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קשריםבמקלישואםהחוסנפסקשמאחיישינןולאכשרההשדרה
השדרהכלפניעלהמקלהגיעלאאםוכןהקשרים[י]למקוםחושמים

הגולהבאר

,א"עא"נשםוכרהורה'דרבמימראיד

א
~

הכריע"ש"והרא.שבהגייהממריפיםישדעתונהו.")רוע~האורכתבוכן.לחומראלינן
בכללעדולאעדהאגפייםביןעדדאמרומאןבגוףחבורומקוםקאיהעצםדאתחילת

לסמהדאמרומאןחבורומקוםתחילתעדאלאמריפהואינהכשרהחבורומקוםוכנגד
ממשחבורומקוםכנגדאלאבכללעדולאחבורוממקוםלממהעדהיינוהאגפייםמן

לגירסתינאירבידהואהאגפייםביןדאמרוכמאןש"הראכהכרעתע"השוופסק.מריפה

.ם"והרמבף"הרי
כךכללהחמירשאיןהיינולהחמיראיןמרובהדבהפמדא"רמדכתבדהא"המהוכתב

מקוםכנגדבנפסקלהכשירכךכללהקללאאבלהעצםשכיבתכלותמקוםעדלהמריף
א"רמדדעתכתבהכסףבנקודותוהשייך.וסיעתוף"הריגירמתעלולממוךלגוףחבורו
ן)ר"וב")ל"רשומיהו.ע"בשוי"הבכדעתחבורומקוםכנגדאפילומרובהבהפסדלהקל

ישלמעשההלכך.העצםשכיבתכלותמקוםעדמרובהבהפמדאפילולהחמירפסקו
לגירמתלחושחבורומקוםבכנגדלהקלשלאהמהכהכרעתמרובהבהפמדלהורות
לאחריםלהחמיראיןאבל.""מקוםבכלבתרייהוגריריואנןןנינהודבתראיוסיעתם'התומ

בעלכלאלא.מפיקאמפקכמודהוימשוםהעצםשכיבתכלותמקוםעדמרובהבהפמד
:ר"ונל"רשלדעתלחושלעצמויחמירנפש

השדרהלחוםחיישינןהלכהדאפילודאמרמאןואיבאהלכהשלאוהוא.הקשרים,גז
:נ"לקמןש"מועין.]ןן"הרל"עכ

אחריןקינמרם

מעמידיםהאגפייםשבעוףלומרתימציואם.הכימסתבראכןגםבעוףכןואם,,י"רשכדפירש

דלאמלתאהיאהאגפייםמןלמטהאבל,ינאיכרביהאגפייםביןעדלמימרליההוהכןאם,אותו
:מיניילמשההלכהשהןהטריפותרובכמומרביהליהנמירידהכיאלא.כללבסבראתליא

.מגכללוההוראההמומקיםכלליראהס,חטמיא"חגה ס,שםנו

.ח--רמללוההיראההמונקים'ל~ראהא" ,(א"רע,מי)נ,ס,גק"סגז

.בק"סא"ינקי,חק"סש1ג.בה"מנ"פש"באונח ש"ימה"רנט

,שם-בסהוראי,רא.נה.ולארבני

אחריקלקינטרםם.ינ.צ

,א"מע,פבגמראזק"סבפניםוכדלעיל,הפרשיותכיןעוה"וב,פה1 ד)ה

.(ואתמרה"



לבטריפותמלכותקנח

הכהאםוכןבכח["]מכהכלהשהואבמקוםהמקלשראשחועמטין
.החוםנפסקשמאחוששיןהשררהלרוחב

משמעוכן.י"הקצרהביתבתורתא"הרשבל"עכהקשריםבמקוםוכןומרסק.ככח,"נ
ויברוקישחומכךואחרלעתמעתשהייהבעיהלכך.(כ).לריסוקרחיישינן""בגמרא

.,"ח"ג'סיכדלקמןוניכרמתגלההריסוקאיןלעתמעתרבתוך
אחריןקינמרם

כלנמשכוואחריו,ןן"הרבשם"י"הבשכתבמההנה.לעתמעתשהיהנעיוהלכך(ב)

מכללואלא,במקלדהכהאהךן"בראתמרבפירושלאו,לעתמעתשהייהדבעינן,'האחרונים

.דשמעתיןהייכלבכללממקלדרכההךדגםי"הבוסבר,'כו,כשמעתידאמיינןהנירכלדכתבאתמר
כמבואר,שהייהבעינןדלאפשיטאפיסוקמשוםאבל,לריסוקדחיישינןהיבאדוקאהיינו"'ומיהו
בתחלתי"הבש"במשםעיין.ח"נ'סיסוףי"בבהובא,]'א"הרשבבחדושי[אלנון"הרדבריבמקור
בהלכהוהלכך.,"לןקיימאוהכיז'ם"הרמבדעתלפיז'ן"הרבשם'כושהתהואםה"בדהסימן

.י'לשהייהמקוםאיןפניםכלעל,ריסוקמשוםבדילהצריךראיןי"בגמראבהדיאדאתמר
,אחדבאבראלאהמכההיתהולאהואילמבנפלהיותרבהלכהכאןלהחמירכתבלא"'ח"הבדאף
משוםאבל,ההכאהשבמקוםהפנימימבאמריםקריעהמשוםוכן,פיסוקמשוםבדיקה,לעניאלא
שיטהשהיא]י"הריבגליוןמ"מהרש"וכמ,ן'י"רשלשיטתבעמדהאפילוכלללחושאיןריסוק

ז]ומנהשפרטשםהטירוכדעתז]לריסוקכללבדיקהראיןך]ח"נ,בסיי"בךוהובאא]שבריין'א

לאראם,כשעמדה,ריסומחששיצאהאחדבמקוםבהכהדאףודאיזהלפיכןואם.טריפותח"י
דלאמודה,]שםן"שבר,]ם"הרמבגםך]ח"נ'סיח"הבדעתולפי.לעולםוהכשרבדיקהאיןכן

ח]בעמדהפניםכלרעללכאורהמורהן"הרלשוןוגם.עמדהאוכששהתהכלללריסוקחיישינן

בעמדהדגםמבוארןהארוךהביתותורתן]א"הרשבשבחדושיאלא.י"לרשם"הרמבמודה

נ.םשםן.,שראה,,,לועהניןלאר.בשיעזהפשיסו.בק.םף,םא.,קראה,.(א,מה)נ.שבביתסד רמשםן.שש,האין)א,נאמה

.(מנעלתהברקהין"לעתת"מבתךשהמהשאם).(נן.היש',כאבדם.,ם' מ.חק"פסוףהדשבפריהזכיהיכן

-

השאין)גק"ד

-

ש'רא"בקיויתבאר..עריטניכרמיק ם

.בק"

אוריןלקינטרםם.ינ.צ

.(ובדיקהשהייהשצריך)שהכובהמהה"ות ,הזבוכתבה"ו(ב,יד)ט

וק"סשורתבואות,דק"סו"ט,סב,סיג"מש"ישי ,דינאולעניןה"ד

ואף,(מיליהנימיהוה"ו)בפניםש"מ.להוכיחבאיא הבלדעה

שגס,(זק"סבפניםולעיל)ן"שבר' משיטאמ"מ,השורהחוטלפיסוקחיישינןבהלכה

.(ע"ושוהטורסיירוג"ובכה)שהייהבעינןדלא דא,נאיב
וחיישינןוכיון)הונארבאמר,גםה" ,(ביוריהיוינלאאבריםוריסוק,אבויםלויסוק

לאלתרניכרהויסוקשאין)ם"הר.אבלה"ד,כ,יד)יג .(לעתמעתשתשההעו
אבריהנתוסקואםהיאשהבדיקה)ז"והיה"הט"פיד .(צורתכספסרה

מובןב"וא,ל"כנהיאשהבליקה)ג"מנר"בססו שקיי
שהייתטעםשזהון"והרא"הרשבכביאורל" .(לעתמעת

,ב,נאטז חוטלפיסוקחוששיםשעדייןלהסובריםאףיז

.לשהייהמקוסאיןפ"עכ,השדרה בר'הבכדעהדנקטינן)לאואסש"ומה"דית

,ן"

,(אחואברבחששמועילאינושהלכה איןשבעמדה)בעיאבנריקהאבלה"וב,נאיט

ושפירתהשדרהחוטלפסיקתרק,לריסוקחוששין ה"שכ)בהלכהש"וב.(חוליאועקירתצלעותרוב

.כדלקמק,הכללדברי .(ב,יד)שםאנשיחדושיכ
.(ב"רע,יד)שםכא ,ן"הרכתבה"ד,בסופוכב

מכלליצאהלעתמעתשהתהאושעמדהביץרקבג ,ריסיק

אבריםויסוקמכלליצאהלעתמעתשהתהשאםכד ,טרימותח"ימכל,בובדיקהי"עוניתרת

,שםאחרץובקונטרס,ם"הרמבנתבה"דו"טכה .ו"היט"פכו

דגם,ס"בומבשסשמפרשעצמון"כרדלאבז ,לריסוקחיישינןכשהוזה

בהשאיןתויקהומועלתאמרינןכשהתהורקכת .דיבוק
י"סוסי"בבהובא)הונארבאמר,גסה"דב,נאכס אאביומיהיריעלאאיבריםוריסוק:(נח

,עמדהכ" .(ג"מעמחג)שםראהל
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שםכמקמןהחללבכלולאלושחוששץההכאהבמקוםאלאברקהבעצןלאימיהו
בלישלםונמצאהשררהבחוםוברקהשררהפיעלשהכהכיוןוהילכד.ה"בהג'גמעיף

אתרגןקונמרם

,לריסוקחוששיןאיןאחדבאברדאפילוי"לרשמודהא"הרשבגםבהלכהאבל.לריסוקחיישינן
מרוסקאחדאברכשנמצאכןאםאחדאברריסוקחששמידימוציאאינושהילוךלומרתימצידאר
כחשלטדלמאינשםע"וש]ןי"בבהמובאה"ןבתשובהא"הרשבשריאמאיההילוךאחר

אלא.אחרבדברהריסוקלתלותלןומנא,ריסוקדחזינןמאחריותרזהבמקוםוהחבטההנפילה

שתלךאפשראי,אחדאברריסוקאפילו,המטריףריסוקשבכלא"להרשבליהדסביראמשוםודאי
ופיסוקכקריעהטריפותלשארחיישינןדלאוהא.א"הרשבבשםי"בבשםעיין.טריפהבשארכמו

שמחמת"1תחלהשםן"הרשכתבומה.יין"הרש"כמבריאהבחזקתשהיאמשוםהיינו,כשהלכה
שכתבומה.לריסוקולאטרפותלשאראלאאינהדהבדיקה,ן'האלשיטההיינו,'כונטרפההחבטה

א"הרשבלשיטתהיינו,"1'כובריאהבחזרת'כוהדקיושתרעושאפשרמיעלואףייכךאחר

כןואם.יןא"ברשבשםעיין,במשנהשםדלעילם"כהרמבליהדסבירא,שםדבריומקורשממנו

.ופיסוקדקריעהבדיקהלעניןאלא,מבנפלהיותראחדבאברלהחמירח"הב,נתכוילאבודאי
מהנידהלכה,]תשםך"ושו"הטוסתימת,"תה"בהגא"רממלשוןמשמעתהחומראלזאתגםואף

כמועמםונימוקםוטעמם.מהנילאאחדדבאברלפרשלהםהיהכןלאדאם,גווניבכללדידן
בריאהבחזקתכדרכהשהלכהכיוןמקוםמכלהדליןשנקרעושאפשרפיעלאףתנן"הרשכתב
"תהכלבוש"כמבשבטאפילו)קלהובהכאההגוףבכללשאינו,תזהשדרהלחוטדמיולא.היא
נפסקוממילאבכחבהומכהבהנוגעשהמקלהשדרהלשבירתחיישינן(אחריםבספרים,תי"ורש

,כשהלכהבגמילהלחוטחיישינןדלאוהא."טרפותאלופרקרישבמשנהי"רשכדפירש,החוט
בחבטהוהיינו.לעיל%ן"הרש"כמלילךיכולההיתהלאהחבטהידיעלנטרפהשאילוהיינו

,שמבחוץהכאה'ד'עלומסוקהלקריעהבהולמיחשליבאהגוףשבחללאבריםאבל,דוקאדנפילה
כדרכההלכהאםאבל,תןזוהכאהמחמתכדרכהולילךלעמודיכולהשאינהעדרבהבמכהאלא

מוקימדלאןד"עדףבזבחיםמ"וכ.שנתבארכמוהיאבריאהובחזקתרבהמכההיתהשלאבידוע

נאדהקריבהולשוחטהבעזרהמכניסיןאיןטריפותספקדאתחזקוכיון."~אחדבמקוםבהכה
,השדרהבחוטבהכהמוקידלאוהאנ)ח"ג,סיופלחיככרתידלא,])שםי"רש'כדפי,למחתך

אחריןלקינטייםם.ינ.צ
,רמס'סיג"חלא .א"הרשבכתבה"דלב

.הסעיףלג .,בגסגרסינןה"ד(א..,סו)לד
י"עשנטרפהחוששיןפ"שעכהרי)עמדהה"דלה ,(גמילה

,(הראשוןדיבורב,יד)שםלו גרסיה"ד(א,טו)לז
'. לנקרעובנפולהחוששיןאיןשלכתחלההרילת

.לריסוקדק,הדקין הרשבלט

('מתניה"דא,נא)במשנהשמפרשא" ששהתהאחר)שהבדיקה(ו"היט"מ)ם"כהרמב

חוששיןואין)מרוסקיםהאבריםאםהיא(עמדהאו ,יו)שםן"הרש"לממקורהוא,(,ובוהדקיןשנקרעו

,ם"הרמבדבריאתכןלפרש(מ"והרה"וכ באברלחשוש,ח"הבכחומרתדלאלהוכיחישמ

,בהלכהאףאחד ממא

נגדברייקהצריכהאחובמקוםהוכתהשאס)ג" בכלמותוהלכהשאס)ו"וט(שהוכתההמקום

,(אופן ,כלוםעליוהעירושלאמב

,'גרסיה"ד(א,טו)מג אפילוהחוטלפסיקתהחוששתדעהן"הרשהביאמד

,1ק"סבפניםכדלעיל,בהלכה ו"בטהובא)השרביטבראש:(ג,עג)שםואהמה

שעלאחריםבספרים)ואשהעלהכהה"וא,נאסו ,שהכובהמהה"דח"ב,שםל"מהרש,(הגליון

שפירתי"עהחוטדפסיקת)נשברהה"דא,מבמז ,(היאשדרה

,עמדהה"ד(א,טו)מת ,ו"וסג"סנח,סיא"מומלעילכמובאמט

בזבחיםמתניתיןמוקילא1השמטעם)ב"ענ הלכהשהרי,בנפולהומייוי,בצרימהשנתעותו

,(לכווקישב"וא,בדיקהצריכהאינה ,בדיקהצריכהאינההלכהבזהגםודאיאלאנא

,נפולהה"ונב סנח,סיפלתיגג

שבחשש,ותיריקל"כנשהקשה)הק" בבדיקתכמו,,גולהקריבהוחוששיםאיןאחדאבר

שיוקאמוכחשם.י"מרשאמנם,חוששיםשאיןריאה אמילו)חוששיםבאיתחיק

בצדיקתכ"משא,אחדבאלי ,ב,הב"הלכותלחחקריוראה,(איתחזקדלאריאה



לבטריפותכלכותקם

היהשלאמאחרכישתחתיוהפנימיםבאבריםיותרלברוקצריךאיןשובופיסוקריסוק
והוא.שתחתיוהפנימיםאיבריםלחמקכחבויששלאשכןכלהחוםלחמקבהכאהכח

.טה.שח.לפגלעתמעתששהתה
שבמקוםהפנימייםבאבריםבריקהבעינןממשהשררהעלולאהצלעותעלהכהאםאבל

אחריןקינמרם

ש"ממידיקשהדלאשפיראתיוהשתא.י,ז"הטש"מלפימחייםבשדרהלבדוקדאפשרמשום

ואם.דלכדדמסתמאמשום,בנחבסדבמוחכללבשקדצדיךראין"ך"זש"א"לרמ"~א"ל'בסי רמסמךהלכהלא
.")ח"ג'בסיש"אמא"

לומרדרוצההטיבמבואר,'כוהדקיןשנקרעודאפשרפיעלאףןן"הרשכתבממהן,והנה
חוטדאשתכח""עובדאוההיא.בלבדהשדרהלחוטולא,בהןוכיוצאדקיןלקריעותנמידחיישינן

פסחתמידימוציאשאינוכמו,ריסוספקמידימוציאאינוזהשהילוךלראיהאלאאינה,,דאפסי החוט
עיין'כונ"ספקמידי'כומעשה.ספקמידי]"הקצרהביתבתורתבהדיאכןגםמשמעוכן.

תלמודלדחותמחוטכךכליאיהאיז,לחוטשינן.'חהלכהאפילוז!,"שברדאמרמאןולאיכא.שם
שכתבמהדנודעאלא.הפנימיםלאבריםחוטביןלחלק,שנתבארנומהלפי,"מהלכהןערוך
גםמשמעוכן.""בעיניועיקרהואסתם,בלשוהפוסקשכותבראשונהסבראדלעולםי"ע"מהרמ

,שמעטיןרכולהחוששיןלאיןבמקלדהכהחוששיןמאיןראיהשהביאן"הארוךהביתבתורתכן
.'לגמרנינהוהדדיגי,שמעתידכולהחוששיןאיןדכולהוליהדסבירא,חוששיןאיןלחוטדאפילו

בהומפלגינןלאדהאבחדושיולשכתבוכמו,לגמרינינהוהדדיכינמיחוששיןכולהוכןואם
וכן."לבהולפלוגיליבאנמיהלכהלעניןכןואם.'כולהגמייתידמתניתיןנפילהועלבגמרא
"לכטורדלא,לזשבורהלגביולאנפולהגבילנזהדין]להקצרהביתבתורתשכתבממהמשמע
דאמרמאןכאיכא"לליהדסביראמשום,לים"והרמבא"והרשב,להגמראמדרךדרכוששינה
כןאם,"ןא"כהרשבליהמביראכןגםם"דהרמבזהלפיומיהו.ןמשההדרכיש"כמ,ןלן"שבר

משוסהיינונ]שהלכהאףומשמע,סתםבדיקהצריךשתרוצץ]]א"''בפשכתבדמהלומרצריך

אחריןלקינטרםם.ינ.צ

,(השדרהבשבירתהיאהחוטשבדיקת)וק"סנד ,חק"סבפניםה"וכ

וראה,11הלכהנתבאוהלאלידינושהגיעבחלקגה סד)לקמן

.אק"ססוףל,סילעיל,(ממהוהנהה" הגולגולתעצםבניקבשדוקא)ב"טסוףל'סיע

.(בנחבסהכ"משא,בקיאיןואיןבדיקהצריכה .(ממהוהנה..ה"סד)לקמןוראה,וק"סשםנו
אחדבמקוםבאבןהוכתהשאס)ג"מא"ברמנח ;(בדיקהצריכה

המוסקיםורובן"הרשדעת,להוכיחבאעתהנט הלכהשאס,(א"וע,סו)ן"שברהראשונהכדעה

,כללבדיקהצריכהאינה ,,גרסיה"ד(א,סו)ם

.שםן"ברהובא,א,נאבגמואמא .(ב,מט)ג"שבביתסב
.(השדרהחוטמסיקתספקמידירקלא)סתםסג .זק"סבפניםדלעילסד
(א,נאשבגמרא)ממעשההוכיחשםן"הרטה השדרהשחוטומצאונגרויסורגליהשהלכה

במהדסגי(ב,נאשם)כאמוואיל"קיידלא,נפסק ,להלךשעקרה

האחרונהשלסבראנתבאר(גםואףדכה)לעילסו .הפנימייםלאכריםחוטביןלחלקצריךן"שבק
אלא,אבריםלשארמחוטן"הרכאןמוכיחאיךב"וא

,'כורנודע סמז

.עגכללוההודאההפוסקיםכלליוואה.צו" הסבראלפירקהיאזוהוכחהשגסל"יכ"ואטת

,עיקרשהיא,הראשונה .(א,מח)שםסט
.הונארבאמרה"דא,נאע השדרהבחוטלא,כללבדיקהצריךאין.שבהלכהעא

.אבריםבשארולא .(א,מח)שםעב
,במקלהשורהעלאותהשהכובהמהשלעג ,(א,נ)שםכ"אחלבארםשמתחילעד

בושנתבארונח'בסיולא,לב'בסיזהדיןשביארעה .נפולהדיני
.נמולהויניבין(א,נא)זהדיןשביארהעו ,(לפולהדיניבין)ג"היט"פעז

.להטורעת אמילו,במקלהשדרהעלאותהשהכושבהמהעט

.(נפולהמדינישונהוינהכ"וא)בויקהבעיהלכה ,גק"ספ

שהכוכבהמהאףבדיקהצריכהאינהשהלכהפא ,במקלהשדרהעלאותה

,דהלכהפב השדרהעלאותהשהכומבהמהיגרעולמהפג

.במקל



קמאלבטריטותכלכות

.לעתמעתששהתהוהוא."ופיסוקריסוקשוםאיןאםבכרהמכההמקלוראשהקשרים
כשהיתהאותהשהכהכגוןוהלכהעמדהכשלאלעתמעתשהייהרבעימיליהניומיהו
ואיןאיבריםרימוקמרששיצאהשרימהלפנייפההלוךאמות'דהלכהאםאבלרבוצה
הרוסבדיקתצריךאיןהשדרהעלבהכהגםוהילכך.""שםכדלקמןכללבדיקהצריך
לאיכאהמקלוראשהקשריםבמקוםהרוספסיקתרששמשוםאלארימוקרששמשום
."לולבדוקמידלשרומויכולכללשהייהבעילא11ולבדיקה.ללעילן"שברייןדאמרמאן

דפמיקתרששאאםכי]הזכירילאהכיומשום.ע"השווכןהמורסייריגוונאובכהאי
נמיהזכירלאנמיהכיומשום.("שוריותבואותרדשליכפרידלא.לנמשהדרכי)הרוס

בבדיקהלןקיםלאהאידנאדאגןא"רמכתבלאנמיהכיומשום.לעתמעתשהייהדבעינן
בבדיקותאבללןקיםלארימוקבבדיקותדווקאדהתםמשום,לר"נ'סילקמןש"כמ

.(ד"צ'מימלובליןמ"מהרתשובתעיין)שפירלןקיםהרוספמיקת
.במרטמשמעכן.ברוסלבדוקצריךאיןנשברהשלאשלימהשהשדרהרואיםואם

שבירתידיעלהרוסדפמוקת"מרפותיאלופרקרישי"כדפרשעמוונימוקוומעמו
.שלההרוסונפסקהשדרהנשברהמרפותדאלובמתניתיןתנןהכיומשוםהיאהשדרה
רו1רהשברלהיותארוכהלהעלותכדישרימהלפנישהתהלאאםדווקאהיינוומיהו
ארוכהלהעלותכדישהתהאםאבלהמהמייריגונאדבכהאייומיםאויוםאלאונקשר
.לןידובקוירדיושבראלשברהשברונקשרורנרהרוסכןגםונפמקנשברהשמאריישינן
מ"ומהרר"ובלן"ורש.מגיהשדרהדבבדיקתפירשוולאהאררוניםכלמתמוהכיומשום

אחריןקינמרם

א"רמעלמידישה,דלאשפיראתיוהשתא.ז]מפולשיםובץעיםסדץיןבדיץתצריךדנתרוצץ
.י]א"ל'סיש"מעיין.,]א"פים"הרמבדעתנגד,"]בנחבסהבדיץההצריכושלאך"וש

כתבמדלא,הואשפוךלכאוס.'השדיהלחוטחייטיהןשכתבינו"ישדעתשכן"יחדשהפאש"מ

כתב]הץצרןהביתבתורתא"הרשבשהריתדע."'דוץאאפיסץיהבמחיוהאלאתחלהי"רשכן
פסץשמאחוששיןכתבעובאפיסץיה,הץשריםבמץוםוכןומרמץבכחמכההמץלבראשבהדיא
המץלבראשאלאבכחמכהשאינהליהדסביראמשום,ביניהםלחלץליהדסביראאלמא,החוט

:עיוןוצריך,ז'ך"השכמשמעותדלא.השדרהלרוחבשמכהפיעלאף,באמצעולאבץשריםאו

,יק"מעה.(גםואףה"ד)בק"מא"קיראהמץ סח

,ומעיףעז,י"מע"בשונח'מי וראה.(השררהבשבירתהיאהחוטשבדקת)דק"מעז,(א"רע,סו)סט

.ו"ממנחהשיורם.פתנצחת,1ק"מע ע4

,נשברהה"דא,מבעת.בק"מרישא"כאותבאר' בכירעב

,גק"דכדלללעט,ע"ושי ,מב"םנ"פש"משפ,גק"מעג

.חק"פעד

אררוןלקונטרסציונים
.לריסוקולאצ.אק"ססוףבפניםל"סלעילראהפד חוששיםהאקלמראשאותההכהשאםהריצא.גסואףה"סדלעילראהפה

.לריסוק.כנתרוצץבדיקהשהצריךפו .חק"סרישספנים.לעילהובא.(א"מע,מח)שםצב.ג"וש,(גסואףה"סד)לעילראהפז
.(א"רע,מט)שםצג.חק"ספת ד.א,נאפט

.(החוטנפסקשמאחוששיםבכחשכשמכה)יק"סצד,אפסקיהה"



לבמריכותהלכותקמב

0:555ג0.החוםנפסקשמאחועמטיןאיןרגליהשגוררתיבהמהז

[י]דיגלגתירעוף0"ו0(ר5))ג)גקט0[ט]0רג5יסכ510135סגרוג5:החריגן

אמוריםרבריםייחמה".([1]"גכ5055רוך0"151דחו5יןמרדכי0ג0ות)סכי
.חוששין["י]שנפלהנודעאםאבלשנפלהנודעבשלא

הגולהבאר
.א"הרשבבשםמורטז,שםהביבא.רב'בת'דהואימרתאשההיא)ט

הואארוכהלהעלותושיעור.בחוםבדיקהדבעינןבהדיאכתבו"שורןותבואותלובלין
.]]א"פמימןעיין.לעתמעתימים'מגפחותלא

נאיןוהעולם
~

באורךאוהשדרהלרוחבפעמיםכמההמצויותבהכאותלבדוקעכשיוהרין
הראשונהמבראעלשממכוואפשר.(שורתבואות'עי)המקלוראשהקשריםבמקום
נפשבעלכלמקוםמכל.)]א"הרשבדעתוכן.מידיחיישינןלאדנהלכהדלעילן"שנר
.המסוכמשמעותהשדרהנשברהאםפניםכלעללבדוקלעצמויחמיר
שבמקוםלפישםשנפסקלמקוםחוששיןהכאהבשעתהמקלנפמקשאםי]הכלבוכתב

:(,]1"מ"פין)בראשוכמורבהמכהאוחבורהעושההמקלשנפמק

:(~]גמרא)שכיחלאהשדרהחוסופסיקתשכיחדשגרונאמשום.נקמה,ט]

לכתחלהלקנותומותר.כללהולךשאיןונמצארגלים'באלאלושאיןגבעלאף.הכי,י]

בשגר1נאדתליקרגלתעלכלללעמודיכולאינוואפילולילךיכולשאינועוףהנכרימן
:(רן~אליעדמשקבשםן]הגדולהוכנמת"מרדכיןהגהות)שנפלראינוהושלאמאחר

חומשפסיקתרגליהגוררתולכךהשדרהחומנפסקהנפילתהעםשמא.חוששין,יא]

מלשונוומשמע."יהקצרהביתבתורתא"רשבל"עכנפילתהכחעםמצויהשדרה
בכלבדיקהצריכהנפילהכלדהא]שורןהתבואותוהקשה.לבדובחומבדיקהדבעינן
אחתרגלאפלווגוררתצולעאםאבליפההילוךאמות'דהלכהכןאםאלאהחלל
פחותמגובהבנפלהגםסיירידהכאתירץ.)חי"נמימןכדלקמןהחללבכלבדיקהצריכה

מפניהשדרהחומפסיקתמקוםאלאבדיקהצריכהואינהנפולהדיןלהראיןמפחיםמי
אפילוכןראםמפחיםמיבפחותהחוםלסמוקתלחושהיאיתירהוחומרא.רגליהשגוררת
בתוךה~דיןכתבא"הרשבדהאלפרשא"לרשבליההוהגוונאכהאיוכל.מפחבגובה

איןמפחים'מידבפחותדבריוייבתחלתבהדיאשםופירשח"ג'סידלקמןנפולהדיני
אלא.מפחים'ימגובהבנפילהאלאאינוה~דיןדגםמסתמאומשמעכללנפולהדיןלה

דיןשממך
~

משוםלההוששיןראיןלדעתעצמהשהשלהמדעתהנפלהדאמלדיןה

.א,א:פז.1ק.פדישפא פלקמן1.יר,.בפלץפב

.מעהמנביהר.הרשם.ב,"תישרמפוףפח.(,:הי,מיה,ה.ר)ב'ק.פלב" .סואיומ"החהפטשםק.יממממהגיהנהה"ד)בק"מא"בקונתבארפג

,האית.למיר"פצהראשונהכמברא)יהרןם"הרמבדעתגםח"שכ צאצהשבהלכה,(במתםשכותב

-

כבדיקהכה

~

.(א,ומחג"שבמתצא, .מפד
,זק"מצב,(געג)קא' הכלכתבה"רפה

.ו"חשםע"שווראה,נו.ד'לע'הגלאר"בשועזה.מן'םצג.בי .(א,כה)שםצד.הק"ספד


