ל
ל
כ
ת
ע
ויפים ולא נראה עוד שום זי
דם
וה"
הב"ס והכשרנואותה אחרהנפיח'והבדיק'כראוי :לדינא בחבורי ליכוד מהדורא ה' סי' קצו:
ץ שתמהעל הרמב"ם הובא ביתדסי' ל"ג
תשובה כדין ירשיתכי הנה בגוף (ב)דב,ד
בניטללחיהעליוןטרפה ותמהמן הש"ס
כתבתיבחבוריטוטו"ד
הדין של
י-השל"
ייטוב הוא בעזה"ימיהו דחוליןוביו"ד ס" ע"ט.,באםפיוחתךבודקברגליו
מהד"ק להכשירעי כ
בנ"ראףלחביתאפריםהיא כשרה דהוא לאהחמיר ומוכח שהיא טהורה והרי ניטל
העלטן ג"כ.
רק ביוצא הדם מטף קרומיהריאה אבלכאן הדם הנה זה ,לק"מ מכמה טעמי.אחד די"ל אם ימצא
יצאמןהעור של הבשרבלויהנשארבזה'אף?דעתון עוד בהמה כזו א"צ לבדוק,עוד בפ"כיון דכבר
היאכשרהדבזה א"צ להטעם דמזיעה היא בארק בדק בזו ומצאה טהורה א"צ לבדוק עוד בשני'
אף אם הה מן הבשר בלוי מה בכך אם הבשר וידע דמין זה טהור ועוד נ"מ אם התרובו משום
גלוי,הואמנוקבכיון דהריאהגופהשלימהודאי טומאהאינו לוקהדאיןבואיסור טמאה רק טרפה
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שרת על ירד

מעט מבהק זו ומעט מבהמה
"שורפנהאראזאפכ5נןפ
ידהה איסורין שנים זה מצטרף
לבטל אתזהוזה מצטרף לבטל אתזה אבל אםהוי
איסוראהדאזהםמצטרפיןיחדלאסור ההיתרוזה
ברור בסברא:
ט"ל"ה .מה ששאי ימ"ש הפמ"ג גס"
ל"ז בשפ-ד ס-ק י"א בג'
גועי דסמיכיאף דהף מראה ריאה  en~viטרפה
ורו"ח רוצה לחשקעליו .הדין עם הפמ"ג דאית
דומהלחסרון בצנים דשםאינובולט לחוץגםיש
בהם סוגלא אז זה גורם או שאחד ינקוב את
חברו אויעשותנקבים ביניהם וז"ר .ומה שרצה
יחביא ראה להטו'ז ביו"ד ס" פ"ב דצפור דרור
הואטהורמביצהדףכ"טדקאמר שם דצפור דרור
צריך יקשרהוכו' כמדומהלידבחבוריבגדיירט
הערותי בנה וכעת נראה דאין ראי זו כלום
דהרי קיטלמוקצה אפ" בטלטול אסור וכ"כ
יי
ת
דק
דמיירי שרוצה יטלטל אותו לשהק בו התיט
וכדומה דגם זה אסור במוקצה וצריךזימי:

הריאה
ס" ל"ר* מ"ש הנדע בתה
תגלד העור
.
י
מ
י
ג
פ
ה
ודאי
כשיהאם לאנגלדעורהחיצוןגםבבועה שבדקין
אם בחוץ העור שלם ויפה ודאי כשרה:
דבנכז14ן גועה בעופות אני מטריף כל בועה
בריאה שלעוסותבין גדולה או קטנה
סיע דהריאה דקה אולי הוי מעל"ע או במקום
סרחונות וזה תמיד אני מטריף:
.עיר הריאה שהדבועה מעבר לעבר
*שי'ל"ז
ומצד אחד היתה בולטת ומצדהשני
היתה שוה לטליאה .הנה יפה הטריףכיון דשם
בועה עלה על הטעם שמאנימול הסמפוטהשייך

עי

בזה ביון דהוי מעבר לעבר ואין יסמוך בזה
על השוחטים וכו':
סי' ל"א .שאלתו שפירע בריאה האונא
הימנית למעלה על
הערוצה כעין יותרת והיותרת נתעקם למעלה
והעיקום עצמו ה" כח"ד בפרקאמצעי שלאגודל
והרוחבהוי כצפורן אגודלבינוני אלא שהיותרת
הנ"לה" כשוכב בגומא וגומאכזוישברובריאות
ריאתו כי גין אונא עליונה ובין
ואפשריתבכלי
מעלה בערוגה במקום -השלםיש גומא
אמצע
כזו גס היותרת הנ"ל ה" קצר מהגומאוהיותרת
הזה נכנס בגומאכי הי' רק בהנחת היד בנחת

לף ללמה
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5נ

תשמסיריןהידהיתה יוצאת ומעלהואיןיידעים

אם לדמות אותוליהירת סרבה או לפיצול מבבה
וס" מובהק שהיייותרת מגבה דהיינו שהי' לו
סמפון מיוחד לא ה" בודקין אם יש לו סמפון
י כשהי'טפחיןהריאהה" היותרת הנ"ל
או לאכ
עולה בנסיחהתיכף ושארהריאהשמביביו לא עלה
בנסיחה אלא תחר זחן סונט ויתרתכזו שמונח
י כפי המבואר
בהגומא בהנחת היד מה דיגוכ
בסופקיםאין היתר א "8אםנדוןאותו לפיצול
מגבהג"כ  pRהיתרלפיצולכזו עפ"ד הראש
אפרים סי' ר"ה ס"ק נ"ב וגם כאן הה ריעותא
אחרת שה" צד הפירוד לצד השדרה כנאדוכפי

יו
יה

המבוארכשהפיצוללצד השדרהאיןמועיל הגחת
היד אלא צריך הבחנת הדעתוכאן לא ה" אפשר
יהבחיןן תשובה .הנה מה שרוצהיהוכיחדחוי
יתרת מכח שהי' לוממפתוא"י אםה" סמפון
רק מכח דעולה בנפיחה תחלה מזה מוכיח שה"
ח סמפון ולדידי אין מזה רא" דאטו ההכרח
שהיתרת יה" לו סמפון הרייתכן שיה" יתרת
ומ"מ היא כשאר בשר הריאה ומה שעלה תחלה
בנפיחהיתכןלהיות מחמתשהפיצול ה" בשר דק
הרגישיותרבהנפיחה אבל שאר בשרהריאהשעב
לא הרגיש בנפיחה מיד ואין מזה הכרח .והנה
כיון דכשמניח הידבנחת הוא בגומא כשרה ואף
רגביתאפריםסי' ל"ה מחמירבזה אט אחר הנחת
יד בנחת אם כשמסלקידו הוא מצאוצריך לחוור
ולהניח יד בנחתכיון שכותג רק מסברא דנפש"
אחר הסליחהאיןיראיןדבריוכיון דעיקרההיתר
מהדמהני הנחתיד בנחת עליודאמרינן כמוכן
הצלעות המונחין עליויחזירו אותו
ו כללגומהאיוםוא"י
כאןכיון ראםיניההיד בנחתעלי
ו והרי הצלעות מונחיןתמידעליו והפ
יצא יחו
כסו היד וכל זמן שהיד מונח עליו אינו יוצא
אין כאן חששחיכוךבצלעות ודב להכשיר.
וואמ"
הי שחשש מדברי התב"ע דאב הפירוד ננד
השדרה צריך הבחנת דעת ואם א"א להבחיןיש
להטריף .הנה מדכא כתב בקיצור טרפה משמע
דאין ברורלו שטרפה ורק לדעתא דנפשי' כותב
דיש להטריף ולדעתי אם א"אלהבחין כשרה לא
מבעיא אם כל העולם לח ידעו להבחין ודאי
דכשרה דספק לכל העולם לא נחשבכחסרוןידיעה
ואף דב"ש באהע" 1ס"ס קנ"ה חולק עליו מ"פ
בכה"*יש יסמוך על הט"ו .ועו"נ דאף אם לא

יו

יא

ה"

8נ
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סי' ספק לכל העולם מהני כזה מה ראין בידה
להבחין דאינו דומה למה דקיי"ל דספק בחסרון,
ידיעה אינו ספק התםסיירי דיש ריעותא,לפגיע
שנמל איסוה להיתר וכמו דאיתא.כעיןזהיברפ"ב
דכתובות התם שור שחוטלפניך וכו'_כן ה"נ
דהוי כבר ריעותא והוי שור שחוט בזה לא מהגי
ספק בחסרוןידיעה גם התם דיכא חזקת כשהריוכת-
כיון דאיתרע שנפלבו דבר האוסר משא"כ בזה אף

ביתרת הוי רק חשש שסופו להתפרק ויהי' טרפה
ונדון ע"ש סופו אבל עתהעדיין לא.נתפרק וליכא
טרפות לפנינו גם הוי חזקת כשרות דנשחטה
הותרה לכך מהני אף ספק בחסרון .והנה אף אם
הי' יתרת מהני באופן הנ"ל וכן נראה מלשון
הרמ"א סי' ל"ה סעיף ה' שכתב וכן אם נמצא
אונא על הריאה וגומא תחתיו ומדלא כתב פיתול
רק אונא מוכה דאף .אם הי' יתרת מהני בזה וכן
ממ"ש בסוףדבריו שכתב ומאחר שיש גומאתחתיו
כשאר יתרת וכשרה
ינוח בו אינועתיד
ת
ר
ת
י
הדין כן ראין לומר
מוכח דאף אס הוילהתפר"
דהכונהדאית עתידלהתפרקכשאריתרתדחיישינן
בו דעתיד להתפרק דז"א דאם הוי הכונהכן הוי
לשון כשארמיותר רק הול"לואינועתיד להתפרק
כיתרת בע"כ הכונה כשאר יתרת שאינו מגבה
דכשרה כן ה"נ בזה ומוכח מלשון זה דאף אם
הף יתרת גמי .כשר בכה"ג ולכך נ"ל להכשיר
בהפ"מ מיהו באין הפ"מ ודאי ראוי להחמיר
כבתב"ע וראש אפרים:.
בפיאה
עניים
מי'ל"ש .מה

שש"י

שי

שדיים שהי' האונא חתוכה
שהי' בה התך רק לא מעבר לעבר ומאותו חתך
הי' יוצא מרכא מחיתוך לגב וכף .הנה לדעתי
ודאי סרסה דהוי שלאכסדרן דבתר השתאאזלינן
כיון דעכשיו הוא חתוך סופו להתפרק ובמרכא
אין הדבר תלוי באם הי' כן בכל הריאות רק

בתר המקום ראםהוי באותו אונא עצמה דאינו
נפרד דאין סופו להתפרק אבל כל דהוי חתוך
דרכו של הצדדים להיות נפרד זה מזה ומפו
להתפרק ובפרט דהחיתוך שאין דרכו בכך מורה
על חולי ויש רא" דהוי בו נקב ג-כ ומזה בא
המרכא ובפרט בגדיים וטלאים דאין דרך להיות
שהם מרכותוכשיש מרכא ודאי הוי מרכא גמורה
א"כ ה"נבזה
מעיד בזהדהוי מרכאנסורה
יה כנ"ל גרור:
כפ
רר
סמ
הו

לף שלמה

ש= %מצא נקב בריאה במק1כ1
םי'
 ,. *%שיש לתלות בירא דטבחא
אלא --ש הכחשהבין הבודקים אחדאומר שמראה
הנקג ,כמראה ותמחה כנקב הנעשה ביד הטבח
ואחד אומר שמראה הנקבהוי כמראהנקבי מורנא
וכיון דהף רק נקב אחדואין כאן מורנא טרפה.
להבודק שאינו
הנה מ"ש דרק יהחמיר
ילו להקל שמכיר
ם
מידא דטבחא אבלאילמאשמוימנעיי
שהוי ממורנא ואםכילפי האמתיפה אמר דלהקל
אין שומעין לו ואני אבאר בטעמא דדלמא טועה
בדמיונות אך גלא"הכאן א"ש דהריאינו אומר
שמכיר שהוא ממורנא דלאחר שחיטה רק אומר
סתם דהוי מנקבו מ-רנא -גם באמת אסו יסו
המורנא שפירש לאחר שחיטה אטו יש לו דמיון
אחר מאםהי' עושהמחייםזהודאיאינו דהנקבימ
הם שוין מחיים כמו לאחר שחיטה רק אם נמצא
מורנא לפנינוחולין דאחר שחיטה פירש אבל אם
לא נמצא מורנא יש לחוש שמא מחיים נעשה.
והנה לדמותו לאחד אומר כסדרן היתה וסף
לכאורה יפה כתב דהתםכיוןדאין הריאה לפנינו
הוי כנאבדה הריאה דכשרה אבל הכא הריאה
לפנינו וראינו בו נקב מיהו לדינא מ"מ דומה
להתם והכללכך הוא ראםהויהענין באופן שאם
לא הי' בודק.,לפנינוואנחנו.ראינו נקבבריאה אם
מעצמנוהי' היתר לומר דנעשה בידא דסבחא אז
כשרה הבהמה דסלק עד כנגדעד והוי כלא הי'
שום עדות לפנינו ותלינןאנן בידא דטבחא אבל
אםהי' בענין דאם לא היו הבודקים לפנינו לא.

הף מקום לתלות בידא דטבחא אז ודאי לו יהא
דסלק עד נגד עד והוי כמאן דליתא גמי טרפה
מיהו נ"ל צד להקלכיון דקיי"ל בכל דוכתא אין
ספק שציא מידיודאי א"כ ה"נ זה שאומר דהוי
מטבחאהוי כולו להיתרא אבל זה דאומר דהוי
מנקבי המורגא נהי דבלא נמצא מורנא וגם הר
רק חד נקב אין תולין להקל מ"מ אינו ודאי
טרפה דהרי מ"מיכול להיות דהוי ממירנא ואחר
שהיטה ונאבד המורנא רק כיון דליכא הוכחה
ומצוי להקהלחיישינןלחומרא אבל מ"ממידיספקא
לא יצאה אולי אעפ"כ הה ממורנא דלאחר שהיטה
ולכךכיון דלפי עד זה הוי רק ספק טרפהולפי
השם הף ודאי כשרהאין ספק מוציאמידי
י
אן
דר
וד
וע"כ לא הוצרכו הפוסקים גע"א שלא כס
דכשרה מטעםדהוי כנאבדה הריאה רק בסרהב

כיון
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ניון דכתבו הפוסקים ראין מרכא בלי נקב לכך
נחשבכולולאיסוראוהויכודאי ודאי אבל בזהי"ל
ידברי המחמירהוי רק ספקאין ספק מוציא
דיפ
מידי ודאי ולכך נראה היכי דהוי הפ"מ או צורך

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

שבין אונא לאומא .הגה
ח"ו להקג בזה והעיקר כמ"ש רו"מ בשם הל"ש
רכל הדלדולים כשהם דבוקים הם כמרכא ממש
וכבר כתב הרשב"א דגם גיסיו אין לסמוך על
עדות השו"ב מכ"ש בזמנינו חס להזכיר מלסמוך
על בקיאותם באיסורין ועל טביעת עיניהם
ומכ"ש בעגלים וראוי לפרסם הדבר שהוא
טרפה:
.כברוו שא' אשיבהו בקצרה הנה
כם"בו'ב
בזה אני מודה לו דבסכין
יכול להיות הנקב עגול וכן מורה לשון הרמ"א
בסי' ל"ו דרק ביד הטבח אין דרכו להיות עגול
בסכיןיתכן להיות עגול אבל הוא מחוסר טעם
אבי
ואסברלוטעם הדבר ומזהיצאחלוקידיניםבעזה"י
דהנההיד הטבחהוי הצפורןרחבואיןלועוקץ לכך
אי אפשר שיעשה הנקב עגול אבל בסכין שיש לו
עוקץ בראשו והנה העוקץ הוא חד וקטן כעין
מסמר בראשו לכך הוא בהעוקץיתכןשיעשה נקב
עגול ולכך הדין כך אם הנקב קטן בענין שיתכן
דנעשהע"י העוקז שבראש הסכין בזה יש לתלות
בסכין*בל אם הנקב רחב קצתבעניןדע"יהעוקץ
לאיה" נעשה נקב רחבכיה רק אם נתלהנסכין
נאמר דהסכין נתחב בו יותר מןהעוקץוזה שוב
א"א שיה" עגול לכך אם ה" עגולודאי טרפה
1כ 1אם הסכיןאיןלועוקץ רק הוא רחבביאשו
אף בנקב קטן והוא עגול א"א שהוי ע"י
סכין והוי טרפה ולפע":ד ז"ב לדינא .שנית
יהנ,ל .בדגר הנקבבריאה אוגדקין מה שהשבתי
לו ורו"מ הודה דסברתי טובה אך רצה לחלקבין

י"ס

לף שלמה

מי1

ד החוש שמנקב
קיימינן בנקב שהוא עגול וזהיעי
משוךע"ייציאת הצואה לאיהי' נעשה עגול בשופ
אופן ועוד דדוקא חד תלי' תלינן בידא דסבחא
בסכין אבל לא ב' תליות לומר דהנקכ נעשה
י הצואה נתרחבתרתי לאסקילינן
בסכין ואה"כע.
וגםהריבנקב עגול כתבו הכל דודאימחיים נעשה
ולא תלינן בשום תלי' וא"ב נהי דבידא רפבחא
תלינןהיינו רק קולא זו ולא להוסיף לתלות עוד
ע"י הצואה שנתרחב ולכך אין חלוקו נ"ל כלל :

"כ!י'כ*8ג*ב8ה שניהגיז בסביבות שלו למעך
בעגלים אף בתוך שנרן
שאומרים פשגתגדל השער הוי גדול .הנה זה
ישתקע ולא יאמרוהוא טרפה והעושה כןמאכיל
טרשות לישראל:
הלכה למעשה
כמי' דו"חי*שאלילו בדב
י בכל יום כמו
ומצוי
מרכות בבהמה ובגבולנו נמצאות צעופות שלהן
מלא בועות סמוכין ושפולי וכו' .הנה המכשירין
המה מאכילין טרפות והוא טרפה בודאי לא
מבעיא בסמיכי או בשפולי דטרפה דלא עדיפי
מבהמה וכמ"ש גם רו"מ מדברי הפמ"ג גם אף
שלא בשפולי ולא סמיכי אף בועה אחת ם
בעוף ועיין רו"מ בחבורי טוטו"ד סה"ת ס" ס"1
מ"ש בז 6שם באריכות בטעמו עיי"שא):
סי' כ*2ה .נםתפמתי בחבורי טוטו"ד
מה-ת בהשמטות
תשובה פ' מה דקיי"ל דביתר מחסרון רביעית
טרפה אם הוי דוקא שהחסרון יה" ניחד או
אפשר דאף בכמה מקומות נמי אם יש בכולפ
מצטרףיית
ר מרביעית טרפה והנה הורדל*
והתב"ש סי'י" 1סעיף כ' כתב שהוא כשר.

והגה אמת שכן הוא ום רקכיון שהוא לא כתג
ראי'רק מה שנראה לושפירכתרתיאני להסהפק
אך כעת ראיתי ש"4ה ראי' יהכשיר מקושיתה
הטו"ז בסי' ל"ו על הך דעהולפי הכ"ליהי' א-ש
נ"ל חלוקו דהרי אנן דהש"ס קאמר רעד רביעית כשר אפ"הוי בסקופ

ריאה לדקין לדידי אין
אחד
ף כזע6 :הת תרססתן סס*מ דהוין ג" 1זג"ו דפתר ר' (וי כ5
* 0חס פסקסס עת"ס כסופזך"ת ס("( דגע,ף"
מרסות מתגו חכתיס גכסתס שנין ) q'pיתר טויסס סעוף סנר  eiwnוגו' ו(תס ( 6תגס גס וס וגו'.
(
"
י
י
ק
הגס (ק"ת חד 6יומתן ר' (וי ס'( ד6ף כגסתה פרנס כועס 6חת רק (6ן (6
גן
י
וס ) o'hiסר
שס
6ין מרסות מכועס תגך ע(תס מרסס רק תגח עסויר"י' שקנס סרי6ס וסלי 1קגס סרי6ס סר
י כ1ן גכסתס
גין כעוף רק ככסתח"י
ן סוגהס כפקכם רק כב' נושת 6כ( עג"פ עיקל ערסות 17קנס ר.רי5ס סתם מוין
וכיון זס"ן כסיסות דגקכס י)וי6ס (נך (: 6קע (י' ותדפ דכסרכ 6ים כגסתם דסרכ 6כסרס כנון נכסדרן
ס
ס
ר
ס
שגר
ז 63חגם3י' תגח 7עיקר
ונעוף ג43יג 6סרסס ונ7ותס יש עז 7שיגיס גרי6ס
נגסתם זנעזף
נ :snt1S
סרסזת טוי גקיכזת הריק :וגוס סם מויו יז'
1

בית

י
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אחד אבל ביותר מרביעיתישחילוק דאס במקום
אחד טרפה ובב' וג' מקומות כשר לכך רצה
יחאריךכיון'ש.צטרך להאריך ~חלקבין אםהוי
במקום אחד או
וא"ש ודו"ק!
שי'מ"ו '.שא' בייצה אחת "יגיע השידב
בתוכה איזה דבר ונפחוה
יראות אםהיאשימה ונפחוה ולא בצבצה)ואחיכ
קרעוה וימצא גהיתד דקכמו סחט דהדין דכשר
גהגהת
ברהפפ"-אם דסמכלי"נוןובעתלב"שבדי
או
בוא
ינא אחרת
מל
שםקתאיבלכע
באותה ריאה הי' מרכא תלוי' בועה ואזלא
ש"ימיעוך דג"כ כשר בהפ"מ כמבואר מת"שס"
:תשובה .הנהנלסענ"ד להכשיר כמ"ש גם
טו"מכיוןדאין הריעותות במקום אחד לא נחשב
ואין חילוק בדבר ובפרט בנדון הזהכיון
דראמת בדקות והיתה שלמה ונהי ראיןסימכין
ע 5בדיקתנו מ"מ זה טפו חומרא בעינא לכך
אין לדונו
ונהידאיןאניטיק אם הוי
יעודלומר
ב'הריעותףבמקוםאחדמ"מאיןיהחמיר
דהה
בשני מקומות כיון דבאמת בדקוה
והיתהתרש"לי
ימה ומה דאין אנו בקיאים הוי רק
חומרא בעלמאאין לנו להחמיר כל כך לחשבו
אףבשני מקומות ועוד גשלסא בשאר תר"ל
יו
רנ
תא
ד
ימקילין במקום הפ"מ אין הקולא ודאית
רק דתולין לקויא לכך בתא"ל מחמירין אבל
גבדקוה והיתה שלמהכיון דבהפ'ם סומכין על
גדיקתט א"כהוי כודאי כשרה ולא נחשב הר"ל
לכך נראה דכשרה:
עי"ש בספר טוטו"ד
* מדק
כמי' ככ"י
יתשף "5אבדין ורדא
את
שי
שה
מ
ששוחציהוהי' להסשורשאחדרקסרכאהי'מזהלזה
ט סעיף כ"א
וע"ז שאל מדברי התב"ע סי' י'
וכאוסר אפי' עא מיעוך ומשמוש ומספר בית
אפרים שמתירע"י מיעוך ועכ"פמיעוךבעיואני
מהיר אפי' בלי מיעיך.יגהכיון ששםבשאיה
מושר שהביא דברי האחרונים בודאי הביאם שט
ואני חשק עליהם רק ששםקצרתי דדרכי לקצר
מחמת הטרדא ובאמת לגוף השאלה שםאיןראי'
מדגריהתה"ששהואסיירידהורדארחבהבכפליים
' בזה כתבסיע דהלב מונחעליו
רק שנחלקהיב
דרכו להתפרק אבלאני תיירי דברוחבהוי רק
כחד 'ורדא רק בשבי נחלקה לכ' ומיירי בענין
דהוי להם שורש חזק וניכר דאינו פיצע מקמא

יא

יא

.

.oa

עי

ישי

"ת"י

יתר"י

לץ שלמה

בזה כיון דבמקום דהלב שוכב הוי רק כסתם
ורדאביה לאשייך טעט התב"ש בזה שפיר כתבתי
דכשר ולא בעי מיעוך הן אמת דמלשון התב"ש
שכתב דשוככזע"ז מוכחדמיירי נמי בכה"ג מ"מ
כיון דלא התנה שיהי' להם שורש חזק וכדומה
שלאיה"נידוןכפיצול מקמא נראהדמייריבכה"ג
שנחלק ברוחב לאבעובימיהו בל"ונמי א"שדהרי
אני כתבתי רקדדין זההוי כמו בנסרךבין אונא
לאונאא.כ ,התב"שמיירי דנסרך באופן.דנם בין
אונא לאונא הוי בעי מיעוך בזה מחמיר בורדא
דלא מהני טיעוך .ואני שאגי מתיר בלא מיעוך
היינו באופןדביןאונא לאונא לאבעימיעוך בזה
אף התב"ש מודה דכשרהכך ומה שאגי מתיר

יב"
ייעוך היכא דביןיל"ו לאונא ההבעי מיעוך
מ
גזהישלי תנא דמסייעהביתאפרים דמתירנמי
במיעוךגםכיוןדדבריהתב"עאין לורא"לדבריו
מן הש"ס וראשונים רק מסברת עצמו כתב כן
לכך יש בידי לחלוק עליו ואין להוסיף על
הטרפות ולדעתיהמעיין אמתיודה לדברט דאטו
שבשביל שהלב שוכבעליו עתיד להתפרק גםכיון
דבאונא לאונא כסדרן מותה מכח דהםמגיניןזע1.
א"כ מה בכך דעתיד יהתפרק מ"מ הרי השגי
םי
ית
כב
וסבואתוםפןהנקב כיון דהוימכיסעדורךן גלםכךהבי"פאהמכסת
.
שכתבתי דבעי

ב) ומה שהוקשה לו עם"ש שם בהשמטות תשף
באם ב' אונות דבוקותבליהיכר סדקרק למסה

י'

בסוסו הםפרודות הש סרכא שםבין אונא לשנא
במקום שנפרדו וכתבתי דטרפה וגמז הוקשה
ממ"ש שם בהשמטות תשף י"א זה יק"מ דבסי'
י"א מיירי דהוי הטרכא במקום שהם דמקות לכך
בזה שפיר הוי ס"ס שמא לא יתפרדו
בסי'
ביולמטה
את
ל' דמיירי במרכא במקום שהם פרודו
סמוך להסוף בזה עשוין להיות נפרדים וידוע
דבר המצף אינו נכנס לספק לכך הטרפתי.
גד)כ
יומה שהקשה עמ"ש בספרי הנ"ל בתשובה
בפנים סי' ל"ת איך אתשר להרגיש אם הרוח נכנס
בו אם אינו עולה בנגיהה .הנה לאו כלום אמר
דעולהבנפיחהשיהי'נעשה שוה לשארהריאה ואם
אינו עולהבנפיחה לא נעשה מראהוכמרחה ריאה
וגם לא הוגבה ממש מ"מ רואין אם מתנדנד קצת
ניכר שהרוחנכנסבוואםאינומתנדנד כלל מופח
דאין הרוח נכנס בוומה שתמהתי בסוף התשובי
הנקהיםהיינו דהג*א כתב ח1נאשיבשה

עי

יו

ואינהמקצת"

האלף

שףת עליעי

לף שלמה

'

19

אינה שרכתבצעורן ולשון אונאשיבשה משסע שהיטה כיוןדאין בהם צרורות דם יתכןדהתויע
בזה:
שנא שלמה דאל"כ הו"ל לכתובדינא שיגש מקצת הזה עשה הני נקבים ולכך נראח
להקי בענין
ך
י
ממנה וטדכתבאונא שיבשה משמעכלהאונאוגם שי'מים .מהשתאי אםישיסמ יהקי

ה ומ"ש
מדכתב שיבשה
נקבה משמעכוי
מקצתה היית דאינה נפרכת בצהורן ראם נפרכת
בספורן הףיבש ממש אבלבאינה נפרכתהוייבש
קצת אבל סיירי האונא כמ"שמדיוקישונוגם
אםהוי כוונתו על מקצת האונא קשה 6האיריא
אונאהו"י לכתוב ריאה שיבש מקצתו ומדקתני
אונא שיבשה מוכח דמיירי בכל האונא ושפיר
מקשיתי דמהאיריא כלהאונא וא"שדברינו .ומה

בלשי

כי

שבא שובשנית עס"ש דגהידאינו עולה בנפיחה
ס"מ אסשר להרגיש אם מתנדנד קצתע"י הרוח
וע"ז הקשה מהפם"ג במשבצות סקט"ו וכו'אין
זה דרך השגה בפרט מה שהחושמעידכן ומהלי
אם אחר מחילה מכבוד הפסיג ששגג בזה אבל
החושמעיד שכדברי כןהוא דעולה בנפיחה הוי
ענין אחר ולהיות הרוח נכנס בוהויענין אחר
תה אטשר בלא זה:
סי'כמ"ע* שא' שנמצא נקבי מורנא בריאה
וסמוך ומוקף לנקב נמצא
"ולעתקטןעורגוחי ומרחש ומראה הנקבים ממש
שנקבי סורנא באין צרורות ואדמימות אך מראה
התולעאיש דומה למורנא וקצתכעין המיטיליצע
שבכבד .הנה לפענ"ד נראה ג"כ להכשירדכיון
דהנקבים הףנקבי מורנא הף בלא"ה סברא דהוי
כאן מורנא רק מספקא לאמקילינן רק בנמצא שם
אבל אף בלא נמצא מורנא סססקא לא
מנופר
קנאידדלמאהוי מורנא וא-כ אם נמצא שם תולע
סמוך לו נראה דהתולע באמן הנקבים וא"ב "ל
דאף תולע זה מבקש המימותיצאת ונהי דברוב
תולעים ל 8תלינן כן מ"פ כאןיתכן ע"ד המיעוט
שתולע זה מבקש חסימות והוי כעין ס"ס שמא
הי'תולעת מורנא תאבדו ואת"ל שלא ה"סורנא
דלמא הולעזהמןהמיעוט המבקש חמימות ולאחר
והחיטה פריסואף דהוי רק אחת ודעת האתרוגים
דבעיקג' תולעיםואניכתבתי בגליון הפמ"גדדי
כב' ועכ"פ ב' בעינן מיהו כיון דהעולם והגו
ישקל אף אם נמצא רק מורנא אחת ה"ה אף
בתויע אחד כנ"ל נראה להקל ובפרט די"ל עוד
דדלמא התולע הזה עשההני נקבים אחר שחיטה
מטע אם פי' כאן מורנא ודאי מותר ואם
אוי טורנא י"ל התולע הזה עשה הנקבים אחר

יא

2

3

שמיטת הגוף כשיעור אצבע על
מ"ש היש"ש בשם המהרי"ל דדי בשאר אצבע אף
שאינו אגודל .הנה יפה אמריהקלבי
ה לכבוד
שבת או הר"מ וממ"ש בתרווייהז יחד:
ףיגישתאלינע ביצים גם האזמיניק.
וכנדוןעי
הנהאני מורה להקל בהפ"מ או לכבוד
שבת:
ובקודן העוף שבלעה עלוקה .הנה לא שמענו
י אולי מתה
איסור בזהכי איבא כמהיק
מיד העלוקה ואם לא מתה אולי לא עשתה שום
נקב ואם עשתה נקב אולי ם מעברלעברלכך
לדעתי אין להחמיר בזה:
בתרנגולת שבלעה
*כמי' נ' .בנדון
שיי
ובקא נראה דאין בזה
פ
א גרע מגלעה קוץ או מחט דדרכו
חששדי
לנקוב ומ"מ לא חיישינן לנקב כן ה-נ לא
חיישינן בזה וזה עדיף די"ל דתיכף מתה מיד
ם כן נ"ל פשוט:
בבואהיפני
קטנה יאנשים בה
שי'נ"א ,שאלהבמש
יט
ע
יויש שם שו"ב ישן
ואח"ם קבלו עוד שו-ב רך בשנים שהי' שוחט
בכפר  1ms~p1לסייע להראשון ונזדמן שאיה
שנמצא בועה על ארוכה ועבה מקמא ע 9החוד
השלישי באמצע האונא ולא הי' חוט בשרטקיף
וכמדומה לו שהבועה הי'מים זכים ושלחו אחר
המורה והכשיר ובא השוחט החדש והוציאעליו
ש"ר שהאכיל טרפות וכו' :תשובה .הנה 9א
נפיאת היא שהוא מחלוקת בש"ע מה ל"ו בב"י

והרמ"א ומ"ש רו"מ בשם מנחת זבחלאראיתי %א

שמעתיואיןדבריו נראין כלל שמלשון הרמ"א לא
משמעכן רק גבל מקום דהוי חידודהדין כן כ"ז
ברורלמעיין בו מיהו לדינא כיון שהתב"ש כתב
בס" ל"ט דבמקום שאין מנהגישיהקל א"ככיון
דהעיר קטנה ודאי לא שדמן כן כמה פעמיםלכך
לא נעשה בזה מנהג לכך יפה הורה המורה
להכשירהןאחת לפמ'ש התביש הטעם שלהמקילין
לא הף שייך טעם זה
מכח דחברתהמגין
ן דהוי מקמא וי"ל דלכ*ע אסור מיהו
כאןייו
איןדבריו מוכרחין בזה ומה גםכאן שאפשר שה"
מים וכים ויש עוד קולאיצרף לכך בודאייסה
הורה

עייו
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האכף

ש-1ת ע 5ידד

הורה המורהלהכשיר והשוחטהכפרי הואככן כסר

וראוילאסרוומקנסו שהוציאדיבה על המורה:
ם"'3ב,:דנ!ידן ע
ישאלכיהוא מלתאדשכיחא
אשר
לפעמים בצוואר הבהמה אצל
המימנים זאלניס כמו באדם זוואלקיפ שראיתי

מכמה רבנים שמורים שבודקיןהסימנים אם לא
נסרך אצל הסימנים וכף הנהידעכיאין חילוק
בין אם עומדים בראש הצואר או באמצע הצואר
הכל שוה.ולדעתי לא הוצרך כללבדיקהבסימנים
רק לבדוק העור מצד השני אם לא שלטה המכה
מעבר לעבר בצואר בהעוראיןצריכין הסימנים
בדיקה אך אםיראו ששלטה המכהבעור בא'צדדין
גם בפנים אז ישיבדוק בסימנים אם הם נקחם
וכיון דוההוירק חוסתידוע ולא חשש  DPומחט
מהניבדיקה בסימנים וגם זה רק חומרא בעלמא
 5למ"ש ר"מ בשם אשל אברהם בשם
ולא דמיכי
עדות ביהוסף:
 .שא ,בריאה שה" לה ד' אוסת
סי'מג

לף שלמה

ואינו דומה לקרום שעלה  nanaמכה דשם
סופו להתפרק אבל בזה דאין סופו להתפרק
הוי סתימה מעליא גם בכל סרכא הערה
בנפיחההרייתכן שעור העלטן לבדוניקב ועינב
ע1הבנפיחהובע"כ מוכחדע"ינקיבתעורהעליון
לאיהי' נעשה סרכא רק ע"י נקיבת ב הקרופים
אך הל זה בשאר סרכא אבל בכסהןבין אונא
לאונאיתכןדע.ינקיבתעורהעליוןנעוצה המרכא
ונשחטה הותרה לכך נראה להתיר אף דע1ת
בנפיחה
םף
שא' בדבר הקצבשמכרטרפהשהיי

רר*

בועהומרכאממנהביןאונא לאו84

למטהמחציין והטריפה השו"ב והקצב מכרהודאי
י לדעתיהעיקר כהביש לב"ש 857
אסור הואכ
מהניבזה סיטך ומשמוש ודברי הגאון סהרשזאין
מיעוך ובדיקה
נראין בזה ובפרט דכאן לא
ומכרה כך והסברא שכתב רו"מ דבזה"זאיןלחיץ
ביןאיסור דרגנןאודאורייתא אם נאמרבשמיאו
בימין והאונא הר' שהיתה לאאיני נוכר אך אם נאמר ראוי להיות נאמר
י הקצב איש יודע החילוק ומאן דעביד ה8
ומנחיוככראת להאומא היתא קטנה מאונא השלישית כ
עביר הא:
שהאוגא הד' הסמוכה להאומאהיא היתרה
taw
שלא הי' לה ממסון וגםכי הג' אונות שלמעלה םף
שהי בה
ספייכח"
ה ולא
"ב בדקה בנ
א"
יו
רש
בה
ו
פמנה ה" בדמותן וצורתן הראוים להיות תוהיתה
קטנה מכולם והורדא עומדת כנגד היהרת הלז בצבצה טרם הסרת המרכא גם עיין במקומות
ומהורדא יצאה מרכא להביס והמרכא עברה שינגדה ולא הי' שום ועותא ואח"כ קלף הסרכא
אגצבצה קלטה עמה קצת מעור העליון וגם תחת הסרכא
במיעוך ומשמושהנהוגבעייפה בנחתוי
אחרצה,בדיקה .והנה רו"מ ראה בהיב"ש ס" "5ה נעשה נגלד קצת ולאנודעלו אם נעשה עתהעיי
שקלטה הסרכא עמה או ה" 3ן מקודם והמרכא
*"ק שהיאטרפירקמן הפמ"גבש ס"
"ידעתיהוי סתמו ובדקו שניתבנפיחה ובצבצה קצת והשו-ב
"6ק מעז הוכיח להכשיר עי"ש והנה
י הקליפה נעשה הנקב4
כדעת המכשירכיידעתי שינתה מקומההוי באם אומרכי יכול להיותע"
עומדת נגד האומא אבל כל שאינה עומדת נגד תשובה" ,ה הורה להכשירכיון דהסרכאתלויי
האומא לאa~nsשינתה מקומהבמהשרחוקהמעט מדינא ה"צריךקליפה כלללכךודאיישלתלויו
מן הג' אומת ושינתה מקומההוי רק כשעומדת דע"י הקליפה נעשה הנגלד והנקב ובפרט כיון
נגד האומא אבל במה שהרחיקה מן הג' אונות דחזינן דקלף בחוזק דהריידועדלקת עמו מקצת
בפרט אם ישיותרת ועומדתנגד היתרת כשרת עורהעלטן א"כמוכח דקלף בחתקלכךיניד
י
יר
לי
עש
והרי דעתכמה הובא ברמ"אדישמכשירין בחסרה ריעו דגם הנגלד והנקב הת מזה לכךישלהכ
הורדאולדידהוודאימכ.ו כשינתהמקומהדכשרה בזה ובפרט אפ ה" הפ"ס כאשר כותב ררפ 1כך
הנה לדעתייש להכשיר בזה בהפ"מ עכ"פ:
וא"כנהי דלדידן .טרסה עכ"פ בכה"ג יש להקל
שה" ב6 8רמ8
כנלפענ"ד נכון לדינא:
שאלתו
"
ם
בין הערוגות מהיתוך
דבבכרוו אשר שאל על חבורי טוטו"ד סה"ת מה
מיעוך הנהוג והין
שאגי מכשיר סרכא -בכסדרן העולה לחיתוך ועברה הסרכא ע"י
בנפיחה.הנה טעמאדיריהויבפשיטותכיוןדסרכא תחתי' קמט ואמרהשו"בשהקמט הזההוי בתולדה
שסדר! אין סופה להתפרק הוי סתימה מעליא הנה לדעתי הוא טרפה והנה שאר סרכא עפקם*

ייט
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ביי""

כבר

האלף

שו"ת  %ירד

*בר ה 8*81רהט מהאחרונים שהוא טרשה אך
אששפק במרכאבכסדרןעם קמט אםהוי ג"ככן

ידעתו גשכ שהוא טרפה ונם אני דעתי בן.
ובהשקפה ראשונה עלה בלבי דהסרכא מעידה
זהקמט אינהמתיידה ואח"כ ראיתי הביא בסוף
זכריובשםהראשאפריםיכברידוע מ"שהראשונים
זאע לסמוך השו"בועודאנימוסיףדכאןצריך

עי

וכדיקה מדינא דהנה הטעם דבכסדרן א"צ בדיקה
"חנו מכח או דצד השני סותם הנקב או ראין
*ופו להיות נקב כל חד כפי שיטתו וזה חף אם
מצדדין 9הן אםיש קמט במקום הזה א"כהן
י ממנו המרכאהוי בקמט או הו*
בא
אצ
 08הנקב שיו
שצד השניעכ"פכיוןדאין לו בשריסותמו
זהריהוי קמט וחסרון א"כ מדינא בעי בדיקה
א ראו הקמט
ממרכא ונהידלכתהלהכיוןדי
הוי צריך בדיקה וקצת הסוברים כן ט"ב עתה
ההסירו הסרכאוראו הקמטאגלאי מלתא למפרע
ושובהוי כשאר מרכא
ישה" צריךבדיקהסדיני

סמי

יא

וטעטא רבאאיכא במלתאדשנה
רושמומרסשיהרנשדי
יותא נצמחמדברי הראב"דומקי
קע
הי
לר
ל
ה
פ"ק והנה כ"1מארישעדיין הב'ריעותותלפנינו
אז דנין בדרך תר"ל ומרכא אףדהזינן דעברה
ע,4מיעיך מ"מ וחשב תרשל דהרי גםרכאצין
הטרסות מנוסהרק דהסרכא מעידה דיש כאןנקח
שאין סרכאבלי נקב א"כ מה בכך דעברה הסרכא
הרי עיקר הריעותאהוי חשש נקב וזה לא שברה
דהרי יתכן דעדיין חף נקב לבך מצטרף יתרגל
בצפקה אם חזרה ע" משמוש ומרוס ח-כ
בי
ה אינה צמקה א"כ כיון דעתה אין ריעותש
את
ע
יפנינומנ"ליצרףיתר"ל מה שההיצפקמתהיה
אך
לריעותאלכך ה" נראה דאינו מצטרף
מה נעשה נגד משמעות האחרונים אשר
ייהם
"ר
רב
לתד
אךעכ"ד בצמקה רקאונא
מקוביים בתוך
ישראי
דמא"ח כשרה לכך בזה נראה
אחת דדעת כמה
דעכ"פ אם חזרהע"י מירוס ומשמושהיד
כיוןדעההאיןריעותא
דכשרהואינו
יפנינויכךאמנציטמרסףכליה
םר"עים רו"משהיא כטרח:
בנידון "שאיה שלו 9ה" סרכם
כוי'
הקמט והשוחט
הממעך אמר לו בלשון לעז איך האבזיא קוש
הערויסגעריססעןגם כתבת תחלה שהש"ג אטר
הגם שלא נקלפה בנקל אבל עכ"פ נקלפה .הנא
לפידברים הללוהוי ודאי טרפה אףאסלח ה"
לכי הסרת הסרכאצריךיהירת בנחת
שם קמטכי
כמ"ש ביו"ד סימן נ"ט גהג"ה ובטוטו"ד מהצת
הוספתי יותר דלדידןדייכא מיעוך רק קליפה
בודאי יותר ויותר דצריך להיות נקימת בנושע
ובחיקההויטרפה גמורה ותמהאני עלרו"חועל
הסורים שם להכשיר בזה אבל בעלמא היכא
ד בצאצא
שנקיפת גנחתכדין הסרכות ובדקוהווי
החתימורהיהכשיר.ומה שרגהרו"מ לפרשדברנו
דמיירי רק בסרכא מינה וגהוי
א בשלת כסדתן
דאדעיקרדברנוהובא בטוסרדמח"ח ש 0הארטש
בזה וידעתי גס ידעתי שהספרים מטריסין בנה

יהקי
יקמטשהיכית o$רו.מ דהה ובסרטבקיימה
ואלנו לפמ"ש אני בעזה-י בטתורט"
ו
יסל מה-ת
מעשה.דרביקנ"וסש ניח.
גטעסהקייפה שהטעם לומר
דהוי

לשוק מאד כס 9-שם רק הטעם הויכיוןדמזמן
וב התחילו לאכולמן מרכותוימעךבסרכיםוראו
ימה מרכות שהם כשרים א"כ נתבטל סבראזו
יומר דאין סרכאבלי נקב כיון דשכיח הרבה
סרכותבלי נקב ונעשה רק ספק השיל ושוב
ראוילומרנשחטההותרהוהויהבדיקה רקלחומרא
ךשוגדיבקליפה כן חו"ד  09וא"כתינח בכל
יכ
סרכות אבל כאן עט קמטהוי ס"ס שמא הסרכא
מכח נקב ואתלאינו מכה נקע שמא הקמםאינו
סתוידה 91ובהויהר" וסדתהיכ
ך נראה דקך*
ידאי טרפה ואף אם הי'
קליפה הנהוג עכשיו ו
עושיןמיעוך ומשמוש טרפה מטעם הראשון:

'שי'

שזולה מחיי

מתה

איעצר

לף ללמה
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עי
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נ*ז*
מארגנשטערן אב"ד
פישטרקוב בריאה שצמקה אונא שלמה זה"עלי'
סרכאשיאכסדרן סרכא דקה והאונאע"י מירוס אבלאני חולקעליהםודעתייחכשירולדידינראין
הבלישינוי וקמט כלל הדברים ברורים שםולדעתייודה רףמ שהדברתה
ימשמוש קל הדראיגריית
והסירכא הוסרהע"ימיעוך קלעד שאמר הפו"ב נכונים ובפרטכיוןדעכ"פכתבתיבזהפנים להקל
כי בטיעוך כזה נוהגים להכשיר גם הנזהרים א"כ לא יצא מדע סטק תר-ל ומסק תר"ל נמי
ססרכותכי פרחה הסרכא בקלוהוריתי להכשיר:
כשר לכך נראה נכון כמ"ש:
 (wwמטיב מהי"י "איבעישטח8
'השובה.יפה הורהלהכשירכיהנה אף אס צמקה כמי'
כל הריאה אורובאוהי' בהסרכאנמיה" בדעתי
סק' מאהליב שאירעבמקוליו
סרכא

טיפ.

העף

22

"י"ת

מרכא שלאכסדרן סאונא עליונה לשומןהי
בוה"

תחת מקום המרכא ממש באונא עליונה נקב ובו
תולעת והמרכא הי' עולה קצת בנפיחה .ועברה
הסרכאע"י מיעוך ומשמוש הנהוג עתה ולאהי'
באפשרי לבדוק בנסיחה ורוק והטרפתו ובו /יפה
דןויפה הורהכי הוא טרפות גמורה ואני מוסיף
דבריו כי מבעיא אםהי' רק חד מורנא
ודאי לא תלינן דלאחר שחיטה פירש רק דעת
האחרונים דשלשהבעינןואניהקלתייותרוכתבתי
דדי כב' אך עכ"פ ב'בעינן אבל הד לא מהני
לתלותו דל:יחר שחיטהפריש ועודאף אם ה"עוד
ב' וג'כן לא מהניבזה דאטואנןידעינןבבירור
שנקב זהנעשה אחר שחיטה הרי אפשר דתולעים
הללו מקודם שמתה עשו הנקבים מחיים רק טעם
ההיתר הוי דקיי"ל חולין במצוי אף להקל וכיון
דסצוי הוא תולין להקל א"כ זההוי רק אם ליכא
הוכחא אחרת להיפוך אבל אם איכא הוכחה אחרת
דההעליו מרכא וקיי"? אין סרכא בלי נקב א"כ
הף הסרכא מעיד דהנקב נעשה מחיים והטרכא
הוייותר עדות מן מהשתילין במצוי להקל ואף
אם שקולין הם הדר הו"ל ספק תורה ולחומרא
ובספק בזה לא שייך לומר נשתטה הותרה כמו
כל ספק טרפות ובסרט דהסרכא הוי עדות יותר
דהוימחיים סמה שנתלה דאחר שחיטה פריש ומה
גםכיון דלא אפשר בבדיקת ששריןובמיעוך שלנו
דהוי רקקליפה והבדיקה בפושרין היובא מדינא
כך ודאי דטרפה :
' ם' 'we ,בעניז שהי' על הריאה מגבה
שי

עי

יא

עי

אונא אחת קרום אחד

לבןוהי' אדוק היטב לקרומי הריאה ובתוך משך
ושטה הקוום הי' מתפצל פצלות לבנות כמוהטין
לבנים מקצה לקצה ונקראבלשוניגוזייגראושטערן
וקלפו הקרום מעל הריאה והריאה היתה במקום
הזה ספנות ורכותשקוריןשיטר ואחרהקייפ' בדקו
ברוק ובצבץ שםוישאומרים שמחמת שהכה ביד
הריאה שתעלה בנפיחה או שנפחבהיזק ולכן
בצבץ:תשובה.הנהכנר ראה רו"מדברנובחבורי
גאיזה מקומות והעיקראצלי דקרום זהדינוכדין
סרכא ואם הוא בשנא אחת ראשה וסופה או שהוא
באומא דינה כדין סרכא תלו" ואם הוא מאונא
יאונא דינה כדין סרכא ממש ואם הוא על נגלד
ודאי טרפה ולא מהני להבדיקה ואם אינה על
לביד אזצריךבדיקהכדיןסרכא של"כ ואם מבצבץ

עי

 %יו"ר

5ף שלמה

טרפה ובזה לאתלינן לאבידא דטבהא ולא בשוט
דבר כיון דצריך בדיקה מדינא וטרפה:
שי' ם'א .תדון הזיעה היוצאת מן הריאה.
' הנהודאימי שירצה להחמיר
לגמריאין מזחיחין אותו אבל מי שריצהיהקל
יעשה כאשרכהבתיבסטרידיקנחהדםההןורולנפח
הריאההיטבויבדוקשניתבפושריןאםתבצבץ עתה
טרפה אבל אם לא תבצבץ גםעתההיא כשרה :
ט" םאב *:ונדף סרכא
הקמט שמשמשין
על הקמט עד שנתמלא הקמם.
הנה זה
ולא מבעיא
לפמ"ש רו"ומדאשיבוטדרקפיןהבפמוטשערםיןתרי
טרם
יהשוואתם
דודאי טרפה כמ"ש רו"מ כיון דהשוואת הקמט
מהני לזמר דגם בחי"היהה כן הבהמהוא"כהרי
יש חשש דלמא בשעה שהיתה מלאה אם הי' מנפח
הי' נקרע הקרום וטרפה ממ"ג אם נלך בתר השתא
הוי תר"ל ואם בתר כשנתמלאה דלמא אז הי'
מבצבץ רק אף גם אם הי' בודקין בפושרין אחר
שנתמיאהגמי טרפה מטעם שכתבתיבחבורי .ומ"ש

עי

רו"מליישב קו' השואללי למה באטוםמהנימיעוך
ומשמוש להחזירו וכתב רו"מ ליישב עפ"ד הלב"ש

שכתב לחלק גין אטום לצמקה למה באטום מהג-
משמוש ובצמקה ל"מיפהאמר.ובדין שלא להתחיל
קליפת הסרכא ממקום אחרודאיהדיןכמ"שבספרי:
' במרכא דעברה עיי קליפה
כמי'כט"41111י
הנהוג בזמנינו ואחר הסרת
הסרכא הי' במקומה נקב ומורנא בה :תשובה.
כבר ידעתי משאלה זו וכבר השבתי לק'מאהליב
לעיל סי' שפ"ט שהוא טרפה וטעמאדיריהוי חרא
דנראה דאף הסוברים דכשר בדיעבדגלי בדיקת
פושריןהיינו רק במיעוך ממש המפורשבפוסקים
אבלבקליפהשנהוגבזמנינויודהדהבדיק'בפושרין
הוי מדינאודילנו בקולא אחת בקליפ' ולא נצרף
עודקולא שנח שלא להצטרךהבדיקהבדיעבדועוד
כתבנו דהמורנא לומר דאחר שחיטה פירש אינו
ודאי רק תלו" לקולא וא"כ תיגחבלי סרכא אבל
ע"י סרכא כיון דאין סרכא בלי נקב הוי יותר
הוכחה דהגקב מכח הסרכא ולא מכח המורנא
ואף דיש פוסקיט שהביא רו"מ דהוי חזקה דלאחר
שחיסה פירש זהאינו מועיל חדא דהוא טד הכלל
שכתבו הראשונים ראין סרכא נקב א"כ הוי
נמי עכ"פ חזקה ואפשר דעדיף ממורנאישיטונ
זזה
הפוסקים דאין סרכא בלי נקב עדיף מחזק"
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