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  "מראי מקומות"

ברש"י פי'  ששוחט לעצמו על מנת שיעבוד בזריקה או בהקטר,  השוחט את הבהמה וכו',

 וברשב"א ששוחט לגוי שהוא יעשה עבודות אלו, ועי' בדבריו אי מהני מחשבה שאחר השחיטה.
 

י. דהוכיח מכאן שהפסול הוא בעבודה הראשונה  זבחים עי' חי' הגרי"ז , המחשבין מעבודה לעבוד 

, וע"ע קרן "ש שבה כזו בעי דווקא עבודה גמורה עשמחשבתה אינה שלימה, ועוד מסתפק אי במח

 .קר"פ ה' ו', וקה"י זבחים ח' אורה שם ט:, ומקדש דוד קדשים ד' ג', ובדעת הרמב"ם עי' חי' רח"ה
 

ועי' תוס' בסנהדרין סא. אי מותרת גם באכילה או רק בהנאה כדין שחיטת  ר"ל אמר מותרת,

 מומר, ועי' תוס' זבחים י. דהשוחט בכל מקרה חייב מיתה, עי"ש בחידושי הגרי"ז, ובקובץ עניינים.
 

, בבאור הלימוד מפיגול עי' שפת אמת, וחי' הגרי"ז שם בזבחים, ועי' חי' וגמרינן ממחשבת פיגול

 ל שלא ילפינן מפיגול, עי' שי' הגרמ"ד עמ' קמט'.של ר" , ובטעמוהגר"ח זבחים סי' שכ'
 

, עי' תוס' ור"ן, ועי' למה לא מתרצינן דכוונת ר"י ללמוד מפיגול  רש"י בקושיית ,שיא לר"לפנים ק

 רשב"א בשם ר"ת.
 

 ע"ב

בבאור דבריהם בכוונת הגמ' עי' מהרש"א ותפארת יעקב, ועי' רעק"א על המשניות  תוד"ה מקום,

זבחים ב' ב' דלא יתכן לומר שהשוחט ע"מ להוליך או לקבל הוי פיגול, וכן בע"ז לא מהני והטעם 

 ."ן על הרי"ףררש"י, וע"ע ב עי'
 

דס"ל דאין פיגול פוסל רק בדיבור? עי' פלתי ד' א', ובמהר"ם , וקשה למאן סופו הוכיח על תחילתו

, ועי' בדבריהם שביארו בזה ר וי מחשבתו כדיבויחים על מחשבתו השיק תי' דבאופן שמעשיו מוכ

 , וע"ע לב אריה.דברי רבינו ירוחם שלהלכה בהמה זו מותרת בהנאה, עי' ב"י ריש סימן ד'
 

עי' רמב"ן  סרי לאיסור?יק, לא הורו בזה חכמי קמי שחול שאין, ואף אילימא רשב"ג דגיטין

ולהלכה אי אמרינן הוכיח סופו על תחילתו, עי' רי"ף ורשב"ם  ,בשם הרא"ה ורשב"א, ובשיטמ"ק

 .תרומות ט' ו'הל' ב"ב קלח. והרמב"ם זכייה ומתנה ד' ג' לכאורה מסתפק בזה, עי"ש בנו"כ, וב
 

 .במה שהוצרך לומר שהישמעאלים אוכלים גם נבילות, עי' לב אריה רש"י ד"ה טייעי,
 

ס', וע"ע והא דנכרי לא אוסר אע"פ דלכאורה מעותיו קונות לו? עי' רש"י ותו ו',ואי לא א"ל וכ

 רא"ש ועי' חת"ס.תוס' רשב"א ו
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