
מאיחשחיטתכלכות

:מעיפים'כובוופגימותיוהמכיןבדיקתדיןיח

"פגומהונמצאתבדוקהבמכיןהשוחם"א
(ע"ד)סנרתן["]5פי15[:גס

שנפגמהחוליןאיןהמפרקתבעצםעענבילהיאפילו[]]זההרי
הגולהבאר

.שםהגמיאמנושמעזתב.הונאוכיב,ב.ן)"רףן.הזליגמיאמפקנתא

שהואכיוןעשייהבשעתהאומניםשעושיםהמכיןרושמיזהבכללואין.הצדמן,א]
:(א)(]1"מ"ל"רש)החודמןהרבהרחוק

בנגעוהיינו.(ךי"ש)'כושמאחיישינןאלאכדממיק.נבילהנמפקפירוש.נכילה,]]
ולאבמפרקתנגערלמאלמימתראיכאאלארנגעבברורירערלאאפילואובמפרקת

מוציאמפקואיןמפקובמפרקתבודאינגעדבעורגבעלדאף."נבילהמפקזההריידע
"חזקתהעלמכיןהעמדלמימראיבאבמפרקתןלתלותדאפשרכיוןמקוםמכל,ודאימידי

אחריןקינמרם
איןלסכיןנחוץומתפשטתהיוצאתלמורשאסכיןליבןביןשחילץו]הראשוןולחילוץ"(א)

עדמתפשטתשהפגימהבעניןממשילץצהוסמוךחודהשבצידילפגימהאלאלחוש

-

צה

שבץצהוהפגימהבתוךונכנסממשהחודבץצהכשנחתךהסימןנרחץשאז,בכללועדממשהחור
,ממששבץצהוהפגימהעומץכשיעורמשהומתץצרהחודהפגימהשבמץוםלפי,וץורעתוממש
משום,שבץטנותץטנההיאאפילוהפגימהעומץכשיעורכךכלרווחמירווחלאהשחיטהובית
היאאפילודפגימהממורשאולא,הליבומבוייתלינצלבכדיהמשהומןמשהואלאמירווחדלא
,הפגימהבתוךכללונכנסנדחץהסימןאיןממשהחודבץצההפגימהאיןאםאבל,שבץטנותץטנה
הסכיןכןאםאלא.בוהחותךהחודץצהעוביכשיעורפניםכלעלרווחמרווחהשחיטהרבית
בשיפועהולכתהפגימהוגם,גבהעדבשיפועומתעבהוהולכתהפגימהבמלוםלחודהסמוךעבה
יותרעבההסכיןששםהפגימהבגובההסימןנכנסשמאלחושיששאז,גבהעדשמחודהזה

נפגםשלאהסכיןמןהשלםידיעלרווחדמירווחמשוםשםנכנסהסימןשאין,הפגימהמתחתית
:דשועזמד'הפגמתחתית

.(11משמקזתתהיהשלאבאופןן.בישזלפרשלנרוםרנא'האה.רזזיל'.מהרכריזתלשהשזת1'ביגהזתא נזהנ

לזה"הזהישמנים,צפראיבעל)שםא.הישבת'קזשי.ם' ק'מם)תקפהימ'זבדרכ,(במפיקתבןבפפקלאםזי.מ'.זםזם,אק.םה.פי.'ק.םך.ש.אק.םב

א"שמב)מז"ם'אשרזהנהזת,(בזהאופרהפרארבשנםכדלקמן)צפורןרת'מהנקמנהנפגשהם.לםנה'משקאו זלענ,(נק.ם

.('כ--הס'רבר"פכרלקמן)הרם'םז'זכבנוזאתאותזן' ראעאממעםם'שאזפראלא,פפקשיםכליל'הזז.(בק.םכה

.בולמשוא.פם.הרמבכרעתנראהן.השזשמלשון)אק.מו הפזפקסטארר.הכ

ן'הפכבנמצאם'שאזפרהמעם)1ק.םא.קזכרלקמןח.(נבילהפפקרקשהוא,ם' עלמכיןהעמרמנרעזתא'לר'תוס'רהז,ננזפהיישען'מנגעאפלימלה1.ה:ע.השימלשןכדמשמעה

ר.ז'עקב'פלקת.ב,ייצ.צד.פפויאה.נ.זש,(חוקתהגק.םלקקויאה.(בפקיקהואשבשניהם'הי)'בז )זהק.םזםזף,(ך.ש'ב.מישנוזבןא.בישבה.שכ)

.ב.םנ"פשאפשי
אחרוןלקונטרסציונים

אחדבסוגכולסנכללוו-בג"סלקמןאמנם.(ק"ס10):סוגים'לגוהלסימןרכנוביאורינתחלקור"בדפוא שועפנים(א

.א"קובלי,(י"הבע"לשוביאורים)בלבדאחרוןקונטרס(כ.(ק"ס29)ר" 'לסיכהקדמהדלעיל,יונהרבנובשםח'סיש"ראבביאורים(ג,(ק"ס3)ר"שועפניםעלשמצויין

,הפרדכקונתבה"ד)יחסוףלקמןוראה.ק"סי)י"הבע"שועלשמצויינים איןמ"מ,כאןגםלחשושתקוםהיהשלכאורהגועיין:י"הבע"לשו.מהביאוריםאחושהוא,כק"ס

.'כולחושאיחדוהמאוחריםבדפוסיםואילו.(אחרוןבקונטרס .אק"סתורהדעתראהדאחרוןלקונטרסכולםשנכנסו,האחרוניםשניםבין



יחשחיטההלכותמב

במכיןשחסונמצאנפגמהבעורשמאחיישינןאלאשחימהאחרבו
.בעוף(ב)ואפלפגומה
ןחוקתהעלהבהמההעמרנמילמימתיאיכאלכ1קורםולאבמפרקתרנפגמההואוהשתא

מפקלההויהלכךינשחמהבמהלךשיודעעדעומדתאיסורבחוקתבחייהובהמה
.בעורלאאםנפגמהדבמהודאיתנבלה11הריבמפרקתנגעשלאיודעאםאבל.נבילה
.במצויתוליןולעולםבשרולאלפגוםמצוישהעורלפיבחראבמיעומשנפגמהחוליןואין
הואוכןלקמן(,"'ת'ונ7'א"עח"ור7':1"1דנ':1"ד)1.נחד1ש"'א"הרשבדעתכן

נמיגוונאדבכהאיואפשר.ן'שיתבארכמו"'ן"הרדעתוכןיין"אשרובהגהותבמרדכיןן

דפגיםשייךלאעורדגםליהמבירא"שנ"הראאבלכוינואפילול"וכצע"השוסיירי
ך"בשהובאהאגורנ7דעתוכן)נבלהנמפקל"הגוונאבכלהלכך.לקמןנןשיתבארכמו

:מפיקאנךמפקבכלליי"ק'סי

אחריןקינמרם

.("י"ב)לבהמהעוףביןבגמראחילקולאשהריבמפרקתתלינןלארךשעורו.,בעק(ב)
היוםכלעצמותבהשיבראפילואמרהונארבפגומהונמצאתקבדוקה)בסכיןהשוחט,דאיתמר
בחייהבהמה"דאמרכשמעתיההונארבבשלמא.כשרהשחיטתואמרחסדאורבפסולהשחיטתו
חסדארבלךאמרטעמאמאיחסדארבאלאנשחטהבמהלךשיודעעדעומדתאיסורבחזקת
בשחיטהספקכלמיתיבי.ודאימידימוציאספקואיןפוגםאינוספקפוגםסמקעורפוגםודאיעצם
התםשנאומאיןדרסספקשההספקלאתויילאגוונאכהאילאתויילאומאילאחוייכלפסול

ומאידפריךהא"'א"הרשבופירש.'אתרעילאבהמהאתרעיסכיןהכאבבהמהריעותאאתיילדא
פיעלאףבהמהשלחזקתהמשוםלחומראאזלינןדרסספקשההבספקדאפילוכיוןכלומרשנא

.שםגמראט

נק"סשיך,א,מהתארבי הןרלקמןהצמםיא

שהעיאלהפומקששמיבמםלהני לדעתםרננולומדוכהה)המשרילאהממןלפצםמצף

,וסיעתוש"הראלדעתכןשאיןמה,(נבלה'ידא'הישבזה עשואיתהעירשגם

ממפקעןפטםשנמצאימין)לפגום' ק"מלקמןעמחלוקתמכיארתובן,(בבשראובעורנפגםאם

'.םז"אהענחמיה'רברוראה.ח-זק"יםבק"םא"יקו,ט-ה' .וק"םהלכית'ביאור.ה"םם.בריש.עצ,(ג,ה)ב

נו"וה.ה"תעמשטררם"רפיםא"הרשב'חדיש'בדפיב בדפ

'מצוהמשרשאין)דאמרינןהאה"דב,חהגמרא' .(כבק.ם10ף1כרלקמן.לפננם
הונאלרבשביןמנכיה)ב"מתה.רא,'רגמרא'ברפיו מצ1הפראלרבכין

.(ן'הפכשנוםשהעור' במפרקתבןבפפק)1הלכתאה.פרב,'הגמרא'ברפיד

.(מהעורנפנםשמפתמאלשו1ם,נ2" נ1'אהמפרקתעצםשלרון)כללאה.1רכמאןה.רשםסו

יראה.(לפנים'מצ1שהעור'הר.מענרותו'לפגם'ש1 פכהעמרלעניןנםהואא'לר2בכאןשהצרן)נק'םלקמן

ן' ה.רב,'.הש1המה.רא,'א.בישב1הינ1,הנקתהיל

כעזןודיילוש"ומה"חה ,א,יגמרא1

.השוחטה"די"רשז ,א,טה

.(ימיהן

אףבמפרקת.נגעשבמפק)ברוךרבנובשם,תקפחרמזטז .(מהעורנפגםשממתשמהיהשדארב

'לן"הנ'כ-המח'דבישתעתק)י%"מ.ק"1יז ק"םלקמןראהיח
,א"כהרשבכוהל"םן"שהרההוכחה,ח' ממהלששתיבזהל'דאז)המכיןלפגום'מצישהעיר

א"קולקמןה"יכ.(הק"בא"קוא"םלעילממטשהובא ,זק"ם

.ה'ק.ם(לכאןשיכת,ל'רלן,לקמןתשת'1א1ל)לקמןיט כפשלאכ

1.הן.בש1ש.שמ)ך.מהשלעילשהובא' נןכשלא,'1רא)נבלה1.ה:אלא,(פפקר1ש1'פנבילה

.(נבלהפפק)הישנן'כ1במפיקתננץל1'אפ,1),(במפרקת פכא

.(פנים'שהעיד'מצישלא)מי"פככללת.יבשי,מי" ממנישהכאממהל2שת1ב1הא1לש'שהרא)ה.ק'םכנ .ה-1ק.01בק.םא.1ק1.(הק.םא.ק1א"פל',
.מבשי.ת,'נענילתלותמיםשאןבו 'להלבהקרמהכד

כשיננא)רנינייביאשזהיתיאם1י ,ם.ם.רה1לשימקםש'שהשהלאמיפעםהמכין
.(גפנםבחיאמ"במעישמאגפנםרקת=בשמא רכה

.ען'

.יאק"וסג"מא"רמכה"סכדלקמןט קולקמןראהי
איןולדיוןהטעם,ה.ק"סא" ,אתרעילאבהתהאתרעיסכין

,לאומאיה"דא"מע,ייא



מגיחשחיטתרכות

ב%יובשהוא%כהפגימהושיעורב

-
אפיתושהוא%כבהשתאגור"

.השערהחום[ג]
הגולהבאר

השעיההנםשאפפתלהמהבקיץאניהלשנןש,י'פ)'א.הושבנתבמה'שה'מהלא.בפם.הימנבשםי,םג רעתשכןה.בת

.(צויןמיניתת,פההוא,עוקציה'שיבין.ן.היכ.כ,ף.'הי הבשםשםד

-

.ן"הרכ"וכא"שב

הצמורןבהשתדגורכריפירשל"1,]ש"המאא"א.,]א"הרשבכתבכן.השערהחוס,ג]

אחרוןקונמרם

לומר,הואבמעשהדתליאדרובאמשוםאלא)ודרסהשהייהבלאלשחוטמצויןהשוחטיןשנוב
]''א,בסישנתבארכמו,דעלמארופאכבתרבתריהאזליכןלא,רצופהוהובאהבהולכהששחט

ועורלפגוםמצוידעתגבעלדאףהכילהימראיבאנמיפגומהבנמצא(ז'א"הרשבבשם)''וב

למיסרלןהוההכיאפילו(,"א"הרשבדעתלפיהונאלרבאלא,חסדאלרב)לפגוםמצויאינו
עצםבהשיברכשלאהונאכרבוהילכתאבגמראואסיץנא.ל"עכבחזץתהבהמהדהעמדמשום

עצםבהשיברדלאגבעלאףחסדאדרבמכלל.י"עצםבהכששיברחסדאדרסכוותיהוהילכתא
ולי,'בחסדאדרבי'א"הרשבופירש.הגמראל"עכאיפגםהמפרץתבעצםאימראיתגרבמאיאלא
נגעהמפדץתבעצםדאימראחרתועודתלינןובהמעורטפיתגמדהמפרץתדעצםהדאליהאית
מפרשיםכישדלא.להץלבהתלינןלאבמפרץתנגעואפילובץולותיוכוותיההילכתאולית
חסדאכדרסבמפרץתנגעאימרתלינןדלאלמיצראלאהונאכרבהילכתאאיתמרדלא,"'ן"שבד

לפיא"הרשבפירשוהטעם.חסדאכרבהילכתאליתנגעודאיאפילואלא,נגעבודאילאאבל
בעצםאפילולפגוםמצוי,הסכישאיןועודמעוריותרלפגוםמצויואינורךהואהמפרקתשעצם
ן'בתשובהכתבש"הראאבל.ן"הרכתבוכן.ל"עכושבירההכאהדרךאלאוהובאההולכהדרך

והא.כבפסץיוש"למש"הראדעתלפילפגוםמצוישאינומבעורבמפדץתשיפגוםשכיחדיותר
שחיטתאחרלפעמיםאלאבמפרץתבכחנוגעאינוכיהטעםבפסץיוכתבבמפרץתתלינןדלא

לאבמפרץתבכחחותךאםאףא"הרשבדעתולפי.ל"עכבמפרץתבסכיןנוגעוהוורידיןהסימנים
:ו"טסעיףע"בשפסץוכןתלינן

לשיטתיהאזילי"ורשא]י"מפרשהואמקורו,במפרקתתלינןלאבעוףדאפילוכאןע"השש"ומ
פגמהלאדמפרץתדנגיעהמשוםבמפרץתתלינןדלאדהא)]ש"הראשכתבכמו]]כתבדבהדיא

העוףמעורדאפילונמילמימראיכאוהלכך.י"רשל"עכבכחעליומכהאינושהרימעורטפי לארךשהוא
מץוםמכלהעוףמעורבודאיץשהשהמפרץתשאף,דמפרץתבעלמאנגיעהפגמה

מהלפיאבל.בעלמאנגיעהאלאבהשאיןבמפרץתכןשאיןמהבכחבוחותךהעוףעורהרי הרשבשכתב

לפידונגיםדשכיח,מעוריותרלפגוםמצויואינורךהואשהמפרץתמשוםהטעםא"

האהמתתירתנו
-

,כדמינו.(א,ג')אשעראביתזך

אצחיןלקינטורםם.ינ.צ

,(הראשוןדיבורא,ג)יתק"ססוףבפניםבג'סילקמןונתבאר.אק"סא"קויב וט,יא

א"קוולקמן,חק"סא"קווכדלקמן,סו"סככלליטודאילדעתוהויזהשמטעם,יבק"סכה" ל"קייהדיןמעיקר,ש"הראשלדעת,הביןכךה"דחסרוסיומו)כגק"סבפניםא,סילעילוראה.נבלה

במפרקתשיפגוםשכיחשיותרלעניןהןחטואכרב.(שם אתועאילאבהמהאתרעתיסכיןלעניןוהן,מבעור.(בסימניםבוקלאלענין)בק"סשםא"קוראהיג

היאבעורשנפגמהלחשושהונאכרבדקייילוהא)'סילקמןוראה.ומיהוה"דא,יב,מרה"דא,טיד וש,בק"סכה

,(יתירהחומרא.ג" .טו,סיכלפגוםמצויהעורגם,הונאכרבל"וקיישלדידןטו
,יקרר"בי"הררבובשם,והלכתאה"דב"רע,יכא,ט-יחק"סולקמן,בק"סכדלעיל,המפרקתכמו סא"וקו

.מכדיה"דשםכב.וסיעתוא"הרשבבדעת,זק" ,טומהכג.ו"מטכדלקמןטז

.והילכתאה"חב,ייז



.י.*.י.*,.. ירושוו,עועווג/1טו

וכתב.ש"כהראפלאא"כהרשבשפסקע"השולפסקהסכימוהלכהלענין.(נ).הטורל"עכ
כבשלמשוםהיינוא"כהרשבלפסוקן]האתרונימשהסכימואף.יעקוששבותבתשובת

אחרוןקונטרס

רךשהואהעוףבעורלאאבלהבהמהבעורדוקאדהיינולפרשיש,לעילש"כמא"הרשבדעת

,א"הרשבשכתב,הבטעםדלפיאלאז]א"הרשבדעתלפיאףלפגום'מצואינוובשר,כבשר
הולכהבדרךחתךבעורשגםפיעלאף,והובאההולכהבדרךחוליןאיןעצמותבשארשאפילו

.(,]אחרוןבקונטרסועיין)קשותהוהעצמותוהובאה
שתחגורכדיוכמההמזבחכפגימתסכיןפגימת1]חסדארבדאמרבהאתלויהומחלקותם(ג)

ראיןליהדסביראמשוםח]א"הרשבופירש.בהלכותיוזומימראף"הריוהשמיט.הצפורןבה
השערהובחוטלישניהוברישומיאבשימשאלהדבדקיהנידבלמשום,חסדאכרבהלכה

להבדקיאיאפילודהאהכיןלהבדקיאמאילהואיתדאי,חסדאדרבלהוליתכולהון]כדלעיל
שהואכלומיהו.שהואבכלסכיןדפגימתלהומביראאלא,כשירהצפורןבהחגרהלאאיהכין
השערהחוטואפילודברשוםשאוגרתכשמהאוגרתןבברייתאלהקריאוגרתדהאדוקאלאו
ל"עכ('ו'סעידלקמן"יהשבולתראשפירוש)לסאסאהדומההיינודברשוםאוגרתאינהאבל

שהצפורןהיינוצפורןבהדשתחגור]ין"רשכפירישא"להרשבל"וס.הביתבתורתא"הרשב
הצפורןתחגורנמיוהייני,יזמאכלהבקציראגרהמלשון)אוגרתיוהיינו,הפגימהלתוךנאספת

העוקציןלתוךנאספתוכשהצפורןעוקצין'בלהישאוגרתהנקראתשהפגימה,"יחגורהמלשון
עוקץאלאלהשאין,'דסעיףדלקמןמסוכסכתהנקראתוהפגימה.כחגורהאותהחוגריןהעוקצין

לילךמניחהואינהכחגורהאחתמרוחשחוגרממני,ומעמידההצפורןאתמעכבזהעוקץ,אחד
ומעמדתמעכבתאינהצפורןכחגירתבהשאיןפגימהאבל.,ן[ז]"לדףבבכורותי"כדפרש,להלאה

ופירש,א"הרשבעלחולקהיי"הרא,.עליהבעבדהבהמדגשתשמצפודןוק,ון,הנפאת
היינועליהבעברהבהמרגשתשהצפורןפגימהוכל,"יממסגרותםויחגרומלשוןהואדמשתחגור
בהמרגשת,הצפורודאילסאסאהודמיא,דבריםשוםאוגרתאינהואפילובהחוגרתשהצפורן

עולההסכיןאתכשמחדדיםאלאכללפגימהואינההסכיןמגוףאינושזהכשירהכןפיעלואף
ולפעמיםדשבולתאלסאסאהודמיאהאדםבבשרמסכסךהחוטואותואחדחוטכמיןבחודה
[אפילו]פוסלבצפורןשנרגשתפגימהכלשאם,עליוהשיבתהביתובמשמרת.הסכיןמןמסתלק

להבדקידבמערבאוהא.דברשוםאוניתשתהאעדפוסלתאינהאלא,תמשל1השבשט11
בדקידבמערבאוהא.דברשוםאוגרתשתהאעדפוסלתאינהאלאפגימהשתהאלא,בשמשא

,ב,רה,ב"מע,נב.אאיתבז"ם.בו'"מוםצ"צשיטוראה,עמיב"חנח ם

.רק"פשיךיאתכס,ג,מע"צד"פם,(ד,ח)רני"ם.יחדה"ד.רלמ"

אחצןלקונטרסם.נ..צ
(

שעי-

.הגת.-.משגיעהב,י1 .ח,.משלילד
.שטתהייסשעי-לה יעהב,עלו

.ח-.צפבהשתענב)-שתחוי ,יו)שסהבית,בילז

-
.(א,ע שהיא)1'.ס.בג-שתתאה-...מ,נבבשמיאללח מלשין

.(ו.ל.י היספתלט

-

לביאי.בג
יבוי-

ה

-

שמתאה-..איה אמותאינה.אליל.יהיה)1,סי.ובז

היי השע

-

ט1'סיצ,צשמת.(-להחמישס,מסיגן..ה שנן)נאית

עלשהקשה)ח-1אית.(.בג-נאן,-מי ביאי.ב,מאפסעי.(1ה'פי

י-
.הלנכת .א,ו.שסמ

,בק"ססוףבפניםכדלעילבד בעורשאףאמשר:ל"ואיצ.הסיוםחסרכנראהבה

.אסרינןהעוף מ"מ.אק"סרישדלעילבציוןוראה.הק"סכו

,הלכותביאורי,וציונים מע,יזכז

.ב" ,(א,יג)בשעראביתהארוךהביתתורתכת

,יה"לטבהקדמהכס

טור,(השבליםזקן)לסאסאהדמיאה"דשםי"רשלא טולבוש

.ו" לשון)יא,עותהלים,(ר"אדישטי)א"רע,יחלב

טז,סיצ"צת"שווראה.(חגורהלשון'כועכבה וס

,ב,מאצ"צד"ל,רכב"



.י.*.י..,י.4.(. י((ישוועו1עווג,1,

עלאבלבראורייתאלהחמירמשוםבהביא"רשעןכתבוכןהמחמירןאחרהלךתורה
בעצםשנגעכגוןלקולאמפיקאעורבראיכאוהלכךנפקאלאמפיקאמיריפניםכל

דמפיקאמשוםהחנוה,נק,תלדלאננעלואףבמפרקת.תל.למדאיכאהמפרקת

אחרוןקונמרם

היושםנראיתהיתהשאםאלא,פוסלתלשמשהנראיתדהואכלפגימהשתהאלא,בשמשאלה
לאחראפילופוסליןהיוובכךהשערהחוטיאפילודברשוםתחגוראםמכאןלאחראותהבודקים

."לת"עכהשחיטה
והתבואות]תחדשהפריכתב,]תפפאכדרבואטופראאבשראאלא,בשמשאבדקינןדלאולדידן
ש"וכמ,דוקאצפורןכחגירתולאדהוכלפגימהאפילומרגישיםנמידאטופראמשוםדהיינותזשור
הצפורןבהרגשתהפרשדישא"להרשבליהדסבירא"תאלא.בהאליהמודהנמיא"והרשב,ה"הרא
,כלוםאוגרתשאינההסאסאההרגשתוביןהשערהחוטאוגרתשהיאשהואכלפגימההרגשתבין
כלוםמרגישאםיבדוקבצפרנוזההפרשלהבחיןיכולשאינוומי,בצפורןשמרגישהפיעלאף

מעכבתאינהשאם,דהיינומ,לסאסאהדמיאאושהואכלאוגרתפגימההיאאםיודעואינובצפרנו
ומעמידתהמעכבתהשאינהכלבהומסתבכתמסכסכתשהשערהפיעלאףהשערהאתומעמדת

כתבשםובטור)ו"טכדלקמןבהמסתבכתהאצבענמילסאסאהדמיאדהא,אוגרתמיקרילא

ולפי.תקדשבתב"פברישי"רשכדפירש,וקפיצהדלוגלשוןהואוסכסוך,בהמסכסךשהצפורן
הצריכוכןפיעלואף,שהואכלאוגרתפגימהמרגישיםשבצפורןשורוהתבואותחדשהפרידברי ולאואטופראאבשרא

כמבוארבלבדלכתחלהולא,בדיעבדאפילווהיינו,לחודבטופראסגי
השוחטיםשאיןבזמנינובישראאכלינןהיבאורגלינוידינומצינולאכןאם,"תהביתבמשמרת

דוחקשהואובאמת.לעולםפגימהמוצאיןואיןאבשראכלוםמרגישיםשאיןמפני,אבשראבודקים
חוטאוגרתשהיאפגימהביןהצפורןהרגשתתןביןהפרשדישא"הרשבדעתלפילזמרגדול

,בעלמאהרגשהאלאאוגרתהצפורןאיןשבשתיהןפיעלאף,[)הסאסאההרגשתובין]השערה
.כךכללסתוםולאלפרשא"להרשבליהדהוי

רבדאמרדהאבהדיא")משמעדשם.הארוךהביתבתורתדקדקולאשורוהתבואותחדשוהפרי פפא
ביןבבשראביןבעלמאבהרגשהולאבחגירההכלמייריוטופראאבישראבדיקהצריכה

דברשוםאוגרתשהיאדבל,שהיאכלכפגימההיאבישראדחגירתא"לרשבליהומבירא,בטופרא
דאמרחסדאכרבלןקיימאדלאא"הרשבשםהוכימושה.הצפורןלאאבלבהנהגרהבשרגם

בפגימהנחגרשהואליהדסבירא,אבישראבדיקהנמימדהצריכו,צפורןכחגירתהפגימהשיעור
שמרגישאלאבהנחגרהבשראיןכלוםאוגרתשאינהאבל,דברשוםאוגרתשהיאכל,שהיאכל
נמידהצריכווהא.בהמרגישהאצבעבשרנמיסאסאהדהא,הואכלוםולאובעלמאהרגשהבה

ליהסגידלאדקנהמשוםהיינו,היאכלוםדלאובעלמאדרגשהולאחגירהכןגםוהיא,אטופרא
שהיאפיעלאףוהלכך.טופראבדיקתבעינןהכיומשום,])קשהשהואמפניבישראבבדיקת
בפגימהלןאיכפתלאקשהשהואבקנהמקוםמכלשהואבכלהפגימהושיעורצפורןכחגירת

אלאנקרעהסימןשאין,בהיקרעולאבהיחגורלאהקנהגםשהרי,בהחוגרתהצפורןשאין

.לה"םש.ם"ביא.א,11.יי אחריףלקינטייםם.ינ.צ

,'האבפיוושמסכסכתה"דא,כאמז.ב,יבשםמא לא.,לענבהיאאטיפוא,שו)א,ו.שםמח.ט.סשמע.טיו.ב,1.מב

.(אבישוא.ה,,סמג .(נילעיל.)בהורשתל,איצמטיבוןבפיוישהפויחעל,שחלשאף)ה,,סמד
.(ענילעילהמאיהויסבדפייםניסףנ1נ.(א.דושנ,נובו1,נונומחוש,ם,1דומבדואים .ל.מהנאחובאיפןהביתחיותיבוילפושבאנאתביאית.הפויחביבוילפושצויךנוחךעלמה
נילעיל..גי'סיש"וא.אבישואיעהשס'תיסגל.'.ניסביוא,שיו אוימז

.יה'לסיבהקימה.'.נשאס,בשעוה,.יבי



יחשחיטתרכותסו

מכריקטנהפגימהנמצאהאםוהלכךנפיקלאמפיקאמיריאבל]1לחומראדאורייתא
ולפי)ולקולאמפיקאמפקליההוההשערהחותואוגרתשחוגרתפיעלאףצפורןחגירת

במפרקתנגעאםודע'אינואםדאשלו"ךן"נשמשמעוכןאיי"הרשנביטם;לעיליש"מ

אחרוןקונמרם

אםבעוףזהולפי)דברשוםשתחגורכדיהואהפגימהשיעורהכידמשום,בפגימהנחגרכשהוא

כלפגימדנמצאתכךואחר,הץנהשנשחטעדבושטנגעשלאלושידועבענין,לבדוהץנהתפס

ששיעורולפי(נ)בץנהפגימהשיעורשהואצפורןחגירתכדיכשאינהלהץליש,בסכיןשהוא
אטופראדהיינו,הץנהבבדיץתלושטליהסגילאהכימשום,ושטמשלגדולהואבץיההפגימה
בשראבדיץתאיןבעלמאהרגשהאפילובצפורןכלוםמרגישכשאינואבל.צפורןחגירתשהיא

איןבדיעבדאבל,חכמיםמתץנתולשנותןבבדיץותלחלץשלא,לכתחלהאלאבדיעבדמעכבת
אבישראבורץהיהאםאףבודאיבעלמאהרגשהאפילובצפורןהרגיששלאשמביון,כלללחוש

דמיאאפילומרגשתהצפורןשהרי,הבשרנחגרהיהלאפניםכלעלולפחות,כלוםמרגישהיהלא

שפיראתיוהשתא.הביתבמשמרתכמבוארבהאלומודהנמיא"והרשב,ה"הראש"כמלסאסאה
חלדסכיןלתזתשריך,ד"בדג'1סעיףכדלץמןלסאלאהבדמיאלשחוטשלאשמחמיריםלדידן

-

ד

.מעכבתבשראבדיץתאיןהילכך,בעלמאהרגשהאפילוכלוםבהמרגישהצפורןשאין,לגמרי
דבדץידהנךמשוםדעתומפרשיםיש,חסדאדרבמימראף"הרידהשמיטאהאכתבש"הראאבל

היינוואטופראאבישראבדיץהדבעינןדפסץדכיוןנראהולי,חסדאאדרבפליגיובמיאבשמשא

לאהילכך,הצפודןבהשתחגורהיינובצפורןמרגיששהואפגימהדבל,,הצפורבהשתחגורכדי עכחסדאדרבההיאלהזכירהוצרך

דחגירה")ה"הראש"כמש"הראשדעתז)חדשהפריופירש.ל" הוא
בדעתשהבינואחריוהנמשכיםהאחרוניםוכלהטרדעלוהשיג,מהסגרותםויחגרומלשון

הצמורןואוגרתכשחוגרתאלאהשערהחוטבחגירתפוסלואינו.א"מהרשבטפידמיקלש"הרא
וביןש"הרא,בילדינאמינהנפץאליבאחדשהפדידלפירוש,עמםונימוץםטעמםאבל.דוץא
דבעינןלפרשש"להראליהדהוהותו.לדינאמפרשיםאישדפליגמורהש"הראולשון,"א"הרשב

דמיאלפרשליההוה,דמרשוםשתאגורבעינןדלאה"כהראליהסבידאואי.דברשוםשתאגור
מרגיששהואפגימהדכלשכתבבמהש"הראכוונתהיאשזוודאיאלא.י)ה"הראש"כמלסאסאה

ונחגרתהפגםלתוךשיורדתבצפורןמהסכיןונחסרשנפגםהפגימהמרגיששהואדכל'פי,'כו
הצפורןולאסוףלחגורכדיכךכלגדולהאינהשאם.")הצפורןבהשתחגורכדיהיינובתוכה
שהצפורןפיעלאף,בצפורןוהחסרוןהפגםמרגישאינומלסלעהעליהעוברתהצפורןאלאבתוכה
שאינהאלאבהכשמסכסכתבהמרגשתהצפורןנמילסאסאהדמיאדהא,עליהבעברהמרגשת
לתוכהויורדתנחגרתהצפורןשאיןפגימהכלוהלכך,כלוםמהסכיןנחסרשלאוחסרוןפגםמרגשת

אלאכללוחסרוןפגםשםאיןדשמא,וחסרוןבפגםמרגשתאינהמלמעלהעליהשעוברתאלא
שיורדמהצפורןמשהואפילו,לתוכהיורדתכשהצפורןאבל.בהמסכסכךשהצפורןלסאסאהדדמיא

ובזה,להלאהלילךמניחושאינוהפגימהשלבעוץץונאחזומתעכבנחגרהמשהוזההרי,לתוכה

.(מפץארהיינראה.ב,גביצהלב םלה.בק"סלג
,במפרקתגשבשק'ו"רמע"השיעל'רקא)אל" .(נבלהמפקרהייוכיתבבזהשגם,בק"פא"קולקמןהנבא)והילכתאה"דב,ילד

כ"יא,בזהה'כוותקהלדלאאלא,חסדא.רבמתיר

אחתןנטרם.לקם.נ..צ

טעםטיבשישאלאנתנייןלא)ט1סיסייצ,צשתת,מט,,סתשיבהידני.,י,,סחשיבהפתחידאהגג ליינאשמענבלאאבלהמליטשיססניניסלמנהו.ב1הס.הדניס,פיסנמהבשם

אבני.(י,סב,)צ,צחייישי.1איתדנב'סי.,(ממש.(שסשידהתביאית.עלי,חלב1ה.)שםנד נוד.א,.,הבתחלת,לעילנמיבאנח

.הלנותביאידי.ט'.סיעי עייאיאן.דסנמנזףנד.שא)שסי.יענמ1באמ.ושעודד1טבדדותאיאפסי.אינש,דדאשנםע .('.נחיטנמיןתארהפדיפידישא.מב1'.ס.דבנבשתת. .1איתצו'סיצ,צשתתדאהנח.השעדהחיטמפנימתפחיתאףשפיסל,ש,בהדא דאה..ס.טש.מלס.בסנימ.נהר1השמטעםשס,.מס.



מזיחשחיטתתלכות

מתגירתקמנהבפגימהגוונאבכהאינמילהקלישבמפרקתנגעכשמאנבילהמפקלההוי
לאאימוראראתתזקהיבארכללהאומריםואף.במפרקתנגעשמאיורעאינואםצפורן
מכלעומדתםאיסורנחזקתנחחהונהמה'ן'"קמן.םכדלקמןלקולאמפיקאמפקאסריק

אחרוןקונמרם

,הפגימהתוךממנהמשהואפילויורדתהצפורןכשאיןכןשאיןמה.ועוץץפגםשםשישמנגיש

שעומפני

-

כללבתוכוליענםיכולהצפורןחודשאיןעד,ביותרלזהזהותכופיםסמוכיםהפגימהצי
השערהחוטכגוןהצפורןמחודדץשהואשדברפיעלאף,ץצתעבשהואמפניממנומשהואפילו
כללמרגשתהצפורןשאיןפיעלאף,הרבהעמוץהשהפגימהלפי,הרבהולירדבתוכוליכנסיכול

אינהממנהמשהושאפילוכיון,מהעומץכללמרגשתאינהשהואכלואפילו,זהועומץזובפגימה
עלוץופצתשמסכסכתבמהרץמדגשתואינה,מלמעלהכולהעוברתאלאהעומץלתוךיורד

שהיא,פגימההרגשתולאמלמעלהוץפיצהסכסוךהרגשתסאסאההרגשתהיאוזו,הפגימה
והאחרוניםהטורדברילפיש"הראכוונתהיאזו.שהואכלאפילוהפגימהלעומץירידההרגשת
סעיףדלץמן]"ש"הראמלשוןבהדיאמשמעוכן.""ח"והבןוהפרישהן)הדרישהדברילפי,כולם

.(שםעיין,גיב1דיםןבשלטישכתוב[1]כמ""ג"כמדעתוכן7"ן"הרמבדעתוכן)7"'ד
פגימהשיעורדאמרחסדאאדרבפליגילאוסייעתוש"הראדעתלפיובמיאבשימשאדבדץוי"והנך

מכלל,'כודהנךמשוםדעתומפרשיםיששכתבדלעילש"הראמלשוןכמבואר,צפורןכחגירת
לפינהוגהיהאחדשכל,זולשיטהן"ן"הרשכתב[ו]כמאלא."הכיןליהמביראלאש"דהרא
,צפודןכחגירתהפגימהשיעורולעולםהפגימהלהרגישיפהיותרבדיץהשהיאסבורשהיהמה
,צפורןכחגירתוהיאהואשיעוראחדואידיאידיואטופראאבשראבדיץהצריכהדאמרפפארבוכן
אף,ובמיאבשמשאדבדקיהנךכמו,ושטולשוםץנהמשוםטוביםכאחדהבדיץות'בשדרךאלא
רבאמרנמיהכי,טפימיברקדהכיסבורתדכל.צפורןכתגירתהפגימהשיעורדלעולםפיעל

דפגימהש"הראשכתבוזה,יותרניכרתהתגירהותהיהטפימיבדץדהכיואטופראאבישראפפא
דאבישראבדיץהשכןוכיון,דהוכלהרגשהאינהכלומר,צפורןחגירתהיינובצפורןשמרגיש

דבדיץהכיוןדאטופראבדיץהתואצטריךאמאיכןדאם,דהוכלהרגשהלאונמיפפארבדאמר
ההיאלהזכירף"הריהוצרךלאהילכך.הןצפורןתגירתתרווייהואלא,צפורןתגירתהיאדטופרא

בישדאבדיקתאףשכןוכיון,,צפורתגירתהיינוטופראדבדיץתליהדפשיטאמשום,חסדאדרב

טופראבבדיץתדסגיאפשרזהולפי.'ו'סיא"תט"מהריל"עכואטופראאבישראמדקאמר,נמי
דבדץוהנךכמו,יותריפהבדיקהמשוםאלא,,צפורכחגירתהואדשיעוראכיון,בדיעבדלתור

לכתחלהיותריפהבדיץהאתרמחזרהיהאחדשכללאהרןרביהרבשכתב[ו]וכמ,ומיאבשימשא
ירגיששמאכלללחושאיןדהואכלהרגשהאפילוכלוםבצפורןמרגישכשאינוובפרט.לעכבולא

שמאאבישראבדץינןבצפורןדהואכלמרגיששאםאלא,צפורןכתגירתגדולהפגימה"לבבשר
:(ט"מהרימלשוןכמבואר)יותרניכרתתהא

.נוק.םכר"ם.מזק.01,(זה'1לפה.ר)ב'ק.01'נכללשםך.שניאה,נ1'ר'ליגוןלאי.בשקזהפיןיו רם.ם

.א,םננואיז.ר'ק.101ק.םא.ק1נ"ת"פה.א1ל'לן.כהן' א'ק.ם10ףכנ"ם.(ריאיוןריבוי)הק.םא.ק1לקמן

אוריןלקינטורםם.ינ.צ

א"כרשבשמירש)וכולןה"דב,יזבחידושיוראהסדשמהטורומסיק,ח"כפרש-לפצה-ש)אק"סנט .(ל"הנ.(ש"פראכןמפרששאיהנראה
.(ו"סע,קלט)סגעשיןטה.וק"סס .א"רע,הסו,פ"הרמבוכתפה"דמא
.דלקמןט"מהרידכויתוכן-ואילךמכאןמזיורדכשהואבאצפעוירגישלאהאיך)כד"ססב .קמהכללוההוראההפוסקיםכללי.ראהטת,(לתוכה
.גרסהה"ו(א,ה)סט,ל"הנש"א-המלשוןההוכחה)ןק"ססוףא"בקוסג ,(א"רע,יג)הפיתפוקע.(ח"הפרכמירושולא

.א"הרשפלשיטתגפ(ח"-והפה"ד)כדלעילעא



יחשחימההלכותמח

ואם,טחומ"לא[י]בדקלאואםשחימהקודםהמכיןלבדוקצריך"ג
.כשרהשחימתויטהומצאהבדקהכ"ואחתחלהבדקהולאעבר

הגולהבאר

.ב"עח"'דףשםנא~חברדרבאה'דקממעיבדא1.ז"'דףשםהמראדרבמגראה

בשםלעילתש"כמחוקתועלמכיןדהעמד"כנגדהןאחרתחוקהנמיאיבאהכאמקום
.("ת'א'סידלעילקבלהלנמלודמיתא"הרשב
במימניםשחסלאשמאמפקעודשישמשוםלהקלתןאיןבמפרקתנגעשלאנודעאםאבל
פגימתהפגעהשלאלנמרדישויותרצווארים'בכמלאארוכהשהמכיןכגוןהפגימהכנגד

דממתמאמעליאמפיקאהוילאדהא(]תא"רשב'עי)נשחמהבדוקהדבצדכללבמימנים
פגעהובודאי(תי'א'מיהכסףנקודות)לעשותרגילשהואכמוכולהפניעלהמכיןהוליך

.שהואבכלהפגימהששיעורלהאומריםוראיתנבילהונעשיתונקרעובמימניםהפגימה
לבדוהקנהתפםאםאחדבמימןשהכשרועוףאבלמימנים'כבשהכשרהבבהמהוהיינו
הפגימהאיןבושםשנגעקודםפניםכלעלרובוששחםלושידועבעניןשחימהבשעתבידו
"כדלעילתלרובוהמשליםמשהוקרעהשמאמפקמשוםאלאבופומלתגדולהאפילו
להקלאיןבידולבדוהקנהתפםלאאםאבל.מפיקאמפקלההויקמנהבפגימהכןאם

שקולתימפקאינו1ה1בושמהפגימהשפגעהקודםקנהשלרובונשחמשמאמשום
רובושנשחמקודםבושמהפגימהפגעהשמאלאימוראמפיקאמפקהכאדאיכאמשום
המשליםהמשהוקרעהשמאמקודםקנהשלרובונשחמשמאלזמרתמציואםקנהשל

לאבעוףבידולבדוהקנהכשתפםכןראםמצויםשאינודברשזהולומרראין.לרובו
פגוםברובאואףברובאהגרגרתדפמיקתפגוםרובאכןאםאלאהמכיןפגימתיפמילוהו

:כשתן'מיסוףכדלקמןכשרהפגימותבמקוםשלאנחתךלרובהמשליםהמשהואם

אחרלבדוקישכחדלמא)אמורכךאחרשיבדקנוממךעלאפילופירוש.ישחוטלא,1]
.])א"הרשבל"עכ")לשחימהבדוקיןאינןמכיניםרמתםנבילהכאוכלהואוהרישחימה

")א"הרשבדעתולפינבילהלמפקקרובההיאי)ם"הרמבדברידלפי])'א'בסיש"מועיין
:ד"[י]במעיףיתבארלשחימההמיוחדמכיןאבלדעלמאמכיניםבמתםוהיינו.לודאיקרובה

.יה"לסבהקדמהמה .זה.כ:ל"אוצכוו

,('ידאאלאה"ד)אק"סא"קיקנזמריכדלקמןנט שכשא

.ג"וש,ם"בםאפלימהםלאשקולנו' .לרוביהמשיםהמשהותקרעמה'שהפיגפח

שםע"שייראה,נו.-לתרביעלאבשוערזהמצוןנוט לע.ה"ס

.כחק"סכד"מלקמן.,ה'"לם..בהוךמהל' לענין,.טק"יםוק"סב"מל'לעוראה,ג"מולבושצירנ

אסיל'לעראה,שחשה'הלצדעאםהשוחטבדקת ,דק"ם

,מידכדלקמןנא .(אג')בשערהוקרהמתבתירתנב

.ג"וש,(שםחמרומי.ים)כנק"מגג .ב-היאפידנד

,לה'נבכאוכל:ל'כרלעשכתבגה

מטעםלהתירשאין,מזק"םמטיכד"מלקמןגםראהלח ש.כאלא,אימירהזקתעדם"ם
חזקתגםכנגרה2" .היתר

,ב;"מלט ע

.(הממןנאברהלעתן)ימיהיה"דב,י,השוחתה"דא,' 'ימיהראשוןגביר'ד)הק"םא"קולקמןלשםן"2יכןמא

.נו'ד'לע'הגילא,מזק"םכרמי.,יאק"םסיףבג לשםצאןז"יער.וק"םו"ט.א"ממוףאמיא"רמוראה

"מ.לעילגםיראה.ג"וש,זק"םא"קולקמן(זהז"תלתוכן) )זק"םמקוא"קוא

.(לקמןשיתבארכמי .ת.רא.נבלה'הוהפוסקיםרובשלרעת,בק"מכרלעילחב
בשעראביתהארוךת.הביבשותמכיע.ה"רב,'נגג מכהגמראמריששזהובג,מז)

לאבהמהאתרעאי.ן' ..אתרועע
,יק"םז"לתמד



-4יי-
יחחיחה?א ן,'שוו4שו1וג,ע/1

אותהוכשתחזירפגםבהשישתרגישולאבהולכה[ה]שתברקיסכיןד
אםממוכמכתהנקראהיאוזופגםבהשישתרגישבהובאה(י)

הגולהבאר

,שם'עמורבאא"אוכדמפרש'בז".שםבריתאז

בימיהםלברוקנוהגיםהיושכך"האצבעעלהמכיןבהולכתפירוש.כהולכה,גה
שהולכתונמצאובמופראבבישראקאמרולאואמופראאבישרא"פפארבוכראמה

אחרוןקונטרס

התבואהבהשקוצרין)קצירממגלחוץשוחטיןבכלתנן]דחוליןל'אבפרק.בהובאה(ר)

שלבלחיהתחובים)והשיניםוהמגירה(בשיפועןלנאחדלצדכולןנוטותשפגימותיה
קצירבמגל,להשוחט.("להפגימהמחמתקורעיןאלאחותכיןשאין)חונקיםשהםמפני(לזבהמה
מפניהלללביתקורעתאינההליכתהדדרך)מכשיריןהללוביתפוסליןשמאיביתהליכתהדרך

לטהרהאלאהכשירולאהללביתכשהכשירואףיוחנןר"אובגמרא.(מאודריכפופיםשראשיה

הרבהפגימותבהשישסכין"לר"ת.("לדובאדאטרדולכדגזירך)אשרדבאכילדאבלנבלךמידי
חיכי.כשירהמסוכסכתפסולהאוגרתאחתפגימהאלאבהושאין(כדלקמןוטעמא)כמגירהתדון
י"ופרש.אחתמרוחמסוכסכתרוחותמשתיאוגרתאלעזרר"אמסוכסכתדמיאהיכיאוגרתדמי מב

לשוןמאכלהבקציראגרהלשוןאוגרתלסופוואחדלראשואחדלפגםעוקצין'בשישרוחות' בביןלתוכההצפורןואוספתשאוגרתאסיפה
אחדעוקץאלאלפגימהשאיןאחתומרוח.עוקצין' והשנ

וסכסכתיכמו(הסימניםשל)בבשרהסכיןמסכסכתאלאאוגרתואינהבמשחזתהוחלק' (]השנילפניובשרעור)מחלישקמאדמורשאאוגרתשנאמאיופריך.ל"עכבמצריםמצרים

מחליש(לפגםשיגיעקודם)דסכינאחורפאנמימסוכסכת(וקורעובסימןפוגע)בזעבחראומורשא
אפילווהלכך"]ממנהבירידתוביןבובפגעוביןבבשרהןקורעיןהפגםעוקצידבל)בזעומורשא
שלצד'הבועוקץהסכיןראשלצדהואשהעוקץכגוןבעוקץהסימןפגעשלאהביאולאהוליך
הלצדהואהוחלקשלאהנשאר'הבוהעוקץהוליךולאהביאאםוכןבמשחזתהוחלקהקתא

-

תא

דסכינאארישאמא'דקיומשני(קורענמיבירידתוממנויורדאלאבעוקץפוגעהסימןשאין
סוףופריך.(]]בירידתוהסימןאתהעוקץשיקרעוהבשרהעורנחתכולאעדייןלעוקץשכשהגיע)

מפליגלאהכידמשוםנ]י"ופרש.הביאולאשהוליךכגוןומשניבזעאחאכימחלשאאזלאכיסוף
משוםפסולהמסוכסכותכולןשאפילולמסוכסכתאוגרתביןהרבהפגימותבהשישבסכיןברישא
הדבהפגימותכשישאבלדסכינאארישאדקיימאפגימהבחראאלאמסוכסכתמבשרינןדלא

קורע,הבהפגםושלוהבשרהעורמחלישדסכינאדארישאהראשוןפגםשלעוקץמסוכסכות

מכשיריןה"בקצירבמגלהשוחטדתנןוהא.הביאולאשהוליךפיעלאףממנובירידתוהסימן
הפגימותעוקציקצירשמגלמפני(כמגירהתדוןתניאוהכאפניםכלעלנבילהמידילטהרה)

ואיןמאדמאדכפופים

-

שהסימןבירידתואףקורעכפוףשאינועוקץאבלכללהליכתםדרךורעין
שחיטתושחטואםישחוטלאאוגרתבסכיןמדותויוארבאאמר.ל"עכהפגםלתוךונכנסממנויורד

ולאוהוליךדסכינאברישאוכדאוקימנא)כשירהשחיטתושחטואםישחוטלאמסוכסכתפסולה
גדולפגםשנפגמהכגון)בסכיןויורדעולה(ז]ויביאיוליךשמאלכתחלהישחוטלאה"ואפהביא

.'"זפדשדגמראל"עכלכתחלדבדשוחט("]שםנמוךהסכיןוהויבמשחזתהעוקציםוהוחלקו
.ב,1'גז.ם.םכרוקמןנו

אחרןלקונטרהם.נ..צ

.אבליעהשם.,דשעת.ב,.טעב .ב,דע,ו.עט.ציד,מזליעהשסדשיעג
.קמאמורשאה"ושסי"רשפ,שינייםה"דשםי"רשעד דשדדד"ושם."ושעד

.ש.מייד"7שב."ושפאש.בוי.יעואד~.ן.נק~ .יימא,יהיא.יעהב,דעשסדשיפכיעה)לה,,סכי'סילקמן.זה'לסיההימה
.סכיןה"דב"רעשםפג.(ק"בפוהנה .כשרהשחיטתוה"דשםי"רשפד.א,יהמשנהעו
.ויורדעולהה"דשסי"רשפה,קצירמגלה"ושסי"רשעז



יחשחיטתרכותע

הבואם[,]כשרהשחישתוהביאולאהולכהדרךבהשחם

-

שחישתוא

אליווהבאהההנהמהצוארעלהליכתהכדרךהואידהכלפימראשההאצנעעלהמכין
:("ך"ש")1"מ)איפכאהואלמנהגנוכןשאיןמההבהמהצוארשעלהובאהכררך

לאולכתחלהוקורעוןבמימןפוגערהעוקץפסולההוליךלאאפילו.הביאואם,ו]
:("ןגמרא)יביאשמאגוירההולכהררךאפילובהישחוט

אחרוןקונטרס

עוקצים'בלההיהדמסוכסכת,י"כדפרשליהמביראלאהגמראלשוןשהעתיק,]ם"הרמבאבל
שרינןלאהכיומשום,ממנובירידתוביןבובפגעוביןבסימןקורע'והבבמשחזתאחדוהוחלק

הוליךולאכשהביאדסכינאבסיפאהדיןוהוא,הביאולאכשהוליךדסכינאארישאכדקיימאאלא
כעיןהואדמסוכסכת,ע"בשוי"והבי]ן"הרדעתלפי,ם"להרמבליהסביראאלא,א"רמש"כמ
עומדהואאם,בהובאהאלאבהולכהנרגשואינוהרבהכפוףשהעוקץדהיינו,י"לפרשקצירמגל
כלומר.דסכינאארישאדקיימאכגוןבגמראדאמרינןוהיינו.הקתאכלפיוכפילתוהסכיןראשלצד
הראשכלפיוכפיפתוהקתאלצדעומדאםהדיןוהוא,י"כפרשממשארישאולא,"הראשןלצד

ארישאדקיימאכגוןזואוקימתאע"בשוי"והבם"הרמבהביאולאהכיומשום.הוליךולאוהביא
שהעוקץדהיינו,'כופגםבהשישתרגישולאבהולכהשתבדקסכיןשכתבמהשזהומפני,דסכינא

השיבשמאחיישינןמרובותשפגימותיהמתוךאלא,קצירכמגלהקתאכלפיוכפוףהראשלצדהוא
פגימותולאהדאאלאמסוכסכתמבשרינןלאנמיטעמאומהאי,הרגישולאהסכיןוהביאמעטידו

תדוןהרבהפגימותבהשישסכיןדקתנידברייתארישאוהיינו,'הסעיףכדלקמןמסוכסכותהרבה
שאסורהאלא,נבילהמשוםומטמאהמדאורייתאפסולהדמגירה,דוקאלאוומגירה,כמגירה

.מדאורייתאדאסזרדכמגירדמדרבנןבאכילה
ם"הרמבלשוןהביא,בירידתונמיקורעהוחלקשלאשהעוקץי"לפרששהסכיםאחרן]ש"והרא

עלוכשהוליכההראשלצדהיאהפגימהעוקץשאםנכוחיםודבריועליווכתב,ע"בשושהעתיק
,בסימןתקרעלאכךבאצבעובההרגיששלאכמוהואידועדברכללבפגימההרגישלאאצבעו
יורדכשהואבאצבעובהירגישלאהאיךהאחדמצדהיאשזקופהכיון,היארחוקהדעתאבל

ש"דהרא,ם"הרמבעללחלוקהיאאחרוניםושארא"ורמהטורדעתלפיש"ההאוכוונת.ל"עכלתוכה
קצירכמגלכפוףהפגימהעוקץשיהיהאפשראיושוברההפוגמהבדברשנפגמהדסכיןליהסבירא

ם"הרמבשכתבדמהלומרצריךכרחךעלכןואם,וחושבחרשבמלאכתכךעשויותשפגימותיה
שאינוכוונתואין,שבגמראמסוכסכתשהיא,'כופגםבהשישתרגישולאבהולכהשתבדקסכין

אףכןאם,בהובאהבומרגיששהריעוקץשםשיששמביון,אפשרשאידברשזהו,כלוםמרגיש
הפגםעלכפוףשאינוכיון,שאצלווהעוקץהפגםלתוךממנוכשיורדפניםכלעלמרגישבהולכה
מרגיששאינוכוונתואלא,וחושבחרשבמלאכתנעשהשלאמאחר,זקוףאלאשאצלווהעוקץ
שאיןשםונחגרתוהעומקהפגםלתוךהיורדתבאצבעווהעומקהפגםמרגיששאינוכלומר,בפגם
,בהובאהאלאבהולכהמרגישאינוזוהרגשה,הסכיןעליהכשמוליךהלאהיומניחההעוקץ
זשהואכיוןשאצלווהעומקהפגםלתוךמהעוקץיורדתכשאצבעוהואמרגישמקוםמכלאבל

-

,וף

פיעלאףבירידתוקורעאינודדעוקץם"לדרמבלידדסביראמעזם,כשירדשחיטתודכיזאפילז
שאין,בונאחזתאצבעושאיןמאחר,שאצלווהעומקהפגםלתוךממנואצבעובירידתשמרגיש
בהםבפגעוהסימניםכןגםבונאחזיםשכך,בהבפגעובונאחזתכשהאצבעאלאקורעהעוקץ

דלא,כדלעילהלתאכלפיהראשלצדהיינו,דווקאדסכי1אארישאד7יימאדאו7ימ1אוהא.711רעים

,זק"סך"שס,גק"סות ק"פוט

.כשרהורחימתוה"דשם."ורש,ב,קא,ס,י אחרןלקונטרסם.נ..צ

.שט(כלץ)משנהבמנייש-פיכןפח.ו-.,הסא"פפו ,ה)פז

-

.כי'סיפט.(א"ע



עאיחשחיטההלכות

מכינומצאאםאבלשחימהקודםבהכשהרגישמיליוהם".פסולה
בריואמרממוכמכתפנימהבהמצאשחימהואחרשחימהקודםיפה

נוחנויריס1יס:0ג0.פמולה[י]שחימתולבדהולכהאלאעשיתישלאלי
51קיפ5כ0)103סחט05שנוסדקכיג55ריס5דקיינו5עד5קור0נוקוכקכס)דב

.()"סגופוקקיסק"קנוומגסוסיסגיססחיטוסכוס)ס)3ס63ססחט06שנוס7קכיג6
מ"סגגסע"7))סכמטריף)ים7קכיג6ריסקעיקריסיכן3קי6י61גוסגיןוקפי

.יסוגוילי(סהיסגסלןידגורל"ולויגורןבוזללבמררנימ"וכו"מירינקחיטת
שחסאפילוממוכמכותכולןאפילוהרבהפגימותבהשישמכין"ה

השיבשמאחיישינןמרובותשפגימותיהדמתוךפמולהבדיעבדבה
.הרגישולאמעםידו
ראשנמנעמגעתהאלאחלקהאינהוהרישהושחזההדהסבין'ן

בהשוחמיןפגםבהואיןהואילבאצבעמסתבךשהואהשבולת
הגולהבאר

.להיתישמה'זפ'אשסיבשםא'נעי.ף.'היבשם.נדרכח .שםבייתאט

כללמירכהולא]"ארעתיהולאועבירראינשעליהרמיארלאמלתארכל.פםולה,ז)

:י"'גמעיף'א'סיכרלעיל)"מהימןלאהילכר

אחרוןקונמרם

'כומחמיריןוישש"במא"רמכוונתהיאוזו.ם"כהרמבדלאי"לפרשהסכיםש"והרא.י"כפרש
.("'שורתבואות'מלךמעדני)

ולאלתוכההאצבעבירידתהיאהפגימהדהרגשתליהמביראש"הראדגםמבוארזהמכלוהנה
שמרגישדהרגשה,זהעלמעידהששוגם))'ה"הראכדעתל"סש"דהרא]'הדשהפריש"כמ

שיניהביןמשהוריוחשישמאחר,קצירבמגלגםמרגישמלמעלההפגימהעלכשעוברתבאצבע
כשהצפורןכללידגיששלאאפשראימאדכפופותשהןפיעלואף,ונקצרתבהןנאחזתשהתבואה

דולתוכההאצבעבירידתשירגישעדפגימההרגשתאינהשזואלא,לשןמשןעליהמדלגת

-

.(א
מרגיששאינואף,יזכדלקמןובהובאהבהולכהבדיקהצריכהסכיןדבלהאש"הראדעתולפי כלום

מועטתשבכוונה,טפישפירהכימקוםמכל,בהומאהשירגישאפשראיכןואםבהולכה
בירידתושירגישזוולהרגשה,ממנוירידהדרךבושירגישממהעליהדרךבובפגעובעוקץירגיש
והובאההולכהבדיקתאיןזהולפי).("'שורתבואות)בהבפגעומלהרגישיתירהכוונהצריךממנה

אבל,בהולכהכלוםהרגישלאאםיותריפהבדיקהמשוםלכתחלהאלא,ש"להראבדיעבדמעכבת
בדיקתהלפנישחיטהאחרהסכיןנאבדהאםכגון,,'בדיעבדאפילולהחמירישע"ושום"להרמב

:(בהובאהאובהולכהאלאבדקלאהשחיטהולפני

.הק.םך.ש.ב,לרשבזיזתסב ,נ"יש,כדק"מד,ס.תקצמרמז'כ-מה.(קפאו))קצומיק"ממהזהיתסיג

אחרןנטרם.לקם.נ..צ

.(ב,יב)הביתברקצג.יק"סשטט,יזמערניצ .טסעיףצד.ח,,סצא
.ח,,סצחאבליעה)נ,,סא,.,לעילשהיבא,ה,,סצם .א,עחנהלניתחקויואהצו.(ש,הוא



יחשחימההלכותעב

י"ונסגור)נדגר3קי5ין5ג1סטיןפי)3ססחוט)["]גהטס5ג1ין":0ג0
.(ו")קינוןק"פ)"ותסרס

פ"ואעבהשוחמיןפגםבהואיןהואילהדהואינהחלקשפיהמכין"'ן

כשרה[ט]שחימתושמחמהעדהיום"כוהביאשהוליך
"

)"וע[:גס

.(י"3כ"וכ)הריסספענויס)ג"כמד33סנוסג"כקינון
["י]בהשוחמיןפגםבהואיןכנחש[י]ויורדתעולהשהיאיסכיןח

דהיינורוחתאואתלתואמופראיאבשראצריכההמכיןיבדיקת'מ
עלומביאהמוליכהכ"ואחאצבעובשרעיומביאהשמוליכה

פגםבהיהיהשלאכדיצדדיהושםפיהשהםרוחותיהמשלשצפרנו
לדבריםלבויפנהשלאהלבובכוונתלאם["]יייבדוק'.בלל[יב]

הצפורןנפגםשמאבדיקותקצתאחרהצפורןלשנותוצריךי"אחרים
לפיבהירגיששיאבצדדין[יג]פגימהישואולימכיןשלבחודו

כיחדסקכיןנדדיסגיי173ק5)1:מגס.הצפורן[יי]פגימתבתוךשעוברת
.(1"וסרי)).11)ענתגי5חד)כ5)5

הגולהבאר

12ם,נפרא~אמ~-קהיאדישםמשוםדאנשראוהמעם".[א"עליב]שםדרבאמגראיא דףדרבאמגראיב
,קשההיאדקנה.ב"ע-' ,מוריד.'הג'דמבר'אמיראוכמהשםכפאדאבמרא'מיג

,ד"הראבבשםבוכלט1

[

"
:("יחדשהשמלה)בדיעבדכשירהשחימתובהשחםאםאבללכתחלה.כהלשחום,

:ה~דיןפרמיכל'וד'גמעיףג"כ"מי"ע.כשירה,נט

:"גומאכמווביניהםוזנבוראשוכשמגביהעקומהדשדרתו.כנחש,י]

:("ךן"שןן~"מ)לכתחלהבהשוחמיןבמכיןויורדעולה'וג'בואפילו.לכתחלה,יא]

.(של"רא)בנהיןושחמתםואסמכתאבדיקותג"יהכלביןוהן.כלל,ינ]
:"יללעיף]מעיין.לאמ,"]

:(]שערלתבואות)דווקאלאוהוא.כצדדין,יג]

בדיקהקודםהמכיןלרחוץדישד"הראבכתב]הביתיבמשמרתוכתב.הצפורן,ניד
לואירעשכןד"הראבוהעידהפגימהבתוךשנקרשפעמיםשהדםשחימהשלאחר

ש"עי)פגימהמצאבמיםכששכשךכךואחרפגימהמצאולאשחימהאחרשבדק
:(שורהכתבואותרלאהביתבמשמרת

מעציה

"
,הק"פסוףא"יקו,כדק"מילקמןעא,ז"מרבטת"בשיינתבאר.ה היא"פמשנהכסףסיר

-

,ח.ק"סעב.הק"סו"ט, משין

לקמןגםוראה,ד'ק"םך"ש.(א,ו)אשעראמתעג.הק" .כרק"ם.?ק"םשיח

גמרא.לר,ד'אשמיאלשיט

-

.שק"םעד,ב, מע

.מ"מילבישטית.כר"



עגיחשחיטההלכות

שלאלשחוםמכויןאםאפלבהלשחוםאמורפגימהלהשישמכין"י
הפגימהעיממליתלכרוךהיתרנוהגיןמובוביוםי'הפגימהכנגד[,ט]
להשחיזההכנהלושאיןהרחקשעתהואואם"'להשחיזהיכולשאינוכיון

)"וע:תגס.הפגימהעלממליתכריכתי"עישחוממוהרבחולאפילו

.('וקירוןטור)ס5ללין[טי]סגיפרוק)כריךפיותסגיס)סיססכין.(6"ק)'וקינון

אורבותבהמותהשוחם"ירי
אחדכלביןלבדוקצריךהרבהעופות

הריכנומהמביןונמצאתבאחרונהובדקבןעשהלאשאםואחד
ע5נווסכגיק)סר51טוחי:סגס.הראשונה[יי]ואפילונבילותמפקהכל

הגולהבאר

התאריבבחיאמלאטנאב.י"רףזפף'ריבמיזבראיט.שםש.זהיאלמא'רה.רב.י1.מרףבהזלת..ושטז טה'שח'מהלא"בפם"יהרמבש"יהראהרפףלחימרא.פ"וש-שםש"המאין

.העיטייובעלהביתבתורתא"יהרשב,'"ביח

:"שמלש"ובמבהגייה'אמעיף'ומימןענן.הפגימהכעד,]ט]

:'ו'סיכדלעיל,ל'הבבצדישחומשמאטירה.הצדדין,טז]

מכשרת11בדיקהבינתייםוכשבדקטנפגמההראשונהבעורשמאדחיישינן.הרחהטוגה,יז]

'ואגואמופראאבישראכהלכתאבדיקהבעינןהילכךלפניהשנשחמואותןכל
כדלקמןהפסקהוילאשחימהדצרכישניהלשחימהברכהביןלהפסקלחושואיןחרוחתא

אחרולאלשחימהשחימהביןרוחתא'אגלבדוקשלאהעולםומנהג(ךלן"ש)מ"י'מי
גבעלאףהאחרונהאלאאומריןאיןהאחרונהשחיבותאחרפגומהנמצאתואפילושחימה

כיוןשחיווהשלאחררבבריקהמשוםבלבדהחורעלאלארוחתאאתלתבינתייםברקרלא
אםאלאנ]דלעיל]יימררכרב"]אפומקיםממכינןחזקתהןעלמכיןהעמדלמיסרדאיכא

:(")(י]הגדולהכנמת)ב"ימעיףכדלקמןהמכיןחזקתלהדאיתרעבמפרקתדנגעידעכן

אחריןקינמרם

כמבוארבמפרקתנגעואפילובמפרקתההסכיןשנפגמהתלינןולאי'אסורההאחרונהבל"(ה)

זובהמהצוארעלהסכיןוהובאתדבהולכתדכיון"'משום,'אסעיףא"רמהגהותמלשון
במפרקתדהיינובסופהאםבעורדהיינובתחילתהאםידעינןדלאגבעלאףבודאיפגימהבההיתה
עשויהבמפרקתנגיעהשאיןמשוםמבתחילתהבסופה'טפלמיתלידליכאכיוןמקוםמכלנפגמה

שלפזי'אהזקת)יזתא'רי'תיתממיםם'שאזפיאףפ.לגנזיגעןלאי.בשזן1המן.פעה ,..סכאןלבוטעז
.1ק.סא.קו,נדליג,(נו'לפנינוסוסופןרנרנר.1,.יםומני .ם'פזפקש'בישםתקפםינו'מירכפא.1'ק.פך.ש.הונאכיבה.רב,''.ישעז

.ב,,פג.(נזפהאזתנזי'ש'ב,תקעה'ן)שהימההלל.'מהיעח ריכ
.1ה"לפבהקרמהפג.רק.פמשה' .סואותט"הגהפד.טזק"סעט

אחריןלקינטרםם.ינ.צ

ביןנשביק)שהתזוהויילההננסתשל.יינ)'לבמהציוקפרימהנמצאהשלאחויהשבבדיקהאיצו על,ולשחיטהשחיטה.(יימולובשנשוה)

השהיטהאחו.,בלביהחיי .(פונמהנמצאתהאהויעהא,הומשל.ויובין,.ההילטיסלבאובאצח
(הצומןפגומהשחיטהאחרכשנמצאת)שאסר



.י.*.י.*,... וו,[ש,עועיוג/1[ע

י"ונד"קפקינוןס"ת).סחיטס)(1וסחיטסניןסכיןנדוק)גריך5יןוסכפק)
.([יח](ג"י)ק"ס"וע5"וסרסנסנו15ר)נענסס

אתרןקונמרם

מיקריאלא,אתרעילאבהמהאתרעיסכיןהכאאמרינןלאהכימשוםן'כדלעילמעוריותרלפגום

מ,ואיצוארהעלוהובאתהבהולכתהבודאיפגומההסכיןשהיתהמאחרבבהמהריעותאנמי

-

ום

איסוראבחזץתבהמההעמדאמרינןבבהמהריעותאדאיכאוכיוןמבתחלתהיותרבסופהלתלות
שלפניבמהמהכןשאיןמה.],לחומראדאורייתאדספיץא",לץולאהסכיןחזץתבתראזלינןולא

לאואפילוהאחרונהשחיטתאחרפגומההסכיןשנמצאתמהכךכלריעותאמיץרילאהאחרונה
בהולכתהכללמגומההיתהולאהאחרונהעורבחתיכתשנפגמהלתלותשישמאחרבמפרץתהנגע

נמימיץריבחודהפגימהנמצאתראםפיעלואףנ,האחרונהשלפניבהמהצוארעלוהובאתה
,מבזויותרבזולתלותמץוםשאיןמאחרכולןואוסרין,אחריהבדץשלאהבהמותבכלריעותא
יותרבראשונהלהץלעליהםלסמוךישיימרכרבפוסץיםדיששבצדדיןפגימהלעניןמץוםמכל

מבראשונותטפיריעותאומיץריבודאיפגומההיתהבצוארההסכיןוהובאתשבהולכת,מבאחרונה

מעמידיןאיןהכיומשום,איתיעילאבהמהאיתיעיסכיןואמייןבהןכללפגומההיתהשלאשאפסי 'סיח"באוש"למזהלדלותש'1.עומדתהיתרבחזקתנשחטהאמרינןאלאאיסוראבחזץתאותה

ישלבהמהומבהמה,לזמןמזמןאחדבמץוםאלאלמץוםממץוםריעותאמחזץינןדלאז,ז"תס
המנהגטעםזהו.יימרכרבפוסקיםוישהואילשבצדדיןפגימהלענין,דמילמץוםדכממץוםלומד

לכתחלהמץוםומכל.מדינתינועל,ןאליעזרוהדמשץמדינתועל",הגדולהבכנסתשהעידמהכפי
להאין

-

.ושחיטהשחיטהכלביןיוחתאאתלתלבדוקפנאישאיןהדחףבשעתלאאםי,ך"השנגדל
מכןנהגושלאפיעלאףרוחתאאתלתהשחיטהגמראחרלברוץעכשיונהגוהכיומשום

-

דם

.לעולםהדחקשעתשם,ואיפנאיישהשחיטהדאחרמשום,אליעזרוהדמשקהגדולההכנסתש"כמ
כלביןאףשיבדץוהרבהלשחוטונחוציםדחוץיםשהםבשעהשאףלהזהירםצריךמץוםומכל

כללבדיץהאינהשזוועיץרכללבמהירותולאהלבשובכוונת",לאטלאטושחיטהשחיטה
שנדחץיםבסימניםכןשאיןמהדץהפגימהעללדלגיכולההיאץצת'במהירותקהצפורןכשמוליך
להזהירותריך.הצפורןכמומלמעלהעליהמדלגיםואינםלתוכהונכנסיםבחתיכתםהסכיןמרוחץ

ומתוךלשחטןעליהםוממהריםהכפרותלהביאהעםשמרביםהכיפוריםיוםבערבהשוחטיםזהעל
בעדםיכפרהטוב'והל"רחמורהבעבירההבאדמצוהוהיאלאטלאטלבדוקיכוליםאינםכך

:("',ופלתילכרתי

שחיטתשלאחרהסכיןבדיץתץודםלאכולמהנשחטיםיץחושלאליזהרצריךמיהו.לשחיטה(ע
לאשמאמשוםכךבשביללשחיטהשחיטהביןהסכיןלבדוץצריךאיןאבל.]',האחרונים

איןוכן,ז"קאכליאיסוראולאואחזץתיההסכיןדאוץינ"ויאכלומהםויץחובכךנזהריםיהיו

אחריףלקינטייםם.ינ.צ
.כק"ססוףא"קוצט )בגמראכדאמרינןק

1השמטעם,ויויףלרב(א,י ולא,שחיטהאחרפגומהבנמצאתאפילומתיר

.(שםא"בקוכדלעיל)בזהכוותיהל"קיי חנקת)לריעותאתרתידהוי,זק"ס.א"קוכדלקמןקא

,סכיןחנקתנגח(למניךפגוםוסכין.דבהמהאיסור סמקדהוי)כק"סבמניםוכדלעיל,ב,גביצהקב

.(נבלה ,ש"הראדעתבביאור)חק"סא"קולקמןראהקג

,ס"סאימאדבקמייתא,בינםלחלקנוסףטעם ואתאיפגוםבבתרייתאשמא
שמאבקמייתאל" .(כמפרקה

ט"ומל,(למקוםממקוםלענין)1"סלשםלעילקד ,ג"וש,(לזמןמזמןלענין)

,סו.ק"סט"הגהקח

.(שסהגדולהבכנסתהובא)יג'סיק"פקו .טזק"סקו
,לאטה"ויבק"סואחר,ט"סכדלקמןקת א"קוא'סילעיל,1"סחדשהשמלה,שםכדלקמןקט

,גק"ס
לעיל.(א"רע,ו)אשעראביתהביתמשמרתקי .בוק"סלקמן,יבק"סאחרבפנים

בדיקהבלאשחיטהלענין)יזק"סכרתיקיא .(בינתייכ

ק"סמשהורכי.(תקעו'ע)שחיטה'הלל"מחריקיב ש.ד

,יחק"ססוףך" כוותיהל"קיילולאשםל"מהרישהצריךכפיקיג

.(שסמשהבדרכיכמברד,בזה קוכדלקמןקיד

הסכיןכשנאפו1השמטעם)ז.ק"סא" ,(כשוהשחיטתו



.י.*.י..,י.4.(. ייוןשוועו1עיוג/1,

["י]אחרולבדוקלחזורצריךשחימהקודםהמכיןשבדקפ"יאעיב
כשרהשחימתונאבדהאםאבליפנינושהמכיןמליוהניהשחימה

ואםזהאחר(,)זההרבהבהשחסואפילושחימהקודםובדקההואיל
הגולהבאר

.הביתבתורתא"יהרשבשםם"ב,והרכריגשכ

י]

"
רובגבי"]'א'סיכרלעילהחוקהעלמומכיןאיןלברקושאפשרשכיון.השחימה,

,]הרץבשםהמעםשםש"מועיין).(אח"רשב)הןמומחיןשחימהאצלמצויין
רעותן]א"הרשבש"כמ"]הכאליהמביראנמיוהכי.שכיחמומחיןשאיןרמיעוםמשום
הכיואפילושכיחלאמומחיןשאיןרמיעוםליהרמבירא"ןשםש"והרא.רפגימןשכיח

אחריןקינמרם

כדלעילשחיטהבתחלתבדיקהלהצריךלהכיכדהיישינןשהיטהאחרלבדקהישכחשמאהוששין

במפרץתנגעשמא,חיישינולאאחזץתהלהמוץמינןשחיטהמתחלתשבדץהשכיון,,גין,סעי
י',א"רשב'עי)איסוראאכיללאכךאחרלבדץהישכחאםאףוהלכך,יי,כדלץמןבהונפגמה
ולאלשחיטהשחיטה,'בלברוץישתשחיתבלמשוםמץוםומכל.(ד"פ[ץ]"סהדשןותרומת

:(שורצןתבואות"',א"רשב)זהלספץעצמולהכניס

הרבהששחטמתוךשמאאובהונפגמהמהןאחתבמפרקתנגעשמאחיישינןולא.1האחר(1)

ואף.בסכיןריעותאהזינןדלאכמהכלבמפרץתולאבעורלאתלינןדלאמשוםנ,נפגמה
בסכיןששחט,1'כמקיםמכלנא,נשחטהבמהלךשיודעעדעומדתאיסורבחזץתדבהמהגבעל

ומשום,שכיחדלאמומחיןשאיןכמיעוטליהוהוהבמפרץתאובעורשיפגםשכיחלאבדוץה

ננ,ש"הראכתב,כ]נ"א,סיכדלעילדבהמהאיסורלחזץתמיעוטאסמוך,אמרינלאהכי ולהרשב

דמוץמינןמשוםהסכיןבנאבדהדכשרהטעמאהיינו]נ,דפגיםשכיחדעורל"רסן"והרא" שחוטהשהרילהחיישינןלא,דבהמהאיסורחזץתכנגדהדאיכאגבעלואףנך,אחזץתהלה

ריעותאבדאיכאאלאנח,חזץהלהדיחזץהאוץיאמרינןולאנ1,כדינובדוץבסכין,נ,לפניך
אחראםשחיטהץודמנמנמהבעוראם,ידעינולאנן,שחיטהאחרפגומה,הסכישנמצאתלפניך

.כרא"המבבש"כממכיה.הק"סא"וקי,א"ספה פו
.בק.םל'כרלן,.הלבתא,ה.פרב,'.ב"מתה.רא,'פט.,שיהה.רב,' .1ק.םא.,בקתבאי',עבר'בררכסיההמים,צ.(כא'ה,ה.רב,1נפז

.הא.,קא"םל'לןשהנבא.,מ"םצאלערןאףכןבי,שםל.צ,מלמהיןן.לינן.הילשטתפח

אחריןלקינטרםם.ינ.צ
לעילמבוארמומחיןזובשלעניןאלא,(מומחיןברוב מטעםשמכשירים(הביתוהמשמותן"הרלדעת)שם

ב"הפווראה,הסכיןחזקתמטעםוכאן,דמיעוטמיעוטא ,57'עתתפר

הובא)ן"הומבבשם,אמרה"דא,גא"רשבקבו סלעיל

אצלמומחיןרובלענין,(הק"סא"קו.א" .שחיטה
איסורחזקתנגדכדוקסכיןחזקתכאןישכ"שאקכז שווראה,דבהמה

חידושי,גאותע"סע"צ.ת" ,ג,סגע"צ

כדלקמן,לחומראדאורייתאספיקאמטעםונאסורקבת סבפנים

.מזק"ס.מק"וסלהק"סיוכד" ,הק"סא"קולעילגםוראה

חסדאכזבל"קיידלא)ב"רע,יובגמראכדאמרינןקכט ומבאר,(איתרעאילאבהמהאיתרעאיסכיןדאמר

,דק"וסקטו .זק"סא"קוקטו

חזקתשמטעם)כמאןה"דב,י,השוחטה"דא,יקיי ולכן,הסכיןכשנאבדגסכשרהשחיטתוהסכין

.(טובהעצהרקהיאלשחיטהשחיטהביןהבחיקה ,כמאןה"סושםקית

.א"מע,מגצ"צת"מסוראה,בגק"סקיט ,כק"סך"שקב

.א,טהונאובקכא .הק"סא"קוקבב

.סו"סקכג ,יהק"סכאןבמניסכמצוייןקכד

וראה.ומיהוה"דב,י,השוחטה"דא,יא"ושבקבה סבפנים

שלדעת,הק"סא"קואטהולעיל,יחק" כמו)דשכיחבמיעוטאפילומבשרינןן"והרא"הרשב



יחשחיטההלכותעו

שנשחמואותןלכלולחושלהחמיריש"ימהןאחתשלבמפרקתנגע
.(ן"ורר13תי31סס6"1רס3סג16גיס3ססטור).כ"אח[יט]
כ"ואחשחימהאחרשיברקנהקורםונאבדהברוקהבמכיןיישחמיג

וזהבהיתרויצאההואילכשרהשחימתופגומהוהיאנמצאת
הגולהבאר

.['י"פ)ן.היאבשם'בש.היאתשובתנב.י,לאם,שההמים'ל,הנרמןש'ששםש.היאכא

רלאהכאליהמביראנמיהכידבהמהאיסורמבזקתלהוציא]לכתרלהןבדיקהצריך
:(דבהמהאימורכזקתמשוםלכתרלהבדיקהצריךהכיאפילו.בעורהשיפגוםשכיר

ישהלכךלרומראיידאורייתאדמפיקאמשוםהמכיןנאבדהאםאף.כךאחר,ניט
כשבירתלפגוםמצויהמפרקתרעצםליהדמבירא"רמדאןכרבבזהלהצמיר

כרבלןקיימאדלאואף.המכיןרזקתלהאלאכןואםלקולאאפילוביהמדתלינןעצמות
:("אן"ורשבןןן"רעיין)למדאכרבלהצמירריישינןמיהאמירש,רמדאן

אחריןקינמרם

זוריעותאעמהומצטרפתהסכיןחזקתלהדידבהמהאיסורחזקתמוקמינןדאו,במפרקתשחיטה

בנאבדהאבל.]ן,'א,סיכדלעיל"ן,במקוהכמו,י,לריעותאתרתילמהוילפניךפגומהדהרי
שחוטההרידאמרינןמשוםינ,דבהמהאיסורלחזקתחיישינןלאלפניךריעותאדליכאהסכין
בוולעיין"למדדותיצריךשאיןשנמדדבמקוהכמו,יז,לפניךריעותאשוםדליכאכיוןלפניך
לחזקתחיישינןולא,,ן,לפניךטבלהריאמרינןובדיעבדלכתחלהאלאבושטובלפעםבכל

:"ן,א"ר'סיכדלקמןחסרשנמצאלמניךריעותאבדאיכאאלאיי,טומאתו

של,ברקתהזקתלהאלא)הראשןברתי(א,נ)צו.א.םא"םל'כרלן.ה"פש.הראש.כמצג בםש"כמצו

.(פנן.:מ"פככללת'1ביש1,מ1" שערראשוןת'בהארךהמתותירת,כמאןה"דב,'צח,ב,גמצהצד

,חסדאכרבלהחמירישינן'חדבזהגג,סו)ב,בק"סא"קילעלובמובא.א,'צה ,א"חל.לעצו

אחרוןלקונטרסציונים

לקמןיתבארש"הואלדעתואילו,א"הרשבלדעתכאן ב1הל"קייהויןשמעיקר,הביןמךה"וד,חק"סא"קו

.חסדאכרב איסורחזקתמטעםומטולהמבוארשםבגמראקל

כק"סכמניםלעילוראה,פגומהדסכיןוריעותא ,ודאיולאנבלהספקוקשתהיהסכיןרזקתשמועלת)

זהדמטעס)הק"סא"קו.(בק"סכה,סידלקמןבהא שאסור)חק"סלקמן.(לחומראדאורייתאספיקאהוי

.מק"סכד"ס,(לריעותאתרתימטעם טהרותכלחסרונמצאשנמדדמקוה)ב,בנדהקלא

שנגדמטעם,טמאותלמפרעגביועלשנעשה טמאהעמד,דריעותאתרתיישחזקתועלמקוההעמד

.הלכותביאוריוראה,(למניךולסרחזקתועל צוייןוכן;מקוהנזכרלאלידינושהגיעבחלקקלב

וראה,(י"ולפרשה"ס)מק"סכד"סלקמןלשם ט
לעיל(זהו"טלתוכן)לשםצוייןז"ועד.וק"סשםו"

,ג"וש,גק"סכמנים קולקמןיאהקלג

נמצאתאסגסה"שכ)חק"סא" מ"שכ)הביןהכך"וד,(ריעותאליבאפגושהכ"אח

.(ריעותאליראמגומהונמצאתעצמותבשיברגס י"עשהורעה)איסורלחזקתחוששיןאיןשלכןקלך

.(הורעהשלא)סכיןהזקתבמקום(לפתךשחוטה כךה"דא"קולקמןוראה,ריעותאכאןשאיןקלה

באותובנתעסקגםא"הרשבלדעתה"שכ)הכין כאןשאין,החוצץוכרעליוונמצא.,טבילהאחרהמין

.(ריעותא .(למניךלשחוטהגומהלפניךשטבל)א,י.גמראקלו
טמאהעמדלמימרדאיכא:(ב,ב)כנדהכדאמויקקלו מקוההעמדאדרבה,טבללאואימאחזקתועל

לפניךחסרשבלאהרי)חסרלאואימאחזקתועל .(חזקהלהויווזקהאוקיאומריםואין,מטהריןהיינו
,עאסעיףקלה



עזיחשחיטההלכות

א[כ]ולאועצמותבהשיבראיסורפגומהשנמצאת

-

עתיה
-

מכיןאוקי
.אחזקתיה(ת)
שיברשלאיורעאםאבלעצמותבהשיבראםיורעאינואםדוקאהנונו.אדעתיה,כ]

ממסכדלקמןשתימהאתרכשברקאלאארעתיהולאובהששיברתלינןלאבה

אחרוןקונטרס

הונאכרבלןדקיימאדהאמשום,טעמושםוביאר.ין,בתשובהש"הראכתבכן.אחזקתיה(ח)

לןהוהדטפי,ת,אפגיםדבעורלתלותהיאיתיראחומראדפסולהעצמותבהשמרבלא
לתומראתלינןעצמותבהשיברשלאבודאידידעהיבאהילכך,אפגיםהמפרקתדבעצםלמימר
הסכיןדנאבדהיכאאבל,מבעורהמפרקתבעצםשיפגוםשכיתדיותרגבעלאףאפגיםבעוראימא

תשמיששוםעשהאםוכן,להשרינןאתרתספיקאעודדנתוסףעצמותבהשיבראםדמספקא
המפרקתמבעצםיותרבעורלתלותהיאדתומרא,להשרינןטעמאמהאיבולפגוםשראויבסכין
עצםבהבששיברחסדאכרבלןדקיימאהאזהולפי.לשונוכאןעדאתרבדברתלינןבקלהלכך
"ת,דלעיללשיטתיהש"הראואזיל.לקולאתלינןבספקאפילואלאבהשיברדודאידווקאלאו

אלא,כבעורבכתבוכשנוגעעלמאלכולאמעוריותרלפגוםמצויהמפרקתרעצםליהדסבירא
הוהתך,דמדינא)יתיראתומראדהיאכתבהכיומשום,ביהתלינןלאבכתבותותךשאינומשום

ואף,דפגיםשכיתדלאבעורמלמיתלידשכיתאמילתאדהאבכתבמפרקתדנגעטפילמיתלילן
היינודווקאעצמותבשיבראלאתסדאכרבלןקיימאלאבמפרקתבכתשנגעידועאםדגםגבעל

לפעמיםאלאנוגעשאינומשוםבמפרקתלתלותשלארבנןדאתמורזויתיראתומראמשוםנמי כמ
עצמותשיברואצרכורבנןפלוגלאהכיומשום,נוגעשאינוולפעמים,ש"הראבשםלעילש" כמזהבכללכןגםהמפרקתועצם,דייקא

נראהחתךכשישדהיינו,תז,אשריוהגהות]ת,המרדכיש" ,בהשיברבכללדאינוהמפרקתבעצםנראהחתךוכשאין,בכחשחתךלכלנראהשאזבמפרקת
אד על

טעמאומהאי.פלוגלאמשוםעלמאלכולאתלינןלאהמפרקתעלבכחוהביאשהוליךשנודעפי
בבתרייתאשמאספיקאספקדאיכאגבעלאף,קמייתאלמיפסלאפילוהונאכרבלןקיימאנמי ואם

נוגעאינושלפעמיםדכיון,,אתתבסימןלעילש"כמ"במפרקתכםשמאבקמייתאלומרתמצי משוםמדאורייתאקמייתאואמוראספיקאספקוליבאכללבמפרקת
,לעולםרבנןבהאתמורהכי

.(פלוגלאמשוםבמפרקתבכתשנגעכשידעאפילובהמהבתדאאובבתרייתאלעולםדאתמורכמו
משוםהואעצםבהשיברבלא[חסדא]כרבלןקיימאדלאדהאוסייעתוץ',א"הרשבדעתלפיאבל

,כדינאאלאיתירהתומראאינהכןאם,מעוריותרלפגוםמצויאינוהמפרקתדעצםלןדסבירא

.תן,בספלולא,ה,ו"טסעידכדלקמןגוונאכהאיאועצםשיברבודאיאלאלקולאתלינןלאוהילכך
,"),ש"כהרא),במפרקתבכחבחתךלהקלשלאא"כהרשבו"טכעידלקמןפללע"דהשוגבעלואד

אתריילקינטרםם.ינ.צ
.הלכותביאורי.ב-א,רהצ"צד"פס,(ס"בס בג'סיולקמן,גק"סבפניםלעיללשם)צייןוכןקמו

,לימינוהגיעולע,,מ.ק"סכד'וסי,יאק"ססוף טוראה
ז"טלתוכן)לשםצוייןז"ועד.וק"סא'סיו" א'סילעילגסוראה.ג"וש,גק"סבמניםלעיל(זה

,(לקמןשיתבארכמו)זק"ססוףא"קו .קם
.כק"סא"קולעילהובא.והילכתאה"דב,י ,הביןבך.ה"דא"וקוקמת

,הלכותביאוריראהקמט ,במפוקחשבירהדרךאפילוהחמירשםהמחברקב

כדלקמן,ך"ושו"הטעליוחלקושבזהאלא ,הכיןכךה"דא"בקו

כדעתבזהסוברהואשגם;לעילשנתבארקנא .אשריוהגהותבמרדכישהובאוהפוסקים

.סו'סיככללקלט קולקמןוראהקמ

סכיןלעניןשגם,הביןכךה"דא" כרבהריןמעיקרל"קייש"הראלדעת,,בואתרעי

.חסדא ממקמא

,(בק"סא"קולעילהובא)טו'בסיש" ,דפגיסשכיחלאבמפרקתשהואכלדבנגיעה

,'כודסביראללמודישומזה מליישבבאקמב

אף,חומראדהוית"בשוש"הראש" ב"וא,בכחשנגעחוששיםשאיןטו'בסישכתב

,'כוומדינאאלא,מדינאלאסורצריך .סמויהוובנוק"הויבבטס,תקמחדמוקמג
,טו'סיקמר הרשבכקושייתקמה

וראה.תא,סיא"חת"בשוא" להתירמקוסיששכאן)גק"סבפניםלעיל



.י.*.י.*,... ירו,שן,עועווג,1ערו

שחימתושחימהאחרונאבדהבהושחםהמכיןברקלאכאםיך
מיוהרתמכיןלושישיימבחאבלמכיןבמתםא"בדממולה
ואםהיאברוקהבחזקתתמירשםשמצבעהמיוחדומקוםלשחימה

ט3ח)כ)1ר15י:0גס.כשרה[כא]שחימתוונאברהבריקהבלאבהשחם

[]כ]5)סוינגיעג0ד3רסוס03עסות)51קורסחיטת)כיוחדתסכין1)סי50

הגולהבאר

.שםא"והרמהראשאביובשםטורכד.הבית.בתורתא"יהרשבשםש"הראגג

"ן"והר.אין"הרשבכתבכןמעצמהנפגמהעמידתועםשמארוששיןואין.כשרה,כא]
עלחולק

~
ליותרימים'גערךמועםמן~ביןוחילקהכריע",שורוהתבואות.ה

:הלורהיריעלנפגמהשמאלחוששישמכאן

ברוקשהואאבוקתוויסמוךהמכיןויאברבריקהבלאבוישחומרשמא.יפגמגה,כב]

הואה~דיןומקור.],בושנשתמשבמהפגוםעשהוושמאבושנשתמשישכחכי
צריךהמכח""בגמראראמרינןאהאי"הארוךהביתבתורת.]"שבחדושיוא"מהרשב

אחרוןקונמרם

ישא"להרשבדאףמשום.פגומהונמצאתבנאבדהלהץלש"הראכתשובתכאןפסץהכיאפילו
נפגמהאםידעינןדלאגבעלדאף,בדוץהבחזץתשהיתהץתה,חלהאזלהשנאבדהשמידלומר
דאימרלההיהמהידענושלאמאחרהעיןמןונתעלמהכשנאבדהבדוץהבחזץתאינהמץוםמכל
ואיבאשונותסיבותוכמהכמהידיעלליפגםיכולהאבודהכשהיאוגםהמוצאהעצמותבהשיבר
חזקתושאבדבדוץעדגבי]),צ"ץ'סילץמןאשכחןגוונאדכהאי.(]),כרתי'עי)סובאספיץא

שנאבדהשעהעדבחזץתהלהמוץמינןבאבידתההסכיןחזץתשאבדהוכיון.טעמאמהאיבאבידתו
פגומהשנמצאתבמהז),הסכיןחזץתכללאתרעילאדהאמשום,משנאבדהשנפגמהותלינן

עצםבהשיבראםוממץנאבדהכשלאכןשאיןמה.משנאבדהחזץתהאבדדשכברכיוןמשנאבדה
דלקמןחודהעלנמלהאםיודעואינוץרץעגביעלנפלהאםואפילו,זהבספץחזץתהאבדהלא

חודדעלשנפלהראינוולאלפנינושהיאכיוןדאדרבה,זובנפילהחזץתהלהאזלהולא,ו"ט'סעי
עדחזץתהלהאזלהשלאוכיון,נפגמהולאחודהעלנפלהשלאלומרבחזץתהלהמוץמינן
,לפניךפגומהדהריזובריעותאלמפרעחזץתהאתרעיפגומהכשנמצאתהילכךפגומהשנמצאת
להדאזלאבמפרץתבנגעוגם."),כדלעיללריעותאתרתילמהוידבהמהאיסורלחזץתדמצטרפת

לאלץולאאבל,חסדאלדרבלחושדווץאלחומראהיינו,",כדלעילחזץתה

-

,חסדאכרבלןיימא
שנראהבמץוםמצאהאםומיהו.א"הרשבדעתלפיכללמעורטפיפגמהלאדמפרץתאמרינןאלא

עשהשלאיודעשהואהפגםלתלותמץוםכאןואיןשנמצאהעדבווהיתהזהבמץוםממנושנפלה
כשבדץהאלאאדעתיהולאובהששיברתלינןדלא,(י),חדשהשמלה)אסורהזוהריכלוםבה

:ו"סיכדלץמןפגומהנמצאתכךואחרשחיטהאחרמיד

.כרק"פך"שקובשיך,(א,.ץ)בשערראשוןת'בהקצרהביתתירתצט .דאכרינןהאה"דב,חצוג.בגק"פ

.(א,סו)בשעראביתקד,צרדהמטה"ר(ב,ב)ק .ב,חקה.ממוח"ומשמ,לק"חקא

אחריףלקינטרםם.ינ.צ

.א"הרשכלדעת,עצמותבה.יטק"סקנת סקנג

.זק"סא"קוקנהת"שווראה.(פניקהקווםכשנאבד)3אק" .יטק"וסיכסעיףקנו,גאותכה'סיצ"נ
.סוסעיףקנזשיברהיתרבטעם,הביןכךה"דא"כקוכדלקמןקנו



עטיחשחיטההלכות

יסחוט5)ד"ויו(מסי"31טוווערן'1ק"סת"ד5"ו0ג13)1סי"וס)יפגתג0

.(5"רס3)3דיק50)03)סתח)03
דרךעצמותבהשיברהשחימהואחרבדוקהבמכיןהשוחמ"ימן

שחימתופגומהונמצאתובדקהוהובאההולכהבדרךשלאשבירה
בזהכיוצאכלייוכןנפגמההעצמותשבשבירתתליםדאגוכשרה
יאבלחודהעלשנפלהשראינוהודוקא.קשהקרקעג"עשנפלהכגון

עצםבהשיבריואםחודהעלשנפלהליסר[כג]חוליןתויןממפיקא
ין":0ג0.רךשהואמפניבוחוליןאין(")שבירהדרךאפילוהמפרקת הגולהבאד

זרן'שידפזר'אבהזקתבהיהרבהמהשםא.הישבנוששבר'כהפראכרברהלכהב.י'.ן.הזל'הנממפקנתגה שהמה'שנלד.נגמזתבה

הרהעלשנפלהוהשאיןזבלבהכשי .בהכשרשנשהמהלדנרןלא.הביתבתורתא.זהישבשםש.הראנו
,מחמיריןאחריםבשם1"הרנח

כתבחלביםשמחתךואחדבשרבהשמחתךואחדבהששוחםאחדמכינים'גלושיהיה
בשרבהחותךלפעמיםכיבוששוחמבמכיןבשריחתוךשלאמעמאדהיינוא"הרשב
בבשרעצמותבושישופעמיםלפגוםמצויהבשרשאיןלפיפגימהמשוםלהחוששואינו

לרושאיןשבדיעבדמזהמבואר.ל"עכואמורהראשונהבדיקהעלומומךושוחםומשתלי
:,,בוכיוצא-קדברבכלוכןעצמותבלאניטרבחתיכתולפגימה

במפקלהקלליהדמבירא",דלעילז,ש"להראואפילו.חודהעלשנפלהלזמר,בג]
לאשמאלאימוראמפיקאמפקדאנאמשוםכאןלהחמירישעצמותבהשיבר

ודאיאינהדקרקעבקרקענפגמהלאשמאחודהעללומרתמציואםחודהעלנפלה
:("'"ך"ש)'"ע"והשון"א"הרשבר"לפאלאש"הראר"לפפוגמת

אחריןקינמרם

חילוקראיןלהוומביראזהעלחולקיםוהשייךו"והט.ן,ן"הרבכוונתן),י"הבהביןכך"),(")

בכללהמפרקתועצםסתםעצמותאתמרבגמראדהא,עצמותלשארהממרקתעצםבין
לפיאלא,]ן,א"הרשבבשם"לעילאש"כמרךהואהממרקתשעצםן"הרכתבולא.הואעצמות

הולכהדרךבוכשנגעהמפרקתבעצםתלינןולאחסדאכרבלןקיימאדלאדהאנ",'האטעם
הסכיןשאין,דלעיל'הבטעםלפיאבל,והובאההולכהדרךפוגםואינורךשהואמפניז",והובאה

,א.רושב'רביי.בפמא"הב,ש.כיאפפקנ.'שבפשאףקויאה,היזףעזין'זלענ.(מכאןשהזכי)בק.פל'יברלןקו לעיל

.(להשיאפ.פממים)ש.היאלזמזרהנא'שלר.בק.מא.קי המהל1קתביאישלאאף,זהלזק'השביאי)כהק.פקוא.מז"בככללת.שז'בקו

.(בזהא.לישבש.היאבין.הק.פא.1ק1,נ.ף.פןקח קט

.(ן'תזלאיןמפפק)כא'זהה.רב,'
אחריןלקינטרםם.ינ.צ

.(שכירהבורךהדפוסיםובשאר.קאיאהיכאנספןלאר"בומוקנת ,בק"סא"קוקמאששייךנראההתוכןי"ועפ,חלסעףבהתשךבא

.כללאר"ודוהלכתאה"דב,י.קסם,הלכותביאוריראה..לכאן .שםן"ורא"שבושכקסג,העיטורכעלבשםש"ומה"דקנט
טעםמפושי"הבואילו.ך"ושז"הטממרשיםכןקסדהסמוקתעצםשברשאמילו:הראשוןדיבורא,גקט הבוהבין)פסולהשחיטתואמש

,שבירהדרךאמילווהיינו,'האאפילודהייתי"



יחשחיטתרכותפ

3דוקסרחוקתססיתס515סחיטסקוקוךתח5ססמוכיןסנדק3יןוס3כ5חי15ק
מורדכיוסגסות)ע"ד)3דוקסתכיןנוקריס"ד5פ5סחיטססמוך3דקס551תחי5ס

.(דחוקןק"פ

אחרוןקונטרס

עצמותשארביןשבירהבדרךלחלץאין,ושבירההכאהדרךאלאוהובאההולכהדרךלפגוםעשוי ,המפרץתלעצם
מודהי"הבאףוהובאההולכהובדרך.סתםעצמותבהשיבראתמרשבגמראכיון

,ן,ש"הראאבל."לעילאע"בשוש"וכמ,דלעיל'הבכטעםלהחמירישעצמותבשארשאפילו
בעלמאבנגיעהדדוץא,במפרץתבכחכשחתךתלינןוהובאההולכהבדרךשאפילוליהמבירא
ן",המרדכיכ"וכ."ן,י"רשדעתוכן.י",כדלעילחסדאכדרבלןץיימאלאבכחבוחותךכשאינו
לןץיימאלאבכחבוחותךכשאינובעלמאדבנגיעה,במפרץתחתךכשנמצאטעמאמהאילהץל
הילכך,בעורשחותךכמובהכשחותךמעורטפיפגמהדמפרץתלהודסביראמשום,חסדאכרב
טסילמיתלידאיכאגבעלדאףודרסשההבספץדדוץאללבגמראכדאמרינן,בעורולאבה,תלינ

אבלבבהמהריעותאדאתיילדאמשוםתלינןלא"ן,השוחטיםרובכדרךודרסשההשלאבהיתרא
סביראן"והרא"והרשב.~ל,תלינןבהיתראטפילמיתליואיבאסכיןאלא'אתרעלאדבהמההיבא
המפרץתבעצםלמיתליאיבאדטפיליהדסבירא,חסדאלרבאלאבגמראהכיאמרינןדלאלהו

אלאחסדאכרב,לץיימאדלאלדידןאבללנ,כדלעיל'כואיתרעידסכיןטעמאמהאימבעור
והילכך,לז,תליאבהאדהאכיוןדסכיןלריעותאדבהמהריעותאביןמפלגינןלאעצמותבהבשיבר

במלוהכמולריעותאתרתילמהוידבהמהאיסורת,דחזלריעותאמצטרפתדסכיןריעותאאפילו
שוודאיעצםבהששיברדכיוןמשום,לץולאדתלינןטעמאהיינועצמותבהובשיבר."ל,כדלעיל
פוגםשוודאיעצםבהבשיברדווקאוהלכך,לי,לפניךפגומהשהיאבמהכללריעותאליבאפוגם
פיעלאף,פוגםודאישאינווהובאההולכהבדרךעצמותבשאראפילוולא,במפרץתלאאבל

ואיכא)דרסממץשההבספץלץולאתלינןדלאכמו,לץולאתלינןלאמעוריותרלפגוםשמצוי
תלינןלפניךכןשהואבמהריעותאדליכאהיכאדגל,ט,א"הרשבדברילפילץולאמינהנפץאנמי לץולא

,נתעסשאם,חוצץדברעליוונמצאועלהטבלוכגון,'כואתרעי,סכי,לדליתהיכאאפילו
.("ל,א"מיט"ץצסימןכדלץמןבוחוליןטבילהאחרהמיןבאותו

,בדוקהשהיאבמקוםאחרבמקוםבהוישברחזור',המסרקתעצםבהשיבראםמעשהולענין
ישגוונאכהאיוכל,לן,בודאיפוגמוהמפרץתועצםרךזהשברזלבידועפגםשםימצאואם

למזורבמפרקתבכחבחתךאףגוונאבכהאילהץלישמרובהובהפסד.ך"והשז"אהטלסמוך
:ש"והראי"רשעלולסמוךדעתואומדלפיכזהבכחולחתוך

אתתןלקונסתםם.ונ.צ

והמחלוקת,(והובאההולכהבדרךשלא)סוסעיףקטה הבשבין

ישי"שלהב,היאך"והשו"הטלבילי" ,שבירהבדרךואפילו'האכטעםגםלהחמיר

,סילקמןגםוראה,טו'סיכ'סית"ובשו,טו'סיקטו ,מק"סבו

,חק"וסבק"סא"קוקסז קסת
,בק"סא"קוכדלעיל,מכדיה"דב,י .חק"סא"קוודלעיל,תקמחרמזקמט

,חסדארבלדעת(בק"סא"קוכדלעיל)ב"רע,יקע קו)לעילונתבאר

,ש"המאשלדעת,(חק"סא" ;חסדאכרבל"קייהדיןמעיקר

כק"סג"קולעילהוכוא"הרשבשלדעתאלאקעא דבמוסגר)

התלוירובדהויל"וקיי,(אלאה" ולא)נבלהודאיהויולכן,בתריהאזלינןולאבמעשה

.ג"וש,יאק"ססוףבג'סיכדלקמן,(ספק

אותכו,סיצ"צת"שו.מק"סכד'סילקמןראהקעב .רואותב

.בק"סא"קוקעג ,הק"סא"קולעילהטעםשנתבארמהראהקער

.זק"סא"קוקעה א"קולעילוראה,מק"ססוףכד'סילקמןג"וכקעו

הסכיןבנאבדאףג"כא"הרשבשלדעת)חק"ס .(פגוםונמצא
.(ב,ה)ב,סיז"אהענחמיהדברי ריעותאדליכא)עצמותבהשיברהיתרבטעםקעו

ולאאיתרעידסכיןש"המאמטעםולא,כלל .(בהמה

כמוסקיםדלא)שםשהתירלשיטתוא"שהרשבקעח ,מק"ססוףכד'סילקמןוראה,(שםהמטמאים

,(ג,ה)שםנחמיהדברי ,ד,מגצ"צד"פסראהקעט



פאיחשחיטההלכות

ליתפגומהנמצאתכ"ואחוהצניעהשחימהאחרהמכיןבדקהאםמז
[כי]ולאועצמותבהשיבראונפגמהאחרבדברדאימורבהלן

.אדעתיה
מנרין(מ)(טור)יפס1גת55ת"י[:תגס]לחכםמכינוהראהשלאימבחין

הגולהבאר
.ארבאג'פלדלאבגמראשםלא.דחוליןק"פ'כ-מהכס ,'אח".רףתונאדאבמעזראל

שהניחוכגוןעצמותבהשיברשלאבברורשידעגבעלדאףפירוש.אדעתיה,נפז
ושיברהקופסאמןדהוציאואמרינןשחימהאחרשבדקוכיוןהכיאפלובקופסא

לא]י,ד"מידלעילגבעלואף.מעצמונפגםאחרבדבראיסוראואדעתיהולאובו
מוקמינןלפיכךלפנינורעותאראיןמשוםהתם.מעצמונפגםעכירתועםשמאחיישינן

אחליה
~

מעצמונפגםעמידתועםאמרינןכרחךועללפניךפגוםהריהכאאבלקתיה
.(נ',ך"ש)אחרבדבר
הניחהאםיפהומצאהשחימהאחרשברקפיעלשאףכתבהביתריבמשמרתאבל

אחרונמצאתומשתמרהמוצנעבמקום
~

מוציאמפקשאין11היאאמורהבודאיפגומהמן

איןידועהסיבהשוםבלילפנינופגומהודאישהיאשכללפנינופגומהשהיאודאימידי
הראשונהבדיקתולתלותשישהאחד.מעמיםמכמההראשונהבבדיקתוממפקלהקלחולין

ובידקוחוורפה'ונמצאתבודקשאדםפעמיםכמהיארעוגהמהירותכןשלבמקרה
צפורןשדלגהאולבנתןלאשבתחלהאלאפגימהשנתחדשהולאפגומהונמצאתלשעתית

ועוד.אחדבאישואפילושויםהצפרנייםכלשאיןועוד.הרגיששלאאוקמנהפגימהעל
בתוכהויקרשבפגימהדםיכנסדלפעמיםהמכיןעלהנדבקדברמצדמיבהלפעמיםשיש

קורםהמכיןלרחוץד"הראבהצריךכןועל.הפגימהותתגלהממנההדםינערהומןולאחר
אפשרשאידברהו~מעצמונפגםשהמכיןלתלות..~ן,כדלעילשחימהשלאחרבדיקה
ין~ומכריליהדמעביריןפגומהונמצאתלחכםמכינוהראהשלאמכחכןשאםלאמרו
.ל"עכמעצמונפגמהמכןלאחרדלמאממונאליהמפמדינןאמאיהיאדמרפהאבשרא
:(~'"חדשהשמלה)מרובהבהפסדאוהדחקבשעתאלאבנהלהקלאיןהלכך

אחריןקינמרם

],י"רשל"עכהרבכבודעלמגדיןלןכדקיימאפניושהחציףאפקירותאמשום.אותומגדין(ם)
פעםבדיקתועלשיסמוךלפיהטעםכתבוז],והכלבונ]"ג"וסמ]],ם"הרמבאבל."],ן"ור
כשבינהםאלא"],מגדיןאיןהרבכבודרעללהודסבירא.ל"עכבהוישחוטפגומהותהיהאחרת

.הק"מסיףא"קי,ב'ק"פואחרט"סל'לעראהקטו.כאוצקקים .ירק"פקטו.בוק"סקיג

.ט'מעיףקיז,(ב"מע,ה)אשעראביתקיד

אחריקלקינטרםם.ינ.צ

.(א,קם)סגעשיןקפג.נמצאתה"דא,יחקפ סקפד.דלאה"ד(א,ה)קפא

.(ב,פ)א"פקז" .ג"סמשלד"וט1"סרמג'סיע"ושובטורקפה.ו"הבא"פקפת



יחשחיטתרכותפב

ו65ת)31ג.(טור)16פ1רין,וע3)1[כה]16פ1ומגדיןוס)פגוגת65תס":מגס.אותו

שהואמכינואתהחכםראותבלאלעצמוששההנשרעלן'1'ומכר.אותוומעכירין[כה]

דינאהאירנאראףק"מהראבשםמשהחןברעיוכתב.(ומור"'"ם"רמב)מליפה

אחרוןקונמרם

כגוןלכבדוחייבשהואכמומכבדושאינומשוםלאאבל,חכםלתלמידגנאישהםבדבריםוגינהו

הנדויטעםאלא."],ר"של'סיו"וטי"בבהובא[י],מיימוניותבהגהות]ש"כמ,,],והידורקימה
דהרבהמשוםפגומהותהיהפה'יבדוקשלאדחיישינן,אחרתפעםבדיקתועליסמוךשלאהוא
להראותחכמיםהצריכוהכיומשום,ן],כדלקמןהסכיןלבדיקתשמיםויראתהדעתישובצריך

ולכן',לתקנהשיתעצלבעצלותליהדחשדינןבדיקתועלטפחלכלהאמינוולאדוקאלחכם,סכי .בבדיקתהכךכליחמירלא

שלולאהיינו,חכםשלכבודומפניאלאלחכםסכיןלהראותאמרולא"',בגמראדאמרינןוהא

פיעלאף,הסכיןבדיקתודיןדתיודעיכללפניסכינולהראותלטבחליהסגיהויחכםשלכבודו
מוטלואינועמושותףשאינואחרטבחאפילואו,]',התלמידיםמןאחדאלאהעירחכםשאינו

שאם.הסכיןבדיקתעלכללחכמיםהאמינוהולאלבדוהטבחאבלנ',זהשלסכינותקוןעליו
סימןכדלעיל,ז"רבטורחשהיא,זובבדיקהכללחכמיםכבודהיהלאנאמןהיהלבדוהטבח בר

הרי,',לפיכך.הרבהשמיםויראתהדעתישובשצריךמשוםעליהלטבחהאמינוהושלא,"' וליחןהיאשיפהלומרעליהולהורותהסכיןלבדוקידואתאישיריםלאשבלעדםחכמיםכבודזה

אחרלחכםאפילוולאלתלמידשאיןהוראותבשארכבודםשהואכמו,בהלשחוטלטבחרשות
בעירהמורהשתלמיד,מהוראהחמורההסכיןבתקתואדרבה)העירתיחכםשישבמקוםלהורות

ששוחטאולאחריםומוכרלעצמוכששוחטכןשאיןמה,"',הואנדויברלאורבושאינוחכםשל

.(להוראהשהגיעחכםאינואםהוא'נדוברהעירלחכםסכיןמראהואינולאחרים
בשוחטאבל,ן"לאחריםששוחטאולאחריםומוכרלעצמוששוחטבטבחדוקאהיינוומיהו

כדאמרינן,אחרלטבחאפילוולאלתלמידולא,לחכםסכינולהראותחכמיםהצריכולאלעצמו

,זהלעניןמרבנןצורבאהואשחיטההלכותשיודעשוחטוכל,לנפשיהחזימרבנןצורבאיבגמרא
דבראפילואותוששואליןמיכלנקראותלמיד,"יהתלמידיםלכלכוללשםהואמדרבנןדצורבא

,א.ק"פקיט.א,ח.בגמראה"ב,ז"הבא"פקיח
אחריףלקינטורםם.ינ.צ

.א"סרמך,סיע"ושוטור,ב,לבקידושיןקפו ,ז.אותו"מתורהתלמוד'הלקפו

,חק"סקפת .כד'סיש"מהוא,ע"בשוהסעיףבהמשךקפט
,בק"סכמניםא'סילעילונתבאר .ה.ק"סבפניםב'סיכדלעילקצ

.ב,יזקצא בשוה"וכקצב

,א"חיושראמריוראה.ט'סירבנות" .י'לסיהמעתיקבהערות
הרכהשצריך)ל"הנ'האחששרקיששאצלוקצג לתקנהשיתעצל)השנירששולא(הדעתישוב

החששהזביולאשםת"ובשו,(בבדיקתהיחמידולא שאיןלטבחלהראותשיכולהזכירלאוגם,ל"הנהשני

.עליומוטלהסכיןתיקון ,הטבחיםסכינילבדוקהתבמעללהטויתקצר

'וסי,(ותיקונוהסכיןבדיקתטורם)הק"סכמניםקצה ,(הסכיןבבדיקתרבטורח)אק"סא"קוא

שמיםויראתהדעתישובשצריך)כק"סשםוכמניס

א"ובקו,(ע"כשוכאןכאמור,הסכיןלבדיקתהרבה סשם

באקראישבשוחט,שכתבומהה"ד)בק" צריךאיןלהוראהשהגיעחכםשםשאיןבמקום

.54'עתתפרכ"העווראה,(הסכיןבדיקת זההרילכן,הסכיןלהראותצריךשהטבחכיוןקצו

.'כוכבור ,תום,כשויןה"דב"רע,כבסוטה.א,סגברכותקצו

.מאק"סתורהדעתוראה,בשויןה"ושם שוקצת
הוראההמורהשרק)ד"ממסוףשלו,סיע" ,(נידויחייברבובמקום

ביןהחילוקטעם,כק"סא"קוא'סילעילראהקצט שוחטלביןלאחריםומוכרלעצמושוחט

,לאחרים רואהח"ת)ב,כחביצהוראה,א,סגעירוביןר

אוהלי.(חכם)א"סתצח,סיח"אולעיל,(לעלמו דא,כחביצה.יוסף

.י"רשה" כללי,מרבנןצורבאה"דא,דתעניתי"ושראהדא

,קמוכללוההוואההפוסקים



פגיחשחיטההלכות

(ן')דחוק"פ'פס)5מגסות)גרותו)גריךו15ן)קן)))[כן)סחכס)יכויפס
מחלוולהםוהבדיקההשחימהעלידועיםאנשיםלמנותנהגווהאידנאיי

הדעתטוב"צריךוהרבהוזריזיםכח]זהיריםהםכיכבודםחכמים
הגולהבאר הראאבעבשםסירלב

.ש"

שהיאלמפרעששחםבשרעלמכריויןהאידנאדאףנ,לשונוממתימתומשמע.ל"עכהכי
ע"השואבל"נ"אימןן]מלעילש"וכמקימאולאלולחושהואדדינאמשוםהריפה

שוחפיםהקצביםשהיובימיהם]נ"שקנמוהואדקנמאליהדמביראאפשרזהדיןשהשמים
אלאלמפרעלאמוראין.]נ"השוחמבשבילהקצבלקנוסאיןהאידנאאבלבעצמם
אעובדאנז,א"הרשבש"כמבנפשבשאמהמכיןבבדיקתסיקלשהואקלותבוכשנראה
עלאףיפהבדקשלאמכשוללושאירעלאאבלגוונאבכהאידמיירימ"ימעץדלקמן

:נה"[כ]'סילעילש"וכמפושעשהואפי

אבלנח,ן"ר.נן"י"לרשהיינו.,נ,מחולכבודוכבודועלשמחלדהרם.למחול,]כ]

:(]ן"הגדולהכנמת"ן"ך"ש)למחוליכולאינון"דלעילמייעתו.נן"ם"להרמב

כיאףלביתוששוחםלמיגםלגמריהחכםבדיקתנתגמלהכךומתוך.'כווזריזים,בז]

אחרוןנמרם.ק

[ח]"ל'סיע"באהש"כמבהם,בקיאישהכלהחגבהלכותואפילוואומרובתלמודובלבדאחד
.כבודםאתמחלוחכמיםגםולכן.]יכדלקמןלעצמונאמןאדםשכלמשוםוטעמא.[ז]"כסעיף
,בשכרלאחריםששוחטבין,לאחריםומוכרלעצמוששוחטבין,טבחלכלהאמינולאלאחריםאבל

]כדלקמןיוזריזיםזהיריםוהםהשחיטהעלידועיםאנשיםשממניםהאידנאאלא,בחנםאפילואו

כיוןמקוםמכל,יזישראלכלכסתםכשרותבחזקתשהםפיעלאף,וזריזיןזהיריםאינםאםאבל

יותרהסכיןבדיקתעללהאמינםאיןפניהםעל'הויראתוזריזותבזהירותידועיםאנשיםשאינן

,לאחריםשוחט,ובילאחריםומוכרלעצמושוחטביןטבחלכלהאמינושלא,התלמודחכמימבימי
לנפשיהחזימדרבנןצורבאשאמרוכמו,לאחריםמוכרואינולעצמובשוחטאלאהקלולאשהרי (

האידנאביותרליזהרצריךהילכך.(וסיעתום"כהרמבוטור,שי"הראדעתשכן"לקמןיש"מ'ועי
שיהיהאו,"שםמשהבדרכי('ב)'אסימןא"הרמש"כמ,'הביראתידועיםהשוחטיםשיהיו

ראויוכןמקומותבהרבהנהגווכן,השחיטהלפניסכינםלבדוקשמיםיראאחראישעלידםממונה

:("יחדשהשמלה)מקוםבכללנהוג

.ה.פלפקרך~מצאההללקמן.'ק.םמשהיללא~)'כבמכרסהמיש.מילזאתשכתבקב מעניר

,מק"פא"נקיונתבאר.נמצאתה"דא,ח'קנז.(אותין' .דלאה"ר(א,ה)קנח.גגק"ים,א"מיקפא

.י"הכא"פקנט,גאותמוףג"מע"צת"שויאהקבב קכג
,טק"פא"קוקל,שםה'כדצ מא"ח.ת"שוקנד

.כחק"סיפלא,תקצר" ,כהאותמ"הגהקלי,הק"םא"שרכה

'ררכ.גאיתא,הם'הגביר'שלא,א,לבן.קידח2רכו

אחרוןנטרם.לקם.נ..צ

,.לבין.צון.אוית.עבמשאולאחישמימו,.,סב..,,סא,.,וב .יו.ימ,ב,,ססיףא,.,א'סילעילנחבאו,מנין.ל.בשמעהסעיףבהמשןוג
גאה..להמאהשהטעחנהשטשאיןבממס'וא,בא.ב,,סא"סלעילואהור המשפסלזהשמטעם)שס.ובזשתת.נ"ש.,נו,,סוה

שתת.(בזל))' ,י"סא"חיושראפרי,נד"סרז

,כסעיףרה,סיולעילוהא,יבטהצ"צת"שווראה.יבק"סרז



יחשחימההלכותפד

ושלשפעמיםאדםיבדוקכיתראההלאהמכיןלבדיקתשמיםויראת
באחרונהלבוהכיןכיימצאנהכךואחרדקהבפגימהירגישולא

.הלבכונתכפיהמישושחושובחינת
:כגס.הכשרותמןכמו[כח]המריפותמןשכרשימולצריךיהמבח'יח

(ס"רי33ססי"3)סכסרוס[כט]נוןסכרו)ק3)כדיסכסיר)סק5)י553)ס

הגולהבאר
.שטהמשנה"בפס"הרטבמבבורל~מ'ללןדדוירןלא'דאמהאהריביםתשבתלו כתבן%א"עמ"כדףבכורותמשנהחסדאמשים.תם

דמביראיי,מבואר1המלשון..(מור.]י,ש"רא)'כוהדעתישובצריךהרבהכינכוןאינו
החכםכבודמשוםולא'כוהרבהכינכוןאינוכתבהכיומשום."ן"דלעילם"כהרמבלהו
חוימרבנןצורבאאמרובימיהםוגם""כ"עהחכמיםמוחליןנמידהאידנאמשוםלחוד

:~ן,כדלעיללנפשיה

לוקחשנהגועלתגרקראוהאחרוניםמןוהרבה"ן"ש"הריב.הכשרותמןכמו,כח]
.רעמנהגשהואין,ך"השכתבוכן.הסרטותמןולאהכשרותמןהכרכשות

הפריעליווחלקו.מריפואלהאכילנחשדולאכוהקמןדברדבשבילבעדםהליץת,1"והמ
להנאהמועמתהנאהביןלחלקאיןדממונאדדרראדבמידי,ת"שורוהתבואות"חדשית

מידילמימעםרכםלתלמידדשריבהגייהא"כמעיףו"רמ'סיא"רמש"ומ.מרובה
היינול"עכאמורמהוראתוחשובדברמתנתליקחאבלהוראתולבררכדימהוראתו

ומתנהשכרדבתורתמתנהבתורתאפילוולאשכרבתורתולאהוראתולבררכדידווקא
לדברמועמדברביןלפלוגידאיכאהואהוראתווכלבררחשדאאיבאמועםבדבראפילו
לושמשגראלאמתנהבתורתולאשכרבתורתשלאאפילואמורחשובדדברחשוב
מתנהלההויכשובדברשהואהכיוןהוראתולבררכדישהתירסמהשימעוםכדידורון
אםשהתירממהבמעותלקנותאפילואמורוכן.חשדאמשוםואמורלושהתירמהבעד
שהתירבשביללושמוויליאמרושלאב1הוכיוצאבמשקלולאבשומאהנמכרדברהוא
הכרכשותגומלאםאבל.מועמדברהואשמווילשמהפיעלאף]ת"בגמראכדאמרינןלו
משלושמפסידבמהלחשדאלחושאיןיותרשוותשהכשרותפיעלאףהמרפותמןגם

:ש"הריבבשםלעילשנתבארוכמו

משוםאמורהכיאפילולהקליבאולאצמידשהואבויודעיםואפילו.הכשרות,כס]
תבואות'עי)ומישראל'מהנקייםוהייתםתי"דכתכהבריותשיחשדוהוחשדא

:("שורינת

.לאק.פקלט.כר'.פקלו ק,להק"משורמחביאות,ממירבתמשייתהביאכןקלך

"
.לק"סמ ה"יכ

.לק"סוקמא,(במימגר)מק"סא"בקי .לוק"סקשב,ולכות'איר.ביראה,מק"סא"יבקי,כי.ק"םקלה

,ב,מדשעג.(לחכםמיאששאןנהםשהדי)כרתםעלקלי .כב,לבבמדברקפד.טק"סא"קיקלו

.לוק"וס.א"מכקעהר"פבכורותהמשניותבחרישם"הרמבבשם,חק"מקלח .וק"סשםא"יקו,יאק"סא'.מל.לעוראה,מיה
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ה""1יפיפה יינושוו,עועווג,1,

זוןווגיס)ו)ס15תן5)115)ע5)ונודקסוחט5דססטיןמקוקוותנקרתגסנולכן
.)סקס(י)

אתרןקונמרם

מוחזקשיהיהרק,לאחריםולמכורלעצמוב"שולהיותאחדלכליןמותרמדינאאבל.הקהל(ל
שכרנוטלשאינוכיון,טריפהכשהיאשמפיד"'יפיעלואד.'יה"ע'פייודכדלץמןבכשרות

ואחרלשנהקצובשכרלהםלתתהטבחיםעםמתנהשהיהד"הראבדעתהיאוזה.]'יחשדאליבא
נוטלהיהשאםכוונתושהיתהוניאה,ההואהשכיבעדהכשיותמןהכיכטותשיקבלועושההיהכך

ששנינווכמו,הכשרותמןאלאנוטליןשאינןכיוןלחשדאלמירשאיבאטרחםשכרבעדהכרכשות
'סיכדלקמןמוםבעלביןתםביןבשוהנוטלשיהיה(להיות)צריךבכורותשהרואהנ'יבבכורות

כשירותביןבהבלעהשכרלהםישהרישנהלכלקצובלדברעמהםמתנהכשהואאבל,ז'יב"שי
,בדמיםאותןשקנואלאהשחיטהבשכרזהאיןהכשירותהכרכשותכךאחרוכשנוטלים,טרפותבין

ומהאי,ומוכרשלואתששוחטכמוהואוהרי,בדמיםאותןקנושכברכיוןחשדאליכאובהא

הקצביםמןקצובדברליטולהקהלמןהחוכרשהוא),הענזוריןשקונהלמימדינאשריטעמא
כשהיהשמפסידפיעלואף,שכרנוטלאינודוהבמקוליןבעצמוב"שולהיות(כשירהבהמהמכל

לכיעורדומהמקוםומכל,בכשרותמוחזקהואאםלאחריםומוכרששוחטכטבחליהדוהטריפה
שריאמאיהקשהיניו"והט.י"בבהובא,ש"הריבכתבכן.מזהלהתרחקראוינפשובעלהוא

כלי'ידנגעיםב"בתדתנןמהאשנאמאי,לאחריםולמכורלעצמוולבדוקלשחוטלטבחמדינא
כדמפרשן'יחשדאמשוםוהיינו,"'יב"שי'סיכדלקמןעצמומבכורותחוץרואהאדםהבכורות
שאיןמהאיסוראדאתחזקהתםדשאניא"יש"הרש"כמותירץ.ש"ע]ידבכורותד"תסוףבגמרא

מומחיןשחיטהאצלמצוייןדרובדנאמןטעמאהיינוובשחיטה,הותרהדנשחטההריאהבבדיקתכן
יורהלאהוראהלואירעאםאבללשחוטאלאמדינאשרילאוהילכך,כהוגןט"לשובידוהן
גוונאוכהאיבטרפותאלאבשלוהיתרלהורותחכםלשוםאיןזהולפי]]יב"שי'ובסיש"ע,ד"עכ

נ]יגוונאוכהאיכשחיטהאיסוראדאתחזקבמידילאאבלדהיתדאחזקהדאיכא
מןהכרכשותליטוללבודקיםלאסורראיהשהביאו,פוסקיםושארש"הריבדעתכןאיןאבל

קראוולכן,בשוהנוטללהיותצריךבכורותשהרואהיעזבבכורותששנינוממדבלבדהכשרות
משוםבבדיקהלחשדאחיישינןדלאלמנהגזכותמצאוולא,כןנוהגיןשאיןהמנהגעליזךתגר

ביןלמלקלהגכביראאלא,הןמומתיןשהיטהאצלמצוייןדרובמשוםובשחיטההותרהדנשהטה
בשלואבל.לבדיקהבכורותביןלחלקאיןשכרשבנוטלוהיינו.כדלעילמשלולמפסידשכרנוטל
במומחהאלאאינהבכורותשהתרתלפי.לבדבבכורותאלאהאיסוריםבכללחשדאחיישינןלא

וגלויגדולמוםהיהואפילו,במומןבכורותהתרלוואומררשותישראלשבארץהנשיאלושנתן
שמתיריםהזהובזמן,]בכורותימהלכותג"בתם"הרמבש"כמרשותשנטלמומחהאלאיתירולא

וכיוןיסחרשותלנושנתנועברינןדקמאידשליחותייהומשוםהיינו,]יהכנסתבני'גידיעלהבכור
האמינוולא,לכלמסוריםיהיושלאבקדשיםעשודמעלה,רשותבנתינתאלאאינהבכורותשהתרת

אחיןלקינטייםם.ינ.צ
,סוק"סו"טרט

ק"סא"וקו,בק"סא,סילעיל.ד"סישםע"בשורי .ב

הובא,חק'סיש"הריבת"משוהואלקמןהבאריא ,הסימןסוףי"בב

.לקמןיתבארהחילוקוטעםריב ,א"רע,כסריג

,אסעיףריר ,כד'סיויצהרתירושראהרטו

.טוק"סרטז ,המשנהריו

.בסעיףריח

.דק"סשפז"טריס .(חשייי)א,לאדב
.שבינהה"דשבנגעיכרבא בטרכב

,דק"סו" דמילראותלענין)1ק"ססוףקפח'סילקמןראהרנג

,הלכותביאורי,(אשתו ,א"רע,כסרבד

,שםש"בריבהובא.שבבכורותהמשניות'בסירכה ,אהלכהרכו

,ב"טשט,סיע"ושוטור,ב"תשםכמבואררכז .במילתאה"דשם'ובתוסב,פחגיטיןראהרכת



יחשחיטתרכותפו

ב"מהיפעמיםשםובדקהזומכיןבדוק:לשמעוןשאמרייראובןים

מידולויולקחהלשחוםהולךהיהוראובןלראובןונתנהשצריך
הגולהבאר

.,תקצר"פא.ה)א.הישבתשובותלו

אחרוןקונבורם

שלאזומעלהכןגםבהםעשולפיכך,לכךשראויבורואהשהנשיאלמיאלאיחידלכלעליהם

מהםלהורותרשותנטילתצריךשאיןהאיסוריםבכלכןשאיןמה.עצמובכזדזתעללזלדאמין
הלכותשיודעטבחוכן.בשלואףלהורותיכולייןבחייםרבוואיןלהוראהשהגיעכל,היתר

עלאףבאיסוריןנאמןאחדעדהתורהשמןלפי,יןבשלואףשיודעהיתרלהורותיכולשחיטה

שגםלפי,למיחשליראאדםבנישיחשדוהוולחשדא."יןם"הרמבש"כמבעדותהנאהלושישפי כל
א"רמש"כמ,גוונאוכהאיומליחהכשחיטהאיסויאדאתחזץגבעלאף,בשלונאמןהואאחד

אתשמתירשיחשדוהואדםבניבעיניהמורהזהיגרעלמהכןואם,ה"בהג'ג'סעי[ז]"ץכסימן
שלולהתירלהםמדשדברזהואין,שלהםלהתירנאמניםכןגםעצמםשהםכיון,כדתשלאשלו

נאמניםראינןגבעלואף)משלהםלאכולעליהםוסומכיםלנונאמניםוהםשלהםמתיריםשכולם
דינאעלמאכולאלאומץוםמכל,לתץןבידואיןהמורהוזה]יןהאיסור,לחץשבידםמשוםאלא

דופיולהטיללחשודהבאיםעםהמוןכי,שיחשדוהובידואיןוביןלתץןבידוישביןלחלץנמירי בחכם
המורהנאמנותוביןשלהםלהתירנאמנותםשביןזהחילוץלחלץמבחיניםאינםהמורה

אףבשלהםנאמניםשהםהואנהפוךדאדרבא,ביניהםזהחילוץלחלץאיןבאמתוגם.שלולהתיר
בשחיטהאפילואיסוראאתחזץלאמיץריהיתרלהורותשנאמןוהמורה,איסוראדאתחזץגבעל

נאמןחכםשוםהיהלאאחריםבשלאףכןלאראם.לפניךשחוטהדהרימשוםגוונאוכהאי שהרבשחיטהשנולדבספץהיתרלהורות

לתבידואין'

-

דאתחזוכיון,ןיונ

-

מהימןלאאיסורא

.("ין'א'בסיש"כמייןמדאורייתא
חדשדברשזהומאחר,לחשדותעםהמוןבעיניערכונגרעלבדהכשרותמןשכרהנוטלאבל
.ייישכרובשבילשמתירבאמתלחושדולנוגםאפשרחסידשהואבויודעיםאנואיןואם.להם
שהתורהבשלונאמןאדםכלשהרי.לתץןאפשרשאידברשזהובשלוהיתרלמורהדמיולא

,"ין'א'בסיש"כמוניץורושחיטהומעשרותתרומותהפרשתעלבשלומישראלאחדלכלהאמינתו

כדאיתאהבירואצלמתארחאדםאיןכןשאםזהבדברלתורהסייגעשולאחכמיםוגם

איןשהרי.במתכויןהאיסורשמתירלחשדוישראלמכללהמורהיגרעלמהכןואם,ייןבירושלמי
כמו,להתירדעתולהטותאונסושלבולומרעצמובכורותברואהאפילואותושחושדיםהחשד
כדמוכחבמתכויןכדתשלאעצמובכורותשמתירהואהחשדאלא,שוחדהנוטלדייןשנחשד
כלשלכשרותמחזץתלהוציאוכלללחושדואיןאיסוריןבשארהילכך,דבכורותר"פסוףבגמרא
ועניןמאופןוחלוץמשונהאחרועניןבאופןהואכןאםאלא.שלהםלהתירהנאמניםישראל

מכללוהוציאוהוחכמיםחלץוהוה,שענין,לבדמכשרותשכרשנוטל,כגו,ישראלכלבושנאמנים
כאןא"רממלשוןכמבואר,חסידשהואבויודעיםאנואיןאםבאמתלחשדוישראלכלנאמנות
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אחרוןקונטרס

שכרבנטילתנפסלולאאתזץתיהגבראאוץימנאדמדאורייתאגבעלאף,ית'כולהץליבאשלא
,"דץידושיןיתב"פסוףן"ברכמבוארמדאורייתאזה

מכל,האיסוריםבכלבשלהםישראלכלנאמנותועניןבאופןשהואפיעלאףעצמובכורותוראיית
ישאיאינובמומןבכויותלהתייהיודעמכםשאף,הכיכלאומהםהלוקהככחותשדאייתכיוןמקום
כןגםבהעשוהלכך,בץדשיםעשודמעלה,האיורוריםבכלכןשאיןמה,רשותנטילתבלאלהתיר
באאםשאפילוזוהיאיתירהומעלה.האיסוריםמכלעצמובכורותלעניןכןגםותלוץהזומעלה

אדםהאיסוריםבכלגוונאדבכהאיגבעלאף,רשאיאינועצמווביןבינוולאכולולהתירלהורות

ואף.אתושהאמתבעצמודיודעכיון,אותומכחישיםאםאפילו,אישממאהיותרעצמועלנאמן
מקוםמכל,אותוהמכתישיםעדיםפיעלאותומענישיםהיהדיןלביתהדברנודעהיהשאםפיעל

.]יתדכריתותנ"פרישבגמראהלבתאכדאפסיקא,עצמולביןבינולהקלרשאישלהםהודעבלא
שיודעפיעלואף,כדלעילבמתכויןכדתשלאיתירשמארשאיאינועצמובכורלראותמץוםמכל

רשותנתנוולא,בץדשיםעשודמעלהמשוםטעמאדהיינולומרצריךכרתךועל.יתירשלאבעצמו
עלואף.דץדשיםמעלהמשוםבכורותבראייתרבנןפלוגדלא,עניןבשוםעצמובכורלראותכלל

דגדולההאיסוריםבכלכןשאיןמה'יתעצמולביןבינויראהשלאולמתותלתץןבידינושאיןפי
החשודאפילולעצמונאמןאחדכלהדברלתץןבידינושאיןגוונאכהאידגל,יתזבהםמצינומזו
עלאףכללבידומוחיןואין,בלבדעצמולביןבינוולאבפנינוהיתרלנהוגואפילו,האיסוריםעל

ששוחטלתיאבוןנבילותאוכלמומרכגון.לגמריהדברלתץןאפשרשאיכיון,למתותשאפשרפי
אבל,"בעת'סיכדלעילמשחיטתולאכוללדתםאלאככיללולברוץצריךואין,ואוכללעצמו

אמשרשאידברשהואלפי,לעצמומלשחוטאותומונעיןואיןלבדוץצריךאיןבעצמושיאכל

מינייהולמיזבןרמצינכריםשלבמץוליןבשוץאאיבאנבילתאכמהנבילהלאכולבעידאי,לתץן

שיצאההטבתמנעולאנמיהכיומשום.בצנעאבעצמושינתוראו,נכרישליתידיעלבצנעא
דעתלפיאפילווהילכך.,יתשםכדלעיללאתריםמלמכוראלאלעצמומלשתוטידומחתתטריפה

אבל,מהוראתולאכוללאתריםלהתירהיינו,לעצמובשחיטההיתרלהורותשאסרדלעיל'יתו"הט
.במתכייןהאטורתיר'שלאאלאאינודהחשוד,להורותכול'דפשיטאבעצמולו

אלא,נאמןהיהולאתרים,התורהמןעליונאמנותתורתלאדםשישבדברדוץאהיינוומיהו שלעצמויות

בדבראבל.כדתשלאלעצמושמתירבאמתאותושחושדיםתשדאמשוםנאמןאינו" בשלואפילולעצמוגםנאמןאינו,לאתריםאפילוהתורהמןעליונאמנותתורתיחידילאדםשאין

אומרלושנמסרוזהאתרלידשמסרוהיתרדברכגון.לגמריהדברלתץןאפשרשאיפיעלאף)
ע"השדעתדלפי,אותומכתישיםוהבעלים,גוונאוכהאישנתנסךהייןעלשאומרכגון,שנאסר
דברשהואאלאשמיןהתולץיםדעתלפיאפילואו,נאמניםהבעליםאיןזיתן"ץכ'סילץמן
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משחימתולאכולאמורשחימההלכות["]יודעשאינומבחכל"א
.ועיקורהגרמהחלדהדרמהשהייה:הןואלו

שיגמורקודםידווהגביה[]]ישחומשהתחילהריכיצדישהייהב
הגולהבאר
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:)שםשורכתבואותדלאהכידינאהאידנאדאףמלשונםמשמע.]משהבדרכי

הינוומיהו.(ךי"ש)נקםדמילתאאורחאאלאושהההגניהלאהדיןהוא.וחנכיה,ב]
המימניםעלולהביאמלהוליךשפסק.דהיינ(,1"מ"ל"רש)מלשחוםכשפסקדווקא

מקרילארעהשהמכיןכגוןכלוםחתךשלאאלאהמימניםעלוהוליךהביאאםאבל
~י"רש)לשוהמםעליהםומביאומוליךהמימניםבשחימתשעמוקמאחרכללשהייה

עלתמידומביאו.שמוליכאףממשבמימניםנוגעשאינוקצתהמכיןובהגביה.("ן"ור
ידווהגניהע"השונקמהכידמשוםואפשר)לקמןןשיתפארכמושהייהמקריהצואר
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,אותומענישיםהדבריוודעאםאבל,הדברשיוודעבליעצמולביןבינואוכלהכןאםאלא.לעצמו
אכל'שלאלמונעובידינווהרימספקזובבהמהאיסורמחניקיםשאנו,לנו,נאהשאינומאחר
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