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בס"ד ,כז סיון התשע"א.

מסכת חולין דף ג – דף ט


דףגע"א

דלית להו לפני עור וכו' .כתב הקובץ שעורים )אות ג( ,דמשמע מדבריו,

א(גמ' ,חרב הרי הוא כחלל .עיין רש"י ד"ה חרב הרי הוא כחלל .וכתב

דנאמנות עד אחד משום דלא חשיד אלפני עור .והקשה ,דבשלמא לעניין

בחידושי הרמב"ן ,דיפה פירש ,דהכא לא איצטריך ,דבלאו הכי נמי מטמא

נאמנותו להתיר ניחא ,אבל לאסור אמאי נאמן ,דהא מלקים על פי דבריו,

בשר ,דגברא הוי אב ,וכלי ראשון ,ובשר שני ,אלא רבותא קאמר ,דאפילו

והאיסורבעדאחדיוחזק.ותירץ,דנאמנותומשוםדאינוחשודלהכשילאת

ראשוןהוי.והאדמפרקינןדאיטמיבטמאשרץ,הואהדיןדהוהמצילאוקמה

השליח בית דין בלאו ד"פן יוסיף"] .ולכאורה לדבריו בעינן למימר דאינו

דאיטמי בטמא מת ,דהוה ליה ראשון ואינו מטמא כלים .והביא דרבינו

נאמן לאסור אלא היכא דאיכא מלקות ,ועוד יש להעיר ,דלכאורה השליח

חננאל כתב,דאףדאיטמיבטמאמתנעשהאבהטומאה.וכתב,דאיאפשר

בית דין לא יעבור כלל כיון שעשה מה שפסקו הבית דין) .א.ב (.ואולי יש

להעמידה.ועייןשםעודפירושבשםהרבר'אברהםב"רדוד.ועייןבקובץ

ליישבשהכותיםחייבועלאונסכרצון[.

עניניםבביאורפלוגתתהרמב"ןורבינוחננאל.

ו(גמ' ,במה דברים אמורים כשישראל עומד על גביו .כתב הריטב"א ,דבעי

ב(גמ',וכגוןשבדקקרומיתשלקנהושחטבה.שיטתתוס'ד"הכגוןדבדק,

נמי לבדוק הסכין ,שמא בסכין פגומה שחיט ,ולא חייש לה ,כיון דלית ליה

דנהידבעינןסכיןלשחיטתקדשים,מכלמקוםלאבעינןכלישרת,ופירשו,

"לפני עור" ,ולא בעינן לפרושי כדרב אשי לקמן )עמוד ב'( ,דכיון דבעי

דאיירי בשתקנה ועשאה כלי ,אבל אין צריך להקדישה .אבל תוס' זבחים

ישראל שומר ,או עומד על גביו ,או יוצא ונכנס ,שאנו חוששין שיתקלקל

)מז(.ד"האיזהוכתבו,דבעינןשיהאהסכיןכלישרת,והוכיחומהאדדרשינן

בשחיטתו ,פשיטא דבעי בדיקת סכין .וכן שיטת הר"ן והרמב"ן .אבל תוס'

)שם צז ,(:מ"ויקח את המאכלת" דבעינן כלי] ,והיינו דסברי ,דהיה צריך

לקמן )עמוד ב'( ד"ה בודק סכין כתבו ,דלא בעי בכותי בדיקת סכין כיון

מאכלת מדין כלי שרת ,אבל תוס' דידן סברי דאינו בהכרח כלי שרת אלא

דמרתת,דלאמצינוכןבשוםמקוםגביכותי .ובשולחןערוך)יור"דסימןב'

דבעינן כלי[ וכן מסוטה )יד (:ומנחות )עח (:דהסכין מקדש הדם ,וביארו

סעיף ט'( פסק ,דצדוקי ובייתוסי בעו ישראל עומד על גבם ובדיקת סכין.

דסוגייןאזלאכרבייוסיבר'יהודהדאמר בסוטה)יד,(:דעושיןכלישרתנמי

וכתבבביאורהגר"א)סקכ"ב(,שהואדעתעצמו,וכברתמהועליוהאחרונים

מעץ ,ובחידושי הרשב"א הביא דברי התוס' ,וביאר ,דהצד לומר דאין צריך

)עייןש"ךסקכ"ד(מתוס'דידן,וכןדעתכלהפוסקים,דאיןצריךבדיקתסכין

כלישרת,כיוןדשחיטהכשרהבזרים,כלאחדבסכינוהואשוחט.וכןכתב

ודעתהריטב"איחידאההיא.והגרע"א)שם(כברהביאשדעתהר"ןנמיכן.

בחידושי הרמב"ן בשם יש מפרשים .אמנם הרמב"ן עצמו כתב ,דלכתחילה

ז(]רש"י ד"ה שמא ישהו ,לקמן מפרש אמאי נקט לשון עתיד .יש להעיר,

בעינןשיהיההסכיןכלישרת,עלמנתלקדשהדםבצוארהבהמה,ובדיעבד

דהוהליהלרש"ילפרשכןכברלעיל)ב(:בדברירבהברעולא[.

אינומעכבכיוןדהדרמקדשליהבכלישרתדקבלה.וביאר,דהיינודאמרינן

ח(תוס' ד"ה המניח קתני דיעבד ,בתוה"ד ,דהא אביי נמי לא שרי בדיעבד

"חומרבקמיצהמבשחיטה"דקמיצהטעונהכליאבלשחיטהכשרהבלאכלי

וכו' .ובחידושי הריטב"א כתב ,דמרש"י ד"ה ואפילו כותי דכתב ,דביוצא

שרת ,בדיעבד .וכן דעת הרמב"ם )פ"ד ממעשה הקרבנות ה"ז( .ועיין עוד

ונכנס לא ימסור לו לשחוט ,משמע דאין אביי פוסלו אלא לכתחילה .ואי

בזכריצחק)סימןמ"ז(.

אפשרלומרכן,חדאדהא לקמן)ד(.אמרינן,דאביי"יוצאונכנס,באומצאו

ג(תוס'ד"הכגוןשבדק,בתוה"ד,דבפרקהתודהאמרינןדסכיןמקדשהככלי

קרי ליה" ,ועוד ,כמו שהוכיחו התוס' .וביאר ,דטעמא דמילתא כיון דנגע

שרתוכו'.היינודחזינןדאינהכלישרתאלאככלישרת.אכןהצאןקדשים

והדבר מוכן בידו לקלקל .וכן כתבו בחידושי הרמב"ן והר"ן .ועיין עוד

גרס" ,אף על גב" ,והיינו דאף על גב דאמרינן דמקדשא ככלי שרת ,מכל

בחידושי הגרע"א .עוד כתב  הריטב"א ,דמה שמאריכה הגמ' להלן "אכלו

מקוםאינהכלישרת.

מותרוכו'לאאכלווכו'"אתילאשמועינןדאףדיעבדאסוראםלאשאכל.

ד(גמ',אבייאמרהכיקתניהכלשוחטיןואפילוכותיוכו'.פירשרש"יד"ה

ט(רש"יד"הצריךשיהאיושבומשמר,רישאאסיפאלאתיקשידלאזואף

ואפילו כותי ,מוסרין לו בהמה לכתחילה וכו' .וכתבו בחידושי הרמב"ן

זו קתני וכו' .הקשה בחידושי הר"ן ,דלאו רישא וסיפא נינהו ,דהך ד"אין

והרשב"א ,דלא איירי בששוחט הכותי לעצמו ,דהתם לעולם מותרת כיון

השומר וכו'" בפרק רבי ישמעאל ,והך ד"המניח וכו'" בפרק השוכר את

דאחזוק,דלאחיישינןשמאאירעלופסולשלאמדעת,ולאחיישינןלמישאל

הפועל .ועיין מה שכתב .ובנמוקי הגרי"ב כתב ,דמדברי רש"י נראה בעליל,

ולמיבדק כלל ,דרוב מצוין אצל שחיטה מומחין הם ,ואביי סבירא ליה

שהיתה גירסתו דפרק רבי ישמעאל הוא פרק אחרון דעבודה זרה ,ופרק

דכותיםגריאמתהן.

השוכראתהפועלהואפרקרביעי,ודלאכלפנינו,דאםלאכןאיןזה"לאזו

ה(רש"י ד"ה ואפילו כותי ,בתוה"ד ,אין מקפידין אם יאכלו ישראל נבילות

אף זו" אלא "זו ואין צריך לומר זו" .וכן הוא להדיא ברשב"ם בבבא בתרא

א

מסכת חולין דף ג
כז סיון התשע"א
)קלג (:ד"ה תא שמע) ,ומה שהגיהו בצידו אינו נכון( דאזיל בגירסת רש"י

הרשב"אבתורתהבית)ביתא'שערא'ו,(:דמסתבראדבאחריםעומדיןעל

זקנו .אצמם הריטב"א פירש ,דלעולם רש"י גרס סדר הפרקים כלפנינו ,ומה

גביו מוסרין לו לכתחילה ,ואינודומה לחרששוטה וקטןשאיןמוסרין להם

שכתב "לא זו אף זו קתני" ,אינו ליישב סתירת ב' המשניות ,אלא דבההיא

לכתחילה ,לפי שאלו מועדין לקלקל ,ואין יודעין לאמן את ידיהם ,אבל

גופה ד"אין השומר צריך וכו'" ,קתני ברישא דידה "המטהר יינו" ,בדיעבד,

הגדולים רוב מעשיהם מתוקנין .וכן כתב הריטב"א ,אבל סיים דאפשר

והדרקתני"איןהשומרוכו'"לכתחילה].אמנםלכאורהדבריהגרי"בצרכים

דלכתחילהלא,כדישלאיטעואחריםבהם,אבלבדיעבדכשרה.

עיון ,דהא ברש"י ד"ה והא תנן ,כתב להדיא ,דההיא ד"המניח" דבפרק

טו(גמ',ואםלאואסורלאכולמשחיטתו .כתבהריטב"א דדעתר"יהקן,וכן

השוכראתהפועל,היאבפרקבתראדעבודהזרה).א.ב.[(.

הסכימורבותי,שאפילולמדואותולאחרהשחיטה,והואאומרלנוששחט

י(גמ',ישראלמומראוכלנבילותלתאבוןוכו' .כתבהרשב"אבתורתהבית

כראויאיןסומכיןעליו,דכיוןדבשעתשחיטהלאהיהיודעממהלהזהר,אין

)בית א' שער א'( ,דמסתברא שאפילו במומר לתאבון סומכין על החזקה

יכוללהעמידכעתועלכך,כדאיתאבבבאבתרא)לט",(.מלתאדלארמיא

ד"כלהמצויןאצלשחיטהמומחיןהם"דהאסתמאאמרו.ועוד,דלאהזכירו

עליה דאינש אמר לה ולאו אדעתיה" .ולכך כפל הש"ס לשונו "ואם לאו

רב אשי וכן אביי ורבא מומחה כלל ,לא בישראל מומר ולא בכותי ,אלא

וכו'".ועייןנודעביהודה)מהדורהתניינאיורהדעהסימןט"ז(.

"ישראל עומד על גביו" ,או "יוצא ונכנס" ,או "בודק סכין ונותן לו" .ורבינא

טז(גמ' ,ששחטו לפנינו ב' וג' פעמים .כתב הריטב"א ,דנקט כן כדאמרי

לחודאהואדאמר"הכלמומחיןשוחטין",ואמרינןכולהוכרבינאלאאמרי

אינשי,כדאיתא בשבת)קכו.(:אינמי,משוםפלוגתאדרביורשב"גביבמות

משום דרוב מצוין אצל שחיטה מומחין הן ,אלא בכל השוחטין אמרו כן.

)סד,(:איבתריזימניהוהחזקהאובתלתא,וקיימאלןדבאיסוריןבתריזימני

אמנםהרמב"ם)פ"דמשחיטההי"ד(כתב,ישראלמומרלעבירהמןהעבירות

הוה חזקה] .ועיין מחזיק ברכה )אורח חיים ל"ט ב' ויורה דעה י' ח'( דלמד

שהיהמומחההריזהשוחטלכתחילה.וכתבהרשב"א)שם(,דנראהמדבריו

מדבריו,דבדאורייתאאזלינןלחומראכרבידבתריזימניהוהחזקה.ולכאורה

דדוקא מומחה נאמן ,והדעת נוטה לכך ,משום דכל שאוכל לתאבון ואינו

צריך עיון ,דאי מהאי טעמא ,הא הכא החומרא להצריכו ג' פעמים[.

טורח,ישלחוששמאאינומומחהולתאוההואשוחטואוכל,אבלכשאינו

והרש"ש והנמוקי הגרי"ב כתבו מעצמם כפירוש השני ,והביאו ,דכן פירשו

מומר לאותו דבר אף שהוא עבריין לעבירה אחרת הרי הוא לגבי שחיטה

התוס'בשבת)ס(:ד"ההשתא,ובנדה)לז(:ד"הארבעים.וכתבהרש"ש,דמאי

כשאר ישראלים הכשרים ,וכל השוחט חזקה דמומחה הוא .וכתב ,דאפשר

דרש"ילעילד"הואףעלפי,נקטג'פעמים,היינואליבאדהלכתא.

שגםהרמב"םלאנתכווןלומרשיודעיןבושיודעהלכותשחיטה,אלאלומר,

יז(גמ' ,משום דקשיא ליה וכולן .וכתב הריטב"א ,דמאן דמוקים לה הכי,

ששוחט כישראל ,שכל שהוא מומחה בישראל שוחט וגם זה כאחד מהם.

סברדהאלאוקושיאהיא,דזימניןדלאדייקתנא,ונקט"וכולן"משוםחרש

אמנםהריטב"אכתב,דנראיןדבריהרמב"ם,דגבימומרליכאלטעמאד"רוב

שוטה וקטן שהם ג' ורבים .והרשב"א הוסיף ,דלהם לא קשיא אלא לישנא,

מצויין",וצריךלהיותמומחהויודעהלכותשחיטה.

ואילולרבינאקשיאדינא.



יח(גמ',שם .כתבהרא"ש)סימןטז(,האדסמכינןארובמצויןאצלשחיטה

דףגע"ב

מומחין הן ,ולא אמרינן סמוך מיעוטא דאין מומחין לחזקה דבהמה בחייה

יא(גמ' ,ואם שחט בודק סכינו אחריו .כתב הריטב"א ,דהוא הדין דצריך

בחזקת איסור עומדת ואיתרע ליה רובא ,משום דמיעוטא דאין מומחין לא

לבדוקהסימנים,אלאכיוןדהכידינאדכלשוחטכדלקמן)ט,(.לאאיצטריך

שכיח.ואפילורבימאירלאחיישלמיעוטאדלאשכיחכדאיתא בנדה)לב,(.

לאדכוראהכא,דלאמדכרינןאלאמהשצריךביהולאבשוחטכשרדעלמא.

ובגיטין)ב.(:וכןמבוארביבמות)קכא,(.דלאסמכומיעוטאדנמלטיןלחזקת

ועייןעודבחידושיהרא"ה.

אשתאיש.וכןתירצותוס'בכורות)כ(:ד"החלבפוטר.והריטב"אתירץ,דלא

יב(גמ',ואםלאואסורלאכולמשחיטתו.ביארהריטב"א ,דהיינובגונאדלא

חשו למיעוט וחזקה אלא למיעוט שבודאי אסור ,אבל הכא אפילו המיעוט

נמצאה יפה ולא ידעינן אם היתה יפה אם לאו ,דאי נמצאת שאינה יפה,

שאינויודעהלכותשחיטהאינואוסרבודאידדילמאשחיטשפיר.

פשיטאדנבלההיאכדלקמן)י,(.והכאנמילאהיהצריךלכפולולומר"ואם

יט(גמ' ,כולהו כרבה בר עולא לא אמרי וכו' .כתב הריטב"א ,דכי מעיינת

לאו"דממילאנפקאלן.וכתב,דאפשרדאתאלמימרדאפילוחתךממנוכזית

בשמעתין ,לא משכחתאוקימתא דעדיפא כאוקימתא דרבה בר עולא ,דלא

ואכלו לא מהני ,דכיון דהוא מועד לתאבון דכי לא משכח התירא אכיל

קשיא ליה "וכולן" ,דאילו רבינא אף דלא קשיא נמי "וכולן" ,מכל מקום

איסורא,לאסמכינןעלאכילתואפילוהיכאדאיכאהתיראואכילהאי.

אתיא דלא כהלכתא ,דהא לעלופי לא חיישינן דרוב מצוין אצל שחיטה

יג(גמ',שם.כתבהריטב"א,דמכאןדקדקו קצתרבותינו,דבישראלכשר,כל

מומחיןהן,ומאידקשיאבדרבהברעולאקליותרמהאחרים.

שבדק סכינו תחילה ,אינו צריךלבדקו לאחר שחיטה ,ואפילו איתיה לסכין

כ(גמ' ,שם .תמה הרשב"א ,אמאי לא מוקמינן באוקימתא רויחא ולימא

קמן,דבחזקתיהמוקמינןליה,דהאהכאלאהוצרךלבדוקסכינואלאבשלא

דהכיקתני",הכלשוחטיןואףעלגבדלאידעינןאיגמירי,דרובמצוייןאצל

בדק מעיקרא .וכן איתא בירושלמי ,דרבי זירא זריק ליה לאחר שחיטה

שחיטה מומחין הן ,אבל ידעינן דלא גמיר לא ישחוט ,ואם שחט ושאלנוהו

]לפנינוליתא,ועייןראבי"ה)חוליןעמודכב(ובכלבו)סימןקזפ"א([.וסיים,

ואמר בריא לי שלא שהיתי ולא דרסתי שחיטתו כשרה ,חוץ מחרש וכו'".

דכן נראה עיקר ,אף על פי שאפשר לדחוק ולדחות לאותה ראיה .אבל

וכתב ,דמוכח מהכא דלא גמיר ,אסור לאכול משחיטתו ואפילו בדקנוהו,

בחידושיהרשב"אכתבעלפישיטתהגאונים )המובאתלקמןאותכא(,דכל

וכמושהבאנולעילאותטומהריטב"א.וכןמבוארבתוס'ד"האףעלפי.

היכא דאיכא לברר מבררינן ,הלכך בודקין הסכין אחר שחיטה .וכן כתב

כא(גמ' ,להך לישנא דאמר מומחין אין שאין מומחין לא רוב מצוים אצל

בתורת הבית )בית א' שער א'( .והבדק הבית כתב ,דאין צריך בדיקת סכין

שחיטהמומחיןהןוכו'.כתבהריטב"א,דדעתהגאונים,דכימכשרינןשחיטת

אחרשחיטהכלל,וראיהלדברמסוגיין,וכמושכתבהריטב"א.

אותן שלא ידענו דהוו מומחין ,היינו על דעת שנבדוק אותו לאחר שחיטה,

יד(גמ',אבלאיןיודעיןבושיודעלומרהלכותשחיטהלאישחוטוכו'.כתב

ואי אזיל ליה נמי מכשירין שחיטתו בדיעבד ,ולכך דייקה הגמ' ולא אמרה

ב

מסכת חולין דף ג – דף ד
כז סיון – כח סיון התשע"א
ד"לשאיןמומחיןלאחיישינן",כדאמרינן"לעלופי"לאחיישינן,דהתםודאי

ממנה .והתוס' בקידושין )עו (.ד"ה מצת כותי כתבו ,דהיינו דוקא עיסה

לא חיישינן כלל ,ואפילו היכא דאיתא קמן ,אבל בהא כיון דאיכא מיעוטא

שהכותי לש ועושה בביתו ,אבל עיסה שהכותי עושה בביתו של ישראל

דאין מומחין חיישינן .אבל הרא"ה נוטה לומר ,דאף היכא דאיתא קמן לא

מותר .והריטב"א תירץ עוד דהא מיירי קודם שגזרו על פיתם כדאיתא

חיישינן ,דכיון דרוב מצויים אצל שחיטה מומחים ודין התורה ללכת אחר

בפירקי ר' אליעזר] .ולכאורה יש להעיר ,אדברי התוס' יו"ט שהבאנו באות

הרובאפילולכתחילה,והאדלאנקטינן"לשאיןמומחיןלאחיישינן",היינו

הקודמת,אמאילאאמרוהתוס'נמיכריטב"א).א.ב.[(.

משום דבעינן לפרושי לטעמא אמאי לא חיישינן להכי .וסיים ,דכן נראה

ז(בא"ד ,ואם תאמר והיאך יוצא בה וכו' ויש לומר כגון שלא אכל הכותי

עיקרלהלכה.והקשההרא"ש)סוףסימןה(לשיטתהגאונים,אמאילאמוקי

וכו' .והריטב"א כתב כן אף ברישא ,דמצת כותי מותרת דהיינו בשראינו

מתניתיןבמומחין,והכיקתניהכלשוחטיןלכתחילהאףעלפישאיןמומחין

שאכל ממנה .וכתב המהרש"א בגיטין )י .אתוד"ה מצת( ,דהתוס' דלא

על סמך שיבדקנו אחר שחיטה ,ואם שחט וליתיה קמן שחיטתו כשרה.

הוצרכו לכך ,דכיון דפרשו דאיירי בעיסת ישראל ,ודאי הכיר בה שלא

ותירץ ,דלא שייך למיתני הכל שוחטין לכתחילה כיון דמחוסר תיקון הוא

החמיצה .ועיין עוד בדבריו שם .ובנמוקי הגרי"ב הכא ,הביא דרבים הקשו

אחר השחיטה שאסור לאכול בלא בדיקה .וכהאי גוונא לא מיקרי

לפירושמהרש"א,דאםכןאמאיאוסררביאליעזרמשוםחימוץ,האישראל

"לכתחלה".ועייןב"חעלהרא"ששם.וברא"ש)סימןו(כתב,דמדבריהרי"ף

ראה דלא נתחמצה .ותירץ ,דכל קושית המהרש"א דהוה להו לתוס'

)א :מדפיו( משמע ,דאם איתא קמן צריך לבודקו וגם לשאול אם נתעלף,

להקשותארישא,ועלזהתירץדרישאאתישפיר,ואיןהכינמידתקשימרבי

ועייןדבריחמודות)אותי(.

אליעזר,אךדבריומאוחריםמדבריתנאקמאדאמר"יוצאבהוכו'",עייןשם
עוד.

דףדע"א

ח(בסוה"ד ,ויש לומר כגון שלא אכל הכותי מצה אחרת כל הלילה .כתב

א(גמ' ,ולאביי קשיא סיפא וכו' ולרבא קשיא רישא וכו' .כתב הריטב"א,

הרש"ש ,דאינו מדוייק ,דלפי זהמתי יצא ישראל ידי חובתו .וביותר לאותן

דהוא הדין דהוה מצי למירמי מתניתין גופה דקשיא רישא אסיפא ,אלא

הפוסקים דזמנו אינו אלא עד חצות ,ודוחק לומר דהישראל יצא בה ביום

דניחא לן לתרוצי אגב אביי ורבא דאיירי בפירושה .ועיין עוד מה שתירץ

טוב שני של גלויות .ועיין תוס' גיטין )י (.ד"ה מצות דכתבו ,כגון דקים לן

בחידושיכתבסופר.

דאיןלכותימצהאחרתשיוכללצאתבהידיחובתו.

ב(גמ' ,ולרבא קשיא רישא אמר לך יוצא ונכנס נמי כעומד על גביו דמי.

ט(רש"י ד"ה איכא בינייהו ,בתוה"ד ,ולא ידעינן בהו דאחזיקו בה .ביאר

כתב הריטב"א ,דהא דהכא לא נקטינן "עומד על גביו קרי ליה" כדאמרינן

הריטב"א,דאיידעידודאילאאחזיקו,לכוליעלמאאסורה.

"יוצא ונכנס בא ומצאו קרי ליה"" משום ד"יוצא ונכנס" ראוי לומר "בא

י(תוס' ד"ה איכא בינייהו ,בפרק קמא דגיטין מוכח וכו' .אבל בחידושי

ומצאו" משום שנכנס באמצע השחיטה ,אבל ל"עומד על גביו" לא חזי

הרמב"ן כתב ,דדוקא בדלא כתיבא לחוד איכא בינייהו ,והתם בגיטין לא

למקרי"יוצאונכנס",ולאהויבכללהאילישנא,ומשוםהכיאמרינן,דמכל

נחתי למידק מאי בינייהו אי כלישנא קמא דהכא אי כלישנא בתרא ,אלא

מקוםקיםלןדכעומדעלגביודמי.

פריך סתם דגיטין ושטרות תרוייהו כתיבין ,הלכך לתנא קמא דבעי כתיבה

ג(גמ' ,ולטעמיך שהיה דרסה חלדה וכו' .עיין בגליון הש"ס להגרע"א.

קשיא,ואיבעינמיחזקההיינופרכיהדרבןשמעוןבןגמליאל,ולמאןדאדכר

והריטב"א כבר הביא הנידון ,וכתב ,דהמחוור לגרוס נמי "דרסה" .וכתב,

חזקה פרכינן חזקה ,ואי סגי ליה בכתיבה היינו פרכיה דתנא קמא .ובתוס'

דנראה מרש"י דגרס לה ,מהא דפירש" ,הך זביחה דכתיב בבקר ובצאן מי

גיטין)י(.ד"האי)בנמשךלעמודב'(כתבו,דהש"סמסופקבזה.

מפרשן מילתא מהלכתא באורייתא"] .ולכאורה יש להעיר ,דלגירסת

יא(גמ',לאשביקהתיראואכילאיסורא.כתבבחידושיהרמב"ןלקמן)עמוד

הריטב"אבלשוןרש"ייקשה,דלקמן)כז(.כתברש"יבד"הדלא,דדרסההוי

ב'( ,דיש מקשים דהכא קאמר רבא הכי ולא אשכחן מאן דפליג עליה,

דאורייתא ,וכמו שציין הגרע"א ,ואכן ברש"י שלפנינו ד"ה לטעמיך ,ליתא

ומאידך בגיטין )לז (:אמרינן ,נאמן אדם לומר פרוזבול היה לי ואבד ,מאי

לגירסאכמושהביאהריטב"א,עייןשם[.

טעמאכיוןדתקוןרבנןלאשביקהתיראואכילאיסורא,ואמרינןתנאיהיא.

ד(גמ' ,אלא כיון דאחזיקו בהו אחזיקו בהו .פירש רש"י סוד"ה ולטעמיך,

ותירץ ,דמאן דאמר אינו נאמן הוא משום דמי יימר דמזדקקי ליה בי דינא

משוםדאחזיקלהודאחזיקובה .אמנם הריטב"א פירש,כיוןדאחזוקלדידהו

וטרחא רבתי היא ומיטרח כולי האי לא טרח ,וטעמיה דמאן דאמר דנאמן

אחזוקנמילדידן.עודכתב,דמאידקאריליה,משוםדסברדבבהמהדאית

משוםדישראלמיטרחנמיטרח.

להעיקרמדאורייתא,אמרינןכיוןדאחזוקאחזוק,אבללאבעוףדליתביה
לדידהועיקרבאורייתא.

דףדע"ב

ה(תוס' ד"ה מצת כותי ,ואם תאמר והלא גזרו על פיתן לפי שהיו מבטלין

יב(רש"י ד"ה מפני שהן מחליפין ,בתוה"ד ,ואף על גב דהשתא נמי איסור

בניןביתהמקדשבימיעזראוכו'.עייןתוס'לקמן)יג(.ד"הפתו.וכתבהתוס'

הואלגביהוכו'ולדידןמיהאשריוכו'.הריטב"א,הסכיםלמהשכתברש"י

יו"טשביעית)פ"חמ"י,צוייןבגליוןהגמ'(,דמבוארבתוס'דגזירתפתןאינה

דלאחרינישרי,וכדתנןבקידושין)נו,(:מכרןוקידשבדמיהןמקודשת,ואילא

אותה הגזירה שגזרו עליהם להיותם כעובדי כוכבים לכל דבריהם .וכתב,

שרילדידהאפילולכתחילהלאחרשקדשה,אמאימקודשתהאלאיהיבלה

דמכל מקום אין הענין כמו שנראה מדבריהם ,דבימי עזרא גזרו על פתן,

שוה פרוטה .וכן למה שכתב דלדידיה אסור ,דהכי אסקינן בנדרים )מז,(:

שהרי מלשון "מכאן אמרו" משמע דהיתה גזרה מאוחרת ,אלא כונתם

בההיא דאבעיאלן מהו בחלופיהן של אסורי הנאה ,ואתיין למפשט מדתנן

דחכמים גזרו וסמכו על הנידוי דבימי עזרא שהיה לפי שבטלו וכו'] .ועיין

מכרן וקידש בדמיהן מקודשת ,דקא סלקא דעתין דקדש לאו דוקא

תוס'גיטין)י(.ד"המצת,דמשמעכדבריו[.ועייןבאותהבאה.

ולכתחילה נמי שרי לקדש ,אלא דנקט ליה אגב דקתני מכרן בדיעבד

ו(בא"ד ,ואומר רבינו תם דמיירי הכא בעיסה דישראל שעשה הכותי מצה

דלכתחילה אסור למכרן ,ודחינן דדילמא הני מילי בדיעבד ,וקידש דוקא

ג

מסכת חולין דף ד – דף ה
כח סיון – כט סיון התשע"א
קתני ,אבל לכתחילה לא ,וכיון דדחינן לה ולא איפשיט בעיין ,איסורא

כא(גמ' ,ודלמא גברי דאחאב הוו מעלו .ביאר הריטב"א ,דלמאי דסלקא

דאורייתאהואולחומרא.ועייןבאותהבאה.

דעתין דהוו מעלו הם היו משבעת האלפים ]דהא לא היו יותר משבעת

יג(בא"ד ,ויש אומרים שאף לעצמו מותר וטעות הוא בידם וכו' .עיין

אלפים[,ולפישהיומבניביתושלאחאבלאהיומטמריןמאיזבל.

בחידושי הרמב"ן שהאריך בדברי רש"י ולבסוף פליג ,וכתב כיש אומרים,

כב(גמ' ,כל משרתיו רשעים .כתב בהגהות יעב"ץ ,דצריך לומר "כל" לאו

והוכיח כן מהא דאיתא בירושלמי קידושין )פ"ב ה"ח( ,דלכך במכרן וקידש

דוקאאלארובםככולם],דהאהוהעובדיהדהיהיראאתה'מאוד[.

בדמיהןמקודשת,לפישאיןאלודמיהןשאיןלהםדמיםואיןתופסיןאותם
באיסורואינואלאגזלבידמוכר,ולפישאינןדמיםמותריןאףלמוכרעצמו,

דףהע"א

וכןכתבהרמב"ם)פ"חממאכלותאסורותהט"ז(,דהדמיםמותרים.

א(גמ' ,אטו שער שומרון גורן הוה .כתב הריטב"א ,דהא דהיה יודע בודאי

יד(תוס' ד"ה מותר מיד ,בתוה"ד ,והשתא נמי אתי שפיר דלא תקשי היכי

שלא היה שם גורן ,משום דתנן בבבא בתרא )כד ,(:מרחיקין את הגורן מן

סברוהדאתיאכרבייהודהוכו'.אבלבחידושיהרמב"ןוהרשב"אוהריטב"א

העיר חמשים אמה ואפילו בחוצה לארץ וכל שכן בארץ ישראל דאיכא

תירצו,דהנירבנןסביראלהוכסבראקמייתאדרבאחאבפסחים)יט,(.דאמר

משום נוי הארץ ,דאפילו את האילן מרחיקין כדאיתא התם .ועיין ברד"ק

אליבא דרבי יהודה חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח מותר ,דיליף שאור

)מלכים א' כב י'( ,דבפשוטו היה הפירוש דהגורן היה פתח שער שומרון,

דאכילה משאור דראיה ,מה שאור דראיה שלך אי אתה רואה אבל אתה

ואולימפחדאויביהםשהיהלהםמלחמהעםארםתמיד,היועושיםגרנות

רואה של אחרים ושל גבוה ,אף שאור דאכילה שלך אי אתה אוכל וכו'.

סמוך לעיר .ובמצודת דוד )שם( פירש ,דהגורן היה עומד מול פתח השער.

וכתב הרשב"א ,דאף דהדר ביה ,לא מאתקפתא ותיובתא הדר ביה ,אלא

ועייןעודלקמןאותטו.

מסבראדנפשיה.והריטב"אכתב,דבדיןהואדהיויכוליםלומר"ולטעמיך",

ב(גמ' ,אלא כי גורן .כתב המהרש"א )חידושי אגדות( ,דלפי זה נמי יהיה

אלאדלאחיישינן,ודכוותאבתלמודטובא.

"שערשומרון",שערביתדיןףשיושביםשםהסנהדרין,כמושתרגםאונקלוס

טו(בא"ד,ואיןזהדיוקאדאפילויהיוהדמיםמותריןכשמכרןוכו'.וכןכתב

)דבריםיזה'(",שעריך"לתרעביתדינך.

הריטב"א ,והוסיף שאין לנו להחזיקו שהיה עובר על התורה למכרו

ג(גמ',עלפיהדיבורשאני.פירשרש"יד"העלפיהדיבורשאני,שהקדוש

ולהחליפו .וכתב עוד דאם ראיית רש"י ראיה היא אמאי לא פשטינן מינה

ברוך הוא התירו לפי שעה דכתיב ואת העורבים צויתי שם לכלכלך.

בעייןדנדרים)מז)(:ועייןלעילאותיב(.

והריטב"א הקשה ,איך לא ידע המקשן להאי קרא .ועוד הקשה כקושית

טז(גמ' ,ממאי דלמא רבי שמעון היא דאמר חמץ אחר הפסח דרבנן וכו'.

התוס'ד"העלפיהדיבור.ועוד,למההתירלוהקדושברוךהואאיסורשלא

הקשההרשב"א,לרבישמעוןמההועילבתקנתחליפין,האאיהוגופיהאינו

לצורך ,וכי לא היה לו בשר של היתר לתת לו ,או מעובדיה ,או משבעת

אסוראלאמתקנתחכמים,ודמיוהריהןכמוהו,ואסוריםלומקנסחכמים,

האלפים .ולכן פירש ,דהמקשן נמי ידע שעל פי הדיבור אכל ,שהבטיחו

ולמהטרחוהחליף.ותירץ,דאיסוראכילהחמורלהםיותרמהנאתדמים.

שיביאו לו העורבים ממקום קרוב מטבחי דאחאב ,ולא יחוש לעורבים

יז(גמ',מיקתנישאניאומרהחליפווכו'.כתב הריטב"א,דמאןדסברהלא

דמייתי ליה מעלמא ,ושמע מינה דהתירו כל טבחי אחאב ]ואף המומרים[

נחת להאי דיוקא ,וקסבר ד"מפני שמחליפין" היינו מפני שתולין לומר

וכדר' ענן ,דאי לאו הכי ,אף שהיה מן הקרוב היה לו לחוש לרובא ,דהא

שמחליפין.

עובדיהוחביריומיעוטהוו,וכלדפרישמרובאפריש.ותירצודעלפיהדיבור

יח(תוס'ד"השמתואחיו,שנימולוכשהןגדוליםוכו'אינמיוכו'.והריטב"א

שאני ,דהיינו שהבטיחו שיביאו לו מן המיעוט ,כי נקל הוא אצל השם

הביא בשם תוס' הכל בתירוץ אחד ,דאיירי כשהן גדולים ונבלעו בהן דמן.

יתברך .ואמנם המהרש"א )חידושי אגדות( הקשה ,למאי דמשני על פי

אבלהואגופיהפליג,וכתבדמדנקטליהתלמודאסתמא,משמעדאייריבכל

הדיבור שאני ,דנימא דהבטיח לו שיביאו לו משחיטת עובדיה .ועיין עוד

גווני ,והטעם ,דכל שמתו אחיו מחמת מילה ,יש סיבה לחוש לכל אדם,

בבארשבעסנהדרין)קיג.(.

ואפילו מקטנים לגדולים ,וכל שיש שם צד יראה ופחד אינו נידון כמומר

ד(תוס'ד"העלפיהדבורשאני,בתוה"ד,דהאאמררבבשרשנתעלםוכו'.

כלל .ובשו"ת בית אפרים )יו"ד סימן נז( הוכיח לדעת הריטב"א ,מדברי

הקשההפלתי )יורהדעהסימןב'סק"א(,האבשרשנתעלםמןהעיןנאסר

הרמב"ןוהרשב"אביבמות)ע,(.שכתבובשםרבינותם,דמישלאמלמחמת

מגזירה,ודילמאלאנגזרהעדייןבימיאליהו.ותירץ,עלפימהשכתבותוס'

פחדלאחשיבמומרלערלות.עודכתב,דהתוס'למדושיטתםמעובדאדר'

בבאמציעא)כד (:ד"האתא,דבדחזינןדעוףשקילאסורלכוליעלמאשמא

נחמןבשבת)קלד,(.עייןשם.

נבילהאוטריפההיא.וכןכתבהראשיוסף.

יט(תוס'ד"המומרלעבודתכוכבים,בסוה"ד,ישלומרדצדוקידלקמןהיינו

ה(גמ' ,מאי עורבים .כתב הריטב"א ,דכן גירסת כל הספרים שלנו ,וכיון

לעבודת כוכבים .יש להוסיף בתוס' "היינו כומר לעבודת כוכבים" כמובא

דאייתי ליה בעי לפרושי ,ולאו דנפקא לן מהא מידי לשמעתין אי עורבין

בדפוסיםהחדשיםוכןהואבתוס'הרא"ש].ואףדלכאורהאחאבהיהככומר

ממש או עורבים גברי ,והכי אורחא דתלמודא ,ואין אנו צריכים בזה למה

לעבודה זרה דהרי לא הניח תלם בארץ ישראל וכו' ,ואם כן אף לר' ענן

שדחקו בתוס'] .ואינו בתוס' לפנינו .אבל עיין בתפארת שמואל המצויין

תקשי היאך אכל יהושפט מסעודת אחאב ,והיאך מייתי מינה ראיה .שמא

בהגהותמהר"ברנשבורג)אותא'([.

ישלומר,דעבדיולאהיואלאכעובדיעבודהזרהגרידאוהםשחטו).א.ג.[(.

ו(גמ' ,ודלמא תרי גברי דהוי שמייהו עורבים מי לא כתיב וכו' .כתב

כ(גמ' ,שכן מצינו ביהושפט שנהנה מסעודת אחאב וכו' .תמה בספר חפץ

בתפארת יעקב ,דאין לפרש דלכל אחד מהם קראו "עורב" ,דהא לא שייך

ה',הריאחאבכברעשהתשובהכשירדאליויהושפטבמלחמתרמותגלעד,

לקרותם "עורבים" דאין שם אדם בלשון רבים ,דהא לא יקרא לב' ראובן

שמקודם לכן נאמר "כי נכנע אחאב" ,ואיך דייק מיניה דמותר לאכול

"ראובנים",אלאפירושודלכלאחדקראו"עורבים".

משחיטתמומר.ועייןמצפהאיתן.

ז(גמ' ,ואיתרמאי מילתא דתרוייהו הוה שמייהו עורבים .ביאר הריטב"א,

ד

מסכת חולין דף ה
כט סיון התשע"א
דליכאלמימרדתריגברימסויימיםהוובכולהויומי,דאםכןאיאפשרשלא

רובע ונרבע ,דכתיב )ויקרא כ' ט"ו( "אשר יתן שכבתו בבהמה" ,ומדכתיב

הרגישו בהם גברי דאיזבל] ,ועל כרחך דאי הוו גברי הוו בכל יום גברי

"בהמה",מרבינןבניאדםהדומיןלבהמה.

אחריני ,ואהא מתמהינן היאך איתרמי דכולהו גברי דכולהו יומי קרו להו

יב(גמ' ,ומחלל שבת בפרהסיא .פירש רש"י ד"ה אלא לאו ,דהמחלל שבת

עורבים[] .אכן רש"י פליג על הריטב"א ,דהא פירש בד"ה וא"ר פדת,

כופר במעשיו ומעיד שקר שלא שבת הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית.

דאדרבהאםידעוכולןיתגלהטפילאיזבל,ולשיטתוצריךלומרדאפילואי

אבל הרמב"ם )פ"ל משבת ה"א( כתב הטעם ,השבת ועבודה זרה כל אחת

הוו תרי ,הוא תימה לומר דתרוייהו נקראו עורבים ,וכן משמע ברש"י ד"ה

משתיהן שקולה כנגד שאר כל מצות התורה ,והשבת היא האות שבין

ואיתרמי[.

הקדושברוךהואובינינולעולם,לפיכךוכו'אבלמחללשבתבפהרסיאהרי

ח(גמ',וקשיאלןקרילהנערהוקרילהקטנה.הקשהבחידושיהרמב"ן,והא

הוא כעובד עבודה זרה וכו' .וביאר בשחיטת חולין דטעמו דלא כרש"י,

כתיב"ונערקטן")שמואלא'כ'ל"ה(.וכתב,בשםאיכאדמתרצי,דגביזכר

ומקורו מהא דאיתא בירושלמי סוטה )סוף פרק ג'( ,דשבת שקולה כנגד כל

ליכא קפידא משום דאין לו ימי נערות כקטנה ,ומאי נער קטן שגדל ,כענין

המצות,ואינומטעםדכופרוכעובדעבודהזרה.ולפיזהישלומר,דהרמב"ם

שנאמר)שמואלא'א'כ"ד("והנערנער",אבלבנקיבהשישחילוקביןקטנות

לשיטתוסברדאףיוםהכיפוריםחמורכשבת,אבלטעמיהדרש"יישלומר

לנערותקשיאלן.אבלכתבדלאנהיראדהאבסוטה)מו,(:נמידריש"נערים

דלא שייך אלא בשבת .ובזה אתי שפיר קושית הרש"ש ,עיין שם .ועיין

קטנים" )גבי אלישע(" ,קטני אמנה ומנוערים מן המצות" ועל שם מקומן כי

בגרע"א)מערכהג'(.

הכא ,אלא דאיכא למימר דהתם לאו משום קושיא דקרי להו נערים וקרי

יג(גמ',אלמאמומרלעבודתכוכביםהוהמומרלכלהתורהכולהותיובתא

להו קטנים ,אלא משום דאלישע לא הוה קפיד אקטנים ולא אנערים דלא

דרב ענן תיובתא .הקשה הרשב"א ,אמאי לא מוקי להאי "חוץ מן המומר"

הוה עניש להו ,ורש"י )שם( לא פירש כן .עוד הקשה ,הא גבי רבקה כתיב

דסיפאבמשומדלדבראחד,ואשמועינןדאיןמקבליםממנולאותודבר,דהא

"והנערה" ,ואפילו הכי איכא מאן דאמר שהיתה פחותה מבת שלש שנים.

לכוליעלמאמשמעדמשומדלאכולחלבאיןמקבליןממנוקרבןעלהחלב,

ותירץ ,דהיתה עושה מעשה נערות ,ויודעת בטיב כל דבר ולא כקטנה .עוד

ורישאבמשומדלכלהתורהכולה,ומציעתאבמשומדלנבילותשמביאקרבן

תירץ ,דנערה אפילו קטנה במשמע ,אבל מכיון דקפיד קרא וקרי לה קטנה,

על הדם .ותירץ ,דאם כן סיפא היינו רישא ,דמאחר דגלי לן קרא דמשומד

היכיהדרוקרילהנערה.והריטב"אכתב,דגביזכריםלאקפדינןוגביאלישע

לכל התורה כולה אין מקבלים ממנו קרבן לאחת מן העבירות ,פשיטא

דרישליהמשוםדקטניםלאובניעונשיםנינהו,וכיוןדקטניםעלכרחךלאו

דלאותה מצוה שהוא משומד לה שאין מקבלין ממנו עליה .עוד תירץ,

ממש,נעריםנמילאוממש.

דמדקתניבהדיהמומרדסיפאמנסךאתהייןומחללשבתותבפרהסיא,שאין

ט(רש"יד"העורבייםמבעיליה,דלאאתילמטעיבעורביםממש.עייןתוס'

מקבליןממנוקרבןלכלהתורהכולה,הכינמימשומדדקתניבהדייהו,אין

ד"ה עורבים .וכן כתב בחידושי הרמב"ן ,דיפה פירש רש"י דהיינו דוקא כי

מקבלים ממנו לכל התורה כולה .והריטב"א כתב תחילה כתירוץ קמא

היכי דלא למטעי ,דהא מצינו פלשתים ומצרים .וכתב ,דכן מה שהקשה

דהרשב"א.ושובכתבדאיןנראה,כיוןדאיןצורך לזה,דהאהכאבקרבנות

מדר' פדת בנערה קטנה ולא פריך מכמה מקראות דאשכחן דמשתעי קרא

נדבהעסקינןשהםבאיןדורון,ולעניןקרבןנדבהליכאחילוקבכך.

הכידקריליהעלשםמקומן,היינומשוםדבעילאתויידקריבאינשיעלשם

יד(גמ',שם.כתב הרשב"א,דהאדקאנטרעדהכאלאותובימינהלרבענן,

מקומןבשמאדהוהמשמעדהוהשמיהדידהו,ופריקאםכןלימאעורביים,

וקאמר "אלמא משומד לעבודה זרה הוי משומד לכל התורה כולה" ,לאו

דהתם כיון דקרי לה נערה וקרי לה קטנה ליכא למטעי ,אבל הכא כיון

למימרא דאי לא הוה מוקמינן לה במשומד לעבודה זרה לא הוי תיובתא,

דאישתעילןקראניסאהיכיהוה,ליפרושבהדיאדלאניטעי.

דהא קתני בהדיא "מנסך את היין" דהיינו משומד לעבודה זרה ,אלא

י(גמ',לעולםאימאלךמומרלעבודתכוכביםלאדאמרמרחמורהעבודת

דאורחאדתלמודאכשמביאמתניתיןאומתניתאדמהדרלפרושה.

כוכביםשכלהכופרבהוכו'.הקשהבחידושיהגרע"אבגליוןהשולחןערוך

טו(]גמ',ותיובתאדרבענןתיובתא.לכאורהלפיזה,צריךלפרשגורןממש,

)יורהדעהסימןב'בש"ךסק"ב(,האהרשב"אסברדמומרלזביחהעצמהנמי

וכןמשמעמהמצודותדוד המובאלעילאותא,אבלמהרד"ק)המובאשם(

כשר לשחיטה ,ואם כן מה איכפת לן דהוי כעכו"ם ,הא עכו"ם גופיה נמי

דהביא דרשא דכגורן ולא גורן ממש ,מכל מקום אינו ראיה שסמכו עליהם

היהכשרלשחיטהאםהיהברזביחה,והרשב"אהאסביראליה,דהמחוייב

באיסורים,דנהידישבובחיבהורעות,מכלמקוםחשודיםהיולגביאיסורים.

בזביחה אף דאינו מקפיד על כך חשיב בר זביחה .ותירץ ,דאינו אלא פסול

)א.ב.[(.

דרבנן .ובהגהות חשק שלמה בסוגיין תמה ,דאם כן מאי ראיה מייתי
מיהושפטהאאפשרדאכתילאגזרו.ועייןבגרע"א בעיןהגליון,דהואעצמו

דףהע"ב

כברהעירכן,עייןשםעוד.אמנםבשחיטתחולין תמהעלקושייתהגרע"א,

טז(תוס' ד"ה מעם הארץ ,בתוה"ד ,ודוחק לומר דפריך מדרבי שמעון .אבל

דהרשב"אבתורתהביתהקצרכתב,דשחיטתעכו"םפסולהמקראד"ואכלת

בחידושי הרמב"ן כתב ,דאין הכי נמי ,דתנא קמא סבר מומר לדבר אחד

מזבחו" ,ולא מהטעם שכתבו התוס' לעיל )ג (:ד"ה קסבר כותים ,והרא"ש

מומרלכלהתורהכולה,והיינודאמרןלעיל)ד",(:קסברמשומדלדבראחד

)סימן ה( ,משום דאינו בר זביחה .ועל כן אית ליה דמומר לנבלות שחיטתו

לא הוי משומד לכל התורה כולה" ,דאלמא איכא מאן דסבר הוי משומד

כשירה משום דלא חשיב כעכו"ם ,אבל מומר לכל התורה דהוי כעכו"ם,

עבריין ,ולית ליה דרשא ד"מן הבהמה" ,ואי אית ליה מפיק ליה לדומין

ודאישחיטתופסולהמןהתורה,מקראד"ואכלתמזבחו".

לבהמהממש,כגוןרועיבקרשמקבליןמהן,אףעלפישאינןיודעיםלשםמי

יא(רש"י ד"ה עם הדומה לבהמה ,בתוה"ד ,מן דכתיב גבי בהמה למעוטי

הקדישולשםמינדרו,והכינמימפורש בעירובין)סט,(:דלרבימאירמשומד

רובע ונרבע וכו' .ופירש הריטב"א ,דלאו לשון "מן" קדריש הכא ,דההוא

לדבר אחד הוי משומד לכל התורה כולה ,והא דתניא מקבלין קרבנות

מיעוט הוא ,דשתי התיבות מיותרות "מן הבהמה" ,ומדכתיב "מן" ממעטינן

מפושעיישראלרבישמעוןהיאומיניהפרכינן.

ה

מסכת חולין דף ה
כט סיון התשע"א
יז(גמ',ואמרינןמאיבינייהווכו' .הקשההתורתחיים,אמאיהוצרךלאתויי

עליהםלעשותשחיטתןכשחיטתנכרי,דהאלאקיימאלןכרבימאירדחייש

מאי דאמרינן מאי בינייהו הא בלאו הכי יכול היה להקשות ,וכתב המצפה

למיעוטא ,ולא נסתפק שמא שביק רבנן ועביד כרבי מאיר ,אלא שמא לא

איתן,דכברכתבותוס'במועדקטן )ח(.ד"הולערב,דכךרגילותהש"סאגב

שמע עליהן אלא לעשותן כישראל אוכל נבילות ,שאם שחטו בינם לבין

גררא להביא פירוש הברייתא .וכן כתבו תוס' ישנים יומא )סג (.ד"ה ואמר

עצמם אסור לאכול משחיטתן ,ומכל מקום אהני לן גזירתו טפי ממתניתין,

רבי חלקיה ,וכתבו שם ,דכי האי גוונא איכא בפרק קמא דחולין ,ואפשר

דיהא אסור באכילה אפילו בחותך כזית ונותן לו כיון דנתקלקלו בשחיטה,

דכונתםלסוגיין,וכןכתבהמרדכי)הל'תפילין(להדיאאסוגיין.

ואהדר ליה ר' יעקב בשאין ישראל עומד על גביו למימרא בעי ,הא אפילו

יח(גמ',מומרלאכולחלבוהביאקרבןעלהדםאיכאבינייהו.הנה בהוריות

קודםגזרתוקיימאלןדלאסמכינןא"חותךכזית",דהאשהייהדרסהחלדה

)יא,(.נמיאמרינןהכי,ופריךעלה"והארבאאמרדכוליעלמאמומרלאכול

הגרמהועיקורבדאורייתאלאכתיבן,ואףדאחזיקובה,כיוןדלאכתיבאלא

חלב לא הוי מומר לדם" ,ואמרינן "אלא הכא באוכל נבלה לתאבון" וכו'.

סמכינן עלייהו ,דכתנא קמא דרבן שמעון בן גמליאל לעיל )ד .(.וכתב דכן

וכתב הרש"ש )שם( ,דנראה למחוק תיבת "והא" ,דאי גרסינן לה משמע

מצאשכתבהרמב"ןוכןאיתאבחידושיהר"ן.

דאיפרוךר'המנונא,וזהקשהדהאבחוליןלאמייתיהש"סאלאאוקימתיה.

כב(תוס'ד"הרבןגמליאל,בסוה"ד,אבלקשהכיוןדלכוליעלמאכותיאוסר

יט(גמ',אלובניאדםשהןערומיןבדעתומשימיןעצמןכבהמה.פירשרש"י

וכו'מהבאולחדשר'אמיור'אסיוכו'.ובחידושיהרמב"ן כתבמכחקושיא

ד"ה שהן ,דמשימין עצמן כבהמה היינו דכאי רוח .אבל בבית הלוי )פרשת

זו,דלעולםביטולרשותלאומגזירתר'אמיור'אסיהוא,אלאהכיקאמרינן

לך לך( הביא ,להא דאיתא במדרש רבה ויקרא )ריש פרק כ"ז( ,אף על פי

באו ר' אמי ור' אסי וגזרו עליהן אפילו בדבר שאיסורו מדבריהם ,ונמצא

שאדם אנחנו נמשכנו אחריך כבהמה .וביאר ,דכשאדם עושה רצון חבירו

שהםגוייםגמוריםשאפילובביטולרשות,דליתיהמשוםחשד,אלאגזירה

ועושה כל מה שמצווהו ,מכל מקום עיקר הדבר הוא משום דמכיר בשכלו

שמאילמדממעשיונמיהווכגויים,ועייןשםעוד.

שהואצריךלעשותרצוןחבירו,אםמצדיראה,אםמצדאהבה,אומשום

כג(גמ',בשאיןישראלעומדעלגביולמימראבעי.הקשהבחידושיהרמב"ן,

קבלתטובהאואיזוסיבהאחרת,ונמצאעושהרצוןעצמונמיבזהשעושה

דלמא קא משמע לן דלא מהני שיחתוך כזית ויתן לו דלא אחזוק בשחיטה

רצוןחבירו,ומשוםהכיאיתאבקידושין)כב,(:דבהמהגסהנקניתבמשיכה

ואיקלקלו בה .ותירץ ,דרבן גמליאל ובית דינו ודאי כתנא קמא דלעיל )ד(.

דקוראלהוהיאבאה,והיינומשוםדבהמההליכתהאינהאלאמצדהאדון

סביראלהו,דאמרבדאחזוקולאכתיבאלאוכלוםהיא.עודכתב,דהכינמי

בלא שוםצירוף דעת עצמה ,אבל עבד גדול אינו נקנה בכך כיוןדאדעתיה

קשיא אהא דאמרינן לקמן )ו" ,(.ואי סלקא דעתך לא קבלה מיניה לישני

דנפשיה עביד ,והוא מה שאמרו אף על פי שאדם אנחנו ומכירים מה

ליה"וכו',דילמאכיאכלר'יוחנןבאיןישראלעומדעלגביו,אלאשבדקו

חובתנו,ומהיפהוטובלנולעשותרצונויתברך,אףעלפיכןנמשכנואחריך

כזיתמאותהשחיטה,והכינמיישלומר,דהאודאילאאכלר'יוחנן,משום

כבהמה בלא שום צירוף דעת עצמנו ,אלא בשביל ציוויך ואדעתא דידך

דקיימאלןכרבנןדפליגיארבןשמעוןבןגמליאלבאחזוקולאאחזוק.

קעבידנא.ועייןשםעוד.

כד(גמ',אניראיתיאתרבייוחנןשאכלמשחיטתכותיוכו'.הקשהבחידושי

כ(]רש"יד"השהןערומיןבדעת,כאדםהראשון.היינוכדאשכחןבסנהדרין

הרמב"ן ,בשם איכא דקשיא ליה ,היאך אכיל ר' יוחנן ,והא איהו חייש

)ע,(:דדרשינן"ולאבינתאדםלי"אאדםהראשון).א.ב.[(.

למיעוטאבבכורות)כג,(:גבילוקחבהמהמניקהמןהגוי.ותירץ,דהכאליכא

כא(גמ',רבןגמליאלוביתדינונמנועלשחיטתכותיואסרוהוכו'שמאלא

למיחש למיעוטא ,שאם בני אדם שבעיר הנדחת משומדין ,כל ישראל מי

שמע רבי אלא בשאין ישראל עומד על גביו וכו' בשאין ישראל עומד על

מחזיקיןאותןבמשומדין,וכותיםנמיגיריאמתהן.

גביולמימראבעי .עייןפירושרש"יד"הרבןגמליאל,וד"הלאשמע,וד"ה

כה(גמ' ,אף רב אסי אכל משחיטת כותי .כתב הבעל המאור )א :מדפי

למימראבעי.והקשההרשב"א ,חדא,מדועלאהאמינורביזיראלר'יעקב

הרי"ף(,דאףדלקמן)ו(.איתאדהואגופיהגזרעליהן,ישלומרדכאןקודם

בר אידי בעדותו ,הא רבן גמליאל לאו בדינא ובטעמא דמתניתין ומתניתא

גזירהאיירי,והאדגזרעליהםלאומשוםדאיסתבראליהכרבימאירדחייש

תליא מילתא ,אלא גזירה היתה ,וכי לא אפשר דגזרי עלייהו משום מעשה

למיעוטא,אלאמשוםשנתרבההמיעוטוחזרלהיותלרוב,אבללמיעוטאלא

שהיה בימיו ,או מחמת שנתקלקלו ביותר בדורו .ועוד ,דמתוך פירוש רש"י

חיישר'אסילעולם,לפישאיןהקדושברוךהואמביאתקלהלידיצדיקים,

משמע ,דר' זירא פליג עליה בעיקר הגזרה שלא היתה ,ודינא דמתניתין

ומאחרשאכלבתחלתימיומשחיטתכותידלאכרבימאיר,איאפשרלומר

כדקאיקאי,ולישנאלאמשמעהכי,דהאלאקאמרליה"שמאלאשמערבי

דחזר בו בסוף ימיו .ועיין לקמן )ו .אות ז( ,שהבאנו שהרמב"ן שהביא כן

כלל" אלא "שמא לא שמע רבי אלא כך" ,משמע ,שהיה מודה לו במקצת

מהירושלמי ,דחזר להיות רוב .והמראה כהן כתב ,דלולי דבריו היה נראה,

הגזירה שאפשרדגזרו עליה ,וכןמשמע מדמהדרליה דמיהאי מרבנן וכו',

דהכא גרסינן רב אסי ,דהוא חבירו של רב כהנא רביה דרב הונא ,ולקמן

]דאי כרש"י הא ר' זירא גמר שמעתתא אלא דלא סבירא ליה ,ומאי קאמר

גרסינןרביאסי,דהואחבירודר'אמיוהיהקטןמר'הונא,וכמושכתבותוס'

ליה"למימראבעי",האלאסביראליהדגזררבןגמליאלכלל[.ולכךכתב,

לקמן)יט(.ד"האמררבהונא.

דודאימשמעדר'זיראנמימודהליהבמקצת,אלאדאםכןקשיאמאיאהני

כו(גמ' ,היכי מסתייעא מילתא למיכל איסורא .הקשה בשחיטת חולין ,הא

לןגזירתודרבןגמליאלשהיהלבתרמתניתין,דהאמתניתיןנמיהכיקתני,

טעם האיסור מבואר לקמן )ו ,(.משום דרבי מאיר חייש למיעוטא ,דלמא

וכדמפרשי אביי ורבא לעיל )ג ,(.ושפיר קאמר ליה ר' יעקב "למימרא בעי"

אותו כותי עובד עבודה זרה הוא ,ואם כן מאי מקשינן ,הא כיון דאין באה

מתניתיןהיא,וברייתאנמיהכיקתני],ובשלמאלרש"יניחאדר'זיראסבירא

תקלה לצדיקים ,דלמא הך כותי ששחט לא היה עובד עבודה זרה ,ולכך

ליה דלא גזר רבן גמליאל מידי ,אלא להרשב"א מאי קא סבר[ .ותירץ ,דר'

שחיטתו כשרה ,ולא הויא תקלה] .וכהאי גונא הקשה האתוון דאורייתא

זירא שמיע ליה מיניה דר' יעקב טעם גזרתו של רבן גמליאל משום דמות

)כלל י( גבי דמאי ,והוכיח מכח קושייתו דדמאי הוה חיוב ודאי מדרבנן

יונה כדלקמן )ו ,(.ומשום הכי הוה מספק בה ,דהא ודאי אי אפשר דגזר

לעשר,ועייןקהלותיעקב )זרעיםסימןד'([.עודהקשה,בהאדאמרודטעמא

ו

מסכת חולין דף ה – דף ו
כט סיון – ל סיון התשע"א
דרבימאיראסרמשוםדחיישלמיעוטא,דהאברובאדאיתיהקמןמודהדלא

כוונתהגמ'דדוקאהכאנקטוכרבימאיר.וצריךעיון[

חיישינן למיעוטא ,וכמו שכתבו תוס' בכורות )יט (:ד"ה רובא ,והכא הוי

ד(גמ' ,פשטיה דקרא במאי כתיב .ביאר המהרש"א )בחידושי אגדות( ,דאף

לכאורה רובא דאיתא קמן ואמאי חיישינן למיעוטא] .וכן הקשה בקובץ

דכל ספר משלי משלים ,מכל מקום מקשינן מה הנמשל הפשוט ,כיון דלפי

ענינים[וכתב,דצריךלומרעלפיהמבוארבעבודהזרה)מו(:דרבימאירגזר

הדרשא דלעיל לענין דבר איסור ,לא יתפרש בנמשל תיבות "ללחום את

בכל המקומות אטו המיעוט ,וביאר הר"ן )יז :מדפי הרי"ף( ,דלא נחלקו רבי

מושל".

מאירורבנןאםחוששיםלמיעוטא,אלאדלרבימאירמיעוטאכמאןדאיתיה,

ה(גמ' ,ולא זזו משם עד שעשאום עובדי כוכבים גמורין .כתב הטור )אבן

ולרבנןכמאןדליתיה,ולכךרבימאירחיישלמיעוטא,וכןגזראטומיעוטא.

העזר סימן מד( ,דהיכא דכותי קידש בעי גט .וכתב הבית יוסף ,דדוקא

דהיינודאיןכוונתהגמ'דחייש שמאכותיזהעובדעבודהזרה,אלאדכיון

לחומרא עשאום כעכו"ם ולא לקולא .אמנם הש"ך )יורה דעה סימן קנ"ט(

דמיעוטחשיב,גזרלאסורכולםאטוהמיעוט,ורבנןסביראלהומיעוטכמאן

כתב,לגביריבית,דאףלקולאעשאוםכגויים,ועייןחוותדעתשם.

דליתאולכךלאגזרו,ובזהאתישפירהאדהוכיחההגמ'מהאדאיןהקדוש

ו(גמ' ,למאי אי לשחיטה ויין נסך מהתם גזרו בהו רבנן .פירש רש"י ד"ה

ברוך הוא מביא תקלה לצדיקים ,כיון דלרבי מאיר גזרו על יינם ושחיטתן

מהתם גזרו ,רבי מאיר על היין ורבן גמליאל אחריו על השחיטה .והיינו

גזירה ודאית מדרבנן .והכי נמי לא שייך להקשות דהוה רובא דאיתא קמן,

לשיטתולעיל)ה,(:ד"הרבןגמליאל,דהוארבן גמליאלבנושלרבייהודה

כיוןדלאגזרלחושבכלכותי,אלאגזראיסוראכולהוכיוןדמיעוטאכמאן

הנשיאשהיה מןהאחרונים .ועיין תוס' )שם( ד"ה רבן גמליאל מה שהקשו

דאיתיה .וכן מבואר להדיא בלשון הגמ' "דגזר עליהן" וכו' "וגזר רובא אטו

עליו .ובחידושיהרמב"ןגרס",אילשחיטהרבןגמליאלגזראילייןנסךרבי

מיעוטא".

מאיר גזר" .והקשה ,דאם לא גזרו קמאי אלא אשחיטה ויין נסך ,נימא

כז(תוס'ד"הצדיקיןעצמןלאכלשכן,תימהדהאאשכחןוכו'ואומרר"י

דהוסיפו בתראי לכל איסורין שבתורה .ותירץ ,דהכי פירושו דרבן גמליאל

דדוקא במידי דאכילה וכו' .אמנם בחידושי הרמב"ן לקמן )ז (.מסברא לא

גזרתחלהאשחיטה,והואהדיןלכלאיסוריןשבתורהמפנישחששלמיעוט,

נראהלולחלק.ועוד,שכןמוכחבכתובות)כח,(:דפריךהכיגביהעלועבד

אבל לא החמיר כל כך לגזור בדבר שאסור מדרבנן ,ושחיטה ויין נסך לאו

לכהונה על פיו .וכתב לפרש בשם רבינו נ"ר ,דלא נאמר האי כללא אלא

דוקא אלא לא הוו אלא דוגמא לדאורייתא ולדרבנן .והוסיף להקשות על

שאיןהקדושברוךהואמביאתקלהלאחריםעלידן,וכחמורושלר'פנחס

רש"ידמאחרשמצאואותםעובדיעבודהזרהבודאינחשדועלכלאיסורין

שלאהיהמצווה,ולארצהלאכולכדישלאלהכשילאתהנותנים,וכןגבי

שבתורה,ואינהוהאחיישילמיעוטא.עודהוכיחכדבריומהאדהוקדםרבן

רבי מאיר דאכל עלהשל ירק,אילו היה איסור בדבר הוה תקלה לאחרים,

גמליאל לרבי מאיר .והרשב"א כתב ,דיש לומר דאקדמיה לרבן גמליאל אף

שהרי התיר רבי את בית שאן על ידו ,וכן שחיטת כותי דר' אמי ,דבאו

שהיה מאוחר ,משום דגזרתו היתה יותר קרובה .וביאר דברי רש"י דהכי

להתירעלידו,אבלאיהוגופיה"איןאדםצדיקבארץאשריעשהטובולא

קאמר,אילייןנסךוהואהדיןלכלשארדבריסופריםרבימאירגזר,וכלשכן

יחטא" .וכתב ,דיפה פירש .אמנם הקשה ,דבנדרים )ט ,(.מבואר דכל תקלה

שגזר עליהם בכל איסורי תורה ,ואי לשחיטה ,כלומר ,אפילו תאמר שרבי

במשמע ולאו דוקא לאחרים .ולכן כתב ,דהיינו דוקא בשוגג שהבא לטהר

מאיר לא גזראלא על יינן בלבד ,משום דסבר כרב ענן לעיל )ד ,(:דמשומד

מסייעין אותו ,אבל ר' ישמעאל פשיעה היתה לו בדבר שלא חשש לדברי

לנסך את היין מותר לאכול משחיטתו ,דאינו משומד לכל התורה ,ואתו

חבריו ,ור' אליעזר וחברו ביבמות )צו ,(:שנקרעה ספר תורה על ידן ,היינו

אינהווגזורעלהשחיטה,וכןלכלשאראיסוריתורה,האכברגזרעליהןרבן

משוםדמתוךשבאולכללכעסבאולכללטעות,ודר'יהודהבןטבאידהרג

גמליאל.ועייןבאותהבאה.

עדזומם,שמאמחויבלשמיםהיה,וזימנוהקדושברוךהואליהודהבןטבאי

ז(גמ' שם .בספר שחיטת חולין הקשה על דברי הרשב"א )הבאו באות

לפגועבו,כההואמעשהדרביאלעזרברבישמעוןבבבאמציעא)פג,(:ועיין

הקודמת(,היאךשייךלומרדרבימאירלאגזראלאאייןמשוםשהיועובדי

שםעוד.

עבודהזרה,ולאעלשאראיסורין,האלעיל)ד(:הוכיחההגמ'מהאשהיה
יינושלאחאבמותר,כר'ענןדמומרלעבודהזרהלאהוהמומרלכלהתורה

דףוע"א

כולה ,דהיינו דאףשהוא מומרלעבודה זרה ,כיון דאינו מומר לכל התורה,

א(תוס' ד"ה אשכחיה ההוא סבא ,יש מפרשים דכל מקום שהוא מזכיר

לאהוהיינוייןנסך,ואםכןהיאךשייךלומרדרבימאירסביראליהכר'ענן,

ההוא סבא הוא אליהו ואי אפשר לומר כן וכו' .ובהגהות מהרי"ץ חיות

ואפילוהכיגזראיינן.ותירץ,דאיןהכינמיהייןהיהצריךלהיותמותר,אלא

הביא ,דבספרפחדיצחקהוסיףלתמוהעלדעתהיש מפרשים,מהאדאיתא

דעלכלפניםרבימאירגזרלאסור,כיוןדהוועובדיעבודהזרה.

במכות)יא(.דאמרההואסבאמפירקיהדרבאשמיעאליוכו'דההואגברא

ח(רש"י ד"ה וקבלו מינייהו ,לא שאלו גדולים הימנו אלא שבדורו של רבי

דאכליהאריהולאאשתעיאליהובהדיה,הרידהזכירהסבאבעצמופעולתו

מאירוכו'.אבלבחידושיהרמב"ןפירש,דאינהוהווגזריבהומשוםמיעוטא,

שלאליהו].ולכאורהישלבארדדוקאהכאהביאותוס'דבריהישמפרשים,

ולא קיבלו מינייהו דסברי כרבנן דלא חיישי למיעוטא ,ובדורות האחרונים

משום דקשיא להו מנא ידע ההוא סבא דהולך לקנות יין .ואפשר דלא דחו

חציים אן רובם נתקלקלו ,וכן מצא בירושלמי עבודה זרה )פ"ה ה"ד( .ועל

הדברים,אלאכתבודבשבתליכאלפרושיהכי,וכןמשמעותלשונם[.

פירושרש"יהקשה,דלדבריואףר'אמיור'אסילאגזרואלאמפניחששא

ב(]בא"ד ,ואי אפשר לומר כן בפרק במה מדליקין בעובדא דרבי שמעון בן

דמיעוטא,והאקיימאלןדאיןחוששיןלמיעוטא.והרשב"אהביאדברירש"י

יוחאי.לכאורהנראהלבארכונתם,דאיתאהתםדעשאוהוגלשלעצמות,

והרמב"ן ,וסיים ,דלשון "גזור אינהו ולא קבלו מינייהו" ,ניחא טפי לפירוש

ולאמסתברשיעשוכןלאליהוהנביא[.

רש"י.

ג(]גמ',ורבןגמליאלוביתדינונמיכרבימאירסביראלהו.ישלהסתפק,אי

ט(]גמ',ולאחיישמרלתערובתדמאי.ולכאורהצריךעיון,אמאילאשאל

רבןגמליאלוביתדינוסבריכרבימאירבכלהתורהדחיישינןלמיעוטא,או

ר'זיראאתר'אסיקודםשאכלכדילמונעומעבירה.ושמאסמךאהאדאין

ז

מסכת חולין דף ו
ל סיון התשע"א
הקדוש ברוך הוא מביא תקלה לצדיקים .אמנם חידוש הוא לומר דאפשר

השביעית.וכתבשאינונכון,אלאכלמקוםשהזכירועםהארץאיןלוחשד

לסמוךעלכךולימנעמלאפרושימאיסורא.ועייןבהערותהגרי"שאלישיב[

אחר אלא לפי שהוא עם הארץ ,דאם לא כן הוה ליה למיתני "למי שהוא

י(גמ' ,לאו אדעתאי .הקשה הפני יהושע ,דאכתי היאך אכל ,כיון דבעל

חשוד" .אלא כתב לתרץ ,דסתם עמי הארץ אינן חשודין על השביעית ,וכי

הפונדקהיהעםהארץ,וסתםעמיהארץחשודיןלאכולפירותיהןבטומאה,

קתני "לשכנתו" שכנה חשודה קאמר ,דלעיל מינה בתוספתא דדמאי תניא,

ומשנהשלימההיאדהמקבלעליודבריחברותלאיתארחאצלעםהארץ,

"טוחנין ומרקדין אצל אוכלי שביעית" .וכל הנך דאמרן דחשידי אשביעית

וכלשכןשלאיאכלמשלו.ותירץ,דאפשרדשאניפונדקדזופרנסתו,ושוכר

לצדדין קתני ,כותי אשביעית ומעשר ,ועם הארץ אמעשר לחוד ,ועיין שם

פועלים חברים שיודעים לשמור הכל בטהרה .ואין להקשות ,דאם כן אף

שהוכיח כשיטתו מגיטין )סא ,(.ומדשנין בדמאי )בכמה מקומות( ,מי שאינו

לדמאילאניחושדהאהפועליםחברים,דכיוןדסוףסוףהפירותדעםהארץ

נאמן על המעשרות ומי שהוא חשוד על השביעית .עוד כתב ,דשמע בשם

נינהו,ופירותדידהודמאיהם,דגזרועליהםאףדרובםמעשרין.ועייןבאות

הראב"דדאמר,דתנאיפליגיבה,עייןשם.

הבאה.

טו(תוס' ד"ה אינו חושש ,בתוה"ד ,ויש לומר דמשום מעשר וכו' .אבל

יא(גמ',אפשרדגזרועלהתערובתדמאיומסתייעאמילתאדר'אסילמיכל

בחידושיהרמב"ןוהרשב"אכתבו,דאיןצריךלמהשכתבו,אלאדכמהמיני

איסוראוכו' .הקשה הלבאריה,דילמאעישרוהעםהארץולאהוהתקלה.

תבליןהן,יששהןכאוכלומטמאיןבפניעצמן,ויששאינןכאוכלגמורואינן

וכתב בקהלותיעקב)זרעיםסימןד'(,דלכאורההיהאפשרלומרדעברבמה

מטמאין אלא מצטרפין .ובחידושי הר"ן לקמן )עמוד ב'( ביאר טפי ,דאותן

שלא נזהר מספק איסור ,אף דנתברר דהעם הארץ עישר ,אבל כתב ,דלפי

שראויים לאכול בפני עצמן כבצל ושומין מטמאין טומאת אוכלין ,ואותם

מה שכתבו תוס' לעיל )ה (:ד"ה צדיקים  .כיון דלא הוי אלא איסור על

שאינם ראויים ליאכל בפני עצמן כפלפל ומלח וזנגביל אינם מטמאין .ועיין

הגברא,ליכאבהאכללאדאיןהקדושברוךהואמביאתקלהוכו',ואםכן

ברש"ש.

מה הקשתה הגמ'] .ועיין שם אות כז ,מה שהבאנו דהרמב"ן פליג אתוס'[.
ועייןבאותהבאה.

דףוע"ב

יב(גמ'שם.עייןבאותהקודמתמהשהקשה הלבאריה,והאתווןדאורייתא

טז(תוס' ד"ה אשת חבר טוחנת ,בתוה"ד ,ועוד קשה דפירש דחברתה וכו'

תירץ)כללו'(,דמוכחמכאןדגזרולעשראתהדמאיאףאםכברעישרוהעם

דאין זה גזלה וכו' .וכן הקשה הרשב"א .והוסיף ,דאי אפשר לומר דהתם

הארץ,ולאמדיןספקאינומעושר.וכןכתבבתורתזרעים)פ"הדדמאימשנה

דוקא בגבאי צדקה ,ומשום דבעל הבית ניחא ליה בהכי ,אבל אחר אפילו

ג'( .אמנם בהערות מהחזון איש )בסוף הספר( השיג על דבריו א .מהא

דבר מועט אסור ,דהא בתוספתא דבבא קמא )פי"א ה"ב( איתא ,דשרי

דאיתא בשבת )כג ,(.דליכא ברכה על הפרשת מדמאי משום דהוי ספק

בנתינה בעלמא .ועוד ,דבכתובות )עב (:איתא ,דהמדיר את אשתו שלא

דבריהם.ב.מהאדאיתאבכמהדוכתי,דרובעמיהארץמעשריןהן,ולכןקל

תשאיליוציאויתןכתובה,לפישמשיאהשםרעבשכנותיה.

דמאי מכל טבל דרבנן ,ואי היה חיוב ודאי ,לא גרע משאר חיוב דרבנן.

יז(בא"ד ,ומפרש ר"ח וכן רבינו תם שבתבואה של חבר וכו' .וכן כתב

ובשחיטת חולין כתב לתרץ אקושיא קמייתא ,לפי מה שביאר הרמב"ם

הרשב"א .והוסיף ,דלשון הירושלמי מוכיח כן ,דקתני בתרומות )פ"ט ה"א(,

)בתשובהלחכמילוניל(,ומובאבכסףמשנה)פ"גממילהה"ו(,דכונתהגמ'

"אבל בזמן שהיא טהורה לא תטחון מפי שמחזקת עצמה טהורה ממנה".

דדבר דעיקר תקנתו מפני ספק לא תיקנו עליו ברכה ,ואם כן ישלומר דגם

ובתוס' גיטין )סא (:ד"ה אשת חבר )בנמשך לדף סב (.הביאו ,דכן הוא

אםהויחיובודאי,עלכלפניםהתקנההיתהמחמתספק.ואקשיאבתרייתא

בתוספתאדטהרות)פרקח'(.

יש לומר ,על פי מה שכתב שם ,דדמאי לא הוה בגדר מאכלות אסורות

יח(גמ' ,השתא מיגזל גזלה חלופי מבעיא .הקשה המהרש"א ,מאי גזילה

מדרבנן,אלאחיובהפרשהגרידאומשוםהכיקילדינומשארחיובידרבנן.

איכא הכא ,הא פועל אוכל מדינא בדבר שלא נגמרה מלאכתו לחלה,

יג(גמ' ,והן עצמן מותרין מפני שהן תערובת דמאי .כתבו התוס' בעבודה

כדאיתא בבבא מציעא )פט (.ותירץ ,דמשמע ליה דסתמא קתני טוחנת אף

זרה)לה(:ד"המכלל,דישללמודמכאןדאףעלתערובתפתעכו"םלאגזרו,

בדבר דלא שייך ביה חלה ,ואין פועל אוכל בו כיון שנגמרה מלאכתו

ולכךשרילמישנזהרמלאכולפתעכו"ם,לאכולעםמישאינונזהרבקערה

למעשר.ובנמוקיהגרי"בתירץ,דדיןאכילתפועלאינואלאכששוכראותו,

אחת .וכן נפסק בטור ושולחן ערוך )יורה דעה סימן קי"בסעיף י"ד( .ובחזון

אבל הכא מלאכת הטחינה עלה דידה רמיא כי היא מהמלאכות שהאשה

אישדמאי)סימןד'סקי"ד(כתב,דאיאיכאתערובתבכדיאכילתפרסחשיב

עושה לבעלה ,ולית בה דינא דאכילת פועל ,וכתב דהדברים נכונים מאוד

בעין.

לשיטת רש"י ,אבל לשיטת תוס' יש לדקדק כקושית המהרש"א ,אמנם לפי

יד(גמ',הנותןלשכנתווכו'.פירשרש"יד"הלשכנתו,אשתעםהארץ.וכתב

מה שהביאו מהתוספתא דטהרות ,שהיא מנחת לאחרים ואינה אוכלת

בחידושי הרמב"ן ,דמשמע דעמי הארץ חשודין על השביעית .וכן משמעות

בעצמה ,יש ליישב ,דאין לפועל רשות לכך ,דלא הותר לו אלא לאכול

הגמ' בגיטין )סא,(:וכןמשמעבתוספתאדדמאי)פ"דהי"ד,ושםהי"ז(דעמי

בעצמו,ועייןעודבחידושיחתםסופר.

הארץ וכותי חשידי אשביעית .והקשה ,דלקמן )עמוד ב'( ,מייתי מתניתין

יט(גמ' ,התם נמי מוריא ואמרה תורא מדישיה קאכיל .כתב בחידושי

דדמאי )פ"ג מ"ה( ,דהנותן לפונדקית מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא

הרמב"ן ,דלמאי דסלקא דעתין מעיקרא ,מאי טוחנת לא שתפקידם אצלה

נוטלממנה,אלמאחששולמעשרולאחששולשביעית.וכתב,דשמעשהר'

דהאחשודהלהחליף,אלאעמהממשבנכנסתויוצאה,ואףעלפיכןאוכלת

שמואל רומרגי תירץ ,כאן בקרוב לשביעית ,כאן ברחוק מן השביעית ,כגון

לפישאינהנתפסתבכךכגנב.אינמי,איןחוששיןלהלחלוףאלאבנותןלה

ברביעית ובחמישית שכבר כלו פירות שביעית ,ואין חוששין שמא נשתיירו

לבשלולאפותמפנישבידה.אינמי,בזמןשהיאטמאהאינהנוגעתבפירות

מהן,וכעניןששנינובמכשירין)פ"במ"א(.ובשםרבינותםאחיוכתב,דפירש

עצמם משום טומאה והיאך תחליף ,דודאי על ידי חברתה אינה גוזלת

לכולןבעםהארץהחשודעלהשביעית,אבלסתםעםהארץאינו חשודעל

ומחלפת.

ח

מסכת חולין דף ו – דף ז
ל סיון – א תמוז התשע"א
כ(גמ' ,שם .הקשה הרשב"א ,אי לית ליה להאי מקשה טעמא "דמוריא

אלאודאיכוונתםמשוםמעשרשניומעשרעני.

ואמרה",היכיניחאליהרישאדמתניתיןדהנותןלחמותווהנותןלפונדקית,

כד(בא"ד ,וצריךלומרולאומפירותהמותריןבקסריןוכו'.כתב המהרש"א,

דקתני בדמאי )פרק ג' משנה ד'( ,המוליך חטין לטחון הכותי ולטחון עם

דלא הוצרכו לחלק כן ,אלא דיש לומר בפשיטות ,דלענין דשרי לשלוח

הארץ כחזקתן למעשרות ולשביעית ,אלמא לחלופי לא חיישינן ,ובגיטין

בהודעהקפריךדקסריןמחוצהלארץהוא,ואפילורבנןלאפליגיעליהדר"י

)סא (:פרכינן להו אהדדי ,ושני להו "דהתם מוריא ואמרה" ,ואם כן למאן

אלא בארץ ישראל ,וכן הוא בפירוש הר"ש בדמאי )פ"א מ"ג( .וכתב ,דהיה

דליתליההאיטעמא,היכיניחאליה,והוהלןלמימרכאן"ולדידךמיניחא"

נראה לכאורה לפרש ,דלשון "ולאו מפירות המותרין" קדייק להו לתוס'

כדפרכינןבכמהדוכתיבתלמודא.ותירץ,דודאידהמקשהלאהקשהמשום

לפרשכן,אבלקשהדהאהוהניחאלהוהאילישנאמעיקראשהבינודרבי

דסבר דלחלופי חיישינן ,אלא דקשו ליה מתניתין אהדדי כדאמרן ,ובעא

התירממשאפילוודאי,עייןשםעוד.ועייןמהר"ם.

לברוריטעמאדמתניתיןוכההיאדגיטין,ואזילומתרץלהולכולהודהויבהו
הוראת היתר ,ובתר דפריק למתניתין אהדדי פריק נמי ברייתא ,דבההוא

דףזע"א

טעמא גופיה תליא ,ומשום דבכל חדא מיניהו איכא הוראה דלא דמיא

א(גמ',מכאןלתלמידחכםוכו'.כתבבגליוןמהרש"אבשםצמחצדק)סימן

לחברתה,ומטעמאאחרינא,פריךלהולכולהולגלוייולפרושיטעםהוראתן

ע"ה(,דחזינןמכאן,דסתםאדםהאומרשכךהמנהגאיןסומכיןעליו.

בכלאחתמהנה.אבלהקשהאמאילאפריךברישאמהנותןלפונדקיתוהדר

ב(גמ' ,ומי איכא מאן דאמר בית שאן וכו' והכתיב ולא הוריש מנשה את

מהנותן לחמותו ,דמההיא דפונדקית עדיפא לאקשויי דלא קתני טעמא,

ביתשאןוגו'.הקשהבנמוקיהגרי"ב,אמאימייתיהאיקראמשופטים)פ"א(,

דבההיא דחמותו קתני טעמא בהדיא כדמשני ואזיל .ועוד ,שכך נשנו

ולא מייתי מספר יהושע )יז יא( ,דכתיב "ויהי למנשה ביששכר ובאשר בית

במתניתיןדדמאי.ותירץ,משוםדההיאדחמותוהיאבשילהי פירקיןוסיפא

שאןובנותיה"וכןשםפסוקט"ז.

דכולהו מתניתין היא פריך מינה תחלה ,דריש הפרק וסופו מסויים יותר

ג(גמ' ,והניחום כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעין .פירש רש"י ד"ה הרבה

מאמצעיתו,ואחרכךפריךמאידךדלעילמינה.

כרכים ,דהיינו כדי שיהא מותר לחרוש ולזרוע שם בשביעית שאין נוהגת

כא(גמ',העידרבייהושעבןזרוזבןחמיושלרבימאיר.כתבבהגהותמלא

בחוצה לארץ ,ויסמכו עליהן עניים ליטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני.

הרועים,דלהמבוארבפסחים)סב,(:ועבודהזרה)יח,(.דברוריאדביתהודרבי

ותמה המהר"י קורקוס )פ"א מתרומות ה"ה( ,דהא משנה שלימה שנינו

מאירהוהברתאדרביחנינאבןתרדיון,צריךלומרשהיתהלרבימאיראשה

בשביעית )פרק ו' משנה א'( ,ג' ארצות לשביעית כל מקום שהחזיקו עולי

נוספתשהיתהבתזרוז.ואףדישלומרדזרוזהיהבןחמיושלרבימאיר,אין

בבל לא נאכל ולא נעבד ,וכל מקום שהחזיקו עולי מצרים נאכל אבל לא

נראה לומר כן ,דאם כן הוה ליה למימר בפירוש" ,זרוז בן רבי חנינא בן

נעבד ,הרי דאף שלא החזיקו בו עולי בבל ,מכל מקום אינו נעבד ואסור

תרדיון" שהיה איש ידוע בין החכמים ,ולמה לתלותו ברבי מאיר דמשמע

בחרישה וזריעה ,וכן כתב הרמב"ם )פ"ד משמיטה ויובל הכ"ו( .עוד הקשה,

שחמיו לא היה איש מסויים כל כך בין החכמים .וכתב ,דאפשר משום

היאךיטלוענייםלקטוכו',האאםהיאכחוצהלארץשמותרלחרושולזרוע

שהעידעלרבימאירשאכלעלהשלירק,הזכירשהיהבןחמיווהיהרגיל

גםתהיהפטורהמןהמתנות.ואףדקושיאבתרייתאליתא,משוםדישלומר

אצלו,ובודאייפהדקדקוכדאיתאלקמן)ז(.חזימאןגבראוכו'.

דרש"ילטעמיהאזיל,דסברשאיןחוץלארץפטורהאלאממעשרירקשגם

כב(תוס'ד"הוהתיררבי,בתוה"ד,דהאבפרקקמאדביצהגביאושפיזיכנא

בארץחיובאמדרבנן,אבלבמעשרדגןשבארץחייבמןהתורה,בחוץלארץ

כו'משמעהסוגיאדחייבבמעשר.כתב הרש"ש ,תמוהדעייןשםהיטיבולא

חייב מדרבנן ,וכיון שכן חייב נמי בלקט שכחה ופאה .אבל אכתי קושיא

תמצא שום משמעות ,וכמו שכתבו תוס' בעבודה זרה )נח (:ד"ה בצר,

ראשונהקשיאטובא.ועייןבאותהבאה.

בסוה"ד.והמהר"םלקמן)ז.עלהמשךתוס'דידן(כתב,דתוס'כתבוכןמשום

ד(גמ' שם .עיין באות הקודמת ,והמהר"י קורקוס תירץ בדוחק דאפשר

דסלקא אדעתין דאין חילוק בין מעשר לתרומה .ועיין עוד בהגהות מלא

דדעת רש"י ,דההיא מתניתין כמאן דאמר קדושה ראשונה קדשה לעתיד

הרועים,ובנמוקיהגרי"ב,ומראהכהן.

לבא,ולכןאףמקוםשלאכבשועוליבבלאינונעבד,ומכלמקוםלאהחמירו

כג(בא"ד ,וכן משמע דמיירי הכא בדמאי מדפריך לקמן ודילמא וכו' דלא

בהלומרשלאיהיהנאכלכאשרהחמירובשנייה,דשנייהודאיחמיראטפי,

שריאאלאבדמאי.כתבבספרשערהמלך)פרקד'מתרומותהט"זד"הודע(,

אבללדידןדקיימאלןדקדושהראשונהלאקדשהלעתידנאכלונעבדכמו

דמבואר מדברי התוס' דטבל גמור לא משתרי על ידי נותן עיניו בצד זה,

בחוץ לארץ ,דהרי היא כחוץ לארץ לענין שביעית ,ולא רצו להחמיר בה

היפך ממה שכתבו בגיטין )לא (.ובכורות )נט (.ד"ה במחשבה .וכתב ,דצריך

יותר מחוץ לארץ .עוד תירץ ,דאפשר לומר ,דלעולם בזמן קדושה שנייה

לומר שרבינו תם מפרש מה שאמרו "מה תרומה גדולה ניטלת במחשבה",

אותם המקומות שהניחו דינם הוא ככל חוץ לארץ ,דמותר לחרוש ולזרוע,

דלאכפירושרש"יבגיטין)שם(ד"הובמחשבה,אלאשאםהפרישבמחשבה

ובהתירן נשארו ואיכא סמיכת עניים בלקט וכו' דמאי שנא ,אבל אחר כך

ולא הוציא בשפתיו כלום הרי זה תרומה .וכן שיטת הרשב"א בקידושין

אסרו חכמים וגזרו במקומות אלו שלא יהיה נעבד ,כיון דסוף סוף ארץ

)מא (:עיין שם עוד.אבל הרש"ש בגיטין )שם( כתב ,דבמחילת כבוד תורתו

ישראלהםונתקדשובקדושהראשונהוממילאישלומרדכשהניחוםמותר

שגהבהבנתדבריהם,וכוונתם,דאםעלהדרבימאירהיהטבלודאי,אםכן

היה ,והניחום מפני עניים ,ואחר כך ראו להחמיר ולא לחוש לתקנת עניים

היאךיעשרמעשרשניאומעשרעניבמחשבה,אבלתרומהגדולהותרומת

מאיזוסיבה.

מעשרומעשרראשון,ודאיאפשרלהפרישבמחשבהאפילוודאי,עייןשם.

ה(גמ',שם.עייןבאותהקודמתשהבאנופירושמהר"יקורקוס לדעתרש"י.

וכן כתב בדרך אמונה )פרק ד' מתרומות הט"ז ,בביאור ההלכה ,סוף ד"ה

וכתבהמהר"יקורקוס )פ"אמתרומותה"ה(,דהיינולדעתרש"י,דסברשיש

הפריש( ,דאין כאן סתירה בין התוס' ,ודלא כמו שכתב השער המלך,

בהם חיוב תרומות ולקט ושכחה ושאר מתנות ,אבל לדעת הרמב"ם )שם(,

דאדרבה גם בתוס' בגיטין )שם( ושאר מקומות כתבו ,דדוקא בדמאי מותר,

דסברשפטוריםלגמרי,מהסמיכהישלענייםבמהשהניחום.וכתב,דראה

ט

מסכת חולין דף ז
א תמוז התשע"א
מישפירש,כדישיסמכובספיחים,דמקוםשנתקדשבקדושהשנייהאסורים

יא(גמ' ,שם .באור החיים שמות )פרק י"ד פסוק כ"ז( ,על הא דכתיב "וישב

גםהספיחים,ומקוםשלאקדשוהספיחיםמותריםויטלואותםענייםדהפקר

הים לפנות בקר לאיתנו" ,הביא מה שדרשו במדרש רבה )ה' ה'( לתנאו

הם .עוד יש לומר ,דסמיכת עניים היינו שימצאו להשכיר עצמן לעשות

הראשון.וכתב,דצריךלדעתאופןהתנאיאיךהיה,אםהיהליוצאימצרים,

בתלוש,דאילומקוםשנתקדשאיןעושיןאפילובתלוש,וגםיכוליןלהשכיר

אם כן למה נרעש בפעם הזאת כמאמרם בשמות רבה )כ"א ו'( ,שהתריס

עצמן לעשות גם במחובר בשדה של גוי ,דיש קנין לגוי באותם מקומות

כנגדמשהוכו',עדשנטהה'ימינועלימינושלמשהכו'.ועודהקשה,דהא

להפקיע מן השביעית .אבל כתב ,דלשון הרמב"ם לא ניחא בהכי ,שכתב

ליחידי סגולה היה נקרע בעל כרחו כמעשה דר' פנחס בן יאיר ,ואם לא

"והניחוםכשהיוולאפטרוםמןתרומהאלאכדישיסמכוענייםבשביעית",

התנה עמו אלא ליוצאי מצרים לבד ,מה כוחו של ר' פנחס להתגבר על

ומשמע ,דסמיכת עניים היינו מפני שהם פטורים מן התרומה ,ולכן פירש

מעשהבראשית.ותירץ,דאותותנאיהואבכללהתנאיםשהתנהה'עלכל

דהכי קאמר ,פטרו אותם כדי שכשילכו שם העניים בשביעית שלא ימצאו

מעשה בראשית ,להיות כפופים לתורה ועמליה ,ולעשות כל אשר יגזרו

בארצם לקט שכחה ופאה ,יתנו להם די צרכם ,דכיון שכל השנים הם

עליהם ,וממשלתם עליהם כממשלת הבורא ברוך הוא ,וכן מצינו בשמים

פטוריםמןהמעשרותלאימנעומליתןלענייםכלמחסורםבשביעית.

ובארץ ובכוכבים ובשמש וירח ,ששלטו עליהם צדיקים יחידים ,ואין צריך

ו(גמ' ,לא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף .פירש רש"י ד"ה לתרום

לומר מרובים כאשר חקק ה' להם בעת הבריאה ,ואמנם ביציאת מצרים

שלא מן המוקף ,דשמא אותו שהוא סומך עליו אינו בעין .אבל תוס' ביצה

עדייןלאקבלוהתורהואיןגזירתםעלהנבראיםגזירה,ולכךלאהסכיםהים

)יג (:ד"ה כשם כתבו ,דבתרומה גדולה הוי מדאורייתא ,דדרשינן בספרי

להחלקלהםעדשהראהוה'כימשהבןתורה,וכשראהותיכףומידנקרע

"ממנו" דכתיב בתרומת מעשר מן המחובר ,ומוקמינן לה אתרומה גדולה.

כתנאיהראשון.

ועייןדרךאמונה)פ"גמתרומותהי"ז(,דכתבהשיטותבזה.
ז(גמ' ,שם .כתב השער המלך )פ"ג מתרומות הי"ז( ,דמוכח מסוגיין דגם

דףזע"ב

בדמאי איכא דין מן המוקף ,דהרי לפירוש רבינו תם בתוס' לעיל )ו (:ד"ה

יב(גמ' ,ענייה זו הולכת לעשות רצון קונה ואתם מאכילין אותה טבלים.

והתיר ,איירא סוגיין בדמאי .אמנם בביאור הגר"א )יור"ד סימן של"א

איתא במדרש רבה )בראשית ס ח'( ,על הפסוק )בראשית כד ל"ב( "ויבא

סקצ"ב(,דחהדברירבינותםדסוגייןאייריבדמאי,דאםכןאמאיבעימוקף,

האישהביתהויפתחהגמלים"דהתירזמומיהםשהיהסותםאתפיהםשלא

הא מוכח בחלה )פרק ד'( דבדמאי אין צריך מוקף ,וכן הביא שם השער

ירעו בדרך בשדות אחרים ,ופריך לא היו גמליו של אברהם אבינו דומים

המלך משיטה לא נודע למי בקידושין )כו .(:אמנם בר"ש שם כתב להדיא,

לחמורושלרביפנחסבןיאיר,והמדרשאינומתרץהקושיא.וכתב הרמב"ן

דבדמאינמיבעינןמןהמוקף.

בפירושולתורה )שם(,דהמדרשמתכווןלסתורפירושוכיאיאפשרשיהיה

ח(גמ',ודלמאנתןעיניובצדזהואכלבצדאחר.כתבו תוס'לעיל)ו (:ד"ה

החסידות בביתו של רבי פנחס גדול משל אברהם .וכתב המתנות כהונה

התיררבי,דרבינותם הוכיח,דסוגייןאייראבדמאי,דהארקבדמאיאמרינן

)שם( ,דלפי זה "ויפתח" פירושו ,שהתיר קשרי האוכף ,וכפי שמפרש האבן

נותןעיניובצדזהואוכלבצדאחר.וביארהרא"שבעבודהזרה)פרקד'סימן

עזרא .אמנם בפירוש מהרז"ו )שם( כתב ,דהתירוץ פשוט ,שהחמור שהיה

ט'(,דלכךאמרובגמ'"ודלמאנתןעיניובצדזה",דאףדלאראהשבירךעל

אברהםרוכבעליובוודאיהיהכחמורושלרביפנחסמקלוחומר,אךשאר

ההפרשה ,כיון דאיירי בדמאי ניחא ,דבדמאי אין מברכין .ועיין עוד בשו"ת

בהמותיוהיהצריךלזממם,וכמושנאמר להדיאלעיל במדרש)שם,פרשה

הגרע"א)תשובהכט(.

מ"א סימן ה'( דבהמתו של אברהם אבינו היתה יוצאה זמומה] .ואולי יש

ט(תוס' ד"ה ודילמא נתן ,ואם תאמר דתנן בפרק במה מדליקין וכו' .כתב

לומר,דאברהםזמםבהמתוכדיללמדלאחרים[.

השחיטתחולין,דלשיטתהרמב"ם)פכ"גמשבתהי"ד(,דאסורלעשרבשבת

יג(גמ',ומימחייבאוהתנןהלוקחלזרעוכו'פטורמהדמאי.ביארהמהרש"א,

משום דהוי כמקדיש ,מיושב בפשיטות קושית התוס' ,דכיון דאיסורו משום

דליכא למימר שהחמור לא אכל כיון שידע דודאי לא עשרינהו ,כיון שאין

מקדיש ,לא איכפת לן בהא שיכול לעשות במחשבה ,דאינה אלא סברא

דעת בבהמה .וכן לא שייך איסור אכילה על הבהמה גופה דאינה מצווה

באיסור מתקן ,ולא שייך אלא במדומע ,דאין איסורו אלא משום מתקן,

כלל,אלאשהקדושברוךהואאינומביאתקלהעלידהלבעליה,שיתןלה

והיינומשוםדלאשייךלאסורהיכאדמהניעלידינותןעיניו,דלאחשיבכל

מה שאסור לתת ,ומן השמים מנעו הבהמה לאכול שלא יהיה באכילתה

כךתיקון.

תקלה לבעליה ,וכיון דהנך שעורים דמאי הוו ,ובעליה לא ידע שהן בודאי

י(גמ' ,אמר לו אם אי אתה חולק גוזרני עליך וכו' .ביאר המהרש"א,

אינןמעושרין,ומותרלתתאותןלבהמה,איןכאןתקלהלבעליהאףאםלא

שתשובתו היתה שהספק שלי התלוי בבחירה ,טוב מודאי שלך שיוכל

היומעושריןבאמת.והוסיף,דבהכייתיישבגםכןמהשמקשיןלמהלאנתן

להבטל ,שהנה גוזרני שלא יעברו בך מים לעולם ואז ודאי אי אתה עושה,

החמורעיניובצדזהואכלבצדאחר.ועייןבאותהבאה.

ואניספקעושה.וביארבספרימלאפיתהלתך)להגראי"לשטינמןעמודסט(,

יד(]גמ' שם .עיין מה שהבאנו באות הקודמת ביאור המהרש"א ,ולכאורה

שהיתהלורשותלגזורעלהנהרשייבשאףשבכךימנעממנולעשותרצון

אינואלאלשיטת הרמב"ן המובאלעיל)דףה(:אותכז,דיששמירהלצדיק

ה' בבריאתו  ,כיון דכל הבריאה אינה אלא בשביל האדם השלם לעוזרו

מכלהאיסורים,ואםכןאףמאיסורהנאהמטבלאיכאשמירה,אבללשיטת

בעבודת ה' ,ואם כן אדרבא רצון ה' שאם לא יחלוק מימיו ייבש] .ועוד יש

תוס' )שם( ד"ה צדיקים עצמן ,דהשמירה אינה אלא במידי דאכילה ,דגנאי

לפרש ,דהכי קאמר ליה ,כיון שטענתך מטעם הציווי דכל הנהרות הולכים

הוא לצדיק שאוכל דבר איסור ,אם כן ליכא שמירה מאיסור הנאה מטבל,

אל הים ,וכמו שפירש רש"י ד"ה רצון קוני ,אם כן אגזור עליך שתיבש

ומהלימהשנהנהידיאכילתבהמתוסוףסוףאינהאכילהשלאיסורשל

וממילאיפקעממךהציווי,ובחרהנהרלחלוקולבטלשעהאחת,ולאלבטל

הצדיק .ועל כרחך בעינן למימר אליבא דתוס' ,דאיכא שמירה לבהמת

לעולםמקיוםרצוןה'[.

הצדיק שלא תאכל היא גופא דבר האסור מחמת מעלתה אף דליכא שום

י

מסכת חולין דף ז – דף ח
א תמוז – ב תמוז התשע"א
איסור מדינא ,וכן משמע קצת מלישנא ד"ענייה זו הולכת וכו'" ,וכן מהא

בצע מפרוסה שאינה שלו .אבל כתב ,דעל שלימה שאינו שלו הוה מברך

דמייתו התוס' )הכא( בד"ה הא אתמר ,דהשיב להם דמחמרא אנפשה .וכן

ברכתהמוציאאםלאהיהלומשלואלאפרוסה,דשלימהופרוסהשלימה

מהא דאמרו בשקלים )פ"ה ה"א(" ,ולא כחמורו דר' פנחס בן יאיר" )והובא

קודמתלברכתהמוציא.

בתוס'שם(,דהיינודהיהמעלהבחמורו,ודלאכדבריהמהרש"אשלאהיה
מעלהבחמורוכלל.ואקושייתהמהרש"אדשמאידעהחמורשאינומעושר,

דףחע"א

צריךלומר,דנהידאיכאשמירהשלאתאכל ,מכלמקוםליתלהדעתכלל.

א(גמ' ,א''ר זירא אמר שמואל ליבן סכין וכו' .לכאורה צריך עיון  מה

ועל מה שהביא המהרש"א ,דמקשין שהחמור יתן עיניו צריך עיון ,הא

שייכות סוגיא זו להכא ,הא לא קאי אמתניתין ,ולא שייכא נמי לסוגיות

החמוראינוברדעתלעשר,ועוד,דאינובעליםואינויכוללעשר[.

דלעיל,וצריךעיון).א.ל.[(.

טו(גמ',אבללקחןמתחלהלאדםונמלךעליהםלבהמהחייבלעשר .הקשה

ב(גמ' ,ליבן סכין ושחט בה שחיטתו כשרה חידודה קודם לליבונה .כתב

בהגהותמלאהרועים,דהאר'פנחסלאהיהנהנהמשלאחרים,ועלכרחך

הרשב"א ,דמשמעות לשון "קודם" דלאחר פעולת החיתוך מחמת החידוד

דזביןשעוריםאלומהםלאכילתבהמתו,ואםכןהואלקחןמתחלהלבהמה

הליבוןנמיפועלבסימנים,וכןמשמענמימדאמרינןבסמוך"תאשמעדאמר

ופטור מלעשר .ותירץ ,דלקחן בתחלה לעצמו ,ולא הפריש מהן כיון שקנאן

ר' זירא וכו' אלמא חבטה קדים" .והקשה ,דאם כן אמאי הכשיר ר' זירא,

מחבר ,דמסתמא היה מתאכסן אצל חבר ,והיה סבור דהחבר עישרן .עוד

דלמאאחרשחתךקצתושלוושטאתיהבלהסכיןושורפןונוקבןקודםגמר

תירץ,דבאמתר'פנחסקנאןלבהמהולכךלאעשרם,ומכלמקוםכיוןדהוא

השחיטה וטרפה כדמוכח מדאקשינן והא איכא צדדין .ואיןלבאר ,דחדודה

לאו מעם הארץ קנאן אלא מחבר ,וחבר זה קנאם לאכילה ,כבר נתחייבו

גומר השחיטה קודם שיפעול בה ליבונה ,דאם כן שוחט בסכין רעה טרפה,

במעשר וכמו הלקוח ודאי לבהמה שחייב לעשר ,וכאן חשוב כודאי דהרי

והוה ליה למימר "ליבן סכין יפה ושחט בה" .הלכך פירש ,חדודה קודם

כברנתחייבלעשרדמאי.

לחתוךעדשאיןביכולתהליבוןלפעולבהכלל,כעניןדכתיבבאיוב)מ"אג'(

טז(גמ' ,כמדומה אתה שמודר הנאה מישראל אני ישראל קדושים הן וכו'.

"מיהקדימניואשלם",דהיינושאיןאחרבאאחריו,והאדאמרינןלקמן"תא

פירש רש"י ד"ה ישראל קדושים הם ,וראויין ליהנות מהם .ועיין תוס' ד"ה

שמעליבןשפודוהכהבונדוןמשוםמכותאש",ופרקינן"התםנמידברזיה

ויש שיש לו .אבל המהרש"א פירש ,דהכי קאמר אין אני מודר הנאה ,אבל

מיברז"דהיינוחדוד,אלמאאףבחדודאמרודאתיהבלאבתריהושרף,דהא

ישראלקדושיםהם.והנהנהמהםכאילונהנהמדברקדושוכאילומעל,דיש

נידון משום מכות אש .היינו דודאי מתוך חידודו אין כח האש פועל בו

רוצהואיןלוואסורליהנותממנו,כדאמרינןאסורליהנותמסעודהשאינה

לשעתוכלל,ומהשנידוןמשוםמכוותאש,לאומשוםאשושלחדוד,דהא

מספקתלבעליה,ויששישלוואינורוצה,וגם כןאסורליהנותממנודכתיב

מתוךשהואחדאיןכחוחםואיןבוכדילישרף,אלאמשוםדצדדיהשפוד

"אלתלחם"וגו'ובסוטה)לח(:אמרינן,הנהנהמצריעיןעוברבלאושנאמר

שורפים סביבות המכה ,לפי שאין כותלי המכה מרחיבין ככותלי בית

"אלתלחם".

השחיטה,ומשוםהכינדוןמשוםמכוה.

יז(גמ',עקירנאלהואיכאצערבעליחיים.כתבבשו"תתרומתהדשן)חלק

ג(גמ',אמרר'זיראאמרשמואלליבןסכיןושחטוכו'והאאיכאצדדיןבית

ב'סימןק"ה(,דהיכאדעושהלצרכוולתשמישיו,איןאיסורצערבעליחיים,

השחיטה מרווח רווח .כתב הרא"ש )סימן ח'( ,דהרי"ף לא הביא דברי ר'

דלא נבראו כל הבריות אלא לשמש את האדם ,כדאיתא בקידושין )פא,(:

זירא,וכןהרמב"ם )פ"אמשחיטההכ"ב(כתב,ליבןסכיןושחטבהשחיטתו

והוכיח כן מכמה מקומות .והא דאמר ר' פנחס בן יאיר דאיכא בהא צער

פסולה .וטעמייהו משום דאיפלגו אמוראי לקמן )יז (:גבי בדיקת סכין ,אי

בעליחיים,דהתםלאקעבדלתשמישוולייפותואלאכדישלאיזיקו,וההיא

בעינן לבדוק אתלת רוחתא דסכין ,ורב יימר אמר דלא בעינן אתלתא

היזקאלאשכיחאכלכך,דמסתמארבינוהקדושלאהוהמגדלמזיקבתוך

רוחתא ,והוכיח מהא ד"אמר רבי זירא ליבןסכין ושחט בה שחיטתו כשרה

ביתו ,כדתניא בבבא קמא )טו ,(:מנין שלא יגדל אדם כלב וכו' ,אלא דר'

שחדודהקודםלליבונה",וקשיאלןוהאאיכאצדדין,ואמרינןביתהשחיטה

פנחסמרובחסידותוהוהקפיד.ומהשמנהגהעולםלהזהרולהמנע,אפשר

מרווח רווח ,וכיון דקיימא לן כר' אשי דמצריך אבשרא ואטופרא ואתלתא

דהיינולפישאינםרוציםלנהוג מדותאכזריותנגדהבריות,שיראיםדלמא

רוחתא,אםכןליתלןביתהשחיטהמרווחרווח,וטריפהמחמתצדדין.אבל

יקבלו עונש על ככה ,כדאשכחן בבבא מציעא )פה ,(.דנענש רבי על דאמר

רבינו יונה דקדק ,מדקאמר "מי לא אמר ר' זירא" ולא "דאמר רבי זירא",

לעגלא"לכךנוצרת".וכעין זהכתב בנודעביהודה)קמאיורהדעהפ"בפ"ג

שדברי ר' זירא היו הלכה פסוקה בימיהם ,ומקשה ממנה כמו ממשנה

ותנינאיו"די(וכןהובאברמ"א)אבןהעזרסימןה'סעיףי"ד(.

וברייתא,וישלומר,דאפשרדהלכהכר'זיראדמירווחרווחלהנצלמכויית

יח(גמ',קטילנאלהואיכאבלתשחית .כתבהנודעביהודה)קמאיורהדעה

הלבון שאין מתפשט לצדדין ,אבל פגם הסכין יוצא בצידי בית השחיטה

פ"בפ"גותנינאיו"די'(,דלהמיתבעליחייםליכאאיסוראמשוםצערבעלי

וקורעתו,ומהשלאהשיבולרביימרכן,היינומשוםשנראהלהםדברפשוט

חיים,ולכךכשאמרלו"קטילנאלהו",לאהשיבודאיכאצערבעליחיים.

וקל .עוד יש לחלק ,דשאני התם שיודע שהסכין מלובן ,ומכוין שלא יטהו

יט(גמ',והואדקאזיללדברמצוה.הקשה המהרש"א )בחידושיאגדות(,הא

לצדדין,אבלפגימהשבצדדין,אםלאיבדוקתחלה ,פעמיםשיששםפגימה

איתא בקדושין )לט ,(:דשלוחי מצוה אינן נזוקין לא בהליכתן ולא בחזרתן.

ואין יודע ,ולא יזהר מלהטות .וסיים דכן כתב הראב"ד ,דר' זירא לא שרי

ותירץ ,דמהאי טעמא קאמר דמרצה כדם עולה ,שהעולה באה לכפר על

אלא בדיעבד ]דהא נקט "ליבן סכין"[ .ולפיכך צריך בדיקה אתלתא רוחתא

הרהורי הלב ,ואפשר דבהדי דאזיל לדבר מצוה קמהרהר בעבירה הוה,

שאין סומכין על זהירותו אפילו הוא אומר אני אשחוט ולא אטה ,כדרך

ושכיחהזיקא,וכהאיגונאאמרינןבסוףמכילתין.

שאמרו לעיל )ב" ,(:ובמוקדשין לא ישחוט שמא יגע בבשר" ,וכל שכן כאן

כ(גמ',מימיולאבצעעלפרוסהשאינהשלו.פירשרש"יד"הבצע,ברכת

שאיןיודעשיששםפגימה,שאיןנזהרמלהטות,ואפילובדיעבדאםלאבדק

המוציאוכו'.וביאר המהרש"א)בחידושיאגדות(,דאפילו ברכתהמוציאלא

אתלתארוחתאפוסליןאותהשמאהטה.ועייןבאותהבאה.

יא

מסכת חולין דף ח
ב תמוז התשע"א
ד(גמ'שם.עייןבאותהקודמת ,ובחידושיהגרע"אלשולחןערוך )יורהדעה

דמסתברכצדהאחרוןולקולא.וכןמוכחמדתנןבעבודהזרה )סב,(.השוכר

סימן ט'( כתבליישב דברי רב יימר ,דמאי דנקט ר' זירא לשון דיעבד ,היינו

את הפועל לעשות ביין נסך שכרו אסור ,ומפרש בגמ' משום קנס ,אלמא

משוםדבעיקליפתביתהשחיטה,דקודםגמרהשחיטהבלעסכיןמאברמן

שאין הנאה של איסורי עבודת כוכבים נאסר בדיעבד ,אלא שקנסו בפועל

החי והבליעו בגמר השחיטה בסימנים ,ואף אי ליכא ששים בבהמה לא

כדי שלא ישכיר עצמו לעבודת כוכבים .וכן הוכיח מעבודה זרה )מח (:עיין

נאסרהכולה,שהריהבהמהלמטהותתאהגבר,ולאבעינןאלאכדיקליפה,

שם.

ואםכןחיישינןשמאישכחלקלוף.



ה(רש"י ד"ה ביטל אחרון את הראשון ,בתוה"ד ,ונולד בו חצי גריס שחין

דףחע"ב

אחר וכו' .ביאר המהרש"א ,דהכא ודאי הוצרך לפרש דהחצי גריס שחין

י(גמ' ,השוחט בסכין של עובדי כוכבים רב אמר קולף .הקשה הרשב"א,

האחר,נולדבואחרשביטלהמכוהאתחציהגריסהראשון,דאיהוהביה

למאן דאמר בית השחיטה רותח היכי סגי ליה בקליפה ,הא שמנונית

קודם שביטל חצי גריס האחר ,לא הוה נפקא מינה מידי בביטולו אחר כך,

דאיסורא מפעפע ונבלע בכל .ותירץ ,דבית השחיטה אינו רותח גמור ואינו

כיון שנטמא כבר ,שהיה בו גריס שלם של שחין ,אבל בבעיא דליבן שפוד,

בולעאלאכדיקליפה,ועייןמהשתירץ עוד .ובשיטהמקובצתכתב,דאפשר

אףאיהוהביהההואחציגריסמעיקרא,מכלמקוםאינימאדחבטאקדים,

דהיינומהשכתברש"יבד"הביתהשחיטהרותח",ובלע".

ההבל הבא אחריו מיד מבטלו קודם שהחבטה נעשה שחין ,ולא היה כאן

יא(תוס'ד"ההשוחטבסכין,צריךלהעמידביודעיןבהשהיאבתיומאדאי

גריסשלםשלשחיןמעולם.

לאו הכי אמאי קולף וכו' .אבל בחידושי הר"ן והרשב"א כתבו ,דאיכא

ו(גמ' ,התם נמי דברזייה מיברז דהיינו חידוד .פירש רש"י ד"ה דברזייה

שמנוניתולכךאסוראףבאינובןיומו.

מיברז,שלאהכהובכחאלאדקרוואיןכאןחבטאאלאהבל.אבלהרש"ש

יב(גמ',רבהברברחנהאמרמדיח.הקשההרשב"א,תיפוקלידמכלמקום

כתב,דלשוןהגמ'דלפנינומשמעדרוצהלומרדמיירידדקרובראשהשפוד,

צריך להדיחו משום דמו .ותירץ בשם רבינו הרב ,דאי משום דם סגי ליה

וכיון דשם הוא חדוד אין הבל האור שבו חזק ודקירתו קודם להבלו ,וכמו

בשפשוףבעלמא,עדשיצאוהמיםבלאמראהדם,אבלמשוםשמנוניתסכין

דשניבסכין.ורש"ידלאפירשכן,נראהדגרס"התםדברזייהמיברז"ותולא,

שלאיסור,בעילשפשףיפהיפה,עדשיסורממנושמנובאומדןהדעת.ועיין

וכמושהעתיק.

שםעוד.

ז(גמ' ,סכין של עבודת כוכבים מותר לשחוט בה .עיין תוס' ד"ה מותר

יג(גמ' ,לימא בהא קמפלגי דמר סבר בית השחיטה רותח וכו' .ביאר

לשחוט .והרשב"א הוסיף ,דגבי עבודת כוכבים בהנאה תליא מילתא ,כיון

הרשב"א ,דאףשאיןביתהשחיטהרותחגמורשאפילוהידאינהסולדתבו,

דכתיב "לא ידבק בידך מאומה מן החרם" ,דהיינו שנאסר שיבא לו ריוח

ולענין תולדת האור בכשיעור זה אינו רותח אלא פושר ואינו מבליע ,מכל

והנאה,ולכךהכאדהפסידומרובהמהנאתואיןמתקןומרויח,אלאמקלקל

מקום לענין בית השחיטה דרכו לבלוע ולהבליע בשיעור החם המועט שבו

ומפסיד] .ולכאורה צריך עיון ,אי נימא הכי בכל איסורי הנאה ,בקל וחומר

כדיןרותח.

מעבודהזרהדחמירא[.

יד(גמ',דהיתראנמיבלעהאברמןהחי.הקשההמנחתחינוך)מצוהתנ"ב

ח(גמ',ואסורלחתוךבהבשר.כתבהרא"ש )סימןט'(,דיראהדהאדקאמר

אות ז בקומץ המנחה( ,למאן דאמר בהמה בחייה לאו לאיברים עומדת,

"אסורלחתוךבהבשר"היינולכתחילה,ולאשיאסרהבשרמשוםלאידבק

ליכאאיסורכלזמןשהואחי,והיאךשייךלומרדבלעמאברמןהחי.וכתב,

בידך מאומה מן החרם ,שהוא נהנה מעבודת כוכבים ,ולא דמי להא דתנן

דלדעת רש"י לקמן )קב (:ד"ה רבי פוטר ,דמשום בשר מן החיאיכא גם כל

בעבודהזרה)מט,(:נטלהימנהעציםוהסיקבותנורחדש,דאוסרהתנור,או

זמןשהיאשלימה,ניחאדבלעמבשרמןהחי,אבללתוס')שם(ד"השאין בו

אפה בו את הפת בתנור ישן ,שהפת אסורה ,או נטל הימנה כרכר וארג בו

כזית ,דפליגי וסברי דכי היכי דלאו לאיברים עומדת ,הכי נמי אינה עומדת

הבגד ,דאסור ,דהכל נעשה באיסור ,אבל הכא בשביל חיתוך הבשר בסכין

לחתיכת בשר ,קשה וצריך עיון גדול .אמנם לדעת הרמב"ם דאיכא איסור

שלעבודתכוכבים,לאנעשהכלהבשרבאיסור.והוכיחכן,מדפריך"ותיפוק

שאינוזבוחישלומרדבלעמאיסורדאינוזבוח.ועייןבשחיטתחולין.

ליהמשוםשמנוניתדאיסורא",דאינימאדנאסרכלהבשר,מאיפריך,הא

טו(גמ' ,שם .כתב בספר פרי יצחק )סימן כ"א( ,דמוכח מהכא דדבר חי

אתאלאשמועינןדנאסרכלהבשר,דאימשוםשמנוניתלאנאסראלאמקום

מפליט .ובקהלות יעקב )סימן ה( תמה ,דאם כן כשאדם נוגע בדבר רותח

החתך ,וגם אי נימא דפריך אהיתרא ,דתיפוק ליה דמותר לשחוט בה או

יאסר משום בשר מן החי כיון דחי מפליט .ולכך כתב ,דהא דמפליט הכא,

מותרלחתוךבה,משוםדמקלקלכיוןדאיכאשמנונית,נמיקשהמאיפריך,

היינו משום דקרוב לגמר שחיטה כבר לית ביה חיות גמורה ,ועיין שם

האאיצטריךלאשמועינןדהבשרמותר,וכחדהיתראעדיףטפי,לאשמועינן

שהאריך.

דאףדאסורלכתחילהמשוםשמנונית,אםחתךאושחטבדיעבדשלאנאסר

טז(גמ' ,הטבח צריך שלשה סכינין אחת ששוחט בה וכו' .פירש רש"י ד"ה

הבשר,ממהשישמיענושלכתחילהאסורשהואפשוט.ועייןבאותהבאה.

אחת ששוחט בה ,דלא יחתוך בה דבר אחר שלא תפגם ותתקלקל ופעמים

ט(גמ' ,פעמים שהשוחט אסור במסוכנת .עיין באות הקודמת מה שכתבנו

שיבאלידיאיסורשישחוטבלאבדיקה.והקשהבחידושיהר"ן ,אמאיניחוש

בשם הרא"ש .עוד כתב )שם( דצריך עיון במסוכנת אם יש לדמותה להסיק

לההאכלשעהששוחטצריךבדיקה.ולכןפירש,דהטעםשלאיחתוךבה

תנורחדשולאפייתהפתולאריגתהבגד,דשמאהיתהמתהאםלאשחטה,

היינומשוםדםשעלפניו.והרשב"א כתב,דנפקאמינהלהיכאדבדקלאחר

ויש כאן הנאה מרובה ,או דלמא דוקא תנור ובגד ופת שתקונן ועשייתן

שחיטה והצניעו ,שאינו צריך בדיקה כשחוזר ושוחט עוד פעם .ועיין שולחן

נעשהונגמרבאיסוריהנאהאסרוחכמים,אבלמסוכנתשכברגדלההבהמה

ערוך)סימןי"חסעיףי"ד(,ובביאורהגר"א)ס"קכ"אוכ"ב(.

ואינה חסירה כי אם להכשירה לאכילה על ידי שחיטה ,אף שנהנה הרבה

יז(גמ' ,ואחד שמחתך בה חלבים .כתב הר"ן )ב :מדפי הרי"ף( ,דיש שלמדו

בשחיטה על ידי איסורי הנאה ,לא אסרו חכמים הנאתה בדיעבד .וכתב,

מכאןשהמנקרבשרצריךב'סכינין,אחדלחתוךבובשר,ואחדלחתוךבו

יב

מסכת חולין דף ח – דף ט
ב תמוז – ג תמוז התשע"א
החלב .ואינו נראה ,דאם כן אין לדבר סוף ,שאותו של בשר כיון שהתחיל

בכליוםאםכןלאהויקשרשלקיימא.אמנםבהגהותמרדכידחהראיהזו,

לחתוך במקום החלב אסור מיד ,אלא ודאי דאינו צריך ,והכא שאני כיון

דאף אם עשוי לקשור בכל יום ,אפילו הכי אסור בשבת ,משום דרחמנא

שהוא חותך חלב גמור סמוך לשחיטה שהוא חם .וסיים ,דמכל מקום נהגו

קרייהקשר.ובקובץעניניםכתב,דרבינותםסוברדהפטורשלקשרשאינו

שהמנקרנותןבגדועלירכו,וכלשעהשנוגעבחלבמקנחובבגד.ועייןעוד

בר קיימא הוא משום דאינו מלאכת מחשבת ,ולא מטעם דלית ליה שם

במעדנייו"ט)אותנ'(.ועייןבאותהבאה.

קשר ,ולכך שפיר הוכיח ,כיון דאם היה עשוי לקשור ולהתיר כל יום היה

יח(רש"י ד"ה חלבים ,למכור בשוק .עיין באות הקודמת .וכתב בשלטי

מותרדלאהוימלאכתמחשבת.ועייןעודבשיטהמקובצת.

הגבורים )ב :מדפי הרי"ף אות ב'( ,דמשמע מרש"י דדוקא בסכין דמחתך

כה(תוס' ד"ה ואסורה באכילה ,משום דרוב פעמים שוחט שפיר ושריא

חלבים אסור לחתוך בשר ,אבל בסכין שמנקר חלב הגיד מותר לחתוך בה

מדאורייתאלאהחמירולעשותנבלה.משמעמדבריהם,דמןהתורהשריא

בשר,וכמושכתבהר"ן.

אפילו באכילה אלא דרבנן החמירו .וכן מבואר ברשב"א דכתב ,דהוי רובא

יט(תוס'ד"הלאלסחוף,בתוה"ד,כדכתיבוישימוהחלביםעלהחזות.העיר

דתלוי במעשה ,ובהאי לא אזלינן בתר רובא ,ומשום הכי אוקמוה רבנן

בנמוקיהגרי"ב ,אמאילאמייתימהמוקדםבתורה,דכתיבבפרשתצו)פרק

בחזקת איסורא הראשונה .ועיין בבינת אדם )שער רוב וחזקה אות ה'(

ז'פסוקל'("אתהחלב עלהחזהיביאנווגו'".דמהאיליףלה במנחות)סב,(.

שאסורהמטעםקנס.אמנם הרמב"ם)פ"אמשחיטההי"ב(כתב ,כלהשוחט

שכןמביאמביתהמטבחיים.

צריך לבדוק הסימנין לאחר שחיטה ,ואם לא בדק ונחתך הראש קודם



שיבדק ,הרי זו נבלה ואפילו היה השוחט זריז ומהיר .ולכאורה משמע

דףטע"א

דאסורה באכילה מדאורייתא .וכן כתב בתבואות שור )סימן כ"ה סק"ג(.

כ(גמ',ת"ח צריךשילמודג'דבריםכתבוכו' .פירשרש"יד"הכתב,לכתוב

והכסף משנה כתב ,דהרמב"ם פסק דהוויא נבילה לחומרא] ,ולכאורה לפי

שידעלחתוםשמואילוישבבדיןאולעדות.והקשההרש"ש,דלחתוםשמו

לשוןתוס',משמעותדבריודגםלרמב"םהיינומדרבנן[.

ודאי שכיח טובא באגרות וכדומה ,ואם כן היכי אמרינן דתפילין ציצית

כו(גמ' ,בהמה בחייה בחזקת איסורעומדת .פירש רש"י ד"ה בהמה בחייה,

וברכתחתניםשכיחיטפימכתב,וכמושהקשותוס'מנחות)לה(:ד"המשעת

שהריאסורהמשוםאברמןהחיוכו'.אמנםהתוס'בביצה)כה(.ד"הבחזקת

הנחה.וכתב,דישלפרשעלדרךפירושרש"י,שילמודלאמןאתידיולכתוב

הביאופירושרש"י,והקשו,דאםכןלמהלי"עדשיודעבמהנשחטה",הא

כתיבהנאהומיושרת,כאשריצטרךלכתובשו"תואגרותשלוםוכיוצא,כי

כיוןדחזינאשמתהשובלאשייךבהאיסוראברמןהחי,שאינואלאמחיים.

לעניןחתימתודשכיחא,יוכללעשותהעלידיסימנאבעלמא,ואפילועלידי

ולכןפירשו,דחזקתהאיסורהיינוחזקתשלאנשחטה,ומשוםאיסורשאינה

אותאחתמשמו,כדאשכחןבגיטין)לו.(.עודכתב,דאפשרנמילומרדיכוון

זבוחה ,דרחמנא אמר "תזבח ואכלת" שחוט ואכול .ועיין פלתי )סימן ד'

גם על טהרת הלשון שיהא מצורף ומזוקק ובסידור יפה .אבל כתב ,דלו

סק"ב( דנקט דלדעת רש"י דמחזיקין מאיסור לאיסור ,הוא הדין בשאר

נראה,דהכוונהעלכתיבהתמהדספרתורהתפיליןומזוזותוזיוניהןותגיהן,

איסורים דמחזיקין מאיסור לחבירו .אכן בשיטה מקובצת כתב ,דדוקא

וכדאמר רב עצמו במנחות )ל ,(.דכתבו )לספר תורה( מעלה עליו הכתוב

מאיסוראברמןהחילאיסורנבלהמחזיקין,דאברמןהחידמילנבלהשהרי

כאילו קיבלו מהר סיני ,עיין שם עוד .ועיין מהרש"א )בחידושי אגדות(.

אינהשחוטה.

ובמאירי פירש ,כתב נאה ,וכתב ,דיש מפרשים דילמד תיקון שטרות

כז(גמ' ,בחזקת איסור אמרינן בחזקת טומאה לא אמרינן .ביאר המרומי

הצריכותלבניאדם,דגנאיהואאילאידעלערוךשטרכדבעי.

שדה,דאפושיטומאהלאמפשינן.אמנםברשב"אמבוארדלאמטמא,משום

כא(גמ' ,וברכת חתנים .ביאר המאירי ,שידע נוסח שלהם בעל פה ,וירגיל

דלא החמירו ברוב התלוי במעשה אלא היכא דבא להוציאו מחזקתו ,מה

עצמושידעלאמרןבעריבות.

שאיןכןלעניןטומאהכיוןדליכאחזקהלטמאות,והיינומאידאמרינןבגמ'

כב(גמ' ,ואידך הני שכיחן .פירש רש"י ד"ה הני שכיחן ,תפילין וציצית

"מרסברבחזקתאיסוראמרינןבחזקתטומאהלאאמרינן",ותנאדברייתא

וברכת חתנים מצויין תדיר הלכך הכל בקיאין בהם ואין צריכין לימוד

סבר דרבנן החמירו נמי לענין טומאה .והפרי מגדים )בפתיחה להלכות

שמעצמו יהיה בקי בהם .ותוס' ד"ה ואידך פירשו ,דהנך שכיחי להשיגם

שחיטה בשורש הד' בד"ה ודע( כתב ,דתנא דברייתא פליג בהא גופא,

ולכךאיןצריךללומדם.אמנםתוס'במנחות)לה(:ד"המשעת,פירשובאופן

וסביראליהדמןהתורהלאהוירוב.

אחר ,דר' יהודה לא מנה אלא כתב שחיטה ומילה כיון דשכיחי ,וצריך

כח(גמ' ,מי חיישינן שמא במקום נקב נקב .הקשה התבואות שור )סימן לו

ללומדםדתמידצריךלהם,אבלתפיליןברכתחתניםוציציתאיןשכיחיןכל

סקי"ט(,האכיוןדחזינאשהזאבניקבאםכןמאיריעותאאיכא.ואיןלומר

כך,וכמושפירששםבדעתםהשיטהמקובצת)אותיז(.ועייןבאותהבאה.

דספקהגמ'באופןשכתבו התוס'ד"האמרליה,דיששםעודנקביםהרבה

כג(תוס'ד"הואידך,בתוה"ד,מכאןמדקדקרבינותםדאיןצריךלקשורבכל

שלאבמקוםשיניו,דהרימלשוןתוס'לאמשמעשהוכיחודינםמלשוןהגמ',

יוםתפיליןכשמניחן וכו' ולרבינותםנראהדההיאקשירההיינוהידוק ,דאי

אלא כתבו כן מסברתם .ותירץ,דעל כרחך צריך לומר דזאב נמי אינו נוקב

קשירהממשוכיבכליוםילךאצלברחבו.וראייתרבינותםאתיאשפירבין

בודאי אלא דעלול לנקוב ,וכבר כתב כן בחידושי הרמב"ן לקמן )יב .(.ועיין

לפי מה שפירשו התוס' הכא ,ובין לפי מה שפירשו במנחות )עיין באות

עודמהשתירץבחוותדעת)סימןל"וסק"ב(.

הקודמת(,אבללרש"יליכאראיה,דהאאדרבהאמרינןדתפיליןהכלבקיאין

כט(גמ' ,איתיביה ראה ציפור וכו' חיישינן שמא במקום נקב נקב .הקשה

בהם ,וכן כתבו התוס' שם ,עוד כתבו שם ,דאין נראה כפירוש רש"י כיון

הראש יוסף ,מאי מקשינן ,הא לבהמה איכא חזקת היתר ולכן אין חוששין

דכתבושחיטהשכיחיטפימכולהו.ועייןבמהרש"א ,דפירשדתוס'הכאנמי

שמאבמקוםנקבהיהנקב,מהשאיןכןבציפורהמנקרתליכאחזקה.ותירץ,

לאפירשוכרש"ימהטעםשכתבושם.

דאיכא חזקה דגוף הפרי שהיה שלם .ועיין עוד מה שביאר בחידושי רבינו

כד(תוס' ד"ה ואידך הני שכיחן ,בסוה"ד ,ואם היה עשוי לקשור ולהתיר

מאירשמחה.

יג

מסכת חולין דף ט
ג תמוז התשע"א
דףטע"ב

וכו'בנדה )ב.(:והאדסביראליהלאביידספקטומאהברשותהרביםטהור

ל(גמ',אמרליהרבאמאישנאספקסכנתאלחומרא.כתבבשיטהמקובצת

בגוונא דליכא חזקה ,ולא אמרינן ספיקא דאורייתא לחומרא ,משום דדוקא

בשם הרי"ף ,דמאי דבעינן לדמות סכנתא לאיסורא ,היינו דוקא במקום

בספקחלבספקשומןאסרינןמספיקא,כיוןדאיןהספקתלויבמעשה,אלא

דאיכאאיסוראעםריעותא,דמדמינןלסכנתאבלאריעותא,דאינימאדאף

מעולםהיתהחתיכהזואוחלבאושומןולאידענולההיתרמעולם,ואינו

בדתרוייהו ליכא ריעותא מדמינן ,לא מצינו ידינו ורגלינו ,דכל דבר יהא

דומה לספק טומאה ברשות הרבים שאנו מסופקים אם נתחדשה שום

"שמא"ולאיהאדברמותר.

טומאה.ובשבשמעתתא)שמעתאא'פרקד'(פירש,דכונתהרשב"אדאביי

לא(גמ' ,שם .כתב הרש"ש ,דמשמע דרבא אמר כן לר' הונא ,ואי אפשר

ורבא נחלקו אי אסרינן גם בדבר התלוי במעשה .אמנם עיין באבי עזרי

לומר כן ,דהא ר' הונא מת קודם ר' יהודה ומשמת ר' יהודה נולד רבא,

)הלכותשחיטהפ"אהי"ג(דפירשבאופןאחר.

כדאיתאבקידושין)עב,(:וצריךלגרוסרבה.וכהאיגונאכתבוהתוס'במנחות

לה(גמ' ,וחולדה מהלכת על גבי ככרות של תרומה וכו' .הקשה בשו"ת

)לו(.ד"האמררבה,אהאדאיתאהתם"אמררבהאמרר'הונא",דעלכרחך

אחיעזר)חלקב'סימןא'סק"ה(מהכאלשיטתהרמב"ןלעיל)ב,(:דכלספק

"רבה"גרסינןולא"רבא",עייןשם.

טומאה ברשות הרבים או באין בו דעת לישאל לא מטהרינן בתרומה

לב(גמ' ,אמר ליה אביי ולא שאני בין איסורא לסכנתא וכו' .הקשה

וקדשים,משוםדינאדמשמרתדבעישימורוכו',דהכאמבוארלהדיא,דאף

הרשב"א,האודאיספקטומאהברשותהיחידספיקוטמא,ואםכןמנאליה

בככרותשלתרומהמטהרינןבאיןבודעתלישאל,עייןשם.

לאביי לדמויי ספק איסורא ,לספק טומאה ברשות הרבים ,דלמא לספק

לו(גמ',שאניאומראדםטמאנכנסלשםוכיסה.כתבהחזוןאיש)פרהסימן

טומאה ברשות היחיד מדמינן ליה ,וכיון שכן כל ספק איסורא בין ברשות

י"דסק"א(,דאףדרובבניאדםטהוריןהן,מכלמקוםהחמירוחכמיםעלכל

היחיד ובין ברשות הרבים אסור ,דבספק איסורא לא אשכחן הפרש בין

כלים אבודים וכדתנן בטהרות )פרק ח' משנה ג'( .והקשה בשחיטת חולין,

רשותהיחידלרשותהרבים.ותירץבשםרבינוהרב,דאבייסבר,דהאדספק

דבתוס' ד"ה שאני כתבו בתירוצם השני ,דלאו דוקא בכלים חיישינן ,אלא

טומאה ברשות היחיד טמא ,הלכתא גמירי לה מסוטה ,וגזרת הכתוב הוא,

הואהדיןבאוכליןחיישינןלאדםטמאוכו',ואמאיחיישינןהאלאהחמירו

דמדינא הוי לן למימר העמד דבר על חזקתו וטהור ,וספק טומאה ברשות

אלאבכלים.אמנםהרמב"םבפירושהמשנה)פרהפי"אמ"א(כתב,דטעמא

הרבים דטהור קם ליה אדינא ,ולאו מדגמרינן לה מסוטה ,ומשום הכי

משוםדרובבניאדםאינםטהוריןלעניןמיחטאת.

באיסור בכל גונא אית לן למימר דחזקתו כשר ,דכי מדמינןאיסורא לסוטה

לז(גמ' ,הניחה מכוסה ובא ומצאה מגולה אם יכולה חולדה וכו' פסולה.

למאי דקם בה אדינא מדמינן ,ומעתה הוכיח אביי דחזינן דאף דאיסורא

פירשרש"יד"האםיכולה,דהפסולאומשוםדנעשהבהמלאכהאומשום

לקולא,מכלמקוםמיםמגוליםדסכנתא,אזלינןלחומרא.

דבעינןמיםחייםשלאיערהמכליזהלכליאחר.וכתבבתרומתהדשן)סימן

לג(גמ' ,שם .עיין מה שכתבנו באות הקודמת ,ועיין במאי דכתב הרשב"א,

רס(,דנפקאמינהביןב'הטעמיםלעניןאםאותםמיםפסוליםלנטילתידים,

דדוקאבדברשהואבחזקתהיתראמראביידספקולהקל,אבלבדברשאין

דמשוםמלאכהאיכא,ומשוםמיםחייםליכא,ובתוךדבריומסיק,דאףלפי

בוחזקהכלללאלהיתרולאלאיסור,כגוןספקחלבספקשומן,ודאיספקו

הטעםדפסלינןמשוםמלאכה,מכלמקוםכשריםלנטילתידים.כיוןדמעיקר

אסור,ואיכאתנאדאיתליהדקאיעלהבאשםתלויכדאיתאבכריתות)יז(:

הדין בטלי אותו המים שמקיא הנחש ברוב מים הכשרים ,ודוקא לענין מי

ובנדה)יד.(:

חטאתהחמירודלאבטילי.ועייןבאותהבאה.

לד(גמ' ,אמר ליה התם הלכתא גמירי לה מסוטה מה סוטה וכו' .הקשה

לח(תוס' ד"ה אם יכולה חולדה לשתות ,בתוה"ד ,וקשה לפירושו וכי מה

הרשב"א,וכיליתליהלרבאדאזלינןבתרחזקה,ואםכןאמאיקאמרדספק

מלאכה שייכא בשתייה וכו' .תירץ הבית יוסף )או"ח סימן קס( ,דבאמת

טומאה ברשות הרבים הלכתא גמירי לה מסוטה ,הא בלאו הכי יש לטהר

מעיקר הדין לא חשיב מלאכה ,אלא דהוי חומרא לענין מי חטאת ,ולענין

מדיןחזקה.ותירץבשםרבינוהרב ,דהכאקמקשיאביימספקטומאהבגונא

נטילתידיםלאחשיבהךמלאכהלפסולהמים.וכמושהסיקהתרומתהדשן

דאיאפשרלאוקמיהאחזקה,וכההיאדר'שמעוןבמקוהשנמדדונמצאחסר

המובאבאותהקודמת.
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