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 הסיבות שיש חיוב לבדוק הריאה

 

 ה פסח"י ד"רש. יב

 ה ומה שחששו"א ד"חידושי הרשב. ט

 פרי מגדים פתיחה לסימן לט

 
 מה בודקים בריאה

 

 האי ריאה דאוושא: מו

 א, א לט"ע ורמ"שו

 ד, שפתי דעת לט

 ה עוד יש לחקור"תיחה לסימן לט דפרי מגדים פ

 
 טעם טריפות הנקב בריאה

 

 ה תתאה אינקיב"י ד"רש: מו

 ב, נקודות הכסף מג

 
 והטעם, טריפות הסירכה מדין הגמרא

 

 הני תרתי אוני דסריכן להדדי: מו

 ה לית להו בדיקותא"י שם ד"רש

 ה היינו רביתייהו"תוספות שם ד

 : דף לה–ג , תורת הבית ב

 ג, מטה יהונתן מ

 
י בטריפות סירכה שלא "הבנת שיטת רש

 כסדרן
 

 קרום שעלה מחמת מכה בריאה: מז

 ה אינו קרום"י שם ד"רש

 קרום שעלה מחמת מכה בוושט. מג

 ה אינו קרום"י שם ד"רש

 ד ומשבצות זהב שם, ז לו"ט

 ו, ך לו"ש

 ה דאינו קרום"ד. י מח"רש

 יד, תבואות שור לו

 ד, משבצות זהב לג

 
 י בהכשר סירכה כסדרן"הבנת שיטת רש

 

 ה היינו רביתייהו"י ד"רש: מו

 ה ועתה"פרי מגדים פתיחה לסימן לט ד

 ריאה שנקבה ודופן סותמתה. מח

 . דף לה–ג , תורת הבית ב

 : דף לד–ה שם בבדק הבית "רא

 יג, פרי חדש מד

 יב, א לט"ביאור הגר

 ז, משבצות זהב לט

 הכשר סירכה התלויה וסירכה מיניה
 וביה

 

 ד סימן יב"תמים דעים להראב

 'ה השיטה הג"פרי מגדים פתיחה לסימן לט ד

 : דף לד–ג , ה ב"בדק הבית להרא

 ט-ח, א לט"ע ורמ"שו

 כה, ך לט"ש

 
 הכשר רירים

 

 יג-יא, ע לט"שו

 
 מיעוך הסירכות

 

 י, ע לט"שו

 יג, א לט"רמ

 לז,לד-לג, ך לט"ש

 
 קילוף הסירכות

 

 יז, משבצות זהב לט

 יד, שובה לטפתחי ת

 ד לט"חתם סופר יו

 לה, ים של שלמה ג

 אות ד, חלק ו, בית דוד לט

 יסוד הבית שם אות ו

 
 )חלק(גלאט 

 

 יסוד הבית שם אות ח

 
 ריאות עופות

 

 י, ם הלכות שחיטה י"רמב

 מה, שמלה חדשה לה

 שמוטת גף בעוף. נז

 ה טריפה"י שם ד"רש

 ט, ך לב"ש

 

 


