
פיזיקה

,  כשר-ליבן סכין ושחט 
חידוד קודם לליבון  

מירווח  -ומהצדדים )
(רווח

-שחין ומכוה זהים 
,  מסגירים לשבוע

ומטמאים בשער לבן  
ופשיון

וחצי ספק  , חצי גריס שחין
?האם מכוה או שחין-

,  מכוה-ליבן שפוד והכה 
כיון שהחידוד קודם

סכין עבודה 
זרה

; ז"שביקע בה עצים לע)חדשה 

(שהוכשרה בליבון

מותר לשחוט כי מקלקל  

אסור  , (כ עומדת למות"אא)
כ  "אא)לחתוך כי משביח 

(מיועד להימסר שלם

בלעה שמנונית  -ישנה 
לרב קולף  : איסור

ח מדיח"ולרבב

נחלקו אם בית השחיטה  
רותח או צונן 

ונחלקו אם  , ע רותח"לכ
בית השמיטה בולע  

כשהוא טרוד בפליטת דם

ונחלקו אם , ע צונן"לכ
דחיקת הסכין מבליעה

סכין טריפה

(מחלוקת רב אבא ורבינא)

,  או במטלית קשה, בצונן
וכן נפסק להלכה

כי בלעה איסור  , בחמין
(בית השחיטה רותח)

ובשחיטת בהמה כשרה  
אין בליעת איסור אבר מן  

כי לאחר השחיטה  , החי
היא כבר מותרת

הפרדת בשר  
וֵחלֶב

ולא בשר ואחר כך )בכלים 
,  שמא יחליף, ֵחלֶב

(וההפרדה תזכיר לו

שלושה סוגי סכינים  
בשר  , (שלא תיפגם)שחיטה )

(וֵחלֶב

בשר  )שני כיורי הדחה 
(וֵחלֶב

ֵחלֶב מתחת  -בהכשרה 
ולהפך יש חשש  , לבשר

שהמשמוש יקרע את  
הקרום שתחת הֵחלֶב

  בס"ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בהמתן של צדיקים  
ה מביא "אין הקב-

תקלה על ידן

לא  רבי פנחס בן יאירחמורו של 
כי השעורים נלקחו מתחילה  , אכל

ולכן חייבים במעשרות  , למאכל אדם
.גם כשנמלך עליהם

גינאי הנהר  , במסעו לפדיון שבויים
ולכבוד נושא החטים  )נחצה לכבודו 

(.והסוחר הפלשתינאי

אבל כיון שלא  , רבי הזמינו לביקור
עניים  ; עשירים קמצנים)נהג להתארח 

ה זימן שיראה את  "הקב, (ביישנים
וגבהה  , "(יִֵמם)"הפרדות הלבנות 

.חומה ביניהם

Don't Panic-
צדיקים עצמם לא 

!?כל שכן

רבן גמליאל ובית דינו פסקו  
ששחיטת כותי אסורה אפילו ישראל  

ורבי יוחנן אכל כי  , עומד על גביו
רבי זירא כן  )" שמיע ליה ולא קבלוה"

.(ולכן התלבט ולא חילק, קיבל

י נשלחו להביא יין  "א וריב"רשב
הזהירם  " ההוא סבא"ו, מהכותים

אם בעל נפש : "שעשאום כגויים
דרבי מאיר חייש למיעוטא  " אתה

לית כאן שומרי  "; (דמות יונה)
.שלא יוכלו לבטל רשות" תורה

,  רב אסי אכל ביצים מצומקות ביין
כיון שזו תערובת דמאי ולא יין  

אמר לאשת עם  /נתן: כ"אא)לצורך תערובת 

. (שאור שנותנים טעם/הוסיפה תבלין; הארץ בידיים
;  כ חמותו"אא)אין חוששים להחלפה 

.(חברה טובה כשטוחנות יחד; פונדקאית

;  לא אגודה)רבי מאיר אכל עלה של ירק 

,  בבית שאן"(ונחשב"לא ; לא הופרש מן המוקף
ורבי התיר את בית שאן שאינה  

אבל , כבשו1קדושהעולי מצרים )מארץ ישראל 

מקום ", (נמנעו בשביל העניים2קדושהעולי בבל 
.כחזקיהו" להתגדר בו

(מכחישים פמליא של מעלה)אפילו כשפים 

.ה"אינם עומדים בפני הקב
כדם  )זה לריצוי , גם כשמישהו נפגע

.(לדבר מצווה; גודל ימין וניקוף שני; עולה

במיתתן ; בחייהן כך
על אחת כמה  -

!וכמה

שמת  )מגע בגופת אלישע החיה אדם 

לא מדובר על ברכת אליהו פי . (אחר כך
.(צרעת נעמן; בן שהונמית)" שניים

"ושמעתי ממורי הגאון הפלאה זצ"ל בשמחת פורים 

דחידודא קודם לליבונא   בי זיראהא דפשיטא לר

 הומרווח רווח דאמרינן פ"ק דמגלה קם רבה ושחטי

מונח על   הואפשר שחטו בסכין רותח שהי בי זיראלר

והרגיש   בי זיראהשלחן בסעודת פורים וידע ר

 חולין ח.( חת"ם סופר) ".בנפשיה

 

הכרת ההלכות

שחיטה  , כתב: תלמיד חכם
ואולי גם  ; שכיחים)ומילה 

ברכת חתנים  , קשר תפילין
(וציצית

הלכות שחיטה  : טבח
אפילו שחט  , (ע"ששדח)

כמה פעמים

וצריך לבדוק בסימנים  
אחרי שחיטה

 בנימין פרנקל, מקור חיים ה'תשע"ו


