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Questions of the week 

 עמוד ב רש"י בבא קמא דף ט

שאם מוצא ב' ספרי תורות לקנות ואחד הדור מחבירו יוסיף שליש  -בהידור מצוה עד שליש במצוה 

הדמים ויקח את ההדור דתניא )שבת דף קלג( זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות עשה לך ספר תורה 

 .נאה לולב נאה טלית נאה ציצית נאה

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות ציצית סימן ח סעיף יד

 צריך לברך כשיחזור ויתעטף בו. ולהתעטף בו מיד אפילו היה דעתו לחזור אם פשט טליתו

 מגן אברהם סימן ח ס"ק יח

"מ דאם יצא מן הסוכה אדעתיה לחזור מיד דא"צ לברך צריך לברך. צ"ע דכתב בסי' תרל"ט בשם המ

ומ"ש הכא דצריך דהא בגמ' יליף סוכה מתפילין לענין זה ובאמת דעת האחרונים כרמ"א ואם שינה מקומו 

לא הוי הפסק כיון שחזר ולבש אותו טלית עצמו כמ"ש סי' ר"ו וכ"ה בד"מ דלא כע"ת ועסי' קע"ח, מ"מ נ"ל 

 יד צריך לברך וכמ"ש גבי סוכה וכ"ה בטור כאן דלא כע"ת ס"ק כ"ג:אם לא היה בדעתו ללובשו מ
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Selected emails from our listeners 

Questions of the week 

Regarding the riddle I would differentiate between Mezuza and Talis Azoi. The Tallis is really a begged. A 

piece of clothing is meant and desired to look nice, and part of looking nice is it appearing respectable 

and respectful. If you go to a meeting with a CEO you will wear a suit that respects his position. If you go 

to meet someone in a different profession or whatnot you'll wear something else that he considers 

respected by. When you wear nice Tzitzis you want it to make your begged nice and respectful, as every 

begged should be. A Mezuza is kept in private though. It is kept in your home, under a Mezuza case. 

Nobody sees it. The nice writing in the Mezuza might be beautiful but it is not making anything "Naeh". 

Rafi Goldmeier 

------------------- 

Dear Mr. Lichtenstein, 

My name is Chaim Leizorek. I am currently learning at the Kollel of Rabbi Yitzchak Berkovitz. I am 

originally from Mexico and IYH will be going back in August to open a brand new Aish HaTorah branch in 

Mexico City.  

The Mehalech that I am offering is the following: It seems from the Psukim that the main component of 

the Tzitzis is the Tcheiles, as it says, Vehoyo Lochem Letzitzis, right after it is introduced. Apparently this 

is what makes the Tzitzis THE Tzitzis. The Tcheiles represents Malchus. Tcheiles was what used to be 

used by royalty. It represents Chashivus. The point of the Tzitzis was to make sure every person 

remembers the Mitzvos and always remembers to keep them. How does it work? How does the Tzitzis 

reminds you of this? The answer - could be - is that the main reason why a person sins is because he 

sees himself as someone who is not so worthy, as someone who is low, someone who is Gashmi and as 

just a human being. But the Tcheiles is the reminder which is trying to remind us that we are not 

nobodies, that we are Malchus, that we are royalty, that we are dignified human beings. When a human 

being sees himself in such manner, his actions - almost automatically - if he pays attention to them will be 

much more refined, he will be much more conscious how he is supposed to behave, what can he do and 

what not. Ze Keli Veanvehu also represents this idea - becoming beautiful by trying to do the Mitzvos in 

the best way possible. The reason why a human being would act and desire to beautify the Mitzvos and 

try to do them in the best possible way is when he is constantly reminded by the Tzitzis that he is royalty, 



that he is someone dignified, that he is not just an average person, rather that he is a Jew, that he is great 

that he is Hashem's son. The Talis represents the idea of wrapping oneself by this dignified cloak, 

meaning wrapping his entire essence by royalty and dignity. Therefore especially in this MIivza of Tzitzis 

which is about reminding ourselves that we are royalty and Hashem's sons, that we try to do it in the best 

possible way, by showing that we want to be wrapped by royalty, that all of our actions and our essence 

should be one of dignity and royalty. The other Mitzvos are more external, this one is more internal, it is 

the wrapping of our entire essence to show what we are, what we should be, what we aspire to be and to 

remind us how our lives should be lived. 

Chaim Leizorek 

------------------- 

Hi Rabbi Lichtenstein, 

I am a new listener of yours. Over the past few weeks, I have already listened to many episodes of 

headlines. I have gained immensely from the array of topics discussed, from the expertise of the rabbinim 

interviewed, and from your own Bekiyus of sources in Poskim and in Hashkafa. Yashar Ko’ach, and 

may Hashem enable you to continue being Marbitz Torah for many years to come! 

I have been enjoying your weekly riddle, and I would like to respond to the Tzitzis riddle from this week. I 

would assume that, even back when a Tallis was a regularly donned article of clothing, not every article of 

clothing was Chayav in Tzitzis; therefore, beautifying those specific Talleisim which are Chayav would be 

a direct glorification of Hashem’s mitzvah of Tzitzis. A dwelling place, by contrast, is always Chayav; 

beautifying the house does not reflect on the mitzvah of mezuzah, per se. 

Adir Langermann 

------------------- 

 

Question  

Why there isn’t a Din for a house of זה אלי ואנו  I הוא because of the mezuzah like for a Talit ? 

Because the strings become an integral part of the Talit and the מצווה  is not only the strings but the 

whole בגד  become a חפצה של מצווה . 

However, the Mezuza never becomes part of the house. The house is the מחייב  the מצווה  and the Mezuza 

is the מצווה . And on the מחייב של מצווה  there is no Din of זה אלי . 



This seems to be not in agreement with the קהילות יעקב  in יבמות סימן ד who say that the Talit is not a חלק 

of the מצווה  . 

The Rambam פרק ב. הלכות ציצית  says the the כנף  and the ציצית  have to be from the same מין (color). 

Maybe because they are one. 

This answer is based on Rav Chaim Pinchas Scheinberg Ztz"l. 

PS I love the show 

Sincerely, 

Abraham Kapetas 

------------------- 

Hi David, 

Very much enjoyed the show. 

I think the answer to the riddle is Pashut. A Talit is a Beged Shel Tefila. We see this from the fact that it is 

prohibited to enter a restroom with a Talit. Therefore it is understandable why there is a mitzvah to 

beautify it because it is associated with the mitzvah exclusively. 

A home on the other hand is main function is to serve the needs of its inhabitants.  

Best,  

Shaya Wegh 

Comments on the show 

Gut Voch and good morning Reb Dovid.  

Another fascinating episode. I particularly enjoyed listening to Rabbi Shain, even though normally I 

consider him a bit extreme.  

Yasher koach. 

I was a little disappointed with the Epstein interview. He seemed to totally miss the point, or was 

intentionally avoiding the topic, with the question of price difference between Chassidishe Shechita and 



non Chassidish. Of course it is all supply and demand. So would be the difference in price between 

Chassidish and non Chassidish. The question is really if that is manufactured so that Chassidishe will 

cost more or not, not if cutlets cost more than polkies. 

I would request, or at least really appreciate, if you would tackle a similar subject in a future episode, but 

the difference between Hechsherim in Eretz Yisrael. Let me explain. In Eretz Yisrael there is less 

transparency and most people don't know the standards of each Hashgacha. They eat what is acceptable 

in their community or what Hechsher the Rav or their friends tell them is ok, but most people don't know 

to say I eat this or that Hechsher because of this or that Chumra but avoid the other Hechsher because 

they do or don't do this or that. There is also a lot of politics involved. It would be great if you could talk to 

various Eretz Yisrael Rabbonim and Mashgichim and purveyors about the difference between 

Hechsherim and Chumras and reliability.  

Issues to be discussed could be very similar to those discussed in this episode, but I would add topics like 

why some won't eat Sefardi Hechsherim, why some won't eat OU Israel Hechsher or Rav Auerbach. 

The issue would be less regarding Chassidishe vs non Chassidishe but possibly Sefardi and Ashkenazi 

or just the various Hechsherim in general.  

Rafi Goldmeier 

------------------- 

 

Hello, 

Funny that Rabbi Shain said that Star K is not a good shechita and Alle-Meal Mart is very good and Rabbi 

Spiegel said the opposite that Star K which is a Kehilashe Shechita would be good but Alle-Meal Mart 

which is private label would not be so good. 

Yaakov M. Berger 

------------------- 

Your Shechita program, while informative should have included other knowledgeable people like Reb 

Shimon Mendelowitz, someone from Franklin farms and Rav Shia Markowitz, a Shochet and Mechaber 

Kuntres Zivchei Tzedek from Monsey & Monroe and someone from KJ Shechita also to cover what 

changed that KJ stopped Shechting Peking Ducks. 

https://drive.google.com/file/d/1YFrhsO4H5m_8CRVR_oR9adbOI4f3jnX8/view?usp=sharing


Maybe have a follow-up program from Yerushalayim & Lakewood. 

ainodmilvado@verizon.net 

------------------- 

I have a couple of points of constructive criticism to offer. As a listener, I may sometimes hear some 

things differently than you do as the host. I hope you are open to hear them, and do not find them 

offensive. 

Firstly, there are times when I get the sense that the guest has more to say to explain certain significant 

points which he is trying to make; we never get to hear them, however — either because you interject to 

lead him in a different direction, or because you end the call with something like “well, it was a pleasure to 

speak with you…” Perhaps you could generally give the guest a bit more time to complete their thoughts, 

and only afterwards edit out extraneous comments which you feel are insignificant for the purposes of the 

show. 

Secondly, there are times when the guests cast aspersions on individuals or collective bodies, without 

those individuals given the proper opportunity to respond. I have noticed that you are careful never to 

make any such comments, but you can’t control what your guests choose to say. For example, this past 

week, Rabbi Shain made ambiguous, unsubstantiated claims about OU, Star-K, Rav Machpud, and 

Chassidim. His claims were backed merely by his many years of experience and expertise, not by any 

factual evidence. Personally, I have spent a lot of time researching and observing commercial kashrus 

practices in the USA and EY (out of personal interest) — I have learned to take such comments with 

a few grains of salt. I have also observed that most laymen and Bnei Torah are not nearly as well read. 

When most people hear such claims, how can they not take them at face value? If you are not going to 

give those targeted individuals and bodies an opportunity to respond (which I’m sure is highly 

unpractical), perhaps you are better off removing those comments from the program. I am using Rabbi 

Shain as a recent example, though there were other episodes when I had similar thoughts. 

I hope that you take these criticisms in only the most constructive way!! 

I look forward to listening to many more episodes!! Chazak Ve’ematz!! 

Adir Langermann 

------------------- 

mailto:ainodmilvado@verizon.net


Thank you for your continued Harbatzas HaTorah and efforts to upgrade knowledge of issues in Halacha. 

I listened with interest to the 6/9/18 broadcast entitled: “Shechitah today: Chassidisher, Bais Yosef and 

Litvish - Is there a difference? What is important? An expose.” 

The recurrent theme throughout was that there is no fundamental halachic difference between 

“Chassidish” (including Lubavitch) and other (proper) Shechitos (such as the Shechita of the OU). 

In contradiction to what was stated in the broadcast, attached please find a Kuntris entitled “Shechitas 

Lubavitch” which outlines the uniqueness of Lubavitcher Shechita (with an emphasis on Shechitas Ofos), 

not only regarding the “Gavra” of the Shochet, but also regarding many details of the Shechita, Bedika 

and Melicha. It would be of value to share its contents with the listeners of this broadcast. 

Shochtim whose livelihood depends on their being employed by a wide variety of Hashgachos cannot be 

expected to state publicly that the Shechita of the Kehilla they are affiliated with is different or better than 

any other. 

Interviews with the Rav Hamachshir of various Shechitos, would yield more objective and specific 

responses as to whether their Shechita differs from others. 

Thank you and much continued success. 

Ahron Vogel 

----------------- 

Show suggestions 

In my opinion, Frum weddings take too long and waste lots of money on guests who don't stay for dinner. 

I have some letters I can email to you about it but everyone I talk to agrees with the problem. We're 

wasting thousands upon thousands of hours of people's precious time on top of all the wasted money. 

This should be a grassroots effort to fix the issue. I know it's not technically a Halachik issue but perhaps 

there would be a way to discuss the issue on the podcast with Rabbanim, caterers, etc. 

Yitzie Pretter 

------------------- 

Hi I had an idea for a radio show,  

https://drive.google.com/file/d/1jCoXKuzGVlizRy1hehoC7vIm0c53gmyC/view?usp=sharing


Ilegal Dirah's in Eretz Yisroel:  Halachic and Hashkafic approaches. Also can include Dirah's in bomb 

shelters, storage places, split Dirah's, underground places with no windows and light ,etc 

Thanks 

Sara Glausiusz 

 



Rabbi Kushner













 סעיף יז ערוך השולחן יורה דעה סימן יח

ואמת שבילדותנו שמענו וכן ראינו בספרים שבערך שני דורות מקודם היתה מחלוקת גדולה בין חכמי 

ישראל בדבר העמדת הסכין שאלו היו מעמידים את חוד הסכין דק וחד למאד ואלו היו מעמידים עב קצת 

העמידו דבריהם שעיקר הבדיקה צריך להיות כן ויש שהיו וחלק למאד ולא היה חד הרבה ושני הצדדים 

פורשים מאכילת בשר לפי העמדת צד שכנגדם ובאמת מדינא אין לפסול לא העמדת אלו ולא העמדת אלו 

ושניהם דברי אלהים חיים המה כאשר נצטוינו מפי משה רבינו עליו השלום מפי הגבורה האמנם עכשיו 

 :כל השוחטים שבכל המדינות העמדתם שוה בעיקר החדוד והחליקהאין שום הפרש בין מדינה למדינה ו

 סעיף ו שולחן ערוך יורה דעה הלכות שחיטה סימן כג

, ואינו יודע אם ניקב הושט, חוזר ושוחט הקנה לבדו במקום אחר ומניחו עד שימותשחט עוף ושהה בו 

וכשרה. הגה: והמנהג להטריף , בידוע שלא ניקב אם לא נמצא בו טיפת דם והופך הוושט ובודקו מבפנים

אפילו לא שהה רק במיעוט קמא דקנה )מהרי"ו(; ואסור למוכרו לאינו יהודי כך, אלא ימיתנו ואח"כ  הכל

וחיישינן לנקיבת הוושט  דאנן לא בקיאין בבדיקת הוושט ימכרנו לאינו יהודי )הגהות סמ"ק ומרדכי(, משום

חתך העור בבהמה ויצא דם ממנה יש להטריף,  דם, או ות מן העוף ויצא)אגור(; ומטעם זה אם תלש הנוצ

וכ"ה בשחיטת האחרונים(; אבל אם לא יצא דם  )מהרי"ו ומהר"ם פדו"ה סימן פ"ג דחיישינן לנקיבת הוושט

ולא חתך כל העור, יש להכשיר ע"י שישחוט למעלה או למטה ולבדוק נגד מקום החתך )דלא כמהרי"ק 

 רוט הנוצות, אם יוכל לשחוט בלא זה )א"ז(.ולכן יש ליזהר שלא למשורש ל"ד(. 

 ס"ק ז דרכי משה הקצר יורה דעה סימן כג

כתב באור זרוע בהלכות שחיטה )ח"א סי' שפו( השוחט עוף אפילו בחול לא ימרוט הנוצה מן הצואר אם 

 אפשר לו לשחוט בלא מריטה משום צער בעלי חיים עכ"ל ועיין לקמן בדיני חלדה )סי' כד ארוך אות ו(:

 אגרות שפירין )מכתב מבעל דרכי תשובה( מכתב קל"ה

 





Rabbi Shain 

 שולחן ערוך יורה דעה הלכות טריפות סימן לט סעיף יג

יש מי שאומר שהבודק יכניס ידו בבהמה בזריזות בלא רפיון ידים, ואם נתפרקה שום סרכא כשמכניס 

הבודק ידו, מוציא הריאה לחוץ ובודקה, אם היא סרכא ימצא ראשה בריאה או בדופן; ואם לאו, רירא היא 

 להקל בכך אלא בבהמת ישראל ואין סומכין על קולא זו אלא בבודק כשר וירא את ה' מרבים.וכשרה; ואין 

הגה: ויש מתירין למשמש בסרכות ולמעך בהם, ואומרים שסרכא אם ימעך אדם בה כל היום לא תנתק 

ולכן כל מקום שיתמעך תולין להקל; ואומרים שאינו סרכא אלא ריר בעלמא )מהרי"ו וכל בו(, ואף ע"פ 

הוא קולא גדולה כבר נהגו כל בני מדינות אלו ואין למחות בידם מאחר שיש להם על מה שיסמוכו; ומכל ש

ינתק בכח. ויש מקומות שאין נוהגין הבודק ירא אלהים שיודע ליזהר למעך בנחת שלא מקום צריך להיות 

וכן נראה למעך ולמשמש בסרכות הורדא אם נסרכה למקום אחר, וכל מקום שתסרך טריפה )כך שמע 

מלשון הר"ד ן' חייא שבב"י(; ויש מקומות שנהגו להקל גם בזה, ולי נראה כסברא הראשונה שלא למעך 

בורדא ובכל סרכות שהם שלא כסדרן, מאחר שסרכא שלא כסדרן טריפה מוזכר בגמרא ואין חולק עליו, 

וק(; אבל המנהג בעירנו אין לסמוך אדברי מקילין בענין המעוך והמשמושים )וכ"מ מלשון מהרי"ו שאין חל

למשמש ולמעך בכל הסרכות, ואין חילוק בין סרכא לסרכא; ונכון לחוש למה שכתבתי, אם לא בהפסד 

גדיים וטלאים )מצא כתוב( ועגלים הרכים, ולא למעך בהם  ד נהגו בעירנו להטריף כל סרכותמרובה. עו

 די מיעוך.על י כי הסרכא עדיין רכה ומתנתקת כלל, כי יש קבלה בזה להטריף

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן כב

 בענין הכאה על הראש אחר השחיטה אם יש חשש מבליע דם באברים. 

ה' מנ"א תשי"ח. מע"כ ידידי הרבנים הגאונים המפורסמים כש"ת גיסי מהרי"א שמואל שליט"א ומהרא"ל 

 שור שליט"א. 

שים רגעים שכבר יצאו הרבה דמים בדבר מה שמכין על הראש של בהמה גסה אחר השחיטה כשל

ונבדקו הרבה אחר זה ומצאו בהרבה שלא נחבס כלל הגולגולת ולא נסדק ויש גם אלו שנעשה בהם כעין 

 סדק במקום אחד והמוח בכולן לא נראה שום רושם, אם יש לחוש בזה משום מבליע דם באברים. 

ה נראה רושם במוח דלכל השיטות הנה לע"ד אין בזה שום חשש אף אם היה נחבס מזה הגולגולת והי

הוא מותר אם לא שנגבב חומרות חומרות למינקט חומרא דמר וחומרא דמר שאף בדאורייתא לא מצינו 

 שנחמיר בכה"ג. 



ור אף בשבירת מפרקת שבגמ' )א( שיטת הרי"ף והרא"ש והטור והמחבר בסי' ס"ז סעי' ג' שכל האיס

דף קי"ג שהוא אסור מצד ספק בעיא דלא איפשיטא שהיא לחומרא הוא רק מלאכול אומצא בלא  חולין

מליחה וכן הוא שיטת הרמב"ן והרשב"א בחדושיו ובתורת הבית והר"ן כדהביא הב"י והרגמ"ה הובא 

באו"ז סוף הלכות מליחה ובהג"ה שבמרדכי פ"ב ורמז עליו בהג"א עיין שם. ובודאי שלא חמירי שאר 

 בי מיתה מדין המפורש בשבירת המפרקת. קירו

)ב( דאף לגירסת רש"י שמליחה לא מהני סובר הש"ך בסק"ו דחתיכה ומליחה מהני. וכן מפורש בהגר"א 

סק"ו עיין שם. וממילא כיון שחותכין את הבהמה לכמה חתיכות בבית המטבחים שהוא קודם המליחה וכל 

אף אבר אחד שלם א"כ ליכא שום איסור אף  קצב חותך עוד החתיכות לחתיכות קטנות ולא נמצא

 בשבירת המפרקת וכ"ש בשאר קירובי מיתה. 

ומה שהקשו רעק"א והפמ"ג בש"ד דאיך כתבו שמותר בחתכיה ומלחיה משום דלא גרע מנצרר הדם הא 

ודאי גרע לענין צלי, דבנצרר הדם לא בעי חתיכה ומליחה ובשובר מפרקתה בעי אף לצלי חתיכה ומליחה, 

דסברי דיש גם במליחה מה שאין בצליה דאף שצליה יותר מפליט ממלח כדהוכיחו התוס' בפסחים נראה 

דף ע"ד מכבד, הוא דבמקום שמפליט ע"י אש הוא מפליט כל הדם אף שהוא הרבה כמו בכבד ובנצרר 

הדם וכדומה ואף בלא חתיכה אף שמלח לא מפליט כולו בכבד שאיכא רוב דם כדאיתא בתוס' חולין דף 

להעי"ל, וכן הוא בנצרר הדם כשלא חתכיה אבל היכא דנבלע הדם ביותר מכפי דרך הדם להיות גרע  ק"י

ע"י אש מע"י מלח, דאש יש בו גם כח להצמית כדחזינן מהא דאוסר רבינא באומצא דאסמיק דאנחה 

אגומרי, רק שמ"מ מתיר ר' אחא ואיפסק כן משום דכח השאיבה שיש באש גדול מכח הצמיחה שבו. 

וט שזהו טעם רש"י שמצריך מליחה קצת גם לצלי שהקשו התוס' פסחים דף ע"ד מה מועלת מליחה ופש

מועטת לצלי, דהוא כדי לסלק כח הצמיתה ויוכל כח השאיבה לשאוב. ואף התוס' שלא מצרכי מליחה כלל 

, לצלי משום דסברי דבעצם כח השאיבה גדול מהצמיתה אף בלא מלח. ולכן כשהדם בלוע בהאברים יותר

מקדים כח הצמיתה לשלוט בהבשר ושוב אין בכח השאיבה לשאוב. אבל מליחה שאין בו כח להצמית 

אלא לשאוב ולהוציא דם, אף כשהדם בלוע יותר נמי הוא שואב ומוציא כיון דאין מה שיעכבנו. ודין זה 

 מצינו לפי' התוס' והר"ן בבשר שנחתך קודם שתצא נפשה דצלי לא מכשיר ומליחה מכשרת. 

הו שבעי בגמ' בשובר מפרקת דאם מבליע דם באברים ביותר יש בזה שני חסרונות, אחד דלא יצא ע"י וז

צלי מצד שיקדים כח הצמיתה. ועוד דהוא כאומצא דאסמיק כיון שמתקבצים דמים שנפרשו ממקום 

רע למקום ולא יועיל גם ע"י מליחה. ולכן כתבו שפיר הש"ך והגר"א דע"י חתיכה מועילה המליחה דלא ג

מנצרר הדם ממש וכ"ש הכא שלא ברור שהוא כנצרר הדם שהוא בעיא דלא איפשיטא. ומה שגרע מנצרר 

 הדם לענין צלי הוא מטעם חסרון האחר דיקדים כח הצמיתה שלא שייך במליחה. 



אך לטעם זה היה לן לחוש שמא יאכלו צלי שלזה לא מועילה החתיכה, אבל עיין בתב"ש סי' כ"ג ס"ק י"ב 

צת שאנו מולחין לצלי מהני ליה עם הצליה כמליחה יפה לקדרה. ולשמא יצלו בלא מליחה כלל דמליחה ק

 שלא כנוהגין ודאי אין לחוש. והכו"פ סובר דלצלי א"צ מליחה עיין שם בפלתי סק"ב ובכרתי ק"ה. 

)ג( שיטת הג"א שהביא הט"ז סק"ב שדוקא בשובר המפרקת שמחמת יסורי שבירה אין בו כח להתאנח 

ציא הדם אבל חותך לא אסור, ומפורש בט"ז שלפ"ז כל קירובי מיתה מותר ופליג על שבולי לקט ולהו

שאוסר בתחיבת סכין בלבה. והט"ז רצה לומר שכן סובר גם רש"י והב"ח כתב בסי' כ"ד בשם מרדכי 

הארוך בפירוש דאף לרש"י דוקא שובר אבל חותך בסכין שרי. וכן מוכרח למה שאיתא ברש"י דף ל"ב 

וטב שיכה על הצואר בסכין וכן הוכיח מזה הב"ח בסי' ס"ז עיין שם וא"כ כ"ש שאר קירובי מיתה כמו דמ

הכאה על הראש שמותר. ומשמע שכן סובר גם הט"ז לרש"י אף אליבא דמסקנתו לתרץ להרמ"א שאיירי 

פרקת ביצא הדם, דלכן כתב ונראה דרש"י סבירא ליה ולא כתב ואין לומר דרש"י ס"ל דדוקא בשובר מ

משום דעכ"פ יקשה להרמ"א אלא נראה דלעיל מיירי שכבר יצא הדם, משמע משום דלרש"י נשאר הט"ז 

בתירוצו דסובר דדוקא שובר מפרקת ורק להרמ"א שפסק הא דשב"ל הוצרך לתרץ דלעיל מיירי שיצא 

לו  הדם. משום שלא היה יכול לתרץ כן גם לרש"י דאם היה סובר דחותך הוא כשובר המפרקת לא היה

לרש"י לומר שיכה בסכין אלא סתם שישבור הצואר ומה לנו באיזה דבר ישבור אם בידו או בסכין אלא 

ודאי דהוא משום דאיירי אף קודם שיצא הדם ואסור בשובר לכן כתב שיכה בסכין שהוא נחשב אף אם 

י בתירוצו הוא בדרך התזה כחותך כדאיתא בתב"ש סי' כ"ג ס"ק י"ב בשם הסמ"ק ולכן נשאר הט"ז לרש"

 הראשון. 

)ד( שיטת הש"ך סק"ט דאף שאוסר הרמ"א לתחוב סכין בלבה כהשב"ל ניחא מה שמתיר להכותה על 

ראשה לקרב מיתתה משום דאפשר דאין הדמים נגררין כ"כ אחר הראש. והתב"ש נמי סובר כן מטעם 

מו שבירת מפרקת אחר שכתב שם בסק"י משום דאינהו היו בקיאי וידעי דתחיבת סכין בלבה כאיב לה כ

 ואין לנו אלא מה שהזכירו אבל הכאה על הראש דהתיר רש"י בהדיא שפיר דמי. 

)ה( שיטת הט"ז שכתב דונהגו להחמיר לחותכו ולמולחו אף לצלי אין מקומו בסעי' ג' על דין דשובר 

מפרקתה אלא בסעי' ד' על נצרר הדם מחמת מכה, שלכן כתב הפמ"ג דלהט"ז אף בשובר מפרקתה שרי 

לצלי ולקדרה כפסק המחבר דרק לאומצא בלא מליחה אסור. ותיבות אלא מחמת מנהגא המוקפים 

שבפמ"ג כוונתו על מה שנוהגין למלוח קצת גם לצלי שכתב הרמ"א בסי' ע"ו סעי' ב'. ומה שכתב הרמ"א 

שיש ליזהר לכתחלה לשבור מפרקת הבהמה או לתחוב סכין בלבה צריך לומר שהוא רק משום חשש 

אכל אחד באומצא, שזה ליכא בזמננו כדאיתא בתב"ש ס"ק י"ב דהאידנא אין דרך בנ"א לאכול חי שמא י

 כלל. 

ונמצא שאין אף אחד שאוסר אלא כשנגבב חומרות למינקט חומרא דמר וחומרא דמר ולעשות שיטה 

רש"י. חדשה, דנימא דכוונת רש"י לאסור אף בחתיכה ומליחה וצלי כדמצינו רק הפר"ח שסובר כן אליבא ד



שאף שהפמ"ג מפרש כן גם להט"ז לא מוכרח כלל, דמה שכתב הט"ז שלא נכון כלל מה שרבים מתרצים 

דמש"כ רש"י שמוטב שיכנה הוא שעדיף ממה שישחוט ויהיה שהיה במיעוט בתרא נראה פשוט דאינו 

 מטעם דסובר דלרש"י ליכא תקנתא כדמפרש הפמ"ג אלא מטעם דלא נראה להט"ז שרש"י יכתוב לעצה

דבר שאסור לעשות דכי יש הכרח לעשות איזה דבר שיתירו לו לעשות אף באיסור שיאמר שמוטב לו 

לעשות איסור הקל מלעשות שהיה במיעוט בתרא שהוא איסור יותר חמור. וגם הא בכלל לא שייך לשון 

זה דבשהיה במיעוט בתרא אין זה עצה כלל אף אם נתיר לעשות איסורין דהא אסורה מספק הבעיא 

אכילה, ולהכות על הראש והצואר תהיה מותרת ע"י חתיכה ומליחה ורק שאסור לעשות כן שמא ישכח ל

מלחתוך ונמצא שאם שייך להתיר לא אפשר כלל להתיר שהיה ואין שייך לשון מוטב ותמוה תירוץ זה ולכן 

נמצא שרק כתב הט"ז דאין זה נכון כלל. אבל אפשר שגם הוא סובר דמותר ע"י חתיכה ומליחה לרש"י. ו

הפר"ח סובר כן בדעת רש"י, ובב"ח משמע שסובר כן לבעל העיטור. ואף שלדידהו הא אין סובר כן 

הרמ"א ופוסקין כהרמ"א שמותר ע"י חתיכה ומליחה, ולהכו"פ ע"י צלי לא בעי מליחה, ולהט"ז מותר גם 

מה שמחמרי בלא חתיכה ככל בשר כדסובר המחבר שלא פליג עליה הרמ"א מ"מ ניחוש לשיטתם רק ב

לרש"י ולא כדסברי אינהו לדינא. וגם ניחוש לחומרת השב"ל שגם תחיבת סכין בלבה אסור כשבירת 

המפרקת אף שלא סבר זה רש"י להט"ז והב"ח והביא כן ממרדכי הארוך והכריח כן, שננקוט כרש"י רק 

ראשונים, ונגד במה שמחמיר. ונחמיר עוד יותר שגם הכאה על ראשו וכל קירוב מיתה אסור נגד רוב ה

הש"ך והתב"ש שאף להשב"ל מתירין בהכאה בראש. וכל זה נגבב חומרות בספק איסור דרבנן למינקט 

רק חומרא דמר וחומרא דמר מה שאף באיסור דאורייתא לא מצינו שיחמירו בכזה. וכ"ש שהרמ"א בעצמו 

ר נאסר בכך שודאי אין כתב רק שיש ליזהר לכתחלה ובד"מ בשם בנימין זאב כתב בפירוש ומיהו אין הבש

 מקום לחוש ולאסור נגד כל הפוסקים. 

ועיין בש"ע הגר"ז סי' כ"ג ס"ק י"ז שמפורש שאין להחמיר בשאר קירובי מיתה אלא שלא לאכול חי בלא 

מליחה ובשבירת מפרקת יש לחוש לכתחלה לאסור אפילו בחתיכה ומליחה וכוונתו בלכתחלה היינו שלא 

 רא גדולה באיסור ספק דרבנן, אבל יותר מזה אין מקום כלל להחמיר. במקום הפסד. וג"כ הוא חומ

ובהא דידן אף אם ננקוט חומרא דמר וחומרא דמר ונאסור בשבירת מפרקת ואף בכל קירוב מיתה את 

הבשר לגמרי, נמי הא הוא רק בקירוב מיתה שהוא בהכאה המטרפת כגון שנחבסה הגולגולת ע"י זה או 

שה שום רושם במוח וגם בגולגולת לא שייך לאסור כלל דאין בזה קירוב שניקב המוח אבל כשלא נע

מיתה ונמצא שאף באלו שנעשה מזה כעין סדק במקום אחד שהוא רק ספק אם נחבסה עיין בתב"ש סי' 

ל' סק"א וא"כ יש עוד ספק אם היה בזה קירוב מיתה כלל. ועיין בדרכי תשובה סק"ב שבמקום ספק אי הוי 

היקפה יש להקל בזה מצד ספק שמא אין זה נחבסה וכפי השערתי באלו שבדקתי  רוב גובהה או רוב

ומצאתי כעין סדק לא היה רוב כלל ונמצא שבהכאה שעושין הוא ספק רחוק שיהיה מזה קירוב מיתה 

 שיהיה שייך לחשוש. 



 ולכן למעשה איני רואה בזה שום חשש ואם יש לבעלי המטבחים צורך לעשות כן יש להתיר. ידידכם

 מוקירכם, משה פיינשטיין.
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מיד אשה מיד סריס מיד זקן לאחר שעברו עליו פ'  מי אבלו והשחיטה אסורהחוט בי. אבל אסור לשפגול

 .וחומרא בעלמא הוא כל אלה הדברים ולא נהיגינן כותיה שנה ומנער עד שימלא י"ח שנה ע"כ:
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בספר מחזיק הבדק בשם רב עמרם גאון שכל טבח שאינו יודע הלכות בדיקה אסור לאכול מבדיקתו וכל  כתוב

שאינו מאכיל לאחרים אינו מותר להאכיל את עצמו ויש לנו להכותם ולהלקותם ולנדותם כל אותם השוחטים או 

דש ובתלמוד בכמה שיהיו בקיאים בכ"ד ספרי הקוהבודקים לעצמם עד שיקבלו עליהם שלא לעשות עוד עד 

פרקים ויודעים הלכות שחיטה וגם אם בקיאים בסירכות התלויות בריאה בלבד אסור לאכול משחיטתן 

ובדיקתן עד שיהיו בקיאים בכל הטרפות שמנו חז"ל. וכתוב עוד שם שהבא לבדוק צריך להיות בקי 

י שהוא מאכיל טרפות לישראל שאם לא כן שמא יבואו לידו והוא לא ידע ואשם ונשא עונו מפנ בשבעים טרפיות

 .עכ"ל

 צב סימן ד חלק העזר אבן משה אגרות ת"שו

  .לבן מראה יקבל שבשרם באופן אותם שמפטמין עגלים בענין

 אף מקום להם שאין מאד צר לבד מיוחד במקום עגל כל אותן שמפטמין כבר לא זה שנתחדש העגלים ובדבר

 אלא, כלל אמם חלב טעמו ולא לעגלים הראוים בהמות ממאכלי כלום אותן מאכילין ואין, פסיעות איזה לילך

 מותר ט"ל דף ריש בבכורות מהמבואר להיפוך, מזה נהנים הבהמות שאין מאד שמנים במשקין אותן מפטמין

 נכשרו לא מובהקים שוחטים שאומרים וכפי, רפואות למיני וצריכים מזה חולים נעשים וגם'. וכו ליה מעלי ודאי

 מודים והכל, למאה כשרים עגלים ה"מ או ד"מ ערך הוא המקילים ולשוחטים, מאהמ עגלים ו"ט אלא מהם

 מדין השוחטים זה שרואין הריאה מטרפות רק שהוא ומשמע, כשרות שהן בהמות מחזקת היפוך טרפות שרובן

 לזה לחוש שיש שמסתבר לבודקם נמי שצריך שפשוט, מעים בבני טרפות עוד איכא אפשר אבל, הריאה בדיקת

 הבני גם יבדקו אם אף כאלו מעגלים כלל לאכול להו אין נפש ובעלי זה מלעשות לאסור היה מהראוי שלכן. מאד

 ומבועות מעים דהבני מראה משינוי אלא מנקבים שנעשים ובועות מנקבים אינו מעים בבני והבדיקה. מעים

  .להכשירם אין מעים הבני בדיקת ובלא, חלישותן י"ע שנעשים

 כהא, צורך כשאיכא הוא האדם לצורך שהותר דאף ח"בע דצער איסור ודאי איכא זה שעושין לאלו והנה

 אם אף אסור שזה בעלמא לצערם לא אבל. וכדומה משאות ולהובלת לחרישה בהם ולעבוד לאכילה דלשוחטם

 אף אסור שודאי עליה שכעס בהמה באיזו לחבול או להרוג רוצה אחד שנכרי כגון, בזה הרוחה לאחד יהיה

 אבל, נכרים של ואף אחרים של אף לאכילה הוא שמותר דלהרוחה הזה הרע מעשה בעד שכר לו שמשלם

 בעד לו שמשלם מחמת, דיליה להרוחה עושה שהוא אף אסור אחד רשע דאיזה הרצון בשביל ולחבול להרוג

 שהוא אף אסור ח"בע וחבלת מהריגת הרוחה לו שיש לאחד שאירע מה דבשביל, לעשות לו שאמר האכזריות

 מיתת על מאד שמצטער לאחד אסור טעמא ומהאי. בכך דאינשי שדרכן בדבר דוקא אלא האדם לצורך להרוחה

 את מכבד שהוא אף דבר שום אביו לכבוד ולאבד לשרוף לא ואף ח"בע דצער מאיסור בהמתו את להכות אביו



 כדמצינו מזה וצערו חמתו ישכך כליו ושרפת ובאבוד בבהמתו והחבלה מאד גדול אצלו והצער הרבה אביו

 שמשכך משום שהוא ליצרו רוח נחת דקעביד משום מתקן דנחשב בחמתו קורע על' שפי :ה"ק דף שבת י"ברש

 והורגן מזיקן כשלא אף ח"בע לצער שהותר האדם מצורכי זה דאין משום שם כדאיתא אסור מ"ומ, חמתו את

 השחתה זה ונחשב, וכלים חפצים ואבוד בשרפת וחמתו יצרו לשכך לעשות האדם מצורכי זה אין וכן, ממש

 דבר כל שלא חזינן פ"עכ. בחפציו לעשות רשאי שהאדם וכדומה ורפואתו האדם הנאת לצורך שלא בעלמא

 ממש האדם הנאת שהוא דבר אלא, מזה להרויח שהוא אף אותם שמצער בבהמות לעשות האדם רשאי

 בשרו את להמתיק טוב שיותר בדברים לזונם מותר היה וכן. וכדומה בהם ולעבוד לאכילה הבהמות כשחיטת

 בדבר לא אבל. שחת אוכלת שהיתה מכפי יותר יהנו בשרו את שיאכלו שהאינשי באופן בשרו את ולהשמין

 שמזה להאינשי לרמותם ורק כלום אינו לאינשי שגם בדבר שיאכילום האינשי את ולהטעות לרמות רק שהוא

 ולהנאה לבריאות יותר טוב בשר שהוא מזה שיטעו קצת אודם במראה ולא לבן שהוא הבשר מראה שיראו

 כשיכירו אונאה מדין מותר היה בעצם מזה תועלת שום שאין אף האוכלין שליפות אף. יותר זה בשביל וישלמו

 וכדומה ולבריאות להנאה יותר וטוב משובח בשר שהוא לומר מזה וכשיטעו, בעלמא יפוי אלא שאינו האמת

, לחנותו הקונים את למשוך כדי זה עשו אבל, יותר יעלו כשלא אף :ס דף מ"בב כמפורש אונאה מדין אסור יהיה

 רוצים היו כ"שג יותר יפה שהוא אלא ומשובח טוב יותר זה לבן בשר שאין יודיעו באם להתיר שייך היה כ"שא

 שהיא מהן הנאה לה שאין דברים להאכילה הבהמה את לצער אסור מ"מ. לקנות יותר יפה שהוא זה בבשר

 אסור האינשי לרמות דיכול זו הנאה שבשביל, מהחולי יסורין וסובלין מזה נחלות הם וגם, באכילה מצטערת

 ח."בער לצ להאינשי זה הותר שלא מדאורייתא ח"בע צער מאיסור כן לעשות
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 שולחן ערוך יורה דעה הלכות טריפות סימן לט סעיף יג

יש מי שאומר שהבודק יכניס ידו בבהמה בזריזות בלא רפיון ידים, ואם נתפרקה שום סרכא כשמכניס הבודק 

ובודקה, אם היא סרכא ימצא ראשה בריאה או בדופן; ואם לאו, רירא היא וכשרה; ואין ידו, מוציא הריאה לחוץ 

 להקל בכך אלא בבהמת ישראל ואין סומכין על קולא זו אלא בבודק כשר וירא את ה' מרבים.

הגה: ויש מתירין למשמש בסרכות ולמעך בהם, ואומרים שסרכא אם ימעך אדם בה כל היום לא תנתק ולכן כל 

תמעך תולין להקל; ואומרים שאינו סרכא אלא ריר בעלמא )מהרי"ו וכל בו(, ואף ע"פ שהוא קולא גדולה מקום שי

הבודק כבר נהגו כל בני מדינות אלו ואין למחות בידם מאחר שיש להם על מה שיסמוכו; ומכל מקום צריך להיות 

ן למעך ולמשמש בסרכות הורדא ינתק בכח. ויש מקומות שאין נוהגיירא אלהים שיודע ליזהר למעך בנחת שלא 

אם נסרכה למקום אחר, וכל מקום שתסרך טריפה )כך שמע וכן נראה מלשון הר"ד ן' חייא שבב"י(; ויש מקומות 



שנהגו להקל גם בזה, ולי נראה כסברא הראשונה שלא למעך בורדא ובכל סרכות שהם שלא כסדרן, מאחר 

ליו, אין לסמוך אדברי מקילין בענין המעוך והמשמושים שסרכא שלא כסדרן טריפה מוזכר בגמרא ואין חולק ע

)וכ"מ מלשון מהרי"ו שאין חלוק(; אבל המנהג בעירנו למשמש ולמעך בכל הסרכות, ואין חילוק בין סרכא 

גדיים וטלאים  ד נהגו בעירנו להטריף כל סרכותלסרכא; ונכון לחוש למה שכתבתי, אם לא בהפסד מרובה. עו

על  כי הסרכא עדיין רכה ומתנתקת כים, ולא למעך בהם כלל, כי יש קבלה בזה להטריף)מצא כתוב( ועגלים הר

 ידי מיעוך.
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כתוב בספר מחזיק הבדק בשם רב עמרם גאון שכל טבח שאינו יודע הלכות בדיקה אסור לאכול  
מבדיקתו וכל שאינו מאכיל לאחרים אינו מותר להאכיל את עצמו ויש לנו להכותם ולהלקותם ולנדותם כל 

שלא לעשות עוד עד שיהיו בקיאים בכ"ד ספרי אותם השוחטים או הבודקים לעצמם עד שיקבלו עליהם 
הקודש ובתלמוד בכמה פרקים ויודעים הלכות שחיטה וגם אם בקיאים בסירכות התלויות בריאה בלבד 
אסור לאכול משחיטתן ובדיקתן עד שיהיו בקיאים בכל הטרפות שמנו חז"ל. וכתוב עוד שם שהבא לבדוק 

א יבואו לידו והוא לא ידע ואשם ונשא עונו מפני שהוא צריך להיות בקי בשבעים טרפיות שאם לא כן שמ
 .מאכיל טרפות לישראל עכ"ל

 [על הב"י הנ"ל] דרכי משה הקצר יורה דעה סימן א אות (ט)

ולא נראה לי אלא אם בקי בדברים השכיחים די בכך דלא עדיף משחיטה כן נראה לי וכן הוא המנהג גם 
ריאה דשכיחי אבל שאר טרפות אינן תלויין בבודק ואין בהלכות בדיקות שלנו לא הזכיר אלא טרפות ה

צריך לבדוק אחריהם ועל כן אין הבודק צריך להיות בקי בהן ואם ימצא איזה ספק טרפות ילך אצל חכם 
 י.וישאלנו כן נראה ל

 צב סימן ד חלק העזר אבן משה אגרות ת"שו

  .לבן מראה יקבל שבשרם באופן אותם שמפטמין עגלים בענין

 מקום להם שאין מאד צר לבד מיוחד במקום עגל כל אותן שמפטמין כבר לא זה שנתחדש העגלים ובדבר
 אמם חלב טעמו ולא לעגלים הראוים בהמות ממאכלי כלום אותן מאכילין ואין, פסיעות איזה לילך אף
 ריש בבכורות מהמבואר להיפוך, מזה נהנים הבהמות שאין מאד שמנים במשקין אותן מפטמין אלא, כלל
 שוחטים שאומרים וכפי, רפואות למיני וצריכים מזה חולים נעשים וגם'. וכו ליה מעלי ודאי מותר ט"ל דף

 עגלים ה"מ או ד"מ ערך הוא המקילים ולשוחטים, מאהמ עגלים ו"ט אלא מהם נכשרו לא מובהקים
 מטרפות רק שהוא ומשמע, כשרות שהן בהמות מחזקת היפוך טרפות שרובן מודים והכל, למאה כשרים
 שפשוט, מעים בבני טרפות עוד איכא אפשר אבל, הריאה בדיקת מדין השוחטים זה שרואין הריאה
 אין נפש ובעלי זה מלעשות לאסור היה מהראוי שלכן. מאד לזה לחוש שיש שמסתבר לבודקם נמי שצריך

 ובועות מנקבים אינו מעים בבני והבדיקה. מעים הבני גם יבדקו אם אף כאלו מעגלים כלל לאכול להו
 הבני בדיקת ובלא, חלישותן י"ע שנעשים ומבועות מעים דהבני מראה משינוי אלא מנקבים שנעשים

  .להכשירם אין מעים



 כהא, צורך כשאיכא הוא האדם לצורך שהותר דאף ח"בע דצער איסור ודאי איכא זה שעושין לאלו והנה
 אסור שזה בעלמא לצערם לא אבל. וכדומה משאות ולהובלת לחרישה בהם ולעבוד לאכילה דלשוחטם

 שודאי עליה שכעס בהמה באיזו לחבול או להרוג רוצה אחד שנכרי כגון, בזה הרוחה לאחד יהיה אם אף
 של ואף אחרים של אף לאכילה הוא שמותר דלהרוחה הזה הרע מעשה בעד שכר לו שמשלם אף אסור

 מחמת, דיליה להרוחה עושה שהוא אף אסור אחד רשע דאיזה הרצון בשביל ולחבול להרוג אבל, נכרים
 וחבלת מהריגת הרוחה לו שיש לאחד שאירע מה דבשביל, לעשות לו שאמר האכזריות בעד לו שמשלם

 אסור טעמא ומהאי. בכך דאינשי שדרכן בדבר דוקא אלא האדם לצורך להרוחה שהוא אף אסור ח"בע
 לכבוד ולאבד לשרוף לא ואף ח"בע דצער מאיסור בהמתו את להכות אביו מיתת על מאד שמצטער לאחד
 ושרפת ובאבוד בבהמתו והחבלה מאד גדול אצלו והצער הרבה אביו את מכבד שהוא אף דבר שום אביו
 משום מתקן דנחשב בחמתו קורע על' שפי ב"ע ה"ק דף שבת י"ברש כדמצינו מזה וצערו חמתו ישכך כליו

 מצורכי זה דאין משום שם כדאיתא אסור מ"ומ, חמתו את שמשכך משום שהוא ליצרו רוח נחת דקעביד
 יצרו לשכך לעשות האדם מצורכי זה אין וכן, ממש והורגן מזיקן כשלא אף ח"בע לצער שהותר האדם
 ורפואתו האדם הנאת לצורך שלא בעלמא השחתה זה ונחשב, וכלים חפצים ואבוד בשרפת וחמתו

 שמצער בבהמות לעשות האדם רשאי דבר כל שלא חזינן פ"עכ. בחפציו לעשות רשאי שהאדם וכדומה
 ולעבוד לאכילה הבהמות כשחיטת ממש האדם הנאת שהוא דבר אלא, מזה להרויח שהוא אף אותם
 באופן בשרו את ולהשמין בשרו את להמתיק טוב שיותר בדברים לזונם מותר היה וכן. וכדומה בהם

 לרמות רק שהוא בדבר לא אבל. שחת אוכלת שהיתה מכפי יותר יהנו בשרו את שיאכלו שהאינשי
 מראה שיראו שמזה להאינשי לרמותם ורק כלום אינו לאינשי שגם בדבר שיאכילום האינשי את ולהטעות

 וישלמו ולהנאה לבריאות יותר טוב בשר שהוא מזה שיטעו קצת אודם במראה ולא לבן שהוא הבשר
 כשיכירו אונאה מדין מותר היה בעצם מזה תועלת שום שאין אף האוכלין שליפות אף. יותר זה בשביל
 ולבריאות להנאה יותר וטוב משובח בשר שהוא לומר מזה וכשיטעו, בעלמא יפוי אלא שאינו האמת
 זה עשו אבל, יותר יעלו כשלא אף ב"ע' ס דף מ"בב הזהב פ"בס כמפורש אונאה מדין אסור יהיה וכדומה

 ומשובח טוב יותר זה לבן בשר שאין יודיעו באם להתיר שייך היה כ"שא, לחנותו הקונים את למשוך כדי
 הבהמה את לצער אסור מ"מ. לקנות יותר יפה שהוא זה בבשר רוצים היו כ"שג יותר יפה שהוא אלא

, מהחולי יסורין וסובלין מזה נחלות הם וגם, באכילה מצטערת שהיא מהן הנאה לה שאין דברים להאכילה
 זה הותר שלא מדאורייתא ח"בע צער מאיסור כן לעשות אסור האינשי לרמות דיכול זו הנאה שבשביל
  .ח"בע לצער להאינשי

 .פיינשטיין משה, אוהבך חותנך
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 שולחן ערוך יורה דעה הלכות טריפות סימן לט סעיף יג

ואם נתפרקה שום סרכא כשמכניס יש מי שאומר שהבודק יכניס ידו בבהמה בזריזות בלא רפיון ידים, 
הבודק ידו, מוציא הריאה לחוץ ובודקה, אם היא סרכא ימצא ראשה בריאה או בדופן; ואם לאו, רירא היא 
 וכשרה; ואין להקל בכך אלא בבהמת ישראל ואין סומכין על קולא זו אלא בבודק כשר וירא את ה' מרבים.

רים שסרכא אם ימעך אדם בה כל היום לא תנתק הגה: ויש מתירין למשמש בסרכות ולמעך בהם, ואומ
ולכן כל מקום שיתמעך תולין להקל; ואומרים שאינו סרכא אלא ריר בעלמא (מהרי"ו וכל בו), ואף ע"פ 
שהוא קולא גדולה כבר נהגו כל בני מדינות אלו ואין למחות בידם מאחר שיש להם על מה שיסמוכו; ומכל 

ינתק בכח. ויש מקומות שאין נוהגין יודע ליזהר למעך בנחת שלא הבודק ירא אלהים שמקום צריך להיות 
למעך ולמשמש בסרכות הורדא אם נסרכה למקום אחר, וכל מקום שתסרך טריפה (כך שמע וכן נראה 
מלשון הר"ד ן' חייא שבב"י); ויש מקומות שנהגו להקל גם בזה, ולי נראה כסברא הראשונה שלא למעך 

סדרן, מאחר שסרכא שלא כסדרן טריפה מוזכר בגמרא ואין חולק עליו, בורדא ובכל סרכות שהם שלא כ
אין לסמוך אדברי מקילין בענין המעוך והמשמושים (וכ"מ מלשון מהרי"ו שאין חלוק); אבל המנהג בעירנו 
למשמש ולמעך בכל הסרכות, ואין חילוק בין סרכא לסרכא; ונכון לחוש למה שכתבתי, אם לא בהפסד 

גדיים וטלאים (מצא כתוב) ועגלים הרכים, ולא למעך בהם  בעירנו להטריף כל סרכותד נהגו מרובה. עו
 על ידי מיעוך. כי הסרכא עדיין רכה ומתנתקת כלל, כי יש קבלה בזה להטריף

 

 

 



Rabbi Epstein 

 סעיף א שולחן ערוך יורה דעה הלכות טריפות סימן לט

וחיה אם יש בה סרכא )ריב"ש  חוץ מן הריאה צריך לבדוק בבהמה שום טריפות מן הסתם, צריך לבדוק אחראין 

כל הפורץ גדר לאכול בלא בדיקה, ישכנו נחש. )קהלת י, ח(. הגה: ונהגו גם כן לנפוח  ר"י ן' חביב וע"פ(; וכלו

 רק אם היתה בקצת מקומות מקילין שלא לנפחהו )ש"ד סימן צ"ב ובדיקות וע"פ(; ריאה, אפילו לית בה ריעותא,

 וכן עיקר )רמב"ם פי"א מרדכי וע"פ(. בה סרכא עוברת על ידי משמוש,
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 סימן כא ים של שלמה מסכת חולין פרק א

אמר רב אשי אמריתא לשמעתא קמיה דרב כהנא )י"א ע"ב(, ודילמא היכא דאפשר אפשר והיכא דלא אפשר לא אפשר, 

דאי לא תימא הכי לר"מ דחייש למיעוטא הכי נמי דלא אכיל בישרא, אלא היכא דאפשר אפשר, והיכא דלא אפשר לא 

לינן בתר רובא היכא דאפשר לברר הדבר, אלא אפשר, וכתב רש"י )י"ב ע"א, ד"ה פסח( הלכך מכל הני לא שמעינן דאז

ודאי הלכה למשה מסיני הוא דסמכינן ארובא אפי' היכא דאפשר, א"נ מאחרי רבים להטות קי"ל בין רובא דאיתא קמן בין 

רובא דליתא קמן, דמאי שנא האי מהאי, ואהא מילתא סמכינן ולא בדקינן כל י"ח טריפות, ונקובת הריאה משום דשכיחי 

נן לה, והיכא דאיתרמי דאיתפרקא ריאה בלא בדיקה סמכינן אהאי, ואהא דאמר ר"ה )ט ע"א( נשחטה הרי היא בה בדקי

בחזקת היתר, ואין מפרסמין הדבר ע"כ, והרא"ש )סימן ט"ז( הוסיף על דבריו וז"ל, יותר מזה, דאפי' ניקבה הריאה במקום 

כ"ש היכא שנאבדה, דאחזוקי איסורא לא מחזיקנן, דמשמשא ידא דטבחא תלינן בטבח, אף על פי שנקובה בפנינו, ו

אכן ר"י הלוי רבו של רש"י חולק עליו, וכן ר"יבן כתב דאי מיתרמי  ]בביצה[ בפ' אין צדין סימן ד'והאריך, וכן פסק 

דמתפרקא ריאה בלא בדיקה טרפה, והוא מדברי ה"ג, וקשה לחלוק עליהם, גם בעל ס"ת )סימן י"ט( הביא הרבה ראיות, 

ה לא עלה בדעתו להתיר יותר מגדיים וטלאים, שכתב וז"ל, דהיכא דלא שכיח טריפות כולי האי, כמו בגדיים וטלאים, ואפ"

הסומך על רש"י לא הפסיד, וגם במרדכי )סימן תק"פ( כתב שמעשה היה בקולוני"א ואסרו כל חכמי הדור, וא"כ מי הוא 

לעצמו שהרי רבינו ברוך כתב הסומך על רש"י לא הפסיד, שיעלה על לבו להתיר, ואף בגדיים וטלאים ראוי להחמיר 

משמע דלכתחילה כל בעל נפש ירחיק ממנו, כי ראיתי בהם סירכות ושאר טריפות, ופעם אחת הביאו לי איל מן היער 

לסעודת מילה, ומצאו בו סירכות שנטרפה בו, גם באותו הפעם היה טבח מומחה, ולא רצה לבדוק, ואמר שמעולם לא 

ו בו סירכות, כי אם באותן הגדולים בבתים שרגילים באותם סירכות, מתוך שאוכלים מאכל הבתים שהוא חוץ שמע שהי

לטבעם, וברוך השם שלא סמכתי על זה, וצויתי לבדוק הריאה, ומ"מ נראה דוקא שלא בדקו כלל, אבל אם בדקו אותה 

חה, אם לא נעשה בדיעבד אין בו בית מיחוש, וא"כ מבפנים שהיא נקייה מכל חסרון, אף שצריכים ג"כ להוציאה לחוץ ולנופ

לפי זה מ"ש הר"ש ב"צ בתשובתו )תשב"ץ ח"ב סי' פ"ט( אם אמר הבודק שלא כסדרן היתה, ואחד מכחישו ואומר כסדרן 

היתה, מעמידין הבהמה בחזקת היתר, שכל שנשחטה בחזקת היתה עומדת, וכתב תו, הקונה ריאה ואמר שמצא בה 

למקום שעושה אותה טריפה, והמוכר אומר שהסירכא היתה מחיתוך לחיתוך, כיון שבאו שניהם בבת סירכא מגב האונא 

אחת לבית דין אין כאן עדות, והוי כבהמה שנאבדה ריאה שלה קודם שנבדקה, ר"ל וכשרה, אומר אני דאסור לדידן 



בה טרפות כדפרי', ואפי' באו  דמחמירין להטריף ריאה שלא בדקה, ולא מעמידין אותה על חזקת כשרות, משום דשכיח

, והבאתי לעיל סי' ט' בענין הכחשה, והבודק הריטב"אשניהם לבית דין בבת אחת, לפי מ"ש ביבמות )פ"י ס"ה( כדברי 

 עצמו פשיטא דנעמידו על חזקת כשרות.

 צב סימן ד חלק העזר אבן משה אגרות ת"שו

  .לבן מראה יקבל שבשרם באופן אותם שמפטמין עגלים בענין

 אף מקום להם שאין מאד צר לבד מיוחד במקום עגל כל אותן שמפטמין כבר לא זה שנתחדש העגלים ובדבר

 אלא, כלל אמם חלב טעמו ולא לעגלים הראוים בהמות ממאכלי כלום אותן מאכילין ואין, פסיעות איזה לילך

 מותר ט"ל דף ריש בבכורות מהמבואר להיפוך, מזה נהנים הבהמות שאין מאד שמנים במשקין אותן מפטמין

 נכשרו לא מובהקים שוחטים שאומרים וכפי, רפואות למיני וצריכים מזה חולים נעשים וגם'. וכו ליה מעלי ודאי

 מודים והכל, למאה כשרים עגלים ה"מ או ד"מ ערך הוא המקילים ולשוחטים, מאהמ עגלים ו"ט אלא מהם

 מדין השוחטים זה שרואין הריאה מטרפות רק שהוא ומשמע, כשרות שהן בהמות מחזקת היפוך טרפות שרובן

 לזה לחוש שיש שמסתבר לבודקם נמי שצריך שפשוט, מעים בבני טרפות עוד איכא אפשר אבל, הריאה בדיקת

 הבני גם יבדקו אם אף כאלו מעגלים כלל לאכול להו אין נפש ובעלי זה מלעשות לאסור היה מהראוי שלכן. מאד

 ומבועות מעים דהבני מראה משינוי אלא מנקבים שנעשים ובועות מנקבים אינו מעים בבני והבדיקה. מעים

  .להכשירם אין מעים הבני בדיקת ובלא, חלישותן י"ע שנעשים

 כהא, צורך כשאיכא הוא האדם לצורך שהותר דאף ח"בע דצער איסור ודאי איכא זה שעושין לאלו והנה

 אם אף אסור שזה בעלמא לצערם לא אבל. וכדומה משאות ולהובלת לחרישה בהם ולעבוד לאכילה דלשוחטם

 אף אסור שודאי עליה שכעס בהמה באיזו לחבול או להרוג רוצה אחד שנכרי כגון, בזה הרוחה לאחד יהיה

 אבל, נכרים של ואף אחרים של אף לאכילה הוא שמותר דלהרוחה הזה הרע מעשה בעד שכר לו שמשלם

 בעד לו שמשלם מחמת, דיליה להרוחה עושה שהוא אף אסור אחד רשע דאיזה הרצון בשביל ולחבול להרוג

 שהוא אף אסור ח"בע וחבלת מהריגת הרוחה לו שיש לאחד שאירע מה דבשביל, לעשות לו שאמר האכזריות

 מיתת על מאד שמצטער לאחד אסור טעמא ומהאי. בכך דאינשי שדרכן בדבר דוקא אלא האדם לצורך להרוחה

 את מכבד שהוא אף דבר שום אביו לכבוד ולאבד לשרוף לא ואף ח"בע דצער מאיסור בהמתו את להכות אביו

 כדמצינו מזה וצערו חמתו ישכך כליו ושרפת ובאבוד בבהמתו והחבלה מאד גדול אצלו והצער הרבה אביו

 שמשכך משום שהוא ליצרו רוח נחת דקעביד משום מתקן דנחשב בחמתו קורע על' שפי :ה"ק דף שבת י"ברש

 והורגן מזיקן כשלא אף ח"בע לצער שהותר האדם מצורכי זה דאין משום שם כדאיתא אסור מ"ומ, חמתו את

 השחתה זה ונחשב, וכלים חפצים ואבוד בשרפת וחמתו יצרו לשכך לעשות האדם מצורכי זה אין וכן, ממש

 דבר כל שלא חזינן פ"עכ. בחפציו לעשות רשאי שהאדם וכדומה ורפואתו האדם הנאת לצורך שלא בעלמא

 ממש האדם הנאת שהוא דבר אלא, מזה להרויח שהוא אף אותם שמצער בבהמות לעשות האדם רשאי

 בשרו את להמתיק טוב שיותר בדברים לזונם מותר היה וכן. וכדומה בהם ולעבוד לאכילה הבהמות כשחיטת



ולהשמין את בשרו באופן שהאינשי שיאכלו את בשרו יהנו יותר מכפי שהיתה אוכלת שחת. אבל לא בדבר שהוא 
ורק לרמותם להאינשי שמזה שיראו  כלום  אינו  ולהטעות את האינשי שיאכילום בדבר שגם לאינשי  רק לרמות 
וישלמו  ולהנאה  לבריאות  יותר  טוב  בשר  שהוא  מזה  שיטעו  קצת  אודם  במראה  ולא  לבן  שהוא  הבשר  מראה 
בשביל זה יותר. אף שליפות האוכלין אף שאין שום תועלת מזה בעצם היה מותר מדין אונאה כשיכירו האמת 
שאינו אלא יפוי בעלמא, וכשיטעו מזה לומר שהוא בשר משובח וטוב יותר להנאה ולבריאות וכדומה יהיה אסור 
מדין אונאה כמפורש בב"מ דף ס: אף כשלא יעלו יותר, אבל עשו זה כדי למשוך את הקונים לחנותו, שא"כ היה 
יותר שג"כ היו רוצים בבשר זה  יותר טוב ומשובח אלא שהוא יפה  יודיעו שאין בשר לבן זה  שייך להתיר באם 
מצטערת  שהיא  מהן  הנאה  לה  שאין  דברים  להאכילה  הבהמה  את  לצער  אסור  מ"מ  לקנות.  יותר  יפה  שהוא 
כן  לעשות  אסור  לרמות האינשי  דיכול  זו  יסורין מהחולי, שבשביל הנאה  וסובלין  מזה  נחלות  וגם הם  באכילה, 

מאיסור צער בע"ח מדאורייתא שלא הותר זה להאינשי לצר בע"ח. 
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 ט סעיף לג סימן יו"ד

 אבל( ; מיי"והגה טור) מבחוץ דם קורט עליו אין אם) כשרה, בו תחוב ואינו, לרחבו או לארכו בוושט קוץ נמצא

 הגה: ניכר ואינו ונתרפא והבריא הוושט ניקב שמא דחיישינן, דם קורט שם אין אפילו, אסורה, בו תחוב הוא אם

 וכן(. ת"סה בשם א"והג ש"והרא ן"הראב) הבריא שמא חיישינן דלא, מבחוץ דם קורט אין אם מכשירין ויש -

 משום הוושט נקיבת אחר לבדוק בעיר תקנה שיש, שומן מהן לעשות שמלעיטין אווזות באותן בעירנו להקל נהגו

 דם קורט שאין או צדדים משני נקוב אינו אם בוושט קוץ לו בישב להקל ונהגו, הריאה מסרכות יותר דשכיח

 מלבדוק, ארובא ולסמוך כלל לבדוק שלא טוב היה ויותר; דאורייתא אסור הוא כי הרבה בזה לדקדק ויש; מבחוץ

 :ריעותא דאיכא במקום ולהקל

 יח ק"ס לג סימן דעה יורה ז"ט

 העורות' ב אין הרוב פ"שע דהיינו' א מצד ומקילין' א מצד מחמירין היה שבעירו דבריו ביאור'. כו להקל נהגו וכן

 ההלעטה מחמת נלקים הם מקום מכל נקובים אינם אם ואף נקובים שהם נמצא שלפעמים אלא במפולש נקובים

 והוי מצוי מקום מכל רוב שאינו פי על אף מצוי הוא וזה דוכתי בכמה פשוט וזה כניקב הוי לקוי שהוא מה וכל

' א מצד והקילו זה אחר לבדוק החמירו כ"ע המצוי מיעוט כן גם דהוה הריאה בסירכות כמו דשכיח מיעוט

 ז"ע א"רמ וכתב א"רמ שזכר מכשירין כיש והיינו והבריא השני גם ניקב שמא חוששין אין א"מצ שנקוב דבנמצא

 הרוב על ולסמוך כלל לבדוק שלא טוב יותר כ"ע דאורייתא איסור שהוא כיון מכשירין איש לסמוך אין דעתו שלפי

 האריך ל"ז ח"ומו א"רמ דעת הוא כן מכשירין איש ולסמוך ריעותא שיש במקום שנקל ממה ע"דכ אליבא שזהו

 שכל ולפי .זה מטעם לגמרי בעופות ההלעטה ואוסר מכשירין יש מכח כלל להכשיר שלא ומסקנתו כאן

 בדיקה על להקשות יש דלכאורה ע"דכ אליבא מותר והוא עליהם זכות ללמוד ד"נלע בהלעטה נוהגין המקומות

 ש"והרא התוספות דברי פ"ע דהוא נראה אלא נקב לענין גם בחוץ לושט בדיקה דאין לעיל לן קיימא דהא זאת

 לה משכחת היכא ושט גבי זה בלא זה ניקב כ"א לנקב אף לושט בדיקה דאין י"לרש השוחט פ"ר שהקשו

 וכן חולי שום ניכר לא ובחיצון חולי מחמת בא שהנקב רואין שאנו ותירצו. והבריא השני גם ניקב שמא דניחוש

 הפנימי בעור שיש הנקבים שכל רואים אנו אותם כשבודקין מלעיטים שאנו אווזי בהנהו כ"א' ד סעיף א"רמ פסק

 נחלקו דלא ע"לכ מותר הוא החיצון בעור הלקותא שלטה שלא רואים שאנו וכיון ההלעטה לקות חולי מחמת הוא

 בחיצון שלטה ולא בפנימי ששלטה הלקותא רואין כשאנו כ"משא לפנינו לקותא בלא בנקב אלא פנימי עור בניקב

 שלטה כשלא ע"לכ כאן יש גמור היתר ודאי כ"ע הבריא לא שהפנימי כיון והבריא ניקב שמא ניחוש למה כ"א

 התוספות דכתבו דהא איסור אין כ"ג במקצתו בחיצון גם הלקותא בשלטה אף דעדיין אלא בחיצון הלקותא

 בפנימי שלט אם ש"דמ טעמא בתר דניזיל במקצתו' אפי שלט שלא רצונם אין חולי שום ניכר אין ובחיצון ש"והרא

 נמי גופיה בחיצון נ"ה שלטה לא שלטה דלא ובמאי שלטה המכה ששלטה במה דאמרינן בחיצון כלל שלט ולא

 שנראה מה דכל כולה שתנקב עד טריפות כאן ואין בוריה על נשארה ומקצתו במקצתו אלא המכה שלטה לא

 היה דאילו בכולו דהיינו חולי שום ניכר אין ידו על שתטרף שבחיצון' התוס כוונת אלא חשש כאן אין חולי בו שאין

 החיצון במקצת שלטה הלעטה של שהמכה דכל ד"נלע ה"מ ניקב כבר שמא חוששים היינו חולי רושם בכולו בו



 בנשאר' אפי להתיר ל"דקי ט"מ בסימן קורקבן גבי כדאיתא ככולו הוה לא ברובו שלטה אם אפילו איסור כאן אין

 שבאותו המורה עיני ראות לפי ממנו המיעוט רק נשאר לא' אפי להתיר יש ושט גבי נ"ה החיצון מעור מעט

 באיסור נכשלים שכולם לומר וחלילה ישראל של למנהגן ורגלים ידים יש שפיר כ"א החולי כלל שלט לא מיעוט

 ספק לשום יבואו שלא קטנים ובדברים בנחת האווזות שילעיטו ביתו לבני יזהיר שמים ירא כל מ"ומ דאורייתא

 :ד"כנלע

 לג סימן דעה יורה ח"ב

 שועל שבולת לו בישב הבריא שמא דחוששין לפסוק עכשיו נהגנו בקראקא ואף כלל להקל דאין נראה כן על

 כענבה ועגולות בתנור יבש שעורים בלחם האווזות שמלעיטין לאותן שכן וכל דטרפה שנוקב מה בו וכיוצא

 זה היבשים העגולים הלחמין שדוחקין ידי על חטטין כמין בו ונעשה נתקלקל ושט של הפנימי שעור הוא דשכיח

 היכי כי צדדין משני שניקב ניכר היה בושט לפנינו תחובים הללו הלחמין היו אילו למימר דאיכא ונוקב זה אחר

 כדפרישית וטרפה הבריא שמא חוששין לעולא דאפילו בפנינו קוץ לו ישב ולא קוץ י"ע בא שהנקב בניכר דאמרינן

 להקל יבואו ולא האווזות ילעיטו שלא זה על ולהחרים ישראל בני מקרב זו הלעטה לבטל חיליה יישר כד והמורה

 ונכשלים המורה לפני הריעותא להראות יבואו ולא לעצמן מקילין רבים כי ברכה עליו תבא דאורייתא באיסור

 :הבורה יפילו רבים וחללים תורה באיסור

 לט סימן ב חלק דעה יורה חיים דברי ת"שו

 מפוטמות שאינן והאווזות הוושטין בדיקת י"ע אפילו המפוטמות באווזות איסור קצת נהגו בעירנו פה שאלה

 ד"האב טייטלבוים משה ר"מה הקדוש הגאון הרב מימי קדמוניות משנים עוד הוושטין בדיקת בלא תמיד אכלו

 מהאינם הוושטין גם שיבדקו ד"האב הרב הורה ועתה כך אחר בדיקה י"ע מפוטמות אווזות אכלו וקצת ע"זי דפה

 החסידים וישאלו בבדיקה נטרפו מפוטמות אינם אווזות ואיזה הושט בדיקת בלא אווז שום יאכלו ולא מפוטמות

 : בבדיקה מפוטמות גם לאכול שיוכלו או בדיקה בלא אווז שום לאכול שלא הרב להוראת יחושו אם מעשה ואנשי

 תורה מצות בפני עומד דבר שום ואין' ה נגד ותבונה עצה שאין זאת ידוע ידידי והנה הגיעני מכתבם תשובה

 בכל שמענו לא הנה מפוטמות שאינם מאווזות הוושטין בדיקה צריכין אם דין פי על נא נחקור ולכן הקדושה

 אינו ואם בדיקה צריכי המצוי מיעוט הוא אם הוושט נקובי שכיחי במקומכם אולי אם אך מזה ישראל תפוצות

 נקובי מצוי אם בזה לעיין הדיינים על ולכן רוב בתר אזלינן טריפות י"הח דבכל בדיקה צריכה אינה המצוי מיעוט

 : בדיקה צריכים הוושט

 א"ברמ כמבואר לחוש הרבה בזה יש כי ביד ממפוטמים לאכול אסור בדיקה לאחר אפילו בודאי זה כל עם אך

 פי על לא איסור שנהגו ואוליפז לזה היתר מהני שלא נראה ד"ולפענ ל"ז[ ח"י ק"ס שם] ז"וט'[ ט סעיף ג"ל' סי]

 הלעטה בלא ששכיח שנתוודע שנקרה מה זה ומה. להם להתיר אסור בוודאי האוסרים כדברי שאחזו רק טעות

 להנוהג אסורים המפוטמים אבל מדרבנן רק הריאה טריפות דאפילו מדרבנן לחומרא בודקים המה בזה נקובים



 יורו אז הנהגתם ואופן עליהם שקבלו הקבלה דרך הדור גדול לפני השאלה הוצעת בלתי התרה מהני ולא איסור

 : נדר עוברי המה הדור מגדולי שאלה בלא מהמפוטמים לאכול יקלו ואם הלזו להתיר יוכלו אם הגדולים להם

 מחמת שאדרבא יבינו ישכילו לו לכם החרפה הוא מה ידעתי לא אתכם מחרפים בליעל שבני שכתבתם ומה

 זה התחיל וכאשר מכשול לכם יאונה ולא אתכם שומר ת"השי מפוטמים ומלאכול מאיסורים נזהרים שאתם

 : ישמור חסידיו רגלי כי לכם שיתוודע השמים מן מקרה נקרה להיות הריעותא

 הושט על חשש ויש מפטמים כולם שהערלים קול יצא כביר לא וזה כלל מפטמים אין אשר בקהלתינו פה והנה

 דין בית הושבנו זה כל עם הבקיאים יאמרו כאשר מפטומה היכר שום ניכר ולא בבירור הדבר ידוע לא והנה

 עשינו אך פלוג לא משום לבדוק צויתי בביתי שנתגדלו אותן ואפילו שיבדקו הושטים כל על להכריז בינינו ונגמר

 מיעוט' יהי לא ואם בדיקה תמיד יצטרכו המצוי מיעוט' יהי אם כי שבועות איזה על ונסיון הדבר בחינת על זאת

 מיעוטא המה כי ראינו אך טריפה ושטים איזה' הי התקנה ולאחר טריפות י"ח בכל כמו ארובא סמכינן המצוי

 : לכם כתבתי כאשר הזה בדרך כן גם עשו ידידי ואתם בדיקה להצריך שלא' שהי לכמו הדבר חזר ולזה דמיעוטא

 גם בתורה וגדולתו ה"זלה הקדוש הרב צדקת העולם לכל ידוע הלא השכל ובלא בליעל בני לחרפת לכם ומה

 בלתי האפקורסים יאמרו ומה' וכו רצים ואלו רצים שאלו המחרפים לבין חסידים הנקראים בין החילוק לכל ידוע

 אני כי ו"ח יאמרו ואל במצות' ה בית לבנות ולנו להם ומה מצוה שום אצלם נאמנה שלא לנו ידוע הלא מאמינים

 למי לחרף יבוא לא' ה וירא הישראלי בדת אמונה בעל שהוא מי בטח אומר זאת כי ידעתי לא אשר את מחרף

 ורק חומרא שנהגתם מחמת אתכם יבזו לא עם והמוני פשוטי אפילו ומסתמא חומרא דבר באיזה שמחמיר

 ידידם דברי לכם ושלום ידועים באינם אפילו ולמלשינים יום בכל מתפללים אנו אלו על אפיקורס איזה נמצא

 :ך"תבר שני אדר' ח' ב יום. חפיצה ונפש בלב תורתם שלום דורש

 מט סימן יא חלק אליעזר ציץ ת"שו

  אווזים הלעטת באיסור

 בהמשך א"שליט טויסיג יואל בונם' ר הרב ח"הרה לכבוד. א"תובב ק"עיה ירושלים. ב"תשל אייר ה"כ, ה"ב

 בית הספר על חשובה הערה עוד לו להעיר לחובה מוצא הנני( ו"מ' סי לעיל עיין) כשבועיים לפני אליו למכתבי

  -: וזוהי. עתה זה ל"שהו ח"ח ישראל

 הלכות אצלי ללמוד וביקש ב"שו לפני בא אחת פעם ל"זצ ג"מאה ר"אאמו סיפר: ל"וז כותב ט"י' סעי ח"צ' לסי

, ל"זצ דושינסקיא צ"הרי ממרן שמעתי וכן, פטומות אווזות בירושלים אוכלים אין הרי לו אמרתי. הוושט טריפות

 כאשר: ר"אאמו אמר עוד', וכו לירושלים שמחוץ למקומות אלו הלכות ללמוד רוצה הרני: ב"שו אותו לי ענה

 לאסור הסכימו לא, ל"זצ מרן דברי על והסתמכתי פטומות אווזות אכילת לאסור בירושלים הדין בית לפני הצעתי

 מאכילת להמנע ראוי הוושט בדיקת בהלכות שנתמחו הרבה רבנים בינינו שאין מאחר: כתבו אלא, במפורש



 אווזות אכילת לאסור טעם כל ואין, הללו בהלכות נתמחיתי אני: מאונגארין אחד רב לי ואמר, פטומות אווזות

 . ל"עכ פטומות

 איך: ואומר שסיים במה ואפתח, פנים מכמה לרבים מכשול מהוה בספר הזה הפרסום כל דעתי לפי והנה( א)

 אווזות אכילת לאסור טעם כל אין כי הללו בהלכות שהתמחה מאונגארין אחד רב לו שאמר מה לפרסם מעיז

 נעו זאת קדושה ספרות של הסיפים שאמות יודע וההוראה ת"השו לספרי גישה לו שיש מי שכל בזמן. פטומות

 מדורות התורה אדירי לבנון ארזי עליון קדושי וצדיקים זאת חמורה בשאלה והמשמאילים המיימינים מקולות

 על הורה וראשונה. להלעיט שלא חרמות הוציאו גדולות קהלות ובהרבה מזה דברם מדי ורעדו זעו נעו קודמים

 ת"לש' ד דרוש ח"צל בדרושי ל"ז ביהודה הנודע הגאון דברי נזכיר אם ודיו. ל"ז ח"הב רבינו בכזאת לעשות כך

, שומנייהו מרוב גדפייהו דשמטין אווזות להני יזכה מהלעטה הנמנע שכל שמבטיח ו"ט אות= תשובה לשבת=

 כמתודה כותב להקל הנוהגים דברי ליישב צידודיו אף שעל ג"מ' סי ד"חיו( פאנעט) צדק שערי ת"שו דברי וכן

 אין אפילו כי אוכלם שלא מי ואשרי חששות הרבה בהם יש ה"בלא כי שיודע אחרי מזה עוד להשיב רוצה שאיננו

 בזה שכותב החריפים הדברים כ"וכמו. ש"ע ז"בזה מקומות ברוב נוהגין וכאשר לאכלם אין שאלה שום בהם

 אווזות לאכול לעצמן שמקילין האנשים לאותן ומכנה קורא הוא, וארא פ"סו דכלא באגרא יששכר בני הבעל

, ז"ע להחרים דקמאי קמאי צווחו שכבר לזה דחוץ, ומפרט וממשיך בנפשותם החטאים האנשים בשם הלעוטות

 הלעוטה שאווזא ברור זה דבר דהנה הקודמים כת שיערו שלא דבר דאורייתא טריפות רואה אני חדש דבר אבל

 כי ראיתי אבל, זה יהיה ומאין כרגע תמות יותר או שבועות' ג דהיינו לעיטתה ימי במשך לשוחטה ימהרו לא אם

 כטבע שלא מתגדלת וגם כשומן האור י"ע נתכת היא וגם כולה ומתלבטת משונה שלהם הכבד האלו האווזות

 ממלאכתו יתבטל כי וימות הכבד יחלש הנה לבשל כחו על יתר עליו מעמיסין המבשל והכבד' וכו בכבד הנהוג

 והיא הכבד נימוק כי ח"הבע ימות כ"ע ללובן הדם יתהפך כי המת כמו ללובן וישוב הכבד נימוקות ויתהוה לגמרי

 בכדי בהם אין אבל, ד"יו על הגרשוני ילקוט בספר ז"ע להשיב ש"מ ממני נעלם ולא. ש"יעו כ"ע גמורה טריפות

 ז"ובט ח"בב' ט' סעי ג"ל' סי ד"ביו זאת בשאלה הפוסקים דעות וחילוקי דברים מהאריכות ויעוין. ש"כיעו ארגיעה

 וכן ש"בתבו מ"ומק יעקב ותפארת מאהבה ותשובה יהודה לחם ובבית א"ובקו ת"ודע ת"ודר ת"ופ ט"ובאה ך"וש

 והוחמרה. בזה ונכתבו שנאמרו לדברים ספור ואין, וכהנה כהנה ועוד, ש"ע ד"נ' סי( קליין) ראובן מטה בספר

 ה"נ' ג סימנים ד"חיו ג"מהדו מרדכי לבושי ת"בשו עוד יעוין) מכונה באמצעות לפטם כשהתחילו הבעיה מצד

 להעיז יוכל איפוא ואיך( שם עיין ח"קס ז"קל' סי ב"וח, ד"י ג"י' סי ד"חיו א"ח ג"מהרש ת"ושו, ו"ק' ג' סי ד"ומהדו

 לאסור טעם כל שאין והיודע הרואה הנהו כי עצמו על ולהכריז יד במחי הכל ולמחות ולבוא בזמנינו אחד רב

 כל שולים הערת בלי ועוד, ברבים כזה דבר שמדפיס איך' כבו על גם בא אני ובטרוניא? פטומות אווזות אכילת

 . שהוא

, לטעות מקום משאיר דזה, במפורש בכאן לאסור הסכימו שלא מה להדפיס צריך היה לא, ושנית. חדא הא( ב)

 היה לא כ"וכמו. פטומות אווזות אוכלים אין שבירושלים ל"ז דושינסקי צ"מהגרי שמע ל"ז אביו שמר מה צדק כי

 כאילו, לירושלים שמחוץ למקומות אלו הלכות ללמוד שרוצה לו אמר ב"השו שאותו מה לספר להמשיך צריך



 שמצינו וכפי, ק"אה בכל כן הוא פטומות אווזות לאכול שלא המנהג כי. להלעיט המנהג פשוט הערים שבשאר

 ו"כ' סי ד"חיו צבי הר ת"בשו ל"ז פרנק פ"הגרצ הגאון דהוראה ומרא דאתרא מרא זה על העיד שכבר

 עיין יעשה גדול דבר הזה הפיטום לבטל בידו יש דאם שם לשואל כותב כן ועל, עופות לפטם נהגו לא ק"דבאה

 . הנכון המנהג ונגד חכמים ברצון שלא הוא לפטם תורה בני אינם י"ע השואל במקום שחידשו דמה, ל"ור, שם

 שנהגו ממקום וההולך באיסור שנהגו דבמקומות, ד"ק' סי ד"חיו אומר הלל ת"שו בספר בזה שהשיב מה ויפה

 היוצאים לאלו לחוש ואין, פשוט איש או ש"יר הוא ההולך אם מ"נפ ואין הזה המקום חומרי כפי להתנהג עליו' וכו

 . ש"ע' וכו להם יתירו לא אם רעה לתרבות

 ד"להראב' י' סי יעקב צור ת"שו בספר השיב והרחבה פירוט וביתר ז"הנ הספר שהשיב למה ובדומה

 מקרוב וזה, בארצנו נהגו כאשר הנלעטים העופות בעירו אוכלים אין מאז לאשר כתב אשר: ל"וז, מזלאטשוב

, ו"ח נבלות אכילת לידי יבא להם ישחטו כשלא ז"עי שמא מחשש להתיר רוצה א"וח עופות להלעיט הדבר נפרץ

 וכחומרת העופות להלעיט שלא מאז הנהוג כבר שבמדינתנו אחר להתיר להם א"שא פשוט הדבר ד"לענ הנה

 וקדושים גאונים בתוכה' הי מאז אשר זלאטשוב בעיר ובפרט בשיטתו העומדים גדולים ועוד ג"ל ס"ס ח"הב

 ט"ל' סי ב"ח ח"ד ת"בשו כתב כבר הבדיקה על לסמוך שלא האוסרין דעת עליהם קבלו שכבר וכיון כן והנהיגו

 כ"א', וכו ז"ק' סי ד"יו ס"ח ת"ובשו' וכו א"תקנ' סי א"במג מבואר והדבר להם להתיר אסור' וכו איסור שנהגו דכיון

 ש"ומ, האוסרים דעת וקבלו הנהיגו שרבותינו אחר הושט בבדיקת בקיאין היינו אי' אפי ו"ח להתיר אפשר איך

 הגדר פורץ שיעבור דהיכי מבואר פ"עכ' וכו הלעיטהו ל"חז אמרו כבר למכשול המתפרצים יבואו שלא לחוש

 גאוני רבותינו דעת נגד האווזות ולהלעיט אבדיקותינו לסמוך שנקל ד"בנ ש"ומכ, לתקנו אחראין אנו אין במזיד

 יתירו שאם זה בענין ובפרט' וכו בישראל כזאת תהא לא הפורצים לתקן כדי במדינתנו כן שתקנו קמאי וקדושי

 רבותינו תקנת ויעברו נבלות לחשש ויבואו זה בענין שיפרצו ישראל לכלל מכשול ש"חו יבוא' א במקום

 החכם כי ואקוה' וכו המתפרצים מחשש ו"ח בזה להקל הדעת על יעלה לא, נדר דהוי כתבתי שכבר הקדמונים

 דעתו על יעמוד לא ובודאי' ד וירא ח"ת הוא מסתמא הוא מי אדע לא כי אם מדעתו יחזור בזה המפקפק

 . אריכות ביתר שם עיין הרבים להכשיל כאלה חמורים באיסורין

 על שנשאל ט"רמ' סי ח"חאו שיק מ"מהר ת"בשו בזה שדן מה להזכיר זכר שלא יעקב צור הבעל על ולפלא

 למה בזה כיוצא אחר במקום או הישיבה אל וכשנוסעים הפטומות מאווזות אוכלים אינם שבביתם בחורים אודות

 למקום איסור שנוהגין/ ממקום/ מקום ההולך ל"קיי הא שטאפשמאלטץ שם שאוכלין במה בידם מוחין אין

 אם כי היתר להם מצא לא בזה דבריו אריכות ואחרי, משם שיצא כמנהג לנהוג צריך לחזור ודעתו היתר שנוהגין

 ויעוין. שם עיין' וכו כנדר כלל מיקרי לא שטפשמאלץ אוכל שאינו אביו לשלחן הסמוך דבן לומר לצדד זאת רק

 . שם עיין ו"ט' סי תבואה פרי ת"בשו

' ג שם שדר אחד ד"ע דמאנאד מהרב שנשאל' ט' סי ד"חיו( ח"הנדמ, גאטטליעב) יעקב יגל ת"בשו יעוין ועוד

 אותו שיכשילו לחוש ויש כן להתנהג מאד קשה במחנו ושם, פטומות מאווזות לאכול שלא/ נוהג/ נהוג' והי שנים



 תשובתו בדברי צידד ובדוחק, נדרים התרת י"עפ פטומות לאכול לו להתיר מקום יש אם, וושט בדיקת בלי' אפי

 להנדז ושב, גלאט שקורין ההלעטה לקות של ריעותא שום בו' יהי שלא מוושט רק יאכל שלא באופן לו להתיר

 נימוק מטעם שאוסר דכלה אגרא בספרו ה"זללה שפירא א"מהרש ק"הגה דעת איכא דאכתי בהיות ז"ע גם

 רוב מ"דמ כמשיב ויהי ז"ע אך'( א אות דלעיל צ"השע גם לזה כוון ולדעתי, )י"ח כמוהו שאין כל ומטעם הכבד

 בשעת להתיר מקום יש ג"כה לכן, זו סברא מכח כן נהגו שאבותיו לחוש צ"א ומסתמא מזה יודעים אינם העולם

 . ש"יעו ה"מ' סי מ"מנהק ת"בשו גם ויעוין, ואלי האי דכולי הרי. שם עיין הדחק

 לאכול שלא המקומות ברוב נוהגים כבר ז"שבזה ל"ז צדק שערי בעל הגאון מעיד לעיל שראינו וכפי( ג)

 דלדינא שכותב ז"ל' סעי השלחן בערוך ויעוין, מזה נזהרו בגלילותיו ל"בחו שגם שם צבי בהר כ"וכ, המפוטמות

 שמעתי לא ומימי אחרונים גדולי הסכימו וכן בזה להקל ו"וח' וכו עירו כמנהג סובר אינו א"הרמ רבינו גם

 כ"וכ. ש"ע ל"ז ח"הב ש"כמ הזה המנהג נתבטל כבר א"הרמ רבינו של בעיר וגם' וכו אווזות שילעיטו במקומותינו

 ז"ע מהחשוד קונים ואין להלעיט שלא זרעם ועל נפשם על קבלו אלו דבמדינות א"מ ק"בס מעט המקדש גם

 בקצת שנהגו המנהג למנוע דיש שכותבין ד"יו על אור מאורי וספר' ו' סעי ז"ט כלל א"בחכמ יעוין ועוד. ש"ע

 . ש"ע שומן מהן לעשות אווזות שמלעיטין מקומות

 ל"ז א"להחיד רואים כאשר להלעיט שלא חמור באיסור הדבר עליהם קיבלו הספרדים אחינו בגלילות לרבות גם

 של זה מנהג לבטל להחרים דראוי מאירות הפנים דברי שמעתיק' י אות ג"ל' סי ד"יו ברכה מחזיק בספרו

 מסגרת בספר בכזאת ולהנהיג אחריו החזיק והחרה'. וכו מזה מתהוים טרפיות וספקי רעות דכמה הלעטה

 ועיקר כלל האווזות להלעיט נוהגין אין בגדאד עיר שבעירו ומעיד ח"מ אות צדק זבחי בספר וכן ד"יו על השלחן

 . שם עיין

 מן היה שלא דברים לפרסם בשגגה י"מתח שיצא זה עות לתקן דרך איזה שימצא' לכבו ואייעץ אמינא לזאת

 וולדינברג יהודא אליעזר ובברכה בכבוד. יכפר רחום והוא, ידם תחת ושהמכשלה לפרסמם כלל הראוי

 נב סימן יב חלק אליעזר ציץ ת"שו

 כעת שראיתי מה לציין זאת בהזדמנות אוסיף, שם בספרי בזה שהבאתי הדברות ולכל האמרות לכל ונוסף( ב)

 יהודה קול המחבר של מספרו מעתיק( ח"ס עמוד) המחבר שבתולדות, ח"הנדמ ת"עה משמעון שם בספר עוד

 י"ע המפוטמים אווזות ובר האווזות ואסרו רבנים אסיפת היתה ג"תרע שבשנת איך=(, ידי תחת= י"תח אינו)

 ולציית לשמוע רצונם אין אשר החדש מהדור אנשים הרבה נתרבו/ מיכן/ מיכון שלאחר ואיך, הוושט בדיקת

 להתיר יש באולי כן על וחשב, הוושט בדיקת בלי המפוטמים אווזות ובר האווזות נפש בשאט ואוכלים להאיסור

 בוקאווינא מדינת זו ובמדינה בהיות להם להתיר יכולים שאין העלה הלכה וזאת, הוושט בדיקת י"ע פ"עכ להם

 הגאון, הזמן גאוני זו להוראתו והצטרפו. הוושט בדיקת י"ע אפילו איסור בהם נהגו אבותיהם ואבות אבותיהם

 נמצא ואם' וכו לבטל יכול ד"בי ואין אבותינו אבות שאסרו מה להתיר בידנו שאין לו כותב השרון חבצלת בעל



?(, כך כדי עד' )וכו טריפות אוכלי הרבה נמצאו ה"שבלא ז"ע להביט אין הללו בעתים ר"בעוה גדר פורצי

  .ש"כיעו גדולים ועוד, ל"ז יעקב צור ובעל לדוד קרן בעל הגאונים גם לאיסור והצטרפו

 כך על בא', י' סי מספרו א"בח באריכות בזה שהשיב ממה יעקב צור מהבעל שם בספרי שהבאתי מה על ונוסף

 רוצים שיש הנלעטים אווזות אודות שאלתו ד"ע: ל"וז, ובחריפות אמרים בקוצר, ו"ט' סי מספרו ב"בח בשניות

, לבדוק ואסרו המדינה רבני כל אסיפות' הי שנים כמה זה וגם, מדינתנו מנהג נגד הושט בדיקת י"ע להתיר

 ק"מק העבר בחורף ז"ע נשאלתי כבר. בדיקה בלא ואוכלים נכשלים שרבים יען טענתם להתיר והרוצים

 ת"ומשו, להם להתיר אסור עלינו האוסרים דעת שקבלנו דכיון ז"ל' סי ב"ח חיים דברי ת"משו וכתבתי, זלאטשוב

 משום ואי. להתיר ואין דאורייתא כנדר הוי מתירין שיש שידעו אף האוסר דעת קבלו דאם ד"בחיו ז"ק' סי ס"ח

' סי יאיר חות ת"ומשו', כו הלעיטהו נאמר דבכזה ש"דמע ה"פ ממשנה הבאתי בדיקה בלי לאכול יתפרצו דלא

 . ל"עכ בזה והארכתי רעה לתרבות יצאו שמא על בזה להשגיח דאין א"קמ

 ת"בשו' הא. ההלעטה נגד בחריפות שמדברים הרבנים מאחרוני שנדפסו ספרים' ב בעוד הלום ראיתי כן( ג)

 ורוצים האווזות שמפטמין אנשים איזה בעירו שיש ש"עד: ל"וז, ה"מ' סי( יאבלנאב ק"מאבד) הקומץ מנחת

 הנה. ז"ע חשודים והם, י"א השפחה י"ע לשחוט מוכרחים יהיו ישחוט לא שאם ומאיימים אותם ישחוט ב"שהשו

 ובמדינת, המפוטמים העופות לאכול שלא בחרם ל"ז ח"הב זקני ובראשם הגדולים כל גזרו שבמדינתנו נודע

' וכו גמור איסור הוא הוושט בדיקת ובלא, הוושט בדיקת י"ע רק הוא ס"הח דעת י"עפ לאכול שהתירו הגר

 ד"הב גזרו העברה ובשנה, הוושט ולבדוק לשחוט המלחמה אחר שנים איזה נהגו סטאנסלאב שבעיר ושמעתי

 הגדולים י"עפ במדינתנו המנהג נגד מקודם התירו איך יודע ואיני, הבדיקה על לסמוך ולא כלל לשחוט שלא

 יקותיאל תורת ת"בשו' ועי, תמיד המנהג וכן, במדינתנו הזה האיסור וקיבלו קיימו וכבר' וכו לבדוק שלא

 או המראה בין חילוק שום יודעים אין דבמדינתנו שאמר ל"זצ מבעלזא ק"הגה ר"אדמו בשם ז"מ' לסי במפתחות

 דיני להם והורו הגדולים י"עפ ההיתר' שהי הגר במדינת כמו זו בבדיקה היטיב בקיאין אין בכאן וגם' וכו הלעטה

 ד"ובנ, בזה הקילו הדחק ובשעת דק בבצק הלעיטו שם כ"ג ואולי, וטעה שמע השומע ואולי, היטב הבדיקה

 כי תשחוט השפחה כי לאיומם לחוש ואין, גמור איסור הוא בוודאי הוושט בדיקת בלי כ"וא בקוקורודז מלעיטין

 . שם עיין' וכו בזה יש דינים וכמה הוושט לבדיקת בקי בקהילתו דאין טריפה איסור' יהי ה"בלא

' סי דוד אמרי ת"בשו( ז"הנ' הס שמזכיר העיר) מסטניסלאב ק"האבד הוא מזה שמדבר עוד שראיתי' הב והספר

( ז"תרפ ר"באדה תשובתו כותב ז"הנ' והס, ה"תרפ במרחשון תשובתו כתב ז"הנ הקומץ מנחת' הס) ה"קכ

 יכול ד"ב ואין להתירם יכולים אנו אין, בוושט הבדיקה להם להתיר שמפטמים האווזות ד"וע: ל"וז שם וכותב

 ובדיקת, כלל בהלעטה נוהגין לא אנחנו כך ובין כך בין, בשכיבה או מעומד או הלעטה איך מפיס ומאן', וכו לבטל

 קשה בדיקה היא הוושט ובדיקת' וכו בקיאים אנו שאין בפוסקים מצינו פעמים וכמה, לבדוק קשה הוושט

 ולאמור להתיר בהוראה דעתו להגיס אין בודאי, הבריא או בוושט נקב יש אם לעמוד יכולים אנו ואין לפנינו

 ודור דור משום עולם גדולי על ולחלוק ולהתיר בהלעטה יד להרים וצורב רב לאיש וחלילה' וכו בקי הוא כי



  .אריכות ביתר ש"יעו ל"זצ

 בארצנו בכאן להתיר לבוא שהוא פתח איזה לפתוח מלהזכיר והס, הראשונים על מוסיף ואלה לזאת( ד)

, שבזה החמור האיסור עצם בגלל הן, הוושט בדיקת י"ע אווזות הלעטת, ותפארתנו קדשנו ובעיר, הקדושה

 דזמנינו הלעטה לדמות שאין בגלל הן, זאת האוסרים הפוסקים גדולי כדיעות בכאן נתקבל שנתבאר שכפי

 לכאן שבאו הרוב שכמעט בגלל והן, אוסרים המתירים גם היו עתה הנהוגה שבצורה לומר וניתן, דאז להלעטה

 ועוד וכיהודה, להלעטה המראה בין גם חילקו ולא, חמור איסור בזה שנהגו ממקומות המה הגולה מארצות

 בבדיקת בקי הנהו כי עצמו על ולהעיד דעתו להגיס שיוכל ההוראה ממורי מי בכאן שאין זאת גם לקרא

 בנוסף מזה שיצאו המכשולים ריבוי גרם לשער ואין לתאר אין, הלעטה מעצם האיסור מעצם חוץ כן ועל, הוושט

 בלא בכלל לאכול להרבות שיופרץ הדבר שברור מזה והן, בזה הוושט בבדיקת הבקיאות מאי מכתצואה הן

 . יותר להאריך ואין, ל"וד כתיב בראשיכם ואשימם בדיקה

 כו סימן דעה יורה צבי הר ת"שו

 אותם ומביאים, בתירס עופות לפטם שהתחילו, לשאלתו בתשובה והלעטה המראה י"ע בתירס עופות פטום

 ובמקדש שלום שאילות שבספר, והלעטה המראה י"ע עופות פיטום לענין ק"באה המנהג כיצד, למכירה בעירו

 או, בהוושט בדיקה תקנת יש אם, לאכול נוהגים ואם, פטומות לאכול שלא ח"כהב בזה שנהגו, כתבו מעט

 . אנפשיה למיקם חשיב ומאן ספין מאן, ארובא ולסמוך לבדוק שלא דמוטב שכתב א"כהרמ

 אחרי יבדקו אם ר"כת שמסתפק ומה, מזה נזהרו בגלילותינו ל"בחו וגם, עופות לפטם נהגו לא ק"באה הנה

, שם) ך"הש דעת הנה, ארובא ולסמוך לבדוק שלא מוטב, שכתב לג סימן א"כהרמ אולי או, הושט את השחיטה

(, קמב ק"ס) תשובה בדרכי ד"הו האחרונים מסקנת הוא וכן הושט את לבדוק שצריכים לדינא שמסיק( כג ק"ס

 . ביותר החמירו, מאווזות חוץ עופות ובשאר

 בין, כולו הושט לבדוק צריך הלעיטו ואם, הלעטה של המנהג למנוע דיש, כתב( י אות טז כלל) אדם ובחכמת

, הוושט כל ובין, ולמעלה השחיטה ממקום הראש לצד מחובר שנשאר מה בין/ בטעות במקור כפולה בין תיבת/

 הדבר בתואר תלוי הדבר דעיקר מסיק ולבסוף, מכשיר בדקו שלא ובדיעבד, ריעותא שיהיה ומצוי דשכיח כיון

 להם שיש ברור אינו ותירס גדולים ועגולים, שועל שבולת או שעורים כגון קוץ כמו חוד להם יש אם, בו שמלעיטין

 .קוץ

 

 

 



 דרכי תשובה סי' לג ס"ק לא

 



 

 



 

 ליוני הש"ס עבודה זרה דף כ"ב ע"אג

 

 צב סימן ד חלק העזר אבן משה אגרות ת"שו

  .לבן מראה יקבל שבשרם באופן אותם שמפטמין עגלים בענין



 אף מקום להם שאין מאד צר לבד מיוחד במקום עגל כל אותן שמפטמין כבר לא זה שנתחדש העגלים ובדבר

 אלא, כלל אמם חלב טעמו ולא לעגלים הראוים בהמות ממאכלי כלום אותן מאכילין ואין, פסיעות איזה לילך

 מותר ט"ל דף ריש בבכורות מהמבואר להיפוך, מזה נהנים הבהמות שאין מאד שמנים במשקין אותן מפטמין

 נכשרו לא מובהקים שוחטים שאומרים וכפי, רפואות למיני וצריכים מזה חולים נעשים וגם'. וכו ליה מעלי ודאי

 מודים והכל, למאה כשרים עגלים ה"מ או ד"מ ערך הוא המקילים ולשוחטים, ממאה עגלים ו"ט אלא מהם

 מדין השוחטים זה שרואין הריאה מטרפות רק שהוא ומשמע, כשרות שהן בהמות מחזקת היפוך טרפות שרובן

 לזה לחוש שיש שמסתבר לבודקם נמי שצריך שפשוט, מעים בבני טרפות עוד איכא אפשר אבל, הריאה בדיקת

 גם יבדקו אם אף כאלו מעגלים כלל לאכול להו אין נפש ובעלי זה מלעשות לאסור היה מהראוי שלכן. מאד

 מעים דהבני מראה משינוי אלא מנקבים שנעשים ובועות מנקבים אינו מעים בבני והבדיקה .מעים הבני

  .להכשירם אין מעים הבני בדיקת ובלא, חלישותן י"ע שנעשים ומבועות

 כהא, צורך כשאיכא הוא האדם לצורך שהותר דאף ח"בע דצער איסור ודאי איכא זה שעושין לאלו והנה

 אף אסור שזה בעלמא לצערם לא אבל. וכדומה משאות ולהובלת לחרישה בהם ולעבוד לאכילה דלשוחטם

 אף אסור שודאי עליה שכעס בהמה באיזו לחבול או להרוג רוצה אחד שנכרי כגון, בזה הרוחה לאחד יהיה אם

 אבל, נכרים של ואף אחרים של אף לאכילה הוא שמותר דלהרוחה הזה הרע מעשה בעד שכר לו שמשלם

 בעד לו שמשלם מחמת, דיליה להרוחה עושה שהוא אף אסור אחד רשע דאיזה הרצון בשביל ולחבול להרוג

 שהוא אף אסור ח"בע וחבלת מהריגת הרוחה לו שיש לאחד שאירע מה דבשביל, לעשות לו שאמר האכזריות

 מיתת על מאד שמצטער לאחד אסור טעמא ומהאי. בכך דאינשי שדרכן בדבר דוקא אלא האדם לצורך להרוחה

 את מכבד שהוא אף דבר שום אביו לכבוד ולאבד לשרוף לא ואף ח"בע דצער מאיסור בהמתו את להכות אביו

 כדמצינו מזה וצערו חמתו ישכך כליו ושרפת ובאבוד בבהמתו והחבלה מאד גדול אצלו והצער הרבה אביו

 משום שהוא ליצרו רוח נחת דקעביד משום מתקן דנחשב בחמתו קורע על' שפי ב"ע ה"ק דף שבת י"ברש

 מזיקן כשלא אף ח"בע לצער שהותר האדם מצורכי זה דאין משום שם כדאיתא אסור מ"ומ, חמתו את שמשכך

 זה ונחשב, וכלים חפצים ואבוד בשרפת וחמתו יצרו לשכך לעשות האדם מצורכי זה אין וכן, ממש והורגן

 כל שלא חזינן פ"עכ. בחפציו לעשות רשאי שהאדם וכדומה ורפואתו האדם הנאת לצורך שלא בעלמא השחתה

 ממש האדם הנאת שהוא דבר אלא, מזה להרויח שהוא אף אותם שמצער בבהמות לעשות האדם רשאי דבר

 בשרו את להמתיק טוב שיותר בדברים לזונם מותר היה וכן. וכדומה בהם ולעבוד לאכילה הבהמות כשחיטת

 בדבר לא אבל. שחת אוכלת שהיתה מכפי יותר יהנו בשרו את שיאכלו שהאינשי באופן בשרו את ולהשמין

 שמזה להאינשי לרמותם ורק כלום אינו לאינשי שגם בדבר שיאכילום האינשי את ולהטעות לרמות רק שהוא

 ולהנאה לבריאות יותר טוב בשר שהוא מזה שיטעו קצת אודם במראה ולא לבן שהוא הבשר מראה שיראו

 כשיכירו אונאה מדין מותר היה בעצם מזה תועלת שום שאין אף האוכלין שליפות אף. יותר זה בשביל וישלמו

 וכדומה ולבריאות להנאה יותר וטוב משובח בשר שהוא לומר מזה וכשיטעו, בעלמא יפוי אלא שאינו האמת

 את למשוך כדי זה עשו אבל, יותר יעלו כשלא אף ב"ע' ס דף מ"בב הזהב פ"בס כמפורש אונאה מדין אסור יהיה



 יותר יפה שהוא אלא ומשובח טוב יותר זה לבן בשר שאין יודיעו באם להתיר שייך היה כ"שא, לחנותו הקונים

 הנאה לה שאין דברים להאכילה הבהמה את לצער אסור מ"מ. לקנות יותר יפה שהוא זה בבשר רוצים היו כ"שג

 לרמות דיכול זו הנאה שבשביל, מהחולי יסורין וסובלין מזה נחלות הם וגם, באכילה מצטערת שהיא מהן

  .ח"בע לצער להאינשי זה הותר שלא מדאורייתא ח"בע צער מאיסור כן לעשות אסור האינשי

 .פיינשטיין משה, אוהבך חותנך

 דרשות הצל"ח דרוש ה לשבת תשובה

 

 

 סעיף א עג סימן - דעה יורה ע"שו

 חיתוכו ומניח וערב שתי קורעו אלא, מליחה י"ע לבשלו תקנה לו אין לכתחלה לפיכך. דם ריבוי בו יש, הכבד

 :לבשלו יכול כך ואחר( , לאכילה ראוי שיהא) וצולהו, למטה

 ב ק"ס עג סימן דעה יורה ך"ש

 סוף ה"באו כתב וכן כאן ה"דה ומשמע לאכילה ראוי מיקרי צלייתו דבחצי דנתבאר ה"בהג' וה ב"ס ו"ע סימן ל"ע

 :בהדיא' ח כלל

 ב ק"ס עג סימן דעת שפתי דעה יורה מגדים פרי

 שרי דרבנן הכבד דם' ח כלל סוף ה"באו ה"וכ שרי ה"אפ בדמים דמרובה כבד אף צלייתו דבחצי ך"עש. שיהא( ב

 דם תשפכנו הארץ דעל מותר כבדא ה"דמש כתב א"ס ובלבוש. כמבואר דם כולה דכבד דע. צלייתו בחצי

 הנה. ואסור שפירש האיברים דם הוה שפירש מה מ"ומ ועומד שקרוש הכבד דם לא תורה אסרה כמים הנשפך

 לרוב' שפי מה אף הכבד דם אבאר ולקמן אסור התורה מן' שפי שמה מדבריו ויראה מותר שכבד מה טעם נתן



הפוסקים הוה דרבנן. ובחצי צלייתו ודאי אין כל הדם יוצא ממנה דכולה דם ובלבוש ס"א כתב הטעם דנתקשה 
ולא יצא עוד. וסיים שם שיהא ראוי לאכילה ועמ"ש בסי' ס"ט בט"ז אות נ"ד דאף בשאר בשר ראוי ליזהר כן. כתב 

הלבוש אפילו כבד מלובנת של אווזא יש בה ריבוי דם ולא מהני מליחה ופשוט הוא: 

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף עג עמוד ב

ואמר רבה בר בר חנה: זימנא חדא הוה קא אזלינן במדברא, וחזינן הנהו אווזי דשמטי גדפייהו משמנייהו וקא 
נגדי נחלי דמשחא מתותייהו, אמינא להו: אית לן בגוייכו חלקא לעלמא דאתי? חדא דלי גדפא, וחדא דלי אטמא. 

כי אתאי לקמיה דרבי אלעזר, אמר לי: עתידין ישראל ליתן עליהן את הדין. 
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