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מוףדלקמןמכשיריןלישדאפילואלאהכאלאשמועינןאתאולא.ג"כ'מיסוףולעיל
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.'אות'"הגבמד ,זק"מפה
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,י שםע"שיוראה,נו'ד.לרגמןלאבשוערותכק'מנגח

.מ"מ _ב,גגכגט
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ג' 'ותים'"יפרשהגמראביארהמשךשהוא)דלקמן
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קמזלגטריטותהלכות

ניקבשמאחיישינןעלמאלכולאקוץבלאבפנימינקבנמצאאםאבלבושטקוץבישב
לבדובחיצוןנקבכשנמצאכןשאיןמה.""ש"הראבשםןל"כמשניכרואינוהחיצוןגם
1"מ"1הרמנ]"י"1כפרשא,הנרשמאן,ד1ששדאמרלמאןאלא.דגמראמדינאלאמיראק

לנקיבתימים'גתוךהואכןאםאלא)י"'טמעיףלקמןש"כמנתרפאהיינודהבריא
בלאבנקבשמודהאףחוששיןאיןדאמרלמאןאבל.(""נתרפאלמיסרדליכאהחיצון

.דגמראלדינאבפנימימגימיהאבבדיקהמקוםמכל,ןקוץ
הפנימיבדיקתיריעללבדוהחיצוןבניקבלדידןאףלהקלא"רמשכוונתלזמרישועוד
שמאלחוששישרקקיןידיעלשניקבבוודאיידועכשאינוהכאסייריא"דרממשום
מפקמיקריגונאדבכהאי.חוליידיעלניקבשמאכןגםלהסתפקוישקוץידיעלניקב

מאבריםאחדוניקבבקוץניקבשמאמפקלחללעדהדופןובשרעורניקבגבימפיקא
ואםחוליידיעלשמאמפיקאמפקמשוםחוליידיעלשניקבלהקלדתלינןהפנימים

מעיףא"נ'סיכדלקמןהפנימיםמאבריםאחדשוםניקבלאשמאקווןידיעללומרתמצי
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שנראהכיוןריעותאמיקרילאנמיט"מ'מידלקמןדקורקבןהחיצוןצדוניקב)בחוליותלינן
בושטקווןבישבמכשירדעולאוהא.ש"עכשר1הבלא1הוניקבקייםשהפנימילעין

לקמןתבאר,לדללקנ.מנממירדישטגבעלאףעילאמידהלדללעדהדיפןובניקב
כללהחמיראיןחוליידיעלשמאלהמתפקוישלבדובחיצוןנקבבנמצאאבל.("נט"מ
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שםבשיךימביאר,"םמח' ,והבריאשכקנהם.שחושששרתעם,וק"ימב.ק"מ
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לגמרימותכלכותקמח
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דלאן]דלקמןבדםמלוכלךלצוארדמיולא.ממשהנקבכנגדידועבמקוםהיאשהבדיקה
ראיהך"השוהביא.המלוכלךמקוםכלכנגדלבדוקשצריךכיוןא"לרמידועמקוםהשיב

דלקמןאחדמצדהכוסותבביתתחובהשנמצאתממחםבבדיקהבקיאיםאנוגוונאדבכהאי
תבואות'עי)בנהך"השעלחלקווהאחרונים.'הבמצדאבדיקתינודממכינן"]ח"מ'מי שורה

ידועבמקוםאפילובבדיקהבקיאיןאנואיןא"רמדעתלפידודאי(ופלתיןוכרתי
במחםאבדיקתינודממכינןוהא.ידועבמקוםמירכאגבי"מן"ל'מיכדלקמןגוונאכהאי

הבדיקהשאיןם,אימרדשמשיםמ.האחדמצדגיינאיכהאיהכימיתבביתשנמצאת
דגםגבעלאףמירכאגבי)מי"ל'מיולקמן'ממעיףש"מ'ועי.]שמןש"כמשםמעכבת

שצריכההאומריםפיעלנתפשמהמנהגמקוםמכלבדיקהצריכהשאינהאומריםישכן
עלאף'חמעיףדלקמןבדםמלוכלךצוארגביוכן.בקיאיןאנוואיןדגמראמדינאבדיקה

ואיןבדיקההמצריכיםפיעלנתפשמהמנהגמקוםמכלבדיקהצריךאיןייא"דלריבגב
בדיקהצריכהעלמאדלכילאלבדיהחיניןבניקבשכןכלכןואם.בדיקתינועלמומכין
צריךדאיןקאמרלאא"ריבגםדהא.בדיקתינועלמומכיןדאיןדגמראמדינאבפנימי
.החיצוןבניקבכןשאיןמהעצמובמימןריעותאדליכאמשוםאלאמלוכלךבצוארבדיקה

לפנינותחובקוץבנמצאאלאאמרולאהבריאשמאחוששיןדאיןכעולאהפוסקיםגםוכן
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ש'מביאשםא.ברמ,,בריקהבלאכשרהשכפררן בק,שאשאחר,ברקהשצריךאשרם

.להעריףקן'א' .('פ,הת,כתב,ה.ר)עק.פדלקמןצד

.1ק"פל.לעעז בקרלאההשיאלעניןיק,עז

מנפניםשמ,הבבריקתן'א'

.י'להתש'רבפפקל'לןנתבאי הגששיםשאיןכסלא,שפפק(א,ם'טנ'בן'י'ט'שמכעח

איןקנ'לנן'שש,שהבמקנםשאף(ב.א"הבישמא .לנתיפאהגששים
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.ר'ק.פ,1ק.מפה
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לאונמידהכאלוארישך"ולהש.,שן"הראבשם"לן"כמשקוץבלאנקבבנמצאולא
מביראלא"ןן"והרןןא"דהרשבמשום.דגמראמדינאבפנימיבדיקהצריכהעלמאלכולא
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במחםכמואבדיקתינובנה.לממךישכןואם.,מדינאבדיקהצריכהואינההבריאשמא

גםבדיקתינועללסמוךשלאשנהגופיעלואף.ח"ממידלקמןהכוסותבביתשנמצאת
מקוםדמיקריהחיצוןבניקבגםלהחמירעלהלהוסיףדלאהבומקוםמכל-,מלובבצואר

המנהגשהיה""'מ[עיף)מלקמןש"מ'ועי.ך"השר"לפבדםמלוכלךמצוארמפיידוע
:בפנימישכןוכלבחיצוןאפילובדיקתינועללממוךבזה],ך"כהשמקודם

דםמפתכיניכרואינומשהובנקבמריפהשהואלפי.מבחוץכדיקהלזנ"אין,יג)
קרוםאבל(י,ג"מדףי"רשעיין.הדםפירוש)ניכרואינובנקבבפניםלונכנסת

נבדקשהקנהלקנהנבדקיה.אדוםהחיצוןאבל""בוניכרתדםומפתהואלבןהפנימי
אחדבמימןכשירהוהשחימהלקנהנשחמיהוהדרברובאלאנמרףשאינולפימבחוץ
.י"פרשל"עכויבדקוהוויהפכוהוהלחימןויעקרוהוכולוהושהימלוכךואחר
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בעידלאמינהדנפקאלומרישבדיקהבעיקניאדאפילוכיוןמינהנפקאמאיבקניאאו
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כנגדבצווארפירוש)במימניםאלאריעותאדליכאגבעלאףדרומהמפקכלוכדין
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,שב'ה"ד(א,מ)צח מדלעילאגםשהקשה,שםצט
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כגק"וס(זהוכלה"ד)כבק"סולקמן,נקבן' ברקהלון'אם'מבפנגםזה'שלפתג'ש'שלוששהה"ד]
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ם'פתמנחתוראה.(אמוז)ג"שבמתהקצרהבית

,א'ק"סקיב



לגטריפותהלכותקע

לבןשהחיצוןנתחלפוואםלבןוהפנימיאדוםהחיצוןאלועורות'ה
לבניםאואדומיםשניהםאםוכן"'.מריפה[יי]אדוםופנימי

הגולהבאר

.הטורפ"יכהביתבתורתא"יהרשבשםש"הראיא.דרבאמגראוקא'מדשםי

(הפנימיניקבאפילוומשמעע"בשוכדלעילדכשר)1הבלא1הדניקבנ"קשהי"ולפרש

לוראיןכיון)החיצוןגםניקבשמאלחושלנוישמבפניםנקבישראםלהמשכחתהיכי
נמיחיישדרומהלמפקדחיישלמאן(נושטשישב)קיץגני7'"נגמראנן,כדאמר(קה,נד

ואפילו.(,מרןמעיףלקמןשיתבארכמוהחיצוןגםוניקבלבראנפיקפירוש)הבריאשמא
שרואיןפירוש)לבדהפנימיבעורתחובאותושמוצאיםלפיהיינובקוץחיישדלאלמאן
הפנימישניקבפיעלאףלבדודןבפנימירקהחיצוןבעורעדייןנתחבשלאהקוץראש
כפרידלא.ש"הראבפירושמ"מא"ורמשורותבואותח"בדעתכן.~'"עבראלמעבר
]"אחדמצדשניקבהכימיתלניחשדימה"',ש"נראכדמיכח."',.יפלת.יכרתחדש
לחושיש(הקוץלושנפלבותחובקוץואיןפירוש)בפנימינקבכשמוצאיןאבל(ק"ודו

כגוןלהדמשכחת"]"לזמרויש.בדיקהלוואין(שםהקוץכשהיה)ניקבהחיצוןגםשמא
.'והתומש"הראל"עכבחיצון%כהחולישלסשלאורואיןחוליידיעלשניקב
כפירושעיקרליהדמבירא)]"ל"כרשדלא]]"י"הבפסקוכן.י"כפרשכאןא"רמדעתוזהו
ולא.ומחסלקוץהדיןוהואדגמראמדינאצריךאיןבדיקהאפילווקניאדבכלבאא"ריב
דרתםמאית'סיכדלקמןהפנימיםאנרים'נבדיקהדנעיקהנהמהלחללקנ,שנלקיץ,דם

חיישינןלחללעדשניקבכיוןהלכךהגוףחלללהתחלתממוךמונחיםהפנימיםאיברים
חוששיןאיןכלבאוקוץידיעלשנקרעבצואראבלהפנימיםמאבריםבאחדניקבשמא
דלעילהא.(ך]"1"נ'מיח"ב)לושמעורביןבקנההפסקדאיכאמשוםא"ריב'לפילושם

בדקהובעינןבלבדהעורכשחתךהושםלנקובתדחיישינןושההמעםבשחם,],ג"כ'מי
אחרתידיעללעורממיךהישטגםשלפעמיםמשיםהחניי],ל"רשדעתלשאףסדנא

ל"רשגםומיהו."י"ק"ממבשםשםשנתבארכמושחימהבשעתבהםכשתופםמימנים
:ן],לקמןש"כמבדיקהבלילהקלא"ריבפירושעללכתחלהלסמוךלבומלאולא

מווגדולהנקובהלךואיןלהיותראויםשהםממקוםנמוליםדשניהם.מריפה,יד)

,ד"מנ"פבמאישלך'יאמכאןקיג .ט"סיכדלקמן.נ,בגקיד

.כגק"סקטר .('הבבתירוץ)להקשיתכא.איתחלהה"דמכיבה"בקטו

וראה.כאק"סח"פר.(לתרןש'יעיד)כאק"סשיך ק"סלעילגם

(ך"יהשה"ד)ישם,(היעיהי'ימה"ד)ם' .זהליק.חמובריםן'אן"ירא"שהרשבנתבאר

ק"סמשה'מריכבהק"ס,מהשורבתביאותהיכיחכןקזז להבש)ר

רש'שפמהעלחלק.,(הם'שנקבו'נלאאםר' .משגנקיבאעואם)מ"נא"נאסהמסףבנקיתהשיךבן
.'הפנעמשלענראלמעברכשאעודוקאדהינו(ם'צדד ק"מ.פלחראתקיח

ת"יהפרך"יהש.ת"הבעלשמולק)ד' איןן.לב.בפניתתחיביורואיםן.נשהינקי,ל"הנ

.(לפניניהקיץ שנמצאתממחטשהישחה"ראבבשם)דמיג"פקיום

.(משרהאחרמצרבפשטבקוץשגם,הכימותבבית בבקב

-

המההכשנמצאאלאאמרילאושם)בגתא. משנ

לאשאפילי)ה"סמחמיא"רמוראה.(ם'צרד' .(כשייהההרצוןמעירמעטרקנשאר

,הראשוןכיר'רב,כח'בתים(."רשברעת)נתבארובןקנא ק

(מביטבריקהלשאיןושייןש),יבשח= .(עקיבהלשקן'היששברםמלכלךשכשנאדי)י.יפ

.נ"פב.פש.ש'בקנו להנקלאר.שק'ב1הפנןקנד

שםן.,שיאה,,נ'ר' .(ולקמןהא,ה.ר))כק.מלקמן.א.מ

.רקבאםבןש.שה.דכ.פקנה .1ק.פ,ב.פקנו

.(1ה'לפה.ר)כבק.פלקמןנםראהקנז פקנח

.שםלקמןראה,.,תררמ'מררכ.(ןעמ'ע)קצו" .(נא'נך1הכל,ה.ר)כבק.פקנט



קעאלגמרימותהלכות

.דטריסס[טי]קגיססגי15ומטיססגי15ים05סטן1ט5:תגס.מריפה[ח]
.('טקינון'טט55ס"סר5סס31ס)

לפי("ן,ם"רמב)אינןכאלודרואיןמשוםמריפהאלאנבילהאינההכיואפלו.(ן,י"רש)
:(]ן,א"רשב)ולינמללנקובשעתירים

כתבוכן.בנהשמכשיריי"העימורעלשחולק'ן"ש"הראלרעתלחוש,ממפק.מריפה,סו)

ין"ש"והרא.כשרה~בלאה~ניקבכנקובאותהרואהאתההאפילומשום"ן,א"הרשב
אינולקוישכולוהכאאבלעליומגין'הבשעורקמןלנקבדמידלאוכתבדבריהםמתר

דמכלאדומיםבשניהםאלאלהמריףשאיןהכריעןן"ל"ורש.ל"עכ'הבידיעלמתקיים
תמצאלאהמראותופסולכאןישלקוימהלבניםבשניהםאבללקויהואהאחדמקום
והביאו.ל"עכי"רבשם"רועה~האורכתבוכןהמרפותעללהוסיףלנוומניןבריאהאלא
.ת"ך"והשע"השופסקנגדבדאורייתאלהקלאיןלמעשהמקוםומכל.להלכהין"1"המ

לבןכולואואדוםבכולואלאאומראינוש"דהרא]ת,ח"הבבשם"ת,ך"השכתבומיהו
ואפילו.כ"ע)ת,כולההתורהבכלכמוככולוליההוהרובומיהובהלןליתמקצתאבל

בבשרחיישינןדלאכמו(תי"1"מ)היאדרומהדלמאחיישינןלאבמקצתשהאדיםפנימי

עצמןהפנימיםאבריםואפילו.היאדרומהלנמראדמומיתבושנמצאהבהמהחללשבכל
נפלשלאוידועבעוףאובבהמהאדמומיתבהםנמצאאםמעייםבניכלכגוןהירוקים
נמצאאם'ו'מעיב"נ'סיע"השודעתדלפילאורנפלשלאידועאיןאםואפילו.לאור

משוםתלינןלאבדרומהמקוםמכלאבללאורשנפלתלינןרעוףמעייםבבניאדמומית
לפיבעוףלאורנפילהידיעליותרמצוימ"מעשבבניואדמומית"במצוייתחוליןדלעולם
האדמומיתתלינןהאורידיעלמצוישאינובבהמהמעייםבניואדמומית.שםע"השודעת

שוהפעמיםהפרמיםבתולדותשינוישאיןהנולדיםמןלךשאיןבתולדהאואחרבחולי
תלינןנמיובהכי.ארמרםאוירקרקבמימןאושחורהבשמאופעמיםכנמרבחברבורותנולד

לאורנפלאםירגעשאיןרעוףמעייםבניבאדמומיתגםבהגלתן,שםע"השועללהחולקין
דאחמשום

וקי~
מחלאאימורא

~
תלינןנמיובהכי.תן"א"הרשבבשםם"שםש"כמ""קינן

באורולאבדרומהלאתלינןולאבעוףביןבבהמהביןבמקצתןבפניםהושםאדמומית
)"נפולהאצלשקשיםכמוהאוראצלהםקשיםשהמימניםלפישםע"השודעתלפיאפילו

.א"הרשבבשםשםש"מעיין.במתםלהםחוששיןואין(ת,ח"ונ]ן,1"נמימןעיין)"ן,וררומה

.לאה.רא.דן,מגקל .א.הכ1.פקלא
.(ב,ל)נ.שבת'בהארזךת'הבתורתקלב פנ.פקלו

.ב" .(ב,לנ)שהימההלקלד
.(נ.יע,ל)נ.שבביתהארזךת.רנתמתקלה .מק.פ1.1מנמירהנבא.שםקלו

.1"פ1.פש,ש.בקלו .תה'.פא.הקלח

.'ק.מקלט .מק.פראהקם

.מק.פקמא בהנה1תל.מהרשביטח.1אמש.שה.רקמב

.למגר1'

,בגהורעתתסג ,חק"מלטד

.ג"וש,('התיםוכתבוה"ד)ג'ק"מל'כדלעקטה נקמו

.י"מנב" ,ט"מתכמ"מח"אולעלגםיראה,ב,נוגמראקטו

.ושח להגיעלאר"בשיעזהמצגןקטת
.נו'ד' ,.אלפם,רבננענתה"דא,נוקמט

,ב,נאגמראקג רשקנא

לקמןיראה,ודריסהה"דשםא"משב.ב"מע,גג'" ,קק"מ

,ו"מטשםילבושסרקנב ,גמעץקנג



לגטריפותהלכותקעב

ארדעורבמקצתדדוקאמשמעדלעילוהשייךר"הבדמלשוןי)"הגדולהבכנמתוכתב
")"שורהתבואותכתבוכן.מריפהבמקצתןאפילושניהםנתרלפואםאבלבהלןלית

כמקנוליהדהיהמשים,מ,הפנאידםכנגדני.אצין.הדלינןאםאפילילהאמיריהימיף
בהפסדומיהו.הנקבכשיעורבמשהווהאודםהלובןושיעור1הכנגדשלא1השניהם
אינודלובן",ומס",ל"ארשלסמוךישגוונאדבכהאילאדריםב1הלהרמיראיןמרובה

אולקויבשכולואלאליקויהואבן,דלכתבלאש"הראדגםלנמרישבשגם.%כליקוי
בשםלעילש"כמבתולדהלפעמיםהואדאורראאפשרמקצתואבלככולושהוארובו

ילקיי'נדילנן,דתלא"שנרשנראשייכלשיןעיקרליהמביראשיריהתביאית.א"הרשב
כולוריצוןעוראםאפילוומיהו.דאורייתאבמפקלעצמוירמירנפשבעלכלוהילכךהוא
לבדהארדמצדואדוםהפנימיאםוכןאדוםהוא'הבומצדולבדוהארדמצדולבןהפך
.(")"שורתבואות)כשרלקויארדרצדכלללהרמיראין
ע"השודעתלפימרפהברובואבלכשרהבמקצתוארדעור(נקלףפירוש)נגלדואם

עלאלאמגיןשאינולפימראהשינויבוואיןלגמרישלםשהשניפיעלאףוהאררונים
נגלדשאפילולריאהדמיולא.(ן,רדשפרין)"פרישה)ש"הראבשםלעילש"כמקמןנקב
מתקיםהתרתוןדהתה"ן,ו"ל'סיכדלקמןמגיןשהתרתוןכשרהכולוהעליוןקרום

ירדיויעמדושלימיםכששניהםהכאכןשאיןמהלוהממוךהריאהבשרידיעלומתר1ק
ולפי).(]שורטתבואות)לינמלומופולהתקייםמהעללהשגיאיןברובוארדנגלדאבל

:(]""גוונאכהאילהתיראין1"מו"ל'מידלקמןכקיתוןשנשפכהבריאה1ה

.י""הקניםאוהוושמיםשנינימלוכאילוליהוהוהדמיכנמוליתרדבל.דטריפה,טז]
אבל.שניהםנימלוכאילודהיינודמיכנמוליתרכלבפירוש"ן"י"רשלשימתוהיינו

כשהוושטיםאלאלאמוראיןלבדוהיתרכנמולהיינוכנמוליתרדכל,ן,א"הרשבלשימת
כשהקניםוכן.הארדבושםנקבליהוהוהדבורוממקוםכנמולהואשהיתרמ1ה1היוצאים
תשובתעיין)""א"מ'מיעיין.מ1ה1היציאתןבמקוםברובןומדובריםמ1ה1היוצאים
.('מ'מי'כ%כש"הרא
ושםונעשיםומתרבריםרו1ריםלסמהוגם'לכשנדלקקודםאגודלכרורבבארכוישואם
'מידלקמןמעייםבשניכמולהכשיר"ן"רדשהפרידעתאגודלכרורבבאורךארד

שעיקרוקנהושמדיןללמודואיןבמרפותמדמיןראיןכתבשורשוהתבואות.ן",1"מ
בהגהתהואוכן."ל,ופלתיהכרתיכתבוכן.בהםוכיוצאהמעייםמדיןבהםתלויהדיות

.א"רמבשם]ל"ץ"הר

.ננטילה"דנ,נחקגוה.ד'איתט'תהקנז םשייתקטן.טק"מקנה

ך"ש,אק"מנד"מסשה'בדרכהכא.שצי" ,מק"משם.ק"המבתחלתכדלעיל,גמיג"כש"באנקנו

,מזק"מישיך'"מקסז,'ק"מקנז דשםקנח

.יגק"סונסוח.ל"נ-עהה" ג,אק"מלומיקנט

~

שםע"שייראה,נו.-לתרגועלאבשוקרזהמעוןט'ס

.א"מ,מג"ממשכר"'דברת"שייראה.ב'ק"מקהי ,'ק"מכעגשםע"שיוראה,נו'ד'לוסיעלאר"בשועזהסיטןקריא

,,ק"ס.ופלתא'ק"ס'כרתקעא.סיב ל"וזלטהריייבדקות.מות.לשהקעב.שהקשהטהה"דשםקטב

ח"בפרהובא.בסופי .שם,שםמיצ"משיית,ד,פז,א,פהצ"צד"פסראהקגוג

.'ק"מך"שקסיד



-
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שכיוןמפסבדיקהשצריכהדרומהאצלמבחוץבדיקהלואיןושםי'ן
הואעוףואם'יעשהכיצדבוניכרהארםאודםאיןאדוםשהוא
מבפניםובודקוהושםמהפךכ"ואח(ושוהמו)מבחוץ[יי]הקנהבודק

הגולהבאר

שםדרבאה'ברוסף'יסרבאיוזארברעבדאמההיאיג,'אג"משםריבהמרא'מיב .ב.עה.ברף

אחרקנהכעיןיוצאבאמצעשלהבקנהשלפעמיםאווזותמינידישחדשהפריכתבעוד
ומתחברוחוזרחלולוהואלולכעיןועשויהקנהכדרךחוליותחוליותעשוישאינואלא
וושטים'כבהבולקיםשגםאפשרובזה.ל"עכוושמים'בגבידכתיבנאממעםכשרהבקנה
כדרךחוליותחוליותעשויאינושהיתרמאחרדמיכנמוליתרכלבזהאמרינןדלאמודים
חדשהפריעלבזהלסמוךישוהלכך.בהגייהר"מה"נ'סי'עי.קנהתוארלואיןהקנה

(נ"יהודהלהםביתעיין)

לגוףממוךלסמהחלקים'לכמתפרדשלהםקנהאווזותברדרובלי,יצחקעולתכתב
וכשריםשמתפצלבמקוםבקנהכפתורכמיןוישהריאהצידי'לבמתפצלשהקנה

מימןיעקבשבובתשובת.ל"עכאורחייהולאונקבותאבלבזכריםודוקאבהכידאורחייהו
בהןמשגיחיןשאיןלפילכלידועשאיןאלאבהכיאורחייהונקבותדגםעליוחלקד"כ

אורחייהולאואיוגם.כללעיןהנראהגדולשינוישהואכבזכריםכפתורלהםשאיןמפני
דגדגנה.הםאחדמיןוהנקבותשהזכריםכיוןמהםבאחדכןנמצאאםלהטריףאיןדנקנות

מבשרינןלהואיתהכיברייתאחיוידבלדמשוםדורראעינוניתאגבילה,בגמראמצינומזו
(ט"שםש"מעיןב"מ'ומי),ל,ה"ל'מיכדלקמןהםאחדמיןשכולןמאחרבביתיותגם
אחדקנהרקהואמופועדשמראשומאחרכלליותרתזהראיןועוד.'דמעיףב"נומי
הוי.ריאהשלאחדלצדנכנסאחדוכללשניםמתפצללריאה.ממךרקקניםשארכמו
כדלקמןהחזהתחתמשנכנסהראשים'לגוהיהשמתפצלקנהכלכמועליופיצולשםרק
עליוקנהיתרתשםואיןמעםהחזהמןלמעלהמתפצלאווזותשבבראלא"ל"ד"ל'מי

:'דמעיףה"נ'מיעיין.ד"עכזהבשביל
""שחימהבמקוםהקנהלבדוקיכולומשםתחלהבעורקצתקורעפירוש.מבחוץ,יז)

.לבדוהקנהושוחת
כיוןהכא],א"כ'מילעילש"כמבעוףאףמימנים'בלשחוםצריךדלכתחלהגבעלואף
גםישחומראם(הפוסקיםבשם"]"ך"ש)דמיבדיעבדאחדבמימןאלאהיתרלושאין
.החתךבמקוםארםאודםקורסהיהשמאלמירשאיבאמבפניםיבדקנוכךואחרהושמ
ובוושממבחוץבקנהכמוארםאודםקורמיששמאמבחוץבושםגםחיישינןדלאוהא

דרובלזמריש.בוניכרהארםאודםואיןמבחוץאדוםשהושםלבדוקאפשראימבחוץ

.ח"משםע"שווראה,נו'לירהגיעלאר"בשיעזהנימןקעו.כטלק.שח)יק"סקעי שםע"שווראה,נו.ליהטעויוערבשוערזהמשןכטרח.שםהודה'לחםת'ב.-קק"סהפניםבלחםהיבאקיד

.י"מנק"מטב.הבאר פרקעט.א,מזקעה

,א'ק"סו"ט.טק"ם.2ה" קעו

בשיעזהפשי

.א.פשםן.שזויאה,לגנזהנקלאבשועייזהפשיקפשםן.שזויאה,נז'ר'להנןלאי.
,מאק"ממ"מ,א'ק"םקפא,ג-ב"מ



לגמריכותהלכותקער

ננדיקס[יט]נקי5ין5ג571ין7י7ן)1:תגס.תקנה["י]להאיןהיאבהמהואם
.תקנס1)5יןעוף5ף
.מבפסם[כ]אלאמבחוץבדיקהלושםאיןנמינקבולעניןי'ן
דרוסהלמפקחהטשיןיאין"בדםמלוכלךוצוארולפנינוהבאעףח

הגולהבאר

.הגאוניםמה.שהמהלכותג"בפם"הרמבפ"וכשם'"רש"כפיד א"והרשב

,שם."רש'כבסושם.ברוחם'נו.ירבשםן"והרשםבחידושי

אמרולהחמיראלאמבחוץהושםעלאףהארםדםמיפתניכרתשתהאאפשרפעמים
כיניכרשאינושפעמיםלפימבפניםאףלבדקו.וצרןלבדהחוץבדיקתעללסמוךראין

אינורושםואותואדמומיתרושםאלאמבחוץנשארולאלפניםויורדנתחלחלהארם
ועברהארםנתחלחלשלאבעודאבל(בקנהכןשאיןמה)הושמאדמומיתמחמתניכר

אבל.]!"ש"הראל"עכהושמעלמונחתבעודהיפהניכרתהארםדםמיפתלפנים
מבחוץארםעליוישאםאף%כלחושאיןמבפניםהושמשבדקדכיוןכתבא"הרשב

בקנהגם1הולפי.בפניםלחלחלמופואין.)!"1"נ'סיכדלקמןדריסהאצלקשיםדמימנים
שחימהבמקוםהארםדםקורסשאיןשמאחרלבדשחימהבמקוםאלאמבחוץבודקאינו

כששחםאבללפניםמבחוץעוברהואשהרימבפניםכןגם1הבמקוםשאיןבידועמבחוץ
שחימהבמקוםשלאמבחוץהרבהארםשישאףמבחיןהרבהארםבושאיןבמקום
עין)א"הרשבדעתלפיכשרמבפניםדםקורמבואיןואםשחימהאחרמבפניםבודקו
.("!"א"עו"[מ]דףהביתובמשמרתהארוךהביתובתורתי!"ב"עג"נדףבחדושיושם
וכן.הכימשמעלא1"מ'מעיסוף1"נמימןוהאחרוניםע"ושוהמורלשוןממתימתאבל
.לפניםלעבורמופודהארםמשוםוהמעם.חדשניכפרידלא.,!"שורהתבואותכתב

ואםשםכדלקמןהקיפוברובלהתפשםדמופומשוםבמשהודריסתוקנהמעמאדמהאי
מינהנפקאליבאלדירןאבלע"השודעתלפי1הוכל."!"עביובכלשיתפשטשכןכלכן

:א"רמשכתבכמו

י]

"
:1"ימעיף1"נמימןעיין.תקנה,

:(ן!,ך"ש)בהגייה1"ממעיף1"נ'מיכדלקמןלעולםדרומהבבדיקתפירוש.כבדיקה,יט]

ג"פש"ע)]ן"ם"הרמנד"שכלפי."דקןמעיףדלעילן"י"רשכשימתהיינו.מבפגים,כ]
:("ן"י"ב)הגאוניםבשםיי,ירוחםרבינוכ"כ.()י,ח"כבדלא.כ"כ'ה

,יבק"מקפט,ג"מג"פקפב לוסיעלאר"בשועזהמימןקפג

,שם'בתיםא"רנטת.כשדלא)לין.אה"דב"רע,כחצ~גילבוטטיחוראה,נו'ד' ,(מבחיץקה'בר%ללשישנקובהשלענין,הח.יממדיה)מזק"מלעיל.מטחשם

,(שםא"כרנדלא)ג'ק"וסיאק"סואצאשלתכ"אאבהןשלתהארםן.שא)רומה-הה"רקפד ,%)בקןה"יכ,(.הפנטבעורועבר

"
בגק"ים(דעת'לכ"כ.ה"ד)כבק"סלקמןנתבארקצב.ן'אה"ר(

.(ת'שלישטה'ושה"ר)ת'הבוטשמרת,ב,נץת'הבתורתשלנום'בדפיםקפה שא)ם'מחלקוישש"ומה"דוכצג.א,כה

אלאד"מהראבהוכחהן' ,(רוע.שאצומקוםויו,יאק"חגרפו

,(ב,קכט)ץאותסיב'נתנענד.ד'ק"סקפו ש"ומה"דקצה.כבק"םמעטנקדשראהקפח

.ש"שריארבני
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[]י]מקוםלבדוקנקובהלמפקחהטשיןאבלהחללכל[כא]ילבדוק"
דחייסיגןנדסך)וכ)נודנ51רסנסרס15עוף)כ15קרין1יס:תגס.המלוכלך

.סנוגסגוכן(1"5נססט"פ5לסירימגסות)נקי5ין5ג511יןמוסטגקינת)
הגולהבאר

.שםתופפותטז

,'"ש"הראש"כמהמימניםכנגדבצואראלאריעותאדליכאגבעלאף.החללכל,כא]
:(1"נ',מש"מ',יע)"'"ד"מדלעיל."רשלשימת,ן"'יהתימ

.בלבדהמלוכלךמקוםכנגדמבפניםבושםדהיינוין,ך"השפירש.המלוכלך,כב]
דצריךכתב('כושמבצבץבהמהאי"לדףשםעיין)הארוךהביתבתורתא"והרשב

נקבשמאדחיישינןהמעםלזמרצריך)ניקבהיבאידעינןדלאהושםאורךבכללבדוק
לשימתכןשכתבהמורלשוןהעתיקוהשייך.לדבריויחושנפשובעל.(באלכסוןהקוץ
צריךאיןבקנהדתלינןבהאמינהנפקאי"דלפרש]י'והתומ]שי"הראש"וכמ"יי"רש

הצוארבכלדאפילו(ישנותבנוסחאות)המורוכתב.דמאדמממממאהיכאאלאלבדוק
.המלוכלךמקוםאלאלבדוקצריךאין
הכאדנקמוהא.המלוכלךממקוםלסמהאולמעלהלשחוםתקנהישבבהמהגםה~ולפי
מלוכלךהצוארכלאםאפילובבדיקהאפשרלעולםדבעוףנקםדפמיקאמילתאדוקאעוף
במקוםמלוכלךכןאםאלאתקנהלהאיןבבהמהכןשאיןמההצוארכלשנקרעבדם
לפעמיםלהתירישע"דלהשומשוםבהמהגםבהגייהא"רמהכירהכיומשום.בלבדאחד
ישבוושהההעוףדשחמג"כמימןסוףע"השושכתבומה.ייבדיקהידיעלבבהמהגם

"ישםם"הרמבלשוןוהואויבדקנוהושמויהפוךאחרבמקוםלבדוהקנהבשישחומתקנה
בשםשםש"וכמלממראולמעלהאחרבמקוםלשחומתקנהלהאיןדבהמהומשמע

כמוליהמביראלאם"הרמבדבאמתלומריש.ופשימגמידדושםמשוםהמעם,יי"ב
לשימתהמורלשוןע"בשוכאןי"הבהעתיקהכיואפילו.י"רשלשימתכאןהמורשכתב

מאחרבלבדדםבמלוכלךופשימלגמידלחוששלאכאןלהקלשדעתולפייין"רש
אבל.כדלעיליןכלבאאוקניאידיעלהצוארבנקרעכללבדיקהצריךאין"אי"דלריב
בשםלעילשנתבארכמו)הושמלנקובתדחיישינןמודהא"ריבגםושההמעםבשחם

דמביראמשוםבדיקהצריךראיןמעמאהיינוא"דלריבמשוםעמוונימוקוומעמו).(ייי"רש
כשירותבהמותרובמכללבזהיצאהולאכללריעותאמיקרילאלבדהצוארדנקרעליה
כישבעצמובושמריעותאינן~חדלאמאחרגוונאוכהאיקוץידיעלהושמנקובותואינן

כ

~

.ה"הנ"פרה.ג"םב"פנ1 כה"רא,כחכקנז

.העוףשחטה"רר1.' לפמירהנאיןאין,)המלכלךנקוםבברקת.)רםרז.נ.ק.פ,א.ק.מקשח

.(ופשט.סיק"סרישכלנט וברפוםר

,('התיםוכתביה"ר)ג'ק"מל'דלערח.ר,ל:שלנום' .יגק"מרטצריךקניאאיכלבא'"עבנקרעשגם)א"מע,כחרא

שנתבארמהוהוונו,(ג"םב"פש"באו)ל"רש:ל"ארזלי.(בשמניםקה'כד מב"פרב

,א"כריביול"רשלרעתשגם,ג'ק"ממוףל'לע.ג" במרהמ"מ,אחא'כה"דשםרג

.כרהבההמעתמ" ,א'ק"םריש'פלתרד



לגטריטותהלכותקעו

ושההשחימהשלבמכיןמעםבשחםכללשיךלאמעמאוהאי.'ממעיףדלקמןקיןלה
ידיעלשהרישרימהשלמכיןיריעלהושםנקובותואינןכשרותבהמותרובבהלזמר

שיטעמאומהאי.(אדרטעם"'די"מלעילש"מולן.הםהושטנק1ב1תכזלןשסיטה
מהניהצוארלקריעת]'יימיםשלשהתוךבשוחטדדוקאפירשולאכאןע"השומתם

מחמתקרוםועלההבריאשמאלמיחשאיבאימיםשלשהאחראבלמבפניםהושםבדיקת
צריךאיןא"דלריבמאחרכךכללהחמיראיןדהכאמשום.'ממעיףכדלקמןמבפניםמכה

()'ופלתייכרתי'עי)בצואראלאעצמןבמימניםריעותאח1ינןולאהואיל%כבדיקה

עוףשהייהגביג"כמימןסוףדלעילם"הרמבדנקמהמעםשפירשי"הבדעתלפי1הוכל
והוכיח.קשחימנקבבמקוםורלמאבושםוטשימלגמידחיישינןדבבהמהמשוםהואדווקא

דלמאנבדקיהוהדרנשחמיהנעבידהיכידמאקועיהדממממםאוו1אבבררבאמדאמרכן
במפרוך"השאבל.לסמהאולמעלהלשחוםתקנהמצאולאשדלעילקשחימנקבבמקום

במקוםדלמאהושמבכלהמפקהיהדרבאאוו1אדברופירשב1העליוחלקי'הארוךי
~יןע"לשובחבורוך"השהביאנמיהכימשום.,יןבחדושיוא"הרשנדעתוכן.קשחימנקב

""ק"ממבהגהתש"כמבבהמהגםמרובהבהפסדלהקלן'לי"רשדעתלהלכה
משוםהיינוג"כ'סימוףדלעילדווקאעוףם"הרמנדנקמהא.]יי"בבהובאן'יק"ומהרי
ולבדקוהשלםהושמולהפוךלבדוהקנהלשחומ11בתקנהמילתאליהפמיקאדבעוף
לאשבוודאיודאיתברורהתקנהוהיאשםכדלעילדםמיפתבוימצאלאאםמבפנים
מילתאפמיקאלאבבהמהכןשאיןמהשחימהשלבמכיןניקבלאאם%כדםבוימצא

הדתךמקוםכנגדגםכללדםפת.טמצא.שלאבבהמהכללברורהשאינה11בתקנה

)]יי"בבהובא]]יירוחםברבינומשמעכן."]יהרבהלהתפשםיוכלהשחימהשדםלפי

ז]יז"ע'מילקמןש"כמבשחימתןהמימניםדרךויוצאיםנגרריםשבבהמההדמיםכלוגם
כמוהמימניםחללדרךהשחימהלביתונשפכיםנגרריםהדמיםאם.)יזךא"רשבבשם

הדםגםהשחימהלביתעמהםוהעבירוששמפולהיותיוכלהורידיןחללדרךשנגררים
דתךכנגדדםטיפתנמצאלאאםגםבבהמהכללתקנהאיןולכןהושטמנקובתשיצא

דםבמיפתאלאאינוושםדבדיקתן]יי"רשכפירושליהמבירא,]ים"והרמב.(הראשון
נקובלעניןמבחוץבדיקהלושםאיןמעמאומהאיידומשמושעיןבמראיתולאלבד
יזחן"הראבל.משהובנקבלוכשנכנסתבוניכרתדםמיפתשאיןמשוםם"ורמבי"לרש

עיןבמראיתלהכיראפשרשאילפינקבלעניןמבחוץבדיקהלושמשאיןהמעםפירש

,לרשירשריוח רשםרב

.מהרוקיכתבה" .ה"הנ"פמשנהבכסףרץ'תכןרבא

,(א,קכא.ב"רע,קב)ג"חסי?גתרבב ירבה"רשםרכג

.רוחם'נו' ה"דשם'"ביראה,ליריניהגיעלאבשוערזהמעמןרבד

,חתךלא וראה.(א,עא)ג"שגביתיהקצר.הארךהביתתירתרכה

,69ן)ז"אדה.פסק ,והכיבח"חנ"פרכו

גםיראה,ב"רס,מגודףבריקהליאיןה"רב,כחרנו ,כק"פלעל.(ת.שלישוששהה"ד)בגק"מלקמן

,ב,מאנחמינ,דברוראת.בריקהלון.אמריה(א,ט)רנת

זת'אח'"עלעירממוךהושטם'שלפעמ)ג'ק"ממוףריא צ

_(שחשהבשעתטים' .(היהה1'שה.ר)?ק.פל'כרלןריב
לאולנךקמןבזמןמיררא.1רמן.שהש1)א'ק.פריו .(להתרפאהינטען

.זהאיןה.ר1.פט"פעיד בנקזםאלאבריקהצרדראין)כלבאפפקה.רא,נעטו

,(הדםשמבקבק פרטז

ק.'במהריק,בהמהנצרלאך.ביט)1ק.פננ" .(דלקמן
.('כ1לממהאולמעלהלשהמו)ר'"מב'פש.ש'נריו פריח

אות'.הנבהנרגלהבכפפתר"והע.(באות)קצו" ם)תקנהלושאן:שםכתובשלםם'שברפ1מ,מא

.'כ1למטהאולמעלהלשהיט



קעזלגטריפותהלכות

הכוסותבביתכמועיןבמראיתגםלבדוקיוכללבןבעוראבל.האדוםבעורבמשהונקב
ולבדוקהראשוןחתךמקוםכנגדהנמצאהשחימהדםלהעביריוכלכןואם.והממס
קיעיהנמממממיצן.("]י'מדףבגמראתא,כדא)השמשנגדאיד.ימשמישעיןבמראית

ש"כמלסמהאולמעלהכששחםבבהמהגםמצוהוצורךמרובהבהפסדלהקלישדמא
מידכששחמאלאלהקלאיןקועיהבמסממםומיהו."לין"רשבשם"ג"כמימןך"הש
כמוהדםומשקיםאוכליםיעבירופןדמאקועיהשנתמממםאחרישתהולאיאכלשלא

.]מיי"מלקמןשיתבאר
אורךבכללבדוקוצריךמלוכלךהצוארכלשאפילוע"השודמשמעות]ךיי"השוכתב
ומחסלקוץדמיולאמבפניםבדיקהישהכיאפילויייידועבמקוםהנקבורוחבהושם
הפנינייםבאבריםלבדוקדצריךמשוםדמרפההבהמהבחללשנמצאואולחללעדשנקבו

מימןכדלקמןהפנימיםבאבריםידועבמקוםשאינומשהונקבאחרלבדוקאפשרואי
אחדבאברהכאאבל(א"[נ]מימןמור,שין"רא)רביםשהמקומותהתםדשאני."אין"נ

הצללכלדבודקיםוהא.עלמאלכולאדגמראמדינאבדיקהלווישידועמקוםמיקרילבדו
דדוקאמשוםהיינורביםשהמקומותפיעלאף"יןח"וג"י1"נ'סיכדלקמןונפולהבדרומה

אואבריםוריסוקהדרימהאדמומיתאבלרביםכשהמקומותייןבדיקהלואיןקמןנקב
.החללבכלבבדיקההימיבניכריםבנפולהקריעתן

כתבג"דבה"יית"לרשגית"בהביןפלוגתאאיבאהאידנאאבלדגמראמדינא1הוכל
ונפולהבדרומהכגוןבדיקהשםשהוזכרמקוםבכלשפיראבדיקהלמייזםליבאדהאידנא
אל]יתדכתיבעליולסמוךומותררואותשעיניומהאלאלדייןראיןכתבי"ורשושבורה
שיתבארכמוהבקיאיםכללפניולהביאיפהישרהואאבלההםבימיםיהיהאשרהשופם
[ו"ס](ג"ע)מימןג"פל"ורש.ג"ככהיתיא"רמודעתי"כרשע"השודעת.]ית1"נ'מילקמן

אומנותוצריכההחללבכללבדוקשצריךמשוםג"ככהונפולהבדרוסהלנהוגהכריע
שישכיון"גית"נ"מדלקמןבשבורהאבלאבדיקתנוממכינןלאובקיאותוזריזותיתירה
.י"רשכדעתיפהבעיוןעינינוראותכפיאותונבדוקלאלמהו[נ]לפנימבורראחדאבר
ואינוהצוארכלשנקרעדמאקועיהבמסממםכגוןאחדבאברמשהובנקבאפלווכן

.בדיקתנועללממוךישמבפניםהושמכללבדוקדצריךבושםהקוץנקיבתמקוםיודע
ולאמבפניםהשחימהאחרולבדוקלשחוםלהקל,יתב"פרישל"רשדעתבבהמהואפילו
בדיקהצריךדאיןייא"ריבכפירושעיקרשתופםמשוםקשחימנקבבמקוםדילמאחיישינן

נגד:שםי"יברש,משא.בשבריק:א"מע)נו:ל"איצרנט ,(נקבשםראה.אםמסתכלה.ההשמש

.(לעיל.כמובא)וק"מרל מב"תש"באנרלא

,ד'" .גי'-לק.וגיעלאט"סלמלוהביאוררלב

,וק"מרלג 'כורוע'נו.שאבמקוםהנקבדאפילו:בשיךהלשוןרלד

.הכקובלךמקוםיריחב.אילכלכנגד וראה,ללעוהגיגלאר"בשיעזהמשןרלה

שםע"שי .א"מ

א"אקמןונקביהרקיןהכרםלבריקך'צר)מב"מנ"פרלו ל
,(בכולובדק' ,טזמעיףרלז

,גסלףרלח ה"דבגגרשייראהרלט
,(בהןננררקנקנן.שא)בקט ,(ד,קמט)מא'.םרט

.בההכתובה"דא,נברפא רבררעב

ב,ץם' שםע"שייראה,נו'ד.להגיעלאר"בשועזהמצוןרטג

.ח".ם םרביד

.סוק"סך"ש,ה"סוכאן,שם.נ" א"ירמע"שיוראהנוי'ד.להגיעלאר"בשיעזהמצוןרטה

.ב"משם ם)רנו

,(ב'ק"ססוףל'לעהובא)ג" .('התוםיכתביה"ד)יגק"םדלללמעז



לגטריטותהלכותקעת

[:מגס]כשרהבותחובואינוי,לרחבואולארכו[כג]בהסטקוץנמצאמ
בותחובהואאםאבל"'('"'))וסגסטור)חנחוןדסקורט1'ע55ין05

הגולהבאר

,א"יהרשבם"והרמבהרצףכעילארלאיח,ג"מדףשםדעילאאחאכרעאדרבמימראיז

הכיומשוםבעלמאלחומראהיאשהבדיקהאלאבמימניםריעותאדליכאמאחרמדינא
הקרעשלהמכהאםמים"ומקשחימנקבבמקוםדילמאלחושכךכללהחמיראין

אבל.ישחוטלמטהאולמעלהלשחוטשאפשרמאדרלנדאדדנמק1מהואשמצואר

צריךא"לריבדגםושההמעםוחתךלשחוםשהתחילכהיתןמימןדלעילשהייהגבי
רחוקלסמהאולמעלהלשחומרקבבהמהתקנהאין)לעילישנתבארכמובושםבדיקה
הושםיהפוךכךואררקשחימנקבבמקוםלאושבוודאיבעניןהראשוןחתךממקוםקצת

מימןש"על"רשדעתלפיופשימלגמידחיישינןולאהראשוןחתךמקוםכנגדויבדקנו
ל"רששםימיים.")שגימימןי"נהנניאק"ממנשםמהרחקכ"וכק"ממניסםד"[.]

ולמסוךלהקלישמצוהלצורךאומרובההבמדבמקוםפניםכלעללהמחמיריםדאפילו

בשמו11קולאהביאוהשייך.להתירלמעשההלכהוהורושהנהיגוהאחרוניםהגדוליםעל
לבדאחדבמקוםדמאעיה,קבמסממםשכןכלכןואם.שהייהגבייןג"כ'בסילהלכה
בדיקתנועלולממוךלממהאולמעלהלשחומבבהמהאפילוגונאבכהאילהקלדיש

המנהגלשנותאיןבעוףאפילוהכיבלאואבל])ימצוהלצורךאומרובההפמדבמקום
.וכתייי)הי"ל'סיך"השש"כמא"שכרמ
שחיןגלדעליוונעשהדםויצאהעורשנקרעהמימניםכנגדבצוארריעותאנראהאםוכן

אינואםאבל.הושמוניקבברזלכליכלשאראוחץלדקירתאולקוץלמיחשדאיכא
ואפילוהואחולידמחמתחוליןאלאהושמלנקובתחיישינןלאהמימניםמביבנפוחאלא
.("יח"ב)בהלןליתשםנצרר

מביבבפניםנצררדםונמצאמבחוץשהוכתהמכהמחמתאלארולימחמתאינוואפילו
בקיאיןשאיןלדידןאפילוחשששוםב1האיןמבחוץשלםשהעורמאחרמבחוץהושמ

.שלםוהעורהואילהנוקבדקבדברהוכתהדלא(ח"למימןצדקהמעיל"י1"מ)
נוצותמתלישתדםכיצאדינו1האת1השנושכיןהתרנגוליןנשנותמחמתדםיצאואם

.(ן)יח"ב)"יג"כ'מיסוףכדלעילמדינאלאמורשאיןפיעלאףלהחמירשנהגו
בעורריעותאשאיןורואהאחרבמקוםשוחםאםמבחוץשבעוריבשבגלדאפילוומיהו
:(יןשם1"מ)המנהגלפיאפילולחושאיןהפנימימצד

רקכללבותחובשאינובוודאישידועאלאלרחבואפלואווושמשל.לארכו,בג]

,מ.ק"מלו"מ.ח'ק"מלד"םשיךראהרנד.ילבן:ל"אשרמח ק"מרנה.ומעיףרהט

.י .א"יריברבתש"יממדיהרנד,ג.ק"מסיףל'ילעזהגולפיה"ד)זהק"מרב

,ג'ק"מרוז.('לפ"ובה"ד)לעלככיצייןרוא
.כיק"סשםל'לעראהרצח.וק"סרני ,שםינוב.כ1ק"מקדושיםרעת.(א,פי.ד,מ)צ"צד"פסראהרוג

.חק"מבג'.םרשו.כסק"סתורהרעת



קעמלגטריפותהלכות

והבריאהושםניקבשמאטינן"דחידםקורםשםאיןאפילואמורה
חייסיגן557חנחוןדסקורט5ין05ססירין)נ1יס:מגס.מכרואיםונתרפא

מאחרבותחובהיהדממתמאאמרינןבוודאיידועאיןאםאבלהושמדופניביןשנדחק
.("הין"ש)לרחבושנמצא
קוץלהישבי"ופרש.הבריאשמאחוששיןאיןבושםקוץלהישבעולאאמר]יןובגמרא

בפניםבואיןדםוקורתמבחוץנקובתונראהואינוהושםלתוךונתחבקוץשאכלהכגון
ואניקרוםואינובושממכהמחמתשעלהקרוםוהויונתרפאהיהניקבשמאחוששיןאין

ודעת.ל"עכ)"קאלי,ביחבהרבותםאותםובראכמוניקבלשוןדהבריאשמעתי
.לבראנפקף"הריפירשהבריאולשון'בכפירוש"יןף"הריודעת.'אכפירושי"ים"הרמב
אמרינןביניהםאריהרעלדמשוםי"ופרש.,יןדרומהממפקשנאמאילעולאבגמראופריך
שלחיצוןבעורמשהודנקבלמבדקהאפשרלאוהכאבדיקהלהוומצרכינןדרםשמא
לעילתדפרישיתולמאין"שי"הראוכתב.("דלעילין'בלפירושהיינו)מינכריןןלאוושמ

והכאבדיקהדמצרכינןדרומהממפקשנאמאיהכיפריךביהמנכרדנקבא"ריבכפירוש
איןעולאקמברבגמראומשני.בעילאבדיקהדאפילודמשמעחוששיןאיןעולאקאמר

בלא)איתמרנמצאתואמרכהנאדרבקמיהמרבנןההואיחיב.דרומהלמפקחוששין
נמצאתאבלאיתמרישבליהתציתולאכהנארבלהואמרריישינןישבאבל(תחיבה

ל"עכ.אכלןקוצי(וביעריםבאפרהרועות)ברייתאחיוידכולהולאשמועינןאיצמריךלא
.הגמרא
ישאפילולחושראיןנראהבפניםבואיןדםוקורמי"דפרשהא"התומפותילוכתבו
)לקמןיל]התומפותליעודוכתבו.הבריאשמאחיישינןדלאכיוןמברוץאיןאםמבפנים

שמאחוששיןנמיבושמקוץלהישבכןואםדרומהלמפקדחוששיןהילכתאפמקינן
שנולדואףעומדתלייהיתרבחוקתנשחמהגימאחוששיןואמאיתאמרואם.הבריא
בחוקתלהעמידהיששנשחמהעכשיוהכיאפלואיסורבחוקתשהיתהמחייםהמפק
שמיווביבמות.דשכיחאדרומהדשאנילזמרויש."דיבמותלי'בבפרקכדמוכחהיתר
מילתאומוכחאדשכיחאמשוםדרומהלמפקדחיישינןדהאיותרהתוספותפירשו

למאןהבריאשמאדחיישינןבושמקוץלהדישבההיאוכןמדלהתיראמפילאימורא
הילכךדרומהלמפקדחוששיןפמקינןלקמןכתבשיט"והרא.ל"עכדרומהלמפקדחייש

כעולאפמקקני~"ילן"וראב.הבריאשמאחוששיןבוושמקוץלהישבראםף"הריפסק

,כבק"ומג'ק"מוברלעיל.ג"םב"פער מה.ישה"ד)לקמןמבוארתי"רשרעת,שב.ה"דשםרעא

,(ת.ש.של ,קמברה"דשםערב

.ר"מימ'.םע"ושיובחיר,בגגרעג לעבארוכהיראה,א,מ'עמכדאמרינןעדר

ק"מכר'סיל' .מ

,ב,לערה סטהה.ר)לקמןמבנאית'הת1מת)ך.11אשה4.ררעו

,(רשעית ג"מרעו

,דמי .רכז"מרעת

,מזק"מרפא

:%%,1 1.א.הכנ.גחסד

.(שלישיתשטהה.ר)לקמןתבאד' ה"ד)ב'ק"מלעילראה,הפירושים'בן.במ"והנפק

לדבריהםלחושש.ש,שםק"וממ.(להמפרשיםומהי .ע"צמרובהבהפמרלי.יאפ,תורףבשלר'לההמ

.(רחימהלמפקן.חוששאמרשמואל)א,עולקמןרמו "רשברעת)כק"ומז"מכדלעל,.רם

'). ,הנקבשנשאררק,קריםשעלהן.2,חוענן.שארסיח

.ד'סינ"פרהיט



לגטריפותהלכותקפ

53ותן3עירגו)סק)גסנווטן.(ת"קס3סס5"וסגס"וסר5ן"סר5נ)ס3רי55)סנ

שמאדיישינןילא"יעכשרהארדמצדהכוסותביתבעובישנמצאממרסראיהוהביא
מפקינןהכיומשוםשכיראוגםלדברדרגליםמשוםדרומהלמפקדריישינןוהא.הבריא

למפקרוששיןאיןעולאקמברדקאמרוהגמרא.התומרןשכתבכמוהיתרמרוקתלה
דעוכימשוםמדלקהיהף"דהריואפשר.שדלקתיכמוולדלקלהאריךרששלאדרומה
כלעובידמשוםן"הראבכדבריומסתברא.הבריאשמאריישינןלאעבהואהכומותבית
"שיי"הראכתבהכומותביתבעובישנמצאתמרסוגבי.ש"הראל"עכלדלקאיןדהו
לזמרתמציאםואפילודקשדופנומפנימריפהארדמצדאפילודבהממם]יין"פירש
שמאדריישינןלמיסרמצינוהעוררציאלאניקבולאהואילמרפהלומרמבראשאין
נראהואין.דרומהלמפקדריישלמאןבושםקיןלהבישבכדריישינןוהבריאכולוניקב
דפעיאבושמאלאהבריאשמאריישינןדלאהממםשלהעורברצילהמריף)ינת"לר
המרםהיהלאהבריאאםבהממםאבלהושםלתוךהמרסשרורופעמיםליהוגמראביה
רו

~
.ל"עכלתוכור
לצדלרוץעדייןיוצאהמרמראשהיהמכהמרמתקרוםועלההבריאאםלומרורוצה
מכהמרמתקרוםשעלייתלפילתוכור~רוהיהולאמלמעלהעגולוהקרוםכשהיה'הב
קרוםונעשיםמהםהיוצאיןבריריןהנקבצדדיונדבקיןריריןמשלדתשהמכהמשוםהיא

הנקבצדדיומדבקמדברוהקרום
~

נמרטיםהריריםהיושםהמרמראשהיהואםלוהה
המתרבריםהנקבבצדדימאדנדרקהמרםראשוהיההמרמראשמביבגםונמככים

ירדומתדבקים
~

היהלאה~ידיועלמלמעלהגבושעלוהקרוםהריריםידיעללוהה
רו

~
וניכרנראההיהאלאעכשיושנמצאכמודהממםהפנימיצדלתוךהמרמראשר
ובבדקה(א"נדףשבברייתאהמכהפיהוגלדוהיינו)מלמעלהגביועלוהקרום'הבמצד
מצדאפילודבהממםי"רשכתבואמאיליהמגיכללשםוניכרנראהשאינוהשנימצדד

בבדיקהמגיולאהבריאשמאדריישינןלושםדמיולא.בבדיקהמגיולאמרפהארד
ועלליהגמראדושממשום(נקבאצלמברוץבדיקהלוישדושםדאמרלמאןאפילו)

צדדיבוונסתמובריצוןקרוםעלהכךואררפנימיצד.לתךהמרמראשר~רוה~ידי
ראשקאיוכדקאיניירדמינרבהממםכןשאיןמההקרוםמינכרלאהכימשוםהנקב
מצדונראהניכרוהיהכשהבריאהנקבבצרדיונדבקנמרךשהיהעדהבהמהברייהמרמ

.מלמעלהגביועלוהקרום'הב
ורילוק

~
ארדמצדמריפהדבהממםליהדמביראי"רשדעתלסתוריניש"הראכתבה

גופיהש"הראאבל.דלעילי"דרש'אלשרושבושטכמוונתרפאהבריאשמאמשוס
ף"הריוכפירושדלעילי"דרש'בכפירוש(ב"מ'סימרפותאלופרקשםעיין)ליהמבירא
איןדלעולאש"הראבשםלעילש"וכמ.לבראונפקניקבהיינועולאדקאמרדהבריא

ממה'.םא"שברמאומריםש'רעת,מיהמהמיישועמור.ב"מע,נבריתאבעט

-

'.םע"צת"שויראה,
,אאותמחן.לעגרקרשטתאתמעםשכוזב)קמבקה"דב,בגרפ דעתשהיאהפג.(רדימהמפק

ה"ד)לקמןמבוארתזורעה.שםע"השי ,(ת.רביעוששה,לדמינ"פרפא

.ת"רבשםרפדא'שה,הכומותטתה"דא,לדמוכה.א"מע,לישבתרפם



קפאלגטריפותהלכות
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כתבוכן)הסמצדנעינןלאבדיקהואפילוכללהחיצוןצדמקבשמאחוששין

ושטביןלחלקראיןן"כהראבדממתבראש"הראכתבהכיומשום.(לעולא"יןא"הרשב
משמעמתםדכשירהש"והראן"להראבלהוומשמע.כשירהאחדדמצדהכוסותלבית
בושטהחיצוןצדוניקבהבריאשמאחיישינןדאי.לושטהדיןהואכןואםבדיקהבלא
מברוץבדיקהלושטדישא"כהריבליהדמביראש"הראדעתלפי)מבחוץבדיקהוצריך
לאגרועיריעותאמקריאחדמצדונתחבקרןדישבמשוםטריפהנדיקלא,וא(נקבלענין
מצדבדיקהליבעיהכומותבביתגםכןאםכעולאדלאמשנשחטהדבהמההיתרחוקת
הוושטנקובתדגםליהדמביראלשיטתוש"דהרא.בושטכמוטריפהבדיקלאואי'הב

אף.ייןו"ב'סילעילש"כמיי%כבשחיטהמפקהויולאנבילהולאטריפהאלאאינה
אבלינןהבהמהבחיהיינו"המחטיןראשקאיוכדקאינייחמינחהכומותדכיתגבעל

למיחשדאיכאטא,פיטופותחתובהוצאתוהכימותנמתדם.בידמשמשישחיטהאחר
שהנקבמאחרבושטכמוידיםומשמושהנענועידיעלקצתלתוכוהמחטראשחורפן

צדדיםונדבקונסרכוולאפתוח
~

ש"הראדעתלפינתרפאשמאחיישינןלאדהא)לוהה
מהניאולאודאיולאחששאאלאאינוחיישינןהוהאיוגם.י"דרש'בכפירושליהדמבירא
בדקהבלאמתםכשרהאחדמצדהכומותבביתמדתניאודאיאלא.(להחמיראלאלהקל
משום.דבהמההיתרחוקתלאורועיריעותאמקרילאאחדדמצדכעולאלןדקיימאמכלל
ואהיקימציאתושעתנתרלינן~אלנדאהדמצדתהונימהקוץאוהממטשנמצאתדכיון

מחלאיןריעותא
~

למפקדמיולא.לתוכווחורולחוץשנקבולזמר"יןלמקוםממקוםקינן
אדלאדרומה

~
נוגעואינובמקומולבדועומדהאריהשנמצאמציאתושעתבתרלינן

לומרלמקוםממקוםריעותאקינן~מחהכיואפילובבהמהריעותאשוםוליבא]]בבהמה
דדרומהמשוםנו"ה.דרומהלמפקחוששיןלןדקיימאלדידןלמקומווחזרתחילהשדרם
הויולאוטבעוכדרכודדרמטפישכיההנדרמימלמקוםהדורסכשנכנסדהיינושכירא
גבעלדאף.לתוכוויחזרולחוץשינקבוכךכלשכיחלאוקוץבמחטאבלשקולמפק

ליהופשטאדגמדאובושטהכומותבביתידיםמשמושידיעללתוכושחזרולהיותשיכול
לבדואחדמצדתחובנמצאעינינושלמראיתכיוןלאימוראמלתאמניחאלאמקוםמכל
מחלאהכימשום

~
אחזקתמוקמינןגוונאכהאישקולובמפקלמקוםממקוםריעותאקינן

אבללמקוםממקוםריעותאיקין~מחאיןמונאבכהאיודוקא.משנשחטהדבהמההיתר
מחאחדמצדקוץבלאנקבבנמצא

~
זהו)ייהחזקהואתרעי'הבלצדגםריעותאקינן

.דלעילביבמות'מ,התשיטתפיעלומייעתוש"הראדעתביאור
ממקוםריעותאקינן~דמחלחללעדבדופןתחובשנמצאקיןגבייייא"נ'מידלקמןוהא

.מחיםהוגלדן.לענת"רבינםמחלקזהשמטעםרפט,עולאאמרה"רב,מגרפה לעילשנתבאראףרצקוץלניןבושטקיץ.ן.בבזהלחלקטעםן.אב"וארפו

רבותאשבמקום,מק"סכד'.י חנחשבראה,נמלה'דהיהמובריםולרעת.הפומיתת,בב

קת~

,פית'טרבמפקאפילואימיר,

כללייראה,ג"וש,מליזתפז"םח"ו"כרלעילרצא,(שלישיתטה.וש.ה"ר)לקמן שיםרפו
.-מ)כללוההיראהם.הפימקזהן.לענלשםצייןיכן.נו'ד.להנסגלאוהמעה מראהרצב.ג"וש,זק"מכיףל.לע

,ט"ממ" כ"וארפת

.(לימתש.ועודה"ד)יבק"מכדלעיליצגקיץן.לבבושטקוץביןבזהלהקטעם2" .א"משםע"שויראה,דנו'להגקלאר"בשועזה"מרצד.הכוביתת.בב
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שעלדאמריק.כללנהםנ,תד,נ,שאשעלאףם.מ.הפנם.אנר,קנ,נשמאליסרלמקים

ונשמםהדלללתוךמהדופןקצתנתררקושרימהארראוברייההבהמהאיברינענועידי
הרללבתוךסונרקוץנמצאאםוכן.ולקוץלדופןכשנסמכובהםשנקבאררהקוץמהם
נחרבשמאלזמרלמקוםממקוםריעותאיקין~מרהפנימיםבאבריםתדובשאינופיעלאף

ידיעלממנוונשממולארוריוורנרבמשהושנקובתםהפנימיםמאבריםבארדתדלה
',מכדלקמןטה.שדאדראי("יןא"נ"משירתביאיתעיין)בדייההבהמהאיברינענוע

ומפימובאלאימוראמילתאומוכרדשכיראשקולמפקאינונמידהתםמשוםהיינו.א"נ
קרובמדורקונכנסמברוץבכרהדופןנוקבשהקוץדכיוןמשוםדרומהממפקאפילו
מקוםמכלבדללמונרבנמצאוגם.לדופןהממוכיםהפנימיםבאיבריםשנקבמאודהדבר

ונקבונגעשפגעהדברמאודקרובמדורקונפנםבכרהדופןשנקבידיעללדללבכניסתו
המתבתירתא"רשנ)ידידקבכדכנימתיעםלדופןהממוכיםהפנימיםמאיבריםבאחד
בעץשנגיפיהאובראשהרולדהדנשכתהההיאוכן.(~בין"ער"מדףוברדושיו,יןהקצר
בביתהנמצאיםומרתבקוץכןשאיןמה.ובדורקבכרלדופן'~[ל]'סידלעילואבן

"שמעש"הראדעתוכןדכבדארתיכהגביאנ"רשבןיין"ר)בנדתבושםאוהכוסות
.(היסבשםעיין
דמרוהא

~
]ונ"ל'מיסוףלקמןבריאהשנמצאתמרסגבילמקוםממקוםריעותאקינן

אה.הרניטרנתיךשנמצאתאףאמירהבדקלאיאםשלימההיאאםלידעבדיקהדבעינן
בשםשםש"כמלארוריהרה~ורהקרוםנקבהשמאדריישינןכלללקרומהממוךולא
מרמבהשנמצאבמהריאהדאתרעאיריעותאמקרידהתםמשוםהינוןזנ"ר.]שנ"הרא
הבהמהשבלעתןומראבקוץכןשאיןמה.כללבריאהליכנםהנבלעיםדרךאיןשהרי

כלדרךשהואהמנוןמאבריבהםוכיוצאהכוסותבביתאובושםונמצאובאכילתה
רבכדאמראכלן'קיצברייתאהיייכלדהאכללריעותאמקריולאשםלהמצאהנבלעים

מביראחרוביםכשנמצאוגםהלכך.לאשמועינןלעולאליהאצמריךלאדהא"נכהנא
אורראנמידהאמשוםבהדיאבגמראכדאיתאריעותאמיקרילאנמידהאלעולאליה

בשאראובושמהקוץשישבבהןיקרהולפעמיםתמידקוצידאכלןברייתאבריוילפעמים

להיותתמידהואשרגילותכיוןמקוםמכלכןלהמצארגילותאיןאםוגם.המנוןאיברי
ולאכשרהארדשמצדכיוןארדמצדנתרבאםגםגמורהריעותאמיקרילאקוציןשם
אברעדייןבנהיצא

~
מרלאהכימשוםהראשונהכשרותמרוקתה

~
באברקינן

~
ריעותאה

בהילוךשהרי.לארוריוורנר'הבלצדלרוץויצאהקוץהלךשמאלומרלמקוםממקום

~
אברמוציאאתה'הבצדשלה

~
כשריםשהםדייםבעליומרובהראשונהמרשתוה

,ממיג"משא,אק"מרצה ע.הגלאר"בשיעזהמימןשב.(א,לח)ג"ששנימתרצו
שםע"שייראה,ליריני .ו"מטזהיכלמדיה)לקמןיראה.מחטאההיאה"ררצו

רק,ה'לאחורוחזרהתיבתליתאש"ברא]בו'מיג"פשג,(ש"להרא מערחצ

.(שנמצאתמחטה"דשםי"בבהעתקת,בף' .אבלה"ר(א,ג')דש,תא"קשא.ההה"ד(איג)רצט

.ב,בגשה,אשירבאמראלא.ה"דב,מחש
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באברלעברמעברנקוביםשאינןושלימים
~

אברלהוציאחיתיומהיכאה
~

ורובמחוקהה

מצדתחובשנמצאבמהעדייןחייםבעלימרוביצאולאעדייןשקתואיתרעדלאמאחר
להילוךחיישינןלאהלכךכשירהאחדמצדותחובאכלןקוציברייתאחיוידבלכיוןאחד

~
הילוךכדרךשלאהמחסשםשנכנסהבריאהכןשאיןמה.חייםבעליברובשאינוה
נמיחיישינןבההמרסבכנימתריאהדאתרעיוכיוןהמושךכחידיעלאלאהנבלעיםכל

עין)ונכנסתיוצאההיתהבבשרהשנכנמהקודםבסמפונותהמחמשהיתהבעודשמא
שכןלאחוריהושרהונקבתםהקרומיםעדהסמפונותדרך(דלמאה"דב"עח"מדף'תוס

לפלוסאולמשוךאםהחירצוןלפיהכללאחורפעםלפניםפעםלמשוךהמושךכחדרך
עדולאהקרומיםעדדוקאלמשוךדאורחיהלזמרהמושךלכחגבולואין.שיעולידיעל

המוןבאברימעמאהאי,כדאמרינןנהריאהנקוביםאינןחייםבעלידרובמשוםבכלל
נבלעומחסקוץשאיןמשוםהיינוהריאהנקוביםאינןחייםבעלידרובדהאשאנידריאה
הסמפונותדרךהמרסיצאהאםשקולמפקדהואגבעלואף.המזוןכבאברילעולםבהם
מוקמינןלאלאואםהריאהבבשרשנכנמהקורםלאחוריהוחזרהונכנסההקרומיםוניקבו
נמצאכןאםאלא.קרומיההנוקבדברבהשנמצאבמהריאהדאתרעאיכיוןהיתראחזקת

אתרעידלאהקרומיםעדההולכיםדקיםלסמפונותשמתחלקקודםבריאהרבאבממפונא
עלדאףבכבדלרוץיוצאתמחסכשנמצאתשכןוכל.~נו"ל'סיכדלקמןבזהעדייןריאה
לאהכימשוםשבכבדבמחםכללדקיןאתרעולאמקוםמכללדקיןממוכהדכבדגב
מח

~
."נא"מ'מיכדלקמןנקבתושמאלומרלמקוםממקוםריעותאבוקינן

וכל
~

אבל.שבהגייהמכשיריןוישדעתוזהו.כעולאלהודמביראומייעתוש"להראה
למפקדחיישינןחיכיכיהבריאשמאדחיישינןאלאכעולאדלאפסקוומייעתונןא"הרשב
שמאדחיישינןולא.לעברמעברוניקבלבראנפקהיינודהבריאהרצףוכפירושדרומה
דמהניבריאהשנמצאתבמחמלהכיחיישינןדלאהיכיכי'נבדיקהמהניאולאנתרפא
)'דאמרנלמאןבדיקהובעינןהבריאשמאדחיישינןאלא.)וני"למימןכדלקמן"ניבדיקה

ובלאבבדיקהניימגיעלמאלכולאהכוסותובבית.נקבלעניןמבחוץבדיקהלוישדושם
אפילותחובהשהיאדכלמשוםתחובהשנמצאתכלבדיעבדאפילומתכשרהלאבדיקה
(תלויהמרכאגביובחדושיונןן,הארוךנןהביתבתורתש"כמ)ריעותאמקריאחדמצד

הכיכדחיישינןלאחוריהוחורהלחוץיצאתשמאוחיישינןכעולאלןקיימאדלאלדידן

.שנמצאתמהם.ל.לעשו מעשז

,מזף'מעשיב,ץף' לעיל,.,רבבישם'למאה.רשםא.הרשב.הריםשיו.1.פשםן.,שראה,,,נ'ר'להנעןלאד.ן,ש'בזהממןשח

.א"ריבבשםש"הראבשםק"הסבתחלתבת'בהארוךת'הבובתורת.עולאאמרת"דבמגשט יבה,(א,4)הקצרהביתתירתשיד.ה,ל)נ"ש
ה"רא,נאו'דוש' .שנמצאתמחטדלעיל,'"נרש'הבריש'כפאלא,'"נרש'האכפירוששי

.(ג,לה)ג"שבת'בשטו.ק"הסש'בר בחרושהוכיחכןשיא
.(למיפוקריב)ב,מישטוה"דא,נאובדף,שםא"תרשב'



לגטריפותהלכותקפד

ן'נא"הרשבפירשמחמאכשרהאחדמצדהכוסותבבית"נידתניאוהא."נדרומהבמפק
נמיהכיומשום.]נבדיקהדצריכהגבעלאףמתםכשרהלמתניהכידתנאדאורחיה
נדללשנמצאאולדללעדשנקבנקיץה1,ימ."קהשך.נדכה.צרבריאהשנמצאתבמדם

ודוחקבכחשנקבמשוםאלאכללהפנימיםבאבריםריעותאמקרילאא"להרשבגם
ש"מעיין.]]לעילנש"כמשקולמפקהויולאהפנימיםאבריםשנקבומאדהדברוקרוב
.כעולאלןקיימאדלאלדידןבנהחולקיןדישן"הרבשםנ"נא"ממימןלקמן
ביןלחלקלהודמביראקמאבלישנאך]ינ"רש.ז]מנ"הרמבשימתהיאשלישיתושימה
מחסוביןבדיקהמהניולאמכהמחמתקרוםועלהנתרפאשמאדחיישינןבושםקוץישב

היתראחזקתדמוקמינןמשום.קרוםעלהשמאחיישינןולאבדיקהדמהניבריאהשנמצאת
,]נם"להרמבבנפיחהבדיקהמדבעיאגמורהריעותאדמקריגבעלאףמשנשחמהדבהמה
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