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  "מראי מקומות"

והא שאינו זבחי מתים מבואר בגמ' כיון שהר הוא  השוחט לשם הרים וכו', שחיטתו פסולה,ו

"י נראה שהוא מדרבנן, ועי' מחובר, וביאר רש"י דלכן אינו נאסר בהנאה, ומה שנאסר באכילה ברש

ן "ן מה שכתב בדעת הרמב"ם אי בנתכוי, ועי' ררא"ש מה שהביא בשם ר"י, ועי' רמב"ן ורשב"א

 .'סימן ד י וב"ח, ועי' ב"לעבדן נאסר 
 

ועי' רשב"א בתוה"ב א' א' ט. מה שלמד מכאן לגבי כשר ופסול  שניים אוחזין בסכין ושוחטין,

 ששחטו ביחד, ועי' יש"ש סי' ז. ובתוס' לעיל יד. ד"ה השוחט.
 

ועי' ב"ק עא: שנחלקו רש"י ותוס' אי למ"ד אינה לשחיטה אלא  כיון ששחט בה סימן אחד אסרה,

 .לבסוף אי נאסר בתחילת השחיטה, ועי' ברכת שמואל כתבים בסוף ב"ק מש"כ להקשות מכאן

 .נקוה"כ וחוו"דט"ז סי' ב' ס"ק יד', ועי"ש ש"ך  ואי צריך לשחוט במקום שעושה אותה נבילה? עי'
 

 ., עי' רש"י ותוס', ועי' חי' הר"ן מש"כ ליישב שי' רש"י, ובתורת גיטין גטין נב:רבוצה
 

כתב דבעובד בין שלו ובין של חבירו נאסר לגבי מזבח, ועי"ש ראב"ד  ברמב"ם איסו"מ ד' ו'

ב"ם דלגבי מזבח נאסר אף בלא מעשה עי' דהקשה מהכא דבעי מעשה, וביאר הכס"מ דס"ל לרמ

 חי' מרן הגרי"ז על הרמב"ם ע"ז ח' א', וע"ע לחם משנה.
 

ועי' ר"ן ע"ז נט: דיש ומשמע דתקרובת מותר לב"נ, חשיב מתקן וביאר רש"י ד  חייב שלש חטאות,

 .מתקן באבמה"ח עי' רעק"א שו"ת קסח'ד  מה שכתב, ע"ע טורי אבן חגיגה יג., ואיסור תקרובת
 

 ע"ב

במה שנתקשה רש"י למה לא יתחייב על שחיטתו שהתחיל בה, עי' מה שיישב,  רש"י ד"ה מחתך,

ב שם בדברי התוס' ב"ק עא: ועי' רעק"א שו"ת קסה' מה שמקשה ומתרץ בדבריו, ומה שכת

 כו.-שכתבו הטעם משום שאינה ראויה לאהל מועד, עי' חזו"א סי' ג' כה
 

, ועי' חזו"א ג' כח' איך יתיישב לשיטת רב אדא בר אהבה הכא במ"ע כגון שהיה חצי קנה פגום

 לעיל כח. דס"ל ששחיטת עוף בוושט ולא בקנה.
 

מאיכא למ"ד ד"מ אסורה באכילה, ועי' חי'  , ועי' ר"ן שהביאאין אדם אוסר דבר שאינו שלו

 .הגרש"ש ליקוטים סי' א'
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