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"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"

ביי

עש
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ן אםיה" מהם סרכא למקום שון שלרוב
ונם %םהוי לקחזקה מ"מ חזקה נגד חזקהוהוי שלימי
נמי להומרא ועוד דהוי ס"ס לאיטורא דלמא בהמותיש
אפשר שאינו מצטרף יהר"ל
שהסוברים דהבדיקה כששרין במרכא הף  wallnאפ" למרכא של"ג עכ"ל הנה היטב כוון וכן
מדינא ואת"ל שפוסקים דלא הוי תיובא הוא האמת לדינאידעתי להרוצה יסמוך

יהם

עי

הבדיקה בפושרין מדינאאולי כהפוסקים דתליא

י:
היתרשי

גוף הקליפהאך לאמפני שאנומדמיןנעשה מעשה
להקר נגדדעתהנאשים מו*הסענדר דל ומוהר"1

בנסרךלדופןכיוןדי"לנסביך כשר רקדאיןאגו
בקיאין א"כ עכ"פ הוי רק ספק א"כ אף אם
תבצבץהו רק מסק
הרי כתבו האחרונים
ייך לבררהוו
יא"ר
יק אם ב'הספקות אפשר
דבס"סדבר
לברר אבל אם ספק אחד א"א לברר א"צ לברר
וא"ב ה"נ אף אם תבצבץהוי רק ספק דלסא הף
סבוך .הנהאין והשאיה
חרא לא מבעיא
לדידן דאין אעבקיאין במכילעיוך והת רקקייצה
ב1ה ודאי הבדיקה חיוב ואףידעת הפמ"ג חוי
סרפהבנאבדבליבדיקתפושריןבקליפהדידןכב"ש
בכמה דוכתארקאףגם אםהיינובקיאים במיעוך
נמי ראוי דאיןלחיק חרא דאף
סרכא אף
כ
ב
ידהרי נתכן
דמבצבזאין רא" דהוי טרפה ודאי
להיות מכח משמוש היד נעשה נקב או מכח
הנפיחה נשבר הקרוםויתכןלהיותדבתי" ה"
נפיח כל כך רק דמ"מ כיון דהה ריעותא טרחה
מספק ועוד מ"ש האחרונים דהיכא דאין ב'
להתבררא"צ להתבררהיינולקולא
הספקות
ייתברר לקולאאז אםהשני יתגרר
אס ספקיכול
אחד
וסוף סוף יצטרך יסמוך על הס"ס לכך א"צ
לברר כלל אבלהיכא שיתברר ספק אחד לחומרא
אואףואיןהשגי יתבררצריךיברר לחומרא חש
טעם בדברדהיכי דהוי לקולאאזעיקר הסמיכח
הס"ס וכיון דס"סהוי ברוב ועדיף מחב
לכךנהי דמ"מ ראוי לברר היכא דאפשרביה
אמרינן כיוןדיא יתבררב'המסקות שובממכינן

במורסאהיי רקתלי'לקויא ולאחזקהושוב כאן סי ם'ה מה ששאלימה איןמחיקין בין
הוי הזקהלהיפוךמןהמרכא ובפרטגקליפה שלנו
סרכא הנסרך לריאה ובין
לתירן במעשה דריינוס והנקב הוי מכח המורנא סרכא הנסרךקצה אחדלדופןובשניהםבעיגדיקח
ןבאיסור תורה ואף דבחבורי בפושרין ואמאיהריכיון דבדיקתפושרין הה רק
תריקולי לאמקיינ
ק"פכתבתי טעם אחר להקל בקליפה שלנו ולא לחומרא ובנאבדבליבדיקה כשרה לדעת הסה"נ
מטעם מעשה דרייטס אך זה רקילמד זכות על החולק על התב"ש וא-כתיגח בנסרךלריאה אבל
ויל לכך ודאי טרפה :
כ t~ffD 41שא' בביעה מקמא ועלי' מרכא
דבוקה והמרכא עברה ע"י
מיעוך ומשמוש ואח"כ משמשו כהבועה ונתכמה
הבועה בבשר הריאה רקשהיי גבוה קצת משאר
שטח הריאה והראה לו השו"ב דבס' אחד נקרא
ימין משהמכשיר בזה אך בלביש משמע להיפוך
והסריפו רו"ם .הנה לדעתייפה כתב בספר הנ"ל
דהוי רקגבשושית וכשראף בסרכא אך נ"ל לחלק
דאםיתכסה הבועה טרם הסרת המרכא או כשרה
דאמרינן גם במעי הבהמה פי'כן שהי' מטסה
בבור הריאה אכל אם קודם הסרת הסרכא לא
נתכסה בבשרחריאהרק אחרהסרתהסרכא ובעוד
הסרכא
 no)ruהוא טרפה כיון דבעוד
הסרכאעליוהיתה בועההיא טרפה ונחשב תר"ל
ואם ספק הואנמי טרפה כשן דאתייליד ריעותא
שהי' בה מרכא ובפרטבקליפהשלנו שאיש מיעוך
ומשמוש ממש דטרפה:
*מי'נ)"ה .שא' בסיכא
כ יקמט אם
הקמט נשאר כבראשונה

"

עייויא

שי

יא

ואין הסרכא מקמיט הריאה דלפי דעתי היא
"
כשרה ועל זה שאל אם מהקאפעלושליך יה עי
סרכא שכ"כ ממקום למקום אחר או משאר
סדקים וקמסים השכיחים להמצא באונא עליונה

אס"ס

!ירסן (1ת 65תורא ושריך .סנט 6ין כיתי !סקריך רק
א) סוית "(" .5חס סמר וכתג כגין סרגל
י סרוגה (תפן רק נטת חירם רתת נוס 1ה:ס כעוין גוס
בס
ית
ר'
תה
כקילר (6י לותר דגג(6תו סי' קתונ ג
ימס 6תר דת!י(ן כתורס הקוס ג 11 655נינך 6ם הרקס מרוכס !דתן כ16סן דט*ס דכוי התהגר בסי' *5ס
גזמת סרת' 6ת"ת כוה ים !הק6 5ס (ת( 61קכ גרילה 1הי' סם תורדף
י(6ה(ו
ס6י'1מגתמורן (5סכך6זגר
ן
תחסבסיןרייכגס 75טת ס*:ע הוי סרסם אסרךגיוסן  16סכין כת*ס  15תחוס 6כ5כגסיך
י  ohס1י נ
5י1סן ג16ס 1ססתחגר תכגירו ים 5סק(3 5ה 61תור 6:תגש טעתיס סכותג רתת:
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אס"ס אבל יחומראהרי לחו מכח ס"ס מחמירין
רק מכח ראיןאנו בקיאיןועיקר האיסור הוי רק
ספק אחד שמא הף נקב ולא הף סביך א"כ נהי
זסחזינן שהלךע"י מיעוך מ"מ כל דאפשר לברר
עוד ע"י פושרין חייב לברר ואם יבצבץ נחמיר
וכספק כמו מעיקרא וז"ב דיש חילוק בין לקולא
בין להומרא:
הם טרפה:
פתיחת החזה הנה לדעתי אין זה
*גמי' כמאז '142, ,בעגל שבדקו השוחט בפנים
י:
ונדמה לו שהי' מרכא ואח"כ דלענ
י מנהג טובכי לדעתי ע"י פתיחת החזה
ץ ולא מצא שום סרכא נ"ל דודאי יותר מתדבקת הסרכא הדקה ויותר טוב אם
הוציאויחו
טרפה וק"ו הוא מבהמה בנאבד המרכא דשם em~nירא שמיםובודק בנחתיזהרירגיש בסרכח
א יעשות כן רק
הפרכא דרךיהיות הזקה ואעפ"כ תלינן שנתקה דקה לכך לדידי הוי טוב שי
בהכנסתיד מכ"ש בעגלים דהסרכא שלהם דקה יבדוק בנחת ונט לא יסמוך על בדיקת פנים רק
גס לחוץכמנהג כל ישראלומנהג אבוהנו
ונקי להעבירובידו דאסורה ומה בכך דבהט לא יוציאני
חי סרכזת אם הוא הרגיש סרכא בה ואין מיהובזהאיני אומרלכסקבלודעתיבעניןפתיהת
שכי
יתיותו בטעות דהםבקיאי בזה לכךידעתיהוי החזה וכפי אשר חרצו תעשו מיהובעניןמיעיך
סעא דלאעבידילמטעי ולאתלינן בטעותובודאי הסרכות למע"ה קבלודעתי שהוא טרפה גמורה
ב תמים לא בלב ולב רק מה
הי' סרכא ואזלא להיבך הוא טרפה :דברי המדברבי
שנראה לדינא ולאפרושימאיסורא:
סף
שאלה  'npaאחת ע"ד
הרב דקה' מתיר למעך סי'ם"ט.נדון שאיתי אשיבהי בקציה בלי
פלפול כלל כי הנה לכאורה
במרכות בעגלים אחרהיותם ב'וג"חואיןיתקים.
הנה ידעוכי הוא מאכיל טרפות לישראל כי נראה לחיק דבשלמא במרכא של"כ כיון דעכ"פ
מלבד מה דסוגיין דעלמא דלא כהש"ך וכןהוי בעימיעוך וזולתמיעוךשי טרפה א"כ בזהכיון
המנהגבכלתפוצות ישראלוא"כמישמורהלהיפוך דהוי גם מחט בריאה הוא טרפה ולאמהני כדעוך
אותו רק גם בזה"ז ודאיהוי טרסה דצנה אבל בסרכאתלוי'כיון דלאבעימיעזך א"ע מן
יאף הב"ח וש"ך לא אמרו רק בזמנםדהוי הסתם 'אמרינן דהוי הפשטת לחה א"כ שוב אף
יה
חא
זר
נ
יד
ח
מ
גח בידם למעך בסרכות אבל בזה"ז לא מבעיא דהוי מחט בריאה אינומזיק וכן בסרכא לכח:
אם הרב דשם מתיר בסרכות בעגליםע"י קליפה מחצייןבענין דלאבעי מיעוך אף מחט בריאה
ודאי הוא מאכיל טרפות דהרי הקליפה בעצמה אינומזיק כן הי' נראה לחלק מיהוכיון דראיתי
קולא גדולה ועל הראשונים אנו מצטערין במכתבודגם בסרכא תלוי' הכה"ג מחמיר דטרפד
הוי
והוא בא להוסיף עלינו החדשים להיתר נם איןבידנו
מה שהואמחמירלכךפשיטאלי
בעגלים תוך שנתן בקליפה זה ודאי אסור וגם דגםמיעוךלה
קימהני בזה דמהיוסיףלנו המיעון
לא
הב"ח והש"ךיודו בזהכיון דבהו שייך סרכות כיון דבלא"ה סרכא תלוי' כשרה ואעפ-כ בזה
ות"כ הףודאי סרכא גמורה ולאמהניקליפה רק טרפה ה"ה נמי מיעוך לא מהני וכן בכסדרן
ימיעוך טרפה אף
גס אף אם מתיר עא מיעוך ממש הוא מאכיל למטהמחצייןכיון דלדיד"בי
טרפות דהב'ח והש"ךסיירי בשנםשהי'בקיאים בלא המחטהוי כשר בלימיעוךוע"י המחט טרפה
ודב ופשוט לדעתין
י סרכותלכךהתירונסבעגליםהרכים ודאי אף מיעוך מהני
באמסיעאויןךב
מה שנסתפק ביתיר ורדא פחותה
יו
כנקים אבל לדידןדאין בקיאים במיעוך
*
'
ע
מט"ד אם כשרה או לא .הנו
ולמהבעגלים בקיאיםבע"כ מכח שהם רכים נקל
למעך נהם וא"כ מן המיעוך טפו מוכח שהם לדעתי ודאי צריך שיהי' בו כט"ד ובפחות מזה
בהו מיעוך כיון דהם רכים לאו כלום הוא ומה שרצה להביא ראי' ממר
רכים ושוב לא
במיעוך מהניזה עיקר ההשש של הרמ"א דנקראת עיטניתא דורדאוהיינו הקטנה שבריאה
אטי
י
ר
ה
ו
שכח שהם רכיםאזליע"י מיעוך רק בזבו הב"ח וה-י אונא נופא כט"ד כשרה הנה זה לאו ראי
והש"ך כיון דה" בקיאיןהוי אמרינןכיון דהפ
בני ג"ח ואין יונקים אין הסרכא רכה ומהני
המיעוך אבללדידן דאין אנובקיאים א"כ מדבזה
ממעכין מוכח שהםרכים תהשמטריף אחנן דשוב
ך בודאי מאכיל
אין מן המיעוך רא" כנ"ליכ
טרפותואף הכלים שנשתמש בהםמן אותןהעגלים

ספה.
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לשבריעותא כל5דהרי 8ףמיעוךי
אבעי

חוחדנהידמדינאאונאכט"ד כשרה מ"מ לאשכיח דלא
שוא ושכיח ברוב בהמית וכמעט בכולם להיות
האונות גדולות והורדא דרכה להיות תמיד קטנה לגב אבל בסרכא ממש דהוי ריעותא גדולה ודאי
?כך נקראת עינונותא ולעולם גם בה בעינן כט.ד חיישינן לכל מקוס שתמשך הסרכא וחלילה להקל
בזה:
ולכך לחומרא ודאי אם היא קטנה פחות ממ"ד
ר
ש
כ
ו
ה
ו
ר
ס
ח
א
נ
ו
א
באם
היא סרסה מיהו אם יש בה ב' ורדות אף באם
'
י
ש
.
נ
"
ע
עיי
הסימנים ונמצא בה סרכא
הית.רא פחות מט"ד יש להחמיר ולאסור:
דבוקה אם מהני בה מיעוך או הוי תרעל:
שי' ע"א .מה ששאל מה שנהגייהכית
ם ויש חשש תשובה .נ"ל ברורדהוי תר"ל ומגואר טעם הדבר
החזה של כבשי
אם הי' תלה על טנרא אולי סי' דבוקה ומחטת דנהי דבתר"לבעינןשיה"דעהאחת המטריף מ"פ
הכאה נתקה הצד השני .הנה הדין בדיעבד אין זה שאני דהריחזינן דאף אםיחיד המטריף ורוב
אשעתמציאותןדכבשיםועגלים מכשירין מ"מ לענין תר*ל מצסרף הטיעוט נ"ר
לחושדאין לטאי
לא שכיח בהוסריותואין לחוש שמא הי' מרכא א"כה"נ בחסר אונא רק שההיתרע-יסימנים הנה
אך לכתחלה ודאי אסור להכות דלכתחלה אק באמת סימנים אין ראי דהרי י"ל להימך
הרוב ולכן מה שהי' עד הנה כשר אונא רק שנזדמן לתוכה שה" לאוגא אחת ב'
לסמוך
שוח ומהיום קהיר אותם שלא יעשו כן ואם לא סמפונא כמו שיש יתרת בשנות כןיש יתרת
ישמעו ויעשו וימצאו סרכא תלוי יטריפנה כדק בסמפונות או בסדקין ורא" דהרי אינו מצטרף
המשליך הריאהבמזידבשייךסי' ל"טמק"ו.ובדין להטריף ובע"כדיתכןשיהי'יאונא אחת ב'סדקין
סרכא תלו" ובסופה כפתור שמכשיר התב"ש .הנה א"כ מנ"ל להכשיר בזה ובפרטדאגןקיי-ל סימנים
אין חילוק להתב-ש והתב"ש אורחא דמלתא נקט דרבנן ומכהדהיישינן לאתרמי ועיין באוליןגבי
ויה" הכפתור כמה שיה" ונם במרכא דבוקה סימניביציםוגביכודנייתאעיילסי' הני דדמיא
הכפתור בסופהנמי נראה דדינה ככל סרכא ואין להדדי מוכח שם ראםסימנים דרבנן גם בזה הה
כך וא"ב ה"נ מה ראית
חשש אחר בשביל הכפתור:
דרבנןויתכןשיהי'אתרמי
שי' עאב* שא' בנדון נקבי המורגא תפח מיתר הסמפון או סדקדהוי אונא אחרתרקעיקר
רוחו של היוחס הזה ודי ההיתר בזה מכח חבבהמות כשרותלכךמהני בסה
ו קולא מה שנוהגים להקל אם נמצא מורנא סמפון או סדק לסימן אבל אםיש עוד ריעותא
ינ
בריאה כמקוט אחרגם קולא גדולה אבליהקל חיישינן למיעוטא דאתרמיולעוים הוי חסר אשא
נמצא שום סורנא ח"ו לסמוך עליהם וכבר לכך מצטרף לתר-ל כמו אם איכא דעההמטריף.
ידוע דרכם רק להכשיר ולאלהטריף .ומה ששאל ומ"ש הפמ"גדע"יהיכר סדקהוי כמרוכה במסדרן
עלחבורי טוטו"ד סה"ת מתשובה צ" 1לתשובה צ"ח ומזה רוצה רוים לומר כיון דהוי נמי מרוכה
הנה ז"א דבשלמא אם קלף בנחת ומן הקייפה בכסדרןהוי חד שםואינו תר"ל .זה טעות דטעמו
ןדמכשירין הוא מכחדתלינן דהוי אונא
מוכח ג"כ דאין זה סרכא לכך זה מסייע עכ"פ הויידיד
לתלות אח"כהבצבוץבידא דסבחא בשאר מקומות בפ"ע רק דסרוכה בכסררן אבל אם ניחוש לצד
שהמרכא שם אבל אם לא קלפוהו כלל ודאייש המטריף ודאי י"ל דהוי חסר אונא א"כ הוי שם
לחוש שהמרכא מתחילשםואיןלהשגיח במ"שספר אחרובצירוףריעותאדהסרכאהוי תר-לוהויכעין
אחד להכשיר והם להזכיר רק צריך הסרת כל ס"ס דלתא הף חסר אונאוהסימן אתרמי ודלמא
הוי הסרכא מכח נקב:
המרכא בקליפה ובנחת:
פשטה
מ בשם התב"ש בס" ל-ט סעיף ל"ב
ש
ימה בכסדרןמותרניחו
שמא
?מה
רי
שכתבדהיכא דהסראונאוהוכשרע"יסדק
שס
שה
אריכא גם לגב הגה זה לק"מ מתריטעמי
מרי אני לאכתבתי רק אםחזינןדהסרכאנמשכת או שארסימניםומרכאעובר שאונא למקום שראוי
צהלןצריך הסרת הסרכאגם שם אבל אם לאחזינן להיות אמא אחרתדיינינןל"כפרודוהו"ל סרכא
ןלחוש שמאנמשכתלהלןבזה שש"כעכ"ל משמעדמהני עכ"פמיעוך כדין סרכא
יהסרכא נמשכתלהי
אנימודה דלאחייוינןועוד בשלמאגסרכאכסדרן שי*כ ומשמע דהיכר ע"י סדק לא נחשב אפילו

בזה לאמחזקינןריעותאיחוש שמא נמשכתלהין
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רקוחם רד שמד .הנה דא ראי מכמה
רובעכו"ם חםדוברי שקר רק ע"ד המיעוט ודאי
חרא דאף אם התה"ש שותקמזה אנן לא מתקינן נטצא דגם עכו"ם יה" דובר אמת ולכך האומר
תטעםהנ"לכי השכלנותןדהוי תה"לועוד התב"ע דהעכו"ם מהימן ל" ודאי בטלה געתו אצל כל
מדבר בזמששהיובקיאיםבמיעוך אבלבזה-זדהוי אדםאך בדשיל"מ לאאזליכן בתררובא כמ"שהר-ן
י ישיל"מדהרי
רקקייפה והוא בעצמו קולא גדולה יותר מזו והנה איסור אחג ביום אחדהי
ודאי איןיהקל בזה בהצטרף עוד ריעותא ועוד אפשר להמתיןעם השני עד למחר ואף דמבואר
כונת התב"ש אפשר הוי כך דאם הו"לדין שםדמהני נכבשינהודניידוהיינו רזההוי רובד
י
יכא מינה ובה הו"לדין סרכא תלועוהי' מהני דאיתא קמן אבל ברומא דליתא קמן י"ל דלא
ער
מ
בזה מיעוך ומשמוש לדעת הטו"ז בתלו" מבועה אזלינן בזה בתר רובא ולכך במהימן לי' אסור
אבל כיון דהוי סרכא ממש מב'אונותהוי סרכא אבל אני דברתי בחשש דרוסה ראין לומתירין
שפיר כתבתי דייל דלא מהני מהימן לי' ועוד
של"כ ול"מ מיעוך
נראהדשםהויתרימיעוטיומיעוטעכו"םדמדברים
"יותרנכון לפענ"ד והוא דבר השכל בעזה-
י *מת ומועט דהוי או"ב וא"איא"אתרימיעוטי
י
ו
 והוא כי אם מודה לו שכונת התב"שהג
ר
פ
ב
כמ"ש
מ
ע
מ
הר"ן
התר"ל נעשה
דחולין גביאין
דבזהדיבמיעוךוהיינודוקאהתם דהנה כל
אפשר לומר דב' הריעותות הם אמת לוקחים ביצים מןהנכרים וחזקתהיתר ליכא כאן
בעינן ויהי'
דאם זה דאם הוי אויב ביום הוולדו אסור לשוחטו עם
אם
אבל
%א סתרי אהדדי
סתרי אהדדי
אמו ולכךמהניתרימיעוטא לעשותן מלגא ופלגא
ם
ת
ה
לא
כ
א
ו
ב
ש
ה
ג
א
ת
ו
ע
י
ריעותא אקזהר
ל
"
ר
ת
בנדון שלי בדרוסה
באם הה זה אונא אחת וחסרה האונא ליטא כאן לכך מהני מהימן ל"
גר
חת
א דהתםהוי לה חזקת הי
יקודם שנדרסה וא"כ
סרכא דא"כהוימינה ובה ואם הוי סרכא שאונ כיוןדהוירוגוחזקה לאמהניתרימיעוטא לעוות
לאוגאשובאיןכאןחסרוןאונאוא"תתרתיריעותא
ופלגאופיגאלכך לאמהנימהימןל"בנכרי וא"ש
ן
ביחד ליכא דאי הא לא הא לכךבזה איןלודי
דברנו:
ר
תר"ל לכך מהנימיעוך אבלהיכא דהא
אחרוגאא"כשנייתככן סי'ע"ה .שא'בניין בה"כ שנסרך יחצר
ע"י סמפוןוכדומה נסרכה למקום
הכבד ובדקווהי' שם שביל
שיה" חסר האונא ומ"מהוי סרכא
ר
י
פ
ש
ה
ז
ממש
נגד המרכא והנקב הנ"ל לא ה" מעל"ע רק
נדון כתר"ל ול"מ מיעוך ומב"ש
קליפה דלאמהגי שאר עור דק ועל הפרש נמצא מסמר .הנה זה
ה
ר
י
ת
ס
ה
ז
י
וזה עצה עמוקה בעזה"יואין
מדברי דצאריכות ואבא בקצרה הגה אם ה" שם שביל
א
ל
ג
"
ה
התב"ש וכ"גנכון לדינא דבכ
ך
ו
ע
י
מ
י
נ
ה
מ
מעבר לעברוכנגדו בחוץ סרכא זה
וף שלא
אך בנדון של התב"ש מהנ
יןי במסיועףוךהס(פורמ)ה:שחזר טרפה אףה"אם לא ה"  wslaמחט בפרשכיל
השואל והשיב לועי
דהשביל הוי נקב מבורר והוי כאלו הוי תחוב
 .מה ששאל באם יש בריאה ב' מחטלפנינו בו וסכ"ש אס ה" מחט בפרש דטרפה
סףע"ר
שאחת שכ"א אינו בשר רק ואם לא ה" בו שביל ולא נמצא מחט תחוב רק
בזה סברת
גסי' צ"א מונח בפרש בזהיש להכשיר אףדיש שם סרכא
בהפ*מ אם אמ
י
ו
ט
לארינן בהפ"מ.ה
מ
"
ו
ר
שהרי קולא
ה
נ
ה
ר
ק
י
ע
ה
ד
ב
"
ו
נ
ה
ה
ז
ב
ת
ע
ד
כ
ו
ע
ד
י
ן
נ
י
ל
ק
מ
ן
י
ל
י
ק
מ
ה
בדברי
כפ"
של הטו"ז הוי רק אם הוא ב' ריעותות הרם-אולדידיפי'נראה לפרשכוונתוע"פ פלוגהת
דבהמכקלוי
ם אחדכגוןנדוןדיד" אבלבשני מקומות כל רש-י ותוס' אי יש סרכא בלי נקב .והנה מ"ש
חד נדון בפני עצמו וכבר כתבנו כן בכמה הרמ"א דודאייש שם קוץאומחסתיגח להסוברים
דוכתא:
דאין סרכא בלי נקב אבל להסוברים דיש סרכא
דכ~ה שהקשה על חבור טוטו"ד מס"ת בסופו בלי נקב קשה מה רא" מזודיש שם מהט ולומר
מ"ש לק' סאניוואץ דמהימן לא שייך דבריאהיש סרכאבלי נקב ולא בשאר אברי' קשה
בעכו"ם מכח דאשרפיהם דיבר שוא וע"ז הקשה הרי אדרבא בשאר אברים דעת כמהדאין סרכא
כללואיךיפלגו בסברות הפוכות ולכך בע"כ
מיו"ד ס" ט"ו ומבואל שם דמהימן לי אסור
ית הרמ"א רק להסובריםדאין סרכא בלי נקב
סנ
וו
מו
כבר נשאלתי ע"ז והשבתי וכעת נ"ל כך דודאי כ
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בודאי יש שם מחט אבללהחולקיםאין הכרהדיש כדעתי ולדעתיכן הוא דעת התוס' דמחלקים בין
שם מחט ולכך מהני בדיקה דאז מוכח כדעה

9נ" דיש מרכא בלי נקב דלנפילה לא חיישינן
וח"ק ומ"מ אין מזה הוכחה להכריע כן תמיד

כמ"ש בתשובתי מכבר דגם שהי' ימ"ח בספק
פלונתא מהני רק להכשיר זה 51א לעלמא
ומטעם שכתבתי בזה בארוכה בטעמו כן ה"נ
בזה ודוק והבן זה:
 .שאלה מהים רה"רשיום מרדכי
סי'עין
הכהן שוואדראהן בדבר
בה"כ שנסרך לטרפש ואבד בשוגג בלי בדיקה.
הנה לדעתיודאי הוא טרפה וגם הכלים שנתבשל
בהם הבשרדבלעוד שלאנבדקהויבחזקתשבודאי
ה" שם קוץ או מחט וטרפה ואין להקל בזה:
ךעיךי ששאל ע"ס טוטוד"ת סי' ג' מ"ש דהיכי
דאין הטרפות מצ"ע לא הוי בשר רע
 .ועז"כ דוה הוי בעיא בחולין דף ע"1
כניטי
לממרא כמ"שבסי' נ"הסעיף ירד .הנה
קייריא"
ה
יר"מ דעכ"פ לא נופל מילי דסברא שלי
עצמה כתבו התוס' במקוסם לכך מססקא לחש-ס
כיוןדאין הטרפותבצ"ע לאהוי כניטל
ומאכףחדי"
דשם
ינשארבבעיאוקיי"ל לחומראהיינו התם
דהטרפות כבר הוא דכבר נובר העצם רק בעףב
תופין אתרובואמרינן דסופויהתרפאות בזה י"ל
כיק דאין הבשר בריא יועיל להיות סופו
להתרפאות אבלבנדוןדידי'בסי'ז' דהשתאדיכא

יא

יא

ריעותא דהסימניס לא נתדידלו והם חזקים
כמעיקרא רק לומר דסופולהיות נעשה מדולדלין
כיון דעכ-פ עתהליבאריעותאלפנינוראוי לומר
דבזה לא הוי נימוס כניסל כיון דגם שם הוי
בזה י"לדבנידוןדירן ודאיהוי כן
סבראלהקי

ובפרט די"ל עוד דתמיד אזלינן בתר כמות שהוא
לפגינו והתם כיון דעתה נשבר הצלע וכפי מה
שהואלפגינו הוא טרפהרק לומר דסופו להתרפאות
בזה אחינן בספק בתר חזקה דהשתא וכמו שהוא
לפנינו הוא טרפה אבל בנדון דידי כמות שהוא
לפגינו ליכא שים ריעותא רק לחוש דסופן הוא
להיות מדולדלין בזה אזליכן בתר חזקה דהשתא
ואטרינן דנימוס אינו כניטל וא"ש דברנו .ומ"ש
על הוראתי הנ"ל מכמהפוסקים שמשמע מדבריהם
להיפוך .הנס היותכי בתורהביתן רשות לתלמיד
לחלוקוכיוןדהראיתילודסברתינכונהרכן מבואר
בתוס' נראה דבמקום הפסד יכול המורה להורות

י:

האברים שהביאהפמ"ג במשבצות ס"קיגיד הם לא
מפרשים האיבעיא מכח דאין הטרפות מנ"ע
דלדידהואין חילוק רק דהאיבעיאהוי באכר זה
אפשר דנתססמס אינו כניטל מכח דאפשר מעלה
ארוכה ולכך בשאר אבריםהוי ודאי אבל לדעת
התוס' דאיבעיא מכח דאין הטרפות מצ"ע ולא
מכח החילוקגין אבר לאבר לדידהו ודאי הוי
להיסוך דהיכא דאין לפנינו טרפות רק דסופו
להתקלקל ודאי לא הוי נתמסמס כניטל כסברתי
ויש לנו תנא דמסייע החוס /ומ"ש עמ"ש בס"
קנ"הירא" מן הרדב"1דימומן הבא מרוב פיטום
אינו סותם ותמה רו"מ דהרי הרדבזו סיירי
בכרכשתא ובכרכשתא בלא"ה אין השומן סותם
דלא מהודקשפיר .הנה
הקיצור עושה וכמ"ש
התב"ש בסוף ספרו ואנן מה נעני' אבתרי' ואך
לפי האמת דברנונכוניםבעזה"י דהש,ע בס" מ"ו
תיירי בנקב ממש בזהכיון דכברהוי נקבבעינן
ויה" מהודק היטב וכל שלא מיהדק היטב אינו
סותם אבלאני מדברוכן הרדב-זבענין דהוי רק
רושם על הכרכשתא חנה כפי מה דהוי לפנינר
אין כאן ושום טרפות רקכיון דהוי רושם סופג
לנקוב בזה כל דהוי מכוסה ואינו מגולה לאויר
הוא שומרו שלא ינקוב ודי בסתימה זו ואינו
טרפה רקכיוןדהוי מרובפיטום וסופו להתקלקל
ויהי' מגולה לכך טרפה וא"ש .ובדבר השוחט
החדש תפלתיבפילפני שומע תפלת כל פהשיהי'
לו פרנסה בריות ויעשה מלאכת ד' באמונה .גס
במרם של פו"מ עם השמרים יצליח ד' דרכו
וירויח כדישיהי' בידרו"מ לעסוק בתורה מתור

ייי

הרחבה:
בנסיו אם נמצא מרכא
שי'ע"ז .מה
מטרפש לבה"כ דהמנהג נזם
לבדוקבפנים בבה"כ כמד המרכא מבחוץ אף שלא
נמצא שם מחט .הנהיסה נהגוויפה הורה המורה
כי סמה שלא נמצא מחט אין רא" חרא דלמא
נאבד סהס בלי ראותואוליהי' בהעלםעיןוהרי
החש סומך אפי' לקולא בנמצא'בלי לב דנאבד
הלב ואףדלפי ראותעין נראה להם שלא העלימו
עין ולא הי' לב אעם"כ תלינן שהי' בהעלםעין
אף דהיב גדול מכ"ש במחט דיתכן להיות שהי'
שם ראש מחט כל דהודודאיאיןחילוקבין מחס
גדול לקטווא.כ מחט או מקצת מחט כל דהויתכו

שיאי

שיא
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הפרש או אולי כבר ותייל
~ .עיני ראו פ"א
שתרנגולת בלעה פיננערהוט מעססיגג ובמשך
נ' ימים שהטוה ונמצא מקצת ממנו נחסר שכבר
נהעכל הרי דגם ברזל נתעכלבמעיים של בהמה
ועוף וא"כ אולי כבר נתעכל רק אם כל שלא בדקו
נגד המרכא ודאי חיישינן שה" שם נקב והמחט
נאבד כנ"ל ועוד הרי אולי יש המחט במקום
הסרכא בצד השני ואסו גרע מקום הסרכא מן
הפרש שצריך לראות אולי המחט שם רק דהרמ"א
קמ"ל דגם אף אם לא הוי מחט במקום הסרכא
עדיין יש לבדוק אולייש שם מחס אבל במקום
הסרכא ודאי צריך לבדוק אולי הוי שם המחט
כיון דהרמ"א העיד דודאי יש מחט לכך הנה
להם מנהגן:
 .שא'הנסיד טיפש הכבד לבה"כ
*נמי'ע"ח
וה" נגד הסירכא מכה מבחוץ
וגם ה" קצתשבי יב
ן אך אח"כ כלה באמצע
הנה יפה הטריף ר
יו"מכי ודאי מכה הוי כקירס
דם ואף אם 5א הוי שבילכי
ל הי' טרפה מכ-ש
בה" קצת שביל ובפרט דישון הרמ"א דודאי
יש שם מחט ונהי דכתב דיש לבתק ומוכה
דאינו ודאי ממש אך מ"מ מוכח דהוי קרוב
י וכבר ישבתי לשון הרמ"א בתשובתי מכבר
יורא
אךניון דעכ"פ קרוב לודאי הוי די כריעותא
כל דהו המוכיח על כך ובודאי נאבד המדיו
ויפה המריף:
ו שאיר ,בקה' ששחטו
סי'ע"ע .שא .נדי

שי

פרה והיתה בה"כ כרוכה

למרפש ושכח הקצב ועשה חתך במקום הסרכא
א שום
ובדק השו"ב הבה"כ ולא הד  olpמנהוי
יבלתגש בהחתך נופו לא ה" שום שביל וחמדה
מקוץ או ממחט והטריפו השו"ב הבהמה ומורה
אהד הטריף גם הכלים והחלב והגבינה הנעשה
ממנה .הנה לפענ"ר אם הי' הדברים כפשוטן
דודאי הי' שם מחט שפיר אסור הכלים והגבינה
*ף אחר מעל"ע אבל סףדין מה שהטריף הבהמה
שלא כדין הי' דאם הכונה כמשוטו דודאי ד" שם
מחט מה זה שכתב הרמ"א יש לבדוק בכר* למ"ל
בדיקה זוכיון דודאי הי' שם  wnaאך הךודאי
אינו ודאי ממש רק קרובלודאי כמו רוב דע"פ
ך כתב דיש לבדוק דמ"מ
רוב הה שם מחטויכ
ע"ד המיעוטיתכן שלא הי' שם מחט וכוונתו רק

מחט הוי רק ספק טרפה אבל אםודאי ע"פ רוב
הי' שם בהטהויודאי טרסה ונ"מ סובאבין ספק
לודאי טרפה אבל מ"מבדיקה בשעת מעשה תיכף
מהיי ולכך אם תיכף ראו דאין שם מחטויא
חלודה ולא שבילודאי כשרה הבהמה ואס אעפ"כ
רצה להחמירלהטריפה מ"מ אםהיאגוסה טרפה
רק מחמת חומרא לאה"לו להחמיר בכליםיחיב
ונכינה ובפרס למה דנודע רק אחרמעי-ע לכך
ודאי הכלים וחלב תבינה מאוחה בהמה המה
כשהיש:
השאיהבנסירטיפש לבה-בונחהך
סי'
 "ffSבמקום הסרכא ולא נבדק כלל
יבה"ב הבהמה והמורה הטריףגם החלץ והכלים
מה שהי' תוך רי כדתיש מפקפקיט בזה:
תשובה,הנהדברי הרמ"א בס" מ"אסותריןזא"ז
כי כתב דאם נסרך מרפש הכבד לבה"כיש לבדוק
בכרס אחר קוץ כף דטדאייש וס והנה תחלה

פו.

כתב יש לבדוק משמע דספק הוא ואח"כ כתב
דודאייש שם מוכח דודאי הוא וא"ב בדיקהזו
מה טיבה וכתבתי כמה דרכים בטוטרד מהיק
וסה"ת ועיקר הכתה הוי דהנה זה ידוע דרוב
נחשבכודאיולכך בבדקו אחר מחטוקוץ ולא
י
מצא
בלא בדקו
אץ
חזינןשהיא מןהמיעוטוכשראבי
דינו כספק טרפה רק אולינןגיזררובוהויכורחי
ומרפהודאיואינוכדיןיאר ספץ מרפהולוחבין
דהרמ"א כתב רק דיש לבדוק בכרס ולא כתבדיש
לראות אם הי' המחט נגד הסרכא משמע דלא
בעינן 'ראי' בזה רק מן הסתם ה" תהל' נגד
הסרכא ולכך כיון שלא בדקו בכרס אחר מחט
 ry,הוי ודאי טרפה והמכשיר א"י בין ימינו
לשמאלו .והנה לבדוק הסרכא אם הולךמן המרפש
במשמוש היד הנה לדידיאין נראה כללכי אם
דעת כמה דאין מרכא מוסל בשאר אברים מיינו
מכח דבשאר אבריםעורםעב ולכךאף אםנתקלק?
מעט עור כולו לא יתקלקל ולכך יתכן שיהי'
הסרכא מכח קלקול קצת העור ולא כולו אבל
בריאה דעורה דק מאד אם נתקלקל קצת נתקלקל
כולו ולכך חמורבזהריאה משאראברים אבל לומר
דהסרכא באה מכח הליחות הה להיפך דבריאה
דשכיח בה ליחה והעור דק יתכןשיאחז בהיחות
ההי' נעשה כקרום אבל בשאר אברים לא הוי
להותולאשייך בהם לומר דמחמת לחותיהלנעשה
הסרכא

שלף

שרת
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י ס"ד שיההנטרף דדלמא 11
המרכאולכך לאשייךלומר דמחמת הלחות נעשה עכ"פ אחתבעינןוהו
המרכאולכךלדעתי לאשייךלעשותבדיקהבמרכא העיקר גםכיון דעכ"פ בעינן גוף מין זה בדבר
דשאראבריםובפרטבנדוןכזהדלאנעשההבדיקה זה
ההףדסב"רדזהדאומףיןבחזוהלילאהביעויהנרןתכנלמליפתשטירטואףדאאביי
ן
גטרפשדודאיטרפההחלבוהכליםכדבריהמורה :אםגו
שא' נדת הכבד ול עוף שהיתה קפידאבנקובהאונטולהואסוגרענקובהמנטולה:
סי'
 .שא' נדת פאקי 1בבר אווזות .הנה
פ"א* אדומה נגדהבנימעיים שבצד סי'
נ
"
8
אני מטריף תמידואיני בודק
השני ובצדשאצ המים היתה שחורה .נרא'לי
יבידנו שכל שלאראינו שנפלה כלל מכח דע"פ הרוב הוי בהם תולעים וכמ"ש
שהיא כשרה דכלל
לאורתלינןהשחורת בדבראחרלויהאכמהמראות הפמ"ג והואנדוק ומנוסה ומכ"ש אם בדק ומצא
עיןאיןלנולהחמיר .ומה שהקשה עמ"שבטוטו"ד נקבדאין לתלותבסכין דתמידתלויבמצוי אפילו
ס" קכ"ב הנה אין דרכי לעיין באחרונים רק להקל מכ"ש להחמירכיוןדיש מכהבצד אחדיותר
מראשוניםובהם מוכח דהחשש הף נשביל הכבד מצף שיה" מכח המכהמן התולעת ממה שנתלה
וכן הפו"פ נראה שהבין כן דהוי רק מצד הכבד בסכיןלכך ודאי טרפה .ולענין הטשיבוס בעופות
והנה מ"ש רו"מ הנ"מ גין הטעמים בדין אם אני מטריף אם עצם  manגבוה שם והעור דבוק
נסרכה טרפש הכבד להכבר ראם הוי כצד הכבד בואזבליבדיקה כבראני מובטח שיש שםנקבים
נשכני הפרכא כיון דאין הטרפות בצ"ע רק מצד והת בו נקבים אפילו לפי ערך שיעור איסור
הכבד אבל אם פי הטעם מכח הריאה טרפה זה בבהמה גם ניכרדהוי מחמת חולה דהמראה שם
בפשיטות וא"צ אפילו בדיקה1
איש נראה כלל דמה הטרפות מצד הכבד או בישה והוא ם
מצד הריאה סוף סוףלכייון דניקב הטרפשאינו םי' פ"ר* שא' בנדיןאייזי
ת שחרטומיהן וכן
הציפרבים שחורים .הנה אני
סופות מצ"ע רק מכחהריאה הף אבר אחרומהני
סתימה .ומ"ש להקשות עמ"ש דלשדאתכלי בכולא מטריפם אבלבאין הציפרנים שחוריםאני מתיר
לאחיישינן ועו"הדהרי הג"א מדמה זה להוריקה וכןבבראותו'רקדבבראווזותראוילהחמירביותר
כבד נגד ב"מ כו' הנה א"ש תדאי לדעת הג"א כיון דשכיח בהם פאקין וצריך לבדוק אחריהם
יסה כתב אבל אגן לא קיי"ל כן ודברי הג"א והעולם מקילין בזה וכשליכין הדקים לכך ראפ
להחמיר בחרטומיהםוצפרניהםעחוריסכדייכעס
מכוות אש לשאר
תשהיןדודא יש
וי
יטרפחויתלולקכבךיןלדינא יפהכתבתק
ה באכילתו ולא יבואו לידי איסור ע"י הפאקין:
קמ
ילו
ואין מדמין ב
שהק' איך הף סתימה כיון דסופו להתקלקל *סי'פ"ה .שאלה בנדון אווזות השחורים

אותו המקום א"כ יהי' נסחר בסתימה וה לק"מ
דאין הכונהדסופו להתקלקל 'להיותניטל לגמרי

רק הכונה דסופו להתקלקל ויהי' בשר שהרופא
גוררו ומ"מיה" נשארקייםוהוי סתימהשפיר א):
מי'פ"בב*בעה שנסתפק בעופותשאין להם מרה
אםיש לה מרה ונקובה מהדיגה
הנהאיןכאן מקום לספק כללכיניבההריהיא
כנטולה ואם דרכובלי מרה מה איכפתלן בנקובה
או נטולה ומה ענין זה להקטינו היותרת דהתם

בראש החרטופ שלהם
וכו' הנה דרך פלפול אין בידי להשיב בזח
רק המנהג אומר שהמנהג פה ובכ"מ שראיתי
ששחור ראש החרטום שלהם גם הצפרנים
המה טרפות אף שהם בני תרבות וכיון
דהוי מנהג להחמיר ודאי ראוי לנהוג כן
במלתא דאורייתא:
המשתנת דם
סי'ק"ו .שא'
כפסקה אם מותר החלב.

כי

יחייב

יפיה

הנה
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הנהלדידיודאי דאסורה החלב ומ"שרא"טלבושי
שרד דמתיר בבוקא דאטמא דמותרכשחורהלהיות
הולכת כדרכה הנה חוץ סמה דגם בדין בוקא
דאטמא לאו מר בר רבאשי התימ עלהולדידי לא
הוי נראה כן מיהו אף אם גימא כן דמי זה
?זח בבוקא דאטמא אם הי' יוצא האסותא מן
הבוכנא לא הי' אפשר לו לחשר ומב"ש דהניב"
לא ה"חוזר ונקשר וא"ב אסחזינןדהולכתכדרך
כל בהמותמוכח שה" תחלה צולעמכח איזה כאב
אושגרונא אבלבפרה המשתנתדם דהה חששמכח
נקיבת כיס השתן בזה יתכן להיות דהנקב נסתם
מכח הקרום שעלה מחמת מכה ואין רא" ממה
דעתהאיןיוצא דם גםאוליהוי מעט דם ונתחסל
בתוך השתן ואינו ניכר לכךלדעתי אסורה החלב
ולא סב הורה להיתר זולת אם חיתה יב"ח
מותר החלב אבלאיןראוילהשהותהלאתחלהבדין
ונם למכרהלנכריאיןראי' דלמאימכרנהלישראי'
ן ש"ך נ"ז:
עיי

יא

אי

י תהבי בץ
סףפ"ז .שא'ביבי הפיה"ש
הצלעות ויצא הפרש .הנה

באמת כמהפעמיםבספריכתבתילאיסורובחבורי
טוטוד"ת ס" קע"ג כתבתי רק לפלפל אםמהני
שהי' ימ"ח אבל בלא"ה היתה אסורה אך שם
בהשמטות סי' מ" 1הוכחתי שם להיתר לזההדין
כך אם הורה בהעדיין לאיסור ה" מותר אך
כיון דבק' זאלישטשיק הורה המורהלאיסורלכן
קםדינא אבל מ"מ מה שנהגו עד הנההיתר איש
איסור ממש לכן הכלים ישהו סעל"ע ואח"כ

יה

יא

ישתמשו בהם ומהיום והלאה לאיאכלו עוד ההלב
מהם והוא אסור להבא:
טיס נעיף יפתרו
' פ4ח .שא' אם
פי
העיףמלצבאדיוק באבריםהפנימים
יטצאוביצים נקרשים והורה המורהלהיתרבהפ"מ.
הנה לאביאר לגו רו"מ אםגם השלל נתקלקלאז
יפה אמר רו"מ דהויתרי קולי בהפ"מ ולאמהני
אבל אם השללקיים רק הביצים נקרשיםאזיפה
~הורה המורהלהיתר .ושוב נזכרתי מ"ש בטוטו"ד
מהד"ק בעוה"י דמה דהטו" 1ס"ל דתרי קולי לא
מקלינן בהפ"מ היינו אם התרי קולי הוי בחד
הוראה וחד מקום אבל אם הוי כב' ענינים אף
דהוי בטף אהדאו בהמה אחת לא נחשבתריקולי
דנ"א נחשבנדון בש"ע א"כ ה"נ מהדמקיליןבמים
בעוףהיינו דלא חיישינן שמא נתקלקלו האברים

יוק

לף שלמה

%
הפנימים והוי הקולאבאבריםהפנימים?ומרדשא
נתקלקלוש"י המים ומה דהוי קולא בניקב האם
הוי מטעם אחר די"ל דניקב האם כשרה א"כהוי
חד הוראה בפ"ע וב'ענינים לא נחשבתרי קולי

י המורה
ובכל הוראההוי רק חד קולא ולכך אםכ
לא כ11ן לכך מ"מ לדינא יפה הורה בזה:
*כמי'ם!שבפ*ש'14בנמצאחתיכת בשרבהללהעוף.
הנה הוי חילוק אם נמצא אצל
השלל שלביציםאזחוליןדהויזהמביצה שנתקלקל
ונעשת כן ואזלינן בתר המקום הנמצא שם
דהוי סקוסו ממש אבל אם נטצא למעלה סמוך
לריאה שלעוף טרפהדאזיש חששדהוימןהריאה
שנתקלקל שם ואולינן לחוטרא וטרפה:

מףצ :שאן ימם ביאש חיים שנידע
נמים עם גשר אחר דהיב"ש
מתיר מכתס"ס דלמאכהראב"יכעיןדין השבויי.
הנה יפה הורה רז-מ לאיסור ועיקר כדעת הנתב

ומכ"טנמיטבראש דלאכהלב"שדאינו דומהלקוץ
בהללהגוף דלאהתחילמעשההטורףטשא-כ במים
בראשויפה אמר וא"צלאריכוות ועוד נראה טעם
דלא כדעת השבו"ידהוי כספק אחד בגוף וספק
אחדבתערובותכןה"נהוי הספקנשניגופין דפק
שמאהי' המוח מקיפוהוי ספק בהכבשוכן בקוץ
בחלל הגוףוהוי הספקבעגל וספקהשני שמאהוי
במליתהרקבקליפהזההויהספקבבשרהשגי שפא
אין בו מן האיסור והוי ממש כסו דלמאאין זה
האיסור והוי כשני גופין וב' ענינים .ועוד אם
נאסרכן הרי אםיש לאסור הקליפה הוי להיפוך

דגימא -roס שמא הי' המש מקיפו ואת"ל אינו
מקיפו דלמא מליחהבסמיך ולאבעינןקליפה וא"כ
היכי שיש מ ס' נאמרלהיפוךס"סלהיתר הקליפה
וכלהיכי דהס"ס סותרין זא"ז לאהוי ס"ס לכך
העיקר כדעת הנו"ב ולא כהלב"ש:
שה" שכא סבה כ
סי' *Nffsבוקה ששי
לטרפש הכבד ונקרע הבה"כ
והשו"ב טסופק אם הי' הקרע במקום המרכא או
ולא נמצא שם קוץכלל .הנה ודאי אם לא
ה" שם קוץ כלל אםידוע להם זהבבירורודאי
כשר אף אם הף הקרע במקום הסרכא ממש אבל
אםאיןידועבודאי שלא הי' שם קוץכיון דהרב
רמ"א כתבדבודאייש שםקוץישלהטריףוסתירת

יא

ד' הרמ"א עיין

ז

לעיבי
אוז שהה מחט
*פי' צ*ב* שא'נדין הדקין
בהם

שוה  %יזיד
לף שלמה
האלף
גהת והחוב מעבר לעבר ולא הורה בו והלכו שמבקשים המימותואיןי
ט להוסיף עוד חמר

ש

למורה אחר והכשירו .הנה ודאי שלא כדין
הכשיר ואף שלא ראה שחף תחוב מעבר לעבר
נמי שלא כדין הורה ?הכשיר בזה:
י אשי היבא לפניודקין
כמי'ע"נ .חטא ביב
מאובות שהי' בהםשנימעיים
הנקראים בל"אדיא טרפה קישקאליך שהיו עבים
ביותר עד שהיו נראים כנפוחים מחמת שהיו
מלאים קיא צואה ובשר המעי שלהם הוי בריא
ואולם ולא הי' בהם שום ריעותא ואף לאשינוי
מראה כלל רק מאמת הצואה היו עבים האיך
י להאי דינא .הנה הדבר פשט anmכשרים
ידיינ
דאינו דומה לדין הרמ"א בסי' מ"ו דהתם אם
נסתמר מכח הבועות זה אין סופו להיות בריא
והוי סתימת המעיים אבל אם הבשר בריא רק
מהמת המאכל הוא עב הנה המאכל בטבע עומד
לצאת כי טבע כל בעל חי דכת הדוחה דוחה
הצואה לצאת ולכך אם יאכל מאכל חדש ידחה את
השואה מכבר לצאת ולא נחשב סתימת המעיים
גכך .והמטריף בזה חש לקמתי' ואינו יודע
בהוראה כלל ומדמה מלתא למלתא דאינו דומה

יא

כשרכו':ומאן יהיביי
ו

כלל והדבר ברור שזה
משופרי שופרי

"בגי' 2ב*ו 1-שא' בדבר הדקיז שהי' עליהם
מורנא ונקבים גם הי' על
הדקין נקודות אדומות במקימות אתרים והכשיר:
תשזבה .הנה הרע לעשות כי באחת מהני
ריע"ות הי' לו להטריף ומה גם בתרתיכי הנה
שכחנקודותאדומותה"ראוילהטריףכיזהבעצמו
לקותא הוא ולדעתי מגואר כן בתב"ש ופמ"ג
?הי' לרו"מ לדקדק ילבדוק אסהי' האודם בעבר
השני ג"כ ודאי הוא טרמה .ומ"ש רו-מ ראי'
להיפוך מן מ"ש האחרונים גבי המסם אם הוי
ל"ד בהוז דרק ק"ד בעינן ולא אודם לא דמי
כעוכלא לדנא דשם כיון ראין האודם מעל"ע
רק בחוץ ולכך בעינן קיד להיות ראי' שהי'
נקב אב 5אודם אין ראי'ינקב ואף דהוי עכ"פ
לקותא מה בכך שנלקה הבשר בחוץ כיון דאינו
מעבר לעבר אבל בדקין אםהי' מעבר לעברוהוי
יקיתא ובשר רע הוי כנרקב וכניקבולכך הי'
לו לבדוק אם ה" האודם מעל"ע .ובדין המורנא
והנקבים נמי ה" לו להטריף הדא כיון דבריאה
גופא הוי חידוש לומר דאחר תייגי פרשו

81

גם בדקין ושאר מקומותכן ובפרטדדברי התב"ש
נכונים דדוקא היכא דהויהתולעים מגופה בזה
דרכם לבקש חמימות ולהפרד רק אחר שחיטה
ולא בתולעים דאתי מעלמא ואני מוסיף על
דבריו דבריאה דהוי התולע בגשרה ולא בתוך
הקנה והסמפון.בזה אם איתא דהה מסתמא בתוך
הקנה או בסמפון או בכרס הו"ל לאשתכוח"
ומדנסצא בבשר הריאה מוכח יותר דהוי מגופה
וחולין יותר במצוי בפרט להחמיר וביה נסתר
כל מ"ש רו"ם בזה יבודאי טרפה ומה גם בהני
ב' ריעותות אםכי אין לו דין תר-לכיון דאינו
במקום אחד מ"מ כיון דהוי ב' ריעותות ודאי
הוי ל" להטריף ושרא ל" מרא בזה:
א שהי מז המרה יוצא
שא'באייי
םי'
וריד אחד ונבדק בהדקין
בחוזק שאי אפשר להסיר לאכמין עור רחב רק
כעין קנה חלושוחתכתי באמצע הורדוהי' מטפטף
הליחה של המרה דרך הוריד הזה וגם גהדקין
מעבר השני מפנים נגד מקום הדבוקהיריד ראיתי
בפנים בדקיןבמקום ההוא מראהגריןכעין מראה
הליחה של המרה .הנה יפה הורה להטריףכי
בודאי נקבה המרה תקבוהדקין ואף שמצא אח"כ
בכמה אווזות כן מ"מ טרפה ואיה דומה לנדון
מ"ש הב"י בס" ט"ו במעשה שהי' בעיר בדב"ש
וכו' שהתירוהו דשם לאהי נקב בדקין גם ה"
שם דק היוצא מן הדקין ומצד הכבד אבל כאן
במרה וכנגדו הי' נקב בדקין ודאי טרפה ואני
בעזה"ייותר מנ"השנר:שאנימורה הוראה בישראל
ולא נזדמן לי שאלה זו שהי' באווזא כן ודאי
איזה תולי הוי שם במאכל האווזות וכדומה מה
שנקבה המרה ונקבו הדקין ודברי הנוב"ת היו"ד
סי' כ"אאין לוענין לכאן כלל:
שי'וב"ו .וטא' בהמה נשחטה ינמצא הכיס
נסרך לב.ן הצלעות והמרכא
היתה בצד הכרס הנוטה לצד מעלה לא הרואהפני
הקרקע שי' סרוך לבין שתי הצלעות הקיצונים
סמוך להכליות והסרכא היתה עבה ואדוקה מאד
בכרס ולא היתה יכולה לעבור ולקלוף מן הכרס
והובא אלי ושאלתי והגידו לי כי נבדק בפגים
הכרס ולא ה" שם מחט ולא שום דבר והובא
אלי חתיכה מן הכרס עם המרכא באשר הוא שם
ונתעי קסרכא בכח ונשאר הכרס נקוב בסקופ

ירא.
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המרכא ונראה כי המרכא היתה נשרשת בעובי
הכרס אך לא ה" הנקב מעבר לעבר והפכתי
ובדקתי עור הכרס פצדהשנישלפנים לבדוקכנגד
נקב והמרכא וראיתי והנה שם בסמוך לו צלקה
אחת קטנה אכן ה" נראה שלאנגד הנקב והסרכא
ממש רק קצתמן הצד ומקום הצלקתבריא כראוי

ורחוק קצתבעוביג' אצבעות הי' שם עוד צלקת
אחת אך נגדה לאהי' שום ריעותא בכרס בצד
החיצון .הנה רו*מעםהמו.צ דשם הכשירו מכת
ס"ס ולדעתי לא סב הורתם בזה כיהגה ספק זה
שצלקת לא הי' נגד נקב זה לא נחשבבעיני ספק
חסרון ידיעה לכל העולם כי מה בכך אם אתם
הכרתםאולי אחרהי'מכיר וגם בספק חסרון
ידיעה לכל העולם אם הטו"ז סיקל מ"מ הב"ש
באהע"ז סי' קנ"ה בסופו חולק על זה עיי"ש
ולדעתי אין זה חסרין ידיעה לכל העולם וגם
הפלוגתא של הראשונים מה הויכיס הפנימי זה
אינו רק בנקב לבד אבלכאןראינוריעותא דנסרך
בין הצלעות וכיון ראין מרכא בלי נקב בע"כ
הכונה רק בנקב המטריפו דאל"כ גם בריאה נאמר
שהי' נקב רק בעור אחד בע"כ הכונה דהסרכא
באה רק בנקב המטריפו א"כ כאן נמיכיון דהי'
סרכא ודאיהי' מאותו מקום שהנקב מטריפו ואף
להסוברים דאין קפידא במרכא בשאר אברים מ"מ
הייה בסרכא קלה שאפשר לנתקה ולקלפה אבל
בסרכא חזקה כהך ודאי מודים דהוי כעין מכה
משש ודאי מעיד על נקב שמטריפו ובזה כ"ע
מודים ולמעט בפלוגתאעדיף גם מדברי הפמ"ג
בס" ל"צ אין רא" דהוא ביירי שהי' רק נקב
בחיצון בזה יתכן דנתרפא הפנימי טרם שניקב
החיצון אף דהוי בו צלקת אין זה קרום מחמת
פכה אך התםמיירי דהוי בו רק נקבויה יתכן
דהוי אחר שנתרפא צדהשני אבל כאןכיוןדהוי

יא

לן שלמה

יה" העור שלמעיה שלם מ"מ הרי יזובו מן
הנקב של הזפק אלהעורומה בכך שיהי'הולכין
המים על הבשר שבין העור ובין הבשר עכ"פ
להוך המעיים בפנים לא יבואווהוי כלאהי' כלל
ואיך תתי' בלי שתי' ובע"כ דאפשר להיותכן א"כ
ה"ה בניקב גם העור הוי כן ודרך המים לרדת

בשוה למטה ואף אם מעט מהם יפלו למטה מ-מ
קצת מהם ילכו בשוה למטה אל המעיים ,ומה
שדרכן להלעיט העופותבקאקאריווס הוא איסור
גמור ויפה עשה רו"מ שהורה לאיסור ויסכר פ:
המורה להכשיר:
מה ששאל באם ם הזפקוהמאכל
*מי'
נופל לחוץ או שהמרכל
י
גופ
יפנים לחלל הגוף :תש:בה ,הנה זה תלוי
בראות עיני המורה אם ניקב באופן שיותר
מצוי להיות נופל לחוז או לפנים לחלל הגוף
ודאי טרפה דהרי עהיד למות אבל אם מצוי
יותר שיהי' נכנס לקורקבן או אף אס הדבר
שקול כיון דטבע בעלי חיים להיות המאכל
יורד לקירקבן דכת הקורקבן מושך אצלו
פ:
כשר
י
אזנחשבזהיותרמצוישירד לקורקבן והואהמא

ציה.

צ"ע.

ע"ד השסיה אשר אירע בכוליא
כמי'
שחתכה המנקר וכו' .הנה
לדעתי הוא טרפה כדעת הרב מה"ר יהודאכיון
דתחלה אמר המנקר שאינויודע אםהי'מיםוכיס
אינו נאמן אח"כ.לומר שיודע שה"זכיםוהן אמת
דמ"ש רו"מ ראי' מסי' ב"ו אינו ראי' דשם אמר
בפירוש תחלה שהוא טרפהוכאן לא אמר בפירוש
תחלה שהוא טרפה רק שאינויודע וא"כיכוה אח"כ
לומרשיודע וכמ"שכעין זה בחו"מסי' ע"הסעיף
יו"ד בהג-ה אך זהאינו לא מבעיא לדעת מהרא"ל
שהביא הש"ך שם א"כה"נכיוןדלדבריו הראשונים
ה" טרפה א"י לומר אהזכ נזכרתי אף גם לדעת
בו סרכאוכיוןדאין סרכאבלינקב המטריפוודאי הרמ"א שםאינו רא" דשם ההפרעוןהי' קודםזמן
הוי בו נקב המטריפו טרם שנעשה המרכא מה לכך יכול לומר דתחלה שכח אם פרע כבר
לבך מכל הלין נ"ל שהוא טרפה ולא סב הורה ואח"כ נזכר שפרע אבל כאןכיון דבשעת חתיכת
הכוליא אמרשאינו יודע אם הפ זכיםאינו נאמן
להכשיר בזה:
סף צען .שאלהבעיף אינדיק שניקב הזפק אח"כ לומר שהיוזכים כיון דבשעת מעשה אמר
במקום שאינו ששה טרפה מיד ששינויודעניכר שהוא משקר גםי"ל מלתא
רחוק מעט ממקום הנמתח עם הושט אך לא דלא רמיא על" דאינש לאו ארעת" דהקצב לא
בעור הזפק לבד ניקב רק גם העור החיצון הה ידע דישחילוקבדיןבין אםהי' מים זכים או לא
הנקב מפויש החוצה .הנה לדעתי הוא כשר גט אף אם היו זכים דלמא היו מלוחים או
שפשיטות אף שהפוסקים סחטו כי מה בכך אם סרוחים כיון דיצאו מן הרוביש לחוש לוה רכ
וא"ק

האלף

שו"ת על יו"ד

וחט  e$לחוש אתי הגיע ללובן ואם לא הגיע
דלמא היו מלוחים וט' או דלמא לא היו זכים
לכך בודאי הוא טרפה והכלים טרפה כדין כל

המבשל ספק טרפה:
שא ,מה דשכיח
י
ת
נ
י
ד
מ
ב
*שי' ק'*
י
י
כ
ב
ש
מוצאים בכיס מיס צלולים
ן אדום וטעמם לפעמים הם
ימראיהן כמראה יי
מרים או מחחים קצת ולפעמים הם מרים מאוד
ונוגע ממש בלובן בלי שום מפסיק ויש לספק
אולי נחסר קצת מהלובן וא"א לעמוד על הבירור
מחמת שנוגע ממש בלובן ולפעמים קולפין
הבועה מעל הכוליא נמצא נסרך על הכיס שעל
הבועה מלובן הכוליא וכי' :ולשובה .נ"ל
דודאי דן הכוליא כדין הריאה שמבואר בסי'
ל"ו דבעיגן שיהיו מתוקים ולא מריםיאין הטעם
בריאה מכח הסמפונות דהרי אפי' אינו במקום
סמפיזנ"י טרפה רק הטעם דגוף הריאה יקלקל
גם לשין הש-ך בסי' ל"ז בשם מהרי"ו דמרים
או מלוחים הוי כמו עכורים א"כ משמע דאדרבא
עיקר האיסור הוי בעכורים ובעכוריםאין הטעם
מכח שיקלקל הסמפונות ולכך אם הם מרים או
מלוחים הוי כמו עכורים ואפי' לא הגיע ללובן
אגפנו מטריפין כדעת הש"ך ומכ"ש אם הוי
ספק אולי שלט גם בלובן ומה דהם כמראה
ן אדום ~ה גרע ממראה דבש וגרע מדם רבדם
יי
דעת המכשירין דאין לקותא שכולה דם משא"כ
ן אדום י"ל דבוהוי מראה דם ומעורב
כמראהיי
בו מראה לבן ונעשה כיין אדום והוי כמו
עכורים ממש לכ"ע לכך בודאי הוא טרפה אף
בלא הגיע ללובן לפי מנהגינו כהש"ך ומכ"ש
אם הוי ספק אולי הגיע ללובן ודאי טרפה:
א

לףשלכזה
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חסרון מגוף הכוליא או טרפה בדעת התב"ש
בזה כן נ"ל לדינא:
 .מה ששאל בנדון מרכא שלא
*שי' ק"בנ
כסדרן דבדקוהו במיעוד
ובפושרין ולא בצבץ ואח"כ משמש בה הטבח
בחוזק ובצבצה מה דינו .הנה כבר נשאלתי ע"ז
והשבתי להיתר ולא מבעיא אם ממשמש בה
הטבח בידיו בכח אח"כ רק נם בלא ממשמש
נמי כשרה ואין לו עניו כלל למה שתלה רו"מ
דין זה בפלוגתת התב"ש והפמ"ג בטעם דאם
יש נקב תחת הסירכא דטרפה ולא תלינן בירא
דטבחא דלטעם התב"ש דטרפה מכח דשלא
כסדרן בעי בדיקה וכאן א"א לבדוק ממילא
בנדון דירן דברקוהו תחלה ולא בצבז שפיר

תלינן בידא דטבחא אבל להפמ"ג שכתב הטעם
תלינן הנקב
דבסרכאכיון דרוב מטריפין
יותר בפרכא מירא דטבחא א-כ ה"נ טרפה
עכתו"ד .ולדעתי אין ענין זה לזה דהתםסיירי
בא"א לבדקו מתחלה אז לא הוי חזקת הדבר
בהיתר מעולם בזה שייך טעם זה או זה אבל
היבא דבדקוהו ולא בצבץ כיון דאינו צריך
לבדוק יותר א"כ כבר יצא הדבר בהיתר והוי
כאן חזקת היתר ולא גרע מדין המבואר בסי'
י"ח סעיף ט"ו אם בדק הסכין והצניעו ואח"כ
נמצא פגום שמותר מכח שיצא הדבר בהיתר
ועיין בש"ך שם דאפ" ידע שלא שיבר בו
עצמות אמרינן מעצמו נפגם הרי התם הוי ספק
בשחיטה והוי חזקת איסור ולכך באם נמצא
פגום אף ששיבר בו עצמות לא מהני ואסורה
ומ"מ אם בדקוה פ"א והותר שוביצא הדבר
בהיתר וסותר אף דאין לנו במה לתלות א"כ
ה"נ לא גרע סרכא זו מחזקת איסור דהתם וכיון
שנבדק פ"א ויצא הדבר בהיתרדהויריר בעלמא
שובהוי חזקת היתר ותלינן שהנקב נעשה אח"כ
מכח היזק של הנפיחה שנפחו בו פעם אחר
פעם שרוב המשמוש נעשה אח"כ הנקב מכח
הוזק של הנפימה ולכך לא מגעיא בנדון דידהו
שלא הי' הבצבוץ רק במקום הדלדולים שיפה
הורו רק אם הי' במקום המרכא ממשנמי מוהר
בלי חשש ופקפוק כלל לדעתי בעזה"י:

ייר

"21ך 4השאיה בכוליא שהי' בה
*שי' כמ"*14
מים זכים עד הלובן לא
יותר ובתוך הלובן מצאו אבן וכבר אכלו אנשי
העיר הבשר ויה" הפ-מ לכל העיר בזה ודאי
דכשר אף אם ראו דהאבן נראה מגוף הכוליא
ם בכה"ג
 a~Dכדאי הם המתירין לסמוך עייה
רק אם באה שאלה זו טרם שנאכל הבשר אז
יש לראות אם האבן אינו מגוף הכוליא ולא
נראה כנגדו חסרון בכוליא אן כשרה ולא נחשב
שא' בציד
העליון קצת
תר"ל כיון דאינו במקום אחד ממש וכן אם *שי'
ותחת עור השניהיי חסרון
לא גודע אם נראה חסרון מגוף הכוליא כגון
דנאבד נמי כשרה אבל אם הוי לפנינו וניכר מבשר הריאה גפנים רק שה" נראה ההסרזן

ק"נ.

ניכושן
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דרך העור .הנה לדעתי הוא כשר ומ"ש רו"מ סיירי דבל הנקב נסתם לכך מהני אבל בזה כיק
יהחמיר מכה דברי התביש בסי' ל"ג לחלקגין דשלא במקום הצלעות נקרעג"כ וזהאינו מכוסה
ושט לריאה דבריאה הבשר שתהה העור מגין ונהי דבלא נקרע כלל יותר כשר מיהו אם באמת
על העור וא"כ בזה ליבא בשר תחתיו דהוי נקרע רוב בשר החופה מה בכך שקצת נסתם
חסרון לדעתי אין גזה תשש כלל מכמה טעמי ע"י הצלעות מ"מ כיון דקצת אין לו סתימה
חדא י"ל התם הכונה דבשעה שנגלד זה אין מושך עמו יותר הקרע ומקלקל הכרס .ועוד
חשש שנגלד גם השני ואינוניכר דהבשרמגין נראה דמתוכו מוכח כן דבשלטא גבי כבד דאין
ואש ה"ני-ל בשעה שנגלד עור זה ה" הבשר טרפש הכבד מונחיעל הכבד ממש ולכך יתל
ן נעשה אם בנקג סתימה כל דהו מהני אבל בבשר
שלם והנין על השגי ואח"כ באיזהימ
החסרון י"ל השתא הוא דאיתרע ומקודם ה" החופה את רוב הכרס כיון דנקרא חופה את
שלם ואז כבר 5א אתיילד ריעותא גהריאה ועוד הכרס מוכח דהוי על הכרס א"כ הכרס עצמו
הרי י"ל עכ"פ סביבות הנגלד יש בשר הריאה יהי' סותם הקרע ולא יתקלקל מכח סתימת
וילל גם זה נותן כח בהעור הסמוך לו ושומרו יתל עצמו ומוכח דלא מהגי בזה סתימה ומה
מנקב ועוד הרי נהי דהוי חסרון נבשר עכ"פ גם דזה טש אינו ברור דהוי מצד הכרס ויש
יסטהיש בשר הריאהוכיון דהף מחובר להעור סברא לומר דהוי מצד עצמו וא"כ נהי דנסמוך
מצד הכרס אבל מ"מ א"א לצרף עוד
שומר העור
וכולו חד י"ל דהבשר שלמטה
ומצילו מן הנקב ומה גם דהוינרמקיתירוץ אחד דקהווליא לומה דסתימת דבר אחר מהני מה שיא
וכמה תירוצים אחרים נאמרו בזה ואין תרוצו נמצא כן בש"ס וראשונים וגס מהענין טיפש
של התב"ש בזה מוכרח לכך לדעתי להקל בזה :הכבד דמיירי בנקב וכאן הוי הקרע גדול דנקרע
שאירע שע רובו .והנה מה שהוכיח רו"מ מלשון הב"ז בסה
*במי,
י
ע"רשנאגיית
י בדבי
הבהמות ניקב בשר מ"ח סק"ח דטרפות נקרע רוב בשר הוי מצד
חת
החופה את רוב הכרס אותו חלק אשר הוא תחת עצמו הגה יפה דחה רו"מ בעצמו דכאנה הט"ז
הצלעות וכו' הגה לדעתיאין זה הלכה למעשה רק דבשר החופה את רוב הכרס טרפה מצד
כיון דממשמעות לשונו משמע דהבה:ות עדיין עצמו אף דלא עשה יותר טרפות דעכיפ סופו
בהיים וא"כ איך יודעים מה הוי בבטן הבהמה לנקוב משא"כ בסכין דהוי החשש רק שמא
ובפרט לדעת שנקרע רוב בשר החופה את הכרס כבר ניקב דבר אחר אבל לעולם מודה הס-ז
דהטרפות רק מצד הכרס:
ושהקרע הרוב הוי בבשר שבין הצלעות .והנה
שהקשה רז-מ על מה שכתבתי בטוטו"ד
מ"ש רו"מ להיתר להסוברים דהטרפות אינן
תגינא ס"  n~upדהב"ח הוי יחידאי ושם
מצד עצמן רק מכח הכרס מהני ל" סתימת
הדופן כמ"ש הט"ז בסי' מ"א גבי חצר הכבד בק"א סי' ס"ה סחבתי דכדאי הב"ח לסמוךעליו
הנהאין זה דמיוןכי מלבד דאין מדמין בטרפות הנה דא סתירה דבתשובה קע"ה דהוי ;זד
שהרי חותכה מכאן וחי' כן י"ל בזה בשלמא צדדים להחמיר כתבתי גם זה דהב"ח יחידאי
הכבד הוא עב ואין קלקול בו רק אם נתקלקל הוא .אבל בתשעה מ-ה דלא הוי ריעותא אתרת
כולו מעבר לעבר "ל דסתימה ע"י ד"א אינו לאסור כתבתידכדאי הב"ח לסמוך עליו בהפ"מ
מקלקל ט כ"כ אבל הכרס העור שבו הוא דק ומ"ש רו"מ ראי' דאין הבשר שעל הצלעות
ואם ניקב בו נקב נמי טרפה דלא מהני סתימה בכלל מלשון הפוסקים שאם נקרע יצא הכרס
כתבו שיצא הכרס
ע-י ד"א להגן עליו אך מלבד זה אינו דומה הנה אין זה רא" דהרי
למ"ש בטוטוד"ת על הל' מרפות סי' קע"ה חדא לחוץ רק הכונה שיצא הכרס ממקומו והדע דהרי
ראני לא מדבר שם שלא נקרע רק רוב הבשר החולקים על הב"ח ואוסרים אף דהעור שלם
שעל הצלעות אני מדבר שנקרע בשר החופה והרי כתבו הפוסקים שיצא הכרס ובע"כ הכונה
9לא הוד הגלעות רק ביה יעמו ליכא רוב שיצא הכרס ממקומו כן ה"נ הכונה לדעתי:
רק עם הבשר שבין הצלעות הוי נקרע רוב דכמ"ש רו"מ רא" לדעתי מלשון רש"י חולין
ד"נ שכתב ורוב החיצ:נה דקאמר
הבשר החופה וא"כ מה רא" מדברי הט"ו שם
מתניתיז
2

מה"ד.

דימה

יא

האלף

"י-ת

5ףשאמה

על יו'ד

חק

85

משניתק רוחים כמה יש מן הקרום ננד הכרס יש לחוש כל דנשמס פ"אאולי ומ"כ נפסקניבי'
שרפה משמע שכל הקרום נקרא בשר החופה ואה"כ חוור ונתעכלע"י הכאבכיון דעכ"פ נפסק
הוא רא" נכונה אלא שכתברו.מ דתקשה למה ולכךאין ראהדהי יב"ח כיון דנפסקבליעיכול
א נזוני הגנת הצלעותוזה נתיישב כבר לעיל כשר א"כ עא השמוטה יתכן שנפסק ושוב לא
י
יהגה לדינא אני עומד בדעתי דגם בשר שעל נתעכל מיד וחי רק אח"כ ברוב הימים כיון
"צלעות בכלל רק אם ליכא כל הני ריעותות
המבואר בתשובה מה קע"ה אז אם העור שלם
גר שרוצה לסמוך על מ"ש שם בק.א ס" מיה
וכדאיהב"חלסמוך.עליויסמוךואיןמוחיחיןאותו:
*ם"ק'ה .שא' בפיה זה יותר משנתיים
נשמש יריכה והיתה צולעת
יערל .אחד החזירה למקומח ושוב הלכה כדרכה
ינם עתה הולכת ישר רק כשהמכת בחזקה או
קופצת חוזר ונשמט וצולעת עד שבא הערל
ומחזיר עוד למקומה והולכת בטוב וכן דרכה
תמיד ובכל עת וכבר ילדה ובא בעל הפרה
לשאול על חלבה:ולשובה .הנה רו"מ הביא
הפמ"גסי סו בס"ד סלקי"גגבי נשבר במקום
צ-ה וסובר שהסמ"ג חידש זה מדעכו וכבר
קדמו הפת"ח בהל' טרפות הובא בש-ע קטנים
בלק-ה והוא כתב זה בנשבר הגף סמוך לגוף
דלא מהני כ"ד חודש אפה אם ירבה כחולימים
עי"ש והביאו הכו"פ ג-כבסי' "3ז והסכים עמו
והבאתיזהלדחות דברי ר"משצידדיהקלולחלק
בק נדון שלו לנדון ש? הפמ"ג אבל בנשבר
ן דהרי דעת כמה
סמוך לגוף לח שייך חיוקי

יהקל בנשבר סמוך לגוף ומוכח ראין בו חשש
ט"ב קרוב להיות ניקבה הריאה גזה ואעפ"כ
כיון דאה מחמירין בזה לא מהני שהי' יב"ח
מכ"ש בנשמם'הירך נהי דלא עיכל ניב" סיד
עכ"פ י"ל דעה הנדנוד כל פעם במה שיוצא
ושב עי-כ יתעכל ויקרס ניבע ואינו דומה לאם
הואבתוידה במקום אחד ושלא ע"י אדם משא"כ
כשיוצא כל פעם גם ע"י אדם ודאי כואב לו
י
ל פעם ויתכן שמחמת הכאב נרקב ניב" וכן
מה שהביא ראי' מנפילה אינו ראי' דום .לא
ראינו דנשסט כלל הירך ובפרס כשהלכה יפה
מוכח דלא נומט כלל ואף אם אינה יכולה אח"כ
לילך תלינן דשנרונא נקטה וכו' אבל היכא
דראינו דגשמט מטקומו ודאי יש לחוש לעיכול
3יב" אף אם הוחזר פ"א ואינו יוצא עוד יש
ה כיון דיצא פ"א ולא מבעיא אם
יחושיז
י אדם רק גם אף אם הוחזר ממילא
הוחזרע-
'

דנפסק עכ"פ גורם הכאב להתעכל לכך חלילה
להקל בזה וכבר הראיתי לו ק"ו אם בנשבר
סמוך לגוף מחמירין כן מכ"ש בנשמט ממקומו
שדעתי הדבר פשוט כן:
ו "אווזות שה" הנתהם
םף ק"ג שא' נדי
מלוכלכין והדיחה אותם
ג' או דן
והושיבם התנור אחר האפ" בעלך
יקחה אותם משם ומתו ב' והמותר
השועלויתכהוא
"יהעגלה ההשוחטומתו ב' והשאר
עחל
שחט אותם השוחט ואומר שה"פרכוס מהדינם.
הנה לפענ"דדין נחמרובנימעייםאינוכאןכיון
9ה" אינה שעא אחר אפ" מיהו כשם יש להם
דין מסוכנתכיוןדחזינן רמתו ארבעהויגידעליו
ריש מיהו נדון דהי' פרכוס אם יאסר השוחט
שה" להם פרכוס דדי בטף כמ"ש ביו"דס"r'v
הם כשרים ואם לאו המה טרפים .שוב חזר
השואל והשבתיוהנהלדעתיודאיאיןדינםכדין
נפלה לאורכיון דנפלה לאוראינה טרפהודאית
רק ספק ולדינא דש"ס הי' מהת בדיקה תה*
דלדידן אין אט בקיאים בבדיקה עכ"פ הף רק
ספק ובפרט אם חזינן דלא גשתנו הבניטעיית
וא"כ השתא דהוי עוד ספקאולי לא הוי כלל
כנפלה לאור ודאי ראוי לאוקמא בחזקת כשרות
והף ס"ס ג"כ דשמא לא סי' התנור חם הרבה
ואת"ל דה"חם דלמא לאנ
לאחמנרוחשבבניסמעפיקיםחייכי
העולם
בחסרון
דיהדוייעהספקלכ
והתחלת
י הספק הוי שמא לא הף נפלה
לאור כלל ולכן לא בעינן מתהפך וגם הף כמה
ספקות שמא לאהי' התגור חם הרבה ואת"ל ה"
חם דלמאאין דינו כנפלה לאור דהרי יש דעה
דבנפלה לרותחיןאין דינו כנפלה לאורלכן נ"ל
ברור דאיןדינו כנפלה לאור ועודנהידאין אנו
בקיאין היינו אם נפלה לאור בודאי אבל בספק
נפלה מהני עכ-פ בדיקתנולהוכיח דלאהוי כלל
נפלה לאור וז"בלדעתי עכ"פ בכלל מסוכנת הם
ונדון הפרכוס הנה הספר יו"דלפניו וכל פרכוס
דמהני בעוף אם" יש פלוגתא בש"ך יש להקל
כדעת המקילין ומותרין האווזות כי הוי תפסד
מרובת
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,
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מרובה בם אין זה ברור דהוי בכלל מסובנת  :יומר ספק בה"ח דהטףז פסק דהיכא דהף ספק
העולם וכו' הנה הן אמת שהב"ש באהע"ז
שארתו
ב'
*מי'
ל העולם
ק"ג ע"ר אווזות בנובאימיר שלמהכביעהשב לסכ"י קנ"ה כחב רא" אףדהוי ספקיכ
המשל"ת שה" לו ג' אותות בכלוב אהד ושמע נחשב חסרון חכמה אךהנה הב"ש כתב שם בסופו
צווחה באווזות ויצא מהבית להקאמער וראה ואולי יש לחלק ונראהכוונתו דהתםהוי איתחזק
ק
יההול ברח מהכלוב וראה שאווזא אחת מבעבע איסורונהידיש דעות דבספקדרבנן אף באיתחוק
וה
ו
דם מצוארה שנשך אותה החתול עד שמתה לקולא מ"מ בהצטרףיחד ספקבחסרון חכמה אף
ל העולם כיון דהוי אתחזק איסורא ג"כ
ונשארו רק ב' :תשובה .הנה מה שנקט רו"מ דהוייכ
בלשונו שהי'הנכרי במסל"ת הוא למותר דממ"נ לכ"עיש לחוש לחומרא אבלהיבא דלא איתהזק
אם אמר הנכרי קודם שמכרו ודאי הי' נאמן איסורא י"ל כדעתהטו"ז.ועוד עלה בלבי לומר
אף דאית מסל"ת דאי בעי קלי' כמ"ש בסי' דאף להב"ש היינו רק בספק אחדאז לא נחשב
ט-ז ואם לאתר שמכרו ממ"נ אפמהימן ל" אפ" ספק בה-ה אף דהוי לכ 5העולם אבל בס"ס
אינו מסל-ת נאמן וחם לא מהימן ל" אפ" דלכ"עמצטרפין לסיס היכאדהוי ספק לכל העולם
גם זה לספק .ומ"ש רו"מ
מסל"ת אינו נאמן כמ"ש כ"ז בס" ט"ז ובש"ך כיוןדהוי ס"ס
ינ"והביא בשם הבית יעקב
מה
בפתיח
ית
פו
צרא
שם ,והנה יפה כתב רו"ח דאף דחתול הם בגי ם
הרבות מ"מ כאן כיון דחזינן דה" צווארה להטריף בבוקא דאטמא דלא שף מדוכתא רק
מלוכלך בדם גם שמעו קול צווחה ודאי ה" שהעצם שהבוכגא מונחבו נשברחצי העצם ממנו
ראה להטריף הכל רק יפה כתב רוים דכאן ויאסור דחיישינן שפעם אהה שף מדעתא .הנה
שאני דאפשר דהאחזא הוציאה ראשה לחוץ יפה חילק רו*מ דהתם ברגלסיירי מתוך שהולך
ושם מצאה החתול ודרסה והוי כספק על וכן בויתבן דשף מדוכתא אבל לא בגףהעוף ויפת
כתבתי בטוטו"ד מהד"ק ובסה"ת ויפה הכשיר כוון בזה והכונה דדבר המצוי לא נחשב לספק
הנמי וכיוןדהויך עליו ואין העצם שתחוב בו שלם
המותר 7181 .אני אומר דיש לצרף בי
יתכן יוער דשף מדוכתא ,וגס גוף דבריהבי"ע
מה
הף בן תרבותוהייה אף
"י
דק
האחית
מ ולב"שאין נראה כיון דבבוכנאגופו לא נראה
נו
ראםשר
י"
ימ
וידרך הכאה ורדיפה חוששין
ו להחזיקריעותא וכלמקים
רקהיינויאותה שרדפה ומכ"ש דרסה אבל ריעותאכיל איןינ
חיישינן ר 9אט באותו אברדהוי בוריעוחא
לחוש להשאר י"ל דוקא בדורס שדרכו לדרוס
בזהחיישינן לכולםכיון דדרכו בכך אבל התול בו יש לתיש 'ותר אבל במה דלא ראינוריעותצ
דדרכו שלא לדרוס רק עתה יצאה מן הרוב בו אין לנו להחזיק ריעותא מאבר לאבר כיון
שראינובוהריעיתאאין ממנו נמשך טרשת
אין לנו לחוש אלא ימה שראינו אבל בהמותר דהאב
ינדוןדידי'ודאי גםלהבי"ע ולב"ש הוא כשר:
ראוי לומר שחזרה לדרכה ונח רוגזה אף בהכאה מיהוב
"גה "תינגי'ת
בלי סימה כן נ"ל להקל בזה:
*שי' ק'ם .ע"ר
הזאת אף שהיתה צויתת
ס" ק'ח .שא' בתרנגולת שנחתכו אנפ"
ובנף אחד ה"הבוכנאכולו זמן מה מ"מכיון דאח"כ התחילה להטיל ביצים
קיים והיתרות והנידין במקום שנחתך היו כולם אםהי' שוחטים אותה מיד היתה מותרת ביון
בריאים אך קצת מהעצם שהבוכנא דבוק אליו שמטלת ביצים הוברר הדבר שהיא כשרה אך
דתיינו האסוהזא נשבר קצת ממנווחיישינן דלמא כיון שחיתה אח"כ זמן מה א"כ יש לחוש דלמא
מחייםה"ניזוזהבוכנאמןהאסותא:תשובה .יפה תחלה ה" רק נפוח ולא שלט בצומתהנידין לכך
הורה להכשירראיןלהחזיק ריעותא ונם הוי ס"ס היתה כשרהולכך הטילהביצים ודלמא אח"כ שלט
דימא לא זז ממקומו ואת"ל זז ממקומו דלמא הנפוח גםבצ"ה ונטרפה ומ"מכיון דכבר התחילת
נקבההריאהואנימוסיף עלדבריודאין לומן להטילביציםקודם שנטרפה מטילה אח"ככמבואר
דאינו מתהפך כיון דאין אנו רואים ריעותא כ"ז בפוסקים ולבך התרנגולתודאי
טרפה המטסיפלי
ו
בריאה רק מכח הבוכנא ןריכין להתחיל תתלה אך הביציםכיון דנם שאר התרנגולות
גזה כמ"ש השסך בס" ק"ו ומה שכתב רו"מ דאיו והמההיויותר מזו דהוי פרפה מספק א"כ חד4
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8ה ס"ס שטא אינה טיפה חיתול טרשה 41הפ
ק אחד
י55ח לח הטילה כללואין זה דוטהיספ
בגתן וספק אחד בתערובות דהתםידוע דנהערב
גו טרפה רק יומר שמא אינו זו הוי ספק
בתערובות אב 9כאןאין צ 9-שמא אינהזו רק
זומא 9א הטילה והוי שניהם בנופה ולכך
ישתרין הבשהם .ועוד תטוה לי יותר מה זה
שאלה מהא דהטילה נם הטרפה הרי כשן
י רוב א"כ מב"מ ביבש
ד*כ"פ הכשרותהי
אלאבטאי
ברוב וש"ס מפורש בביצה (ד"ר ע"ב)
י
ברובא
דשאי"ט
חבשטני
דאתי
אסרתקסיפ"קל טכר"פיההו
ינו א"כ
ות
ישדרכו למנו
ואנן
בטלה גרוב כשן דנודע הספק תחלה בטלה
ם מסורת
ברוב לכ"ע ואף דאין ראת לאוכלם ביחד הנה הקדמונים התכן דישיה
השנם
8ף אם שם השתמשוהביציםביחד מ"מ בדיעבד או הגאונים וגםבזמנם ה" רוב ישראל בשרים
אווליןהכלים ובפרט בספק שמאאינו כאןטרפה וה"כדאייסמוךעליהם טשאיכ עתה הגהטדינת
אמעריקא נתיישב בישראל זה ערך מאה שנים
כלללכךמותרין הכלים בפשיטות:
שא' בנתיז העצם הנשבר .הנה ומקודם לא הי' שםישיב ישראל ומנין להם
ם רק כל
כב'*;3י* תמה אני אם הוי המהלו"ז מסורות ועוד זאת ידועכיאז באויש
חיזה עצם ה" ח"כ הייתי ספר ונחזי מה הוי מרי נפש וכ 9אשרלוגושהוקלי הדעתרוגןואין
העצם ואם החגיאו והטמינו העצם בזה אולי כדאייסמוךעליהם ו%דבריהםשיש להם מסורת
בהתחם %מראהכי שקר בימינםוחוץ מזהלדינא לכך בזה לכ-ע אסור לסמוך ולמעט בפלוגתא
כען דנפל הכחשהשרויםאוטר שה"עצםהאמצעי עדיף לכך גודאי אסוריםוסי שלא ישמע לדגרנו
עתידליחן אתהדין:
והמטריף אטר והח עצם הקולית וסמוך לגוף
סלכךנאמןרו"ח סף מי"נ* בנידון גף העוף שנשבר סמוך
מנההראשוןנאמן כמ"ש בסףי"
ן
הטורף שה"עפם
ינו
ף ונקשר שע"ש באופן
והוא כשר בודחיבם אף
מקשיתוסמוךלגלינטי *ראהכיון דראהבחבורי שהוא טרפה מאיזה זמן יאסור הביצית
שהוא כשרורו"מ כתבדגםינוב"ק כתבכןאף אם הנה ידעתי מזמן השבירה ואילך הביציפ
הטורף הף נראחלהימך מ"מ לאפי' להטריף אסורים והכלים שנשתמשו בהם צריכץ הכשר
שאיןידוע אם הם אחרהשבירהאוקודם
כי סאן דפסק כמוניאין מוחיחין אותו ולאה"
להטריף ובפרט הכלים ויסכרפי ד"ש :השבירההטייהאוז
דהויכעיןס-טודו"ק:
*כ!י'קי*א.לטי'נ"נבש-ע באבירייטויח סף
כיר
ים מכר תרשוליישראל
יר
שאלהות
מ
"נ
ולכמהימיםבאלביתישראל
"תבתי להסכים
ק-ו כ
שמבוחר ביש"ש חולין בשם סהרי"ל דלח הקונה
אותוכמסל-ת אםכברנרפא הצרעת
אצ
בעינן אתבע אגודל דוקא רק די ברוחב סתם שסביבושה
יואר וסיפר איך שחטף את התרנגול
אצבע לכך ראוי להקל בנה לכבור שבת או עוף שנקראכחאילאן שהוא טורף עומתןקטניםרק
שהואהציל אותו מידהטורףורקעשה קרעכננד
הס"מ עי"ש:
סף
שאלתו בנדון העופות הבאים הצואר ובדקו תיכף וראו פרר יבשסביב הצורר
ק אמעריקא .הנה אני וצית  8D-Uהצרעת והיאבריא ושלס :תש21ה.
אוסרם ולא ירד בני שם המתירים וזה יותר נראה דאין נאמן הנכרי ואין דומה לנדון של
' גלינא (עיין טוטףד מהד"ג המהר"מ מלובלין בטו"ז ס" מ-ה חרא דשםגופו
ששנה השבתייק
"8א) באריכות ויסודדגריכיון דאגןקיי"לדאין חולק הט"ו ואף להש"ך והתב"ששמסכימיןעמו
*ומכין על שום סימן רק על הטסותואין לט דהויכנילוי מלתא בעלמא ומקורונראהכן שלסד
שהעכתבa
ןn
,ומישאm
5תייי

:awaIp~pNe

שי*יחם מסורת הבליפצח פיהם בראות4שי
אומרכיון דבשףעסי' נ"בישג' רפות אםמקום
ן יסמוך על מקום
שאיןיחם מסורת אםיכויי
שישלהםמסורתוסים המהבר וראףלחושלדבר*
האוסרודאיכן דכא ודברי הש-ךאיןששין בא
כיון שמן המחבר מוכח להיפוך שכתב אם טקום
שאין להט מסחות וי
א כתב אם מקום שנהגו
לאסור מוכח דאףדיא נהנו לאסור רקדאיןיחם
מסורת להיתר נמי הוי ב' דעות ובודאי ראף
יהבני ולבוש שהם רבים נגד הששך
יחושידבר
וראוי לחוש יהאוסרים באיסור תורה ובר מןדין
הנה המתיריןסיירי ממקום דהף בישוב מימים

יימים

יפ-ד

יו
ימה י

קייבrv .

יו

אביאיו
מיה
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האלף

שת על ירד

מן הובס סוף יבטוש דף קכ*ב עלא דקאמר
יכשווהאהפונדקית נאמנת הוציא להם סקלו וכף
דיכא דהיכא דהוי אומדנא דהפיסתו משחתעליו
נאמן הנכריאף במקום שלא פי' נאמן בלא"הזה

נראה תעמו דמהר"ם מיהו נראה דאינו דומה
ינדד די"ל התם נאמן דהוי כפועל כיון דעסיק
במלאכתו ולדעת הרשב"אעדיףפועלמעד דעלמא
~כך זה צירוף להך סברא דהויכגילוי מלתא גם
ו8םהוי דברהגורםריעותאבידו ומכחדהוי שמה
המסמר אבלכאןאין לנוגילוי מלתאעלהריעותא
מנהי דחינן הגרר דלמא הף מכלבא או מקניא
ומני! לנו גלוי מלתא דהוי זה מן הטורף לכך
נראה דא"נ הנכרי :הדון הגרר דנתרפא נראה
ראיןלנו להחזיקריעותא שה"מעל-עויכוללסמוך
על הס"ס להיתר :ונדק אם מהימן לי' הנכרי
דמפורשבסי' ט"ו ובסי' קכ"ט דאסור אם מותר
לסכרו לאחר או לנכרי ואין לחוש שטאימכרנו
לישראל .נראה רזה אסור מכח דלפ-ע לת"מ
דאדרבא זה גרע טפי דהרי אם השני הוי שוגג
אם הויאיסור מג"שדשייך בזה לפ"ע וא"ק
וא"י
כיוןדלדידי' מהימןלי' הנכרי ומכיר שהוא אמת
איךיכשיל את חברוורפ .אך עלהברעיוני הערה
קהת דמהפריךבפסחיםכ"סולר"אוהרי אמ"הוכו'
טעמא דלפ"ע הא לא"השרי וכו' גימאדמיירי שלא
דף' ידוע שהוא אמ"ה רק דנכרי אחד או ב'
העידו שהוא אמ"ה ואו לנכרי חברו אסורכיון
דלו מהימן עדות הנכרי ובפרט אם יש ב' נכרים

לף שלמה

481כ נימא דהה w.pשזה אמ"ה
כוון
דהבהמה היתה תהלה בחזקתהיהרוהלגיאשהרא
ין ע"א
אי
י לו
נאמן לאסרו וננד הנכרי נאמן ע"א כ
י
היך
כאיסור ודאי כיון דהוא נהרג בע"א לכך שי
בו לפ-עוא-כ קשה מהפריך לתרץ דנ"מלדין זה
וצ"ע וא"כ אין לנו רא" דמהימן ל" רקדרבנן.
שבתי וראיתי דאבתי רא" הנ"ל נכונה דקושיח
הנ"ל א"ש די"ל כיון דתנא תרוהיהו ביחד כוס
ייןלגזיר ואם"ה לב"ג וא"כבודאימיירי בחדגוני
ואימיירי שלא פי' ידוע רק ע"א א"כבנזיר
יי
'ר שהואיין כיק
דהוא ישראלאין ע"א נאמן לומ
דיש לו חזקת היתר טרם שנדר וא"כ למה יעבור
אלפ"ע ובע"כ מיירי שה"ידוע שהוא יק וא"כ

א.כ אסור לו לאכול דמהימן לי' ולישראל מכח
הנאה מותר דלא מהימן לי' הנכרי ורק משום
למ"ע אסור דלנכרי שפיר מהימן ל" ואסור ל"
ומזה ה" נראה לי להוכיח דמה דמהימן ל"
אסור היינו רק מדרבנן ויא סה"ת וא"כ יהי'
מוכח מה דנסתפק המשל"מ בפ"ה ממחה ולוה
אםבדרבנןשייך לפ"עומזהיהי' מוכחדבדרבנןלא
שייך לפ"ע וא"ככיון דתנא בברייתא דאסר מכה
לפ"ע בע"כ בידוע שהוא אמ"ה סיירי ואיכ לפ"ז
ה" נראה כיון דמהימן לי' רק דרבנן מותריגכדי
אחר בודאי דהוי ססקא דרבנן וגם לישראל עצמו
נראה דמותר דכיון דלא שייך בדרבנןלפני ער
רק מכח מסייע ידי עוברי עברה וזה הוי רק
במזיד לא כשהשני א"י שהוא אסור .אמנם קשה
כיון דקיי"ל ב"ג נהרג בע"אודיין אחד א"כ הרי
קיי"ל ביש לו חזקת היתראין ע"א כאסן לאסרו

דומיא כן מיירי באמ"ה לב"ג ופריך שפיר אך
אכתי קשה לתרץבמהימןלי' דבזהביןבנזירבין
בנברי במהימן לי' אסור לוושייך לפ"ע בזהכיון

דלדידי' אסור ובהנאה להנותן מותר ובע"כ מוכת
דמהימן לי' רק דרבנן כנ"ל .ועודראי' דמהימן
לי' רק דרבנן ממ"ש הרמ.א בסי' קכ"ז ד~סי'
מהימןבלבויכול לומראינימאמינך ובשאראיסורין
א" כן ואי ס"ד דמהימן ל" אסור מה-ת גם
ביי"נ הו"ל להיות אסורדיל דתקון רבנן כעין
ש"ת תקון אך אם מהימןלי'הוי רק דרבנן לכך
ו ובשל תורה
הם אמרו והם אמרו דבדרבנןהקיי
החמירו לכך העיקר נלפענ"ד דמהימן לי' רק
דרבנן ומ"מ לא מלאני לבי לעשות כן היכה
למעשה מיהו היכא שיש עוד צד להקליש לצרף
גם זה לסניף( .ועיין בסוף הספר מ"ש לכאף:
שא' בנכרי אחד שחתך בפרה
מייל:ם"י*
ברגלה בסכין למעלה.
מארכובה נגד צ"הונעשה רגלהנפוחוהיתה צלעת
על רגל זה ולאחר ג"ח ילדה הפרה ולד אם חלבה
מותר .הנהרו"מ צידדלהיתר עפמ"ש בגבעת שאול
להתיר ההלב בפרה צולעת בבוקא דאטמא וספ).
אם איעכולניבי' ומכח ס-ס שמא לא נשבט הירן-
ושמא לא איעכול ניבי'וא"כ ה"נהוי ס"ס שמא
גם
נפסק
ושמא רק אחד מן
בבה"סדיי
יבית יעקב והובא הגי
י'
דו
יש
גת
הביא בשםה
שכתב
ראם נגחה שור בכרסה ונעשה נפוח אףדיש לחוש
שמא ניקב רוב הכרס וכו' ושמא נקבו אחד מן
האברים הפנימים מ"מ מותר החלב דמוקמיגו
בחזקת היתר .הנה יפה כתב רו"מ דדבריו ודא*
תמוהים דמ"ש
ספק טרפות דלא מוקמינ!
בחזק:

יא

סכי

האקף

שרת על יזך

5ף שקמה ,כ *8

הרוב דרובאיןנוסליןמעצמן ונםעי"זיש לחה*

צהזקת היתרואין לדמות זה ראם נטצא מרכא
דהחלב מותר מקודםנ"י לח מבע"א דגםזה איש דממילאאתיילידבהריעותא המטריףראין לומר
מוסכם ויש דעות דגם ום החלב טרפה %א דראון לאוקסא בחוקת שלא נעשה מעשה דכל מה
מעשה כמ"ש התוסך
מיסמינןבחזית היתר מיהו מזה לא ה" תמוה דה
יובימיםממיקליא"טאי(נוובבכבוכ
לת
רו
י) לענין רובא התלת
כ.כ חי"ל דש"ה דכעתהויודאי טרפהמיהויותר ב
דבריו דהרי הף ס"סלאיסורא שמא נקבו במעשה דכלדהוי ממילא
תלוי במעשה
נתשני
אחד
תמו
המ
ין החקין ואת"ל לאניקב שמאנקרע הכרס עיטש מכ"ש בזה דלא נחשב מעשה דכא ממיל*
א
ל
י
מ
החיצונה והם ס"ס לאיסורא וס-סעדיף מחזקה .ממש אבל בנדון בזה לא נעשה מ
ק
ר
ע"י
וט"ו רו"חראי' טג"שאין ראהדהריקיי"ל דשם הנכרי בכונה דכלדעושה בזה בכונה אינו יוצא
גשימאבנדון הג"ש בזה מןיכאולכךבזהשפירמוקמינןלי'בחזקיו
אונס הד לאהוי ס"ס
ים דשמוטתהירךהוי כשרות מכח הרוב דרוב בהמות כשרות גם בזה
"י
אנ
וו
כיון דהוי ב' ענינים ש
מעשה בסיע ועיכול ניבה הוי מעשה בפ4עוזה כיוןדהויבידיאדם נחשב מעשה ממשושובראוי
בלא זה מטריף לרוב הפוסקיםלכן שפירהוי לאוקמי בחזקת שלא נעשה מעשה ואין לחוש
ס"ס ואינו דומה לשם אונס חד הוא דהתם חד לפסיקתהגידין דראה לאוקמא בחזקת שלא נקמשת
מעשה הוא דאגו מסופקיןעל ביאה זו אם נעשה והרי זה אלים סובא ראפ" רוב לא מהני בזה
באונס או ברצון אבל התם תרי מעשההויוהוי ברומא דתליא במעשה ולכך יש כאן ב' חזקות
ס"ס אבל בנ"ר הוי רק ספק שמא נפסקו רוב חזקת כשרותדמעיקרא וחזקת שלא נעשה מעשה
הנידין או לא וש"כ הוי רק חד שמאואינו ס"ס ולכך בתרתי חזקותודאידמותרואינו דומה לאם
ועוד החטמהיכיחיתי ניחוש שמאאיעכל ניכף שחט בסכין ספק אם נגע בושטולאאסרינן חזקה
הריאין אנו רואיםריעותאבגיבי' רקאנו רואין זו התם שאני דהוי ספק בשחיטה ועיין בש"ך
שצולעה וזה אינו עדות על עיכולניבי* רק על בס" נ"ו שהביא בשם הרשב"א שכתב דספק
בשחיטה אסור אף בלא שכיה עיטש וח"ככיון
שמוטתהירדושמוטתהירךמביאלידי
חששדאעיי
י דבשחיטה חיישינן אף למיעוטא ולח מהני רוב
וק
כר
ניבי וא"ככיון דשמוטתהירךנמיאינוו
ספק לכך תהלהצריכין אגו לדוןעלגוף החשש ה"ה נמי דלא מהני חזקה זו דלא נעשה מעשה
המביא לנו לחוש לניבי'והיינו אם נשמטהירך דלא עדיף מרובאולכךחיישינןאף למעשהועוד
או ואה"צ אנו אומרים'אף אם נשמט הירך דשתם כיון דאף משהו בושט מטריף ובמשהו לא
עדיין אולי לא איעכולניבי' לכך אין זה דומה נחשב מעשה כ"כ ובזה לא אלים החזקה דלא
ישם אונס חד הוא אבל כאן הרי רגלה נפוח נעשה מעשה אבלבח"הדבעינןפסיקת רובהגידין
ם החזקה דלא
וחתוך ידעינן ואין לנו לספק רק על הצ"ה אם זה הוי מעשה אלימתא בזהאיי
נחטפו ואץ אחד גורם לחברו להתחילבו תחלה נעשה טעשה דומה לחילוק זה הוא לאין אדם
ולכך תיכףי"ל אולי נפסקו רובהגידין והוי שם אוסר דשא"שוע"י מעשה רבא אוסר ובמעשה
אונס חד מיהו נראה לצדד להקל מטעם אחר זוטאאין אוסר א"כחזינן דמעשהזוטא לא גה*ב
כיון דבאמת רוב בהמותכשרותרק דהתב"ש בס" מעשה רק מעשה רבא א"כ י"ל גם בזההוי כן
כ"ט כהב דלכך לא אזלינן בתר חבאבאתייליד דחוקה דלא נעשה מעשההוי רק במעשה רבא לא
ריעותא מכחדחזינןדיצאהמןהרובכיוןדאתייליד במעשהזוטאולכךבנ"דיש להתיר מטעמים הנ"ל:
ריעותא והחוו"ד בסי' נ' כתב מכה דהתהיל בה וכמדק והק' על הפמ"ג ולב"ש שכתגו ב"פ דהיכי
מעשה הטורף עי"ש והנה תיצח בשאר ספק
דלא נודע לנו רק אחר שנעשה דרבנן
טרפה כגוןמים בראשדהוי עכ"פ התחלה באותו אמרינן מד"ר לקולא והקשה לפמ"ש הש"ך בס"
דבר שנטרףבו אבל בזההרי בצ"הליכא ריעותא נו"ן דלכך כל ספק טרפות לחומרא מכח דשכיה
לפנינו רק סרגל א-כ ברגלאין בו שום טרפות טפי לאיסור וא"כ מהמהני בזהסד"ר .הנה לפי
כיון דהעצם שלם א"כ לא התחיל בה מעשה דבריו יפה השיב דכוונתםהוי מכח דצירוףחזיה
הטורף  74891התב"ענמי דוקא באם נעשה ממילא היתריהמיעוטונעשהפלגאופיגאולכךבדאורייתא
כנע שנפלה וכדומה אז שייך לומר דיצאה מן מחמירין ובדרבנן מקילין אך באצת שגה בנא
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ע
נאהיכן כתבכן הש"ך ואדרבא הש"ך בס" חיישינן לכל השוורים לכמה דרוסותמיהואכתי
'11ד

*ראני
נמן כתבלהיפוך דבכל הספק טרפותהצדדין שוין
ואזלינן לחומרא כיון דנולד ריע"א מחיים
ובהפ"מ מתיר רקבאיזה מקומות דמקילין בספק
כתב שם הש"ך מכח דההיתר שכיה טפי ודבריו

לא נמצא כלל גמש"ך:
מה להאגהנה "ם הוי המקום רחב ואעפ"כ
ראינו שתפס הדורס לאחד
אך במקום שאינו עושה טרפה כגון ברגליו אס
לחוש אולי כבר דרסובמק"א נראהדודאיאחזוקי
ריעיתא לא מהזקינן וכיון דהמקום בצ"ע הוי
רק
רחב ולא חיישינן לספק טרפה בזהזאין
מה שראינו בעינינו והרי במקום הזהאין חשש
דרוסה ולא מחזקיכןריעותא ממקום למקים ואינו
דומה למ"ש בסי' נ"ז סעיף ח' דחיישינן שדרס
וחזר ודרס היינו דשם לאהוי מקום סחב וספק
דרוסהנמיאסור לכךהיישינןלזה אבלבמקום רחב
דסד"רמותראין לחושלזהולאמבעיאלדעתהטו"ו
ס"קכ"ג שמחמיראפי'בצפורןתחובה בגבו במקום
רגובדפשיטאמכ"שבזהדמותראףגסלהב"ידאוסר
שמהיינודשםחזינןריעותאבמקוםזהדצםרןתחובה
בצבו ואיבאריעותאבנהגופו משא"ככאןלהחזיק
ריעותא ממקום למקום ודאי לאחיישינן וקצת רא"
ממ"ש הטו"ז בס"ק כ"א דלכך אסורבצפורן ולא
אמרינןדאין דרוסה רק כששומט היד מכחכיון
דשמט הבשר מטיל ארס ולמ"ל הך טעמא הרי
בע-כ וזך דינא דצפורןהיינו שלא בפנינו וא"כ
בלא"ה ניחוש שמא דרס וחזר ודרס כמ"ש לעיל
'סעיף ח' ובע"כ דהוצרך להך טעמא לדעת הב"י
דאוסר אף במקום רחב ובזה לא הוי חיישינן
ידלס וחזר ודרס לכך הוצרך לטעם הוה וטוכח
דבלאו הכי לא הוי חיישינן במקום רחב ואף
אם הוי חיישינן שם היינו באותו מקום דנולד
ריעותא אבל ממקום למקום ודאי לא מחזקינן
ריעותא והוי נ"ל להתירבוה מיהו בזה יש לחלק
אס רק דרסו במקום דאינו עושה טרפה אבל לא
החזיקובפיו בזהדינו כנ"ל הש דין מקום רהב
אבל אם הדורס תפסו אף דהוי במקום שאינו
עושה טרפה מ"מכיון דכבר תפסו שוביצא מכלל
מקום רחב ובלא"ה אסורכדין ספקא דרבנן וז"ב
ונכון לפענ"דמיחו מ"ש בדעת הטויז דלכך נתן
.חך טעטא לדעת הב"י ז"אדהריהב"י אוסר לכל
הבהמות שבדיר ובע"כ דס"ל 8ףדהוי מקום רחב
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א-ש דהב"י לא אסר מקום רחב רק גזה שהצפורן
בגבו ומה דאסר לכל השוורים הוי שלא במקופ
רחב דוקא מ"ש דברנו:
*סי'מתז .ע"ר שאלתו בנדון הדרוסה .הנה

לכאורה יפה אמר המורה
דיש ידללת זה למ"ש הכו"פ להיתר בהתולים
בהכאה בלי רדיפה ומה שהקשו עליו מאן
לימא שלא ה" רדיפה דלמא הי' רדיפה זה לא
קשה חדא דהרי דעת הרשב"א דאפ" מאר"
אם ידעינן אם ה" הוא שותק והם מקרקרין
מותר ולא חיישינן לדרוסה ומכ"ש בהתש ראין
לחוש לזה ממסק כל דלא ראינו רדיפה ואף
גם ימסק הר"ן דאוסר בספק אם ה" הוא שותק
והן מקרקרין היינו רק בדורס שדרכו לדרוס
אבל בחתול כיון דהם בני תרבות מה"ט גופו
דמותר בהנאה בלי רדיפה מה"ט גופו אין לחוש
לרדיפה כיון שהם בני תרבות וז"ב ואמת:
אך מטעם אחר טעה המורה דדוקא בהכאה
בלי רדיפה מתיר הכו"פ דבזה לא יצא
מכלל החזקה דהם בני תרבות די"ל דרך שחוק
הי' הכאה דדרכם גם דרך שחוק לעשות כן
אבל כאן דהיתה תופסת ראש העוף בפי'
א"כ זה אין דרך בני תרבות לעשות כן א"כ
חזקתה איתרעוחוינןדאינה בהזקה זו לכךדינה
כשאר דורס .ומה שרצה רו"מ לעשות היתר
חוששין לספק
מכחסההזוקיהאאימנומכיננרןאהאחכזיקוןה.דק
י דהביא פו"מ
הימ
יו
דרו
רא" סמה שהקשה למה בדרס אחד מהם
אמרינן רזה הוי הראשון כמו בקטע ראש אחד
מהם .הגה זה לק"מ דבדרס אהד בהם איך
נסמוך להקל מספק דדל הך הנדרס מכאן מלעדו
נמי אסורין כולן כיון דקיי"ל חוששין לספק
דרוסה ואינו דומה לקטע ראש אחד מהם חדא
די"ל כיון דקטע זה והי' עומד במקום שיכול
לעשות כרצונו א"כ אם איתא דדרס אחרים
תהלה הי' קוטע ראשם תחלה ומדלא קטע
ראשם ולזה קטע מוכח דזה הראשון ועוד דבקטע
יש כאן חזקה דהשתאכיון דעכ*פ השתא דקטע
נח רוגזי' א"כ אמרינן כמו דהשתא נח חגו"
כן ה" מעיקרא ולא דרס רק זה והוי סאן
הזקה דמעיקרא של הבהמות והם בהזקת כשרות
וחזקה דהשתא דחוינן דלח רוגז" ואמריקן
דמעיקרא
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שית עלינד
האלף
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לףסלמה

דפעיקרא שה 4דוס

וא"ת ישיהיריך

בוזקה דמעיקרא דבהמותורגדזהןיו כשרות ואםיא
אאיע תתר חזקה דטעיקרא א"כ יש כאן חזקה

דהשתא נח רתז 4ואמריר דגם שעיקרא תיכף
א שייךכל זה:
נח רוגז" משא"כ בדרס אהדי
ודע אטתדבהיותי בזה קוה לי סובא זצ"ל

יהפוסקים ראשונים ואחרונים להתיר בקטע
ראש אחד מהם אף כהוא שותק והם מקרקרים
ומנ"ל כן הרי זה פשע ,הש"ס בחולין דף ל"ג
על שתק ואיהוב
אימא שלמאשוי קטע
ביניניחה
י מדותחף עכ"ל וקשה
רישא דחדמינייהו
דלמאקאי הש"ס רק אדלעיל באס שניהםונתקין
דאואין ושבשין לספק דרוסה רק אםהי'חזינן
ודרס אהד א"כ זה גרע דהריחזינן דדרס ולא
גרע מהנאשיתקוהם מקרקרים ולכך בזה אמרינן
תינח דרס חבל קטע כיון דיש סברא דנת
רוגזי' ומהני זה דהוי כאלו לא הי' כאן מעשה
זו ושוב כיון דהוא והם שותקין לא חיישינן
למד"ר רק דהוי ס"ד דזה גרע לכך קמ"ל דזה
לא גרעסיע דיש סברא דנח רוגז" והה כלא

קטע ולא דרס ואץ הוששין לסד"ר כשן דהוא
והם שותקין אבל באם הוא שותק והם מקרקרין
דאפי' אם לא ראינו שום ריעותא חושויןיסדיר
ומנ"ל להקל
י"ל דאף בקטע לא מהני
יג:
ק"
הע
באיסורין והדברלצ
יףע!קידינא נ"ל רטב הורה המורה להיתר
א מטעם" ותמהאניאיך לא הרגשתם
וי
צזה דלא מבעיא אם תפסה החתול ראש העוף
בהו?לכיוס פשיטא דמותר דהרי הף ספק על
דדלמא העוף תחבה והוציאה את
ספק לא
ראשה חוץ לכלוב ומשם תפסה החתול את ראוה
יכן מוכח מתשובת הב"ח הובא בפמ"ג בקיצור
דזה הוי ספק על ספק לא על רק אף גם אם
תחבה החתול את פ" לתוך הכלוב ושם תפסה
ראש העוף ס"מ מה בכך הרי אין דריסה אלא
ביד %א בפר א"כ נהי דהכניסה ראשה מ"מ
לא נודע אם הכגיסה החתול את ידה או לא
א"כ הוי ממש ספק על ספק לא על דאולי לא
הכניסה כלל ידה לתוך הכלוב לכך מותרין
ושאר השפות בבירור בל? שום ספק ואיןפנאי
להאריךיותר:
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אוחם עכו"ם בשדה ובלילת מכנסים אהום בחצר
שותפווסיפר בזה"ל באהד
רחב ופ"א באאלי
היום לשדה וראיתי שנעדרו שני שוורים 8ש8
ושאלתי יהרועה והשיב תיכף כשבאתיידיר עם
השוורים טת אחד מהם שהי' כבר חצה ואחקה
באמצעהיילוזכשהייתיישןשמעתיקול צותהבין
השחרים ועמדתי וראיתי שהי' כאן ארי האב
מששמעו קולי ברחו %אידעתי מה הזיקו שם
אך כשהדלקתיאתהנרראיתיששורהשניספח טת
ואםאין אתהמאמיןלי תא ואחת לך שמונחנהרם
בחצר שכ"דהנכרי מה דינם:תשובה .ם
דהשווריםסותריןדאיןהנכרינאמן לאוסרם לומר
שהיו שםדורסיםאפילוהואססלפ-ת במ"שכיוצא
בזה בהלי שחיטה ס" ב"ז ובפרס דכאן לא הוי
מסלפ"ת שה4עיישאיה ואף דשם מבואר דאי
מהימן ט' אסורנראהדדוקא החטאיןטעט לנטר
שאומר כן מכח איזה חשש שלו משא"כ ברועה
י"ל שהוא חושש שיאמרו הבעלים דעשהאיזה
ך הוא אומרכן ועוד התם
פשיעה בשוורים יכ
הויאיסורהורהוגם רס"לדשיל"מ דאפשרלהמתין
עד למחר משא"כ בזה אף אם דרסו קצת ט84
רובן לא דרפו רק מיעוטן וא"כ נתבטלו הנדרסץ
ברובואינו רק איסור דרבנן דבע"ח לא בטלי
'מותרע וטד
וא"כבזהישל בדרבעאףבמהימןיי
כיוןדכאן ראההנכרישהשורמתוא"כ"לשהמיתו
אותו מיד ונח כעסו ונהידעיז לבד ממכינן
עכ"פיפ"ז י"ל חף דמהינןל"איןהנכרינאמן
בזהכיוןדגםלדבריואיןאיסורברור ובפרטדכאן
ניכר שמשקר שאומר שה" שםאריוזהודאי שקר
דהארי לא ה" בורח מכח צעקתהשוורים או ממט
שהעכו"ם עמד וגט י"ל דמה דמהימן ל" אסור
אינו בתורתודאידודאירובעכףםמשקרים דאשר
פיהם דיבר שואואינו אסור רק מדרבנן ולחומרת
דדלמא הוא אמת וא"כ כאןהוי ס"ס שמא משקר
ואת"ל שאומר אמת דלמא המיתומיד ונחרוגזי'.
והנה אםהי' אפשר בידם להשהותם יב"ח ודאי
הה יותר נראה להקל כמ"ש הפמ"ג סי' נ*ז ס"ק
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כ"ח גש-ד וה 4נראה דבכה"גיש להקל להשהותם
ימ"ח מיהואף אם ה" אפשר להשהותםיב*ח
מוהרין ובפרט שאומרהנכרישהי' שםארי ובזה
ניכר שקרובו דהארי לאהי' בורח וגם במדינות
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