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שיעורהויבהמהשחימתכדירבאמרובגמרא.אחרתםשחימהכדישהייהדשיעור
בהמהשחימתכדיאפילואמרייוחנןורבישמואללעוףעוףשחימתוכדילבהמהשהייה
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גמורהשחימהשאינהעוףשחימתבכדיכןשאיןמהגמורהשחימהוהיאמימנים'כב
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שהיהדשייךבושמכןשאיןמה"תא"כ'מימוףדלעילפגוםקנהאחצידהוהמידי
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דיןביאור")לקמןש"במן"ע.אותוויבדוק,ט]
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3קג150הוסטוגמ))3וכי1נ155גנויסחיטה5סר)נ5)גנ061.סגות)151ן[יא]

עמודישהםם"והרמבף"הרידעתשהיאלפיי"הבדעתלפיעיקרשהיא.הראשונה,י]
מרובהדהפמדגבעלאף.מרובהבהפסדלהקלעליהםממךולכךבביתורההוראה

:(])בהקדמהחמאתתורתן"ע)בדרבנןאלאדרבוותאבפלוגתאמהנילא

אלובמדינותשנהגו11חומראומעם.(י)ך"ש)מרובהבהפמדאפילו.לשנותואין,יא]

שהייהדשיעורומייעתוי"רשכשימתדנקמינן")ח"הבכתבו"מהרישחימתפיעל
בגמהאפילוהואמועםשיעורכןואםוהרבצההגבההבלימימניםרובשחימתכמוהוא
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פלגינןלאהכיומשוםמרובהשהייהאמוגוירהמשוםהוא11בחומראהמנהגדמעם
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כשתצרףאםמעמושההמעמושחסוחזרמעמושההמעםשחס"ג
הגולהבאר

.א"עב"לדףשםולחוכראנגשמהילאדרבאבלאח

דבהמהרגלאוידבחתיכתשוההכאלוהוי'האמימןמיעומבחתיכתשוההשהוא
כלדעומקגבעלדאףקמןהא.בתיקוומלקא('דמעיףכדלקמן)

~
ומוליךכשחימהמן

גמיבשחימתשכןוכלשהייההוישחימהתורתעליהשאיןבחתיכהשוההאםומביא
לעולםדלמאגמיבחתיכתדשההלןלימאמאןתאמרואם.אינוהבהמהמגוףדאפילו
אפילוהמכיןחתיכתפסקהלאכןואםממשבשוהושוהאחתבבתוהגמיהושםשחס

בשעתמתוחהואהמימןשהריהכילזמראיןכרחךרעלנראה.המימןמןאחדרגע
רךדברשכלידועוהדברוהגוףהלחיאלמחובראיננוכימתוחאינווהגמישחימה

הואילולכךמתוחהיהלאמשאםיותרמהרנחתךמתוחוהואהמכיןחדודבושפוגע
מבחתיכתיותרלחתכושהההמכיןחדודכרחךעלמתוחואיננוהוארךכןגםוהגמי

.ל"עכממשבשוהשוהנחתכושלאונמצאהמימנים
בפגעוהמכיןמפניולצדדיןלסמהונכפףנדחףהואמתוחשאינורךדרברלומרורוצה

מקוםמכלולצדדיןלסמהנדחהוהואמתוחשאינושאף]]קשהבדברכןשאיןמה.בו
שםנחתךהואשםחותכווהמכיןהמכיןמפניהמימןלתחתיתלמסהכשמגיעלבסוף
ומתוחיםרכיםהסימןשדופנישאף.לסמהשםשכנגדוהמימןדופניעםממשבשוהשוה
הואאםאפילוכנגדםהמכיןאתשמעכבשכנגדםהקשההדברמפנימהרנחתכיםאינם
לסמהויורדנדחהאלאהמימןדופניבחתיכתנחתךלאאםמקוםמכלמאדדקדבר

הדברעלודוחקהמימןלתחתיתהמכיןשםכשמגיעהריהמכיןמפניהמימןלתחתית
ונעשהההואהקשההדברמפנירךשהואהסימןתחתיתמעמנכפףוחותכוההואהקשה
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רךוהואתחילהונחתכיםמתוחיםשהםלסמהשםשכנגדוהמימןדופניעםממשבשוה
לאחרעדנחתךואינולצדדיןוגםבובפגעוהמכיןתחתמעמהואונכפףמתוחואינו

כדפנותלולהיותבחתיכתוכללנכפףהמימןתחתיתאיןהואכשנחתךוגם.הםשנחתכים
תחתיתלבדחתוךהואהמימןכלכברבמכיןנחתךכשהוארךוהואהואילמקיפות
חתיכתביןדהיינוהמימןשחימתבאמצעחתיכתוומפסקתממשהנחתובמקוםהמימן

והוילבמוףהואכשנחתךהנחתושבמקוםו]המימןתחתיתחתיכתוביןהמימןדופני
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בהולכהבמימןחותךהיהמעכבוהגמיהיהלאואםחדשהמכיןכיוןשהייהדמיקרי
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שהייהדמדינאליהמביראדבעוףמשוםהיינו.(~]ו"קפמיעיין)בבהמהאפילובמשהו
קנה,דצמצאאם.שהרהדשןנתרגמתכמנשר"דלעיליהאטדהכדעתבמשהופומלת
שהייהדמדינא'המעיףדלקמןי"רשכפירושליהמביראבתראבמיעומוגם.'כופגום
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בכהאילאאבלמרומהשהייהמשוםבהלגזורדישאחדרגעאפילובהשוההכשהוא
מרובהשהייהמשוםבהלגערואיןשוההשהוא%כונראהניכרהיהלאדכששההגוונא

אםאלא1המנהגבכללשאיןהמסבשםלעילתש"כמלזמרישוגם.לעיניםהנראית
לגמוראפשראישהרימלשחומפסקולאהגביהולאו1המלשחוםשפסקאוהמכיןהגביה
מתעמקומקריהסימןתחתיתעלמונחשהואתחלההגמישיחתוךבליהמימןשחימת
דינאבעוףדדוקאפירשולאשמתםא"ורמ.דלעלןמקומות'וג'כבכשוחםבשחימה

שהיהמעשההדשןדבתרומתליהומבירא.בהכילחלקליהמביראלאכרחךעלהכי
מגוף.שאפילבגמישכןוכלכךאחרמדינמייםבבהמההדיןוהואבאוו1א"היהןכך

להחמירשאיןליהדמביראגבעלאףא"לרמוהודהששתקהמסואף.אינוהבהמה

,ג"מבא"םע"משישהובא,א'ק"מצ,ד'ק"סמטילקמןגםראהפו יאף,במכיןהשוחהה"מדט"מח"המבדבריומירשכןצאדהואכלשהיהכגוןרה.ת.המימרא)חרשןבפרימתפז

התרימתשבעל,ג'ק"משורבתבואותעלישהקשה.(בבהמה מלשיןגם-מבןמביאמ"מ.השאלותבשמותמציאהדשן.ג"ושגק"ספח

דמיעצמיהדשןתרומת,א'ק"מפט

-

.בבהמהאף



כגשחיטההלכותצו

לזמריש.כללהצוארמןעקרוולאהמכיןהגביהולאמלשחוםפסקבלא1הכמנהג
הצוארמןעקרומיקריגוונאדבכהאיאומלשחומפמקמיקריגוונאדבכהאיליהדמבירא

המנהגמרת,ד,גררתנכללהוא,המימןת,תדתן.ינני.נמפשקה.השהגמימאדרקצת
כןשאיןמההצוארמןמשהוהמכיןשנעקרכללמועמתמרובהשהייהביןפלוגדלא

חיישינןלאהכימשוםכללהצוארמןעקרושלא]כין'סיסוףדלעילהצדדיםמןבשוחם
.המסבשםשמסש"כממשהולשהייההתם
שהואכגמיקצתגובהלושישדברבהוכיוצאבגמיאלאבבהמהלהחמיראין1הולפי
אפילולהחמירךיי"הששכתבומה.דקבעשבלאאבלהדשןבתרומתכמבוארעגולקנה

לאך"דהש,לעיליש"כמלשימתואזילב1השסיקל"חן"הבעלוחלוקוארוךדקבעשב
להקלאפשרבעוףואפילו.כללהגביהא%המכיןהגביהביןלצלקהמרש"כמל"מ

משום.מדינאבעוףפומלתשהואכלדשהייהדאמרןןלמאןאפילוגוונאוכהאידקבעשב
ובעשבהייןמעיףכדלקמןממפקאלא"ין"לפרשאףאמורהאינהבחראבמיעומדשהייה

ממשבשוהשוהנחתךדשמאמפקעודשישלפי"מפיקאמפקשהואגוונאוכהאידק
הסכיןומביאמוליךהיהלפחותאושםכשנחתךהנחתומקוםשאצלהמימןתחתיתעם

ולא.שםכשנחתךהמימןבתחתיתהעשבהנצתמקוםשאצלהמימןבתחתיתנוגעוהיה
קצתלווישעגולשהואגמישלבקנהאלאשהייהבלאאפשרדאיהדשןבתרומתכתב
דקנעשהלאהמכיןמפניונכפףרך1העובישגובהלומרתמציאםשאףבעוביוגובה
החותךהמכיןלהגביהכדיבוישמעםשנכפףלאחראף1העוביוטבה11בכפיפהכעשב

דתיככנרמן.המידיפמהנדתימקיםשאצלהמימןתדתיתמןבי
כןששןמה.הםם,

נרתךאינולבסוףכשנחתךממשהנחתומקוםהמימןשתחתיתאףגוונאוכהאידקבעשב
ממשהנחתומקוםשאצלהמימןתחתיתמקוםמכלכךאחראלאאחתבבתהעשבעם
ומביאמוליךהיהולפחות)כללגובהלושאיןמאחראחתבבתעמושנחתךלהיותיוכל

נתכויןולזה.עגולקנהשהואלכתובשדקדקהדשןבתרומתנתכויןולזה.(במכיןונוגע
.ביכייצאשאינידברלאפיקידווקא",בווכיוצאגמישכתבכןגםא"רמ
מלאהושםנמצאאפילוהמימן.בתךנמצארקנחתךלאאםאבלהגמיכשנחתך1הוכל

לעצמומקוםעשהשהמכיןלומרדישכלללהחמיראיןגוונאכהאימוכיןאושעורים
.(]"שורתבואות)ועבר
דהאצבעלומרדישכלללהחמיראיןכןגםשחימהבשעתבאצבעוהשוחםחתךואם

שכתבוומה.(ו"צהגרשוניעבודתתשובת)דלעיללגמידמיולאכאחדנחתכווהמימנים
ראיןאינו1הביעתותאמחמתמעמשההשמאממפקב1הלהחמירבמפריהםהבודקים
נעוףאלאעמהםהמכיםלא7,ר,שת,א,התנגם,7,,משהשהחהנספקכללר.להדמ

שהיהם'האימרלדעתאףט"דה,מזק"מלקטןראהצטק"משםו"טיראה,נו.ללהגיעלאר"בשועזהטן'מצב דאירטמפקבתראבטקימ,,
.תא" ג,א'ק"מילעילצג

~

.ג"וש,(מפקאבלה"ד)א'ק"מל'לעגםראה רתישםהשיךמדיקשמזהולא.חק"פצד

,עשבאףנו' .ו"חח"ומשמ,עק"סמוףקב.מעטשסטת"מדט"מצה

.א'ק"מכרלעילזלג.יאק"פצו "פח"כשמילד,כדללל,הרשןותרימתהאגורהדעתצו

.י .ם'מינעבשיעים.ה"דצח
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.פסולה[יג]שחימתושהייהשיעורישהשהיותכל
"

גסג)סנ51פי[:גס

.טריפסענין3ט5
בשחימתשהייהכשיעורונתעכבחדשאינובמכיןבהמהרהמוחמ"41

.פסולהזוהרי[יי)ראשוןמימןשלאחרוןמיעומ
הגולהבאר

.פ'הפ1פקהפכמתוכן'לרף'הת1פא1'שרנה'א1שעי.הפ.1כא.יב.לשפטמה'נפולאנתןביהנאריבא.בןט

יחידאהדהאגודהאינוה~גםאבל.",מדינאבעוףפומלתמשהודשהייהליהדמבירא
חומרותכמהעודהבודקיםשכתבומהוכן.,"לעילשנתבארכמוהכילןקיימאולאהוא

או"מדינאהפומלתבשהייהלהסתפקישכןאםאלאבהםלהחמיראיןשהייהמשום

:משהושהייהבוודאי

:(ן"ך"ש)""נגמראהיאאיפשמאדלאדכעיאנכילהכפקשרוש.פסולה,ניד

שהה"בגמראאהיאדבעיא(י,ך"ש)היאנבילהמפקנמיהכי.פםולהזוהרי,יד)

במיעומושהההרובששחםמימניםבמיעומי"ופרש.תיקומהומימניםבמיעומ
דרדרכיוןדילמאאואתכשררובאליהדעבדכיוןאמרינןמימהושחימסווגמרהאחרון
שהייהולאועבירמידילאודגרגרתאיקמאבמיעומאבלהיאשחימההדאכולהוגמרה
מעשהליהאדלששההכיוןדהאנפשךסמהמימרפאבמשהודנקובתודושםואיהיא
)'"נתומפתאדתמאמהאעליוהקשו]'"'והתומ.ל"עכוצריפהבעלמאנקבליהוהוהקמא

פירושוהכיאלאכשרהשחימתומרובהלזמןגמרואםאפילובעוףהגרגרתרובשחס

כשיעורראשוןמימןשלהאחרוןמיעומבשמימתונתעכבששההמימניםבמיעומשהה

והביאהוליךאפילורעהבמכיןדמכשרינןהאדדילמארעההמכיןשהיתהמפנישהייה
חתךשכברכאןאבלהמימןלחתוךבמתעמקהיינו(י'"ח"י'סיכדלעיל)כולוהיוםכל
נירהמוליךכאילוהויהנשארנמיעומומניאוכשמוליךכולונהתךכאלוהואהרירוכו
.ל"עכשהייהוהויברגלהאו

נתעכבלאאפילומריפהעניןבכלהמנהגדלפיכאןנמיא"רמהגיהמדלא,ן,ך"השוכתב
שמתעמקכיוןלדידןאףדוקאשהייהשיעורבעידהכאליהדמביראמשמעשהייהשיעור

דבבהמהבהגייה'1מעיףח"י'בסיא"רמכתבנמיהכיומשום.ל"עכהמימניםבשחימת

לעילאיש"מלפיומיהו.~ן"שהייהשיעורשההלאלאפוקימריפהלפעמיםגוונאכהאי
לבדמימניםרובשחימרכדיהואשהייהדשיעורי"רשכשימתדנקמינן"י,ח"הבבשם
אפילולהחמירישכךכללצמצםבקיאיןאנוואיןמועםשיעורוהואוהרבצההגבההבלא

האחרוןבמיעומשההשמאלחוששישבעניןכךכלהדהשאינהבמכיןבשוחםבדיעבד

.ר'ההלה.רב,לקוב.1ק.פשודתנ1א1תקח .א.הב.פקנו.נק.פקו
.1פלץקוד.(בפפקכן,ה.ר)א'ק.פל"כראקו ק.פקטו.א,לבקח

'. ?ק.פה'"פך.בשהראשןר1ש'פקטו.מק.פקט

.א'ק.פש'רקזז.'ק.פקו 1לינה.רה.פקנח.א,לנקוא
.הלכהן'
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עניןבכללשחוםאיןלכתחלהאבל.יפהבמכיןמימניםרובשחימתכדיהראשוןמימןשל
לשהותאיןשלכתחלהראשוןמימןשלהאחרוןבמיעומשהייהמפקמשוםרעהבמכין
דמשמע.נשמטין1"מד",',נמע"הששכתבמה:.שהחהר:ע.שמכדיפתת:אפיל

משוםדליכאבגוונאוסייריהמכיןדיןללמדאלאבאלאדהתםמשוםהיינולכתחלה
יחדהמימנים'בשמניחכגוןשהייה

~
אצלה

~
אםואף.(",ך"ש)כאחתשניהםושוחםה

שלהאחרוןמיעומשישחומקורםבשנישמתחילכיוןממשכאחתשניהםשוחםאינו
.(שורהתבואות)שהייהמשוםלחושאיןהראשון

וכל
~

שישההבעניןכךכל"נ,רעהבמכיןלכתחלהלשחוממותרבעוףאבלבבהמהה
.מדאורייתאאחדבמימןהכשרועוףשהריהראשוןמימןשלהאחרוןבמיעוטשהייהשיעור
לכתרלהלשחומצריךמדרבנןהריננ"לכתחלהבעוףגםמימנים'בצריךדמדרבנןואף
מדאורייתאאלאברגלהאובידהומביאמוליךכאילודהוילמנמרוליבאהאחרון:במיעודגם

לרושאין'בדמימןבחראבמיעומ.(ננ,חדשפרי)מדאורייתאמימנים'ברבעיובבהמה
ביןדקמאבתראבמיעומביןבעוףוכןבבהמהאפילורעהבמכיןבשוחטשהייהמשום

במיעומשהייהלפסולי"כפרששמחמיריםמנהגנולפיאףדבתראובחראקמאבמיעומ
מימניםבמיעומדשההדבעיאי"דלפרשמשום(נז,ך"ש)בבהמהביןבעוףביןבתרא

בשוחמכללשהייהאיסורמצינולאכןאםגמורהשהייהובשוההקיימאבתראאמיעומ
דהבעיאהתוספותכפירושלןדקיימאאלא.בבהמהדקמאבתראבמיעומאפילורעהבמכין
מביראדבתראבתראבמיעומאבלבבהמהרעהבמכיןבשוחמדקמאבתראבמיעומהיא
אם..נעוף'נמימןכל:דקמאנתראט:נמעכן:כללשמלתשהייהראיןת:מפ:להת:לה
לרושגמורהבשהייהאלאפניםכלעלרעהבמכיןגוונאבכהאיכלללהחמירלנואיןכן

במיעומשהייהמשוםבושםחתוךגמיבנמצאלהחמירהדשןהתרומתש"ומ)י"לפרש
שמוליךדאפילולעניןהיינו.רעהממכיןלמדה.נך,לעילשנתבארכמובעוףדבתראבתרא
ובגמיהתומפותלפירושדקמאבתראמיעומכמושחימהתורתעליהשאיןבחתיכהומביא
.הדא.עלישמיטהרת:דתלנמרישי"לפאגאבל.עלמאלכוליעליושחימהתורתאין
מלהוליךכשפסקאלאלןקמבעיאולאלשוהמוומביאכשמוליךשהייהמשוםבוואין

במיעומשחימהפסוליבשארוכןדבתראבתראבמיעומגמורהשהייהושההולהביא
שחימתלפמולכדאיהמיעומאיןדשמאד"כמימןכדלקמןדבתראביןדקמאביןבתרא
אבלהמיעומלשחומצריךואיןברובאמגימדאורייתאדהאבהכשרנשחמשכברהרוב
שהייהמשוםבשחימתוואיןי'לפרערשחימהבהכשרישנובהכשרהמיעומגםשחסאם

מיעומבצירוףמיעומידיעלהשחימהלהכשיר,נ,לרובלהצמרףראויה~מיעומשהרי
ואדרבה.כללנשחמלאאובפיסולנשחמהנשארמיעומאםאףלרובהמשלימואחר
קאהכימשוםדאמרןמעמאמהאיי"לפרששחימהבתורתישנובתראדמיעוממשום
:(ד"כ'סידלקמןשחימהפמולישאראושהייהבופומלתאםי"לפרשלןמבעיא

.חלקשאיתן'במכ,(הבש:ר'בפ).ב'ק"מח'"מקיט ק"מקב

-
.א'ק"ססלקכג. ,ט"משהתראתקבע

.יאק"מח."מולכדלבואקריב'שאז,זמירבנות"ודלי .יבק"סולכה.דרמהי-לק

.הלכית'ניאורראה"קבך"השכתבזהימטעם,א"מבא"םע"בשוממבוארקכנ ם

עיףלו.אפלסחיטן'אשמהתהלהב'ק"מסוףח'"
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שהייהאיןבבהמהשמםרובאובעוףאחדרובששחםאחר'ה
שאומרמיויש",.כלל[,ט]בעלטבקנהשהייהאיןזהולפיפומלת

ולכתחלהשהייהפומלת[טי]המימניםשניכלשחימתנגמרהשלאשכל
":מגס.לדבריולחושליזהריש

5חר)05לכןמטריף)סנוגסג3דיע3דפיק

יחוור5)1ספיתו)[יי]רמסו)עיכנונוות)סעוף15ס3סנוסמוססמגיס317מסחט

הגולהבאר

,הונאדרגא'הבערר2'נפ'"ישבשםר,מיא.מהתוספתאם"הרמיתםי

נשחמלאאםשהנהדפומלתהואבושםאלאכדלעילהושםניקבלאאם.כלל,]ט]

:נח,דלעילוסייעתםנן,'התומדעתונהוהקנהרובעדיין

עוףואפילו.ן,כדלעילי"לפרשהיאאפשימאדלאת,דבעיאממפק.שהייהפומלת,]ט]
.היאשחימההדאכולה'הבמימןוגמרדהדרכיוןמקוםמכלאחדבמימןשהכשרו

שהייהביןשמחלקם"הרקבשם"ן"ש"הראדעתלפידאורייתאנבלהמפקליהוהוה
במקוםשאינההגרמהוביןהיאשחימהחדאוכולהשחימהבמקוםשהןוחלדהדרמה
אבל.]ן,ד"כ'סיכדלקמןבחראבמיעומכללפומלתאינההכיומשוםשחימה
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