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בס"ד ,יב חשוון התשע"ב.

מסכת חולין דף קלו – דף ק מב


דףקלוע"א

מג(,אמאילאקאמרהכאוכןלעניןציציתובמעקהדבסמוך.דאתילמעוטי

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

שותפות עובד כוכבים ,ככל הני דלעיל] .ואין לומר ,דהיינו משום דאסור

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

למכור קרקע לגוי בארץ ישראל ,כדאיתא בעבודה זרה )כ ,(.דהא בבבא

המזוזה .וכתבו שם התוס' ד"ה טלית ,דלא נפקא לן מ"ביתך"] ,דהא ילפינן

בתרא )פא(.איצטריךקראלמעוטיאדמתעובד כוכבים).א.י.נ [(.ותירץ,על

מינה הכא ל"דרך ביאתך"[ משום דלא מסתבר למעוטי "בית אחרים" ,כיון

פי דברי המרדכי  ]שהובא באות הקודמת[ ,דהכי נמי לענין ביכורים ,כיון

דלשימורעביד לאשנא,והא דמיפטרכלל'יום ,כיוןדלאוביתדירהדידיה

דאדמתעובדכוכביםגמורהפטורה,כדאיתאבבבאבתרא )שם(.ועייןעוד

הוא .עוד כתבו ,דתרי "ביתך" כתיבי גבי מזוזה .וכן כתב התוס' הרא"ש

באותו.

)כאן(.עודכתבתוס'הרא"שדנפקאמ"בשעריך".

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

ב(גמ',דרךביאתךמןהימין.כתבהמרדכיבמנחות )אותתתקסב(,דאפילו

ההוא תירצו עוד ,דבכורים חובת הגוף נינהו ולא חשיבי חובת קרקע ,דהא

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

אינם טובלים את הפירות כתרומות ומעשרות ,ועיין שם מה הוכיחו עוד.

בתפילין ,דשאני מזוזה דהוי לשימור כל בני הבית .וכתב הש"ך )יורה דעה

והתפארתיעקב )כאן(כתב,דחשיבחובתהגוף,משוםדעיקרהמצוהאינה

סימןרפטסק"ב(,דאפילוכלבניהביתאטרים,משוםדשאנימתפילין,שהיא

במחובראלאלהביאלביתהמקדש .ועודתירץ)שם( בתוס'הרא"ש ,דסלקא

מצוהשבגופו,מה שאיןכן מזוזהדאינהאלאחובתהבית,אזלינן בתרימין

דעתיןלרבותחוץלארץמשוםדכתיב"בכוריכל".

שלכלאדם.וכתב,דלכךכיווןהמרדכי.

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

ג(תוס'ד"הביתךדרךביאתך,תימהאמאילאאמרשותפותדעובדכוכבים

הגרע"א )סימןסו(נסתפקאישותפותעובד כוכבים חייבבציצית.ובתחלה

וכו' .ובחידושי הרשב"א תירץ ,דאף בשותפות דעובד כוכבים ,ישראל הדר

נטה לפטור ,כיון דממעטינן שאולה מ"כסותך" ]כדבסמוך[ ,ושותפות עובד

בה חייב במזוזה ,משום דמזוזה חובת הדר ולשמירה עשויה .וכן תירץ

כוכבים ,נמי לא מקרי "כסותך" המיוחד לך .ולאחר מכן דן היאך טלית

בחידושיהריטב"א .והוסיף,דאפילוהיהכלהביתשלגוייםוישראלדרבה,

שותפיןישראלחייבתבציצית,האציציתחובתגבראהיאכדאיתאבמנחות

חייב במזוזה .וכן כתב בחידושי הר"ן ]בשם הרשב"א[ .אמנם בהגהות

)מב ,(:ובשעה שהשותף אינו מתעטף בה אינו חייב בציצית ,אם כן היאך

המרדכי )רמז תשמא( כתב ,דבית שותפות ישראל וגוי פטור מן המזוזה.

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

והטעם,דכיוןשישלגויחלקבגוףהביתובשער,וכיווןדלאוברמזוזההוא,

ומשוםחלקדידיהלאמיקרי"כסותך"המיוחדלך ,כיוןדישלאחרשותפות

ממילא אין כאן בית ושער שלם להתחייב במזוזה ,דהא בעינן בית שלם

בה ,אלא על כרחך ,דיש חיוב מכח המתעטף לבד ,ואם כן ,גם בשותפות

כדאיתאבסוכה)ג,(:דביתשאיןבוד'אמותפטורממזוזהד"בית"כתיבביה.

עובדכוכבים,יתחייבהישראלהמתעטף.עודכתבשםדהיהאפשרלפרש

וכן בעינן שער שלם .ומשום הכי לא בעינן נמי קרא למעט ,דודאי פטור,

הא דשותפין חייבין בציצית ,היינו בגוונא שמתעטפים יחדיו ,וכהאי גוונא

וכדמצינו ביומא )יא ,(:דבעינן קרא לרבות דבית שותפות דישראל מטמא

בעובדכוכביםודאידפטור,ועייןשם.ועייןגםבאמריבינה)אורחחייםסימן

בנגעים ,ובית דשותפות ישראל ועובד כוכבים ,לא מצריכינן קרא למעוטי,

ח(.ובאותדלעיל.

ואינו מטמא ,כדתניא בתוספתא דנגעים )פ"ו ה"ג( ,והיינו מהאי טעמא ,וכן

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

פסקהרמ"א )יורהדעהסימןרפוס"א( .אמנם היםשלשלמה )בפירקיןסימן

הביא מרבינו שמשון ,דהוא הדין אם שאלה כשהיא מצוייצת ,אין מברכין

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

עליהכלשלשיםיום] .וכןמשמעקצתבתוס'לעיל )קי(:ד"הטלית,שכתבו,

דבעינןקירדישראלואיאפשרלבררחלקו,פשיטאדאינומטמא,אבלמזוזה

דאיןמברכיןעלטליתשאולה[.אבלהואכתב,דבמצוייצתמברךעליהמיד,

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

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

כלל ,אבל הכא איכא שיעור בית בחלקו דישראל .ועיין בשו"ת הגרע"א

תעשהלךוגו'כסותך",דאתעשהלךקאי.וכןפסקהשלחןערוך)אורחחיים

)סימןסו(,שביארטעמיהשיטות.

סימןידס"ג(.

ד(גמ' ,אלא ארצך למעוטי חוצה לארץ .הקשה בספר דמשק אליעזר )אות

ח(גמ' ,מעקה וכו' כתב רחמנא כי יפול הנופל לחייב בשותפות וגגך למעט
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בתיכנסיותובתימדרשות.עייןבאותדמהשהובאמהדמשקאליעזרעלפי

אליעזר" .כדאיתא בתוספתא דתרומות )פ"ב ה"ד כמו שהביא במסורת

דברי המרדכי )רמז תשמא( ,לענין מזוזה ומעקה .ומשום הכי לא איצטריך

הש"ס(] ,וכן כתב בחידושי הר"ן[ .ופריך מרבנן דרבי אליעזר ,דמסתמא לא

קראלמעוטישותפותדעובדכוכבים.אמנםהיםשלשלמה)הובאלעילאות

פליגר'אלעאיעלייהו.

ג(כתב ,דשותפותהעובד כוכביםחייבבמעקה],ומשוםהכילאממעטינן[,

טז(גמ' ,אי מה תרומה בעינן ראשית ששייריה ניכרים אף ראשית הגז אין

וכמושביארגבימזוזה ,דחלוקמנגעים.ובש"ך )חושןמשפטסי'תכזסק"ב(

וכו' .הקשה המנחת חינוך )מצוה תקח אות ט( ,איך משווה ראשית הגז

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

לתרומה ,הא מה שאין יכול לעשות כל גרנו תרומה ,משום דטובלת את

אפשרדהואהדיןבמעקה.

הפירות ,וכדילתקןאתהפירותצריךלהפריש תרומהשהיאהחלקהקדוש,

ט(גמ',למעוטיבתיכנסיותובתימדרשות .כתב החזוןאיש )יורהדעהסימן

והשארמותר.אבלבראשיתהגזשאינוטובלאתגיזתואפילולרביאלעאי,

רידלחוליןדףקלו(.דמשמעדממעטלהולגמרי,ואףלאוד"לאתשיםדמים

]כדאיתאלעיל )עמודא([,שפירשייךשיעשהכלגיזתוראשית הגז].ועיין

בביתך" ליכא ,ואמאי ,נהי דממעט ליה מחיוב עשה דמעקה ,אכתי ליחייב

בתוס' בבא קמא )סו (.ד"ה עד שצבעו ,שכתבו דגבי ראשית הגז לא שייך

במעקהמשוםסכנה,וכדאמרינןבבבאקמא )טו ,(:דלא יגדלכלברע ,משום

שתחול הפרשה כמו בתרומה שאחר שהפרישה אין יכול להחליפה באחר,

"לא תשים דמים בביתך" ,ומאי גרעו הני שיהא מותר להניח בהם מקום

והיינו נמי מהאי טעמא[ .וכתב ,דכיון דלרבי אלעאי הקישן הכתוב ,גזירת

סכנה .וביאר ,דבגג ליכא משום סכנה ,דיודעים שהוא מקום סכנה ונזהרים

הכתובהיאשישייר,ואילאולאקייםהעשהכלל.

מלעלות בו ,ודוקא בבית איכא נמי סכנה ,אלא דלענין גג חדשה התורה

יז(גמ' ,נהגו כרבי אלעאי בראשית הגז .עיין בתוס' ד"ה כרבי אלעאי ,דרב

דביתשישבוד'טפחיםוגובהעשרהודרבואדם,חייבלעשותמעקהבגגו.

נחמן דקניס לעיל )קלב ,(:וכל הסוגיא שם ,דמשמע דנוהג מתנות בחוצה

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

לארץ,פליגאאדרבנחמןבריצחק].ועייןברש"יד"ה כרביאלעאי ,דמתנות

אבלשותפותעובדכוכביםפטורלכוליעלמאכדאיתאבבכורות)ב.(.

נמיתליא במנהגאדנהגוכרביאלעאי[.ומשמע,דאנןנהיגינןכרביאלעאי.

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

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

המהרש"ל על רש"י ד"ה אלא ש"מ ,מפרש דקאי אקרא ד"ראשית דגנך

ס"א(.אמנם הרמ"א )שם(פוסקדנוהגבחוצהלארץ].ואוליפוסקכרבנחמן

וראשית גז צאנך" דילפינן לעיל )קלה (.מ"דגנך" דרישא דקרא ,בהיקישא

דלעיל .ואמנם לעיל )קלב (:פסקינן דלא כרבי יוחנן דאמר דהאוכל מבהמה

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

שלא הורמו מתנותיה כאוכל טבלים ,ועיין שם בתוס' ד"ה כאילו אוכל

לעניןחוצהלארץ.אמנם המהרש"א )עלרש"יהנ"ל(כתבבשםהר"ן,דהאי

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

דרשאד"דגנך",אינובהיקשלתרומה,אלאילפותאמיוחדתעלראשיתהגז,

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

ומסקינן,דגםמתרומההוהלןלמילףבהךגזירהשוה],עייןבדברירש"יד"ה

דמפרשינן לעיל )עמוד א( דראשית הגז ילפא מתרומה דאינה נוהגת אלא

אלא שמע מינה[ ,ואהא פריך ,דנילף מתנות וראשית הגז מתרומה ,לענין

בארץ,הכינמיבזמןהזה דאיןתרומהנוהגתבארץמןהתורה,איןראשית

חוצהלארץ.

הגזנוהג.ועייןבאותהבאה.

יב(גמ' ,אימהתרומהטובלתאףראשיתהגזטובלתאמרקראראשיתוכו'.

יח(רש"יד"הכרביאלעאיבראשיתהגז,והואהדיןלמתנות.הקשההשואל

משמע מהכא ,דבמתנות דלא כתיב "ראשית" ,שפיר ילפינן לר' אלעאי

בשו"ת הרשב"א )חלק ג' סימן שמו( ,מרש"י במגילה )כח (.ד"ה מתנותיה,

מתרומה,דטובלות.וכןכתבוהתוס'לעיל)קלב(:ד"הכאילואוכלטבלים.

דפירש ,הא דאמר רבי יוחנן )שם( ,דאסור לאכול מבהמה שלא הורמו

יג(]גמ' ,אי מה תרומה ראשון ושני אחריה אף ראשית הגז וכו' .לכאורה

מתנותיה ,דקאי אזרוע לחיים וקיבה ,שנוהגים אף בזמן הזה .ודוחק לומר

נראה לבאר ,דאמתנות לא שייך למילף כן ,דממאי ניתיב ליה ,אי מזרוע

דהיינובארץישראלאבללאבחוצהלארץ.וכתבלוהרשב"א,דאינודוחק,

לחיים וקיבה,האכבר יהיבכולהו,ואימאברים אחרים,האלאיתכןלחייב

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

ממהשלאציותהותורה,ודוקאראשיתהגזדכולהומאותוהמיןהואדשייך

דרבייוחנןפליג,דאיןהלכהכר'אלעאי.ועוד,דכיהיכידתרומותומעשרות

למיפרךהכי).א.י.נ.[(.

נוהגותבחוצהלארץמדרבנן.כדתנןבידיים)פ"דמ"ג(,הכינמימתנות.ועיין

יד(]גמ',אימהתרומההגדלבחיובחייבהגדלבפטורפטור אףראשית הגז

באותהקודמת.

אין וכו'.לכאורה נראה לבארדבמתנותלאאמרינןכן ,כדתנןלעיל )קכט(.

יט(גמ',וכרבייהודהבןבתירה בדבריתורה.בבבאקמא )פב (:איתא דעזרא

גרשנתגיירוכו',משוםדבמתנותאיןהבהמהמחייבת,כדמוכחלעיל)קלג,(:

תיקןטבילהלבעליקרייןשלאיעסקובתורהעדשיטבלו.והקשוהתוס')שם(

דבהמה של גוי ומתנות של ישראל חייב ,ומשום הכי ,תליא רק בזמן

ד"האתאאיהו,היאךביטלרבייהודהבןבתירהתקנתעזרא.ותירץ,דלמא

השחיטה,ולאבזמןגידולהבהמה).א.ג.[(.

סבר דלא תיקן עזרא דבר זה .או שבשעה שתיקן התנה שכל מי שרוצה



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

דףקלוע"ב

בעבודהזרה)לו.(.

טו(גמ',וגביתרומהמנלןוכו'.רבייצחקאומרמשוםר'אלעאיוכו'.הקשה

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

הרש"ש ,מאימקשה אדרבי אלעאי הא איהו אמר כאן דלביתהלל תורמין

קיימא לן הכי ,אבל לתפילה לא .ועיין ברי"ף בברכות )יג :מדפי הרי"ף(,

מזה על זה .ודוחק לומר ,דכוונת הגמ' להקשות אהלכתא ,דאנן קיימא לן

שהביאמאןדאמרדאףלתפילה.

)להלןבגמ'(כרביאלעאיבראשיתהגז,ולעניןתרומה,ודאיהלכהכרבנןדר'

כא(תוס' ד"ה כרבי אלעאי בראשית הגז ,וה"ה וכו' אף על גב דכולהו

אלעי דלכולי עלמא אין תורמין .ומשום הכי כתב ,דצריך לגרוס כאן "רבי

אמוראי בפרק הזרוע סברי שנוהג וכו' אפילו הכי הלכה כרבי אלעאי.

ב
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יב חשוון – יג חשוון התשע"ב
ובחידושי הריטב"א הביא בשם בעל המאור ,דעשו כן ממדת חסידות,

דףקלזע"א

והקשהעליו,מהאדלעיל)קלב(:קנסינןושמתינןלמאןדלאמפרישמתנתא,

א(גמ',והנךנפישין.כךגרסרש"יד"הוהנךנפישין.דהיינודהכאאיכאח'

ואין לעשות כן למי שלא נוהג במדת חסידות .ורצה לפרש ,דלא קיימא לן

דימויים והתם ז'.אבל בחידושיהריטב"א כתב ,דתירוץ הוא ,וגרסינן" ,הנך

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

נפישין",כלומר,דהתםאיכאח',והכאליכאאלאז',דהאדאמרשכןיתום

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

שלקחובשותפותנתנווכו',שותפותומתנהחדאהיא,והתםגרסינןכרבינו

כדאמרינן לעיל )קלה ,(.ונהגו כרבי אלעאי ולאו מטעמיה .אלא שהקשה,

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

מהא דבדורותינו אין נוהגים להפריש מתנות בחוצה לארץ ,ומנהג ישראל

ואיבעיתאימאפשוטמפשוטעדיףליה],דאינמילאגרסינן"כהנים",פשוט

תורה הוא ומסייע לרש"י ובעל המאור .ומשום הכי פירש ,דודאי אליבא

מפשוטעדיף[.

דהלכתא קיימא לן כרבי אלעאי אף במתנות ,והא דמפרשי אמוראי בבבל,

ב(גמ',איןליאלאוכו'מניןליתןאתהאמורשלזה בזהתלמודלומרוכו'.

משוםששםהיתהתקנה אמתנותכדרךשתיקנותרומותומעשרותבארצות

פירשרש"יבבכורות)כה(.ד"הלאתעבודולאתגוז,דילפינןבוא"ומוסיףעל

הסמוכותלארץישראל,אבלבכלהארצותהרחוקותלאנהגומתנותואפילו

עניןראשון.

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

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

בארץ בין בחוצה לארץ .ודקדק בשו"ת הרדב"ז )חלק ב סימן תרנט( דנוהג

עושים שק .ולכאורה קשה ,אם כן מאי פריך הכא דלחייב ,הא אמרינן ,לו

בכלהארצות,ומעיקרהדין.

ולאלשקו.וביארוהתוס' בשבת )כז(.ד"הונוצה,שמשערשלעיזיםעושים

כב(בסוה"ד ,וי"מדאכלטבילותקאמרוכו'.ורש"יבפסחים )ז (:ד"הדאכתי

שק,אבלמןהדקשלהםעושיםבגדים,והואנקרא"נוצה".

גברא לא חזי ,פירש דמשום האי טבילה תקון הכי בכל הטבילות .ובתוס'

ד(גמ' ,הא מודי רבי יוסי במידי דאורחיה .בשער המלך )פ"ג מהלכות יום

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

טוב ה"ג ד"ה ודע( הוכיח מכאן ,דשיער של עיזים חשיב אורחיה בתלישה,

]ואוליישלבארבדעתרש"ישלאפירשמשוםטבילתגר,דשפירטפילומר

ונפקאמינהשאסורלתלשוביוםטובכמבוארבשלחןערוך)אורחחייםסימן

דגזרומשוםטבילתקרידשכיח[.

תצח סעיף יב ויג( .אמנם הביאור הלכה )שם סעיף יג ד"ה לא ימרט( דחה

כג(בא"ד,שם.ובתוס'בפסחים)ז(:ד"העלהטבילהכתבובשםישמפרשים,

דבריו על פי דברי התוס' בשבת )כז (.ד"ה ונוצה ,דהכא מיירי בנוצה

דאכלטבילותקאמר",גבראלאחזיקודםטבילה",ולארקאגר,והיינומשום

דאורחיהבתלישה,אבלשיערשלעזיםלאחשיבאורחיהבתלישה.

דקודםשירדלמיםלאמצילברך,דלמאמחמתביעתותאדמיאמימנעולא

ה(גמ' ,לעמוד לשרת דבר הראוי לשירות .כתבו התוס' בבכורות )יז (.ד"ה

טביל ,ואחר שיורד למים ערום הוא ,ואינו יכול לברך ,דלבו רואה את

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

הערוה.

משוםדאין ראויהלשירות.דסגיבמהדהוי מין הראוילשירות.וכתב החזון

כד(גמ',וליתניחומרבראשיתהגזשנוהגבטריפהוכו'האמנירבי שמעון.

איש)בכורותסימן יטאותח(,דאין כונתםאלאלבארמאי טעמאלאפריך

בפשטות ביאור דברי הגמ' ,דמתניתין רבי שמעון היא דאית ליה דטריפה

הכי ,אבל אליבא דאמת ,לא סגי במין הראוי לשירות ,אלא כל שאין ראוי

פטורמראשיתהגז.אמנםהרמב"ם )פ"ימבכוריםה"ז( פסק,דטריפהחייבת

לשירותפטורמראשיתהגז.

בראשית הגז .וקשה ,דהיה לו לפסוק כמתניתין ,אף דאתיא כרבי שמעון.

ו(גמ' ,אלא גיזה גיזה למאי אתא .פירש בחידושי הריטב"א ,דאינה פירכה

וביארהר"ן)מו:מדפיהרי"ף(,דהרמב"םמפרש,דהכיקאמר,דמשוםדפליגי

אמאי כתיב "גז" דהא איצטריך לגופיה ,אלא אדרב חסדא דאמר דאיכא

בה רבי שמעון ורבנן היא ,לא תנא ליה תנא דמתניתין ,משום שלא רצה

גזירהשוה"גיזהגיזה" למעוטיחלקמהבהמותמראשיתהגז,ופריך ,דעיזים

להכניס עצמו במחלוקת ,והשתא לא מוכח דמתניתין פסק כרבי שמעון,

כברנתמעטומדרבייהושעבןלוי,ומשנילמעוטיצמרקשה.

והדרינןלכללין,דהלכהכרבנן.ועודהוכיחשםמסוגיאדנדה )נא(.דפסקינן

ז(גמ' ,כבשים שצמרן קשה פטורים מראשית הגז וכו' .הקשה הרש"ש

כרבנן.

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

כה(גמ' ,פרט לטריפה שאינה עוברת .פירש רש"י ד"ה ממעשר ,דטריפה

מכבשיםשצמרןקשה.ואמאיאיצטריךלפוטרםמילפותאד"לעמודלשרת".

שאינה עוברת תחת השבט כגון נחתכו רגליה מן הארכובה ולמעלה] .וכן

ותירץ,דאיצטריךמשוםדלאנילףגיזהגיזהמבכור ,כדאמרבריששמעתין.

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

]דאיהוהילפינן,היהחייבאפילובצמרקשה,ואפילובשור[.

אינהיכולהלילך[.אבלרש"יבמנחות )ו(.ד"הכלאשר יעבורתחתהשבט

ח(]רש"י ד"ה שצמרן קשה ,כגון שהיו משונים משאר כבשים .לכאורה יש

פירש ,דטריפה אין בה חיות ,ומשום הכי לא חשיבא "עוברת" .ולפי זה

לבאר דכוונתו ,דיש צמר קשה דחייב ,כדאיתא לעיל )קלו ,(:דשל זכרים

מיושבת קושיית התוס' ,מנחתכו רגליה מן הארכובה ולמטה ,דאף דאינה

צמרןקשה,וטעמאדהכאפטור,משוםדמשוניםבקשיותן).א.ג.[(.

הולכת,ישלהחיות.ועייןבחידושיהריטב"א.

ט(גמ',תני חדא גוזזאתהעיזיםושוטףאתהרחליםפטורוכו'הארבנן והא

כו(גמ',שכןזכריםטמאיםוכו'.בחידושיהריטב"אוהרשב"א הביאוגירסת

רבי יוסי הגלילי דתניא לקט וכו' .הרמב"ם )פ"ב ממתנות עניים ה"ו( כתב,

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

הקוטף מלילותמעטמעטומכניסלביתופטורמלקט.וכתב הר"ן )מז.מדפי

פטורהמראשיתהגזוממעשר,והיינודדמיראשיתהגזלמעשרולאלבכור,

הרי"ף( ,דפסק כרבי יוסי דהקוטף פטור .והיינו משום דשקלו וטרו אמוראי

דאילובכורנוהגאףבבהמתכהן .והקשועליו,מדאיתאבשבת )נד,(:דרבי

בתראי אליביה .ולענין ראשית הגז כתב הרמב"ם )פ"י מבכורים ה"ז(,

אלעזר בן עזריה הוה מעשר תריסר אלפי עגלי בשתא ,ואף שהיה כהן

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

כדאיתאבפסחים)ע.(:

רבי יוסי במידי דאורחיה ,הני מילי גבי נוצה של עיזים דאורחיה לתלוש,

ג
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אבל ברחלים שאין הדרך לתלוש ,לרבי יוסי פטור .אמנם הלב אריה כתב,

כתב ,דהרמב"ן מפרש ,דמנה ופרס דרבי דוסא ,היינו תרי מנה ופרס בין

דהרמב"ם לא כתב גבי לקט דהקוטף מלילות פטור משום דפסק כרבי יוסי,

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

דאפילו כרבנן אתי ,דכיון שקוטף מעט בכל פעם הויא קצירת ארעי ,וכמו

הואשישיםלאהוישיעוראדידיהגדולמדרבנןאלאט"וסלעים]לרבנןהוא

שכתב הרמב"ם )בהלכות מתנות עניים שם( גבי בצירה ,והא דנקט הקוטף,

שישים ולרבי דוסא ע"ה סלעים[ ,והא דקאמר כל שהוא ,הכי פירושו ,כל

הואהדיןבבוצר,אלאדדרךהקוצרמעטמעט,שאינוקוצראלאבתלישה.

שהן ראויות להפרשה וחייב בראשית הגז ]דהיינו שישים[ ,דבפחות מסלע

עוד תירץ ,דהרמב"ם מפרש "מודה רבי יוסי במידי דאורחיה" ,דמתכוין

אינו ראוי להפרשה ,שאין בו כדי נתינה ,ודייקא נמי דקתני "כלשהן" ,ולא

לעשות קצירתקבע ,חייב בכל ענין אפילו בתלישה ,וכן לענין גיזת רחלים,

קתני "כל שהוא" .ועיין עוד בשו"ת הרשב"א )סימן שסג( ,דפעמים מצינו

ודלא כפירוש רש"י בד"ה מודה רבי יוסי במידי דאורחיה ובד"ה במידי

דתנן "כל שהוא" ומפרש שיעורא ,כמו בעירובין )פא ,(.ומגביהו כל שהוא,

דאורחיה,דרקבשוטףאתהרחליםפטור,דבהאיגוונאודאילאנתכויןלגיזה

ומפרששיעורא.

כלל.

טז(גמ',עולאאמר רביאלעזרכלשהןשנינו.עיין ברש"י להלןד"המהבין

י(גמ',לקטקצירךולאלקטקיטוף.כהאיגוונאממעטינןלעניןאיסורקצירה

ליולך,שכתבבתוה"ד,ומיהווכו'כי היכי דלימטיסלעלכהןדבצירמהכי

קודם לעומר ]דכתיב" ,ראשיתקצירכם" )ויקרא כג([ ,וילפינן במנחות )עא(.

ליכא למאן דאמר דתיהוי נתינה .ודייק הדמשק אליעזר )אות פא( ,דאפילו

דאסור לקצור קודם לעומר[ ,ואמרינן )שם סח (.דעל ידי קיטוף שרי .ומכל

לעולא ,ליכא נתינה בפחות מכסלע] .ועוד עיין ברש"י ד"ה כל שהן תנן

מקם לענין איסור קוצר בשבת ,כתבו התוס' בבכורות )כה (.ד"ה ואמר ריש

שכתב)בדעתעולא( ואפילו אינןגוזזותאלאסלעאחד.ובזהיצטרךליתןלו

לקיש,דודאיאסוראףבקיטוף,דהויעוקרדברמגידולו.

אתכלהגיזה,והואכרבנןדלעילקלו(:דאפשרלעשותכלגיזתוראשיתהגז,

יא(]תוס'ד"העוקרמנין,ואיצטריךוכו'משוםדעוקרהואקצתאורחיהטפי

ולאבעינןראשיתששייריהניכרים).א.י.נ.[(.

מתולש.מבוארמדבריהם,דמפרשילעוקרותולשבחדדינא,ולכאורההיינו

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

דלא כדמשמע ברש"י ד"ה עוקר ובד"ה תולש ,דעוקר איירינן בעדשים,

ומתניתין קתני חמישה סלעים .והקשה בחידושי הרמב"ן ,דלהלן מוקמינן

ותולש בפולין ,דלדבריו יש לומר טעם השנוי ,דבעדשים הרגילות בעקירה,

למתניתין במנה בן ארבעים סלעים ,ואם כן אפשר דהא דקתני במתניתין

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

דנותן לו חמישה סלעים היינו לרבי דוסא ,דלדידיה השיעור המחייב הוא

דהיינו לטעמייהו ,דכתבו בפסחים )נו (:ד"ה כלל אמרו בפיאה ,דלא מיחייב

מנה ופרס לכל רחל ,והלכך נותן לו ה' סלעים דהוו אחד משישים מאותו

מדאורייתא בפאה רק זית וכרם ושדה דכתיבי בהדיא בקרא ,ולא בפולין

השיעור],דהיינוכיון דכל רחל הוא שישים סלעיםבמנהבן ארבעים[,אבל

ועדשים).א.ג.[(.

לרבנן דנותן לו סלע אחד שהוא אחד משישים ממנה ופרס שהוא השיעור

יב(גמ',מאיעושיותשעושותב'מצוות.פירשהתורתחיים,דדריש,מדכתיב

לרבולשמואל]במנהבןארבעים[.בשלמאלשיטתושפירשדלרבידוסאנמי

"עשוות" ]וקרינן עשויות[ ,ומשמע כמו" ,עשות עשות" תרתי זמני ,דהיינו

השיעור פעמיים מנה ופרס ,דהיינו ג' מנים] ,הובא באות הקודמת[ ,ניחא,

שעושותב'מצוות.

אלא לפירוש רש"י לעיל )קלה (.ד"ה מנה מנה ופרס ,דמפרש לרבי דוסא

יג(גמ',עשויותשעושותב'מצוותראשיתהגז ומתנותוכו' .פירשרש"יד"ה

בחמישה פעמים ,קשיא .ותירץ ,דליכא למימר הכי ,דאם כן מנינא אתא

חמשצאןעשויות ,משוםדכלכמהדלאהווחמשלאנהגובהןאלאחדא,

לאשמועינן,דאחדמשישים הואחמישהסלעים,ליתניאחדמשישים דהוא

דהיינומתנותלחודייהו.והקשההתוס'הרא"ש,אםכןמאיפריך"ולטעמיך

בין לרבי דוסא בין לרבנן ,ומדנקט "חמישה סלעים" מוכח ,דשיעור הנתינה

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

לעולםחמישהסלעים.

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

יח(גמ' ,ראשית הגז בששים .כתב הרדב"ז )חלק ה' סימן רח"צ( ,דאפשר

מקוםפריךדמהלולהזכירהמצוהשהיתהבהמעיקרא,ומשוםהכימסיק

דלא דיינינן לפי משקל ,אלא לפי שווי ,ואם יש לו גיזה טובה ורעה ,יכול

דהכיקאמר,קוםעשהמצוהאחת.

ליתן מהטובה פחות ממשקל אחד משישים ,אם הוא שוה אחד משישים



מכלהגיזה.

דףקלזע"ב

יט(גמ',שם.כתבהדרךאמונה)פ"ימביכוריםהי"אסק"ח(,דלפימהשכתבו

יד(תוס'ד"העדשצבעופטור ,פירש בקונטרסמשום דהויכמומזיקמתנות

התוס'בבאקמא)סו(.ד"העדשצבעו,דלאשייךהפרשהבראשיתהגז,ואם

כהונה או שאוכלן .ועיין בכל דבריהם שהסכימו לפירושו .והקשה הצפנת

הפריש חלק אחד ,יכול להחליפו באחר ,פשוט שאם הפריש פחות מאחד

פענח )פ"א ממתנות עניים ה"ב( ,דתוס' בבבא קמא )סו (.ד"ה עד שצבעו

משישים ,שישלים לאחד משישים ויתן לכהן ,דלא דמיא לתרומה שחלה

כתבו,דלאשייך"הפרשה"בראשיתהגז,ואפילואםהפריש,יכול להפריש

ההפרשה ואינו יכול להוסיף .אמנם עיין מה שכתבנו לעיל אות יד דמתוס'

אחר במקומו ,דלא חל על החלק הראשון שהפריש כלום .ואם כן ,היאך

ד"ה עד שצבעו פטור מוכח ,דשייך הפרשה גם בראשית הגז ,ולפי זה אם

שייך לקרותו מזיק מתנות כהונה .אלא דמוכח מדבריהם הכא ,דשייך

הפרישמעט,חלהההפרשהואיןיכוללהוסיף.

הפרשהגםבראשיתהגז.

כ(גמ' ,הא איתמר עלה וכו' בישראל שיש לו גיזין הרבה וכו' .פירש רש"י

טו(גמ',וכמהכלשהן מנה ופרס .אףדהוישיעורגדול,קריליהבמתניתין

בד"הבישראלשישלוגיזיןהרבה,דחלקאחדמשישיםישלולחלקלכהנים

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

הרבהואמרינןליהכלחדוחדלאתבצרליהמחמשהסלעיםדבעינןנתינה

דשיעוראדרבידוסאשיעורארבה]דבכלבהמהבעינןשיעוראדמנהופרס[,

הראויהלכלכהן,והיכאדגוזזותמעטנמיסגיליהבשישים,הקשההתפארת

קרו רבנן לשיעורא דידהו שיעורא זוטא .וכן כתב בחידושי הריטב"א .עוד

יעקב,כיון דקתניבמתניתין דשיעורהנתינהחמישהסלעים,ומפיקליהנמי

ד

מסכת חולין דף קלז – דף קלח
יג חשוון – יד חשוון התשע"ב
מקרא ,היכי סלקא דעתיך דסלע נמי הוי נתינה .ומשום הכי פירש ,דרב

דהוא דאורייתא )וכן הביא בשם החזון איש יורה דעה סימן ריד למסכת

ושמואל קאמרי דצריך להפריש אחד משישים ,אף דלא יהיה בו שיעור

חוליןלדףקלז(:ואתילבאר ,שהתורהנתנהלועצה,כיון דמעיקרהדין סגי

נתינהשהואבחמישהסלעים.אלאימתיןעדשיצטברלומכמהפעמיםשגזז

ליהבכלשהוא,ועצהטובהשיהיהשיעורכדינתינהלכהן.אמנםהר"ן)מז.

והפריש שיעור חמישה סלעים ויתנם לכהן .והיה קשה לגמ' היכי קתני

מדפי הרי"ף( כתב להדיא דאסמכתא היא .וכן כתב בתוס' הרא"ש )לעיל

במתניתין דנותן לו חמישה סלעים ,הא לא משכחת לה אלא אם היה לו

קלז.(:

שלש מאות סלע בצמצום ,דאחד משישים ]כשיעורא דרב ושמואל[ יהיה

ג(גמ',כיפהשלצמרהיתהמונחתבראשכהןגדול וכו'.בכסףמשנה )פ"י

חמישה סלעים ,ומשני ,דמתניתין אתא למימר דאם יש לו גיזיןהרבה מכל

מכלי המקדש ה"ג( תמה על הרמב"ם שלא הזכיר כיפה זאת .וכן הקשה

הפעמים שגזזומבקשליתנןלכהנים הרבה,לאיפחותאצלכלכהןמשיעור

בחידושיהחתםספר,גם ארש"יבפירושהתורה )שמותכחלז(שכתבשהיו

נתינהדחמישהסלעים.

פתילים,ולאכתבשהיתהכיפה,וכןהואברמב"ם )פ"טכליהמקדשה"ב(.

כא(גמ' ,אבא אריכא קרית ליה וכו' .פירש רש"י בד"ה אבא אריכא קרית

וביאר,דבזבחים )יט(.סלקאדעתיןדתפיליןשלראשלאהווחציצהלבגדי

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

כהונה,ולמסקנאהווחציצה.וישלומר,דהברייתאכאןסברהכסלקאדעתין

ליהלאבא עלפירושו שםבד"הלאבא ,ד"אבא"לשון כבודהוא].ולכאורה

דהתם,דלאהווחציצה,ומשוםהכיאפשרלעשות כיפה,ולאיהיהחציצה

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

לציץ,אבללמסקנאדהתםדהויחציצה,איןלעשותכיפהאלאהיופתילים,

שפירשרש"י)הכא(בד"האבאאריכא[.ועייןגםבבןיהוידע.

ומהאיטעמאהשמיטוהרמב"םורש"ידיןכיפהדהכא.

כב(גמ',כיאתארבדימיאמרראשיתהגזרבאמרבששיםור'יוחנןמשום

ד(גמ' ,איתמר גזז ומכר ראשונה וכו' .פירש רש"י ד"ה חייב ,דטעמא דרב

ר' ינאי וכו' .עיין ברש"י ד"ה בשלמא דרבי יוחנן שכתב ,דאמרת משמיה

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

בששים.וכתבהמהרש"א,דצריךלגרוס"דאתמר",דהכישמעינןליהדקאמר

דטעמיה דרב חסדא ,דמשעה שעלה בדעתו לגוז צאנו התחילה מצות

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

ראשיתהגז],והיינומשוםדילפינןלעיל )קלז(.מקראד"חמשצאן עשויות"

אביי )לרב דימי(" ,אנחת לן חדא" ,היינו ,דבדבריך מיושבת הסתירה ברבי

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

יוחנן,דברישסוגיין איתמרמשמיהששולאיסיקאמרששים .אמנם ברש"י

מחייב,מכלמקוםכיון שהתחילהמצוהתולאפקעה,ורבנתןבר' הושעיא

ד"ה אנחת לן חדא פירש ,אחת מדבריך יכולה להתקיים .והיינו ,בלא שום

סבר ,כיון דכתיב "ראשית גז צאנך תתן לו" )דברים יח ד( אין לך בו אלא

סתירה בדברי רבי יותנן ,אלא דבריך יכולים להתקיים ,וכן העיר המהר"ם.

מראשית הגז ואילך ,דהיינו דחיובא לא חל עד דגזז חמשה ,וכיון דבההיא

והרש"ש העיר דבבבא בתרא )קכט (.נמי אשכחן דקאמר אביי לרב דימי

שעתאלאמשתכחחמשה,פטור,דלאאיחייבמעולם.

כהאי לישנא ,והתם חייב להתפרש ,דדבריך יכולים להתקיים ,כמו שפירש

ה(גמ' ,שם .פירש רש"י בד"ה גזז ומכר ראשונה ,דמכר את הצאן לאחר

שםהרשב"ם בד"האנחתלןחדא .אבל המהר"םכתב ,דנראה מדברירש"י

גיזתה] .וכתב הגאון צבי )פ"י מבכורים פט"ו( דהוא הדין במתה[ .אבל

אלודגריסבדרבדימירבורבייוחנןאמריבששים,ולאגרסינן"משמיהדרבי

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

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

)שם סקכ"ט( דהוא הדין בצבעו או שאבד .וכתבו המרכבת המשנה )שם(

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

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

דבמילתאדרבדימיגופיהגרסינן ,דרבי יוחנןמשמיהדנפשיהאמרבששים,

חייבלרבחסדא.והים שלשלמה )בפירקין סימןט(כתב ,דדוקאבמכראת

ומשמיהדרביינאיקאמרבשש.

הצאן חייב לרב חסדא ,אבל לאבמכר את הגיזה .ועיין בשלחן ערוך )יורה
דעהסימןשלגסעיףיב(שפירשכרמב"ם.והרמ"א)שם(פירשכרש"י.

דףקלחע"א

ו(גמ',רבחסדא אמרחייב.כתבבחידושי הריטב"א,דלאמחייברבחסדא

א(]רש"י ד"ה תנא ,בסוה"ד ,ונפטרות כל גיזין .ולכאורה צריך ביאור ,מאי

אלא בשהיה שיעור גיזה בכל החמש מתחילה קודם שמכר ,דאי לא היה

אתילאשמועינן.ואולייש לומר,דאתילפרש,דחמישהסלעיםדקתניהכא,

שיעור המחייב ,ורק אחר שמכר הראשונה גדלו גיזותיה של האחרונה ,לא

היינו דהם פוטרות כל גיזתו ,וכדרבי ינאי דאמר לעיל )קלז (:דהוא שיעור

מחייב ]דבשעה שהתחיל לגזוז ,לא היו לו חמש צאן המחייבות ,וכשיש לו

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

שיעורהמחייב,איןלוחמשצאןמשלו[.

ודלאכרבושמואל,דאייריהכאבישלוגיזיןהרבהומבקשליתנןוכו',והיינו

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

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

לגזוזחייב.פירש רש"יבד"ההאצאנולגזוז,שאם מכרלוגוףהצאן ,חייב,

באותהבאה[,אםכןהיינוכר'ינאי[.

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

ב(גמ',מנהנימיליוכו'לעמודלשרת דברשהואראוילשירות.לעיל)קלז(:

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

מוקמינן להני חמישה סלעים אליבא דרב ושמואל בישראל שיש לו גיזין

כוכבים.אבל הרמב"ם )פ"י מבכוריםה"ט( כתב,דאפילולאלקח אלאהצאן

הרבה וכו' ,ולרבי יוחנן אמר רבי ינאי לעולם צריך ליתן חמישה לסלעים

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

אפילו גזזו'סלעים,וכתברבינו יהונתן אאוקימתאדרבושמואל ,דמתניתין

לאחרשגזזההגוי.והאדחשיב"צאנך",ביאר הלבאריה,כיון שיש לו זכות

נתנהעצהטובה לאותו ישראל ,דכיון שזיכהוה' ברובטובה,שיתן גםהוא

בצאן לגזזן ,מיקרי צאנך].ולכאורה ישלהעיר,דאם כן,אףבלוקחגזצאנו

מתנה יפהלכהן.ורצההדרךאמונה )פ"י מבכוריםהט"זבביאורהלכהד"ה

שלחבירו ,אייריבתלוש,ואם כן ודאישהמוכרהתחייב,דהא ישראלהוא,

שנאמרתןלו(לדייקמלשונו,דהיינואסמכתאבעלמא.והדרביה,דישלומר

ואמאי בלאשייר הלוקח חייב,הא יש לו לחזור עלהמוכר לתבוע הדמים,

ה

מסכת חולין דף קלח
יד חשוון התשע"ב

כיון דהשתא אכתי לא ידעינן הסברא ד"מתנות דכהן לא זבני לך" )א.ג,.

דאפילו בפרדס שלו נמי חשיב "אינו מזומן" משום דהוי חצירו שאינה

ב.ז.[(.

משתמרתואינהקונה לו,כדאיתאבבבאמציעא )יא(.וכןכתב הש"ך )יורה

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

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

הואיל ואין השדה שלו .וביאר בתוס' הרא"ש ,דהיינו ,דשדה של חבירו

משתמרפטור.ועייןבאותהבאה.

שבאמצעמפסקת,כיוןדאיתבהחיובפאהשלאחר.

יד(רש"י ד"ה שקננו בפרדס ,בתוה"ד ,ופרדס לאו מזומן הוא שיכולים הם

ט(גמ' ,אבל שייר בעל השדה נותן פאה על הכל .פירש רש"י בד"ה אבל

לברוח .הקשה הלחם שמים )על המשניות פי"ב מ"א( ,תינח האם כיוון

שייר ,דנותן פאה בזרעים ופוטר את האילנות .והקשה בתוס' הרא"ש ,הא

שיכולה לברוח ,אבל האפרוחים והביצים הרי אינם יכולים לברוח .ולא

תנןבכלאים )פ"במ"ה(דאפילוב'מיניזרעיםאיןפוטרמיןאחד אתהאחר

חשיביאינומוזמן,והאגםבבניםבעינןכייקרא].כמושהובאלעילאותיג[.

וצריך ליתן ב' פאות ,כל שכן שהזרעים לא יפטרו את האילנות .והביא,

אמנםעייןבאותהקודמתדהש"ך )יורהדעהסימן רצבסק"ג(דהכאאיירינן

שהר"ש בפאה )שם( פירש ,דהמוכר נותן מהאילנות ששייר על אילנות

בחצרשאינהמשתמרת,ואינה קונהלבעלים].והובא באותיג[,ומשום הכי

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

אינהקונהגםאתהביציםוהבנים.

שהתחיל בעל השדה לקצור" ,ומשמע שמתחילת קציר הזרעים ,חל החיוב

טו(רש"י ד"ה זכר פטור מלשלח ,כדיליף טעמא בגמ' .העיר הרש"ש ,דלא

עלהאילנות ,ואיכהר"ש,דנותןמןהאילנותעלהאילנות,לאחל החיובעד

מצינובגמ'ילפותא,אלאשרש"יעצמופירשלקמן)קמ(:ד"הובקעהודגרה,

תחילת לקיטת האילנות] .ותו קשיא דהא דלא מועיל לפטור באינו מינו

דילפינןמדכתיב"והאםרובצת",ולאהאב.

כדלעיל[ .וביאר ,דשאני הכא ,כיון שעיקרו שדה לבן אלא שעלו בו קלחי

טז(רש" ד"ה לבד מראשית הגז ,בתוה"ד ,והוא הדין נמי במתנות וכו' והא

אילן,ומכרןלעקרןעםפירותיהן,הלכךזרעיםעיקרופוטריםאתהאילנות.

דנקטראשיתהגזמשוםדעלהאמררביאלעאיבהדיאוכו'.הקשהבחידושי

וכתב,דלפיזהמיושבתנמישיטתהר"ש,דאף שכתבדנותן מן האילנותעל

הרשב"א ,דבברייתא לעיל )קלו (.אמר רבי אלעאי למתנות ברישא .ומשום

האילנות,מכלמקום,כיוןדזרעיםעיקר,חלחיובהפאהעלכלהשדהביחד,

הכי פירש ,דהא דנהוג עלמא כרבי אלעאי] ,כדאמרינן לעיל )קלו ,[(:היינו

וכיוןשהתחילבקצירתהזרעים,היינונמיתחילתחלותהחיובדאילנות.

דוקאבראשיתהגזאבללאבמתנות ]ולאכמו שפירשו שםרש"יד"הכרבי

י(]גמ' ,אלא הכא מעידנא דאתחיל למיגז לא מחייב בכוליה עדריה.

אלעאי בראשית הגז ,ותוס' ד"ה כרבי אלעאי[ ,והכא קאמר ,דכיון דנהוג

לכאורהלפימהשביארבחידושיהר"ן ]הובאבאותד[,דטעמיהדרבחסדא

עלמאבראשיתהגז,תנןבמתניתיןלאפוקימשיטתו,אבלבמתנותבלאוהכי

בגזז ומכר ,דהחיוב מתחיל משעה שיש לו ה' צאן ורוצה לגזזן ,אף שלא

לא קיימא לן כוותיה .ובדעת רש"י כתב המהרש"א ,דלא גריס בבריייתא

התחיל לגזוז ,מאי פריך ליה רבא ,הא לשיטתיה אף קודם שהתחיל לגזוז

דלעיל)קלו(.מתנות,אלארקראשיתהגז.

איחייב ליה בכוליה).א.ל (.וצריךלומרדפריךעלעצםסברתושלרבחסדא

יז(רש"י ד"ה לצורך ,בתוה"ד ,דאותו ואת בנו וכו' הוה אמינא דאינו נוהג

דאיהוסברכרבנתןבר'הושעיא[.

אלאבמוקדשיןדהאבמוקדשין כתיבוכו'.דהיינושמבארדהחידושבאותו



ואתבנו מהשנוהגבחולין.והעירבתוס' הרא"ש,דלישנאמשמעדהחידוש
הואבמה שנוהגבמוקדשין,דומיא דגידהנשה.ומשוםהכיפירש ,דהחידוש

פרקשילוחהקן


הואמהשנוהגבמוקדשין,דסלקאדעתיןדכיוןד"שור"הפסיקהענין,בחולין

דףקלחע"ב

דוקאאיירינן ולאבמוקדשין,קאמשמעלןדאף במוקדשין,משום דה"וי"ו"

יא(מתני' ,ושילוח הקן אינו נוהג אלא בשאינומזומן וכו' .לקמן )קלט(.

ד"ושור"ערביה.

איתא,דאפילו רקהבנים מזומנים,פטור.וכתבהמנחת חינוך )מצוהתקמה

יח(תוס'ד"הכל היכאדתנןוכו'.תימהוכו'.ובתוס'הרא"שתירץעוד,דנקט

אות כ( ,דהיינו בין שהאם מזומנת בין הבנים ,כיון דילפינן לקמן )קלט(:

גיד הנשה משום דפריך עלה" ,ולאו מי אוקימתא בולדות קדשים" ,וההיא

מ"בדרך" פרט לשקינו בידך ,בתרוייהו שייך האי מיעוטא ,וכן מלשון "כי

פירכא שייך דוקא בגיד הנשה ,דעלה אוקמינן הכי ,ולא אאותו ואת בנו.

יקרא" וכו' ,משמע דכל הקן צריך להיות בדרך אקראי ולא מזומן .והוכיח,

ועודתירץ,דניחאליהלהזכירתחלהמהשהואשנוילצורך,אבלבאחרים

מהא דפריך לקמן )שם( אמוקדשין ,אי דאקדשיה לקן מי מיחייב ,הא הוי

דשלא לצורך מרובים הן ,נקטינהו תחלה .ועיין עוד במהרש"א שכתב

מזומן,ולאאמרינן דאקדשיהלאם וקננה עלביצים שאינם מזומנים,והיינו

דמפירוש רש"י בד"ה לצורך משמע ,ד"לצורך" היינו בין הנהו דנוהגים בין

משום דבהאי גוונא  נמי פטור] .אמנם עיין שם דפריך "נימא דאקדשיה

בחולין בין במוקדשין ובין הנהו דנהיגי דוקא בחולין ,ולפי זה אתי שפיר

לאם".ועייןשםמהשנתבארבאותו[.

דרובןלצורך,ולארקבאותוואתבנווגידהנשה.

יב(מתני',ואיזהו שאינו מזומןוכו'.התפארת יעקב )לקמן קלט(.דן,מאימת

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

חשיב "אינו מזומן" אם דוקא שאינם שלו ,או אפילו באופן שאינו יכול

והרשב"א ,היכי סלקא דעתין דמשלח האם ,הא של הקדש היא .ותירצו,

להשמש בהם ,כגון שמרדו וברחו מביתו אף שעדיין הם בבעלותו .ודקדק

דלא סלקא דעתיה הכי ,אלא דסבר דכיון דאינו יכול לשלח האם לא יקח

מלישנא דמתניתין דקתני" ,ואיזהו וכו' כגון שקננו בפרדס" ,מדאיצטריך

הבנים ,קא משמע לן קרא שיכול לקחת אותם ,משום דאינו מצווה על

לפרושי ,משמע דאף שהם שלו חשיב אינו מזומן כיוון שאינם בידו ,עוד

שילוח האם .אמנם מרש"י ד"ה פטור מלשלח שכתב )בסוה"ד( ואת שאין

כתב ,דאפילו מרדו באופן שלא נתייאשו עדיין הבעלים מהם נמי הוי אינו

ראוילשלחאלתשלחנו,לכאורהמשמע ,דהנידוןהיהעלשילוחממש,ולא

מזומן,ועייןשםמהשהוכיח,ועייןנמילקמן)קלט(.אותיב,ובאותהבאה.

עללקיחהבלישילוח.ועייןבאותהבאה.

יג(מתני' ,שקננו בפרדס .כתב התפארת ישראל )חולין פי"ב מ"א אות ג(,

כ(]גמ',שלחתשלחאתהאםבמישאתהמצווהלשלחו יצאזהשאיאתה

ו

מסכת חולין דף קלח– דף קלט
יד חשוון –טו חשוון התשע"ב
מצווהלשלחואלאלהביאולידיגזבר.לכאורהצריךעיוןדלקמן)קמא(.בעי

ברשותו וכו' .כתב בחידושי הריטב"א ,דעיקר הפירכא מדינא ד"שלו" ,דאין

לדרוש מהכפילות ד"תשלח" ,אפילו צריך הבנים לדבר מצוה ,כגון לקן

יכול להקדיש שאינה שלו .אמנם אם היו הביצים שלו ,אף דאינם ברשותו

יולדת).א.ג.(.ואמנםלביאור הרמב"ן והרשב"א ]הובאבאותהקודמת[דהוי

כמו בחצירו ,כיוון שאינם ברשות הגזלן ,נמי יכול להקדיש .ולענין שילוח

סלקא דעתין שלא ישלח ,וממילא לא יקח את הבנים ,ניחא ,דהכא לא

הקן ,אם היו הביצים שלו אף שאינם בחצרו שלו ,פטור משלוח ,דחשיב

דרשינןשלאישלח,אלאדילפינןממשמעותאדקרא,דבמישאיןאתהמצוה

"מזומן",אףשהםבחצרשאינהמשתמרתלדעתו.

לשלחו אין איסור ליקח הבנים בלי לשלח ,אבל לפירוש רש"י ד"ה פטור

ה(גמ',אלאדאגבההלאםואקדשהוהדרה.כתבבחידושיהרמב"ן ,דאיירי

מלשלח,דהסלקאדעתךהיהשישלח,לכאורהדרשינןלה מכפילותהלשון.

שנטלה על מנת להקדישה ,ולא על מנת לקחתה לעצמו ,דהא תנן לקמן

)ש.א.ג .(.ולכאורה יש לומר ,דאף לרש"י דרשינן משינוי הלשון ,ולא

)קמא(.הרינינוטלאתהאםומשלחאתהבנים,חייבלשלח.

מהכפילות .וכן משמעות דברי רש"י )כתב יד( שהובא במהרש"ל ,עיין שם,

ו(גמ' ,אלא דאגבהה לאם וכו' מעיקרא איחייב ליה בשילוח .הקשה הלב

בד"האמרקראשלחתשלח).א.י.נ.[(.

אריה,האבלאוהכימיפטרמשוםדהאםמזומנת,כיוןדזכהבה.וכתב,דאין

כא(תוס' ד"ה יצא זה וכו' ,בתוה"ד ,ופירש בקונטרס מתקח לך וכו'.

הכינמידמצילמדחיהכי,אלאנקטהאמתדליתאבהאפטורדהקדש.

ובחידושי הרשב"א תירץ עוד ,דנפקא מינה ביונה של הקדש היושבת על

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

ביצי תסיל ,דאינם הקדש ,וביונה דחולין חייב לשלח כדאיתא לקמן )קמ(:

לבדק הבית .הרמב"ם )פי"ג משחיטה ה"כ( פסק כשמואל ורבי יוחנן .ועיין

עייןשם.ועייןבמנחתחינוך)מצוהתקמהאותיח(.

לעיל)קלח(:אותכב,מהשנתבארבדבריו.

כב(בא"ד,ואףעלגבדבקדשיבדקהביתמועלין.ובתוס'הרא"שתירץ,דאף

ח(רש"י ד"ה במקדיש פירות שובכו ,בתוה"ד ,לעולת נדבה .כתב הרש"ש,

בקדשיבדקהביתליכאלמעטינהומתקחלך,כיוןדשרייןבהדייה,קרינןביה

דאפשר שפירש כן דוקא ,ולא בנדר ,כי היכי דניתי שפיר אף לרבי שמעון,

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

דסביראליהבשבועות)מב,(:קדשיםשחייבבאחריותןהריהןכשלו,ואםכן,

בדק הבית ,והביא קרא ד"תקח לך" ,וביאר הלחם משנה ,דקדשי מזבח לא

לא שייךבהםטעמאדאמרלעיל )קלח,(:יצאזהשאתהמצווהלהביאוליד

הוצרך הרמב"ם לפרש ,דכבר פירש בדין עוף שהרג את הנפש ,דתרוייהו

גזבר,דמאיאכפתליה,הריהבעליםיתחייבולהביאאחר.אמנםכתב,דלפי

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

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

)קלט(.באותז[,וכתבטעמאדתקחלך,שהואפשוטיותר.

תורהשלחלתקלה,האיטעמאשייךבכלהקדשים.



ט(גמ' ,דקדושת דמים בעלמא כיון דמרדה פקעה קדושתייהו .הקשה

דףקלטע"א

בחידושי הרשב"א ,כיוון דאין קדושה פוקעת בכדי כדאיתא בנדרים )כט.(.

א(גמ' ,אי דגמר דיניה בר קטלא הוא .פירש רש"י ד"ה בר קטלא הוא,

קדושה שבהן להיכן הלכה ,וביאר ]וכן בחידושי הרמב"ן[ ,דקדושת דמים

ומהיכןנמלט.והקשהבחידושיהריטב"א,דמאיקשיא,דלמאברח.אלאהכי

אינוקניןהגוףלהקדש,אלאשישלהקדששיעבוד ממוןעליו,דאפילובקנין

פירושו ,דכיון דנגמר דינו אסור בהנאה ,כדאיתא בבבא קמא )מא ,(.ולא

הגוףממשאמרינןכהאיגוונא,כדאיתאבבבאקמא)קטו,(.גבינשברהחבית

אמרה תורה שלח לתקלה .וכן פירש בחידושי הר"ן] .ויש לומר דרש"י לא

שלדבשושטףנהרחמורושלחבירו,דהיכאדאיןהבעליםיכוליםלהציל,

פירשכן,משוםדאזילטעמיה,לפימהשהביאוהתוס'לעיל)קלח(:ד"היצא

יכוללמימרמהפקיראקזכינא,אלמאדיצאמרשותבעליםוהוויהפקר,והכי

זה בשמו ,דהא דאמרינן" ,יצא זה שאתה מצווה להביאו ליד גזבר" ,היינו,

נמי כשמרדה יצאה גבוה ,ונעשית חולין והפקר ,אלא ,דלרבי יוחנן אמרינן

משוםשלחלתקלה,ואםכן,איןלפרש,דהיינודפריךברקטלאהוא,דהיא

משום "לה' הארץ ומלאה" ,דכל היכא דאיתיה בי גזא דרחמנא איתיה,

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

והיינו,דחוזרומתקדש.ועייןבאותהבאה.

המוצאומחוייבלהמיתו,כדאיתאבבבאקמא )טו,(.והיכיאמרביהרחמנא

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

לשלחו .וכתבהלבאריה ,דרש"ינמיכיוןלכך,במהשכתב "ומהיכןנמלט",

דמים כיון דמרדה פקעה קדושתייהו .עיין באות הקודמת מה שהובא

דהיינו ,מאיזה דין נמלט ,הא מחוייב סקילה ,דלא פירש "איך נמלט" .וכן

מחידושי הרמב"ן לבאר טעמא דפקעה קדושה בקדושת דמים .ועיין בקובץ

משמעמפירושולקמן)קמ(.ד"הברקטלאהוא.

שיעוריםקידושין )אותמב(שביארהחילוקביןקדושתהגוףלקדושתדמים,

ב(גמ',ובעילקיומיביהובערתהרעמקרבך.פירשבחידושיהריטב"א,דאף

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

דכתיבלעניןאדם,מכלמקוםכלשכןבבהמה.

ומשום הכי ,בקדושת הגוף לא פקעה ,כיון דמרידהלא מפקיעאלא הממון

ג(גמ' ,שם .בחידושי הר"ן הביא ,יש שהקשו ,דליתי עשה ולא תעשה

ולא הקדושה ,אבל בקדושת דמים דנפקע הממון ,גורר אחריו גם את

דשילוח ולידחי עשה ד"וביערת"] ,דהשתא עשה דשילוח אלים ,דאית ביה

הקדושה,ומשוםהכיפקעההקדושה.

נמילאו[.ותירצו,דעשהדובערתעדיףטפי,דמיחייבעלכרחולבערו,אבל

יא(גמ',דרבייוחנןאדרבייוחנןנמילאקשיאהאדאמרהריעליהא דאמר

עשהולאתעשהדשילוח,אםלארצהליקחהבנים,פטורמלשלח,ועשהכי

הריזו.פירשרש"יד"ההא דאמרהריעלי,אףעלגבדביגזא דרחמנאהוא

האי,לאדחיאפילולאוגרידא].ועייןעודלקמן)עמודב'(אותיז.ודף)קמ(:

לאקייםנדרו].והיינו,דבאמתלאיצאמרשותהקדש,אלאדמחוייבלהביא

אות כד[ .אבל הר"ן גופיה כתב ,דלא קשיא כלל ,כיוון דלא אמרינן אלא

עוד,משוםנדרו[.אבלבחידושיהרמב"ן מפרש ,דכשאמר הריעלי,כיוןדכי

ד"עשה דוחה לא תעשה" ,אבל עשה לא דוחה עשה ,אפילו עשה אלים,

מרדוחייבלשלם,הריהואכחילולויצאלחולין].והיינו,משוםדשייךחילול

דאיתביהנמילאו.

והפקעת הקדש בקדושת דמים ,דאינן אלא שעבוד ממון להקדש .וכמו

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

שנתבארבשמובאותט[.

ז

מסכת חולין דף קלט
טו חשוון התשע"ב
יב(תוס' ד"ה כיון דמרדו פקעה קדושתייהו ,שמעינן מהכא דאוזים

ד"שלח תשלח" ,ואם כן ,כיון דלפי האמת ילפינן מהאי קרא לקמן )קמא,(.

ותרנגולים שמרדו וכו' .הקשה המהרש"א ,אמאי לא מוכחי טפי ממאי

דאף לדבר מצוה בעי שילוח ,אין מקור מכאן שחייב בשילוח .ועיין לקמן

דאוקימנא למתניתין ]לכולי עלמא[ דהקדישם ומרדו ,דבחולין כהאי גוונא

)קמ(:אותכד[.

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

יח(גמ',וכי מאחר שסופו לרבותכלדבר.ביארהתוס' הרא"ש משוםדכתיב

לאתויישהיולפניךומרדו .ותירץהלבאריה,דאילומהאדלאחשיבמזומן,

"על הארץ"] .וכן מבואר ברמב"ם )פי"ג משחיטה הי"ז([ .ומכל מקום "בכל

לאמוכחדפקעמרשותו,דאףבאופןשהואשלו,אלאשאיןיכוללהשתמש

עץ"נמיאיצטריך,דלאתימאדוקאעלהארץולאעלהאילן.ומשוםהכילא

בו,לאחשיבמזומן].ועייןבמהשכתבנולעיל )קלח(:אותיב[.ודווקא מהא

פריך )להלן( אלא מ"בדרך" ומ"לפניך" ,ולא מ"כל עץ" .אמנם בתוס' ד"ה

דבמרדו פקעה קדושתן מוכח דאף בחולין פקע הבעלות ונעשה הפקר.

בדרךכדרביהודההקשו,אמאיאיצטריך"עלהארץ".ומבוארדלאכדבריו.

]אמנםמלשוןהתוס'שכתבו)בסוףדבריהם(",כיוןדמרדוהווהפקרוחייבין

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

בשילוח" ,לכאורה לא נראה דהיינו כוונתן ,אלא כמו שהבין המהרש"א,

ילפינן מינה לעיל "במאורע לפניך",דאינו חייבלחזרבהרים.וכתב ,דאפילו

שהוכיחומהאדלאחשיבבמרדומזומן,אלמאהויהפקר).א.י.נ.[(.

הכימפשטיהדקראמשמעדמאורעפרטלמזומן.והתורתחייםכתב,דדרשא

יג(רש"י ד"ה דמיחסר הקרבה ,בתוה"ד ,הרי עלי להביאו לעזרה .וכן כתב

ד"במאורע לפניך",אינואלאאסמכתא ,דללמדשאינומחוייבלחזרבהרים,

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

לאבעי קרא,כמו גביהשבתאבידה ,דכתיב"השבתשיבם")דבריםכבא(,

לעזרה.וכןכתבוהתוס'לעיל )כב(:ד"הוהביא.אבלהרמב"ם )פי"דממעשה

לא מצרכינן קרא למעט שאינו מחויב לחזר בהרים .ובחידושי החתם סופר

הקרבנותה"ה(כתב,דחייבבאחריותועדשיקריבכמושנדר.

תירץ ,דהילפותא )דלא מחויב לחזר( אינה מלשון "יקרא" ,אלא מדכתיב

יד(תוס' ד"ה לפי שמצינו ,בתוה"ד ,ואם כן אמאי קאמר וכו' היאך דומה

"כי",דהוא לשון "אם",ופירושו,שאינו מחויבלחזר,אלאאםימצא ישלח,

ערך להקדש שנתחלל .ותירץ בתוס' הרא"ש ,כיון דהדמים באיםמכח ערך

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

הקצובעלהגוף,שפירדמילחילולהקדש.ובלבאריה ביארעוד,דכלערכין

חיים,אמאיבהשבתאבידהלאמצרכינןלקראשלאיחזרבהרים,דהתםנמי

הויכמקדישגוףהנערך,והדמיםשנותן,הםכמוחילולהגוף.

ילפינןלהמדכתיב"כיתראה"),דבריםשם(.



כ(גמ' ,אלא לפניך לאתויי וכו' בדרך לכדרב יהודה וכו' .ולא מצריך "על

דףקלטע"ב

העץ" .וביאר התוס' הרא"ש ]שהובא באות כג[ ,דהא לא מייתר ,ד"על

טו(גמ',אלאוכו'הכלמודיםבערכיןדאףדלאאמרעלימיחייבוכו'חולין

הארץ"הוהמשמעדוקאעלהארץ,אבללאעלהאילן.

הן בידך עד שיבואו לידי גזבר .ואתי למימר ב' דינים ,א .דאף דלא אמר

כא(גמ',מצאקןביםחייבבשילוח.פירשרש"י ד"הקן בים ,שטף הים את

"עלי" שייך לחייבו .ב .דחייב באחריותו ,כדיליף רבי נתן מהאי קרא .ועיין

האילן והיה קן בראשו .ומה שלא פירש כפשוטו ,שמצא קן על הים ביאר

ברמב"ם)פ"גמערכיןוחרמיןהי"ג(,שכתבלהאידינאאףבאומר"דמיעלי".

המעשהרוקח )פי"גמשחיטההי"ז(,משוםדלאשכיח .אמנם הרמב"ם )שם(

וכתב הברכת הזבח בערכין )כ ,(:דבדמים היינו פלוגתא דרבי יוחנן וריש

פירשכן.

לקישדרישסוגיין)לעילעמודא(],דדוקאב"ערכיעלי"איתאלברייתאדרבי

כב(גמ',שם.הרמב"ם)פי"גמשחיטההי"ז(כתב,המוצאקן עלהמים].וכן

נתן[והרמב"םפסקכרבייוחנן,ובערכיןפסקלדינאדרבינתן.

כתב רש"י בשבת )פג (:ד"ה הא נמי ,דים לאו דוקא ,אלא הוא הדין שאר

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

נהרות[ .וכן כתב )הרמב"ם( גבי בראשו של אדם דהוא הדין שאר בעלי

מערכיןהי"ג(כתבהאידינא אףבדמים],האומר"דמיעלי"[.וביארהמוצל

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

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

ו"בדרך"]דמרבינןמיניהיםודרךשמים[,אלאשדיברהכתובבהווה.וכתב

הגרי"זערכין)ד(:ביאר,דדמיעליהיינוחלותדיןבגופוכמוערכין.ועייןשם

הכסףמשנה,איני יודעלוטעם.וכתבהב"ח )יורהדעהסימןרצב(,דמוכח

שמסתפק בדמי דיקלא ]אליבא דהרמב"ם[ דאפשר דאינו אלא בדמי אדם,

כדברי הרמב"ם מהא דכתיב "אפרוחים או ביצים" ,ומרבינן ,אפילו אפרוח

וכדלעיל.

אחד,אםכן,מהשכתב"אפרוחים"משוםדדיברהכתובבהווה,הכינמיעל

יז(גמ',יכוליחזורבהריםובגבעותוכו'.מכאןהוכיחבשו"תחוותיאיר)סימן

העץועלהארץ.

סז( ,דהרואהקן,חייבלשלח,ואינורשאילילךלדרכו,ואינהמצוהקיומית

כג(תוס'ד"הבדרךכדרביהודה,ואםתאמראמאיאיצטריךוכו'לאליכתוב

בלבד,דאי לאו הכי,מאיסלקאדעתךדיחזורבהרים וכו'.והטעם שחייבה

בדרךולשתוקמעלהארץ.לכאורהישלתרץלפימהשביארהתוס'הרא"ש,

התורה,כדילעורררחמיהקב"העלבניושבגלותכשםשהעוףתעוףותפרח

דהאדאמרינן "וכימאחרשסופינו לרבותכלדבר"היינו משום דכתיב"על

ממקוםלמקוםלבקשאתבניה.אמנםבחידושיהחתםסופר כתב,דאדרבא

הארץ" ,אם כן איצטריך "על הארץ" לרבות כל דבר אפילו רשות היחיד

כיוון דמרבי מקרא דאין מחויב לחזור בהרים ,מוכח שלא כדבריו .ופליג

ורשות הרבים .ואייתר "בדרך" ו"על העץ" למאי דדרשינן ,דבלאו הכי לא

עליה ,דודאי אינו מחוייב לשלח אלא אם רצה לקחת העופות .וכן כתבו

ידעינן.וכןתירץהמהרש"א.

המרומי שדה והחזון איש )יורה דעה סימן קעהאות ב( ,וביאר החזון איש,

כד(גמ',מצאקןבראשושלאדם.הרמב"ם)פי"גמשחיטההי"ז(כתבדיןזה

דלאחרדמרבינןמקרא דאיןמחוייבלחזורבהרים,כוונתהתורה,דאיןחיוב

אף בכל בעלי חיים .וביארהכסףמשנה ,אףדבגמ' נקט"אדם" ,טעמא שייך

על כל אדם לקיים פעם אחת בחייו שילוח הקן ,ואם כן גם כשרואה אין

אף בשאר בעלי חיים ,דהא ילפינן לה מדכתיב "ואדמה על ראשו" ,ופירש

מחוייב לשלח] .ולכאורה יש לדחות אף  עיקר ראיית החוות יאיר דרש"י

רש"י ד"הואדמהעלראשו,אף על פישהיהבראשולאאיבדה אתשמה.

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

והאיטעמאשייךאףבראששלשארבעליחיים.ובספרשיחהשדה)חלקג'

ח

מסכת חולין דף קלט – דף קמ
טו חשוון – טז חשוון התשע"ב
לחולין דף קלט(:כתב,דהרמב"םאוקמה דוקאבבעלי חיים ,משום דבאדם,

בשערהמלך,קודםשבאהאסתראצלהמלךאחשורוש,מהיכןמצא היתר

הרי קנהאת הקן שבראשובקנין חצר,והוהליה מזומן.אמנם בספרהערות

לכך .וקאמר ,דראה ברוח הקודש דרמוז שמו בתורה בתיבת "מר דרור"

למסכתחוליןכתב ,דאיכאלאוקמא בגוי,דליתליהקנין חצר,אי נמי,באין

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

מתכויןלזכותבו.

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

כה(גמ',שם.כתבבערוךהשלחן)יורהדעהסימןרצבסעיףיז(,דנמצאאצל

מרדכי ,והלא לא קם בישראל כמשה ,אלא על כרחך שהוא דומה לו במה

הפראים במדינת הודו המתבודדים ביערים במקום אחד ,ונקבץ עפר על

שבתחלתגידולושלמשהנתקרב למלכותבביתפרעה,ואחרכךהיהגואלן

ראשם ,ומפני ריבוי העופות יש שעושים קינים על ראשיהם .ובהגהות

של ישראל ,הכי נמי גואלן של ישראל בדור ההוא ,שהוא מרדכי יתקרב

מהרש"ם כתב ,דבימים הקדמונים היו נזירים מתבודדים ביער ,וקושרים

למלכותוישבבשערהמלךבתחילתגידולו.

עצמןלאילןזמןרבואיןזזיםמשם,ויתכןשיקבץעפרעלראשם.

לא(תוס'ד"השכסויהדםנוהג,תימהאמאילאתניוכו'.ובחידושיהרמב"ן

כו(גמ' ,משהמן התורהמנין וכו' המן מןהתורהוכו' אסתרומרדכי.ביאר

תירץ ,דדוקא בדבר התלוי בזרעו כגון אותו ואת בנו ושילוח הקן שייך

המהרש"א)חידושיאגדות(דשאלבהםטפימאחריני,משוםדמצינודגבייהו

למתניה דנוהגבזכריםובנקבותוישבזהחידוש,אבלכיסויהדםדלאתלוי

מצינו שמות נוספים ,כגון משה ,שנקרא טוביה ואביגדור ,וכו' כדאיתא

בזרעו ,לא שייך] .ומה שכתב גבי שילוח דחוששין לזרעו ,לאו דוקא הוא,

במגילה )יג (.והמן נקרא ממוכן כדאיתא במגילה )יב ,(:ואסתר היא הדסה

דהא איתא לעיל )קלו ,(:דאפילו בביצים שאינם שלו מיחייב ,אלא רצה

כדכתיבבמגילתאסתר )ב ז(,ומרדכי נקראפתחיהכדאיתאבמנחות)סה,(.

לומר ,דבעינן שיהיה בו מנהג אם[ .עוד תירץ ,משום דרבי אליעזר פליג

והיהלבעלהדיןלחלוקולומר ,שאלושמותהמיוחדיםלהםאינםעיקרמן

בקוראזכר,לאבעילמתניזכריםונקבות,דבפלוגתאלאקמיירי.

התורה ,כגון משה ,אינו שמו האמיתי ,ורק בת פרעה נתנה לו ,כדכתיב

לב(גמ',אמרהקיריבירי.עייןבגליוןהגמ',דצריךלומר",קיריכירי",דהוא

)שמותבי("ותקראשמו משה" ,וכן המןומרדכי ואסתרשמותפרסיים הם,

לשון עבד .אבל התורת חיים כתב ,דצריך לגרוס "בירי" ,ד"כירי" הוא לשון

כי המגילהנכתבהעלידיהפרסיםכמו שכתבהאבןעזרא,ועלכןאמרשם

אדנות כמו "קירי" .כדאיתא במדרש רבה )במדבר ד כ( ,גבי "ודוד מכרכר

משה מן התורה מנין ,וקאמר בשגם וכו' ,והיינו ,דגם קודם שבת פרעה

בכל עוז לפני ה'" )שמואל ב ו יד( .והלב אריה כתב דצריך לומרבירי ,דאי

קראתובשםזה,נקראכןעלשםשמשהאתישראלמןהים,דמשוםהכילא

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

נקרא"נמשה",או"משוי".וכןמרדכיאסתרוהמןנקראוכןלפנישכךנקראו

ולא "קירי"] .אמנם בסמוך אמרינן דדברו על ידי כשפים ]עיין ברש"י ד"ה

בפיבניאדם.ועייןבאותהבאה.

אלאבמילין[,ואולימשוםהכישייךשפירלהבדיל,עלפיההיגויהאמיתי[.

כז(גמ' שנאמר בשגם הוא בשר .הטעם שנרמז בתורה בפרשת דור המבול,



ביאר המהרש"א )חידושי אגדות(,שדורהמבוללא האמינובהשגחהפרטית

דףקמע"א

כדאיתאבסנהדרין )קח ,(.ונפרעמהםמדהבמדה ,דבטבעהיהצריךלהיות

א(רש"י ד"ה והא בהדיא כתיב ,נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה .העיר

העולם מלא מים ,ובמאמרו יתברך נקוו המים )בראשית א ט( ,והדבר

הרש"ש,דרש"י בפירושהתורה )ויקראכבח(מפרש,דלעניןהטומאההזהיר

נתפרסם על ידי משה רבינו שקרע את הים ,ועברו ישראל ביבשה ואת

הכתוב ולא איסור אכילה ,ואמאי לא מייתי קרא ד"ובשר בשדה טרפה לא

ּבעבים.
המצריםט ַ
ִ

תאכלו")שמותכבל(,דמיניהילפינןלכלטרפהדאסורהבאכילה.

כח(גמ' המן מן התורה מנין וכו' .ביאר המהרש"א )חידושי אגדות( ,דהאי

ב(גמ' ,בעוף שהרג את הנפש .הקשה בחידושי הגרע"א ,אמאי לא פסלינן

קראשייךגביהמשום דהמן מעמלקשהוא זרעעשיו,וכחםמנחש הקדמוני

ליה משום מכשיר כמכפר ,דשור הנוגח פסול להקרבה ,כדדרשינן ]בבבא

דפיתהלחוהלאכולמןהעץ .ו"ואנכיהסתראסתירפניוגו'"נאמרבאסתר

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

משום דבימיהנתקייםהאיקרא,כיווןשרחקו והסתירו עצמם מדיבור"אנכי

דינו נמי פסול להקרבה ומשום הכי פסול נמי למכפר בחוץ] .כמו שביאר

ה' אלקיך" והשתחוו לצלם .וכן במרדכי ,שעל ידו זכו ונעשו בני חורין,

רש"יד"האףבחוץעשהמכשירכמכפר[.

מלשון "מר דרור" ,משום דהוא וסייעתו לא רצו להשתחוות לצלם .ועוד,

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

כיוון שהוא ראש לגדולה ולשם טוב ,נמשל לראש הבשמים שבשמן

הקשהבחידושיהרמב"ן,דטפיהוהליהלמימרדפסולבטריפה,דבהאיפסול

המשחה.

איירינן בסוגיין .וכתב המהרש"א ,מיהו קושטא הוא דיש פסול מחוסר אבר

כט(גמ' ,אסתר מן התורה מנין וכו' .ביאר בספר בניהו ,דאמר לה ,משום

בצפרים,ומשעירהמשתלחדאסורבמום,ילפינןליה,דלאאיצטריך"חיות"

שהיתהתביעהעלמרדכישלאהצניעאתאסתרכראוי,וגרםבכךשנלקחה

]למסקנא[ לדרשא דחיין ראשי איברים שלה] ,דהיינו פסול מחוסר אבר[,

לאחשורוש .אלא כיוון שידע שעל ידה תבוא ההצלה .צדק בכך,וידע זאת

אלאלטריפהכדרבא,אוכרבנחמןבריצחק],וכמושכתבוהתוס'ד"השלא

מהאשנרמזה בתיבת"אסתיר",כיוןשאת היו"דלאמבטאים,ודרשלקרא,

יזווג,דלאפליגי[.אבלבחידושיהרמב"ןכתב,דלאילפינןפסולמוםבדרשא

תרהלישראלבמיעוטהשגחהמאיתויתברך,אבל
ס ָ
שיהיהה ְ
ַ
"ואנכיהסתר" 

ד"מכשירכמכפר",כיוןד"מכשיר"היינועוף,ומכפרהיינובהמה,ואיןהמום

"אסתר"שרמוזהבתיבות"אסתיר"היאתהיה"אתפני",הואהרצוןהמכונה

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

בשם פנים ,ביום ההוא ,דאסתר צריכה להיות בגילוי ,והבין מכך שתנשא

ומחוסר אבר נמי לא ילפינן מינה ,משום דמום קבוע נאסר לגבוה ולהדיוט

לאחשורוש,ועלידיכךתבואההצלהלישראל.ועייןבאותהבאה.

שרי,וגםלמסקנא,ילפינןמחוסראברבצפריםמ"חיות",דבעינןשחייןראשי

ל(גמ' ,מרדכי מן התורה מנין .עיין באות הקודמת .וביאר הבניהו ,דהיתה

איבריםשלה.

תביעהעלמרדכישמתחילהנתוודעלרשותונתערבעםשריהמלוכה,וישב

ד(רש"י ד"ה אלא בשחוטה ,בתוה"ד ,ויכול לשורפה אחר שחיטה .כתב

ט

מסכת חולין דף קמ
טז חשוון התשע"ב
הרש"ש,דמשמעדסביראליה דהאדכתיב)דבריםיגטז("ואתבהמתהלפי

י(בא"ד,ואםתאמרחיותלמהליוישלומרדלאפליגיוכו'.דהיינו,דאפשר

חרב" ,היינו דוקא בהמה ,אבל עוף הווי בכלל "ושרפת באש" )שם שם יז(.

ללמוד מדרשא ד"מכשיר כמכפר" גם לענין מחוסר אבר .וכן משמע ברש"י

אמנם הרמב"ם )פ"ד מעבודת כוכבים ה"ו( כתב ,והורגין כל נפש חיה.

ד"האףבחוץ.ובחידושיהרמב"ן פליג,משוםדאיןשוהפסולמוםדבהמה

ומשמע ,דגם עופות בחרב .וכתב ,דאפשר להשוות דעת רש"י והרמב"ם,

ובעוף ]דעוף אין נפסל אלא במחוסר אבר[ .וכן כתב הר"ש בנגעים )פי"ד

דלאחר הריגתם בחרב היו נשרפין .ומיישב בכך נמי הגירסא בתוס' ד"ה

מ"ה(,ועייןבאותג.

למעוטי צפורי עיר הנדחת )בסוה"ד(" ,דלשריפה קיימא" ,דהיינו ,דלאחר

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

הריגתן היו נשרפין ואין צריך להגהת הגיליון "להריגה" .וגם במהרש"א

כשרות וכו' .אבל בחידושי הר"ן כתב דודאי פסולים לכפרה ,כיון דהתורה

משמעדגרסינן"לשריפה",שפירש,דהואמשוםמיכתתשיעוריה.אךאכתי

אמרה"והייתחרםכמוהו" )דבריםז כו( ,ודרשינן,כל שאתהמהייההימנו

הקשה מדאיתא בסנהדרין )קיב ,(.יצא זה שמחוסרתלישהקביצה וטריפה,

הרי הוא כמוהו ,והיאך יהיה כשר לכפרה .והא דלא מיפסיל משום דרבי

אםכןהכינמימחוסרהריגה.

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

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

ישמעאלמסקינן,דהואסליקבקושיא.וסייםדגםזהדוחק.

ממשקהישראלאלאדומיאדערלהוכלאיהכרםוכו'.אמנםהתוס'במנחות

יב(גמ' ,אפרוחים טרפות פטור משלוח מאי טעמא תקח לך ולא לכלביך.

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

הרמב"ם)פי"גמשחיטהה"ט(כתב,דביציםטריפות,הריהםכביציםמוזרות

הכושרממעטינןממשקהישראל.והקשההגרע"א )שםבגליוןהש"ס(,דלפי

דפטור משילוח .ותמה הב"ח )יורה דעה סימן רצב( דטריפה ילפינן הכא

זהתקשהסוגיאדהכא.

מקרא,והואהדיןלביציםטריפות,ואיפכאהוהליהלמימר,דביציםמוזרות

ו(בא"ד,אפילולכפרהמותרותוכו'מצוותלאוליהנותנתנו.אמנםהרמב"ם

פטורות משילוח ,כמו טריפות ,וכדתנן לקמן )עמוד ב( דלא דמו לאפרוחים

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

דהוובניקיימא.ועייןלקמן)עמודב'(אותיז.

פסוליםמשוםמצוההבאה בעבירה.וכתבהמשנהלמלך,דמשמעדסבירא



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

דףקמע"ב

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

יג(גמ',אפרוחשאמוטריפהחייב בשילוח .כתבבחידושירבימאירשמחה,

שביארהמגיהלמשנהלמלך.

דדוקא אפרוח ,אבל ביצים שאמן טריפה פטור משילוח ,דקרינן ביה" ,תקח

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

לךולאלכלביך"דהאאסורות,כדאיתאלעיל)נח.(.

כתב המהרש"א ,דבדוקא נקטו התוס' שהקדישה אחר שנעשית בהמת עיר

יד(גמ' ,שם .הקשה בחידושי רבי מאיר שמחה ,היאך ישלח את האם ,הא

הנדחת,דאילוהקדישהקודםלכן,לאחלעלהאיסורעירהנדחתכדאיתא

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

בסנהדרין)קיא",(:שללה"ולאשללהקדש.

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

ח(בסוה"ד ,אם הוא קרבן כשר כיון דלשריפה קיימא .ביאר המהרש"א,

דמינכרא .אך הקשה ,לדברי התוס' לעיל )נג (:ד"ה דרוסה שאמרו צריכה,

דהתוס' נסתפקו אם כיון שעומד לשריפה יפסל משום כתותי מיכתת

דודאידרוסהאיןלהתקנהאפילובבדיקה,קשה.דעיקרטריפהדקראהיינו

שיעורה .והקשה בחידושי הגרע"א ,הא בהמת קדשים אין בה שיעור ,ועוד

דרוסה ,כמו שכתב הרמב"ם )פ"ד ממאכלות אסורות ה"ו( .ותירץ ,דהא

דטפי הוה להו להתוס' להסתפק בצפורי מצורע גופא אם פסולים משום

דקיימא לן ,שאסורה אפילו בשנבדקה ,היינו משום דהוויא ספק דרוסה,

כתותימיכתתשיעוריה],אינימאדיששיעורבסימנים[.ומשוםהכיפירש,

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

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

דדרוסה שכיחא רק מדרבנן ,אם כן שפיר אמרה התורה שלח .עוד תירץ,

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

דהא דלא אמרה תורה שלח לתקלה היינו דוקא במידי דהשילוח גורם

מסוגיא דמנחות )קב ,(:דלרבי שמעון יש לפסול אפילו היכא דלא בעינן

התקלה ,דבלאו הכי היה מצוה להרוג ולשרוף ,אבל טריפה דאסורה בלאו

שיעורא ,דפריך לרבי שמעון ,דסבר דכל העומד ליזרק כזרוק ,וכל העומד

הכי,לאאמרינןלהאיכללא.

לישרף כשרוף דמי ,אם כן נותר ופרה אמאי מטמאין טומאת אוכלין ,ומאי

טו(]גמ' ,הושיט ידו לקן ושחט מיעוט סימנים מהו .לכאורה קשה ,אמאי

פריך מפרה ,הא אמרינן ביבמות )קג ,(:שאני התם דאפילו בשעת שריפה

יפטר,הרי כשבאומצאןהיוראויותונתחייב,ותולאלפקע,וכדאיתאלעיל

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

)קלט,(.מעיקראאיחייבליהבשילוחופירשרש"יד"האיחייבליה בשילוח,

שיעוריה]היכאדבעינןשיעורא[הואדמכשרינןב"קראתותורה",אבללרבי

כשמצאן .אמנם המאירי שם פירש ,דבשעה שהגביה את האם נתחייב,

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

ומשמע,דקודםשהגביה,אףשמצאן,עדייןלאהתחייב.ולפיזה אתישפיר

לישרף ,והכי נמי הכא ,אליבא דרבי שמעון קמיבעיא להו דיפסל משום

הכא,דאףשכשמצאןהיוראויות,יכוללהפטראחרכך[.

דעומדלישרף,אףדלאבעינןשיעורא.

טז(גמ',שם.הש"ך)יורהדעהסימןרצבסקט"ו(הביאבשםספרמעדנימלך

ט(תוס'ד"השלאיזווגלהאחר,צריךעיוןהיאךמשמעוכו'.ותירץהרש"ש,

בסוגיין ,שכתב ,דאיירי בגוונא דלא שהה שיעור שהיה ]המבואר לעיל

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

)לב],[(.דאםשההודאישכברנטרפה,ובודאיפטורמלשלח[.וממילאלדידן

משולחת אסורה משעת לקיחה ,והא ודאי דנאסרת נמי עד השילוח] ,דלא

דמטרפינן בכל שהוא ]כמבואר ברמ"א )סימן כג ס"ב( ,לא שייך הספק,

מצינושהותרהאלאמשוםסבראדלא אמרהתורה שלחלתקלה,אבלעד

דלעולםטריפההואופטורמלשלח.אבלהש"ךכתב,דאייריבנוטלאתהאם

שילוחלאהותרה[,ומשוםהכי,שפירממעטינןלמשולחתמ"טהורות".

בהדישחיטה,ועלהקמיבעיאלן,כיוןדבההיאשעתאאכתילאנטרפו.ועוד

י

מסכת חולין דף קמ– דף קמא
טז חשוון – יז חשוון התשע"ב
אפילו בששהה כל שהוא ,אף דלענין איסור מחמרינן ,לא מקילינן לענין

טריפהאושלעוףטמא,שפטורעליהם,ואינוחייבאלאבגיןהתחתונים.

שילוחהקן.

כד(גמ',שם.פירשרש"יד"המהושיחוצו,אםנתכויןליטולהתחתוניםמי

יז(גמ',שם.הרמב"ם)פי"גמשחיטההי"ב(הביאלהאידינאבהדידינאדאם

הוואמצעייםחציצה.עייןבאותהקודמתבקושייתהרמב"ן.ומלשוןקושייתו

טרפה חייב לשלחה .ומספק פסק דחייב לשלח ,ואם לא שלח אינו לוקה.

הוכיח בשו"ת חוות יאיר )סימן סז( דהנידון בספק ]אליבא דרש"י[ הוא על

וכתבהר"ן)מח.מדפיהרי"ף(,דנראהמדבריודספקהגמ'קאיאשחטמקצת

נטילתהאםדאסור ,כדתנןלקמן )קמא,(.אמרהרינינוטלוכו'חייבלשלח,

סימנים של האם ,והקשה ,אמאי אינו לוקה ,מאי שנא מאם טרפה דחייב

וכיוןשרוצהבתחתוניםמיהוועליוניםחציצה.אבלהש"ך )יורהדעהסימן

לשלחה .וכתב המנחת חינוך )מצוה תקמה אות ה( ,דאף דיש לחלק בין

רצב סקי"ד( כתב בדעת רש"י ,דהנידון בספק הוא על לקיחת הבנים בלי

טרפהלנבילה,מכלמקוםהכאדלאמתהממשאלא ששחטמקצת סימנים

שמשלח את האם ,דאסור ,דכתיב "לא תקח" וגו' .כמו שפירשו תוס' ד"ה

אינהנבילהממש,אלאכטרפהמחייב]עייןבאותהבאה[,ואמאילאיתחייב

שניסדרי.ועייןעודבשו"תחכםצבי)סימןפג(מהשביארברש"יובתוס'.

לשלח.והכסףמשנה פירשבדעתהרמב"ם,דאאפרוחיםקאי,ואףשהלשון

כה(גמ' ,יונה על ביצי תסיל מהו .כתב בחידושי הגרע"א ,לעיל )קלח,(:

דחוקקצת.

דמשמע ,דוקא על ביצי מין אחר ,אבל על של עוף אחר שהוא מינו ,ודאי

יח(גמ',שם.הקשההמנחתחינוך)תקמה,ה(,לדעתהרמב"ם)פ"גמשחיטה

חייבלשלח.וכןכתבהמנחתחינוך)מצוהתקמהאותו(.

ה"כ(,דנקובתהושטהויאנבילהמחייםא"כאףבמקצתסימניםהויאמתה,

כו(גמ',דלמאבקורא.כתבהרש"ש,דעלכרחךצריךלומרדישקוראשהוא

ומהצדישלומרדחייבבשילוח.והביאאתדבריהנקודותהכסף )יורהדעה

טמא,דאי לאו הכי,תיקשירישא,דקתניעוףטמארובץעלביציעוףטהור,

סימן לג ס"ד( והכרתי ופלתי )שם( והתבואות שור )שם( שכתבו בדעת

ותיפוק ליה דאינו מינו ,ובעל כרחך דאיצטריך בקורא ,אלמא דיש קורא

הרמב"ם ,דהויא טרפה מחיים ,או נבלה ,אבל מכל מקום אינה מטמאה

טמא .ועיין מה שכתבנו לעיל )סג (.באות ח ,דעל פי זה מיישב )הרש"ש(

מחיים,דלאהויאכמתה,ומשוםהכישפירישלומרדחייבתבשילוח.

קושייתהתוס')שם(ד"הנץ.וכןכתבהלבאריה)כאן(.

יט(גמ' ,שם .כתב המנחת חינוך )מצוה תקמה אות ה( ,דלכאורה נראה

כז(גמ' ,אמר רבי אלעזר מחלוקת בקורא זכר אבל בקורא נקבה וכו' ואמר

דדוקא במיעוט סימנים ,אבל בשחט ב' הסימנים לגמרי ואכתי מפרכסין

רביאלעזרמחלוקתבקוראזכר אבלבזכרדעלמאוכו' .עייןבהגהותהב"ח

בודאי פטור משילוח ,דחשיבי כמתים ,ובאפרוחים מתים ודאי שאין צריך

)אות א( דגורס" ,איכא דאמרי אמר רבי אלעזר" ומשמע דפליגי .והרא"ש

שילוח ולא בעינן למילף לה מקרא .אמנם כתב ,דלפי מה שביאר ]הובא

)בסימן ג( גרס כדלפנינו ,ותמה על הרי"ף שהשמיט מימרא קמא דרבי

באותהקודמת[בדעתהרמב"ם,דהאדישלומרדחייבבשילוחבניקבמיעוט

אלעזר,דהאתרימילינינהוולאפליגי.וכתב,דנראהמהרי"ףדגרסואיכא

סימנים ,משום שאינה מטמאה קודם שתצא נפשה ,אם כן בשחט ב'

דאמרי,אבלחלקעליו.

הסימניםואכתימפרכסין,דבהאנמיאיןמטמאיןטומאותנבילותעדשתצא

כח(מתני',איןשםאלאאפרוחאחדאוביצהאחתחייבלשלחשנאמרקן

נפשה,כדאיתאלעיל)קכא,(:אםכןאכתיחשיביכחיים,וכלזמןשמפרכסין

דדרשינןהכימדכתיבקן-
ַ
קןמכלמקום .ביארבחידושיהר"ןלעיל)קלט,(:

חייב לשלח ,וכל מאי דאיבעיא לן היינו דוקא בשחט מיעוט סימנים משום

יּפור בפת"ח ,דה"קן" סמוך לציפור ,ואתי למימר דומיא דהאם שבקן ,מה
ִצ ֹ

דעשאןטריפהדנקובתהושט.

היאאחת,אףהציפוראפילואחת.והנימוקייוסף)הכא(ביאר,מדכתיב"קן"

כ(גמ',מיאמרינןכיוןדאילו שביקלהומטרפיאודלמאכיוןדבידולמגמר

בלשון יחיד ,ולא כתיב "קיני" ,דדרך התורה לדבר בלשון רבים ,דרשינן

שחיטהתקחלךקרינןביה.ביארהקובץשמועות)חוליןאותיז(,דהספק,אם

דאפילובביצהאחתאואפרוחאחד.

הא דממעטינןטריפהמ"תקחלך",יצאזהשאינויכוללקחתו,דוקאבאופן

כט(גמ' ,על גביהן דומיא דביניהן מה ביניהן דנגעה בהו וכו' .כתב הר"ן

שאין יכול לקחתו ,ואם כן הכא אף דהוי טריפה באותה שעה ,הרי יכול

)מח.מדפיהרי"ף(,דמוכחבסוגייןדכלשאינהעלהקן,אףשנגעהבהופטור

לגמור ולקחתו ,או דלמא דהמיעוט הוא לכל אופן דנטרף ,אלא דקרא נקט

מלשלח .והקשה מכאן על הרמב"ם )פי"ג משחיטה הט"ו( שכתב ,היתה

מיעוטאבהאילישנא,אבלעיקרהמיעוט,הואעלטרפה,ובכלאופןנתמעט.

יושבת ביניהם ואינה נוגעת בהן ,פטור מלשלח .ומשמע ,דאם נוגעת בהן,

כא(גמ' ,בעי רבי ירמיה מטלית מהו שתחוץ כנפיים מהו שיחוצו .כתב

חייב.והאאפילובנוגעתאמרינןדפטור.ותירץהב"ח )יורהדעה סימןרצב(,

התוס' הרא"ש ,דבאם תמצי לומר קמיבעיא לן ,דמטלית אינו מינו ,ואם

דכיון דאליבאדרבמשנינן,מהביניהןדלאנגעהעלייהואףעלגביהןדלא

תמצילומרדכיוןדאינומינוחייץ,כנפייםדמינומהושיחוצו.

נגעה ,אם כן ,אפשר דאליביה דבנגעה עלייהו חייב בשילוח .ואף דדחינן

כב(גמ' ,כנפיים מהו שיחוצו .בדעת תורה )יורה דעה סימן כח בקונטרס

ל"הכינמימסתברא",מכלמקוםאליבאדרבהכיהוא.

אחרון( מוכיח ,דגם בדברים דבעינן נגיעה בידו ,שייך דין דמין במינו אינו



חוצץ.והאדמיבעיאלןהכאדיחוצו,צריךלומר,דשאניהכאדכתיב"והאם

דףקמאע"א

רובצתעלהאפרוחים"וגו',ובעינןשתהאהאםעליהןממשבלאשוםהפסק

א(גמ' ,והאנן תנן בזמן שכנפיה נוגעות בקן וכו' .הקשה המהרש"א ,אמאי

כלל.

מייתי להך קושיא גם באיכא דאמרי ,דמשמע דהקושיא שייכת לקושיא

כג(גמ',שניסדריביציםזועלגבזווכו'.פירשרש"יד"המהושיחוצו,אם

והראיהלרב,ומאישייכא.וביאר,דבשלמאאיהוהמוקמינןלברייתא כרב,

נתכוין ליטול התחתונים מי הוי אמצעיים חציצה ופטור מלשלח או לא.

דאיירי ברובדי אילן ובהא קתני חייב ,הוה אתי שפיר הא דקתני בברייתא

והקשהבחידושיהרמב"ן,דאכתימחוייבלשלחאתהאםמחמתהעליונים,

דאפילונוגעותבקןפטורבמעופפת,משוםדמעופפתמעלהרובדיאילן,אבל

דהא נוטל את האם מעל הבנים העליונים ,ותנן לקמן )קמא ,(.אמר הריני

כיון דאוקמת לברייתא בקן ממש ,קשיא למתניתין ,דתנן שבנוגעת חייב.

נוטל את האם ומשלח את הבנים חייב לשלח .ותירץ ,כגון שהיו העליונים

]כיוןדאייריבקן,ולאברובדיאילן[.

יא

מסכת חולין דף קמא
יז חשוון התשע"ב
ב(מתני' ,אמר הריני נוטל את האם ומשלח את הבנים חייב לשלח וכו'.

דאמרכלשכןימיחלוטו,אבלבאמתלמאידקיימאלןדימיספירוולאימי

בשו"תחכםצבי)סימןפג(דקדקמהא דקתני במתניתין",חייבלשלח",ולא

חלוטו,גמרינןמהכאדעשהדקוםועשהדוחהעשהדשבואלתעשה.

קתני",לאקייםמצותשילוחהקן" ,או"אסורליטולהאםולשלחהבנים",

ט(רש"יד"הקיימוולאקיימו,בתוה"ד,ושלחהבתוךכדידיבורשלהתראה

דאתילאשמועינן,דאףהמשלחאתהבניםחייבלשלחהאם,ואםכןמוכח,

וכו' לא קיים עשה שבה תוך כדי דיבור וכו' כי עבר על התראה חייב .וכן

דאף מי שמשלח גם את האם וגם את הבנים ,קיים מצות שילוח ,ומה

כתבו התוס' במכות )טו (.ד"ה הניחא למאן דתני .אבל רש"י )שם( בד"ה

שאמרהתורה"ואתהבניםתקחלך",היינורשות.

הניחאלמאןדתניכתב,דכשיבואלביתדיןיכוללקייםהעשהוליפטר.

ג(גמ' ,אמר ליה שלח אפילו מאה פעמים במשמע .פירש הרמב"ם בפירוש

י(תוס'ד"הלאצריכא,בתוה"ד,דהאדלאדחיהיינומשוםעשהאבלהלאו

המשניות )חולין פי"ב מ"ג( דהיינו משום ד"שלח" אינו ציווי ,אלא מקור

כמאןדליתיהדעשהדחיליה.אבלהתוס'בקידושין )לד(.ד"המעקה כתבו

)שרש הפועל של שילוח( ,ומשום הכי נופל על המועט ועל המרובה .ועיין

בשםהר"ריוסף,דלאושישעמועשה,אףהלאואלים,ולאדחיליהעשה.

במעדנייו"ט)אותא(.

יא(בסוה"ד ,שמא דוקא לענין דלא לקי אבל לא מדחי ליה לגמרי .וביאר

ד(רש"י ד"ה לדבר מצוה ,כגון קן יולדת וטהרת מצורע .העיר הרש"ש,

הקוב"ש )פסחים אות קצה( דודאי הלאו קיים ,אלא דלא לקי עליה ,משום

דלמאי דמסקינן ,דסלקא דעתיך אמינא הואיל ואמר מר גדול השלום וכו',

דלא דמי לאויה ללאו דחסימה ,וכדאמרינן במכות )יג ,(:דאין לוקים אלאו

לא איצטריךקראאלא למצורעולא ליולדת .וכן פירש רש"י בבבא מציעא

שאיןבומעשה,משוםדלאדמיללאודלאתחסוםדסמיךלפרשתמלקות.

)לא(.ד"הלדברמצוהמנין,דלאאיצטריךאלאלטהרתמצורע.

יב(מתני' ,הנוטל אם על הבנים .כתב רש"י בפירוש התורה )דברים כב ו(

ה(גמ' ,ליתי עשה ולידחי עשה וכו' .הקשו התוס' בפסחים )נט (.ד"ה אתי

דהאיסור,שלאיטולהאםבעודה עלהבנים,אלאישלחנהשתעוףמעצמה.

עשה דפסח ,והא בעידנא דמעיקר עשה דשילוח לא מיקיים עשה דטהרת

וכןפירשלעיל )קטו(.ד"השילוחהקןליתסר,דהינומעלהבנים.וכןמשמע

מצורע ,דאינו נטהר עד לאחר מכן ,ולא בשעה שנטל הבנים מהקן .ותירצו

בתרגוםיונתןבןעוזיאל )דבריםשם(",לאתסראמאמעל בניא".וכןלשון

)בשםר"י(,דעשהדחמירדחיעשההקלבכלעניןאפילולאמיקייםבעידנא

הטור)יורהדעהסימןרצב(.אמנםהרמב"םבספרהמצוות)מצותלאתעשה

דקאעבראעשההקל.

שו( כתב ,דהאיסור שלא יקח האם עם הבנים יחד .וכן כתב בפירוש

ו(גמ',אלא למאןדתניביטלוולא ביטלוכמהדלאשחטהלאעברהללאו.

המשניות במכות )פ"ג מ"א( .וכן משמע ברש"י לעיל )עח (:ד"ה בנקבות,

בחידושי הריטב"א הביא דאיכא מאן דסבר ,שאם מתה מאליה אינו לוקה,

דהאיסור הוא ליקח תרוייהו .ופירוש "על הבנים" ,עם הבנים .וכן כתב

דהא אנוס הוא אביטול עשה ,וכתב ,דהכי משמע לישנא ,דלא אמר אלא

בשו"ת חכם צבי )סימן פג( .ואם נוטל האם לחוד אינו עובר בלא תעשה,

"כל כמה דלא שחטה וכו'" .ואיכא מאן דסבר ,ד"שחטה" ,לאו דוקא ,והוא

אלאבעשה.ועייןבמנחתחינוך)מצוהתקמהאותא(.

הדיןמתהמאליה,דכיוןדעבריהללאובמזידוברצון,בכלגוונא דלאמקיים

יג(מתני' ,רבי יהודה אומר לוקהואינו משלח .לעיל )קטו (.פרכינן ,דהנוטל

עשהשבה,לוקה.

אםעלהבניםליתסר,משום"לאתאכלכלתועבה",כלשתיעבתילךהרי

ז(גמ' ,כגון שנטלה על מנת לשלח דלאו ליכא עשה הוא דאיכא וכו'.

הוא בבל תאכל ,ומשנינן ,לא אמרה תורה שלח לתקלה .וכתב בחידושי

הרמב"ם )פי"ג משחיטה הי"ט( כתב ,אסור ליטול וכו' אפילו לטהר את

הגרע"א)כאן(,דלכאורהלרבייהודהדאמרלוקהואינומשלח,ליתסר,דהא

המצורע,ואםלקחחייבלשלחואםלאשולחלוקהשאיןעשהדוחהאתלא

לא אמרהתורה"שלח",דנימאשלאישלחלתקלה.אמנםלפימהשפירש

תעשה ועשה .ודייק בשו"ת שאגת אריה )סימן לג( ,דמשמע בלשונו ,דאם

רש"י)שם(בד"הלאאמרהתורהשלחלתקלה,דהוימצילשנויי,דשרימקל

נטלה על מנת לשלח דליכא לאו אלא עשה אינו לוקה ,והקשה מהא

וחומר משבת דחמירא ,כדאמרהתםאחורש בשור ובחמור ,ניחא אף לרבי

דמוקמינן בגמ' דאפילו בכהאי גונא אסור ליטול ,משום דכתיב "תשלח".

יהודה דשרי באכילה .אמנם לפי זה קשה ,אמאי נקטה הגמ' טעמא דניחא

ועוד דייק דמשמע בלשונו ,דעשה דוחה עשה בכל גווני ,ולא רק בעשה

רקלרבנן,ולאטעמאדקלוחומרמשבת,דניחאלכוליעלמא].אמנםלפימה

דמצורע דחמיר דגדול השלום ,והקשה דבסוגיין לא משמע הכי .וביאר,

שפירש שם רש"י )בא"ד( בלשון אחר ,דקושיית הגמ' לא קאי על הנוטל

דהרמב"ם חילק בין עשה שקיומו בקום ועשה ובין היכא דקיומו בשב ואל

באיסור ,אלא דכל שילוח הקן ליתסר ,כיון שיכול לעשות בה עבירה ,לא

תעשה ,דעשה דקום ועשה ,הכי נמי דאמרינן עליה אין עשה דוחה עשה,

קשיאכלל,דלכוליעלמאאמרהתורה"שלח",דאכתילאעבדאיסורא[.

דמאיאולמיהוכו',אבלעשהשקיומובשבואלתעשה,כגון עשהדשילוח,

יד(מתני',רבייהודהאומרלוקהוחכמיםאומריםמשלח.בגמ')להלן(איתא,

שאיןלוליטולהבניםאםלאשילחאתהאם,דוחהעשה.ועייןבדבריועוד.

דלרבייהודה"שלח"מעיקראמשמע.וכתבבחידושיהריטב"אבמכות )יד(:

ח(גמ' ,מהו דתימא כיון דאסור בתשמיש המטה ליתי עשה דידיה ולידחי

דלרבנן,שלחלבסוףמשמע,דאימעיקראהוהליהלאושקדמועשהולוקין

עשה דשילוח הקן .כתב בשו"ת שאגת אריה )סימן לג( דהא דאמר הכא,

עליו ,כמבואר שם .ולכאורה כוונתו ,דלרבנן ,אין מצות שילוח כלל קודם

דסלקא דעתך דעשה דמצורע ידחה עשה דשילוח ,משום דאסור בתשמיש

שנוטלהאםעלהבנים.וכןכתבבשו"תהרשב"א)חלקגסימןרפג(,וביאר,

המטה ,היינו דוקא אליבא דמאן דאסר בימי ספירו וכל שכן ימי חלוטו.

דהיינו טעמא דאין מברכים עלשילוח הקן ,לפי שעיקרהמצוההוא הלאו,

והקשה,אמאימשנידלא כהלכתא,לימא דסלקאדעתךמשוםדעשהדקום

ולאהעשה,ואיןמברכיןעללאו.

ועשהדוחהעשהדקיומובשבואלתעשה.ותירץ,דלאאתיאלאלבארמאי



דאמרינן בשינויא קמא ]דלא צריכא בשעבר ושקלה[ ובשינויא בתרא

דףקמאע"ב

]שנטלהעלמנתלשלח[דלאוליכאעשההואדאיכא,וקאמרדסלקאדעתך

טו(גמ' ,במה משלחה רב הונא אמר ברגליה וכו' .פירש רש"י ד"ה משלחי

דעשה דטהרת מצורע ידחה עשה דשילוח משום דגדול השלום ,וכמאן

רגל ,דלרב הונא דאמר ברגל ,אם תלש גפה ושלחה נפטר ממצות שילוח,

יב
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כיון שהלכה ב' וג' פסיעות ,ולרב יהודה בעינן שתוכל לעוף כדרכה .אמנם

בעל השובךכלזמן שלאפרחו,ודברזהגזירת חכמים הואומשום לאתקח

עיין ברמב"ם )פי"ג משחיטה ה"ה( שכתב ,וכיצד משלח האם אוחז בכנפיה

האם על הבנים נגעו בה .ופירש הכסף משנה ,דכונתו ,דהא דאסור לזכות

ומפריחה .ופוסק כרבי יהודה ]כמו שביאר בהגהות מיימוני )שם אות א([.

בביציםהיינו מדרבנן,משום"לא תקח",דאילו מדאורייתאאינו אסוראלא

ודקדק בשו"ת חתם סופר )או"ח סימן ק( ,דמפרש פלוגתייהו דלרב יהודה

כשלוקחהאםעלהבנים.וכןכתבהמחנהאפרים)הלכותקניןחצרסימןד(,

אוחז בכנפיה ומשלחה ולרב הונא אוחזה ברגליה ומש,לחה וכן משמע

דהרמב"ם קאי על האיסור לזכות בביצים ,דאין לפרש דקאי אמה שאין

בפירושקמאשהביארש"י)בד"הבמהמשלחה(ודחה)בד"המשלחירגל(.

חצירוזוכהלו,דהאלאומשוםגזירההוא,אלאהיינוטעמאדכלדאיהולא

טז(גמ',רביהודהאומרבאגפיהדהאכנפיהנינהו.המהרש"להביאמוהר"ר

מציזכי,חצירונמילאקונהלו,כדאמרבסמוך.

אייזיק שטיין בביאור על הסמ"ג )עשין סה( שכתב ,דיש לגרוס" ,דרגליה

כב(גמ',כלהיכאדאיהומציזכי חצרונמיזכיאוכלהיכאדאיהולאמצי

היינו כנפיה" ,פירוש ,דגם רב יהודה מודה לדרשא ד"משלחי רגל השור

זכי חצרו נמי לא זכיא ליה .כתב בחידושי הריטב"א בבבא מציעא )קב,(.

והחמור" ,אלא דסבר ,דהיינו כנפיה ,ומשום הכי צריך לשלחה באגפיה,

דאפילומדעתוורצונולאקונה,דדינאהוא,ורקבגניבהאשכחןדרבירחמנא

]כלומרבכנפיה[.והקשהעליוהמהרש"ל,ד"רגל"דשורוחמורהיינוהרגלים

שיתחייבכפלעלידיחצירוכדאיתאבבבאמציעא)י.(:וכתבהמחנהאפרים

האחוריות ,וכנגדן בעוף היינו רגליה ,וידים היינו רגליה הקדמיות ,וכנגדן

)הלכות קנין חצר סימן ד( ,דמוכח כדבריו מעובדא דלהלן ,דאקני לוי בר

בעוף כנפיה ,כדמוכח לעיל )נז ,(.ואם כן הכא ,כנגד רגלי הבהמה צריך

סיסיןפירותשובכולרביהודה,ואפילוהכיאמרליהשמואלזילקנינהו,ואף

להיות בעוף הרגלים ,ולא הכנפים .ותירץ המהרש"א ,דמכל מקום ,כיון

על גב דגלי דעתיה שרצה לקנותם ,מדאקני ליה ללוי בר סימון ,אפילו הכי

דכנפיההםכנגדרגליהבהמההראשונות,דקרינמירגלסתמא,ישלנולילך

אמרליהשצריךלקנותם.

לחומרא,דבעינן נמי כנפיה.אבל המהרש"לפירש ,דרביהודהאתאלמימר,

כג(גמ',זילטרוףאקןדליתגבהו.ומסקינןדהואמשוםקנין,ומכאןהוכיחו

דצריך נמי שלא יתלוש נוצות כנפיה ,ואף דעיקר כנפיה היינו גפה ]שהם

התוס' בקידושין )כו (.ד"ה אי נמי בחבילי זמורות ,דדבר המוגבה מכחו,

עצמותהכנף[,מכלמקום הנוצותנמי כנפיהנינהו,ובעינן שישלחנהעם כל

חשיבהגבהה,וקונהו.

כנפיה,אףעםהנוצות.
יז(רש"י ד"ה עד כמה משלחה ,אם נטלה .מבואר כאן דסבירא ליה נמי

דףקמבע"א

כהריטב"א והרשב"א שהובאו לעיל )עמוד א( באות יד ,דעיקר המצוה הוא

א(מתני',אפילולטהר אתהמצורע.כתב האהבתאיתן )עלהמשניתחולין

הלאו,ומשוםהכילאפירשעדכמהמשלחה,מעיקראקודםשנוטלה.

פי"במ"ה(,דהאדנקטלטהראתהמצורעולאלטהראתהיולדת,אףשמצוי

יח(גמ' ,נגדיה רב יהודה .דהיינו ,שכפה לקיים המצוה ,כמבואר בסמוך.

יותר ,וגם כתוב קודם בפרשת הקרבנות ,משום דבמצורע סלקא דעתין

והקשה המשנה למלך )פ"ג מהלכות עבדים הי"ח( ,הא הוי מצוה שמתן

דידחהעשהדידיהעשהולאתעשהדשילוחמשום דגדולהשלום]כדאמר

שכרהכתובבתורה,ואיןביתדיןכופיןעליה כדאיתאלעיל )קי.(:ולפימה

לעיל)קמא,[(.אבלביולדתלאשייך.

שכתבוהתוס' )שם(ד"הכלמצותעשה ,דהיכאדאיכאלאונמי,כופיןמצד

ב(מתני'ומהמצוהקלהשהיאכאיסרוכו'.בשו"תחתםסופר)או"חסימןק(

הלאו ,ניחא ,דהכא איכא נמי לאו .עוד תירץ המהר"ץ חיות ,דרש"י )שם(

הוכיח מכאן שאין חיוב לשלח שילוח הקן ,דהא קתני שיש בזה הפסד

בד"ה שמתן שכרה בצדה פירש הטעם דאין כופין ,משום דהתורה כתבה

כאיסר] .דהיינו ,דאסור ליקח הבנים בלא שמשלח את האם ,ובגין המצוה

במכוון מתן שכרה ,להורות ,שהוא עונשו אם לא יקיימנה ולא עונש אחר,

מפסיד את הבנים שהם כאיסר[ ,ובשלמא אי נימא דאין חייב לשלח כלל

ובשילוח הקן אמרינן לקמן )קמב (.דהא דכתבה התורה "והארכת ימים",

אלא אם צריך לעופות ,ניחא ,דכשרוצה בעופות ,אמרינן ליה דאסור ליקח

להורות ,דאפילו מצוה קלה שהוא כאיסר נאמר בה "והארכת ימים" ,ואם

בלי שישלח והיינו הפסד איסר ,אבל אי נימא דלעולם חייב לשלח גם בלי

כן ,כל המצוות למדנו משילוח הקן דיש בהם אריכות ימים] ,כיון דהם

שרוצה בעופות ,אמאי הוה הפסד ,הא בעל כרחו חייב לשלח ,ולא חשוב

חמוריםממנה[,ומשוםהכיאיןכופין,דהתורהפירשההשכר,אבלבשילוח

דמפסיד את העופות ,דבכל אופן היה צריך לשלח את האם ,ואי משום

הקן ,איצטריך לגופא ,ללמד על כל המצוות שיש בהם אריכות ימים ,ובזה

הפסד זמן שמשלח ,הוה טפי מאיסר ,ובעל כרחך דלא מחשיבים כאן את

שייךלענושגםעלידיביתדיןשלמטה.

הפסדזה.

יט(גמ',לעולםכרבנןומכתמרדותמדרבנן .פירשרש"יבד"המכתמרדות,

ג(גמ' ,תניא דבי ר' יעקב אומר אין לך כל מצוה ומצוה שבתורה שמתן

רידוי בתוכחה שלא ירגיל בזה .ובשו"ת הרשב"ש )סימן תרי( הוסיף עוד,

שכרהבצדהשאיןתחיית המתיםתלויהבה וכו' .דהיינודסבר,דשכרמצוה

דהואסייגלתורה,כדישלאיבואלשחיטהואזהוילאושאינוניתקלעשה,

בעולםהזה ליכא.והקשה המהרש"א )חידושי אגדות(,לדידיההיאךקדריש

ולוקה,כדאיתאלעיל)עמודא'(ובמכות)טז](.וכתבהרמב"ם)פי"גמשחיטה

כפילותהקרא",למעןיאריכוןימיךולמעןייטבלך",דבשלמארבנןדרשיחד

ה"ד(,דאפילואםמתהמאליה,לוקה[.

לעולם הזה וחד לעולם הבא כדתנן בפאה )פ"א מ"א( דאוכל פירותיהן

כ(גמ',זילרבילהגדפיהושלחה.כתבהערוךהשלחן)יורהדעהסימןרצ"ב

בעולם הזה ,אבל לר' יעקב מאי איכא למימר .ותירץ ,דהא דדריש "למען

ס"ו(,דאף שלאחרמיכןלאיהיוהבניםבקן,מחוייבלשלחה,מפנישנתחייב

יאריכון ימיך" ,היינו לתחייתהמתים,ולא בהאיעלמא,דהתםמעשהראה,

לשלחבנטילההראשונה,דלאקיימהכדין,ומחוייבעכשיולקיימה.

אלאבימותהמשיח,ו"ייטבלך"הואלעולםהבא.ועייןבאותהבאה.

כא(גמ' ,אסור לזכות בביצים שהאם רובצת עליהן .כתב בשיטה מקובצת

ד(גמ' ,אלא למען יאריכון ימיך בעולם שכולו ארוך וכו' .הקשה בהגהות

בבבאמציעא )קב(.בשם הראב"ד,דהיינו מדאורייתא.אמנם הרמב"ם )פכ"ג

היעב"ץ בקידושין )לט (:היאך דריש הכי ,והכתיב "על האדמה" .ותירץ,

ממכירה ה"י( כתב ,הביצים והאפרוחים עצמן שיש בשובך לא קנה אותם

דהכא קאי אתחיית המתים ,וכמאן דאמר בסנהדרין )צב (.מתים שעתידים

יג
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להחיותאינןחוזריןלעפרן.והואכדבריהמהרש"אבאותהקודמת.

הגמ'דאיןהקב"המצרפהלמעשה.

ה(גמ',ודלמאמהרהרבעבירההוה.הרא"שבראשהשנה )פרקאסימןה(

ו(גמ' ,בחזרתם שאני .הקשה הלב אריה ,והא הכא הוה בהליכתן ,דהלך

כתב ,דהא דאמרינן )שם יג (:ה' ה' ,אני הוא קודם שיחטא האדם ,והיינו,

להביא לאביו גוזלות .ותירץ ,דאפשר דבחזרתו נמלך מלהביאם לאביו .וכן

שמרחם עליו קודם שיחטא ,כמו שפירש שם רש"י בד"ה ה' ה' ,היינו

תירץ הפני יהושע בקידושין )לט .(:ועוד תירץ התוס' רי"ד בקידושין )שם(,

במחשבת עבודה זרה ,דהקב"ה מצרפה למעשה כדאמרינן הכא ,ומתנהג

דהשליךלוהגוזלותמלמעלהולאהיהמורידםעמו.

עמו במדת הרחמים ,דרק כשיחטא יעניש .והקשה בקרבן נתנאל )אות א(,

ז(גמ' ,והוא לא ידע למען ייטב לך בעולם שכלו טוב ולמען יאריכון ימיך

אם כן ,מאי פריך הכא ,ודלמא מהרהר בעבודה זרה ,הא מכל מקום אין

בעולםשכולוארוך .הקשההבןיהוידע ,אמאידרישלקראמסיפיהלרישא,

הקב"המענישועדשיחטא,וכאן אכתי לאחטא.ותירץ,דהאדמרחםעליו

ולאהתחילבאריכות ימים דכתיבברישאדקרא "למעןיאריכון ימיךולמען

שלאמענישועדשיחטא,היינודוקאבאדםשמניחמלעבודבשבילכבודה',

ייטב לך" .ותירץ ,דדווקא מסיפיה דקרא דכתיב "ייטב לך" ,מוכרח לפרש

אבל בעובדא דר' יעקב פריך ,דדלמא חשב לעבוד ,ונאנס ולא עשאה,אבל

דלאקאיאעולםהזה,דאילואריכותימים אפשר לפרשדקאי אעולםהזה,

לא מרצונו הניח מלעבוד .ועיין בקידושין )לט (:ברש"י ד"ה ודלמא אותה

משום הכי דריש ברישא ל"ייטב לך" ,דמכח זה דרשינן נמי לרישא דקרא.

שעה שביאר קושיית הגמ' ,דפריך דלמא מהרהר בעברה הוה ,דהיינו ,דתו

אמנם בהגהות הרד"ל בקידושין )לט (.מפרש ,דדריש הכא לקרא דשילוח

אין לבו לשמים .ומבאר החתם סופר )הכא( ,דהיינו שעושה המצוה שלא

הקן ,דכתיב "ייטב לך" ברישא ,ומייתי דוקא ההוא קרא ,משום דייטב לך
הוא

לשםה',וגםבפירכאדמהרהרבעבודהזרהפירשוכן,ושםלאשייךלתירוץ

ודאי

לאחר
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יד

מיתה,

הכי

נמי

אריכות

ימים.

