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או)קצתמיעוךידיעלדוקאנתנדנדהיינומן

ליהדמביראנ)משום.מנתממממ])גרעממשקצתונחמרנתרוקןאםאבל(נפילהידיעל
משוםלאופמולדנתמממםטעמאדהיינו

_שםרא,שבגכא'האיבעבהעתקתמג מעטש"שמופירש,השיךעלהקשההואשגם)גק"סתר

,(ריב'לאפוקהיא ,ד"םכדלקמןתה

א"הרשבובפירוש,('"וברש)ן"ברהראשוןכפירושתו .(ש"המאוכתבידיהיבגמדאה"ד)לעילשהיבאו

,ג"והכה.(מזךפט'א'.ם)ה"הראביבשם,ב'"םנ"פבוז מכדלקמןחח

עיריהקףרובבנפסקשדוקא,א"סלב" .פה'טרהוא

עדנאמראיניינתריקןנחמר:זוששה.לפב"ואמט יאה_השדרהבחיתאושבראשהמוחרובחמר.ש

שנשפכהריאהדהאי)לפמוקהעורשסוף

ובמיה,במשהוטריפהלקריםממיךשבראשמוחנתמממם הקברובטריפההשדרהשבחוט

.פה' .(שבראשבמה)ד"הו"ב,(שמשדרהבמוח)היאפיטנ

כראהנא

~

.קצטכלליההיראהם.הפימק. שלפנב

קרעת,לנתמממםשויה:נ'דכאןשיתבארמה' בנחמד(ק"הססיףדלקמן)וגרילהיכנמתח"הב

.פה'טרבמשהו שלפנף"יהרים"הרמבשיטתאיר.בגג

'דברעלבנייםנו' ,(זהה"דבפוףצוין.ש)רמה'ב"םי"חז"ב-הה

א"הרשבכפירוש.ג'"וברש)ן"ברהראשוןריש'כפנד .(הראשוכתבה"ידובגמראה"ד)לעילשהיבאו



קמזלאטריפותהלכות

שנתמממםרכלמשוםטעמאהיינואלאלינקבהקרשיםששףאמרינןולא]כשירהכקיתון
ש"כמבחוטהפסקליהוהוה"'נ'סיוכדלקמן"בגמראכדאיתאאינוכאילואותורואין
אגללחודבנפרד,מיל,הנמורידולאמעלהלא1הדמ1דגבעלדאף"]הרקבשםלעיל

.אינוכאילושרואיןמאחרמ1הגדולפיסוקראיןהחוטנפסקליההוהומסממהבהסרכה
והא.(]"הגדולהוכנמת""ח"בעיין)והקיפועביוןברובונתרוקןממשקצתבנחמרן]וכס

ניטל.אינו.כאלדרואיןמשוםטעמאמהאינמיהיינושבראשבמוחפסולדנתמממם
מכלהמוחעלמגיןשהקרוםמשוםאלאאינומוחשלקרוםניקבדטריפותפמולהמוח
"ימ.יקלקילהפסד

קרמאדאמרדלמאןנת1.ננקפ1מלקרום11.א;!נגמראפליגיהכיחים

קרמאדאמרומאןומתקייםחוקשהואמפני(י"ש"ראעיין)המגיןשוהוליהמביראעילאה
איןהמוחניטלאםכןואם.ממשלמוחדבוקשהואמפניהמגיןשוהוליהמביראתתאה
כדונגנמםאוכמיםשנשפךעדלגמריונתקלקלנפסדאםוכןדטריפהכלללזמרצריך
תתאהגםעילאהדקרומאדהאבריאהכןשאיןמה)אינוכאילורואיןשנתמממםשכל
כללנו.תלו1ת.הדשאקעצמוהריאהביסרעלילאשבריאהמרחפתרוחעלהיינומגין

ובשניהםונתרוקןנחמרכדיןשבראשבמוחוממממההמרכהדין1הולפי.(שבראשכבמוח
אלאלינקבהקרוםדמוףמשוםפמולשאיןמאחרבמקצתוולאבכולואלאפיסולםאין
נטילתםכךפומלתשנקיבתםהאבריםכלבכלל1הוהרי.וחסרונונטילתומשוםעצמומצד

רביתנאנמיהכיומשום.שםעייןכולובניטלדוקאדהיינו[ב]"מ'נ'מיכדלקמןפומלת

אבריםבשארכמומוחהכלדמשמעמחמאמוחהשנתמממםבהמהאלעזרבןשמעון
צמקהכלןמקצתוולאככולואלאטריפהשאינהבמתםטריפותהכמיסבהםששנו
מילתאדמוכחאובפירושרבנןפרשיכןאםאלא"דן"י'מעיו"ל'מיכדלקמןהריאה
רבידאמרוהא.,גן"ימעיףשםדלקמןשיבשהריאהגביכגוןלפרשצריךדאיןבטעמא

במשהודאפילופירשולאהשדרהחוטגביבמתםפמולונתמממםנתמרךלויםבןיהושע
עלקאילויבןיהושעדרבימשוםהיינופמולוהקיפועביוברובשהוארקבאורך
רובנפמקלאדאמקאמרועלהטריפהברובוהשדרההוטדנפמקנ"וברייתא""מתניתין

ברובדהיינומשמעוממילאהחוטנפמקכאלופמולמוחוונתמממםנתמרךאלאעורו
כרחךועלבלשונוכללהשדרהחוטהזכירלאלויבןיהושע'רשהריותדע.והקיפועביו
למוחהשדרהחוטשביןוהחילוקההפרשוטעם.וברייתאדמתניתיןהשדרהאחוטקאי

לוהמ1ההגוףכלבניןשהןהחוליותכלמחברהשדרהשחוטמשוםהואפשוטשבראש
כללהיותצריךולכךחיהאינהנפמקאםהכיומשוםהמוחמןוציותכחלהםוממשיך
הואלירזחיןקצתוומוציאושמעמידועדקצתואלקצתוובריאחוקחבורמחוברהחוט

.סיאות'"הגבסיב.ז"עלו"בםכמביאתגה נ

.בק"מלעילהיבא.א,מהסיג.בגג~ שרז)א'"מר"פד,ס,גמעץזז

~

ק"םלעילונתבאר.ם.ומתךהזקון'ל כפנח

.(ן'מגשהיארהיעו,ב,שם(י"ירש)שברן'הבריש' צמקה(ב,נה)תא"בברשנאמרמיה.יכש:אוצלנט

-

ע"בשוונשק,אה

.כילהדוקאשםן.ולענ,טריפהההוךמחמתרובישנפתק)שםץ'רדבסי ,מקצתהשיבשה:(ב,מז)רבאשפירשסיולקמןתבאר.ו,(כולונשפךדהינופירשכקיתיןנשפך

.ב,מהסין21ח1/פו.והקענןריביברוחבמשהובאירךדלדלי,בהמשך שחיץהמקצת

,א,מבסיח.ינופלנכסףלידי .ב,מהסיטשמכשירם"בהרמברש.שפ)המחמןהמרוקםה"רשא

ימסינתנדנדבנתמעך

-

,(בנחמרף



לאטריפותהלכותקמח

היושלאמביבהמיםמקיףהמוחאםהמיםכשיעור[ה]מהמוחונחמר

בדבירקצתיאלקצתימדיברשאינימאדרונופלנכפףלידושחוץהמקצתאםאבלעומד
הכיומשום.במוחכןשאיןמההראויחיבורהחוליותכללחברכחבואיןובריאחוק

אלא"להשדרהבחוסולאשבראשבמוחאלאבנרקבלהכשירלם"הרמבכתבלאנמי
כמומעםנחמרהרקבוןידירעלמשום]בל"ל'סיכדלקמןבנרקבולאלבדבנתמעך

דעת1הו.עומדואינו.שמעמידכללהכשיראיןהשדרהובחוסהמורבשםלעילשכתבתי
."חדשיופרישני"בריקהובאוהרועףם"הרמבבפירוש1לנ"הררב
גבעלדאףהריאהצמקהגביר"ימעיףו"ל'מילקמן,להאחרוניםשכתבומהלפיומיהו
אם.טהתורהבכלככולורובומקוםמכלבכולואלאמימרפאדלאהפוסקיםכלדכתבו

בחסרוןביןככולודרובולזמרישף"והרים"הרמבלשימתשבראשבמוחגםנמיהכיכן
מעמאלאחמראינוהרקבוןידידעלמשוםכשרכולואפילודנרקבוהא.בנתמממסבין
לבשרדמיולא.כדונגנמםולאהואילאינוכאלודהנרקבאמרינןולא)המורטש"כמ

לשיעורהגיעשלאשכלמגיניםדהקרומיםהכאדשאנילן'נמימןדלקמןגוררושהרופא
בנחמרדהאעלמאלכולאכןלומרצריךכרחךעלנמיהכיובלאו.בריאהדראמסממה

.(]עלמאלכולאכשרכולוובנרקבלעילשנתבארכמועלמאלכולאפסולכולו
במוחביןהשדרהבחוסביןמקצתוונחמרבנתרוקןלאחריםלהחמיראיןהלכהולענין

וכשימתי]בנתמ1מ1כפרשניילהודמביראנ]1"ומ]]והשייך"ען"השופסקנגדשבראש
לעצמויחמירנפשבעלכלאלא.(~]הגדולהוכנמתחי"כבדלא)וסיעתו"שן"הרא

אפילובנתממממהכן.."]ף"והרים"להרמבלחושהשדרהבחוממקצתווחמרבנתרוקן
.והאחרוניםע"השונגדמרובהבהפסדאפילוכלללהקלאיןמוחשללקרוםממוךמשהו
כמון]מפיקאמפקמשוםבמקצתובנתמממםלהקלישלהקלצדדיםעודישאםאלא

:]1ן"רדבבשם"חדשןפריעיין.לקמןןשיתבאר

מביבמקיףשהמוחמהמהנילאהמיםכשיעורנחמרלאאםאבל.המיםכשיעור,ה)
למראיתהמוחשנחמרהחסרוןשיעורעלהעודפיםהמיםמותרכי.המיםמקצת

.(נתמעךאישנרקב:משנההכסףרמת'לג)הידפיוע ,(שנתכייך)היאמ"פעא

,במעיףעב ו"חעג

.ב,דב"חהלכות'הקריראה,בימה"י .ב"נש'רעד

,גק"מעה עד

.ג"מלח"שמ.נטק"משיך..כק"מו"ט,צ"מג"תש"ש' ,בגות'הירעז

.ק"המבתחלתלעילשהיבאעת הגלאר"בשועזהסטוןעט

.ג"משםע"שויראה,נו'ד.לע' מ

,'"מגה"ם.ה"חמח" .'"הםלגירסתם"ומרמב,מהמורלעילכמתאפ

ן.לענ)מידלב"מולקמן(שבראשמיהלענין)כאןפא ,(השדרהשבהירמיה

ו'מרברל'לעשהובאאלא.בחמראףר'שהת)בק"מפב שמת

ה.הלאהשדרהבחוםב"שכיוממשבמעםחקר' .(בזהכוותיהקילושלא,נכסף

געתןע"השי'לדברם'שממכמדבריושנראה)בק"מפג .(נחמר

,(נתנדנדרקילא)כשרהנחמרשגםפד מנ"פפה

,(כשרהמעמשנתרוקןנתמזמז.אבל)ב'" ,ש"ורא'"ברשגםלפרששרוצה)המריארה"מדפו

המריףולכן,נתנרנדאלאחמרמרושואיןשנתרוקן דלא,נחמר

,(ע"כשי ,(ח"כהבק'שמצ)סואות'"הגבפז

באירךבחמרבשדרהבחוםם.פ'שממרלעילשנתבארפח

ם'פ'ממראיןשבראשיבמוח)פו'והקעביוברובמשהי ,(ריביאיכולובנחמראלא

כלנשפךכשלאנא'דדקא'למפמצמרה'השנשהמפקפט שלדעת)כמיםהמוח

,(כשרהם"יהרמבף".רי ,הק"מצ

,גק"מצא "חצב

סוףש"ק'הררש'יפ.במפקר'שהת)ורמהמיי .(מפיקאמפקממעםשהיא,ב"מ



קמטלאטריפותהלכות

ומסמומיםדקיםמנקביםמקומןנודעשלאעדבמוחהרבהממקומותנתקבצובוראיהעין
ומפיקאלקרוםממסוךבאומקצתםאםיודעומיבושנמצאוהוהלמקוםוירדובאוהרבה

מוחניןהמים,נמצא,ד,נמכללכמרוןנראהן.אאםשכןכל,.מראצן,לדדאורייתא
נמםולאמיםהולידלחותוומרובשלםשהמוחלזמרשאין.טריפהדודאיהתחתוןלקרום
וראויאחדבנושאלשניםאפשרדאימוחליבאהמיםבמקוםדודאיאינודוהכלוםממנו
בעלבכלממשלמוחדבוקהואהתחתוןדקרוםהקרוםתוךהחללכלימלאשהמוחהוא

נצמרכרחךעלהמיםבמקוםכןואםכדלעיליידבוקאינולבדוהעליוןקרוםרקחי
.(,חדשן.כפרדלא."הטסדעתכן,."שזרןתבואות)למיםהיה,נמם,המזח
מהמוחונחמר(וטורשין"הראלשוןהואוכן)ע"השושכתבמה"מפרשיכןישאבל

מאחרבושנמצאולמיםכלללחושאיןהמוחנחמרלאראםלקולאהואהמיםכשיעור
ממממוםאינןאםעצמןמצדוהמיםצדדיובכלשלםוהואהמוחנתמממםשלאשרואין
שאיןטריפותשוםבהםאיןמיםהולידלרותמרובשהמוחאובתולדהאלאהמוח

להטריףא"רמשכתבומה.(""ופלחיכרתיעיין)"חכמיםשמנוהטריפותעלמוסיפים
במקוםהמוחנצמרשודאימשוםנמיהיינולגולגולתקרוםביןהמונחתבשלחופית
מנעירמעטהבדלאםכיביניהםואיןלגולגולתמאודממוךהואהמורכיהשלחופית

.(]"ש"ריקעין)שםמונחתשלחופיתלהיותשיוכלכדיכללוחללריוחולאבמאד
ראתיליהדמביראאלאלקולאהואע"שבשוהמוחונחמרדהאיכןגםליהמביראוהטס
צדדיומכלשלםהמוראתמתוכהשהוציאואחרבגולגולתשנמצאומיםלאפוקידווקא
קרוםכי)הקרומיםשביןמנעירמעטבהבדלהמוחמקיפיםהמיםהיודמתחלהדתלינן
קרוםעםהמוחשהוציאואחר(כדלעילבמוחוהתחתוןבגולגולתממשדבוקהעליון
ב1ההמוחלמממוםלחושאיןולכךאחדלמקוםובאוהמיםנתקבצובוהדבוקהתחתון
הקרומיםלביןבגולגולתאחרממקוםבאואלוומיםצדדיומכלשלםשהמורשרואיןמאחר
המוחמקיפיםהמיםאםאףהתחתוןלקרוםמורביןנמצאואםאבל.המוחממממוםולא

משוםהטסדעתלפילהקלאיןכללוחסרוןפגםבוואיןמביבבעיגולושלםהמוחונראה

בליחללוכלוממלאממשבקרוםדבוקלהיות.צרןשהמוחבאוהמוחממממוםשבודאי
אבלמיםבמעטאלאהטסדעתלפילהקלאיןהקרומיםביןוגם.ביניהםכללהבדלשום

מכללגמרישלםהמוחאםאף(א"רמש"כמ)עניןבכלטריפההקרומיםשביןבשלחופית
לפיבמאדקטנהשהיאכגוןהשלחופיתבמקוםבמוחכללוחמרוןפגםשוםואיןצדדיו
אםשכןוכל.אחריםממיםולאהמוחממממוםאלאלהתהוותשלחופיתדרךשאין

בעיגולושלםנראההמוחאםדאףלקרוםממוךהמוחבתוךקטנהשלחופיתנמצאת
כללוהכרזןפגםנמנהאיןהשלחופיתשתחתלעיןשנראההשלחופיתכמקוםגםטכיכ
המוחממממוםדודאיטריפההכיאפילוהמוחעיגוללשארבגובהושוהרקמשהואפילו
)"הטסדעתכןהמוחבתוךשלחופיתלהמצאהואשרגילותכמוהשלחופיתנעשה

.רק.מ'פלת,'נרת.ב,נביצהצו ם)הראסיהבשם,ב.מינ"פצט,בק"חצד

.(ם'עאקט" .א,נדגמראקקב"מצה

,דק"מקא.(שםשיר.התבואותלפירמת)נק"פצו בסרש,שמ)גק"מצו

.הסיחבנחמראלאהטרקנולאבנהשגם:שכתבקב,(בזהשמכשיר" ,שםשיר.התבואותבישפירש'כפזלג,שםהפריהכןרשי.פו"הט'ברבריגס.ש"מהרקצח



לאמריטותהלכותקנ

אםהדיןיוהוא.מריפהלאוואםכשרה[,]לקרוםאפילוכללמגולים
המוחהיהשאםקמנה(כיםכעיןפל)שלחופיתבתוךמונחיםהמיםהיו

.מריפהלאוואםכשרהלקרוםאפילומגולה[י]היתהשלאמקיפה
'פ5"סג)טריפס[ט]ת)ג1)1סג1["]מקרוסמןונוגחתחופית)סס05וכן:בגס

כספותחיןניוסריםכן)עטריפס5)15נטווחנכוסססיס06כפקסיס.(ט"5
5)15נטיסמסנ15)ינ05נזקיףסרוח06ר15ת))סיוכנדרךמיפתחוסר5ס5ת

הגולהבאר

.שםא.תו

באוהמוחממממוםדודאילזמרהקרומיםביןמיםבנמצאוגםלהחמירהוסיףי,ך"והש
מקוםומכל.(שורתבואות)תורהבשללהחמירעיקרוכן.א"שברמבשלחופיתכמו

.י"מפיקאמפקמשוםבזהולהקל,"דלעיל""1"רדבעלבזהלסמוךישמרובהבהפסד
המוחבתחתיתנמצאוכןאםאלאומסך"השנגדדלעלמפרשיםישעללממוךאיןאבל
שבוולובןלחללמתחתהסובבהתחתוןבקרוםנוגעיםהמיםאםשאף.לובןהמלאבחלל
מאחרבאוהמוחממממוםדלאוולזמרדלעילמפרשיםישעלולסמוךלהקלאפשר
המיםשהיואומיםהולידלחותומרובהמוחכרחךעלצדדיומכלשלםשהמוחשרואין

הלובןאפילואםוגםנתמממםאלאשלםאינוללובןהממוךהצדאםוגם.בתולדהאלו
המוחבכללדהויולומהלהקלאפשרלקרוםממוךלובןמעםנשאר""אומקצתונתמממם

רקלקרוםממוךולאבאמצעהואוהחסרוןשהמממוםמאחרבריאדהדרע"שבשומקיף
בתחתיתהקרוםעדובאוהמקיפומוחוביןהלובןביןונדחקובחלללסמהירדושהמים
:הלובן

:(ן,ש"רא)בריאהדרצדמכלהמיםמקיףשהמוחדכיון.כשרה,]]

:('"י"אשרהגהות)מקצתהאפילו.מגולה,,]

[

"
פיעלאף.לגולגולתהדבוקהעליוןלקרוםהתחתוןקרוםביןדהינו.והגולגולת,

:("י,1"ט)שלםשהמוח

ומנקביםהרבהממממומים]',המוחמןשבשלחופיתהמיםבאודודאימשום.טריפה,ט]
אפשרשלםשהקרוםאףכי(ינ,כדלעיללקרוםממוךמקצתםושמא)דקים
המוחלחלוחיתמותרותשיורדים.כסמתוכוולירדלהתלחלחשבמוחהמיםללחלוחית

.מריפהבקרוםודבוקהמחוברתהשלחופיתאיןאפילוהכיומשום.החוטםאלהקרוםדרך
קרוםהיאוהשלחופיתהקרוםשניקבלמיסרדאיכאנוומחוברתדבוקההיאאםשכןוכל

:(שורציתבואותעיין)מתימהואינהמכהמחמתשעלה

.ב.פלביט,מנר.רק.פקל מהיוקח

בשםשםה"'בראבה"וכ.,ת"םזריעמאיר,א."םנ"פקיסוףש"הריקופירש.במפקר'שהת)ורמה" ,ג"כה.(מאיקאמפקמטעםשהיא,ב"מ

.(שלםהמיה)בק"סקיא.רק"ם.מוףקו טינ,נכלנשפךכשלאדדינאלמפיקאתצטרףהותשתספקקו

.בק"מ" ,הק"מש'רקיג.(כשרהם"והרמבף"'הישלדעת)כטיםהטיח צבשייתגלח

מחמתשעלהקרום'כום'הקרוטדקיהשאגק"מקיד.אם:ה'הגשם"מצ" םנ"פקט

.(מכה,ג"בהבשם,(מו,פמ'א"ם)ה"'ראנבשם,נ"



קנאלאמריטותהלכות

ניכרו)15סר5סיך)סס))ויכו5רונ5דקמכיגןוס5חרנדוק)נויך5יןמקוס)ותם
.(ע"ד)פתיתה5)נ[י]כרי)
[]י]בקרוםואיןקייםוהמוחהמוחבקרום["י]תולעתנמצאיאםג

בקיאיןאנושאיןשאומרמיויש"כשרהדםקורםולארושםהתחתון
הגילהבאר

קםמ'םד"תהחטין'דגמהאמשמו'המרדככ"יכה"רבשםא"בהגשםז

-

, גב

,הרוקחיכהא"ע-נמשים'

שהבהמהכגוןתא,ריעישאםאבללפנינוריעותאראיןבמקוםודוקא.פתיחהכלא,י]

עדלאמורשישפשימא(א"בלל"שווינדשקרוין)בראשהמנענעתהיתהבחייה
בגדיםמיםדשכיחיתמוןובחדש.(~ן,ח"בי",1"מ)ראשהבפתיחתההיתרשיתברר
אבלמקיףהמוחאםולבדוקהראשלפתוחלכתחלהלעצמויחמירשמיםיראכלומלאים
:(שורציתנומתעין)לחושאיןנדיענד

המוחשהוציאואחרוהיינו.(ח"מקך"ש)העליוןקרוםבתוךפירוש.המוחכקרום,יא]
בושאיןמאחר"'"התחתוןקרוםעלבומונחונמצאבתוכובעודוהדיןוהוא.מתוכו

דהאבפיוהקרוםאתהתולעתינקובשלאאפשרדאיאמרינןולא.דםקורמולארושם
נ"מרדכי)שנים'1חיכןפיעלואףבחוסמויתוששנכנסהרשעסימוםגבין"אשכחן :(]נ,שורכתבואותדלא.האחרוניםכל.ננ"הדשןתרומתדעתלפי"נ,י"אשרהגהות.

.א"מכדלעילי"הבדעתלפיניקבאפילילחיטאיןהעליוןבקרוםאבל.התחתון,]גי
נז"ל"רש)בעליוןגםדםקורמולארושםיהיהשלאצריךשםהחולקיםדעתולפי

(נך,ך"ש

לבקששפאמפניהעליוןאוהתחתוןהקרוםוניקבפריששחימהדלאחרתלינןדלאוהא
בריאהמעמאמהאידתלינןהיבאכיהבהמהבמותהמבעיחוםאפסכאשרחמימות
דשאנינן"מ"מ'מיכדלקמןבקורקבןכן.,נ"ו"ל'סיכדלקמןבתולעיםנקובהשנמצאת

תולעיםלגדלריאהשלשדרכהלחוץמבפניםיצאושהתולעיםדמלתאדמתמאהתם
העוףשבולעםבפרשהגדליםתולעיםבתוכםמצוייםמעייםבניושארבקורקבןוכןבתוכה

מרוץמעלמאתולעיםלתוכםשיכנסוכללשכיראדלאומילתאהמאכלעםהבהמהאו
שיצאושחימהכלאחרתלינןהכימשוםונקבולחוץמפניםשיצאודאמרינןוכיוןלפנים
לגדלשכיחאדלאמלתאהיאכילחוץמפניםיצאלאמסתמאהכאאבל.חמימותלבקש

,גק"סגיטו ג

~

.ן"הראבוכתבש"ומה"דטז ,הק"םקיז

גםהמיהמקיףהתחתיןשקרים,סיק"םסיףכדלקמןקיח וקרוםההימםנקשבמקום

,שםפתיחהעליי ם'הקרימביןמצא'שתאפשרהחוטםרקדנננמהונשתולעת

עלו"י(.שמבנהתחתוןוקרוםהמוחהוצאתשחרשרואים) )התסטוןקרים

ע'מגמ'אהעלצןשקרום,החוטם.נקםמ,נמל ,(לשם

ד"פס.(ג,כ)כא'מיצ"צת"שוראה,ב,נון'מ'גקיט ,א,נדצ"מ

תרתימקב םנ"פקנא

.תו"מזרועמאור,א'" בקריםעיתא'רולארישםשיםנן'הזלא)קמומשןקבב

,(מוחשלרה'בקרבנמצא'כי במיהם'תולעמשנמצאואףר'מת'שהמרדכ)וק"םגונג

,מזק"םמיףלקמןתבאר'י.(ה'ממ בקנך

,א'"מג"בש"ש' ,הק"םקנה

,מיהשםע"שוראה.,נו'ד'לע'הגלאר"בשועה,מן'מפכו מקנז

שםע"שווראה,ני'-להע'הגלאנשוער1המן' .ב,פזע"צד"ל;ה"ח



לאמרימותהלכותקנב

כגוןלקדרהחוץנמצאאםאבלמוג[יג]וסכי[:כגס]ומריפהבבדיקה
.מעולם[,ט]למוחהגיעשלאדתלינןכשירהבחומם[ץ]

מקרוםלמעלה(ח]"1"ממימןדוראשעריעין)הראשבתוךאועצמוהמורבתוךהתולעים
'בביןנמצאהכיומשוםהחומםדרךלפניםמחוץמעלמאדאתאמפיושכיחהעליון

לאניקבכבראםאבלניקבלאשעדייןח1ינןהאבקרוםרושםבדליכאוהלכך.הקרומים
ביציאתהנעשהבנקבאלאמבחייםמפישרימהכלאחרלתלותראיןניקבאימתיידעינן

שקולמפקהויהכיבלאואבלחמימותלבקששיצאדתלינןלחוץמבפניםהתולע
:"נעןומימןן"ה"כמימןעייןשורצןתבואותעיין.ולחומרא

א"לרמאףשריהויאבדיקתנוממכינןהוהאיאבלבדיקתנועללמאוךשלא.נהוג,יג]

מקוםדמכל]ן"'אמעיףכלרעיללבדוהעליוןבניקבאףהאומריםלמברתשחשש

מהקרומיםאחדניקבולאהחומםדרךהתולעשנכנסדאמרינןהעליוןגםכשבדקשריהוי
:(]י,ך"שעיין)כדלעילמימומגביכדאשכחן

:(יי"דוראשעריבהגהותא"מהרי)ממשלמוחממוךאפילו.כחומם,יד]

ובקשהמוחעלכברשהיההדבריםדנראיןחוץכלפיהתולעפיואפילו.מעולם,]ט]
איפורמח1יקיןואיןחייםבעליכדרךהתולענתהפךדאימרמילתאמוכראלאלצאת

הדבריםשנראיןפיעלואף""למקוםממקוםמומאהמח1יקיןשאיןכמו"ן"למקוםממקום
בהגהותא"מהריכתבכןלאיסורהדיןוהואלקולאתלינןהכיאפילומלהקליותרלהחמיר

שהיההוכחהקצתדהוילזמרתמציאםדאפילוכתב"ן"הדשןובתרומת.~ן"דוראשערי
עללעולםהגיעולאנתהפךשמאמפיקאמפקממעםלהתירישמקוםמכלהמוחעל

בכהאימהנימפיקאומפק.הקרוםניקבלאשמאהמוחעלהגיעלוארתמציואםהמוח
מפקבכללית"י"ק'סיכדלקמןממשיןשקולמפקאינואחדשמפקפיעלאףגוונא

הבירורעללעמודשאפשרדמאחרבקרוםלבדוקנכוןמקוםדמכל"יהמהוכתב.מפיקא
.ל"עכהמפקעלנעמידלא

העליוןוקרוםהרומםנקביבמקוםגםהמוחמקיףהתחתוןשקרוםמתבאר1המכלוהנה
תולענמצאאםוהלכך.]ת"אמונהבשביליהואוכן.בחושנראהוכן.שםפתוחלבדו
איןכלללקרוםממוךואינוצדמכלהתולעמקיףשהמוחפיעלאףעצמוהמוחבתוך
]ת"כדלעילהחומםדרךמעלמאאחאדממתמאמשוםמרובהבהפסדאפילוכלללהקל
מחמתשעלההואקרוםשלםשנראהפיעלואףבכניסתוהתחתוןקרוםנקבכןואם

.אתימעלמאהבהמהשבראששתילעיםלכח מיקכט

"מבוהכלבשםזהמעםשהביא,כיק"מלי .(ג,עא)קא

,(בזאבהנקטםתילים.מת)'ק"ומג"מקל הנסגלאבשוערזהמשןקלא

שםא"רמיראה,ליריני מפקאףאמרינןריעותאשבמקים)בק"מך"וש,א"מ

.מק"מכד"מל'לעונתבאר,(פות'טר ,בק"ימקלב

.ר-ג,נדצ"צד"פסיראה,חק"מקלג מקלד

.חננאלירכנוה"דמז" 'כללוראה.ג"וש,ץ'מלתמו"מח"אול'כדלעקלה

.ערכלליההוראהם'הפימק

,בזק"מקצ"מוכרלקמן.א,נח.א,דנדה.ויוג ניעלז

.חננאלייבנוה"רפז" ,סיאיתשז"םז"אהעצ"צת"שווראה,קמו'.מקלח

תמז'.םח"יבאו,מזק"ססיףכדמילעילגםראהקלט יש,מליב
ה"ד)כרק"ס,קפמיילקמןראהאבל,נ" מדיה)אק"משםא"ובקויהלכךג

כללי,('ודאלא~ ,עאכלליההוראההפוסקים הגלאמשיערזהמטןקם

ריןשםשיךיראה,נו'ד'לוק' ,לג ג

~

,דק"םא)כ .שבראשהמזהה"דד.נתשקמב

.גגגצ"צד"פסיראה,ב.ק"מלפג



קנגלב-לאמריכותהלכות

פיהעלוישקדירהכמוגדולחללבוישבתוכומונחשהמוחעצם"ד
הקדרהבתוךמהמוחשישמהוכל"פולין'ב[טי]כמוהצוארכלפי

ומשםבמשהוונקיבתו["י]כמוחנידוןבכללוהפולין[יי]הפוליןעד
.השדרהכחום[יט]נידוןואילך
:מעיפים'זובוהשדרהבחוסמכהדיןלב

מריפה["]המוחאתהחופהעורהיקףרובשנפסק"השדרהחוסא
פיעיאףהעוררובנפסקלאואםקייםהמוחשכלפיעלאף
.כשרשבפניםהמוחכישנפמק

נפםקולאהשררה[ג]נשברהאםיוכןכשרלארכו[]]העורינמדקב
הגולהבאר

ד"ל"בםלקמןוגרגרתמרןטה'שח'מהלבפיטם"רמםב,ל"ריבבשםנחמניברשדק'ררבמרא'מ'אה"מהיליןט בעוףיגס)"
,בי'תלושהחנותמגרגרתדקילמעםביר'2תי"שצ"וא.(זללון'פולש' .נידשם.משנהג,שםרבתדפרשוברבי'במיהן'חילתא"ברא

,י7ת"ונ"הדשן7תתרומתד"וכ)71תי"מ'סידוראשעריבהגהותבהדיאהואוכן.מכה
:(%,שורכתבואותדלא]ת,האחרוניםוכל

:(%גמע)בעוףביןבבהמהבין.פולין'כ,]ט]

:(],'"רש)הפוליןשכנגדמוחפירוש.ככללוהפולין,]י]

י]

"
:("]י7"רש)במשהוקרומונקיבתפירוש.כמשהווגקיכתו,

:]],ב"ל"מכדלקמןברובוקרומוונקיבת.השדרהכחומ,יט]

לאאפילולרובמצמרפיםהקיפומביבחסרוןבהםשאיןנקביםניקבואם.מריפה,א]

'גבלהקללרובשמצמרפיםכדרךלסמהו1הלמעלה1האלאאחדבמקוםנקבו
:(]שורתבואות)להחמירלמריפותוחומרוקל"א"כ"מכדלעילשחימה

מגרגרתוקיללסמהולאלמעלהלאכלוםנשתיירלאואפילוכולופניעל.לארכו,]]
שמנוהמרסותעלמומיפיןואיןמווי11במזיפותלמדיןראין(]י"ב)ד"ל"מדלקמן

:(,רוקח,שורתבואות)בפירוש"חכמים

יקותיאלבתורתהובא"ג"ה[ב]ן"ע)בדיקהוצריכה.החוסנפמקשלאוידוע.השדרה,ג]

איתןאבל,החיטם'נקב-דקלראשים'שנכנםקפד טרסההםבהמהשלבמוחהנמצאיםהתילעים

.בהמהשלקריםמנקבהתולעבימכחםמרפהובהמה מיקפה

שלבקררהכשנמצארקהכשלשהמררכי)קמי ,(עצמובמיהולא,מיה

עורוכתובה"ר)הרשןהתרימתדברישהביאקפו כתתיפסק,(בהגהת
,(ג"מע"בשו)ה' .(ג,כ)כא"םצ"צת"שוראהקמו

במוחם'תולענשנמצאיאףר'מתשהמהיה)וק"מקפח מפ
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