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  מבמבדף קדף ק  ––  קלוקלודף דף מסכת חולין מסכת חולין             .ב"התשע חשוון יב, ד"בס
��

��א"דף�קלו�ע

�גמ)�א �וכו', �ביאתך �דרך �אתא �למאי �'ביתך .� �מד(במנחות דהדר��איתא.)

�בפונדקי�בארץ�ישראל�והשוכר�בית�בחוצה�לארץ שלשים�יום�פטור�מן��כל,

�המזוזה �התוסוכתבו�שם�. �ה�טלית"ד' �מ, �"ביתך"דלא�נפקא�לן ילפינן�דהא�[,

�"בית�אחרים"�טימשום�דלא�מסתבר�למעו�"]דרך�ביאתך"הכא�ל�מינה כיון�,

כיון�דלאו�בית�דירה�דידיה��,יום'�דמיפטר�כל�ל�והא,�לא�שנא�דלשימור�עביד

�הוא �כתבו�עוד. ,� �ביתך"דתרי �מזוזה" �גבי �כתיבי ��וכן. �התוסכתב �ש"ראה'

��".בשעריך"ש�דנפקא�מ"ראה'�תוסכתב��עוד).�כאן(

לו�דאפי,�)אות�תתקסב(�המרדכי�במנחותכתב�.�דרך�ביאתך�מן�הימין',�גמ)�ב

�בימין �המזוזה �יניח �ברישא �דשמאלא�עקר �ורגלא �רגל �איטר �הוא �כמו�, ולא

�בתפילין �הבית, �לשימור�כל�בני �מזוזה�דהוי �דשאני יורה�דעה�(�ך"השוכתב�.

א�שהי,�משום�דשאני�מתפילין�,דאפילו�כל�בני�הבית�אטרים,�)ב"קסימן�רפט�ס

בתר�ימין��אזלינן,�מזוזה�דאינה�אלא�חובת�הבית�שאין�כן�מה,�מצוה�שבגופו

��.יוון�המרדכיכ�כךדל,�וכתב.�של�כל�אדם

תימה�אמאי�לא�אמר�שותפות�דעובד�כוכבים�,�ה�ביתך�דרך�ביאתך"ד'�תוס)�ג

�'וכו �הרשב. �תירץ�א"ובחידושי �דעובד�כוכביםשותפות�ב�דאף, ישראל�הדר�,

�במזוזה �חייב �בה �דמ, �עשויהמשום �ולשמירה �הדר �חובת �זוזה �תירץ�. וכן

�,דאפילו�היה�כל�הבית�של�גויים�וישראל�דר�בה,�והוסיף�.א"בחידושי�הריטב

�במזוזהיחי �ב ��וכן. �הרכתב �הרשב[�ן"בחידושי �א"בשם .[� בהגהות�אמנם

�תשמא(�המרדכי �רמז �כתב) �ו, �ישראל �שותפות �דבית �המזוזהגוי �מן .�פטור

�,לאו�בר�מזוזה�הואכיוון�דו,�כיון�שיש�לגוי�חלק�בגוף�הבית�ובשערד,�והטעם

�בית�ממילא �כאן �ושע�אין �במזוזהשר �להתחייב �לם �שלם�, �בית �בעינן דהא

.�תיב�ביהכ"�בית"מזוזה�דמאמות�פטור�'�דבית�שאין�בו�ד,�):ג(�בסוכהכדאיתא�

� �וכן �שלםבעינן �שער .� �למומשום �קרא �נמי �בעינן �לא �פטור�,עטהכי ,�דודאי

�וכד �):יא(�ביומאמצינו ,� �לרבות �קרא �דבעינן �דישראל �שותפות מטמא�דבית

�בנגעים �ועובד�ובית�דשותפות, �כוכבים�ישראל �קרא�למעוטילא�מצריכ, ,�ינן

�מטמא�אינוו �ה"פ(�בתוספתא�דנגעיםכדתניא�, �טעמאוה�,)ג"ו �יינו�מהאי וכן�,

בפירקין�סימן�(�ים�של�שלמהה�אמנם�).א"יורה�דעה�סימן�רפו�ס(�א"הרמפסק�

�ב �נגעים�למזוזה�כתב) �בין �לחלק �בקירות�הבית, �הענין �דבנגעים�תלוי �וכיון,

אבל�מזוזה�,�פשיטא�דאינו�מטמא�,קוחלאפשר�לברר��דישראל�ואי�דבעינן�קיר

�חובת�הדר�אשהי �סתור�.חייב, �לבית�שחציו �ולא�דמי ,� �דאין שם�שער�עליו

�כלל �דישראל, �בחלקו �בית �שיעור �איכא �הכא ��.אבל �הגרע"בשוועיין �א"ת

��.שביאר�טעמי�השיטות,�)סימן�סו(

�גמ)�ד אות�(�אליעזר�בספר�דמשקהקשה��.ארצך�למעוטי�חוצה�לארץ�אלא',

מעוטי�דאתי�ל.��אמאי�לא�קאמר�הכא�וכן�לענין�ציצית�ובמעקה�דבסמוך,�)מג

�עובד �כוכבים�שותפות ,� �הני �[דלעילככל �לומר. �ואין ,� �דאסור�דהיינו משום

�ק �לגוילמכור �ישראל�רקע �בארץ ,� �זרהובבעכדאיתא �.)כ(�דה ,� בבבא�דהא

על�,�ותירץ�)].נ.י.א.�(כוכבים�איצטריך�קרא�למעוטי�אדמת�עובד.)�פא(�בתרא

� �דברי �המרדכיפי �]הקודמת�שהובא�באות[� �ביכוריםד, �לענין �נמי �הכי כיון�,

עוד�ועיין�.�)שם(�בבבא�בתראכדאיתא�,�דאדמת�עובד�כוכבים�גמורה�פטורה

��.ת�ובאו

�תוס)�ה �ארצך"ד' �אלא �וכו�,ה �גב �על �תוסוה�.'אף �בתרא' ה�"ד�.)פא(�בבבא

�תירצו�עוד�ההוא ��דבכורים�חובת, �דהא�,ולא�חשיבי�חובת�קרקעהגוף�נינהו

�ומעשרות �כתרומות �הפירות �את �טובלים �אינם �שםו, �עוד�עיין �הוכיחו �.מה

משום�דעיקר�המצוה�אינה�,�דחשיב�חובת�הגוף,�כתב)�כאן(�והתפארת�יעקב

�דסלקא�,ש"הרא'�בתוס�)שם(ועוד�תירץ��.במחובר�אלא�להביא�לבית�המקדש

��."כל�בכורי"לרבות�חוץ�לארץ�משום�דכתיב��דעתין

�גמ�)�ו �וכו', �ציצית �בשותפות�כתב' �לחייב �בגדיהם �כנפי �רחמנא�על ת�"בשו.

ובתחלה�.�חייב�בציצית�כוכבים�שותפות�עובדנסתפק�אי�)�סימן�סו(�א"הגרע

�פטורנטה�ל �שאולה�מ, �דממעטינן �[כסותך"כיון �]כדבסמוך" ושותפות�עובד�,

�כוכבים ,� �נמי �מקרי �כסותך"לא �לך" �המיוחד �ד�אחרלו. �טלית��ןמכן היאך

�במנחותציצית�חובת�גברא�היא�כדאיתא�הא�,�שותפין�ישראל�חייבת�בציצית

�):מב( �אינוובשעה�ש, ��השותף �בה �בציצית�חייב�אינומתעטף �היאך, �כן �אם

�המתעטף�בה�יתחייב �בחלק�חברו, �מתעטף�בה�עתה�ליכא�חיוב�הרי ,�דאינו

כיון�דיש�לאחר�שותפות��,המיוחד�לך"�כסותך"קרי�ידידיה�לא�מחלק�ומשום�

�בה ,� �כרחךאלא �על �לבד�דיש�חיוב, �מכח�המתעטף �כן, �ואם בשותפות��גם,

כתב�שם�דהיה�אפשר�לפרש�עוד�.�ראל�המתעטףהישיתחייב�,�עובד�כוכבים

�בציצית �חייבין ��,הא�דשותפין �יחדבגוונא�שהיינו �יומתעטפים ,� גוונא�וכהאי

ן�אורח�חיים�סימ(�באמרי�בינה�גם�ועיין.�ועיין�שם,�בעובד�כוכבים�ודאי�דפטור

��.לעילד��באותו).�ח

�גמ)�ז �שלשים�יום�טלית�שאולה�פטורה�מן�הציצית�כל', �הריטב. �א"בחידושי

�שמשוןהביא� �אם�שאלה�כשהיא�מצוייצת�,מרבינו �דהוא�הדין �מברכין�, אין

,�שכתבו,�ה�טלית"ד:)�קי(�לעיל'�בתוסוכן�משמע�קצת�[�.עליה�כל�שלשים�יום

,�צוייצת�מברך�עליה�מידדבמ�,כתב�הואאבל�].�ן�מברכין�על�טלית�שאולהדאי

� �מטעם �הכתוב �פטר �כסותך"דלא �דכתיב" �מצוייצת �באינה גדילים�"�אלא

אורח�חיים�(�השלחן�ערוךוכן�פסק�.�איקלך��תעשהדא,�"כסותך'�תעשה�לך�וגו

��).ג"סימן�יד�ס

�גמ)�ח �יפול�המנכתב�רח'�מעקה�וכו', נופל�לחייב�בשותפות�וגגך�למעט�א�כי
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על�פי��דמשק�אליעזרהממה�שהובא��דת�עיין�באו�.בתי�כנסיות�ובתי�מדרשות

� �תשמא(�המרדכידברי �)רמז �מזוזה, �מעקהו�לענין �לא�איצטריך�מו. שום�הכי

הובא�לעיל�אות�(�שלמה�הים�של�אמנם.�כוכבים�קרא�למעוטי�שותפות�דעובד

,�]ומשום�הכי�לא�ממעטינן[,�מעקהחייב�בכוכבים��שותפות�העובדד�,כתב)�ג

)�ב"תכז�סק'�חושן�משפט�סי(�ך"ובש.�עיםגדחלוק�מנ�,וכמו�שביאר�גבי�מזוזה

�כתב �ס(�א"הרמדלפסק�, �א"יורה�דעה�רפו ,�]ג�והובא�באות[דבמזוזה�פטור�)

��.ין�במעקהדאפשר�דהוא�ה

יורה�דעה�סימן�(�החזון�איש�כתב�.למעוטי�בתי�כנסיות�ובתי�מדרשות',�גמ)�ט

לא�תשים�דמים�"או�דואף�ל,�רילגמ�והדמשמע�דממעט�ל)�.ריד�לחולין�דף�קלו

�ביתךב �ליכא" �אמאיו, �דממעט�ליה�מחיוב�עשה�דמעקה, �נהי �ליחייב�א, כתי

משום��,יגדל�כלב�רע�דלא�,:)טו(�בבבא�קמאוכדאמרינן�,�סכנהבמעקה�משום�

"� �דמים �תשים �"ביתךבלא �גרע, �הניומאי �מותר�ו �בהם�שיהא מקום��להניח

�וביאר.�סכנה �דבגג�ליכא�משום�סכנה, נזהרים�דיודעים�שהוא�מקום�סכנה�ו,

�בומלע �לות ,� �בבית �סכנהודוקא �נמי �חד�אלא�,איכא �גג התורה��השדלענין

��.�חייב�לעשות�מעקה�בגגו,�טפחים�וגובה�עשרה�ודר�בו�אדם�'דבית�שיש�בו�ד

�גמ)�י �וכו', �חייבת�בבכורה �דוקא�בשותפות�ישראל�.'בהמת�השותפין ,�היינו

��.).ב(�בבכורותכוכבים�פטור�לכולי�עלמא�כדאיתא��שותפות�עובדאבל�

�גמ��)�יא �לא', �לארץ �בחוצה �אין �בארץ �תרומה �מה �וכו�אי �מתנות .�'אף

��ל"המהרש �ד"רשעל �אלא"י �אקרא�,מ"ש�ה �דקאי �דגנך�"ד�מפרש ראשית

�צאנך �גז �קלה(�לעיל�דילפינן�"וראשית �דגנך"מ.) �דקרא" �דרישא שא�בהיקי,

�ופריך�הכא�,פטור�ראשית�הגז�דשותפות�עובד�כוכבים�,לתרומה דנילף�נמי�,

דהאי�,�ן"הרכתב�בשם�)�ל"י�הנ"רשעל�(�א"מהרשה�םאמנ.�ן�חוצה�לארץלעני

,�ראשית�הגז�על�מיוחדתאלא�ילפותא�,�היקש�לתרומהבאינו�,�"דגנך"דרשא�ד

ה�"י�ד"רשעיין�בדברי�[,�שוה�ומה�הוה�לן�למילף�בהך�גזירהדגם�מתר,�ומסקינן

�מינה �שמע �]אלא �פריך, �ואהא �מתרומה�נילףד, �הגז �וראשית �מתנות לענין�,

 .חוצה�לארץ

�.'אי�מה�תרומה�טובלת�אף�ראשית�הגז�טובלת�אמר�קרא�ראשית�וכו�',גמ)�יב

�מהכא �משמע ,� �כתיב �דלא �ילפינ�,"ראשית"דבמתנות �לר�ןשפיר לעאי�א'

 .אוכל�טבלים�ה�כאילו"ד:)�קלב(�לעיל�'התוס�כתבו�וכן.�תודטובל�,מתרומה

�גמ[)�יג �ראש', �מה�תרומה �אףו�ןואי �אחריה �וכו�ראשית�שני לכאורה��.'הגז

�לבאר �נראה �ד, �אמתנות �למילףלא �כן�שייך �ליה�דממאי, �ניתיב מזרוע��אי,

�לחייבלא�יתכן�הא�,�אחרים�ואי�מאברים,�להוויהיב�כ�הא�כבר,�וקיבה�םילחי

�הגז�דכולהו�מאותו�המין�הוא�דשייך�יתשראודוקא�,�ורהתו�הציות�אשל�הממ

 ]..)נ.י.א.�(הכי�למיפרך

הגז��יתשאף�רא�ורדל�בפטור�פטוב�חייב�הגאי�מה�תרומה�הגדל�בחי',�גמ[)�יד

.)�קכט(�ליעלכדתנן��,כןדבמתנות�לא�אמרינן�לבאר��נראה�לכאורה.�'כוו�אין

,�:)קלג(לעיל��כדמוכח�,הבהמה�מחייבת�אין�תמתנובד�וםשמ',�וכו�גר�שנתגייר

�ומתנ �גוי �של �חייבודבהמה �ישראל �של �ת �הכ, �יומשום �בזמן�תלי, �רק א

��.)].ג.א.�(המהבה�דוליג�בזמןא�ול,�השחיטה

��

��ב"דף�קלו�ע

�הקשה�.'י�וכואאלע'�ררבי�יצחק�אומר�משום�.�'וגבי�תרומה�מנלן�וכו',�גמ)�טו

איהו�אמר�כאן�דלבית�הלל�תורמין��י�מקשה�אדרבי�אלעאי�האאמ,�ש"הרש

�זה�מזה �על �לומרו. �דוחק �נת�הגמודכו, �להקשות�אהלכתא' �קי, ימא�לן�דאנן

'�ן�דרכרבנ�ודאי�הלכה,�ולענין�תרומה,�בראשית�הגז�רבי�אלעאיכ)�'להלן�בגמ(

�עלמא�אי �דלכולי �תורמין�ןאלעי �כתב�ומשום�הכי. ,� �לגרוס�כאן רבי�"דצריך

�אליעזר �ד�דאיתאכ". �ה"פ(�תרומותבתוספתא �במסורת��ד"ב �שהביא כמו

�ן"בחידושי�הרוכן�כתב�[�,)ס"הש �ופריך�מרבנן�דרבי�אליעזר]. דמסתמא�לא�,

��.אלעאי�עלייהו'�פליג�ר

�גמ)�טז �מה�תרומה�בעינן�ראשית�ששייריה�ני', �אין�אי כרים�אף�ראשית�הגז

��.'וכו �חינוךהקשה �ט(�המנחת �אות �תקח �משווה�,)מצוה �הגז��איך ראשית

�לתרומה ,� �יכולהא �שאין �תרומה�מה �גרנו �כל �את��,לעשות �דטובלת משום

�,תרומה�שהיא�החלק�הקדוש�להפרישוכדי�לתקן�את�הפירות�צריך��,הפירות

,�לו�לרבי�אלעאיאבל�בראשית�הגז�שאינו�טובל�את�גיזתו�אפי.�והשאר�מותר

ועיין�[.�שפיר�שייך�שיעשה�כל�גיזתו�ראשית�הגז,�)]עמוד�א(�לעילכדאיתא�[

�בתוס �סו(�בבא�קמא' �עד�שצבעו"ד.) ��,ה �לאדשכתבו �ראשית�הגז שייך��גבי

�בתרומה�ש�הפרשהשתחול� �,יכול�להחליפה�באחר�ןאי�האחר�שהפרישכמו

�טעמא�יינווה �מהאי �נמי �וכתב]. �ד, �דכיון �אלעאי גזירת��,הכתוב�הקישןלרבי

��.לא�קיים�העשה�כלל�ואי�לאו,�הכתוב�היא�שישייר

�גמ)�יז ��.נהגו�כרבי�אלעאי�בראשית�הגז', דרב��,ה�כרבי�אלעאי"ד'�בתוסעיין

��נחמן �):קלב(�לעילדקניס �שם, �הסוגיא �וכל �בחוצ, �מתנות �דנוהג ה�דמשמע

דמתנות��,כרבי�אלעאי�ה"י�ד"ברשעיין�ו.�[פליגא�אדרב�נחמן�בר�יצחק,�לארץ

.�דאנן�נהיגינן�כרבי�אלעאי,�מעומש].�לעאיהגא�דנהגו�כרבי�אבמנ�תליאנמי�

� �פסק �ה"פ(�ם"הרמבוכן �מבכורים �א"י �שלג�(�ערוך�והשלחן) �סימן יורה�דעה

ואולי�פוסק�כרב�נחמן�[.�פוסק�דנוהג�בחוצה�לארץ)�שם(�א"הרמ�אמנם).�א"ס

�דלעיל �יוחנןפס:)�קלב(�לעילאמנם�ו. ה�האוכל�מבהמאמר�דד�קינן�דלא�כרבי

�טבלים �כאוכל �מתנותיה �הורמו �שלא ,� �שם �בתוסועיין �אוכל�"ד' �כאילו ה

�טבלים �לה�מגזירה�שוה�דנתינה�נתינה, �דדרשינן �אם�כן, �דלא�, התם�פסקינן

�אלעאי �(כרבי �ג.א.ש. ��וכתב.)]. �חינוך �ג(המנחת �אות �תקח �)מצוה דלמאי�,

� �א(�לעילדמפרשינן �עמוד �ילפא�מתרומה�דאינה�נוהגת�אלא�) דראשית�הגז

אין�ראשית�,�מן�התורהבארץ�דאין�תרומה�נוהגת��הכי�נמי�בזמן�הזה,�רץבא

��.ועיין�באות�הבאה�.הגז�נוהג

הקשה�השואל�.�והוא�הדין�למתנות�,ה�כרבי�אלעאי�בראשית�הגז"י�ד"רש)�יח

�הרשב"בשו �ג(�א"ת �חלק �שמו' �)סימן �במגילה"מרש, �כח(�י �מתנ"ד.) ,�ותיהה

�דפירש ,� �יוחנן �רבי �דאמר �)שם(הא �לאכוד, �שלאאסור �מבהמה הורמו��ל

�מתנותיה ,� �וקיבהדקאי �לחיים �אזרוע �הזה, �בזמן �אף �שנוהגים �לומר�. ודוחק

,�דאינו�דוחק,�א"וכתב�לו�הרשב.�דהיינו�בארץ�ישראל�אבל�לא�בחוצה�לארץ

�הוה �ישראל �בארץ �יוחנן �דרבי �הזה, �בזמן �דנוהג �להו �וקאמר �דאפשר�. ועוד

תרומות�ומעשרות�דכי�היכי�ד,�ועוד.�אלעאי'�דאין�הלכה�כר,�דרבי�יוחנן�פליג

ועיין�.�מתנותהכי�נמי�,�)ג"ד�מ"פ(�בידייםכדתנן�.�נוהגות�בחוצה�לארץ�מדרבנן

��.הקודמת�באות

דעזרא��יתאא�:)פב(�בבבא�קמא.�תורהבדברי��וכרבי�יהודה�בן�בתירה',�גמ)�יט

�)שם(�'התוסהקשו�ו.�עד�שיטבלו�תיקן�טבילה�לבעלי�קריין�שלא�יעסקו�בתורה

דלמא�,�ותירץ.�ביטל�רבי�יהודה�בן�בתירה�תקנת�עזראאך�הי�,ה�אתא�איהו"ד

�דלא �זה�סבר �דבר �עזרא �תיקן �ש�או. �שתיקן �שרוצה�בשעה �מי �שכל התנה

�יבטל �לבטל �ועוד. �ישראל, �ברוב �איסורו �פשט �דלא �לבטל, �ויכול כדאיתא�,

��.).לו(�בעבודה�זרה

�גמ)�כ ��.שם', �התוסכתבו �קכב(�לעיל' �תורה��,ה�לגדל"ד:) �דברי דדוקא�לענין

�הכיקי �לן �ימא �לא, �לתפילה �אבל .� �בברכות"בריועיין �יג(�ף �הרי: �,)ף"מדפי

��.דאף�לתפילה�מאן�דאמרא�שהבי

�תוס)�כא �הגז"ד' �בראשית �אלעאי �כרבי �וכו"וה�,ה �ה �ד' �גב �על כולהו�אף

�וכו �שנוהג �סברי �הזרוע �בפרק �אמוראי �אלעאי' �כרבי �הלכה �הכי .�אפילו
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�הריטב ��א"ובחידושי �בשם �המאורהביא �מ�,בעל �כן �חסידותדעשו �,מדת

,�ש�מתנתאקנסינן�ושמתינן�למאן�דלא�מפרי:)�קלב(�דלעיל�מהא,�והקשה�עליו

�למי�שלא� �לעשות�כן �נוהג�במדת�חסידותואין �רצה�לפרשו. דלא�קיימא�לן�,

�אלעאי �ראשית�הגז�כרבי �אלא�לענין �ולא�במתנות, �מטעמא�, �דתרוייהו ואף

�נתינה"ד �"נתינה ,� �משום �דמנהגא �וראשית"טעמא �דגנך �צאנך�ראשית "�גז

� �.)קלה(�לעילכדאמרינן �כרבי, �מטעמיהאאלע�ונהגו �ולאו �י �ש. ,�קשההאלא

�נוהגים�להפריש�מתנות�בחוצה�לארץד�מהא �אין �בדורותינו �ישראל�, ומנהג

�הוא �לרש�תורה �המא"ומסייע �ובעל �רוי �פירש. �הכי �ומשום �אליבא�, דודאי

�אלעאי�אף�במתנות �כרבי �דהלכתא�קיימא�לן �בב, ,�בלוהא�דמפרשי�אמוראי

כדרך�שתיקנו�תרומות�ומעשרות�בארצות�אמתנות��משום�ששם�היתה�תקנה

לא�נהגו�מתנות�ואפילו��אבל�בכל�הארצות�הרחוקות,�הסמוכות�לארץ�ישראל

�לכתחילה �ה"פ(�ם"הרמב�אמנם. �מבכורים �א"ט �כתב) �בין�, �מתנות דנוהגים

�בחו �בין �צה�לארץבארץ �"רדבת�ה"בשוודקדק�. �תרנט(ז �סימן �ב �חלק דנוהג�)

��.ומעיקר�הדין,�ל�הארצותבכ

ה�דאכתי�"ד�:)ז(�י�בפסחים"רשו.�'מ�דאכל�טבילות�קאמר�וכו"וי�,ד"בסוה)�כב

�חזי �לא �טבילה�,גברא �האי �ה�פירש�דמשום �הטבילותכתקון �בכל �י �'ובתוס.

�שם( �בכל�הטבילות�,כתבוה�על�הטבילה�"ד) �הכי .�דמשום�טבילת�גר�תיקנו

דשפיר�טפי�לומר�,�ת�גרי�שלא�פירש�משום�טביל"בדעת�רשאולי�יש�לבאר�ו[

��].טבילת�קרי�דשכיחדגזרו�משום�

,�יש�מפרשיםבשם�כתבו��הטבילה�ה�על"ד:)�ז(�בפסחים'�ובתוס.�שם�,ד"בא)�כג

�והיינו�משום,�ולא�רק�אגר�,"גברא�לא�חזי�קודם�טבילה",�ילות�קאמרטבדאכל�

�ע�ולאנדלמא�מחמת�ביעתותא�דמיא�מימ,�דקודם�שירד�למים�לא�מצי�לברך

�לטבי �שי, �ערוםואחר �למים �הוא�ורד �לברך, �יכול �ואינו �את�, �רואה דלבו

 .הערוה

�.שמעון�הא�מני�רבי'�וליתני�חומר�בראשית�הגז�שנוהג�בטריפה�וכו',�גמ)�כד

�הגמ�ביאור�בפשטות �דברי �רבי', �ד�דמתניתין �היא �דשמעון �ליה טריפה�אית

דטריפה�חייבת�,�פסק�)ז"י�מבכורים�ה"פ(�ם"הרמבאמנם�.�פטור�מראשית�הגז

�ה �גזבראשית �קשהו. ,� �לדהיה �כמתניתיןלפסוו �ק �שמעון, �כרבי �דאתיא .�אף

יגי�משום�דפלד,�דהכי�קאמר,�ם�מפרש"דהרמב,�)ף"מדפי�הרי�:מו(�ן"הרוביאר�

� �היאבה �ורבנן �שמעון �לא�תנא�ליה�תנא�דמתניתין�,רבי רצה��לאמשום�ש,

�במחלוקת �עצמו �להכניס �פו, �דמתניתין �מוכח �לא �שמעוןהשתא �כרבי ,�סק

דפסקינן�.)�נא(�דנדהמסוגיא�שם�הוכיח�ועוד�.�דהלכה�כרבנן,�יןלוהדרינן�לכל

 .כרבנן

�גמ)�כה �עוברת', �שאינה �לטריפה �פרט .� �ד"רשפירש �ממעשר"י �ה דטריפה�,

�ולמ �הארכובה �רגליה�מן �נחתכו �כגון �[להעשאינה�עוברת�תחת�השבט וכן�.

�בתוס�משמע �פרט�לטריפה�ה"ד' �הארכובה�ולמטה, �מן �דגם�נחתכו ,�שהקשו

�ה�כל�אשר�יעבור�תחת�השבט"ד.)�ו(�י�במנחות"רשאבל�].�ילךה�יכולה�לאינ

�פירש ,� �בה �אין �חיותדטריפה ,� �חשיבא �לא �הכי �עוברת"ומשום �זה�". ולפי

�קושיית�התוס�תמיושב �ולמטה', �הארכובה �מן �רגליה �מנחתכו �דאינה�דא, ף

 .א"בחידושי�הריטבעיין�ו.�יש�לה�חיות,�הולכת

הביאו�גירסת��א"א�והרשב"יטבבחידושי�הר.�'שכן�זכרים�טמאים�וכו',�גמ)�כו

�חננאל �רבינו ,"� �זכרים �טמאים�כהניםשכן �'וכו" �ופירשו. �כהנים�, דבהמת

,�והיינו�דדמי�ראשית�הגז�למעשר�ולא�לבכור,�פטורה�מראשית�הגז�וממעשר

�:)נד(�בשבתמדאיתא�,�והקשו�עליו�.דאילו�בכור�נוהג�אף�בבהמת�כהן דרבי�,

�עג �אלפי �תריסר �מעשר �הוה �עזריה �בן �בשתאאלעזר �לי �שהיה, כהן��ואף

���.):ע(�בפסחיםכדאיתא�

 א"ז�עדף�קל

'�איכא�ח�דהכאדהיינו��.ה�והנך�נפישין"י�ד"רש�כך�גרס�.והנך�נפישין',�גמ�)�א

�'דימויים�והתם�ז �וגרסינן,�הואתירוץ�ד,�כתב�א"בחידושי�הריטבאבל�. הנך�",

�דהא�דאמר�שכן�יתום',�א�ליכא�אלא�זוהכ',�דהתם�איכא�ח,�כלומר,�"נפישין

כרבינו�והתם�גרסינן�,�שותפות�ומתנה�חדא�היא',�שלקחו�בשותפות�נתנו�וכו

�חננאל �וכו, �כהנים �זכרים �הקודמת(�'שכן �באות �)עיין �גרסינן. �כך ,�ואחר

פשוט�,�"כהנים"דאי�נמי�לא�גרסינן�[,�ואיבעית�אימא�פשוט�מפשוט�עדיף�ליה

 .]מפשוט�עדיף

�.'בזה�תלמוד�לומר�וכו�מנין�ליתן�את�האמור�של�זה'�אין�לי�אלא�וכו',�גמ)�ב

ו�מוסיף�על�"דילפינן�בוא,�ה�לא�תעבוד�ולא�תגוז"ד.)�כה(�י�בבכורות"רשפירש�

 .ענין�ראשון

�'גמ)�ג �לחייב, �עיזים �של �נוצה �מעתה �אלא .� �סד(בשבת דמעיזים��אאית.)

�מאי�אם�,קשה�רהוולכא�.קש�עושים �פריך�הכא�דלחייב�כן �מרינןא�הא, לו�,

�ה�ונוצה"ד.)�כז(�בשבת�'התוסוביארו�.�לא�לשקוו �שמשער�של�עיזים�עושים,

 ".הנוצ"נקרא��אוהו,�בגדים�אבל�מן�הדק�שלהם�עושים,�שק

�גמ)�ד �ר', �במבהא�מודי �יוסי �יי �היאורחדדי .� �מהלכות�יום�ג"פ(בשער�המלך

�ה�ודע"ג�ד"טוב�ה �ח�מכאןכיוה) ,�שיב�אורחיה�בתלישהזים�חער�של�עיידש,

סימן��יםחיאורח�(�לחן�ערוךבשו�ביום�טוב�כמבואר�שלתל�רונפקא�מינה�שאסו

�יב�ויגף�תצח�סעי �דף�שם�סעי(�הלכה�ביאורה�אמנם). דחה��)ה�לא�ימרט"יג

�דברי�דבריו �פי �סוהת�על �כז(�בשבת' �ו"ד.) �בנוצה�ימ�אדהכ�,נוצהה ירי

 .לא�חשיב�אורחיה�בתלישה�ער�של�עזיםיאבל�ש,�ה�בתלישהידאורח

�גמ)�ה �לשרת�דברולעמ', �לשירות�ד �הראוי �התוס�כתבו. �יז(�רותבבכו' ה�"ד.)

�הא �ליה ��,ולית �דלא �למפרך �שם(מצינו �הגז) �מראשית �רחל �בת �עז �,דנמעט

�החזון�בוכת.�י�לשירותוהרא�מין�דסגי�במה�דהוי.�יה�לשירותאור�ןידאם�משו

ך�ירעמא�לא�פט�כונתם�אלא�לבאר�מאי�דאין,�)ט�אות�חי�ת�סימןובכור(איש�

�הכי �בא�דאמתיאבל�אל, �לשירותואהר�מיןב�לא�סגי, �י ראוי��איןלא�כל�שא,

 .לשירות�פטור�מראשית�הגז

�גמ)�ו �אלא�גיזה�גיזה�למאי�אתא', �הריטבפירש�. �א"בחידושי �פירכה�דאינה,

� �אמאי �איצ�"גז"כתיב �לגופיהדהא �טריך ,� �דאיכאאלא �דאמר �חסדא �אדרב

דעיזים��,ופריך,�ת�הגזיבהמות�מראשהלמעוטי�חלק�מ�"גיזה�גיזה"גזירה�שוה�

 .ומשני�למעוטי�צמר�קשה�,לוימדרבי�יהושע�בן��נתמעטוכבר�

�גמ)�ז �וכו', �הגז �מראשית �פטורים �קשה �שצמרן �'כבשים .� ש�"הרשהקשה

� �.)יז(בבכורות �ניפוק, �עיזים�דהשתא �נמי �קשה�מינה �צמרן �דהא �עדיף�, ולא

".�לעמוד�לשרת"ילפותא�דלפוטרם�מואמאי�איצטריך�.�מכבשים�שצמרן�קשה

.�כדאמר�בריש�שמעתין�,דאיצטריך�משום�דלא�נילף�גיזה�גיזה�מבכור,�ותירץ

 ].אפילו�בשורו,�ייב�אפילו�בצמר�קשההיה�ח,�נןיפדאי�הוה�יל[

�כגון�שהיו�משונים�משאר�כבשים,�ה�שצמרן�קשה"י�ד"רש[)�ח לכאורה�יש�.

�ד �כוונתולבאר �דחייב, �קשה �צמר �דיש �:)קלו(�לעיל�כדאיתא, �זכרים�, דשל

 .)].ג.א.�(שיותןמשונים�בקמשום�ד,�פטורוטעמא�דהכא�,�צמרן�קשה

והא��רבנןהא�'�ים�פטור�וכולחים�ושוטף�את�הראת�העיזז�גוז�חדא�תני',�גמ)�ט

�הגליליוי�רבי �ו"ים�היב�ממתנות�ענ"פ(ם�"הרמב�.'דתניא�לקט�וכו�סי ,�כתב)

מדפי�.�מז(�ן"הר�וכתב.�קטלמלילות�מעט�מעט�ומכניס�לביתו�פטור�מ�הקוטף

�כרבי�,)ף"הרי �פטורוי�דפסק �דהקוטף �סי �וטר�והיינו. �אמוראי�משום�דשקלו ו

�אליביה�בתראי �ו. ��ראשיתלענין �כתב �ה"פ(�ם"הרמבהגז �מבכורים ,�)ז"י

�דהתולש�צמר�מרחלים�חייב �ן"והקשה�הר. �דאמרינן, �למאי �דאפילו דמודה�,

�דאורחיה�ירב �במידי �יוסי �לתלוש�הני, �דאורחיה �עיזים �של �נוצה �גבי ,�מילי

 

  קלזדף  – לוקמסכת חולין דף 

 ב"חשוון התשעיג  – חשוון יב



ד 

�הדרך�לתלושאבל�ברחלים�ש �אין ,� �יוסי �פטורלרבי ,�כתב�לב�אריהה�אמנם.

�יוסיפסק�כרבמשום�ד�לא�כתב�גבי�לקט�דהקוטף�מלילות�פטורם�"הרמבד ,�י

� �כרבנן �אתידאפילו �בד, �מעט �שקוטף �פעםככיון �קצירת�ארעי�אהוי�ל וכמו�,

�גבי�בצירה)�בהלכות�מתנות�עניים�שם(ם�"שכתב�הרמב ,�קוטףוהא�דנקט�ה,

.�השאינו�קוצר�אלא�בתליש,�ט�מעטקוצר�מעאלא�דדרך�ה,�הוא�הדין�בבוצר

�תירץ �עוד �"דהרמב, �מפרש �דאורחיה"ם �במידי �יוסי �רבי �"מודה מתכוין�ד,

�חייב�בכל�ענין�אפילו�בתלישה,�לעשות�קצירת�קבע ,� ,�גיזת�רחליםוכן�לענין

� �כפירוש �בד"רשודלא �ובד"י �דאורחיה �במידי �יוסי �רבי �מודה �במידי�"ה ה

לגיזה�י�לא�נתכוין�אוד�האי�גוונאדב,�רק�בשוטף�את�הרחלים�פטורד�,דאורחיה

 .כלל

נין�איסור�קצירה�על�גוונא�ממעטינן�כהאי.�לקט�קצירך�ולא�לקט�קיטוף',�גמ)�י

�דכתיב[לעומר��םדקו .)�עא(�במנחות�נןיוילפ�,])ויקרא�כג"�(רכםית�קציראש",

�לקצור�קודם �]לעומר�דאסור �ם�סחש(�ואמרינן, �קיטוף�דעל.) �שרי�ידי ומכל�.

ש�יואמר�ר�ה"ד.)�הכ(�תבבכורו'�התוס�כתבו,�תבאיסור�קוצר�בש�מקם�לענין

 .עוקר�דבר�מגידולו�דהוי,�אסור�אף�בקיטוף�דודאי,�לקיש

אורחיה�טפי�קצת�משום�דעוקר�הוא�'�ואיצטריך�וכו�,ה�עוקר�מנין"ד'�תוס[)�יא

לכאורה�היינו�ו,�ינאדמפרשי�לעוקר�ותולש�בחד�ד,�דבריהםמבואר�מ.�מתולש

�כדד �לא �ד"ברשמשמע �ובד"י �עוקר �תולש"ה �ה �איירי, ,�דשיםבע�נןדעוקר

�ותולש�בפולין �טעם�השנוייש�לומר��דלדבריו, ,�דבעדשים�הרגילות�בעקירה,

� �(בתלישהובפולין �ג.א.ש. �התוס.). �פירשו �שלא �ומה �כן' ,� �לומר�לכאורה יש

�והילטעמידהיינו� ,� �נו(�בפסחיםדכתבו דלא�מיחייב��,ה�כלל�אמרו�בפיאה"ד:)

�בקרא �בהדיא �דכתיבי �ושדה �וכרם �זית �רק �בפאה �מדאורייתא �בפולין�לו, א

 .)].ג.א(.�ועדשים

מדכתיב�,�דדריש�,התורת�חייםפירש�.�מצוות'�מאי�עושיות�שעושות�ב',�גמ)�יב

�[עשוות" �עשויות" �]וקרינן �כמו, �ומשמע �עשות", �עשות �זמני" �תרתי היינו�ד,

 .מצוות'�שעושות�ב

ה�"י�ד"רשפירש��.'ומתנות�וכו�מצוות�ראשית�הגז'�עשויות�שעושות�ב',�גמ)�יג

�,ם�דכל�כמה�דלא�הוו�חמש�לא�נהגו�בהן�אלא�חדאומש�,חמש�צאן�עשויות

טעמיך�ול"אם�כן�מאי�פריך�,�ש"הרא'�התוסוהקשה�.�מתנות�לחודייהודהיינו�

�"מתנות�חדא�לא�מיחייבא �הכי, �הא�התם�אמרינן �לא�, משום�דראשית�הגז

�מיחייבא�בחדא �בחדא, �מיחייבי �אבל�בכורה�ומתנות�תרוייהו �ותירץ. דמכל�,

ומשום�הכי�מסיק�,�כיר�המצוה�שהיתה�בה�מעיקראמקום�פריך�דמה�לו�להז

 .קום�עשה�מצוה�אחת,�דהכי�קאמר

��

 ב"דף�קלז�ע

ות�כמו�מזיק�מתני�דהו�בקונטרס�משום�שפיר�,ה�עד�שצבעו�פטור"ד'�תוס)�יד

�שאוכלןוהכ �או �ל�.נה �דבריהם�שהסכימו �בכל �ירושופועיין הצפנת��והקשה.

�ה"פ(�פענח �עניים �ממתנות �קמאב�'תוסד�,)ב"א �.סו(�בבא �שצבעו"ד) �עד �ה

להפריש��יכול,�אפילו�אם�הפרישו,�בראשית�הגז"�הפרשה"יך�ידלא�ש,�כתבו

�במקומו �אחר �ע, �חל �שהפר�לדלא �הראשון �כלוםיהחלק היאך��,כן�ואם�.ש

�כ �מתנות �מזיק �לקרותו �הונהשייך �ד. �הכא�מוכחאלא �מדבריהם �דשייך,

 .בראשית�הגז�הפרשה�גם

�קרי�ליה�במתניתין,�עור�גדולאף�דהוי�שי�.ופרס�הנמ�וכמה�כל�שהן',�גמ)�טו

�שהן" �בד"ברש�ועיין�."כל �להלן �"י �ולך �לי �בין �מה �שפירשה ,� משום�דהיינו

,�]בהמה�בעינן�שיעורא�דמנה�ופרס�דבכל[ה�בר�דרבי�דוסא�שיעורא�אדשיעור

�רבנן �זוטאיד�לשיעורא�קרו �שיעורא �דהו ��וכן. �הריכתב �א"טבבחידושי עוד�.

�כתב �מפרש�ן"דהרמב, ,� �דרבי �ופרס �תרי�,דוסאדמנה �במנ�היינו �ופרס �יןה

�כולם �בסך, �להו �הכל�ג�דהוו �מנים' �זה�למאן, �שהוא�דרבנן�דאמר�דכל�ולפי

הוא��לרבנן[סלעים��ו"הוא�שישים�לא�הוי�שיעורא�דידיה�גדול�מדרבנן�אלא�ט

�ד �ולרבי �]ה�סלעים"סא�עושישים �כל, �שהוא�והא�דקאמר כל��,פירושו�הכי,

�ראויות�להפרשה�וחייב�בראשית �ה�שהן �]שישים�דהיינו[גז דבפחות�מסלע�,

�ראוי�להפרשה�אינו �נתינה�בו�כדי�שאין, �דו, �"שהןכל�"ייקא�נמי�דקתני ולא�,

� �"קתני �שהואכל �ו". �עוד �הרשב"בשועיין �שסג(�א"ת �)סימן נו�ימצ�דפעמים,

�שיעוראומפרש��"כל�שהוא"�דתנן �כל�ש�,.)פא(�בעירובין�כמו, ,�הואומגביהו

 .ומפרש�שיעורא

�ה�מה�בין"להלן�ד�י"ברש�עיין.�אלעזר�כל�שהן�שנינובי�ר�עולא�אמר',�גמ)�טז

�לי�ולך �ד"בתוהשכתב�, דלימטי�סלע�לכהן�דבציר�מהכי��היכי�כי'�יהו�וכומו,

�דאמר�אליכ �נתינה�דתיהוי�למאן �)אות�פא(�הדמשק�אליעזרודייק�. �דאפילו,

�לעולא �בפחו�ליכא, �[מכסלע�תנתינה �עיין. �כל"ד�י"ברש�ועוד תנן��שהן�ה

ובזה�יצטרך�ליתן�לו�.�לא�סלע�אחדאגוזזות��אינן�ואפילו�)ת�עולאבדע(שכתב�

,�הגז�גיזתו�ראשיתדאפשר�לעשות�כל��:)קלו�דלעיל�והוא�כרבנן,�הגיזה�את�כל

 ]..)נ.י.א(.�ששייריה�ניכרים�בעינן�ראשית�ולא

�גמ)�יז �ור', �לשמואל �אלא �קשיא' �סלע��.אלעזר �דנותן �אמר �דאיהו כלומר

��קתני�ומתניתין �סלעיםחמישה �שהקו. �בחידושה �מוקמינן��,ן"הרמבי דלהלן

� �בןלמתניתין �סלעיםא�במנה �רבעים �דכ�ואם, �דהא �אפשר �במתניתיןן �קתני

� �לו �דנותן �לרבייסלעים�החמישה �דוסא�ינו �המחידלדיד, �הוא�יה�השיעור יב

�מנה�ופרס�לכל�רחל �ה�והלכך, �לו �נותן �אס' �לעים�דהוו משישים�מאותו�חד

�לאב,�]ארבעים�סלעים�במנה�בן�םישיש�הוא�רחל�דכל�דהיינו�כיון[,�השיעור

��לרבנן �לו �השיעור�אהוממנה�ופרס�ש�אחד�משישיםאחד�שהוא��לעסדנותן

�נמי�דוסא�שפירש�דלרבי�ובשלמא�לשיטת].�במנה�בן�ארבעים[לרב�ולשמואל�

�פעמיים�מנה�ופרס�רהשיעו �ג�נוידהי, �מנים' �]ת�הקודמתובא�באוה[, ,�ניחא,

� �"רש�פירושלאלא �י �קלה(לעיל �ופרס�מנה�ה"ד.) �לרבי�,מנה וסא�ד�דמפרש

�ב �פעמיםחמישה �קשיא, �ותירץ. �הכיידל, �למימר �כא �אתא��כן�דאם, מנינא

דהוא��אחד�משישיםליתני�,�סלעיםחמישה�הוא��אחד�משישיםד,�לאשמועינן

�דוסא�בין�לרבנן�לרבי�בין �מוכח"�סלעיםחמישה�"ומדנקט�, הנתינה��דשיעור,

 .�סלעיםחמישה�לעולם�

�ב�',גמ)�יח �הגז �ששיםראשית .� �ה(�ז"הרדבכתב �חלק �רח' �)צ"סימן דאפשר�,

� �דיינינן �משקלדלא �לפי �שווי, �אלא�לפי �גיזה�טובה, �יש�לו �ורעה�ואם יכול�,

�מהטובה ��ליתן �מפחות �משישיםמשקל �אחד ,� �שוה �הוא �משישיםאם �אחד

 .מכל�הגיזה

שכתבו��דלפי�מה,�)ח"א�סק"י�מביכורים�הי"פ(�אמונה�ךהדרכתב��.שם',�גמ)�יט

�ואם,�הגז�הפרשה�בראשית�שייך�לאד,�ה�עד�שצבעו"ד.)�סו(�בא�קמאב�'התוס

�אחדיהפר �ש�חלק �באחרפלהחלי�יכול, �ו �הפ, �מרפשוט�שאם אחד�יש�פחות

�משישים �ל, �משישיםשישלים �לכהן�אחד �ויתן �דמי, �שחלה�אדלא �לתרומה

�ול�להוסיףכי�ואינו�הההפרש '�דמתוס�יד�אותמה�שכתבנו�לעיל��ןיאמנם�עי.

�פטור"ד �ת�הגזיבראש�שה�גםרהפ�יךידש�,כחומ�ה�עד�שצבעו �זה�אם�, ולפי

 .ואין�יכול�להוסיף�השרההפ�חלה,�הפריש�מעט

�גמ)�כ �גיזין�הרבה�'וכוהא�איתמר�עלה�', �י"רשפירש��.'וכו�בישראל�שיש�לו

�לו�לחלק�לכהנים�יש�אחד�משישיםדחלק�,�בישראל�שיש�לו�גיזין�הרבהה�"בד

�עים�דבעינן�נתינההרבה�ואמרינן�ליה�כל�חד�וחד�לא�תבצר�ליה�מחמשה�סל

ארת�פהת�השהק,�יםמעט�נמי�סגי�ליה�בשישא�דגוזזות�כוהי,�הראויה�לכל�כהן

�ומפיק�ליה�נמי,�שה�סלעיםידשיעור�הנתינה�חמ�דקתני�במתניתין�כיון,�יעקב

 

  קלזדף מסכת חולין 
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ה 

�נמי�,מקרא �דסלע �דעתיך �סלקא �נתינה�היכי �הוי ��ומשום. �פירשהכי �בדר,

�דצריךמוש �קאמרי ��ואל �משישיםלהפריש �אחד �דלא, �שיעור��אף �בו יהיה

מכמה�פעמים�שגזז�לו�צטבר�ימתין�עד�שיאלא�.�סלעיםחמישה�ב�נתינה�שהוא

�ויתנם �סלעים �חמישה �שיעור �הו�.לכהן�והפריש �לגמקיה �קתני��'שה היכי

� �לו �דנותן �סלעיםחמישה�במתניתין �לו��הא�לא�משכחת�לה�אלא�אם, היה

�בצמצום �סלע �מאות �שלש �משישיםד, �ושמואל[�אחד �דרב �כשיעורא יה�הי]

�ומשני,�סלעיםחמישה� �גיז�דמתניתין�אתא�למימר�דאם, ן�הרבה�מכל�ייש�לו

�לא�יפחות�אצל�כל�כהן�משיעור,�הרבה�םנן�לכהניתשגזז�ומבקש�לי�הפעמים

 .סלעיםחמישה�נתינה�ד

�גמ)�כא �'ווכ�אבא�אריכא�קרית�ליה', �בד"רשפירש�. אבא�אריכא�קרית�ה�"י

�בלשון�,ליה �כבוד�ולא�אמרת�רבינו �התוס�והקשו. �לח(עיל�ל' אצטריך�ה�"ד.)

�ולכאורה[.�כבוד�הוא�לשון"�אבא"ד�,ה�לאבא"בדשם��ושופירעל��ליה�לאבא

�לבאר�יש ��הוא�דהגנאי, �שקורהו �"אכירא"במה �ארוך, �שגופו �דהיינו �כמו,

 .בבן�יהוידע�גם�ןיעיו�.]ה�אבא�אריכא"בד)�הכא(�י"רשפירש�ש

חנן�משום�יו'�כי�אתא�רב�דימי�אמר�ראשית�הגז�רב�אמר�בששים�ור',�גמ)�כב

�ר �'וכו�ינאי' .� �ד"ברשעיין �דרבי"י �בשלמא ��ה �שכתביוחנן יה�מדאמרת�מש,

דהכי�שמעינן�ליה�דקאמר�,�"דאתמר"לגרוס��דצריך,�א"המהרשוכתב�.�בששים

�בר�היני �לאיסי �אמר�משמיה�בשש, �זה�.דהא�רב�דימי אמר�ליה�הא�ד�,ולפי

� �דימי(אביי �)לרב �חדא", �"אנחת�לן �היינו, �מיושבת�הס, �תירה�ברבידבדבריך

י�"ברש�אמנם�.מיה�שש�ולאיסי�קאמר�ששיםאיתמר�מש�דבריש�סוגיין,�יוחנן

�פירש�ה�אנחת�לן�חדא"ד �כולה�להתקייםאחת�מדבריך�י, �שום�אבל�,והיינו.

�יותנןר�סתירה�בדברי �בי �העיר��,אלא�דבריך�יכולים�להתקיים, �.ם"המהרוכן

�"והרש �ש �בתראבדבהעיר �קכט(�בא �ל�נמי.) �אביי �דקאמר �דימי�אשכחן רב

�ל �ישנאכהאי �ם�חייב�להתפרשוהת, �מכ�,םייכולים�להתקידדבריך�, �פירששו

י�"מדברי�רש�דנראה�,ם�כתב"המהר�אבל�.אנחת�לן�חדאה�"בד�ם"הרשבם�ש

משמיה�דרבי�"ולא�גרסינן�,�יוחנן�אמרי�בששים�ידימי�רב�ורב�בראלו�דגריס�בד

�"ינאי �ניחא, �יוחנן �דרבי �וקאמר �ליה, �דשמעינן �בשש�והא �אההו�,דאמר

�קאמר� �ינאי �שם[משמיה�דרבי �ינאי"�וגרסינן ,�פירש�ל"והמהרש�."]אמר�רבי

,�יוחנן�משמיה�דנפשיה�אמר�בששים�דרבי�,ופיה�גרסינןגדבמילתא�דרב�דימי�

 .בשש�קאמר�ה�דרבי�ינאייומשמ

 

 א"דף�קלח�ע

�ד"רש[)�א �ה�תנא"י �ד"בסוה, �גיזין, �ונפטרות�כל �ולכאורה�צריך�ביאור. �מאי,

,�סלעים�דקתני�הכאחמישה�ד,�אתי�לפרשד,�לומר�אולי�ישו.�אתי�לאשמועינן

�גיזתו �דהם�פוטרות�כל �היינו ,� �דאמר �ינאי �קלז(�לעילוכדרבי דהוא�שיעור�:)

�נתינה�לעולם �אלא�שש�סלעים, �לו �אין �ואפילו �לו, �ואחד �חמשה�לכהן ,�יתן

והיינו�',�לו�גיזין�הרבה�ומבקש�ליתנן�וכו�דאיירי�הכא�ביש,�א�כרב�ושמואללדו

�ליה�הכא�מקרא��משום �)כדלהלן(דדרשינן �ומשמע�דהוא�דאורייתא, ועיין�[,

 ].ינאי'�כר�יינואם�כן�ה,�]הבאהבאות�

�:)קלז(לעיל�.�דבר�שהוא�ראוי�לשירות לעמוד�לשרת'�וכומנהני�מילי�',�גמ)�ב

� �להני �מוקמינן �דחמישה �אליבא �וסלעים �בישראומשרב �גיז�לאל �לו �ןישיש

�וכו �הרבה �רבי�יוחנן�ולרבי', �צינ�אמר �לעולם �יראי �ך �ליתן לסלעים�חמישה

�ניתיןדמת�,לאוקימתא�דרב�ושמואא�יהונתן�ינוברוכתב�,�עיםלס'�גזז�ו�אפילו

�גם�הוא�שיתן,�טובהברוב��'השזיכהו��ןודכי�,ישראל�אותול�עצה�טובהנתנה�

ה�"ז�בביאור�הלכה�ד"מבכורים�הט�י"פ(�דרך�אמונההרצה�ו.�יפה�לכהן�מתנה

דיש�לומר�,�הדר�ביהו�.אסמכתא�בעלמא�יינודה�,לדייק�מלשונו�)שנאמר�תן�לו

��דהוא �(דאורייתא �בשם �הביא �אישוכן �למסכת��החזון �ריד �סימן �דעה יורה

סגי��מעיקר�הדיןד�וןכי,�נתנה�לו�עצהשהתורה��,אתי�לבארו:)�חולין�לדף�קלז

.�מז(�ן"הר�אמנם.�שיהיה�שיעור�כדי�נתינה�לכהן�הועצה�טוב�,שהוא�בכל�ליה

�ף"הרי�יפדמ �ל) �היאכתב �דאסמכתא �הדיא ��וכן. �בתוסכתב �לעיל(�ש"ארה'

 :).קלז

י�"פ(�נהשמבכסף�.�'וכו�כיפה�של�צמר�היתה�מונחת�בראש�כהן�גדול',�גמ)�ג

�המ �המקדש �ג"כלי �על) �"הרמב�תמה �זאתם �כיפה �הזכיר �ו�.שלא הקשה�כן

שכתב�שהיו�)�שמות�כח�לז(�י�בפירוש�התורה"ארש�גם,�החתם�ספרבחידושי�

).�ב"ט�כלי�המקדש�ה"פ(ם�"ברמבוכן�הוא�,�ה�כיפהולא�כתב�שהית,�פתילים

ראש�לא�הוו�חציצה�לבגדי�תפילין�של�סלקא�דעתין�ד.)�יט(�דבזבחים,�וביאר

ברה�כסלקא�דעתין�סדהברייתא�כאן�,�ויש�לומר.�ולמסקנא�הוו�חציצה�,כהונה

ולא�יהיה�חציצה�,�כיפה�ר�לעשותשומשום�הכי�אפ,�דלא�הוו�חציצה,�דהתם

,�פתילים�ואלא�הי�כיפהאין�לעשות�,�דהתם�דהוי�חציצהנא�אבל�למסק,�לציץ

 .דין�כיפה�דהכא�י"ם�ורש"ומהאי�טעמא�השמיטו�הרמב

�גמ)�ד �ראשונה�וכו', �ומכר �גזז �'איתמר �ד"רשפירש�. �ה�חייב"י דטעמא�דרב�,

�חסדא �שלו, �היתה �אחת �כל �גיזה �דבשעת �משום �ביאר�ן"הר�בחידושיו.

�חסדא �דרב �דטעמיה �בדעתו�דמשעה, �צא�וזלג�שעלה מצות��תחילההנו

"�עשויות�חמש�צאן"דמקרא�.)�קלז(�לעילנן�פיילדינו�משום�יהו[,�אשית�הגזר

�לעשות�מצוה�דמעשות �]את�בעליהן �שניים�ואף�דאי, �לא��גזז �שלשה�תו או

הושעיא��'רורב�נתן�ב,�תחילה�מצוה�תו�לא�פקעההש�כיוןמכל�מקום�,�מחייב

�סבר �לו�אנךצ�גז�ראשית"כתיב�ד�וןכי, �(תתן �ח�די�דברים" אלא��בו�לך�ןאי)

�ואילך �חמשה�אדחיוב�נויהיד�,מראשית�הגז �דבההיא�וכיון�,לא�חל�עד�דגזז

 .דלא�איחייב�מעולם,�פטור,�שעתא�לא�משתכח�חמשה

�גמ)�ה �שם', �בד"רש�פירש. �ראשונה"י �ומכר �גזז �ה �א, �לאחר��תדמכר הצאן

�[גיזתה .� �צביוהגאוכתב �פט"פ(�ן �מבכורים �ו"י �במתה) �הדין אבל��.]דהוא

�ו"מבכורים�הט�י"פ(�ם"הרמב �מפרש) �דמכר�את�הגיזה, .� �אמונה�הדרךוכתב

�ט"סקכ�םש( �בצבעו) �הדין �שאבד�דהוא �או )�שם(�המשנה�המרכבת�ווכתב.

�איש �סק�זרעים�ליקוטים(�והחזון �ז �"דלרמב�,)ב"סימן במכר�את�הצאן�ם�נמי

דדוקא�במכר�את��,כתב)�סימן�ט�בפירקין(�של�שלמה�והים.�חייב�לרב�חסדא

�לרב�חסדאהצאן�חייב� �הגיזה�א�במכר�אתל�אבל, �יורה(�ערוך�בשלחן�ועיין.

 .י"פירש�כרש)�שם(�א"רמוה�.ם"רמבשפירש�כ)�דעה�סימן�שלג�סעיף�יב

�א"הריטב�בחידושיכתב�.�אמר�חייב�ארב�חסד,�'גמ)�ו דלא�מחייב�רב�חסדא�,

�גאל �בשהיה�שיעור �בכלא �קוד�יזה �שמכר�םהחמש�מתחילה �היה��דאי, לא

�שיעור�המחייב �גיזותיה�של�האחרונה�ר�שמכר�הראשונהורק�אח, �גדלו לא�,

�לוש�וכשי,�המחייבות�חמש�צאן�לו�לא�היו,�דבשעה�שהתחיל�לגזוז[חייב�מ

 ].משלו�לו�חמש�צאןן�אי,�שיעור�המחייב

�גמ)�ז �הא�צאנו�', �כוכבים�פטור�מראשית�הגז �עובד �של �צאנו �הלוקח�גז תנן

,�חייב�,ו�גוף�הצאןמכר�ל�שאם,�גזוזה�הא�צאנו�ל"י�בד"רש�פירש.�לגזוז�חייב

�שפטור �ומה �הגיזה�אם�היינו, �אלא �קנה �לא �נמי, �במחוברת �קנאה �ואפילו

�פטור ��וכמו, �במתניתין �קלה(�ילעלשכתב �עובדי�"ד.) �של �צאנו �גז �הלוקח ה

אן�אלא�הצ�דאפילו�לא�לקח,�כתב�)ט"מבכורים�ה�י"פ(�ם"הרמב�לאב.�םיבכוכ

�לגיזתן �גוף�ולא, �את �לו �חייב�הקנה �הצאן �דפטור, �והא �הגיזה��כגון, שלקח

זכות��לו�ששי�כיון,�הלב�אריה�ביאר,�"צאנך"והא�דחשיב�.�אחר�שגזזה�הגויל

�לגזזן�בצאן �אף�בלוקח�גז�צאנו,�כן�דאם,�יש�להעיר�הולכאור.�[ךנצא�מיקרי,

,�הואל�ישרא�דהא,�ודאי�שהמוכר�התחייב�כן�ואם,�איירי�בתלוש�,של�חבירו

,�על�המוכר�לתבוע�הדמים�זורו�לחל�ישהא�,�יביהלוקח�ח�בלא�שייר�ואמאי

 

  חקלדף  – זלקמסכת חולין דף 

 ב"חשוון התשע די – חשוון גי



ו 

�אכתי�כיון �ד�לא�דהשתא �הסברא �זבני�מתנות"ידעינן �לא �(ךל�דכהן ,�.ג.א"

 .)].ז.ב

�גמ)�ח �ואחד', �אחד �לכל �פאה �את�חבירו�.נותן �מהם�פוטר �אחד ,�והא�דאין

�שלו �השדה �ואין �הואיל .� �בתוסוביאר �דהיינו�,ש"הרא' �חבירו�, �של דשדה

 .של�אחרחיוב�פאה�כיון�דאית�בה��,שבאמצע�מפסקת

�גמ)�ט �הכל', �על �פאה �נותן �השדה �בעל �שייר �אבל �בד"רשפירש�. ה�אבל�"י

�שייר �פאה, �ופוטר�את�האילנות�דנותן �בזרעים .� �בתוסוהקשה �ש"הרא' הא�,

האחר�את��אחדמיני�זרעים�אין�פוטר�מין�'�דאפילו�ב)�ה"ב�מ"פ(�בכלאיםתנן�

�ב �ליתן �וצריך �פאות' ,� �שהזרעים �שכן �האילנותכל �את �יפטרו �לא ,�יאוהב.

�בפאה"שהר �שם(�ש �פירש) �נות, �אילנות�דהמוכר �על �ששייר �מהאילנות ן

�כתב�.שמכר �אבל �רש, �כפירוש �משמע �י"דהכא �בסמוך, והוא�"�,מדקאמר

�"על�השדה�לקצורבשהתחיל� �ומשמע�שמתחילת�קציר�הזרעים, חל�החיוב�,

חיוב�עד�ה�לא�חל,�תן�מן�האילנות�על�האילנותדנו,�ש"ואי�כהר�,על�האילנות

�לק �האילנותתחילת �[יטת �ד. �קשיא �מינוותו �באינו �לפטור �מועיל �דלא �הא

�כדלעיל �וביאר]. �הכא, �דשאני �שעיקר, �קלחי��שדה�לבן�וכיון �בו אלא�שעלו

.�הלכך�זרעים�עיקר�ופוטרים�את�האילנות,�ומכרן�לעקרן�עם�פירותיהן,�אילן

�האילנות�על�מן�שכתב�דנותן�דאף,�ש"דלפי�זה�מיושבת�נמי�שיטת�הר,�וכתב

,�על�כל�השדה�ביחד�פאההחיוב��חל,�דזרעים�עיקר�ןוכי,�מקום�מכל,�תהאילנו

 .ת�חלות�החיוב�דאילנותליתח�היינו�נמי,�התחיל�בקצירת�הזרעיםש�וכיון

�גמ[�)�י �עדריה', �בכוליה �מחייב �לא �למיגז �דאתחיל �מעידנא �הכא �.אלא

טעמיה�דרב�חסדא�ד,�]הובא�באות�ד[�ן"בחידושי�הרלכאורה�לפי�מה�שביאר�

�ומכר �בגזז �ה�המשע�לחיתמ�החיובד, �לו �שיש �לגזזן' �ורוצה �צאן שלא��אף,

�לגזוז �התחיל �רבאירפ�מאי, �ליה �ך ,� �לגזוז�הא �קודם�שהתחיל �אף לשיטתיה

צריך�לומר�דפריך�על�עצם�סברתו�של�רב�חסדא�ו�).ל.א.�(בכוליה�ליה�באיחיי

 ].הושעיא'�דאיהו�סבר�כרב�נתן�בר

��

��פרק�שילוח�הקן

��

 ב"דף�קלח�ע

�מתני)�יא ,'� �אינוושילוח �אל�הקן �וכושאינוב�אנוהג �'מזומן .)�קלט(�לקמן.

מצוה�תקמה�(�חינוך�המנחתוכתב�.�פטור,�ומניםזמ�רק�הבנים�דאפילו,�אאית

�כוא �)ת �ד, ��ביןהיינו �בין �מזומנת �ניםבהשהאם �לדי�כיון, :)�קלט(�לקמןפינן

�בדרך"מ "� �בידך�לשקינופרט �האי, �שייך �מיעוטא�בתרוייהו �ומלש�וכן, �יכ"ן

�מזומן�ולא�אקראי�דרךלהיות�ב�צריך�הקן�לכדמשמע��',וכו�"איקר �,כיחווה.

� �מהא �שם(�לקמןדפריך �אמוקדשין) �דאקדשיה�לקן, �מיחייב�מי�אי �הוי, �הא

והיינו�,�מזומנים�נםישא�יםצל�ביע�וקננה�דאקדשיה�לאם�ולא�אמרינן,�מןומז

� �גוונא �דבהאי ��משום �פטורנמי .]� �דפריך �שם �עיין �דאקדשיה�"אמנם נימא

 ].ו�באותמה�שנתבאר�ין�שם�ועי.�"לאם

מאימת�,�דן.)�קלט�לקמן(�יעקב�תפארתה.�'מזומן�וכו�שאינו�ואיזהו',�מתני)�יב

� �מזומן�אינו"חשיב �דו" �שלואם �שאינם �קא ,� �שאינו �באופן �אפילו יכול�או

�להשמש�בהם ��יןיעדש�ףא�מביתו�וברחו�שמרדו�כגון, �ובעלותבהם ודקדק�.

�דמתניתיןשמלי �דקתני�נא �וכו�ואיזהו", �בפרדס�כגון' �"שקננו מדאיצטריך�,

�מ�,לפרושי �אינושח�לוש�הםש�דאףשמע ��ומןמז�יב �בידו�נםישאכיוון �עוד,

�כתב �בא�דאפילו, ��ים�מהםלהבע�יןיעד�שלא�נתייאשו�ןופמרדו �נמי �אינוהוי

 .ובאות�הבאה,�יב�אות.)�קלט(�לקמןנמי��ןיעיו�,שהוכיח�שם�מה�ייןעו,�ןממזו

�'מתני)�יג �בפרד, �סשקננו .� �פי(�אלישר�תפארתהכתב �מ"חולין �ג"ב �אות ,�)א

�בפרדס �מזומן�אינו"�ביחש�נמי�שלו�דאפילו שאינה��חצירו�דהוי�משום"

יורה�(�ך"הש�וכן�כתב.)�יא(�בבבא�מציעאכדאיתא�,�לו�קונהה�משתמרת�ואינ

�סק �רצב �סימן �בפרדס"ד�י"דמרש�)ג"דעה �שקננו �משמע�ה �הפרדס, �דאם

 .הבאהבאות��ןיועי.�פטור�משתמר

�ב"ד�י"רש)�יד �פרדסה�שקננו �מזומן�,ד"בתוה, הם��הוא�שיכולים�ופרדס�לאו

�לברוח .� �מ"יפ�המשניות�על(�שמים�םחהלהקשה �)א"ב �האם, כיוון��תינח

�לברוח �שיכולה �האפרוחיםא, �הרי�בל �לברוכי�אינם�והביצים �חולים ולא�.

.�]יג�תוא�לעיל�אשהוב�כמו.�[יקרא�בעינן�כי�גם�בבנים�והא,�מוזמן�חשיבי�אינו

הכא�איירינן�ד)�ג"רצב�סק�יורה�דעה�סימן(�ך"השדדמת�אמנם�עיין�באות�הקו

הכי��ומשום,�]יגת�ובא�והובא.�[קונה�לבעלים�ואינה,�בחצר�שאינה�משתמרת

 .את�הביצים�והבנים�קונה�גם�אינה

�מלש"ד�י"רש)�טו �פטור �זכר �חלה �טעמא�בגמ, �'כדיליף דלא��,ש"הרש�העיר.

�,ובקעה�ודגרה�ה"ד:)�קמ(�לקמן�שעצמו�פיר�י"רשש�אלא,�ילפותא�'מצינו�בגמ

 .ולא�האב,�"והאם�רובצת"דילפינן�מדכתיב�

�נמי�במתנות�וכו�דיןה�אוהו�,ד"בתוה,�הגז�ה�לבד�מראשית"ד"�רש)�טז והא�'

בחידושי�הקשה��.'בהדיא�וכו�אלעאי�רבי�עלה�אמרד�הגז�משום�דנקט�ראשית

�קלו(�לעילדבברייתא��,א"הרשב �למתנות�ברישא.) �אלעאי �אמר�רבי �ומשום.

� �פירשהכי �נהודהא�ד, �לעאיא�עלמא�כרביג ,]� �:)]קלו(�עיללכדאמרינן �יינוה,

ה�כרבי�"י�ד"רששם��ושפירש�ולא�כמו[�ת�הגז�אבל�לא�במתנותידוקא�בראש

�בראש �ותוס�,הגז�תיאלעאי �כרבי"ד' �]אלעאי�ה �קאמר, וג�הדנ�ןודכי�,והכא

בלאו�הכי��אבל�במתנות,�משיטתו�תנן�במתניתין�לאפוקי,�הגז�תיבראש�עלמא

�קיימא ��לא �כוותיהלן �רש. ��י"ובדעת �א"המהרשכתב �גריס, בבריייתא��דלא

 .הגז�אלא�רק�ראשית,�מתנות.)�קלו(�דלעיל

�צורךה�ל"ד�י"רש)�יז �וכוודא�,ד"בתוה, �ואת�בנו �תו נוהג��הוה�אמינא�דאינו'

דהיינו�שמבאר�דהחידוש�באותו�.�'כתיב�וכו�אלא�במוקדשין�דהא�במוקדשין

�ש"הרא�'בתוסוהעיר�.�ליןונוהג�בחמה�ש�ואת�בנו �ע�דהחידושמדלישנא�מש,

�החידושד�,רשיפהכי�ם�ומשו.�גיד�הנשהד�דומיא,�נוהג�במוקדשיןש�הוא�במה

�בחולין,�הפסיק�הענין"�שור"ד�כיוןד�דסלקא�דעתין,�מה�שנוהג�במוקדשיןא�וה

"�ו"וי"הד�משום,�במוקדשין�קא�משמע�לן�דאף,�ולא�במוקדשין�נןידוקא�אייר

 .ערביה"�שורו"ד

דנקט�,�תירץ�עוד�ש"הרא'�ובתוס.�'וכו�תימה.�'כוותנן�היכא�ד כלה�"ד'�תוס)�יח

�משום�דפריך�עלהגיד�הנשה� �אוקימתא�בולדות�קדשים", �מי א�ההיו�,"ולאו

�הנשהפירכ �בגיד �דוקא �שייך �א �הכי, �אוקמינן �דעלה �א, �בנוולא �ואת .�אותו

�חריםאבל�בא,�יר�תחלה�מה�שהוא�שנוי�לצורךדניחא�ליה�להזכ,�ועוד�תירץ

�מרובי �לצורך �הןדשלא �ם �תחלה, �נקטינהו .� �עוד �שכתב�א"במהרשועיין

�בד"רשדמפירוש� �"י �משמעה�לצורך �לצורך"ד, �דנוהגים�בין�" �הנהו �בין היינו

�ד �הנהו �ובין �במוקדשין �בין �בחולין �בחוליןנהיגי �דוקא �שפ, �אתי �זה �ירולפי

 .ולא�רק�באותו�ואת�בנו�וגיד�הנשה,�דרובן�לצורך

�גמ)�יט �'וכו�בחולין�אבל�לא�במוקדשין�אמאי�לא', ן�"בחידושי�הרמב�הקשו.

�א"והרשב �סל, �דעתיןהיכי �האם�קא �דמשלח �היא, �הקדש �של �הא �,ותירצו.

�לא�סלקא�דעתיה�הכיד �ד�אלא�דסבר, האם�לא�יקח��ול�לשלחכי�נוידאכיון

�הבנים �ל, �שיכול �קרא �לן �משמע �עצמ�נוידא�משום�,אותם�תקחקא �לווה

�האם ��.שילוח �ד"מרשאמנם �מלשלח"י �פטור ��ה �ד"בסוה(שכתב ואת�שאין�)

ולא�,�דהנידון�היה�על�שילוח�ממש�,עממשלכאורה�,�אל�תשלחנוראוי�לשלח�

 .ועיין�באות�הבאה�.על�לקיחה�בלי�שילוח

שאי�אתה�יצא�זה��וחלשלח�תשלח�את�האם�במי�שאתה�מצווה�לש',�גמ[)�כ

 

  חקלדף מסכת חולין 

 ב"חשוון התשע די



ז 

בעי�.)�קמא(�דלקמן�צריך�עיון�לכאורה.�מצווה�לשלחו�אלא�להביאו�לידי�גזבר

� �למהכפילדרוש �הבנים�אפילו�,"תשלח"דות �מצוה�צריך �לדבר �לקן�, כגון

וי�דה]�הובא�באות�הקודמת[�א"והרשב�ן"הרמב�רולביאאמנם�ו.).�ג.א.�(יולדת

�דעתין �ישלח�סלקא ��,שלא �יקח �לא �הבניםוממילא �ניחא�,את לא��אדהכ,

אתה�מצוה��שאין�דבמי,�משמעותא�דקראמ�דילפינן�אלא,�ישלח�שלא�דרשינן

�אין �ל�לשלחו ��,שלחל�בלי�ניםהב�קחיאיסור �ד"רש�רושפילאבל �פטור�"י ה

.�מכפילות�הלשון�לכאורה�דרשינן�לה,�לחשדהסלקא�דעתך�היה�שי,�מלשלח

�לומר�ולכאורה�..)ג.א.ש( �יש �לרשד, �הלשון�י"אף �משינוי �דרשינן ולא�,

�וכן�משמע.�מהכפילות �ל"שבמהר�שהובא)�כתב�יד(�י"רשות�דברי ,�עיין�שם,

 .)].נ.י.א.�(ה�אמר�קרא�שלח�תשלח"בד

�תוס)�כא �"ד' �וכויה �זה �'צא �ופיר�,ד"בתוה, �ש �מתקח �וכולבקונטרס .�'ך

�עוד�תירץ�א"הרשב�ובחידושי �נפד, �ביונה �מינה �קא �היושבת �הקדש על�של

�ת �הקדש�דאינם�,ליסביצי �חייב�לשל, :)�קמ(�לקמןכדאיתא��חוביונה�דחולין

 ).ה�תקמה�אות�יחומצ(נחת�חינוך�מב�עייןו.�עיין�שם

דאף�,�תירץ�ש"הרא�'ובתוס.�יןלבדק�הבית�מוע�שיגב�דבקד�ואף�על�,ד"בא)�כב

ביה��קרינן,�הבהדיי�דשריין�כיון,�מתקח�לך�למעטינהו�בקדשי�בדק�הבית�ליכא

��.תקח�לך �משחיטה�ה"פי(�ם"הרמבאבל �כ"ג �לדינא�דמתניתין) �בקדשי�כתב

�בדק�הבית �הלחם�משנהוביאר��,"תקח�לך"קרא�ד�והביא, �מזבח�לא�, דקדשי

�לפרש"הרמב�הוצרך �ם �בדיןדכ, �פירש �הנפשעו�בר �את �שהרג �ף �תרוייהוד,

�נפקי �קרא ��קדשי�ונקט�.מחד �הבית �ורבי[בדק �כשמואל �לקמן�יוחנן�דפוסק

 .שהוא�פשוט�יותר,�וכתב�טעמא�דתקח�לך,�]זבאות��.)קלט(

��

 א"דף�קלט�ע

�גמ)�א �הוא', �קטלא �בר �דיניה �דגמר �אי .� �ד"רשפירש �הוא"י �קטלא �בר ,�ה

אלא�הכי�.�ברחדלמא�,�מאי�קשיאד�,א"בבחידושי�הריטוהקשה�.�ומהיכן�נמלט

�פירושו �בהנאה, �אסור �דינו �דנגמר �דכיון ,� �קמאכדאיתא �.)מא(�בבבא ולא�,

�שלח�לתקלה�אמרה�תורה �פירש�. �לא�"דרש�לומרויש�[�.ן"הר�שיובחידוכן י

ה�יצא�"ד:)�קלח(�לעיל'�התוסשהביאו��לפי�מה,�משום�דאזיל�טעמיה,�פירש�כן

�בשמו�זה �דהא�דאמרינן, �ליד�גזבר�היצא�ז", �"שאתה�מצווה�להביאו ,�היינו,

א�ידה,�דהיינו�דפריך�בר�קטלא�הוא,�אין�לפרש,�אם�כןו,�משום�שלח�לתקלה

� �לאשמועינן �רבינא �דבעי �מאי �נ.י.א(גופא �הריטב.)]. �פירש �א"ועוד דכל�,

והיכי�אמר�ביה�רחמנא�,�.)טו(�בבבא�קמאכדאיתא�,�המוצאו�מחוייב�להמיתו

,�"ומהיכן�נמלט"�במה�שכתב,�נמי�כיון�לכךי�"שרד�,הלב�אריהוכתב��.לשלחו

�דהיינו �נמלט, �דין �מאיזה �סקילה, �מחוייב �הא �ד, �פירש �נמלט"לא �איך וכן�".

 .ה�בר�קטלא�הוא"ד.)�קמ(�לקמןמשמע�מפירושו�

אף�ד,�א"בחידושי�הריטבפירש�.�ובעי�לקיומי�ביה�ובערת�הרע�מקרבך',�גמ)�ב

 .כל�שכן�בבהמהמכל�מקום�,�אדםכתיב�לענין�ד

�'גמ)�ג �שם, �הרבחידוש. �"י �הביאן �שהקשו, �יש ��ליתיד, �ולא תעשה�עשה

�עשה�ד �"וביערת"דשילוח�ולידחי �דהשתא�עשה�דשילוח�אלים[, דאית�ביה�,

אבל�,�דמיחייב�על�כרחו�לבערו,�דעשה�דובערת�עדיף�טפי,�ותירצו].�נמי�לאו

עשה�כי�ו,�פטור�מלשלח,�רצה�ליקח�הבנים�אם�לא,�תעשה�דשילוח�אעשה�ול

:)�קמ(ודף�.�יזאות�)�'עמוד�ב(�לקמן�דועיין�עו[.�גרידא�אוי�אפילו�ללא�דח�,האי

�כד�אות �הר]. �"אבל �גופיה �כתבן �כלל�דלא, �קשיא ,� �אלא��דלאכיוון אמרינן

�תעשה"ד �לא �דוחה �"עשה ,� �עשהאבל �דוחה �לא �עשה ,� �אליםאפילו ,�עשה

 .דאית�ביה�נמי�לאו

�גמ)�ד �מה', �ביתו �יקדיש�את �ואקדשא�איש�כי �בעלמא �קן ביתו��אלא�דחזא

�וכו �"שלו"מדינא�דדעיקר�הפירכא��,א"בחידושי�הריטבכתב��.'ברשותו דאין�,

�שאינה�שלויכול�להקדיש� �הביצים�שלואמנם�. �אם�היו אף�דאינם�ברשותו�,

� �חצירובכמו �הגזלןש�כיוון, �ברשות �אינם �להקדיש, �יכול �נמי �ש. לוח�יולענין

�הקן �הביצים, �היו �שלו�אם �בחצרו �שאינם �אף �שלו �מ, דחשיב��,שלוחפטור

 .אף�שהם�בחצר�שאינה�משתמרת�לדעתו,�"מזומן"

דאיירי��,ן"בחידושי�הרמבכתב�.�אלא�דאגבהה�לאם�ואקדשה�והדרה',�גמ)�ה

�להקדישה �מנת �על �שנטלה �לעצמו, �לקחתה �מנת �על �ולא �דה, �א �לקמןתנן

 .חייב�לשלח,�הריני�נוטל�את�האם�ומשלח�את�הבנים.)�קמא(

�גמ)�ו �וכו', �לאם �דאגבהה �אלא �איחי' �בשילוחמעיקרא �ליה �יב .� הלב�הקשה

אין�ד,�וכתב.�כיון�דזכה�בה,�הא�בלאו�הכי�מיפטר�משום�דהאם�מזומנת�,אריה

 .פטור�דהקדש�דליתא�בהאהאמת�נקט�אלא�,�מצי�למדחי�הכיהכי�נמי�ד

�גמ)�ז �יוחנן', �ורבי �ושמואל �שובכו �פירות �במקדיש �אמר �במקדיש��רב אמרו

�הבית �לבדק �"הרמב. �משחיטה�ה"פי(ם �כ"ג �כשמוא) �יוחנןפסק �ורבי �ל ועיין�.

 .שנתבאר�בדבריו�מה,�כב�אות:)�קלח(�לעיל

�ד"רש)�ח �פירות�שובכו�ה�במקדיש"י �ד"בתוה, �לעולת�נדבה, .� ,�ש"הרשכתב

�דוקא �דאפשר�שפירש�כן �ולא�בנדר, �ד, �היכי �שמעוןכי �שפיר�אף�לרבי ,�ניתי

,�ואם�כן,�קדשים�שחייב�באחריותן�הרי�הן�כשלו,�:)מב(�בשבועותדסבירא�ליה�

הביאו�ליד�א�זה�שאתה�מצווה�ליצ,�:)קלח(�לעיליך�בהם�טעמא�דאמר�שי�לא

פי�לד,�אמנם�כתב.�ם�יתחייבו�להביא�אחרהבעלי�הרי,�דמאי�אכפת�ליה,�גזבר

� �שהביאו �שם(�'התוסמה �זה"ד) �יצא �בשמו�ה �דמפרש, �אמרה�, �דלא משום

 .שייך�בכל�הקדשיםמא�טעהאי�,�תורה�שלח�לתקלה

�גמ)�ט �דמודקד', �כיון �בעלמא �דמים �קדושתייהושת �פקעה הקשה��.רדה

�הרשב �א"בחידושי ,� �כדאיתא �קדושה�פוקעת�בכדי �דאין .).�כט(�בנדריםכיוון

�הלכה �להיכן �שבהן ��,קדושה �[וביאר �הרמבודיבחוכן �]ן"שי �דמים�, דקדושת

דאפילו�בקנין�,�ממון�עליו�דעבוש�להקדש�שיאלא�שי,�אינו�קנין�הגוף�להקדש

גבי�נשברה�חבית��,.)קטו(�בבא�קמאבכדאיתא�,�הגוף�ממש�אמרינן�כהאי�גוונא

,�דהיכא�דאין�הבעלים�יכולים�להציל,�של�דבש�ושטף�נהר�חמורו�של�חבירו

י�הכו,�הפקרהווי�יצא�מרשות�בעלים�ודאלמא�,�יכול�למימר�מהפקירא�קזכינא

�כ �גבוהשמרדה�יצאה�נמי �והפקר, �ונעשית�חולין �אמרינ�,אלא, �יוחנן ן�דלרבי

� �לה"משום �ומלאה' �"הארץ �הי, �איתיהכדכל �דרחמנא �גזא �בי �דאיתיה ,�א

 .ועיין�באות�הבאה.�דחוזר�ומתקדש,�והיינו

�גמ)�י �וכו', �אבל �קדושתייהו �פקע �לא �הגוף �קדושת �דקדשי �דכיון דקדושת�'

�קדושתייהו �פקעה �דמרדה �כיון �דמים �שהובא�. �מה �הקודמת �באות עיין

�א�דפקעה�קדושה�בקדושת�דמיםלבאר�טעמן�"מחידושי�הרמב בקובץ��עייןו.

,�שביאר�החילוק�בין�קדושת�הגוף�לקדושת�דמים)�אות�מב(�ים�קידושיןשיעור

�דבקדושת�הגוף �בא�מכח�ההקדש, �הקנין �ובדמים, ,�ההקדש�בא�מכח�הקנין,

�ומשום�הכי �ת�הגוף�לא�פקעהושבקד, דה�לא�מפקיע�אלא�הממון�יכיון�דמר,

� �קדושההולא �בקדו, �הממון�תשאבל �דנפקע �את��,דמים �גם �אחריו גורר

 .ם�הכי�פקעה�הקדושהומשו,�הקדושה

דאמר��דאמר�הרי�עלי�הא�קשיא�הא�דרבי�יוחנן�אדרבי�יוחנן�נמי�לא',�גמ)�יא

�דרחמנא�הוא�אאף�על�גב�דבי�גז,�דאמר�הרי�עלי�ה�הא"י�ד"רשפירש�.�הרי�זו

אלא�דמחוייב�להביא�,�דבאמת�לא�יצא�מרשות�הקדש,�והיינו.�[לא�קיים�נדרו

י�כיון�דכ,�הרי�עלי�דכשאמר�,מפרש�ן"שי�הרמבובחידאבל�].�משום�נדרו,�עוד

משום�דשייך�חילול�,�והיינו.�[לול�ויצא�לחוליןיהרי�הוא�כח,�ו�חייב�לשלםמרד

�בקד �הקדש �דמיםווהפקעת �שת �ממ, �שעבוד �אלא �להקדשודאינן �ן כמו�ו.

 ].טשנתבאר�בשמו�באות�
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ח 

�תוס)�יב �כיון"ד' �קדדמרד�ה �פקעה �שתייהווו �דאוזים�, �מהכא שמעינן

�וכו �שמרדו �'ותרנגולים �הקש. �ממאי��,א"המהרשה �טפי �מוכחי �לא אמאי

�דאוקימ �עלמא[נא�למתניתין �לכולי �גוונא��,ומרדו�םשדהקדי] �כהאי דבחולין

�בשילוח�חייב �נינהו, �הפקר �אלמא �ב(�ולקמן. �עמוד �איתא) �נמי ,�"לפניך",

,�דאילו�מהא�דלא�חשיב�מזומן,�הלב�אריהותירץ��.לאתויי�שהיו�לפניך�ומרדו

אלא�שאין�יכול�להשתמש�,�אופן�שהוא�שלודאף�ב,�לא�מוכח�דפקע�מרשותו

מהא��דווקאו.�]יבאות�:)�קלח(�לעילועיין�במה�שכתבנו�.�[לא�חשיב�מזומן,�בו

� �קדושתןפדבמרדו �הפקר�קעה �ונעשה �הבעלות �פקע �בחולין �דאף .�מוכח

כיון�דמרדו�הוו�הפקר�וחייבין�",�)בסוף�דבריהם(שכתבו�'�אמנם�מלשון�התוס[

�"בשילוח ,� �דלכאורה �נראה �לא �כוונתןהיינו �המהרש, �שהבין �כמו ,�א"אלא

 .)].נ.י.א.�(אלמא�הוי�הפקר,�מזומןבמרדו�מהא�דלא�חשיב��שהוכיחו

�ד"רש)�יג �הקרבה"י �ה�דמיחסר �ד"בתוה, �על, �לעזרההרי �להביאו �י �כתב�. וכן

�טי(�במעילה �ההקדש�לחול"ד.) �ה�עד�שיצא�מן �כשמביאו�, �חובתו דיוצא�ידי

�ד�ממעשה"פי(�ם"רמבהאבל�.�ה�והביא"ד:)�כב(�לעיל'�סוהתוכן�כתבו�.�לעזרה

 .נדרכמו�ש�עד�שיקריבדחייב�באחריותו�,�כתב)�ה"הקרבנות�ה

�תוס)�יד �שמצינו"ד' �לפי �ה �ד"והתב, �אמ�םוא, �וכואכן �קאמר �י �דומה�' היאך

�ערך�להקדש�שנתחלל ן�דהדמים�באים�מכח�ערך�כיו�,ש"הרא'�בתוסותירץ�.

דכל�ערכין�,�ר�עודביא�ובלב�אריה.�שפיר�דמי�לחילול�הקדש,�הקצוב�על�הגוף

 .הם�כמו�חילול�הגוף,�והדמים�שנותן,�י�כמקדיש�גוף�הנערךהו

��

 ב"דף�קלט�ע

חולין�'�הכל�מודים�בערכין�דאף�דלא�אמר�עלי�מיחייב�וכו'�אלא�וכו',�גמ)�טו

�עד �בידך �גזבר�הן �לידי �ב�למימר�אתיו�.שיבואו �דינים' אמר��דלא�ףדא�.א,

�עלי" �שייך�לחייבו" �קראכ�,דחייב�באחריותו�.ב. �מהאי �נתן �דיליף�רבי ועיין�.

".�דמי�עלי"אף�באומר�להאי�דינא�שכתב�,�)ג"מין�הירג�מערכין�וח"פ(ם�"ברמב

� �בערכיןוכתב �הזבח �:)כ(�הברכת ,� �ו�היינודבדמים �יוחנן �דרבי ריש�פלוגתא

איתא�לברייתא�דרבי�"�ערכי�עלי"דדוקא�ב[,�)לעיל�עמוד�א(ריש�סוגיין�לקיש�ד

 .ובערכין�פסק�לדינא�דרבי�נתן�,חנןם�פסק�כרבי�יו"והרמב]�נתן

�גמ)�טז �דאע', �בערכין �מודים �מיחייב"הכל �עלי �אמר �דלא �ג �"הרמב. ג�"פ(ם

המוצל�וביאר�"].�דמי�עלי"האומר�[,�אף�בדמים�האי�דינאכתב�)�ג"מערכין�הי

� �בערכין �:)כ(מאש ,� �דהתם �יח(משום �שם �לערכין:) �דמים �מקיש ובחידושי�.

ועיין�שם�.�חלות�דין�בגופו�כמו�ערכין�היינודדמי�עלי�,�ביאר:)�ד(�ז�ערכין"הגרי

�ד �ם"אליבא�דהרמב[יקלא�שמסתפק�בדמי [� �דאינו �אדםדאפשר ,�אלא�בדמי

 .דלעילוכ

סימן�(�ת�חוות�יאיר"בשומכאן�הוכיח�.�'יכול�יחזור�בהרים�ובגבעות�וכו',�גמ)�יז

מצוה�קיומית�נה�איו,�ואינו�רשאי�לילך�לדרכו,�ב�לשלחחיי,�דהרואה�קן�,)סז

�'וכו�מאי�סלקא�דעתך�דיחזור�בהרים,�הכי�ולא�דאי,�בלבד שחייבה��והטעם.

תפרח�ה�על�בניו�שבגלות�כשם�שהעוף�תעוף�ו"כדי�לעורר�רחמי�הקב,�התורה

אדרבא�ד,�כתב�חתם�סופרהבחידושי�אמנם�.�ממקום�למקום�לבקש�את�בניה

�בהרים�כיוון �לחזור �מחויב �דאין �מקרא �דמרבי �כדבריו, �שלא �מוכח פליג�ו.

�עליה ��דודאי, �רצה �אם �אלא �לשלח �מחוייב �אינו �העופותלקחת .� כתבו�וכן

�)יורה�דעה�סימן�קעה�אות�ב(�החזון�אישו�המרומי�שדה ,�החזון�איש�וביאר,

דאין�חיוב�,�כוונת�התורה,�דאין�מחוייב�לחזור�בהרים�דלאחר�דמרבינן�מקרא

�שילוח�ה �אדם�לקיים�פעם�אחת�בחייו �כל �ןקעל �גם�כשרואה�אין�, �כן ואם

�לשל �יאירו[�.חמחוייב �החוות �ראיית �עיקר � �אף �יש�לדחות י�"דרש�לכאורה

�גרסינן"בד �הכי �מבאר�ה �בהרים, �דיחזור �דעתך �דהסלקא ,� מיתורא�היינו

�"שלח�תשלח"ד �אם�כןו, �מ, �דלפי�האמת�ילפינן �קראכיון ,�.)קמא(�לקמן�האי

�שילוח �בעי �מצוה �לדבר �דאף ,� �מכאן �מקור �בשילוחשאין ��.חייב �לקמןועיין

 .]כדאות�:)�קמ(

דכתיב��משום�ש"ראה�'התוסביאר�.�ות�כל�דברבלר�שסופו�רמאח�יוכ',�גמ)�יח

�על�הארץ" �מבוא[". �משחיטה�הי"פי(ם�"ברמב�רוכן בכל�"ם�ומכל�מקו�)].ז"ג

הכי�לא��ומשום.�הארץ�ולא�על�האילן�תימא�דוקא�על�דלא,�איצטריך�נמי"�עץ

�להלן(�פריך �בדרך"מ�אאל) �"לפניך"ומ" �מ, �עץ"ולא ��".כל �בתוסאמנם ה�"ד'

 .ומבואר�דלא�כדבריו".�על�הארץ"אמאי�איצטריך�,�הקשו�בדרך�כדרב�יהודה

�גמ)�יט �יקרא�פרט�למזומן�יקרא�מכי', �נפקא�כי �התוס�הקשה. הא��,ש"הרא'

דאפילו��,וכתב.�חייב�לחזר�בהרים�דאינו,�"לפניך�במאורע"�לעיל�המינ�ילפינן

רשא�דד,�כתב�םיוהתורת�חי.�ע�דמאורע�פרט�למזומןמדקרא�מש�הכי�מפשטיה

,�ללמד�שאינו�מחוייב�לחזר�בהריםד�,אינו�אלא�אסמכתא,�"לפניך�עבמאור"ד

�,)דברים�כב�א"�(השב�תשיבם"דכתיב��,ההשבת�אבידגבי��כמו,�קרא�לא�בעי

�קרא �בהרים�מחויב�למעט�שאינו�לא�מצרכינן �לחזר �ו. �תם�סופרהחבחידושי

�תירץ �לחזר�דלא(�הילפותאד, �מחויב (� �"יקרא"�ןמלשואינה ב�מדכתי�אלא,

,�ישלח�אם�ימצאאלא�,�ויב�לחזרחמ�נוישא,�ופירושו,�"אם"�לשון�דהוא,�"כי"

�מ�והכא �יקרא"דרשינן �למזומן" �פרט �התורת�. �הערת �נמי �מיושבת �זה ולפי

�דהתם�נמי,�לקרא�שלא�יחזר�בהרים�בהשבת�אבידה�לא�מצרכינן�אמאי�,חיים

 ).דברים�שם(,�"תראה�כי"מדכתיב�לה��ינןפיל

�גמ)�כ �ל�אלא', �וכוי�בכדרל�בדרך�'וכו�תוייאלפניך �'הודה על�"�מצריך�ולא.

�העץ ."� �התוסוביאר �]כג�באות�אשהוב[�ש"הרא' ,� �לא �על"ד�,ייתרמדהא

 .לא�על�האילן�לאב�,על�הארץ�ה�משמע�דוקאהו�"הארץ

את��הים�שטף�,בים�ה�קן"ד�י"רשפירש�.�בשילוחיב�מצא�קן�בים�חי',�גמ)�כא

�בראשו�ןהאיל �והיה�קן �ומה�שלא�פירש�כפשוטו. על�הים�ביאר��א�קןשמצ,

�)שם(�ם"הרמב�אמנם�.משום�דלא�שכיח,�)ז"ג�משחיטה�הי"פי(�המעשה�רוקח

 .פירש�כן

וכן�.�[המיםעל��המוצא�קן,�כתב)�ז"ג�משחיטה�הי"פי(ם�"הרמב.�שם',�גמ)�כב

� �ב"רשכתב �פג(�שבתי �נמי"ד:) ��יםד�,ה�הא �קאדולאו �שאר�הוא�אאל, �הדין

�נהרות �כ�וכן]. �ם"הרמב(תב �אדם�גבי) �של �בעלי�הואד�בראשו �שאר �הדין

�חיים ��אדל, �הארץ"נאמר �[על �ראשו�מיניה�דמרבינן". �אדם�אדמה�על ]�של

וכתב�.�לא�שדיבר�הכתוב�בהווהא,�]דמרבינן�מיני�הים�ודרך�שמים"�[בדרך"ו

�הכסף�משנה �)יורה�דעה�סימן�רצב(�ח"הבוכתב�.�יודע�לו�טעם�איני, וכח�דמ,

�הרמבכ �"דברי �ומרבינן�,"ביצים�או�אפרוחים"ם�מהא�דכתיב �אפרוח�, אפילו

הכי�נמי�על�,�תוב�בהווהדדיבר�הכ�משום�"יםחאפרו"שכתב��מה,�כן�אם,�אחד

 .רץאועל�ה�העץ

לא�ליכתוב�'�ואם�תאמר�אמאי�איצטריך�וכו,�דרב�יהודהה�בדרך�כ"ד'�תוס)�כג

,�ש"הרא'�התוסלכאורה�יש�לתרץ�לפי�מה�שביאר�.�בדרך�ולשתוק�מעל�הארץ

על�"דכתיב��משום�נויהי"�לרבות�כל�דבר�וכי�מאחר�שסופינו"�דהא�דאמרינן

�"הארץ ,� �איצטריך �כן �הארץ"אם �על �אפילו" �דבר �כל �היחי�לרבות �דרשות

�ורשות�הרבים �בדרך"�רואיית. �העץ"ו" �על �דדרשינןל" �מאי לא��הכי�ודבלא,

 .א"המהרשוכן�תירץ��.ידעינן

כתב�דין�זה�)�ז"ג�משחיטה�הי"פי(ם�"הרמב.�אדםמצא�קן�בראשו�של�',�גמ)�כד

�שייך�אטעמ�,"אדם"נקט��'אף�דבגמ�,ף�משנהסהכוביאר� .חיים�בעלי�בכל�אף

�חיים�אף �בשאר�בעלי �דה, �"ואדמה�על�ראשו"לה�מדכתיב�א�ילפינן ופירש�,

�מה�על�ראשודה�וא"ד�י"רש .�את�שמה�שו�לא�איבדהאפי�שהיה�בר�על�אף,

'�חלק�ג(�ובספר�שיח�השדה.�חיים�ילבע�בראש�של�שאראף��והאי�טעמא�שייך
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,�באדםד�משום�,חיים�דוקא�בבעלי�הם�אוקמ"דהרמב,�כתב:)�קלט�דף�לחולין

בספר�הערות��אמנם.�מזומן�והוה�ליה,�חצר�שבראשו�בקנין�הקן�קנה�את�הרי

�באין,�ימנ�אי,�חצר�דלית�ליה�קנין,�בגוי�אמדאיכא�לאוק�,כתבלמסכת�חולין�

 .לזכות�בו�מתכוין

דנמצא�אצל�,�)יז�רצב�סעיף�ןימיורה�דעה�ס(�ןהשלח�בערוךכתב�.�שם',�גמ)�כה

�במדינת �ביערים�הפראים �המתבודדים �על��,אחד�םובמק�הודו �עפר ונקבץ

�ראשם �ריבויפומ, ��ני �שהעופות �ראשיהםיש �על �קינים �עושים ובהגהות�.

��,כתב�ם"מהרש �הקדמונים �ביער�היודבימים �מתבודדים �נזירים וקושרים�,

 .ויתכן�שיקבץ�עפר�על�ראשם,�עצמן�לאילן�זמן�רב�ואין�זזים�משם

ביאר�.�אסתר�ומרדכי�'מן�התורה�וכו�המן�'כוו�ניןהתורה�מ�משה�מן�,'גמ)�כו

דגבייהו��מצינוד�משום�,דשאל�בהם�טפי�מאחריני�)אגדות�חידושי(�א"המהרש

� �נוספים�שמותמצינו �משה�כגון, �ואביגדנש, �טוביה �ורקרא �וכו, איתא�דכ'

�יג(�במגילה �כדא.) �נקרא�ממוכן �:)יב(�הליגבמ�תאיוהמן �היא�הדס, �הואסתר

,�).סה(במנחות�יתא�אנקרא�פתחיה�כד�ידכומר,�)ז�ב(�במגילת�אסתרכתיב�כד

מיוחדים�להם�אינם�עיקר�מן�השמות�שאלו��,ולומרבעל�הדין�לחלוק�והיה�ל

�התורה �משה�גוןכ, �האמיתי�אינו, �שמו �נתנ, �פרעה �בת �לוורק כתיב�כד�,ה

,�הם�םיואסתר�שמות�פרסי�המן�ומרדכי�וכן�,"השמ�שמוותקרא�)�"ב�ישמות�(

�ועל�כן�אמר�שם,�האבן�עזראשכתב��המגילה�נכתבה�על�ידי�הפרסים�כמו�כי

�מן �מנין�משה �התורה �בשג, �וכו�םוקאמר �והיינו', �פרעה�ש�קודם�םגד, בת

כי�לא�ה�וםשדמ�,על�שם�שמשה�את�ישראל�מן�הים�כןנקרא��,בשם�זה�קראתו

כך�נקראו�לפני�ש�כן�נקראו�אסתר�והמן�ימרדכוכן��".משוי"�או�,"נמשה"�נקרא

 .הבאה�באות�ןיועי.�אדם�בני�פיב

�גמ)�כז ,�המבול�רנרמז�בתורה�בפרשת�דוהטעם�ש.�בשר�הוא�שנאמר�בשגם'

האמינו�בהשגחה�פרטית��דור�המבול�לאש,�)אגדות�חידושי(�א"המהרש�יארב

דבטבע�היה�צריך�להיות��,במדהמדה�רע�מהם�פנו�,).קח(�בסנהדריןכדאיתא�

�מל �מים�אהעולם �יתברך, ��ובמאמרו �המים �שאבר(נקוו �א �)טית �והדבר,

�הים �את �שקרע �רבינו �משה �ידי �על �נתפרסם �ישראל, �ואת�בי�ועברו בשה

 .ע�ביםּבַ�המצרים�ִט�

�גמ)�כח �וכו�המן' �התורה�מנין �'מן .� �אגדותשחידו(�א"המהרשביאר �)י דהאי�,

הקדמוני��וכחם�מנחש,�זרע�עשיו�אוהק�שמלמע�דהמן�משוםקרא�שייך�גביה�

באסתר�נאמר�"�'ר�אסתיר�פני�וגוואנכי�הסת"ו�.דפיתה�לחוה�לאכול�מן�העץ

אנכי�"מדיבור��עצמם�והסתירו�שרחקוכיוון�,�ארקהאי�ים�ידבימיה�נתק�משום

�ה �לצלם�"אלקיך' �והשתחוו �במרדכי�וכן. �יד, �ונעשושעל �זכו ,�חורין�בני�ו

�דרור"�מלשון �"מר ��משום, �לצלםוסיידהוא �להשתחוות �רצו �לא �עתו ,�ועוד.

� ��שהואכיוון �ולשםלראש �טוב�גדולה �לראנ, �שב�שמשל שמן�הבשמים

 .המשחה

�גמ)�כט �מנ', �התורה �מן �וכואסתר �'ין .� �בניהוביאר �בספר �ד, משום��,להאמר

נלקחה�בכך�שגרם�ו,�כראוי�ת�אסתרהיתה�תביעה�על�מרדכי�שלא�הצניע�אש

וידע�זאת�,�צדק�בכך.�תבוא�ההצלה�ידע�שעל�ידהאלא�כיוון�ש�.לאחשורוש

,�רש�לקראוד,�יםמבטאלא�ד�"היו�ון�שאתכי,�"אסתיר"בתיבת��מהא�שנרמזה

אבל�,�רה�לישראל�במיעוט�השגחה�מאיתו�יתברךתָ�סְ�שיהיה�הַ��"ואנכי�הסתר"

הוא�הרצון�המכונה�,�"את�פני"היא�תהיה�"�אסתיר"שרמוזה�בתיבות�"�ראסת"

�בשם�פנים �ביום�ההוא, �צריכה�להיות�בגילוי, �דאסתר �מ, �שתוהבין נשא�כך

 .עיין�באות�הבאהו.�תבוא�ההצלה�לישראלועל�ידי�כך�,�לאחשורוש

�גמ)�ל �מן�התורה�מנין', �באות�הקודמת�.מרדכי �עיין �הבניהווביאר�. דהיתה�,

וישב�,�נתערב�עם�שרי�המלוכהמרדכי�שמתחילה�נתוודע�לרשות�ותביעה�על�

היתר��מהיכן�מצא,�קודם�שבאה�אסתר�אצל�המלך�אחשורוש,�בשער�המלך

��,וקאמר�.לכך �דראה �הקודש �ברוח �דרמוז �שמו �בתיבת �"בתורה "�דרורמר

�ל( �שמות �כג, �דכיא) �מירא �מרדכי�שהוא�,דמתרגם �דקרא��, �ברישא וכתיב

�ואתה�קח�לך" �מרוכל" �קח�לך�איש�כמותך, �הדומה�לך, והוא�מר�דרור�זה�,

�על�כרחך�שהוא�דומה�לו�במהאלא�,�הוהלא�לא�קם�בישראל�כמש,�מרדכי

ואחר�כך�היה�גואלן�,�למלכות�בבית�פרעה�שבתחלת�גידולו�של�משה�נתקרב

� �ישראלשל �ההוא�הכי, �בדור �ישראל �של �גואלן �נמי �יתקרב�ש, �מרדכי הוא

 .בתחילת�גידולווישב�בשער�המלך�למלכות�

�ן"ובחידושי�הרמב.�'תימה�אמאי�לא�תני�וכו,�ה�שכסוי�הדם�נוהג"ד'�תוס)�לא

�תירץ �אותו, �כגון �בזרעו �התלוי �בדבר �ש�דדוקא �הקן �ושילוח �בנו ייך�ואת

כיסוי�הדם�דלא�תלוי�אבל�,�ה�חידושרים�ובנקבות�ויש�בזדנוהג�בזכ�למתניה

�בזרעו �[לא�שייך, �לזרעוומה�ש. �שילוח�דחוששין �גבי �כתב ,�דוקא�הוא�ולא,

� �איתא �:)קלו(�לעילדהא �מיחייב, �שלו �שאינם �בביצים �דאפילו �רצה�, אלא

�ומרל �אם, �מנהג �בו �שיהיה �דבעינן �תירץ]. �ד�,עוד �משום �אליעזר פליג�רבי

 .דבפלוגתא�לא�קמיירי,�בותלא�בעי�למתני�זכרים�ונק,�א�זכררבקו

דהוא�,�"קירי�כירי",�דצריך�לומר',�ון�הגמילעיין�בג.�אמרה�קירי�בירי',�גמ)�לב

�עבד �לשון �כתב�התורת�חייםאבל�. �"בירי"דצריך�לגרוס�, הוא�לשון�"�כירי"ד,

� �קירי"אדנות�כמו ."� �כ(�רבה�במדרשכדאיתא �ד �)במדבר ,� �מכרכר�"גבי ודוד

�יד(�"'בכל�עוז�לפני�ה �)שמואל�ב�ו דאי�,�כתב�דצריך�לומר�בירי�הוהלב�ארי.

�כירי�אמרה �קו, �ף"ף�לכ"היאך�הבדילה�חברתה�בין "�כירי"ושמעה�שאמרה�,

� �[קירי"ולא �כש". �ידי �על �דדברו �[ים�פאמנם�בסמוך�אמרינן �ד"ברשעיין ה�"י

 ].על�פי�ההיגוי�האמיתי,�שייך�שפיר�להבדיל�משום�הכילי�ווא,�]אלא�במילין

��

 א"דף�קמ�ע

�ד"רש)�א �א�בהדיא�כתיבה�וה"י �פה�לא�יאכל�לטמאה�בהנבלה�וטר, העיר�.

דלענין�הטומאה�הזהיר�,�מפרש)�ויקרא�כב�ח(�התורהבפירוש��י"דרש,�ש"הרש

�ב�ולא�איסור�אכילההכתו פה�לא�ובשר�בשדה�טר"קרא�ד�ואמאי�לא�מייתי,

 .פה�דאסורה�באכילהן�לכל�טרדמיניה�ילפינ�,)שמות�כב�ל"�(תאכלו

�גמ)�ב �הגרעבחידושהקשה��.בעוף�שהרג�את�הנפש', �לא�פסלינן��,א"י אמאי

�משום �כמכפר�ליה �מכשיר �להקרבה, �פסול �הנוגח �דשור ,� בבבא�[כדדרשינן

�"מ(�קמא �הצאן:)] �(ומן �ויקרא�א�ב" �בלא�נגמר��.להוציא�את�הנוגח) ואפילו

�בחוץ �למכפר �נמי �פסול �הכי �ומשום �להקרבה �פסול �נמי �[דינו �שביאר�. כמו

 ].כפרה�אף�בחוץ�עשה�מכשיר�כמ"י�ד"רש

.�שעיר�המשתלח�דאסור�במום,�ה�אף�בחוץ�עשה�מכשיר�כמכפר"י�ד"רש)�ג

דבהאי�פסול�,�דטפי�הוה�ליה�למימר�דפסול�בטריפה�,ן"בחידושי�הרמבהקשה�

דיש�פסול�מחוסר�אבר��קושטא�הוא�ומיה�,א"המהרשוכתב��.איירינן�בסוגיין

"�תחיו"דלא�איצטריך�,�ילפינן�ליה,�ומשעיר�המשתלח�דאסור�במום,�בצפרים

�למסקנא[ �דל] �איביחידרשא �ראשי �שלהרין �ם �אבר[, �מחוסר �פסול ,�]דהיינו

שלא��ה"ד'�התוסוכמו�שכתבו�[,�או�כרב�נחמן�בר�יצחק,�אלא�לטריפה�כדרבא

דלא�ילפינן�פסול�מום�בדרשא�,�כתב�ן"י�הרמבושבחידאבל�].�דלא�פליגי,�יזווג

ואין�המום�,�הומכפר�היינו�בהמ,�היינו�עוף"�מכשיר"כיון�ד,�"מכשיר�כמכפר"ד

�שוה �בשניהם �הפסול �במום, �נפסלת �אבר�,שבהמה �במחוסר �דוקא ,�ועוף

�מינה�ומחוסר �לא�ילפינן �אבר�נמי ר�לגבוה�ולהדיוט�סמשום�דמום�קבוע�נא,

דבעינן�שחיין�ראשי�,�"חיות"אבר�בצפרים�מ�ילפינן�מחוסר,�וגם�למסקנא,�שרי

 .שלהרים�איב

�ד"רש)�ד �בשחוטה"י �אלא �ה �ד"בתוה, �לשורפ, �שחיטהויכול �אחר �ה כתב�.

 

  מקדף  – טלקמסכת חולין דף 

 ב"חשוון התשע זט – חשוון וט



י 

ואת�בהמתה�לפי�)�"דברים�יג�טז(דהא�דכתיב��מע�דסבירא�ליהדמש,�ש"הרש

�"חרב �דוקא�בהמהה, �יינו �(ושרפת�באש"בכלל��אבל�עוף�הווי, ).�שם�שם�יז"

�ה"פ(�ם"הרמב�מנםא �כוכבים �מעבודת �ו"ד �כתב) ,� �כל �חיהוהורגין .�נפש

�ומשמע �בחרב, �עופות �דגם �וכתב. �להש, �רשודאפשר �דעת ,�ם"והרמב�י"ות

�נשר �היו �בחרב �הריגתם �יןפדלאחר �ב. ��כךומיישב �הגירסא �בתוסנמי ה�"ד'

�צ �הנדחתפלמעוטי �עיר �)ד"בסוה(�ורי �קיימא", �"דלשריפה �היינוד, דלאחר�,

�נשר �היו �ואיפהריגתן �ין �הגיליון �להגהת �צריך �להריגה"ן ."� �א"במהרשוגם

אכתי�ך�א.�דהוא�משום�מיכתת�שיעוריה,�שפירש,�"לשריפה"משמע�דגרסינן�

�מדאיתא��הקשה �.)קיב(בסנהדרין ,�יצא�זה�שמחוסר�תלישה�קביצה�וטריפה,

 .אם�כן�הכי�נמי�מחוסר�הריגה

�תוס)�ה �הנדחת"ד' �עיר �צפורי �למעוטי �ה �ד"בתוה, �ממעטינן�, �דלא ואפשר

�במנחות'�התוסאמנם�.�'ממשקה�ישראל�אלא�דומיא�דערלה�וכלאי�הכרם�וכו

�ו( �שעת��,.)כט(�רהדתמומסוגיא��הוכיחו�כתב�רחמנא�ה"ד.) �בהיתה�לו דאף

דלפי�,�)ס"שם�בגליון�הש(�א"הגרעוהקשה�.�הכושר�ממעטינן�ממשקה�ישראל

 .קשה�סוגיא�דהכאזה�ת

�ם"הרמבאמנם�.�מצוות�לאו�ליהנות�נתנו'�לכפרה�מותרות�וכו�ואפיל,�ד"בא)�ו

�ה"פ( �מזבח �מאיסורי �ט"ה �כתב) �הכרם, �וכלאי �מערלה �ונסכים ,�דמנחות

�המשנה�למלךוכתב�.�בעבירה�פסולים�משום�מצוה�הבאה מע�דסבירא�דמש,

�ליה �חשיבא�הנאה, �דההקרבה �בעבירה, �הבאה �מצוה �הויא �הקרבתו .�ולכך

�ליהנות�נתנו �מצוות�לאו �כמו�שכתבו�התוספות�,והא�דלא�אמרינן �מה�, עיין

 .למלך�המגיה�למשנהביאר�ש

�בבהמת�עיר�הנדחת�אם�עבר�והקדישה�והקריבה�וכו�,ד"בא)�ז .�'וצריך�עיון

�התוס�,א"הרשהמכתב� �דבדוקא�נקטו ת�בהמת�עיר�ישהקדישה�אחר�שנעש'

עיר�הנדחת�כדאיתא�לא�חל�עלה�איסור�,�קדישה�קודם�לכןדאילו�ה,�הנדחת

 .ולא�שלל�הקדש"�שללה",�:)קיא(�בסנהדרין

�קיימא�,ד"בסוה)�ח �דלשריפה �כיון �כשר �קרבן �הוא �אם .� �,א"המהרשביאר

�התוסד �משום' �יפסל �לשריפה �שעומד �כיון �אם �מיכתת��נסתפקו כתותי

ועוד��,ם�אין�בה�שיעורהא�בהמת�קדשי�,א"בחידושי�הגרעוהקשה�.�שיעורה

�להתוס �להו �הוה �דטפי '� �משום�בלהסתפק �פסולים �אם �גופא �מצורע צפורי

�,ומשום�הכי�פירש].�אי�נימא�דיש�שיעור�בסימנים[,�כתותי�מיכתת�שיעוריה

�התוס �דספק �אף', �לשריפה �עומד �מצד �פסול �יהיה �גבוה �לגבי דליכא��שמא

�שיעוריה �מיכתת �כתותי �משום �המלך. �ה"פ(�והשער �מגירושין �ב"ד מוכיח�)

� �:)קב(�דמנחותמסוגיא �שמ, �בעינן�עדלרבי �דלא �היכא �אפילו �לפסול �יש ון

�שיעורא �לרבי, �שמעון�דפריך �דד, �כזרוקסבר �ליזרק �העומד �כל �העו, מד�וכל

�דמי�לישרף�כשרוף �נותר, �ט�אם�כן �מטמאין �ומאת�אוכליןופרה�אמאי מאי�ו,

�מפרה �פריך ��אה, �:)קג(�ביבמותאמרינן �שריפה�, �בשעת �דאפילו �התם שאני

�בגד �קרוי �פרה, �גבי �נימא �נמי �והכי �ומוכח, �מיכתת�, �כתותי �משום דדוקא

�אבל�לרבי,�"קראתו�תורה"הוא�דמכשרינן�ב]�היכא�דבעינן�שיעורא[שיעוריה�

�שמעון �ליה, �דאית �כשרוף, �לישרף �העומד �כל �בעומד�, �פסול �הוא לעולם

�ישרףל �הכא, �נמי �והכי �משום�, �דיפסל �להו �קמיבעיא �שמעון �דרבי אליבא

 .אף�דלא�בעינן�שיעורא,�דעומד�לישרף

,�ש"הרשותירץ�.�'צריך�עיון�היאך�משמע�וכו,�שלא�יזווג�לה�אחר�ה"ד'�תוס)�ט

�נז(�דבקידושין �אמרינן.) �ממכפר, �מכשיר �דיליף �דהכא �ישמעאל ,�דלרבי

�משולחת�אסורה�משעת�לקיחה �עד�השילוחד�והא�ודאי, �נאסרת�נמי דלא�[,

אבל�עד�,�שלח�לתקלה�אמרה�תורה�מצינו�שהותרה�אלא�משום�סברא�דלא

 ".טהורות"שפיר�ממעטינן�למשולחת�מ,�ומשום�הכי,�]הותרה�שילוח�לא

דאפשר�,�היינוד.�'י�וכור�חיות�למה�לי�ויש�לומר�דלא�פליגאם�תאמו,�ד"בא)�י

�מחוסר"�מכשיר�כמכפר"ללמוד�מדרשא�ד �אבר�גם�לענין י�"ברשוכן�משמע�.

משום�דאין�שוה�פסול�מום�דבהמה�,�פליג�ן"ובחידושי�הרמב.�ה�אף�בחוץ"ד

� �אבר[ובעוף �במחוסר �אלא �נפסל �אין �דעוף .[� �כתב �בנגעים"הרוכן ד�"פי(�ש

 .ג�ועיין�באות�,)ה"מ

�תוס)�יא �נמי�צריך�לומר�דלכפרה��,ה�לצפרים�שהחליפן�בעבודה�זרה"ד' כאן

�'כשרות�וכו .� �הרשבחידואבל �"י �פסולים�לכפרהכן �דהתורה��,תב�דודאי כיון

�)כו�דברים�ז(�"ם�כמוהורוהיית�ח"אמרה� נו�יה�הימישאתה�מה�כל,�ודרשינן,

�הוא �כמוהו�הרי �לכפרה, �כשר �יהיה �והיאך ��והא. �משום �מיפסיל רבי�דדלא

�ישמעאל ,� �ן"הר(הביא �שתירצו) �דיש �תירוצא, �הנך �דרבי��דכל �אליבא לאו

 .דגם�זה�דוחק�סייםו.�דהוא�סליק�בקושיא,�ישמעאל�מסקינן

�גמ)�יב �מואפר', �פטור �טרפות �לכלביךחים �ולא �לך �תקח �טעמא �מאי .�שלוח

הרי�הם�כביצים�מוזרות�,�דביצים�טריפות,�כתב)�ט"ג�משחיטה�ה"פי(ם�"הרמב

�משילוח �דפטור .� �רצב(�ח"הבותמה �סימן �דעה �יורה �הכא�) �ילפינן דטריפה

דביצים�מוזרות�,�מרואיפכא�הוה�ליה�למי,�והוא�הדין�לביצים�טריפות,�מקרא

�וחלפטורות�משי ,� �טריפותכמו ,� �עמוד�ב(�לקמןוכדתנן �לאפרוחים) �דלא�דמו

 .יז�אות)�'ב�עמוד(ועיין�לקמן��.דהוו�בני�קיימא

��

 ב"דף�קמ�ע

�,בחידושי�רבי�מאיר�שמחהכתב��.בשילוח�חייבאפרוח�שאמו�טריפה�',�גמ)�יג

�דדוקא�אפרוח �טריפה�פטור�משילוח�ביצים�שאמןאבל�, �ב, �יהדקרינן תקח�",

 .).נח(�לעילכדאיתא�,�דהא�אסורות"�לך�ולא�לכלביך

�גמ)�יד �מאיר�שמחההקשה��.שם', �רבי �בחידושי �היאך�ישלח�את�האם, הא�,

�לתקלה �שלח �תורה �אמרה �לא �הכי, �אמרינן �הקן �שילוח �לענין �ואף כמו�,

� �התוסשכתבו �קלח(�לעיל' �זה"ד:) �יצא �ה �וכתב. �בטריפה�, �לאוקמא דאיכא

�נכראידמ �הקשה. �אך �לדב, �התוסרי �נג(�לעיל' �צריכה"ד:) �שאמרו �דרוסה ,�ה

היינו�דעיקר�טריפה�דקרא�.�קשה,�דודאי�דרוסה�אין�לה�תקנה�אפילו�בבדיקה

�דרוסה ,� �שכתב �אסו"פ(�ם"הרמבכמו �ממאכלות �הורד �ו"ת �ותירץ). דהא�,

�לן �דקיימא �אפילו, �בשנבדקה�שאסורה �דהי, �משום �ינו �דרוסהוויא ,�הספק

�דלא �דרוסה �זקהאח�מוקמינן�וספק ��'התוס�כתבו, משום��דהוא�.)מג(לעיל

�מדרבדדרוסה�שכיחא� �ןנרק ��אם, �אמרה �שפיר �כן �שלחהתורה .� ,�תירץעוד

�דל �לת�אדהא �שלח �תורה �קלאמרה �גורם�היינוה �דהשילוח �במידי �דוקא

�התקלה �ולשרוףצהיה�מ�הכי�ואלדב, �וה�להרוג �ובלאה�פה�דאסוריאבל�טר,

 .האי�כללאל�אמרינן�לא,�הכי

�גמ[)�טו ,'� �מהוהושיט �סימנים �מיעוט �ושחט �לקן �ידו �קשה�לכאורה. אמאי�,

�לעילוכדאיתא�,�ותו�לא�לפקע,�כשבא�ומצאן�היו�ראויות�ונתחייב�הרי,�יפטר

,�בשילוח�ה�איחייב�ליה"י�ד"רשחייב�ליה�בשילוח�ופירש�מעיקרא�אי,�.)טקל(

�כשמצאן .� �פירש�המאיריאמנם �נתחייב�,שם �האם �את �שהגביה ,�דבשעה

אתי�שפיר��ולפי�זה.�עדיין�לא�התחייב,�אף�שמצאן,�יהקודם�שהגבד,�ומשמע

 .]פטר�אחר�כךיכול�לה,�דאף�שכשמצאן�היו�ראויות,�הכא

�מעדני�מלךהביא�בשם�ספר�)�ו"יורה�דעה�סימן�רצב�סקט(ך�"הש.�שם',�גמ)�טז

�בסוגיין �שכתב, �בגוונא, ��דאיירי �שהיה �שיעור �שהה �[דלא �לעילהמבואר

וממילא�לדידן�].�בודאי�פטור�מלשלחו,�דאם�שהה�ודאי�שכבר�נטרפה[,�.)]לב(

� �שהוא �בכל �[דמטרפינן �ס(�א"ברמכמבואר �כג �)ב"סימן �הספק, �שייך ,�לא

דאיירי�בנוטל�את�האם�,�כתב�ך"השאבל�.�דלעולם�טריפה�הוא�ופטור�מלשלח

ועוד�.�כיון�דבההיא�שעתא�אכתי�לא�נטרפו,�ועלה�קמיבעיא�לן,�שחיטהבהדי�

 

  מקדף מסכת חולין 

 ב"חשוון התשע זט



יא 

�שהוא �כל �בששהה �אפילו �אי, �דלענין �מחמרינןאף �סור �לענין�מקי�לא, לינן

 .שילוח�הקן

דאם��די�דינאבה�האי�דינאלהביא�)�ב"ג�משחיטה�הי"פי(�ם"הרמב.�שם',�גמ)�יז

�לשלחהטר �חייב �פה �לשלח. �דחייב �פסק �ומספק �לוקה, �אינו �שלח �לא .�ואם

קאי�אשחט�מקצת��'גמדנראה�מדבריו�דספק�ה,�)ף"מדפי�הרי.�מח(�ן"הר�וכתב

�האם �של �סימנים �לוקהאמא�,קשההו, �אינו �י �שנא�מאם�טר, פה�דחייב�מאי

�הלשלח .� �חינוךוכתב �ת(�המנחת �המצוה �אות �)קמה �בין�, �לחלק �דיש דאף

סימנים��ששחט�מקצת�מכל�מקום�הכא�דלא�מתה�ממש�אלא,�פה�לנבילהטר

ואמאי�לא�יתחייב�,�]עיין�באות�הבאה[פה�מחייב�אלא�כטר,�אינה�נבילה�ממש

הלשון�ואף�ש,�אפרוחים�קאידא,�ם"פירש�בדעת�הרמב�והכסף�משנה.�לשלח

 .תדחוק�קצ

ג�משחיטה�"פ(�ם"הרמבלדעת�,�)ה,�תקמה(�המנחת�חינוךהקשה�.�שם',�גמ)�יח

,�אף�במקצת�סימנים�הויא�מתה�כ"שט�הויא�נבילה�מחיים�את�הודנקוב,�)כ"ה

יורה�דעה�(�ת�הכסףוהנקודוהביא�את�דברי�.�וחלומה�צד�יש�לומר�דחייב�בשי

�ס �לג �ד"סימן �ופלתיוהכרת) �שור�)שם(�י �שם(�והתבואות �בדעת�) שכתבו

�מחיים�,ם"הרמב �טרפה �דהויא �נב, �להאו �מטמאה�, �אינה �מקום �מכל אבל

 .ומשום�הכי�שפיר�יש�לומר�דחייבת�בשילוח,�דלא�הויא�כמתה,�מחיים

�גמ)�יט ��.שם', �חינוךכתב �ת(�המנחת �מצוה �הקמה �)אות �נראה�, דלכאורה

�סימנים �במיעוט �דדוקא �ב, �בשחט �אבל �לגמהסימנ' �מפרכסין�ים �ואכתי רי

�משילוח �פטור �בודאי �כמתים, �דחשיבי �צריך�ובאפרו, �שאין �ודאי �מתים חים

�ו �משילוח �לה �למילף �בעינן �קראלא �כתב. �אמנם �מה, ��דלפי הובא�[שביאר

ב�בשילוח�בניקב�מיעוט�ידהא�דיש�לומר�דחי�,ם"הרמבבדעת�]�באות�הקודמת

�סימנים �נפשה, �שתצא �קודם �מטמאה �שאינה �משום �כ, �באם �בשחט '�ן

נמי�אין�מטמאין�טומאות�נבילות�עד�שתצא��אדבה,�הסימנים�ואכתי�מפרכסין

ל�זמן�שמפרכסין�וכ,�אם�כן�אכתי�חשיבי�כחיים,�:)קכא(�לעילכדאיתא�,�נפשה

�חייב�לשלח ��וכל�מאי, דוקא�בשחט�מיעוט�סימנים�משום��היינודאיבעיא�לן

 .ת�הושטבדעשאן�טריפה�דנקו

טרפי�או�דלמא�כיון�דבידו�למגמר�שביק�להו�מ�מי�אמרינן�כיון�דאילו',�גמ)�כ

אם�,�דהספק,�)זחולין�אות�י(הקובץ�שמועות�ביאר�.�שחיטה�תקח�לך�קרינן�ביה

דוקא�באופן�,�יצא�זה�שאינו�יכול�לקחתו,�"תקח�לך"ממעטינן�טריפה�מד�אה

�לקחתו �יכול �כן�,שאין �באותה�הכא�ואם �טריפה �דהוי �יכול��,שעה�אף הרי

�לגמור�ולקחתו �דלמ, �דנטרף�א�דהמיעוט�הואאו �לכל�אופן דקרא�נקט��אלא,

 .אופן�נתמעט�ובכל,�פהעל�טר�הוא,�אבל�עיקר�המיעוט�,מיעוטא�בהאי�לישנא

�גמ)�כא �שיחוצו', �מהו �כנפיים �שתחוץ �מהו �מטלית �ירמיה �רבי �בעי כתב�.

�התוס �ש"הרא' �לן, �קמיבעיא �לומר �תמצי �דבאם �מינו, �אינו �דמטלית ואם�,

 .וצוכנפיים�דמינו�מהו�שיח,�חייץמינו��ון�דאינויתמצי�לומר�דכ

�גמ)�כב �שיחוצו', �מהו �כנפיים �תורה. �כח(�בדעת �סימן �דעה בקונטרס��יורה

�אחרון �מוכיח) �בידו, �נגיעה �דגם�בדברים�דבעינן �אינו�, �במינו �דמין �דין שייך

והאם�"דשאני�הכא�דכתיב�,�צריך�לומר,�דיחוצו�דמיבעיא�לן�הכא�והא.�חוצץ

בלא�שום�הפסק��עליהן�ממשן�שתהא�האם�ובעינ',�וגו"�חיםורובצת�על�האפר

 .כלל

אם�,�ה�מהו�שיחוצו"י�ד"רשפירש�.�'וכושני�סדרי�ביצים�זו�על�גב�זו�',�גמ)�כג

�לא �או �מלשלח �ופטור �חציצה �אמצעיים �הוי �מי �התחתונים �ליטול .�נתכוין

,�ניםדאכתי�מחוייב�לשלח�את�האם�מחמת�העליו,�ן"י�הרמבשבחידווהקשה�

��,העליוניםים�דהא�נוטל�את�האם�מעל�הבנ �.)קמא(�לקמןותנן �הריני�, אמר

�את�האם�ומשלח�את�הבנים�חייב�לשלח�נוטל �ותירץ. �העלי, ים�ונכגון�שהיו

 .התחתונים�בגיןייב�אלא�ואינו�ח,�שפטור�עליהם,�טריפה�או�של�עוף�טמא

וין�ליטול�התחתונים�מי�כאם�נת,�ה�מהו�שיחוצו"י�ד"רשפירש�.�שם',�גמ)�כד

ומלשון�קושייתו�.�ן"הרמבת�הקודמת�בקושיית�עיין�באו.�הוו�אמצעיים�חציצה

�סז(�ת�חוות�יאיר"בשוהוכיח� �סימן �בספק�) �י"אליבא�דרש[דהנידון הוא�על�]

,�חייב�לשלח'�טל�וכואמר�הריני�נו,�.)קמא(�לקמןכדתנן��,נטילת�האם�דאסור

יורה�דעה�סימן�(�ך"השאבל�.�תחתונים�מי�הוו�עליונים�חציצהוכיון�שרוצה�ב

�ד"סקי�רצב �ב) �רשכתב �י"דעת �ב, �הואדהנידון �לק�ספק �בלעל �הבנים �ייחת

�םשמשלח�את�הא �דאסור, ,� �לא�תקח"דכתיב �'וגו" .� �כמו �תוסשפירשו �ה"ד'

 .'י�ובתוס"שביאר�ברש�מה)�סימן�פג(�ת�חכם�צבי"בשו�עוד�ועיין.�שני�סדרי

�גמ)�כה �ת�יונה', �ביצי �מהוסעל �יל .� �הגרעכתב �א"בחידושי ,�:)קלח(�לעיל,

�דמשמע �אחרדוקא�ע, �מין �ביצי �ל �עוף�אחר�שהוא�מינ�אבל, �ועל�של ודאי�,

 ).מצוה�תקמה�אות�ו(�המנחת�חינוךוכן�כתב�.�חייב�לשלח

דעל�כרחך�צריך�לומר�דיש�קורא�שהוא��,ש"הרשכתב�.�דלמא�בקורא',�גמ)�כו

,�דקתני�עוף�טמא�רובץ�על�ביצי�עוף�טהור,�תיקשי�רישא,�הכי�ולא�ידא,�טמא

�מינו �דאינו �ליה �ותיפוק ,� �בקוראובעל �דאיצטריך �כרחך �קורא�, �דיש אלמא

�טמא �מה. ��ועיין �סג(�לעילשכתבנו �ח�באות.) ,� �מיישב �זה �פי )�ש"הרש(דעל

 ).כאן(�הלב�אריהוכן�כתב��.ה�נץ"ד)�שם(�'התוסקושיית�

�גמ)�כז �אלעזר�מחלוקת�בקורא�זכר�אבל�בקורא�נקבה�וכו�אמר', �רבי ואמר�'

�ח"בהגהות�הבעיין��.'רבי�אלעזר�מחלוקת�בקורא�זכר�אבל�בזכר�דעלמא�וכו

�א( �אות �סדגור) �אלעזר", �רבי �אמר �דאמרי �איכא �דפליגישמו" �מע �ש"והרא.

)� �גבסימן �כד) �לפנינוגרס ,� �על �דרבי��ף"יהרותמה �קמא �מימרא שהשמיט

ף�דגרס�ואיכא�"דנראה�מהרי,�וכתב.�דהא�תרי�מילי�נינהו�ולא�פליגי,�אלעזר

 .אבל�חלק�עליו,�דאמרי

ד�או�ביצה�אחת�חייב�לשלח�שנאמר�קן�אין�שם�אלא�אפרוח�אח',�מתני)�כח

�:)קלט(ן�לעיל�"בחידושי�הרביאר��.קן�מכל�מקום -דדרשינן�הכי�מדכתיב�ַקן,

�ח"ר�בפתִציּפוֹ� �סמוך�לציפור"�קן"דה, �למי, מה��,ןמר�דומיא�דהאם�שבקואתי

"�קן"מדכתיב�,�ביאר)�הכא(�והנימוקי�יוסף.�אף�הציפור�אפילו�אחת,�אחת�היא

�יחיד �בלשון ,� �כתיב �"קיני"ולא �רבים, �בלשון �לדבר �התורה �דדרך דרשינן�,

 .דאפילו�בביצה�אחת�או�אפרוח�אחד

�גמ)�כט �ביני', �מה �דביניהן �דומיא �גביהן �וכוהעל �בהו �דנגעה �'ן .� �ן"הרכתב

נגעה�בהו�פטור�אף�ש,�ח�בסוגיין�דכל�שאינה�על�הקןדמוכ,�)ף"מדפי�הרי.�מח(

�מלשלח .� �על �מכאן �משחיטה"פי(�ם"הרמבוהקשה �ו"הט�ג �שכתב) היתה�,

�נוגעת�בהןיוש �ואינה �בת�ביניהם �מלשלח, �פטור �ומשמע. �נוגעת�בהן, ,�דאם

,�)סימן�רצב�יורה�דעה(�ח"הבותירץ�.�והא�אפילו�בנוגעת�אמרינן�דפטור.�חייב

�מה�ביניהן�דלא�נגעה�עלייהו�אף�על�גביהן�דלא,�אליבא�דרב�משנינןד�כיוןד

�נגעה �כן, �אם �בשיל�דאליביה�אפשר, �חייב �עלייהו �וחדבנגעה �דדחינן�. ואף

 .מכל�מקום�אליבא�דרב�הכי�הוא,�"הכי�נמי�מסתברא"ל

��

 א"דף�קמא�ע

�גמ)�א אמאי��,א"המהרש�הקשה�.'והאנן�תנן�בזמן�שכנפיה�נוגעות�בקן�וכו',

� �קושיא �להך �דאמרימייתי �באיכא �גם �דהקוש, �לקושיא�דמשמע �שייכת יא

,�כרב�דבשלמא�אי�הוה�מוקמינן�לברייתא,�וביאר.�ומאי�שייכא,�והראיה�לרב

�ב �אידוברדאיירי �ובלי �חייבהא�ן �קתני �בב, �שפיר�הא�דקתני רייתא�הוה�אתי

אבל�,�משום�דמעופפת�מעל�הרובדי�אילן,�פפתועדאפילו�נוגעות�בקן�פטור�במ

�ממש �בקן �לברייתא �דאוקמת �כיון �למתניתין, �קשיא �חייב�ןדתנ, .�שבנוגעת

 ].ברובדי�אילן�אול,�כיון�דאיירי�בקן[
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�מתני�)�ב �נו', �הריני �וכואמר �לשלח �חייב �הבנים �את �ומשלח �האם �את �.'טל

ולא�,�"חייב�לשלח",�במתניתין�דקתני�האדקדק�מ)�סימן�פג(ת�חכם�צבי�"בשו

,�"אסור�ליטול�האם�ולשלח�הבנים"או��,�"לא�קיים�מצות�שילוח�הקן",�קתני

,�ואם�כן�מוכח,�דאף�המשלח�את�הבנים�חייב�לשלח�האם,�עינןולאשמדאתי�

�ה �את �גם �שמשלח �מי �הבניםדאף �את �וגם �אם �שילוח, �מצות �קיים �ומה,

 .רשות�היינו,�"ואת�הבנים�תקח�לך"שאמרה�תורה�

�גמ)�ג �מאה�פעמים�במשמע', �אמר�ליה�שלח�אפילו ם�בפירוש�"הרמבפירש�.

�פי(�המשניות �מ"חולין �ג"ב (� �דדהיינו �שלח"משום �ציווי" �אינו �מקור�, אלא

�)ל�של�שילוחעושרש�הפ( �נופל�על�המועט�ועל�הומשום�הכ, �מרובהי ועיין�.

 ).אות�א(�ט"במעדני�יו

�ד"רש)�ד �מצוה"י �לדבר �מצורע�,ה �וטהרת �יולדת �קן �כגון �,ש"הרש�העיר.

�דמסקינן �דלמאי ',�דסלקא�דעתיך�אמינא�הואיל�ואמר�מר�גדול�השלום�וכו,

�לא�איצטריך�קרא�אלא�למצורע�ולא�ליולדת �י�בבבא�מציעא"רשוכן�פירש�.

 .לטהרת�מצורע�אך�אלדלא�איצטרי�,ה�לדבר�מצוה�מנין"ד.)�לא(

�גמ)�ה �וכו', �עשה �ולידחי �עשה �'ליתי .� �התוסהקשו �נט(�בפסחים' אתי��ה"ד.)

�דפסח �עשה �עשה, �מיקיים �לא �דשילוח �עשה �דמעיקר �בעידנא דטהרת��והא

�ר�עד�לאחר�מכןהדאינו�נט,�מצורע �ולא�בשעה�שנטל�הבנים�מהקן, ותירצו�.

בעידנא�מיקיים��ל�ענין�אפילו�לאדעשה�דחמיר�דחי�עשה�הקל�בכ,�)י"בשם�ר(

 .דקא�עבר�אעשה�הקל

.�ביטלו�כמה�דלא�שחטה�לא�עברה�ללאו�אלמאן�דתני�ביטלו�ול�אלא',�גמ)�ו

,�שאם�מתה�מאליה�אינו�לוקה�,איכא�מאן�דסברדהביא��א"בחידושי�הריטב

�עשה �הוא�אביטול �דהא�אנוס �וכתב, �לישנא, �משמע �אלא��,דהכי דלא�אמר

�"'כל�כמה�דלא�שחטה�וכו" �"שחטה"ד�,ואיכא�מאן�דסבר. �לאו�דוקא, והוא�,

דלא�מקיים��בכל�גוונא,�וברצוןדכיון�דעבריה�ללאו�במזיד�,�הדין�מתה�מאליה

 .לוקה,�עשה�שבה

�גמ)�ז �וכו', �דאיכא �הוא �עשה �ליכא �דלאו �לשלח �מנת �על �שנטלה .�'כגון

�"הרמב �משחיטה"פי(ם �ט"הי�ג �כתב) �וכו, �ליטול �אסור �את�' �לטהר אפילו

את�לא��שאין�עשה�דוחה�לא�שולח�לוקה�ואם�לקח�חייב�לשלח�ואם,�המצורע

�ועשה �תעשה �אריה"בשו�ודייק. �שאגת �לג(�ת �)סימן �בלשונו, �דמשמע דאם�,

�עשה �אלא �לאו �דליכא �לשלח �מנת �על �לוקה�נטלה �אינו מהא��והקשה,

�בגמ �ליטול�'דמוקמינן �אסור �גונא �בכהאי �דאפילו ,� �דכתיב ".�תשלח"משום

�בלשונו�דייק�ועוד �דמשמע �בכל�דעשה, �עשה �ווניג�דוחה �בעשה�, �רק ולא

�ד �דחמיר �השלוםדמצורע �גדול �דו, �לאהקשה �הכישמ�בסוגיין �מע ,�וביאר.

�היכא�ביןחילק�ם�"הרמבד �בקום�ועשה�ובין �בשב�ואל��עשה�שקיומו דקיומו

�תעשה �דעשה�דקום�ועשה, �עשה�דוחה, �עליה�אין �דאמרינן �נמי ,�עשה�הכי

,�עשה�דשילוח�כגון,�קיומו�בשב�ואל�תעשהאבל�עשה�ש',�דמאי�אולמיה�וכו

 .�עיין�בדבריו�עודו�.דוחה�עשה�,בנים�אם�לא�שילח�את�האםשאין�לו�ליטול�ה

�גמ)�ח �ולידחי�', �דידיה �עשה �ליתי �בתשמיש�המטה �דאסור �כיון �דתימא מהו

�הקן �דשילוח �עשה �אריה"בשו�כתב. �שאגת �לג(�ת �סימן �הכא�האד) ,�דאמר

�דסלקא�דעתך�דעשה�דמצורע�ידחה�עשה�דשילוח יש�שום�דאסור�בתשממ,

�המטה ,� �דאס�דוקאהיינו �דמאן �אליבא �חלוטבר �ימי �שכן �וכל �ספירו .�וימי

דסלקא�דעתך�משום�דעשה�דקום��לימא,�כהלכתא�אמאי�משני�דלא,�והקשה

אלא�לבאר�מאי��אתידלא��,ותירץ�.דקיומו�בשב�ואל�תעשהעשה��ועשה�דוחה

� �קמא �בשינויא �ושקלה[דאמרינן �בשעבר �צריכא �דלא �בתר] א�ובשינויא

דסלקא�דעתך�קאמר�ו,�דאיכא�עשה�הוא�דלאו�ליכא]�מנת�לשלח�שנטלה�על[

� �מצורע �דטהרת �עשהדעשה �השלום�ידחה �דגדול �משום וכמאן��,דשילוח

אבל�באמת�למאי�דקיימא�לן�דימי�ספירו�ולא�ימי�,�דאמר�כל�שכן�ימי�חלוטו

 .עשה�דשב�ואל�תעשה�גמרינן�מהכא�דעשה�דקום�ועשה�דוחה,�חלוטו

ושלחה�בתוך�כדי�דיבור�של�התראה��,ד"בתוה,�וקיימ�ה�קיימו�ולא"י�ד"רש)�ט

�וכו �דיבור�וכו' �לא�קיים�עשה�שבה�תוך�כדי �עבר�על�התראה�חייב' �כי וכן�.

� �התוסכתבו �טו(�במכות' �דתני"ד.) �למאן �הניחא ��.ה �שם(�י"רשאבל ה�"בד)

 .דכשיבוא�לבית�דין�יכול�לקיים�העשה�וליפטר,�כתב�הניחא�למאן�דתני

היינו�משום�עשה�אבל�הלאו�דלא�דחי��דהא�,ד"בתוה,�ה�לא�צריכא"ד'�תוס)�י

כתבו��ה�מעקה"ד.)�לד(�בקידושין'�התוסאבל�.�תיה�דעשה�דחי�ליהכמאן�דלי

 .שהולא�דחי�ליה�ע,�אף�הלאו�אלים,�שהו�עמע�דלאו�שיש,�ר�יוסף"הרבשם�

�ד"בסוה)�יא �לא, �אבל �דלא�לקי �ליה�לגמרי�שמא�דוקא�לענין �מדחי �וביאר.

�קיים�)אות�קצה�פסחים(�ש"הקוב �הלאו �דודאי �עליה, �אלא�דלא�לקי משום�,

�דחסימה �לאויה�ללאו �דלא�דמי ,� �:)יג(�במכותוכדאמרינן �לוקים�א, לאו�דאין

 .משום�דלא�דמי�ללאו�דלא�תחסום�דסמיך�לפרשת�מלקות,�שאין�בו�מעשה

�מתני)�יב �הבנים', �על �אם �הנוטל .� �"רשכתב �ו(�התורה�בפירושי �כב )�דברים

.�אלא�ישלחנה�שתעוף�מעצמה,�על�הבנים�השלא�יטול�האם�בעוד,�דהאיסור

וכן�משמע�.�דהינו�מעל�הבנים,�ה�שילוח�הקן�ליתסר"ד.)�קטו(�לעילוכן�פירש�

וכן�לשון�".�בניא�מעללא�תסר�אמא�",�)דברים�שם(�בתרגום�יונתן�בן�עוזיאל

�תעשה�מצות�לא(�ם�בספר�המצוות"הרמב�אמנם).�יורה�דעה�סימן�רצב(�הטור

�שו �כתב) ,� �שלא �יחדדהאיסור �הבנים �עם �האם �יקח ��וכן. בפירוש�כתב

�במכות �מ"פ(�המשניות �א"ג .(� �משמע �לעיל"ברשוכן �עח(�י �בנקבות"ד:) �,ה

�תרוייהו �ליקח �הוא �דהאיסור .� �הבנים"ופירוש �"על �הבנים, �עם �כתב�. וכן

�צבי"בשו �חכם �פג(�ת �סימן �תעשה). �בלא �עובר �אינו �לחוד �האם �נוטל ,�ואם

 ).א�תמה�אוקצוה�תמ(�במנחת�חינוךועיין�.�אלא�בעשה

�רבי�יהודה�אומר�לוקה�ואינו�משלח',�מתני)�יג �פרכינן.)�קטו(�לעיל. דהנוטל�,

כל�שתיעבתי�לך�הרי�,�"לא�תאכל�כל�תועבה"משום�,�אם�על�הבנים�ליתסר

�תאכל�הוא �בבל �ומשנינן, �לתקלה, �שלח �תורה �אמרה �לא .� בחידושי�וכתב

דהא�,�ליתסר,�לחדאמר�לוקה�ואינו�מש�דלכאורה�לרבי�יהודה,�)כאן(�א"הגרע

לפי�מה�שפירש�אמנם�.�נימא�שלא�ישלח�לתקלהד,�"שלח"אמרה�תורה��לא

דשרי�מקל�,�דהוי�מצי�לשנויי,�אמרה�תורה�שלח�לתקלה�ה�לא"בד)�שם(�י"רש

�וחומר�משבת�דחמירא �ר�התם�אחורש�בשור�ובחמורכדאמ, ניחא�אף�לרבי�,

�באכילה �יהודה�דשרי �זה�קשה. �נקטה�הגמ,�אמנם�לפי �אמאי דניחא��טעמא'

אמנם�לפי�מה�.�[דניחא�לכולי�עלמא,�טעמא�דקל�וחומר�משבת�ולא,�רק�לרבנן

�רש �שם �ד"בא(�י"שפירש �אחר) �בלשון �הגמ, ��'דקושיית �לא �קאי נוטל�העל

�באיסור �ליתסר, �הקן �שילוח �דכל �אלא �שיכ, �עבירהכיון �בה �לעשות �ול לא�,

 .]עבד�איסורא�דאכתי�לא,�"שלח"לכולי�עלמא�אמרה�תורה�ד,�קשיא�כלל

,�איתא)�להלן('�בגמ�.רבי�יהודה�אומר�לוקה�וחכמים�אומרים�משלח',�מתני)�יד

:)�יד(�א�במכות"שי�הריטבובחידוכתב�.�מעיקרא�משמע"�שלח"דלרבי�יהודה�

דאי�מעיקרא�הוה�ליה�לאו�שקדמו�עשה�ולוקין�,�שלח�לבסוף�משמע,�דלרבנן

�עליו �שם, �כמבואר �כוונתו. �ולכאורה �דלרבנן, �ק, �כלל �שילוח �מצות ודם�אין

,�וביאר,�)חלק�ג�סימן�רפג(א�"ת�הרשב"בשווכן�כתב�.�שנוטל�האם�על�הבנים

�דהיינו�טעמא�דאין�מברכים�על�שילוח�הקן ,�לפי�שעיקר�המצוה�הוא�הלאו,

 .ואין�מברכין�על�לאו,�ולא�העשה

��

 ב"דף�קמא�ע

�גמ)�טו �ד"רשפירש��.'במה�משלחה�רב�הונא�אמר�ברגליה�וכו', ה�משלחי�"י

�רגל �הו, �ברגלמר�אא�דנדלרב ,�שילוח�ושלחה�נפטר�ממצות�תלש�גפה�אם,
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�וג'�שהלכה�ב�ןיוכ �פסיעות' �אמנם.�רכהדשתוכל�לעוף�כ�ינןבע�יהודה�ולרב,

ד�משלח�האם�אוחז�בכנפיה�וכיצ,�שכתב�)ה"חיטה�השמג�"פי(ם�"ברמב�עיין

�ומפריחה �כרביפו. ��וסק �[יהודה )].�ם�אות�אש(�בהגהות�מיימוני�רביאשכמו

� �"בשוודקדק �חתם �"או(�סופרת �קמסיח �)ן �דלר, �פלוגתייהו הודה�י�בדמפרש

� �ולרב �ומשלחה �בכנפיה �ברגליהוהאוחז �אוחזה �,ומש�נא משמע��וכןלחה

 .)י�רגלחה�משל"בד(ודחה�)�ה�במה�משלחה"בד(�י"רשפירוש�קמא�שהביא�ב

ר�"הרומהביא�ל�"המהרש.�רב�יהודה�אומר�באגפיה�דהא�כנפיה�נינהו',�גמ)�טז

� �בביאור �שטיין �סה(�ג"הסמ�עלאייזיק �עשין �שכתב) �לגרוס, �דיש �דרגליה",

�"היפכנ�היינו �מודה�דגם�,פירוש, �יהודה �דדל�רב �ה�חילשמ"רשא ור�שרגל

�דסבר�,"והחמור �אלא �כנפיה, �דהיינו ,� �הכי �באגפיהצומשום �לשלחה ,�ריך

�םרגליהר�היינו�ומחור�ושד�"רגל"ד,�ל"המהרש�עליו�והקשה.�]מר�בכנפיהוכל[

�וריותהאח �בעו, �רגליה�ףוכנגדן �היינו �הקדמ, �רגליה �היינו �יותוידים �וכנגדן,

��,כנפיה�בעוף �.)נז(�לעילכדמוכח �הכא�ואם, �כן �רגלי, �צריך��כנגד הבהמה

�רגליםה�בעוף�להיות �הכנפים, �ולא �יות. �מקום�,א"המהרשרץ �דמכל �כיון,

�ךיש�לנו�ליל,�סתמא�רגל�נמי�דקרי,�ותנהבהמה�הראשו�כנגד�רגלי�דכנפיה�הם

,�רמודה�אתא�למיהדרב�י�,ל�פירש"המהרש�אבל.�כנפיה�ימנ�דבעינן,�לחומרא

�נוצותשל�נמי�דצריך �יתלוש �כנפיה�א �היינו�ואף, �כנפיה ��דעיקר �שהם[גפה

כל��שישלחנה�עם�ובעינן,�וכנפיה�נינה�הנוצות�נמי�מקוםל�מכ,�]עצמות�הכנף

 .עם�הנוצות�אף,�כנפיה

�ד"רש)�יז �משלחה"י �כמה �עד �ה �נטלה, �אם �נ. �ליה �דסבירא �כאן מי�מבואר

�יד�באות)�עמוד�א(לעיל��ושהובא�א"א�והרשב"כהריטב דעיקר�המצוה�הוא�,

 .מעיקרא�קודם�שנוטלה,�ומשום�הכי�לא�פירש�עד�כמה�משלחה,�הלאו

�גמ)�יח �יהודה', �רב �דהיינו�.נגדיה �המצוה, �לקיים �שכפה �בסמוך, �.כמבואר

� �למלךוהקשה �הי"פ(�המשנה �עבדים �מהלכות �)ח"ג �שמתן�, �מצוה �הוי הא

ולפי�מה�:).�קי(�לעילכדאיתא��ואין�בית�דין�כופין�עליה,�ורהשכרה�כתוב�בת

כופין�מצד�,�דהיכא�דאיכא�לאו�נמי�,ה�כל�מצות�עשה"ד)�שם(�'התוסשכתבו�

�הלאו �ניחא, �לאו, �דהכא�איכא�נמי .� �ץ�חיות"המהרעוד�תירץ )�שם(�י"דרש,

�בצדה"בד �שכרה �שמתן �כופין�ה �דאין �הטעם �פירש �כתבה�, �דהתורה משום

� �מתן �כרהשבמכוון �להורות, �אם�לא�י, ,�קיימנה�ולא�עונש�אחרשהוא�עונשו

� �אמרינן �הקן �קמב(�לקמןובשילוח (.� �התורה �דכתבה �ימים"דהא ,�"והארכת

�להורות �מצוה�קלה�שהוא�כאיסר�נאמר�בה�, �"והארכת�ימים"דאפילו ואם�,

�כן �ימים, �אריכות �בהם �דיש �הקן �משילוח �למדנו �המצוות �כל �דהם�[, כיון

אבל�בשילוח�,�דהתורה�פירשה�השכר,�ם�הכי�אין�כופיןומשו,�]חמורים�ממנה

�הקן �איצטריך�לגופא, �ללמד�על�כל�המצוות�שיש�בהם�אריכות�ימים, ובזה�,

 .שייך�לענוש�גם�על�ידי�בית�דין�שלמטה

,�תמכת�מרדוה�"י�בד"רשפירש��.לעולם�כרבנן�ומכת�מרדות�מדרבנן',�גמ)�יט

�בזה �ירגיל �שלא �בתוכחה �רידוי �הרשב"ובשו. �תרי�סימן(�ש"ת �עוד) ,�הוסיף

,�כדי�שלא�יבוא�לשחיטה�ואז�הוי�לאו�שאינו�ניתק�לעשה,�דהוא�סייג�לתורה

ג�משחיטה�"פי(�ם"הרמבוכתב�.)�[טז(�ובמכות)�'עמוד�א(�לעילכדאיתא�,�ולוקה

 .]לוקה,�דאפילו�אם�מתה�מאליה,�)ד"ה

ב�"יורה�דעה�סימן�רצ(�הערוך�השלחן�כתב.�זיל�רבי�לה�גדפיה�ושלחה',�גמ)�כ

מפני�שנתחייב�,�מחוייב�לשלחה,�מיכן�לא�יהיו�הבנים�בקןאחר�לש�דאף,�)ו"ס

 .ומחוייב�עכשיו�לקיימה,�דלא�קיימה�כדין,�בנטילה�הראשונה�לשלח

�גמ)�כא �עליהן', �רובצת �שהאם �בביצים �לזכות �אסור .� �מקכתב בצת�ובשיטה

ג�"פכ(�ם"הרמב�אמנם.�מדאורייתא�דהיינו,�ד"הראב�בשם.)�קב(�בבבא�מציעא

�י"ממכירה�ה �תבכ) �לא�קנה�אותם�מם�עציחווהאפר�הביצים, �שיש�בשובך ן

לא�תקח��וםשוא�ומה�חכמים�ודבר�זה�גזירת,�שלא�פרחו�השובך�כל�זמן�בעל

�בה�הבנים�האם�על �נגעו �הכסף�משנה�ופירש. �דכונתו, לזכות��דהא�דאסור,

אסור�אלא��יתא�אינויאורדמ�דאילו,�"תקח�אל"משום�,�דרבנןמ�בביצים�היינו

,�)ד�ןר�סימחצ�הלכות�קנין(�המחנה�אפרים�בוכן�כת.�בניםכשלוקח�האם�על�ה

�קאי"דהרמב �בביצים�האיסור�על�ם �לזכות �שאין�ןיאד, �אמה �דקאי �לפרש

דאיהו�לא��דכל�טעמאו�ניהי�אאל�,גזירה�הוא�דהא�לאו�משום,�חצירו�זוכה�לו

 .בסמוך�כדאמר,�לו�לא�קונה�נמי�חצירו�,מצי�זכי

י�זכיא�וכל�היכא�דאיהו�לא�מצי�כל�היכא�דאיהו�מצי�זכי�חצרו�נמ',�גמ)�כב

�זכיא �לא �נמי �חצרו �ליה זכי .� �מציעא"הריטב�יבחידושכתב �בבבא ,�.)קב(�א

רחמנא��רק�בגניבה�אשכחן�דרביו,�דדינא�הוא�,דאפילו�מדעתו�ורצונו�לא�קונה

�המחנה�אפריםוכתב�:).�י(�בא�מציעאבב�אידי�חצירו�כדאית�על�לב�כפישיתחי

�סימ�קנין�תהלכו( �)ד�ןחצר �כדברדמוכ, �דלהלןח �מעובדא �יו �בר�, �לוי דאקני

ואף�,�ואפילו�הכי�אמר�ליה�שמואל�זיל�קנינהו,�היהוד�ובכו�לרבש�ן�פירותיססי

�על�גב�דגלי�דעתיה�שרצה�לקנותם אפילו�הכי�,�מדאקני�ליה�ללוי�בר�סימון,

 .לקנותם�אמר�ליה�שצריך

חו�ומכאן�הוכי,�ומסקינן�דהוא�משום�קנין.�זיל�טרוף�אקן�דליתגבהו',�גמ)�כג

�התוס �כו(�בקידושין' �זמורות"ד.) �בחבילי �נמי �אי �ה �מכחו, �המוגבה ,�דדבר

 .וקונהו,�חשיב�הגבהה

 

 א"קמב�עדף�

ן�על�המשנית�חולי(�האהבת�איתן�כתב.�את�המצורע�ילו�לטהרפא',�מתני)�א

�אף�שמצוי,�תדדהא�דנקט�לטהר�את�המצורע�ולא�לטהר�את�היול,�)ה"ב�מ"פי

�יותר �קודם�וגם, �ה�כתוב �ותבנקרבפרשת �דעתין�ד�משום, �סלקא במצורע

כדאמר�[דגדול�השלום��ה�עשה�ולא�תעשה�דשילוח�משוםידידחה�עשה�דיד

 .ךיאבל�ביולדת�לא�שי,�.)]קמא(�לעיל

)�ק�ןסימ�ח"או(ת�חתם�סופר�"בשו.�'ומה�מצוה�קלה�שהיא�כאיסר�וכו'�מתני)�ב

�שאין �מכאן �לשלח�הוכיח �הקן�חיוב �שילוח �בזה�דהא, �שיש הפסד��קתני

�[כאיסר �היינוד. �משלח�את�האםשבלא��ליקח�הבנים�דאסור, המצוה��ובגין,

�את�הבנים �]כאיסר�שהם�מפסיד �נימא�דאין, �לש�ובשלמא�אי �ח�כלללחייב

�חאינ�,עופותלך�יצר�אלא�אם �דכשרוצה�בעופות, ליקח��ליה�דאסור�ינןמרא,

�נימא�דלעולם�חייב�לשל,�הפסד�איסר�נוילח�והיששי�בלי ם�בלי�גח�אבל�אי

�פותשרוצה�בעו �הוה�הפסד, �אמאי �לשלחה, �חייב �כרחו ולא�חשוב��,א�בעל

�העופות �את �דמפסיד ,� �צרידבכל �היה �האםשלל�ךאופן �את �ח �משום, �ואי

�זמן �ט�,לחששמ�הפסד �מאיסרפהוה �י �דלא�מחשיבים�ובעל, �כא�כרחך את�ן

 .זהסד�פה

�גמ)�ג �ר', �דבי �תניא �שמתן�' �שבתורה �ומצוה �מצוה �כל �לך �אין �אומר יעקב

דשכר�מצוה�,�היינו�דסברד�.'וכו�המתים�תלויה�בה חייתשכרה�בצדה�שאין�ת

יה�היאך�קדריש�דלדי,�)אגדות�שיוחיד(�א"המהרש�והקשה.�ליכא�העולם�הזב

דרשי�חד��מא�רבנןלדבש,�"יאריכון�ימיך�ולמען�ייטב�לך�למען",�כפילות�הקרא

�כדתנן �הבא �לעולם �וחד �הזה �מ"פ(�בפאה�לעולם �א"א �פירותיהן�) דאוכל

�בעולם�הזה ,� �לראבל �מאי' �למימר�איכא�יעקב �ירץתו. ,� למען�"�דרישדדהא

,�דהתם�מעשה�ראה,�בהאי�עלמא�ולא,�לתחיית�המתים�היינו�,"ימיך�יאריכון

 .הבאהבאות��ןיועי.�לעולם�הבא�אהו�"ייטב�לך"ו,�אלא�בימות�המשיח

�גמ)�ד �ארוך', �שכולו �בעולם �ימיך �יאריכון �למען ��.'וכו�אלא בהגהות�הקשה

�בקידושין"היעב �הכי�:)לט(�ץ �דריש �היאך �האדמה"�והכתיב, ,�ותירץ ".על

�אתחיית �המתים�דהכא�קאי �צב(�בסנהדריןדאמר��וכמאן, שעתידים��מתים.)
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 .הקודמת�באות�א"המהרש�כדברי�והוא.�לעפרן�חוזרין�ןלהחיות�אינ

)�פרק�א�סימן�ה(ש�בראש�השנה�"הרא.�ודלמא�מהרהר�בעבירה�הוה',�גמ)�ה

�כתב ,� �שם�יג(דהא�דאמרינן �ה:) �ה' �ם�שיחטא�האדםהוא�קוד�ניא', ,�והיינו,

�על �קוישמרחם ��,שיחטא�םדו �שם �שפירש �ה"בד�י"רשכמו �ה �'ה' �היינו,

�זרה �עבודה �במחשבת �הכא"דהקב, �כדאמרינן �למעשה �מצרפה �ה נהג�תומ,

�במדת�הרחמים�עמו �יענישדרק�כשיחטא�, �נתנאלבבקרוהקשה�. ,�)אות�א(�ן

�ןכ�אם �הכא�פריך�מאי, �בעבוד, �מהרהר �זרה�הודלמא �מקום, �מכל �אין�הא

דהא�דמרחם�עליו�,�ותירץ.�לא�חטא�אכתי�ןוכא,�מענישו�עד�שיחטאה�"בהק

',�ה�היינו�דוקא�באדם�שמניח�מלעבוד�בשביל�כבוד,�יחטאשעד��שוישלא�מענ

�יעקב�פריך'�אבל�בעובדא�דר �דדלמא�חשב�לעבוד, אבל�,�ונאנס�ולא�עשאה,

�מלעבוד �הניח �מרצונו �לא .� �לט(�בקידושיןועיין �אותה�"ד�י"ברש:) �ודלמא ה

�'שביאר�קושיית�הגמ�שעה �דלמא�מהרהר�בעברה�הוהך�דפרי, �ינוידה, דתו�,

�לבו �לשמים�אין .� �סופומבאר �)הכא(�רהחתם �ש, �דהיינו �המצוה לא�שעושה

שייך�לתירוץ��ושם�לא,�זרה�פירשו�כן�הר�בעבודבפירכא�דמהרה�וגם',�לשם�ה

 .ה�מצרפה�למעשה"הקב�דאין'�הגמ

�גמ)�ו �שאני', �בחזרתם �שהק. �אריהה �הלב �בהליכתן, �הוה �הכא �והא דהלך�,

�גוזלות �להביא�לאביו �ותירץ. �דאפשר�ד, �מלהביאם�לאביונמלך�בחזרתו וכן�.

� ��:).לט(�בקידושין�שעיהו�הפניתירץ �התוסועוד�תירץ ,�)שם(�ד�בקידושין"רי'

 .דהשליך�לו�הגוזלות�מלמעלה�ולא�היה�מורידם�עמו

�גמ)�ז �בעולם�שכלו', �ייטב�לך �ימיך��והוא�לא�ידע�למען �יאריכון �ולמען טוב

,�אמאי�דריש�לקרא�מסיפיה�לרישא�,ן�יהוידעבההקשה��.בעולם�שכולו�ארוך

�ימיך�ולמען�ןולמען�יאריכ"�אדכתיב�ברישא�דקר�ימים�ולא�התחיל�באריכות

�לך �ותירץ�."ייטב ��דדווקא, �דכתיב �דקרא �לך"מסיפיה �"ייטב �לפרש�, מוכרח

,�אעולם�הזה�לפרש�דקאי�רשאפ�דאילו�אריכות�ימים,�דלא�קאי�אעולם�הזה

�דריש�ברישא�ל�משום �"לך�ייטב"הכי �זה�דרשינן, �לרישא�דקרא�דמכח .�נמי

�הרד�אמנם �בקידושין"בהגהות �לט(�ל �מפרש.) �דשילוח�, �לקרא �הכא דדריש

�הקן ,� �ל"דכתיב �ךייטב �ברישא" �קרא, �ההוא �דוקא �ומייתי לך��דייטב�משום,

�מיתה�ודאי�הוא �לאחר �אריכות, �נמי .ימים�הכי
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