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 "לאמדעס" ב"דף היומי" בשו"ת ומ"מ 
 

  "מראי מקומות"

אחד בעוף  ע למה לא נקט השוחט רוב, ויל"ושניים בבהמה שחיטתו כשירה השוחט אחד בעוף

 .ורוב שניים בבהמה כשר?, עי' ראש יוסף ותפארת יעקב מה שתירצו
 

סימן א' ועי' מעדני יו"ט אות ז', טעם לשחיטת הורידין עי' כאן ברא"ש  עד שישחוט את הורידין,

ועי"ש עוד מה שנחלק עם תוד"ה השוחט במה שהתיר בדיעבד אי צלאו כולו בלא שחתך את 

מה שכתבו  ה-ג-הראשונים לקמן כח' דלא כהתוס', ועי' צל"ח ובית הלוי ח"ב י' בהורידין, וכ"כ 

 .לדחות ראיית התוס'
 

ועי' רש"י דשחיטת שני סימנים בעוף לכתחילה היא מדרבנן, אמנם ברמב"ם  איב"א אאחד בעוף,

 .ריש הלכות שחיטה דקדק הכס"מ דזהו דין לכתחילה מן התורה
 

הסימן היא דרבנן,  כלוגם כאן כתבו רוב הראשונים דשחיטת  ואיב"א ארובא של אחד כמוהו,

ם שחיטה א' פסק הרמב"  ולהלכהאמנם בדעת רש"י כתבו בזה שהוא לכתחילה מה"ת עי' חת"ס, 

, ועי' רא"ש מה שהביא בשם הרי"ף שחולק, עי' בזה משב"ז כא' ש כס"מט' כשני התי' בגמ' עי"

 ת שור שם.א' ותבואו
 

ולמסקנא יוצא דדרשא ד'ממקום ששח חטאו' קאי לזה שאסור לעשותה  רש"י ד"ה ה"ג ותו וכו',

, ועי' בי"האעי' מרדכי תרב' בשם ר ובטעם האיסור, ועי' תוד"ה ותו כגיסטרא קודם שתצא נפשה

רשב"א כאן, ע"ע נו"כ לשו"ע ריש סימן כד' ועי' פרמ"ג שפתי דעת סק"ה ה' ובתפארת יעקב, 

 על רש"י עי' תורת חיים וצל"ח וכן בגור אריה.ס' התו ובישוב קושיות
 

עי' שיטמ"ק איך יש לגרוס בדברי רש"י, ועי' רמב"ן ורשב"א דגרסו אחרת בדבריו  רש"י ד"ה מנין,

 ולכן הקשו עליה.
 

ויש להקשות הא עדיין הוא מחובר  מדקאמר את הראש שכבר הותז מכלל ששחיטה מן הצואר,

ס, ועי' תפארת יעקב מה שכתב לבאר כדי לתרץ יך בו ניתוח?, עי' חת"לגוף ע"י המפרקת ושי

קושייתו מה הוסיפה הגמ' על דברי רב חייא הלא הוא עצמו אמר בתחילה מנין לשחיטה שהיא מן 

 ., ע"ע פני אריההצואר וכו', עי' בדבריו, וזה תתורץ קושיית החת"ס 
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