
  אק' ס
  

  ' א�סעי
  

  .ל היינו שראויה לאורחי יקרי וחשובי" חהר– פרי מגדי�
והרוטב בנות� , כול� אסורי�וא אינו מכיר� , בזמ� שהוא מכיר� בנות� טע, וכ� חתיכה של נבלה או של דג טמא שנתבשלה ע החתיכות "– שנהמ

  :)חולי� צו (".טע
  .)קחולי� (". להתכבד בה לפני האורחישאני חתיכה הראויה ? וליבטיל ברובא "– גמרא
  .)ז עד"ע (".הרי אלו אסורי ואוסרי בכל שהו...בשר בחלב... ועורת לבובי"עכו, יי� נס$: סרי בכל שהוואלו אסורי וא "– משנה

  
כי א היתה , ה אסורה בהנאהואפילו א החתיכ, ולכ� כל חתיכה שהיא ראויה להתכבד אינה בטלה,  ההלכה כמשנה בחולי�– טור, תוספות, �"רמב

א$ . (ל"ז יודעת שאנו כבר למדנו את המשנה בחולי� ואנו יודעי שסת חתיכה יש בה די� חרה"המשנה בע. מתבטלת אפשר היה לכבד בה אורחי
,  זאת כבר במשנתנוכי שאלו למה לא כתבו חתיכת דג טמא והגמרא לא תרצה שלמדנו, ל שהמשניות חלוקות"מ לפי הגמרא ש צ"מהסביר תוספות ש

  .)ל"סת חתיכה של נבלה או דג טמא אי� בה די� חרה, ז"משמע שלפי המשנה בע
א$ א אינו אסור בהנאה , יש לו די� חתיכה הראויה להתכבד' שור הנסקל וכו, ולכ� כל דבר שהוא איסור הנאה כמו יי� נס$, ז" ההלכה כמשנה בע– �"רי

  .ל"אי� לו די� חרה
  .ל דינו כרוטב של בריה שבטל בששי כנגד החתיכה הראויה להתכבד"משמע שרוטב של חהר, "שהרוטב בנות� טע: "משנה בחולי� ממה שכתוב ב– טור
  1.ל מדרבנ� אסורה" א� חהר– �"רמב

  
 שא תתבטל כיוו�, לא בטלה,  שבי� אסורה בהנאה ובי� א לא"ל לא בטלה אפילו באל� וכתוספות והרמב"פסק את המשנה והגמרא שחהר – מחבר

  .תהיה ראויה להתכבד
"מותר למכור את התערובת לעכו,  א התערב איסור הנאה– �"ש ,  .חו& מדמי איסור שבה

  א"רמ

  .)ל" הנ"פ הרמב"ע(ל ואינה בטלה "עדיי� נעשית חהר, אפילו א החתיכה אסורה בהנאה מדרבנ� כגו� יי� נס$ .1
אי� בו , אבל בשר שהתעל מהעי� שאינו אלא חומרא בעלמא והתערב, נבלה ועו� בחלב דוקא שאסור מדרבנ� מעיקר הדי� כמו ביצת – א"רעק

  .איסור
  .א$ לא בחתיכה הראויה להתכבד,  בספק איסור דרבנ� יש חומרא רק בדבר שיש לו מתירי– ז"ט

חתיכה הראויה להתכבד ב כי מחמירי. ( אפילו א אסורה מדאורייתא,מקלי שמתבטלת, א יש ספק הא החתיכה ראויה להתכבד או לא .2
  )ל מהתורה או מדרבנ�" הא יש מחמירי בחהר,קנח הארי$ לדו�' א ס" ח"שאלת יעב&"ת "ובשו, $"ז וש" ט– וספק דרבנ� לקולא, מדרבנ�

ל א$ ספק "אבל ודאי חהר,  מקלי שמתבטלת אפילו א אסורה מהתורה, דוקא א יש ספק הא זו חתיכה הראויה להתכבד או לא– �"ש
 .ז"כדלעיל בט, אבל בספק א אסורה מדרבנ� בטלה,  לא בטל,א אסורה או לא

  

  'סעי� ב
  

אבל חתיכה , ח" דוקא שהחתיכה אסורה מצד עצמה כמו נבלה ובב– ספר התרומה, מרדכי, ג"סמ, ה"או, � בש� רבותינו הצרפתי�"ר, א"רשב, ש"רא
 ראוי להתכבד לכל מפני שאי� האיסור שבה, ל"בכל האיסורי אי� לה� די� חהרנ "א שיש חנ"פ שי"אע, שבלעה איסור ולא היה בו ששי לבטלה

, וראיה לכ$. כ בשאר איסורי"משא, חזר הכל ונהיה איסור וגו� אחד, ש כשהתבשלו זה ע זה, ל"ח לא בטל והוי חהר"ג שג בב"ואע. האורחי
  )$"ז והש"פ הט"ע (.ח ג בחצי זית של בשר וחצי זית של חלב יש חפצא של איסור"שבב
  .ל"הוי חהר, וכתב שג א חתיכה קיבלה טע, ל" חלק על הראשוני הנ–ה "ראבי

  
, ובשר בחלב) ש" פת–ואפילו כחושה , ואפילו מתה מעצמה(כגו� נבלה , ל קיי בחתיכה שאסורה מצד עצמה"פסק כרוב הראשוני שדי� חהר – מחבר

  .ל"אי� לה די� חהר, נ בכל האיסורי"שסובר חנג למי , אבל א נאסרה מחמת טע ולא היה ששי
  .כי החתיכה האחרת היא העיקר, ל"אי� די� חהר, ח שהתערב בחתיכה אחרת"בב – פתחי תשובה

  .ל"יש די� חהר: א"רעק. ל"אי� די� חהר: מנחת יעקב: ח שנאסר מחמת כבישה שאסור מדרבנ�"די� בב
  

  א"רמ

  .כי אסורה מחמת ד הבלוע בה, ל"רחה אינה חה אפילו חתיכה שלא נמל– ה"פ או"ע .1

  .כי קליפה אינה ראויה להתכבד, ל"אי� לה די� חהר,  חתיכה שנאסרה בכדי קליפה– פ תוספות"ע .2
ה ומרבנו ירוח "ולכאורה מוכח מראבי. נ"אלא ש כתוב שבקליפה אי� די� חנ, א שדוקדקו מתוספות אינ מפורשי ש" דברי הרמ– �"ש

מחמירי רק במקרה שא יקלפוה , נ בקליפה" שאלו שאמרו חנ�"מ כתב הש"מ. א שלא"מ משמע כרמ"א$ בהגה, נ ג בקליפה"שיש די� חנ
  .יהיה חתיכה

ואז אפילו נאסרת , כמקבלי איסור מחמת דבר אחר, כי שאר איסורי נאסרי בכדי קליפה, ח" כל ההלכה הזאת מדברת רק בב– �"ש
  .ל"פה אי� די� חהרקליבל ש"ואצ, ל"החתיכה כולה אי� די� חהר

וכתב , דחה דבריו' ק ג" כא� בסג"אבל הפמ, ל"כ לא שיי$ בו די� חהר"ג, כתב שג בשר בחלב מדרבנ� כגו� עו� בחלב' ק ג"פז ס'  בסהחוות דעת
 .ל"יש להחמיר בחהר, נ"שלדיד� שג בשר עו� בחלב נהיה חנ

  

  ?ז האם גבינה נקראת חתיכה הראויה להתכבד"פרוט דין הט
כמו שחתיכה שנכנס בה חלב טמא שמחמירי , ל" הוי חהרח"ה וב"לדעת או – שהועמדה באמצעות חלב טרפה והתערבה ברוב כשרותגבינה   .א

  .אלא רק איסור בלוע שמתבטל, ל" לא הוי חהרז"והט) ח"ת(א "לדעת הרמ). כי כאילו נולדה באיסור(בה בספק ספיקא 
ואסר רק גבינה שנעשתה כולה מחלב , ח בדבריו"ולא כהבנת הב, ל"ה שאי� כא� די� חהרה מוד"והסביר שג או, הכס� דחה דבריו' � בנק"הש

  .טרפה

  .כי זה איסור מחמת עצמו, ל ולא בטלה" הוי חהר–  בשעור שיהיה ראוי להתכבד חלב טרפהושהתערב בשנוצרה מחלב גבינה   .ב
א שלא אוכלי אותה אפילו "שיש בנ, ועוד, ה ואינה משביעהכי אינה חשוב, ל לעול"ואמר שגבינה אינה חהר, ל לא הסכי� ע� די� זה"הרש

 .בשעת הדחק

 .וזה דינו כאיסור בלוע, כי יש כא� חלב מועט, ל" לא נקראת חהר– גבינת גוי שהתערב בה חלב טמאה בי� הנקבי�  .ג

כי רוב הבהמות , חלב טרפהואי� חוששי שמא התערב בה , א$ אינה ראויה להתכבד,  אסורה שמא יש בה חלב טמאה– סת� גבינה של גוי  .ד
 .לאסור כחתיכה הראויה להתכבד, א מודה בזה לדינא"וכתב שג הרמ, ז"� דחה את דברי הט"הש .כשרות ה

  .כי יש כא� די� בשר בחלב האסור מחמת עצמו, ל"� חרה יש כא� די– גבינה העומדת בעור קיבת נבלה  .ה
כ בעור קיבת נבלה שיש כא� איסור מעמיד ואפילו באל� לא "משא, שי כשרשא העמיד בעור קיבת כשרה ויש ש, פז' פ ס" עא"הקשה רעק

שהוא התכוו� שכשאי� יותר מששי בחלב , ל" שאולי יא"ותר! רעק? ז"ח כפי שכתב הט"ולא מטע בב, כ יש כא� איסור מטע� נבלה"וא, בטל
, נ"אי� חנ, משמע שחלב בבשר טמא, פז' ז בס"שמדברי הט, א� הקשה עוד. ל"ח ומחמירי כדי� חהר"אז יש איסור בב, נגד עור קיבת הנבלה
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כ אי� כא� "וא, קבת נבלה אסורה מחמת עצמהו,  ולא בדבר שאסור מחמת עצמו)ח"ש במחלוקתו ע הב"ע(נ מגיע משני דברי כשרי "כי חנ
 .ע"ונשאר בצ? שהחיבור של העור והגבינה לא הוי איסור מחמת עצמו, ל"די� חהר

 

  'סעי� ג
  

ואפילו בהמה שלמה בטלה עד שלאחר , כי מחוסרת בישול, ל"לא נחשבות כחהר, ולת בנוצתה וכ� חתיכה חיה שלא ראויי עכשיו לאורחיג תרנ– ק"סמ
 והוסי� )שוב אי� חוזרי ונעורי, מ כיו� שבתחילת התערובת התבטלו"מ, כ מסירי את הנוצה והעור"פ שאח"אע. (שהתבשלה ורק אז תהיה ראויה

כי מליחה זה לא , אבל חתיכת נבלה שלא נמלחה ראויה להתכבד, כי לא הורדה נוצתה, ת שהתיר תרנגולת נבלה בשתיי שחוטות"$ נהג רשכ, ד"הש
  .ויש שהקלו ג בזה. מחוסר מעשה כמו מריטת נוצות

�"ר, א"רשב –כ אינה "ו חתיכה מבושלת אבל לא חתוכה גאפיל,  כלומר.ולכ� מתבטלי בששי, כי מחוסר בישוללא נותני לאורח ,  כבש או אווז של
  .ובטלה, ראויה להתכבד

, פ שלא ראויה עכשיו"ואע, שהכל הול$ אחר השיעור כמה גדולה היא והא ראויה להינת� לאורח, ל וכתב שזה דברי הבאי"דחה את כל הנ – ש"רא
  !לא גרע טפי, וזה שלא חילקו עדיי�, לכמה חתיכותוכ� בכבש של אפשר לחלקו , ובשביל שהיא חיה או שיש לה נוצה לא בטלה מחשיבותה

  
שאי� דר$ לתת כ$ , ל"בטלות כרגיל ואינ� נקראות חהר, שתרנגולת בנוצתה ולא מבושלת או כבש או חתיכה גדולה מדי, א"ק וכרשב"פסק כסמ – מחבר

ש שהחמיר וג לאלו נת� די� של "א את דעת הרא"והביא כי. מ בטלה כבר"מ, פ שלאחר שהתערבה חתכו את הנוצות"ואע, את החתיכה לפני האורח
  .והולכי אחר שיעור ולא אחר כמו שהיא עתה, ל"חהר

  .ו שבטל מתרנגולת בנוצתה"ק,  כבש לא הופשט עורו– ז"ט
מדי� של דבר ח כתב שלא יצאה "א$ בת ,ל אלא אי� לה ג די� של דבר שבמני�" למדו מכא� שתרנגולת בנוצתה לא רק שאי� לה די� חהר– �"ש, ח"ב(

  )שבמני�
א$ תרנגולת בנוצתה בטלה בששי ולא הוי , חיתו$ או מליחה, פ שמחוסרי בישול" שלא בטלי אעש רק לעני� כבש או אווז של" פסק כרא– א"רמ

  .כי מחוסרת מעשה גדול, ל"חהר
! פ שלא התבשלה"ל אע"משמע שנחשבת כחהר', ל וכו"ש נפסק שמי שלקח חתיכה ממקולי� ואפילו חהר, ה"קי ס'  על המחבר מסהקשה הפרי חדש

ל אפילו א לא "כלומר נחשב כחהר. בטל ברוב ואפילו ראוי להתכבד, שבשר ששהה שלושה ימי בלא מליחה והתערב באחרות, נפסק' יד' סט ס' וכ� בס
  .א$ גדולה לא, ח להלכה שחתיכה חיה נקראת ראויה להתכבד"לכ� פסק הפר! התבשל

  .ע כא� והסכי עמה"הביא פוסקי הסוברי כסתימת השו) 'ח' ד ס"ה יו"ח ("יביע אמר"ת "בשו
  פתחי תשובה

ואפילו באיסורי , כי ראויה לגוי, נקראת ראויה להתכבד,  שג חתיכה שלא ניקרה מגידי וחלבאבל בדרכי משה כתב. ש"ע, ל זה דוקא ראויה לישראל" חהר– נודע ביהודה .1
  .ל"הנאה יש די� חהר

  .א" שבטלה ג לדעת הרמ,� בהפסד מרובה"א והר"יכה גדולה וחיה יש לסמו$ על הרשב בחת– ס"חת .2

  

  דין רגלים
שדר$ העול למנות שתי או שלוש , הכל אסור מדי� דבר שבמני�, אפילו לא ניטלו טלפיה,  רגל של נבלה שהתערבה ע רגלי של כשרה– שערי דורא

  .ו שיש שהקלו בחתיכת נבלה שלא נמלחהכמ, מ כתב שאנו נוהגי� שרגל בטלה"א� מ. רגלי
את : "יוחנ� דאמר' הרי ג טרפה צריכה להתבטל וכר, כ"והקשה ע. שלא בטלות, א הורה ברגלי של ספק טרפה שהתערבו ברגלי התר" ריב– ק"סמ

  .ל"שמא לא פלוג רבנ� ואסרו את כל הרגלי מדי� חהר, ואולי חשש? "שדרכו להימנות שנינו
, ל אפילו לא נמלחו ולא ניטלו טלפיה�"אבל א כבר נחרכו חשובות כחהר, ל" שרגלי או ראש שלא נחרכו משער� אי� בה די� חהר,ד" פסק כש– א"רמ

כי לא , וכ� רגלי בהמה דקה בטלי)  שלא הוחרכו עור� מעליה–ח "$ בש ת"ש(מלבד רגלי אווז , אבל רגלי של עופות, כי נקראי מחוסר מעשה מעט
  )לשונות' שהרי אברה כיבד את המלאכי בג, ש לשו� של שור שה דברי חשובי"לאפוקי ראש של בהמה וכ (. וכ� ראשי של עופות,חשובי כלל

  

  'סעי� ד
  

  .כי אנשי לא אוכלי שומ� בעינו, שאי� דר$ לתת לאורחי שומ� בקערה,  הדרא דכנתא אינו ראוי להתכבד– ש"רא
  . פסק את דברי השערי דורא– מחבר

  . לפי הזמ� והמקולשהכ, �"והכריע הש. שמא הוא ראוי להתכבד,  מצא בפסקי תוספות שהסתפקו בזה– �"ש
  .ולא בטל,  בימינו שומ� הכנתא של עגל הוא דבר חשוב– ז"ט
  

  .ל ולא בטלה" עור שומ� אווז כ� נקרא חהר– א"רמ
  

  די� עור חתו$
  .�"פ הש"וכ.  של האווז לרצועות בטל מחשיבותו שא נחת$ העור– ה"או

ולכ� בוודאי יש די� , שהרי עינינו רואות שעיקר כיבוד בעור האווז הוא אותו שחותכי אותו לחתיכות ומטגני אותו,  &מהו על כ$– ז"ל והט"הרש
ע אינה "א בפנ"לכ� כ, ולא באחת בלבד, כי מכבדי בהרבה חתיכות עור, הכס� כתב להקל' � בנק"והש. ואי� להקל בזה, ל אפילו בעור חתו$"חהר

  .ראויה להתכבד
  
א "וא יש ספק יש להקל כמו שפסק הרמ, ולכ� כל מקו צרי$ לבדוק הא כל דבר הוא חשוב או לא,  בכל הדיני האלו הכל תלוי במקו ובזמ�– �"ש

  .ל מחמירי רק מדרבנ�"מפני שבחהר, א"בס
  

  'הסעי� 
  

  :)נדרי נד". (בני מעיי אוכליה לאו אינשי "– גמרא
  .ה בכל בני מעיי"ז ה"ולפי, ל"חהרלו די�  קורקב� טרפה שהתערב באחרי אי� – ר יהודה"ור בש� הרט

  . פסק את הטור שקורקב� ובני מעיי אינ ראויי להתכבד– מחבר
  

  .ל" לא חהר–ע "פשט שו. ל" הוא חהר– ל"רש: קורקב� אווז
  . לא ראוי להתכבד– ל"מהרי: קורקב� תרנגולת
  .ל ולא בטל" הוי חהר– ז"ט, חכמי קרקוב: חזה שהופשט מהאווזבשר אווז שעל ה

שלא ייתכ� , ז"ותמה על כ$ הט. כי בוטלה מחשיבותה וניטל תפארתה ממנה, ל" לא הוי חהר– פרי חדש, ל"רש
, ו שלא בטל חשיבותה מחמת ריסוק או חיתו$"וכ� איתא בס! ?שבגלל קצת שנחת$ ממנה תתבטל מחשיבותה

  .ל"נקרא חהר, ותר קודד יפ שהיה ראוי להתכב"אע, שכל הראוי לכבד עכשיו, מי קרקובלכ� יש להורות כחכ
�  .ל ולא בטלי" חשובי ה והוי חהר– לבוש: כבדי� של אווזות שנהפכו ללב� מכח השומ

  

  'סעי� ו
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  :)מכות טז...". (אלמא כשה מרוסקי לא מקרי בריה, ריסק תשעה נמלי ואחד חי והשלי לכזית לוקה שש "– גמרא
  :)מעילה טז". (לוקה על אכילת שרצי בכזית כשאינ שלמי "– גמרא

  ".ז בנות� טע"וא נמחה ה, חתיכה שהתערבה בחתיכות אפילו באל� כול� אסורות "– תוספתא
תו לא , תחת$ ממנה קצתאבל התרסק או ה, היינו דוקא כשה שלמי, ל ובריה לא בטלי" נלמד שמה שחהר מכא�– �"ר, א"רשב, ש"רא, �"ת רי"שו

  .איקרי בריה ובטלה ברוב
ל לא בטלה זה חומרא מדרבנ� "כי זה שבריה וחהר,  כבר ירד ממנה ש בריה ובטלה בששי, אפילו נחת$ ממנה לאחר שהתערבה–א "רשב, ה"או

  .ומקלי בזה
  

, חושב כבריה,  שא רוב הדג הטמא של,מ"וי. ר א מצאווזורק את האיסו,  דג מרוסק אי� בו די� בריה ובטל בששי–שערי דורא  :די� דג שהתרסק
, י בישול כמו שרגילות להתפרפר"שא הוא של לגמרי ונפל ממנו קצת ע, ד"ולמסקנה כתב הש. שרובו ככולו ולא בטל בששי: וכ� משמע בנזיר כא

  .ודאי הוי בריה
  

קונסי אותו ולא בטל , מכיוו� שעבר איסור, אבל א ריסק במזיד, ל"בריה וחהרואז אי� לו די� , כאשר התרסק או נחת$ בשוגגרק ל זה "נה כל –ש "רא
  .לעול

  
שאפילו א התרסקה לאחר שהתערבו ואפילו לאחר , א"וכרשב, ש שבריה שנחתכה או התרסקה או איבדה מצורתה אינה בריה יותר"פסק כרא – מחבר

וא חת$ , אבל במזיד אסור לעשות כ$, � שכל זה כשהתערבה בשוגג"ש וכר"וכרא, )תה שכתב שדוקא כשלא נודעה התערוב"ולא כאו (שנודעה התערובת
  .נשארת אסורה לו ולזה שנחתכה בשבילו

  .ג לו מותר,  א לא כיוו� לעצמו והתערובת לא שלו– �"ש
  .פ שאינה בריה יותר"אע, אינה בטלה,  א לאחר הריסוק נשארה עדיי� חתיכה הראויה להתכבד– �"ש
  

  ?ל" בדין חהר2חילוק בין מין במין למין בשאינו מינוהאם יש 
  .ל לא בטלה רק במי� במינו" חהר– ה"או
  .מ ותמיד לא בטלה"מ למבשא" אי� חילוק בי� מב– א"רמ
  .מ"ה בכל מבשא"וה, שבריה שהתערבה בירקות אינה בטלה' ק' א בס"א סובר כדעת הרשב" הרמ– ז"ט
אי� ההתר , וא התערב באינו מינו, כ" כי ש החשיבות היא מצד האיסור עצמו מאחר שיהיה לו התר אח,מ" בדבר שיש לו מתירי בטל במבשא– ז"ט

  .והוה כאי� לו מתירי, ש מה שהתערב בו"ש הדבר האסור אלא ע"נקרא ע
  

  'סעי� ז
  

א היא : שנחתכה מותרת ממה נפש$אלא אותה , לא אומרי שהאיסור נחת$ ומתבטל ויהיו כול� מותרות, פ שנחתכה חתיכה אחת" אע– �"ר, ש"רא
אלא כל הנחתכות , אי� תולי� לומר שהראויה היא מהרוב, ואפילו אותה שנחתכו רוב�, היא לבדה מותרת, וא היא של התר, כול� מותרות, אסורה

  .מותרות והשאר אסורות
מ� הסת שנחתכה , שכא� כשחת$, ז"והסביר הט. רותוהשלמות אסו, ותמיד החתיכות מותרות, � שלא תולי� אחר הרוב"ש והר"פסק את הרא – מחבר

  .והאיסור נשאר של בפני, "כל דפריש מרובא פריש"כי , חתיכה מהרוב שהוא ההתר
  . כל די� זה שיי$ כשיש ששי בהתר נגד האיסור– ז"ט

כי כבר נפלה ומחמירי רק משו , $ אותהשמותר לחתו, ו"צט ס' ל לדעת המחבר בס"י,  א התערב איסור דרבנ� חתיכה בחתיכות ויש ששי– א"רעק
  .יש להחמיר ג כא�, א שאוסר ש להרבות באיסורי דרבנ� כלל"א$ לרמ. ולא חמיר מתערובת חד בחד, שראויה להתכבד

  

  'סעי� ח
  

 פפא בחתיכות שוות תרגמה רב? ג את הגרב כולו"והתיר רשב, מעשה בגוי אחד שהביא גרב של חתיכות דג ונמצא סימ� באחד מה: דתניא "– גמרא
  .)ז מ"ע". (ל"קמ, מהו דתימא ניחוש דילמא איתרמי? אי הכי מאי למימרא). שמחברי אות� יחד וניכרות שה� מדג אחד(

מדמי שומ� שבקורב� לשומ� התרנגולת של מקו חיבור ,  קורקב� תרנגולת שניקב והוסר ממנו והתערבה אותה תרנגולת טרפה בכשרות– מ"הגה
  .ורק זו אסורה,  דומי כל שאר התרנגולות מותרותוא, הקורקב�

  .מ" פסק את דברי הגה– מחבר
  .שכ$ אפשר להתיר ג מדאורייתא,  די� זה להלכה אפילו א התערבה תרנגולת בתרנגולת חד בחד– א"רעק

 משמע שדוקא תרנגולת מבושלת ולא חיה ג"ואילו בס, ל"וא אינ� דומות אסורות מדי� חהר, כא� משמע שמדובר בתרנגולת לא מבושלת,  קשה–ש "פת
  .ע"וצ? ל"נקראת חהר

  

  'סעי� ט
  

�יש , ונמצאו החתיכות דומות ומכוונות יפה, והקיפו ראש לצוארו של אחד מה,  ראש כבש שנמצא טרפה ולא נודע מאיזה כבש הוא– תרומת הדש
  .לסמו$ על זה להתיר האחרי

  .כא� אפשר לברר זאת, כי בניגוד להשוואת שומ�, שצריכי להיות שווי ג במראה, ז"והוסי� הט.  פסק את דברי תרומת הדש�– מחבר
  .ג"פ הפמ"וכ, כ יש הפרש וניכר לכל"אא, כ להתיר כ$" כיו אי� אנו בקיאי כ– ה"ז בש� או"ט
ז "א� הט.  הטרפה והשאר מותריוהוא, בודקי באיזה כבש יש מי בחוט השדרה שיורדת מראשו לגבו,  א נמצא בראש כבש מי והוא טרפה– ח"ב

  . כתב שכמה רבני בסלוניקי ועוד התירו כ$א"א� רעק. ס ובפוסקי"וכתב שאי� להתיר משהו שלא נזכר בש, דחה דבריו
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 . כגו� שני מיני שאחד אסור ואינו יודע איזה–) 'ק ח"קט  ס' ס($ "ש 


