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    """"ִּכּסּוי ַהָּדםִּכּסּוי ַהָּדםִּכּסּוי ַהָּדםִּכּסּוי ַהָּדם""""    ––––' ' ' ' וווופרק פרק פרק פרק     חוליןחוליןחוליןחוליןמסכת מסכת מסכת מסכת 
        פד, אפד, אפד, אפד, א    ––––    פג, בפג, בפג, בפג, ב .1

   ַמְתִניִתין

ם ּסּוי ַהּדָ    :ּכִ
ָאֶרץ –נֹוֵהג     ,ָלָאֶרץּוְבחּוָצה  ,ּבָ

ִית ְפֵני ַהּבַ ִית ,ּבִ ְפֵני ַהּבַ לֹא ּבִ    .ְוׁשֶ
ין חּוּלִ    ,ּבְ

ין –ֲאָבל לֹא  ׁשִ מּוְקּדָ    .ּבְ
ה  :ְונֹוֵהג ַחּיָ    .ּוְבעֹוף ,ּבְ

ן ְמזּוּמָ ן ,ּבִ ֵאינֹו ְמזּוּמָ    .ּוְבׁשֶ
כֹוי  :ְונֹוֵהג    ,ּבְ

הּוא ָסֵפק ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
  

יֹום טוֹ     ,בְוֵאין ׁשֹוֲחִטין אֹותֹו ּבְ
ֲחטּו  מוֹ  -ְוִאם ׁשָ ין ֶאת ּדָ  .ֵאין ְמַכסִּ

  

ָמָרא    ּגְ

ין" ׁשִ    ?ַמאי ַטְעָמא לֹא - "מּוְקּדָ
  

י ֵזיָרא ַרּבִ ּום ּדְ    ,ִאיֵליָמא ִמׁשּ
י ֵזיָראָאַמר ּדְ     :ַרּבִ

ה ְוָעָפר ְלַמְעָלה ן ָעָפר ְלַמּטָ ּתֵ ּיִ ֹוֵחט ָצִריְך ׁשֶ    ,ַהׁשּ
ֱאַמר ּנֶ ַפְך ֶאת ּדָ " :ׁשֶ ָעָפרְוׁשָ הּו ּבֶ א ,לֹא ֶנֱאַמר 'ָעָפר' – (ויקרא יז,יג) 329329329329"מֹו ְוִכּסָ ָעָפר" :ֶאּלָ    – "ּבֶ

ה ן ָעָפר ְלַמּטָ ּתֵ ּיִ ֹוֵחט ָצִריְך ׁשֶ ַהׁשּ ד ׁשֶ    ,ְוָעָפר ְלַמְעָלה ,ְמַלּמֵ
ר -ְוָהָכא     .לֹא ֶאְפׁשָ

  
   ?ֵהיֵכי ִליֲעִביד

ְנָין   -ֵליִתיב ְוִליְבְטֵליּה     !ָקמֹוִסיף ַאּבִ
כְ " :ּוְכִתיב ילַהּכֹל ּבִ ּכִ ד ה' ָעַלי ִהׂשְ    .יט) כח, '(דברי הימים א 330330330330"ָתב ִמּיַ

ֵליּה  ּטְ    !ָקא ֲהֵוי ֲחִציָצה -לֹא ִליּבַ
  

ר ה לֹא ֶאְפׁשָ ְלַמּטָ ר ,ְנִהי ּדִ ּסּוי ,ְלַמְעָלה ֶאְפׁשָ    !ִליֲעִביד כִּ
  

ְנָיא    :ִמי לֹא ּתַ
ן יֹוֵסף" י יֹוָנָתן ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֵהָמה  ַחט ּבְ ְך ׁשָ ה ְוַאַחר ּכָ ַחט ַחּיָ ַכּסֹות -ׁשָ טּור ִמּלְ    ,ּפָ
ה  ְך ַחּיָ ֵהָמה ְוַאַחר ּכָ יב ְלַכּסֹות -ּבְ    !"ַחּיָ

  
י ֵזיָרא ְדַרּבִ    ,כִּ

י ֵזיָראָאַמר ּדְ     :ַרּבִ
ל ָהָראּוי ְלִביָלה  ֶבת ּבוֹ  -כָּ יָלה ְמַעכֶּ    .ֵאין ּבִ

ֵאינֹו ָראּוי ְלִבילָ  ֶבת ּבוֹ  -ה ְוָכל ׁשֶ יָלה ְמַעכֶּ    .ּבִ
  

ְסֵיּה     !ְוִליְגְרֵריּה ְוִליכַּ
  

ַנן    :ִמי לֹא ּתְ
ין " ּכִ ַעל ַהסַּ ז ְוׁשֶ יתָּ ם ַהּנִ יב ְלַכּסֹות -ּדָ   .(חולין פז:) "ַחּיָ

י ֵליּה  ָגִריר ּוְמַכּסֵ    ,ַאְלָמא ּדְ
י ֵליּה  י ִנְגרֹור ּוְנַכּסֵ    !ָהָכא ַנּמִ

  
ַח  י ִמְזּבֵ ָקְדׁשֵ י - ִאי ּבְ    .ָהִכי ַנּמִ

  

                                                        
ָרֵאל וּ  329 ֵני ִיׂשְ ָעָפרְוִאיׁש ִאיׁש ִמּבְ הּו ּבֶ מֹו ְוִכסָּ ַפְך ֶאת ּדָ ר ֵיָאֵכל ְוׁשָ ה אֹו עֹוף ֲאׁשֶ ר ָיצּוד ֵציד ַחּיָ תֹוָכם ֲאׁשֶ ר ּבְ ר ַהּגָ   ִמן ַהּגֵ
ְבִנית 330 יל ּכֹל ַמְלֲאכֹות ַהתַּ ּכִ ד ְיהָוה ָעַלי ִהׂשְ ְכָתב ִמּיַ  ַהּכֹל ּבִ

 רש"י
  מתי' 

. משום דבעי למתי בחולין כסוי הדם
   אבל לא במוקדשין קט לכולהו:

   . חטאת העוף ועולת העוף:במוקדשין
. משום דגבי במזומן ובשאיו מזומן

שלוח הקן אצטריך למיתי לקמן (דף 
זומן אבל לא במזומן קלח:) שאיו מ

   מזומן עוף הגדל בבית:
   . גרס:ווהג בכוי

. משום ואין שוחטין אותו ביום טוב
דלמא בעי כסוי ומספקא לא מחללין 

   י''ט אם שחטו:
  

  גמ' 
. עפר תיחוח ולא על קרקע עפר למטה

   קשה:
. משמע דלא בעי עפר אלא וכסהו עפר

בכסוי. בעפר משמע כולו עטוף בעפר 
   תיחוח:

. לתת עפר למטה על כא לא אפשרוה
   המזבח:

   . להיחו שם לעולם:וליבטליה
. להגביהו והרי כל אורך קמוסיף אבין

ורוחב ורום הבין מסר לדוד על פי 
   ביאים:

. בדברי הימים דקאמר ליה דוד דכתיב
לשלמה הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל 
כל מלאכת התבית עלי השכיל אותי 

   לימד:
. בין דם למזבח ומצא קא הוי חציצה

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:
. שהרי דם בהמה למעלה פטור מלכסות

   ומה יכסה:
. ואע''ג דליכא עפר למטה חייב לכסות

הכא מי אע''ג שאין ביו לדם הבהמה ו
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 

יבלל והוין בה להו לרבן דאין יכולין ל
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 

אף על פי שלא תן אין החיה הילכך 
הכסוי בטל אבל מוקדשין שאין ראוי 
ליתן עפר למטה מצות עפר למטה 

   מעכבת בו:
. מעל המזבח לאחר הזאה וליגרריה

   ויתו למטה ויכסו:
. למרחוק חוץ לגומא ששוחט דם היתז

בה ודם שעל הסכין חייב לכסות וע''כ 
דם הסכין לא יכסו אלא א''כ גוררו 

   ן ומכסי ליה:תחלה מעל הסכי
   . כגון חטאת העוף:בקדשי מזבח

. דחייב לכסות הואיל ושחיטה הכי מי
ראויה הן שאכלות לכהים ומתיתין 
בעופות שהקדישן לבדק הבית ושחטם 
דאסורים בהאה ומשום דשחיטה 

  שאיה ראויה פטר להו מכיסוי:
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ַמאי ַעְסִקיָנן ִית :ָהָכא ּבְ ֶדק ַהּבַ י ּבֶ ָקְדׁשֵ  .ּבְ
 

ִסיְנהוּ    פד,א    !ְוִליְפְרִקיְנהּו ְוִליכַּ
  

ִעיָנן ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה    .ּבְ
  

   ?ּוְכַמאן
  

י ֵמִאירִאי כְּ  ָאַמר ,ַרּבִ    :ּדְ
ְכָלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה  ֵאיָנּה ְראּוָיה " :ָהָאַמר –ַהּכֹל ָהיּו ּבִ ִחיָטה ׁשֶ ִחיָטה -ׁשְ ָמּה ׁשְ   ! (חולין פה.) "ׁשְ

  
יִאי כְּ  ְמעֹון ַרּבִ ָאַמר ,ׁשִ    :ּדְ

ֵאיָנּה ְראּוָיה " ִחיָטה ׁשֶ ִחיָטה -ׁשְ ָמּה ׁשְ ְכָלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה :ָהָאַמר – "לֹא ׁשְ    !לֹא ָהיּו ּבִ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
י ִהיא    ,ַרּבִ
ֵאיְוָנִסיב ָל  ַתּנָ א ּדְ יּבָ    .ּה ַאּלִ

  
ֵאיָנּה ְראּוָיה  ִחיָטה ׁשֶ ׁשְ יָסַבר ָלּה כְּ  -ּבִ ְמעֹון ַרּבִ    ,ׁשִ

ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה  י ֵמִאירָסַבר ָלּה כְּ  -ּבְ    .ַרּבִ
  

ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ּה  ְמעֹוןּכּוּלָ י ׁשִ    ,ִהיא ַרּבִ

אִני ָהָכא ָאַמר ְקָרא ,ְוׁשַ ַפְך " :ּדְ הְוׁשָ ִפיָכה ְוִכּסּוי - יג) (ויקרא יז, 331331331331"ְוִכּסָ א ׁשְ ר ֶאּלָ ֵאינֹו ְמחּוּסָ    ,ִמי ׁשֶ
ִפיָכה ר ׁשְ חּוּסַ ּמְ יה ,ָיָצא ֶזה ׁשֶ ִדּיָ    .ְוִכּסּוי ,ּפְ

  
ָאִתית ְלָהֵכי א ּדְ ּתָ    ,ְוַהׁשְ

יָמא ַח " :ֲאִפיּלּו ּתֵ י ִמְזּבֵ    ",ָקְדׁשֵ
א ר ֶאּלָ ֵאינֹו ְמחּוּסַ ִפיָכה  :ִמי ׁשֶ    ,ׁשְ

   .ְוִכּסּוי
ר חּוּסַ ּמְ ִפיָכה    :ָיָצא ֶזה ׁשֶ    ,ׁשְ

ִריָרה    ,ּגְ
   .ְוִכּסּוי

  
י ִ ר ַרב ַאׁשּ    :ָאַמר ַמר ּבַ

ה אֹו עֹוף" :ָאַמר ְקָרא ה"ַמה  - יג) (ויקרא יז, "ַחּיָ    .ֵאינֹו קֶֹדׁש  "עֹוף"ַאף  ,ֵאיָנּה קֶֹדׁש  "ַחּיָ
  

ה"ִאי ַמה  ִמינֹו קֶֹדׁש  "ַחּיָ ֵאין ּבְ ִמינֹו קֶֹדׁש  "עֹוף"ף ַא  ,ׁשֶ ֵאין ּבְ    ,ׁשֶ
ִמיָנן קֶֹדׁש  ׁש ּבְ ּיֵ    .אֹוִציא ּתֹוִרין ּוְבֵני יֹוָנה ׁשֶ

  
   !לֹא

ה"כְּ  ּה  - "ַחּיָ ְקּתָ ּבָ ה לֹא ִחּלַ ְחלֹוק ּבוֹ  - "עֹוף"ַאף  ,ַמה ַחּיָ    .לֹא ּתַ
  
  
  
  

                                                        
ר בְּ  331 ר ַהּגָ ָרֵאל ּוִמן ַהּגֵ ֵני ִיׂשְ ָעָפרְוִאיׁש ִאיׁש ִמּבְ הּו ּבֶ מֹו ְוִכסָּ ַפְך ֶאת ּדָ ר ֵיָאֵכל ְוׁשָ ה אֹו עֹוף ֲאׁשֶ ר ָיצּוד ֵציד ַחּיָ   תֹוָכם ֲאׁשֶ

 רש"י
. ויהיו מותרים וליפרקיהו

באכילה והדר ליכסייה לדם: 
ן העמדה והערכה: אין פודין בעי

את הקדשים לאחר מיתה מפי 
שכתוב בהן (ויקרא כז) והעמיד 
את הבהמה לפי הכהן (והרים) 
[והעריך] אותה הכהן ולאחר 

   מיתה איה יכולה לעמוד:
. מוקמת למתיתין וכמאן

דתרצת לה בהי תרי טעמי 
שחיטה שאיה ראויה לאו 
שחיטה היא ובעין העמדה 

   והערכה:
. בפ''ב דתמורה כר''מ דאמר אי

   (דף לב: ע''ש):
. הכל היו בכלל העמדה והערכה

אחד קדשי מזבח שפל בהם מום 
   ואחד קדשי בדק הבית:

. במתי' (לקמן דף פה.) האמר
השוחט ומצאת טריפה חייב 
לכסות אלמא שחיטה שאיה 

   ראויה שמה שחיטה:
. סבירא ליה התם קדשי ר''ש

 מזבח בכלל העמדה והערכה
   קדשי בדק הבית לא היו:

. מתיתין רבי סתמה רבי היא
לפי דעתו וסיב מילתיה כי הי 
תרי תאי בחדא כמר שראה 

   דבריו של זה בזו ושל זה בזו:
. דדרשין והשתא דאתית להכי

   כה''ג:
. אפילו תימא בקדשי מזבח

ודקאמרת ליגרריה וליכסייה 
  אמר קרא כו':

. סתמא איה קדש מה חיה
   ויה להקריב:שאיה רא

. מדין אוציא תורים ובי יוה
   כסוי ואפילו הן של חולין:

. אלא לא הואיל ויש במין קדש
   גרסי':

. דכולן חייבות לא חלקת בה
   בכסוי דהא אין בה קדושה:

. לומר אף עופות לא תחלוק בהם
מין זה חייב ומין זה פטור ומיהו 

  חולין בעין כחיה:
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        פד, אפד, אפד, אפד, א .2
   :ָרָבאלְ  ַיֲעקֹב ִמיָנָאהָאַמר ֵליּה 
ְכָלל  'הַחיָּ : 'ַקְייָמא ָלן ֵהָמה'ּבִ    ,ְלִסיָמִנין 'ּבְ
י ֵהָמה' :ֵאיָמא ַנּמִ ְכָלל  'ּבְ ה'ּבִ ּסּוי 'ַחּיָ    ?ַלכִּ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ִים" :ָעֶליָך ָאַמר ְקָרא ּמָ ֶכּנּו ּכַ ּפְ ׁשְ    – טז) (דברים יב, 332332332332"ַעל ָהָאֶרץ ּתִ
ּסּוי  ֵעי כִּ ּסּוי -ַמה ַמִים לֹא ּבָ ֵעי כִּ י לֹא ּבָ    .ַאף ַהאי ַנּמִ

  
ילּו ּבוֹ  ה ַיְטּבִ א ֵמַעּתָ    !ֶאּלָ

  
   – לו) (ויקרא יא, 333333333333"ַאְך ַמְעָין ּובֹור ִמְקֵוה ַמִים ִיְהֶיה ָטהֹור" :ָאַמר ְקָרא

י     ,יןִא  –ַהּנֵ
י ַאֲחִריָנא     .לֹא –ִמיּדֵ

  
רּו ַמִים :ְוֵאיָמא לֹא ִאיּקְ ִקין ּדְ ָאר ַמׁשְ י ִלְמעּוֵטי ׁשְ י ִמיּלֵ    ,ַהּנֵ

ם  ֵרי ַמִים ֲאָבל ּדָ ִאיּקְ יּדְ    !ָהִכי ַנּמִ
  

ִתיֵבי ֵרי ִמיעּוֵטי כְּ    ."ַמִים... ּובֹור " "ַמִים ַמֲעַין" ,ּתְ
  

ִקין :ֵאיָמא ָאר ַמׁשְ    ,ִאיִדי ְוִאיִדי ְלַמעּוֵטי ׁשְ
   ,ְלַמעּוֵטי זֹוֲחִלין -ַחד 

ִסין -ְוַחד     !ְלַמעּוֵטי ְמכּוּנָ
  

ִתיֵבי ָלָתא ִמיעּוֵטי כְּ    ,"ַמִים ... ןַמְעיַ "  :ּתְ
   ,"ַמִים... ּובֹור "
   ."ִמְקֵוה ַמִים"

  
  

                                                        
ִים 332 ּמָ ֶכּנּו ּכַ ּפְ ׁשְ ם לֹא תֹאֵכלּו ַעל ָהָאֶרץ תִּ   ַרק ַהּדָ
ִנְבָלָתם ִיְטָמא 333   ַאְך ַמְעָין ּובֹור ִמְקֵוה ַמִים ִיְהֶיה ָטהֹור ְונֵֹגַע ּבְ

 רש"י
חיה . שאין סימי לסימין

מפורשת אלא בבהמה כתיב 
(דברים יד) כל בהמה מפרסת 

   פרסה וגו':
אימא מי בהמה בכלל חיה 

. דהא ילפין בבהמה לכסוי
המקשה (לעיל דף ע:) דאף בהמה 

   בכלל חיה:
. כיון אלא מעתה יטבילו בו

   דמים אקרי:
. בפרשת שרצים אך מעין ובור

כתיב דמשמע אך מעין ובור 
   צים:יטהר את מי שטמא בשר

''אבל דם דאקרי מים ה .
   דמטבילין:

. שאר משקין שתן זוחלין
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:
. דמים אכולהו תלת מיעוטי

   קאי:
. ולא שאר משקין מעין מים

   ואפילו זוחלים:
. ולא שאר משקין בור מים

   ואפילו מכוסין:
  . ולא דם:מקוה מים
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        בבבב----פד, אפד, אפד, אפד, א .3
ן"[ ְמזּוּמָ ן ,ּבִ ֵאינֹו ְמזּוּמָ   ]."ּוְבׁשֶ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ר ָיצּוד"" א - (ויקרא יז,יג) 334334334334"ֲאׁשֶ ר ָיצּוד" :ֵאין ִלי ֶאּלָ    ,"ֲאׁשֶ
ִין –ִנּצֹוִדין ְועֹוְמִדין ֵמֲאֵליֶהן     ?ִמּנַ

גֹון    ?וִזין ְוַתְרְנגֹוִליםַאוָּ  :ּכְ
ְלמּוד לֹוַמר ל ָמקֹום "ַצִיד" :תַּ    .ִמּכָ

ְלמּוד לֹוַמר ן ַמה תַּ ר ָיצּוד" :ִאם ּכֵ    ?"ֲאׁשֶ

ַהְזָמָנה ַהּזֹאתִל  א ּבַ ר ֶאּלָ ׂשָ לֹא יֹאַכל ָאָדם ּבָ ֶרְך ֶאֶרץ ׁשֶ    ."ְמָדה ּתֹוָרה ּדֶ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

י ַיְרִחיב ה' ֱאלֶֹהיָך ֶא "" בּוְלךָ ּכִ    – כ) (דברים יב, 335335335335"ת ּגְ

ֶרְך ֶאֶרץ ָדה ּתֹוָרה ּדֶ א ְלֵתָאבֹון :ִלּמְ ר ֶאּלָ ׂשָ לֹא יֹאַכל ָאָדם ּבָ    .ׁשֶ
ּוק ְויֹאַכל ח ָאָדם ִמן ַהׁשּ    ?ָיכֹול ִיּקַ

ְלמּוד לֹוַמר ָקְרָך ּוִמּצֹאְנךָ " :תַּ   . )אכ (דברים יב, 336336336336"ְוָזַבְחּתָ ִמּבְ
ח  ל ּבְ   ָיכֹול ִיְזּבַ    ?ָקרֹו ְויֹאַכלּכָ

ל צֹאנֹו ְויֹאַכל    ?ּכָ
ְלמּוד לֹוַמר ָקְרךָ " :תַּ ָקְרךָ  - "ִמּבְ ל ּבְ    .ְולֹא ּכָ

ל צֹאְנךָ  - "ִמּצֹאְנךָ "   .ְולֹא ּכָ
   

אן ָאַמר  ן ֲעַזְרָיהִמּכָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ    :ַרּבִ
ׁש לוֹ  ּיֵ ח ְלַפּסֹו ִליְטָרא ֶיֶרק -ָמֶנה   :ִמי ׁשֶ    .ִיּקַ

ָרה ָמֶנה  ִגים -ֲעׂשָ ח ְלַפּסֹו ִליְטָרא ּדָ    .ִיּקַ
ים ָמֶנה  ִ ר -ֲחִמׁשּ ׂשָ ח ְלַפּסֹו ִליְטָרא ּבָ    .ִיּקַ

ָכל יֹום -ֵמָאה ָמֶנה  תּו לֹו ְקֵדָרה ּבְ ּפְ    ."ִיׁשְ
  

   ?ֵאיַמת –ְוִאיָנְך 
  

ת ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ    .ֵמֶעֶרב ׁשַ
  

   :ַרבָאַמר 
   .ְצִריִכין ָאנּו ָלחּוׁש ְלִדְבֵרי ָזֵקן

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ִריִאים ֲהָוה ַחת ּבְ ּפַ ׁשְ א ִמּמִ    ,ַאּבָ
גֹון ָאנּו  ה ַלֶחְנָווִני -ֲאָבל כְּ יסֹו ְיִריֶצּנָ תֹוְך כִּ רּוָטה ּבְ ׁש לֹו ּפְ ּיֵ    .ִמי ׁשֶ

  
   :ַנְחָמן ַרבָאַמר 

גֹון ָאנּו לֹוִוין ְואֹוְכִלין    .כְּ
  
  

י לֹא ְלעֹוָלם חֶֹסן ְוִאם ֵנֶזר "[     .ְלדֹור ָודֹורּכִ

בֹות ָהִרים ְ א ְוֶנֶאְספּו ִעׂשּ ָלה ָחִציר ְוִנְרָאה ֶדׁשֶ    .ּגָ

ֶדה ַעּתּוִדים ָך ּוְמִחיר ׂשָ ים ִלְלבּוׁשֶ ָבׂשִ    .ּכְ

ים ְלַנֲערֹוֶתיךָ  יֶתָך ְוַחּיִ ים ְלַלְחְמָך ְלֶלֶחם ּבֵ   ].)כז-דכ (משלי כז, "ְוֵדי ֲחֵלב ִעּזִ
  
ךָ " ים ִלְלבּוׁשֶ ָבׂשִ ךָ ִמ  - "ּכְ ים ְיֵהא ַמְלּבּוׁשֶ ָבׂשִ ז כְּ    .ּגֵ
ֶדה ַעּתּוִדים" ח ַעּתּוִדים - "ּוְמִחיר ׂשָ ֶדה ְוִיּקַ    ,ְלעֹוָלם ִיְמּכֹור ָאָדם ׂשָ

ֶדה ח ׂשָ    .ְוַאל ִיְמּכֹור ָאָדם ַעּתּוִדים ְוִיּקַ

                                                        
מֹו וְ ְוִאיׁש ִאי 334 ַפְך ֶאת ּדָ ר ֵיָאֵכל ְוׁשָ ה אֹו עֹוף ֲאׁשֶ ר ָיצּוד ֵציד ַחּיָ תֹוָכם ֲאׁשֶ ר ּבְ ר ַהּגָ ָרֵאל ּוִמן ַהּגֵ ֵני ִיׂשְ ָעָפרׁש ִמּבְ הּו ּבֶ   ִכסָּ
ה  335 י ְתַאּוֶ ר ּכִ ר ָלְך ְוָאַמְרתָּ אְֹכָלה ָבׂשָ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֻבְלָך ּכַ י ַיְרִחיב ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת ּגְ רּכִ ׂשָ ָך ּתֹאַכל ּבָ ת ַנְפׁשְ ָכל ַאּוַ ר ּבְ ׂשָ ָך ֶלֱאכֹל ּבָ   ַנְפׁשְ
ר ִיְבַחר ה 336 קֹום ֲאׁשֶ ָך ַהּמָ י ִיְרַחק ִמּמְ ר ָנַתן ה 'ּכִ ָקְרָך ּוִמּצֹאְנָך ֲאׁשֶ ם ְוָזַבְחתָּ ִמּבְ מֹו ׁשָ כֹ  'ֱאלֶֹהיָך ָלׂשּום ׁשְ ָעֶריָך ּבְ ׁשְ יִתָך ְוָאַכְלתָּ ּבִ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ת ְלָך ּכַ ל ַאּוַ

ךָ    ַנְפׁשֶ

 רש"י
. כאילו הוא אלא בהזמה הזאת

צד שאיה מזומת לו כלומר לא 
   יאכל בשר תדיר שלא יעי:

. אם יש לו בעדרו יקח מבקרך
   ואם לאו לא יקה בשוק:

שור . אם אין לו אלא כל בקרו
   אחד יזבחו:

   . לקדרתו לשון אילפס:לפסו
. אבל בשר לא משקל ליטרא ירק

יאכל: דגים היו בזול במקומם 
   יותר מן הבשר:

. כשותין קדרה על ישפות
   הכירה קרי שפיתה:

. אלו האחרים ואיך אימת
שאמרו ליטרא דגים וליטרא 
בשר אימת יאכלוה אם לא בכל 

   יום:
. ולהסתפק במזוות לחוש

   לים:ק
. רבי אבא ממשפחת בריאים

   יוחן קרי לרב אבא:
   . שאין או בריאים:כגון או

מי שאין לו אלא פרוטה יריצה 
. ולא יסגף עצמו בעיוי לחוי

   ויצטרך לבריות יותר:
. רב חמן אמר רב חמן כגון או

אחר דורו של ר' יוחן היה ותמיד 
העולם היה משתה והולך ולא 

שבימי רבי  היה בריא כאותן
יוחן ולפיכך הוא אומר כגון או 
דאפילו אין לו הפרוטה עליו 

   ללוות ולאכול:
. מקרא הוא כבשים ללבושך

בספר משלי קה לך צאן ויהא לך 
   הגיזין ללבוש:
. צאן שיש לו מהם ויקח עתודים

  חלב לפרסה וגיזין ללבוש:
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ים" ָדִיים ּוְטלָ  - "ְוֵדי ֲחֵלב ִעּזִ ְרֵנס ֵמֲחֵלב ּגְ ְתּפַ ּיִ ּיֹו ְלָאָדם ׁשֶ יתוֹ ּדַ תֹוְך ּבֵ ּבְ    .ִאים ׁשֶ
יֶתךָ " יֶתךָ  - "ְלַלְחֶמָך ְלֶלֶחם ּבֵ    .ַלְחְמָך קֹוֵדם ְלֶלֶחם ּבֵ
ים ְלַנֲערֹוֶתיךָ " ַרב ַנְחָמןָאַמר  - "ְוַחּיִ ֵריּה ּדְ ים ְלַנֲערֹוֶתיךָ  :ַמר זּוְטָרא ּבְ ן ַחּיִ    .ּתֵ

ֶרְך ֶאֶרץ ן ָלְמָדה ּתֹוָרה ּדֶ ד ָאָד  :ִמיכָּ לֹא ְיַלּמֵ ר ְוַיִיןׁשֶ ׂשָ נֹו ּבָ    .ם ֶאת ּבְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    :ַרּבִ
ר    פד,ב ֵ ְתַעׁשּ ּיִ ה -ָהרֹוֶצה ׁשֶ ּקָ ְבֵהָמה ּדַ    .ַיֲעסֹוק ּבִ

  
אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

ְכִתיב    ?ַמאי ּדִ
רֹות צֹאֶנךָ " ּתְ ֲעֵליֶהן - (דברים ז,יג) 337337337337"ְוַעׁשְ רֹות ֶאת ּבַ ְ ַעׂשּ ּמְ    .ׁשֶ
  
  

י יֹוָח ְוָאַמר     :ָנןַרּבִ
ין  ַחְרׁשִ א ּדְ ּסָ ִרין -כַּ פֹוׁשְ א ּדְ ּסָ    .ְולֹא כַּ

  
כֹות ְכֵלי ַמּתָ י ּבִ י ִמיּלֵ    ,ְוַהּנֵ

ְכֵלי ֶחֶרׂש  ּה  -ֲאָבל ּבִ    .ֵלית ָלן ּבָ
  

כֹות     –ּוִבְכֵלי ַמּתָ
א י לֹא ַאְמָרן ֶאּלָ א :ַנּמִ הּו ִציַבּיָ ֵדי ּבְ לֹא ׁשָ    ,ּדְ

א  הּו ִציַבּיָ ֵדי ּבְ ּה לֵ  -ֲאָבל ׁשָ    .ית ָלן ּבָ
  

א י לֹא ַאְמָרן ֶאּלָ א ַנּמִ הּו ִציַבּיָ ֵדי ּבְ לֹא ִציץ :ְוִכי לֹא ׁשָ    ,ּדְ
ּה  -ֲאָבל ִציץ     .ֵלית ָלן ּבָ

  
  

י יֹוָחָנןְוָאַמר     :ַרּבִ
ָדן  ֵהִניַח לֹו ָאִביו ָמעֹות ְורֹוֶצה ְלַאּבְ ן  -ִמי ׁשֶ ּתָ ׁשְ ֵלי ּפִ ׁש כְּ    ,ִיְלּבַ

כְ  ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ    ,ֵלי ְזכּוִכיתְוִיׁשְ
ֶהן ב ִעּמָ ּכֹור ּפֹוֲעִלים ְוַאל ֵיׁשֵ    .ְוִיׂשְ

  
ן" ּתָ ׁשְ ֵלי ּפִ ָנא רֹוִמיָתא - "ִיְלּבֹוׁש כְּ ִכיּתָ    .ּבְ
ְכֵלי ְזכּוִכית" ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ א - "ְוִיׁשְ ְרּתָ זּוִגיָתא ִחיּוַ    .ּבְ
ֶהן" ב ִעּמָ ּכֹור ּפֹוֲעִלים ְוַאל ֵיׁשֵ ָנִפ  - "ְוִיׂשְ תֹוֵרי ּדְ ֵסיַדְייהוּ ּבְ    .יׁש ּפְ
  
  

ַרׁש     :ַרב ֲעִויָראּדָ
ֵמיּה ּדְ  ְ יִזיְמִנין ָאַמר ָלּה ִמׁשּ י ַאּמִ    ,ַרּבִ

ֵמיּה ּדְ  ְ יְוִזיְמִנין ָאַמר ָלּה ִמׁשּ י ַאּסִ    :ַרּבִ
ְכִתיב ט" :ַמאי ּדִ ּפָ ִמׁשְ ָבָריו ּבְ ל ּדְ    – ה) (תהילים קיב, "טֹוב ִאיׁש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְיַכְלּכֵ

ׁש לוֹ ְלעוֹ  ּיֵ ֶ ה ׁשּ חֹות ִמּמַ ה ּפָ ּתֶ    .ָלם יֹאַכל ָאָדם ְוִיׁשְ
ׁש לוֹ  ּיֵ ֶ ַמה ׁשּ ה ּבְ ּסֶ ׁש ְוִיְתכַּ    .ְוִיְלּבַ

ׁש לוֹ  ּיֵ ה ׁשֶ ּתֹו ּוָבָניו יֹוֵתר ִמּמַ ד ִאׁשְ לּוִיין ּבוֹ  ,ִויַכּבֵ ֵהן ּתְ    ,ׁשֶ
ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם ִמי ׁשֶ לּוי ּבְ    .ְוהּוא ּתָ

  
  
  
  

                                                        
ַגר ֲאָלפֶ  337 ָך ְוִיְצָהֶרָך ׁשְ ָגְנָך ְוִתירׁשְ ִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך ּדְ ָך ּוֵבַרְך ּפְ ע ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלךְ ַוֲאֵהְבָך ּוֵבַרְכָך ְוִהְרּבֶ ּבַ ר ִנׁשְ רֹת צֹאֶנָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ תְּ   יָך ְוַעׁשְ

 רש"י
. הכי משמע די חלב דיו לאדם

א תשחטם עזים די לך בחלבם ול
   ותאכלם:

. לבי ביתך תן חיים לערותיך
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:
   . שרשי עשבים ותבלין:ציביא

   . הרתיח:ציץ
. כלומר מי שהיח לו אביו מעות

בממון וקל בעייו. מי שלא טרח 
   לאבדו זהו איבודו:

. שהן יקרים ילבש כלי פשתן
ולפי דרכו למדו שהעושה אלה 

   מאבד ממון ויזהר אדם מהם:
   . יקר היה:כיתא רומיתא

. ישכור פועלים וימסור בתורי
להן שוורים שלו לחרוש והם 
יכחישו השוורים ויסקבום 
ביערות ובכרמים והמלאכה לא 

ן חוששין תעלה לכלום שאי
   לכך:

. דלים ומלוה טוב איש חון
אותם וטוב המכלכל דבריו 
במשפט לפי היכולת הוא עומד 

   על צרכיו ולא בכל תאות לבו:
. פחות מכדי פחות ממה שיש לו

היכולת וילבש ויתכסה לפי 
היכולת שלא יתבייש ויכבד 

  אשתו יותר מלפי היכולת:
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לּוָתא ַרב ֵעיָנאַרׁש ּדָ  ֵבי ֵריׁש ּגָ ְתָחא ּדְ    :ַאּפִ

ת  ּבָ ׁשַ ֹוֵחט ְלחֹוֶלה ּבְ יב ְלַכּסֹות -ַהׁשּ    .ַחּיָ
  

הָאַמר ְלהּו  ּתֹוָמא ָקָאַמר ַרּבָ    !ִאׁשְ
יּה  ְמטּוָה ַלֲאמֹוֵריּה ִמיּנֵ    !ִליׁשְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י יֹוֵסי"    :אֹוֵמר ַרּבִ
יֹום טֹוב ֵאין ׁשֹוֲחִטין אֹותוֹ  -ּכֹוי     .ּבְ

ֲחטּו  מוֹ    -ְוִאם ׁשָ ין ֶאת ּדָ    ,ֵאין ְמַכסִּ
ל ָוחֹוֶמר ת  :ִמּקַ ּבָ ָאּה ּדֹוֶחה ׁשַ ּדָ ּוַ יָלה ׁשֶ    ,יֹום טֹוב ֵאין ְסֵפיָקה ּדֹוֶחה ,ּוַמה ּמִ

ת ּבָ אֹו ּדֹוֶחה ׁשַ ֵאין ַוּדָ ּסּוי ׁשֶ ֵאין ְסֵפקֹו ּדֹוֶחה יֹום טֹוב ,ּכִ ין ׁשֶ    !ֵאין ּדִ
ְגבּוִלים ּתֹוִכיַח    :לוֹ  338 ָאְמרוּ  ִקיַעת ׁשֹוָפר ּבִ    ,תְּ

ת ּבָ ָאּה ּדֹוֶחה ׁשַ ֵאין ַוּדָ    .ּוְסֵפיָקּה ּדֹוֶחה יֹום טֹוב ,ׁשֶ
יב  יֵהׁשִ ִריּבִ ָּפר ּבְ י ֶאְלָעָזר ַהּקַ ׁשּוָבה ַרּבִ    :תְּ

ֵליֵלי ָיִמים טֹוִבים ן ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ּבְ ּכֵ ִמיָלה ׁשֶ    ,ַמה ּלְ
ִכ  ֵליֵלי ָיִמים טֹוִביםּתֹאַמר ּבְ ּנֹוֵהג ּבְ   .ּסּוי ׁשֶ

אָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ
ָאַמר  ָבִרים ׁשֶ יאֶזה ֶאָחד ִמן ַהּדְ י ִחּיָ ׁשּוָבה" :ַרּבִ    ",ֵאין ִלי ֲעֵליֶהם תְּ

יב  יְוֵהׁשִ ִריּבִ ָּפר ּבְ י ֶאְלָעָזר ַהּקַ ׁשּוָבה ַרּבִ    ."תְּ
ֵני ִמיַהת אֹו " :ָקּתָ ֵאין ַוּדָ ּסּוי ׁשֶ ת -ּכִ ּבָ    ,"ּדֹוֶחה ׁשַ

אוֹ "ַמאי  ת "ַוּדָ ּבָ ֵחי ׁשַ לֹא ּדָ ִכּסּוי ּדְ    ?ּדְ
ת ּבָ ׁשַ ֹוֵחט ְלחֹוֶלה ּבְ    !ָלאו ַהׁשּ

  
ַחט :ְוִדְלָמא ָעַבר ְוׁשָ    !ּדְ

  
ִמיָלה    ,ּדּוְמָיא ּדְ

ְרׁשּות  יָלה ּבִ ְרׁשּות -ַמה ּמִ י ּבִ ּסּוי ַנּמִ    .ַאף כִּ
  
  
  

                                                        
  ַמרָא מסורת הש"ס. גירסת וילא:  338

 רש"י
   . שיש בו סכה:לחולה

יון דיתה שבת . דכחייב לכסות
לידחות אצל שחיטה זו דחית 

   לכל מצותה של שחיטה זו:
. דבר תימה אישתומא קאמר

הוא אומר לשון (לעיל דף כא.) 
אשתומם כשעה חדא 

   אשטורדישו''ן:
. יחתכו את לישמטו לאמוריה

לשוו שאמר בה ל''א גרסין אי 
דשמא קאמר אם בשמו הוא 
אומר לישמטו לאמוריה ישמטו 

   רא מלפיו לביישו:את האמו
. דאתיא בקל שודאה דוחה שבת

וחומר מה צרעת שדוחה עבודה 
ועבודה דוחה שבת מילה דוחה 
אותה כולה במסכת שבת (דף 

   קלב:):
. כגון אין ספיקה דוחה יו''ט

ולד בין השמשות דקי''ל בפ' רבי 
אליעזר (שבת דף קלז.) דימול 
לתשעה וחל ספק שמיי ספק 

איו ימול עד תשיעי שלו ביו''ט 
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:



  ""ִּכּסּוי ַהָּדם –מסכת חולין פרק ו' 
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ְגבּוִלין ּתֹוִכיַח    :ָאְמרּו לוֹ " ִקיַעת ׁשֹוָפר ּבִ    ,תְּ

ת ּבָ ָאּה ּדֹוֶחה ׁשַ ֵאין ַוּדָ    ,ׁשֶ
   ."ּדֹוֶחה יֹום טֹוב -ּוְסֵפיָקּה 

  
   ?"ְסֵפיָקּה "ַמאי 

  
ְחָיא -ָסֵפק חֹול ָסֵפק יֹום טֹוב  :ִאיֵליָמא אי יֹום טֹוב ּדַ א ַוּדַ ּתָ ְעָיא ,ַהׁשְ    ?!ָסֵפק יֹום טֹוב ָסֵפק חֹול ִמיּבָ

 
א   פה,א ה ,ָסֵפק ִאיׁש  :ֶאּלָ ָ    .ָסֵפק ִאׁשּ

  
י יֹוֵסי ְלַטְעֵמיּה     ,ְוַרּבִ

ָאַמר ְקָעה :ּדְ י ּתָ ִאית ַנּמִ ה ַוּדָ ָ    .ִאׁשּ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ָרֵאל " ֵני ִיׂשְ ָרֵאל סֹוְמכֹות ,339339339339סֹוְמִכין -ּבְ נֹות ִיׂשְ    .ְולֹא ּבְ

י יֹוֵסי ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ    :אֹוְמִרים ַרּבִ
י    ."ם סֹוְמכֹות ְרׁשּותָנׁשִ

  
   :ָרִביָנאָאַמר 

ָנן ָקַאְמֵרי ַרּבָ יְרָכא ,ּוְלַמאי ּדְ י ִאית ֵליּה ּפִ    :ַנּמִ
ׁש  ְקּדָ ּמִ ת ּבַ ּבָ ָאּה ּדֹוֶחה ׁשַ ן ַוּדָ כֵּ ְתִקיַעת ׁשֹוָפר ׁשֶ ָלל - ַמה ּלִ ֵליֵתיּה כְּ ִכיּסּוי ּדְ    !ּתֹאַמר ּבְ

  
יב" ָּפר ּבְ  ֵהׁשִ י ֶאְלָעָזר ַהּקַ יַרּבִ    :ִריּבִ

ֵליֵלי ָיִמים טֹוִבים ן ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ּבְ ּכֵ ִמיָלה ׁשֶ    ."ַמה ּלְ
  
ֵליֵלי ָיִמים טֹוִבים" לֹא ַנֲהָגא "ּבְ ָאר ֵליֵלי ַנֲהָגא ,הּוא ּדְ ׁשְ    ?!ּבִ
  

א ִמים :ֶאּלָ ַבּיָ ילֹות כְּ ּלֵ ן ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ּבַ כֵּ ִמיָלה ׁשֶ ּנוֹ  ,ַמה ּלְ ִכּסּוי ׁשֶ ִמיםּתֹאַמר ּבְ ַבּיָ ילֹות כְּ ּלֵ    !ֵהג ּבַ
  
אָאַמר " י ַאּבָ    :ַרּבִ

ָבִרי ָאַמר ֶזה ֶאָחד ִמן ַהּדְ יאם ׁשֶ י ִחּיָ ׁשּוָבה ֵאין ִלי ַרּבִ    .ֲעֵליֶהן תְּ
יב  יְוֵהׁשִ ִרּבִ ָּפר ּבְ י ֶאְלָעָזר ַהּקַ ׁשּוָבה ַרּבִ  ."תְּ

  
  

                                                        
ָקר וּ  בבבב 339 ֵהָמה ִמן ַהּבָ ה ִמן ַהּבְ ן ַליהֹוָ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ָאָדם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְנֶכםּדַ ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ נֹו ִמן  גגגג. ִמן ַהּצֹאן תַּ ִאם עָֹלה ָקְרּבָ

ַתח אֶֹהל ִמים ַיְקִריֶבּנּו ֶאל ּפֶ ָקר ָזָכר תָּ ה ַהּבָ ר ָעָליו  דדדד. מֹוֵעד ַיְקִריב אֹתֹו ִלְרצֹנֹו ִלְפֵני ְיהֹוָ   ד)-(ויקרא א, ב ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ָהעָֹלה ְוִנְרָצה לֹו ְלַכּפֵ

 רש"י
. דקיימא לן בראש השה בגבולין

(דף כט:) בשבת במקדש היו 
   תוקעין אבל לא במדיה:

. דתיא וספיקה דוחה י''ט
טומטום ואדרוגיוס חייבים אף 
על פי שהוא ספק אשה ואיה 

   חייבת:
   . אדם גדול:בריבי

. על קל וחומר דרבי תשובה
   יוסי:

. אלא ביום לה איה בלילהמי
   דיום כתיב בה (ויקרא יב):

. שהיה רבי זה אחד מן הדברים
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:
. לבריא דלא ודלמא דעבר ושחט
קאמר דלא  יתה שבת לידחות

יכסה אבל לחולה דיתה שבת 
   לידחות שרי:

. על כרחך בחולה דומיא דמילה
קאמר דומיא דמילה דברשות 

   ותיובתא היא לרב עיא:
. כגון שי ספק י''ט וספק חול

ימים טובים של ראש השה 
  שהאחד ספק:

. ודוחה יום טוב אלא ספק איש
   גמור:

. דלא חשיבא ליה הא ור' יוסי
דאזיל לטעמיה  פירכא משום

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:
. ואע''ג דלא סומכות רשות

מיחייבא ולא אמרין עבודה 
עובדת בקדשים והכא מי לא 

   אמרין מחללת יום טוב היא:
. דאשה רבן מיולמאי דקאמרי 

אסורה לתקוע וטומטום דספק 
הוא דוחה אית ליה פירכא 

   לתשובה שלהם:
מה לתקיעת שופר שכן ודאה 

. לפיכך דוחה שבת במקדש
   ספיקה דוחה יום טוב בגבולין:

. שאין ודאו דוחה תאמר בכסוי
   שבת כלל:

  . בתמיה:הא בשאר לילי הגא
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        פה, אפה, אפה, אפה, א .6
   ַמְתִניִתין

ֹוֵחט ְוִנְמֵצאת ְטֵריָפה    ,ַהׁשּ
ֹוֵחט ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִביםְוַה     ,ׁשּ

ֹוֵחט  ְפִנים  ְוַהׁשּ ין ּבִ    ,חּוּלִ
חּוץ ים ּבַ    ,ְוָקָדׁשִ

ְסָקִלים ה ְועֹוף ַהּנִ     - ַחּיָ
י ֵמִאיר יב :ַרּבִ    ,ְמַחּיֵ

   .ּפֹוְטִרים :ֲחָכִמיםוַ 
  

ָידוֹ  ָלה ּבְ ֹוֵחט ְוִנְתַנּבְ    ,ַהׁשּ
   ,ַהּנֹוֵחר

ר  ַעּקֵ ַכּס  -ְוַהּמְ טּור ִמּלְ  .ֹותּפָ
  

ָמָרא    ּגְ

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
יָרָאה  ל  ֶרּבִ ָבָריו ׁשֶ י ֵמִאירּדְ נוֹ "ּבְ  ַרּבִ ְלׁשֹון ֲחָכִמים (ויקרא כב, כח) 340340340340"אֹותֹו ְוֶאת ּבְ ָנאֹו ּבִ    .ּוׁשְ

ְמעֹוןּוְד  י ׁשִ ְלׁשֹון ֲחָכִמ  ַרּבִ ָנאֹו ּבִ ם ּוׁשְ ִכּסּוי ַהּדָ    .יםּבְ
  

י ֵמִאיר ּבְ  ַרּבִ נוֹ "ַמאי ַטְעָמא ּדְ    ?"אֹותֹו ְוֶאת ּבְ
  

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ַמר  ִחיָטה'ּגָ ִחיָטה' (ויקרא כב, כח) 'ׁשְ חּוֵטי חּוץ )(ויקרא יז, ג 341341341341'ׁשְ ְ    ,ִמׁשּ

ֵאיָנּה ְראּוָיה  ִחיָטה ׁשֶ ִחיָטה -ַמה ָהָתם ׁשְ ָמּה ׁשְ    ,ׁשְ
יַאף ָהָכא נַ  ֵאיָנּה ְראּוָיה  ,ּמִ ִחיָטה ׁשֶ ִחיָטה -ׁשְ ָמּה ׁשְ    .ׁשְ

  
ְמעֹון  י ׁשִ    ?ַמאי ַטְעָמא -ְוַרּבִ

  
יׁש ָאַמר  ּטִ ר ּפַ י ּבַ י ַמּנִ    :ַרּבִ

ַמר ִמ  בֹוַח ֶטַבח ְוָהֵכן"ּגָ ִחיָטה ְראּוָיה  - טז) (בראשית מג, 342342342342"ּטְ ן ׁשְ ַהּלָ    ,ַמה ּלְ
ִחיָטה ְראּוָיה אן ׁשְ    .ַאף כָּ

  
י ֵמִאירוְ  י ִליְגַמר ִמ  ַרּבִ בֹוַח "ַנּמִ    ?"ּטְ
  

ִחיָטה ְ ִחיָטה ִמׁשּ ִנין ׁשְ    ,ּדָ
ִביָחה ִחיָטה ִמּטְ ִנין ׁשְ    .ְוֵאין ּדָ

  
ּה  ְפָקא ִמיּנָ    ?ַמה ּנַ

  
ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלָהא ּתָ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

ב ַהּכֵֹהן"" יָב    - );מד(ויקרא יד,לט 343343343343"ּוָבא ַהּכֵֹהן ... ְוׁשָ    ,הזֹו ִהיא ׁשִ

יָאה    !"זֹו ִהיא ּבִ
  

ָדֵמי ֵליּה  א ּדְ ֵליכָּ י ֵהיָכא ּדְ י ִמיּלֵ    ,ַהּנֵ
ָדֵמי ֵליּה  א ּדְ ָדֵמי ֵליּה ַיְלִפיָנן -ֲאָבל ִאיכָּ    .ִמּדְ

  
ְמעֹון י ׁשִ חּוֵטי חּוץ ,ְוַרּבִ ְ י ִליְגַמר ִמׁשּ    !ַנּמִ

  
ין ין ֵמחּוּלִ ִנין חּוּלִ    ,ּדָ

ָד  ין ִמּקָ ִנין חּוּלִ יםְוֵאין ּדָ    .ׁשִ
                                                        

יֹום ֶאָחד 340 ֲחטּו ּבְ נֹו לֹא ִתׁשְ ה אֹתֹו ְוֶאת ּבְ   ְוׁשֹור אֹו ׂשֶ
ַחט ׁשֹור אֹו  341 ר ִיׁשְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ית ִיׂשְ ֲחֶנהִאיׁש ִאיׁש ִמּבֵ ָחט ִמחּוץ ַלּמַ ר ִיׁשְ ֲחֶנה אֹו ֲאׁשֶ ּמַ ב אֹו ֵעז ּבַ   ֶכׂשֶ
ְיָתה ּוְטבַֹח ֶטַבח ְוָהֵכן 342 ים ַהּבָ יתֹו ָהֵבא ֶאת ָהֲאָנׁשִ ר ַעל ּבֵ ְנָיִמין ַוּיֹאֶמר ַלֲאׁשֶ ם ֶאת ּבִ ְרא יֹוֵסף ִאתָּ ֳהָרִים ַוּיַ ּצָ ים ּבַ י יֹאְכלּו ָהֲאָנׁשִ י ִאתִּ   ּכִ
ב ַהּכֹ  לטלטלטלט 343 ִיתְוׁשָ ִקירֹת ַהּבָ ַגע ּבְ ה ַהּנֶ ׂשָ ה ּפָ ִביִעי ְוָרָאה ְוִהּנֵ ְ ּיֹום ַהׁשּ   .ֵהן ּבַ

ִית ָטֵמא הּוא מדמדמדמד ּבַ ִית ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת ִהוא ּבַ ּבָ ַגע ּבַ ה ַהּנֶ ׂשָ ה ּפָ   .ּוָבא ַהּכֵֹהן ְוָרָאה ְוִהּנֵ

 רש"י
  מתי' 

ו . כגון שרבעחיה ועוף הסקלין
   וגמר דין ושחטן:
. דשחיטה וחכמים פוטרין

שאיה ראויה לא שמה שחיטה 
ואע''ג דבכסוי שפיכה כתיבא 
אפילו הכי אשר יאכל כתיב 
וטעמיה דרבי מאיר מפרש 

  בגמרא:
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יוְ     ?ֵמִאיר ַרּבִ
  

נוֹ "ָאטּו  ים ִמי לֹא ָנִהיג - "אֹותֹו ְוֶאת ּבְ ָקָדׁשִ    ?!ּבְ
  

ָקָאַמר  יאַהְיינּו ּדְ י ִחּיָ    :ַרּבִ
יָרָאה  ל  ֶרּבִ ָבָריו ׁשֶ י ֵמִאירּדְ נוֹ "ּבְ  ַרּבִ ְלׁשֹון ֲחָכִמים "אֹותֹו ְוֶאת ּבְ ָנאֹו ּבִ    .ּוׁשְ

  
  

יַמאי ַטְעָמא  ַרּבִ םֵמִא  ּדְ ִכּסּוי ַהּדָ    ?יר ּבְ
  

ן ָלִקיׁש ָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
ַמר  ִפיָכה"ּגָ ִפיָכה" (ויקרא יז, יג) 344344344344"ׁשְ חּוֵטי חּוץ (ויקרא יז, ד) 345345345345"ׁשְ ְ    ,ִמׁשּ

ִחיָטה ָמּה ׁשְ ֵאיָנּה ְראּוָיה ׁשְ ִחיָטה ׁשֶ ן ׁשְ ַהּלָ    ,ַמה ּלְ
ָמּה  ֵאיָנּה ְראּוָיה ׁשְ ִחיָטה ׁשֶ אן ׁשְ ִחיָטה ַאף כָּ    .ׁשְ

  
ְמעֹון י ׁשִ   ?ְוַרּבִ

  
ר ֵיָאֵכל" ִתיב (ויקרא יז, יג) "ֲאׁשֶ    .כְּ
  

י ֵמִאיר    ?ְוַרּבִ
  

ָאָתא    .ַההּוא ִלְמעּוֵטי עֹוף ָטֵמא הּוא ּדְ
  

ְמעֹון י ׁשִ    ?ְוַרּבִ
  

ר ֲאִכיָלה הּוא ?עֹוף ָטֵמא ַמאי ַטְעָמא ַלאו ּבַ    ,ּדְ
ר ֲאִכיָלה הוּ  י ַלאו ּבַ    .אְטֵרָפה ַנּמִ

  
ָאַמר  יאְוַהְיינּו ּדְ י ִחּיָ    :ַרּבִ

יָרָאה  ל  ֶרּבִ ָבָריו ׁשֶ ְמעֹוןּדְ י ׁשִ ם ַרּבִ ִכּסּוי ַהּדָ ְלׁשֹון ֲחָכִמים ,ּבְ ָנאֹו ּבִ    .ּוׁשְ
  
  

                                                        
תֹוָכם ֲא  344 ר ּבְ ר ַהּגָ ָרֵאל ּוִמן ַהּגֵ ֵני ִיׂשְ ָעָפרְוִאיׁש ִאיׁש ִמּבְ הּו ּבֶ מֹו ְוִכסָּ ַפְך ֶאת ּדָ ר ֵיָאֵכל ְוׁשָ ה אֹו עֹוף ֲאׁשֶ ר ָיצּוד ֵציד ַחּיָ   ׁשֶ
ב ָלִאיׁש ַההּוא ּדָ  345 ם ֵיָחׁשֵ ה ּדָ ן ְיהֹוָ ּכַ ן ַליהָֹוה ִלְפֵני ִמׁשְ ַתח אֶֹהל מֹוֵעד לֹא ֱהִביאֹו ְלַהְקִריב ָקְרּבָ ָפְך ְוִנְכַרת ָהִאיׁש ַההּוא ִמּקֶ ְוֶאל ּפֶ   ֶרב ַעּמוֹ ם ׁשָ

 רש"י
  גמ' 

ראה רבי דבריו של רבי מאיר 
. דשחיטה שאיה באותו ואת בו

   ראויה שמה שחיטה לחייבו:
כדתן בה . ושאה בלשון חכמים

(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:

. בגעי ושב הכהן ובא הכהן
בתים כתיב וילפין מיה גזירה 

ורת כהים אמר ושב שוה בת
הכהן ואמר ובא הכהן מה שיבה 
חולץ וקוצה וטח וותן לו שבוע 
אף ביאה כו' וכבר פירשתיה יפה 
בעירובין (בכיצד מעברין) (דף 

   א.):
. כתיב (ויקרא יז) בשחוטי חוץ

  דם שפך:
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        בבבב----פה, אפה, אפה, אפה, א .7
אָאַמר  י ַאּבָ  :ַרּבִ

ילֹא ַלּכֹל ָאַמר    פה,ב ֵאיָנּה ְראּוָיה  :ֵמִאיר ַרּבִ ִחיָטה ׁשֶ ִחי -ׁשְ ָמּה ׁשְ    ,ָטהׁשְ
י ֵמִאירמֹוֶדה  ֲאִכיָלה :ַרּבִ יָרָתּה ּבַ ֵאין ַמּתִ    .ׁשֶ

  

ְמעֹוןְולֹא ַלּכֹל ָאַמר  י ׁשִ ֵאיָנּה ְראּוָיה  :ַרּבִ ִחיָטה ׁשֶ ִחיָטה -ׁשְ ָמּה ׁשְ    ,לֹא ׁשְ
ְמעֹון י ׁשִ ּה ִמיֵדי ְנֵבָלה :מֹוֶדה ַרּבִ ַטַהְרּתָ ּמְ    .ׁשֶ

  
  

   :ָאַמר ַמר
ילֹא ַלּכֹל " ֵאיָנּה ְראּוָיה  :ֵמִאיר ָאַמר ַרּבִ ִחיָטה ׁשֶ ִחיָטה -ׁשְ ָמּה ׁשְ    ,ׁשְ

י ֵמִאיר ֲאִכיָלה :מֹוֶדה ַרּבִ יָרָתּה ּבַ ֵאין ַמּתִ    .ׁשֶ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
ְרָיא ּתַ ִחיָטה ִמי ִמיׁשְ ׁשְ    ?!ְטֵרָפה ּבִ

  
ָעה ַחי ׁשְ ן ּתִ ּה ּבֶ ֵרָפה ּוָמָצא ּבָ    ,לֹא ְצִריָכא ְלׁשֹוֵחט ֶאת ַהּטְ

ְך ֲאִמיָנאַסְלָקא  ְעּתָ י ֵמִאיר    :ּדַ ָאַמר ַרּבִ    :הֹוִאיל ּדְ
ֵאיָנּה ְראּוָיה " ִחיָטה ׁשֶ ִחיָטה -ׁשְ ָמּה ׁשְ    – "ׁשְ

ִחיָטה ֵעי ׁשְ ִחיַטת ִאּמֹו ְולֹא ִליּבָ ָהִני ֵליּה ׁשְ   ,ּתֵ
ַמע ָלן    .ָקַמׁשְ

  
ָרא י ֵמִאירְוָהָאַמר  ?!ְוִתְסּבְ קּוָעה " :ַרּבִ ן ּפְ ִח  -ּבֶ    "!יָטהָטעּון ׁשְ

  
י ָסַבר ָלּה כְּ  ֶרּבִ ילֹא ְצִריָכא ּדְ ָנן ,ֵמִאיר ַרּבִ ַרּבָ    ,ְוָסַבר ָלּה כְּ

י ֵמִאיר" ַרּבִ ָאַמר "ָסַבר ָלּה כְּ ֵאיָנּה ְראּוָיה " :ּדְ ִחיָטה ׁשֶ ִחיָטה -ׁשְ ָמּה ׁשְ    ",ׁשְ
ָנן" ַרּבָ ַאְמֵרי "ְוָסַבר ָלּה כְּ ִחיַטת ִאּמֹו " :ּדְ    ",ְמַטַהְרּתוֹ  –ׁשְ

ִחיַטת ִאּמוֹ  ָהִני ֵליּה ׁשְ ִחיַטת ִאּמֹו ְמַטַהְרּתֹו ּתֵ ָנן ׁשְ ָאמּור ַרּבָ יָון ּדְ ִחיָטה ,כֵּ ֵעי ׁשְ    ,ְולֹא ִליּבָ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  
ְמעֹון" י ׁשִ ֵאיָנּה ְראּוָיה " :ְולֹא ַלּכֹל ָאַמר ַרּבִ ִחיָטה ׁשֶ ִחיָטה -ׁשְ ָמּה ׁשְ    ",לֹא ׁשְ

ְמ מֹוֶדה  י ׁשִ י ְנֵבָלה :עֹוןַרּבִ ּה ִמיּדֵ ַטַהְרּתָ ּמְ    ".ׁשֶ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
ָאַמר  ָנא ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ ַמְתִניָתא ּתָ    :ְוַאְמֵרי ָלּה ּבְ

ֵהָמה"    – לט) (ויקרא יא, 346346346346"ְוִכי ָימּות ִמן ַהּבְ
ֵהָמה  ָאה -ִמְקָצת ּבְ    ,ְמַטּמְ

ֵהָמה  ָאה -ּוִמְקָצת ּבְ    .ֵאיָנּה ְמַטּמְ
ָחָטּה  ?זוֹ ְוֵאי  ְ ׁשּ    !זֹו ְטֵרָפה ׁשֶ

  
ֵרָפה  לֹא ְצִריָכא    ,ְלׁשֹוֵחט ֶאת ַהּטְ

ין    ,ְוִהיא חּוּלִ
ֲעָזָרה    .ּבָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ֵרָפה" ֹוֵחט ֶאת ַהטְּ    ,ַהׁשּ

ֹוֵחט ְוִנְמֵצאת ְטֵריָפה     - ְוֵכן ַהׁשּ
ֲעָזָרה ין ּבָ   : ֶזה ְוֶזה חּוּלִ

ְמעֹון י ׁשִ ֲהָנָאה :ַרּבִ יר ּבַ    ,ַמתִּ
   ."אֹוְסִרין :ֲחָכִמיםוַ 

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ יהֹוִאיל וְ  :ַסְלָקא ּדַ ְמעֹון ָאַמר ַרּבִ ֲהָנָאה  :ׁשִ ר ּבַ ָלל -מּוּתָ ִחיָטה ִהיא כְּ    ,ַאְלָמא ָלאו ׁשְ
י לֹא ְמַטֲהָרּה  :ֵאיָמא    ,ִמיֵדי ְנֵבָלה ַנּמִ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

אָאַמר ֵליּה  ּפָ ילְ  ַרב ּפָ ּיֵ    :ַאּבַ
                                                        

ִנְבָלָתּה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב 346 ר ִהיא ָלֶכם ְלָאְכָלה ַהּנֵֹגַע ּבְ ֵהָמה ֲאׁשֶ   ְוִכי ָימּות ִמן ַהּבְ

 רש"י
. לא לכל לא לכל אמר רבי מאיר

הדברים אמר רבי מאיר שמה 
מ שחיטה כדמפרש דמודי ר''

שאיה מתירתה באכילה ולקמן 
   פריך פשיטא:

. דלאו ירך אמו הוא בן ט' חי
כולי האי ולעין שחיטה משתרי 

   בשחיטת האם:
. האי מי שתרי בשחיטת סד''א

   הטרפה:
. דאיה מתירתה ובעי קמ''ל

למשחטיה ושחיטת עצמו 
מתירתו כדקי''ל (לעיל דף עד.) 
דארבעה סימין אכשר ביה 

   חי: רחמא בבן תשעה
. בפרק בהמה והא אמר ר''מ

   המקשה (לעיל דף עד.):
. אפילו היא כשרה בן פקועה

   טעון שחיטה:
. הא דר' אבא אלא לא צריכא

משום דרבי סבר לה כר' מאיר 
   באותו ואת בו כדאמר לעיל:

. בבן פקועה דלא וסבר לה כרבן
שמעין ליה דפליג. מהו דתימא 
כיון דבן ט' הוא ושחיטת עצמו 

רתו אפילו לרבי שמעון מתי
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:
. כגון חתכו רגליה את הטרפה

   טרפות היכר:
   . בבי מעיין:ומצאת טרפה
. דשחיטה שאיה מתיר בהאה

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:):
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ְמעֹוןָסַבר וְ  י ׁשִ אֹוַרְייָתא ִהיא :ַרּבִ ֲעָזָרה ּדְ ין ּבָ    ?חּוּלִ
  

   .יןִא  :ָאַמר ֵליּה 
   :ְוָהְתַנן

ְמעֹון" י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֲעָזָרה  ֲחטּו ּבָ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ ֵאׁש  -חּוּלִ ְרפּו ּבָ ָ    ,ִיׂשּ

ֲעָזָרה ֲחָטה ּבָ ׁשְ ּנִ ה ׁשֶ    ."ְוֵכן ַחּיָ
ָלָמא ׁשְ ֵהָמה -אֹוַרְייָתא ּדְ  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ה ָאטּו ּבְ ַגְזִריָנן ַחּיָ    ,ַהְיינּו ּדְ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ָנן  :ֶאּלָ ַרּבָ ֵהָמה ַמאי ַטְעָמא   -ּדְ חּוץ ?ּבְ ים ּבַ יְלָמא ָאֵתי ְלֵמיַכל ָקָדׁשִ    ,ּדִ
ֵזָרה ֵזיָרה ִלְגֵזיָרה ,ִהיא ּגּוָפּה ּגְ    ?!ַוֲאַנן ֵניקּום ְוִנְגזֹור ּגְ

  
  
  

 רש"י
וסבר ר' שמעון חולין ששחטו 

. מוזבחת בעזרה דאורייתא
עי שחיטה ראויה כדפרשין דקב

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:
   . ביחותא:אין והתן

. אע''ג דכולי עלמא ידעי וכן חיה
   הו:דלאו קדשים י

. 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:



424                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        פו, אפו, אפו, אפו, א    ––––פה, ב פה, ב פה, ב פה, ב  .8
יא י ִחּיָ ִכיְתֵניּה  ַרּבִ    ,ָנַפל ֵליּה ַיאִניָבא ּבְ

יּה ּדְ  יָאָתא ְלַקּמֵ    ,ֶרּבִ
ִביק ֵליּה  :ָאַמר ֵליּה  ָמא ְוׁשָ מֹוַרח ּדָ א ּדְ ַמּיָ חֹוט ַעל ּבּוִביָתא ּדְ קֹול עֹוָפא ּוׁשְ    .ׁשְ

  
   ?ֵהיֵכי ָעִביד ָהִכי

   :ְוָהַתְנָיא
ֹוֵחט ְוָצִריְך ְלָדם"    .יב ְלַכּסֹותַחיָּ  - ַהׁשּ

ה יַצד ַיֲעׂשֶ    ?ּכֵ
   ,אֹו נֹוֲחרוֹ 

   !"אֹו עֹוְקרוֹ 
  

י ָאָתא  יִמיכִּ    :ָאַמר ַרב ּדִ
   .ֵצא ְטרֹוף ָאַמר ֵליּה 

  
י ָאָתא     :ָאַמר ָרִביןכִּ
   .ֵצא ְנחֹור

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ָאַמר    "?ֵצא ְנחֹור"ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר  - "ֵצא ְטרֹוף" :ְלַמאן ּדְ
  

יָמאְוִכי  ִחיָטה ְלעֹוף ִמן ַהּתֹוָרה :ָקָסַבר ,ּתֵ ִחיָטתֹו  ,ֵאין ׁשְ    :ְוָהַתְנָיא –ּוְנִחיָרתֹו זֹו ִהיא ׁשְ
י"    :אֹוֵמר ֶרּבִ
יִתיךָ " ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ה - כא) (דברים יב, 347347347347"ּכַ ה מֹׁשֶ ְצַטּוָ ּנִ ד ׁשֶ ט    :ְמַלּמֵ ׁשֶ    ,ַעל ַהּוֵ

ֶנה    ,ְוַעל ַהּקָ
עֹוף -ְוַעל רֹוב ֶאָחד     ,ּבְ

ַנִים  ְבֵהָמה -ְוַעל רֹוב ׁשְ   !"ּבִ

 
ְעָיא ָקָאַמר   פו,א    ,לֹא ִמיּבָ

ְעָיא  ָלל - "ֵצא ְנחֹור"לֹא ִמיּבָ ִחיָטה ִהיא כְּ ַלאו ׁשְ    ,ּדְ
ֵאיָנּה ְראּוָיה " :ֵאיָמא "ֵצא ְטרֹוף"ֲאָבל  ִחיָטה ׁשֶ ִחיָטה -ׁשְ ָמּה ׁשְ ּסּוי "ׁשְ ֵעי כִּ    ,ְוִליּבָ

ַמע ָלן יכִּ  ָקא ַמׁשְ ַרּבִ א ּדְ ר ַאּבָ יא ּבַ    .ִחּיָ
  
  
ָאַמרוּ     "?ֵצא ְטרֹוף" :ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר - "ֵצא ְנחֹור" :ְלַמאן ּדְ
  

יָמא ֵאיָנּה ְראּוָיה " :ָקָסַבר ,ְוִכי ּתֵ ִחיָטה ׁשֶ ִחיָטה -ׁשְ ָמּה ׁשְ    – "ׁשְ
אָאַמר ְוָהא  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

יה ָרָא " ל  ֶרּבִ ָבָריו ׁשֶ ְמעֹוןּדְ י ׁשִ ְלׁשֹון ֲחָכִמים ַרּבִ ָנאֹו ּבִ ם ּוׁשְ ִכּסּוי ַהּדָ    "!ּבְ
  

ְעָיא ָקָאַמר    ,לֹא ִמיּבָ
ְעָיא  ֵאיָנּה ְראּוָיה " ",ֵצא ְטרֹוף"לֹא ִמיּבָ ִחיָטה ׁשֶ ׁשְ ִחיָטה -ּדִ ָמּה ׁשְ    ",לֹא ׁשְ

ִחיָטה ְלע :ֵאיָמא "ֵצא ְנחֹור"ֲאָבל  ִחיָטתוֹ ֵאין ׁשְ    ,ֹוף ִמן ַהּתֹוָרה ּוְנִחיָרתֹו זֹו ִהיא ׁשְ
ּסּוי ֵעי כִּ    ,ְוִליּבָ

ַמע ָלן יִתיךָ " :ָקא ַמׁשְ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ   . (דברים יב, כא) "ּכַ
  

ִכיְתֵניּה     ?!ּוִמי ָנַפל ֵליּה ַיאִניָבא ּבְ
אְוָהָאַמר  ר ַאּבָ ּבָ ְוַאְמֵרי ָלּה ָאַמר  ָרִבין ּבַ ר ׁשַ י ָאִבין ּבַ    :אַרּבִ

ֵני ַהּגֹוָלה  ָעלּו ּבְ ֶ ְסקוּ  –ִמׁשּ יִקין    :ּפָ    ,ַהּזִ
ָועֹות    ,ְוַהּזְ

   ,ְוָהרּוחֹות
   ,ְוָהְרָעִמים

   ,ְולֹא ֶהֱחִמיץ ֵייָנם

                                                        
ָקְרָך ּוִמּצֹאְנָך ֲאׁשֶ  347 ם ְוָזַבְחתָּ ִמּבְ מֹו ׁשָ ר ִיְבַחר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ָלׂשּום ׁשְ קֹום ֲאׁשֶ ָך ַהּמָ י ִיְרַחק ִמּמְ ת ר ָנַתן ְיהֹוָ ּכִ כֹל ַאּוַ ָעֶריָך ּבְ ׁשְ יִתָך ְוָאַכְלתָּ ּבִ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ה ְלָך ּכַ

ךָ    ַנְפׁשֶ

 רש"י
. תולעת האוכלת פשתן יאיבא

  טיי''ש בלע''ז:
. מי המשרה על בוביתא דמיא

   שהפשתן שם:
. יריח התולעת דמורח דמא

   א הוא לדם עוף:ויברח ששו
   . דלא מכסי ליה:והיכי עביד הכי

   . כגון זה:וצריך לדם
. ולא יעשה ממו חייב לכסות

   צרכיו:
. ויהא פטור מן כיצד הוא עושה

   הכסוי:
   . חוקו:וחרו
   . עוקר סימים:עוקרו

. עשהו תחלה טרפה צא טרוף
ואח''כ שחוט דתיהוי שחיטה 

   שאיה ראויה:
   לר''ח:. רבי צא טרוף א''ל

   . וצריך כסוי:זו היא שחיטתו
. מכלל שצטוה כאשר צויתיך

בעל פה הלכות שחיטה שהרי 
  בתורה לא מציו שצוהו:

. רב דימי לא מיבעיא קאמר
מודה הוא בחירה דלא בעי כסוי 
אלא הכי אמר רב דימי דבצא 

   טרוף סגיא וכל שכן בצא חור:
. קא אימא זו היא שחיטתו

י לטעמיה משמע לן צא חור ורב
דאמר יש שחיטה לעוף מכאשר 

   צויתיך:
. דרבי ומי פל יאיבא בכיתיה

   חייא:
. לאו אשי כסת בי הגולה

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 

. שבזכותם באתה טובה וביו
זאת. רבי חייא וביו מבבל עלו 
כדאמרי' בשילהי פ''ק דסוכה 

   (דף כ.):
. זיקים וזועות ורעמים ורוחות

מפרש בברכות בהרואה (דף ט.) 
   דכולן לקללה:

   . הארץ מזדעזעת:זועות
  . זעפא אשטרוביי''ל:רוחות
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ָנם ּתָ ׁשְ    ,ְולֹא ָלָקה ּפִ
יא ּוָבָניוְוָנְתנּו ֲחָכִמים ֵעיֵניֶהם ּבְ  י ִחּיָ    !ַרּבִ

  
ָיא ְזכּוַתְייהּו ַאָעְלָמא י ְמַהּנְ    ,כִּ

יְדהּו     .לֹא –ַאּדִ
  

ְדַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב    ,כִּ
ָאַמר     :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ

ת קֹול יֹוֵצאת ְואֹוֶמֶרת ָכל יֹום ָויֹום ּבַ ִביל  :ּבְ ׁשְ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ִניּזֹון ּבִ ִני ֲחִניָנאכָּ    ,ּבְ
ִני ֲחִניָנאוַ  ּבָ  ,ּבְ ַקב ֲחרּוִבין ֵמֶעֶרב ׁשַ י לֹו ּבְ תּדַ ּבָ   .ת ְלֶעֶרב ׁשַ
  
 

 רש"י
מר זכותא . דאכדרב יהודה

דצדיקי לאחריי מהי ולא 
   לדידהו בהאי עלמא:

. הוא רבי חיא בן חיא בי
   דוסא ובימיו היה קול זה יוצא:

. מתפרס בצער די בקב חרובין
  ובצמצום:
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        בבבב----פו, אפו, אפו, אפו, א .9
   ַמְתִניִתין

ֲחטּו  ָ ׁשּ יב ְלַכּסֹות -ַוֲאֵחִרים רֹוִאין אֹוָתם  ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ׁשֶ    .ַחּיָ
יָנן ְלֵבין ַעְצָמן  ַכּסֹות -ּבֵ טּור ִמּלְ    .ּפָ

נוֹ " :ְוֵכן ְלִעְנַין    ,(ויקרא כב, כח) 348348348348"אֹותֹו ְוֶאת ּבְ
ֲחטּו  ָ ׁשּ חֹוט ַאֲחֵריֶהם -ים רֹוִאין אֹוָתן ַוֲאֵחִר   ׁשֶ    .ָאסּור ִלׁשְ

יָנן ְלֵבין ַעְצָמן י ֵמִאיר   - ּבֵ חֹוט ַאֲחֵריֶהן :ַרּבִ יר ִלׁשְ    .ַמתִּ
   ,אֹוְסִרים   :ֲחָכִמיםוַ 

ַחט  :ּומֹוִדים ִאם ׁשָ    –ׁשֶ
ִעים ֵאינֹו סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ  .ׁשֶ

  

ָמָרא    ּגְ

א ּדְ  ָנא ֵריׁשָ ָנן ַמאי ׁשְ ִליֵגיְוַרּבָ ְפִליֵגי ,לֹא ּפְ ָנא ֵסיָפא ּדִ    ?ּוַמאי ׁשְ
  

א  יִבין ְלַכּסֹות" :ִאי ַאְמִריָנן -ֵריׁשָ ָייָתא ִהיא :ַאְמֵרי – "ַחּיָ ִחיָטה ְמַעּלְ ִחיָטָתן ,ׁשְ ְ    .ְוָאֵתי ְלֵמיַכל ִמׁשּ
  

י –ֵסיָפא  ָנן ,ַנּמִ ָקַאְמֵרי ַרּבָ יָון ּדְ חֹוט ַאֲחֵריֶהם" :כֵּ   – "ָאסּור ִלׁשְ
ִחיָטָתן :ַאְמֵרי  ְ ָייָתא ִהיא ְוָאֵתי ְלֵמיַכל ִמׁשּ ִחיָטה ְמַעּלְ    !ׁשְ

  
ְעָיא ֵליּה  :ַאְמֵרי –ֵסיָפא  לֹא ָקא ִמיּבָ ָרא ּדְ ׂשְ    .ּבִ

  
א  י ַאְמֵרי -ֵריׁשָ ר ֲחֵצירֹו הּוא ָצִריךְ  :ַנּמִ    !ְלַנּקֵ

  
ה  ּפָ ַאׁשְ ַחט ּבָ א ְלֵמיַמר -ׁשָ    ?ַמאי ִאיכָּ

ֵלְך  א ִליּמָ א ְלֵמיַמר -ּבָ    ?ַמאי ִאיכָּ
  

י !ְוִליַטְעֵמיךְ  ֵלְך : ֵסיָפא ַנּמִ א ִליּמָ א ְלֵמיַמר -ּבָ    ?ַמאי ִאיכָּ
  

א ָנן  :ֶאּלָ ִליֵגי -ַרּבָ ָתא ּפְ ּה ִמיּלְ    ,ַאּכּוּלָ
יְוָנְטֵרי ֵליּה לְ  ֵויּה  ַרּבִ ִליֵגי ִעיּלָ ָתא ְוָהַדר ּפְ יק ָלּה ְלִמיּלְ ַמּסִ    .ֵמִאיר ַעד ּדְ

  
  

ׁשְ  ָנן ּבִ    ,ְלחּוְמָרא –ָלָמא ַרּבָ
י ֵמִאיר  א ַרּבִ    ?ַמאי ַטְעָמא -ֶאּלָ

  
י ַיֲעקֹבָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ּום ְנֵבָלה ִחיָטָתן ִמׁשּ י ֵמִאיר ַעל ׁשְ יב ָהָיה ַרּבִ    .ְמַחּיֵ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

יָאַמר  י ַאּמִ    :ַרּבִ
יֶהן ְמקּוְלָק     .ִליםהֹוִאיל ְורֹוב ַמֲעׂשֵ

  
אָאַמר ֵליּה  ּפָ ַע לְ  ַרב ּפָ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ ַע ְוַאְמֵרי ָלּה  ַרב הּוָנא ּבְ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ אלְ  ַרב הּוָנא ּבְ ּפָ    :ַרב ּפָ

י "?רֹוב"ַמאי ִאיְרָיא     !ֲאִפיּלּו ִמיעּוט ַנּמִ
יׁש ְלִמיעּוָטא י ֵמִאיר ַחּיֵ ָהא ַרּבִ    ,ּדְ

א ,ָזָקהְסמֹוְך ִמיעּוָטא ַלֲח  ַרע ֵליּה רּוּבָ    .ְוִאּתְ
  

ְתַנן    :ּדִ
ָידוֹ " ה ּוָבֵצק ּבְ ַצד ָהִעיסָּ ְמָצא ּבְ ּנִ ינֹוק ׁשֶ    :תִּ

י ֵמִאיר    ,ְמַטֵהר :ַרּבִ
ִאין   :ֲחָכִמיםוַ     ,ְמַטּמְ

ַח  ינֹוק ְלַטּפֵ ל תִּ ְרּכֹו ׁשֶ ּדַ ֵני ׁשֶ   . (טהרות ג, ח) "ִמּפְ

                                                        
יֹום ֶאָחד 348 ֲחטּו ּבְ נֹו לֹא ִתׁשְ ה אֹתֹו ְוֶאת ּבְ   ְוׁשֹור אֹו ׂשֶ

 רש"י
  מתי' 

. דאמרן ואחרים רואין אותן
בריש מכילתין (דף ב.) דשחיטתן 
כשרה אותן אחרים חייבין 

פז.)  לכסות כדתן לקמן (דף
שחט ולא כסה וראהו אחר חייב 

   לכסות:
. וטעמא מפרש פטור מלכסות

בגמ' דר''מ חשיב ליה כבלה 
   גמורה:

. שמא יפה וחכמים אוסרין
שחטו והויא לה שחיטה 

   מעלייתא:
. דהתראת ספק שאיו סופג

   היא:
  

  גמ' 
. מאי שא רישא דלא פליגי

   וליחייבו לכסות מספק:
סיפא אמרי בשרא הוא דלא 

. הרואה שאין מבעיא ליה
שוחטין בו אחריו אין מבין 
שמשום אותו ואת בו הוא אלא 

   אומר איו צריך לבשר:
. ליחייבוהו לרואה רישא מי

לכסות מספק ואפ''ה לא אתי 
למיכל מייה דאמרי כסוי זה 

   איו אלא כדי לקר חצרו:
הכי גרסי' שחט באשפה מאי 

. שחט באשפה הכל איכא למימר
   שהכסוי לאו לקר הוא:יודעים 

. לבית דין הרואה אם בא לימלך
ששחטו והדם מגולה ואמר כלום 
אי חייב לכסות ואו אומרים לו 
כסה אומר בלבו שהיא שחיטה 

   ואתי למיכל:
. מה אי סיפא מי בא לימלך

לשחוט אחריהם את בו ואו 
אומרים לו אסור הוא סבור 

   שהיא שחיטה:
י . לאו להכי חיישאלא רבן

   וברישא מי פליגי:
. במלתא דספיקא לחומרא

   אזלין לחומרא:
. מלקות דסבירא ליה מחייב

   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 

זקת לחזקה שבהמה זו בח
איסור אבר מן החי היתה עומדת 

   ולא ודע לך ששחטה:
. תקון ואיתרע ליה רובא

   מעשיהם:
   . כי האי גווא:דתן

. ידיו שדרכו של תיוק לטפח
באשפות ששרצים מצויים שם 
וטימא את העיסה שאו רואין 

  שגע בה:
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י  :ְוַאְמִריָנן ַרּבִ    ?ֵמִאירַמאי ַטְעָמא ּדְ
ינֹוקֹות   :ָקָסַבר ִחין –רֹוב ּתִ    ,ְמַטּפְ

ִחין -ּוִמיעּוט     ,ֵאין ְמַטּפְ
ֶחְזַקת ָטֳהָרה עֹוֶמֶדת ה זֹו ּבְ  .ְוִעיּסָ

א ,ְסמֹוְך ִמיעּוָטא ַלֲחָזָקה   פו,ב ַרע ֵליּה רּוּבָ    !ְוִאיּתְ
  

   ,ָסֵפק טּוְמָאה ְלַטֵהר :ִאם ָאְמרוּ 
ירָסֵפק ִאיּסּור ְלַה  :יֹאְמרוּ     .ּתִ

  
  
  

 רש"י
. אלמא ואיתרע ליה רובא

   אמרין הכי וה'' למה לי רוב:
אמרו ספק טומאה  ומשי אם

   . ע''י חזקה ומיעוט:לטהר
. 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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        פו, בפו, בפו, בפו, ב .10
יהֹוָרה  י ֵמִאירכְּ  ֶרּבִ    ,ַרּבִ

יְוהֹוָרה  ֲחָכִמים ֶרּבִ    .כַּ
  

א ַאֲחִריּתָ ְייהּו ּדְ    ?ֵהי ִמיּנַ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
אּדְ  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ ַרּבִ ֵריּה ּדְ א ּבְ י ַאּבָ י ֵזיָראוְ  ַרּבִ ְתָחא ּדְ  ַרּבִ ֵקיָסִרי ַאּפִ ׁשּוָקא ּדְ אֲהוּו ַקְייֵמי ּבְ    ,ֵבי ִמְדָרׁשָ

יָנַפק  י ַאּמִ ִחיְנהוּ  ַרּבִ כְּ ִקימּו ַאְבָרִאי :ָלאו ֲאִמיָנא ְלכוּ  :ָאַמר ְלהוּ  ,ַאׁשְ א לֹא ּתָ י ִמְדָרׁשָ ן ּבֵ ִעיּדָ    ,ּבְ
א ַמְעּתָ ִמיְצָטְרָכא ֵליּה ׁשְ א ִאיִנׁש ּדְ יְלָמא ִאיכָּ רּוֵדי ,ּדִ    .ְוָאֵתי ְלִאיּטְ

י ֵזיָרא    ,ַעל ַרּבִ
י ַא  אַרּבִ    ,לֹא ַעל ּבָ

א ְייהּו ַאֲחִריּתָ ְעָיא ְלהּו ֵהי ִמיּנַ    ?ַיְתֵבי ְוָקא ִמיּבָ
י ֵזיָראָאַמר ְלהּו  ְייֵליּה ְלָסָבא :ַרּבִ ִאיׁשַ ַבְקּתּון ִלי ּדְ    ,לֹא ׁשְ

ִמיַע ֵליּה ֵמֲאבּוהַּ  יְלָמא ׁשְ יּה ּדְ  ,ּדִ י יֹוָחָנןַוֲאבּוהַּ ִמיּנֵ    ,ַרּבִ
רּדְ  יא ּבַ י ִחּיָ א ַרּבִ יּה  ַאּבָ ְלמּוֵדיּה ַקּמֵ ר ּתַ ָלִתין יֹוִמין ָקא ְמַהּדַ ל ּתְ י יֹוָחָנןּדְ כָּ    .ַרּבִ
  

   ?ַמאי ֲהֵוי ֲעָלּה 
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַלח  ׁשָ י ֶאְלָעָזרּדְ יהֹוָרה " :ַלּגֹוָלה ַרּבִ יכְּ  ֶרּבִ    .ֵמִאיר ַרּבִ

י אֹוֵרי ָנן ַנּמִ ַרּבָ    !ְוָהא כְּ
ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ א :ֶאּלָ ַאֲחִריּתָ    .ָהא ּדְ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ  .ׁשְ

  
  

 רש"י
. איזו מן הי מיייהו דאחריתא

ההוראות אחרוה דסמכין 
עליה דימא הדר ביה 

   א:מקמיית
. שמא לא תהא ואתי לאיטרודי

ברור השמועה לאותם שבפים 
להשיב לשואל ואם הייתם שם 

   הייתם אומרים אותה:
. לא לא שבקתון דאישייליה

הייתי יודע שהיתה שאלה זו 
בפים בעודי אצל רבי אבא 

   והייתי שואלו:
. דשלח רבי אלעזר הוו ת''ש

יודעים שהורה רבי כרבי מאיר 
  דיעם:והאחרת לא חש להו
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        פו, בפו, בפו, בפו, ב .11
   ַמְתִניִתין

ָמקֹום ֶאָחד  ַחט ֵמָאה ַחּיֹות ּבְ ן -ׁשָ ּסּוי ֶאָחד ְלכּוּלָ    .ּכִ
ָמקֹום ֶאָחד  ן -ֵמָאה עֹופֹות ּבְ ּסּוי ֶאָחד ְלכּוּלָ    .ּכִ

ָמקֹום ֶאָחד  ה ְועֹוף ּבְ ן -ַחּיָ ּסּוי ֶאָחד ְלכּוּלָ    .ּכִ
י     :אֹוֵמר ְיהּוָדהַרּבִ

ה  ַחט ַחּיָ ה –ׁשָ ּנָ    ,ְיַכסֶּ
חֹוט ֶאת ָהעֹוף ְך ִיׁשְ  .ְוַאַחר ּכָ

  

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה"" ה - (ויקרא יז, יג) 349349349349"ַחּיָ ַמע ַחּיָ ל ַמׁשְ ה :ּכָ ין ְמרּוּבָ    .ּוֵבין מּוֶעֶטת ,ּבֵ

ַמע עֹוף - "עֹוף" ל ַמׁשְ ה ּוֵבין מּוָעט :ּכָ ין ְמרּוּבֶ    .ּבֵ
אן ָאְמרוּ  ָמקֹום ֶאָחד    :ִמּכָ ַחט ֵמָאה ַחּיֹות ּבְ ן -ׁשָ ּסּוי ֶאָחד ְלכּוּלָ    ,ּכִ

ָמקֹום ֶאָחד  ן -ֵמָאה עֹופֹות ּבְ ּסּוי ֶאָחד ְלכּוּלָ    .ּכִ
ָמקֹום ֶאָחד  ה ְועֹוף ּבְ ן -ַחּיָ ּסּוי ֶאָחד ְלכּוּלָ    .ּכִ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ה  ַחט ַחּיָ נָּ  –ׁשָ חֹוט ֶאת ָהעֹוף ,הְיַכסֶּ ְך ִיׁשְ    ,ְוַאַחר ּכָ

ֱאַמר ּנֶ ה אֹו עֹוף" :ׁשֶ    .(ויקרא יז,יג) "ַחּיָ

מֹו ְבַנְפׁשֹו הּוא" :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר :ָאְמרּו לוֹ  ר ּדָ ׂשָ ל ּבָ י ֶנֶפׁש ּכָ    ."יד) (ויקרא יז, 350350350350"ּכִ
  

ֵרי ֵליּה     ?ַמאי ָקא ְמַהּדְ
  

ָנן ק "אוֹ "ַהאי  :ָהִכי ָקַאְמֵרי ֵליּה ַרּבָ ֵעי ֵליּה ְלַחּלֵ    .ִמיּבָ
  
יוְ     ?ְיהּוָדה ַרּבִ
  

ק ִמ  מוֹ "ְלַחּלֵ    .ַנְפָקא "ּדָ
  

ָנן    ?ְוַרּבָ
  
מוֹ " ַמע "ּדָ    ,טּוָבא ַמׁשְ

ְכִתיב ַנְפׁשֹו הּוא" :ּדִ מֹו ּבְ ר ּדָ ׂשָ ל ּבָ י ֶנֶפׁש ּכָ    ."ּכִ
  
  
  

                                                        
ר ֵיָא  349 ה אֹו עֹוף ֲאׁשֶ ר ָיצּוד ֵציד ַחּיָ תֹוָכם ֲאׁשֶ ר ּבְ ר ַהּגָ ָרֵאל ּוִמן ַהּגֵ ֵני ִיׂשְ ָעָפרְוִאיׁש ִאיׁש ִמּבְ הּו ּבֶ מֹו ְוִכסָּ ַפְך ֶאת ּדָ   ֵכל ְוׁשָ
ל בָּ  350 י ֶנֶפׁש ּכָ ר לֹא תֹאֵכלּו ּכִ ׂשָ ל ּבָ ם ּכָ ָרֵאל ּדַ מֹו ְבַנְפׁשֹו הּוא ָואַֹמר ִלְבֵני ִיׂשְ ר ּדָ ׂשָ ל ּבָ י ֶנֶפׁש ּכָ ֵרתּכִ ל אְֹכָליו ִיּכָ מֹו ִהוא ּכָ ר ּדָ   ׂשָ

 רש"י
  מתי' 

. מפרש שחט מאה חיות כו'
   טעמייהו בברייתא בגמרא:

  
  גמ' 

   . הכל משמע:כל משמע חיה
   . חיות הרבה:בין מרובה
  . אחת:בין מועטת

. הפסיק זה מזה חיה או עוף
   להטעין כסוי לכל אחד ואחד:

. דאי לאו או מיבעי ליה לחלק
הוה אמיא אין צריך כסוי אלא 

  :א''כ שחט שיהן
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י ֲחִניָנאָאַמר     :ַרּבִ

י ְיה ָרָכהמֹוֶדה ָהָיה ַרּבִ ָרָכה ַאַחת ,ּוָדה ְלִעְנַין ּבְ א ּבְ ֵאינֹו ְמָבֵרְך ֶאּלָ    .ׁשֶ
  

ָרָבאלְ  ָרִביָנא ָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ָרָבאְוַאְמֵרי ָלּה  ַרב ַאָחא ּבְ ֵריּה ּדְ ילְ  ַרב ַאָחא ּבְ ִ    :ַרב ַאׁשּ
ְלִמיֵדי ּדְ  ָנא ִמּתַ    ?ַרבַמאי ׁשְ

  
רֹוָנאּדְ  ְלִמ  ַרב ֲחַנְנֵאלוְ  ַרב ּבְ ְסעּוָדָתא ,ֲהווּ  ַרביֵדי ּדְ ּתַ    ,ַיְתֵבי ּבִ

   .ַרב ֵייָבא ָסָבאָקֵאי ֲעַלְייהּו 
   ,ַהב ִליְבִריךְ  :ָאְמרּו ֵליּה 

י :ָאְמרּו ֵליּה  ,ָהדּור ּתֵ    .ַהב ִליׁשְ
   :ַרבָהִכי ָאַמר  ַרב ֵייָבא ָסָבאָאַמר ְלהּו 

ָאַמר יָון ּדְ ּתֵ  "ַהב ִליְבִריךְ " :כֵּ    ,י ַחְמָראִאיְתַסר ֵליּה ְלִמׁשְ
יב ֵליּה ִלְבָרָכה ל ֵליּה ְלִכּסּוי ִאיַחּיֵ ִאיְטּפַ יָון ּדְ י כֵּ  !ָהָכא ַנּמִ

 
א   פז,א ּתָ    ?!ָהִכי ַהׁשְ

ר -ָהָתם  ֲהֵדי ֲהָדֵדי לֹא ֶאְפׁשָ א ּוְברּוֵכי ּבַ ּתָ    ,ִמׁשְ
ָחָדא -ָהָכא  ִחיט ּבְ ׁשָ ר ּדְ ָחָדא ,ֶאְפׁשָ י ּבְ   .ּוְמַכּסֵ

  
  

 רש"י
. על השחיטה אין לעין ברכה

   צריך לברך לאחר כסוי:
. משמש בסעודה קאים עלייהו

   היה:
. מזוג כוס לברכת הב ליבריך

המזון וחזרו ומלכו ואמרו מזוג 
   לשתות:

. גליא כיון דאמר הב ליבריך
בדעתיה דגמרה סעודתא ואסור 
לשתות עד שיברך לפיו שאין 

   מצטרפת לסעודה ראשוה:
. הפסקה דאיטפל לכסוי כיון

היא מלשחוט וכי הדר שחיט 
  איחייב ליה בברכה:

מישתא וברוכי בהדדי לא 
. הלכך כי אמר הב ליבריך אפשר

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 

ומכסי בחדא  דשחיט בחדא ידיה
  ידיה:
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   יןַמְתִניִת 

ה ְוָרָאהּו ַאֵחר  סָּ ַחט ְולֹא ּכִ יב ְלַכּסֹות -ׁשָ    .ַחּיָ
ה  ּלָ הּו ְוִנְתּגַ סָּ ַכּסֹות -ּכִ טּור ִמּלְ    .ּפָ

הּו ָהרּוַח  סָּ יב ְלַכּסֹות -ּכִ   .ַחּיָ
  

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה"" ַפְך ְוִכּסָ ה - (ויקרא יז,יג) 351351351351"ְוׁשָ ַפְך ְיַכסֶּ ָ ׁשּ    .ִמי ׁשֶ

ַחט וְ  ה ְוָרָאהּו ַאֵחר ׁשָ סָּ יב ְלַכּסֹות -לֹא ּכִ ַחּיָ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל" :ׁשֶ ָרֵאל - (ויקרא יז,יד) 352352352352"ָואֹוַמר ִלְבֵני ִיׂשְ ֵני ִיׂשְ    ."ַאְזָהָרה ְלָכל ּבְ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

ה"" ַפְך ְוִכּסָ ה   - (ויקרא יז,יג) "ְוׁשָ ַפְך ּבֹו ְיַכסֶּ ָ ׁשּ ֶ ַמה ׁשּ    ,ּבְ

ֶרֶגלׁשֶ  ּנּו ּבָ    ,לֹא ְיַכסֶּ

זּויֹות ָעָליו לֹא ִיְהיּו ִמְצֹות ּבְ    ."ׁשֶ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

ה"" ַפְך ְוִכּסָ ּנוּ   - (ויקרא יז,יג) "ְוׁשָ ַפְך הּוא ְיַכסֶּ ָ ׁשּ    .ִמי ׁשֶ

ה  ַחט ְוָקַדם ֲחֵבירֹו ְוִכסָּ ָ ׁשּ ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ יבֹו  -ַמֲעׂשֶ ְמִליֵאלְוִחּיְ ן ּגַ ן לֹו ִלי ַרּבָ ָרהתֵּ    ."ְזהּוִבים ֲעׂשָ

  
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ
ַכר ִמְצָוה ָרָכה :אוֹ  ,ׂשְ ַכר ּבְ    ?ׂשְ

  
ּה     ?ְלַמאי ַנְפָקא ִמיּנָ

  
זֹון ת ַהּמָ    .ְלִבְרכַּ

  
ַכר ִמְצָוה" :ִאי ָאְמַרּתְ     ,ַאַחת ִהיא - "ׂשְ

ָרָכה" :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ַכר ּבְ ִעים - "ׂשְ    .ַהְוָיין ַאְרּבָ
  

   ?ַמאי
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יַההּוא ְצדֹוִקי לְ  ָאַמר ֵליּה ּדְ  ָרא רּוַח  ֶרּבִ ַצר ָהִרים לֹא ּבָ ּיָ ָרא רּוַח לֹא ָיַצר ָהִרים ?ִמי ׁשֶ ּבָ    ?ּוִמי ׁשֶ

ְכִתיב ה יֹוֵצר ָהִרים ּובֹוֵרא רּוַח " :ּדִ י ִהּנֵ    !יג) (עמוס ד, 353353353353"ּכִ
ְקָרא ,ׁשֹוֶטה :ָאַמר ֵליּה  ִפיל ְלֵסיֵפיּה ּדִ מוֹ " :ׁשְ    ."ה' ְצָבאֹות ׁשְ
א :ָאַמר ֵליּה  יּוְבּתָ ְרָנא ָלְך ּתְ ָלָתא יֹוֵמי ּוְמַהּדַ    .ְנקֹוט ִלי ִזיְמָנא ּתְ

יָיִתיב  ֲעִניָתא ֶרּבִ ַלת ּתַ    ,ּתְ
י ֲהוָ  ֵעי ִמיְבַר כִּ ָבא 354354354354אה ָקא ּבָ ָברּוִתי רֹוׁש " :ָאַמר ,ָאְמרּו ֵליּה ְצדֹוִקי ָקֵאי ַאּבָ נּו ּבְ ּתְ    .ְוגֹו' תהילים סט,כב)( 355355355355"ַוּיִ

ר טֹובֹות ֲאִני ָלךְ  :ָאַמר ֵליּה  ֵ י ְמַבׂשּ ׁשּוָבה אֹוִיְבךָ  ,ֶרּבִ ג ּוֵמת ,לֹא ָמָצא ּתְ    .ְוָנַפל ִמן ַהּגַ
ְסעֹוד ֶאְצִלי :ָאַמר לוֹ  ּתִ    .ֵהן :ָאַמר לוֹ  ?ְרצֹוְנָך ׁשֶ

תוּ  ָאְכלּו ְוׁשָ ָרָכה ַא  :ָאַמר ֵליּה  ,ְלַאַחר ׁשֶ ל ּבְ ה ׁשֹוֶתהּכֹוס ׁשֶ ה נֹוֵטל ,ּתָ ִעים ְזהּוִבים ַאּתָ    ?אֹו ַאְרּבָ
ָרָכה ֲאִני ׁשֹוֶתה :ָאַמר לוֹ  ל ּבְ    .ּכֹוס ׁשֶ

ת קֹול ְוָאְמָרה ִעים ְזהּוִבים :ָיְצָתה ּבַ ָוה ַאְרּבָ ָרָכה ׁשָ ל ּבְ    .ּכֹוס ׁשֶ
  

י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ
ין גְּ  ָחה ּבֵ ּפָ ָנּה ְלאֹוָתּה ִמׁשְ ר לּוַיאנּוסֲעַדִיין ֶיׁשְ ַחת ּבַ ּפַ   .דֹוֵלי רֹוִמי ְוקֹוְרִאין אֹוָתּה ִמׁשְ

                                                        
ָרֵאל ּוִמן  351 ֵני ִיׂשְ ָעָפרְוִאיׁש ִאיׁש ִמּבְ הּו ּבֶ מֹו ְוִכסָּ ַפְך ֶאת ּדָ ר ֵיָאֵכל ְוׁשָ ה אֹו עֹוף ֲאׁשֶ ר ָיצּוד ֵציד ַחּיָ תֹוָכם ֲאׁשֶ ר ּבְ ר ַהּגָ   ַהּגֵ
ל בָּ  352 י ֶנֶפׁש ּכָ ר לֹא תֹאֵכלּו ּכִ ׂשָ ל ּבָ ם ּכָ ָרֵאל ּדַ מֹו ְבַנְפׁשֹו הּוא ָואַֹמר ִלְבֵני ִיׂשְ ר ּדָ ׂשָ ל ּבָ י ֶנֶפׁש ּכָ מֹו הִ ּכִ ר ּדָ ֵרתׂשָ ל אְֹכָליו ִיּכָ   וא ּכָ
ֳמֵתי ָאֶרץ ְיהָוה 353 ַחר ֵעיָפה ְודֵֹרְך ַעל ּבָ ה ׁשַ חֹו עֹׂשֵ ֵ יד ְלָאָדם ַמה ׂשּ ה יֹוֵצר ָהִרים ּובֵֹרא רּוַח ּוַמּגִ י ִהּנֵ מוֹ  ּכִ   ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ׁשְ
 ִמיְבַרךמסורת הש"ס. גירסת וילא:  354

ָברּוִתי רֹאׁש ְוִלְצָמִא  355 נּו ּבְ תְּ קּוִני חֶֹמץַוּיִ   י ַיׁשְ

 רש"י
  גמ' 

. בפרשת ואומר לבי ישראל
   כסוי הוא:

. בידו: שלא יכסו במה ששפך
   ברגל גרסין:

. מפי שהפסידו שכר ליתן לו
ולקמן בעי שכר מצות מעשה או 

   שכר הברכה:
. ד' ברכות הן ואיכא ברכת המזון

ארבעים זהובים ואי בתר מצוה 
   אזלת כו' חדא מצוה היא:

. אלמא חדא הוא ות שמוה' צבא
   דבראיהו:

   . תן לי זמן:קוט לי זימא
. רבי מיברך כשהיה כי הוה בעי

   רבי רוצה לסעוד:
. בי ביתיה ההוא אמרו ליה

צדוקי שקבעת לו זמן קאי 
   אבבא:

   . רבי על עצמו מקרא הזה:אמר
. בסעודתי ויתו בברותי רוש

ותין מרה: לבסוף אישתכח 
צדוקי אחר דלאו איהו הוא אלא 

הבא לבשרו על הראשון שעלה 
   לגג ומת:

. שכר ארבע ארבעים זהובים
   ברכות שעה אחריהם אמן:

  . של מבשר:לאותה משפחה
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        פז, אפז, אפז, אפז, א .14
ה" ּלָ הּו ְוִנְתּגַ סָּ    ."ּכִ
  

ָרָבאָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ  ַרב ַאָחא ּבְ ִ    :ַרב ַאׁשּ
ַבת ֲאֵבָדה ָנא ֵמֲהׁשָ    ,ַמאי ׁשְ

ָאַמר ַמר ב" :ּדְ ָעִמים - (דברים כב,א) 356356356356"ָהׁשֵ    !ֲאִפיּלּו ֵמָאה ּפְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ִתיב ִמיעּוָטא -ָהָתם     ,לֹא כְּ
ִתיב ִמיעּוָטא  -ָהָכא  הוּ "כְּ    .(ויקרא יז,יג) 357357357357"ְוִכּסָ

  
  
  
הּו ָהרּוַח " סָּ    ."ּכִ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ
ה ּלָ ָחַזר ְוִנְתּגַ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ

ה  ּלָ ַכּסֹות -ֲאָבל לֹא ָחַזר ְוִנְתּגַ טּור ִמּלְ    .ּפָ
  

ה  ּלָ ֵחי ֵליּה  ?ַמאי ֲהֵוי -ְוִכי ָחַזר ְוִנְתּגַ    !ָהא ִאיּדְ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
יחּוי ֵאֶצל ִמְצֹות :זֹאת אֹוֶמֶרת    .ֵאין ּדִ

  
ַתְנָיא ָנא ֵמָהא ּדְ ְרַקע " :ּוַמאי ׁשְ ּקַ ם ּבַ ֹוֵחט ְוִנְבַלע ּדָ יב ְלַכּסֹות -ַהׁשּ    ?"ַחּיָ

  
ר -ָהָתם  ּומֹו ִניכָּ ִרׁשּ ׁשֶ   .כְּ

                                                        
יֵבם ְלָאִחיךָ  356 ׁשִ ב תְּ ְמתָּ ֵמֶהם ָהׁשֵ ִחים ְוִהְתַעּלַ יֹו ִנּדָ   לֹא ִתְרֶאה ֶאת ׁשֹור ָאִחיָך אֹו ֶאת ׂשֵ
ַפְך ֶא  357 ר ֵיָאֵכל ְוׁשָ ה אֹו עֹוף ֲאׁשֶ ר ָיצּוד ֵציד ַחּיָ תֹוָכם ֲאׁשֶ ר ּבְ ר ַהּגָ ָרֵאל ּוִמן ַהּגֵ ֵני ִיׂשְ ָעָפרְוִאיׁש ִאיׁש ִמּבְ הּו ּבֶ מֹו ְוִכסָּ   ת ּדָ

 רש"י
. באלו מציאות (ב''מ דאמר מר

דף לא.) השב אפילו מאה פעמים 
משמע ותשיבם מפקין לדרשא 
אחריא הכא מי וכסה טובא 

   משמע:
ב . אי הוה כתיכתיב מיעוטא

וכסה הוה משמע שיהא כסה כל 
שעה ואפי' מאה זימין אבל 
וכסהו מיעוטא הוא כסוי זה ותו 

   לא:
. דהא מכוסה פטור מלכסות

   ועומד הוא:
. מכסוי דהא הא אידחי ליה

   כיסהו ותגלה פטור מלכסות:
. אין אמרין דחוי אצל אין דיחוי

מצות וכי אמרין דיחוי בפסול 
   קרבן הוא דאמרין:

. אף על גב דלא חזר לכסות חייב
  ותגלה:
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        בבבב----פז, אפז, אפז, אפז, א .15
   ַמְתִניִתין

ַמִים ְתָעֵרב ּבְ ּנִ ם ׁשֶ    :ּדָ
ם  יב ְלַכּסֹות -ִאם ֵיׁש ּבֹו ַמְרִאית ּדָ    .ַחּיָ

ַיִין  ִאיּלּו הּוא ַמִים -ִנְתָעֵרב ּבְ    .רֹוִאין אֹותֹו ּכְ
ֵהָמה  ִנְתָעֵרב  ַדם ַהּבְ   ,ּבְ

ה                ב,פז ַדם ַהַחּיָ ִאיּלּו ֵהן ַמִיםר -אֹו ּבְ    .ֹוִאין אֹותֹו ּכְ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ם ל ּדָ ם ְמַבטֵּ    .ֵאין ּדָ
  

ז יתָּ ם ַהּנִ    ,ּדָ
ין  ּכִ ַעל ַהסַּ יב ְלַכּסֹות -ְוׁשֶ    .ַחּיָ

י ְיהּוָדהָאַמר     :ַרּבִ
א הּוא ?ֵאיָמַתי ם ֶאּלָ ם ּדָ ֵאין ׁשָ ְזַמן ׁשֶ    ,ּבִ

לֹא הּוא ם ׁשֶ ם ּדָ ַכּסֹות - ֲאָבל ֵיׁש ׁשָ טּור ִמּלְ   .ּפָ
  

ָמָרא    ּגְ

ַנן ָהָתם    :ּתְ
ַמִים" ְתָעֵרב ּבְ ּנִ ם ׁשֶ    :ּדָ

ם  ר –ִאם ֵיׁש ּבֹו ַמְרִאית ּדָ ׁשֵ    .ּכָ
ַיִין  ִאיּלּו הּוא ַמִים -ִנְתָעֵרב ּבְ    .רֹוִאין אֹותֹו ּכְ

ֵהָמה   ִנְתָעֵרב ַדם ּבְ    ,ּבְ
ה  ַדם ַהַחּיָ ִאילּ  -אֹו ּבְ    .ּו הּוא ַמִיםרֹוִאין אֹותֹו ּכְ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ם ל ּדָ ם ְמַבטֵּ   . זבחים עז:)( "ֵאין ּדָ

  
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ם ְפלּו ַמִים ְלתֹוְך ּדָ ּנָ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ
ם ְלתֹוְך ַמִים  ֵטל -ֲאָבל ָנַפל ּדָ    .ִראׁשֹון ִראׁשֹון ּבָ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ

ּסּוי     ,ֵאינֹו ֵכן -ּוְלִעְנַין כִּ
חּוי ֵאֶצל ִמְצֹות    .ֵאין ּדִ

  
  

 רש"י
  מתי' 

. שהוא אדום ואין תערב ביין
  מראה הדם יכר בו:

. יין כאילו הוא מים רואין אותו
ואם היה מראית דם יכר במים 

   כשיעור הזה חייב לכסות:
. דלאו בר תערב בדם הבהמה

  כסוי הוא ורובו דם בהמה:
. בדם היקז של או בדם החיה

   חיה:
   . שאיו טעון כסוי:ן אותורואי

. ואם היה הדם כאילו הוא מים
הזה של שחיטת החיה והעוף 

   יכר בו חייב לכסות:
. ואפילו אין אין דם מבטל דם

מראית דם יכרת במים כמות 
דם בהמה זה אין דם החיה בטיל 

   דקסבר מין במיו לא בטיל:
   . חוץ לגומא:דם היתז

  
  גמ' 

   . בשחיטת קדשים:תן התם
   . לזריקה:כשר

   . של חולין:תערב בדם הבהמה
. ממש דסתמא או בדם החיה

   חולין:
   . לדם הפסול:רואין אותו

. ואם היה דם כאילו הוא מים
   הכשר יכר בו כשר:

לא שו אלא שפלו מים לתוך 
. לפיכך כל טיפה וטיפה דם

כשפלה בטלה הלכך עד שלא 
   תהא בו מראית דם כשרה:

פל דם לתוך . שאפילו איו כן
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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        פז, בפז, בפז, בפז, ב .16
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ

ל ַמְרֵאה ַאְדמּוִמית  ִרין -כָּ    ,ְמַכּפְ
יִרין    ,ּוַמְכׁשִ

ִכּסּוי יִבין ּבְ    .ְוַחּיָ
  

ַמע ָלן    ?ַמאי ָקַמׁשְ
ִרין" ִני - "?ְמַכּפְ    !ָנאּתָ
ִכּסּוי" יִבין ּבְ ִניָנא – "?ַחּיָ    !ּתָ
  
יִרין"    .ִאיְצְטִריָכא ֵליּה  "ַמְכׁשִ
  
יִרין" י "ַמְכׁשִ ם    ,ַנּמִ ר -ִאי ּדָ    !ַאְכׁשּוֵרי ַמְכׁשַ

א  ֵרי -ִאי ַמּיָ    !ַאְכׁשּוֵרי ַמְכׁשְ
  

ּתִ לֹא ְצ  ִמיםִריָכא ׁשֶ ׁשָ ֵמי ּגְ    .ְמדּו ּבְ
  

י ִמים ַנּמִ ׁשָ יוָ  ,ֵמי ּגְ ִביְנהוּ כֵּ ִקיל ְוָרֵמי ַאְחׁשְ ׁשָ    !ן ּדְ
  

ְתְמדּו ֵמֲאֵליֶהן ּנִ    .לֹא ְצִריָכא ׁשֶ
  

יל ַרב ַהְרּבִ י ִמּנְ    :אֹוֵמר ַאּסִ
ָדָמא א ּדְ ְצֶלְלּתָ    .ּבִ

  
י ְפּתִ י ִיְרְמָיה ִמּדִ    :ָאַמר ַרּבִ

ֵרת    ,ָענּוׁש כָּ
ַזִית א כְּ ִאיכָּ    .ְוהּוא ּדְ

  
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ

אֶֹהלְמַטּמְ "    ."ִאים ּבְ
  

א ְרִביִעית ִאיכָּ    .ְוהּוא ּדְ
  

 רש"י
. כל זמן שיש כל מראה אדמומית

בדם מראה אדמומית הוי דם 
שיר את לכפרה ולזריקה ולהכ

הזרעים ולקמיה פריך אי מים 
   הוא מי אכשורי מכשרי:

. שערבו עם מי גשמים שתמדו
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 

   ין סופו לרצון מכשיר:שא
ופרכין מי גשמים מי כיון 

   . במא:דשקיל
. לתוך הדם אחשביהו ורמי
   לכך:

. באותן מים בצללתא דדמא
שהם מן הדם עצמן כשהוא 
קרש יש סביבותיו צלול כמים 
ואם יש בו מראית דם מכשיר 

   ואי לא לא:
   . האוכלו:עוש כרת

   . דם גמור:והוא דאיכא כזית
. כל זמן שיש בו לומטמא באה

   מראית דם אם של מת הוא:
. מן הדם והוא דאיכא רביעית

גמור והוא שיעור לטומאת אהל 
דכתיב (במדבר ו) על פש מת 
  ובשיעור רביעית השמה תלויה:
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        פח, אפח, אפח, אפח, א    ––––פז, ב פז, ב פז, ב פז, ב  .17
ַנן ָהָתם    :ּתְ

ת " ֵקה ַהּמֵ ל ַמׁשְ    ,ְטהֹוִרין –ּכָ
מוֹ     .חּוץ ִמּדָ

ּבֹו  אֶֹהל -ְוָכל ַמְרֵאה ַאְדמּוִמית ׁשֶ ִאין ּבְ    ."ְמַטּמְ
  
ת ְטהֹוִרין"וּ  ֵקה ַהּמֵ    ."ַמׁשְ

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ֵקה ְטבוּ " ּנּו) ל יֹוםַמׁשְ ִקין ַהּיֹוְצִאין ִמּמֶ ֶהן - (ַמׁשְ ּנֹוֵגַע ּבָ ִקין ׁשֶ ַמׁשְ  .ּכְ

ִאין -ְוֵאּלּו ָוֵאּלּו    א,פח     .ֵאין ְמַטּמְ
ֵמִאין ל ַהטְּ ָאר ּכָ   , ּוׁשְ

ין ֲחמּוִרין  ין ּבֵ ין ַקּלִ ֶהן -ּבֵ ֶקה ַהּנֹוֵגַע ּבָ ַמׁשְ ִקין ַהּיֹוְצִאין ֵמֶהן ּכְ    ,ַמׁשְ
ה ְוֵאּלּו ְוֵא  ִחּלָ הּוא ַאב ַהּטּוְמָאה -ּלּו תְּ ֶקה ׁשֶ ׁשְ   . (טבול יום ב, א) "חּוץ ִמן ַהּמַ

  
ין"ַמאי     ?"ֲחמּוִרין"ּוַמאי  ?"ַקּלִ

ין"ַמאי ָלאו  ֶרץ ְוָזב - "ַקּלִ    .ׁשֶ
   .ֵמת – "ֲחמּוִרין"וַ 
  

   !לֹא
ין" ֶרץ – "ַקּלִ    .ׁשֶ
   .ָזב – "ֲחמּוִרין"וַ 
  

ָנא גָ  - "ָזב" :ַמאי ׁשְ ָנןּדְ יּה ַרּבָ    ?ְזרּו ּבֵ
ָנא ָנן - "ֵמת" :ּוַמאי ׁשְ יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ לֹא ּגָ    ?ּדְ

  
יּה  י ִמיּנֵ ִדיֵלי ִאיְנׁשֵ לֹא ּבְ ָנן -ָזב ּדְ יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ    .ּגָ

יּה  י ִמיּנֵ ְבִדיֵלי ִאיְנׁשֵ ָנן -ֵמת ּדִ יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ    .לֹא ּגָ
  
  
  

 רש"י
. כגון דמעת עיו משקה המת

   וחלב אשה:
. כל מראה אדמומית שבו מטמא

כלומר צללתא דדמא כל זמן 
   שמראהו אדום טמא:

. אותן משקין משקה טבול יום
היוצאים ממו הרי הן כמשקין 

  שהוא וגע בהן:
. דלא גזור ואלו ואלו אין מטמאין

   בהו רבן טומאה:
. שאפילו שי ואלו ואלו תחלה

מטמא משקין להיות תחלה 
כדתן (לעיל דף לד.) כל הפוסל 
את התרומה דהייו שי מטמא 
משקין ועושה אותן תחלה חוץ 

   יום: מן הטבול
. ראשון לטמא שי והשי תחלה

   שלישי:
חוץ ממשקה שהוא אב 

. כגון שלשה מעייות הטומאה
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 

מתעגל ומתאסף יחד  שהוא
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:
. כגון מימי רגליו של שרץ שרץ

   המצאים בשלפוחית שלו:
הכי גרסין מאי לאו קלין שרץ 

. מת חמור הוא מתוזב וחמורין 
   שהוא אבי אבות הטומאה:
. אבל לא קלין שרץ וחמורין זב

משקה המת טהורים חוץ מדמו 
שהוא מטמא מן התורה כדכתיב 

   (במדבר ו) על פש מת:
. מיהא מאי שא זב דגזור רבן

טומאה מתחלה במשקין שאין 
אב הטומאה מעייות ומאי שא 

   מת דלא גזור:
לי אישי . לפי שהוא חי לא בדיזב

  מייה ועוד שאיו יכר לכל:
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ַע " ז ְוׁשֶ יתָּ ם ַהּנִ יןּדָ ּכִ יב ְלַכּסֹות - ל ַהסַּ    .ַחּיָ

י ְיהּוָדהָאַמר     :ַרּבִ
א הּוא ?ֵאיָמַתי ם ֶאּלָ ם ּדָ ֵאין ׁשָ ְזַמן ׁשֶ    ,ּבִ

לֹא הּוא  ם ׁשֶ ם ּדָ ַכּסֹות -ֲאָבל ֵיׁש ׁשָ טּור ִמּלְ    ."ּפָ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

הוּ "" ד  - (ויקרא יז,יג) 358358358358"ְוִכּסָ ז  ְמַלּמֵ יתָּ ם ַהּנִ ּדָ    ,ׁשֶ

ַע  ין ְוׁשֶ ּכִ יב ְלַכּסֹות -ל ַהסַּ    .ַחּיָ
י ְיהּוָדהָאַמר     :ַרּבִ

א הּוא ?ֵאיָמַתי ם ֶאּלָ ם ּדָ ֵאין ׁשָ ְזַמן ׁשֶ    ,ּבִ
לֹא הּוא  ם ׁשֶ ם ּדָ ַכּסֹות -ֲאָבל ֵיׁש ׁשָ טּור ִמּלְ    ."ּפָ

  
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

הוּ "" יב ְלַכ  - (ויקרא יז,יג) "ְוִכּסָ מֹו ַחּיָ ל ּדָ ּכָ ד ׁשֶ    .ּסֹותְמַלּמֵ

אן ָאְמרוּ  ם  :ִמּכָ ז  ּדָ יתָּ    ,ַהּנִ
ִיים  ַעל ֲאַגּפַ יב ְלַכּסֹות -ְוׁשֶ    .ַחּיָ

ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :ַרּבָ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ֶפׁש  :ּבַ ם ַהּנֶ ה ּדַ סָּ לֹא ּכִ    ,ׁשֶ
ֶפׁש  ם ַהּנֶ ה ּדַ סָּ ַכּסֹות -ֲאָבל ּכִ טּור ִמּלְ    ."ּפָ

  
ַמאי ָק     ?א ִמיְפְלֵגיּבְ

  
ָנן ַסְבֵרי מוֹ " :ַרּבָ מוֹ  - (ויקרא יז,יג) "ּדָ ל ּדָ    .כָּ

י מוֹ " :ְיהּוָדה ָסַבר ַרּבִ מוֹ  - "ּדָ    .ַוֲאִפיּלּו ִמְקָצת ּדָ
ְמִליֵאלוְ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ מוֹ " :ָסַבר ַרּבָ יּוָחד – "ּדָ   .ַהּמְ

                                                        
ַפְך ֶא  358 ר ֵיָאֵכל ְוׁשָ ה אֹו עֹוף ֲאׁשֶ ר ָיצּוד ֵציד ַחּיָ תֹוָכם ֲאׁשֶ ר ּבְ ר ַהּגָ ָרֵאל ּוִמן ַהּגֵ ֵני ִיׂשְ ָעָפרְוִאיׁש ִאיׁש ִמּבְ הּו ּבֶ מֹו ְוִכסָּ   ת ּדָ

 רש"י
. לקמיה אמר רבי יהודה כו'

   מפרש טעמיה:
. כותלי בית השחיטה אגפיים

ולשון אגפיים כמו אגפי המים 
   גדותיה:

. ושלש אבל כסה דם הפש כו'
מחלוקות הן רבן סברי כוליה 
בעי כסוי ולרבי יהודה אפילו דם 
הפש לא בעי כסוי אלא מקצתו 

יתז פטור כדקתי דדם ה
מלכסות ואפילו הוא דם הפש 
ובלבד שיהא שם דם אחר ולרבן 
שמעון בן גמליאל דם הפש 

   כוליה בעי כסוי:
  . משמע:רבן סברי דמו כל דמו
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   ַמְתִניִתין

ה ֵאין  ין ּוַבּמֶ ה ְמַכסִּ ּמֶ יןּבַ    ?ְמַכסִּ
ין ק  :ְמַכסִּ ֶזֶבל ַהּדַ    ,ּבְ

ק    ,ּוְבחֹול ַהּדַ
ִסיד    ,ּבְ

   ,ּוַבַחְרִסית
   ,ּוִבְלֵבָנה

ן ָתׁשָ ּכְ    .ּוִבְמגּוָפה ׁשֶ
ין ס    :ֲאָבל ֵאין ְמַכסִּ ֶזֶבל ַהּגַ    ,לֹא ּבְ

ס חֹול ַהּגַ    ,ְולֹא ּבְ
ן ָתׁשָ לֹא ּכְ גּוָפה ׁשֶ ְלֵבָנה ּוַבּמְ    ,ְולֹא ּבִ

ָלל ְולֹא ִיְכּפֶ  ִלי ּכְ   ה ָעָליו ֶאת ַהּכְ
ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :ַרּבָ

ל ּבֹו ְצָמִחים  ַגּדֵ ּמְ ָבר ׁשֶ ין ּבוֹ  -ּדָ    ,ְמַכסִּ
ל ְצָמִחים  ֵאינֹו ְמַגּדֵ ין ּבוֹ  -ְוׁשֶ   .ֵאין ְמַכסִּ

  

ָמָרא    ּגְ

ֵמי  ק"ֵהיֵכי ּדָ    ?"חֹול ַהּדַ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ
ֵאין ַהּיֹוֵצר ָצִריְך ְלָכְתׁשוֹ  ל ׁשֶ    .כָּ

  
יָפא ַמְתִני ָלּה ַאּסֵ א ּדְ    :ְוִאיכָּ

ס" חֹול ַהּגַ ס ְולֹא ּבְ ֶזֶבל ַהּגַ ין לֹא ּבְ    ."ֲאָבל ֵאין ְמַכסִּ
  

ֵמי  ס"ֵהיֵכי ּדָ    ?"חֹול ַהּגַ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ
ל ַהּיֹוֵצר ָצִריְך ְלָכְתׁשוֹ  כָּ    .ׁשֶ

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיכָּ

ָצִריְך ְולֹא ָצִריךְ     ,ּדְ
רּוֵכי ִריְך ִאיּפָ ִמיּפְ    .ּדְ

  
  
  

 רש"י
  מתי' 

   . שחיקת חרסים:חרסית
   . שעל פי חבית:מגופה

  
  גמ' 

. איכא ביייהו דצריך ולא צריך
ללישא קמא דאמר אין צריך 

י חול הדק ומותר האי מי קר
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:
   . ביד:דמיפריך איפרוכי

. ארישט''א שמערין מן עורת
  הפשתן:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

הוּ "" ה ָעָליו ֶאת ַה  - (ויקרא יז,יג) 359359359359"ְוִכּסָ ֲאָבִנים אֹו ִיְכּפֶ ּנּו ּבַ ִליָיכֹול ְיַכסֶּ    ?ּכְ

ְלמּוד לֹוַמר ָעָפר" :תַּ    ."ּבֶ
א ָעָפר ִין ְלַרּבֹות ,ְוֵאין ִלי ֶאּלָ ק    :ִמּנַ    ,ֶזֶבל ַהּדַ

ק    ,ְוחֹול ַהּדַ
ִחיַקת ֲאָבִנים    ,ּוׁשְ

ִחיַקת ַחְרִסית    ,ּוׁשְ
ן תָּ ׁשְ ה ּוְנעֹוֶרת ּפִ ּקָ   ,ּדַ

ּקָ                                                    ב,פח ין ּדַ ל ָחָרׁשִ    ,הּוְנסֹוֶרת ׁשֶ
   ,ְוִסיד

   ,ְוַחְרִסית
ן ָתׁשָ ּכְ    ?ְלָבָנה ּוְמגּוָפה ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר הוּ " :תַּ    ."ְוִכּסָ
ה ַאף ֲאִני ְמַרּבֶ ס    :ָיכֹול ׁשֶ    ,ֶזֶבל ַהּגַ

ס    ,ְוחֹול ַהּגַ
כֹות ֵלי ַמתָּ ִחיַקת ּכְ    ,ּוׁשְ

   ,ּוְלֵבָנה
ן ָתׁשָ לֹא ּכְ    ,ּוְמגּוָפה ׁשֶ

   ,ְוֶקַמח
ין    ,ְוסּוּבִ

   ?ְרָסןּומוּ 
ְלמּוד לֹוַמר ָעָפר" :תַּ    ."ּבֶ

   ?ּוְלהֹוִציא ֶאת ֵאּלוּ  ,ּוָמה ָרִאיָת ְלַרּבֹות ֶאת ֵאּלוּ 
תּוב ּוִמיֵעט ה ַהּכָ ִריּבָ    ,ַאַחר ׁשֶ

ה ֲאִני ֶאת  ֵהן ִמין ָעָפר -ְמַרּבֶ    ,ֵאּלּו ׁשֶ
ֵאין ִמין ָעָפר -ּומֹוִציא ֲאִני ֶאת     ."ֵאּלּו ׁשֶ

  
ה"   :ֵאיָמא ָלל – "וּ ְוִכּסָ    ,כְּ

ָרט – "ָעָפר"    ,ּפְ
ָלל ּוְפָרט  ָרט -כְּ ּפְ ּבַ ֶ א ַמה ׁשּ ָלל ֶאּלָ כְּ    .ֵאין ּבַ

   ,יןִא  – "ָעָפר"
י ַאֲחִריָנא     !לֹא –ִמיּדֵ

  
   :ַרב ָמִריָאַמר 

ָרט ִריְך ַלּפְ ָלל ַהּצָ ֲהָוה כְּ ּום ּדַ    ,ִמׁשּ
ָרט  ִריְך ַלּפְ ָלל ַהּצָ ִנין אֹותוֹ  -ְוָכל כְּ ְכָלל ּוְפָרטֵאין ּדָ    . ּבִ

  
  

                                                        
תֹוָכם ֲאׁשֶ  359 ר ּבְ ר ַהּגָ ָרֵאל ּוִמן ַהּגֵ ֵני ִיׂשְ ָעָפרְוִאיׁש ִאיׁש ִמּבְ הּו ּבֶ מֹו ְוִכסָּ ַפְך ֶאת ּדָ ר ֵיָאֵכל ְוׁשָ ה אֹו עֹוף ֲאׁשֶ   ר ָיצּוד ֵציד ַחּיָ

 רש"י
. שמגררין גרים במגירה סורת

פגומה וקוצצים בה עצים והיא 
   משרת סורת דקה כעפר:

. בפי עצמו דרש ת''ל וכסהו
מדלא כתיב ושפך דמו ובעפר 
יכסו דהוי משמע עפר ולא דבר 
אחר דלא כתיב כסוי אלא לבתר 
עפר אבל השתא מדריש וכסהו 

   באפי פשיה:
. דלא ושחיקת כלי מתכות

   איקרי עפר:
   . שהפה קולטת:סובין

קליפה היוצאת  .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:
. ואע''ג דמגדל מידי אחריא לא

   ין:צמח
. דלא סגי ליה כלל הצריך לפרט

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 

ובא והדר אתי פרט למעוטי כל ט
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:
. ללמוד כלל מן כלל הצריך לפרט

מרי' (מו''ק דף כא.) הפרט כדא
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 

   ך ללמוד הימו:שהכלל צרי
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ַרׁש  אּדָ ר ַרב ִחְסּדָ    :ַרב ַנְחָמן ּבַ

ּזֹוְרִעין ּבֹו ּוַמְצִמיַח  ָדָבר ׁשֶ א ּבְ ים ֶאּלָ    .ֵאין ְמַכּסִ
  

   :ָרָבאָאַמר 
   !ַהאי ּבּוְרָכא

  
ר ִיְצָחק ָאַמר ֵליּה     :ָרָבאְל  ַרב ַנְחָמן ּבַ

   ?ַמאי ּבּוְרָכֵתיּה 
   ,יֲהֵליּה ֲאָנא ַאְמִריָתּה נִ 

   :ּוֵמָהא ַמְתִניָתא ַאְמִריָתּה ִניֲהֵליּה 
ר" ְדּבָ ּמִ ְך ּבַ ה -ְוֵאין לֹו ֵאֶפר ְלַכּסֹות  ,ָהָיה ְמַהּלֵ יַנר ָזָהב ּוְמַכסֶּ    .ׁשֹוֵחק ּדִ

ְסִפיָנה ְך ּבִ ה -ְוֵאין לֹו ָעָפר ְלַכּסֹות  ,ָהָיה ְמַהּלֵ יתֹו ּוְמַכסֶּ    ."ׂשֹוֵרף ַטּלִ
ָלָמא ׁשְ השׂ " :ּבִ יתֹו ּוְמַכסֶּ ֵרי ָעָפר - "ֹוֵרף ַטּלִ ִאיּקְ ָחן ֵאֶפר ּדְ כְּ    ,ַאׁשְ

א  יַנר ָזָהב"ֶאּלָ    ?ְמָנָלן – "ּדִ
  

י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ
  .(איוב כח,ו) 360360360360"ְוַעְפרֹות ָזָהב לוֹ "
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָעָפר" א ּבֶ ין ֶאּלָ    ,ֵאין ְמַכסִּ

ְבֵרי  איּדִ מַּ ית ׁשַ    .ּבֵ
   :אֹוְמִרים לֵבית ִהּלֵ וּ 

רּוי ָעָפר ּקָ    ,ָמִצינּו ֵאֶפר ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ֵריַפת" :ׁשֶ ֵמא ֵמֲעַפר ׂשְ    .ְוגֹו' יז) (במדבר יט,  361361361361"ְוָלְקחּו ַלּטָ

  
אי ּמַ    ?ּוֵבית ׁשַ

  
ֵריָפה  ֵרי ָעָפר -ֲעַפר ׂשְ    ,ִאיּקְ

ָמא  ֵרי -ְסּתָ    .לֹא ִאיּקְ
  

ָנא    :ּתָ
חֹור  :הֹוִסיפּו ֲעֵליֶהן" ָ    ,ַהׁשּ

חֹולְוַה     ,ּכָ
יּסּוִלין    ,ְוִנְקַרת ּפִ

ְרִניךְ  :ֵיׁש אֹוְמִריםוְ     ".ַאף ַהּזַ
  
  

                                                        
יר ֲאָבֶניָה ְוַעְפרֹת ָזָהב לוֹ  360  ְמקֹום ַסּפִ

ִלי 361 ים ֶאל ּכֶ את ְוָנַתן ָעָליו ַמִים ַחּיִ ֵרַפת ַהַחּטָ ֵמא ֵמֲעַפר ׂשְ   ְוָלְקחּו ַלּטָ

 רש"י
. אלא בדבר שזורעין בו ומצמיח

   למעוטי ארץ מליחה:
. איו עיקר לשון האי בורכא

   בור:
. ארץ ציה שאיה במדבר

  מצמחת:
. לקמיה יליף ועפרות דיר זהב

זהב לו: שחיקה אין אבים לא 
   לא גרסין:

 . מעפראשכחן אפר דאיקרי עפר
   שריפת החטאת:

   . פחמין כתושין:השחור
. עפר שמקרין מן קרת פיסולין

  הרחיים:
  . אורפימ''ט:הזריך
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   :ָרָבאָאַמר 

ָאַמר ַאְבָרָהם ָאִבינוּ  ַכר ׁשֶ ׂשְ    – (בראשית יח,כז) 362362362362"ְוָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר" :ּבִ
י ִמְצֹותזָ  ּתֵ ָניו ִלׁשְ ָרה  :כּו ּבָ    ,ֵאֶפר ּפָ

   .ַוֲעַפר סֹוָטה
  

םְוִליְחׁש  ּסּוי ַהּדָ י ֲעַפר כִּ    !ּוב ַנּמִ
  

א   -ָהָתם  ר ִמְצָוה ִאיכָּ    ,ֶהְכׁשֵ
א    .ֲהָנָאה ֵליכָּ

  
  

   :ָרָבאְוָאַמר 
ָאַמר ַאְבָרָהם ָאִבינוּ    פט,א ַכר ׁשֶ ׂשְ רֹוְך ַנַעל"^ :ּבִ    – כג) (בראשית יד, 363363363363"ִאם ִמחּוט ְוַעד ׂשְ

י ִמְצֹות ּתֵ ָניו ִלׁשְ ל ּתְ   :ָזכּו ּבָ    ,ֵכֶלתְלחּוט ׁשֶ
ין ִפיּלִ ל ּתְ    .ּוְרצּוָעה ׁשֶ

  
ָלָמא  ׁשְ ין"ּבִ ִפיּלִ ל ּתְ    – "ְרצּוָעה ׁשֶ

ִתיב ם ה' ִנְקָרא ָעֶליךָ " :כְּ י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ   .י) (דברים כח, 364"ְוָראּו ּכָ
   :ְוַתְנָיא

דֹול" י ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ    :אֹוֵמר ַרּבִ
רֹאׁש  ּבָ ין ׁשֶ ִפיּלִ    ."ֵאּלּו תְּ

ֵכֶלת"א ֶאלָּ  ל ּתְ    ?ַמאי ִהיא - "חּוט ׁשֶ
  

ַתְנָיא    :ּדְ

י ֵמִאיר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְבעֹוִנין ל ַהּצִ ֵכֶלת ִמּכָ ה תְּ ּנָ תַּ ׁשְ    ?ַמה ּנִ
ֵני ֵכֶלת     ִמּפְ תְּ    ,ּדֹוָמה ְלָים -ׁשֶ

   ,ּדֹוֶמה ְלָרִקיַע  -ְוָים 
יר -ְוָרִקיַע     ,ּדֹוֶמה ְלֶאֶבן ַסּפִ

יר  בֹודּדֹוָמ  -ְוֶאֶבן ַסּפִ א ַהּכָ    ,ה ְלִכסֵּ
ְכִתיב ָרֵאל ְוַתַחת ַרְגָליו" :ּדִ ְראּו ֶאת ֱאלֵֹהי ִיׂשְ    .ְוגֹו' י) (שמות כד, 365365365365"ַוּיִ

א" :ּוְכִתיב ּסֵ מּות ּכִ יר ּדְ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסּפִ    ."כו) (יחזקאל א, 366366366366"ּכְ
  

אָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ
ֱאָכל ֶזל ַהּנֶ ה ּגֶ    ,ָקׁשֶ

יִקים  ֲאִפיּלּו ַצּדִ מּוִרים ֵאיָנן ְיכֹוִלין ְלַהְחִזירוֹ ׁשֶ    ,ּגְ
ֱאַמר ּנֶ ָעִרים" :ׁשֶ ר ָאְכלּו ַהּנְ ְלָעַדי ַרק ֲאׁשֶ   .כד) (בראשית יד, 367367367367"ּבִ

  
  

                                                        
ַען ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמר הִ  362 ר ֶאל ֲאדָֹני ְוָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפרַוּיַ י ְלַדּבֵ ה ָנא הֹוַאְלתִּ   ּנֵ
י ֶאת ַאְבָרם 363 ְרתִּ ר ָלְך ְולֹא תֹאַמר ֲאִני ֶהֱעׁשַ ל ֲאׁשֶ ח ִמּכָ רֹוְך ַנַעל ְוִאם ֶאּקַ   ִאם ִמחּוט ְוַעד ׂשְ
ם ְיהָֹוה ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמּמֶ  364 י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ  ּךָ ְוָראּו ּכָ

ַמִים ָלטַֹהר 365 ָ יר ּוְכֶעֶצם ַהׁשּ ּפִ ה ִלְבַנת ַהסַּ ַמֲעׂשֵ ָרֵאל ְוַתַחת ַרְגָליו ּכְ ְראּו ֵאת ֱאלֵֹהי ִיׂשְ   ַוּיִ
ַמְרֵאה ָא  366 מּות ּכְ א ּדְ סֵּ מּות ַהּכִ א ְוַעל ּדְ סֵּ מּות ּכִ יר ּדְ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסּפִ ם ּכְ ר ַעל רֹאׁשָ ַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ   ִמְלָמְעָלה ָדם ָעָליוּוִמּמַ
ּכֹל ּוַמְמֵרא ֵהם ִיְקחּו ֶחלְ  367 י ָעֵנר ֶאׁשְ ר ָהְלכּו ִאתִּ ים ֲאׁשֶ ָעִרים ְוֵחֶלק ָהֲאָנׁשִ ר ָאְכלּו ַהּנְ ְלָעַדי ַרק ֲאׁשֶ   ָקםּבִ

 רש"י
. במצוה זו דבלאו האה ליכא

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:
. שלא רצה אם מחוט ועד שרוך

   ליהות מן הגזל:
   . רצועה:שרוך

   . לציצית:כלתחוט של ת
   . לקשור:רצועה של תפילין

. בשלמא רצועה של תפילין
   איכא האה דכתיב ויראו ממך:

. אות הן אלו תפילין שבראש
   לכל כי שם ה' קרא עליך:

   . מאי האה איכא:מאי היא
. שהזקיקתה מה שתה תכלת

   תורה לציצית:
. שהחלזון שהתכלת דומה לים

מן הים הוא עולה אחת לשבעים 
ה ומראית דמו דומה לים וים ש

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 
אבן ספיר דמות כסא 
וכשהקב''ה מסתכל בכסא 
הכבוד שלו זכר במצוה זו שהיא 

   ל המצות:כגד כ
. הגוזל ואוכל קשה הוא האכל

  לעשות תשובה:
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י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ְמעֹוןִמׁשּ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    :ַרּבִ

י ֱאִליֶעזֶ  ל ַרּבִ ָבָריו ׁשֶ ה מֹוֵצא ּדְ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ ָדה כָּ ַהּגָ ִליִלי ּבַ י יֹוֵסי ַהּגְ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ֶסת -ר ּבְ ֲאַפְרכֶּ ה ָאְזֶניָך כַּ    .ֲעׂשֵ
  

ֶכם"" ק ה' ּבָ ים ָחׁשַ ל ָהַעּמִ ֶכם ִמּכָ    .ְוגֹו' ז) (דברים ז, 368"לֹא ֵמֻרּבְ

ָרֵאל רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ֶכם :ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ ָקִני ּבָ    ,חֹוׁשְ
ׁשָ  ֲאִפיּלּו ּבְ הׁשֶ דּוּלָ יַע ָלֶכם ּגְ ּפִ ֲאִני ַמׁשְ ם ְמַמֲעִטין ַעְצְמֶכם ְלָפַני ,ָעה ׁשֶ    ,ַאתֶּ
ה דּוּלָ י ּגְ    .כז) (בראשית יח, 369369369369"ְוָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר" :ָאַמר ְלָפַני -ְלַאְבָרָהם   :ָנַתתִּ

ה ְוַאֲהרֹן    .ח) (שמות טז, 371371371371"ְוַנְחנּו ָמה" :370370370370ָאְמרּו  -ְלמֹׁשֶ
   .ז) (תהילים כב, 372372372372"ְוָאנִֹכי תֹוַלַעת ְולֹא ִאיׁש " :ָאַמר -ְלָדִוד 

ן    ,ֲאָבל עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ֵאיָנן ּכֵ
ה דּוּלָ י ּגְ    .ד) (בראשית יא, 373373373373"ָהָבה ִנְבֶנה ָלנּו ִעיר" :ָאַמר -ְלִנְמרֹוד   :ָנַתתִּ

   .ב) (שמות ה, 374374374374"ִמי ה'" :ָאַמר -ְלַפְרעֹה 
ָכל ֱא " :ָאַמר -ְלַסְנֵחִריב     .ְוגֹו' לה) (מלכים ב יח, 375375375375"לֵֹהי ָהֲאָרצֹותִמי ּבְ

ר  ֳמֵתי ָעב" :ָאַמר -ִלְנבּוַכְדֶנּצַ    .יד) (ישעיה יד, 376376376376"ֶאֱעֶלה ַעל ּבָ

ים" :ָאַמר -ְלִחיָרם ֶמֶלְך צֹור  ֵלב ַיּמִ י ּבְ ְבּתִ ב ֱאלִֹהים ָיׁשַ    ."ב) (יחזקאל כח, 377377377377"מֹוׁשַ
  

יָמא  ָרָבאָאַמר  י יֹוָחָנןְוִאיּתֵ    :ַרּבִ
ַאְבָרָהם ֱאַמר ּבְ ּנֶ ֶ ה ׁשּ ה ְוַאֲהרֹן יֹוֵתר ִמּמַ מֹׁשֶ ֱאַמר ּבְ ּנֶ דֹול ׁשֶ    ,ּגָ

ִתיב ַאְבָרָהם כְּ ִאיּלּו ּבְ   .כז) (בראשית יח, "ְוָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר" :ּדְ
ִתיב ה ְוַאֲהרֹן כְּ מֹׁשֶ    .ח) (שמות טז, "ְוַנְחנּו ָמה" :ְוִאיּלּו ּבְ

  
יָמא ָרָבאְוָאַמר  י יֹוָחָנן ְוִאיּתֵ    :ַרּבִ

ה ְוַאֲהרֹן ִביל מֹׁשֶ ׁשְ א ּבִ ים ֶאּלָ    ,ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵ
ִתיב ָהָכא ִליָמה" :ּוְכִתיב ָהָתם ח) (שמות טז, "ְוַנְחנּו ָמה" :כְּ    .ז) (איוב כו, 378378378378"ּתֹוֶלה ֶאֶרץ ַעל ּבְ

  
י ִאיָלָעאָאַמר     :ַרּבִ

ִביל ׁשְ א ּבִ ים ֶאּלָ ַעת ְמִריָבה ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵ ׁשְ ּבֹוֵלם ֶאת ַעְצמֹו ּבִ    ,ִמי ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ִליָמה" :ׁשֶ    .ז) (איוב כו, "ּתֹוֶלה ֶאֶרץ ַעל ּבְ

  
הוּ  י ַאּבָ    :ָאַמר ַרּבִ

ֵאינוֹ  ִמי ׁשֶ ים ַעְצמֹו כְּ ׂשִ ּמֵ    ,ִמי ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ַחת ְזרֹועֹות עֹוָלם" :ׁשֶ    .כז) (דברים לג, 379379379379"ּוִמּתַ

  
י ִיְצָח ָאַמר     :קַרּבִ

ְכִתיב ֵני ָאָדם" :ַמאי ּדִ טּו ּבְ ּפְ ׁשְ ִרים ּתִ רּון ֵמיׁשָ ַדּבֵ    ?ב) (תהילים נח, "ַהֻאְמָנם ֵאֶלם ֶצֶדק ּתְ
ה עֹוָלם ַהּזֶ ל ָאָדם ּבָ נּותֹו ׁשֶ    ?ָמה אּוּמָ

ם ִאּלֵ ים ַעְצמֹו כְּ    .ָיׂשִ
   ?ָיכֹול ַאף ְלִדְבֵרי ּתֹוָרה

ְלמּוד לֹוַמר רּון" :ּתַ ַדּבֵ    ."ֶצֶדק ּתְ
ְעּתוֹ     ?ָיכֹול ָיִגיס ּדַ

ְלמּוד לֹוַמר ֵני ָאָדם" :ּתַ טּו ּבְ ּפְ ׁשְ ִרים ּתִ    ."ֵמיׁשָ
  

                                                        
ים 368 ל ָהַעּמִ ם ַהְמַעט ִמּכָ י ַאתֶּ ֶכם ּכִ ְבַחר ּבָ ֶכם ַוּיִ ק ְיהָֹוה ּבָ ים ָחׁשַ ל ָהַעּמִ ֶכם ִמּכָ  לֹא ֵמֻרּבְ

ר ֶאל ֲאדָֹני ְוָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר 369 י ְלַדּבֵ ה ָנא הֹוַאְלתִּ ַען ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמר ִהּנֵ   ַוּיַ
  ָאַמרמסורת הש"ס. גירסת וילא:  370
ֻלּנֹ 371 ה ֶאת תְּ מַֹע ְיהֹוָ ׁשְ ּבַֹע ּבִ ּבֶֹקר ִלׂשְ ר ֶלֱאכֹל ְוֶלֶחם ּבַ ׂשָ ֶעֶרב ּבָ ה ָלֶכם ּבָ ֵתת ְיהֹוָ ה ּבְ יִנם ָעָליו ְוַנְחנּו ָמה לֹא ָעֵלינּו ְתֻלּנֵֹתיֶכם ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ם ַמּלִ ר ַאתֶּ ֵתיֶכם ֲאׁשֶ

ה י ַעל ְיהֹוָ   ּכִ
ת ָאָדם ּוְבזּוי ָעם 372   ְוָאנִֹכי תֹוַלַעת ְולֹא ִאיׁש ֶחְרּפַ
ם ּפֶ  373 נּו ׁשֵ ה ּלָ ַמִים ְוַנֲעׂשֶ ָ ל ְורֹאׁשֹו ַבׁשּ נּו ִעיר ּוִמְגּדָ ֵני ָכל ָהָאֶרץַוּיֹאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה ּלָ   ן ָנפּוץ ַעל ּפְ
ָר  374 י ֶאת ְיהָֹוה ְוַגם ֶאת ִיׂשְ ָרֵאל לֹא ָיַדְעתִּ ח ֶאת ִיׂשְ ּלַ קֹלֹו ְלׁשַ ַמע ּבְ ר ֶאׁשְ ה ֲאׁשֶ ְרעֹה ִמי ְיהֹוָ ַח ַוּיֹאֶמר ּפַ ּלֵ   ֵאל לֹא ֲאׁשַ
י יַ  375 ִדי ּכִ ילּו ֶאת ַאְרָצם ִמּיָ ר ִהּצִ ָכל ֱאלֵֹהי ָהֲאָרצֹות ֲאׁשֶ ִדיִמי ּבְ ם ִמּיָ לִַ יל ְיהָוה ֶאת ְירּוׁשָ   ּצִ
ה ְלֶעְליֹון 376 ּמֶ ֳמֵתי ָעב ֶאּדַ   ֶאֱעֶלה ַעל ּבָ
ְבתִּ  377 ב ֱאלִֹהים ָיׁשַ ָך ַוּתֹאֶמר ֵאל ָאִני מֹוׁשַ ַבּה ִלּבְ ה ַיַען ּגָ ן ָאָדם ֱאמֹר ִלְנִגיד צֹר ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהֹוִ ה ָאָדם ְולֹא ֵאלּבֶ ים ְוַאתָּ ֵלב ַיּמִ ֵלב ֱאלִֹהים י ּבְ ָך ּכְ ן ִלּבְ תֵּ   ַותִּ
ִלי ָמה 378   נֶֹטה ָצפֹון ַעל ּתֹהּו ּתֶֹלה ֶאֶרץ ַעל ּבְ
ֵמד 379 ֶניָך אֹוֵיב ַוּיֹאֶמר ַהׁשְ ַחת ְזרֹעֹת עֹוָלם ַוְיָגֶרׁש ִמּפָ   ְמעָֹנה ֱאלֵֹהי ֶקֶדם ּוִמתַּ
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י ְזִעיָראָאַמר  יָמא  ַרּבִ ר ִיְרְמָיהְוִאיּתֵ    :ָרָבה ּבַ

ין ַחת ,ְמַכּסִ ּדַ ֲעַפר ִעיר ַהּנִ    .ּבַ
  

אי    ?ְוַאּמַ
   !ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה הּוא

  
   :ְזִעיִריָאַמר 
א ַלֲעַפר ֲעָפָרּה לֹא נִ     ,ְצְרָכה ֶאּלָ

ְכִתיב ַרְפּתָ " :ּדִ ְקּבֹוץ ֶאל ּתֹוְך ְרחֹוָבּה ְוׂשָ ָלָלּה ּתִ ל ׁשְ    .יז) (דברים יג, 380380380380"ְוֶאת ּכָ
ֵרָפה  א ְקִביָצה ּוׂשְ ר ֶאּלָ ֵאינֹו ְמחּוּסָ   י,ִמי ׁשֶ

ֵרָפה ה ְקִביָצה ּוׂשְ ִליׁשָ ר ּתְ חּוּסַ ּמְ    . ָָצא ֶזה ׁשֶ
  
   :ָאַמר ָרָבאוְ 

נוּ     .ִמְצֹות ָלאו ֵליָהנֹות ִניּתְ
  

א ָרִביָנאָיִתיב  ַמְעּתָ    .ְוָקָאַמר ָלּה ְלָהא ׁשְ
  

   :ָרִביָנאְל  ַרב ְרחּוִמיֵאיִתיֵביּה 
ל ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים "    ."לֹא ִיְתַקע ּבוֹ  -ׁשֹוָפר ׁשֶ

ַקע  ,ַמאי ָלאו    !לֹא ָיָצא -ִאם ּתָ
  

ַקע  !לֹא    .ָיָצא –ִאם ּתָ
  
ל ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים  לּוָלב"    ".לֹא ִיּטֹול -ׁשֶ

   !לֹא ָיָצא -ִאם ָנַטל  ,ַמאי ָלאו
  

   .ָיָצא –ִאם ָנַטל  !לֹא
  

   :ְוָהַתְנָיא
ַקע "    ,לֹא ָיָצא -תָּ

   !"לֹא ָיָצא -ָנַטל 
  

יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
א ּתָ    !?ָהִכי ַהׁשְ

ִעיָנן^ - ָהָתם   ב,פט יעּוָרא ּבְ    ,ׁשִ
תּוֵת  יעּוָראַוֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים כְּ ת ׁשִ    .י ִמְכּתַ

ל ַמה -ָהָכא  י ְלִכּסּוי כָּ ת ְמַעּלֵ ִמְכּתַ   !ּדְ
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ַרְפתָּ ָבֵא  380 ְקּבֹץ ֶאל ּתֹוְך ְרחָֹבּה ְוׂשָ ָלָלּה תִּ ל ׁשְ ֶנה עֹודְוֶאת ּכָ ל עֹוָלם לֹא ִתּבָ ִליל ַליהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְוָהְיָתה תֵּ ָלָלּה ּכָ ל ׁשְ   ׁש ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ּכָ


