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סי             

ה'תשע"א כסלו כ' קודש שבת   

       
        

     
כבהמות הם "עכו"ם וכותב: הרמב"ם, על חולק הראב"ד
כמר גוים הן לחמור, הדומה עם מיטמאין, ואין מטמאין ואין
רוח אסף לכלום אותם והחושב רוח. ישא כולם ואת מדלי

בחפניו".
היא גוי שחיטת הראב"ד לדעת גם למעשה הלא להבין: ויש

המחלוקת? משמעות ומה באכילה ואסורה נבילה
הרוגצו'בי הגאון בהר)ומבאר פ' הפטרה עה"ת :(צפע"נ

נחשב השוחט כאשר דווקא 'נבילה' ונחשבת נפסלת שחיטה
נחשב גוי האם היא והמחלוקת ההלכה, פי על ל'מציאות'
הלכה ע"פ ל'מציאות' נחשב גוי הרמב"ם, לדעת כזו. למציאות

שחיטתו "עכו"םולכן הראב"ד לדעת אבל השחיטה. את
'העדר', בגדר הם אלא למציאות, נחשבים ואינן כבהמות" הם

אלא השחיטה את לפסול יכול אינו גוי ולכן, ,
זו הרי כשירה שחיטה כאן היתה לא סוף שסוף כיון היינו

נבילה. שהיא מאליה, שמתה כבהמה
מנין – בתורה הדברים במקור תלוי שהדבר להוסיף, ויש

אסורה: גוי ששחיטת
התוספות קסבר)לדעת ד"ה ב. ג, מהפסוק(חולין נלמד הדבר

לאפוקי מזבחו, אכול זביחה בר שהוא אותו – וזבחת" "ואכלת
מאלי'" כמתה הוי "כששחטה הרי זביחה" "בר אינו ואם עכו"ם.

שם) הר"ן הראב"ד.(לשון דעת וזוהי .
לך "וקרא מהפסוק נלמד שהאיסור לשיטתו הרמב"ם אבל
למד אתה מזבחו יאכל שמא שהזהיר "מאחר – מזבחו" ואכלת

אסור" הי"א)שזבחו פ"ד שחיטה בתורת(הל' הוא גוי שבעצם נמצא .
גוי "שחיטת ולכן שחיטתו את פסלה שהתורה אלא שחיטה,

נבילה".
      

המשך בדאור למס' זבחדם לדום חמדשד עמ' א             
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ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת י"ט כסלו, ה'תשי"ז

חג ושבת שמחים ולשנה טובה ושמחה בתורה ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו.

מנחם שניאורסאהן


