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מסכת חולין פרק ו' – "כִּ סּוּי ַה ָדּם"
 .1פג ,ב – פד ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ִ ּכ ּסוּי ַהדָּ ם:
נוֹ ֵהג – ָ ּב ָא ֶרץ ,ו ְּבחו ָּצה ָל ָא ֶרץ,
ִ ּב ְפנֵ י ַה ַ ּביִ ת ,וְ ׁ ֶשלֹא ִ ּב ְפנֵ י ַה ַ ּביִ ת.
ְ ּבחו ִ ּּלין,
ֲא ָבל לֹא – ְ ּבמו ְּקדָּ ׁ ִשין.
וְ נוֹ ֵהגּ ְ :ב ַח ָ ּיה ,ו ְּבעוֹ ף.
ִ ּב ְמזו ָּּמן ,ו ְּב ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמזו ָּּמן.
וְ נוֹ ֵהגּ ְ :בכוֹ י,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ָס ֵפק.
וְ ֵאין ׁשוֹ ֲח ִטין אוֹ תוֹ ְ ּביוֹ ם טוֹ ב,
וְ ִאם ׁ ָש ֲחט ּו ֵ -אין ְמ ַכ ִּסין ֶאת דָּ מוֹ .

ְ ּג ָמ ָרא
"מו ְּקדָּ ׁ ִשין" ַ -מאי ַט ְע ָמא לֹא?
ִאילֵ ָימא ִמ ׁ ּשוּם דְּ ַר ִ ּבי זֵ ָירא,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ּ
ַה ׁ ּשוֹ ֵחט צָ ִר ְיך ׁ ֶש ִי ֵּתן ָע ָפר לְ ַמ ּ ָטה וְ ָע ָפר לְ ַמ ְעלָ ה,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ ׁ ָש ַפ ְך ֶאת דָּ מוֹ וְ כִ ָּסה ּו ֶ ּב ָע ָפר" ) 329ויקרא יז,יג( – ' ָע ָפר' לֹא נ ֱֶא ַמרֶ ,א ָּלאּ ֶ " :ב ָע ָפר" –
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ַה ׁ ּשוֹ ֵחט צָ ִר ְיך ׁ ֶש ִ ּי ֵּתן ָע ָפר לְ ַמ ּ ָטה ,וְ ָע ָפר לְ ַמ ְעלָ ה,
וְ ָהכָ א  -לֹא ֶא ְפ ׁ ָשר.
ֵהיכֵ י לִ ֲיע ִביד?
לֵ ִיתיב וְ לִ ְיב ְטלֵ ּיה ָ -קמוֹ ִסיף ַא ִ ּב ְניָן!
ש ִּכיל" ) 330דברי הימים א' כח ,יט(.
וּכְ ִתיבַ " :הכּ ֹל ִ ּבכְ ָתב ִמ ַ ּיד ה' ָעלַ י ִה ְ ׂ
לֹא לִ ַ ּיב ּ ְטלֵ ּיה ָ -קא ֲהוֵ י ֲחצִ ָיצה!
נ ְִהי דִּ לְ ַמ ּ ָטה לֹא ֶא ְפ ׁ ָשר ,לְ ַמ ְעלָ ה ֶא ְפ ׁ ָשר ,לִ ֲיע ִביד ִּכ ּסוּי!
ִמי לֹא ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן ֶ ּבן יוֹ ֵסף אוֹ ֵמר:
ׁ ָש ַחט ַח ָ ּיה וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ׁ ָש ַחט ְ ּב ֵה ָמה ָ ּ -פטוּר ִמ ְ ּל ַכ ּסוֹ ת,
ְ ּב ֵה ָמה וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ַח ָ ּיה ַ -ח ָ ּייב ְל ַכ ּסוֹ ת"!
ִּכ ְד ַר ִ ּבי זֵ ָירא,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ָּכל ָה ָראוּי לְ ִבילָ ה ֵ -אין ִ ּבילָ ה ְמ ַע ֶּכ ֶבת בּ וֹ .
וְ כָ ל ׁ ֶש ֵאינוֹ ָראוּי לְ ִבילָ ה ּ ִ -בילָ ה ְמ ַע ֶּכ ֶבת בּ וֹ .
וְ לִ יגְ ְר ֵר ּיה וְ לִ ַּיכ ְסיֵ ּה!
ִמי לֹא ְּתנַן:
יתז וְ ׁ ֶש ַעל ַה ַּס ִ ּכין ַ -ח ָ ּייב ְל ַכ ּסוֹ ת" )חולין פז.(:
"דָּ ם ַה ִ ּנ ָּ
ַאלְ ָמא דְּ גָ ִריר ו ְּמכַ ּ ֵסי לֵ ּיה,
ָהכָ א נ ִַּמי נִגְ רוֹ ר ּונְכַ ּ ֵסי לֵ ּיה!
ִאי ְ ּב ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח ָ -הכִ י נ ִַּמי.

רש"י
מתי'
כסוי הדם .משום דבעי למתי בחולין
אבל לא במוקדשין קט לכולהו:
במוקדשין .חטאת העוף ועולת העוף:
במזומן ובשאיו מזומן .משום דגבי
שלוח הקן אצטריך למיתי לקמן )דף
קלח (:שאיו מזומן אבל לא במזומן
מזומן עוף הגדל בבית:
ווהג בכוי .גרס:
ואין שוחטין אותו ביום טוב .משום
דלמא בעי כסוי ומספקא לא מחללין
י''ט אם שחטו:
גמ'
עפר למטה .עפר תיחוח ולא על קרקע
קשה:
וכסהו עפר .משמע דלא בעי עפר אלא
בכסוי .בעפר משמע כולו עטוף בעפר
תיחוח:
והכא לא אפשר .לתת עפר למטה על
המזבח:
וליבטליה .להיחו שם לעולם:
קמוסיף אבין .להגביהו והרי כל אורך
ורוחב ורום הבין מסר לדוד על פי
ביאים:
דכתיב .בדברי הימים דקאמר ליה דוד
לשלמה הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל
כל מלאכת התבית עלי השכיל אותי
לימד:
קא הוי חציצה .בין דם למזבח ומצא
שלא מצה דמו בקיר המזבח :ופרכין
הי דלמטה קודם מליקה אי אפשר
לתת עפר משום חציצה כדאמרת אבל
למעלה לאחר שמלק יכסו דלאו
חציצה מאי איכא למימר:
פטור מלכסות .שהרי דם בהמה למעלה
ומה יכסה:
חייב לכסות .ואע''ג דליכא עפר למטה
ביו לדם הבהמה והכא מי אע''ג שאין
למטה יתן למעלה :כל הראוי לבילה
אין בילה מעכבת בו במס' מחות )דף
קג (:אמרין אין מביאין בכלי אחד
מחה של ששים ואחד עשרוים
ומפרשין טעמא מפי שאמרה תורה
הבא מחה שיכולה ליבלל וששים
בללין בכלי אחד אבל ששים ואחד קים
להו לרבן דאין יכולין ליבלל והוין בה
וכי אין בללין מאי הוי והתן לא בלל
כשר ותירץ רבי זירא ראוי לבילה מיהא
בעין ומי שהוא ראוי לבילה אין בילה
מעכבת ואפילו לא בלל כשר אבל
כשאיו ראוי לבילה בילה מעכבת בו
והכא מי ראוי היה ליתן עפר למטה בין
דם הבהמה לדם החיה קודם ששחט
החיה הילכך אף על פי שלא תן אין
הכסוי בטל אבל מוקדשין שאין ראוי
ליתן עפר למטה מצות עפר למטה
מעכבת בו:
וליגרריה .מעל המזבח לאחר הזאה
ויתו למטה ויכסו:
דם היתז .למרחוק חוץ לגומא ששוחט
בה ודם שעל הסכין חייב לכסות וע''כ
דם הסכין לא יכסו אלא א''כ גוררו
תחלה מעל הסכין ומכסי ליה:
בקדשי מזבח .כגון חטאת העוף:
הכי מי .דחייב לכסות הואיל ושחיטה
ראויה הן שאכלות לכהים ומתיתין
בעופות שהקדישן לבדק הבית ושחטם
דאסורים בהאה ומשום דשחיטה
שאיה ראויה פטר להו מכיסוי:
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ש ִּכיל כּ ֹל ַמלְ ֲאכוֹ ת הַ ַּת ְבנִ ית
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ַע ְס ִקינָןּ ְ :ב ָק ְד ׁ ֵשי ֶ ּב ֶדק ַה ַ ּביִת.

פד,א וְ לִ ְיפ ְר ִקינְה ּו וְ לִ ַּיכ ִסינְ ה ּו!
ְ ּב ִעינָן ַה ֲע ָמ ָדה וְ ַה ֲע ָרכָ ה.
וּכְ ַמאן?
ִאי ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ,דְּ ָא ַמר:
יטה" )חולין פה!(.
יטה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְראוּיָ ה ְ ׁ -ש ָמ ּה ׁ ְש ִח ָ
ַהכּ ֹל ָהי ּו ִ ּבכְ לָ ל ַה ֲע ָמ ָדה וְ ַה ֲע ָרכָ ה – ָה ָא ַמרְ ׁ " :ש ִח ָ
ִאי ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ,דְּ ָא ַמר:
" ׁ ְש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאינ ָּה ְרא ּויָה  -לֹא ׁ ְש ָמ ּה ׁ ְש ִח ָיטה" – ָה ָא ַמר :לֹא ָהי ּו ִ ּבכְ לָ ל ַה ֲע ָמ ָדה וְ ַה ֲע ָרכָ ה!
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ַר ִ ּבי ִהיא,
וְ נ ִָסיב לָ ּה ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַת ּנ ֵָאי.
ִ ּב ׁ ְש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאינ ָּה ְרא ּויָה ָ -ס ַבר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
ְ ּב ַה ֲע ָמ ָדה וְ ַה ֲע ָרכָ ה ָ -ס ַבר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וְ ִא ָ ּיב ִעית ֵא ָימא:
כּ ו ָּּל ּה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא,
וְ ׁ ַשאנִי ָהכָ א ,דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ׁ ָש ַפ ְך וְ כִ ָּסה" ) 331ויקרא יז ,יג( ִ -מי ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמחו ּ ָּסר ֶא ָּלא ׁ ְש ִפיכָ ה וְ כִ ּסוּי,
יָצָ א זֶ ה ׁ ֶש ְּמחו ּ ַּסר ׁ ְש ִפיכָ הְ ּ ,פ ִד ּיָיה ,וְ כִ ּסוּי.
וְ ַה ׁ ְש ָּתא דְּ ָא ִתית לְ ָהכֵ י,
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימאָ " :ק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח",
ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמחו ּ ַּסר ֶא ָּלאְ ׁ :ש ִפיכָ ה,
וְ כִ ּסוּי.
יָצָ א זֶ ה ׁ ֶש ְּמחו ּ ַּסרְ ׁ :ש ִפיכָ ה,
ְ ּג ִר ָירה,
וְ כִ ּסוּי.
ַמר ַ ּבר ַרב ַא ׁ ּ ִשי ָא ַמר:
ָא ַמר ְק ָראַ " :ח ָ ּיה אוֹ עוֹ ף" )ויקרא יז ,יג( ַ -מה " ַח ָ ּיה" ֵאינ ָּה ק ֶֹד ׁשַ ,אף "עוֹ ף" ֵאינוֹ ק ֶֹד ׁש.
ִאי ַמה " ַח ָ ּיה" ׁ ֶש ֵאין ְ ּב ִמינוֹ ק ֶֹד ׁשַ ,אף "עוֹ ף" ׁ ֶש ֵאין ְ ּב ִמינוֹ ק ֶֹד ׁש,
אוֹ צִ יא ּתוֹ ִרין ו ְּבנֵי יוֹ נָה ׁ ֶש ּי ֵׁש ְ ּב ִמינָן ק ֶֹד ׁש.
לֹא!
ּ
ּ
ּ
ְּכ" ַח ָיה" ַ -מה ַח ָיה לֹא ִח ַל ְק ָּת ָ ּב ּהַ ,אף "עוֹ ף"  -לֹא ַּת ְחלוֹ ק בּ וֹ .

ש ָר ֵאל ו ִּמן ַה ֵ ּגר ַה ָ ּגר ְ ּבתוֹ כָ ם ֲא ׁ ֶשר יָ צוּד ֵציד ַח ָ ּיה אוֹ עוֹ ף ֲא ׁ ֶשר יֵ ָאכֵ ל וְ ׁ ָש ַפ ְך ֶאת דָּ מוֹ וְ כִ ָּסה ּו ֶ ּב ָע ָפר
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רש"י
וליפרקיהו .ויהיו מותרים
באכילה והדר ליכסייה לדם:
בעין העמדה והערכה :אין פודין
את הקדשים לאחר מיתה מפי
שכתוב בהן )ויקרא כז( והעמיד
את הבהמה לפי הכהן )והרים(
]והעריך[ אותה הכהן ולאחר
מיתה איה יכולה לעמוד:
וכמאן .מוקמת למתיתין
דתרצת לה בהי תרי טעמי
שחיטה שאיה ראויה לאו
שחיטה היא ובעין העמדה
והערכה:
אי כר''מ דאמר .בפ''ב דתמורה
)דף לב :ע''ש(:
הכל היו בכלל העמדה והערכה.
אחד קדשי מזבח שפל בהם מום
ואחד קדשי בדק הבית:
האמר .במתי' )לקמן דף פה(.
השוחט ומצאת טריפה חייב
לכסות אלמא שחיטה שאיה
ראויה שמה שחיטה:
ר''ש .סבירא ליה התם קדשי
מזבח בכלל העמדה והערכה
קדשי בדק הבית לא היו:
רבי היא .מתיתין רבי סתמה
לפי דעתו וסיב מילתיה כי הי
תרי תאי בחדא כמר שראה
דבריו של זה בזו ושל זה בזו:
והשתא דאתית להכי .דדרשין
כה''ג:
אפילו תימא בקדשי מזבח.
ודקאמרת ליגרריה וליכסייה
אמר קרא כו':
מה חיה .סתמא איה קדש
שאיה ראויה להקריב:
אוציא תורים ובי יוה .מדין
כסוי ואפילו הן של חולין:
הואיל ויש במין קדש .אלא לא
גרסי':
לא חלקת בה .דכולן חייבות
בכסוי דהא אין בה קדושה:
אף עופות לא תחלוק בהם .לומר
מין זה חייב ומין זה פטור ומיהו
חולין בעין כחיה:

"כּסּוּי ַה ָדּם"
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 .2פד ,א
ָא ַמר לֵ ּיה י ֲַעקֹב ִמינָ ָאה לְ ָר ָבא:
ְימא לָ ןַ ' :ח ָ ּיה' ִ ּבכְ לָ ל ' ְ ּב ֵה ָמה' לְ ִס ָימנִין,
ַקי ָ
ֵא ָימא נ ִַּמיּ ְ ' :ב ֵה ָמה' ִ ּבכְ לָ ל ' ַח ּיָה' לַ ִּכ ּסוּי?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָעלֶ ָיך ָא ַמר ְק ָראַ " :על ָה ָא ֶרץ ִּת ׁ ְש ּ ְפכֶ ּנ ּו ַּכ ָמיִּ
ַמה ַמיִם לֹא ָ ּב ֵעי ִּכ ּסוּי ַ -אף ַהאי נ ִַּמי לֹא ָ ּב ֵעי ִּכ ּסוּי.

ם" ) 332דברים יב ,טז( –

ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה ַי ְט ִ ּביל ּו בּ וֹ !
ָא ַמר ְק ָראַ " :א ְך ַמ ְעיָ ן וּבוֹ ר ִמ ְקוֵ ה ַמיִ ם יִ ְהיֶ ה ָטהוֹ ר" ) 333ויקרא יא ,לו( –
ַה ּנֵי – ִאין,
ִמידֵּ י ַא ֲח ִרינָא – לֹא.
וְ ֵא ָימאַ :ה ּנֵי ִמ ֵּילי לִ ְמעו ֵּטי ׁ ְש ָאר ַמ ׁ ְש ִקין דְּ לֹא ִא ְ ּיקר ּו ַמיִם,
ֲא ָבל דָּ ם דְּ ִא ְ ּיק ֵרי ַמיִם ָהכִ י נ ִַּמי!
ְּת ֵרי ִמיעו ֵּטי ְּכ ִת ֵיביַ " ,מ ֲעיַ ן ַמ ִים" "וּבוֹ ר ַ ...מיִ ם".
ֵא ָימאִ :א ִידי וְ ִא ִידי לְ ַמעו ֵּטי ׁ ְש ָאר ַמ ׁ ְש ִקין,
ַחד  -לְ ַמעו ֵּטי זוֹ ֲחלִ ין,
וְ ַחד  -לְ ַמעו ֵּטי ְמכ ּו ּנ ִָסין!
ְּתלָ ָתא ִמיעו ֵּטי ְּכ ִת ֵיביַ " :מ ְעיַ ן ַ ...מיִ ם",
"וּבוֹ ר ַ ...מיִ ם",
" ִמ ְקוֵ ה ַמיִ ם".

ַ 332רק ַהדָּ ם ל ֹא תֹאכֵ ל ּו ַעל ָה ָא ֶרץ ִּת ׁ ְש ּ ְפכֶ ּנ ּו ַּכ ָּמיִ ם
ַ 333א ְך ַמ ְעיָ ן וּבוֹ ר ִמ ְקוֵ ה ַמיִ ם יִ ְהיֶ ה ָטהוֹ ר וְ נֹגֵ ַע ְ ּבנִ ְבלָ ָתם יִ ְט ָמא

רש"י
לסימין .שאין סימי חיה
מפורשת אלא בבהמה כתיב
)דברים יד( כל בהמה מפרסת
פרסה וגו':
אימא מי בהמה בכלל חיה
לכסוי .דהא ילפין בבהמה
המקשה )לעיל דף ע (:דאף בהמה
בכלל חיה:
אלא מעתה יטבילו בו .כיון
דמים אקרי:
אך מעין ובור .בפרשת שרצים
כתיב דמשמע אך מעין ובור
יטהר את מי שטמא בשרצים:
אבל דם דאקרי מים ה''.
דמטבילין:
זוחלין .שאר משקין שתן
במקום מדרון והזחילן למקוה
דאילו גבי מים קי''ל בתמורה
בפ''ק )דף יב (.השאיבה מטהרת
ברבייה והמשכה אם רבו מי
גשמים עד כ''א סאין ממשיך
לתוכן שאובין בזחילה י''ט
סאין:
תלת מיעוטי .דמים אכולהו
קאי:
מעין מים .ולא שאר משקין
ואפילו זוחלים:
בור מים .ולא שאר משקין
ואפילו מכוסין:
מקוה מים .ולא דם:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .3פד ,א-ב
]" ִ ּב ְמזו ָּּמן ,ו ְּב ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמזו ָּּמן"[.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ֲ ֶ יָ צוּד",
ֵ ִ ֶ ָ
"" ֲא ׁ ֶשר יָ
יהן – ִמ ַ ּניִ ן?
נִ צּ וֹ ִדין וְ עוֹ ְמ ִדין ֵמ ֲא ֵל ֶ
ְ ּכגוֹ ןַ :א ָּווזִ ין וְ ַת ְרנְ גוֹ ִלים?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ " :ציִ ד" ִמ ָ ּכל ָמקוֹ ם.
ִאם ֵ ּכן ַמה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרֲ " :א ׁ ֶשר יָ צוּד"?
שר ֶא ָ ּלא ַ ּב ַהזְ ָמנָ ה ַה ּזֹאת".
ֹאכל ָא ָדם ָ ּב ָ ׂ
ִל ְמ ָדה ּתוֹ ָרה דֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץ ׁ ֶשלֹא י ַ
צוּד" ) 334ויקרא יז,יג(  -אין לי א ּלא" :א ׁשר

ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ָ
"" ִּכי יַ ְר ִחיב ה' ֱאל ֶֹהיך ֶאת ְ ּגבוּלְ
שר ֶא ָ ּלא ְל ֵת ָאבוֹ ן.
ֹאכל ָא ָדם ָ ּב ָ ׂ
י
ֹא
ִל ְּמ ָדה ּתוֹ ָרה דֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץֶ ׁ :של
ַ
ֹאכל?
יָ כוֹ ל יִ ַ ּקח ָא ָדם ִמן ַה ׁ ּשוּק וְ י ַ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ זָ ַב ְח ָּת ִמ ְ ּב ָק ְר ָך ו ִּמצּ ֹאנְ ָך" ) 336דברים יב ,כא(.
ֹאכל?
יָ כוֹ ל יִ זְ ַ ּבח ָ ּכל ְ ּב ָקרוֹ וְ י ַ
ֹאכל?
ָ ּכל צֹאנוֹ וְ י ַ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ " :מ ְ ּב ָק ְר ָך"  -וְ לֹא ָ ּכל ְ ּב ָק ְרךָ.
" ִמצּ ֹאנְ ָך"  -וְ לֹא ָ ּכל צֹאנְ ָך.
ָך" ) 335דברים יב ,כ( –

ִמ ָ ּכאן ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה:
יט ָרא יֶ ֶרק.
ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ָ :מנֶ ה  -יִ ַ ּקח ְל ַפ ּסוֹ ִל ְ
יט ָרא דָּ ִגים.
ֲע ָ ׂ
ש ָרה ָמנֶ ה  -יִ ַ ּקח ְל ַפ ּסוֹ ִל ְ
שר.
יט ָרא ָ ּב ָ ׂ
ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ָמנֶ ה  -יִ ַ ּקח ְל ַפ ּסוֹ ִל ְ
ֵמ ָאה ָמנֶ ה  -יִ ׁ ְש ּ ְפת ּו לוֹ ְק ֵד ָרה ְ ּב ָכל יוֹ ם".

רש"י
אלא בהזמה הזאת .כאילו הוא
צד שאיה מזומת לו כלומר לא
יאכל בשר תדיר שלא יעי:
מבקרך .אם יש לו בעדרו יקח
ואם לאו לא יקה בשוק:
כל בקרו .אם אין לו אלא שור
אחד יזבחו:
לפסו .לקדרתו לשון אילפס:
משקל ליטרא ירק .אבל בשר לא
יאכל :דגים היו בזול במקומם
יותר מן הבשר:
ישפות .כשותין קדרה על
הכירה קרי שפיתה:
ואיך אימת .אלו האחרים
שאמרו ליטרא דגים וליטרא
בשר אימת יאכלוה אם לא בכל
יום:
לחוש .ולהסתפק במזוות
קלים:
אבא ממשפחת בריאים .רבי
יוחן קרי לרב אבא:
כגון או .שאין או בריאים:
מי שאין לו אלא פרוטה יריצה
לחוי .ולא יסגף עצמו בעיוי
ויצטרך לבריות יותר:
אמר רב חמן כגון או .רב חמן
אחר דורו של ר' יוחן היה ותמיד
העולם היה משתה והולך ולא
היה בריא כאותן שבימי רבי
יוחן ולפיכך הוא אומר כגון או
דאפילו אין לו הפרוטה עליו
ללוות ולאכול:
כבשים ללבושך .מקרא הוא
בספר משלי קה לך צאן ויהא לך
הגיזין ללבוש:
ויקח עתודים .צאן שיש לו מהם
חלב לפרסה וגיזין ללבוש:

וְ ִאינ ְָך – ֵא ַימת?
ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת לְ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת.
ָא ַמר ַרב:
צְ ִריכִ ין ָאנ ּו לָ חו ּׁש לְ ִד ְב ֵרי זָ ֵקן.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַא ָ ּבא ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ְ ּב ִר ִיאים ֲהוָ ה,
ֲא ָבל ְּכגוֹ ן ָאנ ּו ִ -מי ׁ ֶש ּי ֵׁש לוֹ ּ ְפרו ָּטה ְ ּבתוֹ ְך ִּכיסוֹ י ְִריצֶ ָּנה לַ ֶחנְוָ ונִי.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ְּכגוֹ ן ָאנ ּו לוֹ וִ ין וְ אוֹ כְ לִ ין.
]" ִּכי ל ֹא לְ עוֹ לָ ם ח ֶֹסן וְ ִאם נֵ זֶ ר לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר.
שבוֹ ת ָה ִרים.
ָ ּגלָ ה ָח ִציר וְ נִ ְר ָאה ֶד ׁ ֶשא וְ נֶ ֶא ְספ ּו ִע ּ ְ ׂ
ש ֶדה ַע ּתו ִּדים.
שים לִ לְ בו ׁ ֶּש ָך ו ְּמ ִחיר ָ ׂ
ְּכ ָב ִ ׂ
וְ ֵדי ֲחלֵ ב ִע ִּזים לְ לַ ְח ְמ ָך לְ לֶ ֶחם ֵ ּב ֶית ָך וְ ַח ִ ּיים לְ נַ ֲערוֹ ֶת ָיך" )משלי כז ,כד-כז([.
שים לִ לְ בו ׁ ֶּש ָך" ִ -מ ֵ ּגז ְּכ ָב ִׂשים י ְֵהא ַמלְ בּ ו ׁ ֶּש ָך.
" ְּכ ָב ִ ׂ
ש ֶדה ַע ּתו ִּדים"  -לְ עוֹ לָ ם י ְִמכּ וֹ ר ָא ָדם ָׂש ֶדה וְ י ַ ִּקח ַע ּתו ִּדים,
"ו ְּמ ִחיר ָ ׂ
ּ
וְ ַאל י ְִמכּ וֹ ר ָא ָדם ַע ּתו ִּדים וְ י ִַקח שָׂ ֶדה.
ש ָר ֵאל ו ִּמן ַה ֵ ּגר ַה ָ ּגר ְ ּבתוֹ כָ ם ֲא ׁ ֶשר יָ צוּד ֵציד ַח ָ ּיה אוֹ עוֹ ף ֲא ׁ ֶשר יֵ ָאכֵ ל וְ ׁ ָש ַפ ְך ֶאת דָּ מוֹ וְ כִ ָּסה ּו ֶ ּב ָע ָפר
 334וְ ִא ׁיש ִאי ׁש ִמ ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ָ
ָ
ְ
ָ
ָ
שר
שר ְ ּבכָ ל ַא ַ ּות נַ פְ ׁ ְשך ּתֹאכַ ל ָ ּב ָ ׂ
שר ִּכי ְת ַא ֶ ּוה נַ פְ ׁ ְשך לֶ ֱאכֹל ָ ּב ָ ׂ
ִּ 335כי יַ ְר ִחיב יְ הֹוָ ה ֱאל ֶֹהיך ֶאת ְ ּג ֻבלְ ך ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר לָ ך וְ ָא ַמ ְר ָּת אֹכְ לָ ה ָב ָ ׂ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
שוּם ׁ ְשמוֹ ׁ ָשם וְ זָ ַב ְח ָּת ִמ ְ ּב ָק ְרך ו ִּמ ּצ ֹאנְ ך ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן ה' לְ ך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִצ ִ ּו ִיתך וְ ָאכַ לְ ָּת ִ ּב ׁ ְש ָע ֶריך ְ ּבכֹל ַא ַ ּות
ִּ 336כי יִ ְר ַחק ִמ ְּמ ָך ַה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַחר ה' ֱאל ֶֹה ָיך לָ ׂ
נַ ְפ ׁ ֶש ָך

"כּסּוּי ַה ָדּם"
מסכת חולין פרק ו' – ִ

"וְ ֵדי ֲחלֵ ב ִע ִּזים"  -דַּ ּיוֹ לְ ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּי ְת ּ ַפ ְר ֵנס ֵמ ֲחלֵ ב ְ ּג ָדיִים ו ְּטלָ ִאים ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּביתוֹ .
"לְ לַ ְח ֶמ ָך לְ לֶ ֶחם ֵ ּב ֶית ָך"  -לַ ְח ְמ ָך קוֹ ֵדם לְ לֶ ֶחם ֵ ּב ֶית ָך.
"וְ ַח ִ ּיים לְ נַ ֲערוֹ ֶת ָיך" ָ -א ַמר ַמר זו ְּט ָרא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב נַ ְח ָמןֵּ :תן ַח ּיִים לְ נַ ֲערוֹ ֶתיךָ.
ִמ ָּיכן לָ ְמ ָדה ּתוֹ ָרה דֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץֶ ׁ :שלֹא יְלַ ֵּמד ָא ָדם ֶאת ְ ּבנוֹ ָ ּב ָׂשר וְ ַייִן.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
פד,ב ָהרוֹ צֶ ה ׁ ֶש ּי ְִת ַע ׁ ּ ֵשר  -י ֲַעסוֹ ק ִ ּב ְב ֵה ָמה דַּ ָ ּקה.
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַמאי דִּ כְ ִתיב?
337
ָ
שרוֹ ת ֶאת ַ ּב ֲעלֵ ֶיהן.
"וְ ַע ׁ ְש ְּתרוֹ ת צֹאנֶ ך" )דברים ז,יג( ֶ ׁ -ש ְּמ ַע ּ ְ ׂ
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַּכ ּ ָסא דְּ ַח ְר ׁ ִשין  -וְ לֹא ַּכ ּ ָסא דְּ פוֹ ׁ ְש ִרין.
וְ ַה ּנֵי ִמ ֵּילי ִ ּבכְ לֵ י ַמ ָּתכוֹ ת,
ש  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
ֲא ָבל ִ ּבכְ לֵ י ֶח ֶר ׂ
ו ִּבכְ לֵ י ַמ ָּתכוֹ ת –
נ ִַּמי לֹא ַא ְמ ָרן ֶא ָּלא :דְּ לֹא ׁ ָש ֵדי ְ ּבה ּו צִ ַיב ּיָא,
ֲא ָבל ׁ ָש ֵדי ְ ּבה ּו צִ ַיב ּיָא  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
וְ כִ י לֹא ׁ ָש ֵדי ְ ּבה ּו צִ ַיב ּיָא נ ִַּמי לֹא ַא ְמ ָרן ֶא ָּלא :דְּ לֹא צִ יץ,
ֲא ָבל צִ יץ  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
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רש"י
דיו לאדם .הכי משמע די חלב
עזים די לך בחלבם ולא תשחטם
ותאכלם:
תן חיים לערותיך .לבי ביתך
למד דרכי חיים להסתפק
במזוות קלים:
כסא דחרשין ולא כסא דפושרין.
טוב לשתות כוס של מכשפות
ולא לשתות כוס של מים פושרין
שרעים הם לגוף:
ציביא .שרשי עשבים ותבלין:
ציץ .הרתיח:
מי שהיח לו אביו מעות .כלומר
מי שלא טרח בממון וקל בעייו.
לאבדו זהו איבודו:
ילבש כלי פשתן .שהן יקרים
ולפי דרכו למדו שהעושה אלה
מאבד ממון ויזהר אדם מהם:
כיתא רומיתא .יקר היה:
בתורי .ישכור פועלים וימסור
להן שוורים שלו לחרוש והם
יכחישו השוורים ויסקבום
ביערות ובכרמים והמלאכה לא
תעלה לכלום שאין חוששין
לכך:
טוב איש חון .דלים ומלוה
אותם וטוב המכלכל דבריו
במשפט לפי היכולת הוא עומד
על צרכיו ולא בכל תאות לבו:
פחות ממה שיש לו .פחות מכדי
היכולת וילבש ויתכסה לפי
היכולת שלא יתבייש ויכבד
אשתו יותר מלפי היכולת:

וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִיח לוֹ ָא ִביו ָמעוֹ ת וְ רוֹ צֶ ה לְ ַא ְ ּב ָדן  -יִלְ ַ ּב ׁש ְּכלֵ י ּ ִפ ׁ ְש ָּתן,
ִמי ׁ ֶש ֵהנ ַ
וְ י ׁ ְִש ַּת ֵּמ ׁש ִ ּבכְ לֵ י זְ כוּכִ ית,
וְ ִי ְׂשכּ וֹ ר ּפוֹ ֲעלִ ים וְ ַאל י ׁ ֵֵשב ִע ָּמ ֶהן.
"יִלְ בּ וֹ ׁש ְּכלֵ י ּ ִפ ׁ ְש ָּתן" ּ ְ -בכִ ָּיתנָא רוֹ ִמ ָיתא.
"וְ י ׁ ְִש ַּת ֵּמ ׁש ִ ּבכְ לֵ י זְ כוּכִ ית" ּ ְ -בזוּגִ ָיתא ִחי ַ ּו ְר ָּתא.
"וְ ִי ְׂשכּ וֹ ר ּפוֹ ֲעלִ ים וְ ַאל י ׁ ֵֵשב ִע ָּמ ֶהן" ּ ְ -בתוֹ ֵרי דְּ נ ִָפ ׁיש ּ ְפ ֵס ַידיְיה ּו.
דָּ ַר ׁש ַרב ֲעוִ ָירא:
זִ ְימנִין ָא ַמר לָ ּה ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי,
וְ זִ ְימנִין ָא ַמר לָ ּה ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ַא ִּסי:
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :טוֹ ב ִא ׁיש חוֹ נֵ ן ו ַּמלְ וֶ ה יְ כַ לְ ֵּכל דְּ ָב ָריו ְ ּב ִמ ׁ ְש ּ ָפט" )תהילים קיב ,ה( –
לְ עוֹ לָ ם יֹאכַ ל ָא ָדם וְ י ׁ ְִש ֶּתה ּ ָפחוֹ ת ִמ ַּמה ׁ ּ ֶש ּי ֵׁש לוֹ .
וְ יִלְ ַ ּב ׁש וְ י ְִת ַּכ ּ ֶסה ְ ּב ַמה ׁ ּ ֶש ּי ֵׁש לוֹ .
וִ יכַ ֵ ּבד ִא ׁ ְש ּתוֹ ו ָּבנָיו יוֹ ֵתר ִמ ַּמה ׁ ֶש ּי ֵׁש לוֹ ֶ ׁ ,ש ֵהן ְּתל ּויִין בּ וֹ ,
וְ הוּא ָּתלוּי ְ ּב ִמי ׁ ֶש ָא ַמר וְ ָהיָה ָהעוֹ לָ ם.

ירש ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך ׁ ְשגַ ר ֲאלָ ֶפ ָיך וְ ַע ׁ ְש ְּתרֹת צ ֹאנֶ ָך ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַ ּבע לַ ֲאב ֶֹת ָיך לָ ֶתת לָ ְך
 337וַ ֲאהֵ ְב ָך ו ֵּב ַרכְ ָך וְ ִה ְר ֶ ּב ָך ו ֵּב ַר ְך ּ ְפ ִרי ִב ְטנְ ָך ו ְּפ ִרי ַא ְד ָמ ֶת ָך דְּ גָ נְ ָך וְ ִת ׁ ְ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .4פד ,ב
דָּ ַר ׁש ַרב ֵעינָ א ַא ּ ִפ ְת ָחא דְּ ֵבי ֵר ׁיש ָ ּגלו ָּתא:
ַה ׁ ּשוֹ ֵחט לְ חוֹ לֶ ה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַ -ח ּיָיב לְ כַ ּסוֹ ת.
ָא ַמר לְ ה ּו ַר ָ ּבה ִא ׁ ְש ּתוֹ ָמא ָק ָא ַמר!
ֵיה!
יש ְמטו ָּה לַ ֲאמוֹ ֵר ּיה ִמי ּנ ּ
לִ ׁ ְ
דְּ ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
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 ,
יקה דּ וֹ ֶחה יוֹ ם טוֹ ב,
ִמ ַ ּקל וָ חוֹ ֶמר :ו ַּמה ִּמ ָילה ׁ ֶש ַּודָּ ָא ּה דּ וֹ ֶחה ׁ ַש ָ ּבתֵ ,אין ְס ֵפ ָ
ִ ּכ ּסוּי ׁ ֶש ֵאין וַ דָּ אוֹ דּ וֹ ֶחה ׁ ַש ָ ּבתֵ ,אין דִּ ין ׁ ֶש ֵאין ְס ֵפקוֹ דּ וֹ ֶחה יוֹ ם טוֹ ב!
יח,
יעת ׁשוֹ ָפר ִ ּב ְגבו ִּלים ּתוֹ ִכ ַ
ָא ְמר ּו  338לוֹ ְּ :ת ִק ַ
יק ּה דּ וֹ ֶחה יוֹ ם טוֹ ב.
ׁ ֶש ֵאין וַ דָּ ָא ּה דּ וֹ ֶחה ׁ ַש ָ ּבת ,ו ְּס ֵפ ָ
יבי ְּת ׁשו ָּבה:
ֵה ׁ ִשיב ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ַה ַ ּק ָפּר ְ ּב ִר ִ ּ
ַמה ְ ּל ִמ ָילה ׁ ֶש ֵ ּכן ֵאינָ ּה נוֹ ֶה ֶגת ְ ּב ֵל ֵילי יָ ִמים טוֹ ִבים,
ֹאמר ְ ּב ִכ ּסוּי ׁ ֶשנּ וֹ ֵהג ְ ּב ֵל ֵילי יָ ִמים טוֹ ִבים.
ּת ַ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא:
יהם ְּת ׁשו ָּבה",
זֶ ה ֶא ָחד ִמן ַהדְּ ָב ִרים ׁ ֶש ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ָ ּייאֵ " :אין ִלי ֲע ֵל ֶ
יבי ְּת ׁשו ָּבה".
וְ ֵה ׁ ִשיב ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ַה ַ ּק ָפּר ְ ּב ִר ִ ּ
ָק ָּתנֵי ִמ ַיהתּ ִ " :כ ּסוּי ׁ ֶש ֵאין וַ דָּ אוֹ  -דּ וֹ ֶחה ׁ ַש ָ ּבת",
ַמאי "וַ דָּ אוֹ " דְּ כִ ּסוּי דְּ לֹא דָּ ֵחי ׁ ַש ָ ּבת?
לָ או ַה ׁ ּשוֹ ֵחט לְ חוֹ לֶ ה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת!
וְ ִדלְ ָמא :דְּ ָע ַבר וְ ׁ ָש ַחט!
דּ ו ְּמיָא דְּ ִמילָ ה,
ַמה ִּמילָ ה ִ ּב ְר ׁשוּת ַ -אף ִּכ ּסוּי נ ִַּמי ִ ּב ְר ׁשוּת.

 338מסורת הש"ס .גירסת וילאָ :א ַמר

רש"י
לחולה .שיש בו סכה:
חייב לכסות .דכיון דיתה שבת
לידחות אצל שחיטה זו דחית
לכל מצותה של שחיטה זו:
אישתומא קאמר .דבר תימה
הוא אומר לשון )לעיל דף כא(.
חדא
כשעה
אשתומם
אשטורדישו''ן:
לישמטו לאמוריה .יחתכו את
לשוו שאמר בה ל''א גרסין אי
דשמא קאמר אם בשמו הוא
אומר לישמטו לאמוריה ישמטו
את האמורא מלפיו לביישו:
שודאה דוחה שבת .דאתיא בקל
וחומר מה צרעת שדוחה עבודה
ועבודה דוחה שבת מילה דוחה
אותה כולה במסכת שבת )דף
קלב:(:
אין ספיקה דוחה יו''ט .כגון
ולד בין השמשות דקי''ל בפ' רבי
אליעזר )שבת דף קלז (.דימול
לתשעה וחל ספק שמיי ספק
תשיעי שלו ביו''ט איו ימול עד
עשירי דתן ולד בין השמשות
מול לתשעה כלומר לספק
תשיעי בין השמשות של ערב
שבת מול לעשרה חל יו''ט
להיות אחר אותה שבת שהוא
עשירי מול לאחד עשר משום
דמילה שלא בזמה לא דחיא
דפקא לן מהוא לבדו הוא ולא
מכשיריו לבדו ולא מילה שלא
בזמה )בסהדרין(:
כסוי שאין ודאו דוחה שבת.
לקמיה מפרש:

"כּסּוּי ַה ָדּם"
מסכת חולין פרק ו' – ִ
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 .5פד ,ב – פה ,א
יח,
יעת ׁשוֹ ָפר ִ ּב ְגבו ִּלין ּתוֹ ִכ ַ
" ָא ְמר ּו לוֹ ְּ :ת ִק ַ
ׁ ֶש ֵאין וַ דָּ ָא ּה דּ וֹ ֶחה ׁ ַש ָ ּבת,
יק ּה  -דּ וֹ ֶחה יוֹ ם טוֹ ב".
ו ְּס ֵפ ָ
יק ּה"?
ַמאי " ְס ֵפ ָ
ִאילֵ ָימאָ :ס ֵפק חוֹ ל ָס ֵפק יוֹ ם טוֹ ב ַ -ה ׁ ְש ָּתא וַ דַּ אי יוֹ ם טוֹ ב דַּ ְחיָאָ ,ס ֵפק יוֹ ם טוֹ ב ָס ֵפק חוֹ ל ִמ ָ ּיב ְעיָא?!
פה,א ֶא ָּלאָ :ס ֵפק ִא ׁישָ ,ס ֵפק ִא ׁ ּ ָשה.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
דְּ ָא ַמרִ :א ׁ ּ ָשה וַ דָּ ִאית נ ִַּמי ָּת ְק ָעה.
דְּ ַת ְניָא:
ש ָר ֵאל סוֹ ְמכוֹ ת.
ש ָר ֵאל  -סוֹ ְמ ִכין  ,339וְ לֹא ְ ּבנוֹ ת יִ ְ ׂ
" ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ְמ ִרים:
נָ ׁ ִשים סוֹ ְמכוֹ ת ְר ׁשוּת".
ָא ַמר ָר ִבינָ א:
וּלְ ַמאי דְּ ָק ַא ְמ ֵרי ַר ָ ּבנָן ,נ ִַּמי ִאית לֵ ּיה ּ ִפ ְירכָ א:
ֹאמר ְ ּבכִ ּיסוּי דְּ לֵ ֵית ּיה ְּכלָ ל!
ַמה ִּל ְת ִק ַיעת ׁשוֹ ָפר ׁ ֶש ֵּכן וַ דָּ ָא ּה דּ וֹ ֶחה ׁ ַש ָ ּבת ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש ּ -ת ַ
יבי:
" ֵה ׁ ִשיב ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ַה ַ ּק ָפּר ְ ּב ִר ִ ּ
ַמה ְ ּל ִמ ָילה ׁ ֶש ֵ ּכן ֵאינָ ּה נוֹ ֶה ֶגת ְ ּב ֵל ֵילי יָ ִמים טוֹ ִבים".
" ְ ּב ֵל ֵילי יָ ִמים טוֹ ִבים" הוּא דְּ לֹא ַנ ֲהגָ אּ ִ ,ב ׁ ְש ָאר לֵ ילֵ י ַנ ֲהגָ א?!
ֹאמר ְ ּבכִ ּסוּי ׁ ֶשנּוֹ ֵהג ַ ּב ֵּלילוֹ ת ְּכ ַב ּי ִָמים!
ֶא ָּלאַ :מה ְּל ִמילָ ה ׁ ֶש ֵּכן ֵאינָ ּה נוֹ ֶהגֶ ת ַ ּב ֵּלילוֹ ת ְּכ ַב ּי ִָמיםּ ,ת ַ
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא:
ּ
יהן ְּת ׁשו ָּבה.
ל
ע
י
ל
ין
א
יא
י
ח
י
ב
ּ
ר
ר
מ
א
ש
ׁ
ם
י
ר
ב
ֶ ָ ַ ַ ִ ִָ ֵ ִ ֲ ֵ ֶ
זֶ ה ֶא ָחד ִמן ַהדְּ ָ ִ
וְ ֵה ׁ ִשיב ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ַה ַ ּק ָפּר ְ ּב ִר ִ ּבי ְּת ׁשו ָּבה".

רש"י
בגבולין .דקיימא לן בראש השה
)דף כט (:בשבת במקדש היו
תוקעין אבל לא במדיה:
וספיקה דוחה י''ט .דתיא
טומטום ואדרוגיוס חייבים אף
על פי שהוא ספק אשה ואיה
חייבת:
בריבי .אדם גדול:
תשובה .על קל וחומר דרבי
יוסי:
מילה איה בלילה .אלא ביום
דיום כתיב בה )ויקרא יב(:
זה אחד מן הדברים .שהיה רבי
חייא אומר שלא היה לו שום
תשובה עליהם והא דרבי יוסי
חדא מיייהו והא דאהדרו רבן
תקיעת שופר בגבולים תוכיח לא
חשיב לה פירכא כדמפרש
לקמיה:
ודלמא דעבר ושחט .לבריא דלא
יתה שבת לידחות קאמר דלא
יכסה אבל לחולה דיתה שבת
לידחות שרי:
דומיא דמילה .על כרחך בחולה
קאמר דומיא דמילה דברשות
ותיובתא היא לרב עיא:
ספק י''ט וספק חול .כגון שי
ימים טובים של ראש השה
שהאחד ספק:
אלא ספק איש .ודוחה יום טוב
גמור:
ור' יוסי .דלא חשיבא ליה הא
פירכא משום דאזיל לטעמיה
דאמר אפילו אשה ודאית תקעה
ואע''ג דלא מיחייבא אבל בכסוי
דאילו ידעין דבהמה היא ביו''ט
אסור לכסות כוי מספק לא
מחללין עליה יו''ט:
סומכות רשות .ואע''ג דלא
מיחייבא ולא אמרין עבודה
עובדת בקדשים והכא מי לא
אמרין מחללת יום טוב היא:
ולמאי דקאמרי רבן מי .דאשה
אסורה לתקוע וטומטום דספק
הוא דוחה אית ליה פירכא
לתשובה שלהם:
מה לתקיעת שופר שכן ודאה
דוחה שבת במקדש .לפיכך
ספיקה דוחה יום טוב בגבולין:
תאמר בכסוי .שאין ודאו דוחה
שבת כלל:
הא בשאר לילי הגא .בתמיה:

ש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ָא ָדם ִּכי יַ ְק ִריב ִמ ֶּכם ָק ְר ָ ּבן לַ יה ָ ֹוה ִמן הַ ְ ּבהֵ ָמה ִמן הַ ָ ּב ָקר ּו ִמן הַ ּצֹאן ַּת ְק ִריב ּו ֶאת ָק ְר ַ ּבנְ כֶ ם .ג ִאם עֹלָ ה ָק ְר ָ ּבנוֹ ִמן
 339ב דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ְ
ֹאש ָהע ֹלָ ה וְ נִ ְר ָצה לוֹ לְ כַ ּ ֵפר ָעלָ יו )ויקרא א ,ב-ד(
ַה ָ ּב ָקר זָ כָ ר ָּת ִמים יַ ְק ִר ֶיב ּנ ּו ֶאל ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל מוֹ ֵעד יַ ְק ִריב אֹתוֹ לִ ְרצֹנוֹ לִ ְפנֵ י יְ ה ָ ֹוה .ד וְ ָס ַמך יָ דוֹ ַעל ר ׁ
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רש"י
מתי'
חיה ועוף הסקלין .כגון שרבעו
וגמר דין ושחטן:
וחכמים פוטרין .דשחיטה
שאיה ראויה לא שמה שחיטה
ואע''ג דבכסוי שפיכה כתיבא
אפילו הכי אשר יאכל כתיב
וטעמיה דרבי מאיר מפרש
בגמרא:

יתין
ַמ ְתנִ ִ
יפה,
ַה ׁ ּשוֹ ֵחט וְ נִ ְמ ֵצאת ְט ֵר ָ
וְ ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ַל ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ ָכ ִבים,
וְ ַה ׁ ּשוֹ ֵחט חו ִ ּּלין ִ ּב ְפנִ ים,
וְ ָק ָד ׁ ִשים ַ ּבחוּץ,
ַח ָ ּיה וְ עוֹ ף ַה ִ ּנ ְס ָק ִלים -
ַר ִ ּבי ֵמ ִאירְ :מ ַח ֵ ּייב,
וַ ֲח ָכ ִמיםּ :פוֹ ְט ִרים.
ַה ׁ ּשוֹ ֵחט וְ נִ ְתנַ ְ ּב ָלה ְ ּביָ דוֹ ,
ַהנּוֹ ֵחר,
וְ ַה ְּמ ַע ֵ ּקר ָ ּ -פטוּר ִמ ְ ּל ַכ ּסוֹ ת.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָר ָאה ֶר ִ ּבי דְּ ָב ָריו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְ ּב"אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ
ו ְּד ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּבכִ ּסוּי ַהדָּ ם ו ׁ ְּשנָאוֹ ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ֲחכָ ִמים.

ּבנוֹ " ) 340ויקרא כב ,כח( ו ּׁשנָאוֹ
ְ

ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ֲחכָ ִמים.

ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְ ּב"אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ "?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ִ ְ
ְ ִ ָ
ָ ַ ְ ִ ָ
ַמה ָה ָתם ׁ ְש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְרא ּויָה ְ ׁ -ש ָמ ּה ׁ ְש ִח ָיטה,
ַאף ָהכָ א ַנ ִּמיְ ׁ ,ש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאינ ָּה ְרא ּויָה ְ ׁ -ש ָמ ּה ׁ ְש ִח ָיטה.

ּגמר ' ׁשחיטה' )ויקרא כב ,כח( ' ׁשחיטה' ) 341ויקרא יז ,ג( מ ׁ ּשחוּטי חוּץ,
ֵ

וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ -מאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַמ ִ ּני ַ ּבר ּ ַפ ּ ִט ׁיש:
ָ ּג ַמר ִמ" ּ ְטבוֹ ַח ֶט ַבח וְ ָהכֵ ן" ) 342בראשית מג ,טז( ַ -מה ְּל ַה ָּלן ׁ ְש ִח ָיטה ְרא ּויָה,
ַאף ָּכאן ׁ ְש ִח ָיטה ְרא ּויָה.
וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר נ ִַּמי לִ יגְ ַמר ִמ" ּ ְטבוֹ ַח"?
דָּ נִין ׁ ְש ִח ָיטה ִמ ׁ ּ ְש ִח ָיטה,
וְ ֵאין דָּ נִין ׁ ְש ִח ָיטה ִמ ּ ְט ִב ָיחה.
ַמה ּנ ְַפ ָקא ִמי ָּנ ּה?
ָהא ָּתנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
""וְ ׁ ָשב ַהכּ ֵֹהן  ...ו ָּבא ַ ֵ

הכּ ֹהן" ) 343ויקרא יד,לט;מד( -

זוֹ ִהיא ׁ ִש ָיבה,
יאה"!
זוֹ ִהיא ִ ּב ָ

ַה ּנֵי ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דְּ לֵ ָּיכא דְּ ָד ֵמי לֵ ּיה,
ֲא ָבל ִא ָּיכא דְּ ָד ֵמי לֵ ּיה ִ -מדְּ ָד ֵמי לֵ ּיה ַילְ ִפינָן.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ,נ ִַּמי לִ יגְ ַמר ִמ ׁ ּ ְשחו ֵּטי חוּץ!
דָּ נִין חו ִּּלין ֵמחו ִּּלין,
וְ ֵאין דָּ נִין חו ִּּלין ִמ ָ ּק ָד ׁ ִשים.
שה אֹתוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ל ֹא ִת ׁ ְש ֲחט ּו ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד
 340וְ ׁשוֹ ר אוֹ ֶ ׂ

שב אוֹ ֵעז ַ ּב ַּמ ֲחנֶה אוֹ ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ָחט ִמחוּץ לַ ַּמ ֲחנֶה
ש ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַחט ׁשוֹ ר אוֹ כֶ ֶ ׂ
ִ 341א ׁיש ִא ׁיש ִמ ֵ ּבית יִ ְ ׂ

ֹאמר לַ ֲא ׁ ֶשר ַעל ֵ ּביתוֹ ָה ֵבא ֶאת ָה ֲאנָ ׁ ִשים הַ ָ ּביְ ָתה ו ְּטב ַֹח ֶטבַ ח וְ ָהכֵ ן ִּכי ִא ִּתי יֹאכְ ל ּו ָה ֲאנָ ׁ ִשים ַ ּב ָ ּצ ֳה ָריִ ם
 342וַ ַ ּי ְרא יוֹ ֵסף ִא ָּתם ֶאת ִ ּבנְ יָ ִמין וַ ּי ֶ
שה ַה ֶּנגַ ע ְ ּב ִקירֹת ַה ָ ּביִ ת.
 343לט וְ ׁ ָשב ַהכּ ֹ ֵהן ַ ּביּוֹ ם הַ ׁ ּ ְש ִב ִיעי וְ ָר ָאה וְ ִה ֵּנה ּ ָפ ָ ׂ
שה ַה ֶּנגַ ע ַ ּב ָ ּביִ ת ָצ ַר ַעת ַמ ְמ ֶא ֶרת הִ וא ַ ּב ַ ּביִ ת ָט ֵמא הוּא.
מד ו ָּבא ַהכּ ֵֹהן וְ ָר ָאה וְ ִה ֵּנה ּ ָפ ָ ׂ

"כּסּוּי ַה ָדּם"
מסכת חולין פרק ו' – ִ
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וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר?
ָאט ּו "אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " ּ ְ -ב ָק ָד ׁ ִשים ִמי לֹא נָ ִהיג?!
ַהיְינ ּו דְּ ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
ָר ָאה ֶר ִ ּבי דְּ ָב ָריו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְ ּב"אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " ו ׁ ְּשנָאוֹ ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ֲחכָ ִמים.
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְ ּבכִ ּסוּי ַהדָּ ם?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש:
ָ ּג ַמר " ׁ ְש ִפיכָ ה" ) 344ויקרא יז ,יג( " ׁ ְש ִפיכָ
ַמה ְּל ַה ָּלן ׁ ְש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאינ ָּה ְרא ּויָה ׁ ְש ָמ ּה ׁ ְש ִח ָיטה,
ַאף ָּכאן ׁ ְש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְרא ּויָה ׁ ְש ָמ ּה ׁ ְש ִח ָיטה.

ה" ) 345ויקרא יז ,ד( מ ׁ ּשחוּטי חוּץ,
ִ ְ

ֵ

וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן?

גמ'
ראה רבי דבריו של רבי מאיר
באותו ואת בו .דשחיטה שאיה
ראויה שמה שחיטה לחייבו:
ושאה בלשון חכמים .כדתן בה
)לעיל דף פא (:רבי שמעון פוטר
וחכמים מחייבין ובכסוי תן ר'
מאיר מחייב וחכמים פוטרין
ולקמיה מפרש ואזיל מאי שא
דראה אלו כאן ואלו כאן:
מה להלן שחיטה ראויה.
כדכתיב )בראשית מג( כי אתי
יאכלו:
ושב הכהן ובא הכהן .בגעי
בתים כתיב וילפין מיה גזירה
שוה בתורת כהים אמר ושב
הכהן ואמר ובא הכהן מה שיבה
חולץ וקוצה וטח וותן לו שבוע
אף ביאה כו' וכבר פירשתיה יפה
בעירובין )בכיצד מעברין( )דף
א:(.
בשחוטי חוץ .כתיב )ויקרא יז(
דם שפך:

" ֲא ׁ ֶשר יֵ ָאכֵ ל" )ויקרא יז ,יג( ְּכ ִתיב.
וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר?
ַההוּא לִ ְמעו ֵּטי עוֹ ף ָט ֵמא הוּא דְּ ָא ָתא.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן?
עוֹ ף ָט ֵמא ַמאי ַט ְע ָמא? דְּ לַ או ַ ּבר ֲאכִ ילָ ה הוּא,
ְט ֵר ָפה נ ִַּמי לַ או ַ ּבר ֲאכִ ילָ ה ה ּוא.
וְ ַהיְינ ּו דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
ָר ָאה ֶר ִ ּבי דְּ ָב ָריו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּבכִ ּסוּי ַהדָּ ם ,ו ׁ ְּשנָאוֹ ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ֲחכָ ִמים.

ש ָר ֵאל ו ִּמן ַה ֵ ּגר ַה ָ ּגר ְ ּבתוֹ כָ ם ֲא ׁ ֶשר יָ צוּד ֵציד ַח ָ ּיה אוֹ עוֹ ף ֲא ׁ ֶשר יֵ ָאכֵ ל וְ ׁ ָש ַפ ְך ֶאת דָּ מוֹ וְ כִ ָּסה ּו ֶ ּב ָע ָפר
 344וְ ִא ׁיש ִא ׁיש ִמ ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ְ
הוה דָּ ם יֵ ָח ׁ ֵשב לָ ִא ׁיש הַ הוּא דָּ ם ׁ ָש ָפך וְ נִ כְ ַרת ָה ִא ׁיש הַ הוּא ִמ ֶּק ֶרב ַע ּמ ֹו
 345וְ ֶאל ּ ֶפ ַתח אֹהֶ ל מוֹ ֵעד ל ֹא ֱה ִביאוֹ לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ָ ּבן לַ יהֹוָ ה לִ ְפנֵ י ִמ ׁ ְש ַּכן יְ ָ ֹ
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ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא:
פה,ב לֹא לַ כּ ֹל ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵמ ִאירְ ׁ :ש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאינ ָּה ְרא ּויָה ְ ׁ -ש ָמ ּה ׁ ְש ִחי ָטה,
מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ֵמ ִאירֶ ׁ :ש ֵאין ַמ ִּת ָיר ָת ּה ַ ּב ֲאכִ ילָ ה.
וְ לֹא לַ כּ ֹל ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןְ ׁ :ש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְרא ּויָה  -לֹא ׁ ְש ָמ ּה ׁ ְש ִח ָיטה,
מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןֶ ׁ :ש ְּמ ַט ַה ְר ָּת ּה ִמ ֵידי נ ְֵבלָ ה.
ָא ַמר ַמר:
"לֹא לַ כּ ֹל ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵמ ִאירְ ׁ :ש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאי ָנ ּה ְרא ּויָה ְ ׁ -ש ָמ ּה ׁ ְש ִח ָיטה,
מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ֵמ ִאירֶ ׁ :ש ֵאין ַמ ִּת ָיר ָת ּה ַ ּב ֲאכִ ילָ ה.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
יש ַּת ְריָא?!
ְט ֵר ָפה ִ ּב ׁ ְש ִח ָיטה ִמי ִמ ׁ ְ
לֹא צְ ִריכָ א לְ ׁשוֹ ֵחט ֶאת ַה ּ ְט ֵר ָפה ו ָּמצָ א ָ ּב ּה ֶ ּבן ִּת ׁ ְש ָעה ַחי,
ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמינָא :הוֹ ִאיל דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
" ׁ ְש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאינ ָּה ְרא ּויָה ְ ׁ -ש ָמ ּה ׁ ְש ִח ָיטה" –
ֵּת ָהנִי לֵ ּיה ׁ ְש ִח ַיטת ִא ּמוֹ וְ לֹא לִ ָ ּיב ֵעי ׁ ְש ִח ָיטה,
ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ ִת ְס ְ ּב ָרא?! וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵמ ִאירּ ֶ " :בן ּ ְפקו ָּעה ָ -טעוּן ׁ ְש ִח ָיטה"!
לֹא צְ ִריכָ א דְּ ֶר ִ ּבי ָס ַבר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ,וְ ָס ַבר לָ ּה ְּכ ַר ָ ּבנָן,
" ָס ַבר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר" דְּ ָא ַמרְ ׁ " :ש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְרא ּויָה ְ ׁ -ש ָמ ּה ׁ ְש ִח ָיטה",
"וְ ָס ַבר לָ ּה ְּכ ַר ָ ּב ָנן" דְּ ַא ְמ ֵריְ ׁ " :ש ִח ַיטת ִא ּמוֹ – ְמ ַט ַה ְר ּתוֹ ",
ֵּכיוָ ן דְּ ָאמוּר ַר ָ ּבנָן ׁ ְש ִח ַיטת ִא ּמוֹ ְמ ַט ַה ְר ּתוֹ ֵּת ָהנִי לֵ ּיה ׁ ְש ִח ַיטת ִא ּמוֹ  ,וְ לֹא לִ ָ ּיב ֵעי ׁ ְש ִח ָיטה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
"וְ לֹא לַ כּ ֹל ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןְ ׁ " :ש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאי ָנ ּה ְרא ּויָה  -לֹא ׁ ְש ָמ ּה ׁ ְש ִח ָיטה",
מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןֶ ׁ :ש ְּמ ַט ַה ְר ָּת ּה ִמידֵּ י נ ְֵבלָ ה".
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב וְ ַא ְמ ֵרי לָ ּה ְ ּב ַמ ְת ִנ ָיתא ָּתנָא:
"וְ כִ י יָ מוּת ִמן ַה ְ ּב ֵה ָמה" ) 346ויקרא יא ,לט( –
ִמ ְקצָ ת ְ ּב ֵה ָמה ְ -מ ַט ְּמ ָאה,
ו ִּמ ְקצָ ת ְ ּב ֵה ָמה ֵ -אינָ ּה ְמ ַט ְּמ ָאה.
וְ ֵאי זוֹ ? זוֹ ְט ֵר ָפה ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָח ָט ּה!
לֹא צְ ִריכָ א לְ ׁשוֹ ֵחט ֶאת ַה ּ ְט ֵר ָפה,
וְ ִהיא חו ִּּלין,
ָ ּב ֲעזָ ָרה.
דְּ ַת ְניָא:
" ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ֶאת ַה ְּט ֵר ָפה,
יפה -
וְ ֵכן ַה ׁ ּשוֹ ֵחט וְ נִ ְמ ֵצאת ְט ֵר ָ
זֶ ה וְ זֶ ה חו ִ ּּלין ָ ּב ֲעזָ ָרה:
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןַ :מ ִּתיר ַ ּב ֲהנָ ָאה,
וַ ֲח ָכ ִמים :אוֹ ְס ִרין".
ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמינָא :הוֹ ִאיל וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן :מו ָּּתר ַ ּב ֲהנ ָָאה ַ -אלְ ָמא לָ או ׁ ְש ִח ָיטה ִהיא ְּכלָ ל,
ֵא ָימאִ :מ ֵידי נ ְֵבלָ ה נ ִַּמי לֹא ְמ ַט ֲה ָר ּה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ָפ ּ ָפא לְ ַא ַ ּב ֵ ּיי:
 346וְ כִ י יָ מוּת ִמן הַ ְ ּב ֵה ָמה ֲא ׁ ֶשר ִהיא לָ כֶ ם לְ ָאכְ לָ ה ַה ּנֹגֵ ַע ְ ּבנִ בְ לָ ָת ּה יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב

רש"י
לא לכל אמר רבי מאיר .לא לכל
הדברים אמר רבי מאיר שמה
שחיטה כדמפרש דמודי ר''מ
שאיה מתירתה באכילה ולקמן
פריך פשיטא:
בן ט' חי .דלאו ירך אמו הוא
כולי האי ולעין שחיטה משתרי
בשחיטת האם:
סד''א .האי מי שתרי בשחיטת
הטרפה:
קמ''ל .דאיה מתירתה ובעי
למשחטיה ושחיטת עצמו
מתירתו כדקי''ל )לעיל דף עד(.
דארבעה סימין אכשר ביה
רחמא בבן תשעה חי:
והא אמר ר''מ .בפרק בהמה
המקשה )לעיל דף עד:(.
בן פקועה .אפילו היא כשרה
טעון שחיטה:
לא צריכא .הא דר' אבא אלא
משום דרבי סבר לה כר' מאיר
באותו ואת בו כדאמר לעיל:
וסבר לה כרבן .בבן פקועה דלא
שמעין ליה דפליג .מהו דתימא
כיון דבן ט' הוא ושחיטת עצמו
מתירתו אפילו לרבי שמעון
כדקי''ל בפרק בהמה המקשה
)שם (.ארבעה סימין אכשר ביה
רחמא הילכך לאו ירך אמו הוא
לאיתסורי משום טרפות דידה
ואימא לרבי דסבר ליה כרבי
מאיר תהי ליה שחיטת אמו ולא
ליבעי למשחטיה דהא שחוטה
היא קמ''ל:
את הטרפה .כגון חתכו רגליה
טרפות היכר:
ומצאת טרפה .בבי מעיין:
מתיר בהאה .דשחיטה שאיה
ראויה לאו שמה שחיטה ולא
קריא בהו חולין ששחטו
בעזרה דזביחה כתיב בהו
)דברים יב( כי ירחק וזבחת
בריחוק מקום אתה זובח כו'
)קדושין דף ז:(:

"כּסּוּי ַה ָדּם"
מסכת חולין פרק ו' – ִ

ְיתא ִהיא?
וְ ָס ַבר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן :חו ִּּלין ָ ּב ֲעזָ ָרה דְּ אוֹ ַרי ָ
ָא ַמר לֵ ּיהִ :אין.
וְ ָה ְתנַן:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ש ְרפ ּו ָ ּב ֵא ׁש,
חו ִ ּּלין ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ֲחט ּו ָ ּב ֲעזָ ָרה  -יִ ּ ָ ׂ
וְ ֵכן ַח ָ ּיה ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ֲח ָטה ָ ּב ֲעזָ ָרה".
ְיתא ַ -היְינ ּו דְּ גַ זְ ִרינָן ַח ּיָה ָאט ּו ְ ּב ֵה ָמה,
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא :דְּ אוֹ ַרי ָ
ֶא ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּת :דְּ ַר ָ ּבנָן ּ ְ -ב ֵה ָמה ַמאי ַט ְע ָמא? דִּ ילְ ָמא ָא ֵתי לְ ֵמיכַ ל ָק ָד ׁ ִשים ַ ּבחוּץ,
ִהיא ּגו ָּפ ּה ְ ּגזֵ ָרה ,וַ ֲאנַן נֵיקוּם וְ נִגְ זוֹ ר ְ ּגזֵ ָירה לִ גְ זֵ ָירה?!
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רש"י
וסבר ר' שמעון חולין ששחטו
בעזרה דאורייתא .מוזבחת
כדפרשין דקבעי שחיטה ראויה
דאי רבן וטעמא דאסירי משום
דמאן דחזי דשחטו בפים סבר
קדשים יהו וחזי דקאכלי להו
בחוץ ואתי למשרי אכילת
קדשים בחוץ מה לי ראויה ומה
לי איה ראויה הא אתי
לאתהויי מקדשים פסולים:
אין והתן .ביחותא:
וכן חיה .אע''ג דכולי עלמא ידעי
דלאו קדשים יהו:
הייו דגזרין חיה אטו בהמה.
אטו סיפא קט האי לישא דהא
ודאי מהיכא דאיתרבי בהמה
בקדשים איתרבי חיה וה''ק
אפילו לא כתיב בדין הוא
דגזור:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .8פה ,ב – פו ,א

ִיבא ְ ּבכִ ְית ֵנ ּיה,
ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ָנ ַפל לֵ ּיה יַאנ ָ
ָא ָתא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ֶר ִ ּבי,
ּ
ָא ַמר לֵ ּיהְ ׁ :שקוֹ ל עוֹ ָפא ו ׁ ְּשחוֹ ט ַעל בּ ו ִּב ָיתא דְּ ַמיָא דְּ מוֹ ַרח דָּ ָמא וְ ׁ ָש ִביק לֵ ּיה.
ֵהיכֵ י ָע ִביד ָהכִ י?
וְ ָה ַת ְניָא:
ְ
ּ
" ַה ׁ ּשוֹ ֵחט וְ ָצ ִריך ְל ָדם ַ -ח ָייב ְל ַכ ּסוֹ ת.
שה?
יצד יַ ֲע ֶ ׂ
ֵ ּכ ַ
אוֹ נוֹ ֲחרוֹ ,
אוֹ עוֹ ְקרוֹ "!
ִּכי ָא ָתא ַרב דִּ ִימי ָא ַמר:
צֵ א ְטרוֹ ף ָא ַמר לֵ ּיה.
ִּכי ָא ָתא ָר ִבין ָא ַמר:
צֵ א נְחוֹ ר.
ָא ַמר לֵ ּיה:
לְ ַמאן דְּ ָא ַמר" :צֵ א ְטרוֹ ף" ַ -מאי ַט ְע ָמא לֹא ָא ַמר "צֵ א נְ חוֹ ר"?
וְ כִ י ֵּת ָימאָ ,ק ָס ַברֵ :אין ׁ ְש ִח ָיטה לְ עוֹ ף ִמן ַה ּתוֹ ָרהּ ,ונ ְִח ָירתוֹ זוֹ ִהיא ׁ ְש ִח ָיטתוֹ – וְ ָה ַת ְניָא:
" ֶר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
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ָ
" ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִצ ִּו ִיתיך" )דברים יב ,כא( ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ִ ּנ ְצ ַט ָּוה מ ׁ ֶֹשהַ :על ַה ֵּו ׁ ֶשט,
וְ ַעל ַה ָ ּקנֶ ה,
וְ ַעל רוֹ ב ֶא ָחד ּ ְ -בעוֹ ף,
וְ ַעל רוֹ ב ׁ ְשנַ יִ ם ּ ִ -ב ְב ֵה ָמה"!
פו,א לֹא ִמ ָ ּיב ְעיָא ָק ָא ַמר,
לֹא ִמ ָ ּיב ְעיָא "צֵ א נְחוֹ ר"  -דְּ לַ או ׁ ְש ִח ָיטה ִהיא ְּכלָ ל,
ֲא ָבל "צֵ א ְטרוֹ ף" ֵא ָימאְ ׁ " :ש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאי ָנ ּה ְרא ּויָה ְ ׁ -ש ָמ ּה ׁ ְש ִח ָיטה" וְ לִ ָ ּיב ֵעי ִּכ ּסוּי,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן ִּכדְּ ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא.
ּולְ ַמאן דְּ ָא ַמר" :צֵ א נְחוֹ ר" ַ -מאי ַט ְע ָמא לֹא ָא ַמר" :צֵ א ְטרוֹ ף"?

רש"י
יאיבא .תולעת האוכלת פשתן
טיי''ש בלע''ז:
על בוביתא דמיא .מי המשרה
שהפשתן שם:
דמורח דמא .יריח התולעת
ויברח ששוא הוא לדם עוף:
והיכי עביד הכי .דלא מכסי ליה:
וצריך לדם .כגון זה:
חייב לכסות .ולא יעשה ממו
צרכיו:
כיצד הוא עושה .ויהא פטור מן
הכסוי:
וחרו .חוקו:
עוקרו .עוקר סימים:
צא טרוף .עשהו תחלה טרפה
ואח''כ שחוט דתיהוי שחיטה
שאיה ראויה:
צא טרוף א''ל .רבי לר''ח:
זו היא שחיטתו .וצריך כסוי:
כאשר צויתיך .מכלל שצטוה
בעל פה הלכות שחיטה שהרי
בתורה לא מציו שצוהו:
לא מיבעיא קאמר .רב דימי
מודה הוא בחירה דלא בעי כסוי
אלא הכי אמר רב דימי דבצא
טרוף סגיא וכל שכן בצא חור:
אימא זו היא שחיטתו .קא
משמע לן צא חור ורבי לטעמיה
דאמר יש שחיטה לעוף מכאשר
צויתיך:
ומי פל יאיבא בכיתיה .דרבי
חייא:
בי הגולה .לאו אשי כסת
הגדולה קאמר אלא בהך דורות
אחרוים קאמר שהתחילו
ללקות בי ארץ ישראל ביים
ופשתם מפי שתקלקלו דורות
ומשעלו מבי בבל לכאן שהיו
חסידים פסקו כאן הזועות:
ותו חכמים עייהם ברבי חייא
וביו .שבזכותם באתה טובה
זאת .רבי חייא וביו מבבל עלו
כדאמרי' בשילהי פ''ק דסוכה
)דף כ:(.
זיקים וזועות ורעמים ורוחות.
מפרש בברכות בהרואה )דף ט(.
דכולן לקללה:
זועות .הארץ מזדעזעת:
רוחות .זעפא אשטרוביי''ל:

וְ כִ י ֵּת ָימאָ ,ק ָס ַברְ ׁ " :ש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאי ָנ ּה ְרא ּויָה ְ ׁ -ש ָמ ּה ׁ ְש ִח ָיטה" –
וְ ָהא ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
" ָר ָאה ֶר ִ ּבי דְּ ָב ָריו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּבכִ ּסוּי ַהדָּ ם ו ׁ ְּשנָאוֹ ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ֲחכָ ִמים"!
לֹא ִמ ָ ּיב ְעיָא ָק ָא ַמר,
לֹא ִמ ָ ּיב ְעיָא "צֵ א ְטרוֹ ף"" ,דִּ ׁ ְש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאינ ָּה ְרא ּויָה  -לֹא ׁ ְש ָמ ּה ׁ ְש ִח ָיטה",
ֲא ָבל "צֵ א נְ חוֹ ר" ֵא ָימאֵ :אין ׁ ְש ִח ָיטה לְ עוֹ ף ִמן ַה ּתוֹ ָרה וּנְ ִח ָירתוֹ זוֹ ִהיא ׁ ְש ִח ָיטתוֹ ,
וְ לִ ָ ּיב ֵעי ִּכ ּסוּי,
ָ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןַּ " :כ ֲא ׁ ֶשר ִצ ִּו ִיתיך" )דברים יב ,כא(.
ֵיה?!
ִיבא ְ ּבכִ ְיתנ ּ
ו ִּמי נ ַָפל לֵ ּיה יַאנ ָ
וְ ָה ָא ַמר ָר ִבין ַ ּבר ַא ָ ּבא וְ ַא ְמ ֵרי לָ ּה ָא ַמר ַר ִ ּבי ָא ִבין ַ ּבר ׁ ַש ָ ּבא:
ִמ ׁ ּ ֶש ָעל ּו ְ ּבנֵי ַהגּוֹ לָ ה – ּ ָפ ְסק ּוַ :ה ִ ּז ִיקין,
וְ ַה ְ ּזוָ עוֹ ת,
וְ ָהרוּחוֹ ת,
וְ ָה ְר ָע ִמים,
וְ לֹא ֶה ֱח ִמיץ יֵינָם,
שוּם ׁ ְשמוֹ ׁ ָשם וְ זָ ַב ְח ָּת ִמ ְ ּב ָק ְר ָך ו ִּמ ּצֹאנְ ָך ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן יְ הֹוָ ה לְ ָך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִצ ִ ּו ִית ָך וְ ָאכַ לְ ָּת ִ ּב ׁ ְש ָע ֶר ָיך ְ ּבכֹל ַא ַ ּות
ִּ 347כי יִ ְר ַחק ִמ ְּמ ָך ַה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַחר יְ הֹוָ ה ֱאל ֶֹה ָיך לָ ׂ
נַ ְפ ׁ ֶש ָך

"כּסּוּי ַה ָדּם"
מסכת חולין פרק ו' – ִ

וְ לֹא לָ ָקה ּ ִפ ׁ ְש ָּתנָם,
ֵיהם ְ ּב ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא ו ָּבנָ יו!
וְ נ ְָתנ ּו ֲחכָ ִמים ֵעינ ֶ
ִּכי ְמ ַה ְּניָא זְ כו ַּתיְיה ּו ַא ָעלְ ָמא,
ַאדִּ ְידה ּו – לֹא.
ִּכ ְד ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב,
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ְ ּבכָ ל יוֹ ם וָ יוֹ ם ַ ּבת קוֹ ל יוֹ צֵ את וְ אוֹ ֶמ ֶרתָּ :כל ָהעוֹ לָ ם כּ וּלּ וֹ נִיזּוֹ ן ִ ּב ׁ ְש ִביל ֲחנִ ינָ א ְ ּבנִי,
וַ ֲחנִ ינָ א ְ ּבנִי ,דַּ י לוֹ ְ ּב ַקב ֲחרו ִּבין ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת לְ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת.
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רש"י
כדרב יהודה .דאמר זכותא
דצדיקי לאחריי מהי ולא
לדידהו בהאי עלמא:
חיא בי .הוא רבי חיא בן
דוסא ובימיו היה קול זה יוצא:
די בקב חרובין .מתפרס בצער
ובצמצום:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .9פו ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֵח ֵר ׁש ׁשוֹ ֶטה וְ ָק ָטן ׁ ֶש ׁ ּ ָש ֲחט ּו וַ ֲא ֵח ִרים רוֹ ִאין אוֹ ָתם ַ -ח ָ ּייב ְל ַכ ּסוֹ ת.
ֵ ּבינָ ן ְל ֵבין ַע ְצ ָמן ָ ּ -פטוּר ִמ ְ ּל ַכ ּסוֹ ת.
וְ ֵכן ְל ִענְ יַ ן" :אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ " ) 348ויקרא כב ,כח(,
יהם.
ׁ ֶש ׁ ּ ָש ֲחט ּו וַ ֲא ֵח ִרים רוֹ ִאין אוֹ ָתן ָ -אסוּר ִל ׁ ְשחוֹ ט ַא ֲח ֵר ֶ
יהן.
ר
ח
א
ט
חוֹ
ש
ׁ
ל
יר
ת
מ
:
יר
א
מ
י
ּ
ַ ֲֵ ֶ
ַ ִ ִ ְ
ֵ ּבינָ ן ְל ֵבין ַע ְצ ָמן ַ -ר ִ ּב ֵ ִ
וַ ֲח ָכ ִמים :אוֹ ְס ִרים,
וּמוֹ ִדיםֶ ׁ :ש ִאם ׁ ָש ַחט –
ׁ ֶש ֵאינוֹ סוֹ ֵפג ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים.

ְ ּג ָמ ָרא
ישא דְּ לֹא ּ ְפלִ יגֵ י ,ו ַּמאי ׁ ְשנָא ֵס ָיפא דִּ ְפלִ יגֵ י?
וְ ַר ָ ּבנָן ַמאי ׁ ְשנָא ֵר ׁ ָ
ָיבין לְ כַ ּסוֹ ת" – ַא ְמ ֵריְ ׁ :ש ִח ָיטה ְמ ַע ְּל ָי ָיתא ִהיא ,וְ ָא ֵתי לְ ֵמיכַ ל ִמ ׁ ּ ְש ִח ָיט ָתן.
ישא ִ -אי ַא ְמ ִרינָןַ " :ח ּי ִ
ֵר ׁ ָ
ֵס ָיפא – נ ִַּמיֵּ ,כיוָ ן דְּ ָק ַא ְמ ֵרי ַר ָ ּבנָןָ " :אסוּר לִ ׁ ְשחוֹ ט ַא ֲח ֵר ֶיהם" –
ָיתא ִהיא וְ ָא ֵתי לְ ֵמיכַ ל ִמ ׁ ּ ְש ִח ָיט ָתן!
ַא ְמ ֵריְ ׁ :ש ִח ָיטה ְמ ַע ְּלי ָ
ֵס ָיפא – ַא ְמ ֵריּ ִ :ב ְׂש ָרא דְּ לֹא ָקא ִמ ָ ּיב ְעיָא לֵ ּיה.
ישא  -נ ִַּמי ַא ְמ ֵרי :לְ נ ֵ ַּקר ֲחצֵ ירוֹ הוּא צָ ִר ְיך!
ֵר ׁ ָ
ׁ ָש ַחט ָ ּב ַא ׁ ְש ּ ָפה ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ָ ּבא לִ ָּימלֵ ְך ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
וְ לִ ַיט ְע ֵמ ְיך! ֵס ָיפא נ ִַּמיּ ָ :בא לִ ָּימלֵ ְך ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ֶא ָּלאַ :ר ָ ּבנָן ַ -אכּ ו ָּּל ּה ִמ ְּיל ָתא ּ ְפלִ יגֵ י,
וְ נ ְָט ֵרי לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַעד דְּ ַמ ּ ִסיק לָ ּה לְ ִמ ְּיל ָתא וְ ָה ַדר ּ ְפלִ יגֵ י ִע ָּילוֵ ּיה.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ַר ָ ּבנָן – לְ חו ְּמ ָרא,
ֶא ָּלא ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַ -מאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ַר ִ ּבי י ֲַעקֹב ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְמ ַח ּיֵיב ָה ָיה ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַעל ׁ ְש ִח ָיט ָתן ִמ ׁ ּשוּם ְנ ֵבלָ ה.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי:
הוֹ ִאיל וְ רוֹ ב ַמ ֲע ֵׂש ֶיהן ְמקוּלְ ָקלִ ים.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ָפ ּ ָפא לְ ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע וְ ַא ְמ ֵרי לָ ּה ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע לְ ַרב ּ ָפ ּ ָפא:
ַמאי ִא ְיריָא "רוֹ ב"? ֲא ִפילּ ּו ִמיעוּט נ ִַּמי!
דְּ ָהא ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַח ּי ֵׁיש לְ ִמיעו ָּטא,
ְסמוֹ ְך ִמיעו ָּטא לַ ֲחזָ ָקה ,וְ ִא ְּת ַרע לֵ ּיה רו ָ ּּבא.
דִּ ְתנַן:
יסה ו ָּב ֵצק ְ ּביָ דוֹ :
" ִּתינוֹ ק ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא ְ ּב ַצד ָה ִע ָּ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאירְ :מ ַט ֵהר,
וַ ֲח ָכ ִמיםְ :מ ַט ְּמ ִאין,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשדַּ ְרכּ וֹ ׁ ֶשל ִּתינוֹ ק ְל ַט ּ ֵפ ַח" )טהרות ג ,ח(.
שה אֹתוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ל ֹא ִת ׁ ְש ֲחט ּו ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד
 348וְ ׁשוֹ ר אוֹ ֶ ׂ

רש"י
מתי'
ואחרים רואין אותן .דאמרן
בריש מכילתין )דף ב (.דשחיטתן
כשרה אותן אחרים חייבין
לכסות כדתן לקמן )דף פז(.
שחט ולא כסה וראהו אחר חייב
לכסות:
פטור מלכסות .וטעמא מפרש
בגמ' דר''מ חשיב ליה כבלה
גמורה:
וחכמים אוסרין .שמא יפה
שחטו והויא לה שחיטה
מעלייתא:
שאיו סופג .דהתראת ספק
היא:
גמ'
מאי שא רישא דלא פליגי.
וליחייבו לכסות מספק:
סיפא אמרי בשרא הוא דלא
מבעיא ליה .הרואה שאין
שוחטין בו אחריו אין מבין
שמשום אותו ואת בו הוא אלא
אומר איו צריך לבשר:
רישא מי .ליחייבוהו לרואה
לכסות מספק ואפ''ה לא אתי
למיכל מייה דאמרי כסוי זה
איו אלא כדי לקר חצרו:
הכי גרסי' שחט באשפה מאי
איכא למימר .שחט באשפה הכל
יודעים שהכסוי לאו לקר הוא:
אם בא לימלך .לבית דין הרואה
ששחטו והדם מגולה ואמר כלום
אי חייב לכסות ואו אומרים לו
כסה אומר בלבו שהיא שחיטה
ואתי למיכל:
סיפא מי בא לימלך .מה אי
לשחוט אחריהם את בו ואו
אומרים לו אסור הוא סבור
שהיא שחיטה:
אלא רבן .לאו להכי חיישי
וברישא מי פליגי:
לחומרא .במלתא דספיקא
אזלין לחומרא:
מחייב .מלקות דסבירא ליה
ודאי בלה היא והאוכלה לוקה:
מאי איריא רוב אפילו מיעוט.
מעשיהם מקולקלין ורובן
מתוקין הוה פשיטא לן דבלה
היא לר''מ דהא שמעין ליה
דחייש למיעוטא וסמוך מיעוטא
לחזקה שבהמה זו בחזקת
איסור אבר מן החי היתה עומדת
ולא ודע לך ששחטה:
ואיתרע ליה רובא .תקון
מעשיהם:
דתן .כי האי גווא:
שדרכו של תיוק לטפח .ידיו
באשפות ששרצים מצויים שם
וטימא את העיסה שאו רואין
שגע בה:

"כּסּוּי ַה ָדּם"
מסכת חולין פרק ו' – ִ

וְ ַא ְמ ִרינָןַ :מאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר?
ָק ָס ַבר :רוֹ ב ִּתינוֹ קוֹ ת – ְמ ַט ּ ְפ ִחין,
ו ִּמיעוּט ֵ -אין ְמ ַט ּ ְפ ִחין,
וְ ִע ּ ָיסה זוֹ ְ ּב ֶחזְ ַקת ָט ֳה ָרה עוֹ ֶמ ֶדת.
פו,ב ְסמוֹ ְך ִמיעו ָּטא לַ ֲחזָ ָקה ,וְ ִא ְּית ַרע לֵ ּיה רו ָ ּּבא!
ִאם ָא ְמר ּוָ :ס ֵפק טו ְּמ ָאה לְ ַט ֵהר,
ֹאמר ּוָ :ס ֵפק ִא ּיסוּר לְ ַה ִּתיר.
י ְ
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רש"י
ואיתרע ליה רובא .אלמא
אמרין הכי וה'' למה לי רוב:
ומשי אם אמרו ספק טומאה
לטהר .ע''י חזקה ומיעוט:
יאמרו ספק איסור להתיר.
הילכך אי לאו דרוב מעשיהם
מקולקלין דאיכא רובא וחזקה
לא היה מתיר לשחוט אחריהם
דר''מ חייש למיעוטא ושמא יפה
שחטו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .10פו ,ב
הוֹ ָרה ֶר ִ ּבי ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
וְ הוֹ ָרה ֶר ִ ּבי ַּכ ֲחכָ ִמים.
ֵהי ִמי ַּניְיה ּו דְּ ַא ֲח ִר ָּיתא?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ְימי ְ ּב ׁשו ָּקא דְּ ֵק ָיס ִרי ַא ּ ִפ ְת ָחא דְּ ֵבי ִמ ְד ָר ׁ ָשא,
דְּ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא וְ ַר ִ ּבי ז ֵָירא ֲהו ּו ַקי ֵ
נ ַָפק ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי ַא ׁ ְש ְּכ ִחינְה ּוָ ,א ַמר לְ ה ּו :לָ או ֲא ִמינָא לְ כ ּוּ ְ :ב ִעידָּ ן ֵ ּבי ִמ ְד ָר ׁ ָשא לֹא ָּת ִקימ ּו ַא ְב ָר ִאי,
דִּ ילְ ָמא ִא ָּיכא ִאינ ִׁש דְּ ִמ ְיצ ָט ְרכָ א לֵ ּיה ׁ ְש ַמ ְע ָּתא ,וְ ָא ֵתי לְ ִא ּ ְיטרו ֵּדי.
ַר ִ ּבי ז ֵָירא ַעל,
ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא לֹא ַעל,
י ְַת ֵבי וְ ָקא ִמ ָ ּיב ְעיָא לְ ה ּו ֵהי ִמי ַּניְיה ּו ַא ֲח ִר ָּיתא?
ישיְילֵ ּיה לְ ָס ָבא,
ָא ַמר לְ ה ּו ַר ִ ּבי ז ֵָירא :לֹא ׁ ְש ַב ְק ּתוּן לִ י דְּ ִא ׁ ַ
ֵיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן,
דִּ ילְ ָמא ׁ ְש ִמ ַיע לֵ ּיה ֵמ ֲאבו ַּּה ,וַ ֲאבו ַּּה ִמי ּנ ּ
דְּ ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָּכל ְּתלָ ִתין יוֹ ִמין ָקא ְמ ַהדַּ ר ַּתלְ מו ֵּד ּיה ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן.
ַמאי ֲהוֵ י ֲעלָ ּה?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ׁ ָשלַ ח ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר לַ גּוֹ לָ ה" :הוֹ ָרה ֶר ִ ּבי ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וְ ָהא ְּכ ַר ָ ּבנָן נ ִַּמי אוֹ ֵרי!
ֶא ָּלא לָ או ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהָ :הא דְּ ַא ֲח ִר ָּיתא.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.

רש"י
הי מיייהו דאחריתא .איזו מן
ההוראות אחרוה דסמכין
עליה דימא הדר ביה
מקמייתא:
ואתי לאיטרודי .שמא לא תהא
ברור השמועה לאותם שבפים
להשיב לשואל ואם הייתם שם
הייתם אומרים אותה:
לא שבקתון דאישייליה .לא
הייתי יודע שהיתה שאלה זו
בפים בעודי אצל רבי אבא
והייתי שואלו:
ת''ש .דשלח רבי אלעזר הוו
יודעים שהורה רבי כרבי מאיר
והאחרת לא חש להודיעם:
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 .11פו ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ׁ ָש ַחט ֵמ ָאה ַח ּיוֹ ת ְ ּב ָמקוֹ ם ֶא ָחד ּ ִ -כ ּסוּי ֶא ָחד ְלכו ָ ּּלן.
ֵמ ָאה עוֹ פוֹ ת ְ ּב ָמקוֹ ם ֶא ָחד ּ ִ -כ ּסוּי ֶא ָחד ְלכו ָ ּּלן.
ַח ָ ּיה וְ עוֹ ף ְ ּב ָמקוֹ ם ֶא ָחד ּ ִ -כ ּסוּי ֶא ָחד ְלכו ָ ּּלן.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ׁ ָש ַחט ַח ָ ּיה – יְ ַכ ֶּס ָ ּנה,
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך יִ ׁ ְשחוֹ ט ֶאת ָהעוֹ ף.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ָ ַ ְ ַ ַ ָ ֵ ְ ָ ו ֵּבין מו ֶּע ֶטת.
" ַָ
"עוֹ ף" ּ ָ -כל ַמ ׁ ְש ַמע עוֹ ףּ ֵ :בין ְמרו ֶ ּּבה ו ֵּבין מו ָּעט.
ִמ ָ ּכאן ָא ְמר ּוָ ׁ :ש ַחט ֵמ ָאה ַח ּיוֹ ת ְ ּב ָמקוֹ ם ֶא ָחד ּ ִ -כ ּסוּי ֶא ָחד ְלכו ָ ּּלן,
ֵמ ָאה עוֹ פוֹ ת ְ ּב ָמקוֹ ם ֶא ָחד ּ ִ -כ ּסוּי ֶא ָחד ְלכו ָ ּּלן.
ַח ָ ּיה וְ עוֹ ף ְ ּב ָמקוֹ ם ֶא ָחד ּ ִ -כ ּסוּי ֶא ָחד ְלכו ָ ּּלן.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ׁ ָש ַחט ַח ָ ּיה – יְ ַכ ֶּס ָ ּנה ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך יִ ׁ ְשחוֹ ט ֶאת ָהעוֹ ף,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ " :ח ָ ּיה אוֹ עוֹ ף" )ויקרא יז,יג(.
350
שר דָּ מוֹ ְבנַ ְפ ׁשוֹ הוּא" )ויקרא יז ,יד(".
ָא ְמר ּו לוֹ ֲ :ה ֵרי הוּא אוֹ ֵמרִּ " :כי נֶ ֶפ ׁש ָּכל ָ ּב ָ ׂ
"ח ּיה" ) 349ויקרא יז ,יג( ּ -כל מ ׁשמע ח ּיהּ :בין מרו ּּבה,

ַמאי ָקא ְמ ַהדְּ ֵרי לֵ ּיה?
ָהכִ י ָק ַא ְמ ֵרי לֵ ּיה ַר ָ ּבנָ ןַ :האי "אוֹ " ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ ַח ֵּלק.
וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה?
לְ ַח ֵּלק ִמ"דָּ מוֹ " נ ְַפ ָקא.
וְ ַר ָ ּבנָן?
"דָּ מוֹ " טו ָּבא ַמ ׁ ְש ַמע,
שר דָּ מוֹ ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ הוּא".
דִּ כְ ִתיבִּ " :כי נֶ ֶפ ׁש ָּכל ָ ּב ָ ׂ

ש ָר ֵאל ו ִּמן ַה ֵ ּגר ַה ָ ּגר ְ ּבתוֹ כָ ם ֲא ׁ ֶשר יָ צוּד ֵציד ַח ָ ּיה אוֹ עוֹ ף ֲא ׁ ֶשר יֵ ָאכֵ ל וְ ׁ ָש ַפ ְך ֶאת דָּ מוֹ וְ כִ ָּסה ּו ֶ ּב ָע ָפר
 349וְ ִא ׁיש ִא ׁיש ִמ ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
שר דָּ מוֹ הִ וא ָּכל אֹכְ לָ יו יִ ָּכ ֵרת
שר ל ֹא ת ֹאכֵ ל ּו ִּכי נֶ ֶפ ׁש ָּכל ָ ּב ָ ׂ
ש ָר ֵאל דַּ ם ָּכל ָ ּב ָ ׂ
שר דָּ מוֹ ְבנַ פְ ׁשוֹ הוּא וָ א ַֹמר לִ ְבנֵ י יִ ְ ׂ
ִּ 350כי נֶ ֶפ ׁש ָּכל ָ ּב ָ ׂ

רש"י
מתי'
שחט מאה חיות כו' .מפרש
טעמייהו בברייתא בגמרא:
גמ'
כל משמע חיה .הכל משמע:
בין מרובה .חיות הרבה:
בין מועטת .אחת:
חיה או עוף .הפסיק זה מזה
להטעין כסוי לכל אחד ואחד:
מיבעי ליה לחלק .דאי לאו או
הוה אמיא אין צריך כסוי אלא
א''כ שחט שיהן:
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 .12פו ,ב – פז ,א
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
מוֹ ֶדה ָהיָ ה ַר ִ ּבי יְהו ָּדה לְ ִע ְניַן ְ ּב ָרכָ הֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ ְמ ָב ֵר ְך ֶא ָּלא ְ ּב ָרכָ ה ַא ַחת.
ָא ַמר לֵ ּיה ָר ִבינָ א לְ ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָר ָבא וְ ַא ְמ ֵרי לָ ּה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָר ָבא לְ ַרב ַא ׁ ּ ִשי:
ַמאי ׁ ְשנָא ִמ ַּתלְ ִמ ֵידי דְּ ַרב?
דְּ ַרב ְ ּברוֹ נָ א וְ ַרב ֲחנַ נְ ֵאל ַּתלְ ִמ ֵידי דְּ ַרב ֲהו ּו ,י ְַת ֵבי ִ ּב ְסעו ָּד ָתא,
ֵיבא ָס ָבא.
ָק ֵאי ֲעלַ יְיה ּו ַרב י ָ
ָא ְמר ּו לֵ ּיהַ :הב לִ ְיב ִריךְ,
יש ֵּתי.
ָהדוּרָ ,א ְמר ּו לֵ ּיהַ :הב לִ ׁ ְ
ֵיבא ָס ָבא ָהכִ י ָא ַמר ַרב:
ָא ַמר לְ ה ּו ַרב י ָ
ֵּכיוָ ן דְּ ָא ַמרַ " :הב לִ ְיב ִר ְיך" ִא ְית ַסר לֵ ּיה לְ ִמ ׁ ְש ֵּתי ַח ְמ ָרא,
ָהכָ א נ ִַּמי ֵּכיוָ ן דְּ ִא ְיט ּ ַפל לֵ ּיה לְ כִ ּסוּי ִא ַיח ּיֵיב לֵ ּיה לִ ְב ָרכָ ה!
פז,א ָהכִ י ַה ׁ ְש ָּתא?!
ָה ָתם ִ -מ ׁ ְש ָּתא ו ְּברוּכֵ י ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי לֹא ֶא ְפ ׁ ָשר,
ָהכָ א ֶ -א ְפ ׁ ָשר דְּ ׁ ָש ִחיט ְ ּב ָח ָדא ,ו ְּמכַ ּ ֵסי ְ ּב ָח ָדא.

רש"י
לעין ברכה .על השחיטה אין
צריך לברך לאחר כסוי:
קאים עלייהו .משמש בסעודה
היה:
הב ליבריך .מזוג כוס לברכת
המזון וחזרו ומלכו ואמרו מזוג
לשתות:
כיון דאמר הב ליבריך .גליא
בדעתיה דגמרה סעודתא ואסור
לשתות עד שיברך לפיו שאין
מצטרפת לסעודה ראשוה:
כיון דאיטפל לכסוי .הפסקה
היא מלשחוט וכי הדר שחיט
איחייב ליה בברכה:
מישתא וברוכי בהדדי לא
אפשר .הלכך כי אמר הב ליבריך
תו דעתם לפסוק מלשתות אבל
זה אע''פ שיודע שיכסה דם
ראשון לא הסיח דעתו מן
השחיטה וכל שעתא זמן שחיטה
היא לו אפילו בשעת כיסוי אפשר
דשחיט בחדא ידיה ומכסי בחדא
ידיה:
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 .13פז ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ׁ ָש ַחט וְ לֹא ִ ּכ ָּסה וְ ָר ָאה ּו ַא ֵחר ַ -ח ָ ּייב ְל ַכ ּסוֹ ת.
ִ ּכ ָּסה ּו וְ נִ ְת ַ ּג ָ ּלה ָ ּ -פטוּר ִמ ְ ּל ַכ ּסוֹ ת.
ִ ּכ ָּסה ּו ָהרו ַּח ַ -ח ָ ּייב ְל ַכ ּסוֹ ת.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
""וְ ׁ ָש ַפ ְך וְ כִ ָּסה" ) 351ויקרא יז,יג( ִ -מי ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַפ ְך יְ ַכ ֶּסה.
ׁ ָש ַחט וְ לֹא ִ ּכ ָּסה וְ ָר ָאה ּו ַא ֵחר ִ -מ ַ ּניִ ן ׁ ֶש ַח ָ ּייב ְל ַכ ּסוֹ ת?
ש ָר ֵאל".
ש ָר ֵאל" ) 352ויקרא יז,יד( ַ -אזְ ָה ָרה ְל ָכל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וָ אוֹ ַמר לִ ְבנֵ י יִ ְ ׂ
ַּת ְניָא ִא ָיד ְך:
""וְ ׁ ָש ַפ ְך וְ כִ ָּסה" )ויקרא יז,יג( ּ ְ -ב ַמה ׁ ּ ֶש ׁ ּ ָש ַפ ְך בּ וֹ יְ ַכ ֶּסה,
ׁ ֶשלֹא יְ ַכ ֶּסנּ ּו ָ ּב ֶר ֶגל,
ׁ ֶשלֹא יִ ְהי ּו ִמ ְצוֹ ת ְ ּבזוּיוֹ ת ָע ָליו".
ַּת ְניָא ִא ָיד ְך:
""וְ ׁ ָש ַפ ְך וְ כִ ָּסה" )ויקרא יז,יג( ִ -מי ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַפ ְך הוּא יְ ַכ ֶּס ּנ ּו.
ש ָרה זְ הו ִּבים".
יאל ִלי ֵּתן לוֹ ֲע ָ ׂ
ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ְ ּב ֶא ָחד ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַחט וְ ָק ַדם ֲח ֵבירוֹ וְ ִכ ָּסה  -וְ ִח ְ ּייבוֹ ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ

רש"י
גמ'
ואומר לבי ישראל .בפרשת
כסוי הוא:
במה ששפך .בידו :שלא יכסו
ברגל גרסין:
ליתן לו .מפי שהפסידו שכר
ולקמן בעי שכר מצות מעשה או
שכר הברכה:
ברכת המזון .ד' ברכות הן ואיכא
ארבעים זהובים ואי בתר מצוה
אזלת כו' חדא מצוה היא:
ה' צבאות שמו .אלמא חדא הוא
דבראיהו:
קוט לי זימא .תן לי זמן:
כי הוה בעי .רבי מיברך כשהיה
רבי רוצה לסעוד:
אמרו ליה .בי ביתיה ההוא
צדוקי שקבעת לו זמן קאי
אבבא:
אמר .רבי על עצמו מקרא הזה:
ויתו בברותי רוש .בסעודתי
ותין מרה :לבסוף אישתכח
דלאו איהו הוא אלא צדוקי אחר
הבא לבשרו על הראשון שעלה
לגג ומת:
ארבעים זהובים .שכר ארבע
ברכות שעה אחריהם אמן:
לאותה משפחה .של מבשר:

ִא ָ ּיב ְעיָא לְ ה ּו:
ְׂשכַ ר ִמצְ וָ ה ,אוֹ ְׂ :שכַ ר ְ ּב ָרכָ ה?
לְ ַמאי נ ְַפ ָקא ִמי ּנ ָּה?
לְ ִב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן.
ִאי ָא ְמ ַר ְּתְׂ " :שכַ ר ִמצְ וָ ה" ַ -א ַחת ִהיא,
וְ ִאי ָא ְמ ַר ְּתְׂ " :שכַ ר ְ ּב ָרכָ ה" ַ -הוְ יָין ַא ְר ָ ּב ִעים.
ַמאי?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ּ
דְּ ָא ַמר לֵ ּיה ַההוּא ְצדוֹ ִקי לְ ֶר ִ ּבי ִמי ׁ ֶשיָצַ ר ָה ִרים לֹא ָ ּב ָרא רו ַּח? ו ִּמי ׁ ֶש ָ ּב ָרא רו ַּח לֹא יָצַ ר ָה ִרים?
דִּ כְ ִתיבִּ " :כי ִה ֵּנה יוֹ ֵצר ָה ִרים וּבוֹ ֵרא רו ַּח" ) 353עמוס ד ,יג(!
ָא ַמר לֵ ּיהׁ :שוֹ ֶטהְ ׁ ,ש ִפיל לְ ֵס ֵיפ ּיה דִּ ְק ָרא" :ה' ְצ ָבאוֹ ת ׁ ְשמוֹ ".
ָא ַמר לֵ ּיה :נְקוֹ ט לִ י זִ ְימנָא ְּתלָ ָתא יוֹ ֵמי ו ְּמ ַהדַּ ְרנָא לָ ְך ְּתיו ְּב ָּתא.
י ִָתיב ֶר ִ ּבי ְּתלַ ת ַּת ֲע ִנ ָיתא,
ִּכי ֲהוָ ה ָקא ָ ּב ֵעי ִמ ְיב ַרא ָ 354א ְמר ּו לֵ ּיה צְ דוֹ ִקי ָק ֵאי ַא ָ ּב ָבאָ ,א ַמר" :וַ ִ ּי ְּתנ ּו ְ ּב ָברו ִּתי רוֹ ׁש" ) 355תהילים סט,כב( וְ גוֹ '.
שר טוֹ בוֹ ת ֲאנִי לָ ְך ,לֹא ָמצָ א ְּת ׁשו ָּבה אוֹ י ְִב ָך ,וְ ָנ ַפל ִמן ַה ַ ּגג ו ֵּמת.
ָא ַמר לֵ ּיהֶ :ר ִ ּבי ְמ ַב ּ ֵ ׂ
ָא ַמר לוֹ ְ :רצוֹ נ ְָך ׁ ֶש ִּת ְסעוֹ ד ֶאצְ לִ י? ָא ַמר לוֹ ֵ :הן.
לְ ַא ַחר ׁ ֶש ָאכְ ל ּו וְ ׁ ָשת ּוָ ,א ַמר לֵ ּיה :כּ וֹ ס ׁ ֶשל ְ ּב ָרכָ ה ַא ָּתה ׁשוֹ ֶתה ,אוֹ ַא ְר ָ ּב ִעים זְ הו ִּבים ַא ָּתה נוֹ ֵטל?
ָא ַמר לוֹ  :כּ וֹ ס ׁ ֶשל ְ ּב ָרכָ ה ֲאנִי ׁשוֹ ֶתה.
יָצְ ָתה ַ ּבת קוֹ ל וְ ָא ְמ ָרה :כּ וֹ ס ׁ ֶשל ְ ּב ָרכָ ה ׁ ָשוָ ה ַא ְר ָ ּב ִעים זְ הו ִּבים.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ֲע ַדיִין י ׁ ְֶשנ ָּה לְ אוֹ ָת ּה ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ֵ ּבין ְ ּגדוֹ לֵ י רוֹ ִמי וְ קוֹ ְר ִאין אוֹ ָת ּה ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַ ּבר ל ּויַאנוּס.

ש ָר ֵאל ו ִּמן ַה ֵ ּגר ַה ָ ּגר ְ ּבתוֹ כָ ם ֲא ׁ ֶשר יָ צוּד ֵציד ַח ָ ּיה אוֹ עוֹ ף ֲא ׁ ֶשר יֵ ָאכֵ ל וְ ׁ ָש ַפ ְך ֶאת דָּ מוֹ וְ כִ ָּסה ּו ֶ ּב ָע ָפר
 351וְ ִא ׁיש ִא ׁיש ִמ ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
שר דָּ מוֹ הִ וא ָּכל אֹכְ לָ יו יִ ָּכ ֵרת
שר ל ֹא ת ֹאכֵ ל ּו ִּכי נֶ ֶפ ׁש ָּכל ָ ּב ָ ׂ
ש ָר ֵאל דַּ ם ָּכל ָ ּב ָ ׂ
שר דָּ מוֹ ְבנַ פְ ׁשוֹ הוּא וָ א ַֹמר לִ ְבנֵ י יִ ְ ׂ
ִּ 352כי נֶ ֶפ ׁש ָּכל ָ ּב ָ ׂ
ְ
שה ׁ ַש ַחר ֵע ָיפה וְ ד ֵֹרך ַעל ָ ּב ֳמ ֵתי ָא ֶרץ יְ הוָ ה ֱאל ֵֹהי צְ ָבאוֹ ת ׁ ְשמ ֹו
שחוֹ עֹ ֵ ׂ
ִּ 353כי ִה ֵּנה יוֹ ֵצר ָה ִרים ּוב ֵֹרא רו ַּח ו ַּמ ִ ּגיד לְ ָא ָדם ַמה ּ ֵ ׂ
 354מסורת הש"ס .גירסת וילאִ :מיבְ ַרך
ֹאש וְ לִ ְצ ָמ ִאי יַ ׁ ְשקוּנִ י ח ֶֹמץ
 355וַ ִ ּי ְּתנ ּו ְ ּב ָברו ִּתי ר ׁ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .14פז ,א
" ִ ּכ ָּסה ּו וְ נִ ְת ַ ּג ָ ּלה".
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָר ָבא לְ ַרב ַא ׁ ּ ִשי:
ַמאי ׁ ְשנָא ֵמ ֲה ׁ ָש ַבת ֲא ֵב ָדה,
דְּ ָא ַמר ַמרָ " :ה ׁ ֵשב" ) 356דברים כב,א( ֲ -א ִפילּ ּו ֵמ ָאה ּ ְפ ָע ִמים!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָה ָתם  -לֹא ְּכ ִתיב ִמיעו ָּטא,
ָהכָ א ְּ -כ ִתיב ִמיעו ָּטא "וְ כִ ָּסה ּו" ) 357ויקרא יז,יג(.

" ִ ּכ ָּסה ּו ָהרו ַּח".
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶש ָחזַ ר וְ ִנ ְת ַ ּג ָּלה,
ֲא ָבל לֹא ָחזַ ר וְ נ ְִת ַ ּג ָּלה ָ ּ -פטוּר ִמ ְּלכַ ּסוֹ ת.
וְ כִ י ָחזַ ר וְ נ ְִת ַ ּג ָּלה ַ -מאי ֲהוֵ י? ָהא ִאידְּ ֵחי לֵ ּיה!
ָא ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפא:
זֹאת אוֹ ֶמ ֶרתֵ :אין דִּ יחוּי ֵאצֶ ל ִמצְ וֹ ת.
ו ַּמאי ׁ ְשנָא ֵמ ָהא דְּ ַת ְניָאַ " :ה ׁ ּשוֹ ֵחט וְ נִ ְב ַלע דָּ ם ַ ּב ַ ּק ְר ַקע ַ -ח ָ ּייב ְל ַכ ּסוֹ ת"?
ִיכר.
ָה ָתם ְּ -כ ׁ ֶש ִר ׁ ּשוּמוֹ נ ָּ

שיוֹ נִ דָּ ִחים וְ הִ ְת ַע ַּל ְמ ָּת ֵמ ֶהם ָה ׁ ֵשב ְּת ׁ ִש ֵיבם לְ ָא ִח ָיך
 356ל ֹא ִת ְר ֶאה ֶאת ׁשוֹ ר ָא ִח ָיך אוֹ ֶאת ֵ ׂ
ְ
ש ָר ֵאל ו ִּמן ַה ֵ ּגר ַה ָ ּגר ְ ּבתוֹ כָ ם ֲא ׁ ֶשר יָ צוּד ֵציד ַח ָ ּיה אוֹ עוֹ ף ֲא ׁ ֶשר יֵ ָאכֵ ל וְ ׁ ָש ַפך ֶאת דָּ מוֹ וְ כִ ָּסה ּו ֶ ּב ָע ָפר
 357וְ ִא ׁיש ִא ׁיש ִמ ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ

רש"י
דאמר מר .באלו מציאות )ב''מ
דף לא (.השב אפילו מאה פעמים
משמע ותשיבם מפקין לדרשא
אחריא הכא מי וכסה טובא
משמע:
כתיב מיעוטא .אי הוה כתיב
וכסה הוה משמע שיהא כסה כל
שעה ואפי' מאה זימין אבל
וכסהו מיעוטא הוא כסוי זה ותו
לא:
פטור מלכסות .דהא מכוסה
ועומד הוא:
הא אידחי ליה .מכסוי דהא
כיסהו ותגלה פטור מלכסות:
אין דיחוי .אין אמרין דחוי אצל
מצות וכי אמרין דיחוי בפסול
קרבן הוא דאמרין:
חייב לכסות .אף על גב דלא חזר
ותגלה:
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 .15פז ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
דָּ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָע ֵרב ְ ּב ַמיִ ם:
ִאם יֵ ׁש בּ וֹ ַמ ְר ִאית דָּ ם ַ -ח ָ ּייב ְל ַכ ּסוֹ ת.
נִ ְת ָע ֵרב ְ ּביַ יִ ן  -רוֹ ִאין אוֹ תוֹ ְ ּכ ִאילּ ּו הוּא ַמיִ ם.
נִ ְת ָע ֵרב ְ ּב ַדם ַה ְ ּב ֵה ָמה,
אוֹ ְ ּב ַדם ַה ַח ָ ּיה  -רוֹ ִאין אוֹ תוֹ ְ ּכ ִאילּ ּו ֵהן ַמיִ ם.
פז,ב
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ֵאין דָּ ם ְמ ַב ֵּטל דָּ ם.
יתז,
דָּ ם ַה ִ ּנ ָּ
וְ ׁ ֶש ַעל ַה ַּס ִ ּכין ַ -ח ָ ּייב ְל ַכ ּסוֹ ת.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ימ ַתי? ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵאין ׁ ָשם דָּ ם ֶא ָ ּלא הוּא,
ֵא ָ
ֲא ָבל יֵ ׁש ׁ ָשם דָּ ם ׁ ֶשלֹא הוּא ָ ּ -פטוּר ִמ ְ ּל ַכ ּסוֹ ת.

ְ ּג ָמ ָרא
ְּתנַן ָה ָתם:
"דָּ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָע ֵרב ְ ּב ַמיִ ם:
ִאם יֵ ׁש בּ וֹ ַמ ְר ִאית דָּ ם – ָ ּכ ׁ ֵשר.
נִ ְת ָע ֵרב ְ ּביַ יִ ן  -רוֹ ִאין אוֹ תוֹ ְ ּכ ִאילּ ּו הוּא ַמיִ ם.
נִ ְת ָע ֵרב ְ ּב ַדם ְ ּב ֵה ָמה,
אוֹ ְ ּב ַדם ַה ַח ָ ּיה  -רוֹ ִאין אוֹ תוֹ ְ ּכ ִאילּ ּו הוּא ַמיִ ם.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ֵאין דָּ ם ְמ ַב ֵּטל דָּ ם" )זבחים עז.(:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶש ָּנ ְפל ּו ַמיִם לְ תוֹ ְך דָּ ם,
אשוֹ ן ָ ּב ֵטל.
אשוֹ ן ִר ׁ
ֲא ָבל נ ַָפל דָּ ם לְ תוֹ ְך ַמיִם ִ -ר ׁ
ָא ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפא:
וּלְ ִע ְניַן ִּכ ּסוּי ֵ -אינוֹ כֵ ן,
ֵאין דִּ חוּי ֵאצֶ ל ִמצְ וֹ ת.

רש"י
מתי'
תערב ביין .שהוא אדום ואין
מראה הדם יכר בו:
רואין אותו .יין כאילו הוא מים
ואם היה מראית דם יכר במים
כשיעור הזה חייב לכסות:
תערב בדם הבהמה .דלאו בר
כסוי הוא ורובו דם בהמה:
או בדם החיה .בדם היקז של
חיה:
רואין אותו .שאיו טעון כסוי:
כאילו הוא מים .ואם היה הדם
הזה של שחיטת החיה והעוף
יכר בו חייב לכסות:
אין דם מבטל דם .ואפילו אין
מראית דם יכרת במים כמות
דם בהמה זה אין דם החיה בטיל
דקסבר מין במיו לא בטיל:
דם היתז .חוץ לגומא:
גמ'
תן התם .בשחיטת קדשים:
כשר .לזריקה:
תערב בדם הבהמה .של חולין:
או בדם החיה .ממש דסתמא
חולין:
רואין אותו .לדם הפסול:
כאילו הוא מים .ואם היה דם
הכשר יכר בו כשר:
לא שו אלא שפלו מים לתוך
דם .לפיכך כל טיפה וטיפה
כשפלה בטלה הלכך עד שלא
תהא בו מראית דם כשרה:
איו כן .שאפילו פל דם לתוך
מים חייב לכסות שאע''פ שבטל
ודחה ראשון ראשון אפ''ה
כשהלך ורבה עד שהפכה
מראית המים לדם חזר דם
הבטל ויעור וחשוב דם ולא
אמרין הואיל ודחה ידחה שאין
תורת דיחוי אצל מצות:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .16פז ,ב
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ָּכל ַמ ְר ֵאה ַא ְדמו ִּמית ְ -מכַ ּ ְפ ִרין,
ו ַּמכְ ׁ ִש ִירין,
ָיבין ְ ּבכִ ּסוּי.
וְ ַח ּי ִ
ַמאי ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
" ְמכַ ּ ְפ ִרין"? ָּ -תנִינָא!
ָיבין ְ ּבכִ ּסוּי"? – ָּתנִינָא!
" ַח ּי ִ
" ַמכְ ׁ ִש ִירין" ִאיצְ ְט ִריכָ א לֵ ּיה.
" ַמכְ ׁ ִש ִירין" נ ִַּמיִ ,אי דָּ ם ַ -אכְ ׁשו ֵּרי ַמכְ ׁ ַשר!
ִאי ַמ ּיָא ַ -אכְ ׁשו ֵּרי ַמכְ ׁ ְש ֵרי!
לֹא צְ ִריכָ א ׁ ֶש ִּת ְמד ּו ְ ּב ֵמי ְ ּג ׁ ָש ִמים.
ֵמי ְ ּג ׁ ָש ִמים נ ִַּמיֵּ ,כיוָ ן דְּ ׁ ָש ִקיל וְ ָר ֵמי ַא ְח ׁ ְש ִבינְה ּו!
לֹא צְ ִריכָ א ׁ ֶש ּנ ְִת ְמד ּו ֵמ ֲאלֵ ֶיהן.
ַרב ַא ִּסי ִמ ְ ּנ ַה ְר ִ ּביל אוֹ ֵמר:
ִ ּבצְ לֶ לְ ָּתא דְּ ָד ָמא.
ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ִמדִּ ְפ ִּתי ָא ַמר:
ָענו ּׁש ָּכ ֵרת,
וְ הוּא דְּ ִא ָּיכא ְּכזַ יִת.
ִיתא ָּתנָא:
ְ ּב ַמ ְתנ ָ
" ְמ ַט ְּמ ִאים ְ ּבא ֶֹהל".
וְ הוּא דְּ ִא ָּיכא ְר ִב ִיעית.

רש"י
כל מראה אדמומית .כל זמן שיש
בדם מראה אדמומית הוי דם
לכפרה ולזריקה ולהכשיר את
הזרעים ולקמיה פריך אי מים
הוא מי אכשורי מכשרי:
שתמדו .שערבו עם מי גשמים
שאים מכשירים אלא היכא
דאחשביהו לירד על הפירות
והכא משום דם דהוי משקה
אע''ג דלא אחשבה לירד על
הפירות מכשיר דתן )מכשירין
פ''א מ''א( כל משקה שתחלתו
לרצון שחשב למאומה אע''פ
שאין סופו לרצון מכשיר:
ופרכין מי גשמים מי כיון
דשקיל .במא:
ורמי .לתוך הדם אחשביהו
לכך:
בצללתא דדמא .באותן מים
שהם מן הדם עצמן כשהוא
קרש יש סביבותיו צלול כמים
ואם יש בו מראית דם מכשיר
ואי לא לא:
עוש כרת .האוכלו:
והוא דאיכא כזית .דם גמור:
ומטמא באהל .כל זמן שיש בו
מראית דם אם של מת הוא:
והוא דאיכא רביעית .מן הדם
גמור והוא שיעור לטומאת אהל
דכתיב )במדבר ו( על פש מת
ובשיעור רביעית השמה תלויה:
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 .17פז ,ב – פח ,א
ְּתנַן ָה ָתם:
" ָ ּכל ַמ ׁ ְש ֵקה ַה ֵּמת – ְטהוֹ ִרין,
חוּץ ִמדָּ מוֹ .
וְ ָכל ַמ ְר ֵאה ַא ְדמו ִּמית ׁ ֶשבּ וֹ ְ -מ ַט ְּמ ִאין ְ ּבא ֶֹהל".
ּו" ַמ ׁ ְש ֵקה ַה ֵּמת ְטהוֹ ִרין".
ו ְּר ִמינְה ּו:
ּ
" ַמ ׁ ְש ֵקה ְטב ּול יוֹ ם ַ)מ ׁ ְש ִקין ַהיוֹ צְ ִאין ִמ ֶּמ ּנוּ( ּ ְ -כ ַמ ׁ ְש ִקין ׁ ֶשנּוֹ ֵג ַע ָ ּב ֶהן.
פח,א וְ ֵאלּ ּו וָ ֵאלּ ּו ֵ -אין ְמ ַט ְּמ ִאין.
ו ׁ ְּש ָאר ָ ּכל ַה ְּט ֵמ ִאין,
ֵ ּבין ַק ִ ּלין ֵ ּבין ֲחמו ִּרין ַ -מ ׁ ְש ִקין ַה ּיוֹ ְצ ִאין ֵמ ֶהן ְ ּכ ַמ ׁ ְש ֶקה ַהנּ וֹ ֵג ַע ָ ּב ֶהן,
וְ ֵאלּ ּו וְ ֵאלּ ּו ְּת ִח ָ ּלה  -חוּץ ִמן ַה ַּמ ׁ ְש ֶקה ׁ ֶשהוּא ַאב ַה ּטו ְּמ ָאה" )טבול יום ב ,א(.
ַמאי " ַק ִ ּלין"? ו ַּמאי " ֲחמו ִּרין"?
ַמאי לָ או " ַק ִ ּלין" ֶ ׁ -ש ֶרץ וְ זָ ב.
וַ " ֲחמו ִּרין" – ֵמת.
לֹא!
" ַק ִ ּלין" – ׁ ֶש ֶרץ.
וַ " ֲחמו ִּרין" – זָ ב.
ַמאי ׁ ְשנָא" :זָ ב"  -דְּ גָ זְ ר ּו ֵ ּב ּיה ַר ָ ּבנָן?
ו ַּמאי ׁ ְשנָאֵ " :מת"  -דְּ לֹא ָ ּגזְ ר ּו ֵ ּב ּיה ַר ָ ּבנָן?
ֵיה ּ ָ -גזְ ר ּו ֵ ּב ּיה ַר ָ ּבנָן.
זָ ב דְּ לֹא ְ ּב ִדילֵ י ִאינ ׁ ְֵשי ִמי ּנ ּ
ֵמת דִּ ְב ִדילֵ י ִאינ ׁ ְֵשי ִמי ֵּנ ּיה  -לֹא ָ ּגזְ ר ּו ֵ ּב ּיה ַר ָ ּבנָן.

רש"י
משקה המת .כגון דמעת עיו
וחלב אשה:
כל מראה אדמומית שבו מטמא.
כלומר צללתא דדמא כל זמן
שמראהו אדום טמא:
משקה טבול יום .אותן משקין
היוצאים ממו הרי הן כמשקין
שהוא וגע בהן:
ואלו ואלו אין מטמאין .דלא גזור
בהו רבן טומאה:
ואלו ואלו תחלה .שאפילו שי
מטמא משקין להיות תחלה
כדתן )לעיל דף לד (.כל הפוסל
את התרומה דהייו שי מטמא
משקין ועושה אותן תחלה חוץ
מן הטבול יום:
תחלה .ראשון לטמא שי והשי
שלישי:
חוץ ממשקה שהוא אב
הטומאה .כגון שלשה מעייות
הזב המויין במס' דה בפרק דם
הדה )דף ד (:שהן אב הטומאה
לטמא אדם וכלים זובו ורוקו
ומימי רגליו ושכבת זרעו של כל
אדם דילפין מרוק דכתיב
)ויקרא טו( וכי ירוק הזב מה רוק
שהוא מתעגל ומתאסף יחד
ואחר כך יוצא אף כל שהוא
מתעגל ויוצא ומשקין אחרים
יוצאין ממו שאים אב
הטומאה לפי שאים מתעגלים
ויוצאין כרוק ואלו הן דמעת עיו
דם מגפתו וחלב האשה:
שרץ .כגון מימי רגליו של שרץ
המצאים בשלפוחית שלו:
הכי גרסין מאי לאו קלין שרץ
וזב וחמורין מת .מת חמור הוא
שהוא אבי אבות הטומאה:
לא קלין שרץ וחמורין זב .אבל
משקה המת טהורים חוץ מדמו
שהוא מטמא מן התורה כדכתיב
)במדבר ו( על פש מת:
מאי שא זב דגזור רבן .מיהא
טומאה מתחלה במשקין שאין
אב הטומאה מעייות ומאי שא
מת דלא גזור:
זב .לפי שהוא חי לא בדילי אישי
מייה ועוד שאיו יכר לכל:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .18פח ,א
יתז וְ ׁ ֶש ַעל ַה ַּס ִ ּכין ַ -ח ָ ּייב ְל ַכ ּסוֹ ת.
"דָּ ם ַה ִ ּנ ָּ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ימ ַתי? ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵאין ׁ ָשם דָּ ם ֶא ָ ּלא הוּא,
ֵא ָ
ֲא ָבל יֵ ׁש ׁ ָשם דָּ ם ׁ ֶשלֹא הוּא ָ ּ -פטוּר ִמ ְ ּל ַכ ּסוֹ ת".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
""וְ כִ ָ

ּסה ּו" ) 358ויקרא יז,יג(  -מל ּמד
ְ ַ ֵ

יתז,
ׁ ֶשדָּ ם ַה ִ ּנ ָּ
וְ ׁ ֶש ַעל ַה ַּס ִ ּכין ַ -ח ָ ּייב ְל ַכ ּסוֹ ת.

ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ימ ַתי? ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵאין ׁ ָשם דָּ ם ֶא ָ ּלא הוּא,
ֵא ָ
ֲא ָבל יֵ ׁש ׁ ָשם דָּ ם ׁ ֶשלֹא הוּא ָ ּ -פטוּר ִמ ְ ּל ַכ ּסוֹ ת".
ַּת ְניָא ִא ָיד ְך:
""וְ כִ ָּסה ּו" )ויקרא יז,יג( ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ָ ּכל דָּ מוֹ ַח ָ ּייב ְל ַכ ּסוֹ ת.
יתז,
ִמ ָ ּכאן ָא ְמר ּו :דָּ ם ַה ִ ּנ ָּ
וְ ׁ ֶש ַעל ֲא ַג ּ ַפיִ ים ַ -ח ָ ּייב ְל ַכ ּסוֹ ת.
יאל:
ָא ַמר ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםֶ ׁ :שלֹא ִ ּכ ָּסה דַּ ם ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש,
ֲא ָבל ִ ּכ ָּסה דַּ ם ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ָ ּ -פטוּר ִמ ְ ּל ַכ ּסוֹ ת".
ְ ּב ַמאי ָקא ִמ ְיפלְ גֵ י?
ַר ָ ּבנָן ַס ְב ֵרי" :דָּ מוֹ " )ויקרא יז,יג( ָּ -כל דָּ מוֹ .
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָס ַבר" :דָּ מוֹ "  -וַ ֲא ִפילּ ּו ִמ ְקצָ ת דָּ מוֹ .
וְ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ָס ַבר" :דָּ מוֹ " – ַה ְּמיו ָּחד.

ש ָר ֵאל ו ִּמן ַה ֵ ּגר ַה ָ ּגר ְ ּבתוֹ כָ ם ֲא ׁ ֶשר יָ צוּד ֵציד ַח ָ ּיה אוֹ עוֹ ף ֲא ׁ ֶשר יֵ ָאכֵ ל וְ ׁ ָש ַפ ְך ֶאת דָּ מוֹ וְ כִ ָּסה ּו ֶ ּב ָע ָפר
 358וְ ִא ׁיש ִא ׁיש ִמ ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ

רש"י
אמר רבי יהודה כו' .לקמיה
מפרש טעמיה:
אגפיים .כותלי בית השחיטה
ולשון אגפיים כמו אגפי המים
גדותיה:
אבל כסה דם הפש כו' .ושלש
מחלוקות הן רבן סברי כוליה
בעי כסוי ולרבי יהודה אפילו דם
הפש לא בעי כסוי אלא מקצתו
כדקתי דדם היתז פטור
מלכסות ואפילו הוא דם הפש
ובלבד שיהא שם דם אחר ולרבן
שמעון בן גמליאל דם הפש
כוליה בעי כסוי:
רבן סברי דמו כל דמו .משמע:

"כּסּוּי ַה ָדּם"
מסכת חולין פרק ו' – ִ

437

 .19פח ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַ ּב ֶּמה ְמ ַכ ִּסין ו ַּב ֶּמה ֵאין ְמ ַכ ִּסין?
ְמ ַכ ִּסיןּ ְ :בזֶ ֶבל ַהדַּ ק,
ו ְּבחוֹ ל ַהדַּ ק,
ְ ּב ִסיד,
ו ַּב ַח ְר ִסית,
ו ִּב ְל ֵבנָ ה,
ו ִּב ְמגו ָּפה ׁ ֶש ְ ּכ ָת ׁ ָשן.
ֲא ָבל ֵאין ְמ ַכ ִּסין :לֹא ְ ּבזֶ ֶבל ַה ַ ּגס,
וְ לֹא ְ ּבחוֹ ל ַה ַ ּגס,
וְ לֹא ִ ּב ְל ֵבנָ ה ו ַּב ְּמגו ָּפה ׁ ֶשלֹא ְ ּכ ָת ׁ ָשן,
וְ לֹא יִ ְכ ּ ֶפה ָע ָליו ֶאת ַה ְ ּכ ִלי ְ ּכ ָלל
יאל:
ָא ַמר ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
דָּ ָבר ׁ ֶש ְּמ ַגדֵּ ל בּ וֹ ְצ ָמ ִחים ְ -מ ַכ ִּסין בּ וֹ ,
וְ ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ַגדֵּ ל ְצ ָמ ִחים ֵ -אין ְמ ַכ ִּסין בּ וֹ .

ְ ּג ָמ ָרא
ֵהיכֵ י דָּ ֵמי "חוֹ ל ַהדַּ ק"?
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָּכל ׁ ֶש ֵאין ַה ּיוֹ צֵ ר צָ ִר ְיך לְ כָ ְת ׁשוֹ .
וְ ִא ָּיכא דְּ ַמ ְתנִי לָ ּה ַא ּ ֵס ָיפא:
" ֲא ָבל ֵאין ְמ ַכ ִּסין לֹא ְ ּבזֶ ֶבל ַה ַ ּגס וְ לֹא ְ ּבחוֹ ל ַה ַ ּגס".
ֵהיכֵ י דָּ ֵמי "חוֹ ל ַה ַ ּגס"?
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָּכל ׁ ֶש ַה ּיוֹ צֵ ר צָ ִר ְיך לְ כָ ְת ׁשוֹ .
ַמאי ֵ ּבי ַניְיה ּו?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
דְּ צָ ִר ְיך וְ לֹא צָ ִר ְיך,
דְּ ִמ ּ ְיפ ִר ְיך ִא ּ ָיפרוּכֵ י.

רש"י
מתי'
חרסית .שחיקת חרסים:
מגופה .שעל פי חבית:
גמ'
איכא ביייהו דצריך ולא צריך.
ללישא קמא דאמר אין צריך
קרי חול הדק ומותר האי מי
בכלל אין צריך הוא ותורת חול
הדק עליו ומותר וללישא בתרא
דקרי חול הגס ואסור כל שצריך
לכותשו האי מי בכלל צריך
לכותשו הוא וחול הגס שמו
ואסור:
דמיפריך איפרוכי .ביד:
עורת .ארישט''א שמערין מן
הפשתן:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .20פח ,א-ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
359
ּ
ּ
""וְ כִ ָּסה ּו" )ויקרא יז,יג(  -יָ כוֹ ל יְ ַכ ֶסנּ ּו ַ ּב ֲא ָבנִ ים אוֹ יִ ְכ ֶפה ָע ָליו ֶאת ַה ְ ּכ ִלי?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ֶ " :ב ָע ָפר".
וְ ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ָע ָפרִ ,מ ַ ּניִ ן ְל ַרבּ וֹ ת :זֶ ֶבל ַהדַּ ק,
וְ חוֹ ל ַהדַּ ק,
יקת ֲא ָבנִ ים,
ו ׁ ְּש ִח ַ
יקת ַח ְר ִסית,
ו ׁ ְּש ִח ַ
ּ
וּנְ עוֹ ֶרת ִפ ׁ ְש ָּתן דַּ ָ ּקה,
וּנְ סוֹ ֶרת ׁ ֶשל ָח ָר ׁ ִשין דַּ ָ ּקה,
פח,ב
וְ ִסיד,
וְ ַח ְר ִסית,
ְל ָבנָ ה ו ְּמגו ָּפה ׁ ֶש ְ ּכ ָת ׁ ָשן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ כִ ָּסה ּו".
יָ כוֹ ל ׁ ֶש ֲאנִ י ְמ ַר ֶ ּבה ַאף :זֶ ֶבל ַה ַ ּגס,
וְ חוֹ ל ַה ַ ּגס,
יקת ְ ּכ ֵלי ַמ ָּתכוֹ ת,
ו ׁ ְּש ִח ַ
ו ְּל ֵבנָ ה,
ו ְּמגו ָּפה ׁ ֶשלֹא ְ ּכ ָת ׁ ָשן,
וְ ֶק ַמח,
וְ סו ִ ּּבין,
וּמ ּו ְר ָסן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ֶ " :ב ָע ָפר".
ית ְל ַרבּ וֹ ת ֶאת ֵאלּ ּו ,ו ְּלהוֹ ִציא ֶאת ֵאלּ ּו?
ו ָּמה ָר ִא ָ
יעט,
ַא ַחר ׁ ֶש ִר ָ ּ
יבה ַה ָ ּכתוּב ו ִּמ ֵ
ְמ ַר ֶ ּבה ֲאנִ י ֶאת ֵ -אלּ ּו ׁ ֶש ֵהן ִמין ָע ָפר,
וּמוֹ ִציא ֲאנִ י ֶאת ֵ -אלּ ּו ׁ ֶש ֵאין ִמין ָע ָפר".
ֵא ָימא" :וְ כִ ָּסה ּו" – ְּכלָ ל,
" ָע ָפר" – ּ ְפ ָרט,
ְּכלָ ל ו ְּפ ָרט ֵ -אין ַ ּב ְּכלָ ל ֶא ָּלא ַמה ׁ ּ ֶש ַ ּב ּ ְפ ָרט.
" ָע ָפר" – ִאין,
ִמידֵּ י ַא ֲח ִרינָא – לֹא!
ָא ַמר ַרב ָמ ִרי:
ְ
ִמ ׁ ּשוּם דַּ ֲהוָ ה ְּכלָ ל ַה ָ ּצ ִריך לַ ּ ְפ ָרט,
וְ כָ ל ְּכלָ ל ַה ָ ּצ ִר ְיך לַ ּ ְפ ָרט ֵ -אין דָּ נִין אוֹ תוֹ ִ ּבכְ לָ ל ו ְּפ ָרט.

ש ָר ֵאל ו ִּמן ַה ֵ ּגר ַה ָ ּגר ְ ּבתוֹ כָ ם ֲא ׁ ֶשר יָ צוּד ֵציד ַח ָ ּיה אוֹ עוֹ ף ֲא ׁ ֶשר יֵ ָאכֵ ל וְ ׁ ָש ַפ ְך ֶאת דָּ מוֹ וְ כִ ָּסה ּו ֶ ּב ָע ָפר
 359וְ ִא ׁיש ִא ׁיש ִמ ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ

רש"י
סורת .שמגררין גרים במגירה
פגומה וקוצצים בה עצים והיא
משרת סורת דקה כעפר:
ת''ל וכסהו .בפי עצמו דרש
מדלא כתיב ושפך דמו ובעפר
יכסו דהוי משמע עפר ולא דבר
אחר דלא כתיב כסוי אלא לבתר
עפר אבל השתא מדריש וכסהו
באפי פשיה:
ושחיקת כלי מתכות .דלא
איקרי עפר:
סובין .שהפה קולטת:
היוצאת
קליפה
מורסן.
כשכותשים במכתשת:
לאחר שריבה הכתוב ומיעט.
שכתב לך שי מקראות אחד
לרבות ואחד למעט אמרת מעתה
יש לך לומר כל הך דלעיל מין
עפר יהו מה עפר מיוחד שמגדל
צמחין אף כל שמגדל צמחים וכל
הך קים להו לרבן שמגדלין
צמחין:
מידי אחריא לא .ואע''ג דמגדל
צמחין:
כלל הצריך לפרט .דלא סגי ליה
לכלל בלאו פרטא דאי הוה כתיב
וכסהו הוי משמע יכפה עליו את
הכלי כדקתי רישא ואיצטריך
עפר להורות שאין כסוי זה אלא
בדבר המתערב ובלע בו כגון עפר
וכיוצא בו וכי דייין ליה בכלל
ופרט היכא דכללא לא משתמע
אלא בחד עייא ומרבי מילי
טובא והדר אתי פרט למעוטי כל
מילי דכלל אבל הכא דמשתמע
כללא בתרי עייי ב' כסויין שאין
דומים זה לזה כגון כסוי דבר
שלם כגון כלי וכסוי דבר דק כגון
עפר תו לא אתי פרטא אלא
לפרושי כסוי קמא דלאו בדבר
שלם הוא ולאו למעוטי לגמרי:
כלל הצריך לפרט .ללמוד כלל מן
הפרט כדאמרי' )מו''ק דף כא(.
רבים צריכין לו תלמיד וצריך לו
רבו )ב''מ דף לג (.ודוגמתו שיו
בבכורות )דף יט (.מכלל הצריך
לפרט כיצד קדש לי כל בכור יכול
אפילו קבה במשמע ת''ל זכר אי
זכר יכול אפילו יצאה קבה
לפיו הוה ליה בכור לזכרים
תלמוד לומר פטר רחם הרי פרט
שהכלל צריך ללמוד הימו:
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 .21פח ,ב
דָּ ַר ׁש ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ַרב ִח ְסדָּ א:
ֵאין ְמכַ ּ ִסים ֶא ָּלא ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶשזּוֹ ְר ִעין בּ וֹ ו ַּמצְ ִמ ַיח.
ָא ַמר ָר ָבא:
ַהאי בּ ו ְּרכָ א!
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק לְ ָר ָבא:
ַמאי בּ ו ְּרכָ ֵת ּיה?
ֲאנָא ַא ְמ ִר ָית ּה ִנ ֲיהלֵ ּיה,
ִיהלֵ ּיה:
ִיתא ַא ְמ ִר ָית ּה נ ֲ
ו ֵּמ ָהא ַמ ְתנ ָ
" ָהיָ ה ְמ ַה ֵ ּל ְך ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ,וְ ֵאין לוֹ ֵא ֶפר ְל ַכ ּסוֹ ת ׁ -שוֹ ֵחק דִּ ינַ ר זָ ָהב ו ְּמ ַכ ֶּסה.
ָהיָ ה ְמ ַה ֵ ּל ְך ִ ּב ְס ִפינָ ה ,וְ ֵאין לוֹ ָע ָפר ְל ַכ ּסוֹ ת  -שׂוֹ ֵרף ַט ִ ּליתוֹ ו ְּמ ַכ ֶּסה".
שוֹ ֵרף ַט ִ ּליתוֹ ו ְּמ ַכ ֶּסה" ַ -א ׁ ְש ְּכ ָחן ֵא ֶפר דְּ ִא ְ ּיק ֵרי ָע ָפר,
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמאׂ " :
ֶא ָּלא "דִּ ינַ ר זָ ָהב" – ְמ ָנלָ ן?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
"וְ ַע ְפרוֹ ת זָ ָהב לוֹ " ) 360איוב כח,ו(.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ֵאין ְמ ַכ ִּסין ֶא ָ ּלא ֶ ּב ָע ָפר,
דִּ ְב ֵרי ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ָמ ִצינ ּו ֵא ֶפר ׁ ֶש ָ ּקרוּי ָע ָפר,
ש ֵר ַיפת" ) 361במדבר יט ,יז( וְ גוֹ '.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ לָ ְקח ּו לַ ּ ָט ֵמא ֵמ ֲע ַפר ְ ׂ
ו ֵּבית ׁ ַש ַּמאי?
ֲע ַפר ְׂש ֵר ָיפה ִ -א ְ ּיק ֵרי ָע ָפר,
ְס ָּת ָמא  -לֹא ִא ְ ּיק ֵרי.
ָּתנָא:
יהןַ :ה ׁ ּ ָשחוֹ ר,
ל
ע
ו
יפ
ס
"הוֹ ִ ּ ֲ ֵ ֶ
וְ ַה ָ ּכחוֹ ל,
וְ נִ ְק ַרת ּ ִפ ּ
יסו ִּלין,
וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִריםַ :אף ַה ַּז ְרנִ ְ
יך".

ְ 360מקוֹ ם ַס ּ ִפיר ֲא ָבנֶ ָיה וְ ַע ְפרֹת זָ ָהב ל ֹו
ש ֵר ַפת ַה ַח ָּטאת וְ נָ ַתן ָעלָ יו ַמיִ ם ַח ִ ּיים ֶאל ֶּכלִ י
 361וְ לָ ְקח ּו לַ ָּט ֵמא ֵמ ֲע ַפר ְ ׂ

רש"י
אלא בדבר שזורעין בו ומצמיח.
למעוטי ארץ מליחה:
האי בורכא .איו עיקר לשון
בור:
במדבר .ארץ ציה שאיה
מצמחת:
דיר זהב .לקמיה יליף ועפרות
זהב לו :שחיקה אין אבים לא
לא גרסין:
אשכחן אפר דאיקרי עפר .מעפר
שריפת החטאת:
השחור .פחמין כתושין:
קרת פיסולין .עפר שמקרין מן
הרחיים:
הזריך .אורפימ''ט:
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 .22פח ,ב
ָא ַמר ָר ָבא:
ִ ּב ְׂשכַ ר ׁ ֶש ָא ַמר ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו" :וְ ָאנֹכִ י ָע ָפר וָ ֵא ֶפר" ) 362בראשית יח,כז( –
זָ כ ּו ָ ּבנָיו לִ ׁ ְש ֵּתי ִמצְ וֹ תֵ :א ֶפר ּ ָפ ָרה,
וַ ֲע ַפר סוֹ ָטה.
וְ לִ ְיח ׁשוּב נ ִַּמי ֲע ַפר ִּכ ּסוּי ַהדָּ ם!
ָה ָתם ֶ -הכְ ׁ ֵשר ִמצְ וָ ה ִא ָּיכא,
ֲהנ ָָאה לֵ ָּיכא.
וְ ָא ַמר ָר ָבא:
ְ
פט,א ִ ּב ְׂשכַ ר ׁ ֶש ָא ַמר ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּוִ "^ :אם ִמחוּט וְ ַעד ְ ׂ
שרוֹ ך נַ ַ
זָ כ ּו ָ ּבנָיו לִ ׁ ְש ֵּתי ִמצְ וֹ ת :לְ חוּט ׁ ֶשל ְּתכֵ לֶ ת,
ו ְּרצו ָּעה ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּילין.

על" ) 363בראשית יד ,כג( –

ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא " ְרצו ָּעה ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּילין" –
ְּכ ִתיב" :וְ ָרא ּו ָּכל ַע ּ ֵמי ָה ָא ֶרץ ִּכי ׁ ֵשם ה' נִ ְק ָרא ָעלֶ ָיך") 364דברים כח ,י(.
וְ ַת ְניָא:
יעזֶ ר ַה ָ ּגדוֹ ל אוֹ ֵמר:
ל
א
" ַר ִ ּבי ֱ ִ ֶ
ֹאש".
ילין ׁ ֶש ָ ּבר ׁ
ֵאלּ ּו ְּת ִפ ִ ּ
ֶא ָּלא "חוּט ׁ ֶשל ְּתכֵ לֶ ת" ַ -מאי ִהיא?
דְּ ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ַמה ִ ּנ ׁ ְש ַּת ָ ּנה ְּת ֵכ ֶלת ִמ ָ ּכל ַהצִּ ְבעוֹ נִ ין?
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְּת ֵכ ֶלת  -דּ וֹ ָמה ְליָ ם,
יע,
וְ יָ ם  -דּ וֹ ֶמה ְל ָר ִק ַ
ּ
יע  -דּ וֹ ֶמה ְל ֶא ֶבן ַס ִפיר,
וְ ָר ִק ַ
וְ ֶא ֶבן ַס ּ ִפיר  -דּ וֹ ָמה ְל ִכ ֵּסא ַה ָ ּכבוֹ ד,
ש ָר ֵאל וְ ַת ַחת ַרגְ לָ יו" ) 365שמות כד ,י( וְ גוֹ '.
דִּ ְכ ִתיב" :וַ ִ ּי ְרא ּו ֶאת ֱאל ֵֹהי יִ ְ ׂ
ו ְּכ ִתיבְּ " :כ ַמ ְר ֵאה ֶא ֶבן ַס ּ ִפיר דְּ מוּת ִּכ ֵּסא" ) 366יחזקאל א ,כו(".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא:
ָק ׁ ֶשה ֶ ּגזֶ ל ַה ּנ ֱֶאכָ ל,
ׁ ֶש ֲא ִפילּ ּו צַ דִּ ִיקים ְ ּגמו ִּרים ֵאינָן יְכוֹ לִ ין לְ ַה ְחזִ ירוֹ ,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרּ ִ " :בלְ ָע ַדי ַרק ֲא ׁ ֶשר ָאכְ ל ּו ַה ְּנ ָע ִרים" ) 367בראשית יד ,כד(.

ֹאמר ִה ֵּנה נָ א הוֹ ַאלְ ִּתי לְ ַד ֵ ּבר ֶאל ֲאדֹנָ י וְ ָאנֹכִ י ָע ָפר וָ ֵא ֶפר
 362וַ ַ ּי ַען ַא ְב ָר ָהם וַ ּי ַ
ְ
ְ
ֹאמר ֲאנִ י ֶה ֱע ׁ ַש ְר ִּתי ֶאת ַא ְב ָרם
ִ 363אם ִמחוּט וְ ַעד ְ ׂ
שרוֹ ך נַ ַעל וְ ִאם ֶא ַּקח ִמ ָּכל ֲא ׁ ֶשר לָ ך וְ ל ֹא ת ַ
 364וְ ָרא ּו ָּכל ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ִּכי ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה נִ ְק ָרא ָעלֶ ָיך וְ יָ ְרא ּו ִמ ֶּמךָּ
שה לִ ְבנַ ת ַה ַּס ּ ִפיר וּכְ ֶע ֶצם הַ ׁ ּ ָש ַמיִ ם לָ ט ֹהַ ר
ש ָר ֵאל וְ ַת ַחת ַרגְ לָ יו ְּכ ַמ ֲע ֵ ׂ
 365וַ ִ ּי ְרא ּו ֵאת ֱאל ֵֹהי יִ ְ ׂ
ֹאשם ְּכ ַמ ְר ֵאה ֶא ֶבן ַס ּ ִפיר דְּ מוּת ִּכ ֵּסא וְ ַעל דְּ מוּת ַה ִּכ ֵּסא דְּ מוּת ְּכ ַמ ְר ֵאה ָא ָדם ָעלָ יו ִמלְ ָמ ְעלָ ה
 366ו ִּמ ַּמ ַעל לָ ָר ִק ַיע ֲא ׁ ֶשר ַעל ר ׁ ָ
ּ ִ 367בלְ ָע ַדי ַרק ֲא ׁ ֶשר ָאכְ ל ּו ַה ְּנ ָע ִרים וְ ֵחלֶ ק ָה ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ָהלְ כ ּו ִא ִּתי ָענֵ ר ֶא ׁ ְשכּ ֹל ו ַּמ ְמ ֵרא ֵהם יִ ְקח ּו ֶחלְ ָקם

רש"י
האה ליכא .במצוה זו דבלאו
כסוי מי הוה משתרי בשר אבל
באפר פרה איכא האה שמטהרו
מטומאתו דאי לאו אפר אין לו
טהרה עולמית עפר סוטה מטיל
שלום בין איש לאשתו וקתה
וזרעה זרע:
אם מחוט ועד שרוך .שלא רצה
ליהות מן הגזל:
שרוך .רצועה:
חוט של תכלת .לציצית:
רצועה של תפילין .לקשור:
בשלמא רצועה של תפילין.
איכא האה דכתיב ויראו ממך:
אלו תפילין שבראש .אות הן
לכל כי שם ה' קרא עליך:
מאי היא .מאי האה איכא:
מה שתה תכלת .שהזקיקתה
תורה לציצית:
שהתכלת דומה לים .שהחלזון
מן הים הוא עולה אחת לשבעים
שה ומראית דמו דומה לים וים
או רואין שדומה לרקיע ורקיע
לספיר וספיר לכסא הכבוד
דכתיב ותחת רגליו כמעשה לבת
הספיר והוא כעצם השמים
אלמא שמים דומין לספיר וספיר
הוא כסא הכבוד דכתיב כמראה
כסא
דמות
ספיר
אבן
וכשהקב''ה מסתכל בכסא
הכבוד שלו זכר במצוה זו שהיא
כגד כל המצות:
האכל .הגוזל ואוכל קשה הוא
לעשות תשובה:
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 .23פט ,א
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ַא ָּתה מוֹ צֵ א דְּ ָב ָריו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּגלִ ילִ י ַ ּב ַה ָ ּג ָדה ֲ -עשֵׂ ה ָאזְ נ ָ
ֶיך ַּכ ֲא ַפ ְר ֶּכ ֶסת.
""ל ֹא ֵמ ֻר ְ ּבכֶ ם ִמ ָּכל ָה ַע ּ ִמים ָח ׁ ַשק ה' ָ ּבכֶ ם") 368דברים ז ,ז( וְ גוֹ '.
ש ָר ֵאל :חוֹ ׁ ְש ָקנִ י ָ ּב ֶכם,
ָא ַמר ָל ֶהם ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְליִ ְ ׂ
יע ָל ֶכם ְ ּגדו ָ ּּלהַ ,א ֶּתם ְמ ַמ ֲע ִטין ַע ְצ ְמ ֶכם ְל ָפנַ י,
ׁ ֶש ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ֲאנִ י ַמ ׁ ְש ּ ִפ ַ
369
נָ ַת ִּתי ְ ּגדו ָ ּּלהְ :ל ַא ְב ָר ָהם ָ -א ַמר ְל ָפנַ י" :וְ ָאנֹכִ י ָע ָפר וָ ֵא ֶפר" )בראשית יח ,כז(.
ְלמ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן ָ -א ְמר ּו " :370וְ נַ ְחנ ּו ָמה" ) 371שמות טז ,ח(.
ְל ָדוִ ד ָ -א ַמר" :וְ ָאנֹכִ י תוֹ לַ ַעת וְ ל ֹא ִא ׁיש" ) 372תהילים כב ,ז(.
ֲא ָבל עוֹ ְב ֵדי כּ וֹ ָכ ִבים ֵאינָ ן ֵ ּכן,
373
נָ ַת ִּתי ְ ּגדו ָ ּּלהְ :לנִ ְמרוֹ ד ָ -א ַמרָ " :ה ָבה נִ ְבנֶ ה לָ נ ּו ִעיר" )בראשית יא ,ד(.
ְל ַפ ְרעֹה ָ -א ַמרִ " :מי ה'" ) 374שמות ה ,ב(.
ְל ַסנְ ֵח ִריב ָ -א ַמרִ " :מי ְ ּבכָ ל ֱאל ֵֹהי ָה ֲא ָרצוֹ ת" ) 375מלכים ב יח ,לה( וְ גוֹ '.
ִלנְ בו ַּכ ְדנֶ צַּ ר ָ -א ַמרֶ " :א ֱעלֶ ה ַעל ָ ּב ֳמ ֵתי ָעב" ) 376ישעיה יד ,יד(.
ְל ִח ָירם ֶמ ֶל ְך צוֹ ר ָ -א ַמר" :מוֹ ׁ ַשב ֱאל ִֹהים יָ ׁ ַש ְב ִּתי ְ ּבלֵ ב יַ ּ ִמים" ) 377יחזקאל כח ,ב(".
ָא ַמר ָר ָבא וְ ִא ֵּית ָימא ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר ְ ּבמ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן יוֹ ֵתר ִמ ַּמה ׁ ּ ֶש ּנ ֱֶא ַמר ְ ּב ַא ְב ָר ָהם,
דְּ ִאילּ ּו ְ ּב ַא ְב ָר ָהם ְּכ ִתיב" :וְ ָאנֹכִ י ָע ָפר וָ ֵא ֶפר" )בראשית יח ,כז(.
וְ ִאילּ ּו ְ ּבמ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן ְּכ ִתיב" :וְ נַ ְחנ ּו ָמה" )שמות טז ,ח(.
וְ ָא ַמר ָר ָבא וְ ִא ֵּית ָימא ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֵאין ָהעוֹ לָ ם ִמ ְת ַק ּיֵים ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְש ִביל מ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן,
ימה" ) 378איוב כו ,ז(.
ְּכ ִתיב ָהכָ א" :וְ נַ ְחנ ּו ָמה" )שמות טז ,ח( וּכְ ִתיב ָה ָתםּ " :תוֹ לֶ ה ֶא ֶרץ ַעל ְ ּבלִ ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִאילָ ָעא:
ֵאין ָהעוֹ לָ ם ִמ ְת ַק ּיֵים ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְש ִביל ִמי ׁ ֶשבּ וֹ לֵ ם ֶאת ַעצְ מוֹ ִ ּב ׁ ְש ַעת ְמ ִר ָיבה,
ימה" )איוב כו ,ז(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרּ " :תוֹ לֶ ה ֶא ֶרץ ַעל ְ ּבלִ ָ
ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ָא ַמר:
ִמי ׁ ֶש ֵּמ ִׂשים ַעצְ מוֹ ְּכ ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ ,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :ו ִּמ ַּת ַחת זְ רוֹ עוֹ ת עוֹ לָ ם" ) 379דברים לג ,כז(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ּ
ּ
ּ
יש ִרים ִּת ׁ ְש ְפט ּו ְבנֵ י ָא ָדם" )תהילים נח ,ב(?
ַמאי דִּ כְ ִתיבַ " :ה ֻא ְמנָ ם ֵאלֶ ם ֶצ ֶדק ְּת ַד ֵברוּן ֵמ ׁ ָ
ָמה או ָּּמנוּתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ָ ּבעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה?
ָי ִׂשים ַעצְ מוֹ ְּכ ִא ֵּלם.
יָכוֹ ל ַאף לְ ִד ְב ֵרי ּתוֹ ָרה?
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמרֶ " :צ ֶדק ְּת ַד ֵ ּברוּן".
יָכוֹ ל יָגִ יס דַּ ְע ּתוֹ ?
יש ִרים ִּת ׁ ְש ּ ְפט ּו ְ ּבנֵ י ָא ָדם".
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמרֵ " :מ ׁ ָ

 368ל ֹא ֵמ ֻר ְ ּבכֶ ם ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים ָח ׁ ַשק יְ הֹוָ ה ָ ּבכֶ ם וַ ִ ּי ְב ַחר ָ ּבכֶ ם ִּכי ַא ֶּתם ַה ְמ ַעט ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים
ֹאמר ִה ֵּנה נָ א הוֹ ַאלְ ִּתי לְ ַד ֵ ּבר ֶאל ֲאדֹנָ י וְ ָאנֹכִ י ָע ָפר וָ ֵא ֶפר
 369וַ ַ ּי ַען ַא ְב ָר ָהם וַ ּי ַ
 370מסורת הש"ס .גירסת וילאָ :א ַמר
הוה ֶאת ְּתלֻ ּנֹ ֵתיכֶ ם ֲא ׁ ֶשר ַא ֶּתם ַמ ִּלינִ ם ָעלָ יו וְ נַ ְחנ ּו ָמה ל ֹא ָעלֵ ינ ּו ְתלֻ ּנ ֵֹתיכֶ ם
שבּ ַֹע ִ ּב ׁ ְשמ ַֹע יְ ָ ֹ
שר לֶ ֱאכ ֹל וְ לֶ ֶחם ַ ּבבּ ֶֹקר לִ ְ ׂ
ֹאמר מ ׁ ֶֹשה ְ ּב ֵתת יְ ה ָ ֹוה לָ כֶ ם ָ ּב ֶע ֶרב ָ ּב ָ ׂ
 371וַ ּי ֶ
הוה
ִּכי ַעל יְ ָ ֹ
 372וְ ָאנֹכִ י תוֹ לַ ַעת וְ ל ֹא ִא ׁיש ֶח ְר ּ ַפת ָא ָדם ו ְּבזוּי ָעם
שה ָּלנ ּו ׁ ֵשם ּ ֶפן נָ פוּץ ַעל ּ ְפנֵי כָ ל ָה ָא ֶרץ
ֹאשוֹ בַ ׁ ּ ָש ַמיִ ם וְ נַ ֲע ֶ ׂ
ֹאמר ּו הָ ָבה נִ ְב ֶנה ָּלנ ּו ִעיר ו ִּמגְ דָּ ל וְ ר ׁ
 373וַ ּי ְ
ש ָר ֵאל ל ֹא ֲא ׁ ַש ּל ֵַח
ש ָר ֵאל ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ֶאת יְ הֹוָ ה וְ גַ ם ֶאת יִ ְ ׂ
ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה ִמי יְ ה ָ ֹוה ֲא ׁ ֶשר ֶא ׁ ְש ַמע ְ ּבקֹלוֹ לְ ׁ ַש ַּלח ֶאת יִ ְ ׂ
 374וַ ּי ֶ
ִ 375מי ְ ּבכָ ל ֱאל ֵֹהי ָה ֲא ָרצוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּציל ּו ֶאת ַא ְר ָצם ִמ ָ ּי ִדי ִּכי יַ ִ ּציל יְ הוָ ה ֶאת יְ רו ׁ ָּש ִַלם ִמ ָ ּי ִדי
ֶ 376א ֱעלֶ ה ַעל ָ ּב ֳמ ֵתי ָעב ֶאדַּ ֶּמה לְ ֶעלְ יוֹן
ָ
ָ
מוֹשב ֱאל ִֹהים יָ ׁ ַש ְב ִּתי ְ ּבלֵ ב יַ ִּמים וְ ַא ָּתה ָא ָדם וְ ל ֹא ֵאל וַ ִּת ֵּתן לִ ְ ּבך ְּכלֵ ב ֱאל ִֹהים
ּ ֶ 377בן ָא ָדם ֱאמֹר לִ נְ גִ יד צֹר כּ ֹה ָא ַמר ֲאדֹנָ י יְ ִ ֹ
ֹאמר ֵאל ָאנִ י ׁ ַ
הוה יַ ַען ָ ּגבַ ּה לִ ְ ּבך וַ ּת ֶ
 378נ ֶֹטה ָצפ ֹון ַעל ּתֹה ּו ּתֹלֶ ה ֶא ֶרץ ַעל ְ ּבלִ י ָמה
ָ
ֹאמר ַה ׁ ְש ֵמד
ְ 379מעֹנָ ה ֱאל ֵֹהי ֶק ֶדם ו ִּמ ַּת ַחת זְ רֹעֹת ע ֹולָ ם וַ יְ גָ ֶר ׁש ִמ ּ ָפנֶ יך אוֹ יֵ ב וַ ּי ֶ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .24פט ,א-ב
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ְִע ָירא וְ ִא ֵּית ָימא ָר ָבה ַ ּבר י ְִר ְמיָה:
ְמכַ ּ ִסיןּ ַ ,ב ֲע ַפר ִעיר ַה ּנִדַּ ַחת.
וְ ַא ַּמאי?
ִא ּיסו ֵּרי ֲהנ ָָאה הוּא!
ָא ַמר ז ְִע ִירי:
לֹא ִנצְ ְרכָ ה ֶא ָּלא לַ ֲע ַפר ֲע ָפ ָר ּה,
ש ַר ְפ ָּת" ) 380דברים יג ,יז(.
דִּ כְ ִתיב" :וְ ֶאת ָּכל ׁ ְשלָ לָ ּה ִּת ְקבּ וֹ ץ ֶאל ּתוֹ ְך ְרחוֹ ָב ּה וְ ָ ׂ
ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמחו ּ ָּסר ֶא ָּלא ְק ִביצָ ה ּו ְׂש ֵר ָפה ,י
ישה ְק ִב ָיצה ּו ְׂש ֵר ָפה.
ָצָ א זֶ ה ׁ ֶש ְּמחו ּ ַּסר ְּתלִ ׁ ָ
וְ ָר ָבא ָא ַמר:
ִמצְ וֹ ת לָ או לֵ ָיהנוֹ ת ִנ ְּיתנ ּו.
י ִָתיב ָר ִבינָ א וְ ָק ָא ַמר לָ ּה לְ ָהא ׁ ְש ַמ ְע ָּתא.
ֵא ִית ֵיב ּיה ַרב ְרחו ִּמי לְ ָר ִבינָ א:
" ׁשוֹ ָפר ׁ ֶשל ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ ָכ ִבים  -לֹא יִ ְת ַקע בּ וֹ ".
ַמאי לָ אוִ ,אם ָּת ַקע  -לֹא יָצָ א!
לֹא! ִאם ָּת ַקע – יָצָ א.
"לו ָּלב ׁ ֶשל ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ ָכ ִבים  -לֹא יִ ּטוֹ ל".
ַמאי לָ אוִ ,אם נ ַָטל  -לֹא יָצָ א!
לֹא! ִאם ָנ ַטל – יָצָ א.
וְ ָה ַת ְניָא:
" ָּת ַקע  -לֹא יָ ָצא,
נָ ַטל  -לֹא יָ ָצא"!
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ּ ִשי:
ָהכִ י ַה ׁ ְש ָּתא?!
פט,ב ָה ָתם ִ ׁ ^ -שיעו ָּרא ְ ּב ִעינָן,
וַ ֲעבוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים ְּכתו ֵּתי ִמכְ ַּתת ׁ ִשיעו ָּרא.
ָהכָ א ָּ -כל ַמה דְּ ִמכְ ַּתת ְמ ַע ֵּלי לְ כִ ּסוּי!

הדרן עלך כסוי הדם

ש ַר ְפ ָּת ָב ֵא ׁש ֶאת ָה ִעיר וְ ֶאת ָּכל ׁ ְשלָ לָ ּה ָּכלִ יל לַ יה ֹוָ ה ֱאל ֶֹה ָיך וְ ָהיְ ָתה ֵּתל עוֹ לָ ם ל ֹא ִת ָ ּב ֶנה עוֹד
 380וְ ֶאת ָּכל ׁ ְשלָ לָ ּה ִּת ְקבּ ֹץ ֶאל ּתוֹ ְך ְרח ָֹב ּה וְ ָ ׂ

