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בס"ד ,כא תשרי התשע"ב.

מסכת חולין דף קטו – דף ק כא

דףקטוע"א

זרעיםאסורדווקאכדרךהנאתן,ונשארבקושיא.

א( תוס' ד"ה כל שתיעבתי ,בתוה"ד ,ואם תאמר צורם אוזן בכור

ו( גמ',מדאסררחמנאכלאיםלגבוהוכו'.הקשהבשערהמלך )כלאים

ליתסר אפילו צרמו עובד כוכבים .הקשה רבינו אליהו מזרחי )דברים

א ז( ,דעדיפא הוי לה לגמ' להוכיח מהדיוט גופיה ,מדאמרינן לקמן

ידג(,מנאלהולתוס'דאיצרםהגויאוזןבכוראינונאסר.ובפריחדש

)קלב (.דמרבינן מ"אם שור" דכלאים חייב במתנות כהונה ,דכתיב

)סימןסדס"קכו(תמהעליו,הרימשנהמפורשתהיאבבכורות)לה(.

"תתןלו"ולאלכלבו,ואיאסוריןבאכילהאיךחייב,האאמרינןלהלן

דקסדוראחדהטילמוםבבכורובאמעשהלפניחכמיםוהתירוהו.

)דףקלו(:דמתנותאינןנוהגותבטריפה.ובמצפהאיתן תירץ,דאילא

ב( בא"ד ,צורםאוזןבכורליתסר.אמנםרש"יעלהתורה )דבריםידג(

אשמועינןמהכאדשרי,לאהוידרשינןמ"אושור"לרבותכלאים,אלא

מפרש קרא ד"לא תאכל כל תועבה" ,דאסור לאכול כל שתעבתי לך

לדבראחר,ועייןשם.

כגון צורם אוזן בכור ,ומקור דבריו בספרי )שם( .וכתב הלב אריה,

ז( ]תוס' מדאסר רחמנא כלאים וכו' ,בתוה"ד ,אי אתנין למיסר של

דרש"י לא פליג אתוס' ,אלא כוונתו דהאי ילפותא אסכמתא בעלמא

הדיוט מכל שתעבתי לך כל שכן דלגבוה אסירא וכו' .לכאורה ביאור

היא,וכמושכתבותוס'בבכורות )לד(.ד"הומיקניס,ועייןשםבתוס'

דבריהם ,דמאחר דאמרינן שהדבר מתועב ולכך אסור להדיוט ,הוא

עודאופןבביאורדבריהספרי.

עצמוסיבהלאסורלגבוה,דאיןלהקריבדברמתועב,ולאבעילמילף

ג( בא"ד ,מדשרי רחמנא קדשים שהוממו .הקשה רבינו אליהו מזרחי

מכח איסור דהדיוט ,ולכך שפיר אין לחלק מתי הרביע את הכלאים,

)דברים יד ג( ,דלמא לא שרי רחמנא אלא היכא דנפל מום מעצמו,

דמאי נפקא מינא מתי נעשה תועבה .אמנם לתירוצם השני ,יסוד

אבלבהפילבומוםאפילועלידיגויאסור.ותירץהרש"ש,דכיוןדבשר

האיסור לגבוה נלמד מהדיוט ,דהיינו שאם להדיוט נאסר מכל

בחלב דאסור משום "כל שתעבתי" ,נאסר אפילו בנפלה טיפת חלב

שתעבתי ,גם לגבוה אסור ,דבעינן "ממשקה ישראל" דבר המותר

מעצמה,עלכרחיןגבימוםנמיבעינןשיאסראףבנפלמעצמו,וכיוון

לישראל ,בעינן למילף שאין חילוק לאיסור גבוה בין לפני הקדש בין

דחזינן דשרי ,מוכח דלא שייך ביה איסור "כל שתעבתי" ,וכעין זה

לאחרהקדש)א.ג.[(.

ביארבלבאריה.

ח( גמ' ,לא אמרה תורה שלח לתקלה .הקשה בקהלות יעקב )בבא

ד( תוס' ד"ה בשור וחמור ,בתוה"ד ,וקשה דלמה לא יחשב בישולשל

מציעא סימן ח( ,הרי המוצא ציפור בודאי שאין לו לחוש שמא

שבת תועבה גופה .ותירץ בגור אריה )דברים יד ג( ,דגבי שבת לא

משולחת היא ואסורה ,כיון דאזלינן בתר רובא ,ורוב עופות מותרים,

אסרה תורה את החפצא דבישול ,אלא שהגברא אסור במלאכת

ואם כן אמאי חשיב בגמ' השילוח לתקלה .ותירץ ,דכיון שהחפצא

הבישול ,שהרי לאחר שבת מותר לבשל ,וכהאי גוונא לא חשיב

בעצם הוא איסור ,אף שלגברא יהיה מותר מדין רוב ,חשיבא אכילת

התבשיל"תועבהבעצמו.אבלבישולבשרבחלב,היא"תועבה"מצד

חפצא דאיסורא .ובקובץ שמועות )אות נה( יישב על פי המבואר

התבשיל ,דלעולם נאסר ,הלכך דנינן ביה משום "לא תאכל כל

בירושלמי )ערלה פ"ב ה"א( ,דהיתר ביטול ברוב אינו אלא לאחר

תועבה",ועייןנמיברש"ש.

שנודע התערובת ,ומטעם שביאר בקובץ הערות )סימן נח אות ב(

ה( גמ' ,מכלל דכלאי זרעים שרי .כתב בהגהות מהרש"ם ,דנשאל

שהספקהואסיבתההיתר,וכיוןדהמוצאלאיודעכללעלהתערובת,

דאפשר לומר דאיצטריך למיסר כלאי הכרם ,אף שלא כדרך הנאתן,

ואיןאצלוספקכלל,איןלהתירהעוףמדיןרוב,וחשיבתקלהממש.

וכדאיתא בפסחים )כד (:דלוקה בכהאי גוונא ,ולעולם נימא דבכלאי

ט( רש"י שילוח הקן ליתסר ,בסוה"ד ,דהא נעבדה בה עבירה .הקשה

מסכת חולין דף קטו
כא תשרי התשע"ב

הרש"ש,האכיוןדלאודשילוחהקןניתקלעשה,והואקייםאתהעשה

בחלב אסור בבישול ,הכי נמי "קדוש" הנאמר בטריפה אסור בבישול.

ושלחה ,הרי תיקן הלאו שעבר ,ומדוע יאסר משום "כל שתיעבתי".

ותירץ ,כיון דכל הגזירה שוה הכא באם אינו ענין מנבילה ,וכמו

ותירץ ,דהגמ' פריך למאן דאמר "קיימו ולא קיימו" ,ולהלן )קמא(.

שכתבנובאותהקודמת,לאשייךלמילףטריפהמבשרבחלבלאיסור

מבואר ברש"י ד"ה קיימו ולא קיימו ,דכדי לנתק הלאו בעי לקיים

בישול ,כיון דהגזירה שוה מנבילה לטריפה ,ונבילה נמי מותרת

העשהתוךכדידיבורמעתשעברעלהלאו,ואםכןבאופןשלאשילח

בבישול.

תוך כדי דיבור ,עדיין חייב לשלח אבל הלאו שעבר עבר ,ושפיר

טו( תוס'ד"הונאמרלהלן ,ואילאו קראדלאתאכלנו.כתבבחידושי

מקשינן דליתסר משום "כל שתיעבתי"] .ולכאורה דבריו תמוהים,

הריטב"א ,דליכא למילף איסור אכילה מ"לא יהיה קדש" ,דלא הוי

דממהשכתברש"י )הכא(דמשלחואינו לוקה משמעדאיירינןבגוונא

דרשארוויחא,לכךבעניןקראד"לאתאכלנו".

דלאלקי,והיינומשוםדניתקהלאו.ואוליישליישב,דגםאםמקיים

טז( בא"ד ,הוה אמינא דהנאת הגוף בלא אכילה אסר הכתוב .ביאר

את העשה ומנתק את הלאו ,וליכא מלקות היינו דינא דגברא ,אבל

המהר"ם ,דכוונת התוס' ,דהוה אמינא לא מצינן למילף מיניה איסור

מכלמקוםבחפצאנעשתהתועבה,כיווןשלקחהבניםללאשילוח[.

אכילה,משוםדהאיסורהנאהדבשרבחלבהיינודווקאכשהואבעין,

י( תוס' ד"ה שאין תלמוד לומר מבושל ,לית ליה לריש לקיש הנך

בלאשוםכליון,דומיאדהנאתבעילה.

דרשותדדרשינןבסוףפרקכלשעהוכו'.כתבבחידושיהרמב"ן,דיש

יז( גמ',דבירביישמעאלתנאוכו'.הקשההלבוש)דבריםידג(,דרש"י

ליישב ,דריש לקיש הכא לא דריש מלשון "מבושל" ,אלא משנוי

בפירוש התורה )שמות כג ,יט( מייתי להאי דרשה ,ומאידך בפירושו

הלשון ,דלימא קרא "בשל בשל" או "מבושל מבושל" ,מאי "בשל

)דברים יד ג( יליף לאיסור אכילה דבשר בחלב מ"לא תאכל כל

מבושל" ,שמע מינה תרתי .ואף דרבי דריש מינה בפסחים )מא(.

תועבה"כדרבאשי.ותירץ,דרש"יסברדאףדאיסורבשרבחלבכלול

לבישלומבעודיום,רישלקישסברכרבנןדמפקיליהממקוםאחר.

ב"לאתאכלכלתועבה",הוצרךהכתובלכתובלאוד"לאתבשלוכו'",



כדי שילקה האוכלו ,דמ"לא תאכל כל תועבה" לא לקי ,דהוי לאו

דףקטוע"ב

שבכללות.

יא( גמ' ,כעורה זו ששנה רבי .הקשה בפורת יוסף ,למה לא מקשינן

יח( גמ' ,לא תבשל גדי בחלב אמו שלש פעמים אחד לאיסור אכילה

הכי אדרב אשי לעיל )קיד (:דיליף איסור אכילת בשר בחלב מ"לא

וכו' .הרמב"ם בספר המצוות )לא תעשה קפו( מייתי להך דרשה

תאכלכלתועבה",לילףמרבי.ותירץ,דדוקאלרישלקישדגמרמפסח

לאיסור אכילה של בשר בחלב .אמנם במשנה תורה )פ"ט ממאכלות

"באםאינוענין",מקשההגמ'דלילףמ"לאתאכלנו"דכתיבגביפסולי

אסורות ה"ב( מייתי מקור אחר ,דאם אפילו בישול אסור ,אין צריך

המקדשיןוכרבי,אבלרבאשידלאיליף"באםאינוענין",אלאממאי

לומר דגם אכילתו אסירא .ותמה הלחם משנה )שם( א .אמאי שביק

דהויתועבהוכתיב"לאתאכלכלתועבה",עדיפאהאיילפותא,מהא

הרמב"ם את המקורות דמייתי הגמ' בסוגיין ,וסמך אמדרש .ב .הא

דרבישהואמ"אםאינוענין".

סותרלמהשכתבבספרהמצוות.ותירץ,דודאידסביראליהלהרמב"ם

יב( גמ' ,הוא אמינא הני מילי באכילה וכו' .כתב בחידושי הריטב"א,

להא דתנא דבי רבי ישמעאל ,כדמייתי בספר המצוות ,אלא דמכל

דאף אי נימא כרבי אבהו לעיל )קיד (:דב"לא תאכל" כלול איסור

מקוםקשיאליה,כיוןד"לאתבשל"מוקמינןליהלאכילהמשוםדאם

הנאה,הכאליכאלמימרהכי,כיוןדאסמכיהקראא"לאתאכלדם",

אינועניןלבישול,איךלקי.לכךכתב,דמןהדיןישלאסוראכילהבכל

דאינואסוראלאבאכילה.

שכןמבישול,וכיוןשכןבגילוימילתאד"לאתבשל"דהויקראיתירא

יג( גמ',נאמרכאןכיעםקדושאתה.כתבהפנייהושע )בפסחים כד,(:

סגי.ועייןעודבדבריומהשביארדעתהרמב"םלעניןאיסורהנאה.

דאףדפשטיהדקראלאקאיאבשרבחלבאלאאנבילהדרישאדקרא,

יט( גמ' ,למה לי גזירה שוה לייתי כולה בקל וחומר .הקשה בקובץ

דכתיב)דבריםידכא("לאתאכלוכלנבילהלגראשרבשעריךתתנה

ענינים ,הא כיון דאין עונשין מן הדין ,בעינן גזירה שוה כדי שילקו,

ואכלה וכו' כי עם קדוש אתה וכו' לא תבשל גדי בחלב אמו" ,מכל

ונשארבקושיא.

מקוםכיוןשהיאגזירהשוהמופנית,דלאמצינןלאוקמיהלגבינבילה,

כ( גמ',מהלהצדהשוהשכןגידוליקרקע.הקשהבהגהותפורתיוסף,

דהא איסור אכילה דידה להדיא כתיבא ,על כן מוקמינן לה אבשר

הא בהמה נמי חשיב גידולי קרקע וכדאיתא בבבא קמא )נד .(:ותירץ,

בחלבדכתיבבתריה.

עלפימהשכתבותוס'בבאקמא)שם(ד"הפרימפרי,דלגבידברהבא

יד( גמ' ,ונאמר להלן ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא

ממשמןהקרקע,לאחשיבבהמהכגידוליקרקע.

תאכלו מה להלן אסור וכו' .הקשה השפת אמת )בפסחים כד ,(:נילף



נמימהאיגזרהשוה,לאסורבישוללטריפה,מה"קדוש"הנאמרבבשר

דףקטזע"א

ב

מסכת חולין דף קטז
כב תשרי התשע"ב
א( גמ' ,קסבר רבי עקיבא איסור חל איסור .הקשה רבינו שמואל

ובמנין ,וגם לא צריכים להתחשב בהרבה בתי דינין החולקין עליהם,

מוורדו"ן בתוס' לעיל )קא (:ד"הרבי עקיבא ,הא רבי עקיבא ליתליה

כיוןשבלבםהאמתאתם,ולכךשפירעבידרביאליעזרכשיטתיה.

איסורחלעלאיסורכדאיתאהתם,דיוםכיפורשחלבשבתאינוחייב

ז( רש"י ד"ה תניא נמי הכי ,בתוה"ד ,מכשירי מצוה דוחין את השבת

אלאאחת.ותירץ,דכוונתהגמ'אליבאדשמואל,אינימאדסברכרבי

במצוה שדוחה את השבת .הקשה בהגהות פורת יוסף ,הא מבואר

עקיבא דבשר עוף וחיה פטור ,היאך דרשינן להו לפטור חלב ומתה.

בשבת )קלא,(.דרביאליעזראיתליהדכלמכשירימצוהדוחיןשבת,

וביאורתירוץהגמ'לפיזה,אינימאדשמואלסברכרביעקיבא,נימא

אפילו אי המצוה עצמה אינה דוחה ,דאמרינן התם דבציצית ומזוזה

דסבירא ליה איסור חל על איסור ,ולכך לא בעי הקרא לדרשת חלב

מודהדמכשיריןדידהולאדחישבת,כיוןדבידולהפקירן,אםכןחזינן

ומתה.

דבשארמצוותדחי,ונשארבקושיא.

ב( גמ' ,מאי איכא בין רבי יוסי הגלילי לרבי עקיבא .כתב הרש"ש,

ח( גמ' ,אייתו לקמיה רישא דטווסא .פירש רש"י ד"ה טווסא ,דהכונה

דהא דלא אמרה הגמ' דאיכא בינייהו בהמה טמאה ,משום דלעיל

לפואון בלע"ז,דהיינואותושנקראהיוםטווס.ואםכןמבוארדהטווס

)קא(.אמרינןדרבייוסיהגליליסביראליהדאיןאיסורחלעלאיסור,

עוף כשר .ובהגהות מהר"י לנדא לעיל )סג (.העיר ,דהתם מבואר

ומשוםהכילדידיהנמיאיןאיסורבשרבחלבבבהמהטמאה.

שהדוכיפת שנמנה בין העופות הטמאים ,הוא העוף שהודו כפות,

ג( גמ' ,איכא בינייהו חיה .מבואר בתוס' לעיל )קד (:ד"ה עוף וגבינה,

ותרגם שם רש"י ד"ה שהודו כפות ,דהיינו מה שקורין פואון שלביא

דדעתביתשמאינמידעוףאינואסורמןהתורה,אבלאסורמדרבנן,

בלע"ז,הרישהואעוףטמא.ותירץ,דהתםהכוונהלפואוןהיער והוא

ובשרחיההואמןהתורה.נמצאדסביראלהובחדאכרבייוסיהגלילי

מיןטמא,אבלפואוןסתםבלישםלוואיטהור.

דבשר חיה מן התורה ,אלא דבהא פליגי עליה ,דאינהו סברי דעוף

ט( גמ' ,אתריה דרבי יהודה בן בתירא .אף שלא היה בדורו של רבי

אסורמדרבנן,ורבייוסיהגליליסברדרבנןנמיאינואסור.

יהודה בן בתירא ,מכל מקום כח המרא דאתרא נשאר אף לאחר

ד( גמ' ,איבעית אימא עוף איכא בינייהו .כתב התוס' הרא"ש בשבת

פטירתו ,וכמו שכתב בשלטי גיבורים )בעבודה זרה ג .מדפי הרי"ף(,

)קל (.ד"ה תלמוד לומר בחלב אמו ,דהאי איבעית אימא דקאמר ,לא

דאפילומתהחכםשהנהיגבאותומקוםהוראהמסויימת,איןלבטלה

פליג אלישנא קמא ,אלא מוסיףדעוף נמי איכא בינייהו ,ולעולםסבר

באותו מקום בשום ענין .והב"ח )חושן משפט סימן כה( הביא דברי

רבי יוסי דבחיה אסור מדאורייתא .וכן מבואר בדברי הרשב"א )תורת

שו"ת הרשב"א )ח"א סימן רנג( ,דאם אחר מותו בא חכם ואסר מה

הביתפד:מדפיהספר(.

שהיומתיריםעלפיהחכםשקדמו,נהוגבואיסור.

ה( גמ',רביעקיבאסברוכו'האמדרבנןאסיריורבייוסיהגליליסבר

י( תוס' ד"ה המעמיד ,תימה וכו' .הר"ן )מב :מדפי הרי"ף( הביא דברי

עוף אפילו מדרבנן נמי לא אסר .הקשה הלב אריה ,היאך מרומז

הר"ימגאשלתרץקושייתהתוס',דאמרומשוםנבילה,דאסוראףבכל

פלוגתא זו בדבריהם .ותירץ ,על פי מה שכתב הט"ז )יורה דעה סימן

שהוא,משוםדדברהמעמידלאבטל,אבלאימשוםבשרבחלבכיוון

קטז( ,דדבר שהוא מפורש בתורה להיתר אין כח ביד חכמים לאסור.

דהאילחודיהשריוהאילחודיהשרי,לאהויאסרינןאלאבנותןטעם.

ועלכן,רביעקיבאדממעטאיסורעוףמגדי,לאמיקרימפורשבהדיא



להיתר ,ולכך שפיר יש לומר דמדרבנן על כל פנים אסור .אבל לרבי

דףקטזע"ב

יוסי הגלילי דיליף מדכתיב בחלב אמו בוי"ו למעט עוף שאין לו אם,

יא( רש"י ד"ה הרי זו אסורה ,בתוה"ד ,ויש מתירין אותו וכו' משום

הויכמפורשבתורהלהיתר,ולכךמדרבנןנמישרי.

דהוהליהנותןטעםברנותןטעםוכו'.הקשההרש"ש ,איךמדמילהו

ו( גמ',במקומושלרביאליעזרהיוכורתיןוכו'.הקשהבקונטרסדברי

לדגיםשעלובקערה,האהתםהוינותןטעםברנותןטעםדהיתירא,

סופרים )סימן ה אות יח( ,היאך הותר לרבי אליעזר שהוא יחיד,

שהבשר נתן טעם לקערה ,והקערה נתנה טעם בדגים ,ועדיין היתר

לעשותכדבריונגדהרבים,האדינאהואדאחרירביםלהטות.ותירץ,

הוא ,אבל הכא טעם שני דבשר שנותן בגבינה הוה באיסורא .ונשאר

על פי מה שהביא בשם הרמב"ן בהשגות לספר המצוות )שרש א'(,

בקושיא.

דהאדיחידצריךלעשותכרבים,הואדוקאהיכאשהרביםשמעואת

יב( בא"ד ,ולאהיאחלבגמורהואמדתנאבמתניתיןכשרהשינקהמן

דבריו וטענותיו ,ולא הסכימו עמו ,אבל קודם ששמעו הרבים דבריו,

הטרפה קבתה אסורה שמע מינה חלב הוא .אמנם הרי"ף )מג .מדפי

יכול לנהוג כשיטתו .אמנם החזון איש )נדפס בקובץ ענינים( העיר,

הרי"ף( פסק דהקיבה פרשא בעלמא הוא ,וגם בגוונא שינק מן בהמה

דהכללשיחידורביםהלכהכרביםשייךאףאםהרביםלאשמעואת

אסורה קבתה מותרת ,וכתב בחידושי הרמב"ן ,ליישב שיטתו דמאי

טענותהיחיד.אלאדהיינודווקאלגביאחרים,אבלהביתדיןשפוסק

דאסרינןבמתניתיןבינקמןהטרפה,היינולפניחזרה.

לקולא ,לעולם אינו זקוק לבית דין אחר ,אף שגדול ממנו בחכמה

יג( תוס' ד"ה חיישינן שמא ינק מן הטמאה ,ולא קיימא לן הכי וכו'.

ג

מסכת חולין דף קטז – דף קיז
כב תשרי – כג תשרי התשע"ב

כתב המהר"ם שיף ,דאף דגבי ביצים חיישינן לטמאה ,ומכל מקום



אמרינן לעיל )סג (:דקונים מן הנכרי ,היינו דווקא באופן שאומר לנו

דףקיזע"א

שהםמעוףטהור,אבלבסתםחיישינן.הכינמיחלבסתםהבאלפנינו,

א( מתני',מהשאיןכןבדם.דלאמועליםבדםקדשיםוכדילפינןבגמ',

חיישינן שמא מן הטמאה הוא ,דדווקא שמא ינק מן הטמאה לא

וכתבוהתוס'במנחות)עד (:ד"הלאודזרות ,דכיממעטינןדםממעילה

חיישינן.

היינודווקאמקרבןמעילה,אבללאממלקות.

יד( גמ' ,אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן וכו' ואין מעמידין

ב( גמ' ,מנא הני מילי אמר עולא וכו' .כתב המהר"ם שיף ,דקושית

בקבתשחיטתעובדכוכביםוכו' כמאןכרביאליעזרוכו' .כתבהמלא

הגמ' מנא ידעינן דאף בקדשים קלים יש מעילה בחלב ,ולקמן קושית

הרועים ,דמהא דלעיל )יג (.אוקי רבי חייא בר אבא למתניתין דהתם

הגמ',מנאהנימילידאףבקדשיקדשיםאיןמעילהבדם.

דלא כרבי אליעזר ,ומכל מקום הכא פסק כותיה ,על כרחין בעינן

ג( רש"י ד"ה מנא הני מילי בתוה"ד ,דאין בהם מעילה דהא ממון

למימרדליתליהכללאדהלכהכסתםמתניתין.

בעלים הן .כתב האפיקי ים )חלק ב סוף סימן יב בקונטרס אחרון(,

טו( גמ',והלכתאאיןמעמידיןבעורקבתנבלה.הקשההמהרש"א,כמו

דלכאורה אינו עיקר הטעם שאין בהם מעילה ,שהרי גם הסוברים

שהקשותוס'לעיל)עמודא(ד"ההמעמיד,דמאיאיריאדנקטעורקבת

דקדשים קלים ממון גבוה בבא קמא )יב ,(:מודו דאין בהם מעילה.

נבלה,האגםבעורקבתכשרהאיןמעמידיןמשוםאיסורבשרבחלב.

ואמנם תוס')הכא(ד"האיןכתבו,דהטעםמשוםדלאחשיבקדשיה',

והכאלאשייךלתרוציכמושתירצותוס'לעיל,משוםספיקא,דהכא

וברשב"ם בבא בתרא )קכג (:ד"המוקדשין הביא ,דדרשינן מקדשיה',

אייריבודאיעורהקבה.וכתב,דישליישבבדוחק,דלאנקטנבלהאלא

קדשיםהמיוחדיםלשם,יצאוקדשיםקליםשאינםמיוחדיםלשם.

משוםסיפא,דאמרינןאבלמעמידיןבקבתנבלה,אףדלאודווקאהוא.

ד( תוס' ד"ה אמר רבי ינאי וכו ,בתוה"ד ,ועוד יש לומר דרבי ינאי

טז( גמ' ,והלכתא וכו' אבל מעמידין וכו' ובקבת כשרה שינקה מן

דהכא אסמכתא בעלמא הוא דהא במעילה בפרק קדשי מזבח וכו'.

הטרפה.האיהלכתאסתרהלהאדאיתאבמתניתיןדכשרהשינקהמן

הקשההמהרש"א,האסוגיאדמעילה)טו(.לאקאיהכי,אלאבמסקנא

הטרפה קבתה אסורה ,ועל כן כתב הר"ן )מג .מדפי הרי"ף( ,דאינה

קאמרהתםדרביינאיאיתליהמעילהדאורייתאבקדשימזבח,ואיך

מעיקרגמ'אלאתוספתראשוניםפוסקיהלכות,ואינומכוון.וכןכתב

תירצותוס'לפיההוהאמינאדהתם.ותירץבראשיוסף,דכוונתתוס'

בחידושיהרמב"ן,אחרישהאריךליישבשיטתהרי"ף)הובאבאותיב(,

להוכיח דהדרשה מ"כאשר יורם" אסמכתא בעלמא היא ,דהא בעינן

שמצא בנוסחאות בדוקות שאינו עיקר גמ' ,אלא לשון מר רב יהודאי

לה כדאמרינן בזבחים )מט ,(:והיינו דכיוון דלסלקא דעתא במעילה

גאון ,ומסיק דנראין יותר דברי רש"י ד"ה הרי זו אסורה .וכן כתבו

דרביינאיסביראליהדאיןמעילהאלאבקדשיבדקהבית,עלכרחין

המהרש"לוהמהר"ם,דלרש"ילאגרסינןלהבגמ'.אבלתוס'ד"ההכי

דדרשה זו אסמכתא היא ,אף אנו נאמר למסקנא ,דהוויא אסמכתא

גרסינן,גרסילהומיישביםבאופןאחר.

ויליףלמעילהבחלבממקוםאחר.ועייןבאותומהשכתבהראשיוסף

יז( מתני' ,חומר בחלב וכו' .כתב בחידושי הר"ן )לקמן קכ ,(.דאיכא

לבארלפיזהסוףדבריהתוס'.אבלהמהר"םשיף)הובאבאותהבאה(

לאוכוחי ממתניתין דדם שבשלו חייב ,דאי נימא שאינו עובר עליו,

הבין כמו המהרש"א דכוונת תוס' ,דלרבי ינאי המעילה הכא אינה

לימאמתניתיןחומרבחלבשחייבאפילובשלו,מהשאיןכןדםדפטור

אלאמדרבנן.

עליה אם בשלו .וכתב בחידושי הגרע"א ,דיקשה לזעירי דאית ליה

ה( בא"ד ,ומוקילהמדרבנן.כתבהמהר"םשיף,דאףעלגבדגםבדם

במנחות)כא(.דדםשבשלואינועובר.

ישמעילהמדרבנן,וכדכתבותוס'להלן ד"ההואלפני.מכלמקוםיש

יח( מתני' ,חומר בחלב מבדם .כתב המהר"ם שיף ,דאין להקשות

חומרבחלבמבדם,דבדםאיןמעילהאלאלאחרשיצאמביתהמקדש,

דליתניחומרבחלבמבדם,דחלבאסורעםחלבכדילפינןלעיל)קיג(:

מהשאיןכןחלב.

מגדי,ודםמותרבחלבכדאמרינןשם.דאינומשוםדחלבחמור,אלא

ו( בא"ד ,והא דתנן בפרק אמרו לו יש אוכל וכו' .פירש הראש יוסף,

דדםאינוגדי,וכדאיתאבסוגיאשם,דדםלאבעיקרא.ועודדמתניתין

דכוונת תוס' להקשות לסלקא דעתא במסכת מעילה )טו ,(.דרבי ינאי

חשיבדוקאחומראדשייךבאיסורלחודיהבליהתערובת.

לית ליה מעילה בקדשי מזבח ,אמאי לא מקשינן עליה ממשנה

יט( מתני',וחומרבדםמבחלב.הקשהבחידושיחתםסופר,נימאדדם

מפורשת במסכת כריתות )יג (:דיש אוכל אכילה אחת וכו' .ותירצו

חמורשעוברעליוביןחיביןמבושל)עייןאותיז(,מהשאיןכןהאוכל

התוס' דאיהו מוקי לה בעולה ,דבקדשי מזבח שאין לכהנים כלום

חלבחידפטור,כדאיתאבפסחים)כד.(:ותירץ,דלאקשיא,דגםדםאם

מודה רבי ינאי גם להוה אמינא דהתם ,דיש מעילה .וממשיכים תוס'

אכלו שלא כדרך אכילתו פטור ,אלא דדם חי הוי דרך אכילתו מה

לבאר,דאףדהעורלכהניםאיןלחוש,כיוןדכלהבשרלמזבח.

שאיןכןחלב.

ז( רש"י כל חלב שור וכשב ועז ,בתוה"ד ,אלא הנוהג בכולן .רש"י

ד

מסכת חולין דף קיז
כג תשרי התשע"ב

בכריתות )ד (.ד"ה ששוה בשלשתן ,כתב באופןאחר ,דנקרא חלב רק



אםבשלשתןנקראכן,ואליהלאאקריחלבבעזושור.

דףקיזע"ב

ח( רש"יד"הלכם,בסוה"ד,אלמאלאוקדשיגבוההוא.הקשההצל"ח

טו( גמ',ודםגופיהמתירהוא.כתב בגבורתארי )יומאנט,(:דלכאורה

בברכות )לא .אתוס' ד"ה המקיז דם( ,אמאי לא פירש רש"י בפשיטות

ישלומרלהאיטעמאדווקאבדםהנפששראוילכפרה,אבללאבדם

ד"שלכם יהא" אלמא מותר בהנאה .ותירץ ,דודאי האי לכם אלכפר

התמצית ,ומסיק דעל כרחנו צריך לומר שם דם חד הוא ,וכשםשדם

דלפני כן קאי ,דהיינו דלענין כפרה יהא שלכם ,וילפינן דלא איקרי

הנפשאימעיטדםהתמציתבכלל.

קדשי השם לענין מעילה,אבל איסור הנאה שיש בכל קדשים נשאר.



אבלהפנייהושעבפסחים )כב.אתוד"המועליןבהן(כתב,דמאןדיליף

פרקהעורוהרוטב

דאיןמועליןבדםמדכתיב"לכם",הוויהיתרהנאהגמור.



ט( ]רש"י ד"ה הוא ,משמע וכו' ובין לאחר כפרה שנתן מתנותיה

טז( רש"י ד"ה רוטב ,גליירא שאינה אוכל לקבל טומאה וכו' .דהיינו

ונשארו השיריים .אין להקשות דשפיכת שיריים כאכילת מזבח,

דלבריובעינןשעורכביצהנמילקבלטומאתאוכלין,ועייןתוס'לעיל

כדאיתא בזבחים )יג ,(:ואמאי חשיב נעשית מצוותו קודם שפיכתן.

)כד (:ד"ה התורה העידה שהביאו שכן דעת רבינו תם .אמנם לדעת

דכוונתרש"יעלהשירייםשנשארולאחרשכבריצאידידיןשפיכתן[.

הראשונים שחולקים ,וסבירא להו דאוכל מקבל טומאה בכל שהוא,

י( תוס'ד"ההואלפניכפרה,בתוה"ד,דהתםמחיים.ובטעמאדמילתא

צריכיםלבארדעניןצירוףדמתניתין,היינולטמאאחרים.

כתבהרמב"ם)פ"במהלכותמעילההי"א(,דהמקיזדםלבהמתקדשים

יז( מתני',והקיפה.לקמן)קכ(.בגמ'מפרשיןדהיינותבלין.והקשותוס'

הריהואאסורבהניהומועליןבו,הואילואינהיכולהלחיותבלאדם

לעיל )ו (.ד"ה אינו חושש ,דמבואר במתניתין דלית בהו טומאת

הריהואכגופה.

אוכלין ,אלא על ידי צירוף ,ואם כן למתניתין דנדה )נ (.דכל שחייב

יא( גמ',איןלךדברשנעשהמצותוומועליןבו.ופירשרש"יד"המה

במעשר מטמא טומאת אוכלין ,על כרחין בעינן למימר דתבלין אינם

לאחר כפרה ,דכיון שנעשה בו צורך גבוה לאו קדשי ה' קרינא ביה.

חייבים במעשר ,וקשה אסוגיא דעיל )ו (.דמשמע דיש לחוש בתבלין

וכתב בקובץ שיעורים )ח"ב סימן כא( ,דלדבריו דינא דנעשית מצוותו

משום מעשר .ותירצו ,דאין הכי נמי דפטור ממעשר ,והתם החשש

שייך דווקא לגבי קדשים ,ולא בשאר איסורי הנאה ,והיינו משום

בתבליןלגבישביעית.

דאיסורקדשיםמתחדשעליוכלזמןשהואמיוחדלגבוה,וכיוןשבטל

יח( תוס'ד"ההאלל ,איכאדמפרשבגמ'אף מרטקא.כתבהמהרש"א,

ממנו צורך גבוה ממילא פקע איסורו .אמנם תוס' בתמורה )לג (:ד"ה

דאין צריך למחוק את התיבה אף ,שהרי לקושטא דמלתא כן הוא,

הנשרפין כתבו ,דהנשרפין אפרן מותר משום דנעשית מצוותו ,הרי

דרבייוחנןדסביראליהלקמן)קכא(.דהוימרטקא,מודה,דבכללאלל

דסביראלהושהואדיןכלליבכלאיסוריהנאה.

הויגםבשרשפלטתוסכין,וכדאיתאהתם.

יב( תוס'ד"האיןלךדברוכו',בתוה"ד,וישלומרדאשכחןטובא.כתב

יט( בסוה"ד ,ה"א שאר גידים מטמו אפילו טומאת נבילות בצירוף.

המהר"ם שיף ,דאין לומר דהוו תרומת הדשן ועגלה ערופה שני

הקשה בחידושי הגרע"א ,אמאי נקטו תוס' דווקא בצירוף ,ולא כתבו

כתובים דכתוב בהו שלא נעשית מצוותן ואין מועלין בו ,ואם כן לא

בפשיטותדהווהאמינאששארגידיםמטמאיםביןטומאתאוכליןבין

ילפינן מיניהו .משום דלא כתיב בהו קרא לומר דאין מועלים בהם

טומאתנבילותאפילובלאצירוף,ונשארבצריךעיון.

קודםשנעשיתמצוותן.

כ( מתני',והעצמות.פירשרש"יד"הוהעצמות,דהואמדיןשומר.אבל

יג( בא"ד ,דהאדשןאיןמועליןבועדשעתתרומה.אבלהתוס'ביומא

הרמב"ם )בפ"ג מהלכות טומאת אוכלין ה"ג( כתב ,דהעצמות

)נט (:ד"ה אין כתבו ,דאין להביא ראיה מדשן ,דאדרבה במעילה )ט(.

המחובריםלבשרצריכיםמחשבה.וביארהכסףמשנה,דהרמב"םלא

משמעדהנהנהמאפרתפוחקודםתרומתהדשן,לכוליעלמאמועלין

פירש כרש"י ,וסבירא ליה דהטומאה משום דחשיב אוכל ,ולא מדין

בו.

שומר.

יד( ]גמ',ועגלהערופה .לפימהשכתבנובאותיא,דלרש"יאיןמועלין

כא( מתני' ,מצטרפין לטמא טומאת אוכלין .הרמב"ם )בפ"ד מטומאת

בדבר שנעשית מצותו הוא דין בקדשים ,לכאורה צריך עיון ,היאך

אוכליןה"ד(הוסיף,דמצטרפיןלכחציפרס,דהיינושאםאכלמהןעם

הביאוראיהמעגלהערופה,הריאינהקדשים.ולכאורהישליישבלפי

נבילתעוףוכדומהשיעורשלחציפרסמטמאלפסולאתהגויה.ועיין

מה שכתב בתוס' הרשב"א בפסחים )כו (.דיש מעילה בעגלה ערופה,

בחזוןאיש)טהרותסימןאס"קז(,שהעירדלאנתפרשמקורו,דהאיש

דילפינן מדכתיב בה כפרה כקדשים ,אתי שפיר ,אמנם התוס' ישנים

לומרדלאמיחשיבכאוכלמדיןשומר,אלאלעניןטומאתאוכלין,אבל

ביומא)ס(.סביראלהודאיןמעילהבעגלהערופה[.

מאןיימרדחשיבמעשהאכילהכשאוכלעורוכדומה.

ה

מסכת חולין דף קיז – דף קיח
כג תשרי – כד תשרי התשע"ב

כב( רש"י ד"ה אבל לא טומאת נבלות ,בתוה"ד ,דתניא בנבלתה ולא

ד( תוס' ד"ה שומר דכתב רחמנא וכו' ,בתוה"ד ,דאימא קרא אתא

בעצמות ולא בגידים .הקשה הרש"ש ,כיון דסתם מתניתין לעיל )צו(:

להוציא .כתב החזון איש )עוקצין סימן א אות א( ,דיש לומר דלגבי

סברהד"ישבגידיןבנותןטעם",אםכן,איךממעטיןגידיםמ"נבלתה",

צירוףדשומר,כיוןדחשיבכמוהאוכל,איןלחלקביןלהכניסולהוציא,

הא בפסחים )כב (.אמרינן דלמאן דאמר "יש בגידים בנותן טעם"

ואישומרמצטרףלשיעור,היינומשוםדהויכאוכל,וממילאגםמכניס

כשהותרה נבלה אף הגידים הותרו ,דהיינו דהגידין בכלל .ותירץ,

טומאה] .ואולי יש לומר דתוס' סברי דשומר לא חשיב כגוף האוכל,

דאפשרדהכאממעטינןלהוממעוטאד"הי"דבנבלתה,עייןשם.

ועייןמהשכתבנודףקיז:אותכד[.

כג( תוס' ד"ה ולא ,בתוה"ד ,ואמאי לא נטמאו בנגיעת הטומאה

ה( גמ' ,השתא עיולי מעיילא אפוקי מבעיא .כתב בחידושי הר"ן,

לקליפה משום שומר .במהר"ם חלאוה בפסחים )דף לג (:תירץ ,דלא

דהסבראהיא,דאיאמרינןעיולימעיילא,היינושהכלינטמאאגבהיד,

חשיבהקליפהשומר,כיוןשעומדלדורכן.

דהיינו שהכלי נגרר אחר היד ,וכשנטמא היד נטמא הכלי .אפוקי

כד( בסוה"ד ,ויש לומר דאין שם משקין עליהם וכו' .רש"י בפסחים

מבעיא,היינודכלשכןשאםנטמאהכלי,יוציאהואאתטומאתודרך

)לג(:ד"הקסברמשקיןכתבנמיכתוס',דלאחשיבימשקה,אלאדכתב

היד,משוםדנימאשהידנגרראחריטומאתהכלי].ולכאורהישלומר

טעמא אחרינא ,ולא מכח קושית התוס' הכא .וכתב בשיעורי מקדש

כן לפי הראשונים שהובאו באות א ,שפירשו דהיד מקבל טומאה,

דוד )הכא סימן א אות א( ,דרש"י סבירא ליה דלא שייך לומר שיהיו

והכלינגרראחריו,וכמושכתבנושםבדעתרבינוגרשום,דלפיזהכל

האוכלין שומר למשקין ,דהרי יסוד דין שומר משום שנעשה כמו

שכן שהיד יגרר אחרי הכלי ,ואם נטמא הכלי נטמא היד .אמנם לפי

האוכלששומר,והכאלאשייךלומרשהענביםיחשבוכשומרלמשקין

מהשפירשנובדעתרש"י)באותא(דאיןהידעצמהנטמאת,אםכןכל

ויהיונעשיםמשקין,ועייןשםשהאריך.

הנידוןאםמכניסטומאהאומוציא,וצריךביאוראמאינימאדקליותר



להוציאטומאהמלהכניסה)ש.א.ג.[(.

דףקיחע"א

ו( גמ' ,יד יתירא כתיב תנור וכירים וכו' .הקשה בחידושי הרמב"ן,מי

א( גמ',תנןהתםכלשהואידולאשומרטמאומטמאוכו'.פירשרש"י

עדיף יד מגב כלי חרס ,הרי כלי חרס אינו מיטמא מגבו ,ואם כן איך

בד"ה טמא ,דאם נגע שרץ ביד נטמא האוכל .ומטמא ,פירש רש"י

הידמטמא.ותוס'לעיל )כד(:ד"הוגבוטהור פירשו,דידדתנוראיירי

בד"ה מטמא ,דאם יד של אוכל טמא נגע באוכל טהור ,מטמא אותו,

להוציא ולא להכניס ,דהיינו כלי חרס שנטמא )דרך תוכו( מטמא גם

וכן פירש הר"ש בעוקצין )פ"א מ"א( .אבל רבינו גרשום פירש באופן

מגבו ,והיד שלו מוציא טומאה ,וכן דעת רש"י בנדה )כו (.ד"ה חבור,

אחר ,דטמא ,היינו שאם האוכל נטמא היד נמי טמא ,ומטמא היינו

ותוס' )שם( ד"ה מן התנור .אבל הרמב"ן גופיה תירץ באופן אחר,

שאםנטמאהידמטמאאתהאוכל.וכןכתבהרמב"םבידהחזקה)פ"ה

דאייריבידחלולהשישלהתוך.אינמי,כגוןשעשהלתנורידשלעץ

מטומאת אוכלין ה"ב( ובפירוש המשניות בעוקצין )שם( .והקהלות

ומחוברת בו באוירו .ובחידושי הרשב"א ,הקשה על תירוץ הרמב"ן

יעקב טהרות )סימן ע( האריך לבאר דפליגי אם היד עצמו נטמא ,או

השני,כיוןשאיןידהעץחלולהיאךהואבעצמומקבלטומאה.ועיין

שהוארקמעביראתהטומאה.

גםמהשכתבבתוס'הרא"שלהקשותעלהרמב"ן.

ב( רש"י ד"ה וכל שהוא שומר וכו' ,כגון עור שכנגדו כזית בשר .כתב

ז( גמ',מההנךשכןמטמאיןשלאבנגיעה.כתבהרש"ש,דלהאיגירסא

המהרש"א ,דרש"י כתב שכנגדו "כזית" בשר ,משום דאיירינן לעניין

כוונתהגמ'דכליחרסמטמאמאוירו,ונבילהמטמאהאדםבמשאאף

טומאת נבלה ,ובעי כזית בשר ,משום דאין העור מצטרף לטמא

שלאנגעבה,מהשאיןכןאוכליןאיןמטמאיןאלאבנגיעה.אבלרש"י

בטומאה חמורה ,אבל לגבי טומאת אוכלין סגי בכביצה עם העור,

ד"ה מה להנך ,גרס,שכן מיטמאין ,והקשה  הרש"ש,הרי גם אוכלים

דמצטרף] .אמנם צריך עיון ,דרש"י אתי לפרש דברי המשנה דשומר

מיטמאיןשלאבנגיעה,כגוןשהםבאוירכליחרס].ואוליאפשרלפרש

מצטרף ,ואם כן איך אפשר להעמיד בטומאת נבלה[ .ואמנם הרש"ש

דכל טומאת כלי חרס היא רק על ידי אויר ,וכן נבלה נטמאת על ידי

כתב שפירושו דחוק ,ולעולם רש"י איירי בטומאת אוכלין ,והא דבעי

עצם המיתה ,אבל אוכלין מטמאין גם על ידי מגע ,ואף דאין כאן

כזית,היינולשיטתרבייהודהלקמן)קיט(.דאיןשומרלפחותמכזית,

פירכא מכח סברא ,מכל מקום הא כתב רש"י )הנ"ל( ,דבמה הצד

ורש"יבעילאוקמיהלדינאדמתניתיןאליבאדכוליעלמא.

פרכינןכלדהו).ש.א.ג.[(.

ג( רש"י ד"ה לא יד ולא שומר ,כגון שער .הקשה המהרש"ל ,אמאי

ח( רש"י ד"ה שלא תאמר דיו ,בתוה"ד ,כגון תחב קיסם בכזית בשר

רש"יפירשבאופניםאלו,האבמתניתיןדעוקצין )פרקא(,מייתיגווני

נבלהלהיותלהיד.הקשההרש"ש,דלכאורהמהאדאיתאבמתניתין

דיד ולא שומר ,ודבר שהוא לא שומר ולא יד ,ולא הוזכר כלל מה

דאהלות )פ"ג מ"ד( שאין חבורי אדם חבור  ,בגוונא שלא היה הבשר

שצייררש"י,ונשארבתימה.

מחוברלעצםמעיקרו,אלאאדםתחבושםלאחשיביד.וכתבלעיין

ו

מסכת חולין דף קיח
כד תשרי התשע"ב

במהשכתבבאהלות)שם(.

טו( תוס' ד"ה וכשם ,בתוה"ד ,ויש לומר דפשיטא ליה שאין מקבלים

ט( גמ' ,אלא שומר דנבלה וכו' אי להכניס ולהוציא וכו' .כתב

טומאהוכו'.הקשההרש"ש,דעדייןהקושיאבמקומהעומדת,דדלמא

המהרש"א ,דלצדדין קאמר ,תנהו ענין לשומר דעלמא להכניס ,או

משום דאין הכשר במחובר לא הוכשרו ,ועל כן אינן טמאים .ותירץ

תנהו להוציא בנבלה גופה ,אבל לא שייך לומר בנבלה תנהו לענין

בדוחק ,דהכי קאמר ,דהא מיהת מוכח דלא מקבלי טומאה במחובר,

הכנסה,שהריטמאההיאמצדעצמה.

מאיזהטעםשיהיה,אומשוםדאיןהכשרבמחובר,דאםלאכןטמאת



הכל ,וכשם שאין הכשר במחובר כך אין טומאה במחובר ,או משום

דףקיחע"ב

דאיןהכלטמאמשוםדאיןטומאהבמחובר,ועלכןשייךלמימר"כשם

י( גמ',ידלהכשר.כתבבביאורהגר"א )אורחחייםסימןקנחסעיףד(,

שאיןטומאהבמחוברוכו'".ועייןבדבריועוד.

דמהכא יש להוכיח דסגי שיהיה הכשר בכל שהוא על האוכל ,ולא

טז( ]בא"ד,וא"תמההואטעמאדפשוטלובהכשרשאםאתהאומרכן

בעינןבכלהאוכל,שהריבסוגייןמבוארדאפילואיליכאהכשראלא

הכשרתהכלבמחובר,וי"לוכו'.אמנםרש"יבפירושעלהתורה)ויקרא

ליד ,סגי ,ורב לא פליג אלא מטעם יד] .ומהכא תימה על מה שכתב

יאלח(כתב,דהכשרהואדוקאלאחרשנתלש,דאםלאכןאיןלךזרע

בערוך לנר )על מסכת כריתות דף טו( דמלשון הרמב"ם )ריש טומאת

שלא הוכשר .וכן כתב הרמב"ם )פי"ב מטומאת אוכלין ה"א( וצריך

אוכלין( ,שכתב דכדי לקבל טומאה בעי שיבלל האוכל תחילה באחד

עיון[.

משבעהמשקין,משמעדבעישינתןמיםעלכלהפרי[.

יז( גמ',אמררבאיןידלפחותמכזיתואיןשומרלפחותמכפול.כתב

יא( גמ' ,אמר רב יש יד לטומאה ואין יד להכשר .כתבו התוס' לעיל

בחידושי הרמב"ן )להלן קיט ,(.דטעמיה דרב משום דאין יד אלא

)לו(:ד"הועדיין,דדוקאלעניןידהואדפליגי,אבלבשומרכוליעלמא

לשיעור טומאה ,והיינו כזית ,ואין שומר אלא לשיעור זרעים גדולים,

מודו דיש הכשר לשומר .ובחידושי הרמב"ן והרשב"א הוכיחו זאת,

דהיינו פול ,וכדילפינן מ"על כל זרע זרוע" ,וסבירא ליה דיש להעמיד

מהא דכתיב "כי יותן מים על זרע" ,ואיירי כדרך שבני אדם זורעים,

בבריה גדולה .אבל רבי יוחנן לית ליה הני טעמי ,ועל כן לית ליה

היינואפילוחטהבקליפתה,וכדאמרינןלעיל)קיז.(:

שיעורים .ודלא כרש"י ד"ה ורבי יוחנן ,ועיין מה שכתבנו להלן אות

יב( גמ',איבעיתאימאסבראמרסברהכשרתחילתטומאההואוכו'.

כא .ובחידושי הרשב"א כתב דאין טעמו של הרמב"ן מחוור בעיניו,

כתב החזון יחזקאל )בסוף סדר טהרות בענין ידות( ,דרב ורבי יוחנן

דאם כן אמאי נקט רב לגבי טומאה שיעורא מציעא דכזית ,הרי יש

פליגיבהאיסברא,דרבסבר,כיוןדדיןידאינואלאשמכניסטומאה,

טומאה בכעדשה ,ויש טומאה בכביצה ,וכן אמאי נקט שומר לבריה

אבל אינו נעשה חלק מהאוכל )עיין מה שכתבנו בעמוד א אות א(,

גדולהכפול,אדרבההוהלןלמנקטכאןוכאןשיעוראזוטא.

לגביעצםהטומאהסגיבהא,אבלהכשרלאועניןטומאההוא,אלא

יח( תוס' ד"ה אין יד לפחות מכזית ,בתוה"ד ,ונראה לפרש שזה חצי

שהואגמרמלאכתןשלהפירות,וכדאמרינןלעיל)בעמודא'(ולאסגי

זית מחובר וכו' .כתב בחידושי הר"ן ,דמהכא משמע ,שאלו שחותכין

בהא .אבל רבי יוחנן סבר ,שהכשר הוא "תחילת טומאה" ,כלומר

בסכין את החלה לפני המוציא ,צריך שלא יהיה החתך גדול ,באופן

שהואדיןבעצםהטומאהכיווןדטומאהבעיהכשר,ולכךשייךנמידין

שיהא כל הככר מיטלטל על ידי החתיכה ,דאם יפסק חשיב כאילו

ידותלעניןהכשרכמולעניןטומאה.

חתוךופרוס,ואנןשלימהבעינן.

יג( רש"יד"הואיןידלהכשר,בסוה"ד,שאםהוכשרההידלאהוכשרו

יט( בא"ד ,אבל אינו מחובר כל כך ואם היה מגביה אותו היה ניתק

הזרעים.וכןאיתאברמב"ם)פ"המטומאתאוכליןה"ג( ,דאיירישהיד

אותוכביצה.ובתוספותהרא"ש כתבביתרביאור,דאייריבגוונאדאם

הוכשר.וכתבהתפארתיעקב,דישלהסתפקמההדיןבגוונאשהכשיר

היהאוחזבגדולהקטןעולהעמו,וכהאיגוונאהויחיבור,ולכךחשיב

את האוכל ,האם הוכשר היד לקבל טומאה או לא .והאם רש"י כתב

שיש כאן כביצה אוכלים .אלא דכיון דאינו מחובר כל כך ,כיון שאם

דווקאבהאיגוונאדההכשרהיהעלהיד,אבלבהכשרהזרעיםלכולי

היהאוחזבקטןאיןהגדולעולהעמו,לאחשיבידלגדול ,אלאדווקא

עלמא נימא דהוכשר היד ,עיין שם שמאריך לדון בצדדים וספיקות,

לפחותמכזית.

ומסיים,דלאנתבארלובביאורגמור.

כ( רש"י ד"ה ורבי יוחנן אמר כו' ויש שומר לפחות מכפול ,אבל יד

יד( גמ' ,תניא כוותיה דרבי יוחנן כשם שיש יד וכו' .הקשה הפורת

לפחות מכפול לא מדלא ערבינהו וכו' .אבל בחידושי הרמב"ן )להלן

יוסף,דלכאורההוימצילאקשויימהכאעלרבדאמר איןידלהכשר.

קיט (.כתב ,דלרבי יוחנן יש יד ויש שומר לפחות מכפול .וביאר

ותירץ ,דיש לומר דרב תנא הוא ,ופליג אברייתא .עוד תירץ ,דלקמן

בחידושי הר"ן ,דהא דלא ערבינהו רבי יוחנן בחדא ,דיש יד ושומר

)קכא (.לפי רבא איכא תנא דסבירא ליה דאין יד להכשר ,ורב מצי

לפחותמכפול,היינואגבלישנאדרב,דנקטאיןידלפחותמכזיתואין

למימרדסביראליהכהאיתנא.

שומרלפחותמכפול.

ז

מסכת חולין דף קיח – דף קיט
כד תשרי – כה תשרי התשע"ב

כא( גמ',מיתיביב'עצמותוכו'.הקשההר"שבאהלות)פ"דמ"ג(,דטפי

דבכפולליתלהיד,אבלהרמב"ןמסיים,דלישנאדגמ'לאמשמעהכי.

הוי ליה לאקשויי ממתניתין דהתם ,דתנן ,ב' עצמות ועליהם כשני

ו( בא"ד ,ורבי יוחנן הכי גמיר לה דאחרים לאו דוקא .כתב המהר"ם,

חצאי זיתין ,הכניס מקצתם מבפנים והבית מאהיל עליהם טמא ,הרי

דלא סגי לרש"י לטעמא דקולית משמע שומר ,והוצרך להוסיף דהכי

דישידלפחותמכזית,ונשארבתימה.

קיבלמרבו.משוםדגםלומרדמאידאמריאחריםכפוללאודוקא,הוי



דוחק ,והוקשה לרש"י דאי אולמיה דרבי יוחנן לדחוק בלשון אחרים

דףקיטע"א

ולומר דשיעור דנקטו לאו דוקא ,אפשר לידחוק ולומר דקולית לא

א( רש"י ד"ה ואי בשומר ,בתוה"ד ,על כרחך שומר הוא שכל זמן

איירי דוקא בשומר ,לכך כתב רש"י ,דרבי יוחנן גמיר דשיעור של

שהקולית סתומה אוכל שבתוכה נשמר .הקשה בחידושי הגרע"א,

אחריםלאודוקא.

דלקמן)קכה(.תנן,דקוליתסתומהשלנבלהאינהמטמאה,ואףעלפי

ז( גמ',בריהשאני.כתבהלבאריה,דמהכאמוכחדאוכלשהואבריה

שנגע בשומר ,כיון דלא אתי לכלל מגע במוח עצמו ,ומאי שנא הכא

אינו מקבל טומאה בבציר מהשעור ,דרק לענין דחשיב שומר אמרינן

דמטמאמשוםשומר,אףדלאנגעבמוח.ותירץ,דשאניהכאדמיקרי

דבריהשאני,אבלבעיצירוףלשיעור.ותמהעלהמגיהבמשנהלמלך

אתי לכלל מגע ,דאילו מאהיל על העצם שכנגד המוח טמא ,משום

)פ"דמטומאתאוכלין(,שהביאראיהלכךמהתוספתא)פרהפ"חה"ד(,

דטומאהבוקעתועולה,והויכמגע.והרש"ש)להלןקכה(.תירץ,דדוקא

האגמ'מפורשתהיאהכא.עודכתבהלבאריה,דמהשכתבהמגיה

בקולית נבילה ,כדי שהשומר יטמא במגע ,צריך שתהא הטומאה

)שם( להוכיח מכאן ,דאין חשיבות של בריה לענין ברכה ,לא דמי,

בעצמה ראויה לטמא במגע ,אבל הכא כדי שיהא השומר מטמא

דלענין ברכות מטעם חשיבות נגעו בה ,דכיון דהוי בריה הוי דבר

באהל,דילנושתהאהטומאהעצמהראויהלטמאבאהל,והריראויה

חשוב ,אבל הא דלא מקבל טומאה אף דהווי בריה ,משום דבעינן

היאאםהאהילכנגדה.

שיעוראוכל,שאינותלויבחשיבות.

ב( גמ',תאשמערבייהודהאומרקוליתוכו'ורבהאיבמאימוקיםלה.



הקשה המהרש"א ,אמאי לא מקשינן נמי אדרבי יוחנן .דהכא ליכא

דףקיטע"ב

לשינויי כדכתבו תוס' ד"ה ורבי יוחנן ,דהרי לא אתיא שפיר אליביה

ח( גמ',חיצונהביןכךוביןכךטהורה.והיינומשוםדהוישומרעלגבי

טפילהעמידביןבידביןבשומר כאחרים.ותירץ,דאליבאדרבייוחנן

שומר .כתב התפארת ישראל )עוקצין פ"ב אות מא( ,דאפשר דעל כל

לאדייקמידי,כיוןדהכישמעמרביהדאיןזהשיעור,וכפולדאחרים

פנים יש לקליפה זו דין יד ,לענין להכניס ולהוציא .וכן נראה דנקט

לאודוקאובשומר,וסביראליהכוותייהו.

הרש"ש בעוקצין )פ"ב משנה ב( בפשיטות] .אמנם לכאורה צריך עיון

ג( תוס' ד"ה ורבי יוחנן אמר כולה בשומר ,בסוה"ד ,כי היכי דליקום

דמתניתיןנקטהלשוןטהורה,ולארקדאינהמצטרפת,ומשמעדאפילו

כרבי יהודה דהלכתא כוותיה לגבי רבי מאיר .הקשה הפורת יוסף,

לענין להכניס ולהוציא טומאה לא מהני ,והטעם כיון שאינה שומר

דהאי כללא איתא במסכת עירובין )מז ,(.והתם מבואר דרב לית ליה

לפרי ,דהרי איכא שומר אחר ,ממילא הוי כקליפה בעלמא שאינה

הני כללי ,ואם כן איך ביארו תוס' שיטת רב להאי כללא ,ונשאר

קשורהלאוכל)ש.א.ג.[(.

בקושיא.

ט( גמ',שומראוכלשחלקוקאמבעיאליהוכו'.כתבהרש"ש,דרש"י

ד( תוס'ד"הרבייוחנןאמראיןזהשיעור,בתוה"ד ,ומהךמילתאלא

ותוס'נחלקובביאורספקהגמ',דרש"יד"השומראוכלשחלקו,כתב,

הוהשמעינןדסביראליהכאחריםוכו'.הקשהבחידושיהגרע"א,הא

דהנדון הוא אי הני שומרין מצטרפי .אבל בתוס' ד"ה אוכל שחלקו,

בלאו הכי הוצרך מלתא דרבי יוחנן לענין דיש יד לפחות מכזית ,ועל

מבואר דסברי דהספק אי מצטרף חד שומר לאוכל השני] .ואין

כרחך דקושייתם דמכל מקום אייתר מה שאמר דיש שומר פחות

להקשותמהאדאמרינןלעיל )קיח(:דיששומרלפחותמכפול,ואיירי

מכפול ,ואם כן מה הועילו בתירוצם ,הא ליכא למטעי דסבר כתנא

שמחובר לאוכל שיש בו פחות מכביצה ,אבל אינו שומר לו ,הרי

קמא ,דהא לדידיה כיון דאין שומר לפחות מכזית כל שכן דליכא יד,

דשומר מצטרף לאוכל אחר ,אפילו אינו שומר עליו .דהתם איירי

אלאמוכחדסברכאחרים,וכיוןדאמרדאיןלושיעור,ידעינןדאחרים

באוכלאחדשלאחלקו,כגוןבשר,אלאשהשומרשהואהעורמכסה

סברידיששומרלפחותמכפול,ונשארבצריךעיון.

כפולממנו,שבהאיגוונאפשיטאדשומרעלחלקמהאוכלמצטרףעם

ה( רש"יד"האמריאינהונמישיעור,בתוה"ד ,וכלשכןדאיהוהמוקי

כל האוכל ,עוד יש לומר דאיירי בגוונא שהשומר גדול ,והוא עצמו

לה רבי יוחנן ביד הוה ניחא ליה וכו' .כתב בחידושי הרמב"ן ,דאיכא

משליםלכביצה)ש.א.ג.[(.

דמפרש דרבי יוחנן בכפול נמי לית ליה יד ,אלא בפחות מכזית עד

י( רש"יד"החטיןבקליפתן,בתוה"ד,והכאנמיהוהמצילתרוציבריה

כפול ולא פול בכלל ,ולכך לא מוקמינן בגמ' דאחרים ביד איירי,

שאני וכו' .אבל התוס' הרא"ש כתב ,דהכא לא שייך לשנויי דבריה

ח

מסכת חולין דף קיט – דף קכ
כה תשרי – כו תשרי התשע"ב

שאני כדלעיל ,דחשיבות בריה מועלת לדידיה להחשיב את השומר

דטעמאמשוםדכלאכשוריאוכלאדינוכאוכל,ולכאורהסתרלסוגיין,

דיליהאףאיאיןהאוכלכפול,אבללעניןלצרופיעםאוכלאחרשאינו

דגם אי לא חשיב אוכל מצטרף משום יתובי דעתא .וכתב לבאר,

שומרלו,לאמהניחשיבותבריה,וכןכתבהרש"ש.

דסברתהגמ'ביומאדווקאלענייןיוםהכפורים,והטעםמשוםשביום

יא( גמ',הכאנמיבשדרהומשוםשומר .ביארבחידושיהר"ן,דהכוונה

כיפור תלוי ביתובי דעתא ,נמצא דאין כאן סתירה ,אלא דבסוגין

היא ,דכי אמרינן שהחטים מצטרפים ,היינו באתו משבולת אחת

מבואר טעמא דהאי מילתא דאכשורי אוכל כאוכלא ,ועיין באות

ובעודם בשדרא נעשים שומר אחד לשני ,ואף על פי שעכשיו הן

הבאה.

חלוקים ,דהרי איירי בכדרך שבני אדם זורעים ,הואיל ומתחלה היו

ג( גמ' ,אי קריש מצטרף אי לא קריש לא מצטרף .הרמב"ם )פ"ד

שומריןאלולאלומצטרפין.

מטומאת אוכלין ה"ד( סתם ,וכתב דהמרק מצטרף .והקשה הכסף

יב( רש"יד"הלאמשוםשומר ,כיוןדאיכאכזיתעבידשומרמעשהיד

משנה ,אמאי לא התנה שיהיה קרוש כדאמרינן בגמ' .ובמרומי שדה

להכניס ולהוציא .כתב המהרש"א ,דמהא דכתב רש"י להכניס ,על

תירץ ,דהרמב"ם סבר דהסוגיות פליגי ,והסוגיא דיומא )פ ,(:אית לה

כרחיןדאייריבטומאתאוכלין,דבטומאתנבילהלאשייךהכנסה,ולפי

דכלאכשוריאוכלאדינוכאוכל,ודלאכסוגיין)ועייןמהשכתבנובאות

זההקשה,אמאינקטרש"ידאיכאכזית,האאיתלןלעיל)קיח(:דבין

הקודמת(.

לרב בין לרבי יוחנן יש שומר לפחות מכזית .וצריך לומר ,דנקט לה

ד( תוס' ד"ה הוא עצמו יטמא טומאת אוכלין ,הוה מצי למימר וכו'.

אפילו אליבא דרבי יהודה ,לפי מאי דאוקמינן לעיל )קיט (.בשיטתיה

כתב הרש"ש ,דתוס' קאי אקושיית אביי לרבה בפירוש "קיפה" ,אבל

דבעי כזית אפילו בשומר .אבל הרש"ש כתב ,דרש"י איירי בנבילה

שומנא לא שייך שיטמא טומאת נבילות ,דחלב אינו מטמא טומאת

ולכך בעי כזית ,ומאי דנקט להכניס ולהוציא ,לאו דוקא אלא נקט

נבלות,כמבוארבתוס'בבכורות)י (.ד"הוהחלב .אבלהמהר"ם )הובא

לישנאדשמושידשהואלהכניסולהוציא.

באות הבאה( ,הבין דתוס' קאי אשומנא  .והחזון איש )עוקצין ה ו(

יג( גמ',מתקיףלהרבאחאבריעקבאלאמעתהוכו' .הקשו בחידושי

כתב ,דמה שכתבו תוס' בבכורות היינו רק לגבי החלב ,אבל שומן

הרמב"ןוהרשב"אוהר"ן ,דתקשילרבאחאבריעקבגופיה,ספרתורה

מטמאמשוםנבלה.

ומזוזה דכתבינן אמקום שער היכי כתבינן ,הא בעינן כתיבה תמה.

ה( בא"ד ,דאיכא מילי טובא דמטמא טומאת אוכלין וכו' כדתנן

ותירצו,דאפילובמקוםשיערלאמינקיבאלאמשהו,וכשגוררוהלכו

השוחט .כתב המהר"ם ,דיש לדחות ראיה זו ,דהתם הטעם משום

להם גומות של שער ,אלא דכלפי מאי דאמר בגמ' דחלחולי מחלחל

דנבילהבמיתהתליאמילתאולכךאינומטמא,אבלעדייןאינואוכל.

מקשינןהיכיכתבינןתפיליןעליה.

אבלהכאלעניןשומנאמהליטומאתאוכליןמהליטומאתנבילות,

יד( גמ' ,אלא מעתה תפילין היכי כתבינן .כתבו בחידושי הרמב"ן

איחשיבאוכל,הוינמינבילה].ועייןבאותהקודמת[

והרשב"א והר"ן ,דכל שכן דקשה היכי כתבינן ספר תורה ומזוזה,

ו( רש"יד"ההקפה,הקרישועלגביהאוד.כתבבחידושיהר"ן,דסבירא

שנכתבין במקום שער ,אלא לרבותא קאמר ,דלדבריו קשה אפילו על

ליה לרש"י ,דלא סמכינן אההיא דזעירי במנחות )כא (.דדם מבושל

תפיליןשנכתביןבמקוםבשר,כיוןדאמרינןדשיערחלחולימחלחל.

אינו עובר עליו .דהכא דוחק הוא לאוקמיה בשהקפה על ידי חמה,



דהאקתניהקפהדומיאדהמחהאתהחלב,והמחהאתהחלבמשמע

דףקכע"א

אפילו על ידי האור .ועוד ,דלא שייך לאוקמיה הכא על ידי חמה,

א( רש"יד"המצטרפיןלככותבת,בתוה"ד,אבלהכאאוכלומשקהאין

דבהקפה על ידי חמה אסרוחי מסרח] .ולפי זה רש"י לשיטתו ,ולא

מצטרפין וכו' .כתב החזון איש )יורה דעה סימן ריד על סדר

קשה מה שהקשו עליו תוס' לעיל )קט (.ד"ה חלב קורעו ,כיון דלא

המסכתות(,דרוטבצלולאינומצטרף,משוםדדוקאקרושנעשהאוכל,

פסיקנן כזעירי[ .עוד כתב הר"ן ,דאפילו לזעירי דאינו עובר על דם

בכךשנטפללאוכל,וכמושכתברש"יבמתניתיןלעיל)קיז(:ד"הרוטב,

שבשלו ,היינו דאינו לוקה ,אבל יש איסור דאורייתא לאוכלו ,אמנם

אבלצלולמילתאאחריתאהוא.ומהשכתברש"יהכאדהטעםמשום

הביארביםדפליגי,וסביראלהודאיןאיסוראלאמדבריסופרים.

דאוכל ומשקה לא שוו שיעורייהו ,כוונתו ,דאפילו אי נימא דנחשיב

ז( גמ',כיוןדאקפיהאחשוביאחשביה.כתבבחידושיהרמב"ן )בעמוד

את הרוטב כמשקה על ידי צירוף האוכל ,משום דנטפל לאוכל נחשב

ב( ,דסלקא דעתין ,דכיון שנשתנה מברייתו ,אף בדם אינו חייב עליו,

משקה,כתברש"י,דמכלמקוםמשקהואוכלאינםשוויםבשיעוריהם,

וקאמשמעלן,דשינויזהמחשיבאתהדם,וחייב.

ולכךאינםמצטרפים.

ח( תוס'ד"הלרבותהשותה,בתוה"ד וישלומרדהתםבמידידאכילה

ב( גמ',התםמשוםיתובידעתא.הקשההרש"ש,דביומא)פ(:אמרריש

וכו'.אבלתוס'בנדה)לב(.ד"השתיהכתבו,דאשמועינן,דחלבמהותך

לקיש דציר שעל גבי ירק מצטרף ,ומקשינן והא משקה הוא ,ומשנינן

שמיה חלב ,ואי לאו קרא היינו פוטרים משום דלא חשיב חלב ,וכמו

ט

מסכת חולין דף קכ – דף קכא
כו תשרי – כז תשרי התשע"ב
שכתבותוס'להלן)עמודב(ד"ההיכא.

דחשיב כאיסור שבא מאליו דאינו בא אלא על ידי מירוח וראייתפני

ט( גמ' ,לחם עוני אמר רחמנא והאי לאו לחם עוני הוא .כתב בשיטה

הבית ,וכמו שכתבו תוס' בקידושין )לח (:ד"ה והוא הדין לערלה

מקובצת )אות ג( ,דגרסינן לאו לחם הוא ,דהחיסרון משום דבאופן

בשתים.

שהמחהולאהוילחם.

טז( בא"ד,וה"רשמואלהיהאומרוכו'כיוןשהואגוףהחלבוכו'.כתב

י( תוס' ד"הלחםעוניאמררחמנא,הוהמצילמימרנמיאכילהכתיב

המהרש"א ,דלאחר דאיכא ריבויא ד"נפש" ,מרבינן בכולהו אפילו

ביה .אבל התורת חיים כתב ,דגבי מצה לא מצי למימר דאינו יוצא

כשאינו שותה גוף החלב והחמץ ,כדמרבינן נמי בשרצים לאסור צירן

בהמחהו,משוםדאכילהכתיבביה,דהאדפטורבגוונאדכתיבאכילה

ורוטבן ,דאי לא נימא הכי ,לא הוה מצינן למיגמר מחלב לאסור הני

והמחהו ,היינו משום דהוי שלא כדרך הנאתן ,אבל במצה כיון דהוי

דתניבברייתאהטבלוהחדשוכו',כיוןדהתםאינושותהגופן,ובחלב

מצוה,ולאליהנותניתנה,ממילאלאבעינןכדרךהנאתן.ובשו"תנודע

איירירקבשותהגופוכשהמחהו.

ביהודהקמא)יורהדעהסימןלה(פליגעליו,וסביראליהדאיןבבליעה

יז( בא"ד,אלאאכלאיםקאמרוכו'.הקשהבחידושיהחתםסופר,היאך

חסרוןשלכדרךאכילה.עייןשםשהעירעוד,דאיןהדברפשוטלומר

אפשר לומר דכלאים קילי טפי כיון שלא בא מאליו ,אלא על ידי

דלגבי מצוות לא בעינן כדרך הנאתן ,והמשנה למלך )פ"ה מיסודי

איסור ,ולכך לא שייך למילף בהו איסור על המשקין היוצאין מהן,

התורהה"ח(האריךלדוןבזה.

אדרבה מעשה שלו גרם את האיסור ,ואם כן חמיר טפי ,וכדאמרינן

יא( תוס'ד"המהלהנך,בתוה"ד,אינמימחייםהיהבהאיסוראברמן

לעיל)קטו(:שנעבדהבועבירההואסיבהלחומרא,ונשארבקושיא.

החי .אמנם בחידושי הרמב"ן פליג ,וסבירא ליה ,דלא מקרי שעת

יח( בא"ד ,שעל ידי מעשה של זריעה נאסרין הכלאים .כתב הרש"ש,

הכושר אלא משבא לכלל שם זה ,כגון נבילה משנעשית נבילה,אבל

דאף דגם המקיים כלאים בכרם שעלו מאליהם בלי שזרע אותם,

כל שאין שמו עליו אף על פי שמותר ,אין זה שעת הכושר ,שאינו

נאסרים,כדתנןבכלאים)פרקה'משנהח(.מלמקוםאינןנאסריןאלא

השם,ופניםחדשותבאולכאן.

בידעוקיימם,ולכךחשיבנמישלאבאמאליו.

יב( גמ' ,הטמאים לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן .כתב בחידושי

יט( בא"ד ,ואם תאמר ושביעית היכי אתי מכולהו דאית בהו לאו

הרמב"ן ,דקיפההיינופירמא,ורוטבןהיינושומנא,אפילולאביילעיל,

ושביעית עשה .כתב המצפה איתן ,דמהכא ראיה למה שכתב

דלא פליג אלא ברוטב וקיפה דמתניתין ,אבל הכא ודאי דאיירי

בהליכות עולם )שער ד פרק ד( ,דלא תעשה חמור מעשה ,ומה

בפירמאושומנא,דליכאלאוקמיהבתבלין,דאםכןתיפוקליהדטעם

שהעשה דוחה אותו ,היינו משום שהלא תעשה נאמר היכא דליכא

כעיקרדאורייתא.

עשה כנגד ,אבל לעולם לא תעשה חמור .אבל אי נימא כרמב"ן על



התורה )פרשת יתרו פרק כ פסוק ח( דעשה חמור ,מאי קשיא לתוס',

דףקכע"ב

הרי שביעית שיש בה עשה חמור ,ומדוע לא נוכלללמוד מהני דאית

יג( תוס' ד"ה ליכתוב בשרצים וכו' ,בתוה"ד ,ושמא לא הייתי אומר

בהולאו.

אלא לענין איסור אכילה וכו' .מבואר בתוס' דהציר והרוטב והקיפה

כ( גמ' ,ותרומה גופה מנלן .כתב בחידושי הרמב"ן ,דאיירי בשהפריש

של שרצים ,הן לענין אכילה והן לענין טומאה ,חשיבי כשרץ .וכתב

ענבים לתרומה ואחר כך דרכן ,אי נמי שעשה שכר ממיני דגן  ,אבל

החזון איש )יורה דעה סימן ריד על סדר המסכת( ,דאף דגבי טומאת

ביין ושמן פשיטא ליה ,שהרי עיקר תרומה במשקיןהיא ,ואף שכתוב

נבילות תנן במתניתין דלעיל )קיז ,(:דאין הרוטב מצטרף לטומאת

בהאכילה,שתיהבכלל.

נבילה,צריךלומרדצירישרציםחשיביטפיואיןלמילףמיניה,אינמי



משוםשטומאתןבמשהולכךלאילפינןנבילהמיניה.

דףקכאע"א

יד( גמ',וההקדשוכו'מנלן.הקשה החזוןאיש )עלסדרהמסכת(,כיון

א( תוס' ד"ה מרטקא ,בתוה"ד ,ולא כפירוש הקונטרס וכו' מדאמרינן

דכלממוןהקדשאסורבהנאה,ואינותלויבפירי,למהשלאילקהעל

בפרק כל הפסולין וכו' .הקשה הרש"ש ,מאי מייתי תוס' ראיה מפרק

המשקין היוצא מהן ,אכתי ממון הקדש הוא ,וכשאוכלו הרי נהנה.

כל הפסולין )זבחים לה ,(.אדרבה מפני שהוא רק בעוף אומרת הגמ'

ותירץ ,דאיכא לאוקמא כרבי דסבירא ליה בפסחים )לג (.דהזיד

דפגלבאללנתפלגהמוראה.ובמתניתיןהתםדקתנידפגלבאללאינו

במעילהחייבמיתה,והיינודוקאבאכילהוכמושכתבושםתוס'ד"ה

נעשה פיגול ,היינו דוקא בבהמה שהגידין שבה קשין ,וכן מבואר

ומינה ,ולכךבעינןלרבותגםהמשקיןהיוצאמהןלעניןזה,ועיין שם

שפירש רש"י )שם( בגמ' ד"ה אלל ,ולפירוש התוס' צריך עיון איך

שתירץבאופןנוסף.

יפרשו,מדוענקטבגמראדהויפיגול,ודלאכמתניתין.

טו( תוס'ד"ההיכאדלאווכו',בתוה"ד ,ואיטבל.כתבבהגהותיעב"ץ,

ב( ]בא"ד ,ולמאן דמפרש בשר שפלטתו סכין לא קשה ליה מהתם.

י

מסכת חולין דף קכא
כז תשרי התשע"ב

כוונת התוס' ,דלמאן דאמר שפלטתו סכין ,כיון דבטליה מתורת בשר

מקצתשלאחישב,ומצטרפיןזהעםזהלכביצה".ועייןבאותהקודמת

ונעשה עור ,איך שייך לומר דפיגל באלל פיגל ,הא הוי כאילו חשב

מהשהבאנומתוס'הרא"ש.

לאכולעור,ולכךכתבו,דיפרשכדמצינודאללהוימרטקא,נימאדגם

ח( רש"י ד"ה השוחט בהמה טמאה לעובד כוכבים ,בתוה"ד ,והא

בסוגיא דהתם איירי בהאי אלל ,דהיינו מרטקא .אמנם תוס' בזבחים

דאמרינן אסור לאכול מבהמה קודם שתצא נפשה מדרבנן הוא .אבל

)שם(ד"הפיגלבאלל,כתבו,דסוגיאדהתםאייראבאללדפלטתוסכין

הרמב"ם )פ"א מהלכות שחיטה ה"ב( כתב ,דהאוכל מבהמה קודם

ודלא כמו שכתבו כאן .וצריך לומר דסבירא להו דשפיר שייך לפגל

שתצאנפשהעוברבלאתעשה,והריהואבכלללאתאכלועלהדם.

בכך .ומה שהכריחם לפרש כן ,משום דאתו ליישב מדוע במתניתן

והקשה הלחם משנה )שם( ,לדברי הרמב"ם אמאי מטמאה טומאת

התם תני דאינו פיגול ,ובגמ' אמרינן דהוי פיגול ,וכונתם לתרץ,

אוכלים ,הרי אף לישראל לא משתריא על ידי השחיטה ,כל שעדיין

דבמשנה איירי באלל שהוא מרטקא ,ולא מתפגל כיון דאינו נאכל,

מפרכסת.ותירץ,דמכלמקוםנפיקמאיסוראברמןהחי,ומשוםהכי,

ובגמ'אייריבפלטתוסכין,דנאכל,וכןמבוארבקרןאורהשם[.

כיון דאהני שחיטה לישראל לאפוקי מתורת אבר מן החי ,מטמא

ג( תוס' ד"ה והוא שכנסו ,תימה מה שייכא מחשבה לאיסור .הקשו

טומאתאוכלין.

הפורת יוסף והרש"ש ,דמצינו כהאי גוונא דשייך ביטול לגבי איסור,

ט( גמ' ,נבלת עוף טהור צריכה מחשבה וכו' .כתב בחידושי הרמב"ן

במתניתין דתרומות )פי"א מ"ה( ,דתנן התם ,עצמות הקדשים בזמן

בשבועות)יא,(:דמהכאמוכח,דגםבדברשסופולטמאטומאהחמורה,

שמכנסןאסוריןואםהשליכןמותרים,הרילןאיסורדתליבמחשבתו.

לא מהני ליה לאשווי אוכלא ,ואי לאו דחשיב עליה לא חשיב אוכל

והחזוןאיש)טבוליוםסימןדחלקבאותי(תירץ,דהתםאינואוכלמן

כדיליטמא,דסופולטמאטומאהחמורהאינוהופךאתהדברלאוכל.

הדין,אלאדבכנסןאסוריןמדרבנן,ולעולםלאמצינואיסורדאורייתא

אבל בחידושי הר"ן )שם( הביא מפרשים ,דסברי דכל שסופו לטמא

התלויבמחשבה.

טומאה חמורה אף שאינו אוכל ,מטמא טומאת אוכלין ,והא דנבלת

ד( בא"ד ,דגבי טומאה שייך וכו' אבל גבי איסור משום דבטליה לא

עוף טהור בעי מחשבה לאשווי אוכלא ,היינו משום שאינה מטמאה

משתריבאכילה.כתבהחזוןאיש)יורהדעהעלסדרהמסכת(,דסברת

אלא דרך אכילה ,כלומר בבית הבליעה ,הלכך בעיא מחשבהשתהא

תוס' ,דבשלמא לענין טומאה שייך לומר כיון דאינו נחשב לאוכל

אוכל.

בטלה טומאתו ,אבל לענין איסור אכילה ,הרי תכלית האיסור

י( רש"יד"הנבלתעוףטהורצריכהמחשבה,לקבלטומאתאוכליןעם

שנחשבהוכעץ,ולאשייךלומרשבשבילשהחשיבאותוכעץבעלמא,

השרץוכו'.כתבהתוס'הרא"ש,דרש"ילאהיהצריךלפרשכך,דמעת

יהיהמותרבאכילה.

שחשב עליו ועשאו אוכל ,מיד מטמא טומאת אוכלים אף דלא נגע

ה( גמ' ,חד אמר מקצתו חישב עליו וחד אמר וכו' .הרמב"ם )פ"ד

בשרץ,דכלשסופולטמאטומאהחמורהאינוצריךלאהכשרמיםולא

מטומאת אוכלין ה"ד( פסק כדברי שניהם ,וביאר הכסף משנה )שם(,

הכשר שרץ .ועיין בשו"ת הגרע"א )מהדו"ת סימן צט( ,שיישב שיטת

דמראמרחדאומראמרחדאולאפליגי.

רש"ימהסוגיאבנדה)נא.(.ועייןגםבחידושיהרשב"א)שם(.

ו( גמ',מקצתוחשבעליוומקצתולאחשבעליו.הקשהבתוס'הרא"ש,



על פירוש רש"י ד"ה מקצתו ,מאי קא משמע לן דאותו שחישב עליו

דףקכאע"ב

מצטרף ,הרי כיון דחישב עליו ,גם בלא צירוף מטמא ,ואותו מקצת

יא( רש"י ד"ה אמר חזקיה ,בתוה"ד ,שהרי הוא יכול לגוררה .ביאר

שלאחישבעליופשיטאדאינומצטרף.ותירץ,דכיוןשחשבעלמקצתו

בחידושיהרמב"ן,דבמפרכסתיכוללחתוךולגוררהפחותפחותמכזית

ולא פירש איזה ,אהניא מחשבתו שיצטרפו שניהם יחדיו להשלים

עד שתכלה כולה לפני שתמות ותטמא טומאה חמורה ,מה שאין

אוכל אחר לכביצה ,אבל שיצטרף אותו שלא חשב עליו עם המקצת

בנבלת העוף שכבר מתה וראויה מיד לטמא טומאה חמורה .אלא

שחישב עליו ,לא מהני להשלימו לכביצה אלא עם אוכל אחר .ועיין

שכתב ,דפלא הוא שיספיק לעשות כן ,ועדיין היא מפרכסת .ולכך

באות הבאה שהבאנו גירסת המהרש"ל ברש"י .וכתב התוס' הרא"ש,

הביא  דהראב"ד תיקן את הפירוש ,ואמר ,דכיון דיכול לחתוך ממנה

דעלדרךזהישלפרשמקצתשפלטתוחיה.

שיעוריןהרבהפחותמכזיתבעודהמפרכסת,נמצאשעלכלכזיתבשר

ז( רש"יד"המקצתוחישבעליו,ולאפירשאיזהקצתוכו'.דברירש"י

אפשרלומרדאיןסופולטמאטומאהחמורה,דיכולהיהלחתוךאותו

צריכים ביאור דאם חישב רק על מקצת ,למה מצטרף בהדי שאר

לפחותמכזית.

אוכלין.והמהרש"להעתיקנוסחאחרברש"י,וזהלשונו"מקצתוחישב

יב( גמ',והאאיתמרשחטבהשניםאורובשניםוכו'חזקיהאמראינה

עליו לאכלו מקצתו לא חישב וכו' ,מצטרף האי מקצת שלא חישב

לאברים.הרש"ש הביאמדבריתוספותהגרע"א עלהמשניות)טהרות

בהדיהאישחישב,דגלידעתיהבהאימקצתשחישבדלאבטליההאי

א ג( ,דחזקיה איירי בגוונא דשחיט ישראל .וכתב הרש"ש ,דפירש כן,

יא

מסכת חולין דף קכא
כז תשרי התשע"ב

משום דלעיל )עמוד א( אמרינן שונין ישראל בטמאה ,הרי דבעינן

טומאתאוכליןבמחשבה.עודתירץ,דבנחירהכלזמןשהיאמפרכסת

דווקאישראלשוחט.

איןמיתתהניכרת,שתוכללהחשבאוכל,מפנישהיאכאדםהמתעלף,

יג( גמ' ,חזקיה אמר אינה לאברים .הקשה בתוספות הגרע"א )על

אבל בשחיטת שנים או רוב שנים מיתתה ידועה ,ולכך אף על פי

המשניות טהרות א ג( ,הא תנן בטהרות )פרק אמשנה ג( דנבלתעוף

שמפרכסת אוכל הוי .והכסף משנה )שם( תירץ ,דכל הסיבהשמטמא

טמא ,אין שחיטתה מטהרתו באכילה לבן נח ,והרי התם איירי נמי

בשחיטהמשוםהואילובישראלכהאיגוונאהוישחיטה,אבלבנחירה

בשחט ישראל דומיא דנבלת עוף טהור ,דקתני התם במשנה א',

איןשםשחיטה.

דשחיטתומטהרתו,ולחזקיה,אמאילאתתירהשחיטהמשוםאברמן

טז( תוס' ד"ה אביי אמר אינה מצלת כו' ,בסוה"ד ,ותימה אי ספיקא

החי .והרש"ש תירץ ,דחזקיה מוקי להאי מתניתין כמאן דסבירא ליה

היאאמאירובעהחייב.ותירץבתוס'הרא"ש,דבעצםחיההיא,אלא

לעיל )כח (.דאין שחיטה לעוף מן התורה ,ולדידיה כתבו תוס' לעיל

שאביימחמירשאינהמצלתכיוןדמטמאהטומאתאוכלין,אבלהנוגע

)כ(.ד"הלאאמרןדרקבנחירהמותרת,ובעינןעדשתמות,וכדאמרינן

בכלים שבתוכה ונכנס למקדש פטור ,וכתב המהרש"ל דיש לפרש כן

לעיל )לג (.לגבי גוי ,ולכך שחיטתה היינו נחירה דידיה דמטהרת,

אףבדבריהתוס'.

דאיירילאחרשמתהואינהאברמןהחי.

יז( בא"ד,ומכלמקוםמטמאטומאותאוכליןוכו'.ביארבחוסןישועות,

יד( גמ',ועובדכוכביםששחטבהמהטהורהלישראל.כתבהחזוןאיש

דכיוןשהיאעצמהמקבלתטומאה,אינהמצלתעלהבלועיםבתוכה,

)טהרותא,ט(,דאייריבגוונאשאיןהגוישוחטלהאכילאתהישראל,

דדוקא אדם שתוכו טהור יליף מכלי חרס ,דמציל על טהרה שבתוכו,

אלאלצורךישראלשהיהצריךלבהמהזובשבילגוי,והואמהשכתב

כדאמרינןלעיל)עא,(:אבלהיכידמקבליםטומאהליכאלמימרהכי.

רש"י ד"ה מטמאה טומאת אוכלין ,לצורך ישראל ,ולא שיאכלנה

יח( גמ' ,והרובעה חייב דהא אינה מטמאה טומאת נבלות .הקשה

ישראל.

בחידושי החתם סופר ,הא בסנהדרין )עח (.רבא אמר דהרובע את

טו( גמ' ,ועובד כוכבים וכו' נחרה אין בה טומאה של כלום .הקשה

הטריפה חייב משום דאית ליה הנאה ,וטפי הוי ליה לאשמועינן

הראב"ד )פ"ג מטומאת אוכלין ה"ד( ,אמאי אין בה טומאה של כלום

דאפילורובעמישנשחטבורובשניםומפרכס,אםלאנשחטכהלכה

ומאי שנא משחיטה .ותירץ ,דכיון שנחרה לישראל הוי ליה כמי

חייב ,ומשום הכי מסיק דאכן פליגי אהדדי .ועיין ברש"ש שביאר
דהסוגיות

שנחרה לאיבוד ,אבל אם נחרה סתם או שמתה מאליה מטמאה

יב

לא

פליגי.

