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  שחיטת עכו"ם ומומר
  "םבשיטת הרמב

  יטת הרמב"ם ביסוד פסול עכו"ם לשחיטה להנו"כ ולהש"ךש

שזבח הקוף  תנינא בתוספתא (א' א') "שחיטת עכו"ם הרי זו פסולה שנאמר וזבחת ואכלת ולא שזבח העכו"ם ולאא) 

ים כל שאינו 'בר זביחה' והיינו עובד כוכבפירושו שנתמעט מוזבחת וספות (ג' ע"ב ד"ה קסבר) ולא שנזבחה מאליה". ובת

את כל מי שאינו נוהג בציווי הזביחה שאינו בר קיום הזביחה. [ומש"כ ברישא  ואוכל נבילות להכעיס, והמיעוט ממעט

דבאו לחדש שעל אף אונס.  עובד מחמתבדמיירי  פירשו המפרשים. דהתוספתא שישראל עובד ע"ז שחיטתו כשרה

  יטתו].ך לפסול את שחנעשה מומר בכ אינו, מ"מ שחובת האדם למסור את הנפש ולא לעבוד

י"ב) "נכרי ששחט אף על פי - היא דלא כהתוספתא. דכתב הרמב"ם (פ"ד הי"א לכאורה אמנם סתימת פסק הרמב"ם

על אכילתה מן התורה שנאמר וקרא לך ואכלת  שחיטתו נבילה, ולוקה ,פילו היה קטןששחט בפני ישראל בסכין יפה וא

שזבחו אסור, ואינו דומה לישראל שאינו יודע הלכות שחיטה. וגדר גדול מזבחו מאחר שהזהיר שמא יאכל מזבחו אתה למד 

חדש למעט  רש בזה ברמב"ם מקראשחיטתו נבילה". מפו[כגון גר תושב] לו גוי שאינו עובד עבודה זרה גדרו בדבר זה שאפי

ה. וכיון שסתמא שחיטתו אינה שחיטעכו"ם, דמגילוי התורה שאי"ז מרוצה לאכול עם העכו"ם ראוי להבין שגם  שחיטת

קרא בגוי עובד עבודה זרה לכך לא נתמעט אלא גוי בר עבודת עבודה זרה. ואילו גוי שאינו עובד עבודה זרה אינו אסור ד

  1.וזה לא כסתימת התוספתא ,אלא מגדר שגדרו רבנן

ב) הכ" (פ"בכ "והוא מש ,ז"אפילו הוא קטן שאין בו דעת ע - ם שסתם גוי עושה נבילה "דך פסק הרמבלאי והנה

"ישראל ששחט לנכרי אף על פי שהנכרי מתכוון לכל מה שירצה שחיטתו כשרה שאין חוששין אלא למחשבת הזובח לא 

. וזה נראה כסתירה ו שיתבאר"ראל אפילו היה קטן שחיטתו נבילה כמלמחשבת בעל הבהמה. לפיכך נכרי ששחט ליש

מ שחיטתו נבילה "ז דוגמת גר תושב, ומ"טן אינו עובד ע, שהרי גם גוי קס"דל דגר תושב נבילה רק מ"לדין הנלכאורה 

  ה.". ועוד נרחיב בעיקר השיטה וביאורה בהמשך בע- כבר ביארנו בהערה אך  .דבר תורה

) קבעו לעיקר את א"ב' סקאמנם הש"ך (ב' סק"ב) והפר"ח ( ם הנמצאים בידינו.הרמב"ם ע"פ הספריעד כאן היו דברי 

                         
משום דסתם מחשבת עכו"ם  והיה מקום לומר שאין כונת הרמב"ם לפסול עכו"ם משחיטה, אלא שבגוי עובד ע"ז פסל את שחיטתו 1
  בודה זרה.לע

שאפילו שחיטת נכרי קטן היא נבילה. והרי נכרי קטן אינו בר פ"ב הכ"ב) (, שהרי פסק הרמב"ם אך כבר דחו בזה המפרשים שזה אינו
ודאי  דה זרה. ודבר זהעבוד עבוועומ"פ שפסולו משום דסופו ל סתמא דשחיטה לע"ז, ואם אעפ"כ שחיטתו נבילה ש"מ כמש"כ הלח"מ

משום עצם גופו שהוא גוי מפרשת הגויים עובדי הע"ז, ולא משום  די עבודה זרה נתמעט גופו משחיטהבפרשת עוב מכריח שכל גוי הנמצא
דסתם גוי הוא מתייחס להמון עובדי הע"ז עד  -  ממשפחת עובדי ע"זעומד כחלק גם גוי קטן  ובזה ,מחשבת הע"ז העומדת בפועל בשחיטה

  אלא מדרבנן]. תו פסולהשחיטמו שלא לעבוד הוא גר תושב דאיה"נ אינו א לעבוד. [ומי שקיבל על עצשיקבל על עצמו של

בתבו"ש (ב' סק"א) פירש שכל מה שכתב הרמב"ם לאסור שחיטת קטן נכרי משום נבילה זה רק בקטן שכבר בא לכלל קביעות  והנה[
הרמב"ם בפ"ב הכ"ב. אמנם עיקר סתימת גדול. ובזה ביאר גם בדברי בסתמא לע"ז כעכו"ם מעשיו עומדים  כברמעשיו לעבודה זרה, שבזה 

מב"ם שלא חילק בין הקטנים ודאי מורה כמש"כ שאר מפרשים כנ"ל דלמד בזה הרמב"ם דין קבוע של פסול הגוף לשחיטה על כל לשון הר
  הגוים הנמצאים בפרשת עובדי עבודה זרה].
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אפילו 'כותי' שאינו עובד עבודת מנו, דהגירסא בהי"ב היא "וגדר גדול גדרו בדבר שדברי הרמב"ם כנוסח אחר הנמצא מ

ודבר זה ראה הרמב"ם ללמוד מקרא כוכבים שחיטתו נבילה". ומכאן אתה למד שכל גוי שחיטתו נבילה דבר תורה. 

ז "ועפ ,די אליליםרא לך ואכלת מזבחו, שיש במקרא זה לאסור את שחיטת כל הגוים ולא רק את שחיטת הגוים עובדוק

האם גוי אינו שחט  ,ם לדברי התוספתא אלא מהו 'טעם' הדין"ואין בין דין הרמב ,ם שווה עם דין התוספתא"דין הרמב

  .אכלת מזבחו'וקרא לך ואו שום ' ,משום 'וזבחת'

  בפסול מומר לשחיטה לשיטת המפרשים ולשיטת הש"ךדעת הרמב"ם 

הסיה או מין והוא הכופר היה משומד לעבודה זרה או מחלל שבת בפר ובדין מומר כתב הרמב"ם (פ"ד הי"ד) "ואם

(שם) שהלכה זו של פסול בתורה ובמשה רבנו כמו שביארנו בהלכות תשובה הרי הוא כגוי ושחיטתו נבילה". ופירש הש"ך 

  וסלו דבר תורה ושחיטתו נבילה.מומר היא לפ

ודאי שפירוש דברי הרמב"ם 'הרי הוא כגוי ושחיטתו והנה לגירסת הש"ך שכל שחיטת עכו"ם נבילה מן התורה א"כ 

הוא כמש"כ הש"ך עצמו (שם) ששחיטתו נבילה מן התורה. אבל אם כפי הגירסא הנמצאת בידינו אז ודאי  נבילה'

וא כגוי ושחיטתו נבילה' הוא כגוי גר תושב שאין שחיטתו אסורה אלא מדרבנן, א מילתא שכוונת הרמב"ם 'הרי הרמסתב

  שבת בפרהסיא יהיה חמור מגוי גמור.דכיצד מחלל 

אמנם בדברי הרבה מגדולי האחרונים מצאנו לא כן, אלא אפילו בשיטת הגירסא שבידינו דשחיטת גר תושב פסולה 

) וע"ע ביד ד"ד הי"פין בפרי תואר (ב' סק"א ד"ה וראיתי) ובמעשה רקח (היות פסול מדאורייתא. דיעוייכול ל ן, מומרנמדרב

) דודאי שיש מומר הבא לדרגת פסול דאורייתא בשחיטתו, וכל הדו"ד שמצאנו ז"ד הט"פובאבן האזל () א"ב' סקיהודה (

זרה וחילול שבת  לדבר אחד או שזה דוקא במומר לעבודהבמפרשים הללו הוא רק האם זו הלכה בכל מומר להכעיס ואפילו 

הרמב"ם בהלכות גזילה ואבידה (י"א ה"ב)  בפרהסיא, אבל שאר מומר אינו פסול אלא מדרבנן. ויסוד הדברים במה שכלל

 דבריו שדינו כגוי עובדלהכעיס אפילו למצוה אחת דינו כגוי. ולמדו ובהלכות רוצח ושמירת נפש (פ"ד ה"י) שכל מומר 

  עבודה זרה.

 ם פסל שחיטת גוי מדכתיב 'וקרא לך ואכלת מזבחו'. ב. מקרא זה ממעט גם גוי קטן. ג. גוי"נמצאנו למדים. א. הרמב

ם ששחיטת כל הגוים "ך סבר הרמב"ז, שחיטתו פסולה רק מדברי סופרים. ד. לשיטת הש"שקיבל על עצמו לא לעבוד ע

טת ישראל מומר ראויה להפסל טת כותי נבילה דבר תורה. ו. שחישחים ש"ך פסק הרמב"נבילה דבר תורה. ה. לשיטת הש

  .ת גר תושבמשחיטואף  ,ך, וגרועה היא משחיטת כותי"גם לשיטת הש –מדאורייתא 

  מן הדברים שיש לעיין בהלכה זו

ונה הראשהתמיה תמיה כתנור של עכנאי. היא הלכה כולה מוקפת אחר שעמדנו לדין, נבא לעיין בסברא, ונמצא כי ב) 

פ"ב ה"ז) מ"ט נייד הרמב"ם מהילפותא המפורשת  שאר אבות הטומאה(מ בהלכות הכס"מה שכבר תמה  שיש לתמוה זה

, שהרי את עיקר הילפותא הנזכרת בתוספתא הזכיר שחיטת עכו"ם וקבע בזה לימוד חדש ממין חדש בתוספתא לפסול

ויליף לו מקרא  לענין גוי נייד מינה מוזבחת, ומדועב), דממעט לה "ב הי"ם לענין פסול שחיטה הנעשית מאליה (פ"הרמב

  .דוקרא לך ואכלת מזבחו
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כיון שפשטות כוונת המקרא אינו אלא לומר לך בגוף הילפותא מה שתמה הרא"ש (פ"ק סי' ה')  ועל זה יש להוסיף

חדש תוספת שכאשר יקרא אותך הגוי להצטרף עמו לאכילת זבחו בתוך ביתו לא תאכל עמו, היכן מצא הרמב"ם בזה ל

  סול חדש ונפרד לעיקר שחיטת הגברא דגוי.משמעות חדשה לדרוש בזה פ

"ישראל ששחט שהבאנו דכתב רמב"ם (פ"ב הכ"ב) בדברי הלהקשות עוד יש להבין בזה היא מה שכבר פתח הלח"מ קצת 

מחשבת בעל לנכרי אף על פי שהנכרי מתכוון לכל מה שירצה שחיטתו כשרה שאין חוששין אלא למחשבת הזובח לא ל

לישראל אפילו היה קטן שחיטתו נבילה כמו שיתבאר", דלשון הרמב"ם מורה שבא לבאר מה הבהמה. לפיכך נכרי ששחט 

', וההסבר שראה שחיטת נכרי קטן נעשית נבילה, שהרי זה סיום דבריו 'לפיכך שחיטת נכרי אפילו קטן נבילה הטעם

  שהולכים אחר 'מחשבת הזובח'.הרמב"ם לזה הוא מה שכתב בתחילת ההלכה שהוא משום 

ול קטן שאין מה גדולה מה ההלכה שקביעות הכשר השחיטה או פסולה תלויים במחשבת הזובח מהוה ביאור לפסוזו תי

ואפילו  הכל נכרי קטן נעשית נביל בו הלכה של קביעות מחשבה כלל, שהרי כמש"כ עיקר הכרעת המפרשים היא ששחיטת

ם עולים תר איפכא, שבא לבאר מדוע יש "דברי הרמבכ "וא סול הוא בגוף הגברא דהעכו"ם,אם אין בו דעת כלל, והיינו שהפ

כ קטן "ושה נבילה, ונותן הסבר לפסול מחמת קלקול 'דעת', שגוי מכוין לקלקל, ואעד ששחיטת גוי קטן ע - בגוי פסול הגוף 

  גוי שאינו כר דעת וכוונה, צריך שלא יקלקל.

ן לבין קביעות השחיטה על ידי מחשבת שייכות בין שחיטת עכו"ם קט הרמב"ם במה ראהונמצא הפלא כפול. חדא 

  שאין בו דעת לקלקל. - , נפסד על ידי קטן ותו כיצד דבר שקלקולו תלוי 'בדעת' המקלקלת הזובח.

בחידוש הפוסל ישראל מומר כעושה נבילה דבר תורה מהפסוק המדבר באיסורי חתנות עם הגוי, הוא  גדולהפלא היותר 

שיו קידושין לכל דבר (אהע"ז מ"ד ט') וזוקק הוא ליבום ונזקקין לו (שהרי כל ר שמומר הוא ישראל מן התורה וקידוחאד

אפשר לחדש א לך ואכלת מזבחו, וכיצד ררק משום קידושי טעות) א"כ ודאי לא בו דברה תורה באיסור וק וניםהראשנידון 

כיצד מה שחכמים הזהירו על תפס במיעוט התורה שזבחו אסור, וא נגם השכגוי  'שראהו חכמים'אותו את מקרא זה ב לכלול

  .לאותם שאין זביחתם זביחה דבר תורהאותו  ףהאכילה עמו מצר

 ,פ שחפצא של גוי שחט לה"אע ,דשחיטת גר תושב אינה נבילה דבר תורה ,ל)"ך (הנ"ותר יש להפליא כמו שתמה השיו

 ,אם יסוד ההלכה משום אינו בר זביחהת גרע מחפצא של גוי. [וזו קשה בין וכיצד חפצא של ישראל שאינו נוהג בניהוגי יהדו

הצדדים קשה כיצד ישראל מומר המצווה על הזביחה ואף בר כל  דעל ,בין אם יסוד ההלכה משום וקרא לך ואכלת מזבחו

  ]. פסול לשחיטה יותר מגר תושב האסור בחתנות ולא הצטווה על הזביחה מעולם ,חתנות הוא

מקולקלת וגרועה יותר תהיה  'מומר' שחיטתופלא כיצד יתכן כזאת ש הפלאבדומה ך יש להוסיף ולהפליא "השבשיטת ו

  אסורה מן התורה ואילו שחיטת כותי אינה אסורה אלא מדרבנן. מומר שחיטתד, 'כותי' משחיטת

יותר עוד גויים, ובכותי כותי הוקבעו על ידי חז"ל להיות כ וגםישראל מומר  גםמרפסין אגרי שהרי  אלו ממש יםדברד

שם ס"ק ( מואלשבית (אה"ע מ"ד ס"ק י"א) שקידושיו קידושין רק משם חומרא. [וב חוקקמלקת כמש"כ בח עשאהו כגוי

י"ג) נקט דלשמואל (יבמות י"ז ע"א) אין קידושיו קידושין כלל]. ופירשו המפרשים שזה מיסוד אפקעינו רבנן לקידושין 

שכ"כ עשאהו כגוי עד שאפילו בקידושיו הטילו פקפוק לדברי הש"ך נמצא עולם הפוך דכותי  מיניהו (עיין אוצה"פ). ומעתה
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שחיטתו נבילה מן התורה.  - ומר שקידושיו קידושין גמורים לכל דבר ילו ישראל ממדרבנן, וא אשחיטתו אינה פסולה אל - 

 ,ומרדעדיף קרבן כותי מקרבן מ ,גבי קרבןפ שכחילוק זה מצאנו גם ל"[ועיין בכו הרבה. דבריםשתומם במ וכל מתבונן ודאי

  וכבר שם צריך לתעורר בזה].

מדוע נייד א.  בה.מה היא הדרך שנהלך  כו"ם ומומרדין שחיטת עבבשיטת הרמב"ם  נמצאנו עומדים בגן המבוכה

ה בבית ם מדרשת התוספתא לפסול גוי מוזבחת, ופסלו משום ודרא לך ואכלת מזבחו. ב. היכן מונח באזהרת 'אכיל"הרמב

גוי. ג. מדוע פסול גוי קטן נולד מכך שהמחשבה הקובעת בזביחה היא מחשבת הזובח ולא הגוי' פסול גברא על שחיטת ה

ול שחיטת ישראל ת הבעלים. ד. כיצד קלקול התלוי בדעת מתקלקל על ידי מעשה קטן שאין לו דעת. ה. כיצד פסמחשב

 ,תושב כשרה דבר תורהכיצד שחיטת גר 'חתנות' עם גוי. ו. שקידושיו קידושין מונח בפסוק הבא להרחיק  - מומר 

נבילה רק מדברי דבר תורה, ושחיטת 'כותי' כיצד שחיטת 'מומר' נבילה ושחיטת ישראל מומר נבילה דבר תורה. ז. 

  סופרים.

  הגדרת המתיר שבשחיטה וחידוש ההלכה של בר זביחה

מפני שהם לא בר ת הראשונים הממעטים עכו"ם ומומר דעל 'בר זביחה'ולהבין בדבר נקדים בגדר המתחדש בדין ג) 

דברי ש (ג' שמלה ה') ללמוד הלכה מ, ועתה נביא את המורם. כתב בתבו"בר זביחה - בסימן זביחה. והארכנו בזה 

המהרש"ל. והיא כבר מוכחת בגמ' ובראשונים. דהדין ששחיטה לא בעי כוונה אינו לומר ששחיטה שלא לשם שחיטה 

עומד והוה כאילו כיון לשחוט". למדנו מהדברים שהמתיר  הלכה הקבועה משום "דסתמייהו לשחיטהכשרה, אלא זו 

ה על ידי הגברא, אלא קביעות השם שחוטה הנקבע על ידי השחיטה. [ועיין במה דשחיטה אינו עצם המעשה קוף הנעש

  בזה בקובץ הערות (סי' נ"ט)]. שהוסיף לחקור

ו קדושה או איזה יחוד לתשמיש מצוה או זאין אנו יודעים, שהרי אין בזה אי אמנם מה טיבה של חלות שם זה עדיין

מדברי ללמוד להבין בזה נראה נין תקרובת עכו"ם ד"ה ונראה). ולאיזה דבר המסויים (עיין ברכת שמואל סוף ב"ק בע

משום שאחרים  ואדעיקר פירוש האחרונים בזה השהם לא נצטוו על הזביחה.  אע"פשחיטת חש"ו כשרה המפרשים בדין ד

, והרי וזה תימה איזה מעלה יש במה שאחרים מצווים על ספייתם שעל ידי זה נהיה גופם 'בר זביחה'מצווים על ספייתם. 

ע"א) וכ"כ הלבוש (ב' א'), וחש"ו עניינו של בר זביחה זה 'מצווה על הזביחה' כמש"כ רבינו פרץ (שטמ"ק הנדמ"ח י"ג 

 כאשר אנו רואיםהם כשרים. והתמיה יותר גדולה אחר שאחרים נצטוו על ספייתם וכיצד עצמן אינם מצווים על הזביחה גם 

אין אנו רואים אותו כבר זביחה משום שאחרים  , בונוהג בציווי הזביחה שמומר המתמעט משום שאינו בר זביחה שאינו

  ., ומאי שנאמצווים עליו משום לפני עור

היא לומר שהזביחה צריכה  דאין זביחה אלא על ידי 'בר זביחה' ומכאן למדו המפרשים שההלכה המתחדשת בוזבחת

לה מכח ציווי הוזבחת, ורק מעשה העומד בשם זה לבא כהעמדת ציווי הוזבחת, שהמעשה שחיטה צריך לבא כמעמיד אכי

א המעשה היכול להכשיר על ידי קביעות שם זה בהמעשה, ושם זה עצמו הושל 'מעמיד אכילה מכח ציווי הוזבחת' הוא 

מצוות השחיטה. ולכך חש"ו שאחרים מצווים על  - ע הדבר 'כנעשית מצוותו' דהוקב - החלות שם דחיילא בהשחיטה 

"כ מומר שבמעשיו עקר את פסים בכלל הסתמיהו למצוות השחיטה שאחרים מצווים כלפיהם, משאשחיטת אכילתם נת

לא  ווי עד שאפילו כוונה מפורשת לציוויעצמו מן הנהגת מצוות השחיטה שוב נעשית שחיטתו כסתמא שלא מחמת הצי
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  2ול להעמיד אכילה מכח הוזבחת.שאינו יכ - תועיל בו, ואחר שאין מעשיו מחמת הציווי זה גופא פסולו שאינו בר זביחה 

  שיטת הרמב"ם בהלכה של בר זביחה וצירוף הדברים עם המיעוט של וקרא לך ואכלת מזבחו

יקר המטבע דהתוספתא ששחיטה צריכה יטת הרמב"ם שגם הוא אינו חולק על עואחר שנמצא בידינו יסוד זה נבין בשד) 

והוא אשר מצאנו שהרמב"ם (פ"ב הי"ב) פסק למיעוט דהגמ'  וזה גופא החלות שם מתיר דהשחיטה, - לבא מחמת הציווי 

אנו  אלא דסבר הרמב"ם שגם אחר המקרא המחדש לנו הגדרה זו עדיין .מעשה למעט מוזבחת כל שחיטה הבאה בלא

ת שחיטת עכו"ם מן הכלל. דאם משום היסוד העולה מן התוספתא לחוד עדיין יש מקום צריכים עוד תוספת עד שנוציא א

הוזבחת,  שחיטת עכו"ם בשביל ישראל או בבהמת ישראל כיון שגם בזה נתפס שם העמדת אכילת ישראל מכחלהכשיר 

העכומ"ז לשחוט ת ישראל, או משום ציווי הישראל על משום ההלכה דסתמא דהבהמה קבועה להשחט להעמדת אכילהוא ו

  לו לקיום העמדת אכילתו מדין הזביחה.

חדש להוסיף את עכו"ם על המופקעים מן רא דוקרא לך ואכלת מזבחו, דבזה נתובזה באים דברי הרמב"ם ללמוד מהמק

שרצון התורה  אכלת מזבחו הואקרא דוקרא לך ובהוזבחת שיהיה גם הוא פסול משום החסרון שאינו בר זביחה, דהנמצא 

(כמש"כ הרא"ש יה העכו"ם מעמיד אכילה לישראל שרצון התורה שלא יישבו עכו"ם וישראל במסיבת אכילה אחת שלא יה

מהעמדת אכילת ישראל, ומכאן חוזר הדין אצל ההלכה של בר זביחה דבזה את הגוי תורה  הכנ"ל), ובהרחקה זו הרחיק

הוזבחת, משום שקבעה תורה את מעשיו סתמא דהעמדת אכילת ישראל הבאה מכח נמצא העכו"ם בשחיטתו כסותר לה

ומציווי הישראל,  - ום שמעשיו נעשים רק להעמדת אכילת ישראל להיפך שהוא אינו בר העמדת אכילת ישראל, ואפילו במק

ע בעיקר עניינו מלקבוע מודיע שמעשיו לישראל, עדיין אין בזה ולא כלום כיון שגברא עכו"ם זה הופק ואפילו במקום שהוא

פירוש אלא שאפילו אם המעשה יהיה נעשה במכח ציווי ודאי אין, הנעשה ישראל, וא"כ סתמא דמעשה  שיתוף אכילת

  מועיל אחר שהוא נסתר מצורת העושה המופקע מן השתתפות העמדת אכילת ישראל. מחמת המצוה גם הוא לא יהיה

אתה למד שזבחו אסור,  מאחר שהזהיר שמא יאכל מזבחודשכתב  במהדקדוק לשון הרמב"ם באנו לאור חדש בובזה 

ד מכאן 'מאחר שהזהיר שמא יאכל מזבחו' ואתה למאיסור אכילת שחיטתו 'מוקרא לך', אלא  המכוון בזה לומר שישאין ד

 שאין הוא משתתף עם אכילת ישראל, מעתה 'אתה למד שזבחו אסור' משום שגברא האסור בהשתתפות אכילת ישראל אינו

שבו דבריו פשוט ממה יישראל דוזבחת, וממילא יצא חוץ מן הזובחים. ובזה כבר נתייכול לזבוח בצורת סתמא לשם אכילת 

ואכלת מזבחו' פסול חדש ונפרד לעיקר שחיטת הגברא דגוי. דלדברינו באמת  "ש היכן מונח בקרא 'דוקרא לךשתמה הרא

שאינו יכול לקבוע  - בר וזבחת להיות גל ויצא הגוי עד שאינו יכול אין בזה פסול גברא דגוי לשחיטה, אלא מהאי קרא נתגל

  הכח מתיר שבשחיטה. ואין בשם שחיטה וממילא  נעדרהחיתוך  שחיטה מחמת הציווי, ונמצא

                         
ש בו בחינה מסויימת של מתיר דוגמת המתיר צאת נשמה הבא מחמת ציווי יוביותר ראוי להוסיף מה שמצאנו דכל שם מעשה הו2
חיטה. דגבי עגלה ערופה אמרינן (זבחים ע' ע"ב) דעריפתה מטהרתה מידי נבילה. ולגבי שעיר המשתלח אמרינן (יומא ס"ד ע"א) דדחייתו דש

  עת מטומאת נבילה.לצוק זו היא שחיטתו. שמעינן מהא שכל הפקעת החיות בדרך המחוייבת בציווי מפק

'נשחט' מחמת הציווי, להפקיע מטומאת  שיהיה הדבר לה לעניין אכילה צריךמה שביארנו פירושו דאע"פ שלהתיר מאיסור נביועל דרך 
  הגר"ח קניבסקי שליט"א סימן י"ב סעיף ח'.לנבילה סגי במה שיצאה נפשו בתיקון הציווי. וע"ע בספר נחל איתן 
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  ביאור הדין בשיטת הרמב"ם דמומר שהוא גוי מדרבנן שחיטתו נבילה מן התורה

היה גוי דרבנן ושחיטתו כיל נפלא באותו פלא נעלם שמצאנו שיואחר שזכינו להבנת יסוד בנין שיטת הרמב"ם כבר נשה) 

מחמת הציווי, ה שחיט – 'מופקעות הבהמה מתבנים ם סובר ששורש המידה היא"דכיון שגם הרמבתהיה נבילה מדאורייתא. 

מו עצקיע את זיקת אכילת ישראל, ואילו בישראל מומר זה בא מחמת שהמומר הפכ בגוי נקודה זו באה מחמת הפקעתו מ"א

קבועים כסתמא לא לאכילת ישראל, ואין לו שום תקנה בצורה שמעשיו  עומד הואדי הפקעה זו י על, וֶמַצווההמהנהגת ציווי 

שחיטתו נבילה לכך חסרו מעשיו את עיקר המתיר דהשחיטה, וו - שעל ידה תבא עשייתו לעומדת מכח הציווי דוזבחת 

ת בשם מעשה מחמת תו נתפסיטשח, ולכך אין וי'ועושה שלא מחמת ציקבעו את תבניתו 'מדאורייתא מחמת שדיני דרבנן 

  .וי דוזבחת, והיא נבלה מן התורההציו

  ששחיטתו נבילה מדרבנן לבין עשאהו כגוי דמומר ששחיטתו נבילה מן התורהו כגוי דכותי ילוק בין עשאהביאור הח

עד י גולא, שלדבריו נמצא דכותי שעשאהו כובדרך זו גם נוכל להשכיל במה שהוספנו להפליא בדעת הש"ך הפלא ופ) ו

ין גמורים לכל דבר קידושיו קידושישראל מומר ש מדרבנן, ואילו אטילו פקפוק שחיטתו אינה פסולה אלשאפילו בקידושיו ה

  שחיטתו נבילה מן התורה. שזו תימה יותר גדולה.

הגזירה ן בירו חז"ל על הכותים שיהיו כגוים לעפ"ד הגמ' יש חילוק גדול בין הגזירה שגזהנה ג"א ד מדבריונתעוררנו בזה 

מעשיו. משא"כ הסיבה ו ולא ילמדו מל שיתרחקו ממנישגזור חז"ל על המומרים שיהיו כגוים. דכל מומר הוקבע כגוי בשב

שכל הכותים הוקבעו כגוים היא תקנת רבן גמליאל (חולין ו' ע"א) שבאה מחמת שמיעוט הכותים היו עובדי ע"ז וסבר רבן 

נמצא שסיבת תקנת ההיבדלות מן המומרים היא מחמת  3רובן אטו מיעוטן.ל ע אל כרבי מאיר דחייש למיעוטא וגזרגמלי

כ בכותים אין סיבת היבדלות עצמית מחמת עצמות כל אחד ואחד, אלא הסיבה היא ר ומומר, משא"ותו של כל מומעצמ

  חיצונית משום גזירת רוב אטו מיעוט.

כותי למומר, ונלך על פי מה שעלה בידינו  יןב ת הש"ךאצל החילוק העולה ע"פ גירסוכאשר נבא על פי חילוק זה 

נבין ברור. דמאחר שהסיבה ששחיטת גוי דרבנן נעשית  , כברורההעכו"ם מן הת פוסלת את שחיטתבעיקר ההלכה ה

וזבחת דישראל,  נבילה דאורייתא זה משום שעל ידי שהמומר נעשה גוי דרבנן יצא בזה מכלל הסתמא של מעמיד אכילת

היא מחמת  מאכילת ישראל ומת פקע עי"ז מן הסתמא דמעמיד אכילת ישראל דוקא כשהרחקתאיד כבר שפיר יש לחלק

ית צורתו מופקעת וסותרת להסתמא דהעמדת אכילת ציווי לישראל, ואפילו כוונתו ודיבורו אינם ותו, דבזה נעשעצמ

בעצמותו מופקע מן  שהנעזירת רוב אטו מיעוט, בזה הוא לא מועילים, אבל כשכל הפקעתו היא מסיבה חיצונית כג

  זביחתו כשרה. וישר. והבן.ווי הוזבחת, ומא דזביחה מציהעמדת זביחה לישראל עד שנאמר שכל צורתו סותרת להסת

                         
ר. ואנן אע"ג דלא ס"ל כר"מ, ת. דהנה ר"ג שגזר סבר כר"מ, ורק משום כן גזזה יסוד גדול בהלכות התקנוובאגב נעורר שיש לראות ב 3

  מ"מ גזירת ר"ג קבועה עלינו לכל דבר. דרב אמי ורב אסי חזרו וקבעו את תקנת רבן גמליאל כמש"כ רש"י.

(תוה"ב ד' ע"א) שהסיבה קנו רב אמי ורב אסי. דכתב ה, אלא מילתא חדתא היא שתב[אמנם ברשב"א נראה דאנן לאו מתקנת ר"ג קיימינן 
  ם (סימן ב' לש"ך סק"ב)].- מפני "שכולם' קלקלו. וע"ע בהגהות חת"ס הנדפס בשו"ע מכון י שגזרו על הכותים היא
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  מומר ישראלמעלת גר תושב לעומת 

דעד כאן יש לנו מובן אל מומר, שחיטת גר תושב עדיפא משחיטת ישרועתה נוסיף מדרגה ונשתדל להבין את החידוש דז) 

הפסוק הוא 'וזנו תיחת ז, דפ"שהפסוק המדבר על 'וקרא לך ואכלת מזבחו' מדבר על גוי עובד עז, "ו מגוי עובד עיפעדלה

ז. אך עדיין "ז יותר מגוי שאינו עובד ע"אכילת זבחי עובדי עתורה בכ החמירה "אחרי אלוהיהם וזבחו לאלוהיהם, וא

פסוק את המומר הישראל יחד עם ים בדין לכלול בנו מחדשוכיצד אישראל מומר עדיף מגר תושב, המושכל הברור הוא ש

  ז."כ הוא עובד ע"ם באותו פסוק שאפילו את הגוי לא פסלנו אארואיאנו פ ש"ז, אע"פסולי הגוי עובד ע

העומדים בפנינו על ימים בכל אחד מהשלשה יונקדים ונסדר את החסרונות הק. בדברי תפארת למשהונבאר כפי הרמוז 

דבר  אכילה משותפת עם הישראל.מיש בו ניתוק מאכילת ישראל במה שהתורה הרחיקתו  ,ז"עובד ע יו. גה שלמדנומ פי

, לא ניתק את גר תושב ., שהרי אינו נוהג בציוויו לבני נחֶמַצווההת הבורא עצמו מהנהגק את תה שהוא ניזנוסף שיש בו 

ה. ישראל מומר אמנם חיעל זב 'והוצֻ ְמ 'ידך אינו ישראל. אך מאותפת עם ורה מאכילה משולא הרחיקתו ת, ֶמַצווההעצמו מ

  .מהֶמַצווהו , אך 'ניתק' את עצמ'ְמֻצווה' על זביחה

כגברא הכפוף לציוויו של מקום, שקיבל על עצמו את דגר תושב קבע את עצמו נמצא שהחילוק בין גר תושב למומר הוא 

ווי, וקבע את צורתו כהולך בשרירות רא על פי הצימו מהנהגת גבמשא"כ מומר עקר את עצ הוראות הבורא ונוהג כציוויו.

  לבו.

מחמת הציווי, נבין  - מה כעומדת לאכילת ישראל בזביחה הלסתמא הקבוע בב ומעתה כאשר נבחן מהו היותר מתנגד

וא לישראל, שהרי ה - זבחת ומר יותר עוקר את הסתמא. דמעשה גר תושב אינו מכחיש את הסתמא דהנהגת ציווי וכי מ

את כמיועד כאשר הם למי שהם, ולכך כאשר הוא עושה מעשה ישראל בבהמה, שפיר יש לראות זיוויי המקום מקבל את צ

  לצורתו, דאין כאן הכחשה.

שברצונו, הוא קובע את מעשיו כאינו עושה מחמת ציוויו של מקום, ולכך  אבל מומר ההולך בשרירות לבו, ועושה מה

וזבחת משום שעשה אותו גברא שקבע את עצמו לאינו  הסתמא דציוי נו נעשה מחמתשחוט, המעשה יתפרש כאיגם כי י

תו נבלה שזה שחיטה מחמת 'ציוויתיך', ולכך שחיט - שחיטתו חסרה את עיכר הכח המכשיר  עושה מחמת הציווי, נמצאת

  מכוון הרב תפל"מ. ונכון.נראה דבר תורה. וזה 

  י קטן נבילה ין דשחיטת גווסלת לבין הדן הדין דמחשבת הזובח פביאור חיבור הרמב"ם בי

הפסול של שחיטת קטן נכרי במה שאין חוששין  פש גבן לברורי בלשון הרמב"ם בפ"ב הכ"ב דנראה בו שתלה את) ח

  תימה כיצד החשש למחשבת הזובח קבועה כסיבת פסול על אותו שאינו בר מחשבה.מחשבת הזובח. וזה בזביחה אלא ל

כיר שמחשבת העומד על גבי הזביחה אינה ולא כלום, ואין על החלק שהז ה דרישא קאי,דפירושא דהרמב"ם עלאה ונר

חשובה,  על זה הוסיף הרמב"ם דכיון שאין מחשבת העומד על הזביחהדפי העושה ועניינו, המעשה קבוע אלא על 

בר אינו יון שרינן דכולא אמ -  גם הוא פסול נו בר מחשבה,י'לפיכך' אפילו גוי קטן (שסופו לעבוד ע"ז) שהוא עצמו א

טן אין מצד העושה מחשבה אלא מחשבה תועיל בו מחשבת הישראל העומד על גביו, דאין לנו אלא העושה, ואפילו שבק

הציווי, מ"מ גם בזה אין מעלה בהחלטת הגדול הישראל שעל גביו  'סתמיהו' בצורת זביחת גוי שאין זה זביחה מחמת
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  ה.ה שחיטת נבילוזבחת, ונשארלשחיטה מחמת הציווי ד לקבוע את העשיה


