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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

מסכת חולין פרק ה' – "אוֹתוֹ וְ ֶאת ְבּנוֹ"
 .1עח ,א
רש"י

יתין
ַמ ְתנִ ִ
ּבנוֹ " ) 305ויקרא כב ,כח( נוֹ הג:

"אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ

ֵ

ֵ ּבין ָ ּב ָא ֶרץ ֵ ּבין ְ ּבחו ָּצה ָל ָא ֶרץ,
ִ ּב ְפנֵ י ַה ַ ּביִ ת וְ ׁ ֶשלֹא ִ ּב ְפנֵ י ַה ַ ּביִ ת,
ְ ּבחו ִ ּּלין ו ְּבמו ְּקדָּ ׁ ִשין.

יצד?
ֵ ּכ ַ
ַה ׁ ּשוֹ ֵחט 'אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ' :חו ִ ּּלין,
יהם ְ ּכ ׁ ֵש ִרים.
ַ ּבחוּץ ְ ׁ -שנֵ ֶ
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י  -סוֹ ֵפג ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים.
ָק ָד ׁ ִשים,
אשוֹ ן ַח ָ ּייב ָ ּכ ֵרת,
ַ ּבחוּץ ָ -ה ִר ׁ
יהם ּ ְפסו ִּלים,
ו ׁ ְּשנֵ ֶ
יהם סוֹ ְפ ִגים ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים.
ו ׁ ְּשנֵ ֶ
חו ִ ּּלין,
יהם ּ ְפסו ִּלין,
ִ ּב ְפנִ ים ְ ׁ -שנֵ ֶ
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י  -סוֹ ֵפג ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים.
ָק ָד ׁ ִשים,
אשוֹ ןּ ָ :כ ׁ ֵשר,
ִ ּב ְפנִ ים ָ -ה ִר ׁ
ו ָּפטוּר.
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י :סוֹ ֵפג ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים,
ו ָּפסוּל.
חו ִ ּּלין ו ָּק ָד ׁ ִשים,
אשוֹ ןּ ָ :כ ׁ ֵשר,
ַ ּבחוּץ – ָה ִר ׁ
ו ָּפטוּר,
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י :סוֹ ֵפג ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים,
ו ָּפסוּל.
ָק ָד ׁ ִשים וְ חו ִ ּּלין,
ּ
אשוֹ ןַ :ח ָייב ָ ּכ ֵרת,
ַ ּבחוּץ ָ -ה ִר ׁ
ו ָּפסוּל.
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ יּ ָ :כ ׁ ֵשר.
יהם :סוֹ ְפ ִגים ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים.
ו ׁ ְּשנֵ ֶ
חו ִ ּּלין וְ ָק ָד ׁ ִשים,
ּ
יהם ְפסו ִּלין
ִ ּב ְפנִ ים ְ ׁ -שנֵ ֶ
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י סוֹ ֵפג ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים.
ָק ָד ׁ ִשים וְ חו ִ ּּלין,
אשוֹ ןּ ָ :כ ׁ ֵשר,
ִ ּב ְפנִ ים ָ -ה ִר ׁ
ו ָּפטוּר.
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י :סוֹ ֵפג ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים,
ו ָּפסוּל.
חו ִ ּּלין,
אשוֹ ןּ ָ :כ ׁ ֵשר,
ַ ּבחוּץ ו ִּב ְפנִ ים – ָה ִר ׁ
ו ָּפטוּר.
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י :סוֹ ֵפג ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים,
ו ָּפסוּל.
ָק ָד ׁ ִשים,
אשוֹ ן ַח ָ ּייב ָ ּכ ֵרת,
ַ ּבחוּץ ו ִּב ְפנִ ים ָ -ה ִר ׁ
יהם סוֹ ְפ ִגים ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים,
ו ׁ ְּשנֵ ֶ
שה אֹתוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ל ֹא ִת ׁ ְש ֲחט ּו ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד
 305וְ ׁשוֹ ר אוֹ ֶ ׂ

מתי'
אותו ואת בו .משום דבעי למימר
בחולין ובמוקדשים דאצטריך
למילף מקראי כדילפין בגמרא
תא מי בארץ ובח''ל דלא
איצטריך דהא חובת הגוף היא
וחובת הגוף והגת בין בארץ ובין
בח''ל:
בפי הבית .בזמן הבית בפ' בתרא
)לקמן דף קלח (:מפרש אמאי
קטיהו:
שיהם כשרים .משום דבעי
למיתי סיפא שיהם פסולין
ובגמרא מפרש אמאי קטיהו:
והשי סופג .משום לאו דאותו
ואת בו ולא שא שחט את האם
תחלה ול''ש שחט את הבן תחלה
לא שא שחטיהו חד גברא ולא
שא תרי גברי יליף בגמרא
דחייב:
הראשון חייב כרת .משום שחוטי
חוץ אבל השי פטור מן הכרת
דכיון דשחטה אמו שוב איו
ראוי הבן לישחט בפים דפסול
משום מחוסר זמן ואיו חייב
משום שחוטי חוץ אלא א''כ ראוי
לפים דכתיב )ויקרא יז( ואל פתח
אהל מועד לא הביאו הראוי
לפתח אהל ]מועד[ חייבין עליו
בחוץ ואי לא לא:
ושיהם סופגין .הראשון משום
לאו דשחוטי חוץ דכתיב )דברים
יב( בהעלאה השמר לך פן תעלה
ובזבחים )דף קז (.ילפין בהיקש
שוחט ממעלה שם תעלה ושם
תעשה מה מעלה לא עש אלא
א''כ הזהיר אף שוחט לא עש
אלא א''כ הזהיר:
חולין בפים שיהם פסולין.
משום חולין ששחטו בעזרה
דילפין להו בקדושין בפרק האיש
מקדש )דף ז:(:
והשי סופג .משום אותו ואת בו
אבל משום חולין ששחטו בעזרה
אזהרה דילה היא )דברים יב( כי
ירחק וזבחת ברחוק מקום אתה
זובח ולא בקירוב מקום:
קדשים בפים .השי סופג משום
אותו ואת בו:
ופסול .משום מחוסר זמן:
חולין וקדשים בחוץ .דוקא קט
הראשון חולין והשי קדשים וכן
כל השויים במשה דוקא קט
להו:
והשי סופג .משום אותו ואת
בו:
קדשים בחוץ .בתחלה ואחר כך
חולין בחוץ פסול:
והשי כשר .באכילה ואיידי
דתא פסול תא כשר:
ושיהם סופגין .ראשון משום
שחוטי חוץ ושי משום אותו ואת
בו:
חולין וקדשים בפים שיהם
פסולים .ראשון משום חולין
ששחטו בעזרה ושי משום
מחוסר זמן:
והשי סופג .משום אותו ואת
בו:
חולין בחוץ ובפים .הראשון
בחוץ והשי בפים:
קדשים בחוץ ובפים הראשון
בכרת .משום שחוטי חוץ:
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יהם ּ ְפסו ִּלים.
ו ׁ ְּשנֵ ֶ
חו ִ ּּלין,
אשוֹ ןָ ּ :פסוּל,
ִ ּב ְפנִ ים ו ַּבחוּץ ָ -ה ִר ׁ
ו ָּפטוּר.
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י :סוֹ ֵפג ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים,
וְ ָכ ׁ ֵשר.
ָק ָד ׁ ִשים,
אשוֹ ןּ ָ :כ ׁ ֵשר,
ִ ּב ְפנִ ים ו ַּבחוּץ – ָה ִר ׁ
ו ָּפטוּר,
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י :סוֹ ֵפג ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים,
ו ָּפסוּל.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ִמ ַ ּניִ ן ְל"אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " )ויקרא כב ,כח( ׁ ֶשנּוֹ ֵהג ְ ּבמו ְּקדָּ ׁ ִשין?
שב אוֹ ֵעז ִּכי יִ ָּולֵ ד" ) 306ויקרא כב,כז(,
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרׁ " :שוֹ ר אוֹ ֶּכ ֶ ׂ
שה אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ל ֹא ִת ׁ ְש ֲחט ּו ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד" )ויקרא כב,כח( –
יה" :וְ ׁשוֹ ר אוֹ ֶ ׂ
ו ְּכ ִתיב ַ ּב ְת ֵר ּ
ימד ַעל "אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " ׁ ֶשנּוֹ ֵהג ְ ּבמו ְּקדָּ ׁ ִשין".
ִל ֵּ
וְ ֵא ָימאּ ְ :במו ְּקדָּ ׁ ִשין – ִאין,
ְ ּבחו ִּּלין – לֹא!
" ׁשוֹ ר" )ויקרא כב ,כח( ִ -ה ְפ ִסיק ָה ִע ְניָן.
וְ ֵא ָימאּ ְ :בחו ִּּלין – ִאין,
ְ ּבמו ְּקדָּ ׁ ִשין  -לֹא
אשוֹ ן.
ְּכ ִתיב" :וְ ׁשוֹ ר"  -וָ י"ו מוֹ ִסיף ַעל ִע ְניָן ִר ׁ
ִאי ַמה ָ ּק ָד ׁ ִשים ִּכלְ ַאיִם לֹא ַ -אף 'אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ' ִּכלְ ַאיִם לֹא.
ַא ָּל ָּמה ַּת ְניָא'" :אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ' נוֹ ֵהג ְ ּב ִכ ְל ַאיִ ם ו ְּבכוֹ י"!
וְ עוֹ ד,
שה" )ויקרא כב ,כח( ְּכ ִתיב,
"ֶׂ
וְ ָא ַמר ָר ָבא:
עח,ב זֶ ה ָב ָנה ָאב,
שה" ) 307דברים יד ,ד( ֵ -אינוֹ ֶא ָּלא לְ הוֹ צִ יא ֶאת ַה ִּכלְ ַאיִם!
ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר " ֶ ׂ
ָא ַמר ְק ָרא "אוֹ "  -לְ ַרבּ וֹ ת ֶאת ַה ִּכלְ ַאיִם.
ַהאי "אוֹ " ִ -מ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ ַח ֵּלק!
דְּ ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמינָאַ :עד דְּ ׁ ָש ִחיט ׁשוֹ ר ו ְּבנוֹ ,
ֶׂשה ו ְּבנוֹ  -לֹא ִמ ַיח ּיֵיב,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן!
לְ ַח ֵּלק ִמ" ְ ּבנוֹ " )ויקרא כב,כח( נ ְַפ ָקא.
וְ ַא ַּכ ִּתי ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה,
לְ כִ ְד ַּת ְניָא:
שה ו ְּבנוֹ ,
יתי אוֹ ֵמרַ :עד ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְשחוֹ ט ׁשוֹ ר וְ ֶ ׂ
ה
"
נוֹ
ּב
ו
ה
ש
ׂ
ר
וֹ
ש
ׁ
"
:
ר
מ
א
ָ יִ ִ
ְ
וְ ֶ
" ִאילּ ּו נֶ ֱ ַ
שה אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " )ויקרא כב,כח(".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרׁ " :שוֹ ר אוֹ ֶ ׂ
שב אוֹ ֵעז ִּכי יִ ָ ּולֵ ד וְ ָהיָ ה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ַּת ַחת ִא ּמוֹ ו ִּמיּוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִמינִ י וָ ָהלְ ָאה יֵ ָר ֶצה לְ ָק ְר ַ ּבן ִא ׁ ּ ֶשה לַ יה ָ ֹוה
ׁ 306שוֹ ר אוֹ כֶ ֶ ׂ
שה ִע ִּזים
ש ִבים וְ ֵ ׂ
שה כְ ָ ׂ
 307זֹאת ַה ְ ּב ֵה ָמה ֲא ׁ ֶשר ּתֹאכֵ ל ּו ׁשוֹ ר ֵ ׂ

רש"י
ושיהם פסולין .ראשון ששחט
בחוץ ושי משום מחוסר זמן:
ושיהם סופגין .ראשון משום
שחוטי חוץ ושי משום אותו
ואת בו:
קדשים בפים ובחוץ .השי
סופג משום אותו ואת בו
ומשום שחוטי חוץ לא לקי
דמחוסר זמן הוא ואיו מתקבל
בפים:
גמ'
ירצה לקרבן אשה .וסמיך ליה
אותו ואת בו:
שור הפסיק העין .דאי אקמאי
קאי שתוק מייה וכתוב ואותו
ואת בו דהא בשור ובשה איירי
לעיל:
במוקדשין לא .דהא אפסקיה:
כלאים .רחל שילדה מן התייש
שחטה ואת בה:
ועוד .קשיא לי עלה דהא דקתי
והג בכלאים האמר רבא כו':
איו אלא להוציא את הכלאים.
דילפין כולהו משה כשבים ושה
עזים מדלא כתיב שה כשבים
ועזים ש''מ דלא מיקרי שה עד
שיהו אביו ואמו כבשים או
שיהם עזים אבל אחד כשב
ואחד עז לא הוי שה:
או לרבות את הכלאים .ותפשוט
מהכא תרתי קושייתא:
לחלק .לחייב על אחד מהם
שישחוט או שור ובו או שה
ובו:
בו .דחד משמע:
עד שישחוט שור ושה ובו .של
א' מהם ת''ל שור או וגו':
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ַמאי לָ או ֵמ"אוֹ " נ ְַפ ָקא לֵ ּיה.

רש"י

לֹאֵ ,מ"אוֹ תוֹ ".
ִיחא לְ ַר ָ ּבנָ ן דִּ ְמ ַי ֵּיתר לְ ה ּו "אוֹ תוֹ ",
ָהנ ָ
ַיתר לֵ ּיה "אוֹ תוֹ ",
ֶא ָּלא לַ ֲח ַנ ְניָ ה דְּ לֹא ְמי ֵּ
לְ ַח ֵּלק ְ -מנָא לֵ ּיה?
לְ ַח ֵּלק לֹא צָ ִר ְיך ְק ָרא,
דְּ ָס ַבר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן.
דְּ ַת ְניָא:
ֵ ִ ֶ ָ ָ ִ וְ ִא ּמוֹ ,
"" ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יְ ַק ֵּלל ֶאת ָא ִביו וְ ֶאת ִ
ָא ִביו ׁ ֶשלֹא ִא ּמוֹ ,
וְ ִא ּמוֹ ׁ ֶשלֹא ָא ִביו – ִמ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָ " :א ִביו וְ ִא ּמוֹ ִק ֵּלל" )ויקרא כ,ט( ָ -א ִביו ִק ֵ ּללִ ,א ּמוֹ ִק ֵ ּלל,
ֹאש ָ ּיה.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי י ׁ ִ
ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן אוֹ ֵמר:
יהם ְ ּכ ֶא ָחד,
ַמ ׁ ְש ַמע ׁ ְשנֵ ֶ
ו ַּמ ׁ ְש ַמע ֶא ָחד ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצמוֹ ,
ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְפרוֹ ט ְל ָך ַה ָ ּכתוּב 'יַ ְחדָּ ו'".
א ּמוֹ " ) 308ויקרא כ,ט(  -אין לי א ּלא אביו

ִּ 308כי ִא ׁיש ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יְ ַק ֵּלל ֶאת ָא ִביו וְ ֶאת ִא ּמוֹ מוֹ ת יו ָּמת ָא ִביו וְ ִא ּמוֹ ִק ֵּלל דָּ ָמיו בּ ֹו

מאי לאו מאו פקא ליה .וה''ק
אילו אמר שור ושה ולא אמר
או הייתי אומר כו':
לא מאותו .פקא ליה וה''ק אילו
אמר שור ושה ובו ולא כתיב
אותו ה''א עד דשחיט תרי ובריה
דחד מיייהו ת''ל אותו ואת בו
חד אב וחד בן אבל או לכלאים
אתא:
היחא לרבן .לקמן בעי מאי
חיה ומאי רבן:
כר' יותן .דאמר אע''ג דלא
כתיב או כמאן דכתיב או דמי
וכל היכא דכתיב פלוי ופלוי או
האי או האי משמע:
דתיא איש אשר יקלל את אביו
ואת אמו אין לי אלא .קלל
שיהם אחד מהם מין:
ת''ל .בסיפיה אביו ואמו קלל:
אביו קלל ואמו קלל .כלומר
בתחלת המקרא סמך קללה
לאביו ובסוף המקרא סמך קללה
לאמו למימרא דאו האי או האי:
ר' יותן אומר .אביו ואמו משמע
מי או האי או האי וסיפיה
דקרא לדרשא אחריא להביא
את המקלל לאחר מיתה שחייב:
בפי עצמו .כלומר או זה או זה:

מסכת חולין פרק ה' – "אוֹתוֹ וְ ֶאת ְבּנוֹ"
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 .2עח ,ב – עט ,א
ַמאי ֲח ַנ ְניָה?
ו ַּמאי ַר ָ ּבנָן?
דְּ ַת ְניָא:
""אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " ) 309ויקרא כב ,כח(  -נוֹ ֵהג – ִ ּבנְ ֵקבוֹ ת,
וְ ֵאינוֹ נוֹ ֵהג – ִ ּבזְ ָכ ִרים.
ֲחנַ נְ יָ ה אוֹ ֵמר:
נוֹ ֵהג ּ ֵ -בין ִ ּבזְ ָכ ִרים ו ֵּבין ִ ּבנְ ֵקבוֹ ת".
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ָ ּבנָן?
דְּ ַת ְניָא:
"יָ כוֹ ל יְ ֵהא "אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " נוֹ ֵהג ֵ ּבין ִ ּבזְ ָכ ִרים ו ֵּבין ִ ּבנְ ֵקבוֹ ת.
וְ ִדין הוּאִ :ח ֵ ּייב ָ ּכאן ,וְ ִח ֵ ּייב ְ ּב" ֵאם ַעל ַה ָ ּבנִ ים" ) 310דברים כב ,ו(,
ַמה ְ ּכ ׁ ֶש ִח ֵ ּייב ְ ּב ֵאם ַעל ַה ָ ּבנִ ים ּ ִ -בנְ ֵקבוֹ ת וְ לֹא ִ ּבזְ ָכ ִרים,
ַאף ְ ּכ ׁ ֶש ִח ֵ ּייב ָ ּכאן ּ ִ -בנְ ֵקבוֹ ת וְ לֹא ִ ּבזְ ָכ ִרים".
שה ָ ּב ּה ְמזו ָּּמן ְ ּכ ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמזו ָּּמן,
לֹא! ִאם ָא ַמ ְר ָּת ְ ּב" ֵאם ַעל ַה ָ ּבנִ ים" ׁ ֶש ֵ ּכן לֹא ָע ָ ׂ
שה בּ וֹ ְמזו ָּּמן ְ ּכ ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמזו ָּּמן.
ֹאמר ְ ּב"אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " ׁ ֶש ָע ָ ׂ
ּת ַ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :אוֹ תוֹ " ֶא ָחד וְ לֹא ׁ ְשנַ יִ ם.
יתי ַלדִּ יןִ :ח ֵ ּייב ָ ּכאן ,וְ ִח ֵ ּייב ְ ּב" ֵאם ַעל ַה ָ ּבנִ ים",
ַא ַחר ׁ ֶש ִח ֵ ּלק ַה ָ ּכתוּב זָ ִכ ִ
ַמה ְ ּכ ׁ ֶש ִח ֵ ּייב ְ ּב" ֵאם ַעל ַה ָ ּבנִ ים" ּ ִ -בנְ ֵקבוֹ ת וְ לֹא ִ ּבזְ ָכ ִרים,
ַאף ְ ּכ ׁ ֶש ִח ֵ ּייב ָ ּכאן ּ ִ -בנְ ֵקבוֹ ת וְ לֹא ִ ּבזְ ָכ ִרים.
וְ ִאם נַ ְפ ׁ ָש ְך לוֹ ַמרּ ְ " :בנוֹ " ִ -מי ׁ ֶש ְ ּבנוֹ ָ ּכרו ְּך ַא ֲח ָריו  -יָ ָצא זָ ָכר ׁ ֶש ֵאין ְ ּבנוֹ ָ ּכרו ְּך ַא ֲח ָריו".
ָמה " ִאם נַ ְפ ׁ ָש ְך לוֹ ַמר"?
וְ כִ י ֵּת ָימא" :אוֹ תוֹ " זָ כָ ר ַמ ׁ ְש ַמע –
ְ
ֲה ֵרי הוּא אוֹ ֵמרּ ְ " :בנוֹ " ִ -מי ׁ ֶש ְ ּבנוֹ ָּכרוּך ַא ֲח ָריו,
יָצָ א זָ כָ ר ׁ ֶש ֵאין ְ ּבנוֹ ָּכרו ְּך ַא ֲח ָריו.
עט,א וְ לַ ֲח ַנ ְניָה?
ְּכ ִתיב" :אוֹ תוֹ "  -דְּ ַמ ׁ ְש ַמע זָ כָ ר,
וּכְ ִתיבּ ְ " :בנוֹ " ִ -מי ׁ ֶש ְ ּבנוֹ ָּכרו ְּך ַא ֲח ָריו,
דְּ ַמ ׁ ְש ַמע נ ְֵק ָבה.
ִהלְ ָּכ ְך :נוֹ ֵהג ֵ ּבין ִ ּבזְ כָ ִרים ֵ ּבין ִ ּבנ ְֵקבוֹ ת.
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ַ ּבר ִח ָ ּייא ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ִהלְ כְ ָתאַּ :כ ֲח ַנ ְניָ ה.
וְ ַאזְ דָּ א ׁ ְשמו ֵּאל לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
דִּ ְתנַן:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יהן ֲחמוֹ ר  -מו ָּּת ִרין זֶ ה ְ ּבזֶ ה,
ַהנּוֹ ָל ִדים ִמן ַה ּסוּס ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֲא ִב ֶ
ֲא ָבל ַהנּוֹ ָל ִדין ִמן ַה ֲחמוֹ ר ִעם ַהנּ וֹ ָל ִדין ִמן ַה ּסוּס ֲ -אסו ִּרין" )כלאים ח ,ד(.
וְ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
זוֹ דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְהו ָּדה דְּ ָא ַמרֵ :אין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ זֶ ַרע ָה ָאב,
ֲא ָבל ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםָּ :כל ִמינֵי ּ ְפ ֵרדוֹ ת ַא ַחת ֵהן.
ַמאן ֲחכָ ִמים? ֲח ַנ ְניָה הוּא,
דְּ ָא ַמר :חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ זֶ ַרע ָה ָאב,
וְ ַהאי ַ ּבר סו ְּסיָא וְ ַח ְמ ָרא ,וְ ַהאי ַ ּבר ַח ְמ ָרא וְ סו ְּסיָא  -כּ ו ְּּלה ּו ָח ָדא ִמינָ א נִינְה ּו.

רש"י
בקבות .האם ובה:
ואיו והג בזכרים .דאין חוששין
לזרע האב ואם שחט זכר מותר
לשחוט בו ובתו:
באם על הבים .שלוח הקן
שהוזהר )דברים כב( שלא ליקח
שיהם:
בקבות .דכתיב )שם( והאם
רובצת ולא האב רובץ:
לא עשה בה מזומן .דתיא
)לקמן דף קלט (:כי יקרא פרט
למזומן כלומר עוף שלו איו
חייב בשילוח:
תאמר באותו ואת בו כו'.
והואיל וחמור הוא יהוג
בשיהם:
אותו אחד ולא שים .באחד הוא
והג ולא בשים ומעתה שחלק
הכתוב וא''א לומר שיהוג
בשיהם אלא או בזכרים או
בקבות:
זכיתי לדין .מעתה אי רשאי
ללמוד מדין הראשון באי זו
יהוג דהשתא ליכא למיפרך
תאמר באותו ואת בו שעשה בו
מזומן כשאיו מזומן לפיכך
יהוג בזכרים ולא בקבות דמאי
חומרא היא זו לומר כן מה לי
זכרים ומה לי קבות:
ואם פשך לומר .ולהשיב
תשובה על דין זה יש לי טעם
אחר הרי הוא אומר בו משמע
שראה לו כבן:
שכרוך .ודבוק תמיד לילך אחריו
ודרך הולד להיות כרוך אחר
האם:
מאי אם פשך לומר .מה היה לו
להשיב על בין אב הראשון:
ואזדא שמואל לטעמיה .דאית
ליה חוששין בבהמות לזרע האב:
הולדים מן הסוס .קבה:
אע''פ שאביהן חמור מותרין.
פרד זכר בן סוס קבה עם פרדה
קבה בת סוס קבה ולא אמרין
אתי צד סוס ומשתמש בצד
חמור שצד סוס וחמור יש
בשיהם להא לא חיישין ממה
פשך אי חוששין לזרע האב
שיהם שוין שבשיהם יש צד
סוס וחמור ואי אין חוששין הרי
כולן מין סוס:
אבל .פרדים הולדים מן הסוס
קבה אסורים עם פרדים
הולדים מן החמור קבה דשמא
אין חוששין לזרע האב והוי האי
כוליה סוס והאי כוליה חמור:
זו דברי ר' יהודה .דאמר )שמא(
אין חוששין לפיכך אסורים:
אבל חכמים אומרים .כולן
מותרים שבשיהם יש ב' צדדין
ומדקרי שמואל לחיה בלשון
חכמים ש''מ סבירא ליה
דהלכתא כחיה:

שה אֹתוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ל ֹא ִת ׁ ְש ֲחט ּו ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד
 309וְ ׁשוֹ ר אוֹ ֶ ׂ
ְ
ָ
 310ו ִּכי יִ ָּק ֵרא ַקן צִ ּפוֹ ר לְ ָפנֶ יך ַ ּבדֶּ ֶרך ְ ּבכָ ל ֵעץ אוֹ ַעל ָה ָא ֶרץ ֶא ְפר ִֹחים אוֹ ֵב ִיצים וְ הָ ֵאם ר ֶֹב ֶצת ַעל ָה ֶא ְפרֹ ִחים אוֹ ַעל הַ ֵ ּב ִיצים ל ֹא ִת ַּקח ָה ֵאם ַעל ַה ָ ּבנִ ים.
ז ׁ ַש ֵּל ַח ְּת ׁ ַש ַּלח ֶאת ָה ֵאם וְ ֶאת הַ ָ ּבנִ ים ִּת ַּקח לָ ְך לְ ַמ ַען יִ ַיטב לָ ְך וְ ַה ֲא ַרכְ ָּת יָ ִמים
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .3עט ,א-ב
ִא ָ ּיב ְע ָיא לְ ה ּו:
ִמי ְפ ׁ ַשט ּ ָפ ׁ ִשיט  311לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה דְּ ֵאין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ זֶ ַרע ָה ָאב,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ַס ּפו ֵּקי ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה?
לְ ַמאי נ ְַפ ָקא ִמי ּנ ָּה?
יש ָרא ּ ְפ ִרי ִעם ָה ֵאם.
לְ ִמ ׁ ְ
ִאי ָא ְמ ַר ְּתִ :מ ְיפ ׁ ַשט ּ ְפ ׁ ִש ָיטא לֵ ּיה ְ ּ -פ ִרי ִעם ָה ֵאם ׁ ָש ֵרי.
וְ ִאי ָ 312א ְמ ַר ְּתְ :ספו ֵּקי ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה ְ ּ -פ ִרי ִעם ָה ֵאם ָאסוּר.
ַמאי?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יהן ֲחמוֹ ר  -מו ָּּת ִרין זֶ ה ְ ּבזֶ ה".
ָ ּכל ַהנּוֹ ָל ִדים ִמן ַה ּסוּס ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֲא ִב ֶ
ֵהיכֵ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימא :דַּ ֲאבו ַּּה דְּ ַהאי ֲחמוֹ ר וַ ֲאבו ַּּה דְּ ַהאי ֲחמוֹ ר  -צְ ִריכָ א לְ ֵמ ַימר?!
ֶא ָּלא לָ או דַּ ֲאבו ַּּה דְּ ַהאי סוּס וַ ֲאבו ַּּה דְּ ַהאי ֲחמוֹ ר וְ ָק ָּתנֵי" :מו ָּּת ִרים זֶ ה ִעם זֶ ה",
ַאלְ ָמאִ :מ ְיפ ׁ ַשט ּ ְפ ׁ ִש ָיטא לֵ ּיה.
לֹא! לְ עוֹ לָ ם דַּ ֲאבו ַּּה דְּ ַהאי ֲחמוֹ ר וַ ֲאבו ַּּה דְּ ַהאי ֲחמוֹ ר,
ו ְּד ָק ַא ְמ ָרת "צְ ִריכָ א לְ ֵמ ַימר?!" ַ -מה ּו דְּ ֵת ָימאָ :א ֵתי צַ ד דְּ סוּס ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְ ּבצַ ד ֲחמוֹ ר,
וְ צַ ד ֲחמוֹ ר ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְ ּבצַ ד סוּס –
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יה :לֹא סוּס וְ לֹא ֲחמוֹ ר ֶא ָ ּלא ִמינָ ּה".
יעין ָע ֶל ָ
ּ ִפ ְרדָּ ה ׁ ֶש ָּת ְב ָעה ֵ -אין ַמ ְר ִ ּב ִ
וְ ִאי ָא ְמ ַר ְּתִ " :מ ְפ ׁ ַשט ּ ְפ ׁ ִש ָיטא לֵ ּיה"  -לַ ְר ַ ּבע ֲעלָ ּה ִמינָא דְּ ִא ָּמ ּה.
דְּ לֹא י ְַד ִעי ָנן ִמינָא דְּ ִא ָּמ ּה ַמאי ִניה ּו.
וְ ָהא " ֶא ָ ּלא ִמינָ ּה" ָק ָּתנֵי!
ָהכִ י ָק ָא ַמרֵ :אין ַמ ְר ִ ּב ִיעין ָעלֶ ָיה לֹא ִמין סוּס וְ לֹא ִמין ֲחמוֹ ר לְ ִפי ׁ ֶש ֵאין יוֹ ְד ִעין ְ ּב ִמינ ָּה.
וְ לִ ְיבדוֹ ק ְ ּב ִס ָימנִין!
דְּ ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵיָ :ע ֵבי ָקלֵ ּיה ּ ַ -בר ַח ְמ ָרא,
צְ נִיף ָקלֵ ּיה ּ ַ -בר סו ְּסיָא.
וְ ָא ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפא:
ֵיה ,וְ זו ְּט ָרא ְ ּגנו ְּב ֵּת ּיה ּ ַ -בר ַח ְמ ָרא.
ַר ְב ְר ָבן או ְּדנ ּ
ּ
ֵיה ,וְ ַר ָ ּבה ְגנו ְּב ֵּת ּיה ּ ַ -בר סו ְּסיָא!
זו ְּט ָרן או ְּדנ ּ
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ַע ְס ִקי ָנן:
ְ ּב ִא ֶּל ֶמת וְ גִ ידֶּ ֶמת.
ַמאי ֲהוֵ י ֲעלָ ּה?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ָא ַמר ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע:
)מי ָּפ ׁ ִשיט(
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רש"י
מיפשט פשיטא ליה .ומשום
הכי אסר:
או ספוקי מספקא ליה .ומשו''ה
אסר:
פקא מייה למישרי פרי עם
האם .פרד בן סוס קבה להרביע
על סוס קבה:
פרי עם האם אסור .משום דלמא
חוששין:
אלא לאו דאבוה דהאי סוס
ואבוה דהאי חמור .והכי קאמר
ר' יהודה דמרביעים סוס גמור
על פרד בן סוסיא ומאי שאביהן
חמור אביו של פרד קאמר:
לא לעולם .אימא לך ספוקי
מספקא ליה ומשום הכי
הולדים מן הסוס ומן החמור
מותרין זה בזה כדפרישית לעיל
ממה פשך:
מהו דתימא אתי צד סוס וכו'.
מהו דתימא ליתסרו הולדים מן
הסוס או מן החמור מי זה עם
זה משום דדלמא חיישין לזרע
האם ואתי צד סוס וכו':
קמ''ל .דהא לא אמרי' שאין כאן
צד סוס מיוחד וצד חמור מיוחד
הילכך אין מזכירין כאן צדדים
דהא מבלבל זרעיה ומיא באפי
פשיה הוא דמקרי והוא מין
בפי עצמו מעין סוס וחמור:
אלא מיה .פרד:
והא אלא מיה קתי .ואי לא
ידעין אי בת סוסיא ואי בת
חמורה מאי פרד מרבעין עלה
האמר ר' יהודה הולדים מן
הסוסיא אסורין בולדין מן
החמורה:
לא מין סוס .לא סוס גמור ולא
פרד בן סוסיא:
אלא מיה .כלומר עד שיודע לך
מאיזה מין הוא:
בר חמרא .אמו היתה חמורה:
ציף .צלול והוא לשון צעקת
הסוס:
גובתיה .זבו:
גידמת .מזב ומאזים:
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ַהכּ ֹל מוֹ ִדין ִ ּב ְפ ִרי ִעם ָה ֵאם – ׁ ֶש ָאסוּר.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהְ :ספו ֵּקי ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא לְ ׁ ַש ְמ ֵע ּיה:
ְיתא ְ ּב ִר ְיס ּ ַפק ַ -ע ּיֵין לְ ַה ָּנ ְך דְּ ַד ְמיָין לַ ֲה ָד ֵדי ,וְ ַע ּיֵיל לִ י.
ִאי ְמ ַעיְילַ ְּת לִ י כּ ו ְּד ַני ָ
ַאלְ ָמא ָק ָס ַברֵ :אין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ זֶ ַרע ָה ָאב.
ְיתא.
עט,ב
וְ ִס ָימנִין דְּ אוֹ ַרי ָ
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רש"י
בריספק .עגלה שהיה רוכב בה:
דדמיין להדדי .באזים ובזב
משום מהיג בכלאים:
קסבר אין חוששין .והוי כלאים
בי החמורה ובי הסוסיא דאי
חוששין כולן שוין שבכולן יש ב'
צדדים:
וסימין דאורייתא .מדסמיך
אסימין ושרי איסורא עלייהו
ש''מ הא דסמכין אסימין
בחזרת אבדה כדאמרין באלו
מציאות )ב''מ דף כז (.דאורייתא
היא דאי דרבן הי דעבוד רבן
תקתא בממוא באיסורא מי
מצו מתקי אלא ש''מ דאורייתא
היא והתם באלו מציאות
מיבעיא לן סימין דאורייתא או
דרבן:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .4עט ,ב – פ ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
""אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ

ּבנוֹ " ) 313ויקרא כב ,כח( – נוֹ הג ּבכלא

ֵ ְ ִ ְ ַ יִ ם,
ו ְּבכוֹ י.

יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ִ ּכ ְל ַאיִ ם ַה ָ ּבא ִמן ָה ֵעז ו ִּמן ָה ָר ֵחל " -אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " נוֹ ֵהג בּ וֹ ,
כּ וֹ י ֵ -אין "אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " נוֹ ֵהג בּ וֹ ".
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ֵאיזֶ ה ּו "כּ וֹ י" ׁ ֶש ֶּנ ְחלְ ק ּו בּ וֹ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר וַ ֲחכָ ִמים?
זֶ ה ַה ָ ּבא ִמן ַה ַּתי ִׁיש ו ִּמן ַה ְ ּצ ִב ּיָיה.
ֵהיכֵ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימא ְ ּב ַתי ִׁיש ַה ָ ּבא ַעל ַה ְ ּצ ִב ּיָיה ,וְ יָ לְ ָדה,
וְ ָקא ׁ ָש ִחיט לָ ּה וְ לִ ְב ָר ּה  -וְ ָה ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַהכּ ֹל מוֹ ִדים ְ ּב ִהיא צְ ִב ּיָיה ו ְּבנ ָּה ַּתי ִׁיש ֶ ׁ -ש ּ ָפטוּר,
שה ו ְּבנוֹ " ָא ַמר ַר ְח ָמנָא,
"ֶׂ
וְ לֹא :צְ ִבי ו ְּבנוֹ .
ָישה ,וְ יָ לְ ָדה,
ֶא ָּלאּ ִ :בצְ ִבי ַה ָ ּבא ַעל ַה ְּתי ׁ ָ
וְ ָקא ׁ ָש ִחיט לָ ּה וְ לִ ְב ָר ּה  -וְ ָה ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ָישה ו ְּבנ ָּה צְ ִבי ֶ ׁ -ש ַח ּיָיב,
ַהכּ ֹל מוֹ ִדים ְ ּב ִהיא ְּתי ׁ ָ
שה" ָא ַמר ַר ְח ָמנָא ּו" ְבנוֹ " ָּכל דְּ ה ּו!
"ֶׂ
לְ עוֹ לָ םּ ְ :ב ַתי ִׁיש ַה ָ ּבא ַעל ַה ְ ּצ ִב ָ ּייה ,וְ יָלְ ָדה ַ ּבת,
ו ַּבת ָילְ ָדה ֵ ּבן,
וְ ָקא ׁ ָש ִחיט לָ ּה וְ לִ ְב ָר ּה:
שה" וַ ֲא ִפילּ ּו ִמ ְק ָצת ֶׂשה,
ַר ָ ּבנָן ַס ְב ֵרי :חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ זֶ ַרע ָה ָאב" ,וְ ֶ ׂ
שה" וַ ֲא ִפילּ ּו ִמ ְקצָ ת ֶׂשה  -לֹא ַא ְמ ִרינָן.
וְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָס ַברֵ :אין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ זֶ ַרע ָה ָאב" ,וְ ֶ ׂ
וְ לִ ְיפלוֹ ג ְ ּבחוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ זֶ ַרע ָה ָאב,
ִ ּב ְפלוּגְ ָּתא דַּ ֲח ַנ ְניָה וְ ַר ָ ּבנָן.
ִאי ּ ְפלִ יגֵ י ְ ּב ַה ִהיא,
שה" וַ ֲא ִפילּ ּו ִמ ְק ָצת ֶׂשה לֹא ַא ְמ ִרינָן",
ֲהוָ ה ֲא ִמי ָנאּ ְ :ב ָהא ֲא ִפילּ ּו ַר ָ ּבנָן מוֹ ד ּו דְּ "" ֶ ׂ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ ָהא דִּ ְתנַ ן:
"כּ וֹ י ֵאין ׁשוֹ ֲח ִטין אוֹ תוֹ ְ ּביוֹ ם טוֹ ב,
וְ ִאם ׁ ָש ֲחט ּו ֵ -אין ְמ ַכ ִּסין ֶאת דָּ מוֹ " )חולין פג.(:
ְ ּב ַמאי ַע ְס ִקינָן?
ּ
ִאילֵ ָימאּ ְ :ב ַתי ִׁיש ַה ָ ּבא ַעל ַה ְ ּצ ִביָיה וְ ָילְ ָדהּ ֵ ,בין לְ ַר ָ ּבנָ ן ֵ ּבין לְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר  -לִ ׁ ְשחוֹ ט וְ לִ ַּיכ ּ ֵסי,
" ְצ ִבי" וַ ֲא ִפילּ ּו ִמ ְק ָצת צְ ִבי!
ָישה ,וְ יָלְ ָדה,
ֶא ָּלא ִ ּבצְ ִבי ַה ָ ּבא ַעל ַה ְּתי ׁ ָ
ִאי לְ ַר ָ ּבנָן  -לִ ׁ ְשחוֹ ט וְ לִ ַּיכ ּ ֵסי,
ִאי לְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר  -לִ ׁ ְשחוֹ ט וְ לֹא לִ ַּיכ ּ ֵסי!
ָישה,
לְ עוֹ לָ ם ִ ּבצְ ִבי ַה ָ ּבא ַעל ַה ְּתי ׁ ָ
וְ ַר ָ ּבנָן ְספו ֵּקי ְמ ַס ּ ְפ ָקא לְ ה ּוִ :אי חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ זֶ ַרע ָה ָאב,
ִאי ֵאין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין.
ו ִּמדִּ לְ ַר ָ ּבנָן ְ -מ ַס ּ ְפ ָקא לְ ה ּו,
לְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְ ּ -פ ׁ ִש ָיטא לֵ ּיה.
וְ ָהא דְּ ַת ְניָא:
שה אֹתוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ל ֹא ִת ׁ ְש ֲחט ּו ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד
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רש"י
כוי .מן התייש ומן הצבייה
ואע''פ דשור או כשב כתיב
)ויקרא כב( ולא כתיב צבי ואיל:
ה''ג רבי אליעזר אומר כלאים
הבא מן העז ומן הרחל אותו ואת
בו והג בו מן הכוי אין אותו
ואת בו והג בו וכן הוא
בתוספתא ולא גרסין מן התייש
ומן הצבייה אין אותו ואת בו
והג בו דא''כ מאי אתא רב
חסדא לאשמועין:
איזהו כוי שחלקו בו כו'.
לאפוקי ממאן דאמר כוי בריה
בפי עצמו הוא:
ובה תייש .שילדה מן התייש:
שה אמר רחמא ובו כל דהו .על
האם הקפיד שתהא בהמה אבל
על הבן לא הקפיד ואפילו הוא
חיה:
ובת ילדה בן .האי בן לאו דוקא
דה''ה לבת:
חוששין לזרע האב .ויש באם
הזאת מקצת שה ושה דאמר
רחמא אפילו במקצת שה
משמע:
ורבי אליעזר סבר אין חוששין.
הלכך שה ואפילו מקצת שה לא
אמרין כלומר ליכא למימר בה:
וליפלגו בחוששין בפלוגתא
דחיה .וימא רבי אליעזר איו
והג בזכרים וימרו רבן והג:
ה''א בהא אפילו רבן מודו.
דאע''ג דחוששין ליכא אלא
מקצת שה ושה אפילו מקצת שה
לא אמרין:
אין שוחטין אותו ביו''ט .לפי
שאין יכול לכסותו ולדחות יו''ט
מספק אם שחטו:
לשחוט וליכסי .דהא מצד האם
הוא צבי והכל מודים דחוששין
לאם ואי מי חוששין לאב מקצת
צבי מיהא איכא והא אמרן
דדברי הכל כי איכא מקצת
מיחייב במצות דשייכי ביה כיון
דאמר רחמא צבי חייב בכסוי
אפילו מקצת צבי במשמע:
אלא בצבי הבא כו' .דלית ביה צד
צבי אלא מן האב אמאי אין
שוחטין:
אי לרבן .דאמרי חוששין בר
כסוי הוא:
ואי לרבי אליעזר .בהמה גמורה
היא ואין כאן ספק:
לעולם הא בצבי הבא על
התיישה .ורבן היא ואע''ג
דמחייבי לעיל משום חוששין
לזרע האב לאו מיפשט פשיטא
להו אלא מספקא להו הילכך גבי
אותו ואת בו בתייש הבא על
הצבייה לחומרא ואמרין
חוששין ואיכא מקצת שה וגבי
כסוי מי לחומרא בצבי הבא על
התיישה מי לא ישחוט ביו''ט
שמא חוששין ואן צבי ואפילו
מקצת צבי קים לן וצריך כסוי
והוא איו יכול לכסות שמא אין
חוששין ומחלל יו''ט :ופרכין
מדלרבן מספקא להו מכלל
דרבי אליעזר דאמר אין והג
אפילו מספקא קאמר דפשיטא
ליה דאין חוששין והא דתיא
כו':
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" ַה ְּזרוֹ ַע וְ ַה ְ ּל ָחיַ יִ ם וְ ַה ֵ ּק ָבה – נוֹ ֲה ִגים ְ ּבכוֹ י,
ו ְּב ִכ ְל ַאיִ ם.
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ִ ּכ ְל ַאיִ ם ַה ָ ּבא ִמן ָה ֵעז ו ִּמן ָה ָר ֵחל ַ -ח ָ ּייב ְ ּב ַמ ָּתנוֹ ת,
ִמן ַהכּ וֹ י ָ ּ -פטוּר ִמן ַה ַּמ ָּתנוֹ ת".
ְ ּב ַמאי ַע ְס ִקינָן?
ִאילֵ ָימאּ ְ :ב ַתי ִׁיש ַה ָ ּבא ַעל ַה ְ ּצ ִב ּיָיה ,וְ ָילְ ָדה,
שה" וַ ֲא ִפילּ ּו ִמ ְקצָ ת שֶׂ ה לֹא ַא ְמ ִרינָן",
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר דְּ ָפ ַטרָ ,ק ָס ַברׂ ֶ "" :
שה" וַ ֲא ִפילּ ּו ִמ ְקצָ ת שֶׂ ה".
ֶא ָּלא לְ ַר ָ ּבנָן נְ ִהי דְּ ָק ַס ְב ֵריׂ ֶ "" :
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמאַ ּ :פלְ ָ ּגא  -לֹא יָ ִהיב לֵ ּיה,
ְיתי ְר ָאיָיה דְּ חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ זֶ ַרע ָה ָאב ו ׁ ְּשקוֹ ל!
ִא ָיד ְך ּ ַפלְ ָ ּגא  -לֵ ָימא לֵ ּיהַ :אי ֵ
ָישה ,וְ יָלְ ָדה,
ֶא ָּלא ִ ּבצְ ִבי ַה ָ ּבא ַעל ַה ְּתי ׁ ָ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַר ָ ּבנָןַ ,מאי " ַח ָ ּייב"? ַ ּב ֲחצִ י ַמ ָּתנוֹ ת,
ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר  -לִ ַיח ּיֵיב ְ ּבכו ְּּל ִהי ַמ ָּתנוֹ ת!
ָישה ,וְ ָילְ ָדה
לְ עוֹ לָ ם ִ ּבצְ ִבי ַה ָ ּבא ַעל ַה ְּתי ׁ ָ
וְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר נ ִַּמי ְספו ֵּקי ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה ִאי חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ זֶ ַרע ָה ָאב אוֹ לֹא.
וְ כֵ יוָ ן דִּ לְ ַר ָ ּבנָן ְמ ַס ּ ְפ ָקא לְ ה ּו,
וּלְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה,
ְ ּב ַמאי ּ ְפלִ יגֵ י?
פ,א

ְ ּב ֶׂשה וַ ֲא ִפילּ ּו ִמ ְקצָ ת ֶׂשה:
ַר ָ ּבנָן ַס ְב ֵריֶׂ :שה וַ ֲא ִפילּ ּו ִמ ְק ָצת שֶׂ ה,
וְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָס ַברֶׂ :שה וְ לֹא ִמ ְקצָ ת שֶׂ ה.
ָא ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפא:
ִהלְ ָּכ ְך לְ ִע ְניַן:
ִּכ ּסוּי ַהדָּ ם,
ָישה,
ו ַּמ ָּתנוֹ ת  -לֹא ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת ֶא ָּלא ִ ּב ְצ ִבי ַה ָ ּבא ַעל ַה ְּתי ׁ ָ
דְּ ֵבין לְ ַר ָ ּבנָן ו ֵּבין לְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְ -מ ַס ּ ְפ ָקא לְ ה ּו:
ִאי חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ זֶ ַרע ָה ָאב אוֹ לֹא,
וְ ָקא ִמ ְיפלְ גֵ יּ ְ :ב ֶׂשה וַ ֲא ִפילּ ּו ִמ ְק ָצת שֶׂ ה,
לְ ִע ְניַן "אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " ַ -מ ׁ ְש ַּכ ַחת לָ ּהּ ֵ :בין ְ ּב ַתי ִׁיש ַה ָ ּבא ַעל ַה ְ ּצ ִב ּיָיה,
ָישה.
ו ֵּבין ִ ּבצְ ִבי ַה ָ ּבא ַעל ַה ְּתי ׁ ָ
ְ ּב ַתי ִׁיש ַה ָ ּבא ַעל ַה ְ ּצ ִב ּיָיה ,וּלְ ִא ּיסו ָּרא,
דְּ ַר ָ ּבנָן ַס ְב ֵרי :דִּ ילְ ָמא חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ זֶ ַרע ָה ָאב,
ֶׂשה וַ ֲא ִפילּ ּו ִמ ְקצָ ת שֶׂ ה ַ -א ְמ ִרינָן,
וְ ָאסוּר.
וְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָס ַבר :נ ְִהי נ ִַּמי דְּ חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ זֶ ַרע ָה ָאב,
ֶׂשה וַ ֲא ִפילּ ּו ִמ ְקצָ ת שֶׂ ה  -לֹא ַא ְמ ִרינָן.
ָישה,
ִ ּבצְ ִבי ַה ָ ּבא ַעל ַה ְּתי ׁ ָ
וּלְ ַמלְ קוּת:
ַר ָ ּבנָן ַס ְב ֵרי :נ ְִהי נ ִַּמי דְּ חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ זֶ ַרע ָה ָאבֶׂ ,שה וַ ֲא ִפילּ ּו ִמ ְקצָ ת שֶׂ ה – ַא ְמ ִרינָן,
ו ַּמלְ ִקינָן לֵ ּיה.
וְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָס ַברִ :א ּיסו ָּרא ִ -א ָּיכא,
ַמלְ קוּת – לֵ ָּיכא.
" ִא ּיסו ָּרא – ִא ָּיכא"  -דִּ לְ ָמא ֵאין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ זֶ ַרע ָה ָאב ,וְ ַהאי שֶׂ ה ְמ ַע ְּליָא הוּא.
" ַמלְ קוּת – לֵ ָּיכא"  -דִּ לְ ָמא חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ זֶ ַרע ָה ָאב,
וְ ֶׂשה וַ ֲא ִפילּ ּו ִמ ְקצָ ת שֶׂ ה  -לֹא ַא ְמ ִרינָן.
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רש"י
זרוע ולחיים וקבה .אם שור אם שה כתיב בהו
)דברים יח( ומשמע דאין והגין בחיה:
אי ימא בתייש הבא על הצבייה וילדה .דאי אין
חוששין לזרע האב אפילו מקצת שה ליכא:
בשלמא לרבי אליעזר דפטר קסבר שה ואפילו
מקצת שה לא אמרין .ביה בהאי כדאמרן דפשיטא
ליה דאין חוששין לזרע האב הילכך אפילו מקצתו
ליכא:
אלא לרבן הי מי דקסברי שה ואפילו מקצת שה.
אמרין היכא דצד שיות מן האם מיהו הכא דאין צד
שיות אלא מן האב ואוקימא דלרבן מספקא להו
אי חוששין אי לא:
בשלמא פלגא לא יהיב ליה גרסין .כלומר בשלמא
פלגא דמתות לא פרכין עלייהו מידי דודאי פשיטא
ליה דלא יהיב ליה דאי מי חוששין ושה ואפילו
מקצת שה לא מיחייב אלא פלגא דצד שיות דכיון
דאפשר למיפלגיהו יהיב פלגא דשיות ומעכב פלגא
דצד צבי דאיכא למ''ד הכי בפרק הזרוע )לקמן דף
קלב (.והאי דקתי לרבן והגין בפלגא מתות
קאמרי ומשום דילמא חוששין אלא הא קשיא לן
אידך פלגא גופיה דקא מחייבי רבן למיתביה לכהן
אמאי והא כהן מוציא מחבירו הוא וקי''ל בכל דבר
ספק המוציא מחבירו עליו הראיה וימא האי
ישראל לכהן אייתי ראיה דחוששין לזרע האב ושקול
פלגא דצד שיות וכל כמה דלא אייתית ראיה אפילו
פלגא לית לך דאפילו מקצת שה ליכא:
אלא בצבי הבא כו' .דאיכא צד שיות מן האם:
בשלמא לרבן .אף על גב דמספקא לן שמא חוששין
ולא הוי כוליה שה ואיכא למיפרך אמאי יהיב ליה
כוליה איכא לתרוצי מאי חייב דקאמרי רבן חייב
בחצי מתות משום צד שיות דאם ואידך פלגא
אמרין ליה אייתי ראיה דאין חוששין והוי כוליה
שה ושקול:
ליחייב בכולהו .דהא פשיטא ליה דאין חוששין
וכוליה שה הוא :הכי גרסין לעולם בצבי הבא כו':
ספוקי מספקא ליה כו' .ולקמיה מתרץ רב פפא
לכולהו מתייתא בין דאותו ואת בו ובין דכסוי ובין
דמתות:
בשה ואפי' מקצת שה .וכדמפרש רב פפא ואזיל:
הילכך לעין כסוי הדם כו' .כלומר הואיל ואוקימא
דלתרוייהו מספקא להו ובשה ואפילו מקצת שה
פליגי:
לעין כסוי הדם .דקתי אין שוחטין דמשמע ודאי
חייב בכסוי ספק פטור ולעין מתות דפליגי בה:
לא משכחת לה אלא בצבי הבא על התיישה וכו'.
והא דקתי אין שוחטין רבן היא ומשום שמא
חוששין וחייב בכסוי דאית להו צבי ואפי' מקצת צבי
ושמא אין חוששין ופטור מן הכסוי דאפילו מקצת
צבי ליכא דבתייש הבא על הצבייה ליכא לאוקומה
דתיתוקם כרבן דהא ודאי איכא מקצת צבי
ולישחוט וליכסי לרבן ולרבי אליעזר ודאי הוה מצי
לאוקמא בתייש הבא על הצבייה שמא חוששין
וליכא אלא מקצת צבי ומקצת לית ליה ושמא אין
חוששין וכוליה צבי הוא ובעי כסוי אבל יחא ליה
לאוקמא כדרבן ולעלין מתות מי בצבי הבא על
התיישה ולר''א פטור לגמרי דשמא חוששין וליכא
אלא מקצת שה דאם ושה ואפי' מקצת שה לית ליה
וכיון דמספקא לן המוציא מחבירו עליו הראיה וא''ל
אייתי ראיה דאין חוששין וכוליה שה הוא ושקול
ולרבן חייב מיהא בחצי מתות ממה פשך דאי אין
חוששין כוליה שה הוא ואי חוששין מקצת שיות
דאם מיהא איכא ורבן אית להו שה ואפילו מקצת
שה ושקיל פלגא דשיות ואידך פלגא אימא ליה
אייתי ראיה דאין חוששין וכוליה שה הוא ושקול
ובתייש הבא על הצבייה ליכא לאוקומיה דא''כ
לרבן מי ליפטר דהי מי דאפי' מקצת שה אמרין
מי לימא לן דאיכא מקצת שה דלמא אין חוששין
וכוליה צבי הוא המוציא מחבירו עליו הראיה:
לעין אותו ואת בו משכחת לה .לפלוגתייהו דלעיל
בין בתייש כו':
בתייש הבא על הצבייה ולאיסורא .בעלמא קאמרי
רבן דוהג ואסור לשוחטה לקבה הבאה מן התייש
והצבייה עם בה משום שמא חוששין ואיכא מקצת
שה ורבן אית להו מקצת שה אבל מלקות ליכא
דשמא אין חוששין ואפילו מקצת שה ליכא הילכך
הויא לה התראת ספק ולא שמה התראה ואין
מלקות בלא התראה ולר''א מותר לכתחלה דא''
חוששין ואיכא מקצת שה לית ליה מקצת שה:
הי מי דחוששין .איכא מקצת שה דאם:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .5פ ,א
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
כּ וֹ י ּ ִ -ב ְריָה ִ ּב ְפנֵי ַעצְ ָמ ּה ִהיא,
וְ לֹא ִהכְ ִריע ּו ָ ּב ּה ֲחכָ ִמיםִ :אם ִמין ְ ּב ֵה ָמה ִהיא,
ִאם ִמין ַח ּיָה ִהיא.
ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר:
כּ וֹ י  -זֶ ה ֵאיל ַה ָ ּבר.
ְּכ ַת ּנ ֵָאי:
"כּ וֹ י  -זֶ ה ֵאיל ַה ָ ּבר.
וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים:
זֶ ה ַה ָ ּבא ִמן ַה ַּתיִ ׁיש ו ִּמן ַהצְּ ִב ָ ּייה.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
כּ וֹ י ּ ְ -ב ִר ָ ּיה ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמ ּה ִהיא,
וְ לֹא ִה ְכ ִריע ּו ָ ּב ּה ֲח ָכ ִמיםִ :אם ִמין ַח ָ ּיה,
ִאם ִמין ְ ּב ֵה ָמה.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ִמין ְ ּב ֵה ָמה ִהיא,
וְ ׁ ֶשל ֵ ּבית דּ ו ׁ ַּשאי ָ -הי ּו ְמ ַגדְּ ִלין ֵמ ֶהן ֲע ָד ִרים ֲע ָד ִרים".

רש"י
בריה בפי עצמה .ולא מכלאי
בהמה וחיה הוא בא דס''ל אין
חיה מתעברת מבהמה ולא
בהמה מחיה וה'' אמרין בב''ק
)דף עח (.ומיהו רב יהודה לאו
אליבא דר' אליעזר ורבן קט
מילתא דאיהו ודאי סבירא להו
דמכלאי בהמה וחיה הוא בא
והכי מי אמרין בב''ק חוץ מרבי
שהיו
ומחלוקתו
אליעזר
אומרים חיה מתעברת מבהמה:
איל הבר .איל זכר הגדל
ביערים:
בית דושאי .משפחה קראת על
שם אביה:

מסכת חולין פרק ה' – "אוֹתוֹ וְ ֶאת ְבּנוֹ"
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 .6פ ,א
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא ָא ַמר ַר ִ ּבי ַס ְפ ָרא ָא ַמר ַרב ַה ְמנוּנָ א:
ַה ּנֵי ִע ֵ ּזי דְּ ַבאלָ א ְּ -כ ׁ ֵשרוֹ ת לְ גַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח.
ָס ַבר לָ ּה ִּכי ָהא דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחקֶ :ע ֶׂשר ְ ּב ֵהמוֹ ת ָמנָ ה ַה ָּכתוּב ) 314דברים יד ,ד-ה( וְ ת ּו לֹא.
וְ ַה ּנֵי ִמדְּ לֹא ָק ָח ׁ ִשיב לְ ה ּו ַ ּב ֲה ֵדי ַח ּיוֹ ת,
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה :דְּ ֵעז נִינְה ּו.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ַא ָחא ַ ּבר ַי ֲעקֹב:
וְ ֵא ָימאַ " :א ָ ּיל ו ְּצ ִבי" )דברים יד,ה( – ּ ְפ ָרט,
" ָּכל ְ ּב ֵה ָמה" ) 315דברים יד,ו( – ְּכלָ ל,
ּ ְפ ָרט וּכְ לָ ל  -נ ֲַע ָׂשה ְּכלָ ל מו ָּסף ַעל ַה ּ ְפ ָרטִ ,א ָּיכא טו ָּבא!
ִאם ֵּכן,
ָּכל ַה ֵּני ּ ְפ ָר ֵטי לָ ָּמה לִ י?
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ָיקא:
וְ ִדלְ ָמא ִמינָא דְּ " ַא ּקוֹ " נִינְ ה ּו!
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָר ָבא לְ ַרב ַא ׁ ּ ִשי וְ ַא ְמ ֵרי לָ ּה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ַאוְ יָא לְ ַרב ַא ׁ ּ ִשי:
דִּ לְ ָמא ִמינָא דִּ " ְתאוֹ " אוֹ ִמינָא דְּ "זֶ ֶמר" נִינְ ה ּו!
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ָחנָ ן לְ ַרב ַא ׁ ּ ִשי:
ֲא ֵמ ַימר ׁ ָש ֵרי ַּת ְר ַ ּביְיה ּו.

ֵיה ַא ָ ּבא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִמנְ י ִָמין ַ ּבר ִח ּיָיא ֵמ ַרב הוּנָ א ַ ּבר ִח ּיָיא:
ָ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ַה ּנֵי ִע ֵ ּזי דְּ ַבאלָ א ַ -מה ּו לְ גַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַעד ָּכאן לֹא ּ ְפלִ יגֵ י ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי וְ ַר ָ ּבנָן ֶא ָּלא ְ ּב ׁשוֹ ר ַה ָ ּבר,
דִּ ְתנַן:
" ׁשוֹ ר ַה ָ ּבר ִמין ְ ּב ֵה ָמה הוּא,
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמרִ :מין ַח ָ ּיה" )כלאים ח ,ו(.
דְּ ַר ָ ּבנָן ַס ְב ֵריִ :מדִּ ְמ ַת ְר ְ ּג ִמינָןּ " :תוֹ ְר ָ ּבלָ א" ִ -מינָא דִּ ְב ֵה ָמה הוּא.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָס ַברִ :מדְּ ָקא ָח ׁ ִשיב לֵ ּיה ַ ּב ֲה ֵדי ַח ּיוֹ ת ִ -מינָא דְּ ַח ּיָה הוּא.
ֲא ָבל ַה ֵּני  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹלִ :מינָא דְּ ֵעז נִינְה ּו.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ָיקא:
וְ ִדלְ ָמא ִמינָא דְּ " ַא ּקוֹ " נִינְ ה ּו!
ָא ַמר לֵ ּיה ָר ִבינָ א לְ ַרב ַא ׁ ּ ִשי:
וְ ִדלְ ָמא ִמינָא דִּ " ְתאוֹ " אוֹ ִמינָא דְּ "זֶ ֶמר" נִינְה ּו!
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב נַ ְח ָמן לְ ַרב ַא ׁ ּ ִשי:
ֲא ֵמ ַימר ׁ ָש ֵרי ַּת ְר ַ ּביְיה ּו.

שה ִע ִּזים .ה ַא ָ ּיל וּצְ ִבי וְ יַ ְחמוּר וְ ַא ּקוֹ וְ ִד ׁישֹן ו ְּתאוֹ וָ זָ ֶמר
ש ִבים וְ ֵ ׂ
שה כְ ָ ׂ
 314ד זֹאת ַה ְ ּב ֵה ָמה ֲא ׁ ֶשר ּתֹאכֵ ל ּו ׁשוֹ ר ֵ ׂ
 315וְ כָ ל ְ ּבהֵ ָמה ַמ ְפ ֶר ֶסת ּ ַפ ְר ָסה וְ ׁש ַֹס ַעת ׁ ֶש ַסע ׁ ְש ֵּתי ְפ ָרסוֹ ת ַמ ֲעלַ ת ֵ ּג ָרה ַ ּב ְ ּבהֵ ָמה א ָֹת ּה ּתֹאכֵ ל ּו

רש"י
עזי דבאלא .עזי הלבון .באלא
יער:
כשרות לגבי מזבח .דלאו חיות
יהו אלא בהמות:
עשר בהמות מה הכתוב .להיתר
אכילה שור שה כשבים ושה
עזים איל וצבי ויחמור ואקו
ודישון ותאו וזמר )דברים יד(
ואין לו עוד בהמה וחיה כשרה
בעולם והשתא לההו עזי
דבאלא ליכא לספוקי שמא מין
חיה הוא שלא הוזכרה כאן דהא
תו ליכא ומדלא מיהו להך
בהדי חיות ש''מ בכלל עז הן ועז
בהמה הוא:
מתקיף לה רב אחא .הי מי
דאין עוד מין חיה שלא הוזכרה
כאן אכתי מא לך דמיא דעז
הוא דלמא מיא דאקו יהו ולא
ידעין מאי יהו או תאו או זמר
הך דלא בקיאין בהו ודלמא
הי יהו:
שרי תרבייהו .לאכילה דס''ל
חיות יהו:
תאו מתרגמין תורבאלא .שור
הלבון:
אבל הי .דלא מיהו בהדי חיות
דברי הכל מין עז יהו:
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 .7פ ,א-ב
יצד?
ֵ ּכ ַ
ַה ׁ ּשוֹ ֵחט 'אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ' :חו ִ ּּלין,
יהם ְ ּכ ׁ ֵש ִרים.
ַ ּבחוּץ ְ ׁ -שנֵ ֶ
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י  -סוֹ ֵפג ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים.
ָק ָד ׁ ִשים,
אשוֹ ן ַח ָ ּייב ָ ּכ ֵרת,
ַ ּבחוּץ ָ -ה ִר ׁ
יהם ּ ְפסו ִּלים,
ו ׁ ְּשנֵ ֶ
יהם סוֹ ְפ ִגים ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים.
ו ׁ ְּשנֵ ֶ
...
ָא ַמר ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָא:
כּ ו ָּּל ּה ַמ ְת ִנ ִיתין דְּ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
ִמ ַּמאי?
ִמדְּ ָקא ָּתנֵי:
אשוֹ ן ַ -ח ָ ּייב ָ ּכ ֵרת,
" ָק ָד ׁ ִשיםּ ַ ,בחוּץָ :ה ִר ׁ
יהם – ּ ְפסו ִּלים,
ו ׁ ְּשנֵ ֶ
יהם  -סוֹ ְפ ִגים ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים".
ו ׁ ְּשנֵ ֶ
פ,ב

ִמ ְּכ ִדי ׁ ַש ְמ ִעינָן לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן דְּ ָא ַמרְ ׁ :ש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְרא ּויָה  -לֹא ׁ ְש ָמ ּה ׁ ְש ִח ָיטה.
ַק ָּמא ִ -מ ְיק ַטל ַק ְטלֵ ּיה,
ׁ ֵשנִי ִ -מ ְת ַק ֵ ּבל ִ ּב ְפ ִנים הוּא,
ָּכ ֵרת נ ִַּמי לִ ַיח ּיֵיב.
יהם ְ ּ -פסו ִּלין,
"חו ִ ּּליןּ ִ ,ב ְפנִ יםְ ׁ :שנֵ ֶ
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י  -סוֹ ֵפג ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים".
ִמ ְּכ ִדי ׁ ַש ְמ ִעינָן לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן דְּ ָא ַמרְ ׁ :ש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְרא ּויָה  -לֹא ׁ ְש ָמ ּה ׁ ְש ִח ָיטה.
ַק ָּמא ִ -מ ְיק ַטל ַק ְטלֵ ּיה,
ׁ ֵשנִי ַ -א ַּמאי סוֹ ֵפג ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים?!
אשוֹ ן – ָ ּכ ׁ ֵשר,
" ָק ָד ׁ ִשיםּ ִ ,ב ְפנִ יםָ :ה ִר ׁ
ו ָּפטוּר.
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י  -סוֹ ֵפג ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים,
ו ָּפסוּל".
ִמ ְּכ ִדי ׁ ַש ְמ ִעינָן לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן דְּ ָא ַמרְ ׁ :ש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְרא ּויָה לֹא ׁ ְש ָמ ּה ׁ ְש ִח ָיטה,
ׁ ְש ִח ַיטת ָק ָד ׁ ִשים נ ִַּמי ׁ ְש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאינ ָּה ְרא ּויָה ִהיא,
יש ְּת ֵרי ָ ּב ָׂשר.
דְּ כַ ָּמה דְּ לֹא זָ ִריק דָּ ם לֹא ִמ ׁ ְ
ׁ ֵשנִי ַ -א ַּמאי סוֹ ֵפג ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים ,ו ָּפסוּל?
ֶא ָּלאְ ׁ ,ש ַמע ִמי ּנ ָּה :דְּ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא דְּ ָהכֵ י ִא ָיתא!
ׁ ְש ִח ַיטת ָק ָד ׁ ִשים ִא ְיצ ְט ִריכָ א לֵ ּיה,
ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמינָאְ ׁ :ש ִח ַיטת ָק ָד ׁ ִשים ׁ ְש ִח ָיטה ְרא ּויָה ִהיא,
יש ְּת ֵרי ָ ּב ָׂשר ,ו ׁ ְּש ִח ָיטה ְרא ּויָה ִהיא,
יש ְּת ֵרי ָ ּב ָׂשר ,וְ כִ י ׁ ָש ַחט ִמ ׁ ְ
דְּ ָהאִ ,אי נ ַָחר וְ זָ ִריק דָּ ם  -לֹא ִמ ׁ ְ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
ר''ש .שמעין ליה במתיתין
)לקמן דף פא (:שחיטה שאיה
ראויה לא שמה שחיטה ולא
מחייב עליה משום אותו ואת בו
דקתי ר' שמעון פוטר בשוחט
שור הסקל:
קמא מיקטל קטליה .דשחיטת
קדשים בחוץ שחיטה שאיה
ראויה היא והי דלעין שחוטי
חוץ להתחייב כרת הויא שחיטה
דגזירת הכתוב היא אבל לכל
מילי לאו שחיטה היא כדאמרין
בפ' כסוי הדם )לקמן דף פה(.
דגמר מטבוח טבח והכן וכיון
דלאו שחיטה היא מותר לשחוט
את בה ולא מחוסר זמן הוא
דבאותו ואת בו שחיטה כתיבא
ושי מי יחייב כרת:
חולין בפים כו' קמא מיקטיל
קטליה .לאו דוקא דה''ה
לבתרא:
ופסול .משום מחוסר זמן:
שחיטת קדשים שחיטה שאיה
ראויה היא .דכל כמה דלא זריק
דם כו' .כלומר לא מיבעיא לעין
מלקות דלא בעי למילקי משום
שחיטת שי דאי אית ליה אותו
ואת בו והג בקדשים הויא ליה
שחיטת שי שאיה ראויה דהא
מחוסר זמן הוא ופסול אלא
אפילו אותו ואת בו מי לר''ש
לא היגא בקדשים דהא שחיטת
ראשון איה ראויה דאיה
מותרת בלא זריקה ושי אמאי
פסול להקרבה ומאי סופג מי
דקאמר:

מסכת חולין פרק ה' – "אוֹתוֹ וְ ֶאת ְבּנוֹ"
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 .8פ ,ב – פא ,א
אשוֹ ן – ָ ּכ ׁ ֵשר,
]" ָק ָד ׁ ִשיםּ ִ ,ב ְפנִ יםָ :ה ִר ׁ
ו ָּפטוּר.
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י  -סוֹ ֵפג ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים,
ו ָּפסוּל"[.
וְ לִ ילְ ֵקי נ ִַּמי ִמ ׁ ּשוּם לָ או דִּ ְמחו ּ ַּסר זְ ַמן,
דְּ ַת ְניָא:
ּ
שה ׁ ֶשהוּא ְ ּב"ל ֹא יֵ ָר ֶצה"?
" ִמ ַ ּניִ ן ְל ָכל ַה ְפסו ִּלין ׁ ֶש ְ ּב ׁשוֹ ר וְ ׁ ֶש ְ ּב ֶ ׂ
שרו ַּע וְ ָקלוּט" וְ גוֹ ' ) 316ויקרא כב ,כג( –
שה ָ ׂ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ׁשוֹ ר וְ ֶ ׂ
שה ׁ ֶשהוּא ְ ּב"ל ֹא יֵ ָר ֶצה""!
ימד ַעל ַה ּ ְפסו ִּלין ׁ ֶש ְ ּב ׁשוֹ ר וְ ׁ ֶש ְ ּב ֶ ׂ
ִל ֵּ
ִּכי ָקא ָח ׁ ִשיב  -לַ אוֵ י דְּ "אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " ) 317ויקרא כב ,כח(,
לַ אוֵ י נוּכְ ָר ֵאי  -לֹא ָקא ָח ׁ ִשיב.
וְ לֹא?! וְ ָהא ָק ָד ׁ ִשים ַ ּבחוּץ דְּ לַ אוֵ י נוּכְ ָר ֵאי נִינְה ּו ,וְ ָקא ָח ׁ ִשיב!
יהם  -סוֹ ְפ ִגין ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים",
דְּ ָק ָּתנֵיָ " :ק ָד ׁ ִשיםּ ַ ,בחוּץָ ,ה ִר ׁ
אשוֹ ן ַ -ח ָ ּייב ָ ּכ ֵרת ,ו ׁ ְּשנֵ ֶ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמאֵ ׁ :שנִי ִמ ׁ ּשוּם לָ או דְּ "אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ",
אשוֹ ן ַ -א ַּמאי סוֹ ֵפג? לָ או ִמ ׁ ּשוּם לָ או דִּ ׁ ְשחו ֵּטי חוּץ!
ֶא ָּלא ִר ׁ
ָּכל ֵהיכָ א דְּ לֵ ָּיכא לָ או דְּ "אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " ָ -ח ׁ ִשיב לַ אוֵ י נוּכְ ָר ֵאי,
וְ כָ ל ֵהיכָ א דְּ ִא ָּיכא לָ או דְּ "אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ "  -לֹא ָח ׁ ִשיב לַ אוֵ י נוּכְ ָר ֵאי.
ַר ִ ּבי ז ֵָירא ָא ַמר:
פא,א ַה ּנַח ִּל ְמחו ּ ַּסר זְ ַמן דְּ ַה ָּכתוּב ^נִ ְּתקוֹ לַ ֲע ֵׂשה.
ַמאי ַט ְע ָמא?
דְּ ָא ַמר ְק ָראִ " :מ ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִמינִ י וָ ָהלְ ָאה יֵ ָר ֶצה" ) 318ויקרא כב ,כז(,
" ִמ ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִמינִ י" – ִאין,
ֵמ ִע ָ ּיק ָרא – לֹא.
לָ או ַה ָ ּבא ִמ ְּכלַ ל ֲע ֵׂשה – ֲע ֵׂשה.
וְ ָהא ִמ ָ ּיב ְעיָא לֵ ּיה לְ כִ ְד ַר ִ ּבי ַא ְפטוֹ ִר ִיקי,
דְּ ַר ִ ּבי ַא ְפטוֹ ִר ִיקי ָר ִמי:
ּ
ְּכ ִתיב":וְ ָהיָ ה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ַּת ַחת ִאמוֹ " )ויקרא כב ,כז( ָהא לַ יְ לָ ה – ָחזֵ י.
וּכְ ִתיבִ " :מ ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִמינִ י וָ ָהלְ ָאה יֵ ָר ֶצה" )ויקרא כב ,כז( –
" ִמ ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִמינִ י וָ ָהלְ ָאה" – ִאין,
לַ יְלָ ה – לֹא!
ָהא ֵּכיצַ ד?
לַ יְלָ ה – לִ ְקדו ׁ ּ ָּשה,
יוֹ ם – לְ ַה ְרצָ ָאה!
שה לְ ׁשוֹ ְר ָך לְ צֹאנֶ ָך" ) 319שמות כב ,כט(.
ְּכ ִתיב ְק ָרא ַא ֲח ִרינָאֵּ " :כן ַּת ֲע ֶ ׂ

שה אֹתוֹ וּלְ נֵ ֶדר ל ֹא יֵ ָר ֶצה
שרו ַּע וְ ָקלוּט נְ ָד ָבה ַּת ֲע ֶ ׂ
שה ָ ׂ
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שה אֹתוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ל ֹא ִת ׁ ְש ֲחט ּו ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד
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שב אוֹ ֵעז ִּכי יִ ָ ּולֵ ד וְ ָהיָ ה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ַּת ַחת ִא ּמוֹ ו ִּמיּוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִמינִ י וָ ָהלְ ָאה יֵ ָר ֶצה לְ ָק ְר ַ ּבן ִא ׁ ּ ֶשה לַ יה ָ ֹוה
ׁ 318שוֹ ר אוֹ כֶ ֶ ׂ
ָ
ָ
שה לְ ׁש ְֹרך לְ צֹאנֶ ך ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים יִ ְהיֶ ה ִעם ִא ּמוֹ ַ ּביּוֹ ם הַ ׁ ּ ְש ִמינִ י ִּת ְּתנוֹ לִ י
ֵּ 319כן ַּת ֲע ֶ ׂ

רש"י
ולילקי מי .האי שי דקדשים
בפים:
משום לאו דשוחט מחוסר זמן
לגבוה .דאף על גב דלא אקרביה
מיחייב אשחיטה מיד דגבי כל
פסולים ילפין בתמורה )דף ו(:
עובר משום חמשה שמות משום
בל תקדישו ומשום בל תשחטו
ומשום בל תזרקו ומשום בל
תקטירו כולו ומשום בל תקטירו
מקצתו:
תקו לעשה .דמשמע בתוך זמו
בלא ירצה כדמרבין )תמורה דף
ז :ע''ש( מולדר לא ירצה אלא
היחו לאחר זמו וירצה דעל
כרחך עשה זה לאו מעיקרא
משמע כי ההיא דשלוח הקן
דאמרין )לקמן דף קמא(.
מעיקרא משמע שלח האם ולא
תקחה ולא הוי לאו היתק
לעשה ולוקין עליו אבל כאן
הלאו קודם לעשה שהלאו בתוך
זמו והעשה לאחר זמו:
מיבעי ליה לכדר' אפטוריקי.
ולאו לעשה אתא:
הא כיצד לילה .שמיי כשעבר
שביעי:
לקדשו
מותר
לקדושה.
משחשכה ואיו עובר משום בל
תקדיש פסולים:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .9פא ,א-ב
ָא ַמר ַרב ַה ְמנוּנָ א:
אוֹ ֵמר ָהיָה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןֵ " :אין "אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " ) 320ויקרא כב ,כח( נוֹ ֵהג ְ ּב ָק ָד ׁ ִשים.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ֵּכיוָ ן דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןְ ׁ :ש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאינ ָּה ְרא ּויָה  -לֹא ׁ ְש ָמ ּה ׁ ְש ִח ָיטה,
ׁ ְש ִח ַיטת ָק ָד ׁ ִשים  -נ ִַּמי ׁ ְש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאי ָנ ּה ְרא ּויָה ִהיא.
ֵמ ִתיב ָר ָבא:
""אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " )ויקרא כב ,כח( – ָק ָד ׁ ִשיםּ ַ ,בחוּץ:
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ׁ ֵשנִ י ּ ְ -בלֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
שה,
שה,
ׁ ֶש ָהיָ ה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרּ ָ :כל ָה ָרא ּוי ָלבֹא ְל ַא ַחר זְ ַמן ֲ -ה ֵרי הוּא ְ ּבלֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
וְ ֵאין בּ וֹ ָ ּכ ֵרת.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִריםּ ָ :כל ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ָ ּכ ֵרת ֵאינוֹ ְ ּבלֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
שה".
שה"?!
וְ ַק ׁ ְשיָא לָ ןָ " :ק ָד ׁ ִשים ַ ּבחוּץֵ ׁ ,שנִ י ְ ּבלֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
ַק ָּמא ִ -מ ְיק ַטל ָק ַטל,
ׁ ֵשנִי ְ -מ ַק ֵ ּבל ִ ּב ְפנִים הוּא,
ָּכ ֵרת נ ִַּמי לִ ַיח ּיֵיב!
וְ ָא ַמר ָר ָבא וְ ַא ְמ ֵרי לָ ּה ְּכ ִדי:
ֲחסו ֵּרי ֶמ ְיח ְס ָרא וְ ָהכֵ י ָק ָּתנֵי:
" ָק ָד ׁ ִשים:
ּ
ּ
ֵיהם ַ ּבחוּץ :לְ ַר ָ ּבנָןִ :ר ׁ
אשוֹ ן ָ -ענו ּׁש ָּכ ֵרתֵ ׁ ,שנִי – ָפסוּל ,ו ָּפטוּר ִמ ָלאו דִּ ׁ ְשחו ֵּטי חוּץ.
ׁ ְשנ ֶ
ֵיהם ֲענו ׁ ִּשים ָּכ ֵרת.
לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ׁ -שנ ֶ
אשוֹ ן ָ -ענו ּׁש ָּכ ֵרתֵ ׁ ,שנִי – ּ ָפסוּל ,ו ָּפטוּר.
ֶא ָחד ַ ּבחוּץ וְ ֶא ָחד ִ ּב ְפ ִנים :לְ ַר ָ ּבנָןִ :ר ׁ
לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןֵ ׁ :שנִי – ָּכ ׁ ֵשר.
אשוֹ ן – ָּכ ׁ ֵשר ,ו ָּפטוּר.
ֶא ָחד ִ ּב ְפ ִנים וְ ֶא ָחד ַ ּבחוּץ :לְ ַר ָ ּבנָןִ :ר ׁ
ׁ ֵשנִי – ּ ָפסוּל ,ו ָּפטוּר.
לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןֵ ׁ :שנִי ְ ּבלֹא ַּת ֲע ֶׂשה".
וְ ִאי ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךֵ :אין "אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " נוֹ ֵהג ְ ּב ָק ָד ׁ ִשים –
ׁ ֵשנִי ַא ַּמאי ְ ּבלֹא ַּת ֲע ֶׂשה וְ ת ּו לֹא? ָּכ ֵרת נ ִַּמי לִ ַיח ּיֵיב!
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבא:
ָהכִ י ָקא ָא ַמר ַרב ַה ְמנ ּונָא:
ֵאין ַמלְ קוּת "אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " נוֹ ֵהג ְ ּב ָק ָד ׁ ִשים,
יש ְּת ֵרי ָ ּב ָׂשר,
ֵּכיוָ ן דְּ כַ ָּמה דְּ לֹא זָ ִריק דָּ ם לֹא ִמ ׁ ְ
ֵמ ִעידָּ נָא דְּ ָקא ׁ ָש ִחיט ֲהוָ ִאי ַה ְת ָר ַאת ָס ֵפק,
וְ ַה ְת ָר ַאת ָס ֵפק  -לֹא ׁ ְש ָמ ּה ַה ְת ָר ָאה.
וְ ַאזְ דָּ א ָר ָבא לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
דְּ ָא ַמר ָר ָבא:
ִהיא חו ִּּלין ,ו ְּבנָ ּה ׁ ְשלָ ִמים:
ׁ ָש ַחט חו ִּּלין וְ ַא ַחר ָּכ ְך ׁ ָש ַחט ׁ ְשלָ ִמים – ּ ָפטוּר.
ׁ ְשלָ ִמים וְ ַא ַחר ָּכ ְך חו ִּּלין – ַח ּיָיב.
וְ ָא ַמר ָר ָבא:
ִהיא חו ִּּלין ,ו ְּבנָ ּה עוֹ לָ ה,
לֹא ִמ ָ ּיב ְעיָאָ ׁ :ש ַחט חו ִּּלין וְ ַא ַחר ָּכ ְך ׁ ָש ַחט עוֹ לָ ה – דְּ ָפטוּר,
פא,ב ֶא ָּלא ֲא ִפילּ ּו ׁ ָש ַחט עוֹ לָ ה ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך ׁ ָש ַחט חו ִּּלין – ּ ָפטוּר,
שה אֹתוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ל ֹא ִת ׁ ְש ֲחט ּו ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד
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רש"י
שי בלא תעשה .דשחוטי חוץ
ואע''פ שאיו בכרת דלאו
מתקבל בפים הוא מ''מ בלא
תעשה הוא הואיל ורצוי לאחר
זמן ולאו דידיה מפרש בפרק
בתרא דזבחים )דף קיד (.מלא
תעשון ככל אשר אחו עושים
וגו':
קמא מקטל קטלה .לר' שמעון
דהא שחיטה שאיה ראויה היא:
ואמר רבא גרסין:
לרבן .דאמרי שחיטה שאיה
ראויה שמה שחיטה:
שי פסול ופטור .מכרת דלא
מתקבל בפים הוא:
לרבי שמעון שיהם עושין
כרת .קמא מקטל קטליה ושי
מתקבל בפים הוא ולעין
שחוטי חוץ אף על גב דאיה
ראויה מיחייב דאפילו אהך
שחיטה חייביה רחמא:
אחד בחוץ .תחלה ואח''כ אחד
בפים:
שי פסול ופטור .מכרת ובלאו
דאותו ואת בו לא מיירי התם
דגבי שחוטי חוץ קאי והא פטור
לא איצטריך אלא איידי דתי
ראשון חייב תא שי פטור:
לר' שמעון שי כשר .דקמא
מיקטל קטליה ושי לאו מחוסר
זמן הוא כל הך פטורי דהכא
משחוטי חוץ קאמר ולא איירי
בלאו דאותו ואת בו כלל:
שי פסול ופטור .דלאו מתקבל
בפים הוא:
שי בלא תעשה .ולא בכרת
דלאו מתקבל בפים הוא דהא
קמא שחיטה ראויה הואי:
התראת ספק .דלמא לא אתי
לידי זריקה והויא ליה שחיטה
שאיה ראויה הלכך לר' שמעון
איסורא איכא מלקות ליכא
ומ''מ לאו מתקבל בפים הוא
שהראשון ששחט וזרק הדם
כבר קודם שחיטתו של שי
שחיטה ראויה הוה כך שמעתי
וקשיא לי מאי התראת ספק
דקאמר הא ודאי שחיטת שי
איה ראויה דכיון דאיסור אותו
ואת בו והג בקדשים הוה ליה
שי מחוסר זמן ואין שחיטתו
ראויה ואין כאן התראה כלל
וראה בעיי דלא גרסין ליה
להאי מ''ט אלא אין מלקות
אותו ואת בו והג בקדשים ותו
לא מידי וטעמא משום דאין
שחיטת השי ראויה מכיון
ששחט ראשון וזרק דמו הויא
לה שחיטת הראשון ראויה דלית
לן הא דלעיל דר' אושעיא ודשי
איה ראויה דהויא ליה מחוסר
זמן ואין דמו זרק ופי' משובש
הוא מאדם חריף ומפולפל:
ואזדא רבא לטעמיה .דאמר
שחיטת אותו ואת בו התראת
ספק הוא:
ואח''כ שחט שלמים .בו ביום:
פטור .דהתראת ספק הוא
ואליבא דר' שמעון קט
מילתיה:
שלמים .בפים ואח''כ חולין
בחוץ:
חייב .דהתראת ודאי היא שכבר
זרק דמו של ראשון והשי איו
מחוסר זריקה:
אלא אפילו שחט עולה .וזרק
דמה ואחר כך שחט חולין פטור
לרבי שמעון:
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ׁ ְש ִח ָיטה ַק ַּמ ְי ָיתא  -לָ או ׁ ְש ִח ָיטה ַ ּבת ֲאכִ ילָ ה ִהיא.
וְ ַר ִ ּבי י ֲַעקֹב ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲאכִ ילַ ת ִמזְ ֵ ּב ַח ׁ ְש ָמ ּה – ֲאכִ ילָ ה.

רש"י
בשתי אכילות הכתוב מדבר.
לעין פגול שאם שחט ע''מ
לאכול חוץ לזמו או על מת
להקטיר חוץ לזמו פגול:

ַמאי ַט ְע ָמא?
שר זֶ ַבח ׁ ְשלָ ָמיו" ) 321ויקרא ז,יח( ּ ִ -ב ׁ ְש ֵּתי ֲאכִ ילוֹ ת ַה ָּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר,
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ִאם ֵה ָאכֹל יֵ ָאכֵ ל ִמ ְ ּב ַ ׂ
ֶא ָחד ֲ -אכִ ילַ ת ָא ָדם,
וְ ֶא ָחד ֲ -אכִ ילַ ת ִמזְ ֵ ּב ַח.

שא
ישי ל ֹא יֵ ָרצֶ ה ַה ַּמ ְק ִריב אֹתוֹ ל ֹא יֵ ָח ׁ ֵשב לוֹ ּ ִפגּ וּל יִ ְהיֶ ה וְ ַה ֶּנפֶ ׁש ָהאֹכֶ לֶ ת ִמ ֶּמ ּנ ּו ֲעוֹ נָ ּה ִּת ּ ָ ׂ
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שר זֶ ַבח ׁ ְשלָ ָמיו ַ ּביּוֹ ם ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .10פא ,ב – פב ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ׁ ּשוֹ ֵחט וְ נִ ְמ ָצא ְט ֵר ָפה,
ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ַל ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה,
וְ ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ּ ָפ ַרת ַח ָּטאת,
וְ ׁשוֹ ר ַה ִ ּנ ְס ָקל,
וְ ֶע ְג ָלה ֲערו ָּפה –
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןּ :פוֹ ֵטר.
וַ ֲח ָכ ִמיםְ :מ ַח ְ ּי ִיבין.
ַה ׁ ּשוֹ ֵחט :וְ נִ ְתנַ ְ ּב ָלה ְ ּביָ דוֹ ,
וְ ַהנּוֹ ֵחר,
וְ ַה ְּמ ַע ֵ ּקר ָ ּ -פטוּר ִמ ׁ ּשוּם" :אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " ) 322ויקרא כב ,כח(.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש:
אשוֹ ן לַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה,
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלאֶ ׁ :ש ׁ ּ ָש ַחט ִר ׁ
וְ ׁ ֵשנִי לְ ׁ ֻשלְ ָחנוֹ .
אשוֹ ן לְ ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ,
ֲא ָבלִ :ר ׁ
וְ ׁ ֵשנִי לַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה – ּ ָפטוּר,
דְּ ָקם לֵ ּיה ִ ּב ְד ַר ָ ּבה ִמי ֵּנ ּיה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
זוֹ ֲא ִפילּ ּו ִּתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶשל ֵ ּבית ַר ָ ּבן יוֹ ְד ִעין אוֹ ָת ּה!
אשוֹ ן לְ ׁ ֻשלְ ָחנוֹ וְ ׁ ֵשנִי לַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה – ַח ּיָיב,
ֶא ָּלא ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶש ֲא ִפילּ ּו ׁ ָש ַחט ִר ׁ
ְּכגוֹ ן דְּ ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה ִמ ׁ ּשוּם" :אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " וְ לֹא ַא ְתר ּו בּ וֹ ִמ ׁ ּשוּם ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש ָא ַמר:
ֵּכיוָ ן דְּ כִ י ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה – ּ ָפטוּר,
ִּכי לֹא ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה  -נ ִַּמי ּ ָפטוּר.
וְ ַאזְ דּ ּו לְ ַט ְע ַמיְיה ּו,
דְּ כִ י ָא ָתא ַרב דִּ ִימי ָא ַמר:
ְיבי ִמיתוֹ ת ׁשוֹ גְ גִ ין,
ַחי ֵ
ָיבי ַמלְ קוּת ׁשוֹ גְ גִ ין,
וְ ַח ּי ֵ
וְ ָד ָבר ַא ֵחר:
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן אוֹ ֵמרַ :ח ּיָיב.
וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש אוֹ ֵמרָ ּ :פטוּר.
" ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן אוֹ ֵמרַ :ח ּיָיב"  -דְּ ָהא לֹא ַא ְתר ּו בּ וֹ .
וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש אוֹ ֵמרָ ּ :פטוּר"  -דְּ כֵ יוָ ן דְּ כִ י ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה ּ ָפטוּרִּ ,כי לֹא ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה נ ִַּמי ּ ָפטוּר.
וּצְ ִריכָ א.
דְּ ִאי ַא ׁ ְשמו ִּעינָן ְ ּב ָהא ּ ְ -ב ָהא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש,
ֲא ָבל ְ ּב ָהא ֵ -א ָימא מוֹ ֵדי לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן.
וְ ִאי ִא ְּית ַמר ְ ּב ָהא ּ ְ -ב ָהא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן,
ֲא ָבל ְ ּב ָהא ֵ -א ָימא מוֹ ֵדי לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש.
צְ ִריכָ א.
ּו" ָפ ַרת ַח ָּטאת" ְ ׁ -ש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאינ ָּה ְרא ּויָה ִהיא?!
וְ ָה ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
שה אֹתוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ל ֹא ִת ׁ ְש ֲחט ּו ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד
 322וְ ׁשוֹ ר אוֹ ֶ ׂ

רש"י
מתי'
השוחט פרת חטאת .פרה אדומה
דלאו לאכילה היא:
ושור הסקל .לאחר שגמר דיו
דקיימא לן דאסור בהאה אפילו
שחטו בקדושין )דף ו (:ובפסחים
)דף כב:(:
ועגלה ערופה .דסבירא ליה דאסרת
מחיים ואפילו שחטה אסורה:
רבי שמעון פוטר .דשחיטה שאיה
ראויה היא:
ותבלה בידו .שלא מדעת:
והוחר והמעקר .סימין מדעת פטור
ואפילו לרבן דהא ליכא שחיטה כלל
ולא דמיא לשחיטה דלעיל כלל
דהתם שחיטה מעלייתא איכא ודבר
אחר גורם לה ליפסל:
גמ'
לא שו .דשוחט לעבודה זרה חייב
משום אותו ואת בו לרבן:
אלא ששחט ראשון לעבודה זרה.
וחזר ושחט את השי לשלחו לאכול
דדייין ליה ברישא אהתראה דשי
דאותו ואת בו ומלקין ליה והדר
דייין אהתראה דשחיטה קמייתא
לעבודה זרה וקטלין ליה אי מי
בשי בי אדם אבל שי לעבודה זרה
דבהך שחיטה בתרייתא דמיחייב
עלה משום אותו ואת בו אתי מי
דין קטלא עילויה:
פטור .ממלקות כדקיימא לן
בכתובות באלו ערות )דף לה(.
מקראי דתרתי לא עבדין ביה:
זו אפילו תיוקות של בית רבן
יודעין .דתרתי לא עבדין ביה:
אלא .אם היה לך להשמיעו דבר
טעם על משתיו כך היה לך לומר:
פעמים .שמלקות של משתיו אפילו
בראשון לשלחו ושי לעבודה זרה
ולא אתרו בו משום עבודה זרה ולא
מיקטל ולריש לקיש כיון דאילו
אתרו ביה הוי מיקטיל ופטור
ממלקות כי לא אתרו ביה מי אע''ג
דלא מיקטיל הואיל ובהך איסורא
איכא צד מיתה לא לקי ובכתובות
)שם( יליף טעמא מקראי באלו
ערות:
חייבי מיתות שוגגין או חייבי
מלקיות שוגגין ודבר אחר .אתרוייהו
קאי חייבי מיתות שוגגין ודבר אחר
עבר עבירה בלא התראה דהייו שוגג
ויש בה דין מיתה אם היו מתרים בו
ויש בה עוד חיוב דבר אחר כגון
מלקות שהתרו בו למלקות כי הא
דאמרן או יש בה חיוב ממון:
רבי יוחן אומר חייב .באותו דבר
אחר שעם המיתה הואיל ואיו הרג
וכן חייבי מלקיות שוגגין ודבר אחר
שעבר עבירה שיש בה מלקות וממון
כגון אכל מעשר שי של חבירו
בגבולין או בלה וטרפה של חבירו
ולא התרו בו למלקות:
בהא קאמר ריש לקיש .דפטור
ממלקות הואיל ויש בשחיטה זו צד
מיתה פקע ליה תורת מלקות מייה
דתרתי בגופא לא רמו עליה הילכך
אפילו לא אתרו ביה למיתה ליכא
מלקות אבל חייבי מיתות שוגגין
ודבר אחר כגון ממון דחדא בגופא
וחדא בממוא אימא תרוייהו רמו
עליה ומיהו היכא דמיקטיל לא
משלם משום דקם ליה בדרבה מייה
אבל היכא דלא מיקטיל משלם:
אבל בהך דלעיל אימא מודי ליה
לריש לקיש .דלא רמיא תורת
מלקות בעבירה של מיתה כלל:

מסכת חולין פרק ה' – "אוֹתוֹ וְ ֶאת ְבּנוֹ"

ּ ָפ ָרה ְמ ַט ְּמ ָאה טו ְּמ ַאת אוֹ ָכ ִלין הוֹ ִאיל וְ ָהיְ ָתה ָל ּה ׁ ְש ַעת ַהכּ וֹ ׁ ֶשר".
פב,א וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש:
אוֹ ֵמר ָהיָה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןָ ּ :פ ָרה נ ְִפדֵּ ית ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַמ ֲע ַרכְ ָּת ּה.
ָא ַמר ַרב ׁ ֶש ֶמן ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ּ ָפ ַרת ַח ּ ָטאת ֵ -אינָ ּה ִמ ׁ ְשנָה.
וְ ֶעגְ לָ ה ֲערו ָּפה לָ או ׁ ְש ִח ָיטה ְרא ּויָה ִהיא?
וְ ָה ְתנַן:
"נִ ְמ ָצא ַההוֹ ֵרג ַעד ׁ ֶשלֹא ֵּת ָע ֵרף ָה ֶע ְג ָלה ֵּת ֵצא וְ ִת ְר ֶעה ָ ּב ֵע ֶדר" )סוטה מז!(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
ֶעגְ לָ ה ֲערו ָּפה ֵ -אינ ָּה ִמ ׁ ְשנָ ה.
ו ִּמי ָא ַמר ַר ִ ּבי ַי ַּנאי ָהכִ י?!
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
ְ ּגבוּל ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ָ ּב ּה וְ ׁ ָשכַ ְח ִּתי,
וְ נ ְָס ִבין ַח ְב ַר ּיָא לוֹ ַמר :י ְִר ָיד ָת ּה לְ נַ ַחל ֵא ָיתן – אוֹ ַס ְר ָּת ּה.
ישנֵי:
וְ ִאם ִא ָיתא ,לִ ׁ ְ
ָּכאן  -קוֹ ֶדם י ְִר ָידה,
ָּכאן  -לְ ַא ַחר י ְִר ָידה!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ּ ִפנְ ָחס ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ַא ּ ִמי ֲאנַן ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש ַמ ְתנִינָן לָ ּה:
ֶעגְ לָ ה ֲערו ָּפה ֵ -אינ ָּה ִמ ׁ ְשנָ ה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ׁ ּ ִשי:
ִּכי ֲהוִ ינָן ֵ ּבי ַרב ּ ַפ ּ ִפי ַק ׁ ְשיָא לָ ן:
ִמי ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש ָהכִ י?
וְ ָהא ִא ְּית ַמר:
צִ ּפוֹ ֵרי ְמצוֹ ָרע ֵמ ֵא ָימ ַתי נ ֱֶא ָס ִרין?
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמרִ :מ ׁ ּ ְש ַעת ׁ ְש ִח ָיטה.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש ָא ַמרִ :מ ׁ ּ ְש ַעת לְ ִק ָיחה.
וְ ַא ְמ ִרינָןַ :מאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש?
ָ ּג ַמר " ִק ָיחה" )323ויקרא יד ,ד( " ִק ָיחה" ) 324דברים כא ,ג( ֵמ ֶעגְ לָ ה ֲערו ָּפה!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֶעגְ לָ ה ֲערו ָּפה ֵאינָ ּה ִמ ׁ ְשנָה.

 323וְ ִצ ָ ּוה ַהכּ ֹהֵ ן וְ לָ ַקח לַ ִּמ ַּט ֵהר ׁ ְש ֵּתי ִצ ּ ֳפ ִרים ַחיּוֹ ת ְטהֹרוֹ ת וְ ֵעץ ֶא ֶרז ו ׁ ְּשנִ י תוֹ לַ ַעת וְ ֵאז ֹב
 324וְ ָהיָ ה ָה ִעיר ַה ְּקרֹבָ ה ֶאל ֶה ָחלָ ל וְ לָ ְקח ּו זִ ְקנֵ י ָה ִעיר ַה ִהוא ֶעגְ לַ ת ָ ּב ָקר ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ֻע ַ ּבד ָ ּב ּה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָמ ׁ ְשכָ ה ְ ּבעֹל
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רש"י
פרה מטמאה טומאת אוכלין.
דאע''ג דאמר רבי שמעון בפרק
קמא דבכורות )דף ט (:דאיסורי
האה כגון שור הסקל ופטר
חמור אין מטמאין טומאת
אוכלין ופקא ליה מכל האוכל
אשר יאכל אוכל שאתה יכול
להאכילו לאחרים קרוי אוכל
מודה הוא דפרה אדומה מקבלת
טומאת אוכלין לטמא אחרים:
הואיל והיתה לה שעת הכושר.
להאכילה אף לעצמו מששחטה
ומהו שעת הכושר שלה:
ואמר ריש לקיש אומר היה רבי
שמעון פרה פדית .אם מצא
אה הימה אפילו על גב
מערכתה אפילו שחטה כהלכתה
על מערכת של עצים שהיא
שחטת עליה כדאמרי' במס'
פרה )פ''ג מ''ט( וקסבר ר''ש כל
העומד לפדות כפדוי דמי וקריא
ביה שאתה יכול להאכילו ואי
קשיא למה לי קבלת טומאה
היא גופה מטמאה אדם ובגדים
מפרשין כה''ג בכריתות בפרק
דם שחיטה )דף כא (:כגון בשר
שחפהו בפחות מכביצה בצק אי
משוית ליה אוכל מצטרף בהדי
בצק ומקבל האי בצק טומאה
אם יגע בטומאה ומטמא שאר
אוכלין ואי לאו אוכל הוא לא
מקבל האי בצק טומאה דלית
ביה שיעורא וכי געו ביה אוכלין
אחריי טהורים הן שאים וגעין
בבלה אלא בבצק:
איה משה .לא שית
במשתיו:
ותרעה בעדר .כשאר חולין
אלמא איה אסרת מחיים וכי
שחטה מותרת :הכי גרסין אמר
ריש לקיש א''ר יאי עגלה ערופה
איה משה:
והא''ר יאי .בקדושין ובכריתות
בפרק בתרא )דף כה:(.
גבול .מאימתי אסרת:
חבריא .בי הישיבה:
צפורי מצורע .קי''ל בקדושין
בהאיש מקדש )דף ו (:דאסורין
בהאה:
משעת שחיטה .ואסרת שחוטה
אבל המשולחת מותרת דכתיב
)ויקרא יד( ושלח את הצפור
החיה וגו' ולא אמרה תורה שלח
לתקלה:
משעת קיחה .ושתיהן אסרות
עד שישלח:
גמר קיחה קיחה כו' .מה עגלה
ערופה שאמר בה קיחה )דברים
כא( ולקחו זקי העיר ההיא
עגלת בקר אסורה מחיים אף
ולקח למטהר שתי צפרים חיות
)ויקרא יד( אסורות מחיים
ומיהו עגלה ערופה יש לה גבול
ליאסר בירידתה לחל איתן אבל
אלו אין בהן מעשה מלקיחה ועד
שחיטה וכיון דאסרות מחיים
על כרחיך משעת לקיחה ריש
לקיש אמרה אלא ר' יוחן אמרה
דלר''ש בן לקיש מיתסרא מחיים
והא דתן תצא ותרעה בעדר
מקשין לה בכריתות ו:
אלא .הא תירוצא דמתרץ איה
משה לאו מוקמין לה כתאי:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .11פב ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ׁ ְשנַ יִ ם ׁ ֶש ָ ּל ְקח ּו ּ ָפ ָרה ו ְּבנָ ּה,
אשוֹ ן,
אשוֹ ן  -יִ ׁ ְשחוֹ ט ִר ׁ
ֵאיזֶ ה ׁ ֶש ָ ּל ַקח ִר ׁ
וְ ִאם ָק ַדם ַה ׁ ּ ֵשנִ י  -זָ ָכה.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
לְ ִע ְניַן דִּ ינָא – ְּת ַנן.
ָּתנָא:
ש ָ ּכר".
" ִאם ָק ַדם ַה ׁ ּ ֵשנִ י ֲ -ה ֵרי זֶ ה זָ ִריז וְ נִ ְ ׂ
"זָ ִריז"  -דְּ לֹא ָע ַבד ִא ּיסו ָּרא.
ש ָ ּכר"  -דְּ ָק ָאכִ יל ִ ּב ְׂש ָרא.
"וְ נִ ְ ׂ

רש"י
לעין דיא תן .הא דקתי מתי'
מי שלקח ראשון ישחוט ראשון
לאו לעין איסור והיתר שאם
רצה השי לשחוט ראשון
והראשון ימתין עד מחר מותר
אבל דין הוא אם באו לב''ד שבא
האחד לשחוט וחבירו אומר אי
צריך יותר ממך או אומרים
להם הלוקח ראשון ישחוט שעל
מת כן לקח שאילו לא מכרה
בעל הבית לשי ועכב לעצמו היה
הלוקח שוחט וכן שיו
בתוספתא פ''ה הלוקח מבעה''ב
הוא קודם לבעה''ב שעל מת כן
לקח:
דלא עבד איסורא .שהקדים
בעצמו שלא יבא לידי איסור:
שכר .יש לו ריוח שאוכל היום
בשר:

מסכת חולין פרק ה' – "אוֹתוֹ וְ ֶאת ְבּנוֹ"
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 .12פב ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ

יה  -סוֹ ֵפג ׁ ְשמוֹ נִ ים.
ׁ ָש ַחט ּ ָפ ָרה וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ׁ ְשנֵ י ָ ּבנֶ ָ
יה וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ׁ ְש ָח ָט ּה  -סוֹ ֵפג ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים.
ׁ ָש ַחט ׁ ְשנֵ י ָ ּבנֶ ָ
ׁ ְש ָח ָט ּה וְ ֶאת ִ ּב ָּת ּה וְ ֶאת ַ ּבת ִ ּב ָּת ּה  -סוֹ ֵפג ׁ ְשמוֹ נִ ים.
ׁ ְש ָח ָט ּה וְ ֶאת ַ ּבת ִ ּב ָּת ּה ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ׁ ָש ַחט ִ ּב ָּת ּה  -סוֹ ֵפג ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים.
סו ְּמכוּס אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר :סוֹ ֵפג ׁ ְשמוֹ נִ ים.

ְ ּג ָמ ָרא
ַא ַּמאי?
"אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " ) 325ויקרא כב ,כח( ָא ַמר ַר ְח ָמנָא,
וְ לֹא ְ ּבנוֹ וְ אוֹ תוֹ !
לֹא ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך,
דְּ ַת ְניָא:
""אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " )ויקרא כב ,כח( ֵ -אין ִלי ֶא ָ ּלא "אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ",
אוֹ תוֹ וְ ֶאת ִא ּמוֹ – ִמ ַ ּניִ ן?
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמר" :ל ֹא ִת ׁ ְש ֲחט ּו" )ויקרא כב ,כח( ֲ -ה ֵרי ָ ּכאן ׁ ְשנַ יִ ם.
יצד?
ָהא ֵ ּכ ַ
ֶא ָחד ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ֶאת ַה ּ ָפ ָרה,
וְ ֶא ָחד ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ֶאת ִא ָּמ ּה,
ּ
וְ ֶא ָחד ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ֶאת ְ ּבנָ ּה ׁ ְשנַ יִ ם ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ַח ָי ִיבין".
פב,ב ַהאי ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ גו ֵּפ ּיה!
ִאם ֵּכן לִ יכְ ּתוֹ ב' :לֹא ִת ׁ ְשחוֹ ט' ַמאי "ל ֹא ִת ׁ ְש ֲחט ּו"?
וְ ַא ַּכ ִּתי ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה,
דְּ ִאי ָּכ ַתב ַר ְח ָמנָא' :לֹא ִת ׁ ְשחוֹ ט'ֲ ,הוָ ה ֲא ִמינָאַ :חד – ִאיןְּ ,ת ֵרי – לֹא,
ָּכ ַתב ַר ְח ָמנָא" :ל ֹא ִת ׁ ְש ֲחט ּו"  -וַ ֲא ִפילּ ּו ְּת ֵרי!
ִאם ֵּכן לִ כְ ּתוֹ ב' :לֹא ִי ׁ ְש ֲחט ּו' ַ -מאי "ל ֹא ִּת ׁ ְש ֲחט ּו"?
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה ַּת ְר ֵּתי.

שה אֹתוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ל ֹא ִת ׁ ְש ֲחט ּו ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד
 325וְ ׁשוֹ ר אוֹ ֶ ׂ

רש"י
מתי'
ואח''כ שחטה סופג את
הארבעים .דאין כאן שחיטת
איסור אלא אחת ובגמרא יליף
דבו ואותו מי חייב:
שחטה ואת בתה ואחר כך את
בת בתה .יש כאן שי אותו ואת
בו:
שחטה ואת בת בתה .אין כאן
עדיין איסור ואח''כ שחט את
בתה ויש בשחיטה זו שי
איסורין אותו ואת בו משום
אמה ובו ואותו משום בתה של
זו שכבר שחטה:
סופג ארבעים .דחד לאו הוא
וחדא התראה וחד מעשה:
שמוים .וטעמא דסומכוס
מפרש בגמ':
גמ'
לא תשחטו .לשון רבים משמע:
הרי כאן שים .הזהיר את
שיהם בין אם שוחט האם ובין
אם שוחט הבת ולא משכחת לה
שים עוברין אלא בשלש בהמות
והא כיצד בת ואם ובת דאי אם
ושי ביה למה לי קרא פשיטא
מה לי חד ומה לי תרי דכי היכי
דמחייב אהאי מחייב אהאי ואי
בפרה ובתה ובת בתה פשיטא
תרוייהו אותו ואת בו יהו
אלא על כרחך באחד שוחט פרה
והשי את אמה והשלישי את
בתה קאמר לאשמועין דאבו
ואותו מי מחייב:
אבל תרי לא .שחט אחד האם
ואחד הבת אפילו אחרון פטור
קא משמע לן:
לא ישחטו .דמשמע לא על ידי
אחד ולא ע''י שים לא יהיו
שחטין:
מאי לא תשחטו .דמשמע
דתרוייהו עבדי איסורא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .13פב ,ב – פג ,א

" ׁ ְש ָח ָט ּה וְ ֶאת ַ ּבת ִ ּב ָּת ּה ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ׁ ָש ַחט ִ ּב ָּת ּה  -סוֹ ֵפג ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים.
סו ְּמכוּס אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר :סוֹ ֵפג ׁ ְשמוֹ נִ ים".

ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּב ֵ ּיי לְ ַרב יוֹ ֵסף:
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ סו ְּמכוּס?
ָקא ָס ַבר סו ְּמכוּסָ :אכַ ל ׁ ְש ֵני זֵ ֵיתי ֵחלֶ ב ְ ּב ֶה ְעלֵ ם ֶא ָחד ַ -ח ָ ּייב ׁ ְש ֵּתי ַח ּ ָטאוֹ ת,
יש ְמ ִעינָן ְ ּב ַעלְ ָמא.
ּו ְב ִדין הוּא דְּ לִ ׁ ְ
וְ ַהאי דְּ ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן ְ ּב ָהא  -לְ הוֹ ִד ֲיע ָך כּ ָֹחן דְּ ַר ָ ּבנָן דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ גו ִּפין מו ְּחלָ ִקין ּ ַפ ְט ִרי ַר ָ ּבנָן,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ָק ָס ַבר סו ְּמכוּסָ :אכַ ל ׁ ְש ֵני זֵ ֵיתי ֵחלֶ ב ְ ּב ֶה ְעלֵ ם ֶא ָחד ֵ -אינוֹ ַח ּיָיב ֶא ָּלא ַא ַחת,
וְ ָהכָ א ַהיְינ ּו ַט ְע ָמא הוֹ ִאיל וְ גו ִּפין מו ְּחלָ ִקין?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִאיןָ ,ק ָס ַברָ :אכַ ל ׁ ְשנֵי זֵ ֵיתי ֵחלֶ ב ְ ּב ֶה ְעלֵ ם ֶא ָחד ַ -ח ּיָיב ׁ ְש ֵּתי ַח ּ ָטאוֹ ת.
ִמ ַּמאי?
ִמדִּ ְתנַן:
" ַהזּוֹ ֵר ַע ִ ּכ ְל ַאיִ ם ִ ּכ ְל ַאיִ ם לוֹ ֶקה" ַ -מאי "לוֹ ֶקה"?
ִאילֵ ָימא :לוֹ ֶקה ַא ַחת – ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
וְ עוֹ ד ַמאי " ִ ּכ ְל ַאיִ ם ִ ּכ ְל ַאיִ ם"?
ֶא ָּלא ּ ְפ ׁ ִש ָיטא ׁ ְש ֵּתי ַמלְ ִק ּיוֹ ת.
ְ ּב ַמאי ַע ְס ִקינָן?
ִאילֵ ָימאּ ְ :בזֶ ה ַא ַחר זֶ ה,
ו ִּב ׁ ְש ֵּתי ַה ְת ָראוֹ ת – ָּתנִינָא!
ּ
"נָ זִ יר ׁ ֶש ָהיָ ה ׁשוֹ ֶתה יַ יִ ן ָ ּכל ַה ּיוֹ ם ֵ -אינוֹ ַח ָייב ֶא ָ ּלא ַא ַחת.
ָא ְמר ּו לוֹ ַ :אל ִּת ׁ ְש ֶּתה וְ הוּא ׁשוֹ ֶתהַ ,אל ִּת ׁ ְש ֶּתה וְ הוּא ׁשוֹ ֶתה – ַח ָ ּייב ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת"!
ֶא ָּלאְ ּ :פ ׁ ִש ָיטא ְ ּב ַבת ַא ַחת ,ו ְּב ַה ְת ָר ָאה ַא ַחת.
ַמ ּנִי?
ִאילֵ ָימאַ :ר ָ ּבנָן דִּ ְפלִ יגֵ י ֲעלֵ ּיה דְּ סו ְּמכוּס ַ -ה ׁ ְש ָּתא ו ַּמה ָה ָתם דְּ גו ִּפין מו ְּחלָ ִקין ּ ַפ ּ ְט ִרי ַר ָ ּבנָן,
ָהכָ א לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
ֶא ָּלא לָ או סו ְּמכוּס ִהיא.
לֹא! לְ עוֹ לָ ם ַר ָ ּבנָן,
ו ִּמ ְּיל ָתא ַא ַ ּגב או ְּר ֵח ּיה ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן,
דְּ ִא ָּיכא ְּת ֵרי ַ ּג ְ ּוונֵי ִּכלְ ַאיִם,
ֹאש ּיָה,
וְ לַ ֲאפו ֵּקי ִמדְּ ַר ִ ּבי י ׁ ִ
ֹאש ּיָה:
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי י ׁ ִ
ַעד ׁ ֶש ּיִזְ ַרע ִח ּ ָטה ּו ְׂשעוֹ ָרה וְ ַח ְרצָ ן ְ ּב ַמ ּפוֹ לֶ ת יָד,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ כִ י זָ ַרע ִח ּ ָטה וְ ַח ְרצָ ן ּו ְׂשעוֹ ָרה וְ ַח ְרצָ ן נ ִַּמי ִמ ַח ּיֵיב.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ָא ַכל ִמ ֶּזה ְ ּכזַ יִ ת ו ִּמ ֶּזה ְ ּכזַ יִ ת  -סוֹ ֵפג ׁ ְשמוֹ נִ ים.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ֵאינוֹ סוֹ ֵפג ֶא ָ ּלא ַא ְר ָ ּב ִעים".
ֵהיכֵ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימאּ ְ :בזֶ ה ַא ַחר זֶ ה ו ִּב ׁ ְש ֵּתי ַה ְת ָראוֹ ת ַ -מאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה? ַה ְת ָר ַאת ָס ֵפק ִהיא,
וְ ׁ ַש ְמ ִעינָן לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה דְּ ָא ַמרַ :ה ְת ָר ַאת ָס ֵפק  -לֹא ׁ ְש ָמ ּה ַה ְת ָר ָאה.

רש"י
בהעלם אחד .שלא ודע לו
בתים שחטא ובשוגג חייב שתי
חטאות וה''ה מי דמחייב
בהתראה אחת ובלאו אחד שי
מלקיות:
דלישמעין בעלמא .היכא דאין
גופין מוחלקים כגון בשי זיתי
חלב:
דאע''ג דגופין מוחלקים .שעל
ידי שתי פרות באין לו שי
מלקיות הללו ופליג סומכוס
בסיפא וה''ה לרישא דקתי שחט
שי ביה ואח''כ שחטה סופג מ'
לסומכוס סופג פ' וכך מצאתי
בתוספתא )פ''ה( שחט ה' ביה
ואחר כך שחטה סומכוס אומר
משום רבי מאיר חייב משום
חמשה לאוין:
הזורע כלאים כלאים .משמע
שזרע וחזר וזרע:
ועוד מאי כלאים כלאים .חדא
זריעה מי מחייב חדא:
בבת אחת .בידו אחת חטה
וחרצן ובידו אחת שעורה וחרצן:
אלא לאו סומכוס .ושמע מיה
אכל שי זיתי חלב בהעלם אחד
חייב:
לעולם רבן .ובב' התראות
ודקשיא לך פשיטא הא קמ''ל
דאיכא תרי גווי כלאים דבין
חטה וחרצן ובין שעורה וחרצן
הוו כלאים ולאפוקי מדרבי
יאשיה דבעי שלשתן כאחד:
אכל מזה כזית ומזה כזית .משי
גיד השה של שתי ירכות של
בהמה אחת:
ארבעים .ר' יהודה לטעמיה
דאמר בפ' גיד השה איו והג
אלא באחת:
מאי טעמא דרבי יהודה .דאמר
איו סופג אלא ארבעים לא הוה
ליה למילקי כלל כל חדא וחדא
התראת ספק הוא דהא מספקא
ליה לר' יהודה באיזו מהן והג
בשל ימין או בשל שמאל דקתי
התם והדעת מכרעת שהוא של
ימין ואיבעיא להו פשיטא ליה
של ימין ומאי דעת דעת תורה או
ספוקי מספקא ליה ומאי דעת
דעת וטה ומדלא פשטיה מהא
דמיפשט פשיטא ליה ש''מ לאו
בשתי התראות קאמר דהא
שמעין ליה דאמר התראת ספק
לא שמה התראה:

מסכת חולין פרק ה' – "אוֹתוֹ וְ ֶאת ְבּנוֹ"

דְּ ַת ְניָא:
" ִה ָ ּכה ֶאת זֶ ה וְ ָחזַ ר וְ ִה ָ ּכה ֶאת זֶ ה,
ִק ֵ ּלל ֶאת זֶ ה וְ ָחזַ ר וְ ִק ֵ ּלל ֶאת זֶ ה,
יהם ְ ּב ַבת ַא ַחת,
אוֹ ׁ ֶש ִה ָ ּכה ׁ ְשנֵ ֶ
יהם ְ ּב ַבת ַא ַחת – ַח ָ ּייב.
אוֹ ׁ ֶש ִ ּק ֵ ּלל ׁ ְשנֵ ֶ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ְ ּב ַבת ַא ַחת – ַח ָ ּייב,
ְ ּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה ָ ּ -פטוּר".
ֶא ָּלא ּ ְפ ׁ ִש ָיטאּ ְ :ב ַבת ַא ַחת,
ו ְּב ַה ְת ָר ָאה ַא ַחת.
ו ַּמאן ַּת ּנָא ַק ָּמא?
ִאילֵ ָימאַ :ר ָ ּבנָן דִּ ְפלִ יגֵ י ֲעלֵ ּיה דְּ סו ְּמכוּס,
ַה ׁ ְש ָּתא ו ַּמה ָה ָתם דְּ גו ִּפין מו ְּחלָ ִקין ַ ּ -פ ּ ְט ֵרי ַר ָ ּבנָן,
ָהכָ א  -לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
ֶא ָּלא לָ או סו ְּמכוּס ִהיא.
לֹא! לְ עוֹ לָ ם ְ ּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה,
וְ ַר ָ ּבנָן,
ְ
וְ ַהאי ַּת ּנָא ָס ַבר לָ ּה ְּכ ִא ָידך ַּת ּנָא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
דְּ ָא ַמרַ " :ה ְת ָר ַאת ָס ֵפק ְ ׁ -ש ָמ ּה ַה ְת ָר ָאה".
דְּ ַת ְניָא:
ּ
בּ
ּ
ּ
בּ
ּ
ּ
שרוֹ פ ּו" )שמות יב,י(.
""ל ֹא תוֹ ִתיר ּו ִמ ֶמנ ּו ַעד ֶֹקר וְ ַהנּוֹ ָתר ִמ ֶמנ ּו ַעד ֶֹקר ָב ֵא ׁש ִּת ְ ׂ
שה  -לוֹ ַמר ׁ ֶש ֵאין לוֹ ִקין ָע ָליו,
שה ַא ַחר לֹא ַת ֲע ֶ ׂ
יתן ֲע ֵ ׂ
פג,א ָ ּבא ַה ָ ּכתוּב ִל ֵּ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַר ִ ּבי יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
לֹא ִמן ַה ׁ ּ ֵשם הוּא זֶ ה,
שה,
יה ָלאו ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ַמ ֲע ֶ ׂ
ֶא ָ ּלא ִמ ׁ ּשוּם דְּ ֲהוֵ י ֵל ּ
שה ֵ -אין לוֹ ִקין ָע ָליו".
וְ ָכל ָלאו ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ַמ ֲע ֶ ׂ
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ָא ַכל ׁ ְשנֵ י ִ ּג ִידין ִמ ׁ ּ ְש ֵּתי יְ ֵרכוֹ ת ִמ ׁ ּ ְש ֵּתי ְ ּב ֵהמוֹ ת  -סוֹ ֵפג ׁ ְשמוֹ נִ ים.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ֵאינוֹ סוֹ ֵפג ֶא ָ ּלא ַא ְר ָ ּב ִעים".
ֵהיכֵ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימאּ ְ :בזֶ ה ַא ַחר זֶ ה,
ו ִּב ׁ ְש ֵּתי ַה ְת ָראוֹ ת ַ -מאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ,דְּ ָא ַמרַ " :א ְר ָ ּב ִעים" וְ ת ּו לֹא?
ֶא ָּלאְ ּ :פ ׁ ִש ָיטא ְ ּב ַבת ַא ַחת,
ו ְּב ָח ָדא ַה ְת ָר ָאה.
ַמאן ַּת ּנָא ַק ָּמא?
ִאילֵ ָימאַ :ר ָ ּבנָן דִּ ְפלִ יגֵ י ֲעלֵ ּיה דְּ סו ְּמכוּס  -ו ַּמה ָה ָתם דְּ גו ִּפין מו ְּחלָ ִקין ּ ַפ ְט ֵרי ַר ָ ּבנָן,
ָהכָ א לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
ֶא ָּלא ,לָ או סו ְּמכוּס ִהיא.
לְ עוֹ לָ םּ ְ ,בזֶ ה ַא ַחר זֶ ה,
ו ְּד ָק ַא ְמ ָרתַ :מאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה?
ְּכגוֹ ן דְּ לֵ ית ֵ ּב ּיה ְּכזַ יִ ת.
דְּ ַת ְניָא:
ּ
" ֲא ָכלוֹ וְ ֵאין בּ וֹ ְ ּכזַ יִ ת – ַח ָייב,
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַעד ׁ ֶש ְ ּי ֵהא בּ וֹ ְ ּכזַ יִ ת".
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רש"י
הכה זה וחזר והכה זה .מי שלא
שהתה אחר גיטה שלשה חדשים
ויסת וילדה ספק בן תשעה
לראשון וספק בן שבעה לאחרון
וכשגדל הכה את האחד וחזר
והכה את חבירו:
חייב .דקסבר התראת ספק שמה
התראה:
בבת אחת .הרים שתי ידיו והכה
זה באחת וזה באחת:
חייב .דהתראת ודאי היא:
בבת אחת .דהויא התראת ודאי
וקאמר ת''ק סופג שמוים:
אלא לאו סומכוס היא .דלא
אשכחן תא דאית ליה הא סברא
אלא הוא:
באש תשרופו .עשה הוא ולאו
שיתק לעשה אין לוקין עליו
והמותיר בפסח פטור:
בא הכתוב ליתן עשה .טעמא
דבא הכתוב הא לאו הכי לקי
אע''ג דהתראת ספק היא דכל
אימת דאתרו ביה מצי אמר
אכתי ליליא הוא:
לא מן השם הוא זה .לא מטעם
זה הוא פטור:
שאין בו מעשה .ישב לו ולא אכל
ומאליו עשה ותר:
משתי ירכות .של שתי בהמות
ומדקט שתי בהמות שמע מיה
בימיות קאמר ות''ק דהכא
כרבי יהודה ס''ל דאין והג אלא
באחת ומהא פשטין בפרק גיד
השה )לקמן דף צא (.דפשיטא
ליה לר' יהודה דבימין:
דלית ביה כזית .בקמא או
בבתרא אלא בחד מיייהו ות''ק
מחייב דקסבר בריה הוא ובריה
]אין[ צריכה שיעור כדתן
במסכת מכות )דף יג (.אמר להם
רבי שמעון אי אתם מודים לי
באוכל מלה כל שהוא ]שהוא[
חייב אמרו לו מפי שהיא
כברייתה ואית דמפרשי דלית
ביה כזית בחד מיייהו אלא
בתרוייהו ואין ראה בעיי שיהו
שתי התראות מצטרפות דאי
אכיל ליה לבתרא בתוך כדי
אכילת פרס הייו בבת אחת ואי
לאחר כדי אכילת פרס תו לא
מצטרפי:
עד שיהא בו כזית .דקסבר לאו
בריה חשיב אלא כחתיכה מן
הבהמה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .14פג ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ

ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ּ ְפ ָר ִקים ַ ּב ׁ ּ ָשנָ ה ַה ּמוֹ ֵכר ְ ּב ֵה ָמה ַל ֲח ֵבירוֹ ָצ ִר ְ
יך ְלהוֹ ִדיעוֹ ִ " :א ָּמ ּה ָמ ַכ ְר ִּתי ִל ׁ ְשחוֹ ט",
" ִ ּב ָּת ּה ָמ ַכ ְר ִּתי ִל ׁ ְשחוֹ ט".
וְ ֵאלּ ּו ֵהןֶ :ע ֶרב יוֹ ם טוֹ ב ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶשל ַחג,
אשוֹ ן ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח,
וְ ֶע ֶרב יוֹ ם טוֹ ב ָה ִר ׁ
וְ ֶע ֶרב ֲע ֶצ ֶרת,
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה.
וְ ֶע ֶרב ר ׁ
ו ְּכ ִד ְב ֵרי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּג ִל ִילי:
ַאף ֶע ֶרב יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ַ ּב ָ ּג ִליל.

ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ימ ַתי?
ֵא ָ
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵאין לוֹ ֶריוַ ח,
ֲא ָבל יֵ ׁש לוֹ ֶריוַ ח ֵ -אין ָצ ִר ְ
יך ְלהוֹ ִדיעוֹ .
וּמוֹ ֶדה ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ְ ּבמוֹ ֵכר ֶאת ָה ֵאם ְל ָח ָתן,
וְ ֶאת ַה ַ ּבת ְל ַכ ָ ּלהֶ ׁ ,שצָּ ִר ְ
יך ְלהוֹ ִדיעוֹ ,
יהם ׁשוֹ ֲח ִטין ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד.
ְ ּביָ ד ּו ַע ׁ ֶש ׁ ּ ְשנֵ ֶ
יטין ֶאת ַה ַּט ָ ּבח ְ ּב ַעל ָ ּכ ְרחוֹ ,
ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ּ ְפ ָר ִקים ֵאלּ ּו ַמ ׁ ְש ִח ִ
ֲא ִפילּ ּו ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה ֶא ֶלף דִּ ינָ ִרים וְ ֵאין לוֹ ַללּ וֹ ֵק ַח ֶא ָ ּלא דִּ ינָ ר כּ וֹ ִפין אוֹ תוֹ ִל ׁ ְשחוֹ ט,
ְל ִפ ָיכ ְך,
ִאם ֵמת ֵ -מת ַללּ וֹ ֵק ַח,
ֲא ָבל ִ ּב ׁ ְש ָאר יְ מוֹ ת ַה ׁ ּ ָשנָ ה ֵ -אינוֹ ֵכן,
ְל ִפ ָיכ ְך ִאם ֵמת ֵ -מת ַל ּמוֹ ֵכר.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנָא:
" ִאם לֹא הוֹ ִדיעוֹ  -הוֹ ֵל ְך וְ ׁשוֹ ֵחט ,וְ ֵאינוֹ נִ ְמנָ ע".

" ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ימ ַתי ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵאין לוֹ ֶריוַ ח,
ֵא ָ
ְ
ֲא ָבל יֵ ׁש לוֹ ֶריוַ ח ֵ -אין ָצ ִריך ְלהוֹ ִדיעוֹ .
וּמוֹ ֶדה ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ְ ּבמוֹ ֵכר ֶאת ָה ֵאם ְל ָח ָתן,
וְ ֶאת ַה ַ ּבת ְל ַכ ָ ּלהֶ ׁ ,שצָּ ִר ְ
יך ְלהוֹ ִדיעוֹ ,
יהם ׁשוֹ ֲח ִטין ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד".
ְ ּביָ דו ַּע ׁ ֶש ׁ ּ ְשנֵ ֶ
לָ ָּמה לִ י לְ ִמ ְיתנֵיֶ " :את ָה ֵאם ְל ָח ָתן וְ ֶאת ַה ַ ּבת ְל ַכ ָ ּלה"?
ִמ ְּל ָתא ַא ַ ּגב או ְּר ֵח ּיה ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
דְּ אוֹ ַרח ַא ְר ָעא לְ ִמ ְט ַרח ֵ ּבי ַח ְתנָא ְט ֵפי ִמ ֵ ּבי ַּכ ְּל ָתא.

רש"י
מתי'
בארבעה פרקים בשה .דרך
ישראל לעשות סעודות וסתם
הלוקח בהמה איו לוקח אלא
לשוחטה מיד לפיכך המוכר
בהמה לחבירו ומכר תחלה אמה
או בתה בו ביום צריך שיאמר
לשי דע לך שהיום מכרתי אמה
לשחוט או בתה מכרתי לשחוט
שמא כבר שחטה:
ביום טוב האחרון של חג .היו
מרבין בשמחה מפי שרגל
לעצמו הוא וחביב עליהן:
שאין לו ריוח .הפסק ביתים
שמכר האם היום:
אבל יש לו ריוח .שמכר את
הראשוה אתמול והשיה היום:
אין צריך להודיעו .שאי אומר
אתמול שחט הראשון:
ומודה רבי יהודה כו' .אע''פ
שלקח זה היום וזה למחר:
משחיטין הטבח בעל כרחו.
כדמפרש ואזיל שאם קבל דיר
מלוקח ליתן לו בדיר בשר:
אפילו שור שוה אלף זוז .שוחטו
על כרחו אף על פי שאין לוקחין
לשאר ובגמרא מפרש טעמא:
ואין ללוקח בו אלא דיר .שתן
דיר לטבח:
מת ללוקח .ומפסיד הדיר:
איו כן .דבעין משיכה וכל זמן
שלא משך חוזר בו הטבח:
גמ'
למה לי למיתי את האם לחתן.
ליתי במוכר זו לחתן וזו לכלה
ומאי פסקה דקט לחתן אם
ולכלה בת:
למיטרח בי חתא .ולעשות
סעודה טפי מכלתא:

מסכת חולין פרק ה' – "אוֹתוֹ וְ ֶאת ְבּנוֹ"
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 .15פג ,א

יטין ֶאת ַה ַּט ָ ּבח ְ ּב ַעל ָ ּכ ְרחוֹ ,
" ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ּ ְפ ָר ִקים ֵאלּ ּו ַמ ׁ ְש ִח ִ
ֲא ִפילּ ּו ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה ֶא ֶלף דִּ ינָ ִרים וְ ֵאין לוֹ ַללּ וֹ ֵק ַח ֶא ָ ּלא דִּ ינָ ר כּ וֹ ִפין אוֹ תוֹ ִל ׁ ְשחוֹ ט".
וְ ָהא לֹא ָמ ׁ ַש ְך?!
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַרב:
ְּכ ׁ ֶש ָּמ ׁ ַש ְך.
ִאי ָהכִ יֵ ,א ָימא ֵס ָיפאֲ " :א ָבל ִ ּב ׁ ְש ָאר יְ מוֹ ת ַה ׁ ּ ָשנָ ה ֵאינוֹ ֵ ּכןְ ,ל ִפ ָיכ ְך ִאם ֵמת ֵ -מת ַל ּמוֹ ֵכר",
וְ ָהא ָמ ׁ ַש ְך!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַרב ִיצְ ָחק:
לְ עוֹ לָ ם ׁ ֶשלֹא ָמ ׁ ַש ְך,
וּכְ גוֹ ן ׁ ֶש ִ ּז ָּיכה לוֹ ַעל י ְֵדי ַא ֵחר,
" ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ּ ְפ ָר ִקים ֵאלּ ּו"  -דִּ זְ כוּת הוּא לוֹ  -זָ כִ ין לְ ָא ָדם ׁ ֶשלֹא ְ ּב ָפ ָניו,
ִ ּב ׁ ְש ָאר יְמוֹ ת ַה ׁ ּ ָשנָה דְּ חוֹ ב הוּא לוֹ ֵ -אין ָח ִבין לְ ָא ָדם ׁ ֶשלֹא ְ ּב ָפנָיו.
ַר ִ ּבי ֶאלְ ָע ָזר ָ 326א ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ּ ְפ ָר ִקים ֵאלּ ּו ֶה ֱע ִמיד ּו ֲחכָ ִמים דִּ ְב ֵר ֶיהם ַעל דִּ ין ּתוֹ ָרה,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן :דְּ ַבר ּתוֹ ָרה ָמעוֹ ת קוֹ נוֹ ת,
ו ַּמה ּ ַט ַעם ָא ְמר ּו ְמ ׁ ִשיכָ ה קוֹ נָה?
ָ
ֹאמר לוֹ ִ " :נ ְׂש ְרפ ּו ִח ּ ֶטיך ָ ּב ֲעלִ ּיָה".
ְ ּגזֵ ָירה ׁ ֶש ָּמא י ַ

 326רבו הגירסאות והשמות .וילא :אוֹ ֵמר

רש"י
שזיכה לו ע''י אחר .המוכר הזה
מסר את השור לאדם אחר שלא
בפי הלוקח ואמר לו זכי בשור
זה לפלוי להיות לו בדיר בשר:
דזכות הוא לו .מסירה זו זכות
היא לו דהא לא סגי ליה בלא
בשר:
חוב הוא לו .להוציא הוצאות
הפסד הוא לו:
אין חבין לו .דאין אדם עשה
שליח לחבירו שלא מדעתו
להפסידו אבל להרויחו אן סהדי
דיחא ליה לפיכך זכין ואין
חבין:
על דין תורה .שקוין לו מעותיו
בלא משיכה:
דבר תורה מעות קוות .מכיון
שתן מעות למוכר אין אחד
מהם יכול לחזור דגמרין
מהקדש דכתיב ותן הכסף וקם
לו:
ומה טעם אמרו משיכה קוה
כו' .דאי מוקמת להו לפירי
באחריות הלוקח משתן מעות
אי מתרמי דליקה בבית המוכר
שהפירות שם לא טרח
לאצוליהו אבל סתם מושך
ממטי להו לביתיה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .16פג ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ

"יוֹ ם ֶא ָחד" ) 327ויקרא כב ,כח( ָה ָאמוּר ְ ּב"אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " )ויקרא כב ,כח( ַ -ה ּיוֹ ם הוֹ ֵל ְך ַא ַחר ַה ַ ּליְ ָלה.
ֶאת זוֹ דָּ ַר ׁש ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן זוֹ ָמא:
אשית" :יוֹ ם ֶא ָחד" ) 328בראשית א,ה(,
נֶ ֱא ַמרּ ְ :ב ַמ ֲע ֵ ׂ
שה ְ ּב ֵר ׁ ִ
וְ נֶ ֱא ַמר ְ ּב"אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ  ...יוֹ ם ֶא ָחד",
אשית ַה ּיוֹ ם הוֹ ֵל ְך ַא ַחר ַה ַ ּליְ ָלה –
שה ְ ּב ֵר ִׁ
ַמה " ּיוֹ ם ֶא ָחד" ָה ָאמוּר ְ ּב ַמ ֲע ֵ ׂ
ְ
ַאף "יוֹ ם ֶא ָחד" ָה ָאמוּר ְ ּב"אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " ַה ּיוֹ ם הוֹ ֵלך ַא ַחר ַה ַ ּליְ ָלה.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ֶאת זוֹ דָּ ַר ׁש ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן זוֹ ָמא:
ְל ִפי ׁ ֶש ָ ּכל ָה ִענְ יָ ן כּ וּלּ וֹ ֵאינוֹ ְמ ַד ֵ ּבר ֶא ָ ּלא ְ ּב ָק ָד ׁ ִשים,
ו ְּב ָק ָד ׁ ִשים ַליְ ָלה הוֹ ֵל ְך ַא ַחר ַה ּיוֹ ם,
יָ כוֹ ל ַאף זֶ ה ֵ ּכן?
אשית" :יוֹ ם ֶא ָחד",
נֶ ֱא ַמר ָ ּכאן" :יוֹ ם ֶא ָחד" ,וְ נֶ ֱא ַמר ְ ּב ַמ ֲע ֵ ׂ
שה ְ ּב ֵר ׁ ִ
אשית ַ -ה ּיוֹ ם הוֹ ֵל ְך ַא ַחר ַה ַ ּליְ ָלה,
ַמה " ּיוֹ ם ֶא ָחד" ָה ָאמוּר ְ ּב ַמ ֲע ֵ ׂ
שה ְ ּב ֵר ׁ ִ
ַאף "יוֹ ם ֶא ָחד" ָה ָאמוּר ְ ּב"אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " ַה ּיוֹ ם הוֹ ֵל ְך ַא ַחר ַה ַ ּליְ ָלה.
פג,ב ֶר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
"יוֹ ם ֶא ָחד"  -יוֹ ם ַה ְּמיו ָּחד ָטעוּן ָ ּכרוֹ ז,
ִמ ָ ּכאן ָא ְמר ּו ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ּ ְפ ָר ִקים ְ ּב ׁ ָשנָ ה ַה ּמוֹ ֵכר ְ ּב ֵה ָמה ַל ֲח ֵבירוֹ ָצ ִר ְ
יך ְלהוֹ ִדיעוֹ ".

הדרן עלך אותו ואת בנו

שה אֹתוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ל ֹא ִת ׁ ְש ֲחט ּו ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד
 327וְ ׁשוֹ ר אוֹ ֶ ׂ
ְ
 328וַ ִ ּי ְק ָרא ֱאל ִֹהים לָ אוֹ ר יוֹ ם וְ לַ ח ׁ ֶֹשך ָק ָרא לָ יְ לָ ה וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹ ם ֶא ָחד

רש"י
מתי'
היום הולך אחר הלילה .שחט
האם משחשכה לא ישחוט הבת
כל הלילה וכל היום המחרת אבל
שחט האם ביום שוחט הבת
בלילה דאין הלילה הולך אחר
יום:
את זו דרש .משום דבעייא
דקדשים כתיב אותו ואת בו
איצטריך למדרשה כדתיא
בגמרא:
מעשה בראשית .ויהי ערב ויהי
בקר ברישא ערב והדר בקר:
גמ'
לפי שכל העין .הפרשה הזאת
סמוכה לקדשים דכתיב ירצה
לקרבן אשה וסמיך ליה אותו
ואת בו:
בקדשים לילה הולך אחר היום.
דכתיב )ויקרא ז( ביום קרבו
יאכל לא ייח ממו עד בקר
אלמא לילה שלאחריו קרי יום
קרבו עד הבקר:
רבי אומר יום אחד יום המיוחד
טעון כרוז .ימים מיוחדים יש
בשה דהייו ארבעה פרקים
שאתה מוזהר להכריז אמה
מכרתי לשחוט קרי ביה לא
תשחיטו לא תגרום לה לישחט
בימים הללו היא ובה אי מי
מדכתיב יום אחד דמשמע יום
מיוחד למאי יחדיהו אי לאו
להטעין כרוז:

