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בס"ד ,ח אלול התשע"א.

מסכת חולין דף עג – דף עט



דףעגע"א

ו( גמ' ,שם .הקשה בקובץ ענינים לעיל )עב ,(:דהא ניחא אי איירי

א( גמ' ,מטביל עד מקום מדה .הקשו התוס' ד"ה מטביל ,דאידך ליהוי

בהחזיר ידו דכל איסורו הוא משום "בשר בשדה טריפה" ,דאהא איכא

חציצהדהוימיעוטוהמקפידשחוצץבכלים.וכלכןכתבו,דאייריבידות

למימר טרפה תוכיח,דמהני שחיטה לטהר מידי נבילה אף דלא הועילה

הכלים העשויים כחוליות .אמנם הר"ש במקוואות )פ"י מ"ה( כתב,

להתירו באכילה .אבל אי לא החזיר ידו ,דלא מהני ליה שחיטה משום

דבבית הסתרים דכלים לא קפדינן אחציצה.וביאר התורת חיים,דהיינו

דאינו במחיצת אמו ,מהיכי תיתי דיהני ליה שחיטת אמו לטהרו מידי

טעמאמשוםדלאקפדיאינשיאחציצהבביתהסתריםדכלים.ובחידושי

נבילה.ותירץ,דכי היכי דילפינן מבשר בשדה טרפה דתו לא מהני ליה

הר"ןכתב,דמאידאמרינןדמיעוטהמקפידחוצץ,היינודבשעתהטבילה

חזרה ,הוא הדין דילפינן נמי ,דגם היכא דיצא חוץ למחיצתו ,אכתי

קשה עליו שעומד שם ,אבל הכא בידות הכלים ,הא ניחא ליה שיהיה

כטרפה הוי דלכל הפחות מהני ליה שחיטה לטהרו מידי נבילה] .ויש

מחוברעדשעתהקציצה.

לדון לפי דבריו כיצד יהיה הדין במקום החתך ,דאמרינן לעיל )סח(.

ב( גמ' ,שם .כתב המאירי ,דיש שפירשו דצריך לשקעו במים רק עד

דמהני ליה החזיר ידו,ופירש רש"י )שם(ד"ה לעולם דמקום החתך לאו

מקום המדה ,אמנם גדולי המפרשים תמהו עליהם ,דאותו יד שאינו

מבשר בשדה נפקא ,אלא מבהמה בבהמה נפקא ,דלכאורה כיון דלאו

חפץ בה הוי כחציצה ,ואף דהוי כמיעוט ואינו מקפיד ,הא מכל מקום

מבשר בשדה טריפה נפקא ,הדרא סברת רבי מאיר דכי היכי דבלא

צריך שיבוא עליו מים .ומשום הכי ביארו ,דוודאי דבעינן לשקעו כולו

החזירה לא מהני לה שחיטת אמו להתירו באכילה,הוא הדין דלא יהני

במים ,אלא דעד מקום המדה הוא מכלל הטבילה וצריך להקפיד שלא

לעניןלטהרהמידיטומאתה).ח.ו.[(.

יהיהעליוחציצה,אבלטפילא.

ז( ]גמ' ,שם .עיין לעיל באות ה' ,ולכאורה יש ליישב קושיית הקובץ

ג( תוס' ד"ה מטביל ,ואם תאמר ואידך להוי חציצה .הקשה האבי עזרי

ענינים ,דוודאי דמדינא השחיטה מהניא אף לאבר היוצא ,דסוף סוף

)פ"ב ממקואות הט"ו(,למה להו לאקשויי מדין חציצה,תיפוק ליה דהא

האברהואחלקמהבהמהשהותרהבשחיטה.אלאדגזירתהכתוב,דדין

ליכא ביאת מים על אותו מקום ,דהא אף אי נימא דמדין חציצה לאו

האבר היוצא כדין הטריפה ,ושפיר הוי איסור בעלמא כטריפה גופה.

חציצה היא ,מכל מקום ביאת מים הוא טעון] .אמנם עיין באות

)ח.ו (.אמנם אי נימא דהיתר דבן פקועא מדין "כל בבהמה" אינו היתר

הקודמתולאקשיא[ .

לבהמה בכללותה אלא לכל חלק שבתוכה ,ואם כן אי אפשר לומר

ד( גמ' ,דאמר אבוה דשמואל טרפה ששחטה מטמאה במוקדשין .פירש

שהאבריגרראחרעיקרהבהמה[.

רש"ילקמן)קכג(:ד"המטמאהבמוקדשין,דאייריבטריפהשלמוקדשין.

ח( גמ',אמר להן לא אם טיהרה וכו'.ביאר התפארת יעקב,דכוונת רבי

וכתב הרש"ש לעיל )כ:על רש"י ד"ה ואי אמרת(,דמדברי הרמב"ם )פ"ב

מאיר לדחות דליכא להוכיח מטרפה ,משום דהתם דהבהמה גופה

משאר אבות הטומאה ה"ח( מבואר ,דהאי חומרא דרבנן קאי אכל

נטרפה והשחיטה לא הועילה להתירה באכילה ,מהני לכל הפחות

הטריפות,דגזרו עליהםדמטמאות קודש ולא חולין.והעיר,דהכימשמע

לטהרה מידי נבילה .אבל הכא באבר היוצא ,דהשחיטה הועילה למה

נמימדברירש"ילעיל)סח(:ד"המגעטריפה.

שבגוף הבהמה אף להתיר באכילה ,אי נימא דמהני נמי אאבר היוצא,

ה( גמ',אמרו לו טרפה תוכיח וכו'.הקשהבקובץ עניניםלעיל)עב,(:מה

מהיכי תיתי דלא תועיל אף להתירו באכילה ,ומהא דבאכילה לא

ראיה מטרפה ,הא שאני טריפה דמה שהשחיטה לא הועילה להתירה

התירתו,על כרחך דלא חשיב כגופה של בהמה,ואף לענין לטהרו מידי

באכילה ,אינו משום חסרון בשחיטה ,אלא דאיסור טרפה דרביע עלה.

נבילה לא תהני לו .ועלה השיבו רבנן ,דליכא למימר דמאי דלא מהני

אך הכא באבר היוצא ,דלא מהני ליה שחיטת אמו להתירו באכילה 

ליה השחיטה הוא משום דלא חשיב כגופה,דהא חזינן דטפי מתרת מה

משום דיצא ממחיצתה,מהיכ"ת דלענין לטהרו מידי נבלה יהני.וביאר,

דחוץ לגופה ,אלא גזירת הכתוב היא דאבר היוצא אסור באכילה אף

דמאידטריפהאסורהבאכילה,נמיהוימשוםריעותאבמעשההשחיטה

דחשיב כגופה של בהמה ,אבל לטהרו מידי נבילה שפיר מהניא.

דטרפה דלא מהני להתיר באכילה ,ושפיר איכא למילף מהא אף לענין

ובהגהותמלאהרועיםביאר,דרבימאירורבנןפליגיאםהעוברירךאמו

אבר היוצא ,דאף דהשחיטה לא הועילה להתירו באכילה ,מכל מקום

וחשיבכגופה,אילאוולאחשיבכגופה.

יכולה לטהרו מידי נבילה] .ויסוד הדברים כבר מבואר במכתבים

ט( גמ' ,מאי טעמא דרבי יוחנן אליבא דרבנן .ביאר בחידושי הרשב"א,

הנדפסים בסוףספר חידושי מרן רי"ז הלוי )עמוד עט(בשםאביוהגר"ח.

דהא איפכא מסתברא,וכסברת רבי מאיר לעיל,דאבר בהמה גופה הוא

ועיין עוד בחידושי הגר"ח )סטנסיל( עמוד רנה[ .ועיין באות הבאה.

ומסתברא טפי להתירו ,אבל אבר עובר דלאו מגופה מהיכי תיתי

אמנם עיין בצל"ח לעיל )יז(.שכתב,דאיסור טריפה אינו משום ריעותא

להתירו.

במעשההשחיטהדטרפה,אלאמשוםאיסורטרפהדרביעעלה.

י( ]גמ' ,שם .לכאורה נראה לבאר ,דאף דטעמייהו דרבנן דמהני ליה
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שחיטה לטהרו מידי נבילה ,משום דילפינן לאיסור אבר היוצא ,משום

עושהניפולקאיאאברדווקא[.

דהוקש לטרפה מקרא ד"בשר בשדה טרפה"  וכמו שנתבאר באות ו',

יז( ]גמ' ,אילימא באבר דעובר מיפלג פליגי .צריך לומר דלהאי סלקא

כיוון דלהאי גיסא דשחיטה עושה ניפול ילפינן לה נמי מדכתיב "בשר

דעתין דהא דאמר רבי יוחנן ד"אין שחיטה עושה ניפול" ,אאבר דעובר

בשדה טרפה" וכלדקמן )עמוד ב( איכא למימר דהשחיטה מהניא ליה

קאי,איןפירושוכ"איןשחיטהעושהניפול"דאמרינןגביאברהמדולדל,

לכלהפחותלטהרומידיטומאתנבילה).ח.ו.[(.

דבאבר המדולדל פירושו ,דעל ידי השחיטה לא אמרינן דהאבר נפל מן

יא( גמ' ,האי אית ליה תקנתא בחזרה .פירש רש"י בד"ה בחזרה ,דהכי

הבהמה כדאמרינן במיתה .אבל באבר דעובר שיצא ממחיצת אמו

אמר רבי יוחנן לעיל )סח ,(:דאבר עצמו אם חזר מותר באכילה .וכתב

הנידון ,אם השחיטה מהניא ליה אי לאו ,והיינו "אין שחיטה עושה

בחידושי הרשב"א,דהא ניחא לשיטת רש"י לעיל )סח (:ד"ה אין לידה.

ניפול"דאמרינן[.

אבל לשיטת הגאונים והרי"ף )כד :מדפי הרי"ף( ,דאף רבי יוחנן מודה

יח( תוס'ד"ההוכשרו,בתוה"ד,דמזהלאהוימשנימידי.ביארהמהר"ם,

דלאבר גופיה ליכא תקנה אכתי תיקשי .ועיין חידושי הר"ן לעיל )סח(:

דאי נימא דהא דדם מכשיר הוא רק משום דאין שחיטה עושה ניפול,

דכתב ,דמאי דאמרינן דאית ליה תקנתא בחזרה ,אליבא דלישנא קמא

מה יהני לומר דהוכשרו דקתני אבשר קאי ,הא כיון דשחיטה עושה

דרבייוחנןהוא.ואףדדחינןלה,האלהאיאוקימתאדסוגייןנמידחינן.

ניפול,אףלעניןהבשרלאיהנילהכשירו.



יט( תוס' ד"ה אי מההיא ,הקשה הרב רבי שמואל וכו' .הקשה הגרע"א

דףעגע"ב

)בגליון הש"ס( ,מאי קשיא להו ,הא אף אי נימא דרבי מאיר סבר

יב( גמ',בשלמאלרבישמעוןבןלקישלדבריהםקאמר.הקשההתפארת

ד"שחיטה עושה ניפול" ,אבל בדעת רבנן פשיטא דאין שחיטה עושה

יעקב ,מנין לריש לקיש דרבי מאיר לדבריהם דרבנן קאמר ,אבל איהו

ניפול וכדסברי לענין אבר עובר ,ורבי שמעון דקאמר לא הוכשרו

סבר דאף אבר המדולדל לא מהני ליה שחיטה אפילו לטהרו מידי

בשחיטה ,אליבא דרבנן קאי .ועיין בשו"ת הגרע"א )נדפס בחידושי

נבילה .דלמא רבי מאיר גופיה הכי סבירא ליה דשאני אבר המדולדל

הגרע"א(שכתב,דדבריהתוס'שייכילקמן)עו(:עייןשם.

דכגופה דבהמה הוא,ושפיר מהני ליה שחיטת אמו לכל הפחות לטהרו

כ( גמ' ,להביא האבר והבשר המדולדלין בבהמה .ומסקינן ,דהוי מצוות

מידי נבילה.ותירץ,דמלישנא דרבי מאיר "וכי מי מטהרו לאבר זה מידי

פרוש בעלמא .עיין בש"ך )סימן נה סקי"א( דנחלקו הראשונים האם

נבילה שחיטת אמו אם כן תתירנו באכילה" ,משמע ,דלא משכחת לה

איסורו כאיסור "אבר מן החי" דאסר אף לבן נח,או דהוי "מצות פרוש"

שחיטה דלא מהני להתירה אף באכילה .ואף דבטריפה גופה מהני

בעלמא,ולישראלנאמרהולאלבןנח,ואפילומשוםלפניעיורליתבה.

לטהרה מידי נבילה,שאני טריפה דאיסור טרפות דידה מעכב אכילתה,

כא( גמ' ,דתניא וכו' ושחטן שהן אסורין ואמר רבה וכו' אין בהן אלא

אבל הכא באבר המדולדל דהבהמה גופה הותרה בשחיטה ,אי חשיב

מצוות פרוש.כתב רש"י )עד(.ד"ה אלא מצוות פרוש,דמדרבנן בעלמא

כגופה של בהמה לענין לטהרו מידי טומאת נבלה,הוא הדין דתהני אף

הוא והאי קרא אסמכתא בעלמא היא .וכתב המגיד משנה )פ"ה

להתירובאכילה].ועייןמהשכתבנולעילעמודא'אותה'[

ממאכלותאסורותהי"א(,דלדעתהרמב"ם)שםה"ו(,איסוראדאורייתא

יג( גמ' ,אמר רבי יוסי ברבי חנינא מאי טעמא דרבי יוחנן אליבא דרבי

הואאלאדאיןלוקיןעליו,דומיאדחצישיעורדכיוןדאתיאמריבויאאין

מאיר .כתב בחידושי הרשב"א ,דצריך לומר דהברייתא שהובאה לעיל

לוקין עליו .ועיין בפרי חדש )סימן סב סק"ז( שכתב ,דמה דאינו לוקה

)עמוד א(לא נודעה להם,דהא מבואר בה להדיא דשאני אבר מדולדל

בחצי שיעור אינו משום דאתי מריבויא ,אלא משום דבכל האיסורים

דמגופה של בהמה היא ,ומאי קמשמע לן רבי יוסי ברבי חנינא.

אכילה כתיב .ומה שכתב הרמב"ם דאינו לוקה ,הוא משום דהוי לאו

ובחידושי החתם סופר כתב ,דאיכא למימר דהברייתא דלעיל איירא

שבכללות ,דהא מהאי קרא ד"בשר בשדה טרפה" ילפינן נמי לאבר

בשוחטבהמת טרפה,דהשחיטה מעיקרא לא הועילהאלא לטהרה מידי

היוצא דעובר,ואבר המדולדל בבהמה,ומשום הכי אין לוקין עליו.ועיין

נבילה.אבל הכא איירי בבהמה כשרה הניתרת באכילה,ואי לאו דרבי

כרתי )סימן נה סק"ז(דדן בדעת הרמב"ם,מחמת איזה שם איסור נאסר,

יוסי בר חנניא ,הוי אמינא דכי היכי דאינה מתרת את האבר באכילה,

ונפקאמינהלעניןבןנח.

הכינמידלאתטהרנומידיטומאה.

כב( ]גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,לכאורה צריך עיון לדעת הרמב"ם,

יד( תוס' ד"ה מאי טעמא ,קצת קשה דשאני אבר בהמה דמדאורייתא

מאי ראיה איכא מהא דאין שחיטה עושה ניפול,דלפימהשפירשרש"י

שרי .הקשה הקובץ ענינים ,דלמא היא גופא כוונת הגמ' לאקשויי.

אדרבה מהאדמרבינן לאיסורא מדאורייתא ,חזינןדשחיטה עושה ניפול.

וביאר ,דאם כן ,לא הוי לה להקשות דווקא אליבא דרבי מאיר ,הא

)ח.ו (.ולכאורה יש לבאר דבריו על פי מה שביאר ברבינו גרשום בד"ה

אפילולרבנןקשיא,היכיילפינןאברהמדולדלמאברהיוצאדעובר.

נקוט,בתוה"ד,כדחזינןהכאדאיןבואלאמצותפרישהדאסורבאכילה

טו( בא"ד ,שם .עיין לקמן אות כ ,דלדעת הרמב"ם )פ"ה ממאכלות

ואינו מטמא .דהיינו דחזינן לה מהא דהברייתא ילפא לאבר המדולדל

אסורותהי"א(,האימצוותפרושמדאורייתאהואאלאדאיןלוקיןעליו.

לתת עליו שם איסור אכילה ,ולא לענין טומאה ,דהיינו דאף בגוונא

ולדבריולאקשהמידי.

שהבהמהתישחטלאיטמאשמהיכיתיתי[

טז( גמ',במאי עסקינן אילימא באבר דעובר.כתב התפארת יעקב,דהאי



דסלקא דעתין דאיירי באבר דעובר ,לא קאי אהא דאמר דמיתה עושה

דףעדע"א

ניפול ,דמהיכי תיתי שמיתת הבהמה תעשה בו ניפול ,דאף דיצא

א( גמ' ,אמר רב חסדא מחלוקת באבר דעובר חי אבל באבר דעובר מת

ממחיצת אמו ,כיוון דמתה לא חשיבה מחיצה דידיה,דהא אם חי הוא

דברי הכל שחיטה עושה ניפול,ורבה אמר וכו'.פירש רש"י ד"ה דעובר

מהניא ליה שחיטת עצמו,ואםמת,כולו אסור משוםנבילה,אלא וודאי

חי ,דיש במינו שחיטה .והעיר המהרש"א ,הא על כרחך בעובר בן ח'

דמיתה עושהניפול קאיאאברדבהמהגופה.וסלקאדעתין למימר דהא

אייריהכא,וכדהוכיחוהתוס'בד"המחלוקת,ומהשייךלומרדישבמינו

דשחיטה אינה עושה ניפול איירי בעובר,ואתי לאשמועינן דכולי עלמא

שחיטה ,הא תנא דמתניתין לעיל )עב (:סבירא ליה דאין שחיטתו

מודו בה].וכןכתב רש"י בריש סוגיין בד"ה שמיתה עושה ניפול דאאבר

מטהרתו דאין במינו שחיטה ]וכדלקמן בגמ'[ .וביאר ,דאף דשחיטת

המדולדל קאי ,דהיינו דאף לסלקא דעתין דאעובר קאי ,הא דמיתה

עצמו לא מהניא ליה,מכל מקום שייך בהיתר דשחיטה,דהא ניתר אגב

ב

מסכת חולין דף עד
ח אלול התשע"א
אמו ,ולהכי מהני אף למה שבחוץ ,אבל עובר מת לא שייכא ביה

תאכלו" ,והיינו דווקא למידי דבר אכילה ,אבל דם דבכלל משקה הוא,

שחיטהכללועייןבאותהבאה.

לא נפיק מהאי קרא .והא דילפינן מהא ד"מה חלב ושתי הכליות

ב( גמ',שם.עייןבאותהקודמת,ובאמרימשה)סימןדסק"ה(ביאר,דרב

האמורים באשם מוצא מכלל שליל",היינואתולש חלב מעובר שבמעי

חסדא סבר ,דהשחיטה מהני לרבנן לטהר גם את האבר שבחוץ מדין

אמובלאשנשחטה,דליתליהשריותאד"כלבבהמה"].ולכאורהנראה,

נבלה ,אף דאינו נכלל בהיתר ד"כל בבהמה" ,והיינו משום דחל היתר

דאף למה שנתבאר לעיל אות ב,דבעובר חי טעם התירו משום דחשיב

השחיטה גם על העובר ,כיוון דהווי כאחד מאבריה וסימניו נחשבים

כמושנשחטבעצמו,לאולמימראדלאשייךביההתיראד"כלבבהמה",

לשחוטים ,ואסור באכילה רק משום "בשר בשדה".והיינו אף בעובר בן

דוודאי שייך אף ביה ,אלא דאיכא ביה נמי משום שחיטת עצמו ,ועיין

ח' ,כיון שהוא חי ואם יחתוך ממנו אבר יהיה חייב משום "אבר מן

שם[.

החי" ,ומשום הכי שייך ביה דין היתר השחיטה אגב אמו .אבל בעובר

ח( מתני' ,מצא בן תשעה חי טעון שחיטה וכו' .כתב רש"י בד"ה טעון

מת דחל עליו דין נבלה ,ואינו מותר משום דהוי כשחוט ,אלא מקרא

שחיטה ,דחדשים גרמי ליה .והקשה בחידושי הרשב"א ,דאי בחדשים

ד"כל בבהמה תאכלו" ,מהיכי תיתי להתיר האבר שאינו בכלל ההיתר,

תליא מילתא ,אמאי בבן ט' מת מודה רבי מאיר דשרי בלא שחיטה.

הא לא היה במחיצתה .דהיינו ,דבגזרת הכתוב ד"כל בבהמה תאכלו"

והביא דבעלי התוס'פירשו,דלא אסר רבי מאיר אלא בחדשים ובשיצא

איכא שני דינים ,א .כשלא שייך לומר דהוי כשחוט דהיינו בעובר מת,

לאויר העולם קודם מיתה .ובשם הרמב"ן כתב ,דמאי דאסר רבי מאיר

והיינו משום דסתמא כתיב "כל בבהמה תאכלו" .ב .בעובר חי שנעשה

בכלו לו חדשיו היינו היכא דבר שחיטההוא.אבלכלדאינובר שחיטה,

כשחוט על ידי שחיטת אמו.וילפינן לה מדאצטריך קרא ד"בשר בשדה"

מודה רבי מאיר דיש להתירו מטעם כל בבהמה.ועיין עוד ברא"ש )סימן

לאסור אבר היוצא ,דבשלמא למאן דאוסר אף בהחזיר ,שפיר בעינן,

ה( .והרש"ש כתב ,דטעות סופר נפלה ברש"י ,וצריך לגרוס "חדשים

אבללמאןדמתירבהחזיראמאי.אבלהשתאניחאשפיר,דהווהאמינא

ואויראגרמי",וכמבוארברש"ילקמן)עמודב(ד"החלבו.

דגםהאברהיוצאמותר,כיוןדהעוברכשחוט,וכמודמהנילטהרמנבלה



הכי נמי מותר באכילה ,הלכך בעי קרא לאסור.אולם רבה דפליג סבר,

דףעדע"ב

דגם במת מטהרת השחיטה את האבר היוצא ,ומשום דחשיב כחי

ט( מתני',קרעה ומצא בה בן ט'חי טעון שחיטה לפי שלא נשחטה אמו.

וכאחדמאבריה,ועלכןגםהאברהיוצאטהורמנבלה.

כתב התפארת יעקב,דמדברי רש"י ד"ה קרעה נראה,דהאי קרעה היינו

ג( גמ',או דלמא אפילו לרבנן ד'סימנין אכשר בה רחמנא.כתבו התוס'

שהרגה בלא שחיטה .ותמה ,דאם כן פשיטא דאיך יותר בלא שחיטה.

לקמן)עה(.ד"הלדברי,דאףדמסיקרבאגביהשוחטאתהטרפהדמהני

ועוד ,דלישנא ד"קרעה" לא משמע הריגה .ומשום הכי ביאר ,דאיירינן

שחיטתו אפילו לרבנן ,שאני התם דיצא כבר לאויר העולם ,אבל הכא

בבהמה חייה שקרע את בטנה כדי להוציא עוברה ,ובעוד העובר

דאיירי במעי אמו דלא יצא לאויר העולם יש לומר דלא מהני סימנין

במעיה ,שחטה ,דהוי אמינא דשפיר מהני ליה שחיטת אמו אליבא

דידיה .וכן כתב בחידושי הרשב"א )בסוגיין( .וביאר ,דכיון דבמעי אמו

דרבנן.וקמשמע לןדדווקא נשחטה אמו קודם שיראה אוירהעולם מהני

הוא ,דלמא סימניו לא חשיבי סימנין .והר"ן )כה :מדפי הרי"ף( כתב,

ליה שחיטת אמו ,אבל הכא דכבר ראה אויר העולם ,הרי הוא כילוד

דשאני שוחט את הטרפה דסימני אמו לא מהני ליה ,משום הכי מהני

וטעון שחיטה לעצמו.וכבר בחידושיחתם סופר ביארבהאיגוונא,אלא

ליה סימנין דידיה,אבל כל היכא שיש לו סימני אמו,איכא למימר דאין

דכתבדמוכח מכאן,דקריעת השלפוחית שהולד מונחבו לא מטריףאת

לוסימניעצמו.

הבהמה ,וציין לעיין לעיל )נו (:ובתוס' שם וביו"ד )סי' מ"ה( ועיין גם

ד( גמ' ,שם .כתב הט"ז )יור"ד סימן כד סק"ד( דמכאן מוכח דפסול

בתוס'יו"ט.

"חלדה" לא הוי אלא בגוונא דהסכין אינה מגולה כיוון ששוחט מתחת

י( גמ' ,למעוטי רובעו וחורש בו .כתב הרש"ש ,דרובעו היינו בין רבעו

דבר הקשור בצואר ,דאי לאו הכי אמאי לא פסלינן לשחיטת העובר

בעצמווביןהרביעעליומיןאחר.עודכתב,דהואהדיןדהוימצילמימר

מטעם חלדה.ותמה על הלבוש )בסימן יד(שכתב,דאף בכהאי גוונא יש

דאתי למעוטי שאינו מקבל טומאה .אמנם התפארת יעקב כתב ,דהאי

בו משום חלדה .אמנם בנקודות הכסף כתב ,דהאי דספיקא דרב

דאמרינן למעט רובעו ,היינו דהבן פקועה פטור מסקילה ,משום דחשיב

הושעיא,אם תמצי לומר דהשוחט תחת מטלית לא הוי חלדהדנסתפקו

כשחוט ,וכי היכי דקיימא לן בסנהדרין )עח (.דשור טרפה שהרג פטור ,

לעיל)ל.(:אינמי,כלדלאיצאלאוירהעולםלאהויחלדה.

משום"דכמיתתבעליםכךמיתתהשור".

ה( גמ' ,שם.כתב הגרע"א )בגליון השולחן ערוך סימן יד( ,דלכאורה יש

יא( תוס' ד"ה למעוטי רובעו ,דסלקא דעתיך דגרע מבהמה מפרכסת.

לומר דהאי ספיקא איירי דוקא היכא דהאם חיה ,דבכהאי גוונא איכא

הקשה בקובץ ענינים ,דאדרבה ,אם במפרכסת דלית בה חיות גמורה

למימר דהולדאינו חשובכגוף בפני עצמו,אלא חלק מאמו,אבל במתה

הרובעהחייב,בןפקועהשישלוחיותגמורה,לאכלשכןשיהיהחייב.

חשיב רק כמונח בקופסא ושפיר מהני ליה שחיטה .אמנם כתב ,דיש

יב( גמ' ,לדברי המתיר בחלבו מתיר בדמו .להלן בסוגיין מסקינן ,דריש

לדוןמטעםחלדה.ועייןבאותהקודמת,ובאותג'.

לקישלעניןכרתאיתמר,דמאןדמתירבחלבו,סביראליהנמידאיןכרת

ו( ]רש"י ד"ה ושחט בה בן ט' חי ,ויצא אחר שחיטתו ואמו קיימת.

בדמו .וביאר הר"ן )כה .מדפי הרי"ף( ,דהיינו משום דסבירא ליה דאין

לכאורהכוונתו,דאילו אמו נשחטה קודם שהוציאוהו,ממה נפשך מהני

לעובר חיות בפני עצמו,אין דמו חשיב "דם הנפש" לחייב האוכלוכרת,

ליהשחיטה,דהאנמצאמתבמעיאמובשעתשחיטתה[.

אלאחשיבכדםאיבריםגרידאדאיןבואלאאיסור.ועייןבאותהבאה.

ז( מתני' ,ומוציא את דמו .פירש רש"י בד"ה ומוציא את דמו ,דדווקא

יג( גמ' ,ורבי יוחנן אמר אף לדברי המתיר בחלבו אוסר בדמו .כתב

חלבו שרי כדילפינן לקמן )עה" (.מחלב ושתי הכליות האמורין באשם

בחידושי הרמב"ן ,דמאי דקאמר רבי יוחנן דאוסר בדמו ,היינו דמחייב

דהוצאו מכלל שליל" .אבל דמו לא גרע מדם האיברים דקיימא לו

כרת .ודווקא אליבא דרבי יהודה דמחייב כרת אף ב"דם התמצית"

דעובר עליו בלא תעשה .אמנם בחידושי הר"ן כתב ,דליכא למימר

קאמר,ולית ליה לדרשת "דם וכל דם".אבל לרבנןדלא חייבוכרת בדם

דשריותא דחלב מהא דהוצאו באשם מכלל שליל,דהא מבואר בסוגיין

התמצית הוא הדין דבדם עובר אינו מחייב כרת .והוסיף ,דאף דהרי"ף

דאף גידו שרי ,אלא שריותא משום דהוי בכלל "כל אשר בבהמה

)כה.מדפיהרי"ף(נקטלישנאדרבייוחנן,לאולמימראדחייבכרת,אלא

ג

מסכת חולין דף עד – דף עה
ח אלול – ט אלול התשע"א
איסורא בעלמא .אמנם בחידושי הר"ן כתב ,דמאי דקאמר רבי יוחנן

אינו משום דחשיב כשחוט ,אלא דשחיטת אמו מתירה אף אותו .ועיין

דחייב כרת ,היינו אפילו אליבא דרבנן ,דכיון דיש לו חיות בפני עצמו

לעיל)עמודא(אותב'.

דד' סימנים אכשר בה ,שפיר חשיב דמו כדם הנפש דכולי עלמא מודו

יט( ]רש"י ד"ה אין מונין ,בסוה"ד ,דנעשה כאגוז המתקשקש בקליפתו

דישבוכרת.

שהבהמה שומר שלו .מבואר מדבריו דטעמא דריש לקיש דחשיב כחד

יד( גמ',אליבא דרבי מאיר לא תיבעי לך.כתב בחידושי הרמב"ן,דמאי

גופא ,משום שהבהמה שומר לעובר ,והוא הדמיון לאגוז שקליפתו

דאמרינן דלרבי מאיר פודין בו,היינו למאידסלקאדעתיןדהאדאיבעיא

שומרת עליו .ולכאורה נראה לבאר בדעת רבי יוחנן ,דכיון דבבן ט'

לן היינו אליבא דרבנן ,ומשום דהוי כבישרא בדיקולא ,אבל למאי

איירי ,וכדכתב רש"י בד"ה איבעיא להו,חשיב ליה כבהמה בפני עצמו

דמסקינן דמגזרה שוה "שה שה" מפסח ילפינן לה ,הוא הדין דלרבי

דהאיכולכברלחיותבלאאמוואיןלהחשיבוכשומר[.

מאיראיןפודיןבו.ועייןלקמןאותטז.

כ( גמ',איתיביה רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן הבשר מגע נבלה וכו'.

טו( רש"י ד"ה מאי אהני לך,ומסתברא דהאי ממעט דכבישרא בדיקולא

כתב הבעל המאור )כה .מדפי הר"ף( ,דהקושיא מרבי מאיר דאמר מגע

הוא.העיר המהרש"א )על תוס'ד"ה דגמר(,דרש"י לעיל ד"ה דגמר שה

נבלה היא ,דאי לרבנן דאמרי מגע טרפה ,ולקדשים ,מאי קשיא ,נימא

שה ,פירש ,דמשום פסול "יוצא דופן" ממעטינן ליה ,והכא משמע

דהכשרבחיבת הקודש .וכתב הלב אריה,דלכאורה ליכא למימר דחיבת

דמשום דהוי כ"בשרא בדיקולא" ומשום שחוטה ממעטינן ליה.

הקודש מכשרת העובר ,דהא הווי יוצא דופן ואינו ראוי לקדשים,

ובמהדורא בתרא כתב ,דסברא ד"כבישרא בדיקולא" גרידא וודאי דלא

והמקדישו הוי כמקדיש עצים ואבנים ,דאין גופן קדוש והוי חולין

מהני ,דהא כנגדה איכא לסברא דהא רהיט ואזיל ,אבל שפיר איכא

בעלמא,וכדכתבהרמב"ם)פ"גמאיסרימזבחה"י(.

למימר דהאי סברא עדיף טפי למעט מהאי גזירה שוה דאין פודין בבן

כא( ]גמ' ,שם .מאי דנקט הבעל המאור )עיין באות הקודמת( דלרבנן

פקועה ,דכיוצא דופן חשיב ,משום דבלאו הכי לא הוי שה גמור משום

דאמרו דהוי מגע טרפה איכא למימר דמשום חיבת הקודש הוא,

דכבישראבדיקולאדמי.

לכאורה היינו דוקא כשיטת רש"י לקמן )קכג(:ד"ה מטמאה במוקדשין,

טז( תוס'ד"ה דגמר שה שה,בתוה"ד,ואי אפשר לומר כן דאם כן לרבי

דבעובר דקדשים איירי .ויוכרח נמי כפירוש המהרש"א )לעיל אות יז(

מאיר היאך פודין בו .ובחידושי הרמב"ן כתב ,דוודאי דיוצא דופן הוי

דמאידנקט רש"י בןט'חי לאודווקא.דהא לשיטת רש"י ליכא לאקשויי

ואף לרבי מאיר אין פודין בו ,ומאי דאמרינן דאליבא דרבי מאיר לא

מרבנן אלא מרבי מאיר דאיהו איירי דווקא בבן ח' .אבל לשיטת

תיבעי לך,היינו למאי דסלקא דעתין דלא ילפינן "שה שה" מפסח,אלא

הרמב"ם )פ"ב משאר אבות הטומאה ה"ח( ,דרבנן איירי אף בעובר

אין פודין משום דהוי "כבישרא בדיקולא".ורב אשי דהקשה למר זוטרא

חולין ,דמדרבנן מטמא במגעו קדשים ,ועיין לעיל )עג (.אות ד' ,ליכא

סבר ,דמאי דאמר מר זוטרא דאין פודין בו ,לאו משום ד"כבישרא

לדוןהכאמשוםחיבתהקודש,דהאהעוברגופיהחוליןהוא).ח.ו.[(.

בדיקולא" הוא ,דהא רהיט ואזיל ,אלא משום דיליף גזירה שוה מפסח,



ומשום הכי הקשה דאםכן אמאי לא בעינן נמי זכר תמים ובן שנה.עוד

דףעהע"א

כתב,דאףדרש"יבד"המאיאהניליה,פירשדהיינוטעמאדממעטינןבן

א( גמ',בשחיטה יבישתא ודלא כרבי שמעון.הקשה הלב אריה,הא אף

פקועה משום ד"כבישרא בדיקולא",לאו למימרא דרבנן בלבדסברו כן,

לרבי יוחנן דאמר תרי גופי נינהו ואוקים לה דעברה בנהר ,צריך לומר

דלרבי מאיר נמיאיכא למימר דעדיף טפי למעוטי בן פקועה ,משום דאף

דאתיא דלא כרבי שמעון,דהא לרבי שמעון שחיטתו מכשרתו וכדאמר

בשאר קדשים אשכחן דממעטינן ליה .ובחידושי הר"ן נמי כתב,

רבי יוחנן גופיה לעיל )עד].(:ולכאורהישלומר דלא קשיא מידי,משום

דלמסקנתסוגייןדילפינןמפסח,אףלרבימאירלאיועיללפדותבו,דאף

דמאי דמסקינן "ודלא כרבי שמעון" ,אכולי עלמא קאי ולאו דווקא

לדידיהלאושהגמורהוא,ועדיףלמעטומגזרהשוהד"שהשה".

אליבא דריש לקיש[ .ותירץ ,לפי מה שכתבו התוס' לעיל )עג (:ד"ה

יז( גמ',איבעיאלהומהולמנותבוראשוןושני.פירשרש"יד"האיבעיא

הוכשרו בדמיה ,דכל היכא דאסורה באכילה מדרבנן ,מודה רבי שמעון

להו ,דקאי אבן ט' חי שבבטנה .ובחידושי הרמב"ן כתב ,דאיירי בכל

דאין השחיטה מכשרתו לקבלת טומאה.והכא נמי כיון דעבר בנהר על

עובר הניתר בשחיטת אמו ,בין בן ח' חי או מת ,ובין בן ט' מת לכולי

כרחךדהפריסעלגביקרקע,ובכהאיגוונאאףלרבנןטעוןשחיטתעצמו

עלמא או חי אליבא דרבנן .ובעל המאור )כה .מדפי הרי"ף( הכריח

מדרבנן כדלקמן )עמוד ב( ,ואף רבי שמעון מודה דאין השחיטה

מהמשך סוגיין,דעל כרחך איירינן אפילו בבן ח'חי,אבל לא במת.ועיין

מכשרתו .אמנם הני מילי לרבי יוחנן דסבירא ליה לעיל )עג (:דאין

לקמן באות הבאה.וכתבהמהרש"א,דאף רש"ידנקט בןט',לאו דווקא,

שחיטה עושה ניפול ,דלדידיה מדאורייתא האבר ניתר בשחיטת אמו,

והוא הדין דמיבעיא ליה בבן ח' חי לכולי עלמא .אמנם בקובץ ענינים

ולהכי הוצרכו התוס' לחדש דכיון דמדרבנן לא מהני ליה שחיטת אמו,

כתב ,דכוונת רש"י דאיבעיא להו דווקא בבן ט' חי ,דכיון דכלו חדשיו

אף לא מהני ליה להכשירה לקבלת טומאה .אבל לריש לקיש דסבירא

איכא למימר דכגוף אחר דמי ,ומאי דשרי הוא מגזירת הכתוב ד"כל

ליהדאליבאדרבי מאיר שחיטה עושה ניפול ,ומדאורייתאאין השחיטה

בבהמה".אבל בן ח',וודאי דכאבר מאבריה חשיב ואין מונין בו ראשון

מתרת את האבר ,שפיר איכא למימר דכל דמדאורייתא מהני ליה

ושני] .ולכאורה הכי מוכח מלישנא דריש לקיש "נעשה כאגוז

שחיטה ,מהני אף להכשירו לקבלת טומאה אליבא דרבי שמעון ,והאי

המתקשקש בקליפתו" ,דאי בבן ח' איירי תיפוק ליה דבאמת חשיב

דתניעברבנהרהוכשר,עלכרחךדלאכרבישמעון.

כאבר מאבריה .אמנם בבעל המאור )כה .מדפי הרי"ף( מבואר ,דכיון

ב( גמ' ,מאן תנא עבר בנהר הוכשר וכו' .פירש רש"י בד"ה מאן תנא,

דאיירי בבן ח' חי הוצרך ריש לקיש לדמותו לאגוז המתקשקש .ועיין

דמטמי ליה אפילו שהוא חי .כתב התפארת יעקב )לעיל עב ,(.דדווקא

באותהבאה[.

אבןט'איבעיאלןמאןתנאדמטמאטומאתאוכלין.אבלבבןח'חיכולי

יח( גמ' ,רבי יוחנן אמר מונין בו ראשון ושני וכו' .כתב הבעל המאור

עלמאמודודמטמאטומאתאוכליןמשוםדהויכמפרכסת.

)כה.מדפי הרי"ף(,דרבי יוחנן וריש לקיש פליגי אםהיתר העובר משום

ג( גמ' ,וכל שהוא חי אינו מטמא טומאת אוכלין .כתב בקובץ ענינים,

דחשיב כגופה של בהמה ,ושחיטתה מהניא אף ליה ,ומשום הכי אין

דיש להסתפק בטעמא ד"כל שהוא חי אינו מטמא טומאת אוכלין" ,אי

מונין בו ראשון ושני דהא חד גופא.או דתרי גופי נינהו,והתירא דעובר

משום דחי לא חשיב אוכל.או דלמא,דאף דבר חי יכול להיחשב אוכל,

ד

מסכת חולין דף עה
ט אלול התשע"א
אלא דהלכתא לענין טומאה ,דדבר חי אינו מקבל טומאה .ועיין שם

כתב בחידושי הר"ן ,דרבי יוחנן וריש לקיש תרווייהו סברי כרבי יהודה

שהאריךבראיותמסוגיין.

לעיל )עד (:דחלבו של שליל שרי .אלא דרבי יוחנן סבר דכיוון דקריא

ד( ]רש"י ד"ה וצריך הכשר,בתוה"ד,וכרבנן דמתניתין לא אוקמה וכו'.

רחמנא "בהמה" היהצריךלאסור,אלא דגזרההתורהדכל שהיא במעי

לכאורה יש לומר דלרבנן דמתניתין וודאי דלא מהני הא דחשיב שחוט

אמה הותרה בשחיטת אמה .וריש לקיש סבר ,דאי הוי חלב גמור לא

להחשיבו אוכל לענין קבלת טומאה ,דהא אף דשרי לה בשחיטה ,מכל

מסתבר דשחיטת אמו התירתו ,אלא דמדהתירה אותו תורה מבואר

מקום מדרבנןאסור וכדלקמן )עמוד ב(,ומשום הכי לא חשיב אוכל ואין

דאכתי לא חשיב חלב ,והיינו משום דבעינן "חדשים ואוירא" .ועיין

מקבל טומאה ,וכדכתבו התוס' לעיל )עג (:ד"ה הוכשרו לענין הכשר

ברא"ש)סימןה(שכתב,דרבייוחנןדאסרחלבואתיאפילוכרבייהודה,

שחיטהאליבאדרבישמעון[.

ודווקא היכא דשחטו חלבו מותר.וריש לקיש דהתיר חלבו,אתי אפילו

ה( גמ' ,ואזדא רבי יוחנן לטעמיה .פירש רש"י ד"ה ואזדא ,דקאי אהא

כרבי מאיר ,דכאן לא אסר חלב משום דבעינן חדשים ואוירא .וסיים,

דאמר רבי יוחנן דרבנן דמטהרי בבן פקועה הוא משום דסברי דדבר חי

דאינו כפירוש רש"י לעיל )עד (.ד"ה טעון שחיטה ,שכתב בדעת רבי

אינו מטמא טומאת אוכלין .אמנם הבעל המאור )כה .מדפי הרי"ף(

מאיר ,דחדשים גרמי לשוייה בהמה באנפי נפשיה ,ולא איתרבאי מ"כל

ביאר ,דקאי אהא דאמר רבי יוחנן דעובר ובהמה תרי גופי נינהו ומנינן

בבהמהתאכלו".

בהו ראשון ושני .דלדידיה דתרי גופי נינהו ,ואם כן העובר גופיה לא

יא( גמ',ואיכאדאמריאיתיביהרבישמעוןבןלקישלרבייוחנןמהחלב

נשחט,שפיר דמי לדגים דלית בהו שחיטה,ולבית הלל דמטמאי בדגים

וכו' .הקשה המהרש"א )על תוס'ד"ה רבי יוחנן(,מאי קשיא,הא באשם

רק משימותו ,הוא הדין בעובר דאינו מקבל טומאה עד שימות .אבל

הוי כבר לאחר שחיטה,ולאחר שחיטה מודה רבי יוחנן דלאו חלב הוא,

לריש לקישדסברדאין מונין בו ראשון ושני,וחשיבכגוףהבהמה,איכא

וכדכתבו רש"י בד"ה דהושיט,והתוס'בד"ה רב יוחנן.והביא,דהרשב"א

למימר דכמאן דאישתחיט איהו דמי,ואף בית הללדסבירא להו דבדגים

בחידושיו)לקמןצב(:ביאר,דלרבייוחנןאףדלאחרשחיטהחלבוהותר,

אין מקבלין טומאה ,הכא בעובר דאיתעביד ביה שחיטה ,מודו דמקבל

מכל מקום חלב איקרי,אלא דגזירת הכתוב היא להתירו בשחיטת אמו.

טומאהאףקודםשימות.

וכתב דדוחק ,דהא איכא למימר נמי דלענין קרבן מיעטו הכתוב ומאי

ו( ]גמ' ,רבי עקיבא אומר משעה שאין יכולין לחיות .פירש רש"י ד"ה

קשיא .וסיים ,דלדברי הרא"ש )סימן ה( שהובאו באות הקודמת ,ניחא.

מקרטע ,מפרפר וכגון שיבש בו כסלע ובין סנפיריו דתו לא חי וכו'.

דהא מסתמא האי ברייתא אף כרבי מאיר אתיא ,ולרבי מאיר שפיר

לכאורה משמעות דבריו ,דמקרטע היינו סימן שאינו יכול לחיות

קשיאלרבייוחנן.

וכגירסא דסוגיין ,והיינו דלמד דהאיכא בינייהו בין בית הלל לרבי

יב( רש"י ד"ה אוסר ,בסוה"ד ,ובשחיטת הטרפה לא מישתרי דהרי הוא

עקיבא ,דלבית הלל בעינן מת ממש ,ולרבי עקיבא סגי במה שהוא

כאחד מאיבריה.עיין בחידושי מרן רי"ז הלוי )במכתבים הנדפסים בסוף

מקרטע.אמנםעייןבעוקצין)פ"גמ"ח(דהתםהגירסא"רביעקיבאאומר

הספר ,עמוד עט( בשם אביו הגר"ח ,דהא דלא שרינן הבן פקועה

אם יכולין לחיות".ולכאורה נראה דהכי גרסו התוס'בד"ה מאי בינייהו,

בשחיטה דאמיה ,הוא משום דבטריפה איכא חסרון בעיקר דין ההיתר

דהא פירשו דמאי דאמרינן "איכא בינייהו דג מקרטע" ,היינו לשון כח

של השחיטה דאינה מתרת לאכילה .והיינו שכתב רש"י "דהרי הוא

וחיות גדול,ועלכןקשיאלהולבארדהאיכאבינייהוהיינוביןביתהלל

כאחד מאיבריה",דלענין שיחול עליודין היתר שחיטה מחמתאמו,הרי

לרביעקיבא,דהאמפרשאלהדיאבדבריהם,דבוודאישאםרביעקיבא

הוא כאחד מאיבריה וכי היכי דשחיטת אמו לא החילה היתר אכילה

סבר "אם יכולין לחיות" דבריו להיפך מבית הלל ,ועל כן הכריחו,

לגבידידה,הואהדיןעלהעובר.

דהאיכא בינייהו היינו בין בית שמאי לרבי עקיבא) .ח.ו [(.ועיין באות

יג( תוס'ד"הלדברי,בתוה"ד,ואפילולרבאוכו'.אמנםהתוס'בביצה)ו(.

הבאה .

ד"הוכיכתבו,דרבאושעיאפליגאדרבא,ולדידיהלאבריראדד'סימנין

ז( תוס' ד"ה מאי בינייהו ,אלא בין בית שמאי לרבי עקיבא קאמר .עיין

אכשרבהרחמנא.

באות הקודמת ,אמנם המהר"ם סבר דתוס' נמי גרסי "שאין יכולין

יד( גמ' ,אמר רב חסדא השוחט את הטרפה .כן היא גירסת רש"י בסוף

לחיות" וכתב ,דאף דלכאורה פלוגתייהו דבית שמאי ורבי עקיבא נמי

ד"ה ארבעה סימנים .אמנם הבעל המאור )כה .מדפי הרי"ף( וחידושי

מפרשא להדיא בדבריהם ,מכל מקום סלקא דעתין דמקשה דמשיצודו

הר"ן כתבו ,דרבינו חננאל גרס "השוחט את הבהמה" ,ובבהמה

אין יכולין לחיות,דהא לאחר הצידה תו אין חיין,ואהא אמרינן דאיכא

מעלייתאאיירי.ועייןלקמןאותטז.

בינייהודגמקרטע,דאכתייכוללחיותאםיחזירוהולמים.



ח( גמ' ,נולדו בדגים סימני טריפה מהו .כתב רש"י בד"ה נולדו ,דהאי

דףעהע"ב

איבעיא אליבא דרבי עקיבא דאמר משעה שאין יכולין לחיות .וכתב

טו( גמ' ,ואם מת טהור מלטמא במשא .כתב בחידושי הגרע"א )בשולחן

התורת חיים ,דמדברי הרמב"ם )פ"ב מטומאות אוכלין ה"ו( דפסק כבית

ערוך יור"ד סוף סימן יג( ,דמהא דשחיטת האם דנטרפה מהני לטהר

הלל דאמרו עד שימותו ,ואפילו הכי הביא להאי איבעיא ,נראה דסבר

הולד מידי נבלה ,חזינןדאיסור הולד הוי כמו האם ,ואין בו איסור עשה

דאף לבית הלל איבעיא לן .דאיכא למימר דכיון דנולדו בהם סימני

ד"וזבחת" זבוח אכול שאינו זבוח לא תאכל ,דכל מה דפעל השחיטה

טריפה,חשיביכמתים,ודמילמפרכסתלאחרשחיטהדחשיבהכמתה.

אצלהאםלהוציאמעשהדאינוזבוחפעלגםבולד.

ט( גמ',אבל דגים שאין במינם שחיטה אימא לא.הקשה בקובץ ענינים,

טז( גמ' ,אמר ליה רבא טעון שחיטה כמאן כרבי מאיר וכו' .הקשה

מה אכפת אי אין במינה שחיטה ,סוף סוף טריפה הויא ואין יכולה

בחידושי הרשב"א ,הא רבא הוא דקאמר לעיל )עמוד א( דד' סימנים

לחיות ,דהא לא נפיש חיותייהו דדגים ,ואמאי לא נימא דלרבי עקיבא

אכשיר בה,ומאי קא קשיא ליה דטעון שחיטה היינו כרבי מאיר,וליכא

מקבלים טומאה.וביאר,דאף דאמרינן דטריפה אינה חיה,לאו למימרא

למימר ד"רבה" גרסינן ,דבכל הנוסחאות גרסי "רבא" .ותירץ ,דלישנא

דהוי בגדר "אינה יכולה לחיות",דהא עד י"ב חודש שפיר חיה.ומשום

ד"טעון שחיטה" קשיא ליה ,דמשמע דשחיטת אמו לא אהני ליה כלל.

הכיאינומקבלטומאהאפילולרביעקיבא.

דאי נימא כרבנן וד'סימנים אכשיר בה,הוי ליה למימר"מותר בשחיטת

י( גמ',כי פליגי היכי דהושיט ידו למעי בהמה ותלש חלב של בן ט'חי.

עצמו" .ומאי דהסיק רב חסדא "לדידי נמי לא קשיא ד' סימנים אכשיר

ה

מסכת חולין דף עה – דף עו
ט אלול – י אלול התשע"א
בה",כוונתו ,דכי היכי דלישנא ד"מצאו מת" לרבי חייא לאו דווקא,הכי

דקאמרינן היינו דאותו בן נמצא במעיה של הקלוטה,והיינו דכתב רש"י

נמי לישנא דאמר "טעון" לאו דווקא .ובחידושי הר"ן כתב בשם הרא"ה,

דאותהקלוטהפקועההיתה,ונמצאבהעוברזה.

דסלקא דעתין דרבא דאף דד'סימנים אכשר בה,היינו למימר דבבהמה

כו( גמ',תרומת מעשר של דמאי שחזרה למקומה וכו'.כתב רש"י בד"ה

כשרה מהניא ליה סימני אמו,ובבהמה טריפה לא מהני ליה כלל סימני

אף בחול ,דשואלו לעם הארץ אם עישר את התבואה שמכר לו ,וכיוון

אמו ואפילו לא לטהרו מידי נבילה ,אלא רק סימני עצמו .ובסוף דבריו

דאין תקנה בלאו הכי,הקילו לסמוך עליו.והרמב"ם )פי"ב ממעשר ה"ד(

כתב ,דאי גרסינן "השוחט את הבהמה" לא קשיא מידי ,משום דרבא

ביאר,דאיירי בגוונא שראינו לאותו שאינו נאמן על המעשרות שהפריש

אטרפהקאמר,והכאאיירינןאבהמהמעלייתא.

תרומת מעשר מפירות של דמאי ,וחזרה התרומת מעשר ונפלה בין

יז( תוס' ד"ה ולטעמיך ,תימה כיון דשמיע ליה ברייתא וכו' .בחידושי

למקומה ובין למקום אחר ,וחזר ואמר הפרשתיה עתה ,נאמן .והשיג

הרשב"א תירץ ,דרב חסדא הוי גריס במילתא דרבי חייא "השוחט את

עליו הראב"ד,דאי נפלה לפחות ממאה,הא לא מהני לחזור ולהפרישה,

הבהמה" ,ואיכא למימר דבבהמה מעלייתא קאמר .ולהכי הוצרך רב

ואי נפלה ליותר ממאה,הא לאו מדומע הוא ומאי האידקאמרינן אימת

חסדא לאשמועינן דבטרפה קאמר .והיינו טעמא דאמר לדבריו כלישנא

דימוע עליו .ומשום הכי ביאר כרש"י ,דאיירי בנפלה לפחות ממאה,

דרביחייא.

ונאמןלומרדמיעקראתיקנהכראוי.

יח( גמ' ,הפריס על גבי קרקע איכא בינייהו .כתב רש"י בד"ה הפריס,

כז( תוס' ד"ה אף בחול ,בתוה"ד ,ואי אומר אמת אמאי לא יאכל מפני

דלרבנן טעון שחיטה מדבריהם דלמא אתי לאחלופי ולאכול בהמה

שאין שבת עליו באימה .ביאר המהרש"א ,דאף דבשבת סמכינן אהא

אחריתי בלא שחיטה .וכתב הט"ז )סימן יג סק"ד( ,דכיוון דרק משום

דאימת שבת עליו ,מכל מקום למוצאי שבת ,כיון דאפשר בתקנה לא

איחלופי הוא ,אי עבר ולא שחטו בשרו מותר .אמנם בנקודות הכסף

סמכינןאהאדאימתשבתעליו,וחיישינןדלמאאיןאימתשבתעליו.

)שם(השיגעליו,דישלפוסלואףבדיעבד.ועייןבאותהבאה.



יט( גמ' ,שם .כתב בשו"ת הרשב"א )ח"א סימן תקכה( ,דיש לברך על

דףעוע"א

שחיטה זו,דהא על מצוה דדבריהם נמיצריך לברך.וכתב הכרתי )סימן

א( מתני' ,בהמה שנחתכו רגליה מן הארכובה .כתב הרמב"ם )בפירוש

יג סק"ד(,דנראה מדבריו דשחיטתו מעכבת,וכיוןדלאסגיבלאו הכייש

המשניות( ,דנקט להאי מתניתא בפרקין משום סופה ,דאיירי בנשבר

לו לברך עליה .אמנם בפתחי תשובה )שם סק"ג( הביא משו"ת בשמים

העצם ,דאם רוב בשר קיים שחיטתו מטהרתו ,ודומה למאי דאמרינן

ראש)סימןרפג(,דאיןטעוןברכה.

דשחיטתהאםמהנילעובר.

כ( ]רש"י ד"ה הפריס ,עמד על פרסותיו לתנא קמא כיון שהלך טעון

ב( מתני',מןהארכובהולמטהכשרהמןהארכובהולמעלהפסולה.כתב

שחיטה.ישלהעיר,דמרישדבריונראהדהפריסהיינועמד,ומסוףדבריו

הרא"ש בתשובה )כלל כ סימן טז .ועיין עוד בפסקיו סימן ז( ,דארכובה

משמעדבעינןשילך.ועייןבכרתי)סימןיגסק"ג(שהסתפקבדבר).ח.ו[(.

היינו מה שנקרא "ברך" בלשון הקודש ,דהיא העצם הקטנה המחברת

כא( גמ' ,בן פקועה הבא על בהמה מעלייתא הולד אין לו תקנה .כתב

בין שני חלקי הרגל] .וכתב הים של שלמה )סימן יא( דמאי דקרי לה

השולחן ערוך )סימן יג ס"ד(" ,ובא על בהמה מעלייתא והוליד" .וכתב

ארכובה הנמכרת עם הראש ,שמא כך היה המנהג בזמנם[ .והוסיף,

הש"ך )סקי"ד( דבדווקא כתב "והוליד" ,דאילו נמצא בה ניתר בשחיטת

דבמתניתין מבואר רק כיצד הדין היכא דנחתך בין הפרקים ,אבל לא

אמו ,דממה נפשך איכא עליה היתר דשחיטה בין מצד אביו בין מצד

מבוארבגוונאשנחתךבארכובהעצמה.ואדרבה,מדיוקאדרישאמשמע

אמו.

דבארכובה עצמה פסולה ,ואילו מדיוקא דסיפא משמע דבארכובה

כב( גמ',שם.כתב בעל המאור)כז:מדפי הרי"ף(,דהוא הדין זכר מעליא

עצמה כשרה .וכתב ,דלענין דינא יש להחמיר .אמנם דעת בנו הר"ר

דבא על בת פקועה ,אותו הולד אין לו תקנה .וכן פסק הב"ח )סימן יג

יחיאל)שםברישהתשובה(,דכלהפרקהתחתוןנקראארכובההנמכרת

ס"ה(.

עם הראש ,ולמטה מן הארכובה היינו מתחילת הארכובה ולמטה,

כג( רש"י ד"ה אין לו תקנה,בתוה"ד,שאין לך שהיה גדולה מזו.הקשה

ולמעלה מן הארכובה היינו מסוף הארכובה ולמעלה .ועיין עוד בט"ז

הקובץ ענינים לעיל )סט,(.הא לכאורה "שהיה" היינו שלא יהיה הפסק

)סימןנהסק"א(שהאריךבפלוגתתהראשוניםמההיאה"ארכובה".

באמצע מעשה השחיטה ,אבל הכא דמצד אביו יש לו היתר אף בלא

ג( מתני' ,מן הארכובה ולמעלה פסולה .לעיל )מב (:איתא דעת רבי

שחיטה ,מה שייך "שהיה" .וביאר ,דדין שהיה אינו דווקא במעשה

שמעוןבןאלעזרדכשרה,לפישיכולהליכוותולחיות.

השחיטה,אלא דין הוא בהיתר הבהמה,דבעינן שיחול כל המתיר בהדי

ד( רש"י ד"ה למטה מן הארכובה ,סמוך לה מיד דלא תימה וכו' .ביאר

הדדי,ולאבהפסקה.

המהר"ם ,דהוקשה לרש"י ,אמאי לא אמר רב יהודה בפשיטות,

כד( גמ',מאי טעמא כל מילתא דתמיהא מידכר דכירי לה.כתב הרמ"א

דארכובה שאמרו היינו ארכובה הנמכרת עם הראש ,ועל כן ביאר,

)סימן יג ס"ב( ,דהיינו דהוא הדין בשאר מילי דתמיהי .אמנם בחידושי

דכוונת רב יהודה להוכיח כפירושו ,דעל כרחך האי ארכובה הנמכרת

הגר"ח )סטנסיל( כתב ,דמהא דהרמב"ם לא פסק לההיא דאביי ,נראה

עם הראש קאמר,דכיוון דלשיטתו כל חתך בעצם האמצעית טרפה,אי

דבדווקאנקטאביי קלוט.וקאיאאיסור קלוטה אליבא דרבי שמעון לעיל

נימאדמתניתיןארכובהעליונהקאמרה,האילמטהעלכרחךלאוממש

)סח,(:דסביראליהדלאמהניליהשחיטה,אבלבנמצאבמעיאמושפיר

למטה מהארכובה ,אלא למטה מכל העצם ,ופשטא דלישנא דלמטה

מהניא ליה שחיטה דאימיה ,ועלה קאמר דאם הפריס על גבי הקרקע,

משמעבסמוךלארכובהולמטה.

אף דטעון שחיטה ,מכל מקום איסור קלוטה אזיל מיניה ולא גזרו עליה

ה( בא"ד,ומכל עצם האמצעי שבו צומת הגידין קאמר.כתב המהרש"א,

משום דמילתא דתמיהא מידכר דכירי אינישי ,ומשום הכי לא פסקה

דכתבהכי לקושטאדמילתא דלהאי לישנאסבירא ליה לרביהודהאמר

הרמב"ם ,דהא לדידן דקיימא לן כרבנן דקלוטה שריא ,ליכא נפקותא

רב דאםבצומת הגידיןטרפה,כל שכן דלמעלההימנה הויטריפה.אבל

בדינאדאביי.

באמת אין צורך בכך ,משום דכיון דבצומת הגידין טרפה ,ליכא למימר

כה( רש"י ד"ה הכי גרסינן איכא דאמרי אמר אביי ,בתוה"ד ,ואותה

בסתמא דכל למטה מן הארכובה כשרה ,דהא יש מקום למטה מן

קלוטה פקועה הייתה .ביאר הש"ך )יור"ד סימן יג סק"ז( ,דבן פקועה

הארכובהדטרפה,וכדכתברש"יגופיהבלישנאדרבפפאבד"הלמטה.

ו

מסכת חולין דף עו
י אלול התשע"א
ו( רש"י ד"ה והא נחתכו,בסוה"ד ,דאם כן ניתני ניטל צומת הגידין וכל

נשברה לנחתכה ,ואף דבנחתכה למעלה מן הארכובה העליונה וודאי

שכן נחתכו .הקשה הלב אריה ,דאי תני רק צומת הגידין ,הוי אמינא

טרפה ,בנשברה למעלה מן הארכובה העליונה אינה טרפה והרש"ש

דבארכובה גופה למעלה מצומת הגידין אינה טרפה .וביאר ,דכוונת

כתב ,דרש"י לשיטתו אזיל ,דכתב לקמן )עמוד ב( בד"ה אבר אסור,

עולא לאקשויי בדרך ממה נפשך,דאי סבר רב יהודה דאי נחתך בצומת

דטעמא דשמואל דהכשיר בנשבר משום דגידין קיימי ,ולמאן דאמר

הגידין טרפה כל שכן בגובה העצם ,וכדכתב רש"י בד"ה למטה מן

דטרפה בארכובה העליונה על כרחך אין הטעם משום צומת הגידין

הארכובה ,הא סגי דליתני צומת הגידין .ואי נימא דליכא ראיה מניטל

דהא מכשיר בנחתך עצם האמצעי מעל צומת הגידין אף דליכא גידין,

צומת הגידין להטריף אף בנחתכה הארכובה למעלה מצומת הגידין,

ועל כרחך דבארכובה העליונה טעם טרפותה משום שנשברה העצם

מאיראיהדארכובהדמתניתיןהיינוהארכובההתחתונה.

עצמה.

ז( גמ' ,מאי טעמא לא אמרי ליה למטה למטה מן הארכובה וכו' .ביאר

יג( גמ' ,ואלו הן צומת הגידין וכו' .פירש רש"י בד"ה אלו הן ,דנחלקו

המהר"ם,דמעיקרא אמר דאם נחתך למעלה מן הארכובה במקום צומת

מהיכן ועד היכן כח חיותן של הגידים .וכתב המגיד משנה )פ"ח

הגידין ,אף דצומת הגידין גופה לא נחתכה טרפה .והשתא קאמר

משחיטה הי"ג( ,דכן פירשו רוב המפרשים והרמב"ם ,ולדבריהם כולי

דדווקא אם נחתכה למעלה מצומת הגידין טרפה ,אבל במקום הצומת

עלמא מודו דצומת הגידין הוא בצד הזנב .אמנם הראב"ד פירש ,דהני

גופיה,אםרקהעצםנחתכה,אינהטריפה.

אמוראי לא פליגי מהיכן ועד היכן כח חיותן ,אלא פליגי האם בגידים

ח( גמ' ,למעלה למעלה מצומת הגידין .הקשה המהרש"א )במהדורא

הפנימיים איירי או בגידים החיצוניים .ורבא בריה דרבה בר רב הונא

בתרא( דאי למעלה לאו מיד למעלה קאמר ,מי הכריחו לומר דלמטה

דאמר"מעיולאדערקומא",באליתןסימןלמקוםחיותןשלהגידים,ולא

היינו מיד למטה ולהכריח דמתניתין בארכובה התחתונה קאמר .ועיין

נחלק על אמוראי דאמרו "מאגרמא ולבר או מאגרמא ולגיו" .וכתב

בלב אריה שכתב ,דאין כוונת רב יהודה דמאי דקתני מתניתין למעלה

הרא"ש )סימן ז( דרש"י קיבל פירושו מרבותיו ,ואין לחוש לדברי

היינו למעלה מצומת הגידין,דוודאי למעלה היינו מיד בסמוך לה,אלא

הראב"ד.ועייןשםשהאריך.

כוונת רב יהודה דאתי מתניתין לאשמועינן דיש בה טריפה משום

יד( גמ',רבה בר רבהונא אמררבאשי דאגרמא ולגיו.פירש רש"י בד"ה

ארכובה עצמה ,ואף דלמעלה מיד בסמוך לה בלאו הכי טרפה משום

דאגרמא ולגיו ,דאין נקראין צומת הגידין אלא במקום אדיקתן לעצם.

צומתהגידין,מכל מקום איכאנפקא מינה לענין למעלה מצומת הגידין,

והרא"ש)סימןז(כתב,דמסתבראטפידכלחדמוסיףאדחבריה.

דאףבהישטרפהמשוםהארכובהגופה.ועייןשםשהאריךלבאר.

טו( גמ' ,אמר שמואל צומת הגידין שאמרו מקום שהגידין צומתין .כתב

ט( גמ',למעלהמןהארכובהומצומתהגידין.כתבהרש"ש,דהאי"צומת

הדבריחמודות)סימןזאותלא(,דמדבריהרי"ף)כו.מדפיהרי"ף(נראה,

הגידין"טעותסופרהוא.

דמקום שהגידין צומתין בו הוא למעלה מן הערקום וכרבא בר רב הונא

י( גמ' ,אין אומרין בטרפות זו דומה לזו שהרי חותכה מכאן ומתה וכו'.

אמר רב אסי .אמנם דעת הראב"ד )הובא בחידושי הרשב"א( ,דשמואל

כתב בחידושי הרמב"ן ,דהיכא דנחתך צומת הגידין ,שפיר מהני עתה

אתי ליתן בהן סימן דאגידים הפנימיים איירי ,דהם צומתין ולא אלו

לחזור ולחותכה למעלה מצומת הגידין ולהכשירה.דאף אי נימא דכבר

שבצדהזנב .ועייןלעילאותיג.

התחיל בה החולי ,מכל מקום טרפה לא הויא אלא מסוכנת ,וכשרה.

טז( גמ',וכמהארבעהבטדיבתורא.כתברש"יבד"הארבעהבטדי,דהם

אבלאםשחטהבעודהחתוכהבצומתהגידין,ישלפוסלהולאמהנימה

ארבע אצבעות .והרמב"ם )פ"ח משחיטה הי"ג( כתב ,דהם ששה עשר

דהיה יכול לרפואתה,משום דכל דלא חתכה אכתי טרפה הויא.אמנם

אצבעות .וביאר הכסף משנה ,דסבר ,דכל בטדא היא ארבע אצבעות,

בחידושי הרשב"א הוכיח מכמה מקומות דלעולם לא משכחת לה

וארבעהבטדיהויליהששהעשראצבעות.

רפואה לטרפה,וכל שנחתך צומת הגידין דידה,תו לא מהני לה תקנה.



ועיין בחידושי רבי שלמה היימן )סימן יא( שכתב ,דוודאי דאין כוונת

דףעוע"ב

הרמב"ן דעל ידי חתיכת רגליה למעלה מן הצומת הדרא בריא ,דהא

יז( גמ' ,בעופות שיתסר חוטי הוו .כתב הרמב"ם )פ"ח משחיטה הי"ט(,

כיון דהתחיל בה החולי דטרפה שוב לא מהני לה רפואה.אלא כוונתו,

דאם נפסק רובו של אחד הוי טריפה .אמנם בחידושי הרשב"א נסתפק

דכיון דחתוכת הרגליים דבהמה לאו טריפה היא,עתה שחתך רגליה תו

בדבר.

ליתבה "מעשההמטריף" ואיןלה דין טרפה,ואף דהכא שניטל מעיקרא

יח( גמ',מאירובורובאחדמהןוכו'.כתבהרא"ש)סימןז(,דהאילישנא

צומת הגידין דידה וודאי תמות ,אינו אלא כמסוכנת בעלמא ,דאף

דרב,וודאי פליג על מר בר רב אשי דאמר דסגי ברוב מנין או רוב בנין.

דעומדת למות ,מכל מקום כיון דלית בה "מעשה המטריף" לאו טריפה

אמנם הלישנא דבתרא דרב ,דמאי רובו רובו של כל אחד ואחד ,איכא

הויא.

למימר דשפיר אתיא כמר בר רב אשי ,ומאי דקאמר רובו של כל אחד

יא( גמ',שהרי חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיה .פירש רש"י לעיל

ואחד,היינו מן החוטים שנטרפת בהן.והוסיף,דעל כרחך דהכי פירושו,

)מח (:ד"ה שהרי ,דקאי אנחתך בשר הרגליים ,דלמעלה מצומת הגידין

דאיכפשוטודרקבגוונאדנפסקרובושלכלאחדטרפה,הוידלאכמאן,

כשרה ,ולמטה במקום צומת הגידין הוי טריפה .והתוס' בבבא בתרא

דאפילומרבררבאשיהצריךלכלהפחותרובמניןאובנין,ודוחקלומר

)קל (:ד"ה שהרי כתבו ,דלא קאי אצומת הגידין ,דהא אצומת הגידין

דרובו של כל אחד גרע מרוב מנין ורוב בנין ,דהא מר בר רב אשי

גופיה אמרינן "ואל תתמה שהרי חותכה מכאן וכו'",אלא קאי אטחול,

דהכשיר ברוב מנין או רוב בנין ,נמי ברוב שלם סגי ,דהא בכל התורה

דאמרינןלעיל)נה(:דניקבבסומכיהטרפהואילוניקבבקולשיהכשרה.

רובו ככולו .ועיין בחידושי הרשב"א שכתב ,דאיכא למימר דאתי רב

יב( רש"י ד"ה וכי מתתי פסק ליה ,בסוה"ד ,ולקמן פסק הלכתא הכי

למימר דאי נפסק רוב הקטיני ,אכתי לא מיטרפי אלא אם נפסק אף

אפילו בנשברהעצם וכל שכןבנחתך.כתב הרא"ש)סימן ז(,דאף דהתם

האלימי ברובו .אי נמי ,הכי קים להו דכל שנשאר אחד שלם ומיעוטי

לא מפורש באיזה ארכובה איירי ,מסתברא ליה לרש"י דבארכובה

דתרי לא הוי טריפה ,דדווקא היכא דנפסקו לגמרי אמרינן דסגי בחד

התחתונה איירי ,דאי בעליונה ,אמאי הכשיר שמואל התם נשברה

אלימי וחד קטיני.ועיין עוד במעדני יו"ט )אות ד(בביאור דברי הרא"ש.

למעלה מן הארכובה .אמנם כתב ,דאינה ראיה,דהא שמואל חילק בין

ובט"ז)סימןנוסק"ו(שהאריך.

ז

מסכת חולין דף עו – דף עז
י אלול – יא אלול התשע"א
יט( גמ' ,כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי מכדי תלתא הוו האיכא

)כו .מדפי הרי"ף( כתב ,דלימא דכל בשר שאין עליו עור אינו משלים.

תלתאדכל חד וחד.הקשהבחידושי הרשב"א,מאי האי דקאמר שמואל

ועייןבאותהבאה.

מכדי תלתא הוו,וכי בהא דאיכא תלתא גידי הדבר התלוי,הא טעמיה

כט( גמ' ,בר גוזלא שאני דרכיך .כתב בחידושי הרשב"א ,דהא ניחא

דשמואל הוא כדמסקינן דאפילו לא נתשייר בו אלא כחוט הסרבל

לשיטת רש"י בד"ה ולימא עור משלים ,דסגי ברוב בשר ומיעוטו בעור.

כשרה,והאריךונשארבצריךעיון.

אבל למה שביאר הבעל המאור )עיין באות הקודמת( ,דאין בשר בלא

כ( גמ' ,אמר רב למעלה מן הארכובה אם רוב בשר קיים זה וזה מותר

עור מצטרף ,אדרבה ,בר גוזלא כיוון דרכיך בעי טפי ,והיכי אמרינן

וכו' .עייןרש"ילעיל)עמודא(סוף ד"ה וכי מתתי ,דהאיארכובהדקתני

דמצטרף].ולכאורהישלומר,דאףדעורורכיך,לאולמימראדהויכבשר

הכא,היינוארכובההתחתונה.ועייןלעילאותיב.

וליתביההמעלהדעור,אלאמהנילהיחשבכבשרואףכעור[.

כא( גמ' ,שם .הקשה התפארת יעקב ,כיון דעיקר חידושו של רב

ל( רש"י ד"ה הנהו גידין הרכין ,דהוו מצטרפי לבשר וחופין רוב עצם.

דהבהמה עצמה נטרפת נמי על ידי שבירת העצם,אמאי לא קאמר לה

ביאר הרש"ש,דסבירא ליה לרש"י,דאף לסלקא דעתיה דרבה,לא מהני

ארישאדמתניתיןדאייריבנחתכורגליה.וביאר,דהאידאסררבלבהמה

גידין בפני עצמן ,דלא עדיפי מעור גוזל הרך ,דאף דנאכל ,מכל מקום

מדרבנן בעלמא הוא ,משום דרק היכא דנחתך לגמרי טרפה ,ומדרבנן

אינו מועיל אלא להצטרף עם הבשר ,וכדפסק בשולחן ערוך )סימן נה

החמירו,דכל היכא שהאבר נשבר ודניםעליוכפרוש,יש לאסור אף את

ס"ז( .ועיין בתפארת יעקב שביאר ,דפשיטא ליה דגידין בלא בשר סופן

הבהמה.ומשום הכי קאמר לה דווקא אסיפא דאיירי גבי עצם.והוסיף,

להקרעואינםמחזיקיםאתהעצם.

דלדבריו יתיישב נמי הערת התוס' בד"ה ואם לאו ,אמאי קתני נחתכו

לא( תוס' ד"ה למאי ניחוש לה ,תימה דהתם גבי פסח פליגי וכו' .כתב

ולאקתנינשברו,דהאנשברומדרבנןבעלמאהוא.

התפארת יעקב ,דלכאורה קושייתם דווקא לריש לקיש ,דדלמא שאני

כב( גמ' אמר ליה רב אחא בר רב הונא לרב נחמן לרב נמי יאמרו אבר

פסחדבעינןבשר,אבללעניןנשברההעצם,שפירמגיןכבשר,דאילרבי

ממנה מוטלבאשפה ומותרת.העיר התפארת יעקב,דלכאורהאמתניתין

יוחנן מאי קשיא,האאם לעניןפסח חשיב אוכל,כל שכן דלענין נשברה

נמי הוי ליה לאקשויי ,דאפילו בנחתך לגמרי מן הארכובה ולמטה

העצםחשיבכבשר.ואםכן,תירוצםצריךביאור,דמאיאהניהאדקתני

כשרה.ועוד תימה,וכיבכל אבר דבהמה דמוטל באשפה נמי קשיא ליה

בברייתא דבעינן עור או בשר .וביאר ,דהקשו גם לרבי יוחנן ,משום

אמאיהבהמהמותרת.ועייןמהשהאריךלתרץ.

דסברו דרבה תלי לה בפלוגתת רבי יוחנן וריש לקיש גבי גידין בפסח,

כג( גמ' ,הדר שלחוה כוותיה דרב ואבר עצמו מטמא במשא .העיר

משום דסבר דרבי יוחנן וריש לקיש פליגי אם יש לגידין טבע הבשר אי

התורת חיים,מאי האי דהוסיפו דאבר עצמו מטמא במשא.וביאר,דהא

לאו,ואהא הקשו,דבפסחים מבואר דפלוגתייהו אם אזלינן בתר השתא

דמעיקרא שלחו כוותיה דרב ,משום דקיימא לן כרב באיסורי ,אמנם

או בתר לבסוף ,ואם כן נימא דאף לרבי יוחנן אף דחשיב בשר ,מכל

לבתר הכי שלחו כשמואל,משום דמתניתין כשמואל דייקא,דאילו לרב

מקום אינו מגין .ועלה תירצו ,דמדקתני במתניתא עור או בשר ,משמע

צריךלדחוקאמאיקתניבמתניתין"דאםאיןרובבשרקייםאיןשחיטתו

דכל ששמו בשר מגין ,והוא הדין גידין אליבא דרבי יוחנן ,דכיון דבשר

מטהרתו",דווקא אלמטה מן הארכובה.והדר שלחו כוותיה דרב,משום

מיקרי,שפירמגין.

דאיכא למימר דמאי דקתני מתניתין דאין שחיטתו מטהרתו אטומאת



משא קאי ,ולאאאכילה,דדווקא לאבראין שחיטה מועילה,אבל לשאר

דףעזע"א

הבהמה ,אף דלענין אכילה לא מהני ,מכל מקום לטהר מטומאת משא

א( גמ',ועוד התורה חסה על ממונן של ישראל.הקשה הלב אריה,מאי

שפירמהני.

סלקא דעתיה דרבה,וכי משום "הפסד ממונן של ישראל" נקיל באיסור

כד( ]גמ',אריוך מנו שמואל.כתברש"י בד"ה ארויך,דהכי קרי לשמואל

טרפות.ותירץ,דרבה סבר ,דאף ריש לקיש דאמר דאין נימנין בפסח על

על שם "אריוך מלך אלסר" ,משום דהלכתא כוותיה בדינים .וכעין זה

הגידין ,חומרא בעלמא הוא .ולהכי קאמר ,דהא רבי יוחנן מדינא סבר

מצינו בפסחים )נד(.דקרי ליה שבור מלכא.וכתב רש"י )שם(ד"ה אלה,

דאזלינן בתר השתא ,ואף ריש לקיש דמחמיר ,מדרבנן בעלמא הוא,

דקריליההכימשוםדהלכתאכוותיהבדיני).ח.ו.[(.

ודווקא התם גבי פסח דיכול להימנות על הבשר החמירו דלא ימנה על

כה( גמ' ,אם עור ובשר חופין את רובו מותר .כתב הרשב"א בשם רבינו

הגידין,אבל הכאדלית ליה תקנה יש להקל .וקאמר ליה רבפפא,דריש

הרב,דאף דבמתניתין לא קתני אלא רוב בשר,לא דמיא להאי ברייתא,

לקיש מדאורייתא אסר ,ואף בטרפות יש לאסור .ועיין עוד מה שכתבו

משום דבהאי ברייתא קתני "יצא לחוץ" ,ומתניתין לא איירא ביצא

בתפארתיעקבובתורתחיים].ולכאורהישלבארעוד,דכוונתרבה,דאף

לחוץ,ומשוםהכיסגיברובבשרבלאעור.אמנםהר"ן)כו:מדפיהרי"ף(

דריש לקיש סבר דגידין לאו היינו בשר ,היינו לענין פסח דכתיב ביה

כתב ,דנראה מדברי רש"י ]לעיל )עמוד א( ד"ה אם רוב בשר[ ,דהך

"ואכלואתהבשר",אבללעניןטרפותמסתבראדחסהרחמנאעלממונן

ברייתא פירושא דמתניתין היא ,ומתניתין נמי איירא ביצא לחוץ ,דאי

של ישראל ,ולא בעינן דווקא מה ששמו "בשר" ,אלא דכל דרכיך דינו

לאוהכי,לאהויבעירובבשר.ועייןבאותהבאה.

כבשרכיוןדמגין)ח.ו.[(.

כו( גמ' ,וכמה רובו .כתב התורת חיים ,דדווקא אברייתא דאמרה עור

ב( גמ' ,שאני הכא דהדר ביה רבי יוחנן לגביה דריש לקיש .לכאורה

ובשרמיבעיאלןוכמהרובו.אבלאמתניתיןדקתנירק"רובבשר",איכא

קשה,דהארבהגופיהלאידעדרבייוחנןהדרביה,דאיידע,מאיקאמר

למימר דסגי ברוב הבשר המקיף את העצם קיים בכל מקום שהוא.

"למאי ניחוש לה" ,והדרא קושיא אמאי אישתיק .ועיין בתפארת יעקב

]אמנם עיין ברש"י לעיל )עמוד א(ד"ה אם רוב בשר,דמבואר דהאי רוב

מה שהאריך לבאר] .ואולי יש לומר ,דרבה גופיה וודאי ידע דבטומאה

עוביוורובהקיפודאמרינן,קאינמיאמתניתין[.

סבירא ליה לרבי יוחנן דאזלינן בתר סופו,ומתניתין דקתני דאזלינן בתר

כז( גמ' ,אמר ליה אנן עור או בשר תנינא .כתב הרש"ש ,דהאי תנינא

השתא יחידאה היא .אלא דמספקא ליה אי יש ללמוד מטומאה לדין

היינודמפרשינןלהדה"ויו"דקתניביןעורלבשר,לחלקאתי.

פסח ,משום דאיכא למימר דדווקא לטומאה כיון דסופו להקשות לא

כח( גמ',ולימא מר עור משלים לבשר לחומרא .פירש רש"י בד"ה ולימא

חייל עליה שם טומאה ,אבל לפסח כל דראוי לאכילה יכול להמנות

מר עור משלים ,דליבעי רוב הכיסוי בבשר ומיעוטו בעור .ובעל המאור

עליו.והואהדיןדמגיןעלהעצםהואילורכיךוראוילאכילה[.

ח

מסכת חולין דף עז
יא אלול התשע"א
ג( גמ',שם.כתב הרא"ש )סימן ח(,דכיוון דהדר ביה רבי יוחנן לגבי ריש

כאליעזר עבד אברהם ,לאו נחש הוא .ואלו הקוברים השליא בפרשת

לקיש ,כל הגידין שסופן להקשות אינם מגינים .אמנם הרמב"ם )פ"ח

דרכים לא סומכין עליו כאליעזר עבד אברהם ,ואי לאו משום דרכי

משחיטה הי"ב( כתב,דאף גידין הרכים אינן מגינין.וכתב הכסף משנה,

האמורי,ליתביהאיסורא.

דסבר ,דגידים לעולם לאו כבשר הם ואפילו אין סופן להקשות.אי נמי,

יב( גמ' ,כל בבהמה תאכלו לרבות את השליא .ביאר הרי"ף )כז .מדפי

כל גידים סופם להקשות,ומאי דאמר רבי יוחנן "גידין שסופן להקשות",

הרי"ף(,דמדכתיב"כל"ילפינןלה,דכלאשרבבהמהשריבאכילה.

לאולחילקביןהנךדאיןסופןלהקשות,אלאלרבותאנקט,דאפילוסופן

יג( גמ' ,מכדי אין שליא בלא ולד למה לי קרא קרא אסמכתא בעלמא.

להקשותנימניםעליהם.

הקשה הפרי חדש )סימן קי בכללי ספק ספיקא אות א(,לשיטת הרמב"ם

ד( תוס' ד"ה אל תקניטני ,בסוה"ד ,משמע לפי הירושלמי דבכל מקום

)פ"ט מטומאת מת הי"ב( דספיקא דאורייתא מדאורייתא לקולא ,מאי

אזיל בתר השתא בר מגביפסח דכתיב קרא.כתב המהרש"א,דתלמודא

קשיא לן קרא למה לי,הא בלאו קרא הוי אמינא דכיון דאינו וודאי דיש

דידן וודאי פליג אדירושלמי ,דאי כהירושלמי דשאני פסח דכתיב ביה

בו ולד ,שרי באכילה .וכתב השב שמעתתא )ש"א סוף פרק ה( ,דהכא

"בשר",מאי קמקשי רב פפא לרבה "ריש לקיש ואיסורא דאורייתא ואת

שאניכיוון דאיכא עליה חזקת איסור ד"אינו זבוח",ואף אי נימא דהאי

אמרתהתורהחסה",האדווקאלעניןפסחאמררישלקיש.

חזקה איתרע משום דנעשה מעשה שחיטה ,מכל מקום מידי איקבע

ה( גמ' ,דאישתקיל קורטיתא מיניה .ביאר הר"ן )כו :מדפי הרי"ף(,

איסוראלאנפיק,ואףהרמב"םמודהדבלאקראאסור.

דמקצת מן העצם התעכל ונפל לארץ ,ואיבעיא ליה האם אף בכהאי

יד( גמ' ,עור חמור ששלקו מהו .כתב התפארת יעקב ,דמהא דאיבעיא

גוונא מהני עור ובשר חופין .וכתב ,דאחרים פירשו,דאיירי בגוונא דרק

ליה בעור חמור ,נראה דבשאר עורות פשיטא ליה דחשיב אוכל,

משוםדאישתקיל קורטיתאישבעורובשר להקיף רובו,ואיבעיא ליה אי

ולכאורה היינו טעמא,משום דעור חמור קשה ביותר ובלא שליקה אינו

בתר השתא אזלינן ,או דכיון דאילו איתיה לכולי עצם לא היה עור

ראוי כלל ,ולהכי איבעיא דלמא אמרינן בטלה דעתו .אמנם העיר ,דאי

ובשר חופין אלא את מיעוטו ,הוי טריפה .ולדבריהם מאי דפשיט רבא

הכי ,מאי פשטינן מהא דתניא עור ששלקו ,דלמא בשאר עורות איירי.

"מכדי נשבר העצם ויצא לחוץ תנן" ,כוונתו ,דכיון דיצא רובו לחוץ תו

וביאר,דאימייריבשארעורות,שליקהלמהליהאבבישולסגי.

איןהבהמהחיהבמיעוטהנכסה,ומהליאיתיהומהלינפל.



ו( גמ' ,מתלקט מהו מתרוסס מהו מתמסמס מהו וכו' .ביאר הט"ז )סימן

דףעזע"ב

נה סק"י( ,דמתרוסס דהיינו מרודד גרע טפי ממתלקט משום דהוא דק,

טו( גמ' ,אי לטומאת נבלות תנינא .העיר התפארת יעקב ,מאי סלקא

אבל מכל מקום דבוק בעצם.ומתמסמס גרע טפי ממתרוסס משום דאף

דעתיה דתיהני השליקה לשוויה בשר לענין טומאת נבלות ,הא בשעה

איננודבוקבעצם.ועייןשםעוד.

שמתה אינו בשר.וביאר,דאיירי במחשב עליו מעיקרא לשולקו,ומשום

ז( תוס'ד"ה נתמסמס,הא דאמר באלו טריפות וכו'.אמנם הרא"ש )פרק

הכיתיכףבשעתהמיתהחלעליהנמישםנבלה.

אלו טרפות סימן מב( כתב ,דיש מפרשים דרב יהודה דאמר התם

טז( גמ',לאשנואלאשאינהקשורהבולדאבלקשורהבולדאיןחוששין

דנתמסמס רואין אותו כאילו אינו ,אנשבר העצם קאי ,דאם נתמסמס

לולד אחר .כתב הרמב"ם )פ"ה ממאכלות אסורות הי"ג( ,דהיכא

רוב הבשרהמגין עליו אינו מגין.וכתב המעדני יו"ט )שםאות ב(,דצריך

שנמצאת שליא קשורה בולד,מה שבפנים שרידאין חוששין לולד אחר,

לומרדהנימפרשילאגרסובסוגייןדאבעיאלןבנתמסמס.

אבל מה שבחוץ אסורה.והשיג עליו הראב"ד,דכיוון דאין חוששין לולד

ח( גמ' ,איבעיא להו ניקב מהו וכו' .כתב רש"י בד"ה איבעיא להו,

אחר ,מאי טעמא השליא שבחוץ אסורה ,הא שליא פירשא בעלמא

דאבשר החופה את העצם איירי] .והאי איבעיא באם תמצי לומר

הויא .וביארהמגיד משנה שכוונתהראב"דלמהשאמרההגמ' ,דמהאי

דמתלקט מהני,דאכתי איכא למימר דאם באותו רוב איכא אף נקב אף

טעמא שליה אינה מטמאה אפילו טומאת אוכלין .וכתב דאינה ראיה

דלית ביה חסרון ,דלמא הוי ריעותא בבשר ואינו מגין[ .וכן כתב אכל

להתירה כשיצאת לחוץ ,דהאלהתירהכשנמצאת בבהמה בעולהסמיך

הנך בעייא .ובחידושי הרשב"א כתב בשם רבינו חננאל ,דהנך בעייות

למקרא "דכל בהמה תאכלו" ,ועוד דכיוון שאם חשב עליה מטמא

אעצם גופה קיימי .ועיין רמב"ם )פ"ה ממאכלות אסורות ה"ח( שכתב,

טומאת אוכלין ,וחזינן דאינהפרש גמור .אמנםהאור שמח כתבדכוונת

"אושהיההבשרשעליונקביםנקבים".

הראב"ד להא דאיתא לקמן )קיג (:גדי להוציא השליא ,גדי לרבות

ט( מתני',השוחט את הבהמה ומצא בה שליא נפש היפה תאכלנה.כתב

השליל כו' ,קסבר שמואל וכו' ושליא פירשא בעלמא הוא ולא צריך

רש"י בד"ה תאכלנה ,דקמשמע לן מתניתין דלא אמרינן אבר מן החי

קרא להוציאו מכלל בשר בחלב,והכינמיהכאאינו בכלל בשר "בשדה

היא .וביארו הראש יוסף והתורת חיים ,דאף דכבר שנינו לעיל )סט(.

טריפה".

דעובר הנמצא במעי אמו שרי באכילה .מכל מקום איכא למימר דהני

יז( תוס' ד"ה הריני מטיל ,בסוה"ד ,ואם תאמר אמאי אסורה השליא

מילי עובר דבכלל בהמה הוא ,והוי בכלל "בבהמה בבהמה תאכלו".

באכילהוכו'.ועייןבשבשמעתתא)ש"אפכ"א(שתירץעלפימהשכתב

אבל שליל דאינו בכלל בהמה,אינו ניתר.קמשמע לן מתניתין דאף הוא

הש"ך )סימן קי סקכ"ז( דתרי ספיקי לא מהני בחזקת איסור דספק

ניתר,והיינומקראד"כלבבהמה"וכדאמרינןלהלןבסוגיין.

הראשון נגד חזקה הו"ל כגופו של איסור אבל תלתא ספיקי מהני ע"ש,

י( רש"י ד"ה תאכלנה ,בסוה"ד ,שגם היא ניתרת בשחיטת האם .כתב

והתם נמי איכא תלתא ספיקי דשפיר אסר ר' אלעזר באכילה אף בספק

הראשיוסף,דנראהמדבריודנקטדשליאחשיבאאוכלוניתרתבשחיטת

ספיקא ,דהא הוי ספק בשחיטה וכל דלא נשחטה איכא חזקת איסור,

אמה .ודלא כראב"ד )פ"ה משחיטה הי"ג( שכתב ,דשליא "פירשא

וספק ספיקא במקום חזקת איסור לא שרינן וכדכתב ,אבל בסוגיא דבבא

בעלמא"היאולהכישריא.והוסיף,דלדבריהראב"דצריךלומר,דהקרא

קמא )יא (.דאי נימא דיש מקצת שליא בלא ולד איכא ביה שלשה

דמייתינןבסמוך,אסמכתאבעלמאהיא.

ספיקות ,אףבספקשחיטהישלהכשיר.

יא( רש"י ד"ה דרכי האמורי ,ניחוש וכתיב לא תעשה כמעשיהם .ביאר

יח( גמ' ,סמוך מיעוטא דנדמה למחצה נקבות והוו להו זכרים מיעוטא.

בחידושי החתם סופר,דהאדלא קאמר רש"י דעובר משום "לא תנחשו",

הקשה בקובץ ענינים,דהא ניחא לרבנן דלא חיישי למיעוטא,אבל לרבי

היינו משום דאמרינן לקמן )צה ,(:דכל נחש שאינו סומך עליו ממש

מאיר דחייש למיעוטא ,אמאי לא תהיה קדושה מספק .ותירץ ,דהיינו

ט

מסכת חולין דף עז – דף עח
יא אלול – יב אלול התשע"א
משום דבמעי אמו אינו קדוש בבכורה ואיכא עליה חזקת היתר] ,ועיין

אסורלשחוטאתבנו,ובכהאיגוונאלאאמרינן"איעבידלאמהני".עוד

תוס'לעיל )יא(:ד"ה ולרבי מאיר[,והיכא דאיכא רובא וחזקה,המיעוט

כתב ,דמהא דאסר רחמנא מחוסר זמן דאותו ואת בנו בהקדש ,איכא

הוימיעוטאדמיעוטאואףרבימאירלאחיישליה.

למילף דלהדיוט שרי,ולא חשה תורה להא דאי עבד לא מהני.ובקובץ

יט( רש"י ד"ה וכל היולדות,הלכך ולד זה ספק זכר ספק נקבה וכו'.כתב

ענינים כתב ,דהאי כללא דאי עביד לא מהני נאמר רק היכא דאתינן

השב שמעתתא )ש"א פי"ח( ,דאף דנראה מלשונו דמטעם ספק ספיקא

להחיל דין ,אבל היכא דהמעשה עצמו פועל ,לא שייך לומר "אי עביד

אתינן עלה ,ליכא למימר הכי ,דהא ספק נדמה לאו ספק השקול הוא,

לאמהני".

דרק מיעוט הוי נדמה ,וכל שאינו ספק השקול ליכא לדון עליה משום

ג( מתני' ,שם .כתב בחידושי הרמב"ן ,דהבה"ג היה קונס בגוונא דשחט

ספק ספיקא,כמושהאריך להוכיח שם.אלא הכא מדין רוב ממש אתינן

אותו ואת בנו ביום אחד ,דאין לאכול את השני אלא לאורתא ,דומיא

עלה ,דרוב הנולדים אינן קדושים בבכורה .ולשונו "ספק ספיקא" לאו

דמעשה שבת].והא"ש )סימן ה(הוכיחדבריו מהאדאמרינןלקמן )פב,(.

דווקאהוא.ועייןעודבראשיוסף.

דשנים שלקחו פרה ובתה וקדם השני ושחטה,הרי זה נשכר שלא עבר

כ( תוס' ד"ה רובא בר מיקדיש ,בסוה"ד ,והא דנפל קדש הכא וכו'.

איסור ואף אכל בשר ,ומשמע דאי לאו דקדם ,לא אכל בשר[ וכן פסק

והתוס' בזבחים )פד (:ד"ה ומוציא כתבו ,דשאני נפל דכיון דאי הוי בר

בשולחן ערוך )סימן טז ס"ג( .וכתב הש"ך )שם סק"ג( ,דדווקא לשוחט

קיימא הוי ראוי להקרבה ,חלה קדושה עליו ,ולא דמי לטומטום

קנסינןאבללאחריםמותר.

ואנדרוגינוס דלעולם אינן ראויים להקרבה ,ומשום הכי לא חל עלייהו

ד( מתני' ,קדשים בפנים וכו' והשני סופג את הארבעים ופסול .כתבו

קדושהלמאןדאמרבהווייתןקדושים.

התוס'לקמן)קטו(.ד"ה מדאסר )השני(,דפסול השניילפינן ממחוסר זמן

כא( גמ',כל דבר שיש בו רפואה אין בו משום דרכי האמורי.כתב רש"י

דיום השמיני ,דכתיב ביה "ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן" ,דנתקו

בד"ה יש בו ,כגון משקה או סם או לחש שלוחש על המכה .ורש"י

הכתוב ללאו דמחוסר זמן והעמידו בעשה .ועיין שם בתפארת יעקב

בשבת )סז (.ד"ה שיש בו כתב ,דהיינו דבר שניכרת רפואתו .והקשה

דתמהעלדבריהם.וביאר,דמהילפותאד"ו"מוסיףדסוגיין,ילפינןלה.

הר"ן)כז.מדפיהרי"ף(,דהאשרינןהתםאףשןשועלומסמרמןהצלוב,

ה( גמ' ,מנין לאותו ואת בנו שנוהג במוקדשין .עיין בתוס' ד"ה מנין

אף שאין רפואתן ניכרת .ומשום הכי ביאר ,דלא אסרה תורה אלא

שביארו הסלקא דעתא דאין אותו ואת בנו נוהג במוקדשין .ובחידושי

מעשהתוהושלהםשאיןבותועלת.ועייןבאותהבאה.

הרמב"ן ביאר ,דסוגיין אתי כרבי שמעון דסבר שחיטה שאינה ראויה

כב( גמ' ,שם .בטעם ההיתר כתב הרמב"ם )מורה הנבוכים ח"ג פל"ז(,

לאו שמיה שחיטה ,ולדידיה כל שחיטת קדשים שחיטה שאינה ראויה

דכל דיגזרהו העיון הטבעי,אין בו משום דרכי האמורי,אבל כל דאין לו

היא ולאו שמה שחיטה ,וכמבואר לקמן )פ ,(:והוי אמינא דמשום הכי

טעם על דרך הטבע יש בו משום דרכי האמורי .אמנם בדרשות הר"ן

אינולוקהאףמשוםאותוואתבנו.

)דרוש י"ב( האריך להוכיח ,דאף דברים שאין הטבע גוזרם כל דעושם

ו( תוס'ד"המנין,בתוה"ד,דס"דדאתיעשהדפסחודחילאודאותוואת

לשם תועלת הרפואה ,לית ביה משום דרכי האמורי .ומאי דאסרינן

בנו .העיר הקהילות יעקב )סימן כא( ,דמאי ד"עשה דוחה לא תעשה"

משום דרכי האמורי,היינו רק העושה פעולות כדי לקבל תועלת על ידי

היינו דווקא גבי איסורים ,אבל לענין "אותו ואת בנו" דאיכא ביה נמי

בעל כח שמימי .והריטב"א )שבת סז (.כתב ,דלא אסרה תורה אלא

משום פסול )כמבואר במתניתין(,מאי יהני מהשעשה דוחה לא תעשה.

דברים של בטלה.אבל כל שיש בו טעם לרפואה ואפילו לחש,אף שגם

וביאר ,דפסולו ד"אותו ואת בנו" ,לאו מקרא דאותו ואת בנו ילפי לה,

האמורייםנהגוכן,ליתביהמשוםחוקותהגויים.

אלא מהעשה דכתיב גבי "ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן" ,דילפינן

כג( גמ',והתניא אילן שמשיר פירותיו סוקרובסיקרא וכו'.כתב בחידושי

מיניה דכל מחוסרי זמן אינן מרצין ,וכדכתבו התוס' לקמן )קטו (.ד"ה

הרשב"א ,דלמאי דפירש רש"י בשבת )סז (.ד"ה שיש בו ,דמאי דשרו

ומדאסר ,ואי נימא ד"עשה דוחה לא תעשה" ,הרי אינו בכלל "מחוסר

אביי ורבא הוא רק בדבר שרפואתו ניכרת ,צריך לומר דסיקרא לאילן

זמן",ושפירמרצה.ועייןשםשהאריך .ועייןבאותהבאה.

רפואה הוי,אלא שאינה ניכרת.דאי נימא דלית בה כלל משום רפואה,

ז( בא"ד,דהא במחוסר זמן איכא לאו ועשה.הקשה המנחת חינוך )רצג

אמאי קשיא לן דווקא הכא ,דעל מקומה הוי ליה לאקשויי ,מאי שנא

אות יא( ,דבשלמא בשאר מחוסר זמן שפיר איכא למימר דאיכא לאו

משאר דברים האסורים משום דרכי האמורי .אמנם בסוף דבריו כתב,

ועשה .אבל באותו ואת בנו דהוי מחוסר זמן מחמת הלאו ד"אותו ואת

דאינה רפואה ,ומאי דהקשו מינה דווקא הכא ,היינו משום דאמרינן

בנו" ,כל דהאי לאו נדחה מפני עשה דפסח ,תו אינו מחוסר זמן ולית

כללא ד"כל שאיןבו משום רפואה ישבו משום דרכי האמורי",ומקשינן

ביהעשה.

דלאוכללאהוא,דהאשרילסוקרולאילןבסיקרא.

ח( בא"ד ,ונראה דמעיקרא קשיא ליה משום דשור הפסיק הענין וכו'.
הקשה המהר"ם ,דאי משום הכי ,מאי מקשינן עלה ואימא "במוקדשין



אין בחולין לא",הא כל דברי התנא משום ד"שור הפסיק הענין".וביאר,

פרקאותוואתבנו
דףעחע"א

דהמקשן לא ירד לסוף דעת התנא ,והא נמי קשיא ליה מהיכי תיתי

א( מתני' ,השוחט אותו ואת בנו חולין בחוץ שניהם כשרים וכו' .כתב

דבמוקדשיןלאנאמר,אלאדעדיפאמינהמקשה,דאדרבהאיכאלמימר

רש"י בד"ה שניהם כשרים ,דהאי שניהם כשרים מילתא דפשיטא היא,

דרקבמוקדשיןאיירי.והשיבלוהתנא,דא"שורהפסיקהענין"קאסמיך.

ונקטו לה אגב סיפא דשניהם פסולין.אמנם התוס'לקמן )פ(.ד"ה חולין

ט( גמ' ,אי מה קדשים כלאיים לא אף אותו ואת בנו כלאיים לא .כתב

כתבו,דאיכא חידוש בהא דכשרים,משום דהוי אמינא דהוי בכלל "כל

הקובץ ענינים ,דלכאורה הוא הדין דהוי מצי לאקשויי מכל הפסולים

שתיעבתילך"בלתאכל.ובחידושיהגרע"אכתב,דאתילאשמועינןדלא

דנאמרו בקדשים.ולמסקנא דמרבינן כלאיים מדכתיב "או",ילפינן מינה

אסרינןמשום"איעבידלאמהני".ועייןבאותהבאה.

אףלעניןשארהפסולים.

ב( מתני',שניהםכשרים.הקשההפרימגדים)שפתידעתסימןטזסק"ג(,

י( גמ',ועודשהכתיבואמררבאזהבנהאבוכו'.כתברש"ילקמן)עמוד

אמאילאנימא"איעבידלאמהני".וביאר,דאיסור"אותוואתבנו"אינו

ב( ד"ה ועוד ,קשיא לי עלה דהא דקתני נוהג בכלאים האמר רבא כו'.

על מעשה השחיטה ,אלא איסור הוא על היום ,דהיינו דבהאי יומא

והקשה הלב אריה ,מאי שייכא האי קושיא אהא דאמרינן שם דאותו

י

מסכת חולין דף עח – דף עט
יב אלול – יג אלול התשע"א
ואת בנו נוהג במוקדשין ,הא הוי ליה לאקשויי על הברייתא במקומה.

דדרשינן דשילוח הקן נוהג רק בנקבה ,דרשינן נמי מבנו למעט זכר.

וביאר ,דאי משום הברייתא גרידא דקתני ד"אותו ואת בנו נוהג

וביאר,דאי לאו דמצינו בשילוח הקן דאינו נוהג אלא בנקבות,אף רבנן

בכלאיים" ,אכתי לא קשיא מידי ,דאיכא למימר דהברייתא איירא

היו דורשים ל"אותו" לרבות זכר וכדרשת חנניה לקמן )עט ,(.ולא היו

בגוונאדהראשוןהיהכלאיים,אבלכשהשנישעליונאמראיסורשחיטה

דורשין ל"אותו" לחלק .אבל אחר דמצינו כבר בשילוח הקן דאינו נוהג

של כלאיים ,שפיר ילפינן ממוקדשין דאין האיסור נוהג בו .אבל

אלא בזכרים ,שפיר איכא למימר דמ"בנו" ממעטינן זכר ,והאי "אותו"

מדקאמר רבא ,דכל מקום שנאמר שה להוציא כלאיים אתי ,על כרחך

לחלקאתי.

דאף אותו אינו יכול להיות של כלאיים ,וכמבואר לקמן )עט (:דהאי



דרבא קאי אאמו ולא אבנו.והשתא קשה ממה נפשך,דאי הוא כלאיים

דףעטע"א

הא מרבא נפקא למעטו,ואי בנו כלאיים ממוקדשין ילפינן למעטו.ועיין

א( גמ',ולחנניהכתיבאותודמשמעזכרוכתיבבנומישבנוכרוךאחריו.

באותהבאה.

העיר הלב אריה ,אמאי בעינן ילפותא לנקבה ,תיפוק ליה בקל וחומר



משילוח הקן ,דאם שילוח הקן דאינו נוהג בזכרים נוהג בנקבות ,אותו

דףעחע"ב

ואת בנו דנוהג בזכרים,לא כל שכן.וכתב דצריך לומר,דאף חנניה סבר

יא( גמ' ,אמר קרא או לרבות את הכלאיים .פירש רש"י בד"ה או,

דמ"אותו" הוי שמעינן אחד ולא שנים ,ומשום הכי בעינן לדרשת "בנו"

ותפשוט מהכא תרתי קושייתא .הקשה הראש יוסף ,דלמא האי "או"

מישבנוכרוךאחריו.

למעט בנה כלאיים איירי.אבל אכתי איכא למימר דבעינן שאמו תהיה

ב( גמ',מאן חכמים חנניה הוא דאמר חוששין לזרע האב.הקשה התורת

שה ולא כלאיים מבנין אב דרבא ,דכל דכתיב "שה" להוציא את

חיים ,מנלן דבחוששין לזרע האב קמפליגי ,דלמא אף חנניה סבר דאין

הכלאייםאתי.

חוששין לזרע האב ,וכדחזינן גבי שילוח הקן ,ושאני הכא דגלי רחמנא

יב( תוס' ד"ה או לרבות ,בתוה"ד ,דכלאיים בקדשים ליכא .הקשה

"אותו" לרבות את הזכר .ובהא גופא פליגי חנניה ורבנן ,האם בעינן

בהגהות מהר"ץ חיות ,הא שפיר משכחת לה בולד קדשים ,דקדיש אף

"אותו" לחלק ,ולאו לרבות זכראתי,או דלמא דלחלק לא בעיקרא,ועל

היכא דהוי כלאיים ,וכדכתבו התוס' לעיל )עז (:ד"ה רובא בר מיקדש.

כרחך דהאי קרא לרבות זכר אתי .ותירץ ,דאי בהא גופא פליגי ,אמאי

ומאידאמרינןמהמוקדשיןכלאייםלא,היינובתחילתהקדש.

סלקא דעתין לעיל )עח (:לרבנן למימר דאותו ללמד דאחד ולא שניים

יג( גמ' ,לחלק מבנו נפקא .העיר המהרש"א ,הא אמרינן להלן דמ"בנו"

אתי ,הא לשיטתו דבעינן קרא לחלק ,פשיטא דלחלק אתא .אבל אי

ילפינן דאותו ואת בנו נוהג דווקא בנקבה ]ואף לחנניה דאית ליה דנוהג

נימא דעיקר פלוגתייהו בחוששין לזרע האב,שפיר איכא למימר דמשום

אף בזכר מדכתיב "אותו" ,מכל מקום דנוהג אף בנקבה ,מדכתיב "בנו"

דסברי רבנן דאין חוששין לזרעהאב,עלכרחךדהאי "אותו"לאו לרבות

נפקא ליה[ ,והיכי ילפינן מינה לחלק .וביאר ,דמדכתיב "בן" גרידא

זכראתי,אלאלחלק.

ילפינןכברלחלק,דהאחדמשמע.ושפירילפינןמדכתיב"בנו"לנקבה.

ג( גמ' ,שם .כתבו התוס' לעיל )נח (.ד"ה מכאן,דפלוגתא ד"אי חיישינן

יד( גמ' ,אותו ואת בנו נוהג בנקבות ואינו נוהג בזכרים .כתב בפירוש

לזרע האב" לא תליא בפלוגתא ד"זה וזה גורם" ,דכיון דהכא כל אחד

הרמב"ן על התורה )ויקרא כב ,כח( ,דאף דדרך הכתוב דהיכא דאיירי

בפני עצמו שרי ,לא אמרינן ביה "זה וזה גורם" .וביאר בחידושי רבנו

בנקבות נקט לישנא דנקבה ,הכא כיון דפתח בפרשה דשור או כשב כי

חייםהלוי)פ"גממאכלותהי"א(,דדינאדזהוזהגורםנאמרדווקאהיכא

יולד,נקטנמילעניןאותוואתבנולשוןזכר.

דאין איסורו מחמת עצמו אלא מחמת דיוצא מן האיסור ,דבהא איכא

טו( רש"י ד"ה ואינו נוהג בזכרים ,דאין חוששין לזרע האב וכו'] .כן

למימרדכלדדבראחרנמיגרםלו,איכאפלוגתאאיאמרינןביההיוצא

מבואר לקמן )עט .(.והקשה הקובץ ענינים ,מנלן דטעמייהו דרבנן הוא

מן האסור אסור.אבל בהני מילי דדיינינן בהו משוםחוששין לזרע האב,

משום דאין חוששין לזרע האב,הא משילוח הקן נפקא וכמבואר בסוגין,

איסורם מחמת עצמן ,ותליא בשם דאית להו ,וליכא נפקותא כלל מי

ודלמא גזירת הכתוב היא דאף דחוששין לזרע האב ,אפילו הכי לא

גרםלוהאיסור.

נאמרבוהאיאיסורא.ועייןבאותהבאה.ועייןלקמן)עט(.אותב.

ד( גמ' ,איבעיא להו מיפשט פשיטא לרבי יהודה דאין חוששין .ביאר

טז( גמ' ,ודין הוא חייב כאן וחייב באם על הבנים וכו' .הקשה הקובץ

בחידושי הרמב"ן ,דרבי יהודה היינו רבנן דפליגי אחנניה ב"אותו ואת

ענינים ,הא כיוון דטעמייהו דרבנן הוא משום דאין חוששין לזרע האב,

בנו",ומיבעיא לןהאם ילפינן מהאדמיעט רחמנא זכר מ"אותוואת בנו"

וכדכתב רש"י בד"ה ואינו נוהג בזכרים ,אמאי איצטריך למילפינהו

דאין לחוש כלל לזרעו ,והוא הדין נימא בכל דוכתי דאין חוששין לזרע

משילוח הקן .וכן קשה אשילוח הקן גופיה ,אמאי בעינן קרא למידרש

האב .או דלמא ,דדווקא ב"אותו ואת בנו" גלי רחמנא דאינו נוהג

מינה דאינו נוהג בזכרים ,תיפוק ליה דאין חוששין לזרע האב .וביאר,

בזכרים ,אבל בעלמא שפיר חוששין אף לזרע האב .ואף דאמר רב

דוודאי מסברא אמרינן דאין חוששין לזרע האב ,אלא דכיוון דחנניה

משרשיא לעיל )עה"(:לדברי האומר חוששין לזרע האב",לאו למימרא

דרש מדכתיב "אותו"דנוהג אף בזכרים ,ועל כרחך דחיישינן לזרע האב,

דאיכא מאן דאמר דוודאי אין חוששין ,אלא דרב משרשיא לא רצה

הוצרכורבנןלמילףמשילוחהקןלאפוקי מיניה.

להכניס עצמו לספק אי רבי יהודה פשיטא ליה אי מיבעיא ליה .אמנם

יז( גמ',בנו מי שכרוך אחריו יצא זכר שאין בנו כרוך אחריו.ביאר הר"ן

הר"ן )כז :מדפי הרי"ף( כתב ,דרבנן דפליגי אחנניה ,פשיטא להו דאין

)כז .מדפי הרי"ף( ,דלישנא ד"בנו" משמע שנראה לו כבן ,והיינו דכרוך

חוששין לזרע האב ,ורבי יהודה הוא דאיבעיא ליה ]כדמסקינן[ אי

ודבוק תמיד לילך אחריו ,ודרך הולד להיות כרוך אחר אמו ולא אחר

דרשינןלקראיכחנניהאוכרבנן.

אביו.

ה( גמ',למאינפקאמינהלמישראפריעםהאם.כתבהראשיוסף,דהוא

יח( גמ',שם.כתב התוספות הרא"ש,דהשתא ד"מבנו" ילפינן למעט זכר,

הדין דהוי מצי למימר נפקא מינה לענין מלקות ,דאי ברירא ליה דאין

תומייתר"אותו"לחלק,ושפירילפינןמ"או"לרבותאתהכלאיים.

חוששין לזרע האב ,המנהיג בסוס בר חמור ואביו סוס עם סוס בר סוס

יט( תוס' ד"ה מי שבנו ,בסוה"ד ,ויש לומר דאי לאו דחזינן בשילוח הקן

ואביו חמור לוקה ,דהא תרי מיני נינהו .ואי מספקא לן ,אינו לוקה,

דאם דוקא וכו'.העיר הלב אריה,מאי תליא הא בהא,ואמאי רק לאחר

דדלמאחוששיןלזרעהאבותרווייהואיתבהומיןחמורומיןסוס.

יא

מסכת חולין דף עט
יג אלול התשע"א
ו( תוס' ד"ה מהו דתימא ,לא דמי לחציו עבד וכו' .כתב בחידושי

הסימניםאפילומדאורייתא.

הרמב"ן ,דשאני תולדות דמיבלבל זרעייהו ,דאי לא תימה הכי ,אמאי

יא( גמ' ,שם .הקשה בחידושי הגרע"א ,מאי ראיה היא דסימנים מהני

סומאאינו מוליד סומא.ועיין בתשב"ץ )ח"בסוף סימן ד(דביאר,דשאני

מדאורייתא ,דלמאמספקאלןאימהנימדאורייתאאימדרבנן ,וכןנמי

פרד שנוצר מעירוב זרע החמור עם הסוס דהוי "הרכב מזגית" ]דהיינו

מספקאליהאיחוששיןלזרעהאבאיאיןחוששין,ולהכיאמרלודיעיין

עצם גופם[ דגורם להיות דבר חדש ואין בו כלל מן הסוס ומן החמור,

בסימנים ,דגם אי נימא דאין חוששין והוי כלאיים ,הא איכא למימר

וכנודע מחכמי הרפואה .ולא דמי ל"חצי עבד וחצי בן חורין" ,דהוי

דסימניםמדאורייתא.ומדיןספקספיקאהתירלו.

"הרכבה שכנית" ]דהיינו הדין שעליהם[ שאינם יכולים להתערב ,אלא

יב( גמ' ,שם .בתשובות הרא"ש )כלל ב סימן טז( ,הוכיח מסוגיין דלא

דנמצאיםבגוףאחד.

כשיטת הרמב"ם )פ"ט מכלאיים ה"ח( דאיסור הנהגה בכלאיים דווקא

ז( גמ' ,אמר ליה רב אבא לשמעיה וכו' אלמא קסבר אין חוששין לזרע

בשני מינים ,אחד טמא ואחד טהור ,ומדברי סופרים אסור אפילו בשני

האב.כתבהר"ן)כז:מדפיהרי"ף(,דאףרבאבאמספקאליהאיחוששין

מינים טהורים כל היכא דאיכא כלאיים בהרכבתן .דאי כדבריו ,היאך

לזרע האב אי לאו ,דאי פשיטא ליה דאין חוששין ,אמאי לא התיר

מוכח דסימנים דאורייתא ,הא איירינןבדרבנן .ובחידושי הגרע"א כתב,

כודנייתאבת סוסיא עםסוסיא,או כודנייתאבת חמרא עםחמרא,אלא

דאפילו באיסור דרבנן ,כל היאך דמצי לברר בעי לברר ,ואי נימא

כיון דמספקא ליה אמר לשמעיה דיעייל ליה דווקא כודנייתא עם

דסימנים לא מהני מדאורייתא ,אינו בירור .ועיין עוד תומים )סימן סה

כודנייתא בת מינא ,דממה נפשך ליכא הכא כלאיים.ובחידושי הרמב"ן

סקי"ב(.

כתב בשם רב אחא משבחא ,דרב אבא ברירא ליה דאין חוששין לזרע

יג( רש"י ד"ה הכי גרסינן רבי אליעזר אומר וכו' ,בסוה"ד ,דאם כן מאי

האב ,ואמר לשמעיה דכי מעייל ליה כודנתייא לריספק שיש בה כבר

אתירבחסדאלאשמועינן.ובחידושיהר"ןכתב,דשפירגרסינןלה,ואתי

סוסיםאוחמורים,שיעיילליהרקמינםכיהיכידלאלהויכלאיים.

רב חסדא לאשמועינן דבכוי פליגי ,ולא תימא דלאו בכוי פליגי משום

ח( תוס'ד"ה עייל ליה,וכן רב פפא דאמר רברבן אודניה.העיר הרש"ש,

דבריה בפני עצמו הוא,אלא בכלאיים ,וקאמר רבי אליעזר דיש כלאיים

דלכאורה אינה ראיה ,דדלמא לענין מקח וממכר אמרו להני סימני,

דאותו ואת בנו נוהג בהם ,כגון הבא מן התייש והרחל ,ויש אותו ואת

וכדאמרינן בירושלמי )ברכות פ"ח ה"ה( דהני פרדות שאזניו קטנות

בנושאינונוהגבהם,כגוןהבאמןהתישומןהצבי.

בידועשאמוסוסהואביוחמור,ועדיףטפילמקחוממכר.

יד( גמ' ,והאמר רב חסדא הכל מודים בהיא צבייה ובנה תייש דפטור.



כתב הט"ז )סימן טז ,יא( ,דהרמב"ם )פי"ב משחיטה ה"ח( מפרש לה,

דףעטע"ב

דהא דקתני פטור לאו היינו מותר ,אלא פטור ואסור .ומשו"ה פסק דעז

ט( גמ',וסימניןדאורייתא.כתברש"יבד"הוסימנין,דשמעינןמינהדהא

הבא על הצבייה אסור לשחוטאותה ואתבנה ואם שחט אינולוקה.אך

דסמכינן אסימנין במשיב אבידה ,דאורייתא היא .ותמה בחידושי

דעתהרשב"אלקמן)פ,(.דאףלכתחילהשרי.וכןכתבהטור)סימןטז(.

הרמב"ן,האאףאינימאדסימניסוסהוחמורהמדאורייתאנינהו,אכתי

טו( גמ' ,שה אמר רחמנא ובנו כל דהו .כתב הפרי מגדים )שפתי דעת

מהיכי תיתי דאף באבידה מדאורייתא נינהו,הא אכתי יש לחוש דלמא

סימן טז סקט"ו(,דהאי טעמא אליבא דרבי אליעזר דלית ליה לקמן )פ(.

מיחזי חזי ,או כסומא בארובה אמר] .ועיין באות הבאה[ ומשום הכי

"שה ואפילומקצת שה".אבל לרבנן דסברידאמרינן "שה ואפילו מקצת

ביאר ,דאסימנים דסוגיין איירי ,דשמע מינה דמהני מדאורייתא ,ואין

שה" ,איכא למימר דמהאי טעמא בהיא תיישה ובנה צבי חייב ,ולא

לחוש משום כלאיים.וכן כתב בתוספות הרא"ש,והוסיף,דכיון דאמרינן

בעינן להא ד"בנו כל דהו" .והיינו טעמא דלא כתב הש"ך )שם( לטעם

לעיל )סד (.סימני ביצים לאו דאורייתא והיינו טעמא משום דהסימנים

הגמ'ד"בנוכלדהוא",אלאלטעמאד"שהואפילומקצתשה".

שבטבע פעמים משתנים ,קמשמע לן הכא ,דאלו הסימנים לא ישתנו

טז( גמ' ,והא דתנן כוי אין שוחטין אותו ביום טוב וכו' .הקשה בחידושי

לעולםוישלסמוךעליהם.

הרשב"א,מאי קשיא ליה לרבי אליעזר ולרבנן,נימא דהאי מתניתין רבי

י( גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,וכתב בקובץ ענינים ,דאיירי הכא

יוסי היא דאית ליה "כוי בריה בפני עצמה ולא הכריעו בה חכמים אי

דאיכא עדים שבאמת היה לו חפץ פלוני באלו הסימנים,דבכהאי גוונא

מין חיה אי מין בהמה" ,ומשום הכי לא ישחטנה לכתחילה ביום טוב.

לא חיישינן לשמא משקר או לסומא בארובה,ושפיר יש לסמוך על אלו

ותירץ ,דשמא כל דאפשר ליה לאוקמי ככולי עלמא עדיף ליה טפי.

יב

