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בן פקועה  -מין בפני עצמו ואינו בכלל בהמה
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א .הלכות ייחודיות ותמוהות בבן פקועה
ב .הוכחות שב"פ הוי מין בפני עצמו
ג .הסברים אחרים לדין ב"פ ושלילתם

ד .מקרים שבהם אין גזירת אחלופי ומראית עין
ה .עמדת הרב שמואל הלוי ווזנר זצ"ל


א .הלכות ייחודיות ותמוהות בבן פקועה
בן פקועה (ב"פ) הוא העובר ,בין חי בין מת ,בין שלמו חודשי עיבורו (בן ט') ובין אם
לא (בן ח') ,הנמצא במעי שחוטה כשירה .גם כשהב"פ בן כמה שנים ונראה ונוהג כמו כל
בהמה ,עדיין הוא ב"פ (חולין עד ,שו"ע יו"ד יג) .לב"פ יש דינים מתמיהים השונים מכל
בהמה רגילה ,וכדלהלן ,דבר המביא למסקנה שב"פ הוי מין בפני עצמו:
א .בב"פ אין איסור אבר מן החי ,ומותר לחתוך אבר או בשר ממנו כשהוא חי ולאכלו1.
ב .בב"פ אין פסול טריפות שפוסל בבהמות רגילות2.
ג .בב"פ אין איסור גיד ,ואין צורך לנקרו כמו בכל בהמה רגילה3.
ד .בב"פ אין איסור חלב האסור בכל בהמה אחרת4.
ה .הראיה הגדולה ביותר המוכיחה שמדובר במין בפני עצמו היא שבגמרא (חולין עה,ב
ושו"ע יו"ד יג,ד) נפסק שבניו ובני בניו של ב"פ נחשבים לב"פ עד סוף כל הדורות5.
ו .חידוש גדול במיוחד שנמצא באחרונים הוא שמותר לבשל בשר ב"פ עם חלב ,ואין
לכך כל הסבר אלא אם נאמר שמדובר במין בפני עצמו שכלל לא נחשב לבשר6.
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רש"י בראשית לז,ב ובשפתי-חכמים שם מפרשים שכן עשו בני יעקב ,ונדמה ליוסף שזה היה מבהמה רגילה
וסיפר מעשיהם ליעקב אבינו .וזו כוונת התורה שהוא הביא דבתם רעה אל אביהם.
[הערת מערכת :ראה מאמרו של הרב זאב וייטמן בכרך זה שמפקפק על כמה מהקביעות שבפרק זה ועל
הראיות המובאות להלן לשיטת המחבר].
שו"ע יו"ד יג,ב
טור יו"ד סה ושו"ע שם סע' ז ,וכן שיטת הרי"ף הרא"ש והרמב"ן ועוד .והדבר תמוה שגיד הנשה מב"פ יהיה
מותר ומאי שנא מגיד הבהמה עצמה שאסור? לכאורה ההסבר היחיד הוא שב"פ הוי מין בפני עצמו ואיננו
מין בהמה כלל ,ולכן אין כאן איסור גיד הנשה .שיטת הרמב"ם צריכה עיון שבפ"ח מהל' מאכלות אסורים
ה"א כתב שיש איסור גיד הנשה בשליל ,אבל לא פירש אם כוונתו דוקא לבן ט' או אפילו לבן ח' .ובשינויי
נוסחאות ברמב"ם מהדורת פרנקל מביא מכ"י שיש כאן השגת הראב"ד" :א"א שכלו לו חדשיו כרבינו
אפרים" .והאחרונים האריכו בשיטת הרמב"ם.
שו"ע שם סד,ב
כששאלתי את הר"ח קנייבסקי כיצד ניתן להסביר דין תמוה זה ענה בקצרה "כיוצא בו" .וכוונתו כמו
שכלבים מולידים כלבים ,פרות מולידות פרות ,כך ב"פ מוליד ב"פ .דהיינו שהוא מין בפני עצמו.
ראה משך-חכמה (בראשית יח,ח) על הפסוק "ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה" שהבשר היה מב"פ,
ולכן לא היתה בעיה בכך שישמעאל שחט את בן הפקועה ולא היתה בעיה של בשר בחלב .מדבריו משמע
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ז .ב"פ אין בו איסור כלאי בהמה ,לא בחרישה ולא ברביעה (בבן ח' אליבא דכ"ע ובבן
ט' רק אליבא דפירוש רבנו גרשום)7.
להלכה ,אם העובר בן ט' והפריס על גבי קרקע ,גזרו בו כמה גזירות מטעם מראית עין,
כמו איסור גיד וחלב וחובת שחיטה .אך על בן ח' לא גזרו כלום (יו"ד סד,ב וסה,ז)8.
הגאונים רב שרירא ורב האי החזיקו עדרי ב"פ והגישום לאכילה ,בלי לנקר גיד או חלב
וגם בלי לבדוק מטריפות9.

ב .הוכחות שב"פ הוי מין בפני עצמו
כאמור ,ניתן להבין כל זאת רק אם נאמר שב"פ נחשב למין בפני עצמו ,וכל עוד הוא
במעי אמו קודם ההמלטה איננו נחשב לבהמה .להלן נביא לכך כמה ראיות:
א .בחולין (עה,ב)" :אמר רב משרשיא לדברי האומר חוששין לזרע האב ,ב"פ הבא על
בהמה מעלייתא הולד אין לו תקנה" .ועי' ברש"י שמפרש" :שהרי הוא כמי שאין לו
אלא סימן אחד מצד אמו שהסימן השני שחוט ועומד הוא ,שאין שחיטה נוהגת בו,
ובהמה בחד סימן לא מיתכשרה ,והאי סימנא בתרא לא מצטרף לקמא ,שאין לך
שהייה גדולה מזו שהראשון שחוט משנולד" .ונפסק להלכה בשו"ע (יו"ד יג,ד).
חזינן מדברי רש"י שכתב "שהראשון שחוט משנולד" ,דהיינו כשהוא עדיין עובר אין
הסימנים שקיימים במציאות נקראים סימנים ,וממילא גם אינם נחשבים שחוטים.
רק לאחר שנולד נחשב בהמה ונחשב שסימניו שחוטים ,דאל"כ הו"ל לרש"י לומר
שנחשב שחוט לפני שנולד ,משעת יצירתם10.
יותר מכך מפורש בש"ך (שם ס"ק י)" :וכן היכא שגם אמו לא היתה צריכה שחיטה",
שאם שחט האם [ומשמע אפילו הרגה ,וכן מפורש בפרי-תואר] קודם שהמליטה –
הולד מותר ,מטעם שנמצא באם שהיא מותרת באכילה והוי ב"פ ,למרות שלאחר
לידתו – אין לולד כל תקנה .ואינו גרוע מולד ללא סימני טהרה שלדעת ר' שמעון
אסור ,דגם הוא ניתר כשנמצא באם שחוטה כשירה (חולין סט,א) .והיינו טעמא,
שעובר הוא מין אחר ולכן לא שייך לומר בו דהוי מין טמא או שיש שהייה בין
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שהבין כדבר פשוט שבשר ב"פ אינו אסור בחלב ,דהיינו שהוא מין שונה שבשרו איננו בשרי ,וכפי שפירשו
הרב יהודה קופרמן ,והרב משה שטרנבוך בספרו מועדים-וזמנים (ח"ד סי' שיט) ,ולא כפי שפירש מקור-
החכמה על המשך-חכמה .וכן אמר לי הרב משה שטרנבוך ,שלכו"ע בשר ב"פ הינו פרווה אלא שמסתבר שאין
לבשלו בחלב מפני מראית עין .וכן שמעתי גם מהר"ח קנייבסקי.
עיין חולין עד,ב" :אמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא לא הילכו בו [דהיינו ר"י ור"מ שמודים דבן ח' חי הוי
ב"פ ,ולא נחלקו אלא בבן ט' חי] אלא על עסקי אכילה בלבד ,למעוטי רבעו וחורש בו"  -וע' מחלוקת רש"י
ור' גרשום בפירוש הדברים .ופשוט דבבן ח' חי כו"ע מודים שאין איסור כלאים.
וגם את הגזירה על בן ט' אפשר לעקוף (וראה להלן בפרק ד ובהערה שם).
הגהות אושרי ואף שהדברים אינם מפורטים שם כך הסכים גם הר"ח קנייבסקי ועיין בהערה להלן בסוף
פרק ד.
ולכאורה לא מצאנו מקור לחידוש זה של רש"י ,שהסימנים נחשבים סימנים רק משנולד ,אם לא שנאמר
שכן הבין רש"י בסוגיא של חלב ,שעד שהעובר נולד הרי הוא מין אחר ולא שייך בו דין חלב ,ומזה למד גם
לגבי סימנים שלא שייך לומר שיש בו סימנים ,כי גם סימנים שייכים רק במין בהמה ,וגם לדעת ר' שמעון
(בכורות ו,ב) ,שפרה שהמליטה עגל ללא סימני טהרה העגל אסור – איסורו הוא רק מרגע לידתו והלאה.
ולכן גם בולד הנולד מזרעו של ב"פ אין לו תקנה רק לאחר לידתו ,אבל כל עוד שהוא במעי אמו ניתר
בשחיטת אמו ,וכן הוא בשו״ע יו״ד יג,ד" :והוליד" ,וכן הוא בש"ך ובט"ז.
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שחיטת הסימנים .ורק כשיוצא לאויר העולם נהפך למין בהמה ,ורק אז נהפכים
סימניו לסימנים11.
ב .בשו"ע (יו"ד סד,ג ומקורו ברמב"ם מאכלות אסורות ז,ד) פוסק כר' יוחנן (חולין
עה,א)" :הושיט ידו למעי בהמה וחתך מחלב העובר שכלו לו חדשיו והוציאו הרי זה
חייב עליו כאילו חתכו מחלב האם עצמה שהחדשים הן הגורמין לאיסור חלב".
מבואר מזה דכל עוד שלא יצא לאויר העולם אין זה נחשב חלב ,דעדיין אינו מבהמה
מעלייתא ,ואף שכלו לו חדשיו .וחידש ר' יוחנן דביציאת החלב לבד הגם שעדיין לא
נולד כולו מ''מ חל עליו שם חלב .ואפילו לר' יוחנן שאוסר חלבו של בן ט' חי ,בכל
זאת מתיר חלבו של בן ט' מת כמבואר במגיד-משנה (שם ה"ג) ,וברור שהטעם הוא
היות שהוא לא יצא לאוויר העולם בעודנו חי ,הוא נשאר בגדר עובר ואינו יכול להפוך
להיות מין בהמה ,מאחר שלא יצא עם רוח חיים .וכן מדויק גם בפרי-חדש (סד,ח)
"והוציאו  ...פירוש קודם השחיטה אבל תלשו והניחו שם ניתר בשחיטת אמו לכ"ע.
ודוקא מבן ט' חי דקימא לן כר"י דחדשים גרמי אבל תלש מבן ח' חי או מת או מבן
ט' מת לא אסיר משום חלב אלא משום בשר שיצא חוץ למחיצתו דלכ"ע אין חדשים
גרמי בלא חיות" ולכן פשוט שאם נשחטה האם ונמצאה כשרה ,החלב שנחתך
מהעובר ולא הוציאו ממעי האם לפני השחיטה אינו חלב והוא מותר באכילה
וכמבואר בדברי הראשונים (הביאם הכס"מ שם עיי"ש) ,ונפסק כן להלכה בב"י (יו"ד
סד) ובש"ך (שם ס"ק ד) ובט"ז (שם ס"ק ו) ,וזה מטעם דאין לו שם ודין חלב עד
יציאתו לאויר העולם ,דאם כבר נחשב לחלב שוב אי אפשר להתירו בשחיטת אמו.
וכן לשיטת ריש לקיש ,שמתיר חלב של בן ט' חי במקרה הנ"ל שלא שחט את האם,
ברור דהיינו טעמא שכל עוד שהעובר לא יצא לאויר העולם הרי הוא מין אחר ,ואין
בחלבו דין חלב .דהיינו ,שגם ביציאת החלב לבדו אינו חלב עד שיולד ויהיה חלק
מהנולד ,דרק מיציאת הולד נהפך מהותו להיות בהמה מעלייתא שיש לה חלב ,אבל
כל עוד שהחלב נמצא בתוך האם אין הוא נחשב לחלב .וכן מבואר דלכו"ע שחלב מבן
ח' אפילו חי ,אינו נחשב לחלב.
ג .הגמ' במסכת חולין (ע,א) מסתפקת האם יתכן שבהמה שתוליד עובר שלא נוצר
ממנה ,יפטור אותה מדין בכורה .וז"ל הגמ'" :הדביק שני רחמים ויצא מזה ונכנס
לזה מהו? דידיה פטר ,דלאו דידיה לא פטר ,או דילמא דלאו דידיה נמי פטר? תיקו",
ומפרש רש"י ששאלת הגמ' היא ,האם נפטרה הבהמה השנייה מדין בכורה ע"י לידה
כזו .וצריך להבין למה הגמ' דיברה דוקא במקרה ש"הדביק שני רחמים ויצא מזה
ונכנס לזה" ,דאינו מעלה או מוריד איך הכניסו לרחם השני והרי אפשר להסתפק
בכל וולד בהמה שזה עתה נולד והכניסו לבהמה שנייה ,והולידה אותו .אלא פשוט
וברור ,שדווקא ב"הדביק שני רחמים ויצא מזה ונכנס לזה" (מבלי שיצא לאויר
העולם) יש צד לפטור השנייה .אבל אם יצא לאויר העולם פשוט לגמ' שלא יפטור את
הבהמה מדין בכורה .ומוכח מזה שיש הבדל מהותי בין עובר לולד ,שרק עובר יכול
 .11וכן כתב גם הב"ח שכאשר העובר הוא חצי ב"פ מצד אמו ,שאחרי שנולד אין לו תקנה עולמית  -אם הוא
נמצא במעי אמו הוא מותר אף ששחיטת האם איננה שחיטה המתרת והיא רק משום מראית עין .וכן
הסכים הפרי תואר שם שכתב" :אי הוי מציאות שתהיה אמו מותרת בלא שחיטה היה גם כן ניתר העובר,
דרחמנא אמר כל שבבהמה תאכלו ,ודרשתנו בקרא לאו מטעם שהבהמה נשחטה ...שאם היתה דרשתנו על
זה האופן לא היינו מתירים מין טמא שבבהמה (שדינו כגמל לדעת ר' שמעון) דהא לא אתא קרא אלא למימר
דלא בעי שחיטה ,ולמימר דשחיטה הראויה לו היא שחיטת אמו אלא ודאי ה"ק ,כל בהמה שבשרה מותר לך
אכול כל מה שבתוכה אפילו כה"ג".
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לפטור בהמה אחרת ,אבל ולד אינו יכול לפטור בהמה מדין פטר רחם ,כי ולד הוא
מין בהמה ,משא"כ עובר אינו מין בהמה .ומוכח שרק בשעת הלידה נהפך מהות
העובר ,ורק אז הוא מקבל שם בהמה.
ד .איתא בגמ' (קג,א)" :אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן אכל חלב מן החי מן
הטריפה חייב שתים ,אמר ליה ר' אמי ולימא מר שלש ,שאני אומר שלש .אתמר נמי,
אמר ר' אבהו א"ר יוחנן אכל חלב מן החי מן הטריפה חייב שלש .במאי קמיפלגי,
כגון שנטרפה עם יציאת רובה; מ"ד שלש קסבר בהמה בחייה לאיברים עומדת (ולכן
חל איסור אבר מן החי מיד בזמן הלידה) ,דאיסור חלב ואיסור אבר ואיסור טריפה
בהדי הדדי קאתו (דהיינו בזמן הלידה) .ומאן דאמר שתים קסבר בהמה בחייה לאו
לאיברים עומדת ,ואיסור חלב ואיסור טריפה איכא ,איסור אבר לא אתי חייל.
ביאור דברי ר' אמי ור' אבהו שחייב שלוש הוא  -שדין טריפה חל בזמן הלידה היות
שאז נטרפה בפועל ,ואיסור אבר מן החי אינו חל לפני הלידה ,דכתיב "ולא תאכל
הנפש עם הבשר" ,ועובר אינו נפש (עי' ראש-יוסף) ,ולכן זה חל רק בזמן הלידה .וכן
אין איסור חלב לפני הלידה ,ורק בזמן הלידה חל אסור חלב .ומפרש רש"י (ד"ה
איתמר נמי) שהיינו טעמא "דהא חלב השליל מותר ,דכתיב כל בבהמה תאכלו,
ואמרינן לרבות את הולד דכתיב כל" .והיות ששלוש האיסורים חלים בבת אחת ,לכן
אין כאן הדין של אין איסור חל על איסור .תוס' מוסיפים לפרש שלאו דוקא שנטרפה
בדיוק בזמן לידה ,אלא הכוונה שלא נטרפה לאחר לידה .ואיה"נ ,שאם נטרפה לפני
הלידה ,הרי כל הג' איסורים חלים בבת אחת בזמן הלידה .חזינן ,דהא דב"פ שנמצא
במעי אמו מותר באכילה ואין לו איסורי גיד ,חלב או טריפות הוא בעצם מטעם
שבעובר אין את כל האיסורים האלו .ואמנם בדרך כלל עובר נהפך לבהמה על ידי
הלידה ואז חלים עליו האיסורים הנ"ל ,אמנם זהו דוקא שאכן יצא לאויר העולם ע"י
לידה כדרך הנולדים ,אבל כאשר העובר יוצא לאויר העולם ע"י שחיטת האם הרי
דינו נשאר לעולם כעובר .וזו כוונת הדרשה "כל בבהמה תאכלו".
ה .על הגמרא האומרת שאין לעובר חי איסור חלב ,מביא רש"י מקור מאותו פסוק
שממנו נלמד בגמ' ההיתר דב"פ .ולכאורה איך ניתן ללמוד מאותו פסוק שתי הלכות
 דין חלב עובר שהוא מותר וגם דין ב"פ? אלא דהאמת היא ששתי ההלכות הן היינוהך .דהיינו עובר שנמצא במעי אמו ואמו כשירה באכילה [או שנשחטה ואינה טריפה
או שהרגה ואינה צריכה שחיטה כי היא עצמה ב״פ] אין לו איסורים וגם שנים רבות
אחרי יציאתו לאויר העולם ,הוי מבחינת ההלכה ,עובר ,ומותר .וכן מבואר בתד"ה
דאיסור (חולין קג,א) דמפרשים דעת רש"י ,וז"ל "והשתא ניחא דכולהו בהדי הדדי
קאתו .והא דקאמר שנטרפה ביציאת רובה ה"ה נטרפה במעי אמה ,דלא מחייב
משום טריפה עד שיולד ,כמו חלב".
ו .במשנה (עד,א) מבואר דדם שליל אסור .ובפשטות היה אפשר לבאר שהיות שזה דם
ממין בעל חי שדמו אסור ,הרי גם זה אסור .אולם הראשונים מיאנו בפירוש זה,
ואדרבה תמוה אצלם מדוע הדם נאסר ודינו שונה מדין החלב והגיד ,וביארו טעמים
מחודשים לאיסור דם בשליל .ברא"ש (פ"ד סי' ה) כתב "לפי שהוא נבלע בכל הגוף
וחשיב כדם האיברים שפירש של הבהמה עצמה" ,והט"ז (יג,ג) ביאר את דבריו,
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שהדם שבעובר מתערב עם דם הבהמה עצמה שהעובר נתהווה ונזון ממנו 12.טעם
נוסף מצאנו בר"ן וז"ל ונ"ל דהיינו טעמא דליכא למגמר שריותא מכל בבהמה תאכלו
אלא במידי דבר אוכלא כגון חלב וגיד הנשה דתאכלו כתיב ,אבל דמו כיון דמשקה
הוא לא נפיק משריותא דכל בבהמה תאכלו ...וכיון דאיכא לאוקמי אמידי דבר
אכילה לא מוקמינן ליה אדם ,עכ"ל .חזינן מדברי רבותינו הראשונים דב"פ הוא כולו
מין היתר ,ומה שאסור ממנו ,צריך מקור וטעם לאוסרו.
ז .במשנה (עד,ב) "קרעה ומצא בה בן ט' חי טעון שחיטה ,לפי שלא נשחטה אמו".
והקשה הדרישה (יג,ב) ,דמה חידש התנא בזה ,הרי הבהמה לא נשחטה ,ומהיכי תיתי
להתיר ב"פ ללא שום שחיטה כלל .ומתרץ על כך התוי"ט ,שהיות שב"פ הוא מין בפני
עצמו ,וזה מוכח ממה שהתורה לימדה דין ב"פ מהפסוק כל בבהמה תאכלו ,שנכתב
בפרשת סימני הבהמות הטהורות ושאינם טהורות ,ולא בפרשת מצות זביחה .וכיון
שכן ,ברור שדין ב"פ אינו דין בדיני שחיטה אלא בגדרי מיני בהמה טהורה ,ורק ברגע
הלידה הופך העובר להיות מין בהמה רגילה החייבת בשחיטה .ולכן היה עולה על
הדעת לומר שכל שנמצא בתוך בהמה טהורה נכלל בהיתר כל בבהמה תאכלו וכל עוד
הוא לא הפך לולד הוא איננו בגדר בהמה  ,אלא דינו כמין מותר וכדגים וחגבים
שאינם טעונים שחיטה .ולדינא קמ"ל שהוא נשאר בגדר עובר וניתר בשחיטת אמו
רק כשנמצא בבהמה המותרת באכילה ולא בבהמה שלא נשחטה13.
ח .בגמ' (עב,ב) מבואר דשחיטת בהמה טרפה מטהרתה מטומאת נבילה ,בניגוד לבהמה
טמאה שאין שחיטתה מוציאתה מידי טומאת נבילה ,משום שבטמאה אין דין
שחיטה כל עיקר ,משא"כ בטריפה יש במינה דין שחיטה .ובסוף המשנה נקבע" ,בן
שמונה חי [שנולד מבהמה חיה  -רש"י] אין שחיטתו מטהרתו ,לפי שאין במינו
שחיטה" .הרי שעובר בן שמונה אפי' שנולד דינו כבהמה טמאה שאין בה שחיטה,
דהיינו שאינו מין בהמה .ומפורש כן ברש"י שמפרש "אין לנו במה לטהר אפי' נשחט,
לפי שאינו בכלל בקר וצאן" 14.הוא אשר דיברנו שאין בו איסור חלב ,גיד ,אבמה"ח,
וטריפות ,בשר בחלב ,כלאים וכו' ואין לו שום שייכות לענין שחיטה היות שאינו בן
ט' ,ואפי' לידתו אינו משנה מעמדו להפוך אותו לבהמה מעלייתא.

ג .הסברים אחרים לדין ב"פ ושלילתם
באחרונים מצינו טעמים אחרים לדין ב"פ ,אך נראה שטעמים אלו אינם יכולים
להסביר את כל ההלכות שמצינו בב"פ:
 .12וקשה דא"כ מה הייתה ההוה אמינא של הגמ' (עד) שלר"י דם שליל יהיה מותר כחלב וגיד הרי לפי הרא"ש
אין זה דם של העובר? ושמא י"ל דההוא אמינא היא שאף שדם הבהמה נכנס לעובר עצמו ,הרי גם דם
הבהמה נהפך לדם העובר ונחשב כחלבו וגידו.
 .13והחתם -סופר מתרץ קושיא זו ,שכוונת המשנה היא באופן שקרע את האם והעובר עדיין בתוך מעיה ,שאפי'
אם לא נטרפה בקריעה זו ,וישחוט כעת א ת האם ויתירנה באכילה ,בכל זאת שחיטה זו לא תתיר את הב"פ,
כיוון שעומד לצאת וראה אויר העולם .וצע"ג על פירוש זה ,שהרי הדין של משנה זו מובא בשו"ע (יג,ג) בזה
הלשון "אם לא שחט האם ,אלא קרעה ...טעון שחיטה לעצמו"  -משמע שלא נשחט כלל ,וכן הוא פשטות
לשון המשנה ,שכתוב "לפי שלא נשחטה אמו".
[ .14הערת מערכת :רש"י אינו מתכוון לעובר או לב"פ שאינו בכלל בקר וצאן אלא לבן שמונה שאינו בכלל בקר
וצאן מכיוון שלא נשלמה יצירתו וסופו למות.
תשובת המחבר :גם אם נאמר דבן ח' לא נשלם ולא ישלים יצירתו דודאי ימות וכמת הוי מעכשיו ,ולכן אין
בו שחיטה ולא איסור כלאים ,עדיין אינו מובן ההיתר לבשלו בחלב ,ושאין בו אסורי גיד או חלב ,דגם
בנבילה יש אסורי גיד או חלב ובב"ח וגם אין מובן דבני בניו הוין ב"פ עד סוף כל הדורות].
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יש שסברו שהעובר נחשב לשחוט ע"י שחיטת אמו וכלשון המשנה והפוסקים "ניתר
ע"י שחיטת אמו" או "שחיטת אמו מטהרתו" .אלא שהסבר זה לא יסביר כיצד ניתן
להתיר גיד הנשה .או חלב וטריפות או נבלה או בהמה טמאה שנמצאת במעי השחוטה,
שכל אלו מותרים בב"פ אך לא הותרו מעולם בבהמה שחוטה.
ועוד שנינו במשנה (עד,ב) מחלוקת ר' מאיר וחכמים ,שר' מאיר סובר שבן ט' חי טעון
שחיטה מן התורה ,וחכמים סוברים ששחיטת אמו מטהרתו .ומקשה הרא"ש (סי' ה)
לשיטת ר"מ ,איך הותר בן ט' מת ,דלמא מת לאחר שחיטה (ולפני שהוציאו ממעי אמו)?
ומתרץ "אלא ודאי אפילו מת אחר שחיטה ,מותר כל זמן שלא יצא חי לאויר העולם"
"דגזירת הכתוב הוא ,שהרי למדנו מוכל בבהמה תאכלו שאם חותך מן העובר מותר
ואילו נחתך מן הבהמה אסור" .חזינן בזה שאף שהיה חי בזמן השחיטה ,בכל זאת אינו
אסור ,דהיתרו אינו מחמת השחיטה ,אלא המתיר הוא עצם זה שנמצא במעי אמו
המותרת באכילה15.
אחרים הסבירו שיסוד דין ב"פ הוא שנחשב לחלק מהאם והוא מותר כמו שאר
איברי האם .אך גם הסבר זה לא יכול לבאר את הגמרא בריש פרק בהמה המקשה
(המובאת להלכה ביו"ד יד,ו) שאם חותכים מאבריה הפנימיים של הבהמה ומה שנחתך
נשאר במעי הבהמה עד אחר שחיטתה ,החתיכות אסורות מטעם אבר מין החי .דהיינו
שהשחיטה אינה מסלקת מהם את איסור אבר מהחי אם הם אינם מחוברים לבהמה.
לעומת זאת עובר שנחתך במעי אמו ניתר בשחיטת אמו .א"כ ברור מזה שאין היתרו של
ב"פ מטעם שנחשב לחלק מהאם.
הסבר שלישי מצינו והוא דב"פ הוי "גזירת הכתוב" כלומר מילתא בלא טעמא ואין
לנו להרהר אחר הגיונו וסברתו" ,גזירה היא מלפני ואין לכם רשות להרהר אחריה".
אלא שגם זה לא מספיק לפרש דיני ב"פ .כי הנה ר' שמעון שזורי מחדש ,ופוסקים כדעתו
(יו"ד יג,ד) דבני בניו עד סוף כל הדורות הוין ב"פ .אבל בכל מה שמהפכים בפסוק "כל
אשר בבהמה תאכלו" ,שממנו לבד נלמדים דיני ב"פ אי אפשר למצוא שום רמז או סמך
דבני בניו עד סוף כל הדורות הוין ב"פ .וכן גזרת הכתוב איננה יכולה להסביר כיצד יתכן
שאין בב"פ לא איסור כלאים ואולי גם לא איסור רביעה.16
ועל כן פשוט שיסוד דין ב"פ נובע מסברה פשוטה וברורה שב"פ הוי מין בפני עצמו
ואינו בכלל דיני בהמה המוכרים לנו ,ורק הסבר זה יכול לבאר את כל התמיהות
שנאמרו לגבי ב"פ .ולכן גם נראה שאין מקום לגזרת מראית עין כאשר מדובר במין שונה
כמו שאין גזירת מראית עין בחתיכת דג הנראה כמו בשר ומותר לבשלו בחלב.

ד .מקרים שבהם אין גזירת אחלופי ומראית עין
אף שכאמור חז"ל גזרו שלא לאכול ב"פ ללא שחיטה מפני מראית עין  -דלמא אתי
לאחלופי בשאר בהמות כשרואין שאוכל אותו בלא שחיטה וכן אסרו חלבם וגידם 17.בכל
זאת חז"ל הגבילו גזירה זו במקרים רבים ,והתירוהו חלבם וגידם (שו"ע יו"ד סה,ז):
א .ב"פ ,בן ח' חודשים אפי' כשגדל ואין ניכר שום הבדל בינו לבין בהמה רגילה (שו"ע
 .15ודברי הרא"ש הם לכאורה פשט המשנה ,שהרי המשנה לא כתבה "השוחט את הבהמה ,והיה בה בן שמונה
חי" ,אלא כתוב "השוחט את הבהמה ומצא בה בן שמונה חי" ,דהיינו שנמצא בזמן שנפקע כריסה ויצא
לאוויר העולם .ולכן נקרא דווקא ב"פ ,ולא "בן שחוטה" ,ועי' בש"ך (ס"ק ז) שפירש שם שהולד נקרא ב"פ על
שם "שנפקע כריסה ונמצא בה".
 .16עיין תוספות ד"ה למעוטי חולין עד ב וברש"ש שם.
 .17רש"י עה,ב ד"ה הפריס וכן בש"ך ובט"ז.
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יו"ד יג,ב) .ב .ב"פ בן ט' חודשים שלא הפריס על גבי קרקע (עמד על פרסותיו והלך -
שו"ע שם) .ג .אפילו בן ט' חי שנפסק שטעון שחיטה ,היינו דוקא שאין לו סימן או היכר
שבהמה זו משונה היא18.
ויש להדגיש שלא אסרו את החלב של בני פקועה אלו ,ולא חששו לאחלופי בשאר
חלב אסור כשרואין אותו אוכל חלב .וכן לא אסרו גידם ,ולא חששו לאחלופי .כמו"כ לא
גזרו על טריפות שאינם מחמת שחיטה כמבואר בשו"ע (שם ,ובש"ך ס"ק ה) .ואפילו
לראשונים (עי' ספר-התרומה סי' מא) שסוברים שטרפה הניכרת לכל ,כגון חסר או יתר
רגל שהיא אסורה ,היינו דוקא באופן שהב"פ טעון שחיטה.

ה .עמדת הרב שמואל הלוי ואזנר זצ"ל
הלכה למעשה בשו"ת שבט-הלוי (ח"ח סימן קעח) הביע התנגדות לעצת ב"פ .אלא
שהמעיין בתשובה יראה שלא נמצאה בה שום טונה הלכתית ,והנימוק היחיד המובא בה
הוא ש"זה רצון הבורא ב"ה שינהוג שחיטה מן התורה ושינהגו בה עפ"י הלכה ,וינהגו בה
הפרישות מחששי טריפות"19.
לעומת דברים אלו ,אם אמנם בעדר בני פקועה בני שמונה אין איסור טריפות ,חלב
וגיד ,תהיה בכך תועלת רבה ביותר לעולם הכשרות  -הן בהעלאת רמת כשרות הבשר ,הן
בהורדת מחירי הבשר הכשר והן במניעת זיופי כשרות.

 .18דין זה מבואר בגמ' (עה,ב) ,אמר אביי הכל מודים בקלוט ב"פ שמותר ,מאי טעמא ,כל מלתא דתמיהא
מידכר דכירי לה אינשי ,ומפרש רש"י "קול יוצא מאז ,קלוט זה ב"פ הוא ,ומתוך שתמהין על קליטותו
זוכרין את כל דבריו" .ונפסק כן להלכה בשו"ע (שם סעיף ב .עיי"ש שיש מצריכים ב' דברים תמוהים ולהלכה
אזלינן בספק דרבנן לקולא ודי בסימן אחד) .ועל כך מוסיף הרמ"א "או שהיה בו שום שאר דבר תמוה",
ומקורו מהאור-זרוע ,מובא בהגהות-אשר"י ודרכי-משה וז"ל ורבי שמריה קבל מרבו רבי אליעזר בן רבינו
משולם שרב שרירא גאון ,אבי רב האי גאון ,עשה ב' מעשים ...וגם בני פקועות היו לו ולא שחט אחד מהם,
אלא המית שניהם בקופיץ בין קרניהם והאכילום בחופה ,ואין משם ראיה להתיר בלא שחיטה [כדעת ר"ש
שזורי במשנה שאפלו בן חמש שנים וחורש בשדה אין בו גזירת מראית עין] דשאני התם דחופה הוי ותמיהי
אינשי ,כההיא דאביי דאמר הכל מודים בקלוט ב"פ שהוא מותר בלא שחיטה דמתוך שתמה על קליטתו קול
יוצא עליו שהוא ב"פ ולא אתי לאיחלופי עכ"ל .ושאלתי את הר"ח קנייבסקי מנין ידעו הגאונים להשוות דין
פרסותיו קלוטות שאין צריך שחיטה ,לההיא מעשה שעשו כן בחופה ,שאינו סימן בגוף הבהמה ,ואינו שינוי
משעת לידה כמו בפרסותיו .ותירץ (אם פענחתי נכון את הכתב)" ,סברא"! עוד שאלתי אותו :האם הגאונים
גידלו עדרים של בני פקועה? תשובתו" :כן" .האם מותר לעשות כן לכתחילה היום? תשובתו" :כן".
 .19וז"ל שם" :זה לא מכבר שאלנו מפלפל אחד מחו"ל דהיות דיש כמה בעיות בשחיטות ובדיקת הריאה וכו'
הלא אפשר לעשות העצה עפ"י המבואר בשו"ע יו"ד סי' יג ס"ד דבן פקועה הבא על בת פקועה הרי בנו ובן
בנו עד סוף הדורות אינם טעונים שחיטה רק מדבריהם ואין טריפות פוסל בהם ,ולכן אם נקח היום בן
פקועה שבא על ב"פ ונעמיד מהם עדרים עדרים יהיו כל השחיטות כשר חלק ,וגם בלי חשש טריפות.
אבל הם פטפוטים בעלמא; חדא דאיני רואה כהיום חששות בשחיטה יותר מכל הדורות .ושנית דזה רצון
הבורא ב"ה שינהוג שחיטה מן התורה ושינהגו בה עפ"י הלכה ,וינהגו בה הפרישות מחששי טריפות,
וכמבואר סו"פ שמיני להבדיל בין הטמא ובין הטהור ,ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל,
וכמש"כ רש"י שם מתו"כ בין נשחט חציו לבין נשחט רובו בין נולדו סימני טריפה אסורה לבין נולדו סימני
טריפה כשרה .סו"ד ח"ו להרהר על המסורה שלנו שאפשר ואפשר להעמיד דת כפי הנמסר מדור דור".
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0DLQWDLQLQJD-HZLVKOLIHVW\OHLQWKH8.FRVWVDQH[WUDSRXQGVVWHUOLQJSHU
\HDUDFFRUGLQJWRWZRUHVHDUFKHUV

$NRVKHUURDVWHG
FKLFNHQ/LPRU
/DQLDGR7LURFKH



KASHRUT

0DLQWDLQLQJD-HZLVKOLIHVW\OHLQWKH8QLWHG.LQJGRPFRVWVDSUHWW\SHQQ\³DQH[WUD
SRXQGVVWHUOLQJ  D\HDUWREHH[DFWIRXQGWZRHFRQRPLVWV
$QWKRQ\7ULFRWDFRQVXOWDQWIRU(UQVWDQG<RXQJDQG$QGUHD6LOEHUPDQD%ULWLVK
7UHDVXU\HFRQRPLVWSXEOLVKHGWKHLUÀQGLQJVDWWKLV\HDU·V/LPPXGFRQIHUHQFH7KHLU
UHVHDUFKZDVGULYHQE\DGHVLUHWRTXDQWLI\FRPPXQLW\FRQFHUQVDERXWWKHVSLUDOLQJ
FRVWRI-HZLVKOLYLQJWKH\VDLG
´$VHFRQRPLVWVZHZDQWHGWRVHHZKDWDFWXDOGDWDZDVDYDLODEOHVRZHFRXOG
HQFRXUDJHDPRUHHYLGHQFHEDVHGGHEDWHRQZKHWKHUWKHUHLVLQGHHGD¶FRVWRI
-HZLVKOLYLQJ·FULVLVµWKH\ZURWHLQWKH-HZLVK&KURQLFOH/LYLQJ-HZLVKO\KDVVHYHUDO
ELJWLFNHWH[SHQVHVWKH\ZURWH2EVHUYDQW-HZVDUHOLNHO\WRVSHQGDQH[WUD
SRXQGVD\HDURUPRUHMXVWRQIRRGWKHLUUHVHDUFKVKRZV
.RVKHUPHDWFRVWVRQDYHUDJHWZLFHWKDWRIQRQNRVKHUVXSHUPDUNHWPHDWWKH\
IRXQG7KH\EDVHGWKHLUFRPSDULVRQRQÀYHSURGXFWVDW/RQGRQNRVKHUFKDLQ.RVKHU
'HOLYHUVXVVLPLODUSURGXFWVDW7HVFR7KDWSUHPLXPZRUNVRXWWRSRXQGVD\HDU

7KRVHZKREX\RQO\FHUWLÀHGNRVKHUIRRG³DQGQRWMXVWPHDW³DUHOLDEOHWRVSHQG
even more.
/LNHZLVHNRVKHU,QGLDQRU&KLQHVHUHVWDXUDQWVFRVWPRUHWKDQQRQNRVKHU
UHVWDXUDQWV7KLVLVGXHWRWKHKLJKHUPDWHULDOFRVWDVZHOODVVXSHUYLVLRQ7KHUHJRHV
SRXQGVD\HDU
2QHRIWKHELJJHVWH[SHQVHVRI-HZLVKOLYLQJLVKRXVLQJ,QRUGHUWROLYH-HZLVKO\
-HZVRIWHQFKRRVHWRFOXVWHULQFRPPXQLWLHV2QHÀIWKRI%ULWDLQ·V-HZVFKRRVHWR
FRQFHQWUDWHLQWKHQRUWK/RQGRQERURXJKRI%DUQHWZKHUHKRXVLQJFRVWVPRUH
than the average, they noted.
´.RVKHULQÁDWLRQµRXWSDFHVWKHFRXQWU\·VLQÁDWLRQUDWHDFFRUGLQJWRWKHHFRQRPLVWV·ÀQGLQJV.RVKHUPHDWSULFHVKDYHGRXEOHGLQDGHFDGHFRPSDUHGWRD
LQFUHDVHIRURWKHUPHDWSURGXFWV/LNHZLVHKRPHSULFHVLQQRUWKZHVW/RQGRQKDYH
jumped.
2WKHUFRVWVLQFOXGHV\QDJRJXHPHPEHUVKLSDW²SRXQGVSHUKRXVHKROG
6RPHKDOIRI%ULWLVK-HZLVKKRXVHKROGVEHORQJWRDV\QDJRJXH$QGWKHQWKHUHDUH
UHOLJLRXVVWDWHVFKRROVZKLFKFRVWXSWRSRXQGVSHUFKLOGHDFK\HDU+RZHYHU
WKDW·VFKHDSHUWKDQLQWKH8QLWHG6WDWHVRU)UDQFHZKHUHWKHUHDUHQRVWDWHIXQGHG
religious schools, they noted.
6RFLDOSUHVVXUHDOVRPDNHVOLIHPRUHH[SHQVLYHWKH\VD\´6LPFKDKVDUHDIXUWKHU
VLJQLÀFDQWFRVWGULYHQE\WKHQHHGWR¶NHHSXSZLWKWKH&RKHQV·µWKH\ZULWH-HZV
VSHQGPRUHWKDQWZLFHWKH8.DYHUDJHRQZHGGLQJVDQGDOVRSD\IRUEDUDQGEDW
PLW]YDKV«
7KH\FDXWLRQWKDWWKHKLJKFRVWRIOLYLQJ-HZLVKO\GULYHVPDQ\REVHUYDQW-HZVWR
VHHNFKDULW\ZKLOHLWPD\SXVKRWKHUVDZD\IURPWUDGLWLRQ7KH\FDOORQFRPPXQLW\
OHDGHUVWRWDNHDFWLRQWRLQFUHDVHWUDQVSDUHQF\DQGWRVHHNZD\VRIEHFRPLQJPRUH
HIÀFLHQW
´.DVKUXWDXWKRULWLHVQHHGWRYDOXHWKHLQWHUHVWVRIFRQVXPHUVRYHUWKDWRISURGXFHUVZKHQGHFLGLQJZKHWKHUWROLFHQVHQHZVWRUHVRUSURGXFWV$QGFRPPXQDO
RUJDQL]DWLRQVQHHGWRJLYHJUHDWHUFRQVLGHUDWLRQWRLQFOXVLYLW\E\RIIHULQJDFWLYLWLHV
DQGVHUYLFHVDWDZLGHUUDQJHRISULFHSRLQWVµWKH\FRQFOXGH
&RS\ULJKWKDDUHW]FRP
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Is Ben Pekua Meat the Solution to
Prohibitive Kosher Meat Prices?
UTOPTFDSFUUIBULPTIFSNFBUDPTUTDPOTJEFSBCMZNPSFUIBOPSEJOBSZNFBU 
BOEUIBUUIFIJHILPTIFSNFBUQSJDFTDPOUSJCVUFUPXBSETUIFIJHIDPTUPG
0SUIPEPY+FXJTIMJWJOH"DDPSEJOHUPBSFQPSUQVCMJTIFEJOFBSMZŞŜŝŢ LPTIFS
NFBUJO(SFBU#SJUBJODPTUTUXJDFBTNVDIBTOPOLPTIFSNFBUŴ*OUIF6OJUFE
4UBUFT UIFEJTDSFQBODZJTMFTTTUBSL CVUTUJMMDPOTJEFSBCMF FTUJNBUFEBUŞŜŰ
ćFSFBTPOGPSUIFFYPSCJUBOUQSJDFTDBOCFBUUSJCVUFEUPUIFDPNCJOBUJPOPG
UISFFGBDUPSTXBTUF TUBČ BOEJOFďDJFODZ
Waste&WFSZBOJNBMNVTUCFJOTQFDUFEGPSˍʸˇʼˋʻUFSNJOBMNFEJDBMDPOEJ
UJPOT BTEFĕOFECZhalachaCFGPSFJUTNFBUDBOCFTFOUUPUIFLPTIFSNBSLFU
"OFTUJNBUFEŞŜoşŜŰPGBMMBOJNBMTUIBUVOEFSHPLPTIFSshechitaBSFGPVOEUP
IBWFˍʸˇʼˋʻ BOENVTUUIFSFGPSFCFFJUIFSEJTDBSEFEPSTIJQQFEUPUIFOPOLPTIFS
NBSLFUUPSFDPWFSTPNFPGUIFMPTUNPOFZ"TUBHHFSJOHŠŜošŜŰPGTMBVHIUFSFE
BOJNBMTGBJMUPNFFUglattTUBOEBSET BOEBSFUIVTEJTDBSEFE.PSFPWFS UIFQSP
IJCJUJPOPGgid ha-nashehUIFTDJBUJDOFSWFSFTVMUTJOUIFJNQPTTJCJMJUZPG
TFMMJOHIJOERVBSUFSTPOUIFLPTIFSNBSLFU TVDIUIBUDPOTJEFSBCMFQPSUJPOTPG
FWFOOPOʷˇʼˋʻBOJNBMTDBOOPUCFTPMEćJTJNNFOTFWPMVNFPGOPOLPTIFS
BOJNBMTBOENFBUGPSDFTLPTIFSNFBUQSPEVDFSTUPESJWFVQQSJDFTJOPSEFSUP
NBLFUIFJOEVTUSZQSPĕUBCMF
4UBČ,PTIFSNFBUSFRVJSFTOPUPOMZRVBMJĕFEshochtim TMBVHIUFSFST CVU
BMTP FYQFSUT UP JOTQFDU UIF TMBVHIUFSFE BOJNBMT BOE UP QFSGPSN ˋʸˊʼ˃  UIF
SFNPWBMPGUIFchelev GPSCJEEFOGBUT BOEPUIFSGPSCJEEFOQBSUTBTXFMMBT
ʷʺʼʿˁ TBMUJOHUIFDBSDBTTUPFYUSBDUJUTCMPPE 
*OFďDJFODZćFPCMJHBUPSZJOTQFDUJPOTBOETVQFSWJTJPONBLFUIFQSPDFTT
MFOHUIZBOEDVNCFSTPNF BOEMBSHFTDBMFQSPEVDUJPOJTUIFSFGPSFUFSSJCMZJOFG
ĕDJFOU.PSFUJNFBOEXPSLJTOFFEFEUPQSPEVDFLPTIFSNFBUUIBOUPQSPEVDF
OPOLPTIFS SFTVMUJOHJOIJHIFSDPTUTGPSDPOTVNFST

I

"TFBSMZBTŝťţš 3BCCJ"WSBIBN,PSNBOQSPQPTFEUIFJEFBPGSFEVDJOHLPTIFS

Ŵ 4FFNFEJBBSUJDMFBCPWF
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ćFʷ˅ʸˊˇ ˂ʴ Solution
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NFBUDPTUTCZCSFFEJOH ʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴ XIJDIFMJNJOBUFTUIFDPODFSOPG ˍʸˇʼˋʻ BOE
QFSIBQTFWFOUIFOFFEUPSFNPWFUIFchelevBOEgid ha-nashehŵ
ćFShulchan Aruch :%ŝşŞ GPMMPXJOHUIFNBKPSJUZWJFXJOUIF.JTIOB
ChullinţŠB XSJUFTUIBUJGBLPTIFSQSFHOBOUBOJNBMJTTMBVHIUFSFE JUTGFUVT
DBMMFEB ʷ˅ʸˊˇ˂ʴNBZ POUIFMFWFMPG5PSBIMBX CFUBLFOGSPNUIFNPUIFST
DBSDBTT BMJWFPSEFBE BOEFBUFOFWFOXJUIPVUshechita#ZGPSDFPG3BCCJOJD
FOBDUNFOU shechitaJTSFRVJSFEJGUIFGFUVTIBECFFOGVMMZHFTUBUFEBUUIFUJNF
JUTNPUIFSXBTTMBVHIUFSFEBOEJUIBEUSFBEPOUIFHSPVOEBęFSCFJOHFYUSBDUFE
GSPNJUTNPUIFS*OTVDIBDBTF UIFZPVOHBOJNBMNVTUCFTMBVHIUFSFECFGPSFJUJT
FBUFOUPBWPJEUIFNJTDPODFQUJPOUIBUFBUJOHPSEJOBSZBOJNBMTXJUIPVUshechita
JTQFSNJTTJCMFŶ4JHOJĕDBOUMZ IPXFWFS UIFShulchan AruchSVMFTUIBUJOBMMDBTFT
PGBʷ˅ʸˊˇ˂ʴ FWFOJGUIFGFUVTXBTGVMMZHFTUBUFEBOEIBEUSFBEPOUIFHSPVOE UIF
SVMFTPGˍʸˇʼˋʻEPOPUBQQMZ4JODFUIJTBOJNBMJTWJFXFEBTQBSUPGUIFNPUIFS 
XIJDIIBECFFOQSPQFSMZTMBVHIUFSFE JUJTQFSNJTTJCMFFWFOJGJUTVČFSTGSPNB
NFEJDBMDPOEJUJPOUIBUXPVMESFOEFSBOPSEJOBSZBOJNBMBʷˇʼˋʻŷ
8IBUNBLFTUIFDPODFQUPGʷ˅ʸˊˇ˂ʴBQPUFOUJBMHBNFDIBOHFSGPSUIFLPTIFS
NFBUJOEVTUSZJTUIFShulchan AruchTFYUSBPSEJOBSZSVMJOH ŝşŠ UIBUUIFPČ
TQSJOHPGUXPʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴUIBUNBUFEJTJUTFMGDPOTJEFSFEBʷ˅ʸˊˇ˂ʴ*OUIFShulchan
AruchTXPSET UIJTBQQMJFTˍʸˋʸʶʷʿʾˆʸ˄ʶ˅iVOUJMUIFFOEPGBMMHFOFSBUJPOTw
.FBOJOH OPNBUUFSIPXNBOZHFOFSBUJPOTSFNPWFEBOBOJNBMJTGSPNUIF
PSJHJOBMUXPBOJNBMTUIBUXFSFFYUSBDUFEBMJWFGSPNUIFJSNPUIFSTBęFSshechita 
JUTUJMMIBTUIFTUBUVTPGʷ˅ʸˊˇ˂ʴJGJUTUXPQBSFOUTIBEUIJTTUBUVTćJTSFNBSLBCMF
QSPWJTJPOPČFSTUIFQPTTJCJMJUZPGCSFFEJOHʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴJOEVTUSJBMMZJOPSEFSUPBWPJE
UIFDPODFSOPGˍʸˇʼˋʻ"TMPOHBTGPPMQSPPGNFBTVSFTDBOCFUBLFOUPFOTVSFUIBU
OPPUIFSBOJNBMTFOUFSUIFCSFFEJOHHSPVOE ʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴDBOCFCSFEBOEUIVTVTFE
GPSNFBU"MUIPVHIQSPQFSshechitaXPVMETUJMMCFSFRVJSFE ŝŜŜŰPGUIFBOJNBMT
XPVMECFLPTIFS/PJOTQFDUJPOTXPVMECFOFDFTTBSZ BOEOPNFBUXPVMEOFFE
UPCFEJTDBSEFEPVUPGDPODFSOGPS ˍʸˇʼˋʻ.PSFPWFS QSPEVDJOHNFBUGSPN ʼ˃ʴ
ʷ˅ʸˊˇXPVMEFMJNJOBUFUIFDPODFSOPGNJTUBLFTBOEPWFSTJHIUTJOUIFJOTQFDUJPO
QSPDFTTćFSFXPVMECFOPNBSHJOPGFSSPSXIBUTPFWFS BTFWFSZTMBVHIUFSFE
BOJNBMDBOCFŝŜŜŰHVBSBOUFFEʷˇʼˋʻGSFF
ćJT JEFB XBT QSPQPTFE BHBJO JO UIF ŝťťŜT CZ B HSPVQ PG SBODIFST XIP
ŵ *OBOBSUJDMFQVCMJTIFEJOTorah U-Maddašŝ 4IFWBUšţşš 
Ŷ "OFYDFQUJPOJTNBEFJOBDBTFPGBʷ˅ʸˊˇ˂ʴXJUIBOVOVTVBMGFBUVSFPS BDDPSEJOHUP

TPNFPQJOJPOT UXPVOVTVBMGFBUVSFTXIJDIEJTUJOHVJTIFTJUGSPNPUIFSBOJNBMT JO
XIJDIDBTFshechitaJTOPUOFFEFECFDBVTFQFPQMFSFDPHOJ[FUIBUUIJTBOJNBMJTEJČFSFOU
4FFShulchan AruchBOEJUTDPNNFOUBSJFT :%ŝşŞ
ŷ )PXFWFS UIFAruch Ha-Shulchan :%ŝşţ RVBMJĕFTUIJTSVMJOHBOENBJOUBJOTUIBU
PVUXBSEMZWJTJCMFtereifosSFOEFSBʷ˅ʸˊˇ˂ʴGPSCJEEFO GPSUIFTBNFSFBTPOUIBUshechita
JTSFRVJSFE
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BQQSPBDIFE*TSBFMT$IJFG3BCCJOBUFTFFLJOHJUTBQQSPWBMGPSB ʷ˅ʸˊˇ˂ʴIFSE
ćF3BCCJOBUF VOEFSUIFMFBEFSTIJQPG3BW:JTSBFM.FJS-BVBOE3BW&MJZBIV
#BLTIJ%PSPO EFOJFEUIFSFRVFTUćFSFBTPOTGPSUIF3BCCJOBUFTEFDJTJPOXFSF
OPUFEBOEEJTDVTTFECZ3BW#BLTIJ%PSPOJOBOBSUJDMFPOUIFTVCKFDUQVCMJTIFE
JOUIF*TSBFMCBTFEKPVSOBMTechumin WPMŝť 

ćFʷ˅ʸˊˇ ˂ʴ$POUSPWFSTZPGŞŜŝšoŞŜŝŢ

ćF'VMMZ(FTUBUFE0ČTQSJOHPGB1SFFNJF
0OF BQQBSFOU TIPSUDPNJOH PG 3BCCJ 3BCJT BOBMZTJT JT UIF BTTVNQUJPO UIBU
Ÿ ićF/FX$PNNFSDJBMMZ1SPEVDFE#FO1FLVBI.FBUT w+BOVBSZţ ŞŜŝŢićF#FO1LVBI

$POUSPWFSTZ3BHFT0O w+BOVBSZŝş ŞŜŝŢ

KASHRUT

.PSFSFDFOUMZ BO"VTUSBMJBOSBCCJ 3BCCJ.FJS3BCJPG.FMCPVSOF BęFSFYUFO
TJWFSFTFBSDI DPODMVEFEUIBUUIFJEFBTIPVMECFQVUJOUPQSBDUJDF BOEIFFTUBC
MJTIFE#FO1FLVBI.FBUT BDPNQBOZUIBUCSFFETIFSETPG ʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴUIBUBSF
TBGFMZJTPMBUFE%/"UFTUJOHJTQFSGPSNFEUPFOTVSFUIFPČTQSJOHBSFQVSFCSFE 
BOEFBDIBOJNBMJTMBCFMFEćFDPNQBOZTFMMTUIFNFBUXJUIPVUJOTQFDUJOHUIF
BOJNBMTGPSˍʸˇʼˋʻPSSFNPWJOHUIFchelevBOEgid ha-nashehćJTFOBCMFTUIFN
UPLFFQUIFJSQSJDFTMPXBOEUPNBSLFUUIFIJOERVBSUFST XIJDI BTNFOUJPOFE 
BSFOPUBWBJMBCMFJOUIFTUBOEBSELPTIFSNFBUJOEVTUSZ
3BCCJ3BCJTFOUFSQSJTF OPUTVSQSJTJOHMZ IBTESBXODPOTJEFSBCMFDPOUSP
WFSTZ)FQVCMJTIFEBUIPSPVHIBSUJDMFPOUIFTVCKFDUJOUIFšţţš ŞŜŝš FEJUJPO
PGTechumin WPMşš XIJDIJODMVEFEBSFTQPOTFCZ3BW;FW8FJUNBO UIFIFBE
PGkashrusGPSUIF5OVWBGPPEDPNQBOZBOEBSFOPXOFEFYQFSUPOkashrus
3BW8FJUNBODIBMMFOHFETFWFSBMPG3BCCJ3BCJTDMBJNT BTXJMMCFEJTDVTTFE
CFMPX XIJMFBDLOPXMFEHJOHUIFBEWBOUBHFTPGBʷ˅ʸˊˇ˂ʴGBSNBOEMFBWJOHPQFO
UIFRVFTUJPOPGXIFUIFSTVDIBOPQFSBUJPOJTBDDFQUBCMF*O"VTUSBMJB 3BCCJ
3BCJTJOJUJBUJWFXBTTUSPOHMZDPOEFNOFECZBHSPVQPGQSPNJOFOU"VTUSBMJBO
SBCCJT XIP POţ4IFWBU šţţŢ +BOVBSZŝţ ŞŜŝŢ TJHOFEBMFUUFSEFDMBSJOHUIBU
UIFZiTVQQPSUBOEBHSFFXJUIUIFIBMBDIJDSVMJOHPGUIFHSFBU3BCCJTXIPIBWF
BMSFBEZFYQSFTTFEUIFJSBEBNBOUPCKFDUJPOUPUIFOPUJPOPGSBJTJOHIFSETPGbnei
pakuosyw*OUIF6OJUFE4UBUFT 3BCCJ:BJS)PČNBOBVUIPSFEBQBJSPGBSUJDMFTJO
UIFƃ5PXOT+FXJTI5JNFTJOXIJDIIFFYQSFTTFEWFIFNFOUPQQPTJUJPOUP3BCCJ
3BCJTPQFSBUJPOŸ
*OUIFQBHFTUIBUGPMMPX XFXJMMFYBNJOFUIFBSHVNFOUTBEWBODFEBHBJOTU
3BCCJ3BCJTJOJUJBUJWFJOPSEFSUPVOEFSTUBOEXIZJUIBTNFUXJUITVDIXJEF
TQSFBEPQQPTJUJPO
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UIF chelev BOE gid ha-nasheh PG BMM BOJNBMT CPSO JO UIF ʷ˅ʸˊˇ ˂ʴ IFSE BSF
QFSNJTTJCMF
ćFShulchan Aruch :%ŢŠŞ SVMFTFYQMJDJUMZUIBUJGB ʷ˅ʸˊˇ˂ʴXBTGVMMZ
HFTUBUFEBUUIFUJNFJUTNPUIFSXBTTMBVHIUFSFE JUTchelevJTGPSCJEEFOGPSDPO
TVNQUJPO "DDPSEJOHUPPOFWJFXDJUFECZUIFShulchan Aruch UIJTBQQMJFTPOMZ
JGUIFʷ˅ʸˊˇ˂ʴUSFBETPOUIFHSPVOECFGPSFJUJTTMBVHIUFSFE -BUFS JOEJTDVTTJOH
UIFMBXTPGgid ha-nasheh Ţšţ UIFShulchan AruchDJUFTBWJFXUIBUUIFgid hanashehPGBGVMMZHFTUBUFEʷ˅ʸˊˇ˂ʴJTGPSCJEEFO BOEUIF3BNBBDDFQUTUIJTWJFXBT
BVUIPSJUBUJWF"DDPSEJOHMZ JUJTPOMZJGBGFUVTXBTFYUSBDUFEGSPNJUTTMBVHIUFSFE
NPUIFSTCPEZCFGPSFSFBDIJOHGVMMHFTUBUJPOUIBUJUTchelevBOEgid ha-nashehBSF
QFSNJTTJCMFGPSDPOTVNQUJPO*OPUIFSXPSET UIFchelevBOEgid ha-nashehPGB
ʷ˅ʸˊˇ˂ʴBSFQFSNJTTJCMFPOMZXIFOJUEPFTOPUSFRVJSFshechita8IFO IPXFWFS 
shechitaJTSFRVJSFEEVFUPUIFDPODFSOPG˂ʼ˅ˍʼʳˋˁUIFDPODFSOUIBUPCTFSWFST
NJHIUDPODMVEFUIBUFWFOPSEJOBSZBOJNBMTEPOPUSFRVJSFshechitaUIFOJUT
chelevBOEgid ha-nashehBSFMJLFXJTFGPSCJEEFO
*OPSEFSUPBWPJEUIFTFQSPIJCJUJPOT 3BCCJ3BCJTDPNQBOZJTDBSFGVMUP
FYUSBDUUIFJOJUJBM ʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴCFGPSFGVMMHFTUBUJPOŹ4JODFUIFTFBOJNBMTBSF ˑʺʼ˃ʴ
QSFNBUVSFMZCPSOʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴUIFJSchelevBOEgid ha-nashehBSFQFSNJTTJCMF
GPSDPOTVNQUJPOćFTFBOJNBMTBSFUIFOCSFE BOEUIFJSPČTQSJOHBSFMJLFXJTF
USFBUFEBT ˑʺʼ˃ʴ FWFOUIPVHIUIFZBSFCPSOBęFSGVMMUFSNQSFHOBODJFTćF
VOEFSMZJOHBTTVNQUJPOJTUIBUXIFOUXPʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴNBUFBOEQSPEVDFPČTQSJOH 
UIFPČTQSJOHJTUIFTBNFLJOEPGʷ˅ʸˊˇ˂ʴBTUIFQBSFOUT*GUIFQBSFOUTXFSFCPUI
ˑʺʼ˃ʴ UIFOUIFPČTQSJOHBMTPIBWFUIFIBMBDIJDQSPQFSUJFTPGˑʺʼ˃ʴ FWFOUIPVHI
UIFZBSFUIFNTFMWFTˑʻʼ˃ʴNFBOJOH UIFZXFSFCPSOBęFSGVMMHFTUBUJPO
$MFBSMZ IPXFWFS UIJTBTTVNQUJPOJTRVFTUJPOBCMF*GhalachaGPSCJETUIF
chelevBOEgid ha-nashehPGB ʷ˅ʸˊˇ˂ʴCPSOBęFSGVMMHFTUBUJPO UIFSFTFFNTUP
CFMJUUMFSFBTPOUPBTTVNFUIBUUIFTBNFXPVMEOPUCFUSVFSFHBSEJOHBDIJME
QSPEVDFECZUXPʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴ8FNJHIUESBXQSPPGGSPNUIFCSJFGDPNNFOUPGUIF
Shach ŝşŝŢ UIBUUIFQSPEVDUPGUXPʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴSFRVJSFTshechita ʼʴʵʿ˅ʸ˄ʼˋˇʷˌ˂ʸʸʼʾ
˅ˊˋˊCFDBVTFJUIBEUSFBEVQPOUIFHSPVOE BOEUIFSFJTUIVTUIFDPODFSOPG
˂ʼ˅ˍʼʳˋˁćFDMFBSJNQMJDBUJPOPGUIFShachTSFNBSLJTUIBUJGPOFXJTIFTUPQBS
UBLFPGUIFDIJMEPGUXPʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴSJHIUBęFSCJSUI CFGPSFUIFOFXCPSOBOJNBMIBE
TUPPEPOUIFHSPVOE shechitaJTOPUSFRVJSFE&WFOUIPVHIUIFQBSFOUTUIFN
TFMWFTSFRVJSFshechita BTUIFZIBECFFOGVMMZHFTUBUFECFGPSFCFJOHFYUSBDUFE
GSPNUIFJSNPUIFS źUIFOFXCPSOEPFTOPUSFRVJSFshechitaćJTTFFNTUPQSPWF
Ź ćJT XBT FYQMBJOFE CZ 3BCCJ 3BCJ JO B SBEJP JOUFSWJFX PO Headlines with Dovid

Lichtenstein CSPBEDBTUPOŞŜ5FWFT šţţŢ +BOVBSZŝŢ ŞŜŝŢ 
ź *UJTDMFBSUIBUUIFShachJTSFGFSSJOHUPBDBTFJOXIJDIUIFUXP ʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴQBSFOUTIBE
CFFOGVMMZHFTUBUFECFGPSFCFJOHFYUSBDUFEGSPNUIFJSQBSFOUT BTUIFShachNBLFTIJT
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UIBU BUMFBTUBDDPSEJOHUPUIFShach XIFOUXP ʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴNBUFBOEQSPEVDFB
DIJME JUTTUBUVTWJTËWJTshechitaJTEFUFSNJOFECBTFEPOJUTPXOQSPQFSUJFT OPU
JUTQBSFOUTQSPQFSUJFT"T3BW:BBLPW(F[VOUIFJUFYQMBJOTJOSFGFSFODFUPUIF
ShachTDPNNFOU JOIJTTiferes Yaakov :%ŝşŤ QšŜ 
ʴʳʷʺʾˁʳʴʳʸʷˌ˂ʸʼʾʸ˃ʴʿʴʳˋˍʸˁ˄ʼˋˇʷʳʿʴ˂ʸˌʳˋʷ˅ʸˊˇ˂ʴʴʳˊʸʶʶ˒˄ʶʸˍ˃ʸʸʾ
ˀʸˌˁʿʾʷʶ˂ʸʼʾʿ˒ˁˊʷʻʼʺˌʳʿʴʸˋʼˍʷʿʴʳʷʺʾˁˆʼʶ˅ʸʺʾʳʷʼʳʿʷʻʼʺˌʽʼˋˉʴʳʷʸ
˄ʼˋˇʷʳʿˌʿʾʷʻʼʺˌʽʼˋˉʸ˃ʼʳ>˂ʼ˅ʷˍʼʳˋˁ@ʳʾʼʿʶʳʾʼʷʸ˂ʼ˅ʷˍʼʳˋˁ

*OPUIFSXPSET XIJMFPOFNJHIUIBWFBTTVNFEUIBUUXPNBUJOHʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴUSBOTGFS
UIFJSQBSUJDVMBSTUBUVTUPUIFJSZPVOH JOUSVUI UIFPČTQSJOHTTUBUVTJTEFUFS
NJOFECBTFEPOJUTPXORVBMJUJFT
*UXPVMEUIVTTUBOEUPSFBTPOUIBUUIFTUBUVTPGUIFQSPEVDUPGUXPʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴ
BTB ˑʺ˂ʴ or ˑʻ˂ʴEFQFOETPOXIFOJUXBTCPSO BOEOPUXIFOJUTQBSFOUTXFSF
CPSO&WFOJGJUTQBSFOUTXFSFFYUSBDUFEGSPNUIFJSNPUIFSTCFGPSFDPNQMFUJOH
HFTUBUJPO JGJUXBTCPSOBęFSGVMMHFTUBUJPO JUJTUSFBUFEBTBˑʻ˂ʴ BOE BTTVDI 
JUTchelevBOEgid ha-nashehBSFGPSCJEEFOGPSDPOTVNQUJPOŻ
3BW8FJUNBOSBJTFEBEJČFSFOUPCKFDUJPOUPUIJTQPMJDZ DMBJNJOHUIBUJO
UPEBZTEBZBOEBHF B ʷ˅ʸˊˇ˂ʴFYUSBDUFECFGPSFGVMMHFTUBUJPONVTUCFUSFBUFE
OPEJČFSFOUMZUIBOBGVMMZHFTUBUFEʷ˅ʸˊˇ˂ʴćFSFBTPOXIZhalachaUSFBUTB˂ʴ
ˑʺEJČFSFOUMZ 3BW8FJUNBOBTTFSUT JTCFDBVTFJOBODJFOUUJNFT BOBOJNBMCPSO
JOUIFFJHIUINPOUIXBTOPUFYQFDUFEUPTVSWJWFćFPiskei Ha-Rid Chullin
ţŞC XSJUFT
ˍʸʼʺʸ˃ʼʳʸˍʸʼʺˌˍˁʾʳʸʷʼˋʷʸʷʻʼʺˌʸ˃ʼˁʴ˂ʼʳʼʺʳˉʼˌʼˇʿ˅ˆʳʷ˃ʸˁˌ˂ʴʿʵ˅

DPNNFOUJOSFGFSFODFUPUIFSVMJOHPGUIFShulchan Aruch XIJDIEFBMTXJUIUIFDBTFPG
UXPˑʻʼ˃ʴ
Ż $VSJPVTMZ 3BCCJ3BCJTDPNQBOZUSFBUTUIFJSBOJNBMTBTˑʻʼ˃ʴJOUIBUUIFZNBLFBQPJOU
PGTMBVHIUFSJOHUIFNXJUIQSPQFSshechita CVUUIFDPNQBOZQFSNJUTUIFchelevBOEgid
ha-nashehBTJOˑʺʼ˃ʴ UBLJOHBTFFNJOHMZTFMGDPOUSBEJDUPSZTUBODFJOEFUFSNJOJOHUIF
BOJNBMTTUBUVT

KASHRUT

<ćFShachT>JOUFOUJTUIBUXFNJHIUIBWFUIPVHIUUIBUTQFDJĕDBMMZUIF
JOJUJBMʷ˅ʸˊˇ˂ʴJTQFSNJTTJCMF<GPSDPOTVNQUJPOXJUIPVUshechita>JGJUIBE
OPUTUFQQFE<POUIFHSPVOE> XIFSFBT<SFHBSEJOH>BDIJME<PGBʷ˅ʸˊˇ˂ʴ> 
TJODFJUTTUBUVT<BTBʷ˅ʸˊˇ˂ʴ>DPNFT<POMZ>POBDDPVOUPGUIFGBUIFS BOE
UIFGBUIFSSFRVJSFTshechita JUTTUBUVTDBOOPUCFHSFBUFSUIBOUIFTUBUVT
PGUIFGBUIFS TVDIUIBUJUJTQFSNJTTJCMFXJUIPVUshechita)F<UIFShach>
UIFSFGPSFJOGPSNTVTUIBUTJODFJUJTBMMCFDBVTFPG˂ʼ˅ʷˍʼʳˋˁ XIFSFUIFSF
JTOP<DPODFSOGPS ˂ʼ˅ʷˍʼʳˋˁ> JUEPFTOPUSFRVJSFshechitaJGIBEOPU
TUFQQFE<VQPOUIFHSPVOE>
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"DBMG<FYUSBDUFEGSPNJUTNPUIFSBęFS>FJHIU<NPOUIT>FWFOUIPVHI
JUMFę<JUTNPUIFS>BMJWF JUTUZQFEPFTOPUSFRVJSFTMBVHIUFSJOH BOEJUJT
DPOTJEFSFEEFBE CFDBVTFJUTMJGFJTOPUSFBMMJGF

ćFShach :%ŝşť TJNJMBSMZXSJUFTUIBUB ˑʺ˂ʴJTiDPOTJEFSFEEFBEw ʴʸˌʺ
ˍˁʾ3BW8FJUNBOGVSUIFSOPUFTUIBUXIFOUIFShulchan AruchEJTDVTTFTUIF
TUBUVTPGUIFPČTQSJOHPGBʷ˅ʸˊˇ˂ʴ JUTQFBLTTQFDJĕDBMMZPGBGVMMZHFTUBUFEGFUVT
XIPHSPXTBOENBUFT
«ʳˁʿ˅ʶʷˁʷʴʿ˅ʳʴʸʿʶʵʸʷˋˌʾʷʻʸʺˌʼ˅ˁʴʳˉˁ˃ˌʼʺˑʻ˂ʴ

ćFSFTFFNTUPCFPOMZPOFSFBTPOXIZUIFShulchan AruchTQFBLTJOUIJTDPO
UFYUBCPVUBˑʻ˂ʴCFDBVTFUIFBVUIPSDPVMEOPUFOWJTJPOBTJUVBUJPOPGBˑʺ˂ʴ
HSPXJOHBOESFBDIJOHUIFBHFPGSFQSPEVDUJPO/PXBEBZT IPXFWFS XFLOPX
UIBUBˑʺ˂ʴJTDBQBCMFPGMJWJOHBMPOHMJGF BOE3BW8FJUNBOUIVTDMBJNTUIBUB˂ʴ
ˑʺXPVMEIBWFUIFTBNFTUBUVTBTBˑʻ˂ʴ CPUIXJUISFHBSEUPUIFSFRVJSFNFOUPG
shechita BOEXJUISFHBSEUPUIFQSPIJCJUJPOTPGchelevBOEgid ha-nasheh
ćFSFGPSF FWFOUIPVHIUIFʷ˅ʸˊˇ˂ʴTPMVUJPOJT BUMFBTUJOQSJODJQMF FČFDUJWF
JOBWPJEJOHUIFJTTVFPG ˍʸˇʼˋʻ JUEPFTOPUBMMPXGPSUIFDPOTVNQUJPOPGUIF
BOJNBMTchelevBOEgid ha-nashehż

1SBDUJDBM$POTJEFSBUJPOT
ćFQSJNBSZPCKFDUJPOUPUIFJEFBPGBʷ˅ʸˊˇ˂ʴIFSE IPXFWFS IBTUPEPXJUIUIF
QSBDUJDBMSJTLTFOUBJMFE
ćFShulchan AruchSVMFTFYQMJDJUMZ ŝşŠ CBTFEPOUIF(FNBSB Chullin
ţšC UIBUJGB ʷ˅ʸˊˇ˂ʴNBUFTXJUIBOPSEJOBSZBOJNBM UIFPČTQSJOHJTGPSCJE
EFOGPSDPOTVNQUJPO FWFOBęFSQSPQFSshechitaŴųćFSFBTPO BTFYQMBJOFECZ
3BTIJJOIJTDPNNFOUBSZUPUIF(FNBSB JTUIBUUIFQSPEVDUPGUIJTVOJPOJT
IBMBDIJDBMMZDPOTJEFSFEUPIBWFCFFOQBSUJBMMZTMBVHIUFSFE4JODFPOFQBSFOUJT
Bʷ˅ʸˊˇ˂ʴ BOBOJNBMDPOTJEFSFEUPIBWFBMSFBEZVOEFSHPOFshechita UIFQBSUPG
UIFDIJMEQSPEVDFECZUIBUQBSFOUJTBMSFBEZiTMBVHIUFSFE wXIJMFUIFPUIFSQBSU
JTOPUćFshechitaPGTVDIBOBOJNBMXPVMEUIVTCFJOWBMJEJOMJHIUPGUIFSVMF

ż 3BW8FJUNBODPODFEFT IPXFWFS UIBUTJODFUIFchelevBOEgid ha-nashehPGBʷ˅ʸˊˇ˂ʴBSF
GPSCJEEFOPOMZ˂˃ʴˋʶˁCZGPSDFPG3BCCJOJDFOBDUNFOU BTPQQPTFEUP5PSBIMBXXF

NBZQFSNJUUIFDPOTVNQUJPOPGQPSUJPOTPGUIFBOJNBMTUIBUBSFOPSNBMMZSFNPWFEBT
BNBUUFSPGDVTUPN CVUBSFUFDIOJDBMMZQFSNJTTJCMF
Ŵų ćFShulchan AruchBEESFTTFTTQFDJĕDBMMZUIFDBTFPGBNBMFʷ˅ʸˊˇ˂ʴUIBUJNQSFHOBUFTB
GFNBMFBOJNBM CVUUIFShachBOETazOPUFUIBUUIJThalachaBQQMJFTBMTPJOUIFSFWFSTF
DBTF JOXIJDIBOPSEJOBSZNBMFBOJNBMJNQSFHOBUFTBGFNBMFʷ˅ʸˊˇ˂ʴ
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ŴŴ 3BW#BLTIJ%PSPOBMTPOPUFEUIFGBDUUIBUDPOUFNQPSBSZJOEVTUSJBMCSFFEJOHJTHFOFSBMMZ

EPOFUISPVHIBSUJĕDJBMJOTFNJOBUJPO SBUIFSUIBOCZBMMPXJOHUIFBOJNBMTUPOBUVSBMMZ
NBUF BOEUIVTXFXPVMEOFFEUPUSVTUUIFIJSFETUBČUIBUQFSGPSNTUIFQSPDFEVSFUP
FOTVSFUIBUBMMUIFTQFSNJTUBLFOGSPNʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴ
Ŵŵ 3BW8FJUNBOXSPUFUIBUJODPOWFSTBUJPOXJUI3BW"TIFS8FJTT 3BW8FJTTQPJOUFEUP
UIJTDPODFSOBTUIFSFBTPOGPSIJTTUFSOPCKFDUJPOUPUIFJEFBPGBʷ˅ʸˊˇ˂ʴIFSE

KASHRUT

PGshehiya XIJDIEJTRVBMJĕFTshechitaJGUIFSFXBTBEFMBZCFUXFFOUIFTFWFSJOH
PGUIFUXPQJQFT UIFUSBDIFBBOEUIFFTPQIBHVT 
ćJThalachaUVSOTUIFJEFBPGBʷ˅ʸˊˇ˂ʴIFSEJOUPBWFSZSJTLZPQFSBUJPO*G
BOPOʷ˅ʸˊˇ˂ʴFWFSNBOBHFTUPNJYJOXJUIUIFIFSE JUTPČTQSJOHJTGPSCJEEFO
GPSDPOTVNQUJPOPOUIFMFWFMPG5PSBIQSPIJCJUJPO:FU UIFTUBČXJMMTMBVHIUFS
UIFPČTQSJOHBOETFMMJUTNFBUPOUIFLPTIFSNBSLFU VOBXBSFPGUIFGBDUUIBUJU
JTGPSCJEEFOŴŴ-JLFXJTF JGBʷ˅ʸˊˇ˂ʴGSPNUIFIFSEFWFSFTDBQFTBOENBUFTXJUI
BOPSEJOBSZBOJNBM UIFPČTQSJOHXJMMCFGPSCJEEFOGPSDPOTVNQUJPOXJUIPVU
BOZPOFSFBMJ[JOHJU
3BCCJ3BCJTDPNQBOZBEESFTTFTUIJTDPODFSOCZFOTVSJOHNBYJNVNTFDV
SJUZBOEQSPUFDUJPO BTXFMMBTUISPVHI%/"UFTUJOH XIJDIHVBSBOUFFTUIBUBMM
BOJNBMTCPSOJOUIFIFSEBSFJOEFFEQSPEVDUTPGPUIFSBOJNBMTJOUIFIFSE BOE
OPUGSPNPVUTJEFTPVSDFT
"OPUIFSDPODFSOUIBUIBTCFFOOPUFEJTUIFFWFOUVBMJUZUIBUUIFDPNQBOZ
NJHIUPOFEBZDMPTFEPXO BOEUIFʷ˅ʸˊˇ˂ʴBOJNBMTXPVMECFTPMEPOUIFPQFO
NBSLFUPSSFMFBTFEJOUPUIFXJMEŴŵćJTXPVMESFTVMUJOUIFCJSUIPGDPVOUMFTT
GPSCJEEFOBOJNBMTUIBUXPVMECFUSFBUFEBTPSEJOBSZLPTIFSBOJNBMTćVT FWFO
JGBGPPMQSPPGNFUIPEPGTBGFHVBSEJOHUIFIFSEDPVMECFJNQMFNFOUFE UIFSFJT
OPUFMMJOHXIBUNJHIUIBQQFOJOUIFGVUVSF XIFO ʷ˅ʸˊˇ˂ʴBOJNBMTNJHIUNJY
BOECFCSFEXJUIPUIFSBOJNBMT DSFBUJOHBDPMPTTBMIBMBDIJDEJMFNNB
/PUXJUITUBOEJOH UIFTF DPODFSOT  TPNF IBWF BSHVFE UIBU TJODF SBCCJOJD
TDIPMBSTBęFSUIF5BMNVEJDFSBEPOPUIBWFUIFBVUIPSJUZUPMFHJTMBUFTBGFHVBSET
BOEGPSCJEUIBUXIJDIhalachaQFSNJUT XFEPOPUIBWFUIFSJHIUUPPCKFDUUP˂ʴ
ʷ˅ʸˊˇNFBUEVFUPQSBDUJDBMDPODFSOTćFDPODFQUUIBUSBCCJTOPMPOHFSIBWFUIF
BVUIPSJUZUPJOUSPEVDFOFXTBGFHVBSETUP5PSBIMBXXBTEFWFMPQFEBUMFOHUICZ
3BW5[WJ1FTBDI'SBOLJOBGBNPVTSFTQPOTVNQVCMJTIFEJOIJTHar Tzvi ŞŞŞŠ 
SFHBSEJOHUIF.BOIBUUBOeiruv3BW'SBOLXSPUFUIBUXIJMFIFDPVMEOPUJTTVF
BEFĕOJUJWFSVMJOH TJODFIFEJEOPUBDUVBMMZTFFUIFeiruv IFGFMUDPNQFMMFEUP
EFOPVODFUIPTFXIPJOWBMJEBUFEUIFeiruvPVUPGUIFDPODFSOUIBUQFPQMFNJHIU
DPODMVEFUIBUDBSSZJOHPVUEPPSTJTQFSNJTTJCMFPO4IBCCPT$JUJOHOVNFSPVT
TPVSDFT 3BW'SBOLEFNPOTUSBUFEUIBUQPTU5BMNVEJDSBCCJTEPOPUIBWFUIF
BVUIPSJUZUPCBOUIBUXIJDIJTQFSNJUUFE BOEUIVTUIFZDBOOPUCBOBIBMBDIJDBMMZ
MFHJUJNBUFeiruvćJTBSHVNFOUDPVMETFFNJOHMZCFBQQMJFEUPʷ˅ʸˊˇ˂ʴNFBUBT
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XFMM0ODFUIFIBMBDIJDPCTUBDMFTIBWFCFFOPWFSDPNF QFSIBQTSBCCJTEPOPU
IBWFUIFBVUIPSJUZUPGPSCJEUIFNFBU
3BW#BLTIJ%PSPOOPUFTUIJTBSHVNFOUBOESFTQPOETCZESBXJOHBDMFBS
EJTUJODUJPOCFUXFFOFOBDUJOHBTBGFHVBSEBOESFBDIJOHBQSVEFOUQVCMJDQPMJDZ
EFDJTJPOćF3BCCJOBUFEJEOPUJTTVFBCBOBHBJOTUFBUJOHUIFNFBUPGBʷ˅ʸˊˇ˂ʴ 
CVUSBUIFSEFDJEFE BTBNBUUFSPGQPMJDZ OPUUPHJWFJUTTUBNQPGBQQSPWBMUPUIF
JOJUJBUJWFUPDSFBUFBIFSEPGʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴ CFDBVTFJUGFMUUIFJEFBXBTVOXJTFćJTJT
GBSEJČFSFOUGSPNFOBDUJOHBQSPIJCJUJPOBHBJOTUʷ˅ʸˊˇ˂ʴNFBU BOEJUJTDFSUBJOMZ
XFMMXJUIJOUIFBVUIPSJUZPGBSBCCJOJDCPEZŴŶ

ʳˋʸʴʷ ˂ʸˉˋ
3BW4INVFM8PTOFSBEESFTTFEUIFJTTVFPGʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴIFSETJOUIFFJHIUIWPMVNF
PGIJTShevet Ha-Levi ŝţŤ XIFSFIFEJTNJTTFTUIFJEFBPVUPGIBOE DBMMJOHUIF
BSHVNFOUTJOGBWPSPGTVDIBOFOUFSQSJTFʳˁʿ˅ʴˀʼʻʸˇʻˇiNFBOJOHMFTTDIBUUFSw
)FXSJUFTUIBUXIJMFJUJTUSVFUIBUʷ˅ʸˊˇ˂ʴIFSETBMMPXVTUPBWPJEDPNQMJDBUJPOT
JOWPMWJOH ˍʸˇʼˋʻ UIF5PSBITQFDJĕDBMMZXBOUTVTUPEFBMXJUIUIFTFDPNQMFY
JTTVFT SBUIFSUIBOUSZUPFTDBQFUIFN
ˍʸˌʼˋˇʷʷʴʸʵʷ˃ʼʸʷʾʿʷʼ˒ˇ˅ʷʴʸʵʷ˃ʼˌʸʷˋʸˍʷ˂ˁʷʻʼʺˌʵʸʷ˃ʼˌʷ˒ʴʳˋʸʴʷ˂ʸˉˋʷʹʶ
«ˍʸˇʼˋʻʼˌˌʺˁ

'PSUIJTJTUIFXJMMPGUIF$SFBUPSUIBUshechitaTIPVMECFPCTFSWFEPO
UIFMFWFMPG5PSBIMBXBOECFDPOEVDUFEBDDPSEJOHUPhalacha BOEUIBU
XFBDUXJUISFTUSBJOUEVFUPUIFDPODFSOPGˍʸˇʼˋʻy

3BW8PTOFSDJUFTUIFWFSTFJOSefer Vayikra ŝŝŠţ JOXIJDIUIF5PSBIDPODMVEFT
JUTEJTDVTTJPOPGGPSCJEEFOGPPETCZJOTUSVDUJOHVTUPEJTUJOHVJTICFUXFFOQFS
NJTTJCMFBOEGPSCJEEFOBOJNBMT
ʿʾʳˍʳʿˋˌʳʷʼʺʷ˂ʼʴʸˍʿʾʳ˃ʷʷʼʺʷ˂ʼʴʸˋʸʷʻʷ˂ʼʴʸʳˁʻʷ˂ʼʴʿʼʶʴʷʿ

5PEJTUJOHVJTICFUXFFOUIFJNQVSFBOEUIFQVSFCFUXFFOBOBOJNBMUIBU
NBZCFFBUFOBOEBOBOJNBMUIBUNBZOPUCFFBUFO

3BTIJFYQMBJOTUIJTUPNFBOUIBUXFBSFUPDBSFGVMMZEJTUJOHVJTICFUXFFOBOJNBMT
UIBUXFSFQSPQFSMZTMBVHIUFSFEBOEUIPTFUIBUXFSFTMBVHIUFSFEJNQSPQFSMZ BOE
CFUXFFOBOJNBMTUIBUIBWFTZNQUPNTPGˍʸˇʼˋʻBOEUIPTFXJUIDPOEJUJPOTUIBU
EPOPURVBMJGZBT ˍʸˇʼˋʻ3BW8PTOFSQSPWFTPOUIFCBTJTPG3BTIJTDPNNFOUT
ŴŶ 3BW #BLTIJ%PSPO UBLFT JTTVF XJUI 3BW 5[WJ 1FTBDI 'SBOLT MFUUFS DPODFSOJOH UIF

.BOIBUUBOeiruv BSHVJOHUIBUJUJTXJUIJOBSBCCJOJDBMCPEZTSJHIUUPEJTBQQSPWFPGBO
eiruvJGJUGFFMTUIBUUIJTJTUIFCFTUQPMJDZ
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UIBUiUIFXJMMPGUIF$SFBUPSwJTOPUUPBWPJEUIFQSPDFTTPGQSPQFSMZTMBVHIUFSJOH
BOEJOTQFDUJOHBOJNBMT CVUSBUIFSUPVOEFSUBLFUIJTSFTQPOTJCJMJUZ XJUIBMMUIF
DIBMMFOHFTBOEDPNQMFYJUJFTFOUBJMFE*OIJTWJFX UIFO DVMUJWBUJOHʷ˅ʸˊˇ˂ʴIFSET
UPBWPJEIBMBDIJDDPNQMFYJUJFTSVOTDPVOUFSUPUIF5PSBITXJMM XIJDISFRVJSFTVT
UPBEESFTTUIFTFDPNQMFYJUJFTUPUIFCFTUPGPVSBCJMJUZ BOEOPUUPUSZUPFTDBQF
GSPNUIFN
*OBTPNFXIBUTJNJMBSWFJO 3BW.FOBTIF,MFJO Mishneh HalachosŝŢŝşŜ 
SBJTFTUIFRVFTUJPOPGXIZʷ˅ʸˊˇ˂ʴIFSETXFSFOFWFSCFGPSFFTUBCMJTIFEBTBXBZ
PGBWPJEJOHUIFIBMBDIJDQSPIJCJUJPOTPG ˍʸˇʼˋʻ*OQBSUJDVMBS SBJTJOH ʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴ
XPVMEBMMPXVTUPESJOLNJMLXJUIPVUIBWJOHUPSFMZPOUIFBTTVNQUJPOUIBU
UIFDPXGSPNXIJDIJUXBTUBLFOJTOPUB ʷˇʼˋʻTPNFUIJOHUIBUDBOOPUCF
EFĕOJUJWFMZBTDFSUBJOFEXJUIPVUTMBVHIUFSJOHBOEJOTQFDUJOHJUHalachaQFSNJUT
SFMZJOHPOUIFTUBUJTUJDBMNBKPSJUZ BOEXFNBZUIVTESJOLNJMLXJUIPVUĕSTU
LJMMJOHBOEJOTQFDUJOHUIFDPX CVUXFNJHIU BUĕSTUHMBODF XPOEFSXIFUIFS
JUXPVMECFQSFGFSBCMFUPSBJTFʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴBOEVTFUIFJSNJMLJOPSEFSUPBWPJEUIF
QPTTJCJMJUZPGˍʸˇʼˋʻ3BW,MFJOXSJUFT
i(PEDSFBUFENBOVQSJHIUwŴŷBOE<UIF5PSBI>MJLFXJTFDPNNBOEFEUP
ESJOLNJML BOEXIPFWFSBEETJOFČFDUEFUSBDUT

*OPUIFSXPSET XFBSFFYQFDUFEUPDPOEVDUPVSMJWFTOPSNBMMZBOEUPVUJMJ[F
GBNJMJBS USBEJUJPOBMNFUIPETPGQSFQBSJOHNFBUBOENJMLXFTIPVMEOPUCF
MPPLJOHUPPVUTNBSUUIFTZTUFNUISPVHIDSFBUJWFJOOPWBUJPOT

Historical Precedent
3BCCJ3BCJESFXTVQQPSUGPSIJTJEFBCZOPUJOHUIFQSFDFEFOUPG3BW4IFSJSB
(BPO XIPBMMFHFEMZCSFEBIFSEPGʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴŴŸćJTDMBJNJTCBTFEPOUIFBDDPVOU
QSFTFOUFECZUIFOr Zarua ŝŠŠŜ EFTDSJCJOHIPX3BW4IFSJSB(BPOLJMMFEʼ˃ʴ
ʷ˅ʸˊˇXJUIPVUshechitaBOETFSWFEUIFNFBUBUBXFEEJOHŴŹ
*UTIPVMECFOPUFE IPXFWFS UIBUUIFSFJTOPJOEJDBUJPOXIBUTPFWFSUIBU3BW
Ŵŷ KohelesţŞťćFDPOUJOVBUJPOPGUIFpasukSFBET  ˀʼʴˋˍʸ˃ʸʴˌʺʸˌˊʴʷˁʷʸiCVUUIFZ

IBWFTPVHIUNBOZDBMDVMBUJPOTw
ŴŸ *OUIFJOUFSWJFXDJUFEBCPWF OŢ-JLFXJTF IJTDPNQBOZTXFCTJUFDMBJNTUIBU3BW
4IFSJSB(BPOBOEIJTTPO 3BW)BJ(BPO iDVMUJWBUFEIFSETPGbenei pekuaBOEBDUJWFMZ
UPPLTUFQTUPQSPNPUFJUTMFHJUJNBDZCZTFSWJOHJUBUQVCMJDGVODUJPOTw)PXFWFS UIFSFJT
OPJOEJDBUJPOJOUIFOr ZaruaTBDDPVOUUIBUUIFNFBUXBTTFSWFEBUBXFEEJOHJOPSEFS
UPiQSPNPUFJUTMFHJUJNBDZw
ŴŹ $JUFEJOHagahos Ashri ChullinŠš

KASHRUT

˅ˋʸʵˆʼ˄ʸˁʷʿʾʸʴʿʺˍʸˍˌʿʷˍʸˉ˂ʾʸˋˌʼˀʶʳʷˍʳʷˌ˅ˀʼˊʿʳ

ŷŴŷ

)&"%-*/&4ŵ)"-"$)*$%&#"5&40'$633&/5&7&/54

4IFSJSBSBJTFEIFSETPG ʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴćFOr ZaruaTUBUFTTJNQMZUIBU3BW4IFSJSB
IBE ʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴBOEPODFTFSWFEUIFNBUBXFEEJOH/PNFOUJPOJTNBEFPG ʼ˃ʴ
ʷ˅ʸˊˇCFJOHCSFEUPHFUIFSUPQSPEVDFBIFSEDPOTJTUJOHFYDMVTJWFMZPGʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴ
ćFDMBJNUIBU3BW4IFSJSB(BPODSFBUFEʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴIFSETJT BUCFTU QVSFTQFDVMB
UJPO BOEUIVTDBOOPUCFBEWBODFEBTBCBTJTGPSEJTNJTTJOHMFHJUJNBUFQSBDUJDBM
DPODFSOT
8FNJHIUBEEUIBUFWFOJGXFBDDFQUUIFRVFTUJPOBCMFBTTVNQUJPOUIBU3BW
4IFSJSB(BPOSBJTFEIFSETPG ʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴ UIJTXPVMENBSLUIFHMBSJOHFYDFQUJPO
UIBUQSPWFTUIFSVMFćFBCTFODFPGBOZPUIFSEPDVNFOUFEBDDPVOUPGTVDIB
QSBDUJDFJODFOUVSJFTXPSUIPGIBMBDIJDMJUFSBUVSFTQFBLTGBSNPSFMPVEMZUIBO
UIJTMPOFQBTTBHFJOUIFOr Zarua*GXFXPVMEMPPLUPIBMBDIJDQSFDFEFOUBTB
CBTJTGPSBďSNJOHUIFMFHJUJNBDZPGUIJTFOUFSQSJTF UIFQSFDFEFOUPGOPUSBJTJOH
ʷ˅ʸˊˇʼ˃ʴJTPWFSXIFMNJOHMZTUSPOHFSUIBOUIFQSFDFEFOUQPTTJCMZTFUCZ3BW
4IFSJSB(BPO

1BSFWF.FBU
3BCCJ3BCJBMTPBEWBODFEUIFDMBJNUIBUUIFNFBUPGBʷ˅ʸˊˇ˂ʴEPFTOPUIBWFUIF
GPSNBMIBMBDIJDTUBUVTPGNFBU BOEUIFSFGPSF JOQSJODJQMF JUNBZCFDPPLFEBOE
FBUFOXJUINJMLBOEEBJSZQSPEVDUT"MUIPVHI3BCCJ3BCJEPFTOPUCFMJFWFUIBU
UIJTTIPVMECFBMMPXFEBTBQSBDUJDBMNBUUFS IFNBLFTUIJTQPJOUBTBOFYBNQMF
PGUIFVOJRVFTUBUVTPGʷ˅ʸˊˇ˂ʴNFBUŴźćFQSBDUJDBMJNQPSUBODFPGUIJTDMBJNJT
UIBUJUPČFSTZFUBOPUIFSWFSZTJHOJĕDBOUBEWBOUBHFPG3BCCJ3BCJTJOJUJBUJWF BT
DPOTVNFSTXIPEPOPUBEIFSFUPUIFIBMBDIJDSFTUSJDUJPOTPG ʴʿʺʴˋˌʴ FBUJOH
NJMLXJUINFBU XPVMEBWPJEUIJTUSBOTHSFTTJPOXIFOVTJOHʷ˅ʸˊˇ˂ʴNFBU
ćFCBTJTGPSUIJTDPOUFOUJPOJTBQBTTBHFJO3BW.FJS4JNDIB)B,PIFOT
Meshech Chochma BereishisŝŤŤ ŴŻ3BW.FJS4JNDIBBEWBODFTUIFUIFPSZUIBU
XIFO"WSBIBNIPTUFEUIFUISFFBOHFMTBOETFSWFEUIFNNFBU UIFNFBUIF
TFSWFEXBTUIBUPGBʷ˅ʸˊˇ˂ʴ)FUIFOXSJUFT BNCJHVPVTMZ
ʽʿˁʷˋ˅ˌ˂ʼʼ˅ʸˋˍʸˁʷʻʸʺˌʴʿʺʶʴʿʺʴˋˌʴˀʸˌˁʷʴ˂ʼʳʸʸˍˋʼˍʷʷʻʼʺˌʸ

*UTTMBVHIUFSJOHSFOEFSFEJUQFSNJTTJCMF BOEJUXBTOPUTVCKFDUUP ˋˌʴ
Ŵź *OUIFJOUFSWJFXDJUFEBCPWF OŢ 3BCCJ3BCJTBJE i"CTPMVUFMZ UIFNFBUJTQBSFWF*
EPOUMJLFUIFJEFBPGTVHHFTUJOHDPPLJOHʴʿʺʴˋˌʴUIJTJTOPUNZJOUFOUJPOBUBMM#VU*
VTFUIJTUPIJHIMJHIUESBNBUJDBMMZUIBUʷ˅ʸˊˇ˂ʴJTBʸˁˉ˅ʼ˃ˇʴ˂ʼˁ<JUTPXOUZQFPGFOUJUZ>w
ŴŻ *OIJTBSUJDMFJOTechumin 3BCCJ3BCJEFWFMPQTUIFUIFPSZUIBUhalachaEPFTOPUUSFBU
ʷ˅ʸˊˇ˂ʴBTBOBOJNBMJUJTSFHBSEFEJOTUFBEBTJUTPXOLJOEPGDSFBUVSF)FFYQMBJOTPO

UIJTCBTJTUIFWJFXIFBTDSJCFTUPUIFMeshech Chochma UIBUJUTNFBUJTOPUIBMBDIJDBMMZ
DPOTJEFSFENFBU
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ʴʿʺʴ  CFDBVTF UIF NJML PG B TMBVHIUFSFE BOJNBM JT QFSNJTTJCMF <XJUI

NFBU>TFFSha’ar Ha-Melech

Ŵż ChullinŝŝşCʷʻʸʺˌʴʿʺʴʳʿʸʸˁʳʴʿʺʴ"MUIPVHITVDINJMLJTQFSNJTTJCMFPOUIFMFWFMPG

5PSBIMBX JUJTOFWFSUIFMFTTGPSCJEEFOCZGPSDFPG3BCCJOJDFOBDUNFOUTFFShach :%
Ťţŝş
ŵųćJTDMBJNUIBUUIFNJMLPGBʷ˅ʸˊˇ˂ʴNBZCFFBUFOXJUINFBUJTNBEFBMTPCZUIF.BIBSJU
"MHB[J Hilchos Bechoros ŝŞ "OVNCFSPGAcharonim IPXFWFS FYQSFTTFETPNFVODFS
UBJOUZSFHBSEJOHUIJTNBUUFS4FF3BCCJ"LJWB&JHFSTOPUFTUP:%ŤţŢNoda Be-Yehuda,
Mahadura Tinyana :%şŢBOEChasam Sofer :%ŝŠ
ŵŴ ćJTJTIPX3BW4INVFM$IBJN%PNCVOEFSTUPPEUIFMeshech ChochmaTDPNNFOUT
JOIJTBOOPUBUFEFEJUJPOPGUIFXPSL

KASHRUT

ćFTPVSDFSFGFSFODFEIFSFCZ3BW.FJS4JNDIBJTUIFSha’ar Ha-MelechDPN
NFOUBSZPOUIF3BNCBNTMishneh Torah XSJUUFOCZ3BW:JU[DIBL/VOJT*O
Hilchos Issurei Mizbei’ach şŝŝ UIFSha’ar Ha-MelechXSJUFTUIBUKVTUBTNJML
FYUSBDUFEGSPNBOBOJNBMBęFSJUTTMBVHIUFSJOHNBZ TUSJDUMZTQFBLJOH CFDPO
TVNFEXJUINFBU ŴżUIFNJMLPGBʷ˅ʸˊˇ˂ʴNBZTJNJMBSMZCFDPOTVNFEXJUINFBUŵų
A ʷ˅ʸˊˇ˂ʴEPFTOPUSFRVJSFshechita POUIFMFWFMPG5PSBIMBX CFDBVTFJUJT
DPWFSFECZUIFshechitaQFSGPSNFEPOJUTNPUIFS BOEUIVTJUTNJMLIBTUIF
TUBUVTPG ʷʻʸʺˌʴʿʺNJMLPGBTMBVHIUFSFEBOJNBMXIJDIJTOPUTVCKFDUUP
UIFSFTUSJDUJPOTPGʴʿʺʴˋˌʴ
"DDPSEJOHMZ UIFMeshech ChochmaBQQFBSTUPDMBJNUIBU"WSBIBNTFSWFE
IJTHVFTUTUIFNFBUPGBʷ˅ʸˊˇ˂ʴUPHFUIFSXJUIJUTPXONJML4JODFUIFNJMLXBT
OPUTVCKFDUUPUIFQSPIJCJUJPOPGʴʿʺʴˋˌʴ JUXBTQFSNJTTJCMFBDDPSEJOHUP5PSBI
MBXUPDPPLJUBOEFBUUPHFUIFSXJUINFBUŵŴ
)PXFWFS 3BW:FIVEB$PPQFSNBO JOIJTBOOPUBUFEFEJUJPOPGUIFMeshech
Chochma VOEFSTUPPEUIJTQBTTBHFUPNFBOUIBU"WSBIBNDPPLFEUIFNFBUPG
Bʷ˅ʸˊˇ˂ʴJONJMLCFDBVTFUIFNFBUJTOPUTVCKFDUUPUIFQSPIJCJUJPOPGʴʿʺʴˋˌʴ
"DDPSEJOHUP3BW$PPQFSNBOTSFBEJOH UIFMeshech ChochmaESFXBQBSBMMFM
CFUXFFOUIFNJMLPGB ʷ˅ʸˊˇ˂ʴBOEJUTNFBUćVT PODFUIFSha’ar Ha-Melech
FTUBCMJTIFEUIBUUIFBOJNBMTNJMLNBZCFDPOTVNFEUPHFUIFSXJUINFBU JUGPM
MPXTUIBUJUTNFBUNBZCFDPOTVNFEUPHFUIFSXJUINJML
"T3BCCJ3BCJOPUFE UIJTJTBMTPIPX3BW.PTIF4UFSOCVDIVOEFSTUPPEUIF
Meshech ChochmaTDPNNFOUT JOIJTFYQMBOBUJPOPGUIJTQBTTBHFJOIJTMoadim
U-Zemanim Šşŝť ʴʿʺʴʼˋˌʸʷ˅ʸˊˇ˂ʴʴˋʼˍˁʷʻʼʺˌʷićFTMBVHIUFSJOH<PGUIF
NPUIFS>SFOEFSTUIFʷ˅ʸˊˇ˂ʴQFSNJTTJCMF BOEJUJTQFSNJTTJCMFXJUINJMLw
8IFUIFSPSOPUUIJTJTUIFWJFXPGUIFMeshech Chochma JUJTWFSZEJďDVMU
UPBDDFQU'PSPOFUIJOH UIFSha’ar Ha-MelechXIPNUIFMeshech Chochma
DJUFTBTUIFTPVSDFPGIJTDMBJNTUBUFTFYQMJDJUMZUIBUBʷ˅ʸˊˇ˂ʴTNJMLNBZCF
DPOTVNFEXJUINFBUPOMZCFDBVTFJUJTUSFBUFEBTʷʻʸʺˌʴʿʺNJMLUBLFOGSPN
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BOBOJNBMBęFSJUIBEVOEFSHPOFshechita4JODFBʷ˅ʸˊˇ˂ʴJTSFHBSEFEBTIBWJOH
BMSFBEZCFFOTMBVHIUFSFE JUTNJMLNBZCFDPOTVNFEXJUINFBUćJTMJOFPG
SFBTPOJOH RVJUFPCWJPVTMZ DBOOPUCFBQQMJFEUPUIFBOJNBMTNFBU XIJDIJT
GPSCJEEFOGPSDPOTVNQUJPOXJUINJMLEFTQJUFCFJOHUBLFOBęFSshechita"TTVDI 
UIFSFJTOPMPHJDBMCBTJTBUBMMUPDPOTJEFSBʷ˅ʸˊˇ˂ʴTNFBUQBSFWFŵŵ
8FNBZBMTPEJTQSPWFUIJTQPTJUJPOGSPNUIF3BNCBNTSVMJOHJOHilchos
Ma’achalos Asuros ťţ UIBUPOFXIPFBUTBʿʼʿˌBOBOJNBMGFUVTXJUINJML
WJPMBUFTUIF5PSBIQSPIJCJUJPOPGʴʿʺʴˋˌʴćJTSVMJOHJTCBTFEPOUIF(FNBSBT
DPNNFOU ChullinŝŝşC UIBUBʿʼʿˌJTJODMVEFEVOEFSUIJTQSPIJCJUJPO*UJTDMFBS
UIBUUIF3BNCBNSFGFSTIFSFUPBDBTFJOXIJDIUIFNPUIFSIBECFFOQSPQFSMZ
TMBVHIUFSFEPUIFSXJTF UIFGFUVTXPVMECFBMSFBEZGPSCJEEFOEVFUPJUTCFJOHQBSU
PGBʷʿʼʴ˃UIFDBSDBTTPGBOBOJNBMUIBUIBEOPUVOEFSHPOFQSPQFSshechita"T
UIF3BNCBNSVMFTJOUIFJNNFEJBUFMZQSFDFEJOHQBTTBHF POFXIPFBUTNFBUPG
B ʷʿʼʴ˃XJUINJMLJTOPUMJBCMFGPS ʴʿʺʴˋˌʴ CFDBVTFUIFNFBUIBEBMSFBEZCFFO
GPSCJEEFOGPSDPOTVNQUJPOCFGPSFJUXBTNJYFEXJUINJMLŵŶ/FDFTTBSJMZ UIFO 
UIF3BNCBNTQFBLTPGBGFUVTGPVOEJOTJEFPGBOBOJNBMUIBUIBEVOEFSHPOF
QSPQFSshechitaNFBOJOH Bʷ˅ʸˊˇ˂ʴŵŷ —BOEIFXSJUFTFYQMJDJUMZUIBUFBUJOH
PSDPPLJOHJUXJUINJMLUSBOTHSFTTFTUIF5PSBIWJPMBUJPOPGʴʿʺʴˋˌʴŵŸ
'JOBMMZ FWFOJGXFBDDFQUUIFBTTVNQUJPOUIBUUIFSha’ar Ha-MelechTTUBODF
SFHBSEJOHUIFNJMLPGB ʷ˅ʸˊˇ˂ʴBQQMJFTBMTPUPJUTNFBU XFDBOOPUJHOPSFUIF
GBDUUIBUTFWFSBMBVUIPSJUJFTRVFTUJPOUIFTUBUVTPGUIFNJML BOENBJOUBJO PSBU
MFBTUTVHHFTU UIBUJUJTTVCKFDUUPUIFQSPIJCJUJPOPGʴʿʺʴˋˌʴŵŹ'PSUIJTSFBTPO
BTXFMM XFDBOOPUDPOTJEFSQFSNJUUJOHUIFDPOTVNQUJPOPGBʷ˅ʸˊˇ˂ʴTNJMLXJUI
NFBUPSWJFXJOHJUBTBOZUIJOHMFTTUIBOB5PSBIWJPMBUJPO
ŵŵ *UTIPVMEBMTPCFOPUFEUIBUUIFSha’ar Ha-MelechTDPNNFOUTXPVMEBQQFBSUPEJTQSPWF
3BCCJ3BCJTDPOUFOUJPO NFOUJPOFEBCPWF Oŝť UIBUBʷ˅ʸˊˇ˂ʴEPFTOPUIBWFUIFIBMB

DIJDTUBUVTPGBOBOJNBM*GUIJTXFSFUSVF UIFOUIFSha’ar Ha-MelechXPVMEOPUIBWFIBE
UPSFTPSUUPUIFSVMFPGʷʻʸʺˌʴʿʺUPFYQMBJOXIZUIFNJMLPGBʷ˅ʸˊˇ˂ʴNBZCFDPOTVNFE
XJUINFBU*GUIFʷ˅ʸˊˇ˂ʴJTOPUIBMBDIJDBMMZBOBOJNBM UIFOJUTNJMLJTOPUIBMBDIJDNJML 
BOEUIFGBDUUIBUUIFBOJNBMJTDPOTJEFSFEUPIBWFVOEFSHPOFʷʻʼʺˌJTFOUJSFMZJSSFMFWBOU
ŵŶ ćFCBTJTPGUIJTSVMJOHJTUIFXFMMLOPXOQSJODJQMFPGˋʸ˄ʼʳʿ˅ʿʺˋʸ˄ʼʳ˂ʼʳBGPPEJUFN
GPSCJEEFOEVFUPPOFQSPIJCJUJPODBOOPUUIFOCFDPNFGPSCJEEFOBHBJOCZGPSDFPGB
TFDPOEQSPIJCJUJPO
ŵŷ *OEFFE UIF(FNBSBJOChullin ţŠC VTFTUIFUFSNʿʼʿˌJOSFGFSFODFUPBʷ˅ʸˊˇ˂ʴ
ŵŸ ćJTDBOCFQSPWFOGSPNUIF(FNBSBTEJTDVTTJPOUIFSFBTXFMM"EESFTTJOHUIFQSPIJCJ
UJPOPGFBUJOHBGFUVTTNFBUXJUINJML UIF(FNBSBXSJUFTUIBUUIJTQSPIJCJUJPOXPVME
BQQMZFWFOBDDPSEJOHUPUIFQPTJUJPOUIBUˋʸ˄ʼʳʿ˅ʿʺˋʸ˄ʼʳ˂ʼʳ TFF3BTIJ ʿʺˋʸ˄ʼʳ˂ʼʳʷ˒ʶ
ˋʸ˄ʼʳʿ˅ ćJTJTQPTTJCMFPOMZJGUIFʿʼʿˌXBTGPVOEJOTJEFBQSPQFSMZTMBVHIUFSFEBOJNBM 
BTPUIFSXJTF JUXPVMEBMSFBEZCFGPSCJEEFOBTʷʿʼʴ˃ BOEUIVTUIFQSPIJCJUJPOPGʴʿʺʴˋˌʴ
DPVMEOPUUIFOUBLFFČFDU
ŵŹ4FFOŞŜ

