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.הלכנת'א1ר'בנראה.שםכרלקמן.('כ1אחתבבת'שהר)התר"מתנה.פר(א,1)מ שתעלהפכןהעבדשאםמא
ש.1מה.רה.בדאה.(טוה'כת'מ'שהפנ)ה"מב.פמזנקיאתמרנןהת"בבתהן' .(הואדי'דברקשפירש)הנהלא.בוה'כשהנ'מיראלא,הראשונה

.ה"הלאה.רמזמבהמהנםן'הפכשנאערהשהשהך'שהמש'רמירמב ההט1נ

.א'"פב.פש.ש'מח.ת' .רק.פמט.(שהטהנמרה'השנלנפארשנכנפשמך)הק.פמז



קזכדשחימההלכות

וזההראשלצדלמעלהזהאפילוושוחמיןבמכיןאוחזיןישניםד
שמאחיישינןולאכשרהבאלכסוןאותושאוחזיןהחזהלצדעממה

.זהעלזה["]ידרמו
5)1)5פימטריף)וסתגסג:מגס.כשרההמפרקתכלוחתךשוחםהיהה

ל113ס5)ניםכיסגות)51ין(ס"ות61גור1"סרי)))פרקת)סנ317רקחתך

.(י"רס"פ)נס"ר5מדקדק)כן[ט]ק31רין
הגולהבאו

.'לרףשםבריתאו

)פסולההפנימיתבקצהוולאהפנימיתצואררוחבכלגביעלהמכיןראשהניחאםאבל

כלפיצוארכמלאלצוארחוץממנהשיוצאבמכיןלבדהבהולכהבהמהבשחימתשהרי
להיותצריךהשחימהבתחילתהצוארכלרוחבגביעלהואאחדצוארוכמלאהשוחם
צוארכמלא

~
וכאן")כדלעילבאלכסוןסמהכלפימידויורדנמשךהצוארגבישעלה

עדמגיעהמכיןוראשהחיצונההצוארעלנמשךהואשהריממהכלפימידיורדאינו
.שהימתהבתחלתממשמלמעלהדצוארה'הבעבר
בכלאיפכאהדיןוהוא

~
:לבדהבהובאהבשוחםה

.(]ין"רש)הצוארעלהמכיןרוחקיםושניהםלכאן11הלכאןמושךשזהמתוך.זהעלזה,ח]
מצדבמכיןאדםיאחוזלאלכתחלהאבללהכיחיישינןלאבדיעבדדוקאהיינומיהו

~
:("כמורדלא")ע"השודעתוכןחדשםפרי.))ם"רמבעי)כנגדו'במצד'והבה

רבאמרהתםדאמרינןאהא")דחוליןב"רפי"מפרשכןדקדק"במרדכיה"ראבי.כן,ט]

המהו("שכופף)ששחממקוםושחסשנאמרהצוארמןשהואלשחימהמניןכהנא
דשחימהוממקינן.(ונקהודמואתהוצאחמהואחרינאלישנאומהרהולאכילההכשרהו)

י"ופרש.גיממראלשוויהדלאאחאלמאידושחמקראאלאלהגמיראהלבתאהצוארמן
לישנאולאידךלאותודמואתהוצאחמהומשמעדהכילשניםהמפרקתכליחתוךשלא
ולאברוך'רבשםהמרדכיה~עלוכתב.ל"עכלאותוהמימניםדהיינואכילתוהכשר
ומיהו.לןאיכפתמאיהמפרקתגםכךאחרשחסאםהמימניםששחתדכיוןנהירא

פמולהשחימתולכךנתכויןאחתבבתהראשאתוחתךשוחמהיהתניאבתומפתאן

כלוחתךששחמבאחדהיהשמעשהמאיר'רמורינולנוואמר.כשרהשחימתולאוואם
כךמורנוומפרשמאיר'רלמורנונהיראולא.ואמרי"מפרשה"ראביודקדקהמפרקת

בשם""הביתובמשמרת.המרדכיל"עכיותרצריךלאותודמואתהוצאחמהוי"פרש
מבליעהמפרקתדבחתיכתמשוםהיינולאותודמואתהוצאי"רשש"דמכתב'התומ
.לזריקות.להזיותצריךהואחלדםכתיבבקדשיםדושחמוקרא]"באבריםדם

.א,בזנח,ג"בכהכשרהאחת.שבבהמהאףנ ,."רשנט,אק"מגא

.היאב"פשי.ב"רע,לנב בשיא,(כשרהטתן.שח)י"חב"פגג

ג"חה"דשםא"ברשבה"יכ.(א,כב)א"שבת' ,שנה'ו,וק"סנד

.רמא"מהיאת"ועשי ק"סבג"םכדלעילסיב,כשרה:שכתבגה

-

ממעםנאמרששםאלא)ג"וש, תשםשאיןנו

.(חה'ימלכה'חת"קעליואףי"לרשזה.ושיחטיףרק)כשרהבת' רבגז

_הרב"
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הוסיף""והמש.עליהפליגיהפוסקיםוכלהואיחידאהה"דראביי"ך"ש.)"י"בבומבואר
לארוריהמימניםהחוירראםכרן'סיסוףלעילונתבאר,ןוגמראממשנהעליולהפליא
המנהגמןלשניתשאיןכתבא"שרמשכייןאלארה.כישמתי.שחהעירףמןישחמהעירף
איסורבהםנהגוואחריםהמותריםדבריםאלאיהאדלאלהקלבידינואיןלהמריףשנהגו

שאיןבמקוםדוקאלהחמירא"רמדעתואולישריהדיןדמןך"השכתבוכן.המסל"עכ
.ך"השל"עכגוונאוכהאימרובההפסד
נתכויןבלאדוקאדמיירי'כ'מימוףדלעילדבההיאולזמרלדחוקצריךה"ראבידעתולפי

כלללהחמיראיןנתכויןבלאכןאם.."אין'מירישהדרישהש"כמהמפרקתלחתוך
חתךרואהדאפילוהמפיקותבכלב1הלהקלשישהמסוסיים.מרובהבהפסדשלאאפילו

והאילפנינוהמפרקתכשאיןוחומרוקלרובהואאםאחריולבדוקצריךאיןבמפרקת
לאותוי"רשדברישפירשה"לראבישאפילובחוסתלוידהעיקרלינראההמפרקתרוב

אמרה1הועלבותלוישהחיותאחוסאלאקפירלאכרחךעלכךאחרלחתוךשאמור
בדברלזמרורוצה.ל"עכאחרבדברולאהמימניםידיעלאלאהבהמהימיתדלאתורה
אתוחתךשוחםהיהדלעילבתוספתאכדתניאדווקאהמימניםעםאחתבבתהיינואחר

משוםאלאאחרבדברהבהמהלהמיתאימוראיןאחתבבתשלאאבל.אחתבבתהראש

.ן"ג"כ'מיכדלעותבאבריםדםמבליע
נתכויןביןדמפליגדבתומפתאהאלומרישה"ראביעלהחולקיםהפוסקיםכלדעתולפי
בבתמיקריגוונאדכהאילבדהבהובאהאולבדהבהולכהבשוחםסיירינתכויןא%לכך
רוץצוארכמלאל"חזשנתנוכשיעורבהשישמכיןבמתםוסיירי.דלעיל'במתניאחת
ש"כמבכללעדולאהמפרקתעדהמימניםלחתיכתאלאמגילאשיעוראוהאי.לצואר

אםל"חושנתנוכשיעורבמכיןשישכיוןמקוםממכלאלא."חדשיופריהביתיבמשמרת
המימניםושוחםחריףהמכיןלפעמיםכיהמכיןבחריפותתלינןמחכויןבלאהמפרקתחתך

.שורטהתבואותדעתלפי)של"והרא~ל'התומש"כמל"חושנתנומבשיעורבפחות
י"הבדעתוכןש"ורא'אתומבהאדפליגי"ןל"והרא"והרשבן"הרמבדעתלפיאבל
המפרקתבחתךכללמיירילאדבתומפתאלומריש(אחרוןטבקונמרםש"כמ),עע"בשו
והיינוהראשהתיובמתניתין"כדתנןלהראשחתךקרילבדםהמימניםלחתיכתאלא

דמתניתיןאחתבבתנמיהיינודבתומפתאארתובבת.לעילשנתבארכמולבדםמימנים

,שהכא,ל.הנש.וא,'פ,התר.שלפ)א.ק.פה"פעד הפ,שהמ.נלהתיר,ה.פשםה.בישמ

שערבקררםם'מנ' כןאם,ן'הפכאירךכל

.(המפרקתכת.בהתנםלהתירם" 1ק.פש.ררלעלן,ר,א.לישבהכתהשר'אפעה

אלא,,התרתנןהאה.רב,לן.מהרמבשמקירם) שרראשינהין.שכ,(רעשכל,.שרת.רמיהמפרשן.שררמב

ילבזההנלקים,)כןהשניהאףשחמת'נבררפה,כרהעיל מתגה.פרא,1ן.נושהכא'פ,ת

,ה"טב.פש.ראיל,," .לאק.פא.,ק.פ,'נגהתראה,.(השניהן'שמתי
הולכה'וילררפהבלאמ,לשהאפשר'א)אף'פןעז רברתשמט,.לברהובאה,א

,שהכאל.ינש.הרא'
.(נמי .,נ'ר'להניןשלא,,רםשלע1

.'המררככתבה"דמג ,הק"מיד

,בק"איה ,ב,טסיג

ג"משםע"שי.יראה,ליריתהגיגלאר"בשועזהמן'םזיז ו)

זק"פשםומץרגופרקתגקידםשחתכםדע' .(ם'המעמנאחרהמפרקתהתךאםאףאמירשלרדון)

.ה"'ראבולדעתה"דאק"דסיח ק"מסיט

-

, שבביתע
,(ב,כב)א" ,אק"מע4

.הסת"דא,לאעב ב"1עג
;ומי
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שיאחוזצריךאצבעותיובשתיבמיממםואוחזעיטשוחםיכשאדםך
לכאןנשממיןשיהיופעמיםבמובאותםאוחזאינושאםיפהאותם
גיח'5)וגן:נגס.דרמהלידיויבאהולכהי"עלשהמןיכולולאולכאן
11)ענדעת)דרקסדי(53'5)ס[י]נדי3קת156תסחויק'5)6מקנין)עס5נ3ע

דרפהעשהלאואפילו"(3"'סירןמסוחט'פ)"ונסרסססוחטיסת)וק3)

ן'3דרקס)נף'סטר)וסתגסג:סגס.פסולההושםמן["י]במשהואלא
.(ו"תסריסחייוס).נוסימןנקנסמן3תר5ושיעוטמןקנוח["]כמיעוט

הזולהבאר ן

.שםת,ק"ממבשםש"גמהל"פ'סיהסכ"נף"'הרכלבובשם

אחתבבתהכשרינןדלאבתוספתאלןמשמעוקא.לבדההובאהאולבדההולכהשהיא
כשלאאלאלצוארחוץצוארכמלאשהואל"חושנתנוכשיעורבהשישבמכיןאפילו
'במתניי"כדפרשלבדהבהולכההראששהותןעדלהביאהמפיקשלארקלכךנתכוין
.(אחרוןבקונמרםש"כמ)לדרמהלמיחשאיבאלכךנתכויןאםאבלדלעיל
אפילודרמהחששבזהשישמאחריתירהבאזהרהבזהליזהרהשוממיםצריכיםכןועל

:(לעילתשנתבארכמו)לכתחלהולהביאלהוליךשמצוהלכתחלהההירותמלבדבדיעבד

ומיהו.דרסהלידייבאשלא,י]
~

אלאאינוה
~

.לחושאיןנדיענדאבללכתחילההירות
בהוגדרומצאובקעהאוליבדיעבדאפילולאמורהשוחמיםשנהגואלוובמדינות

:(שורןתבואות)להקלישגוונאוכהאימרובהבהפסדמקוםומכלגדר

בהגהתפ"הרבשםמימוניותתוהגהות]בוןהכלבשם"]י"בב.פתולההושממן,יא]

ויבא'כופעמיםבמובאותםאוחזאינושאםאדלעלדקאיבהדיאמבוארי]ק"ממ
"]ף"(.)להרה.למביראבקנהאבל.הישםמןבמשהיאפיליפסילהודרמהדרמהלידי
הפוסקיםרובדעתוכן.לרובוהמשליםבמיעומאוברובואלאפומלתדרמהראין

דרמהלפסולן]ם"כהרמבליהדמביראאףע"והשו.והחלדההגרמהגביכדלקמןי
לשוןלשנותרצהלאן]ג"יומעיף"]א"ימעיףכדלקמןדקנהקמאבמיעודאףוהחלדה

בדיןף"(י)הר
~

דרמהלידייבאשלאליזהרה~לשוןשפיראתים"להרמבדאףמשוםה
מעיףכדלקמןממפקפמולההיאובקנהודאיפמולהדבושממבקנהיותרבושםמשהו

:שפיעייןג"יומעיףא"י

:המנהגמעם]ן[נ]"יובמעיף"יןנסעיףש"במי"ע.קמא,"]

.(ך"ושש"ירא'ותים."רשדעת)כח,וק"סעט הכמבשםגק"םהיללביתבשם,מק"מפ

.י"חנ"פפז,לנא'ו' "םפח.בוהכלכתב.ה"דפא

.ח'" ,כחק"םפט,(ג,פא)ג"מקומיפב

,ע"יהשום"הרמםשלרעת)לאק"וסושםשםלקמןראהצ,א"רלג"ע(קיימא)פג דישטקמאבמעיםדרמהגם,דאיתקצו'.םפד

.(נמלהמפק'הי ,קק"םצא,שםק"ממבהגהתפה

ק"ם)פ

-

,כדק"םצבק"םיסוף,(ת"ררעת)ח'ק"יםךג"השדעת)
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ששחםבין'למימןמימןביןהמכיןשהכניםכגוןצד"כינדחלדה]ן
ביןהעליוןהטחםוהוציאווחזרעממהמלמעלהכהלכתוהתחתון

.פסולהכהלכתושלאלמעלהסממההעליוןששחמ
הבהמהבצוארממובךצמרתחתאוהעורתחתהמכיןאתהחליד",ח

בשעוהבומדובק"שהסמליתאובצוארהיהקשור'ממליתתחתאו
ושחמצוארהעלפרושהממליתאםיאבל'פסולהשחימתו[יג]ושחס

.לדבריולחושיששולבתחלהבזהגםשעמלמיויש".בשרהשחימתו
[יי]סינורתנוס)נ515ריססולקונךר)5נמס)סיסנכנסיסוסר')יםוכן:מגס

.(ורוקחמסוחטסרק'רדכ)))דס)ח'ד')נ5'5)סספרונך
הגולהבאר

א"והרשבש"והראג"ממכ"יכרבוותאבשםשםן"הריד,ג"לדףשםמשנהט

,ג"וסמ'"רש'נ1דברנ"נ.רנאמרהודה'דרגכסטרא'לדףנתיראשםי .שחשה'מהלג"עהרמצםסו,ולהווראשםנפשטיולאבעיתיא

.'"בטז.הרפש"כפיב ,ג"בכפירושיג

נמיהכי.]הכתימיבחוריוסכומהתחובהשהיא11כחולדהחולדהלשון.חלדה,ינ]
העליוןשחימתבשעתאוהתחתוןמימןשחימתבשעתהעליוןבמימןסכומההמכין

בדברמכומהאםאבלחלדהודאיהוישחימהבכללשהואבמימןודווקא.למעלהמממה
בכשאינו

~

ופסוליודעאיניואמרבגמראאלרבליהממפקאהעורתחתכגוןשחימה
:'חמעיףכדלקמןממפק

העורתחתאאמרלרב"בגמראןנינתאיפשמוולאדאבעיותממפק.פםולהשחימתו,יג]

נמיעורדהאמהוי"ופרשתיקומהוממובךצמרתחתמהוממליתתחתיודעאיני
והאיגופההאידלתאאושנאלאנמיהכיבחלדהליהוממפקינןהואשחימהבכלללאו
הוילאלגוועומדדצמרכיוןמהוממובךצמרתחתכתב,שן"והרא.ל"עכגופהלאו

ממליתתחתחלדהמיקרילבהמהמחוברמיהאדהשתאכיוןלנמרתמציואםכעור
שםדהכלמשוםמפיקאמפקהויולא)לחומראועברינןתיקומהוהצוארמביבהקשורה

השחימהמקוםעלמליתונפלאםאבל(לאוואםגוונאבכהאיחלדהמיקריאיאחדמפק
דצמרדומיאהבהמהבצוארתמידשקשורבבגדאלאמיבעיאדלאחלדההוידלאפשימא

כמוודלאבשעוהממליתעליהודבקהבהמהבצוארמכהשישרי"דמגןן"בהכתבוכן
הואילהממליתתחתושחמהצוארועלהמכיןעלממליתפירשאם"מן"הרמבשכתב

לאוהואתמידהקשורשכתבומה.ש"הראל"עכנבלהמפק1ההריגלפההמכקן,1א
:("שורןתבואות)מהומןלהתקייםועשויכרוךהדיןדהואאלאדווקא

הוהתחתיהןשהמכיןכלמוו11מובדלותהשערותאפילואלאדוקאלאו.הממוכך,יד]

יכולשאינודבממובךא"ורמע"ושובגמראנקםדמילתהאורחאאלאחלדהליה

מלבמת,בהכמראצג

-

,(ד,קבה)ם"מצו.גק"פץ'ט, "הג"מצח,ב,לצד

', ,.ק"פצט,ב,לצה

,המיב"מצו
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גדולקרעבויעשהשלאהעורעלוחםשוחםכשאדםליזהריצריך'מ
באמצעשוחמאםאמנםמהעור[טז]ומתכמההמכיןבראיםושוחם

ששוחםבמקוםשהמכיןכיוןבעורמתכמהראשואםלחושאיןהמכין
לחושויש"בזהגםשמחמירמיוגם"'סכומהאינוהמימניםכנגדבו

.לכתחלהלדבריו
הנשארמיעומתחתהמכיןהחלידהמימניםרובששחםלאחריאםי

בזהנםשאומר["]מיויש".מותרופסקומהםמאחדאומשניהם
ומיעוטמןדס)מ)כמטריף)גסג)וסנ:מגס.לכתחלהלדבריולחושוראוי

.(1"מסריסחיטת)13סטמן3קגס[יי]3ין"נתרומיעוטמן")קנ
הגולהבאר ין

'בפש"הראכ"יכ"ומ"הג"בפם"הרמב'מרברג"ככ.ג"ממבשםטיח מםהרקבשםשםית

התומפתאעל-ושסקטמ1,נהישוי.," 1בשםסרכא.שהשהמהלג"בפמ"מהניט

נפשטהילאפ"ר'דבעאהא'"רש" ,ש"הראם'המכישלזהב"עלשםולחימרא

אילךהצמרלפנותמגימדינאמקוםומכל.("שורתבואות)תחתיהןהמכיןמכניםלהפרידן
הנוצותלמרוסנהגובעופותוכן.לכתחלההירות~משוםאלאלתלושצריךואיןואילך
ישה~בלאלשחוםיכולאםמקוםומכל.(""מרדכי)חייםבעליצערדאיכאגבעלואף

:],ג"כ'בסיא"רמש"כממלמרוסליזהר

:()"ך"ש)כדלעילממפקפסולהשחימתובדיעבדואפילוחלדהלהוהוי.מהעור,]ט]

מהומימניםבמיעומהחלידפפארברבעיבהאלפירושוי"י"רשדעתכן.שאומר,טז]
האאמרינןמיבהכשררובןששחמלאחרמימניםבמיעומהחלידי"ופרשתיקו
.ל"עכחלדהבהואיתהיאשחימההדאכולהדילמאאומימניםברובשפיראישתחימ
דשההככעיאשפירש,,פירושועלשהקשוכמוי"רששרושעלהקשווסייעתםוהתומכה

כדלקמןאחרבענין11בעיאופירשו.~"ג"כ'סיכדלעילממשגוונאבכילאימימניםבמיעומ
""בבהמההראשוןדמימןבחראבמיעומאפילוחלדהכלללאמוראיןולפירושם.א"ימעיף
.בפסולכךאחרשנשחהבמיעומלןאיכפתלאבהכשרנשחמוהמימניםשרובשכיון
:(י,פרישהעיין)ן,מהםמאחדאומתםע"השוכתבהכיומשום

ביןבחלדהביןדקנהקמאבמיעומאףשמחמיריםהמעם"י,ך"השפירש.כקנה,זיז
נגעשמאוחיישינןהושםבבדיקתבקיאיןאנוראיןמשוםהואבהגרמהביןבדרמה

בדרמהדקנהקמאבמיעומעלמאלכולילאמוראיןמדינאאבל]'"ג"כ'מיכדלעילבושם
)'"א"כ'מיסוףדלעילחתוךקנהאחצידהוהמידיבשהייהלאמורשאיןכמווחלדה

.ר'ק.מקו.נ'ק.מק שעראףוגח'הללקמןוראה,הק"משיך.ח"מלביש.חרררמזקא

,מה.שחנגמרהלאן" ,הראשוןמשןשלבתראמעיטטת.בשחמ"הוגט.ר"מם'ררכ.עובר

.זק"סקי.שםך"ש,ימעיףגלב "מ1סצ"צת"שוראה.מק"מקג

.ג'ק"סס1הקיא,ח'' ,י"וםב"מקיט,החלידה"דב,לקד
ק"משםשיךיראה,לירינירביעלאר"בשועזהמשןקיג,החלוה"דשםגגה

.ג"וש,וק"מבגמיל'לע,(דן'לדאפילו)ה.מנים'םבמירוטה"דאלבי."רששלקי



כדשחיטההלכותקיב

למעיהסממהושחמוהראשוןמיעומתחתהמכיןהחלידכאםיא
אחדמימןרובשחסכאםוכןכדרכה["י]השחימהגמרכ"ואח
וכןהשנימימן[יט]ושחסהנשארמיעומתחתהמכיןוהחלידבבהמה

הריבחלדהשלאהשחימהוגמרבחידה[כ]הראשוןמיעומשחמאם
.פסולהזו

הגולהבאר נב

,שמה.נפדלאכייןילהימראאושלאר"הכפירוששםבג.שם'התיםכפירושא"פדרבבעי

לחושוחלדהבדרמהמדינאדקנהקמאבמיעומלאמורליהמביראע"בשוי"הבאבל
:המעם,ן,שםש"במעיןג"ימעיףכדלקמןיי,ם"הרמבלדעת

י]

"
.כדרכה,

~
דהחלידבבעיאן'"ם"הרמבבשםוהמורת"רבשםט,התומפותפירושהו

.ין,דלעיל"'"מימניםבמיעומ
בושמהיאת"לר.]נ"ג"ימעיףכדלקמןבושםביןבקנהביןהיא"נ"ם"דלהרמבנ"אלא
לפירושאיפשימאדלאבעיאהיאדושםקמאבמיעומודרמהבשהייההדיןהוא.]נ,לבד

הוילא,נ"משנהבכסףי"הבדעתלפים"להרמבאבלנך"נבילהמפקליההוה.)נ"ת"ר
וכן.נבילהודאיהוהבשהייהאבלוחלדהבדרמהאלאדושמקמאבמיעומנבילהמפק
ליהוהוהקמאמעשהליהאדלששההשכיוןמשוםנן,ג"כמימןהאחרוניםכלדעת

נמשכתשהשחימהכיוןוחלדהבדרמהאבלמ,במשהוהושםונקובתהקוץכנקובת
בדרמהרובאתשחומלאלמשהרחמנאאגמריההכילמיסראיבאהיאאחתושחימה
כסףנן"ש"ריב)נבילהמפקאלאהוילאהכימשוםדמישפירמיעומאאבלוחלדה

:("משנהםלחם.משנהם

.השגימימן,יט]
~

עמווהמכיםדלעילבבעיאאושעיאר"הרבשם]ן"'התוספירושהו
ממובךוצמרהעורתחתלזמרתימציאםאףלןדאיבעיא.פוסקיםשאר.]י,ש"הרא

הלרהדהוילומרתימציאםאףדלמאאו.כבהמההשיבידלאמשוםהיינוחלדההוילא
:ש"הראל"עכדמיכחתוךהנשארהמיעומהרובשנשחמכיוןשאניהכא

סימןביןהמכיןשהחלידדהיינומפקשוםבליודאיגמורהבחלדהכלומר.כחלדה,כ]

,דקנהקמאבמיעימשהיהלאמורן'שא,בלבדבושט ק"מכרלעיל

-

.(ג"וש, םצרקשמהת"שוראהלכה

,הלכית'ביאור.באיתא" .(קמאעימ'במבשההא'בע.הארש'פשלא)הידנ"פקנו

נעוףשהייהן.את"שלר)ו"םב"פש"ראראהקכז שםלעל..(דושטקמאבמיעוט,ממפקאלאאמירה

יראיי%,ק~ם'היבעלוגמירהשהגהבמפקשרק)א'ק"מ םלקמן,(נמלה

,(לה'מג'היהישטנקובתאם)זק"םלג" .ג"מלג"םכדלקמןקנח

ק"םבשיךהיבא,(כררחמנאאגמריהרהבי)קפו'.םקנט ,בושטלהגרמהיחלדהדרמהביןזהמטעםלהלק).כ

.(לאק"םרישכדלקמן שהעת)נ".הג"מליל

,(ש"רייבששכתק' .(לשהיהחלדהביןהחילוקמעם)'"הנ"פקלא

.ד'החלה"רב,לקלל םב"פקלג

.ו"

.(קמאבמיעוטוחלדהרדמהלפסיל)והרג'"הנ"פקיד םלקמןקטנ

.ג"וש,כחק" .החללה"ר.ב,לקטו

ראה)ת"ררוש'כפשמפרשוהמירלפירוש,'"הג"כקיז ש"ומה"די"ב

.(ם"שהרמברבני ,א.הזהלפירושא'בע.שהא,כק"םלקמןראהקיח
,קמאמקותמת.בשחהמצוןמיעוט.תחתכשהחלל ,למעליותאתרתידהוי

.(י"רשלפירושא'האיבענתבארהשם)טזק"וסט"סקיט ההלבארבאקב

בחלדה,ת"לרם"הרמברעתן,בלוקים' ,ונקנהבושמ,קמאבמיעוטה"ישהידרמה

,במתםקמאעימ'במחלדהכאןשאמרקמא נ"יש,כתק"מקבב

,ך"הש.בדעתיזק"םל'כרלעקכג במיעיטשהה(א,לב)האצעיאשם'בתיםשפירשקפד

ד,משנים

-

'מיר'בוראב"וא)קמאכמעיטצו



קיגכדשחיטההלכות

ראוישאינובמקוםלמעלהבקנההשוחםזהכיצדייהגרמה[כא]יב
והמהמעםושחסשחימהבמקוםלשחוםשהתחילאולשחימה

:רוב[כב]שחסיאבלשםונמרהלמעלהשחימהלמקוםחוץהמכין
למעלהשחימהלמקוםחוץהמכיןוהמהשחימהבמקוםהקנהחלל
בבהמהשמםרובשחמאםה"וה.כשרההקנהכלחתיכתשםוגמר

מיוישייכשרהבדרמהאובהגרמההשחימהוהשליםשחימהבמקום
סטליף)יייויג:מגס.לכתחלהלדבריולחושוישבדרמהשפוסל[כג]

הגולהבאר
,כריאהנדוןאה.הרכנפיח"ירף'וגמשםממשנהב"'הלשםד"הראבלשיןכד

.11ף'מעלללשציינתימהתונפתאהשהיהן'מדשםכהד'שעת.לפלמעלהבקנהדנקמשם.מ"הכוכתבמ"' .ם"יצבודמןבושםלמעוטינוילשהםש'שלסגריםביןלחלק

ן'בלממהבקנהיכןבמשהונקצתי'הולמטהן'ובלמעלה

אלאהחלידשלאהראשונהבבבאכןשאיןמה.11בחלדההמימןמיעומושחמלמימן
לעורמידמיכשחימהמעכבשאינוכיוןמימןדמיעומלמיסרדאיכאהמימןמיעומתחת
תרתיאיבאמימןמיעומאלא11חלדהבמפקשחמשלאוכיון"י,חלדהמפקשהיא

תבואותעיין)דלעילבעיאבכללהואהכידאפילוברישאלןמשמעוקא.למעליותא
:(ק"ודוש"ע'כורואהאיני""י"בבבהדיאמשמעוכן.,שורה

:("ן,."רש)טה.שחהכשרממקיםחיץלצאתדי'שמכריעהגרמהלשון.הגרמה,כא]

:ין,א"כ'סירישש"במעין.חללרוב,כב]

דמילאושהייההלרהדדרמהם"ריבבשםת"ש"הראדעתזהו.כדרמהשפוםל,בג]

ת1"דלעיל"ת"מימןבמיעומדהחלידבבעיאי"רשלפירושדאף.ועיקורלהגרמה

לדרמההדיןוהואבחראמיעומדהיינותי,ג"כ"מיעיל]מימןיבמיעומדשההובבעיא

ש"להראליהמביראועיקורבהגרמהמקוםמכלנבילהמפקליהוהוהבתראבמיעומ

רלאמשוםבהגרמהרובאבתרדאזלינןלןדפשימאמשוםי"כפרשכלללהחמירשאין
אחראםנמיוכן.שחימהאחרברגלוהביאהוליךכאילוליההוההואשחימהמקום

הראשונהומברא.ל"עככשרשחימהכדרךשלאדהויכיון"ת,המיעומעקרהרובשחימת
רלאמשוםי"כפרשדלאאחרבעניןאלובעיות'ב.שפירש'התומדעתהואע"שבשו
כןגםליהמבירא,ת"י"ורש.וחלדהדרמהלשהייהועיקורהגרמהביןלחלקלהומבירא
ממפקלהחמירישועיקורבהגרמהדגםי"לרשליהמביראהכיומשוםביניהםלחלקשאין

.ר'ק.פבאן,אק.פלחלקמעמיםש"שמ'ק.פל'כרלע,ממשלאאבלקלך .פ)פא.פקם.בנם
בישםההלךה.רב,ל'פ)בתנםה.כ).כר' .ם.ב'ו.נ'ק.פ)ה.פל'כרלעקלה

.ההלךה.רב,לקמא.א'ק.פ.קל פשהמור)ם.שהרמב)רבנש.שקלו

.מזק.פ),.ף.פןקמבכבבאם.ברמביש' .פשנהיימ-בםה.רא,לבקמו,כןלנךמהלרואה'נ'אכתב'.הנ)םל)ריאש

.1.מק.פ)ר'ק.פקמך.(ר)אפ'נ))נרבכלשפים .כרק.פפוףכדלקמן,שפשהבנקיםשלאקמה.שהיהה.רא,מקלח

.)ק"תה.רב,לקמושםך.שראה),)נ'ר'להנקלאר.ן)ש'בזהפשןקלט
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ן'33קגסן'33תר5למיעוטן'3קנו5[כי]עוט'3תמן3סגותסמן73וקסמן
.(1"3נוסריט"כ).13סט

ש"במועיין.",ג"כ'סיכדלעילבעוףואפילודבתראביןקמאדמימןביןבחראבמיעומ
:תן"א"שברממנהגינוונהו.דרבנןאודאורייתאמפיקאהואאם"שמקת

משוםהואדקנהקמאבמיעומהחומראדמעםך"השבשם),לעילש"מעין.קמא,כד]

נגעשמאכלללדוששאץנרדולנדוהקנהדתפמכא.הה~.ילפ.בישםנגעשמא

שאיןכמודקנהקמאבמיעומועיקורוהגרמהחלדהבדרמה%כלהחמיראיןבושם
דבהגרמהכתבו],'התומאבל."),ג"כ'מיכדלעילבשהייהגוונאבכהאיכלללהחמיר

לדעתלחושהושםדנקובתחששאבלאאףדקנהקמאבמיעוממדינאלהחמיריש

והואפסולהשלישים'בושחסשלישהגריםי)"בגמראדאמרכמאןדפמק])"א"הרשב
המימןריביכשנדתךהיאמימןבריבדבהמהדייתאדיניאתמשיםמשלישפחותהדין
דלעילחתוךקנהלחצידמיולא.שחימהבמקוםדהיינוכשחימההרובאותונחתךלא
עדבקנהמריפותראיןניוןהואשחימהבמקוםההואוחתךפגםדהמם"),א"כ'מיסוף

לאומימןברובחיותאדביציאתגבעלואףכללנפגמהלאכאלוליההוהרובהשתפסק
שחימהלאוהגרמהאבלחיותאכולהנפקשחימהבמקוםמיהונפקבשחימהרובאכולה
דשלאנפקבפמולאהראשוןמימןברובחיותאנפקאוכיהיאשרימהמקוםולאוהיא

דכינהמדרגאלפחותהדיןוהוא.""י"רשל"עכהיוחאדמיפקפלגאהויאשהימהבמקום
קמאבמיעומבקנהפומלתמשהוהגרמהאפילווהלכךשחימהבמקוםבעיחיותאסיפק

הוציאאלאבושהגריםהחתךמקוםבאותוהשחימהגמרלאואפילו.א"הרשבדעתלפי
לאמלמעלההקנהמתחלתשחימהבמקוםתחתיוושחמשהגריםמקוםמאותוהמכין

א"רמדעתכן)הדרלאתושחימהבמקוםשלאדחיותאפלגאדנפקדכיוןמידימהני
לאאפילולהקלישמרוכההפסדכמקוסמקוסומכל.(""שורכתבואותדלא.ש"כמ

דאמרכמאןדפמקג"ימעיףדלקמןע"השודעתעלולסמוךהחתךממקוםהמכיןהוציא
.("),שורתבואות)כשירהשלישיםשניושחמשלישהגריםבגמרא
דלקמןע"השונגדן),מרובהבהפסדאפילובדאורייתאלהקלקשהוחלדהבדרמהאבל
.ן,שםשיתבארכמולשהייהדמיולא.ג"ימעיף
שיתבארכמובהגרמהכמודינושחימהבמקוםושלאכשהייהדינושחימהבמקוםועיקור
:"ן,ד"ימעיףלקמן

.א,שולנד.בתק"וסה"סקעו -לקרקיעלאר"בשועזהמצוןקנה,מזק"מבטח

ק"משםשיךוראה,יני ,ג"וש,זק"םכב"םלעיל..(לרירן.אפילי)ה.דלעיל'"כרשקטט

ק"מקנ

-

,ורבנןה"דא,מ'קנו, םקנא

,(בינםשמחלק)ט'ק"ים-.ק"םקנז,,כק"םוסיףכאק" ה"מד."בראתקנב

,ד"'םח"יבשמ,-ק"מולנח.מאיר/חתיםבשםכעניךש"עי ,ד"'םח"כשמבזהלהקלשרוצהכפיקנט,(ז'ק"ם)שירהתבואות.:ל"ואוצ.הלכות

.כחק"מקסםת.ביהקצרהאריךהביתובתורת,אקלעה"רב,יםקנג .בארוכהלוק"םלקמןראהקריא,ב,ויוא"ש.ב



קמוכדשחימההלכות

ונשרה[כה]שלישיםשניושחםשלישבתחלה["]בקנהכהגריםיג
כשרה[]כ]האחרוןשלישושחמוחזרשלישוהגריםשליששחמ"י

[~כ]זוהריהאחרוןשלישוהגריםוחזרשלישושחמשלישההגרים

אמצעי[כח]בשלישביןראשוןבשלישביןהחלידאודרםואם"פסולה
.פמולהזוהרי

הגולהבאר

.,למנרההנאריבשםרמשמעמ.'כי,הרה'כיבנט'ביב'מ,''פינ.''השהימה'מהנ.פם.הימב'לבז יהודה

טדפמקזושמואלברב:בחראלישנא~

שאינובהגרמהאלאם'2ליש,,ב2חמ,ב,הכעירדלא)"תיהו,

מה'שהבמקוםשהם.והלדהבדרמהולאטה.שהבמקום,שם יהורהכרבכח

.(שםמ"הכפ"ב,לומעההינאדרבשםרמשכיעט"''וכי

:]ן"ל"כצ.שלקץכתחלה,"]

ורובראשוןברובהואחיותאדמיפקגבעלאףכשחימהרובאאיבאדהא.כשירה,כה]

:(]",גמרא)מיעומואלאבשחימההיהלאראשון

בהגרמהמימןברובחיותאנפקאדכיגבעלאףבשחימהרובאדאיכאכיון.כשרה,]כ]
:(י",גמרא)נפקאקא

בשחימהרובאדליכאכיוןנפקאקאבשחימהחיותאנפקאדכיגבעלאף.פאולה,]כ]
:("ן,גמרא)

אמצעיבשלישבוודאיפמולההכיואפילו.ר"ימעיףכדלקמןקמייריבקנה.אמצעי,כח]
דכיהקנהלרובהמשליםבמיעומהחלידאושדרםכלמשלישבפחותהדיןוהוא

אףבמכיןפומלתאחתפגימהמעמאומהאי)נפקאקאבפמולאהקנהברובחיותאנפקא
מפניאמצעיבשלישלהגריםדמיולא.(,ן"א"כ'סיסוףכדלעילבעוףלבדוהקנהלשחום

לנומהשחימהבמקוםואחרוןראשוןשלישכששחםולכןשחימהמקוםאינהשהגרמה

.(",משנהכסף)במקומוהרובששחםכיוןשהגריםבאמצעי
"ן"מימניםדהחלידבבעיאם"הרמבדעתלפיממפקפמולההיאבקנהראשוןובשליש
שהעתיקל,ם"להרמבליהומבירא.לירמההדיןוהוא.קמאבמיעומדהיינון",דלעיל
לשוןמימניםפפארבמדנקמ)"יבקנהביןבושםביןהיאדהבעיאכאןע"בשולשונו
דקנהקמאובמיעומ]ל"בוודאיפמולההיאדושםקמאדבמיעומלשהייהדמיולא.(רבים
הקוץכנקובתליהוהוהקמאמעשהליהאזילששההשכיוןמשום]ל"בוודאיכשירההיא

שנעשהכיוןוחלדהבדרמהאבל"ל,ברובאהגרגרתופסוקתלי,במשהוהושםונקובת

.ר"שלבתחלת:ם'דפיםבכמהכנדפםילאכסיב ונסיג

.טזק"סך"ש.א,ט' _שםקפד

.-ק"סך"ש.שםקביה להגיגלאר"בשועזהמצוןקסיו
הגלמהל'לע.וראה,נו'ד' לס

,גק"מסיףשם.ח'" ,ררםואםה"דהרגנ"פקריז

.ב,לקנוח םקמיט

.ח'ק"יםא"' ש"ריבת"בדלים"הרמבדבריאתרש.פכן,ג"היג"כסרג

הועתקבושטיםריקאדהינישפירשאלא)קפו'.ם

יבלחםאחרגבאיכןרש'פעצמושהואאלא)משנהבכסף _שםמשנה

.כרק"ממוף,יהק"מש'ר.יזק"סמטילעילגםה"בקעא ה"דח"מח"יב,לטורו'בהגהותל"הרשפירשיכן

חלקשהואאלא)ג'ק"סך"בשהובאי,אםאבלש"ומ על

,(כדק"וסז'ק"סכולכל,הם' כלדעתיו,ם"הרמבלרעת,ח.ק"מכדלעילקטב

_ם.האחרינ ,ג"וש,זק"מבג'סי.ז.ק"סכדלעילקעג

.ג"מלג"םכרוקמןקער לעגםיראה,א"מלרבמיכמבוארקעה

,זק"םכג"םל'



כדשחיטההלכותקטז

בקנהאלאבושםנגעשלאוראי[כט)כשהואהחילוקיםאלויכליד
למקוםחוץשהואכלבושחםאפילומ"בהאבימעלהלצד
קורםממהלצדבקנהוכןממח[י)לצדביןמעלהלצדביןשחימה
["ל)זוהרישחימהבמקוםהשארכלשגמרי"אעפשחימההכשרגמר

במשהוהללומקומותשנקיבתמפניפסולה
"

מט55סטריףוסתגסג[:גס

.(1"סרי)נ)לסגות51יןיפקוס
הגולהבאו

,צומקיםישארבתיהא"והרשבש"הראל

ונעשיתהיאשחימהחרארכולהלמיסראיבאשחימהובמעשהשחימהבשעתהפיסול
נבלהודאיאינהנמימעמאומהאי.(י"ב)דקנהקמאבמיעומאףממפקופסולהבפיסול

~ל"י"רשאבל.ע"ושום"הרמנדעתלפיה~וכל.,לעילהש"כמדושתקמאנמיעומאף

:"],לעילש"כמך"השדעתוכן.ה~עלחולקים],פומקיםושארלן"ש"והראפ"והתום

:]]"ג"כ'סיעין.ודאי,כס]

:)],ד"ל'מיסוףכדלקמןכריאהבמשהודנקיבתו.מטה,ל]

דהוידושמקמאבמיעוטוחלדהלדרמהדמיולא.פמולהוודאימשמע.פםולה,לא]

לזמרישהואשחימהשבדרךכיוןדהתם.ע"ושום"הרמבדעתלפינבילהמפק
עיטא.מאבלידלדהבדרמהריבאטחימ'תלאלמשהרחמנאאגמריהדהכיהואנקבדלאו

אינהומיהו.("]"ך"ש)נקבליההוהשחימהבמקוםשאינהכיוןהגרמהאבלשריסי
."],ד"ולן],ג"למימןכדלקמןמריסהאלא1,נבילה
ממפקמריפההושםבתורבץמעלהלצדבחראבמיעומוהגריםתחלההושםשחמואם

הקנהשחימתקודםהושמשחימתאחרהתורבץניקבכדיןומייעתו"]"ש"הראדעתלפי
בתראבמיעומהגריםאםוכן.("מרפותהאלופרקרישש"ראן"ע)ן,[ו)"כמימןדלקמן
במשהודנקיבתהממהלצדבתראבמיעומוהגריםתחלההקנהשחמאםוכן.ממהלצד

.]'"שםדלקמןהושמשנשחמקודםהקנהשנשחמאחרשניקבהכריאהלהוהויכריאה

.ה.ק"פקעו רלןקעו

ן1מ,במא'נע'האיש'שפ)סוק.1פ'.פל' .(בחיא

ק.פל'לןשנחבאי)א.'פל'רלעת.יי1ש'פא"שהבקעח
ולא,ר1שמקמאבמקיםיקהיאא'בן'שהא,ה' מ'ק.1פשםל'רלןא'א1שןיבנוי1ש'יפ,(בקנה

.(הנישאיפשימקיםתחתבההלךהיאא'בן'שהא) כיבנהא.הא.נע.שהאשממק)שק.פל.רלעקעט

.(א'א1שע בן.הא,ששישקפ

י1ש'כפרלא)ם'אהיבאופנים1ת' שריפהלנמימיםמקויאיןכ.1א,(ל'רלןם.הימב

.מפפקפפ1לה"ה'רקנהרפאבמיזעםהלרה) קוהנימה1הלרהשריפה)כרק.1פ,ק.פקפא

ק1י' .(נא'מרכשיהקמאבמקים

.כאק.1פ,1ף.פןקפנ

שםע"שווראה,ליריםהגיעלאר"בשועזהמצוןכפג ,."ם

,ג"וש,ח.ק"מכדלעילכפד ,כק"םתפה

לרעת,ה'ק"םל'כדלע,קמאבמזוטמשהיהכמיקפו .ם"הרמב

שאצובמקיםהואשהנקבמין,הושמבתורבץ)זק"םגלפו .(מ"הנמקשםוראה,לשחטה.ראו

שםע"שווראה,נו'ד.לע.הגלאר"בשועזהמצוןקפח שחמנהוםלסמהבגרגרת)ה"ס

.(מה' קודםמעיםבניוניקבוהושמשחטלעמן)יא'.םב"פקפט

,הקנהןששחט מ.דלא)במעיףקצ

,(שםשבסירן'מכשיר.ש' .(בתורבץושחטם'הגרן.לענגםכןשכתב)ה"םעלצתי

,ב"מכימיקצב



יי...*.י..,י.4.(. נועורושוזעווג,1,

ומהבשר[]י]מהלחיהושםאוהקנהשנעקרכגוןכיצדכעיקורמן
הגולהבאר

נארתא"והרשנש"הראכ"וחבעלזלו'ואפבירי'חממקוםג"בעבשם'התוםריש'וכפ'מנרה-הה'דרבמטנאלא יא
,שחטהמהלג"בפם"והרמבהביתשכךאלאמיתר'בהיחלבההלכךפה'מרהשמוםן' םכשנשמתמועלתשחטהראין1.מם.למשההלכה

'א"

אפילודמשמעשחימההכשרגמרקודםסמהלצדבקנהשכתבכאןע"השודעתתהו
.יי,[ו]"כ'סיש"מע11ן]הושמהגמרקודםהקנהרובשחימתאחר
דעתלפיאפילו"לאמורהאיןתחלהשנשחמדושםבחראבמיעומוחלדהבדרמהאבל
מחיפהשהואהקנהשנשחמקודםשחימתואחרהושמניקבאםכמושםדלקמןש"הרא

לצדהחתךמקוםכנגדכשניקבדוקאדהיינו.,ן,שםכדלקמןש"הראדעתלפיממפק
שהרובמאחרעצמוהחתךבמקוםהנשארמיעומאבלהשלםבמקוםממהלצדאומעלה
הובאה)שמה'מיבתשובהא"הרשבש"כמדמידשחומכמאןמיעומאהוהבמקוםשחוס

:"ן,[ו]"כמימןש"מועיין.(~ן"ך"להשהארוךבמפר

כשירהכולןנעקרואפילומהלחיהמימניםעםהבשרנתלשאםאבל.ומהכשר,לב]
ן'"כדתנן.והמימניםהבשרמעלהלחינימלאםשמועלתכמושחימהבוומועלת

אחרבאכילהדמותרתומשמעכשירההתחתוןלחינימלחרטותאלובפרקמחמא
הושמתורבץשמואלאמרמרפותיאלופרקרישבגמראבהדיאוכדאמרינן.שחימה
כשרההתחתוןלחינימל(לןמסייעדמתניתיןתנא)תונאותנאכשרמלחיכולושנימל

מפארבלהמתקיף.(מחובריםהםהתחתוןשבלחיהמימניםנתלשוהלחישנימלוכיון)
בשלמא.כשרההתחתוןלחינימלמתניתיןקשיאפפאולרב.מימניםעיקוראיבאוהא

איגומידאיגוםהא(הבשרומןהלחימן)עקורידאיעקורהאקשיאלאפפאלרבמתניתין

עיקורדלאווהמימןהלחיביןהמימניםעלשסומלהבשרמןהלחישנגמם)מימניםמעילוי
דקאמרמימניםעיקוראיכאדלדיריה)קשיאלשמואלאלא(בבשרמעוריםשהמימניםהוא

אלאכולותימאלא.(הבשרמןונתלשניתקלבדודהושמדמשמעשנימלהושמתורבץ
אקפולידאיקפלהאשישארבאמר.מריפהברובןשנדלדלומימניםשמואלאמרוהא.רובו

שנעקרבכחהנעקרכדבר)איפרוקידאיפרוקהא(נקלףכמואיקפלהבשרמןשנקלף)
חיבורלאוהלכךביחדמחובראינוהמחוברמיעודדאותורובועדמעםוכאןמעםכאן
כיוןקצתלדקדקויש"יא"הרשבוכתב.י"ופירשהגמראל"עכ(בריאהדרדלאהוא

בואמרולא1הומיעודמיעומואלאנשתיירשלאפיעלאףשרירובונקלףדאפילו
מיעוממכשנשתיירכאןומיעומכאןמיעומבוכשנשתייריותרשתפסלאפשרהיאךשיעור
מכהשנתפרקמכרהדבררביםבמקומותמתפרקדכשהואליונראה.אהדבמקוםאהד

.נ.1ש,(להתיראכשניהם.לרק.1פ,1.פמלקמןנםראהקצו פפרםקצד

.השיבוכןה.רכ1"בפקצו.נ1'ר'להניןלא(ב.לפא1ר'ב)ר.בשיעכ1" לרוןשאפילו)אק.פך.השבשם,אק.פרקקצח'לפנבמשהוב1שמנקבממים,פ1ת'מרמשוםנא'מרקצה

ניקבאםמ.מ,בתראבמקים1הלרהררפהנן'רפפלבמק1מ1הלרהררפהממעםויומה)שהימהנמר .(שר'נככברשנשהממהק.1פא..פלעיל,מפפקבזההאמפריםלרעת,רריאבתרא

.א.פלנ'.פ1כרלקמן.א,נרקצטהלכנת'א1ר'נראה.(ט .בפ1פקצו
.א,מררכןשםה.ה1כשכנראה)נ1.ר'להנעשלא,כ1' .שמואלראמרהאה.רשםראאהבאה.הרנקנהן.רשנושרה',א."מב.פש.מהרא

,החךבמקנםשלאיטהמהנונרתרובנפפקן.לרשהטה



כדשחימההלכותקיח

אםייאבלשחימהגמרקודם[יי]שמהםאומהםאחדונשמם[יג]
הגולהבאר

,דחוליןק"בפש"והראלרףם"ריבבשם'יהתימשםרוטבהלב

נשארהמיעומאותואחדבמקוםכשנתפרקאבלהואמדולדלחיבורמחוברשנשארומה
הינובריאוהדרשכתבומה)ל"עכבריאוהדרחיבורהויהילכךכשהיהבחווקבחיבורו
(לקמןינש"כמהכיליהמביראלאגופיהא"הרשבאבל]יי"לפרש

דאמרינןהאכןאםרובואלאכולותימאלאדאמרינןדלממקנאכתבייג"ל'סיח"הבאבל
איעקורביןמטלגינןולאדווקאברובאמתניתיןמוקמאכשרהתחתוןלחינימלתונאותנא

מעוריםוהמימניםמימניםמעלויהלחידאיגוםגבעלאףאלאאיגומילאיגוםאיעקורי
נתלשאםהדיןוהואעיקורליההוהבכולהאבלדוקאברובאאלאמבשרינןלאבבשר
דעתהביאולאע"כהשולהקלמתם,ךי"והש."עי"כשודלאמהלחיהבשרעםהמימן

התבואותפסקוכן.ח"הבחומרתהביאהמסיןאבל.האחרוניםרובדעתוכן.כללח"הב
שנעקרע"השוש"ומ.האחרוניםרובעללסמוךאפשרמרובהבהפסדמקוםומכל.~שור
קאמרלאדשמואלגבעלאףכשרמשהונשתירשאם1"מבמעיףכתב1הועלהקנה
דושםגבעלדאףאשמועינןדרבותאמשוםהיינוכשררובושנימלהושםתורבץאלא

ברובואפילואלאכפסוקולאכנקובאינוחיבורוממקוםבגימלהכיאפילובמשהונקובתו
.יןבקנהשכןוכלכשר

ממקוםבכחשנעקרי"רשכפירושלאאפרוקידאיפרוקהאפירשוח"רבשם"והתוספות
הפירושים'כבפמקע"והשו.ארכןשיעורברובמ1ה1ההמימניםשנפרדואלאחבורו

:ח"רכפירוש"'גי"למימןולקמןי"כפרש1"מ[עיף]במכאןפמקולכןתורהבשללהחמיר

ונשממאדםבכחהיינודנעקרפירושולזמרוצריך.נשמםאוכתבבמור.וגשמם,לג]
פירשאחרוןיינבקונמרםח"והב.(]מסיי)נדנודהידיעלבהמהשלמעצמההוא

כללנקבוליבאלמתהוירדממקומושנשמםהיינוונשמממפולשנקבדאיכאהיינודנעקר
וירדמקרומוהמימןשנתקלףי'ים"הרמבדעתלפיאיקפולידאיקפלפירושוזהו.ל"עכ

דעתוכן.חיבורואינוהואמדולדלבלחיחבורובמקוםמחוברשהקרוםואףלממה

:~אחרוןיןנמרם,בקש"כמ,ףין"הרי

נשממדאפילולשונוממתימתומשמע.~'ים"הרמבלשוןהואכן.שחימהגמרקודם,לד]
אףבבהמהשניםרובשחימתקודםדהיינו"'השניישחימתגמרקודםמהםאחד

מוברכי,בריאדהדרהטעםשכיתב)פרוק'דאה"דשםרב טררהיי

,(להק"סכדלקמן,פה' גםא"הרשבשלדעת,'התיםאבלה"ד)להק"מרג

.(פה.טרנה.ואבריאהדרבכחתק.כשנ .שהשוימהה"ררד

א"סישם,(ימהבשרמהלחיבנעקררקשאמר)כאןרה שהת)

.התחתיךהלחימל.בנבמתםר' ,כאק"מ,כארי

,הק"סרז םח"יבשמבגק"מרח

.ה"' .כרק"סשרתביאיתרט

.והאיכאה"מדשםרי .'ף'מעריא

,טק"סריב ,הלכותובעלה"דריג

_שםמ"בכומביט.א"הכא"פכיד שנשלהושתתירבץ:(א,ט)נטו
וריקאכשר'מלחברובי איקפלאיולדולי'אאדלדלאבליוראיפריק

,לא.איקפול לםנו.ד.לע.הגשלא,רבנושלרטז

.והמן' ה"'הנ"פפיז

.לאק"ומ,ד"'מלעילגםראהריח



קיטכדשחיטההלכות

כשרהשחימתוהשםנשמםכךואחררובואובעוףאחדשחם
:מגס.סמולה[יה]שחימתוהשניאתשחמכךואחרמהםאחדנשממ

דלקמןע"השווכןן'ים"הרמבאוילולשימתיה.פסולהכברנשחמשנשמםשהמימןפיעל

אורובושחימתלאחרדמיאבדיקולאדמנחכמאןאמרינןדלאליהמבירא]וי"כ'סי
:"]1היעלח"ימעיףש"מועיין.כולואפילו

שחימתוהגרגרתנשממהכךואחרהושםאתשחמתניא]]דחוליןיק"בפ.פםולה,לה]
1המפקאםפמולהשחימתוהושמאתשחמכךואחרהגרגרתנשממהכשירה

בושםשחימההתנאדנקמוהא.ברייתאל"עכפמולהכשחימהמפקכלואמרומעשההיה
משוםנקםדמלתאדאורחאאלאאיפכאהדיןדהואנ]יבגמראאמרינןבגרגרתושמומה
.מחיםנמרפהדהרימשוםדפמולההמעםז]יי"רשופירש.לאשתמומיעבידאדגרגרת
בושמ.הגרגרתיתפסוקתמשוםבקנההויאנמימחייםמריפהדעיקורי"לרשליהדמבירא
עצמותורבץוכןברובאשיעוראשנפסקהעצמהשגרגרתאלא,]יהתורבץפמוקתמשום
קיימאוהכיבמשהודאמרלמאןואיבאברובאדשיעורובגמראדאמרלמאןאיבאשנפסק

.ברובןאפילוולאדוקאבכולןשיעורובושמביןבקנהביןבלחיצבורוממקוםובעיקורלן
כשנעקראבלייןכדלעילמעמוכאןמעםכאןמדולדלהואהנשארמיעומכןאםאלא
שנדלדלומימניםח]שמואליכדאמר.עצמוהמימןבנפסקכמוהוינמימחייםמריפהכולו
ליההוה.ייןבריאהדרדלאאחדבמקוםהנשארהמיעומכשאיןדהיינומריפהברובן
'כודרמהשהייהבהדישחימהבהלכותעיקוריןקחשיבגופיהדשמואלוהא.כולוכנעקר
כלוםמועלת11שחימהשאיןלזמרהיינו.]איןמימןלעילש"כמא"מ"יןע"בשוכדלעיל

אבל.שנשחמהכמריכהולאואינךדרמהבשהיהכמושחימהלאחרנבילהגם11והרי
עצמהבגרגרתכמוחיבורוממקוםהמימןכשנעקרהויאמריפהנמימחייםמקוםמכל

כן.דיינ"למימןכדלקמןשחימהלאחרונבילהמחייםמריפהשהיאברובהשנפמקה
כדלקמןעצמובושמאלאשחימהלאחרנבילהאינהבמשהואבלברובושנפמקבתורבץ

ליהדמגיבעוףדקאימשוםהיינונבילהולאמריפה"יין"רשדנקמוהא.גייי"למימן
.נבילהמידילהוציאוכראוישנשחמאחדבמימן
ראםשחימהבהלכותמריפהקחשיבדשמואללומראפשרשאיכתב,אין"הרשנאבל
מידיקשהדלא'התומבשםלקמןיןןשיתבארבמהועיין)הושמנקובתנמיליחשובכן

מרייםכללהיאמריפהלאוחיבורוממקוםהמימןשנעקרעיקוראלא.(י"רשפירושעל

.א,טרל.ב"חז"פריס מערב

.בג"מרלא.בף' .בהקרמהרלב.מדק"מרבא

ק"משםך"שוראה,נו'ד'להגיגלאמשוערזהמן'םרלג.א,'רכב "ירש,א,כהרנג

,ג.שחטה"דא,'' .זק"מרלד.משממהה"דא,'רבד

.נשמטה.ה"רא,'רלה,א"מלר"מע"ושוסיר.א,מבבמשנהרכה מושילטיר.ב,מגגמרארכו
א"שבביתהארוךהמתיבתירת.יאליה"רא,טרלו,ג"מלנ" .(ב,כא).לבק"מרנו

לקמןגםוראה.(בפיקיהנהה"ד)זהק"בבהמשךרלז,א,מגרכת "רשרנט

.זהק"סבסיף,פרוק.ראה"רשם'



...*.י.*,.-
"
שעורושו1עווג,1נ

ש"כמאלא.(""א"ער"מדף'תוסעיין)שויםשעוריהםאיןשהריעצמוהמימןכנפסק
עקוריםבמימניםמועלתשרימהשאיןלהגמירידהלכתאוג"כהדעתלפיהתומפותיין

לשמיטה1רא1יםמ,מד1נרהמימנים'נ1,ה,שנן.נענעוף1אשל1'בלדדיבורםממקום
שיטתביןלדינאהאידנאמינהונפקא.הלבתאלהגמירידהכימהםארדששורםבשעה

והא."יתבהגייהכדלקמןוביציםרלבלעניןג"כהבשםוסיעתם'התומשימתוביןי"רש
ממשמריפהדלאו'יתא"הרשבפירשטריפהברובןשנדלדלומימנים]שמואליתדאמר
שרםשאםמינהונפקא.להקרימריפהאמורהשהיאדבלקאמראמורהאלאקאמר
.ל"עכם.עק1רם.מנ.נמשסיטהשאקששטהכטריפהולאהוינבלה
שנדלדלובמימניםקאמרממשדמריפהליהמביראמרפותיתיאלובפרק'התומאבל
מריםמריפההכיומשוםבריאהדרדלא"כדלעיליתבכרהמימןשנעקרדהיינוברובן

נעקרשלאכיוןכולושנקלףפיעלאףהבשרמעלבנדתאקפוליבדאיקפלאבל.הויאנמי
כשנקלףבהמועלתשרימהשאיןאלאמרייםמריפהאינההכיומשוםבריאהדרבכר
הלכההיאשכךהלריבבשר%כמרובראינושעכשיוכיוןבריאדהדרגבעלאףכולו

ומועלתלגמריכשרהרובואלאנקלףלאאםאבל.עקורבמימןשרימהשאיןממינילמשה
דלאבכרנעקראםאבל.לגמריבריאדהדרכיוןככולורובובנהאמרינןולאשרימהבו

גםהיאהכיומשוםדמידפמקדכמאןככולורובואמרינןכולוליפרקומופובריאהדר
מריפהשאינהליהמביראא"והרשב.בהמועלתשרימהראיןשרימהלאררנבילהכן

הואמדולדלדבורשנשארדמה.היאנבילהשרימהלארראלאבריאדהדרמשוםמריים

.(,"לי.לעשנתבארבמהעיין)כ1ל1נעקרכאלוזהוהרי
ליהדמביראיתןן"הרמבבשם'דשימהבזהכתב"יתף"להריובפירושויתןברדושיון"והר
הדרדלאמשוםקאמרממשמריפהמריפהברובןשנדלדלומימניםשמואלדאמרדהא
אינהמקוםמכלאבלהיאומריפהבריאהדרדלאכולואיקפוליבדאיקפולשכןוכלבריא
אירעאםאבלשרימהבשעתשלאונקלףכשנדלדלוהיינו.שרימהלאררואפילונבילה

לאואפילו.היאונבילהבומועלתשרימהאיןבמימניםמשהתרילשרימהבשעתכןלו
בהלכותשמואלדקרשיבעיקורוזהו.כולה,יהתורהבכלככולובו,דררובואלאנקלף

דאמרוהא.נבילהוהיאבומועלתשרימהשאיןממינילמשההלכהשהואשרימה

ומועלתלגמריכשרדמשמע],כדלעיליכשרסלרירובושנימלהושםתורבץ",שמואלי
עקוריםשהמימניםדכלדמלתאומעמא.שרימהבשעתשלאכשנעקרהיינושרימהבו

שרימהמהניהכיומשוםכראויולשורמםשרימהבשעתבידיולארוןאפשרמתרלה
אם.כולושנקלףאורובןשנדלדלוכגוןמריפהאותהשעושהבדברנבילהמידילמהר
מפניכראוישתשההאפשראישהימהבשעתנעקרואבללגמריכשרכולונקלףלא

מרטהאותהעושהשאינובדבראפילונבילהלההויהכיומשוםמתנדנדיםשהמימנים

מטעםהם.נ'בהחילוקאיןא"הרשבשלדעת)לבק"מרפי,והאיכאה"דרלח ה"דא,טרלט

.(א'ברהדר.כלהי ,והאכרה"דא,מדרפו,(ב,קבי)ממירפ

.אמרה"ר(ב,א)רתח,(בעקורוכןה"ד)ליק"םוברלקמן.לחק"סרפא ת"רא,טלעט.א,מדרע4

;ולי רנ

,בגהיריותרנ.(א,כי)שםהאריךת.הבתורתג~ ,א,מדאנא,כא.והאה"דא,מדרבוד ,לבק"מרכב,לנק"מרפה



קכאכדשחיטההלכות

אפילואורובושנקלףכגון(י)ןי"ברמשמעכן.])ךי"מהשהארוךבמפרהגירסאהואכן)
דכשרהדלעילמימניםמעילויאיגומילאיגוםרדמימהלחיהבשרעםשנתלשוכגוןכולו
שהמיממםמפניששטהבשעתכןכששרעבהמיעלתטה.השדאיןהכייאפיליהיא

מתנדנדים
~

והא.ן"הרמבבשםטרפות.אלפרקובחידושיוק"פן"הרמדבריהעולההו
שאפשרפיעלאףפסולהשחיטתוהושטאתשחטכךואחרהגרגרתנשמטה")ידתניא
י"רשכפירושתחלהנטרפהדהרימשוםהיינושמוטהשהגרגרתאףכראויהושטלשחוט

."ילקמןשיתבארכמו"יתורהבשללהחמירכולןכדברילהחמירישמעשהולענין.דלעיל
הריהגרגרתופסקהושטאתשחטדתנןהאהיינודעיקור")יי"פירש'טדףק"בפוהנה

~
עלוכתב.נבילהה

~
ראיןתימא1'התומה

~
מפניפסולדוהשחיטהלהלכותשייךה

אופגומהבמכיןששחטדמיירילזמרויש.שחיטההלכותלשארדמיולאשחטושלא
מימןכדלעיל)נקין,חאלאשוחטיןדאיןמשוםהיאופסולההגרגרתפסקנקראוזהבמגל

אמרינןבהדיאדהאגוונאבכהאיאלאעיקוראיןי"דלרשכוונתםואין.ל"עכ(ין[ח]"י
לזמרכוונתםאלא.עיקורהוימלחיכולושניטלהושטדתורבץדלעילבסוגיא"יןבגמרא

פגומהבמכיןדהיינושחיטהבדרךשהואעיקוראלאקחשיבלאהשמואלי"רשדלפירוש
בדרךשלאהמימןשנפסקאובלחיחיבורוממקוםנעקראבלשחיטהלהלכותשייךדוה

בכהאימועלתשחיטהשאיןפיעלואף.שחיטהלהלכותעניןאינו(פגומהבמכין)שחיטה
חיישינןולאמשריטתולאכולמותרה,יודעשאינוהטבחמקוםמכלהיאנבילה.גוונא
שהואהושטלנקיבתחיישינןדלאכמו.הגרגרתפסוקתאועקוריםהמימניםהיושמא

דדטה.שדאדרהיסטלנריקליאפיטראישסיטההלכיתהיידעיאףבמשהי
נמקיםלמא,

דאאלאשחיטקאנקב
~

כשריםחייםבעליורוב]בגמראאכדאיתארובאבתרלינן
.הגרגרתלפסוקתטעמאמהאיחיישינןדלאהדיןהואכןואם.נקבמכלושלימיםובריאים

עיקורהשיבדקאדשמואל]"יי"רשלפירושבלחיחיבורםממקוםמימניםלעיקורוכן
אלאחיבורםממקוםבעיקורסיירילאיודעשאינושחיטתלאמורשחיטהבהלכות
.פגימהבמכיןדהיינילומרצריךכרחךועלהגרגרתבפסוקת

לאכולשאמורשמואלקאמרובהאחבורוממקוםשנעקראלאאינודעיקורי"יג"לכהאבל
הושטונקובתהגרגרתמפסוקתמימניםעיקורדשאניליהמבירא.יודעשאינומשחיטת

אחריהלבדוקוצריךשכיחאדשמוטהמשוםחיישינןמימניםולעיקורלהוחיישינןדלא

הלכותשיודעבמידוקאהיינושםעליוהצולקיםואף."יןה"ב'סיכדלקמןג"כהדעתלפי
שלאבקללאחוזיפהומותחןבמימניםכשתופםנוהרשהואפוסלשעיקורויודעשחיטה

עלבהמהשלמעצמהמתחלהעקוריםהיושמאלחוששבאנורקבידיםעיקורלידייבא

ג"נהעללההולקיםהיישינןלאולהאמקלותמההשומטאחיזתידיעלאונדנודהידי

.א,מדרפא,אאיתא"מצרקצמהת"שווראה.קור'עח"מררנג שעושהבדבר:הנדפםן"כברמברלארנד

.ב,יאב"רס,טרפהאותי זהדאיןהקשישלכן,'"ברש'התיםלגירסתהינורסיג,א,'רוה

שבסיףבמוסגרלקמןראהאבל)שהשהלהלשיך.לבק"ססיףל'לעראהרנו ,ק"המולנבילהמהיםלנבלהטריפהביןמ"הנפק.לחק"מרגז
,בעיקור.ר"מדשמיאלאפשר,י"ברששלגירמתעי .('התיםקושיותעליולהקשיתן.איאז.זק"סלג"םלקמןתבארי.,ה%.שתאתר

.שם'נתיםשהיבא,(ב,קפו)ם"מד,רס,שרדיהה"דרצח ת"דרנט

.גק"ומ,א"מלקיה,מילתי ,נ"וע,רק"פרישא"קי'רס
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המימיםואקבמבעםבראיםהםחיםבעלידרשאנבאבהאדממכעןמשוםשם
שעיקוריודעשאינומיאבל.בקלותאחינהידיעלולאמעצמןבהםונעקריםנשממים
דיישינןעלמאלכילאפה,למותכןממם,נמכיטתיפמקיר.מעכללניהריאיניכללפיסל
דבהמהלאשתמומידעבידאבגרגרתובפרסעיקורלידישבאעדבכחומתחתפםשמא

מילתאלהזהרידעלאשהשוחמוכיון,יןנשחמהבמהלךשיודעעדעומדתאיסורבחוקת
נודעבוקוראאניאין"י'אמימןכדלעילאדעתיהלאו.עבירדאינשעליהרמיאדלא
דעתבןעלחזקהאמרושלא.יודעאינובעצמושהשוחממאחרכללנשחמהבמהלך

לשמטמשגטדעתגןדבלינמשמדברצינישלאאלאליניקריםשסיטהקלקילישאין
דאדרבה)1המקלקולוליזהרלהשגיחיודעשאינובמילאאבל'וב'אמימןכדלעילכהלכה
מפיקאמידימקוםמכלייןהכילןקיימאדלאואף."יןהמסדעתלפילקלקלהואמועד
שאיןהגרגרתופסוקתהושםבנקובתכןשאיןמה.(פסולכשחימהמפקוכלנפקאלא

יפסיקאוביריםהושמאתשחימההלכותיודעשאינוהשוחםינקובשמאכללבהןלחוש
נשארכמי.ארינאדממכינןדיישינןלאילהאמתהילהכןהיישמאאלאהגרגרתאת

לאכולמותרנמיהכיומשוםמעמאמהאיכללאחריהןלבדוקצריךשאיןמריפות
פסולההשחימההגרגרתופמוקתהושמדנקובתגבעלואף.יודעשאינו1השלמשחימתו

מכל.לימריפותלשארדמיולאנשחמהבמהלךשיודעעדעומדתאימורבחזקתובהמה
לךנודעהריהגרגרתופמוקתהושמנקובתאינןבהמותדרובארובאדממכינןכיוןמקום
למהוידבהמהאימורלחזקתמיעומאממכינןולא."ילמחזקהעדיףדרובאנשחמהבמה
הגרגרתופמוקתהושטנקובתלהיותהואשכיהדלאדמיעוטאמשוס~ופלגאליפלגא

מילנ"ל'סיכדלקמןהריאהלבדוקצריךהכיומשוםדשכיחאהואלבדההריאהשמריפות

ואין."אילימימןכדלעיללח1קהליימיעומאממוךאמרינןלאשכיחדלאובמיעומא
בדאתיילראאלאמרפותשארמבמפקיותרהגרגרתופמוקתהושמנקובתבמפקלהחמיר
פוסלשעיקוריודעשאינובשוחםאבל.יטכדלקמן.לפנןופסוקהנקובהדהרי,ילריעותא

למישייךלא
~
בטרובריאותכשירותבהמותדרוברובאנתרל

"
טעמאהאימהנידלאמ

ידיעלאומעצמןנעקרושמאחיישינןדלאבכחלעקורשלאלמהרשיודעבמיאלא
עלולאמעצמןנעקריםהמימניםואיןבמבעןבריאותבהמותדרובמשוםבקלותאחיזה

לאבידיםעקרשמאביהלמיחשדאיכאלטהריודעשאינובמיאבל.בקלותאחיזהידי
המימניםשהיובחזקתןהמימניםדהעמדאחזקתהלאוקמהאלארופאבתרלמי1לשייך

להוהוי"ילווחזקהלהדידבהמהאימורחזקתומוקמינןמתחילהעקוריםולאשלימים
.משחימתולאכולאמורהכיומשוםולחומראדאורייתאמפיקא

,אה'דדפות.טרבמפקלכתחלהלבריקצריךזהשמטעם).א,טהינארברסנן

מלליטאממוךמטעםבדיעבדאףנאמרשחיטהובמפק.ג"וש,כדק"מרסני ,(אימירלחזקת.ד'ק"םכח"ום,ג.ק"םטז"םח,רס

.א"םז"פטבמות.ש"ראעדר,,כק"םא'סילעילראהרסיס שחמפקזהשמטעם)א,מבגמראכמבוארער

.הלכיתאירי.ביראה,הק"מא"קיערהאמירטה' (טרפהבמפקרים'מתשנזה)א,טבגמראנן'כדאמר)יע.(מיתרתטריפהומפק

.(מה'שחבמפקאומריםשבזה)א"מע,יורףה"ד)ב"מהדיקמנ"מלקמןגםיראה_ב,ח.נדהרעא ,מק"םרעדנ"יש,(.הבימשימ

רמליתאדבליכא)זק"םא"קייהמילשלראהריח.ב"רע,ט'קביבמיתכדאמרינןערב ע.הגלאבשוארה,מן,םרעג
,(ך.לפנשחיטה.הראמרינןשםע"שיוראה,לצייני הק"םא"קוא'סיל.לע,גק"םכה'.םלקמן.א"מ
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3ק1ס3ין3תר5ומיעוטמן5)קנומיעוטמןעיקורט55סטריף1וסנין1151י1ו)

פמ1קתהיינודעיק1רבהדיאפירששלא"יע'"רשבפירוששלנוגירסאלפיכןי"לרשואף)
ועקרושפסקולזמרורוצההגרגרתאתופסקהושםאתשרםדתנןהאאלאהגרגרת
נמימרייםדמריפהיןי"לרשליהדמביראדהאאלאג"כהעלפליגולא.דיבורוממקום

היתה]יןא"והרשב"ין'והתומ.מרפותאלובפרקדתנןהגרגרתפסוקתבכללשהואהוי
הקשוהכיומשוםהגרגרתפמוקתהיינודעיקורבהדיאשפירשי"רשבפירושגירמתם
עין.'כ1תימאהקשווהתוספותהושםנקובתנמירשיבקאלאאמאי)]ןי"והרא"הרשב
:("]זהימכללדינאמינהנפקאי]לקמןישיתבארבמה

ארדשרמאםאבלע"השושכתבכמודלאנוהגיןשאנופירוש.'כונוהגיםואגו,ולו
השניהמימןגםשרמאםשאפילודמשמע'כוהשנינשמםכךוארררובואובעוף

ארדבמימןהכשרוועוףהראשוןהמימןרובשרימתאררשנשממכיוןשנשמםארר
אפילושנעקראררשנשרםעיקורכלממריפיםאלאכןנוהגיםאנוואין.כשירהשרימתו

רובושרימתאררריבורוממקוםהמימןכלשנעקראררבחראמיעומאלאנשרםלא
במימןשהכשרובעוףואפילו'הבמימןשהואבושםביןהראשוןמימןשהואבקנהבין

גמרכךוארררובושרימתאררריבורוממקוםהושמכלנעקראםהכיואפלוארד
דאיכאמשום.להחריףנוהגיםמימניםבעיקורדושםבתראמיעומששרםשנמצאשרימתו
הרלידאודשההבבעיא,יין"רשכדפירשעקורבהואיתהיאשרימהרדאדכולאלמיסר
איןהושםשרימתלפנישרימתואררהקנהנעקראםאבל)ן]דלעילימימניםבמיעומ
בתראמיעומאפילולומררוצהעיקורכלא"רמשכתבוזהו.(לקמןשיתבארכמולרוש
המימןכלבעיקורשנשרמקמאבמיעומשכןוכלקאירעליהבעוףואפילובתראדמימן
צריכהשאינהומשנהפשומוזה.בעיקורהואהמימןכלשרימתשנמצאתריבורוממקום

שכןומכל"יןדוכתיבכמההתוספותש"כמתרילההפשומלשנותהתנאיםדרךשכןהיא
וויילי"מהרמשרימתזהלשוןהעתיקא"שרמועוד.ן]ביותרילפרששדרכןהפוסקים
יןלפרשייעקורשזהופגומהבמכיןששרמכגוןדמיחיכיעיקורגורילהכתבכיילי"ובמהר

ועל]יןעלמאלכולאעיקורשזהוריבורוממקוםהמימןשנעקראו"עהתומפותדעתלפי
דמכיןעיקוראפילועיקורכללומרורוצה'כוקמאבמיעומביןפסולעיקורשכלכתבזה

בקיאיםאנושאיןמשוםפמולהכיאפילולרודקמאמיעומ11בפגימהששרמפגומה
בתראמיעומדבפגימהשרמאםכן.)זועבפגימהבושמנגעושמאהושמבבדיקת

.במק1מה.רא,לב.ק1'תה.רב,לרפו.שהיהה.רא,מרעט 1פמגק.1פ.,פרפו.הישמנהה.רא.פן,.רפ

.מזק.1פר,ק.1פה.פכנ" .אחתה.רא,כפנכה.כבענרה.רב,פרשבתרפחניאה,'כ1תשהילדשנקשה)כ1לה1ה.רא,מרפא
ם'הפ1פק'כללניאה.פתםה.רב,יזן'פנהרי.(וגיניתנפפיקת'י'רמ'.ביששלמר .בישכןישמעתץ)1אל1ה.רא,מרפנ

.ןכללוההחיאהילדונששה,' .כ1כללוההחיאהם'הפ1פק'כלליאהרפט.(ל.כנ

.שהיהה.רא,מרצילךשקשה,'.בישכןק'שמית)אמרה.ר(ב,א)רפו .ותהה.רלהק.פנדליל.כ1לה1ה.רשםרצא.(ל.כנ

.שםל'1כרלן.א,נךגמרארצנ.(נן'רמהמרוהאה.רנעליוכןה.ר)לוק.פרפד הפנכהן.מכאםרפה

.שהיהלערן,1.פכ'.מל'כרלערצוכרית)שהמהשבהלכתיץ1רא' .לאאו,('הת1פר1ש'לפ'.יש



כדשחיטההלכותקכד

שחיטההדאכולהלמיסרדאיכאמשוםברובופסיקתודשיעורבקנהאפילופסוללחוד
דקחשיבעיקורשוהוהתוספותדעתלפיי"לפרשפגומהדמכיןעיקורבהואיתהיא

דפמולכמייהלכךיהגרמהידלדהישהחהדרמה.בהדטה.שדבהלכיתשמיאליצי
אפילו,יןדלעילבבעיא"יין"לפרשוהגרמהחלדהדרמהבשהייהשנשרםבחראבמיעומ
לפיי"לפרשהפומלהעיקורבהואיתהיאשחיטהחדאכולהלמימרדאיכאמשוםבקנה
שנעקראחרשנשחמבתראבמיעומוכן.ברמויםוהמורירוחםרבינוכתבוכן.'התומדעת
דהינועיקורבהואיתהיאשחימהחדאכולהלמימראיבאחיבורוממקוםהמימןכל

מיעלתששטהששןמ.מםלמשההלכהא.שהמימניםנעיקירשנשמטבתראהמיעיט
רובואפילואוןיןן"ורמב'התומדעתלפיאיקלופיבדאקלוףהמימןכלעיקורדהיינובו

.כללעיקורמיקרילאמכןבפחותאבלדלעילן"יא"הרשבדעתלפיאיפרוקיבדאיפרוק
אףשחימהבשעתביןשחימהלפניביןשנעקרבתראמיעומביןקמאמיעומביןוהילכך

דהאעיקורבהואיתהיאשחימהחדאכולהלמימרליבאשנעקראחרששהמופיעל
בהדישחימהבהלכותשמואלייןדקחשיבעיקורה~ואיןכללהפוסלעיקורשיעורבהאין

שנימלהושםתורבץשמואלנאמרהיכיהכיתאמרלאראם.והגרמהחלדהדרמהשהייה
אחדבמקוםמשהואלאבונשתיירלאואפילושחימהבוומועלתכשרמלחירובו

מיעומביןלחלקואין.מכברמקצתושנעקרבעיקורמיעומשחיםקאוהא"כדלעילנ

כולהלזמריששחימהדבשעתמשוםשחימהבשעתלנעקרשחימהלפנישנעקרבחרא
הכאדשאני.בחראבמיעומפגומהדמכיןעיקורכמועיקורבהואיתהיאשחימהחדא

כדרך,שאינ,דיבורממקיםמן,הםשנעקרבעיקיראבלששטהכדרךבמכיןימביאשמיליך
ואחרהושמנשחמ)נתניאבהדיאדהא.היאשחימהחדאכולהכלללןליתכללשחימה

'בבמימןאפילוהיאשחימהחדאכולהאמרינןואיכשירהשחימתוהגרגרתנשממהכך
ושחימת'בדמימןדהעיקוראמרינןדלאודאיאלאגננ"כ'סיכדלעילהכיאמרינןרעוף
דליתהדיןוהואכללשחימה-כדקאינודעיקורמשוםהיאשחימהחדאכולהאחדמימן
מר'למיליכא.היאשסיטההדאכילההריבושחיטתבתראבמיעוטדעיקורדהעיקורלן

ושההיאשחימהחדאכולההרובושחימתבעיקורשנשחמבתראמיעוטדשחימתאלא
הרובכששוחםמקוםדמכלשחימהלפנילנעקרשחימהבשעתנעקרביןלחלקאין

רובושנימלתורבץשמואלמדאמרכןואם.היאשחימהחדאכולהאחתבבתוהמיעומ

בעיקורבתראהמיעומששוחםפיעלאףשחימהלפניבנעקרשחימהבוומועלתכשרמלחי
בבתוהמיעומהרודשוחםשהריהיאשחימהחדאכולהאמרינןולאמככרמקצתושנעקר
אלפתלאממינילמשההלכהשנאמרעיקורשיעורבושאיןגוונאדבכהאימכללאחת
שחימהבשעתשנעקרבתראבמיעומהדיןהואכןואם.היאשחימהחדארכולהמאילן

לאהיאשחימהחדאכולהלמימרואיבאכךאחרשנשחמפיעלאףחיבורוממקום

נה'אאופןשבכלאג"הרשבאבלה"ד)שםל'דלערחצ.א,טרצד תה"דב,לרצה

,מחאיה'טר,קי' .א,טרצט.יאילךסוק"מרצי

,א,מדש,והרשה"ור'התיםאבלה"ד)להק"סדלשלרצו הואימרוקידאי2רוקהמוברים

,להק"םשאבדאקליףירק,טריפה' אמר.אקלים
,א,.שבמיעלתמה'שחן.שא1.מםלמשהשהלכהנן' ,טזק"יםה"סשג,בי
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יי"
במיעומשכןוכל.ממינילמשההלכהשנאמרעיקורשיעורבוואיןהואילכלללןאיכפת
הלכהשנאמרעיקורמשיעורפרותדיבורוממקוםהמימןשנעקראררשנשרםדקנהקמא

הדאדכ1לאמשוםלאמוראיןדקנהקמאע1ט.נמפגימהדמיכןקיר'נעדגם.ממינילמשה

לאקמאמ,במיעבחראבמיעומהכידאמרינןדלעילבבעיאי"לפרשאףהיאשרימה
בתשובתבהדיאכתבוכן.שהייהינגביי"כדפרשעבירמידידלאומשוםהכיאמרינן
ביןלדלקהגרמהגבי,ינ"לרשליהמביראנמיוהכי."שנ"הראבשםשסט'סיא"הרשב
לא,דכמשוםדפמולהשלישוהגריםשלישים'בשרםוביןשלישים'בושרםשלישהגרים
.,הבליהרא.מנקיר.יעסלדהבדרמההדיןהיאכןיאםהיאשסיטההדא
ובעיקור.בושםנגעשמאמשוםהואדקנהנןקמאבמיעומבכולןלהמריףנוהגיםשאנוומה
שרמשכברשאף.דיבורממקוםהמימןבעיקורולאפגומהבמכיןאלא1הרשששייךלא

תמציאםואף.הפוסלמבשיעורפרותריבורוממקוםהמימןבעיקורלןאיכפתמאיבושמ
בבעיא"נם"הרמבלפירושלרושהואמשהייהלבדבכולןלהרמירהמנהגמעםלזמר
מכל.היאשרימהרדארכולהומשוםקמאבמיעומשהואמימניםבמיעוטדהרלידדלעיל
.כדלעילהיאשרימהמקוםדלאומשוםהכילןדליתנןם"הרמבמודהבהגרמההאמקום
.'נהיאשרימהרדאכולהוהשדימהשהעיקורלןדליתריבורוממקוםבעיקורשכןוכל
איכפתלאוהאהרובעםהיאשרימהרדאכולהבעיקורהנשרםדהמיעומאלאלןולית
כשנשרמולאהפומלשיעורשזהורו,רבממקוםהמימןכלבעיקורכשנשרםאלאלן

ומועלתכשרסלרירובושנימלתורבץ"שמואלניכדאמר.הפומלמכשיעורפרותבעיקור

.מכנרשנעקריקיר.נעינתראקמאמיעיטשניטדטפיעלאףשסיטהבי
קמאבמיעומאפילולהרמירהמנהגשמעםכןלומרשישהואפגומהדמכיןבעיקוראלא
דלעילבבעיאם"הרמבלפירושלרושאלאבלבדבושמנגעשמארששמשוםאינודקנה
והואודרמהרלדהגביכמושרימהרדאכולהדילמאלןוממפקאקמאבמיעומשהיא
שרימהבהלכותדקרשיבעקורשזהו'התוסדעתלפיי"לפרשפגומהדמכיןעיקורהדין

'מיא"הרשבבתשובתא"מהרשבש"הראששאלשאלה111)'כודרמהשהייהבהדי ]שסמני

י'נ'התוסש"כמהואדעיקורליהנינדמביראגופיהם"דלהרמבגבעלואף.(
~שורמישאינושרימהמהלכותאינהפגומהדמכיןליהדמביראלומריש,גנן"בהבשם
מכיןם"דלהרמבותדע.היאשרימהרדאכולהלןוליתן'קנ"בפכדתנןורונקקורעאלא

איבעיאורלדהבדרמהדהאורלדהלדרמהכללדמיולאשרימהמהלכותאינופגומה
ורלרהבדרמהרובאתשרומלאלמשהררמנאאגמריההכידילמאם"הרמבלפירושלן

פוסלתאינהשהפגימהדאמרלמאןליראפגומהובמכין"'בושמנאפילושרימיעומאאבל

,א,מדשיא.ג"וש,כאק"פבג"םדלעיל~,תיקוה"דא,לבדש שה

במיעיטפגיםן'מכעלרקאצלישאל'"רששלפירוששיב'"רששלדעת,משאלתיק'מעתש"הראאלבתעיבתי דשפוסל)

-

,קמאעימ'נמגם'כבולרעה,בתראמנוםמכץגם(בשהחהבתראבממליטא .החרנ"פשיג.נתראבמיעיטרקפוסל

אבלה"ר)להק"פל'יכדלע,כולהוה"דא,טשיד,קי'תה"דב,לבשד אפהינושד

.(א"הרשבי"מבג'מיכדלעיל,קמאבמיעוטבשהייהלי' .(ב,קבי)ם'.ם)שט.כאק"וס

.יהלמיבהקדמהכמלעילשטו.כחק"יםידחק"סיכדלעיל,ג"והי'"הר"פשח שיו,ג"מיוברלעיל.ג"הינ"פשט

.ב,סי ,ה'ק"מל'כדלעשיח,כדק"מסיףל'כדלעשי



כדשחיטתמלכותקכו

שריטהמהלכותואינושורםולאונוקבקורעהואשהפגםמשוםבמשהואפלובושם
בתרווייהודנקמינןמשוםלזמרישהמנהגבמעםמקוםמכל.במשהוהושםונקובת

שמאמשוםניןדקנהקמאע1ט,נמק1ר,נעלהחמירהמנהגטעםה.שיה.ואץ."'לח1מראש

בעיקורפניםכלעלהתוספותדעתלפיי"ולפרשם"הרמבלפירושלרושכדיביןבושמנגע
אםאףהפוסלעיקורמשיעורבפרותלאמורמעמיהנימהנילאדיבורוממקוםהמימן
דמכיןעיקורכללהוזכרלאה~מימןע"דבשוגבעלואף.שרימהבשעתכןנעקר
בעיקורגםשפירראתיכיוןקמאבמיעומביןו"מהרילשוןלשנותא"רמרצהלאננפגומה
המימןעיקורגםלה.תחכתב1".מהר.שהרותדע."כדלעילשנחיב1ר1ממקוםהמימן
.'כוקמאבמיעומביןפסולעיקורוכלה~בלשוןכךאררסייםהכיואפילוריבורוממקום

"המדעתכן
~

.להלכה)שורננהתבואותדעתוכן.א"רמלשוןבפירושנננ
קמאדמיעומבמשהואפילולומרשרוצהעיקורכלא"רמש"דמדפירשךננז"כשדלא

.ריבורוממקוםשנעקרבחראדמיעוממשהווכןשרימהבשעתריבורוממקוםשנעקר
נגעושמאהושמבבדיקתבקיאיןאנושאיןמשוםך"השפירשקמאבמיעומהמנהגומעם
במיעומשהיאדלעילבבעיאי"כפרששמרמיריםדלמנהגינוך"להשליהדמבירא.בושם
י"כדפרשעבירמידילאוקמאבמיעומאבלהיאשרימהרדאכולהלננך"דלבתרא
תובמשהושנקובתובושמכברכשנגעאבלבושמעדייןנגעכשלאדווקאהיינו,ננשם
מועלתשרימהשאיןננןנבילהנעשיתהושמבנקובתדהאעבידמירילאולמיסרליבא
לאואמרינןלאהגרגרתרובדבפמוקתהיכיכיכןאם.ננחהגרגרתרובבפסוקתכמובה

בהת,1אהיאששטההדאכולאק.אמראלאבפמ1לשניסחטבתראבמיעוטעבידמידי
שניקבאררבפסולשנשרםדקנהקמאבמיעומעבידמידילאולמימרליכאנמיהכיפמול
דשהייהדפמולאלא.פמולבהואיתהיאשרימהרדאכולהאמרינןאלאכברהושמ
נפלאאלאעצמודושתפמולמשוםליהדתיפוקמינהנפקאליכאוהגרמהורלדהדרמה
אררשרימהבשעתריבורוממקוםדקנהקמאמיעומנעקרשאםלרודיהבעיקורמינה

והא.בתראבמיעוטכמו'כ1עיקורבהואיתהיאשרימהרדארכולהאמרינןבושםשנגע
אבלשרימהבשעתשלאשנעקרהיינוכשרסלרירובושנימלתורבץשמואלדקאמר
.היאשרימהרדאכולהוהשדימהדהעיקורלומרישמשהובעקוראפילושרימהבשעת
מאליהבנשממהדוקאהיינוכשירההגרגרתנשממהכךואררהושמנשרםדתניאוהא

דיריםבעיקורכןשאיןמהעבידמידידלאוכיוןהיאשרימהרדאכולהלמימרדליכא
בהגהותץ"מהרדעתונהו)היאשרימהרדאכולהלומרישעבידמידילאולמימרדליכא

לרלק"ונן"מהרישרימותבהגהותבהדיאהואוכן.(משהנןבדרכיהובאשרימותננן

.1ק.1פ,נ.פלנ"פכדלקמןשבזאפורהבוםן'שפכ'ת1פלרעת'.רש!וי'נפשיט שהמהלכית

.נק.פלר"פך.שנראה.ב,לבהגמראכמפקנאשכחבמק1משהטהשפפ1לם.1כהרמב,מה' ן'בשהשבט.פפ1לקמא

בשיתשנעשהמהכללשמימהק1ר'י ם'הפטנבמקנםאפילי1פפ1להיקר1ה1השהטהלאפורכתב1נן1ן,ה.ביגא.רמ1היל'קאלאכ.1אשב

.(לקמן1במ1בא.א'ק.פפל1.נמהבא).'כ1.קמאבמק1מיקר .היאצריכהשאינהבשנה,תהלהמ,ש'הפלשניתשכא
במקצתהשנם,ן'הפכילשנמצאהנמירית)א.ק.פשי 1כרלקמן.(הנרנרתרובשנשהמהאחראף,ן'פ'ממר.א.ק.פשכנ

.(לוה!להגאין,ת).1לל'רלע1.המשלרעת)נוק.פ.כ.פה'שמ'1ב,כסק.פשכנ א.כניקרלאאפילולשממהייקורביןהליקמהשיא.כנק.פשכד
.'כ1פה'מרמעת.(לשרשר'ראפ)ל.רא:אפצילשכה תה.רא,לב)שכ

.ק1'
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כללהמריףדנוהגיםדהאלזמרישנמיאי.מעשהעושהדאינולשמומהעיקורביןביה
דאטאבמימניםהמכיןדחיקתידישעלבעיקורהיינושחימהבשעתבמשהואפלועיקור
משהנדרכישהניאכמעשההמכין,ד,עלשנעשהמאדרהאטה.שדהדאכילהלמיסר
אבל)מני"ימעיףכדלקמןהמכיןעלמבעתמקצתשנמצא]ונן"מהריבשםץ"מהרבשם

כזלהלמימרליבאכללשחימהבדרךשאינובידיםבעיקוראפילואודממילאבשמומה
י"נשםש"כמז"כמימןדלקמןשחימהבשעתבידיםהושםבניקב.כס.היאשחימההדא
אבל.לשמומהעיקורביןלחלקשישאלוחילוקיםלשנישםשנתכוין"ךנן"השבשם

ואין,לגמרהיאמלתאהדאישמיטהקיר.דעמביאראדריניםישארכאןא"רמממתימת
שחילקוו"מהרישחימסהגהותעלשחלק"נ~"המוכדעת.כלללדינאביניהםחילוק
בתורתבהדיאמ"וכ)בחראבמיעומביןקמאבמיעומביןך"כשדלא.עיקרוכן.ביניהם
דלעיללבעיאדמידלאשחימהדרךשאינובעיקורמודהי"רשדאףהארוךנןןהבית

.("כהמענןהעיקרוהילכך.היאשחימהחדאכולהדילמאלןדממפקא
כמאןשפסק"אנת"הרשבלרעתלחוששורנתהתבואותבשםלעילניןש"מלפיואף

שחימהבמקוםחיותאסיפקכולהדבעינןפסולהשלישים'בושחסשלישהגרים]דאמרנת

כיוןחשורוממקוםקמאמיעומובעיקור.פסולהשחימהבמקוםשלאדנפקבמשהוואפילו
איבאבמשהוכןאם)ןנת"ורמבי"רשדעתלפיומרפהחיותאמיפקכולהאיבאדבכולו
משהואיכאבמשהוהכיואפילוברוכאדמימרפאהגרגרתבפסוקתכמוחיותאדמיפקמשהו
אהכרעתמרובהניתבהפסדשלאאפילולסמוךישגוונאבכהאימקוםמכל.חיותאדמיפק

א"דהרשבמשוםאבל.בכילילי.אפכלליתא.דמיפקיליכא""כשרשדבחייהדלקמןא"רמ
דאמרכמאןליהמביראלאמריפהליהדמביראי"ורשכשרדבחייםליהמביראגופיה
.,ההוראהשתבכלליש"כמבדאורייתאלהקלמהנילאמעמאהאיפסולהשלישהגרים
.שחימהבשעתשלאאפילונםקמאבמיעומלעצמונתןיחמירנפשבעלהילכך

אףבבהמה'בסימןשחימתלפניהראשוןהסימןרובשחימתאחרהמימןכלבנעקרוכן
עיקורמשוםלאחריםלהחמירשאיןדקמאבתראמיעומכללשחסולאשהניחפיעל

לרושאין'האמימןבעיקור'הבמימןששחםומשוםכללשחמולאשהריבתראבמיעומ
לעצמויחמירנפשבעלכןפיעלאף.לקמןנתןש"כמרובושחימתאחרשנעקרכיון

סימןביןמרפהמימניבגולדוולהאומריםהויאמריפהדעיקור)ןנ"ורמבי"לפירשלחוש

.מהרכל:אכלשלב ,מזק"ומשלג

,אק"משלד ,אק"משלה

.מזק"םלקמן.ץק"בסכ"וכ,יאק"םסיףשלו "רששלדעת,ב,כנ)א"שבביתשלז

:היאא'דהאצע' בהגרמהאובחלדהאובשהיה

,(בדרמהאי ,כהק"םלקמןה"עשלח

,כדק"םשלט ןק"משע

ת.ביהקצר.הארךהביתיבתירת,אקלעה"דב,מ.שהא .ב,כדא"שב

_א,טשמב

.(ן.הר,ה.בר,,בתהלת)להק.פל.רלעשמו פוףלעילשהנבא,קמאבמליטבהגרמה,כמלאשדם

.מרובהבהפפררקלהקל,כרק.פ רלן,פקת,א.הרשבכריתשמה

,מדיפה'הגרלא,שםל' .שהטהבהמקלרלאאלא

ם'פק,הפ'כללראה,.1אנתרמב'.פ,פך.בששמו כללההנראה,

". כללדאהשמז

.פאכללההנראה,ם.מק,הפ' ,1.כהמ'לנמרלהקלם"בתדאמ,במקכןשאיןמהשמח

.כרושל .מרק.פשמט

.(ן.הר,ה.בר,,בתהלת)להק.פל'רלעשנ
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ישדמדינאגבעלאף."~ונ"כ'סילקמןש"כמשנשחמעצמובמימןנולדואםאףלמימן
עלחולקיןישהכידבלאומאחרמריפהאינודעיקורא"רמאהכרעתגוונאבכהאילסמוך

.שםש"כמממפקאלאם,אימרנם.אם.הא1מרוגםשםדלקמןהאומרים
למירשדליכאבידולבדוהקנהאתותפשדקנהקמאבמיעומפגומהדמכיןבעיקורוכן

לפירושלחושלעצמויחמירנפשבעלכלכןפיעלאף.]~נג"כ'מיכדלעילהושםלנקובת
שחימההדאכולהאמרינןאילןוממפקאקמאבמיעונושהיאי~דלעילעבבעיאנ~מע"הרמב
ואסאשחימהמהלכותהואפגומהדמכיןדעיקור"~התומפותנדעתלפיי"ולפרשהיא

פסקע"בשוי"שהבשאף.לחושאיןמדינאאבל."נהיאשחימהחדאכולהביהלמיסר
אינום"הרמבלפירושוגםם"הרמבפירושעלהחולקיםשרבוכיוןמקוםמכלם"כהרמב
א"רמאהכרעתמרובהבהפסדשלאאפילולממוךישגוונאדבכהאיפשימא"מפקנאלא

דעתלפיי"כפירשדלאשחימהמהלכותהואחיבורוממקוםדעיקורג"כהכפירושדלקמן
האכןואם.כשרנןדבחייםא"רמכתבשהרי."פגומהנמכיןהואדעיקורהתוספות
עיקוראיבאוהאכשרמלחיכולושנימלתורבץשמואלדאמראהאנןפפארבדמתקיף
חבורוממקוםעיקורהואשחימהמהלכותשהואדעיקורמשוםכרחךעלכדלעילמימנים

רישהתומפותדעתשכןלפיעיקרשכןא"לרמליהומבירא.ג"כהבשםהתומפותש"כמ
וממך.כבתראיוהלכהפוסקיםושאר]שנן"והרא"ןנן"והרא"והרשבמריפות.אלפרק
בעיקורדמחמירינןוהא.י"עהואמדאורייתאדאימורנ"עוהביציםהחלבלהתיר1העלא"רמ

דעתלפיי"לפירשלחושוהיינו"ניילנןי"במהרש"כמבחראבמיעומפגומהדמכין
.א.דשטמההדאכולהנולומדש.1מה.שדמהלכתהואפגומהדמכקדעיק1רהת1מפ1ת

שחימהגביהקומרותכלנוהגיםהכימשום,עומדתניאיסורבחוקתדבהמהמשוםהיינו
.~אימורשןבחוקתשאינןוהביציםהחלבלאמורעלהלומיףדלאוהבונהוגדנהוגוהיכא

שהריבתראבמיעומפגומהדמכיןבעיקורגםלהחמירליהמביראלאא"דרמאפשראו
קמאבמיעומלהחמירכתבדלאוהא."נןמשהבדרכיולאבהגהותיו11לחומראהביאלא

מןידושהגביהסייריכרחךעלקמאדבמיעוממשוםהיינוהושמנקובתחששמשום
אם.יפהבמכיןשחיצתוגמרכךואחרבלבדהקנהמיעומאלאשחסשלאוראההצואר

נפקאבתראבמיעומאבל.הושמנקובתחששמשוםדאמורהשהייהמשוםליהתטוקכן

שםהוכיחשכנראה)נו.ללע'הגשלא,בו."במיםשנא מב"פש"מהרא.כן

אח-הניקבהן'דשמשיה,א'" במקיםשלאישחטהגרגרתרובנפסקלריןשחשהאחר

,ג"ושלחומראגיבשניהם,חתך .נ"יש,כאק"סשנב

,ג"-.'"הג"כשגג .כחק"יםה-קק"ומג"ומיא"מישוד

,(בפיקוהנה.ה"ד)להק"סל'דלעשנה ,(בעקיראלאה"ר)כרלעלשננ

מהים~מ.םכמעיטהחליר)ב,לדבלאממפקשוו ת

.(קו' (בפיקוהנהה"ר)להק"סל'לעשנתבארדאףשוח

מ"מ,אמירבורו.חממקוםקור'עשגםמידהשרשיי

שלקיר,'התיםר"לפכרשייסונרשאיטא"מרמח.להיכ2" .כר.שהר,פגומהן.מכהיאפגומהמכיןשל

דשנט

-

הישחזהואת.פה,טרילאלה'נב'הושלקרעז 'התום

הנורוממקיםרעיקירמהאכילהיה"דאסי

-

בזהזהתלויםב"וא.(מנימהמכיןולא)מה.שה'מהלוא עשאם]

פגומהמכיןכןאםפה'טרנו.אחיביריממקוםקור' .(טה.שחמהלנה.א

.א,מדשסי ,ג"ככהם.שמיבר,להק"סלעילינתבארושהיבאוא,שס

_ג''סיא"פשסיב ש,לחק"םלקמןראהאבלשסיג

א"הרמעלחולקים2" צרקצמהשייתיראה,לעצמויחמירש.נפיבעל,בזה

.רנד"ם,האיתנט'.ם,גאותכימי הנהית,'"הג"פאמורותמאכליתהל.ם"רמםראהשסיד

'.ום,א"ספא'.יע"ושיטור.טאותשםמישנוניות
,ג"מפי .ק"המבתחלתכרלעילשסיה

.א,טהונארבשסרו ביאורראהשסיז

.הלכית' .רחצכלל.יההוראההפימקים.כללראהח,שס



מךמהימה,הכלדרש 14אוו,שיו*11*,1

סחיטסס5ץ5)5כסרנחיו)35סגסחט5סר)171ק5["]ח"תסריפ"ע)13סטמן
יוקףגיח).טסרות["י]ססססלון5יס)16חלנועלן)טיגןתפקסטתועלת
.(6"רסננתקונת

וליתכללהיאשחימהדלאומשוםבחראבמיעומפוסלפגומהדמכיןעיקוראיןאםמינה
ואיןפגוםשכולובווכיוצאבמגלבתראמיעוממותרכןאםהיאשחימההדאכולהלן
אבלכשחימהכששוההאלאאינהדשהייהשהייהמשוםכןגםבנהואין.כללשחימהבו

~
אםאבל.משהירייסישלפגםפגםדבקמשיםאמירבקרדיםאבל.מלשחותפסקה

ובאמת.ן"בדיעבדנאפילואמורבמגלאפילובתראבמיעומפומלפגומהדמכיןעיקור
מצוישאינוובדבר(דווקא)בווכיוצאבמגלבתראמיעומלחתוךהואמצוישאינודבר
וודאיומדינאאדינאליהמוקמינןכןואםנלא"יפרקסוףם"הרמנש"כממנהגשייךלא
שבהלכותדעיקורג"ברבשם'התומכפירושהואשהעיקרמאחרבדיעבדלאמורראין

איניי"לפרשאף"ןשע"והרא"הרשבדעתשלפיועוד..חיבורממקוםעיקורהואשחימה
איןי"לפרשדאףשמסמימןא"הרשבבתשובתבהדיאהואוכן)פגומהדמכיןעיקור

י"בפרששלנולגירסאשכןוכל.(בתראבמיעומפגומהדמכיןבעיקורכלללהחמיר
דעתלפי.מפקנלנאלאאינובתראבמיעומי"בפרש'התומדעתלפיואף.כדלעילנלנ

והלכך"נלג"כמימןלעילש"כמוויילי"במהרהואוכןדרבנןמפקהואן"והרנליא"הרשב
:הפסידלאהסיקלגוונאוכהאימרובהבהפסד

קמאעימ.נמקיר'עדהייניליהאדממיךדייקאקאיילא.קאיאדלעיל.כרודוקא,]גל
שאיןמשוםאלאמדינאאיסורדאיןשנעקרקמאמיעומדהיינו,ךנל"השלפירושאף

חלבההכיאפילואמורההבהמהדמדינאהיבאאפילואלא.הושםבבדיקתבקיאיןאנו
:(ךנט"ש)כשר

ל)

"
לןשרילאדלמאבגמראנלןלןדממפקא"דנל"י'סילדלעלדמיולא.כשרות,

ולאבשחימהלאיסוריהתקנתאדאיכאהיכאאלאהחימןמאברראתירחמנא
עולמיתבשחימהתקנתאדליכאהתםדשאני.נןבשחימהתקנתאלאימותיהדליכאהיכא
תקנהלוישכןאםומתרפאבריאדהדרמשוםמריפהואינהכשרדבחייםכיוןהכאאבל

נמיהכיבלאוומיהו.שםעיין"דנן"מדףהתומכותמלשוןכמבוארלכשיתרפאבשחימה
לרושישאיפרוקיבדאפרוקומיהו.]שמנןעיןהאחרוניםש"כמלהתםדמידלאלזמריש

"חדשניוהפרי.(ךנני"ש)הויאמחייםדמרפהסייעתם.נננ'התומלרעתלהחמיר

רלאנראהעחומראהמאלאא"שהרמוכייןשסט .ליהמבירא

,ג'הלכהשע ,להק"ממוףדלעילשעא

תירציילא,'"רשעלשהקשי שייתיראה.פגימהבמכין'דמיר'התיםריץ'כתבי

.בות"אמ4צרךצמח .להק"ממוףשעב

במיעוטפיסלתשהייהאם(א,לב)דבלאממפקשעג .בתרא

א"שבביתהארוךהביתיבתורת,החלידה"דבלישעד ,(ב-א,כנ)

,מזק"משעה .(ך"כשדלא.ה"ר)לוק"מלעילשנתבארבגק"משעו

_שםשעז ויוערע"שויראה,ליריטהגיגלאבשוערזהמצוןשעת

החלב'כוהאברינאמראברא.שהוצעיבר)ה"ס אמירשלה

,(משתווני _א,מםשעט

שאיןאף,ם.והבעהחלבאמר'כאןגםלכאורהב"ואשפ .מרעההבהמה

.והאמאה"דא"עשפא ,וק"מז"ת,א.ק"מך"ש.עוברה"רח"ב,יד'.םשפם

.'ק"מיבאן .('התיםאבלה"ד)להק"מל.וכדלע.שםשפג

,בגק"משפד ,לבק"משפה
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אפילובונשתייראםאבלכולובשנעקרהיינובעיקורדפמולמהאמז
מיעומאםאבלאחדבמקוםהואשנשארשאותווהואכשרמשהו
הדברשניכרפסולכאןומעםכאןמעםשהואמדולדלהואהנשאר
נעקרליהוהוההואמדולדלחיבורמחוברשנשארומהבכחשנעקר
מיעומואלאנעקריאאםאבירובובשנעקרמיליוהםופסולכולו
ומעמכאןמעממדולדלהואהנשארזהשרובפיעלאףקייםורובו
.כשרכאן
קורםאםידועואיןשמום[יט]השניונמצאמהמימניםאחדיישחמין

ורק51פיןו:מגס.פסולה["]זוהרישחימהאחראונשמםשחימה
הגולהבאר

/אח"כרףשםברייתאלדמידדףשם'השת'וממוג'יכונחמןריבמטראלג ,הרץ,א"דישנ,ש"הראפסק.וכןרשייוכפרוש

וכן,1נן"ורמבי"לפרשלחושאיקלופיבדאיקלוףאפילולהחמירכתבו,שורניוהתבואות
מרובהבהפסדמקוםומכל.הביתיבבדקהראייהדעתוכן.מננן"והרמב"ףנן"הרידעת
:לעצמויחמירנפשבעלכלאלאאחרוניםושארא"רמנגדלאחריםב1הלהחמיראין

:'כובעוףאחדשחסאםאבלו"ממעיףאדלעילוקאי."מיירינןבעוף.שמומ,ולט

מפקדהואדלעיללדי)בברייתאאכדתמא(]ךלן'ער)ננילהמפקפירוש.פסולה[מ)

."1כשחימה
לזמרצריך.תחלהנמרפהדהרימשוםהואבעוףדפמולהדשמומה,דלעילנן,ינן"ולפרש
היתהכשירהאםלמפרעמפקשנולדמשוםהיינוכשחימהמפקתנאלהדקרידהא

מדאורייתאברורהדריעותא.לפניךשמומההיאשהריריעותאדאיכאכיוןשחימהבשעת
תרתילמהוימקוהגבימומאהלחוקתמדמצמרפתלפניךהיאדהריהא11היא

ת"אמימןכדלעילוקדשיםתרומהעליהולשרוףממאנתודאילשוויה"לריעותאנן

דאיכאכיוןנמיוהכי."תח"ימימןדלעילפגומהמכיןגביבחייהדבהמהאיסורולחוקת
להיות11ריעותאמהניאמדאורייתאברורהריעותאשהיאלפניךשמומהדהריריעותא

שעהאפילולאכילהברורהיתרחוקתלההיתהולאהואילולחומראדאורייתאמפק

,(לשחטהוראויים,בוק"משפן מדלעלשפז

.נינימטה.ה"רשםשצווכשמוטה,והרסובדיהבתחלתו)להק" ה

.להק"מ2"רשצו.טרסהא' ,ב,בנרהשצח.א,טשפח

ראמלע"ושיטית.טמאר"ברהשאף,שםק"כחשצט.כחק"מח"יהפרבגק"מך"השלפירוש,א"הכפיטשפט .קמהק"משםשיך,א"מע.שםך"בש.היבא,(ב,כא)א"שבביתשצ

לעיללשםצניןכן,.מקנהלנרלא,נ'ר'לשהניןבחלקת.,כק.מך.ש.שההה.רא,''.דששצא מ,בזק"םשצב

צויןץ'ועד.יק"םשםו"טיראה,זק"םא"קיה'" ,ג"וש,כץק"םלקמן(זהץ'טלחיכן)לשם.א,.שצג

נבלהמפק'דהו.בק"םשםלעיליראה,זק"םא"קווצא,להק"םריששצד ד)להק"םכרלעילשצה

,דמכיסמשריתחזקתנגדהש.שכזן)ג"כהלדעת,(א"הרשבאבלה" מחכריםהמסנים'במה.שחבשעתל"צבעוףשגם)



קלאכדשחיטההלכות

לפיכשחימהמפקמיקריהכיומשום.]החיתמןאברמשוםאמורההיתהדבחייהאחת
למפרעמפקנולדלהיות11ריעותאדמהניא(או)ןתז"ר.)את"ברשניונהרבנוהרבדעת

לפיהדימןדאנרממשאימירנשקתהיאמדחםהנילדינמפק.נשממהשמאמהיים
"למת'סיסוףלקמןש"מועיין)איחמימןלעילש"כמ,את"ורמ"והיתרתאיסורדעת

.(ב1הנסתפקגופיהא"שהרשב
בעוףואפילומועלתשחימהאיןדשמומהומייערםגתן"בהבשם'התומדעתלפיאבל

דבמריפותמריפותלענין11מברייתאראיהאיןבשנימועלתשחימהאיןאחדמימןשנשמם
שהיתהפיעלאף..'היתרתבחזקתדמוקמינןלזמרישממשמחייםהנולדבמפקאפילו
לווהלךחלףהחימןאברשאיסורמשנשחמהמקוםמכלהחימןאברמשוםאמורה
גבעלאףשחימהאחרהנולדבמפקשכןוכל.עומדתהיתרבחזקתנשחמהאמרינן
מעמאהיינו11דבברייתאמחייםנשממהובמפק.לקמןש"וכמלפניךדהריריעותאדאיכא
במהלךנודעלא111נשחמהבמהלךשיודעעדאימורבחזקתשהיאמשום"'תדפמולה
הואוהשתאמתחלהשלמיםשהיובחזקתןהמשניםהעמדאמרינןלאהכיומשום.נשחמה

.לפניךשמומהדהריריעותאדאיכאמאחרחזקהלהדיחזקהדמוקמינןמשוםדנשממה
מעמאדהיינו)'את"הרשנדעתלפיואף.]'חת"י'מידלעילפגומהשנמצאתבמכיןכמו

המכשירהמעשהבהשנעשההראיהרעליךמשוםעומדתאימורבחזקתבהמהדאמרינן
שחימהקודםשנשממההראיהעליךלמיסראיבאדאדרבהמעמאהאישייךלאובשמומה

נשממהמתייודעואינילפניךשמומהשהיאכיוןמקוםדמכל.אחזקהלאוקמיהדאיכאכיון
נמתיןכמינפקאלאמשקאישדניטמטהשדימהשאדרהראיה.עלץנמילמימראיבא

.י'דלעילת
חיהואינהתתןמחיפהדשמומהליהדמבירא,"תן"לרמבאףלשמומהמכיןביןלחלקואין
בנקובתלבדוקדיישינןלאמעמאדמהאי.~'תמחזקהעדיףורובאכשריםחייםבעליורוב

עדעומדתאימורבחזקתדבהמהגבעלאף"'נקבתבמקוםקשחימשמאולאהושם

מקוםדמכל.ן'מח1קהתעדיףורובארובאבתרדא1לינןמשוםנשחמהבמהלךשיודע
כמולפניךשמומהדהריריעותאדאיכאכיוןכללרובאבתרלמי1לשייךלאשמומהגבי

מפקשלעתן)ה'בחיבהמהה"דא,טי"רשראהחב בשח

שלעניןויל.מיר.אחזקתזהמטעם'הומה' ברורתר'החזקתלהאיןבפרסיתבמפקברירהייעיתא

.(ה~ממעם תג

.גק"מנ"םבשיךהובא.מפקכלן.ילענה"דב,' ,תניאה"ד(אג)תר

וראה,גק"מנמיך"בששהיבא,הן'רנכלליאהתה שלמןגם

,בגק"מלגמי,ב'ק"םסיףלא" ,א"מנ"מתו

וראה.גי'-לקע'הגשלא,כגק"מום'לםהכוינהאפשרתו נצרקצמחר"פם

הבם,בארסהמית'השרור'ב)נ" .(רבניבשםל"'מהרבשםא,קלב

.נו'ללהגיגלאר"בשיעזהמצוןוצח תם

.(א"הרשבאבלה"ד)להק"מדלשי "ויוך"בששהובא,מז"םמלובליןמ"מהרת"שיכדעתחי
,גק"מנ אששמיטה,ג"כהבשם'התיםלרעתחיא

אלאפה'טרנה'

החילוקתבאר'(יאףה"ד)ולקמן.בהמועלתשחשהשאין לש,ג"בהמת.לשי"רשמת.שמןלהקה

נישמטהמפק1' .(הרבותאלתליתבמהכשיש)מהנזם

חזקת,עיתא'לר'תרתמטעםשאמורה)זק"מא"קוחיב א

.מכיחחקתעד,לפנןיפגומהמור' מוףכג"מלעילהיבאדאמרינןוהאה"דב,לצמיתתיג

,א'ק"ם אהזקתשמשעםתיר
ה'הראעלןנן'אמרדבהמהמיר' .שחשהאחרנפגםשהמכין

.(ן.הי,ה.ר)להק.פלעילשהכאתטו ממיםלא,מייפהממיםאפויהבבהמהשאףתטו

.שהשה נרהפיז

ה.ר)ב.,מהרקפו"פלקמןנםיאה,.ב,ה' .נ.וש,('הכששנם
.ב,א''אשיבתיח .לדשכאןש.כ,טיט

הזקתלהאין,,פה'מרשהיאן.דמב,' .ל.כננךכלאיפור
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אדלא
~

אפילו.]ת'א'סילעילש"כמטעמאמהאידרםומפקשההבמפקרובאבתרלינן
בבא

~
כדאיתאחוקהמשוםאלאשרינןלאנקוביםכשהםוהחוירםמעיםבניונטלאב
ריעותאדליכיאהיניאאלארונאנהרלמחלמקראנן.לפ.דלא.רינאמשיםילא"]"בגמרא
דאלאודאילפנינוכלל

~
כמוכללינן~חדלאלריעותאאפילוחיישינןהוירובאבתרלינן

ובעינןקמןריעותאינן~דחהיבאאבל.גוונאוכהאישחיטקאבושטנקבבמקוםשמא
דאתרעהואהשתאלמיסר

~
הואהשתאואמרינןהיתרבחוקתדמוקמינןחוקהעניןהו

מוקמינןנשחטהבמהלךשיודעעדאיסורחוקתנמידאיכא]]תבשמוטהוהלכך.דאיתרע
אחרנולהלנהדברלפמניש.יאשלי.י]"דאירייתאמפקליהיהיה;]שקהתלהדידוקה

ולא.ממשבשחיטהמפקדהואומייעתוג"כהדעתלפיטעמאמהאיתלינןלאשחיטה

כלאחריותרלתלותכשישמכיןגבי1]תהמקיליןדעתלפיואף,]תכללמריפותלמפקדמי
אבלן]תח"ימימןלעילש"כמאתרעילאבהמהאיתרעידמכיןמשוםהיינו1]תשחיטה
מפקשההבמפקתלינןדלאכמותלינןלאעלמאלכוליאיתרעגופיהרעוףבשמומה

פוגם.דודאעצםנשינראלאלק,תשאיןשם"]"המטמיריםדעתלפיכמכיןודינה.דרם
עצמותשאראפילואובמפרקתבחתךלאאבללפניךפגומהשהיאבמהכללריעותאוליבא
יותרלפגוםשמצויםלפימבעוריותרבהםלתלותשישפיעלאףוהובאההולכהבררך
לפניךפגשהשנמצאתבמהריעותאאיבאפוגםוראישאינהרביון.תלינןלאהכיאפילו

כהאיבשמוטההטעםוהואהדיןוהוא.דאוריתאמפקלמהויאיסורלחוקתומצטרפת
.תונא
כשישאלאלהלנהן.אלה.ננילאנעיףטרפהאלאאינהדשמיטהי"רשלפירישיאף

בגרגרתואףא"רמש"כמופרכוסבנריקהלתלותלאאבלתןבולתלותממשדברלפנינו
להשמיטכחבפרכוסראיןדפשיטא"קתן"[י]מהרבתשובתכמבוארלאשתמוטידעבידא
ופוקשחיטהאחרמפרכמיןהעופותשרובהואידועדברשהריחיבורםממקוםהמימנים

נשממתהגרגרתאיןפעמיםרברובפשומדברהלאכךמשוםמשתבחיןשמורוותכמהחוי
כחדישד.נחרקבידיםבהמשמשיאפיליג"בחדעתלפיאבל.ל"עכהפרכוסמחמת

משמשכןאםאלא.('כתוםדלא;שורתןתבואות)לןקיימאוהכי]תוליןתיאיןלהשמים
שמומהשנמצאתבמהכללריעותאליבאגוונארבכהאימשמסשבוראיכךכלבחווק

סימןדלעילהמבילהאחרהמיןבאותובנתעמקוכןי"תפוגםדודאיעצםלשבררדמי
שיתבארכמו'טמעיףד"למימןדלקמןגרגרתגביבמכיןתלינןטעמאומהאי."חתן"י

:,תןשם

,(פות'נטרולא)כשחשהמפקהיאשםשגםאףעכז השיא"בקומכח

באריכהוראה,(הביןכךה"ר)למטיוך' מיצרקצמתשיית

,בי ,שםל'דלעא"הרשברעתתכט

.ולעיל,מעים.בגונמלזאבבבאכמותל _להשרשתלא

,(א"רע,קב)עה"םז"אהעצדקצמחת"שוראהחלב ,לאק"מתלג

,י"מטח'"םדלעילתלי דעתוראה,(הביןכךה"ד)למטיויוא"בקיתלה

.לאאיתחה'פתתירה תל

הגלאר"בשועזהמצון"
.נו'ד.לע.

כג"מלעיליראה.(רבותאשנקראהמעם)בגק"סתג רובדחשיבהממביםלדעתשאף)יאק"ססיף

.(נבלהמפק'הימ"מ,יה.שהבלאלשחוטן'ף~מהשוהמין ביאווראה,א,טהכא

-

.הלכית ג"כהלדעת)שמוטהמפקביןהחילוקמעםלבארבאעכב

'בנונטלזאבבאלמן(טה.בשחמפק'דהיעתו,ים מע

.(ל"כנ,ריבמטעםר'להתאיןהם.שבשנאף)ס" ,מה'שחבשעתשמוטהתה.השלא,היתרחזקתוצנג

,ג,מגצדקצמח.הירישראהתנד ד.מתשלכןתנה
,מעים'בזלקה,זאבבבא(א,מ)ן' כיש

.ם.הנקנלתלותבמהע" ש.הרארעתתנו
.הק.פשםא.,ק,נ.'פה'"סל'לן~
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גייסו(ס"5סורסק"סרי)נ)ט)גסנפרטות5ווריקסת)חנ)דנשסריגן551נזידוסעוף
.(מ"ר'פיי"סר5)נפקקי)סחיטסנסעת[""]סינוטסיסס55ר)5ונגבנוןמסוחט

בידוהמימניםתפשכעמטחמאםשמום[]"]השחוםהמימןנמצא"י,ין
הריהעורתחת[ג"]המימןונדחקמאחוריוהשחימהביתעוראו

הגולהבאר

,צומקיםישארף".הרפ"וכ'אר"נרףשםנחמןידביחנן''ורלקישש.דרמהאש"הראו'ב"בשםסירלה

קא..~תןה"ב'סידלקמןבבדיקהשחימהאחרשבדקשאומרכגון.שחיטהכשעת,מא]

לפניךשמומהדהריריעותאנמיואיבאאימוראדאתח1קגבעלדאףלןמשמע
הא"לתקןתןבירואינהדשמומהגבעלואףבידושהיהבדבריחידינאמןהכיאפילו
בהמותדרוםשמומהלעניןהיתרבחוקתהיאדאדרבהאימוראאיתח1קלאשמומהלענין
.(יתת"מהרא)בשמימהלתקנובירוהיהדאתח1קהחימןאברואיסורשמומותתיןאינן
מרגישאוליהחויהוישמומהדהויאיתאאיאמרינןלאשחימהאררבדקלאאםאבל
למסוךאיןולכן.("קתת"מהרי)המלאהכבמןכעצמיםהואהלאב1הלהבחיןיוכלמיכיבו
ב1הלהבחיןאפשרשאישמומהיהשלאשחימהבשעתהרגשתישאומרהשוחםעל

היהשמתחלהאפשרשחימהלמקום.לובאנתהפךבמימןהעיקורמקוםאםואפילו
למקוםלוובאנתהפךהפרכוסידיעלועתהשחימהבשעתבמקומועקורמונחהעיקור
:(]שזרתתתבואות)שרימהאחרשנעקרכללהוכחהואינהשחימה

גםהכאסיירי.]שחימהתתאחראונשמםשחימהקודםאםיודעואינו.שמוט,]מ]
:'כווישחומבהמהשיביאכדממיקבבהמה

שתעשהלשמומהדאפשרבידוהמימניםתפםכאלומהניגוונאדכהאי.העורתחת,מג]
שנשחמקודםנשממשמאחיישינןהכיומשום.בידותתיהמימניםכשתפםשחומה

שחומהשתעשהלשמומהאפשראיהמימניםתפסכשלאכןשאיןמהממפקופסולה
נשחמלאושובהפעמיםברובמידלסמהיורדהואהשמוםשהמימןלפיהפעמיםברוב

אהקפהממכינןהכיומשום.שחומהשתעשהלשמומהאפשרשלפעמיםאלא.("יתת"רש)

.כדממיקלוו11השחימותדומותאםלראותאחרתבהמהלשחימת11שחימהשמקיף
11אהקפהממכינןלאשחומהשתעשהלשמומהשאפשרושחסבמימניםבשתפםאבל

מודים"שמתתהחולקיםואף.(~שתת"רא),ותת"ל'מיכדלקמןלבהמהמבהמהמקיפיןראין
וכן.הכאאהקפהממכינןלאשחומהשתעשהלשמומהשאפשרבמימניםבשתפםכאן
דלאחרלחתךמקיפיןדהתםלדהתםדמילאדהכאדהקפהמשוםוהמעם.ע"השודעת

ברתךהיאדהכאוהקפהכללמאדיםהרתךואיןכללבבהמהחיותשאיןשחימה

.לבק.פהמב.אף.פןפיז לעיאתתלת

,ושחימהשמוטהה"דא,נר'"ישג"תנאמןשבשחמה)'ק"מא"קוח'"מל' בממעם

,א,נדנחמןרבכדאמרד"ת'היימאן,תר'החזקתמטעםפית'כמרו" .כשרהה"רשםתמה.(רי'במ'יאטה'משחמפק מתשאיןהטעם)מק"מל.לעראתוצלט

שםא"רמיראה,יני-לקרגעלאבשוערזהמן.םוצעררובמטעםם.ר' ,ש"ילאג"יבהרשייכדעת,.(רוי.(כלנר

.י'.םב"פתעו.רה"םפנקיםתם ת

"יהרשבם"והרמבהרפף.כרעת,ה"סשםע"שיתעח,ג'ק"סו"ט.להשורשא"
.א



כדשחימההלכותקלד

ואחרהמימןוישחומבהמהשיביאבדיקהי"עמותרלאוואםפסולהזו
השמתואםכשרה[י"]יזוזוהשחימותשתידומותאםיעקרנוכך

בבדיקהבקיאיןאנואיןועכשיו.הראשונה[ה"]פסולהיותרמאדמת
.אמורגוונאבכלהלכךזו

אלאתחילההמימןנשמםכבראםאףבבהמהחיותעדייןשישעצמההשחימה
מהניאלאנמימעמאומהאי.לקמןש"כמיותרמאדמתהעיקורשלפנישניהשהשחימה

'הבמימןולעקוראחדמימןבוולשחוםאחרעוףלהביא1"ימעיףדלעילבההיאהקפה
אפשראיפעמיםדרוסמשום11אהקפהממכינןלחודהכאאלא.לוו11השחימותולהקיף

:ש"הראש"כמהסימניםתפםכשלאשחומהשתעשהלשמומה

שויםהםולכךהראשונהכךהמימןשנעקרקודםנשחמהשהשניהשכמו.כשרה,מד)

.באדמומיות
אםאףשנשמםקודםשנשחממאחרבראשוןשגםלשניראשוןמימןביןב1החילוקואין

וראויםמחובריםהמימנים'בשיהיודבעינןגבעלדאף.כשירההשנישחימתקודםנשממ
בדיקולאתתןכמונחהואהשחוםהמימןמקוםמכלבעוףמהםאחתכששוחםלשחימה

.בהלןליתשנשחמאחרדנשממגבעלאףהכיומשוםהשנילסימןמירימהניאולא
ביןמריפותמימניבונולדואםלעניןהואבדיקולאדכמונחאמרינןדלאדאמרלמאןואף
משום'הבמימןשחימרלפסוללעניןהכאמודה)ות"כ'סילקמןש"כמלמימןמימן

אפילועלמאלכולא1הלעניןהואבדיקולאדכמונרפוסלשאינוהראשוןמימןשמומת
ומשום.שםכדלקמןבדיקולאדכמונח1הלעניןגםככולודרובורובואלאנשחמלאאם

וסייעתם")ןת"ורמבי"לרשומיהו.לכולורובוביןופוסקיםבגמראכאןחילקולאנמיהכי
דכמונחאמרינןדלאדאמרלמאן11הקפהמהנילאהויאנמימרייםמריפהדשמומה
סימןשחימתגמרקודםנשממשמאלחושדישבושנולדומריפותלעניןהואבדיקולא

הואוכן.אחדבסימןשהכשרובעוףאלא11הקפהמהניאולא.])היאתומרפה'הב
:י)ות"כבמימןש"כמאוילולשימתיה.בהדיא))מת"ברמב

שבוהשחימהאיןולכךשנשחמקודםהמימןשנשממלדברדרגלים.הראשונה,מה)
אחרחתךבו.לרתךבעצמוהשמום1הבמימןמקיפיןראיןוהא.")כךתכלמאדמת

אחרשנשחמלדבררגלים1הלחתךדומההשחימהחתךאםולראותהשחימהאחר
מה,דשמהכאדשאני"דת"ל'מידלקמןשנפסקבקנהמקיפיןגוונאדכהאי"שנשממת

שלחתךיאדיםשנשממאחרנשחמואפילוכחיההמימןחשובכןואםהיאמריפהלאו
נשחמדאפילוכתבן)והפרישהת.(")שמתש"רא)שחימהשלאחר1המחתךיותרשחימה

ה"דשם'תוס.ף'ק'וה"דשםי"רשרוש.יפרמת'כגוצגו,ב,לבת"לקש'רתמס "במוםתג

,ויקיףא'ב'.נ"יש,יני-לקרביעשלא,בו' שםע"שיוראה,נו'ד.לע'הגלאר"בשיעזהמצוןוצגו.(יהרןובריהבתחלתי)להק"מדלללתנא

ב"מ,(בנעקרוכןה"ד)לוק"מלעלה"סתגב םב"פתצחז".הנ"פתנג

,טזק"מ-מ.לק"משיך.'" ,ליריניהגיעשלאבחלקתנד

,לרק"מחנט.ויו..מיב"מראשתגה
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מבעתמצאשחימהגמרואחרבהכשרכדרכוחלףשחם"קם
תןמס""]תטרשיןרם:מגס.כשר""המכץעלצלם,מהגרגרת

הגולהבאר

מלז"מךבשםשיש

שלאחרמחתךיתרהבהמה"כחשהואשחימהשלחתךיתריאדיםשנשמםאחר
דאמרתןלמאןאפילושפירואתי.לגמרימתהוהיאבבהמהכללחיותשאיןשחימה

:חידשס"יחיהשאינהאלאעכשיוחיההיאמקוםדמכלהיאמריפהדשמומה

'כבששחםפירוש.(]יתן"ב"אגורתן)כןנעשההגרגרתגלגולידישעל.כשר,מז)
גלגולידישעלפירשי"לת"רש.(ז"משהתדרכי)נפרדולכךגלגולידיעלמקומות

גלגולידישעליעידמיוכתב1העלחלקהכיומשוםנפרדרובהשחימראחרהגרגרת
באמצעאושחימהבתחילתהואשמאבאהואהמימןרובשרימתשלאחרהגרגרת
ממקומהאחתחוליאשקפצהבאהגרגרתעלהמכיןשבדחיקתלמיסרממתפרוכןשחימה

שבאתאלאלפניךאחתמבעתעיקורדהריריעותאדאיכאדכיוןעמוונימוקוומעמו.ל"עכ
כראוינשחמהאםלךנודעדלאכשחימהמפק1ההריהמימןרובשחימתכלאחרלתלות

הדרכיכפירושליהמביראיוסףהביתאבל.1"ימעיףדלעילשמומהלנמצאתממשודמי
במבעתכללעיקורכאןואיןהגרגרתגלגולידיעלמקומות'בבשנשחתהדתלינןמשה

בההיהשלאבחוקתההגרגרתמוקמינןלפניךעקורדהריריעותאהכאדליכאוכיון.11
להדיאיסורחוקתמוקמינןולא.""חיימתבעליכרובשחימהקודםשלימהוהיתהעיקור
ומקוהמכיןגבי,תןח"י'סילעילשנתבארכמוריעותאבדאתילדאאלאדהתיראחוקה
י"בהובאאתןן"הרשבש"כממקומות'בבשנשחמהדתלינןכללריעותאליבאהכאאבל

:להלכהשם'ממעיףא"וברמ"תןד"ל'מי

עיקורידיעלאלאמקומותבשנישחימהידיעלבאאינודוהלהודמבירא.כזה,מז)
שארית.שורתהתבואותעיין)המימןומתיחתהמכיןדוחקידיעל11מבעתשנעקרה

נמצאתוביןהמכיןעלנמצאתביןב1החילוקואין.נעקרהמתייודעואינו(ממתל'מייומף
והמבעתהמכיןצידי'בעלמונחיםהחתךצידי'בואפילוחתוכהביןשלימהביןהארץעל

.הקיפהשהואלארכהותחובהחתוכהאפלואוהמבעתברוחבביןהמכיןעלחתוכה
האיךתחילהנעקרהשאםמקומות'וג'בבנשחמהאלאנעקרהשלאהוכחהב1האין

המכיןבהחתךולכךבמיעוממעורההיתהועדיןרובהנעקרשמתחילהדאפשר.נחתכה
ברובההגרגרתופסוקת.המכיןעללהובאהכולהנעקרהכךואחרכולהאפילואורובה
והרימועלתהשהיטהואיןנבלה

~
ישואפילופסולבשהידהמפקוכלבשהידהמפקה

,(ד,ה)רט,(ב,ה)רנה'מי.(יהרןח"וברבתחלתי)להק"סדלולן"ורמב."רשתם בשם,צד'אמיתשא

צדקצמחשיית.מק"סלעילגםוראה,זק"סקיא1,וצסל"מהחית"שיראה)ל".טרי .עג'"מים,(ש"מהבבשם,מט"םהחדשית

.דאמרהאה"דא,נתתז.האטרכתבה"דתסב ק"סתסג

.מיצאואםה"דיו.א'

.לגק"מוצבוט.ח'"םא"פש"באותסי .לאק"סך"בשהיבאוצע,באותבז'.מ,דאותבו"םצרףצמחת"שי.ראהתסה
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סגסיגכךר))ס5ן"כי"סרר))גיטופ"עגסק"סר5))נססיסגיססחיטות)עיקר
.סגות)51ין(יפתתססר"כהר
שיאיגביהנואובקרקערגלו"שידחוקליזהרצריךתרשולהשוחםלכ

.המימניםיעקורשלאכדיבקרקערגלוינעוץ[מח]
הגולהבאר

.(לו-סמהאוקרקעב"עשיהמאם"פ)'.ח"קכדףשבתדאגימימראלז

תבואות)"כדלעילתלברורהיתרשיהיהעדתלינןלאמלהחמיריותרלהקללתלות

.("כמפתלדלאחתלי"הבדעתכן.)ךתל"וש]שורתי
כשרהעניןבכלשנמצאהמבעתמיעומאבלהמבעתרובאושלמהבמבעת1הוכל

ומייעתו1תט"המלפירושלחושאיןעיקורמשוםוגם.,ברובאתלהגרגרתדפמוקת
שחימההדאכולהאמרינןדלאשהואבכלפומלועיקוראיןשחימהבשעתדגם"הלעילתן

.כללשחימהכדרךשאינובעיקורהיא
לאשמאמפיקאמפקמשוםלהקלהממתלןכתבלאאוהרובהואאםבמפקואפילו
גבעלואף.הגרגרתגילגולידיעלנעשהשמאהרובשהואלזמרתמציואםהרובהיה

ש"כמשמחייםאיסורחזקתלסתורמהנילאכשחימהמפיקאדמפקלהמהליהדמבירא
התירנמימעמאומהאי.מפיקאמפקבלאלגמרימתיריםדישהכאשאני.תן'א'סילעיל
אםלשערידיעהחסרוןמשוםלנוומפקלפנינוישנודאפילומלשונוומשמעבמתםהמס
."]תבעלמאמפקמיקרילאגוונאדבכהאיגבעלאףמפקאמפקמשוםמותרהרובהוא
וגם.הרובהואאםבמפקכלללהקלאיןלפנינוהואשאםכתב]]שורתהתבואותאבל

אלאכללדהתיראחזקהלואיןהרובהואאםלמפקדהאלמעשהעיוןצריךבנאבדה
שחימתאחרהגרגרתגלגולידיעלנעשהדשמאומפק.בחייםדבהמהלחודאימורחזקת
הגרגרתעלהמכיןשבדחיקתמפידממתברשקולמפקשאינולהתירכדאיאינוהמימןרוב

כךשאחראלאל"רשבשם)]לעילתש"כמברובאאחתחוליאנעקרהשחימהבתחלת

דמפקלןקיימאדבעלמאגבעלואף.לרחבההמכיןחתכהרובהאצלהמכיןכשהגיע
אימורבחזקתעומדהשקולאחדשמפקהכאשאניי"תמפיקאלמפקמצמרףשקולשאינו
:,יתן"ק'בסיש"מעיין"כנגדהתןכללהיתרחזקתלוואין
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ממוךכששוחמיזהרוכן.~לקרקעתן.ממךכששוחתהיינו.כקרקערגליויגעוץ,

א"קוא"מלעילגםוראה,נ"יש,(י"ילפרשה"ד)מק"מ,מק"מתעא .(לקמןתבאר.שכמו)זק"ם.מיף.ד"מכח"כשמ,שםתעב

,ג"וש,א"מרמא"מה"איכדלדולתפא.לאק"סתעג ,ד"מכובשמרה,להק"מתפח,באגורכתבה"דתעד

,מיק"םתפג,קק"םתעה פתעו

.הלכנת'א1י'בניאה.נ.1ש,מ1ק.פלא"פכדלקמןהפד.א.פלר" מ"מממעםמתיריםן.2א,גק"םה'מיוכדלעילתפה,א'ק"םתעו

.היתרהזקתעמהש.כשאלא,אימיר.חזקתנר,(ך"כשדלאה"ר)לוק"םתעח ק.פמעט
-

'בכללך.שויאה,רע1'להנעלאבשועייזהמן.פתפו. '.פל.לעלשםציןבןתפ
ן'1ר,(אימניהקתבמקוםפ.פלערן)בזן'רשםפ.פריבוי)הק.פא.1ק1,נק.פה' ומהראשוזג

.(ם"בםשקולשאצומפקן.לענ)לגיראה.נו.ד'להגיעילא,א'ק"םסיףבג" מ

-

,הגולהבארוצפולעיל(זהץ'מלחיכן)לשםן'צויז"ועד,יק"מאמי


