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בס"ד ,ד תמוז התשע"א.

מסכת חולין דף י – דף ט ז

דףיע"א

ז(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,מה שהבאנו בשם הרמב"ן .אבל בחידושי

א(]רש"יד"הואיןדרכן,הלכךוכו'אלמאבמידידאיסוראתלינןבתררובא

הרשב"אכתב,דמדברי רבינויונה נראה,דדווקאבנמצאפגוםפסלרבהונא

דשכיחי ואף על גב דלקולא .ולכאורה צריך עיון ,דאם כן אמאי אמרינן

אבלבנאבדהסכיןמודהדכשרה,משוםדמוקמינןסכיןאחזקתו,והרינבדק

בסיפא ביכולה חולדה לשתות דהמים פסולים ,הא איכא רובא להכשיר,

קודם שחיטה ונמצא כשר .והא דאמרינן "כשמעתיה" ,היינו לענין דבהמה

דרובשרציםאיןפוסליםומחצהאנשיםדטהורים,ועייןבאותהבאה[.

בחזקת איסור עומדת ,דאי לא ,אף בנמצא סכין פגום ,הוי אמרינן הרי

ב(בא"ד,האמצאהכמושהניחהלאטומאהאיכאולאפסולהאיכא.אמנם

שחוטהלפניך,ונתלילפגימתובעצמות .ובמגידמשנה)פ"אמשחיטההכ"ד(

בחידושי הרמב"ן כתב ,דודאי במגולה ומצאה מגולה ,פסול משום היסח

כתב להכשיר בנאבד משום ספק ספיקא ,ספק אם נפגמה או לא ,ואף אם

הדעת ,שהרי אמרה תורה )במדבר יט ,ט( "למשמרת" .ולהכי פסלו בסיפא

נפגמהספקאיעלידיהעוראוהמפרקת.ועייןפנייהושע.

אף דחולדה הויא מיעוט דמיעוט דשרצים ,משום דהסיח דעתו מהם ]אבל

ח(גמ' ,והוי ליה ספק וודאי ואין ספק מוציא מידי ודאי .כתב בחידושי

בדליכא למיחש לחולדה הפוסלת ,לא הוי היסח הדעת ,דהיסח הדעת

הרשב"א ,דספק וודאי שנאמרו כאן ,לא דמו לשאר ספק וודאי שנאמרו

פירושו משמירתם בכשרות ,ואי יודע דאין חולדה ,אף דאין שמור משאר

בתלמוד ,דהתם הספק מכחישהודאי ,אבל הכא איןהספק מכחיש הודאי,

שרציםמיקרישמור[.

דאפשר דהעצם פגם ,ואפשר ששניהם פגמו ,אלא הכא הכי קאמר ,דאין

ג(גמ',תנןהתםג'משקיםאסוריןמשוםגילוימיםוייןוחלב.משמע ,דווקא

מניחיםאתהמצוילפגוםותלינןהפגםבעורשאיןמצוילפגום.

הני משקין ,אבל בשאר משקין לא חיישינן .ובגמ' לקמן )מט (:אמר רבי

ט(רש"יד"ההשוחט ,בדקקודםשחיטהוהיהיפה.כתבבחידושיהרשב"א,

שמעון )לביאור התוס' ד"ה ושאר( דאף ציר וחומץ שמן ודבש ומורייס

דאי שחט בסכין שאינו בדוק פסול ,משום דסתם סכין בחזקת שאין בדוק.

אסוריםמשוםגילוי.ור'שמעוןבןאלעזרשםאוסרבדבש.והרי"ףוהרא"ש

וכתבהשולחןערוך)סימןיחסעיףיד(,דהיינודווקאבסתםסכין,אבלביש

)עבודה זרה ל (:פסקו שאף הדבש והציר יש בהם משום גילוי ,וכן כתב

לו סכין המיוחד לשחיטה ומצניעו תמיד במקום מיוחד ,סתמו בדוק,

ברמב"ם )שם ה"ז( ,ובפירוש המשניות להרמב"ם תרומות )פ"ח מ"ד( הוסיף,

ושחיטתו כשרה .ומכל מקום כתב הרמ"א )שם( ,דלכתחילה אף אותו סכין

דהוא הדין במורייס .וכתב הרמב"ם ,דשאר כל המשקים אין מקפידים על

טעון בדיקה .ופירש בדברי חמודות )על הרא"ש סימן טו ס"ק מז( ,דשמא

גילויים ,שאין בעלי הארס שותים מהם .ועיין תוס' בבא קמא )קטו (:ד"ה

שכחונשתמשבוולאואדעתיה.

אלא,שגםבשמןישדיןגילויאלאשראוילהדלקהוצריךלהזהרשלאיגע

י(רש"י ד"ה בהמה לא איתרעאי ,ולא אתי ספק דריעותא דסכין ומוציא

בשמן ,ובכלי במקום שיש בו שמן .ובתוה"א להרשב"א )בית ג שער ה(

אותו מידי שחיטה ודאית דודאי עצם פגם .ביאר המהרש"א ,דאף למסקנא

והמאירי)לעילט :ולקמן מט(:כתבו,שהדבשבלבדהואשאסור]מלבדמים

קיימינןבסברתאיןספקמוציאמידיודאי,וכןמשמעמשינויאתנינאדתוס'

ויין וחלב[ משום גילוי ,ושאר כל המשקים ,ואפילו הציר ,מותרים ,שאפילו

ד"ה סכין .אבל משינויא קמא ובתרא משמע ,דהשתא הדרינן מסברת אין

אםבעליהארסשותיםמהציר,הצירשורףאתהארסושובאינומזיק.עיין

ספק מוציא מידי ודאי .וכן כתב בחידושי הר"ן בריש דבריו ,אלא דכתב,

רש"ילקמן)מט(:ד"הכיהוי,ובפריחדש)יורהדעהסי'קטז(.

דמדלא אמרינן "אלא" משמע דאכתי מספקא ליה לתלמודא דדילמא רב

ד(]רש"יד"הכמהישהו,היכאדהואעצמוהניחןמגולין.משמע,דאיהניחו

חסדאמסתייענמימטעמאקמא,דטפיאיכאלמיתליריעותאבעצםמבעור,

מכוסה ומצא מגולה חיישינן אף בפחות משיעור זה ,דחיישינן שמא שתה

דבהכישקלינןוטרינןבסוףסוגיין,עייןשם.

ולאראהו)ועייןבאותהבאה([.

יא(תוס' ד"ה סכין ,וי"ל דשאני התם דאיכא למימר חסר ואתאי .ביאר

ה(תוס' ד"ה וישתה ,בירושלמי מתרץ כחוט השערה וכו' .פירש המהר"ם,

השיטהמקובצת,דחזקהקמייתאדמקוהריעא,משוםדליכאשעתאדידעינן

דאותושפיפוןדקכחוטהשערה,ולהכילאיראהומהר,והוקשהלירושלמי

בה בבירור דלא נחסר המקוה ,אבל הכא בסכין עדיפא חזקה קמייתא כיון

דכיון דכל כך דק הוא ,היאך בוקע הקרקע ועולה .ותירץ ,דנתנה רשות

דידעינןבבירורדבחתיכתהסימניםלאנפגם,ולאמספקאלןאלאבשחיטת

לקרקעליבקעמפניו.

העור והמפרקת באיזה מהם נפגם .ועוד ,דבמקוה כיון דנחסר פעמים רבות

ו(גמ' ,איתמר השוחט בסכין ונמצאת פגומה אמר רב הונא וכו' .כתב

ריעא חזקתיה ,אבל סכין דנפגם פעם אחת עד שעת מציאת הפגם לא
הורעההחזקהתחילה,וכשנמצאאמרינןהשתאנפגם.

בחידושיהרמב"ן ,דלאודווקאנמצאתפגומה,אלאאפילונאבדהסכיןפסל
רב הונא ,דבכל דבר עומדת בחזקת איסור עד שיודע לך שנשחטה כראוי
לגמרי ויצאה מידי איסור הראשון .והוכיח כן מדאמרינן בשלמא רב הונא

דףיע"ב

כשמעתיה ,דאמר לעיל )ט (.דבלא בדק הסימנים אחר שחיטה אסורה

יב(גמ' ,רב כהנא מצריך בדיקותא בין כל חדא וחדא .כתב בחידושי

באכילהדבחזקתאיסורעומדת.ואףדאיכאלחלק,דהכאשאנידבדקהסכין

הרשב"א,דהיינועצהטובהולאחובה,והוכיחמכאןדעצםהמפרקתאינה

קודם שחיטה והעמד סכין על חזקתו ,אפילו הכי מדאמרינן "כשמעתיה",

פוגמתכשבירתעצמות,דהאקיימאלןדסתםסכיןצריךבדיקה,כלשכןאי

מוכח דהוי כהתם .ועוד ,דאי לא בעי בדיקה לסכין לאחר שחיטה אלא

שבר בו עצמות ,ואי מפרקת הוי כשבירת עצמות ,ודאי היה חובה לבדוק

בשנמצאת פגומה ,אין לדבר סוף שאפילו לאחר כמה שחיטות אם נמצאה

הסכיןביןכלבהמה,והוילןלמיפסלאיאבדהסכין.וטעמאדשאנימפרקת,

הסכיןפגומה,תולהאותובעורופוסלשחיטתולמפרע,אלאודאיצריךהוא

יש אומרים דעצם המפרקת רך הוא ואין פוגם יותר מעור ,ויש אומרים,

לבדוקסכיןאחרשחיטהואםלאבדקואבדפסולה,ועייןבאותהבאה.

דדווקאבשוברעצמותחיישינן,אבלבחתךדרךהולכהוהבאה כמושעושה

א
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במפרקתלאחיישינן.

יוחנןדלאמצולמילפהמקראדהסגר).ועייןלקמןיא.אותא(.

יג(גמ',והלכתאכוותיהדרבהונאכשלאשיברבהעצם.כתבהרמב"ם)פ"א

כא(תוס' ד"ה ודלמא ,בתוה"ד ,ומיהו קשה דהך מילתא דמיא למקוה

משחיטההכ"ד(",אםמצאבהפגםאחרהשחיטה,הריזוספק נבלה ,שמא

שנמדד וכו' .ותירצו תוס' בנדה )ב (:ד"ה התם ,דדוקא במקוה ריעא לחזקה

בעורנפגמהוכששחטהסימניםבסכיןפגוםשחט".וכתבהכסףמשנה,דהווי

קמייתאמשוםדרגיללהתחסרמעטמעט,לכךאיכאלמימרמעיקראחסר,

ספקמשוםדאףרבהונאלאפסלהבודאיאלאמספק,כדאמרחיישינןשמא

אבלהנגערגיללהתחסרבבתאחת,לכךעדיפאחזקתוואמרינןהשתאהוא

בעור נפגמה ,והיינו משום דרק סכין איתרעי ,אבל בהמה לא איתרעי,

דחסר).ועייןלעילי.אותיאבביאורהשיטהמקובצת(.

יד(גמ' ,אימא בעצם דמפרקת איפגים .כתב בחידושי הרשב"א ,דלרש"י

דףיאע"א

כדאמררבחסדא,מספקאלרבהונאאיהויסבראאולא.
הכשיררבחסדאאףאיבודאינגעבמפרקת,אבלבספקנגעמודהרבחסדא

א(תוס'ד"המנא ,בתוה"ד ,וי"לדרבאחאבריעקבבעידלאקיםליהחזקה

דפסול .והקשה ,הא מהא דאקשינן "במאי איפגם" חזינן דבסלקא דעתיא

מקרא.ביארהמהרש"א,דקיםליהחזקהמהלכהלמשהמסיני,ולהכיליכא

סברי דרב חסדא הכשיר אפילו בלא נגע בעצם המפרקת ,וליכא למימר

למילףרובבקלוחומרמחזקה,דאיןלמדיןקלוחומרמהלכהכדאיתאבנזיר

דלמסקנאחזרולהקיםבודאינגע,דאםכן,הוילהלגמ'למימרהכאבמאי

)נו(.ושבת)קלב.(.

עסקינןבשנגעבעצםהמפרקת,ומדאמרו"אימאבעצםהמפרקתנגע"משמע

ב(גמ' ,דכתיב אחרי רבים להטות .הקשה המרדכי )תקצג( בשם רבינו יקר,

דתלינןבה,ולאדמוקמינןלהבגוונאדנגעבמפרקת.ולכךפליגארש"יוסבר

היכי ילפינן מקרא דסנהדרין ,הא קבועין הן בלשכת הגזית וכן בכל מקום

דרבחסדאהכשיראףבספקנגע,ומשוםדאיתליהתריקולי,חדא,דעצם

שהןיושבין,וכלקבועכמחצהעלמחצהדמי.ותירץ,דהאדאמרינןדקבוע

המפרקתפסלהטפימעורובהאתלינן,ועוד,דתלינןדנגעבעצםהמפרקת.

מבטל שם הרוב ,היינו בדאיכא ספק ,אבל בסנהדרין דידעינן וחזינן מי

טו(רש"י ד"ה הלכתא ,דחיישינן וכו' והורה לי רבנו יעקב ב"ר יקר בעוף

המזכים ומי המחייבים ,אף בקבוע אזלינן בתר רובא .עוד תירץ ,דהדיבור

לאיסור .כתב הרמב"ם )פ"א משחיטה הכ"ד(" ,לפיכך השוחט בהמות רבות

הנבדל והנפרש מפיהם ,הוי כבשר היוצא מט' חנויות ,דאמרינן ביה כל

אועופותרביםכו'ובדקבאחרונהונמצאתהסכיןפגומההכלספקנבלות".

דפרישמרובאפריש.

וביארהכסףמשנה,דלהכיכתב"אועופות",דלאתימאהאדחיישינןדנפגם

גמ' ,רובא דאיתא קמן לא מיבעיא לי וכו' ,כי קא מיבעיא לי רובא דליתא

ׁשעו ָרה קשה ,אבל בעוף דרכיך לא חיישינן,
ֹ
בעור היינו דווקא בבהמה

קמן ,כגון קטן וקטנה מנלן .הקשה הקהילות יעקב )סימן ז'( ,מאי גריעותא

קמשמע לן .וכתב הלב אריה )בעמוד א'( ,דהכי נמי מוכח מברייתא דלעיל

דרובא דליתא קמן ,נהי שאין עינינו רואות הרוב ,הא כיון דידעינן דאיכא

)עמוד א( דשחט הושט ונמצאתהגרגרת שמוטה ,דמיירי בעוף ,ואם כן הא

רוב,הויכאילוהואלפנינו.ותירץ,דרובאדאיתאקמןברירלןדהואהרוב

דאמרינןכלספקבשחיטהפסול ,מיירינמיבעוף,דהאגוףהברייתאאיירא

מה שאין כן ברובא דליתא קמן לא הוברר לגמרי דכן הוא הרוב ,דהא

בעוף ,ואתי לאתויי האי גוונא דפליגי בה רב הונא ורב חסדא ,דהוי נבילה

מעולםלאעמדנועלהמנין,אלאדכךמסתברלנו.וכעיןזהכתב בחידושי

וכדרב הונא ,ומדהקשו לרב חסדא ,שמע מינה דלרב הונא אתי שפיר

החתם סופר .והר"ן בעבודה זרה )יז :מדפי הרי"ף( כתב ,דכיון שהוא רוב

דחיישינןשמאעורפגם,ואיבעוףמודהרבהונאדלאחיישינןשפגםהעור,

שידועלפנינו,הריהואחשובלבטלאתהמיעוטולעשותוכמושאינו.ועיין

תיקשיאףלרבהונא,ועלכרחךדרבהונאדחיישלעור,היינואףבעוף.

ברש"י לקמן )יב (.ד"ה פסח כתב )ללישנא בתרא( דאין הכי נמי דלא שנא

טז(גמ',עדאחדנאמןבאיסורים.כתבבחידושיהר"ן,דאשהועבדנאמנים

רובאדאיתאקמןמדליתאקמן.

לעדות דעד אחד ,מדאמרינן לקמן )לא (:שהשחיטה כשרה בזרים ובנשים

ג(גמ',שם .כתבהתרומתהדשן )סימןשיד(,דהאדאמרשמואלבבבאקמא

ועבדים,ומדלאקתנידהיינוכשאחריםעומדיםעלגביהם,מוכחדאףבשלא

)מו (:דלא אזלינן בממון בתר רובא ,היינו דווקא ברובא דליתא קמן ,אבל

עמדו על גביהם שחיטתם כשרה ,ונאמנים אפילו בדאורייתא .וכן פסק

בדאיתא קמן מודה דאזלינן בתר רובא אף בממון .ובטעמא דמילתא כתב

הרמב"ם )פ"ד משחיטה ה"ד( דנשים ועבדים המומחים,שוחטיםלכתחילה.

בשו"ת הגרע"א )תנינא סימן ק"ג( דמבואר בתוס' בבבא קמא )כז (:ד"ה

והא דאמרו בפסחים )ד (:דנשים ועבדים נאמנים על בדיקת חמץ דרבנן,

קמשמעלןוכו' דטעמאדשמואלדלאאזלינןבממוןבתררובא,הואמשום

משום דהימנינהו רבנן בדרבנן ,ומשמע דבדאורייתא אין נאמנים .פירש

דאמרינן סמוך מיעוטא לחזקת ממון ,אבל רובא דאיתא קמן דאלים יותר

הירושלמי פסחים )פ"א סוף ה"א( ,דהיינו דווקא בבדיקת חמץ ,לפי שהוא

וחשיב המיעוט כמי שאינו ,יהני אף בממון נגד החזקה .והביא ,דהרשב"א

טורח גדול וחיישינן שיתעצלו ,אבל בעלמא ודאי מהימני אף בדאורייתא,

)משמרת הבית ב"א ש"א ח (.פליג וסבירא ליה דאף בדאיתיה קמן אמרינן

)ועייןבאותהבאה(.

סמוךמיעוטאלחזקה.

יז(רש"י ד"ה עד אחד ,וזבחת מבקרך ומצאנך כו' .בחידושי הר"ן הביא,

ד(גמ',אתיאמרישאשלעולה.כתבהרמב"ם)פ"טמטומאתמתהי"ב(,דכל

דבירושלמי )כלאים ,ואינו בירושלמי שלנו( אמרו שאם אין אתה אומר כן,

ספיקא דאורייתא מדאורייתא שרי ,והא דאזלינן לחומרא היינו מדרבנן.

אין לך אדם מתאכסןאצלחבירו ,וכן כתב רש"י בגיטין )ב (:ד"העד אחד.

והקשה הר"ן בקידושין )טו :מדפי הרי"ף( ,דאם כן היאך הוכיחו בשמעתין

ובתוס' גיטין )ב (:ד"ה עד כתבו ,דילפינן ליה מהא דאיתא בכתובות )עב(.

מכל הני דאזלינן בתר רובא ,הא שרו מדאורייתא בלא רובא ככל ספיקא

דנדהסופרתלעצמהמקראד"וספרהלה")ויקראפט"ופכ"א(].ואםכןודאי

דשרי מדאורייתא .ותירץ בחידושי החתם סופר ,דכיון דבחייה הויא בחזקת

דאףאשהמהימנא,דבהדיברהפסוק[.

אינו זבוח ,הוי לן למיחש דטרפה הויא ,דהא קיימא לן מחזיקין מאיסור

יח(גמ',דלמאאדנפיקואתאבצרליהשעוראכו'.הקשהבשערייושר)שער

לאיסור,ועלכרחךהאדתלינןדשלמההיא,היינומשוםרובא.

החזקות סימן א'( לפי מה שכתבו תוס' בכתובות )עה (:ד"ה אבל ,דחזקת

ה(גמ',שם.כתבהכסףמשנה)פ"במאיסורימזבחה"י(בדעתהרמב"ם)שם(

הגוףדמומיןעדיפאמחזקתדיןדפנויה,היאךילפינןחזקתדיןמקראדנגעים

דטריפהאסורהלמזבחמדרבנן,והקשההשערהמלך)פי"אמשחיטהה"א(,

דהוי חזקת גוף ,ועיין שם מה שתירץ .ובחוט המשולש )ח"ג סכ"ז( ובשו"ת

דאםכן,היכימוכחמדלאחיישינןבעולהלטרפה,דאזלינןבתררובא,דלמא

חלקת יואב )ח"א פתיחה ליו"ד( כתבו ,דאין הכי נמי דהכא ילפינן מקרא

היינומשוםספיקאדרבנןלקולא.

חזקתהגוף,וחזקתדיןמהלכהלמשהמסיני.

ו(תוס'ד"האתיא,בתוה"ד ,ומיהוכאןישלומרדאיכאחזקהאחרתכנגדה

יט(]גמ',ועודאחוריהדלתמאיאיכאלמימר,וכיתימאדפתחביה כוותא

דהעמדטמאעלחזקתו.הקשהבשו"תהגרע"א)קמאסימןקצח(,מאימהני

וכו' .ופירש רש"י ד"ה דפתח ,דיפתח חלון בדלת .ולכאורה צריך עיון מהא

חזקתהטמא,האכיוןדבפרהעצמהדהיאשורשהספקאיכאחזקתכשרות

דבמנחות)לב(:מוכחדאחוריהדלתהיינוהקירשבוקבועההדלת,ואיאיכא

והוכרע דכשרה ,לא תהני חזקת טומאה דגברא] .ואולי יש ליישב ,דכיון

התםנגעמאייהנישיפתחחלוןבדלת,האאכתילאחזיליה[.

דלגבי הפרה בעצמה לא היה לנו נפקא מינה אי כשרה היא אי לאו ,אלא

כ(גמ' ,ורב אחא בר יעקב כגון וכו' .כתב רבינו גרשום ,דלא סבירא ליה

לגבי המיטהר ,ועל כן לא נסתפק לנו אלא בשעת הטהרה ,ובאותה שעה

דאוקים מילתא אחזקיה .אבל בחידושי הרמב"ן כתב ,דודאי רב אחא בר

נכנסתגםחזקתהטמאלכללהספק[.

יעקב לא פליג אמאי דאמרו רבנן אוקי מילתא אחזקיה ,אלא מקשה ארבי

ב

מסכת חולין דף יא – דף יב
ה תמוז – ו תמוז התשע"א
דףיאע"ב

יד(תוס'ד"הוכיתימא,בסוה"ד ,וכיתימאדבדקינןליההאמכלמקוםהוי

ז(גמ' ,הא אין גורל קובע לעזאזל אלא בדבר הראוי לשם .כתב הרמב"ם

התראתספק.הקשה בחידושיהגרע"א,לפימהשכתבו התוס'ביבמות )פ(.

)פ"ה מעבודת יום הכיפורים הי"ח( ,היה )השעיר לעזאזל( טריפה פסול

ד"הנעשהסריס,דאיהויגילוימילתאדלאהיהבזמןההתראהקטן,לאהוי

שנאמר "יעמד חי" .ותמה הלחם משנה ,מנא ליה דילפינן מ"יעמד חי" ,הא

התראתספק,הכאנמינימאכיוןדהויגילוימילתאדאינוטריפה,לאמיקרי

בסוגיין לא ילפינן לפסול טריפה ,אלא משום דאין גורל קובע אלא "הראוי

התראת ספק .ותירץ ,דדווקא התם כיון דאגוף האיסור ליכא ספק ,דודאי

לשם" .ותירץ המשנה למלך ,דודאי מודה הרמב"ם דטעם הפסול כמבואר

אכלחלב,ולאמספקינןאלאאיגדולהואויכוליםלעונשו,אמרינןדאיגלאי

בסוגיין,אלאדלאסגיליהבהאיטעמאמשוםדבנטרףאחרהגורל,לאסגי

מילתאהויטעמאדלאמיקריהתראתספק,אבלהכאדהספקבגוףהמעשה,

ליהדהאכברקבעהגורלכשהיהשלם.ועייןבחידושיהגרע"א.

איהרגשלםוהוירציחהאוטריפה,בהאלאמהניגילוימילתא,אלאכיון

ח(גמ' ,אתיא ממכה אביו ואמו .הקשה השיטה מקובצת ,אמאי נקט טפי

דבשעתהתראהלאידעינןאיהוימעשהאיסור,הויהתראתספק.וכןכתב

מכהאביו,האהוימצילמינקטלכלעריותשמחמתקורבתהאב,כגוןאשת

הפנייהושעבקונטרסאחרון)קידושיןפ"גסימןצג(.

אביוואחיוואשתאחיאביו,והויאתישפירטפידלאהויליהלמידחיכולי
האי,כגוןשהיהחבושבשעתעבורוובשעתעבורקרובו,דהווידוחקטובא.

דףיבע"א

ותירץ,דשמאנקטמכהאביו,לומרדאףבכהאיגוונאדמעשיומראיםשאינו

א(רש"יד"הפסח,אלאודאיהלכהלמשהמסיניכו').דאזלינןבתררובא(.

אביו מהני .אמנם בחידושי הרמב"ן כתב ,דאין הכי נמי דהוי מצי למפרך

הקשהבחידושיהחתםסופר,אםכןאמאיבעינןקראד"אחרירביםלהטות",

מכלעריות.

הא רובא דאיתא קמן עדיף מדליתא קמן ,ואי בדליתא קמן אזלינן בתר

ט(גמ' ,שם .הקשה בחידושי הרמב"ן ,מהא דתנן בבכורות )יט (:הלוקח

רובא,כלשכןבדאיתאקמן.ותירץ,דכמודרובאדאיתאקמןעדיףמדליתא,

בהמה מגוי ואין ידוע אם ילדה וממילא הנולד השתא אינו בכור ,או לא

הכאנמימיעוטאדאיתאקמןאיתביהכחטפיממיעוטאדליתאקמן,ושמא

ילדה,והנולדהשתאהואבכור,כשתלדהויספקבכור,ומקשינןהתםבגמ'

אותומיעוטלאידחהמפניהרוב.

ניזיל בתר רובא ,ורוב בהמות מתעברות ויולדות ,ונימא דכבר ילדה קודם

ב(רש"י ד"ה פסח ,אלא ודאי הלכה למשה מסיני כו' .ובחידושי הרמב"ן

לכן.ומשנירבינא,דכיאזלינןבתררובא,הנימיליברובאדלאתליבמעשה,

פירשדבריו,דלרבנןההלכהלמשההוינמיבאפשרלברר,ולרבימאירדוקא

אבל רובא דתלי במעשה לא ,ואם כן ,הכא נמי אמאי אזלינן בתר רוב

בדלאאפשר,ואםכן,בחוליןלרבימאירבעילמיבדקמשמונהעשרהטרפות

בעילותדבעל,האהוירובאדתליבמעשה.ותירץ,דהתםדווקאשהמיעוט

דהא אפשר ,ולרבנן לא בעי למיבדק ,דסברי דאף באפשר נאמרה ההלכה

אינו תלוי במעשה ,אמרינן דלא אזלינן בתר רובא דתלי במעשה ,והיינו

למשה דסמכינן ארוב .והקשה ,אמאי לא מצינו שנחלקו בהא רבי מאיר

משום דמילתא דאתיא ממילא שכיחא טפי מרוב הבא על ידי מעשה,אבל

ורבנן,כדפליגיגביקטןוקטנהובשארמקומות,איאזלינןבתררובא.ותירץ,

הכא דהמיעוט והרוב שוים דהמיעוט נמי תלי במעשה ,ודאי אזלינן בתר

דאפשרדמודהרבימאירבהאירובא,כיוןדבפסחוקדשיםיכולאדםלאכול,

הרוב אף דתלי במעשה ,כדאזלינן בתר הרוב כשרובו ומיעוטו אין תלויין

אף שלא בדק בשמונה עשרה טרפות ,חזינן דהתורה סמכה אהאי רובא,

במעשה.

ומשוםהכיאףבחוליןלאבעילבדוק,

י(גמ',שם.כתבהרמב"ם)פ"אמאיסוריביאהה"כ(,דידעינןדאביוהואעל

ג(בא"ד,אלאודאיהלכהלמשהמסיניכו'אינמיאחרירביםלהטותמשמע

ידיחזקה.וכתבהמגידמשנה,דמקורומירושלמיקידושין)פ"דה"י(.והקשה

בין רובא דאיתיה קמן בין רובא דליתיה קמן דמאי שנא האי מהאי .כתב

הבכור שור בקידושין )פ ,(.הא בסוגיין אמרינן דהיינו משום רוב" ,דרוב

בחידושי הגרע"א ,דלאי נמי דמסברא דאין חילוק בין איתיה קמן לליתיה

בעילות אחר הבעל" ואמאי בעינן לחזקה .ותירץ ,דבעינן לתרוייהו ,דרוב

קמן,דמונמילעניןממון,וכמוברובאדליתיהקמןאמרינןאיןהולכיןבממון

בעילות אחר הבעל ,אמרינן רק בידוע שהוא הבעל ,ומנא ידעינן דהוא

אחר הרוב ,הכי נמי ברובא דאיתיה קמן ,וכן דעת תוס' כתובות )טו (:ד"ה

הבעל ,ועוד ,שמא בנו אזל לעלמא ,ואותו שכרוך אחריו אינו בנו ,להכי

להחזיר.אבללביאורהראשוןדלאדמו,אלאדהלכהלמשהמסינידאזלינן

הוצרך הרמב"ם לחזקה דהוא אביו .ובסוגיין הוצרכו לרוב ,משום דאף

בתר רובא דליתיה קמן ,יש לומר ,דווקא בהאי רובא דליתיה קמן אין

דידעינן מחזקה דהוא הבעל ,וזה שכרוך אחריו הוא הנולד לו ,דלמא זנתה

מוציאין ממון ,אבל ברובא דאיתיה קמן יוציאו ממון ,וכדעת הרשב"ם בבא

אמו,להכיבעינןלרובבעילותאחרהבעל.אמנםבשו"תחוטהמשולש)סימן

בתרא)צג(.ד"הדהיא.ובתוס'בסנהדרין)ג(:ד"הדיניממונותנסתפקובכך.

ה'(תירץ,דאדרבאהךחזקהנפקאמדיןרובבעילותוכו'.

)ועייןלעילדףיא.אותה(.

יא(גמ' ,שם .כתב בחידושי הרמב"ן ,דהוא הדין דהוה מצי לאוכוחי

ד(גמ' ,ואי דלא ידע אי גמיר אי לא גמיר לימא רוב מצויין אצל שחיטה

מקרובות אביו כגון אשת אחי אביו ואשת אחיו מן האב] .ולכאורה דבריו

מומחין הן .הקשה בחידושי הרמב"ן ,נוקי דאיתיה לשוחט קמן ,ולהכי לא

צרכיםעיון,דהאליכאבהומיתתביתדיןאלאכרת,ומבוארדסברדאילא

סמכינןעלהרובואסורעדשיבדוק.ותירץ,דהוהליהלמימר"בודקיןאותו"

הוהאזלינןבתררובאלאהיהחייבכרת,ואףדהיהמזידוכלפישמיאגליא

ולא אסור ,דהא מותר הוא ,ועוד ,דאם כן ,אמאי אמר דבעינן לראות

דחייב.ואינימאדסביראליהספקדאורייתאמדאורייתאלקולאאתישפיר,

שחיטתומתחילהעדסוף,האבבדיקהסגי.

אבל אם סבירא ליה כרוב הראשונים דמדאורייתא לחומרא נצטרך לפרש

ה(גמ' ,וכגון דשחט קמן חד סימן שפיר .כתב בחידושי הרמב"ן ,דסוגיין

דלא חייבה תורה כרת אף במעשה שהוא אסור בודאי ,אבל כשהיה ספק

איירא אף בשנמצא השוחט לפנינו ואומר דשחט את הסימן השני כמו

איסור אף דאסור מספק מדאורייתא ,מכל מקום אין בו כרת .ועיין בתוס'

הראשון ,ואפילו הכי חיישינן שלא הרגיש ששהה ,דכיון דידעינן דלא גמיר

יו"ט )בכוריםפ"במ"י(שפירשכןדעתהרמב"םוהר"ש )שם(דהיכאדאכלו

הלכות שחיטה ,אמרינן מילתא דלא רמיא אדעתיה דאיניש לאו אדעתיה.

בספקאףעלפישהואמזידאיןעונשוכרת,אבלכתבדדעתר"עמברטנורא

אמנםכתב,דמרש"ילעיל)ט(.ד"הכולהומשמע,דאיילמדוהודינישהיה

אינהכןומשוםהכיפירששםלעניןחטאת).א.ב.[(.

ודריסה אחרי ששחט ,ויאמר דלא שהה ודרס שרי ,וכן דעת אחד מחכמי

יב(תוס'ד"הכגוןשהיו,דהעמדהאםבחזקתצדקת.כתבהמהרש"א,דהיינו

הצרפתים,ולדבריהםישלומר,דאסורהמשוםשהשוחטאינולפנינו,אויש

דוקא להוה אמינא דחיישינן שהיא זנתה ,אבל למסקנא דאין אפוטרופוס

לומר ,דמה שאמרו בדלא גמיר היינו דכל שעתא דלא גמיר ,אסור לאכול

לעריות,לאיהניחזקתצדקתמידי,דאפשרדנאנסה]והאודאילאאמרינן,

משחיטתו,אבלמעידנאדגמיראייאמרשנעשהבכשרות,נסמוךעליו.

דכוליעלמאבחזקתכשרים,דודאיימצאוביניהםרשעים[.

ו(גמ' ,לימא רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן .הקשו תוס' בבכורות )כ(:

יג(גמ' ,רב אשי אמר אתיא משחיטה כו' ודלמא במקום נקב שחיט .הקשה

ד"החלבפוטר,היכיסמכינןארובמצוייםדמומחיןהן,נימאסמוךמיעוטא

הרשב"א) ,תורת הבית הארוך ז (:לשיטת הרא"ה ,דאף לרבנן דרבי מאיר,

לחזקה ,דבהמה בחזקת איסור עומדת .ותירצו ,דהאי רובא מצוי ושכיח

אמרינןסמוךמיעוטאלחזקה,קשיא,היכיאכלינןבשרא,נימאסמוךמעוטא

טובא .וכן כתב הרא"ה לעיל )ג ,(:דרוב מצויין אינו בדווקא והוי כמו כל

דנקבלחזקהדבהמהבחייהבחזקתאיסורעומדת,והרירבאשילאסברדאי

מצויין,משוםדדברמפורסםהואדשחיטהבעימומחה,ואיןלךבאלשחוט

אפשרשאני.

אלא היודע הלכות שחיטה ,ושאינם יודעים ושוחטים ,הוו פחות ממיעוטא

ג
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דמיעוטא,וכמאןדליתנהודמי,ולהכילאסמכינןאהאימיעוטאלחזקה.וכן

היינומשוםדסתמאלשמה,ולכךכתבהיםשלשלמהדכונההפכיתפוסלת,

משמעמרש"יד"המומחין.שכתב"שאםלאהיהמומחהלאהיהשוחט".

אבל הא דלא בעינן "כונה לזביחה" בחולין] ,שיתכוון שצוונו ה' ית"ש על

ז(גמ',האומרלשלוחוצאותרוםוהלךומצאותרוםמאי.ביארהראשיוסף,

השחיטה[ ,היינו משום דלא נתחדשה כלל לענין שחיטת חולין ,ולכן אף

דמצאותרוםשייךבגוונאדידעמידתהכרי,ומצאאחרכךדנחסרכשיעור

כוונה הפכית מהני .ועיין באות טו .אמנם בכנסת הגדולה )סימן ג'( כתב,

תרומה,אובגוונאדלאידעמידתהכרי,ומצאמונחבצדהכריקצתתבואה.

דאףבכוונההפכיתהכשיררבינתן.

ח(גמ',שם.כתבהראשיוסף,מדלאמיבעיאליה,באומרלשלוחוצאותרום

טו(תוס'ד"המאןתנא,תימאדמשמעכו'.ותירץבחידושיהרשב"א,דעיקר

והלך השליח ,אי חזקתו תרום או לא .מוכח ,דודאי כהאי גוונא אין הכרי

דיוקא מרישא דקתני "שמא יקלקלו" ,דמשמע ,הא יבוא אליהו ויאמר לא

בחזקתתרום,דהאאיכאחזקהאחרתנגדה,דהכריבחזקתטבל,ורקבמצאו

קלקלו,אויבואואחריםויאמרולאקלקלו,כשרלכתחילה,וסגיבהאדלא

תרוםדאיתרעחזקתהטבלנסתפקאיאיכאחזקתשליחעושהשליחותו.

חיישינןשקלקלו,אלמאלאבעיכוונהכרבינתן.

ט(גמ' ,ובתרומה דלמא איניש אחרינא שמע ואזל ותרם .הקשה בחידושי

טז(בא"ד ,שם .מבואר מדברי תוס' ,דגם לענין כוונת שחיטה מהני גדול

החתם סופר ,הא כיון דידעינן דרצון בעל הבית שהשליח יתרום עבורו ,אף

עומד על גביו .אמנם בחידושי הרשב"א כתב בשם רבינו יונה ,דהא דמהני

איתרם אחריהנימדיןזכין.עייןשםמהשתירץדמכלמקוםאיכאלמיחש

גדולעומדעלגביוהיינודוקאבדברשאפשרלעשותועלידישליחכגוןבגט,

שמאהשליחלאקראעדייןשם,אושתרםשלאכדין.

דאמרינןשהעומדעלגביוהויכשליחהממונהלכתובולכויןבכתיבתו.אבל

י(רש"י ד"ה והלך ,בעל הבית .וברש"י ד"ה חזקה כתב ,מאחר שנתרצו

גביחליצהדלאמהנישליחות,לאמהניגדולעומדעלגביו,והואהדיןלענין

בשליחותם.ופירשהשיטהמקובצת,דאתאלמימר,דלאתימאדחזקהשליח

שחיטהלרבנןדבעוכונהבשחיטה,לפישהכלתלויבדעתהשוחט,דהריאם

עושה שליחותו ,היינו בגוונא דידע בעל הבית שהלך השליח לעשות

שחט בהמת חבירו שלא מדעתו שחיטתו כשירה ,אף שבעל הבהמה לא

שליחותו,אלאדלאחזר,ומצאבעלהביתהכריתרום,דבהאאמרינןחזקה

נתכויןלהכלל.וביארדבריובחידושירבישמעוןשקאפ)המובאלעילאות

דהשליחתרם,אבלבלאהלךלא,להכיפירשדהלךקאיאבעלהבית,אבל

יג ,עיין שם( ,דכיון דחלות הדבר תלוי רק ברצון הבעלים ומחשבתם ,מהני

לא שידע שהשליח הולך ,אלא כיון דנתרצה לכך ,תלינן דעשה שליחותו

אםאחרעובדלהצטרףעםכוונתהבעלים,אףדאיןמעשההכתיבהנחשב

ותרם.

שלהבעל,דהריהקטןהואהכותבדלאוברשליחותהוא.ובחידושיהגרנ"ט



)גיטין כג( הוסיף בביאור דברי הרשב"א ,דאף דשליחות הגדול הוא רק על

דףיבע"ב

הכונה לשמה ,ולא על הכתיבה שהיא על ידי הקטן ,כיון דעל עצם מעשה

יא(גמ' ,זאת אומרת אין מוסרין להן חולין לכתחילה .כתב בחידושי

הכתיבה לא בעינן שליחות ,מהניא כתיבת הקטן] .ואף דהרשב"א כתב,

הרשב"א)לעילב,(.דאףדמומחיםהם,מועדיםהםלקלקלואינםיודעיםאם

"שזההעומדעלגביוהויכשליחהממונהלכתוב ולכויןבכתיבתו"לכאורה

קלקלואולא,ולכךאיןמוסרים להםדהויבלתשחית,אודחיישינןדלמא

יש לומר ,דאין כונתו שהוא שליח לענין הכתיבה עצמה ,אלא על הכונה

ישהו וידרסו ואין ניכר הפסול .ובתבואות שור )סימן א' סימן לא( כתב,

לשמה ,שהיא חלק הכתיבה הנדרשת[ .ובשיעורי רבי שמואל )גיטין דף י,:

דאיכא נפקא מינה בגונא דדמי כשרה ונבילה שוים ,דלטעמא קמייתא שרי

עמודקפה(ביארדלעולםישדבעינןשליחותעלהכתיבה,ואפילוהכיגדול

דליכאבלתשחית,ולבתרייתאאכתיחיישינןלפסולא.

עומדעלגביומהניגביחרששוטהוקטן,משוםשהשליחהואהגדולשעומד

יב(רש"י ד"ה זאת אומרת ,ואפילו אחרים עומדים על גבן .עיין תוס' לעיל

עלגביו,וחרששוטהוקטןכיוןדאינםבנידעההווכקולמוסבעלמא,וחשיב

)ב (.ד"ה שמא יקלקלו דהקשו הא מסיפא שמעינן לה ,דקתני" ,וכולם

כאילואותוהעומדעלגביוהואהכותב,עייןשם.

ששחטו ואחרים רואין אותן" ,משמע דכשר בדיעבד אבל לכתחילה לא.

יז(גמ',בעירבייוחנןקטןוכו'.כתב בראשיוסף ,דמדלאנקטחרשושוטה,

ולהכי פירש רבינו תם ,דהכא מיירי שאין אחרים רואין אותן ,וקמשמע לן

משמע דאינהו אף מחשבה הניכרת מתוך מעשיו לית בהו ,דהא לאו בני

דאין נותנים להם לשחוט אפילו לכלבים ,שמא יטעו ויסברו דשחיטתם

דעה הם ,ורק בקטן דאית ליה קצת דעת הסתפק .וכן דייק ממה שכתב

כשרה,מתוךשמסרולהם.ובחידושיהגרע"אתירץפירושרש"יהתם,דלפי

הרמב"ם )פי"ד מטומאת אוכלין ה"ב( המעלה פירותיו מפני הכנימה וכו',

מה שביארו תוס' ד"ה מאן תנא ,ד"גדול עומד על גביו" היינו דמלמדים

העלוםחרששוטהוקטןאףעלפישנתכוונולכךאינןבכייותן,וסיים,הפכו

אותםלעשותלשמה,דבהאיגוונאהוובניכוונה,אבל"אחריםרואיםאותן"

בהםקטנים עלהגגהריזהבכייותן,שהקטןישלומדרבנןמחשבתונכרת

היינוראיהבעלמאואינםבניכוונה,ישלומר,דאימסיפאדרואיםאותןהוא

מתוך מעשיו .הרי דבגונא דמהני ,לא הזכיר אלא קטן ,והיינו משום דדוקא

אמינא דלכתחילה לא משום דבעי כוונה ,ואם כן בעומד על גביו דהוו בני

גביה אמרינן דמהני מחשבתו ניכרת ,והכי נמי מה שאמר רבי יוחנן" ,אבל

כוונה יהני לכתחילה ,ואהא קמשמע לן דאין מוסרין דחיישינן שיקלקלו,

היפך בהן הרי זה בכי יותן" ,קאי אקטן לחוד .אבל המאירי גרס" ,והפכו

ואפשרדלהכיכתברש"י"אפילואחריםעומדיםעלגבן".

בהם"]בלשוןרבים[ופירשדאףבחרשושוטהמהני.ועייןלקמן)יג(.אותה.

יג(גמ',מאןתנאדלאבעינןכוונהלשמהאמררבארבינתןהיא .ביםשל

טו(תוס'ד"הותיבעי,בתוה"ד,ונראהלפרשוכו'לאמעשהגמורכגוןההיא

שלמה)פ"בסי"ג(חידש,דהאדמכשיריןבזרקסכיןלנועצהבכותלאףדלא

דאלוןורימון.משמעדאיהיהבמעשההוכחהגמורה,כגוןבחקקוברמונים

מכוין,היינומשום"דסתםבהמהלשחיטהעומדת",והויכאילוכיוןלשחוט,

הוי דאורייתא ,ואי הוי הוכחה פחותה כמו במושך לצפון הוי דרבנן .אבל

אבל אם כיון לנחור או לעקר ועלתה בידו שחיטה הגונה פסול .וכתב

בשו"ת אחיעזר )ח"ג סימן פ"ב( כתב בשם שו"ת משכן יעקב ,דבחקק

בתבואותשור)סימןג,ה(דישלחושלדבריו.

ברימונים,בזמןעשייתהמעשהחושבעליולכלי,ולהכיהוידאורייתא,מה

יד(גמ' שם ,עיין באות הקודמת ,ובחידושי רבי שמעון שקאפ )בבא בתרא,

שאיןכןבמושךלצפון,דממעשההשחיטהליכאהוכחהכלל,אלאממעשה

סוף הספר עמוד קטו .ובמהדורות חדשות ליקוטים עמוד שג( ביאר על פי

המשיכה שלפניו ,ולהכי לא מהני אלא מדרבנן .וכתב דנפקא מינה בכהן

דברי הים של שלמה דברי הר"ן )הכא ח :בדפי הרי"ף( ,שכתב ,דהשוחט

שילבש הבגדים ויקדש ידיו ורגליו ,דלפי פשטות דברי התוס' יהני

בהמת חבירו לעבודה זרה אף דלא נאסרה בהנאה" ,דאין אדם אוסר דבר

מדאורייתא דהוי הוכחה מעליא ,אבל לביאור שו"ת משכן יעקב ,יהני

אינו שלו" ,איכא למאן דאמר דאסורה באכילה ,והיינו משום דכל שיש בו

מדרבנןדהאליכאהוכחהממעשההשחיטה.

סרך עבודה זרה מיתסרא באכילה ,וליכא למימר לענין איסור אכילה "אין
אדם אוסר דבר שאינו שלו" ,דהכא לא איהו אסר לה אלא דלא שרי לה,

דףיגע"א

דהוי כאילו לא נשחטה אלא שמתה מאליה .והיינו משום דאף דסתמא

א(גמ' ,העלום חרש שוטה וקטן וכו' .כתב המשנה אחרונה )מכשירין פ"א

לשמה הווי לשם מצות שחיטה ,מכל מקום היכא דאיכא מחשבה הפוכה

מ"א( ,דלכאורה הא דקתני הכא "חרש" ,היינו אגב שיטפיה ,דאי מחשבת

דהיינו לשם עבודה זרה ,הווי פסול בעצם השחיטה .אמנם בשחיטת חולין

הכשרהיינודוקאבדיבור)כרש"ילעיל)יב(:ד"השיש(,האחרשאינומדבר,

כתב,דאפשרלחלקביןהאדלאבעינן"כונתזביחה"בחולין,לביןהאדלא

ואיבלב,מנאידעינןדחשב.וכתבשמאעלידיכתבאורמיזה.

בעינןכונת"חתיכתסימנים"בחולין,דהאדלאבעינן"כונתחתיכתסימנים"

ב(רש"יד"הואיןלהן,וחשיבעליהלמוד.כתבהתוס'יו"ט)כליםפי"זמט"ו,

ד
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ד"הואיןלהם(,דמדבריהרע"במשמעדדוקאכשממדדובהםהוימעשה.

הוי ספק לגבי איסור הנאה ואיכא לבהמה חזקת היתר ,דבחייה היתה

ג(רש"יד"האינן ,והאימעשהדההעלאהלאומעשההואשמפניהכנימה

מותרת בהנאה .וכתב ,דיש לומר דהמקשן סבר לאסור הבהמה משום רוב,

העלום .החסדי דוד )על התוספתא כלים פ"ז( הוכיח מדבריו ,דאי מפני

דרוב גויים מינים הם ,ולפי זה מדוקדק נמי מה שאומר התרצן" ,אין רוב

הגשמיםהעלוםהוימעשהגמור.

עובדיכוכביםמינים",ולאאמר"רובעובדיכוכביםאינםמינים",אלאהוו

ד(גמ',רבנחמןבריצחקמתניהכיוכו'הכיקאמיבעיאליהדאורייתאאו

פלגאופלגא,ואיןהכינמידמשוםהכישריא,דמוקמינןבהמהבחזקתהיתר

דרבנן.כתבהשיטהמקובצת,דלרש"ילעיל)יב(:ד"הקטןישלוקאיאעולה,

הנאה.אבלברש"יד"האין,כתב,דמיניןמיעוטא,וכןדייקהרש"שבגמ'.

אבל לפירוש התוס' )שם( ד"ה ותיבעי לא קאי אלא ארימון ואגוז ,דבעולה

יד(גמ' ,השתא דישראל מורידין .כתב הרמב"ם )פ"ג מממרים ה"ג( ,במה

לא משתכח מעשה גמור אלא ודאי קאי אאלון ורמון .והקשה ,דתינח

דבריםאמוריםבאיששכפרבתורהכו',אבלבניאותםהטועיםובני בניהם

לפירוש רש"י דמיבעיא אי דרבנן ונכשיר העולה .אבל לפירוש ר"י )בתוס'

שהדיחואותםאבותםונולדובמינותוגדלואותןעליו,הריהןכתינוקנשבה

שם(דקאיאאלוןוכו'מאינפקאמינהאידרבנןאידאורייתא.ותירץ,דהכי

לביןהגוייםוגדלוהוהגוייםעלדתםשהואאנוס,ואףעלפיששמעאחרכך

פירושאדאורייתאונשרוףעליהתרומהוקדשים,אודרבנןולאנשרוף.

שהיה יהודי הרי הוא כאנוס ,לפיכך ראוי להחזירן בתשובה ולמשוך אותם

ה(גמ' ,בעי רבי יוחנן קטן וכו' .עיין לעיל )יב (:אות טז .וכתב הראש יוסף

בדרכי שלום כו' .וכתב הרדב"ז ,דבזמן הזה שאנו מחזירים אותן למוטב,

)שם(,דאהךבעיאאכתיתימהאמאילאנקיטנמיחרשושוטה,דוודאיגם

ומושכיןאותןלהאמין,והםמחרפיםומגדפיןאינםאנוסים,ואםהיהבידינו

הם יש להם מעשה ,וכדכתב הרמב"ם )פ"ב מכלים ה"ב( ,גבי האלון ורמון,

להורידםמצוההוי.אבלהחזוןאיש)יו"דסימןב'סקט"ז(כתב,דדוקאבזמן

עייןשם.ובחידושיהחתםסופר)לעיל ב(.הביאדהראב"ן דייק,דמדלאנקט

הגמ',דהשגחתויתברךהיתהגלויהונסיםמשמשים,היתההריגתהרשעים

רבי יוחנן חרש ושוטה ,שמע מינה דהני אין להם מעשה כלל ופסולים

גדרושלעולםותקונו,דהאכוליעלמאידעישהםמחריביהעולם,אבלבזמן

לשחיטה,והאדשנינולעיל)ב(.וכולןששחטוואחריםרואיןאותןשחיטתן

הזה שגבר ההעלם ,אם נוריד לא גדרנו הפרצה אלא הרחבנוה ,שיהא

כשרה ,היינו בקטן דוקא ולא בחרש ושוטה] .אמנם לשון "וכולן" לכאורה

בעיניהם כמעשה השחתה ,וכיון שכל ענין ההורדה אינו אלא לתקן ,אין

צריךעיון,דהויליהלמימרקטן[.

הדיןנוהגכשאינותיקון,ועלינולהחזירםבעבותותאהבה.

ו(רש"יד"המניןלמתעסק,בסוה"ד ,אבלנתכווןלשםשחיטהבעלמאכשר

טו(תוס' ד"ה תקרובת ,בתוה"ד ,לרבי יהודה הוי טומאת אוהל מדאורייתא

אלא שלא עלה לבעלים לשם חובה .הקשה הראש יוסף ,אמאי לא עלה

וכו' התם ליכא תקרובת ודאי אלא חששא בעלמא היא וכו' .אמנם רש"י

לבעליםלשםחובה,אףשלאכיוןלשםעולה,האזבחיםסתמןלשמןקאי.

בעבודהזרה)מח(:ד"הועבר,פירש,דהךטומאהדרבנןהיא,וקראדמייתינן

וכתב,דשמאידימצוהמןהמובחרלאיצא.ובאחיעזר)ח"גסימןנבאותה'(

בגמ'אסמכתאבעלמאהיא.

תירץ,דרש"יאייריבשחטלשםחולין,וסברדבהאיגוונאאיןאומריםסתמא

טז(מתני' ,הסומא ששחט שחיטתו כשרה .הקשה בחידושי הגרע"א,

לשמה,ואףדכשרמכלמקוםאינועולהלבעלים.

דלכאורה לרבי יהודה דסומא פטור מכל המצוות ,הא הוי כגוי ,דלאו בר

ז(תוס'ד"המנין,פירשוכו'וקשהדבכהאיגונאאפילובחוליןפסוללרבנן.

זביחההוא,ותהוישחיטתונבילה.אלאמוכחדפטוררקממצוותמעשיות,

ותירץ בחידושי הרשב"א ,דלרש"י בעי לה אליבא דרבי נתן) .דהא אוקמינן

אבלבלאויןמצווה,ולהכיאסורלולאכולבלאשחיטהומיקריברזביחה.

סתמאדמתניתיןופסקינןהלכתאכוותיהלעיל)יב.(:

יז(רש"י ד"ה לכתחילה לא ,ישחוט בלילה שמא לא ישחט רובא .כתב

ח(מתני' ,שחיטת עכו"ם נבילה .ובתוספתא )פ"א מ"א( ילפינן לה מקרא

הרש"ש ,דאףבשחטביוםחיישינןדלמאלאשחטרובא,ולהכיאםלא בדק

"וזבחת ואכלת" ולא שחיטת עכו"ם ,ופירשו התוס' לעיל )ג (:ד"ה קסבר,

הוי בחזקת נבלה כדלעיל )ט ,(.אלא בלילה ,כיון דאי אפשר לבדוק תיכף

דילפינןדווקאברזביחהכשרלשחיטה,לאפוקיעובדכוכבים.

אחרהשחיטה,חיישינןשמאישכחלבדוקמחר.וכתבהט"ז)יו"דסימןי"א

ט(מתני' ,שחיטת עכו"ם נבילה .כתב הרמב"ם )פ"ד משחיטה הי"א( ,נכרי

סק"( ,דלא פלוג רבנן ולהכי אף סמוך לעלות השחר גזרו .אמנם בחידושי

ששחט,אף ששחטבפניישראלבסכיןיפהאפילוהיהקטןשחיטתונבילה,

הרשב"א פירש ,דחיישינן שמא יחליד הסכין .וכתב הט"ז )סימן י"א סק"א(,

ולוקה על אכילתה מן התורה ,שנאמר "וקרא לך ואכלת מזבחו" ,מאחר

דנפקאמינהלעניןשחיטהלכתחילהבביתאפלביום,דלרש"ישפירישחוט,

שהזהיר שמא יאכל מזבחו ,אתה למד שזבחו אסור .והקשה הרא"ש )סימן

דהא מיד יכול לבדוק בחוץ ,אבל לרשב"א לא ישחוט ,שמא יחליד ולא

ה'( ,שמא הזהיר רק שלא יאכל ממה ששחט בביתו .ותירץ הב"ח )סימן ב'

יראה .אבל הש"ך )שם סק"א( פליג ,וכתב דאף לרש"י יש לחוש שלא יצא

ס"א(,דלהאלאאיצטריךקרא,דכברהזהירהשלאיאכלנבלהוטריפה,וכל

לבדוק.ובשיטהמקובצתהביאבשםתוס'חצוניות,דכיוןשחוששלחתוךידו

הניאיתנהובמהשזבחהגויבביתו,וע"כאייריקראבזובחבביתושלישראל

חיישינןדלמאשההאודרסולהכיאףבדיקהאחרהשחיטהלאמהניא.

וראהו ,ואפילו הכי אסור .והתוס' יו"ט )במתני' ,ד"ה שחיטת גוי( תירץ,
דתיבתמזבחומיותרת,לומרדאףשוחטבביתישראלנאסר.

דףידע"א

י(מתני' ,שם .עיין באות הקודמת שיטת הרמב"ם .והקשה הפרי חדש )יו"ד

א(מתני' ,השוחט בשבת .הקשה בחידושי הגרע"א בתמורה )ד ,(:לרבא

סימן ב' סק"א( ,אמאי כתב דלוקה ,הא מהאי קרא לא חזינן אלא אסורא

דסביראליהכלמאידאמררחמנאלאתעבידאיעבידלאמהני,אמאיהויא

בעלמא .ותירץ ,חדא דאהדריה לאיסורא קמא ,והוי ליה נבלה כאילו לא

שחיטתו שחיטה .ותירץ ,דהא דאמר רבא דלא מהני היינו בגוונא דאי לא

שחט .ועוד ,דכתיב "פן תכרות ברית וגו' ואכלת מזבחו" ,וקאי "פן" גם על

יהנילאיעבור,כגוןתמורה,אבלהכאדבאיסורשבתיעבורמכלמקום,דאף

ואכלת מזבחו ,ופן הווי לאו .וכתב הראש יוסף ,דלהאי שינויא לשון נבילה

בנחירהחשיבמתקןדהוימתקןלגביאברמןהחי,לאאמררבאדלאמהני.

לאודווקאאלאדאתילמימרדהויכנבילהדאסורבאכילהושריבהנאה.

ובשו"ת הגרע"א )סימן קכט( תירץ בשם האחרונים ,דכיון דגוף השחיטה

יא(גמ' ,סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים .כתבו התוס' בעבודה

אינה איסור ,אלא יומא קגרים לא אמר רבא בהא דלא מהני .ועיין מה

זרה)לב(:ד"הדלאכרביאליעזר,דרביאליעזראיירירקבדרךשחיטה,אבל

שתירץ עוד .ובקובץ הערות )סימן עד סק"ג( תירץ ,דלא שייך "לא מהני"

בנחירהוחניקהמודהדלאמכווןלעבודהזרה.

אלא היכא שהאדם הוא הפועל את חלות הדין ,כגון בקנינין והקדש

יב(גמ' ,פיתו פת כותי .כתב בחידושי הר"ן ,דחמירא מפת עכו"ם ,דפת

ותרומה,דבכלאלוהדיןחלעלידידעתהאדם,דמשוםהכיביכולתולהטיל

עכו"ם התירוה במקום שאין פלטר ישראל ,ופת כותי אסורה אף בכהאי

בהן תנאי ושיור ולקבוע זמן ,אבל היכא שהדין חל מאליו על ידי המעשה,

גוונא,וטעמא,משוםדאיכאלמיחשטפישיטמעובהןמשיטמעוביןהעכו"ם.

כגוןבשחיטההמתרתהבהמה,שאיןההיתרמכחדעתהאדם,ועלכןאינו

אי נמי ,פת עכו"ם אי אפשר לרוב ציבור לעמוד בה ,אבל בפת של כותי

יכול להטיל תנאי ושיור בשחיטה ולא לקבוע זמן ,בכהאי גוונא לא אמרינן

יכוליםלהזהר.

איעבידלאמהני,ועייןשם.ובמהר"ץחיותתירץדלשיטתהרמב"ם)בפירוש
המשניות(,דאוקימתניתיןבשוגגניחאדלהכימהני.

דףיגע"ב

ב(תוס'ד"ההשוחט,בתוה"ד,ורבימאיראיתליהכו'דמומרלדבראחדהוי

יג(גמ' ,וניחוש שמא מין הוא .הקשה בחידושי הגרע"א ,אמאי ניחוש ,הא

מומר לכל התורה כולה .כתב בשו"ת מהרי"ק )שורש ק"ס( ,דפשיטא דאף

ה

מסכת חולין דף יד – דף טו
ח תמוז – ט תמוז התשע"א
רבי מאיר מודה דלא הוי כגוי ממש ,אלא "חשוד" ,כדמוכח בבכורות )ל,(.

רבדטעמאדרבייהודהמשוםדאיןברירה.

דחכמיםאומרים"חשודעלהמעשרחשודעלהשביעית",מאןחכמיםרבי

יב(גמ',אמררבייוחנןוכברבאחכם.כתבהתורתחיים,דהכימשמעלישנא

מאיר ,דתניא ,עם הארץ שקיבל עליו דברי חברות ,ונחשד על דבר אחד,

דמתניתין דהתם ,דקתני אם בא חכם מן המזרח עירובי למזרח ,ולא קתני

נחשדלכלהתורהכולה.ומשוםהכי,באחריםרואיםאותו,שחיטתוכשרה,

אםיבוא חכםמןהמזרח,משמעדודאיכברבאחכםאלאשאינויודעאם

והא דהקשו תוס' דתיהוי שחיטתו פסולה ,היינו משום דסברי דמתניתין

למזרח .ומשום הכילאאמר רבי יוחנן ,הכא במאי עסקינן שכברבא חכם,

איירי באין אחרים רואין אותו ,דאי דווקא באחרים רואים אותו שחיטתו

דכיוןדפשטאדמתניתיןהכימשמע,מסתבראדהיינונמיהאדתניאיו.

כשרה וקמשמע לן דלא הוי כגוי ,הא פשיטא דאף שחטא ישראל הוא,

יג(גמ' ,שם .כתב בחידושי החתם סופר ,דהוה מצי לשנויי כדמפליג בגיטין

כדילפינן בסנהדרין )מד.(.ועוד,דאםכןהוהלרבילסדרהאימתניתיןבתר

)כה (:דבתולה בדעת עצמו אין ברירה ,ובתולה בדעת אחרים יש ברירה.

ההיא דלעיל )יג (.דשחיטת גוי נבלה ,ומדוע הפסיק בבבא דהשוחט בלילה

ומשום הכי "לכאן ולכאן" דתלה בדעת עצמו אין ברירה ,אבל גבי "מזרח

וסומאששחט,עלכרחךלאשמועינןדבשאיןאחריםרואיןאותוכשר,דומיא

ומערב" דתולה בדעת אחרים יש ברירה ,אלא דרבי יוחנן סבר דלא שנא,

דשוחטבלילהוליכאאבוקהדכשראףשאיןרואין).ועייןבאותהבאה(.

כדכתבו תוס' בביצה )לז (:ד"ה ושמואל ,ומכל מקום אף שאר אמוראי

ג(בא"ד,שם).עייןבאותהקודמת(.כתבובחידושיהרשב"אובש"ך )סימןב'

דמיפלגי בין תולה בדעת עצמו לתולה בדעת אחרים ,אכתי לרב יהודה

סקי"ז( ,דודאי לרבי מאיר הוי מומר ממש וכגוי ,כדתניא לעיל )ה (.חוץ מן

דהכאאיןברירה,דהכאתולהבדעתעצמוהוא,איאותהבהמהלאכילה

המשומד ומנסך את היין ומחלל שבתות בפרהסיא ,ואסיקנא דהכי קאמר,

עומדתאולגדלאולשחיטה.

חוץמןהמשומדלנסךאת היין ולחללשבתותבפרהסיא .והקשהבחידושי

יד(רש"י ד"ה מזרח ומערב נמי ,בתוה"ד ,והחכם יכול לילך בשבת ארבעת

הגרע"א ,היכי משכחת לה חיוב דד' וה' דטביחה ,הא כיון דגנב הוי ליה

אלפי אמה .ביאר המהר"ם ,דרש"י הוצרך לכך משום דהוקשה לו ,מאי קא

מומרושחיטתוכנחירה.

סלקאדעתךדעדיןלאבאחכם,האודאידכברבאחכםכשקדשהיוםלתוך

ד(בא"ד ,שם .בחידושי הר"ן תירץ ,דשחיטתו כשרה משום דלא הוי מומר

אלפייםדביתהמדרש,דאילאוהכיהיאךיכוללבואבשבתלביתהמדרש,

אלא בגמר שחיטה ,דקודם גמר שחיטה הוי מקלקל בחבורה ,וקיימא לן

לכךפירש,דיכולהחכםלילךארבעתאלפיאמה,ולהכיסלקאדעתיןדבזמן

דפטור .אבל הרשב"א )בדק הבית ש"א פ"ד( פליג ,וכתב דפסולו ופסול

שקדשהיוםלאהויתוךאלפייםלביתהמדרש.

שחיטתובאיןכאחדואףלהאישחיטההווימומר.

טו(גמ',דתנןאיןסוחטיןאתהפירותלהוציאמהןמשקין,ואםיצאומעצמם

ה(בא"ד ,שם .ברשב"א )משמרת הבית ש"א פ"ד( תירץ ,דכיון דלמסקנא

אסורים.כתבהשיטהמקובצת,דהאפשיטאדאיןסוחטיןפירותואבמלאכה

מוקמינןמתניתיןבשוגג,לאהוימומר,ושחיטתוכשרה.

הוא ,אלא אתא למימר דהיינו טעמא דאם יצאו מעצמם אסורים ומגזירה

ו(רש"י ד"ה חבריא ,בתוה"ד ,ודייק טעמא לקמן מדקתני שבת דומיא דיום

שמאיסחוט.

הכיפורים אלמא אסורה באכילה ליומא .ביאר התורת חיים ,דכיון דתני

טז(רש"יד"הואםלמשקין,בסוה"ד,שמעמינהמיהאדמשוםנולדלאאסר

דאפילוהשוחטבשבתדמחייבסקילהשחיטתוכשרה,כלשכןהשוחטביום

להו רבי יהודה .אמנם בחידושי הרשב"א ביאר ,דאתא לאשמועינן ,דאף

הכיפורים דליכא אלא כרת ,אלא על כרחך דאתי לאשמועינן דהשוחט

בגוונאדהכאדאיןהתיקוןאלאעלידיאיסורשחיטהלאהוימוקצה,דהא

בשבת דשחיטתו כשרה ,היינו דווקא דומיא דיום הכיפורים דביומא מיהא

שמעינןמרבייהודהדהמשקהמותראףשאיןיכוללבואאלאעלידיאיסור

אסיראבאכילה.

סחיטה] .ואף דלכאורה יש לחלק ,דהתם יכול לבוא בלא איסור אי יסחט

ז(גמ' ,הכא מעיקרא מוכן לאדם והשתא מוכן לאדם .הקשה בחידושי

מאליו,מהשאיןכןהכאדשחיטהמאליהלאושחיטההיא ,כדלקמן)לא(.

הרשב"א ,היאך אפשר לומר דלא הוי מוקצה ,הרי על כרחין בשבת זו לא

)ש.מ(.מכלמקוםכיוןדלאשכיחכללשיסחטמאליוהווימוקצה[.

היתהמוכנתלאדם,דהאאסורלשוחטהבשבתואינהיכולהלהיאכלבלא

יז(תוס' ד"ה אימר ,בתוה"ד ,והא דמוקי מתניתין כרבי יהודה דמבשל כו'.

שחיטה .ותירץ בשם רבינו יונה ,דסבירא לאביי דליכא מוקצה אלא

ביאר המהר"ם ,דהוקשה להו ,אמאי הדרינן משנויי דלעיל דהיינו משום

בשהקצהאותההאדםמדעתו,ובהמהזואינהמוקציתמחמתדעתהאדם

מוקצה ,אכתי נימא דמתניתין משום מוקצה מחמת איסור .אבל ברש"ש

אלא דאריא דאיסורא רכיב עלה .וכדדחי אביי לקמן )טו (.שאני התם

ביאר ,דהוקשה לתוס' אמאי מוקמינן לה כרבי יהודה ,נימא דאפילו רבי
מאירהיאומשוםמוקצהמחמתאיסור.

דדחייהבידיים.
ח(גמ',הלוקחייןמביןהכותיםאומרכו'.כתבהתוספותהרא"ש ,דאףדלא
נחשדו על גזל ,חשודים על המעשרות ,כעם הארץ דאינו חשוד על הגזל

דףטוע"א

ונחשדעלהמעשרות,וטעמא,משוםדלאוגזלגמורהואדהויממוןשאיןלו

א(רש"יד"היאכל,הואעצמו.בחידושיהרמב"ן הוכיחכן,מדגרסינן בשבת

תובעין .ועוד ,דסומכים הכותים אקרא ד"עשר תעשר ואכלת" ולא מוכר,

)לח (.בתחילה היו אומרים המבשל בשבת בשוגג יאכל והוא הדין לשוכח,

כדדרשינןבבבאמציעא)פח.(:

משרבו משהין במזיד ואמרי שכוחים אנו ,חזרו וגזרו אף על השוכח .ואי

ט(גמ' ,עשרה מעשר ראשון .כתבו בחידושי הרמב"ן בשם רש"י ,ובחידושי

נימאדהאדבשוגגיאכלהיינולאחריםאבללדידיהאסור,היאךהיומשהין

הר"ן ,ד"עשרה" היינו עשירית ולא עשר לוגין ,דהא מעשר אינו עשר לוגין

במזידלאוסרםעלעצמם,ועודדאמרינןבגיטין)נג(:דרבימאירלאקנסשוגג

שהרי נחסר שני לוגין לתרומה גדולה .אבל בתוספות הרא"ש כתב ,דלאו

אטומזידוכיוןדלאקנסאמאיליתסרעליה.

דווקא עשרה ,משום דחסר שני לוגין דתרומה גדולה] ,ומשמע דפירש

ב(רש"י ד"ה לא יאכל ,בו ביום עד שתחשך ובכדי שיעשו .אמנם בחידושי

כפשוטודהיינועשרלוגין[.

הרשב"א כתב בשםהרמב"ן,דלאאמרו"בכדישיעשו"אלאבנעשהעלידי

י(גמ' ,רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין .וביאר רש"י ד"ה אוסרין,

גוי ,דבהנהו איכא למיחש דאי שרית ליה מיד כשתחשך ,אתי למימר ליה

דכיוןדליתלהוברירהחיישישמאישתהתרומה.אבלרבינוגרשום פירש,

בשבת,לפישאיסוראמירהלגויקלהואבעיניו,אבלבמבשלדאיסורחמור

דכיון דלית להו ברירה נמצאשותה טבלים]משמע דלא חייל מידי[) .ועיין

הואליכאלמיחשלהכי,שאיןישראלעשוילבשלבשבת.ובשיטהמקובצת

מהשכתבהקהלותיעקבגיטיןסימןיט(.

ביאר שיטת רש"י ,דאף בהאי גוונא בעי כדי שיעשו ,דהא דביומא אסורא
היינו כדי שלא יהנו מעשיו הרעים ,ואי שרית ליה לכשתחשך קודם כדי

דףידע"ב

שיעשוהריהועילומעשיו.

יא(תוס'ד"ההתם,קשיאלידהכאאליבאדרבקיימינןורבליתליהדטעמא

ג(רש"י ד"ה רבי יהודה ,בתוה"ד ,והא ליכא למימר רישא נמי דווקא הוא

משום בקיעת הנוד כו' .ותירץ בשיטה מקובצת ,דהיינו מאי דאמרינן הכא,

אבל אחריני שרו בו ביום ואיהו אסור משום דקנסי שוגג אטו מזיד וכו'.

דמהא דסבר רב דאיתא לדאיו דתני דלרבי יהודה אין ברירה ,מוכח דרבי

אמנם רש"י בגיטין )נג (:ד"ה בשוגג וד"ה למוצאי שבת כתב ,דרבי יהודה

יהודה דפליג בלוקח יין מבין הכותים ,לאו משום דסבר יש ברירה וחייש

דאסר בשבת היינו משום דקניס שוגג אטו מזיד ,וכתב השיטה מקובצת

שמאיבקעהנוד,דאםכןליתאלדאיומקמיהאימתניתין,אלאמוכחדסבר

)בסוגיין( ,דנראה דכיון דהווי קנס ,הא דאסיר בשוגג בשבת לדידיה הוא

ו

מסכת חולין דף טו – דף טז
ט תמוז – י תמוז התשע"א
דאסר ,אבל אחריני שרו דלדידהו ליכא למקנס ,וכתב ,דכן מוכח מסוגיא

יג(רש"י ד"ה שיניים ,התחובים בלחי של בהמה .כתב הדברי חמודות )על

דהתםעייןשם).ועייןבאותהבאה(.

הרא"ש סימן כ' ,אות עד( ,דבגמ' לקמן )יח (.אמרינן ,דהכא איירי בשני

ד(בא"ד,דאםכןדקנסאדרישאאטומזידהואאמאימישתריהואלאורתא

שיניים ,ולהכי פסולה דהרווח שביניהם הוי כפגימה דסכין ,אבל בשן אחת

הא קתני גבי מזיד לא יאכל עולמית .ביאר השיטה מקובצת ,דרש"י בגיטין

כשר לכתחילה ,ומדאוקי רש"י במחוברים בלחי של בהמה ,משמע דאף

)הובא באות הקודמת( לא חייש להאי קושיא ,משום דסבר דרכיב טעמא

בכהאיגוונאבשןאחתדליכאפגימהכשרלכתחילה,וכדעתהרמב"ם )פ"א

דקנסא אטעמא דלא ליתהני הוא ,וכיון דלא עבד איסורא דהא שוגג הוא,

משחיטה הכ"א( .אבל הטור )סימן ו( פליג עלייהו ,וכתב דלא נהירא

בעינן להאי קנסא דגזרינן אטו מזיד ובהא איכא למימר דלא ליתהני

דעתייהו .וביאר הבית יוסף ,דסבר דכל שהשן מחובר בלחי אף שהלחי

מאסורא.ובחידושיהרשב"אכתב,דכיוןדקנסינןואסרינןעליהבשבתתולא

תלושהמיקרימחובר.

אתילבשל,כיוןדלאאהנומעשיו,ודווקארבייוחנןהואדקניסבשוגגלדונו

יד(גמ',לאקשיאכאןבתלושכאןבמחובר).ומתניתיןכרביחייאדמכשיר

כמזידממש,אבלרבייהודהלאקנסדבשוגגהויכמזידממש.

מחובר בדיעבד( .הקשו התוס' לקמן )טז (:ד"ה תלוש ,אם כן קשיא סיפא

ה(רש"י ד"ה ונוקמה ,ואית דמפרשי דהאי במזיד לא יאכל דרבי מאיר וכו'

דמתניתין,אמאיצפורןפסולהבדיעבד,ותירצודלאקשיאכיוןדלמסקנאלא

לאיאכלהואאבללאחריםשרי.וכןפירשרש"יבכתובות)לד(.ד"הבמזיד

קאי הכי .ובמהר"ם תירץ ,דהשתא סלקא דעתין דטעמא ד"שהם חונקים"

לא יאכל ,דלדידיה אסור עולמית ,אבל אחרים ישראלים אוכלים ,וביאר

קאי נמי אצפורן .וברש"ש תירץ ,דהוי מצי למימר דסיפא רבי היא ,ומי

השיטה מקובצת )בסוגיין( דהכי דייק לישנא דרבי מאיר ,דקאמר במזיד לא

ששנהזולאשנהזו,כדאמרילקמן)טז(.

יאכל,משמעדווקאהואלאיאכלאבלאחריםאוכלים.

טו(תוס'ד"האלאצורוקנה,ואםתאמרודלמאנקטלשוןדיעבדמשוםמגל

ו(תוס' ד"ה המבשל ,אפילו בו ביום וכו' ובפרק כירה נמי משמע דשרי.

יד כו' .ותירץ בשיטה מקובצת ,דאי צור וקנה כשרים לכתחילה ,למה ליה

הקשההמהרש"אבמהדוראבתרא,אמאילאהוכיחדלרבימאירשוגגשרי

לתנאלמתנייהכלל,האמסיפאדבכלשוחטיןנפקא,ומדכתבליהבפירוש,

בו ביום ,דאי לאו הכיהיינו שוגג דרבי יהודה דאסר לדידיה בו ביום ,וכמו

עלכרחךדבעילאפוקיהמכללאדבכלשוחטין,ומוכחדדוקאדיעבדכשרים.

שהוכיחוהתוס'גופייהוגבימזידדרבימאיר,דאיאסרלדידיהעולמיתהיינו
מזידדרבייהודה.

דףטזע"א

ז(גמ' ,הכי קאמר אף על פי שבמזיד מתחייב בנפשו הוא הכא דבשוגג

א(גמ' ,לא קשיא הא בסרנא דפחרא הא בסרנא דמיא ואיבעית אימא הא

שחיטתו כשרה .ביאר הלב אריה ,דהא דתלינן במזיד אף דאיירינן בשוגג,

והאבסרנאדמיאולאקשיאהאבכחראשוןהאבכחהשני .כתבהרשב"א

להורות דהא דאסור דומיא דיום הכיפורים ,היינו דווקא בגוונא דבמזיד

בתורתהבית )ב"אסוףש"א(וכןפסקבשולחןערוך )סימןזסעיףא(,דשרי

מתחייבבנפשו,לאפוקיהיהלוחולהולאהבריאדלאמתחייבבנפשו,מותר

לשחוט בסרנא דפחרא לכתחילה .והיינו טעמא ,משום דאמרי בברייתא

בוביוםכמושכתבותוס'ד"הכישרי,וקמשמעלןדלאחיישינןשמאירבה

שחיטתוכשרהומשמעדיעבד,ומוקמינןלהבדפחראוהוידיעבדאטודמיא,

בשבילהבריא.ועייןמהשכתבבחידושיהחתםסופר.

וב"אי בעית אימא" מוקמינן להבכח ראשון והוי דיעבד משום דגזרינן אטו

ח(גמ',ונוקמהכרבייוחנןהסנדלר.כתבהרא"שבבאקמא)מרובהסימןו'(,

כחשני,אבלבפחראלאאייריומסתמאכשרלכתחילה,וכיוןדמדאורייתא

דלרבי יוחנן שחיטה ביום כיפור הויא שחיטה ראויה מיד ,דיום כיפור קיל

ודאישריאהויספקדרבנןאיכלישנאקמא)דאסרהלכתחילה(איכלישנא

משבת .אמנם הים של שלמה )בבא קמא עא (.כתב ,דמדכתיב ביה שבתון

בתרא )דשריא לכתחילה( וספיקא דרבנן לקולא .אבל הרמב"ם )פ"ב

משמע ,דשוה איסור יום הכיפורים לשבת.ובשו"ת בית הלוי )ח"א סימן טז

משחיטה הי"ג( ,והרא"ש )סימן כג( כתבו ,דאף של פחרא מהני דווקא

ס"ק ד( הוכיח כדבריו מהא דהקשו בסוגיין דנוקמה למתניתין כרבי יוחנן

בדיעבד.

הסנדלרובשוגג,ולשיטתהרא"שהיאךנוקמהכרבייוחנן,האכתיבדשבת

ב(גמ' ,שם .כתב הרשב"א בתורת הבית הקצר )שער א בית א( ,דבסרנא

כיום הכיפורים ,והא לא שוו ,דביום כיפור שרי במזיד במוצאי יום כיפור,

דפחרא שמכח האדם הוא ,שוחטין בו בין בכח ראשון בין בשאר כוחות

ובשבתאסורעולמית,אלאעלכרחךדשוולגמרי.

שכולםמכחהאדםהןבאין.אמנםרבינויונהבברכות)מב.מדפיהרי"ף(לא
גרס באיבעית אימא "הא והא בבדקא דמיא" ,ולהכי פירש דה"אי בעית

דףטוע"ב

אימא" איירי בסרנא דפחרא דמכח גברא ,ומפלגינן בין כח ראשון דמהני,

ט(גמ' ,גזירה שמא ירבה בשבילו .כתבו בחידושי הרשב"א ותוס' במנחות

לכחשנידלאמהני,וכןפסקלהלכה.

)סד (.ד"ה שתיים ,דהאיסור להוסיף אינו אלא מדרבנן ,ומכל מקום הא

ג(תוס' ד"ה מנין ,ואם תאמר וכו' נפקא לן מהכא דקדשים טעונים כלי.

דגזרינןשמאירבהלאהויגזירהלגזירה,משוםדחיישינןשמאיוסיףחתיכה

פירש רש"י במנחות )פב (:ד"ה סכין ,דילפינן מאברהם דבעינן כלי ולא

לקדרה שעל האש ,דהא ודאי הוי דאורייתא ,דדוקא במוסיף קודם שהניח

מולקין .וביאר הראש יוסף ,דסבר דכיון דקרא ד"זאת התורה לעולה

הקדרה על האש הוי דרבנן .אמנם הר"ן בביצה )דף ט :מדפי הרי"ף( כתב,

ולמנחה" קאי נמי אחטאתהעוף ,והוה אמינא דנקיש כל הקדשים דיוכשרו

דאףבמוסיףלקדרהקודםשהניחעלהאשאסורמןהתורה.

במליקהכחטאתהעוף,ואףדכתיבכמהפעמים"ושחט",מכלמקוםמליקה

י(רש"י ד"ה הלכתא ,לחולה מבעוד יום .אבל הרמב"ם )פ"ב משבת ה"ט(

נמי תהני בהו ,לכך כתב עולה ,דטעונה כלי ,וכדילפינן מאברהם דכתיב

כתב" ,השוחט לחולה בשבת מותר לבריא לאכול ממנו בשר חי" .והשיג

"ויקחאתהמאכלת"דבעינןכלי.ועייןשם.

הראב"ד )שם( ,דהוי ליה למימר דהיינו דווקא אי הוי לו חולה מבעוד יום,

ד(בא"ד ,שם.כתבהרמב"ם )פ"דממעשההקרבנותה"ז(,דצריךלכתחילה

דאילאוהכיאסורמשוםמוקצה.ותירץהמגידמשנה,דהרמב"םפירש,דרב

לשחוטבכלי,ובדיעבדכשרבלאכלי.וביארהמהר"יקורקוס )שם(,דמהאי

דימיסברכרבישמעון,דמוקצההוירקבדחאובידיים,אבלבאיסורדממילא

קרא ליכא למילף עיכובא ,דלאו בלשון ציווי קאמר ליה ,ואפשר דאברהם

כדהכא לא הוי מוקצה ,ואתי שפיר ,דהא רב דימי לא הזכיר דהוי חולה

למצוה עביד הכי .והראש יוסף כתב ,דהיינו משום דבקדשים בעינן קרא

מבעודיום).ועייןבאותהבאה(.

לעכב .והוכיח דהתוס' לעיל )ג (.ד"ה כגון פליגי ,וסבירא להו דאף דיעבד

יא(בא"ד ,שם .כתב התפארת יעקב ,דרוב הפוסקים פליגי ופסקו כרבי

בעינן כלי ,דאי לאו הכי ,מאי מקשי התם דבעינן כלי ,הא התם איירי

שמעון דלית ליה מוקצה מחמת איסור ,והוכיח כדבריהם ,מהא דאמר

בדיעבד,אמנםבמהר"יקורקוס)שם(נסתפקאילתוס'דהתםכשרבדיעבד.

הלכתאהשוחטלחולהבשבתוכו',ולדברירש"ימאיהלכתאהאליכאמאן

ה(בא"ד,אבלכלילאשייךלמילףחוליןאלאבקדשיםכשארעבודותדבעו

דפליג דכולי עלמא שרו ,והוי ליה למימר "הלכתא המבשל אסור שמא

כלישרת.כתבהלבאריה,דאףדכתבותוס'לעיל )ג(.דבשחיטהלאבעינן

ירבה",אלאודאיאתאלאשמועינןדליכאלמוקצהמחמתאיסור.

כלי שרת ,מכל מקום כיון דשאר עבודות בעו כלי שרת ,איכא למימר

יב(תוס'ד"הכגוןשקצץלודלעת ,בתוה"ד ,ומבשלאסורמשוםדדלעתלא

דבשחיטהבעיכלי,מהשאיןכןבחוליןדלאמצינוכללדיןכלילגבייהו.

חזיאלכוס.הקשה התורתחיים,אםכןאמאינקט"קצץלודלעת",האהוה

ו(גמ' ,לענין הכשר זרעים תנאי היא .כתב בחידושי הר"ן ,דמאן דאמר

ליהלמימרכגון"שבישללודלעת".

כמחוברהיינומשוםדכתיב"וכייותןמיםעלזרע"דהויתלושלגמריאבל

ז

מסכת חולין דף טז
י תמוז התשע"א
תלושולבסוףחיברומהיכיתיתידיוכשר.

מכהקאמרינן.בשבת)פב(.משני,האבלחיםהאביבשים.ופירשרש"י)שם(

ז(רש"יד"הלעניןהכשרזרעים,איהויוכו'דאיאחשבינהולגשמיםבירדתן

ד"ה לחין ,דבלחין שאין האור שולט בהם שרי לקנח .ובמגיד משנה )פכ"ו

לצורך שום דבר ואחר כך נפלו פירות לתוכן אף על פי שלא ידע וכו' כל

משבת ה"ה( כתב ,דאיכא מאן דסבר איפכא דבלחים אסור וביבשים שרי.

משקה שתחילתו לרצון וכו' .אמנם הרמב"ם )פי"ב מטומאת אוכלין ה"ב(

עייןשם.

כתב",משקהשנפלעלהאוכלבתחילהברצוןהבעליםאףעלפישאיןסופו

יג(גמ',שם.התורתחייםהביאבשםספראגודה,דהאידנאאיןנזהריןבזה

ברצון או שהיה סופו ברצון ואין תחילתו ברצון הוכשר" ,משמע דפירש

משום דבתי כסאות שלנו אינם בשדה .והקשה עליו ,דכיון דטעמא משום

"תחילתו לרצון" אנגיעה בפירות ,ולא על זמן ירידתם כרש"י ,ולדידיה אי

סכנה ולאו משום כשפים ,מה לי בבית מה לי בשדה .ועוד ,דאם כן אמאי

רצה בזמן ירידתם ולא בזמן שנגעו בפירות אינו מכשיר .וכן השיג עליו

מוקיהכארבפפאבקינוחפימכה,לוקמהבביתהכסאשבבית).ועייןבאות

הראב"ד)שם(אמנםהכסףמשנהכתב,דישלומרשהרמב"םמודהשמועיל,

הבאה(.

מהאדכתב)שםהל'ג(בדיןכופהקערהעלהכותל.

יד(רש"יד"הה'דבריםכו',בתוה"ד,ובשחיטהדלמאמינקבלהולסימנים.

ח(תוס'ד"האמר,בסוה"ד,וישלומרכו'למאןדאמרמחוברהוימבעיאליה

כתב ר"ע מברטנורא )חולין פ"אמ"ב( ,דנוקב הסימנים ואתילמעבד חלדה.

דשמא אצטרובל לא הוי מחובר כמו בית .ובחידושי הרמב"ן פירש ,דהיינו

וביארהרש"ש,דאילאחיישינןלחלדה,מהאיכפתלןבנקיבתסימנים,הא

משוםדכותלאיןעתידלטלטללעולםלהכיבטללגביקרקעאבלאיצטרובל

תנןלקמן)ל(.דשחטבשנייםושלושהמקומותכשר.

עתידלטלטל.

טו(גמ',שבתחילהנאסרלהםבשרתאוה.כתבותוס'יבמות)עא (:ד"המאי
טעמא )בתרא( ,דהיינו ליוצאי מצרים דמלו והיו מותרים בקדשים ,אבל

דףטזע"ב

הילודיםבמדברדלאמלולאנאסרלהומשוםדאיןיכוליםלאכולבקדשים

ט(גמ',בעירבאתלושולבסוףחברולעניןשחיטהמאי.כתבבחידושיהר"ן,

והווכצביואיל,דכיוןדלאשייךבהוקדשיםשרו,כדלקמן)יז.(.

דהכי מספקא ליה ,דמחד גיסא כמחובר הוי ,דכיון דילפינן מ"ויקח את

טז(תוס' ד"ה שבתחלה ,וקשה דההוא קרא לא איירי אלא בקדשים.

המאכלת"דווקאכהאיגוונאכשר,אבלהכאדלבסוףחברופסול,אודלמא

והרמב"ןבפירושהתורה)ויקראפי"זפ"ד(כתבכרש"יד"הנאסר,דאדרבה

לאילפינןתלושמ"ויקחאתהמאכלת"אלאגמ'גמירדמחוברפסול,ולהכי

קרא איירי אף בשל חולין ,והיינו טעמא דמסיים הכתוב "או אשר ישחט

בתלושולבסוףחברודאינומחוברגמורשמאכשרהוא.

מחוץלמחנה",דאיבקדשיםמאיקמשמעלן,אלאעלכרחךדאייריבחולין

י(גמ' ,שם .כתב בחידושי הרמב"ן ,דרבא מספקא ליה אי לעבודה זרה

ולהכיהויאמינאדכמוכשהרחיבה'גבולםהותרלהובשרתאוההכאנמי

מדמינןליהוהויכתלוש,אולהכשרזרעיםוכמחוברהוי,והיינולתנאקמא

בשוחטחוץלמחנה,קמשמעלןדלא.

דסברגביהכשרזרעיםדתלושולבסוףחיברומחוברהוי,אבללתנאבתרא

יז(בא"ד,שם.בחידושיהר"ןתירץשיטתרש"י,דכיוןדבשרתאוהאסור,כל

דאמרכתלושהוי,פשיטאליהדלעניןשחיטהכשר.אבלבחידושיהרשב"א

השוחטבסתםכאילוהקדישובפירוש,שאילאוהכילמההואשוחט.

כתב להיפך ,דלתנא קמא דגבי הכשר הוי כמחובר פשיטא דפסול ,והא

יח(תוס' ד"ה שבתחילה ,בתוה"ד ,וקשה דההוא קרא לא איירי אלא

דמספקאליההיינולתנאבתראדסברדבהכשרהויכתלוש.

בקדשים וכו' .ובחידושי הרמב"ן והרשב"א הביאו דמדברי המדרש )פרשת

יא(גמ' ,תא שמע היה צור יוצא מן הכותל כו' .הקשה בחידושי הרשב"א,

ראה( מבואר כדברי רש"י ד"ה נאסר ,ולכך ביארו ,דודאי עיקר טעמא דר'

כיוןדלאמספקאלרבאאלאלתנאבתראמאימייתימהכא,לימאתנאקמא

ישמעאל מדכתיב "כי ירחיב וכו'" ,אלא דממילא איגלי דהכל בכלל "ואל

היא דלדידיה ודאי כמחובר הוא ופסול .ותירץ ,דכיון דלא תני בה פלוגתא

פתח אהל מועד לא הביאו" ,דכיון דאסרה תורה לאכול אפילו חולין אלא

ולאאשכחןמאןדפליגעלה,סתמאדמילתאכולהותנאימודובה.אינמי

אםכןהקדישן,גלירחמנאדאףהןבכללשארקדשיםאםרצהלאכלם,והא

יש לומר ,דאין הכי נמי ,אלא דעדיפא מינה מהדר ליה ,דאפילו אי כתנא

דהקשומצביואיל,איןהכוונהדהיההוהאמינאדאףאותםיצטרכולהביא

בתראהיא,ליכאמינהראיהכדדחיליה,וסיים,דתירוץראשוןעיקר.

לאהלמועד,אלאדסלקאדעתךדכיוןדלאאפשרלהביאם,איתסרולגמרי.

יב(גמ',המקנחבדברשהאורשולטבושיניונושרותאמררביפפאקינוחפי

ועוד עיין מה שכתב במשך חכמה פרשת אמור )פכ"ב פכ"א(.

ח

