
   

   

  

  סוגיות מבוארות בדרך קצרה
  

  ללמוד להבין ולזכור
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ובכך לקיים את דברי , בא לסייע את הלומד להלך בסוגיה בדרך כבושה וסלולה, "בקיצור"חיבור זה הנקרא 

באופן , שהיא הדרך הקצרה להיכנס לסוגיית הגמרא, "קצרה"לעולם ישנה אדם דרך , ל במסכת פסחים"חז

  . שיהיו הדברים ברורים ומאירים

  

ל "ולהציל ממה שאמרו חז, להיות מהזורעים וקוצרים, זמן קצר על הלימודלחזור ב, וכמו כן מסייע חיבור זה

  ".קוצר"כל הלומד ואינו חוזר כזורע ואינו , במסכת סנהדרין

  

כל מקום שנאמר בחיבור זה , ולפיכך', י תוס"חיבור זה כולל בתוכו את מסקנות הגמרא על פי פירוש רש

', י או תוס"שלפי היוצא מהגמרא על פי פירוש רש, ראלא לומ, אינו בא לפסוק הלכה למעשה, לשון הלכה

ולפיכך , ע נפסקה על פי פירושי ראשונים אחרים לסוגיה"אבל למעשה פעמים רבות ההלכה בשו, כך ההלכה

  .ת וחזרתו"שאין מטרתו אלא לסייע בלימוד גפ, אין לסמוך למעשה על המבואר בחיבור זה

  

וכמו כן כמעט אי אפשר שיוציא האדם מידו , בר בלא תבןשאי אפשר ל, כבר למדונו חכמים, ומלבד זאת

ִגיאֹות ִמי ָיִבין",  י את דברי דוד בתהילים"וכמו שפירש רש, דבר מתוקן בלא שגיאות  ,אני נזהרתי בהם", "ׁשְ

מכל , ועל זאת אבקש. ולפיכך מן הסתם גם חיבור זה אינו נקי משגיאות, "זהר שלא אשגהיאפשר לה אבל אי

כדי שאוכל לתקן זאת  ,לכתובת הרשומה למטה, שישלח ויודיע לי, זה דבר הטעון תיקוןמי שימצא אי

  .במהדורות הבאות

  

  

 .וניתן לקרותן בפני עצמן ,"בקיצור"האותיות המודגשות הן תמצית ה :הערה
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   לעילוי נשמת

   ל"ז פורת ןשמואל ב ר "הר

  ל"ז דוד ומרים ר"הר ןב

  א"עתש אייר ט"ע כ"נלב

  .ה.ב.צ.נ.ת

  

  

  הגאון הגדול מת לעילוי נש

  ל "זצחיים שאול קרליץ רבי 

  ל "בן הגאון רבי מאיר זצ

   א"בתמוז תשס' ע כ"נלב
  .ה. ב. צ. נ. ת
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 לעילוי נשמת

  ל"ז יהונתן דוד יוליסר "הר

  ל"ז )יובל(י צב ר"ן הרב

  ח"תשסבתמוז ' זע "נלב

  . ה. ב. צ. נ. ת

  ו"ב הי"ר יצחק יוליס וב"י אחיינו הר"הונצח ע

  

  
  

 לעילוי נשמת

  ל"ז יוליס עקב בונםיר "הר

  ל"זי צב ר"ן הרב

  ט"מתשבתמוז  ט"יע "נלב

  . ה. ב. צ. נ. ת
  

  ו"ב הי"ר יצחק יוליס וב"הר ונבי "הונצח ע
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 אימי מורתי לעילוי נשמת

  ה"ע שפרינצא שיף מרת
  ל"ז יהודה גרשון לעזר ר"ת הרב

  

 אחיי לעילוי נשמתו

  ד"ל הי"ז יהודה גרשון ואברהם שיף
  'שנעקדו על קידוש ה

  ד"שסיון תג ב"י
  

  .ה. ב. צ. נ. ת
  

   ו"ב הי"ר משה מנחם שיף וב"הונצחו על ידי הר
  

  

  לעילוי נשמת

   ה"ע רכה הנדשרב רתמ

  ל"ונה דב זי ר"הר תב

  ג"נתש תמוזב 'יע "נלב

  .ה. ב. צ. נ. ת
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 לעילוי נשמת

  ד"הי ל"ז רידה רייזל מרזלפ רתמ

  ל"ז הרון ואטלא ר"הר תב

  ז"נשת תמוז א"יע "נלב

  .ה. ב. צ. נ. ת

  

 לעילוי נשמת

  ל"ז אובן ברןר ר"רה

  ל"ז ביצ ר"הר ןב

  ח"משת סיון' לע "נלב

  .ה. ב. צ. נ. ת
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  מסכת חוליןמסכת חוליןמסכת חוליןמסכת חוליןמסכת חוליןמסכת חוליןמסכת חוליןמסכת חולין
  הכל שוחטיןפרק ראשון   

  
  'דף ב

  

  במשנה" הכל"לשון 

הכל ", כגון, "הכל"בכל מקום ששנה התנא דין בלשון 

שמלבד , ללמדבא התנא , ..."הכל עושים ", ..."חייבים 

הוא נוהג גם במישהו , הדין נוהג בהם בפשיטותאלו ש

בכל הדינים הנזכרים בסוגיה , י"יתבאר בעזה בהמשךו. נוסף

  .הו הדבר הנוסף שאותו דין נוהג בומ, "הכל"בלשון 

  

  "הכל חייבים"לשון 

אותו , ..."הכל חייבים " ,בכל מקום ששנה התנא דין בלשון

, ילהכלומר חובה לעשות כן לכתח ,לכתחילהדין נאמר 

  :כגון
  

שלא רק , הנזכר כאן בא ללמד" הכל"ו. הכל חייבים בסוכה. א

משעה , שאינו בר מצוותגם קטן אלא , בני מצוות חייבים בסוכה

  .אחייב בסוכהשאינו צריך לאמו 
  

הנזכר כאן בא ללמד שלא רק " הכל"ו. הכל חייבים בציצית. ב

משעה , שאינו בר מצוותגם קטן אלא , בני מצוות חייבים בציצית

  .בטלית חייב בציציתשיודע להתעטף 

  

  "הכל עושים"לשון 

אין לדעת , ..."הכל עושים ", כששנה התנא דין בלשון

כלומר שיש , מלשון זה אם אותו דין נאמר לכתחילה

כלומר שאם עשו , בדיעבדשאותו דין נאמר או , לעשות כן

דין שכן פעמים שונה התנא בלשון זה . כך וכך הדין, כן

דין ופעמים שונה התנא בלשון זה , אלא דיעבדשאינו 

  .שהוא לכתחילה
                                                                                                                                                                                                                         

 
או שאביו מחויב לחנכו  ,האם הקטן עצמו חייב בכך ,לא נתבאר בסוגיה א

  .בכך

  

  :והם דיעבד ,"הכל עושים"בלשון דינים שנשנו אלו ו
  

  .אחד האנשים ואחד הנשים, הכל ממירים. א
  

, שאם עברו על הכתוב, אנשים ונשים שוים בזה, כלומר

 'הִיֵּתן ִמֶּמּנּו לַ  ֶׁשרּכֹל אֲ  'הְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ִמֶּמָּנה ָקְרָּבן לַ ְוִאם "

לֹא ַיֲחִליֶפּנּו ְולֹא ָיִמיר אֹתֹו טֹוב ְּבָרע אֹו ַרע  .ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש

ואמרו על בהמת קדשים שתהא בהמת חולין , "ְּבטֹוב

והעושה כן לוקה , אף שאסור לעשות כן, אחרת תמורתה

מה , מכל מקום, שעבר באיסור לא תעשה, באת הארבעים

כמבואר בסוף , בהמה השניה קדושהוגם ה, שעשו עשו

ּוָרתֹו ָהֵמר ָיִמיר ְּבֵהָמה ִּבְבֵהָמה ְוָהָיה הּוא ּוְתמ ְוִאם", הכתוב

בא ללמד שלא רק המקדיש הנזכר כאן " הכל"ו". ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש

  .עצמו עושה תמורה אלא אף יורשו
  

הכל "שכל מקום שנזכר , ולפי מה שרצו לומר מתחילה[

אף על פי כן שנו כאן בדין זה , ההוא לכתחיל, "עושים

כי מסיום , ולא חשו לכך, "הכל ממירים"שהוא בדיעבד 

, שכך סיום המשנה, המשנה מובן שכל הדין הוא בדיעבד

  ].ג"לא שהאדם רשאי להמיר אלא שאם המיר מומר"
  

  .הכל מעריכים ונערכים נודרים ונידרים. ב
  

ך ער"או , "ערכי עלי"פרשת ערכין מדברת במי שאומר 

ראה [, שנותן להקדש כפי הערך הקצוב בפרשה, "פלוני עלי

אותו אדם שווה הרבה מהערך הקצוב ובין אם בין , ]דהערה 

                                                                                                                                                                                                                         
 
לא " ,תרי לאוי כתיב דהא ,מר וסופג שמוניםהוה ליה למי, ם תאמרוא ב

וכגון דאמר  ... ,חברו דחד בשלו וחד בשל ,ויש לומר ".יחליפנו ולא ימיר

דבענין אחר אין ממירין בשל  ,בבהמתו ימיר כל הרוצה להמיר ,חברו

 ].'תוס... [ אחרים
, "הכל ממירים"שהסיבה ששנו כאן  ,ורבינו תם פירש. י"כן פירש רש ג

 .שאפילו אם המירו במזיד עשו תמורה ,ללמד היא
 .ראה בעמוד הבא ד
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  . שווה פחות מהערך הקצובאם ובין 

  

 ,"דמי פלוני עלי"או " דמי עלי"ונדרים הם כשאדם אומר 

שאז הוא מתחייב לתת להקדש את שווי אותו אדם שנקב 

  ]. ה בשוק לעבדכפי שהיה נמכר אדם כז[ ,בו
  

שלא רק , בא ללמד ,ונודרים לעניין דין מעריכיןהנזכר " הכל"ו

, קטן בן שתים עשרה שנה ויום אחד אףאלא , גדול מעריך ונודר

מאחר שיודע לשם מי מעריכים , מופלא סמוך לאישהנקרא 

לעניין דין הנזכר " הכל"ו. ערכו ונדרו חלים וחייב לשם, ונודרים

גם מוכה אלא  ,לא רק מי שיש לו שווי נערךש, בא ללמד, נערכין

נותן כפי הדמים הקצובים בפרשה  ,והמעריך אותו ,נערך שחין

הנזכר " הכל"ו. אף על פי שאין לאיש זה שום שווי, לפי שנותיו

הקטן פחות מבן שאם אמר על , בא ללמד, לעניין דין נידרים

ב אף על פי שלעניין ערכין אין לו ערך קצו ,דמיו עליי חודש

  .לעניין נדרים מתחייב הנודר לתת שוויו ,בפרשה
  

שאם העריכו או נדרו נתחייבו , ואף שהכל בכלל הדין הזה

וכן אם העריכו אותם או נדרו לתת דמיהם , לשלם להקדש

לכתחילה , הנודר והמעריך חייב לשלם כן להקדש, להקדש

שמא לא  אכי אין ראוי לאדם לנדור נדרים, אין לעשות כן

ונאמר ". ְוִכי ֶתְחַּדל ִלְנּדֹר לֹא ִיְהֶיה ְבָך ֵחְטא"מר שנא, ישלם

 ]כלל[טֹוב ֲאֶׁשר לֹא ִתּדֹר ] אבל[ ֵאת ֲאֶׁשר ִּתּדֹר ַׁשֵּלם"

  .ב"ְולֹא ְתַׁשֵּלם ]כלומר שמא תידור[ ִמֶּׁשִּתּדֹור
  

טוב , הגרוע ביותר נודר ואינו משלם, כך הסדר, ולפי זה

ואין , אינו נודר כללהטוב ביותר שו, ממנו נודר ומשלם

   .גחילוק בין נדרים לנדבות

                                                                                                                                                                                                                         
 

  ערך נקבה  ערך זכר  גיל

  שקלים 0  שקלים 0  חודש - 0

  שקלים 3  שקלים 5  שנים 5 –חודש 

  שקלים 10  שקלים 20  שנה 20 –שנים  5

  שקלים 30  שקלים 50  שנה 60 –שנה  20

  שקלים 10  שקלים 15  מעלה -שנה  60
 

ֲאֶׁשר ָנַדְרִּתי "וכן אמר יונה  ,"ַוִּיַּדר ַיֲעקֹב ֶנֶדר"והא כתיב  ,ואם תאמר א

 ].'תוס... [ויש לומר דבשעת צרה מותר ". ֲאַׁשֵּלָמה
ֵאת " ,י שעניין זה למד מסמיכות הכתוב הזה לכתוב שלפניו"כן פירש רש ב

דכולא מילתא דריש מהאי קרא  ,אבל לרבינו תם נראה". ֲאֶׁשר ִּתּדֹר ַׁשֵּלם

טֹוב "דהוה ליה למכתב  ,"ְולֹא ְתַׁשֵּלם ֲאֶׁשר לֹא ִתּדֹר ִמֶּׁשִּתּדֹור טֹוב", לחוד

 ,קאמר" ְולֹא ְתַׁשֵּלם ִמֶּׁשִּתּדֹור"ואני ידענא ד ,"ֲאֶׁשר לֹא ִתּדֹר ִמֶּׁשִּתּדֹור

דמשתדור כדרך  ,"ִמֶּׁשִּתּדֹור"לגלויי על  ,"ְולֹא ְתַׁשֵּלם"אלא להכי קאמר 

 .משלמיםשנודרים ו ,הנודרים קאמר
אפילו מביא  ,מאחר שאין טוב שיהא נודב ומשלם כל עיקר ,ואם תאמר ג

כיון  ,ויש לומר. היאך אכלו ישראל שלמים במדבר ,כבשתו לעזרה

כל זה , אבל לדעת רבי יהודה. דכדעת רבי מאירוכל זה 

, כי הנודר חייב באחריות הנדר, "]הרי עלי"שאמר [, בנדרים

, אבל בנדבות .ויש לחוש שמא לא ישלם ויעבור על הנדר

כי מאחר שכבר הפריש את , אין לחוש, "]הרי זו"שאמר [

, אינו חייב באחריות, ואף אם יאבד .אי ישלםוד, חיובו

, מודה הוא, ומכל מקום .הטוב מכולם נודב ומשלםולכן 

לכתחילה אין , חשש שלא ישלםשערכין ונדרים שיש בהם 

  .לעשות
  

  :והם לכתחילה ,"הכל עושים"בלשון דינים שנשנו אלו ו
  

  .ההכל סומכים אחד האנשים ואחד הנשים. א

ְוָסַמְך ָידֹו [", סמיכה על הקרבנות הם בכלל דין, כלומר הכל

ויש להם לסמוך , "]ַעל רֹאׁש ָהעָֹלה ְוִנְרָצה לֹו ְלַכֵּפר ָעָליו

שלא רק , בא ללמדהנזכר כאן " הכל"ו. לכתחילה על קרבנם

  .אלא גם יורשו, המקדיש עצמו סומך על קרבנו
  

  .הכל שוחטין. ב
  

ר ומאח, "הכל שוחטין ושחיטתם כשרה", שנינו במשנתנו

הכל "על כרחך מה ששנו , משמע דיעבד" שחיטתן כשרה"ש

יש כאן , שאם הוא דיעבד, הכוונה לכתחילה, "שוחטין

  . כפילות שלא לצורך
  

מי הם השוחטים , י תתבאר משנתנו להלן"ובעזה

ומי הם שאינם , "הכל שוחטין"לכתחילה שנתרבו מ

, אבל בדיעבד שחיטתם כשרה, שוחטים לכתחילה

  ".ושחיטתן כשרה"מילים משנתנו בשהתכוונה אליהם 

  

  שחיטת חרש שוטה וקטן

כי , שחיטתן פסולה אף דיעבד, חרש שוטה וקטן ששחטו

) א(כגון , יש לחוש לכמה דברים פסולים בשחיטתם

  .ווחלדה) ג(דריסה ) ב(שהייה 
                                                                                                                                                                                                                         

 

הוו כאילו ציוה להם המקום לאכול על  ,שנאסרו בעניין אחר בבשר תאוה

 ].'תוס. [ידי שלמים
 .יגי בנודבלפדקאמר ד ,הך סוגיה כלישנא בתרא דפרק קמא דנדרים ד

אבל בנודב מודה רבי מאיר  ,דפליגי בנודר ,אבל ללישנא קמא קאמר

 ].'תוס[ .שמותר
שנשים [ס "ולא מצינו כן בשום מקום בש ,חפשנו בכל המקומות ה

ואפילו לרבי יוסי  ,]דעה שאינן סומכות[ ,ואדרבה איפכא מצינו ,]סומכות

 ].גליון הגמרא. [ע"וצ ,ורבי שמעון אינו אלא רשות
[]  .ובהמשך המסכת', להלן בדף טי "כל הפסולים הללו יתבארו בעזה ו

ומיהו עיקור דסכין פגומה לא . ולהגרמה ועיקור לא חיישינן דמינכר

 ].'תוס. [מנכר
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וראו שלא ארעו דברים אלו , ואם עמדו על גביהם אחרים

  .בדיעבד שחיטתם כשרה, בשחיטתם

  

  ..."הכל שוחטין "נתנו דיני מש

חוץ . ושחיטתן כשרה. אהכל שוחטין", שנינו בתחילת הפרק

וכולן ששחטו . מחרש שוטה וקטן שמא יקלקלו את שחיטתן

  ".ואחרים רואין אותן שחיטתן כשרה
  

, נאמרו בגמרא כמה ביאורים לשלושת הפרטים הבאיםו

" הכל שוחטים"במה ששנה , מה כוונת התנא ללמד) א(

. רק בדיעבד" שחיטתן כשרה"ומי הם אלו ש) ב(. לכתחילה

אחרים "ומי הם אלו ששחיטתן כשרה בדיעבד כש) ג(

  ".רואים אותן
  

לאתויי טמא " הכל", ]דברי רבה בר עולא[ – 'ביאור א

ואלו הם דיני . ששוחט חולין שנעשו על טהרת הקודש

  :המשנה
  

הכל שוחטים , כלומר –" הכל שוחטים לכתחילה) "א(

. שוחט אותןואפילו אדם טמא , מות חוליןלכתחילה בה

אף אלא , בלא רק חולין שאין נשמרים בהם מטומאהו

 מר בהם מכל טומאה כאילו הם קדשיםחולין שקבלו להיש

שבעליהם רוצה להתרגל , חולין שנעשו על טהרת הקודש[=

ומקבל עליו לשמור אף חולין שלו כאילו , לשמור קדשים בטהרה

חולין כאלה יש להישמר , מדרבנןואף על פי ש, ]הם קדשים

הטמא מותר לשחוט , בהן מכל טומאה הפוסלת קדשים

, ולכן. ובלבד שלא יטמא אותן בשחיטה, אותן לכתחילה

כי כלי , לא ישחט בסכין של מתכת, אם הוא טמא מת

, הוא נעשה טמא כמותם, מתכת הנוגע במת או בטמא מת

, ]חלל עצמושחרב נעשית כ, ללמד, "ַּבֲחַלל ֶחֶרב"שנאמר [

היא נעשית אב , וכשישחט טמת מת בסכין של מתכת

ישחט אלא , וחוזרת ומטמאת את הבשר, גהטומאה כמותו
                                                                                                                                                                                                                         

 
ואין . כתוב בהלכות ארץ ישראל דנשים לא ישחטו מפני שדעתן קלות א

טין והא דלא קתני הכל שוח... נראה דאפילו בקדשים שוחטות לכתחילה 

 ]. 'תוס. [כי אין חידוש באשה יותר מבאיש... אחד אנשים ואחד נשים 
היינו דווקא  ,ואף על גב דאסור לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל ב

ואפילו יהא אסור לטמא גופו באוכלין . דשייכא בהו תרומה ,בפירות

אזהרה לבני ישראל  ,והתקדשתם והייתם קדושים ,כדדרשינן ,טמאים

ולאוכלן בימי  ,מכל מקום יכול לטמאתן ,ליהן בטהרהשיאכלו חו

 ].'תוס. [טומאתו
אלא  ,כי אפילו לא נעשית החרב כטמא מת עצמו ,לא אצטריך לטעם זה ג

אלא  ,חוזרת ומטמאת את הבשר להיות שני לטומאה ,כראשון לטומאה

 ].י"רש[ .דהבשר הוי אפילו ראשון ,רבותא נקט

שהיא כלי , כקרומית של קנה, בדבר שאינו מקבל טומאה

ואין כלי עץ מקבל  ,]פשוטי כלי עץ[=עץ שאין בו בית קיבול 

, ואם הוא טמא שרץ. אלא כשיש בו בית קיבול, טומאה

, כי הנוגע בשרץ אינו אב הטומאה[, מטמא את הכלי שאינו

ואין כלי מקבל טומאה אלא מאב , אלא ראשון לטומאה

כי אינו מטמא , יכול לשחוט אף בסכין] ולכן, הטומאה

כדי שלא יתקרב הוא , וכל זה יעשה בדבר ארוך. אותה

  .שמא יטמא אותו בנגיעה, עצמו לבשר
  

מה שהתרנו  ,כלומר –" ושחיטתם כשרה בדיעבד) "ב( 

אפילו נעשו , אין זה אלא בחולין, לטמא לשחוט לכתחילה

, הטמאלא ישחט , אבל במוקדשים ממש, על טהרת הקדש

 ו השמא יטמא הוא עצמו את הבשר, דבסכין ארוכהלא אף 
, כי מאחר שמוזהר מהתורה שלא לטמא את הקדשים, ז

רּומָֹתי ְלָכל ְּת  ַוֲאִני ִהֵּנה ָנַתִּתי ְלָך ֶאת ִמְׁשֶמֶרת", שנאמר

גזרו , ללמד שיש לשומרם בטהרה, "ָקְדֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל

, אף לא מרחוק, שלא יתעסק בהן הטמא כלל, חכמים

, בדיעבד, ומכל מקום. ויטמא, שמא יתקרב, בסכין ארוכה

, ברור לי שלא נגעתי בבשר, ואומר, מוקדשיםאם שחט 

  .חשחיטתו כשרה, ולא טמאתי אותו

                                                                                                                                                                                                                         
 
מהר הבית  ,הא סכין ארוכה כל כךאיך יתכן שת ,רבינו אפרים הקשה ד

 ותנן ,דהאי טמא מוקמינן לה בסמוך אף בטמא מת ,עזרת ישראל עד

 שאין טמא מת ועובדי ,החיל מקודש מהר הבית ,דכליםרק קמא בפ

נכנס  עזרת נשים מקודשת הימנו שאין טבול יום ,כוכבים נכנסים לשם

ארוכה  םוהלא עזרת נשי ,ואפילו למאן דמוקי לה בנטמא בשרץ ,לשם

ש לומר כמו שפירש וי .ואיך יתכן שתהא סכין ארוכה כל כך ,אמה 135

לא החמירו אלא ש ,י"ראו כפירוש  .נטמא בפניםכש ולא גזרש ,רבינו תם

יכול  ,אבל בשאר מקומות ,כניסה ויציאה שהוא מקום ,בעזרת נשים

 ].'תוס. [בבמה מ דהכא מיירי"וי. שכינה ממש ליכנס עד סמוך למחנה
 ,אבל בעודה מפרכסת דינה כחיה ,שמא יגע בבהמה אחר פירכוס מ"י ה

 ,מ שרק לעניין העמדה והערכה מפרכסת נידונית כחיה"וי .ואינה נטמאת

 ,נחשבת כאוכל ,משנשחטו בה שני סימנים או רובם ,אבל לעניין טומאה

 ].'תוס. [גם כן יטמא אותה ,ואם יגע בה באותה שעה ,אף בעודה מפרכסת
אלא אם כן נפלו עליו משקים  ,שאין אוכל מקבל טומאהואף על פי  ו

מכל מקום  .ודם קדשים אינו נחשב כמשקה לעניין זה ,להכשירו לכך

נ כגון שהעביר את הבהמה קודם השחיטה "א .חיבת הקודש מכשרת

 ].'תוס. [ועדיין משקה טופח עליה ,במים
ואם תאמר ואמאי לא קאמר שלא ישחט שמא ימשך הוא עצמו לתוך  ז

אי נמי נקט שמא יגע בבשר משום  .ויש לומר מזהר זהיר ומדכר... העזרה 

 ].'תוס. [ואם אמר ברי לי שלא נגעתי, דבעי למימר
, דהיינו אם הוא טמא מת, ל"כששחט באופנים הנ, השחיטה כשרהו ח

כי אין שחיטת  ,וכגון שעשה אותה כעין כלי. שחט בקרומית של קנהכש

לשחיטת ... שאין עושים כלי שרת של עץ ואף על פי . קדשים אלא בכלי
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 –" טו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשרהוכולן ששח) "ג(

יש להכשיר שחיטת , בדיעבד, שבו, יש אופן נוסף, כלומר

אף כשאין אפשרות לשאול אותו אם , קדשים על ידי טמא

, או שאינו יודע אם נגע בבשר או לא, אנגע בבשר או לא

וכמו כן דין זה . [כשאחרים ראו שלא נגע בבשר, והוא

שאם אחרים ראו אותן , קטןהולך על שחיטת חרש שוטה ו

  ].בדיעבד הרי זה כשר, שוחטים בהכשר
  

, ששחיטת טמא כשרה בדיעבד אף במוקדשים, ודין זה

המדברת , א שבמסכתנו"י. נשנה גם במסכת זבחים

ובמסכת זבחים , עיקר מקומו של דין זה, בהלכות שחיטה

, ]כזר אונן ובעל מום, לעבודה[נשנה אגב שאר הפסולים 

הסיבה ששאר האמוראים בסוגיה , ולדעה זו[ה ששחיטתם כשר

, אדרבה, כי לדעתם, לא ביארו את המשנה כביאור רבה בר עולא

. ]ואין צורך לשנותו במסכתנו, עיקר מקום דין זה במסכת זבחים

ובמסכתנו , א שבמסכת זבחים עיקר מקומו של דין זה"וי

הסיבה , ולדעה זו[. אגב הדין שטמא שוחט חולין, נשנה

אמוראים בסוגיה לא ביארו את המשנה כביאור רבה בר ששאר ה

, דינם כחולין, כי לדעתם חולין שנעשו על טהרת הקודש, עולא

ואין צורך , אף לכתחילה, ודין פשוט הוא שטמא שוחט בהם

  ].בלשנות דין חולין שנעשו על טהרת הקודש בפני עצמו
  

  'דף ג
  

ט לאתויי כותי ששוח" הכל", ]דברי אביי[ – 'ביאור ב

  :ואלו הם דיני המשנה. כשישראל עומד על גביו
  

הכל שוחטים , כלומר –" הכל שוחטים לכתחילה) "א(

כי מאחר שהחזיקו הכותים , גואפילו כותי, לכתחילה

ומוחזקים לשחוט , מדקדקים בה, במצוות השחיטה

אלא מאחר , ]ושחיטתם כשרה כי גירי אמת הם[, בהכשר

                                                                                                                                                                                                                         
 

ולא פסלינן קרומית של קנה משום ... קדשים לא בעינן כלי שרת 

דהתם דורון  ,כדפריך בסוטה גבי כפיפה מצרית ,נא לפחתך הקריבהו

אי נמי כפיפה  .אבל בשחיטה לא חיישינן ,דדרך להביאו בכלי נאה ,הוא

  ].'תוס. [מצרית מכוערת יותר מקרומית של קנה
וספק טומאה ברשות הרבים , ואף על גב דעזרה רשות הרבים היא א

כגון שאינו [, אין לנו לטהר מספק כשאין ידוע בודאות שלא נגע, טהור

משום , כי אין הספק שקול, ]אומר שלא נגע ולא ראו אחרים שלא נגע

ואי איירי בבמה אתי שפיר . שברוב הפעמים לא יוכל להיזהר שלא לגעת

 ].'תוס[כרשות הרבים שאינה נחשבת 
 ].'תוס. [האי טעמא הוי מצי למימר נמי ללישנא קמא ב
או שעמדו חכמי הדורות  ,י האם דין משנתנו קיים"יתבאר בעזה' ובדף ו ג

 .ואסרו לאכול משחיטת כותים ,שאחרי כן ובטלוהו

כי [, איסור שחשודים הם להכשיל אחרים באכילות

אינו מלמד , "ְוִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל"הכתוב , לדעתם

אלא שלא לתת מכשול , שאין להכשיל אחרים בדבר איסור

אלא , אין נותנים לכותי לשחוט] לכן, ממש לפני עור ממש

ורואה שאינו מקלקל את , ישראל עומד על גביוכן אם 

  .השחיטה
  

מה שהתרנו לתת , כלומר –" ושחיטתם כשרה בדיעבד) "ב(

אין זה אלא כשישראל עומד על , לכותי לשחוט לכתחילה

כשישראל אינו עומד על אבל , גביו כל הזמן ורואה מעשיו

אין לסמוך , אפילו הוא נכנס ויוצא במקום השחיטה, גביו

ויראה , שמא יכנס הישראל, על כך שירא הכותי כל שעה

ולכן באופן , שרומחמת יראתו זו ישחט בהכ, אותו מקלקל

אם שחט באופן , אולם בדיעבד, אין נותנים לו לשחוטהזה 

או ששחט לגמרי בינו לבין [, שישראל נכנס ויוצא, הזה

על ידי שנותנים לו כזית , בודקים את שחיטתו, ]דעצמו

כי , בידוע ששחט בהכשר, ואם אוכל, בשר ממה ששחט

  .בדיעבד שחיטתו כשרהובאופן הזה , אינו אוכל נבילות
  

 –" וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשרה) "ג(

לדעה זו לא נתברר במה להעמיד את הדין הזה של 

כי אף שניתן להעמידו על שחיטת חרש שוטה . [משנתנו

שאם אחרים ראו אותם שוחטים בהכשר כשר , וקטן

אם היה הדין הזה מדבר רק בשחיטת , מכל מקום, בדיעבד

אין ראוי לשנות בו , נוסף חרש שוטה וקטן ולא בדבר

שהרי דין זה נכתב , ..."ואם אחרים רואין ", אלא, "וכולן"

, "וכולן"ומתוך שנשנה בו , על שחיטת חרש שוטה וקטן

  ].משמע שהוא מדבר גם על דברים נוספים
  

ורבינא ] 'ביאור א[ומשום הקושיה הזו לא קבלו רבה בר עולא  -

  .את הביאור הזה] 'ו' ביאור ה[
  

אין צורך שיהא , כי לדעתו, חולק על דברי אבייורבא 

כדי שירא הכותי , ישראל עומד על גבי הכותי כל הזמן

כדי שירא , ודי שיכנס הישראל מידי פעם ויצא, מלקלקל

שכשישראל , כשם שמצינו לעניין יין נסך. הכותי מלקלקל

ואביי דוחה קושיה זו כי [. נכנס ויוצא אין לחוש שהגוי ינסך

לבין כותי , שלא ראינו שנגע בו, ין גוי שבצד הייןיש חילוק ב

  ].שרואים אנו ששחטה, השוחט בהמה
  

לאתויי כותי ששוחט " הכל", ]דברי רבא[ – 'ביאור ג

                                                                                                                                                                                                                         
 
 .'כן מבואר בגמרא בדף ד ד
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  :ואלו הם דיני המשנה. כשישראל נכנס ויוצא
  

הכל שוחטים , כלומר –" הכל שוחטים לכתחילה) "א(

 כי מאחר שהחזיקו הכותים, ואפילו כותי, לכתחילה

ומוחזקים לשחוט , מדקדקים בה, במצוות השחיטה

אלא מאחר שחשודים הם להכשיל אחרים , בהכשר

ְוִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתֵּתן "הכתוב , כי לדעתם[, באכילות איסור

, אינו מלמד שאין להכשיל אחרים בדבר איסור, "ִמְכׁשֹל

אין ] לכן, אלא שלא לתת מכשול ממש לפני עור ממש

, ישראל נכנס ויוצאכן אם אלא , וטנותנים לכותי לשח

, שמא יכנס הישראל, הכותי ירא כל שעה, ומחמת כן

  .ולכן שוחט בהכשר, ויראה שהוא מקלקל את השחיטה
  

מה שהתרנו לתת , כלומר –" ושחיטתם כשרה בדיעבד) "ב(

אין זה אלא כשישראל עומד על , לכותי לשחוט לכתחילה

יש , אנכנס ויוצא כשישראל אינואבל , גביו או נכנס ויוצא

לחוש שמא קלקל הכותי להכשיל אחרים לאכול נבילות 

אין נותנים לו לשחוט ולכן , שאינו ירא שיראוהו מקלקל

בודקים , לעצמואם שחט , אולם בדיעבד, בינו לבין עצמו

, על ידי שנותנים לו כזית בשר ממה ששחט, באת שחיטתו

, לותכי אינו אוכל נבי, בידוע ששחט בהכשר, ואם אוכל

  .בדיעבד שחיטתו כשרהובאופן הזה 
  

 –" וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשרה) "ג(

לדעה זו לא נתברר במה להעמיד את הדין הזה של 

, כי אף שניתן להעמידו על שחיטת חרש שוטה וקטן[. משנתנו

מכל , שאם אחרים ראו אותם שוחטים בהכשר כשר בדיעבד

ר רק בשחיטת חרש שוטה וקטן אם היה הדין הזה מדב, מקום

ואם אחרים ", אלא, "וכולן"אין ראוי לשנות בו , ולא בדבר נוסף

, שהרי דין זה נכתב על שחיטת חרש שוטה וקטן, ..."רואין 

משמע שהוא מדבר גם על דברים , "וכולן"ומתוך שנשנה בו 

  ].נוספים
  

ורבינא ] 'ביאור א[ומשום הקושיה הזו לא קבלו רבה בר עולא  -

  .את הביאור הזה] 'ו' ביאור ה[
  

כי לדעתו כותים גרי , ל ביאור זהיבוהסיבה שרב אשי לא ק -

                                                                                                                                                                                                                         
 
ישינן שמא דחי ,בדק סכין לא מהני לוישראל יוצא ונכנס אפי אי אין א

 ]. 'תוס. [ושמא דרס דלא חייש אלפני עור לא תתן מכשול שהה
 לישתרי בלא ,בא ומצאו ,כיון דרבא מדמה שחיטה ליין נסך ,תאמר ואם ב

בי ר רקדשרי במתניתין בפ ,כמו ביין נסך ,חותך כזית בשר ונותן לו

ש וי .מלוה עליו ישמעאל בעובד כוכבים שנמצא בצד הבור כשאין לו

 ].'תוס[ .יש לו לברר יון שיכול לברר על ידי כזית בשרכ ,לומר

אפילו שחטו , דושחיטתם נבילה, גודינם כגויים, אריות הם

  .כהלכות שחיטה
  

, ]]ובמסקנה מבואר שגם דברי רבא[דברי רב אשי [ – 'ביאור ד

לאתויי ישראל מומר לאכול נבילות לתיאבון " הכל"

  :ואלו הם דיני המשנה. כשהסכין בדוקששוחט 
  

הכל שוחטים , כלומר –" הכל שוחטים לכתחילה) "א(

כי , ואפילו ישראל מומר לאכול נבילות לתיאבון, לכתחילה

ורק כשאין , האינו מקלקל בכוונה, ישראל מומר לתיאבון

אבל כשיש בידו סכין כשרה , לו בהיתר עושה באיסור

כשהסכין ולכן , בהכשרלא יקלקל אלא ישחט , לשחוט בה

נותנים אותה , וכשרה לשחיטה, בדוקה שאין בה פגימות

  .לכתחילה למומר זה לשחוט בה
  

מה שהתרנו לתת , כלומר –" ושחיטתם כשרה בדיעבד) "ב(

אין זה אלא כשהסכין , לישראל מומר לשחוט לכתחילה

 ,כשהסכין אינה בדוקה אין לתת לו לשחוטאבל , בדוקה

כי אם לא תהא הסכין  ,קנה הואולסמוך על כך שיבד

ולא יטרח לחפש סכין , חשוד הוא לשחוט בה נבילה, כשרה

בודקים את הסכין אחר , אם שחט, אולם בדיעבד, כשרה

  .ובדיעבד שחיטתו כשרה, ואם נמצאת כשרה, השחיטה
  

 –" וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשרה) "ג(

הזה של  לדעה זו לא נתברר במה להעמיד את הדין

, כי אף שניתן להעמידו על שחיטת חרש שוטה וקטן[. משנתנו

מכל , שאם אחרים ראו אותם שוחטים בהכשר כשר בדיעבד

אם היה הדין הזה מדבר רק בשחיטת חרש שוטה וקטן , מקום

ואם אחרים ", אלא, "וכולן"אין ראוי לשנות בו , ולא בדבר נוסף

                                                                                                                                                                                                                         
 
כולם גרים  אחד גרי אריות ואחד גרי חלומות ... דאמרף על גב וא ג

כותיים לא נתגיירו  אבל ,היינו כשמתגייר לגמרי מפחד אריות ,גמורים

ומאן  ,"ָהיּו ְיֵרִאים ְוֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ָהיּו עְֹבִדים 'הֶאת "כדכתיב  ,לגמרי

 ].'תוס. [נתגיירו לגמרי קסבר דשוב ,גרי אמת הןדאמר 
 ].'תוס[ .לאפוקי עובד כוכבים ואוכל נבלות להכעיס " ...ְוָזַבְחָּת "שנאמר  ד
 ,היתירא ואכיל איסורא דלא שביק ,ולא חיישינן שמא ישהה וידרוס ה

אין אחר  לואפי ,תתן מכשול דחייש אלפני עור לא ,ואפילו לא יאכל ממנה

מהני נמי במומר יוצא  לאותימה דאמאי ...  ולא יוצא ונכנס עומד על גביו

כי אחרים רואין  ,לסכין אי דליתא ,דקאמר בסמוך ,ונכנס כמו בכותי

דאין סבור שיבדקו  ,מירתת דישראל מומר לא ש לומרוי .אותו מאי הוי

 ].'תוס. [כישראל לכל דבריו לפי שהוא מחזיק עצמו ,הסכין אחריו

ולהיות יוצא  ,הסכין במומר צריך לכתחלה לבדוק ואין להקשות דאמאי ו

או לכותי  ,ואחרי כן יבדוק הסכין, יניחנו לשחוט לכתחלה ,ונכנס גבי כותי

כמו שפירש  ,דלמא משתלי ואכיל דחיישינן ש לומרוי.  יתן כזית בשר

 ].'תוס[ .מוסרים להן חולין לכתחלה דאין ,גבי חרש שוטה וקטןבינו תם ר
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, חרש שוטה וקטןשהרי דין זה נכתב על שחיטת , ..."רואין 

משמע שהוא מדבר גם על דברים , "וכולן"ומתוך שנשנה בו 

  ].נוספים
  

ורבינא ] 'ביאור א[ומשום הקושיה הזו לא קבלו רבה בר עולא  -

  .את הביאור הזה] 'ו' ביאור ה[
  

לאתויי " הכל", ]דברי רבינא ללשון ראשון[ – 'ביאור ה

ם ואלו ה. מומחים שאין מוחזקים ששוחטים לכתחילה

  :דיני המשנה
  

, הכל שוחטים, כלומר –" הכל שוחטים לכתחילה) "א(

שיש , שלוש פעמים] שתים או[בפנינו ואפילו לא הוחזקו 

ולאמן ידיהם לכך בלא לבוא לידי פסול , לשחוטבהם כח 

הבקיאים בהלכות , ובתנאי שהם מומחים, בשחיטה

והטעם כי לעלופי לא . שיודעים לומר הלכות שחיטה[=, שחיטה

  .]חיישינן
  

מה שהתרנו לתת , כלומר –" ה בדיעבדושחיטתם כשר) "ב(

אין , אף כשלא הוחזק לשחוט, לישראל לשחוט לכתחילה

אבל , זה אלא כשידוע שהוא מומחה ובקי בהלכות שחיטה

לכתחילה לא , אם אין ידוע שהוא בקי בהלכות שחיטה

בודקים אותו אם הוא בקי , אלא שאם כבר שחט, ישחט

שחיטה בדיעבד ה, ואם נמצא בקי, בהלכות שחיטה

  .כשרה
  

 –" וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשרה) "ג(

יש להכשיר שחיטת , בדיעבד, שבו, יש אופן נוסף, כלומר

אף כשאין אפשרות , מי שאינו ידוע כבקי בהלכות שחיטה

כשאחרים ראו ששחט , והוא, לבודקו אם הוא בקי בהן

וכמו כן דין זה הולך על שחיטת חרש שוטה . [בהכשר

בדיעבד , שאם אחרים ראו אותן שוחטים בהכשר, טןוק

  ].הרי זה כשר
  

כי , והסיבה ששאר האמוראים בסוגיה לא ביארו את המשנה כן -

רק מי שידוע כמומחה בהלכות שחיטה שוחט , לפי הביאור הזה

, אף מי שאין ידוע כמומחה, ולדעת שאר האמוראים. לכתחילה

ומן , מומחים הם, הכי רוב המצויים אצל שחיט, שוחט לכתחילה

  .הבא לשחוט מומחה הוא, הסתם
  

לאתויי " הכל", ]דברי רבינא ללשון שני[ – 'ביאור ו

מוחזקים לשחוט ששוחטים לכתחילה אפילו אינם 

ואלו הם דיני . בהלכות שחיטה אידועים כמומחים
  

, הכל שוחטים, כלומר –" הכל שוחטים לכתחילה) "א(

ובתנאי  ,ם בהלכות שחיטהואפילו אין ידועים כמומחי

שיש בהם כח , שלוש פעמים] שתים או[בפנינו שהוחזקו 

, בלא לבוא לידי פסול בשחיטהולאמן ידיהם לכך , לשחוט

  ].בשחיטה בשאינם מתעלפים[
  

מה שהתרנו לתת , כלומר –" ושחיטתם כשרה בדיעבד) "ב(

, אין זה אלא כשהוחזק לשחוט, לישראל לשחוט לכתחילה

אלא , לכתחילה לא ישחט, חזק לשחוטאם לא הואבל 

אלא , ואמר ברור אצלי שלא התעלפתי, שאם כבר שחט

  .בדיעבד השחיטה כשרה, שחטתי בהכשר
  

 –" וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשרה) "ג(

יש להכשיר שחיטת , בדיעבד, שבו, יש אופן נוסף, כלומר

ם אף כשאין אפשרות לשאלו א, מי שאינו מוחזק לשחוט

וכמו . [כשאחרים ראו ששחט בהכשר, והוא, גשחט בהכשר

שאם , וכמו כן דין זה הולך על שחיטת חרש שוטה וקטן[

  ].בדיעבד הרי זה כשר, אחרים ראו אותן שוחטים בהכשר
  

כי , והסיבה ששאר האמוראים בסוגיה לא ביארו את המשנה כן -

לפי הביאור הזה רק מי שמוחזק שאינו מתעלף בשחיטה שוחט 

אף מי שאין מוחזק בכך , ולדעת שאר האמוראים. הלכתחיל

  .כי אין לחוש שהבא לשחוט יתעלף בשחיטה, שוחט לכתחילה
  

  'דף ד
  

  דקוריא של צפרים שביד כותי

ניתן להכשיר , שלדעת אביי ורבא, כבר נתבאר לעיל

  . שמאכילים אותו משחיטתו, על ידי בדיקה, שחיטת כותי

כגון , ר שחיטהאחכשנמצאו ביד הכותי , והוא הדין
                                                                                                                                                                                                                         

 
אבל אם ידוע שאינם  ,כלומר אין ידוע אם בקיאים או אינם בקיאים א

כדאמר רב  ,אפילו בדיעבד השחיטה פסולה ,בקיאים בהלכות שחיטה

 ].'תוס. ['יהודה בדף ט
שאין יכול לראות מכת חרב וסכין , מתעלף לשון עייפות וחלישות הלב ב

ם ֹום ַההּוא ִּתְתַעַּלְפָנה ַהְּבתּולֹת ַהָּיפֹות ְוַהַּבחּוִריַּבּי", כמו. אפילו בבהמה

 ].י"רש". [ַּבָּצָמא
אין  ,ואינו יודע אם נתעלף או לא ,משמע שאם ניתן לשאול אותו ג

ב "דלקמן בדף י ,ותימה. סומכים על מה שראו אחרים ששחט בהכשר

איירי  'העירוני שתוס ].'מהתוס. [שסומכים על מה שראו אחרים ,משמע

  ].ולא ברור שדין זה שווה גם לעניין לעלופי[ .ברבינא ללשון ראשון

  

  

 



  יג           'דף ד   פרק ראשון   הכל שוחטיןמסכת מנחות     
 

  בני ברק 8פלדמן " בקיצור"© כל הזכויות שמורות 
 www.bekitsur.org 

של ] סל מפרשים' מחרוזת ותוס[=דקוריא שמצאו בידו 

, הזוניתן להכשירן על ידי הבדיקה , צפורים שחוטות

ובכך , ויתנו לו לאכול, שיטלו מאחת הציפורים חתיכה

  .כי אין הכותי אוכל נבילות, יוודע שהיא שחוטה כדין
  

יטול אחת , וכדי להכשיר את כל הדקוריא בבדיקה הזו

, באופן שלא יוכל הכותי לדעת איזו היא מהןפורים מהצ

לבטל בה כל , וימעך אותה, שיטול אותה מהסל תחת כנפיו

  .סימן שיש בה
  

שהבדיקה הזו מועילה להכשיר את כל , כן מבואר בברייתא

שהדין הזה תלוי , אולם מסקנת הסוגיה. הצפורים

  . במחלוקת תנאים
  

יים את שאף שהחזיקו הכותים לק, שכן יש אומרים

ומדקדקים לשחוט לעצמם ואינם אוכלים , השחיטה

המפורשת , לא החזיקו אלא בשחיטת בהמה, נבילה

אבל בשחיטת , "ְוָזַבְחָּת ִמְּבָקְרָך ּוִמּצֹאְנךָ "שנאמר , בתורה

זֹאת "אלא למדה בהיקש , שאינה מפורשת בתורה, עוף

ואין , אין הכותים מדקדקים, "ּתֹוַרת ַהְּבֵהָמה ְוָהעֹוף

  . לסמוך על הבדיקה הזו בשחיטת עופות
  

שמאחר שהחזיקו הכותים , ל"ודעת הברייתא הנ

אף אלו , החזיקו בה בכל הלכותיהכשם ש, בשחיטה

, שהייה, כגון שלא תהא בשחיטה, שאינם מפורשות בתורה

כך החזיקו בהלכות , אועיקור, הגרמה, חלדה, דריסה

שחט ודאי נ, וכשהכותי אוכל מהעוף, אף בעוףשחיטה 

  .כהלכתו

  

  מצת כותי בפסח

  .דעת רבי אליעזר .א

אף , מן הסתם אין הכותים בקיאים בשום דקדוקי מצוות

ולפיכך , לא במצוות המפורשות בתורה שהוחזקו לקיים

  . שמא לא שמרו אותה מחימוץ, מצת כותי אסורה בפסח
  

כי , אין לחוש לכך שתהא מצתם חמץ, מ שאף לדעה זו"וי[

אבל לצאת בה ידי חובת מצת , ימוץודאי שמרו אותה מח

כי אינם בקיאים לשומרה לשם מצת , מצווה אין יוצאים

  ].מצווה
  

  .ולדעת תנא קמא .ב

                                                                                                                                                                                                                         
 
 .י בהמשך המסכת"כל הדברים הללו יתבארו בעזה א

כי , באדם יוצא ידי חובת אכילת מצה בפסח במצת כותי

אלא אף הם , לא זו בלבד שהם בקיאים לשומרה מחימוץ

  .בקיאים לשומרה לשם מצת מצווה
  

כל מצווה הכתובה , מאלדעת תנא קכי , והסיבה לכך

מן הסתם הכותים , כמצה וחמץ בפסח, בתורה בפירוש

ואפילו לא נודע לנו בבירור שהם , מדקדקים בה כדין

  .מדקדקים בה
  

  .וכן לדעת רבן שמעון בן גמליאל .ג

כי לא , אדם יוצא ידי חובת אכילת מצה בפסח במצת כותי

אלא אף הם , זו בלבד שהם בקיאים לשומרה מחימוץ

  .ים לשומרה לשם מצת מצווהבקיא
  

כי כל מצווה שנודע לנו , אלא שלדעתו הסיבה לכך

מן הסתם הם , כמצה וחמץ בפסח, שהכותים החזיקו בה

  .אף יותר מישראלמדקדקים בה כדין 

  

  כתיבא ולא אחזוק ואחזוק ולא כתיבה

ובין לדעת רבן שמעון בן , שבין לדעת תנא קמא, נתבאר

 תנא קמא. צוות מצה וחמץהכותים מדקדקים במ, גמליאל

. בתורה כתובות מצוות אלומשום ש, ביאר שהטעם לכך

משום שידוע , ביאר שהטעם לכך ורבן שמעון בן גמליאל

  .ןלקיימהכותים שהוחזקו 
  

) א(, ואם כן כל מצווה כגון זו שיש בה שתי מעלות אלו

מודים , וידוע לנו שהחזיקו בה הכותים) ב(כתובה בתורה 

שהכותים מדקדקים , מעון בן גמליאלתנא קמא ורבן ש

  .בה
  

שיש בהן מעלה אחת בלבד מה הדין במצוות , ולהלן יתבאר

לא נודע לנו אם אך , כתובות בתורהאו ) א. (משתי המעלות

נודע או ) ב(]. כתיבא ולא אחזוק[= הוחזקו הכותים לקיימן

 אבל אינן מפורשות בתורה, שהוחזקו הכותים לקיימןלנו 

  ].יבאאחזוק ולא כת[=
  

לדעת תנא קמא הכל תלוי בעניין ש, מתחילה אמרוו

הראשון בלבד כלומר אם המצווה כתובה בתורה הכותים 

מדקדקים בה ואם לאו אינם מדקדקים בה ולדעת רבן 
                                                                                                                                                                                                                         

 
לפי שהיו מבטלים בנין בית המקדש  ,והלא גזרו על פתן ,ואם תאמר ב

שעשה  ,דמיירי הכא בעיסה דישראל ,ואומר רבינו תם... בימי עזרא 

דהא  ,ת מצווהושמא לא שמר לשם מצ... ר ואם תאמ. הכותי ממנה מצה

ויש לומר כגון שלא אכל הכותי מצה אחרת כל ... חשידי אלפני עור 

 ].'תוס. [הלילה
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שמעון בן גמליאל אין הכותים מדקדקים אלא במצווה 

שיש בה את שתי המעלות כתובה בתורה וידוע לנו 

נפקא מינה ביניהם במצווה  ולפי זה. [שהוחזקו לקיימה

שלדעת , שכתובה בתורה ולא ידוע לנו שהוחזקו לקיימה

תנא קמא מאחר שהיא כתובה בתורה כותים מדקדקים 

ולדעת רבן שמעון בן גמליאל כיון שלא נודע לנו , בה

  ].אינם מדקדקים בה, שהוחזקו לקיימה
  

שמתוך דברי רבן שמעון בן גמליאל , אך דחו זאת ואמרו

אם ידוע , כלומר, שלדעתו הכל תלוי בעניין השני, מבואר

ולדעת . לנו שהוחזקו הכותים לקיים את המצווה או לא

תנא קמא לא די בעניין השני לבדו ואם ידוע לנו שהחזיקו 

כותים במצווה שאינה כתובה בתורה אין הדבר מלמד 

נפקא מינה , ולפי זה[שהם מדקדקים באותה מצווה 

ולא ידוע לנו שהוחזקו , ורהביניהם במצווה שכתובה בת

שלדעת תנא קמא מאחר שאינה כתובה בתורה , לקיימה

כותים אינם מדקדקים בה ולדעת רבן שמעון בן גמליאל 

  ].מאחר שידוע שהוחזקו לקיימה כותים מדקדקים בה
  

אלא איכא בינייהו דלא כתיבא ואחזיקו ", והנה מלשון הגמרא

איכא בינייהו " משמע שחזרו ממה שאמרו בלשון ראשון, "בה

, ובזה הכל מודים שאין כותים מדקדקים, "דכתיבא ולא אחזוק

שלדעת רבן שמעון בן גמליאל די במעלה , ואם כן לפי המסקנה

 ,צריך שיתקיימו שני הדבריםשדעת תנא קמא , "אחזוק"אחת 

ולכן , וגם ידוע שהוחזקו לקיימה ,שתהא המצווה כתובה בתורה

' י ותוס"אולם רש .מדקדקים בכתיבא ולא אחזוק מודה שאין

דעת תנא קמא שהכל תלוי בעניין  ,שגם לפי המסקנה, פירשו

ואם כן לפי  .אם המצווה כתובה בתורה או לא ,לבדו הראשון

ובין , בין בכתיבא ולא אחזוק, בשני האופנים נחלקו, המסקנה

  .באחזוק ולא כתיבא
  

  אלו מצוות הכותים מקיימים

  לשון שני  לשון ראשון  

  :די במעלה אחת  קמא תנא

  כתיבא. א

  :די במעלה אחת

  כתיבא. א

רבן שמעון בן 

  גמליאל

  :צריך שתי מעלות

  .כתיבא. א

  .אחזוק. ב

  :די במעלה אחת

  אחזוק. ב

  

  חמץ של עוברי עבירה אחר הפסח

לדעת [, חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח אסור בהנאה

ולדעת רבי שמעון איסורו . רבי יהודה איסורו מהתורה

  ].דברי חכמיםמ

שאף על פי שחמץ שעבר עליו הפסח ביד , ומבואר בברייתא

כשנמצא חמץ ביד ישראל אחר , ישראל אסור בהנאה

אף בשיעור זמן כזה שאין שהות אחר הפסח , מידהפסח 

וידוע שאותו ישראל הוא , ובוודאי נאפה בפסח, לאפותו

משום הפסד [שאין מבער חמצו בפסח , עובר עבירה

  . מותר לישראלמץ הזה הח
  

, כי בוודאי אין חמץ זה חמץ שעבר עליו הפסח ביד ישראל

ומיד אחר הפסח החליפו , באלא היה החמץ הזה של נוכרי

ויכול , שכן מאחר שיצא הפסח, הישראל תמורת חמיצו

ודאי החליף את חמיצו , הישראל הזה לאכול חמץ מותר

ו לאכול כשיש ביד גשלא יאכל איסור, האסור בחמץ מותר

  .דהיתר
  

שמומר , ומהברייתא הזו יש להביא ראיה לסברת רבא

כפי שנתבאר [ ,לתיאבון שוחט לכתחילה כשהסכין בדוקה

  ]. 'בדף ג
  

, האומר, ל היא כדעת רבי יהודה"שכן אם הברייתא הנ

, יש ללמוד מכאן, שחמץ שעבר עליו הפסח אסור מהתורה

ודאי  ,]פסחכחמץ שעבר עליו ה[, שלכל הפחות באיסור תורה

על ידי [, כשיש לו אפשרות לאכול היתר, לא יאכל איסור

לא ינבל את , והוא הדין כשיש בידו לשחוט בהכשר. החלפה

   ].הבהמה
  

שחמץ , האומר, ל היא כדעת רבי שמעון"ואם הברייתא הנ

ואפילו , שעבר עליו הפסח אסור בהנאה מדברי חכמים

כל שכן , רכשיש בידו לאכול הית, איסור זה אינו אוכל

וכשהסכין [כשבידו לאכול היתר , שאיסור תורה לא יאכל

  ].כשרה ישחט בה בהכשר

  
                                                                                                                                                                                                                         

 
 .אין להתיר את חמצו אחר הפסח ,אבל אם אינו מבער חמצו להכעיס א
שהרי פת נוכרי אסורה , ואם כן החמץ הזה אינו מותר לישראל באכילה ב

או להאכילו לפועלים , למוכרו לנוכרי, בהנאהאבל מותר הוא , באכילה

נ כדפירש רבינו תם דבבצק איירי דמותר באכילה "א. נוכרים או לכלבים

 ].'תוס. [ומותר מיד דקאמר היינו כשיעור לישה... 
שהרי קבלו תמורת חמץ  ,ואף על גב דהשתא נמי איסור הוא לגביה ג

אפילו  ,ליו הפסחונמצא כשאוכלו נהנה מחמץ שעבר ע ,שעבר עליו הפסח

דאין  ,ולדידן מיהא שרי. [עביד ,הכי כל מה דמצי למיעבד בהיתרא פורתא

]. לך איסור הנאה תופס חליפיו חוץ מעבודת כוכבים והקדש ושביעית

 ].י"רש... [וטעות הוא בידם  ,א שאף לעצמו מותר"וי
לא שביק היתרא ואכיל שמומר לתיאבון  ,דיש אופנים ,חזינן הכא ד

שכן לכאורה ללכת לנוכרי להחליף , גם כשצריך לטרוח בדבר ,איסורא

  .אינו פחות טרחה מללכת להביא סכין בדוקה, החמץ
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  ברייתא נוספת לסייע לסברת רבא

, ואפילו ערל, ואפילו כותי, הכל שוחטים, שנינו בברייתא

  .ואפילו ישראל מומר

כלומר , היינו מומר לערלות –וערל האמור בברייתא 

, ירה אותו הברייתאומתוך שהכש, שמבעט במצוות מילה

כשר  ,]אפילו להכעיס[ שהמומר לדבר אחר, יש ללמוד

, ואין לומר שערל האמור כאן הוא ערל בהיתר. [לשחוט

שהוא בחזקת סכנה אם , אכגון שמתו אחיו מחמת מילה

ודין פשוט הוא ששחיטתו , כי זה הוא ישראל כשר, ימול

  ].כשרה
  

ומר היינו ישראל מ –וישראל מומר האמור בברייתא 

, בכלומר שמומר לאכול נבילות לתיאבון, לשחיטה עצמה

הוא כשר , שאף על פי שהוא מומר לכך, ומבואר בברייתא

שאם לא כן אין , ועל כרחך כשהסכין בדוקה[, לשחוט

אינו מניח את , שכשיש בידו לאכול היתר, ]סברא להתיר

  .כדעת רבא, ההיתר ואוכל איסור
  

ומר האמור כאן אינו כי יתכן שישראל מ, ודחו ראיה זו

, כי מאחר שמומר לשחיטה עצמה[, מומר לאכול נבילות

ואינו חש כלל , נעשה לו הדבר כהיתר גמור לאכול נבלות

ישראל מומר [, אלא, ]לשחוט כדין אף כשנקל לו הדבר

ואף שכבר . מומר לעבודה זרה, ]האמור כאן הוא ישראל

צרכו הו, כשר לשחוט, שנינו שמומר לדבר אחר כגון ערלה

, שלא תאמר, לשנות שגם מומר לעבודה זרה כשר לשחוט

שכל המודה בה ככופר בכל , הואיל ועבודה זרה חמורה

ודחיה זו היא כדעת . המומר לה יהא פסול לשחוט, התורה

שמומר לעבודה זרה כשר , האומר, רב ענן אמר שמואל

  .גלשחוט

  

  שחיטת מומר לעבודה זרה

לעבודת  דלתיאבוןומר ישראל מ ,רב ענן אמר שמואל לדעת
                                                                                                                                                                                                                         

 
דילמא משום שלא נבלע בהן  ,דאי בשמיני ,שנימולו כשהם גדולים ומתו א

וכגון שהציצו בהן וראו שנבלע בהן  ,נ אפילו בשמיני"א... ] מתו[הדם 

 ].'תוס. [דמן
 ].'תוס. [שפסולה דאי להכעיס פשיטא ב
אין להעמיד את  ,ואם כן ,איתותב רב ענן' בדף הבמסקנה אולם  ג

 .ויש ממנה סיוע לדברי רבא ,אלא כדברי רבא ,הברייתא כדעתו
כן כתבתי מתחילה כי לעניין מומר לאכילת נבילות כבר  ד

נתבאר שרק כשהוא מומר לתיאבון יש מתירים לאכול 

לא ואם כן כל שכן משחיטתו אבל כשהוא מומר להכעיס 

שכן  ,מותר לאכול משחיטתו, ]ולא לשאר עברות[ ,כוכבים

, שנהנה מסעודת אחאב ,מצינו ביהושפט מלך יהודה

ֵּיֶרד ְלֵקץ וַ . ַוְיִהי ִליהֹוָׁשָפט עֶֹׁשר ְוָכבֹוד ָלרֹב ַוִּיְתַחֵּתן ְלַאְחָאב" ,שנאמר

ָלרֹב ְוָלָעם ּוָבָקר  ָאב צֹאןַוִּיְזַּבח לֹו ַאְח ָׁשִנים ֶאל ַאְחָאב ְלׁשְֹמרֹון 

ואחאב היה , "ֲאֶׁשר ִעּמֹו ַוְיִסיֵתהּו ַלֲעלֹות ֶאל ָרמֹות ִּגְלָעד

ויהושפט היה , ]ולא לשאר עברות[, מומר לעבודה זרה

  .ואכל יהושפט מזבחו של אחאב, צדיק
  

, שאמנם מבואר בכתוב שאחאב זבח ליהושפט, ואין לומר

כי , שלא אכלויתכן , אבל לא מבואר בו שיהושפט אכל

אין ש, כלל בידינוו, "ַלֲעלֹות ֶאל ָרמֹות ִּגְלָעדַוְיִסיֵתהּו "נאמר 

וכן יתבאר [, אלא על ידי אכילה ושתיה, הסתה של אדם

ֵחיֶקָך  ִּכי ְיִסיְתָך ָאִחיָך ֶבן ִאֶּמָך אֹו ִבְנָך אֹו ִבְּתָך אֹו ֵאֶׁשת", הכתוב

ֲאֵחִרים  ֶתר ֵלאמֹר ֵנְלָכה ְוַנַעְבָדה ֱאלִֹהיםֵרֲעָך ֲאֶׁשר ְּכַנְפְׁשָך ַּבּסֵ  אֹו

. בהסתה על ידי אכילה ובשתיה" ֲאֶׁשר לֹא ָיַדְעָּת ַאָּתה ַוֲאבֶֹתיךָ 

, כמו בכתובורק הסתה של מעלה היא אף בלא אכילה ושתיה 

 ָּכמֹהּו ֶאל ַהָּׂשָטן ֲהַׂשְמָּת ִלְּבָך ֶאל ַעְבִּדי ִאּיֹוב ִּכי ֵאין' הַוּיֹאֶמר "

ַמֲחִזיק ְּבֻתָּמתֹו  ים ְוָסר ֵמָרע ְועֶֹדּנּוִק לאָֹּבָאֶרץ ִאיׁש ָּתם ְוָיָׁשר ְיֵרא 

  "].ַוְּתִסיֵתִני בֹו ְלַבְּלעֹו ִחָּנם
  

, אבל לא אכל, ואין לומר שניסת יהושפט בשתיה בלבד

כי לא נאסר סתם יינם של עובדי , ובשתיה אין איסור[

כי אין דרך ]. דבר ח"אלא בזמן שמאי והלל בי, עבודה זרה

ומאחר ששתה ודאי גם , ארץ שישתה המלך בלא אכילה

, מבואר, "ַוְיִסיֵתהּו... ַוִּיְזַּבח "שנאמר מתוך נ "א. אכל

  .כלומר באכילה, שההסתה היתה בזביחה
  

, ואין לומר שעובדיה אשר על בית אחאב הוא לבדו זבח

כי נאמר . ושחיטתו כשרה ליהושפט, והוא היה אדם כשר

ולא יתכן , "ְוָלָעם ֲאֶׁשר ִעּמֹוָלרֹב ּוָבָקר  צֹאן ...ִּיְזַּבח לֹו וַ "

  .שעובדיה לבדו שחט כך כך הרבה
  

, ששבעת האלפים הכשרים שנותרו בישראל, וכן אין לומר

ֲאָלִפים  ְוִהְׁשַאְרִּתי ְבִיְׂשָרֵאל ִׁשְבַעת", הם אלו שנאמר עליהם[

ק ַלַּבַעל ְוָכל ַהֶּפה ֲאֶׁשר לֹא ָנַׁש ָכְרעּו  ָּכל ַהִּבְרַּכִים ֲאֶׁשר לֹא

כי הם היו נחבאים מפני , מהם היו השוחטים, "]לֹו

                                                                                                                                                                                                                         
 

כשהוא מומר לעבודה זרה להכעיס שיהא אסור לאכול 

אולם עוררוני שיש לדון בזה שמא דווקא . משחיטתו

כשהוא מומר לאכילת נבילות עצמה להכעיס ודאי אסור 

לאכול משחיטתו כי ודאי יפסול את שחיטתו להכעיס אבל 

זה שמומר להכעיס לעבודה זרה אינו מומר להכעיס 

 .ע בזה"ויל. ילותלאכילת נב
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  .שרצתה להורגם, איזבל
  

והם שחטו , וכן אין לומר שאנשי אחאב היו כשרים

, שנאמר, כי ודאי היו רשעים כאחאב, ליהושפט ולעם

  ".ִעיםמֵֹׁשל ַמְקִׁשיב ַעל ְּדַבר ָׁשֶקר ָּכל ְמָׁשְרָתיו ְרָׁש "
  

ואכלו , וכן אין לומר שאנשי יהושפט היו רשעים

והספיקה שחיטת , משחיטת אנשי אחאב הרשעים

כשם שאנשי המושל הרע כולם כי , עובדיה ליהושפט

  .אנשי המושל הצדיק כולם צדיקיםכך , רשעים
  

כלומר אנשי , וכן אין לומר שכל סיעה שחטה לעצמה

הצדיקים  ואנשי יהושפט, אחאב הרשעים שחטו לעצמם

בחיבה ובריעות , כי כולם היו אוכלים יחד, שחטו לעצמם

 ּוֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ִויהֹוָׁשָפט ֶמֶלְך ", שנאמר, ובאגודה אחת

 ְמֻלָּבִׁשים ְּבָגִדים ְּבגֶֹרן ֶּפַתח ְיהּוָדה יְֹׁשִבים ִאיׁש ַעל ִּכְסאֹו

שהיו יושבים , "םִמְתַנְּבִאים ִלְפֵניהֶ  ְוָכל ַהְּנִביִאיםַׁשַער ׁשְֹמרֹון 

  . ואם כן על כרחך אכלו כולם מאותה שחיטה, במעגל כגורן
  

, על כרחך אכל יהושפט משחיטת אנשי אחאב, ואם כן

ומכאן שמותר לאכול משחיטת , המומרים לעבודה זרה

  .המומר לעבודה זרה
  

  .י שדברי רב ענן נדחו"יתבאר בעזה' ובדף ה

  

  'דף ה

  

  ריתמי כלכל את אליהו בהיותו בנחל כ

, ְּכִריתנסתר בנחל , כשגזר אליהו שיהיה רעב בימי אחאב

 ר ָּבָעֶרבְוָהעְֹרִבים ְמִביִאים לֹו ֶלֶחם ּוָבָׂשר ַּבּבֶֹקר ְוֶלֶחם ּוָבָׂש "

  ".ּוִמן ַהַּנַחל ִיְׁשֶּתה
  

העורבים הללו היו מביאים לו את ש, ואמר רב יהודה

אין , ומכל מקום. הבשר והלחם מבית מטבחו של אחאב

שמומר לעבודה זרה מותר , כאן ראיה לדברי רב ענןמ

מה שהותר אליהו לאכול ממטבחו כי , לאכול משחיטתו

ְוֶאת ", ה"שאמר לו הקב, אהיה על פי הציווישל אחאב 

ואין ללמוד מהוראת שעה , "ָהעְֹרִבים ִצִּויִתי ְלַכְלֶּכְלָך ָׁשם

  .לדורות
  

                                                                                                                                                                                                                         
 
דהא  ,תקשי, הדבורל פי דלא הוי עלקא דעתך ולמאי דס ואם תאמר א

דזה היה יודע שהיה  ,ויש לומר... בשר שנתעלם מן העין אסור  ,אמר רב

לקא אבל לא ס ,כוכבים קא מייתי דלאו משל עובד ,הדבורל פי סומך ע

 ].'תוס. [שחיטת טבחים דאחאב שבא הדבור להתיר האיסורדעתך 

, עורביםאותם עורבים היו עופות הקרויים ש, ואמר רבינא

כמו , ואף שיש אדם ששמו עורב. ולא בני אדם הקרויים כן

ַוַּיַהְרגּו ֶאת ַוִּיְלְּכדּו ְׁשֵני ָׂשֵרי ִמְדָין ֶאת עֵֹרב ְוֶאת ְזֵאב ", שנאמר

עֵֹרב  ְּבצּור עֹוֵרב ְוֶאת ְזֵאב ָהְרגּו ְבֶיֶקב ְזֵאב ַוִּיְרְּדפּו ֶאל ִמְדָין ְורֹאׁש עֹוֵרב

מכל מקום לא מסתבר  ,"ל ִּגְדעֹון ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדןּוְזֵאב ֵהִביאּו אֶ 

שיהיו שני אנשים ששמם עורב מביאים לו , שיארע כן

ומצינו  ,צּור עֹוֵרביש מקום ששמו אף ש, וכמו כן. אוכל

, שנאמר, בשיקראו אנשי מקום יחידים על שם מקומם

, "ֲעָרה ְקַטָּנהַוֲאָרם ָיְצאּו ְגדּוִדים ַוִּיְׁשּבּו ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל נַ "

, גשהכוונה לקטנה ממקום הקרוי נעורן, ואמרו חכמים

אין לומר שהיו אלו שני אנשים מהמקום , מכל מקום

כי אם , ונקראו עורבים על שם מקומם, צּור עֹוֵרבהנקרא 

על כרחך ו. ולא עורבים, דכן היו ראויים להיקרא עורביים

  .הכוונה לעורבים ממש

  

  סברת רב ענןברייתא לסייע לכאורה ל

, ואפילו ערל, ואפילו כותי, הכל שוחטים, שנינו בברייתא

  .ואפילו ישראל מומר
  

כלומר שמבעט , היינו מומר לערלות –וערל האמור בברייתא 

, יש ללמוד, ומתוך שהכשירה אותו הברייתא, במצוות מילה

  . כשר לשחוט, שהמומר לתיאבון לדבר אחר
  

נו ישראל מומר היי –וישראל מומר האמור בברייתא 

שאף על פי שהוא מומר , ומבואר בברייתא. לעבודה זרה

ואף שכבר שנינו . כדעת רב ענן, הוא כשר לשחוט, לכך

הוצרכו , כשר לשחוט, כגון ערלה השמומר לדבר אחר

, שלא תאמר, לשנות שגם מומר לעבודה זרה כשר לשחוט

שכל המודה בה ככופר בכל , הואיל ועבודה זרה חמורה

  .המומר לה יהא פסול לשחוט, התורה
  

כי יתכן שישראל מומר האמור כאן , ושוב דחו ראיה זו

                                                                                                                                                                                                                         
 
שיקראו אנשים  ,שעניין זה הוא חידוש ,י משמע"מתוך פירוש רש ב

כשהם יחידים ראויים להיקרא כל , מסבראכי  ,יחידים על שם מקומם

ראויים להיקרא על שם  ,ורק כשמדברים בכל אנשי העיר ,אחד בשמו

 .עירם
יָה ַוֲאֻחָּזָתם ּומְֹׁשבֹוָתם ֵּבית ֵאל ּוְבנֶֹת " ,הוא הנזכר בנחלת בני אפרים ג

 ].'תוס[ ".ֶּגֶזר ּוְבנֶֹתיָה ּוְׁשֶכם ּוְבנֶֹתיָה ַעד ַעָּיה ּוְבנֶֹתיהָ  ְוַלַּמֲעָרבַנֲעָרן ְוַלִּמְזָרח 
התם ליכא  ,ולא רק עבריים ומצריים ,מצריםו ,ואף על גב דכתיב עברים ד

היה ראוי לכתוב עורביים ולא  ,אבל במקום שאפשר לטעות ,למטעי

 ].'תוס. [עורבים
 .י"ולעיין היטב ברש" אחד"ני לכתוב העירו ה
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, כי עבודה זרה חמורה היא[, אינו מומר לעבודה זרה

, אלא, ]והמומר לה הרי הוא כמומר לכל התורה כולה

מומר לאכול , ]ישראל מומר האמור כאן הוא ישראל[

  .'כדעת רבא בדף ד. נבילות לתיאבון

  

  לים קרבנות נדבה של עולהממי אין מקב

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני "בעניין המתנדבים או נודרים להביא עולה נאמר 

 ]כלומר כשירצה להקריב בנדר או נדבה[ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ָאָדם ִּכי ַיְקִריב 

". ְנֶכםָקְרּבַ  ִמן ַהָּבָקר ּוִמן ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאתִמן ַהְּבֵהָמה  'הָקְרָּבן לַ  ִמֶּכם

  .וכך דרשו חכמים בברייתא
  

להוציא את המומר לכל התורה , ולא כולכם –" ִמֶּכם"

ודווקא . [שאין מקבלים ממנו קרבן עולה בנדבה, כולה

אבל , חילקתי בין מומר לאינו מומר, כלומר בישראל, בכם

ואפילו מן המומר שבהם מקבלים נדרים , בגוים אין חילוק

  ].אונדבות
  

, להביא בני אדם המומרים לדבר אחד –" ָמהַהְּבֵה  בִמן"

ומכאן , בכך שאינם מקיימים מצוות, שדומים לבהמה

מקבלים קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו , אמרו

  .גבתשובה
  

, חילקנו בין מומר לכל התורהאף שש, ומסיימת הברייתא

מקבלים ש, מומר לדבר אחדל, שאין מקבלים ממנו קרבן

בר אחד שדינו כמומר לכל יש מומר לד, ממנו קרבן

והוא המומר לעבודה  ,ואין מקבלין ממנו קרבן ,התורה

וכן המומר לחלל , ]כגון שמנסך יין לעבודה זרה[ ,זרה

, שדינם כמומרים לכל התורה כולה, דשבתות בפרהסיא

  .ואין מקבלים מהם קרבן
  

שהכשיר שחיטת מומר לעבודה , ומכאן נידחו דברי רב ענן
                                                                                                                                                                                                                         

 

ואין מקבלים , שבגוים אין חילוק, ואין לומר לצד שני א

ֵּגר ִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוִמן הַ ", כי הכתוב, מהם כלל

, "ַיְקִריב ָקְרָּבנֹו ְלָכל ִנְדֵריֶהם ּוְלָכל ִנְדבֹוָתם ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר

 ].ג"גמרא בדף י[גויים מלמד שמקבלים נדרים ונדבות מה
 ].י"רש. [מן דכתיב גבי בהמה למעוטי רובע ונרבע ב
רבינן מהא למה מ ,נותן טעם לדבר אלא ,לאו טעמא דקרא קא דריש ג

ולא מוקמינן קרא  ,התורה כולה מומר לדבר אחד טפי ממומר לכל

ולכך  ,לדבר אחד בקל יחזור בתשובה דמומר ,וקאמר ,במילתא אחריתי

 ].'תוס. [די שיחזרומקבלין מהם כ
 דהעובד עבודת כוכבים ,תנא חמירא ליה שבת כעבודת כוכבים האי ד

 ומעיד שקר שלא שבת ,והמחלל שבת כופר במעשיו ,ה"כופר בהקב

 ].י"רש. [ה במעשה בראשית"הקב

  .מומר לכל התורה כולהולא החשיבו כ, זרה

  

  ממי אין מקבלים קרבן חטאת הבא על השוגג

הבאה לכפר על חטא הנעשה [, בעניין חיוב קרבן חטאת

ָהָאֶרץ  ְוִאם ֶנֶפׁש ַאַחת ֶּתֱחָטא ִבְׁשָגָגה ֵמַעם", נאמר, ]בשגגה

אֹו הֹוַדע . ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה ְוָאֵׁשם 'הִמִּמְצֹות  ַּבֲעׂשָֹתּה ַאַחת

  ...". יו ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוֵהִביא ָקְרָּבנֹוֵאלָ 
  

יש , "ֵמַעם ָהָאֶרץ"מתוך שנאמר בעניין  –לדעת תנא קמא 

, אלא בחלק ממנו, שאין הכתוב מדבר בכל העם, ללמוד

וכשחטא , אינו בכלל הפרשהמומר ש, ומכאן יש ללמוד

ואפילו הוא מומר , קרבן חטאתעל כך אינו מביא , בשגגה

כי מכל מקום מומר , אחרת ולא לזו ששגג בהלעבירה 

  .ואינו בכלל הפרשה, הוא
  

מתוך  –ולדעת רבי שמעון בן יוסי משום רבי שמעון 

, "אֹו הֹוַדע ֵאָליו. ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה ְוָאֵׁשם", שנאמר בכתוב

יש ללמוד שהכתוב מדבר במי שאם היה יודע לא היה 

ולא חטא , ]ה זונ במי שעד עתה היה נבדל מעבר"א[חוטא 

, ושגג בדבר, עתה אלא משום שלא נודע לו שהוא חוטא

, המי שמומר לעבור על איזה איסורש, ומכאן יש ללמוד

אף כשחטא בו איזה פעם , אינו מביא עליו קרבן חטאת

ודווקא כשהוא מומר לאותה עבירה אינו מביא , בשגגה

אבל כשהוא מומר לעבירה , עליה חטאת אף על השגגה

ולא חטא בה , זו שעבר עליה עתה אינו מומר להו, אחרת

  .מביא עליה חטאת, אלא מחמת השגגה
  

, שלדעת תנא קמא. י"כן נראה ביאור מחלוקתם מפירוש רש -

ולדעת רבי . אינו מביא חטאת אף על דבר אחר, מומר לדבר אחד

, מומר לדבר אחד מביא חטאת על דבר אחר, שמעון ברבי יוסי

  .ו אינו מביא חטאתורק על מה שהוא מומר ל
  

שמומר לדבר אחד מביא , הכל מודים. אולם לפירוש רבינו תם -

שהוא , ולא נחלקו אלא במומר לאכילת חלב, חטאת על דבר אחר

, שלדעת תנא קמא. נחשב כמומר לכל התורה חוץ מאכילת דם

לא יביא חטאת אף , מאחר שהוא נחשב כמומר כמעט לכל התורה

מאחר , דעת רבי שמעון ברבי יוסיול. על הדם שאינו מומר לו

  .יביא חטאת על הדם, שאינו מומר לדם
  

מומר לדבר אחד אינו מומר לדבר , מ שודאי לדברי הכל"וי -
                                                                                                                                                                                                                         

 
ויש לומר ... הא הוי זבח רשעים תועבה ... תימה מה צריך קרא למעט  ה

אבל בשעה שחטא היה מומר  ,ךדאצטריך להיכא דחזר בתשובה אחר כ

אולם  ,ביארו כן בדעת רבי שמעון ברבי יוסי' התוס]. 'תוס. [לאותו דבר

 .ע בדבר"ויל .לכאורה יש לומר כן גם בדעת תנא קמא
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ולא נחלקו אלא . ומביא חטאת על כל מה שאינו מומר לו, אחר

ובכך שקרבים לגבוה , ששניהם שווים בכרת, בחלב ודם

". ְוָכל ָּדם לֹא תֹאֵכלּו ֵחֶלב ָּכל", ונאמרו בלאו אחד, בקרבנות

, ולכן, לדעת תנא קמא הם נחשבים כלאו אחד ממש, שבזה

ולדעת . ולא יביא חטאת על דם, המומר לחלב נחשב כמומר לדם

מביא , מאחר שלא נעשה מומר בפועל אלא לחלב, רבי שמעון

  .חטאת על הדם

  

  הסיבה שנצרך הכתוב למעט מומר 

  גם מהבאת עולה וגם מהבאת חטאת

וכתוב , שכתוב אחד ממעט מומר מהבאת עולה, ארנתב

והטעם שנצרכו שני , אחד ממעט מומר מהבאת חטאת

  :ולא די באחד מהם, אהכתובים הללו
  

היה , כי אם היה הכתוב ממעט מומר רק מהבאת חטאת

כי , שדווקא חטאת הבאה לכפרה אינו מביא, מקום לומר

 אינו ראוי, ודעתו לחזור ולחטוא, מאחר שמומר הוא

  .שאינה אלא דורון, אבל עולה יוכל להביא, לכפרה
  

היה , ואם היה הכתוב ממעט מומר רק מהבאת עולה

, שאין חיוב בהבאתה, שדווקא עולה לא יביא, מקום לומר

, "]ֶזַבח ְרָׁשִעים ּתֹוֵעָבה"שנאמר [, ולכן אין לנו לקבלה ממנו

שלא יהא , נקבל ממנו, אבל חטאת שיש חיוב בהבאתה

  .להיפטר מחיובו מחמת גודל חטאו, חוטא נשכר

  

  "בהמה"מי מכונה 

, האמור בעניין עולה, "ִמן ַהְּבֵהָמה"לעיל נתבאר שהכתוב 

שאינה , שמומרים הדומים במעשיהם לבהמה, מלמד

הוא " בהמה", ואם כן, הם בכלל הפרשה, מקיימת מצוות

  .בני אדם גרועיםכינוי ל
  

ְוָזַרְעִּתי ֶאת ֵּבית  'הְנֻאם ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ", וכן הוא בכתוב

ֶזַרע "ש, "ֵּבית ְיהּוָדה ֶזַרע ָאָדם ְוֶזַרע ְּבֵהָמה ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת

ועל כולם [, הם הבורים" ֶזַרע ְּבֵהָמה"ו, הם החכמים" ָאָדם

  ].ה להרבותם"שעתיד הקב, נאמר בכתוב הזה
  

                                                                                                                                                                                                                         
 
לדברי תנא קמא אין דמיון בין דין מומר לעניין , י"לכאורה לפירוש רש א

 ,לעניין עולהלבין דין מומר  ,שאפילו מומר לדבר אחר אינו מביא ,חטאת

ואם כן מהטעם הזה יש צורך  ,שרק מומר לכל התורה כולה אינו מביא

ולא מובן מדוע הגמרא מחפשת , בכתוב אחד לחטאת ובכתוב אחד לעולה

כי באמת מודה תנא , כןאין להקשות  ,אבל לשאר הפירושים. טעם לכך

 ודין עולה שווה, קמא שגם לעניין חטאת רק מומר לכל התורה אינו מביא

  ].'על פי התוס. [לדין חטאת

אבל , עומדת בכתוב בפני עצמה" בהמה"וכל זה כשה

ָאָדם ּוְבֵהָמה "בכתוב כמו , "אדם"עם הכשהיא מעורבת 

, "ָאָדם"נדרשת יחד עם ה" ְבֵהָמה"בזה ה, "'ה תֹוִׁשיעַ 

ה יושיע את אותם שיש בהם דעה כאדם "הקב, כלומר

  .והם שפלים ודכאי רוח כבהמה, הראשון

  

  שחיטת כותי

, דעת משנתנו, שלדברי אביי ורבא, כבר נתבאר' בדף ג

אם [, שחיטת כותי מותרת] ולכן, שכותים גרי אמת הם[

נותנים לו לשחוט , או נכנס ויוצא, ישראל עומד על גביו

יש להתיר , ואף כששחט בינו לבין עצמו. לכתחילה

  ].על ידי בדיקה אם אוכל ממה ששחט, שחיטתו בדיעבד
  

ובית דינו נמנו על  באבל רבן גמליאל, וכל זה כדעת משנתנו

  .שחיטת כותי ואסרוה
  

זירא סבור שלא בא רבן גמליאל לשנות מתחילה היה רבי  -

שאסרה שחיטת , מדין המשנה אלא ללמד את דין המשנה

ולא בדקו אותו אוכל , כשלא היה ישראל על גביו, כותי

  .משחיטתו
  

שללמד ששחיטת כותי , אולם רבי יעקב בר אידי אמר לו -

כי דבר , לא היו צריכים, אסורה בלא ישראל עומד על גביו

על כרחך , שנמנו לאסור שחיטת כותי ומתוך, פשוט הוא

וקיבל , אף כשישראל עומד על גביו, לאוסרה לגמרי נימנו

  .רבי זירא את דברי רבי יעקב בר אידי
  

שהטעם שנמנו חכמים אלו על ] 'בדף ו[ומבואר בגמרא 

אף שלדעתם הכותים גרי אמת , שחיטת כותים לאוסרה

עובדים  כי מצאו בהר גריזים דמות יונה שהיו כותים, היו

ואף , ונמצא שנעשו אותם כותים מומרים לעבודה זרה, לה

, מאחר שמיעוטם משם, שלא כל הכותים מהר גריזים

, גזרו על כולם משום המיעוט, ומומרים לעבודה זרה

ואסרו שחיטת כל , ]כדעת האומרים שחיישינן למיעוטא[

  .הכותים כשחיטת מומרים לעבודה זרה
  

ששחט [, משחיטת כותי שאכלו גורבי יוחנן ורבי אסי
                                                                                                                                                                                                                         

 
...  שהיה אחרון ,יהודה הנשיא ביבנו של רבן גמליאל ר ,פירש בקונטרס ב

דתחילה גזר רבן , דיבנה ניחאבן גמליאל אבל אם הוא ר... ומיהו קשה 

ואחר כך גזר רבי , שיש בה איסור תורה, גמליאל דיבנה על שחיטת כותים

 ].'תוס. []'כמבואר בדף ו[מאיר על סתם יינם 
צריך אם כן ו ,כמבואר להלן שרבי אסי עצמו גזר על כך ,מבואר' בדף ו ג

כי לא קיבל את תקנת  ,אכילה זו היתה קודם שגזר על כך בעצמוש ,לומר
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או על ידי בדיקה שאכל הכותי , כשישראל עומד על גביו

שדין , ואמרו, חלקו על תקנת רבן גמליאל, ]משחיטתו

ואין לומר . [המשנה נותר על כנו ושחיטת כותי מותרת

והסיבה שאכלו משחיטת , שבאמת לא חלקו על התקנה

ואם היו שומעים היו , כי לא שמעו את התקנה, כותי

, נמצא שבאכילתם משחיטת כותי, כי אם כן, בליםמק

ולא יתכן שיכשל , ]שלא נודע להם איסורו[אכלו דבר אסור 

שהרי אפילו על בהמתן של , אצדיק באכילת דבר אסור

י "כפי שיתבאר בעזה, ה מביא תקלה כזו"צדיקים אין הקב

ה מביא "וכל שכן שעל הצדיקים עצמם אין הקב', בדף ז

  ].תקלה כזו
  

שלבסוף גם רבי אמי ורבי אסי , י"יתבאר בעזה' וובדף 

  .גזרו לאסור שחיטת כותים

  

  'דף ו

  

  הטעם שנאסר סתם יינם של כותים

רבי מאיר שלח את רבי שמעון בן אלעזר להביא יין מבין 

, ואמר לו, ]אותו זקן[= בבדרך פגשו ההוא סבא, הכותים
                                                                                                                                                                                                                         

 

לא  ,הוא עצמו גזר על כךכש ,אולם לבסוף .כדעת רבי יוחנן ,רבן גמליאל

מכל  ,אף שלבסוף היתה דעתו לאסור כתקנת רבן גמליאל ,ואם כן. אכל

ולא מזמנו של  ,הדבראת אסר גזר מקום רק מאותה שעה שהוא עצמו 

ששחיטת כותי , הכל מודים, לבסוף, ולמדנו מכאן שלמעשה .רבן גמליאל

  .אסורה
ישמעאל שקרא  ביור ,תימה דהא אשכחן יהודה בן טבאי שהרג עד זומם א

ה מביא תקלה על "דוקא במידי דאכילה אין הקבד ,י"רמר ואו .והטה

   .שגנאי הוא לצדיק שאוכל דבר איסור ,ידן

השתא בהמתן  ,כתובות גבי העלה עבד לכהונה על פיובולספרים דגרסי 

שמאכיל בת ישראל  ,משום דאתי לידי אכילת איסור ,'של צדיקים כו

ומיהו ברוב ספרים לא  .והוא עבד ואין לו בה קדושין ,שנשאת לו בתרומה

כשהצדיק עצמו אוכל אלא  והיינו משום דליכא למפרך ,גרסינן ליה

   .האיסור

כמה בסים תבשילא דבבלאי בצומא רבא  ,דאמראש השנה רמסכת וב

ואשתלי  ,ירמיה בר אבא איקלע לבי רב אסי ביובערבי פסחים ר ,דמערבא

 ,התם אכילת היתר ,דמיתתו באסכרהף על גב א ,וטעם קודם הבדלה

   .אלא שאוכל בשעה האסורה

בין דין  ,זירא כלכלה דפירי בייה דשדר לרירמ ביר ,ובבראשית רבה גרס

ההוא  ].אלמא אף באכילת איסור נכשלו[ לדין אתאכיל פירי בטבלייהו

אם הראשונים  ,זירא ביוקאמר עלה ר, עובדא איתא במסכתא שקלים

ולא  ,אנו כחמורים ,ואם הראשונים כבני אינש ,אנו כבר אינש ,כמלאכים

  .פנחס בן יאיר' כחמורו דר

 ].'וסכל זה מהת[
ואי אפשר לומר כן . מ דכל מקום שהוא מזכיר ההוא סבא הוא אליהו"י ב

 ]צמך מלעשות זאתכלומר התחזק ועצור ע[ ְוַׂשְמָּת ַׂשִּכין ְּבלֶֹעךָ "

הלך רבי שמעון בן , "]אם אדם כשר אתה[ ִאם ַּבַעל ֶנֶפׁש ָאָּתה

  .אלעזר וסיפר הדברים לפני רבי מאיר וגזר על סתם יינם
  

כי מצאו בראש הר גריזים דמות יונה שהיו והסיבה לכך 

ונמצא שנעשו אותם כותים מומרים , גכותים עובדים לה

מאחר , מהר גריזיםואף שלא כל הכותים , לעבודה זרה

גזרו על כולם , ומומרים לעבודה זרה, שמיעוטם משם

, ]שכן לדעת רבי מאיר חיישינן למיעוטא[, משום המיעוט

ואסרו כל סתם יינם של כותים כסתם יינם של מומרים 

  .לעבודה זרה

כי מאחר שהיו רגילים , ומתחילה לא פשטה הגזרה הזו

חזרו וגזרו על עד ש, לא קבלו לפרוש מהם, ישראל בכותים

כפי שיתבאר [, כך שנית בדורם של רבי אמי ורבי אסי

  .ונתקבל הדבר בכל ישראל, ]י להלן"בעזה

  

  לשאול רק רב שיודע להשיב

כלומר כשתשב ללחום מלחמתה [" ִּכי ֵתֵׁשב ִלְלחֹום ֶאת מֹוֵׁשל"

 ]שיודע להשיב טעמיה, של תורה לפני גדול בתורה המושל בה

שאינו , אולם אם אינו גדול בתורה. ישיב לךשאל אותו ו[" ִּבין"

ין ְוַׂשְמָּת ַׂשִּכ " ]מעצמך[" ָּתִבין ֶאת ֲאֶׁשר ְלָפֶניךָ " ]יודע להשיב

, שלא תביישנו, ועצור עצמך מלשאול אותו, כלומר[ "ְּבלֶֹעךָ 

ומתאוה לשאול [" ִאם ַּבַעל ֶנֶפׁש ָאָּתה" ]אך. כשלא ידע להשיב

כלומר פרוש [" ָאו ְלַמְטַעּמֹוָתיוַאל ִּתְת "] ולעמוד על העיקר

  ].ולך לפני גדול, הימנו

  

  הגזרה על הכותים שנתקבלה

שרבן גמליאל גזר על שחיטת כותים , לעיל כבר נתבאר

ורבי מאיר , כשחיטת מומרים לעבודה זרה, שהיא אסורה

כסתם יינם של מומרים , שסתם יינם של כותים אסור, גזר

  .לעבודה זרה
  

שהיו ישראל , תקבלו הגזרות הללואמנם מתחילה לא נ

  .ולא רצו לקבל על עצמם לפרוש מהם, רגילים בכותים
  

בדורם של רבי אמי ורבי אסי שגזרו על הדבר שנית ורק 

שפעם אחת שלח רבי אבהו את רבי יצחק . נתקבלה הגזרה

, ומצאו ההוא סבא בדרך, בן יוסף להביא יין מבין הכותים

                                                                                                                                                                                                                         
 

 ].'תוס. [בפרק במה מדליקין בעובדא דרבי שמעון בר יוחאי
. שהיא עבודת כוכבים שהטמין יעקב תחת האלה בהר בשכם ,במדרש יש ג

 ].'תוס[
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הלך רבי יצחק וספר . "אין כאן שומרי תורה", ואמר לו

והלך רבי אבהו וספר דברים לפני  ,דברים לפני רבי אבהו

עד שעשאום עובדי  ,ולא זזו משם ,רבי אמי ורבי אסי

  .םכוכבים גמורי
  

אפילו [, ומאז נתקבלה הגזרה לפסול שחיטת כותים

וכן להחשיבם . ולאסור סתם יינם, ]ישראל עומד על גביהם

שאם היה כותי , חצירותכגויים גמורים לעניין ערובי 

ואין , אסור לישראל לטלטל לחצר בשבת, בחצר עם ישראל

וכן דין . [עד שישכרו רשות הכותי ממנו, מועיל לה עירוב

שאין מועיל , שהוא מומר לחלל שבת בפרהסיא, ישראל

ואינם כישראל . עירוב לבני חצרו עד שישכרו ממנו רשותו

יטול רשותו שדיו בב, ששכח לערב עם חבריו בחצר, כשר

ולעניין . רשותי מבוטלת לכם, שאומר אפילו בשבת, להם

דינו כישראל , ישראל מומר לחלל שבתות בצנעא בלבד, זה

  ].כשר

  

  תערובת דמאי

, מאחר שיש הרבה עמי ארצות שאינם מעשרים תבואתם

, שתבואת הארץ חייבת במעשרות מספק, תקנו חכמים

את דמאי הלוקח תבו, ולכן, והיא נקראת תבואת דמאי

  . חייב לעשרה מחמת הספק, מעם הארץ
  

אלא אף , ולא רק כשעתיד לאוכלה כמו שהיא בפני עצמה

כגון שלקח יין לערבו , כשעתיד לערבה בדברים אחרים

משקה שמעורבים [=או באלונתית  ]שומן של דגים[=במורייס 

או שלקח כרשינין לעשות מהן . ]בו מים ויין ושמן אפרסמון

או שלקח . ]של כרשינין שמעורב בו תבליןמאכל [=טחינין 

מאכל של עדשים שמעורב בו [=עדשים לעשות מהן רסיסין 

כל אלו מאחר שבאו ליד הקונה כשהם בפני עצמם , ]תבלין

  .חייב לעשרם דמאי
  

כשהיא , אבל כשבאה לידו תבואת דמאי מיד עם הארץ

כגון שקנה מעם הארץ מורייס או אלונתית , כבר מעורבת

כי , אין צריך לעשר, או רסיסין, או טחינין, בייןמעורבים 

אלא . [לא תקנו חכמים לעשר תבואת דמאי מעורבת

  ].שלדעת רפרם יש יוצא מן הכלל כמבואר להלן
  

שמי שביקש מאשת עם הארץ לאפות לו , ומה ששנינו

ושאור שהם  ]אתבלין[ואפתה דבר שיש בו תערובת , משלה

                                                                                                                                                                                                                         
 
ושביעית קאי אף  ,אלא אשאור ,תבליןמעשר דקאמר הכא לא קאי א א

ידו מידה כשהם כבר אף על פי שבאו ל, חייב לעשר, דמאי

  , מעורבים
  

ואם , משום שהוא עצמו אמר לה לערב, שהטעם לכךא "י -

והרי זה כאילו באו כל , כן כל מה שעשתה היה בשליחותו

כמי שקנה , ולכן חייב לעשר, הדברים לידו קודם שנתערבו

  .דברים שאינם מעורבים
  

, שבאמת גם כשנעשית התערובת על פיו, ורפרם אמר -

אינו חייב , ו באה התבואה כשהיא מעורבתמאחר שליד

שתערובת דמאי , ל"שיש יוצא מן הכלל הנאלא , לעשר

או [כשהדמאי המעורב הוא שאור , והוא, פטורה ממעשר

חייב , שבזה אף כשבאו לידו כשהם כבר מעורבים, ]תבלין

כל ו, אלו דברים שנותנים טעם בכל התערובתכי , לעשרן

, אינו בטל בתערובת, בתדבר העשוי לתת טעם בכל התערו

  .ולכן חייבים לעשרו, והרי הוא כדבר שאינו מעורב
  

ומתחילה רבי זירא היה סבור שחכמים גזרו גם על > 

ולכן כשהגיע פעם עם רב אסי לפודנק , תערובת של דמאי

לא אכל ממאכל של , של עמי ארצות במקום הנקרא דיאי

  . ביצים המעורבות ביין של דמאי שהגישו לפניהם
  

אף שאמר שאכל כי לא [, אולם מאחר שרב אסי אכל ממנו

, החליט רבי זירא, ]שם אל לבו שיש בזה תערובת דמאי

שהרי אפילו , בשודאי לא נכשל רב אסי באכילת איסור

וחיפש ומצא , בהמתן של צדיקים אינן נכשלות בכך

  .שבאמת תערובת של דמאי מותרת בלא לעשר

  

  חשש החלפה על ידי עם הארץ

על מנת שיחזיר לו , תן תבואה שלו לעם הארץחבר נו

כדי , כגון שנותן לאשת עם הארץ תבואה, אותה עצמה

כדי שיטחן , או לתת לעם הארץ תבואה[, שתאפה לו אותה

 ,ואינו חושש שמא אין זו התבואה עצמה שמסר, ]לו אותה

ויש [ ,ונתן לו תחתיה תבואה שלו ,ולקחה עם הארץ לעצמו

כי ודאי , ]שהיא מתבואת שביעית ולחוש, לו לעשרה דמאי

  .החזיר עם הארץ ממש מה שקיבל
  

יש אופנים שבהם יש לחשוש שמא המקבל החליף , אולם

                                                                                                                                                                                                                         
 

 ].'תוס[ .תבליןא
 ,ויאכל בשגגה דבר אסור ,שהסיבה שישכח אדם ,י"מבואר בדברי רש ב

פעם בשלא ישים אל לבו  ,הוא גורםש, פעם אחרתמחמת עון שעשה  ,היא

 .שלא להיכשל הזאת
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  .ונתן תבואה אחרת תחתיה, את התבואה
  

  .נותן תבואה לחמותו. א
  

יש לו לחוש שלקחה , הנותן עיסה לחמותו לאפות עבורו

כי , ונתנה לו אחרת טובה מהראשונה, לעצמה מה שנתן לה

 ,ובושה מחתנה, לתת לה דבר טוב ,רוצה היא בתקנת בתה

ולכן כשהעיסה הראשונה , לתת לו דבר שאינו טוב

, ומשום החשש הזה. היא מחליפה אותה, מתקלקלת מעט

שלא יאכיל , עליו לעשר מה שנותן לה, הנותן לחמותו

שלא , ומעשר מה שמקבל ממנה, אותה דבר שאינו מעושר

  .יאכל הוא דמאי
  

  ].בעלת הבית שלן בו[=נותן תבואה לפונדקית . ב
  

יש לו לחוש שלקחה , הנותן עיסה לפונדקיתו לאפות עבורו

, י מפרש"רש[, ונתנה לו אחרת, לעצמה מה שנתן לה

ומורה , שהחשש הוא שמא החליפה את שלו בדבר טוב יותר

להאכיל בר בי רב , כי מתכוונת לטובה, לעצמה היתר לעשות כן

שהחשש הוא שמא החליפה את , ינו מנחם מפרשורב. אמאכל טוב

כי אומרת , ומורה לעצמה היתר לעשות כן, שלו בדבר פחות טוב

תאכל מאכל , שאין זה ראוי שהיא הטורחת ומבשלת בשבילו

ומשום החשש הזה הנותן לפונדקית עליו ]. בפחות טוב משלו

, שלא יאכיל אותה דבר שאינו מעושר, לעשר מה שנותן לה

  .שלא יאכל הוא דמאי, מקבל ממנהומעשר מה ש

  

  אשת חבר טוחנת עם אשת עם הארץ

באשת חבר הטוחנת עם , הסוגיה מדברת[, י"שיטת רש

שמא , והחשש הוא, אשת עם הארץ בתבואת עם הארץ

  ]:תאכל אשת החבר תבואת עם הארץ שאינה מעושרת
  

אסורה לטחון בתבואת עם הארץ יחד , אשת חבר טהורה

אינה רגילה , מאחר שהיא טהורה כי, עם אשת עם הארץ

, שהרי אינה מטמאה אותם, לפרוש מלגעת מדברי מאכל

, יש לחוש שתאכל ממנה, ומאחר שנוגעת בתבואה

  ].ובלא רשות בעליה[בלא לעשר ונמצאת אוכלת ממנה 
  

הוא רגילה להתרחק ממגע , אבל כשאשת החבר טמאה

מותר לה לטחון עם ולכן , שלא תטמא אותם, באוכלים

, מאחר שהיא מקפידה לעשות מרחוקכי , עם הארץאשת 
                                                                                                                                                                                                                         

 
שהרי אין  ,ולא מחלפת לטובה ,אין לה לחוש עליו ,אבל נותן לשכנתו א

 ].י"רש. [א אגזלחשידדלא  ,ולהרע נמי לא ,סמוך עליה תמיד כאכסנאי
דרך אבל גבי שכנתו אין לחוש לחילוף אף על פי שטורחת בשבילו ד ב

 ].'תוס. [שכנים שטורחים זה בשביל זה

אין לחוש שתכניס מהתבואה לפיה ותיכשל באכילת דבר 

  .שאינו מעושר
  

היא , שגם בזמן שהיא טמאה, ורבי שמעון בן אלעזר אומר

משום שתוך כדי , אסורה לטחון עם אשת עם הארץ

ונמצאת אוכלת , אשת עם הארץ נותנת לה לאכול, העבודה

שהרי אוכלת שלא ברשות , וכן דבר גזול[ ,ושרדבר שאינו מע

]בעלה של אשת עם הארץ
  .ג 

  

על מנת , הנותן תבואה לעם הארץש, ואף שנתבאר לעיל

אינו צריך לחשוש שמא החליפה עם , שיחזיר אותה עצמה

, ואם כן, עמי הארץ אינם חשודים לגזולכי , הארץ באחרת

תן אין לחוש שאשת עם הארץ ת, לכאורה הוא הדין בזה

נמצאת , שלא ברשות בעלהשהרי אם תעשה כן , לה לאכול

, היאהסיבה שבכל זאת יש לחוש לכך , דגוזלת את בעלה

שהרי , שאין בכך גזלה כלל, סבורהאשת עם הארץ כי 

כך כל עובד רשאי לאכול , כשם שהשור אוכל ממלאכתו

  .הממלאכתו
  

הסוגיה מדברת באשת עם הארץ הטוחנת עם [, שיטת רבינו תם

והחשש הוא שמא תטמא אשת עם , ת חבר בתבואת חבראש

  ]:והארץ את תבואת החבר
  

אסורה לטחון , כשאשת עם הארץ מחזיקה את עצמה לטהורה

מאחר שהיא מחזיקה כי , בתבואת חבר יחד עם אשת החבר

ומאחר , אינה נזהרת מלגעת בדברי מאכל, עצמה כטהורה

  .אותההיא מטמאת כשנוגעת בתבואה שבאמת היא טמאה 
  

תיזהר לא לגעת , אבל כשאשת עם הארץ מחזיקה עצמה לטמאה

ולכן מותר לה לטחון עם , ואין לחוש שתטמא אותהבתבואה 

  .אשת החבר

היא , שגם בזמן שהיא טמאה, ורבי שמעון בן אלעזר אומר

                                                                                                                                                                                                                         
 
ולא דבר שאינו  ,ואף על פי שאשת החבר אינה חשודה לאכול גזל ג

ששוכח אדם ואוכל מה  ,לות היאישרג ,חיישינן שמא תשכח ,מעושר

 ].י"על פי רש[ .שנותנים לו
ין לומר שעושה כן מחמת טעות כשם שנתבאר לעניין אשת החבר כי שא ד

רק זאת שנותנים לה יתכן שנוטלת בטעות אבל זו שנותנת ודאי מתכוונת 

 ].י"על פי רש[ .למה שעושה
שאין  ,שבאמת אין בדבר גזלה ,כתבו' אולם התוס .י"כן הוא לפירוש רש ה

לקושיה איך  אין כאן מקום כלל ,ואם כן ,הבעל מקפיד בדבר מועט

 .תאכיל את אשת החבר
כלומר כשאשת חבר באה לטחון  ,י את הסוגיה"אבל באופן שהעמיד רש ו

רבא אוסר בכל  .נחלקו אביי ורבא ,עם אשת עם הארץ בתבואת עם הארץ

 'עי. [ואביי מתיר בכל אופן .כי אסור לסייע ידי עוברי עבירה ,אופן

 ].'בתוס
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משום שאף על פי שמחזיקה את , אסורה לטחון עם אשת החבר

מותר לה סבורה ש ,עצמה לטמאה מכל מקום מאחר שטורחת

ותאמר לאשת עם הארץ אחרת שתיטול  ,להנות מעט מהתבואה

  .אוהיא תטמא את התבואה ,מהתבואה את המגיע לה

על מנת שיחזיר , הנותן תבואה לעם הארץש, ואף שנתבאר לעיל

, אינו צריך לחשוש שמא החליפה עם הארץ באחרת, אותה עצמה

א הדין לכאורה הו, ואם כן, עמי הארץ אינם חשודים לגזולכי 

אין לחוש שאשת עם הארץ תאמר לחברתה לקחת , בזה

אשת כי , היאהסיבה שבכל זאת יש לחוש לכך , מהתבואה בגזל

שהרי כשם שהשור אוכל , שאין בכך גזלה כלל, סבורהעם הארץ 

ויש לה זכות , כך כל עובד רשאי לאכול ממלאכתו, ממלאכתו

  .לתת לחברתה את המגיע לה

  

  עשרותבית שאן לעניין חיוב מ

ת ְולֹא הֹוִריׁש ְמַנֶּׁשה ֶא ", אף על פי שנאמר בספר שופטים

לרשת ', שלא קיימו ישראל ציווי ה, ללמד, ... " ֵּבית ְׁשָאן

עד ימי [והניחו ממנה מקומות שלא נכבשו , את כל הארץ

שבית שאן היא מארץ , יש ללמוד מכאן, ואם כן, ]דוד

  .שהרי היא מנויה בין אותם המקומות, ישראל
  

, שגם כיום היא קדושה, אין ללמוד מכאןמכל מקום 

כי אפילו אם נתקדשה בימי , ותבואתה חייבת במעשרות

בטלה הקדושה , כשגלו ישראל על ידי נבוכדנצר, יהושע

יָך ֶאל ֶק לאֹ' הֶוֱהִביֲאָך ", כמו שדרשו חכמים מהכתוב, הראשונה

ששתי , "ִטְבָך ְוִהְרְּבָך ֵמֲאבֶֹתיךָ ְוֵהי ִויִרְׁשָּתּהֲאבֶֹתיָך ָיְרׁשּו ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 

ומתוך , ושניה בימי עזרא, ראשונה בימי יהושע, ירושות הן

על כרחך ירושה , שבימי עזרא נחשבו כיורשים את הארץ

אבל ירושת עזרא אינה בטלה שלא נאמרה [, ראשונה בטלה

  ].ירושה שלישית
  

כבר אמר רבי שמעון בן אליקים משום רבי אלעזר בן פדת ו

הרבה כרכים כבשום , אמר משום רבי אלעזר בן שמועש

אלא הניחום להיות , ולא כבשום עולי בבל, עולי מצרים

ויהא מהם , כדי שלא תהא שביעית נוהגת בהם, חוץ לארץ

ורבי [. לעניים לקט שכחה ופאה ומעשר עני אף בשביעית

יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי שהקשה אשתמיטתיה הדין 

   ].הזה
  

ל אם בית שאן נידונית "אין ראיה מהכתוב הנ ואם כן

                                                                                                                                                                                                                         
 
אולם העירוני שהכוונה שאותה  .אני הבנתי שהכוונה שהאחרת תאכל א

במלא ' והעירוני לעי. אחת שעסוקה תאכל על ידי שחברתה תתן לתוך פיה

 .הרועים

בדף עד כאן מבואר בגמרא [. כארץ ישראל או כחוצה לארץ

  ].'ז
  

אמנם עד ימי רבי היו נוהגים בתבואת בית שאן כתבואת 

של  בבן זרוז בן חמיועד שהעיד רבי יהושע , ארץ ישראל

שראה את רבי מאיר אוכל עלה של , לפני רבירבי מאיר 

שלדעת , ולמד מכך רבי, בלא לעשרו, ת שאןירק שגדל בבי

, ודינה כחוצה לארץ, בית שאן לא נתקדשה, רבי מאיר

  .גמלעשר והתיר על פיו את כל בית שאן
  

 ,חברו עליו אחיו ובית אביו, וכשהתיר רבי את בית שאן

 ,מקום שאבותיך ואבות אבותיך נהגו בו איסור ,אמרו לוו

   .אתה תנהוג בו היתר
  

ת וִּכַּתת ְנַחׁש ַהְּנחֶֹׁש ", האמור על חזקיהזה מקרא דרש להן 

ָהֵהָּמה ָהיּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל  ֲאֶׁשר ָעָׂשה מֶֹׁשה ִּכי ַעד ַהָּיִמים

אסא וכי איך יתכן ש, "ְמַקְּטִרים לֹו ַוִּיְקָרא לֹו ְנֻחְׁשָּתן

לא ביערו את כל עבודה זרה שבעולם שביערו ויהושפט 

לחזקיה לו אבותיו  אלא מקום הניחו, נחש הנחושת

אם לא , כשיבואו בנינו אחרינו, שאמרו[, בו ]להתגדל[= להתגדר

                                                                                                                                                                                                                         
 
 .ע אם זרוז הוא חמיו של רבי מאיר או בן חמיו של רבי מאיר"יל ב

 .העירוני לעיין במלא הרועים
ותימה דבפרק עד כמה מוכח ... משמע דאין מעשר נוהג בחוצה לארץ  ג

הכא  רשכדפיואין לומר . תא דתרומה נוהגת בחוצה לארץכולה שמעת

בחוצה  ,בקונטרס דדוקא תרומת דגן תירוש ויצהר דהוי בארץ דאורייתא

, ]הוי בחוצה לארץ אף מדרבנן[ אבל בשאר פירות לא ,לארץ הוי מדרבנן

משמע בהדיא דמעשר  ...מברכין כיצד ובריש ... דביצה קמא ק רדהא בפ

איירי בדמאי ... דהכא בינו תם ואומר ר .לארץירק וצלף נוהג בחוצה 

אבל ודאי מכזיב ולהלן פטור מן הדמאי  ...דאינו נוהג בחוצה לארץ כדתנן 

משמע ... דדמאי ' וקשה מירושלמי דפרק ג...  טבל חייב בכל מקום

... ריך ליישב וצ... היה פטור אפילו ודאי ] בבית שאן[דלאחר שהותר 

 ,שתי נשים רקירושלמי במסכת חלה פי ב"ומיהו במקום אחר מצא ר

ובשאר פירות  ,דירק בחוצה לארץ אינו נוהג בו לא מעשר ולא תרומה

אבל דגן תירוש ויצהר חייבין לגמרי  ,נוהגת תרומה גדולה אבל לא מעשר

  .עד שבאו הרובים ובטלום ... בין בתרומה בין במעשר

יש ) א( :ומה שאין מפרישים היום תרומות ומעשרות בחוצה לארץ כלל

) ב( .שבאו הרובין ובטלוםהזה האומר שאנו סומכים על הירושלמי לומר 

אין ] כי, שהסיבה שאין מפרישים תרומות ומעשרות[ ,מפרשבינו תם ור

לא היו  ,ולפי זה בימיהם ,לפי שנותנין מהן מס ,השדות חשובות שלנו

על שמא  ,ועוד יש לפרש) ג... (מפרישין אלא מהנהו דלא יהבי טסקא

 ,ועוד יש מפרשים) ד. (חוקים מארץ ישראל כמונו לא תקנו חכמיםהר

לאו  ,דהא דקאמר דמכזיב ולהלן פטור מן הדמאי ,שנמצא בירושלמי

  . ואהא סמכינן ,אלא אף מן הודאי ,דוקא דמאי

 ].'כל זה מהתוס[
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מקום הניחו לי אף אני  ,]אבמה יתגדל שמם, ימצאו מה לתקן

  ].שאתיר את בית שאן[, אבותי להתגדר בו

  

  

  

  'דף ז

  

  תלמיד חכם שאמר דבר הלכה שיש בה חידוש

שיש , שאף שהעיד רבי יהושע בן זרוז עדות, לעיל נתבאר

שהרי הכל היו נוהגים בבית , בה חידוש גדול ודבר תימה

ואף על פי כן , וזה העיד שהיא פטורה, שאן חיוב מעשרות

  . מאחר שהוא תלמיד חכם, קיבל רבי את עדותו
  

מקבלים שתלמיד חכם שאמר דבר הלכה , ומכאן למדו

  ,דבריו
  

, כלומר אין מבדילים אותו משמועתו, ואין מזיחים אותו -

ְולֹא ִיַּזח ", כמו, מזיחים מלשון הבדלה. [ר לו חזור בךלומ

  "].ָהֵאפֹוד ַהחֶֹׁשן ֵמַעל
  

לומר לו , כלומר אין משקצים דבריו, ואין מזניחים אותו -

ִּכי "כמו , מזניחים לשון דבר מאוס. [הניחם כדבר מאוס

  ].לעולם' שפירושו לא ימאס בנו ה, "'ה לֹא ִיְזַנח ְלעֹוָלם
  

טועה אתה , כלומר אין אומרים לו, ים אותוואין מזחיח -

. שלא הטית אוזן לשמוע כראוי מפי רבך, וגאותך גרמה לך

. אין מגביהים אותו מדבריו להסתלק מהם, נ כלומר"א

משרבו ", כמו ששנינו, מזחיחים לשון גאוה וגבהות לב[

שלא דקדקו ללמוד מפי רבם וסמכו על חכמת [זחוחי הלב 

  "].ראלרבו מחלוקות ביש] עצמם

  

  הלימוד מהעדות על רבי מאיר 

  שאכל עלה של ירק בבית שאן

שמתוך עדותו של רבי יהושע בן זרוז על רבי , לעיל נתבאר

, למד רבי, שאכל עלה של ירק בבית שאן בלא לעשרו, מאיר

  .ל"שבית שאן נידונית כחו
  

, שבאמת בית שאן נידונית כארץ ישראל, ואין לומר

                                                                                                                                                                                                                         
 
שמדעת הניחו לחזקיה מקום להתגדר  ,ומשמע מדבריו ,י"כן פירש רש א

טעו בו  ,שלפי שנעשה הנחש על פי הדיבור ,פירשו' אולם התוס. בו

שלא מדעתם  ,ולפי זה משמע .והיו סבורים שאסור לבערו ,הראשונים

 .אלא שכך ארע ,הניחו לו מקום

כי אכילת עלה  ,ר את העלהוהסיבה שלא עישר רבי מאי

  .ואכילת עראי פטורה ממעשר, היא אכילת עראי
  

ומבואר במסכת , שכן עלה זה היה עלה שכבר נאגד -

אסור באכילת עראי עד ירק הנאגד משיאגד ש, מעשרות

  .שיתעשר
  

רבי ו, באמת היה אותו עלה חייב במעשרותש, וכן אין לומר

  .מאיר אכלו בטעות בלא לעשר
  

ה מביא "בהמתן של צדיקים אין הקבעל  שכן אפילו -

צדיקים  יעל ידוכל שכן ש, לאכול דבר אסור, כזותקלה 

  .ובוודאי בהיתר אכלו, ה מביא תקלה כזו"אין הקבעצמן 
  

ומה שלא , ואין לומר שבאמת עישר רבי מאיר את העלה

, כי לא עישר מירק שהיה שבאותו מקום, ראה זאת המעיד

  .מירק שהיה לו בביתואלא 
  

ואם כן ודאי , לעשר ממקום אחר, שכן אסור לעשות כן -

לא נחשדו חברים לתרום שכן , לא עשה זאת רבי מאיר

  .שלא מן המוקף
  

ומה שלא , שבאמת עישר רבי מאיר את העלה, ואין לומר

אלא , כי לא עישר רבי מאיר בפעולה, ראה זאת המעיד

על דעת שיהיה , שנתן עיניו בירק אחר שבצידו, במחשבה

  .בשר על זהמע
  

ובירר , ודאי דקדק בעדותו, כי מאחר שהמעיד אדם גדול -

אלא אכלו בלא לעשרו , שלא עישר רבי מאיר את העלה

  .כלל

  

  רבי פנחס בן יאיר חולק את נהר גינאי

והגיע בדרכו , רבי פנחס בן יאיר היה הולך לפדיון שבויים

חלוק לי  ,גינאי –אמר רבי פנחס לנהר . לנהר ששמו גינאי

   .ואעבור בך ,ימךמ
  

אתה הולך לעשות רצון קונך  –לרבי פנחס  גהנהראמר 

לקיים גזרתו [ ואני הולך לעשות רצון קוני ,]לפדות שבויים[

אתה ספק עושה ספק אי אתה  ,"]ָּכל ַהְּנָחִלים הְֹלִכים ֶאל ַהָּים"

   .אני ודאי עושה ,עושה
  

גוזרני עליך  ,אם אי אתה חולק –רבי פנחס לנהר אמר 

                                                                                                                                                                                                                         
 
 . שבאופן הזה מותר לתרום מדומע בשבת ,'מבואר בתוס ב
שלכך  ,רבי פנחס היה מחשב בלבו ,אי נמי .השיב לו כך שמא שר של ים ג

 ].'תוס[ .ומלחלוק ל היה מניח
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נחלק הנהר שיעבור בו רבי ו .שלא יעברו בך מים לעולם

  .פנחס
  

. שהיה נושא חיטים לצורך הפסח, היה עמו איש אחד

גם לו את מימך שהוא עוסק חלוק  –רבי פנחס לנהר אמר ו

ללמד שמתחילת " ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּמּצֹות"שנאמר [במצווה 

ונחלק הנהר ]. הטחינה וההרקדה יש לשומרם לשם מצה

  .יעבור בו גם האיש שנשא חיטיםש
  

חלוק  –ואמר רבי פנחס לנהר . היה עימהם סוחר ישמעאלי

, וכי כך עושים לבני לוויה, גם לו מימך שלא יאמר עלינו

ונחלק הנהר שיעבור בו גם אותו . שמניחים אותם והולכים

  .הישמעאלי
  

למדנו מכאן כמה גדול , ואם בכל פעם נחלק הנהר מחדש

שלו נחלק , משה וששים ריבוא מישראליותר מ, אדם זה

  .ולהם פעם אחת, הנהר שלוש פעמים
  

ובכל פעם אמר לו [, ואם פעם אחת בלבד נחלק הנהר

כמה , למדנו מכאן, ]שימתין מלשטוף עד שיעברו כולם

שנחלק לו הנהר כמו שנחלק למשה וששים , גדול אדם זה

  .ריבוא מישראל

   

  דמאי לצורך בהמה

תרומות ומעשרות מתבואת עם  כשתקנו חכמים להפריש

לא תיקנו כן אלא בתבואה הנקנית , הארץ שהיא דמאי

מתבואת דמאי שנקנית לצורך ) א(אבל , לצורך מאכל אדם

. לצורך זריעתהומתבואת דמאי שנקנית ) ב. (מאכל בהמה

ומשמן ) ה-ד. (לצורך עיבוד עורותומקמח דמאי שנקנה ) ג(

לא . בו כלים לצורך הדלקת הנר או לסוךדמאי שנקנה 

  .חייבו להפריש תרומות ומעשרות
  

ולבסוף , ותבואה שנקנית מתחילה לצורך אכילת אדם

או להשתמש בה לאחד [, באים להאכילה לבהמה

מאחר שכבר , ]ל שאין בהם חיוב דמאי"מהדברים הנ

אין להאכילה אף , בהפרשת תרומות ומעשרותנתחייבה 

  .עד שיפרישו ממנה תרומות ומעשרות, לבהמה

  

  ה מביא תקלה על בהמתן של צדיקים"אין הקב

, ]לפדיון השבויים[בהמשך דרכו של רבי פנחס בן יאיר 

] אקלופות[הטילו לפני חמורו שעורים ו, הגיע למקום אחד
                                                                                                                                                                                                                         

 
והיה מותר לאכול  ,עדיין לא נתחייבו במעשר ,שכן אם היו בקליפתם א

שהחמור לא , בוהיה סבור רבי פנחס, ולא אכל מהם, לאכול

ולפיכך ניפה אותם , כי לא היו מתוקנים כראוי, אכל מהם

גם ניקה אותם בידים מן האבנים ואחר כך , בנפה

  .ואף על פי כן לא אכל מהם החמור, והפסולת
  

כי אינם , שאין החמור אוכלת מהם, ואז הבין רבי פנחס

ה מביא תקלה על בהמתו לאכול "ואין הקב[, מעושרים

והוכיח את אלו שנתנו , עישר ואכלה, ]דבר שאינו מעושר

עשות רצון ענייה זו הולכת ל", לה לאכול מהשעורים הללו

  ".ואתם מאכילים אותה טבלים, קונה
  

מעיקר הדין היה אסור לאכול , לדעת סוגית הגמרא כאן -

ומאכל [, אף על פי שהיו מאכל בהמה, מהשעורים הללו

כי , ]ל"הנקנה לצורך בהמה אינו חייב במעשר דמאי כנ

ובכך , השעורים הללו נקנו תחילה לצורך מאכל אדם

  .נתחייבו לעשרם
  

שאמנם מעיקר הדין לא היו חייבים , בירושלמי ובמדרש משמעאולם  -

  ].'תוס. [והחמור היתה מחמירה על עצמה, את השעורים הללולעשר 

  

  רבי פנחס בן יאיר לא סעד אצל רבי

, בהמשך דרכו של רבי פנחס בן יאיר הגיע למקומו של רבי

רצונך  –רבי לרבי פנחס אמר  .ויצא לקבל פניושמע רבי 

רבי פנחס אמר  ].כלומר הזמינו לסעוד אצלו[, סעוד אצלי

  .הן –לרבי 
  

ששמח על כך שהסכים רבי פנחס לסעוד , צהבו פניו של רבי

   .אצלו אף שלא היה רגיל רבי פנחס לסעוד אצל אחרים
  

שהסיבה שאיני , וכי סבור אתה –רבי פנחס לרבי אמר 

, היא משום שאני מודר הנאה מישראל, סועד אצל אחרים

וודאי ראויים הם , כי ישראל קדושים הם, כןאין הדבר 

ואין  ,לההנות אחרים משלו רוצהשיש אלא . להנות מהם

ויש . שלא אכביד עליו, וממנו איני רוצה להנות, יכולתלו 

ואף על פי , גלההנות אחריםואינו רוצה , יכולתשיש לו 

וממנו איני , אינו רוצה בכך בליבו, שאומר בפיו בא וסעד

מלשון סעודת לחם כלומר אל [ַאל ִּתְלַחם ", כי נאמר, נהנה

 ִּכי ְּכמֹו ָׁשַער .ְלַמְטַעּמָֹתיו ֶאת ֶלֶחם ַרע ָעִין ְוַאל ִּתְתָאו ]תסעד

נ "א. כלומר כאילו אתה פותח את בטנו ועושה בה שער[ ְּבַנְפׁשֹו
                                                                                                                                                                                                                         

 

 ].י"רש. [מהם
 .ע אם הוא היה סבור כן או המארחים"יל ב
. שמזמן את חברו לאכול אצלו מפני הבושת ,ואפילו הכי איקרו קדושים ג

 ].'תוס[
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 לֹא ְוָנַתִּתי אֹוָתם ַּכְּתֵאִנים ַהּׁשָֹעִרים ֲאֶׁשר", כמו, לשון מרירות

ֶּכן הּוא  ]כלומר מרירות היא בנפשו להאכילך, "ַכְלָנה ֵמרֹעַ ֵתָא

רוצה ויש אתה אבל ". ִעָּמְך  ֱאכֹל ּוְׁשֵתה יֹאַמר ָלְך ְוִלּבֹו ַּבל

, אלא שעכשיו אני ממהר, ומסכים אני לסעוד אצלך ,לך

וכשאחזור , ואין לי פנאי לסעוד, שהנני טורח לדבר מצוה

  .אבוא ואכנס אליך
  

ארע שנכנס , ובא להיכנס לבית רבי, נחסכשחזר רבי פ

חוורתא ] פרדות[=בפתח שהיו עומדות בו כודנייתא 

ואני  ,מלאך המות בביתו של זה –אמר רבי פנחס ]. לבנות[=

   .אסעוד אצלו

אם הדבר מעכב  –ויצא לקבל פניו ואמר לו שמע רבי 

  .אמכרם
  

ְוִלְפֵני ", אם כן תעבור בכך על הכתוב –אמר לו רבי פנחס 

כך אסורים , שכשם שאסורים לך, "ִעֵּור לֹא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל

כי אין מוכרים להם בהמה , ולגוי לא יוכל למכור. [לאחרים

   ].כמבואר במסכת עבודה זרה, גסה
  

   .אפקירם ואשלחם ביערות –אמר רבי 
  

שלא יהיה , אם כן יתרבה בכך היזקן –אמר לו רבי פנחס 

  . מי שישמרם
  

כלומר אחתוך פרסותיהם שלא , םאעקר אות –אמר רבי 

. וידוש בהם, אבל עדיין ראויים הם ללכת, יוכלו לבעוט

  ].ואין בזה משום בל תשחית[
  

  .יש בכך צער בעלי חיים –אמר לו רבי פנחס 
  

  .אהרגם –אמר רבי 
  

  ".ַתְׁשִחית לֹא"יש בכך משום איסור  –אמר לו רבי פנחס 
  

  .איהםבינ ]הר[=וגבה טורא , הפציר בו רבי הרבה
  

נותן [ כך ,]של צדיקים[ מה בחייהןו, בכה רבי ואמר

שלא יעבור זה על דעתו הראשונה , ה לקיים תאוותם"הקב

שגרם שנכנס בפתח שהיו בו , שלא לסעוד אצל אחרים

שהרי גדולים [, במיתתן על אחת כמה וכמה ,]הפרדות

   ].צדיקים במיתתם יותר מבחייהם כמבואר להלן

  

                                                                                                                                                                                                                         
 
כלומר מאחר שהפציר בו רבי הרבה ולא  ,לכאורה לשון מליצית היא א

אולם . נעשו מופרדים זה מזה כאילו יש ביניהם מחיצה של הר ,התרצה

ומחמתו לא  ,והבדילן ,שהר ממש צמח ביניהן ,י משמע קצת"מלשון רש

 .ע בדבר"ויל. יכול היה רבי להפציר בו יותר

  ם יותר מבחייהםגדולים צדיקים במיתת

יותר  םגדולים צדיקים במיתת ,חמא בר חנינא ביאמר ר

ַוְיִהי ֵהם קְֹבִרים ִאיׁש ", בספר מלכים שנאמר ,םמבחייה

ַוֵּיֶלְך  ָהִאיׁש ְּבֶקֶבר ֱאִליָׁשע ַוַּיְׁשִליכּו ֶאתְוִהֵּנה ָראּו ֶאת ַהְּגדּוד 

הרי , "ָקם ַעל ַרְגָליוַוּיָ  ַוִּיַּגע ָהִאיׁש ְּבַעְצמֹות ֱאִליָׁשע ַוְיִחי

ואילו , בהחיה אלישע את המת בנגיעה בלבד, שאחר מותו

עד שהוצרך לשים , לא החיה את בן השונמית המת, בחייו

ַוָּיבֹא ", שנאמר[, ולבקש רחמים, ועיניו על עיניו, פיו על פיו

 ַוִּיְסּגֹר ַהֶּדֶלת ַוָּיבֹא .ַעל ִמָּטתֹו ֱאִליָׁשע ַהָּבְיָתה ְוִהֵּנה ַהַּנַער ֵמת ֻמְׁשָּכב

 ַעל ִּפיו ַוַּיַעל ַוִּיְׁשַּכב ַעל ַהֶּיֶלד ַוָּיֶׂשם ִּפיו .'ה ְּבַעד ְׁשֵניֶהם ַוִּיְתַּפֵּלל ֶאל

 .ַוָּיָחם ְּבַׂשר ַהָּיֶלד ְוֵעיָניו ַעל ֵעיָניו ְוַכָּפיו ַעל כפו ַּכָּפיו ַוִּיְגַהר ָעָליו

ַּנַער ַוַּיַעל ַוִּיְגַהר ָעָליו ַוְיזֹוֵרר הַ  ה ְוַאַחת ֵהָּנהַוָּיָׁשב ַוֵּיֶלְך ַּבַּבִית ַאַחת ֵהּנָ 

  "].ַוִּיְפַקח ַהַּנַער ֶאת ֵעיָניו ַעד ֶׁשַבע ְּפָעִמים
  

, שמה שהחיה אלישע את המת שהכניסו לקברו, ואין לומר

, אלא מחמת ברכת אליהו, לא היה מחמת גדולת אלישע

 ר ֱאִליָׁשע ִויִהיַוּיֹאֶמ ", שביקש ממנו אלישע קודם שנסתלק

, ומאחר שאליהו החיה מת אחד, "ֵאָלי ָנא ִּפי ְׁשַנִים ְּברּוֲחךָ 

שיתקיים בו פי שנים , היה אלישע צריך להחיות שני מתים

והשני הוא זה שהכניסו , האחד הוא בן השונמית[, מאליהו

החייאת המת הזה היה מחמת גדולת , כי על כרחך, ]בקברו

ברכת אליהו שיחיה אלישע ולא מחמת , אלישע עצמו

שהרי לא חי אותו הרוג אלא כדי שיצא מקבר , מתים

ולא ניתן להיקבר אצל , שאותו האיש רשע היה[אלישע 

ולא הלך , מת שוב, ומיד אחר שיצא מקברו, ]צדיקים

  .לחיות בביתו
  

היה בכך , וקיום ברכת אליהו שיחיה אלישע שני מתים

, ו החייהוונחשב בזה כאיל, שריפא את צרעת נעמן

, כשנצטרעה, כמו שנאמר על מרים, שהמצורע שקול כמת

  ".ַאל ָנא ְתִהי ַּכֵּמת", וביקש עליה אהרן שתתרפא

  

  הפרדות

. מלאך המותבשם פרדות לבנות רבי פנחס בן יאיר כינה 

  ].כמבואר לעיל[
  

הּוא ֲעָנה ֲאֶׁשר ", שנאמר ,הפרדות ימיםובתורה נקראו 

                                                                                                                                                                                                                         
 
כל מקום מ ,ודילמא לקיומי ברכתא דאליהו ,מאי פריךם כן וקשה דא ב

 ונראה דנפקא ליה .ותר מבמותוגדול במה שטרח להחיותו בחייו י היה

ממה שבחיי הצדיקים נוגעים , ]שצדיקים גדולים במיתתם מבחייהם[

. ושם לא היה לו רשות להתעכב אצלו, ויושבים אצלם ,בהם כמה רשעים

 ].'תוס[
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ְדָּבר ִּבְרעֹתֹו ֶאת ַהֲחמִֹרים ְלִצְבעֹון ַּבִּמ  אָמָצא ֶאת ַהֵּיִמם

משום  ,יהושע בן לוי למה נקרא שמן ימיםואמר רבי 

   . שאימתם מוטלת על הבריות
  

שראשי [מכת פרדה לבנה ש, ]שהיה רופא[חנינא  ביאמר רו

  .אינה מתרפאת לעולם, ]רגליה לבנות

  

  כח הכשפים

 םמכחישיי כ, כשפים םלמה נקרא שמ: אמר רבי יוחנן

וממיתים מי שלא נגזר , פמליא של מעלה] מחלישים[=

  .עליו למות
  

מתאמצים מהשמים , ואולם רבי חנינא שזכויותיו מרובות

כשאשה אחת רצתה ליטול עפר , ולכן, להצילו מהכשפים

לא מנע ממנה , כדי להזיקו על ידי כן בכשפים, מתחת רגליו

כלומר אין כח  ,"ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו", אמרו, את הדבר

לא תוכלי  ,המקום חפץ ביואם , כנגד גזרתובכשפים 

  .עלי ואני מקבל ,תו יצאימא ,ואם תוכלי ,להרע

  

  דם ניקוף

כלומר מקבל מכה , כמו נוגף[אין אדם נוקף  ,חנינא ביאמר ר

 ,אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה ,אצבעו מלמטה]ב

  ".ִבין ַּדְרּכֹוִמְצֲעֵדי ָגֶבר ְוָאָדם ַמה ּיָ ' הֵמ " ,שנאמר
  

 ,אמר רבאו. דם ניקוף מרצה כדם עולה ,אלעזרואמר רבי 

) א: (שלושת התנאים הבאיםבניקוף כשיתקיימו שכל זה 

, מפני שהוא נוקף בכח[ ,גודל ימיןבאשיהא הניקוף 

שקיבל מכה [, ניקוף שניושיהא זה ) ב]. (ומצטער הרבה

 ושיארע לו כן) ג( ].שניה קודם שנתרפא מהראשונה

  .כשהולך לדבר מצווה

-  

ברכת [מימיו לא בצע , פנחס בן יאיר ביראמרו עליו על 

שלא רצה לאכול כזית משל [, על פרוסה שאינה שלו ]המוציא

  .לא נהנה מסעודת אביו ,ומיום שעמד על דעתו, ]אחרים

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                                                         

 
היה  והוא, הרביע חמור על סוס נקבה וילדה פרדש, פרדים -" ֵּיִמם" א

 .]י בחומש"רש[ .ממזר והביא פסולין לעולם

  'דף ח

  

  ליבן סכין ושחט בה

של ] קנה וושט[שחיטה כשרה היא חיתוך הסימנים 

  . אחרדבר חד סכין או על ידי הבהמה או העוף 
  

והבהמה , אינו נחשב כשוחט, אבל השורף את הסימנים

, שאינה נידונית כשחיטה, ובכלל שריפת הסימנים. נבילה

עד שיחתך , ויגע בו בצואר הבהמה, שיילבן ברזל באש

  .הצואר מחמת חום הברזל
  

אף על כי , שחיטתו כשרה, ושחט בה, אולם המלבן סכין

חוד הסכין מקדים לחתוך את , מכל מקום, פי שהיא חמה

  .והרי הבהמה שחוטה בחיתוך ולא בשריפה, הצואר
  

ואף שלכאורה היה מקום להטריף את הבהמה מחמת חום 

, הנוגע בבית השחיטה כשהסכין חודר לתוכו, צדדי הסכין

נגעו , ונמצא שקודם שנחתכו רוב הסימנים לגמור השחיטה

בו את הסימנים ונק, צדדי הסכין בתוך בית השחיטה

ובכך נעשו הסימנים כנקובים על , למעלה ממקום החיתוך

שהרי , בוהרי זה טריפה, ידי האש קודם גמר השחיטה

  .טריפה מחמת נקובת הוושט היא אף בנקב משהו
  

כי , מכל מקום אין הבהמה טריפה מחמת צדדי הסכין

, מיד מתרחב מקום החיתוך, כשהוא חותך בחוד הסכין

ורק חוד , י הסכין נוגעים בבית השחיטהונמצא שאין צדד

ואף שגם . [וחותך ושוחט בהכשר, הסכין לבדו נוגע שם

אין החום , מכל מקום מאחר שהוא דק, חוד הסכין חם

  ].ולא חום החוד, וחוד הסכין הוא החותך, שבו חזק

  

  מדיני נגעים

, יש בהם שני הסגרות –נגעים שבאו בבשר בריא . א

מסגירים , סימן טומאה מיד כלומר שאם לא נמצא בהם[

ומטמאים להיות צרעת , ]ושבוע שני, אותם שבוע אחד

אם יש בנגע ) א. (באחד משלושת הסימנים הללו, מוחלטת

בין [, הוא טמא בכל שלב שימצא בו השער הלבן. לבן גשער

ובין אם נמצא בו . אם נמצא בו השער הלבן מתחילתו

אם נמצא בו ובין , השער הלבן בסוף הסגר ראשון או שני

                                                                                                                                                                                                                         
 
שאם בשעת השחיטה ניקב הוושת אף כנגד מה שכבר  ,משמע מכאן ב

 ].'תוס. [הרי זה טריפה ,נשחט
 .שתי שערות לכל הפחות ג
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השער הלבן אחר שכבר טהרו אותו משום שהוחלש אחר 

הוא גם כן טמא . מחיית בשר חיאם יש בנגע ) ב]. (שהוסגר

בין אם נמצא בו [, בכל שלב שימצא בו מחיית הבשר החי

, ובין אם נמצא בו בסוף הסגר ראשון או שני. מתחילתו

ובין אם נמצא בו אחר שכבר טהרו אותו משום שהוחלש 

בסוף הסגר ראשון או פשה הנגע  אם) ג]. (שהוסגר אחר

  .או אחר שכבר טיהרו אותו אבסוף הסגר שני
  

, יש בהם שני הסגרות –נגעים שבאו במקום שער . ב

מסגירים , כלומר שאם לא נמצא בהם סימן טומאה מיד[

ומטמאים להיות צרעת , ]ושבוע שני, אותם שבוע אחד

אם יש בנגע ) א. (באחד משני הסימנים הללו, מוחלטת

. הוא טמא בכל שלב שימצא בו השער הצהוב. שער צהוב

, או בסוף הסגר שני, בסוף הסגר ראשוןפשה הנגע  אם) ב(

טעון , אבל כשעמד בעיניו בסוף הסגר ראשון[, הוא טמא

  ].הוא מטוהר, וכשעמד בעיניו בסוף הסגר שני, הסגר שני
  

באר מה שלהלן ית[נגעים שבאו במקום שחין או מכווה . ג

כלומר שאם לא נמצא בהם [, יש בהם הסגר אחד –] הם

אבל אם גם , מסגירים אותם שבוע אחד, סימן טומאה מיד

אחר שבוע לא נמצא בהם סימן טומאה הם מטוהרים ואין 

באחד , ומטמאים להיות צרעת מוחלטת, ]בהם הסגר שני

הוא טמא . שער לבןאם יש בנגע ) א. (משני הסימנים הללו

בסוף פשה הנגע אם ) ב. (שימצא בו השער הלבןבכל שלב 

  .או אחר שכבר טיהרו אותו, הסגר ראשון
  

, ואף על פי שדין נגעי שחין ודין נגעי מכווה שווים הם

, וכתבה כל אחד בפרשה בפני עצמה, חילקה תורה ביניהם

 ,אינם מצטרפים זה עם זה לשיעור נגע צרעתללמד ש

ואם , ]חצי פול שאינה מטמאה אלא בשיעור גריס שהוא[

אינן , וכחצי גריס במכווה, היה כחצי גריס בשחין

  .מצטרפין לטמא

  

  איזהו שחין ואיזהו מכווה

כגון על , כל מכת חימום בשר הבאה באדם שלא מכח אש

או שנכווה מגפת זיתים שהיא חמה , ידי הכאת עץ או אבן

או שנכווה ממקום כריית , באו שנכווה מחמי טבריה, מאוד

                                                                                                                                                                                                                         
 
י בחומש נראה שבסוף הסגר שני הוא טמא אפילו עמד "ומלשון רש א

 .בעיניו ולא פסה ובלבד שלא הוחלש
מם האומר שחו ,אף לדעת רבי יוסי ,אינם נחשבים כבאים מחמת האש ב

כי לעניין  ,דנם כתולדות האש לעניין שבתהוא מחמת אש הגיהנם ולכן 

מאחר שאין מכת , כל אלו, הוא חם מאודש, העופרת

  .הם בכלל מכת שחין, חימום הבשר מחמת האש
  

כגון , וכל מכת חימום בשר הבאה באדם מחמת האש

או  ,]אפר חם[=או ברמץ  ,]פחם שלא כבה[=שנכווה בגחלת 

או במים רותחים  ,רותח ]מין סיד[=או בגפסית , בסיד רותח

מום הבשר מחמת מאחר שמכת חי, ]שהורתחו כל אלו באש[

  .הם בכלל מכווה, האש
  

לעולם , וכל מקום שבאו בו גם מכת שחין וגם מכת מכווה

  .נידון כדין האחרוןו, האחרון מבטל את הראשון
  

גם , יש כאן חימום בשר, וכשליבן שפוד והכה בו בכח

, ונסתפקו בגמרא, וגם מחמת חום האש, מחמת ההכאה

כשלקה , א מינהונפק. [שהאחרון מבטלו, איזה מהם קודם

וסמוך לו היה כחצי גריס , מחמת הכאה זו בכחצי גריס

שיש להסתפק אם החצי , בשחין ודאי או במכווה ודאי

  ].או לא, ומצטרף עמו, גריס האחרון נידון כמו הראשון
  

אבל אם לא הכה . וספק זה הוא במכה בכח בשפוד עבה

שאין כאן אלא חימום ודאי , על אדםאלא הניחו , בכח

והרי זה , שהרי אין כאן הכאה כלל, חום השפוד מחמת

ודקר , ואם לא היה השפוד עבה אלא חד. נידון כדין מכווה

שעיקר חימום הבשר הוא מחמת חוד ודאי , בו אדם

כדין שחיטה בסכין מלובן [, ולא מחמת חומו, השפוד

  .גנידון כדין שחיןוהרי זה , ]המבואר לעיל

  

  סכין של עבודה זרה

כגון לשחוט לה [, צורך שימוש לעבודה זרהסכין שיחדוה ל

אינה נאסרת לדברי הכל , ]או לחתוך לה עצים, קרבנות

שלא נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא [, מחמת יחוד זהבהנאה 

אם נאסרת ביחוד , אלא במייחד דבר להיות עבודה זרה עצמה

לא , אבל במייחד דבר לשמש לעבודה זרה, או רק כשיעבדוה, זה

בהנאה מותרת הסכין ולכן , ]ו נאסר ביחוד זהנחלקו שאינ

                                                                                                                                                                                                                         
 

ולא מחמת אש  ,אלא הבא מחמת אש של הדיוט ,נגעים אין נחשב מכווה

 ].'תוס. [של שמים
דבית  ,אולם אפשר דדווקא בשחיטה הדין כן. כן כתבתי מתחילה ג

אבל סתם דוקר  .ויש חבטה בלבד בלא הבלא ,השחיטה מרווח רווח

החבטא  ,אלא מתוך שהוא חד ,איכא חבטא וגם הבלא ,בירו בשפד חדח

דמתוך שהוא חד אין  ,ה חידוד שאני"י בד"כלשון רשו, להבלאקודמת 

 ,דם בלבדוומשמע דק .כ"ע .וחתיכתו קדם להבלו ,הבל האור שבו חזק

ונידון כדין  ,ואם כן ההבל מבטל את ההכאה ,אבל לבסוף בא ההבל

  .ע בזה"ויל. מכווה
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כבשאר  ,ולחתוך בה בשר ,לשחוט בה בהמותומותר 

  .סכינים של היתר
  

. נאסרת בהנאה, וסכין שכבר שימשה לעבודה זרה

  ,ולפיכך
  

בה כגון לחתוך , אסור להשתמש בה לדבר שיש בו הנאה -

בהמה בה או לשחוט , להכינו לאכילה, בשר שחוטה

  .יטתה הוא ניצל מהפסד שלא תתנבלשבשח, מסוכנת
  

כגון , אבל מותר להשתמש בה לדבר שיש לו בו הפסד -

כי בחייה , שבשחיטתה הוא נפסד[, לשחוט בהמה בריאה

לגדל ) א(, שהיא עומדת לשלושה דברים, דמיה מרובים

ולאחר שחיטתה אינה . ולאכילה) ג(ולחרישה ) ב(וולדות 

ך בה חתיכות יפות לחתוכן מותר ו]. אעומדת אלא לאכילה

שבחיתוכן הוא [, הראויות להגיש לאדם חשוב, של בשר

  ].שמעתה אינן יפות, מפסידן
  

כגון שלא , כשאין בסכין שמנונית של נבילה, וכל זה

נשתמשו בה לשחיטת קרבנות עבודה זרה אלא לחיתוך 

, או שנשתמשו בה לשחיטת קרבנות עבודה זרה, עציה

  . ט ממנה שמנונית הבשרלפלו, בואחר כך לבנו אותה באש
                                                                                                                                                                                                                         

 
, חייבכוכבים  שוחט בשבת בחוץ לעבודתה ,דלענין שבתף על גב א א

דתקן להוציא מידי אבר מן  ,משום תיקון כל דהו, משום מלאכת שוחט

 ,וכיון שיש תקון פורתא ,דמלאכת מחשבת אסרה תורה ,שבת שאני ,החי

 ,שקלקולו יתר על תקונוף על פי א ,שלכך נתכוין ,מלאכת מחשבת חשיב

 כיון שקלקולו יתר על ,לא חשיב הנאה ,עבודת כוכביםלענין נהנה מ אבל

 ].'תוס[ .תקונו
דסגי בנעיצה בקרקע עשר  ,סכין שפה בקרקע והיא טהורה ...הא דתנן ו ב

והכא דמוקי לה  ... ,היינו לחתוך בה צונן ,ולא בעי ליבון ,פעמים

   .כדי ליישב אפילו יהא בית השחיטה רותח ,כשליבנה באור

 בפרק כל שעה משמע דסגי בהגעלהו ... דבעי ליבוןותימה דמשמע הכא 

ועוד  ... דיש לחלק גבי חמץ משום דהיתירא בלעמר רבינו תם ואו ...

והוי בשר דהכא איירי בסכינין גדולים שצולין בהן מר רבינו תם או

אבל סכיני דפיסחא מיירי ... ולהכי בעי ליבון תשמישן על ידי האור 

   .בקטנים

י בן "היה אומר הר ,ו לוקחים מן העובדי כוכביםוהסכינים ישנים שאנ

מפני שדרך העובדי כוכבים לתקן בהן נר  ,ר מאיר שצריכין ליבון"ה

בינו תם ור .וגם מהפכין בהן בשר על גבי גחלים וחותכין ,שדולק בהן חלב

דלמא אתרמי ועבד לא חיישינן  ,כיון דאין עיקר תשמישן לכך ,היה אומר

דכל מה  ,סגי בהגעלה ,ואשתמש בו על ידי האורועוד אפילו אתרמי  .הכי

כלומר אף שעדיין [, שסופו לפלוט על ידי רותחין פולט בהגעלה ראשונה

בלע על ידי האור מכל מקום זה אינו פולט אלא על ידי האור אבל על ידי 

תשמיש בחמין לא יפלוט כלום כי כל הראוי לפלוט בחמין פלט בהגעלה 

אין יוצא  ,ילמא כיון שנשתמש בו על ידי האורדד ,ואין זה דיוק ].ראשונה

מידי  ,ופולט תמיד בכל הגעלותיו ,מידי דופיו לעולם בהגעלה בלא ליבון

, אבל אם יש בסכין הזו שמנונית של בשר עבודה זרה

אף לדבר , להשתמש בסכין] לכתחילה[אסור , שהוא נבילה

, ואיסור זה שמחמת שמנונית הבשר. [שאין לו בו הנאה

אם נשתמש בסכין , אבל בדיעבד, אינו אלא לכתחילה

קום דיו בקליפה או הדחה של מ, בדבר שאין לו בו הנאה

  ].כמבואר להלן לעניין סכין של גויים, החיתוך

  

  סכין של גויים

מאחר כי , לכתחילה אין לשחוט בהמה בסכין של גויים

, אף כשהם חמות ומתבשלות[, שרגילים לחתוך בה נבלות

  . יש בסכין שמנונית של נבלה] ודאי
  

  :אם שחטו בהמה בסכין של גוים, ובדיעבד
  

בבית שר שנגעה בו הסכין שיש לקלף את כל הב, דעת רב -

שמנונית אסורה  גבלע מהסכין, כי כל אותו בשר, השחיטה

  . של נבילה
  

שהבשר לא בלע שמנונית של , ודעת רבה בר בר חנה -

די להדיח אותו מהשמנונית שדבוקה בו ולכן , נבילה

  .אבל לבליעה אין לחוש, מבחוץ מהסכין
  

  .ונאמרו בגמרא כמה ביאורים למחלוקת זו
  

לדעת רב בית  –לקו אם בית השחיטה רותח או צונן נח. א

השחיטה רותח ועל ידי זה הוא בולע משמנונית הסכין 

  .ולדעת רבה בר בר חנה בית השחיטה צונן הוא ואינו בולע
  

ולכן לדעת רב הוא  –לדברי הכל בית השחיטה רותח . ב

אולם לדעת רבה בר . בולע ויש לקלוף את כל הבשר שבלע

ודיו , אינו בולע, פי שבית השחיטה רותחאף על , בר חנה

מתוך שהוא עסוק בהוצאת הדם אינו בולע כי , בהדחה

  ].איידי דטרידי סימנין לאפוקי דם לא בלעי[=
  

ולכן לדעת רבה בר בר  –לדברי הכל בית השחיטה צונן . ג

אף על פי , אולם לדעת רב. חנה אינו בולע ודי בהדחתו

כין דוחק ומשפשף מתוך שהס, הואשבית השחיטה צונן 
                                                                                                                                                                                                                         

 

ולא אמר כל מה שעתיד לפלוט  ,דהוה אכלי חרס דלא סגי ליה בהגעלה

  .  אלא אינו יוצא מידי דופיו לעולם ,פולט בהגעלה ראשונה

 ].'כל זה מהתוס[
דאי לאו הכי אמאי קולף , ין בה שהיא בת יומאצריך להעמיד ביודע ג

ובפרק בתרא , הא סתם כלים של עובדי כוכבים אינן בני יומן, לרב

אם סבר רב נותן טעם לפגם  ,מסופק ליה לגמראבודה זרה דמסכת ע

וראיה דסתם כלי עובדי כוכבים אינן בני יומן משמן של . מותר או אסור

 ].'תוס... [עובדי כוכבים 
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  .ממנו וטעון קילוף אאת הבשר הוא בולע
  

ואיסורא  ,איפסיק הלכתא וכיון דלא: י"וכתב רש

בשל תורה , ימא לןדקי ,עבדינן לחומרא ,דאורייתא הוא

  .הלך אחר המחמיר

  

  סכין ששחט בה טריפה

, בית השחיטה רותח הוא אף לעניין זה –לדעת רב אחא 

לכן סכין ששחטו בה ו, שהסכין בולעת מבית השחיטה

צריך להגעילה ו, בלעה את שמנונית הטריפה, טריפה

שאין , מודה הוא, ומכל מקום. [שתפלוט את האיסור

מטעם שקודם גמר , לאסור כל סכין ששחטו בה בהכשר

, השחיטה היה בית השחיטה אסור כדין אבר מן החי

כי רק בגמר השחיטה בית השחיטה , והסכין בלע איסור זה

ואין הסכין בולעת אלא , הבהמה כבר שחוטה ואז, רותח

  ].בהיתר
  

ואין הסכין בולעת , בית השחיטה צונן הוא –ולדעת רבינא 

אין צריך להגעילה , ולכן סכין ששחטו בה טריפה, ממנו

, או בקינוח, ודיה בהדחה בצונן, שאין בלוע בה איסור

ודווקא לעניין בליעת . [גוהלכה כרבינא. בחתיכת בגד קשה

                                                                                                                                                                                                                         
 
לאחר שנקרו החלב מן  ,ק בר מאיר היה מצריך מתוך כךיצח' הר א

משום דבלע מן  ,לחזור ולקלוף בכל המקומות שחתך בסכין ,הבהמה

 ,וכן כשמביאין בשר מטבחי עובדי כוכבים ,החלב אגב דוחקא דסכינא

ויש  .בקופיץ שלו או בסכינו םלקלוף בכל מקום שחתך עובד כוכבימצריך 

 ,דילמא בית השחיטה דוקאד ,גו להקללמצוא טעם על המנהג שלנו שנה

 ].'תוס[ ...מהני דוחקא דסכינא  ,שרותח קצת
לשחוט בה פעם בצונן דיה בהדחה לכולי עלמא  ,סכין כשרהשמשמע  ב

כי  ,אין לאוסרו מחמת כן, מלוכלך בדם הרבהף על פי שהסכין וא, אחרת

 ,ולא בלע ליה ,בלאו הכי יש דם הרבה בבית השחיטה מן הבהמה עצמה

שחט בסכין שאפילו  ,אבל לחתוך רותח .משום דטרידי סימנין לפלוט דם

 ].'תוס... [ אסור ,בה כשרה
פעמים בקרקע לחתוך בה  עשרנעיצה  עבודה זרהוהא דבעי בסוף מסכת  ג

דבאקראי  ,לא דמי לסכין טריפה דהכא ,צונן בסכין של עובדי כוכבים

 ,ן בו איסור תמידמתוך שחותכי ,אבל בסכין של עובדי כוכבים ,בעלמא

כשהסכין חתך כלומר [ ואין יוצא ממנו בלא נעיצה ,נדבק בו השמנונית

אף על פי , אבל כשחתך איסור באופן קבוע, איסור באקראי דיו בהדחה

משום  ,פירשבינו תם ור ].טעון נעיצה בקרקע עשר פעמים, שנעשה בצונן

, אבל הכא קסבר בית השחיטה צונן ,דהתם חותך בו איסור רותח

, טעון נעיצה בקרקע עשר פעמים, סכין שחתך איסור רותח, כלומר[

כל הבשר  רקוקשה לפירושו דבפ ].דיו בהדחה, וסכין שחתך איסור צונן

 ,ואפילו הדיחה ,אסור לחתוך בה רותח ,סכין ששחט בה ,אמר שמואל

ויש לומר  .אפילו הכי לחתוך בה צונן לא בעי נעיצהו ... כדמשמע בתר הכי

דדם  ,ודם לא בלע כל כך ,דליכא איסורא אלא משום דם שאני התם

נפסק שבית הבליעה , שהסכין קשה לבלוע, מהבשרהסכין 

לעניין שחיטה בסכין של , אבל לעיל. ואין הסכין בולע, צונן

שהנידון היה לעניין בליעת , גוים הבלוע איסור נבילה

לא נפסק אם , הבשר הרך מהאיסור שכבר בלוע בסכין

  ].הבשר בולע מהסכין או לא

  

  יניםהטבח צריך שלושה סכ :אמר רב יהודה אמר רב

שלא , ולא יחתוך בה דבר אחר. לשחוט בה –' סכין א

שישחוט , ופעמים שיבוא לידי איסור, תפגם ותתקלקל

  .בלא בדיקה
  

  .לחתוך בה בשר –' סכין ב
  

שמוכר , האסורים באכילה[ ,לחתוך בה חלבים –' סכין ג

  ]. אותם בשוק להשתמש בהם

כי החלבים , אבל אסור לחתוך בשר וחלבים באותה סכין

יבלע , ואם יחתכו בשר בסכין שחתכו בה חלבים, סוריםא

  .הבשר מהחלבים שבלעה הסכין
  

, שבכל פעם יחתוך תחילה את הבשר, ואף שיש תקנה לכך

שיוכל , ולאחר מכן ידיח את הסכין, ואחר כך את החלבים

אם ישתמש בסכין , מכל מקום. לחזור ולחתוך בה בשר

ך את יש לחוש שיטעה ותחילה יחתו, אחת לשניהם

יהיה לו , אבל עתה שהצריכו אותו בשני סכינים. החלבים

ולא יטעה להחליף , למה הוא משמש, בכל אחד מהם סימן

  .ביניהם

  

  הטבח צריך שני כלים של מים: יהודה אמר רב מר רבוא

  .להדיח בו בשר –' כלי א

  .להדיח בו חלבים –' וכלי ב
  

 כי החלבים, אבל אסור להדיח בשר וחלבים באותו כלי

וכשיחזרו , והם מותירים שמנונית אסורה במים, אסורים

  .וידיחו בהם את הבשר תדבק בו השמנונית האסורה
  

, שבכל פעם ידיח תחילה את הבשר, ואף שיש תקנה לכך

ולאחר מכן ידיח את הכלי שיוכל , ואחר כך את החלבים

אם ישתמש בכלי אחד , מכל מקום. לחזור ולהדיח בו בשר

. יטעה ותחילה ידיח בו את החלביםיש לחוש ש, לשניהם
                                                                                                                                                                                                                         

 

ומכל מקום אסור לחתוך בה רותח או אפילו צונן בלא  .משרק שריק

משום שיש רוב דם על הסכין  ,הדחה או קינוח לאמרי לה דלא בעי הדחה

ולא אמר משרק שריק לפי שיש  ,כמו כבדא עילוי בישרא דאסור לכתחלה

 .רוב דם בכבד
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יהיה לו בכל אחד , אבל עתה שהצריכו אותו בשני כלים

  .ולא יטעה להחליף ביניהם, למה הוא משמש, מהם סימן

  

  אין להניח את הכסלים עם חלביהן על גבי בשר אחר

בצד הפנימי של ירכי , הכסלים הם חלקי בשר שרירי

, בהמהושנים הם משני צידי ה, ]האחוריים[הבהמה 

ובין הכסלים הללו לבין , והכליות מפרידות ביניהם

  .מפריד חלב הנקרא חלב הכסלים, הכליות

  

אף כשהכל עוד חם , והכסלים עצמם אינם בולעים מחלבם

והוא , משום שיש קרום המקיף את החלב, אחר השחיטה

ולכן מותר להניח את , אמפריד בין החלב לכסלים עצמם

  . ף כשהחלב למעלההכסלים מחוברים עם חלבם א
  

אולם אין להניח את הכסלים הללו עם חלבם על גבי בשר 

כי מחמת , כשהחלב נוגע בבשר אחר מלמעלה, אחר

נפגם הקרום החיצון , משמוש הידים סביב הכסלים וחלבם

והחלב זב , שהוא מגולה למשמוש הידים, של חלב הכסלים

  .בדרכו ונבלע בבשר

  

  'דף ט

  

  ילמודדברים שתלמיד חכם צריך ש

תלמיד חכם צריך שילמוד  –לדעת רב יהודה אמר רב 

אילו ישב , גשידע לחתום שמו[ ,כתב) א( :דברים שלושה

ולא די שיהא בקי [ ,שחיטה) ב]. (בדין או לעדות
                                                                                                                                                                                                                         

 
ולכן מסירים את הקרום הזה עם  ,צמו בולע מהחלביםורק הקרום ע א

 ].י"רש. [החלב
אין  ,אבל לאחר שנצטנן ,קודם שנצטנן הבשר ,היינו לאחר ניתוח מיד ב

 ].'תוס". [ַוָּיִׂשימּו ֶאת ַהֲחָלִבים ַעל ֶהָחזֹות" ,כדכתיב ,לחוש
 .ש"העירוני לעיין ברש ג

   .ומילה) ג]. (אלא צריך לדעת לאמן ידו בכך, בהלכותיה
  

צריך שילמוד  –חנניא בר שלמיא משמיה דרב ולדעת רב 

שיש [, קשר של תפיליןעשיית ) ד: (ריםעוד שלושה דב

שיהא נראה , ת"שעשוי כמו אות דל, אומנות בעשייתו

ן החקוקה בקמטי "עם השי, י- ד- בתפילין כל אותיות שם ש

ד הנעשית מהרצועה כפולה התלויה "ועם היו, הבית

ואף רב [ .וציצית) ו( .וברכת חתנים) ה]. (בתפילין של יד

אלא , לדעת כל אלושתלמיד חכם צריך , יהודה מודה

, כי שכיחים הם, אין צריך לכך לימוד מיוחד, שלדעתו

  ].דומעצמו יהיה גם הוא בקי בהם, והכל בקיאים בהם

  

  כל טבח שאינו יודע : ואמר רב יהודה אמר רב

  הלכות שחיטה אסור לאכול משחיטתו

וראינו ששחט , אף מי ששחט בפנינו שתים או שלוש פעמים

ודע את הלכות שחיטה המנויות אם אינו י, שחיטה כשרה

, כי מאחר שאינו יודע אותן, אסור לאכול משחיטתו, להלן

  .ולא ידע זאת, פעמים שלא ישחוט שחיטה כשרה
  

מה הם הדברים הפוסלים את [, ואלו הן הלכות שחיטה

כדי שיהיה מותר לאכול , שכל שוחט צריך לדעת, ]השחיטה

  :משחיטתו
  

, יק בהולכת הסכיןהפס, שתוך כדי השחיטה. שהייה. א

   .כשיעור זמן שראוי לשחוט בו בהמה
  

שלא שחט על ידי הולכה והבאה של הסכין אלא . דרסה. ב

  .על ידי הכבדתו כלפי פנים
  

, שיהיה בית השחיטה, שלא פתח כל הצואר. חלדה. ג

אלא שחתך את הצואר , מגולה] מקום חיתוך הסימנים[=

נמצא בית ו, ולמעלה מהם סגור, ממקום הסימנים בלבד

שהוא שוחט , ועניין זה נקרא חלדה. [השחיטה מכוסה

  ].ההנחבאת בחורי הבתים ואינה גלויה, כחולדה
                                                                                                                                                                                                                         

 
שרב יהודה חולק על רב , נראה' אולם מתוך פירוש התוס. י"כן פירש רש ד

, כי שכיחים הם, אין צורך כלל שידע זאת תלמיד חכם, ולדעתו, חנניא

יהיו , וגם אם לא ידע, ]שמצויים הם בבית הסופר הרבה, כגון תפילין[

. יש לו ללמוד, הואודווקא דברים שלא יעשו אם לא ילמד , אחרים שידעו

 ,כל יום כשמניחםשאין צריך לקשור תפילין ב ,ומכאן מדקדק רבינו תם

תפילין מאמתי  ,מדקאמר בהקומץ ,שרבינו אליהו היה מצריך לקושרן

ולרבינו תם נראה דההיא  ,משעת הנחה ועד שעת קשירה ,מברך עליהן

 ].'תוס... [קשירה היינו הידוק 
מבואר שעניין זה הוא ספק בגמרא אבל חלדה גמורה היא ' בדף ל ה

. ועל פי זה יש לתקן כאן. ימניםשמכניס הסכין בין הסימנים או תחת הס



  לא           'דף ט   פרק ראשון   הכל שוחטיןמסכת מנחות     
 

  בני ברק 8פלדמן " בקיצור"© כל הזכויות שמורות 
 www.bekitsur.org 

  

, ששוחט בצואר במקום שאינו כשר לשחיטה. הגרמה. ד

ויוצא , כגון ששוחט מתוך הטבעת המקיפה את הקנה

   .ח"י בדף י"כפי שיתבאר בעזה, חוצה לה
  

  .אא עקר אותו ונתקושלא חתך את הסימן אל .עיקור. ה

  ].י בהמשך המסכת"וכל הדברים הללו עוד יתבארו בעזה[

  

  בדיקת הסימנים

השוחט צריך לבדוק את : אמר רב יהודה אמר שמואל

אם שחט את רובן כהכשר [ הסימנים לאחר השחיטה

  .]בשחיטה
  

משום רבי אלעזר ברבי ינאי לדעת רבי אליעזר בן אנטיגוס 

ואסורה , בהמה טריפהה, את הסימניםאם לא בדק  –

, כי אף שלעניין היתר אכילה. [אבל אינה מטמאה, באכילה

הרי היא בחזקת , מאחר שיש ספק אם הותרה בשחיטה

שהיתה אסורה משום אבר מן [, כמו שהיתה מחיים, איסור

אין חזקת איסור אלא לעניין איסור , מכל מקום ,]החי

                                                                                                                                                                                                                         
 

 .וכן יש לתקן את הציור
דזה , ותימה דאין זה שייך להלכות שחיטה. י"כן מבואר בפירוש רש א

איירי ד ,ויש לומר. לא דמי לשאר הלכות שחיטהו, פסול מפני שלא שחטו

 ,את הגרגרת] ניתק[=וזה נקרא פסק  ,או במגל ,ששחט בסכין פגומה

 ,ובהלכות גדולות פירש... שוחטין אלא חונקין ופסולה הוי משום דאין 

דמה ענין  ,ותימה. חוץ ממקומו ]ג ונשמט"י[ שנעקר הסימן ונשחט ,עקור

...  אלא שהסימן נשמט מאליו ,והלא לא עשה כלום ,זה להלכות שחיטה

 ,ואם תאמר...  ואחר כך שחטו ,דאיירי כשנשמט הסימן ,ויש לומר

לדברי הלכות  ,ויש לומר. ר נטרףשכב ,פשיטא דלא מהניא ביה שחיטה

דאין שחיטה  ,אלא שכן הלכה למשה מסיני ,לאו טרפה היא ,גדולות

, בין בושט בין בקנה ,מועלת בסימן שמוט הנשמט חוץ למקום חיבורו

אין שחיטה מועלת  ,אם נשמט האחד ,ואפילו עוף שהכשרו בסימן אחד

 ].'תוס... [בשני 
השוחט צריך  :ה"ד סימן כ"ע יו"וובש. ה נשחטה"י בד"כן מבואר ברש ב

ויש מי שאומר שצריך  ... שיבדוק בסימנים אחר שחיטה אם נשחטו רובן

 .כ"ע. שחיטה בלא הגרמה לראות שהם שחוטין במקום

ים שמחי, אין חזקת טומאה, אבל לעניין טומאה, אכילה

  ].גולכן אינה מטמאה, לא היתה טמאה
  

הבהמה , שאם לא בדק את הסימנים –ובברייתא מבואר 

כי מאחר . [ואף מטמאה במשא, ואסורה באכילה, נבילה

שלא , יש להעמידה על חזקתה, שיש ספק אם נשחטה כדין

  ].והרי היא נבלה, היתה שחוטה

  

עד  ,בחזקת איסור עומדת ,בחייה ,בהמה :אמר רב הונא

עד  ,בחזקת היתר עומדת ,נשחטה .יודע לך במה נשחטהש

   .שיודע לך במה נטרפה

  

  ספק הנולד לאחר שחיטה

הנולד בבהמה אחר , כל ספק טריפה, לדעת רב הונא

ובא זאב ונטל את בני מעיה , כגון שנשחטה, שחיטתה

שהוא מהדברים [, קודם שנבדקו אם יש בהם נקב

ומעתה . וקביםוהחזירן הזאב מנ, ]המטריפים את הבהמה

, יש להסתפק האם מתחילה לא היו בני המעיים מנוקבים

ועתה , או שהיו מנוקבים גם קודם לכן. והבהמה כשרה

. והבהמה טריפה, נקבו על ידי הזאב במקום הנקב הראשון

הבהמה בחזקת הרי , מאחר שנולד הספק אחר השחיטה

  .כי רוב בהמות אינן טריפות, היתר

  

  בר המנקר באבטיחיםציפור המנקר בתאנה ועכ

תאנה או אבטיח שיש בהם נקב של נחש אסורים באכילה 

  .משום סכנת נפשות של ארס הנחש
  

ונקרה , ובאה ציפור, אם לא בדקו אותם תחילה מנקביםו

, יש להסתפקו, וניקר באבטיח, או שבא עכבר, בתאנה

ונאסרו משום סכנת , האם היה שם נקב נחש תחילה

, והם מותרים, ים קודם לכןאו שלא היו מנוקב, נפשות

  .אסור לאכול את התאנה והאבטיח הללו, מחמת הספק
  

שכשיש ספק כעין זה לעניין איסור , ואף שלעיל נתבאר

, כשנטל זאב בני מעיים של שחוטה קודם בדיקה[, טריפה

אין להשוות , הבהמה בחזקת היתר, ]והחזירם מנוקבים

כלומר , כי חמירא סכנתא מאיסורא, בין הדינים הללו

שמא , ולכן בספק סכנה זה, ספק סכנה חמור מספק איסור

לעניין , אף שבספק דומה לו, מחמירים, יש ארס נחש בפרי
                                                                                                                                                                                                                         

 
לא  ,ושריא מדאורייתא ,משום שברוב פעמים שוחט שפיר ,כתבו' ותוס ג

 .החמירו לעשות נבלה
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  .מקילים, איסור והיתר

  

  מניין שחמירא סכנתא מאיסורא

שחמירא סכנתא , רצה אביי להביא ראיה לכך מתחילה

שהוא [, שספק טומאה ברשות הרבים, מהכלל, מאיסורא

שהם [ספק מים מגולים , ולעומת זאת, טהור, ]ספק איסור

  .אסור, ]ספק סכנה
  

כי יתכן שבאמת לעולם יש , אולם רבא דחה ראייתו -

ואין להביא , כמו בספק סכנה, להחמיר בספק איסורים

שלא החמירה , הלמד מדין סוטה, ראיה מספק טומאה

, אלא כשנסתרה, תורה על הסוטה לשתות מים המרים

, ויש ספק אם נטמאה, רשות היחידכלומר כשנתייחדה ב

  .אשברשות הרבים יש להקל, וגזרת הכתוב היא

שחמירא סכנתא , רצה להביא ראיה לכך ורב שימי

והלכה , שכשהיה שרץ בפי חולדה, הבאמהדין , מאיסורא

ספק אם השרץ נגע ויש , על גבי ככרות של תרומהעמו 

ולעומת זאת ספק מים מגולים , הם טהורים מספק, בהם

  .וראס
  

כי יתכן שבאמת לעולם יש להחמיר , אולם דחו ראייתו -

ואין להביא ראיה , כמו בספק סכנה, בספק איסורים

שלא החמירה תורה , הלמד מדין סוטה, מספק טומאה

שניתן לשאול אותו , אלא בספק שארע במי שדומה לסוטה

שכשאי אפשר לשאול , וגזרת הכתוב היא, אם נטמא או לא

ת שארע בהן ספק טומאה הרי זה את מי שנטמא ככרו

  .טהור
  

שספק , שיש להביא ראיה לדין זה ,אמר אבל רב אשי

  :מהשוואת שני הדינים הבאים, סכנה חמור מספק איסור

יש חילוק בין , לעניין מניח מים לצורך קידוש מי חטאת. א

לבין מים שהניחם , ומצאם מכוסים, מים שהניחם מגולים

שהניחם מגולים ונמצאו  שאלו. ומצאם מגולים, מכוסים

אלא אדם טמא או , אין להסתפק מי כיסה אותם, מכוסים

ומאחר , ]אבל שרצים ודאי לא כיסו אותם[, אדם טהור

                                                                                                                                                                                                                         
 
מסוטה  שות הרביםה ברדהא דמטהרין ספק טומא ,תימה דמשמע הכא א

 אף, שות הרביםדמסוטה גמרינן לטהר ברש לומר וי ...וקשה . גמרינן לה

והשתא דבעי למימר דלא מוקמינן באיסור  ... היכא דליכא חזקה לטהרה

, ילפינן מסוטה ,אפילו היכא דאיכא חזקה ,אחזקתיה כמו בסכנתא

 ... לא נטהר מספק מכח חזקה ... והיכא דלא אפשר למילף מסוטה

 ].'תוס[

ולכן הם , ולטמא אותם, יש להחמיר, שהספק שקול

ופסולים לקידוש מי , ומטמאים אוכלים ומשקים, בטמאים

יש , הניח מכוסים ומצאם מגוליםאבל אלו ש. חטאת

או נחש כדעת רבן [תפק גם שמא גילו אותם חולדה להס

כי , אינם טמאיםולכן , גשרצו לשתות מהם, ]גמליאל

כנגד החשש , הוא מיעוט, החשש שגילה אותם אדם טמא

ולכן אינם , שגילה אותם אדם טהור או בעלי חיים אלו

, כי לעניין זה, אבל לקידוש מי חטאת הם פסולים, טמאים

ואם כן החשש שנפסלו , לו פוסלתגם שתיית בעלי החיים א

כי , וכן אם ודאי לא גילו אותם בעלי חיים אלו. [הוא רוב

, כגון שהיה כלי תלוי באויר, היו בכלי שלא יכלו לפותחו

, כשיש לחוש שירד עליהם טל בלילה כשהיו מגולים

גם בזה החשש , ונתערבו בהם מים שאינם כשרים להזאה

וכל זה כשהיה שינוי  ].והם פסולים, שהם נפסלו הוא רוב

מצא את המים כמו אבל אם , בין מה שהניח למה שמצא

אלא בחזקת טהרה וכשרות , אין לחוש להם כלל, שהניחם

  .ואין לחוש שמישהו נגע בהם, הם כמו שהיו
  

אף , הולכים אחר הרוב, שלעניין איסור, ולמדנו מכל זה

וכשאין שינוי , ]כגון כשהניח מכוסה ומצא מגולה[, להקל

  .אין לחוש כלל שמישהו נגע בה, צלוחיתב
  

כל , לעניין חשש איסור מים מגולים, ולעומת זאת. ב

אף כשמצאם כמו , הם נאסרים, שהניח מים מגולים

ואף , ואין ראיה כלל שמישהו נגע בהם, שהניחם

                                                                                                                                                                                                                         
 
שכל מעשה פרה בכלי גללים כלי  ,ף על גבאו. טמאהעצמה הצלוחית וגם  ב

... היינו קודם שריפת הפרה ... שאינם מקבלים טומאה אבנים כלי אדמה 

 ].'תוס... [ היו מקדשים בכל הכלים ,אבל לאחר שריפת הפרה
כל השרצים אינם פוסלים במי חטאת חוץ מן : משנה במסכת פרה ג

מפני שהיא מקיאה רבן גמליאל אומר אף הנחש מפני שהוא  החולדה

מקיא רבי אליעזר אומר אף העכבר והא דלא תנא הכא אף העכבר לדברי 

י "לפירוש ראשון של רש]. 'תוס. [רבי אליעזר משום דשמותי הוא

, כשהחולדה שותה את המים הם נפסלים כמו שנעשית בהם מלאכה

הקשו על כך ' ותוס. [כל השאר וכשחוזרת ומקיאה אותם הם פוסלים את

באמת אין המים , י"ולפירוש השני של רש]. מה מלאכה שייכא בשתיה

אבל צריך שימלא , ועודם כמים חיים, נפסלים כמו שנעשית בהם מלאכה

הרי , וכאן כששותה ומקיאה, את המים החיים ישירות לכלי שמקדש בו

כשהיה הדבר  ,םשזה הטעם לפוסל ,'וכתבו התוס. [זה כמערה מכלי לכלי

 ,הם נפסלים מטעם אחר ,כשהיה הדבר אחר קידושאבל  .קודם קידוש

 ,עם מים שאינם ראויים ,שיש כאן תערובת של מים ראויים להזאה ,והוא

לדעת אמנם ו ,ובכל הזאה יש לחוש שמא אינה מהמים הראויים

יכול להזות מהם שתי  ,יזה שתי הזאות ,שכשזה החשש ,האומרים

 ].הזאות
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  .שהנחשים אינם אלא מיעוט

  

  'דף י

  

  דברים האסורים משום גילוי

נאסרו , לא השגחהאם הניחם מגולים ב, שלושה משקים

ואלו . ונותר בהם ארס, שמא שתה מהם נחש, מפני הסכנה

  .חלב) ג. (יין) ב. (מים) א(הם 
  

ושיעור הזמן שבו יאסרו המשקים כשהניחם מגולים בלא 

, השגחה הוא כשיעור הזמן שיכול הנחש לצאת ממחבואו

  .ולחזור ולהחבא, ולשתות
  

א כשיעור שיכול והו, שהשיעור הוא פחות מכך, ובירושלמי אמרו

אף שאין לו שהות לחזור , ולשתות, הנחש לצאת ממחבואו

ויכול , שהוא כחוט השערה, כי יש נחש הקרוי שפיפון, למחבואו

  .להיכנס לתוך הקרקע בכל מקום שהוא

  

  השוחט בסכין ונמצאת פגומה

] קנה וושט[=שהשחיטה היא חיתוך הסימנים , כבר נתבאר

פסולה , ין שיש בה פגימותסכ, ולכן, על ידי חוד של סכין

, היא מושכת אותו, כי כשהפגימה מגיעה לסימן, לשחיטה

, אלא קריעתם, ואין זה שחיטת סימנים, וקורעת אותו

יש לבדוק את הסכין , ומהטעם הזה, אוהבהמה טריפה

וגם אחר , לראות שאין בה שום פגימה, קודם השחיטה

  .השחיטה לראות שלא נפגמה
  

והיתה חלקה בלא , ם השחיטהואם בדק את הסכין קוד

, אלא אחר זמן, ולא בדק מיד אחר השחיטה, פגימה

יש להסתפק האם נפגמה הסכין , ונמצאת פגימה בסכין

או שנפגמה הסכין , והרי זו טריפה, קודם שחיטת הסימנים

  .והבהמה כשרה, אחר השחיטה
  

אפילו אם אחר השחיטה שיבר עצמות  –לדעת רב הונא 

אין אומרים , ר כך נמצאת פגומהורק אח, באותה סכין

ולא קודם , שודאי נפגמה הסכין כשהכה בה בכח בעצמות

חוששים שמא נפגמה הסכין בעור הבהמה אלא , לשחיטה

וכל שכן כשלא [, והבהמה טריפה, קודם שחיטת הסימנים

אלא שחט בה בהמות אחרות כולן , שיבר בסכין עצמות

, ]ונהשמא נפגמה הסכין בעור הבהמה הראש, טריפות

                                                                                                                                                                                                                         
 

 .ורה צריך לומר נבלה וכן בהרבה מקומות להלןלכא א

כי כל בהמה שיש בה ספק אם נשחטה כראוי , והטעם לכך

  ].'כפי שנתבאר בדף ט[, הרי היא בחזקת איסור, או לא
  

אפילו אם אחר השחיטה לא נגע בסכין  –ולדעת רב חסדא 

אין אומרים שודאי נפגמה הסכין , ומצאה פגומה, כלל

יתכן שנפגמה רק אחר כי , קודם שחיטת הסימנים

, ה את עצם הצואר הקרויה מפרקתכשחיתכ, השחיטה

, ועור ספק אם פוגם סכין, עצם ודאי פוגמת סכיןומאחר ש

ויש לתלות שנפגמה הסכין , אין ספק מוציא מידי ודאי

, וכל שכן[, ולא בעור קודם השחיטה, בעצם אחר השחיטה

שודאי הסכין , אם אחר השחיטה שיבר בסכין עצמות

ות שנפגמה ויש לתל, נפגמת כשמכים בה בעצמות בכח

, ]ולא בעור קודם השחיטה, בעצמות אחר השחיטה

  .השחיטה כשרהו
  

יש לחוש שמשעה ש, ללשון ראשון מודה רב חסדא -

שוב אין לומר שלא נפגמה באותה , נגעה הסכין בעצמותש

ולכן אם שחט כמה בהמות בזו אחר , שעה אלא לאחר מכן

אינו מכשיר אלא את , ואחר כך נמצאת הסכין פגומה, זו

שנשחטו סימניה קודם שהגיעה הסכין , הראשונה

כי יש לתלות , אבל את האחרות הוא מטריף, למפרקתה

ומעתה כל האחרות , שנפגמה הסכין במפרקת הראשונה

  .נטרפו בסכין הפגומה
  

שכל שיש לאחר את , דעת רב חסדא, וללשון שני -

כששחט כמה , ולכן, אותהמאחרים , הפגימה של הסכין

הוא מכשיר את , כן נמצאת הסכין פגומהולאחר מ, בהמות

כי יש לתלות שלא נפגמה הסכין אלא במפרקת , כולן

  . בוכולן נשחטו בסכין כשרה, האחרונה
  

  

  :ולעניין הלכה
  

כששיבר בסכין עצמות אחר השחיטה ואחר כך נמצאת 

אם נפגמה הסכין בעור  ,הואמאחר שהספק  –פגומה 

הן אחר או בעצמות שהכה ב, קודם שחיטת הסימנים

כי , יש לתלות שנפגמה בעצמות, שחיטת הסימנים

, ודאי היא נפגמת בכך, כשמכים בסכין בכח בעצמות
                                                                                                                                                                                                                         

 
מחמת הבדיקה , כי הסכין היתה בחזקת כשרות, ולכאורה הטעם לכך ב

מעמידים , וכל שיש להסתפק אם כבר נפגמה הסכין או לא, הראשונה

ן "והעירוני לעיין בר[. ע בדבר"ויל. אותה על חזקת כשרות שלה

בעצם של מפרקת של לפי שקרוב לודאי ד, כתבו' והתוס. ]א"וברשב

שלא לדחוק את הסכין  ,לפי שבראשונות רגיל להזהר ,בתרייתא אפגים

 .אבל באחרונה לא חייש ,לפי שעדיין צריך לשחוט אחרות ,בכח במפרקת
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אין , ובעור ספק אם נפגמה, ומאחר שבעצמות ודאי נפגמה

  ].כדעת רב חסדא. [הבהמה כשרהו, ספק מוציא מידי ודאי
  

אבל כשלא שיבר בה עצמות אחר השחיטה ונמצאת 

פק אלא אם נפגמה בעור קודם מאחר שאין הס –פגומה 

יש , או במפרקת אחר שחיטת הסימנים, שחיטת הסימנים

כי אין שום עדיפות , הבהמה טריפהו, לחוש שנפגמה בעור

שנגיעת סכין , לתלות את הפגימה במפרקת יותר מבעור

אלא חותכת כדרך , במפרקת כשאינה מכה בה בכוח

חר ומא, אינה פוגמת יותר מחיתוך עור הבהמה, שחיטה

הרי , האם נשחטה הבהמה בהכשר או לא, שהספק שקול

  ].אכדעת רב הונא. [היא בחזקת איסור

  

  טבל ועלה ונמצא עליו דבר חוצץ

ל כל גופו במי והטמא אינו נטהר מטומאתו אלא כשיטב

  .מקוה בלא שיהא על גופו דבר החוצץ בין המים לגופו
  

ויש , בולאחר מכן נמצא על גופו דבר חוצץ, ואם טבל

, ם היה עליו אותו הדבר כבר קודם הטבילהאהסתפק ל

ובטבילה , או שרק אחר הטבילה נדבק בו, ולא נטהר בה

וספק אם היתה עליו , טבלהוא שאף על פי שודאי , נטהר

ואין אומרים , הרי זה טמא, בשעת הטבילההחציצה 

ואפילו נתעסק באותו , שנדבק בו אותו דבר אחר הטבילה

שברור לו שלא , ורק כשאומר. [האחר הטבילמין כל היום 

  ].הוא טהור, חציצה בשעת הטבילהההיתה עליו 
  

שכשם , רבא רצה להביא מהדין הזה ראיה לדברי רב הונא

אף על פי שודאי הוא , שבדין הזה אין הטמא נטהר

כך בדין המבואר , וספק אם היתה עליו חציצה, גשטבל
                                                                                                                                                                                                                         

 
 ].י"רש. [ועל ידי היה מעשה והורה לי רבינו יעקב בר יקר בעוף לאיסור א
פיפה כדמפליג הכא לא מפליג בין טבל סמוך לחפיפה ללא טבל סמוך לח ב

אם  ,דאמר רבא טבלה ועלתה ונמצאת עליה דבר חוצץ ,בפרק בתרא דנדה

בינו אומר רו... אינה צריכה לחזור לחוף ולטבול  ,סמוך לחפיפה טבלה

חפיפה לא ד ,התם מיירי בנמצא בראשו ,דהכא מיירי בנמצא בגוף, תם

גוף משמע דכל ה... אמר רב נחמן לחמותו והא ד. [תקן עזרא אלא בראש 

משום שהיתה רגילה לרחוץ אלא  ,התם לאו משום חובה ,בעי חפיפה

אומר רבינו ועוד . כל הגוף בחמיןכמו שנוהגים גם עכשיו לרחוץ  ,בחמין

שהחמירו לטהרות יותר  ,איירי לבעלה התםו ,לטהרותתם דהכא מיירי 

ועוד יש להעמיד הך  ].כמו שמשמע בנדה בכמה מקומות ,מלבעלה

כדמשמע  ,דאין בהן חפיפה משום שטובלין תמיד ,דשמעתין בכהנים

 ].'תוס[ .בירושלמי בריש פסחים
. ךכר שנתעסק באותו המין אח פירוש קרוב לודאי הוא דטבל שפיר כיון ג

 ].'תוס[

יש לחוש שמא נפגמה הסכין בעור כבר קודם , לעיל

ועור ספק בלבד , אף על פי שעצם ודאי פוגמת, שחיטהה

  .ספק מוציא מידי ודאיולא נאמר שאין , אם פוגם
  

, כי באמת לעולם אנו אומרים, אולם יש לדחות ראיה זו

ומהטעם הזה יש חילוק בין , אין ספק מוציא מידי ודאי

, שכן בשני הדינים יש לנו חזקה לרעה, שני הדינים הללו

והבהמה היא בחזקת איסור , טומאההטמא הוא בחזקת 

את הטמא אנו , ואנו באים להוציא אותם מחזקתם, בחייה

ואת , באים להוציא מחזקת טומאה על ידי הטבילה

. הבהמה אנו באים להוציא מחזקת איסור על ידי השחיטה

ושניהם לא יצאו מחזקתם אלא על ידי דבר שהוא ודאי 

ובזה יש . ולא על ידי דבר שהוא ספק, מבטל את חזקתם

שכן הטמא בא לצאת מחזקתו על ידי , ביניהם חילוק

, לא יצא מטומאתו, וכל שלא תהא טבילה ודאית, טבילה

הרי זה כיש ספק בטבילה , ומאחר שנמצא חציצה על גופו

ומאחר שאין ספק טבילה מוציא מידי ודאי , עצמה

אבל לעניין הבהמה האסורה . הרי הוא טמא, טומאה

אין כאן , איסורה על ידי השחיטהמחייה הבאה לצאת מ

שהרי היא נמצאת בפנינו , ספק בגופה אם נשחטה

אלא שאנו באים לערער על כשרות השחיטה , שחוטה

מאחר שהפגם הוא , ובזה, מחמת הפגם שנמצא בסכין

ומאחר שעצם ודאי , יש לדון תחילה מה דין הסכין, בסכין

 ,אין ספק מוציא מידי ודאי, ועור ספק פוגם, פוגמת

יש ו, אין לבטל את השחיטהומעתה שוב , והסכין כשרה

. דלהוציא מידי איסור בהמה מחיים, כאן שחיטה ודאית

כגון שיש ספק אם , אמנם אם היה ספק בשחיטה עצמה[

אין שחיטה זו מוציאה את הבהמה , או דרס או שהה, שחט

  ].והרי היא אסורה, מאיסורה

  

  שחט סימן אחד בעוף וסימן שני נשמט

תבאר ששחיטת הבהמה היא חיתוך שני הסימנים כבר נ

  .אולם לשחיטת העוף די בחיתוך סימן אחד] קנה וושט[=
  

ואחר כך נעקר או , אם תחילה שחט סימן ראשוןולכן 

כי כבר נשלמה קודם , השחיטה כשרה, נשמט הסימן השני
                                                                                                                                                                                                                         

 
 –כתבו ' והתוס .כן נראה לכאורה ביאור החילוק בין בהמה לטבילה ד

יד ריעותא ומה לי אתיל ,דמה לי אתיליד ריעותא בסכיןוד יש לומר וע

ואיכא ספיקי  ,פירוש ,סכין אתרעאי ,אלא על כרחך הכי קאמר ,בבהמה

שמא לא נשחטו הסימנין  ,ואפילו בעור נפגמה ,שמא בעצם נפגמה ,טובא

 .והוי כספק ספיקא ,כנגד הפגימה
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  . שנעקר הסימן השני
  

שוב אין , אם תחילה נשמט או נעקר סימן ראשוןאבל 

בשמיטת נאסר כי כבר , הסימן השני מכשירהשחיטת 

  .הסימן הראשון קודם השחיטה
  

אינו יודע מה ו, ונשמט סימן שני, וכששחט סימן אחד

אינה , כי כל שחיטה שיש בה ספק, הרי זה אסור, קדם

כפי [מוציאה את בעל החיים מחזקת איסור שהיה בחייו 

  ].שנתבאר לעיל

  

  לשחיטה רב כהנא מצריך בדיקת סכין בין שחיטה

שהרי אם לא יבדוק את , דין זה פשוט –לדעת רב הונא 

ותמצא הסכין פגומה אחר כל , הסכין אחר כל שחיטה

כי מאחר שלא נבדקה הסכין , יטריפו את הכל, השחיטות

יש לחוש שמא נפגמה כבר בעור , אלא קודם לכל השחיטות

על ו, וכל השחיטות היו בסכין פגומה, השחיטה הראשונה

מכשירים את מה ששחטו קודם לאותה  ,יקהידי כל בד

  .בדיקה
  

השחיטה הראשונה  –] ללשון ראשון[ולדעת רב חסדא 

והסיבה שיש לבדוק את , כשרה אף בלא בדיקה נוספת

היא להכשיר את השחיטות , הסכין בין שחיטה לשחיטה

נעשית כל שחיטה , על ידי כל בדיקהש, שאחר הראשונה

, ן פגומה אחריהואם נמצאת הסכי, כשחיטה ראשונה

ולא בעור קודם , תולים שנפגמה במפרקת אחר השחיטה

שבדיקה שקודם השחיטה , ואף שאמרו חכמים. [השחיטה

עד אחד נאמן , שכן, אין זה מעיקר הדין, צריכה חכם

ומה , וכל אחד נאמר לומר שהסכין בדוקה, אבאיסורים

ולזה , אין זה אלא מפני כבודו, שתקנו להראות סכין לחכם

, שיראו לו את הסכין לפני השחיטה הראשונה ממשדי 

אף שלעניין , ואין צריך להראות לו בין שחיטה לשחיטה

  ].כל בדיקה נחשבת כבדיקה שקודם שחיטה, הדין
  

אין צורך כלל בבדיקה  –] ללשון שני[אבל לדעת רב חסדא 

מאחר שהסכין , ומעתה, אלא קודם השחיטה הראשונה

אף אם נמצאת פגומה , כשרה קודם השחיטה הראשונה

ותולים שנפגמה הסכין , כולן כשרות, אחר כל השחיטות

                                                                                                                                                                                                                         
 
 ,"וזבחת מבקרך ומצאנך" ,שנאמר ,דכל יחיד ויחיד האמינתו תורה א

ולא הזקיקו  ,ואכלי כהנים על ידו ,"ושחט את בן הבקר" ,בקדשים ונאמר

תורה עדים אלא לעונש ממון או מיתת  ולא הצריכה .להעמיד עדים בדבר

 ].י"רש[ .דבר דבר מממון בית דין ולעריות דגמרינן

  ].כמבואר לעיל[, במפרקת האחרונה

  

  מניין שסומכים על החזקה

הרי , שכשיש ספק אם נשחטה הבהמה כדין, לעיל נתבאר

וכן הוא בהרבה , היא בחזקת איסור כמו שהיתה בחייה

ור סמכו על החזקה לאס, מקומות שיש להסתפק בדבר

  .ולהתיר
  

מפרשת צרעת ועניין זה שיש לסמוך על החזקה למד 

ְוָנַתִּתי ֶנַגע ... ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ֶאֶרץ ְּכַנַען ", שנאמר בה, בתים

ְוָרָאה ֶאת . ְוַאַחר ֵּכן ָיבֹא ַהּכֵֹהן ִלְראֹות ֶאת ַהָּבִית... ָצַרַעת 

ָּבִית ְוִהְסִּגיר ֶאת ְוָיָצא ַהּכֵֹהן ִמן ַהַּבִית ֶאל ֶּפַתח ַה ... ַהֶּנַגע 

הרי שהכהן , ..."ִׁשְבַעת ָיִמים  ]כלומר סוגר את דלתו[ַהַּבִית 

, אף שבשעה שמסגירו, מסגיר את הבית אחר שיצא ממנו

וסומך על כך שראה אותו קודם , כבר אינו רואה את הנגע

שמא בינתים פחת הנגע וכבר , ואף שיש להסתפק, יציאתו

  .ג בומכים על החזקהומכאן שס, אינו טעון הסגר
  

כי ניתן להעמיד , ורב אחא בר יעקב רצה לדחות ראיה זו

, את הכתוב באופן שהכהן יוצא מהבית דרך אחוריו

שעד , ונמצא, וכל הזמן רואה את הנגע, כשפניו כלפי הבית

ואינו סומך על , שהוא מסגיר את הבית הוא רואה את הנגע

  .החזקה כלל
  

ר יעקב שתי קושיות ואביי הקשה על דברי רב אחא ב

  .ורבא יישב את הקושיות
  

                                                                                                                                                                                                                         
 
דלמא הכא טמא , היכי מוכח מהכא דאוקי מילתא אחזקיה וקשה ב

בכל ענין ויש לומר ד. ספיקו טמא שות היחידדספק טומאה בר ,מספק

ואפילו , שיש בו הרבה בני אדםשות הרבים רבאפילו הוי  ,מא הכתובטי

   .דבר שאין בו דעת לישאל

כגון  ,היכא דאיכא ריעותאאבל  ,דתינח היכא דליכא ריעותא ,אבל קשה

שות הרבים בר ,וכן אחד משנים שנטמא ודאי ,סכין שנמצאת פגומה

ש וי .חזקה מנלן דאזלינן בתר, אי גוונאכה ,דמטהרין שניהם מטעם חזקה

דאישתכח שחסר לאחר דאף על גב , עותא גדולהילומר דהכא נמי יש ר

לא מטהרים למפרע כל אותם שנכנסו לבית בימי  ילו הכיאפ ,שבעה

 ].'תוס[ .הסגר
 .דמדאורייתא אין לחלק) א( .דשאני הכא דאזלינן לחומרא ,ואין לומר ג

קרבן אם נכנס ולהביא  ,לשרוף קדשים ,ועוד דאף לקולא מטמאין ליה) ב(

ועוד דאף לקולא מוקמינן  )ג. (וקא מייתי מספק חולין לעזרה ,למקדש

 ,ובסוף השבוע היה חסר ממה שהיה ,דאי היה נגע גדול ,הכא אחזקיה

והיה כשיעור  ,וניחוש דלמא אדנפיק ואתי בציר ליה שיעורא ,מטהרין

משום אלא  ,ובעי הסגר שני ,ונמצא שהנגע עומד בעיניו ,שהיה בסוף שבוע

 ].'תוס[ .דמוקמינן ליה בשעת הסגר אחזקיה
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אי אפשר להעמיד את הכתוב כשהכהן  –קושיה ראשונה 

ומאחר שנאמר , אין זו דרך יציאהכי , דרך אחוריויוצא 

יש לו לצאת כדרך בני אדם כשפניו כלפי , "ְוָיָצא ַהּכֵֹהן"

  .חוץ
  

דרך אחוריו נקראת יציאה  –יישוב לקושיה ראשונה  -

ן נאמר בעניין עבודת כהן גדול ביום שכ, איציאה

ְוָיָצא ", כשהוא יוצא מעבודת פנים לעבודת חוץ, הכיפורים

ומבואר במסכת יומא , "ְוָעָׂשה ֶאת עָֹלתֹו ְוֶאת עַֹלת ָהָעם

  .בשיציאה זו היא דרך אחוריו
  

לא יתכן שהכתוב מדבר רק באופן שניתן  –קושיה שניה 

ך יסגירו בית שבו אי, כי אם כן, לראות את הנגע מבחוץ

. והדלת מסתירה אותו לעומד בחוץ, הנגע אחורי הדלת

כי , לראות את הנגע דרכו, גואין לומר שיעשו חור בדלת

שאין מטמאים את , ללמד, "ְּכֶנַגע ִנְרָאה ִלי ַּבָּבִית"נאמר 

בלא , הבית אלא כשניתן לראות בו את הנגע כמו שהוא

לעשות בו  כגון להדליק נר או, לעשות פעולה אחרת

  .חלונות
  

ניתן לומר שהכתוב מדבר רק  –יישוב קושיה שניה  -

וכשיהיה הנגע , באופן שניתן לראות את הנגע מבחוץ

ואף , לראות את הנגע דרכו, יעשו חלון בדלת, אחורי הדלת

שאין מטמאים את , ללמד, "ְּכֶנַגע ִנְרָאה ִלי ַּבָּבִית"שנאמר 

בלא , כמו שהוא הבית אלא כשניתן לראות בו את הנגע

אבל , אין זה אלא קודם שנראה הנגע, לעשות פעולה אחרת

ואין צריך , שכבר ראה הכהן את הנגע כשהיה בבית, כאן

                                                                                                                                                                                                                         
 
הנכנס לבית המנוגע דרך  ,תימה דבפרק ידיעות הטומאה אמרינן א

והבא אל הבית אמר " ,טהור ,אפילו כולו מבפנים חוץ מחוטמו ,אחוריו

דאורחא  ,ויש לחלק בין כניסה ליציאה .דרך ביאה אסרה תורה ,"רחמנא

 ].'תוס[ .דמילתא ביציאה כתלמיד הנפטר מרבו
מכל יש לחלק בין יציאה לכאורה הלא  ,זו לכאורה יש לעיין בתשובה ב

 ,שאין דרך לצאת מהמלך ולהראות לו ערפו ,ליציאה מהמלך ,המקומות

אין יציאה אלא  ,אבל משאר מקומות ,ולכן מהמלך יוצאים דרך אחור

 .כשהפנים כלפי חוץ
 ,י פירש"ורש .חלוןכלומר שיפתח  ,"דפתח ביה כוותא"לשון הגמרא הוא  ג

כשיעשו  ,ולכאורה אין מובן איך יראו נגע בקיר של הפתח ."חלון בדלת"

ולולא . הפתחהלא לא יראו דרך החלון אלא את הקיר שכנגד  ,חלון בדלת

שיפתח חלון בקיר שכנגד  ,היה מקום להבין דברי הגמרא ,י"פירוש רש

שהכהן יראה  ואולי אין צורך .ובו יראה את הנגע שאחורי הדלת ,הדלת

אלא שאת , ודי שיראה אותו עד יציאתו מהבית, את הנגע גם בעודו בחוץ

ורק מה שאחורי , כל קירות הבית יראה בעודו בפתח כשפניו כלפי פנים

 .ולזה יעשה חלון בדלת וכך יראה את כל קירות הבית, הדלת לא יראה

ניתן להסגיר , אלא לבדוק שלא נפחת הנגע, לפתוח פתח

  .אף על ידי פתיחת פתח, את הבית
  

לכאורה דחיית רב אחא , ואם כן, ואף שנדחו קושיות אביי

יש ללמוד , לפי האמת, מכל מקום, תבר יעקב קיימ

כי באמת , שסומכים על החזקה, מפרשת צרעת בתים

הכהן יכול להסגיר את הבית גם כשאינו יוצא דרך 

וכל זה מחמת , ועבר זמן מאז ראה את הנגע, אחוריו

  .החזקה שיש בבית נגע
  

שאף שלכתחילה אין הכהן מסגיר , שכן שנינו בברייתא

, שנאמר, ]גון תחת המשקוףכ[, את הבית בעודו בתוכו

וכן אינו הולך לביתו להסגיר את , "ְוָיָצא ַהּכֵֹהן ִמן ַהַּבִית"

ְוָיָצא ", שנאמר, ]כגון על ידי חבל ארוך[, הבית המנוגע משם

אלא ,  ללמד שלא יצא לביתו, "ֶאל ֶּפַתח ַהָּבִיתַהּכֵֹהן ִמן ַהַּבִית 

מכל , כלומר בצד המשקוף מבחוץ, יוצא ועומד בצד הפתח

, יש ללמוד, "ְוִהְסִּגיר ֶאת ַהַּבִית"מתוך שנאמר , מקום

אף אם עמד תחת , שבדיעבד הבית מוסגר בכל אופן

  . או הלך לביתו והסגירו משם, המשקוף
  

ומתוך שהבית מוסגר אף כשהסגירו הכהן אחר שהלך 

שיש בבית , שעל כרחך סומכים על החזקה, למדנו, לביתו

  .חת הנגע ואינו טעון הסגריתכן שפ, שאם לא כן, נגע
  

אין מהברייתא הזו ראיה ניצחת לדחות את , ומכל מקום

כי עדיין ניתן , וסומכים על החזקה, דברי רב אחא בר יעקב

שהכהן מסגיר את הבית אחר שהלך , שהדין הזה, לומר

מדבר באופן שהעמיד שורת אנשים מביתו לבית , לביתו

, גע קייםוהסמוך לבית רואה בכל שעה שהנ, המנוגע

  .דוכך יודע הכהן שלא פחת הנגע, ואומרים זה לזה

  

  א"דף י

  

  מניין שהולכים אחר הרוב

  .רובא דאיתא קמן. א

ההלכה , אלו מזכים ואלו מחייבים, ד נחלקים בדין"כשבי

  ".ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלַהּטֹת", שנאמר, נקבעת כמו רוב הדעות
  

ות ויש בעיר תשע חנוי, וכן כשנמצא בעיר חתיכת בשר

                                                                                                                                                                                                                         
 
 ,גראחד עומד לשם בשעת הס כגון שהיה אדם ,בלא זה היה יכול לומר ד

שאף הכהן עצמו היה יכול  ,באותו ענין אלא רוצה לפרש .וראה שלא חסר

 ].'תוס. [לידע
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יש לתלות , ואחת מוכרת בשר נבילה, המוכרות בשר כשר

והוא , בא מהרוב ולא מהמיעוט, שהבשר הנמצא בעיר

  .כשר
  

כמה שניתן למנות , כרוב מחלוקת הדיינים, ורוב זה

שניתן , וכרוב חנויות בשר שבעיר, מחייבים וכמה מזכים

, וכמה מוכרות בשר נבילה, למנות כמה מוכרות בשר כשר

, ל"הנומהכתוב , ]רוב הישנו לפנינו[=דאיתא קמן  נקרא רובא

  . שהולכים אחר הרוב הזה, למדנו, "ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלַהּטֹת"
  

  .רובא דליתא קמן .ב

אלא אם כן , ויש בה כרת, כלל בידינו שאשת האח אסורה

כלומר שראויה לו , ונפלה אשתו ליבום, מת האח בלא בנים

. אינה איילונית מההיבאינו סריס ו היבםכגון ש, ליבום

כשבא יבם קטן על יבמה , ולדעת חכמים במסכת יבמות

תמצא , ואין לחוש שמא כשיגדלו, יגדלו זה עם זה, קטנה

ונמצא פוגע באשת אחיו שלא , היא אילונית או הוא סריס

מאחר שרוב בני אדם אינם סריסים כי , במקום מצוה

ים אנו מחשיבאין לחוש שאלו מהמיעוט אלא  ,ואיילוניות

  .מהרובאותם שהם 
  

שכן אי , ]רוב שאינו בפנינו[=ורוב זה נקרא רובא דליתא קמן 

ובאופן יוצא , ויתכן שיארע מקרה, אפשר למנותו לבדקו

אלא שבדרך  ,רוב של סריסים דיהיו במקום אח, מן הכלל

  .הרוב אינם סריסים, כלל
  

, מניין לנו ,ובאו בסוגיה דברי עשרה אמוראים ללמד

אף אחר , ]ומכריעים את הספק[הולכים  ,במקום ספקש

, ובמסקנה נדחו דברי כולם[, אשאינו בפנינו, הרוב הזה

  ].י שני טעמים אחרים לדבר"והובאו בפירוש רש
  

   .מראש העולה] דברי רבי אלעזר) [א(
  

, ללמד, "ְוִנַּתח אָֹתּה ִלְנָתֶחיהָ ", בעניין קרבן עולה נאמר

ם אין חוזרים אבל את הנתחי, שמנתחים אותה לנתחים

ובכלל הנתחים , אלא מעלים אותם בשלמות, ומנתחים

כמבואר [, שאין חוזרים ומנתחים אותם הוא ראש העולה

  ].ה"במסכת יומא דף כ
                                                                                                                                                                                                                         

 
 ,בתר רובאל שכן כ ,זיל בתר חזקה] לעיל[דאמרינן  כיוןם תאמר וא א

דלא קים  ,דלרב אחא בר יעקב בעי, ש לומרוי. דרובא וחזקה רובא עדיף

 ,דיף מחזקהדהא דרובא ע ,דמפרש רבינו חיים ולמאי .ליה חזקה מקרא

ף על גב א ,דאזלינן בתר רובא ,ילפינן מפרה אדומה אלא ,לא מסברא

אתי  ,דאוקי גברא שמזין עליו בחזקת טמא ,הרוב דאיכא חזקה כנגד

 ].'תוס[ .שפיר הכא

שבהמה שניקב קרום של , י"ובפרק שלישי יתבאר בעזה

, ובמסכת מנחות נתבאר. הרי היא טריפה, מוח שלה

להוציא את " רִמן ַהָּבָק "שנאמר [, שטריפה פסולה לקרבן

  ].הטריפה
  

שאם לא , שסומכים על הרוב, יש ללמודמכל זה , ואם כן

הלא יש לחוש שנטרף , היאך מקריבים קרבן עולה, כן

כי אסור , ואי אפשר לבדוק זאת, בנקיבת קרום המוח

אלא ודאי סומכים על הרוב שרוב , לחתוך את ראש העולה

  .הבהמות אינן טריפות בנקיבת קרום המוח
  

כי אף שאסור לחתוך את ראש , ם דחו ראיה זאתאול -

מותר לקרעו בלא להבדיל שני חלקיו זה , העולה לשנים

באופן הזה בודקים את ראש העולה יתכן ש, ואם כן, מזה

  .בואין סומכים על הרוב, שלא ניקב קרום המוח
  

  .מקרבן פסח] דברי מר בריה דרבינא) [ב(
  

ובכלל זה , "ְׁשְּברּו בֹוְוֶעֶצם לֹא ִת ", בעניין קרבן פסח נאמר

  .עצם הגולגולת שהמוח בתוכה
  

היאך , שאם לא כן, שסומכים על הרוב, יש ללמודומכאן 

הלא יש לחוש שנטרף בנקיבת , מקריבים קרבן פסח

כי אסור לשבור את , ואי אפשר לבדוק זאת, קרום המוח

אלא ודאי סומכים על הרוב שרוב הבהמות אינן , הגולגולת

  .קרום המוח טריפות בנקיבת
  

, כי אף שאסור לשבר את הגולגולת, אולם דחו ראיה זאת -

באופן הזה בודקים את יתכן ש, ואם כן, מותר לשורפה

, גולגולתגחלת על גבי השמניחים , קרום המוח של הפסח

ובודקים אם ניקב , מוציאים את המוח, וכשהיא נשרפת

  .גואין סומכים על הרוב, הקרום
  

  .הקרבת האלייהמ] ר יצחקדברי רב נחמן ב) [ג(
  

, ]או מאילים[הבא מכבשים , קרבן שלמים או חטאת

ֶחְלּבֹו ָהַאְלָיה ", שנאמר, אלייתו קרבה למזבח בשלמות

מסופה ועד כנגד מקום , והכוונה לזנב הבהמה, "ְתִמיָמה

והכליות קרויות [, "ְלֻעַּמת ֶהָעֶצה ְיִסיֶרָּנה", שנאמר, הכליות

                                                                                                                                                                                                                         
 
ולא חיישינן שמא ימצא  ,קרבנות דדחו שבת אמאי לא יליף מכל ,מקשין ב

 ,ול להוכיח משםדאין יכ, ראה ליונ .שחלל שבת ונמצא ,קרבן טרפה

כמו  ,דחי שבתמצות קרבן אמר רחמנא ד דמספק נמי ,דאיכא למימר

 ].'תוס. [דלא הלכו בו אחר הרוב ... שבפיקוח נפש אמרינן
רב שאי אפשר לעשות מע מלאכה ,ואפילו חל ערב פסח להיות בשבת ג

 ].'תוס. [דוחה את השבתו, היאשבת 
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שחלקו האחרון של חוט , ונמצא, ]על שם שהם יועצות, כן

  . הוא בכלל האליה, ]המסתיים אחר הכליות[, השדרה
  

היאך , שאם לא כן, שסומכים על הרוב, יש ללמודומכאן 

הלא יש , שאלייתם קריבה בשלמות, כבשים אלומקריבים 

שזה [, על ידי שנפסק בהם חוט השדרה, לחוש שנטרפו

באר אחד מהדברים המטריפים את הבהמה כפי שית

כי יש , ואי אפשר לבדוק זאת, ]י בפרק שלישי"בעזה

  .להקריב את האליה בשלמות
  

כי אף שאסור לחתוך את האליה , אולם דחו ראיה זאת -

מותר לפותחה מצידה , ]שהוא גב הבהמה[, מצדה החיצון

, לשניםבלא להבדילה , ]שהוא כלפי חלל הבהמה[, הפנימי

וט השדרה שלא באופן הזה בודקים את חיתכן ש, ואם כן

  . ואין סומכים על הרוב, נפסק
  

  .מעגלה ערופה] דברי רב ששת בריה דרב אידי) [ד(
  

שתהא , ללמד, "ָהֶעְגָלה ָהֲערּוָפה"בעניין עגלה ערופה נאמר 

  .ולא יחתכוה לעולם, שלימה
  

שרוב הבהמות אינן , שסומכים על הרוב, יש ללמודומכאן 

הלא יש לחוש , ההיאך עורפים עגל, שאם לא כן, טריפות

כי אין , ואי אפשר לבדוק זאת, שנטרפה באיזה דבר

ַּכֵּפר ", שנאמר בה, ועגלה טרפה פסולה, לחתוך אותה כלל

, ללמד שתהא כקדשים שהם מכפרים, "ְלַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל

כקדשים שטריפה פסולה , ובכלל זה שלא תהא טריפה

  .אבהם
  

  .מפרה אדומה] דברי רבה בר שילא) [ה(
  

, "ְוָׂשַרף... ְוָׁשַחט אָֹתּה ְלָפָניו"ין פרה אדומה נאמר בעני

שבשעת השריפה תהא שלימה כמו בשעת , ללמד

  .בהשחיטה
  

שרוב הבהמות אינן , גשסומכים על הרוב, יש ללמודומכאן 
                                                                                                                                                                                                                         

 
בלא להבדיל החלקים זה תימה דלא דחי שניתן לבדוק על ידי שיחתוך  א

ויש לומר דמשמע שאחר עריפה תהא שלימה כמו בשעת העריפה ... מזה 

 ]. 'תוס. [שאז היא שלמה ממש
את הפרה " ושרף", מכל מקום משמע, אף על פי שיש פסוק אחד בינתים ב

 ].'תוס". [ושרף אותה"מדלא כתיב , כמו שהיתה בשעת שחיטה
אומרים שאינה טריפה אלא  דילמא לא משום רוב אנו, ם תאמרוא ג

בשנתה הראשונה  ,ואם כן ,שכן פרה היא בת שתי שנים ,משום חזקה

ב "לדעת האומרים אין טריפה חיה יותר מי[ ,ודאי לא היתה טריפה

אנו סומכים על כך בשנתה  ,ומאחר שהוחזקה שאינה טריפה ,]חודש

ר לטה, שאין לסמוך בזה על החזקה ,יש לומרו .ולא משום רוב ,השניה

הלא יש , היאך שורפים את הפרה, שאם לא כן, טריפות

כי אין , ואי אפשר לבדוק זאת, לחוש שנטרפה באיזה דבר

שנאמר , פסולה, ופרה אדומה טריפה, תוך אותה כלללח

ללמד שדינה כקרבן חטאת שטריפה , "ַחָּטאת ִהוא", בה

  .דפסולה לו
  

  .משעיר המשתלח] דברי רב אחא בר יעקב) [ו(

ְוָלַקח ֶאת ְׁשֵני ", בעניין עבודת יום הכיפורים נאמר

להטיל , שהיו מביאים שני שעירים שווים, ..."ַהְּׂשִעיִרם 

, ואחד משולח לעזאזל, אחד קרב לחטאת, הם גורלעלי

, מי מהם יהיה לחטאת, ומאחר שמטילים עליהם גורל

אף זה שלבסוף , שניהם צריכים להיות ראויים לחטאת

  .אינו קרב אלא משולח לעזאזל
  

שרוב הבהמות אינן , יש ללמוד שסומכים על הרובומכאן 

, להיאך משלחים את השעיר לעזאז, שאם לא כן, טריפות

ואי אפשר , הלא יש לחוש שנטרף באיזה דבר ונפסל

כי היו מפילים אותו מההר כשהוא חי והיה , לבדוק זאת

נעשה אברים אברים ושוב אי אפשר לבודקו כי אין לדעת 

  .איזה שבר היה בו מחיים ואיזה מחמת הנפילה
  

  .ממכה אביו ואמו] דברי רב מרי) [ז(
  

שבן המכה , ללמד, "ת יּוָמתּוַמֵּכה ָאִביו ְוִאּמֹו מֹו", נאמר

שונה משאר , ]מכה שיש בה הוצאת דם[, את אביו או אמו

והבן , שהמכה את חבירו משלם ממון, מכה את חבירו

  .המכה חייב מיתה
  

, יש ללמוד, ומתוך כך שאנו הורגים בן המכה את אביו

שכן אין אפשרות לדעת שזה בנו של , שסומכים על הרוב
                                                                                                                                                                                                                         

 

שהטמא היה בחזקת  ,כי כנגד זה יש חזקה אחרת ,טמא על ידי הפרה הזו

שלא נתבררה ולא נודעה אפילו שעה  כל חזקהש ,ועוד יש לומר. טומאה

אם עשה ללמוד מתוך כך הלכה למעשה ד ויש .לא אזלינן בתרה ,אחת

 ןכולש ,נשחטה האחת ונמצאת טרפהר כך ואח, גבינות מכמה בהמות

 .השתא הוא דנטרפה ,ולומר ,להעמיד פרה אחזקתה דאין לי ,אסורות

 ,דאם היינו בקיאין לבדוק ,מחמת שהריאה היא סרוכה מיהו בטרפה

ספק אינה  ,דהוה ליה ספק ספקא ,אין לאסור ,לה היתר אפשר שהיה

 ].'תוס. [אימא דאחר כך נטרפה ,תמצא לומר טרפה ואם ,טרפה
מנא ליה  ,רחמנאדלית ליה דחטאת קרייה לרבי שמעון ואם תאמר  ד

ורבנן [ ...דנפקא ליה מדכתיב תמימה , ש לומרוי .טרפות פוסל בהד

לכדדרשינן בספרי תמימה דאף שתי שערות שחורות  אצטריך תמימה

מדכתיב תמימה בין אדומה מע מינה ולרבי שמעון תרתי ש. פוסלות בה

מודו כולי  ,דבפסול התלוי בגופה ,ועוד יש לומר ].מום לאשר אין בה

מועלין ו... שחטה שלא לשמה פסולה ] כגון[דחטאת קרייה רחמנא  אעלמ

 ]'תוס[ ...
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ורק משום שרוב בעילות האשה , אלא שהוא בן אשתו, זה

ועל , שבן האשה הוא בן בעלה, אנו אומרים, הם של בעלה

פי הרוב הזה הוא מוחזק לבנו של האב להיהרג על 

  .הכאתו
  

ואין לומר שלא דיבר הכתוב אלא במי שהיו הוריו חבושים 

שבזה ודאי שהוא בן , בבית האסורים ואין אחר עימהם

כי אף באופן הזה , עולשהרי לא היו כאן אחרים לב, האיש

, כי אין אפוטרופוס לעריות, זקוקים אנו ללכת אחר רוב

בלא , או למישהו אחר, לסוהרים[, ויתכן שארע שנבעלה

יש , ורק משום שרוב הבעילות הם של הבעל, ]שנדע

  . להחזיק את זה לבנו
  

  .אמרוצח] דברי רב כהנא) [ח(
  

ללמד , "ח ֶאת ָהרֵֹצחַ ָּכל ַמֵּכה ֶנֶפׁש ְלִפי ֵעִדים ִיְרצַ ", נאמר

  .שמי שהרג אדם דינו למיתה
  

שכן אין אדם חייב , שסומכים על הרוב ביש ללמודומכאן 

אבל ההורג את הטריפה , מיתה אלא כשהרג בר קיימא

ואף על פי כן כל זמן שלא נודע שהיה , פטור ממיתה

אלא תולים שהיה מרוב , אין לחוש לכך, הנהרג טריפה

ועל סמך זאת הורגים את , בני אדם שאינם טריפה

  . הרוצח
  

, שאין הרוצח נהרג אלא אם כן בדקו את ההרוג, ואין לומר

אף שבכך ההרוג , והיו עושים זאת[, ומצאו שלא היה טריפה

עד שיתברר בוודאות שהוא , כי אין להרוג את הרוצח, מתבזה

, כי אין אפשרות לבדוק אותו מכל הטריפות ,]חייב מיתה

  . גלא נוכל לדעת, ב באותו מקום שהרגושכן אם היה בו נק
  

                                                                                                                                                                                                                         
 
 ,דהכא ילפינן מרוצח ועדים זוממים ,הקשה רבינו יצחק ברבי מרדכי א

 ,ובאלו הן הנשרפין אמרינן ...אף בדיני נפשות  ,דאזלינן בתר רובא

כדעת רבי שמעון [ ,ידונו בסקילה הקלה ,בנשרפין] שנתערבו[נסקלין 

בינו תם ותירץ ר. דרוב נשרפים נינהוף על גב א, ]אומר שריפה חמורהה

לא אזלינן  ,לענין באיזו מיתה הוא נהרג ,דכיון דממה נפשך הוא נהרג

 ].'תוס[ .דהוי קבוע וכמחצה על מחצה דמי ,ועוד יש לומר. בתר רובא
דדילמא הרוצח הוא  ,בתר רובא דאזלינן ,דנילף מרוצח גופיה ,מקשינן ב

מדלא חיישינן להרוג את  ...ושמא . וטרפה שהרג את הנפש פטור ,טרפה

ועוד נראה לי דטעמא דטרפה שהרג פטור  .בעלמא לא נילף ,הטרפה

 ]'תוס... [דהוי עדות שאין אתה יכול להזימה  דהיינו משום
דאפשר בתר הכי  ,משכחת לה כגון שהטביעו בנהר ,אין להקשות ג

אבל קשה  .ברזל ואבן כתיבדהא קרא בכלי עץ ובכלי  ,למיבדקיה

ובא זה  ,וראו שהיה שלם ,דמשכחת לה כגון שהיה קרום של מוח מגולה

 ].'תוס[ .דדוחק הוא להעמיד הפסוק בכך ,ויש לומר .ונקבו והרגו

  .מעדים זוממים] דברי רבינא) [ט(
  

 ַוֲעִׂשיֶתם", נאמר בעניין עדים שזממו להעיד שקר על אחר

שאם העידו על אחד , ללמד, "לֹו ַּכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו

, יהרגו הם, ]ונמצאו זוממים[, וזממו לחייבו מיתה, שהרג

מתחייבים שר דברים שזממו לחייבו כל שאל הדין והוא[

  ].הם כמו שזממו
  

שכן אין לחייב , שסומכים על הרוב, יש ללמודומכאן 

אלא אם כן זממו לחייב מיתה מי , מיתה את הזוממים

אבל אם זממו לחייב מיתה מי שהוא , שהוא בן קיימא

אינם , מאחר שמיתת טריפה אינה כמיתתם, טריפה

מי שזממו ן לדעת אם ואף על פי שאי, מתחייבים מיתה

שכן הוא קיים , הוא בן קיימא או טריפהלחייבו מיתה 

שאין חיוב זוממים אלא כשלא נהרג הנידון על [, בפנינו

בכל , ולא ינתחו אותו לדעת אם הוא טריפה או לא, ]פיהם

וסומכים על כך שהנידון הוא , זאת הורגים את הזוממים

  .מרוב בני אדם שאינם טריפה
  

  .משחיטה עצמה] אשי דברי רב) [י(
  

ְלָך ' ְוָזַבְחָּת ִמְּבָקְרָך ּוִמּצֹאְנָך ֲאֶׁשר ָנַתן ה", נאמר בתורה

ללמד , "ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתָך ְוָאַכְלָּת ִּבְׁשָעֶריָך ְּבכֹל ַאַּות ַנְפֶׁשךָ 

  .שמותר לאכול את הבהמות על ידי שחיטתן
  

היאך , שאם לא כן, שסומכים על הרוב, יש ללמודומכאן 

הלא יש לחוש , ניתן לאכול את הבהמה על ידי השחיטה

כגון שהיה , שהיתה טריפה במקום שאי אפשר לבודקו

ובהמה שיש בה [, בה נקב בוושט באותו מקום שנשחטה

ומתוך כך שהתירה תורה , ]נקב כלשהו בוושט היא טריפה

כי , שאין לחוש לכך, למדנו, את הבהמה על ידי השחיטה

  .ומכאן שסומכים על הרוב, ותרוב הבהמות אינן טריפ
  

שמא אין ללמוד , ועל כל הלימודים הללו יש להקשות>> 

אלא רק כשאין אפשרות , שהולכים אחר הרוב, מכאן

שכן בכל הדברים הללו אין אפשרות לברר , לברר את הדבר

התירה תורה לסמוך על , ומאחר שאין אפשרות, את הדבר

, בדוק את הדבראבל מניין לנו שגם במקום שניתן ל, הרוב

  .ניתן לסמוך על הרוב
  

לבין , שיש לחלק בין מקום שניתן לברר, וראיה לדבר

, האומר, דמדברי רבי מאיר, מקום שאי אפשר לברר
                                                                                                                                                                                                                         

 
משמע דלא קיימא לן  ,ולא קאמר היכי אכלינן ,מדקאמר לרבי מאיר ד

כל ליאל בן שמעון בן גמוהא דאמר ר... מאיר דחייש למיעוטא  ביכר
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שמא , ם יבמה קטנהעאין מניחים יבם קטן , שלעניין יבום

 אואין סומכים על הרוב, ימצא זה סריס או זאת איילונית

, ממתינים עד שיגדלו אלא, שאינם סריסים ואיילוניות

ואף על פי כן . ויתברר שזה אינו סריס וזאת אינה איילונית

, סומכים על הרוב, שבמקום שאי אפשר לברר, מודה הוא

ְוָאְכלּו "שנאמר [, שאוכלים את בשר הפסח, שכן מודה הוא

וכן  ,"]הּוֶאת ַהָּבָׂשר ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל ְמרִֹרים יֹאְכלֻ 

אף , "]ְוָאְכלּו אָֹתם ֲאֶׁשר ֻּכַּפר ָּבֶהם"שנאמר [, את בשר השלמים

כגון שלא היה , שאי אפשר לבדוק אותם מכל הטריפות

וסומכים על הרוב , בהם נקב בוושט במקום השחיטה

  .שאינם טריפות
  

וללשון . קושיה זו הקשה רב כהנא לרב אשי, ללשון ראשון[

  ].רב כהנאקושיה זו הקשה רב שימי ל, שני
  

כי , ל"ו מכח הקושיה הזו יש לדחות את כל הלימודים הנ

אין ללמוד מהם שהולכים אחר רובא דליתא קמן גם 

על כרחך הדין הזה למד , ואם כן, במקום שניתן לברר

  .ממקום אחר
  

דין זה שהולכים אחר רוב  –י "לפירוש ראשון של רש

 למד, גם במקום שניתן לברר את הדבר, שאינו בפנינו

  .מהלכה למשה מסיני
  

שהולכים אחר רוב שאינו , דין זה –י "ולפירוש שני של רש

ַאֲחֵרי ַרִּבים ", מהכתובלמד , גם כשניתן לברר, בפנינו

שכן אין סברא לחלק , שכולל גם רוב שאינו בפנינו, "ְלַהּטֹת

  .בבין רוב לרוב

  

                                                                                                                                                                                                                         
 

אפילו נפל מן  ,הא לא שהה ספק הוי ,ששהה שלשים יום באדם אינו נפל

וכן תוך  ,דרובן אינן נפליםף על גב א ,וקיימא לן כוותיה ,הגג או אכלו ארי

התם משום  ,ולא אזלינן בתר רובא ,שמנה ימים בבהמה אסרינן התם

ולא רצו  ,והצריכוה חליצה במת תוך שלשים ,דלא יבא להקל בערוה

שלא יאמרו העולם שפיהק  ,לסמוך על הרוב ולהתירה לשוק בלא חליצה

שלא יבא  ,ולכך גם לענין אבילות פטור. ויבא לידי לעז וקלקול ,ומת

הלכה , יימא לןועוד דבלאו הכי יש להקל באבילות דק .להקל בערוה

דאי  ,ואסרו כמו כן בבהמה דגזרו בהמה אטו אדם ,כדברי המיקל באבל

שלא יבא  ,בבריא לואי נמי אסור בבהמה אפי .הא לא הא לא קיימא

 ].'תוס. [שיהא קרוב לפיהק ומת ,להתירה בחולה
 ].'תוס. [נראה דמדאורייתא לא חייש רבי מאיר למיעוטא אלא מדרבנן א
ונקובת . ולא בדקינן כל שמונה עשרה טריפות, ואהא מילתא סמכינן ב

ארע שאבדה הריאה אולם אם , בדקינן, משום דשכיח בה ריעותא, הריאה

ואדרב , וסומכים על רוב שאינן טריפות, הבהמה מותרת, קודם בדיקתה

 ].י"רש. [ואין מפרסמים הדבר. הונא דאמר נשחטה בחזקת היתר עומדת

  ב"דף י

  

מותר לאכול  –מי שידוע כמלומד בהלכות שחיטה 

כי , שלא היה בה פסולאף אם לא ראינוה  ,משחיטתו

  .חזקתו ששוחט כפי ההלכה
  

וכן מי שאינו ידוע אם הוא מלומד בהלכות שחיטה או לא 

כי רוב  ,מן הסתם מלומד הוא בהלכותאם שחט  –

ואם כן מותר לאכול  ,השוחטים בקיאים בהלכות שחיטה

כי , שלא היה בה פסולאף אם לא ראינוה , משחיטתו

שהמוצא תרנגולת , וכן שנינו. כפי ההלכהחזקתו ששוחט 

אם הוא בקי בהלכות , ואינו יודע מי שחטה, שחוטה בשוק

ולא רק , הרי היא בחזקת שחוטה בהכשר, שחיטה או לא

והלך , אלא אף מי שאמר לשלוחו לשחוט לו, באופן הזה

, ואם כן שלא ברשות הבעלים נשחטה, השליח ומצא שחוט

כי רוב , וטה בהכשרמכל מקום התרנגולת בחזקת שח

  .השוחטים בקיאים בהלכות שחיטה
  

אין לאכול  –אבל מי שידוע שאינו מלומד בהלכות שחיטה 

שלא אלא אם כן ראינוה מתחילתה ועד סופה , משחיטתו

אף שראינו את שחיטת , אבל אם לא ראינו כולה, פסל

יש לחוש שבשחיטת , והיתה בהכשר, הסימן הראשון

ואין לאכול , או בשהייה בדריסה, הסימן השני פסל

  .מהשחיטה הזו

  

  אין חזקה ששליח עושה שליחותו

ואחר כך הלך , האומר לשלוחו לתרום עבורו את תבואתו

אין מכאן ראיה , בעל הבית ומצא את התבואה תרומה

כי יתכן שאדם אחר שמע את בעל , שהשליח תרם עבורו

ומאחר שאין תרומה אלא מדעת , ותרם, הבית אומר כן

אין , לא השליחו, ויש לחוש שאדם אחר תרם, גיתבעל הב

  ].וצריך לתרום שנית, אלא מספק, בוודאי[זו תרומה 
  

האומר לשלוחו לשחוט עבורו , אבל לעניין שחיטה

ואחר כך הלך בעל הבית ומצא , מבהמותיו או מעופותיו

כי , אף שאין מכאן ראיה ששלוחו שחט, אותם שחוטים

מותר , מכל מקום ,אין חזקה ששליח עושה שליחותו

מן הסתם מי ששחט בקי הוא בהלכות כי , לאכול מהם
                                                                                                                                                                                                                         

 
" ַאֶּתם", אתרבי" 'הֵּכן ָּתִרימּו ַגם ַאֶּתם ְּתרּוַמת "דשליחות דתרומה מ ג

אף שלוחכם , עתכםמה אתם לד, ומינה, לרבות שלוחכם" ַגם ַאֶּתם"

 ].י"רש. [לדעתכם
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ומאחר , שכן רוב השוחטים בקיאים בהם, שחיטה

שחוטים הרי אלו , ששחיטה כשרה גם שלא מדעת בעלים

  .מותרים באכילהו, כדין

  

  לו גדייו ותרנגוליו והלך ומצאם שחוטים ]או נגנבו[אבדו 

מי שמצא גדייו או  שנחלקו חכמים בדין, בברייתא מבואר

לדעת רבי ש. ואינו יודע מי שחטם, תרנגוליו שחוטים

ולדעת רבי חנינא בנו של רבי . יהודה אסור לאכול מהם

ונאמרו בגמרא שני . יוסי הגלילי מותר לאכול מהם

  .ביאורים למחלוקתם
  

האם רוב מצויים אצל , מתחילה רצו לומר שנחלקו. א

בקיאים הם , ]כלומר האם רוב השוחטים[, שחיטה

  ].בהלכות שחיטה[
  

אין רוב השוחטים בקיאים בהלכות  –לדעת רבי יהודה 

שחיטה ולכן כשנמצאו גדייו או תרנגוליו שחוטים ואינו 

יודע מי שחטם הם אסורים שמא שחטם מי שאינו בקי 

  .בהלכות שחיטה ולא שחטם כדין אלא דרס או שהה
  

ב השוחטים רו –ולדעת רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי 

בקיאים הם בהלכות שחיטה ולכן כשנמצאו גדייו או 

הם מותרים כי , ואינו יודע מי שחטם, תרנגוליו שחוטים

ודאי שחטם שוחט הבקי בהלכות שחיטה ולא דרס או 

  .אשהה
  

ולביאור זה אין להבין את דברי רבי בברייתא כי מוקשים [

  ].בהם
  

  .תלמסקנה נחלקו מה דין הנמצאים באשפה שבבי. ב
  

, רוב השוחטים בקיאים הם בהלכות שחיטה, לדברי הכל

ולכן כל בהמה או עוף שאבדו או נגנבו לו ונמצאו שחוטים 

, בבית במקום שרגילים להיות מאכלים כשרים לאכילה

  .מותרים הם באכילה, אף שאינו יודע מי שחטם
  

מאחר שאין דרך , אלא שאם מצאם באשפה שבשוק

מקום המציאה , ילותלהשליך לאשפה שבשוק אלא נב

והרי הם , מוכיח על הבהמה והעוף שלא הוכשרו בשחיטה

  .נבילה
  

שהם לדברי , ואת שני הדינים הללו ביאר רבי בברייתא[
                                                                                                                                                                                                                         

 
משום דחשיד אגנבה לא  ,מכל מקום ,ואף שאנו חושדים אותו שגנב א

 ].'תוס. [חשיד אנבלה
 .העירוני שלביאור זה רבי מכריע שבבית כשר ובאשפה שבשוק נבלה ב

  ].הכל
  

או [, וכשנמצאו הבהמה והעוף השחוטים באשפה שבבית

האם כשנמצאו , נחלקו החכמים הללו, ]בשוק שלא באשפה

שהם כמי שנמצאו  או, יש לחוש שהם נבילות, במקום זה

כי רוב השוחטים בקיאים בהלכות , וכשרים, בבית

  .שחיטה
  

אדם עשוי להשליך נבלתו לאשפה  –לדעת רבי יהודה 

וממילא יש לחוש לכך שהם , ]או לשוק שלא באשפה[שבבית 

  .נבילות ואסורות
  

אין אדם עשוי  –ולדעת רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי 

משום שמסרחת ויש ריח  תלהשליך נבלתו לאשפה שבבי

, וממילא הם כמי שנמצאו בבית, ]או לשוק שלא באשפה[ רע

כי רוב השוחטים בקיאים , ובחזקת שנשחטו בהכשר

  .בהלכות שחיטה

  

  חרש שוטה וקטן אין מוסרים להם חולין לכתחילה
  

ששחיטת חרש שוטה וקטן , כבר נזכר בתחילת הפרק

ורואים , םאלא אם כן אחרים עומדי, פסולה אף בדיעבד

  .שאז שחיטתם כשרה בדיעבד, ששחטו בהכשר
  

, אבל לכתחילה אין למסור להם לשחוט, וכל זה בדיעבד

, ורואה ששוחטים בהכשר, אף כשגדול עומד על גביהם

ודין זה למד מלשון המשנה בביאור הטעם שחרש שוטה 

שנאמר , "שמא יקלקלו את שחיטתן", וקטן אינם שוחטים

תחילה לא יתן להם לשחוט שמא כלומר לכ, בלשון עתיד

  .גיקלקלו

  

  כוונה לשחוט

 ,]פסק כמותו דשאושעיא זעירא דמן חבריא[לדעת רבי נתן 

                                                                                                                                                                                                                         
 
שעניין זה למד ממה  ,הקשו על כך] 'בדף ב[' י והתוס"כן פירש רש ג

וכולן " ,אחרים רואים בלשון דיעבדשנאמר דין הכשר שחיטתם כש

באופן ורבינו תם מפרש ". ין אותן שחיטתם כשרהרואששחטו ואחרים 

שאפילו  ,שאין מוסרים להם חולין לכתחילה ,אחר את דברי הגמרא כאן

שמא יטעו הרואים  ,להאכיל לכלבים אין מוסרים להם חולין לשחוט

סור זה שלא האם אי, ע בלשונו"ויל[ .אף לאכילה ,ששחיטתם כשרה

, הוא רק כשאין אחרים רואים אותם, למסור להם לשחוט אף לכלבים

 ].אבל כשאחרים רואים אותם מוסרים להם לכתחילה לשחוט לכלבים
. כלומר צעיר בני הישיבה ,והיה זעירא דמן חבריא ,מ שאושעיא שמו"י ד

 ,והוא היה מן חבריא ,כלומר אושעיא הצעיר ,מ שאושעיא זעירא שמו"וי

שחבריא  ,מפרשים' ותוס ].א"י כאן ובדף ל"רש[ .מר מבני הישיבהכלו
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] או העוף[וכל שנשחטה הבהמה , אין צריך כוונה בשחיטה

אף על פי שלא נתכוון , הרי זו מותרת, כדרכה בהכשר

 אאלא הפיל, ]ולא לחתוך בשר[, השוחט לשחוט את הבהמה

. והלכה הסכין ושחטה בהכשר, וונהסכין בלא כ אהפיל

, וכשהסכין היתה ארוכה שתי פעמים כאורך הצואר[

ויתכן שתותר הבהמה , השחיטה כשרה בהולכה בלבד

, וכשלא היתה ארוכה כל כך, בנפילת הסכין בפני עצמה

יתכן שתותר , שאין השחיטה כשרה אלא בהולכה והבאה

אן ויש כ, וחזרה מחמת הנפילה, הבהמה כשנפלה הסכין

  ].הולכה והבאה
  

וכל , צריך כוונה בשחיטה –] בברייתא[ולדעת חכמים 

והלכה , אף אם זרק סכין, שלא נתכוון השוחט לשחוט

או שהיה סבור שהוא מחתך [, ושחטה כדרכה באופן כשר

  .הרי זה פסול, ]ועלה בידו חיתוך סימני השחיטה, בשר
  

המכשירה שחיטת חרש שוטה וקטן , ומשנתנו> 

כי , היא כדעת רבי נתן, ששחטו בהכשרואים כשאחרים ר

ושחיטתם היא כשחיטה , חרש שוטה וקטן אין בהם דעת

  .בבלא כוונה לשחוט

  

  

                                                                                                                                                                                                                         
 

שהיה אושעיא הצעיר ממקום הנקרא  ,אלא שם מקום ,אינם בני הישיבה

 .חבריא
 ].'ע בתוס"ויל. [העירוני לתקן בכל העניין זרק במקום הפיל א
אפילו  ,משמע הכא דחרש שוטה וקטן לאו בני כוונה נינהותימה ד ב

לכתוב כשרים הכל  ,דגיטין תנןרק שני ובסוף פ, גבן אחרים עומדים על

אלמא בני , ל גביהםשגדול עומד ע...  חרש שוטה וקטן  לואפי ,את הגט

ל גדול עומד עש לומר שוי. ל גביהםכשגדול עומד ע ,כוונה לשמה נינהו

אבל , היינו שמלמדין אותם ומזהירין אותם לעשות לשמהגביהם דגיטין 

יש אופן , לפי זהואם כן ]. ['תוס. [בעלמא קאמר הכא אחרים רואים אותם

כשמלמדים , והוא, שמודים חכמים ששחיטת חרש שוטה וקטן כשרה

  ]. אותם לעשות לשם שחיטה

כי , פסולהשחליצת חרש וחרשת  ,אמר מצות חליצה רקדבפ, ם תאמרוא

" איש"כי , קטן וקטנה פסולהוחליצת , אינם בני קריית פרשת חליצה

ש לומר וי .שמטעם שאינם בני כוונה אין לפסול, משמעו, כתיב בפרשה

שמזהירין אותו לעשות  ,דחליצה בבית דין הוה כגדול עומד על גביו

מטעם שאינו בן מבואר שחליצת שוטה פסולה  ומיהו בתוספתא .לשמה

 דלגבי גט מהניש לומר וי .ד עומדים על גביו"ואין מועיל לו מה שביכוונה 

כשמניחין  ,ט מוכחא מילתא טפי דעביד לשמהדבג ,גדול עומד על גביו

 ,הלכך אפילו בשוטה מהני ,לכתוב שמו ושמה ושם עירו ושם עירה

שיש לחלק בין שוטה , ואם כן למדנו מכאן]. ['תוס[ .כשגדול עומד על גביו

לדעת חכמים , ואם כן יתכן שהוא הדין לעניין שחיטה, לחרש וקטן

 ].ד על גביואף כשגדול עומ, שחיטת שוטה תהא פסולה

  ג"דף י

  

  קטן העושה דבר התלוי במחשבה

טומאת תורת ) א(, כגון. יש דברים שתלויים במחשבה

אלא אם כן , שאין הכלים מקבלים טומאת כלים. כלים

שמי שיש לו , במחשבהי ודבר זה תלו, נגמרה עשייתן

לפורסה על , ומתכוון להשתמש בה כמו שהיא, חתיכת עור

ואם מתכוון לעשות ממנה , מקבלת טומאה מיד, השלחן

  . אינה מקבלת טומאה עד שיעשה ממנה מנעלים, מנעלים
  

אלא , שאין אוכל מקבל טומאה. הכשר טומאת אוכלים) ב(

, יםאם כן היו עליו אחד משבעת המשקים מרצון הבעל

הם , אם היה מרוצה מכך, ומי שירד הטל על אוכליו

ואם לא היה מרוצה מכך אינם מקבלים , מקבלים טומאה

שיש , הקרבת קרבנות תלוייה במחשבה) ג. (טומאה

  .להקריב את הקרבן לשמו
  

י מתי מחשבת קטן מועילה כמחשבת "ולהלן יתבאר בעזה

  .גדול ומתי אינה מועילה
  

כיח את מחשבתו וגם פירש עשה מעשה המו=] מעשה. [א

  .את מחשבתו בדיבור
  

, כשהקטן עשה מעשה המוכיח את מחשבתו, מדין תורה

הרי זו מחשבה גמורה ומועילה , וגם פירש זאת בפיו

  .כמחשבת גדול
  

ופירש שעושה זאת , אם חקק בקליפת אגוז צורת כלי, כגון

הרי זה מקבל טומאה , כדי להשתמש בכלי כמו שחקקו

  .מחמת מחשבתו
  

והפכם הקטן כדי שיגיע , וכן אם ירד הטל על האוכלים

הרי , ופירש שעושה זאת כדי שירטבו מהטל, הטל בכולם

  .הם מוכשרים לקבל טומאה מחמת מחשבתו
  

והוליכו הקטן , וכן אם עמד קרבן עולה בדרום העזרה

, במקום הראוי לשחיטת העולה, לצפון העזרה לשוחטו שם

וט את העולה בצפון ופירש שעשה זאת משום שיש לשח

הרי זה כקרבן , ופירש ששוחט לשם עולה, ושחטו, העזרה

וכשגדול רואה [, מחמת מחשבתו, שנשחט לשם עולה

  ].ניתן להקריב את הקרבן, ששחט בהכשר
  

פירש מחשבתו בדיבור אבל אין מעשה =] מחשבה. [ב

  .שמוכיח כן
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אבל אין מעשה  ,כשהקטן פירש את מחשבתו, מדין תורה

אין מחשבה זו מועילה כמחשבת , שכן מחשבתוהמוכיח 

ואף חכמים [ . והרי זה כאילו אין כאן מחשבה כלל, גדול

  ].לא תקנו שתהא מחשבתו מועילה
  

ופירש הקטן שמעתה מייחדו , אם היה אגוז חקוק, ולכן

אינו מקבל טומאה מחמת , להשתמש בו כמו שהוא

ה מקבל טומא ואה ,בן דעת כן וואם חישב עלי. [מחשבתו

  ].מחמת מחשבתו
  

ופירש הקטן , וכן אם ירד הטל על האוכלים כמו שהם

אינם מוכשרים לקבל טומאה מחמת , שמרוצה מכך

ואם חישב עליהם בן דעת כן הם מוכשרים . [מחשבתו

  ].לקבל טומאה מחמת מחשבתו
  

ופירש הקטן , וכן אם עמד קרבן עולה בצפון העזרה

לשם עולה אין זה כקרבן שנשחט , ששוחטו לשם עולה

היא כשרה , ואם חישב עליה בן דעת כן. [מחמת מחשבתו

  ].לעולה מחמת מחשבתו
  

עשה מעשה המוכיח =] מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו. [ג

  .את מחשבתו אבל לא פירש כן בדיבור

, כשעשה הקטן מעשה המוכיח את מחשבתו, מדין תורה

. אין בכך כלום, אבל לא פירש את מחשבתו בדיבור

שלחומרא מחשיבים את הדבר כמחשבה , ווחכמים תקנ

  .גמורה
  

אף שלא פירש , אם חקק בקליפת אגוז צורת כלי, ולכן

הרי , שעושה זאת כדי להשתמש בכלי כמו שחקקו, בדיבור

זה מקבל טומאה מדרבנן מחמת המעשה המוכיח את 

  .מחשבתו
  

והפכם הקטן כדי שיגיע , וכן אם ירד הטל על האוכלים

ירש בדיבור שעושה זאת כדי אף שלא פ, הטל בכולם

הרי הם מוכשרים לקבל טומאה מדרבנן , שירטבו מהטל

  .מחמת המעשה המוכיח את מחשבתו
  

והוליכו הקטן , אבל אם עמד קרבן עולה בדרום העזרה

, לצפון העזרה לשוחטו שם במקום הראוי לשחיטת העולה

שעושה זאת משום שיש לשחוט את , ולא פירש בדיבור

מאחר שבזה החומרא היא שלא , רההעולה בצפון העז

, להכשיר את הקרבן הרי זה כמי שלא שחטו לשם עולה

  .ב אואין הקרבן כשר

  

  מתעסק בקדשים

ְוָׁשַחט ", שנאמר, צריך להתכוון לשחוט, השוחט קרבנות

ִלְרצְֹנֶכם ", ונאמר, ללמד שיתכוון לשחוט, "ֶאת ֶּבן ַהָּבָקר

ומתוך , ת ומרצוןכלומר שתהא הזביחה מדע, "ִּתְזָּבֻחהּו

מי שהיה , ולכן, למדנו שיש בו עיכוב, ששנה הכתוב דין זה

ושחט קרבן בלא , מתעסק בסכין להגביהו או לזרקו

  .גנפסל הקרבן, שיתכוון כלל לשחוט
  

אף על פי שלא נתכוון לשם , אבל אם נתכוון לשחוט

, אלא שלא עלה לבעלים לשם חובה, הקרבן כשר, הקרבן

  .דלשמוככל קרבן שלא נשחט 

  

  רב הונא ושמואל מי גדול ממי

ששאל ממנו [, רב הונאהיה שמואל קטן ממשמע שבסוגיה כאן 

, ובפרק יש בערכין משמע] ... מניין למתעסק בקדשים שהוא פסול

ובפרק ... שרב הונא היה יושב לפני שמואל כתלמיד לפני רבו 
                                                                                                                                                                                                                         

 
משום דזבחים סתמא  ,דסתמא נמי כשר ,משמע בזבחיםהא ם תאמר וא א

ואם כן מה אנו צריכים , ואינו פוסל עד שיכוין שלא לשמן ,לשמן קיימי

 .די בכך שאין כאן מחשבה שלא לשם עולה, למחשבת הקטן לשם עולה

וסבר  ,דאין לו דעת להבין שהם קדשים ,ויש לומר דסתמא דקטן גרע

ואפילו אומר הקטן יודע אני  ... והוה ליה מתעסק ופסול ,חוליןשהם 

. לא מהניא אם אין מעשיו מוכיחין ,שהם קדשים ולשמן אני מתכוין

 ].'מהתוס[
דמעשה עם הדבור חשיב ) א( ,י"מבוארת על פי פירוש רשכל הסוגיא  ב

ומחשבתו ניכרת ) ג( .ומחשבה גרידא היינו דבור בלא מעשה) ב. (מעשה

ס "אין לשון השש' כתבו התוסו. עשיו היינו מעשה בלא דיבורמתוך מ

אמירתו לא מועלת ד ,באופן אחר' פירשו התוסו... ועוד ... משמע כדבריו 

דפשיטא  ,כגון ההיא דאלון ורמון ,הוא מעשה גמור) א(אלא , ולא מורדת

כיון ו ,]לשום צורך אחרוא הדין וה[ ... דהם חוקקים לצורך בית קיבול

. שלא פירשף על פי א ,חשיב מעשה גמור ,קים אלא כדי לקבלדאין חוק

אינו מועיל ו ,דהעלום חרש שוטה וקטןכמו ההיא  ,הוא ומעשה גרוע) ב(

היינו שמוכיח  ,מחשבתו ניכרת מתוך מעשיואבל ) ג. (דבוראפילו עם 

קמיבעיא ליה אי  ,דקיימא בדרום ואתייה בצפון ושחטה ,כגון עולה ,קצת

 ,שלא פירשף על פי ומהני א ,נראה יותר שלכך נתכויןשכן  ,חשיב מעשה

שאני יכול לתלות משום דמקום הוא  ,או דילמא לאו מעשה גמור הוא

 ].'תוס. [כי ההיא דהעלום ,לא מהני ,ואפילו פירש ,דלא איתרמי ליה
אפילו מתכוין  ,לרבנן אפילו בחולין פסול, י האי גוונאוקשה דבכ ג

דהאי  ,ונראה .עד שיתכוין לחתיכת סימנין ... כגון לנעצה בכותל ,לחתיכה

 ,ולא לשם זביחה ,מתכוין לחתיכת סימניםבקדשים היינו  מתעסק

 ].'תוס... [ועוד יש מתעסק אחר  .ובקדשים פסול ,כשר דבחולין
הקרבן כשר אף אם היה  ,י שאם נתכוון לשחוט"משמע מתוך פירוש רש ד

קדשים וסבור שהם שהשוחט , כתבו' אולם התוס .סבור שהוא חולין

 .פסול גם מטעם מתעסק, חולין
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שהיה , רב הונא תלמידו של רבי ירמיהקמא דגיטין מבואר ש

שהיה תלמידו , שהיה תלמידו של רב יהודה, של רבי זירא חבירו

ויש לומר . ואם כן רב הונא היה קטן הרבה משמואל, שמואלשל 

  ].'תוס. [דתרי רב הונא הוו

  

  שחיטת גוי

אפילו ראו ישראל ששחט כפי , גוי ששחט –לדעת משנתנו 

אבל , בומטמאה במשא, אבילהנהבהמה , דיני התורה

אדוק [=וש שגוי הזה הוא מין ואין לח, מותרת בהנאה

כי רוב הגויים אינם , השוחט לעבודה זרה ,]בעבודה זרה

אין רוב , שאמר, כדברי רב נחמן אמר רבה בר אבוה, מינים

, וכדברי רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, גויים מינים

, גוים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודת כוכבים הם, שאמר

  .גאלא מנהג אבותיהם בידיהם
  

 אסור בהנאהכל מה ששוחט הגוי  –ולדעת רבי אליעזר 

  .כי סתם מחשבת גוי לעבודה זרה, כתקרובת עבודה זרה

  

  מין

וחמור , ]בין גוי ובין ישראל[, מין הוא האדוק בעבודה זרה

וכך דיניו , או מישראל מומר לעבודה זרה, הוא מסתם גוי

  ]:המובאים בסוגיה[
  

כתקרובת עבודה  אסורים בהנאה –בהמה או עוף ששחט 

  .לשם עבודה זרהכי כל מה ששוחט הוא , זרה
  

  . דפת כותיאסורה באכילה כ –פיתו 
  

  .יין נסךאסור בהנאה כ –יינו 
  

אסורים  –] תורה נביאים וכתובים שכתבם[=ספריו 

ודינו , כי כתב הכל לשם עבודה זרה, כספרי קוסמים

                                                                                                                                                                                                                         
 

 'תוס[ .לאפוקי עובד כוכבים ואוכל נבלות להכעיס " ...ְוָזַבְחּתָ "שנאמר  א

 .]'בדף ג
ְּבִנְבָלָתּה ִיְטָמא ַעד  ַהּנֵֹגעַ ְוִכי ָימּות ִמן ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִהיא ָלֶכם ְלָאְכָלה " ב

ִנְבָלָתּה  ְוַהּנֵֹׂשא ֶאתס ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב ְוָהאֵֹכל ִמִּנְבָלָתּה ְיַכּבֵ  .ָהָעֶרב

 ".ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב
הלכך בארץ ישראל נמי אין אדוקים כל כך שיהיו מעשיהם לשם עבודת  ג

 ].'תוס. [כוכבים
. פת כותי כבשר חזיר ,אומר היה רבי אליעזר ,ושנינו בסדר זרעים ד

דרבי אליעזר מובא שעזרא וזרובבל ויהושע בן יהוצדק  ובפירקי ].י"רש[

נידו אותם בשלוש מאות כהנים ובשלוש מאות תינוקות ובשלוש מאות 

ומאז אמרו שכל האוכל פת , ספרי תורה והיו תוקעים והלוויים משוררים

 ].'תוס. [כותי כאוכל בשר חזיר

  .לשריפה
  

י ודאי לא כ, הםטבל בחזקת  –] אם ישראל הוא[פירותיו 

  .עישרם
  

כי אף שמופקר הוא בכל , שלו הם ,לדעת תנא קמא –בניו 

ויש אומרים . שומר את אשתו שלא תזנה תחתיו, המצוות

  .ומפקירה לזנות, כי אינו מקפיד על אשתו, שבניו ממזרים

  

  מעלין ומורידין

אלא מניחים אותו , אותו משםאין מעלים , שנפל לבורגוי 

אין אבל , ]צא בשאר סכנותוכן הדין אם נמ[, למות

, וכל זה בעת שלום[. אותו לבור או להורגו בידיםמורידים 

  ].הרוג בידים, אפילו כשר שבכנענים, אבל בעת מלחמה
  

רגילים להרעות את , שלהםרועי בהמה דקה ישראלים 

וכדי לחזק , ולכן פסלום חכמים לעדות, בהמותיהם בשדות זרים

תקנו , ויחזרו בהם, ל האיסורשיבינו הרועים את גוד, את התקנה

אותם אין מעלים , אם נפלו לבור, ל"שיהיה דינם כנ, חכמים

וכן הדין אם נמצאים [, אלא מניחים אותם למות, משם

אותו לבור או להורגם אין מורידים אבל , ]בשאר סכנות

  .בידים
  

, אותם לבורמורידים , ]בין גוים בין ישראלים[, המינים

אותם אין מעלים , אם נפלו לבורו, והורגים אותם בידים

  ].אלא מונעים מהם לעלות[, משם

  

  אין דין מין בגויים לעניין קבלת קרבנות

ַּדֵּבר ֶאל ", נאמר, בעניין המתנדבים או נודרים להביא עולה

כלומר כשירצה להקריב בנדר או [ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ָאָדם ִּכי ַיְקִריב 

ִמן ַהְּבֵהָמה ִמן ַהָּבָקר ּוִמן ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאת ' ְרָּבן ַלהָק ִמֶּכם  ]נדבה

  .וכך דרשו חכמים". ָקְרַּבְנֶכם
  

להוציא מין ומומר לכל התורה , ולא כולכם –" ִמֶּכם"

  . שאין מקבלים ממנו קרבן עולה בנדבה, כולה
  

בין מומר לאינו חילקתי , כלומר בישראל, ודווקא בכם

ואפילו מהמין שבהם , אין חילוק אבל בגוים, מומר

  .מקבלים נדרים ונדבות
  

ואין , שבגוים אין חילוק, כלומר, ואין לומר לצד שני

ל ִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵא ", כי הכתוב, מקבלים מהם כלל

ּוְלָכל  ּוִמן ַהֵּגר ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ַיְקִריב ָקְרָּבנֹו ְלָכל ִנְדֵריֶהם

שמקבלים נדרים ונדבות מהגויים ואם מלמד , "ִנְדבֹוָתם
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  .אין בהם חילוק מקבלים מכולם

  

  תקרובת עבודה זרה

שהקריבו לעבודה ] ושאר דברים[בהמה  –לדעת רבי יהודה 

מטמאה גם טומאה חמורה  ,מלבד איסורה בהנאה, זרה

לּו ַוִּיָּצְמדּו ְלַבַעל ְּפעֹור ַוּיֹאְכ ", שנאמר, כמת שמטמא באוהל

שדין עבודה , וללמד, להקיש עבודה זרה למת, "ִזְבֵחי ֵמִתים

ומכאן שעבודה זרה מטמאת באוהל , זרה כדין המת

  .כמת, ]טומאה דאורייתא[
  

ואינם אוסרים , שחכמים חולקים עליו, אובגמרא משמע

אלא שאם השוחט [, ולא מטמאים טומאת אוהל, בהנאה

היא מטמאת , או ישראל מומר לעבודה זרה, היה גוי

  ].כי שחיטה זו נבילה היא, משאו טומאת מגע
  

, חכמים מודים, שלעניין איסור הנאה, ביארו' אבל התוס

נאמר , המקישם, ל"שבכתוב הנ ,שהוקשה עבודה זרה למת

כלומר דין אכילת עבודה זרה כדין , "ַוּיֹאְכלּו ִזְבֵחי ֵמִתים", אכילה

דעת חכמים שאין דין עבודה , ורק לעניין טומאה, אכילת מת

 ומכל מקום, ואינה מטמאה מהתורה באוהל, ן מתזרה כדי

  .היא מטמאה שמדרבנן, מודים הם

  שחיטה בלילה

, מאחר שרואה על ידי האבוקה מה ששוחט –כנגד אבוקה 

שאין חילוק בשחיטה בין היום , רשאי לשחוט לכתחילה

  .והלילה
  

שמא לא ישחט , לכתחילה לא ישחט –ושלא כנגד אבוקה 

אם שחט  ,בדיעבדאולם , בכךולא יכיר , רוב הסימנים

, אף ביום] עיור[=והוא הדין בסומא . שחיטתו כשרה

מאחר שאינו יכול לראות אם שוחט את רוב הסימנים 

אם שחט , אולם בדיעבד, לכתחילה לא ישחט, כראוי

  .שחיטתו כשרה

  

  להיכן אין שוחטים

בהמה או לא ישחט  ,העומד על שפת הים או שפת הנהר

שלא , לתוך הים או לתוך הנהרם באופן שישפך הד, עוף

  . ושוחט לשר של ים, עובד הוא עבודה זרה, יאמרו
  

לתוך באופן שישפך הדם לא ישחט , וכן ברוב המקומות

ודאי לזורקו , הואיל ומקבל את הדם, שלא יאמרו, כלים

  . לעבודת כוכבים הוא צריך
  

                                                                                                                                                                                                                         
 
 .ללשון אחד –העירוני להוסיף  א

ואין לחוש שמא יאמרו , אבל מותר לשחוט בראש הגג

וכששוחט בראש הגג רשאי , לשחוט לצבא השמים עלה

כי הכל יודעים שעושה כן כדי שלא  ,לקבל את הדם בכלי

  .ולא לצורך זריקתו לעבודה זרה, יטנף הגג
  

לתוך באופן שישפך הדם מותר לשחוט , וכששוחט בספינה

כי הכל , ואין לחוש שיאמרו ששוחט לשר של היםים ה

לתוך על כרחו הוא שוחט , יודעים שמאחר שהוא בספינה

  . בשלא לטנף את הספינה, הים

  

  ד"דף י

  

  שחיטת איסור בשבת וביום הכיפורים

 גבין במזיד, בין בשוגג, השוחט בשבת וביום הכיפורים

, ]בשבת סקילה וביום הכיפורים כרת[, שמתחייב בנפשו

לא נפסלת , כי במה שחטא בדבר אחר, כשרהשחיטתו 

  .שחיטתו
  

אבל יש , לה וטריפהוכל זה לעניין שאין בבשר איסור נבי

שחיטת [=אופנים שאסור לאכול את הבשר מטעם אחר 

  .ו"י בדף ט"כפי שיתבאר בעזה, ]שבת

  

  רב הונא וחייא בר רב מי גדול ממי

ואם כן , אמר רב הונא דין בשמו של חייא בר רבכאן בסוגיה 

בהרבה כי , תימה הואו, היה גדול מרב הונאמשמע שחייא בר רב 

  ].'תוס. [גדול מחייא בר רבונא שרב ה, מקומות משמע

  

  בשבת - חיתוך דלועים לפני בהמה וחיתוך נבילה לפני כלבים 

  ]שממנו רצו ללמוד שלדעת רבי יהודה שחיטת שבת אסורה באכילה' דין א[

לתת לפני , דלחתוך דלועיםמותר  –לדעת תנא קמא 
                                                                                                                                                                                                                         

 
... עומד בספינה אסור לשחוט לתוך הים ואי אפשר לומר כן דאפילו  ב

. אלא מוציא ידו חוץ לספינה ושוחט ודם שותת ויורד על דופני הספינה

 ].'תוס[
והא מומר לחלל שבתות אסור , תימא אי במזיד היאך שחיטתו כשרה ג

דאסור לאכול משחיטתו במומר [דהתם ש לומר וי ...לאכול משחיטתו 

ומיהו . בצינעא] משחיטתו במחלל שמותר לאכול[בפרהסיא והכא ] לחלל

 ...ורבי מאיר אית ליה  ,בעי לאוקומי במזיד ורבי מאיר ראדבגמקשה 

פעם דמשום יש לומר ו. דמומר לדבר אחד הוה מומר לכל התורה כולה

 ].'תוס. [לא חשיב מומר] ששוחט בשבת[אחת 
דומיא דנבלה  ,דמיירי כשנתלש מן המחובר בשבתבינו תם אומר ר ד

בענין שאין לאסור דאיירי  ,לפירושוריך לומר וצ. בשבתשנתנבלה 

ולא משום דלהוי כגרוגרות  ,לא משום שמא יעלה ויתלוש ,הדילועין

דמדלא לקטן מאתמול  ... דאפילו רבי שמעון מודה  ... וצימוקין
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לתת לפני , ומותר לחתוך נבילה, הבהמה לאכול בשבת

ואפילו לא היתה ראוייה לכך , הכלבים לאכול בשבת

  .כגון שנתנבלה בשבת עצמה, בכניסת השבת
  

אין נותנים את הנבילה לכלבים  –ולדעת רבי יהודה 

אלא אם כן נתנבלה מערב שבת והיתה עומדת , בשבת

אבל אם בכניסת השבת . מערב שבת למאכל הכלבים

לאכילת ] מוכנת[=מאחר שלא היתה עומדת , היתה חיה

  .להאכילה להם אסור, הכלבים
  

בהמה , שלדעת רבי יהודה, רבי אבא רצה להוכיח מכאן -

, שכן, אסורה למאכל אדם כל השבת, הנשחטת בשבת

אסורה למאכל כלבים כל , כשם שזו שנתנבלה בשבת

כך , משום שלא היתה עומדת לכך בכניסת השבת, השבת

, תהא אסורה למאכל אדם כל השבת, זו שנשחטה בשבת

  .ומדת לכך בכניסת השבתמשום שלא היתה ע
  

כי יש לחלק בין בהמה שנתנבלה , אולם אביי דחה זאת -

כי בהמה בחייה עומדת , לבהמה שנשחטה בשבת, בשבת

כשנתנבלה ולפיכך , למאכל אדם ולא למאכל כלבים

, שלא היתה עומדת להם, אין להאכילה לכלבים, בשבת

שהיתה עומדת לו כבר , יאכילוה לאדם, נשחטהאבל אם 

  . אם השבתקוד
  

אלא , שבאמת בהמה אינה עומדת למאכל אדם, ואין לומר

עד שיברר , מתחילתה עומדת למאכל אדם ולגדל וולדות

, וכל זה כשניתן לעשות בה את שני הדברים, מה יעשה בה

מתברר , שאי אפשר לשוחטה בה, אבל כשנכנסת השבת

ואם כן כשנשחטה , שליום השבת אינה עומדת לאכילה

כדין בהמה שנתנבלה בשבת , אכילת אדםבשבת דינה ל

שבשני האופנים אין הבהמה עומדת , לאכילת כלבים

                                                                                                                                                                                                                         
 

ואיירי הכא כגון  ,וכן נראה דבספק מוכן איירי כולה שמעתתא. אקצינהו

אי נמי הכא איירי . המה אפילו במחוברדהוי מוכן לב ,שיש לו בהמה

ובהמה נמי איירי ביושב ומצפה שמא ישחטנה  .ביושב ומצפה מתי יתלשו

וליכא למיחש נמי שמא יתלוש ...  ואחרים רואין אותםרש שוטה וקטן ח

 ,ועוד דאדם מתאוה להם ושוכח ,אלא בפירות האילן שהם קלים להשיר

 .בר דבעי מרא וחצינא לאאבל בד ,וכן במשקה שמא יסחוט שקל לסחוט

לא משום שמא יצוד אלא משום  ,דאסיריום טוב וכן דגים שנצודו בי[

כי ו, רב שבתועוד יש לפרש דאיירי בנתלשו מע ] ...מוקצה כגרוגרות

או לשוייה  ,דשרי למטרח באוכלאא משמע לן ק ,תימא מאי למימרא

 ].'תוס... [ אוכלא
וגבי תרנגולת אמר אביי  ,משמע דקסבר אביי דסתמא לאכילה עומדת א

 ].'תוס[ .דעומדת לאכילה ועומדת לגדל ביצים ,בריש ביצה

, ומאחר שרבי יהודה אוסר להאכיל נבילה לכלבים, למאכל

  .יאסור להאכיל שחוטה לאדם
  

כי על כרחך בכל שעה היא נחשבת , והטעם שאין לומר כן

, אף כשלא חשב עליה לאוכלה באותו יום, כעומדת למאכל

הלא יש , היאך שוחטים בהמה ביום טוב, לא כןשאם 

דעתו היה לגדלה ולא לאכילה יום טוב לחוש שבכניסת 

  . והיא אסורה
  

נתברר שהיתה עומדת , ואין לומר שמאחר שלבסוף שחטה

כפי [, אין סומכים על הברירה, כי לדעת רבי יהודה, למאכל

  ]. שיתבאר להלן

  

  הלוקח יין מבין הכותים

  >ו להוכיח שלדעת רבי יהודה אין ברירהשממנו רצ' דין א<

ואין צריך [, שתבואתם דמאי, הכותים אינם כעמי ארצות

ותבואת , ]להפריש ממנה תרומה גדולה אלא רק מעשרות

צריך להפריש הלוקח מהם ו, בחזקת טבל גמורהכותים 

  .את כל התרומות והמעשרות
  

, ]יינם איסור הנאה עלקודם שגזרו [והלוקח מהם יין 

ואין לו כלי להפריש לתוכו תרומות , לשתות ורוצה

או שהיתה חשיכה בליל שבת ואין לו שהות , ומעשרות

  .להפריש
  

בלא , יכול לתקן את היין מטבלו –לדעת רבי מאיר 

על ידי , להוציא ממנו מיד את התרומות והמעשרות

, יהיה תרומהלתרומה שמה שעתיד להפריש , שיאמר

, מעשר ראשוןיהיה ומה שעתיד להפריש למעשר ראשון 

ויחלל [, מעשר שניומה שעתיד להפריש למעשר שני יהיה 

וכשיוכל , ושותה, ]במעשר שני על המעות שיש לו בביתו

ואז יתברר שהם , םיפריש, את התרומה והמעשרלהפריש 

  .ומה ששתה חולין, התרומה והמעשר
  

אסור לעשות  –ולדעת רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון 

  .כן
  

, שלדעת רבי יהודה, ה רצו להוכיח מהדין הזהמתחיל -

ולכן הוא אוסר לשתות מהיין על , אין סומכים על הברירה

, ידי שיפריש ממנו את התרומות והמעשרות לאחר זמן

                                                                                                                                                                                                                         
 
לא התירו לו חכמים לשתותו ... הואיל ויכול לתקנו באמירה בעלמא  ב

. אבל בתרומה ושאר מעשרות סמכינן אברירה ,ולסמוך על הברירה

 ].י"רש[
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  .ויתברר שמה ששתה חולין הוא
  

מודה רבי יהודה שמעיקר הדין כי יתכן ש, אולם דחו זאת -

ר שלא יסמכו רק בדין הזה הוא אומו, סומכים על הברירה

ונמצא שלא יבוא , וישפך היין, שמא ישבר הכלי, על כך

ונמצא , ולא יתברר כלל ששתה חולין, לידי הפרשה לעולם

  .ששתה טבל
  

  ברירה בעירובי תחומין

  >שממנו הוכיחו שלדעת רבי יהודה אין ברירה' דין ב<

לכל אדם מותר לצאת בשבת אלפים אמה לכל צד ממקום 

ואלפים אמה , נית כארבע אמותכל העיר נידו[, ששבת

אבל אסור לצאת חוץ לתחום זה של , ]נמדדות מחוץ לעיר

  .אלפים אמה
  

יכול להניח עירובי תחומין , והרוצה ללכת חוץ לתחומו

כדי שיקנה שביתה במקום , בסוף אלפים אמה ממקומו

ועוד , ומעתה רשאי ללכת אלפים אמה שעד עירובו, העירוב

י רשאי ללכת אלפים אמה לכל כ, אלפים אמה אחר עירובו

  .צד ממקום עירובו
  

, רשאי אדם להניח עירוב בכמה מקומות –לדעת חכמים 

שיודע , כגון, שמחר יתברר איזה עירוב קנה היום, ולומר

וחכם אחר לעיר , שמחר יבוא חכם אחד לעיר במזרח

יניח , ועדיין לא החליט למי מהם רוצה ללכת, במערב

לאיזה , ויאמר, אחד למערב ועירוב, עירוב אחד למזרח

שהעירוב שהניח , ואז יתברר, אלך, מהם שארצה מחר

  .לאותו צד הוא עירובו
  

אין סומכים  –שלדעת רבי יהודה , שנה, וחכם ששמו איו

ואינו יכול לברר אחר כניסת השבת מה יהיה , על הברירה

אף שהוא אינו , ורק כשהדבר מבורר קודם השבת. עירובו

כגון שהגיע חכם לעיר סמוכה קודם , רובוקונה לו עי, יודע

והוא מסופק אם החכם הגיע לעיר במזרח או לעיר , השבת

שיקנה לו , ואומר, ומניח עירוב לשני הצדדים, במערב

יוודע לו , כשיוודע לו באיזה צד החכם, העירוב לצד החכם

ואז , שכבר קודם השבת היה מבורר שעירובו לאותו צד

  . רשאי ללכת על ידי העירוב
  

ומכאן יש ללמוד שלדעת רבי יהודה אין סומכים על  -

  .הברירה
  

  שברי כלים שנשתברו בשבת

  ]שממנו רצו ללמוד שלדעת רבי יהודה שחיטת שבת אסורה באכילה' דין ב[

] המותרים בשבת בטילטול[כל הכלים  –לדעת תנא קמא 

כל זמן שראויים , מותרים בטלטולשבריהם , שנשברו

בר שאינו דומה לשימושם הראשון אף לד, להשתמש בהם

כגון שברי עריבה , ואינו מלאכה גמורה, בעודם שלמים

ושברי , כל זמן שניתן לכסות בהם חבית, מותרים בטלטול

כל זמן שניתן לכסות בהם , כלי זכוכית מותרים בטלטול

  .את פי הפך
  

אין היתר לטלטל שברי כלים אלא  –ולדעת רבי יהודה 

אופן הדומה לשימושם כשראויים להשתמש בהם ב

הקרוי [כגון שברי עריבה לצוק לתוכן מאכל , הראשון

אבל אם אינם , ושברי זכוכית לצוק לתוכן שמן, ]מקפה

אסור לטלטלם לצורך דבר , ראויים למלאכתם הראשונה

  .כי לא היו עומדים לכך בכניסת השבת, אחר
  

בהמה , שלדעת רבי יהודה, רב יוסף רצה להוכיח מכאן -

, שכן, אסורה למאכל אדם כל השבת, בשבתהנשחטת 

אסור לטלטל כלי בשבת למלאכה שלא היה עומד ם שכש

תהא , כך בהמה שנשחטה בשבת, בכניסת השבת הל

משום שלא היתה עומדת , אסורה למאכל אדם כל השבת

  .לכך בכניסת השבת
  

כי יש לחלק בין כלי שנשבר , אולם אביי דחה זאת -

הכלי שנשבר אינו כי , לבהמה שנשחטה בשבת, בשבת

ולכן לא ישתמשו , ראוי למה שהיה עומד בכניסת השבת

]. שהוא נחשב כנולד[בו לצורך שונה ממה שהיה עומד לו 

ולפיכך אבל הבהמה אף בחייה היתה עומדת למאכל אדם 

כבר קודם שהיתה עומדת לו , יאכילוה לאדם, אם נשחטה

  .השבת
  

נחשבת ו, אינה כבהמה חיהואין לומר שבהמה שחוטה 

  . ואסורה משום נולד, נולדדבר חדש שכהיא 
  

שנחלקו חכמים בדבר מאכל שיצאו ממנו , שכן מצינו

, שלדעת חכמים הם אסורים משום גזרה. משקים בשבת

וסחיטה אב [שמא יבואו לסחוט לכתחילה את המאכלים 

ורבי יהודה מחלק בין מאכלים העומדים ]. מלאכה היא

שמא יסחטם ולכן הם  שיש לחוש, להוציא מהם משקים

שאין , לבין מאכלים שאינם עומדים לסחיטה, אסורים

, שלדברי הכלהרי . והמשקים מותרים, לחוש שמא יסחט

ורק משום [, משקה שיצא ממאכל אינו אסור משום נולד

והוא הדין לבשר שחוטה הבא מבהמה , ]גזרה באו לאוסרו

  .אינו נחשב כנולד כי היה קיים קודם השבת, שהיתה חיה
  

ששחיטת שבת , מכאןיש ללמוד , לדעת שמואל, ואמנם



       ו"דף ט   פרק ראשון   הכל שוחטיןמסכת מנחות     מח
 

  בני ברק 8פלדמן " בקיצור"© כל הזכויות שמורות 
 bekitsur@zahav.net.il 

מודה , שכן לדעת שמואל, תהא אסורה לדברי רבי יהודה

אף כשלא יחדם , שפירות שעיקרם למשקים, רבי יהודה

ומשקים , דינם כאילו יחדם למשקים, הוא למשקים

שמא יסחט , היוצאים מהם אסורים משום גזרה

, שעומדת לשחיטההוא הדין לבהמה , ואם כן, לכתחילה

שמא יבוא , משום גזרהיש לאסור את הבשר , אם שחטה

  .לשחוט לכתחילה
  

רבי יהודה אינו מודה בפירות , לדעת רב, מכל מקום

שגזרו בהם אף כשלא יחדם הוא , שעיקרם למשקה

אין , והוא הדין לעניין בהמה שנשחטה בשבת, למשקה

  .שמא יבוא לשחוט לכתחילה, לאסור משום גזרה

  

  ה מחמת מיאוס ומוקצה מחמת איסורמוקצ

  ]שמהם רצו ללמוד שלדעת רבי יהודה שחיטת שבת אסורה באכילה' וד' דין ג[

שלא , חדשכשהוא , לדעת רבי יהודה – של חרס אנר. א

שראוי הוא לתת , מותר לטלטלו בשבת, הדליקו בו מעולם

שכבר הדליקו בו פעם , כלומר, ישןאבל כשהוא . בו פירות

ושוב אין ראוי לתת בו שום דבר , שה מאוסהוא נע, אחת

ומאחר שבכניסת השבת לא היה , חוץ משמן להדלקה

מוקצה מחמת [=אסור לטלטלו בשבת , עומד לשום שימוש

  . ]במיאוס
  

שלדעת רבי , רב ששת בריה דרב אידי רצה להוכיח מכאן -

אסורה למאכל אדם כל , בהמה הנשחטת בשבת, יהודה

, לטל בשבת נר ישן של חרסכשם שאסור לט, שכן, השבת

כך יש לאסור , משום שלא היה עומד לשום השתמשות

משום שבכניסת השבת היתה , בהמה שנשחטה בשבת

  .מחמת איסור אבר מן החי, אסורה באכילה
  

                                                                                                                                                                                                                         
 
 .והכוונה לכלי קיבול שנותנים בו שמן ופתילה ומדליקים בתוכ א
דלית ליה מוקצה מחמת  ,בפרק כירהשמעינן בהדיה מאיר  לרביו , ב

 ].'תוס... [ מיאוס

כי יש חילוק בין דבר שאין משתמשים , אולם דחו זאת -

שאדם מקצה דעתו , כנר ישן של חרס, בו מחמת מיאוסו

לבין דבר שאין , לכן אסור לטלטלו בשבתו, ממנו לגמרי

שעדיין דעת , אוכלים אותו מחמת איסור אבר מן החי שבו

ואינו מקצה דעתו ממנו , האדם עליו לאוכלו אחר שחיטה

  .גשאם נשחט יהיה אסור באכילה משום מוקצה, לגמרי
  

  ו"דף ט
  

בין חדש ובין ישן , לדעת רבי יהודה –נר של מתכת . ב

, כי אינו נמאס מחמת שהדליקו בו ,מותר לטלטלו בשבת

אלא אם כן היה דולק , וראוי הוא עדיין לתת בו פירות

שאז באותה שעה היה אסור לטלטלו  ,בכניסת השבת

נעשה , ומאחר שנאסר בכניסת השבת לטלטלו, שמא יכבנו

  ].מוקצה מחמת איסור[=מוקצה לכל השבת 
  

 בהמה הנשחטת, שלדעת רבי יהודה, ורצו להוכיח מכאן -

כשם שאסור , שכן, אסורה למאכל אדם כל השבת, בשבת

לטלטל בשבת נר שדלק בכניסת השבת משום שאז היה 

כך יש לאסור בהמה שנשחטה , טלטלו שמא יכבהלאסור 

משום שבכניסת השבת היתה אסורה באכילה , בשבת

  .משום אבר מן החי
  

ומדעתו , כי יש לחלק בין נר שהדליקו בידים, ודחו זאת -

לבין בהמה שלא היתה , כל השבת שלא יטלטלנולהקצהו 

שלא , ולא הקצה אותה מדעת, אסורה מכוחו ומדעתו

  .לאוכלה אם תישחט בשבת

  

  
  

                                                                                                                                                                                                                         
 
מחמת  דמוקצה מחמת איסור יותר חמור ממוקצה ,דיחויא בעלמא הוא ג

 ].'תוס[ ... מיאוס



   

  

  המבשל בשבת

  ]שממנו יש ללמוד שלדעת רבי יהודה שחיטת שבת אסורה באכילה בו ביום' דין ה[

  
  אכול בו ביוםל

  לאכול לערב 

לאחר שיעור הזמן 

שהיו יכולים 

  להיעשות בהיתר

  הטעם

  לאחרים  לו  לאחרים  לו
  

דעת רבי 

  מאיר

  מותר  מותר  מותר  מותר  בשוגג
לאסור את המאכל כלל כי בשוגג לא קנסו כשבישל 

  .לא התכוון לעשות איסור

  אסור  במזיד

  

  

  אסור

מ "וי[

  ]מותר

  מותר  מותר

מאחר שהתכוון לעשות איסור במזיד אבל כשבישל 

וכל זמן שלא היה יכול , מאיסור יהנהשלא  אמרו

. אם יאכלו ממנו יש הנאה מאיסור, להיעשות בהיתר

מאחר שיש אפשרות לאכול , ורק לאחר הזמן הזה

  .האוכל ממנו אינו נחשב כנהנה מאיסור, בהיתר
  

דעת רבי 

  יהודה

  אסור  בשוגג

  אסור

מ "וי[

  ]מותר

  תרמו  מותר

אף שלא נתכוון לעשות איסור מכל בשוגג כשבישל 

שלא יהנה  אמרומקום מאחר שבפועל עשה איסור 

  .מהאיסור

  מותר  אסור  אסור  אסור  במזיד

קנסו אותו עצמו שלא יהנה , במזידישל אבל כשב

אסור בזמן שלא היה יכול להיעשות ולאחרים . כלל

  .שלא יהנו ממעשה איסורכדי , בהיתר
  

דעת רבי 

יוחנן 

  הסנדלר

  מותר  אסור  אסור  אסור  בשוגג

כי בשוגג קנסו אותו עצמו שלא יהנה לעולם כשבישל 

  . האסור מהתורהאטו מזיד קנסו שוגג 

ק בזמן שלא היה יכול להיעשות אסור רולאחרים 

  .שלא יהנו ממעשה איסורבהיתר כדי 

  אסור  אסור  אסור  אסור  במזיד

, במזיד אסור לכל לעולם מן התורהאבל כשבישל 

ָלֶכם ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּׁשָּבת ִּכי קֶֹדׁש ִהוא ", שנאמר

ה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת ִּכי ָּכל ָהעֶֹׂשה ָבּה ְמָלאָכה ְוִנְכְרָת 

אף מעשה שבת , מה קדש אסור באכילה ,"ִמֶּקֶרב ַעֶּמיהָ 

כי , אבל לא בשוגג, ודווקא במזיד, אסור באכילה

  .הכתוב מדבר במזיד

אבל כשהיה , אוכן היה מורה לתלמידיו כשהיה עימהם ביחידות, שהלכה כרבי מאיר המיקל, דעת רב, ולעניין הלכה

  .שהיה רוצה שלא יקלו, משום עמי הארץ, ת דברי רבי יהודההיה מלמד א, דורש ברבים
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
אסורין בכדי נמי לערב בר אסורין ומאותו המין במחו אם ישגבי עובד כוכבים שהביא דורון לישראל  דבריש אין צדיןהקונטרס  רושמכאן לפיוקשה  א

דנהנה ממלאכת ף על גב א ,דבשוגג יאכל ,מבשל בשבתוהרי . ום טובממלאכת י כדי שלא יהנהדטעמא דאסורין בכדי שיעשו  רסהקונט שיעשו ופירש

היכא דהיה לו חולה מבעוד י מאיר ביאכל לרד ,בשבת בשוגג שוחטאבל קשה מ .כיון דבלאו בישול ראוי לכוס, ל כךדאין נהנה כש לומר י ומיהו .שבת

 ].'תוס[ .דבמילתא דלא שכיח לא גזרו ש לומרוי .ממלאכת שבת ולא אסר מטעם שנהנה ,משום דלא הוי מוקצה ,כדאמרינן בסמוך יום והבריא



   

  השוחט בשבת

יש לדון , שבהמה שנשחטה בשבת, יוצא מהסוגיה

דיני ) ב. (הלכות שחיטה) א. (בעניינה מחמת שלוש הלכות

  .י"כפי שנבאר בעזה. מעשה שבת) ג. (מוקצה
  

  .הלכות שחיטה. א

ד שהשוחט בשבת שחיטתו "כבר נתבאר בתחילת דף י

. ואינה כשחיטת מומר לחלל שבת ששחיטתו נבילה, כשרה

  ].ובאופן שנתבאר שם[
  

  .הלכות מוקצה. ב

הרי , הבהמה לא היתה עומדת לאכילה, אם בכניסת השבת

אם נשחטה בהכשר אף [, זו אסורה באכילה משום מוקצה

ולכן לא תאכל בשבת אלא במוצאי , ]נבילהשבכך אינה 

אם לא נאסרה אף למוצאי שבת משום מעשה [, שבת

  ].שבת

כגון שהיתה , ורק כשבכניסת השבת היתה עומדת לאכילה

אינה , שיש לשחוט עבורו בשבת, עומדת לצורך חולה

  .מוקצת כשנשחטה בשבת
  

  .מעשה שבת. ג

לושה חכמים בדין דבר שנעשה שנחלקו ש, כבר נתבאר

האם מותר , כתבשיל שנתבשל בשבת, בחילול שבת

כך מחלוקתם , וכמחלוקתם לעניין תבשיל, באכילה או לא

  .לעניין שחיטת שבת
  

הכל מודים , כששחטו בהמה לצורך חולה בשבת, ומעתה

שכן , כי אין כאן איסור שבת, שהיא מותרת לו באכילה

ולא , ן איסור מוקצהואין כא, פיקוח נפש דוחה שבת

  .נבילה
  

ולא היתה עומדת , וכששחטו בהמה בשבת שלא בהיתר

מכל , אף שאינה טריפהש, הכל מודים ,לאכילה בשבת

אף לדעת רבי [, בשבת היא אסורה משום מוקצהמקום 

  ]. מאיר האומר שאין לאוסרה בשבת משום מעשה שבת

לדעת רבי . [ורק אחר השבת יש מתירים ויש אוסרים

ולדעת רבי מותרת ברוב האופנים . מותרת בכל אופןמאיר 

ולדעת רבי יוחנן . חוץ מלשוחט עצמו כששחט במזיד

הסנדלר אסורה ברוב האופנים חוץ מלאחרים כששחט 

  ].בשוגג
  

כגון שעמדה לצורך , וכשהיתה הבהמה מוכנה לשבת

ושוב לא הותר , ולבסוף בשבת הבריא החולה או מת, חולה

איסור אין כאן לא , כשישחטו את הבהמה, לשחוט לו

, אלא רק דין מעשה שבת, אולא חשש מוקצה, נבילה

בדיוק באופן , לושת החכמיםובאופן הזה יחלקו ש

  .בשנחלקו לעניין מבשל בשבת
  

שהשוחט בשבת וביום הכיפורים שחיטתו , ומה ששנינו

שבת דומיא [, הכוונה שהיא כשרה לאכילה לערב, כשרה

מה ביום הכיפורים אסור לאכול עד , דיום הכיפורים

ומדובר בשוחט , ]אף בשבת אסור לאכול עד הערב, הערב

תנו היא כדעת רבי יהודה האומר ואם כן משנ, בשוגג

בין לו ובין , אסור באכילה בו ביום, שהשוחט בשוגג

  .בין לו ובין לאחרים, ובערב מותר, לאחרים

  

  אכילה מבהמה שנשחטה לחולה

בין אם היה , מותר לשחוט בהמה לחולה מסוכן בשבת

ואינה , שהיתה עומדת לו לצורכו, חולה מערב שבת

ולא היתה עומדת לצורכו , ובין שנחלה בשבת, מוקצית

כי פיקוח נפש דוחה איסור מלאכה בשבת , קודם השבת

  .וכן דוחה איסורי מוקצה, ]כגון שחיטה[
  

, שעמדה לכך קודם השבת, אלא שיש חילוק בין הבהמה

  .לבין בהמה שלא עמדה לכך קודם השבת
  

, אינה מוקצית, עמדה לצורך חולה קודם השבתשבהמה ש

גם הבריא , תר לצורך החולהמאחר שנשחטה בהי, ומעתה

  .רשאי לאכול ממנה חיה
  

                                                                                                                                                                                                                         
 
בשוחט בי מאיר אמאי שרי ר, אם יש מוקצה לחצי שבתם תאמר וא א

דלא אסר  ,וקצהאסר משום מ יהודה נמי אמאי לא ביור ,לחולה והבריא

דבעיא היא בשילהי אין צדין אם יש  ... אלא משום דקניס שוגג אטו מזיד

 ,שחוזר לחוליו כיון שרגילות הואש לומר וי .מוקצה לחצי שבת אם לאו

אבל אם  ,ולפי זה אין הדין הזה אלא בחולה שהבריא. [.. לא הוי מוקצה

 ,בשבת ומודה רבי מאיר שאסורה ,נעשית הבהמה מוקצה ,החולה מת

דשמא אין  ,רב גופיה מספקא ליה ,נמי אי ].למעלה בתיולא כמו שכת

 ,יהודה ביאלא כרבי מאיר אוקמיה כר ולהכי לא ,מוקצה לחצי שבת

 ].'תוס[ .דאסר משום דקניס שוגג אטו מזיד
  . ולדעת רבי מאיר כשנשחטה בשוגג מותרת באכילה אף בו ביום ב

אי  .כגון שעבר ומלחהש לומר וי .והא אין יכול למולחה בשבתם תאמר וא

דאיכא לאו בדם הנבלע ף על גב א ,באומצא נמי בלא מליחה נמי שריא

 היכא דפירש לחוץ אבל כל זמן שלא פירש מותר הני מילי...  באברים

דדם  ,בעי מליחה כלל ומתוך כך נראה דבשר לצלי לא ...כדמוכח 

כשנצלה הבשר  מבעיא ולא, בינו תםוכן אומר ר .האברים שלא פירש שרי

 ,מותרל כך לא נצלה כ לואפי אלא ,יפה ונפלט כל הדם מן הבשר דשרי

 ...אינו אסור עד שיפרוש לחוץ  נפלט מבפנים מצד זה לצד זהף על פי וא

גרמא משום תרי מלח לא ששת ד גבי רב כל הבשר רקוהא דאמרינן בפ

הא ו ...מהאי גיסא  התם פריש לגמרי לחוץ ... דפריש מהאי ובלע האי

לא משום  ,שמולחין עליו בשר לצלי ושוין דביצהרק קמא דאמרינן בפ

בדף ' תוס... [הוא למלוח בשר לצלי  אלא מנהג ,דליתסר בלא מליחה

 ].ד"י
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אף , לא היתה עומדת לכך קודם השבתאבל בהמה ש

ואין בשחיטה , ולהאכילו, שמותר לשוחטה לצורך החולה

, מכל מקום איסור מוקצה שבה לא הלך ממנה, איסור

  .אסור הבריא לאכול ממנהומחמת איסור זה 

  

  אכילה מתבשיל שנתבשל לצורך חולה

כמבואר לעניין , ]שיש בו סכנה[לבשל בשבת לחולה  מותר

  . שחיטה
  

בשלו לו דבר שהיה מוכן לכך מערב שבת ואינו ואם 

  .מוקצה
  

  ]. כמו בשחיטה[, לדברי רב מותר לבריא לאכול ממנו -
  

, ורב דימי מנהרדעא אמר שהבריא אסור לאכול מדרבנן -

גזרה שמא ירבה לבשל בשביל הבריא יותר מכדי צורך 

כי אף כשיצטרך החולה , אבל בשחיטה לא גזרו. [לההחו

  ].יש לשחוט עבורו בהמה שלמה, מעט
  

, אבל כשבשלו לחולה דבר שלא היה מוכן לכך מערב שבת

, נ אפילו דלעת תלושה"א, שקצצה בשבת[, כגון דלעת

מחמת , כי אינה ראויה לאכילה בלא בישול, מוקצית היא

משום , כול ממנולא לדברי הכל אסור לבריא, ]אשהיא קשה

  .מוקצה

  

  שחיטה במגל יד

בלא אחת חלקה , לחתוךשיש לו שני ֵפיֹות מגל יד הוא כלי 

  .ואחת יש בה פגימות, פגימות כסכין

  

קנה [=כי הסימנים , מצד הפגימות השחיטה פסולה

  .ולא נחתכים, ונקרעים, נתפסים בפגימות, ]וושט
  

כי מצד זה המגל , ומצד החוד החלק השחיטה כשרה

אלא שלכתחילה אין לשחוט . חותך את הסימנים כהלכה

שמא יבואו לשחוט בו מצדו , במגל זה אף מצד החוד החלק

  .בהשני

                                                                                                                                                                                                                         
 
ויש ... ואם תאמר והא חזיא לבהמה ומוכן לכלבים הוי מוכן לאדם  א

לומר כיון דדלעת עומדת לאדם ואינה ראויה לאדם הוי מוקצה אף על גב 

 ].'תוס. [יא לבהמהדחז
אסור  ,ויש בה כדי לשחוט מן הפגם ולהלן ,ושמעינן מהכא דסכין פגומה ב

  שחיטה בצור ובקנה ובזכוכית

כמו לכתחילה בו שוחטים , כל דבר חד וחלק בלא פגימות

וזכוכית , וקנה חד, חד ]מין סלע[=ובכלל זה צור , בסכין

  .חדה
  

, אבל כשהם מחוברים לקרקע ,כשהם מטלטליםוכל זה 

י "כפי שיתבאר בעזה, אם שוחטים בהםנחלקו חכמים 

  .בסמוך

  

  שחיטה במחובר

אין חילוק בין דבר המטלטל לדבר  –לדעת רבי חייא 

שאם הם חדים בלא , ושניהם שווים הם, המחובר לקרקע

, כשהם מטלטלים[, שוחטים בהם לכתחילה, פגימות

כשהם מחוברים ו, מוליכים אותם על צואר הבהמה

  ].מוליכים את צואר הבהמה עליהם, לקרקע
  

כגון קנה , מעיקרולקרקע מחובר דבר שהיה  –ולדעת רבי 

וסלע שמחובר לקרקע , שמחובר לקרקע מתחילת גידולו

ַוִּיְׁשַלח ", שנאמר[ ,לשחיטה אף בדיעבדים פסול, מקדם

מלמד , "ת ְּבנֹוַאְבָרָהם ֶאת ָידֹו ַוִּיַּקח ֶאת ַהַּמֲאֶכֶלת ִלְׁשחֹט ֶא 

אולם לדעת . גשבא לשחוט בדבר תלוש שניתן לקחתו בידו

, ל ללמד ששחיטה בדבר תלוש"לא בא הכתוב הנ, רבי חייא

שחש ', אלא ללמד על זריזותו של אברהם בקיום ציווי ה

ולכן הביא עמו , ונזהר שמא לא ימצא במה לשחוט

אותו וחיברו אם חזרו , תלושודבר שכבר היה  ].מאכלת

אם אבל בדיעבד , לכתחילהלשחוט בו אסור , לקרקע

  . הכשרשחטו בו השחיטה 
  

מודה רבי , שבדבר תלוש שחיברו, כן מבואר בגמרא בדף זה

כי לא פסל הכתוב אלא דבר , שהשחיטה כשרה בדיעבד

אלא שלכתחילה אין לשחוט בתלוש , מחובר מעיקרו

י בדף "כפי שיתבאר טעם זה בעזה, שמא ידרוס, שחברו

  . ז"ט
                                                                                                                                                                                                                         

 

וכל שכן היכא  ,דהא הכא גזרינן משום אידך גיסא ,לשחוט בה לכתחילה

 ].י"רש. [דבההיא גיסא גופא פגומה
נפקא לן  דבכמה מקומות ,ואם תאמר והא האי קרא בקדשים כתיב ג

גמרינן נמי  דלענין תלוש, בינו תםואומר ר .מהכא דקדשים טעונין כלי

אבל  ".העולה לשחוט את"ולא כתיב  ,"לשחוט את בנו"מדכתיב  ,אחולין

 .עבודות דבעו כלי שרת כשאר ,כלי לא שייך למילף בחולין אלא בקדשים

מדכתיב ו .בחולין דרשינן תלוש ,"ויכין"ולא כתיב  "ויקח"מדכתיב ו

דהכא ף על גב וא. נן כלי בקדשיםדרשי "המחתך"ולא כתיב  "מאכלת"

 .שייך למימר הכי התם לא ,ל"דחי רבי חייא דזריזותיה דאברהם קמ

 ].'תוס[
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האם אמנם רבי , ז הסתפק בדין זה"אולם רבא בדף ט

או שגם , מודה שבתלוש שחברו השחיטה כשרה בדיעבד

ומה , כי הכתוב פוסל כל שחיטה במחובר, בזה הוא פוסל

אין , ששנינו שלדעת רבי יש שחיטה במחובר שהיא כשרה

ואין זה חיבור , שהוא כלי, זה אלא בסכין שחברו לכותל

שהיא , אין זה כאבן שבנאה בכותלו, גמור לבטלו שם

  .והשחיטה בה תהא פסולה אף בדיעבד, חיבור גמור

  

  ז"דף ט

  

  שחיטה במוכני

שיוצרי חרס מגלגלים עליו כגון זה , המחבר סכין לגלגל

באופן , והעמיד בהמה, כשעושים ממנו כלי, את החרס

כי , הרי זו שחיטה כשרה, שיגיע הסכין לצוארה וישחטנו

  .ח האדםמכהבהמה נשחטה 
  

בשעה , אם חיבר סכין לגלגל המונע על ידי מים, וכן הדין

והסיר את הדף המעכב את , שלא היו המים מגלגלים אותו

ומיד בגילגול הראשון , כדי שיגלגלו את הגלגל, המים

הרי זו שחיטה , נשחטה הבהמה בסכין המחובר לגלגל

נחשב , כי מה שהמים מגלגלים בתחילת נפילתם, כשרה

  .האדם שהסיר מפניהם את החוסם כבא מכח
  

ושחט אחר , אבל כשחיבר סכין לגלגל המונע על ידי מים

אין זה , שכבר זרמו בו המים וגלגלו אותו פעם ופעמיים

זה כבהמה שנשחטה והרי , נחשב כשחיטה מכח האדם

  .זו שחיטה פסולהש, מכח סכין שנפל עליה מעצמו

  

  כפתיה ואשקיל עליה בידקא דמיא

והפנה עליו , ו ורגליו של חבירו על שפת היםמי שקשר ידי

וחייב מיתה , הרי הוא כזורק בו חץ, את מרוצת המים

  . כרוצח
  

בכח [=, מידכשהמים באים עליו ומכל מקום דווקא 

  . כגון שהניחו סמוך לשפת הים, ]ראשון
  

מיד בצאתם נפלו עליו המים ולא , הניחו רחוק קצתאבל 

הלכו עד המקום ] יבכח שנ[=אלא לאחר מכן , ממקומם

  .אופטור] ולא מכוחו[בעלמא הוא גרמא , שהוא שם

                                                                                                                                                                                                                         
 
היה עומד שם וכפתו במקומו אם מיבעיא  דלא ,ואכפיתה לא מיחייב א

דלא רביה רחמנא מצמצם אלא [ ,לבא עליו אפילו היה סוף מים ,דפטור

  תלוש ומחובר לעניין עבודה זרה

ְולֹא ִיְדַּבק ְּבָיְדָך ", שנאמר, עבודה זרה אסורה בהנאה

אבל , כשהיא דבר תלושוכל זה ". ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם

אינה בדין עבודה , כשהיא דבר המחובר לקרקע מעיקרו

ּגֹוִים ַאֵּבד ְּתַאְּבדּון ֶאת ָּכל ַהְּמקֹמֹות ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָׁשם הַ ", שנאמר, זרה

 ָהָרִמים ְוַעל ַהְּגָבעֹותֱאלֵֹהיֶהם ַעל ֶהָהִרים ֲאֶׁשר ַאֶּתם יְֹרִׁשים אָֹתם ֶאת 

ללמד שרק מה שעל ההרים הוא בדין , "ְוַתַחת ָּכל ֵעץ ַרֲעָנן

דין אינם ב, אבל הרים עצמם שעבדו להם, עבודה זרה

  .עבודה זרה ואינם נאסרים
  

כמו , נידון כתלוש ולא כמחובר, ודבר תלוש שחיברו

נעשה , ג בשהמשתחווה לביתו, ששנינו במסכת עבודה זרה

  .ואסור בהנאהעבודה זרה 

  

  תלוש ומחובר לעניין הכשר

שאין אוכלים מקבלים , כבר נתבאר בכמה מקומות

אלא אחר שיודחו באחד משבעת המשקים , טומאה

  .כשירים אוכלים לקבל טומאההמ
  

אלא , אין המשקה מכשיר את האוכל לקבל טומאהאולם 

והיה השימוש הזה  ,כשהיה בו שימוש לצורך דבר תלוש

כגון שרצו הבעלים שיודחו אוכלים , לרצון הבעלים

או אף כשלא רצו הבעלים שיודחו , התלושים במשקה הזה

ו כלים הודחו ב, אבל קודם להדחת האוכלים, בו האוכלים

מעתה המשקה מכשיר אוכלים , תלושים לרצון הבעלים

אף אם לא רצו הבעלים שיודחו בו , לקבל טומאה

  .האוכלים
  

שכבר היה תלוש , דבר מחובר, וכשהודח במשקים

כגון שהודח בהם כותל , ולא היה מחובר מעיקרו, מתחילה

  .אבנים
  

                                                                                                                                                                                                                         
 

... תוך האש או לתוך המים כבר כגון כבש עליו ל במקום שהתחיל ההיזק

אפילו כפתו במקום אחר אלא  ,]פטור אבל סוף חום לבא וסוף מים לבא

 ,היה חייב ,סוף מים לבא עליו דאם היהף על גב או ,פטור ,והביאו שם

דאין חילוק  ,שנא מאשו ברוח מצויה דמאי[ ,למאן דאמר אשו משום חציו

הכא כל מקום מ ,..]. ,למקרב הדבר אצל האש, בין מקרב האש אצל הדבר

אי לאו דאשקיל אחר  ,מים לבא שבשעה שהביאו שם לא היה סוף ,פטור

 ,ודומה לזרק חץ ותריס בידו ,שני ואמה דאשקיל לא מיחייב בכח ,כך

 ].'תוס. [דפטור, וקדם בעצמו וסילק את התריס
  ].י"רש. [חבירו אינו יכול לאסור ביתאבל , דווקא ביתו ב
. נחשב כמחובר מעיקרו, מאחר שהשריש, ן שנטעואבל איל, ודווקא בית ג

 ].'תוס[
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יש אומרים שהם , נחלקו תנאים –לדעת רבא ורבי אלעזר 

כדין משקים שנשתמשו בהם , רים את האוכליםמכשי

את ויש אומרים שאינם מכשירים , לצורך תלוש

  .אכדין משקים שנשתמשו בהם לצורך מחובר, האוכלים
  

, שאם הדיחו המשקים, הכל מודים –ולדעת רב פפא 

, אף שעתה הוא מחובר, לרצון הבעלים, כותל אבנים

שקים המשקים נידונים כדין מ, מאחר שכבר היה תלוש

, ומה ששנינו. ומכשירים אוכלים, שהדיחו דבר תלוש

אינם נידונים כמשקים , כותל, שאם הדיחו המשקים

, מדובר במשקים שהדיחו כותל מערה, שהדיחו דבר תלוש

  .שהוא מחובר מעיקרו

  

  הכופה קערה על הכותל בשביל שלא ילקה

כדי שלא ירדו הגשמים על , הכופה כלי על גבי הכותל

, באף שמכוון שיכנסו הגשמים בכלי, לוהוהכותל ויקלק

אין זה נחשב כמשקה שנשתמשו בו לצורך , שהוא תלוש

בכלי לצורך המים כי לא נכנסו , תלוש לרצון הבעלים

ואין לבעלים שום צורך , אלא כדי שלא יגעו בכותל, הכלי

אינם מכשירים את ולכן , לא לתלוש ולא למחובר, במים

  .האוכלים לקבל טומאה

  

  מעלה או למטהסכין ל

שהוא שוחט על ידי הולכת , הבא לשחוט בסכין שבידו

כשהבהמה הן , רשאי לשחוט, הסכין על צואר הבהמה

חותכת שהסכין כך , וצוארה כלפי מעלה, שוכבת על גבה

כשהבהמה עומדת על והן , מצואר הבהמהלמעלה כשהיא 

חותכת כשהיא שהסכין כך , וצוארה כלפי מטה, רגליה

  .המהמצואר הבלמטה 
  

שהוא שוחט על ידי , אבל השוחט בסכין המחוברת בכותל

אין השחיטה כשרה אלא , הולכת הבהמה על הסכין

                                                                                                                                                                                                                         
 
נסתפק רב יוסף בפרק , המחשיבה כותל אבנים כמחובר, ולדעה זו א

מה דין מי גשמים שחשב עליהם להדיח את , המוכר את הבית

האם אצטרוביל נחשב כמחובר כמו  ,]עגול שסביב הריחים[=האצטרוביל 

וביל אינו נחשב כמחובר אלא או שהאיצטר, והמים אינם מכשירים, כותל

 ]. 'תוס. [והם מכשירים זרעים, כתלוש
וכעת . במסכת שבת הבנתי שלא נכנסו המים בכלי אלא נפלו על גבו ב

אכן יתכן שבדווקא כתבתי כאן לתוך הכלי . כשאני כותב לא עיינתי כאן

ע כאן "ויל. לומר שאפילו בזה כשלא היה הדבר לצורך לא הוכשרו המים

 .ושם

כך , וצוארה כלפי מעלה, גכשהבהמה שוכבת על גבה

חותכת כשהיא הסכין , שכשהוא מוליך אותה על הסכין

אבל שחט כשהבהמה עומדת על , מצואר הבהמהלמעלה 

שהסכין חותכת כשהיא  כך, וצוארה כלפי מטה, רגליה

כי יש לחוש שמא , דהרי זה פסול, למטה מצואר הבהמה

ונמצא דורס את הסימנים על ידי , יכביד הצואר על הסכין

  .הסכין ואינו שוחט
  

אלא בבהמה , לא נאמר החילוק הזה, ולדעת רב פפא

אף  ,בסכין המחוברת לכותל אבל השוחט עוף, שהיא כבדה

אין לחוש שהעוף יכביד ו, שחיטתו כשרה, כשהיא למטה

כי העוף קל הוא ולא , ונמצא דורס ולא שוחט, על הסכין

  .יכביד

  

  חמישה דברים נאמרו בקרומית של קנה

יוצאים ממנה קיסמין דקים , כשדוחקים קרומית של קנה

ולכן אין לעשות בקרומית של קנה את חמשת , לכאן ולכאן

  .הדברים הבאים
  

  .אין שוחטים בה. א
  

וינקבו בסימני , רומית קסמין דקיןשמא יצאו מהק

  .ותהא טריפה, השחיטה
  

ומה ששנינו ששוחטים בקרומית של קנה מדובר בסימונא 

וכשהוא ] עשב הגדל באגמי מים הנקרא כריך[=דאגמא 

ולכאורה אף . [לים הימנודיבש חדוד וחותך ואין קסמין נב

לשאר הדברים המנויים כאן אינו בכלל קרומית של קנה 

  ].'החוץ מאות 
  

  .אין מלין בה. ב
  

ויהא , וינקבו את הגיד, שמא יצאו מהקרומית קסמין דקין

  .הנימול כרות שפכה
  

  .אין מחתכים בה בשר. ג
  

  .שמא יצאו מהקרומית קסמין דקים ויכנסו בבשר
  

אין חותכים , ואינו צלול, שהוא קשה, בהמהודווקא בשר 
                                                                                                                                                                                                                         

 
ע "ויל[ ].'תוס. [ע דאפילו בכי האי גוונא לא מכשר אלא בדיעבדמשמ ג

שלדעת רבי חייא שוחטים במחובר אף , הא לעיל נתבאר, כמאן היא

 ].לכתחילה
. וקשה דאם כן הוי ליה למימר שמא דרס כיון דאתא לפסול אף בדיעבד ד

. ויש לומר דאפילו אמר ברי לי שלא דרסתי פסול שמא ידרוס פעם אחרת

 .]'תוס[
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 רב פפא היהאבל . ולא ידע, שמא יכנסו בו קסמין, בה

וניתן לראות אם יש בתוכם , שהם צלולים, מחתך בה דגים

, שהוא רך, עוףרבה בר רב הונא היה מחתך בה ו. קסמין

  .ואין הקרומית נדחקת בו להוציא לתוכו קסמין
  

  .אין מחצצים בה שיניים. ד

  .ויפצעו אותו בפיו, שמא יצאו מהקרומית קסמין דקים
  

  .אין מקנחים בה את הפצע. ה

  .ויכנסו בפצע, ומית קסמין דקיםשמא יצאו מהקר

אבל נקביו אין מקנחים בה אפילו אינה מוציאה קסמין [

  ].נושרות אשכן המקנח בדבר שהאור שולטת בו שיניו

  

  הכל שוחטין

שכל , ללמד, "הכל שוחטין"שכוונת משנתנו , יש אומרים -

בין בהמות , בעלי החיים הכשרים טעונים שחיטה

ובין , "ָּת ִמְּבָקְרָך ּוִמּצֹאְנךָ ְוָזַבְח ", שמפורש בהן בתורה

ז יתבאר "ובדף כ[, שלא נתפרש בהם שחיטה בתורהעופות 

  ].י מניין לנו שעופות טעונים שחיטה"בעזה
  

מדברת בשוחטים ולא משנתנו , ]ז"בדף י[ולדעת רבא  -

אף מי שהיה , שהכל שוחטים, באה ללמדו, בנשחטים

אחת [, ן זהושתי פעמים נשנה לשו, מקום לפסול שחיטתם

ששחיטת אחת ללמד , ]ו"ואחת בדף ט, בתחילת המסכת

ששחיטת אחת ללמד ו, ]כשישראל רואה[כותי מותרת 

  . ישראל מומר מותרת

  

  לעולם שוחטין

כדעת רבי היא , "לעולם שוחטין"משנתנו , לדעת רבה -

לא הותר , שבזמן שהיו ישראל במדבר, האומר, ישמעאל

ורק , אלא בשר קרבנות ולא היו אוכלים, להם בשר תאוה

משנתנו ובאה , כשנכנסו לארץ הותרו לאכול בשר חולין

נאמר , אכילת חולין על ידי שחיטהזה של שהיתר , ללמד

) א(ורב יוסף הקשה על כך . [לעולם אף אחר חורבן הבית

אם משנתנו באה ללמד שמותר לאכול חולין על ידי 

כי , "לעולם שוחטין ואוכלים"היה צריך לשנות , השחיטה

הלא הסיבה שהותר בשר ) ב. (העיקר הוא היתר האכילה

תאוה כשנכנסו לארץ כי היו רחוקים מהמשכן ולא היו 

יכולים לבוא תמיד לשחוט בו קרבנות וסיבה זו חזקה היא 

גם אחר החורבן ואם כן פשוט הוא שהיתר אכילת חולין 
                                                                                                                                                                                                                         

 
 ]. י"רש. [שיני הפה ושיני בית הנקב שהכרכשא מחוברת בהן לעצמות א

  ].נותר לעולם
  

, "חטיןלעולם שו"משנתנו , ]ז"בדף י[ולדעת רב יוסף  -

שבזמן שהיו ישראל , האומר, כדעת רבי עקיבאהיא 

והיו רשאים , לא היו מצווים על שחיטת חולין, במדבר

, ורק כשנכנסו לארץ, ולאוכלם, להרוג בהמות בכל דרך

שציווי זה שלא , ללמדמשנתנו ובאה , נצטוו על השחיטה

ואף אחר החורבן , לאכול אלא על ידי שחיטה הוא לעולם

  .לאכול אלא על ידי שחיטה לא בטל ואין
  

באה " לעולם שוחטין"משנתנו , ]ז"בדף י[ולדעת רבא  -

ששוחטים בין ביום ובין בלילה בין בראש הגג ובין , ללמד

  .בראש הספינה

  

  באיזה אופן הותר בשר כשהיו ישראל במדבר

משהוקם , כשהיו ישראל במדבר –לדעת רבי ישמעאל 

ומי שהיה , ]יןחול[=נאסרו לאכול בשר תאוה , המשכן

דמו ואימוריו [היה מביא קרבן שלמים , רוצה לאכול בשר

ואם היו שוחטים בהמה בלא [, ואוכל את בשרו, ]למזבח

ְוֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד לֹא "קרבן היו ענושים כרת שנאמר 

 ָּדם ֵיָחֵׁשב ָלִאיׁש' ִלְפֵני ִמְׁשַּכן ה' ֱהִביאֹו ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ַלה

ורק ]. ב"ם ָׁשָפְך ְוִנְכַרת ָהִאיׁש ַההּוא ִמֶּקֶרב ַעּמֹוַההּוא ּדָ 

ונתרחקו מהמזבח לכל רחבי , כשנכנסו ישראל לארץ

' ִּכי ַיְרִחיב ה"שנאמר , הותרו גם באכילת חולין, הארץ

ר ִּכי לאֶֹקיָך ֶאת ְּגבּוְלָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלְך ְוָאַמְרָּת אְֹכָלה ָבָׂש 

וזה ". רכֹל ָּבָׂשר ְּבָכל ַאַּות ַנְפְׁשָך ּתֹאַכל ָּבָׂש ְתַאֶּוה ַנְפְׁשָך ֶלאֱ 

ִּכי ִיְרַחק "ומה שנאמר[. וזה לא הותר להם אלא בשחיטה

ְּבָקְרָך לאֶֹקיָך ָלׂשּום ְׁשמֹו ָׁשם ְוָזַבְחָּת ִמ ' ִמְּמָך ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה

ת ָאַכְלָּת ִּבְׁשָעֶריָך ְּבכֹל ַאּוַ ְלָך ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתָך וְ ' ּוִמּצֹאְנָך ֲאֶׁשר ָנַתן ה

לא בא ללמד שרק מאותה שעה שיכנסו לארץ הם מצווים , "ַנְפֶׁשךָ 

אי . על הזביחה אלא אורחא דקרא לכתוב זביחה באכילת בשר

נמי ללמד שאין היתר בפסולי המוקדשים שנפדו שהכתוב מדבר 

אי נמי בא הכתוב לאסור . בהם אלא אכילה ולא גיזה ועבודה

]. חיטת חולין בעזרה שאין לה היתר אלא בריחוק מקוםש

דווקא בהמות הראויות ש] ז"בדף י[מבואר בגמרא ו

אבל חיות , לא הותרו במדבר לבשר תאוה, להקרבה

הותרו במדבר אף לבשר  ,שאינן ראויות להקרבה, טהורות

  .תאוה

                                                                                                                                                                                                                         
 
וקשה דההוא קרא לא איירי אלא בקדשים ובשחוטי חוץ . י"כן פירש רש ב

... ונראה מדאיצטריך קרא להתיר בשר תאוה דייק דמעיקרא אסור ... 

 ].'תוס[
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  ז"דף י
  

מעולם לא נאסרו ישראל בבשר תאוה  –ולדעת רבי עקיבא 

, היו אוכלים חולין כפי שירצו, וגם כשהיו במדבר ,]חולין[

היו ממיתים את , אלא בכל דרך שרצו, ואף בלא שחיטה

נצטוו , ורק כשנכנסו לארץ, ואוכלים את בשרם, הבהמות

' ַחר הִּכי ִיְרַחק ִמְּמָך ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְב "שנאמר , על השחיטה

' ְרָך ּוִמּצֹאְנָך ֲאֶׁשר ָנַתן הלאֶֹקיָך ָלׂשּום ְׁשמֹו ָׁשם ְוָזַבְחָּת ִמְּבָק 

כלומר , "ךָ ְלָך ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתָך ְוָאַכְלָּת ִּבְׁשָעֶריָך ְּבכֹל ַאַּות ַנְפֶׁש 

ְוֶאל ", והכתוב[. ארק מאותו זמן אתה מצווה על הזביחה

ֵׁשב ָּדם ֵיחָ ' ִלְפֵני ִמְׁשַּכן ה' אֶֹהל מֹוֵעד לֹא ֱהִביאֹו ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ַלה

אינו מדבר , "ָלִאיׁש ַההּוא ָּדם ָׁשָפְך ְוִנְכַרת ָהִאיׁש ַההּוא ִמֶּקֶרב ַעּמֹו

לאֶֹקיָך ֶאת ' ִּכי ַיְרִחיב ה"והכתוב . אלא בקדשים, בבשר תאוה

ְׁשָך ֶלֱאכֹל ְּגבּוְלָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלְך ְוָאַמְרָּת אְֹכָלה ָבָׂשר ִּכי ְתַאֶּוה ַנפְ 

, לא בא להתיר בשר תאוה, "ַּות ַנְפְׁשָך ּתֹאַכל ָּבָׂשרָּבָׂשר ְּבָכל ַא

שלא יאכל אדם , אלא ללמד דרך ארץ, שהיה מותר גם במדבר

ודווקא בחולין היו מותרים במדבר אף ]. בשר אלא לתיאבון

אבל קדשים היו טעונים שחיטה גם כשהיו , בלא שחיטה

שנאמר בענייני הקרבנות כמה פעמים לשון , במדבר

  ". ְוָׁשַחט ֶאת ֶּבן ַהָּבָקר", כגון ,שחיטה

  

  אין כיסוי הדם אלא בשחיטה כשרה

היו מותרים , שכשהיו ישראל במדבר, אף לדעת רבי עקיבא

בשעה שנצטוו , ואם כן, לאכול בשר בכל אופן שהמיתוהו

ֹו ֲאֶׁשר ָיצּוד ֵציד ַחָּיה א", על כיסוי דם חיה ועוף הנשחטים

בכלל זה היה , "ְך ֶאת ָּדמֹו ְוִכָּסהּו ֶּבָעָפרעֹוף ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ְוָׁשפַ 

כי בכל אופן שהמיתום היו , כשהמיתום שלא בשחיטה

כשנאסרו שאר המתות ונצטוו על , מכל מקום, נאכלים

מעתה אין הציווי אלא על השחיטה הכשרה , השחיטה

  . היום

  

  בשר נחירה שהכניסו ישראל עמהן לארץ

, יו ישראל במדברכשה, שלדעת רבי עקיבא, כבר נתבאר

ורק , היו מותרים לאכול בהמות שהרגום בלא שחיטה

מה דין , ונסתפק רבי ירמיה, כשנכנסו לארץ נאסרו בכך

והותרה אז , בהמה שהרגוה במדבר קודם שנכנסו לארץ

האם , ולאחר מכן הכניסוה עימהם לארץ, באכילה

  .או לאה בכניסתם נאסר

                                                                                                                                                                                                                         
 
ן גמרינ... ואף על גב דקרא בפסולי המוקדשים שנפדו על ידי המום  א

 ].י"רש. [חולין מינייהו

  

שנים של חילוק  שכל שבע, דין פשוט הוא, ללשון ראשון -

שכן באותן שנים הותרו כל , הארץ לא נאסרה הבהמה הזו

לאֶֹקיָך ֶאל ' ְוָהָיה ִּכי ְיִביֲאָך ה", שנאמר, איסורי אכילה

ָלֶתת ָלְך ָעִרים ְּגדֹלֹת ְוטֹבֹת ... ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָך 

, "ַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ְוָא... ּוָבִּתים ְמֵלִאים ָּכל טּוב . ֲאֶׁשר לֹא ָבִניָת 

, ללמד שהותרו לאכול כל מה שימצאו בבתי הכנענים

הוא רק אחר , ל"כל הספק הנ, ואם כן, ואפילו קותלי חזיר

  .אותן שבע שנים
  

לא הותרו ישראל בכל , אף באותן שבע שנים, וללשון שני -

אלא רק באותם שימצאו בבתי , המאכלות האסורים

, ואם כן, אסורים לא הותרואבל בשאר מאכלות , הכנענים

ונכנס , שהרגוהו במדבר, מה דין בשר זה, יש להסתפק

  .מיד אחר כניסתם, עימהם לארץ

  

  סכינים פסולים מחמת הפגם

קנה [=ששחיטה כשרה היא חיתוך הסימנים , כבר נתבאר

  .על ידי אורך חוד הסכין, ]וושט
  

, שיש לו עוקצים, ]כלומר שקע[, כשיש בסכין פגםאולם 

כשאחד , ]מר שהכניסה והיציאה מהשקע חדיםכלו[

או עוקץ של היציאה , עוקץ של הכניסה לשקע[, העוקצים

במקום הנגיעה של העוקץ , פוגע בוושט או בקנה, ]משקע

כי [, אלא קורע אותו, העוקץ אינו חותך את הסימן, בסימן

, ]ונמשך ונקרע על ידי זה מעט, הסימן נתפס מעט בעוקץ

כי קריעה זו הרי היא כנקיבת , הובכך מטריף את הבהמ

, וכל שניקב הסימן קודם השחיטה, הסימן קודם השחיטה

  .בהרי זה טריפה
  

, כשיש בסכין פגימה של שני עוקצים היא נקראת אוגרת[

, שכשמעבירים את הציפורן על פני הסכין, גכלומר אוספת

הפגימה , ובין מצד סופה לראשה, בין מצד ראשה לסופה

  . ומעכבת אותה בפגימה, אוגרת את הצפורן

  ד
                                                                                                                                                                                                                         

 
כפי  ,ברוב רוחבה] הקנה[=ופסוקת הגרגרת  ,במשהו טנקובת הווש ב

 .י בפרק שלישי"שיתבאר בעזה
הציפורן  שאוגרת ,לשון אסיפה ,"ָאְגָרה ַבָּקִציר ַמֲאָכָלּה"אוגרת לשון  ג

 ].י"רש. [עוקציה שנילתוכה בין 
ת גם פגם קטן מאד כי באמ ,הפגימות שבציורים אינן לפי קנה מידה ד

 ,נעשו הפגמים בהגדלהלמעלה ובציורים  ,ן מתעכבת בוכל שהציפור, פוסל

 .לצורך המחשה בלבד
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היא נקראת , וכשיש בסכין פגימה של עוקץ אחד

שכשמעבירים את הציפורן על , אכלומר מערבת, מסוכסכת

לכיוון הצד שאין בו , מכיוון הצד שבו העוקץ, פני הסכין

אלא ממשיכה עם , הציפורן אינה מתעכבת בפגימה, עוקץ

  ].האצבע
  

ם של סכין נגע שפג, בכל שחיטה שיש לחוש בה, ולכן

ואין להכשיר שחיטה , הרי זו טריפה, בסימני השחיטה

אלא כשבוודאי לא נגע הפגם בסימני , בסכין פגומה

  :ועל פי זה נאמרו הדינים הבאים, השחיטה
  

  .סכין שיש בה כמה פגימות. א
  

בין שהיו הפגימות , בכל האופנים השחיטה בה טריפה

, וקץ אחדובין שהיו הפגימות של ע, של שני עוקצים

בין שהיה העוקצים , ]שהחליקו את העוקץ השני במשחזת[

ובין שהיה העוקצים , מצד ראש הסכין, בפגימות

  .מצד סוף הסכין, בפגימות
  

ודאי תגיע אחת , כי מאחר שיש בסכין כמה פגימות

, הפגימות לגעת בסימנים כשהסכין כבר בעומק הצואר

  .ובכך הבהמה טריפה

  
  

  .אחת סכין שיש בה פגימה. ב
  

, ]כלומר בעלת שני עוקצים[, אם היתה הפגימה אוגרת

בין בתחילתה ובין [, בסכיןפגימה זו בכל מקום שתהא 

כי מאחר ששני העוקצים , השחיטה בה טריפה, ]בסופה

אפילו , מטריפים את הבהמה בשחיטה כשנוגעים בסימנים

וובודאי לא הגיע העוקץ , היתה הפגימה בתחילת הסכין

מכל מקום יש , אלא לעור הבהמה בלבד הראשון לסימן

והטריף את , והגיע לסימן, לחוש שהעוקץ השני כבר חדר

  .הבהמה

  
  

, ]כלומר בעלת עוקץ אחד[ואם היתה הפגימה מסוכסכת 

                                                                                                                                                                                                                         
 
ְוִסְכַסְכִּתי "כמו  סיבוך ובלבול ולשון סכסוך ,מסכסכת הסכין והבשר א

 ].י"רש". [ִמְצַרִים ְּבִמְצַרִים

כי מאחר , השחיטה בה טריפה, כשהיתה באמצע הסכין

ודאי כבר חדרה הסכין עד הסימנים , שהיא באמצע הסכין

ונמצא שחתם , בו פגם לחתוךכשהגיע אמצע הסכין שיש 

  .את הסימנים בפגם ונטרפה הבהמה

  

ודאי לא , אבל כשהיה הפגימה המסוכסכת בראש הסכין

ולא חתך הפגם , חדרה הסכין כשחתכה במקום הפגום

אבל הסימנים נחתכו על ידי הסכין החלקה , אלא את העור

כששחט וכל זה ]. בדיעבד[השחיטה כשרה ו, בלא פגם

כשהסכין ארוכה כשני צוארי בהמה שניתן [, בהולכה בלבד

אבל אם הוליך והביא יש לחוש , ]לשחוט בה בהולכה בלבד

  .שמא נגע הפגם בסימנים בהבאה והשחיטה טריפה

  

  

  דברים נוספים הדומים לפגימות וכשרים לכתחילה

  .עולה ויורד בסכין. א

ובה לא ישחט בשום . אוגרת) א. (אמר רבא שלוש מידות בסכין[

ובה השחיטה כשרה בדיעבד . מסוכסכת) ב. (מבואר לעילאופן כ

. כשיש בה פגם אחד בראש הסכין והוליך ולא הביא כמבואר לעיל

כלומר סכין , ]והמידה השלישית היא עולה ויורד בסכין

כך , במשחזתשני העוקצים והוחלקו , שנפגמה פגם גדול

  .ואין לפגם שום עוקץ, במקום הפגםהסכין נמוך ש

  
  

  .לסאסאהדמיא . ב

אלא היא , ואין בה פגימות, סכין שאינה חלקה, כלומר

אמר עליה רב אשי לרב אחא , מחוספסת כזקן השבולת

  .ואוכל בשר שנשחטה בו, מי יתן לי, בריה דרב אויא

  

  בדיקת הסכין

כמבואר [מאחר שסכין פגומה מטריפה את השחיטה 

שיש לבדוק את הסכין קודם , דין פשוט הוא, ]לעיל

  .שלא תהא פגומה, השחיטה
  

יש להראות את הסכין ש, ומפני כבודו של חכם העיר אמרו

  . ורק אז שוחטים בה, שיבדקנה, לחכם
  

ֶהם ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֻּפצּו ָבָעם ַוֲאַמְרֶּתם לָ "ואסמכתא לדבר מהכתוב 

לֹא וְ ּוְׁשַחְטֶּתם ָּבֶזה ַוֲאַכְלֶּתם ְוִאיׁש ְׂשֵיהּו  ַהִּגיׁשּו ֵאַלי ִאיׁש ׁשֹורֹו
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ַוִּיְׁשֲחטּו  ָלהֶלֱאכֹל ֶאל ַהָּדם ַוַּיִּגׁשּו ָכל ָהָעם ִאיׁש ׁשֹורֹו ְבָידֹו ַהַּליְ ' הֶתֶחְטאּו לַ 

  .שמשמע שכולם שחטו בסכין שבדק שאול ,"ָׁשם
  

  .י כמה אופנים של בדיקת הסכין"ולהלן יתבארו בעזה
  

  .במערבא בדקי לה בשימשא. א

, ומביטים בחודה ,מ שהיו נותנים את הסכין בשמש"י -

  .הדבר ניכר לרואה, ואם יש בו פגם

, מ שהיו מעמידים את הסכין בשמש כשחודה למעלה"וי -

הדבר ניכר , שאם יש פגם בסכין, ומביטים בצל הסכין

  .כי החמה נכנסת בפגם, בצילו
  

  .בנהרדעא בדקי לה במיא. ב

כשחודו כלפי , מ שהיו מוליכים את הסכין על פני המים"י -

הוא עושה , ואם יש בסכין פגם, וגע במים קלותונ, מטה

  .כמין חריץ במים

, כשראשו כלפי מטה, מ שאוחזים את הסכין בשיפוע"וי -

וגולשת על חוד הסכין , ומטיף על חודו טיפת מים באצבעו

  .ואם יש בו פגם היא מתעכבת בו, מלעטלה למטה
  

  .רב ששת בדק לה בריש לישניה. ג

על לשונו ומרגיש בה אם יש כלומר היה מעביר את הסכין 

  .בסכין פגם
  

  .רב אחא בר יעקב בדק לה בחוט השערה. ד

ואם , כלומר היה מעביר חוט שערה מתוח על חוד הסכין

  .היתה השערה מתעכבת בפגם, היה בו פגם
  

 ,באה לחתוך בשר הסכין[ בסורא אמרי בישרא אכלה. ה

  .בישרא לבדקה ]לפיכך

עיקר בדיקת , ת בשרמאחר שבשחיטה הסכין חותכ, כלומר

וניתן לבדוק על ידי העברת , הסכין הוא בבשר הדומה לו

וניתן לבדוק על ידי , ]כבדיקת רב ששת[, הסכין על הלשון

, ]כבדיקת רב פפא להלן[, העברת הסכין על בשר האצבע

שאם הפגם , ובדיקה זו תודיע אם הסכין פגומה לשחיטה

ויטריף , הכך הוא יפגע בבשר צואר הבהמ, פוגע בבשר זה

שדבר , אבל בדיקה על ידי דבר אחר אינה בדיקה, אותה

קשה יותר עובר על הפגם ואינו נכנס אף בפגם שפוגע 

  .נכנס אף בפגם שבשר אינו נכנס בו, ודבר רך יותר, בבשר

  

  .ומסקנת הסוגיה. ו

. ורב אחא בריה דרבא. ורב אשי ללשון שני[לדעת רב פפא 

על ידי שני הדברים סכין צריכה בדיקה  –] ורב כהנא

ובכל אחד משני . אהצפורן) ב. (בשר האצבע) א( ,הבאים

. בחוד הסכין) א(, הדברים הללו בודק בשלושה מקומות

 ,בצידה שמא נפגם עובי חודה[בשני צדדי חוד הסכין ) ג-ב(

  ].ונקרע ,ונאחז הסימן בעוקץ
  

אמנם הסכין צריכה בדיקה על ידי שני  –ולדעת רב יימר 

די אבל . הצפורן) ב. (בשר האצבע) א(, ל"הדברים הנ

ואין צריך לבדוק בצידי , בבדיקה בחוד הסכין בלבד

מיד מתרחב מקום , כי כשהוא חותך בחוד הסכין, הסכין

, ונמצא שאין צדדי הסכין נוגעים בבית השחיטה, החיתוך

ואם כן אפילו יהא בהם פגם אינו נוגע בבית השחיטה 

  .בלפוגמו

  

  :קטינא אמר רבי שמעון בן לקישאמר רב הונא בר רב 

  ]כדי חגירת צפורן[שיעורן שווה  ]בקדשים[שלוש פגימות 

  .פגימת עצם בפסח. א

, ללמד, "ְוֶעֶצם לֹא ִתְׁשְּברּו בֹו", נאמר בעניין קרבן פסח

שלא לעשות , ובכלל זה, שאסור לשבור את עצמות הפסח

כלומר שאם [, כדי חגירת צפורן, בהם אפילו פגימה קלה

  ].היא תתעכב בפגימה, בירו צפורן על העצםיע
  

  .פגימת אוזן בכור. ב

אינו קרב למזבח אלא , שיש בו מום] או קרבן אחר[בכור 

, שיש פגימה באוזן, הוא, ובכלל המומים, נשחט במדינה

ושיעור פגימה , ]ובעוד דברים המבוארים במסכת בכורות[

כלומר שאם [, הוא כדי חגירת צפורן, הנחשבת למום

  ].היא תתעכב בפגימה, בירו צפורן על האוזןיע
  

  .פגימת מום בקדשים. ג

כגון , יש מומים של פגימה הנוהגים בנקבות ולא בזכרים

, וגם שיעור פגימה זה. היא שפת בית הרחם, פגימה בערווה

  .גהוא כדי חגירת צפורן, הנחשב למום

                                                                                                                                                                                                                         
 
 ].'תוס. [משום קנה] צפורן[=אבישרא משום ושט ואטופרא  א
אחא ורב כהנא ורב אשי וכולהו אמוראי  כרבילו הכי קיימא לן פוא ב

ואטופרא ואתלת רוחתא ואם שכח ולא בדק  דאמרי צריכא אבישרא

 ].י"רש. [לאחר שחיטה קודם שחיטה בודק
 דהא בכור בכלל כל ,וכולן בכלל ,לינקט פגימת מום בקדשים, ואי קשיא ג

 בה הוא בכדי חגירתליפסל מהקרוא אמינא אי תנא הכי ה .הקדשים הוא

 דמומין ,אבל מום גמור לא הוי לישחט עליו במדינה ,צפורן מיפסלא

ולהכי תנא פגימת אוזן  ...הרבה פוסלין בבהמה ואין הבכור נשחט עליהן 

אי נמי אצטריך  ].י"רש. [לישחט במדינה שהוזכרה בבכורות לענין ,בבכור

א פחות מכדי קדשים דלא נימא פגימת מום לפסול מעל גבי המזבח הוי

שהבאתי הוא למה נזכרו ' העירוני שתירוץ התוס]. 'תוס. [חגירת צפורן
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פגימת סכין המטריפה את שגם , ורב חסדא מוסיף

  .אכדי חגירת ציפורןשיעורה , השחיטה

מסכים , שריש לקיש שלא הזכיר זאת, ומבואר בגמרא[

אלא שהוא נקט רק דברים שישנם בקדשים ולא , עמו

  ].להוציא פגימת סכין שישנה אף בחולין, בחולין
  

, באמור גם לעניין המזבח, ושיעור זה של חגירת ציפורן

, כדי חגירת הצפורן, שאם נפגמה בו אבן מאבניו פגם קל

 ָּת ָעָליוִמְזַּבח ֲאָדָמה ַּתֲעֶׂשה ִּלי ְוָזַבְח ", שנאמר, גי זה פסולהר

, אלא כשהוא שלם, ללמד שאינו כשר לזבוח עבורו, ..."

  .ובכלל זה חסרון קל של חגירת אצבע, ולא כשהוא חסר
  

, שנאמר, ושיעור זה של חגירת הצפורן הוא באבני המזבח

אבל חסרון , "יךָ ֶק לאֹ 'הַּבח ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות ִּתְבֶנה ֶאת ִמזְ "

אלא , בשיעור זהבסיד המזבח אינו פוסל את המזבח 

בשיעור של , לדעת רבי שמעון בן יוחאי. בשיעור גדול יותר

  .כזיתבשיעור של , ולדעת רבי אליעזר בן יעקב. טפח

  

  ח"דף י

  

  דין טבח שלא הראה סכינו לחכם

שתיקנו חכמים להראות את הסכין לחכם , כבר נתבאר

  .משום כבודו, עיר קודם השחיטהה
  

טבח ששחט בלא להראות את  –לדעת רב הונא ורבא ו

נמצאת והסכין אחר כך נבדקה אף על פי ש, הסכין לחכם

כמו שאמרו [, משום כבוד החכם, מנדים אותו, יפה

                                                                                                                                                                                                                         
 

י שהבאתי הוא למה נזכר בכור אחר "ותירוץ רש. קדשים אחר בכור

 .ולכן יש לתקן. קדשים
 ,שבדיקה על ידי דבר קשה אינה כבדיקה על ידי דבר רך ,לעיל נתבאר א

שגם  ,סובר ,ר האצבערב פפא המצריך בדיקה גם על ידי בש ,ואם כן

 .ע בזה"ויל .והוא חולק על רב חסדא ,פגימה קלה מחגירת צפורן מטריפה
מצינו למימר משום . והא דלא חשיב ליה לעיל ולימא ארבע פגימות הן ב

ואף על גב דבקדשים נמי ". אבנים שלמות"שפגימת מזבח בהדיא כתיב 

א חיישינן דבכמה מקומות ל, לא משמע ממש בלא פגימה". תמים"כתיב 

 ].'תוס. [אם נחתך ממנו הבשר או העצם
ואם  .בנו המזבח דאנה ימצאו אבנים בלא פגימה והיאךם תאמר וא ג

ל וליכא למימר נמי ע .איכא איסורא דלא תניף עליהן ברזל יחליקו בברזל

שמיר נמי לא יהיו חלקות שלא תחגור בהן ל כרחך על ידי דע, שמירידי 

באבנים קטנות חלקות שלא היה בהם  שבנו אותם ...לומר  ויש ... הצפורן

ומיהא קשה דגבי בית המקדש  .אבנים של נחל כגון חלוקי ,שום פגימה

 ,יהודה בפרק עגלה ערופה ביוקאמר ר ,"שלמה מסע נבנה אבן" ,כתיב

 ].'תוס. [שמירל ידי דבית המקדש נבנה ע

אלו דברי []. במסכת ברכות שמנדים את המבזה כבוד הרב

נמצאת א לואחר השחיטה בדקו את הסכין ואם ]. רב הונא

שלא מעבירים את השוחט מאומנותו , פגומהיפה אלא 

. שהוא טריפה, בשר ששוחט כלומכריזים על , ישחט עוד

  ].אלו דברי רבא[
  

שאפילו כשנמצאת הסכין , קנסו אותו – דולדעת רבינא

ולא ימכרנו , מכריזים על מה ששחט שהוא טריפה, יפה

לאבד  קנסו אותו, ואם נמצאת סכינו פגומה. אלא לגויים

אף , ולא יהנו ממנו כלל, שיתנוהו בפרש, את הבשר לגמרי

  .לא למוכרו לגויים

  

  הטבח שלא הראה סכינו לרבא בר חיננא

רבא בר חיננא היה סבור שהטבח שלא הראה סכינו לחכם 

מעבירים אותו מאומנותו אף כשנמצאת סכינו יפה ולפיכך 

  .העביר מאומנותו טבח שלא הראה לו סכינו לפני השחיטה
  

ביקש מהם למצוא , וכשבאו אליו מר זוטרא ורב אשי

וצריך להשתכר לזון , כי בנים קטנים לו, לאותו טבח היתר

  ].תלו ביה טפלי[=אותם 
  

שאין , אמר, ומאחר שנמצאת יפה, בדק רב אשי את הסכין

  .להעביר את הטבח מאומנותו
  

מאחר שרב אשי עשה , ואף שרבא בר חיננא כבר העבירו

, שביקש ממנו למצוא לו זכות, בר חיננא בשליחות רבא

מעתה רב אשי היה רשאי להתירו אף בלא לחזור ולהימלך 

  .ברבא בר חיננא

  

  שחיטה במגרה

בנות שני [היא כלי חיתוך שיש בו פגימות  ]מסור[=מגרה 

  .הרי זה טריפה, ולכן מה ששוחט בו, ]עוקצים כל אחד

  

  

  שחיטה בשן

הרי , ושחט בהן, םלחי שיש בו כמה שינייחתך מבהמה 

משום , כדין שוחט בסכין שיש בו פגימות, זה טריפה

  .הרווחים שבין השיניים
  

שחיטתו , ושחט בה, אבל כשהיה בלחי שן אחת בלבד

                                                                                                                                                                                                                         
 
 .'ט אות ע"א ומעדני יו"י ומהרש"העירוני לעיין ברש ד
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, כי כשמוליך ומביא בה, אף על פי שאינה רחבה, אכשרה

כן הדין רק , לדעת רבי. [אפילו סכין כלשהו כשר לשחיטה

, שהיא מחוברת בבהמהאבל כ, כשהלחי חתוכה מהבהמה

כפי , אין שוחטים במחובר, כי לדעתו, אין שוחטים בה

שוחטים אף , אבל לדעת רבי חייא. ו"שנתבאר בדף ט

  ].במחובר

  

  שחיטה בצפורן

מותר לשחוט  –] בעם האצבע[חתכוה מהבהמה בציפורן ש

  .לכתחילה
  

כי אין , אין שוחטים, לדעת רבי –מחוברת אבל בציפורן 

  ].במחוברשוחטים  ,ולדעת רבי חייא[ .שוחטים במחובר

  

  שחיטה במגל קציר

וכולן , ויש בו פגימות לכל אורכו, מגל קציר הוא חרמש

  . נוטות לצד אחד בשיפוע

  

, מאחר שהפגימות נוטות בשיפוע –לדעת בית הלל 

אין הפגימות , כששוחטים במגל הזה בדרך הולכה בלבד

ים בפגימות כי הסימנים אינם נתפס, קורעות את הסימנים

ורק כששוחטים , והרי זו שחיטה כשרה, מחמת שיפוען

הסימנים נתפסים בפגימות והרי זו , במגל קציר דרך הבאה

, השוחט דרך הולכה, מעיקר הדין, ואם כן. טריפה

. טריפה היא ,והשוחט דרך הבאה, שחיטה כשרה היא

שלא להכשיר , אבל חכמים גזרו, וכל זה מעיקר הדין

שמא יבואו לשחוט , דרך הולכהגל קציר שחיטה במלגמרי 

, שגם בשחיטה דרך הולכה, ולכן אמרו, בו גם דרך הבאה

ואין השחיטה מועילה לו אלא , הבשר אסור באכילה

שאין בו טומאת נבילות וטהור הוא , לעניין טומאה

  .כשחוטות
  

שחיטתו , אף השוחט דרך הולכה –ולדעת בית שמאי 

  .גכשוחט דרך הבאה, נבילהגמורה

                                                                                                                                                                                                                         
 
אבל בשן בפני עצמה  ,שהלחי היא בית יד ,כשהשן קבועה בלחי דווקא א

 ].פוסקים. [לא
 .שתהא בית יד לציפורן ב
 ,לגמרי על דברי בית הללהם האם חולקים  ,ולא נתבאר טעמם בגמרא ג

שפגימות משופעות של מגל קציר קורעות את הסימנים אף  ,ואומרים

, בדרך הולכהנים או שמודים הם שאינן קורעות את הסימ .בדרך הולכה

, אבל אם החליקו את הפגימות, וכל זה כשיש במגל פגימות

היא כשרה , ונעשית המגל בעלת חוד חדה בלא פגימות

  .דלשחיטה

  

  ]גרגרת[=הקנה 

היכן המקום שבו יש לחתוך את , קודם שנבוא לבאר

שהקנה הוא , נקדים, כדי שתהא השחיטה כשרה, הקנה

, ]ההמוליך את האויר מהחוץ לריאה ובחזר[, כמין צינור

הטבעת , ]המחוברות זו לזו[והוא עשוי טבעות טבעות 

והיא קרויה הטבעת , הראשונה כלפי הראש היא שלמה

אלא פתוחות מצד , ושאר הטבעות אינן שלמות, הגדולה

מחברות , ורצועות של בשר ההולכות לאורך הקנה, העורף

, וקרום דק בתוך הקנה, את ראשי הטבעות זו לו לסוגרן

, כצינור ארוך, וסתום מכל הצדדים ,הולך לכל אורכו

שבאמצעיתו הוא , יש כמין כובע, וקודם לטבעת הגדולה

  .נעשה חד

  
ומראה בהגדלה רבה את , ואינו מדויק, ציור זה הוא להמחשה בלבד

ואינו מראה את רצועות הבשר [, הכובע והטבעות שבתחילת הקנה

  ].ולא את הקרום המקיף בתוך הקנה, הסוגרות את הטבעות

  

  כשר השחיטהה

חיתוך כל אין השחיטה נגמרת אלא ב –לדעת תנא קמא 

                                                                                                                                                                                                                         
 

, והסיבה שפוסלים הוא משום הגזרה שמא יבואו להכשיר אף בהבאה

 .את הבשר טמאלאף  ,זובגזרה מחמירים אלא ש
 ,הלא לכאורה דבר פשוט הוא ,מה חידוש יש כאן ,ולא נתבאר בסוגיה ד

שלא גזרו על  ,שהחידוש הוא ,ויתכן. ששוחטים בכל דבר שאין בו פגימות

 ,או שהחידוש הוא. משום מגל שלא החליקו אותו ,מגל שהחליקו אותו

 .ואין צריך סכין ישרה דווקא ,שוחטים בו ,שאף על פי שצורתו חצי עיגול
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  ].במקום הכשר לשחיטה[עובי הקנה והוושט 
  

 –] שרב ושמואל פסקו כמותו[ולדעת רבי יוסי ברבי יהודה 

במקום [חיתוך רוב הקנה והוושט השחיטה נגמרת אף ב

  .כי רוב הדבר נחשב ככולו, ]הכשר לשחיטה
  

האם צריך לשחוט , שחיטה לכאורה מחלוקתם היא בכל[

ט תתבאר "י בדף י"ובעזה, את רוב הקנה או כולו

  ].מחלוקתם בכמה אופנים

  

  המקום הכשר לשחיטה 

שהשחיטה חוצה לו היא הגרמה[
א
  ]ב 

שהלכה כמותו כפסק רב [ לדעת רבי חנינא בן אנטיגנוס

ואף , בכל מקום בקנההשחיטה כשרה  –] ט"בדף ינחמן 

ואין הגרמה אלא , רחב שבובמקום ה, בכובע של הקנה

  .כששחט מתחילת שיפוע הכובע ומעלה כלפי הראש
  

 –] תנא קמא ורבי יוסי ברבי יהודה[לדעת משנתנו 

מתחילת הטבעת הגדולה , השחיטה כשרה רק בכל הקנה

אבל השוחט למעלה  ,עד סוף הטבעת הסמוכה לריאה

כלומר ששוחט בכובע אף [, כלפי הראש, מהטבעת הגדולה

מאחר , לדעת תנא קמא, ולכן .גהרי זו הגרמה, ]חבבמקום הר

אם , אלא על ידי חיתוך כל הקנה והוושט, שאין השחיטה כשרה

, הגרים, נחתך אפילו מעט מהקנה למעלה מהטבעת הגדולה

מאחר  ,ולדעת רבי יוסי ברבי יהודה. ופסל את השחיטה

די שבשחיטת רוב , שהשחיטה כשרה בחיתוך רוב הקנה והוושט

אבל אחר שחתך את , יחתוך למעלה מהטבעת הגדולההקנה לא 

מאחר שבכך נגמרה השחיטה , רוב הקנה במקום השחיטה

מעתה אף אם המשיך וחתך את הקנה למעלה מהטבעת , בהכשר

                                                                                                                                                                                                                         
 
כלומר שמטה הסכין ממקום הכשר למקום  ,הגרמה משמעותה הטייה א

אף ששם  ,כל ששחט במקום הפסול לשחיטה ,אולם לעניין הדין .הפסול

הרי זה  ,די הטייה מהמקום הכשרולא הגיע לשם על י ,התחיל לחתוך

 ].י"על פי דברי רש. [בכלל הגרמה
ג אם שייך בו "אבל בוושט נחלקו חכמים בדף מ, וכל זה הוא בקנה ב

 .עיין שם בסוגית תורבץ הוושט, הגרמה
 ,והוא ,י"אולם יש פירוש אחר שדחאו רש .י"כן הוא הפירוש שקיים רש ג

כל שהתחיל  ,מכל מקום ,אף שכל הקנה כשר לשחיטה, לדעת משנתנוש

כל [יש לו לגמור את השחיטה כולה  ,באחת מן הטבעותאת הקנה לשחוט 

לחתוך את קודם גמר השחיטה  צאולא י ,באותה טבעת, ]הקנה או רובו

שאף שלדעת , דברי רב ושמואל הם, ולפירוש הזה[ .בין הטבעותהקנה 

ת רוב השוחט בשאר הטבעות א, רבי יוסי ברבי יהודה רוב דבר ככולו

שהרי , כי רוב הטבעת אינה רוב הקנה, הטבעת לא גמר בכך את השחיטה

, ויש לו לשחוט את רוב הקנה ממש, הטבעת אינה מקיפה את כל הקנה

 ].ולא רק את רוב הטבעת המקיפה אותו

  .שאינו אלא מחתך בשר שחוטה, אין בכך כלום, הגדולה
  

שאין , בכל הקנהאין השחיטה כשרה  –ולדעת רב ושמואל 

ובכלל זה הטבעת , דכולו בשווהאלא מקום המוקף קנה 

שיש להם , וכן בין הטבעות, המוקפת כולה בטבעתהגדולה 

אבל , המכסה את הקנה מפנים, היקף שלם של קרום

הרי זו , השחיטה בכל אחת מהטבעות שאינן שלמות

  .ו ההגרמה

  

  כי סליק רבי זירא אכל מוגרמת דרב ושמואל

המות היה אוכל ב, כשעלה רבי זירא מבבל לארץ ישראל

, שלא כדברי רב ושמואל, שנשחטו בטבעות הקנה

חוץ מהטבעת [ששחיטה בשאר הטבעות , האומרים

  .היא הגרמה, ]הגדולה
  

כי , והסיבה שלא חשש רבי זירא לדברי רב ושמואל

ורב יוסף שאמר , לא אמרו זאת רב ושמואל מעולם, לדעתו

והחליף , ששמע דברים אלו מאחרים, טעה, זאת משמם

  .מרב ושמואל לומר ששמעם
  

שכן , הקפיד, שכך אמר עליו רבי זירא, וכשרב יוסף שמע -

שהיה מדקדק מאוד , רב יוסף היה תלמידו של רב יהודה

וכשהיה מסתפק באיזה דבר מי , לומר דבר בשם אומרו

, ודוגמא לדבר היא, היה מפרש את כל מי שמסתפק, אמרו

 ששלושה הדיוטות מתירים את הבכור במקום שאין, הדין

                                                                                                                                                                                                                         
 
כן כתבתי ליישב למה יגרע מקום הטבעות מבין הטבעות הלא גם תחת  ד

ק "העירוני לדברי שטמ ושוב. הטבעות יש קרום כמו בין הטבעות

שהקשה כן ותירץ שהקרום שתחת הטבעות מחמת קלישותו בטל להן 

 . ולכן במקום הטבעות נידון כאין בו קרום
שאין  ,שמעיקר הדין הכל מודים לסברא הזו ,י משמע"מתוך פירוש רש ה

 ,אלא שלדעת רבי יוסי ברבי יהודה ,קנה אלא מקום המוקף כולו בשווה

 ,מקיפות את רוב הקנההכל הטבעות  ,ב ככולומאחר שרוב דבר נחש

לא באו  ,ולפי זה. וממילא ניתן לשחוט בהן ,נחשבות כמקיפות את כולו

האומר רוב של דבר  ,רב ושמואל לחלוק אלא על רבי יוסי ברבי יהודה

שאין לשחוט בטבעות שאינן  ,דין פשוט הוא ,אבל לדעת חכמים ,ככולו

 .ע בכל זה"ויל .שלימות
ויש פירוש . רה שלפני הקודמת ביאור נוסף בדברי רב ושמואלראה בהע ו

הן בטבעות  ,שבאמת כל הקנה כשר לשחיטה ,והוא, י"בדברי רששלישי 

מודה רבי יוסי  ,אלא שכששוחט בשאר הטבעות ,והן ברווח שבין הטבעות

כי אם היו מתירים  ,ולא די ברובו ,ברבי יהודה שיש לשחוט את כל הקנה

יש לחוש שהיו מתירים אף בשחיטת רוב  ,קנהאת השחיטה ברוב ה

כי מאחר שאין הטבעת מקיפה את כל  ,ובזה בוודאי לא די ,הטבעת

 .אין בשחיטת רוב הטבעת שיעור שחיטת רוב הקנה ,הקנה
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ששמעו רבי יהודה מרבי ירמיה בר אבא משמו , אמומחה

ובכל פעם שהיה מזכיר את , של רב או משמו של שמואל

. או רב או שמואל, שספק מי אמרו, היה מפרש, הדין הזה

הלא החכמים הבאים , וכשאביי שאל את רב יוסף

שאמר משמו של , אומרים משמו של רבי זירא, ממחוזא

וענה על כך . ב ושמואל כשרהשמוגרמת זו של ר, רב נחמן

כל נהר מתפשט במקום [=נהרא נהרא ופשטיה , רב יוסף

יש  ,כל מקום הולך אחר מנהגו, כלומר, ]שהוא רגיל שם

שלא נהגו  ויש מקום ,ושמואל כרב שנהגובבבל מקום 

  .כמותם
  

והסיבה שלא החמיר על עצמו רבי זירא כחומרי מקום 

זה על פי דברי רב שכן אף שלא היה המנהג ה[, שיצא ממנו

שלא לאכול , מכל מקום כך היה המנהג בבבל, ושמואל

אין זה משום שאינו מודה לדין , ]מוגרמת דרב ושמואל

שההולך ממקום למקום עליו לנהוג כחומרי מקום שבא 

  ,אלא משום. ממנו וכחומרי מקום שהגיע אליו
  

שיש לאדם להחמיר על עצמו , שלא נאמר הדין הזה  -

כשיש לו לחלוק כבוד אלא , שיצא ממנוכחומרי מקום 

כגון שהמקום שיצא ממנו חשוב כמקום שבא , למקומו

או שהולך , שהולך בבבל ממקום אחד למקום אחר, אליו

וכל שכן , בארץ ישראל ממקום אחד למקום אחר

, כשהמקום שיצא ממנו יותר חשוב מהמקום שבא אליו

ארץ אבל כשהולך מבבל ל, שהולך מארץ ישראל לבבלכגון 

כי , אינו צריך לנהוג בארץ ישראל כחומרי בבל, ישראל

שכן בני בבל משועבדים לבני , ארץ ישראל חשובה מבבל

ודיני , ועיבור השנה, לעניין קידוש החודש[, בארץ ישראל

הבא , ולפיכך, ]שאינן נוהגים אלא בארץ ישראל, קנסות

ואינו , אינו צריך לחלוק כבוד לבבל, מבבל לארץ ישראל

  ].אלו דברי אביי. [להחמיר על עצמו כחומרי בבל צריך

                                                                                                                                                                                                                         
 
אותו שגם אף  ,שהוא מום מום מבואר וגלוי לכלכלומר אם נפל בבכור  א

אם כל מקום מ ,צריך להראות לחכם קודם שיהא מותר להישחט במדינה

 ].י"על פי רש[ .שלושה הדיוטות מתירים אותוגם  ,אין חכם
לענין ליטול רשות לדון להיות  ,איפכא דסנהדרין משמערק קמא בפ ב

ארץ ישראל  דלענין איסור והיתר בניבינו תם ואומר ר ... ,פטור מלשלם

כדאמרינן  ,עדיף ראש הגולה ,אבל לענין הפקעת ממון .עדיפי דחכימי טפי

יסור שבט מיהודה אלו  ואמרינן נמי לא ,דהכא שבט והתם מחוקק ,התם

אלו בני  ,ומחוקק מבין רגליו, ראשי גליות שבבבל שרודים את העם במקל

דהוריות נשיא  שניואמרינן בפרק . בניו של הלל שמלמדים תורה ברבים

משום דאיכא בבבל ראש גולה , נשיא אין מביא שעיררץ ישראל שבא

 ].'סתו. [ועשיר ממנו

שיש לאדם להחמיר על , אי נמי לא נאמר הדין הזה -

אלא כשעתיד לחזור , עצמו כחומרי מקום שיצא ממנו

נוהג , אבל כשדעתו להשתקע במקום שבא אליו, למקומו

ורבי , ד גהן להחמיר והן להקל, לגמרי כמקום שבא אליו

  ]. אלו דברי רב אשי. [שתקע בהזירא עלה לארץ ישראל לה

  

  שחיטה בחודא דכובע

את השחיטה אף בשיפוע רבי שמעון בן לקיש הכשיר 

  .הכובע שעל הקנה
  

, ]המלשון גסות הרוח[, גיסא גיסא, ואמר על כך רבי יוחנן

שכן אפילו רבי חנינא בן , כלומר יותר מדאי הכשרת

 אבל, לא הכשיר אלא עד שיפוע הכובע, המקל, אנטיגנוס

  .לא בשיפוע עצמו

  

  לשון פגיעה

כמו שנאמר , ]כלומר מכה ופגע[, יש פגיעה שיש בה נגיעה

ַוִּיְפַּגע ּבֹו ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ְּבַיד ְּבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע "

  ".ַוָּימֹת ]באדניה[
  

, כמו שנאמר, ]ופירושה פגישה[ויש פגיעה בלא נגיעה 

  ".יםִק לאַֹוִּיְפְּגעּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֹו ְוַיֲעקֹב ָהַלְך ְלַדְרּכ"

  

  שחיטה בחיטי

ישנן בלוטות הדומות , בתוך חלל הכובע, בפי הקנה

וסופן בשיפוע , תחילתן בסוף הטבעת הגדולה, לחיטין

  .הכובע
                                                                                                                                                                                                                         

 
אינה משום  ,הסיבה שיש להחמיר כמקום שיצא ממנו ,לכאורה לפי זה ג

ועליו לנהוג כבני , אלא משום שנחשב כבן אותו מקום ,כבוד אותו מקום

 .מקומו
ף על גב מקום שהלך לשם נותנין עליו א לפי האי שינויא משמע דחומרי ד

קי לה כן דרב אשי גופיה דמשני הכא מו ואי אפשר לומר .דדעתו לחזור

 ,לחוש במאי דקתני לצדדין ואין... בפרק מקום שנהגו באין דעתו לחזור 

מה שמחלק  ,אי נמי .להיות שם דלעולם נותנין עליו חומרי מקום שדעתו

ומארץ ישראל , רץ ישראלמבבל לא הני מילי ,בין דעתו לחזור לאין דעתו

ץ רומא ,אבל מבבל לבבל ,לישאר שם שהולכים אחר מקום שדעתו ,לבבל

וחומרי מקום  ,שיצא משם נותנין עליו חומרי מקום ,רץ ישראלאישראל ל

 ].'תוס. [לחזור בין אין דעתו ,בין דעתו לחזור ,שהלך לשם
שריש לקיש היה בעל  ,אמנם יש להעיר. י"כן משמע מתוך פירוש רש ה

ובעל האחות [, ד"אחותו של רבי יוחנן כמבואר במסכת בבא מציעא דף פ

אלא לבעל , ל לקרוא גיס"אלא שלא מצינו בדברי חז. ]נקרא בפינו גיס

ע "ויל. ולא גיסו ,אבל בעל אחותו קרוי תמיד בעל אחותו ,אחות אשתו

 .בזה
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הפוגע בחיטי הרי זה  –לדעת רב פפי משמיה דרבא 

, אם כוונתו לפגיעה בלא נגיעה, ויש להסתפק. [טריפה

מצד אלא סמוך להם מאד , חתך את החיטיכלומר שלא 

כי לא היתה , ואף על פי כן הטריף, הטבעת הגדולה

, וזה כדעת משנתנו, השחיטה בתוך הטבעת הגדולה ממש

או שכוונתו לפגיעה . שכל שיצא חוץ לטבעת הרי זו הגרמה

כלומר שחתך את החיטי למעלה מהטבעת , בנגיעה

, ה הטריףודווקא בז, הגדולה במקום השיפוע שבכובע

הרי , אבל אם היה שוחט במקום הרחב שבכובע היה כשר

  ].אזה כדעת רבי חנינא בן אנטיגנוס
  

, השוחט באמצע החיטי –ולדעת רב פפא משמיה דרבא 

כדעת רבי , כשחותך במקום הרחב שבכובע, הרי זה כשר

וכן אמר רבי חייא בריה דרב אויא . [חנינא בן אנטיגנוס

כן דרש , ולדברי רבינא לרב אשי. ינוקאלרב אמימא בר מר 

  ].מר זוטרא במקומו של רב שמן מסוברא
  

, הפוגע בחיטי בלא ליגוע בהם –ולדעת מר בר רב אשי 

אלא סמוך להם מאד מצד , כלומר שלא חתך את החיטי

, אבל חתך בחיטי עצמם, בהרי זה כשר, הטבעת הגדולה

  .הרי זו הגרמה, שנכנס לתוך הכובע
  

השחיטה , סוף המקום הרחב בכובעשעד , ורב נחמן פסק

  .הרי זה הגרמה, ומתחילת השיפוע של הכובע, כשרה

  

  ט"דף י

  

  ביאור מחלוקת רבי יוסי ברבי יהודה ורבנן

שנחלקו חכמים ורבי יוסי ברבי , ח נתבאר"לעיל בדף י

, בדין מי ששחט את רוב הקנה במקום השחיטה, יהודה

                                                                                                                                                                                                                         
 
 ,פירשו' אולם התוס. ולא נפשט הספק ,י"כן יש להסתפק לפי פירוש רש א

 ,שפגיעה בלא נגיעה היא חיתוך סמוך לחיטי מצד הראש ולא מצד הקנה

שרק בפגיעה כזו בלא נגיעה הוא  ,והספק נפשט, כובעשזהו מקום שיפוע ה

שהיא חיתוך החיטי במקום הרחב של  ,אבל בפגיעה עם נגיעה ,מטריף

 .הרי זה כשר ,הכובע
שהרי לא מצינו מי  .י קשים להבנה"דברי מר בר רב אשי כגרסת רש ב

, נאמראם ו .ובכל זאת כשחיתך בחיטי פסול ,שיאמר שחוץ לטבעת כשר

אם כן זה אינו כפגיעה בלא  ,שעודו בתוך הטבעתהיינו  ,יעהבפגשכוונתו 

כוונת מר בר רב אשי אם נאמר שו. נגיעה כפי שנתבאר בדברי רב פפי

ולכן כשר  ,כלומר שחיתך את החיטי בתוך רוחב הכובע ,לפגיעה עם נגיעה

 ,היינו חיתך בשיפוע הכובע ,ומה שהטריף שייר בחיטי ,כדעת רבי חנינא

 .ב"והדבר צ .שייר בחיטי הנזכר לעילאם כן אין זה כ

שחיטה ובסוף ה, ]תוך הטבעת הגדולה או למטה ממנה[

, שלדעת חכמים. יצא כלפי מעלה חוץ למקום השחיטה

ולדעת רבי יוסי . יציאה זו הגרמה היא והשחיטה פסולה

כי כבר נגמרה השחיטה , אין זו הגרמה, ברבי יהודה

  .בהכשר ברוב הסימן שנחתך במקום השחיטה
  

  .ונאמרו בגמרא כמה ביאורים למחלוקת זו
  

  :אשוןסברת רב הונא אמר רב אסי ללשון ר. א
  

כשתחילה אלא , נחלקו חכמים ורבי יוסי ברבי יהודהלא 

ואחר כך חתך את , שחט את רוב הסימן במקום השחיטה

שבזה בלבד מכשיר . המיעוט למעלה ממקום השחיטה

משום שלדעתו רוב הקנה נידון , רבי יוסי ברבי יהודה

ונמצא שכבר נגמרה השחיטה בהכשר בחיתוך רוב , ככולו

וההגרמה היתה אחר גמר , יטההסימן במקום השח

וחכמים . ואינה אלא חיתוך בשר שחוטה, השחיטה

ולא נגמרה , אומרים שאין שחיטת רוב הקנה ככולו

  .השחיטה בהכשר קודם ההגרמה
  

, אבל כשתחילה חתך את המיעוט מחוץ למקום השחיטה

מודה , אף שלבסוף שחט את כל השאר במקום השחיטה

כי צריך שהריגת , פסולהרבי יוסי ברבי יהודה שהשחיטה 

ומאחר שהבהמה , על ידי שחיטה כשרה גהבהמה תהא

ואותו חיתוך לא , מתה בחיתוך שמתחילת הסימן ועד רובו

שהרי תחילתו היה מחוץ למקום , היה כולו במקום שחיטה

  .הרי זו הגרמה, השחיטה
  

סברת רב חסדא ללשון ראשון וסברת רב הונא אמר רב . ב

  :אסי ללשון שני
  

כשתחילה אלא , חלקו חכמים ורבי יוסי ברבי יהודהנלא 

ולבסוף שחט , חתך את המיעוט מחוץ למקום השחיטה

שלדעת רבי יוסי ברבי . את כל השאר במקום השחיטה

כשם שהשוחט בהמה שיש בה חתך בקנה שחיטתו  ,יהודה

שאין נקב בקנה פוסל אלא חתך של חצי עובי [, כשרה

תהא , לה מיעוט סימןכשהגרים תחיכך , ]כמו כן, דהקנה
                                                                                                                                                                                                                         

 
וכן  –... כי צריך שחיות הבהמה תצא  –העירוני לכתוב באופן הבא  ג

 .לשנות בכל העניין
 ,והוסיף עליו כל שהוא ,שהיה חצי קנה פגום מאליו דאמר לקמן הרי ד

 ,דמיעוטא נמי כפגימה בעלמא הוא והאי הגרמה ...כשרה  שחיטתו ,וגמרו

ומיהו הכא בתוספת כל שהו לא  ,מיפסלא שחט רובא לאוכי מוסיף עליה ו

הואיל ולאו מקום  ,הגרמה לאכשורי לשחיטה דלא מצטרפא ,סגי ליה

 ].י"רש. [שחיטה הוא



  סג           ט"דף י   פרק ראשון   הכל שוחטיןמסכת מנחות     
 

  בני ברק 8פלדמן " בקיצור"© כל הזכויות שמורות 
 www.bekitsur.org 

, אותה הגרמה נידונית כנקב שיש בקנה בפחות מחציו

, יהא נידון כשוחט רובו של קנה, ומה ששוחט אחר כך

. שהיא שחיטה כשרה, שהיה בו נקב בפחות מחציו

שדווקא חתך בקנה אינו פוסל את , וחכמים אומרים

אף , אבל הגרמה שאינה במקום השחיטה, אהשחיטה

  .באת השחיטהפוסלת , ןשהיא במיעוט הסימ
  

, אבל כשתחילה שחט את רוב הסימן במקום השחיטה

, ואחר כך חתך את המיעוט למעלה ממקום השחיטה

משום שכבר נגמרה , מודים חכמים שהשחיטה כשרה

, השחיטה בהכשר בחיתוך רוב הסימן במקום השחיטה

ואינה אלא , ונמצא שההגרמה היתה אחר גמר השחיטה

  .חיתוך בשר שחוטה

  

  הגרים שליש ושחט שליש והגרים שליש

כי הכשר , שחיטה כשרה היא –לדעת רב הונא אמר רב 

שהיא חיתוך רוב , השחיטה תלוי בשעת הריגת הבהמה

, וכשהשליש האמצעי של החיתוך היה בשחיטה, הסימן

שחט , שאז הבהמה מתה, נמצא שבשעת חיתוך הרוב

  .והשחיטה כשרה, בהכשר
  

כי רוב החיתוך , טריפה היא זו –ולדעת רב יהודה אמר רב 

אלא , ואין השחיטה כשרה, היה בהגרמה ומיעוטו בשחיטה

  .כשיהא רוב החיתוך של הסימן בשחיטה

  

  שחט שליש והגרים שליש ושחט שליש

כי רוב , שחיטה כשרה היא –לדעת רב יהודה אמר רב 

וכל , ומיעוטו בהגרמה, החיתוך של הסימן היה בשחיטה

  .הרי זו שחיטה כשרה, מן בשחיטהשיהא חיתוך רוב הסי
  

כי הכשר השחיטה תלוי , טריפה היא זו –ולדעת רב הונא 

, שהיא חיתוך רוב הסימן, בשעת הריגת הבהמה

נמצא , וכשהשליש האמצעי של החיתוך היה בהגרמה

, הגרים, שאז הבהמה מתה, שבשעת חיתוך הרוב

  .והשחיטה פסולה
  

                                                                                                                                                                                                                         
 
 .הויין לה כמי שלא נפגמה ...בקנה עד שתפסק רובא  כיון דאין טרפותד א

מיהו  ,כוליה רובא בשחיטה נפק לאו ,דכי נפקא ליה חיותאף על גב וא

 ].י"רש. [חיותא ם שחיטה מיהא נפקא כוליהבמקו
נפקא חיותא  וכי ,אימקום שחיטה הבולאו  ,איהגרמה לאו שחיטה הד ב

שחיטה הואי פלגא  דשלא במקום ,בפסולא נפק ,ברוב הראשון של סימן

 ].י"רש. [דמיפק חיותא

הקפיד על כך , הכששמע רב יהודה שרב הונא חולק עליו בז

, במה שהוא מטריף הוא מכשיר, ל"שחולק עליו בשני הדינים הנ

  .ובמה שהוא מכשיר הוא מטריף
  

כי את הדין האחרון , והיה סבור רב הונא שהדין עם רב יהודה

וגם שסברת רב יהודה , ולא שמעו מרב, אמר רב הונא מסברא

  .שהרי חתך את רוב הסימן בשחיטה, מתקבלת היא
  

כי הם , שאין לו לחזור מדבריו, חסדא אמר לרב הונאאולם רב 

שהכל תלוי בשעת הריגת הבהמה , כפי סברתו שלו בדין הקודם

נמצא חוזר אף , ואם יחזור בו מהדין השני, בחיתוך רוב הסימן

  .מהדין הראשון
  

שעניין זה הוא שחיטה  העשויה , ורב נחמן היה סבור

  .שמכשירה רבי אלעזר בן מניומי, כמסרק
  

כולה , כי יתכן ששחיטה העשויה כמסרק, ולם דחו זאתא

. אלא שאינה ישרה במקום אחד, במקום הכשר לשחיטה

שאף שבשחיטה זו אין בית השחיטה , והחידוש הוא[

  ].היא כשרה, מגולה יפה

  

ולפניו , רב יהודה הרב[ .הדיהו הנאכ אבא - ד"סימן בכ

  ].ואחר רב כהנא רבי אבא, בשורה ראשונה רב כהנא

  

  שחט ופגע בו נקבאו חט במקום נקב ש

פחות מרובו שאינו [, כשהיה בקנה נקב –לדעת רב יהודה 

ושחט באותו מקום , אם היה הנקב מצד הצואר]. מטריף

אבל אם , שחיטתו כשרה, ]שחט במקום נקב[=על גבי הנקב 

, ]שחט ופגע בו נקב[=ושחט כנגדו , היה הנקב מהצד הפנימי

שכששחט מצד , רבי אלעזרוביאר זאת . שחיטתו פסולה

, החל לשחוט, הרי זה כמו שגוי שאינו כשר לשחיטה, הנקב

ובשחיטת הגוי לא נטרפה , וישראל גמר את השחיטה

ובשחיטת הישראל , כי הנקב אינו מטריפה, הבהמה

כי הריגת הבהמה בשחיטת חצי הסימן היתה על , הותרה

כששחט הישראל , אבל כששחט כנגד הנקב. ידי ישראל

והרי זה , מצטרף עמו הנקב להיות רוב סימן, הסימןחצי 

ומאחר שהיה , כאילו עושה הנקב גמר את הריגת הבהמה

, הרי זה כאילו נגמרה השחיטה בידי גוי, הנקב מאליו

  .ושחיטה פסולה היא, שאינו כשר לה
  

שחט [=בין נקב מצד הצואר אין חילוק  –ולדעת רבי יוחנן 

ובכל , ]חט ופגע בו נקבש[=לנקב מצד העורף , ]במקום נקב

וביאר , שחיטה כשרה היאהשוחט את רוב הסימן אופן 

הקנה נידון , כי מאחר שנקב בקנה אינו מטריף, זאת רבא
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ומעתה אין ההריגה אלא על ידי חיתוך , כקנה שלם

בכל אופן חיתוך רוב הקנה נעשה על ידי , ואם כן, השחיטה

  .השוחט והשחיטה כשרה

  

  העורף

אלא החלק האחורי , האחורי של הצואר העורף אינו החלק

כמו שנאמר , שהוא כנגד הפנים מלפנים, של הגולגולת

ה ְּכבֶֹׁשת ַּגָּנב ִּכי ִיָּמֵצא ֵּכן הִֹביׁשּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמ ", בספר ירמיה

 אְֹמִרים ָלֵעץ ָאִבי ַאָּתה ְוָלֶאֶבן ַאְּת . ָׂשֵריֶהם ְוכֲֹהֵניֶהם ּוְנִביֵאיֶהם ַמְלֵכיֶהם

ּוְבֵעת ָרָעָתם יֹאְמרּו קּוָמה עֶֹרף ְולֹא ָפִנים  ִּכי ָפנּו ֵאַלי אְיִלְדָּתנּו

ִּכי  ָרָעֶתךָ  ְוַאֵּיה ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ָּלְך ָיקּומּו ִאם יֹוִׁשיעּוָך ְּבֵעת. ְוהֹוִׁשיֵענּו

ולא  כי פנו אלי עורף"ולא אמר  ,"ִמְסַּפר ָעֶריָך ָהיּו ֱאלֶֹהיָך ְיהּוָדה

הרי שהעורף , "עֶֹרף ְולֹא ָפִנים ִּכי ָפנּו ֵאַלי"אלא , "צואר

  .ולא הפך הצואר, הוא הפך הפנים

  

  "מול עורף"ו "מול"

הכוונה למקום שממנו , כל מקום הנקרא מול איזה דבר

ַּגם ", כגון מה שנאמר בלוחות שניות, אותו דבר נראה

אין הכוונה , "ַההּוא ַהּצֹאן ְוַהָּבָקר ַאל ִיְרעּו ֶאל מּול ָהָהר

אלא שלא ירעו בכל המקום שממנו , שלא ירעו על ההר

  . ההר נראה
  

ִהֵּנה ַעם ", ממה שאמר בלק לבלעם על ישראל, וראיה לדבר

" ִכָּסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ְוהּוא יֵֹׁשב ִמֻּמִלי ָיָצא ִמִּמְצַרִים ִהֵּנה

שלא ישבו ישראל במקומו של בלק אלא במקום שמשם 

  .של בלק נראהמקומו 
  

, עצמו] אחורי הפנים[=העורף מול העורף אינו , ולפי זה

  .אחורי הצוארכלומר , הרואה את העורףאלא 

  

  מאיזה צד השחיטה כשרה

ולכן מכל צד שיבוא לחתוך , לא קבעה תורה צד לשחיטה

בין , ]במהצואר[בין מלפנים  ,את הסימנים שחיטתו כשרה

  .דובין מאחור, גמהצדדים
  

, לא תותר הבהמה, כשישחט מאחור, ם אחראלא שמטע

                                                                                                                                                                                                                         
 
 .כתיב ילדתני א
 ].י"רש. [השחיטות תחת הגרון קרי צואר והיא דרך רוב ב
 .גזירה אטו לא החזיר ,סימנין החזיר לוואפי ,מימר דוקא דיעבדמצינן ל ג

 ].'תוס[ ].אלא אף לכתחילה שוחט מהצדדים[ ובקונטרס לא פירש כן
 .ע מדין חלדה"יל ד

יפגע במפרקת קודם , שכשיבוא לשחוט מאחור, והוא

, הוא מטריף, וכשיחתוך את המפרקת, שיגיע לסימנים

ומעתה לא תותר , שכן מי שנשברה מפרקתו הוא טריפה

  . בשחיטה
  

אם יוכל להחזיר את הסימנים מאחורי מכל מקום ו

חתוך את בלא ל, ולשוחטם שם מאחור, המפרקת

  .השחיטה כשרה, המפרקת

  

  מאיזה צד המליקה כשרה

שהיא באצבעו של הכהן ולא [בעניין מליקת עופות קדשים 

ּוָמַלק  ְוִהְקִריב ֶאת ֲאֶׁשר ַלַחָּטאת ִראׁשֹוָנה", נאמר, ]בסכין

, לקבוע מקום למליקה, "ֶאת רֹאׁשֹו ִמּמּול ָעְרּפֹו ְולֹא ַיְבִּדיל

  .מאחורי הצוארשתהא 
  

  .פסולההיא מליקה  ,מהצואר או מהצדדיםמליקה  אבל

  

  אופן המליקה

, עיקר מצוות מליקה –ללשון ראשון  הדעת בני רבי חייא

להגיע עד הסימנים מכיוון אחורי הצואר דרך השדרה 

ואף על פי שבשבירת השדרה והמפרקת העוף , והמפרקת

כי כך , אין בכך כלום, נעשה טריפה קודם חיתוך הסימנים

. ת המליקת לשבור המפרקת ולחתוך הסימניםהיא צור

שבתחילת חיתוך הוושט , החותך קנה וושט, והרי זה כשוחט[

שכן טריפה של נקובת הוושט הוא בנקב , הבהמה נעשית כטריפה

השחיטה , ואף על פי כן כשסיים את החיתוך בלא לשהות, כלשהו

, ומכל מקום ].כי כך דרך שחיטה לחתוך קנה וושט, כשרה

באופן שמחזיר , כשרה גם בלא שבירת המפרקתהמליקה 

וחותכם בלא לשבור את , את הסימנים לאחורי הצואר

  .המפרקת
  

שיש לדחותו ממשמעות [דעת בני רבי חייא ללשון שני 

אלא כשהחזיר את , אין המליקה כשרה – ]משנתנו

וחתכם מאחור בלא לחתוך את , הסימנים לאחורי הצואר

, נטרף העוף, השדרהאבל אם חתך תחילה את , השדרה

  .וואין המליקה מועילה לו

  

                                                                                                                                                                                                                         
 
כמו שתרגם אונקלוס את , מר נעריםולכ, שרבי ינאי קרא להם רובין ה

 ".דרביאית קליה  'הושמיע קדם ", "ַהַּנַערים ֶאת קֹול ִק לאַֹוִּיְׁשַמע ", הכתוב
אבל  ,דלכתחלה פליגיכתבו ' אולם התוס. י"כן משמע מתוך פירוש רש ו

 ...  לכולי עלמא בדיעבד כשרה בכל ענין
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  'דף כ

  

  נמצא כשר בשחיטה פסול במליקה

שהצואר והצדדים כשרים , אחרי שפירטה משנתנו

והעורף כשר למליקה ופסול , לשחיטה ופסולים למליקה

שנמצא , סיימה בכלל, ]משום שבירת מפרקת[לשחיטה 

והמקום הכשר , פסול במליקה, שהמקום הכשר בשחיטה

  .פסול בשחיטה, מליקהב
  

איזה פרט נוסף באה , ונאמרו בגמרא כמה ביאורים

מלבד הפרטים , ל"משנתנו להוסיף בחזרתה על הכלל הנ

  .המפורשים במשנתנו
  

האופן  –כפי קושית רבי ינאי על דברי בני רבי חייא 

שהוא הכשר בשחיטה ופסול , שבאה משנתנו להוסיף

, ורי הצוארשמחזיר את הסימנים לאח, הוא, במליקה

כשר שאופן זה , וחותך אותם בלא לשבור את המפרקת

, כי יש בו חיתוך סימנים בלא שבירת מפרקת, בשחיטה

כי מליקה היא חיתוך סימנים אחר , ופסול במליקה

המכשירים , וזה שלא כדברי בני רבי חייא. [שבירת מפרקת

  ].מליקה של חיתוך סימנים גם בלא שבירת מפרקת
  

דבר בא להוסיף הזה לא הכלל  –ר חנה לדברי רבה בר ב

אלא דבר הכשר במליקה , הכשר בשחיטה ופסול במליקה

שהמליקה כשרה , חיתוך במחוברוהוא , ופסול בשחיטה

אבל , אכלומר בציפורנו המחוברת בגופו, בעצמו של כהן

ולכן אין ] ו"כדעת רבי בדף ט[במחובר השחיטה פסולה 

ודבריו נדחו . [בוףשוחטים בציפורן או בשן המחוברים לג

                                                                                                                                                                                                                         
 
שמליקה כשרה בציפורן או בשן המחוברים לגוף  ,מלשון הגמרא משמע א

אבל לא  ,שציפורן לבדה כשרה ,י משמע"אולם מתוך פירוש רש. הכהן

ואולם לבסוף . כי מליקה טעונה ימין ,הטעם לכךש ,'ופירשו התוס. בשן

 .שמא מליקה כשרה אף בשן ,'הסתפקו התוס
, והוא, י"ויש פירוש שדחאו רש. י"כן הוא לפי הפירוש שקיים רש ב

והוא דבר , שהכלל הזה בא להוסיף דבר הכשר בשחיטה ופסול במליקה

כשר שאין , שכשרה לשחיטה ופסולה למליקה, כגון צפורן תלושה, תלוש

ְוִהְקִריבֹו ַהּכֵֹהן "שנאמר , ולא בדבר תלוש, למליקה אלא בגופו של הכהן

ללמד שתהא המליקה בגוף הכהן כמבואר בתורת , "ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ּוָמַלק

משום  ,הגמרא דוחה את דברי רבה בר בר חנה ,ולפירוש זה. כהנים

. שנתנואין צורך לחזור ולשנותו במואם כן  ,שהדבר מפורש בתורת כהנים

ם כן אלא א ,לא פרכינן בהדיא קתני להכי  ,י דחה פירוש זה"אולם רש[

ברייתות שבתורת כהנים ושבתוספתא שנאום שהרי הרבה  ,שנויה במשנה

אלא היכא דסתם במתניתין תרי  ,במשנתינו ולא פרכינן הכיגם חכמים 

 . ]זמני או בחד מסכתא או בתרתי

  ].ו"כי דין זה כבר נתבאר במשנה בדף ט
  

שכשר , האופן שבאה משנתנו להוסיף –לדברי רבי ירמיה 

שהשחיטה , הוא הולכה והבאה, בשחיטה ופסול במליקה

אבל המליקה פסולה , בהולכה והבאה של הסכיןכשרה 

וזה , ]אלא קוצץ ויורד בלא הולכה והבאה[באופן הזה 

ודעת בני [, ולא כדעת רב הונא המכשיר, כדעת רבא להלן

ומתוך דברי רב כהנא ורבי ירמיה ]. [רבי חייא כדעת רבא

שלכתחילה יש לעשות במליקה הולכה , בגמרא משמע

ולא מצינו שבדבר זה חלוקה , שכן דין שחיטה, והבאה

המליקה כשרה אף בלא , אולם בדיעבד, מליקה משחיטה

  ].הולכה והבאה

  

  גדו בעורף כשר במליקהכל הכשר בשחיטה כנ

, כל מקום שהוא מאחור, לדברי רבי ירמיה אמר שמואל

  .הרי זה כשר למליקה, כנגד מקום הכשר לשחיטה מלפנים
  

ללמד על המקום , ועל כרחך לא בא שמואל לומר דין זה

שכל מול , שכן דין זה מפורש במשנתנו, הכשר למליקה

ום זה אלא רצונו לומרא שדווקא מק, העורף כשר למליקה

אבל יש אופן אחר שפסול לשחיטה , כשר למליקה

ונאמרו כמה , וכמו כן פסול למליקה מאחור, מלפנים

שפסול לשחיטה מלפנים , מה הוא אותו אופן, ביאורים

  .ולמליקה מאחור
  

  .עיקור סימנים. א
  

שהעוקר את , ששמואל בא ללמד על כך, מתחילה רצו לומר

הרי זה , ולקואחר כך שוחט או מ, הסימנים ממקומם

  .פסול
  

, ]בברייתא של רמי בר יחזקאל[, שכן שנינו, אולם דחו זאת

אף אם נעקרו , בעוף, כלומר, שאין עיקור סימנים לעוף

  . גכשר הוא למליקה, סימניו ממקומם
  

  .שיפוי ראשו. ב
  

שכשם שהשחיטה , ששמואל בא ללמד, רב פפא אמר

אף כשאחר , פסולה כשתחילתה למעלה ממקום השחיטה

                                                                                                                                                                                                                         
 
ואם  ,שאין הלכה כאותה ברייתא ,הלא בסוף הסוגיה מבואר ,ע בזה"יל ג

אפילו לא נדחית ומיהו . למסקנה ניתן להעמיד את דברי שמואל בזה ,כן

שכשם שאין עיקור  ,למה לא נאמר שכוונת שמואל ללמד ,הברייתא הזו

כך אין עיקור סימנים בעוף  ,והיא כשרה ,סימנים בעוף לעניין שחיטה

 .ע בדבר"ויל. והיא כשרה ,לעניין מליקה
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כפי שנתבאר לעיל בדף [, כך היה רובה במקום השחיטה

, ]הרי זו הגרמה, ושחט שני שליש, ט שכשהגרים שליש"י

אף , כשתחילתה למעלה בראש, כך המליקה פסולה

  .כשאחר כך היה רובה למטה מאחורי הצואר

  

  תני רמי בר יחזקאל אין עיקור סימנים בעוף

  .כדעת מי אמור דין זה. א

שהעוף כשר , דין זה –דרבא  לסברת רב אחא בריה

כדעת אינו אלא , לשחיטה אף כשנעקרו הסימנים ממקומם

שעוף אינו טעון שחיטה , ]בפרק שני[האומר , רבי אלעזר

שמאחר שאין בו חיוב , אלא מדברי סופרים אמדין תורה

הכשירו אותו גם כשנעקרו בו הסימנים , גמור של שחיטה

שעוף טעון , ]ניבפרק ש[האומר , אבל לדעת רבי. ממקומם

ן ֲאֶׁשר ָנתַ  ְוָזַבְחָּת ִמְּבָקְרָך ּוִמּצֹאְנךָ "שנאמר [, שחיטה מדין תורה

מלמד שנצטוו על הלכות שחיטה בעל פה , "ְלָך ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתךָ  'ה

שודאי טעונה [, כשם שבבהמה, ]ובכלל זה על שחיטת העוף

השחיטה , אם נעקרו הסימנים ממקומם, ]שחיטה מדין תורה

השחיטה , אם נעקרו הסימנים ממקומם, כך בעוף, סולהפ

  .פסולה
  

שהעוף כשר לשחיטה אף , דין זה –ולסברת רב אשי 

, כדעת רביאינו אלא , כשנעקרו הסימנים ממקומם

ולא חכמים תקנו , שעוף טעון שחיטה מדין תורה, האומר

חילק בין שחיטת , וכשציוה, ציוה עליה' אלא ה, בו שחיטה

וזו , שזו פסולה אם נעקרו הסימנים, וףבהמה לשחיטת ע

, האומר, אבל לדעת רבי אלעזר. כשרה אם נעקרו הסימנים

, אלא מדברי סופריםמדין תורה שעוף אינו טעון שחיטה 

ודאי לא תקנו שחיטה בעוף אלא כדוגמת שחיטה שנצטוו 

אם נעקרו הסימנים , כשם שבבהמה, ואם כן, עליה בבהמה

אם נעקרו הסימנים , בעוף כך, השחיטה פסולה, ממקומם

  .השחיטה פסולה, ממקומם
  

  .במה נאמר הדין הזה. ב

, לא נאמר הדין הזה אלא במליקה –בר קיסי  בולדעת רבין

                                                                                                                                                                                                                         
 
היכי משכחת נבלת עוף טהור דמטמא בגדים  ,להקשות לדידיהאין  א

וכשלא , נחירה מיהא בעי בסימנין ,דנהי דלא בעי שחיטה, אבית הבליעה

נבלה "והא דנקט בהתכלת גבי ... הרג את העוף בסימנים הוי נבילה 

הואיל , לקא דעתך אמינאס ,דאצטריך "וטרפה לא יאכלו הכהנים

 ... דנבלה לא הוי ,לאו דוקא ,להינמי נב אשתרי ,ואשתרי מליקה גבייהו

 ].'תוס[. וקרא נקט נבלה אגב טרפה ,אלא כלומר טרפה
 .ג רבא"וי ב

עיקור סימנים גם , שכיון שדרסה וחלדה אינם פוסלים בה[

יש ו, לא נאמר הדין הזהאבל בשחיטה , ]כן אינו פוסל בה

  .בשחיטהעיקור סימנים 
  

אין חילוק בין מליקה  –מיה אמר שמואל ולדעת רבי יר

אמור הוא , באחד מהםדין זה ומאחר שנאמר , לשחיטה

  .בשניהם
  

שכן , שאין הלכה כדין הזה ששנה רמי בר יחזקאל, י"וכתב רש

שאם נעקרו אחד מסימני העוף , מבואר בברייתא בפרק שני

  .גהרי זה פסול, קודם השחיטה

  

  הורטומאת נבלת בהמה וטומאת נבלת עוף ט

ויש , קרויים נבילה, שמתו שלא בשחיטה, בהמה או עוף טהורים

  :בהם טומאה נבילות כפי שיתבאר
  

ְוִכי ָימּות ", שנאמר, מטמאה את הנוגע בה) א( –דין נבלת בהמה 

ִיְטָמא ַעד  ִמן ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִהיא ָלֶכם ְלָאְכָלה ַהּנֵֹגַע ְּבִנְבָלָתּה

טומאה , אף בלא שיגע בה, א אותהומטמאה את הנוש) ב". (ָהָעֶרב

ִנְבָלָתּה ְיַכֵּבס  ְוַהּנֵֹׂשא ֶאת", שנאמר, שנטמא הוא ובגדיו, חמורה

אין טומאה בנגיעה או , ומכל מקום) ג". (ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב

ְוָהאֵֹכל ", שנאמר, אלא כשהיו בשיעור זמן של אכילה, במשא

ואין כוונת הכתוב לטמא , "ָטֵמא ַעד ָהָעֶרבִמִּנְבָלָתּה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו וְ 

ויש בעוף , שכן הוא הדין בעוף[, דאת האוכל בלא נגיעה או משא

אלא כוונת הכתוב , ]שרק העוף מטמא את אוכלו, ללמד, מיעוט

הוא כשיעור זמן , שיעור קבלת הטומאה בנגיעה ובמשאש, ללמד

  .האכילה
  

שהוא בולע  מטמאה את האוכלה בשעה) א( –דין נבלת העוף 

ְנֵבָלה ", שנאמר בעוף, שנטמא הוא ובגדיו, טומאה חמורה, אותה

וכן , שמטמאה את האוכלה, ללמד, "ּוְטֵרָפה לֹא יֹאַכל ְלָטְמָאה ָבּה

ְוִכֶּבס  ְוָכל ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ּתֹאַכל ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה ָּבֶאְזָרח ּוַבֵּגר", נאמר

ללמד שמטמאה אף את , "ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהֶעֶרב ְוָטֵהר ְּבָגָדיו

אבל לא מה שלבש , ודווקא בגדים שעליו בשעת בליעה. בגדיו

ודווקא בשעת בליעתה היא . או אחר כך בעודה במיעיו, קודם לכן

לֹא יֹאַכל ", שנאמר, אבל אינה מטמאה במגע או במשא, מטמאה

                                                                                                                                                                                                                         
 
 ,דהא דרמי בר יחזקאל מתניתא היא ,ואי קשיא לך מתניתא אמתניתא ג

וכיון דלא  ,]רבי[=, הא כמאן דאמר יש שחיטה בעוף מן התורה ,תריץ

 ].י"רש. [ך אחר המחמירקיימא לן בשל תורה הל ,איפסיק הילכתא
 ,שלא נטמא במגעה ,והוא לא נגע בה ,כגון תחב לו חבירו בבית בליעתו ד

כי מגע בית הסתרים אינו , לא מטמיא טומאת מגעמגע שבפיו אינו ו

 ].י"רש. [שלא זז עד שבלעה ,ובטומאת משא נמי אינו טמא ,מטמא
הוא ששיעור אכילה  ,א מבואר לעניין דומה"במסכת ברכות דף מ ה

. כשהוא מיסב ,כשיעור זמן שיאכל אדם סעודה של חצי ככר של חיטין

 .ע בדבר"ויל .ויתכן שהוא הדין לענייננו
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ולא בדבר , ווקא באכילה היא מטמאהשד, ללמד, "ְלָטְמָאה ָבּה

אבל נבלת בהמה אינה , שרק היא מטמאה באכילה, וללמד[, אחר

  ].מטמאה באכילה
  

אבל כשמתו , וכל זה כשמתו הבהמה והעוף שלא בשחיטה

השחיטה , ואסורות באכילה, אף כשהם טריפות, בשחיטה

  .שלא תהא בהם טומאת נבילות, מועילה להם

  

  עמהנשברה מפרקת ורוב בשר 

ונפסק רוב , בהמה או עוף שנשברו מפרקתם, לדברי זעירי

אף על פי שעודם , הבשר שעל המפרקת מאחורי הצואר

, מיד בשבירת המפרקת ופסיקת רוב הבשר, מפרכסים

ואינם , ומטמאים טומאת נבילות, הם נידונים כמתים

ולכן אף אם ישחטו הסימנים קודם גמר , נידונים כטריפה

שאינה מטמאה , כטריפה הנשחטת לא יחשבו, פירכוסם

אלא נבילה הם משעת שבירת המפרקת עם רוב , כנבלה

  .ואין השחיטה מטהרת אותם, הבשר
  

ממה ששנינו , ורב חסדא רצה להביא ראיה לדברי זעירי

שחיתך אותו [, שעוף שמלקו בסכין, במסכת זבחים

, ]על ידי שהגיע לסימנים דרך המפרקת, מאחריו בסכין

  .ומטמא טומאת נבילות ,נידון כנבילה
  

, נעשה העוף כנבלה, שכשהסכין שבר את המפרקת, הרי

חיתך את , בעוד העוף מפרכס, אף שאחר כךומעתה 

לא נטהר העוף מטומאת נבילות כטריפה , הסימנים בסכין

אף על פי שחיתך את , אלא טמא הוא כנבילה, הנשחטת

  .הסימנים
  

מטמא  כי יתכן שהסיבה שהעוף, אולם ראיה זו נדחית

אינה משום שבשבירת המפרקת נעשה , טומאת נבילות

ונמצא שלבסוף , אלא משום שלא נשחט כלל, נבילה

שכן אף שחיתך את , ונעשה נבילה, מת בלא שחיטה, כשמת

כי חיתוך זה , הסימנים בסכין אין בחיתוך משום שחיטה

  :אינו נעשה באופן הכשר לשחיטה
  

נו נידון הסיבה שהחיתוך הזה אי –לדעת רב הונא 

מאחר שהיא , כי כשהסכין חודר דרך המפרקת, כשחיטה

, אין מקום החיתוך נפתח לכאן ולכאן כבית שחיטה, קשה

שכשחותך את הסימנים ונמצא , אלא עומד הוא במקומו

. אוהרי זו חלדה, הם מכוסים ולא מגולים, אחר המפרקת

                                                                                                                                                                                                                         
 
כדרך שאר בית  לפי שאין העצם מתפשט לכאן ולכאן ...פירש בקונטרס  א

וכשחותך הסכין תחת , אלא עומד במקומו ,השחיטה כשחותכין אותו

אף שאין מקום , כי לדעתו אין זה חלדה, ורבא חולק על כך[

כי מכל מקום הסכין נראית , וך נפתח לכאן ולכאןהחית

, ורק כשחותך בלא לפתוח כלל את הצואר מלמעלה, בחיתוכה

  ].מלשון חולדה הנחבאת בחורים, נחשב כחלדה
  

, הסיבה שהחיתוך הזה אינו נידון כשחיטה –ולדעת רבא 

כי לדעתו אין המליקה כשרה בהולכה והבאה אלא רק 

אין זו שחיטה , שה כן בסכיןכשעו, ואם כן, כשקוצץ ויורד

ורב הונא לא דחה את הראיה מהטעם [. אלא דרסה, כשרה

אם , ואם כן, כי לדעתו המליקה כשרה גם בהולכה והבאה, הזה

היה צריך לבאר שכן , רק מהטעם הזה יש לתת לעוף דין נבלה

אין העוף , אבל כשמוליך ומביא בסכין, הוא רק כשקוצץ ויורד

  ].ם שיש כאן שחיטה כשרה לטהרומשו, טמא טומאת נבילה

  

  מליקה שאינה נבילה

נבלה הוא , שעוף שנשברה מפרקתו ורוב בשר עמה, נתבאר

שהיא חיתוך הסימן , לא יתכן שבמליקה, ואם כן, מיד

ישברו תחילה את המפרקת עם רוב , הנעשה דרך העורף

ולא , נמצא שמיד העוף נבילה, כי אם כן, בשר שעליה

ולא , מליקה אלא בשבירת המפרקתכלומר לא מת ב, נמלק

  .ביתכן שמצות מליקה היא בעוף שכבר נחשב כמת
  

ולכן על המולק להיזהר שלא יחתוך את רוב הבשר שעל 

אלא יחתוך מיעוט , גבי המפרקת קודם חיתוך הסימנים

  .ויחתכם, ויגיע לסימנים, בשר בלבד
  

חותך , כיצד מולקין חטאת העוף, וכן שנינו בברייתא

 ,עד שמגיע לוושט או לקנה ,קת בלא רוב בשרשדרה ומפר

ולאחר , חותך סימן אחד או רובו ,הגיע לוושט או לקנה

כי , אבל אינו חותך סימן שני[, מכן חותך רוב בשר עמו

ת העוף חותך שני ובעול, "]ְולֹא ַיְבִּדיל"בחטאת העוף נאמר 

, או רוב של שני סימנים, ]כדעת תנא קמא להלן[, סימנים
                                                                                                                                                                                                                         

 

 ,נראה' לתוסו ].בסכין רחבה איירי ולפירושו לא. [העצם הויא חלדה

 ,בסכין רחבה לוואפי ,ממטה למעלה דחשיב חלדה לפי ששוחט הסימנין

אף על פי  שאין השחיטה נראית מצד הצוארנחשב כחלה משום כלומר [

 ,בקונטרס רשובזבחים פרק חטאת העוף פי ].שנראית מצד העורף

וב בשר רוצה לחתוך ר משום שאינו ,לפי שנועץ ראשו של סכין ,דמחליד

 ,לומר כןי אפשר וכאן א ].כלומר אף מהעורף אינו נראה[, קודם הסימנים

 ].'תוס. [שחותך רוב בשרלקא דעתך מחליד אף על גב דס דקרי ליה
אבל  ,נשברה בלא מליקה אי ,אי אמרת בשלמא טרפה בעלמא הואי ב

וטרפה  ,סימנין מליקה הויא מליקתום הכי מש ,חיותא מיהא אית בה

והניחה לאחר שעשה בה  דאם לא שהה ,שזה דרך הכשרה ,ליכא למימר

משנקב הוושט יש כאן מעשה , וכן בכל השוחטין ,אין כאן טרפות ,מעשה

 ].י"רש. [לא שהה שיעור שהייה אם ,וכי גמר שחיטתו מיתכשרא ,טרפה
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  ].אלעזר ברבי שמעון להלן כדעת רבי[

-  

ואם ניטל כל העור קודם , עור אינו מעכב את השחיטה

  .השחיטה כשרה, השחיטה

  

  א"דף כ

  

  נשברה מפרקת באדם ורוב בשר עמה

, אדם שנשברה מפרקתו ,לדעת רב יהודה אמר שמואל

אף , נחשב הוא כמת מיד, ונחתך רוב בשר שעליה עמה

  .ומטמא באהל כמת, בעודו מפרכס
  

נחשב הוא כמת אף כשנשברה , ם זקן הוא כעליוא

, כמו שנאמר, מפרקתו בלא שנחתך רוב בשר שעליה עמה

ְּבַעד  ַוִּיּפֹל ֵמַעל ַהִּכֵּסא ֲאחַֹרִּניתַוְיִהי ְּכַהְזִּכירֹו ֶאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים "

הּוא וְ  ָכֵבדַיד ַהַּׁשַער ַוִּתָּׁשֵבר ַמְפַרְקּתֹו ַוָּימֹת ִּכי ָזֵקן ָהִאיׁש וְ 

הרי שנקרא מת מחמת שבירת , "ָׁשַפט ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה

  .המפרקת בלבד

  

  אדם שנקרע כדג

אדם שנקרע , שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן בירלדעת 

ומטמא , אף בעודו מפרכס, נחשב הוא כמת מיד, מגבו כדג

   .באהל כמת

  

  בהמה שנעשית גיסטרא

חבה באחד מהאופנים שחתכה לרובהמה , לדעת שמואל

ומטמאה , אף בעודה מפרכסת, נחשבת היא כנבלה, הבאים

  . טומאת נבילות
  

  . כולושחיתך את הצואר . בצוארה) א(
  

עד , שחיתך אותה מגבה דרך השדרה. בשדרה עד החלל) ב(

  . שהגיע לחלל שתחת השדרה

  

  בהמה שניטל ירכה

נשאר ו, בהמה שניטל ממנה ירכה עם קצת מהבשר הפנימי

  .הרי זו טריפה, שר לכסות על מקום נטילת העצםב
  

אבל אם ניטל עם הירך כל הבשר המכסה את מקום 

, עד שנראה חלל מקום הנטילה אף בעודה רבוצה, הנטילה

ומטמאה מיד טומאת , אף בעודה מפרכסת, הרי זו נבילה

  .נבילות

  הותזו ראשיהם של שרצים

המטמאים  אשנינו בסדר טהרות שכל שמונה שרצים

נחשבים , אם הותזו ראשיהם, מותם טומאת שרציםב

, בומטמאים טומאת שרצים, אף בעודם מפרכסים, כמתים

שאין הפרכוס סימן חיות שכן מצינו שהחותך את זנב [

  ].הלטאה מפרכס הוא אף אחר שנפרד לגמרי מגופה
  

, כוונת המשנה להתזת הראש לגמרי –לדעת ריש לקיש 

אבל אם נחתכו רק , רשנפרד מהגוף בלא שום חיבוכלומר 

אין השרצים נחשבים כמתים כל זמן , רוב הסימנים

  .גשמפרכסים
  

לא הופרד הראש אפילו  –ולדעת רבי אסי אמר רבי מני 

השרצים , נחתכו רק רוב הסימניםאלא , מהגוף לגמרי

  .נידונים כמתים

  

  "ְוֶאת ַהֵּׁשִני ַיֲעֶׂשה עָֹלה ַּכִּמְׁשָּפט"

ַעל  'הְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו לַ "אמר בעניין קרבן עולה ויורד נ

ים ַהּצֹאן ִּכְׂשָּבה אֹו ְׂשִעיַרת ִעּזִ  ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְנֵקָבה ִמן

 ְוִאם לֹא ַתִּגיַע ָידֹו ֵּדי ֶׂשה. ֵמַחָּטאתֹו ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהןְלַחָּטאת 

 'הלַ ְבֵני יֹוָנה תִֹרים אֹו ְׁשֵני  ְׁשֵּתיֶאת ֲאָׁשמֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוֵהִביא 

ְוִהְקִריב ֶאת ֲאֶׁשר ַלַחָּטאת ...  ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלעָֹלה

ְוֶאת ...  ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ִמּמּול ָעְרּפֹו ְולֹא ַיְבִּדיל ִראׁשֹוָנה

ְוֶאת ַהֵּׁשִני "ומתוך שנאמר , "ַהֵּׁשִני ַיֲעֶׂשה עָֹלה ַּכִּמְׁשָּפט

שעולת העוף דינה כמשפט , למדנו, "טַיֲעֶׂשה עָֹלה ַּכִּמְׁשּפָ 

מה הוא אותו , ונחלקו חכמים. המפורש במקום אחר

  .שעולת העוף נידונית בו, משפט
  

שעולת העוף דינה , משמעות הכתוב היא – לדעת תנא קמא

חטאת [, כמשפט אחד הקרבנות הנזכרים בעניין תחילה

אלא מתוך שנאמר בעניין חטאת , ]בהמה או חטאת העוף

ורק , דשדינו חלוק מעולת העוף, למדנו, "ְוִהְקִריבֹו"העוף 

                                                                                                                                                                                                                         
 
 ֶמטְוָהֲאָנָקה ְוַהּכַֹח ְוַהְּלָטָאה ְוַהחֹ .ַהחֶֹלד ְוָהַעְכָּבר ְוַהָּצב ְלִמיֵנהּו" א

 ".ְוַהִּתְנָׁשֶמת
דגבי חיה ועוף מתניא במסכת  ,כתבו' אולם התוס. י"כן פירש רש ב

 .ולא גבי שרצים ,אהלות
 ].'תוס. [נראה דפליגי אזעירי דלעיל דסגי ליה במפרקת ורוב בשר לחוד ג
דקאמר  ,דבפרק קדשי קדשים דריש ליה למילתא אחריתי ,ם תאמרוא ד

 ,פרידים שנייכול לא יפחות מ ,ני היונהלפי שנאמר מן התורים או מן ב

דהכא מדסמך והקריבו לומלק ש לומר וי ".והקריבו"למוד לומר ת

. דחלוקה מליקת עולת העוף ממליקת חטאת עוף לענין הבדלה ,דרשינן

 ].'תוס[
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אבל עולת , ]שמולק בו רק סימן אחד" [ְולֹא ַיְבִּדיל"נאמר 

כמבואר [העוף אינה כן ומולק בה שני סימנים לגמרי 

, המשפט שעולת העוף נידונית בועל כרחך , ואם כן, ]להלן

  . הוא משפט חטאת בהמה
  

ת העוף כמשפט חטאת יהא משפט עולובשלושה דברים 

  . בהמה
  

ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן "שנאמר [, אשאינה באה אלא מן החולין) א(

ִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַּפר וְ ...  ֵּביתֹו ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעדֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו 

ללמד " ֲאֶׁשר לֹוָּטאת ֵּביתֹו ְוָׁשַחט ֶאת ַּפר ַהחַ  ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעדֲאֶׁשר לֹו ַהַחָּטאת 

ומהחולין ולא , ולא מתרומת הלשכה של ציבור, שהוא קרב משלו

   ].ב"בדף ככן ביאר רב חסדא . משל מעשר
  

ִּכי ", שכן מפורש בחטאת בהמה[ ,שאינה באה אלא ביום) ב(

מבואר שבאמת לא ב "בדף כובגמרא "] ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם

 ְּביֹום", אלא ממה שנאמר בכל הקרבנותמכאן אנו למדים דין זה 

שכל , יש ללמוד, "ַצּוֹתֹו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאת ָקְרְּבֵניֶהם

  . הקרבנות אינם קרבים אלא ביום
  

שאין , כחטאת בהמה[. בשאינה כשרה אלא ביד ימין) ג(

ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמַּדם ", בה שנאמר ,כשרות אלא בימין העבודותי

 ,כל מקום שנאמר אצבע וכהונהש, וקיימא לן, "ָּטאת ְּבֶאְצָּבעֹוַהחַ 

, שכן דעת רבי שמעון, מבוארב "בדף כובגמרא . אינו אלא ימין

או , בפני עצמה" אצבע"אף כל מקום שנאמר , אבל לדעת חכמים

ומאחר שנאמר בעולת , טעון עבודה בימין, בפני עצמה" כהונה"

ואין צריך ללומדה , ודה בימיןיש ללמוד שטעונה עב, "כהן"העוף 

                                                                                                                                                                                                                         
 
 לוקמיה ,למה ליה להאי תנא למימר כמשפט חטאת בהמה ,ואי קשיא א

 מה חטאת העוף מן ,לתאולילף להא מי ,אחטאת העוף דסליק מיניה

 ... אתא וחלוק דוהקריבו למלתיה ,דהא כולהו נמי איתנהו בה ...החולין 

דהא חטאת העוף לא כתיבא ביה חולין , לאו פירכא היא. לענין הבדלה

ודבר הלמד  ,ובהיקש ילפא מדאיקרי חטאת ... אלא בבהמה כתיב ,בהדיא

והדין עמו דחשיב  ].י"רש... [ חוזר ולומד בהיקש בקדשים בהיקש אינו

ולא כתוב בהדיא דהא כאשר יורם וכן יעשה לפר כאשר  ,כמשפט היקש

... וקשיא לפירושו  .עשה לפר החטאת חשיב ליה היקש פרק איזהו מקומן

דגבי פרו של אהרן לא הוה צריך למכתב  ,ונראה לפרש דמיתורא דרשינן

ן דפרו של אהר ,אלא את פר החטאת ותו לא ,את פר החטאת אשר לו

מידי דהוה אעולות  ,כיון דנשרף ,ידעינן שפיר דאינו בא אלא מן החולין

משום  ,כדאמרינן בסיפרי בפרשת ראה ,דאין באין אלא מן החולין

 ,אלא כתיב החטאת אשר לו ,דמעשר טעון אכילה ועולה אינה נאכלת

. ללמד על כל חטאת אפילו על חטאת העוף שיהא משלו ולא משל מעשר

 ].'תוס[
 אינו חוזר ומלמד בהיקשזרה שווה דבר הלמד בגאן דאמר דלמ ונראה ב

 ,דאצבע חטאת גופיה יליף בגזרה שוה ממצורע ,דכדי נסבהריך לומר צ

מהיקישא  ,היכי מצי למילף עולת העוף מחטאת ואם כן... דהיינו ימין 

 ].'תוס[ .דכמשפט

  "]. ַּכִּמְׁשָּפט"מהכתוב 
  

אין לומר שיהא דין עולת העוף כדין חטאת בהמה גם אבל 

כי נאמר בעולת , סימניםרוב שני חיתוך שדי ב, זהלעניין 

 ְוִהְקִטירֶאת רֹאׁשֹו ּוָמַלק ְוִהְקִריבֹו ַהּכֵֹהן ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ", העוף

להקיש את המליקה , "ה ָדמֹו ַעל ִקיר ַהִּמְזֵּבחַ ַהִּמְזֵּבָחה ְוִנְמצָ 

שכשם שבהקטרה הראש מובדל מהגוף , וללמד, להקטרה

לא די ו, כך במליקה הראש מובדל מהגוף לגמרי, גלגמרי

אלא צריך למלוק את כל שני , במליקת רוב שני הסימנים

, "ְוִהְקִריבֹו) "א(והסיבה שנצרכו שני הכתובים . [דהסימנים

ללמד שעולת העוף , "ְוִהְקִטיר ...ַלק ּוָמ ) "ב(, "ְוִהְקִריבֹו"

כי , אינה כחטאת העוף אלא מבדיל בה את שני הסימנים

שהם , היה מקום לומר, אם היה רק הכתוב הראשון

שחטאת העוף נעשית למטה מחוט , חלוקים רק לעניין זה

  ].ועולת העוף למעלה, הסקרא
  

, המשפט שעולת העוף נידונית בו – ולדעת רבי ישמעאל

שכשם , שבא הכתוב ללמדנו, משפט חטאת העוףהוא 

, שנאמר בעניין, שחטאת העוף מליקתה ממול עורפה

כך מליקת עולת העוף הוא , "ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ִמּמּול ָעְרּפֹו"

, אבל לעניין חיתוך הסימנים אינם שווים. ממול עורפה

ואינו מבדיל בשני , במליקת חטאת העוף חותך סימן אחד

אינה אבל עולת העוף , "ְולֹא ַיְבִּדיל", ר בהשנאמ, סימנים

ללמד שרק הוא ,  "ְוִהְקִריבֹו"כי נאמר בחטאת  העוף , כן

  .המבדיל בה בשני סימניםולא עולת העוף אלא , נעשה כן

                                                                                                                                                                                                                         
 
רֹאׁשֹו  ֵּבַח ּוָמַלק ֶאתְוִהְקִריבֹו ַהּכֵֹהן ֶאל ַהִּמזְ ", שנאמר ,כמפורש בתורת כהנים ג

ֵאֶצל  ְוֵהִסיר ֶאת ֻמְרָאתֹו ְּבנָֹצָתּה ְוִהְׁשִליְך אָֹתּה .ַהִּמְזֵּבחַ  ַהִּמְזֵּבָחה ְוִנְמָצה ָדמֹו ַעל ִקירְוִהְקִטיר 

ֵהן ַהִּמְזֵּבָחה ַעל ַהּכֹ אֹתֹוְוִהְקִטיר ְוִׁשַּסע אֹתֹו ִבְכָנָפיו לֹא ַיְבִּדיל  .ַהִּמְזֵּבַח ֵקְדָמה ֶאל ְמקֹום ַהָּדֶׁשן

 ,שתי הקטרות אמורות כאן ,"'ההּוא ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח לַ  ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל ָהֵאׁש עָֹלה

אלמא , והקטרה שניה בהקטרת הגוף ,בהקטרת הראש, הקטרה ראשונה

 ].י"רש. [והשסוע מבדיל ביניהן ,הקטרות הן שתי
, כדאמרן לעיל ,שיבאהבדלה ח ,בעור] גוףהראש וה[ואפילו מחובר  ד

בשחיטה  וכל שישנו ,ומליקה כשחיטה ,דבמליקה כתב רחמנא הך הבדלה

. לא מעכב בהבדלה נמי ,ועור שאין שחיטה נזכרת בו ,ישנו בהבדלה

 ].י"רש[
ונפקא ליה מיניה  ,סמיךנא קמא רבי ישמעאל נמי אומלק והקטיר דת ה

משום דמומלק  ,והא דנקט טעמיה מוהקריבו ,הראש בעצמו והגוף בעצמו

 בילרל כרחך עדהא  ...והקטיר לחודיה בלא והקריבו לא מצי יליף 

 ,וביום ,והך סברא דמן החולין ].י"רש... [ ישמעאל שנים דוקא כרבנן

דוזאת  ,ליה לרבי ישמעאל בעולת חובה בהיקשא נפקא ,ובידו הימנית

 ... דאיתקש כולהו להדדי וילפי כולהו מחטאת... ולמנחה  התורה לעולה

דומיא  ,בהמה אלא קרבנות ,לא משמע ליה מההיא היקשאנא קמא ות

וקשה דבסמוך פריך מביום צותו נפקא אלמא  ].י"רש. [דשלמים ואשם
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המשפט שעולת העוף  – ולדעת רבי אלעזר ברבי שמעון

, שבא הכתוב ללמדנו, הוא משפט חטאת העוף, נידונית בו

ראשה מחובר , בזמן שמזה דמההעוף  שכשם שבחטאת

, כך בעולת העוף, אשני סימניםאינו מבדיל שהרי , בגופה

ואינם מובדלים , ראשה מחובר בגופה, בזמן שמזה דמה

שמבדיל , ומכל מקום אינו כחטאת העוף, לגמרי זה מזה

, "ְוִהְקִריבֹו"שהרי נאמר בחטאת העוף , סימן אחד בלבד

הסימנים של עולת העוף מולק שני אלא , לחלק ביניהם

ולא כל , מולק רק רוב שני הסימניםכלומר ,ואינו מבדילם 

  .שני הסימנים
  

  ב"דף כ
  

  מנין שמליקת עולת העוף ממול העורף

" ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ִמּמּול ָעְרּפֹו"בעניין חטאת העוף נאמר 

ללמד שתהא המליקה מאחורי הצואר אבל בעניין מליקת 
                                                                                                                                                                                                                         

 

ונראה דטעמייהו דרבנן דקסברי דלא מתוקמא  ,עולת העוף נמי בכלל

דאיכא  ,משום דלא שייך בכל הקרבנות ,הקישא דזאת התורה לחולין

ישמעאל סבר דגמרינן הקישא  ביור ... חוליןקרבנות נדבה דלא אתו מ

 ].'תוס. [כל קרבנות חובה או נדר אתו מחוליןכל מקום לחולין כיון דמ

כל  ,ועוף הכשרו בסימן אחד ,"לא יבדיל" ,דכיון דכתיב, ירש הקונטרספ א

וכל הסימן הוי מצוה בעוף  ,הבדלה הוא ,כמה דעביד טפי מהכשרו

אבל  ,לאו הבדלה הוא ,כל הסימן כי מליק ,הילכך במליקה ,לכתחלה

כיון דדיעבד לא  ,ונראה לפרש ... מצוה לכתחלה ליכא לואפי ,סימן השני

אבל במיעוט הנשאר בסימן  ,שייך בו הבדלה ,בעי שחיטה בסימן שני

   .כיון דבעי שחיטת רוב אותו הסימן ,לא חיישינן ,ראשון

לק בחטאת שמעון אינו מו ביאלעזר בר בידהכא משמע דלר, ם תאמרוא

מר רבי ובזבחים תניא א...  והשני מניח מחובר ,העוף אלא סימן אחד

והאי דכתיב לא  ,שמעתי שמבדילין בחטאת העוף ,שמעון ביאלעזר בר

דלא דהא  ,ואין לפרש) א( ... מפרש התם היינו דאין צריך להבדיל ,יבדיל

י בונראה לפרש דדוקא ר) ב... (היינו אם ירצה יבדיל אלא סימן אחד  

בי אלעזר ברבי בן אליקים הוא דאית ליה האי סברא אליבא דרשמעון 

דלא יבדיל היינו דאין צריך להבדיל כל השנים ויכול להבדיל כל ... שמעון 

לא אתיא כותיה אלא כרב  ...והסוגיא דלעיל . השנים אפילו קודם הזאה

 בי אלעזר ברבי שמעוןומוקמינן לא יבדיל לר ,חסדא ורבא ואביי דהתם

ולא מפרש ליה קרא אין צריך  ,ואם הבדיל פסיל ליה ,ודם הזאהק

 ,פירשבינו תם ור) ג( ... אלא מוקמי לה קודם הזאה ,להבדיל אחר הזאה

אינו צריך  ,מאי לא יבדיל דקרא ,דהא דקאמר רבי שמעון בן אליקים

כל שכן שמוציא  ,וכשמבדיל ,דלדם הוא צריך ,היינו בשעת מצוי ,להבדיל

אבל אשעת  ,ת הזאה דוקא קאמר קרא לא יבדיל כללובשע ,דםכל ה

ושבקינן לקרא דאיהו  ,מיצוי קאמר קרא לא יבדיל אין צריך להבדיל

 ,דמדאפקיה בלשון לאו ,ותרווייהו משתמעי מיניה ,דחיק ומוקי אנפשיה

 ,ולאסור אף בשעת מיצוי לא אתא קרא ,קדריש דבשעת הזאה לא יבדיל

ש ולכך י ,ין חטאת העוף לעולת העוףדחילק הכתוב ב ,דמוהקריבו נפקא

... דבשעת מיצוי אם ירצה לא יבדיל  ,דאתא קרא למימר נמילומר 

 ].'תוס[

קום המליקה ונחלקו חכמים מניין עולת העוף לא נתפרש מ

  .לנו שמקומו ממול העורף
  

שנאמר בעולת דין זה למד ממה  –לדעת רבי ישמעאל 

כמשפט , שמליקתה ממול העורף, ללמד, "ַּכִּמְׁשָּפט"העוף 

  ].א"כפי שנתבאר לעיל בדף כ[, חטאת העוף
  

דין זה למד  –ולדעת תנא קמא ורבי אלעזר ברבי שמעון 

, מליקת חטאת העוף היא מול העורףשכן , בבניין אב

ואם כן אף מליקת עולת הוף הקרויה , וקרויה מליקה

  .תהא ממול העורף, מליקה

  

  עופות הכשרים לקרבנות העוף

, בכל מקום שנזכרו בתורה קרבנות הבאים מן העוף

והתורים קרויים , כלומר קטנים, היונים קרויים בני יונה

ְוִאם ִמן ָהעֹוף עָֹלה ", רנאמבעולת העוף הבאה בנדבה [. תורים

". ֶאת ָקְרָּבנֹוַהּתִֹרים אֹו ִמן ְּבֵני ַהּיֹוָנה  ִמןְוִהְקִריב ' הָקְרָּבנֹו לַ 

הבא על טומאת מקדש וקדשיו ושבועת ביטוי  ובקרבן עולה ויורד

ֲאֶׁשר ָחָטא  ְוִאם לֹא ַתִּגיַע ָידֹו ֵּדי ֶׂשה ְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו", נאמר

". ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלעָֹלה' הלַ ם אֹו ְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה ְׁשֵּתי תִֹרי

 ְוִאם לֹא ִתְמָצא ָיָדּה ֵּדי ֶׂשה ְוָלְקָחה", נאמר ובקרבן יולדת עניה

 ְלַחָּטאת ְוִכֶּפר ָעֶליהָ  ֶאָחד ְלעָֹלה ְוֶאָחדתִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה  ְׁשֵּתי

 ּוְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני", נאמר ע עניובקרבן מצור". ַהּכֵֹהן ְוָטֵהָרה

ובקרבן ". ָידֹו ְוָהָיה ֶאָחד ַחָּטאת ְוָהֶאָחד עָֹלה ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיגְּבֵני יֹוָנה 

ְּבֵני יֹוָנה  ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵניּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיַּקח לֹו ", נאמר הזב

ְוָעָׂשה אָֹתם . ָנם ֶאל ַהּכֵֹהןּוְנתָ  ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד 'הּוָבא ִלְפֵני 

". ִמּזֹובֹו' הְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ִלְפֵני  ַהּכֵֹהן ֶאָחד ַחָּטאת ְוָהֶאָחד עָֹלה

 ֵניְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁש ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִּתַּקח ָלּה ", נאמר ובקרבן הזבה

ְוָעָׂשה . אֶֹהל מֹוֵעד חְוֵהִביָאה אֹוָתם ֶאל ַהּכֵֹהן ֶאל ֶּפתַ ְּבֵני יֹוָנה 

 'ה עָֹלה ְוִכֶּפר ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ִלְפֵני ַהּכֵֹהן ֶאת ָהֶאָחד ַחָּטאת ְוֶאת ָהֶאָחד

ּוַבּיֹום ", נאמר ובקרבן טהרה של נזיר טמא". ֻטְמָאָתּה ִמּזֹוב

אֶֹהל ֶאל ַהּכֵֹהן ֶאל ֶּפַתח יֹוָנה  ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵניַהְּׁשִמיִני ָיִבא 

ְוִכֶּפר ָעָליו ֵמֲאֶׁשר  ְוָעָׂשה ַהּכֵֹהן ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלעָֹלה .מֹוֵעד

  . "]רֹאׁשֹו ַּבּיֹום ַההּוא ָחָטא ַעל ַהָּנֶפׁש ְוִקַּדׁש ֶאת
  

שיש להביא בני יונה , בומתוך שחזרה תורה בכל מקום

  .ויונים גדולות פסולות, הרי הדבר מעכב, קטנים
  

כשם שהיונים  ,תורים לבני יונה למדנו ומתוך שהוקשו

כך גם התורים אינם כשרים , אינן כשרות גדולות כתורים
                                                                                                                                                                                                                         

 
דאפילו לא היה  ,מקראות קא דריש על כרחיה לאו משום דאיכא הרבה ב

מדכתיב בהאי  ,הוי מצי למדרש ,ובני יונה כתוב אלא בחד דוכתא תורים

יש לו לפסוק לייתר לשונו ולכתוב בני דלמה  ,בני בני יונה ובהאי לא כתיב

 ].'תוס. [דלא לשתמיט לרבותא בעלמא נקטיה והא דנקט ,בחנם



  עא           ב"דף כ   פרק ראשון   הכל שוחטיןמסכת מנחות     
 

  בני ברק 8פלדמן " בקיצור"© כל הזכויות שמורות 
 www.bekitsur.org 

  .קטנים כיונים
  

, ופסולים בבני יונהכשרים בתורים , שגדולים, ונמצא

  . ופסולים בתוריםכשרים בבני יונה , וקטנים
  

ויונים גדולות ממש , שתורים קטנים ממש, ועד עתה למדנו

, ידענו מה דינם מתחילת הציהוב אבל לא, פסולות

ועד  ,]להביא נוצה יפה צהובה סביב לצואר םכשמתחילי[

ועוד , יצאו מכלל קטנות, שכל הזמן הזה, לגמרישיזהיבו 

  .לא הגיעו לכלל גדלות
  

, "ַהּתִֹרים אֹו ִמן ְּבֵני ַהּיֹוָנה ִמן", אבל מתוך שנאמר

, כלומר לא כולם כשרים אלא מקצתם, שמשמע מיעוט

אבל , דנו שתורים אינם כשרים אלא בגדלות ממשלמ

, הם פסולים, אף שיצאו מכלל קטנים, בתחילת הציהוב

ובני יונה אינם כשרים אלא . עד שיזהיבו ויחשבו גדולים

אף , אבל בתחילת הציהוב הם נפסלים, בקטנות ממש

שכן , י"ולהלן יתבאר בעזה. [שעדיין לא הגיעו לכלל גדלות

רק אם תחילת הציהוב הוא , יש ללמוד מהכתוב הזה

אבל אם , אלא בריה בפני עצמה, בוודאי לא גדול ולא קטן

כי לפי , אין הכתוב ממעט זאת, הוא ספק גדול ספק קטן

ואם הוא גדול , אם הוא קטן הוא כשר בבני יונה, האמת

  ].אוהכתוב בא ללמד דבר אחר, הוא כשר בתורים
  

שרים מה שאמרנו שבני יונה כש, יעקב קרחה באמרו

כי ביום לידתם , מיום לידתם ממשהכוונה אין , בקטנות

ותחילת הכשרם , ואינם ראויים להקרבה, הם מאוסים

שכששומטים מהם , גמשיהא הדם מצוי בבשרם, הוא

  .יוצא משם דם, נוצה

  הסיבה שאין מביאים תורים ובני יונה בתחילת הציהוב

בא , "ַהּיֹוָנה ַהּתִֹרים אֹו ִמן ְּבֵני ִמן", לעיל נתבאר שהכתוב
                                                                                                                                                                                                                         

 
דלפעמים  ,כמו גבי בהרת ומעשר ,כל ספקא דאי אפשר להתברר...  א

שייך למעוטי מקרא שפיר מטעם  ,שהוא כך ולפעמים שהוא בענין אחר

 ,וב שויןדכל תחלת הציה ,אבל הכא אפשר לברר ספקא זו ,שהם ספק

הלכך לא אתא קרא ... וקמי שמיא גליא אם הם קטנים או גדולים 

 ].'תוס... [למעוטי מטעם שהם ספק שאינו ספקא קמי שמיא 
 .ושנה יעקב קרחה –העירוני לכתוב  ב
ופירש  ."ְוֶאְפרָֹחו ְיַעְלעּו ָדם"כלשון הכתוב  ,לשון הגמרא הוא משיעלעו ג

וכן פתרו  .ל"מצוי בבשר כנדם הכלומר ש ,שהוא לשון בליעה ,י"רש

 ְוָׁשתּוִמיד ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְׁשִתיֶתם ַעל ַהר ָקְדִׁשי ִיְׁשּתּו ָכל ַהּגֹוִים ּתָ " ,והוא כלשון הכתוב ,מנחם

 ,פירשו' אולם התוס. שהכוונה לבליעת מה שישתו, "ְוָהיּו ְּכלֹוא ָהיּוְוָלעּו 

ים ֶאת ִק לאֹ 'הַוִּיֶבן ", כמו שתירגם אונקלוס את הכתוב, שהוא מלשון צלע

שבני יונה , כוונת הגמרא, ולפי זה, "ים ית עלעאלאק 'הובנא ", "ַהֵּצָלע

 . יבוא דם מהצלעות, משעה שאם ישמטו כנפיהם, כשרים

. שאין מביאים תורים ובני יונה בתחילת הציהוב, ללמד

דבר כן אם אלא , אלא שאין להעמיד את הכתוב בזאת

שבתחילת הציהוב אינם קרויים לא גדולים ולא , ברור הוא

  .קטנים
  

, אבל אם באמת בתחילת הציהוב הם גדולים או קטנים

דין , ניםאם הם גדולים או קט, ולנו בלבד יש ספק בדבר

ואם הם , פשוט הוא שאם הם גדולים הם כשרים בתורים

רק מספק אין אפשרות להביא ו, קטנים הם כשרים ביונים

ודווקא כשמחויב להביא יונה בוודאי או . לא זה ולא זה

שאמר הרי , אבל כשמחויב להביא מה שירצה, תור בוודאי

ה והביא תחילת הציהוב ביונ, עלי להביא או תור או בן יונה

. דיצא ממה נפשך באחד מהם, עם תחילת הציהוב בתור

למעט את " ַהּתִֹרים אֹו ִמן ְּבֵני ַהּיֹוָנה ִמן"ולא בא הכתוב [

  ].כמבואר להלן, אלא דבר אחר, תחילת הציהוב
  

האם תחילת הציהוב הוא בריה , ורבי זירא נסתפק בזה

או ספק קטן ספק גדול , בפני עצמה כביאור הראשון

  .כביאור השני

  

  "ַהּתִֹרים אֹו ִמן ְּבֵני ַהּיֹוָנה ִמן"

, שאם תחילת הציהוב אינו לא גדול ולא קטן, לעיל נתבאר

שאף , בא ללמד" ַהּתִֹרים אֹו ִמן ְּבֵני ַהּיֹוָנה ִמן"הכתוב 

  .תחילת הציהוב אין באים לא תורים ולא בני יונה
  

לא בא , אולם אם תחילת הציהוב הוא ספק גדול ספק קטן

 הלמעט עוף נרבעאלא , ל למעט תחילת הציהוב"הנהכתוב 

שהעוף אינו , שהיה מקום לומר. ונעבד שפסולים להקרבה

שכן בפרשה המלמדת שבהמות בעלי , נפסל בדברים אלו

 ָמְׁשָחָתם ָּבֶהם מּום ָּבם ִּכי", נאמר, מום פסולים להקרבה

והשחתה האמורה בכתוב היא לשון ערוה , "לֹא ֵיָרצּו ָלֶכם

ֶאת ַּדְרּכֹו ַעל  ִּכי ִהְׁשִחית ָּכל ָּבָׂשר"לשון ערוה כמו [, ה זרהועבוד

ֶסל ֶּפן ַּתְׁשִחתּון ַוֲעִׂשיֶתם ָלֶכם ּפֶ "כמו , ולשון עבודה זרה ו"ָהָאֶרץ

                                                                                                                                                                                                                         
 
ש וי) א. (היאך יכול להקריב ,כיון דממה נפשך האחד פסולם תאמר וא ד

יון שהביאן אי נמי כ) ב. (דמיבעיא ליה כגון דאם עבר כהן והקריבלומר 

) ג. (האחד מהן ראוי להקריבכל מקום מאחר דמ ,ליד הכהן יצא ידי נדרו

שכל עופות כשרין  ,דמשמע בירושלמי דמסכת מגילה ,מ דבבמה איירי"וי

 ,וליתא .ולא מיעט אלא טמאין ,ואפילו חיה ,ואפילו תרנגולים ,בבמה

 ].'תוס[. .. דהתם מיירי בבמה לבני נח
 ].י"רש. [פות דאין לך עוף רובעלמימר בעו רובע ליכא ה
ַוִּיְקחּו ָלֶהם " ,שנאמר ,קלקלו ודור המבול בערוה ,בדור המבול כתיב ו

. ולכל בהמה וחיה םריעיה שהיו נזקקין לנשי" ָנִׁשים ִמּכֹל ֲאֶׁשר ָּבָחרּו
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שבא , והיה מקום לומר, "]אֹו ְנֵקָבה ְּתמּוַנת ָּכל ָסֶמל ַּתְבִנית ָזָכר

, וללמד, וםהכתוב להקיש פסול ערוה ועבודה זרה לפסול מ

גם אם נרבעו או נעבדו , שרק בבהמות שהמום פוסל בהם

אינו נפסל גם , אאבל עוף שאין המום פוסל בו, הם פסולים

ַהּתִֹרים אֹו ִמן ְּבֵני  ִמן", ולכן נאמר, אם נרבע או נעבד

שאין , שגם מהעופות אין מקריבים את הכל, ללמד, "ַהּיֹוָנה

  .מקריבים מהם נרבע ונעבד

  

  ג"דף כ

  

  הקרבת פלגס

ומנחתו עשרון סולת , כל שנתו הראשונה קרוי כבש, הכבש

  . ונסכו רביעית ההין יין, בלול ברביעית ההין שמן
  

שנכנס חודש שלם , ומשנעשה בן שלושה עשר חודשים

ומנחתו שני עשרונים סולת , קרוי איל, בתוך שנה שניה

  . ונסכו שלישית ההין יין, בלול בשלישית ההין שמן

אלא , ולא קרוי איל, דש שלושה עשר אינו קרוי כבשוכל חו

  .אולם מנחתו ונסכיו כשל איל, קרוי פלגס
  

שפלגס אינו כבש ולא , דין ברור הוא –לדעת רבי יוחנן 

  . אלא דבר אחר, איל

כלומר שהתחייב [ מי שמחויב להביא כבש או אילולכן 

לא יצא ידי , והביא פלגס, ]להביא אחד מהם כפי שירצה

                                                                                                                                                                                                                         
 

 ].י"רש[
 ,"תמים זכר בבקר בכשבים ובעזים"דריש לה מדכתיב ורת כהנים בת א

ומחוסר אבר דפסול  .ואין תמות וזכרות בעופות ,תמות וזכרות בבהמה

ולא כמו שפירש כאן  .ולא כל העוף "מן העוף" ,נפקא ליה מדכתיב ,בעוף

  . "הקריבהו נא לפחתך" ,משום ,בקונטרס

והא אפילו לבני נח נמי  ,קרא לפסול מחוסר אברמה לי ל, ם תאמרוא

משום  ,ש לומרוי .דליכא מידי דלישראל שרי ולבני נח אסור ,אסור

דכל מצוה שנאמרה לבני נח ולא נשנית  ,דאמרינן בפרק ארבע מיתות

כדי לאסור  ,ולכך הוצרך לשנותה ,לישראל נאמרה ולא לבני נח ,בסיני

  . לזה ולזה

מן "מדאצטריך  ,קרא דאין תמות וזכרות בעופות למה לי, ם תאמרוא

למה  ,דאי פוסל ,ידעינן דאין מום פוסל בעוף ,לאסור מחוסר אבר "העוף

הוא  ,דאי לאו קרא דאין תמות וזכרות בעופות ,ויש לומר ".מן העוף"לי 

אתא לאסור אפילו הנך מומין דשרו  "מן העוף"ו ,דמום פוסל בעוף אמינא

  . לאסור אתא ולא להתיר ,"מן העוף"דקרא ד ,בבהמה

שמעינן שפיר  ,לנרבע ונעבד "מן התורים"מדאיצטריך  ,ואין להקשות נמי

משום  ,"מן התורים"דאיצטריך  ,דאיכא למימר .ל בעופותדאין מום פוס

  ליתנהו נמי בנרבע ,כיון דעופות ליתנהו ברובע ,דסלקא דעתין

 ].'כל זה מהתוס[

  ].שכן לא הביא לא כבש ולא איל[ ,חובתו
  

, או מחויב להביא איל, וכל שכן שהמחוייב להביא כבש

  . לא יצא ידי חובתו, והביא פלגס
  

כי נאמר , והסיבה שהמביא פלגס מביא עמו נסכי איל

לרבות פלגס לדין , "לאילאו "בכתוב בעניין נסכי איל 

  .נסכי איל
  

  . פלגס הוא ספק –ולדעת בר פדא 
  

  . ין דבריו בשני אופניםויש להב
  

  .'אופן א -
  

הספק ו, דין ברור הוא שאין בכבשים אלא או כבש או איל

  . כבש או אילהאם הוא , הואבפלגס 
  

כלומר [, מי שמחויב להביא כבש או איל, ולפי זה

, והביא פלגס, ]שהתחייב להביא אחד מהם כפי שירצה

  ]. שכן הביא כבש או איל[, יצא ידי חובתו
  

והביא , או מחויב להביא איל, ב להביא כבשוהמחויי

שהרי ספק אם הביא מה , ספק אם יצא ידי חובתו, פלגס

  . שהיה מחויב בו
  

ומתנה , מביא עמו נסכי איל, המקריב פלגס, ומכל מקום

כפי , ואם הוא כבש, הרי אלו נסכיו, שאם הוא איל, עליהם

  . בוהמותר נדבה, הצריך לכבש הם נסכיו
  

  .'אופן ב -
  

ספק כבש כלומר , ספק שיש בו שלושה צדדיםגס הוא פל

  .וספק בריה בפני עצמה, גמורספק איל , גמור
  

כלומר [, מי שמחויב להביא כבש או איל, ולפי זה

, והביא פלגס, ]שהתחייב להביא אחד מהם כפי שירצה

שכן אם פלגס הוא בריה בפני [, ספק אם יצא ידי חובתו

  ].לא הביא לא כבש ולא איל, עצמה
  

                                                                                                                                                                                                                         
 
ולהתנות  ,יכול להביא שיעור נסכי איל ,בשלמא נסכים א"הקשה ריב ב

המתנדב יין ... כרבי עקיבא דאמר [ ,שיהא המותר לנדבה ,שאם הוא כבש

אם פירש מודה ... ואפילו לרבי טרפון דאמר לאישים  ,יםמנסכו לספל

דשל כבש  ,הא אין בלילתן שוה ,אבל במנחה היכי מתני ].דאזיל לספלים

ריבה שמנה או שחיסר  ...ותנן  ...ושל איל בלילתו עבה  ... ,בלילתו רכה

ושיעור  ,א דמייתי שיעור מנחת כבש בכלי אחד"ותירץ ריב... פסולה 

ואף שסתם מנחה , ומתנה שהאחד מהן יהיה נדבה ,אחדמנחת איל בכלי 

מנחת שמביא נדבתו אם מפרש , ואינה כליל כמנחת נסכים, נדבה נקמצת

 ].'תוס.[ויכול להתנות שפיר ...הויא כולה כליל  ,נסכים
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, או מחויב להביא איל, וכל שכן שהמחוייב להביא כבש

שהרי ספק אם , ספק אם יצא ידי חובתו, והביא פלגס

  . הביא מה שהיה מחויב בו
  

ומתנה , מביא עמו נסכי איל, המקריב פלגס, ומכל מקום

כפי , ואם הוא כבש, הרי אלו נסכיו, שאם הוא איל, עליהם

ואם הוא פלגס . והמותר נדבה, הצריך לכבש הם נסכיו

  . כל הנסכים לנדבה, שאין לו נסכים
  

ל מתבארים "ורבי זירא נסתפק באיזה אופן מהאפנים הנ[ 

  ].ולא נפשט ספקו, דברי בר פדא
  

  שיאור וסידוק 

באיזה , נחלקו חכמים לעניין בצק שהחל לתפוח בפסח

  :שיעור הוא נחשב חמץ

  דעת רבי יהודה  דעת רבי מאיר  

  הכספת פנים

שיאור  חמץ הקרוי

הוא  אחמץ גמורו

האוכלו חייב מלקות 

אבל כרת אינו חייב 

הוא  נוקשהכי חמץ 

  שאינו ראוי לאכילה

מצה אינו חמץ אלא 

  בגמורה

  נסדק כקרני חגבים

סדק לכאן וסדק [

  ]לכאן
והאוכלו חמץ גמור 

  חייב כרת

דינו חמץ הקרוי שיאור ו

לשריפה אבל האוכלו 

  אף ממלקותפטור 

י זירא ובזה נסתפק רב[

לדעת רבי יהודה האם 

הוא ספק מצה מצב זה 

ספק חמץ או שהוא ודאי 

  ]לא מצה ולא חמץ

  נתערבו סדקים זה בזה
והאוכלו חייב חמץ גמור 

  כרת

  

  הבאת קרני חגבים ללחמי תודה אליבא דרבי יהודה
                                                                                                                                                                                                                         

 
, ם תאמרוא. הוכחת הגמרא שהוא חמץ גמור כי לוקין על אכילתו א

וכי תימא נילף , "כל"כתיב מד ...לענין פסח דרבייה קרא  ודילמא שאני

אבל  ,כרת גמרינן דלמא מחמץ גמור דחייב ,חמץ דתודה מחמץ דפסח

ונראה ...  חמץ לענין תודה לא חשיב ,האי דלא חשיב חמץ גמור לענין פסח

והא  .חמץ גבייהו דחמץ נוקשה חשיב ]ובמנחות[דיש שום יתור בתודה 

 ,גבי תודה ,נוקשה דלכולי עלמא אין מחמיצין בחמץ, דמשמע התם

היינו  ,דחמץ נוקשה הוי והתם משמע ,דקאמר אין מחמיצין בתפוחים

מצוה לעשות בחמץ  ,הלחם וחלות תודה דכשבא לחמץ שתי ,לכתחלה

 ].'תוס. [גמור
ויש לומר . משמע דאסור באכילה... ואם תאמר והא בפרק אלו עוברין  ב

וי מצה דמדרבנן בעלמא אסור דמדשרי ליתנו לפני כלבו שמע מינה דה

 ].'תוס. [מעליתא

בצק שנעשו בו כקרני , שלדעת רבי יהודה, כבר נתבאר

  .מכלוםאבל האוכלו פטור , ישרף, חגבים בפסח
  

כי הוא ספק מצה , האם הסיבה לכך, ונסתפק רבי זירא

אבל , ומחמת שהוא ספק חמץ הוא נשרף[, ספק חמץ

או , ]אין חיוב מלקות על אכילתו, מאחר שהוא ספק מצה

ומשום שאינו [, אינו לא מצה ולא חמץכי , הסיבה לכךש

  ].אין לוקים על אכילתו, ומשום שאינו חמץ, מצה ישרף
  

שבכך , הרי עלי לחמי תודה, אמר אדםאם , ומעתה

שמחויב להביא כל ארבעים , מתחייב להביא תודה ולחמיה

אינו יכול להביא , ועשר של חמץ, שלושים של מצה, חלות

כי אינו יודע אם הם חמץ או , חלות שנסדקו כקרני חגבים

  .מצה או לא חמץ ולא מצה
  

הרי עלי עשר חלות לפטור תודתו של , וכן כשאמר אדם

לא יוכל להביא לשם כך , מאחר שנדר לפטור אותו, וניפל

כי מאחר שאינו יודע אם הם , חלות שנסדקו כקרני חגבים

  .פלוני לא יוכל לפטור עצמו בהם, חמץ או מצה
  

בלשון  ,אבל כשאמר הרי עלי עשר חלות לתודתו של פלוני

די בכך שיהיו החלות שמביא , שאינו בא לפוטרו מחובתו

  . ראויות לתודה
  

האם יוצא ידי , לדעת רבי יהודה יש להסתפק, ולפיכך

אם חלות שכן , חובתו בהבאת חלות שנסדקו כקרני חגבים

, באמת ראויות הן לתודה, אלו הן ספק חמץ ספק מצה

לפיכך הנודר ו, אלא שאנו לא יודעים אם למצה או לחמץ

, ויביא בדמיהם חמץ ודאי, ויפדו[, בהבאתןיוצא ידי חובתו 

, אבל אם חלות אלו אינן לא חמץ ולא מצה, ]גאו מצה ודאי

  .לא יצא הנודר ידי חובתובהבאתן 

  

  ד"דף כ

  

  אינו מונע ללמוד בקל וחומר" חוקה"

, כגון עבודת יום הכיפורים, "חוקה"כל פרשה שנאמר בה 

 ֵניְוָהְיָתה ּזֹאת ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ְלַכֵּפר ַעל ְּב ", שנאמר בה

, וכן פרשת פרה אדומה, ד"אָתם ַאַחת ַּבָּׁשָנהִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַחּטֹ
                                                                                                                                                                                                                         

 
 .י"עיין היטב בדברי רשו ג
ורבי יהודה ... תימה דבפרק טרף בקלפי מוקי האי ברייתא כרבי יהודה  ד

דלא כתיב חוקה אלא בדברים הנעשים בפנים בבגדי לבן ... אית ליה 

והא  ,דמאי פריך ,ר מנוח"אבל מכל מקום הקשה ה...  והגרלה בחוץ הויא

 .וצריך עיון שם ,והגרלה לאו עבודה היא ,ה אלא אעבודהלא כתיב חוק
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כל האמור , "'הזֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ", שנאמר בה

  .ואם שינה פסול, אבעניין מעכב
  

ומכל מקום אף שאין לשנות מהאמור בעניין מכל מקום כל 

דבר הלמד באחד משלוש עשרה מידות הרי הוא כאמור 

  מהאמור בעניין ואינו נחשב כשינוי 
  

, רק משום שנאמר בעניין הגרלת שני השעירים, ולכן

' הלַ  ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַהָּׂשִעיר ֲאֶׁשר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל"

, שאין נעשה חטאת אלא על ידי גורל, למדנו" ְוָעָׂשהּו ַחָּטאת

אף על פי שנאמר בעבודת יום , "ְוָעָׂשהּו"אבל לולא המיעוט 

שהשעיר , היה ניתן ללמוד בקל וחומר ,"חוקה"הכיפורים 

נעשה חטאת גם על ידי קריאת שם שהכהן קורא לו 

, שכן קריאת שם מועילה בכל מקום[, אף בלא גורל, חטאת

, שאחד לחטאת ואחד לעולה, כגון בקן של שני גוזלות

ואם , לזה חטאת ולזה עולה, ונקבעים על ידי קריאת שם

יל אלא ביום שאינו מוע, כן היא עדיפה על  הגורל

  ].בהכיפורים
  

, לפסול עריפה בפרה אדומה, רק משום שנאמר מיעוט, וכן

אבל , אינה כשרה בעריפה, ]י להלן"כפי שיתבאר בעזה[

היה ניתן , "חוקה"אף על פי שנאמר בפרה , לולא המיעוט

שכן עגלה [, שתהא כשרה גם בעריפה, ללמוד בקל וחומר

כן פרה שכשרה ואם , אינה כשרה בשחיטה וכשרה בעריפה

  ].גכל שכן שכשרה בעריפה, בשחיטה

  

  

  אופן המתת פרה אדומה ועגלה ערופה

                                                                                                                                                                                                                         
 

 ].'תוס[
דזבחים דחוקה לא הוי עיכוב  דמשמע בפרק שני ,אומר רבינו תם א

דילפינן התם מגזרה שוה דלא רחוץ ידים  ,אלא מגזרה שוה ,ממשמעו

 ].'תוס. [חוקה משתויי יין מגזירה שוה חוקה ,חילל
ל וחומר אימא ק ,שלא קדש הגורלמנא לן  קינים גופייהו ,ואם תאמר ב

 ].'תוס. [מיעוט ויש לומר דאיכא שום .איפכא
ל מק ,שתהא פרה כשרה במליקה, ל וחומראין ללמוד בענין זה מק ג

 ...דהא לקמן . הוכשר במליקה ,שלא הוכשר בשחיטה ,מעוףוחומר 

אין ללמוד כן ו. ולא ראשו של אחר ,ראשו של זה ממול עורף ,דרשינן

דלמאן  ,דבהמה שלא הוכשר במליקהל וחומר שר בשחיטה מקשיוכ ,בעוף

ראה נעוד ו. ובנין אב מהלכהל וחומר אין דנין ק ,דיליף רוב שנים מהלכה

תו לא מצי  ,דכיון דאיכא מיעוטי בפרה ובעגלה לענין שחיטה ועריפה, לי

דאיכא למימר  ,למילף עוף מבהמה ובהמה מעוף לענין שחיטה ומליקה

אין שחיטה ילו הכי ואפ ,ה כשרה בפרה וכשרה בעגלהעריפה תוכיח שאינ

 ].'תוס[. וכן איפכא ,אף אני אביא מליקה ,כשרה בה

  :בעניין עגלה ערופה נאמרו שני כתובים
  

ללמד שאינה כשרה אלא  –" ְוָעְרפּו ָׁשם ֶאת ָהֶעְגָלה) "א(

  .ושנה על כך הכתוב ללמד שהדבר מעכב, בעריפה
  

, שדווקא עגלה נערפת ללמד –" ָהֶעְגָלה ָהֲערּוָפה ַבָּנַחל) "ב(

  .אבל פרה אדומה אינה נערפת אלא נשחטת
  

עריפה ו. שחיטה כשרה בפרה ופסולה בעגלהש, ומכאן

  .כשרה בעגלה ופסולה בפרה

  

  .הכתובים בעניין השנים

ַלָּצָבא  אִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָּכל ּבָ "

  "ֶהל מֹוֵעדַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּבאֹ

ָּכל ַהָּבא ַלֲעבֹד  ִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה"

  "מֹוֵעד ֲעבַֹדת ֲעבָֹדה ַוֲעבַֹדת ַמָּׂשא ְּבאֶֹהל

ִרים זֹאת ֲאֶׁשר ַלְלִוִּים ִמֶּבן ָחֵמׁש ְוֶעְׂש  .ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר 'הַוְיַדֵּבר "

ּוִמֶּבן ֲחִמִּׁשים  .ִלְצבֹא ָצָבא ַּבֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָיבֹוא

ְוֵׁשֵרת ֶאת ֶאָחיו ְּבאֶֹהל  .ָׁשָנה ָיׁשּוב ִמְּצָבא ָהֲעבָֹדה ְולֹא ַיֲעבֹד עֹוד

ַיֲעבֹד ָּכָכה ַּתֲעֶׂשה ַלְלִוִּים  מֹוֵעד ִלְׁשמֹר ִמְׁשֶמֶרת ַוֲעבָֹדה לֹא

  ".ְּבִמְׁשְמרָֹתם
  

  .פרשת מומים

 ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר ִאיׁש ִמַּזְרֲעךָ  .ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר 'הַדֵּבר ַויְ "

ִּכי ָכל  .יוקָ לאֹ ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו מּום לֹא ִיְקַרב ְלַהְקִריב ֶלֶחם ְלדֹרָֹתם

 .אֹו ִפֵּסַח אֹו ָחֻרם אֹו ָׂשרּועַ  ִאיׁש ֲאֶׁשר ּבֹו מּום לֹא ִיְקָרב ִאיׁש ִעֵּור

ל אֹו ִגֵּבן אֹו ַדק אֹו ְּתַבּלֻ  .ָיד ִיְהֶיה בֹו ֶׁשֶבר ָרֶגל אֹו ֶׁשֶבראֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר 

ַרע ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ּבֹו מּום ִמּזֶ  .ַיֶּלֶפת אֹו ְמרֹוַח ָאֶׁשְך  ְּבֵעינֹו אֹו ָגָרב אֹו

יו קָ לאֶֹלֶחם  מּום ּבֹו ֵאת 'הלֹא ִיַּגׁש ְלַהְקִריב ֶאת ִאֵּׁשי  ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן

 .לַהֳּקָדִׁשים יֹאכֵ  יו ִמָּקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים ּוִמןקָ לאֶֹלֶחם  .ׁש ְלַהְקִריבלֹא ִיּגַ 

ִּכי מּום ּבֹו ְולֹא ְיַחֵּלל  ַאְך ֶאל ַהָּפרֶֹכת לֹא ָיבֹא ְוֶאל ַהִּמְזֵּבַח לֹא ִיַּגׁש

ו יַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבנָ  .ְמַקְּדָׁשם' הֶאת ִמְקָּדַׁשי ִּכי ֲאִני 

  ".ִיְׂשָרֵאל ְוֶאל ָּכל ְּבֵני

  

  לויים הראויים לעבודה

ָנה ִמֶּבן ָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים ָׁש זֹאת ֲאֶׁשר ַלְלִוִּים ", כתוב אחד אומר

, וכתוב שני אומר, "ִלְצבֹא ָצָבא ַּבֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד ָיבֹואָוַמְעָלה 

, מלמדיםושני הכתובים הללו , "ִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה"

הם מתחילים , שכשהלויים מגיעים לעשרים וחמש שנה

ולנטותו  ,להוריד המשכן לפרקוכגון [, ללמוד הלכות עבודתם

וכשהם , ]והשיר לקרבן בפה ובכלי, להעמיד קרסיו וקרשיו

  .הם מתחילים לעבוד, מגיעים לשלושים שנה
  

דבר אחד היו , ובשני דברים היו הלויים נפסלים מהעבודה
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ואלו , ודבר שני נפסלים בו בכל זמן, ו רק במדברנפסלים ב

  .הם
  

  .שנים. א

בָֹדה ּוִמֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָיׁשּוב ִמְּצָבא ָהעֲ ", נאמר בלוויים

, שהשנים פוסלות את הלוויים, ללמד, "ְולֹא ַיֲעבֹד עֹוד

  .לא יעבדו עוד, כלומר כשהגיעו לחמישים שנה
  

שנאמר , שבמדבר ופסול זה לא נאמר אלא בעבודת המשכן

ָּכל ַהָּבא ַלֲעבֹד ֲעבַֹדת  ְוַעד ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה"... , אבכתוב

שלא נאמר פסול , ללמד, "מֹוֵעד ֲעבָֹדה ַוֲעבַֹדת ַמָּׂשא ְּבאֶֹהל

שהיו פורקים , אלא בזמן שנהגה עבודת משא, שנים

אבל כשהיו בשילה ובבית , ונושאים את המשכן בכתף

שלא היתה עבודת הלויים לשאת את , עולמים  בירושלים

לא נפסלו , אלא להיות שוערים ומשוררים, המשכן וכליו

  .בשנים
  

  .קול. ב

 ]בין צעירים בין זקנים[= ַוְיִהי ְכֶאָחד"נאמר בלויים 

ללמד שעל כל " ֶאָחד ְוַלְמׁשֲֹרִרים ְלַהְׁשִמיַע קֹול בַלְמַחְּצִרים

ומכאן הלוויים לבשם את קולם שיהא נראה כקול אחד 

למדנו שמי שאין קולו נאה לכך פסול הוא לעבודת 

  .הלוויים
  

בעניין פסולם שנאמר , אין הלווים נפסלים אבל במומים

שרק במה שאמור , ללמד ,"ֲאֶׁשר ַלְלִוִּיםזֹאת "מחמת השנים 

ולא בפסולים האמורים , כגון בשנים, בהם הם נפסלים

  .כלומר במומים, בכהנים

  

  פה במשנתו כמה שניםתלמיד שלא ראה סימן י

שהלויים היו לומדים הלכות עבודתם חמש , לעיל נתבאר

  .שנים קודם שנכנסו לעבודתם
  

כדי לדעת , שיש ללמוד שלוש שנים, ובספר דניאל מבואר

 ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלַאְׁשְּפַנז ַרב", שנאמר, כראוי ספר ולשון כשדים

ְיָלִדים ֲאֶׁשר  .ַרע ַהְּמלּוָכה ּוִמן ַהַּפְרְּתִמיםּוִמּזֶ  ָסִריָסיו ְלָהִביא ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

 ּוַמְׂשִּכיִלים ְּבָכל ָחְכָמה ְויְֹדֵעי ַדַעת ֵאין ָּבֶהם ָּכל מאום מּום ְוטֹוֵבי ַמְרֶאה

ן ּוֲלַלְּמָדם ֵסֶפר ּוְלׁשֹוָּבֶהם ַלֲעמֹד ְּבֵהיַכל ַהֶּמֶלְך  ּוְמִביֵני ַמָּדע ַוֲאֶׁשר ּכֹחַ 

                                                                                                                                                                                                                         
 
ידיעות משמע  רקותימה דבפ... משמע דאי לאו מיעוט הוו  גמרי מהדדי  א

... ר נתנאל "ותירץ ה... דלא גמרינן  מהדדי אי לאו דכתיב תרי קראי 

 ,פסלו אף בשילה ובית עולמים אם לא היה הפסוק שי ,דהכא  סברא היא

 ].'תוס[ .הואיל ואינו תלוי בקדושת המשכן
 .כתיב למחצצרים ב

ִמְׁשָּתיו  ַוְיַמן ָלֶהם ַהֶּמֶלְך ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ִמַּפת ַּבג ַהֶּמֶלְך ּוִמֵּיין .ַּכְׂשִּדים

  ".ּוִמְקָצָתם ַיַעְמדּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ּוְלַגְּדָלם ָׁשִנים ָׁשלֹוׁש 
  

מתוך כך שנתנה תורה ללווים  –לדעת תנא קמא בברייתא 

הזמן  זהוש, למדנו, ללמוד הלכות עבודתםחמש שנים זמן 

ומי שאינו , הארוך ביותר שיש לתת ללמוד איזה דבר

מכאן [=, שוב לא יצליח, מצליח בלימודו במשך חמש שנים

 ]כלומר שלומד ושוכח במשך[לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו 

אבל אין ללמוד מהכתוב  ].שוב אינו רואהששנים  חמש

בדניאל ששלוש שנים הם זמן מספיק ללמוד כל דבר כי 

די בשלוש שנים , שרק ללימוד לשון כשדים שהוא קל יתכן

  .יש צורך בחמש שנים, אבל ללימוד דברים קשים יותר
  

שלוש שיש ללמוד , מהכתוב בדניאל –ולדעת רבי יוסי 

זהו הזמן הארוך ביותר ש, למדנו, ספר ולשון כשדיםשנים 

ומי שאינו מצליח , שיש לתת ללמוד את רוב הדברים

אבל אין  .שוב לא יצליח, ניםבלימודו במשך שלוש ש

ללמוד מהאמור בלוויים שחמש שנים הם הזמן הנצרך 

כי יתכן שרק ללימוד הלכות העבודה שהן , ללמוד כל דבר

להעמיד  ,לפרקו ולנטותו ,להוריד המשכן[קשות ומרובות 

יש צורך בחמש  ,]והשיר לקרבן בפה ובכלי, קרסיו וקרשיו

  .יםאבל לרוב הדברים די בשלוש שנ, שנים

  

  כהנים הראויים לעבודה

  .תחילת זמן עבודתם. א

, נקרא אישמשיהא , הכהן נכנס לעבודה, מדין תורה

בן שלוש עשרה שנה ויום אחד שהביא כלומר שיהא גדול 

ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ", שנאמר. שתי שערות של סימני גדלות

ִיְקַרב  ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו מּום לֹא ֵלאמֹר ִאיׁש ִמַּזְרֲעָך ְלדֹרָֹתם

הוא נפסל , כלומר כשיהא איש, "יוָק לאֹ ְלַהְקִריב ֶלֶחם

אפילו , אבל קודם היותו לאיש, ומוכשר בלא מום, במום

  .בלא מום הוא נפסל
  

לא החמירו חכמים על דין  –בברייתא  לדעת תנא קמא

  .ומשעה שנעשה הכהן גדול הוא נכנס לעבודה, תורה
  

מעשה הכהנים ל, אף שכן הוא דין התורה – ולדעת רבי

, שנאמר, אינם נכנסים לעבודה עד שיהיו בני עשרים שנה

ַהֵּׁשִני ֵהֵחּלּו  ים ִלירּוָׁשַלִם ַּבחֶֹדׁשִק לאֹּוַבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלבֹוָאם ֶאל ֵּבית הָ "

ָכל ֲאֵחיֶהם ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים וְ  ְזֻרָּבֶבל ֶבן ְׁשַאְלִּתיֵאל ְוֵיׁשּוַע ֶּבן יֹוָצָדק ּוְׁשָאר

הם הכהנים כפי [ַוַּיֲעִמידּו ֶאת ַהְלִוִּים  ַהָּבִאים ֵמַהְּׁשִבי ְירּוָׁשַלִם

  ַעלִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְלַנֵּצחַ  ]י להלן"שיתבאר בעזה
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אין ללמוד מהכתוב , ולדעת תנא קמא". ['הְמֶלאֶכת ֵּבית 

אבל , היו בני עשרים אשהמנצחים על המלאכה, אלא, הזה

  ]. ובדים היו קטנים מבני עשריםהע
  

ולכן , דין זה הוא תקנת חכמים, לדעת רבי, ללשון שני -

הכהנים פסולים עד שיהיו בני אף בדיעבד מחמת התקנה 

  עשרים 
  

אלא , לא תקנו חכמים כןש, מודה רבי, וללשון ראשון -

שהכהנים עצמם היו מונעים ממי שלא הגיע לעשרים 

  .בודתו כשרהעאם עבד , ובדיעבד, מלעבוד
  

הכהנים כשרים , מעיקר הדין – ולדעת ברייתא נוספת

ואף חכמים לא תקנו לעכבם , לעבוד משעה שיהיו גדולים

אלא שהכהנים היו מונעים ממי שלא הגיע , עד גיל עשרים

, עבודתו כשרה, אם עבד, ובדיעבד, לעשרים מלעבוד

  ].כדברי רבי ללשון ראשון[
  

  .הדברים הפוסלים אותם מעבוד. ב
  

  .מומים] א[

ֲאֶׁשר  ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר ִאיׁש ִמַּזְרֲעָך ְלדֹרָֹתם", נאמר

ללמד שכל , "יוָק לאֹ ִיְהֶיה בֹו מּום לֹא ִיְקַרב ְלַהְקִריב ֶלֶחם

  .כהן שיש בו מום פסול לעבודה
  

  .זקנה] ב[

כהן שהזקין באופן שידיו ורגליו רותתים מאין כח נפסל 

  .לעבודה
  

בהגיעם לשנת אינן פוסלות את הכהנים אבל השנים 

, נאמר, שכן בכתוב הפוסל את הלויים בשנים, החמישים

, שרק הלויים נפסלים בשנים, ללמד, "זֹאת ֲאֶׁשר ַלְלִוִּים"

  .אבל הכהנים אינם נפסלים בשנים

  

  הכהנים נקראו לוויים

בעשרים וארבעה מקומות נקראו , אמר רבי יהושע בן לוי

מ "וי. כי גם הם משבט לוימ שנקראו כן "י[, הכהנים לווים

  "].ְוִנְלוּו ָעֶליךָ "כמו מלשון שמשים שנקראו כן 
  

ְוַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ְּבֵני ", אחד מהמקומות הוא הכתוב -

 ִּבְתעֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמָעַלי ֵהָּמה ֲאֶׁשר ָׁשְמרּו ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ִמְקָּדִׁשיָצדֹוק 

  ".לאקים 'הְלָפַני ְלַהְקִריב ִלי ֵחֶלב ָוָדם ְנֻאם  ְרֵתִני ְוָעְמדּוִיְקְרבּו ֵאַלי ְלָׁש 
  

                                                                                                                                                                                                                         
 
ומלאכה הצריכה ניצוח היינו מלאכה קשה . י"העירוני לעיין בפירוש רש א

 . שיש לה צורך באיש גיבור ונצחן

ים ִלירּוָׁשַלִם ִק לאֹּוַבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלבֹוָאם ֶאל ֵּבית הָ ", ומקום נוסף הוא

ֲאֵחיֶהם  ָארַהֵּׁשִני ֵהֵחּלּו ְזֻרָּבֶבל ֶבן ְׁשַאְלִּתיֵאל ְוֵיׁשּוַע ֶּבן יֹוָצָדק ּוְׁש  ַּבחֶֹדׁש

ַוַּיֲעִמידּו ֶאת ַהְלִוִּים  ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ְוָכל ַהָּבִאים ֵמַהְּׁשִבי ְירּוָׁשַלִם

  ".'הְמֶלאֶכת ֵּבית  ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְלַנֵּצַח ַעל

  

  בעל קרי שטבל קודם שהטיל מים

, שטבל קודם שהטיל מים, כל בעל קרי –לדעת תנא קמא 

אבל בהטלת המים הוא נטמא , מיםטהר רק עד שיטיל 

והוא , כי יש לחוש שמא נשאר בפי האמה צחצוח קרי, שוב

שכן שכבת , ובכך נעשה שוב בעל קרי, יוצא עם מי הרגלים

  .זרע היוצאת מגופו מטמאה בכל שהוא
  

 ,לא נאמר הדין הזה אלא בחולה או זקן –ולדעת רבי יוסי 

ילד  אבל, ויש לחוש שלא יצא מהם הכל, שהם חלשים

ודאי לא נשאר בפי האמה שום , שכוחו במתניו, בריא

אף אם לא , טהורהוא , וכשיטבל אחר ראייתו, צחצוח קרי

ילד הוא אפילו מי , ולעניין זה. הטיל מים אלא אחר כך

, ובלבד שיש בכוחו לחלוץ נעל ולנעול נעל, שבא בימים

  . בעומדו על רגל אחת
  

והיה  ,נים שנהשהיה בן שמו ,אמרו עליו על רבי חנינא

   . וחולץ מנעלו ונועל מנעלו ,עומד על רגלו אחת
  

הן  ,חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי ,אמר רבי חנינא

   .עמדו לי בעת זקנותי

  

ליעשות שליח הוא ראוי  ,בנתמלא זקנומי ש: תנו רבנן

 התמנותול ,ולנדות ,שופרבלתקוע כגון  ,ציבור לכל צרכי[, ציבור

  .ולישא את כפיו ,תיבהולירד לפני ה ,]פרנס

                                                                                                                                                                                                                         
 
הביא שתי שערות יורד לפני משמע  ...הקורא את המגילה  רקתימה דבפ ב

יכול לירד  ,שערות שתיכשהביא ויש לומר ד. את כפיוהתיבה  ונושא 

או להתפלל בתעניות  ,אבל ליעשות שליח ציבור קבוע ,לפני  התיבה

אין  ,במסכת תענית נןכדאמרי, עד שיתמלא זקנוובמעמדות אינו נעשה 

דבסוף לולב  הגזול ם תאמר וא .מורידין לפני התיבה אלא זקן ורגיל

 ,דאמרינן  קטן שיודע לישא את כפיו[ ,ואפילו קטן נושא את כפיד ,משמע

אלא  ,ובקונטרס פירש לאו דוקא קטן ,מחלקין לו תרומה בבית הגרנות

ש וי ...]. ,אלא קטן ממש ,ולא משמע הכי ,מיירי כשהביא שתי שערות

 ,כדאמרינן גבי שיר ,עם הגדוליםהיינו  ,דהא דקטן נושא את כפיולומר 

 ,אבל בפני עצמו ...הלוים היו  נקראים וצערי  ,בין רגלי הלוים היו עומדין

  ]. 'תוס[ .שערות שתיאינו נושא את  כפיו עד שיביא 

הביא שתי ) ב. (קטן גמור נושא כפיו עם גדולים) א: ('היוצא מהתוס

נתמלא ) ג. (ובלבד שלא יעשה כן בקביעות, נושא כפים אף לבדו, שערות

 .נושא כפיו לבדו אף בקביעות, זקנו
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  טומאת כלי חרס לעומת טומאת שאר כלים

  .טומאת אויר. א

, נאמר, בכתוב המלמד דיני כלי חרס שנטמאו בשרצים

ּכֹל  ,ֶאל ּתֹוכֹו ]מהשרצים[=ְוָכל ְּכִלי ֶחֶרׂש ֲאֶׁשר ִיּפֹל ֵמֶהם "

  ".ִיְטָמא ְואֹתֹו ִתְׁשּבֹרּו ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו ]מאכל או משקה[
  

, למדנו, "ִיְטָמא ּכֹל ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו", וך שנאמרומת -

, כל מאכל שבתוכו טמא הוא, שכשנטמא הכלי בשרץ

שאין נוגעים בדפנות , אואפילו הכלי מלא בגרגירי חרדל

הסיבה שגם הפנימיים , ואם כן, אלא החיצונים שבהם

 באינה משום שהם נוגעים בכלי חרס הטמא, נטמאים

שהם בתוך כלי חרס טמא אלא משום , ]טומאת מגע[=

כלי חרס מטמא אוכל הנכנס ש, ומכאן, ג]טומאת אויר[=

  .אף כשאינו נוגע בו, לאוירו
  

, גם כשהכלי נטמא מהשרץ, "ּתֹוכֹו"ומתוך שנאמר לשון  -

כלשון האמור , "]ְוָכל ְּכִלי ֶחֶרׂש ֲאֶׁשר ִיּפֹל ֵמֶהם ֶאל ּתֹוכֹו["

 ר ְּבתֹוכֹוּכֹל ֲאֶׁש [", כשהכלי מטמא אוכלים שבתוכו

שכשם שהכלי מטמא  ,דיש ללמוד בגזרה שווה, "]ִיְטָמא

, כך הכלי נטמא מהשרץ, הנכנס לאוירו אף בלא נגיעה

שכלי חרס , ומכאן. כשהשרץ נכנס לתוכו אף בלא נגיעה

  .מקבל טומאה משרץ הנכנס לתוכו אף כשאינו נוגע בו
  

  ה"דף כ
  

וכתבה , "בתוך" "תוך"ומתוך שהיתה תורה יכולה לכתוב 

  .למדנו שני דינים נוספים, "ְּבתֹוכֹו" "ּתֹוכֹו"
  

בלא שדווקא כלי חרס נטמא ומטמא מתוכו , הואהאחד  -

אינם נטמאים או מטמאים מתוכם אבל שאר כלים , נגיעה

                                                                                                                                                                                                                         
 
דאין אוכל מקבל טומאה מדאורייתא פחות , בינו תםר לפי מה שמפרש א

ונקט  ,אלא כלומר ואפילו מלא ביצים ,לא נקט חרדל דוקא ,מכביצה

 ].'תוס[ .חרדל משום דמדרבנן מקבל טומאה בכל שהוא
והאמצעיים  ,לדפנות אלא במה שסמוך ,שהכלי אינו נוגע בכולו ב

שהרי אין  ,ת זהמטמא א ואי אתה יכול לומר שזה ,מיטמאין מן האויר

 ].ואין אוכל מטמא אחרים אלא כשיש בו שיעור כביצה[, כביצה בכל אחד

אם כן זה שני וזה שלישי והשלישי לא  ,ועוד .אוכל אין אוכל מטמא ,ועוד

 ].י"רש. [לטמא את האמצעיים יעשה רביעי
דלמא הוי מטעם שכלי  ,הקשה רבינו אפרים מנלן דהיינו מטעם אויר ג

 ...אבל נתלים באויר לא  ,ונוגעין בכלי ,לן נוגעין זה בזהכשכו ,חרס מצרף

 .]'תוס[ ... משמע אפילו נתלה באויר ,מדכתיב הכא כל ,ויש לומר
. מופנית היא דהוה מצי למכתב וכל אשר יפול מהם בו כל אשר בו ד

 ].'תוס[

  .אין בהם טומאת אוירו, בלא נגיעה

, אלא מתוכושאף כלי חרס אינו מטמא , והדין השני הוא -

  ].י להלן"שיתבאר בעזהכפי [, מתוך תוכוולא 
  

  .טומאת מגע. ב
  

ין ְוכֹל ְּכִלי ָפתּוַח ֲאֶׁשר אֵ ", בעניין אוהל שיש בו מת נאמר

, ללמד, "ָעָליו ָטֵמא הּוא ]כלומר מכסה, מגופה[=ָצִמיד ָּפִתיל 

הוא , שכשמגופתו צמודה יפה לפיו לסותמו, שיש כלי

הטומאה נכנסת לתוכו , וכשאינה צמודה יפה לפיו, טהור

, ועל כרחך הכוונה לכלי חרס, והוא טמא, דרך פתחו

  . שטומאתו מגיעה לו דרך תוכו, שלמדנו בו במקום אחר
  

אבל , שרק כשהוא פתוח הוא נטמא, ומתוך שנאמר בעניין

כלי חרס אינו מקבל ש, למדנו, כשהוא סתום הוא טהור

שכן כשיש . [ו האף כשהטומאה נוגעת בו, טומאה מגבו

  ].כאילו כל האוהל מלא טומאהטמא באוהל הרי זה 
  

שרק בכלי חרס , למדנו, "הּוא"ומתוך שנאמר בכתוב 

נטמאים אבל שאר כלים , בין סתום לפתוחנאמר החילוק 

ומכאן ששאר הכלים , מאוהל המת גם כשהם סתומים

וכל שכן , מגבם[ מקבלים טומאה גם כשנוגעים בהם

  ].מתוכם

  

  תוכו ולא תוך תוכו ואפילו כלי שטף מציל

, היא" תוכו"שהדרשה הרביעית מהכתוב , לעיל נתבאר

אינו מטמא מה , שאף שכלי חרס מטמא מה שבתוכו

  .שבתוך תוכו
  

ופי [ ,אם היה כלי מונח בתוך כלי חרסש, והכוונה היא

ואוכלים ומשקין  ,]זהפנימי למעלה מפי החיצוןהכלי 

 ,םאין האוכלין טמאי ,וטומאה באויר החיצון ,בפנימי

  .תוך תוכובאלא  ,כלי חרסשל  תוכושאינם ב
  

שאינו ראוי לקבל , לא רק כשהפנימי הוא כלי חרסו

ומציל על מה שבתוכו מפני , ולכן הוא טהור, טומאה מגבו

                                                                                                                                                                                                                         
 
כדאמרינן  ,ומטמא אחרים ,נטמא נמי גבו ,אבל אם נטמא מתוכו ה

שכלי חרס מטמא אחרים  ,מדת לטמא מליטמא מרובה ,ורת כהניםבת

 ].'תוס. [ואינו מיטמא מאחוריו ,מאחוריו
דלא אמר יד להכניס בכלי  ,ונראה דגבו טהור אפילו נגע שרץ ביד שבו ו

תנור וכירים יותץ טמאים הם וטמאים יהיו לכם לרבות  דאמרוהא  ,חרס

 ].'תוס[ .לרבות את הידות להוציא היינו את הידות
 ].י"רש. [בתורת כהנים כדמפרש ז
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שראוי  ,אכלי שטףאלא אף כשהפנימי , טומאה שבחיצון

, מכל מקום הוא מציל על מה שבתוכו, לקבל טומאה מגבו

, ץ שיגע בו בגבוכי אף שראוי הוא לקבל טומאה מגבו משר

שאין כלי חרס , מכלי חרס טמא אינו ראוי לקבל טומאה

ומאחר שהפנימי , אלא אוכלים ומשקים בלבד, מטמא כלי

ומציל , הוא חוצץ בפני הטומאה שיש בכלי החרס, טהור

  .בעל מה שבתוכו

  

  טומאת כלי עץ לעומת טומאת כלי מתכות

  .לעניין גולמיהם. א

, א כשתגמר מלאכתושום כלי אינו מקבל טומאה אל

מי , ולכן, ויהיה ראוי למה שעומד ועשוי להשתמש בו

וחקק בו שלושה , שרצה לעשות כלי קיבול של קב אחד

אף שראוי להשתמש בו לקבל שלושה , ]חצי קב[=לוגין 

, עד שיהיה ראוי לקבל קב שלם, אינו מקבל טומאה, לוגין

  .כי לכך הוא עומד להיות עשוי
  

שראוי הוא להשתמש , לעניין זה, וכשנגמרה מלאכת הכלי

אבל לא נגמרה מלאכת , בו כמו שהוא למה שהוא עומד

בזה יש חילוק , כי עומד הוא לכך שיעשו אותו נאה, נויו

  .בין כלי עץ לכלי מתכות
  

  , כלי עץ> 
  

אף , מקבלים טומאה, משעה שראויים הם למלאכתם

כשעתידים ליפותם , ובכלל זה, שלא נגמרה מלאכת נויים

  : חד מהאופנים הבאיםבא
  

 .שיבוץ) ב. (שעומדים להחליקם לצחצחם. שיוף) א( 

בהן מסמרות ומשבצות לנוי כמו שעושים  לתקועשעומדים 

שעומדים . בורכיכ) ד. (גרירה להחליקם )ג( .בארגז הנשים

בכיסוי  חקיקות גדולות וכרכוב כדרך שעושיםלחקוק בהם 

ם לשפשף שעומדי. להטיח בטונס) ה. (תיבות וספסלים

גאותם בעור דג הנקרא טונס שמחליק אותם
.  

                                                                                                                                                                                                                         
 
שיש להם טהרה  על שם ,כל שאר כלים שאינם כלי חרס מיקרו כלי שטף א

 ].י"רש. [במקוה
ועוד  .דאם כן מה חידוש יש בכלי שטף יותר מבכלי חרס ,וקשה לפירושו ב

כגון אם שרץ באויר כלי חרס  ,דאיכא חידוש יותר בכלי חרס מבכלי שטף

דהוי  ,שהפנימי טמאל פי אף ע ,דטהור ,ואוכלין בכלי חרס חיצון ,פנימי

דקרא  ,ונראה לפרש. דאינו מקבל טומאה מאויר ,רבותא טפי מבכלי שטף

אבל  ,מחריב ביה ,אף על גב דלאו מיניה הואללמד ד ,אצטריך לכלי שטף

 ].'תוס. [בלאו קרא ידעינן דחוצץ ומחריב ביה ,כלי חרס דמיניה הוא
עץ מאימתי מקבלים  כלי ,ן אמרשני דסנהדרי רקבפבינו תם דהקשה ר ג

  

) א(אבל לא נגמרה , אם נגמרה מלאכת הכלי עצמו, וכמו כן

נחשב הוא , או הידית שלו) ג(או שפתו ) ב(מלאכת בסיסו 

  .ומקבל טומאה, כמי שנגמר
  

  , אבל כלי מתכות> 
  

אינם מקבלים טומאה עד שתגמר כל מלאכתם עם 

אף על פי , גמרה כל מלאכתםוכל שלא נ, מלאכת נויים

שכבר ראויים להשתמש בהם כמות שהם למה שעומדים 

כשמחוסרים את , ובכלל זה, אינם מקבלים טומאה, לו

  :אחד מהדברים הבאים
  

שיוף שייך [שמחוסרים שיוף או גירוד להחליקם ) ב-א(

 שמחוסרים) ד- ג]. (בכלי ברזל גירוד שייך בכלי זהב וכסף

ים לשבץ בהם משבצות זהב או שעתיד, שיבוץ או כרכור

. שמחוסרים הקשה בקורנס לישר) ה. (לצייר בהם ציורים

  .ידיתאו  שפהאו  ים בסיסמחוסראו ש) ח- ז-ו(
  

אבל , ודווקא כשלא נגמרא מלאכת נוי בכלי עצמו

אף שלא נגמרה מלאכת , כשנגמרה כל מלאכת הכלי

ולא לחלק , כי הכיסוי נחשב לכלי אחר, הכלי טמא, כיסויו

  .כלי שהכיסוי עשוי לומה
  

שכלי מתכות אינם מקבלים , לכךהטעם  –לדעת רבי יוחנן 

, כי עשויים הם לכבוד, טומאה עד שתגמר מלאכת נויים

אינם ראויים להיות , וכל זמן שלא נגמרה מלאכת נויים

  .ואם כן אינם ראויים למה שעומדים לו, כלי כבוד
  

מקבלים  שכלי מתכות אינם, לכךהטעם  –ולדעת רב נחמן 

כי עשויים להימכר , טומאה עד שתיגמר מלאכת נויים

לא ימכרו , וכל זמן שלא נגמרה מלאכת נויים, ביוקר

  .ונחשבים ככלי שלא נגמרה מלאכתו, ביוקר כראוי להם
  

  .לעניין פשוטיהם. ב
  

ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיּפֹל ָעָליו ֵמֶהם ", בעניין טומאת שרצים נאמר

ִלי ֵעץ אֹו ֶבֶגד אֹו עֹור אֹו ָׂשק ָּכל ְּכִלי ְּכ  ְּבמָֹתם ִיְטָמא ִמָּכל

ָהֶעֶרב  ֵיָעֶׂשה ְמָלאָכה ָּבֶהם ַּבַּמִים יּוָבא ְוָטֵמא ַעד ֲאֶׁשר

שכשם , ללמד, והוקשו כאן בכתוב כלי עץ לכלי שק, "ְוָטֵהר

שאם [, שאין השק מקבל טומאה אלא כשיש בו בית קיבול

אלא כשיש , ומאהכך כלי עץ אינו מקבל ט, ]לא כן אינו שק

                                                                                                                                                                                                                         
 

דשיפה דהתם היינו  ,ותירץ. העריסה והמטה משישופם בעור הדג ,טומאה

אבל שפייה דהכא  ,לישב עליה להסיר את הקסמים הגדולים שמזיקין

 ]'תוס[ .ולצחצחו אינה אלא לנוי בעלמא להחליקו
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] בלא כלי קיבול[=כלי עץ פשוטים ומכאן ש, בו בית קיבול

  .טהורים הם
  

וטומאתם אמורה , לא הוקשו לשקאבל כלי מתכות 

 ֶאת ַאְך ֶאת ַהָּזָהב ְוֶאת ַהָּכֶסף ֶאת ַהְּנחֶֹׁשת", בפרשת מדין

ומאחר שלא הוקשו , ..." ַהַּבְרֶזל ֶאת ַהְּבִדיל ְוֶאת ָהעָֹפֶרת

ואין להם , מקבלים טומאה גם כשהם פשוטיםם ה, לשק

  .בית קיבול

  

  גולמי כלי עצם

אמר להם משה בין , כשחזרו בני ישראל ממלחמת מדין

ִלי ֵעץ ְוָכל ֶּבֶגד ְוָכל ְּכִלי עֹור ְוָכל ַמֲעֵׂשה ִעִּזים ְוָכל ְּכ ", דבריו

שכל הדברים , ומכאן, כלומר תטהרו אותם, "ִּתְתַחָּטאּו

ולכן הצריכם משה חיטוי , ומאההללו מקבלים ט

  ]. טהרה[=
  

הם , האמורים כאן" ְוָכל ְּכִלי ֵעץ ...ְוָכל ֶּבֶגד ְוָכל ְּכִלי עֹור "

  . וכלי עץ, וכלי עור, כלומר בגדים, כמשמעם
  

בא ללמד על כלים , האמור כאן" ְוָכל ַמֲעֵׂשה ִעִּזים"

, כלומר כלי עצמות, הנעשים מקרני עזים או טלפי עזים

ְוָכל "ומתוך שנאמר הריבוי . מקבלים טומאהשהם 

שלא רק כלים מעצמות עזים מקבלים , למדנו, "ַמֲעֵׂשה

ומה . אאלא אף כלים מעצמות שאר בהמה וחיה, טומאה

לא בא אלא למעט כלים הנעשים , "ִעִּזים"שנאמר המיעוט 

מין פרס שעושים מהם  בכגון מציפורני. [מעצמות עופות

  ].כלים
  

, שיש חילוק בין כלי עץ לכלי מתכות, ילוכבר נתבאר לע

שכלי עץ , כשנגמרה מלאכתם ולא נגמרה מלאכת נויים

  .וכלי מתכות אינם מקבלים טומאה, מקבלים טומאה
  

, שנחלקו רבי יוחנן ורב נחמן בטעם הדבר, וכמו כן נתבאר

שכלי מתכות אינם מקבלים טומאה כשלא נגמרה מלאכת 

, כך הוא כי עשויים לכבודהטעם ל, שלדעת רבי יוחנן, נויים

  .כי עשויים להימכר ביוקר, הטעם לכך, ולדעת רב נחמן
  

אבל אינם , שעשויים להימכר ביוקר, כלי עצמות, ולפי זה

  : עשויים לכבוד
  

                                                                                                                                                                                                                         
 
, דריש דבר הבא מזנב הסוס ומזנב הפרה ,במה אשה ואם תאמר דבפרק א

אלא  "וכל"דאין לרבות מ, ש לומרוי ".וכל"תיפוק ליה מ ,ד ועורמבג

 ].'תוס[ .אבל בשער לא דמו ,של עזים ושל בהמה ,שדומין זה לזה, עצמות
 .י ומשמע מכאן שציפורניים דינם כעצמות"כן פירש רש ב

עד שתיגמר , אינם מקבלים טומאה –לדעת רב נחמן 

  . ככלי מתכות, מלאכת נויים

מקבלים טומאה אף שלא נגמרה  –ולדעת רבי יוחנן 

  .ככלי עץ, לאכת נוייםמ

  

  חיוב מעשרות בשקדים

כלומר מין אחד בגמר [יש שני מיני שקדים מרים ומתוקים 

גידולו מר הוא ואינו ראוי לאכילה כמות שהוא אלא 

כשהוא קטן ומין אחד בגמר גידולו מתוק הוא ואינו ראוי 

  ].לאכילה כמות שהוא אלא בגמר גידולו
  

ים נחשב כאוכל כל אחד ממיני השקד –לדעת משנתנו 

המרים , כפי הדרך שרגילים לאוכלו, להתחייב במעשרות

הם כשהם קטנים ולכן [, נחשבים כאוכל רק כשהם קטנים

פטורים הם וכשהם גדולים , במעשרותחייבים 

, נחשבים כאוכל רק כשהם גדוליםוהמתוקים , ]ממעשרות

וכשהם , במעשרותחייבים הם כשהם גדולים ולכן [

  ].ממעשרותפטורים הם קטנים 
  

ששקדים  –דעת רבי ישמעאל ברבי יוסי , ללשון ראשון

ונמצא , ]כי לא נגמרו[, פטורים אף כשהם קטניםמרים 

  . פטוריםהם לעולם ש
  

ששקדים מרים  –דעת רבי יוסי ברבי יהודה , וללשון שני

כי ניתן לאוכלם על ידי תיקון , חייבים אף כשהם גדולים

לעולם מצא ששקדים מרים ונ, ]יכול למתקן על ידי האור[=

  .חייבים

  

אינו  ודבר הנוהג בזו ,עד השתא איירי בתרתי מילי: י"כתב רש

, ויש בה חלוק פרקים ,ומהשתא מיירי בחדא מילתא ,נוהג בזו

ויש זמן שזה נוהג  ,אין דבר זה נוהג בה ,ובזמן שדבר זה נוהג בה

  .ואין זה נוהג בה, בה

  

  חיוב מעשר בהמה

ִיְהֶיה  ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה 'הֶרֶחם ְלָכל ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו לַ ָּכל ֶּפֶטר "נאמר 

 ,"ַהְּבֵהָמה ַהְּטֵמָאה ִּתְפֶּדה ַאְך ָּפדֹה ִתְפֶּדה ֵאת ְּבכֹור ָהָאָדם ְוֵאת ְּבכֹורָּלְך 

שהכתוב הזה מלמד על , ודרשו חכמים במסכת בכורות

ר ָּבָקר ָוצֹאן ּכֹל ְוָכל ַמְעַׂש "שחיובו מהכתוב [, דיני מעשר בהמה

   "].'הַהָּׁשֶבט ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש לַ  ֲאֶׁשר ַיֲעבֹר ַּתַחת
  

אין חיוב מעשר ש, למדו, "ָּלְך "ומתוך שנאמר בכתוב 

אבל בהמות , בהמה אלא בבהמות ששייכות לאדם אחד

וכל זה בשותפות . השייכות לשותפים פטורות ממעשר
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, ו בהמות שייכות לשניםשהי, הבאה מכח שנים שנשתתפו

  .ונעשו שותפים בהן יחד

ולא חילקום , אבל יורשים שירשו בהמות מאביהם

אף , אלא הניחו אותן יחד כברשות אביהם, ביניהם

נחשבות הן , שהבהמות שייכות לכל היורשים בשותפות

חייבות ו, כמו שהיו בחיי האב, כשייכות לאדם אחד

  .במעשר

  

  חיוב קלבון של מחצית השקל

צריך , לתרומת הלשכה בכל שנההמביא מחצית השקל  כל

לשון הכרע שיהיה מעט יותר ממחצית [, להוסיף לו קלבון

  ].השקל
  

צריכים , חצי לכל אחד, וכששנים מביאים יחד שקל

  .קלבון אחד לכל אחד, להוסיף לו שני קלבונות
  

אבל המביא עבור , וכל זה כשאדם מביא עבור עצמו

, למחצית השקל את הקלבון אחרים אינו צריך להוסיף

כי אינו חייב להביא ובכלל זה כשאדם מביא עבור בניו 

  .עבורם
  

, ולא חילקו בניו את נכסיו, וכשמת אדם והניח כמה בנים

פטורים מהקלבון , ומביאים את מחצית השקל מירושה

  .כאילו אביהם מביא עבורם

  

  קניית יין או מים בכסף מעשר שני

כלומר כסף שקיבל [, שני מי שיש בידו כסף של מעשר

שעליו לקנות בו בירושלים דברי , ]תמורת מעשר שני

  . ואינו רשאי לקנות בו מים, רשאי לקנות בו יין, מאכל
  

 ]כלל[ ךָ ְוָנַתָּתה ַהֶּכֶסף ְּבכֹל ֲאֶׁשר ְּתַאֶּוה ַנְפְׁש ", שנאמר בעניין

ָך ר ִּתְׁשָאְלָך ַנְפֶׁש ּוְבכֹל ֲאֶׁש  ]פרט[ּוַבֵּׁשָכר  ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן ּוַבַּיִין

הרי , "יָך ְוָׂשַמְחָּת ַאָּתה ּוֵביֶתךָ ֶק לאֹ' הְוָאַכְלָּת ָּׁשם ִלְפֵני  ]כלל[

  . שהיין ניקח בכסף מעשר שני, מפורש בכתוב
  

שכל שהוא , למדו, כלל ופרט וכלל, ומתוך שנאמר בעניין

 ]כלומר שהדבר מגדל דוגמת עצמו[פרי מפרי , כעין הפרט

, יצאו מים, הרי הוא ניקח בכסף מעשר שני, רקעוגידולי ק

שאינם ניקחים , ואינם פרי מפרי, שאינם גידולי קרקע

  .בכסף מעשר שני

  

  שלושה לוגין הפוסלים מקוה

, שנפלו למקווה מים כשרים, שלושה לוגין מים שאובים

אפילו היה חסר , אקודם שנשלם בו שיעור ארבעים סאה

ושוב , השאובים לגמרי המיםפסלוהו , משיעור זה רק מעט

  .אף אם יוסיפו לו מים כשרים, לא יוכשר

, לא פסלוהו, למקווה חסרשלושה לוגין יין אבל כשנפלו 

יהיה , וכשישלימו בו את שיעור המים של ארבעים סאה

  .כשר

  

  דינו של התמד

שהם , בהתמד הוא מים שניתנו בחרצנים של ענבים

  . ומקבלים טעם יין, תוססים מחמת החרצנים
  

, האם דין התמד כדין מים, י"ולהלן יתבאר בעזה

, ]ואינם ניקחים בכסף מעשר שני, הפוסלים את המקווה[

ואינו פוסל את , שניקח במעשר שני[, או שדינו כדין יין

  ].המקווה
  

כלומר שנתן מים , וכשבעשיית התמד נתרבה שיעורו

לדברי , ומצא אחר כך מידה מרובה יותר, במידה מסויימת

שהרי היא משקה שיצא , פת נידונית כייןהכל התוס

  . מהחרצנים
  

וסוגייתנו מדברת באופן שלא נתרבה השיעור בעשיית 

וכך היתה מידת  ,אלא נתן מים במידה מסויימת ,התמד

  .התמד
  

  ו"דף כ
  

  :לדברי רב נחמן אמר רבה בר אבוה
  

אף על פי , מאחר שלא נתרבתה המידה –לדעת חכמים 

 גאינם אלא מים, מהחרצניםשקיבלו המים טעם של יין 

ואינם , ואינם חייבים במעשרות, כמו שהיו בתחילה

  .ופוסלים את המקווה, ניקחים בכסף מעשר שני
  

נתברר , אם לבסוף החמיץ התמד –ולדעת רבי יהודה 
                                                                                                                                                                                                                         

 
 ].'תוס. [ענין שלם אינו נפסל בשוםמקווה אבל  א
 ,נראה' לתוסו. חרצניםמים הנתנים בדתמד הם פירש בקונטרס כן  ב

 ].'תוס[ .ואינם שוים לגמרי ...דמיירי במים הנתנים בשמרים 
ואף על  ,ואם תאמר ומאי טעמא דרבנן דפטרי שמרים שיש בהם טעם יין ג

וטבל  ,והלא כל איסור שבתורה שלא במינו בנותן טעם ,גב שלא החמיץ

אן דאמר ועוד שאפילו החמיץ פוטרין חכמים למ ,חמור לענין שלא במינו

דיין במים  ,ויש לומר ... ואפילו בטבל ודאי איירי ,בהחמיץ מחלוקת

לא חשיב  ,אפילו רמא תלתא ואתא תלתא ופלגא ,אפילו בפחות מששים

 .דהכא לא הוי אלא קיוהא בעלמא ,טעם גמור לרבנן כבשאר איסורין

 ].'תוס[
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, וחייב במעשרות, ולכן דינו כיין, שמתחילתו היה יין

ואינו פוסל , הוא ניקח בכסף מעשר שני] וכשהוא חולין[

כלומר אפילו ניקח בכסף מעשר קודם [, את המקווהא

כשהחמיץ נתברר שמתחילתו נכנס במים כח , שהחמיץ

והמעות , וחלה עליו קדושת מעשר שני, החרצנים והיה יין

נתברר שמתחילתו היה יין ולא , וכן אם נפל למקווה, חולין

ומשנתנו היא כדעת האומרים שמים פוסלים [, נפסל המקווה

כשיש בהם שיעור שלושה לוגין מים ומראיהם את המקווה רק 

נ כדעת האומרים שמים פוסלים את המקווה אפילו "א. מים

אבל אלו אף . ובלבד שיהיו מים ממש, מראיהם כמראה יין

כמו שהוכיח , מכל מקום מאחר שבאמת הם יין, שמראיהם כמים

ורק אם הוא ]. ]אינם פוסלים את המקווה, עליהם סופם

, ניכר שלא נכנס במים כח החרצנים, מיץואינו מח, בפנינו

שאינם ניקחים בכסף מעשר שני ופוסלים , ואינו אלא מים

ואין אנו יודעים אם בסופו , וכשאינו בפנינו. את המקוה

כי הרוב מחמיצים והולכים  ,הוא נידון כיין, החמיץ או לא

ואם ניקח , ואם כן אם נפל למקוה לא פסלו, אחר הרוב

  .ביצא לחולין בכסף מעשר שני הכסף
  

רק בשעה שהחמיץ , שאף לדברי רבי יהודה, ורבא אמר -

ולא , להיות ניקח בכסף מעשר שני, הוא נידון כיין, התמד

אף על פי , אבל כל זמן שלא החמיץ. לפסול את המקווה

מאחר שעוד לא , ואם כן באמת הוא יין, שסופו להחמיץ

, וריוזה כדעת רבי יוחנן בן נ, הוא נידון כמיםהחמיץ 

אם יש , ולכן אפילו יין גמור, שהכל תלוי במראה, האומר

אף שסופו , והוא הדין בזה, נידון כמים, לו מראה מים

מאחר שיש , כל זמן שלא החמיץ, ואם כן הוא יין, להחמיץ

  .הוא נידון כמים, לו מראה מים
  

משנתנו המחלקת בין , ולדעת רב נחמן אמר רבה בר אבוה[

  ].היא כדברי רבי יהודה, החמיץתמד שהחמיץ לתמד שלא 
  

  :ולדברי רבי אלעזר> 
  

ומעשרים , הוא נידון כיין גמור –אחר שהחמיץ התמד 

ואינו , ניקח הוא בכסף מעשר, ואם כן, עליו אף מיין אחר

  .פוסל את המקווה
  

                                                                                                                                                                                                                         
 
וא אף על גב דרבי יהודה להחמיר איירי להתחייב במעשר והכא להקל ה א

 ].'תוס. [ס דלא שנא"דניקח בכסף מעשר ואין פוסל את המקוה קסבר הש
 ,רק לעניין פסול מקווה הוא נידון כיין ,משמע מאחר שהוא ספק' ומתוס ב

אבל אין לוקחים אותו בכסף מעשר שני  ,אין לפסול מקווה מספקכי 

 .שמא הוא מים מספק

, הוא נידון כמים, לדעת חכמים –וקודם שהחמיץ היין 

ופוסל את  ,ואינו ניקח בכסף מעשר, ואינו חייב במעשרות

מאחר שיש להסתפק אם , ולדעת רבי יהודה. המקווה

, הוא נידון כיין לחומראכבר עתה , עתיד להחמיץ או לא

אבל אין מעשרים עליו אלא מתוכו , כלומר שצריך לעשרו

 ,אפילו הוא כיוצא בו ,אבל ממקום אחר, ]מיניה וביה[=

הוא ו ,שמא זה עתיד להחמיץ ,לא ,שלא החמיץשהוא תמד 

מפריש מן הפטור על נמצא ו ,וזה אין עתיד להחמיץ ,יין

והמפריש מן הפטור על [ ,או מן החיוב על הפטור ,החיוב

שאינו  ,שהרי אין שם מעשר חל על מעשרותיו ,החיוב אוכל טבל

והמפריש מן  ,ונמצא שלא נתקן זה שהפריש עליו ,ראוי לכך

 שהרי אין שם תרומה חלה ,מאכיל טבל לכהן ,החיוב על הפטור

נמצא שנותן לו  ,לכךין צריך א ,כיון שזה שהוא מפריש עליו ,עליו

וטבל במיתה  ,ומאכילו לכהן על חנם ,מטבל זה החייב בתרומה

מאחר שהוא , ולכאורה הוא הדין לעניין מעשר]. אף לכהן

עד [, ופוסל את המקווה, אינו ניקח בכסף מעשר, ספק יין

  ].שיתברר שהחמיץ
  

שמשנתנו המחלקת בין תמד יתכן , ולדעת רבי אלעזר[

שכן אחר , היא כדברי הכל, שהחמיץ לתמד שלא החמיץ

וקודם , יתכן שהכל מודים שהוא נידון כיין, שהחמיץ

ולדעת רבי , לדעת חכמים הוא נידון כמים, שהחמיץ

  ].לכל הפחות לחומרא הוא נידון כמים, יהודה

  

  פסול מים שאובים במקוה

, לים את המקוהשמים שאובים פוס, תקנת חכמים היא

הוא שלושת , ושיעור מים שאובים לפסול את המקווה

  .לוגין
  

תרוויהו בעינן שיעורא  – ]לפי גרסתנו[לדעת תנא קמא 

אלא כשיפלו לתוכו , אין המקווה נפסלכלומר . וחזותא

ולכן אם . שמראיהם כמראה המים, שלושת לוגין מים

ט בתוספת מע, נפלו לתוכו מעט פחות משלושת לוגין מים

אף על , לא פסלוהו, המשלימם לשיעור שלושת לוגין, חלב

כי אין כאן שיעור , פי שיש כאן שלושה לוגין במראה מים

וכן אם נפלו לתוכו שלושת לוגין . שלושת לוגין מים ממש

לא , המשנה מראיהם, בתוספת מעט יין, מלאים של מים

אבל אם נפלו למקוה . [כי אין כאן מראה של מים, פסלוהו

שלא , בתוספת מעט חלב, ת לוגין מלאים של מיםשלוש

, כי יש כאן שלושת לוגין מים, פסלוהו, שנה את מראיהם

  ].במראה מים
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אזלינן בתר שיעורא  – ]י"כגרסת רש[ולדעת תנא קמא 

, שלושה לוגין מים ממשאם נפלו למקוה כלומר , בלבד

, אף על פי שהיו מעורבים במעט יין, פסלו את המקוה

ולא , ויש כאן מראה יין, יעור שלושת לוגיןהנוסף על ש

. כי למעשה יש כאן שיעור שלושה לוגין מים, מראה מים

, לא פסלוהו, ואם נפלו למקוה פחות משלושת לוגין מים

שהשלימם לשלושה , אף על פי שהיו מעורבים במעט חלב

כי למעשה אין , ויש כאן מראה מים שלושה לוגין, לוגין

  .ממים ממש כאן שיעור שלושה לוגין
  

כלומר , אהכל הלך אחר המראה –ולדעת רבי יוחנן בן נורי 

, שלושה לוגין שמראיהם כמראה מיםאם נפלו למקווה 

אף על פי שאין כאן שיעור שלושת לוגין מים , פסלו אותו

מים , ואם נפלו למקווה. ומעורב בהם מעט חלב, ממש

ת אף על פי שיש בהם שיעור שלוש, לא פסלוהו, במראה יין

שנשתנה מראיהם על ידי שהוסיפו בהם מעט , לוגין מים

  .יין

  

  השקת תמד למים

אבל באוכלים , אדם וכלים יש להם תורת טהרה במקווה

  .ומשקים לא נאמר בהן טבילה
  

שאף שאין להם טהרה , ויוצא מכלל המשקים הוא המים

שאם יש לו מים יפים , יש להם טהרה בהשקה, בטבילה

במי  אותם עם הכלי ומשקע ,בכלי םנותנ ,ונטמאו ,לשתיה

, שבכלי במי המקוההמים  םעד שנושקי ,המקוה

ובכך נעשים  ,מקוה מיל םובטלימתחברים עימהם ו

שבטלה  ,טמאה שזרעה בקרקע בכתרומה[, טהורים

  ].והיא טהורה ,טומאתה
  

כי מאחר שהם מים , ודווקא מים טהורים בהשקה במקווה

שאר משקים אינם אבל , הם בטלים לו, כמו מי המקווה

  .נטהרים בהשקה
  

ונטהר , עד שלא החמיץ דינו כמים –ולעניין תמד 

  .גואינו נטהר בהשקה ,ולאחר שהחמיץ דינו כיין, בהשקה
                                                                                                                                                                                                                         

 
צריך כל מקום מ ,שלא הזכיר רבי יוחנן בן נורי אלא חזותאף על פי א א

דפשיטא דיין לבן שהיה דומה למים לא היה  ... שלא יהא בו טעם יין

 ].'תוס. [לוגים מים שלושהואפילו מזוג ב ,פוסל את המקוה
 .ג כתבואה טמאה"וי ב
שדווקא כשאינו , אף ברייתא זו תתבאר כמו לעיל, לדעת רב נחמן ג

רר שמתחילתו אבל כשהחמיץ נתב, התמד הוא נידון כמים, מחמיץ כלל

, ]קודם שהחמיץ[שאין השקה מועילה לתמד , ורבא אמר

אבל אם עשו תמד ממים , אלא כשנטמא אחר שנעשה תמד

  .דאין מועילה להם השקה, טמאים
  

, שאין סברא לחלק כן, ה מבי כתיל הקשה על כךורב גביה

שכן הסברא היחידה שיש לומר שלא תועיל השקה לתמד 

ונמצא , והיין צף, שהמים שוקעים בו, היא, שדינו כמים

המשקה שבשפת , שכשמשקע את הכלי עם התמד במקווה

ולא , אינו מים אלא יין, הכלי שהוא נוגע במי המקווה

אלא יין התמד בלבד נגע , הנתחברו מי התמד עם מי המקו

כי באמת המים , והטעם שאין חוששים לכך, במי המקווה

וכן , ונוגעים במי המקוה, והם גם למעלה, המעורבים בתמד

ובין אם נעשה ממים , הוא בין נעשה התמד ממים טמאים

  .טהורים ונטמא אחר כך

  

  מתי הבת נמכרת לאמה

... ת ִּבּתֹו ְלָאָמה ְוִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶא ", נאמר בפרשת משפטים

  . ללמד שהאב מוכר בתו לאמה" 
  

, ועד שתהא גדולה, מיום שנולדה, קטנה, ולדברי הכל

אחר , כלומר עד שתביא שתי שערות של סימני גדלות[

היא בכלל פרשת אמה , ]שתהא בת שתים עשרה שנה

  .ואביה מוכר אותה לאמה, עבריה

  

  מתי יש לאנוסה ומפותה קנס

ְוִכי "חייב בקנס שנאמר לעניין מפתה האונס או מפתה 

ְּכמַֹהר  ֶּכֶסף ִיְׁשקֹל ... ְיַפֶּתה ִאיׁש ְּבתּוָלה ֲאֶׁשר לֹא אָֹרָׂשה

ה ִּכי ִיְמָצא ִאיׁש ַנֲעָר ְבתּולָ ", ונאמר לעניין אונס, "ַהְּבתּולֹת

ְוָנַתן ָהִאיׁש . ּוְתָפָׂשּה ְוָׁשַכב ִעָּמּה ְוִנְמָצאּו ֲאֶׁשר לֹא אָֹרָׂשה

  ".ֲחִמִּׁשים ָּכֶסף ַהּׁשֵֹכב ִעָּמּה ַלֲאִבי ַהַּנֲערָ 
  

                                                                                                                                                                                                                         
 

  .]'תוס[. היה יין ואין לו השקה
אינו מועיל להן  ,דכי נטמאו מעיקרא בפני עצמן ,רבא סלקא דעתך ד

שמא יראה אדם מים , אולי הטעם לכךו]. 'תוס[ ,השקה אלא בפני עצמן

ולא , ואחר כך יראה שנוהגים בהם תורת טהורים, טמאים נעשים תמד

, ידי נתינתם לחרצנים הם נטהריםויהיה סבור שעל , ידע שנטהרו בהשקה

 .ויבואו מתוך כך לומר שמים נטהרים על ידי עשייתם תמד
כי נמי קפי פרי  ,ר אליעזר ממיץ למה לי טעמא דמבלבלי"הקשה ה ה

גבי יין וחלב לחין  ,כדאשכחן בפרק התערובת ,מלעיל סלקא להו השקה

 .טבילה ועלתה לו ,שדרך היין עוברים המים אל גוף האדם ,אין חוצצין

דלא דמי דודאי אגבא דגברא או אגבא דמנא  ,ונראה דלא קשה מידי

 ].'תוס[ .אבל דרך השקה לא ,מחלחלי בהו מיא
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לא , "נערה"מאחר שנאמר בעניין  –לדעת רבי מאיר 

כל ששה חודשים [, אלא בנערה, נאמרה הפרשה בקטנה

ונמצא , ]היא קרויה נערה ,ראשונים של תחילת הגדלות

כלומר רק אחר שגדלה ואינה , שיש קנס רק כשאין מכר

  .היא בתורת קנס] ואר לעילכמב[בתורת מכר 
  

גם , "נער"א "מאחר שנכתב נערה חסר ה –ולדעת חכמים 

משעה שתהא ראויה , ולכן אף הקטנה, קטנה בכלל הפרשה

. יש לה קנס, כלומר בת שלוש שנים ויום אחד, לביאה

משתהא בת כלומר , ונמצא שיש קנס אף במקום מכר

וגם , יש בה גם תורת מכר, שלוש שנים ועד שתהא נערה

ולאחר מכן . וקודם לכן יש בה רק תורת מכר[, תורת קנס

  ].יש בה רק תורת קנסבמשך ששה חודשים של נערות 

  

  ממתי האשה ראויה לחלוץ

מי שמת אחיו בלא בנים מצווה ליבם את אשת המת ואם 

ְוִאם לֹא ", אינו חפץ בכך חולצת לו ופטורה ממנו שנאמר

ומתוך שנאמר בעניין , ..." ּתֹוַיְחּפֹץ ָהִאיׁש ָלַקַחת ֶאת ְיִבְמ 

, שקטן אינו ראוי לחלוץ עד שיהא איש, למדנו, "ָהִאיׁש"

שהביא שתי , כלומר גדול בן שלוש עשרה שנה ויום אחד

  .שערות של סימני גדלות
  

שגם היבמה אינה , למדנו, ומתוך שהוקשו אשה לאיש

בת שתים , כלומר גדולה, אשהשתהא עד , ראויה לחלוץ

שהביאה שתי שערות של סימני ום אחד עשרה שנה וי

  .גדלות

  

  עד מתי האשה ממאנת

קטנה אינה מתקדשת מן התורה אלא על ידי אביה ומי 

שמת אביה תקנו לה חכמים קידושין מדבריהם ומאחר 

שאינם קדושין גמורים כשהיא קטנה יכולה למאן בהם 

  .ולומר אי אפשי בבעלי ויוצאה ממנו בלא גט
  

עד שתהא המיאון מועיל אלא  אין –לדעת רבי מאיר 

שהביאה בת שתים עשרה שנה ויום אחד , כלומר, גדולה

אבל לאחר מכן אינה יוצאה , שתי שערות של סימני גדלות

ונמצא שלדעה זו כל זמן הקטנות יש . [מבעלה בלא גט

  ].מיאון ואין חליצה וכל זמן הגדלות יש חליצה ואין מיאון
  

, גם אחר זמן הגדלותהמיאון מועיל  –ולדעת רבי יהודה 

כלומר שיוקף אותו מקום  ,אעד שירבה השחור על הלבן
                                                                                                                                                                                                                         

 
יהודה דבעי שישחיר אותו המקום בי וקאמר ר .הבשר לבן הוא ,פירוש א

ונמצא שלדעה זו יש זמן שנוהג בה גם תורת . [בבשער

  ].וגם תורת חליצה

  

  תקיעות והבדלות

, לתקוע תקיעה בערב שבת ויום טוב, תקנת חכמים היא

  .גלהודיע לעם שיבטלו ממלאכתם
  

צאי שבתות וימים שבמו, וכמו כן תקנת חכמים היא

, ועל הכוס, ]אתה חוננתנו[מבדילים בתפילה , טובים

  .להבדיל בין הקודש לחול
  

מאחר שקדושת  ,וכשהיו שבת ויום טוב סמוכים זה לזה

  ,השבת חמורה מקדושת יום טוב
  

להודיע לעם להיבטל תוקעים  –כשחל יום טוב בערב שבת 

ן אבל אי, שהיתה מותרת ביום טוב, ממלאכת אוכל נפש

  .משום שהנכנס חמור מהיוצא, מבדילים
  

משנים , שתוקעים ביום טוב שחל בערב שבתותקיעה זו 

שבהם [, אותה משאר תקיעות של ערב שבת שחל בחול

שכן קדושת שבת , ]כל אחת לעצמה, תוקע ומריע ותוקע

  .כמו שהיא חמורה מחול, אינה חמורה מקדושת יום טוב
  

ב שבת מחבר את כשחל יום טוב בער –לדעת רב יהודה 

כלומר קודם , שתוקע ומריע בלא הפסק, התקיעות יחד

תוקע ומריע מתוך [=הוא מריע בסופה , שיסיים את התקיעה

  ].תקיעה
                                                                                                                                                                                                                         

 

. פירש בקונטרס דלא גרסינן על הלבן ובמסכת נידה... מן השערות 

 ].'תוס[
אלא שיהו שתי שערות ארוכות  ,א שירבה ממשל ,ובמסכת נדה מפרש ב

 ].י"רש. [ונראה כמו שריבה השחור ,שוכבות
להבטיל את העם  ,ראשונה .שש תקיעות תוקעין ערב שבת, תנו רבנן ג

להדליק את  ,שלישית .להבטיל עיר וחנויות ,שניה .ממלאכה שבשדות

. ןשלישית לחלוץ תפילי ,רבי יהודה הנשיא אומר. דברי רבי נתן .הנר

ותוקע ומריע ותוקע , או כדי להדביק פת בתנור, ושוהה כדי צליית דג קטן

, שתוקעין ...מה נעשה להם לבבליים  ,אמר רבן שמעון בן גמליאל .ושובת

 ושובתין מתוך מריעין מנהג אבותיהן בידיהן ,ומריעין, וחוזרין ותוקעין

לתקוע התחיל  ,שש תקיעות תוקעין ערב שבת, תנא דבי רבי ישמעאל. ..

נמנעו העומדים בשדה מלעדור ומלחרוש ומלעשות כל  ,תקיעה ראשונה

ואין הקרובין רשאין ליכנס עד שיבואו רחוקין ויכנסו , מלאכה שבשדות

התחיל לתקוע , ועדיין חנויות פתוחות ותריסין מונחין. כולם כאחד

ועדיין חמין מונחין על , נסתלקו התריסין וננעלו החנויות ,תקיעה שניה

 ,התחיל לתקוע תקיעה שלישית. כירה וקדירות מונחות על גבי כירה גבי

ושוהה כדי צליית דג . והדליק המדליק, והטמין המטמין, סילק המסלק

מסכת שבת . [ותוקע ומריע ותוקע ושובת, או כדי להדביק פת בתנור, קטן

 ].ב"ה ע"דף ל
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אלא , את התקיעות יחדאינו מחבר  –ולדעת רב אסי 

  .אבל עושה הכל בנשימה אחת, מפסיק ביניהן
  

משום שהיוצא , מבדילים –כשחל יום טוב במוצאי שבת ו

  .ואין תוקעים, ר מן הנכנסחמו
  

והבדלה זו שאומרים ביום טוב שחל במוצאי שבת משנים 

  .את נוסחה מהבדלת מוצאי שבת שחל בחול
  

  :לעניין הנוסחו
  

המבדיל בין קודש , נוסח ההבדלה הוא –לדעת תנא קמא 

  .לקודש
  

בין קודש המבדיל , נוסח ההבדלה הוא –ולדעת רבי דוסא 

  .חמור לקודש קל
  

שאין לזלזל ביום טוב לקרותו  ,הלכה כרבי דוסאואין  -

  .קודש קל
  

  :ולעניין מקום אמירת הנוסח הזה
  

אין משנים את נוסח ההבדלה  –לדעת רב יהודה ורב נחמן 

, שבמקום לומר המבדיל בין קודש לחול ,בחתימהאלא 

אבל בפתיחה אומרים , אומרים המבדיל בין קודש לקודש

למנות סדר הבדלות הוא  שהרי[, אהמבדיל בין קודש לחול

הכתובה בתורה היא הבדלת קודש והבדלה  ,בתחלה בא

  ].וחול
  

משנים את אף בפתיחה  –ולדעת רב ששת בריה דרב אידי 

  .ואומרים המבדיל בין קודש לקודש, הנוסח
  

  .ואין הלכה כרב ששת -

  

  הבדלת יום טוב

אומר  ,השבועחל להיות באמצע יום טוב ש: מר רבי זיראא

ובין  ,ובין אור לחשך ,המבדיל בין קדש לחול ,בהבדלתו

ואף , ובין יום השביעי לששת ימי המעשה ,ישראל לעמים

שאינו אלא מונה , שאין כל ההבדלות הללו שייכות עתה

  : סדר הבדלות האמורות בתורה
  

" ּוֲלַהְבִּדיל ֵּבין ַהּקֶֹדׁש ּוֵבין ַהחֹל" –" בין קודש לחול"

                                                                                                                                                                                                                         
 
ֵּבין אֹור . ל ֵּבין קֶֹדׁש ְלחֹולַהַּמְבִּדי. ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםֵק לאֹ 'הָּברּוְך ַאָּתה  א

 ֵּבין ְקֻדַּׁשת. ֵּבין יֹום ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה. ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים. ְלחֶֹׁשְך 

ה ְוֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂש . ַׁשָּבת ִלְקֻדַּׁשת יֹום טֹוב ִהְבַּדְלּתָ 

ַהַּמְבִּדיל . 'הָּברּוְך ַאָּתה  :ַּדְלָּת ְוִקַּדְׁשָּת ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשֶתךָ ִהְב . ִקַּדְׁשָּת 

 .ֵּבין קֶֹדׁש ְלקֶֹדׁש

  ].'י' ויקרא י[
  

" ּוֵבין ַהחֶֹׁשְך  ּוֲלַהְבִּדיל ֵּבין ָהאֹור" –" חושךבין אור ל"

  ].ח"י' בראשית א[
  

ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים ִלְהיֹות  ָוַאְבִּדל" –" בין ישראל לעמים"

  ].ו"כ' ויקרא כ" [ִלי
  

היינו בין קדש  –" בין יום השביעי לששת ימי המעשה"

אלא , י המבדיל בין קודש לחול"בא, כמו שמסיים, לחול

  .ש לומר מעין החתימה סמוך לחתימהשי

  

  סליק פרק הכל שוחטין

  

  

  פרק שני  השוחט

  

  ז"דף כ

  

  מניין שהשחיטה מן הצואר

  ".ְוָׁשַחט ֶאת ֶּבן ַהָּבָקר"מהכתוב :] הנאכדברי רב [ .א

, "ְוָׁשַחט ֶאת ֶּבן ַהָּבָקר"שמהכתוב , רב כהנא רצה לומר

טה היא ששחי, יש ללמוד, ]האמור בעניין שחיטת העולה[

" ְוָׁשַחט"שכך יש לדרוש את המילה , חיתוך הצואר

, ממקום שהוא שחכלומר , "חט" "שח", בנוטריקון

נ "הכשירו וטהרו לאכילה א[=חטהו , ]משתוחח ומתכופף[=

 ְּבַדם ַהִּצּפֹור ּוַבַּמִים ַהַחִּיים ּוַבִּצּפֹרְוִחֵּטא ֶאת ַהַּבִית ", כמו שנאמר, נקהו

ְּתַחְּטֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר "נ "א" ֶאֶרז ּוָבֵאזֹב ּוִבְׁשִני ַהּתֹוָלַעתּוְבֵעץ הָ  ַהַחָּיה

במקום , הכשרו וטהרתו לאכילה, כלומר, ]"ְּתַכְּבֵסִני ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין

אבל אין הכוונה . [שהוא צוארו, שהוא משתוחח ומתכופף

משמע , "שח"ומאחר שנאמר , שכן זנבו כפוף תמיד, לזנבו

ופעמים הבהמה כופפת , בר שכפי דרכו הוא זקוףשהוא ד

  ].ולא דבר הכפוף תמיד, אותו
  

, כי אין מכאן ראיה שהשחיטה מהצואר, אולם דחו זאת

מקום שהוא משתוחח , 'שכן יש דבר נוסף שניתן לקרוא לו

שהיא נכפפת כרצון [, והוא אוזן הבהמה', ומתכופף

, בואף שהשחיטה טעונה הוצאת דם הנפש, ]הבהמה
                                                                                                                                                                                                                         

 
דם בקדשים בענין ו ,מדבר בקדשים" ְוָׁשַחט ֶאת ֶּבן ַהָּבָקר"שכן הכתוב  ב

ַעל  ַתִּתיו ָלֶכםַוֲאִני נְ ִּכי ֶנֶפׁש ַהָּבָׂשר ַּבָּדם ִהוא ", שנאמר ,הנפש לזריקה

ָּדמֹו ִּכי ֶנֶפׁש ָּכל ָּבָׂשר ...  ַּבֶּנֶפׁש ְיַכֵּפר ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכם ִּכי ַהָּדם הּואַהִּמְזֵּבַח 
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עדיין ניתן , חיתוך האוזן אין יוצא דם הנפש במהרהוב

ולהמשיך בחיתוך עד , לומר שכוונת התורה לחתוך מהאוזן

  .שיצא דם הנפש
  

ועוד טעם לדחות את הלימוד הזה כי אפילו אם מתבאר 

ממנו שהשחיטה מהצואר עדיין לא מבוארות בו הלכות 

שחיטה כשהייה דרסה חלדה הגרמה ועיקור ומהיכן הן 

  .למדות
  

הלכות שחיטה אלו למדות מהלכה למשה , על כרחך, ואם כן

, הוא הדין לדין זה שהשחיטה היא מהצואר, ואם כן, מסיני

  .שהוא למד מהלכה למשה בסיני
  

שלא יעשה את הבהמה , ומסקנה שהכתוב הזה בא ללמד

  ,גיסטרא
  

. שלא יחתוך את כל המפרקת לשנים, שהכוונה לכךמ "י -

. משמע הוצא את דמו ותו לא, הוכלומר נק" חטהו"שכן [

משמע הכשר את , כלומר טהרו לאכילה" חטהו"נ "א

  ].אבל אל תעשהו גיסטרא. אכילתו ותו לא
  

  . אשלא ידרוסשהכוונה לכך מ "וי -
  

שהכוונה לכך שלא יתחיל את השחיטה , מפרשים' ותוס -

שכן אף שיש ללמוד מהלכה למשה , מאחורי הצואר אלא מלפנים

עדיין לא ידענו אם , היא מהסימנים שבצואר מסיני ששחיטה

ללמד  ," ְוָׁשַחט"ולכן נאמר , או מלפנים, מתחיל מאחור כמליקה

  .בהוא מתחילממקום ששח ש
  

  ".ְוָזַבְחָּת "מהכתוב :] רמדברי רב יי[. ב

  

ַחר ִּכי ִיְרַחק ִמְּמָך ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְב "שמהכתוב , רב יימר רצה לומר

 ְלָך ַּכֲאֶׁשר 'הִמְּבָקְרָך ּוִמּצֹאְנָך ֲאֶׁשר ָנַתן ְוָזַבְחָּת ָׁשם  ְׁשמֹו יָך ָלׂשּוםֶק לאֹ 'ה

ששחיטה היא , יש ללמוד ,"ִצִּויִתָך ְוָאַכְלָּת ִּבְׁשָעֶריָך ְּבכֹל ַאַּות ַנְפֶׁשךָ 

" ְוָזַבְחָּת "שכך יש לדרוש את המילה , חיתוך הצואר

חתהו  ,ממקום שדמו זבכלומר , "חת" "זב", בנוטריקון

, שנאמר, לשון שבירה" חתהו"וראיה לדבר ש. שברהו וחתכהו[=

                                                                                                                                                                                                                         
 

ָּדמֹו  ָּבָׂשר ִיְׂשָרֵאל ַּדם ָּכל ָּבָׂשר לֹא תֹאֵכלּו ִּכי ֶנֶפׁש ָּכל הּוא ָואַֹמר ִלְבֵניְבַנְפׁשֹו 

 ].י"על פי רש. [בו מכפר דם שהנפש יוצאהש, ומכאן, "ִיָּכֵרתִהוא ָּכל אְֹכָליו 
 ,שנכתבו יש מהם ,דהלכות שחיטה הלכה למשה מסיני הםף על גב א א

...  ודרסה קרי גיסטרא כדתנן .וכי גמירי הלכתא אשארא ...כגון דרסה 

 אלמא דרסה לשון .היה שוחט והתיז את הראש בבת אחת] זו היא דרסה[

 ].י"רש... [ דהיינו גיסטרא ,ת קרי לההתזת ראש בבת אח
דהיינו  ,דקאמר מנין לשחיטה מן הצואר ,וקיימא מילתא דרב כהנא ב

. וכל העורף כשר למליקה ,שכל הצואר כשר לשחיטה ,כדתנן לעיל ,גרון

 ].'תוס[

ַאל י ֲאבֶֹתיָך ָלְך ֵק לאֹ 'ה יָך ְלָפֶניָך ֶאת ָהָאֶרץ ֲעֵלה ֵרׁש ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּברֶק לאֹ 'הְרֵאה ָנַתן "

, ומכאן, "]לא תדחל ולא תתבר"א "ות" ִּתיָרא ְוַאל ֵּתָחת

. בשחיטה בושמקום החיתוך הוא הצואר שזב ממנו דם רב 

כי נאמר , שהוא זב ליחה תמיד, אבל אין הכוונה לחוטמו[

וליחת החוטם זבה בלא , בכתוב זיבה על ידי חיתוך

  ].חיתוך
  

, כי אין מכאן ראיה שהשחיטה מהצואר, אולם דחו זאת

והוא לב , שכן יש דבר נוסף שזב דם רב כשיחתכוהו

  .הבהמה
  

מתבאר  ועוד טעם לדחות את הלימוד הזה כי אפילו אם

ממנו שהשחיטה מהצואר עדיין לא מבוארות בו הלכות 

ומהיכן הן , כשהייה דרסה חלדה הגרמה ועיקור, שחיטה

  .למדות
  

הלכות שחיטה אלו למדות מהלכה למשה , על כרחך, ואם כן

, הוא הדין לדין זה שהשחיטה היא מהצואר, ואם כן, מסיני

  .שהוא למד מהלכה למשה בסיני
  

שלא יעשה את הבהמה , בא ללמד שהכתוב הזה ומסקנה

  ,גיסטרא
  

חתהו , "וזבחת"שכך משמע מהכתוב , כלומר שלא ידרוס -

שהדורס אינו , לא ידרסנו, ואם כן, עד שיזוב דמו ולא יותר

  . יכול למנוע מרוב דם לזוב
  

כלומר עד , חתהו עד מקום זיבת דמו, כך משמע נ"א -

  .שלא יחתוך המפרקת לשתים, ולא יותר, הסימנים
  

  ".ֶאת ֶּבן ַהָּבָקר ְוָׁשַחט"מהכתוב :] מעאלשלדבי רבי י[. ג

ְוָׁשַחט ֶאת ", שמהכתוב, תנא דבי רבי ישמעאל רצה לומר

, יש ללמוד, ]האמור בעניין שחיטת העולה[, "ֶּבן ַהָּבָקר

שכך יש לדרוש את המילה , ששחיטה היא חיתוך הצואר

ם שהוא ממקוכלומר , "חט" "שח", בנוטריקון" ְוָׁשַחט"

, הכשרו וטהרתו לאכילה, כלומר ,חטהו, ]מדבר[=, שח

  . שהוא צוארו, במקום שהוא מוציא קול
  

, כי אין מכאן ראיה שהשחיטה מהצואר, אולם דחו זאת

שכן יש דבר נוסף המסייע בהוצאת הקול שניתן לחותכו 

ואף שהשחיטה , להרוג את הבהמה והוא לשון הבהמה

ך הלשון אין יוצא דם ובחיתו, טעונה הוצאת דם הנפש

עדיין ניתן לומר שכוונת התורה לחתוך , הנפש במהרה

  .ולהמשיך בחיתוך עד שיצא דם הנפש, מהלשון
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ועוד טעם לדחות את הלימוד הזה כי אפילו אם מתבאר 

ממנו שהשחיטה מהצואר עדיין לא מבוארות בו הלכות 

שחיטה כשהייה דרסה חלדה הגרמה ועיקור ומהיכן הן 

  .למדות
  

הלכות שחיטה אלו למדות מהלכה למשה , על כרחך, אם כןו

, הוא הדין לדין זה שהשחיטה היא מהצואר, ואם כן, מסיני

  .שהוא למד מהלכה למשה בסיני
  

שלא יעשה את הבהמה , ומסקנה שהכתוב הזה בא ללמד

  ,גיסטרא
  

  . שלא יחתוך את כל המפרקת לשנים, שהכוונה לכךמ "י -
  

  .ידרוס שלאשהכוונה לכך מ "וי -
  

ר ותנא דבי מהנא ורב ייכמסקנת הגמרא מדברי רב [. ד

  .מגמרא:] מעאלשרבי י
  

שמסקנת הגמרא מדברי רב כהנא ורב יימר , כבר נתבאר

ובכללם ששחיטה , שדיני שחיטה, ותנא דבי רבי ישמעאל

  . הלכה למשה מסינילמדים מ, מן הצואר
  

ִיְרַחק ִּכי ", הלומד מהכתוב, ח"ויתכן שכן דעת רבי בדף כ

ִמְּבָקְרָך ְוָזַבְחָּת ָׁשם  יָך ָלׂשּום ְׁשמֹוֶק לאֹ' הִמְּמָך ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר 

 ,"ֶׁשךָ ְוָאַכְלָּת ִּבְׁשָעֶריָך ְּבכֹל ַאַּות ַנפְ ִצִּויִתָך  ַּכֲאֶׁשרְלָך  'הּוִמּצֹאְנָך ֲאֶׁשר ָנַתן 

  .בתורה שבעל פה, שנצטווה משה הלכות שחיטה בסיני
  

 ֶאת ָהרֹאׁש ְוֶאת"מהכתוב :] רי רבי חייא בברייתאדב[. ה

  ".ַהָּפֶדר
  

מהכתובים בעניין עריכת אברי העולה על , לדעת רבי חייא

ִאם ", שנאמר, אשהשחיטה מן הצואר, ניתן ללמוד, המזבח

 יהָ ְוִהְפִׁשיט ֶאת ָהעָֹלה ְוִנַּתח אָֹתּה ִלְנָתֶח ...  עָֹלה ָקְרָּבנֹו ִמן ַהָּבָקר

 ֶאתכּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֵאת ַהְּנָתִחים ֶאת ָהרֹאׁש וְ ְוָעְר ... 

ְוִנַּתח  ...ְוִאם ִמן ַהּצֹאן  ...ַעל ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַהָּפֶדר 

ל אָֹתם ַעל ָהֵעִצים ֲאֶׁשר עַ  אֹתֹו ִלְנָתָחיו ְוֶאת רֹאׁשֹו ְוֶאת ִּפְדרֹו ְוָעַרְך ַהּכֵֹהן

מתוך שהוצרך הכתוב לפרש את ו, ..." ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְזֵּבחַ 

, ולא סמך על כך שכבר פירש, עריכת הראש בפני עצמה

לולא ש, למדנו, "ְוָעְרכּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֵאת ַהְּנָתִחים"

, היה מקום לומר, שפירש הכתוב את הראש בפני עצמו

הראש חלוק מהם על כי , שאינו בכלל שאר נתחי העולה

שכן רק שחיטה , ומכאן שהשחיטה בצואר, ידי השחיטה
                                                                                                                                                                                                                         

 
אי מן הצואר  אבל אכתי לא ידעינן ,לא אתא האי תנא אלא למעוטי זנבו א

 ].'תוס. [אי מן העורף

והסיבה שנזכר גם . [בצואר מחלקת את הראש מהגוף

מכסה עם  ,שכשמקריב הראש, ללמד, הפדר בפני עצמו

, כי הוא מלוכלך בדם, של הראשחתך המקום הפדר את 

והסיבה . ואין זה דרך כבוד של מעלה להעלותו מגולה

, ראש ופדר בפני עצמם, בכתוב בענין עולת צאן שנזכר גם

אָֹתם ַעל  ַהּכֵֹהןְוֶאת רֹאׁשֹו ְוֶאת ִּפְדרֹו ְוָעַרְך ְוִנַּתח אֹתֹו ִלְנָתָחיו "

שעריכת ראש ופדר , ללמד, "ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְזֵּבחַ 

  ].קודמת לעריכת שאר אברים
  

זֹאת ּתֹוַרת ַהְּבֵהָמה " מהכתוב:] דברי רבי אליעזר[. ו

  ".ְוָהעֹוף
  

זֹאת ּתֹוַרת ַהְּבֵהָמה ", בסוף פרשת טומאת נבילות נאמר

 .ַּבָּמִים ּוְלָכל ֶנֶפׁש ַהּׁשֶֹרֶצת ַעל ָהָאֶרץ ְוכֹל ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ָהרֶֹמֶׂשתְוָהעֹוף 

ּוֵבין ַהַחָּיה ֲאֶׁשר לֹא  ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהָּטֵמא ּוֵבין ַהָּטהֹר ּוֵבין ַהַחָּיה ַהֶּנֱאֶכֶלת

ועל כרחך לא הושוו בהמה ועוף בכתוב הזה לעניין [". ֵתָאֵכל

בהמה מטמאת במגע , שהרי חלוקים הם, טומאת נבילות

ולפיכך נחלקו חכמים במה . ועוף מטמא בבליעה, ובמשא

  ].בבא הכתוב הזה להשוותם
  

, המשווה דין בהמה ועוף, הזההכתוב  –לדברי רבי אליעזר 

המפורש בתורה ללמד שכשם שהכשרו של העוף  בא

ּפֹו ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ִמּמּול ָעְר "שנאמר  ,הוא בצואר ,במליקה

, כך הכשר שחיטת בהמה הוא מן הצואר, "ְולֹא ַיְבִּדיל

בא , "זֹאת"והמיעוט . ומכאן לשחיטה שהיא מן הצואר

אבל לא בשחיטה , שרק במקום השחיטה הושוו, ללמד

אבל בהמה טעונה , וף הכשרו בסימן אחדשרק הע, עצמה

  .שחיטת שני סימנים
  

לא בא הכתוב הזה  –אולם לדעת תנא קמא בברייתא 

, אדרבהאלא , ללמד שמקום שחיטת הבהמה מן הצואר

כשם שהבהמה ש, להשוות את העוף לבהמה לעניין הכשרו

העוף הכשרו לאכילה כך , מוכשרת לאכילה בשחיטה

שרק לעניין זה , בא ללמד, "זֹאת"והמיעוט . בשחיטה

שרק , אבל לא בצורת השחיטה, שהכשרם בשחיטה הושוו

העוף דיו , הבהמה טעונה שחיטת שני סימנים אבל

דין זה ששחיטת , גולדעת בר קפרא. בשחיטת סימן אחד

ממה שהטילו הכתוב בין , למד, העוף היא בסימן אחד

                                                                                                                                                                                                                         
 
מה בהמה דבר שמכשירה  ,דרשינן מינה רק חטאת העוף בזבחיםבפ ב

 ].'תוס. [תרתי שמע מינה ,'אף עוף כו ,טרפתה מטומאתה לאכילה מטהר
 ].'תוס. [לדידיה איצטריך זאת לשום דרשא ג
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ֶנֶפׁש ַהַחָּיה  זֹאת ּתֹוַרת ַהְּבֵהָמה ְוָהעֹוף ְוכֹל", בהמה לדגים

להקישו , שכן מאחר שהוקש לשניהם, "ַּבָּמִים ָהרֶֹמֶׂשת

כי , אי אפשר, לגמרי לבהמה הטעונה שחיטת שני סימנים

כפי שיתבאר [, שאינם טעונים שום סימן, הוקש גם לדגים

שאין טעונים , ולהקישו לגמרי לדגים, ]י להלן"בעזה

ין לך אלא וא, כי הוקש גם לבהמה, אי אפשר, שחיטה כלל

  .שטעון שחיטה של סימן אחד, ולומר, למצע אותו ביניהם

  

  דגים אינם טעונים שחיטה

ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם ִאם ֲהצֹאן ּוָבָקר ִיָּׁשֵחט ", מתוך שאמר משה

ושינה בלשונו בין , "ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהםֵיָאֵסף  ְּדֵגי ַהָּיםֶאת ָּכל 

לבין הכשר , "ִיָּׁשֵחט"שהוא , הכשר אכילת צאן ובקר

יש חילוק בין דגים ש, למדנו, "ֵיָאֵסף"שהוא , אכילת דגים

  .דגים אינם טעונים שחיטהו, לצאן ובקר לעניין זה

  

  סיבת החילוק בין הכשר אכילת בהמות עופות ודגים

יש , נבראת מן היבשהשמאחר בהמה , דרש עובר גלילאה

ולפיכך טעונה שחיטת שני , לה חיות בריאה וחזקה

אין טעונים  ,נבראו מן המיםמאחר שדגים  .סימנים

מאחר העוף ו. ומותר להורגם בכל אופן, שחיטה כלל

טעון שחיטה ודיו בסימן , ]מים ויבשה[=נברא מן הרקק ש

  .אחד
  

שהעופות , שראיה לדבר, אמר רב שמואל קפוטקאהו

שיש להם קשקשת , ]שמעורב בו מים[נבראו מן הרקק 

  .אברגליהם כדגים

  

  בעניין יצירת העופות יישוב הסתירה

שלכאורה , בעניין יצירת העופות נאמרו שני כתובים

ים ִק לאַֹוּיֹאֶמר ", כתוב אחד אומר, סותרים זה את זה

ָהָאֶרץ ַעל ְּפֵני  ְיעֹוֵפף ַעל ֶׁשֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה ְועֹוףִיְׁשְרצּו ַהַּמִים 

וכתוב . ומשמע מכאן שהעוף נוצר מן המים, "ְרִקיַע ַהָּׁשָמִים

ת ָּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ְוֵא ִמן ָהֲאָדָמה ים ִק לאֹ 'הַוִּיֶצר ", שני אומר

ִיְקָרא לֹו  ַוָּיֵבא ֶאל ָהָאָדם ִלְראֹות ַמה ִּיְקָרא לֹו ְוכֹל ֲאֶׁשרַהָּׁשַמִים  ָּכל עֹוף

שהעופות נוצרו מן , ומשמע מכאן ,"ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחָּיה הּוא ְׁשמֹו

  .ליישב סתירה זוושתי תשובות נאמרו . האדמה
  

                                                                                                                                                                                                                         
 
ישרצו המים שרץ " ,דקרא כתיב בהדיא ,תימה מה צריך ראיה על זה א

ון דבריאת המים ניכרת דכי ,ראיה דמייתי ,ש לומרוי ."נפש חיה ועוף

 ].'תוס. [שחיטה ראוי לדמותם לדגים לענין ,בהם

כי באמת , שני הכתובים משלימים זה את זה –' תשובה א

ללשון . [שהוא מעורב ממים ויבשה, העוף נוצר מן הרקק

שזהו היישוב האמיתי לסתירת , בדעת רבן גמליאל, שני

שהיצירה האמורה בו מן , שכן משמעות הכתוב השני[הכתובים 

.  'כבתשובה בהאדמה מדברת גם בעופות הנזכרים בכתוב ולא 

שהעוף נוצר גם , נ משום שגם מהכתוב הראשון משמע"א

ענה ' ותשובה ב "].ָהָאֶרץ ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל", שנאמר בו, מהאדמה

  ].לקונטריקון ההגמון אויבו לדחותו בקש
  

כמבואר בכתוב , העוף נברא מן המיםבאמת  –' תשובה ב

והכתוב השני , "ה ְועֹוףִיְׁשְרצּו ַהַּמִים ֶׁשֶרץ ֶנֶפׁש ַחּיָ ", הראשון

אלא שהעוף היה , לא בא לומר שהעוף נוצר מן היבשה

וכך , ה לאדם לקרוא לו שמות"בכלל כל החי שהביא הקב

) ב(ֶדה ִמן ָהֲאָדָמה ָּכל ַחַּית ַהָּׂש ) א(ים ִק לאֹ 'הַוִּיֶצר ", יש לקרוא

ָהָאָדם  ֶאל] את כל אלו[ַוָּיֵבא ]. מן המים[ַהָּׁשַמִים  ְוֵאת ָּכל עֹוף

 ִיְקָרא לֹו ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחָּיה ִלְראֹות ַמה ִּיְקָרא לֹו ְוכֹל ֲאֶׁשר

שזהו היישוב , דעת רבן גמליאל, ללשון ראשון". [הּוא ְׁשמֹו

ענה לקונטריקון ' ותשובה א. האמיתי לסתירת הכתובים

  ].ההגמון אויבו לדחותו בקש

  

  חיוב שחיטת העוף

יש ללמוד  –] ת לעילבברייתא הנזכר[לדעת תנא קמא 

זֹאת ּתֹוַרת ", שנאמר, שהעוף טעון שחיטה, מהיקש

שכשם , וללמד, להקיש עוף לבהמה, "ַהְּבֵהָמה ְוָהעֹוף

כך העוף מותר , שהבהמה מותרת לאכילה על ידי שחיטה

ומכל מקום דיו בשחיטת סימן [, באכילה על ידי שחיטה

  ].כפי שנתבאר לעיל, אחד
  

שרב יהודה , ]ח"בדף כ[ברבי ולדעת רבי אלעזר הקפר 

אין , מדין תורה –משום רבי יצחק בן פנחס אמר כמותו 

ובכל אופן שיהרג דרך הסימנים , העוף טעון שחיטה

בין , בין בנחירה, בין בדריסה, בין בשחיטה[, שבצוארו

ֵאל ְוִאיׁש ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשרָ ", שנאמר, הוא מותר באכילה, ]בעיקור

ְך עֹוף ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ְוָׁשפַ ֵציד ַחָּיה אֹו  ר ְּבתֹוָכם ֲאֶׁשר ָיצּודּוִמן ַהֵּגר ַהּגָ 

, ללמד שדיו בשפיכת דם בכל צורה, "ְוִכָּסהּו ֶּבָעָפרֶאת ָּדמֹו 

, ואף שבכתוב הזה נזכרה גם חיה. [גולאו דווקא בשחיטה

                                                                                                                                                                                                                         
 
 בכל דוכתי דאיכא ועודד ... רבן יוחנן בן זכאיכתבו שזו דעת ' ותוס ב

דהוי ביום שמינו בו את רבי  ס"כמו בו ביום שבכל הש ...עליה קאי  ,שאלו

 ].'תוס. [תפלת השחר אלעזר בן עזריה נשיא כדאמרינן בפרק
 ,דשחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה ,דיליף לקמן ,מאיר בילו לרואפי ג

מכל מקום אין מקרא יוצא מידי  ,משחוטי חוץ דגמר שפיכה שפיכה
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כי , ואינה מותרת בכל שפיכת דם, החיה טעונה שחיטה

ְוָזַבְחָּת ", ]מ בבשר תאוה של חולין"יבפסולי המוקדשים ו[, נאמר

ִּבְׁשָעֶריָך ְּבכֹל ַאַּות  ְלָך ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתָך ְוָאַכְלּתָ  'הֲאֶׁשר ָנַתן  ִמְּבָקְרָך ּוִמּצֹאְנךָ 

 ַהָּטֵמאֶלּנּו ַאְך ַּכֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ֶאת ַהְּצִבי ְוֶאת ָהַאָּיל ֵּכן ּתֹאְכ . ַנְפֶׁשךָ 

להקיש צבי ואיל לבשר פסולי , "אְכֶלּנּוְוַהָּטהֹור ַיְחָּדו יֹ

ללמד שכשם , ]או לבשר בקר וצאן של חולין[, המוקדשים

ואף ]. [כך החיות טעונות שחיטה, שבהמות טעונות שחיטה

זֹאת ּתֹוַרת "שנאמר , גם העוף הוקש לבהמה, שמצד שני

שהעוף , יש לך ללמוד מהיקש זה, ואם כן, "ַהְּבֵהָמה ְוָהעֹוף

 ְוָׁשַפְך ֶאת"מאחר שנאמר בכתוב . כמו בהמה טעון שחיטה

דים , על כרחך או חיה או עוף האמורים בכתוב הזה, "ָּדמֹו

ומאחר , ואין ללמוד מהיקש שטעונים שחיטה, בשפיכה

מסתבר שהוא , "ְוָׁשַפְך ֶאת ָּדמֹו"שהעוף הוא הסמוך לכתוב 

ומכל ]. ואינו טעון שחיטה, זה שדיו בשפיכת דם כל שהיא

תקנת , אאף שמעיקר הדין אין העוף טעון שחיטה ,מקום

  .שיהא העוף טעון שחיטה, חכמים היא
  

אף שלא נתפרש בתורה שבכתב  –] ח"בדף כ[ולדעת רבי 

נמסר הדבר למשה בתורה שבעל , שהעוף טעון שחיטה

, ועניין זה, שהעוף טעון שחיטה ,הלכה למשה מסיני, פה

ִּכי ", בכתובמבואר , שהלכות שחיטה נמסרו למשה בעל פה

ִמְּבָקְרָך ְוָזַבְחָּת ָׁשם  יָך ָלׂשּום ְׁשמֹוֶק לאֹ' הִיְרַחק ִמְּמָך ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר 

 ,"ֶׁשךָ ְוָאַכְלָּת ִּבְׁשָעֶריָך ְּבכֹל ַאַּות ַנפְ ִצִּויִתָך  ַּכֲאֶׁשרְלָך  'הּוִמּצֹאְנָך ֲאֶׁשר ָנַתן 

ימני שס ,ובכלל הלכות שחיטה שנמסרו למשה בסיני[

אחד סימן רוב השחיטה היא ו ,קנההושט וה השחיטה הם

  ].ורוב שנים בבהמה ,בעוף

  

  מדיני כיסוי הדם

דמם , בהמה וחיה שנשחטו באופן המתיר אותם באכילה

ֵּגר ַהָּגר ְוִאיׁש ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמן הַ ", שנאמר, טעון כיסוי

ת ף ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ְוָׁשַפְך ֶא ֵציד ַחָּיה אֹו עֹו ְּבתֹוָכם ֲאֶׁשר ָיצּוד

  ".ָּדמֹו ְוִכָּסהּו ֶּבָעָפר
  

אלא אם , אינה מותרת באכילהלדברי הכל  –לעניין החיה 

, אלא כשנשחטה, אין דמה טעון כיסוי, ולפיכך, כן נשחטה

או שנחרה או עיקרה , אבל הבא לשחוט ונעשית נבילה בידו

כגון [, ההצריך לדם חי, ולכן. פטור מלכסות דמה, בכוונה

                                                                                                                                                                                                                         
 

 ].'תוס[ .פשוטו
הרגה במכה  ואין נבלת עוף קרויה נבלה אלא אם כן מתה מאליה או א

 ].י"רש. [בו כשר םאבל נחירה או עיקור סימני ,שלא על ידי סימנים

ינחר או יעקר את , ]לעשות ממנו צבע עור אדום הקרוי לכא

על כרחו , שאם ישחט כדין, ולא ישחט כדין, הסימנים

  .ולא יוכל להשתמש בו, יתחייב לכסות את הדם בעפר

לדעת האומרים שאינו מותר אלא  –ולעניין העוף 

דינו כדין חיה גם לעניין כיסוי , בשחיטה כחיה ובהמה

ינחר את , ]כגון לצורך ביעור עש[, יך את דמווכשצר, הדם

אבל . ויהיה פטור מכיסוי הדם, העוף או יעקר את סימניו

, לדעת האומרים שהעוף אינו טעון שחיטה מן התורה

בכל אופן שיהרג דרך סימניו הוא מותר , ומדין התורה

הוא הדין שבכל אופן שיהרג דרך סימניו דמו , באכילה

כיסוי דמו על ידי נחירתו או עיקור ולא יפטר מ, טעון כיסוי

  .סימניו

  

  ח"דף כ

  

  מלק עוף קדשים בסכין

המולק  –לדעת האומרים שעוף טעון שחיטה מן התורה 

, ומטמא טומאת נבילות, הרי זה נבילה, עוף קדשים בסכין

כי , מליקה אין כאן, כי אין כאן לא מליקה ולא שחיטה

כי , אןושחיטה גם אין כ, מליקה היא ביד ולא בסכין

' כפי שנתבאר בדף כ[, שחיטה זו היא חלדה או דרסה

  ].בעניין נשברה מפרקת ורוב בשר עימה
  

 –אבל לדעת האומרים שעוף אינו טעון שחיטה מן התורה 

אף שבשבירת המפרקת נעשה , המולק עוף קדשים בסכין

הריגה , כי אף שמליקה אין כאן, נבילהנעשה אינו , טריפה

הרי זה , כל שנהרג דרך סימניו, בעוףו, דרך סימנים יש כאן

שהרי אינו טעון שחיטה , כשחיטה המטהרת מידי נבילה

  ].לפסול בו חלדה ודרסה[, גמורה

  

  שחיטת העוף

ואינו טעון , העוף כשר בשחיטת סימן אחדש, כבר נתבאר

  .שחיטת שני הסימנים
  

אין בזה חילוק  – ]שמסקנת הסוגיה כמותו[לדעת רב נחמן 

  .כשרקנה או וושט והשוחט , בין קנה לוושט
  

בפני עצמה וושט שחיטת הרק  –ולדעת רב אדא בר אהבה 

אבל שחיטת , ]ואין צריך לשחוט הקנה עם הוושט[, כשרה

, כי החיות תלוי בוושט[, אינה מועילה, הקנה בפני עצמה

מה שאין כן , שהרי בנקב כלשהו בו היא נעשית טריפה
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  ].שעד שנפסק רובו אינו טריפה, בקנה
  

של זה הכשר כל , ]בתחילת הפרק[ולתירוץ ראשון בגמרא 

חכמים אבל , בלבדבדיעבד הוא , העוף בשחיטת סימן אחד

, לא ישחט רוב הסימן, שמא כשישחט סימן אחד, חששו

, לכתחילה יש לשחוט את שני הסימניםש, ולכן תקנו

  . שבזה אין לחוש שלא ישחט רובו של אחד מהם

  

  שני נשמטסימן אחד בעוף וסימן  שחט

לדעת רב נחמן קנה או [, אם תחילה שחט סימן ראשון

ואחר כך , ]ולדעת רב אדא בר אהבה וושט דווקא. וושט

כי כבר , השחיטה כשרה, נעקר או נשמט הסימן השני

  . נשלמה קודם שנעקר הסימן השני
  

לדברי הכל [אחד אם תחילה נשמט או נעקר סימן אבל 

אפילו [, השני מכשירה שוב אין שחיטת הסימן, ]אפילו קנה

בשמיטת הסימן הראשון העוף  נטרףכי כבר , ]הוא וושט

  .קודם השחיטה
  

, ונשמט סימן שני , ]אפילו  וושט[ ,וכששחט סימן אחד

כי כל שחיטה שיש בה , הרי זה אסור, אינו יודע מה קדםו

אינה מוציאה את בעל החיים מחזקת איסור שהיה , ספק

  .בחייו

-  

ל שווה בין כששחט את "הדין הנלדעת רב נחמן אף ש

הוושט ונשמט הקנה ובין כששחט את הקנה ונשמט הוושט 

הקנה הברייתא נקטה שחיטה בוושט ושמיטה בקנה כי 

  .עשוי להישמטהוא זה ש

-  

וחצי , כלומר חצי קנה[, סימנים בעוף חצאיהשוחט שני 

כי לא שחט רוב של שום , שחיטה פסולה היא, ]וושט

  .סימן

  

  ושהה רתגרגשחט חצי 

ששהייה באמצע השחיטה , בכמה מקומותכבר נתבאר 

אבל , אולם כל זה כשהחלה השחיטה עצמה, פוסלת אותה

שכן אפילו , אינו נחשב כהתחלת שחיטה, חיתוך חצי קנה

וניתן להתחיל , אין זה טריפה, היה חצי קנה חתוך

  . בשחיטה
  

אם , גם כשהשוחט הוא שהחל לחתוך את הקנה, ולכן

ואחר כך גמר את , ושהה הרבה, ה ולא יותרחתך חצי קנ

  .השחיטה כשרה, השחיטה
  

כשאחר , תהא השחיטה כשרה, לדברי הכל –בבהמה 

  .השהייה הזו יחתוך את רוב הקנה והוושט

כשאחר , תהא השחיטה כשרה, לדעת רב נחמן –ובעוף 

ולדעת . השהייה יחתוך את רוב הקנה או את רוב הוושט

כשאחר השהייה , טה כשרהתהא השחי, רב אדא בר אהבה

  .יחתוך את רוב הוושט

  

  פגוםהיה חצי קנה 

אין השחיטה כשרה אלא כשיוסיף , לדברי הכל –בבהמה 

וגם , ]שבכך נשחט רוב הקנה[, כל שהוא בשחיטת קנה

  .ישחט את רוב הוושט
  

רק כשישחט את רוב , לדעת רב אדא בר אהבה –ובעוף 

שחיטת אף אם לא יוסיף ב[, השחיטה כשרה, הוושט

אבל בשחיטת הקנה בלא הוושט לא עשה . הקנה כלום

, אף אם יוסיף כלשהו בקנה בלבד, ולדעת רב נחמן]. כלום

והוא הדין אם [, השחיטה כשרה, בלא לשחוט הוושט כלל

  ].אף בלא להוסיף בקנה, ישחט את רוב הוושט

  

  מליקת עופות קדשים

חותך שדרה , חטאת העוף םכיצד מולקי, שנינו בברייתא

שאם יחתוך רוב בשר נעשית [, ומפרקת בלא רוב בשר

הגיע  ,עד שמגיע לוושט או לקנה ,]נבילה קודם המליקה

ולאחר מכן , חותך סימן אחד או רובו ,לוושט או לקנה

כי בחטאת , אבל אינו חותך סימן שני[, חותך רוב בשר עמו

, ת העוף חותך שני סימניםובעול, "]ְולֹא ַיְבִּדיל"העוף נאמר 

  ].'ברייתא זו נתבארה בדף כ[, רוב של שני סימניםאו 
  

שמליקת חטאת העוף היא בקנה , מהמבואר כאןלכאורה  -

שבעוף די בחיתוך קנה , ראיה לדברי רב נחמןיש , או וושט

  . או וושט
  

שיש , כי יתכן שדווקא במליקה, ראיה זואולם יש לדחות  -

חתוך ואין צריך ל, די בחיתוך הקנה, בה גם שבירת מפרקת

שאין בה שבירת , אבל שחיטת העוף, דווקא את הוושט

  .אינה כשרה אלא בחיתוך הוושט, מפרקת

  

  ההוא בר אווזא דהוה בי רבא אתא כי ממסמס קועיה דמא

האם , ונסתפקו, ונתלכלך בדם, אווז אחד נקרע צווארו

או שלא , נעשה טריפה בקריעה זו ולא תועיל לו שחיטה
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ולשם כך היו צריכים , חיטהומועילה לו ש, נעשה טריפה

  .אלבדוק את הקנה והוושט לראות אם נטרף בהם

  .לשחוט תחילה ואחר לבדוק
  

כי אף אם לא ימצא שום נקב בבדיקה שאחר . אי אפשר -

ולכן , עדיין יש לחוש שהיה נקב במקום השחיטה, השחיטה

אין להתירו , וכל שיש לחוש שהיה שם נקב, לא נמצא

  .באכילה
  

  .תחילה ואחר כך לשחוטלבדוק וושט ו
  

כי אין בדיקה מועילה לוושט אלא מתוכו ולא . אי אפשר -

. וקודם השחיטה אין אפשרות לבודקו מתוכו, מבחוץ

והסיבה לכך שאין הבדיקה מועילה לוושט אלא מתוכו [

וכל נקב קטן , כי מתוכו הוא מכוסה קרום לבן, ולא מבחוץ

, אבל מבחוץ, ניכר על ידי טיפת דם הנכנסת בו, שיהיה בו

ואין ניכר בו נקב שנכנסת בו טיפת דם , הוושט אדום

אין , ואינו ניכר, ומאחר שנקב כלשהו מטריפו, אדומה

  ]. בדיקת חוץ מועילה לו
  

  ,אבל הדרך להתיר את העוף היא
  

וזאת ניתן [, שלא נטרף בו העוף, תחילה יבדקו את הקנה -

א שכן אין טריפה בקנה אל, לעשות אף קודם השחיטה

  ].ודבר זה ניכר אף מבחוץ וקודם השחיטה, ברובו
  

ואין לחוש שהיה בו טריפה , ולאחר מכן ישחטו בקנה -

  .שהרי נבדק קודם השחיטה, במקום השחיטה
  

ואין לחוש שהיה בו . ולאחר מכן יבדקו את הוושט מתוכו -

  .כי לא נשחט הוושט כלל, נקב ואבד בשחיטה
  

שכך ניתן להתיר את וכשרב יוסף בריה דרבא אמר לאביו 

] חכם יוסף בני[=חכים יוסף ברי , אמר עליו רבא, האווז הזה

  .בכרבי יוחנן, בטריפות

                                                                                                                                                                                                                         
 
בקונטרס וצריך בדיקה בסימנים שמא נפסק הקנה או ניקב פירש  א

 ,דתלינן בכלבא או בקנה ,משום ספק דרוסה לא בעי בדיקהאבל  .הוושט

נפקא מינה ו...  ספק כלבא ספק שונרא אימר כלבא ,דאמר באלו טריפות

דליכא ף על גב א ,דאי הוה תלינן בשונרא הוה צריך בדיקה כנגד כל החלל

לא האדימו  לואפי ,לענין ספק דרוסהי נמי א. סימניןריעותא אלא כנגד ה

א מפרש דהכא בשמעתין הויא "וריב... טריפה  ,הסימנין אלא משהו

דקאמר וושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא  ,ואתי שפיר ,משום ספק דרוסה

והיינו משום דאין אדמומית הדרוסה ניכרת בעור הוושט החיצון  ,מבפנים

 ]'תוס... [ שט בדיקה אף מבחוץיש לוו ,אבל בנקובה ,האדום
מ כשם שרבי יוחנן היה "וי. מ כשם שרבי יוחנן היה חכם בטריפות"י ב

 ].י"על פי רש[ .חכם בכל דבר

ששחיטה בקנה , ומהדין הזה יש ראיה לדברי רב נחמן

  .מתירה את העוף, לבדו

-  

שיש לדרוש כמה מהלכות שחיטה בגימטריא של ', כתבו התוס

  ":כאשר"המילה 
  

  .ובו של אחד כמוהור. המהנים בבש. חד בעוףא –ר "אש
  

  .מוהוכחד אל שובו ר –ר  למפרע "כאש

  

  ]את הדם םחוטי הצואר שמקלחי[=שחיטת הוורידים 

אינם מותרים באכילה עם , אף אחר שחיטת הבהמה והעוף

באופן [, אלא אחר שיוכשרו מהדם, הדם שפירש מהם

  ]. י בפרק שמיני"שיתבאר בעזה
  

די , אותה לאברים בבהמה שמנתחים –לדעת רבי יהודה ו

העוף אבל , בהכשרה של אחר השחיטה להתירה מדמה

, לא די בהכשרה שלאחר השחיטה, שרגילים לצלותו שלם

אלא אם כן ינקבו את הוורידים , אינו מותר באכילהולכן 

שכך יצא ממנו , כשהוא עדיין חם, שלו בשעת השחיטה

אבל לאחר שכבר נתקרר . [רוב דמו בנקל דרך הוורידים

לא יצא מהם הדם , אף אם ינקבו את הוורידים, העוף

  .ג]כראוי
  

, שחכמים חולקים על רבי יהודה, ומתוך הברייתא משמע

או שדי בניקובם אף אחר , ואינם מצריכים ניקוב הוורידים

  .דואין צריך לנקב בשעת השחיטה דווקא, השחיטה

-  

קנה או [, ששחיטת העוף היא בסימן אחד, כבר נתבאר

  ].קנה וושט[בהמה היא בשני הסימנים  ושחיטת, ]וושט
  

אלא [, דינה כשחיטת כל הסימן, שחיטת רוב סימןו

דווקא בדיעבד יש , בתחילת הפרקשלתירוץ השני בגמרא 

לכתחילה יש אבל , להכשיר שחיטת רוב הסימן ככולו

  ].לשחוט את כל הסימן

  

                                                                                                                                                                                                                         
 
הזהרו בוורידין  ,דברכותרק קמא כדאמר בפ ,וכרבי יהודה קיימא לן ג

אבל אם צלאו  ,יהודה בירמר ונראה דדוקא לכתחלה קא .יהודה ביכר

והא דקאמר  ... כדמוכח בגמרא ,הוורידין שריולא נחתכו  ,דיעבד

 ,דרבי יהודה פוסל בעוף עד שישחוט את הוושט ואת הוורידין ,בתוספתא

 ].ז"בדף כ' תוס. [אלא כלומר אסור ,לאו דוקא פוסל בדיעבד
מודים  ,אבל בקדשים ,שכל זה בחולין ,ט מבואר בדברי רב פפא"ובדף כ ד

 .קה גם את הוורידיםשהמולק צריך לחתוך בשעת המלי ,חכמים
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  שחיטת חצי סימן

  :מתחילה אמרו שנחלקו חכמים בדין שחיטת חצי סימן
  

שחיטת חצי סימן נחשבת כשחיטת רוב  –לדעת רב 

ה למשה כשמסר "שכך אמר לו הקב, והיא כשרה, הסימן

, השוחט לא ישייר את רוב הסימן קיים, לו הלכות שחיטה

ששוב אין כאן רוב סימן , ולפיכך בחיתוך חצי סימן דיו

ומכל מקום אף שכן הוא דין . והשחיטה כשרה, קיים

, גזרה, משחיטת חצי סימן חכמים אסרו לאכול, התורה

, ונמצא שחיטה פסולה, שמא אפילו חצי לא יחתוך

, אבל לעניין טומאה לא גזרו, ודווקא לעניין אכילה גזרו[

  ]. ובשחיטת חצי סימן יצא מידי טומאת נבילה
  

שחיטת חצי סימן אינה נחשבת  –ולדעת רב כהנא 

ה למשה "שכך אמר לו הקב, והיא פסולה, כשחיטת רובו

, השוחט ישחט את רוב הסימן, לו הלכות שחיטה כשמסר

ואין , בשחיטת חצי סימן לא נתקיים הדבר, ולפיכך

  .עד שישחט רוב הסימן ממש, השחיטה כשרה
  

  ].ט"בדף כ[, ולמסקנה
  

ששחיטת חצי סימן אינה נחשבת כשחיטת , הכל מודים

שקנה שחציו , שכן מבואר בברייתא[, והיא פסולה, ארובו

והדברים , עד שיהיו רובו פגום, כטריפה אינו נחשב, פגום

שיש דברים שעושים את , אם לעניין טריפה, קל וחומר

, כנקב בוושט ובריאה ובדקין, הבהמה טריפה אף במשהו

כפסוקת הגרגרת וחוט , דברים שאינם מטריפים אלא ברוב

ולא במחצה על , אין בהם טריפה אלא ברוב גמור, השדרה

ודאי שלא יועיל , ה רובשחיטה שבכל מקום טעונ, מחצה

ומחלוקת רב ורב כהנא נאמרה , ]בה מחצה על מחצה

י "כפי שיתבאר בעזה[לעניין פסח שנטמאו בו חצי ציבור 

  ]. ט"להלן בדף כ

  

  תנור טמא של חרס שחלקו לשנים

, שנאמר, תנור של חרס שנטמא אין לו טהרה אלא כשישבר

אינו נחשב , יםוכל זמן שרובו קי, "ְוִכיַרִים ֻיָּתץ ַּתּנּור"

  .כשבור והוא טמא
  

                                                                                                                                                                                                                         
 
דאמר פרוץ כעומד  ,דעירובין פסקינן כרב פפאפרק קמא דבם תאמר וא א

 בין שאר איסורין ,והיה נראה לחלק .]כלומר מחצה נידון כרוב[ מותר

וגם תימה  .אי לאו דמייתי עלה לעיל דתנור ,דבר התלוי בחיותל

מא יש וש .והנהו דמייתי התם לא מייתי הכא ,דבעירובין לא מייתי לה

 ].'תוס[ .והתם לענין מחיצות ולא דמי ,דהכא איסור וטומאה ,לחלק

החלק , חלקים שאינם שוויםוכשחלקו את התנור לשני 

והחלק הקטן שהוא מיעוט , הגדול שהוא רוב התנור טמא

  .התנור טהור
  

אם ניתן לברר ולצמצם , ואם היו שני החלקים שווים

כי אין , שניהם טהורים, שבכל חלק יש בדיוק חצי תנור

חצי , ואף אם לעניין שחיטת הסימן[, בכל חלק רובו של תנור

לעניין תנור טמא הכל מודים שאין החצי , סימן נחשב כרובו

שני החצאים יהיו נידונים כרובו של , כי אם כן, נחשב כרובו

וזה לא יתכן שיהיה בתנור אחד שני חלקים ששניהם , תנור

  ].ברובו
  

ולברר ששני החלקים  גמאחר שאי אפשר לצמצם, אולם

מספק שניהם , ויש לחוש שזה גדול מזה ,שווים בדיוק

  .דטמאים

  

  ט"דף כ

  

  שחט חצי גרגרת ושהה שיעור 

  שהייה ואחר כך גמר את השחיטה

ששחיטת חצי גרגרת אינה נידונית כשחיטת , לפי האמת

כששחט חצי גרגרת הרי הוא , בין בעוף בין בבהמה –רובה 

אין זו שהייה , אף אם שהה, ומעתה, כמי שלא שחט כלום

בחיתוך [, וכשגמר את השחיטה אחר כך, צע שחיטהבאמ
                                                                                                                                                                                                                         

 
אבל לענין שחיטה לא הוזכר רוב אלא , דאי האי רובא האי מיעוטא ב

דהאי פלגא  ,ליכא דמכחיש ליה ,חתוך וכי קרינא פלגא רוב ,בחתיכה

 ].י"רש. [דקאי לא מיקרי רוב שלם
מודה  ,דבכורות אפשר לצמצםיוסי הגלילי דאמר בפרק שני  ביאפילו לר ג

ויש להוכיח מכאן . כדקאמר התם הואיל ואית בו גומות ,הוא בכלי חרס

 מדאפליגו אמוראי במחצה על מחצהדהלכה דבידי אדם אפשר לצמצם 

ואפילו למאן דאסר לא אסר אלא משום דהכי אגמריה למשה שחוט  ...

צמצם ומיהו בידי שמים נראה דהלכה דאי אפשר ל. רובא גדור רובא

יוסי הגלילי דאמר אפשר  בילא סתם תנא כר ...אחין  רק ארבעהדאמר בפ

ש וי] ... גבי בידי אדם דמשמע אי אפשר לצמצם[ם תאמר וא... לצמצם 

אבל לא  ,טורחל ידי דלעולם אפשר לברר ולמדוד בצמצום עלומר 

כיון דבין עומד נפיש ובין פרוץ נפיש  ,הטריחוהו חכמים למדוד שם מספק

...  ומילתא דלא שכיחא הוא ,הוא שוהלא אם כן א ,חשש איסורליכא 

מצו סברי כרבנן דאי אפשר  ...דאמוראי דהכא  ,ר שמעון היה מפרש"וה

ומאן  ,ופליגי כשדומה לנו דהוי מחצה על מחצה ,לצמצם אפילו בידי אדם

רחמנא אמר לא תשייר  ,ואפילו הן שוין ,דשרי משום דאימא דשחט רובא

ואפילו הן שוין  ,סר משום דאימא נשאר רובא קייםומאן דא ,רובא

 ].'תוס... [ רחמנא אמר שחוט רובא
 ,ולא ידעינן בהי מינייהו ,איכא רובא ודאי בחד מינייהו: י"לשון רש ד

 .מינייהו הילכך לא סלקא טומאה
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הרי זו , ]או ברוב שני סימנים בבהמה, רוב סימן אחד בעוף

  ].ח"כפי שנתבאר לעיל בדף כ. [שחיטה כשרה
  

שחיטת חצי גרגרת  ,שלדעת רב ,ולפי מה שרצו לומר

אף בלא , בעוף השחיטה כשרה –נידונית כשחיטת רובו 

יטת חצי גרגרת לבדה כי בשח, מה שהמשיך אחר השהייה

מאחר ששחיטת , אבל בבהמה. נגמרה השחיטה בהכשר

תחילת הרי זו , כשחיטת רוב סימן אחדחצי גרגרת נחשבת 

, ושהה בינתים, ומאחר שלא סיים מיד, השחיטה

  .שחיטתו פסולה

  

  פסח בזמן שמחצה ישראל טהורים ומחצה טמאים

הטהורים , ומיעוטם טמאי מתים, כשרוב ישראל טהורים

והטמאים נדחים לפסח , ושים פסח ראשון בזמנו בטהרהע

  .שני
  

הכל , ומיעוטם טהוריםוכשרוב ישראל טמאי מתים 

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני "שנאמר , עושים פסח ראשון בזמנו בטומאה

ְבֶדֶרְך ְרחָֹקה ָלֶכם  אֹוִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפׁש ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר 

ַעְרַּבִים ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ֵּבין הָ . 'הָעָׂשה ֶפַסח לַ אֹו ְלדֹרֵֹתיֶכם וְ 

ללמד שרק יחידים נדחים , "ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו ַיֲעׂשּו אֹתֹו ַעל

  .אאבל ציבור אינו נדחה לפסח שני, לפסח שני
  

  :וכשמחצה טהורים ומחצה טמאי מתים
  

ומאחר שאין רוב , נידון כרוב מחצה אינו –לדעת רב כהנא 

  .הטמאים נדחים לפסח שני, ציבור טמאים
  

ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִיְהֶיה ָטֵמא ", מאחר שנאמר –ולדעת רב 

יש , ללמד שיחידים נדחים לפסח שני ולא ציבור, "ָלֶנֶפׁש

כי , ללמוד שגם כשמחצה טמאים אינם נדחים לפסח שני

ל מקום גם מכ, אף שמחצה אינם נידונים כרוב ציבור

, "ִאיׁש ִאיׁש"ואם כן אינם בכלל , כמיעוט אינם נידונים

  . הם עושים פסח ראשוןוממילא , שמשמעותו יחידים

  

  רוב סימן ככולו בין בחולין ובין בקדשים

כפול , ששחיטת רוב הסימן נחשבת כשחיטת כולו, דין זה

                                                                                                                                                                                                                         
 
 ,"'והוצאת את האיש ההוא וגו"גבי  ,דסנהדריןרק קמא תימה דבפ א

ואי אתה מוציא כל השבט כולו  ,לשעריך איש ואשה אתה מוציא ,דרשינן

דהתם מצינו ש לומר וי .והכא לא ממעטי מאיש אלא רוב ישראל ,לשעריך

 ,משום עיר בעלמא לענין עיר הנדחת ,שחילק הכתוב בין יחיד למרובים

טובא י נמי א .ולומר דלא מיקרי איש ,לפיכך מסתברא לחלק משום שבט

 ].'תוס. [איש ואשה כתיבי התם

ופעם , ששנוי הוא פעם אחת בתחילתה, הוא במשנתנו

  . אחת בסופה
  

 אחד בעוף ושנים בבהמה שחיטתו כשרה] סימן[השוחט  -חילתה בת

  .את הוורידין רבי יהודה אומר עד שישחוטורובו של אחד כמוהו 
  

רוב שחיטתו פסולה  חצי אחד בעוף ואחד וחצי בבהמה -ובסופה 

  .שחיטתו כשרה אחד בעוף ורוב שנים בבהמה
  

ן ששווה הוא בי, ללמדהיא , שנכפל הדין הזה, והסיבה לכך

במליקת [, ובין בקדשים, ]בשחיטת עופות ובהמות[, בחולין

שאם היה נאמר הדין הזה ]. עופות ובשחיטת בהמות

אבל , שרק בחולין הדין כן, היה מקום לומר, בחולין בלבד

לא די , בקדשים מאחר שצריך הוא לדם לזורקו למזבח

ואם היה .וצריך לשחוט את כולו, בשחיטת רוב הסימן

שרק , היה מקום לומר, בקדשים בלבדנאמר הדין הזה 

אבל , כי צריך הוא לדם לזורקו למזבח, בקדשים הדין כן

  .ואין צריך לשחוט את רובו, די בשחיטת חצי סימן, בחולין
  

ומתוך דברי ריש לקיש מבואר שהסיבה שהוצרכו ללמד 

אף שמעיקר הדין אין מקום לחלק בין , דין זה גם בקדשים

כי אם לא היו מלמדים , ןשחיטת קדשים לשחיטת חולי

שבקדשים , היה מקום לומר, את הדין הזה גם בקדשים

  .ותקנו שאין די בשחיטת רוב הסימן, החמירו חכמים
  

הוא , המלמד שרוב סימן ככולושל המשנה  הדין הראשון

  :המדבר בחולין
  

מתוך שנאמר בדין הזה , יש ללמוד זאת –לדברי רב כהנא 

וזה אינו , "אחד בעוף] מןסי[השוחט ", לשון שחיטה בעוף

. שכן בקדשים העוף במליקה ולא בשחיטה, אלא בחולין

נאמרה לשון , ואף שגם בדין השני שהוא האמור בקדשים[

רוב אחד בעוף ", מאחר שהיא נאמרה בסמוך לבהמה, שחיטה

אף , ניתן לומר לשון שחיטה, "שחיטתו כשרה ורוב שנים בבהמה

  ].שהעוף אינו בשחיטה אלא במליקה
  

יש ללמוד שהדין הראשון הוא  –ולדברי רב שימי בר אשי 

, "אחד בעוף] סימן[השוחט ", מתוך שנאמר, האמור בחולין

אבל בקדשים עולת העוף , וכלל זה נכון תמיד רק בחולין

רוב ", ומה שנאמר בדין השני. [טעונה מליקה בשני סימנים

בחטאת רוב , הכוונה לרוב כל סימן וסימן, "אחד בעוף

  ].ובעולה רוב של כל אחד משני הסימנים, אחד סימן
  

יש ללמוד שהדין הראשון הוא האמור  –ולדברי רב פפא 

אם יש , מתוך שנחלקו בו רבי יהודה וחכמים, בחולין
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ומחלוקת זו אינה אמורה אלא . לשחוט גם את הוורידים

הכל , אבל בקדשים. שאין השוחט צריך לדם, בחולין

שהרי , ים להוציא מהם דםמודים שיש לשחוט את הווריד

  .למתנות המזבח, המולק צריך לדם
  

הוא , המלמד שרוב סימן ככולושל המשנה  והדין השני

  :המדבר בקדשים
  

ממה ששנינו בסמוך , יש ללמוד זאת –לדברי רב אשי 

שחיטתו כשרה , שהשוחט שני ראשים כאחד, לדין השני

, ודין זה אמור בקדשים בלבד, אבל לא לכתחילה, בדיעבד

' הְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ְׁשָלִמים לַ ", מהכתוב, כדרשת רב יוסף

  ].כפי שיתבאר בסמוך[, "ִלְרצְֹנֶכם ִּתְזָּבֻחהּו

  

  "ִּתְזָּבֻחהּוִלְרצְֹנֶכם  'הְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ְׁשָלִמים לַ "

  ":ִּתְזָּבֻחהּו"שני דינים לימד רב יוסף מהכתוב 
  

ולא , "]זבח"מר ליחיד כאו[, "תזבחהו"מתוך שנכתב ) א(

, יש ללמוד, "]זבחו", כאומר לרבים[, "תזבחוהו"נכתב 

אלא יהא שוחט יחידי  ,שלא ישחטו שנים יחד קרבן אחד

מבואר שלדעת רבה בר בר חנה אמר ' ובדף ל. [לכל קרבן

אבל לדעת , זו דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, רבי יוחנן

  ].שנים שוחטים קרבן אחד, חכמים
  

כלומר , שמשמע לזבוח אותו, "הּוִּתְזָּבחֻ "שנאמר מתוך ) ב(

שלא ישחט אדם שני קרבנות , יש ללמוד, קרבן אחד

  .אלא כל קרבן נשחט בפני עצמו ,כאחד

  

  מדיני עבודת התמיד של יום הכיפורים

, כל עבודות יום הכיפורים אינן כשרות אלא בכהן גדול

ֵהן ֲאֶׁשר ְוִכֶּפר ַהּכֹ", שנאמר בעניין עבודת יום הכיפורים

, שחיטת התמיד וקבלת דמו, ובכלל זה". ִיְמַׁשח אֹתֹו

צריך למהר לקבל את הדם אחר הכהן הגדול ומאחר ש

אלא , אינו גומר לשחוט את כל שני הסימנים, השחיטה

וממהר לאחוז בכלי שרת , שוחט את רוב שני הסימנים

  .את השחיטה ]אממרק[=וכהן אחר גומר , לקבל את הדם
  

אף שאין , אחר גומר את השחיטה אין פסול ובכך שכהן

כי מדין תורה די בשחיטת , בהעבודה כשרה אלא בכהן גדול
                                                                                                                                                                                                                         

 
מי שהתחיל במצווה אומרים לו  ,כדאמרינן במדרש ,לשון גמרמירק  א

 ].'תוס. [מרוק
 ,הא בפרק טרף בקלפי איכא מאן דסבר ...קשיא ליה  ומאי, ם תאמרוא ב

 ,היינו דוקא פרו ואפילו מאן דפסיל ,בזרכהן גדול אפילו שחיטת פר כ

ואף , ודבר זה נעשה על ידי הכהן הגדול, רוב שני הסימנים

  .חכמים לא תקנו שיהא צורך בשחיטת כל שני הסימנים
  

והסיבה שאמרו שכהן אחר יגמור את שחיטת כל שני 

בשחיטת , ה השחיטה בהכשראף שכבר נגמר, גהסימנים

 ].מצווה למרק[=משום שיש בכך מצווה , רוב שני הסימנים

מ "וי. מ שיש בכך מצווה כדי שיצא הדם כראוי"י

ְּבָרב ָעם "משום , שהמצווה היא שתעשה השחיטה בשנים

  . ד"ַהְדַרת ֶמֶלְך 

  

  ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף 

  או אינה לשחיטה אלא בסוף

אין נקרא  –לקיש משום לוי סבא לדעת רבי שמעון בן 

  .השחיטה אלא סוף החיתוך
  

מתחילת החיתוך ועד סופו הכל נקרא  –ולדעת רבי יוחנן 

  .שחיטה
  

אם , שלדברי הכל אין בהם נפקא מינה, ויש דברים

או שהיא קרויה רק , השחיטה קרויה מתחילה ועד סוף

  .בסוף
  

  .כשגוי שחט סימן ראשון וישראל שחט סימן שני. א
  

אפילו [, משנשחט הסימן הראשון על ידי הגוי, ברי הכללד

, ומעתה, נעשית הבהמה טריפה, ]אין הדבר נקרא שחיטה

לא הוכשרה הבהמה , אף ששחט ישראל את הסימן השני

  .ואסורה באכילה, בכך
  

וסימן ] בפסול[עולת העוף שמלק בה סימן אחד למטה . ב

  .שני למעלה
  

ויש בה , של המזבחמליקת עולת העוף היא למעלה מחציו 

ומליקת חטאת העוף היא למטה , חיתוך שני סימנים

  .ויש בה חיתוך של סימן אחד, מחציו של מזבח
  

                                                                                                                                                                                                                         
 

תמיד דלא  אבל ,וקאי עליה אהרן וחוקה ,ום הכיפוריםדקאתי לחובת י

יש לומר ו .לא ,ולא קאי עליה אהרן וחוקה, ום הכיפוריםיך לחובת ישי

 ].'תוס. [פסול מדרבנןדמכל מקום 
כיון שיש , כל מקוםמ, דבחולין נמי בעינן כל השנים לכתחלהף על גב וא ג

 ].'תוס. [אחרל ידי לא היה לנו לעשות ע ,דוחק בדבר
הן גדול בכ פידוהרי הכתוב הק ,כל עבודות נמים כן דא ,ואין לבי כך ד

 ].י"רש. [וגירש את רוב עם
לא חשיב  ,כיהילו דזבחים אפרק שני הכי בפבירא ליה דרבא סף על גב א ה

, בריש פרק החולץ ,לגבי רבי יוחנןיש לקיש דהלכה כר ,בהדי תלת ליה

 ].'תוס. [יש לקישמשום דהך משמיה דלוי אמרה ר
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מאחר , כשמלק סימן אחד בעולת העוף למטה, ולדברי הכל

היא , שעשה בה מעשה גמור של מליקת חטאת העוף

אף שבעולת [כמי שנמלקה שלא במקומה , נפסלת בכך

  ].גמורההעוף אין זו מליקה 
  

אם הוא תלוי , שנחלקו בו רבא ורב יוסף, ויש דבר

  :במחלוקת רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש
  

עולת העוף ששחט בה סימן אחד מחוץ לעזרה וסימן . ג

  .אחד בפנים
  

שהשוחט סימן , דעת רבי שמעון בן לקיש –לדברי רבא 

פטור מכרת של שוחט קדשים , אחד בחטאת העוף בחוץ

ומאחר שאין , ת העוף טעונה שני סימניםכי עול, בחוץ

, כששחט סימן ראשון בחוץ, השחיטה קרויה אלא בסופה

, ודעת רבי יוחנן. לא עשה מעשה של שחיטת קדשים בחוץ

ומאחר , שחיטת הסימן הראשון קרויה שחיטהשגם 

חייב כרת של שוחט קדשים , שחט סימן ראשון בחוץש

  .בחוץ
  

, וף דיה בסימן אחדמאחר שחטאת הע –ולדברי רב יוסף 

, ולכן כשישחט בה סימן אחד בחוץ הוא מתחייב כרת

אם שחט בה סימן אחד , מעתה הוא הדין לעולת העוף

כי בסימן אחד , לדברי הכל הוא מתחייב בכך כרת, בחוץ

  .נגמרת השחיטה
  

שלדברי הכל נחלקו בו רבי יוחנן ורבי שמעון בן , ויש דבר

  :לקיש
  

עוט סימנים מחוץ לעזרה ששחט בה מי אעולת העוף. ד

  .וגמרם בפנים
  

אין השחיטה אלא בגמר , לדעת רבי שמעון בן לקיש

אף שתחילתו , ומאחר שגמר החיתוך היה בעזרה, החיתוך

פטור מכרת של שוחט קדשים הרי זה , היה מחוץ לעזרה

  . בחוץ
  

, אף תחילת החיתוך קרויה שחיטה, ולדעת רבי יוחנן

חייב כרת של שוחט , ומאחר שהחל לשחוט מחוץ לעזרה

  .קדשים בחוץ
  

, כששחט בבהמת קדשים, ולכאורה הוא הדין שנחלקו[

  ].וסימן אחד בפנים, סימן אחד בחוץ

                                                                                                                                                                                                                         
 
ונראה לפרש ... שו וקשה לפירו. בעוף קדשיםדמיירי בקונטרס  רשפיכן  א

 ].'תוס... [ דאיירי בבהמה

  העוסקים בעבודות פרה אדומה

  .מטמאים בגדים. א

, כגון בשחיטה, העוסק בכל אחת מעבודות פרה אדומה

, נטמא בכך, ובאסיפת האפר, ובשריפה, ובהזאת הדם

  .גדים שהוא לבוש בהםלטמא אף ב
  

וכן לעניין , לעניין משליך את עץ הארז ואזוב ושני תולעת

הדבר , וכן לעניין אוסף את אפרה, השורף את הפרה

 ְוָׂשַרף ֶאת ַהָּפָרה ְלֵעיָניו ֶאת עָֹרּה ְוֶאת", שנאמר, מפורש בכתוב

י ֵעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב ּוְׁשנִ ְוָלַקח ַהּכֵֹהן . ְּבָׂשָרּה ְוֶאת ָּדָמּה ַעל ִּפְרָׁשּה ִיְׂשרֹף

ַהּכֵֹהן ְוָרַחץ ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו  .תֹוָלַעת ְוִהְׁשִליְך ֶאל ּתֹוְך ְׂשֵרַפת ַהָּפָרה

ְוַהּׂשֵֹרף  .ְּבָׂשרֹו ַּבַּמִים ְוַאַחר ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנה ְוָטֵמא ַהּכֵֹהן ַעד ָהָעֶרב

 .רֹו ַּבָּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרבאָֹתּה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ַּבַּמִים ְוָרַחץ ְּבָׂש 

ֹור ְוָהְיָתה ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ֵאת ֵאֶפר ַהָּפָרה ְוִהִּניַח ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְּבָמקֹום ָטה

ְוִכֶּבס ָהאֵֹסף ֶאת  .ַלֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשֶמֶרת ְלֵמי ִנָּדה ַחָּטאת ִהוא

ר ְוָהְיָתה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלּגֵ ַעד ָהָעֶרב  ֵאֶפר ַהָּפָרה ֶאת ְּבָגָדיו ְוָטֵמא

  ". ַהָּגר ְּבתֹוָכם ְלֻחַּקת עֹוָלם
  

ניתן היה , אלא שעניין זה שהשורף את הפרה עצמה טמא

ללומדו בקל וחומר מכך שהמשליך את עץ הארז והאזוב 

והסיבה שנכתב בפירוש שהשורף עצמו , ושני תולעת טמא

שכל העוסק בעבודות הפרה  אלא ללמד, אינה לגופו, טמא

  .טמא הוא
  

  .פוסלים אותה במלאכה. ב
  

פרה אדומה שנעשית אחת מעבודותיה יחד עם איזו 

, ויחד עם זאת חיתך דלעת, כגון ששחטה, אחרתמלאכה 

  .הפרה נפסלת בכך
  

ללמד ] שלא ישחט דבר עמה" [ְוָׁשַחט אָֹתּה"שנאמר 

  .שמלאכה אחרת פוסלת את שחיטתה
  

ללמד שמלאכה אחרת פוסלת " ף ֶאת ַהָּפָרהְוָׂשרַ "ונאמר 

  .את שריפתה

  

  העוסקים בפרה אדומה שארע בה פסול

  .ארע בה פסול בשחיטה. א

, ]בכגון שנתנבלה[, פרה אדומה שארע בה פסול בשחיטה

בין נתעסק עמה ומעתה , נתקדשה כלל להיות פרה אדומה

בין שנתעסק , ]כגון ששחטה עד שנפסלה[, קודם שנפסלה

                                                                                                                                                                                                                         
 
יחד עם מלאכה אחרת עשיית מפרש פסול של בינו תם ור. י"כן פירש רש ב

 ].'תוס. [השחיטה
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אינו נטמא , ]כגון ששרפה או אסף את אפרה[, אחר כך בה

אבל טומאת [, בה מחמת העיסוק בעבודת פרה אדומה

  ].נבילות הוא נטמא אם נוגע בה אחר שנתנבלה
  

  .ארע בה פסול בהזאתה. ב
  

כגון [, פרה אדומה שארע בה פסול באמצע ההזאות

כל אלו ולפיכך , לא בטל ממנה שם פרה אדומה, ]שנטמאה

טמאים , ]כגון השוחט והמזה[, ו בה עד עתהשנתעסק

כגון שרפוה [, אבל המתעסקים בה מכאן ואילך, מחמתה

כי פרה אדומה , מחמתה אינם נטמאים, ]או אספו אפרה

  .אינה מטמאה את המתעסקים בה, פסולה

  

  מדיני שחיטת פרה אדומה

פרה אדומה שחיטתה   –לדעת רבי אלעזר ברבי שמעון 

שכן דעתו . [פרה אדומה אחת לא ישחטו שניםו, באחד

  ]. בכל הקרבנות כפי שנתבאר לעיל

  

שכן . [שנים שוחטים פרה אדומה אחת –ולדעת חכמים 

  ].כפי שנתבאר לעיל, דעתם בכל הקרבנות

  

  שנים ששחטו פרה אדומה

  ]לדעת חכמים האומרים שהיא נשחטת בשנים[

מאחר שאין קרוי שחיטה  –לדעת רבי שמעון בן לקיש 

, אלא השנילטמא בגדים אין נטמא , יתוךאלא סוף הח

  .אבל הראשון טהורשגמר את השחיטה 
  

גם , מאחר שכל החיתוך קרוי שחיטה –ולדעת רבי יוחנן 

  .לטמא בגדיםנטמא שהחל את השחיטה הראשון 

  

  

     

  לעילוי נשמת

  ל "זעקיבא שלמה דיין הרב 

  ל"בן הרב משה דויטש זצ

  ב"ד טבת תשס"ע כ"נלב

  ה "עמרים וזוגתו מרת 

  ל"בת הרב מרדכי אפרים פישל זוסמן זצ

  א"ג תמוז תשנ"ע כ"נלב

  .ה. ב. צ. נ. ת

  נדבת משפחת שורש
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