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 גפרק שחיטה רמב"ם הלכות 

 אביחי בוך

 הקדמה

שלא נשחטו תחילה. בשר בהמה חיה או   1בפרק א למדנו כי מן התורה אסור לאכול בהמה חיה ועוף

 עוף שלא נשחטו כהלכה נקרא נבלה.

עיקר מצוות השחיטה היא חיתוך קנה הנשימה )"הגרגרת" בלשון המשנה( והוושט )הצינור דרכו עובר 

הבליעה לקיבה( של הבהמה באופן שגורם למערכת הנשימה של הבהמה להפסיק את  המזון מבית

 הזרמת החמצן למוח, ולמות הבהמה.

עוד ממצוות השחיטה היא לבצע פעולה זו בסכין חלקה ללא פגמים, וכך פעולה זו מתבצעת ללא 

 גרימת כאב לבהמה.

שחיטה שלא נעשתה כראוי בפרק זה מבואר שיש לבצע את פעולת השחיטה בתנועה חדה וחלקה. 

ולפיכך בהמה זו מוגדרת נבלה  2עלולה לגרום למוות של הבהמה בטרם נחתכו הקנה והוושט כדין,

 ואסורה באכילה.

עוד מבואר בפרק זה כי פגמים מהותיים בגוף הבהמה גורמים לבהמה להיות חשובה נבלה אף כאשר 

מים למוות מהיר של הבהמה. זאת בניגוד עדיין ניתן לראות בה סימני חיים, משום שפגמים אלו גור

יא(, בלשונו של  -לפגמים פחות מהותיים אשר מגדירים את הבהמה "טרפה" )כמבואר בפרקים ה 

הרמב"ם )שחיטה ה א; מאכלות אסורות ד ח( טרפה היא בהמה "הנוטה למות", ואילו נבלה היא 

 בהמה שמתה.

ה, והבהמה נבלה, בין אם נקבים אלו נוצרו עוד מבואר כי נקבים בקנה ובוושט פוסלים את השחיט

בשעת שחיטת הבהמה ובין אם נוצרו קודם לכן במהלך חייה של הבהמה. יש לבאר כי שחיטה 

מוגדרת כאשר כל נשמתה של הבהמה יוצאת מחמת חיתוך הקנה והוושט. נקבים בקנה ובוושט 

ות, אך נקבים בקנה ובוושט מכניסים את הבהמה לתהליך מוות סופני, בדומה לפגמים הגורמים לטרפ

מתחילים כבר תהליך של יציאת נשמה במערכת הנשימה )והעיכול(, לכן לעולם לא תיתכן שחיטה 

 3כאשר יש נקבים בקנה ובוושט, וממילא הבהמה נבלה.

 

 

 חלוקת הפרק

                                                 
בכל מקום בהמשך הפרק כשנכתוב "בהמה" הכוונה "בהמה חיה ועוף", אלא אם כן נכתוב במפורש שהכוונה  1

 דווקא לבהמה.

 ושט בעוף.כמבואר בפרק א, חיתוך של רוב הקנה ורוב הוושט בבהמה וחיה, ורוב הקנה או רוב הו 2

על פי דברים אלו מבואר יפה מאוד מדוע המשנה )חולין ג א( מנתה נקבים בקנה ובוושט כטרפות, שהרי  3

הבהמה לא מתה מיד מחמת נקבים אלו אלא רק נכנסת לתהליך מוות סופני, בדומה לכל הטרפות בגופה, 

 ן שחיטה כלל.ואילו בגמרא )חולין לב ע"ב( מבואר כי הבהמה נבלה, משום שלמעשה אין כא

http://www.ybm.org.il/
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ניתן לחלק פרק זה לשני חלקים עיקריים, כאשר הלכה יח משמשת מעין גשר המחבר בין שני 

 החלקים.

יז, מבאר הרמב"ם את הדינים הנוגעים לשחיטה פסולה. בהלכה יח  –לק הראשון, הלכות א בח

מבואר כי בהמה ששחיטתה הייתה פסולה נחשבת "נבלה" ועוד דינים כלליים הנוגעים לשחיטת נבלה 

 ואכילתה.

כה, מבאר הרמב"ם איזה פגם בבהמה מגדיר אותה "נבלה" או "ספק  –בחלק השני, הלכות יט 

 .נבלה"

 את החלק הראשון אפשר לחלק לחלקי משנה:

הלכה א : פתיחה כללית בהן מציג הרמב"ם את חמשת הסוגים של שחיטה פסולה )שהייה, חלדה, 

 דרסה, הגרמה ועיקור(.

 ח : דיני "שהייה". –הלכות ב 

 י : דיני "חלדה". –הלכות ט 

 הלכה יא : דיני "דרסה".

 יג : דיני "הגרמה". –הלכות יב 

 יז : דיני "עיקור". –ד הלכות י

 גם את חלקו השני של הפרק ניתן לחלק לחלקי משנה:

 הלכה יט : פגמים בגוף הבהמה.

 כב : פגמים בוושט. –הלכות כ 

 כה : פגמים בגרגרת.  –הלכות כג 

 

 פתיחה -א  הלכה

חמישה דברים מפסידין את השחיטה, ועיקר הלכות שחיטה להיזהר מכל אחת מהן, ואלו 

 חלדה, דרסה, הגרמה ועיקור.הן: שהיה, 

חמשת דברים אלו אינם מפורשים או נלמדים מפסוקי התורה, אלא מסורת מקובלת בידינו ממשה 

  4רבנו.

 

 שהייה -ג  –הלכות ב 

שהיה כיצד ? הרי שהתחיל לשחוט, והגביה ידו קודם שיגמור השחיטה, ושהה בין בשוגג 

אחר וגמר את השחיטה: אם שהה כדי  וחזר הוא או 5בין במזיד, בין באונס בין ברצון,

שחיטתו  -שחיטתו פסולה; ואם שהה פחות מכדי זה  -שיגביה הבהמה וירביצנה וישחוט 

 כשרה.

                                                 
עיין בגמרא )חולין ד ע"א, ט ע"א ו כז א(, ובהלכה יח )ובגרסאות שם(, וכן ברש"י )חולין יח ע"א ד"ה "מלא  4

 החוט"(.

 ברוב הדפוסים חסרות המילים "בין ברצון", וכן בחלק קטן של כתבי היד של משנה תורה. 5
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שיעור שהייתה כדי שיגביה בהמה דקה וירביצנה וישחוט. ואם הייתה  -הייתה בהמה דקה 

רביצנה כדי שיגביה בהמה דקה וי -כדי שיגביהנה וירביצנה וישחוט. ובעוף  -גסה 

  וישחוט.

 השכבת הבהמה לקראת שחיטתה. -"וירביצנה" 

יש לשחוט את הבהמה בצורה חלקה ללא הפסקות, מקובל בידינו כי שיעור שהייה הפוסל בבהמה 

 נראה כי בעוף לא שייכת הרבצה ולכן נתנו בו שיעור הרבצה של בהמה. וחיה הוא כשיעור הרבצתה.

ב ג( ובגמרא )שם לב ע"א(, שם מבואר, לפי שיטת הרמב"ם,  המקור לדינים אלו נמצא במשנה )חולין

אחד כדי הגבהה הרבצה ושחיטה של בהמה דקה, והוא השיעור לעוף  –כי יש שני שיעורים לשהייה 

ולבהמה דקה, והשיעור השני הוא כדי הגבהה הרבצה ושחיטה של בהמה גסה. לעומת זאת יש 

כג ב(, כי שיעור שהייה בעוף  6קה לדקה" ובית יוסףראשונים שפסקו )ראה רש"י חולין לב א ד"ה "ד

 ליזהר "...יש הוא כדי שחיטת רוב סימן אחד ללא הגבהה והרבצה. השו"ע )כג ב( חושש לשיטה זו: 

 לפי השחיטה יגמור שלא, מהצוואר סכינו והגביה, יוצא שהדם עד מעט וחתך בעוף לשחוט כשהתחיל

 ששהיית מפני, לחוש יש, מעט אלא סכינו הגביה לא ואפילו מהוושט, משהו שחט שמא לחוש שיש

 לי ברי השוחט אמר ואפילו מהר, נעשה הוא בעוף אחד סימן רוב שחיטת דכדי מאוד, מועטת העוף

 הדם". שיצא כיון עליו סומכין אין, העור אם כי חתכתי שלא

א )שם( אמנם בשעת הדחק או הפסד מרובה כתב השו"ע שיש להתיר בשהייה מועטת, ואילו הרמ"

 כותב שנהגו להטריף כל שהייה, מחמת שאין אנו בקיאים בשיעור שהייה. 

  

 ה -הלכות ד 

שחט מעט ושהה מעט, וחזר ושחט מעט ושהה מעט, עד שגמר השחיטה, ולא שהה בפעם 

הרי  –אחת שיעור השהייה, אבל כשתחשוב כל זמן השהיות יצטרף מכולן שיעור שהייה 

י שיגביהנה וירביצנה וכדי שישחט כמו מיעוט הסימנים זו ספק נבלה. וכן אם שהה כד

 הרי זו ספק נבלה.  –בלבד, לא כדי שישחט שחיטה גמורה 

אף על פי ששהה חצי היום, וחזר וגמר  –שחט רוב אחד בעוף או רוב שניים בבהמה 

 חתיכת הסימנין, הרי זו מותרת; מאחר שנשחט בה כשיעור, הרי זה כמחתך בשר השחוטה.

 

"וכן אם שהה כדי שיגביהנה וירביצנה וכו'. א"א זו הסברא לא טובה היא ולא נכונה : ד"אבהר השגת

ומפירוש משובש הביאה. והלא אמרו במשנה אם שהה כדי שחיטה אחרת, ומיעוט שחיטה לא נכנסה 

בזה הספק. ועוד היה לו לומר כדי מיעוט שחיטה. ועוד שאין זה הפירוש מתנהג בהחליד במיעוט 

ששחט הרוב ושהה וגמר, מי אמרינן כיון דגמר שהייה  -בל הפירוש השווה לשניהם סימנים. א

בשחיטה היא, מאן מוכח? או דילמא לא חיישינן להכי. ובחצי קנה דעוף ליכא למיחש כלל, וכל שכן 

 לרוב. ונראה לי באותן שתי הבעיות תיקו ולקולא".

 בריה הונא רב בעי. ..? שיצטרפו  מהו יותשה: רבא בגמרא )חולין לב,א( הסתפקו בשני הדינים: "בעי

 .תיקו"? מהו  סימנין במיעוט שהה: נתן דרב

                                                 
ן ערוך, לרמ"א ולנושאי הכלים עליהם הינם לחלק נעיר כאן כי כל ההפניות בפרק זה לטור, לבית יוסף, לשולח 6

 יורה דעה בלבד.
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רמב"ם וראב"ד נחלקו בפירוש השאלה השנייה. רמב"ם פירש שהסתפקו כאשר שהה השוחט כדי 

כמו כן נחלקו בפסיקת  8והראב"ד פירש שהסתפקו כאשר שחט רוב הסימנים ושהה. 7מיעוט הסימנים

בר שכיון ששתי השאלות לא נפתרו ועלו ב"תיקו", יש להחמיר  והרי זו ספק נבלה, ההלכה: הרמב"ם ס

 ואילו הראב"ד פסק בשתיהן לקולא.

גם רש"י )שם ד"ה "מהו" ו"תיקו"( פירש בספק השני ששחט רוב הסימנים ואולם הוא כותב שיש 

הסימנים, אלא  להחמיר בשני הספיקות, ולכן לאחר שנשחטו רוב שני הסימנים אין לחתוך עוד את

 להכות את הבהמה על ראשה ולזרז את מיתתה או להמתין עד שתצא נפשה.

הטור )כג ה( כתב בשם הרא"ש כי נוהגים להחמיר כשיטת רש"י, והרמ"א כתב כי אף בדיעבד יש 

 לאסור את הבהמה, ואילו השו"ע חשש לשיטת רש"י רק לכתחילה.

   

 ח -הלכות ו 

הרי זה חוזר וגומר השחיטה, ואין  -, ושהה זמן מרובה שחט בקנה לבדו חציו או מיעוטו

בין שחזר  -בכך כלום. אבל אם שחט רוב הקנה, או שנקב בוושט כל שהוא ושהה כשיעור 

וגמר השחיטה שהתחיל בין ששחט שחיטה גמורה במקום אחר, הרי זו פסולה, מפני 

, ואין השחיטה נבלה –שהבהמה או העוף שנפסק רוב הקנה שלה או שניקב הושט במשהו 

 כג(.-מועלת בה כמו שיתבאר )להלן כ

כבר נגמרה  -הנה נתבאר לך שאין שהייה בקנה בעוף כלל: שאם שחט רוב הקנה ושהה 

הרי זה חוזר  -שחיטתו, כשחזר וגמר, מחתך בשר הוא; ואם שחט מיעוט הקנה ושהה 

 ושוחט כל זמן שירצה, שאינה נאסרת משום נבלה עד שיפסק רוב הקנה. 

חוזר ושוחט הקנה לבדו  -ט העוף ושהה בו, ואינו יודע אם ניקב הושט או לא ניקב שח

במקום אחר, ומניחו עד שימות, ובודק הושט מבפנים: אם לא נמצאת בו טיפת דם בידוע 

 שלא ניקב, וכשרה. 

נקובת הוושט ופסוקת הגרגרת" ...  –נקב בוושט נזכר במשנה )חולין ג א, ג(: "אלו טרפות בבהמה 

 נקובת הוושט ופסוקת הגרגרת". –אלו טרפות בעוף "

הרי  –והרמב"ם בפירושו )למשנה א( כתב: "...וגרגרת היא קנה הריאה, אם נחתך רוב גובהה ברוחב 

זו נבלה, לפי שנקובת הוושט ופסוקת הגרגרת נבלה היא. ואומרו 'אלו טריפות', אמרו שעניינו 'אלו 

 והקנה, והשאר טריפות". אסורות', מהן נבלות, והם פגעי הוושט 

 

                                                 
חיתוך נוסף בסימנים אינו אלא כחיתוך בבשר  –ביאור הספק: וודאי שלאחר שנשחטו רוב שני הסימנים כדין  7

המת ואין בכוחו לפסול את הבהמה )כמבואר בהלכה הבאה(. כמו כן וודאי שאם השוחט שהה כדי הגבהה 

הבהמה כשרה, השאלה היא האם שחיטת מיעוט סימנים נחשבת  –ולא כדי שחיטה( והרבצה בלבד )

", או שמא דווקא שחיטת רוב שני הסימנים נחשבת ושחיטהכשחיטה לעניין השיעור "כדי הגבהה הרבצה 

 "שחיטה" ופחות מכך לא נחשב כלל "שחיטה".

כך סיים את השחיטה, אזי אם שהה כדי  ביאור הספק: וודאי שאם השוחט שחט מיעוט מן הסימנים, שהה, ואחר 8

הבהמה כשרה.  –הבהמה נבילה, ואם שהה פחות משיעור זה  –הגבהה הרבצה ושחיטת רוב שני הסימנים 

לפיכך השאלה השנייה בגמרא הייתה מה הדין כאשר השוחט שחט את רוב שני הסימנים, וזוהי שחיטה 

ושאלו אם זו  –מה חזר ושחט עוד את הסימנים  כשרה כמבואר במשנה )חולין ב א(, אלא שאחר ששהה זמן

 נחשבת "שהייה" הפוסלת את הבהמה.
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 בדיקת הוושט

אם יש חשש שמא ניקב הוושט של העוף, ניתן לשחוט את העוף בקנה במקום אחר, ולאחר מכן 

לבדוק אם היה נקב בוושט, כמבואר בגמרא )חולין כח ב(. בדיקה זו אינה אפשרית בבהמה, משום 

והרי לא ניתן לשחוט בהמה ללא שיש להיזהר לא לחתוך את הוושט, שהרי נקב כלשהו בוושט פוסל, 

 חיתוך רוב הקנה ורוב הוושט. 

 יש לשאול מדוע לא ניתן לשחוט בוושט במקום אחר ולבדוק אחר כך אם היה נקב בוושט?

כסף משנה: אם יחתכו את הוושט, אפילו במקום אחר, כל הוושט יתלכלך בדם ושוב לא יהיה ניתן 

 לבדוק אם הייתה בו טיפת דם מהנקב הראשון.

הוושט גמיש ויש חשש כי אם ינסו לחתוך אותו במקום אחר הוא יימתח ולבסוף  9תשב"ץ )ב קמו(:

 אופן הבדיקה מתואר בהלכה כב. ייחתך מקום הנקב ושוב לא ניתן לסמוך על הבדיקה.

השו"ע )כג ו( אמנם מעתיק דין זה של בדיקת וושט העוף להלכה, אך הרמ"א )שם( פוסק כי אין אנו 

 קה זו, ולכן יש לאסור את העוף.בקיאים בבדי

 

  חלדה -י  -ט  הלכות

חלדה כיצד? כגון שהכניס הסכין בין סימן לסימן, בין שפסק הסימן העליון למעלה בין 

 הרי זו פסולה.  -ששחט התחתון למטה שהוא דרך שחיטה 

הכניס את הסכין תחת העור ושחט שני הסימנים כדרכן, או שהחליד את הסכין תחת צמר 

הואיל ואין הסכין  -ך, או שפרס מטלית על הסכין ועל הצוואר ושחט תחת המטלית מסוב

גלויה, הרי זו ספק נבלה. וכן אם שחט מיעוט הסימנים בהחלדה, וגמר השחיטה שלא 

 הרי זו ספק נבלה.  -בהחלדה 

עוד  בגמרא )חולין כ ע"ב( מבואר כי אף בעופות, אשר די להם בשחיטת רוב סימן אחד, שייך דין זה.

 בתים, בעיקרי הדרה כחולדה? דמי  היכי מבואר שם כי "חלדה" משמעה שהסכין מכוסה: "חלדה

תיאור החלדה שנזכרה לעיל, והיא  –"זה והדומה לו  כך כותב הרמב"ם בפירוש המשנה: דמכסיא".

שיהא הסכין מוסתר בשעת שחיטת מקצת השיעור שצריך לשחוט, בין שהיה מוסתר תחת בגד או 

הכול אסור, אלא יהא הסכין גלוי בשעת השחיטה  –הבהמה או תחת העור כמו שהדגים  תחת צמר

 כולה".

 

 ביאור האופנים השונים של החלדה

 את ופסק הגרגרת את שחט או הגרגרת את ופסק הוושט את כך נאמר במשנה )חולין ב ד(: "שחט

 ישבב רבי ופסקו שניה תחת הסכין את שהחליד או שמתה עד לה והמתין מהן אחד ששחט או הושט

 נבילה". אומר

 לסימן סימן בין הסכין את החליד: רב אמר יהודה רב אמר" כך נאמר בסוגיית הגמרא )חולין ל ע"ב(:

 השני תחת הסכין את שהחליד או: תנינא? קא משמע לן מאי. כשרה - העור תחת, פסולה - ופסקו

 מלמטה הני מילי: הווא אמינא ממתניתין יא! טרפה: אומר רבי עקיבא, נבלה: אומר ישבב רבי - ופסקו

קא , דמי שפיר אימא שחיטה כדרך דקעביד למטה מלמעלה אבל, שחיטה כדרך קעביד דלא למעלה

                                                 
נראה כי זוהי גם כוונת הכסף משנה כאן בטעם הראשון שלו, מה שכתבנו לעיל בשם הכסף משנה זהו תירוצו  9

 השני.



 נכתב ע"י תלמידי הישיבה

          6                מעלה אדומים  -כת משה כל הזכויות שמורות לישיבת בר 

 תחת דאמרי רב לבי: להו איבעיא. יודע איני העור תחת: אמרי רב בי, כשרה - העור תחת. משמע לן

 במיעוט החליד: פפא רב בעי. תיקו? מהו, מסובך צמר תחת? מהו מטלית תחת, יודע איני העור

 תיקו".? מהו סימנים

בדרך כלל שוחטים את הבהמה כאשר היא רבוצה, והצוואר פונה כלפי מעלה באופן בו הקנה למעלה 

( החלדת, דהיינו 1 11מסוגיית הגמרא עולה כי ישנם מספר סוגים של החלדה: 10והוושט למטה.

אף  –ן בו ראש הסכין פוסק את הקנה )הסימן העליון( נעיצת הסכין, בתוך הצוואר בין הסימנים, באופ

על פי שאת הוושט )הסימן התחתון( שוחטים בהולכה והבאה. במקרה זה הבהמה פסולה בוודאי. זהו 

( המקרה המתואר 2המקרה אותו חידש רב בגמרא, והוא המקרה המתואר כאן בלשון הרמב"ם. 

ושוחטים את  12וק בתוך הצוואר תחת הוושטבמשנה, בו מחלידים, דהיינו נועצים, את הסכין עמ

( החלדת הסכין תחת 3הסימנים שלא כדרכם מלמטה למעלה. גם במקרה זה הבהמה פסולה בוודאי. 

 13העור או בצמר מסובך וכדומה אשר פוסלת מספק את הבהמה.

בדומה לספק על החלדה תחת העור, ניתן להעלות ספק נוסף והוא החלדת הסכין במיעוט הקנה 

בו מיעוט הקנה נפסק על ידי ראש הסכין, ורוב הקנה ורוב הוושט נחתכים בדרך שחיטה. נראה  באופן

 כי זהו המקרה אשר עלה בתיקו בגמרא לפי שיטת הרמב"ם. 

טור ושו"ע )כד ז( פוסקים כי אפילו אם החליד הסכין בין הקנה והוושט, ולא פסק את הקנה, ושחט את 

הבהמה פסולה בוודאי, וכן אם  –ת הסכין ושחט את הקנה הוושט מלמעלה למטה, וחזר והוציא א

הבהמה פסולה בוודאי. נראה כי הטעם  –תחב בין הסימנים ולא פסקם ושחט הקנה מלמטה למעלה 

                                                 
הרמב"ם מתאר  לפיכך הקנה הוא הסימן העליון בלשון הרמב"ם, והוושט הוא הסימן התחתון. לפי פרשנות זו 10

בהלכה את המקרה המדובר בגמרא, כמבואר בהמשך. אמנם ניתן לפרש את העניין לפי מצב הבהמה כאשר 

היא עומדת על רגליה, ולפיכך הוושט הוא הסימן העליון והקנה הוא התחתון, ואז הרמב"ם מתאר את המקרה 

 המדובר במשנה, כמבואר בהמשך. 

ומקרה  2באיור הוא דין  4שלמדנו מהסוגיה, מקרה  1באיור הוא דין  2ה כמתואר באיור הבא )נשים לב כי מקר 11

 (:  3הוא דין  3

 

 

  

 או בין הוושט לקנה באופן בו פוסקים את הוושט וחותכים את הקנה שלא כדרך שחיטה מלמטה למעלה. 12

לתלוש  -צוואריהם לפיכך הרמ"א )יורה דעה כד ח( פוסק: "הגה: וכן יש ליזהר בכבשים שיש להם צמר מסובך ב 13

 הצמר המסובך, שלא יבא לידי חלדה".
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מפני ששחט את הסימנים שלא כדרך שחיטה, דהיינו על ידי הלכה והבאה מן הצוואר  –לכל אלו 

 פנימה, כפי שעולה מהדינים שלמדנו מהסוגיה.

( אם התחיל בהחלדה אשר בכוחה לפסול את הבהמה אם 1יתן לדבר על שני מקרים נוספים: נ

תושלם נעיצת הסכין בבהמה, אך בטרם נפסק רוב הסימן הוצאה הסכין, ולאחר מכן נשחט הסימן 

( אם שחט מיעוט הסימן כדרכו, וחזר והחליד את הסכין וחתך בסימנים שלא כדרך שחיטה, 2כדרכו. 

וסיים את השחיטה בדרך שחיטה. יש לומר כי בשני מקרים אלו הבהמה פסולה בוודאי,  ואחר כך חזר

משום שחתך בסימנים בצורה של החלדה שיכולה לחתוך את רוב הסימנים. נראה כי שני מקרים אלו 

 14פסק הרמב"ם בהלכה יג.

 

 החלדה לאחר שחיטת רוב הסימנים

אין החלדה פוסלת.  -נשחטו רוב הסימנים כדין לשיטת הרמב"ם, כמבואר כאן וכן בהלכה יג, לאחר ש

 15אך בדומה למחלוקת לעניין שהייה, אם היא פוסלת אחר שחיטת רוב הסימנים, יש ראשונים

הסוברים כי אף החלדה פוסלת לאחר שחיטת רוב הסימנים. השו"ע )כד י( חושש לשיטה זו לכתחילה, 

 והרמ"א )שם( פוסק לאסור אף בדיעבד.

 

 דרסה -יא  הלכה

דרסה כיצד? כגון שהכה בסכין על הצוואר כדרך שמכין בסייף וחתך הסימנין בבת אחת 

כחותך צנון או קישות עד  16בלא הולכה והבאה, או שהניח הסכין על הצוואר ודחק למטה

 הרי זו פסולה.  -שחתך הסימנין 

 עריפת הראש בחרב. – כדרך שמכין בסייף

 לחץ בכוח. –ודחק 

לעניין שחיטה  17ארת פעולת הנעשית על ידי הפעלת לחץ על דבר מה.בלשון חז"ל "דריסה" מת

הכוונה לחיתוך סימני השחיטה בצוואר, לא על ידי הולכת והבאת סכין השחיטה החדה על הסימנים, 

 אלא חיתוכם באמצעות לחיצת הסכין בהם. 

 

 הגרמה -יב  הלכה

וכמו שני חיטין יש  הגרמה כיצד ? זה השוחט בקנה למעלה במקום שאינו ראוי לשחיטה.

 -בסוף הקנה למעלה בטבעת גדולה; שחט בתוך החיטין: אם שייר מהן כל שהוא למעלה 

הרי זו כשרה, שהרי שחט משיפוי כובע ולמטה, והוא מן המקום הראוי לשחיטה; ואם לא 

  הרי זו מוגרמת, ופסולה. -שייר מהן כלום, אלא שחט למעלה מהן 

                                                 
התקשו המפרשים מדוע בהלכה זו פוסק הרמב"ם כי החלדה במיעוט הסימנים דינה פסולה מספק, ואילו  14

בהלכה יג פסק כי החלדה או דרסה במיעוט הסימנים פסולה בוודאי, המפרשים השונים נתנו לכך תשובות 

 הנראה מפשט לשון הרמב"ם בהתאם למקורות במשנה ובגמרא. רבות ושונות, כאן כתבתי לפי 

 כמבואר בבית יוסף )יורה דעה כד י(. 15

 בדפוסים הגרסה היא: "ודחק וחתך למטה". 16

דוגמאות: "דרסה על הכלי ושברתו" )משנה בבא קמא ב א(, "ליטרא קציעות שדרסה על פי חבית" )תוספתא  17

 תרומות ה יא(.
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 )השווה גירומין, שמשמעה 'הטיה'. ראה גנבה ח,יג(.חריגה ממקום השחיטה  –הגרמה 

 

 ביאור המקום הכשר לשחיטה

הקנה מורכב מטבעות סחוס הצמודות זו לזו. בחלק הסמוך ללשון יש טבעת גדולה, אשר חופה אותה 

טבעת נוסף המשמשת מעין כובע לטבעת גדולה זו. הכובע מחובר לעצם הלשון וסמוך לחיבור זה 

סמוך למכסה נמצאים שני ה"חיטים" שהם מיתרי הקול. למעשה גם הוושט וגם נמצא מכסה לגרון ו

  הקנה מחוברים לכובע זה. הקנה והוושט מתחילים למעשה בין מכסה הגרון לחיטים.

 החיטים קרויים כך משום שצורתם וגודלם כשל גרעיני חיטה. 

משיפוע הכובע היורד לכובע בצד הקרוב לצוואר הבהמה יש שני שיפועים, המקום הכשר לשחיטה 

לכיוון הטבעת הגדולה והלאה עד סמוך לריאות. בצד הקרוב לעורף המקום הכשר לשחיטה מתחיל מן 

 החיבור בין החיטים למכסה הגרון עד המקום בו מסתיימים הקנה והוושט. 

 השרטוט לביאור ההלכה: 

 

 
 

 

 

לה יש לשייר את כל ה"חיטים" מהרש"ל )ים של שלמה חולין א מ ד"ה "דין הגרמה"( פוסק כי לכתחי

ולחתוך בקנה ובוושט רק למטה מן החיטים )הקו האדום הדק בשרטוט(, אמנם בדיעבד יש להתיר כל 

ששייר בחיטים כלשהו )הקו האדום העבה בשרטוט(. כך גם נפסק על פי הרמ"א )א כ(. מעניין לראות 

החיטים והלאה, אלא רק שאם כי גם בלשון הרמב"ם והשו"ע לא נאמר כי לכתחילה יש לשחוט מן 

 כשר. –שייר כלשהו בחיטים 
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 האם שייכת הגרמה בוושט ?

מלשון הרמב"ם נראה כי דין הגרמה שייך רק בקנה, אך לא בוושט. הטעם לכך הוא משום שנקב 

כלשהו בוושט פוסל, ואף על פי שהמקום הכשר לשחיטה בוושט הוא רק מכנגד החיטים עד "מקום 

מד  –ו(, מכל מקום כבר התבאר בגמרא )חולין מג ע"ב  -ם בהלכות שחיטה א ה שישעיר..." )עיין ג

 ע"א( כי נקב כלשהו בתרבץ הוושט פוסל.

 , וכן פסק השו"ע )לג ג(.18כך מפרשים ראשונים רבים

 

 הלכה יג

הרי זו כשרה,  -שחט רוב האחד או רוב השנים והשלים השחיטה בדרסה או בהגרמה 

הרי זו כשרה.  -הגרים בתחילה שליש ושחט שני שלישים שהרי נשחט השיעור כראוי. 

כשרה. הגרים שליש ושחט שליש  –שחט שליש והגרים שליש וחזר ושחט שליש האחרון 

הרי זו פסולה. ואם דרס או החליד, בין בשליש הראשון בין  -וחזר והגרים שליש האחרון 

  19הרי זו פסולה. -בשליש האמצעי 

ה פוסלת הבהמה אלא אם רוב הקנה נשחט בהגרמה, בין אם נעשתה בהלכה זו מתבאר שהגרמה אינ

ההגרמה בתחילת פעולת השחיטה, בין באמצע בין בסוף, בעוד  שחלדה ודרסה פוסלות כל עוד לא 

 נשחטו רוב הסימנים.

כמו כן שהייה ועיקור פוסלים כל עוד לא סיים לשחוט רוב סימן אחד בעוף ורוב שניים בבהמה 

 20 פסיק בפעולת השחיטה, ובעיקור משום שהסימנים נעקרו קודם שנשחטו(.)בשהייה, שהרי ה

רש"י )חולין ל ע"ב ד"ה "תיקו"( כותב שיש להחמיר מספק ולהטריף בהגרמה, אפילו אחר שנשחטו 

רוב הסימנים כהלכתם. ראשונים רבים חלקו עליו וכתבו שאף אם נחמיר בשאר פסולי השחיטה אחר 

ם, בהגרמה אין להחמיר, משום שבהגרמה החיתוך נעשה שלא במקום שנשחטו רוב הסימנים כהלכת

השחיטה, ואילו שהייה, חלדה ודרסה מתבצעים בסימנים במקום הכשר לשחיטה )מטעם זה עיקור 

 21אינו פוסל אחר השחיטה(.

הרשב"א )תורת הבית הקצר ב א ד"ה "הגרמה"( פוסק כי יש להתיר בהגרמה רק אם הגרים אחר 

שחיטתו פסולה, אף  –מנים כהלכתם, אולם כל שהגרים קודם לכן במהלך השחיטה שנשחטו רוב הסי

 אם הגרים במיעוט הסימן. 

יג( מביא את שלוש השיטות ומסיים שהרא"ש פוסק כרמב"ם, וכך פוסק גם השו"ע  -טור )כד, יב 

 )שם(.

 

 עיקור -יז  –יד  הלכות

                                                 
"מקום השחיטה"(, רמב"ן )חולין יט א ד"ה "ולעניין השמועה"(, מאירי )חולין מג ב ד"ה  רש"י )חולין מג ב ד"ה 18

 "תרבץ הוושט"( ורשב"א )תורת הבית הקצר ב א ד"ה "הגרמה"(.

מפרשי הרמב"ם דנו רבות מדוע כאן פוסק הרמב"ם כי החלדה במיעוט הסימנים פוסלת, לכאורה בוודאי, את  19

מב"ם כי החלדה במיעוט הסימנים פוסלת מספק. עיין בהלכה י כיצד ביארנו הבהמה, ואילו בהלכה י פסק הר

 את הסתירה, ועיין במפרשים לתשובות נוספות.

לעיל ראינו כי יש ראשונים שפוסלים "שהייה" ו"חלדה" אף אחר שנשחטו רוב הסימנים כדין, ולשיטתם אין  20

 ן הבהמה.לחתוך עוד את הסימנים אחר השחיטה כל זמן שלא יצאה הנפש מ

 כמבואר בין היתר בדברי הרא"ש )חולין א כד( ובים של שלמה )חולין א מ ד"ה "אמר"(. 21
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, ונשמט אחד מהן או שניהן עיקור כיצד ? כגון שנעקרה הגרגרת, והיא הקנה, או הושט

אבל אם שחט אחד בעוף או רובו, ואחר כך נשמט  22הרי זו נבלה. –קודם גמר שחיטה 

שחיטתו  -הרי שחיטתו כשרה. נשמט אחד מהן ואחר כך שחט את השני  -הסימן השני 

פסולה. שחט אחד מהן ונמצא השני שמוט, ואין ידוע אם קודם שחיטה נשמט או אחר 

הרי זו כשרה, שודאי אחר  -נמצא הסימן השחוט שמוט  23ספק נבלה. הרי זו -שחיטה 

במה דברים אמורים ?  שחיטה נעקר; שאילו נעקר קודם שחיטה, היה מתדלדל, ולא ישחט.

אפשר שתישחט אחר העיקור;  -בשלא תפס הסימנין בידו כששחט. אבל אם תפסן ושחט 

 הרי זו ספק נבלה.  -ולפיכך אם נמצאת שמוטה ושחוטה 

 

 מהו עיקור ? 

לדעת הרמב"ם עיקור הוא שנשמטו הסימנים ונעקרו ממקום חיבורם בלחי )על פי הסוגיה בגמרא, 

אולם על פי רש"י ותוספות )חולין ט ע"א ד"ה "כולהו  24חולין מד ע"א( כשיטת בה"ג ורוב הראשונים.

 תנינהו"( עיקור נעשה כאשר שוחטים בסכין פגומה.

חיטה בסכין פגומה אוסרת מחשש לדין "דרסה", ואילו "עיקור" הוא יש לבאר כי ש לשיטת הרמב"ם

עניין אחר, כמבואר כאן. רש"י ותוספות מודים כי אם נעקרו הסימנים ממקום חיבורם הבהמה טרפה 

)אם נעקרו קודם שחיטה( או נבלה )אם נעקרו בשעת השחיטה(, משום שלמעשה לא שחט את 

 הסימנים.

 

 נים עיקור לאחר שחיטת רוב הסימ

 הרמב"ם פוסק כי עיקור אינו פוסל אחר שנשחטו הסימנים כהלכתם. 

גם הפוסקים הפוסלים שהייה דריסה והחלדה אחר שחיטת רוב הסימנים, מודים שעיקור והגרמה 

אחר שנשחטו רוב הסימנים אינם פוסלים, משום שהגרמה מתבצעת מחוץ למקום הכשר לשחיטה, 

 חולין א כד; בית יוסף כד טו ד"ה "ומה שכתב"(. ועיקור נעשה שלא בדרך שחיטה )רא"ש

אמנם לדעת מהר"י וייל )דרכי משה כד, י( גם עיקור שנעשה  אחר שחיטת רוב הסימנים פוסל, 

 והרמ"א )כד, טו( כתב כי כך נהגו. 

 

 נמצא סימן שחוט כשהוא שמוט

ה, מחשש השחיטה פסול –הרמב"ם פוסק כי אם השוחט תפס את הסימנים בידיו בשעת שחיטה 

 –שנעקרו הסימנים בשעת השחיטה. אולם אם השוחט לא תפס את הסימנים בשעת שחיטה 

 השחיטה כשרה, שאם היו עקורים לא היה ניתן לשחוט אותם, והסימנים נעקרו רק אחר השחיטה. 

יש ראשונים )בית יוסף כד, יח( שפסקו שאף אם לא תפס את הסימנים בידיו אין להתיר אלא על ידי 

, דהיינו שיביא בהמה אחרת וישחט ויעקור הסימנים אחר השחיטה, ויבדוק אם הסימנים בדיקה

 עקורים באותו אופן.

                                                 
במספר כתבי יד וכן בדפוסים המילים "הרי זו נבלה" מושמטות. במספר כתבי יד תימניים וכן במהדורת מכון  22

 ממרא הגרסה היא: "הרי זו פסולה".

לה" )ולא בתורת ספק(, כך גם פסקו טור ושולחן ערוך )יורה דעה בחלק מכתבי היד הגרסה היא: "הרי זו פסו 23

 כד טו(. 

 כמבואר בבית יוסף )יורה דעה כד טו(. 24
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השו"ע )שם( פוסק כדעת המחמירים ומסיים שכיון שאין אנו בקיאים בשחיטה, יש לאסור את הבהמה 

 אף אם לא תפס. 

 

 דינים כלליים –יח  הלכה

ו נבלה, ואם אכל ממנה כזית, לוקה משום הרי ז -כל מקום שאמרנו בשחיטה 'פסולה' 

כמו שביארנו  25אוכל נבלה; שאין מוציא מידי נבלה אלא שחיטה כשרה כאשר ציוה,

 27הרי הוא ספק נבלה, והאוכל ממנה, - 26)לעיל א ד, א יג(. וכל ספק שיסתפק בשחיטה

 מכין אותו מכת מרדות.

"כלל אמר  י המשנה )חולין ב ד(:המקור לכך שפסול בשחיטה מגדיר את הבמה כנבלה נמצא בדבר

נבילה, וכל ששחיטתה כראוי ודבר אחר גרם  –רבי ישבב משום רבי יהושע: כל שנפסלה משחיטתה 

  טריפה". -לה להיפסל 

 קודם אם יודע ואינו, שמוטה הגרגרת ונמצא הושט את " ...שחט עוד נאמר בגמרא )חולין י ע"א(:

 ספק כל ; פסול - בשחיטה ספק כל: ואמרו מעשה היה זה, נשמטה שחיטה לאחר אם נשמטה שחיטה

 בבהמה" . ריעותא בה .. איתילידא.דרס ספק שהה ספק לאתויי ...? מאי לאתויי בשחיטה

שכל ספק באיסור תורה אינו נידון לחומרה אלא  - ספק נבלה, והאוכל ממנה, מכין אותו מכת מרדות

"בהמה בחייה בחזקת איסור )"איבר מן  29דינו:אולם הרדב"ז )כאן( מבאר כי כלל נקוט בי 28מדרבנן.

החי"( עומדת עד שייודע לך במה נשחטה", ואף לאחר מיתתה הרי היא אסורה באכילה )מחמת איסור 

"נבילה"(, כל זמן שאין אנו יודעים כי נשחטה כהלכה. לפיכך כל שיש ספק בשחיטה ואין אנו יודעים 

 ורה בוודאות. הבהמה אס –בוודאות כי הייתה זו שחיטה כשרה 

האיסור נשאר בחזקתו  –אם כן, יש לשאול מדוע אינו לוקה מן התורה ? הרי כשיש ספק מול חזקה 

יג( כי כל זמן שאין אנו יודעים שהבהמה נשחטה -ואף הרמב"ם בעצמו כתב )שחיטה א יב 30!?

 כהלכה הרי היא נבלה, ולכאורה הכוונה לוודאי נבלה והאוכל ממנה לוקה מן התורה !?

הכלל בו הבמה עומדת בחזקת חיים ואם יש ספק בשחיטה היא  31ראה כי ביאור העניין כך הוא,נ

אם הייתה כאן שחיטה כלל, שהרי כלל לא  -נכון למקרה בו יש ספק על המעשה עצמו  –נבלה גמורה 

לכן חזקת האיסור  –ברור אם נשחטו רוב הסימנים, והרי הבהמה מתה לפנינו וספק אם נשחטה 

הספק. זה הוא ספק אותו ניתן היה לברר לולי קרה מקרה לאחריו אי אפשר לברר זאת  גוברת על

יותר, כמבואר בפרק א )הלכה יב( שצריך לבדוק את הסימנים אחר השחיטה אם נשחטו כהלכה, ואם 

                                                 
 במספר כתבי יד ובחלק מן הדפוסים הגרסה היא: "כאשר ציוה משה" או "כאשר ציוה משה רבנו עליו השלום". 25

 במספר כתבי יד ובדפוסים הגרסה היא: "וכל ספק בשחיטה". 26

 בכתבי היד התימנים כתוב: "והאוכל ממנה כזית". 27

כמבואר במשנה תורה במספר מקומות )שאר אבות הטומאות טז א, איסורי ביאה ט לט(. אמנם הרשב"א  28

)תורת הבית ד א ד"ה "ומסתברא לי"( סובר כי ספק איסור תורה אסור מן התורה, כך גם נוקט הש"ך בכללי 

 , כלל כה(.דיני ספק ספיקא שלו )סוף סימן קי

 כמבואר בגמרא )חולין ט ע"א, ביצה כה ע"א(. 29

 כמבואר למשל בפירוש המשנה )נזיר ט ב(. 30

עיין במפרשים על הרמב"ם, וכן בראשונים ובאחרונים, הדנים בין היתר על "חזקת זבוחה", והכוונה שאם  31

אין כאן אלא ספק  –אי אפשר לומר שהיא בחזקת נבלה, ואם יש ספק בשחיטה  –הבהמה שחוטה לפנינו 

 בלבד ואין חזקת איסור גוברת על הספק, כפי שנבאר בהמשך.
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מבוארים ספיקות  32הרי זו נבלה. אולם בפרק זה –לא בדק ובינתיים נחתכו הסימנים וראש הבהמה 

טה, אנו יודעים שהיה כאן מעשה שחיטה, שהרי רוב הסימנים שחוטים בפנינו, ואי הלכתיים בשחי

אפשר לומר שיש כאן חזקת איסור הגוברת על הספק משום שעצם זה שהבהמה שחוטה בפנינו סותר 

את החזקה, אלא שיש לנו ספק אם שחיטה זו הייתה כשרה לפי הדין או לא, ולמעשה אין לנו כל 

נו מתייחסים למקרה כזה כאל ספק דאורייתא האסור מדרבנן, ולפיכך א 33אפשרות לברר זאת.

 האוכל לוקה מכת מרדות.

 

 נבלה מחיים -יט  הלכה

הרי זו נבלה, כמי  -בהמה שניטל ירך שלה וחללה עמה, עד שתראה חסרה כשתרבץ 

שנחתך חציה ונחלקה לשני גופות, ואין השחיטה מועלת בה. וכן אם נשברה מפרקת ורוב 

ה, או שנקרעה מגבה כדג, או שנפסק רוב הקנה, או שניקב הושט בכל שהוא בשר עמ

הרי זו נבלה מחיים, ואין השחיטה מועלת בה. ואחד הבהמה  -במקום הראוי לשחיטה 

 ואחד העוף בכל הדברים האלו. 

בהלכה זו מבאר הרמב"ם כי נבלה אינה רק בהמה שכבר מתה או שנשחטה שלא כהלכה, אלא אף 

 בבהמה פגמים מהותיים. מחיים כשיש 

( "ניטלה ירך וחללה" 1בהלכה זו מנויים שישה מיני "נבלה מחיים" המפורשים בגמרא )חולין כא ע"א(: 

( 6( "נפסק רוב הקנה" 5( "נקרעה מגבה כדג" 4( "נשברה מפרקתה" 3 34( "נחתכה לשני חצאים"2

פגמים בוושט ובקנה כה( מרחיב הרמב"ם בביאור ה-"נקב כלשהו בוושט". בהלכות הבאות )כ

 )גרגרת(. 

בגמרא נזכר סוג נוסף: "התזת הראש", אך ניתן לומר כי הרמב"ם השמיט זאת משום שזה בדיוק כמו 

 הסוג "נחתכה לשני חצאים".

 טרפה )להלן ט ה; י ג(. –בהמה שנקרעה מבטנה או שניטלה ירכה ללא חללה  

ואילו טרפה  35במגע ובמשא, מה ההבדל בין טרפה לנבלה? נבלה היא אב הטומאה ומטמאת

הרי  –לפיכך, בהמה שהייתה טריפה בחייה, ומתה ללא שחיטה  36שנשחטה כהלכה אינה מטמאת.

שחיטה לא מפקיעה ממנה את דיני הנבלה,  -היא נבלה. כמו כן, בהמה שנעשתה נבלה מחיים 

 כמבואר בהלכה זו.

ם בהמה שנשחטה שלא כהלכה הרמב"ם )שאר אבות הטומאות ב א; טומאת מת א טו( מבאר כי אמנ

אינה מטמאה טומאת נבלה עד שתמות ממש, ותצא נשמתה ממנה, אך אם ניטלה ירך וחללה או אם 

 –נחתכה לשניים )או נקרעה מגבה( וכן אם התיז את ראשה )או אם נשברה המפרקת ורוב הבשר( 

הבהמה נבלה  הבהמה מטמאה טומאת נבלה עוד מחיים. אבל נקבים בקנה ובוושט אינם עושים את

 37עד שתצא נשמתה ממנה.

                                                 
וכן במקרים נוספים, כגון: שחט קטן או מי שאינו בקיא בהלכות שחיטה )שחיטה ד א(, נמצאה הסכין פגומה  32

 אחר השחיטה )שחיטה א כד(.

ף ורוב שניים בבהמה( אולם ייתכן כי לאחר השחיטה אנו רואים כי הסימנים שחוטים כהלכתם )רוב אחד בעו 33

 שהשוחט החליד את הסכין או שהה או דרס במהלך השחיטה, וזאת כבר לא ניתן לברר.

 בלשון הגמרא: "עשאה גיסטרא". 34

 כח( ובמשנה )כלים א ב(. -כמבואר בין היתר בתורה )ויקרא יא כד  35

 כמבואר במשנה )חולין ד ד( ועוד. 36

 זו )אות יט ד"ה "כתב המער"ק"(.וכן כתב הרב קאפח על הלכה  37
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 ניטלה ירך וחללה, נחתכה לשני חצאים

רש"י )חולין כא ע"א ד"ה "עשאה גיסטרא"( מבאר כי בהמה שנחתכה לשני חצאים היא בהמה 

שנחתכה לרוחבה ונפסק עמוד השדרה שלה: או בכל הצוואר או בשאר הגוף עד החלל )החזה 

  38והבטן(.

ם בין שני סוגי נבילה אלו ניתן ללמוד כי בהמה שניטל ירך וחללה נראית מהקישור אותו עושה הרמב"

אין זו נבלה.  –כמי שנחתכה לשני חצאים. לפיכך אם נחתך רק הזנב ורגליה נשארו מחוברות לגוף 

עוד נראה כי לפי הרמב"ם בהמה ש"ניטלה ירך וחללה" נראית כמי שנחתכה לשני חלקים, ולכן יש 

הכף שניטלה יחד עם עצם הירך, כלומר שניטלו העצמות עד עמוד השדרה  לבאר ש"חללה" היא עצם

לשיטה זו ניתן להבחין כי "ניטלה ירך וחללה" רק  39)שו"ת דברי מלכיאל ב לה ד"ה "ועל פי זה"(.

כאשר הבהמה רבוצה, ומכל צד בו מסתכלים על הבהמה החיסרון ניכר ונראית היא כמי שנחתכה 

 40ומדת, לא ניתן להבחין מכל צד בחסרון זה.לשניים. אולם כאשר הבהמה ע

מפרשים כרש"י )חולין כא ע"א ד"ה "ניטל הירך" ו"חלל שלה"( ומאירי )חולין  41אמנם פוסקים רבים

כא ע"א ד"ה "ניטל"( כי "ניטלה ירך וחללה" פירושו שניטלה עצם הירך עם כל הבשר עד עצם הכף 

)שם ד"ה "כל שרבוצה"( מפרש כי בהמה ונראה החלל בעצם הכף בו יושבת עצם הירך. רש"י 

"רבוצה" אינה שוכבת על צידה, אלא שוכבת על רגליה כאש הם מקופלות, וכאשר ניטלה הירך והבשר 

נשאר מחובר, לפחות מקצתו, הבהמה יכולה לרבוץ על רגליה ולא ניתן להבחין בחסרון משום 

 ה בלבד.. שהרגליים מוסתרות תחת הגוף, ולכן הבהמה אינה נבלה אלא טריפ

 

 נשברה מפרקת ורוב בשר עמה

  42חוליות הצוואר שבעמוד השדרה.  -"מפרקת" 

רש"י )כ ע"א ד"ה "ורוב בשר"( והמאירי )חולין כא ע"א ד"ה "בהמה"( מבארים כי מדובר  -"רוב בשר" 

המקור לדין מופיע בסוגיית הגמרא )חולין כ ע"ב(  ברוב הבשר שעל העורף הנמצא באחורי הצוואר.

 המשנה המדברת על ההבדלים בין מליקה לבין שחיטה. שם מפורש כי אף בעופות שייך דין זה.  אגב

 43על פי הסוגיה לומדים כי אף אם לא נחתכו הסימנים, הבהמה נבילה.

                                                 
 וכן כתבו בשמו כסף משנה ומגיד משנה )לרבי יהודה כלאץ( כאן, וכן כתב ערוך השולחן )יורה דעה כט ב(. 38

הרי זה "גיסטרה" והבהמה נבלה, וכן  –בגמרא )חולין נב ע"א( נאמר כי אפילו כאשר ניטלה צלע מכאן וצלע מכאן 

"בהמה שניטל"(, נחלת שבעה )א בשם תוס' חולין לב ע"ב ד"ה "וליחשוב"( כתבו: אור שמח )שחיטה ג יט ד"ה 

ועוד, וזאת אף על פי שחוט השדרה קיים. מכאן לומד נחלת שבעה כי גם נבלה יכולה לחיות זמן מה כמו 

 טריפה, וההבדלים בין טריפה נבלה אינם אלא גזירת הכתוב.

רך ואגן הירכיים. בדבריו עצם הכף קרויה עצם האסיתא. אם נשווה זאת לגוף האדם, מדובר שניטלו עצמות הי 39

לדבריו גם הראב"ד )שו"ת הראב"ד עט(, אורחות חיים )טריפות מו( וכל בו )קא ד"ה "שמוטת ירך"( מפרשים 

 כך את העניין, וכאשר ניטלו העצמות נראה חלל הבטן של הבהמה.

 וכן כתב הרב קאפח על הלכה זו )אות יט ד"ה "בדף כא"(. 40

 מגיד משנה )לרבי יהודה כלאץ( כאן, ט"ז )יורה דעה כז א, בשם אחיו( ערוך השולחן )יורה דעה נה א( ועוד.  41

 ראה גם שו"ת הרמב"ם )קעו(. 42

ראה בין היתר: רש"י )חולין כא ע"א ד"ה ורוב בשר(, רמב"ן )חולין כ ע"ב ד"ה "הא דאמר"(, אגרות משה )יורה  43

 דעה ב קעד( ועוד.
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יש אומרים )תוספות חולין ל ע"ב ד"ה "וליחשוב נמי"; ט"ז כא ל, בשם אחיו; פרי מגדים, פתיחה 

" ועוד( שאינה נעשית נבלה אלא אם נחתך גם חוט השדרה, ויש להלכות שחיטה ד"ה "עוד אבאר

 החולקים על כך )עיין שו"ת שבות יעקב א נ; שו"ת יהודה יעלה א יורה דעה ע; ערוך השולחן כט ב(.

 

 נקרעה מגבה כדג

היינו שנקרעה לאורכה )מאירי חולין כא ע"א ד"ה "בהמה"(, בעוד שבהמה "שנחתך חציה ונחלקה 

ירושו שנקרעה לרוחבה. הביטוי "נקרעה מגבה כדג" מתייחס למנהג הסועדים אשר לשני גופות" פ

בבואם לאכול דג שלם קורעים אותו מגבו בכדי להסיר את השדרה )ביאור הלכה שיט ד"ה "מתוך 

 אוכל"(. 

יש מי שסובר )פרי מגדים, שפתי דעת לג ד( שאינה נעשית נבלה אלא אם חוט השדרה נפסק לאורכו, 

 להסתפק בנפסק מקצת החוט )על פי ברכי יוסף שע ב(. לשיטתו יש

 

 פגמים בקנה ובוושט

סבור שפגמים אלו  44כה יבוארו דינים אלו לפרטיהן. הרמב"ם )פירוש המשנה חולין ג א(  -בהלכות כ 

עושים את הבהמה לנבלה רק לאחר שתצא נשמתה ממנה )ערוך השולחן כט ב, בשם אחרונים(, ואף 

אין זו אלא שחיטה פסולה, והרי היא נבלה. אבל פוסקים אחרים  –הבהמה אם ישחטו תחילה את 

ד"ה "והנראה לעניות דעתי"( סוברים כי רק אם  -)ש"ך לג ד; צל"ח חולין לב ע"ב ד"ה "ויש מהן"  

נפגמו הסימנים בשעת השחיטה בגלל ליקוי בשחיטה, הבהמה נבלה, אך פגמים מחיים בקנה ובוושט 

ולא נבלה, כפשט לשון המשנה )חולין ג א(, ולכן שחיטת הבהמה תועיל  עושים את הבהמה לטרפה

 לטהר אותה מטומאת נבלה.

אם ניקבו הקנה או הוושט במקום שאינו כשר לשחיטה, בין למעלה כגון בתרבץ הוושט, ובין למטה 

 ו(.  –הבהמה טרפה )שחיטה ז א; א ה  –כגון בקנה מן החזה עד הריאות 

 

 בוושט פגמים –כב  –כ  הלכות

כשרה;  –שני עורות יש לו לוושט: החיצון אדום, והפנימי לבן. ניקב האחד מהן בלבד 

הרי זו נבלה, ובין שנשחטה במקום הנקב  -ניקבו שניהן בכל שהוא במקום הראוי לשחיטה 

 -בין שנשחטה במקום אחר, אין השחיטה מועלת בה; ניקבו שניהם זה שלא כנגד זה 

 נבלה. 

אין הקרום כלום, והרי הוא נקוב כשהיה. נמצא קוץ  -ו קרום וסתמו ניקב הושט ועלה ב

שמא ניקב הושט ועלה קרום במקום הנקב ואינו נראה.  45הרי זו ספק נבלה, -עומד בוושט 

אין חוששין לו, שרוב הבהמות המדבריות אוכלות  -אבל אם נמצא הקוץ לאורכו בוושט 

 הקוצים תמיד. 

                                                 
ב ד"ה "אלא"( ומאירי )שם ד"ה "פסוקת הגרגרת"( נקובת הוושט היא טריפה ורק ")חולין לב עלפי הרא"ש  44

 פסוקת הגרגרת היא נבלה.

הרי זו  –במספר כתבי יד תימניים, וכן במהדורת מכון ממרא הגרסה היא: "נמצא קוץ עומד בוושט לרוחבו  45

 נבלה ".
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 -מבפנים. כיצד ? הופכו ובודק: אם נמצא עליו טיפת דם  אין לו בדיקה מבחוץ אלא -ושט 

 בידוע שהיה נקוב. 

 נקב בוושט הפנימי שלא כנגד החיצון, בדיקת נקב בוושט

מלשון הרמב"ם  46על פי הראשונים יש לבדוק את הוושט מבפנים רק כאשר יש חשש שיש בו נקב.

 נראה כי אף כאשר נמצא קוץ בוושט יש לבדוק את הוושט. 

יונה מבאר כי יש לבדוק תחילה בעור הפנימי אם יש טיפת דם, משום שקל להבחין בה, מפני  רבנו

 שהעור הפנימי לבן. אם נמצא נקב ניתן יהיה לחפש כנגדו אם גם העור החיצון ניקב )הרב קאפח כג(.

בגמרא )חולין מג ע"א( מבואר כי אפילו אם נמצא נקב בצד הפנימי של הוושט שלא כנגד הנקב בצד 

הבהמה נבלה, משום שעורות הוושט גמישים, ומתרחבים ומתכווצים כאשר הבהמה אוכלת,  –החיצון 

ויש לחוש כי בתחילה היה הנקב מפולש בשני העורות ועם הזמן העורות נמתחו וזזו, ולכן נמצאו 

הנקבים זה שלא כנגד זה. אמנם הבית יוסף )לג, ד( כותב בשם הריטב"א כי דווקא אם שני הנקבים 

מצאו באותו צד יש לחוש, אבל אם נמצאו בצדדים שונים אין לחוש שהיו זה כנגד זה, וכן פסק בשו"ע נ

 )שם(.

 

 קוץ עומד בוושט

הכוונה שהקוץ תחוב במעט בוושט, או שהוא עומד לרוחב הוושט באופן שמסתבר מאוד שינקב את 

לאורך הוושט, ואין הוא הוושט כאשר הבהמה אוכלת והוושט מתרחבת ומתכווצת. אך אם נמצא הקוץ 

אין לחוש שמא הוא ניקב את הוושט משום שהוא ככל אוכל שהבהמה אוכלת,  –תחוב כלל בוושט 

 וידוע שהבהמות אוכלות קוצים )חולין מג ע"ב; טור ושו"ע לג ט(.

חוששים שהקוץ ניקב את הוושט, וכן כתב  –מלשון הרמב"ם נראה כי אפילו אם לא נמצאה טיפת דם 

)כאן( בשם הרשב"א, כך גם פסק בשו"ע )שם(. זאת בניגוד לטור וראשונים נוספים כסף משנה 

 –)כמבואר בבית יוסף שם( אשר פסקו כי קוץ תחוב פוסל רק אם נמצאה טיפת דם, ואם לא נמצא דם 

חזקה שהקוץ נתחב אחר השחיטה והבהמה כשרה. הרמ"א )שם( כתב שיש שנהגו להקל על פי שיטה 

 זו.

 

 פגמים בקנה –ה כ –כג  הלכות

הרי זו נבלה; וכן אם ניקבה כאיסר.  -גרגרת שנפסק רוב חללה במקום הראוי לשחיטה 

הן  מצטרפין לרובה; ואם נקבים שיש  -ניקבה נקבים קטנים: אם נקבים שאין בהן חסרון 

מצטרפת לכאיסר. ובעוף,  -הן מצטרפין לכאיסר, וכן אם ניטלה ממנה רצועה  -בהן חסרון 

מקפל הרצועה או הנקבים שיש בהן חסרון, ומניחן על פי הקנה: אם חופה את כל שאילו 

 כשרה. -נבלה; ואם לאו  –רובו 

נבלה. נסדקה לארכה  –ניקבה הגרגרת נקב מפולש משני צדדיה, כדי שיכנס איסר לרוחבו 

אפילו לא נשתייר מן המקום הראוי בה לשחיטה אלא משהו למעלה ומשהו למטה,  -

 כשרה. 

                                                 
קרה של ספק דרוסה, ונחלקו הראשונים אם בכל מקרה בו בגמרא )חולין מג ע"ב( נאמר כי בדיקה זו נכונה למ 46

 יש לנו ספק אם ניקב הוושט יש לבצע בדיקה זו.
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ניקבה הגרגרת נקב מפולש משני צדדיה. א"א זה פירוש משובש ופירש אותו על ": ד"ראבה השגת

 ."נפחתה

נוקבין אותה עתה  -גרגרת שניקבה, ואין ידוע אם קודם שחיטה ניקבה או אחר שחיטה 

מותרת. ואין מדמין אלא מחוליה גדולה  –במקום אחר, ומדמין הנקב לנקב: אם נדמה לו 

שכל  47ה לקטנה, אבל לא מקטנה לגדולה ולא מגדולה לקטנה;לחוליה גדולה או מקטנ

  48.חוליה אחת, קטנה משתיהן ורכה -ה הקנה חוליות חוליות הוא, ובין כל חוליה וחולי

אף שנקב בוושט פוסל בכלשהו בקנה אין הנקב פוסל עד שיהא ברובו )כפי שנתבאר בהלכה יט(. 

ה מחמת קוץ או מחט וכדומה, יש לאסור את למרות זאת הרמ"א )לד ט( פוסק שאם נעשה נקב בקנ

הבהמה בכל עניין, מפני שאיננו בקיאים בבדיקת הוושט ויש לחוש שגם הוושט ניקב. אמנם אם ניקב 

 הקנה מחמת מחלה וכדומה ניתן להתיר את הבהמה על פי הדינים המבוארים בהמשך.

 

 מהו רוב רוחב חלל הקנה

ין לצרף את עובי דפנות הקנה לשיעור זה, אלא יש לשער על פי הגמרא )חולין מד ע"ב( מבואר כי א

 את חלל הקנה עצמו אם הוא חתוך ברובו. 

 

 מהו שיעור "כאיסר", מתי וכיצד יש לשער בו

סמ"ר )על  4.1מ"מ ושטחו כ 23הוא מטבע מימות המשנה. קוטר המטבע הוא  49"איסר" )האיטלקי(

 פי ספר מידות ושיעורי תורה(. 

אינו פוסל, ורק אם הנקב עולה  –ן ג ב( נראה כי נקב השווה בשטחו לאיסר מלשון המשנה )חולי

בגמרא )חולין מה ע"א( מבואר כי גם אם ניטלה רצועה מן הקנה  50הבהמה נבלה. –בשטחו על איסר 

 –הבהמה אסורה. הכסף משנה מבאר כי אפילו אם הרצועה היא לאורך הקנה  –בשטח הגדול מאיסר 

 51הבהמה פסולה.

כי אין אנו בקיאים בשיעור "כאיסר", ולכן לעולם יש לשער לפי רוחב רוב חלל  52לד ב( פוסקהשו"ע )

הקנה, בדומה לאופן בו משערים בעופות. הרמ"א )שם( מבאר כי קוטר האיסר קטן מרוב רוחב חלל 

הקנה של בהמה, אך גדול מרוחב רוב חלל הקנה של העוף. לפיכך אף בבהמה יש לשער ברוחב רוב 

של עוף, משום שאם נשער לפי רוב רוחב חלל הקנה של בהמה היינו מקלים ולעיתים היינו  חלל קנה

 מתירים בהמה שלמעשה היא אסורה.

הש"ך )שם ד( חולק על דברי הרמ"א ומבאר כי פשוט שקוטר האיסר גדול מרוחב רוב חלל הקנה של 

החמיר לשער ברוב רוחב בהמה. משום כך בבהמה, מאחר ואין אנו בקיאים בשיעור איסר, די לנו ל

 חלל הקנה של הבהמה, וזוהי כוונת השולחן ערוך.

 

                                                 
 בדפוסים הושמטו המילים: "ולא מגדולה לקטנה". 47

 בחלק קטן של כתבי היד והדפוסים הגרסה היא "ודקה" )במקום "ורכה"(. 48

 בלשון המשנה )חולין ג ב( קרוי המטבע "איסר האיטלקי". 49

 וכן כתב הרמב"ם שם בפירוש המשנה. 50

כך פירש שם רש"י )ד"ה "ניטלה הימנה רצועה"(. הטעם לכך הוא לכאורה משום שאם הייתה הרצועה לרוחב  51

פשוט שיש לפסול משום שקוטר איסר עגול גדול מרוב רוחב חלל הקנה, כל שכן כאשר שטח האיסר  –הקנה 

 ומרים כי קוטר האיסר קטן מרוב רוחב חלל הקנה(.אינו עגול אלא מאורך )אך עיין בהמשך שיש א

 על פי הרשב"א )חולין נד ע"ב ד"ה "כמה"( ובעל העיטור )ב שחיטה ד"ה "איסר דתנן"(. 52
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 בעופות 

רש"י )חולין מה ע"א ד"ה "בעופא"( מבאר כי מאחר והקנה של העוף קטן, לא שייך לשער באיסר, 

ומשום כך בעוף יש לשער לפי רוב רוחב חלל הקנה. הש"ך )לד ד( מבאר כי הכוונה שקוטר האיסר 

ה של העוף, אך קטן מזה של הבהמה. לפי טעם זה, אף בעוף גדול יש לשער באיסר, גדול מהיקף הקנ

 וכן פסק הרמ"א )לד ד(.

שנתנו טעם אחר להבדל בין בהמה לעוף: משום  53יש )רבנו ירוחם תולדות אדם וחווה טו ג קיט א(

רפים שכוח החיות של העוף קטן משל הבהמה, ולכן לעולם יש לפסול את העוף כאשר הנקבים מצט

 לרוב רוחב חלל הקנה, אף שהשטח קטן מאיסר.

בבית יוסף )שם( מבואר כי לשיטת רש"י וראשונים נוספים ההבדל בין עופות לבהמות נכון רק למקרה 

דהיינו כאשר יש בקנה נקבים קטנים רבים זה בצד זה, אך  54מסוים המובא בגמרא "נקבה כמו נפה",

בעופות גם בכל הנקבים שיש בהם חסרון אין לשער כאיסר והרמב"ם סוברים כי  55הרי"ף )חולין ט א(

אלא לפי רוב רוחב חלל הקנה. השו"ע )לד ד( פוסק לכאורה כמו שיטת רש"י, אולם הרמ"א כותב את 

 שתי הדעות ולא מכריע ביניהן. 

 

 נקבים שאין בהם חיסרון

סירים מאומה מן הקנה היינו כנקב שעושה מחט בעור )פירוש המשנה חולין ג ב(. נקבים אלו אינם מח

וממילא לא מצטרפים לאיסר. הם פוסלים רק כאשר על ידי חיבורם יחד נוצר חתך הפוסל את הבהמה, 

 56דהיינו ברוב חלל הקנה, אם הנקבים בשורה לרוחב הקנה.

מגיד משנה )עפ"י פירוש המשנה חולין ג ב, ד(: נקבים שיש בהם חיסרון מצטרפים לשיעור איסר, אף 

 ם זה לזה. אין לצרף אלא את שטח החיסרון עצמו ואין לצרף את השטח שבין נקב לנקב. שאינם סמוכי

משמע שאם יש הרבה נקבים קטנים  57אמנם מרש"י )חולין מה א, ד"ה "אם חופה"( וראשונים נוספים

יש לצרף גם את השטח שבין הנקבים  –שיש בהם חסרון זה בצד זה, ואין בין נקב לנקב כמלא נקב 

סר. וכך פסק השו"ע )לד ג(. אמנם לשיטה זו נראה שניתן לצרף נקבים שיש בהם חיסרון זה לשיעור אי

 לזה לשיעור איסר בבהמה או לרוב רוחב הקנה בעוף, רק כאשר בין נקב לנקב אין כמלא נקב.

למעשה מחלוקת זו תלויה במחלוקת הקודמת לעניין עוף, והיא תלויה באופן בו מפרשים את המקרה 

  58נפה" המתואר בגמרא )חולין מה ע"א(."נקבה כמו 

 

 נקב מפולש

 ..".לרוחבו איסר שיכנס כדי: נחמן רב אמר כדלת, בגמרא )חולין מה ע"א( נאמר: "...נפחתה

                                                 
 למעשה רבנו ירוחם כתב את שני הטעמים. בבית יוסף )שם( מבואר כי הטעם הראשון הוא העיקרי. 53

 בפסקה הבאה נרחיב את הדיון במקרה זה. 54

שינה את סדר העניינים המופיע בסוגיה )חולין מה ע"א( באופן בו נראה שסובר כי שאלת הגמרא הרי"ף  55

"בעופא מאי" והתשובה עליה שיש לשער לפי רוב רוחב חלל הקנה היא גם ביחס לדין "נטלה הימנה רצועה", 

 אשר בו נאמר שיש לשער באיסר. 

 נשאר "משהו" בקנה במקום הכשר לשחיטה.נראה כי נקבים לאורך הקנה לא פוסלים, משום שלעולם  56

כמבואר בבית יוסף )לד ג(. למעשה מדובר באותם ראשונים הסוברים כי בעוף יש לשער ברוב רוחב חלל הקנה  57

 ולא באיסר רק במקרה המסוים של "נקבה כמו נפה".

 כך מבאר גם מגיד משנה )לרבי יהודה כלאץ, ד"ה "ובעוף כל שאילו"(. 58
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נחלקו הראשונים בביאור דברי הגמרא. רש"י, ראב"ד וראשונים נוספים מפרשים שהקנה ניקב באופן 

לשער באיסר "רחב", דהיינו שיעור מעט גדול יותר  בו החיסרון תלוי בקנה כמו דלת, ולפיכך צריך

 מאיסר, שאיסר יכול להיכנס ולצאת דרך הנקב ללא חיכוך.

לעומת זאת, הרמב"ם והרי"ף )חולין ט ב( מפרשים כי מדובר בקנה שניקב בשני צדדים המקבילים זה 

קבים מפולשים לזה. לשיטה זו בנקבים רגילים יש להשוות את שטח הנקבים לשטחו של איסר, אך בנ

 צריך לשער ברוחב האיסר.

 ו( פוסקים שיש לחשוש לשתי השיטות. -טור ושו"ע )לד ה 

 

( האם הדין של נקב מפולש נכון גם בעוף 1כמה פוסקים דנו בשתי שאלות בשיטת הרמב"ם והרי"ף: 

 ( מה הוא שיעור "איסר לרוחבו".2וגם בבהמה. 

לפיכך הוא כותב כי  59קב רחב כרוחבו של איסר.הכסף משנה מפרש כי נקב מפולש פסול אם כל הנ

 הדין נכון רק בעוף, אשר הקנה שלו קטן, אך בבהמה יש לצרף את שטח הנקבים לשטחו של איסר.

הש"ך )לד, יא( מסכים לפירושו של הכסף משנה לשיעור "איסר לרוחבו", אך כותב כי השיעור נכון בין 

י נקב מפולש פסול אם ניתן להכניס איסר לרוחבו לעומת זאת, הרדב"ז מפרש כ בבהמה ובין בעוף.

דרך שני הנקבים בדומה לאדם הנכנס בפתח הדלת. לפי פירוש זה המרחק בין הנקבים לא יעלה על 

קוטרו של איסר, ולכן לא ניתן לפרש כי מדובר בקנה של עוף, אשר קטן מקוטר האיסר, והדין נכון רק 

לצרף את שטח הנקבים ולהשוות  –שהתבאר לעיל לפיכך בעוף יש לשער כפי  60בקנה של בהמה.

 לרוחב הקנה.

לעיל ראינו כי לפי שיטת רש"י וראשונים נוספים בכל הנקבים בעופות יש לשער באיסר כמו בבהמה, 

ורק אם "נקבה כמו נפה" יש לשער לפי רוב הקנה, לפיכך בדין זה אין הבדל בין בהמה לעוף )בית 

 ו(. -יוסף לד ה 

 

 ספק מתי נפלנקב בקנה שיש 

 דינים אלו מבוארים בגמרא )חולין נ ע"א(. 

לשיטת רש"י )עפ"י המגיד משנה( כל שלושה טבעות בקנה הם "חוליה", והטבעות קטנות והולכות 

 לאורך הקנה, לפיכך יש לדמות כל חוליה לחוליה הסמוכה לה בלבד, שלא כרמב"ם.

הרדב"ז כותב כי הדין נכון לכל  ות השונות.השו"ע )לד ט( פוסק את לשון הגמרא ולא הכריע בין השיט

למרות כל האמור כאן, הרמ"א )לד ט( כותב כי אין אנו  חתך או נקב הפוסל בקנה )וכן כתב רש"י(.

 בקיאים בבדיקה זו, ולכן יש לאסור בכל מקרה.

לות על פי הרשב"א )חולין נ ע"א ד"ה "הא דאמר"( ומאירי )חולין נ ע"א ד"ה "אף הקנה"(, אם ניתן לת

 הבהמה כשרה, וכן נפסק בשו"ע )שם(.  –שהנקב נעשה מחמת הסכין בעת השחיטה 

 

                                                 
 ירשו תוספות )חולין מה ע"א ד"ה "כדי שייכנס"(.ייתכן כי כך פ 59

כך גם פירש הרב קאפח )הערה כה(. יש הסוברים כי גם לפי טור ורא"ש שיטת הרמב"ם נכונה רק בבהמה  60

 )עיין בכסף משנה(.


