
בשחיטההלכותמ

:מעיפיםא"יובוכשרהומומרנכרישחיכתאםב
אליליםעובראינוואפלקמן[]]הואיאפינבלה["]נכרישחימת"א

.אותו[ג]רואיםאחריםואפילו(טור)תוסגגרכמן:מגס
הגולהבאר

.בנושנהשם'.ושוכןשהטה'מהלר.נפם.ימבב.נ'רףן.ה1למשנהא

מחשבתמתם"אמרינןדלאם"עכוהקרונתמשוםבהנאהאמורהאינהאגל.נעילה,א]

בזמן.]זרהבעבודההאדוקכומרדהיינו]מיןהואכןאםאלאזרהלעבודהגוים
ישבידיהמיאבותיהםמעשהכיכךכלזרהבעבודהאדוקיםאינםהכומריםאףהזה

למחשבתכלללרושאיןבהריגהאבלכשחימהזהוכל."מרובהבהפסדבהנאהלהתיר
:(שוריתבואות),זרהעבודה

:"ורהלענודהמחשבתוואין"ורהענודהנ'נטודע.נו.שא.קמן,ב]

]'חכמיםודרשוואכלתוזבחת"'שנאמר'התורהמןנבלהשחימתוימהששחם.אותו,ג]

בתורתשאינולפיי'לנכריהדיןהוא.]'הקוףשזבחולאאוכלאתהזובחשאתהמה

אחרוןקונמרם

ביהלמיהדרמצילאדתו,דאיסוראחתיכהאנפשיהדשויאדאמרינןהיבאבכללמחותשצריךכמו
לפסולמוחלטשאינוכיוןדאיסוראחתיכהאנפשיהשויאלאדהכא,מקובלתבאמתלאאםכי שהדבר,עולמית

שהודהלמידמידלאשפיראתיוהשתא)להטיבאםלהרעאםבמחשבתותלוי משום,פסוליםשהםהעדיםעל
לחזוריכולואינונןעדיםכמאהדיןבעלהודאתממונותדבדיני

יכולשאינואלא,עדים'כבעצמועלאפילונאמןשאינווהיתרבאיסורכןשאיןמה,"~נלעולםבו

דבריםעצמועללאסוריכולשאדםמשום,דאיסוראחתיכאאנפשיהדשויאמהא(ו)בולחזור

במחשבתתלוישהדברהכאוהלכך]~הגדולהנכנסתבשם]~לעילנשכתבתי[ו]כמהמותרים
אבל,(כהוגןשלאששחטשאמרזהבדבורוכללעצמועלואסרופסלולאולהבאבמכאןהשוחט

בטולגביהפוסקיםשכתבוכמוכשריםעדיםאפילועצמועללפסולינולאדםממונותבדיני נמודעות

כמו,באיסוריםכןשאיןמה,בולחזוריכולואינועדיםכמאהדיןבעלדהודאתמשום,ז~ דגיטיןנר"פא"רשבשכתב
:"דש"קל'סיע"אהי"בבהובא"~

.נק.פז.א,נ'אלעזר'רבא אמ.רבנ

.א,מ1.יח.שם' .א.פקך.שטלס"פה.א1ל'לןנםנראה.מיןה.רב,מהן"נט'.ישו
.בק.פך.שי.א.פכשלר"פ.שםרמו"פ.ר.פ רבד

.1,כ1ם'רבריא.(ל.שבה1נכרים)ב,נוהנן''ינאמרבא"ברהיא' פך.1ש,א.פהלבושלרעתלהשרשה

.א,לאמשנהיב,נק.פר" .א.הא.פת1פפתאיווראה.ההבנמןנם1.לעארנקשהטתבהנאהם'שא1פר
.(כוכביםהעוברשנהולא)שםת1פפתאיד.נ.1ש,בק.פשםא.1ק1,ר.פלמ"פה.א1ל'לן .עפ,א.פהרשהשמלה1

.רלאה.רב,לב1.י'ת1פ'

אחרוזלקונמרםציונים
.ג"מקלו"סע"אהע"שוראהשנד.ג"ושב,גמ"בשנ ,ולעניןה"רא,לושנהפני,בהכתשהאינוה"ד(א,כ).ויויוסףנימוקישנא

סקשםז"כוראה.א"אכתהה"דשנו.(הודאתה"די"ברש)ב.טהקידושיןיהושע קושנב
,הלכות,ד"סקיא" .פכאותי"בבהגהותענג



מאבשחיטההלכות

ומותרלוונותןמכיןבורקישראללתיאבון[י]נבלותאוכלומומרב
שיורעיןוהוא"עצמויבין[ה]בינוישחומיאפילומשחימתולאכול

הגולהבאר

.'.יבשם'כ--1המן.יואפכאנאכליא'התק"שברלאלרףן"הנלריבאמשיאג 1אפ

.מהגמיאשםש.1היא'הת1פרקרק1כןה.מכשולתתןלאי1י'אלשרהישממתאכללא"

אמורשהרין"שרימהבתורתהםוקמןשופיהחרשאבל.הקוףכשחטתושחסתון"שחטה
:(א)"יאותורואיןבאחריםכשרהשחימתוולפיכךן'התורהמןביריםנבלותלהאכילם

בנולמוצאשאינואוכשרנבשרמוצאכשאינון'תאותולמלאותפירוש.לתאבון,ז]
דלקמןכשחימהחושששאינומילאפוקי("נ~"כמנהררין)ומרפותנבלותכמוכךכל
:הנך"בהג'המעיף

רלא[משום]ויררוםישההשלאיפהלשחוםינהרלאשמאחיישינןולא.עצמולבין,ה]
אפילוהיאהיקהשוויפהנזלשהותשנידוכיון]אימוראנואכלהתיראשכיק

אחריןקינמרם

א"רמש"כמידיםנטילתלעניןכץוףדינוששמבןפחותדץטן"דאמרמאןראיכאוהא(א)

שיתמברבצירוץטן]נותןכוונתבעינןידיםנטילתדלעניןמשוםהיינו,]ט"ץנ,סיח"באו
כדלכוונהצריכהאינההשחיטהאבל,בעלמאזכץוףליהוהויכוונהלואין

-

כתבכן,"'ג'סימן

מ"הבדעתלפיאבל.("אליעזרודמשץלי"רשדעתלפיוזהו),אחרוןבץונטרסחדשהפרי באווהאחרונים
ופיסול,נוטלוכוונתנותןכחאלאכללנותןכוונתבעינןלאידיםדלנטילת'שםח" 'גבראכחחשיהדלאמשוםהואלידיםליחןהלוף

דדינודאמר,מאדאיכאשש,מבפחותוץטן," הדיןהואכןאם]'י"רשבשםהארוךמרדכישכתבכמו]'גבראכחהשיבדלאמשוםהיינוכץוף

:י"בזההאחרוניםהעירושלאע"וצ.,"שםא"בהגמשמע,וב,ז'היללהביתשכתבכמולשחיטה

יאה,.ב.פק1.מ.שםשה'פי.לתיאבוןה.רא,נ'.יש3"פא.פש.יא.(הה'1בנונ1'א)קפאה.רב,נ'ת1פסו מ.ה

.(נמומןשיםתי'1ההפ1י'שהא)'.פנ.נ1'מק'הללקמןק.1פהק.פא.1ק1ה.פלקמןנםויאה.א,פק1" .ב.םדדיהשמלה.מנמינ"הה.דשם"ויש,א.;3א.(פ'להכעמשרלשן)?
.אחתבפעםאפילירהיט,מ1ק.1פ1.פלקמןניאה.1.פקכא"פך.שטז לןיאהיז

.?ק.1פ,(אגלה.ר)הק.פא.1ק31נ.נ.1שה.פשמב"פה.א1ל' .1"פא.פש.יא.ברקה.רב,נ'ת1פ3ו.מ.1פקלנ.גא"פכרכיליח
.שםחרשהשמלה.ר.פקך.ש3למומיבנריה.פקא.ק1לקמןויאה.האותחה"דויט להכע

.פ'
אחריןלקינטרםם.ינ.צ

אמשרש"ברשגם,אדםכלאכלה"ודחביתה"דט שםאליעזרובדמשק)נוטלבכוונתדסגילפרש

.(פירושושולל .נ"ש,כ"ומד"סישםראהי
'סיח"פשםש"רא.דלאה"דא,קוחולין'תוסיא ,שםולעיל,הבדעה,יג

.יאויוי"חק"אגראהיב סי"רשת"שויג

שםח"ובב,שםש"בישהובא,פט" אותשסאליעזרבדמשקואילו)אדם.כלאבלה"ד

,(גבראכוונת:גרסג .וק"סיד
.בוק"סטו הפסולשטעם,זולדעהגסנתבארכ"משםולעילטז

,מתמויךהנוטלכשאיןוסיירי)כוונהמחסרון.הוא

זרועאורבשם,יא"סב"חברכותאשריהגהותא ,עח'סיא"ח

.כ"סשסולעיל,יאסעיףב ככוונתסגידלא,1"הא"פידיםבתוספתאיוסיכרביג

.(נ"וש,נוטלככוונתוסגינפסקשםולעיל)נוטל בד
שםלעילהובא,ב"סישםלבוש.קוףה"דשםי" ,מתכויקאינושהנוטלדמיירימפרש.שםולעיל)

,אסעיףה ,וק"סהלללביתכהשגתוד

,(נוטלככוונתוסגי)כד"סח"פש"ישראהז ואוצ

רבידעתשמביא,ה"מה"סיפיס)ש"ר:ל" ונראה,דוקאנותןכוונתרכעינןשפכתוספתאיוסי

,(כןשפוסק ס(י"נט,הל)א,קות

ש"מרשמוכיח)ד-גאותיג" .(דוקאנותןכוונתשצריךיוסיכרכיל"וקיי,ל"הנ



בשחיטתכלכותמב

%אכו%אמורתחיהמכיןו%בדקא%יואם.שחימההלכות[,]שיודעבו
אפילושחוס%הכתחיהיוייתןיואין.במלו[י]שיבדקנועדמשחימתו

הגולהבאר

,הביתבתורתא"הרשבז,יבגמראשםו

האיסוראתואוכלההיתראתמניחשאינולפניווהיתראיסורכשישישראלבפושעיך

אפילו.(שורםתבואות,]ם"רמב)באימוריןכללחוששואינו11מחוקהשיצאשידועעד
לאכולשלאכמואימורימלהאכילשלאהואחוששמקוםמכל11משחשההואאכל,לא

אלא.(שן"רא.ן]תומפות)לעבורשלאלוכשאפשרוגונחעורולפניעללעבורשלא
יאכלאםאפילו(]שן"רא)פגומההיאאםולתקנההמכיןלבדוק"מרחןלאדממרח
:(נ)(ינגמרא)לוונותןהמכיןבודקהכימשוםממנה

שאוכלדבלהןמומריןשחימהאצלמצוייןרובאמרינןלאדבמומר.שחימההלכות,]]

שוחםהואולתאבהמומחהאינושמאלחושישמורחואינולתאבוןנבלות
עללשחוםלוליחןואיןמומחההואאםשחימהקודםתחלהלבדקווצריך.(ייא"רשב)

בדיעבדדאפלו"ןאימוראוקאכיליבדקנוולאמישתלידלמאשחימהאחרשיבדקנוממך
:("ך"ש)מומרההואאםיודעאינואםשחימתואמור

שחמפגומהבמכיןשמאחיישינןולאשחס11שבמכיןלזמרנאמןהואואו.כםוף,]]

לדרכוללכתפנאילוהיהשלאשתיםאובשעהודוקא.11לונזדמנהשחימהולאחר

אחריןקינמרם

רובשחטשלאאודרסהאושהייהכגון,בשחיטהקלקולאיזהלואירעשמאחיישינן"ול(ב)
דחוקהמשום,לתיאבוןנבלותאוכלהואשהרייפהששחטלומרנאמןאינווהוא,הסימנין

,השגיחשלאאולכךנתכויןכןאםאלא,י'במקרהידומתחתיוצאיםקלקוליםשאיןדעתבןעל

אמרינןלאסימנים[ה]רובשחיטתשלענין'מעלואף.שחיטהבשעתהואמשגיחדעתבןדכל
שאינהבחזקתהבהמהדמעמידיםמשום,נבלהזהדרישחיסדאחרבסימניםבדקלאואם,11חזקד
הרישחיטהבשעתמשגיחשהואכיוןמקוםמכל,"'ה"ב'סיכדלקמןהסימניםנחתכוולאזבוחה

חוזרהסימניםרובשחטשלארואהואם,הסימניםרובנשחטואםשחיטהבשעתורואהבודקהוא

האיסוראתואוכלהכשראתמניחדאינו,ן'שחיטתואתוגומרושוחטשהייהשיעורקודדהוא

בדאפשראבל,הראששנחתךכגוןבסימניםלבדוקעכשיואפשרכשאיוהיינו.טורחשאינובמקום
ואפילו(א]א"רשב)]כדלקמןשחיטהאחרהסכיןבבדיקתוכן,ובדקינןעליוממכינןלאלבדוק

ק.פא.ק1לעיל.(לנרהבבריקהאפילימנרהאע1א.הושב.'בושן:'.נכתכה ש)א.1.המר.פבו

.(השהשהילנאמנתהנישיםאין1השמנים'א.' .א.פיע,ניו.1ק.פכ1
ך'.ו.נ'פק1'מ.(ב,ה)א.שאביתהארןהבתתירתלד.(ר'ק.פדלקמן,'הכ1תכמורלא)ר',שאקראכח .,.פק.שםנט
.נ.ים,(ן'פכבריקתלשן)מ.פקלקמןנםראהיה.ה.פקך.ש.ב.פלביש.ל1'1אפש.שה.ר'.יבמי.שםי אחרלנרץצרךאם)נ.מקא.ק1יראה.יוק.פיו.פקיהא.ק1וראה.א,רנקראיא

.(שהימהשלרעת),.פקא.קילקמןיראה.שםירשהשנלה.שםלנ

אחרוןנטרם.לקם.נ..צ

.סקרוקמאכגי'.סלקמן.א,סקמייקמאא'.סלשלגסואסיז כא,סילעה

,סרהחישהשמלה.ישואל.ירהב,י.שי.בחיי ..,,סתבטש..הלנותביאיויואה..סחב.א"סיה
.הלנותביאיויואה..שטא,.,לעילוטואהיט



מגבשחיטתכלכות

עלתחלההמכיןאתכשרלושיברוקבליגביועלעומר["]כשר

הדעתכךנוהעליומומכיןאיןיומיםאויוםפנאילוכשהיהאגלבשוקאחרתולמצוא
שחימהבגמרבאנואםאבל.[שתים]באובשעהאפילולהחמירישלדינאאבלנותנת

כיון(וחמישיתרביעית)והולךשוחםהואועדייןשחומותבהמות'גאו'בלפניושהיהאו
~1א"רשב)הכלמ"ששבירובוובוודאיאמרינןבידוומכינוכשחימהעדייןמתעמקשהוא

[

"
א%.("נמראן)קשחימפטמהנסכיןדדלמאפה,ששוחטורואה.גביועלעומד,

אפילואוגביועלעומדדבישראלכנכריםלהיותעליהםשגורוקודםלכותיםדמי
מירחתדהכותימשוםמכיןלושיבדוקבלימשחימתולאכולמותרהיהונכנסתיוצא

והואהואילעליויסמוךלאשהישראלשיודעלפיאחריוהמכיןיבדוקשמאמהישראל
לאמומרישראלאבל"תפהשבעלבתורהמאמיןשאינובאמונתוישראלמעדתנבדל

:(נ"תומפות)כישראלעצמוק.שמח1לש]"אחריויבדקושלאמבורהואכימירתת

אחריןקינמרם

מדרבנןאלאאינהמץוםמכל"]אסורהבמשהושהייהואפילובשהייהשיעוראלןדליתלדידן
,("שוריתבואות)גיז"כ'סיכדלץמןאבותינומנהגלשנותשלאנ]אמךתורתתטושואלמשום

מהדגל,דאורייתאאיסוראואכילדאורייתאהתיראשביץדלאועוד,]לץילאדרבנןופפיץאפירוש

אבל.ב"ע['ד]דףח]'והתוסן]י"כדפרשטורחשאינובמץוםעבירפורתאבהתיראלמעבדרמצי שייךלאמעליאבישראל
הואהרישחיטהגמרקודםמלשחוטידושהגביהמידשהרי,טעמאהאי

אמרינןלאוהאן]ג"כ'סי(סוף)כדלץמןמנהגינולפישחיטתועודגומרואינולגמריידיוממלץ
:1זבוחהשאינהבח71תהבהמהמעמידיםשהרי,שחיטהגמרקודםמלשחוטדו'הגביהשלאדח71ה

לחזורצריךשאין"1י"הבדעתלוונתןסכיןבדץאםאבל,לוונתןסכיןבדץכשלאזהוכל(ג)

אחזלהדמוץמינן,שחיטהאחרולבודץה

-

ופריינו"הטדעתאבל.]ןח"יסימןכדלקמןתה חדשיז

לכתחלהשחיטהאחרולבודץהלחזורדצריךא"הרשבבשם,לעיליש"כמ"ךן"והש
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.ויובעל.יעהלאאצחלעילוטואה..ב-יא,,ס.נ,,סשםואהכד נפסלתאינהזהשמטעם)1,,סא,.,.ב,לילב.סנטתסא'סי

.(נשנאביה.סיבנו'בסי.,שסחישהשמלהכה .ב,,סלג.נ"ש.,(,בספגן.יעה)יא,,סשסמן,נילבו
.הק"סלד.מפניה"דבז ,סקש,.בתב.,ה"ס)ח"הש.:.,בנת..דק"סלה.שתודעהכת
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בשחיטההלכותמד

ידווכתפת5פתפעסטריפת5101י5סמפטחי:0ג0.במעט[ט]שיברקנוממך
ר15תפי)013דנין)נ"ת.ספיטתו))(ה)כך5פר)5כ1)נוותר3כך0ופוק5)05

אינההמומרשבריקתאימוראתיוקאכילבסוףלברוקישכחשמארחיישינן.כםוף,ט]
:(י),ברוקימתאינםמכיניםומתם"בלומת

אחרוןקונמרם

דתיראבדאיכאדדזץא.היתרבונוהגשהואמאיסוראחריםלהפרישכדיכלוםיאמרולאשחוץ' ואיסור

אחריםעליחושלאובודאי,לחודיהאיסוראבדאיכאולאאיסוראואכלהתיראשביץלא"
,"תט"ץי'סיכדלץמןאחריםעללהעידנאמןתהדברעלשחשודאמרוולא.יןעצמומעליותר

ואינושוחץשהואמחמתלהתירעליולסמוךלאאבל,לשץרלודמהמשום,]כשמעידתאלא

חסלאחייועלכי,)ת'א'סיכדלעילישראלסתםעלבזהשסומכיןכמומאיסוראלהפרישחושש

נאמןאינושחטשביפהמר[ו]ואשמעידאףתחלהסכיןבדיץתובלא.שכןכללאאחריםחייעל
משקרהכידמשוםחיישינןתלפגומההיאאםלתץנהטרחלאדמטרחדכאן,ממנדיאכלשלאאף

:ולתץנדלטרוחרוצהאינווהואלשחוטעליושבלכיון,יפהשהיאלומר

ולאלווימסרוהמומרבדיץתעלשסומכיםהרואיםיחשבושמאדחיישינןכתב"ןת"והר(ך)

בפנילויתגנהלאעצמולביןבינוהסכיןבדץאפילוזהולפי,תח"הבוכתב.אחריויבדץו
שלאכדי,(ךתי"ש)זוסכיןבדץתיבפניהםשיאמראו,בפניהםויבדץנויחזורכןאםאלאהרואים
ידעוולאיחץרולאשמאדחיישינן,בדיץהבלאסכיןלושנותניםהרואיםלפנילטעותמץוםליחן

:ן"הרדעתלפילבסוףשבדץוהוידעוולאיחץרולאשמאדחיישינןכמו,כברשבדץוהו

לאכולאסוראחתבפעםדאפילווהוכיחוזהעלהשיגו)הדשופריךתן"הש."שהיטתות.מ(ה)

שוגגלומרהתנצלותלוואין,")ט"ץי'סיכדלץמןלוהראויהתשובהשיעשהעדמשחיטתו

הטעםשםוביאר.[ז]"סיט"ץי'סיע"ושי)י"בבהובא,])בתשובהא"הרשבשכתבכמוהייתי
בין(ט"ץי'סיי"בעיין)הץפדתולמיעוטחושששאינואו,יפהלברוץזהירשאינופושעזהשהרי דמשוםדחיישינןפירוש)לאיסורהיתר

מטורחרבטורחשאינואףימהלבדוץזהיראינוהכי
שאילו,(כדלץמןלושאירעמהעלדואגראינוהולאאם,הץפדתולמיעוטאלאז)דלעילההליכה

הואשמצויועוד.לוידועיםטריפותהלכותשדינימאחר,ידומתחתטריפהיצאהלאיפהמרק
ץלטורחשהואפיעלאףיפהלבדוץכלליטרחולאכןיאמרולעולםהייתישוגגולומרלשץר
עודלמנותוכללעליוסומכיןאיןלכך.מועטתכןגםלהיתראיסורביןשהץפדתוכיון,ומועט

,")חברותדבריבץבלתאףעליולסמוךראויאםאחריולדץדץשצריךאלאעודולא.טבח[ל]

.(כשיאראל"שלן'פכבריקתלשין).'.פקך.יט710.(א,1)הארךהבתבתרתא.ושבמד פלעל.(המנובדקתן.לענ)1.כקלקלנםראה

.ה.פקל'כרלעמה" .ר.1פקר.'םה'"פכדלקמןמזר.פקה'"יולקמן.(כשרהואל"בריקתלערן)ר.פקא
אחייןלקינטרםם.ינ.צ

,סוק"סבפניםלקמןגםראהלט טנולקמן,כמומרשדינומ

,בפניםטוק"וסא"ברמו" שפע"שווראה,לידינוהגיעלאר"בשועזהסימןמא

,סי,,סיימן.סעו .(שםע"שו)הואמותרלומרמב
.כהק"וס,וק"סשםלעילראהמג ,הק"סכדלעילמד

,ולעניןה"ח(א,א)מה דמו

,7"הרכתבה" ,חק"סמז

,סיד"יונחמיהדפרית"שוראהזהא"קולכללותמת תתקיד'עב"חב"מהורשר"אדמוק"אג.א

.הלכותביאורי.(א"הקוקיצור) סמט

,יאק" ,%יק"סנ

שםע"שווראה,לידינוהגיעלאר"בשועזהסימןנא .ו"מט

,תרלב'וסיכ,סיא"חנב ,א"הרשבל"וזה"וקיט'סיגג

היאההליכהשטורח)יבק"סבפניםלקמןראהנד .(ז"סקא"קוראה.היאהסכיןמבדיקתזוטאטירחא
מעשר'הלם"רמב.ב,לבבכורותעניינומבוארנח ,א"הי"פומושבכשמבמטמאי'והל,א"הי"פ

.יזק"סקיט,סיו"ט



מהבשחיטתרכות

סורסק"סרי)))1015עמרין)נד3ר)יס)ורג)גססס3ר05מסוחט0753ס7ייןעיני

אחרוןק1נמרם

בפשיעתולושאירעהואשמכשוללנונודעדאו)לושאירעמהעלומתאנחדואגראינוהושאם
יעבירוהושלאכדיאםאבל,אותומלבלין("לאיסורהיתרביןהץפדתולמיעוטברצונוולא

לקבלצריךחברותדברילץבלוהבא.אדםשהואמהלפיוהכל,הרבהבכךלחושצריךמאומנתו

.א"הרשבל"עכי)דבכורותר"פבסוףכדתניאחברים'גבפני
רמאיאם,אדםשהואמהלפיהכללומרדרוצה")ו"ט'סידעהיורהחלץט"מהריבתשובתופירש
שדואגוהוא,הואותמיםץ'צדאםאו,יעבירוהו,פמיראתואלאאינההאיסורעלואנחתוהוא

אםומתאנחדואגהואידומתחתשיצאהמכשולשעללעיןשנראה,לושנודעומידתיכףומתאנח
כדאמרינן,לאיערומילמיחשאיבאודאיומתאנחדואגהואכךלאחראםאבל.ברמאימוחזץאינו
רביאזל,ואעבריהנחמןרבפסליה,ידיהמתחתטריפתאדנפיץטבחאההואן)בוררזהבפרץ
,לאכשוריהנחמןרבסבר,("תשובהלעשותעצמולנוולוצפרניושערסהגדיל)וסופריהמזייה
עלהחשודאביןבראידירבכדאמר,תץנתאמאיאלא,מעריםץאאיערומידילמארבאליהאמר

(""הואאיערומילאודהתםדתשובה)אותוהכיריןשאיןלמץוםשילךעדתקנהלואיןהטרפה
ביההדרודאיהואאבידהשמחזירדכיוןהבירואבידתימצאאם)חשובבדבראבידהויחזיר
דלמכור)"לעצמוששחטפירוש,משלוחשובבדברידומתחתטרפהשיוציאאו,(]",ממומחמדת
שהעבירוהודיןביתגזירתעליעבורואיךתשובהלעשותלשםהלךשהרי,אפשראילאחרים
נאמןאדםשכלאותו,מונעיר"באיןלעצמומלשחוטאבל,(י"וסף'נימוץי)עודטבחמלהיות
מועלתתשובהשוםאיןאותושמכיריםבמץוםאבל.(""ח"סיו"ט'סיסוףלץמןש"כמ)לעצמו

,ברביםבחלקיותעצמווביזההרבהבצומותנמשועינהואפילו,טבחולהיותלעדותלהכשירו
כללבתשובהש"רא)לאומנתוויחזירוהור"הבבושישמעוכדירמאותשלתשובהשהיאאפשר

השוחטהטבחבין""זהבכלחלוץואין.(11תשובהדאשתמיטתיהי"שלמהשלכיםדלא,ןח"ג
שלאכדיזולהערמהלחושישבושגם,לאחריםלשחוטהממונהטבחוביןלאחריםומוכרלעצמו

י"כבדלאלמשהבדרכישםעייןן"ד"ל,סימ"בהא"רמ)לאומנתושיחזרוהו'כדאויעבירוהו
.(]לם"הרמבדעתלפי"לשם

'כומכיריןשאיןלמקוםשילךעדתקנהלואיןהטרפהעלהחשודאביןבראידירבדאמרוהא
בחזץתטרפהלמכורבחשודדמיירימשוםהיינו,לושאירעמהעלומתאנחדדואגתץנההזכירולא

במתכויןשלאמכשוללוכשאירעאלאשייךלאלושאירעמהעלומתאנחודואג,במזידכשרה
שוגגלאאינושהפושע)לץמאדבבא'בפרץסוףכדאיתא,יפהובדץדץדץשלאבפשיעתואלא
זהוהריכךעלומתאנחדואגהואידומתחתשיצאהמכשולעללושנודעומידותיכף,מזידולא

המועלתתשובהעיץרוזה,העברעלשמתחרטמעשיומתוךניכרתשמחשבתומעולהתשובה

אחרוןלקונטרהם.ונ.צ
מועילפשיעהשעל,א"הרשבלרבויובנופירושע משאומתאנחדואג

אינוהקמחהמיעוטעלכ" .(ואמילוה"וחדאמרוהאה"ד)וכדלקמן,מועיל
,ה"הי"פומושבמשכבמטמאי.'הלם"רמב.ב,לנו דומז,סיצ"צת"שוראהנח

,ובנדוןה" מ"וחו,ו"מטקיט'סיע"ושוטור.א,כהסנהדריןנט

.ד"סללד'סי .רביה"דשםי"רשס
,שאיןה"דשםי"רשמא ושסב

.ויחויוה"דשםי" ,ו"מטקיט'סיע"שוסג

,(א"רע,ה)סד הכתמה

יח,סילקמןוהוא.יה'סיו"מי"סוס:י" .י"מקסוףא"בקו,ח"סי

.ך'סיסו סיז"פמז

וואה.טזק"סקיט'סיו"בטהובא.יז' י"סוסשאלהעמק,רנ'סי.ואותה'סי.צ"צת"שו

.ד'סיובהשמטות,עח ד.לקמןראהמת
כדעת,בינםשחילק,ביהומיהוה" ,ח"והפרח"הב

,רמח'סיצ"צת"שווראה,לגסעיףסט ס.שםראהע

.יזק" .ג"וסמא"מיעא
,ט"הב"פיעדות'הלעב ,בז,תום.לעניןה"וי"ובושב,בושם,גסואהעג

,והנה.ה"דרמז'סיצ"צת"שו.ושמואלה"דב אהע

.באות.יד'סיז"



בשחיטההלכותסו

אחרוןקונטרס

משום,עדותיימהלכותב"יבפרקם"הרמבשכתבכמורעתועלשנחםבוכשיודעיםלהכשירו
עליומץבלכאשרולהלאהמכאןיפהיפהעודלברוץוידץדץבזהלפשועעודיוסיףלאדבוודאי

ומתאנחדואגהואכךשאחראלאומחכויןבמזידכןעשהכשמתחלהכןשאיןמה,חברים'גבפני .חברותדבריץבלתועלסומכיןואין,להערמהחיישינן

יפהבורץשאינובבדיץתוץלותבושנראהאלא,במזידידומתחתממשטרפהיצאהלאואפילו
שלאבפשיעתויפה,בדשלאמכשוללושאירעולא,בבדיץהשמץילץלותדרךשהואלעיןונראה
שכתבכמו,לומועלתחברותדבריקבלתאין,נפשכשאטיפהלבדוקמושששאינואלא,ברצונו
ובדץולולבדוץלהבירוסכינומהםאחדשנתןהעירשוחטיבשנישנשאל"לבתשובהא"הרשב

ובאבעצמובדץוולאבולשחוטוהלךלוונתנוהסכיןלבדוץהצריכיםפעמיםב"הימןפעמים'ב
ובדהסכיןונטלאחר

-

שהיהלהתנצלהשוחטזההיוכלפגוםומצאוהשוחטבוששחטץודםו
בוודאיכי,הסכיןבבדיץתמיץלשזההדבריםנראיםכךבאמתוהשיב,שישחוטץודםלבדץובדעתו
שבדץווכשראהכדינולבדץואלאלונתנולחצאיןלבדץולאלולבדץולחבירוהסכיןכשנתן
ומיקלהללובבדיקותלודישהיהעליומוכיחיםמעשיולשחוטוהלךמידווקבלו,לכדינושלא

שלאדהיכאחכםץמיסכינאסרדלאטבחאגביטכדאמרינן,אותומעביריןולפיכך,הואבבדיץות
אחריושנמצאבטבחנמי"ואמרינןל,משמעהראשונהבפעםואפילו,אותומעביריןפה'נמצאת
נראהאםומיהו.'האבפעםאפילוומשמע,בכשעורהולהעבירובבזיתלהלץותווהלכתאחלב

דהיינוחברותדבריבץבלתובלבד,אותומחזיריןכשראדםושהואשגגהכעיןשהיהבעיניכם
בדיץהשיברוץאלאאלולדבריםעודישובשלאשבעירוהכשריםחכמים'גבפניעליושיץבל

הבדותדבריבלבלתאףלהחזירושלאראויופושעכמיץלשהואבעיניכםיראהאםאבל,יפה
מיץלשהואמתחלהלעיןנראהשהיהמאחר,עןומתאנחדדואגתץנתאכאןהזכירולא.ל"עכ

שלאכדימעריםקאאיערומילמימניאיבאומתאנחדואגכךשאחראףכןואם,קלותדרךזפזשע
.לאומנתושיחזירוהוכדיאויעבירוהו

ובדץוחזרולאכהלכהבדץושלאוראהלולבדץולחבירושנתנושהיהכמעשהדווץאהיינוומיהו
כעיןושהיהכשראדםשהואידועכןאםאלא,הסכיןבבדיץתמיץלשהואלעיןשנראה,בעצמו
הסכיןבבדיץתמיץלשהיהלעיןנראהולאעצמובדיץתאחרפגומהסכינושנמצאתמיאבל,שגגה
עלפושעשנץראפיעלאף,יפהבדץושלאמכשוללושאירעאלא,ץלותדרךיפהבדץוולא

כשאטבבדיץהלהץלץלותדרךבמזידכןעשהשלאכיוןמץוםמכל,יפהלבדץונזהרולאשפשע
עליושמץבלולאלושאירעמהעלומתאנחדואגראינוהואם,חברותדבריץבלתלומועלתנפש

בדץשלאבפשיעתוידומתחתטרפהשיצאהבטבחשמועלתכמו,מאומנתועבירוהו'שלאכדי
דבריץבלתכןגםלומועלתויוהאחריושנמצאבטבחוכן.א"הרשבבשםלעילשנתבארכמויפה

גםדווץאהיינודלעילא"הרשבדעתולפי."]ד"הראבבשם]הנשהגידפרץן"הרש"כמחברות
.מאומנתויעבירוהושלאכדיעליושמץבלולאומתאנחדואגראינוהואםכן

כלושארז]ד"ס'סיי"בהובאהנשהגידפרקנ]זרועמאור]]י"אשרבהגהותה"ראבידעתוכן

עליולהכריזשישחלבאחריושנמצאטבחעלה"ראביכתבי"אשרהגהותל"וז.להלכההאחרונים
ויהיהכשעורהחלבאחריושנמצאמפנימאומנתוהעבירוהוהטבחפלוני"]ב"בההכנסתבבית

אחרןלקונטרהם.נ..צ

.ב,נ?למדאעתתניא.העבב,פחשיבה'הלדאה..טהלכהעד .א,.,הבדיש.שהובא.ביברישהאיד.כמעטהיאהתידהמןהחשיבהמפית)א,פאמהית
,אתמדיעה(ב,לב)היליןפיסנהידיןנ,פ'בנמכיאיתאבלביהחטאעובת סיסימ"בחת.

.ליבדיחסיד.יעהב,פ.משהבאיסידפא197'עחיוש"לקו.(עינתלעניןלי .נאיתה'סי?,?שתתדאה..סו'סיפעופב.הלשתביאידי.אילך.
.תסח,סיא"חפג,תקצר'סיא"תעה .נמצאאם.אבלה"דפד.א"הקובהמשךח"וכ.כדינובדקושלא:י"בכתעו

,שני,חמישי,שניפה.שםא"משבח"וכ .א,יהגמראעז



מזבשחיטההלכות

אחרןק1נטרם

לעירוהסמוכהעיראושבעירוח"תאצליבאימיםחדשולאחר.באומנתויעסוקשלאימיםחדש
כךואחר,עיניהםראותכפיהדיןלוויתנוהראשונותעלאניותוהאוחטאתיעשיתיוכךכךויאמר
ומתחרטתוהאכברכשעורהחלבאחריושנמצאמפנישהעבירוהוהטבחפלוניהכנסתבביתיכריזו

והזההרעמעשהעל

-

נאמןהואוהרילאומנתוהחזירוהווהלאהומכאןח"תשצוהומהעליובל

ממנוליץחואסודעליולסמוךאיןהכנסתבבית11הכרזהשישמעווץודם,כבראשונהעליולסמוך
ליהסגיולאיןהכנסתביתוהכרזותימיםחדשבהעברתלבזותוכךכלעליוהחמירהנה.ל"עכבשר

שלאכדיעלהשמץבל,דחיישינמשום,ד"הראבבשם,"הרשכתבכמולחודחברותדבריבקבלת

ובוודאיולהלאהמכאןלנפשויראהואכךכלאותוכשמבזיןאבל.א"הרשבשכתבכמויעבירוהו
מידומתאנחדואגראינוהושלאפיעלאף,ולהלאהמכאןיפהיפהנזהרלהיותבאמתעליומץבל
נפשועינהאפילועצמולנוולי]ומזייהטופראדרביטבחאלההואמהנידלאוהא.לושנודע
במזידהיינו,כדלעיללאיערומידחיישינןמשוםברביםבמלץותעצמוביזהואפילוהרבהבצומות
ליהמהניבמעשיםיפהנזהרשאינואלאבמזידלעבוררשעבחזץתשאינובפושעאבל,דוץא
.עליומץבלכאשרולהלאהמכאןיפהנזהרשיהאאלווהכרזותבהעברהאותושמבזיןהבזיון
וכהאיבצומותסגופיםכגוןזהבזיוןצערבמשץלכיוצאלכלהדיןהואאלא,דווץאלאוזהובזיון
"ןד"ס'סיסוףא"רמסתםהכיומשום.אדםשהואמהלפיוהכל,פשיעתועניןלפיהכלוגם,גוונא
,נעשהשבטעותלומרנוכלאםה"בהגח"סיט"ץי'בסיכתבוכן,הדייןעיניראותלפיהכלוכתב

נדאהדאםלומרורוצה,ל"עכהדייןעיניראותלפיתשובהויעשהחברותדבריבץבלתליהסגי שבאמת
תשובהיעשההואפושעואם,לחודחברותדבריבץבלתליהסגיהיהושגגהבטעותנעשה

.ן]ולהלאהמכאןיפהנזהרלהיותבאמתעליושמץבלשנדע'בכדפשיעתועניןלפי
אובסכיןפגםאוחלבאחריושנמצאכגון,ממוןחמודבושאיןדברביןלחלקישבזהומיהו
ולאחוטאאדםשאיןכמזידליהדייניקדלא,אחריםבשלכשרדבחזקתידומתחתטרפדשייאר

ומתאנחדואגראינוהולאאםהדייןעיניראותלפיבמקומובתשובהליהוסגי,כפושעאלא'לו
חמודשישדברובין,תשובהבלאלחודחברותדבריבקבלתסגיכןראינוהושאם,לושנודעמיד
ח"הבכתבשבזהידומתחתטרפהויצאהלאחריםומוכרלעצמוובודקששוחטטבחכגוןממון

ליהסגיולא,כפושעולאאחתבפעםאפילוכמזידליהדדיינינן]'שםחדשופרי"'ט"קי'סי
אושגגהכעיןשהיהנראהכןאםאלא.'כומביריןשאיןלמקוםשילךעדבמקומובתשובה
,בולמיןממוןחישורבושישרברביןלחלקאיןשבאלו,לושנורעמירומתאנחדואגשראינוהו

.אחתבפעםלחורחברותרבריבקבלתליהמגיובשניהם
במכיןפגימהשניתשנמצאהאו,ירומתחחטרפותוהוציאחזרחברוחיבריויוותשקבללאחרואם

רבריקבלתאיןשוב,שניתחלבאחריושנמצאטבחאו,ברוקשהואקח,בחבהלשחוטשהולך
שהרי,כשראדםושהואשגגהכעיןשהיהלכלנראההיה'האבפעםאםואפילו,לומועלתחברוח
נ'כמזידליהדיינינןעודנזהרכשלאוהלכך,עודלהזהרהראשונהמקבלהועומדכמותרההוא
ויחזיראותומכיריןשאיןלמקוםשילךעדאלא,כדלעילומתאנחדואגאםאפילותקנהלוואין

שכתבכמו,כללממוןחמודמפניעברלאמתחלהאםאףמועלתזושתקנה,חשובבדבראבדה
לושאיןאף,חלבאחריושנמצאטבחגביד"ס'סי,'הגדולהוכנסת"'ח"בבהובאז'האגודה

,שםט"ובמהריי'יוסףשאריתבתשובתש"כמשומןבחזקתשהניחכשעורהבחלבממוןריוח

אחרןלקונטרסם.1נ.צ

בדעתשםי"כבדלא)ופירשה"סדלעילוראה,ב"בההכנסתבביתוהכרזות:י"בכתפו .(ם"הרמב.א,כהמסנהדריןלעילשהובאפז
ביאורי.ריו'וערג,עמה(.י,נ)תורהיגדילראהצג,14'ע1"אלהפסקיוראה.כאסעיףפת צת"שוראהפט

.הלכות,ואותיג,סי.האות.יב'סיצ" ,צא'סיז"פחוליןצד,1"ש.ב,המ"בצ

,אםש"ומה"דצח,המוכרה"דו"טצא ,כחאותט"בהגהצו.,א"מיושםלדי"סוסמ"חוי"הבכפירוש,כחק"סצב

.כב'סיצו.(טזק"סקיט,סיו"בטהובא)ם"הרמבבדעת



בשחיטההלכותמח

אחרןק1נמרם

הדרנמידהכיאמרינןקונומצותעללעבורשלאממוןמחמדתביהדהדרדחזינןכיוןמקוםדמכל
,והריאההסכיןבבדיקתוכןיפההחלבוניקורבבדיקותשיטרחהטורחמפנימצותועלמלעבורביה

טרחלאמטרח"'מהלשרותיותרב11לשהןמפנילתיאבוןנבלותשהאוכל"'חכמיםאמרושהרי .תליאבהאדהאמשום,,הסכיןבבדיקות

אם,'בפעםיצאהכךואחרידומתחתטרפהשיצאה'אבפעםחברותדבריעליוקבללאואם
.",חברותדבריקבלתלומועלתאחרתטרפותאלא'אבפעםשהוציאעצמהטרפותאותהאינה
קבלתאיןשוב,כללבינתייםחברותדבריעליוקבלשלא'פעלאףפעמים'גלואירעאםאבל

עצמהטרפותובאותה(נ,שםט"מהרי)אחרתטרפותשהיאפיעלאף],לומועלתחברותדברי אבפעםשהוציא
חברותדבריקבלתאיןשובבינתייםחברותדבריעליוקבלשלאפיעלאף' משום,פעמים'בכשיצאהלומועלת

'סיח"באוש"כמ,פושעתישהואחזקההויוימנידבתרי
שגגהשהיאנראהשהיהאףהכאהדיןוהוא,פעמים'בתבשיליןעירוביהשוכחגבי",ז"תקכ

כןאםאלא.לומועלתחברותדבריקבלתואיןפעמים'בבפושעמיקריכשראדםושהואושכחה
חברותדבריקבלתכןגםפעמים'בפושעהיהאםאף.לושנודעומידתיכףומתאנחדואגראינוהו
.בינתייםחברותדבריקבללאאם,'בפעםלושנודעמידומתאנחדואגכשראינוהולומועלת
ושכחהשגגה,כעישהיהאףליהדיינינןוכמזיד.לכךמועדשהוא,,חזקההויוימניבתלתאאבל
ואין,פעמים'הגכל

-

למקוםשילךעד,ומתאנחדואגאםאףכלללומועלתחברותדבריבלח

.(י,ט"קי'סיחדשפריעיין)'כומביריןשאין
ובודקששוחטאו,החלבלנקרהממונהאו,לבדוקאולשחוטהציבורעלהממונהבטבחזהוכל

הצבורעללכךעצמואתכממנהזהשהרילאחריםומוכרלעצמוהמנקרוכן,לאחריםומוכרלעצמו
ולבדוקלשחוטלושנותניםלאחריםומנקרובודקהשוחטאבל,ומשלומעצמולהםשמוכרמאחר
אחריושנמצאאו,ידומתחתטריפהשיצאהאו,פגומהסכינוונמצאתבשכראפילואובחנםולנקר
("',ד"הראבבשם.,ם"רא.אקט"הרשבבשם""ד"ססימןי"ב)כךכלפושעבחזקתאינו,חלב
,ביותרלהזהרלוויש]',ו"שסימןמ"בהש"כמועומדכמותרהשהואהצבורעלהממונהכמו
דואגאינואםאףחברותדבריבקבלתליהוסגי,בפושעולאבשוגגליהדיינינןממונהשאינואבל

דבריקמללאואפילו,תבשיליןבעירוביכמוהואפושעפעמים'בכןלואירעאםאבל.ומתאנח
מכיריןשאיןלמקוםשילךעדתקנהלוואין,ליהדיינינןכמזידפעמים'בגאבל.בינתיםחברות

ומדשמיםיראשהואידועאםהצבורעלבממונהואפילו.(;',ם"דא)'כו

-

אמדנןבמעשיודק

אףבעיטימיהאחברותדבריקבלתאבל.,ן,ו"מהריבשםז',ך"השכתבכךהואמשגהבוודאי אם
:א"הרשבבשםלעילש"כמלשראדםושהואשגגהכעיןשהיהלכלנראה

אחצןויוטים.1נ.צ

,א,דגמראצת סקבפניםכדלעילצט

,ד" ק

.ה"סקבפניםבולעיי ,(יה,טז)הלכותפיאורי,י'סיצ"צת"שוראהקא

.ואותג'סיצ"צת"שוראהקב שווראהקג
.ופנדוןה"דרמז"סצ"צת" אותג'סיצ"צת"שויאהקד

לוכשהייתהדהיינו)י בהעלםזההיהמ%כןשאיןמהפינתייםידיעה

,(שוגגנקראעדייןאחו ה"דפ,טזפיצהי"רשפרעת)ט"מק."טשםראהקח

בפעםשגם)ד"סישםלעילראהאבל.(לדידך ,(פושעהוי'הא

ג'סיצ"צת"שווראה.ג"ושב,קומ"בג"כרשבקו .זאות

,כחק"סקו

.מפנירבנוש"ומה"דקת ,(א,פב)גשערגפיתהקצרהביתתורתקט

ח"בפרהובא.בו,סיעמוקיםבמיםם"הראת"שוקי ,שב

,לדפרינחזורה"דב"פמשהובאיסורקיא הלגסוראה,חסעיףקיב

מלמחגבי)ב"היא"פת"ת' .(תינוקות
,שמקיג .א"סקלקיט'סיח"פרגסוראה.ג"סקלקיט,סיקיד

צ"צת"שו.(א,גה)א,סייהודהשאריתוראה .ועתהה"דרמז,סי
,צו'סיקטו שוראהקטו

איןובויעבד)גאותג'סיצ"צת" דעת,ד'סי,(שםח"כהפרולא,שחיטתולאסור

.ז"סקתורה



מטבשחיטההלכות

אינו[י]יפהבמכיןעמטחפנשבעאפילוששחפלתיאבוןמומר"ג
.נאמן

ושאינויפהמכיןעמווישעצמולביןבינוששחפלתיאבוןמומרד
בירובשרנמצאאםואפילו.נאמן(,)שחפשביפה["י]ואומריפה

.לישחפ[]י]מומחהעומרנאמןבעירמומחיןישאם"
הגולהבאר

.א.הושבטם.במזיטא.הושבכ.זכמ.ק"פן.ימבזתיטזבתמקראהלפפית ם

.ב".מיש"יריבד"ת'נ"

מהרועומרמושבעהואשהרידבראותולגביהואהשבועהעלרחשור.נאמןאינו,י]

:(י)("את"הרשבבשםיתן"ב)מיני

:(תןא"רשב)יפהשהיארואיןואנושרטתיבזושאומרפירוש.שחטשכיפה,יא]

אמרינןולא.אימוראואכלשבעירלמומחהלהוליךהתיראשביקרלא.לישחט,ינ]

אחרוןקונמרם

דץושטאלמימראיבאמשתבעדכידלהבאבטוישבועתעלשהעוברי',להאומריםואפילו(ע
השבועהעלחשודבכךנעשהלאיצרושכפגיועליהשעברפיעלאדלץיימהשבדעתומישתבע

דברלאותומץוםמכלנ,ב"וצן',ד"לסימןמ"בהש"כמ"',בשבועתומפיושץרלהוציאשלעבר
חתורהלכלחשודשאינואףאחדלדברשהחשוד,עליולשבעחשודהואעליוחשודשהוא
,עליולישבעאפילודבראותולכלחשודהואעליוחשודשהואדברלאותומץוםמכלנא,כולה
ועומדמושבעכברשהרי,השבועהעללעבוראפילו]נ,דברלאותוגמורכמומראותורואיןשאנו
שנחשדשמביוןלפי,אשבועתאחשודאממונאדחשודננ,לןץיימאטעמאומהאי.סינימהרהוא
במומרהדיןהואזהולפי.ד"וסל"ת'סיבתשובהא"הרשבכתבכן.עליולשבענחשדזהממוןעל

לאאם'וסעיףכדלץמןם"להרמבסכיןלולברוץשצריךתורהשלעבירותמשאראחתלעבירה
הסכיןבדיץתעלהואשחשודשכיון,ותץנהיפהשבדץהלומרבשבועהאפילונאמןאינולובדץו

שאיןפיעלאףעליולשבעחשודשהואאממונאבחשודכמו,עליולשבעהואחשודותיץונה
:אחרינאמטעמאנז,שורבתבואותפסקוכן.אותושחושדיםאלאשץרטועןהואאםיודעיםאנו

באנולאאםאףלהקלנותנתשהדעתבשמו,נ,לעילש"מולפינך,א"הרשבכתבכן.נאמן(ז)

אחרתסכיןולמצואלדרכוללכתפנאיעדייןלוהיהשלאשתיםאושעהני,בתוךשחיטהבגמי .שחיטהבשעתהיפהעמושהיתהוחזקהנח,היהכאןנמצאכאןאמרינןגוונאובכהאי,בשוקיפה

שמלה.(א,ה)א.שאביתוהקצרהארןהביתחיתמטנםוראה.ב.'פקך.ש.מקראהלבפפרכתובה.רמז ררכ

.1.סקא.קזזראה.נק.פשזרזתבזאזת,מ.פהרשה.האותקט"פמשה' .פר"פא.המח

אחרןנטרם.לקם.נ..צ

.(אמואביייעהשטי"ושואה)א,.מ"בנאבייקכג.ביטוישביעתה"רב,סיע,.משביעית.,ושקיז .סעוצב'סימ,.חשמע.טיובשמע'הביעה.תוע'סיא"חא"ושבשתת
.יב,,סקכד.סיבצב'סי.ה"סלי'סימ,.ח .(א,ה)א"שאביתיו.האויךהביתתזותקבה.שסי"ושלשןקיח

.סקובפסיסקבו.הסעיףקיט קב

איצקבי.בסמי
.בתנךאלא:ל,

שתת.נ"ש.ב,סלתסו.סי.ב,עהנתיביתואהקכח.סעייט,'סישמע.טיו.א,לבניויתמשנהקכא ,,סא,.,לקמןואר.
.נח,סי.ובי.ו' .א,עזהיוהלניתחלויואהקבב



בשחיטההלכותנ

ההליכהכמורחזומאמרחאאבל)רבהטרחאשהיאמכיןבבדיקתאלאמרחלאימימרח
עוברישלחמצןגבי")בגמראכדאמרינן1הבשבילאימוראלמיכלב1הלומורחמיקרילא

ישראלשלירמץהפמד,לפגרמצןן,מנערק.שא.פעלשאףמיתרהפסדלאדרעבירה
לאחרשמותרנכריםשלבחמץחמצןהםמחליפיןמקוםמכל])אמורהפסחעליושעבר
שישאלא.הנכריםאלההליכהמורחבשבילאימוראואכלהתיראשביקלא.נ)הפמח
אלאשאינןשבעירלשחימהמומחיןוביןעמהםלהחליףהרבהשמצוייםנכריםביןהפרש
ילךאםשימצאםעדאחריהםלחזורהרבהימרחלאשמאלחושויש'וג'באואחד
דדאעידכא,דא'לשדטמיסדהאמר.שהכאנעיהכימשיםבביתםימצאםילאאצלם

.י)המומחהאתישאלושמאלשקרדמירתתלמעליותא
שכיוןהכאשאני.אחריויבדקושלאדמבורמירסתלאדמומי")לעילדאמרינןגבעלואף

הוארואהכןאםלישחסמומחהלזמרצריךוהוא1הבשרלומאיןאותוששואלים
כשאומרדוקאדהינו"ך"והש"המהוכתב.השחימהעללומאמיניםואיןאחריושבודקין
לקחתיהשליחואמרגבינהלקנותהשולחגבי)")מ"קי'סיכדלקמןלישחמפלונימומחה

השליחאםפלוניממומחהלקחתישיאמרדבעינןהגבינותעלונאמןמומחהשהואממי
עמםונימוקםמעמםפלונימומחהכאןהזכירושלאע"ושווהמור.הגבינותעלחשורהוא

איולזמרלאשתמומימצימתםמומחהאלאפלוניאמרלאדאידהתםדמילאדהכא
(ן)ב"עו"לדף)בבכורותי"רשכדפירשמהימןלדידיממנושקניתימימהימןלאלדידך

שחימהאצלמצוייןרובדהאמומחהשאינומילוששחםחיישינןדלאהכאכןשאיןמה

מימדיי
שאלי,שמארתת'מ.לשדטמימדהשאמריכיין!נעצמישדטשמאאלאהן

דעתלפיאלאלאשתמומימצילארביםהםאםואף.בעיריחידיםשהםמומחין[ה]את
(נ"ך"בששםעין.'חמעיףד"שי'מידלקמןע"ושו]מן"הרמבדעתלפיולא"שן"הרא

היווראשביקדלאמשוםלאאיממכינןהוילאלחודדמירתתמעמאאהאימקוםומכל
ישאלופןלשקרדמירתתמעמאאהאיממכינןדלא.ההליכהמורחבשבילאימוראואכל

אלאי"מ"קי'מיכדלקמןבדאורייתאולאבדרבנןאלאויכחישוהומאחריםאחריווידרשו
חששאחיישינןדבדאורייתאמשום."ון"פ'מיכדלקמןלהקלאחרינאמעמאנמיבדאיכא
שאיןמהלושיאמינולונדמהכיאחריווידרשושישאלואדעתיהאמקלאדלמאיתירה

נטפםויהיהשחימתומקלקליראוהופןדמירתת,ן'ממעיףדלקמןונכנסיוצאבישראלכן
.כגנב

א'האםלתקנההיארבהשהטיחה)ה"מקלעילראהנ ,נ"ש,(פטמה

,מועב,דגא מח"אוכדלעלגב

.י"ומכא"מתמה" ל'לעראה-ן'פ'מחל.הנאהולענין,ב"משםכדלעלגג

.ג"מקא"יקי-ט"מעתסג'.םשם ,הכותבאמרה"ר(א,ה)הביתכהימרתנד

.בק"מא"קוא'מייללגםוראה,הק"ממלגה ג

,זק"מ~ .שםהביתבמשמרתה"יכ,סוק"מגז זהמצוןנח

.ט"מישםע"שווראה,ללעוהגיגלאר"בשוע ,ה.לדאיתה"דנט
.'הא"בתז"מקלשםך"ש,ס

נתןזהבכורלימתהכהןשצרץ)ה"מה"פבביריתא"ס .?רםמתםבישראל.מגולא,במוטו.פלינישראל.ל
.ז'לאישתמוט הב"פבכורותהלב,ס

,ט"' הבוינהשאילי,ז"םד"ם"נחם'דברוראה,הק"מסג

,זק"מישיךז"לם הגלאר"בשיעזהמשןד,ס

שםא"רמיראה,ליריניע' ט,ט"מי

-

,מבק"מא"םלעיל.מקיזך"ש,מקרח בשועזהמצוןה,ס

שםע"שייראה,נו.-לתרביע"לר" "מקטכאןשורתביאות.א"מ
ק"מא"קיא."מלעל,י 'עז"ארה'פמק.(לחוררתת.אמממככןלאבדאיריתא)ב

ק.מלקמןדאהסו_83
.).ים,ה'



נאבשחיטההלכות

לעבורת(ם)מומרשהואאו"'אחרלרבראפל'להכעים(ת)מומרה
הגולהבאר

.בלה,שהמת,רם,ק'כאפהוא,כתבת'רנבתורתהושנא,שםש.היא,לברף'ם,התי 'הרףשם'עמבריתאיאאבלבשמם'.ובהשרכ.כ,ם'להכןבחתאוכלמשר

.א.י מ

הריאחתבמציהדהמבעמר"בפשםמ"בכזהן'ד'את~

אמירתובלאאפילומותרה~מומרבירהנמצאבשרקבועיםישראלמבחיבהשישועיר
מאחרלברהההליכהמורחבשבילהיתראשביקולאישראלממצחשלקחשחוקתו

אחריןקינמרם

כיוןמץוםומכל.איסוראואכלהתיראשביץלאמץוםמכליפהשאינהכןגםעמושהיתהואף
נאמןאינוהזהשהמומרפיעלואף,שחטתיביפהשיאמרבעינןממששחיטהבגמרבאנושלא

ללכתפנאי,עדיילוהיהשלאמשוםאלאעדותועלסומכיםאנושאיןגמורהנאמנותזואין,לנו
לאכןלאשאם,היפהקבזושיאמרבעינןשחטתיביפהשאמרוכיון(הביתמןמשמרת)לדרכו
.("),שורתבואות)לאשתמוטיסתםיפהץאמרהכיומשוםיפהאיזויודעאינושמא,כלוםאמר
גוונאוכהאי,שחיטהבגמראלא'באובשעהלהץלשלאא"הרשבמסץנת]לעילאש"מלפיאבל

,שחטטיוביפהשיאמרכלללאמידתוצריךאיןשחיטהבשעתעמוהיפהשהיתהלנוידועשהיה

כשאינוחיישינןולא.(חדשקיזפרי)י,ז"ט)איסוראואכלהתיראשביץדלא,ביפהשחטשבודאי לפנכללבדלןלאשלאכלוםאומר

שנזדמנהבאיזהושחטיפהאינווזויפהשזודע'ולאהשחיטה' קןהסכיןבבדיץתטרחלאמיטרהדהאלו

דלאאלאהסכיןבבדיץתטרחלאמיטרחאמרינןדלא," טרחלאאחתסכיזאלאלווכשאין,ש"הראבשם,לעילהש"כמפגומהימצאנהאםלתץנהטרח

אחתימצאשמאבודק'בעמוכשישאבל,בהישהוטפגומהימצאנהאםשאףכיוןלבדץהנמי
משמעיי,הביתבתורתא"הרשבמלשוןאבל.איסוראואכלהתיראשביץדלאבהוישחוטיפהמהן
דחיישינן,יפהאיזושיודעבושנדעכדי,שחטתיהיפהבזושיאמרבעינן"ן,גוונאבכהאידאף

:(שורייןתבואותעיין)לבדהבבדיץהאףטרחלאדמיטרחכללבדץזלאשמא

או,"ת,בץונוולמרודלהכעיסאלאת,לתיאבוןשלאאיסוראואכלהתיראדשביץ.להנעים(ח)

ומפני(]ת,ם"רמב)זובמצוהמאמיןואינומינותבושנזדץהאלאלמרודמחכויןאינואפילו
כמומרולאמי,מיןדהוידאמרכמאןלןוץיימא,להכעיסמיץרילהיתראיסורביןמץפידאינוכך

,תי,ט"נ,ו,ת,ח"ץנ'סיכדלץמןמיניהוגריעא"ת"כולההתורהלכלכמומראלאאחדותילרבד

אחריןלקינטרםם.ינ.צ

.(א,ה)שםקכט סבפניםכמובאקל
.א"מהרשכיאק" ,ט"סא"ובשמ,ג"סקיקלא

.זק"סבפניםקלס סקלג
,זק"

'נ'ויוהיי ,א"סוע,דבגמראכמבוארקלה

.ג"וש,הק"סקלו ,(א,ה)שםוהקצרהארוךקלו

.שחיטהנגמרכשבאנוקלת סקלט
,ומהד"יונחמיהוכרית"שווראה,יגק" היתראשביקלאלתיאבוןשמומו)א,דגמואקם

נזקי,הלמ"טולקמןגסוראה.(איסוראואמיל .י"פנ"גו
,חק"סשםך"ש.בק"סקנט"סמשהדרכיקרוא ,עטסעיףריבית'הללקמןגםוראה

(א,יה)המשנהעל,א"מהמשניותפירושקמם .ה"הנ"פם"עכו,הלגסוראה,במגלהשוחט

,ב,בוז"עשורכבכווונתבאר.ד"היר"פמשנהכסף סקישור.ובתבואות

,ג"מיח"ושמ,ז" ולעניןה"ד(א,ח)שםן"ווראה,ב,כו1"עקמג

ח"אולעיל,אבלש"ומה"דקנח'סיי"ב,הלכה ס

הואשמין)כק"סשטא"וקו,ד"וסא"ססוףלט" דכיתהללקמן.(לשרוףלעניןולאמורידיןלענין

,י"ה1"גוסקי'והל,ח"מע .(ס"סלעיל,א,הגמרא)כשרהששחיטתוקמר
.א,הגמרא)סורה"שחיטתולתיאבוןשאפילוקמה .(כבק"סשוותבואות,ד"סיח"שמ.כאןע"שו
התורהלכלמומרכייןלהכעיסאחדלדברמומרודין סח"אוכדלעיל.לתיאבון

חקריוראה.נ"וש,א"סלט" .כ,ע1ג"חהלכות
ע"שווראה,לידינוהגיעלאר"בשועזהסימןקמו להצילומצוהלתיאמוןשמומר)ב-א"סשם

נזקי'הללקמן.מעליקולאמורידיןלהכעיסומומר ,י-ח"רנ"גו

,המוויויקמןשהוא)ח"סערבית,הללקמןראהקמו



בשחיטתרכותנב

'סין"א"משב)אתריהםמזורמרתולאמצאםלאשמאלתושואיןקבועיםשהמבנים
בזולהיוםבאותוהכשירותשהיושירועוהוא.(שומןתבואות."הביתןמשמרת.ל"ת

ירוחמלדנינו)מהכימרותשלקחקמרנאמןנו.אנאמרתיאףכןלאשאםהטריפותכמו

אחריןקינמרם

פיעלאף.מיןונעשהישראלמכללשיצאכיון,"ת,שחיטהבתורתשאינוכנכריליההויהלכך
עלשעברבין,להכעיסאחרתעבירהשעבראלאתן,דץדוץיהבכלהשחיטהבמצותנזהרשהוא

[),או]בץונולמרודאלאלטרוחרצהשלאעצלותמחמתשלאעשהמצותשבטלביןתעשהלא

עברהשעבראחתבפעםואפילו.("],שודתבואות)זובמצועמאמיןואינובושנזרץהמינותמפני להכעיס
.(]),א"יהוריות)מיןהוי

עבירהשהיאומאמיןיודעאלא,להכעיסושלאלתיאבוןשלאאיסוראואכלהתיראשביץאיאבל

וכיוןלתיאבוןבהשהורגלמחמתלהזהרבהחושששאינואלא,בץונולמרודכדימחכויןואינו
אלאכללתאוהבושאיןדבראפילואו,לתיאבוןשלאאףועוברנ)"ליהדמיכהתיראביהדרש
אחדלדברכמומרהואאלא,מיןהוילא,להזהרלבלוואיןכללחטאויראתשמיםיראתבושאין
דלאבשפיטהחוששאינו,כאםאלא.ז)"שחיטהבתורתהואוהריהתורהלכלכמומרשאילו

.י),ה"בהגכדלץמן",ש"והרא"),'התוסדעתלפיזביחהברמיץרי
פיעלאף,פהשבעלבתורהאלאבהמפורשותשאינןאבל,בתורההמפורשותבעבירותזהוכל

לעניןכנכריאינו,כולהפהשבעלבתורהאפילואובהמאמיןשאינוכפירתומפנישעובר

כן,שאימהן),לבוראותושמורידיולעניזמנכריוגרועאפיץורסדמיץריפיעלאף."),שחיטה

ומאמיןשמודהכיוןמץוםמכל,"ן,ט"וץנן,ח"ץנ'סיכדלץמןמורידיןולאמעליןשלאבנכרי
וזבחתבידוץרינן,זביחהברנמיומיץרישחיטהבתורתכישראלהואהריכולהשבכתבבתורה

המסורהכהלכתהלקיימההשהיטהבמצותנזהרהואאם,]ן,אוכלאתהזובהשאתהמהואכלת

פהשבעלכהלכתהבהנזהרכשאינוכןשאיןמה).ז",'וגווזבחתהכתובפירושנ",פהבעללנו
דעתלפישחיטהבתורתשהואפיעלאף,ש"והרא'התוסדעתלפיזביחהברמיץרידלא

.(י",כדלץמןגביועלעומדאחרשיהיהשצריךאלא.,ן,ן"והר"ן,א"הרשב

.'.םהרשהשמלה,,ר.'פקסט.א.הת.,בישסו .(נ,קמא)לנאנתריש,םנתיבע.ב,הסח

אוריןלקינטייםם.ינ.צ
וכמלעיל.ז"סא"פש"רא.קסברה"דב,ג'תוסקמת .(נכרילענין)גק"סבמניס
כדלקמן,אומןבכלאסוומהראינושאםקמט ,יבק"סא"ובקובהגהה

.א"הקובתחילת.לעילה"וכ.י"בכתה"בקב ,(ע"מאפילו)יהק"וס(מינותמפני)ז"סקיקנא

,סיגח"ושמ עסוףקנב

רנא"וטז"סקטך"ש.ו"סא"פש"יש,א" ק"סא"קולקמןה"וכ,אק"סשםו"ט.גק"ס

.(לשבתמומרלעניך)יק"וס(ז"לעמומרלענין)ט נ"גוסקי'הל,שםופיקדוןמציאה,הללקמןגסוראה

,ב,דגמראקנג,י"פ

שםמשנההכסףלמירוש,ד"היר"פ-ם"רמבקנד ולעניןה"ד(א,א)ן"ר.(לתיאבוןכמומודהוי)

,ו"טלקמןיתבארודינו.(להכעיסכמומראינומ"שעכ) .ראה,תמיליןולענין.(ג,ט)ה'סי,נחמידברירריאה

,א"סקשםא".וק,א"סלט"סת"אגלציל .קסברה"דב,גקנה
בשםרבנוש"ומה"די"הבלמירוש,1"סא"פקנו ,ש"הרא

,ב"סקיא"וקוה"סא"רמקנז שאינו,בחרבנן)ק"כחא,יאדוריותברייתאקנת

שחטושאםבצווקי)ו"הטד"פם"רמב.(מומר אחרוןבקינטרסח"פר.ט"סלקמן,(מותותלפנינו

סוףשוותבואות.(שכתלעניןאף)גק"ס.הילללבית ס

ציץ.גאותזג"ס.צ"צת"שוראה.,כחק"וסבוק" סט"חאליאור

ראה,ושותביטולולענין.טזאותמא" .ג"משפהטהח"אולעיל
לקמןגםוראה.ב-א"דנ"פממרים'הלם"רמבקנט סעריבית'הל

,ט" שםע"שווראה,לידינוהגיעלאר"בשועזהסימןקם

.א"ס הללקמןראהקמא

.מ"סרבית' .ג"וש,ג"מקכדלעילקטב
לקמןמשחיטתולאכולמותרזהבאופןשדוקאקסג .ג"עעכשאחריב,ט"ס

.אלטהבהקדמהכדלעילקסד והקצר(ב,ח)א"שאביתהארוךהביתתורתקמה

,ב"סקיא"קולקמןגסוראה,ולעניןה"ה(א,א)קמו ,טסעיףקסז



נגבשחיטתרכות

איןשאםהפרטותכמובזולהכשירותלהיותבעירמצויהרבהלהיותצריךוגם.("ךל"ש
ביוקרשהןפעמיםארובוממךהואירעלאשמאיוםבאותובושהיהאףמצוירבהזה

אחרוןקונמרם

כגון,הבאלעולםחלץלושאיןאפיץורסבכלל"ן,חלץבפרץהגמראחכמישמנואותןכלוכן
הץוראאו,(חכםמתלמידבושואינו)חכםתלמידבפנין",אחריםמבזהאוחכםתלמידמבזה
[דאמרניהניכגוןאו,תנולדידהוץרולדידהורבנןלןאהנימה[דאמרףהניכגוןאו,בשמולרבו

פירוש,ל,רבנןהנידאמריכגוןאו,יונהלןאסרוולאעורבאלןשרולאמעולםרבנןלןאהנימה

,]ל,שהיטהלעניןכנכרהק"אאלוכל,"ל,הוא'בי1ולשון[ד]חכםתלמידאותושאולרכאדם

כדלקמןלבוראותושמורידיםלעניןמנכרידגריעגמורכאפיץורסשדינםלנ,דאמרלמאןאפילו

.לגמריפהשבעלבתורההכופרמאפיץורסשכןבמכלשחיטהבתורתהםמץוםמכל,]ל,ח"ץנ'סי
,מורידיןלעניןגמורכאפיץורסאינםאלושכלליהדסבירא"ל,ם"הרמבדעתלפילומרצריךואין
שכן,ורס,אפיכמוהבאלעולםחלץלהםשאיןואמדואפיץורסבשםאותםכינושחכמינואלא
כדיהחמורותמןלהןבדומותאותםכינוהבריותבעיניהץלותעבירותשכלחכמיםשלדרכם

גוונאוכהאילי,הנכריתעלבבא,ל,1"נשגמשוםטייבדרךעל,העבירהמןהאדםאתלהרחיק
אמילואלאעודולא.לן,ח"ץנ'סילץמןש"וכמ(ד"ץצ'סיסוףל"מהריתשובתעיין)"ל,סובא
אחדלדברלמומרסכיןלברוץשצריך],ם"הרמבדעתלפיאף,להםלברוץצריךאיןסכיןבדיץת
טן,דברבעיניהםדנראהמשום,בכךרגיליםשהםפיעלאףכמומריםהשיבילאהני,"],כדלץמן
לא]],בעלמאאמרינןגוונאוכהאי.עבירהשוםעללעבורהכימשוםחשידיולאבעלמאוחוצפא

ואמילול"רזשאמרומהויודעמרבנןצורבאהואאםומיהו.להומשמעדמיבלאלאינשיתחמוד
מזהללמודויש.(ד"צ,'סיל"מהרי)אחדלרבדמומרמיחשבהנאתומפניתדירלעבורחשודהכי הץלותעבירותשארעל

צריכיןראיןידיעהמחסרוןלאיסורלהםנחשבשלאעדההמוןבעיני
שמודיעיןאו)האיסורויודעמדרבנןצורבאהואכןאםאלא,(נ],חדשהשמלה)סכיןלהםלבדוץ

:(נזהראינוהכיואפילוהאיסוראותו

("],ך"ש)בצנעהואפילובמזיד]],אחתפעםאלאזרהעבודהעבדלאאפילו.זרהלעבורה(ט)

ואפילו,י]קץדושיןמלעניןחוץ,],התורהלכלכנכריהואוהרי,כולההתורהלכלמומרנעשה

נפשםעלמלט[לנהשיכוליםהאנוסיםולכן,ן],נפשותאונסאנוסשאינוכל,"],לתיאבוןעבר

,בצנעאהמצותכלשמץיימיןפיעלאף',כמומריםהםממונםמפניבארצותםונשאריםולברוח

.ר.ק.םף~םעא
אחריקלקינטרםם.ינ.צ

,ב,צטסנהדריןקסת ,שםפגמראה"וכ.הבירו:י"בכתקמט

,א,קשםקע רשקעא

.כגוןה"דשםי" בקונטרסחדשפרי.קצר,סיל"מהרית"שוקעב

.ז"סיחושהשמלה.ה"סא'סיאחרון "רקעג

.כותיתה"ד(ב,ז)7 שפך"שוראה,ליונינוהגיעלאר"בשועזהסימןקער

.ו"סק פרוצח,הלקעה
פכללאותפמנהשלא)י"הר" תשופה'שפהלאף,מוריויןלעניןהאפיקורסים

חלקלהםשאיןאלובכללאותםמנהד"היג"מ לעוה

נ"גונזקיהלמ"חולקמןרבנומסקוכן.(ב" ,ד"סקא"קו

,זונה,גויה,שפתה,נדהקצן קעו

,ב,לוז"ע,א,פבסנהדרין .(כ,צו)ז"פת"אגהתניאראהקעת
לקמןוראה,ליגיעהגיעלאר"בשועזהסימןקעט

ל"מהויש"ממ,מורידיןלעניןכןשהוכיח)שסמ"חו .(שחיטהלענין
,ד"היד"פקפ ,וסעיףקפא

.ב"סוע,המ"בקפב ,יזסעיףקפג

מומרלענין)חק"סרישא"קולעילגםראהקפד .ג"וש,(להכעיס
.יזק"סקפה סח"אוכדלעילקפו

'סי.פ"סנקכחטה.א"סלט." 'הלמ"חו.ו"סעריביתהללקמן,ג"משמה

,ט"מלופיקדוןמציאה .ט"סמדמהע"אהע"ושוטור.כ,מזיבמותראהקפו
שמלה.ומצוהרבנוש"ומה"דרמחי"סוסי"בקפת סשורותבואות,ז"סטחושה

לקמןה"וס,מטק" .י"הנ"גוסקי'הל
,ד"הה"פהתורהיסודי'הלס"רמפראהקפט בכתקצ

,התורהלכל:י"



בשחיטההלכותנד

לחליאוכוכבים
התורהלכל(ש)מומרשהואאובפרהסיא(י)שבת

חוסםסריגווחי:מגס.ירוחשר).כנכרידינואלומשתיםחוץאפילו

(יב)כסונררדיגוסכעיק)עומסמסיגופי)ע5ףתי135ן5)3גדלות)151כ3סחיטס

.(ס"סר5מדבריי"ס3ס)סעכך)סכעיק)

מקוליןלהםשישישראלאונכריםשלממקוליןלקנותהמריפותאלבפעםכפעםוהלך
לקרתיפלוניישראלממבראומרואפילובאמירתואפלונאמןואינו]ללמרטותמיוצרות

:()שוריתבואות)רמירתתמעמאאהאיממכינןלארבראורייתא

אחריןקינמרם

והםנפשםעללהמלטבידםאיןאםאבל,להכעיסוביןלתיאבוןביןחילקולאזרהבעבודהכי קי,סיםכדלקמןשחיטתןעלסומכיןעצמןוביןבינםבכשרותמתנהגים
:"',ט"

לאאפילו,די,שיתפרסםידעוהואמפורסםשהדבראו,]ן,מישראלעשרהבפני.בפרהסיא(ל
ראינוהוואפילו.(""חדשהשמלה)ז',דאורייתאבאיסוראבמזידלתיאבוןאלאלהכעיסחילל

עשהלאואפילו.)',מקידושיןחוץהתורהוכללשחיטהכנכריהואהרישחיטהמצותשארמקיים
שנעשהעצמוהפעםשבאותואלא,כנכריהוא'והרהתורהלכלמומרנעשהי"אחתפעםאלאכן
בפרהסיאבשבתשחטאםכגון,ואילךמכאןאלאהפעםבאותועליומומרשםאיןעדייןמומרבה

שמלה)זהלכלכשבתהכיפוריםויום,("',ך"ש)פסולהשחיטתוואילךומכאןכשרהשחיטתו
:(""חדשה

:(שוריתבואות)ככולהורובה.התורהלתל(א')

ואכלתוזבחתביהקרינןולאזביחהברמיקרילאבשחיטהחושששאינודכיון.להנעים(ננ')

יז,"הרש"כמדלא,יו'התוסבעלי"רבשם]יש"הראכתבכן"יאוכלאתהזובחשאתהמה
בתורתהואהריבשחיטהחושששאינופיעלאףכנכרישאינולהכעיסנבילותאוכלשאינושכל

יידאמרכמאןליהדסבירא,,ילהכעיסנבילותבאוכלואפילו"יא"הרשבדעתוכן,כישראלשחיטה
.התוספותםבשםש"הראש"כמאלא"הכיילןקיימאולא,מיןולאהוימומר

לשהקםהאמההאללהוליךכגוןומא~טירהאאפילוטירחשאינובמינסתפק'ישורוהתבואות
לפניוואיסורהיתרדכשישדכיון,אינווזה,התוספותדעתלפיכללזביחהברמיקרידלאדאפשר

.'.םהרשהשמלה,,1.פקםעז.ב.פק,ק"פ0.1ראהעב
אוריןלקינטרםם.ינ.צ

ע"שווראה,לידינוהגיעלאר"בשועזהסימןקצא והמיןה"דס"להרמבהשמואגרת,יבנעיףשם

בכמה)ב"הה"פהתורהיסורי'הלס"רמב.הרביעי ,(נוסחאות

ה"וקיטסמי"ב.קעטטהז"חא"הרשבת"שוקצב היללבית,גק"סקכדטהמשהדרכי.מפיעוד

,בזק"סשורותבואות,ז"סטחדשהשמלה.גק"סכאן ,שםשורותכואותחדשהשמלהקצג

וראה.ג"וש,(זהוכלה"ד)חק"סא"קוכדלעילקצך

ביטולולענין,פוכללרישמכלליםחמדשדי סח"אולעילראה,רשות

.ג"מ.שפה" ,טזסעיףקצה

.ג"וש,ט"מקא"קוכדלעילקצן קולעילגםראהקצו

מומרלענין)חק"סרישא" .נ"וש,(להמעיט
,יזק"סקצת ,טזסעיףקצט

גםוראה,ו"מטחדשהושמלה,כהק"וסבגק"סר ,ט"מלופיקדוןמציאההלמ"חולקמן

.נ"וש,ג"מקבמניםלעילדאהרא די"הבלפירוש.ז,סיא"פרב
בשםרבנוש"ומה" .ש"הא

,קסכרה"וכ,ג,תוםראהדג ,ולעניןה"ד(א,א)רד

,ה)והקצר(ב,ח)א"שאביתהארוךהביתתורתרה ,(ב

.כנכרישהואמפניכזהשפוסל,שםן"כרדלארז .ב,בוז"ערז
כנכרישהואאחדלנכרלהכעיסמומרלעניןהןרת ,חק"סרישא"וכקו,הסעיףבתחלווכדלעיל)

כרנקראשאיהבשחיטהחוששאינולעניןוהן,(נ"וש סז"ובח,א"ברמכאןכמבואר)זביחה

,(אק" .וכיחהכרשאינובשחיטהחוששאינולעניןרט
.טזק"סדי



נהבשחיטההלכות

ם"וולהרמב'מכיןלולברוקצריךאיןעבירותמשארלאחתיסומר,ו
לערותפסולשהואמיאבללעבירה[יי]במומרודוקא".צריך[יג]

הגולהבאר

לעריתל~בפפכ.משאהמצנתיללעבישמנער"פ)'אנכלרנקםררףריבאאהאן"הנלביישש.היאיב נלתיאבוןנבאת

ב'אפעםאלאה'ילעבילאאפילופפל'רמ.'~
.').

.'הדףהגמראממשמעית'"ביד.מעמושםש"הראיכמיששםיג

שחיטתובסוףלא.בתחילהלאהמכיןלוברקושלארהלאלעיכובאפילו.צריך,יג]
רחרביון(ךלי"ש)אמורה

~
שבתורההעבירותמןאחתעלעוברהואשלתאותוינן

מדבריוונראה.,של"הראל"עככהלכתהמצוהשוםלקייםשלא"ל(מפי)רפקרחיישינן

:(ע)(שם"והמסןךן"והשלנ~"םלקמןע"השרעתוכן.לח"רשפ"וכ.~חל"ב)נקמינןרתכי

שלאהיינולערותפמולשהואמיאבל.]]לעבורורגילמוערשהואהנונו.לעכירה,יד]
שלאברברבאימוריןהואנאמןממוןלערותשנפסלפיעלאףאחתפעםאלאעבר

אחרוןקונמרם

טעמאדמהאי,בזביחהמדקדקשלפעמיםכיון,זביחהברמקרידווקאההיתרואוכלהאיסורמניח

ש"מממוכחוכן)לתיאבוןשלאבזביחהדמדקדקמשוםזביחהברלתיאבוןנבילותאוכלמקרי [

לןמספקאלאדלמפרעבמזידידומתחתטריפהשיצאהמיגביהאחרוניםבשם'א'סי["'לעילי :(שםעייןאחרינאספיקאאלאזביחהברבאינו

,התורהלכלחשודאפילוולא)'יהתורהלכלמומרהוילאאהדלדברדמומרגבעלואף]'י(ג')

חשודאינוחמורלאיסורמומרואפילו,לבדטורחשכןוכל,ממוןהפסדשישלדבראפילו
לאיסורהמומראחדאיסורבמיןואפילו,ז'יאיסוריםמיני'בהםאםממנוקלאפילואחרלאיסור

'דבפרקכדתנן,ממוןהפסדבושישלדבראפילו,,מיןיןמאותוחמורלאיסורחשודאינוקל

י'ימשביעיתחמוריםשהמעשרותלפי,המעשרותעלחשודאינוהשביעיתעלדהחשודי"ידבכורות
כדלקמןהרבהממוןהפסדוישאסורותמאכלותאיסורשהואאחדאיסורמיןששניהםפיעלאף
שאינואחראיסורמיןהואואפילו.נבלהמאיסורקללאיסורהמומראפילוהכא."'יט"קי,סי אפילו,אסורותבמאכלות

הסכיןיבדוקשלאליהחשדינןלאדאגןמשום,סכיןבדיקתצריךהכי
הדעתוישובבמתוןלאטלאטכהלכתהלבדקהיטרחולאקצתבמהירותשיבדקנהאלאכלל

,הקלהבבדיקתופגםבהמצאשלאמאחריפההיאשכברלומרשיקיל,דעתוקלותמפנין'יהרבה

~ע'רה,אחתלעבירהכמנלירינןלערלותשמשרעט.ה.ק.פעד מכאןעה

מכתהיטלםמן'הפפרםער~
.רק.פכדלקמן~,ן'פכלןלברוקמערדם.כרימבל'נר'נקיבץ,'.

.ה'ק.פפשםראהת~'בפרם'.כתהיל.'-ה'עא'(.'.נ)תירה 'הס

.םק.פפא.' פג.1"פא.פעז
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ולא."]יפההמכיןיבדוקשלאוחיישינןממנויותראחריםעלחושששאינולפי[1]1
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שאיןתורהשלאחתלעבירהמומרשהואמאחר,חטאיראתבוואיןבדעתוץלשהואהזינןדהא
ינבהורגילמועדשהואדהיינו,בהמץיליםהרבים

יצאולאזולעבירהיצרושתץפוהואמץרהלומרישאחתפעםאלאעברכשלאכןשאיןמה)
פעםעבראפילו,הסכיןבדיץתלעניןישראלכלסתםשלחטאויראתכשרותמחזץתכךבשביל

.גוונאוכהאיעריות,כגואחראיסור,ממישהיארקנבילותמאיסורחמורהעבירהאחת
הסכיןבדיקתצריך,נבילהאיסורעםאחדאיסורמיןשהואכיון,אסורותבמאכלותהיאאםאבל

חשודאינוקלאיסורעלשהחשודפיעלשאף.מנבילהקלאיסורעלעברואפילו.בדיעבדאפילו
הסכיןבבדיקתלהקלאבל,במזידלעבורהיינו,אחדאיסורמיןששניהםפיעלאףחמוראיסורעל

קלאישורעלשעברמפני,חשודהואהרבההדעתובישובבמתוןלבדקהבבדיקתהלטרוחשלא
.כךכלטורחבושאיןמנבלה

שלאניכרוהיה,טרפותאחריוומצאכראויהריאהבדקשלאכגון,סופריםדבריאיסורהואואפילו
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יננחכמיםשהצריכובדיקותב"יכלקצתבמהירותקלהבבדיקהלודילהיותבדעתוקלשהואבמי עלולסמוך
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איסורלמיןבמומרהדיןוהוא.אחתפעםאלאעברלאאפילו,בנפשבשאטהריאהבבדיקתחכמים
.(סופרים'דברשלאפילואחר

דלאגבעלאף,השחיטהעלחשודאינוהגניבהעלשחשודפיעלשאףד"ס'א'סילעילש"ומ
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יהמימן

ואכלתםבנהושחמתם]שנאמרמניןהתורהמןמכיןלבדיקתרמן"חסדארבאמר
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כלבוישוהמפטםקנה'בחצ:ב,א')ב"שראשיןת'ביח שהיא

.ן'מכמריהב,-ן"ברמבוכיה,(יגומרי ,א,ב'שםיט

,א"רע,ב'שםכ םבא

ה"םשםע"שיוראה,לסיניע'הגלאר"בשועזהמן' ,גק"ם,מהלקמן.(כשרטה'בשחלרובהשלשושאם)

,כהק"םכד"מ אבה"דשםא"משבכב

שורתביאית.ט"מלגוש,שרא' שםהלכית'ביאיר.גק"םא"קולקמןוראה,ד'ק"מ

,הק"מ מכדלקמןבג

,מ" רשנד

,ואתלתאה"דשם'" ,א"לע,ה'"רשבה

,ב,ז'גמראא .נק"םלקמןגםיראה,לר,.ץאשמואלב

.ושחמתםה"דשם'"רשג רעוד

בקנהכןן'שאמה;בכומהושטרפה)דכעןה"דשם" ,א,מבבמשנהכמבואר,רוביפמק'שערפה'טרנה'שא

,(בממיךיכרלקמן,לד.'"רםושיניעטית "רשה

,שם' כר"ם.רק"ם2"רא"קילקמןוראה,נפגמהה"דא"ע1

.אק"םהלכות'איר'ב,להטק"מ בפיגכשנטרפהאףולכןז
ן'א,בושטקמאעיט'בממה' וראה.נבלה'ר'מאה'להיצמיעלתה'שלאחרהשחשה

,בק"םהלכית'אור'ב ,זק"ימג"משםראהח

בק"מא"יקיז"'םכדלקמןט

,אמרולאה"ד(ב,-)שם'"רשי _בשיכה2אה"דשם'"ברש'האפיושיא

_במיאה"דשם'"ברש'האריש'פינ "רשיג
.אכלהבשראה"דשם'



בשחיטההלכותם

נחתךהואבלבונההמימןשיכוהקודם)ללבונהקודםשחדודהכשרהשחיטתובה
שריפה.ן]השחיטהשתגמרקודםהמכיןבצדישנכוו)צדדיםוהאיכאלןקשיא.(,]בחדודה
כנרשנשמטמהכנגדשמקב,פעלאףריבישניטדטקידםהיסטניקביאם"היאנכנקב
רווחמירווחהשריטהביתאמרינן.(ן]ו"כ'סיכדלקמןבומועלתשחיטהואיןטרפה

הכי(מכיןןשלחדודואלאבמימןנוגעואיןומכאןמכאןהמכיןמצדיהחתךמתרחב)

המכיןצדיראיןהמכיןבצדיפגםישאםלןאיכפתולא)רווחמרווחהשחיטהביתנמי
.י"רשופירושהגמראל"עכ("1במימןנוגעים
מןפגימהכשנמצאלפסולהעולםנהוגמיהויימרכרבפוסקיםדיש]המרדכיןוכתב

דשמואלוההיא.פפאכרבהפוסקיםרובפסקווכן.ל"עכחודהעלכמוהצדדים
מתפשטשאינומכיןליבןביןיישחילקויש.)יבהושחטמכיןבליבןופומליןמהלכהדחו

ביתבצדדיונאחזתהפגםבמקוםלמכיןרוץשמתפשטתדפגימהמורשאוביןלצדדין
וביןלצדדיןיטנהשלאומכויןמלובנתשהיתהידועבין"1חילקוועוד.וקורעתןהשחיטה
יזהרולאיודעואינופגימהשםשישפעמיםתחלהיבדוקלאשאםשבצדדיםפגימה

ולפי.מלהטות
~

צדלאותולהטותשלאוכיווןפגוםהצדדיםמןשאחדיודעהיהאםה
אףכאןא"רממתםולכן(['ט]'מיי"ב)להקלאיןמעשהלעניןמיהו.כשירהשחיטתו

:הגדולהכנמתבשם"א"ימעיףלקמןש"מועיין.'ט'בסי11מבראשהביאפיעל

,תקפטרמזלב.שחידתהה"דב,ק."רשננ אהאה"דשם."רשבז

.ט"מע"הבישבסיר'האדעהלג.כא' .זנה'רבניבשם,המיא"פש"ראלד.והאיכאה"דא,הי"רשנח

/הבברעהשםא"ירמטור,שםש"ראלהכהמחטקורם)אק"וס,(ששחטהמקיםכעד)א"מנט ק"סלו.(הריב

אפומקיםממכינןטה.שהשאחרקה'בדן.שלענ)ז' .(מד.יכרב.שריוחה"דא,ח'"רשל

,'כ'צרלאריחתאאתלתאה"דב,-'"ישלא


