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למתניירבעימשוםדהיינונ'ך"השופירש.משוחרריםועבריםכתבהמור.ועבדים,]]
עין)'כוגנביםבחוקתהםאותםמביריןשאיןעבריםומתם'כומביריןאיןאפילו

אחרוןקונמרם

דברדבלגבעלאףבדרבנןרבנןהימנוהודאמרינןאהאןדפסחיםץמאבפרץכתבוהתוספותאבל
מאמיניםשאנויוםבכלדמעשים,בדאורייתאואפילוועבדיםלנשיםלהומהימנינן'בידםשהוא
הויאירבידםגבעלאףחמץבדיץתגבימץוםמכל,הניץורועלהשחיטהעלועבדלאשה

בירושלמיכדמוכח,גדולדץדוץוצריךיתירהטרחאדאיכאמשוםלהומהימנינןלאמדאורייתא
לאאיסורבודאידאפילוהתוספותשדעת"'ל"רשוהבין.ל"עכהןעצלניותשהנשיםשמפרש
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השמימ[ש]יוסףוהבית.הןמומריןשרימהאצלמצוייןרובבכללהםועבדיםדגשים
השורםשיהאבעינןאדםבניבשארדגםליהדמביראלמעמיהאויל]משוררריםתיבת
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שאוי"ובפרשבגמראבעצמוולהביןללמודיודעשיהיהוגםז]פניועל'הויראתמתוקנים
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,הסימניםרובשוחטהואהפעמיםרובוכן,ןבשחיטתולוניץריתודריסהשהייהץלץולאיןדעת

דשהייהולדידן.ל"עכשחיטתווגומרוחוזרהשחיטהעלמתבונןשהייהשיעורץודםשחטלאואם
בידומץריהסימניםרובשוחטהואהפעמיםדרובכיוןמץוםדמכללומדצריך,"יאסורהבמשהו

משוםרובאבהאימבשרינןלאשחיטהלאחרבסימניםבדץלאאםדינאדלעניןאלא.]1לתץן
:יזא"הרשבבשםינל"כ'סיכדלץמןהיאבמעשהדתליא

ביהחיישינןדלאנאמןהשוחטשיהאשצריךח"רבשם,המרדכיןכתב"יו"הבלשוןוזה(ב)

דסתםלןיימא,דכלומר,לומניןידעשלא"1וכתב.יילישראלוטרפותנבלותיאכילשמא

.1.הה.פאפ1י1תמאכלת'הלכנ.א"פר"יסו פקשםך.1שטז

.תריררמובו.נ'ק.פא.ק1שםלקמן.ה.' אגרתר.הצ.מ1הריק.אנ.1.פקא.ק1לקמןנםראהכדנםוראה.בהמהה.רשם'.רשר1ש'1כפא,מגמראיז

'יימגרל.נרהות.'נר'.(קנוהמנלהש1המ)כ1,א.מ.פקכר"פלקמן ,ב,גגמראיח

,תע-ב"ת,א,ב' השם'אהלוראה.1.פהרשהשמלהכה.(ב,ה)אשעראביתהארןהבתבתורתיט

.נ'ר'י ,מיהב"פאבותנד,ע"בשיכאןכ

.א"רע,כבמימהנחמאברשמיאל'רנו.מקץא"בקיונתבאר,המרדכיכתבה"דכא

אחריןלקינטרםם.ינ.צ

,איךאבלה"ד)י"מקא"קויח'סילקמןוראהלב.(ממשפחהושניסמעיראחד)יד,גירמיהפ"עכה .לתקןכידושאיןאףלהתירנאמןשהחכםהטעם.שםגיטיןכו
.ג"וש,ב"סקלג.ה"הכא"מיאסורותמאכלות'הלכו קוכת

,ומיהוה"דא,יב.סכרמרה"דא,טבחידושיולד.ב"סקא" .המרדכיכתבה"דלה.ונשיםה"דב,יבתידושלכס
,תריררמזלו,בק"סא"קוכ"ס,טק"סא"קולקמןגםראהל סקישםולקמןכ"מבגטהא"רמלא

,א"הקוכסוףלקמןראהלז,א" ,המרדכילת
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רעתוזהובורזההריח]הגמראלמורדהיינוחכמיםתלמידישמשולאושנהקראשאם
.ן]י"בבהובאגאוןעמרםרב

אחרוןקונמרם

כדברישסוברנראהאסורותמאכלותדהלכותיןח"פם"הרמבומדברי.הואכשרותבחזקתישואל
ם"דהרמב,ואינו,תמשהבדרכיזהעלוכתב.י"הבל"עכלדבריוסמךהמגידהרבהביאוכבר,ח"ר

נראהמקוםמכלאמנם,קאמרלאשוחטבשאראבללאחריםומוכרלעצמובשוחטאלאקאמרלא

כדלכשראדםשיהיהשצריךלחכםמראהואינולעצמוהסכיןבודקאחדשכלהזהבזמןלי

-

מן

.ל"עכ(]מהסכיןלבדיקתשמיםויראתהדעתישובצריךדהרבה)"תח"י'סי
בכשרותומוחזקכשראדםהיהכןאםאלאטבחמכלבשרלוקחיןאין)ת'חבפרקם"הרמבל"וז

בזמןישראלבארץאבללארץבחוץאמוריםדבריםבמה,ונאמןלאחריםומוכרלעצמוששוחטהוא
המגידוכתב.להלכהה"ס'סיסוףע"ושבטורוהובא.ל"עכאדםמכללוקחיםלישראלשכולה
ם"הרמבכתב'גובמרק.לבשרהדיןוהואתז'גבפרקדגבחתיכתבזהבכיוצאנתבארכברמשנה
ישראלבארץאבל,בכשרותשהוחזקמישראלאלאסימןבהשאיןדגוחתיכתגבינהלוקחיןאין

המגידוכתב.ייןגבי"תא"יכפרקכתבוכן.ל"עכשכהישראלמכללנקהיםישראליםרוכהכשהיתה
בסוריאאלודבריםלוקחיםשאין"זרהדעבודה'בבפרקמדתניאכןלמדם"שהרמב,תמשנה
שכןכלאבלישראלארץלהוציאאלאסוריאאמרודלאם"להרמבליהמבירא,המומחהמןאלא

.ל"עכ"תא"יבפרקש"כמלארץכחוץהיאהריהזהבזמןישראלארץואף,לארץחוץהוא
אינושאם,דווקאהקצבשהואבטבחהיינו,'כולעצמוששוחטוהואם"הרמבשכתבמהזהולפי שוחט

מוחזקשאינופיעלאףנאמןלאחריםהבשרמוכרוהואלושוחטאחראישאלאבעצמו
שיצאווהטרפותהנבלותמכליודעשהשוחטשכיון,ישראלסתםשלכשרותבחזקתאלאבכשרות

,כשישאלוהוהשוחטידיעלהדבריוודעפןכשרותבחזקתלמוכרומירחתהואהריידומתחתלו
מירתתלאוגם,לחודאמירתתממכינןלאדבדאורייתאגבעלואף.דיתןסעיף'ב,סילדלקמןודמי כשבודקיםאלא

כשרותבחזקתשהואישראלבסתםאבל.בודאיבחשודהיינו.]שםש"כמאחריו
פיעלאףלשקרדמירתתאהאבדאורייתאאפילוסמכינןכשראדםשהואלנומוחזקשאינואלא

חתיכתלמוכרדמי,דעלמאמקצביםלוקחאלאקצבואינובשרהמוכראבל.")אחריובודקיםשאין
.])וייןוגבינהדג

דסבירא,(ז)שםך"כשדלא)ם"כהרמבל"סשםהטורשגם))ט"קי'סימשהבדרכיא"רמוכתב
לאכולהיינו,דווקאהחשודעללסמוךראיןשםערוךושלחןהטורשכתבודמה")א"לרמליה
פיעלאףחשודשאינואדםכלבסתםגוונאדבכהאי,דורוןלוששיגראואצלונתארחאםעמו
הביתבעלאצלנתארחאםוכולן"דלעילדאורייתאבסיפאכדתניא,מותרבכשרותהוחזקשלא

.רנרקמהזקבפפרכתובה.רנטא.הב.פת.ת'הלזנאה.ויוולאה.רשם'.ושנח מעמ)

.(ההרכזת'
אחריקלקינטורםם.ינ.צ

,(לקמןלשונוהובא)זהלכהלט סמ

.יבק" שמטעם)ט'סירבנות"שווראה,1"סיע"ושוטורמא

אותיב'סיצ"צת"שו,(גבולשמשיגמיפסלזה סיא"חיושראמרית"שו,א

.י' ,שםע"ושובטורהובא,כד'סיא"מש"הראלשוןמב

.ו,נ,סשטלקמן .ח-זהלכהמג
.כא,הלכהמד .כההלכהמה
,א"הכבפגמו .ב,לטמז
.כההלכהמת

שםכ"ובסקי,לישחטמומחהלזמרשנאמןמט .לשקרדמירתתמשוע
,יבק"סבפניםנ סכסניםכדלקמן,בקטןואפילונא

.מבק" ,ככשרותהמוחזקאדםשיהיהשצריךנב

,אק"סגג ל"שצהטורסוברשוחטבטבחשרק)אק"ססוףנד

,(בכשרותמוחזק ובריוראה,ב,לט1"עשורבבכורביארז"עדגה

.(ג,י)ה,סי,נחמי ה"ד)י"מקא"קויה,סילקמןגפוראה,ב,לטז"ענו

.מהירושלמי(הנוטלאבל



האשחיטתרכות

בשריאכללאבלבו'היראתשנגעמיכלוסקירהדרישהבליקבלהנותנישרבוועכשיו
שראשיהבעירשהואאושמיםויראכשרארםשהואשמכירוהשורםמשרימתאםכי
הרגשהלוישאםנעצמוהמכנןנדוק,שאונ'הט1.אחרוחקרודרשושבוודאי'היראיהם

יאכלואררמעלליםרועשאראובשכרותרגילאינואםעירולבניישאלוגםמוכה
.(1פרשהשמלה)

בתורתויוהרובעםהער.ינינעםולמוכיחים]1יונהר"הרבשם"1ר"ימיסוףי"בוכתב

אחרוןקונמרם

שביקלאהביתבעל,טעמאמאי,מותרלביתוהביתבעללושיגרלויבןיהושע,רואמר,מותר
לישראלומזבני'כועוראלפניקפדידלאחשידישבסוריאשחנווניםי"פירש)איסוראואכילהיתרא
לאוסוריאם"ולרמב,ל"עכי)איסוראאכלילאגופייהואינהואבלהנכריםמןשלקחודברים

שאינוממיאףלוקחיןאיןאבל.שםהגמראל"עכליהמשדרדאכילממאיוכשמשדר(")דווקא

משנהוהמגידם"הרמבדברישהביאן)שםיוסףהביתדעתוכן.בכשרותשהוחזקממיאלאחשוד
.הטורלשוןהעתיקןשםערוךובשלחן,חולקשוםבלישם

שכרהנוטלדמתאבשוחטדגםשדעתולומריש.נ"דעלמאשוחטלשארמשם""כאןשלמדומה
לשחוטוימהרהריאהובבדיקתהסכיןבבדיקתזהירלהיותיפהידקדקשלאלחושישנ"בהמהמכל

וטרפותנבילותשיקחז"שחוששיםכמו,למהרואובשכרולהרבותהנאתובשבילהרבהולבדוק
קלקולאיזהלויארעאםוגם,ובמהרההרבהשישתכרהנאתובשביללישראלוימכורמהנכרים
'סימ"בחוש"כמשכרונוטלהואיללשלםיתחייבפןמיראתויגידלאיטריףאווינבלבשחיטה

בשוחטהיינו,,ן'ב'סיכדלקמןבשחיטהקלקולאירעשמאחיישינןדלאגבעלואף."ון"ש

נמיטעמאומהאי)אחתפעםלויארעשלאאפשראיהזמניםברבותדמתאבשוחטאבל,דאקראי
בהמותדרובגבעלאףהמרדכיבשםי"לעילשנתבארכמווטרפותנבלותיאכילשמאחיישינן

.(""ט"ל'סיעייןכשרות
סכיןבדיקתצריךאיןתורהשלבעבירהלעדותדפסול'וסעיף'ב'בסיערוךהשלחןשכתבומה
לשיגררדמילומרישוגם.ן"זהלכלבולחוששאיןובחנםבאקראיבשוחטהיינו,ם"להרמבאף
הסכיןמראיןאיןהזהדבזמןדמשוםלא"רמדעתלפיוכן.ליהמשדרדאכילדממאידורוןלו

צריךאיןתורהשלבעבירהלעדותדפסולדהאלומרצריך,כשראדםהשוחטשיהיהצריךלחכם
דמתאבשוחטאבל,"ללהוראהשהגיעחכםשםשאיןבמקוםבאקראיבשוחטמייריסכיןבדיקת

לנלחכםסכיןלהראותשתקנוחכמיםתקנתמקוםמכל]לחכמיםתלמידילנואיןהזהשבזמןאף

זהיריםונאמניםכשריםאנשיםהשחיטהעלשממניןמשוםאלא,האחרוניםבדורותבטלהלא
:זלז"יסעיףח"י'סיכדלקמןוזריזים

.,צאנתנ.שבה,ש'ת'קרינ.הפרץי .כה,כר'משליו.תה'ר.הכתבה.ריא

אוריןלקינטרםם.ינ.צ

'סילקמןראהמ

יא

,גק"סא"וקו,סוק"ס .מ"המכשפכדלעילנח
,הומכםכתבה"דנט .אסעיףס
,(א"הקובתחלתכולעיל)המרדכיכתבה"די"הכמא אלאכןכתבלאפ"שהרמבאף,לאחריםהשוחטסב

הורכיכקושיית)לאחריםומוכרלעצמובשוחט סמשה

ת"שווראה,(א"הקובתחלתשהובאיבק" ,ואותא"סצ"צ

צ"צת"שו.י"מקא"וקוח"סקכיה"סלקמןראהסג ס

.(כרכשרותמבהמותשכרבנוטלדמיני)ומח" .י"רשמפירושכולעיל,בשרהמוכריםבחתניםסד

.וסעיףמה ,ב"סקא"וקובסעיףסו

,א"הקובתחילתמז בשועזהסימןמת

שםע"שווראה,ליעינוהגיעלאר" .א"סקשפך"וש,א"ס
,שםנחמיהדבייגאהסט ע

,יבאותמשהבדרכי ,ט"מקא"קויח'סילקמןראהעא

,ג"וש,א"מישלט'סיח"אולעילראהעב ובקו1"סייחמהע"ושוטור..א,יחגמראראהעג

א" סרבנות"שו,שפ

.ט" ,בזק"וסעד



אשחיטתרכותו

במצותעליותלויםמישראלרבעםכירטאיראשורטלהםויבררובדקדוקיההשריטה
מקומותישהןמומריןשריטהאצלמצוייןרוביירחלאמרואמנםוגםוהבדיקההשריטה

.מומחיןבלתישחיטהאצלהנמצאיםהעםמןרננםשםמצרהתוכחתואיןמשיםמבלי
איננוואשררטאמיראתלבםררקהמומריםמןרביםכישערוריהבמקצתםראינוועוד
הלאבבדיקתומאדמאדלבואתלכווןצריךכיהמכיןבבדיקתלדקדקיביןלאלבוירא

הכיןכיימצאנהכןולאררדקהפגימהירגישולאושלשפעמייםאדםיבדוקכיתראה
יראהמבליגבריפשעכימלבדהלבכוונתכפיהמישושרושוברינתבאררונהלבו

ערוךושלחןוטור"1ש"הראנשםכ"וכ.ל"עכדרכיםויתרשחיטהאמרהמימניםבבדיקת

לאטלבדוקוצריךהמכיןלבדיקתשמיםויראתהדעתישובצריךדהרבה,ןר"י'סי
ביותרשמיםיראיאםכיה~עללמנותאיןולכןאררלדברלבויפנהשלאהלבובכוונת
ונרפנבהליםואינם'הדברעלוררדים

~
אפילושהמשתכריםמשתכריםואינםבדעתםים

וגםה~כלאררלדקורהממוניםוצריכים1ןעליהםכבדיםאבריהםשכרותםבשעתשלא
ם,ננהלנם.שא)בדעתםהשלימיםאדםבניכשארטיבההרגשהלהםישאםלבדקם
ונרפ

~
שמלה)משוברה~הריכאלובעניניםהשורטיםאררלבדוקהמרבהוכל(בדעתםים
.('1מעיףר"י'מירדשה

אררדקהפגימהשמרגישיןאףשמיםיראשהואבאםהקיל"יעקבןביתובתשובת
בולימהכיכןלזמרודלילה.מהרגשתוכרוכפישבדקוכיוןכלוםבכךאיןבדיקתו
מאכילהואטובהוהרגשהמרשבהלוואיןמעשהלוישאםמעשהובעליראשהוא
רקפסולהוא,הר1.אחרן.ש,מרגש.אםאדםבניבשארתלויהדבררקלישראלנבלית
שימצאפיעלאףלזהוראויםרכסים(נ)והםמרגישיןשאינןאומריםשעמואדםבניאם

אחריןקינטרם

בדעתםהשלימיםאדםבניכשארבדעתםשלמיםשהםהיינו,לזהוראויםחכמים"לשכתבומה(ג)

הדעתישובהרבהשצריךומשום,בדעתםוהנחפזיםהנבהליםלאפוקי,,לחדשהבשמלהש"כמ

,טובהמחשבהלושאיןשכתבעמהוכן.שםחדשהבשמלהש"כמהסכיןלבדיקתהלבוכוונת
כלוםמרגישואינוהלבבכוונתהסכיןשבודקמיאבל.הטיבלבוומכויןדעתומיישבשאינוהיינו
כלשאוגרתדהיינו,"למדינאהאוסרתפגימהמרגיששאינובוודאי,אחריושמרגישמישישאף

פגימהואינהלןלסאסאהדמיאהיינו,דברשוםאוגרתאינהאבל,השערהחוטאפילושהוא
לאאחריושמצאשזהלומרצריךכרחךעלכלוםמצאולאכהלכהשבדקוזה,]ח"י'סיכדלקמן

הראויהבדיקהאחרמדינאהאוסרתפגימהשתמצאאפשראיכי,מדינאהאוסרתפגימהמצא

,לכךידיואתאימןשלאאובתולדהההרגשהחושלואיןשהראשוןלומרתמצידאמ.כהלכתה
אמוןהרגללפיאואדםבניתולדותלפיאלאמישראלנפשלכלשוהאינההסכיןבדיקתכןאם

ואחדאחדכל,]]לכתחלהשוחטיןהכלשהרי,"בידויואחדאחדכלתורתנתתכןאם,ידיהם

כןנםש'להרנכגלים'אפם,)מהק.פלקמןנםראהיז.ב,נן"הנללד .(רקהמה'פג.כר',םא"פלה

,כהמילח,ץף'מעלו

ן.אררלקונטרהם.נ..צ
מן,ניל,השיבילתואש.נ"ה..ב,יוגמואואועט.ו.,,סשיותביאיתעה סעז

.ו"טיה"ס,ז"כית" .ג"מקא"ובקוגק"ספ,שפשורתפואותעז
,ח"דב"מת"ת,הל,אמשנהב"פשביעיתראהפא,מ.ואילךהאותטזטה.יא"סצ"צת"שוראהעת .א"סע"ושוטור,א,פגמראפס,ג,מאצ"צד"ממ,ואילךגאותרנפ



זאשחיטתרכות

ויורעמומחהשהואבויורעיןאין"ונם(י)יתעלף[ג]שלאלשחום
הגולהבאר

ר'בןם'1הימבמאתיםבשםש.1היא"יבשםהתנסיכ.יבף.'רינא'ריבבחיאוכלשנאב.'ורףשם'עממפקנתה שהטה'מה

.ם'פ1פק'1שאי

פשיטאמרגישיםקצתבראיכאאבללוהלשמועזקוקיםכולםאיןשמרגישאומראחר
:י1ק"משמתשורהתבואותל"עכלאמורתשיש

אפילוומכיןחרבמכתלראותיכולשאינוהלבוחלישותעייפותלשון.יתעלף,ג]

אחרוןקונמרם

אוכליםאחריםעליהולוקיםנבלההואאלושאצלומה,ידיובאימוןאובתולדההרגשתוחושלפי בהכשרישחוטאחדאםועוד.ממנה
לומרואין.נאסורלמהאחריווימצאאחרויבאהרגשתולפי

צריךזהולפי,מרגישיםראיןאיכא,וליעוטאידבאימוןאובתולדהדקהבפגימהמרגישיםשהרוב
,שכיחאדלאמעוטאהואאםאףמדינא(נ]חדשהבשמלהש"כמ)מרגישהואאםשוחטכללבדוק
ז]ש"ולהרא,הןמומחיןשחיטהאצלמצוייןדרוב,גבעלאףמומחההואאםלבדוקשצריךכמו

הואאםאלאלבדקוצריכיןדאיןבהדיאמשמעהפוסקיםוכל"]ובגמרא.שכיחאדלאמעוטאהוא

,הסכיןבבדיקתלברקולאאבל,יתעלףולאחכםבפניפעמים'גשישחוטדהיינו,,ומוחומומחה

תלויהדקהפגימהההרגשהאםשכןוכל.ה"בהגב"וטה"בהגכדלקמןבדיקתודינישיודערק
יוודעואם,לכךידואתאימןאםלמבדקיהבעידהוישכןכלזהעלמעידשהחושכמוידבאימון
טועההואשמאכי,בדיעבדאפילושחיטתולמיסרלןהוהמומחהאומןבפניידיואימןשלא

,]ל"כמשאינו,וזה.בהלטעותיכולשבקללימודצריכה11שאומנותמעידשהחושכמובהדגשתו
תלויהואינהנפשבכלשוההיאמדינאהאוסרתפגימהשהרגשתודאיאלא.י]ם"הרמבבשם

פגימהאינהאחריונמצאואם,כהלכהלבדוקשיודעמומחהשהוארק,ידבאימוןולאבתולדה
צריךאלאכזהבסכיןלשחוטנוהגיםאנוואיןבדברבקיאיםאנושאיןשעכשיואלא.סאסאהאלא

אחריוימצאשלאבכדיבתולדההגדולהההרגשהוחושידאימוןצריךבאמתלגמרי,חלשידיה
:שםל"כמשלכתחלהדוקאוהיינו,לגמריחלקויהיההסכיןעלכלום

חוץכשרהושחיטתןשוחטיןהכלתנן"]חוליןבריש.'נומומחהשהואבויורעשאיןוגם(ך)

.כשרהשחיטתןאותןרואיןואחריםששחטווכולן,בשחיטתןיקלקלושמאוקטןשוטהמטרש
דאיתרבוהנהושחטו'לאלכתחלה)דיעבדכשדהושחיטתןלכתחילהשוחטיןהכלבגמראופריך
שוחטיןהכלקתניהכי]'אמרורבינא,"'סובאאוקימתיואיבא,('הוארבוייאהכלדבל,ן]מהכל
אםלראותפעמים'גלפנינושחטושלא)מוחזקיםשאינםפיעלאףמומחין,שוחטיןמומחיןהכל
במה(נ'לכךידולאמןיודעאינואושהייהלידישיבואובשחיטהמתעלפיןשאינםכחבהםיש

יודעיןאיןאםאבל,שחיטההלכותלומדשיודע[בו]שיודעין(]'מומחיןדחשיבי)אמוריםדברים
שחיטההלכותלומריודעאםאותובודקיןשחטואם,ישחוטלאשחיטההלכותלומרשיודעבו

דיעבדדאפילווקטןשוטהמחרשחוץ,משחיטתולאכולאסורלאוואםמשחיטתולאכולמותר

,וקטןשוטהאחרשאילימא,אהייאששחטווכולם.יחלידושמאידרסושמאישהושמא,לאנמי
אלא,('אאחריננמידקאימשמע,וכולןמאי)ליהמבעישחטוואם,(סליקקאמינייהו)קאיעלה

.ה'"פמ.נ,מאצ.צר.פפראהיט
אחרןלקונטרסם.נ..צ

.א,בפח.1,סח''סיפג .שחיטתן.יעהשטדשידאהפט.ה,,סא,.,לקמןנסדאה...ט'סיא,פפד
.א,במעדנין,הבליעהשסבמשנהדשיצ.ב,נפה .א,נ.ב,בשםצאדאה...1הלנהנתבארהלא,.לייינשהניעבחיקפו

.ב,נשסצב.הלנותביאידי.נב,,ס.ט7,סבפניםלקמן פז

.פ,אע.יעהשס',דשצגשחטלא.שחיטההלניתיע.'שאס)נ,הפעי .א,בייעהשסדשיצד.(נשדה.שחיטתחנםבפני



אשחיטתרכותח

רכותמחמתהרגשהסילוקעניןוהוא(]ית"רש)"הבתולותתתתעלפנה(ו)כמובבהמות
:(יתי"רש)שהייהלירייבא.(תנחרשהשמלה)לבו

אחרוןקונמרם

קאמרהכירבינאאמרדאמריואיבא.למבדקיהקמןדליתיה,סגיאותוין,בבוד,מומחיןאשאין
ששחטאמוריםדבריםבמה,מומחיןשאיןפיעלאףמוחזקין,שוחטיןמוחזקיןהכלשוחטיןהכל

שחטואם,ישחוטלאפעמים'וג'בלפנינושחטלאאבל,נתעלףולאפעמים'גאו'בלפנינו
שמא,לאנמידיעבדדאפילווקטןשוטהמחרשחוץ,כשרהשחיטתונתעלפתישלאליבריואמר
ואם,קאיעלה,וקטןשוטהאחרשאילימא,א"אהששפטווכולן.יסלידוושמאידרסושמאישהו
וכולהו.דנשייליהקמןדליתא,סגיליבברי[והאמרת],מוחזקיןאשאיןאלא,ליהמבעיאשחטו

דאמרתלישנאדלהךמשום,כרבינאאמרילאטעמאמאיאחריתיבאוקימתי,מחניתי',דאואמוראי
מוחזקיןדאמרתלישנאלהך,הןמומחיןשחיטהאצלמצוייןרובלאמומחיןשאינםאיןמומחין

.הגמראל"עכחיישינןלאלעלופילאמוחזקיןשאיןאין
לולמסוראסורלכתחלהאבל'כואותובודקיםשחטואםדרבינאקמאבלישנא"'ש"הראוכתב
ליחיהואי,הןשיבהיןשהיטהאצלמציייןדרובליהדליתמשוםשהיטהאחרשיבדקנוסמךעל

עללומוסריםאיןלכתחילההילכך,קאכילאיסוראואכילבדקיניהולאאישתליאודלבדקיהקמן
אמוראיוכולהו.איסוראוקאכיל,בדיולאמשתלידילמאדחיישינןשחיטהאחרשיבדקנוסמך
לכתחילהלוומוסרין,הןמומחיןשחיטהאצלמצוייןרובלהודסביראמשוםכרבינאאמרידלא

מומחיןשחיטהאצלמצוייןארובממכינןקמןליתאדאימשום,כךאחרשיבדקנוסמךעללשחוט
בדיבלאואכילאישתליאיוכן,ליהושרינןהן

-

לאהילכך,ארובאדסמכינןקאכילאיסוראלאוה
ל"עכשיבדקנועדלאכולואסורארובאסמכינןלא,קםאיתאאימיהו,,'מישתניידילמא,חיישינ

.הגאוניםבשםש"הרא
הכימשוםכלומר,למבדקיהמבעיאולאהןמומחיןשחיטהאצלמצוייןרובפירשי'י"רשאבל
דבריםבמהדאמררבינאדבריאתחילתאבל,אותובודקיםשחטואםדאמרכרבינאאמרילא

כתבוכן.'כושחוט'לאדלכתחלההכילהוכביראוכולהו,פליגילא""בובושיודעיםאמורים
נשחטהשכברבדיעבדדדוקאלשונווזה,,מקוםבכלי"רשבשיטתהעומדזרועתבאורבהדיא

למישחטליהשבקינןלאלכתחלהאבל,למיברקהבעילאמן,השוחטדאיכאגבעלאף,סמכינ
בעלבשםהטורכתבוכן.ל"עכארובאסמכינןלאלבררדאיכאהיבארכל,ליהדבדקינןעד

.ר"שבהואומריםהישוהם,",העטור
ולאשחיטהלפנילאאותובודקיןואיןלשחוטאדםלכלשמוסרין,הקולות'בלתפוסנוהגיםואנו

קבלהנוטלאחדשכלהמנהגהזה,דבזממשוםהואהמנהגשטעםנ"משהבדרכיוכתב.]"לאחריה
.ל"עככללליהחיישינןדלאשכיחאדלאכמעוטאוהויקבלהיטולשלאכללשכיחואין

כלישנאכולהובגמראמדאמרינן,,הגאוניםלקבלתראיההביאו",והרייןד,א"הרשבוהנה

-

מא

לאלעלופיאמרינןויואבחראוכלישנאהןמומחיןשחיטהאצלמצוייןרובאמרילאדרבינא
שמעשינן"חלאלעלופי,דאמרינהיכיכיחיישינןלאמומחיןלשאיןנמיאמרינןומדלא,חיישינן

.בף.פןמז.נ.,הימנםמא פילאף,ה.רשםמד.נתעלףה.רב,נמב

.ן'הק,משאן'
אחרןנטרם.לקם.נ..צ

.דסא'סיההיראה.הפיספסכללי.(לנעינשמעיבר.ה'סיא"פצח בפניםנסדאהצו

.(ב,כ)שחיטה'הלקא.סטי ,א"סא"רמקב.הןמומחיןה"דב,גצו

.כ"סקיבמניבלקמןגםוראה,יאק"וס.הק"סקגלאשחיטההלכותשיוועבויודעיןאיןאבלצת .(7"הרמבבשם)להךה"דב,גבחידושיוקד.ישתול
,והיכאה"ד(ב,ג)קה.שסו'סיצט סיודיעאידדאהק

.לפניננמצאשהשיחהשכל,ש,בדאלעילהמיבאקוח"ב.דכי'.סהישןתרימת.שצו' .מגמחההיאאס.איתבייחסממיצא.ויה)נח'סי.ובזת..ש.העיטובעל.ויה



םאשחיטההלכות

לאכולומותרלשחוםלכתחלה[י]לוליחןמותרשחימההלכות
יבמה.ומוחזקין[ה]מומחיןבחזקתהםלשחוםהרגיליןשרובמשחימתו
עלומומכיםמשחימתולאכולמותראזלפסנובשאינואמוריםדברים
ויורעמומחההואאם(ה)לבדקויצריךלפנינוהואאםאבל.החזקה

הגולהבאר

.ל.הנם'הפ1פקהפכמתנא'ריבא1קשתאן1תא,כננזהפכמתוכיתיננ1לתרננא'אב.'רףשםמנייתאו הפ1פק

,ל.הנם'
הלכותיודעאם"השחימהתאחרשיבדקנוממךעלפירוש.לשחומלכתחילה,ד]

אםדאףמשוםבדיקהבלאואכילמישתלידלמאחיישינןולא.כדממיקשחימה

לוילךאםוכןהןמומחיןשחימהאצלמצוייןדרובקאכילאימוראלאוואכילמשתלי
:(,שת"רא)ושריארובאממכינןלבודקונוכלולא

שיודעעדעומדתאיסורבהוקתבהיהבהמה"לןמא"דקגבעלדאף.ומוחוקין[ה] מכלמומחההשוחםהיהלאשמאכינשחמהבמהיודעאינווהכאנשחמהבמה-,
דמינשחמהבמה-,דאתיידעכמאןהןמומריןשחימהאצלמצוייןדרובכיוןמקום

:("ףת"רי)

אחריןקינמרם

ולעלופי,קמןדאיתאהיבאכלליהובדקינןחיישינןמומחיןדלשאין,נינהוהדדיכירלאומינה

שאינודברהואדהעלוףמשוםוהטעם,לשוליהצריךלאקמןאיתאאיואפילוכללחיישינןלא

.י,בחדושיוא"הרשבכתבכןמצוי
שחטושכברכלומר,הןמוחזקיםשחיטהאצלהמצוייןדרובארובאלכתחלהממכינן",הכיומשום
שםכתבהכיומשום.ן,משהבדרכיכתבכן,עצמןבפניששחטוקודםחכםבפנירבותפעמים

שישחוטעדעצמובפניישחוטלאעצמוהואאבלהרובעלשסומכיםלאחריםאלאמועילאינודוה
:',ם"הרמבמדבריוהוא,ה"בהגכאןשכתבכמו,'כוחכםבפניפעמים'ג

מומחיןשחיטהאצלמצוייןדרובדנהי]',ן"הרפירש"',והטעם.נרויורעמומחההואאם(ה)

קמןדאיתאהיכאדבלדריאהכטרפותל"וה,סובאשכיחמומחיןשאינןמיעוטמקוםמכלהן
בעיולאחיישינןלאשכיחדלאלמעוטאאבל,וחזקהאדובאסמכינןולאטעמאמהאילהבדקינן
הריאהממרכתלבד,ט"ל'סידלקמןטרפותח"היכלאחרלבדוקצריךשאיןכמו,כלללמיברק
משוםהטעםפירש,ן,ן"הרמבבשםד',א"והרשבנ',ט"לסימןכדלקמןסובאדשכיחימשום

.(ש.הראיכתבה.ר)ר.פקא.בק1היבא.ה"פא.פמזולענין.נ.פקך.ש.הנאפניםבישםה"פא.פש.ראמה פלקמןראה,לתיאבוןמשר

.נ.פכה"פא.1רממור.א,מגמראמזולענין.מק.1פ1ק.פב" .(ב,נ)מח.רק.פה'"פלקמןראה,הפכןבריקת

אחצןנשדם.לקמם..צ

.,סלטבפניםלקמןהיבא.הינא.יעה(ב,ו)קיטבחיותנעה..(ן,הומבבשט).ה.מ.יעהב,יקו הבית

יעתוטשנן)ב,נ,בס.,(ויאהביילתלענין)בפניםלקמןוט,ואה..(א,.)אשעוהאויד .(הסניןבויתלענין)ח.',סה'"סוטואה..(א,הומ.סנט..,,ס
שמעואה.,.לייינינ,הלאו,בשיעזהסימןג"קשנתב,(זהא,.,באי,יעלה)השמעליבויחיווקח

'סי..לסתויב,סילעהנו,סילקמן.א"סשםנחבאו..,.נאויבאיושסמנתןהטעי .סקובהילא)א,ומ.שמע.הטיושיטת.שו,.,,סבפנים
..,טקטלקמןוטואה..אמויעהא,ו.שי.בהייקיד.הלכנה.ו.כיאואה..(א,כושכ 'סי.נ,,סקט

.הלנחתביאיוי.שםח' ,ב,גבחידושיוקטו,ג"רר"פקי

.לפנינוהואאפלפוקושצריךקיא



אשחיטתרכותי

סחין6"1י:נגס.נתעלףאם[,]לשאלוצריךאיןאבל"שחימההלכות
ין)דיכוופוקוסחוקסע5קוקוך)6יןס)כתח))336דיע3ד6)6סחוקס)עקוקוך)

הגולהבאר

.ת'רנבחיתשםא.1הושב1.הר.נפשםם.הימבבשםים1יף.'רילרעתן.יח

שחימההלכותיורעשנהוכיוןהוארושהייהמשוםרעלופארמעמא.נתעלףאם,נו

היהלאלחורמעמאמהאימקוםומכל.(]י"ב)לנומאכילוהיהלאשההאלווראי

אחרוןקונמרם

שלאבדיןוהיה,נשחטהבמהלךשיודעעדעומדתאיסורבחזקתבחייהבהמהי",לןדקיימא
אתרעילאדבהמהקולאמשוםאלא,הרובתעלנסמוךולאודאיתבידיעהאלאמחזקתהתצא

ן',ש"והרא.ל"עכקמןדליתאהיבאבכךנסמוךאםודי,ארובאממכינן"',לפניךשחוטהשהרי האכתב
מומחיןראיןמעוטאסמוךאמרינןולאהןמומחיןשחיטהאצלמצוייןארובדסמכינן

לאמומחיןדאיןדמעוטאמשום],רובאליהואתרעיעומדתאיסורבחזקתבחייהדבהמהלחזקה
לרבנןהדיןוהוא,חיישלאשכיחדלאלמעוטא]י,למעוטאדחיישמאיךלרביואפילוא],שכיח

דלאהא,שכיחמומחיןדאיןדמעוטאליהדסביראן"ולהרנ],בהדהחזקהדאיכאגבעלאף
מאותודאףמשוםב"ע,זדףהביתבמשמרתש"כמהואהטעם,לחזקהמיעוטאסמוךאמרינן
דמיעוטאמיעוטאהמקלקליםנמצאושכןוכיון,בשחיטתןיקלקלושלאישמומחיןשאיןמעוט

.ל"עכד],מאירלרביואפילוחיישינןלאדמיעוטאולמיעוטא
לשחוטלוליחןשאסורך],ש"בראמוכח,לבודקושיודעמישםשאיןכגוןלבדקואפשראיואם

אבל.שיבדקנומישםכשאיןולאשיבדקנוסמךעלאלאלכתחלהלוליתןהתירושלא,לכתחלה

כגון,לבדוקאפשרכשאיבריאהשהתירוכמו,להתירישהריאהלבדיקתלהדמדמין"ערדעתלפי
ולבדוקהריאהולהוציאלהפשיטהביוםשהותשאיןאף,],ט"ביואותהששוחטיםהמסוכנתבהמה
,י],בדיקהבלאלמיכלליהדשרינןובדיקההפשטבלאטביחתהמביתכזיתלאכולשהותשישאלא

דמסוכנתואד."כ,ן"הישכתבכמובבדיקהלמיכלאפיידאיכיוןבדיקהבלאבחייההחלבכדשיכן
נתירלא[שנאםלאכילההעומדתבבהמההפסדאיבאנמיהכאן],הפסדמשוםאלאהכשירולא

להוליךאוויבדקנוחכםשיבואעדלהמתיןאפשראםמיהו.הימנואותהמפסידיןהרילשוחטהלו
לצורךאלאלהקלשאיןן,הדשהבשמלהפסקוכן.להקלאיןהבדוקאמההשרהטאצלהבהמה
למיקבלהשנוטליםהאידנאמינהונפקא."ן,ה"שבהגאומריםהישעללסמוךיששאז,גדול

:]ן,לקמןשיתבארכמוולבודקולחזורשצריךרבזמןהשחיטהמלאכתועזבהניחכךשאחר

.ה.פקכלקמןנםראה.ם.הרמבנתבה.רנ.נ.פק10ףל"כראמט
אחריקלקינטורםם.ינ.צ

כה'סיא"רמ.פ"היא"מם"רמב,א,טגמראקטו .ג"מ

,(מחזקהעדיףשרובא)כבק"ספמניסלקמןראהקיז סי
דהוין"כהרסופרא"הרשבשגם)יחק"סיה' דשכיחשבמיעוט)בסמוךולקמן,(ושכיחמיעוט

,(הרובעלנסמוךולא,לחנקה.מיעוטאסמוךאמרינן ,פ,ריע"צו"מט

1ק"סא"קויח'סילקמןוראה.א,יגמראקית חזקתדאוקי,הסכיןבנאבדגסא"הרשבשלדעת)

מטעםמתירין,הסכיןחוקתלבהדיובהמהאיסור .(למניךשחוטה
לקמן.גק"סא"קולעילגסוראה,סו'סיא"פקיט סי

,(הסכיןנאבדהלענין)ז"סקא"קויח' ,ב,יחנדה,ב"רע,סובחוליןכואמרינןקב

להוציאלכתחילהבדיקהצריךהכיואפילוקכא

.(ח"סקייח'סילקמן)ופהמהאיסורמחנקת .ג"וש.פ,בגיטין.א,קיטיבמותקבב
,א'סיז"פטיבמותש"ראקכג ,ב,לד1"ע,ב,קיטיבמותקכד

ביאורי.ו"מקשורתבואותוראה.ה,סיא"פקבה .הלכות
.א"מיתקגטהח"אווכדלעיל,א,כהביצהמשנהקבו שקכז

,שפוכדלעיל,ד,סיג"מפיצהש" ,'האה"סוד(ב,ג)קבת

.שםש"שקכט סקסוףשורותבואות,דסעיףקל
,ו" כדלקמן)לבררדיכוליןג"אעבדיעבדשמתיריםקלא

שמלה)כבדיעבדהויאמשרשאיוכאן,ק"סק .(שבחדשה

.כבק"ססוףבפניםקלע



יאאשחימההלכות

)וב.(ותך)3סעפרסתתות)1ס16"36סס61גורלסיריוסגסותומרדכי)3רר1)[י]

ססוחט)636)316קי["]מסוחטוס06ויודעין3קי6יןס6יגן63חריסמגייריוס
ונעמיס'ג[י]ססחטעדותודחססחיטתסככותמיודעפ"לעיסחף6)[ט]ענננו

מוחנקיםבחוקתהםלשחומהרגיליןשרובמשוםלאואילשחוםלכתחלהלוליחןמותר
שהעלוףאדעתיהולאישההשמאחיישינןדהוהמשוםלעילערוךהשלחןשכתבכמו
בדיעבדמקוםומכל.ירגישולאמעםשיתעלףלהיותויכול"]ההרגשהמלוקעניןהוא
.]]אומרהוהיהשנתעלףיורעהיהמתעלףהיהואםלהכיחיישינןלא

שאינודברהואדהעילוףמשוםנתעלףאםלשואלוצריךראיןהמעםפירש)]א"והרשב

מביראלאערוךושלרןוהמור.לכתחלהאפילוכללליהחיישינןלאלהכידעתבבןמצוי
וכדלקמן.'כוהרגיליםשרובמשוםלכתחלהלהתירמעםליתןמדהוצרכוהכילהו

.י]נהרה
שמאדחיישינןלכתחלהנתעלףאםלשואלודצריךליהומביראבנהחולק"]ש"והרא
בושאיןבדברלדבריולחושומזב.שנתעלףמשוםאמורהשהיאלזמרלהודיעשכח
:הפסד

ישרומלאשחימהקודםלבדקושאפשרשכיוןמומחההואאםלבדקודהיינו.לבררו,]]
ארופאדממכינן11מבראלפילבדקוצריךאיןשחסאםאבל.שיבדקנודעתעל
ורובהגאוניםדעתשהיאהראשונהכסבראוהעיקר."לבררדיכוליןגבעלאףנדיענד
לוליתןשלאהאחרונהלמבראגםלחושישמקוםומכל.("חדשהשמלה)הפוסקים
:(ן)1"מ."]ח"ב)תחילהלבדקוכשאפשרכךאחרשיבדקנוממךעל[לשחומ]לכתחילה

[

"
יכוליןאותומכיריםשאינםדאחריםיתעלףושלא("י"רש)לכךידיולאמןביד.בקי,

:"ןכדלעילמומחיןבחזקתהםלשחומהרגיליןשרובוחזקהארובאלסמוך

בפניכששוחםכןשאיןמהאדעתיהולאויתעלףשמאעצמולביןבינו.ישחומלא,ט]
עצמולביןבינושחמואם.(]"שורתבואות)עמולבואםורואהעליוהמדקדקחכם
.לכתחלהאלאאדעתיהולאולעלופיחיישינןדלא()"ם"רמב)כשרהשחימתו
להומבירא""ן"הרכתבוכןכללליהחיישינןולאמצויאינודהעלוףל"דמי"א"ולהרשב
לביןבינואפילובתחלהלשחומלומותרעדייןמוחזקשאינושיודעעצמוהשוחםדאפילו
(א"רמדברימקורשממנו)ם"הרמבשכתבמהעל,ןבחדושיוא"הרשבכתבולכן.עצמו

,ה"מקשירבתבואיתגז,ג"מקל.כדלענא "ביאהנב

.ארםיכלש"ומה"דנח,(ממפקאומרה.ה'ה)שם' ,שםנט,רי'וש-יבהק,(א,י)אשעראת'בהאריךת'הבתירתגג

.טה'שחה"רא,טסיוראה,כא'יהה"ד1,גן"ר,הממביןבשם,הו'ומה"רב לע,מ"מקלקמןגם

,וק"יבמ,ע"בשוא'ס.ד"מקסוףא"קול' ,אק"מסיבשחשה'הלורע'ש'פעלאףשהוט'לאעצמיהשיחסנד

.נ"הר"פשחשההלסיגני'אליף'דרזןדמךא"דלהרשב)ט"מקלקמןוראה/כי .י"מקדל)רלשדמ"מ,דק"מסיףא"הי,(לה'אנגלשתיםלומותר'מצו
.והיכאה"ד(בג)ציה.ם'ינ'וצ ק"ממיףא"פבה

:ומיהוה"דב,רסיד.י ה"דה"בנו

.ג"מקו"ט,העשריבשי



אשחיטההלכותיב

טור)יתעלף550וזריורגיל5100תידע0חיט0נ50סותח0))1))1(ו)חמסנפני

הוהלחושונכוןהמאליראיבזהשההמירהיאחומראכיעצמולביןניםישחומשלא
.ל"עכלכתחלה

בעצמולשחוםורוצהקבלהלימולצריךשאיןלהוראהשהגיעחכםשהואמיהלכך
בשעתעליהםלמהוךוהרייןא"הרשבהםכראילפניולשחוממומחהשםואיןבתחלה
:הרחק

שיתנזקערולשחוםלחזורצריךאחתפעםשחימתוקלקלואםרצופים.פעמים'ג,י]
:(~"חרשהשמלה)כשירותכשחימותרצופיםפעמים'בג

אחרוןקונמרם

בפניאלאשחיטהבהלכותומומחהכתבולאוטוך]י,ם"ברמב.שחיטהבהלנותומומחה(ע

בהלכותחכםשהואאלאלהוראהשהגיעחכםבעידלאלאשמועינןכתבוא"ורמ,בלבדחכם

לטולשנהגוהמנהגשלעניןאלא,יתעלףשלאוזריזרגילשהואבווידעשיכירבהומומחהשחיטה

בדיץה'בלאדםכלמשחיטתלאכולנוהגיםשעכשיולפי,להוראהשהגיעחכםא,ד11בעינןץבלה
צריךולזה,ץבלהשנוטלבשעהאותושבודץיםמשוס,יז,שחיטההלכותויודעמומחההואאם

,ן,מ"מהרתשובתבשםיה,שויהתבואותכתבוכן.היטבלנסותוודע'הואכילהוראהשהטעחכם
יי,ז"הטכתבוכן.הרבינסהולאאםאדםשוםויברוץישחוטשלאבחרםהץדמוניםשתץנו
יפהלאהכיבלאוהכמיסשאינןלחודבשחיטותהמומחיםהשוחטיםמןץבלההנוטליםשאותם

בלאוכללחכמיםשאינםאותםאלאלמעטבאשלאמשמעו"הטמלשוןומיהו.ל"עכעושיםהם
ץבלהנטלכןאםאלאשכתבא"רמוגם.לדזראדשמגיע,בעינלאאבל,לחידבשחיטותרץהכי
בדרכיבהדיאהואוכן,שחיטהבהלכותחכםשהואתחלהשהזכירחכםדהיינואפשר,חכםלפני משהב

רבותתץנותכמו,מדינתםלבניאלאתץנושלאאפשרוהקדמונים.מומחהמאיזהדסגי" ,ת,שםעייןבווכיוצאהמעשרותןכמועליהםץבלוולאאלובמדינותנתפשטושלאשםהכתובים
הביאולא"ת,מ"הרמבמלשוןלמנהגטעםלמצואשטרח"ת"משה[דרכי]בא"רמולשון(מ"ור)

שהנוטליםא"רמלשוןובדץדוץבעצמוהדברשתלהז"הטמלשוןמ"וכ]ת,בחרםהץדמוניםתץנת
נתפשטשלאמכלל,הקדמיניםהרםעלשעימריםכתהולא,עושיםהםיפהלאהשוחטיםמןץבלה

מלשוןכןגםמשמעוכן.דוץאהרבמןליטולוכלשונהככתבהבחרםזותץנהעדייןבימיהםאז
'שהרותדע.,ת,ז"לע"סי"מהראבפמץיבהדיאהואוכן."ת,ח"כץ"מך"שבש[תז,ל"רש](א"רמ)

.מומחהמאיזהדסגיבהדיאמשמעתי,משהובדרכי,דוץאהרבולאסתםחכמכתבוו"וטא"רמ
ואיןידהפושטלכלץבלהשנותניםגדולץלץולבאומזה."המנהגותכןנתפשטכךאחררץ

.תן,חדשהבשמלהש"כמהדיןמשורתלפניםעמונכנסוהרבפניועל'היראתאםאותומכירים

.מקץשורתביאיתוראה,ו"בסו

אחרןלקונטרהם.נ..צ

.שט.ובגבשתתנעה.קמג.היופעיקלג .א'סיא"פבישישלמד.א,בוממן,נילקלך
בשען.ש,ש.במ"נ.:שס.ובגבשמתואהקמה.ה"סחישהשמלהקלה להושית)'.נהיואהבעליאףומליסח,נ,ס.תתונב'סי(פואר)מויטיביוומ,מהושתתקלו

באיןיחסמבלל,(ח"מולפחיתשהיא'למלשחיט.י,,סקלו ס.ובגבשתתנעה..ה,,סקלח

.פ,ענשנהח,'בןלחייל'סיהיואה'בעל.'" טבחפ"ע.אהמנהופ"ע'יאתמחנא'יהקמואחי.,מעשוס'להובחוסלנניסלטובשלאקלט

.שס.ובגשמתנ,ואך..הש'למלןת"למימהה.בעו)'מסש'אסלכילםכויה' .ה,,סקמו.שס.ובגבשתתנעה..שסמ,מהובשמתקם
.מחנטבלה,ס'ה,.שלקמח.נ,,סקמא .חסעיףקמט.היופידקמב



יגאשחיטתרכות

לגור)חמספגי)ס)ק3)גטס"55)5סוחט5דס50י1גוסניןפסן(ס"סות0033

0חיטססוסותיודע135100לידעעדס)ק13)גוחןסחכסולין.(י"5סוסות003

אחרוןקונמרם

שכתבכמוכןגם),הכיבלאוהחכמיםהשוחטיםמןץבלהליטולליושנוהדברלהחזירראויוהיה
אלאולהורותלהביןעוסץשאינואף,ילבודאשרבכלולהורותלהביןלבלושישדהיינו,ו"הט

ובדישחיטהבהלכות

-

הץבועהרבכמוהיטבלנסותויודעוהוא,להוראהץבועשאינומפניה
אםויודעומכירווהוא,ממנויותראוכמותוחכםהואובדיץהשחיטהשבהלכותמאחר,להוראה
השוחטיםשאיןלפיאלא.רביםימיםעמווהתעסץהשחיטהמלאכתשלמדומאחרפניועל'היראת

למיאלאץבלההרביתןשלאלתץןהדברנכוןפניםכלעלכךכלמצוייםהכיבלאוהחכמים
."),לעילש"כמפניועל'היראתאםויודעושמכירו

תקנתעלכעוברדדינונ),[מישור]האורחבשם]),שורהתבואותכתבץבלהבליאחדשחטואם
הפריבשםשםש"מולפי,ז),במזידכןעשהאםשחיטתואוסריןשישא"יסעיףדלץמןהץהל
אחריםבשללהץלישמרובההפסדבלאואפילו,הכאהדיןהואמרובהבהפסדלהץל"),חדש
יודעיםשהכלי)קא"יסעיףלדלץמןדמיולא,כללי),בהםלגעורשאיןץבלהנטלשלאידעושלא

מהכןאםלהץשות,ואי.חדשהפריבשםשםשיתבארכמו"),בהםלגעורוראויהץהלמתץנות
ץבלהנטילתבלאשחיטתושמכשיריםמאחרץבלהליטולשתץנובתץנתםחכמיםהועילו
לאואם,הרבינסהולאאםמשחיטתואוכליםאיןפניםכלשעלשהועילולומריש,ן),בדיעבד

עלאףזותץנהמחמתמשחיטתולאכולאסורשינסהומישםאיןואם,בסוףינסהובתחלהנסוהו
.כדלעילמדינאדשריגב

מומחהשוחטלפנילשחוטץבלהנטלשלאלמיט"יושמחתלצורךהץיליאירהחוותובתשובת

עליוכתב"ן,שורוהתבואות.חולהשהואמפניבעצמולשחזםיכולשאינורץגמזעלשעומד
אםגביועלבעומדהיהלאדהחרם]ן,ליהמביראואי,הץדמוניםחרםעיניולמראההיהשלא
אלאץבלהליטולצריךשאיןא"רממלשוןבהדיאמ"וכ.ל"עכלהתירליההוירחץבלאאפילוכן

שיודעמינ",ם"הרמבשכתבכמו,ץבלהנטילתלמנהגהטעםתולהשהרי,עצמולביןבינולשחוט
מ"וכ,ז",משהבדרכיש"וכמ,'כובפנישישחוטעדעצמולביןבינוישחוטלאשחיטההלכות
שאוכליםפשוטהמנהגוכן."ן,שםלץמןשיתבארוכמוו"טץ"סשםך"ובש'גסעיףא"ברמ

מסתימתמוכהוכן.,כשהיטהרןאומנותהמלמדובפנילשחוטהשרהטעליהםשמתלמדהעשות
רץכשריםשהםפיעלאףלכלביםהעופותאלולהשליךזהדיןחדושכתבושלאהאחרוניםכל

.מהרבץבלהנטילתץודםשנשחטו
משלחורבויפההשחיטהבאומנותרבובפנישהוחזץשמייוםבכלומעשהעודשנוהגיםמהאבל

שתץנתלעילש"מלפיאלא,שפיראתילאכללגביועלעומדואינולשחוטבעירמץומותבכמה ליטולכןנהגושמץרוברץ,הראשוניםמימיוכלשונםככתבםאלובמדינותנתפשטהלא.,ויויטהרן ,
כןאם,לבדשחיטהבהלכותומומחהמחכםאףליטולהמנהגהיהומתחלהדוץאהרבמןבלה
בעירולאאבל,עצמובפנילשחוטוהולךמרבונפטרכשהשוחטאלאי",כןנהגושלאלומריש

,אחרולקונטרסמם..צ
.לז,עהלכותביאורי.ט"מקתווהדעתראהקנט,(ולכןה"ו)בק"סבפניםכדלעילקנ ,קעח'סיקט,שםקנא

.מק"סקפא.מ"פקשורוכתבואות,ד"סכחדשהשמלהקנם .יאירלחוותקסם.ןק"סקנג
.נ"הר"מקסג.ג"סקנשסלקמן.כ"סקו"טקנך סקנה

.גק"סקסד,שםלקמןגסוראה,להק" ,בזק"סקמה,שםלקמןה"וכ,לקונסם:י"בכתקע

,יאק"סבפסיסכדלקמןקטוטבחאלאישחוטשלאחוםהקהלהטילושאםקנז ,מהרבקבלהליטול,קס,אסווהששחיטתואומויםישאחרושחטיגוע

,שםלקמלה"וכ.לקונסס:י"הכתקנת



אשחיטההלכותיד

73קיגן5.551כסס5ססס'ע15'ק1מכ5סס1ט1'ס53סכ5ן'ג1סג51כן.31713קי[יא)

."כדלעילןרצופיםכשרותשהימותכלפניושישהומדהיה.כידוכין,יא]
וצריךשמומהחששמפניהשחימהבהןשקשהן"תרנגוליםהןאלושחימות'שגוהמנהג
[מבתרנגוליתיותרבוקשהשהשחימהמפני"תרנגוליהואמהןואחדביותרלאומנות
.]לשמומהחששמשום
עצמולביןבינולשחוםלוליחןנוהגיםאיןעופותושארבתרנגוליםשהוחנקפיעלואף

)לבהםכברואתמחיאותםששחםלמיאלאהקמניםויוניםצפריםשהןהקמניםעופות

(דקדלא"לחדשהשמלהן"ע.כדלעילכשרותתשחימות'גששוחםדהיינו)מומחהבפני

עוףלפניהםשבאמתיגדוליםמומחיםמדקדקיםהכיומשום.,לבהםמצוישהניבוללפי
שלים)לבמלהברכהמחששלהסתלקכדיאררעוףעםאלאלבדואותושוחמיןאיןקמן

ואם.(שםעייןשלאחדשהלןכשמלהדלא"המיבלשםעיין.~גל"כ'סיק"דבמ"פשלמה
שיתנבלוחיישינןלאהאירכולייותרצריךאיןקמניםיונים'באוצפרים'בלפניומביאים
.("חדשןפרי)בוליזהרונכוןבעלמאחומראאלאהדיןמעקראינווזה.(]ך"ש)שניהם
ושכרקצבהלוישוגםבשכרוהחכםגומלהחכםלפניששוחמשהתרנגוליםשנוהגיםומה
שנותניןקלקוליםכמהבאוה~ומחמתהוארעמנהגלשחומרשותכךאחרלושנותןבמה
יתרחקשמיםיראכללכןלכךראוישאינולמיאפילופרנסתןשכרמחמתוהסכמהרשות

.(ךןי"ש)]ל"רש)לענייםיתןאלאהתרנגוליםמןאפילויהנהואל]לוןוהדומההכיעורמן
משוםכןגםבוש'רצונוכפיבדמיםמעלהאלאבשכרומועםדברהקהללוקצבולאואם
:(,)("]חדשהשמלה)בעירולשחומיניחהולאכןשאםלוליתןמוכרחהשוחםשהריגזל

אחריןקינטרם

שצריךמהכלעלובבואולשחוטבצאתועליווהשגחתורבושאימתלשחוטמשלחוורבורבואצל

ולחולדרושלהשגיח

-

:הריאהבבדיקתוכן.בשחיטהלושאירעמהכלועלהסכיןבדיקתעלור

מומכל(1)

-

שעדותולהעידשכרנוטלכדיןבשכרשנתנוהקבלותלפסולאיןבדיעבדום
חייבשאינובדברעדכךאחרשיהיהעניןאיזהלראותלילךשכרכנוטלשזהו,"ן,בטילה

מותרהליכתולפניהשכרנטללאואפילו,ן""להגידחייבראהכבראםאלאבחנםלראותלילך
.שורשהתבואותכתבכן,הליכתושכרכךאחרלטול

.שםהרשהשמלה.שםש.ש.עז..ק.פסח סט

,שםך"ח2עזשםהגמראפ"ע)בג"מט"פק"יב,ה"מא"פש"2" .(במיסד)כמלעיל,פעמיםלמפפץקמשבעידיתשנםעת.1.פקך.ש.(ב,צם
,רבמשןמשהקש1המהא'ששמצרד,שםעט.1.פהרשהשמלה.גטםשםש.ש'ע עא

,וק"מו~םפ,שםשיך,שםש"ש' .חק"מפאכד"מיכדלקמן,שםחדשהשמלת.שםק"בש"ש.עב

,ב,מדגמראפב,ג"מקכה"יםכ"מ עג

,הי"מוםא"פפג,שםך"ש,שםש"ש' ,יק"םסוףפד.(במימיר)יכרלקמן,הקמניםהליופיתויועד
מעפה,(רבמשןשיבהקשוהםהא.שעד)א'מעיףעה

"'

.ב
אחרוןנטרם.לקם.נ..צ

'הלמ,.חלקמןוטואה..שסלי'סישטא,ומ.נחלי'.סמ,.חא,ומ.טיו.א,נטבניויתמשנהקמח .סיחעיית.ח,.ס
.יו,,סקעסיסיימ,.חי"ב.א'"סו"חא,הושבשתתקמט



מואשחיטההלכות

חמספגי)קנזסגטנוכנרסחיטס)155"סנו15)דבנקוף5)1[יב]ס)נתח5)15תס
ר5ייס)סחכסנוןכתג)נוט)דסנוקנעודסחנויר)גוסגיןמקוניותונקלת.(ע"ד)

:(,]משהרתכי)קבלהבלאישחוםארםששוםכללשכיחשלא.כםוףולא,נים

אחרוןקונמרם

כמצותלשחוטשבאזהאבל,הרשותדברשהואהתםדשאני,לראיהדומההנדוןאיןבאמתאבל

חייביםשאנוכמו.בחנםלבדקומחוייביםאנושיבדקוהועדהשחיטהלואוסריםואנוהתורה
רבטורחבהםשישפיעלאףבחנםהכללרעהואישביןולדוןולבדץןובכורותטרפותלראות

חוליםאתכםלמדתיראהל7,דכתיבמץראלנ,בגמראוילפינן,(]ל,שםש"וברא"ל,ט"כבכורות)
החוקיםבכללהשחיטהמצותוהרי,בחנםאתםאףבחנםאנימה,'הצוניכאשרומשפטים
.ליכולדלאאמרינןדלאטריפותראייתכמו,ליכולולאלשחוטלאאמרינןולא."ל,והמשפטים

לשוםמניחיםשאיןכיוןמץוםמכל,,ל,בעלמאמנהגאותץנהאלאשאינוהץבלהנתינתואפילו

דמיולא.התורהמצותלקייםשיוכלולהלראוייםבחנםליתנהחייביםאנובלעדהלשחוטשוחט

בגטשגםלפי,בלעדהלגרשלואפשרשאיאףלי,לראותהליכהשכרלטולשמותריםהגטלעירי אתכםלמדתיבכללוהוא,פ,לגרשאיךהוראהלמודהואשהסדור,לסדרהואחייבהמסדרחכם

לומרצריךאיןבלה,בנתינתאבל.לן,כלוםומוריםמלמדיםאינםהעדיםאבל,'כוצוניכאשר'כו
אתכםלמדתיבכללשזהולשחוטוראוימומחההואאםהבדיץהטורחבעדשכרלטולשאסור
הואהוראהאלאהגטלעדותדומהאינועליושמעידהעדותאפילואלא,בהןוכיוצאבכורכראיית

ממשבכורותכהתרתזהוהרי,מומחהומצאושבדץולפימשחיטתולאכולשמותרלעםשמורה
.ולאכוללעשותוהמותרהאסורלעםשמורההוראהוכשאר

עלחתימהבעדשכרליטוליכולשהדיין],ל"רזשאמרושאף,כללהיתראינוהחתימהשכרוגם
הפסץלץייםעכשיולכופורוצהשאינולפילמשמרתבידולהיותהפסץנוטלאםהיינו,הפסץ
לחתוםהדייניםחייביםהפסץלץייםשיכופוהמנהיגיםלפנילראיהנוטלאםאבל,לויפהשכך
אםהפסץלץייםבעצמםולכוףלטרוחשחייביםכמו,כדלץמןדמוכחבטלהשכראינואםבחנם
]],שכתובכמוהדייניםמצותעיץרשזהו,"],לשוטריםולצוותונדויםבחרמותידםלאליש

'דבפרץוץדושהזאהכמונ],בחנםלעשותאדםחייבהמצותכלוגם.'כוושוטריםשופטים
מצותעיץדש1ד1כ11רבדמצודלךאין"ן,ע1שץ1מידעשוץולהצילאבידהוהשבת7],דבכורות

ולא.בחנםמיחייבי,],למיעבדרמציטצדץיוכל,'א'סימ"חובטורש"כמלץיימולכוףהדיין

י],שנאמרשופטלהיותצוהאבל,תתןשוטריםאלאשוטרלהיותהכתובצוהושלאלשוטריםדמי תשפוטבצדץ
צריךלצוותםכגוןלשוטרולאלשופטששייךמהכלכןאם,בחנםלהיותצריךלכן.

,ד"מקא"קוגםיראה.ב'ק"יםהק"ספד

אחריקלקינטורםם.ינ.צ
נמישגסהבבהמהבכורותדבדיקת)א"רעקעא .(טיליה
יושכרליטוללאילאשהתירושזה)ה,סיר"פקעב רבנווראה.(היוםכלממלאכה.בטלשהיהמשום

,הלכותביאורי.(הטורחמשוםלאדהיינו)שםגרשום גבי)ב"הא"מת"תהלגםוראה,שם.בכורותקעג

,('הציווואותי(יד,דוכרים)מהמסוק,ת"ת .ה,ד.דבריםקער
עצםכןשאיןמה)בחינםולדוןלהוריתשחייבקעה שלומדיםלקמןראה,ולווןלהורותהחיוב

תשפוטבצדקמהפסוק

"
,הלכותביאוריוראה עלחלולא.ו"מקא"ובקוא"ברמלעילכמבוארקעו

ראה)מחינםאתםאףכחינםאנימההחיובזה מותרמדרבנןטעמיםפיסוקשכרר"ולמא,לזוריס

.(שכרזהעלליטול וש,שםעוות,הללקמןגםראהקעו

.ג" .כ"סקהגטבסדרקנך"סע"אהז"טראהקעת
,הלכותביאוריוראה,להעידחייביםינם"ולכןקעט בכתקפ

,[לומרתמצי.אם]ל"אתשאף:י" ,א"דא"פסנהדרין'הלס"רמבראהקפא

,יה,טזובריסקפב שכרליטולאסור)שםעדות'הללקמן.גם.ראהקפג

.(מצותקזוסעל .א,כסקפד
ק"בש"רא.ז"הב"פסנהדריןהלס"רמכראהקפה סא"פ

,ה" ,שםש"הראלשוןקפו

.קעוע"מהמצותספרם"רמב.סו,יטויקראקפו



אשחיטתרכותטז

ס5כות5פרקיסיגו]סיחוורירססק53ססגט5פ"ע"סוחט1כ5.ק53ס15סגתן

שמלה)מזבכרון~לוישאםארםשהואמהלפיהכלהםהפרקים.לפרקים,יג]

:(~]חרשה

אחרוןקונמרם

שבעירלעםשמורההוראהכןגםהיאהץבלהשעלוחתימתו.טורחידיעלאפילובחנםלהיות
היוואם,זהשלמשחיטתולאכולמותראםפהבעלממנושומעיםואינםיודעיםשאינםאחרת
יחתוםוהואהסופרשכרישלמווהםבחנםבמכתבלהםלהשיבחייבהוראהאיזהממנושואלין
שוחטלהיותשבאהשוחטזהכןואם.פהבעלהלמודמטורחרבאינוהחתימהשטורח,בחנם
.בחנםלהםלחתוםוחייבמשחיטתולאכולמותראםבעדםוישאלשלוחםנעשהאחרתבעיר

לבטלשץנסוהו,לאמתואמתדיןדןאםאףח],בטליםשדיניולדוןשכרכנוטלדינוונטלעברואם
,ן]",דץדושי'בפרץבסוףן"הרשכתבכמובחנםאתםאףבחנםאנימהעלועברהואילמעשיו
'סיכדלץמןאחרחכםשיתירעדפיועלשוחטיןאיןבכורזתבהתרתזכי.חשדאמעזםולא

דלכולי,מומחההואאםאחרחכםשיברוץעדמשחיטתולאכולאיןהכאהדיןוהוא,',ב"שי ,כדלעילץמןדאיתאהיבאהןמומחיןשחיטהאצלמצוייןרובאמרינןלאעלמא
שהואלאאם."' ,דמוכחבטלהשכר

שכרונוטל,ולהורות,לדו,ראחרעפץלוואיןנ',עסץיוכלשמניח,כגו,]' דיניןמבעלי

אנימהמשוםדאורייתאאיסורבהםואין,הוראותכשכרהואהץבלותשכרהרי,ז" חשדאמשוםמדרבנןאלא'כובחנם
חכםכאןאיןאםבדיעבדשחיטתולפסול,איהילוזך."" אצלמצוייןרובדהא,לכתחלהמדרבנןאלאמדאורייתאאינהזובדיץהדהא,בחנםשניתשיבדוץ

ספיץאליה'הויפהבדץולאשמאלבורץליה,נ'דחשדאלאכברשנברץ,וכיו,הןמומחיןשחיטה
ש"וכמלכתחלהסופריםדבריספץעושיןשאין,לשחוטלוליחןאיןלמתחלהאבל.ולץולאדרבנן
איןיודעשאינוונמצאזמןאחרנברץאםוכן.,',א"יץ"סאברהםבמגןשםעיין,י,סיח"באו

שחשדינןזודחשדאמשום,ה"בהגכדלץמןץבלהנטלשלאמיכדיןלמפרעשחיטתולאסור
כשרותבחזץתישראלרכלתיה,אחזגבראאוץידמדאורייתא,מדרבנןהואשכרשנוטלי'"ליה
אלאחזץתוהורעלאשכרובנטילתבתורהרביםולהכשילשץרלהעידחשודיםואינם"לןהם

ומדרבנן,למפרעשחיטתוכשרהמדאורייתאכןואם,ים"הרמבבשםן',ח"י'סיש"כממדרבנן

גוונאוכהאי,]לץמןישיתבארכמו"לויאירעלאדשמאדרבנןספיץאדהוימשוםלאסוראין
.יינ"ץ,סידלץמןספיץאספץבכלליאשכחן

,."מקשירתבואיתגםוראה.ז"עפז

אחריקלקינטורםם.ינ.צ

.ה"סט'סימ"חוע"ושוטור,שםבכורותמשנהקפת ,יאי"סוסצ"צת"שווראה

,(ן"הרמבבשם)וכתבה"ד(א,בג)קפט בשועזהסימןקצ
שםע"שווראה,לידינוהגיעלאר" ,א"ס

.ה"וסקי"מקא"וקוע"בשוקצא ,הנוטלה"דא,כסככורות'תוס,א,קהכתובותקצב

א"פת"ת'הלגםוראה.ה"סרמו'סיע"ושוטור ,ב"ח

טור.ה,סיע"פשסש"רא,מהה"דשם'תוסקצג ,שםת"ת'הל,שסע"ושו

.שפע"תו.ע"ושוטורראהקצר בכורותי"רשראה.מדליפן,יפהבדקושלאקצה

יה'סילקמן.שוחטיןאיןה"דב"סוע,כח כ-ח"סקכ

הנוטלעצמוהשוחטלענין)י"סקא"וקוט"

,(שכו סטשםולעילקצו

.ד"סקיא"קורנו'סי.ז" .לבודקקצו
א"סי"ב,ב"הב"פהחדשקיוושהלס"רפבקצת .המרדכיכתבה"ד

,י"סקא"קוקצט כבתר

ן"לרשמצייןשםא"בקוה"וכ,ן"הר:י" מביאשםן"דהר)ן"הרמב:ל"ואוצ.כ"סופקידושין

,ק"הרמבבשם וכשבת"בשוכמבואררא
הובא.ריחטהא"חא" .וק"סז"בטונתבאר

גק"סבפניםיח"סלקמןז"ועו.ליבינוהגיעלארב בסרכנולביאורשפצויין)

שנתבארבמה,א" ,הלכותכיאורי,ג"וש,(שסו"כט

.יטדיןשםך"שראהרג



יזאשחיטההלכות

3סס'1)סעק3'ר"נוסר)סכחס'6)ס13)131'3פסגוריס[יי]סיסיוסחיטס

כסככותסדין610כךסחוט)630'31נוסחיטסכסככותסרדיןוכנוו.(ס"נוסר
ד"3)ס'1.(ע"ד)וס)3כסוסונוגסגסגס'וד[,ט]צדוק)630'31מ6ס'סרצדיקות

וכסריסונוונוחיסס'6'3קסיסתר16ת)1וססוחטיסס13דקיס6חרלדרוסחקור)

061.)כ)סנוקוריסוצדיקותכסחיטותס)סנוכסעקור)גרו'כ.('ג"ק1"'נוסר)

נוטריפיןן'6ס)ק63חתפעס)גט06ודע'גו'ס16גנונ71316קסוחטטוסצדקו
נילל55ס5נל.(5גודסחדותי)ד5סרעסו5סקת5ד5נוריגןקקחטנוסנופרע)

נריכיןמסחיחס3סןספסלוסליםללגסיריפססססימסללטעולמקילס
.(ח"'רקינון6"רס3)סכסר
דברעלאומראםאלאהדיניםחלוקי[טי]כלשידע(")צריךאין"ב

הגילהבאר
,היליןש-.והמרדכתםנו'רבבשם.ג"ממשם.במייט

כלפהבעלהמורהשידעצריךאיןהוראותשבשארפיעלאף.'בזכפיושגורים,ניד
עלנותניםואינםמתפרציםורביםהחמירולכלממורהשהיאבשמימה"ןהוראות

פיעלאףהשוחמיםאחרלחקורגדוליםנהגוכןעלשחימההלכותעללחזורתמידלב
ולידעעליהןלחזורשצריךשחימההלכותהןמהן'במעיףועיין.(י]1"מ)קבלהשנמלו
:פהנעלאותן

בדקההלכותיודעאםלבדקוצריךהואהדיןשמןפירוש.שוהומנהגםודינם,נטו
ליצולנהגוולכן.ןיי"הרבשם"לעיליש"כמשכיחמומחיןשאינםדמיעוממשום

צריךאינויין"הרמבבשםינלעילש"מלפיאבל.אותועודבודקיםשאיןנהגוולכןקבלה
:הריאהלבדיקותקבלהלימול

מעג"כ"מדלקמן"מימנימןבמיעודוחלדהשהייהכגון.הדיניםחלוקי,]נט

-

'ה'ד

בהלכותמיליכמהלהוממפקאנמיחכמיםדהאבהםוכיוצאא"ימעיףד"כומי

אחריןקינמרם

ך"ושמשהודרכית"רבשםייי"אשרוהגהותיהג"סמבשםידמיימוניותהגהותמלשוןוהנה(ח)

ולפי.הדיניםחלוקיכללירעהשוחטצריךאיןלכתחלהדאפילובהדיאמוכחג"כ"סריש
צריךלפנינוהואאםאבלדווקאחאדלעילקאילא'כולידעצריךאיןערוךהשלחןשכתבמהזה

צריךאיןעצמוהשוחטאפילואלא,שעהלפימשחיטתולאכוללהתירלבודקודהיינו'כולבדקו
אלהבדורותינויותרנכוןזהואדרבא.לושיסתפקמהכלשישאולאלאהדיניםחלוקיכללידע

,נשחמהבמהלךשיורעעדעומדתמור.אבהזקתבחיה.(נ"הב"פת"ת'הלראה,ת"תן'ומד)הראהן'מדפח בחזקתהבהמהאשנןשאוהריאהכבדקתשיךלאהה.הק"ספט

,(נתרפהבמהלךשיורעערעומדתהיתר.חק"מא"וקי,שק"וסצ צא

.אמיאמרה"ראגדושיו.בהא"ברשבהיבאצד,ה"מקא"קי טונעת'מהנהיתמשםג"ממבשםרבנוש"ומה"די"בצח,כא'והה"ד(ב,ג)צב

.אאיתר"פדבהמהמשוםהשוהתאתלבדוקשצרדרהמעם)שםצג

אחריןלקינטרםם.ינ.צ

.ע"מא"פרו,אאותר"פרד .אסעיףרזב4,קם)סגעשיןרה



אשחיטההלכותיח

עלשאומרעריורע[יי]שפירביהקריעושואלמסתמקהייתיזה

דיןנאאילואומראםהלכך"שחימה
~

בשטי"ב)'כוושואליימסתפקהייתילפניה

:(מיימוניותוהגהותהמרדכי

דהינו.("מרדכין)מפיקםעלולשאולשחימהבשנוילבלתתשידעאך.'כויודע,זיז
כליהודהרבדמרקאמר.ה"בהגכדלקמן(יןם"רמב)שחימההלכות[עיקריישיודע

שהיהשחימההלכותהןואלומשחימתולאכולאמורשחימההלכותיודעשאינומכח
שרגיליםאלואלאיודעאינודאפילומשמע'כושהייהאלאמזכירשאינוכיון,כדלעילכר

לשאולימצאלאואםלשאוליודעבהםימרפקאםשהרי",יותרצריךאיןלידולבוא
לידעצריךאך.]"לחומראדאורייתאדמפקהארץעםאפילובקידשהיחמיראדםמשום
לידילבאדרגילות""בתיקוומלקאי"מצמרפותשהיותאיבגמראאלןדממפקאהא

פגומהבמכיןישחומשלאן,ואמופראאבישראהמכיןבדיקותלידעצריךוגם,,השוחם

אחרוןקונמרם

בלאהלבתאשהןב"שוספרימתוךבעצמויורהולאהמורהמחכםספיץותיוישאלשוחטשכל

מבליהתנאיםיןל"רזשאמרוכמו,~היטבטעמהיודעאינואםהלכהשוםלהורותואסור,טעמא

דבריםוכמהכמהבהםאשרהחדשיםבדילותספריובפרט,משנתםמתוךהלכהשמוריםעולם

על,לבחכםלכלכידועבתלמודהערוכותבהלכותלפגםטעםכןגםנותניםולפעמים,משובשים

שיודערץהבודקיםשבספריהדיניםחלוץיכללחזורלבוהשוחטישיםלאאלהבדורותאםכן

יודעיהאהריאהבדיקותבהלכותוכן,כראויאופנועלדבורדברה"בהגדלקמןשחיטההלכות

עליותבואמעצמויורהולאושואלמסתפץיהיההשארועל,לבואירגיליםהשכיחיםהדיניםכל

.ברכה
במהבץישאינורואיםאנוזוכרםואינולפניוסדוריםהדיניםשכלדהאידנאכתב'ישורוהתבואות

עלהרמזידעשלאבאחד"'יהיללביתבספרמצאתימזהוגדולה,בפסולכשרלוויוחלףשלמד
אםידעלאוהואבשחיטותמבוארשהרמזשכיוןהואהטעםובוודאי,והעבירוהו]'י,הסכיאורך
שבקידכיוןהיללהביתעלחולקנ'יחדשוהפרי.שורהתבואותל"עכללמודעליושוקדאינוכן

שורהתבואותשכתבדמה,עמוונמוץווטעמו.ומורידמעלהאינוברמזיםבץישאינואףבדינים

הרמזיםועללזוכרםעליהםלבוששםמפניבדיניםשבץיהזינןדהא,אינוזה,למודועלשוץדאינו
ה"בהגדלץמןשחיטההלכותמעיץרישאינםדיניםבחלוץיהדיןהואכןואם,כלללבושםלא
,חטאאשרעוןעליואיןהספיץותכללשאולדעתבושישמפנילזוכרםעליהםלבושםלאאם

ג"כ'סירישמשהבדרכיא"רמלשוןסתימתמ"וכ.ז'יכדלץמןמותרהאסורעליאמרשלארץ
:שורכתבואותדלא,הכידינאהאידנאדאף,יןשםך"וש

.נ.םכנ"םן.1ש1מור.א,לבקו.1ק.ם1.מ.תקערינו'כ-מהבישם,שם'.בצו פרצו

שלשתןביןושההאחתבשחצהם'מעמ.וגי'בק'הפםקד,מ"מקך"ש.ג'אותשה' ביאוריוראה,(שהיותה"דשםרשי)שלםשיעור.כר.תקעררמזצח

,הלכית,י"חד"תצט ומקשםכרוקמן,ממפקיפמולהקה.בהקרמהק

,ג"' מ.היאר"פטונעת'מ.הגהית171,מ"מפקתשובה'רח.ח"מקילקמןראהקא

-

,זק"מ .ציפיתןקז.ב,גמצהקב

אחריןלקינטרםם.ינ.צ

.ח"סא"רמריב.ג"וש,א"סקא"וקוא"הכ"מת"ת,הלוגהרת ,חטהאחרוןכקונטרסדיג.א,כבסוטהרט

,ט"מקא"יקור"סקיממניםריר,יאק"סדי ,אק"סשפלקמןה"וכ.אק"סרטו,ח,סיריא



יםאשחימההלכות

קנון)סית53ר1סחיטססככותכדיגי15ת71311קין:בגס.מותר(מ)האמור["י]

סחיטס5חר)וגיס)סקיצדיקת31דיןמסכין[כ]צדיקת31דיןג"כסינוןריס[יט]

סחט051.(ר"פ'ווג)"ו)ומגסותלסירימגסות)ס"כקינוןקנון)סית53רכנוו
ד5פסרנוס)דבר31ןנסחטו305קינוגיסיצדקושקוס)נובנו3דקיס)קנוןיתיס)1

.(ג"היס"קק)"עס"סר5דעת)ע"71סוכנת)3ע3ססן"סר)73קיגן[כא]נוצדק)

שיעורבנהונכלל,שרימהלאררהמימניםבדיקתהוסיףא"והרמ.""י"אשרהגהותל"עכ
.ן"[א]"כ'סידלקמןהשרימה
שהםבהםוכיוצא'כושהייהשהםאלודברים'השכתבבמהאלוכלכללם"והרמב
שרימההלכותעיקרישיודעשכיון'ו'ב'אהלכות'דבפרקשםן"עשרימההלכותעיקר

משפסלבאראלאאינםשרימההלכותשארוכלשורמיןכיצדהשרימהמדריודע
אבלבוודאימפיקועלישאלשנויאינהלויארעואםהשרימהממדרשינהאםהשנוים

מהנילאוהלכךכלללשאוליודעאינובהגייהדלקמןשרימההלכותעיקרייורעאינואם
דברעלשאומרמה

~
הלכותבעיקרלאאבלהדיניםבדלוקיאלאושואלמסתפקתי"הה

:בהגייהדלקמןשרימה

י]

"
'"משרימתולאכולאמורבדיעבדואפילויודעאינומיקריאן.'כומותרהאמור,

מלשוןמ"וכ]'"פרישה)והתירויודעאינווהוא"'"מפקאינהלידובאשמאדריישינן
במיעומורלדהשהיהכגוןהשורטלידילבוארגילשאינובדבראפילוהיינו.(המורת

:י'"כדלעילמהנילאיודעאיניאמראפילולבאהרגילדבדברבהםוכיוצאמימנים
:,ן"ד"כ'ובמישםשנתבארועיקורהגרמהרלדהדרמהשהייהשהן.'כוג"כי"רם,יט]

:~ן"ר"י'בסישיתבאר.המכין,כ]

המימניםלבדוקצריךאיןמומרהונמצאובדקוהוקמןאיתאאיאבל.'כוכדקיגן,כא]

לבדוקאפשרואיקמןליתאאיוכןבמימניםברקבודאימומרהשהואדכיון

אחריןקינמרם

אירעדלמאחיישינןדאו,לכתחלהכןלעשותשמותרהאסורעלשאומרדווקאהיינומיהו(ם)

עשהאםשבדיעבדאומראלאלכתחלהכןלעשותשאסוריודעאםאבל,לכתחלהכןשעשה
לכתחלהכןלעשותשאסורשיודעדכיון,בדיעבדשחיטתולאסורשאיןלודרמקוםישכשרכן
והתירברצונושלאבמקרהכןשנעשהאירעאםאלאלחושואין,ברצונוכןמעשותנזהרהואהרי לאולהא

כןאםאלא,במקרהידומתחתיוצאיםשחיטהקלקילישאיןדעתבןעלדחזקה,חיישינן
שאסורשיודעוזה,ג"י'ב,ביכדלקמןשחיטהבעתמשגיחדעתבןדבל,השגיחשלאאולכךנתכוין

:(שורייתבואותועייןכשרותבחזקתהואשהריכללזהעלהשגיחשלאלחושדואיןלכתחלה

,מיתרהאמורעלאמר.שעדקיג,שם'"בבהובא.יג"מא"פקח הגיעלאר"בשועזהמשןקט

,יזק"סקיד.ליריני ,ד-כגבמים'ימבואר,בג'"ברםם"מנושהםולטד,מ"מקא"קויראת,בהקרמהלעיל.א,טגמראקי

ג,מור.א:בכתייקיא

~

,י"מקך"שטז .ד.ק"פקים
אחריףלקינטרםם.ינ.צ

.כק"סריו,א"סקסוףא"קולעילגםוראה.ב"סקא"קורטז



אשחיטההלכותכ

כגוןס)ק3)יטו)סגוסגיןוות)וקו)3)35ס)ק3)יטו)גסנו5)ס3תקותותה)1כ

סגת53ר1כנ11))כ[כב]נוחריוכדוק)גוסגין5ין5חריססוסגנוסכין5סכגו3גי

'דלפנינושחסאפילושחימההלכותיודעשאינובושיודעיםמי,ג
עצמולביןבינוכ"אחושחסוראויההנונהשחימהפעמים'האו

הגולהבאר

.,א';]מדףהיליןוכיהזרה'רדבמירואי

בדקובודאיהןמומריןשחימהאצלמצוייןארובממכינןהראששנחתךכגוןבמימנים
:(ן'"ן"ור"'"ש"הראן'"משהדרכי)במימנים

מלשון.'וכוכלל,כב]
~

שנמלרבמן~ישאפילולעולםאחריולבדוקצריךראיןמשמעה

דאיןלאשמועינן'אבמעיףכתבושכברה~דברא"רמכפלהכיומשום.קבלה
דלמאחיישינןולאמרובהמן~אחראפילובעולםאופןבשוםכללאחריולבדוקנוהגים
א"במהרישםע11ן"],א"מהריפסקיבשםמשההבדרכיבהדיאמ"וכ)לימודושכח

(]],[מעמידין]איןמפרקובראייתו

[להשתנות]העשויהחוקהדהיאהדאקתיה~ארגבראדאוקימשום.לאדמילתאומעמא

דהאעיד.]],איסורמחוקתמוציאוואינהמאליוישכחלמודועליחוורלאאםמעצמה
דאיתאהיבאהןמומחיןשחימהאצלמצויןארובממכינןלאואנןי]"מחוקהעדיףרובא
מעמאהיינואלא,]"לשכחהלחושכשישאחוקהממכינןהיכא.ך]"לבררואפשרקמן

הלכותעיקרשישכחהיאשכיחאדלא[דמלתא]משוםכלללשכחהחיישינןדלאמשום
בתפלהבדיקהדמצרכינןדהאכשחימהתדירעומקשהואמאחרלבואהרגיליןן],שחימה

שכיחמומחיםשאינןדמיעוממשוםהואהןמומחיןשחימהאצלמצויןארובממכינןולא
ן]"כדלעיללשחימההריאהבדיקתדיןמדהשוהא"רמכ"וכן"הרבשםח],לעילש"כמ
דשכחהלמירילמיחשליבאתומומחיןשהןהרובמןשהואונמצאשנבדקאחראבל

.כשחימהעומקשהואבמיהיאשכיחאדלאמלתא
השחימהעמקועובהניחאםאבל

~
הלכותעיקרישכחשמאלחוששישבעניןרבמן

כאילון,לבודקווצריךחיישינןכנהרבבנמןשישכחהיאדשכיחאשמלתאכיוןשחימה
מוקמינןדלאהןמומחיןשחימהאצלמצויןארובממכינןדלאבתחלהלשחוםבא
אח

~
:"ן"ה"בהג'אמעיףכדלעיללבררדאפשרהיכאקתיה

א.הישבלנךשמכאן,ה'ק.פה'"פלקמןנפיאהקנו.מזק.פקנז פככללת.ש1קדח

ן'פשכן'אלנרוקשי'שאפשבמק1פ(ה1'1מה.רב,').נ'" ,א)קוט

ר("

.ן'הפכהצתיל.לעפן,ה.
.ה.פקך.שיאהקנז.א'ק.פקב פקנא

.ה.פקא.,קקנח.קעו" קכנ

.1.1פקמא.פקנט.א,לס1.י .ה.פקפוףא.ק1לילנפיאהקל.1ק.פ1.מ.א"פששטתה.רנת.ש1יאהקכנ
"פלקמן.1.פתלו"פה.,אל'לענפניאה.1ק.1פקלאה.ר)ב.מהר1קשו"פלקמןנםויאה.ב,ה'נרהקנד הכ1מש1פ

.ב.פקכקפו.נ.1ש,(' .הק.פא.ק1ל'לןשנתבאי1פ'ממעמקנה



כאאשחיטההלכות

תשובתוומתוךוכךכךעשיתלושאלואפילו"'.פסולהשחימתו[כג]

ששחמתיליברי:אמריואפייו'עליולסמוךאיןכראויששחםנראה
נרי:51נורוסחטנוחזקסריגויודעיס51ג1ף)סתע)סדרטווי)1:מגס.יפה[,כ]
.(ס"31)סרדעת)י"3)סחיטססוטות[יה]מיודעו5חר)גליוןפתי)גתע5)סי)
לשחוםלועיתןיכוליםשחימההלכותיודעשאינובושיודעיםומי'

הגולהבאר

הצומקיםוהמכמתב"'דףובגמראהיליןש'רמשנהיגנלתארכלמשיםם'פימקושארשם'והכררכש"הראיא עלרמיאדלא

,ל"הנ.ה'אדעתלאודאיניש" ,ם'פימקושארתיריב

הוא)י"נבלהשמפקלפי(]י"ם"רמב)נבלהלמפקקרובה11והרי.פםולהשחיטתו,בג]
אבללאומיאםבהפוסלההואהדבראםיודעיםאנוואיןמהדברבהכשנולד

""כדלקמןידעולאדרםאושההדלמאששין,חשאנואלא"דברםבהנולדלאכאן
דאינה"ן"ם"ברמבמבוארהמכיןפגימתאיסוריודעאינואםואפילו.(משנהמיכסף)

.נבלהלמפקקרובהאלאבוודאינבלה
:(חמר)כתבכןהביתבמשמרתאבל

שאומראו("ת"ממת"ח"ב)כךאומרשחימההלכותשלמדוחולאחרפירוש.בייפה,כד]

דבשעתדכיוןדמילתאומעמא.(]ת,ך"ש)לישואליםשאתםמהכלשעשיתיליברי
שהימההלכותידעלאשהימה

~
מרגישואינופירוש()ת"גמרא)ידעולאודרסדשההממן

כללמדברולאייאדעתיהולאועבירדאינשעליהרמיאדלאמלתאדכללונגרמנואם
:(,ת,ש"רא"ת,בחידושיוא"רשב)דרמתיולאשהיתילאלוארמהימןלאהלכך

ולפי.(""י"ב)לנומאכילההיהלאוררםשההאילודודאי.'כושחימההלכות,כה]

~
אלוודאישחימההלכותשיודעדמאחרכלוםאומרואינושתק"אייתהדיןהואה

.תנ"ך"ש)ודרסששההאומרוהיהלנומאכילההיהולאשותקהיהלאדרסאושהה
.(),ע"השדעתוכן
אפילואמורלהתעלףברגילהכאלהודיעשכחשמאדחיישינן"),דלעילש"הראדעתולפי

תבואות)תורהבשלולהחמירלדבריולחושומזב.דנשייליהקמןליחיהאיבדיעבד

.לכאןצויןושם .למדקואיבאה"דעלנו

.חק"סקמא סקשב

.יבק" .א,מקמג

כג"מ.ץ'מקיה"םלקמןגםיראה,ב,לדשבועותקפד םח"אול.לע,ח"מקלכדמי,א"מקכ

,ז"ממתמו" .ושע

.יאליה"נרא,טקמה םא"פקטו

,ח"מקו"ט.ג"מלבוש.גהאיתשה-פ,ג'" ,מקיאך"ש

.י"מקלעילגםיראה,ם"הרמבוכתבה"דקטו בכתקמח

.אחלו:." .עק"סקעט

.י"מקיכדללל,א"מ.קנ ,וק"סקנא

.חאיתמשהדרכי,א"הד"תקלב ברמבשמבוארקלג
.ח"הינ"פם" םלקמןראהקלד

בגמראהאמוראיר.בעחהי,מקראכה" ,בבהמהרעותאילרא'את(ב"רע,.)

בתרנן'דאזל,הק"מא"יקיא"סלעילנתבארשבזהקלה להתחזקהכדריב

אנישכאןאלא,לגמרירה' 'כוחוששין

.,רנ'לונקשלאק.הפבהמשךקלו .א.הר.פקלו
.ר.פקה'"פלקמןנםיאה.ב-א.הר.פקלח פצ.צת.,בישקלט

יאה,.נבלה'רא',רה:הניהשפ" שלשימת,ן'פכאנשתבפפק)שםה'"פלקמן

'.מנפנים,,ב.פקשםא.,נק,,[כלה.לגדאקיטא'ריישנ פקכנ
שלשימת,ריפפפקשההבפפק)ב.'פקכה"פ,,א.' נברקנלא)ב.מקכה"פ,,(נבלה'רא,.,הא.רישב

ם" ושם.(נבלה'רא,'הגהרעותשלל,ם'מנ'הפיגב,נשהמ



אשחימההלכותכב

[כז]עדשחיפהמתחלתאותושיראהובלבדרביועלעומדאחראם

[~כ]יודעסוייגוניסחרסחוט)ס)כתח)1)ניתן151קריןירין)חנ)נ1יס:תגס.מופה

.נסוגוסכי(רדכי)31נ1"35ססהסירימגסות3ססי"3)סחיטססוכות
שחופיםומצאםשנענבו[כט]אוותרנגוליועדייו[כח]אבדויאם'ך

הגולהבאר

,ן"והרא"והרשבש"הראנא'חנ'יכרב".שםבריתאיד

להחמירלנואיןנבלתולהמילעשויאדםשאיןבמקוםהניחהאםמקוםומכל.(]),שור
:])"'דמעיףעיין

לאעודראהוולאלווהלךיפהאחדמימןששחםאלאראהלאאםאבל.מופה,]כ]

ליהאתרמיאתרמוייהאיאלאשפירשחמנמיאידךשפירשחםמדהאיאמרינן
:(י)"גמרא)דרםשמאשההשמאאידך

כיגביועלדעומדדהאיאדעתיהולאווידרוסישההשמאחיישינן.שחיטההלכות,בז]

דלאליהמביראערוךוהשלחן.")"'המעיףדלקמןוקמןשומהבחרשדחיישינןהיכי
חיישינןהכימשוםתמידלקלקלומועדיםמקולקליםמעשיהםהרובוקמןשומהלחרשדמי
רובשחימההלכותיודע.שאינפיעלשאףדעתבןבגדולכןשאיןמה",להכיבהו

.(")"בחדושיוא"רשב)""הםמתוקניםמעשיו
לשחוםמותרעלמאלכולילאואםשחימההלכותיודעאםידועשאיןהמתםמןאבל

ששחמשראהכיוןכלללבודקוצריךאיןשאןפירוש.(ן),ך"ש)גביועלעומדיםכשאחרים
אצלמצויןדרובכיוןגביועלדעומדיןאדעתייהוולאוודרםשההשמאחיישינןולאיפה

עלעומדשמומחהכיוןכלוםבכךאיןקבלהנמלדלאגבעלואףהןמומחיןשחימה
:ן,כדלעילגביו

כ]
"

משוםבהםראיןשלושהםבמימןאועיןבמביעותשמכירםשרוש.ותרנגוליוגדייו,

האחרונהולמברא.(]ן,1"מ)שםעיין"ן,ג"ממימןדלקמןהעיןמןשנתעלםבשר
מןשנתעלםבשראימותלןדליתי"שמקא"רמש"כממנהגנוכן.]""'במעיףשםדלקמן
ישראלהעיררובאםמותרים"שלוטשאינןשחומיםותרנגוליםם"גדהמוצאאףהעין
:,ן"שםכדלקמןישראלמבחיםורוב

נותןאוושוחםןן"הנבילהעלחשודאינוהגניבהעלשחשודפיעלשאף.שנגגכו,כס]

שםע"שיוראה,נו'ד'לג-הגלאר"בשועזהמטןגלסיאבושאיןבדבר)י"מקסוףל'לעגםוראה.לטק"מקני .א"פ.(הפחד

.ך"מקשיך.יק"מוישיב.לגק"יםקנג שמתיקגוג,ח.ק"יממ"מבמילקמןיראה.מקייבך"ש.א,צקנך

-

שםך"השיכפירוש,שהניחיבמקוםבמצאום שריבהר.שבע)הק"מ.ן.מכלולבדוקצרןאףמומחהשבאיט

נו.כשאגםמותרשראל' 'שהנבמקום.לחק"יםקנה

.(חי כשרם'שראל'שהמוכריםבמקוםר.להתשמיםקסד,ג"וש,שםכדלקמןקפד

ו)א"קוב'.םלקמן.מקיאסיףא"קו,ג"מקלכדלקמןקנז

-

.(שליהבשרן.באאףצו מק
וט,יק"משםך"שבשיהטירש"הראכדעתועשיה,ג"לכהאבלה"ד)להק"םכד"םלקמןיראה,ב"

-

כאן מקח.(במוסגר

.(,ככיל,ריב)א..פקשםך.יש,(ויו)שםא.ברמקשו,1הארוך,.ב,רהקצר)אשירהביתתודת.א,בקנח יאפש"וטה"דה"ב,(ב
,'"מקמיףו"ט.ד"םולגושטור,-הה"דא,יב'תוס,גוס.לה'לכתחלי' .ז"מקטשיך.סיק"םקנט

.י"מקא"קוקשי



בגאשחיטתמלכות

סטירגג3י317יונס":תגסמצויים[י]ישראלשרובבמקוםכראוי
הגולהבאר

.קים"בפל';מה.השהל;השראינןבה'הנניל'רהשו'קאאנננבן~שםש.היאסו

'ב'סיעייןהמכיןבבריקתלמרוחרוצהשאינואולשחומיורעאינואםלשחוםלאחר
:(1"שםך"ש)"וקןמעיף

מצויםישראלרובבושנמצאשבמקוםאלאנכריםוהשוקהעיררובאפילו.מצויים,גל
במקוםבו

~
והשוקהעיררובאפילובומצוייםנכריםרובאםוכן.],בישראלתלינןה

שויםמצוייםונכריםישראלואם.בושנמצאבמקוםבמצוייםתלוירהכלאמורישראל
אבושנמצאבמקום

~
ואםהעיררובבתרלינן~אבשוקשויםואםהשוקרובבתרלינן

."ל"ך"השכתבכן.אמורבעירשוים
יורעאינוואםהעיןלמראיתשויןהיינושויןמצוייןרהאי]ל,ג"מ'מישורהתבואותופירש

אמרינןישראלרובמצוייםהשוקשבכלללנונתברראםאןהמציאהבמקוםיותרמצוימי
בתרלינן~אשםהמצוייםרובהםמיבשוקנתבררלאאםוכן.כןהואכאןגםמסתמא

מהניולאאצורשויםמצוייםונכריםישראלהמציאהשבמקוםלנוידועאםאבל.העיררוב
.(מך"הששכתבכמובושנמצאבמקוםמצוייןברובתלוירהכלוהשוקהעיררוב

הםשבעירהמבחיםשרובאלאשםמצוייםנכריםרובאםהדיןרהואלנ"ך"השוכתב

אחריןקינמרם

ואפילובומצוייםישראלשרובבשוץנמצאדאפילווכתבן'יך"השעלהשיג"'יחדשוהפרי(ל
עוברתהנכריםודרךנכריםרובההםבכללהשהעיראלאישראלהםבוהדריםהשוץבניכל
בשוהמצוייםרובבתרילאהעיררובבתראזלינןישראלשלזהבשוף

-

הלךוקייברובלןד7יימא,
להתירכאןערוךהשלחןשכתבומה.ח"יסעידט"לכ,סיכדלקמןדמוכחבקורבהאפילו]ירובאחר

ומפסקתעוברתהנכריםדרךשאיןלישראלהמיוחדתבשכונההיינו,מצוייםישראלשרובבמץום
העידשיגבפיעלואד,עצמהבפניכעייזההייכלילהננעלותדלתותיהשאיןפיעלשאד,בתוכה
,עצמהבפניכעירשהיאכיון,השכונהרובבתראלאהעיררובבעדאזלינןלאנכריםהםבכללה
כשדרךאבל,א"יסעיףט"ץכ'סיכדלץמןלתוכהמהעירועוברתמפסץתהנכריםדרךואיןהואיל
מהרובומובדלמיוחדהמיעוטואיןהואילהעיררובבתראזלינןבתוכהומפסץתעובדתהנכרים
.בתוכהעוברתהרביםדרךשאיןחצראוביתכגוןעצמובפנימץוםאועצמהבפניכעירלהיות
ושלחןוטוך]]ךן"והחא"יא"הרשבלשוןמסתימתמשמעוכן,הכימשמעלאע"השלשוןאבל

שאינופיעלאףבושנמצאבמץוםמצוייןרובבתרדאזלינן,ך"השכדעתנ]יט"רנ'סימ"הערוך
אחרהלךוץרובדרובגבעלואףד]שוריהתבואותפסץוכן,עצמובפניומובדלמיוחדמץום
העירשרובשאף,וץרוברובאיבאהאישראלהםבושנמצאבמץוםהמצוייןדרובכיוןהכא,הרוב

.1.ק.פקמא.(לשהיםלאחרנתןרק)עק.פפרףא.~קשם~קשח יוקמיט
.בק"מילבב.ח'ק"בב" קראהקע

פקעו,שלדשהןבמכיןרהינן)'.פק.~פא.~
בתורת)א.הרשברדתנםשכןא.~נקראה~.ה.ק.

.(ה.פק)שה'זהרר(ב,לאב.שרביתהארזךת'רנ.(ר.שבןבשר.מזכררובבתרנן.אזלה.רבלא

אחריןלקינטרםם.ציינ

.).כי.יעהי"בדאה..)יאמדוהאסייעהא,יבוכאצ,צפסעינסדאה..כא.א.ה"דג,סקסג,.סוית .והיכאה"סוד(ב,ג)רכב.ג,שכה
.ו"מקע"ממשטראה.גסעיףרכג.יזק"סריס כרב

.9'עז"אדהמסקיוראה,ב"סקסגמהרבד.כ,בגכ"



אשחיטתרכותכד

בבתיהםכלללשחוטהנכריםררךשאיןאלאנכריםשרובהבעירואפילו)מותרישראל
שוחטיםואינםלין,למקמוכריןהםלאכילההעומריםבהמותיהןוכלממקוליןליקהאלא

נעצמי
ותלינןישראלשהםם,הטנחרובנתרק,ל:אשראל.ם.טנחרובהםובמקולק

העיררובוגםנכריםרובשמצוייןבמקוםשנמצאופיעלאףושחטןמצאןמהםשאחר

אחרוןקונטרס

,המצוייןישראלמיעוטנגדרובלהיותבחשבוןעוליםאינןהזהבמקוםמצוייןשאינןכיוןנכרים

[ששרוים]במהכלללןאיכפתולא,דמידליתנהוכמאןזהבמקוםמצוייןשאיןאותןשכללפי בעירודרים
ולא.מצוייםנכריםברובוכן.ישראלרובהםוהמצוייםהזהבמקוםמצוייןשאינןכיון

.בושנמצאבמקוםהמצוייםרובידועכשאיןאלאהרובאחרהלךוקרוברובאמרינן
שםמהמצוייםואחדאחדבכללתלותואפשרשאידברשהואאלאהמצוייםרובידועאפילואו)

העירואיןך]יהכהומינודעולאבשדהנופלשנמצאחללכגון,המצוייםרובאחרלך[נ]שכדי
מצויםדרכיםעוברישאיןההריםביןיושבתכןאםאלא,ערופהעגלהמביאהההללאלהקרובה
ולא,]ידעלמארופאשהםדרכים'בעוברתלינןההריס,'ביושבתכשאינהאבל,שםדרךלעבור

,דרכיםמעוברייותרבומצוייםהעירשבניבמקוםלעירסמוךנמצאאפילוהקרובההעירביושבי ,המצוייםרובבתראזלינןולא
כדימהמצוייםואחדאחדבכללתלותואפשרשאידברשהואלפי ]ש

ובעיוקטילמינייהוחדדפרישאלא,רוצחיםאינםישראליםרובשהריהמצוייםרובאחרלך[נ
המצוייםרובבתרולאדעלמארופאבתראזלינןהכימשום[ן]1]פרישימרופאדפרישכללמימר

דפרישוכלוקטילמינייניוחדדפרישאלארוצחיםרובםולאכולםאיןכאןשהמצוייםכיון,כאן
,רותחיםשאינם,כאבמצוייםלנוומהדעלמאמיעוטאהםכאןהמצוייםורובח]יפרישמרובא
אזלינןלארוצחיםאינןבודאיכאןהמצוייםשרובוכיון,ואיזהוהואמילידעבאנוהרוצחעלשאנו

"דעלמרובאבתראלאהמצוייםרובבתר
יין

מפסקתהנכריםודרךנכריםהעיררובשאםישראלשלבשכונהייןשלחביתשפתחוגנביםוכן
בתרולאהעיררובבתרדאזלינןמשום,א"יסעיףט"כ,,סיכדלקמןאסור,הייזובשכונהועוברת

אלאגנביםאינםבההמצוייםורובהואיל,ישראלהםבההמצוייםשרובפיעלאףהשכונהרוב

אלא,פרישמרובאדפרישרכלמשוםהעיררובבתר,אזליגהכימשוםוגנבמינייניוחדדפריש
גנבירובבתראזלינןדהכאותרנגוליוגדייובנגנבווכן.ישראלהןהעירגנבישרובידועכןאם

כיון,שנמצאובמקוםהמצוייםרובבתרולא("יןך"השבשם(יןג"פמכ"וכ.א"רמש"כמ)העיר
אלאשנמצאובמקוםהמצוייםרובבתראזלינןלאבנאבדוואפילו.גנביםאינםהמצוייםשרוב

רובבתראזלינןמצוייםשראל'שרובבמקוםשלושאינובשרהמוצאאבל,שלושהםכשמכירם
הואשבעירהבשרשרובדכיוןאסורנכריםהםואס,]יןג"מ'סיכדלקמןשבעירבשרהמוכרים

הביתבתורתא"הרשבשכתבכמו,ישראלהעיררובואפילופרישמרובאדפרישכלנכריםשל

ישראליםשרובבמקוםכאןערוךהשלחןהתירולא.ייזהדרישהכתבוכן]ייב"עא"קכדףהארוך
כללמישרשייךדלא,שלושהםבמכירםאלא,נכריםשלשבעירהבשרשרובפיעלאףמצויים
ישראלשרובוכיון,נפלווממנוושחטןנכרימצאםשמאלמיחשדאיכאאלא,פרישמרובאדפריש

:(לדכיחיישינןלאשנמצאובמקוםמצויים

אחרןלקונטרהם.נ..צ

בפסיס)לקמןש"כמ.:בכתיי..יט,,סיעתשפתיול.א,כאיבויםוכה .(לא,,ס.ב,כנב"בובו
.יט,,סדלא.נ"ש.ב,פייימאדכו ,.יהיינרכך

.אמעייולבמ"מ,מסיייסממקיםביוששלאאי שהילכין:(ב,לא:.שלזביפיסיס)ב"שיביתולג'עחייטש,.,לנסואה..מסוייגממצבפיוש .,.שבשהטבחיםויבלפי.17,
.ה,,סולד.שםתבטשואהוכס



כהאשחימההלכות

יבאשפה'שמצאםביןיבשוק"שמצאםביןמותרים[]י]יס)יסר5[יא]
.אמוריםשבשוק[יי]באשפהמצאםאםאבלשבבית[יג]

הגולהבאר

.בגמראיכדמפרששםנהמןדרבכאוקשתאיז,שםתוספיתטז

לבדןהמבחיםאלאבעצמןכללשוחמיןאינן[העירוייורובשםהמצוייןשרובכיוןנכרים]

.("ל"דלעילמבחיםלרובודמי
הואוכן.ל"עכבביתלשהמןשררכןבעופותולאמבחיםרובמהניבבהמותדוקאומיהו
:י"הבבשםט"שורכתבואותדלא,ל"י"בב

תלינןאלאנגנבושמאחיישינןלאבנאבדואבל."קאיםדוקאאנגנבו.ישראלים,לא]
כךואחר(לן,מרדכי)הבעליםשנתייאשומבורשהיהישראלומצאםמביתושברחו

."]"ממנושנפלואו]"להחוירםנמלך
מצוייםישראלרובשאיןפיעלואףישראליםהעירגנבירובשיהיהאלאבעינןלאובנגנבו
'כונ]"וגםא"רמשכתבומה.]]"ך"השכתבכןנכריםהעיררובואפילושנמצאובמקום
בזההעקרלוהטינתכויןלאאםואף.בנאבדוביןבנגנבוביןמותרדאולזמררוצה
.,],שורותבואות"],חדשהפריפסקשכןך"כהש
שאחדתלינןדלאאמורישראלהעירמבחישרובאףנכריםהעירגנבירובאםאבל

מוהשאינןכיוןגנכםמהמכהים
~

הואכילהםמכרסשהגנבלתלותאיןגסכגנכימקימ
:בעירורילמכורמתיירא

יבדוקדאפשרהיבאמקוםומכל.הןמומחיןשחימהאצלמצוייםדרוס.מותרים,]ל]

"]"משהדרכי)בהגייה'במעיףכדלעילכראוינשחמואםלראותלכתחלהבמימנים
.(ן],חדשהשמלה
אצללחקורישהשחימהעלידועיםאנשיםשממניםדעכשיון,[חדשה]השמלהוכתב

בנגנבלהחמירישלהתברראפשראיואםידםעלנשחמושלאיתבררשמאהשוחמים
בקהלרעתותגלהשלאלהשוחמלילךשנתיראלחושדישישראלגנביברובאפילו

ובקלתורהשלאלוענייניםדבלברכהעליותבאבנאבדגםוהמחמירבנאבדולהתיר
:ל"עכנבלותבאיסורלהכשיליוכל

באשפהנבלתולהמילעשויאדםשאין(ד"כמ"בגמרא)בדרךשמצאןבין.שבכית,לג]
גבעלאףוהלכך.("ן"גמרא)שבשוקבאשפהאלאבדרךולאבשוקולאשבבית

.אראל".בכתייכיהקער הקרדאהקעה

'נכרבנם,גנויםשראל'רובנםמערדל.מאלאקפד.א,,ינהלכות' .ם.שדאל.העד.שובכדןה"רקעו
.שק"פקפה_טאק"פהגז .מגק"פקפו.נקנטשיךקעת

.שםחרש'פרקפו.-תקצרמזקעט ,מזק"מקפח.מכיההדשהשעלתקפ

,כהמעיףלפט,ג"מקללקמןראהקפא .בזמעיףקצ.שםקפב

שצדמשמעקפג

-

,א,ב'קרסיגנביריבוגםמציייםשראל'רובגםך



אשחיטההלכותכו

שהואדהיינויושומהמדבר[יה]ואינו"שומעשאינוחרש"'ה
אוהקברותבביתלןאוכמותומקרעאובלילהיחידייוצא"י

אוחםעושהיואםמאלובאחתייאפילולושנותמם[,י]מהמאבד
הגולהבאר

/גרףגה'חגבריתאכתו.ן'חולרפטמשנהית ככב.דתרימיתק"פממשנהים

-'
.שםוחנן .שםרנמראקשא.כראבו.הלןוישמשנהכ

כך1מפמטתן.ביטחשנתנבלוהכחה111משלכים.שחוטיםשמצאןריעותאהכאדאיכא
תלינןהכיאפילוין,הגניבהלהחוירולאלאבדכךכלאדםבנידרךאיןשהריהשליכן

באשפהאלאנבלתולהמילעשויאדםשאיןכיוןשנתנבלומפניבכוונהשהשליכןולאבהכי
דעתבןעלדחוקהיי"בשחימהנתנבלושמאכללחיישינןלאהוכחהבלאאבל)שבשוקיי

ובתבואות)"בצן'סיכדלקמןברצונושלאבמקרהידומתחתיוצאיםשחימהקילקולישאין

:(א')(שירוייתבואות)אמורבאשפהשלאנבלותלהמילשרגיליןובמקומות.(שוררי

:(ין,ך"ש"ן,1"מ)מפחים'גגבוהאינואפילו.שכשוק,לד]

:~וצלולהי"נכונתדעתבושאיןלפיכשומתדינו.מדבר,לה]

שמותומפנילשמוריודעשאינואלאלאיבודבידומשליךשאינופיעלאף.שגותגים,]ל]

'דהני.()שוריתבואות)שמותדרךוקעבידלאיסורשיפולבמקוםשמניחוכגון
הדעתושבושטרוףדרךהדבריםמןדברלעושההדיןהואאלאדוקאלאואלודברים
.("םי"הרמבבשםייי"ב)יחשבשומיםבכלל

אחריןקינטרם

חיישינןיייבמשהואפילושהייהכללפסולשנהגוהאידנאאבל,,יןדגמראלדינא"יןוהיינו(יא)
שיודעכגון,"ין'ב'סיכדלקמןהוכחהשוםבלאאףסימניםרובנשחטוולאנתנבלושמא

שראינואו,(ייןשורבבכור,'עי)שםהעוברמישראלשםשנפלהאלאבכוונהשםהושלכהשלא
עשויאדםשאיןבמקוםאלאלהתירואין.כלוםאמרולאלווהלךוהניחולעצמוגדידשחטאחד

,לאשמהמשםלפנותהלבדוהשוחטשיכול'בגדוהיינו,משםלמנותהאלאיתשםנבלתולהטיל
:"יתאסורהגדולהבבהמהאבל

.א"מקלל'לעיאהקצב .א"מקכשיךקצג

.מקיאא"קויאהקצר ל.לעגםיראה,ב"מקא"קוקצה
לקמן.מקיאסוףא"קי .ה"מקלכרמי,מקמיוש.רא"קו

.מקיזשםקצד .(גרילהבבהמה)מקראסיףא"קוגםראה,מדק"סקצו

,א'ק"דקצת .כאק"סקצט

גה"מה"איל'וכדלע.חרשה"דשם'"ורשב,בנה'הגר

א"מועקירנמיתיראה,הפאט"פעדות'הלם"רמברא "ורש

.שתא'קלה"דשם' ,ב-אג.קבמות.ראהרב

,מהק"סרג ה"ררד

.רש" ש"שמ)כה"םרבנישייתוראה,מ"המ"סעדותהלרה הרמב

בשארכעניןושואלמרברשהיאפ"אע,שםם" שםמדלמ"ומ,עדות.לעניןרק'מיר,פסילוה'הרם'רבר

מני'םה"ד)קכא"םע"אה'"הב'מדברוו,לנושחללה לענגםהםשםם"הרמבשדברי,(שימה

ישארשות.אן' ,(הלכית

אחרוןנטרם.לקם.נ..צ

טא,.,ולחחיישינןלאהינחהשבלא)בפניםשנחבאומהולה

"
.ב .א,יבולט.(כשהיטה.שנתנכל

שסנתנבלהאסשםלהניחהלאוט.:בנתעיומ'סימן,ניל,שהייהשיעיובענין)א,לבהיליןולו .סילעוסיףבפניםנילעילומא.(סמו.סיבנו
.א,י,ס.א,בומשסמן,נילולז



כזאשחיטההלכות

מומריןייאיןלשחוםידיולאמןיורעשאינו"יייוקמןשמותדרך[יי]
שחמוואם.גביהםעיעומדיםאחריםאפילו["י]לכתחילהלשחוםלהם

להםמומריןייואין.גביהםעלעומדיםאחריםאם[יט]כשרהשחימתן
רוציםאםאפילוגביהםעלעומדיםאחריםכשאיןלשחוםלכתחילה
עומדיםאחריםאםידיולאמןיודעהקמןואם"י.לכלבים["]להאכיל

הגולהבאר

.שםש"יהראתעשתבז.ביטנהשםכד בכח,לקמןדמתהמהאנח

-

דרבכאוקימתא'"יכפרשב"עב"מדףמוכהיתא ממתגדרבאדעקאבו

.הינא,ב"עב"'דףשם"

אחתבפעםשומהמיקרירלאיןם"הרמבמדברי,יי"הבלמדה"ל'סימשפסובחושן
דבפעםהתומרןמדברילמדשורעוהתבואות.בכךכשדרכואלאמאלואחתשיעשה
שהבריאלזמרישכןעודעושהשאינוומהשמותדרךדקעבידכיוןשומהמיקריאחת

.פקחותמחמתהואכןעודמלעשותשמניעותוידענואםונתפקח
דמביראמשמעל"עכשומהדיניכלה"למימןמשפמבחושןן"ע"'ימשהבדרכי["וכתב]

שומיםבכללבדעתםונחפזיםוהמבוהליםביותרוהמשתגעיםביותרהפתאיםשאףליה
עיין.()'שוריתבואות)]'שמימשפמבחושןכמבוארעדותלעניןכמושחימהלעניןהם
:שומהדיניכלמשפמבחושןי'ישם

ואפילושמותומרמתאםכי11לעשייהסבהשאיןבבירורשנודעפירוש.שמותדרך,]ל]
שמחכויןלמיתלידאיכאהקברותבביתהלןכגוןשכיחאדלאבמילתאלמיתליאיבא

דרךעבירלאואי.(~רין.שתבואות.,יןגמרא)תלינןלאהמומאהרוחעליושתשרהכדי
:(~'יגמרא)בשומהליהמח1קינןלאכולהועבידאפילושמות

ל]

"
בהםשאיןמתוך"'לקלקלישמועדיםשכיוןלפי.גביהםעלעומדיםאחריםאפילו,

דרמהאובשהייהשחימתןיקלקלושמאחיישינןן'ימקולקליםמעשיהםורובדעת
:(א"ורשבי"רש)]גביהמיעלדעומדיםאדעתייהוולאו

מופהועדשחימהמתחילתיפהששהמווראו.גכיהםעלעומדיםאחריםאם,לט]
:גביהםעלדעומדיןאדעתייהולאודלמאחיישינןלאדבדיעבד"]י'גמעיףכרלעיל

שמומריםהרואיםחששמשוםמעמא.(]]אי"רשב)להתלמדכדיושוחמין.לכלבים,מ]

.בגק"סך"בשהיבא,שימהתהיש"ומה"דרן )שםרז

וראה.(ם'הרברמןבדברתמלמשיבשתדעתי הדבריםמשבשל'מירשהרטבם)שםרבנית"שי

קנה'ימיזאותקנג'סיע"אהצ"צשיית,ט.כענמרבר .(רברס'מהרנו.א.השטותכשמעשהדקאדהיינו)

.מיק"פרח וראה,כייןה"דבגהגעהרט

ות.שרא)שםרבנות"שי .ר"מם"ב'יהרנ,נכונה'כהתוםמהגמראשירהתבואות
,508ך)הפטש"לקי.ר,פצ"הצ'חי.(ל"כנ

.'"בכתכיהרי .ץק"פריא

אוט"'ממהרא'שהב)שםרבנות"שיוראה,'ף'מעריב מ

,(עדותן'לענרוקאנו"דה,טז" .נק"סריג

,י-ח"מעריר הגרשו

.ב"מחוגנה' ,כץק"דרטז

.ד"מקכשיך,מקצבז"ת,שםריו "רשריח
,שמאאלאה"דב,צ' גמרארי17

,א,פי מקל'לעגםוראה.מיהלביש,חוליןריש-א"רשברב

.כוק"יםרבא חוליישרכב

.ת"רבשםן'



אשחיטההלכותכח

06)36:מגס.משחימתולאכולומותרלכתחלה[""]שוחםגביועל

מגסות)סחיטססככות[]"]מיודעפי)ע6ףס)פקוסחיטתו11)ע35ין)חיגוסחט

נו15ס3רסגעססעדוסענין)קטןונוקרי.(1"61ס"כת6"ורס3ק"רפלסירי

הוא.(]]י'תוס)משרימתולמיכלואתוהיאכשרהשרימתולזמריתעושלאלשרומלהם
ז]גביויעלעומדמומרהואיןשרימההלכותיודעשאינודעתבןבגדולהמעםוהואהדין

להאכילרוציםאםוקמןשומהלדרשאפילולסמורמותרגביועלעומדוכשמומרה
עלבעומדבדיעבדכשרהשהיאכיוןמשרימתןלמיכלאתודלמאלמירשדליכאלכלבים

בושיודעיםלמומרהלכלביםלהאכיללשרומלממורמותרמעמאמהאי.(ך]ךי"ש)גביו
מורשאינו

~
ששרימתוכיוןגביועלעומדמומרהשאיןפיעלאףיתעלףשלאלשרומק

לנכריםאולכלביםלהאכיללשרומלווצריךמומרהשאינומי.,]כרלעיליבדיעבדכשרה
פגוםבמכיןאפילוישרומולאהיאשנבילהלכלנראהשיהאכדיהמימניםיעקראויגרור
.ממנהלאכוליבואושלאתקלהרששמשוםלכלניכריםשאינןשרימהפסולישאראו
לצורךשלאבידיםדיבעללנבללואיןמומרהידיעלבכשרותלשרומלואפשראםאך
:(ח]שוריתבואות)ש"ען]גי"כמימןסוףלקמןש"כמ

פרי)בהגייה'גמעיףמוףא"רמדעתלפישרימההלכותשיודעוהוא.לכתחלה,מא]

הלכותיודעאינואפילוגביועלעומדיןבאדריםכשירהשרימתובדיעבד.(ן]רדשי
:("'"יןורקשין"הראשמתפ"עע"השדעתכן.ידיולאמןידעואיןשרימה

בןשאינושמתוך(]ךיי"ש.]יין"אשרהגהות)ידיולאמןויורע.שחימההלכות,]מ]

אחריןקינמרם

יודעאפילולכתחלהלשחוטלץטןמוסריםאיןיתזוסייעתם]יתג"וסמ]ית'התוסלשיטתבל"(ב')

"יתושוטהלחרשמוסריםשאיןכמו,גביועלעומדוגדולידיולאמןויודעשחיטההלכות
לאמןיודעאיןואם.,גביויתעלדעומדאדעתיהולאויץלץלושמאשינן"וחדעתבהם,שאילפי
עומדשגדולפיעלאףמשחיטתולאכולבדיעבדאפילואסורשחיטההלכותשיודעפיעלאףידיו
אדעתיהולאודרסאושההשמאבדיעבדאפילוחיישינןידיולאמןודע'שאינודמיון,גביועל

בדיעבדחיישינןלאידיהםאתלאמןהיודעיםוץטןשוטהבחרשכןשאיןמה,יתיגביועלדעומד
דיעבדלעניןאפילולדבריהםלחושויש.(ח"ב)"כדלעיליתגבחעלדעומדאדעתיהלאודילמא

.(])יהארוך[")יבספר]ך"שפסץוכן,יחדשהשמלהיתןח"ב)תורהבשללהחמיר

,א"מבחדשהישמלה,לנק"מרמחלביש,במיא"פש"רא,ת"רמשם.שמאה"רא,ברנג ,כחק"מרפט,ו"מקכשיך,ה"ס

,ד"מא"פרל.א"מכח"שמ.ן'סימריאיןש"ומה"דח"ברבד ,לשהיתודע.ה"ד(ב,כ].מוכהילא.בוק"מרכה

.שמו'.םזרועאירבשם,דמיא"פרלב.כהק"יםא"ברמג"מ,מ"ומקא"ברמא"סרננ ,בזק"מרלג,בגק"םרגז

ארריןלקינטרםם.ינ.צ

.לטק"סרמה.והיודעה"דס,פססוכהרמב ,הלכהולעניןה"דרמס,(ב,קמא)סגעשיןרמג

,ב"סקנשורותסואות,לסעיףרנ.חי"סוסהתרומהסמררמד ,י"בכתה"ברבא,הלכהולעניןה"ד.ח"מרמה

ש"יש)ל"הרשבשט,י"הבוהביאה"דדסעיףרגב,ח"סקלכדלעילרמו סא"פ.שאינווקטןה"דח"סרמז

.ה"סקכך"שגסוראה,(ג"



כמאשחיטההלכות

ירין)חנ)נס'1.()61'רמנו3סס1"51עיטור3סס'"3)5חדדוסס'סגג"'713סיג1

ולכךלעשותושיודעפיעלאףמקולקליםמעשיוורובתמידלקלקלמועדהואדעת
.יייח"כ'סיכדלקמןודאיתנבלהשהיאמשוםהדםמבימויפמורהשחימתו

אורבשםשורתןותבואותליין"רש]ןין"ר)לקמןנאמנותאיןכראויששחםאומרשהואואף

רוע~
היאששחיינהכיוןמקוםמכליריולאמןיורעשהריכראוילשחוםשבירופיעלואף.("ין

אבליינבדאורייתאאפילושבירםברברמחטניועבריםנשיםררוקאנאמןאינומדאורייתא
.""י1"קכמימןמנףכדלקמן"יהתירהמןממךלהםשאיןמופריםבדבריאםכינאמןאינוהקמן
בעצמםישחתושמאחוששיןואיןלשחומקמנהאוקמןדי'עללשלוחפשורוהמנהגמקוםשכל

.(]יתהביתמשמרת)ולהכשיללקלקלעשויןשאינןוחוקההמתםמןכשרותבחוקתשהםלפי
אבללעשותבידיהםונסמרבועושיםשהםברבראלאמקולקליםמעשיהםשרובאמרוולא)

לקלקלכרימעצמןעושיןשאיןחוקהשיעשהלאחרלהוליךאלאלעשותלהםמומריןכשאין
לשאראולנכריממרושמאחוששיםאיןוכן.המתםמןכשרותבחוקתשהםלפיולהכשיל
.(;כשרותתבחוקתוהםהואיללהכשילעשויןשאינןשחוקהלפילהםשחס.לשחומהפסולים

שכרלושיקחכדיבעצמוישחומשמאידועללשלוחאיןמעלליםברועהמוחנקקמןאבל
לחושישכןלאשאםליזהרויודעדעתברשיהיהצריךוגםידועלששולחיןהשחימה

נוהגיםוכן.(יעישורתבואות)קלקוליםשאראולווישחומהשחימהשכרמידויקחשנכרי
פיעלאףמהמקוליןבשרלקנותלהזהרדעתבהםשישהחריפיםקמנהאוקמןלשלוח
."לקלקלהעשויןשאינןדחוקההנכרימןיקחושמאחוששיןואיןנכריםהמבחיםשרוב
עלאפילואואחריםידיעלשנעשהמהעללהעידאלאלקמןנאמנותשאיןאמרוולא

בזהמעשיוורובלקלקלמועדשהואבדברוקלקלשעשהאועשהשלאלומהכשישעצמו
שעשהאושנעשהאומרשהואדבריועללמהוךשבאתאלאדלעילכשחימהמקולקלים

דבורועלמומכים.אנאיןבכאןאבלבדבורונאמןהקמןשאיןאמרובזהקלקלולאכהוגן

אחריןקינמרם

בידושנמסרהאושלוהבהמהאם[באחדים;אפילוסגיגביועלעומדבגדולדסגיהיבאוכל

הכיומשום,מומחהאצללהוליכהבידוהיההריבעצמולשחוטיודעשאינוסיעלשאף,לשחוט

אחדעדאיןוץטןשוטהלהחרשנמסראםאבל.כראוישחטוהווץטןשוטהשהחרשלומרנאמן
:י],אמוראואתחזץבידושאיןבמהנאמן

.בוק"סבשיךהובא.שםרלחשםע"שייראה,לחינוהגעלאר"בשועוהמעמןרלד מע

"
.

-

.א"מק.א"קיכרלעלרלטח"שכ)מ"סמז"מוראה,ד"מקכשםך"ש. לענ

"כאדיה.ב,לאייריק'ת01רע,שדשההלודע'שאנטכרולענץ.(בנייאתיתו~ן'
. ז"מראה

שםא"רמיראה,נו'ידהגיעלאבשערזהמשןא)רכמעיזיישרוב)ירק"סכח"וםג.ק"סמזמי מילקמןמקולקלימג
,ג"וש,(במוסגר)י"מחלבמייל'לע.ג"מ,ג"כהאנףה"ד)להק"םכד" .(ב,ח)א"שאביתרכוב.(הכיקילרלא,במומגר

,שםהביתמשמרתפ"עופג.יע''גמה"דבן,כ)מיכהרלה .ה"רהדשהושמלה,מבק"םרבוד,ג'.םא"פש"באנרלד

.שםת'הבמשמיתרעה.מאק"מרלז

אחריץלקינטרםם.ינ.צ

בסוף,איןאסלה"ה)יק"סא"קויה"סלקמן.י"בכתה"ברנג ,56'עתתפרב"העו.(התוסגר'סיע"אהצ"צת"שווראה,א"סקא"קוכמלעילרגד

ראה,בשחיטההוראההמורהרםולענין.מסופול



אשחיטההלכותל

ומגסותי"5מכות003מרדכי)0ג0ח"י3ן)נפחות5100מי)ס)ק3תן')5)0

.1ן0ר)[ג"]ויודע610דעת3רג3ר5ד5ו(0חד0יסמפקי
[י"]שומעשאינומפניישחוטלאשומעואינוהמדברשחרשך

.כשרה[ה"]שחיטתועצמולביןבינואפילושחטואם.יהברכה
הגולהבאר

.ט''סייעלשםזוגםלדתרומיתק"פיממשנההממבים'מרברשםש"המאכס 1.מרףת,רבדכשהא

ב.י
אמירתמחמתולאולהכשללקלקלמעשהלעשותעשוישאינוהיאחוקהאלאועדותו
.(,יתמ"פעיין)כללנאמנותהכאשייךלאדהאנאמןהקמןשאיןאמרולאושההקמן
הקמןאמירתעלומומכיםהמורהמחכםוהיתראיסורלשאולקמןלשלוםשנוהגיםומה
.("הילליבית)אותוישאלושמאיודעהמורהשחכםכיוןלשקרדמירתתמשוםהיינו
אגלתא,,נדאוראשלולשקרדמרתתאהאממכייךכשריתבחוקתשהיאבקטןידיקא

מאחריםאחריוישאלופןלשקרדמירתתאהאממכינןלאחשודבישראלאובנכרי
עלהשולחהלכך.יםמ"ימעיףמ"קימימןא"רמש"כמדרבנןבאיסוראםכיויכחישוהו

הנכרידמירתתאהאממכינןולאלוששחםלולכתובהשוחםצריךלשחוםנכריידי
תכהולכתובייף~לשיכוליםנכריםשמצוייםלפילבדכשרתיבתשיכתובדיולא.לשקר

לרושישכןלאשאםבמימןאועיןבמביעותשלוהעוףאתהשולחשיכירצריךוגם.ע

נולואיןואסכעצמוששחטאחרכעוףהשבטששחטהעוףאתהנכריההליףשמא
שיתבארבדרךשיעשהעדמימןבועושהשהשוחממהמהניולא)אמורכןיפההיכר

לעשותיכולהנכריגםשהריבעוףאצבעאיזהלחתוךשנוהגיםכמולאאבל)יח"קי'בסי
שלוהעוףשמכירפיעלאףלשחומנכריידיעללשלוחשלאוהמחמיר.(אחרבעוףכן

:(")י"מ)יפההיכרבויהיהלאדשמאברכהעליותבאעיןבמביעות

הו'אש.משנהלאחיסמךנ)ביטחיטהי'הייראתהדעתטיב.שצרץמאחר.ליזהר,מג)

איןדמדינאגבעלואף.(י)לי"רש)))לבעליויהחוירשנהח"יבןעדשדןדיןשכל
הכלמקוםומכל.(")גיבורימישלמי)גדרבהוגדרומצאובקעהמקוםמכללזהלחוש

להרשותרגילין'הביראתוחרדתורהבעלהנערימצאלפעמיםכינערשהואמהלפי
:("טרי"לי"רש)ואילךשנהג"מיבמומחהולהחזיקואותו

:")וי"ר'מיח"באושנתבארכמולכתחלהלאזניושישמיעצריךהברכותוכל.הברכה,מד)

היתהאםוגם.(ךין"ש)ן)מי"י'מיכדלקמןבדיעבדמעכבתהברכהראין.כשרה,מה)

:שםנאנחשנתבארכמו""לבמויהשמיעשלאאףנדיענדחונה,ד,צא,,הרמעכבת

,א."מיסא"פרנד.(שם)המתבמשמרתעין:'"בכתרעו ,אאות(א,א)רנה.מאק"סשירבתבואותהיבא,ב"מקקב'.מרמז

.שםרנך,ב"'מקב"םלקמןגםראהרמח ,כהק"מך"ש,מזק"מרגז,ו"מקמז"תרנוט

,נ"יש,מיהשםל.לערנתמעיףשם.ע"שיוראה,ליריניהגיעלאר"בשועזהמשןרנ להנתןלאמשיעקרה,מעיןרנט,ט"מקשםז"ח,,ה

שמע"שנראה,הט' ק"מסוףרבא

,אף.מע,מי .כטק"מרשו.ג"וש,ב"סקכרלעילרגב

,א,עזגהלכיתחקרי.ר"מר"יו.צבהרת"שוראהא,רס,ב,טשבתרנג



לאאשחיטההלכות

אםלכתחלהאפלשוחםמומחה(יג)הואאםמדברואינוהשומע"יז
.מברך[,"]אחר

הגיעלאוגואם.כשומהדינולום[י"]שללשכרותושהגיעיישכורח
יסחט5)ססס1ר15נוריס1יס:מגס.לכתחלהשוחמלוםשללשכרותו

ג"31סג"קנונסססחיטסכ1ת)וס)נ"פ'ווג)"ו)סגסגת)דדקס[""]ידי)53))סרגי
.(ו")קקינוןירסיס'1סת"קס3סס13)1ס

הגולהבאר

רעירוביןתא'מברית'הםבתירתא"יהרשבהלתירבעללג,שםזוגםלא חולש"ריאלב

.השירכ"ובשםמהאוהמירהעמירבעלכ"וכ'ה"מק"פן' .'א.ה"םן.ריב'דע

גםשוחמשהאחרודוקא],לצאתמחכויןוהואחובהידי[ו]להוציאומכוין.מכרך,מו]

שברכתלשהאלםאתלהוציאלברךיכולאינושוחמאינואםאגללעצמוומנרךכן
נהנהשאינושמיהנהניןלברכותאלאנ,רובהשהןהמצותלברכותדומהאינההשחימה

ח"באושנתבארכמולברוךולאלתהנידלאמשוםהנהנהאתלהוציא-לבקיכולאינו

:("ייחדשפרי,יןך"ש,יןח"ב"יןרוע,אור)לשחוםולאליכוללאנמיוהכאיעי,"קם'סי

:(עיה"רל'מימ"חוע"ש.ייןם"רמב)עושהמהויודעואינושעושהדהיינו.לוטשל,מז]

מ]
"

דשכור"לןילדקימאגבעלדאף.לנהוגראויוכן.כבדותשידיוידיעל.דרמה,

בכבדיתשתלייבנהלאאבלהאדםבדעתדתלייבמידיהיינודבריולכלכפקחהוא
עליושיקבלעדלהעבירוישלהשתכררגילואם.(]מסלי)כפקחאינודודאיאבריו

אחריןקינמרם

אשמועינןדהכאמשום,מומחההואאםשומעינהואינומדברגביכתבדלאהא,מומחת(יג)
אצלמצוייםארובממכינןלאדלכתחלה,מומחההואאםיךל"וצלכתחלהאפילודשוחט

אצלמצוייןרובאמרינןלמיברקיהקמןליתאאיבדיעבדאבל,יתכדלעילהןמומחיןשחיטה
הםשהרימדברואינוהשומעבאלםביןשומעואינוהמדברבחרשבין,"ייהןמומחיןשחיטה

בדליתאמקוםומכל.(יםך"ש)כתבידיעלאותובודקיםקמןאיתאואי.ננטדבריהםלכלכפקחים

מחמתנטרפהולאוצלולהנכונהשדעתובידועאלאבדיעבדאפילושחיטתולהכשיראיןקמן
לגיטיןאותושבודקים]יםה"רל,סימ"ובחו"יםא"קכ"סע"באהש"כמ,החרשותאוהאלמות

.רעמדברוחרשה"דרשיו,יב'עקמטב"העי,קבהך)(ופיריםחניכה)קורש'מקרא .הלנותביאירי

.לבק"פרשיי .לגק"פרקוחריג"מח"אול.לעגםוראה,ג"כט'"םע"ושיסיררכיב

.היאפכהמכירההלרהיטפ"וש,סיד ר

.כבמעיףערבשעתלעמידן.לענ)ג"םח"מח"אולעילגםראהג" קפ"מסיףח"אולללגםוראה,א,מהעירוביןדעא,(הברכה

,ח.ק"פערב,ג"וש,בגסלףרבד םא"חרציה

_שעז"

קצ,סיח"אולעילגםוראה,ב,בחגיגהרנט,וסעיףדלעילונר ,לק"סרם,לזמרהוצרך:י"יבכת.לדעתוצריךרגו

,הסעיףרפא.ה"סקא"קורגז ,יהסעיףרסס,שםא"וקוא"סכדלעילרנת



אשחיטההלכותלב

.אותו[]]רואיןאחריםכ"אאלא"ילכתחלה[ט"]ישחומלאיימומאמ
,כשרהשחישתו[א]]שחתואם

.לברך[]]]יכולשאינומפנילכתחלהישחומלאערום,י
הגולהבאר

.דתרימיתק"פממשנהפימקיםושארשםלו,'בג"'דףהויןמשנהלד /בגסשם."רשמפיתירלה

שכרותםבשעתשלאאףשהמשתכרים(היללילנבית)ישתכרשלאועונשיםבהרמות
.(עייח"י'סיחדשהשמלה)דקהפגימהכןגםלהרגישיכוליםואינםכבדיםידיהם
.("ליחדשהשמלה)אדםשהואמהלפיהכלמקוםומכל.כבדותידיומופלגזקןוכן
רובןשחימתוכבדותשידיומבעומחמתביןחלישתומחמתביןרותתותשידיומיוכל

:(,יליהודהלחםבית)דרמות

ישחומלאשמא"ילי"ולרשירגישולאוידרוסישההשמאיטא"להרשב.לכתחלה,מט]

:ייןא"י'מיכדלקמןהמימניםרוב

ואוב.("]ךי"ש)לכתחלהישחומלאאותורואיןאחריםדאפילוכתבזין"וריא.אותו,נ]

:(]]שוריתבואות)הדחקבשעתשלא[יו]לדברלחוש

הסומאאם.נ]רובןינשחמואםבמימניםאחריושיבדקוובלבד.בשרהשחימתו,נא]

שנחתךכגוןאחריולבדוקאפשראיאםעליולסמוךישידיובמשמושבדקעצמו

לשחוםאמורמעמאומהאיידיואמשמושממכינןלא[לבדוק]כשאפשראבלי]הראשי
:(הגדולהייכנמתעין)"יין"לרשלכתחלה

שוחםאחראםוגם.דברערותבךיראהולא"דכתיביןערותויןןשיכמהעד.לכרך,נב]
חובהידילהוציאויכולאינוומברךזהיתשלערותומבנגדפניוומהפךכןגם

אחריןקינמרם

שחיטההלכותויודעמומחהשהיהבושיודעיםמיוכן.דעתונטרפהלאאםולמתנותולמשאות
גבעלאףשחיטההלכותודע'אםלבודקוצריךשאיןפיעלאף,אלםאוחרשנעשהכךואחר
ואיתאמומחההיהאםידועאיןאםאבל.דעתונטרפהלאאםלבדקוצריךמקוםמכל,קמןדאיתא

.(נ"שוריתבואות)מזוגדולהבדיקהלךאין,שחיטההלכותיודעאםלמיברקיהקמן

.להק.פרפא .פוק.פופנ

.א.1פקא.פכה"פכדלקמןרפו לןראהרפד

.א'פקנל' נםראה.1'ר'אמשמשנן'פמבלא'כ,מ.מקמל.רלערפה

.פהק.פפוףשורתב1א1ת _נבאותהמירבהגהותרפו

.1.פר1"פה.א1ל'כרלערפו רבררפח

יד'פישםל'לן.ה.פלהרשהשמלה.מ1,ננם' .ב.פ
.מ.פיה'.פשםל'נרלע.שק.פ1.מרפט

.1.פלהרשהשמלה..ק.פרעו פןעדו
.ב.פקלעילנםנראה.1ף' .לוף.פןערה

.מ"פיד'צ'צשיתיאה.כהק"פרעו לא.ב,,)רשערהקצרהביתתגרתרעו

בלילהשהים' תורתוראה.(ש'רנ'ולאר'הל'שמארר1פ'שמא

.(הלך'שמא,א"פ'גב.ב.פ1ן,ה)אשערהארוךת'רנ לכתהה.רב,ערעח

.לה' שםך.יש1.מוראה,נ1'ר'להניןלאר.בשיע1ה"פרעט

.א.פק בישלמהיבארפ

.נאות(ב,נ)נורים'
אחריןלקינטרםם.ינ.צ

.נחק"סרסג



לגאשחימההלכות

אחרהטחםידועמבחאלאישחומשלאחרםהקהלהמילולאםיא
:מגס.אמורה[ג]]עמטחימהוא"ל

נהקתססוחטיסט5סתקגסגתנט5סס"
.(ו"קע"קי"סר5)נפקקי)נל5סוגס[י]]טעוטסרות

הגולהבאר לן

.'זכללש"וריאבתשובהכ"רדכ"ישכא"'בשםירוחם'ר

1הוהרייןכעונהששומעמפניחובהידילצאתולהתכויןלשמועלושאמורלפילכתחלה
]היצ"ע'סיח"באוש"כמתירהבדברילהרהרמותרשהערוםפיעלואף."מפיויןכמוציא

11בשמיעהחובהירילצאתמחכויןשהואכיוןמקוםמכל]יימהרהראלאאינווהשומע

.(,שורתתבואותעיין."מסין.ךייי"ש)ואמורמפיוכמוציא1ההריכעונהששומעמפני
:(~יןחדשהשמלה)הערוהאתרואהולבוחגורשאינואלאלבושהואאםהדיןוהוא

החרםעלשעברכיוןן"בח'מידלקמןדברלאותולמומרלדמותוראויכי.אמורה,גג]

הדברמכוערמקוםמכלאיסורדברלאכולחשודשאינופיעלואףלשחוםכדי
דמדינאמלשונוומבואר.ייןבתשובהש"הראל"עכמשחימתויאכלושלאלקנסווראוי
קילדהרםמשוםדברלאותוכמומרבאמתהוידלאקנמאנמשוםאלאאימוראליבא

"נהנבילהעלחשודאינוהחרםעללעבורשחשודפיעלואףנבילהלגבימובאלאינשי
איןמהחרםידעשלאבדברשגגואם.(]חדשנפרי)להתירישמרובהבהפסדולפיכך
שכתבמהלפי.(]1נ"מ)במנידכשעובראלאדברלאותוכמומרהוידלאכלללאמור
שלאאחריםאצלששחםאלאמנידהואהשוחםאםאפילוקנםאלאשאינוחדשהפרי
.כללינלקנסםאיןמהחרםידעו
,עלמאנלכוליאמורהידועמבחנולתיהשוחמיםכלשחימת"בפירושנפסלוהקהלואם

~נמילתאלמיגררהמותראתלאמורהצבורבידרשותישכיחרםהמילולאואפילומדינא

נפסלתהשחימהשתהאדבריהםבמשמעאיןבפירושכןפירשולאאםאבל.(שםש"רא)

הבשרלאמורולאהחרםעלעובראוהקהלתקנתעלעוברכדיןיענשענוששהעובררק
:(שורניותבואות"חדשנפרי)

נמניםשרביםבדברעונשוישהדברמכוערדמאודגבעלאף.כראשונהכמו,נד]

.(שהםואםה.ר)1.פקא.ק1לעילדאהש פלקמןראהשא

.נ'ק.פא.ק1ב" "פרבנות.ש1.1ק.פא.,קלעילנםוראה.להק.פשב

.כק.פשו פלקמןנםראהדש

.ה.פקכה'" .מ.ל)פשםשור1תב1א1ת,ב.פכב"פהרשהשמלהשה
.ן.יננכל:'.בכתשו ראמילתאנרר.למ)ה'.פרבהת.ש1ראה,ש

פיא' .(שבממנןדברל'ביטבלאאבל,לחיהנ"פלעשות

עלשהמז'שלאם'הש1המיל..למזר)בפ1פ1לס"פשם ואם1יןובהמהשוםההתגנה
שהשתןתהא1.העברו' צ.צת.,ש.(נבלה

"
.ראנתקפ'.מר.

.שםשח .שםשט

.ג"וש,א"מיה"םשםכדלללרצ משםלעלגםוראה,אמןענהשלאאףרצא

.ה"סקר" ב"פת"ת'הללקמן

-

רא"סשםל.לעוראה,ב" .(מפזברכהכמוציאאמןועונהכעינהשהשוכיע)ה"ס

,הלכותביאירי הסלףרצם

.ה"סיך'.םשםל.לעגםראהרצג לכו.רשאנו.א)לואותשה.פרבשם,4ק"מרצד

ן' .חבבברכת
.(כעונהשימעטד.למליבאהלכךרי .(לה.לכתחבכךאמיריהואן.לכייצרד)מ.ק"מרצה

כעינה'הוילבןבילצאתלשמועהיאריצה)מסק"מרצו

,ד"מקא"יבקי."מעה"םשםלעליראה.(מכהי ,תלמת.איר.ב

.א"מער'מי.ו"םרז'מישםלעילגםוראה,לחף'מערצו מערחצ

.מקירא"1קו,יף' ,אמיזכללרצט



אשחיטההלכותלד

ממנהלקנותישראלוכשבאלנכריבהמהעדיםבפניהשוחמ"'יב
ומיהו.נאמןאינו[ה]]שחמתיהלאכיממנהתקנהלא:אמר
קנון)ועין:מגס.דאימורא(יי)חתיכאאנפשיהשויארהאאמיראלדידיה

'53יקורי1ן))ג55חדעדתדיןו"קכ"ק

הגולהבאר

.בתשובהא"הרשבלח

ושלוםאהבהידיעלומבמליםוחוזרים'הלמצותוסייגגדרלעשותמצוהלדברוממבימים
:("'משהנדרכי.ינ"מהראפסקי)מרעהואישוקנאתתגרידיעלאו

אמרבעידאימיגוליהדאיתכהוגןששחםהעדיםראולאואפילו.נאמןאינו,גה]
שמהכיוןמקוםמכלגוונאוכהאיפגימהאושהייהידיעלהשרימהנתקלקלה

.]'אמרינןשלאעדיםבמקוםומיגוששהמושראומעדיםמוכחשהואשחמתילאשאומר
כללשחמהשלאואומרבקלקולשחמהלאאםאותוכששואליןבדבורוכשעומדודווקא
ולזמרדבריו(ל)לתרץישדנשייליהקמןוליחיהשחמתיהלאאלאאמרלאאםאבל

עצמוהואאםשכןוכל.כללשחימהקרויהאינההשחימהשנפסלהשכלדרםאוששהה
:(~נןא"הרשבבשם,חדשניופריי'הנ"השלדעתשורניתבואות)דנאמןדבריוכןמתרץ

אחרוןקונמרם

כתבג"וכ'סיי"מהואבפסקיאכל.ייןא"משבתשובת[שם]ב""יי"בכתב7"יכן.דאיסזרא(ד')

חזרתומהניולאדאיסוראחתיכהאנפשיהדשויאאמרינןבעדיםאתכחשדלאהיבאדדוקא
י"אישותימהלכותט"בפלמלךבמשנהוכתב.בעדיםדאתכחשהיכאלאאבל,עתהבושחוזר
אףבוכשחוזראבל,"יןבוחוזרואינובדבורוכשעומדמייריאלאי"אמהראפליגלאא"דהרשב

דאיכאכיוןחזרהדחזדתוי"למהראא"הרשבמודההראשוניםלדבריואמתלאשוםנותןשאינו
.א"להרשבחזרהמהנידלאוכתבעצמודבריסתרייןיבוםמהלכותג"ובפ.ליהדמסייעיעדים

.ליההיקלאהדהלךדבריהםובשלהמהמיראחרהלךתודהבשל,הלכהולענין
לכולינאמןאינובדבורועומדאםאף,לאחריםחבהואדאיסוראחתיכהאנפשיהדשויאבהאואי טמאהואמרהשנשבית,כהאשתכגון,עדיםבמקוםעלמא

אינההיאשטהורהמעידיםוהעדיםאני
.ה"בהגה"ס'ז'סיע"באהא"רמש"כמבעלהעללאוסרהנאמנת

משוםהואדאיסוראחתיכהאנפשיהדשויאדאמרינןדטעמאליהמבירא"ילהגדולה[כנסת]וה
עלשהואלפי,הנדורבדברמתפיסןשאינופיעלאףהמותריםדבריםעצמועללאסוריכולדאדם
סימןוכדלקמן,שעהלצורךעיניהםראותכפיהמותריםדבריםלאסורשיכוליםדיןביתכמועצמו

.לסק.פשיד.קעו"פשי .למק"פשטו.א'אותשיא

,רב"מג"חת"שושמז,ב,פאמ"בשיי .ט"מלהדשההבנלה,עגק"חשיג

אחרןלקאנטרים.נ..צ

.יוהלנהוסט.הלנותאיוי.בואהזהא"י,לנלליתוסד .א,וו,עעו.עורס.יעהומה
קמאלקמןוטהיבא.פבאית.,בכהדהותדעא.ונד"להעגוסו ..פ.בסיו'סיע,אהצ,צשתתואה..סלטיו..טהלנהומז
.סג"סמ"היושראמרי,(ג,פו)צח,סיטעםדבריחתיכאאנפשיהרשוימודהי"פהראגםשכוהרמת .דאיסורא



להאשחיטההלכות

מרפהשהואנראהשיהאהשחוםהכבשבראשמימןשעשהמבח"יג
כןאמרולאהיהשכשראמרכ"ואחמרפהשהואאומרהיהוגם
אמתלאשנתןכיוןבשרממנוליקהלווישאראותויקחושלאכדיאלא

.נאמן[ח]לדבריו
הגולהבאר

,א"עכיבדףדכתובותעובדאא'מההץ"הרשבלט

ויפצרוהקוניםעליויקפצושלאכדימרפהמימןבוועשהשלוכשהכבשודקא.כאמן,נו]

במהמעיתילהנכריאומרבשרממנוליקחלושנשארואחרנכרישלשהכבשאובו
שלהואאםאבל.(~'נהגדולהכנמת)הנכריבעיני'החלוליהיהשלאכדישהמרפתיו

לישראלהפסדוגםצערלגרוםבעמועשהמזבלאפ"עככימוכהאמתלא11איןישראל
לאהלכךישראללברראויהאינהכזאתואמתלאבדמיםלומעליםהקוניםיהיושלא

."'לנ"רשכתבכןוראויההגונהכשהיאאלאמועלתאמתלאשאיןמהימן
ע"בצהניחומשהננבדרכיא"שרממאחרבכאןע"השפמק[כ]להקלשאיןכתבוהמסנין

ואחרנדותהבגדישלבשהכגוןבשכנותיהנדההוחזקהראם"ננה"קפ'סידלקמןמהא
בושתמחמתכןשעשתהדהיינונננשםהמבוארתאמתלאמהנילאאנימהורהאמרהכך
באומרתמהני11דאמתלאגבעלאףכחבההיהשלאאונםמשוםאואחותואואמו

ואמרהמיקריאונםאובושתדמשוםנדהבגדיבלובשתמהנילאלךאניממאהלבעלה
1הבמעשהנמיהכא.לובשתנננאינהנדהבגדיללבושהאיכולימעשהלעשותאבל

.אמתלאמהנילאמרפהשהואהכבשבראששעשה
ממאהלבעלהשתאמרלההיהדדיהתםדשאניתירצוננךשםך"הש.ננזשםח"והב

פירוש.אחרבעניןלואפשרהיהלאהכאאבלנדהבגדיללבושלההיהולמהאני
[לנכרינאמנותראין]מרפהשהיאלנכריבאמירתומגידלאנכריקצבשלהיהדהכבש

מנהגםהיהוכךמרפהשהיאממנולקנותבאיכלוידעושיכירומימןבולעשותוצריך
האישייךלאשלוהכבשאםאבללווהולךהבהמהבראשמימןהשוחםעושהשהיה
מימןלעשותתמידשמנהגוואףמרפהשהיאלויאמרממנולקנותהבאכלכימעמא

אחריןקינטרם

נמיעצמועללאסוריכולדאדםמילתאבהאומיהויללחזרההכאמהנילאהכיומשום,לינה"ד
לץמןש"מעיין.לץולאובדרבנןלחומראבדאורייתאונץטינן,לזיה"ר'סילץמןפלוגתאאיבא

:הגדולהכנסתבשםש"כמשםע"וש,ילץ"מהרישדעת"דלי"יסעיף

.גמעיףשנב.פגאות'"בבהגהותשיו פש"בימשיח

,נ"יש,ו"מקשםלקמןח"וכשבג.ח"מא" ,יתענהרבנוש"ומה"דשנד,כבק"משיט

ה"וכ.ב"מקכז"המעלכאןכ"בנקהה"~,הק"משנה,באיתקכז"משב מעשנא

,שםלקמן,דף'

אחריףלקינטרםם.ינ.צ

.סאותקעו"סצ"צת"שווראה.בסעיףעדרע"שווראה,ליניתהגיעלאר"בשועזהסימןערב ,טזק"סא"קוערה,ח"סקשםך"ש,בסעיףשם

.לגשרשרעו,ז"סקטא"קולקמןגסראהרעג



אשחיטההלכותלו

מכחישווהואכהונןשלאששחםאחרערעליושהעירישוחמיך
לאכולמותרעצמווהערכלוםלאו(סו)בהכחשהאחרער

הגולהבאר

.('לנמיאיתין'י'מעבקה'רנרבדבינכשלכבישיההאיתיאםשםיפים)נ.לתושק..מהימ

~]לנ"רשבשםלעילש"כמרלא(,]חרשנפריעיין)בכשרההכילמיעברליההוילא

"כםרלא"בתשובהניא"רמרעתשכןשםך"שועיין)
~
:(ן]נ

אחרוןקונמרם

,ישראללכלמותרתעצמהשחיטהאותהוגם,השוחטלפסולואיןיטפירוש.הואבלוםלאו(סו)

באיסוריןנאמןאחדרעדגבעלואף.יפדאיסוראחתיכהאנפשיהרשוילהעדלאאבל
שהואלומרשומןשלספץחלבשלספץחתיכהכגון,ייןהתיראאתחזץדלאהיבאלאסוראפילו
היתיראדאתחזץהיכאלומרשיכוליםכמויןמאמינךאינילולומריכוליםהבעליםואין,חלבשל

עדעומדתאיסורבחזקתבחייהדבהמהאיסוראדאתחזקהכאשכןוכל."יןז"קכסימןכדלקמן שיודע
.איסוראבחזץתלהעמידהכהוגןנשחטהשלאלומרנאמןאחדדעד,]יןנשחטהבמהלך

עדותכאןאיןוכאילויניא[ו]הכלוםלאובהכחשהאחדעד,מכחישושהשוחטכיוןמץוםמכל כללים
הואלאכלוםאמרולאלווהלךשחטכאלוזהוהרי,המכחישוהשוחטולאהעדלא

אצלמצוייןרוב,יןדאמרינןמשום,"יןמשנשחטההיתרבחזץתשהיא,לאיסורהעדולאלהיתר
דאבדווכההיא,יניידומתחתיוצאיםשחיטהץלץולישאיןדעתבןעלוחזץה,הןמומחיןשחיטה

הויבהכחשהאחדדעדלומדתמציאםואף.'דסעיףדלעילשחוטיםומצאןותרנגוליוגדייולו
מכל.'יאיסוראבחזץתבהמהדהעמדועוד,'ינלחומרא"יןדאורייתאוספיץאחדלגביחדליה

לשחוטהאיסורלתקןובידוהואילץתה~מחלדוציאה)דשוחטאתדאמינדשדתזרדכיוןמיזם

נ'יאשהעדותגביכדאשכחן.'בבמץוםאחדשלדבריוואין,]'יעדים'כב("'יכדלעילכראוי
יעזלומראחדעדבאשהתידוהלאחרואם,להנשאלהתירהבעלהשמתלומרנאמןאחדשעד
ואיןשניםכאןהריאחדעדתורהשהאמינהמץוםשכללפי,הראשוןמהתירהתצאלאמתשלא
ונסתרה[בעלה]להשץינאסוטהגביוכן."'זי"י'סיע"באהש"כמשניםבמץוםאחדשלדבריו
נאמןאינווהכחישואחדעדבאשהעידאחרואם,,'ישותהואינהשנטמאהלומרנאמןאחדשעד

.ב'סישכחמק"משנו ,נאמןנו.אן.ענשבכלשמוברשסט,נאמןשלוכשהכבששגםשנו

אחייןלקינטרםם.ינ.צ
,הלכותביאוריראהזהא"קולכללותרעו סבמניסלקמןואהרעת

מתי)טזק"סא"ובקו,נוק" .(זהמטעםלהעדאוסרים
,ג"מקכז"סא"רמרעט כשהבענאמןאחדשעד)ה"סקכשםך"שראהרפ

ד" .(יודעאינישאומראובמנינונמצאלא
טורוראהלידינוןהגיעלאר"בשועזהסימןרפא .א"סשםא"ורמ

אן,טגמרארפב .לגשרשק"מהוי.ב,טהקידושיןרפג
זואתזוהמכחישותעדיםכתי'כבשדוקארפד וברלהעמידושלאמחרבנן.ספיקאדהויאמרינן

כ"משא,(ג"וש,מקוםומכל_ה"דכדלקמן)חזקתועל עוותכאןאיןכאילושהואל"י,בהכחשהאחדעד

ולקמןכאןויתבאר,דאורייתאסמיקא.שהיאל"ויכלל תשבוראה.האופנים'בלמי
ומהה"דפט"סב"חץ" ,לטטהד"יום"מהרשדת"שו.שיש

א"קולעילוואה.(להיתו'האבטעם)שםק"רי"מרפה .(למניךשחוטהשהרי,א"הרשבבשם)ה"סק
.ב,גגמרארפו .נ"וש,לגק"סבמניםכדלעילרפו
ספיקאדהויזואת11המכחישיםכתי'כב.כמורפת כדלקמן)חזקתועלדברלהעמידשלאמדרבנן

ה"בהכחאחדשעדונאמר,(נ"וש,מקוםומכלה"ד .דאורייתאסמיקאדהויגוע
,ב,גביצהרפט מהרישמביאכסברארצ

א"פש"הישוכדעת,שםק" ו"הטהובא,(ל"רשאבל.ה"דדלקמן)ט'סי

.ג"סקכ ,א"הרשבבשם,א"סקסוףא"קורצא

.(להיתו'הבבטעם)שםק"מהרירצב ,ב,קיזיבמותרצג

,ואמרין"בכתרצד ,לוסעיףרצה

.א,לאסוטהמשנהרצו



לזאשחיטתרכות

אחרוןקונמרם

שכיוןמשום,יעיזהאחרבזהלאאבלאחתבבתדיןבביתלהעידבאוכןאםאלא.שותהואינה
,'",שניםבמץוםאחדשלדבריוואיןשניםכאןהרישנטמאהלומראחדלעדתורהשהאמינה

שהרי,כשניםנאמןהשוחטאחתנבבתבאואפילובשחיטהוכאן.ן'חי"[ץנע'סיע"באהש"כמ
"להעידנדיןלביתלבאהצריכתוולא,בידווהואהואילהשחיטהעלשוחטלכלהאמינההתורה
אשהבעדותוכן,]ששבירושליםהגדולדיןבביתאלאאותהמשץיןשאיןבסוטהשהצריכהכמו

ץ"מהרידעתכןזננ"י'סיע"באהשכתובכמודיןביתבהתרתאלאאחדעדפיעלנישאתשאינה

.ערוךושלתן
אמרינןדלא,ניא"הריטבבשם,ניוסףבנימוץיש"כמופסץוזהעלחולץים"נח"ובנ]ל"רשאבל
עדותכגון,התורהמןשניםשצריךבדבראלאשניםכאןהריאחדעדתורהשהאמינהמץוםכל

שבערוהדברשאין,עדים'בלהצריךנותןהיהשהדין,"נשנטמאהסוטהועדותבעלהשמתאשה

אועדיםשניםפיעלשבממוןבדבר"'שנאמרנ.מממוןדברדבר'דילפינןנ,משנימנעפחות

בעדותהתורהשהץילהאלא,דברערותבהמצאכי]'נאומרהואולהלן,דבריץוםעדיםשלשה
וכן,]'זנ"י'סיע"באהש"כמנ'ומינסבאנדייקאואשהלגלויידעבידאמילתאדהיאמשוםאשה

התורהשהאמינהמצינוכןאם,,נןונסתרהלהוץינאהואיללדברדרגליםמשוםבסוטההחמירה

פחותשבערוהדבר,שאימשוםלהצריכםנותןהדיןשהיה,'כבאחדעד[י"שהללוהטעמיםמשום]
אחדשלדבריושאיןאמרינןלהכחישואחדעדכךאחרכשבאולפיכך.הללוטעמיםלולימשנים
מה,להצריכםנותןהדיןשהיהכשניםהתורההאמינתווהראשון,הואאחד'שהשנ,שניםבמץום
ומכחישיןאחתבבתכשבאואלא.כשניםהתורהשהאמינתומצינושלאהמכחישובשניכןשאין

לומרתמציאםואף."'נכללעדותכאןאיןוכאלוהואכלוםלאובהכתשהאחדעדי'נזהאתזה
אלאכשניםתורההאמינתושלאלומרישמץוםמכל,ן'מוכחשתנשהיאאלאעדותכאןשיש

מןבהונאמןאחדשעדוהיתראיסורושארבשחיטהאבל.במוכחשתולאמוכחשתשאינהבעדות

דאתחזהיכאאפילולהיתרבין,התיראאתחזץדלאהיבאלאיסורבין,התורה

-

שהיהאלאאיסורא

בכלנאמןאחדשגםאלא,כלל'כבשהאמינתומצינולא,בהניוכיוצאשחיטהכגוןלתץנובידו
שהראשון,זהאחרבזהבאואפילו'בבמץוםאחדשלדבריואיןלומרכאןשייךולא,בזהכיוצא
להתירהתורההאמינתוהשוחטשהואשהאחדשכמו,בנאמנותםשויןשניהם,'הבכמואחדהוא
אתחזץדלאהיכאלאסורהאמינתו,הבגם,לתץןבידווהיההואילאיסוראדאתחזץגבעלאף

באימוריןנאמןשהואאהדעדבנאמנותאלאנאמניםאיןושניהם,בידודאיןגבעלאףהתירא
דברביןשבערוהדברבין,דברלץייםאלאעדים'בהצריכהולא,התורהשהאמינתובמץום

אחריףלקינטייםם.ינ.צ
,לג'סיסוטהמסכתעליוסףמחנהראהשת ,נ"תא,פחיבמותשט

,ב,לאסוטהמשנהשי .טו.,יטדבריםשיא
.א,בודבריםשיל ,ב,צגיבמותשיג

שיעוריםרשימתוראה.סגק"סשםש"וב,א"מכשיד ,3והערהאעותט,סיגיטין

,א,גסוטהשטו .י"שכתה"בשמז

,השנימעדיותרכשניםאחולעומאמיניםשאיןשיו ,נ"וש,כדלעיל

כשבאוולכן)א"הקובתחלתדלעיל'האכאופןשית כשניםאחולעדלהאמיןמקוםאיןאחתבבת

.השנימעדיותר ,ענוהכאןשישוכיון)שםולעיל'הבכאופןשיט

להאמיןמקוסהיהאחתבבתכשבאואףכ"א ,(השנימעדיותרכשניםאחדלעד

,נ"וש,א"סקא"קוכדלעילשב

.ב"עשםגמרארצו .שבגמרארהצ

.א"סקישסש"וב,יוסעיףרצט במהריסיירישבזהש

כמבואר,כאןע"ובשושםק" ,ידק"ססוףקכז,סיך"בש

שהשוחטאמרינןאחתבבתכשבאוגםשלכןשא עדייןונאמןבידושהיהשבשעה)כשניסנאמן

עה'עהלכותביאוריוראה,(מוכחשת.עדותוהיתה.לא .רלג'וע
איןאחתבבתכשבאוולכן)א,זסוטהמשנהשב שיבוארוהטעמים'כב,כשניםוהויאומרים

.(ל"רשאבלה"דלקמן .לטסעיףשג
ך"ובש,בגק"סו"בטהובא.ט,סיא"פש"בישדש ,מבק"ס

.ק"מהוינתבס"י2ה,
.גרסינןה"ד(א,כח)יבמותשו גסוראה.(י"רבשם)ואפילוה"דכ,פתיבמותשז

,ד"סקיקכז,סיך"ש



אשחיטההלכותלח

אחרוןקונטרס

לכלתורהשהאמינהבאיסוריןכןשאיןמה,עדיםשניהצריכיםמהדבריםדברכלוכן,שבממון
וזבחתא]שנאמרנ,והחלבהגידוניץורהשחיטהועלתרומההפרשתעלמישראלואחדאחד

חדלגביחדליההויהלכךנ]טיןנ'דגץמאובפרץ]]דחוליןנץמאבפרץי"כדפרש,'וגומבץרך
.זומשחיטהלאכולישראללכלואסור,איסוראבחזץתבהמהוהעמד

נאמןאחדשעדאלאהתיראדאתחזץוהיכאז]המחמירנאחרהלךתורהבשל,הלכהולענין
,מכחישואחדעדאםה]זנ"ץכ'סיכדלץמן(בידושהיהמפניאו)שותץיןשהבעליםמפנילאסרו
איסוראולאהתיראלאאתחנקדלאהיבאוכן,]נשםכדלקמןל"ורשק"דמהרי11למחלוקתמאנו
אחרלבזהח]אחתנבבתביןזהבכללחלץישץ"דלמהריאלאנחןזהאתזהמכחישיםעדים'וב
עליהוהאמינתולהתירהשוחטבידמסרתהשהתורהניןבשחיטהכןשאינומה,שםכדלץמןזה נןכדלעיל

.
איןתרילגביבתריאבל,חדלגביבחדאלא"נולהץלאיןוסייעתוץ"למהריאפילומץוםומכל
שכיוןלפי,]נומשנשחטההיתרבחזץתשהיאכללעדותכאןאיןכאלוליהדהוהולומרלהץל

תרילןדקיימא,להתיריבהנקתוהדברלהעמידשלאהכמיםההמירולאיסורמעידיםעדים'שכ

לעניןוסייעתול"לרשאףלדינאמינהונפץא.נינאחזץתיהמוץמינןולאמדרבנןספיץאהויותרי בדיץת
המטרפתמרכאבהשהיתהמעידים'ואנץיהשהיתהאומריםעמוואחרדבודץשאם.הריאה

.(נגזהגדולהכנסת)היתרבחזץתלהמוץמינןדלא(בודאי)
כנסת)אחזץתיהגבראדאוץימשום,הבודץמלבדתרילגביבתריהבורץלפסולאיןמץוםומכל

דלענין,מלבדותרילגביבתרילפוסלושאיןבשוחטהדיןוהוא.(,נום"רשדבשם"נוהגדולה
וטעמא)נבלותאיסוראוטריפותאיסורלידמה,לבדיץהשחיטהביןלחלץאיןדגבראהיסולא
העדיםמכתיותר,שהתירמשוםהבודץיייאוהשוחטלפסולשאיןמשוםבתרווייהודמילתא

["יןל"כדץיי],אחרתעדותמלהעידזוכתפוסליןשאיןוכמו.כמוהווהעידהלהתירעמושהסכימה
ואפילו,ומעידהעצמהבפניבאהוזוומעידהעצמהבפניבאהזוזואתזוהמכחישיםעדיםכתי'ב

הוהממונאלגביותרידבתרי,טפינתאליבאממוןדחזץתגבעלאף.מחזץתוניןממוןלהוציא
'בכגון,""ממוןנלהוציאאחזץתיהגבראמוץמינןלאדמדאורייתא,דאורייתאכספיץאליה

אין,[ן]אותמכחישיןושניםתורהשלעבירהשעברמפנילעדותפסולשהואאחדעלשהעידו

ממנומוציאיןהכיואפילו.]דנת"לסימןמ"בחושכתוב[ו]כמזהשלעדותפיעלממוןמוציאין
,פסולההשניהכתזוכתשלדבריפיעלאף.זואתזוהמכחישותעדיםכתישניעדותפיעלממון

אחרןלקונטרהם.נ..צ
.בשחיטהשלא ,א,.,הבתחלתילעיל'האאיפןלפי.אפילשלג

.חילנביבחינןדאמוינן א,לבב"ב'תיס.שתייעה'תיס.א,לאיבמיתשלג

.(עני.יעה)א'"ס.ובגשתתואה..אנןיעה
.פבאית'בעבהקהיתשלד .שטשלה

ששלכ

.נ'שאהבשועלאלא,.פסילעל.י"הענשלא .נשו
,מזשביעית.ב,לאבעבהינאוב.',בנתנעהשלח למ,.חשמע.טיו.כ

.א"סלא" הבשוא'להיצס'שנאמנ,,ביי.בשיחטש,נ.שלט

,מן,נול,אשיומהות .איספומחוקתשם
'בתו.אפילהחקהעלם'י'מעמשמהתיוהאףשמא תו.

א'להיצלעניןלאאבל,לעילנמביאו,' .הלנית'איו'בואה...מחקתממין
,נחסעיףשמם

עדה"דב,בגיטין'תוסוראה,כא,יבובריםשכא (כח,סוויקרא)מהפסוקזאתשלמדים('הא)

,גאותשט'סיע"אהצ"צת"שו,להוספרה א,פחיבמותי"רשוראה,אחדעדה"דב,ישכב

,ואמרה"ד .ומשניה"דב,בשפג
,א,זז"עשכד ע"שווראה,ליוינוהגיעלאר"בשועזהסימןשכה

,ג"מקשםך"וש,אסעיףשם שראהשכו

אחדעווסיעתול"שלרש,ו"סקישםך" חזקתעלהדברוהעמוהואכלוםלאובהכחשה

לאסורנאמן'האהעדוסיעתוק"ולמהרי,היתר ,להתירונאמרהשניהעדואין,דלעילמהטעמים

בזהכשבאו)הראשוןלעדמאמיניםק"שלמהריעכז

כלוםלאובהכחשהאחדעול"ולאש,(והאחי .בסמקהדברונשאר,הוא
לאאתחזקכשלא)בשוהנאמניםשניהםשאזשכת .(איסוראולאהתירא
,כשניםהשוחטנאמןאחתבבתכשבאושאףשבט מהריבדעתשל

,ק"



לטאשחיטההלכות

.אדם[ח]]שהואמהלפיהכימקוםומכל.ולהבא[~]]מכאן
גבידדוקאולהבאכמכאןדאימוראחתיכהאנפשיהרשוילמיסרר"שדלא.ילהכא,גז]

לקמןאמרינןתקנהלואיןשובהעדכדבריהייןנתנמךראםגוונאוכהאינמךיין

אםאפילודהאהכילזמרשייךלאהכאאבלדאימוראחתיכהאנפשיהדשוינן~"קכ'סי
תשובהיעשהשאםכךבשבילעולמיתלפסולמוחלטאינומקוםמכלהעדכדברייהיה

כיוןבעדותוכללדאימוראחתיכהאנפשיהשוידלאונמצאלכשרותוחוזרעליוהמוטלת
."קשן"מהריל"עכולהבאבמכאןלהימיבאםלהרעאםהשוחטבמחשבתתלוישהדבר
אנפשיהרשויגימאלאדלמהעליותמה]למלךנימשנהוכן.עליוחלק]חדשניוהפרי
משחימתולאכוליכוליםהיינולאכךוהעידועדים'באתואילוסוףף,דםדאימוראחתיכה
שלאדאימוראחתיכה[אנפשיה]שויהושפירדמועדים'כבדיריהלגבינמיהכאעוד

:(,ט)כדינושישובעדולהבאמכאןמשחיטתולאכול

להעבירוישאחדעדפ"עאפילואחתפעםכברנכשלשוחטאותושאם.אדם,נח]

.("לנן"רשקניי"מהרי)לדבררגליםשישכיון
ואדרבה)מאימוראלאפרושישמחכויןכיוןנאמןשאינופיעלאףהעדלהענישאיןפ"ועכ

(ו"מדףבקידושיןכדאיתאאליוישמעתריכביליהדמהימןמידבלשיעידעליומצוה
:("גנ"ממבשםשםק"מהרי)

אחריןקינטרם

בחזאחתכלמעמידיןאחרתלעדותמץוםמכל

-

ן"רעיין)מחזץתוממוןלהוציאאפילוכשרותהת

הואשגםזהובורץהשוחטלפסולאיןכך,והיתרבאיסורלהעידשכןוכל(]דכתובותנת'בפרץ
כללולהעבירולפוסלו,איהילכך.[אחרתנזת]לעדותוכשריחשבכמוהוהמעידהכתבכלל

:"עודנתובורץשוחטמלהיות

עלדיןבביתשאמרדמידכתובותר"בפנתין"והר,שנת"הראכתבממשגוונאדבכהאי(למז
שהםבעצמושהודהכיוןלעולםלומועלתעדותןאיןשובאחתפעםשץרשחתמוהעדים

כמוכךבשבילעולמיתלפסול,מוחלטי,שאינאמרינןולא,אחתפעםשלרשחתמופסוליםעדים
."נתץ"מהרישכתב

שכיון,בוחוזרואינובדבורוהעומדבעצמוהעדלעניןמודהץ"דמהריכתבשרנתןוהתבואות
שיעשהעדנאמןשאינולושידועהרשעמשחיטתיאכלאיךכהוגןשלאששחטהאמתשיודע

,בידולמחותצריךאיןמשחיטתולאכולירצההעדשאםמייריץ"'מהראלא,עליוהמוטלתתשובה

עצמיק.ולהרחלהחמר'ראו)מ'.םא"פש"ביששלה,א"סא"ברמשל מחרשה.שמלה.(ממט,א"מקמבאךהיבא.לגשרששלא

,א"מכב" ,אאיתפיהערית'הלמידרוניותהנהית,דיגן.לאושלד,מבק"משלב

.שםחדשהשמלה,א"םכה'.םמ"חוא"רמ,ו"הבא"פשלג .לגשורששלד

אחריקלקינטרםם.ינ.צ

.משוסה"ח(ב,סו)שמז.(השניבטורא,ט)שמג כשדם

.לגשרששמה.י"בכתח" רעא"ס1"אהעצ"צת"שווראה,לחק"סב"סשמט.בסיצ"צת"שוראהשמה

.(ג,כס)יבאות,ה"סשמו


