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 רש"י
   מתי'

. כל היכא דתי הכל כולהו הכל שוחטין
מייתי להו בשמעתא קמייתא דערכין 
ומפרש הכל לאתויי מאי והכל שוחטין 
דמתיתין פליגי בה אמוראי בגמרא למר 
לאתויי טמא בחולין ולמר לאתויי כותי או 

   מומר:
   . בגמרא מפרש מאי וכולן:וכולן

  
  גמ' 

. בתמיה וקשה ושחיטתן כשרה דיעבד
מע דההוא דאתרבי מהכל רישא דמש

לכתחלה אתרבי ואילו סיפא משמע דכי 
מרבין מהכל דיעבד מרבין לה אבל 
לכתחלה לא אתרבי והא ליכא למימר 
כולה מתיתין לכתחלה וחדא קתי דכיון 

   דתא הכל שוחטין פשיטא דכשרה:
. דתקשה לך ולא וכל הכל לכתחלה הוא

ק הכל תורת "תוכל לומר כולה דיעבד וה
והגת בהן שאם שחטו אותן  שחיטה

   הפסולין דמתרבי תהא שחיטתן כשרה:
. מי מצית למימר אלא הכל ממירים

לכתחלה יביא בהמת חולין אצל בהמת 
קדשים ויאמר זו תמורת זו הכל דתמורה 
מפרש התם לאתויי יורש שממיר בקרבן 
אביו לאחר מיתת אביו דהתם תן אין 

   ממירין בשל אחרים:
   . תם:טוב
   ל מום:. בערע

. דעקר להכל דרישא התם כדקתי טעמא
דלא תימא לכתחלה הוא אבל הכל שוחטין 
בדוכתיה קאי דכל כמה דלא עקר ליה 
ותא לא שיהו הפסולים רשאים לשחוט 
כדעקר התם משמע דלכתחלה רביהו 
   והדר תי ושחיטתן כשרה דמשמע דיעבד:

. דכתיב לא יחליפו לא שהאדם רשאי
ל דין תמורה והגת ורישא הכי קאמר הכ

בהם והא דתא ברישא הכל ממירין 
ואיצטריך ליה תו לפרושי לא שהאדם 
רשאי כו' ולא קט ברישא לשון קצרה הכל 
שהמירו תמורתם תמורה לשון התאים 
הוא זה כמו הכל שוחטין הכל סומכין הכל 

ג דהוצרך להאריך "חייבין הלכך הכא אע
   לא שיה התא את לשוו:

   השיה ושתיהן קדושות: . תפסתמומר
. משום לאו דלא וסופג את הארבעים

   ימיר:
. התם מפרש לאתויי מופלא הכל מעריכין

סמוך לאיש קטן היודע להפלות לשם מי 
מקדישין ואם סמוך לפרקו הוא כגון בן 

פ "ב שה ויום אחד דבריו קיימין אע"י
   ג שה ויום אחד:"שעדיין קטן הוא עד י

ין עליהם שאם אמר . תורת מעריכמעריכין
ערכי עלי או ערך פלוי עלי דרו קיים 

ג דקטן הוא זה הודר חייב ליתן כפי "ואע
   שים של ערך והדמים קצובין בפרשה:

. יש להם ערך ואפילו מוכה הכל ערכין
שחין שאיו שוה כלום לימכר בשוק יש לו 
ערך הכתוב בפרשה ואם אמר על עצמו 

מוכה שחין  ערכי עלי או אמר על אחר ערך
זה עלי לא אמרין הואיל ודמים אין לו 

   ערך מי אין לו:
. דמי עלי או דמי פלוי עלי הכל ודרים

והתם מפרש דאיידי דבעי למיתי הכל 
   ידרין תא מי הכל ודרים:

. כל אדם השוה כלום יש לו הכל ידרים
דמים ואם אמר דמי עלי או אמר על אחר 

ה שהוא מכר דמי פלוי עלי ותן לפי מ
בשוק ואפילו היה הידר זה פחות מבן 
חדש ואמר דמי תיוק זה עלי יתן דמיו 

פ שאין פחות מבן חדש ערך ואם "ואע
אמר ערכו עלי פטור מכלום שלא תה בו 
תורה ערך דכתיב (ויקרא כז) ואם מבן 
חדש ועד בן חמש שים דמים מיהא יש לו 
לפי שויו ואם אמר בתורת דמים ותן 

   ו:דמי
 המשך הרשי בעמוד הבא
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   ַמְתִניִתין  ב,ב

   ,ׁשֹוֲחִטין ַהּכֹל
ִחיָטָתן ָרה ּוׁשְ ׁשֵ    ,ּכְ

   ,ֵחֵרׁש   :ֵמ  חּוץ
   ,ׁשֹוֶטה
   ,ְוָקָטן

א ּמָ ִחיָטָתן ֶאת ְיַקְלְקלוּ  ׁשֶ    .ׁשְ
ן ֲחטוּ  ְוכּוּלָ ָ ׁשּ ִחיָטָתן - אֹוָתן רֹוִאין ַוֲאֵחִרים ,ׁשֶ ָרה ׁשְ ׁשֵ   .ּכְ

  

ָמָרא    ּגְ

ה – "ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין" ִחּלָ    ,ְלַכּתְ
ָרה" ׁשֵ ִחיָטָתן ּכְ יֲעַבד – "ּוׁשְ    !ּדִ
  

ָרָבאָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ִ לְ  ַרב ַאָחא ּבְ    :יַרב ַאׁשּ
ה הּוא - "ַהּכֹל"ְוָכל  ִחּלָ    ?!ְלַכּתְ

ה א ֵמַעּתָ ים" :ֶאּלָ ׁשִ ים ְוֶאָחד ַהּנָ    - (תמורה ב.) "ַהּכֹל ְמִמיִרין ֶאָחד ָהֲאָנׁשִ
י ה הּוא ָהָכא ַנּמִ ִחּלָ ְלַכּתְ    ?!ּדִ

טֹוב" :ְוָהא ְכִתיב ַרע אֹו ַרע ּבְ    !רא כז, י)(ויק 1111"לֹא ַיְחִליֶפּנּו ְולֹא ָיִמיר אֹותֹו טֹוב ּבְ
  

ֵני ַטְעָמא ְדָקּתָ אי ְלָהִמיר" :ָהָתם כִּ ַ ָהָאָדם ַרׁשּ    ,לֹא ׁשֶ
ִאם ֵהִמיר  א ׁשֶ    ,מּוָמר  –ֶאּלָ

ִעים   . (תמורה ב.) "ְוסֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ
  

א ִרין" ,ֶאּלָ ִחלָּ ָהכִ  (ערכין ב.) "ַהּכֹל ַמֲעִריִכין ְוֶנֱעָרִכין נֹוְדִרין ְוִניּדָ ְלַכּתְ י ּדִ    ?!הי ַנּמִ
ל ִלְנּדֹור לֹא ִיְהֶיה ְבָך ֵחְטא" :ְוָהא ְכִתיב    ,(דברים כג, כג) "ְוִכי ֶתְחּדַ

ם" :ּוְכִתיב ּלֵ ּדֹור ְולֹא ְתׁשַ ּתִ ֶ ר לֹא ִתּדֹור ִמׁשּ    (קהלת ה, ד) "טֹוב ֲאׁשֶ
ר"   :ְוַתְנָיא ל ִעיּקָ ֵאינֹו נֹוֵדר ּכָ ה ׁשֶ ה ּוִמּזֶ    ,טֹוב ִמּזֶ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י     :אֹוֵמר ְיהּוָדהַרּבִ

ם ּלֵ ה נֹוֵדר ּוְמׁשַ ה ּוִמּזֶ    ."טֹוב ִמּזֶ
אֹוֵמר לוּ ַוֲאִפי   א ּבְ י ְיהּוָדה לֹא ָקָאַמר ֶאּלָ    ",ֲהֵרי זוֹ " :ַרּבִ

   .לֹא – "ֲהֵרי ָעַלי" :ֲאָבל ָאַמר  ב,ב
  

ה הּוא "ַהּכֹל"ְוָכל  ִחּלָ    ?!ָלאו ְלַכּתְ
א סוּ " :ֶאּלָ יִבים ּבְ הַהּכֹל ַחּיָ ִציִצית" "ּכָ יִבין ּבְ הָהכִ  "ַהּכֹל ַחּיָ ִחּלָ ַלאו ְלַכּתְ י ּדְ    ?י ַנּמִ

  
יִבין"    .לֹא ָקֲאִמיָנא - "ַחּיָ
  

ה א ֵמַעּתָ ים" :ֶאּלָ ׁשִ ים ְוֶאָחד ַהּנָ הָהכִ  "ַהּכֹל סֹוְמִכין ֶאָחד ָהֲאָנׁשִ ִחּלָ ַלאו ְלַכּתְ י ּדְ    ?י ַנּמִ
   !(ויקרא א, ד) 2222"ְרָצהְונִ ... ְוָסַמְך ָידֹו " :ְוָהא ְכִתיב

  
   ,יןִא 

א  ה – "ַהּכֹל"ִאיכָּ ִחּלָ    ,ְלַכּתְ
א  יֲעַבד – "ַהּכֹל"ְוִאיכָּ    .ּדִ

א  ָהָכא "ַהּכֹל"ֶאּלָ י ָלךְ  ,ּדְ ִתְקׁשֵ ה הּוא ּדְ ִחּלָ ְלַכּתְ אי ּדִ י ָלךְ  ?ִמּמַ יֲעַבד הּוא ְולֹא ִתְקׁשֵ ְלָמא ּדִ    !ּדִ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ִחיָטָתן ּכְ "ֲאָנא  ָרהׁשְ ָיא ִלי "ׁשֵ    ,ַקׁשְ

ֵני  ָקּתָ ָר "ִמּדְ ׁשֶ ִחיָטָתן ּכְ יֲעַבד – ה"ׁשְ ַלל ּדְ  ,ּדִ ה הּוא "ַהּכֹל"ִמכְּ ִחּלָ    ,ְלַכּתְ
יֲעַבד  ִאי ּדִ ה ִלי -ּדְ יֲעַבד ָלּמָ י ּדִ ְרּתֵ    !ּתַ

                                                        
ְבֵהָמה ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָר  1 ֵהָמה ּבִ טֹוב ְוִאם ָהֵמר ָיִמיר ּבְ ָרע אֹו ַרע ּבְ   תֹו ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש לֹא ַיֲחִליֶפּנּו ְולֹא ָיִמיר אֹתֹו טֹוב ּבְ
ר ָעָליוְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ָהעָֹלה  2   ְוִנְרָצה לֹו ְלַכּפֵ
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אָאַמר  ר עּוּלָ ה ּבַ    :ַרּבָ

ֵניָהכִ  יןָטֵמא ּבְ  לוּ ַוֲאִפי - "ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין" :י ָקּתָ    .חּוּלִ
  

ין" חּוּלִ    !ַמאי ְלֵמיְמָרא - "?!ָטֵמא ּבְ
  

ֲעׂשּו ַעל ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש  ּנַ ין ׁשֶ חּוּלִ    ,ּבְ
מוּ  :ְוָקָסַבר קֶֹדׁש ּדָ ֲעׂשּו ַעל ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש כְּ ּנַ ין ׁשֶ    .חּוּלִ

  

ה יַצד הּוא עֹוׂשֶ    ?כֵּ
ּלֹ  ֵדי ׁשֶ ּה כְּ ה ְוׁשֹוֵחט ּבָ ין ֲארּוכָּ רֵמִביא ַסכִּ ׂשָ ּבָ ע ּבַ    ,א ִיּגַ

ים  ׁשִ חֹוט   -ּוְבמּוְקּדָ    ,לֹא ִיׁשְ
ר ׂשָ ּבָ ע ּבַ א ִיּגַ ּמָ    .ׁשֶ

י  ּלֹא ָנַגְעּתִ ִרי ִלי ׁשֶ ַחט ְואֹוֵמר ּבָ ָרה -ְוִאם ׁשָ ׁשֵ ִחיָטתֹו כְּ    .ׁשְ
  

ֵריֵדי  - "חּוץ ֵמֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן" ין ּגְ חּוּלִ ֲאִפיּלּו ּבְ י    -ּדַ יֲעַבד ַנּמִ    ,לֹאּדִ
הוּ  א ִיׁשְ ּמָ    ,ׁשֶ

א ִיְדְרסוּ  ּמָ    ,ׁשֶ
א ַיֲחִלידוּ  ּמָ    ,ְוׁשֶ

ֲחטוּ " ָ ׁשּ ן ׁשֶ    ?ַאֵהָייא – "ְוכּוּלָ
ֲחטוּ ' ,ֲעָלּה ָקֵאי "ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן"ִאיֵליָמא ַא  ֵעי ֵליּה  'ְוִאם ׁשָ    !ִמיּבָ

ין  חּוּלִ ֵמא ּבְ א ַאּטָ י ׁשָ  -ֶאּלָ ה ַנּמִ ִחּלָ    !ִחיטָהא ַאְמָרת ְלַכּתְ
ים  ׁשִ מּוְקּדָ ֵמא ּבְ א ַאּטָ י -ְוֶאּלָ ָבִרי ִלי ַסּגִ    !ּבְ

  
ְייֵליּה  ְנׁשַ ן ּדִ ֵליֵתיּה ַקּמָ    .ּדְ

  
ים ֵמָהָכא ַנְפָקא ׁשִ מּוְקּדָ    ?!ַהאי ָטֵמא ּבְ

ֲחטּו " :ֵמָהָתם ַנְפָקא ָ ׁשּ סּוִלין ׁשֶ ל ַהּפְ ָרה -ּכָ ׁשֵ ִחיָטָתן ּכְ    ,ׁשְ
ָרה ׁשֵ ִחיָטה ּכְ ְ ַהׁשּ ָזִרים    :ׁשֶ    ,ּבְ

ים ָנׁשִ    ,ּבְ
   ,ּוַבֲעָבִדים

   ,ּוִבְטֵמִאים
ים י ָקָדׁשִ ָקְדׁשֵ    ,ַוֲאִפיּלּו ּבְ

ר ׂשָ ּבָ ּלֹא ִיְהיּו ְטֵמִאין נֹוְגִעין ּבַ   !(זבחים לא:) "ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

ר –ָהָכא     ,ִעיּקָ
סּוִלין -ָהָתם  ָאר ּפְ ָתָנא ׁשְ יֵדי ּדְ מּוְק  ,ַאּיְ י ָטֵמא ּבְ ָנא ַנּמִ יםּתָ ׁשִ    .ּדָ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

ר –ָהָתם  ים ָקֵאי ,ִעיּקָ ְבָקָדׁשִ    ,ּדִ
ין -ָהָכא  חּוּלִ ָתָנא ָטֵמא ּבְ יֵדי ּדְ ים ,ַאּיְ ׁשִ מּוְקּדָ י ָטֵמא ּבְ ֵני ַנּמִ    .ּתָ

  
  
  

 רש"י
   . הא אם תדור יהיה בך חטא:לא יהיה בך חטא

. לעיל מייה כתיב את אשר תדור טוב אשר לא תדור
שלם ואפילו הכי טוב אשר לא תדור שמא תדור ולא 

   תשלם הכי מפרש ליה רבי מאיר:
   . מודר ומשלם ומודר ואיו משלם:טוב מזה ומזה

הרגיל בדרים בא לידי לא יחל . ששאיו ודר כל עיקר
   דברו:

. דהכי רבי יהודה אומר טוב מזה ומזה ודר ומשלם
משמע טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם אבל 

   משתדור ותשלם לא שהוא טוב מכולם:
. דאם יהודה לא קאמר אלא דאמר הרי זוַרִּבי  ואפילו

מתה או גבה איו חייב באחריותה אי מי כיון 
  לא הדר ביה: דאפרשה תו

. דלמא פשע ולא מקיים והכי אבל אמר הרי עלי לא
ק (דף י.) לר' יהודה תי ודב "מוקמין לה בדרים בפ

ומשלם אלמא מעריכין וודרין לכתחלה לא דהרי עלי 
הוא דליכא למימר בהו הרי זו עד דאמר ברישא ערכי 
עלי והדר יהיב כפי הקצוב בפרשה ודמי עלי מי דבעי 

כעבדא דהיכי מצי למימר הרי אלו לערכים למשיימיה 
   אם לא דר תחלה בערך:

. וכי אין לך הכל שהוא וכל הכל לאו לכתחלה הוא
   לכתחלה:

   . לאתויי קטן שאיו צריך לאמו:הכל חייבים בסוכה
   . לאתויי קטן היודע להתעטף:הכל חייבים בציצית
. היכא דתי חייבין מוכח ודאי חייבין לא קאמיא

   קאמר: דלכתחלה
. לאתויי יורש והא ודאי לכתחלה קאמר הכל סומכין

   דמצוה רמיא עליה על כרחיה:
. הכי איבעי ליה למיתי שחיטת תרתי דיעבד למה לי
ו דמשמע שפיר דהך דמרבין "הכל כשרה חוץ מחש

 יתי הכל "מהכל דיעבד קמרבין אבל לא לכתחלה א
ולא מפרש שוחטין לחודיה כדתן גבי מעריכין וודרין 

למה לי למיתי הכל שוחטין ואצטריך לפרושי 
ושחיטתן כשרה למימר דשוחטין דרישא דיעבד הוא 
ואי קשיא בתמורה מי הא תי והדר מפרש התם לא 

ג הכל ממירין ותמורתן תמורה בהדי הדדי "קתי כה
ואי משום לא שאדם רשאי משום דבעי לאסוקי וסופג 

לאו שאין בו  את הארבעים לאשמועין דלוקין על
  מעשה:

  
. לכתחלה ודיעבד דמתיתין הכל שוחטין הכי קתי

   לכתחלה לאתויי טמא בחולין:
   . דהא לא הוזהרו ישראל על טהרת חוליהן:פשיטא

. דקבל עליה לאכול בטהרת שעשו על טהרת קדש
קדש שרוצה להרגיל עצמו בטהרת קדשים שאם יאכל 

   שלמים או תודה יהא בקי בשמירתן:
. וחייב להבדל מדרבן מכל טומאות דמוכקדש 

הפוסלות בהן ואפילו הכי (שחיט טמא) לכתחלה 
   ובסכין ארוכה כדמפרש:

. לכתחלה לא ישחוט ואפילו בסכין ארוכה ובמוקדשין
כיון דמוזהר מן התורה שלא יטמא כדכתיב (במדבר 
יח) ואי הה תתי לך את משמרת תרומותי אלמא 

לכתחלה משום לך לך  בעין שמירה גזור בהו רבן
   אמרין זירא סחור סחור לכרמא לא תקרב:

. והייו דיעבד דמתיתין ולקמן מפרש שחיטתן כשרה
   אמאי לא מטמא גברא לסכין והדר יטמייה לבשר:

   . שלא קבל עליו טהרת כהן:גרידי
   ב:". והוי בלה כדתן לכולהו בפשמא ישהו

ולקמן (דף . כלומר שמא שהו דיעבד מי לא שמא ישהו
יב:) מפרש אמאי קט שמא יקלקלו במתיתין לשון 
עתיד לאשמועין שאין מוסרין להן חולין לכתחלה 
   ואפילו אחרים רואין אותם דמועדים הן לקלקל תמיד:

. מיייהו קא סליק מאי וכולן דמשמע דקאי דעלה קאי
   מי אאחריי ואם שחטו מבעי ליה:

י בה מתיתין . דאמרת דאיירואלא אטמא במוקדשין
ואמר לא ישחוט מאי איריא אחרים רואין אותן הא 

   אמרת איהו מהימן אי אמר ברי לי:
. כלומר הכא סתמו רבי במתיתין הא מהכא פקא

  בשחיטת קדשים סתמיה דלכתחלה לא ודיעבד כשר:
   . כגון זר ואון טמא ובעל מום וכיוצא בהן:כל הפסולין

   . קרבן:ששחטו
רא א) ושחט את בן הבקר לפי ה' . דכתיב (ויקבזרים

והקריבו בי אהרן מקבלה ואילך מצות כהוה לימד על 
   ה לשאר פסולין:"שחיטת קדשים שכשרה בזרים וה

  . דכולה פרקין בתורת שחיטה איירי:הכא עיקר
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            ג, אג, אג, אג, א    ––––    ב, בב, בב, בב, ב .2
ֲחטּו "[  ָ ׁשּ סּוִלין ׁשֶ ל ַהּפְ ָרה -ּכָ ׁשֵ ִחיָטָתן ּכְ    ,ׁשְ

ִחיָטה ּכְ  ְ ַהׁשּ ָרהׁשֶ ָזִרים    :ׁשֵ    ,ּבְ
ים ָנׁשִ    ,ּבְ

   ,ּוַבֲעָבִדים
   ,ּוִבְטֵמִאים

ים י ָקָדׁשִ ָקְדׁשֵ    ,ַוֲאִפיּלּו ּבְ
ר ׂשָ ּבָ ּלֹא ִיְהיּו ְטֵמִאין נֹוְגִעין ּבַ   ].(זבחים לא:) "ּוִבְלַבד ׁשֶ

  
ַמאי - 'ָטֵמא'ַהאי  א ּבְ ּמֵ ִאיּטַ    ?ּדְ

ֵמת  :ִאיֵליָמא י ּבְ ִאיַטּמֵ ֲחַלל ֶחֶר "ּדְ    -ָאַמר ַרְחָמָנא  (במדבר יט, טז) 3333"בּבַ
ָחָלל "ֶחֶרב"   ,אג ין ,ַאב ַהּטּוְמָאה הּוא ,ֲהֵרי הּוא כֶּ ר ,ְלַטְמֵייּה ְלַסכִּ יֵתיּה ְלָבׂשָ ין ְוַטּמִ    !ְוָאַזל ַסכִּ

  
ֶרץ ׁשֶ י ּבְ ּמֵ ִאיּטַ א ּדְ    .ֶאּלָ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

ֵמת י ּבְ ּמֵ ִאיּטַ    ,ְלעֹוָלם ּדְ
ּה ּוְכגוֹ  ַחט ּבָ ל ָקֶנה ְוׁשָ ַדק ְקרּוִמית ׁשֶ ּבָ    .ן ׁשֶ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ּכֹל ׁשֹוֲחִטים" צּור  :ּבַ ין ּבְ    ,ּבֵ
ְזכּוִכית ין ּבִ    ,ּבֵ

ל ָקֶנה ְקרּוִמית ׁשֶ ין ּבִ    ."ּבֵ
  
  
  

                                                        
ְבַעת ָיִמים 3 ֲחַלל ֶחֶרב אֹו ְבֵמת אֹו ְבֶעֶצם ָאָדם אֹו ְבָקֶבר ִיְטָמא ׁשִ ֶדה ּבַ ָ ֵני ַהׂשּ ע ַעל ּפְ ר ִיּגַ   ְוכֹל ֲאׁשֶ

 רש"י
. טומאות של חרב הרי הוא כחלל

מת הראויות לטמא כלי כגון מת 
והוגע בו דהוי מיהא אב 

ם גע בהם מתכות הטומאה א
עשה כיוצא בו ואם גע במת הוי 
אבי אבות [הטומאה] ואם בטמא 
מת גע הוי אב אבל ראשון ושי 
אין מטמאין כלים והאי סכין 
עשה אב והאי חרב הרי הוא 
כחלל הכא לא איצטריך דבלאו 
הכי מי מצי מטמא בשר דגברא 
הוי אב הטומאה וסכין ראשון 
ובשר שי אלא רבותא קאמר 

   דאפילו ראשון הוי האי בשר:
. דהוי האי גברא דאיטמי בשרץ

ראשון ולא מטמא הסכין שאין 
כלי מקבל טומאה אלא מאב 
הטומאה דלא מציו בתורה 
דמקבל טומאה מראשון ושי 
אלא אוכל ומשקה כדכתיב 
(ויקרא יא) כל אשר בתוכו יטמא 
וסמיך ליה מכל האוכל אשר 
יאכל אוכלים ומשקים 

ר כלי חרס שהוא מיטמאים מאוי
ראשון ועושה למה שבתוכו שי 
ואין כלי מיטמא מאויר כלי חרס 
שאם היה כלי תון בתוכו וטמא 
החיצון השי טהור והכי מפרש 

   בשלהי פירקין:
. פשוטי כלי עץ קרומית של קה

ולא מקבלי טומאה: אביי מהדר 
לתרוצי לכתחלה ודיעבד 

   דמתיתין:
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            4ג, אג, אג, אג, א .3
י ּיֵ    :ָאַמר ַאּבַ

ֵני    :ָהֵכי ָקּתָ
   ,ַוֲאִפיּלּו ּכּוִתי - "ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין"

ה ּדְ  ּמֶ יו :ָבִרים ֲאמּוִריםּבַ ּבָ ָרֵאל עֹוֵמד ַעל ּגַ ׂשְ ּיִ ׁשֶ    ,כְּ
חֹוט - 'יֹוֵצא ְוִנְכָנס'ֲאָבל     ,לֹא ִיׁשְ

ַחט  ר ְונֹוֵתן לוֹ    -ְוִאם ׁשָ ׂשָ ַזִית ּבָ    :חֹוֵתְך כְּ
ִחיָטתוֹ  -ֲאָכלֹו  ְ ר ֶלֱאכֹול ִמׁשּ    ,מּוּתָ

ִחיָטתוֹ  -לֹא ֲאָכלֹו  ְ    .ָאסּור ֶלֱאכֹול ִמׁשּ
  
י לֹא - "ֵמֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטןחּוץ " יֲעַבד ַנּמִ ֲאִפיּלּו ּדִ    ,ּדַ

הוּ  א ִיׁשְ ּמָ    ,ׁשֶ
א ִיְדְרסוּ  ּמָ    ,ׁשֶ

א ַיְחִלידוּ  ּמָ    .ְוׁשֶ
  
ֲחטוּ " ָ ׁשּ ן ׁשֶ    ?ַאֵהָייא – "ְוכּוּלָ

ֲחטוּ 'וְ  ,ֲעָלּה ָקֵאי "ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן"ַא  :ִאיֵליָמא ֵעי ֵליּה  'ִאם ׁשָ    !ִמּבָ
ִחיט -ַאּכּוִתי  :אֶאלָּ  יו ׁשָ ּבָ ָרֵאל עֹוֵמד ַעל ּגַ ׂשְ ּיִ ׁשֶ ה ,ָהא ַאְמָרת כְּ ִחּלָ    !ֲאִפיּלּו ְלַכּתְ

  
ָיא    .ַקׁשְ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ה לֹא - 'יֹוֵצא ְוִנְכָנס'וְ  ִחּלָ    ?!ְלַכּתְ
   :ְוָהְתַנן

ָרֵאל " ֲחנּותֹו ְוִיׂשְ יַח עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ּבַ ּנִ ר - 'יֹוֵצא ְוִנְכָנס'ַהּמַ    !(עבודה זרה סט.) "מּותָּ
  

ֵני  -ָהָתם  יַח 'ִמי ָקּתָ יַח " '?!ַמּנִ ּנִ ֵני "ַהּמַ יֲעַבד ,ָקּתָ    !ּדִ
  

א ֵמָהָכא    :ֶאּלָ
א " ר ֶאּלָ ּמֵ ב ּוְמׁשַ ֹוֵמר ָצִריְך ִלְהיֹות יֹוׁשֵ יֵאין ַהׁשּ ּיֹוֵצא ְוִנְכָנס  ַאף ַעל ּפִ ר -ׁשֶ    !"מּותָּ
  

א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ
ֵניָהֵכי     .ּכּוִתי לוּ ַוֲאִפי - "ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין" :ָקּתָ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ָרֵאל  :ּבַ ׂשְ ּיִ ׁשֶ    ',יֹוֵצא ְוִנְכָנס'כְּ
ַחט ָ ׁשּ א ּוְמָצאֹו ׁשֶ ר ְונֹוֵתן לוֹ , ֲאָבל ּבָ ׂשָ ַזִית ּבָ    :חֹוֵתְך כְּ

ִחיָטתוֹ  -ֲאָכלֹו  ְ ר ֶלֱאכֹול ִמׁשּ    ,מּוּתָ
ִחיָטתוֹ ָאסוּ  -לֹא ֲאָכלֹו  ְ    .ר ֶלֱאכֹול ִמׁשּ

  
י לֹא - "חּוץ ֵמֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן" יֲעַבד ַנּמִ ֲאִפיּלּו ּדִ    ,ּדַ

הוּ  א ִיׁשְ ּמָ    ,ׁשֶ
א ִיְדְרסוּ  ּמָ    ,ְוׁשֶ

א ַיֲחִלידוּ  ּמָ    .ְוׁשֶ
  
ֲחטוּ " ָ ׁשּ ן ׁשֶ    ?ַאֵהָייא – "ְוכּוּלָ

ֲחטוּ ' ,ֲעָלּה ָקֵאי - "ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן"ַא  :ִאיֵליָמא ֵעי ֵליּה  'ְוִאם ׁשָ    !ִמּבָ
א ַאּכּוִתי  ה :ָהא ַאְמָרת -ֶאּלָ ִחּלָ ִחיט ְלַכּתְ    !ֲאִפיּלּו יֹוֵצא ְוִנְכָנס ׁשָ

  
ָיא    !ַקׁשְ

  
י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ

ֵני ָרֵאל מּוָמר - "ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין ":ָהֵכי ָקּתָ    .ַוֲאִפיּלּו ִיׂשְ
   ?ְלַמאי – "מּוָמר"

   ,ְוִכְדָרָבא, ֹות ְלֵתיָאבֹוןֶלֱאכֹול ְנֵביל
ָאַמר     :ָרָבאּדְ

                                                        
  . הסוגיה מביאה עוד חמישה תירוצים לקושיא1סוגיה זו בעצם המשך של סוגיה  4

 רש"י
ו בהמה . מוסרין לואפילו כותי

לכתחלה לשחוט דמצוה 
שהחזיקו בה היא אבל ישראל 
יוצא וכס לא ימסור לו לשחוט 

ג דהוחזקו בה לעצמם אין "דאע
מקפידין אם יאכלו ישראל 
בילות דלית להו לפי עור לא 
תתן מכשול (שם יט) אלא 
כמשמעו שלא יתן אבן בדרך עור 

   להפילו:
. דהא לעצמו אכלו מותר לאכול

ו דיעבד זהיר בה והיי
   דמתיתין:
ו דאפילו דיעבד מי "חוץ מחש

   . דהא אדיעבד קיימין:לא
. לקמן מפרש אמאי שמא ישהו

   קט לשון עתיד:
. והכא קתי אפילו לכתחלה

באחרים רואין אותם ששחטו 
   דיעבד:

. והיכא דישראל יוצא אמר רבא
וכס לא ימסור לכותי לכתחלה 

   בתמיה:
 . בפרק בתרא דמסכתוהא תן

פ שישראל יוצא וכס "ז דאע"ע
מותר אלמא מסתפי עובד 
כוכבים דלמא אתי ישראל ולא 
גע הכא מי מסתפי השתא אתי 

   וחזי ליה:
. מיח אדם עובד מי קתי

כוכבים בחותו ויוצא וכס 
   דמשמע לכתחלה:

   . את היין:אין השומר
. צריך שיהא יושב ומשמר כו'

רישא אסיפא לא תקשי דלא זו 
קתי כלומר לא בדיעבד  אף זו

דווקא אלא אפילו לכתחלה: רב 
   אשי אמר גרס:

. כי לא משכח היתר לתיאבון
אכיל בילות ומאחר שהסכין 
בדוקה ותוה בידו שחיט שפיר 
דכל כמה דמצי למיכל היתירא 
לא אכיל איסורא וכי אין לו סכין 
בדוק לא טרח להדורי בתר סכין 

  יפה אם זו פגומה:
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ָרֵאל מּוָמר אֹוֵכל ְנֵבילֹות ְלֵתיָאבֹון    ִיׂשְ
ין ְונֹוֵתן לוֹ    ,בג    ,ּבֹוֵדק ַסכִּ

ִחיָטתוֹ  ְ ר ֶלֱאכֹול ִמׁשּ    ,ּומּוּתָ
ַדק ְוָנַתן לֹו  חֹוט -ֲאָבל לֹא ּבָ    ,לֹא ִיׁשְ

ַחט  ינֹו ַאֲחָרי -ְוִאם ׁשָ    ,וּבֹוֵדק ַסכִּ
ינֹו ָיָפה  ִחיָטתוֹ  -ִנְמֵצאת ַסכִּ ְ ר ֶלֱאכֹול ִמׁשּ    ,מּוּתָ

ִחיָטתוֹ  -ְוִאם ָלאו  ְ    .ָאסּור ֶלֱאכֹול ִמׁשּ
  
י לֹא - "חּוץ ֵמֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן" יֲעַבד ַנּמִ ֲאִפיּלּו ּדִ    ,ּדַ

הוּ  א ִיׁשְ ּמָ    ,ׁשֶ
א ִיְדְרסוּ  ּמָ    ,ׁשֶ

א ַיֲחִלידוּ  ּמָ    .ְוׁשֶ
  
ן " ֲחטוּ ְוכּוּלָ ָ ׁשּ    ?ַאֵהָייא – "ׁשֶ

ֲחטוּ 'וְ  ,ֲעָלּה ָקֵאי - "ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן"ַא  :ִאיֵליָמא ֵעי ֵליּה  'ִאם ׁשָ    !ִמיּבָ
ָרֵאל מּוָמר ׂשְ א ַאּיִ    ,ֶאּלָ

ין ְונֹוֵתן לֹו  ָבַדק ַסכִּ ה :ָהא ַאְמָרת -ִאי ּדְ ִחּלָ    !ׁשֹוֵחט ְלַכּתְ
ַדק לֹא ּבָ א ּדְ ִאיֵתיּה  - ֶאּלָ אִאי ּדְ ּתָ ין ִליְבְדֵקיּה ַהׁשְ    ! ְלַסכִּ

ין  ֵליֵתיּה ְלַסכִּ י ֲאֵחִרים רֹוִאין אֹותֹו ַמאי ֲהֵוי -ְוִאי ּדְ ִחיט ?כִּ גּוָמה ׁשָ ין ּפְ ַסכִּ ְלָמא ּבְ    !ּדִ
  

ָיא    !ַקׁשְ
  

   :ָאַמר ָרִביָנא
ֵני    .ַהּכֹל מּוְמִחין ׁשֹוֲחִטין - "ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין" :ָהֵכי ָקּתָ
יוְ מּוְמִחין  ֵאין מּוְחָזִקין ַאף ַעל ּפִ    .ׁשֶ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ִחיָטה :ּבַ ּיֹוֵדַע לֹוַמר ִהְלכֹות ׁשְ ּיֹוְדִעין ּבֹו ׁשֶ    ,ׁשֶ
ִחיָטה  ּיֹוֵדַע לֹוַמר ִהְלכֹות ׁשְ חֹוט -ֲאָבל ֵאין יֹוְדִעין ּבֹו ׁשֶ    .לֹא ִיׁשְ

ַחט     ,ּבֹוְדִקין אֹותוֹ  -ְוִאם ׁשָ
ִחיָטה ִאם יֹוֵדַע לוֹ  ִחיָטתוֹ  -ַמר ִהְלכֹות ׁשְ ְ ר ֶלֱאכֹול ִמׁשּ    ,מּוּתָ

ִחיָטתוֹ  -ְוִאם ָלאו  ְ    .ָאסּור ֶלֱאכֹול ִמׁשּ
  
י לֹא - "חּוץ ֵמֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן" יֲעַבד ַנּמִ ֲאִפיּלּו ּדִ    ,ּדַ

הוּ  א ִיׁשְ ּמָ    ,ׁשֶ
א ִיְדְרסוּ  ּמָ    ,ׁשֶ

א ַיֲחִלידוּ  ּמָ    .ְוׁשֶ
  
" ָ ׁשּ ן ׁשֶ    ?ַאֵהָייא – "ֲחטוּ ְוכּוּלָ

ֲחטוּ 'וְ  ,ֲעָלּה ָקֵאי - "ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן"ַא  :ִאיֵליָמא ֵעי ֵליּה  'ִאם ׁשָ    !ִמּבָ
י בֹוְדִקין אֹותֹו ַסּגִ ֵאין מּוְמִחין ּבְ ֶ א ַאׁשּ    !ֶאּלָ

  
ִליְבְדֵקיּה  ן ּדְ ֵליֵתיּה ְלַקּמָ    .ּדְ

  
  

ַאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיכָּ
   :ָאַמר ָרִביָנא
ֵניָהֵכי ָק     ,ַהּכֹל מּוְחָזִקין ׁשֹוֲחִטין - "ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין" :ּתָ

י -מּוְחָזִקין  ֵאין מּוְמִחין ַאף ַעל ּפִ    ,ׁשֶ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ֲחטּו ְלָפֵנינּו  :ּבַ ָ ׁשּ ִיםׁשֶ ּתַ לׁש  ׁשְ ףְוׁשָ ָעִמים ְולֹא ִנְתַעּלֵ    ,ּפְ

ַחט ְלָפֵנינּו  ִיםֲאָבל לֹא ׁשָ ּתַ לׁש  ׁשְ ָעִמים  ְוׁשָ חֹוט   -ּפְ    ,לֹא ִיׁשְ
ף א ִיְתַעּלֵ ּמָ    .ׁשֶ

י  ְפּתִ ּלֹא ִנְתַעּלַ ִרי ִלי ׁשֶ ַחט ְוָאַמר ּבָ ָרה -ְוִאם ׁשָ ׁשֵ ִחיָטתֹו כְּ    .ׁשְ
  
י לֹא - "חּוץ ֵמֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן" יֲעַבד ַנּמִ ֲאִפיּלּו ּדִ    ,ּדַ

הוּ  א ִיׁשְ ּמָ    ,ׁשֶ
א ִיְדְרסוּ  ּמָ    ,ׁשֶ

א יַ  ּמָ    .ֲחִלידוּ ְוׁשֶ

 רש"י
. והייו כיו יפה מותרמצאת ס

   דיעבד דמתיתין:
. מצאת ו דאפילו"חוץ מחש

סכיו יפה לא דאיכא קלקולא 
אחריא שהייה דרסה חלדה 
דלא ידעי לאזדהורי בהו ודוקא 
אוכל לתיאבון אבל להכעיס 
אפילו מצאת סכיו יפה לא 

   דמועד לבל בכווה בידים:
. אפילו בלא שוחט לכתחלה

   אחרים רואין אותו:
. למה לי ליבדקיה השתא

   אחרים רואין:
   . הא לא בדקו הסכין:מאי הוי
   . ויודעין הלכות שחיטה:מומחין

. שלא פ שאין מוחזקין"ואע
שחטו לפיו ג' פעמים לראות 
אם יש בהם כח שאין מתעלפין 
בשחיטה שיבאו לידי שהייה או 
   אין יודעין לאמן את ידיהם לכך:

דחשיבי  מה דברים אמורים:ב
ומחין שיודעין בו אלו מ

המוסרים לו בהמה לשחוט 
מכירין בו ובדקוהו שיודע 

   הלכות שחיטה:
. ויודעין הלכות דיעבד לודאפי

שחיטה לא דתמיד הם מוחזקים 
   לקלקל שאין בהן דעת:

. שראיו ששחטו כמה מוחזקים
  פעמים יפה ולא קלקלו:

. דלא ידעין פ שאין מומחין"ואע
בהו שיודעים לומר הלכות 

   שחיטה אם לא:
. לשון עייפות וחלישות תעלף

הלב שאין יכול לראות מכת חרב 
וסכין אפילו בבהמה כמו 

   תתעלפה הבתולות (עמוס ח):
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ֲחטוּ " ָ ׁשּ ן ׁשֶ    ?ַאֵהָייא – "ְוכּוּלָ

ֲחטוּ ' ,ֲעָלּה ָקֵאי - "ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן"ַא  :ִאיֵליָמא ֵעי ֵליּה  'ְוִאם ׁשָ    !ִמיּבָ
ֵאין מּוְחָזִקין ֶ א ַאׁשּ י :ְוָהָאְמָרת – ֶאּלָ ָבִרי ִלי ַסּגִ    !ּבְ

  
ְייֵליּה  ִליׁשַ ן ּדְ ֵליֵתיּה ַקּמָ    .ּדְ

  
  

א  ,אָרִבינָ  ר עּוּלָ ה ּבַ י לֹא ַאְמֵרי -ְוַרּבָ ִ י ְוָרָבא ְוַרב ַאׁשּ ּיֵ ַאּבַ    ,כְּ
ָיא ְלהוּ  ַקׁשְ ּום ּדְ ן" :ִמׁשּ    ."ְוכּוּלָ

א לֹא ַאְמֵרי  ר עּוּלָ ה ּבַ ַרּבָ הּו כְּ ַאְמָרת -ּכּוּלְ ָנא ּדְ ר  :ְלַהְך ִליׁשְ ה  –ָהָכא ִעיּקָ ַרּבָ    !ַאּדְ
ים ָק  ְבָקָדׁשִ ר ּדִ    !ֵאיָהָתם ִעיּקָ

ַאְמָרת ָנא ּדְ ר :ְלַהְך ִליׁשְ ין  ,ָהָתם ִעיּקָ ׁשִ מּוְקּדָ י ָטֵמא ּבְ ָנא ַנּמִ ין ּתָ חּוּלִ ָתָנא ָטֵמא ּבְ יֵדי ּדְ    –ְוָהָכא ַאּיְ
ין ּגּוֵפיּה לֹא ִאיְצְטִריָכא ֵליּה  חּוּלִ    ,ָטֵמא ּבְ

ֲעׂשּו ַעל ָטֳהַרת קֶֹדׁש  ּנַ ין ׁשֶ מוּ  -חּוּלִ קֶֹדׁש ּדָ    .ָלאו כְּ
ָרִביָנא לֹא ַאְמֵרי הּו כְּ ָאַמר מּוְמִחין  :ּכּוּלְ ָנא ּדְ ֵאין מּוְמִחין  ,יןִא  –ְלַהְך ִליׁשְ    ,לֹא –ׁשֶ

ִחיָטה מּוְמִחין ֵהן    .רֹוב ְמצּוִיין ֵאֶצל ׁשְ
ָאַמר ָנא ּדְ ֵאין מּוְחָזִקין  ,יןִא  –מּוְחָזִקין  :ְלַהְך ִליׁשְ    ,לֹא –ׁשֶ

יָנן    .ְלִעּלּוֵפי לֹא ַחְייׁשִ
י  ּיֵ ַאּבַ ָייה -ָרָבא לֹא ָאַמר כְּ י קּוׁשְ    .כִּ
ָרָבא  י לֹא ָאַמר כְּ ּיֵ    –ַאּבַ

   ,לֹא ָנַגע -ָהָתם 
   .ָנַגע –ָהָכא 

ַתְרַוְייהּו  י לֹא ָאַמר כְּ ִ ֵרי ֲאָריֹות ֵהן :ָקָסַבר –ַרב ַאׁשּ    .ּכּוִתים ּגֵ
י  ִ ַרב ַאׁשּ י לֹא ָאַמר כְּ ּיֵ ָרָבאלֹא ְסִביָרא ֵליּה  -ַאּבַ    .ָהא ּדְ

א ָרָבא  יּה  -ֶאּלָ ַמְעּתֵ ׁשְ    ?ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר כִּ
  

י ָקָאַמר ּיֵ ַאּבַ    ,ִלְדָבָריו ּדְ
   .לֹא ְסִביָרא ֵליּה  -ְוֵליּה 

  
  

 רש"י
. לא מצו אביי ורבא ורב אשי

   לתרוצי לעיל וכולן דמתיתין:
. ולא איבעי אדרבה התם עיקר
   ליה למתייה הכא:

   . איידי דתא כו':ודקאמר
. ואין חייב ליזהר דמו לאו כקדש

בהו ופשיטא דשוחטין טמאים 
   לכתחלה:

. הלכך לא בעי מומחין הן
   למיבדקיה:
. דאותביה מהמיח כי קושייה

   עובד כוכבים בחותו:
. דיליף ואביי לא אמר כרבא

מהשומר את החות דיוצא 
   וכס לכתחלה:

. ההוא עובד כוכבים התם לא גע
 ביין בשעה שהוא פורש ממו:

. בהמה זו ביד הכותי תוה אהכ
כהרף עין שוהה או דורס הלכך 

   לא סמכין איוצא וכס:
. דאמר לא סבירא ליה הא דרבא

דיהא ישראל מומר שוחט 
   לכתחלה בבדיקת סכין:

. כיון דאמר ישראל אלא רבא
מומר מותר לכתחלה בבדיקת 

   סכין:
. אמאי אמאי לא אמר כשמעתיה

לא אוקמיה מתיתין בישראל 
מר ולכתחלה דקתי בבדק מו

סכין ודיעבד דקתי בשלא בדק 
כדאוקמה רב אשי בתר שמעתיה 

   דרבא:
ל הא ". דלא סלדבריו דאביי

דרבא ואוקמה בכותי ואוקי 
לכתחלה בישראל עומד על גביו 
ואוקי דיעבד ביוצא וכס ואמר 
ליה רבא לדידך דלא סבירת לך 
במומר ומוקמת ליה הכי אפילו 

ת לאוקומי ביוצא וכס מצי
לכתחלה ודיעבד אוקי בבא 

   ומצאו ששחט:



  ""ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין –מסכת חולין פרק א' 
9

            ד, אד, אד, אד, א    ----ג, ב ג, ב ג, ב ג, ב  .4
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִחיַטת ּכּוִתי " ֶרת –ׁשְ    ,מּותֶּ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ָרֵאל עוֹ  :ּבַ ׂשְ ּיִ ׁשֶ יוּכְ ּבָ    ,ֵמד ַעל ּגַ

ַחט ָ ׁשּ א ּוְמָצאֹו ׁשֶ    ,ֲאָבל ּבָ
ַזִית ְונֹוֵתן לוֹ     ,חֹוֵתְך ּכְ

ִחיָטתוֹ  -ֲאָכלֹו  ְ ר ֶלֱאכֹול ִמׁשּ    ,מּותָּ
ִחיָטתוֹ  -ְוִאם ָלאו  ְ    ,ָאסּור ֶלֱאכֹול ִמׁשּ
ּיֹוֵצא ּבוֹ     ,ּכַ

ָידֹו    ד,א ִרים^ָמָצא ּבְ ל ִצּפָ קּוְרָיא ׁשִ    ,ּדְ
ל ֶאָחד ֵמֶהן ְונֹוֵתן לוֹ קֹוֵטַע רֹאׁש     ,ֹו ׁשֶ

ִחיָטתוֹ  -ָאְכלֹו  ְ ר ֶלֱאכֹול ִמׁשּ    ,מּותָּ
ִחיָטתוֹ  -ְוִאם ָלאו  ְ    ."ָאסּור ֶלֱאכֹול ִמׁשּ

  
א יק ֵמֵריׁשָ ּיֵ י ּדַ ּיֵ    ,ַאּבַ
יָפא יק ִמּסֵ ּיֵ    .ָרָבא ּדַ

  
א" יק ֵמֵריׁשָ ּיֵ י ּדַ ּיֵ ּבָ  - "ַאּבַ ָרֵאל עֹוֵמד ַעל ּגַ ִיׂשְ    ,יוַטְעָמא ּדְ

   .לֹא – 'יֹוֵצא ְוִנְכָנס'ֲאָבל 
  
יָפא" יק ִמּסֵ ּיֵ ַחט - "ָרָבא ּדַ ָ ׁשּ ָבא ּוְמָצאֹו ׁשֶ    ,ַטְעָמא ּדְ

ֵמי - 'יֹוֵצא ְוִנְכָנס'ֲאָבל  יר ּדָ ּפִ    .ׁשַ
  

ָיא ֵסיָפא ֵיי ַקׁשְ    !ּוְלַאּבַ
  

   :ָאַמר ָלךְ 
י  'יֹוֵצא ְוִנְכָנס' א ּוְמָצאוֹ "ַנּמִ    .ָקֵרי ֵליּה  "ּבָ

  
א ָיא ֵריׁשָ    !ּוְלָרָבא ַקׁשְ

  
   :ָאַמר ָלךְ 

ֵמי יו ּדָ ּבָ עֹוֵמד ַעל ּגַ י כְּ    .יֹוֵצא ְוִנְכָנס ַנּמִ
  
  
  

 רש"י
  . לכתחלה:מותר

. מחרוזות של צפרים דקוריא
   ט בלעז:"שחוטין רייש

. דאמר לעיל יוצא וכס אביי
לכתחלה לא שרין גבי שחיטה 

   דייק מרישא:
. דשרי דייק מסיפא דלא ורבא

מצריך תא בדיקה אלא היכא 
   דבא ומצאו:

. ועומד על מיכעומד על גביו ד
גביו דקתי תא הייו יוצא 

   וכס:
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            ד, אד, אד, אד, א .5
ִרין קֹוֵטַע רֹאׁשוֹ " ל ִצּפָ קּוְרָיא ׁשֶ ָידֹו ּדְ ּיֹוֵצא בֹו ָמָצא ּבְ    .ּכּו' "ּכַ
  

אי י ?ַאּמַ ּפִ ִחיט ׁשַ ֲהָוה ׁשָ ְלָמא ַהאי הּוא ּדַ    !רֵליחּוׁש ּדִ
  

הָאַמר  ֶ    :ַרב ְמַנׁשּ
ְזָכִרי"ס ִאיְזֵמ "(ִסיָמן ַמְכִני    ם)"ל ּבִ

ָנָפיו ַחת כְּ ַמְכִניָסן ּתַ    .ּבְ
  

יּה  ַגּוֵ    !ְוִדְלָמא ִסיָמָנא ֲהָוה ָיִהיב ֵליּה ּבְ
  

אָאַמר  ּיָ ְרׁשִ    :ַרב ְמׁשַ
ְמַמְסֵמס ֵליּה ַמְסמּוֵסי    .ּדִ

  
ִח  :ְוִדְלָמא ָקַסְבֵרי ּכּוִתים    !יָטה ְלעֹוף ִמן ַהּתֹוָרהֵאין ׁשְ

  
יה  :ּוְלַטֲעֵמיךְ  ִהּיָ    ,ׁשְ

ָרָסה    ,ּדְ
   ,ֲחָלָדה

   ,ַהְגָרָמה
ִתיָבן -ְוִעיּקּור     ?!ִמי כְּ

הוּ  הּו ַאְחִזיקּו ּבְ ַאְחִזיקּו ּבְ יָון ּדְ א כֵּ    ,ֶאּלָ
י ַאְחִזיקּו ַאְחִזיקוּ  ָהָכא ַנּמִ יָון ּדְ    !כֵּ

  
ְד  ֵאי ִהיאְוַאֲחזּוק ְולֹא ַאֲחזּוק ּבִ ּנָ ִתיָבא ּתַ    ,לֹא כְּ

ַתְנָיא    :ּדְ
ת ּכּוִתי " ֶרת –ַמּצַ    ,מּותֶּ

ֶפַסח ּה ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ    .ְוָאָדם יֹוֵצא ּבָ
י ֱאִליֶעֶזר    ,אֹוֵסר ַרּבִ

ָרֵאל ִיׂשְ ִדְקּדּוֵקי ִמְצֹות ּכְ ִקיִאין ּבְ ֵאין ּבְ    .ְלִפי ׁשֶ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ

ּה ּכּוִתים ֶהְחִזיקּו ּבָ ל ִמְצָוה ׁשֶ ָרֵאל ,ּכָ ׂשְ ּה יֹוֵתר ִמּיִ ִקין ּבָ ה ְמַדְקּדְ    ."ַהְרּבֵ
  
  
  

 רש"י
. האי הוא דהוי שחיט שפיר

אותו עוף לבדו שחוט יפה וזה 
היה מכירו ואכלו ואן היכי 

   סמוך לאכול האחרים:
. ישראל זה במכיסן תחת כפיו

הבודקו מכיס כל הצפרים תחת 
כפי כסותו ואין הכותי מכיר 

   איזה תן לו:
   עכו ומכתשו:. ממממסמס

. אין שחיטה לעוף מן התורה
משום דלא כתיב זביחה בהדיא 
אלא בבקר וצאן דכתיב וזבחת 
מבקרך ומצאך ואן ילפין 
בהקישא לקמן (דף כז:) מזאת 

   תורת הבהמה והעוף:
. הך זביחה דכתיב ולטעמיך

בבקר ובצאן מי מפרשן הלכותיה 
ה סמכי עלייהו "בתורה ואפ

יקו משום דאחזיק להו דאחז
  בה:

ואחזוק ולא אחזוק בדלא כתיבא 
. מצוה שאיה כתובה תאי היא

בפירוש בתורה וראיו שהחזיקו 
בה אי אמרין כיון דאחזוק 
לדידהו אחזוק מי לדידן לסמוך 
עלייהו כי עבדי לצורך עצמן או 

ג דאחזוק לדידהו "אי אמרין אע
לא אחזוק לדידן כלומר לא 
חשבין ליה חזקה למסמך 

תאי פליגי בה. אחזוק עלייהו 
ולא אחזוק כלומר חזקה או 

   איה חזקה:
. לאוכלה ולא חיישין מותר

   לחמץ בפסח:
. שהכתוב ואדם יוצא ידי חובתו

קבעו חובה לאכול מצה בלילה 
ראשוה דכתיב (שמות יב) בערב 
תאכלו מצות ואם ישב ולא אכל 
עבר בעשה ולקמן פריך כיון 

   דתא מותר פשיטא דיוצא בה:
   . אפילו לאוכלה:סורא

. אין יודעין שאין בקיאין
לשומרה ולהבחין בין שיאור 
לסידוק בין הכסיפו פיו ללא 

   הכסיפו פיו:
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   :ָאַמר ַמר

ת ּכּוִתי " ֶרת –ַמּצַ    ,מּותֶּ
ֶפַסח ּה ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ    ."ְוָאָדם יֹוֵצא ּבָ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  
ֵתיָמא יּמּור :ַמהּו ּדְ ׁשִ ִקיֵאי ּבְ    ,לֹא ּבְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  
  
י ֱאִליֶעֶזר"    ,אֹוֵסר ַרּבִ

ִדְקּדּוֵקי ִמְצֹות ִקיִאין ּבְ ֵאין ּבְ    ."ְלִפי ׁשֶ
  

יּמּור :ָקָסַבר ׁשִ ִקיֵאי ּבְ    .לֹא ּבְ
  
  
  
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ

ּה ּכּוִתים  ֶהְחִזיקּו ּבָ ל ִמְצָוה ׁשֶ ִקין  -ּכָ ה ְמַדְקּדְ ָרֵאלַהְרּבֵ ׂשְ ּה יֹוֵתר ִמּיִ    ."ּבָ
  

אַהְיינּו  א ַקּמָ ּנָ    !ּתַ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיכָּ
ּה  ְכִתיָבא ְולֹא ַאֲחִזיקּו ּבָ    ,ּדִ

א א ַקּמָ ּנָ ְכִתיָבא :ָסַבר ּתַ יָון ּדִ ב ,כֵּ ּה  ַאף ַעל ּגַ לֹא ַאֲחִזיקּו ּבָ    .ּדְ
ְמִליֵאלוְ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    .לֹא –ִאי לֹא ַאֲחזּוק  ,יןִא  –ִאי ַאֲחזּוק  :ָסַבר ַרּבָ
  

ּה ּכּוִתים" ,יִאי ָהכִ  ֶהְחִזיקּו ּבָ ל ִמְצָוה ׁשֶ ֵעי ֵליּה  'ֶהְחִזיקוּ 'ִאם  - "ּכָ    !ִמיּבָ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ א ִאיכָּ    :ֶאּלָ
ּה  ִתיָבא ְוַאֲחִזיקּו ּבָ לֹא כְּ    ,ּדְ

א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ ִתיָבא :ּתַ לֹא כְּ יָון ּדְ ב ,כֵּ י לֹא ַאף ַעל ּגַ ּה ַנּמִ ַאֲחִזיקּו ּבָ    ,ּדְ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַאֲחזּוק ַאֲחזּוק :ָסַבר ַרּבָ יָון ּדְ    .כֵּ

  
  

 רש"י
. דיוצא בה כיון פשיטא

   דמותרת:
ג דפשיטא לן ". אעמהו דתימא

דלא היחוה להחמיץ ומותרת 
באכילה מיהו לא בקיאי בהא 
דבעי למיעבד שימור לשם מצה 

וכיון דלא עביד בה של מצוה 
שימור לא פקין בה מידי דהוה 
אקמחין ובצקות של עובדי 
כוכבים הבאים לפיו קודם 
שאפאה עובד כוכבים וראיו 
שלא החמיץ דקיימא לן דמותר 
ולא פקין בהו (דתן) הקמחין 
ובצקות של עובדי כוכבים אדם 
ממלא כריסו מהם ובלבד שיאכל 

   כזית מצה באחרוה:
. אפילו עזר אוסרורבי אלי

   לאוכלה:
. לא קסבר לא בקיאי בשימור

גרסין וטעמו משום חימוץ 
ולמאן דגריס ליה הכי מפרש לא 

מ "בקיאי לשומרו מלהחמיץ וי
א אוסר לצאת בה ידי חובתו "ור

בפסח ולאו מילתא היא שאין זה 
   לשון איסור:

. מילתא דכתיבא איכא ביייהו
באורייתא ולא ידעין בהו 

   בה:דאחזיקו 
. דלא איירי בחזקה כלל ק"ת

אכתיבא דאורייתא קפיד ותא 
ה לכל הכתובים בתורה "מצה וה

ג דלא ידעין אי אחזיקו בה "אע
אי לא אחזוק סמכין עלייהו 
דכיון דכתיבא ודאי אחזוק בה 

א אוסר אפילו אחזיקו בה "ור
דהא אים בקיאין בדקדוקי 

ג אתא למימר "מצות ורשב
לא ולאו אחזוק אין לא אחזוק 

הייו תאי דאמר לעיל עד 
   מסקא דמילתא:

. משמע דלרבויי אתא כל מצוה
אפילו הך דלא איירי בהו וכיון 
דאוקמן דאהי דאיירי בהו לעיל 
קאי דהייו בדכתיבי למעוטי 

   אתא:
. דהשתא אם החזיקו מיבעי ליה

הוי משמע שפיר דפליג אתרוייהו 
א "ק דשרי בלא חזקה ולר"לת

החזיקו ואתא  דאוסר אפילו
איהו למימר אם החזיקו 

א "מדקדקין בה ומותר ודלא כר
הא לא אחזיקו אסור ודלא 

ק דשרי בלא אחזיקו אבל "כת
השתא דקתי כל משמע דאפילו 
הך דלא כתיבין מי קאמר 

   דסמכין אחזקייהו:
אלא איכא ביייהו דלא כתיבא 

. מצה וכל ק סבר"ואחזוק בה ת
דדמיא ליה דכתיבא סמכין 
עלייהו בין אחזוק בין לא אחזוק 
ודלא כתיבא לא סמכין עלייהו 

א סבר אפילו "ואפילו אחזוק ור
כתיבא ואחזוק לא סמכין 

ג סבר כל מצוה "עלייהו ורשב
ג דלא כתיבא "שהחזיקו ואע

סמכין עלייהו כיון דאחזוק 
ק "אחזוק והייו תאי דלעיל ת

  ג:"ורשב
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            בבבב----ד, אד, אד, אד, א .7
   :ּגּוָפא

   :ָרָבאָאַמר "
ָרֵאל מּוָמר אֹוֵכל ְנֵבילֹות ְלֵתיָאבֹון    ,ִיׂשְ

ין ְונֹוֵתן לֹו  ִחיָטתוֹ  -ּבֹוֵדק ַסכִּ ְ ר ֶלֱאכֹול ִמׁשּ    ."ּומּוּתָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

יָרא ְוִאיּסּוָרא א ֶהּתֵ ִאיכָּ יָון ּדְ    ,כֵּ
יָרא ְוָאִכיל ִאיּסּוָרא ִביק ֶהּתֵ    .לֹא ׁשָ

  
   ,ִאי ָהֵכי

י ַדק ַנּמִ י לֹא ּבָ    !כִּ
  

   .ִמיְטַרח לֹא ָטַרח
  

ָנןָאְמרּו ֵליּה     :ָרָבאְל  ַרּבָ
יע ָלךְ  ְמַסּיַ ְנָיא ּדִ    :ּתַ

ל עֹוְבֵר "   ד,ב ַסחַחְמָצן ׁשֶ ד^ - י ֲעֵביָרה ַאַחר ַהּפֶ ר ִמּיָ    ,מּותָּ
ֵהן ַמֲחִליִפין ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ

  
י י ְיהּוָדה ִהיא ?ְסָברּוָה ָהא ַמּנִ    ,ַרּבִ

ָאַמר ַסח  :ּדְ אֹוַרְייָתא –ָחֵמץ ַאַחר ַהּפֶ    ,ּדְ
ֵני ֵהן ַמֲחִליִפין" :ְוָקּתָ ֵני ׁשֶ    ,"ִמּפְ

יָרא ְוָאִכי :ַאְלָמא ִביק ֶהּתֵ    .ל ִאיּסּוָראלֹא ׁשָ
  

אי ְלָמא  ?ִמּמַ יּדִ ְמעֹון ַרּבִ    ,ִהיא ׁשִ
ָאַמר ַסח  :ּדְ ָנן –ָחֵמץ ַאַחר ַהּפֶ ַרּבָ    ,ּדְ

ָנן –ְוִכי ְמֵקיִליָנן  ְדַרּבָ    ,ּבִ
ְדאֹוַרְייָתא     !לֹא ְמֵקיִליָנן -ּבִ

  
י  יְוֶתיֱהֵוי ַנּמִ ְמעֹון ַרּבִ    ,ׁשִ

ֵני ֲאִני אֹוֵמר ֶהְחִליפוּ  :ִמי ָקּתָ ֲחִליִפין" ׁשֶ ּמֵ ֵני ׁשֶ ֵני "ִמּפְ אי ַמֲחִליִפין ,ָקּתָ ַוּדַ    ,ּדְ
ָנן  ְדַרּבָ יָרא ְוָאִכיל ִאיּסּוָרא -ּוַמה ּבִ ִביק ֶהּתֵ    ,לֹא ׁשָ

ְדאֹוַרְייָתא לֹא  ןּבִ כֵּ ל ׁשֶ    ?!כָּ
  

יַע ֵליּה     :ֵליָמא ְמַסּיֵ
   ,ַוֲאִפיּלּו ּכּוִתי  :ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין"

   ,ַוֲאִפיּלּו ָעֵרל
ָרֵאל מּוָמרוַ     ."ֲאִפיּלּו ִיׂשְ

ֵמי "ָעֵרל"ַהאי     ?ֵהיֵכי ּדָ
ָיא הּוא -ֵמתּו ֶאָחיו ֵמֲחַמת ִמיָלה  :ִאיֵליָמא ָרֵאל ְמַעּלְ    !ַהאי ִיׂשְ

יָטא ׁשִ א ּפְ ּה  :ְוָקא ָסַבר ,מּוָמר ַלֲעֵרלּות :ֶאּלָ    –מּוָמר ְלָדָבר ֶאָחד לֹא ֲהֵוי מּוָמר ְלָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ
ָרֵאל מּוָמר" :יָמא ֵסיָפאֵא  ֵמי "מּוָמר"ַהאי  - "ַוֲאִפיּלּו ִיׂשְ    ?ֵהיֵכי ּדָ

   !ַהְיינּו מּוָמר ַלֲעֵרלּות -ִאי מּוָמר ְלָדָבר ַאֵחר 
ָבר א ָלאו מּוָמר ְלאֹותֹו ּדָ    .ְוִכְדָרָבא ,ֶאּלָ

  
   ,לֹא

ָבר  :ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלךְ     !לֹא –מּוָמר ְלאֹותֹו ּדָ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ֵמי ֵליּה  יָרא ּדָ ֶהּתֵ יּה כְּ ָדׁש ּבֵ יָון ּדְ    .כֵּ
  

א מּוָמר ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים    .ְוִכְדַרב ָעָנן ,ֶאּלָ
ָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ָעָנןּדְ    :ׁשְ

ָרֵאל מּוָמר ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים  ִחיָטתוֹ  -ִיׂשְ ְ ר ֶלֱאכֹול ִמׁשּ    .מּוּתָ

 רש"י
. כיון דאיכא התירא ואיסורא

ה שבידו להכשירה ובידו קמי
   לבלה:

. אם לא ימצאה מטרח לא טרח
   יפה לא יחזור אחר סכין אחרת:

. דכל מי שאיו תיא דמסייע לך
עושה להכעיס ואיכא התירא 
קמיה לא שביק התירא ואכיל 
איסורא. של עוברי עבירה. שאין 
  מבערין חמץ בפסח מפי הפסידה:

ג דלא שהה כדי ". ואעמותר מיד
ודאי עבר עליה הפסח לאפות ד

מותר לכשרים לאכול מחמצן 
   מיד:

. בשל עובדי מפי שהן מחליפין
כוכבים דכיון דמצי לאכול התירא 
דחמץ של עובד כוכבים שעבר עליו 
הפסח מותר לא אכיל דידיה דחמץ 
של ישראל שעבר עליו הפסח אסור 

ג דהשתא מי איסור הוא "ואע
לגביה דהא מתהי מחמץ שעבר 

דאי לא דיהיב ליה  עליו הפסח
לעובד כוכבים לא הוה יהיב ליה 

ה כל מה דמצי למעבד "דידיה אפ
בהיתירא פורתא עביד ולדידן 
מיהא שרי דאין לך איסור האה 
תופס חליפין חוץ מעבודת כוכבים 

א שאף לעצמו "והקדש ושביעית וי
כ "מותר וטעות הוא בידם דא

מציו דמים לחמץ בפסח ולשור 
כרו לעובד הסקל שאם רצה מו

כוכבים ותן האוכל תרומת חמץ 
בפסח פטור מן התשלומין ומדמי 

   עצים:
. בפ' כל שעה (כרבי) יהודה
   (פסחים כח:):

ג ". ואעאיסור דאורייתא
   דאורייתא היא סמכין אהחליפו:

. כגון בדאורייתא לא מקילין
   בלה:

. מי קתי שאי אומר החליפו
דהוי משמע דלא פשיטא לן 

אן הוא דתלין לקולא דהחליפו ו
   משום דאיסור דרבן הוא:

מפי שהן מחליפין קתי דודאי 
ש " אוקמין לה כר". ואמחליפין

ש דמסייע ליה טפי לרבא "כ
דהשתא ומה בדרבן דקילא 
איסורא ידעין בהו דהיכא 
דמשכח היתירא לא אכל איסורא 

   בלה דאורייתא:ן כל ׁשכדרבן 
   . לרבא:לימא מסייע ליה

   . מבעט במצוה זו:מר לערלותמו
. לא הוי מומר לכל התורה כולה

   ושחיט שפיר:
. למצוה אחרת אי מומר לדבר אחר

דלא לשחיטה ולא ראיוהו מומר 
   לבלות:

. לבילות לתיאבון לאותו דבר
ואיצטריך לאשמועין דאפילו 
למצוה דחשיד עלה כי מזמין ליה 

   היתירא סמכין עליה:
ליכא למימר . וכהיתירא דמי ליה

לא שביק היתירא ואכיל איסורא 
   דהא היתירא חשיב ליה:

. דקתי לעבודת אלא מומר
כוכבים ואיצטריך לאשמועין 
משום דאמר מר חמורה עבודת 
כוכבים שכל הכופר בה כמודה 

ה סמכין "בכל התורה כולה ואפ
עליה כרב ען כו': אחאב וסיעתו 
חזין בהו דעובדי עבודת כוכבים 

בלה לא אשכחן בהו דפקרי הוו וב
ואיכא למימר דיצרא דעבודת 
כוכבים תקיף עלייהו ויהושפט 

  צדיק גמור היה:
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        ה, אה, אה, אה, א    ––––    ד, בד, בד, בד, ב .8
   :ּגּוָפא

מּוֵאלָאַמר  ָעָנן ַרבָאַמר "    :ׁשְ
ָרֵאל מּוָמר ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים  ִחיָטתוֹ  -ִיׂשְ ְ ר ֶלֱאכֹול ִמׁשּ    .מּוּתָ

עּוַדת ַאְחָאב ֱהָנה ִמּסְ ּנֶ ָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה ׁשֶ יהֹוׁשָ ן ָמִצינּו ּבִ כֵּ    ,ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ר ִע " :ׁשֶ ח לֹו ַאְחָאב צֹאן ּוָבָקר ָלרֹוב ְוָלָעם ֲאׁשֶ ְזּבַ    ,ּמוֹ ַוּיִ

ְלָעד    ."יח, ב) '(דברי הימים ב 5555"ַוְיִסיֵתהּו ַלֲעלֹות ֶאל ָרמֹות ּגִ
  

ח ָזַבח    !ֵמיַכל לֹא ָאַכל ,ְוִדְלָמא ִמיְזּבַ
  
ִתיב "ַוְיִסיֵתהוּ "    !כְּ
  

ְדָבִרים    !ְוִדְלָמא ּבִ
  

ְדָבִרים    .ֵאין ֲהָסָתה ּבִ
  

י ְיִסיְתָך ָאִחיךָ " :ִתיבְוָהכְ  ?ָולֹא   !יג, ז)(דברים  6666"ּכִ
  

ה ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוִבׁשְ    .ּבַ
  

ם" :ִתיבְוָהכְ  עֹו ִחּנָ ִסיֵתִני בֹו ְלַבּלְ    !(איוב ב, ג) 7777"ַוּתְ
  

אִני    .ְלַמְעָלה ׁשַ
  

א   ְוִדְלָמא ּתָ י -ִמׁשְ ּתֵ    ,ִאׁשְ
   !לֹא ָאַכל -ֵמיַכל 

  
ַאְמִריָנן מּוָמר ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים לֹא ֲהֵוי  ה ּדְ ִתּיָ ָנא ׁשְ ּה ַמאי ׁשְ    ,מּוָמר ְלָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ

ּה  י מּוָמר ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים לֹא ֲהֵוי מּוָמר ְלָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ    .ֲאִכיָלה ַנּמִ
  

א ּתָ    ?!ָהֵכי ַהׁשְ
ה  ִתּיָ ם ֵייָנן הּוא -ׁשְ ל עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ,ְסּתַ    ,ַוֲעַדִיין לֹא ֶנֱאַסר ֵייָנן ׁשֶ

ּה  :א ָלךְ ֵאיָמ  -ֲאָבל ֲאִכיָלה     !מּוָמר ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ֲהֵוי מּוָמר ְלָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ
  

ִעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
לֹא ֵמיְכָלא ָיא ּבְ ּתְ א ִמׁשְ ַמְלכָּ    .ָלאו אּוְרֵחיּה ּדְ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ח ִויִסיֵתהוּ " ְזּבַ ִתיב "ַוּיִ    ,כְּ
ה ֱהִסיתוֹ  ּמָ ְזִביָחה ?ּבַ    .ּבִ

  
   !א עֹוַבְדָיה ָזַבחְוִדְלָמ 

  
ִתיב "ָלרֹוב" יק ,כְּ    .עֹוַבְדָיה לֹא ֲהָוה ַסּפֵ
  

ְבַעת ֲאָלִפים ָזבּוַח     ,ְוִדְלָמא ׁשִ
ְכִתיב ַעל" :ּדִ ְרעּו ַלּבַ ר לֹא ּכָ ִים ֲאׁשֶ ְרּכַ ל ַהּבִ ְבַעת ֲאָלִפים ּכָ ָרֵאל ׁשִ ִיׂשְ י ּבְ ַאְרּתִ    !יט, יח) '(מלכים א ְוגֹו' 8888"ְוִהׁשְ

  
ֵרי ֵמִאיֶזֶבלַטּמּוֵר  ּמְ    .י ֲהוּו ִמיּטַ

  

                                                        
ִנים ֶאל ַאְח   5 ֶרד ְלֵקץ ׁשָ ְלָעדַוּיֵ ר ִעּמֹו ַוְיִסיֵתהּו ַלֲעלֹות ֶאל ָרמֹות ּגִ ח לֹו ַאְחָאב צֹאן ּוָבָקר ָלרֹב ְוָלָעם ֲאׁשֶ ְזּבַ  ָאב ְלׁשְֹמרֹון ַוּיִ

ֶתר ֵלאמֹר   6 סֵּ ָך ּבַ ַנְפׁשְ ר ּכְ ת ֵחיֶקָך אֹו ֵרֲעָך ֲאׁשֶ ָך אֹו ֵאׁשֶ ָך אֹו ִבְנָך אֹו ִבתְּ י ְיִסיְתָך ָאִחיָך ֶבן ִאּמֶ ה ֵנלְ ּכִ ר לֹא ָיַדְעתָּ ַאתָּ ָכה ְוַנַעְבָדה ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאׁשֶ
  ַוֲאבֶֹתיךָ 

ר ְיֵרא ֱאלִֹהים ְוָסר ֵמ  'ַוּיֹאֶמר ה 7 ם ְוָיׁשָ ָאֶרץ ִאיׁש תָּ מֹהּו ּבָ י ֵאין ּכָ י ִאּיֹוב ּכִ ָך ֶאל ַעְבּדִ ְמתָּ ִלּבְ ָטן ֲהׂשַ ָ ִס ֶאל ַהׂשּ תֹו ַותְּ ֻתּמָ עֹו ָרע ְועֶֹדּנּו ַמֲחִזיק ּבְ יֵתִני בֹו ְלַבּלְ
ם   ִחּנָ

ק  8 ר לֹא ָנׁשַ ה ֲאׁשֶ ַעל ְוָכל ַהּפֶ ר לֹא ָכְרעּו ַלּבַ ִים ֲאׁשֶ ְרּכַ ל ַהּבִ ְבַעת ֲאָלִפים ּכָ ָרֵאל ׁשִ י ְבִיׂשְ ַאְרתִּ   לוֹ ְוִהׁשְ

 רש"י
. שהיה סבור שיאכל מיזבח זבח

   עמו:
   . יהושפט:מיכל לא אכל

. לעלות על רמות ויסיתהו
   (לראות) גלעד:

. דאין אכילה לפיו למעלה שאי
אבל אדם דצריך לאכילה עיקר 

   אכילה ושתיה:הסתה דידיה ב
   . תירוצא הוא:מאי שא שתיה

   . ביחותא:אכילה מי
. שלא ראיוהו סתם יים הוא

שסכו לעבודת כוכבים דליתסר 
דכתיב (דברים לב) ישתו יין 
סיכם ואפילו חשבת ליה מומר 
לכל התורה כולה שרי דעדיין לא 
אסר יים של עובדי כוכבים 

ח דבר דתלמידי שמאי "דמי
   והלל הוא:

. לא היה מספיק לא הוה ספיק
   לבדו לשחוט לכולם:

שבעת אלפים הברכים אשר לא 
   . באחאב כתיב:כרעו לבעל
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ַאְחָאב ֲהוּו ַמֲעלוּ  ְבֵרי ּדְ    .ְוִדְלָמא ּגַ
  

ךְ לֹא  ְעּתָ    ,ַסְלָקא ּדַ
ְכִתיב ִעים" :ּדִ ְרָתיו ְרׁשָ ל ְמׁשָ ֶקר ּכָ ַבר ׁשֶ יב ַעל ּדְ ל ַמְקׁשִ    .(משלי כט, יב) "מֹוׁשֵ

  
י לֹא ֲהוּו ַמֲע  ָפט ַנּמִ יהֹוׁשָ ְבֵרי ּדִ    ,לוּ ְוִדְלָמא ּגַ

ַאְחָאב  ְבֵרי ּדְ ָפטָאכוּ  -ָזבּוַח ּגַ יהֹוׁשָ ְבֵרי ּדִ    ,ל ּגַ
ָפט -ָזבּוַח עֹוַבְדָיה     !ָאַכל ְיהֹוׁשָ

  
ךְ  ְעּתָ    ,לֹא ַסְלָקא ּדַ

ִעים"ִמּדְ  ְרָתיו ְרׁשָ ל ְמׁשָ ֶקר ּכָ ַבר ׁשֶ יב ַעל ּדְ ל ַמְקׁשִ    ,"מֹוׁשֵ
יִקים -ָהא ִלְדַבר ֱאֶמת  ְרָתיו ַצּדִ    .ְמׁשָ

  
ַאְחָאב ְוִד  ְבֵרי ּדְ    ,ָאַכל ַאְחָאב ְוַגְבֵריּה  -ְלָמא ָזבּוַח ּגַ

ָפט  יהֹוׁשָ ְבֵרי ּדִ ָפט ְוַגְבֵריּה  -ָזבּוַח ּגַ    !ָאַכל ְיהֹוׁשָ
  

יּה    ,אה יּה ִמיּנֵ    .לֹא ֲהָוה ַמְפִליג ַנְפׁשֵ
  

   ?ְמָנָלן
ְכִתיב :ִאיֵליָמא ךָ " :ִמּדִ י ְכַעּמֶ ַעּמִ מֹוָך ּכְ מֹוִני ּכָ ה  - כב, ד) 'מלכים א( 9999"ּכָ א ֵמַעּתָ סּוֶסיךָ "ֶאּלָ סּוַסי ּכְ י "ּכְ    ?!ָהֵכי ַנּמִ

ֱהֵוי ַאּסּוַסי ֲהֵוי ַאּסּוֶסיָך ּתֶ א ַמה ּדַ    ,ֶאּלָ
י י ָהָכא ַנּמִ ֵוי ַעּמִ יֱהֵוי ָעַלי ְוִעיּלָ ְך ּתֶ ֵוי ַעּמָ ֲהֵוי ֲעָלְך ְוִעיּלָ    !  ַמאי ּדַ

  
א ֵמָהָכא ָרֵאל" :ֶאּלָ ָגִדים ּוֶמֶלְך ִיׂשְ ים ּבְ ׁשִ ְסאֹו ְמֻלּבָ ִבים ִאיׁש ַעל ּכִ ָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה יֹוׁשְ    ,ִויהֹוׁשָ

ַער ׁשֹוְמרֹון ַתח ׁשַ גֹוֶרן ּפֶ    (מלכים א כב, י) 10101010"ּבְ
   ?"ּגֹוֶרן"ַמאי 

ׁש  :ִאיֵליָמא ַער ׁשֹוְמרֹון ּגֹוֶרן ֲהָוה -ּגֹוֶרן ַמּמָ    ?!ָאטּו ׁשַ
י ּגֹוֶרן א כִּ    ,ֶאּלָ

ְתַנן    :ּדִ
הּו רֹוִאין ֶזה ֶאת ֶזה" ּיְ ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ֲחִצי ּגֹוֶרן ֲעגּוּלָ   . (סנהדרין לו:) "ַסְנֶהְדִרין ָהְיָתה ּכַ
  

יַע ֵליּה     :ֵליָמא ְמַסּיֵ
ֶעֶרב" ר ּבָ ּבֶֹקר ְוֶלֶחם ּוָבׂשָ ר ּבַ    .יז, ו) '(מלכים א 11111111"ְוָהעֹוְרִבים ְמִביִאים לֹו ֶלֶחם ּוָבׂשָ

   :ַרבַמר ָא  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 
ַאְחָאב ֵחי ּדְ י ַטּבָ    .ִמּבֵ

  
אִני ּבּור ׁשַ י ַהּדִ    .ַעל ּפִ

  
   ?"עֹוְרִבים"ַמאי 

  
   :ָרִביָנאָאַמר 

ׁש     .עֹוְרִבים ַמּמָ
  

ר ִמְניּוִמי ָאַמר ֵליּה  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ
ַמְייהּו עֹוְרִבים ֲהֵוי ׁשְ ְבֵרי ּדַ ֵרי ּגַ   !ְוִדְלָמא ּתְ

ִתיב ַהְר " :ִמי לֹא כְּ צּור עֹוֵרב ְוֶאת ְזֵאבַוּיַ    !(שופטים ז, כה) ְוגֹו' 12121212"גּו ֶאת עֹוֵרב ּבְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ַמְייהּו עֹוְרִבים ַתְרַוְייהּו ֲהָוה ׁשְ ָתא ּדְ    ?!ִאיְתְרָמֵאי ִמיּלְ

  

                                                        
ָפט אֶ  9 ְלָעד ַוּיֹאֶמר ְיהֹוׁשָ ְלָחָמה ָרמֹת ּגִ י ַלּמִ ָפט ֲהֵתֵלְך ִאתִּ סּוֶסיךָ ַוּיֹאֶמר ֶאל ְיהֹוׁשָ סּוַסי ּכְ ָך ּכְ י ְכַעּמֶ ַעּמִ מֹוִני ָכמֹוָך ּכְ ָרֵאל ּכָ   ל ֶמֶלְך ִיׂשְ

ַער ׁשֹ  10 ַתח ׁשַ גֶֹרן ּפֶ ָגִדים ּבְ ים ּבְ ׁשִ ְסאֹו ְמֻלּבָ ִבים ִאיׁש ַעל ּכִ ָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה יֹׁשְ ָרֵאל ִויהֹוׁשָ ִאים ִלְפנֵ ּוֶמֶלְך ִיׂשְ ִביִאים ִמְתַנּבְ   יֶהםְמרֹון ְוָכל ַהּנְ
ה 11 תֶּ ַחל ִיׁשְ ָעֶרב ּוִמן ַהּנַ ר ּבָ ּבֶֹקר ְוֶלֶחם ּוָבׂשָ ר ּבַ   ְוָהעְֹרִבים ְמִביִאים לֹו ֶלֶחם ּוָבׂשָ
צּור עֹוֵרב ְוֶאת ְזֵאב ָהְרגּו ְבֶיֶקב  12 ַהְרגּו ֶאת עֹוֵרב ּבְ ֵרי ִמְדָין ֶאת עֵֹרב ְוֶאת ְזֵאב ַוּיַ ֵני ׂשָ דּו ׁשְ ְלּכְ פוּ ַוּיִ ְרּדְ ְדעֹון  ְזֵאב ַוּיִ ֶאל ִמְדָין ְורֹאׁש עֵֹרב ּוְזֵאב ֵהִביאּו ֶאל ּגִ

ן ְרּדֵ   ֵמֵעֶבר ַלּיַ

 רש"י
. הממוים על ביתו גברי דאחאב

ושוחטין לו וכיון דהוו בבית 
אחאב לא הוו יראין מאיזבל 
דהא עובדיה ממוה על ביתו 

  וצדיק גמור היה:
. לא הוה מפליג פשיה מייה

הושפט זהר ובדל לא היה י
ממו משום חשד כלל אלמא 

ג דמומר לעבודת כוכבים "אע
היה לא הוי מומר לכל התורה 

   כולה:
. דמשמע הרי אתה כעמי כעמך

   כמותיו דסומכין עלייהו:
. דלעין "כסוסי כסוסיך ה

איסור והיתר קאמר אלא על 
כרחך לעין המלחמה קאמר 

   ליה:
ה . כי גורן היו יושבים בחיבבגורן

ובריעות ובאגודה א' כסהדרין 
   שאין חושדין זה את זה:
. להיות שיהו רואין זה את זה

שומעין איש את חבירו 
ומתווכחין זה עם זה עד שתצא 
הוראה כהלכה שאילו היו יושבין 
כשורה שלא בעגולה אין בי 
ראש השורה רואין בי סוף 
שורתו וכעגולה שלימה לא היו 

ת יושבין כדי שיהא מקום לצא
   ולבא:

   . לרב ען:מסייע ליה
ה ". שהקבעל פי הדבור שאי

התירו לפי שעה דכתיב (מלכים 
א יז) ואת העורבים צויתי שם 

   לכלכלך:
  . בתמיהה:ואתרמי מילתא כו'
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ם ְמקֹוָמן :ְוִדְלָמא    !ַעל ׁשֵ
ִתיב ּבּו ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ " :ִמי לֹא כְּ ׁשְ הַוֲאָרם ָיְצאּו ְגדּוִדים ַוּיִ    .ה, ב) '(מלכים ב 13131313"ָרֵאל ַנֲעָרה ְקַטּנָ

ָיא ָלן ה"ְוָקֵרי ָלּה  "ַנֲעָרה"ָקֵרי ָלּה  :ְוַקׁשְ    !"ְקַטּנָ
יְוָאַמר  ָדת ַרּבִ    :ּפְ

ה" ִמן ְנעֹוָרן "ְקַטּנָ    !ּדְ
  

ן  ים'ִאם כֵּ ֵעי ֵליּה  'עֹוְרִבּיִ    !ִמיּבָ
  

יַע ֵליּה     :ֵליָמא ְמַסּיֵ
   ,ּלּו ּכּוִתיַוֲאִפי  :ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין"

   ,ַוֲאִפיּלּו ָעֵרל
ָרֵאל מּוָמר    ."ַוֲאִפיּלּו ִיׂשְ

ֵמי - "ָעֵרל"ַהאי     ?ֵהיֵכי ּדָ
תּו ֶאָחיו ֵמֲחַמת ִמיָלה  :ִאיֵליָמא ּמֵ ָיא הּוא -ׁשֶ ָרֵאל ְמַעּלְ    !ַהאי ִיׂשְ

יָטא מּוָמר ַלֲעֵרלּות ׁשִ א ּפְ    .ֶאּלָ
ָרֵאל מ" :ֵאיָמא ֵסיָפא    ."ּוָמרַוֲאִפיּלּו ִיׂשְ

ֵמי    ?ֵהיֵכי ּדָ
   !ַהְיינּו מּוָמר ַלֲעֵרלּות -ִאי מּוָמר ְלָדָבר ֶאָחד 

א ָלאו מּוָמר ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים   .ְוִכְדַרב ָעָנן ,ֶאּלָ
  

   ,לֹא
   ,לֹא –מּוָמר ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים  :ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלךְ 

ָאַמר ַמר כָּ " :ּדְ ּה ֲחמּוָרה ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ׁשֶ ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ מֹוֶדה ּבְ ּה כְּ    "!ל ַהּכֹוֵפר ּבָ
ָבר א מּוָמר ְלאֹותֹו ּדָ    .ְוִכְדָרָבא ,ֶאּלָ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ם"" ֶכם - (ויקרא א, ב) 14141414"ִמּכֶ    ,ְולֹא ּכּוּלְ

   .ְלהֹוִציא ֶאת ַהּמּוָמר
ם" אּוּמֹות - "ִמּכֶ י ְולֹא ּבָ ְקתִּ ֶכם ִחּלַ    .ּבָ
ֵהָמה" ּדֹוִמים ִלְבֵהָמה - "ִמן ַהּבְ ֵני ָאָדם ׁשֶ    ,ְלָהִביא ּבְ

ָרֵאל ֵעי ִיׂשְ נֹות ִמּפֹוׁשְ ִלין ָקְרּבָ אן ָאְמרּו ְמַקּבְ    ,ִמּכָ
ְתׁשּוָבה ֶהן ּבִ ְחְזרּו ּבָ ּיַ ֵדי ׁשֶ    ,ּכְ

   ,ַהּמּוָמר  :חּוץ ִמן
ִין ְך ֶאת ַהּיַ    ,ּוְמַנסֵּ

ַפְרֶהְסָיא תֹות ּבְ ּבָ ל ׁשַ    ."ּוְמַחּלֵ
  

ָיא ָהא ּגּוָפא    :ַקׁשְ
ם"" :ַאְמָרת ֶכם - (ויקרא א, ב) "ִמּכֶ    ,ְלהֹוִציא ֶאת ַהּמּוָמר "ְולֹא ּכּוּלְ

ֵני ָרֵאל" :ְוָהַדר ּתָ ֵעי ִיׂשְ נֹות ִמּפֹוׁשְ ִלין ָקְרּבָ    !"ְמַקּבְ
  

ָיא    :ָהא לֹא ַקׁשְ
א  ּה  -ֵריׁשָ    ,מּוָמר ְלָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ

   .מּוָמר ְלָדָבר ֶאָחד -ְמִציָעָתא 
  

ִין ,ַהּמּוָמר :חּוץ ִמן" :ֵאיָמא ֵסיָפא ְך ֶאת ַהּיַ ַפְרֶהְסָיא ,ּוְמַנסֵּ ת ּבְ ּבָ ל ׁשַ    ,"ּוְמַחּלֵ
ֵמי - "מּוָמר"ַהאי     ?ֵהיֵכי ּדָ

ּה  א -ִאי מּוָמר ְלָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ    !ַהְיינּו ֵריׁשָ
ָיא ְמִציָעָתא -ְוִאי מּוָמר ְלָדָבר ֶאָחד     !ַקׁשְ

א ָלאו ִין :ָהֵכי ָקָאַמר ֶאּלָ ְך ֶאת ַהּיַ ַפְרֶהְסָיא ,חּוץ ִמן ַהּמּוָמר ְלַנּסֵ תֹות ּבְ ּבָ ל ׁשַ    .ּוְלַחּלֵ
ּה  -מּוָמר ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים  :ַאְלָמא    !ֲהָוה מּוָמר ְלָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ

ַרב ָעָנן א ּדְ    !ּוְתיּוְבּתָ
  

א יּוְבּתָ    .ּתְ

                                                        
ת ַנֲעָמן 13 ִהי ִלְפֵני ֵאׁשֶ ה ַותְּ ָרֵאל ַנֲעָרה ְקַטּנָ ּבּו ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשְ   ַוֲאָרם ָיְצאּו ְגדּוִדים ַוּיִ
י ַיְקִר  14 ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ָאָדם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְנֶכםּדַ ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ ָקר ּוִמן ַהּצֹאן תַּ ֵהָמה ִמן ַהּבָ ה ִמן ַהּבְ ן ַליהֹוָ ם ָקְרּבָ  יב ִמּכֶ

 רש"י
. שהיו מצור ודלמא על שם מקומן

   עורב:
. שאדם קרא על שם מי לא כתיב

פ שאין "מקומו ואפילו יחיד ואף ע
שי המקום כגון פלשתים מדבר בכל א

גבעוים אלא באיש אחד כדכתיב 
   ערה קטה:

. דהביאה ב' וקשיא לן קרי לה ערה
שערות וקרי לה קטה דמשמע שלא 

   הביאה שתי שערות:
. האי ערה לאו ערה ממש ר פדת"וא

 "אלא על שם מקומה דמן עורן וה
ג דלאו בכל בי המקום קאמר "אע

שהרי חבא שהרי ודאי לכולן לא גילה 
מ איכא למימר דתרי גברי הוו "היה מ

וקראן על שם מקומן ואין מזכיר 
   שמם:

. דלא אתי למטעי עורביים מבעי ליה
   בעורבים ממש:

   . דאוס הוא:ישראל מעליא הוא
. לאחד מכל אי ימא מומר לדבר אחד

המצות לאשמועין דלא הוה מומר 
   לכל התורה כולה:

. ורהשכל הכופר בה כמודה בכל הת
כדכתיב (במדבר טו) וכי תשגו ולא 
תעשו את כל המצות האלה וגו' וילפין 
בהוריות (דף ח.) דבעבודת כוכבים 

   מיירי:
. לשחיטה ולתיאבון מומר לאותו דבר

ואיצטריך לאשמועין דלא תימא כיון 
דדש ביה כהיתירא דמי ליה אלא ודאי 
כאיסורא דמי ליה ולתיאבון הוא 

ן ליה סכין לא דעבר עליה וכי מזמי
   שביק היתירא ואכיל איסורא:

. אדם כי יקריב מכם קרבן וגבי מכם
דר או דבה כתיב דהא כי יקריב 

   משמע כשירצו להקריב:
   . שאין מקבלין דבתו:להוציא המומר

. כלומר מדכתיב מכם בכם חילקתי
האי מיעוטא בישראל ולא באומות 
דכתיב איש איש מבית ישראל אשר 

לכל דריכם וגו' בפרשת  יקריב קרבן
מומין (ויקרא כב) ותיא לקמן 
בפירקין (דף יג:) איש מה תלמוד לומר 
איש איש לרבות העובדי כוכבים 
שודרים דרים ודבות כישראל וגבי 
דידהו לא כתיב מיעוטא דלכתוב מן 
האדם כי יקריב קרבן דמשמע ולא כל 
האדם שמע מיה בכם חלקתי שכשרין 

רין ולא באומות מביאין ולא המומ
   שכולן מתדבין מקבלין מהם:

. שאין מקיימין את עם הדומה לבהמה
   המצות:

מן דכתיב גבי בהמה למעוטי רובע 
. הכי דריש ליה בבבא קמא (דף ורבע

מ:) ובבכורות (דף מא.) ובתמורה (דף 
   כח.):

. משמע מזידין מפושעי ישראל
כדתיא במסכת יומא (דף לו:) פשעים 

וכן הוא אומר מלך מואב אלו המרדים 
פשע בי והייו מומר ולקמן מפרש לה 

   ואזיל:
   . לעבודת כוכבים:ומסך את היין

. אי מומר לדבר אחד קשיא מציעתא
   דקתי מקבלין אסיפא:

. מקבלין קרבות ק"אלא לאו ה
מפושעי ישראל במומר לדבר אחד חוץ 
מן המומר לסך את היין ולחלל 

מר שבתות דהי חמירי אלמא מו
לעבודת כוכבים כמומר לכל התורה 
כולה דמי. האי תא חמירא ליה שבת 
כעבודת כוכבים דהעובד עבודת 

ה והמחלל שבת "כוכבים כופר בהקב
כופר במעשיו ומעיד שקר שלא שבת 

   ה במעשה בראשית:"הקב
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        בבבב----ה, אה, אה, אה, א .9
ם""[  ֶכם - ב)(ויקרא א,  15151515"ִמּכֶ    ,ְולֹא ּכּוּלְ

  ]."ְלהֹוִציא ֶאת ַהּמּוָמר
  

   :ֵמָהָתם ַנְפָקא ?!ְוָהא ֵמָהָכא ַנְפָקא
ָרט ְלמּוָמר - )כח-(ויקרא ד, כז 16161616"ֵמַעם ָהָאֶרץ""   ,בה    .ּפְ

ְמעֹון י ׁשִ ן יֹוֵסי ַרּבִ ּום  ּבֶ ְמעֹוןאֹוֵמר ִמׁשּ י ׁשִ    :ַרּבִ
ָגָגה וְ " ׁשְ יָנה ּבִ ר לֹא ֵתָעׂשֶ םֲאׁשֶ    – (ויקרא ד, כב) 17171717"ָאׁשֵ

ב ִמיִדיָעתֹו  ָ ְגָגתוֹ  -ַהׁשּ ן ַעל ׁשִ    ,ֵמִביא ָקְרּבָ
ב ִמיִדיָעתֹו  ְגָגתוֹ  -ֵאינֹו ׁשָ ן ַעל ׁשִ    ."ֵאינֹו ֵמִביא, ָקְרּבָ
יַנְייהוּ     ?ְוַאְמִריָנן ַמאי ּבֵ

   :ַרב ַהְמנּוָנאְוָאַמר 
ן ַעל ַהּדָ  יַנְייהוּ מּוָמר ֶלֱאכֹול ֵחֶלב ְוֵהִביא ָקְרּבָ א ּבֵ    !ם ִאיכָּ

  
את –ָחָדא  ַחּטָ    ,ּבְ

עֹוָלה –ְוָחָדא     .ּבְ
  

   ,ּוְצִריֵכי
ָרה הּוא ְלַכּפָ ּום ּדִ את ִמׁשּ ְמִעיָנן ַחּטָ ִאי ַאׁשְ יּה  - ּדְ ל ִמיּנֵ ּבֵ דֹורֹון הּוא ֵאיָמא ִלּקַ    !ֲאָבל עֹוָלה ּדְ
ַלאו ִחּיּוָבא הוּ  ּום ּדְ ְמִעיָנן עֹוָלה ִמׁשּ יּה  -א ְוִאי ַאׁשְ ל ִמיּנֵ ּבֵ ִחּיּוָבא הּוא ֵאיָמא ִלּקַ את ּדְ    !ֲאָבל ַחּטָ

   .ְצִריָכא
  
  
  

                                                        
ָקר וּ  15 ֵהָמה ִמן ַהּבָ ה ִמן ַהּבְ ן ַליהֹוָ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ָאָדם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְקִריבּו ֶאת ָק ּדַ ְנֶכםִמן ַהּצֹאן תַּ  ְרּבַ

ם כזכזכזכז 16 יָנה ְוָאׁשֵ ר לֹא ֵתָעׂשֶ ה ֲאׁשֶ ְצֹות ְיהֹוָ ֲעׂשָתּה ַאַחת ִמּמִ ָגָגה ֵמַעם ָהָאֶרץ ּבַ ֱחָטא ִבׁשְ ר ָחָטא ְוֵהִביא  כחכחכחכח. ְוִאם ֶנֶפׁש ַאַחת תֶּ אתֹו ֲאׁשֶ אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחּטָ
אתֹו ֲאׁשֶ  ִמיָמה ְנֵקָבה ַעל ַחּטָ ים תְּ ִעיַרת ִעּזִ נֹו ׂשְ   ר ָחָטאָקְרּבָ

ם 17 ָגָגה ְוָאׁשֵ ׁשְ יָנה ּבִ ר לֹא ֵתָעׂשֶ ל ִמְצֹות ְיהָֹוה ֱאלָֹהיו ֲאׁשֶ ה ַאַחת ִמּכָ יא ֶיֱחָטא ְוָעׂשָ ר ָנׂשִ   ֲאׁשֶ

 רש"י
. והא מהכא פקא מהתם פקא

  דאין מקבלין קרבן מן המומרין:
ת . ולא כל עם וגבי חטאמעם

   י השוגג:"כתיב שבא ע
. מכאן אתה ש בן יוסי אומר"ר

   למד:
. אשר לא תעשיה בשגגה ואשם

וסמיך ליה או הודע אליו חטאתו 
אשר חטא והביא אשמו דמשמע 
אשר לא תעשיה אם היה יודע 
שהוא אסור ושגגה היתה לו 

   וחטא ואשם הוא יביא:
. שאם היה יודע השב מידיעתו

 שהוא חלב היה יושב ומבטל
מעבירה זו ואית דגריס השב 
והוא מי הפורש ובדל מתחלה 
ואין עובר אם היה יודע שהוא 

   כ גרס היושב:"אסור ובת
מ מומר לא ". ממאי ביייהו

מקבלין מייה בין למר בין למר 
ואפילו שוגג דהא אילו היה יודע 
מתחלה מי היה אוכלו ואין שב 

   מידיעתו:
. ששגג בו והביא קרבן על הדם

לו היה יודע שהוא דם לא ואי
ק מומר שמו ולא "היה אוכלו לת

ש שב "מקבלין מייה ולר
מידיעתו הוא בדם ומקבלין 

   מייה:
. דלעיל בעולת מכם ולא כולכם

דבה משתעי קרא דכתיב בתריה 
   אם עולה קרבו וגו':

. וכיון דדעתו דלכפרה הוא
להזיד ולחזור על עבירתו ובהא 

יד מיהא אתרמי דשגג ולא הז
כ אמאי. קבל מייה הא לאו "א

   בר כפרה הוא:
. ולאו אורח ארעא דלאו חיובא

לקבולי דורון מייה דכתיב זבח 
   רשעים תועבה (משלי כא):

   . רמיא עליה:אבל חטאת דחובה
. שלא יהא אימא קבל מייה

  חוטא שכר:
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        ה, בה, בה, בה, ב .10
ֵהָמה""[  ּדֹוִמים ִלְבֵהָמה - (ויקרא א, ב) 18181818"ִמן ַהּבְ ֵני ָאָדם ׁשֶ   ]."ְלָהִביא ּבְ

  
ְכִתיב ֵהָמה" :ְוָכל ֵהיָכא ּדִ ִריעּוָתא ִהיא "ּבְ    ?!ּגְ

יַע ה'ָאָדם ּוְבֵהָמה " :ִתיבְוָהכְ     ,(תהילים לו, ז) 19191919"ּתֹוׁשִ
   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 

ַדַעת ין ּבְ ֵהן ֲערּוּמִ ֵני ָאָדם ׁשֶ ְבֵהָמה ,ֵאּלּו ּבְ יִמין ַעְצָמן כִּ    !ּוְמׂשִ
  

ִתיב    ,"ָאָדם ּוְבֵהָמה" :ָהָתם כְּ
ֵהָמה": ָהָכא ִתיב "ּבְ    .ְלחּוֵדיּה כְּ

  
ְכִתיב יּוָתא ִהיא "ְבֵהָמהָאָדם וּ " :ְוָכל ֵהיָכא ּדִ    ?!ְמַעּלְ

ִתיב ֵהָמה" :ְוָהא כְּ ָרֵאל ֶזַרע ָאָדם ְוֶזַרע ּבְ ית ִיׂשְ י ֶאת ּבֵ    !)ו(ירמיה לא, כ 20202020"ְוָזַרְעּתִ
  

ֵהָמה"ְלחּוד  "ֶזַרע ָאָדם" :ָהָתם ָהא ַחְלֵקיּה ְקָרא   ְלחּוד  "ְוֶזַרע ּבְ
  
  

                                                        
ָקר וּ  18 ֵהָמה ִמן ַהּבָ ה ִמן ַהּבְ ן ַליהֹוָ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ָאָדם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְנֶכם ִמןּדַ ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ  ַהּצֹאן תַּ

יַע ְיהָוה 19 ה ָאָדם ּוְבֵהָמה תֹוׁשִ הֹום ַרּבָ ֶטָך תְּ ּפָ ַהְרֵרי ֵאל ִמׁשְ   ִצְדָקְתָך ּכְ
ֵהָמה 20 ית ְיהּוָדה ֶזַרע ָאָדם ְוֶזַרע ּבְ ָרֵאל ְוֶאת ּבֵ ית ִיׂשְ י ֶאת ּבֵ ִאים ְנֻאם ְיהָוה ְוָזַרְעתִּ ה ָיִמים ּבָ   ִהּנֵ

 רש"י
. דאוקמת לעיל גריעותא הוא

   דפושעים קרי בהמה:
כאדם . שהן ערומים בדעת

הראשון ומשימין עצמן כבהמה 
   דכאי רוח:

. ומוקמין לה וזרע בהמה
במסכת סוטה (דף כב.) לא קרא 
ולא שה ולא שמש תלמידי 
חכמים עליו הכתוב אומר 
וזרעתי את בית ישראל זרע אדם 
וזרע בהמה כלומר החכמים 
והבורים כולם אזרעם לפרותם 

  ולרבותם:
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        ו, או, או, או, א    ––––    ה, בה, בה, בה, ב .11
   (ִסיָמן ִנְקָלף)

י ָאַמר  י ָאַמר  ןָחנָ ַרּבִ ר ִאיִדיַרּבִ י ָאַמר  ַיֲעקֹב ּבַ ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ ּום  ְיהֹוׁשֻ ר ַקָּפָראִמׁשּ    :ּבַ
ְמִליֵאל ן ּגַ ִחיַטת ּכּוִתי  ַרּבָ ינֹו ִנְמנּו ַעל ׁשְ    .ַוֲאָסרּוָה  –ּוֵבית ּדִ

  
י ֵזיָרא ָאַמר ֵליּה  ר ִאיִדילְ  ַרּבִ י ַיֲעקֹב ּבַ    :ַרּבִ

ַמע ַרּבִ  א לֹא ׁשָ ּמָ יוׁשֶ ּבָ ָרֵאל עֹוֵמד ַעל ּגַ ֵאין ִיׂשְ ׁשֶ א ּבְ    ?י ֶאּלָ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
א ַמְעּתָ י ׁשְ ִמיֵרי ִאיְנׁשֵ ְדלֹא ּגְ ָנן כִּ ֵמי ַהאי ֵמַרּבָ    !ּדָ

ֵעי יו ְלֵמיְמָרא ּבָ ּבָ ָרֵאל עֹוֵמד ַעל ּגַ ֵאין ִיׂשְ ׁשֶ    ?!ּבְ
  
  

יּה  ָלּה ִמיּנֵ יּה אֹו לֹא ִקּבְ ָלּה ִמיּנֵ    ?ִקּבְ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ָאַמר  ר ִיְצָחק ַרב ַנְחָמןּדְ י ָאַמר  ּבַ יַרּבִ    :ַאּסִ

י יֹוָחָנןֲאִני ָרִאיִתי ֶאת  ִחיַטת ּכּוִתי ַרּבִ ְ ָאַכל ִמׁשּ    ,ׁשֶ
יַאף  י ַאּסִ ִחיַטת ּכּוִתי ַרּבִ ְ    ,ָאַכל ִמׁשּ

ּה  י ֵזיָראְוָתֵהי ּבָ    :ַרּבִ
ִמיָעא ְלהוּ  ִמיָעא לְ  ,לֹא ׁשְ ִאי ֲהָוה ׁשְ ֵלי ָלּה ּדְ    ?הּו ֲהוּו ְמַקּבְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ִמיַע ְלהוּ  לּוָה  ,ׁשְ    ?ְולֹא ַקּבְ

  
יּה  יט ְלַנְפׁשֵ ׁשִ    ,ֲהַדר ּפָ

לּוָה  ִמיַע ְלהּו ְולֹא ַקּבְ ׁשְ ָרא ּדִ ּבְ    ,ִמְסּתַ
ִאי  ךְ ּדְ ְעּתָ ִמיַע ְלהוּ  :ַסְלָקא ּדַ ֵלי ָלּה  ,לֹא ׁשְ ִמיַע ְלהּו ֲהוּו ְמַקּבְ    :ְוִאי ֲהָוה ׁשְ

ָתא ְלֵמיַכל ִאיּסּוָרא יָעא ִמיּלְ ּיְ    ?ֵהיֵכי ִמְסּתַ
יִקים ֵאין  ל ַצּדִ ן ׁשֶ ֶהְמּתָ א ּבְ ּתָ רּוְך הּוא ַהׁשְ דֹוׁש ּבָ ןַהּקָ כֵּ ל ׁשֶ יִקים ַעְצָמן לֹא כָּ ָלה ַעל ָיָדן ַצּדִ ּקָ    !?ֵמִביא ּתַ

  
יךְ    ,או ְעּתֵ יּה  :ְוִאי ַסְלָקא ּדַ ָלּה ִמיּנֵ    ,לֹא ִקּבְ

נֵּ  אן   :י ֵליּה ִליׁשַ יו -כָּ ּבָ ָרֵאל עֹוֵמד ַעל ּגַ ׂשְ ּיִ ׁשֶ    ,כְּ
אן  יו -כָּ ּבָ ָרֵאל עֹוֵמד ַעל ּגַ ֵאין ִיׂשְ ׁשֶ    !כְּ

א ָלאו  ּה ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ יּה  :ׁשְ ָלּה ִמיּנֵ    !ִקּבְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
  
ָנן ַמאי ַטְעָמאוּ  הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ    ?ּגָ
  

י ָהא ּדְ  ְמעֹוןכִּ י ׁשִ ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ֵריּה  ּבֶ ּדְ י ֵמִאירׁשַ י ּכּוָתֵאי ַרּבִ    ,ַלֲאתּוֵיי ַחְמָרא ִמּבֵ
ֵחיּה ַההּוא ָסָבא כָּ ה" :ָאַמר ֵליּה  ,ַאׁשְ ַעל ֶנֶפׁש ַאּתָ לֹוֶעָך ִאם ּבַ ין ּבְ ְמּתָ ַסּכִ    .(משלי כג, ב) "ְוׂשַ

ְמעֹוןָהַלְך  י ׁשִ ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ָבִרים ִלְפנֵ  ּבֶ ר ּדְ י ֵמִאירי ְוִסּפֵ    .ְוָגַזר ֲעֵליֶהן ַרּבִ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ִריִזים רֹאׁש ַהר ּגְ מּות יֹוָנה ָמְצאּו ָלֶהן ּבְ ָהיּו עֹוְבִדין אֹוָתּה  ,ּדְ    .ׁשֶ

י ֵמִאירוְ  יׁש ְלִמיעּוָטא ַרּבִ ַחּיֵ    ,ְלַטְעֵמיּה ּדְ
א ָאטּו ִמיעּוָטא    .ְוָגַזר רּוּבָ

י כְּ  ינֹו ַנּמִ ְמִליֵאל ּוֵבית ּדִ ן ּגַ י ֵמִאירְוַרּבָ    .ְסִביָרא ְלהוּ  ַרּבִ
  

 רש"י
שיא יהודה הַרִּבי  . בו שלג"ר

שהיה מן האחרוים ובית דיו 
מו על שחיטת כותי לאחר 
ששית משתיו דהכל שוחטין 

   ואפילו כותי ואסרוה:
. והייו מי כי לא שמע רבי כו'

   מתיתין:
. וכי לא פשיטא לן למימרא בעי

דלית להו לפי עור לא תתן 
   מכשול (ויקרא יט):

. רבי זירא מר' קבלה מייה
ראל עומד על יעקב דאפילו כשיש

   גביו אסור או לא קבלה:
. בישראל אכל משחיטת כותי

י שחתך כזית "עומד על גביו או ע
   בשר ותן לו ואכל:

. ותהי בה רבי אסי אכלַרִּבי  ואף
זירא גרסין מתמיה עליהן 
שאכלוה ומבעיא ליה בלביה 

   הכי:
ג ". הא דמו רלא שמיע להו

דאי שמיע להו הוו מקבלי או 
   ולא קבלוה:דלמא שמיע 
   זירא לפשיה:ַרִּבי  .והדר פשיט

. מסתברא שמיע להו ולא קבלוה
ד לא שמיע להו ואי שמיע "דאי ס

   להו הוו מקבלי לה:
היכי מסתייע מילתא למיכל 

. היאך יגרום שום שטן לפי כו'
   י שוגג שום דבר עון:"צדיקים ע

. השתא בהמתן של צדיקים
   חמרא דר' פחס בן יאיר לקמן:

. ה מביא תקלה על ידן"הקב אין
שתאכל הבהמה דבר האסור 

  לה:
. רבי זירא ד לא קבלה"ואי ס

ג לגמרי אסר "מרבי יעקב דר
   מאי קשיא ליה:

ג ". לפשיה כי אסר רלישי ליה
כשאין ישראל עומד על גביו 
דלית ליה לפי עור לא תתן 
מכשול וכי אכל רבי יוחן 

   כשישראל עומד על גביו:
. פסוק הוא עךושמת סכין בלו

   בספר משלי:
. אם אדם אם בעל פש אתה

כשר אתה כדאמר בפסחים (דף 
מ.) בעל פש לא ילתות אדם 
כשר:. בלועך. בלחייך כלומר 
התחזק על יצרך ולא תעשה 

   זאת:
. אותם היושבים בהר מצאו להן

גריזים ועשו מומרים לעבודת 
ג דרוב כותים לאו "כוכבים ואע

יר מהר גריזים היו רבי מא
לטעמיה דחייש למיעוטא 
ביבמות (דף סא:) קטן וקטה 
לא חולצין ולא מיבמין דברי 

מ יפה אמרת "מ אמרו לו לר"ר
לא חולצין איש כתיב בפרשה 
מפי מה לא מיבמין אמר להן 
קטן שמא ימצא סריס קטה 
שמא תמצא איילוית ומצאו 
פוגעים בערוה ולא אמר רוב 

  קטים אים סריסים:
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ה"[  ַעל ֶנֶפׁש ַאּתָ לֹוֶעָך ִאם ּבַ ין ּבְ ְמּתָ ַסּכִ   ].(משלי כג, ב) "ְוׂשַ

  
ִתיב ַמאי כְּ ְקָרא ּבְ ֵטיּה ּדִ ׁשְ    ?ּפַ

ב ִלְפֵני ַרּבוֹ  ַתְלִמיד ַהּיֹוׁשֵ    .ּבְ
  

ָתֵני  יּדְ יא ַרּבִ    :ִחּיָ
ר ְלָפֶניךָ "" ִבין ֶאת ֲאׁשֶ ין ּתָ ל ּבִ ב ִלְלחֹום ֶאת מֹוׁשֵ י ֵתׁשֵ    .ּכִ

ה ַעל ֶנֶפׁש ַאּתָ לֹוֶעָך ִאם ּבַ ין ּבְ ְמּתָ ַסּכִ    .)ב-(משלי כג, א "ְוׂשַ
ּיֹוֵדַע ְלַהֲחִזיר לֹו ַטַעם  ַרּבֹו ׁשֶ ְלִמיד ּבְ ין" –ִאם יֹוֵדַע תַּ    ,"ּבִ

ִבין ֶא " –ְוִאם ָלאו  לֹוֶעךָ ּתָ ין ּבְ ְמּתָ ַסּכִ ר ְלָפֶניָך ְוׂשַ    ."ת ֲאׁשֶ
ה" ַעל ֶנֶפׁש ַאּתָ רֹוׁש ֵהיֶמּנוּ  - "ִאם ּבַ    ."ּפְ
  

 רש"י
  . גדול בתורה:שלאת מו

. שאם ישאלו אם יודע ברבו
   ישיב לו טעם:

   . שאל:בין
. ואם לאו תבין את אשר לפיך

מעצמך ואל תשאל ותביישו 
ושמת סכין בלועך בתריה דהאי 
קרא כתיב כלומר התחזק עצמך 

   ועצור פיך מלשאול:
. ומתאות אם בעל פש אתה

לשאול ולעמוד על העיקר מאי 
  תקתיה פרוש הימו:
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ן יֹוֵסף י ִיְצָחק ּבֶ ֵריּה  ַרּבִ ּדְ י ֲאָבהוּ ׁשַ י ּכּוָתֵאי ַרּבִ    ,ַלֲאתּוֵיי ַחְמָרא ִמּבֵ

ֵחיּה ַההּוא ָסָבא כָּ אן :ָאַמר ֵליּה  ,ַאׁשְ    .ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה ֵלית כָּ
י ִיְצָחקָהַלְך  ָבִרים ִלְפֵני  ַרּבִ ר ּדְ הוּ ְוִסּפֵ י ַאּבָ    ,ַרּבִ

הוּ ְוָהַלְך  י ַאּבָ ָבִרים ִלְפֵני  ַרּבִ ר ּדְ יְוִסּפֵ י ַאּמִ יוְ  ַרּבִ י ַאּסִ    ,ַרּבִ
מּוִרין אּום עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּגְ ֲעׂשָ ם ַעד ׁשֶ ָ    .ְולֹא ָזזּו ִמׁשּ

  
   ?ְלַמאי

ִחיָטה ְוֵיין ֶנֶסְך ִאי  הוּ  ?!ֵמָהָתם –ִלׁשְ ְזרּו ּבְ ָנן ּגָ    !ַרּבָ
  

ְייהוּ  לּו ִמיּנַ זּור ְולֹא ַקּבְ    ,ִאיְנהּו ּגָ
יָאתּו  י ַאּמִ יוְ  ַרּבִ י ַאּסִ ְייהוּ  ַרּבִ לּו ִמיּנַ ְזרּו ְוַקּבְ    .ּגָ

  
מּוִרין"ַמאי     "?עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּגְ

  
ר ִיְצָחק ַרב ַנְחָמןָאַמר     :ּבַ

ן ְרׁשּות ל ְרׁשּות ְוִליּתֵ    .ְלַבּטֵ
  

ְנָיא    :ְוִכְדּתַ
ָרֵאל מּוָמר"    :ִיׂשְ

ּוק  ׁשּ תֹו ּבַ ּבָ ר ׁשַ ּמֵ ל ְרׁשּות ְונֹוֵתן ְרׁשּות -ְמׁשַ    .ְמַבטֵּ
ּוק  ׁשּ תֹו ּבַ ּבָ ר ׁשַ ּמֵ ֵאינֹו ְמׁשַ ל ְרׁשּות ְונֹוֵתן ְרׁשּות -ְוׁשֶ    .ֵאינֹו ְמַבטֵּ

ָאְמרוּ  ֵני ׁשֶ ָרֵאל    :ִמּפְ ל ְרׁשּות -ִיׂשְ    ,נֹוֵתן ְרׁשּות ּוְמַבטֵּ
ּכֹור -ּוְבעֹוֵבד ּכֹוָכִבים  ׂשְ ּיִ    .ַעד ׁשֶ

יַצד    ?ּכֵ
   ,ְרׁשּוִתי ְקנּוָיה ָלךְ    :ָאַמר לוֹ 

ֶלת ָלְך     ,ָקָנה   –ְרׁשּוִתי ְמבּוטֶּ
   ."ְוֵאינֹו ָצִריְך ְלַזּכֹות

  
  
  

 רש"י
מ על היין ורבן ". רמהתם גזרו

   גמליאל אחריו על השחיטה:
. לא שאלו גדולים וקבלו מיייהו

מ לא "הימו אלא שבדורו של ר
רצו לקבל עליהם לפרוש מן 
הכותיים לפי שהיו רגילים בהם 
ובדורו של רבי אמי היה אפשר 

   להם לפרוש:
. אם דר כותי במבוי לבטל רשות

ואפילו צריך לשכור את רשותו 
תן להם במתה איה מבוטלת 
עד שישכור והייו כעובד כוכבים 
וישראל ששכח ולא תן בערוב 
עם בי המבוי והוא דר עמהם 
ואוסר עליהם מבטל להם רשותו 
ועובד כוכבים עד שישכור 
ישראל הימו וטעמא מפרש 
בהדר את העובד כוכבי' (דף 

   סט:):
. בפרהסיא משמר שבתו בשוק

ומר לחללו י שהוא מ"אעפ
בצעה הרי הוא כישראל ואם לא 
עירב עם שכיו בחצר או במבוי 

   ותן להם רשותו ודיו:
  . בקין חליפין:לזכות
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י ֵזיָרא יוְ  ַרּבִ לַ  ַרב ַאּסִ ָיִאיִאיּקְ ָקא ּדְ    ,עּו ְלפּוְנּדְ

ַיִין קֹות ּבְ צּוּמָ יִצים ַהּמְ ְייהּו ּבֵ    .ַאְייתּו ְלַקּמַ
י ֵזיָרא    ,לֹא ָאַכל ַרּבִ

יוְ     .ָאַכל ַרב ַאּסִ
י ֵזיָרא ָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרּבִ ַמאי :ַרב ַאּסִ יׁש ַמר ְלַתֲערֹוֶבת ּדְ    ?ְולֹא ַחּיֵ
ִאי :ָאַמר ֵליּה  ְעּתָ    .ָלאו ַאּדַ

י ָאַמר ַמאי :ֵזיָרא ַרּבִ ֲערֹוֶבת ּדְ ְזרּו ַעל ַהּתַ ר ּגָ ָתא ּדְ  ,ֶאְפׁשָ יָעא ִמיּלְ ּיְ יּוִמְסּתַ    ?!ְלֵמיַכל ִאיּסּוָרא ַרב ַאּסִ
יִקים ֵאין  ל ַצּדִ ן ׁשֶ ֶהְמּתָ א ּבְ ּתָ רּוְך הּואַהׁשְ דֹוׁש ּבָ ָלה ַעל ָיָדן ַהּקָ ּקָ ן ,ֵמִביא ּתַ כֵּ ל ׁשֶ יִקים ַעְצָמן לֹא כָּ    !?ַצּדִ

  
י ֵזיָראָנַפק  ח ַרּבִ כַּ ק ְוַאׁשְ    .ּדָ

  
ְתַנן    :ּדִ

ית  :ַהּלֹוֵקַח "    ,ַיִין ָלֵתת ְלתֹוְך ַהּמּוְרָייס אֹו ְלתֹוְך ָהֲאלּוְנתִּ
יִנין ַלֲעׂשֹות ֵמֶהן ְטִחיִנין ְרׁשִ    ,ּכַ

ים ַלֲעׂשֹות ֵמֶהן ְרִסיִסין  ַמאי  -ֲעָדׁשִ ּום ּדְ יב ִמׁשּ    ,ַחּיָ
איְוֵאין ָצִריְך לוֹ  ּום ַוּדַ    .ַמר ִמׁשּ

ִרין   –ְוֵהן ַעְצָמן     ,מּותָּ
ֲערֹוֶבת ֵהן תַּ ֵני ׁשֶ   ."ִמּפְ

  
ַמאי ֲערֹוֶבת ּדְ ְזרּו ַעל ּתַ    ?!ְולֹא ּגָ

   :ְוָהַתְנָיא
ל " ֵ ה ֶלֱאפֹות ּוְקֵדיָרה ְלַבׁשּ ֶכְנּתֹו ִעיסָּ ּה    -ַהּנֹוֵתן ִלׁשְ ּבָ אֹור ְוַתְבִלין ׁשֶ ׁש ִלׂשְ    ,ֵאינֹו חֹוׁשֵ

ִביִעיתלֹ  ּום ׁשְ    ,א ִמׁשּ
ר ּום ַמֲעׂשֵ    .ְולֹא ִמׁשּ

יִכי  :ְוִאם ָאַמר ָלּה  ּלִ ֶ י ִלי ִמׁשּ ּה    -ֲעׂשִ ּבָ אֹור ְוַתְבִלין ׁשֶ ׁש ִלׂשְ    ,חֹוׁשֵ
ִביִעית ּום ׁשְ    ,ִמׁשּ
ר ּום ַמֲעׂשֵ    !"ּוִמׁשּ

  
אִני ָהָתם    ,ׁשַ

ָקָאַמר ָלּה  ֵכיָון ּדְ יִכי" :ּדְ ּלִ ֶ י ִלי ִמׁשּ ֵמיכְּ  - "ֲעׂשִ ָיַדִים ּדָ ָעִריב ּבְ    .ַמאן ּדְ
  

   :ָאַמר ַרְפָרם
ְלַטְעָמא ָעִביד אֹור ְוַתְבִלין ּדִ אִני ׂשְ    ,ׁשַ

יל ּטֵ    .ְוַטְעָמא לֹא ּבַ
  

 רש"י
. שם העיר ועמי לפודקא דיאי

הארץ היו וחשודין על הדמאי 
ומשום דאייתין לעיל בהמתן 
של צדיקים כו' קט ואתי להך 
שמעתא דמיירי מי בכי האי 

   גווא:
. צלויות הרבה לשון צומקותמ

   מצטמק ויפה לו דשבת (דף לז:):
כ ערבום וטרפום ביין ". ואחביין

ואיכא ביין משום דמאי והכא 
י "משום דליתיה בעייה וע

תערובת אייתי לקמייהו לא חשו 
   למילתא:

. אי איתא דגזרו חכמים אפשר
על תערובת דמאי מסתייע 
מילתא דיגרום עון שלא ישים על 

רו עליו וישכח הגזרה לבו דגז
   ויאכל בשוגג:

   . דלא גזרו:דק ואשכח
. דסופו לתת לתוך המורייס

לאוכלו ליין זה על ידי תערובת 
דמורייס וכן לתת לתוך אלותית 

ן שותן מים ויין ושמן "פזוישו
אפרסמון כדאמרין במסכת 

   עבודה זרה (דף ל.):
. מאכל של גריסין ותבלין טחיין

יסין מעדשים מעורבין בו וכן רס
פ שסוף כל אלו לערב הואיל "אע

ובאין לידו של חבר מעם הארץ 
בעיייהו שלא בתערובת חייב 
להפריש דמאי אם ספק הוא כגון 
שלקחו מעם הארץ ואין צריך 
לומר משום ודאי אם אמר לו 

   המוכר לא הפרשתי מהם:
. הלוקח מעם הארץ והם עצמם

את האוכלין עצמן אין צריך 
ואיל ובתערובת להפריש דמאי ה

   בא לידו:
   . אשת עם הארץ:לשכתו

   . ומסר לה שאור:עיסה לאפות
. ותן לה התבלין וקדרה לבשל

איו חושש שמא החליפה ותה 
משלה שאין מתוקן לפי שאין 

   חשודין על הגזל:
. השאור עשה לי משליכי

   והתבלין:
. וצריך להפריש עליהם חושש

   ג דתערובת הוא:"דמאי ואע
. אמר לה עשי לי משליכיכיון ד

הוי כמו שלקחן הימה קודם 
פ "כ צרפן דהא ע"תערובתן ואח

   עשתה ועשית שלוחו:
. לפי שהוא וטעמא לא בטיל

מתקן הכל והוא עיקר ואפילו 
לקח קדרה מבושלת מעם הארץ 
שלא עשה שלוחו כשעירבן 
אסור אבל יין במורייס ויין 

  בביצים איו עיקר:
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ל "[  ֵ ה ֶלֱאפֹות ּוְקֵדיָרה ְלַבׁשּ ֶכְנּתֹו ִעיסָּ ּה    -ַהּנֹוֵתן ִלׁשְ ּבָ אֹור ְוַתְבִלין ׁשֶ ׁש ִלׂשְ    ,ֵאינֹו חֹוׁשֵ

ִביִעית ּום ׁשְ    ,לֹא ִמׁשּ
ר ּום ַמֲעׂשֵ   ]."ְולֹא ִמׁשּ

  
יָנן    ?!ְוַלֲחלּוִפי לֹא ַחְייׁשִ

   :ְוָהְתַנן
ר  :מֹותוֹ ַהּנֹוֵתן ַלֲח " הּוא נֹוֵתן ָלּה     - ַמֲעׂשֵ    ,ֶאת ׁשֶ

ה ּנָ הּוא נֹוֵטל ִמּמֶ    ,ְוֶאת ׁשֶ
ְתַקְלֵקל ֲחׁשּוָדה ַמֲחֶלֶפת ַהּמִ ֵני ׁשֶ   ! (דמאי ג, ו) "ִמּפְ

  
ְד  ֵניָק ָהָתם כִּ יָאַמר " :ַטְעָמא 21212121ּתָ ּה  :ְיהּוָדה ַרּבִ תָּ ַנת ּבִ ַתּקָ ה ֵמֲחָתָנּה  ,רֹוָצה ִהיא ּבְ    ."ּובֹוׁשָ

  
יָנן   ,בו    ?!ּוְלָעְלָמא לֹא ַחְייׁשִ

   :ְוָהְתַנן
ּלֹו " ִקית ׁשֶ ר –ַהּנֹוֵתן ְלפּוְנּדָ הּוא נֹוֵתן ָלּה   :ַמֲעׂשֵ    ,ֶאת ׁשֶ

הּוא נֹוֵטל ֵה  הְוֶאת ׁשֶ    ,יֶמּנָ
ֲחׁשּוָדה ַמֲחֶלֶפת ֵני ׁשֶ    !(דמאי ג, ה) "ִמּפְ

  
י מֹוְרָיא י ַרב ֵליכּול ֲחִמיָמא :ְוָאְמָרה ,ָהָתם ַנּמִ ר ּבֵ    .ַוֲאָנא ֵאיכּול ְקִריָרא ,ּבַ

  
יָנן    ?!ּוְלַחּלּוֵפי לֹא ַחְייׁשִ

   :ְוָהַתְנָיא
ְזַמן " ת ַעם ָהָאֶרץ ּבִ ת ָחֵבר טֹוֶחֶנת ִעם ֵאׁשֶ ִהיא ְטֵמָאהֵאׁשֶ    ,ׁשֶ

ִהיא ְטהֹוָרה ְזַמן ׁשֶ    .ֲאָבל לֹא ּבִ
ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְטחֹון ִהיא ְטֵמָאה לֹא תִּ ְזַמן ׁשֶ    ,ַאף ּבִ
ּה נֹוֶתֶנת ָלּה ְואֹוֶכֶלת ֲחֶביְרתָּ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ

ְזָלה א ִמיְגַזל ּגָ ּתָ ְעָיא ,ַהׁשְ    ?!ַחּלּוֵפי ִמיּבָ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
י מֹוְרָיא יּה ָקָאִכיל ,ָהָתם ַנּמִ יׁשֵ    .ְוָאְמָרה ּתֹוָרא ִמּדִ

  
  
  

                                                        
ְנָיאהש"ס, גירסת וילא: מסורת  21 ְדתַּ   כִּ

 רש"י
. דקתי אם שיןולחלופי לא חיי

תן לה הכל אין חוששין שמא 
   החליפה:

   . עיסתו לאפות:הותן לחמותו
מפי שחשודה מחלפת 

. אם יתקלקל הלחם המתקלקל
מחליפתו הלכך מעשר את שהוא 
ותן לה דאי מיחלפא ליה שלא 
   יהא חבר זה ותן לפיה מכשול:

. שמא ואת שהוא וטל הימה
   החליפה אלמא מיחלפא:

. דלטובה תי טעמאהתם כדק
היא מתכוות אבל על הגזל כגון 
לאדם כרי שאין דעתה להחליף 
להטיב לו אף להרע איה 

  חשודה:
. דליכא למימר להטיב ולעלמא

   מתכוות:
. שמא תחליף ליטול לא חיישין

   היפה לעצמה:
. והתן הותן לפודקית שלו

   לתקן לו עיסה וקדירה:
. והא מפי שחשודה מחלפת

או לטובה היא דאיש הכא דל
כרי הוא ובמסכת דמאי תיא 
לה ולא קתי המתקלקל אלמא 

   על הגזל חשודה:
. התם מי התם מי מוריא כו'

לטובה היא מתכוות והא דלא 
תא בה המתקלקל משום 
דאפילו אין מתקלקל מי אם 
צטן הלחם קודם שאכלו 
מחלפת ליה דמוריא הוראה 
לעצמה לטובה אי מתכוות בר 
בי רב ליכול חמימא כו' אבל ותן 
לשכתו אין לה לחוש עליו ולא 
מחלפת לטובה שהרי אין סמוך 
עליה תמיד כאכסאי ולהרע מי 

   לא חשידא אגזל:
   . לגזול לא חיישין:ולאיחלופי

. מסייעת לההיג את טוחת
הרחיים כשהיא טוחת את 

   התבואה של עם הארץ:
. שאשת חבר טמאה ליכא בזמן

שמא תשכח ותתן לתוך למיחש 
פיה דבר שאיו מעושר דכיון 
דטמאה היא איה רגילה ליגע 
במה שהיא עסוקה בו שמא 
תטמאה וסתמה עומדת מרחוק 

   היא ולא געה:
. אבל לא בזמן שהיא טהורה

דהואיל וסתמה וגעת חיישין 
   שמא תשכח ותאכל:

. שחבירתה ותת לה ואוכלת
אלמא שחשודה לגוב משל 

כיל את חבירתה בעלה ולהא
פ שאיה רגילה "ואשת חבר אע

לא לאכול גזל ולא לאכול דבר 
שאיו מעושר חיישין לשכחה 
דעביד איש דמישי ואכיל מאי 
דיהבי ליה אבל לתת לאחרים אי 
לאו דחשודה ורגילה בגזל לא 

   מישיא:
   . היתר לעצמה:מוריא

. וזו תורא מדישיה קאכיל
הואיל ומסייעת אותה (זו) לא 

  י גזל:הו
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ן ֵזרּוזֵהִעיד  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ י ֵמִאיר ִלְפֵני  ַרּבִ ל ַרּבִ ן ָחִמיו ׁשֶ יּבֶ י ֵמִאירַעל  ַרּבִ    :ַרּבִ

ָאן ֵבית ׁשְ ל ֶיֶרק ּבְ ָאַכל ָעֶלה ׁשֶ    .ׁשֶ
יר  ּה ַעל ָידוֹ  יַרּבִ ְוִהּתִ ָאן ּכּוּלָ ית ׁשְ    .ֶאת ּבֵ

   ,ָחְברּו ָעָליו ֶאָחיו ּוֵבית ָאִביו
ר :ָאְמרּו לוֹ  ְנהֹוג ּבֹו ֶהיּתֵ ה ּתִ ֲאבֹוֶתיָך ַוֲאבֹות ֲאבֹוֶתיָך ָנֲהגּו ּבֹו ִאיּסּור ַאּתָ    ?!ָמקֹום ׁשֶ

ַרׁש ָלֶהן ִמְקָרא ֶזה ר ָעׂשָ " :ּדָ ת ֲאׁשֶ חֹׁשֶ ת ְנַחׁש ַהּנְ הְוִכּתַ    ,ה מֹׁשֶ
ִרים לוֹ  ָרֵאל ְמַקּטְ ֵני ִיׂשְ ה ָהיּו ּבְ ִמים ָהֵהּמָ י ַעד ַהּיָ    ,ּכִ

ן ּתָ ְקָרא לֹו ְנחּוׁשְ    – יח, ד) '(מלכים ב 22222222"ַוּיִ
יֲערוֹ  א ָאָסא ְולֹא ּבִ ר ּבָ יֲערוֹ  ?!ֶאְפׁשָ ָפט ְולֹא ּבִ א ְיהֹוׁשָ    ?!ּבָ

עֹוָלם ָאָסא ִויה ּבָ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ יֲערּוםַוֲהלֹא כָּ ָפט ּבִ    !ֹוׁשָ
ר ּבוֹ    ,אז ּדֵ יחּו לֹו ֲאבֹוָתיו ְלִהְתּגַ א ָמקֹום ִהּנִ    ,ֶאּלָ

ר ּבוֹ  ּדֵ יחּו ִלי ֲאבֹוַתי ְלִהְתּגַ    .ַאף ֲאִני ָמקֹום ִהּנִ
  

ַבר ֲהָלָכה ָאַמר ּדְ אן ְלַתְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ֵאין ְמִזיִחין אֹותוֹ   :ִמכָּ    .ׁשֶ
   .ֵאין ַמְזִניִחין אֹותוֹ                                          :ְוַאְמֵרי ָלּה 
   .ֵאין ַמְזִחיִחין אֹותוֹ                                          :ְוַאְמֵרי ָלּה 

  
ָאַמר ִדְכִתיב "ְמִזיִחין" :ַמאן ּדְ ן" :כְּ ח ַהחֹׁשֶ    .(שמות כח, כח) 23232323"ְולֹא ִיּזַ

ָאַמר ְכִתיב "ֵאין ַמְזִניִחין" :ּוַמאן ּדְ י לֹא ִיְזַנח ְלעֹוָלם ה'" :ּדִ    .כה ג, לא)(אי "ּכִ
ָאַמר ְתַנן "ַמְזִחיִחין" :ּוַמאן ּדְ ָרֵאל" :ּדִ ִיׂשְ ב ַרּבּו ַמֲחלֹוקֹות ּבְ ַרּבּו ְזחּוֵחי ַהּלֵ ֶ    ."ִמׁשּ

  
  

ַר ַמְתִקיף ָלּה  ֵריּה ּדְ י יּבִ ְיהּוָדה ּבְ זִּ ן ּפַ ְמעֹון ּבֶ    :ׁשִ
ָרֵאל ָאן ָלאו ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ֵבית ׁשְ ָאַמר ּדְ א ְלַמאן ּדְ    ?!ִהיא ּוִמי ִאיכָּ

ה " :ִתיבְוָהכְ  ֶ נֹוֶתיָה   ְולֹא הֹוִריׁש ְמַנׁשּ ָאן ְוֶאת ּבְ ית ׁשְ   ,ֶאת ּבֵ
נֹוֶתיָה                                 ְעָנְך ְוֶאת ּבְ    !)כח-(שופטים א, כז 24242424"ְוֶאת ּתַ

  
ָאַמר  יְטֵתיּה ָהא ּדְ ּמִ ּתַ ן ֶאְלָיִקים יּבִ ַר ִאיׁשְ ְמעֹון ּבֶ ּום  ׁשִ ן ּפְ  יּבִ ַר ִמׁשּ    ָדתֶאְלָעָזר ּבֶ

ּום  ָאַמר ִמׁשּ ּמּוַע  יּבִ ַר ׁשֶ ן ׁשַ    :ֶאְלָעָזר ּבֶ
ֶבל ָבׁשּום עֹוֵלי ּבָ ָבׁשּום עֹוֵלי ִמְצַרִים ְולֹא כְּ ים כְּ ַרכִּ ה כְּ    ,ַהְרּבֵ

ה ֶלָעִתיד ָלבֹא :ְוָקָסַבר ָעָתּה ְולֹא ָקְדׁשָ ה ִלׁשְ ה ִראׁשֹוָנה ָקְדׁשָ ָ    ,ְקדּוׁשּ
ְסְמ  ּיִ ֵדי ׁשֶ יחּום כְּ ִביִעיתְוִהּנִ ׁשְ ים ּבִ    .כּו ֲעֵליֶהן ֲעִנּיִ

  
י ֵזיָראְל  ִיְרְמָיה יּבִ ַר ָאַמר ֵליּה     :ַרּבִ

יְוָהא  ָאִכיל ַרּבִ ַעְלָמא הּוא ּדְ    !ֵמִאיר ָעֶלּה ּבְ
  

ה ַאְכֵליּה  :ָאַמר ֵליּה     .ֵמֲאגּוּדָ
   :ּוְתַנן

ָאֵגד" ּיֵ ֶ ֱאָגד ִמׁשּ   . (מעשרות א, ה) "ֶיֶרק ַהּנֶ
יּה ְוִדְלָמא ָלאו ַא  ְעּתֵ    !ּדַ

  
א ּתָ יִקים ֵאין  ,ַהׁשְ ל ַצּדִ ן ׁשֶ ֶהְמּתָ רּוְך הּואּבְ דֹוׁש ּבָ ָלה ַעל ָיָדן ַהּקָ ּקָ    ,ֵמִביא ּתַ

ן כֵּ ל ׁשֶ יִקים ַעְצָמן לֹא כָּ    !?ַצּדִ
  

קֹום ַאֵחר :ְוִדְלָמא ר ֲעֵליֶהם ִמּמָ ֵ    ?ִעיׂשּ
  

ּלֹא ִמן ַהּמּוּקָ  דּו ֲחֵבִרים ִלְתרֹום ׁשֶ    .ףלֹא ֶנְחׁשְ
  

ַצד ַאֵחר :ְוִדְלָמא ַצד ֶזה ְוָאַכל ּבְ    !ָנַתן ֵעיָניו ּבְ
  

ה ָקַמְסִהיד ֲעֵליּה  :ָאַמר ֵליּה  ְבָרא ַרּבָ  .ָחֵזי ַמאן ּגַ
                                                        

ה כִּ  22 ה מֹׁשֶ ר ָעׂשָ ת ֲאׁשֶ חֹׁשֶ ת ְנַחׁש ַהּנְ ָרה ְוִכתַּ בֹת ְוָכַרת ֶאת ָהֲאׁשֵ ּצֵ ר ֶאת ַהּמַ ּבַ מֹות ְוׁשִ ִרים לֹו הּוא ֵהִסיר ֶאת ַהּבָ ָרֵאל ְמַקּטְ ה ָהיּו ְבֵני ִיׂשְ ִמים ָהֵהּמָ י ַעד ַהּיָ
ן תָּ ְקָרא לֹו ְנֻחׁשְ   ַוּיִ

ח הַ וְ  23 ב ָהֵאפֹוד ְולֹא ִיּזַ ֵכֶלת ִלְהיֹות ַעל ֵחׁשֶ ְפִתיל תְּ עֹת ָהֵאפֹוד ּבִ עָֹתיו ֶאל ַטּבְ ּבְ ן ִמּטַ סּו ֶאת ַהחֹׁשֶ ן ֵמַעל ָהֵאפֹודִיְרּכְ   חֹׁשֶ
נֶֹתיָה ְוֶאת יֹׁשְ  כזכזכזכז 24 ְעַנְך ְוֶאת ּבְ נֹוֶתיָה ְוֶאת תַּ ָאן ְוֶאת ּבְ ית ׁשְ ה ֶאת ּבֵ ֶ ֵבי ְמִגּדֹו ְולֹא הֹוִריׁש ְמַנׁשּ נֶֹתיָה ְוֶאת יֹוׁשְ ֵבי ִיְבְלָעם ְוֶאת ּבְ נֹוֶתיָה ְוֶאת יֹוׁשְ ֵבי דֹור ְוֶאת ּבְ

ָאֶרץ ַהּזֹאת ֶבת ּבָ ַנֲעִני ָלׁשֶ נֹוֶתיָה ַוּיֹוֶאל ַהּכְ ַנֲעִני ָלַמס ְוהֹוֵריׁש לֹא הֹוִריׁשוֹ  כחכחכחכח. ְוֶאת ּבְ ם ֶאת ַהּכְ ׂשֶ ָרֵאל ַוּיָ י ָחַזק ִיׂשְ   ַוְיִהי ּכִ

 רש"י
. הא מי משום אין העיד רבי יהושע

ה מביא תקלה על ידי הצדיקים קט "הקב
   לה:

   . ולא עישר:עלה של ירק
   . על פי עדות זו:והתיר רבי

. לאכול ירק שלה ופירות את בית שאן כולה
ד קסבר רבי מאיר לאו "האילן בטבלן קס

מארץ ישראל היא ומעשר דגן בחוצה לארץ 
בן הואיל ובארץ דאורייתא הוא והג מדר

אבל מעשר ירק דבארץ גופיה דרבן לא גזור 
ג "י היא אע"מידי בחוצה לארץ דאי מא

דרבי מאיר ורבי אחר חורבן הוו הא קיימא 
לן מעשר דגן דאורייתא וירק דרבן 
דקדושה אחרוה דעזרא קדשה אף לעתיד 
לבא כדקתי התיר רבי את בית שאן מכלל 

   הן:דשאר מקומות והג ב
. בחזקיהו מלך יהודה וכתת חש החשת

  כתיב:
. כשיבאו ביו אחריו אם לא מקום היחו

   ימצאו מה לתקן במה יגדל שמם:
   . להתגדל:להתגדר

. שראיו שקבל רבי עדות זו ולמד מכאן
פ שדבר תימה הוא שהרי מעולם "הימה אע

היו והגין בו איסור למדו שאין מזיחין 
ר הלכה חידוש תלמיד חכם האומר דב

לאמר לא שמעת אין מזיחין אין מבדילין 
   אותו משמועתו לאמר חזור בך:

   . משקצים את דבריו:מזיחין
. לומר גאותך גרמה לך שלא הטית מזחיחין

אוזן לשמוע דבר כהלכתו מפי רבך לישא 
   אחריא מגביהין ומסלקין אותו מדבריו:

. לשון גבוהי הלב שלא דקדק מפי רבו זחוחי
   צרכו וסמכו על לבם:כל 

. אלא היחום למס עובד הוריש וגו'
   ויושבים בייהם:

   ש בן פזי:". ליהודה בריה דראשתמיטתיה
. וקדשום הרבה כרכים כבשו עולי מצרים

בקדושת הארץ ולא כבשום עולי בבל 
לקדשם בשיה ולכך לא כבשום דקסברי 
הואיל והותרו הותרו דקדושה ראשוה 

ע לשעתה קדשה ולא בטלה דכי קדשה יהוש
לעתיד לבא כשגלו בימי בוכדצר ולא רצו 
להחזיר קדושתה כדי שיהא מותר לחרוש 
ולזרוע שם בשביעית שאין והגת בחוצה 
לארץ ויסמכו עליהן עיים ליטול לקט 
שכחה ופאה ומעשר עי ובית שאן מהן 
היתה ואותן שקדשו הן לא בטלו בחורבן 

פב:) שי כדאמרין ביבמות בהערל (דף 
והביאך ה' אלהיך אל הארץ אשר ירשו 
אבותיך וירשתה ירושה ראשוה ושיה יש 
להם שבטלה ירושה ראשוה וקראת שיה 
ירושה אבל ירושה שלישית אין להם 
שהשיה לא פסקה הלכך בימי רבי הגו 

   איסור בארץ:
. דאכילת עראי היא ושריא עלה בעלמא

   בארץ:
כול . דמשאגד אסור לאמאגודה אכליה

   עראי:
   . שדרכו לאוגדו:האגד

. הוקבע למעשר ואסר באכילת משיאגד
   עראי:

מאיר ולא עשרו ַרִּבי  . שכחלאו אדעתיה
   ולעולם סבירא ליה דבעי עשורי:

. שמא הוי ליה ירק תלוש ממקום אחר
   בביתו ואמר הרי הוא מעשר על אגודה זו:

. מן המחובר וסמוך לתרום שלא מן המוקף
ן מקיפין שתי חביות (ביצה דף לו כגון אי

לב:) וכמו מקפת וקורא לה שם (דה דף 
עא:) לשון מקריב ומגיען זה לזה ואסור 
לחבר להפריש ממה שאין לפיו על מה 
שלפיו דשמא אותו שהוא סומך עליו איו 
בעין שאבד או רקב ומצא שאין אומר 

   כלום ואוכל טבלים:
ר על . לקרוא לו שם מעשתן עייו בצד זה

   צד שי ואכל מצד שי:
. ראה כמה חזי מאן גברא רבה אסהיד עליה

אדם גדול העיד עליו דהייו רבי יהושע 
הואיל ובא להעיד על זאת יפה כוון ודקדק 

  בדבר אל כון:



24                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        ז, אז, אז, אז, א .17
יִקים"ַמאי  ל ַצּדִ ן ׁשֶ ֶהְמּתָ    "?ּבְ

  
בּוִיין ן ָיִאיר ֲהָוה ָקָאִזיל ְלִפְדיֹון ׁשְ ְנָחס ּבֶ י ּפִ ַרּבִ    ,ּדְ

יּה ּבְ  ַגע ּבֵ ךָ  :ָאַמר ֵליּה  ,ִגיַנאי ַנֲהָראּפָ יַנאי ֲחלֹוק ִלי ֵמיָמָך ְוֶאֱעבֹור ּבְ    .ּגִ
ה הֹוֵלְך ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוְנָך ַוֲאִני הֹוֵלְך ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוִני :ָאַמר ֵליּה     ,ַאּתָ

ה ה עֹוׂשֶ ה ָסֵפק ִאי ַאּתָ ה ָסֵפק עֹוׂשֶ ה ,ַאּתָ אי עֹוׂשֶ    .ֲאִני ַוּדַ
ָך ַמִים ְלעֹוָלם :ָאַמר ֵליּה  ּלֹא ַיַעְברּו ּבְ ה חֹוֵלק ּגֹוְזַרִני ָעֶליָך ׁשֶ    !ִאם ִאי ַאּתָ
   .ָחַלק ֵליּה 

י ְלִפיְסָחא אֵרי ִחיּטֵ ֲהָוה ּדָ ְבָרא ּדַ    ,ֲהָוה ַההּוא ּגַ
ְבִמְצָוה ָעִסיק :ָאַמר ֵליּה  י ְלַהאי ּדִ    .ֲחלֹוק ֵליּה ַנּמִ
   .ָחַלק ֵליּה 

ֲהַדְייהוּ ֲהָוה ַההּוא ַטְייָעא  וה ּבַ ִלּוָ    ,ּדְ
י ְלַהאי :ָאַמר ֵליּה  ים ִלְבֵני ְלָוָיה ,ֲחלֹוק ֵליּה ַנּמִ ְך עֹוׂשִ לֹא ֵליָמא כָּ    ?!ּדְ
   .ָחַלק ֵליּה 

  
   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ין ִרְבָוון ּתִ ה ְוׁשִ ְבָרא ִמּמֹׁשֶ ה ָנִפיׁש ּגַ ּמָ ָלָתא ִזי ,כַּ ִאיּלּו ָהָתם ַחד ִזיְמָנא ְוָהָכא ּתְ    .ְמִניןּדְ
  

י ָחָדא ִזיְמָנא :ְוִדְלָמא    !ָהָכא ַנּמִ
  

ין ִרְבָוון ּתִ ה ְוׁשִ מֹׁשֶ א כְּ    .ֶאּלָ
  

יָזא ּפִ ַלע ְלַההּוא אּוׁשְ    ,ִאּקְ
ְעֵרי ְלַחְמֵריּה     .לֹא ָאַכל -ָרמּו ֵליּה ׂשַ

   .לֹא ָאַכל -ַחְבִטיְנהּו    ,בז
ִריְנהּו     .לֹא ָאַכל -ַנּקְ

ְלָמא לֹ  :ָאַמר ְלהוּ  ָרןּדִ ְ    ?א ְמַעׂשּ
ִריְנהּו  ְ    .ְוָאַכל –ַעׂשּ

ם ַמֲאִכיִלין אֹוָתּה ְטָבִלים יה זֹו הֹוֶלֶכת ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנּה ְוַאּתֶ    ?!ָאַמר ֲעִנּיָ
  

יָבא    ?ּוִמי ִמיַחּיְ
   :ְוָהְתַנן

   ,ְלֶזַרע ְוִלְבֵהָמה  :ַהּלֹוֵקַח "
   ,ְוֶקַמח ְלעֹורֹות

ֶמן ְלֵנר    ,ְוׁשֶ
ֶמן ָל  ִלים ְוׁשֶ ַמאי -סּוְך ּבֹו ֶאת ַהּכֵ טּור ֵמַהּדְ    !(דמאי א, ג) "ּפָ

  
ַמר ֲעָלּה     ,ָהָתם ָהא ִאּתְ

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ה ִלְבֵהָמה ִחּלָ ָקָחן ִמּתְ ּלְ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ

ה ְלָאָדם ְוִנְמַלְך ֲעֵליֶהם ִלְבֵהָמה  ִחּלָ ר -ֲאָבל ְלָקָחן ִמּתְ ֵ יב ְלַעׂשּ    .ַחּיָ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ּוק ַלֲאִכיָלה ְוִנְמַלְך ֲעֵליֶהן ִלְבֵהָמה " ירֹות ִמן ַהׁשּ    –ַהּלֹוֵקַח ּפֵ

ן    ,לֹא ִלְפֵני ְבֶהְמּתוֹ    :ֲהֵרי ֶזה לֹא ִיתֵּ
ר -ְולֹא ִלְפֵני ֶבֱהַמת ֲחֵברֹו  ֵ ן ִעיׂשּ א ִאם ּכֵ    .ֶאּלָ

  
ַמע  יׁשָ יּה  ַרּבִ    ,ָנַפק ְלַאּפֵ

   ?ְסעֹוד ֶאְצִליְרצֹוְנָך  :ָאַמר ֵליּה 
   .ֵהן :ָאַמר לוֹ 

ל  יָצֲהבּו ָפָניו ׁשֶ    ,ַרּבִ
ָרֵאל ֲאִני :ָאַמר לוֹ  ׂשְ ר ֲהָנָאה ִמּיִ ּמּוּדָ ה ׁשֶ ה ַאּתָ ְמדּוּמֶ    ?כִּ

ים ֵהן ָרֵאל ְקדֹוׁשִ    !ִיׂשְ
   ,ֵיׁש רֹוֶצה ְוֵאין לוֹ 

ׁש לֹו ְוֵאינֹו רֹוֶצה ּיֵ    ,ְוֵיׁש ׁשֶ

 רש"י
   . שם ההר:גיאי

. כל החלים הולכים רצון קוי
   אל הים בגזירת המלך:

. שמא לא יתו לך ספק עושה
   בפדיון:

. דכתיב (שמות דבמצוה עסיק
יב) ושמרתם את המצות 
דמתחלת טחיה והרקדה בעיא 

   שימור לשם מצה:
. תחבר עמם דלווה בהדייהו

   בדרך:
   . סוחר ערבי:טייעא

   . בתמיה:כך עושין
. לבי חבורה שמיחן לבי לויה

   והולך:
. אלא  חדא זימא"דלמא ה

מתיירא היה שלא יחזרו המים 
והיה מדבר  וישטפו השים

   עליהם שימתין להם ההר:
. שחלק להן כמשה ושתין רבוון

  ים סוף:
. בפה חבטיהו חבטיהו

ז וליכא "א בלע"לקותם ווייר
למימר לשון דישה דמעיקרא היו 
עומדים בקליפתן דאם כן אמאי 
לא אכלה מעיקרא הרי לא 
תחייבו במעשר עד שיתמרחו 
בכרי דכתיב ראשית דגך ותן 

ו) מאכיל "א מ"(פאה פבהדיא 
לבהמה לחיה ולעופות עד אשר 
ימרח דכל אכילת בהמה חשיב 

   אכילת עראי:
. בידים מן האבים קריהו

   והפסולת:
. מאכל בהמה ומי מיחייבא

הלקח מעם הארץ כלום גזרו 
פ שאילו "עליו משום דמאי ואע

ודאי לא עישרו היה מחייב לעשר 
על ספק מיהא לא גזור דתן 

ם הארץ פירות מן הלוקח מע
פ "השוק לזרע ולבהמה אע

שהזרע ומאכל בהמה בכלל שאר 
תבואה הן וחייבין במעשרות לא 
גזרו עליהם משום דמאי 
דמסתמא רוב עמי הארץ 
מעשרין הן ולא החמירו חכמים 

   על הדמאי כל כך:
   . לעבדן:לעורות
. ביחותא והך שעורים והתיא

   לאדם לקחום מתחלה:
ַרִּבי  תי. דהוה קאשמע רבי

   פיחס:
. יהי רצוך רצוך סעוד אצלי

   לסעוד אצלי:
 . שמח מפי שלא היהצהבו פיו

פיחס רגיל ליהות משל ַרִּבי 
   אחרים כדלקמן:

. רבי פיחס וכי סבור אמר ליה
היית שמודר האה מישראל 

   אי:
. וראויין ישראל קדושים הם

   ליהות מהם:
. לההות אחרים אבל יש רוצה

ואין יכולת בידו וממו משלו 
איי רוצה ליהות שלא אכביד 

   עליו:
. יכולת בידו ואיו ויש שיש

פ "רוצה לההות אחרים ואע
שאומר בא וסעוד אין לבו חפץ 
ואיי הה ממו משום דכתיב 

  אל תלחם לחם רע עין:
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ְלַחם ֶאת"  :ּוְכִתיב ַנְפׁשוֹ  ,ֶלֶחם ַרע ָעִין ַאל ּתִ ַער ּבְ מֹו ׁשָ י ּכְ ְתָאו ְלַמְטַעּמֹוָתיו ּכִ ן הּוא ְוַאל ּתִ    .ּכֵ
ךְ  ל ִעּמָ ֵתה יֹאַמר ָלְך ְוִלּבֹו ּבַ    .)ז-(משלי כג, ו "ֱאכֹול ּוׁשְ

ה רֹוֶצה    .ְוֵיׁש ָלךְ  ,ְוַאּתָ
ִמְצָוה ָקא ָטַרְח  ָתא ּדְ א ְמַסְרִהיְבָנא ִדְבִמּלְ ּתָ    ,ָנאִמיָהא ַהׁשְ

ךְ  י ֲהַדְרָנא ָאִתיָנא ַעֵייְלָנא ְלַגּבָ    .כִּ
  

וָרָתא יּה ּכּוְדַנייָתא ִחּוְ יִמין ּבֵ ֲהוּו ַקּיָ יְתָחא ּדַ ַההּוא ּפִ י ַעל ּבְ י ָאָתא ִאיְתַרּמֵ    ,כִּ
ל ֶזה :ָאַמר ֵביתֹו ׁשֶ ֶות ּבְ    ?ַוֲאִני ֶאְסעֹוד ֶאְצלוֹ  ,ַמְלַאְך ַהּמָ

ַמע  יׁשָ ִניָנא ְלהוּ  :ָאַמר ֵליּה  ,יּה ָנַפק ְלַאּפֵ  ַרּבִ    .ְמַזּבְ
ן ִמְכׁשֹול" :ָאַמר ֵליּה  ר לֹא ִתּתֵ    !(ויקרא יט, יד) 25252525"ְוִלְפֵני ִעּוֵ

   .ַמְפַקְרָנא ְלהוּ 
ָקא ת ֶהיּזֵ   !ַמְפׁשַ

   .ָעַקְרָנא ְלהוּ 
ים ֲעֵלי ַחּיִ א ַצַער ּבַ    !ִאיכָּ

   .ָקִטיְלָנא ְלהוּ 
א  ל "ִאיכָּ ִחיתּבַ ׁשְ    !, יט)(דברים כ 26262626"ּתַ

יַנְייהוּ  ַבּה טּוָרא ּבֵ יּה טּוָבא ּגָ ׁש ּבֵ    .ֲהָוה ָקא ְמַבּתֵ
ָכה  יּבָ ךְ  :ְוָאַמר ַרּבִ יֶהן כָּ ַחּיֵ ה ,ַמה ּבְ ה ְוַכּמָ ּמָ ִמיָתָתן ַעל ַאַחת כַּ    .ּבְ

  
ָאַמר  יּדְ ר ֲחִניָנא ַרּבִ    :ָחָמא ּבַ

יֶהן ַחּיֵ ִמיָתָתן יֹוֵתר ִמּבְ יִקים ּבְ דֹוִלים ַצּדִ    ,ּגְ
ֱאַמר ּנֶ ה ָראּו ֶאתַוְיִהי ֵהם " :ׁשֶ דּוד קֹוְבִרים ִאיׁש ְוִהּנֵ ע ,ַהּגְ ֶקֶבר ֱאִליׁשָ ִליכּו ֶאת ָהִאיׁש ּבְ ׁשְ    .ַוּיַ

ע ַעְצמֹות ֱאִליׁשָ ע ָהִאיׁש ּבְ ּגַ ֵלְך ַוּיִ ָקם ַעל ַרְגָליו ,ַוּיֵ    יג, כא) '(מלכים ב "ַוְיִחי ַוּיָ
  

אָאַמר ֵליּה  ּפָ יֵּ לְ  ַרב ּפָ    :יַאּבַ
הוּ  ֵאִלּיָ ָתא ּדְ ְרכְּ יּה ּבִ    ,ְוִדיְלָמא ְלִקּיּוֵמי ּבֵ

ְכִתיב רּוֲחָך ֵאָלי" :ּדִ ַנִים ּבְ י ׁשְ    !ב, ט) '(מלכים ב 27272727"ִויִהי ָנא ּפִ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ַתְנָיא ,ִאי ָהִכי    !"ַעל ַרְגָליו ָעַמד ּוְלֵביתֹו לֹא ָהַלךְ " :ַהְיינּו ּדְ

  
ים ּיֵ ה ִאיּקַ ּמָ א ּבַ    ?ֶאּלָ

  
ְדָאַמר  יכִּ   :יֹוָחָנן ַרּבִ

א ָצַרַעת ַנֲעָמן ִריּפֵ ֵמת ,ׁשֶ קּוָלה כְּ ִהיא ׁשְ    ,ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ת" :ׁשֶ ּמֵ   . (במדבר יב, יב) 28282828"ַאל ָנא ְתִהי ּכַ

יָאַמר  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ    :ְיהֹוׁשֻ
ָמן  ה ִנְקָרא ׁשְ   ? (בראשית לו, כד) 29292929"ֵיִמים"ָלּמָ

ֵאיָמָתם מּוֶטֶלת ַעל ַה  ִרּיֹותׁשֶ    .ּבְ
  

ָאַמר  יּדְ    :ֲחִניָנא ַרּבִ
ה ְלָבָנה ְרּדָ ת ּפִ ָאַלִני ָאָדם ַעל ַמכַּ ַמי לֹא ׁשְ    .ְוָחָיה ,ִמּיָ

  
ָחֵיי    !ְוָהא ָקֲחִזיָנא ּדְ

  
   .ְוָחָיית :ֵאיָמא

  
ֵסי ִמיּתְ    !ְוָהא ָקֲחִזיָנא ּדְ

  
ְרַעְייהּו ָקא ַאְמִריָנן וָרן ֵריׁש כַּ ִחיּוְ  .ּדְ

                                                        
ה 25 ֱאלֶֹהיָך ֲאִני ְיהֹוָ ן ִמְכׁשֹל ְוָיֵראָת ּמֵ ר לֹא ִתתֵּ ל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעּוֵ   לֹא ְתַקּלֵ
י ִמ  26 ְרֶזן ּכִ ִחית ֶאת ֵעָצּה ִלְנּדַֹח ָעָליו ּגַ ּה לֹא ַתׁשְ ֵחם ָעֶליָה ְלָתְפׂשָ ים ְלִהּלָ י ָתצּור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרּבִ ּנּו תֹאֵכל ְואֹתֹו לֹא ִתְכרֹתּכִ ֶדה ָלבֹא  ּמֶ ָ י ָהָאָדם ֵעץ ַהׂשּ ּכִ

צֹור ּמָ ֶניָך ּבַ   ִמּפָ
ע  27 ְך ַוּיֹאֶמר ֱאִליׁשָ ַקח ֵמִעּמָ ֶטֶרם ֶאּלָ ְך ּבְ ה ּלָ ַאל ָמה ֶאֱעׂשֶ ע ׁשְ הּו ָאַמר ֶאל ֱאִליׁשָ רּוֲחָך ֵאָליַוְיִהי ְכָעְבָרם ְוֵאִלּיָ ַנִים ּבְ י ׁשְ   ִויִהי ָנא ּפִ
ר  28 ת ֲאׁשֶ ּמֵ רוֹ ַאל ָנא ְתִהי ּכַ ָאֵכל ֲחִצי ְבׂשָ ֵצאתֹו ֵמֶרֶחם ִאּמֹו ַוּיֵ   ּבְ
ְרעֹתֹו ֶאת ַהֲחמִֹרים ְלִצְבעוֹ  29 ר ּבִ ְדּבָ ּמִ ִמם ּבַ ר ָמָצא ֶאת ַהּיֵ ה ַוֲעָנה הּוא ֲעָנה ֲאׁשֶ ה ְבֵני ִצְבעֹון ְוַאּיָ     ן ָאִביוְוֵאּלֶ

 רש"י
. אל תסעוד לחם לשון אל תלחם

סעודה כדכתיב (שמואל א כ) לא בא 
ב (דיאל ה) בלשאצר אל הלחם וכתי

   מלכא עבד לחם רב:
. כאילו אתה פותח שער כמו שער
א לשון מרירות כמו "בבטו וי

   (ירמיהו כט) כתאים השוערים:
. לשון בהלה ומהירות מסרהיבא

כלומר צריך למהר ולילך לדבר 
   מצוה ואין פאי לסעוד:

   . פרדות ושל רבי היו:כודייתא
כה . שמכה ושוב אין הממלאך המות

   חיה כדלקמן:
. דכי היכי דאסירן לך ולפי עור וגו'

אסירן לאחריי והא ליכא למימר 
דמזבן להו לעובדי כוכבים דתן אין 

ז דף "מוכרין להם בהמה גסה (ע
   יד:):

. אשלחם ביערות מפקרא להו
   דעלמא להפקר:
. דמתוך שלא יהיו מפשת היזיקא

   שמרות ירבו זקיהן:
ט ובל . שלא יוכלו לבעעקרא

   תשחית ליכא שיהו ראויות לדישה:
. משר פרסותיהן ועדיין הן עקרא

   יכולין לילך:
. מפציר וחברו בשבועות (דף מבתש

   ף:"ת ולא בכ"ל:) מבתש גרסין בבי
   . והבדילן:גבה טורא ביייהו

. של צדיקים כך ותן הקדוש בחייהן
ברוך הוא לבו על תאותם שלא 

ס להעביר דעתם שגרם הדבר שכ
בפתח הפרדות שיפרוש ולא יעבור 
על דעתו הראשוה שאין דרכו 

   לסעוד משל אחרים כדלקמן:
. שהרי במיתתן על אחת כמה וכמה

גדולים יותר מבחייהן כדאמר רבי 
   חמא:

. רשע היה ולא יתן קוברים איש
   להיקבר אצל צדיקים:

. ויגע האיש בעצמות אלישע ויחי
ואילו בחייו כשרצה להחיות בן 

ומית הוצרך לשום פיו על פיו הש
   ועייו על עייו ולבקש רחמים:

. ודלמא לקיומי ברכתא דאליהו
דלא סגי שלא תתקיים דכתיב 
בצדיקים (איוב כב) ותגזר אומר 

   ויקם לך ולאו משום אלישע הוה:
. אליהו החיה בן הצרפית פי שים

ואלישע בן השומית וצריך להחיות 
   עוד אחר:

   ברכתא דאליהו: . דליקיומיאי הכי
. בתמיה ואי משום הייו דתיא

ברכתא דאליהו היה צריך להחיות 
ממש כמו שעשה אותו שהחיה 

משום  ְׁשַמע ִמיָּנּהאליהו אלא לאו 
אלישע הוה ולא הוה צריך לאלישע 
אלא לסלקו מאצלו והחייהו עד 

   שסתלק משם:
. בצרעת מרים אל א תהי כמת

   כתיב:
תא ימים . דכודיילמה קרא שמם

דכתיב (בראשית לו) אשר מצא את 
   הימים:

. רבי חיא רופא היה לא שאלי
ומהכא מייתי לה במסכת יומא 

   בהוציאו לו:
   . משמע שמת המוכה:וחיה

. לשון קבה ואמכה קאי וחיית
  שאין המכה מתרפאת:



26                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        ז, ב ז, ב ז, ב ז, ב  .18
ַבּדוֹ ֵאי"    .(דברים ד, לה) 30303030"ן עֹוד ִמּלְ
  

י ֲחִניָנאָאַמר     :ַרּבִ
ִפים ׁשָ    .ַוֲאִפיּלּו כְּ

  
ְרֵעיּה ּדְ  ַקל ַעְפָרא ִמּתּוֵתיּה כַּ ָרא ְלִמיׁשְ ֲהָות ָקא ְמַהּדְ ָתא ּדַ י ֲחִניָנאַהִהיא ִאיּתְ    ,ַרּבִ

ִתיְך  יָעא ִמיּלְ ּיְ קֹוִלי לֹא ִמְסּתַ ַבּדוֹ ֵאין עֹוד "ָאַמר ָלּה ׁשְ ִתיב (דברים ד, לה) "ִמּלְ    .כְּ
  

יְוָהָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ
ִפים ׁשָ ָמן כְּ ה ִנְקָרא ׁשְ    ?ָלּמָ

ל ַמְעָלה ַמְלָיא ׁשֶ ין ּפָ ְכִחיׁשִ ּמַ    !ׁשֶ
  

אִני י  ׁשַ א ְזכּוֵתיּה ַרּבִ ְנִפיׁשָ    .ֲחִניָנא ּדִ
  
  
  

י  ְוָאַמר    :ֲחִניָנאַרּבִ
עֹו ִמלְּ  א ִא ֵאין ָאָדם נֹוֵקף ֶאְצּבָ ה ֶאּלָ ַמְעָלה ןכֵּ ם ַמּטָ    ,ַמְכִריִזין ָעָליו ִמּלְ

ֱאַמר ּנֶ ְרּכוֹ " ,(תהילים לז, כג) 31313131"ֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננוּ " :ׁשֶ ִבין ּדַ    .(משלי כ, כד) 32323232"ְוָאָדם ַמה ּיָ
  

יָאַמר     :ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ם ִניּקּוף  ַדם עֹוָלה -ּדַ ה כְּ    .ְמַרּצֶ

  
   :ָרָבאָאַמר 

   ,גּוָדל ָיִמיןּבְ 
ִני    ,ּוְבִניּקּוף ׁשֵ

ָקָאִזיל ִלְדַבר ִמְצָוה    .ְוהּוא ּדְ
  
  

                                                        
י ְיהָֹוה הּוא ָהֱאלִֹהים ֵאין עֹוד ִמ  30 ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ ַבּדוֹ ַאתָּ   ּלְ
ץ 31   ֵמְיהָוה ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו ְוַדְרּכֹו ֶיְחּפָ
ְרּכוֹ  32 ִבין ּדַ   ֵמְיהָוה ִמְצֲעֵדי ָגֶבר ְוָאָדם ַמה ּיָ

 רש"י
. משום רבי חיא אין עוד מלבדו

   קט לה:
. אין מלבדו אפילו כשפים

שלא מדעתו שאם אין כלומר 
גזירה מלפיו אין מריעין לו 

   לאדם:
. מחזרת וטורחת שלא מהדרא

   יבין:
. ולעשות לו למשקל עפרא
   כשפים להמיתו:

. וטריקון מכחישים כשפים
פמליא של מעלה שלא גזרו על 
אדם זה למות והוא מת על ידי 

   כשפים:
   ז:"ר בלע". וגף אישופייוקף

   . גזרו עליו:מכריזין
   . מכפר:רצהמ

. מפי שהוא וגף בכח גודל ימין
   ומצטער הרבה:

. קודם שתרפא וביקוף שי
  הראשון:
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י  ָאְמרּו ָעָליו ַעל ן ָיִאירַרּבִ    :ִּפְנָחס ּבֶ

ּלוֹ  ֵאיָנּה ׁשֶ רּוָסה ׁשֶ ַצע ַעל ּפְ ָמיו לֹא ּבָ    ,ִמּיָ
ְעּתוֹ וּ  ָעַמד ַעל ּדַ עּוַדת ָא לֹא : ִמּיֹום ׁשֶ    .ִביוֶנֱהָנה ִמּסְ
  

יָאַמר    ,אח מּוֵאלָאַמר  ֵזיָרא ַרּבִ    :ׁשְ
ּה  ַחט ּבָ ין ְוׁשָ ן ַסכִּ ָרה -ִליּבֵ ׁשֵ ִחיָטתֹו כְּ    ,ׁשְ

   .ִחיּדּוָדּה קֹוֵדם ְלִליּבּוָנּה 
  

א ְצָדִדין    !ְוָהִאיכָּ
  

ִחיָטה ִמיְרַווח ָרַווח ְ ית ַהׁשּ    .ּבֵ
  
  
  

 רש"י
. ברכת המוציא שלא רצה בצע

  לאכול כזית משל אחרים:
. באור בלשון חכמים קרא ליבן

ליבון ובלשון הלועזים קורין 
   באדמותי':

. ולא אמר שחיטתו כשרה
   שריפה היא זו ולא שחיטה:

. מקדים דודה קודם לליבוהחי
וממהר לחתוך קודם שתכוה 

   הבהמה מן האור:
. דסכין כשכס והאיכא צדדין

לתוך החתך קודם שתשחט רוב 
הסימים היא שורפת את 
הסימים ומצאת שהיא שרפה 
קודם שחיטה שהרי ושט קובתו 
במשהו ליטרף ושריפה כקב 

   הוא:
. מתרחב החתך מירווח רווח

כאן ומכאן ואין מצדי הסכין מ
וגע הסימן אלא חידודו של 

  סכין:
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ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ
ּפּוד וְ  ן ׁשַ ה ּבוֹ ִליּבֵ    ,ִהכָּ

ִחין ִנּדֹון ּום ׁשְ    ,ִמׁשּ
   :אוֹ 

ּום ִמְכָוה ִנּדֹון    ?ִמׁשּ
  

ּה     ?ְלַמאי ַנְפָקא ִמיּנָ
  

ְנָיא    :ְלִכְדּתַ
בּוַע ֶאָחד" ׁשָ ִאין ּבְ ִחין ּוִמְכָוה ְמַטּמְ    ,ׁשְ

ֵני ִסיָמִנין ׁשְ ָער ָלָבן    :ּבִ ׂשֵ    ,ּבְ
   ,ּוְבִפְסיֹון
תּוב לוֹ  ָקן ַהּכָ ה ִחּלְ ֵאין ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזהְוָלּמָ    ."ַמר ׁשֶ

  
   : 33333333ּוְתַנן

ִחין ְוֵאיֶזהּו ִמְכָוה"    ?ֵאיֶזהּו ׁשְ
י ְטֶבְרָיא ַחּמֵ ֶגֶפת ּבְ ֶאֶבן ּבְ ֵעץ ּבְ    ,ָלָקה ּבְ

א ֵמֲחַמת ָהאֹור ּלֹא ּבָ ָבר ׁשֶ    .ּוְבָכל ּדָ
רוֹ     .ַלֲאתּוֵיי ֲאָבר ֵמִעיּקָ

ִחין    .ֶזהּו ׁשְ
   ?ְוֵאיֶזהּו ִמְכָוה

ִסיד רֹוֵתַח  ֶרֶמץ ּבְ ַגֶחֶלת ּבְ    ,ִנְכָוה ּבְ
ִגְפִסית רֹוֵתַח     ,ּבְ

א ֵמֲחַמת ָהאֹור ָבר ַהּבָ    .ּוְבָכל ּדָ
י ָהאּור    .ַלֲאתּוֵיי ַחּמֵ

   .(נגעים ט, א) "זֹו ִהיא ִמְכָוה
  

   :ְוַתְנָיא
ִחין ּוִמְכָוה"    ,ׁשְ

ִחין קֹוֵדם ְלִמְכָוה  ל ִמְכָוה ֶאת ַה  -ִאם ׁשְ טֵּ ִחיןּבִ ְ    ,ׁשּ
ִחין  ְ ְכָוה -ְוִאם ִמְכָוה קֹוֶדֶמת ַלׁשּ ִחין ֶאת ַהּמִ ל ׁשְ טֵּ    ."ּבִ

  
ֵמי    ?ְוָהָכא ֵהיֵכי ּדָ

  
ָרא ִחין ֵמִעיּקָ ִריס ׁשְ יּה ֲחִצי ּגְ ֲהָוה ּבֵ גֹון ּדַ    ,כְּ

ִריס ַאֵחר  יּה ֲחִצי ּגְ ה ּבֹו ְוָנַפק ּבֵ ּפּוד ְוִהכָּ ן ׁשַ    ?ַמאי –ְוִליּבֵ
ל ֵליּה ַלֲחָבָטא -ים ֲחָבָטא ָקִד  ִחין ּוִמְכָוה ְולֹא ִמְצָטְרִפין ,ְוָאֵתי ַהְבָלא ּוְמַבּטֵ    ,ַוֲהָוה ֵליּה ׁשְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ל ֵליּה ְלַהְבָלא -ַהְבָלא ָקִדים  ִחין ּוִמְצָטֵרף ,ְוָאֵתי ֲחָבָטא ּוְמַבּטֵ ִחין ּוׁשְ    ?ַוֲהָוה ֵליּה ׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָאַמר י  ּדְ מּוֵאלָאַמר  ֵזיָראַרּבִ    :ׁשְ

ּה  ַחט ּבָ ין ְוׁשָ ן ַסכִּ יָרה -ִליּבֵ ׁשֵ ִחיָטתֹו כְּ    ,ׁשְ
   ,ִחיּדּוָדּה קֹוֵדם ְלִליּבּוָנּה 

   .ֲחָבָטא ָקִדים :ַאְלָמא
  

אִני    .ִחּדּוד ׁשַ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ּום ִמְכַות ֵאׁש " ה ּבֹו ִנּדֹון ִמׁשּ ּפּוד ְוִהּכָ ן ׁשַ    ."ִליּבֵ

יםֲחָב  :ַאְלָמא    .ָטא ָקּדִ
  

ַבְרְזֵייּה ִמיְבַרז י ּדְ ַהְיינּו ִחּדּוד ,ָהָתם ַנּמִ    .ּדְ
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 רש"י
   . את האדם מכה בכח:והכה בו

. לעין געים כדמפרש משום שחין דון
י חום שמתחמם מחמת "לקמן שחין בא ע

כח ההכאה ומכוה באה מחמת האור והכא 
   דאיכא תרוייהו בהי מיייהו דייין ליה:

. באיזה דבר חלוק דין למאי פקא מיה
   מכוה משחין דתיבעי לך:

מטמאים בשבוע אחד בשי סימים 
. שאין בהן הסגר שי בשער לבן ובפסיון

כמו שכתוב (ויקרא יג) בשאת ובספחת ב' 
הסגרות שאם עמד בעייו ולא פשה שבוע 
ראשון מסגיר אותו בשיה שמא יפשה 
ויחליטו אבל בשחין ומכוה לא אמר אלא 

ע ראשון הסגר אחד ואם עמד בעייו בשבו
שוב אין מסגירו לטמאו אלא פוטרו 

   והולך:
   . הך דמפרש:בשי סימין

. אם פשה ולא כתק שער לבן ופסיון
   שסימן טומאתו בשער צהוב:

. בשתי פרשיות ופירש ולמה חלקן הכתוב
משפט כל אחת בה ולא צירפם יחד שהרי 
משפטן שוה והיה לו לכתוב כי יהיה בו 

   בעורו שחין או מכוה:
. לשיעור גע ין מצטרפין זה עם זהשא

כגריס חצי פול שאם עלה בו חצי גריס 
י האור וחצי גריס "מחמת חום מכה שלא ע

   י כויית האור אין מצטרפין:"אצלה ע
. לשון חמימות כמו (יומא דף ג:) שחין

שה שחוה וכדמתרגם יותן חמותי 
   ראיתי אור שחיית (ישעיהו מד):

ן אפילו בלא . הכהו בכח באבלקה באבן
י "חבורה דכל מכה מתחמם הבשר מיד ע

   ההכאה:
. שהטמין ידו בפסולת של זיתים בגפת

   והוא חם מאד מאיליו וכוה:
. ממקום שעוקרים העופרת אבר מעיקרו

   והוא חם:
   . פחם שלא כבה:גחלת
   . אפר חם וכך שמו בלשון ערבי:רמץ

   . מין סיד ושורפין אותו כמין סיד:גפסית
. כולהי הך ין ומכוה כו'ותיא שח

מתייתא מצטרכי הכא לפרושי מאי 
תיבעי לן דהא בעיא דלעיל הכי איבעיא לן 
ליבן שפוד והכה בו איזה הבל קודם לבא 
הבל המכה או הבל האור ופקא מיה 
לכדתיא דהולכין אחר האחרון דתיא 
שחין ומכוה במקום אחד באותו מקום 
 שלקה בראשון לקה בשי באותו גריס

   עצמו:
. ופקא מיה ביטל אחרון את הראשון

לעין צירוף שאם היה בו חצי גריס שחין 
ולקה באור באותו חצי גריס הפך אותו 
גריס ועשה מכוה ואם חזר ולקה לאחר 

י האור וולד בו "זמן אצל מכוה זו שלא ע
חצי גריס שחין אחר ועשה שלם אין 
מצטרף עם הראשון וטהור והשתא אהי 

טול שאילו לא ביטל חצי גריס ליה בי
   הראשון היה זה מצטרף עמו:

. לעין בעיא דלעיל היכי מתבעי ד"והכא ה
   לן:

. ובהכאה זו יש תורת וליבן שפוד והכה בו
שחין ותורת מכוה ואיבעיא לן הי קדים 

   ואתי דליתי בתרא ובטליה:
. כח ההכאה קדים להרע לו חבטא קדים

אחרון  לאדם והוי שחין ואתי הבל האור
ל מכוה ולא מצטרף בהדיה "ומבטל ליה וה

   ל שחין ומכוה:"חצי גריס קמא דה
. דמתוך שהוא חד אין הבל חידוד שאי

   האור שבו חזק וחתיכתו קדם להבלו:
. ואתי הבלא ומבטל אלמא חבטא קדים

   ליה:
. שלא הכהו בכח אלא דקרו דברזייה מברז

ואין כאן חבטא אלא הבל אבל הכהו 
אימא דהא הוה בתרא  דאיכא חבטא
   ומבטל הבלא:

  ז:"ט בלע". פויימברז
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ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ

ל ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים  ין ׁשֶ ּה   -ַסכִּ חֹוט ּבָ ר ִלׁשְ   ,מּוּתָ
ר ׂשָ ּה ּבָ    .ְוָאסּור ַלְחּתֹוְך ּבָ

  
ּה " חֹוט ּבָ ר ִלׁשְ    .ְמַקְלֵקל הּוא - "מּוּתָ
ר" ׂשָ ּה ּבָ ן הּוא - "ְוָאסּור ַלְחּתֹוְך ּבָ    .ְמַתּקֵ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ֹוֵחט ָאסּור  ַהׁשּ ָעִמים ׁשֶ ֶנת –ּפְ ְמסּוכֶּ    ,ּבִ

ר  ְך מּוּתָ ָנא -ּוְמַחּתֵ ַקְייִמין ְלקּוְרּבָ ַאְטֵמי ּדְ    .ּבְ
  

ִאיּסּוָרא ְמנּוִנית ּדְ ּום ׁשַ    !ְוֵתיּפּוק ֵליּה ִמׁשּ
  

ין לְ    ,בח ה ּבֵ ה ֲחָדׁשָ ֲחָדׁשָ יּבַ ין לְ  ַרּבִ ָמֵעאל ּבֵ יִיׁשְ    :ֲעִקיָבא ַרּבִ
י ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ֵהן ׁשֵ ּמְ    ,ְמׁשַ

ַעְבדוּ  ּיַ י ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ֵאיָנן ֲאסּוִרין ַעד ׁשֶ ׁשֵ ּמְ    .ּוְמׁשַ
  

ִעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
ְווָזא ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִב  יּה ּגַ ָפַסק ּבֵ    .יםּדְ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

אּור ָנּה ּבְ יּבְ ּלִ ָנה ׁשֶ יׁשָ    .ּבִ
  
  

 רש"י
. שמשמשים של עבודת כוכבים

בה קרבות של עבודת כוכבים 
ואסורה בהאה כדאמרין 

ז (דף א:) אבד "במסכת ע
תאבדון את כל המקומות בכלים 
ששתמשו לעבודת כוכבים 

   הכתוב מדבר:
. ואין זו האה מקלקל הוא

יה מרובין שבחייה היו דמ
מלאחר שחיטה שבחייה היא 
עומדת לג' דברים לגדל ולדות 

   ולחרישה ולאכילה:
. מתקן הוא דכיון לחתוך

   דשחטה להכי קיימא:
. דהוי מתקן והוי במסוכת

   האה שאם לא ישחטה תמות:
. באטמי דקיימי לקורבא

תחים טובים ירך וכתף וחזה 
דקיימי לשלחן דורון לאדם 

   הפסידן:חשוב וזה שחתכן 
. אף על גב דהוא ותיפוק ליה

מקלקל אסור לחתוך משום 
שמוית דאיסורא דבלות 

  שבלעו בסכין:
   . שלא חתכו בה מעולם:בחדשה

. אמאי מיתסרא משום חדשה
עבודת כוכבים דהא האי סכין 
לאו עבודת כוכבים עצמה היא 
אלא משמשי עבודת כוכבים ובין 

ע דפליגי "לרבי ישמעאל ובין לר
ז א:) "ק רבי ישמעאל (עבפר

בעבודת כוכבים עצמה איכא 
אסורה מיד ואיכא  מאן דאמרל
לכשתעבד כולהו  מאן דאמרל

מודו בכלים דאים אסורים עד 
שיעבדו עד שיעשו בהם שימוש 

   לעבודת כוכבים:
   . חתיכות עצים:גווזא

. ואיבעית אימא אפילו בישה
וכגון שליבה באור ואין כאן 

  איסור שמוית:
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ַמר    :ִאּתְ

ל עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ין ׁשֶ ַסכִּ ֹוֵחט ּבְ    :ַהׁשּ
   .קֹוֵלף :ָאַמר ַרב

הוְ  ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ    .ִדיַח ַמ  :ָאַמר ַרּבָ
  

ָהא ָקִמיְפְלֵגי    :ֵליָמא ּבְ
ַמר ָסַבר ִח  :ּדְ ְ ית ַהׁשּ    ,יָטה צֹוֵנןּבֵ
ִחיָטה רֹוֵתַח  :ּוַמר ָסַבר ְ ית ַהׁשּ    .ּבֵ

  
י ַעְלָמא !לֹא כּוּלֵ ִחיָטה רֹוֵתַח הּוא ּדְ ְ ית ַהׁשּ    ,ּבֵ

ָאַמר יר -" קֹוֵלף" :ַמאן ּדְ ּפִ    ,ׁשַ
ָאַמר ְלֵעי - "ִדיַח ַמ " :ּוַמאן ּדְ ם לֹא ּבָ ְטִריֵדי ִסיָמִנין ַלֲאפּוֵקי ּדָ יֵדי ּדִ    .ַאּיְ

  
א ּדְ     :ַאְמֵריִאיכָּ

י ַעְלָמא כּוּלֵ ִחיָטה צֹוֵנן ּדְ ְ ית ַהׁשּ    ,ּבֵ
ָאַמר יר – "ִדיַח ַמ " :ַמאן ּדְ ּפִ    ,ׁשַ
ָאַמר ַלע - "קֹוֵלף" :ַמאן ּדְ יָנא ּבָ ַסכִּ ב ּדּוְחָקא ּדְ    .ַאּגַ

  
ין ְטֵריָפה    ,ַסכִּ

ּה  ִליֵגי ּבָ    :ָרִביָנאוְ  ַרב ַאָחאּפְ
ין :ַחד ָאַמר ַחּמִ    ,ּבְ

צֹוֵנן :ְוַחד ָאַמר    .ּבְ
  

   :ְוִהְלְכָתא
צֹוֵנן    .ֲאִפיּלּו ּבְ

ֵריּה  ֵליָתא ְדַפְרָסא ְלִמיְכּפְ א ּבְ    .לֹא ָצִריךְ  -ְוִאי ִאיכָּ
  

ָאַמר ין" :ּוְלַמאן ּדְ ַחּמִ    ?ַמאי ַטְעָמא - "ּבְ
ְלָעה ִאיּסּוָרא ָקא ּבָ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ

ְלָעה ֵאֶבר ִמן ַהַחי י ּבָ יָרא ַנּמִ ֶהיּתֵ    !ּדְ
  

ְלָעה"ת ֵאיַמ     ,ְלִכי ַחְייָמא "?!ּבָ
ִחיָטה ?ֵאיַמת ָקא ַחְייָמא ְמָרה ׁשְ    ,ְלִכי ּגָ

יָרא ֲהָוהַה  א ֶהיּתֵ ְעּתָ    .ִהיא ׁשַ
  
  

 רש"י
. בית השחיטה מפי קולף

   שבלעה שמוית הסכין:
   . במים:מדיח

   . ובלע:בית השחיטה רותח
. כלומר אין חום בית צון

השחיטה חזק לבלוע ומיהו 
הדחה בעי שהרי תקח בה 

פ שלא בלע בבשר "שמוית ואע
הרי הוא בדפות בית השחיטה 

א לדופי הסכין בלא "שא
   שמוית:

. אפוקי דםטרידי סימים ל
כלומר בהוצאת דם הם עסוקים 

   ולא בבליעה:
. שמשפשפו בבשר דוחקא דסכין

בדוחק בלעה וכיון דלא איפסיק 
הלכתא ואיסורא דאורייתא הוא 

ל בשל "עבדין לחומרא דקי
מ "תורה הלך אחר המחמיר ומ

לכתחלה לא ישחוט דהא השוחט 
   קאמר:

   . ששחט בה טריפה:סכין טריפה
ילה לסכין . צריך להגעבחמין

   מפי שבלעה שמוית הטריפה:
. קסבר בית השחיטה צון בצון

   ולא בלע הסכין דלא תחמם:
. וגבי סכין והלכתא אפילו בצון

של היתר הוא דפסק הלכתא 
להיתרא דלא איתסר בבליעה זו 

י "וקשה הוא לבלוע אלא ע
רתיחה אבל גבי סכין דאיסורא 
של עובדי כוכבים בפלוגתא 

סק מפי שהסכין דלעיל לא פ
   אסורה והבשר רך לבלוע:

. בליתא דפרסא למיכפריה
א "חתיכת בגד ישה קשה אשפר

   בלעז ויפה לקח:
. חתיכה בלויה דפרסא בליתא

כדמתרגמין מסך הפתח פרסא 
   (שמות לה):

. לקחו וחבירו למיכפריה
בגיטין (דף ו.) (בבוזראדן) ובעי 
לכפורי ידיה בההוא גברא 

מזרקים כפורי ובעזרא קרי ל
זהב על שם שמקח בם באצבעו 

   מן הדם:
. שמוית משום דקא בלע

דטריפה אבל אבליעת דם לא 
חייש שהסכין קשה הוא ואין דם 
בלע בו אלא שמוית שהיא 

   בלעת בין ברך בין בקשה:
. כי שחיט בה דהיתירא מי

בהמה כשרה בעי הגעלה דהא 
בלעה שמוית דאבר מן החי 

  חיטה:קודם גמר ש



  ""ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין –מסכת חולין פרק א' 
31
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   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

יִנין ה ַסכִּ לֹׁשָ ח ָצִריְך ׁשְ ּבָ    :ַהּטַ
ּה  -ַאַחת  ֹוֵחט ּבָ ׁשּ    ,ׁשֶ
ּה  -ְוֶאָחד  ְך ּבָ ַחּתֵ ּמְ ר ׁשֶ ׂשָ    ,ּבָ
ּה ֲחָלִבים -ְוֶאָחד  ְך ּבָ ַחּתֵ ּמְ    .ׁשֶ

  
ַקן ֵליּה ָחָדא   ,ְוִליּתְ

ר ׂשָ ּה ּבָ ּה ֲחָלִבים ,ְוִליְחּתּוְך ּבָ    !ְוָהַדר ִליְחּתּוְך ּבָ
  

ר ׂשָ ְך ּבָ א ַיְחּתֹוְך ֲחָלִבים ְוַאַחר כָּ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ    .ּגְ
  

י ִמיֲחֵלף ֵליּה  א ַנּמִ ּתָ    !ַהׁשְ
  

ַא  יָון ּדְ ֵריכֵּ ָרא ,ְצְרִכיְנהּו ּתְ    .ִאית ֵליּה ֶהיכֵּ
  
  

   :ַרבָאַמר  ְיהּוָדה ַרבְוָאַמר 
ל ַמִים ִלים ׁשֶ ֵני כֵּ ח ָצִריְך ׁשְ ּבָ    ,ַהּטַ

ר -ֶאָחד  ׂשָ ִדיַח ּבֹו ּבָ ּמֵ    ,ׁשֶ
ִדיַח ּבֹו ֲחָלִבים -ְוֶאָחד  ּמֵ    .ׁשֶ

  
   ,ְוִניְתַקן ֵליּה ָחָדא

ר ׂשָ    !ָנִדיַח ּבֹו ֲחָלִביםְוָהַדר  ,ְוָנִדיַח ּבֹו ּבָ
  
זֵ  א ָיִדיַח ֲחָלִבים ּגְ ּמָ ךְ יָרה ׁשֶ ר ְוַאַחר כָּ ׂשָ    .ּבָ
  

ִפי ֵליּה  י ִמיַחּלְ א ַנּמִ ּתָ    !ַהׁשְ
  

ָרא י ִאית ֵליּה ֶהיכֵּ ְרּתֵ ַאְצְרִכיֵניּה ּתַ יָון ּדְ    .כֵּ
  
  

ֵמיּה ּדְ  ֲאֵמיַמרָאַמר  ְ אִמׁשּ ּפָ    :ַרב ּפָ
ְפ  ָראלֹא ִליְסחֹוף ִאיִניׁש כַּ יׂשְ ֵוי ּבִ    ,ֵלי ִעיּלָ

ָרא יׂשְ א ּוָבַלע ּבִ ְרּבָ ָדִאיב ּתַ    .ּדְ
  

   ,יִאי ָהכִ 
ָרא ׂשְ א ּוָבַלע ּבִ ְרּבָ ִאיב ּתַ י ּדָ ִריֵצי ַנּמִ י ּתְ    !כִּ

  
ֵאי ּתָ    .ְקָרָמא ַמְפִסיק ִמּתַ

  
  , יִאי ָהכִ 

א   ,אט י ְקָרָמא ִאיכָּ    !ֵמִעיָלאי ַנּמִ
  

א יָ  ְמׁשָ ְמַמׁשְ יֵדי ּדִ ָחאַאּיְ ַטּבְ ת ,ָדא ּדְ    .ְמַפּתַ
  
  

 רש"י
. ולא יחתוך בה אחת ששוחט בה

דבר אחר שלא תפגם ותתקלקל 
ופעמים שיבא לידי איסור 

   שישחט בלא בדיקה:
   . למכור בשוק:חלבים

. לחלבים ולבשר ותקן חדא
   כ חלבים:"ויחתוך בשר ואח

. יחתוך בה בשר בבהמה ואחר כך
אחת מחמת שהוא טרוד 
במלאכתו וישכח ולא יקח ואתי 

י של חלבים בשל בשר לאיחלופ
ויחתוך בלא קיוח שסבור הוא 

   שהוא סכין של בשר:
. עושה בה היכירא אית ליה

   סימן:
. תחלה ויהיו שמא ידיח חלבים

המים מפוטמות מן השמוית 
ג שהוא "י שפשוף הידים ואע"ע

צון ואחר כך ידבק בדפות 
ג שאין בלע בו דבק "הבשר ואע

   הוא מבחוץ:
. כל כפלי לא ליסחוף אייש

הכסלים שחלב הכליות דבוק 
שם לא יהא כופה אותם על גבי 
בשר אחר שהחלב מוטל על 

   הבשר ומתחמם וזב על הבשר:
. כשהן מוחים על כי תריצי מי

הדף כדרכן החלב למעלה הא 
בלעי כפלי גופייהו מחלב הדבוק 

   בהן:
   א:". קרום טילקרמא

. בין חלב לבשר והוא מפסיק
וטלין מן אותו קרום שאו 

ש ועב "הכסלים שקורין פלאק
וחזק הוא לכך אסור שחלב בלע 
בו אבל אין בלע כל כך שיהא זב 

  לבשר שתחתיו:
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   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 

ְלמֹוד  ּיִ ְלִמיד ָחָכם ָצִריְך ׁשֶ הּתַ לֹׁשָ ָבִרים ׁשְ ָתב  :ּדְ    ,כְּ
ִחיָטה    ,ׁשְ

   .ּוִמיָלה
  
ַלְמָיאוְ  ר ׁשְ ֵמיּה ּדְ  ַרב ֲחַנְנָיא ּבַ ְ    :ָאַמר ַרבִמׁשּ

ין   :ַאף ִפיּלִ ל ּתְ ר ׁשֶ    ,ֶקׁשֶ
ת ֲחָתִניםּוִב     ,ְרכַּ

   .ְוִציִצית
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ִכיָחן י ׁשְ    .ַהּנֵ
  
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר     :ׁשְ
ִחיָטה  ֵאינֹו יֹוֵדַע ִהְלכֹות ׁשְ ח ׁשֶ ל ַטּבָ ִחיָטתוֹ  -כָּ ְ    .ָאסּור ֶלֱאכֹול ִמׁשּ

ִחיָטה יה   :ְוֵאּלּו ֵהן ִהְלכֹות ׁשְ ִהּיָ    ,ׁשְ
ָרָסה    ,ּדְ
   ,ֲחָלָדה

   ,ַהְגָרָמה
   .ְוִעיּקּור

  
ַמע ָלןַמאי     ?ָקא ַמׁשְ

ִניְנהוּ  הּו ּתָ    !ּכּוּלְ
  

ַחט ְלָפֵנינּו  ָ ׁשּ ִיםלֹא ְצִריָכא ׁשֶ ּתַ לׁש  ׁשְ יר ְוׁשָ ּפִ ַחט ׁשַ ָעִמים ְוׁשָ    ,ּפְ
ֵתיָמא יר :ַמהּו ּדְ ּפִ ַחט ׁשַ י ׁשָ יר ַהאי ַנּמִ ּפִ ַחט ׁשַ ִאיָדְך ׁשָ    ,ִמּדְ

ַמע ָלן ֵהי ְוָדִריס ְולֹא ָיַדעכֵּ  :ָקא ַמׁשְ ׁשָ ַמר ִזיְמִנין ּדְ לֹא ּגָ    .יָון ּדְ
  
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר     :ׁשְ
ִחיָטה ִסיָמִנים ְלַאַחר ׁשְ ְבּדֹוק ּבְ ּיִ ח ָצִריְך ׁשֶ ּבָ    .ַהּטַ

  
   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ִניָנא י ּתָ    :ַאף ֲאַנן ַנּמִ
ְמעֹון" י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָהה  יּקּורִאם ׁשָ ֵדי ּבִ יּקּור ִסיָמִנין (חולין לב.) "ּכְ ֵדי ּבִ    .ַמאי ָלאו כְּ
  

י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
יָאַמר י ָהכִ  !לֹא יּקּור ָחָכם :יֹוָחָנן ַרּבִ ֵדי ּבִ    .כְּ

  
יעּוִרים ןכֵּ ם ִא  ָבֶריְך ְלׁשִ    !ָנַתּתָ ּדְ
  

א  יּקּור"ֶאּלָ ֵדי ּבִ    .ָטַבח ָחָכם "ּכְ
  
  
  

 רש"י
. לכתוב שידע לחתום שמו כתב

   אילו ישב בדין או לעדות:
. לאמן ידו לכך אפילו שחיטה

   שבקי בהלכותיה:
. יש בו אומות קשר של תפילין

יהא שעשוי כמו אות דלי''ת ש
ראה בה שדי השי''ן חקוקה 
בקמטי התפר כעין שי''ן ורצועה 
קטה כפולה ותלויה כעין יו''ד 

   והקשר עשוי כעין ד':
. תפילין וציצית הי שכיחן

וברכת חתים מצויין תדיר 
הלכך הכל בקיאין בהם ואין 
צריכין לימוד שמעצמו יהיה בקי 

   בהם:
שהייה דרסה חלדה הגרמה 

ט תן . בפרק השוחועיקור
לכולהו שהייה (לקמן לב.) אם 
שהה כדי שחיטת בהמה כו' שחט 
והתיז הראש בבת אחת שלא 
הוליך והביא הייו דרסה שחט 
הוושט ופסק הגרגרת הרי עיקור 
או שהחליד את הסכין הוי חלדה 
כחולדה זו התחובה בחורין 
השוחט מתוך הטבעת הוי 
הגרמה והתם מפרש לה ואזיל 

דו לצאת ולשון הגרמה שמכריע י
חוץ ממקום הכשר שחיטה וכמו 
היה שוקל עין בעין ותן לו 
גירומיו גבי הכרעה בבבא בתרא 

   (דף פח:):
. במתיתין פרק כולהו תן

השוחט שבהמה מתבלת בהן 
וכיון שאין בקי בהן פשיטא 
דאסור לאכול וכי שמואל 
דאמורא הוא מתי' אתא 
לאשמועין שכבר המשה שויה 

   ועומדת:
. איו יודע שאסור עולא יד

   לעשות כן ומאכילה לו:
. והוא אם שהה כדי ביקור

   שיעור שהייה:
. אלמא לאו כדי ביקור סימין

   יש בהן תורת ביקור:
. לבדוק הסכין כדי ביקור חכם

שהטבח צריך להראות הסכין 
לחכם העיר מפי כבוד החכם 
כדאמרין לקמן (דף י:) אע''ג 

   שהטבח בקי בהלכות בדיקה:
. ם כן תת דבריך לשיעוריםא

פעמים שהחכם רחוק מהטבח 
   פעמים שהוא קרוב:

. שהשוחט תלמיד טבח חכם
חכם ואין מופלא בעיר ממו 
כלומר לא תלוי השיעור אלא 

  בשהיית בדיקת סכין לחודיה:
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מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהַמר ְוָא ["     :ׁשְ

ִחיָטה ִסיָמִנים ְלַאַחר ׁשְ ְבּדֹוק ּבְ ּיִ ח ָצִריְך ׁשֶ ּבָ   "].ַהּטַ
  

ַדק     ?ַמאי –לֹא ּבָ
  

י  ן ַאְנִטיְגנֹוסַרּבִ ּום  ֱאִליֶעֶזר ּבֶ י ֶאְלָעָזר ּבַ ִמׁשּ יַרּבִ אי ַרּבִ    :ָאַמר ַיּנַ
   ,ְטֵרָפה

ֲאִכיָלה    .ַוֲאסּוָרה ּבַ
  

ַמְתנִ  ָנאּבְ    :יָתא ּתָ
א" ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ    ".ְנֵבָלה ּוְמַטּמְ
  

ַמאי ָקִמיְפְלֵגי    ?ּבְ
  

ְדַרב הּוָנא ָאַמר ,ּבִ    :ּדְ
יָה  ַחּיֶ ֵהָמה ּבְ ֶחְזַקת ִאיּסּור עֹוֶמֶדת -ּבְ ֲחָטה ,ּבְ ה ִנׁשְ ּמֶ ַדע ְלָך ּבַ ּוָ ּיִ    .ַעד ׁשֶ

ֲחָטה  ר -ִנׁשְ ֶחְזַקת ֶהיּתֵ וָּ  ,ֲהֵרי ִהיא ּבְ ּיִ ה ִנְטְרָפהַעד ׁשֶ ּמֶ    .ַדע ְלָך ּבַ
ֶחְזַקת ִאיּסּור ַקְייָמא :ַמר ָסַבר א ֵמָתה ִהיא ,ּבְ ּתָ    .ְוַהׁשְ

ֶחְזַקת ִאיּסּור ַאְמִריָנן :ּוַמר ָסַבר ֶחְזַקת טּוְמָאה לֹא ַאְמִריָנן ,ּבְ    .ּבְ
  
  
  

 רש"י
   . בסימים מאי:לא בדק

. טרפה שחוטה איה מטמאה
כדאמרי' בהעור והרוטב (לקמן 

מקצת בהמה  קכח:) מן הבהמה
מטמאה ומקצתה איה מטמאה 

   ואיזו זו טרפה ששחטה:
. דלאו בחזקת שחוטה בלה

מחזקין לה כדרב הוא 
   בפירקין:

. בהמה בחייה בחזקת איסור
שהרי אסורה משום אבר מן החי 
הלכך אם ולד ספק בשחיטה 
ובאת להעמידה על חזקתה 
שהרי בכל דבר אתה אומר העמד 

לה דבר על חזקתו שהיה מתח
שאין יכול להוציאה ממה על 
ידי ספק מצאת אומר שבהמה 
זו אסורה שהרי בחזקת איסור 
היתה תחלה ומספק אתה בא 
להתירה שמא שחטה כראוי אל 
תתירה מספק עד שיודע לך 

   ששחטה כראוי:
שחטה הרי היא בחזקת היתר 

. עד שיודע לך במה טרפה
ולקמן מפרש מאי פקא מיה 

קמיפלגי וברישא דמילתיה 
דהשתא ולד לו ספק בשחיטה 

   שמא לא שחט הרוב:
. הראשון מר סבר בחזקת איסור

עומדת שלא היתה שחוטה וכיון 
דבחזקת שאיה שחוטה 
   מוקמית לה הרי מתה ומטמאה:
. ומר סבר בחזקת איסור אמרין

ולאכילה הוא שאסרה קודם 
   שחיטה:

. שהרי בשר מן החי לא אמרין
  איה מטמאה:
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   :ּגּוָפא
   :ַרב הּוָנאָאַמר 

יָה  ַחּיֶ ֵהָמה ּבְ ֶחְזַק  -ּבְ ֲחָטה ,ת ִאיּסּור עֹוֶמֶדתּבְ ה ִנׁשְ ּמֶ ַדע ְלָך ּבַ ּוָ ּיִ    .ַעד ׁשֶ
ֲחָטה  ה ִנְטְרָפה -ִנׁשְ ּמֶ ַדע ְלָך ּבַ ּוָ ּיִ ר עֹוֶמֶדת ַעד ׁשֶ ֶחְזַקת ֶהיּתֵ    ".ּבְ

  
ָרה' :ְוֵליָמא ֲחָטה הּוּתְ    '!ִנׁשְ

  
ַמע ָלןָהא     :ָקא ַמׁשְ

בּדְ  ּה ֵריעּוָתא ַאף ַעל ּגַ ִאיְתְיִליד ּבָ    ,ּדְ
יּה  ִדָבָעא ִמיּנֵ אכְּ י ַאּבָ    :ַרב הּוָנאֵמ  ַרּבִ

ֵני ֵמַעִים  א ְזֵאב ְוָנַטל ּבְ    ?ַמהוּ  –ּבָ
  
   !ָהא ֵליְתְנהוּ  - "?ָנַטל"
  

ֵני ֵמַעִים  א ָנַקב ּבְ    ?ַמהוּ  –ֶאּלָ
  

הּוא ַנְקִביְנהוּ  - ?ָנַקב    !ָהא ָקא ֲחִזיָנן ּדְ
  

ֵהן ְנקוּ  ׁשֶ א ְנָטָלן ְוֶהְחִזיָרן כְּ    ?ַמהוּ  –ִבין ֶאּלָ
י ְמקֹום ֶנֶקב ָנַקב ןנָ ִמי ַחְייׁשִ א ּבִ ּמָ    ,ׁשֶ

   :אוֹ 
   ?לֹא

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְמק א ּבִ ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ    .בֹום ֶנֶקב ָנַק ֵאין חֹוׁשְ
  

   :ֵאיִתיֵביּה 
ְתֵאָנה" ר ּבִ    ,ָרָאה ִצּפֹור ַהְמַנּקֵ

יִחים ֲאַבטִּ ר ּבַ ר ַהְמַנּקֵ     - ְוַעְכּבָ
ין ׁשֶ    ,בט ׁשִ ְמקֹום ֶנֶקב ָנַקבחֹוׁשְ א ּבִ    !"ּמָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

א ְנּתָ ית ִאיּסּוָרא ְלַסכַּ    ?!ִמי ָקא ְמַדּמֵ
אִני ָנה ׁשַ    .ַסכָּ

  
   :ָרָבא ָאַמר ֵליּה 

א ְלחּוְמָרא ְנּתָ ָנא ָסֵפק ַסכַּ    ?ַמאי ׁשְ
י ְלחּוְמָרא    !ָסֵפק ִאיּסּוָרא ַנּמִ

  
י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ   :ַאּבַ

ין  אִני ּבֵ אְולֹא ׁשַ ְנּתָ    ?!ִאיּסּוָרא ְלַסכַּ
   ,ְסֵפיקֹו ָטהֹור -ים ּבִ ַר ָה ְרׁשּות ְוָהא ִאיּלּו ְסֵפק טּוְמָאה ּבִ 

ין     !ֲאסּוִרין –ְוִאיּלּו ְסֵפק ַמִים ְמגּוּלִ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ִמיֵרי ָלּה ִמּסֹוָטה -ָהָתם     ,ִהְלְכָתא ּגְ

ְרׁשּות ַמה ּסֹוָטה  ְר ַאף טּוְמָאה  -יד ִח יָ ַה ּבִ    יד.ִח יָ ַה ׁשּות ּבִ
  

יִמיֵמִתיב     :ַרב ׁשִ
ה" ִפי חּוְלּדָ ֶרץ ּבְ    ,ׁשֶ

רּוָמה ל תְּ רֹות ׁשֶ ּכָ י ּכִ ּבֵ ֶכת ַעל ּגַ ה ְמַהּלֶ    ,ְוחּוְלּדָ
   ,ְסֵפיקֹו ָטהֹור -ָסֵפק ָנַגע ָסֵפק לֹא ָנַגע 
ין     !"ֲאסּוִרין –ְוִאיּלּו ְסֵפק ַמִים ְמגּוּלִ

  
ִמי י ִהְלְכָתא ּגְ    ,ֵרי ָלּה ִמּסֹוָטהָהָתם ַנּמִ

 ירש"
. דלשון וימא שחטה הותרה

חזקה לא שייך אלא בדבר ספק 
   דימא העמד דבר על חזקתו:

. דאע''ג דאיתיליד בה ריעותא
שולד בה ספק טריפות ספק 
קודם שחיטה היה בה ויש 
לתלותו בלאחר שחיטה מוקמין 
לה אחזקת היתר דסתם בהמה 
איה טרפה ותלין בלאחר 

   שחיטה וכשרה:
לא חזין בהו . וטל הא ליתהו

   שום ריעותא ומאי ספקא איכא:
. מי חיישין שמא במקום קב

שהיה בו תחלה אתרמי ליה 
השתא שהכיס בו שייו וטרפה 
דקבו הדקין אחד משמוה עשר 

   טרפות הוא:
. לשון קבים קרו''ט מקר

  בלע''ז:
. של חש קב שמא במקום קב

   ואסור משום סכת פשות:
פקו ספק טומאה ברה''ר ס

   . כדמפרש לקמן:טהור
. מים ששארו ספק מים מגולין

מגולין בלילה ספק שתה מהן 
חש ספק לא שתה וקיימא לן 

   דאסירי:
. הלכתא גמירי ליה מסוטה

דברה''ר ספקו טהור וגזרת 
הכתוב הוא דהא ברה''י לחומרא 
אזלין וכל ספק דאיסורא מי 
לחומרא בעין למיזל שמא 

   יעבור:
א לה בעלה אל . שקימה סוטה

תסתרי עם פלוי וסתרה כתיב 
וטמאה ב' פעמים אחד לבעל כו' 
שאסרת עליו בסתירה זו עד 
שיבדקוה המים וכל סתירה 
איה אלא ברה''י והתם הוא 
דאסר רחמא מספיקא אבל 
ברה''ר שריא דלאו סתירה היא 
וטומאה מהתם גמרין דטומאה 

   קרייה רחמא:
   . מת:שרץ

   מת בתרומה:. השרץ הספק גע
. ואפילו ברה''י ספקו טהור

ואילו ספק גלוי אסור אלמא 
  שאי איסורא מסכתא:
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ָבר ׁשֶ  -ַמה ּסֹוָטה  ֵאלּדָ ָ ַעת ִליׁשּ ּה ּדַ ׁש ּבָ   ,ּיֵ
ֵאל -ַאף ָהָכא  ָ ַעת ִליׁשּ ׁש ּבֹו ּדַ ּיֵ ָבר ׁשֶ י ּדָ    .ַנּמִ

  
יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
   :ְצלֹוִחית"

ה  ה ּוָבא ּוְמָצָאּה ְמכּוסָּ יָחּה ְמגּוּלָ ִהּנִ    ,ְטֵמָאה –ׁשֶ
ֲאִני ם ְוִכיָסּה  :אֹוֵמר ׁשֶ    .ָאָדם ָטֵמא ִנְכָנס ְלׁשָ

יָחּה ְמכוּ  הִהּנִ ה ּוָבא ּוְמָצָאּה ְמגּוּלָ   :סָּ
ה אֹו ָנָחׁש  ּנָ ּתֹות ִמּמֶ ה ִלׁשְ    ,ִאם ְיכֹוָלה חּוְלּדָ

ְיָלה  ּלַ ּה ַטל ּבַ ַרד ּבָ ּיָ ְמִליֵאל אֹו ׁשֶ ן ּגַ סּוָלה -ְלִדְבֵרי ַרּבָ    ."ּפְ
י ְיהֹוׁשֻ ְוָאַמר  ן ֵלִויַרּבִ    :ַע ּבֶ

ַעם    ?ַמה ּטַ
ָרִצים ְלַגּלֹות   ,אי ל ׁשְ ן ׁשֶ ְרכָּ ּדַ ֵני ׁשֶ ן ְלַכּסֹות ,ִמּפְ ְרכָּ    .ְוֵאין ּדַ

  
י ה  :ַטְעָמא ּדְ  ,(ִאי ַנּמִ ה ּוָבא ּוְמָצָאּה ְמכּוּסָ יָחּה ְמגּוּלָ    ,ִהּנִ

ה ה ּוָבא ּוְמָצָאּה ְמגּוּלָ    .ְמכּוּסָ
ִהנִּ  ָמה ׁשֶ א   -יָחּה ָהא ְמָצָאּה כְּ    ,לֹא טּוְמָאה ִאיכָּ

א) סּוָלה ִאיכָּ    .34343434ְולֹא ּפְ

  
ים     .ֲאסּוִרין –ְוִאיּלּו ְסֵפק ַמִים ְמגּוּלִ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ

א ֵמִאיּסּוָרא ְנּתָ    .ֲחִמיָרא ַסכַּ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
  
  
  

                                                        
34 הגו זאת כי יש כתב"י שכן גרסו, ועוד כפי שא מופיע בסוגרים עגולות ויש שלא גרסו זאת. השארו בוילו במקום שראי

  שכראה שזה הוכס בטעות מפרוש על הגמרא. 

 רש"י
. אם טמאה אם לאו ואסורה שיש בה דעת לשאל

   מן הספק ברה''י:
. ספק טומאות המאורעות במי שיש בהן אף כל

דעת לישאל כגון אדם שעבר (אבל) שרץ או בלה 
טמא אבל  ספק גע ספק לא גע ברה''י ספקו

   ככרות שאין בהן דעת לישאל לא:
. שמלאוה מים חיים למי חטאת ועדיין צלוחית

לא תקדשו באפר דאם תקדשו טמאה דקתי 
למאי אי לאיפסולי ליתי פסולה אי לטמויי 
אחריי בלאו הכי מי חטאת מטמאין אפילו 

   במשא:
. ומטמאה אוכלין ומשקין וכ''ש דפסולה טמאה

יה במעלות טהרה הם לקידוש דהא כל מעש
   דחטאת קרייה רחמא:

. דתן (פרה פ''ט אם יכולה חולדה לשתות ממה
מ''ג) כל השרצים אין פוסלין במי חטאת חוץ מן 
החולדה מפי שהיא (מקיאה רבן גמליאל אומר 
אף החש) דכל המקיא פוסל דהואיל והפרישו 
מהן לשתות הרי עשה בהן מלאכה ופסלו 

את הראשוות דמי חטאת וכשמקיאות פוסלות 
פסלו במלאכה אחרת כדאמרין במסכת גיטין 
(דף ג.) ואית דתלי טעמא משום דמים חיים בעין 
דכתיב (במדבר יט) מים חיים אל כלי שתהא 
חיותן בכלי שלא ימלא כלי זה ויערה בכלי אחר 

   קודם קידוש זה שמעתי והגון הוא:
   . שאין תלוי באויר:אם יכולה חולדה לשתות

. שהוא אומר אף החש או חש לדברי ר''ג
   כחולדה:

   . דרך טל לירד בלילה:או שירד בה טל בלילה
. דלאו מים חיים יהו אבל בטומאה לא פסולה

   מספקין לה ואיה מטמאה אחריי:
. לא חיישין ואמר רבי יהושע בן לוי מה טעם

  שמא אדם טמא גילה אותה ותטמא אחרים:
. ואע''ג דאדם מי לגלות מפי שדרכן של שרצים

דרכו לגלות איכא למיתלי באדם טהור ובשרצים 
לטהר ובאדם טמא לטמא תלין בתר רובא 

   לטהר:
. הלכך רישא ליכא למיתלי ואין דרכן לכסות

בשרצים וטמאים וטהורים שכיחי וחיישין 
לטמאים אלמא במידי דאיסורא תלין בתר רובא 

טעמא דהיחה דשכיחי ואף על גב דלקולא. אי מי 
מגולה ומצאה מכוסה מכוסה ומצאה מגולה הא 
מצאה כמו שהיחה לא טומאה איכא ולא פסולה 
איכא ואילו ספק מים מגולין אסורין גרסין 
ואע''ג דאיכא למימר אדם כס לשם שגילה 
אותה ושאר שרצים גילו אותה שאין בהן סכה 
והוו להו חשים מיעוטא תלין בחשים ואסירי 

י פשיטא ליה דהוא עצמו גילה אותה ושהה אי מ
בגילוי כדי שיכול חש לשתות מהן אמרין לקמן 

   דאסירי ואע''ג דמצאה כמו שהיחה:
. ואית דילפי ש''מ חמירא סכתא מאיסורא ש''מ

להא דרב אשי דחמירא סכתא מאיסורא 
מדקתי אם יכולה חולדה לשתות כו' פסולה ולא 

מיתלי בשרצים קתי טמאה דיחא ליה לתא ל
דשמעין ממילא דאסורה משום סכת פשות 
ואע''ג דלגבי איסור קולא היא דלא מטמא ולא 
מיתלי באדם טמא ואע''ג דדרכו מי לגלות משום 
דאי הוה קתי טמאה לא הוה שמעין מייה 
איסור סכת פשות ולא גריס ואילו ספק מים 
מגולין אסורין וקשיא לי בגויה טובא חדא דהא 

בן חולדה קתי ולא חש ולר''ג גופיה או לר
חולדה או חש קתי ואם יכולה חולדה לשתות 
ולא חש כגון שמוחת על דף גבוה קתי מי 
פסולה ולא טמאה והכא איבעי ליה למיתי 
טמאה דמאי סכת פשות איכא דאקילו ביה גבי 
איסור טומאה ועוד בחש מי ליתי פסולה משום 

אדם טמא ואשמועין  שרצים וטמאה משום
תרוייהו ויחוש מי לאיסורא דהא רישא מצי 
למיתלי באדם טהור ובאדם טמא ותלין באדם 
טמא לחומרא אלא לאו שמע מיה טעמא לאו 
משום סכה הוא אלא משום דתלין ברובא 

  דשכיחא:
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        י, אי, אי, אי, א .27
ַנן ָהָתם    :ּתְ

ה" לֹׁשָ ּלּוי ׁשְ ּום ּגִ ִקין ֲאסּוִרין ִמׁשּ    ,ַמִים  :ַמׁשְ
   ,ְוַיִין

   .ְוָחָלב
הּו ְוִיְהיּו ֲאסּוִרין ה ִיׁשְ ּמָ    ?ּכַ

קֹום ָקרֹוב ֵצא ָהַרַחׁש ִמּמָ ּיֵ ֵדי ׁשֶ ה ,ּכְ תֶּ   . (תרומות ח, ד) "ְוִיׁשְ
  

ה    ?"ָמקֹום ָקרֹוב" ְוַכּמָ
  

יָאַמר  ַרב ְיהּוָדה ַרּבִ ֵריּה ּדְ    :ִיְצָחק ּבְ
לִ  ַחת אֹוֶזן כְּ ֵצא ִמּתַ ּיֵ ֵדי ׁשֶ הכְּ ּתֶ    .י ְוִיׁשְ

  
ה" ּתֶ    !ָהא ָקא ָחֵזי ֵליּה  - "ִיׁשְ
  

א  ה ְוַיְחזֹור ְלחֹורוֹ 'ֶאּלָ ּתֶ    '.ִיׁשְ
  

 רש"י
. המים בגלויין היכא כמה ישהו

   דהוא עצמו היחן מגולים:
ום של . החש רחש תרגהרחש
   שרץ:

. חוששין שמא מתחת אוזן כלי
   היה שם שרץ ושתה:

. כיון שלא שהה הא קא חזי ליה
לשם החש שיעור שיכול לחזור 
לחורו אלא כדי שיוכל לבא 
לשתות הא ודאי לא אתא דאי 
אתא הא קא חזי ליה בחזרתו 

  לחורו תחת אוזן הכלי בקרקע:
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        בבבב----י, אי, אי, אי, א .28
   :ַרב הּוָנאָאַמר ["

יָה  ַחּיֶ ֵהָמה ּבְ ֶחְזַקת ִאיּסּור עֹוֶמֶדת -ּבְ ֲחָטה ,ּבְ ה ִנׁשְ ּמֶ ַדע ְלָך ּבַ ּוָ ּיִ    .ַעד ׁשֶ
ֲחָטה  ר ע -ִנׁשְ ֶחְזַקת ֶהיּתֵ ה ִנְטְרָפהּבְ ּמֶ ַדע ְלָך ּבַ ּוָ ּיִ   "].ֹוֶמֶדת ַעד ׁשֶ

   
ַמר    :ִאיּתְ

גּוָמה ין ְוִנְמֵצאת ּפְ ַסכִּ ֹוֵחט ּבְ    :ַהׁשּ
   :ַרב הּוָנאָאַמר 

ל ַהּיֹום  ּה ֲעָצמֹות כָּ ר ּבָ יּבֵ סּוָלה –ֲאִפיּלּו ׁשִ    .ּפְ
ָמה עֹור ִנְפּגְ א ּבְ ּמָ יָנן ׁשֶ    .ַחְייׁשִ

אוְ     :ָאַמר ַרב ִחְסּדָ
ָרהכְּ     ,ׁשֵ

ָמה ֶעֶצם ִנְפּגְ א ּבְ ּמָ    .ׁשֶ
  

יּה  ַמְעּתֵ ׁשְ ָלָמא ַרב הּוָנא כִּ ׁשְ    ,ּבִ
א  א ַרב ִחְסּדָ    ?ַמאי ַטְעָמא -ֶאּלָ

  
   :ָאַמר ָלךְ 

אי ּפֹוֵגם -ֶעֶצם     ,ַוּדַ
   .ָסֵפק לֹא ּפֹוֵגם ,ָסֵפק ּפֹוֵגם -עֹור 

אי  איְוֵאין ָסֵפק מֹוִציא ִמיֵדי וַ  -ֲהֵוי ָסֵפק ּוַוּדַ    .ּדַ
  

   :ְלַסּיּוֵעיּה ְלַרב הּוָנא ָרָבאֵמִתיב 
ָבר חֹוֵצץ"    :ָטַבל ְוָעָלּה ְוִנְמָצא ָעָליו ּדָ

י ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו  ַאף ַעל ּפִ ין ּכָ אֹותֹו ַהּמִ ק ּבְ ְתַעסֵּ ּנִ    ,לֹא ָעְלָתה לֹו ְטִביָלה -ׁשֶ
ּיֹאַמר ּלֹא ָהָיה ָעַלי קֹוֶדם ָלֵכ  :ַעד ׁשֶ ִרי ִלי ׁשֶ    ."ןּבָ

אי ָטַבל  :ְוָהא ָהָכא ַוּדַ    ,ּדְ
   ,ָסֵפק ֲהָוה ֲעֵליּה ָסֵפק לֹא ֲהָוה ֲעֵליּה 

אי י ַוּדַ    !ְוָקָאֵתי ָסֵפק ּומֹוִציא ִמיּדֵ
  

אִני ָהָתם    ,ׁשַ
א ְלֵמיַמר ִאיכָּ    .לֹא ָטַבל :ְוֵאיָמא "ַהֲעֵמד ָטֵמא ַעל ֶחְזָקתוֹ " :ּדְ

  
י ֵהָמה ַעל ֶח " :ָהָכא ַנּמִ ֲחָטה :ְוֵאיַמר "ְזָקָתּה ַהֲעֵמד ּבְ    ?!לֹא ִנׁשְ

  
חּוָטה ְלָפֶניךָ     .ֲהֵרי ׁשְ

  
י    !ֲהֵרי ָטַבל ְלָפֶניךָ  ,ָהָכא ַנּמִ

  
יּה ֵריעּוָתא    .ָהא ִאיְתְיִליָדא ּבֵ

  
י ּה ֵריעּוָתא ,ָהָכא ַנּמִ    !ִאיְתְיִליָדא ּבָ

  
ין     ,ִאיְתְרָעִאי –ַסכִּ

ֵהָמה     .לֹא ִאיְתְרָעִאי -ּבְ
  

   :יֵמיִתיֵב 
ט " ׁשֶ ַחט ֶאת ַהּוֵ ךְ ׁשָ ֶרת  ְוַאַחר ּכָ ְרּגֶ ְמָטה ַהּגַ ָרה –ִנׁשְ ׁשֵ    ,ּכְ

ֶרת  ְרּגֶ ְמָטה ַהּגַ ךְ ִנׁשְ ט  ְוַאַחר ּכָ ׁשֶ ַחט ֶאת ַהּוֵ סּוָלה –ׁשָ    .ּפְ
מּוָטה ֶרת ׁשְ ְרּגֶ ט ְוִנְמָצא ַהּגַ ׁשֶ ַחט ֶאת ַהּוֵ    ,ׁשָ

ְמ   :ְוֵאינֹו יֹוֵדַע  ִחיָטה ִנׁשְ    ,ָטהִאם קֹוֶדם ׁשְ
ְמָטה  ִחיָטה ִנׁשְ ה -ִאם ְלַאַחר ׁשְ    ,ֶזה ָהָיה ַמֲעׂשֶ

ִחיָטה  ׁשְ ל ָסֵפק ּבִ סּול -ְוָאְמרּו ּכָ    ."ּפָ
ִחיָטה" ׁשְ ל ָסֵפק ּבִ    ?ַלֲאתּוֵיי ַמאי - "ּכָ

   !אונָ וְ אי גַ ַה ָלאו ַלֲאתּוֵיי כְּ 
  

 רש"י
השוחט בסכין ואח''כ מצאת 

הוא שכששחט בדק . וידוע פגומה
קודם שחיטה והיה יפה אבל לא 

   בדק אחר שחיטה מיד:
. בין שחיטה אפילו שבר בה עצמות

לבדיקה אחרוה דאיכא למיתלי 
   בעצמות פסולה השחיטה:

   . השחיטה:שמא בעור
. ומצא שלא שחטו פגמה

הסימים אלא קרעו שהפגם קורע 
   וזבחת כתיב (דברים יב):

   יבר בה:. באותו ששבעצם פגמה
. דאמר לעיל (דף ט.) כשמעתיה

בחזקת איסור עומדת עד שיוודע לך 
במה שחטה וזו ולד בה ספק 

   בשחיטה:
   . לאחר טבילה:כל היום כולו

. וכיון דלאו בהמה לא אתרעאי
בגופה ממש אתיליד אלא בדבר 
אחר לא דמי לטבילה ולא אתי ספק 
דריעותא דסכין ומוציא אותו מידי 

   ודאי עצם פגם:שחיטה ודאית ד
. בעוף שהכשרו שחט את הושט

בסימן אחד תו לא חיישין לעיקור 
דשי והא דקט שחיטה בושט 
ושמוטה בגרגרת הוא הדין דאפילו 
איפכא מי אלא משום דגרגרת 
עבידא לאשתמוטי והכי מיתוקמא 

   בהשוחט (לקמן כח.):
. תחלה הרי שמטה הגרגרת

   טרפה:
  בסכין:. שולד בה ספק כהאי גווא
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ַרס ,לֹא ָהה ָסֵפק ּדָ    .ַלֲאתּוֵיי ָסֵפק ׁשָ
  

ָנא   ,בי    ?ּוַמאי ׁשְ
  

ּה ֵריעּוָתא -ָהָתם  ְבֵהָמה ִאיְתְיִליָדא ּבָ    ,ּבִ
ֵהָמה לֹא ִאיְתְרָעִאי -ָהָכא  ין ִאיְתְרָעִאי ּבְ    .ַסכִּ

  
ַרב הּוָנא  וֵתיּה ּדְ ּוָ ּה ֶעֶצם -ְוִהיְלְכָתא כַּ ר ּבָ יּבֵ ּלֹא ׁשִ ׁשֶ    .כְּ

א  ַרב ִחְסּדָ וֵתיּה ּדְ ּוָ ּה ֶע  -ְוִהיְלְכָתא כַּ ר ּבָ יּבֵ ִ ׁשּ ׁשֶ    .ֶצםכְּ
  

א ַרב ִחְסּדָ ַלל ּדְ ב ,ִמכְּ ּה ֶעֶצם ַאף ַעל ּגַ ר ּבָ יּבֵ לֹא ׁשִ    ,ּדְ
ִגים ַמאי ִאיּפְ א ּבְ    ?ֶאּלָ

  
ִגים ַמְפֶרֶקת ִאיּפְ ֶעֶצם ּדְ    .ֵאיָמא ּבְ

  
א ְוָטַרף  ֵליַסר ֵחי ַרב יֹוֵסףֲהָוה עּוְבּדָ    .ָתאוָ ַעד ּתְ

  
ַמאן    ?כְּ

  
ַרב הּוָנא    ,כְּ

ַקּמַ     .ְייָתאַוֲאִפיּלּו ּבְ
  

   !לֹא
א ַרב ִחְסּדָ ְייָתאּוְלָב  ,כְּ ּמַ    .ר ִמּקַ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ַרב הּוָנא    ,ְלעֹוָלם כְּ
א  ַרב ִחְסּדָ ִאי כְּ ִליָנן -ּדְ    ,ִמְכִדי ַמְתָלא ּתָ

ִגים  ְייָתא ִאיּפְ ַקּמַ ַמְפֶרֶקת ּדְ ְבֶעֶצם ּדְ אי ּדִ ַבְת  -ִמּמַ ַמְפֶרֶקת ּדְ ֶעֶצם ּדְ ְלָמא ּבְ ִגיםּדִ    !ַרְייָתא ִאיּפְ
  
  

 רש"י
   . הא ספק והא ספק:ומאי שא

. דחיישין הלכתא כרב הוא
לעור ועל ידי היה מעשה והורה 
לי רביו יעקב ב''ר יקר בעוף 

   לאיסור:
מכלל דרב חסדא אפילו כשלא 

. לאחר שחיטה שיבר בה עצם
מכשיר מדאצטריך למימר 
הלכתא כרב הוא כשלא שיבר 

   מכלל דפליג רב חסדא עליה:
. לאחר שחיטה מפרקתבעצם 

שגע בעצם הצואר והיא 
המפרקת דכתיב (שמואל א ד) 
ותשבר מפרקתו ולא סבירא לן 
כוותיה למתלי לקולא דההיא 
גיעה דעצם מפרקת לא פגמה 
לסכין טפי מעור אבל שבירת 

   עצמות בההוא ודאי תלין:
. שלא בדק בין זו תליסר חיותא

לזו ולאחר שחיטת כולן מצאת 
   פגומה:

   . ס''ל:ןכמא
כרב הוא ואפילו בהמה 

. מי טרפה דחיישין קמייתא
   לעור ולשון בעיא הוא:

. ומשום עצם לא כרב חסדא
מפרקת דקמייתא טרפיהו 

   לכולהו בתרייתא:
. דהא ודאי מכדי מיתלא תלין

גיעת סכין במפרקת לא פגמה 
טפי מעור שהרי איו מכה עליו 
בכח ואפילו הכי תלי ביה לקולא 

כי שחט בהמות טובא תלי הלכך 
מי רב חסדא במפרקת 

  דבתרייתא ומכשר להו:
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        י, בי, בי, בי, ב .29
ָרָבאָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ י ַרבלְ  ַרב ַאָחא ּבְ ִ    :ַאׁשּ
ֲהָנא ל ָחָדא ְוָחָדא ַרב ּכַ ין כָּ ִדיקּוָתא ּבֵ    .ַמְצִריְך ּבְ

  
ַמאן    ?כְּ

  
ַרב הּוָנא    ,כְּ

ְייָתא    .ּוְלִמיְפַסל ַקּמַ
  

   !לֹא
א ַרב ִחְסּדָ    ,כְּ

ְתַריְ     .יָתאּוְלַאְכׁשּוֵרי ּבַ
  

   ,ִאי ָהִכי
ִדיַקת ָחָכם י ּבְ ֵעי ַנּמִ יּבָ    !ּתִ

  
ִאיּסּוִרין    .ֵעד ֶאָחד ֶנֱאָמן ּבְ

  
   ,ִאי ָהִכי

י לֹא ָרא ַנּמִ    !ֵמִעיּקָ
  

י יֹוָחָנןָהָאַמר     :ַרּבִ
ין ְלָחָכם ל ָחָכם ,לֹא ָאְמרּו ְלַהְראֹות ַסכִּ בֹודֹו ׁשֶ ֵני כְּ א ִמּפְ    .ֶאּלָ

 רש"י
. בעיא היא האי למפסל קמייתא

דמצריך בדיקה לאחר שחיטת 
הראשוה מיד משום דאי משכח 

   לה פגומה טריף לה כרב הוא:
. ס''ל דלא חייש לא כרב חסדא

לעור ומצריך בדיקה שאם 
תמצא פגומה יתקה ויהיו 

ות עם הראשוה אחרוות כשר
דאי לא בדק ושחיט ליה לאידך 
ומשכח לה פגומה חיישין 
למפרקת דקמייתא ואסירי 
בתרייתא ולית ליה הא דאמרן 
לעיל מכדי מתלא תלין כו' 
ואע''ג דמשיא הכי דיחויא 
בעלמא הוא כלומר לעולם אימא 
לך כרב חסדא סבירא ליה אבל 
רב כהא ודאי כרב הוא קאמר 

כדאוקמין למפסל קמייתא 
לעיל הלכתא כוותיה והשוחט 
אפילו בהמה אחת צריך לבדוק 
הסכין אחר שחיטה ואם שחט 
הרבה ולא בדק ביתים ואחר כך 
מצאת פגומה אף הראשוה 

   אסורה:
. דמשום הא דבעי אי הכי

למישחטיה קא בדיק הוי ליה 
בדיקה דקודם שחיטה ותיבעי 
חכם להראות לו את הסכין 

) מושחטתם דילפין (לקמן יז:
בזה ואכלתם ומדלא בעי למחוי 
לחכם ש''מ לאו בדיקה דקודם 

  שחיטה חשיב ליה:
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        יא, איא, איא, איא, א    ––––    י, בי, בי, בי, ב .30
ָנן ְמָנא ָאמּור ַרּבָ ָתא ּדְ ָתא ַאֲחָזֵקיּה " :ָהא ִמּלְ    ?"אֹוֵקי ִמיּלְ

  
ר ַנְחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י  ָאַמר ַרּבִ    :יֹוָנָתןַרּבִ

ִית" :ָאַמר ְקָרא    ,ְוָיָצא ַהּכֵֹהן ִמן ַהּבַ
ְבַעת ָיִמים ִית ׁשִ יר ֶאת ַהּבַ ִית ְוִהְסּגִ ַתח ַהּבַ    ,(ויקרא יד, לח) "ֶאל ּפֶ

יעּוָראּדִ  ַצר ֵליּה ׁשִ ָנִפיק ְוָאָתא ּבָ    ?ְלָמא ַאּדְ
ַאְמִריָנן אֹוֵקי ַאְחְזֵקיּה  ּום ּדְ א ָלאו ִמׁשּ    .ֶאּלָ

  
ר ַיֲעקֹבַמְתִקיף ָלּה     :ַרב ַאָחא ּבַ

ֶרְך ֲאחֹוָריו ָצא ּדֶ ּיָ גֹון ׁשֶ    ,ְוִדיְלָמא כְּ
י ָנַפק ָקא ָחֵזי ֵליּה כִּ    .ּדְ

  
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ

ָבר ּדָ ׁשּובֹות ּבַ י ּתְ ּתֵ    :ׁשְ
ָמּה  -ָחָדא  ֶרְך ֲאחֹוָריו לֹא ׁשְ יִציָאה ּדֶ    '.ְיִציָאה'ּדִ
ֶלת  ,ְועֹוד א ְלֵמיַמר -ֲאחֹוֵרי ַהּדֶ    ?ַמאי ִאיכָּ

  
יָמא ְווָתא  :ְוִכי ּתֵ יּה כַּ ָפַתח ּבֵ    :ְוָהְתַנן –ּדְ

ִית ָאֵפל "   ! (נגעים ב, ג) "ת ֶאת ִנְגעוֹ ֵאין ּפֹוְתִחין ּבֹו ַחּלֹונֹות ִלְראוֹ  -ּבַ
  

   :ָרָבא ָאַמר ֵליּה 
ָקַאְמָרת ָמּה ְיִציָאה" :ּדְ ֶרְך ֲאחֹוָריו לֹא ׁשְ ּפּוִרים יֹוִכיַח  - "ְיִציָאה ּדֶ יֹום ַהכִּ דֹול ּבְ    !ּכֵֹהן ּגָ

יּה  ְכִתיב ּבֵ    ,(ויקרא טז, כד) 35353535"ְיִציָאה" :ּדִ
   :ּוְתַנן

ִניָס " ֶרְך ּכְ   ,(יומא נב:) "תוֹ ָיָצא ּוָבא לֹו ּדֶ
ִית ָאֵפל " :ּוְדָקַאְמָרת    ,"ֵאין ּפֹוְתִחין ּבֹו ַחּלֹונֹות ִלְראֹות ֶאת ִנְגעוֹ  -ּבַ

ק לֹא ִאיְתַחּזֵ י ֵהיָכא ּדְ י ִמיּלֵ    ,ַהּנֵ
ק  ִאיְתַחּזֵ ק –ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ    .ִאיְתַחּזֵ

  
ְנָיא ר ַיֲעקֹב ּתַ ַרב ַאָחא ּבַ לֹא כְּ    ,ּדְ

ִיתְוָיָצא ַהּכֵֹהן ִמ "" יר - (ויקרא יד, לח) "ן ַהּבַ יתֹו ְוַיְסּגִ    ?ָיכֹול ֵיֵלְך ְלתֹוְך ּבֵ

ְלמּוד לֹוַמר ִית" :תַּ ַתח ַהּבַ   . (ויקרא יד, לח) "ֶאל ּפֶ
ִית  ַתח ַהּבַ יר -ִאי ּפֶ קֹוף ְוַיְסּגִ ׁשְ ַחת ַהּמַ    ?ָיכֹול ַיֲעמֹוד תַּ

ְלמּוד לֹוַמר ִית" :תַּ ָצא ִמן  - "ִמן ַהּבַ ּיָ ִית ּכּוּלוֹ ַעד ׁשֶ    .ַהּבַ
יַצד    ?ָהא ּכֵ

יר קֹוף ּוַמְסּגִ ׁשְ ַצד ַהּמַ    .עֹוֵמד ּבְ
יר יתֹו ְוִהְסּגִ ִאם ָהַלְך ְלתֹוְך ּבֵ ִין ׁשֶ    ,ּוִמּנַ

יר ִית ְוִהְסּגִ תֹוְך ַהּבַ ָעַמד ּבְ    ,אֹו ׁשֶ
ר רֹו מּוְסּגָ ֶהְסּגֵ    ?ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ִית" :תַּ יר ֶאת ַהּבַ ל ָמקֹום לח) (ויקרא יד, "ְוִהְסּגִ    ."ִמּכָ
  

ר ַיֲעקֹב    ?ְוַרב ַאָחא ּבַ
  

ָקֵאי ָקֵאי   ,איא ּדְ ַגְבֵרי ְוַאְמֵרי כִּ ָרא ּדְ ַקְייֵמי ּדָ גֹון ּדְ    .כְּ
  
  
  
  

                                                        
ה ֶאת עָֹלתֹו ְוֶאת עַֹלת ָהָעם ְוִכּפֶ  35 ָגָדיו ְוָיָצא ְוָעׂשָ ָמקֹום ָקדֹוׁש ְוָלַבׁש ֶאת ּבְ ִים ּבְ רֹו ַבּמַ ׂשָ ֲעדֹו ּוְבַעד ָהָעםְוָרַחץ ֶאת ּבְ   ר ּבַ

 רש"י
. דכל עד אחד אמן באיסורין

יחיד ויחיד האמיתו תורה 
וזבחת מבקרך ומצאך ושחט 
את בן הבקר (ויקרא א) ואכלי 
כהים על ידו ולא הזקיקו 
להעמיד עדים בדבר ולא 

ש הצריכה תורה עדים אלא לעו
ממון או מיתת בית דין ולעריות 
דגמרין (גיטין צ.) דבר דבר 

   מממון:
   . תירוצא הוא:האמר רבי יוחן

. במקומות הא דאמור רבן כו'
הרבה סמכו על החזקה לאסור 

   ולהתיר כי ההוא דלעיל:
. דבעין דיפוק ויצא הכהן וגו'

מכל הבית ואח''כ יסגיר את 
הדלת ואע''ג דאיכא למימר 

דפיק ואתי בציר ליה  דלמא עד
שיעוריה מכגריס ומצא שלא 
היה גע בשעת הסגר ואין הסגרו 

   הסגר דכמאן דליתיה דמי:
. אם היה גע ועוד אחורי הדלת

אחורי הדלת ביציאתו היכי חזי 
   ליה:

. חלון בדלת דפתח ביה כוותא
   קודם הסגר:

. שצריך אין פותחין בית אפל
לפתוח לו חלוות לראות הגע 

ין אותו לגמרי כדכתיב פוטר
(ויקרא יד) כגע ראה לי בבית לי 
ולא לאורי שאם עמד במקום 
אפל וצריך שם להדליק את הר 

   איו גע:
. כשהוא כהן גדול ביום הכפורים

יוצא מבית קדשי הקדשים 
לאחר הוצאת כף ומחתה כתיב 
ויצא ועשה עולתו וגו' באחרי 

   מות:
   . במסכת יומא (דף ב:):ותן

. פיו ובא לו דרך כיסתויצא 
כלפי לפי ולפים כדרך שכס 

   כך מחזר ויוצא דרך אחוריו:
. כל זמן שלא ראה דלא אתחזק

הכהן את הגע במראותיו שהיה 
מקום אפל ואין מראהו יכר 
אבל גע שעומד אחורי הדלת 
וכבר הכיר שהוא גע ואין צריך 
חלון אלא להעמידו בחזקתו 

   פותחין:
. אחא בר יעקב תיא דלא כרב

דאמר דלא מוקי אחזקתו אלא 
ביצא דרך אחוריו דחזי ליה עד 
שעת הסגר דהכא קתי שאם 
הלך לביתו והסגירו הסגרו הסגר 
והכא ודאי איכסי גע מייה 

   ומוקמי ליה אחזקיה:
. יהא לו רשות לילך לתוך יכול

   ביתו ולחזור ולסגור הדלת:
   . מפתן העליון:תחת המשקוף

והסגיר. על ידי חבל (הלך לביתו 
ארוך כגון שהיה ביתו סמוך 

. תחת לשם): בתוך הבית
   המשקוף:
. אמר לך מהא לא ורב אחא

  תותבן דאיכא לאוקמי:
. האחד כגון דקיימי דרא דגברי

עומד במפתן ורואה ומגיד לזה 
  וזה לזה עד הכהן דלא בציר:
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        יב, איב, איב, איב, א    ––––    יא, איא, איא, איא, א .31
ָנן ָאמּור ַרּבָ ָתא ּדְ א" :ְמָנא ָהא ִמיּלְ ַתר רּוּבָ    "?ִזיל ּבָ

  
   ?!ְמָנָלן

ְכִתיב ים ְלַהּטוֹ " :ּדִ    !(שמות כג, ב) 36363636"תַאֲחֵרי ַרּבִ
  

ן ִאיָתא ַקּמָ א ּדְ    ,רּוּבָ
גֹון ַשע   :כְּ    ,ֲחנּוּיֹות ּתֵ

   –ְוַסְנֶהְדִרין 
ְעָיא ָלן    .לֹא ָקא ִמיּבָ
ְעָיא ָלן י ָקא ִמיּבָ גֹון  - כִּ ן כְּ ֵליֵתיּה ַקּמָ א ּדְ ה" :רּוּבָ   ,(יבמות קיא:) "ָקָטן ּוְקַטּנָ

   ?ְמָנָלן
  

יָאַמר     :ֶאְלָעָזר ַרּבִ
   ימן זמן שבח מכנש)(ס

ל עֹוָלה א ׁשֶ    ,ַאְתָיא ֵמֵריׁשָ
ָאַמר ְקָרא ח אֹוָתּה ִלְנָתֶחיָה " :ּדְ    – (ויקרא א, ו) 37373737"ְוִנּתַ

   .ְולֹא ְנָתֶחיָה ִלְנָתִחים - אֹוָתּה ִלְנָתֶחיָה 
ל מֹוַח  ב ְקרּום ׁשֶ א ִניּקַ ּמָ    !ְוֵניחּוׁש ׁשֶ

ַאְמִריָנן ּום ּדְ א ָלאו ִמׁשּ אִזיל ּבָ " :ֶאּלָ    ."ַתר רּוּבָ
  

אי י ֵליּה ּוָבַדק ֵליּה  ?ִמּמַ ַפּלֵ יְלָמא ּדְ    !ּדִ
ּום  י  -ְולֹא ְנָתֶחיָה ִלְנָתִחים  "אֹוָתּה ִלְנָתֶחיָה "ְוִאי ִמׁשּ י ִמיּלֵ ָחִתיְך ֵליּה ְלַגְמֵרי ַהּנֵ    ,ֵהיָכא ּדְ

ָלֵייף  ּה  -ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ    !ֵלית ָלן ּבָ
  

ָרִביָנא ֵריּה ּדְ    :ַמרָא  ַמר ּבְ
ֶפַסח ִביַרת ֶעֶצם ּבְ ְ    ,ַאְתָיא ִמׁשּ

ָאַמר ַרְחָמָנא רּו בוֹ " :ּדְ ּבְ    .(שמות יב, מו) 38383838"ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ
ל מֹוַח  ב ְקרּום ׁשֶ א ִניּקַ ּמָ    !ְוֵניחּוׁש ׁשֶ

ַאְמִריָנן ּום ּדְ א ָלאו ִמׁשּ א" :ֶאּלָ ַתר רּוּבָ    ".ִזיל ּבָ
  

אי ְלָמא ?ִמּמַ ָמַנח ּגּוַמְר  :ּדִ י ֵליּה ּוָבִדיק ֵליּה ּדְ א ֲעֵליּה ְוַקּלֵ    !ּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ֲעָצמֹות " ֹוֵרף ּבַ ִגיִדים ְוַהׂשּ ְך ּבְ ִביַרת ֶעֶצם -ַהְמַחתֵּ ּום ׁשְ    !"ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
  

ר ִיְצָחק ַרב ַנְחָמן    :ָאַמר ּבַ
ָאַמר ַרְחָמָנא ִמיָמה" :ַאְתָיא ֵמַאְלָיה ּדְ    ,א ג, ט)(ויקר 39393939"ֶחְלּבֹו ָהַאְלָיה ּתְ

ְדָרה ִ א ִנְפְסָקה חּוט ַהׁשּ ּמָ    !ְוֵליחּוׁש ׁשֶ
ַאְמִריָנן ּום ּדְ א ָלאו ִמׁשּ א" :ֶאּלָ ַתר רּוּבָ    ".ִזיל ּבָ

  
יָמא    :ְוִכי ּתֵ

ִסיק ָלּה  ֵאי ּפָ ּתָ ִמּתַ ת ֶהָעֶצה" -ּדְ ָליֹות יֹוֲעצֹות (ויקרא ג, ט) "ְלעּוּמַ ַהכְּ    .ָאַמר ַרְחָמָנא ָמקֹום ׁשֶ
  

אי ָפַתח ָלּה ּוָבִדיק ָלּה  ?ִמּמַ ְלָמא ּדְ    ,ּדִ
ּום  ִמיָמה"ְוִאי ִמׁשּ ָחְתָכה ְלַגְמֵרי   - (ויקרא ג, ט) "ּתְ י ֵהיָכא ּדְ י ִמיּלֵ    ,ַהּנֵ

ּה  ָלֵייף ֵלית ָלן ּבָ    !ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
  

ַרב ִאיִדי ֵריּה ּדְ ת ּבְ ׁשֶ    :ָאַמר ַרב ׁשֵ
   ,ַאְתָיא ֵמֶעְגָלה ֲערּוָפה

ָאַמר ַרְחָמ  יֱהֵוי - (דברים כא, ו) 40404040"ָהֲערּוָפה" :ָנאּדְ ֵלָמה ּתֶ ִהיא ׁשְ ׁשֶ    .כְּ

                                                        
ים ְלָרעֹת ְולֹא ַתֲע  36 ים ְלַהּטֹתלֹא ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרּבִ   ֶנה ַעל ִרב ִלְנטֹת ַאֲחֵרי ַרּבִ
ח אָֹתּה ִלְנָתֶחיהָ  37 יט ֶאת ָהעָֹלה ְוִנתַּ   ְוִהְפׁשִ
רּו בוֹ  38 ּבְ ר חּוָצה ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ ׂשָ ִית ִמן ַהּבָ ַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל לֹא תֹוִציא ִמן ַהּבַ   ּבְ
ה ֶחְלבּ  39 ה ַליהֹוָ ֶ ָלִמים ִאׁשּ ְ ַבח ַהׁשּ ֶר ְוִהְקִריב ִמּזֶ ר ַעל ַהּקֶ ל ַהֵחֶלב ֲאׁשֶ ֶרב ְוֵאת ּכָ ה ֶאת ַהּקֶ ה ְוֶאת ַהֵחֶלב ַהְמַכסֶּ ת ֶהָעֶצה ְיִסיֶרּנָ   בֹו ָהַאְלָיה ְתִמיָמה ְלֻעּמַ
ַחל 40 רִֹבים ֶאל ֶהָחָלל ִיְרֲחצּו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ָהֶעְגָלה ָהֲערּוָפה ַבּנָ   ְוכֹל ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ַהקְּ

 רש"י
. איידי דאיירי במא מא הא מילתא

 קט מי הא:הא מילתא דחזקה   
   . בתמיה:מלן

. כולן מוכרות בשר תשע חויות
שחוטה ואחת מוכרת בשר בלה 
ומצא בשר בארץ הלך אחר הרוב 

   דהא קמן חזיא דרובא דהיתירא:
. דתן (סהדרין דף מ.) י''ב וסהדרין

   מזכין וי''א מחייבין זכאי:
. דפליגי רבן עליה דר''מ קטן וקטה

קטן שבא ביבמות (דף סא:) דתן יבם 
על יבמה קטה יגדלו זה עם זה ולא 
חיישין שמא תמצא אילוית או הוא 
סריס ומצא פוגע באשת אחיו שלא 
במקום מצוה דבעי להקים לאחיו שם 
והאי לאו בר הכי הוא אלא אמרין 
זיל בתר רוב קטים דעלמא דאים 

   סריסים והייו רובא דליתיה קמן:
ן . שאין יכוליאתיא מרישא של עולה

לחצותו ולבדוק בקרום של מוח שמא 
יקב והוא אחת מי''ח טרפות משום 
דכתיב (ויקרא א) ותח אותה 
לתחיה ולא תחיה לתחים שאסור 
לחתוך תחיה אחד לשים וקרבן 
טרפה פסולה בשמעתא קמייתא 
דמחות (דף ה:) שכשהוא אומר 
למטה מן הבקר שאין ת''ל אלא 

   להוציא את הטרפה:
   ורעו וחוצהו ולא יבדיל:. קדפלי ליה

   . פרטי''ר בלע''ז:פלי
   . מחובר תרגום וחברת ותלפף:לייף

   . גחלת:גומרתא
. לעצם הגולגולת לבדוק וקלי ליה

   ליה לקרום:
. אע''פ דקשין המחתך בגידין

   כעצמות:
. המקריב שלמים או חטאת מאליה

מכבש ואיל קרב אליה עם האימורים 
זב מן הכליות ולמטה לצד הזב וה

   קרי ליה אליה:
. שפסק טרפה וכולהו חוט השדרה

   תהו באלו טריפות (לקמן מב.):
. שמשפיל דמתתאי פסק ליה

לחותכה סמוך לזב שאפילו פסק 
החוט באותו אליה אין הבהמה 
טרפה בו כדאמרין באלו טריפות 
(שם מה:) עד היכן חוט השדרה עד 
בין הפרשות דהייו כגד היריכים 

פצל שם לג' האחד פורש שהחוט מת
לצד עצם ימין האליה שקורין הק''ש 
בלע''ז והשי לשמאלו והאמצעי הולך 
כדרכו עד סוף הזב ומבין הפרשות 
והלאה לא מתקרי חוט השדרה 
להטריף בו שכבר הבהמה סמך על 
ירכה ולא על חללה ואין צריך לחוט 
והא מי מבין הפרשות ולמטה פסיק 

ט השאר לה לאליה ובודק כל החו
מבין הפרשות ולמעלה עד המוח של 

   ראש שהוא יוצא משם:
. למעלה מן מקום שהכליות יועצות

הפרשות הוא בברכות (דף סא.) 
   אמרין לב מבין כליות יועצות:

. שמחובר מבחוץ לצד היכא דלייף
הגב ואיו פותח לצד הגב אלא לצד 
החלל מבקע את השדרה כולה 

   לארכה:
חר עריפה . אפילו לאשלמה תהוי

עולמית אלמא לא מציו למיתבר 
גרמי ולמיבדק אי טרפה היא דיתי 

  אחריתי:



42                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

ְלָמא ְטֵרָפה ִהיא    !ְוֵליחּוׁש ּדִ
ַאְמִריָנן ּום ּדְ א ָלאו ִמׁשּ א" :ֶאּלָ ַתר רּוּבָ    ".ִזיל ּבָ

  
יָמא ּה  :ְוִכי ּתֵ    ?ַמאי ַנְפָקא ִמיּנָ

ֵבי  איָהא ַאְמֵרי ּדְ י ַיּנַ    :ַרּבִ
ָרה' ּפָ ים )חברים כא, (ד  41414141'כַּ ָקָדׁשִ ּה כְּ ִתיב ּבָ    .כְּ

  
יָלא ר ַרב ׁשִ ה ּבַ    :ָאַמר ַרּבָ

ה ָרה ֲאדּוּמָ    ,ַאְתָיא ִמּפָ
ָאַמר ַרְחָמָנא ַרף" :ּדְ ַחט ְוׂשָ ֵלָמה  - (במדבר יט, ג) 42424242"ְוׁשָ ִהיא ׁשְ ׁשֶ ִחיָטָתּה כְּ ְ    ,ַמה ׁשּ

ֵלָמה ִהיא ׁשְ ׁשֶ ֵריָפָתּה כְּ    .ַאף ׂשְ
ילְ     !ָמא ְטֵרָפה ִהיאְוֵליחּוׁש ּדִ

ַאְמִריָנן ּום ּדְ א ָלאו ִמׁשּ א" :ֶאּלָ ַתר רּוּבָ    ".ִזיל ּבָ
  

יָמא ּה  :ְוִכי ּתֵ    ?ַמאי ַנְפָקא ִמיּנָ
את"    .ַקְרֵייּה ַרְחָמָנא )ט(במדבר יט,  43434343"ַחּטָ
  

ר ַיֲעקֹב    :ָאַמר ַרב ַאָחא ּבַ
ַח  ּלֵ ּתַ ׁשְ ִעיר ַהּמִ ָ    ,ַאְתָיא ִמׂשּ

ַרְחָמָנא ָאַמר ִעיִרים" :ּדְ ְ ֵני ַהׂשּ ִוים (ויקרא טז, ז) 44444444"ְוָלַקח ֶאת ׁשְ ֵניֶהם ׁשָ הּו ׁשְ ּיְ    .ׁשֶ
ְייהּו ְטֵריָפה הּוא^ְוֵליחּוׁש    יא,ב יְלָמא ַחד ִמיּנַ    !ּדִ

ַאְמִריָנן ּום ּדְ א ָלאו ִמׁשּ א" :ֶאּלָ ַתר רּוּבָ    ".ִזיל ּבָ
  

יָמא ּה  :ְוִכי ּתֵ    ?ַמאי ַנְפָקא ָלן ִמיּנָ
םָהא ֵאין גּ  ֵ ָדָבר ָהָראּוי ַלׁשּ א ּבְ    .ֹוָרל קֹוֵבַע ַלֲעָזאֵזל ֶאּלָ

  
יָמא ַבְדִקיָנן ֵליּה  :ְוִכי ּתֵ    :ְוָהְתַנן –ּדְ

ה ֲאָבִרים ֲאָבִרים" ֲעׂשָ ּנַ יַע ְלַמֲחִצית ָהָהר ַעד ׁשֶ   .(יומא סז.) "לֹא ָהָיה ַמּגִ
  
  

   :ָאַמר ַרב ָמִרי
ה ָאִביו ְוִאּמוֹ "ַאְתָיא ִמ  ּכֵ ָאַמר ַרְחָמָנא ַקְטֵליּה  ת כא, טו)(שמו 45454545"ּמַ    .ּדְ

ְלָמא    !ָלאו ָאִביו הּוא :ְוֵליחּוׁש ּדִ
ַאְמִריָנן ּום ּדְ א ָלאו ִמׁשּ א" :ֶאּלָ ַתר רּוּבָ ַעל ",ִזיל ּבָ ִעילֹות ַאַחר ַהּבַ    .ְורֹוב ּבְ

  
אי ֵבית ָהֲאסּוִרי ?ִמּמַ ים ּבְ ָהיּו ָאִביו ְוִאּמֹו ֲחבּוׁשִ גֹון ׁשֶ ְלָמא כְּ    !ןּדִ

  
   .ֵאין ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ַלֲעָריֹות ,ֲאִפיּלּו ָהִכי

  
  

ֲהָנא    :ָאַמר ַרב ּכַ
ֶפׁש     ,ַאְתָיא ֵמהֹוֵרג ֶאת ַהּנֶ

ָאַמר ַרְחָמָנא ַקְטֵליּה     .)יב(שמות כא,  46464646ּדְ
ְלָמא ְטֵרָפה ֲהָוה    !ְוֵליחּוׁש ּדִ
ַאְמִריָנן ּום ּדְ א ָלאו ִמׁשּ א" :ֶאּלָ ַתר רּוּבָ    ".ִזיל ּבָ

  
יָמא ַבְדִקיָנן ֵליּה  :ְוִכי ּתֵ ול -ּדְ ּוַ    !ָהא ָקא ִמיּנַ

  
יָמא וֵליּה  :ְוִכי ּתֵ ַהאי ִניַנּוְ ָמה ּדְ ּום ִאיּבּוד ְנׁשָ ְמקֹום ַסִייף ֶנֶקב ֲהָוה -ִמׁשּ א ּבִ ּמָ    !ְוֵניחּוׁש ׁשֶ

                                                        
ר ְלַעּמְ  41 ּפֵ םּכַ ר ָלֶהם ַהּדָ ּפֵ ָרֵאל ְוִנּכַ ָך ִיׂשְ ֶקֶרב ַעּמְ ם ָנִקי ּבְ ן ּדָ תֵּ ִדיָת ְיהָֹוה ְוַאל תִּ ר ּפָ ָרֵאל ֲאׁשֶ   ָך ִיׂשְ
ַחט אָֹתּה ְלָפָניו 42 ֲחֶנה ְוׁשָ ם אָֹתּה ֶאל ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוהֹוִציא אָֹתּה ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ   ּוְנַתתֶּ
את ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ֵאת ֵאֶפר  43 ה ַחּטָ ֶמֶרת ְלֵמי ִנּדָ ָרֵאל ְלִמׁשְ ֵני ִיׂשְ ָמקֹום ָטהֹור ְוָהְיָתה ַלֲעַדת ּבְ ֲחֶנה ּבְ יַח ִמחּוץ ַלּמַ ָרה ְוִהּנִ  ִהואַהּפָ

ַתח אֶֹהל מֹוֵעד 44 ִעיִרם ְוֶהֱעִמיד אָֹתם ִלְפֵני ְיהָֹוה ּפֶ ְ ֵני ַהׂשּ   ְוָלַקח ֶאת ׁשְ
ה ָאִביו ְוִאּמֹו מֹות יּוָמת 45   ּוַמּכֵ
ה ִאיׁש ָוֵמת מֹות יּוָמת 46   . ועוד מקומות.ַמּכֵ

 רש"י
. אי טרפה היא מאי פקא מיה

הא לאו קרבן הוא ומהערופה לא 
פקא אלא שתהא לעולם כעין 
עריפה שלא יתחה לאברין אבל 
   טרפות מחיים לא שמעין מיה:

. בקדושין (דף יאיַרִּבי  האמר
   ין לאסור בהאה:ז.) לע

. כפר כפרה כתיב בה כקדשים
לעמך ישראל מה קדשים אסורין 
בהאה אף היא אסורה בהאה 
   וה'' לעין טרפה מהתם תיפוק:

   . שלא יתחה:כשהיא שלמה
. (במדבר חטאת קרייה רחמא

  יט) למי דה חטאת היא:
. האי ודילמא חד מיייהו

דעזאזל טרפה הוא דבשלמא הך 
ליה לאחר שחיטה דלשם בדיק 

אלא חבירו משתלח לצוק ואין 
   שחט:

אין הגורל קובע לעזאזל אלא 
. שהרי בשעת הגורל בראוי לשם

אין ידוע איזה יעלה לשם הילכך 
שמעין ממילא דטרפה לא 

   מייתין:
. לאחר דחייתו בדקין ליה

   לצוק:
. ותו לא מצי בדק אברים אברים

ליה דאין יכול לידע איזו שבירה 
   :מחיים
   . הורגהו:קטליה

. שם עברתו אמו בבית האסורין
ואין לחוש שמא בא עליה אחר 
ששיהן לבדם היו עד הוכר 

   העובר:
. ההרוג ואין זה ראוי טרפה הוה

   ליהרג דגברא קטילא קטיל:
. וכי תימא משום איבוד שמה

דהאי רוצח דלא לימות משום 
דבעין ושפטו העדה והצילו 

   העדה (במדבר לה):
. להאי הרג ואי לאו וליהיו

   משתכח טרפה יהרג רוצח זה:
. ליחוש במקום סייף ואמאי

שהרגו בה קב היה תחלה 
וטרפה הוא וגברא קטילא 

  קטיל:



  ""ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין –מסכת חולין פרק א' 
43

  
  

   :ָאַמר ָרִביָנא
   ,ַאְתָיא ֵמֵעִדים זֹוְמִמין

ָאַמר ַרְחָמָנא  יֶת "ּדְ ר ָזַמםַוֲעׂשִ ֲאׁשֶ    .(דברים יט, יט) ְוגֹו' 47474747"ם לֹו ּכַ
יּה ְטֵרָפּה ֲהָוה ַאְסִהידּו ּבֵ ְלָמא ַהְך ּדְ    !ְוֵליחּוׁש ּדִ

ַאְמִריָנן ּום ּדְ א ָלאו ִמׁשּ א" :ֶאּלָ ַתר רּוּבָ    ".ִזיל ּבָ
  

יָמא ַבְדִקיָנן ֵליּה  :ְוִכי ּתֵ י" :ְוָהַתְנָיא –ּדְ ִרּבִ    ,ֶנֱהָרִגין –לֹא ָהְרגּו    :אֹוֵמר ּבְ
   !"ֵאין ֶנֱהָרִגין -ָהְרגּו 

  
  

י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ
ִחיָטה ַעְצָמּה  ְ    ,ַאְתָיא ִמׁשּ

ָאַמר ַרְחָמָנא חֹוט ֶוֱאכֹול' :ּדְ   (@), 'ׁשְ
ִחיט ְמקֹום ֶנֶקב ָקא ׁשָ א ּבִ ּמָ    !ְוֵליחּוׁש ׁשֶ

ַאְמִריָנן ּום ּדְ א ָלאו ִמׁשּ א" :ֶאּלָ ַתר רּוּבָ    ".ִזיל ּבָ
  

יָאַמר  ִ יּה ּדְ  ַרב ַאׁשּ א ַקּמֵ ַמְעּתָ א ִלׁשְ ֲהָנאַאְמִריּתָ ֲהָנאְוַאְמֵרי ָלּה  ַרב ּכַ יּה ּדְ  ַרב ּכַ יִמיַקּמֵ    :ַרב ׁשִ
ר  :ְוָאַמר ֵליּה  ֶאְפׁשָ ר –ְוִדְלָמא ֵהיָכא ּדְ ר  ,ֶאְפׁשָ לֹא ֶאְפׁשָ ר -ֵהיָכא ּדְ    .לֹא ֶאְפׁשָ

יָמא ָהִכי ִאי לֹא ּתֵ י ֵמִאירלְ  :ּדְ יׁש ְלִמיעּוָטאּדְ  ַרּבִ ָרא ,ַחּיֵ יׂשְ לֹא ָאִכיל ּבִ י ּדְ    !ָהִכי ַנּמִ
יָמא   יב,א י  :ְוִכי ּתֵ א ְלֵמיַמר^ -ָהִכי ַנּמִ ים ַמאי ִאיכָּ ַסח ְוָקָדׁשִ    ?ּפֶ

א ר  ,ֶאּלָ ֶאְפׁשָ ר –ֵהיָכא ּדְ    ,ֶאְפׁשָ
ר  לֹא ֶאְפׁשָ ר -ֵהיָכא ּדְ    .לֹא ֶאְפׁשָ

י ֶאְפׁשָ    ,ָהָכא ַנּמִ ר –ר ֵהיָכא ּדְ    ,ֶאְפׁשָ
ר  לֹא ֶאְפׁשָ ר -ֵהיָכא ּדְ    .לֹא ֶאְפׁשָ
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 רש"י
. כלומר וכי תימא דבדקין ליה

דכשהרג על ידי עדותן ואח''כ 
הוזמו מישתעי קרא ובדקיה 

   קודם שהרגם:
. לא ידעין והתיא ברבי אומר

אלא אחד גדול בדורו היה  מו
ועל שם כך קרא ברבי כדאשכחן 
בכיצד מעברין בעירובין (דף ג.) 
אמר רבי אושעיא ברבי ובפ''ב 
(לקמן כח.) רבי אלעזר הקפר 

   ברבי:
   . קודם שהוזמו:הרגו

. דכתיב כאשר זמם אין הרגים
   ולא כאשר עשה:

. דאיירי אתיא משחיטה עצמה
   בה עד השתא:

. ב קא שחיטדלמא במקום ק
קובת הושט במשהו אבל גרגרת 
ברובא ואם חסרה בכאיסר 
טרפה באלו טרפות (לקמן דף 

   מה.):
. לעמוד על בירור היכא דאפשר

בודקין ולא סמכין ארובא 
וצריכין לבדוק בהמה מכל י''ח 
טרפות אי מי כגון קטן וקטה 
דאפשר לו להמתין עד שיגדלו 
ודע שאיו סריס מתין והך 

   הו משום דלא אפשר הוא:כול
. דלא אזיל בתר רובא לרבי מאיר

הכי מי דלא אכל בשרא משום 
  דשמא במקום קב קא שחיט:

. דאמר רחמא (שמות יב) פסח
ואכלו את הבשר ושלמים דאמר 
רחמא (שם כט) ואכלו אותם 
אשר כופר בהם מלמד שהכפרה 
תלויה אף באכילה מאי איכא 
למימר אלא ודאי אכיל דסמיך 

רובא היכא דלא אפשר ואפי' א
הכי פליג בקטן וקטה משום 
דאפשר לדידן מי היכי ילפין 
מייה אלא ודאי הלכה למשה 
מסיי הא דסמכין ארובא אפי' 
היכא דאפשר אי מי אחרי רבים 
להטות (שם כג) משמע בין רובא 
דאיתיה קמן בין רובא דליתיה 
קמן דמאי שא האי מהאי ואהא 

בדקין כל  מלתא סמכין ולא
י''ח טרפות וקובת הריאה 
משום דשכיח בה ריעותא בדקין 
והיכא דאיתרמי דאיפרשה 
ריאה ולא בדק מתאכלא 
דסמכין אהא ואדרב הוא 
דאמר (לעיל דף ט.) שחטה 
בחזקת היתר עומדת ואין 

  מפרסמין הדבר:
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יָאַמר     :ַרבָאַמר  ַנְחָמן ַרּבִ

ַחט ָ ׁשּ    ,ָרָאה ֶאָחד ׁשֶ
ה ְוַעד סֹוף  ִחּלָ ִחיָטתוֹ  -ִאם ָרָאהּו ִמּתְ ְ ר ֶלֱאכֹול ִמׁשּ    ,מּוּתָ

ִחיָטתוֹ  -ְוִאם ָלאו  ְ    .ָאסּור ֶלֱאכֹול ִמׁשּ
  

ֵמי    ?ֵהיֵכי ּדָ
ָגִמיר  ָיַדע ּדְ ה ִלי  -ִאי ּדְ    "!ָרָאה"ָלּמָ

ִמיר  לֹא ּגָ ָיַדע ּדְ יָטא –ְוִאי ּדְ ׁשִ    !ּפְ
  

א ִמיר :ְוֶאּלָ ִמיר ִאי לֹא ּגָ לֹא ָיַדע ִאי ּגָ    .ּדְ
  

ִחיָטה מּוְמִחין ֵהן :ֵליָמא    !רֹוב ְמצּוִיין ֵאֶצל ׁשְ
ְנָיא ח"   :ִמי לֹא ּתַ ְרְנגֹוֶלת ׁשְ ָצא תַּ ּמָ ּוקֲהֵרי ׁשֶ ׁשּ    ,ּוָטה ּבַ

לּוחוֹ  ָאַמר ִלׁשְ חּוט  :אֹו ׁשֶ חֹוט ְוָהַלְך ּוָמָצא ׁשָ חּוט -ֵצא ׁשְ    ,"ֶחְזָקתֹו ׁשָ
ִחיָטה מּוְמִחין ֵהן :ַאְלָמא    ,ַאְמִריָנן רֹוב ְמצּוִיין ֵאֶצל ׁשְ

י ֵליָמא ִחיָטה מּוְמִחין ֵהן :ָהָכא ַנּמִ    !רֹוב ְמצּוִיין ֵאֶצל ׁשְ
  

ָיַד  ִמירְלעֹוָלם ּדְ לֹא ּגָ    ,ע ּדְ
יר ּפִ ן ַחד ִסיָמן ׁשַ ַחט ַקּמָ ׁשָ    ,ּוְכגֹון ּדְ

ֵתיָמא יר :ַמהּו ּדְ ּפִ י ׁשַ יר ַהְך ַנּמִ ּפִ ַהאי ׁשַ    ,ִמּדְ
ַמע ָלן י ֵליּה  -ַהאי   :ָקא ַמׁשְ    ,ִאְתַרּמּוֵיי ִאיְתַרּמֵ

ַרס -ִאיָדְך  א ּדָ ּמָ ָהה ׁשֶ א ׁשָ ּמָ    .ׁשֶ
  
  
  

 רש"י
. שמכיר בו אי דידע דגמיר

   שמלומד בהלכות שחיטה:
מכיר בו שאין . שדידע דלא גמיר

   יודע הלכות שחיטה:
. דראה מותר דהא לא פשיטא

שהה ולא דרס ולא ראה אסור 
   שמא שהה או דרס:

. דלא ידע אי גמיר אי לא גמיר
ואשמועין דלא סמכין אסתמא 

   עד שיהא מכיר בו שיודע:
. שאם לא היה מומחין הן

   מומחה לא היה שוחט:
. כלומר רוב מצויין אצל שחיטה

  ין:רוב השוחט
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ִחיָטה  רֹוב ְמצּוִיין["   "].מּוְמִחין ֵהן -ֵאֶצל ׁשְ
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ ר יֹוֵסףּבָ יִמי ּבַ    :ַרב ַנְחָמןֵמ  ַרב ּדִ
לּוחוֹ  חֹוט" :ָהאֹוֵמר ִלׁשְ חּוט  ",ֵצא ּוׁשְ    ?ַמהוּ  –ְוָהַלְך ּוָמָצא ׁשָ

  
חּוט :ָאַמר לוֹ     .ֶחְזָקתֹו ׁשָ

  
לּוחוֹ  רּום ְוָהַלְך ּוָמָצא  ",ֵצא ּוְתרֹום" :ָהאֹוֵמר ִלׁשְ    ?ַמאי –ּתָ

  
רּום :ָאַמר ֵליּה     .ֵאין ֶחְזָקתֹו ּתָ

  
ךְ  ְפׁשָ ִליחּותֹו   :ַמה ּנַ ה ׁשְ ִליַח עֹוׂשֶ י -ִאי ֲחָזָקה ׁשָ רּוָמה ַנּמִ    !ֲאִפיּלּו ּתְ

ִליחּותֹו  ה ׁשְ ִליַח עֹוׂשֶ י לֹא -ְוִאי ֵאין ֲחָזָקה ׁשָ ִחיָטה ַנּמִ    !ֲאִפיּלּו ׁשְ
  

יכ :ָאַמר ֵליּה  ִמְלָחאְלִכי ּתֵ    .ּול ֲעָלּה ּכּוָרא ּדְ
ִליחּותוֹ " :ְלעֹוָלם ה ׁשְ ִליַח עֹוׂשֶ    ",ֵאין ֲחָזָקה ׁשָ

ִחיָטה  ַחט    –ּוׁשְ ַמע ְוָאַזל ׁשָ יְלָמא ִאיִנׁש ַאֲחִריָנא ׁשָ י ּדִ    ,ִאי ַנּמִ
ִחיָטה מּוְמִחין ֵהן    .רֹוב ְמצּוִיין ֵאֶצל ׁשְ

רּוָמה  יְלָמא ִאיִנׁש ַאֲחִריָנא   -ּתְ ַרםּדִ ַמע ְוָאַזל ּתָ    ,ׁשָ
ַעת ּלֹא ִמּדַ    ,ֲהָוה ֵליּה ּתֹוֵרם ׁשֶ

ַעת  ּלֹא ִמּדַ רּוָמה -ְוַהּתֹוֵרם ׁשֶ רּוָמתֹו ּתְ    .ֵאין ּתְ
  
  

ִחיָטה "ֵליָמא  ֵאי ִהיא - "מּוְמִחין ֵהן -רֹוב ְמצּוִיין ֵאֶצל ׁשְ ּנָ    !ּתַ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ָדָייו ְוַתְרְנגוֹ " ָאְבדּו לֹו ּגְ חּוִטים ,ָליוֲהֵרי ׁשֶ    :ְוָהַלְך ּוְמָצָאן ׁשְ

י ְיהּוָדה    .אֹוֵסר :ַרּבִ
ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ י ֲחִניָנא ּבְ יר :ַרּבִ    .ַמתִּ

יַר ָאַמר     :ּבִ
י ְיהּוָדה  ל ַרּבִ ָבִרים ׁשֶ ה -ִנְרִאין ּדְ ּפָ ַאׁשְ ְצָאן ּבָ ּמָ    ,ׁשֶ

ל נֹו ׁשֶ י ֲחִניָנא ּבְ ִליִלי י ַרּבִ  ְוִדְבֵרי ַרּבִ ִית -יֹוֵסי ַהּגְ ּבַ ָצָאן ּבַ ּמְ    ."ׁשֶ
ָהא ָקִמיְפְלֵגי    :ַמאי ָלאו ּבְ

ִחיָטה מּוְמִחין ֵהן"ַאְמִריָנן  :ַמר ָסַברּדְ     ".רֹוב ְמצּוִיין ֵאֶצל ׁשְ
ִחיָטה "לֹא ַאְמִריָנן  :ּוַמר ָסַבר    "!מּוְמִחין ֵהן -רֹוב ְמצּוִיין ֵאֶצל ׁשְ

  
   :ר ִיְצָחקַרב ַנְחָמן ּבַ ָאַמר 

י ַעְלָמא ,לֹא כּוּלֵ ִחיָטה " :ּדְ    ",מּוְמִחין ֵהן -רֹוב ְמצּוִיין ֵאֶצל ׁשְ
י ַעְלָמא -ּוְבַבִית  כּוּלֵ ֵרי ּדְ ׁשָ ִליֵגי ּדְ    ,לֹא ּפְ

ּוק  ׁשּ ּבַ ה ׁשֶ ּפָ ַאׁשְ ָאסּור -ּבָ ִליֵגי ּדְ י ַעְלָמא לֹא ּפְ כּוּלֵ    .ּדְ
יִ  ּבַ ּבַ ה ׁשֶ ּפָ ַאׁשְ ִליֵגי ּבָ י ּפְ    :תכִּ

ִית :ַמר ָסַבר ּבַ ּבַ ה ׁשֶ ּפָ ַאׁשְ יל ִנְבָלתֹו ּבָ    ,ָאָדם ָעׂשּוי ְלַהּטִ
ִית :ּוַמר ָסַבר ּבַ ּבַ ה ׁשֶ ּפָ ַאׁשְ יל ִנְבָלתֹו ּבָ    .ֵאין ָאָדם ָעׂשּוי ְלַהּטִ

  
  

  :ָאַמר ַמר
יַר ָאַמר "    :ּבִ

ה ּפָ ַאׁשְ ָצָאן ּבָ ּמְ י ְיהּוָדה ׁשֶ ְבֵרי ַרּבִ    ."ִנְרִאין ּדִ
  

ה"ַמאי  ּפָ    ?"ַאׁשְ
ּוק  :ִאיֵליָמא ׁשּ ּבַ ה ׁשֶ ּפָ ָאסּור -ַאׁשְ ִליֵגי ּדְ י ַעְלָמא לֹא ּפְ כּוּלֵ    ,ָהא ַאְמָרת ּדְ

ִית ּבַ ּבַ ה ׁשֶ ּפָ ַאׁשְ יָטא ּבָ ׁשִ א ָלאו ּפְ    .ֶאּלָ
יִ " :ֵאיָמא ֵסיָפא ּבַ ָצָאן ּבַ ּמְ ִליִלי ׁשֶ י יֹוֵסי ַהּגְ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ י ֲחִניָנא ּבְ    ,"תְוִדְבֵרי ַרּבִ

ִית"ַמאי     ?"ּבַ
ׁש  :ִאיֵליָמא ִית ַמּמָ ֵרי -ּבַ ׁשָ ִליֵגי ּדְ י ַעְלָמא לֹא ּפְ כּוּלֵ    !ָהַאְמָרת ּדְ

 רש"י
   . בעל הבית:והלך

   . ולא ידע מי תרמו:ומצא תרום
. כל חזקה שליח עושה שליחותו

השלוחין עושין שליחותן 
ומחזקין להו בכך מאחר 

   שתרצו בשליחותם:
ואם אין עושה שליחותו אפילו 

. דשמא לא בשחיטה מי לא
שלוחו שחט אלא אחר שאיו 

   בקי בהלכות שחיטה:
. דמלחא לכי תיכול עלה כורא

כשתמדוד לי כור של מלח בשכר 
שאומר לך ובדיחותא בעלמא 

   הוא:
. אלא ספק עושה אין חזקה כו'

   ספק איו עושה:
. אפילו אי מי שמע אייש וכו'

   שמע איש אחר:
. תורם שלא מדעת איה תרומה

דשליחות דתרומה מגם אתם 
אתרבי (גיטין דף כג:) אתם גם 
אתם לרבות שלוחכם ומיה מה 

ם לדעתכם אף שלוחכם את
לדעתכם: דרך בלות להשליך 
לאשפה: מדקאמר רבי ראין 

יהודה באשפה מכלל ַרִּבי  דברי
דפליג רבי חיא אפילו באשפה 

חיא בבית ַרִּבי  ומדקאמר דברי
יהודה אפילו ַרִּבי  מכלל דפליג

   בבית:
. דכולי עלמא לא פליגי דשרי

דרוב מצויין אצל שחיטה 
   מומחין הם:

. דכיון דהשליכם שם ורדאס
ודאי תבלה בשחיטתה בשהייה 

   או בדרסה:
אין אדם עשוי להטיל בלתו 

. משום דמסרח באשפה שבבית
   ואיכא ריח רע:

. והא אמרת דכולי עלמא וכו'
ומאי ראין דברי פלוי או דברי 

   פלוי והלא שיהם שוין בה:
. פשיטא באשפה דקתי אלא

הייו אשפה שבבית דפליגי בה 
ואשמועין דכרבי יהודה סבירא 

   ליה:
. הא אמרת לכולי עלמא שרי

ומאי ראין דברי רבי חיא 
יהודה ַרִּבי  דמשמע אבל דברי

יהודה מי שרי ַרִּבי  אין ראין
  בה:
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ִית ּבַ ּבַ ה ׁשֶ ּפָ ַאׁשְ יָטא ּבָ ׁשִ א ּפְ    ,ֶאּלָ
ַר  י ַאּדְ ַרּבִ ָיא ּדְ יַקׁשְ   !ּבִ

   
   :ָהִכי ָקָאַמר   ,ביב

י ֲחִני י ְיהּוָדה ְלַרּבִ ְבֵרי ַרּבִ ּוקִנְרִאין ּדִ ׁשּ ּבַ ה ׁשֶ ּפָ ַאׁשְ ִליִלי ּבָ י יֹוֵסי ַהּגְ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ    ,ָנא ּבְ
ִית ּבַ ּבַ ה ׁשֶ ּפָ ַאׁשְ א ּבָ ִליִלי לֹא ֶנְחַלק ָעָליו ֶאּלָ י יֹוֵסי ַהּגְ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ י ֲחִניָנא ּבְ ַאף ַרּבִ    ,ׁשֶ

ּוק  ׁשּ ּבַ ה ׁשֶ ּפָ ַאׁשְ   .48484848מֹוֵדי ֵליּה  -ֲאָבל ּבָ
  
  

                                                        
 ְוִנְרִאין ּכּו' גירסת וילא: 48

 רש"י
. מאי בית באשפה אלא פשיטא

שבבית ובה פליגי ואשמועין רבי 
   דכרבי חיא סבירא ליה:

. דברישא קשיא דרבי אדרבי
ראו לו דברי רבי יהודה דאסר 
באשפה שבבית ובסיפא ראו לו 
דברי רבי חיא בו של רבי יוסי 
הגלילי דמתיר באשפה שבבית 

  אם כן קשיא דרבי אדרבי:
. האי ראין דקאמר הכי קאמר

לא סברא דידיה הוא דאשמעין 
ולא רואה אי קאמר אלא 
פלוגתייהו קמ''ל במאי פליגי 

ַרִּבי  והכי קאמר ראין דברי
יהודה האוסר אפילו לר' חיא 
כשמצאן באשפה שבשוק דמודי 
רבי חיא דאסירי ודברי רבי 
חיא כו' כלומר שאף רבי חיא 
המתיר איו אלא כשמצאן 
באשפה שבבית ובה חולקין אבל 
באשפה שבשוק מודה רבי חיא 
וממילא שמעין מדאוקי 
פלוגתייהו באשפה שבבית מכלל 

  שבבית שרו:



  ""ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין –מסכת חולין פרק א' 
47

        יב, ביב, ביב, ביב, ב .34
ִחיָטָתן -ׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן חּוץ ֵמֵחֵר " א ְיַקְלְקלּו ֶאת ׁשְ ּמָ    ."ׁשֶ
  
א ִקְלְקלוּ ' ּמָ ֵני - 'ׁשֶ    ,לֹא ָקּתָ

א  א ְיַקְלְקלוּ "ֶאּלָ ּמָ    ."ׁשֶ
  

   :ָרָבאָאַמר 
הֵאין מֹוְסִרי :זֹאת אֹוֶמֶרת ִחּלָ ין ְלַכּתְ   .ן ָלֶהן חּוּלִ

  
  
  
ֲחטּו ַוֲאֵחִרים רֹוִאים אֹוָתם" ָ ׁשּ ן ׁשֶ ָרה - ְוכּוּלָ ׁשֵ ִחיָטָתן ּכְ    ."ׁשְ
  

ִחיָטה וָנה ִלׁשְ ּוָ ִעיָנן כַּ לֹא ּבְ א ּדְ ּנָ    ?ַמאן ּתַ
  

   :ָרָבאָאַמר 
י ָנָתן ִהיא    .ַרּבִ

  
ָתֵני  ְעָיא ְזֵעיָראּדְ א אֹוׁשַ ִמן ֶחְבַרּיָ    :ּדְ

ּה " ַדְרּכָ ֲחָטה ּכְ כֹוֶתל ְוָהְלָכה ְוׁשָ ין ְלנֹוֲעָצּה ּבְ    ,ָזַרק ַסּכִ
י ָנָתן יר :ַרּבִ    ,ַמְכׁשִ

   ."ּפֹוְסִלין :ֲחָכִמיםוַ 
  

ֵני ָלּה ְוהּוא ָאַמר ָלּה     :הּוא ּתָ
י ָנָתן ַרּבִ    .ֲהָלָכה כְּ

  
ִעיָנן     '!מֹוִליְך ּוֵמִביא'ְוָהא ּבְ

  
ּה  ַדְרכָּ ָהְלָכה ּוָבָאה כְּ   .ׁשֶ

  
  
  

 "ירש
. ואע''ג שמא קלקלו לא קתי

דבדיעבד קמיירי כדקתי 
ושחיטתן כשרה חוץ מחרש 

   שוטה וקטן:
. דמשמע אלא שמא יקלקלו
   דמועדים הם לקלקל:

זאת אומרת אין מוסרין להם 
. כלומר אפי' חולין חולין

לכתחלה ואפילו אחרים עומדים 
   על גבן:

מאן תא דלא בעין כווה 
וקטן . דהא חרש שוטה לשחיטה

לחתיכה בעלמא מכווי ואין 
להם דעת להתכוין לשחיטה 
וקתי וכולן ששחטו וכו' דקאי 
מי אחרש שוטה וקטן והא 
דפרכין בריש פירקין (דף ב:) אי 
ימא אחרש שוטה וקטן עלה 
קאי ואם שחטו מבעי ליה הכי 
פרכין אי ימא אחרש שוטה 
וקטן לחודיה קאי עלה קאי 
 מייה קא סליק ואם שחטו

   מיבעי ליה:
   . בי הישיבה:דמן חבריא

   . כהוגן:כדרכה
. דאשכח מתיתא הוא תי לה

   וגרסה:
. והוא אמר לה הלכה כרבי תן

הוא אמר לה מדעתו שהלכה 
   כרבי תן:

. כדתן והא בעין מוליך ומביא
   בפרק שי (לקמן ל:):

. שחתכה שהלכה ובאה כדרכה
בהליכתו והכתה בכותל וחזר 

הדין מי דמצי וחתכה והוא 
לתרוצי בסכין שיש בו חוץ 
לצואר כמלא צואר דסגי ליה 
בהליכתו לחודא כדלקמן (דף ל:) 
אלא בכל דהו מהדר לאוקומי 

  אפילו באיזמל:
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        יג, איג, איג, איג, א    ––––    יב, ביב, ביב, ביב, ב .35
יָאַמר  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ    :ִחּיָ
ֵעי  י יֹוָחָנןּבָ    :ַרּבִ

   :ָטןָק 
ָבה    ,ֵיׁש לֹו ַמֲחׁשָ

   :אוֹ 
ָבה    ?ֵאין לֹו ַמֲחׁשָ

  
י ָאַמר ֵליּה  י ַאּמִ    :ַרּבִ

ה ֵעי ֵליּה ַמֲעׂשֶ    !ְוִתיּבָ
ָנא ְעָיא ֵליּה  ַמאי ׁשְ לֹא ָקא ִמּבָ ה ּדְ    ,ַמֲעׂשֶ

ְתַנן    :ּדִ
ה" ֵעי ֵליּה  - (כלים יז, טו) "ֵיׁש ָלֶהן ַמֲעׂשֶ יּבָ י לֹא ּתִ ָבה ַנּמִ    .ַמֲחׁשָ

ְתַנן    :ּדִ
ָבה"    ,(כלים יז, טו) "ֵאין ָלֶהן ַמֲחׁשָ

ְתַנן    :ּדִ
   ,ָהַאּלֹון ְוָהִרּמֹון ְוָהֱאגֹוז"

ינֹוקֹות  ֲחָקקּום תִּ ֶהן ָעָפר  ׁשֶ    ,ָלמֹוד ּבָ
ִהְתִקינּום ְלַכף מֹאְזַנִים     ,ְטֵמִאין –אֹו ׁשֶ

ֵני ה  :ִמּפְ ׁש ָלֶהן ַמֲעׂשֶ ּיֵ    ׁשֶ
ָבהְוֵאין ָלֶהן ַמֲח              יג,א    !(כלים יז, טו) "ׁשָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ִריָדָתא  ָבה ּגְ ְעָיא ֵליּה  -ַמֲחׁשָ    ,לֹא ָקא ִמיּבָ
ְעָיא ֵליּה  י ָקא ִמיּבָ יו -כִּ ֶרת ִמּתֹוְך ַמֲעׂשָ ְבּתֹו ִניכֶּ    ,ַמְחׁשַ

גֹון רֹום :כְּ ּדָ ֲהָוה ַקְייָמא עֹוָלה ּבַ ָחָטּה  ,ּדַ פֹון ּוׁשְ ּצָ    ?ַמאי –ְוַאְתיּוָה ּבַ
ין ָלּה  ּוֵ ַחט ִאיכַּ פֹון ְוׁשָ ּצָ ַאְתָייא ּבַ    ,ִמּדְ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
י ֵליּה  לֹא ִאיְתַרּמֵ    ?ָמקֹום הּוא ּדְ

  
י יֹוָחָנן ָחָדא ִזיְמָנא י ָאְמָרה ַרּבִ    ,ָהא ַנּמִ

ְתַנן   : ּדִ
ג" ירֹוָתיו ַלּגַ ֲעֶלה ּפֵ    :ַהּמַ

ִניָמה ְוָיַרד ֲעֵליֶהם ַטל  ֵני ַהּכְ ן"ּבְ  ֵאיָנן -ִמּפְ    ,לח)-(ויקרא יא, לז 49494949"ִכי יּוּתַ
ין ְלָכְך  ּוֵ ן"ֲהֵרי ֵהן ּבְ  -ְוִאם ִנְתּכַ    ."ִכי יּוּתַ

   :ֶהֱעלּום ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן
ונּו ְלַכְך  ּוְ ְתּכַ ּנִ י ׁשֶ ן"ֵאיָנן ּבְ  -ַאף ַעל ּפִ    ,"ִכי יּוּתַ

ֵני ה  :ִמּפְ ׁש ָלֶהן ַמֲעׂשֶ ּיֵ    ,ׁשֶ
ָבה    .(מכשירין ו, א) "ְוֵאין ָלֶהן ַמֲחׁשָ

י ְוָאַמר     :יֹוָחָנןַרּבִ
ָנא  ֶהןלֹא ׁשְ ְך ּבָ ּלֹא ִהיּפֵ א ׁשֶ    ,ֶאּלָ

ֶהן  ְך ּבָ ן"ֲהֵרי ֶזה ּבְ  -ֲאָבל ִהיּפֵ    ."ִכי יּוּתַ
  

ְעָיא ֵליּה     :ָהִכי ָקא ִמיּבָ
אֹוַרְייָתא    ,ּדְ

   :אוֹ 
ָנן ַרּבָ    ?ּדְ

  
ר ִיְצָחק    :ַמְתִני ָהִכי ַרב ַנְחָמן ּבַ

יר ָאַמ  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ    :ִחּיָ
ֵעי  י יֹוָחָנןּבָ    :ַרּבִ

ה    ,ָקָטן ֵיׁש לֹו ַמֲעׂשֶ
   :אוֹ 

ה    ?ֵאין לֹו ַמֲעׂשֶ

                                                        
ל ֶזַרע ֵזרוּ  לזלזלזלז 49 ְבָלָתם ַעל ּכָ ֵרַע ָטהֹור הּואְוִכי ִיּפֹל ִמּנִ ר ִיּזָ ְבָלָתם ָעָליו ָטֵמא הּוא ָלֶכםְוִכי  לחלחלחלח .ַע ֲאׁשֶ ן ַמִים ַעל ֶזַרע ְוָנַפל ִמּנִ   ֻיתַּ

 רש"י
. כגון קטן יש לו מחשבה או אין לו מחשבה

בשחיטת קדשים דבעי כווה כדילפין בשמעתא 
מי קמייתא דזבחים (דף ב.) ושחט קטן עולה לשמה 

   הויא כווה או לא:
. לר' חייא בר אבא ותבעי ליה אמר ליה רבי אמי

מעשה אי לא שמיע לר' יוחן הך מתיתין דלקמן 
האלון והרמון דתן בה דיש להן מעשה תבעי ליה 
מי אפילו אם יש מחשבה עם מעשה המוכיח עליה 
שכן הוא כגון דקיימא עולה בדרום ואמר הריי 

ה שאיה כשרה בדרום מביא לצפון לשחטה לעול
   תבעי ליה מי אי משוי להאי מעשה כווה או לא:

. דפשיטא ליה משום דשמיע ליה הא מ''ש מעשה
   דתן בהאלון והרמון דיש להם מעשה:

. ותיפשוט לה מההיא מחשבה מי לא תבעי ליה
   משה גופה דתן בה אין להם מחשבה:

   . פרי הוא שקורין גלא''ץ:האלון
קב קטן בצדיהן והוציאו האוכל  . קבושחקקום

   מתוך הקב:
 . כדרך שהתיוקות עושין לשחוק:למוד בהם עפר

   . מקבלין טומאה:טמאין
. כגון זה שמעשיהן מוכיחין דלשם שיש להן מעשה

כלי תכווו וגם הם אומרים כן ויש כאן מעשה 
  ומחשבה המורידים אותו לתורת כלי:

גוז כמו . כגון מצא לקליפת אואין להן מחשבה
שהיה וחשיב עליה למוד או אפילו מדד בה אלא 
שלא עשה בה מעשה לשם כלי ואם בן דעת חשב 
עליהן טמאין במחשבה דתן (כלים פכ''ה מ''ט) כל 

   הכלים יורדין לידי טומאתן במחשבה:
   . דשמיע ליה הא:מחשבה גרידא לא קא מבעיא ליה

. לפי ראות עייו אבל מחשבתו יכרת מתוך מעשיו
   אין או יודעין אם עשה מעשה זה לשם מחשבה זו:

. ולא אמר על שם כך אי מוליכה לשם ואתיוה לצפון
   לפי שאיה כשרה בדרום:

. לא ראה או דלמא מקום הוא דלא איתרמי ליה
   בעייו מקום הראשון:

. כיצו''ש שבפולים ועדשים כמו ותהי מפי הכימה
   הכם (שמות ח):

יחא ליה בהאי טל ולא הוה  . דלאאין בכי יותן
הכשר להורידן לידי טומאתן אם יגע בהם שרץ 
לאחר זמן דבעין כי יותן דומיא דכי יתן דיחא 

   ליה:
. בין בשעת העלאה ובין לאחר מכאן ואם תכוין לכך

   קודם שיגב הטל מעליהם:
. דהכי אמרין בדוכתא אחריתי הרי הן בכי יותן

בכי יותן ואע''פ  עודהו הטל עליהן ושמח הרי הן
   שלא תכוין קודם לכן אלא כשראה שמח:

   . מפי הכימה:העלום חש''ו
   . לאחר שירד הטל עליהם:אע''פ שתכוין לכך

. שאין מחשבתם מחשבה והכשר אין בכי יותן
במחשבה תלוי והאי מעשה דעלייה לאו מעשה הוא 

   דמפי הכימה העלום:
   וה:. דאפילו תכווו לא הויא כולא שו

. לאחר שירד הטל עליהם מצד אלא שלא היפך בהן
   זה כדי שיפול עליהם מצד אחר:

. דמעשיו מוכיחין אע''פ שלא פירש אבל היפך בהן
מחשבתו הואיל ויכר שדעתו לכך הרי הן בכי יותן 
דאי בשפירש מחשבתו בשעת מעשה לא איצטריך 
רבי יוחן לאשמועין דהא בהדיא תן דיש להן 

   מעשה:
. הא דאמרין י קא מיבעיא דאורייתא או דרבןהכ

ושמעתי מרבותי דמחשבתו יכרת מתוך מעשיו 
   הויא מחשבה כאילו פירשה בשעת מעשה:

. וסמכין עלה אפילו לקולא כגון דאורייתא היא
   בעיין דלעיל בהביא עולה מדרום לצפון ומכשרי:

. היא וחומרא בעלמא הוא דאמור רבן או דרבן
וכי היפך בהן יהוי הכשר אבל יהוי מעשה 

מדאורייתא לא הוי מעשה וגבי עולה דקולא הוא 
לא אמרו כן שלא אמרו חכמים דבריהם להקל 
מדברי תורה דמצאו עוקרין אלא להחמיר ולעשות 

   סייג:
. אם עשו מעשה מוכיח על מחשבתן יש להן מעשה

ופירשו שעל דעת כן עושים וכדפרשין לעיל שהביא 
פירש שמפי שדרום פסול לה הוא עולה לצפון ו
  מביאה לצפון:
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יָאַמר ֵליּה  י ַאּמִ    :ַרּבִ

ָבה ֵעי ֵליּה ַמֲחׁשָ    ,ְוִתיּבָ
ְעָיא ֵליּה  לֹא ָקא ִמיּבָ ָבה ּדְ ָנא ַמֲחׁשָ    ,ַמאי ׁשְ

ְתַנן    :ּדִ
ָבה"   , (כלים יז, טו) "ֵאין ָלֶהן ַמֲחׁשָ

ֵעי ֵליּה  יּבָ י לֹא ּתִ ה ַנּמִ    ,ַמֲעׂשֶ
ְתַנן    :ּדִ

ה"    ."ֵיׁש ָלֶהן ַמֲעׂשֶ
  

ְעָיא ֵליּה     :ָהִכי ָקא ִמיּבָ
אֹוַרְייָתא    ,ּדְ

   :אוֹ 
ָנן ַרּבָ    ?ּדְ

יט ה  :ּוָפׁשִ אֹוַרְייָתא ,ֵיׁש ָלֶהן ַמֲעׂשֶ    .ַוֲאִפיּלּו ִמּדְ
ָבה ָנן לוּ ַוֲאִפי ,ֵאין ָלֶהן ַמֲחׁשָ ַרּבָ    .ִמּדְ

יו  ֶרת ִמּתֹוְך ַמֲעׂשָ ְבּתֹו ִניכֶּ אֹוַרְייָתא ֵאין לוֹ    -ַמְחׁשַ    ,ִמּדְ
ָנן ֵיׁש לוֹ  ַרּבָ    .ִמּדְ

  
  

 רש"י
. שחיטה ותיבעי ליה מחשבה

גרידתא ופירש לשם עולה 
ושחיטה לאו מעשה מוכיח על 
המחשבה הוא שכל השחיטות 

   שוות:
. הא דתן הכי קא מיבעיא ליה

(כלים פי''ז מט''ו) גבי חקיקת 
   אלון ורמון יש להם מעשה:

. וסמכין עלה דאורייתא היא
   גבי שחיטת עולה ומכשרין:

. וחומרא או דלמא דרבן הוא
הוא דאחמור רבן לשוויה כלי 
ליטמא אבל גבי עולה דקולא 

   הוא לא:
. ולחומרא גבי מדרבן יש לו

   היפך בהם דהכשירן:
. וגבי בעיין מדאורייתא אין לו

  קמייתא דעולה לא סמכין עלה:
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        יג, איג, איג, איג, א .36
יּה  ָעא ִמיּנֵ מּוֵאלּבָ    :ַרב הּוָנאֵמ  ׁשְ

סּול הּוא ּפָ ים ׁשֶ ָקָדׁשִ ק ּבְ ִין ְלִמְתַעּסֵ    ?ִמּנַ
  

ֱאַמר ּנֶ ן ַה " :ׁשֶ ַחט ֶאת ּבֶ ָקרְוׁשָ ָקר (ויקרא א, ה) 50505050"ּבָ ן ּבָ ם ּבֶ ִחיָטה ְלׁשֵ ֵהא ׁשְ ּתְ    .ׁשֶ
  

ָיֵדינּו ִהיא :ָאַמר לוֹ  ִין ,זֹו ּבְ ב ִמּנַ    ?ְלַעכֵּ
  

חּוהוּ " )ה, ויקרא יט( :51515151ָאַמר ֵליּה  ְזּבְ ֶכם ְזבֹוחוּ  - 52525252"ִלְרצֹוְנֶכם ּתִ   .ְלַדְעּתְ
  
  

                                                        
זְ  50 ם ַעל ַהּמִ ם ְוָזְרקּו ֶאת ַהּדָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהּדָ ה ְוִהְקִריבּו ּבְ ָקר ִלְפֵני ְיהֹוָ ן ַהּבָ ַחט ֶאת ּבֶ ַתח אֶֹהל מֹוֵעדְוׁשָ ר ּפֶ ַח ָסִביב ֲאׁשֶ   ּבֵ
  (ת"ל) וילא:על פי מסורת הש"ס.  51
ֻחהוּ  52 ְזּבָ ה ִלְרצְֹנֶכם תִּ ָלִמים ַליהֹוָ חּו ֶזַבח ׁשְ   ְוִכי ִתְזּבְ

 רש"י
מין למתעסק בקדשים שהוא 

מין למתעסק  . כלומרפסול
שפסול בקדשים כגון מתעסק 
בסכין להגביהו או לזורקו ושחט 
בקדשים שלא תכוין לשום 
שחיטה אבל תכוין לשום 
שחיטה בעלמא כשר אלא שלא 

   עלה לבעלים לשם חובה:
. מקרא זה הייתי זו בידיו היא

יודע ומכאן או למדים שמצוה 
להתכוין ואי שאלתי לעכב מין 

   יהא פסול:שאם לא תכוין 
. שה עליו לרצוכם תזבחוהו

  הכתוב לעכב:
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        בבבב----יג, איג, איג, איג, א .37
    ַמְתִניִתין

ִחיַטת עֹוֵבד ּכֹוָכִבים     ,ְנֵבָלה  –ׁשְ
א ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ   .ּוְמַטּמְ

  

ָמָרא    ּגְ

   ,יןִא  – "ְנֵבָלה"
   .לֹא –ִאיּסּור ֲהָנָאה 

  
ָנא    ?ַמאן ּתָ

  
יָאַמר  א ַרּבִ י ַאּבָ ַרּבִ יא ּבְ יָאַמר  ִחּיָ    :יֹוָחָנן ַרּבִ

י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ לֹא כְּ    ,ּדְ
ִאי  י ֱאִליֶעֶזרּדְ ֶבת ע" :ָהָאַמר – ַרּבִ   ! (חולין לח:) "ֹוֵבד ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִביםְסָתם ַמְחׁשֶ

  
י י ַאּמִ    :ָאַמר ַרּבִ

ֵני ִחיַטת עֹוֵבד ּכֹוָכִבים" :ָהִכי ָקּתָ    ,"ְנֵבָלה – ׁשְ
ִמין     .ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים -ָהא ּדְ

  
ִניָנא ְלָהא ּדְ  ָנןּתָ נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִחיַטת ִמין "    ,ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים -ׁשְ
ת ּכּוִתי -יּתֹו ּפִ     ,ּפַ

   ,ֵיין ֶנֶסךְ  -ֵיינֹו 
   ,ִסְפֵרי קֹוְסִמין -ְסָפָריו 

ירֹוָתיו     ,ְטָבִלין –ּפֵ
  : ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 

ָניו ַמְמְזִרין^ ַאף  יג,ב    ."ּבָ
  
אוְ  א ַקּמָ ּנָ    ?ּתַ
  

ּתֹו לֹא ַמְפַקר    .ִאׁשְ
  

 רש"י
  מתי' 

. אפילו שחיטת עובד כוכבים
   כהלכתה ואחרים רואין אותו:

. בגמרא פריך ומטמאה במשא
   פשיטא:

  
  גמ' 

. לקמן בהשוחט (דף הא אמר
שחטה ישראל  לודאפילח:) 

לצורך עובד כוכבים אסורה 
בהאה שסתם מחשבת עובד 

ַרִּבי  דת כוכבים:כוכבים לעבו
אמי מתי הכי שחיטת עובד 
כוכבים בלה הא דמין לעבודת 
כוכבים. במין ישראל קא מיירי 
והך דוקיא דמתיתין הכי דייק 
מיה ולסיועי לתא דברייתא 
ורבי אמי לא פליג אדרבי חייא 
דודאי מתיתין דלא כרבי 
אליעזר אלא לא אצטריך ליה 
למידק דממילא שמעין לה 

ליה בלה ש''מ מותרת  דמדקרי
   בהאה:

. וש''מ תיא להא דת''ר
דהלכתא כברייתא מדמסייע 

   ליה דוקיא דמתיתין:
. דישראל וכ''ש שחיטת מין

דעובד כוכבים והא מתיתין 
מיהא בישראל קיימא מדקאמר 
פירותיו טבלים וביו ממזרים: 
בסדר זרעים שיו אומר היה 
רבי אליעזר פת כותי כבשר חזיר 

   כת שביעית (פ''ח מ''י):במס
. תורה ביאים וכתובים ספריו

   שכתבן מין:
. ביאי הבעל כספרי קוסמין

דלשם עבודת כוכבים כתבו והכי 
מי אמרין במסכת גיטין (דף 
מה:) ספר תורה שכתבו מין 

  ישרף:
. שאיו מקפיד על ביו ממזרים

  אשתו ומפקירה:
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        יג, ביג, ביג, ביג, ב .38
   :ָאַמר ַמר

ִחיַטת עֹוֵבד ּכֹוָכִבים "    ."הְנֵבָל  -ׁשְ
  

א ִמין הּוא ּמָ    !ְוֵניחּוׁש ׁשֶ
  

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ
אּוּמֹות עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים    .ֵאין ִמיִנין ּבָ

  
א ִאיכָּ    !ְוָהא ָקא ֲחִזיָנן ּדְ

  
   .ֵאין רֹוב עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ִמיִנין :ֵאיָמא

  
ָאַמר י ָהא ּדְ י  ָסַבר ָלּה כִּ אִחיָּ ַרּבִ ר ַאּבָ יָאַמר  יא ּבַ    :יֹוָחָנן ַרּבִ

חּוָצה ָלָאֶרץ  ּבְ    ,ָלאו עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ֵהן -ָנְכִרים ׁשֶ
יֵדיֶהן א ִמְנַהג ֲאבֹוֵתיֶהן ּבִ    .ֶאּלָ

  
  
  

ר ִמְניּוִמיָאַמר     :ַרב ַנְחָמןָאַמר  ַרב יֹוֵסף ּבַ
אּוּמֹות עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים    .ֵאין ִמיִנין ּבְ

  
   ?ַמאילְ 

ִחיָטה  ָרֵאל ַאְמָרת ֲאִסיָרא -ִאיֵליָמא ִלׁשְ ִיׂשְ ִחיַטת ִמין ּדְ א ׁשְ ּתָ ְעָיא ,ַהׁשְ עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ִמּבָ    ?!ּדְ
  

א לְ  ָרֵאל מֹוִריִדין - (עבודה זרה כו:) "מֹוִריִדין"ֶאּלָ ִיׂשְ א ּדְ ּתָ ְעָיא ,ַהׁשְ עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ִמּבָ    ?!ּדְ
  

ר ָחָמאַרב עּוְקָב ָאַמר     :א ּבַ
ן ל ֵמֶהן ָקְרּבָ    ,ְלַקּבֵ

ַתְנָיא    :ּדְ
ם"" ֶכם  - (ויקרא א, ב) 53535353"ִמּכֶ    ,ְולֹא ּכּוּלְ

   .ְלהֹוִציא ֶאת ַהּמּוָמר
ם" י  - "ִמּכֶ ְקתִּ ֶכם ִחּלַ    ,ּבָ

עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים    ."ְולֹא ּבְ
  

אי    ?ִמּמַ
ְלָמא ָהִכי ָקָאַמר    :ּדִ

ָרֵאל ׂשְ יִקי   :ִמּיִ ּדִ לַק  –ִמּצַ    ,ּבֵ
יֵעי  ל -ֵמְרׁשִ    .לֹא ְתַקּבֵ

עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ָלל לֹא :ֲאָבל ּבְ ָלל כְּ    .כְּ
  

ךְ  לֹא ְעּתָ    !ַסְלָקא ּדַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ְלמּודַמה  - (ויקרא כב, יח) 54545454"ִאיׁש ""    ?"ִאיׁש ִאיׁש " לֹוַמר תַּ

ּנֹוְדִרים ְנָדִרים ּוְנָדבֹות  ָרֵאלְלַרּבֹות ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ׁשֶ ִיׂשְ    ."ּכְ
  

                                                        
ָקר וּ  53 ֵהָמה ִמן ַהּבָ ה ִמן ַהּבְ ן ַליהֹוָ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ָאָדם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְנֶכםּדַ ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ   ִמן ַהּצֹאן תַּ
ר בְּ ּדַ  54 ָרֵאל ּוִמן ַהּגֵ ית ִיׂשְ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ִמּבֵ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ָניו ְוֶאל ּכָ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ נֹו ְלָכל ִנְדֵריֶהם ּוְלָכל ִנְדבֹוָתם ּבֵ ר ַיְקִריב ָקְרּבָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ

ה ְלעָֹלה ר ַיְקִריבּו ַליהֹוָ   ֲאׁשֶ

 רש"י
. זה האדוק בעבודת כוכבים מין

ראל חמור ממומר ומין יש
לעבודת כוכבים שהמין אדוק בה 

   וכל מחשבותיו לה:
. אין רוב עובדי כוכבים מיין

הלכך הוו להו מיין מיעוטא 
   ולמיעוטא לא חיישין:

אמר רב יוסף בר מיומי אין 
. מיין באומות עובדי כוכבים

כלומר אין תורת מין על מין 
   עובד כוכבים:

. כ''ש דעובד כוכבים מבעיא
אדוק דסתם מחשבותיו לה ש

   ואסורה בהאה:
. בבור דאמרין באין למורידין

מעמידין (ע''ז דף כו:) המיים 
מורידין אותן לבור כו' אבל 
העובדי כוכבים והרועים בהמה 
דקה אפילו ישראל לא מעלין 

   ולא מורידין:
. דמקבלין קרבן לקבל מהן קרבן

מכולן ומקריבין אותו למזבח 
א כדקתי אבל במין ישראל ל

סיפא דהך מתיתא חוץ מן 
המומר לסך את היין ואע''פ 
שאיו מומר לשאר מצות והביא 
קרבן אין מקבלין הימו 
כדתריצא לעיל בפירקין (דף 

   ה.):
. להוציא את בכם חלקתי

   המומר:
. דאפילו ולא בעובדי כוכבים

המיין כשרין ואע''ג דבהדיא 
תא לה בהא מתיתא ליכא 

משום דלאו  למיפרך תיא
לכולי עלמא שמיע להו מתיתא 
אבל במידי דתא במתיתין כי 
אמר לה אמורא פריך עליה מאי 

   קמ''ל תיא:
. מבית ישראל ומן הגר איש איש

הגר בישראל אשר יקריב קרבו 
  וגו':
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        יג, ביג, ביג, ביג, ב .39
א" ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ    ."ּוְמַטּמְ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
א ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ ְנֵבָלה ִהיא ְמַטּמְ יָון ּדִ    !כֵּ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ֵני א -זֹו  :ָהִכי ָקּתָ ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ    ,ְמַטּמְ
ֹאֶהל -ְוֵיׁש ְלָך ַאֶחֶרת  ָאה ֲאִפיּלּו ּבְ ִהיא ְמַטּמְ    ,ׁשֶ

   ?ְוֵאיזֹו זוֹ 
   ,ְקרֹוֶבת ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִביםּתִ 

ֵתיָרא ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ    .ּוְכַרּבִ
  

ַאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ֵני א - זוֹ  :ָהִכי ָקּתָ ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ    ,ְמַטּמְ

זּו  ִהיא כְּ א   -ְוֵיׁש ְלָך ַאֶחֶרת ׁשֶ ָ ַמׂשּ ָאה ּבְ ַטּמְ ּמְ    ,ׁשֶ
אֶֹהל ָאה ּבְ   ְוֵאיָנּה ְמַטּמְ

ְקרֹוֶבת ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ? זוֹ ְוֵאיזוֹ      ,ּתִ
יּוְדלֹא כְּ  ֵתיָרא ַרּבִ ן ּבְ    .ְיהּוָדה ּבֶ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י " ֵתיָראַרּבִ ן ּבְ    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ּבֶ
אֶֹהל ָאה ּבְ ִהיא ְמַטּמְ ִין ְלִתְקרֹוֶבת ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ עֹור " :ׁשֶ ְמדּו ְלַבַעל ּפְ ּצָ    – (תהילים קו, כח) "ַוּיֹאְכלּו ִזְבֵחי ֵמִתיםַוּיִ
ת  א ּבְ  -ַמה ּמֵ    ,אֶֹהלְמַטּמֵ

ְקרֹוֶבת ֲעבֹוַד  אֶֹהל - םּכֹוָכִבי תַאף תִּ ָאה ּבְ   ."ְמַטּמְ
  
  

 רש"י
. כדכתיב (ויקרא מטמאה במשא

יא) והושא את בלתה ואע''פ 
   שלא גע:

עובד . שחיטת סתם הכי קתי
כוכבים אין מטמא אלא במשא 
אבל יש שחיטת עובד כוכבים 

   שמטמאה אפילו באהל:
. לקמן כר' יהודה בן בתירא

   מפרש ואזיל:
. הכי משמע איכא דאמרי וכו'

מתיתין אין טומאה בשחיטת 
עובד כוכבים אלא כשאר בילות 
דמטמאין במשא אבל אין אהל 
בשום שחיטת עובד כוכבים 

ת כוכבים ואפילו שחט לעבוד
לישא אחריא הכי משמע 
שחיטת עובד כוכבים בלה 
וטומאתה כשאר בילות והא 
דקתי ומטמאה במשא 
אתקרובת עבודת כוכבים קאי 
והכי קאמר ועוד יש שחיטה 
אחרת שהיא כזו כלומר איה 
חמורה מזו שאיה מטמאה אלא 

   במשא כזו:
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        יג, ביג, ביג, ביג, ב .40
    ַמְתִניִתין

ְיָלה ּלַ ֹוֵחט ּבַ    ,ַהׁשּ
ַחט  ָ ׁשּ ָרה -ְוֵכן ַהּסּוָמא ׁשֶ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ   .ׁשְ

  

ָמָרא    ּגְ

יֲעַבד  - "ֹוֵחטַהׁשּ "    ,יןִא  ּדִ
ה לֹא ִחּלָ    .ְלַכּתְ

   :ּוְרִמיְנִהי
ּיֹום  :ׁשֹוֲחִטין ,ְלעֹוָלם" ין ּבַ    ,ּבֵ

ְיָלה ּלַ    ,ּוֵבין ּבַ
ג רֹאׁש ַהּגַ ין ּבְ    ,ּבֵ

ִפיָנה רֹאׁש ַהסְּ ין ּבְ    !"ּבֵ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ֶנְגּדוֹ  ֲאבּוָקה כְּ ׁשֶ    .ּבְ

  
יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ

ייָקא ּדַ     ,ַנּמִ
יֹום ֵני ָהָתם ּדּוְמָיא ּדְ ָקּתָ    ,ּדְ

סּוָמא  ּה ְוָהָכא ּדּוְמָיא ּדְ ַמע ִמיּנָ   :ׁשְ
  

 רש"י
. ישחוט בלילה לכתחלה לא

וא לא שמא לא ישחוט רובא וה
   ידע:

בין בראש הגג בין בראש 
. ואע''ג דתן בהשוחט הספיה

(לקמן דף מא.) אין שוחטין לא 
לתוך ימים ולא לתוך הרות דלא 
לימרו לשר של ים הוא שוחט 
ולא לתוך כלים דלא לימרו 
הואיל ומקבל את הדם לזורקו 
לעבודת כוכבים הוא צריך אפ''ה 
בראש הגג שוחטין ואין חוששין 

אמרו לצבא השמים עלה לשמא י
לשחוט או אם מקבל בכלי הכל 
יודעין שאי אפשר לו לטף את 
הגג ואין כאן חשד ובספיה מי 
הכל יודעים דכיון דבספיה הוא 
על כרחו הוא שוחט לתוך הים 
   שאי אפשר לו לטף את הספיה:

. הא דקתי שוחטין בלילה אר''פ
לכתחלה בשאבוקה כגדו 

מתיתין ומתיתין בלא אבוקה: 
  תא לילה וסומא בהדי הדדי:
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        יד, איד, איד, איד, א .41
    ַמְתִניִתין   יד,א

יּפּוִרים ת ּוְביֹום ַהּכִ ּבָ ׁשַ ֹוֵחט ּבְ    ,ַהׁשּ
יב ּבְ  ְתַחּיֵ ּמִ י ׁשֶ ָרה -ַנְפׁשֹו ַאף ַעל ּפִ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ   .ׁשְ

  

ָמָרא    ּגְ

   :הּוָנאַרב ָאַמר 
ַרׁש  ר ַרבּדָ יא ּבַ ֵמיּה ּדְ  ִחּיָ ְ    :ַרבִמׁשּ

ֲאִכיָלה ְליֹוָמא    ,ֲאסּוָרה ּבַ
י ְיהּוָדה ִהיא א ְלֵמיַמר ַרּבִ    .ְוָנְסִבין ַחְבַרּיָ

  
י ְיהּוָדה    ?ֵהי ַרּבִ

  
יָאַמר  א ַרּבִ    :ַאּבָ

ֲהָכָנה ִהיא י ְיהּוָדה ּדַ    ,ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ִכין" י  :ְמַחתְּ ֵהָמהֶאת ַהּדִ    ,ּלּוִעין ִלְפֵני ַהּבְ
ָלִבים ֵבָלה ִלְפֵני ַהּכְ    .ְוֶאת ַהּנְ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ת  ּבָ    ,ֲאסּוָרה –ִאם לֹא ָהְיָתה ְנֵבָלה ֵמֶעֶרב ׁשַ

ֵאיָנּה ִמן ַהּמּוָכן ַכן ֵמֶאְתמֹול ֲאסּוָרה :ַאְלָמא – (שבת קנו:) "ְלִפי ׁשֶ לֹא ִאיּתְ יָון ּדְ    ,כֵּ
יָהָכא נַ  ַכן ֵמֶאְתמֹול  ,ּמִ לֹא ִאיּתְ יָון ּדְ    .ֲאסּוָרה –כֵּ

  
י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ

ֵמי    ?!ִמי ּדָ
ָרא מּוָכן ְלָאָדם -ָהָתם  א מּוָכן ִלְכָלִבים ,ֵמִעיּקָ ּתָ    ,ְוַהׁשְ
ָרא מּוָכן ְלָאָדם -ָהָכא  א מּוָכן ְלָאָדם ,ֵמִעיּקָ ּתָ    !ְוַהׁשְ

  
ֵהָמה  ַחיֶּ ִמי ַסְבָרת ּבְ   ?! יָה ַלֲאִכיָלה עֹוֶמֶדתּבְ

יָה  ַחּיֶ ֵהָמה ּבְ ל עֹוֶמֶדת -ּבְ    .ְלַגּדֵ
  

י ְיהּוָדה ּבְ  ,יִאי ָהכִ  ֵהָמה ְלַרּבִ ְחִטיָנן יֹום טֹובּבְ    ?!ֵהיֵכי ׁשַ
  

   :ָאַמר לוֹ 
ל ,עֹוֶמֶדת ַלֲאִכיָלה    ,ְועֹוֶמֶדת ְלַגּדֵ

ֲחָטה  ַלֲאִכיָלה עֹוֶמֶדת -ִנׁשְ    ,הּוְבְרָרה ּדְ
ֲחָטה לֹא נִ  ל עֹוֶמֶדת -ׁשְ ְלַגּדֵ    .הּוְבְרָרה ּדִ

  
י ְיהּוָדה  ֵריָרה'ְוָהא ֵלית ֵליּה ְלַרּבִ    '!ּבְ

  
   ?ְמָנא ָלן

ַתְנָיא    :ִאי ֵניָמא ִמּדְ
ין ַהּכּוִתים"    ,ַהּלֹוֵקַח ַיִין ִמּבֵ

ֲאִני ָעִתיד ְלַהְפִריׁש  :אֹוֵמר ֵני לּוִגין ׁשֶ רּוָמה -  ׁשְ    ,ֲהֵרי ֵהן תְּ
ָר  ר ִראׁשֹון -                                    ... ה ֲעׂשָ    ,ַמֲעׂשֵ

ָעה ׁשְ ִני -                                   ... תִּ ר ׁשֵ    ,ַמֲעׂשֵ
ד -ּוֵמיֵחל     ,ְוׁשֹוֶתה ִמּיָ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י ְיהּוָדה י יֹוֵסיוְ  ַרּבִ ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ   ."אֹוְסִרין :ַרּבִ

  
ֵני ַטְעָמא   ,ביד ְדָקּתָ    :ָהָתם כִּ

י ֵמִאירְמרּו לֹו ְל ָא "    :ַרּבִ
ַקע ַהּנֹוד ְוִנְמָצא ׁשֹוֶתה ְטָבִלים ְלַמְפֵרַע  א ִיּבָ ּמָ ה מֹוֶדה ׁשֶ    ?!ִאי ַאתָּ

ַקע ּבָ ּיִ    !"ָאַמר ָלֶהן ִלְכׁשֶ
  

 רש"י
  מתי' 

   . מתחייב כרת:ביום הכפורים
  

  גמ' 
. משום שחיטת אסורה באכילה

   שבת:
   . ואפילו בא לאכול בשר חי:ליומא

. בי הישיבה עלה על וסבין חבריא
דעתם לומר דמתי' דפירשה רב 
דאסורה באכילה ליומא משום 

ייק דקסבר מתי' רבי יהודה היא וד
טעמא לקמן מדקתי שבת דומיא 
דיום הכפורים אלמא אסורה 
   באכילה ליומא ס''ל לתא דמתיתין:

. מאיזו משת רבי הי רבי יהודה
יהודה שמע רב דאסורה באכילה 

   ליומא:
   . התלושין:את הדילועין
. אפילו מתה היום ואת הבלה

   בשבת:
. אתמול כשקדש שאיה מן המוכן

למאכל היום לא היתה עומדת 
   כלבים:

   . דלא אזדמה לכך:דלא איתכן
. במתיתין מי אתמול לא היתה הכא

עומדת לכך כדמפרש ואזיל לקמיה 
דלגדל ולדות היתה עומדת ואסורה 
משום מוקצה ומוקצה אסורה 

   מדרבן:
. כשהיא שחוטה מבורר שחטה

   דלאכילה עומדת:
. כגון זו שלא שחטה לא שחטה

על מת אתמול ומסתמא לא היחה 
לשחטה בשבת הלכך הובררה 

   כשקדש היום דלגדל עומדת:
. ואי והא לית ליה לרבי יהודה ברירה

בהמה בחייה לאו לאכילה לחודה 
קיימא כי שחיט לה ביום טוב היכי 
מישתריא דלמא מאתמול דעתיה 

   לגדל הוה:
. לאשמועין הלוקח יין מבין הכותים

דכותים חשודין על התרומה ואין 
ץ שהלוקח מהן א''צ כעמי האר

להפריש תרומה גדולה כדתן (סוטה 
דף מח.) לפי ששלח יוחן כהן גדול 
בכל גבול ישראל וראה שאין מפרישין 
אלא תרומה גדולה בלבד אלמא 
אתרומה לא חשידי ואשמועי' הכא 
דכותים חשידי אתרומה כדקתי שי 
לוגין שאי עתיד להפריש כו' ומשה 

   ים שית:זו קודם תקה דגזרו על י
. אם אין לו כלים אומר שי לוגין כו'

להפריש (כו') או שהיתה חשיכה בליל 
   שבת שאין שהות להפריש:

   . בתוכו למאה לוג:הרי הן תרומה
. המעשר שי הואיל ויכול ומיחל

לתקו באמירה בעלמא ולומר הרי 
הוא מחולל על מעות שיש לי בתוך 
הבית לא התירו לו חכמים לשתותו 

וך על הברירה אבל בתרומה ולסמ
ושאר מעשרות סמכין אברירה 
ולאחר השבת כשיפרישם אמרין 
הוברר הדבר שזו היא התרומה וזה 

   לא שתה אלא חולין:
. אלמא לרבי יהודה לית ליה אוסרין

  ברירה וחייש שמא תרומה שתה:
. טעמא לאו משום דאין ברירה התם

הוא אלא דחייש לשמא יבקע הוד 
יה עתיד לבא לידי והוברר שלא ה

   הפרשה ושתה טבלים למפרע:
. ראה כלומר דלא חיישין לכשיבקע

   להכי:
  . שם חכם:איו
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א ָתֵני  ,ֶאּלָ    ,ַאּיוֹ ִמּדְ
ָתֵני     :ַאּיוֹ ּדְ

י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָבִרי ֵני ּדְ ֶאָחדֵאין ָאָדם ַמְתֶנה ַעל ׁשְ    ,ם ּכְ

א א ָחָכם ,ֶאּלָ ְזָרח   ִאם ּבָ ְזָרח -ַלּמִ    ,ֵעירּובֹו ַלּמִ
ֲעָרב  ֲעָרב -ַלּמַ    ,ֵעירּובֹו ַלּמַ

   ."לֹא -ְוִאיּלּו ְלָכאן ּוְלָכאן 
ּה  ָנא  :ַוֲהִויָנן ּבָ ֵריָרה ?"לֹאּדְ  ְלָכאן ּוְלָכאן"ַמאי ׁשְ ֵאין ּבְ    ,ּדְ

ֵר  -ִמְזָרח ּוַמֲעָרב  י ֵאין ּבְ    !יָרהַנּמִ
י יֹוָחָנןְוָאַמר  א ָחָכם :ַרּבִ    .ּוְכָבר ּבָ

  
א ָאַמר     :ַרב יֹוֵסףֶאּלָ

ֵכִלים ִהיא י ְיהּוָדה ּדְ    ,ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ת" ּבָ ׁשַ ִלין ּבְ יטָּ ִלים ַהּנִ ל ַהּכֵ    :ּכָ
ין ֵמֵעין ְמָלאָכה הּו עֹוׂשִ ּיְ ִלין ּוִבְלַבד ׁשֶ ְבֵריֶהן ִניטָּ      :ׁשִ

ְבֵרי ֲעֵריָבה  י ָחִבית -ׁשִ ֶהן ּפִ    ,ְלַכּסֹות ּבָ
ְבֵרי ְזכּוִכית  ךְ  -ׁשִ י ַהּפַ ֶהן ּפִ    .ְלַכּסֹות ּבָ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ן ין ֵמֵעין ְמַלאְכתָּ הּו עֹוׂשִ ּיְ     :ּוִבְלַבד ׁשֶ

ְבֵרי ֲעֵריָבה  ה -ׁשִ    ,ִלּצֹוק ְלתֹוָכן ִמְקּפָ
ְבֵרי ְזכּוִכית  ֶמן -ׁשִ   . שבת קכד:)( "ִלּצֹוק ְלתֹוָכן ׁשֶ

ן"    ,יןִא  – "ֵמֵעין ְמַלאְכתָּ
   .לֹא –ֵמֵעין ְמָלאָכה ַאֶחֶרת 

ַכן ֵמֶאְתמֹול ְלַהְך ְמָלאָכה  :ַאְלָמא לֹא ִאיּתְ יָון ּדְ    ,ֲאִסיֵרי –כֵּ
י ַכן ֵמֶאְתמֹול  ,ָהָכא ַנּמִ לֹא ִאיּתְ יָון ּדְ    .ֲאסּוָרה –כֵּ

  
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ

ֵמי    ?!ִמי ּדָ
ִלי -ָהָתם  ָרא כְּ ִלי ,ֵמִעיּקָ ֶבר כְּ א ׁשֶ ּתָ    ,ַוֲהָוה ֵליּה נֹוַלד ְוָאסּור ,ְוַהׁשְ
ָרא אּוְכָלא -ָהָכא  ִאיְפַרת הּוא ,ּוְלַבּסֹוף אֹוֶכל ,ֵמִעיּקָ    ,אּוְכָלא ּדְ

ֵמי יר ּדָ ּפִ ִאיְפַרת ׁשַ ָאַמר אּוְכָלא ּדְ י ְיהּוָדה ּדְ ְמִעיָנן ֵליּה ְלַרּבִ    ,ְוׁשַ
ְתַנן    :ּדִ

ִקין" ירֹות ְלהֹוִציא ֵמֶהן ַמׁשְ    ,ֵאין סֹוֲחִטין ֶאת ַהּפֵ
   .ֲאסּוִרין –ְוִאם ָיְצאּו ֵמַעְצָמן 

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ר -ִאם ְלאֹוָכִלין     ,ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן מּותָּ

ִקין    ! (שבת קמג:) "ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן ָאסּור -ְוִאם ְלַמׁשְ
  

ַמר ֲעָלּה     :ָלאו ִאּתְ
מּוֵאלָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר     :ׁשְ

י ֵזיִתים ַוֲעָנִבים ַסּלֵ י ְיהּוָדה ַלֲחָכִמים ּבְ    ,מֹוֶדה ָהָיה ַרּבִ
יּה  :ַאְלָמא ְעּתֵ ִלְסִחיָטה ַקְייֵמי ָיִהיב ּדַ יָון ּדְ    ,כֵּ

י יּה  ,ָהָכא ַנּמִ ְעּתֵ ִחיָטה ַקְייָמא ָיִהיב ּדַ ִלׁשְ יָון ּדְ    .כֵּ
  

א  י הּוא ַטְעָמא ֶאּלָ    ,ְלַרבִמיּדֵ
י ֵזיִתים ַוֲעָנִבים :ַרבָהָאַמר  ַסּלֵ י ְיהּוָדה ֲאִפיּלּו ּבְ    !ָחלּוק ָהָיה ַרּבִ

  
א ָאַמר  ַרב ִאיִדיֶאּלָ ֵריּה ּדְ ת ּבְ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ֵנרֹות ִהיא י ְיהּוָדה ּדְ    ,ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

   ,ְמַטְלְטִלין ֵנר ָחָדׁש "
ן    ,ֲאָבל לֹא ָיׁשָ

ְבֵרי  י ְיהּוָד ּדִ    ."הַרּבִ
  

מּוְקֶצה ֵמֲחַמת ִמיאּוס י ְיהּוָדה ּבְ ְמָעת ֵליּה ְלַרּבִ ׁשַ    ,ֵאיַמר ּדְ

 רש"י
. בעירובין (דף לו:) אמרין מתה אדם על אין אדם מתה

עירובו ומיח שי עירובין אחד בסוף אלפים למזרח עירו 
ואחד בסוף אלפים למערב ואומר אם בא חכם למזרח שהיה 

תיד לבא ממקום אחר ולשבות חוץ לתחום ולדרוש חכם ע
עירובי של מזרח יקה לי שביתה למזרח ואהיה בשבת 
במקום עירובי ויש לי משם והלאה אלפים ואם יגידו לי 
שבא חכם למערב יקה עירובי שבמערב בא לכאן ולכאן אם 
יבאו שי חכמים זה למזרח וזה למערב לאיזה מהם שארצה 

ברירה של מחר יקה לי עירובי היום אבחר הליכתי ועל שם 
דכל קיית עירוב בין השמשות היא ותי איו דפליג רבי 
יהודה אסיפא דקתי בא לכאן ולכאן וקאמר רבי יהודה אין 

   אדם מתה על שי דברים שי חכמים:
. על חכם אחד שבא ואין ידוע לו לאיזו אלא אם בא חכם כו'

   רוח יבא מתה:
. כשיבא למחר למזרח ו' דאין ברירהוהוין בה מאי שא כ

שמא בין השמשות לא היתה דעתו לכך וקה לו עירובו של 
מערב והרי הוא כמי ששבת במערב וממקום אותה שביתה 
יש לו אלפים לכל רוח ומצאו האלפים האחרוות 
המזרחיות כלות לביתו ואין לו מביתו ולמזרח אפי' פסיעה 

   אחת:
חכם אחד ותלה תאו בביאת . כשהתה על מזרח ומערב מי

חכם מי אין ברירה דאם בא חכם למזרח לאחר שקדש 
היום שמא כשקדש היום היה בדעתו למערב וזה תלה 
בדעתו של חכם והחכם יכול לילך בשבת ארבעת אלפים 
אמה כדאמרין בעירובין (דף מט:) אם ראה שחשכה והיה 
 מכיר אילן או גדר שהוא בסוף אלפים אמה אומר שביתתי
בעיקרו ומהלך ממקום רגליו ועד עיקרו אלפים ומעיקרו 
ולהלן אלפים והכא מי איכא למימר חכם זה בשעת קיית 

   עירוב לא בא למזרח עדיין ודעתו היה למערב:
. מתיתין בהכי עסקין שכבר ואמר רבי יוחן וכבר בא חכם

בא חכם קודם קין העירוב אבל זה לא ידע להיכן בא ואין 
ברירה שכך מתה לצד שהחכם בא יהא עירובי כאן צריך 

קוה ואין הדבר תלוי אלא גלויי מילתא כשיגידו למחר 
   שבמזרח בא מצא שקה עירוב המזרחי:

   . אפילו שתברו היום בשבת:שבריהן יטלין
   . שתהא תורת כלי עליהם:שיהו עושין בהן מעין מלאכה

ש אלא . כלומר אע''פ שאין ראויה למלאכה מממעין מלאכה
   לכסוי בעלמא:
   . הראשוה:מעין מלאכתן

   . תבשיל עב דהייו מעין עיסה:מקפה
   . כיון דלא איתכן מאתמול לאכילה:הכא מי

. דע''כ בהמה בחייה לאכילה עומדת הכא מעיקרא אוכלא
כדאוקמין לעיל דאי לגדל בהמה לרבי יהודה היכי שחטין 

   בי''ט:
בהמה המקשה] (לקמן  . שבר ופרש וחבירו [בפרקדאיפרת

   דף עג.) חבורי אוכלין כמאן דמפרתי דמו:
   . דלאו ולד חשבין ליה:ש''ד

   . אב מלאכה היא:סחיטה
. וטעמא דמשקין שזבו אסורין מפרשין בשמעתא אסורין

   קמייתא דביצה (דף ג.) גזירה שמא יסחוט:
. אם היו עומדין לאכילה ולא אם לאוכלין היוצא מהם מותר

וצא מהם מותר דכיון דלא יחא ליה ליכא למיגזר לסחוט הי
אי שרית להו בשתייה היום אתי לסחוט דהא לאו להכי 

   קיימי:
. הואיל ותקיימה מחשבתו אי שרית להו ואם למשקין

כשזבו איכא למיגזר בהו שמא יסחוט דהא להכי קיימי שמע 
   מיה מיהא דמשום ולד לא אסר להו רבי יהודה:

. שאפילו הציען סלי זיתים ועביםמודה רבי יהודה ב
לאכילה הואיל ורוב בי אדם סוחטין אותם האי מי ממליך 

   עלייהו ואי שרית למשקין שזבו מהן אתי למיסחט:
   . סתם עבים:כיון דלהכי קיימי

. עלייהו למשקין וכי הוו משקין הוה ליה יהיב דעתיה
תקיימה מחשבתו וגזרה שמא יסחוט ופלוגתייהו בתותים 

   ורימוים:
. דאי משחטה אכיל ה'' כיון דלשחיטה קיימא יהיב דעתיה

לה וכיון דדעתיה בהכי גזרין בה מי אי שרית ליה באכילה 
   אתי לכתחלה למישחט:

. האי שויא אליבא דרב משין מידי הוא טעמא אלא לרב
   לה דאיהו אמר לרבי יהודה אסורה באכילה ליומא:

   אמאי אסורה ליומא:. ומתיר והכא מי חלוק היה
. שלא הדליקו בו מעולם ר של חרס וכשהוא חדש ר חדש

   חזי למרמי ביה פירי:
. דמוקצה הוא מחמת מיאוס שהדעת קצה בו אבל לא ישן

והך בהמה מי כשקדש היום היא מוקצה מחמת אבר מן 
   החי שלא שחטה:

. דמידי דמאיס מקצה אייש מדעתיה אימר דשמעת ליה כו'
  לגמרי:
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ְמָעת ֵליּה  -מּוְקֶצה ֵמֲחַמת ִאיסּור     ?!ִמי ׁשַ
  
   ,יןִא 

ְתַנן    :55555555ּדִ
י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֶכת    ,אטו ל ַמתֶּ ל ֵנרֹות ׁשֶ    ,ְמַטְלְטִלין –ּכָ
ִהְדִליקּו  :חּוץ ר ׁשֶ תִמן ַהּנֵ ּבָ אֹוָתּה ׁשַ    ."ּבֹו ּבְ

  
ָיַדִים ֵחי ֵליּה ּבְ הּוא ּדָ אִני ָהָתם ּדְ    !ְוִדְלָמא ׁשַ

  
א ָאַמר  יֶאּלָ ִ    :ַרב ַאׁשּ

ל ִהיא ֵ ְמַבׁשּ י ְיהּוָדה ּדִ    .ַרּבִ
  

ְתַנן    :56565656ּדִ
ת" ּבָ ׁשַ ל ּבְ ֵ    :ַהְמַבׁשּ

ׁשֹוֵגג     ,יֹאַכל –ּבְ
ֵמִזיד     ,לֹא יֹאַכל -ּבְ

ְבֵרי  י ֵמִא ּדִ    .ירַרּבִ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ׁשֹוֵגג  ת -ּבְ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ    ,ֵיָאֵכל ּבְ
ֵמִזיד     .לֹא ֵיָאֵכל עֹוָלִמית -ּבְ

ָלר ְנּדְ י יֹוָחָנן ַהּסַ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ׁשֹוֵגג  ת ַלֲאֵחִרים -ּבְ ּבָ    .ְולֹא לוֹ  ,יֹאַכל ְלמֹוָצֵאי ׁשַ
ֵמִזיד     ."א ַלֲאֵחִריםלֹא לֹו ְולֹ  ,לֹא יֹאַכל עֹוָלִמית -ּבְ

  
ֵמִזיד י ֵמִאיר ,ְונֹוְקָמּה ּבְ    !ְוַרּבִ

  
ךְ  ְעּתָ    ,לֹא ַסְלָקא ּדַ

ּפּוִרים יֹום ַהכִּ ֵני ּדּוְמָיא ּדְ ָקּתָ    ,ּדְ
ֵמִזיד  ָנא ּבְ ׁשֹוֵגג ְולֹא ׁשְ ָנא ּבְ ּפּוִרים לֹא ׁשְ    ,לֹא ָאִכיל -ַמה ּיֹום ַהכִּ

י ׁשֹוֵגג וְ  ,ַאף ָהָכא ַנּמִ ָנא ּבְ ֵמִזיד לֹא ָאִכיללֹא ׁשְ ָנא ּבְ    .לֹא ׁשְ
  

י ְיהּוָדה ׁשֹוֵגג ְוַרּבִ    ?!ּוִמי ָמֵצית מֹוְקָמת ָלּה ּבְ
ַנְפׁשוֹ "ְוָהא  יב ּבְ ְתַחּיֵ ּמִ י ׁשֶ ֵני "ַאף ַעל ּפִ    !ָקּתָ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

י ַנְפׁשֹו הּוא ַאף ַעל ּפִ יב ּבְ ְבֵמִזיד ִמְתַחּיֵ    ,ּדִ
ְבׁשֹוֵגג  ִחיָט  -ָהָכא ּדִ ָרהׁשְ ׁשֵ    .תֹו כְּ

  
ָאַמר ָלר ּדְ ְנּדְ י יֹוָחָנן ַהּסַ ַרּבִ ֵמִזיד לֹא ָאִכיל :ְונֹוְקָמּה כְּ ָנא ּבְ ׁשֹוֵגג ְולֹא ׁשְ ָנא ּבְ    !לֹא ׁשְ

  
ת  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ָלר ָקַמְפִליג ּבְ ְנּדְ י יֹוָחָנן ַהּסַ    ,"ַלֲאֵחִרים ְולֹא לוֹ "ַרּבִ

יַדן  א ּדִ ּנָ ָר " –ּתַ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ ֵני "הׁשְ ָנא ַלֲאֵחִרים ,ָקּתָ ָנא לֹו ְולֹא ׁשְ    !לֹא ׁשְ
  
  
  

יּה ּדְ  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ    :ַרבּתָ
ת" ּבָ ׁשַ ל ּבְ ֵ    :ַהְמַבׁשּ

ׁשֹוֵגג     ,יֹאַכל –ּבְ
ֵמִזיד     ."לֹא יֹאַכל -ּבְ

ּתֵ     .יק ֵליּה ַרבּוְמׁשַ
  

ּתֵ ַמאי ַטְעָמא     ?ֵליּה  יקְמׁשַ
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 רש"י
. דשל כל הרות של מתכת מטלטלים

מתכות לא מאיסי אפילו ישים כגון של 
   חושת וכיוצא בהן:

. שהיה ר דולק בו בין הדולק בשבת
השמשות דמוקצה מחמת איסור שאסור 
לכבות הר אסר גם הוא לטלטל וכיון 
שהוקצה לבין השמשות הוקצה לכל היום. 
בידים. שהדליקו בו הר אבל בהמה 

   לא מידחיא אימר דהדר חזיא:דממי
. הוא עצמו ובו ביום ואין צריך להמתין יאכל

עד הערב בכדי שיעשו דהא דאמרין בעלמא 
לערב בכדי שיעשו לית ליה לר''מ אלא היכא 
דעבד ישראל איסורא ובמזיד דאיכא חיובא 
דלא מטייה האה מאיסורא אבל בשוגג 

   לא:
   . דאיכא איסורא:במזיד

ום עד שתחשך ובכדי שיעשו . בו בילא יאכל
והוא הדין לאחרים מי דאסור למיכליה בו 
ביום דטעמא משום דלא מטייה האה 
מאיסורא הוא וכי שהי לאורחא בכדי שיעשו 
לא מטי לו האה מייה ואיידי דתא רישא 
בדידיה דאשמעין רבותא להתירא תא מי 

   סיפא בדידיה:
. תרבי יהודה אומר בשוגג יאכל במוצאי שב

ולא בשבת וה''ה לאחריי דאע''ג דבשוגג 
חיוב סקילה ליכא עבירה מיהא איכא ובעין 
בכדי שיעשו דלא ימטיה האה מעבירה 
ואיידי דבעי למתי סיפא לא יאכל עולמית 
בדידיה אבל לאחריי שרי דאיהו דעבד 
איסורא קסוהו רבן אבל אחריי לא תא 
 רישא מי בדידיה ומתיתין מי דקתי
אסורה באכילה ליומיה לדידיה ולאחריי 
בשוגג מתוקמא ורבי יהודה היא ולקמן פריך 
והא מתחייב בפשו קתי והא ליכא למימר 
רישא מי דוקא איהו אבל אחריי שרו בו 
ביום ואיהו אסור משום דקסו שוגג אטו 
מזיד ומתיתין דאסר ליה ליומיה אפילו 

סא לאחריי לאו רבי יהודה היא דא''כ דק
דרישא אטו מזיד הוא אמאי מישתרי הוא 
לאורתא הא קתי גבי מזיד לא יאכל עולמית 
אלא טעמא משום דלא ליתהי מעבירה הוא 

   ולא שא הוא ולא שא אחריי:
ר' יוחן הסדלר אומר בשוגג יאכל למוצאי 

. בכדי שיעשו כר' יהודה דמשוי ליה שבת
עבירה אף בשוגג ועדיפא מדרבי יהודה 

ו רבי יהודה שרי ליה לאורתא אפי' דאיל
לדידיה דלא קיס שוגג אטו מזיד ורבי יוחן 
קיס שוגג אטו מזיד הלכך איהו דעבד 
איסורא קסו רבן אחריי דלא עבדי 
איסורא לא קסו אלא בכדי שיעשו ימתיו 

   דלא יתהי מעבירה:
. לאו משום במזיד לא יאכל עולמית כו'

בוד איסורא קסא הוא דהא אחריי לא ע
אלא מקראי יליף לה רבי יוחן בכתובות 
באלו ערות (דף לד:) ובב''ק בפרק מרובה 
(דף עא.) ושמרתם את השבת כי קדש וגו' מה 
קדש אסור באכילה אף מעשה שבת אסורים 
באכילה יכול אפילו בשוגג ת''ל מחלליה מות 

   יומת במזיד אמרתי ולא בשוגג:
אסורה  . דאמרווקמה במזיד ור''מ היא

   ליומא:
. לא יאכל בו ביום דהא מה יום הכפורים כו'

   יום עיוי הוא:
. לא ווקמה כר' יוחן הסדלר דאמר כו'

יאכל בו ביום לא הוא ולא אחרים. ואית 
דמפרשי דהאי במזיד לא יאכל דרבי מאיר 
ובשוגג לא יאכל דרבי יהודה לא יאכל הוא 
אבל לאחרים שרי והאי אסורה באכילה 

ה דקאמר רב מי לדידיה קאמר אבל ליומי
לאחריי שרי ולאו מילתא דהא דומיא דיום 
הכפורים קתי דלא שא לו ולא שא 
לאחרים אסור ועוד אסורה באכילה ליומא 

  לגמרי משמע:
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ְסִביָרא  ּום ּדִ י ֵמִאיר ִאיֵליָמא ִמׁשּ ַרּבִ ֵני כְּ י ְיהּוָדה ְוָתָנא ּתַ ַרּבִ    –ֵליּה כְּ
י ֵמִאיר  ַרּבִ ָתֵני כְּ י ְיהּוָדה ַמאן ּדְ ַרּבִ ְסִביָרא ֵליּה כְּ ּום ּדִ ּתֵ ִמׁשּ    ?!ֵליּה  יקְמׁשַ

  
י ְיהּוָדה ,ְועֹוד ַרּבִ    ?!ִמי ָסַבר ָלּה כְּ

יְוָהָאַמר  ר ַאּמִ    :ַרב ָחָנן ּבַ
י מֹוֵרי ְלהּו  ימֹוֵרי ְלהּו  - ְלַתְלִמיֵדיּה  בַר כִּ ַרּבִ    ,ֵמִאיר כְּ

ִפיְרָקא  ִריׁש ּבְ י ְיהּוָדה  -ְוִכי ּדָ ַרּבִ ִריׁש כְּ    ,ּדָ
י ָהָאֶרץ ּום ַעּמֵ    .ִמׁשּ

  
יָמא    :ְוִכי ּתֵ

יּה  ָנא ַקּמֵ ִפיְרֵקיּה ּתָ א ּבְ ּנָ א ַצְייֵתי - ּתַ י ַעְלָמא ְלַתּנָ    !יְלָאמֹוָרא ַצְייֵת  ?!ָאטּו ּכּוּלֵ
  

ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
א ּנָ ַרב "ׁשֹוֵחט" :ּתַ יּה ּדְ ָנא ַקּמֵ    :ּתָ

ת" ּבָ ׁשַ ֹוֵחט ּבְ    :ַהׁשּ
ׁשֹוֵגג     ,יֹאַכל –ּבְ
ֵמִזיד     ."לֹא יֹאַכל -ּבְ

י ֵמִאיר :ָאַמר ֵליּה  ַרּבִ יְך כְּ ְעּתֵ    ?!ַמאי ּדַ
ְמַב  א ּבִ י ֵמִאיר ֶאּלָ ֵרי ַרּבִ אן לֹא ָקׁשָ ָראּוי ָלכֹוסַעד כָּ ל ּדְ ֵ    ,ׁשּ

ֵאין ָראּוי ָלכֹוס     .לֹא –ֲאָבל ׁשֹוֵחט ּדְ
  

ׁשֹוֵחט הּוא    ,ְוָהא ַמְתִניִתין ּדְ
ַרׁש  :ַרב הּוָנאְוָאַמר  ר ַרבּדָ יא ּבַ ֵמיּה ּדְ  ִחּיָ ְ ֲאִכיָלה ְליֹוָמא :ַרבִמׁשּ    ,ֲאסּוָרה ּבַ

א ְלֵמיַמר י ְיהּוָדה ִהיא :ְוָנְסִבין ֶחְבַרּיָ    ,ַרּבִ
י ֵמִאיר  ֵרי –ָהא ַרּבִ    !ׁשָ

  
י ֵמִאיר ֵרי ַרּבִ י ׁשָ    :כִּ

גֹון   טו,ב עֹוד יֹום :כְּ ָהָיה לֹו חֹוֶלה ִמּבְ    .ׁשֶ
  

ָאַסר ,ִאי ָהִכי י ְיהּוָדה ּדְ ַרּבִ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

ָהָיה לֹו חֹוֶלה גֹון ׁשֶ    .ְוִהְבִריא ,כְּ
  

ָאַמר  ר ַאָחא ַרבְוִכי ָהא ּדְ א ּבַ יְוַאְמֵרי ָלּה ָאַמר  ַרבר ָאַמ  ַאּדָ ר ִיְצָחק ַרּבִ א ּבַ    :ַרבָאַמר  ַאּדָ
ת  ּבָ ׁשַ ֹוֵחט ְלחֹוֶלה ּבְ    ,ָאסּור ְלָבִריא -ַהׁשּ
ת  ּבָ ׁשַ ל ְלחֹוֶלה ּבְ ֵ ר ְלָבִריא -ַהְמַבׁשּ    .מּוּתָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
   ,ָראּוי ָלכֹוס -ַהאי 

   .ֵאינֹו ָראּוי ָלכֹוס -ְוַהאי 
  

אַרב ּפָ ָאַמר     :ּפָ
ר ֹוֵחט מּוּתָ ַהׁשּ ָעִמים ׁשֶ עֹוד יֹום :ּפְ ָהָיה לֹו חֹוֶלה ִמּבְ גֹון ׁשֶ    .כְּ

ל ָאסּור ֵ ַלַעת: ְמַבׁשּ ַצץ לֹו ּדְ ּקָ גֹון ׁשֶ    .כְּ
  
  

ָעאָאַמר  ַהְרּדָ יִמי ִמּנְ    :ַרב ּדִ
ת  :ִהְלְכָתא ּבָ ׁשַ ֹוֵחט ְלחֹוֶלה ּבְ אּוְמָצא –ַהׁשּ ר ְלָבִריא ּבְ    .מּוּתָ

  
   ?ְעָמאַמאי ַט 

  
ִחיָטה לֹא ׁשְ ר ּבְ ׂשָ ר ִלְכַזִית ּבָ ִאי ֶאְפׁשָ יָון ּדְ    ,כֵּ

ִחיט  י ָקא ׁשָ ִחיט -כִּ חֹוֶלה ָקא ׁשָ א ּדְ ְעּתָ    .ַאּדַ
ת  ּבָ ׁשַ ל ְלחֹוֶלה ּבְ ֵ    ,ָאסּור ְלָבִריא   -ַהְמַבׁשּ

ֵזיָר  ִבילוֹ ּגְ ׁשְ ה ּבִ א ַיְרּבֶ ּמָ   .ה ׁשֶ

 רש"י
. במבשל בשבת כי מורי להו רב לתלמידיה

   הוראה ביחיד מורי להו כרבי מאיר דמיקל:
   . ביום השבת ברבים:בפירקא

. ברבים וכי תימא תא בפירקיה תא קמיה
היה שוה משה זו ביום הדרשה וחייש רב 

   לעמי הארץ שלא ישמעו קולו:
. בי הכסת הבאים לשמוע מה שהיה רב אטו

   דורש:
. כלומר הם מטין אוזן לשמוע מן לתא צייתי

התלמידים היושבים שם ושוין איש משתו 
   לעצמו:
ומשמיע לרבים  . שהיה עומד בפי רבלאמורא

  מה שראש הדרשה לוחש לו אליו היו שומעין:
. אלא במבשל בשוגג עד כאן לא קשרי ר''מ

דכיון דאיסור שבת ליכא דשוגג הוא איסור 
מוקצה מי ליכא דמעיקרא הוי חזי לכוס 

   חיה:
. הי דאיסור שבת ליכא אבל שוחט בשוגג

משום מוקצה מיהא אסורה דבין השמשות 
ס. כל אכילה שלא כדרכה לא הויא חזיא לכו

קרי כוסס כמו (ברכות דף לז.) הכוסס את 
החיטין הכוסס את האורז כס פילפלי ביומא 

   דכפורי (שם דף לו:):
. מדאיצטריך לאוקמה כרבי הא ר''מ שרי

  יהודה מכלל דקסבר רב דר''מ שרי:
. מע''ש דכיון דשוגג הוא שהיה לו חולה

ה כדאוקמין וליכא איסור שבת איסור מוקצ
מי ליכא דעומדת לשחיטה היתה בין 
השמשות ואפילו בשבת משום דחולי דפיקוח 

   פש דוחה את השבת:
. הא אפי' במזיד איסור מ''ט דרבי יהודה

   שבת ליכא וכ''ש בשוגג:
. היום בשבת איסור מוקצה ליכא והבריא

דהא בין השמשות חולה היה הלכך לר''מ 
דלאו משוי שוגג דאיסור שבת שרי ולרבי 
יהודה אסור דאיסור שבת דשוגג איכא דהא 

   הבריא:
. כלומר הא דאוקימא דמשום איסור וכי הא

מוקצה שתקיה רב לתא ואע''ג דבאיסור 
   שבת שוגג הוה הייו כי הא דאמר רב:

   . שחלה ביום השבת:השוחט לחולה
. לאכול בריא מאותה בהמה בו ביום אסור

חה דאע''ג דאיסור שבת ליכא דפיקוח פש דו
את השבת איסור מוקצה מיהא איכא דבין 
השמשות מוקצה הואי ולא היתה ראויה 

   לישחט בשבת דהא עדיין לא היה חולה:
. בשר שהיתה שחוטה מאתמול המבשל

ובשלה היום לחולה שחלה היום מותר 
   לבריא:

. בשר הוה חזי להאי בריא בין מ''ט האי
השמשות לכוס חי הילכך אין כאן איסור 

יסור שבת מי אין כאן דהא לחולה מוקצה וא
   בשלה:

. שוחט לא היה בין השמשות ראוי לכוס והאי
ואיכא איסור מוקצה אע''ג דאיסור שבת 

   ליכא:
. לחולה מותר לבריא לכוס פעמים שהשוחט

כגון שהיה לו חולה מבעוד יום דאין כאן לא 
   איסור מוקצה ולא איסור שבת:

   יא:. לחולה שחלה היום אסור לברוהמבשל
. מן המחובר ובשלה לו דיש כגון שקצץ דלעת

כאן איסור מוקצה דמחוברת היתה בין 
השמשות ואית דמפרשי בדלעת תלושה 
ומוקצה דידה משום דקשה היא ולא היא 
חדא דדלעת רכה היא יותר מן הבשר ועוד 
קצץ מן המחובר משמע דאי בתלושה לא שייך 
קציצה אלא חיתוך כגון (שבת דף קו:) 

   ן את הדילועין לפי הבהמה:מחתכי
. לחולה מבעוד הלכתא השוחט לחולה בשבת

   יום:
   . לכוס:באומצא

. וליכא למגזר שמא אדעתא דחולה קא שחיט
ירבה בשחיטה בשביל בריא דהא משום ההוא 

  זית דחולה בעי למשחט כולה:
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   ַמְתִניִתין

וֹ  ל ָיד  :ֵחטַהׁשּ ַמּגַ    ,ּבְ
צּור    ,ּבְ

ָרה -ּוְבָקֶנה  ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ    .ׁשְ
   ,ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין

   ,ּוְלעֹוָלם ׁשֹוֲחִטין
   ,ּוַבּכֹל ׁשֹוֲחִטין

ל ָקִציר  :חּוץ ִמ  ּגַ    ,ּמַ
ֵגיָרה    ,ְוַהּמְ
ִים יּנַ ִ    ,ְוַהׁשּ

יּפ  ֵהם חֹוְנִקין -ֹוֶרן ְוַהּצִ ֵני ׁשֶ   .ִמּפְ
  

ָמָרא    ּגְ

וֹ "    – "ֵחטַהׁשּ
יֲעַבד     ,יןִא  –ּדִ

ה  ִחּלָ    .לֹא –ְלַכּתְ
ָלָמא ׁשְ ל ָיד" :ּבִ ַמּגַ ְלָמא ָאֵתי ְלֶמֱעַבד "ּבְ יָסא ּדִ ִאיָדְך ּגִ    ,ּבְ

א  ה לֹא "ָקֶנה"וְ  "צֹור"ֶאּלָ ִחּלָ    ?!ְלַכּתְ
   :ּוְרִמיְנִהי

ְקרּוִמית" ין ּבִ ְזכּוִכית ּבֵ ין ּבִ צּור ּבֵ ין ּבְ ּכֹל ׁשֹוֲחִטין ּבֵ ל ָקֶנה ּבַ    !"ׁשֶ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
אן  ָתלּוׁש  –כָּ    ,ּבְ
אן  ר –כָּ ְמחּוּבָ    .ּבִ

  
ָאַמר  ֲהָנאּדְ    :ַרב ּכַ

ְרַקע ר ַלּקַ ְמחּוּבָ ֹוֵחט ּבִ    :ַהׁשּ
י ַר     ,ּפֹוֵסל –ּבִ
יַר וְ  יא  ּבִ יר –ִחּיָ    .ַמְכׁשִ

ִדיֲעַבד א ּבְ יא ֶאּלָ י ִחּיָ יר ַרּבִ אן לֹא ָקא ַמְכׁשִ    ,ַעד כָּ
ה  ֲאָבל ִחּלָ    .לֹא –ְלַכּתְ

  
א ַמאי אֹוִקיְמּתָ יא  ?ּבְ י ִחּיָ ַרּבִ    ,כְּ

   .ְוִדיֲעַבד
ַתְנָיא א ָהא ּדְ ּכֹל ׁשֹוֲחִטין" :ֶאּלָ ָתלּוׁש   :ּבַ ין ּבְ    ,ּבֵ

ר ְמחּוּבָ ין ּבִ    .ּבֵ
ה ֵהָמה ְלַמטָּ אר ּבְ ין ְלַמְעָלה ְוַצּוַ ּכִ ַהסַּ ין ׁשֶ    ,ּבֵ

ה ְוַצ  ין ְלַמטָּ ּכִ ַהסַּ ין ׁשֶ ֵהָמה ְלַמְעָלהּבֵ אר ּבְ    – "ּוַ
י י ְולֹא לֹא ַר  ?ַמּנִ יַר ּבִ יא ּבִ    ,ִחּיָ
י ַר ִאי  יאּבִ יֲעַבד ִא  - ִחּיָ ה לֹא ,יןּדִ ִחּלָ    ,ְלַכּתְ

י ִאי ַר  י לֹ  -ּבִ יֲעַבד ַנּמִ    !אּדִ
  
יאלְ  י ִחּיָ ה ,עֹוָלם ַרּבִ ִחּלָ    ,ַוֲאִפיּלּו ְלַכּתְ

ִדיֲעַבד  ָקִמיְפְלֵגי ּבְ ילְ  -ְוַהאי ּדְ ַרּבִ    .הֹוִדיֲעָך ּכֹחֹו ּדְ
  

ֵני ָקּתָ א ַמְתִניִתין ּדְ ֹוֵחט" :ְוֶאּלָ יֲעַבד ִא  - "ַהׁשּ ה לֹא ,יןּדִ ִחּלָ    ,ְלַכּתְ
י יאלֹא ַר  ?ַמּנִ י ִחּיָ י ְולֹא ַרּבִ    ,ּבִ

יא  י ִחּיָ ה -ִאי ַרּבִ ִחּלָ    ,ֲאִפיּלּו ְלַכּתְ
י ִאי ַר  י לֹא -ּבִ יֲעַבד ַנּמִ    !ּדִ

  
יאְלעֹוָלם ַרּבִ  ה ,י ִחּיָ ִחּלָ    ,ַוֲאִפיּלּו ְלַכּתְ

ֵני ָקּתָ ֹוֵחט" :ּוַמְתִניִתין ּדְ י ִהיאַר  "ַהׁשּ    .ּבִ
  

ַר  י ַאּדְ ַרּבִ ָיא ּדְ יַקׁשְ    !ּבִ

 רש"י
  מתי' 

. רפש''א בלע''ז ויש לה במגל יד
שתי פיות האחת חלקה כסכין 

   ת יש בה פגימות:והאח
. הכל שוחטין ובכל שוחטין

   כולה מפרש בגמרא:
. שקוצרין בה התבואה מגל קציר

פלציל''א בלע''ז שפגימותיה 
   וטות כולן לצד אחד בשיפוע:

. סכין מלא פגימות ואין מגירה
משופעות כשל מגל קציר אלא 
מכווות שיש לפגימה מורשא 
מכאן ומכאן כסתם פגימות 

   לעז סייג''א:אוגרת ומגירה ב
. התחובים בלחי של שיים
   בהמה:

   . מחוברת:והצפורן
. שאין חותכין אלא שהם חוקין

קורעין מחמת הפגימות והאי 
חוקין אשארא קאי ולאו 
אצפורן דטעמא דצפורן מפרש 

   בגמרא משום מחובר:
  

  גמ' 
. דלמא אתי למעבד באידך גיסא

במקום הפגימות ושמעין מהא 
בה כדי לשחוט דסכין פגומה ויש 

מן הפגם ולהלן אסור לשחוט בה 
לכתחלה דהא הכא גזרין משום 
אידך גיסא וכל שכן הכא 

   דבההיא גיסא גופה פגומה:
   . צלע של קה:קרומית

. לקמן פקא לן מויקח רבי פוסל
   את המאכלת:

. ומתיתין ורבי חייא מכשיר
דקתי שחיטתו כשרה לא 
מתוקמא כרבי אלא כרבי חייא 

ה מיהת לא שחטין ולכתחל
   ואשמועין מתי' דעד כאן כו':

. כעין כל בין שהסכין למעלה
   השחיטות:

ובין שהסכין למטה וצואר 
. ולא חיישין בהמה למעלה

שמא יכבד הצואר על הסכין 
ויתיז בבת אחת קודם שיוליך 

   ויביא:
. לעולם רבי חייא ואפי' לכתחלה

   מי מכשר:
. דהא קתי קשיא דרבי אדרבי

רייתא רבי פוסל דמשמע בב
  דיעבד:
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ָיא    :לֹא ַקׁשְ

אן  רוֹ  -כָּ ר ֵמִעיּקָ ְמחּוּבָ    ,ּבִ
אן  רוֹ  -כָּ ָתלּוׁש ּוְלַבּסֹוף ִחיּבְ    .ּבְ

  
ֵני ָלן  ׁשָ יְמָרא ּדְ רוֹ ּוְמָנא ּתֵ רֹו ְלָתלּוׁש ּוְלַבּסֹוף ִחיּבְ ר ֵמִעיּקָ ין ְמחּוּבָ    ?ּבֵ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ֹוֵחט" מּוְכִני     :ַהׁשּ ָרה -ּבְ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ    .ׁשְ
ְרַקע  ר ַלּקַ ְמחּוּבָ ָרה -ּבִ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ    ,ׁשְ

ּה  ַחט ּבָ ּכֹוֶתל ְוׁשָ ין ּבַ ָרה -ָנַעץ ַסּכִ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ    .ׁשְ
   ,ֹוֵצא ִמן ַהּכֹוֶתלָהָיה צֹור י

ַחט ּבֹו  סּוָלה -אֹו ָקֶנה עֹוֶלה ֵמֵאָליו ְוׁשָ ִחיָטתֹו ּפְ   ."ׁשְ
ָיין ַאֲהָדֵדי   ,אטז    !ַקׁשְ

א ָלאו  ּה ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ רוֹ  :ׁשְ ר ֵמִעיּקָ ין ְמחּוּבָ אִני ּבֵ רוֹ  ,ׁשַ    .ְלָתלּוׁש ּוְלַבּסֹוף ִחּבְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

 רש"י
. פוסל ואפילו מחובר מעיקרו

   בדיעבד:
. גלגל שקורין טו''ר במוכי

והשכיב בו הסכין חודו למעלה 
   וגלגל ושחט:

. והוליך והביא עץ סכין בכותל
  צואר בהמה עליה:

. דקתי רישא קשיין אהדדי
במחובר לקרקע שחיטתו כשרה 
אלמא בדיעבד שפיר דמי והדר 

   י היה צור יוצא כו':ת
. והא מתיתין אלא לאו ש''מ כו'

רבי היא דאי רבי חייא אפילו 
  לכתחלה מכשיר:
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   :ָאַמר ַמר

מּוְכִני " ֹוֵחט ּבְ ָרה -ַהׁשּ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ    ."ׁשְ
  

   :ְוָהַתְנָיא
סּוָלה" ִחיָטתֹו ּפְ    !"ׁשְ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ַסְרָנא ְדַפְחָרא -ָהא     ,ּבְ
א -ָהא  ַמּיָ ַסְרָנא ּדְ    .ּבְ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

א -ָהא ְוָהא  ַמּיָ ַסְרָנא ּדְ    ,ּבְ
ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ

כַֹח ִר  -ָהא     ,אׁשֹוןּבְ
ִני -ָהא  כַֹח ׁשֵ    .ּבְ

  
   ,ְוִכי ָהא
ָאַמר  אּדְ ּפָ    :ַרב ּפָ

א ּוִמית  ַמּיָ יְדָקא ּדְ ִקיל ֲעֵליּה ּבִ יּה ְלַחְבֵריּה ְוַאׁשְ ַכְפּתֵ יב –ַהאי ַמאן ּדְ    .ַחּיָ
   ?ַמאי ַטְעָמא

יּה  ַאֲהֵני ּבֵ יֵדיּה הּוא ּדְ יֵרי ּדִ    .ּגִ
יוְ  כַֹח ִראׁשֹון ָהֵני ִמיּלֵ    ,ּבְ

ִני  כַֹח ׁשֵ ַעְלָמא הּוא -ֲאָבל ּבְ ָרָמא ּבְ    .ּגְ
  

 רש"י
. הייו מחובר צור יוצא מן הכותל

מעיקרו דמוקמי' ליה לקמן 
בכותל מערה שלא בה הכותל 
ע''י אדם אלא חוקק בקרקע 
והכותל עומד מאליו ורישא 
בתלוש ולבסוף חברו והאי דהדר 
תא עץ סכין בכותל איצטריך 
לאשמועין דאף על גב דלא 
מבטל ליה אפילו הכי לכתחלה 
לא ישחוט קה עומד מאליו שלא 
   טעו אדם שם אלא מעצמו עלה:

. גלגל של יוצרים בסרא דפחרא
של חרס ויש להם מוכי 
שמגלגלין בו כשחוקקין את 

   הכלי:
. חרס וחבירו בדיאל פחרא

חסף די בחלומו של בוכדצר 
   פחר:

. שחיטתו כשרה סרא דפחרא
   שאדם מגלגלו:

. שחיטתו פסולה שהמים דמיא
מגלגלין אותו ואין שחיטה זו 
מכח אדם ותן לקמן (דף לא.) 
פלה ושחטה שחיטתו פסולה 
דכתיב וזבחת ואכלת מה שאתה 

   זובח אתה אוכל כו':
. מיד כשטל הדף בכח ראשון

המעכב את המים והתחיל לגלגל 
לת גלגולו שחט מכח אדם ובתח

   שטל הדף:
. לאחר שגלגלו המים בכח שי

  את הגלגל פעם ראשוה ושיה:



62                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        טז, אטז, אטז, אטז, א .44
יאַאחּוֵריּה ּדְ  ַרבָיִתיב  י ִחּיָ    ,ַרּבִ

יאוְ  י ִחּיָ יּה ּדְ  ַרּבִ יַר ַקּמֵ יַר ְוָיִתיב  ּבִ    :ְוָקָאַמר ּבִ
ָתלּוׁש  הּוא ּבְ ִחיָטה ׁשֶ ִין ִלׁשְ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ חוֹ " :ׁשֶ ֲאֶכֶלת ִלׁשְ ח ֶאת ַהּמַ ּקַ    .י), (בראשית כב 57575757"טַוּיִ
  

יאלְ  ַרב ָאַמר ֵליּה  י ִחּיָ    :ַרּבִ
   ?ַמאי ָקָאַמר

  
   :ָאַמר ֵליּה 

א ָקָאַמר"וי ְכִתיב ַאאּוְפּתָ    !ו ּדִ
  

   !ְוָהא ְקָרא ָקָאַמר
  

ַאְבָרָהם  ַמע ָלןְקָרא ְזִריזּוֵתיּה ּדְ    .ָקא ַמׁשְ
  
  
  
  

   :ָרָבאָאַמר 
יָטא ִלי ׁשִ    :ּפְ

לּוׁש ּוְלַבּסֹוף  רוֹ ּתָ     :ִחּבְ
לּוׁש     -ְלִעְנַין ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים     ,ֲהֵוי ּתְ

ָאַמר  ּלֹו  :58585858בַר ּדְ ֲחֶוה ְלַבִית ׁשֶ ּתַ ׁשְ    .ֲאָסרוֹ  –ַהּמִ
ךְ ְוִאי  ְעּתָ ר  ַסְלָקא ּדַ    – ב), (דברים יב 59595959"ֱאלֵֹהיֶהם ַעל ֶהָהִרים"ֲהֵוי ְמחּוּבָ

   .ְולֹא ֶהָהִרים ֱאלֵֹהיֶהם
ר ְזָר  ֵאי ִהיא -ִעים ְלִעְנַין ֶהְכׁשֵ ּנָ    :ּתַ

ְתַנן    :ּדִ
   :ַהּכֹוֶפה ְקָעָרה ַעל ַהּכֹוֶתל"

ּתּוַדח  ִביל ׁשֶ ׁשְ ן"ֲהֵרי ֶזה ּבְ  -ּבִ    ,לח)-(ויקרא יא, לז 60606060"ִכי יּוּתַ

ּלֹא ִיְלֶקה ַהּכֹוֶתל  ִביל ׁשֶ ׁשְ ן"ֵאינֹו ּבְ  -ּבִ   . (מכשירין ד, ג) ""ִכי יּוּתַ
ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ

ּתּוַדח " :ַאְמָרת ִביל ׁשֶ ׁשְ ן"ֲהֵרי ֶזה ּבְ  -ּבִ    – ""ִכי יּוּתַ
ּיּוַדח ַהּכֹוֶתל  ִביל ׁשֶ ׁשְ ן"ֵאין ֶזה ּבְ  -ָהא ּבִ    ,"ִכי יּוּתַ

ֵני ּלֹא ִיְלֶקה ַהּכֹוֶתל ֵאינֹו ּבְ " :ְוָהַדר ּתָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ן"ּבִ    – "ִכי יּוּתַ
ּיּוַדח ַהּכֹוֶתל  ִביל ׁשֶ ׁשְ ןכִ "ּבְ ֲהֵרי ֶזה  -ָהא ּבִ    !"י יּוּתַ

  
   :ֶאְלָעָזר בַר ָאַמר 

ְבָרא    ,ּתַ
ָנה זוֹ  ָ ׁשּ ָנה זוֹ  ,ִמי ׁשֶ    .לֹא ׁשָ

  
א ּפָ    :ָאַמר ַרב ּפָ

א הּוא ּנָ ּה ַחד ּתַ    ,ּכּוּלָ
כֹוֶתל ְמָעָרה -ָהא     ,ּבְ
ְנָין -ָהא  כֹוֶתל ּבִ    .ּבְ

ּתּוַד  :ָהִכי ָקָאַמרוְ  ִביל ׁשֶ ׁשְ ן ֲהֵרי ֶזה -ח ַהּכֹוֶפה ְקָעָרה ַעל ַהּכֹוֶתל ּבִ ִכי יּוּתַ   ,ּבְ
ּיּוַדח ַהּכֹוֶתל  ִביל ׁשֶ ׁשְ ן -ָהא ּבִ ִכי יּוּתַ    .ֵאין ֶזה ּבְ

ָבִרים ֲאמּוִרים: ה ּדְ ּמֶ כֹוֶתל ְמָעָרה ּבַ    ,ּבְ
ְנָין כֹוֶתל ּבִ    : ֲאָבל ּבְ

ּלֹא ִיְלֶקה ַהּכֹוֶתל  ִביל ׁשֶ ׁשְ ֵאינֹו ּבְ  -ּבִ ן"הּוא ּדְ    ,"ִכי יּוּתַ
ִב  ׁשְ ּיּוַדח ַהּכֹוֶתל ָהא ּבִ ן"ּבְ  ֲהֵרי ֶזה -יל ׁשֶ    ."ִכי יּוּתַ

                                                        
נוֹ  57 חֹט ֶאת ּבְ ֲאֶכֶלת ִלׁשְ ח ֶאת ַהּמַ ּקַ ַלח ַאְבָרָהם ֶאת ָידֹו ַוּיִ ׁשְ   ַוּיִ
  ר הגה"ה על פי שיטה מקובצת, הב"ח ובמקבילה. גירסת וילא: מַ  58
ים אָֹתם ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ַעל ֶהָהִר  59 ם יְֹרׁשִ ר ַאתֶּ ם ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ר ָעְבדּו ׁשָ קֹמֹות ֲאׁשֶ ל ַהּמְ דּון ֶאת ּכָ ַאּבְ ד תְּ ל ֵעץ ַרֲעָנןַאּבֵ ָבעֹות ְוַתַחת ּכָ   ים ָהָרִמים ְוַעל ַהּגְ
ל ֶזַרע ֵזרוּ  לזלזלזלז 60 ְבָלָתם ַעל ּכָ ֵרַע ְוִכי ִיּפֹל ִמּנִ ר ִיּזָ ְבָלָתם ָעָליו ָטֵמא הּוא ָלֶכם לחלחלחלח .ָטהֹור הּוא ַע ֲאׁשֶ ן ַמִים ַעל ֶזַרע ְוָנַפל ִמּנִ   ְוִכי ֻיתַּ

 רש"י
   . קשרו:דכפתיה

. שהפה המים דאשקיל עליה בידקא דמיא
   לעבור עליו ויערוהו:

. דהרגו ממש באותן המים והן הן כלי חייב
   זייו ולא הוי גרמא:

. שקשרו סמוך לשפת המים בכח ראשון
כיון שקב קב בשפת המים מיד באו המים ו

   לפיו:
. שקשרו ברחוק והמים הלכו אבל בכח שי

שם אע''פ שהוא קב הקב והפכו לשם פטור 
   דגרמא בעלמא הוא:

   . היכי יליף טעמא מהכא:מאי קאמר
. אמר ליה וי''ו דכתיב אאופתא קאמר

כלומר טעם שאיו כון קאמר כמו שכותב 
ה מותחת לפרקים וי''ו על הבקעת וכול

מפי שיי הבקעת שהן עשויין חריצין 
חריצין ואיה חלקה לשון אחר אותן חריצין 
קרי וי''ו רבי חייא לטעמיה דמכשיר לעיל 
שחיטה במחובר: וקפריך גמרא והא קרא 

   קאמר:
. שחש וזהר קרא זריזותיה דאברהם קמ''ל

שמא לא ימצא צור אפילו מחובר והביא עמו 
ב לא שמע דבריו של רבי מאכלת: ל''א ר

אלא מקרא שמע יוצא מפיו ולא ידע על מה 
ואמר ליה רב לרבי חייא מאי קאמר רבי 
אמר ליה טעם הביא לשחיטה שפסלה 
במחובר ומן המקרא אבל איו עיקר אמר 

   ליה והא קרא קאמר כו':
. דקיימא לן (ע''ז דף לעין עבודת כוכבים

מה:) שעובד את ההרים אין אסרים 
רים בכך דכתיב את אלהיהם על ההרים הה

ולא ההרים אלהיהם ה''מ הר דמחובר 
מעיקרו אבל תלוש ולבסוף חברו ומשחברו 

   עבדו אסר משום לא ידבק בידך:
. אבל של חברו איו המשתחוה לבית שלו

   יכול לאסור:
. אי הוי לעין הכשר זרעים תאי היא

מחובר אי הוה תלוש דאי אחשביהו 
תן לצורך שום דבר ואחר כן לגשמים ביריד

פלו פירות לתוכה אע''פ שלא ידע 
כשהוכשרו אותן פירות ולא יחא ליה 
בההוא הכשר הוו מוכשרין דתן בתחלת 
מסכת מכשירין (משה א) כל משקה 
שתחלתו לרצון אע''פ שאין סופו לרצון 
מכשיר וה''מ כי אחשביהו בירידתן לצורך 

מחובר  דבר תלוש אבל אי אחשביהו לצורך
לא מכשרי דהכי תיא בת''כ אשר יבא עליו 
מים אין לי אלא מים וכו' יכול אפילו הן 
בבורות שיחין ומערות יהו מכשירין ת''ל 
כלי אין לי אלא שמלאן בכלי לשתות מין 
לגבל בהן את הטיט ולכבס בהן את הכלים 
ת''ל בכל יטמא אי בכל יטמא יכול אפילו 

לי מה כלי בבורות שיחין ומערות ת''ל כ
מיוחד שהוא תלוש מן הקרקע אף כל כו' 
יכול אפילו חישב עליהם שירדו בבורות 
ושיחין ומערות יהו מכשירין ת''ל אשר 
ישתה אין לי אלא שמלאן לשתיה מין שאם 
חישב עליהן להדיח עצים ואבים ת''ל מים 
כו' אלמא אחשביהו לצורך תלוש מכשירין 

יחא ליה לצורך מחובר לא מכשירין אא''כ 
בפילת הפירות לתוכן דהייו הדר 
אחשביהו לתלוש והא דאמרין בפסחים 
(דף טז.) מחוברין מכשירין הייו דיחא ליה 
שיפלו פירות לתוכן או להושיט ידיו להדיחן 

   כשיוציא הפירות מן המים:
. הקערה הרי הן בכי יותן אם בשביל שתודח

פלו אחר כך על הפירות אפילו לאחר זמן 
וכשרו דאחשביהו להך משקין להדחת ה

קערה ויחא ליה בהך פילה אפילו לא 
אחשביהו לצורך הך פירות כי יותן קריא 

   ביה דיחא ליה בהך פילה:
. ופלו על הקערה בשביל שלא ילקה הכותל

וממו לפירות לא הוכשרו דלא יחא ליה 
   בהך גשמים ובפילתן:

יו ופלין . כגון שההא בשביל שיודח הכותל
סמוך לכותל ותן שם קערה שתביאם 

   לכותל:
. ואע''ג דאחשביהו לצורך איו בכי יותן

הכותל חשיבות דמחובר לאו חשיבות הוא 
   עד דליחשביהו לצורך דבר תלוש כדאמרן:

. קשיא הך רישא לסיפא ותרי תאי תברא
יהו מר חשיב ליה תלוש להאי כותל ומר 

יה תלוש הואיל חשיב ליה מחובר מר חשיב ל
ולאו מחובר מעיקרו הוא שכבר היו אביו 
תלושות וחברם בבין ומר חשיב ליה מחובר 

   והייו תאי דאמר לעיל:
. ודכ''ע תלוש ולבסוף חברו הוי חד תא הוא

   תלוש:
. שהוא עשוי מאליו שחוקק בכותל מערה

הקרקע והכותל עומד מאליו ומחובר 
תלוש מעיקרו הוא אבל בכותל בין שהוא 

בשביל שלא ילקה הכותל דלא יחא ליה בהו 
איו בכי יותן אבל בשביל שיודח 
דאחשביהו לצורך כותל מכשרי זרעים 

  לטומאה:
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        בבבב----טז, אטז, אטז, אטז, א .45
ֵעי     :ָרָבאּבָ

ִחיָטה    ,בטז רֹו ְלִעְנַין ׁשְ לּוׁש ּוְלַבּסֹוף ִחּבְ    ?ַמאי –ּתָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
   ,ָהָיה צֹור יֹוֵצא ִמן ַהּכֹוֶתל"

ַחט ּבֹו  ָהָיה ָקֶנה עֹוֶלה ֵמֵאָליו ְוׁשָ ִחיָטת -אֹו ׁשֶ סּוָלהׁשְ   ."ֹו ּפְ
  

ַמאי ַעְסִקיָנן    :ָהָכא ּבְ
כֹוֶתל ְמָעָרה    .ּבְ

  
י ְיָקא ַנּמִ ֵני ,ּדַ ָקּתָ    ."ָקֶנה עֹוֶלה ֵמֵאָליו"ּדּוְמָיא ּדְ  :ּדְ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

כֹוֶתל" ין ּבְ ּה  ,ָנַעץ ַסּכִ ַחט ּבָ ָרה -ְוׁשָ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ    ."ׁשְ
  

לֹ  ין ּדְ אִני ַסכִּ ל ֵליּה ׁשַ    .א ְמַבּטֵ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְרַקע " ר ַלּקַ ְמחּוּבָ ָרה -ּבִ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ    ."ׁשְ
  

י ָקא ְמָפֵרׁש ָלּה  רּוׁשֵ ְלָמא ּפְ    :ּדִ
ְרַקע"ַמאי  ר ַלּקַ    ?"ְמחּוּבָ

ל ֵליּה  לֹא ְמַבּטֵ ין ּדְ    .ַסכִּ
  
  
  

 רש"י
. ומההוא לעין שחיטה מאי

דלעיל לא משמע ליה לרבא 
   כדמפרש ואזיל:

. תא שמע במחובר לקרקע כו'
ואוקימא לעיל בתלוש ולבסוף 

   חברו:
. פרש להדלמא פרושי קא מ

בסיפא מאי מחובר לקרקע 
דאמיא לך כשרה כגון עץ סכין 
בכותל דלאו חבור הוא דודאי לא 
מבטל ליה התם דהא גבי הדדי 
קתי להו לעיל ועץ סכין בכותל 
סיפא דההוא דמחובר לקרקע 
הוא ואיכא למימר דפירושא 

  דרישא הוא:
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        טז, בטז, בטז, בטז, ב .46
   :ָאַמר ַמר

ּה " ַחט ּבָ ּכֹוֶתל ְוׁשָ ין ּבַ ָרה -ָנַעץ ַסּכִ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ    ."ׁשְ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ָעָנןָאַמר     :ׁשְ
ה ֵהָמה ְלַמּטָ אר ּבְ ין ְלַמְעָלה ְוַצּוַ כִּ ַהּסַ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ

ֵהָמה ְלַמְעָלה  אר ּבְ ה ְוַצּוַ ין ְלַמּטָ א ִיְדרֹוס -ֲאָבל ַסכִּ ּמָ יָנן ׁשֶ    .ַחְייׁשִ
  

ֵני ין " :ְוָהא ָקּתָ ּכִ ַהסַּ ין ׁשֶ ֵהָמה ְלַמְעָלהּבֵ אר ּבְ ה ְוַצּוַ    ,ְלַמטָּ
ה ֵהָמה ְלַמטָּ אר ּבְ ין ְלַמְעָלה ְוַצּוַ ּכִ ַהסַּ ין ׁשֶ    !"ּבֵ

  
   :ַרב ְזִבידָאַמר 

ֵני    ,ִלְצָדִדין ָקּתָ
ֵהָמה ְלַמְעָלה  אר ּבְ ה ְוַצּוַ ין ְלַמּטָ ָתלּוׁש  –ַסכִּ    ,ּבְ
ה  ֵהָמה ְלַמּטָ אר ּבְ ין ְלַמְעָלה ְוַצּוַ ְמ  –ַסכִּ רּבִ    .חּוּבָ

  
א ּפָ    :ָאַמר ַרב ּפָ

ָקִליל עֹוָפא ּדְ    .ּבְ
  

אָאַמר  א ִיְצָחק ַרבָאַמר  ַרב ִחְסּדָ ּנָ ַמְתִניָתא ּתַ    :ְוַאְמֵרי ָלּה ּבְ
ה ָ ל ָקֶנה ֲחִמׁשּ ְקרּוִמית ׁשֶ ָבִרים ֶנֶאְמרּו ּבִ ּה   :ּדְ    ,ֵאין ׁשֹוֲחִטין ּבָ

ּה     ,ְוֵאין ָמִלין ּבָ
ּה  ִכין ּבָ ר ְוֵאין ְמַחּתְ ׂשָ    ,ּבָ

ִים יּנַ ּה ׁשִ ִצין ּבָ    ,ְוֵאין ְמַחּצְ
ּה  ִחים ּבָ    .ְוֵאין ְמַקּנְ

  
ּה "    ".ֵאין ׁשֹוֲחִטין ּבָ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ּכֹל ׁשֹוֲחִטין" צֹור   :ּבַ ין ּבְ    ,ּבֵ

ְזכּוִכית ין ּבִ    ,ּבֵ
ל ָקֶנה ְקרּוִמית ׁשֶ ין ּבִ    !"ּבֵ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ

ַאְגָמא ִסימֹוָנא ּדְ    .ּבְ
  
  
ר" ׂשָ ּה ּבָ ִכין ּבָ    ".ְוֵאין ְמַחּתְ
  

א ּפָ ִזיֵגי ַרב ּפָ ִגים ּדְ ּה ִקְרֵבי ּדָ ְך ּבָ    .ְמַחּתֵ
  

ר ַרב הּוָנא ה ּבַ יךְ  ַרּבָ ַרכִּ ּה עֹוָפא ּדְ ְך ּבָ    .ְמַחּתֵ
  
  
ּה " ִחין ּבָ    ".ְוֵאין ְמַקּנְ
  

ָאַמר ַמר ּום ּדְ יּפּוק ֵליּה ִמׁשּ ָה " :ּתֵ ָדָבר ׁשֶ ַח ּבְ רֹותַהְמַקּנֵ יו נֹוׁשְ יּנָ    !"אּור ׁשֹוֶלֶטת ּבֹו ׁשִ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ה ָקַאְמִריָנן י ַמכָּ   .ִקיּנּוַח ּפִ

  
  

 רש"י
. דעץ סכין בכותל לא שו

   כשרה:
. פיו כלפי אלא שהסכין למעלה

   קרקע:
. ומוליך וצואר בהמה למטה

   ומביא צואר בהמה:
. מתוך חיישין שמא ידרוס

   שהצואר מכביד על הסכין:
. לעיל (דף טו:) גבי והא קתי

   מחובר בין שהסכין למעלה כו':
. דהא רישא לצדדין קתי

דברייתא תא תלוש ומחובר 
כדקתי בכל שוחטין בין בתלוש 

ר וסיים בין במחובר וכי הד
סיפא בין שהסכין למעלה כו' 
לאו תרווייהו אתלוש ותרווייהו 
אמחובר קיימי אלא חדא 

   אתלוש וחדא אמחובר:
סכין למטה וצואר בהמה 

. דאדם אוחז למעלה אתלוש
בסכין למטה ושוחט והבהמה 
תלויה באויר וזה מוליך ומביא 
הסכין והא דקתי סכין למעלה 
וצואר בהמה למטה אמחובר 

   אף אמחובר:כלומר 
. לא תוקמא רב פפא אמר

בשיויא דחיקא אלא תרווייהו 
אתלוש ואמחובר קיימי ואפילו 
הכי לא תקשי לרב ען דהא 
דקתי סכין למטה וצואר 
למעלה במחובר בעופא דקליל 

   ובהמה דקתי לאו דוקא:
. כולהו משום ה' דברים כו'

שכשדוחקין אותם קיסמין 
יתזין ומפרשים הימה ואיכא 

כתא במילה שלא תקוב הגיד ס
ומשוי ליה כרות שפכה וגבי 
שחיטה דלמא מקבא להו 
לסימין וכן לגבי קיוח דלמא 

   מקבא לכרכשיה:
. עשב הגדל בסימוא דאגמא

באגמי מים וקרי לישק''א 
וכשהוא יבש חדוד וחותך ואין 

   קיסמין בדלים הימו:
. צלולים ואם יכס בהם דזיגי

   קיסם ראה:
קלי''ר בלע''ז כעין מראה . זיג

   שקורין מירדויי''ר:
. ואין צריך לדוחקו דרכיך

  בחתיכתו ואין קסמין בדלין:
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        יז, איז, איז, איז, א    ––––    טז, בטז, בטז, בטז, ב .47
   ."ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין ּוְלעֹוָלם ׁשֹוֲחִטין"
  
ִחיָטה - "ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין" ׁשְ    .ַוֲאִפיּלּו עֹוף ,ַהּכֹל ּבִ
  
אַמאן  - "ְלעֹוָלם ׁשֹוֲחִטין" ּנָ    ?ּתַ
  

הָאַמר     :ַרּבָ
ָמֵעאל ִהיא י ִיׁשְ    .ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
ר ָלךְ "" ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ בּוְלָך ּכַ י ַיְרִחיב ה' ֱאלֶֹהיָך ֶאת ּגְ    ,ּכִ

ר    .ְוגֹו' כ), (דברים יב 61"ְוָאַמְרּתָ אֹוְכָלה ָבׂשָ
י ָמֵעאל ַרּבִ    :אֹוֵמר ִיׁשְ

יר ָלֶהם א ְלַהתִּ תּוב ֶאּלָ א ַהּכָ ֲאָוה לֹא ּבָ ר תַּ ׂשַ    ,ּבְ
ה  ִחּלָ תְּ ּבַ ֲאָוה -ׁשֶ ר תַּ ׂשַ    ,ֶנֱאַסר ָלֶהם ּבְ

ְכְנסּו ָלָאֶרץ  ּנִ ֶ ֲאָוה -ִמׁשּ ר תַּ ׂשַ ר ָלֶהם ּבְ    ."הּותַּ
לּו  ּגָ יו ׁשֶ    !?ָיכֹול ַיְחְזרּו ְלִאיּסּוָרן ָהִראׁשֹון -ְוַעְכׁשָ

ִנינוּ     ."ְלעֹוָלם ׁשֹוֲחִטין" :ְלַכְך ׁשָ
  

   :ַרב יֹוֵסף ַמְתִקיף ָלּה 
ֵעי ֵליּה  "ְואֹוְכִלין ְלעֹוָלם ׁשֹוֲחִטין" ?!"ְלעֹוָלם ׁשֹוֲחִטין"ַהאי     !ִמּבָ

  
   ,ְועֹוד

ָרא ַמאי ַטְעָמא ִאיְתַסר ן ?ֵמִעיּקָ כָּ ְרֵבי ְלִמׁשְ ֲהוּו ִמּקָ ּום ּדַ    ,ִמׁשּ
רוּ  ּתְ ן ?ּוְלַבּסֹוף ַמאי ַטְעָמא ִאיׁשְ כָּ ׁשְ ֲהוּו ְמַרֲחֵקי ִמּמִ    ,ּדַ

ןוְ   ,אזי כֵּ ל ׁשֶ ַאְרִחיקּו ְלהּו ְטֵפי כָּ א ּדְ ּתָ    !ַהׁשְ
  

א ָאַמר     :ַרב יֹוֵסףֶאּלָ
י ֲעִקיָבא ִהיא    .ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
ם"" מֹו ׁשָ ר ִיְבַחר ה' ֱאלֶֹהיָך ָלׂשּום ׁשְ קֹום ֲאׁשֶ ָך ַהּמָ י ִיְרַחק ִמּמְ    ,ּכִ

ָקְרָך ּוִמּצֹאְנךָ    . כא), (דברים יב 62626262"ְוָזַבְחּתָ ִמּבְ
י    :אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ

ר ְנִחיָרה ׂשַ א ֶלֱאסֹור ָלֶהן ּבְ תּוב ֶאּלָ א ַהּכָ    ,לֹא ּבָ
ה  ִחּלָ תְּ ּבַ ר ְנִחיָרה -ׁשֶ ׂשַ ר ָלֶהן ּבְ    ,הּותַּ

ְכְנסּו ָלָאֶרץ  ּנִ ֶ ר ְנִחיָרה -ִמׁשּ ׂשַ    ."ֶנֱאַסר ָלֶהן ּבְ
לּו  ּגָ יו ׁשֶ יָרן ָהִר  -ְוַעְכׁשָ    !?אׁשֹוןָיכֹול ַיְחְזרּו ְלֶהּתֵ

ִנינוּ     ."ָלעֹוָלם ׁשֹוֲחִטין" :ְלַכְך ׁשָ
  

ַמאי ָקִמיְפְלֵגי    ?ּבְ
  

י ֲעִקיָבא ָסַבר ֲאָוה  :ַרּבִ ר ּתַ ׂשַ ָלל -ּבְ   .לֹא ִאיְתַסר כְּ
י ָמֵעאל ָסַבר ַרּבִ ר ְנִחיָרה  :ִיׁשְ ׂשַ ָלל -ּבְ ִרי כְּ ּתְ    .לֹא ִאיׁשְ

  
ָמֵעאל  י ִיׁשְ ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ ְכִתיב ַהְיינוּ  -ּבִ ָקר" :ּדִ ן ַהּבָ ַחט ֶאת ּבֶ   ,ה), (ויקרא א  63636363"ְוׁשָ

י ֲעִקיָבא  א ְלַרּבִ ַחט"ַמאי  -ֶאּלָ    ?"ְוׁשָ
  
ים' אִני 'ָקָדׁשִ    .ׁשַ

  
ָמֵעאל  י ִיׁשְ ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ ְכִתיב -ּבִ ֵחט ָלֶהם" :ַהְיינּו ּדִ ָ    ,כב), (במדבר יא 64646464"ַהּצֹאן ּוָבָקר ִיׁשּ

                                                        
ָך ֶלֱאכֹ  61 ה ַנְפׁשְ י ְתַאּוֶ ר ּכִ ר ָלְך ְוָאַמְרתָּ אְֹכָלה ָבׂשָ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֻבְלָך ּכַ י ַיְרִחיב ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת ּגְ ָך ּתֹ ּכִ ת ַנְפׁשְ ָכל ַאּוַ ר ּבְ ׂשָ רל ּבָ ׂשָ  אַכל ּבָ

ָקְרָך ּוִמּצֹאְנָך ֲאׁשֶ  62 ם ְוָזַבְחתָּ ִמּבְ מֹו ׁשָ ר ִיְבַחר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ָלׂשּום ׁשְ קֹום ֲאׁשֶ ָך ַהּמָ י ִיְרַחק ִמּמְ ת ּכִ כֹל ַאּוַ ָעֶריָך ּבְ ׁשְ יִתָך ְוָאַכְלתָּ ּבִ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ר ָנַתן ְיהָֹוה ְלָך ּכַ
ךָ    ַנְפׁשֶ

ן ַהבָּ  63 ַחט ֶאת ּבֶ ר ְוׁשָ ַח ָסִביב ֲאׁשֶ ְזּבֵ ם ַעל ַהּמִ ם ְוָזְרקּו ֶאת ַהּדָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהּדָ ה ְוִהְקִריבּו ּבְ ַתח אֶֹהל מֹוֵעדָקר ִלְפֵני ְיהֹוָ   ּפֶ
ם ֵיָאֵסף ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם 64 ֵגי ַהּיָ ל ּדְ ֵחט ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם ִאם ֶאת ּכָ ָ   ֲהצֹאן ּוָבָקר ִיׁשּ

 רש"י
. שיי הפרק ושיי הכרכשא שהיא שייו ושרות

  מחוברת בהן לעצמותיהן כעין תלתולי בשר:
. והכי משמע את הכל צריך לשחוט הכל בשחיטה

   ה בהדיא:ואפילו עוף ואע''ג דלא כתיב ביה שחיט
   . לעולם מותר לשחוט ולאכול:לעולם שוחטין

. דמתיתין דאיצטריך ליה למימר מאן תא
דישראל מותרין לשחוט ולאכול דהא תא ליה 
רישא הכל שוחטין לאתויי כל הך דאצטריכו 
לאתויי שראוין לשחוט כגון כותי ומומר וטמא 

   בחולין:
. כשיבואו לארץ יוכלו להתיר להם בשר תאוה

   כול בשר לתאותן בלא שום הקרבה:לא
   . כשהיו במדבר משהוקם המשכן:שמתחלה

. שאין יכולין לאכול אלא אסר להם בשר תאוה
בשר שלמים ואם היו שוחטין בלא קרבן היו 
עושים כרת כדכתיב (ויקרא יז) ואל פתח אהל 

   מועד לא הביאו וגו':
   . תרחקו מן המזבח:כסו לארץ
הזה שיזבחו בשר לתאותן . מן המקרא הותר להם

   ויאכלו:
. לאו רבי ישמעאל קאמר ליה ועכשיו שגלו כו'

אלא רבה קאמר ליה לאוקמי דמתיתין דרבי 
ישמעאל היא כלומר ולהכי תא לעולם שוחטין 
דלא תימא עכשיו שגלו יחזרו לאיסורן כמו שהיו 

   קודם שכסו לארץ לכך שיו כו':
כיון דלאו  .לעולם שוחטין ואוכלין מבעי ליה

להלכות שחיטה אתי לאורויי אלא להתיר אכילת 
בשר חוצה לארץ ליתי לעולם שוחטין ואוכלין 
והיכי שבק לעיקר מילתא וקט שחיטה לחודה 
ומדשבק לאכילה ש''מ לא איצטריך לאורויי לן 
אלא מידי דשחיטה ועוד למה ליה לאשמועין הא 
 וכי מהיכן תיסק אדעתין למימר יחזרו לאיסורן

   הראשון:
   . במדבר:מעיקרא

. מאי טעמא איתסר משום דהוי מיקרבי למשכן
והיו יכולין להקריב קרבות מכל בשר תאותן 
ויקריבו הדם והחלב לבדו ואוכלין הבשר ולבסוף 
כשכסו לארץ והיתה ארצם רחבה והרחוקים לא 

  היו יכולים לבא בירושלים בכל יום:
   . כשגלו:וכל שכן השתא

. כדכתיב בההוא קרא ר חירהלאסור להם בש
דכי ירחק ממך המקום וגו' וזבחת מבקרך 

   ומצאך וגו':
   . במדבר:שבתחלה

. מהאי קרא פקא ליה הותר להם בשר חירה
דכתיב כי ירחק וזבחת מכלל דעד השתא לא צטוו 

   על הזביחה:
   . רב יוסף קאמר ליה:ועכשיו שגלו

 . וקרא ואל פתח אהלבשר תאוה לא איתסר כלל
מועד לא הביאו (ויקרא יז) בקדשים כתיב והאי 
דכתיב (דברים יב) בכל אות פשך תאכל בשר לאו 
לאורויי היתירא בבשר תאוה אתא אלא כדדריש 
ליה רבי אלעזר בן עזריה בפרק כסוי הדם (לקמן 
דף פד.) לימדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם 
בשר אלא לתיאבון וכי ירחק וזבחת בא להזהיר 

יטה כשיכסו לארץ ואע''ג דקרא בפסולי על השח
המוקדשין שפדו על ידי מומין משתעי 
כדמוקמין בבכורות (דף לב.) אפילו הכי גמרין 
חולין מיייהו כדאמרין בפ''ב (לקמן דף כח.) 
מקיש צבי ואיל לפסולי המוקדשי' מה פסולי 
המוקדשים בשחיטה אף צבי ואיל בשחיטה וצבי 

   ואיל חולין יהו:
. הילכך לא תלה שר חירה לא אישתרי כללב

הכתוב בביאת הארץ אלא היתר בשר תאוה 
וזביחה דכתיב בהאי קרא לאו בביאת הארץ 
תלית אלא אורחא דקרא למכתב זביחה באכילת 
בשר אי מי למאי דדרשין בבכורות (ד' טו.) 
וזבחת ואכלת אין בפסולי המוקדשין שפדו אלא 

זה ועבודה אי מי היתר זביחה ואכילה ולא גי
לאסור שחיטת חולין בעזרה כדדרשין ליה 
בקדושין (דף ז:) כי ירחק וזבחת בריחוק מקום 

   אתה זובח ואי אתה זובח בקירוב מקום:
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א לְ  יֶאּלָ ֵחט ָלֶהם"ַמאי  -א ֲעִקיָב  ַרּבִ ָ ֵחר " "ַהּצֹאן ּוָבָקר ִיׁשּ ֵעי ֵליּה  "ָלֶהםִיּנָ    !ִמיּבָ
  

ֶהן  ּלָ ִחיָטָתן -ְנִחיָרה ׁשֶ    .זֹו ִהיא ׁשְ
  

ָלָמא לְ  ׁשְ יּבִ ָמֵעאל  ַרּבִ ְתַנן -ִיׁשְ ָידוֹ "   :ַהְיינּו ּדִ ָלה ּבְ ֹוֵחט ְוִנְתַנּבְ    ,ַהׁשּ
   ,ְוַהּנֹוֵחר

ר  טּור ִמ  -ְוַהְמַעּקֵ ַכּסֹותּפָ   , (חולין פה.) "ּלְ
א  יֶאּלָ ַכּסֹות -ֲעִקיָבא  ְלַרּבִ טּור ִמּלְ אי ּפָ    ?ַאּמַ

  
   .הֹוִאיל ְוִאיְתַסר ִאיְתַסר

  
ָלָמא  ׁשְ יּבִ ָאַמר ְלַרּבִ ָלל  :ֲעִקיָבא ּדְ ֲאָוה לֹא ִאיְתַסר כְּ ר ּתַ ׂשַ    –ּבְ

ְכִתיב ִבי וְ " :ַהְיינּו ּדִ ר ֵיָאֵכל ֶאת ַהּצְ ֲאׁשֶ ן ּתֹאְכֶלּנוּ ַאְך ּכַ    ,כב), (דברים יב 65656565"ֶאת ָהַאִיל ּכֵ
ָמֵעאל  י ִיׁשְ א ְלַרּבִ ֵרי -ֶאּלָ ל ּגּוֵפיּה ִמי ֲהֵוי ׁשָ    ?!ְצִבי ְוַאּיָ

  
ַחְזָיא ְלַהְקָרָבה ֵהָמה ּדְ י ָאַסר ַרְחָמָנא ּבְ    ,כִּ

לֹא ַחְזָיא ְלַהְקָרָבה  ה ּדְ    .לֹא ָאַסר ַרְחָמָנא -ֲאָבל ַחּיָ
  
  
  

ֵעי  י ִיְרְמָיהַר ּבָ    :ּבִ
ֶהן ָלָאֶרץ  ָרֵאל ִעּמָ ִהְכִניסּו ִיׂשְ ר ְנִחיָרה ׁשֶ ׂשַ    ?ַמהוּ  –ֶאְבֵרי ּבְ

  
   ?ֵאיַמת

ְבׁשּו  :ִאיֵליָמא כָּ ַבע ׁשֶ ׁשֶ ִרי ְלהוּ   -ּבְ ּתְ ָבר ָטֵמא ִאיׁשְ א ּדָ ּתָ    ,ַהׁשְ
ְכִתיב ל טּוב" :ּדִ    ,יא), (דברים ו 66666666"ּוָבִתים ְמֵלִאים ּכָ
אי ַרּבִ  ְוָאַמר ר ַאּבָ ֲחִזיֵרי :ַרבָאַמר  ִיְרְמָיה ּבַ ֵלי ּדַ ּתְ    ,כַּ

ְעָיא ר ְנִחיָרה ִמּבָ ׂשַ    ?!ּבְ
אן א ְלַאַחר ִמכָּ    .ֶאּלָ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ְבׁשוּ  כָּ ַבע ׁשֶ ׁשֶ    ,ָלעֹוָלם ּבְ
ֵרי ְלהּו  ּתְ י ִאׁשְ ל עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים -כִּ ָלל ׁשֶ    ,ׁשָ

יְדהּו  ּתְ  -ּדִ    .ִרילֹא ִאיׁשְ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  
  

                                                        
ו יֹאֲכֶלּנוּ ַאְך כַּ  65 הֹור ַיְחּדָ ֵמא ְוַהּטָ ן ּתֹאְכֶלּנּו ַהּטָ ל ּכֵ ִבי ְוֶאת ָהַאּיָ ר ֵיָאֵכל ֶאת ַהּצְ   ֲאׁשֶ
ר לֹא ָנָטְע  66 ָרִמים ְוֵזיִתים ֲאׁשֶ ר לֹא ָחַצְבתָּ ּכְ אָת ּובֹרֹת ֲחצּוִבים ֲאׁשֶ ר לֹא ִמּלֵ ל טּוב ֲאׁשֶ ים ְמֵלִאים ּכָ ָבְע ּוָבתִּ   תָּ תָּ ְוָאַכְלתָּ ְוׂשָ

 רש"י
. אלמא צטוו על השחיטה ושחט

   באהל מועד שבמדבר:
. כגון על ידי פגימת ותבלה

   סכין או שהייה או דרסה:
חירה . מדעת ולשון והוחר

שקורעה לאורכה מחיריה ועד 
   החזה:

. סימין ובחיה קאי והמעקר
   דטעוה כסוי כגון צבי ואיל:

. דכתיב אשר פטור מלכסות
יאכל ושפך וכסה בראוי לאכילה 
הכתוב מדבר ואפילו מאן 
דמחייב כסוי בשוחט ומצאת 
טרפה הכא מודה דשחיטה מיהא 
בעין דגמר שפיכה שפיכה 

חיטה משחוטי חוץ והתם ש
כתיב בפרק כסוי הדם (לקמן דף 

   פה.):
. על כסוי הדם אלא לר' עקיבא

במדבר צטוו וחירתן היתה 
שחיטתן והוחר בזמן הזה מי 

  בעי כסוי:
. עכשיו צבי ואיל אך כאשר יאכל

בטומאה כן תאכלו לבקר וצאן 
משתכסו לארץ שאע''פ שאי 
מטעין שחיטה לחולין 
משתכסו לארץ כקדשים של 

שיו אין צריכין ליאכל בטהרת עכ
הקודש אלא כצבי ואיל של 
עכשיו שהטמא והטהור אוכלין 
בקערה אחת אלא לר' ישמעאל 

   כו':
. בשר תאוה כי אסר רחמא

   במדבר:
. אליבא דר' שהכיסו ישראל

עקיבא מהו לאוכלן אחר כיסתן 
מי אמרין כי אסר רחמא בשר 
חירה לאחר ביאה הי מילי 

לאכול אבל  לחור אחרי כן
החורות ובאות מן המדבר 
הואיל ובשעת חירתן היתר 
היתה תו לא מתסרי או דלמא 
לא שא ודרוש וקבל שכר הוא 
שצריכין או לעמוד על האמת 

  ואע''פ שכבר עבר:
. חזירים יבשים כתלי דחזירי

   שקורין בקי''ש:
. ובתים מלאים כל טוב וגו'

   סיפיה דקרא ואכלת ושבעת:
. דהייו בשבע אןאלא לאחר מכ

שחלקו דלא שרא להו רחמא 
טומאה אלא בשעת שלל כדכתיב 
(דברים כ) ואכלת את שלל 
אויביך וגו' שבע שים כבשו 
ושבע שים חלקו כדאמרי' בפרק 

   אין ערכין (ערכין דף יב:):
. כדכתיב שלל של עובדי כוכבים

(שם ו) אשר לא מלאת וכתיב מי 
  את שלל אויביך:



  ""ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין –מסכת חולין פרק א' 
67

        יז, איז, איז, איז, א .48
   ,ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין[" 

   ,ּוְלעֹוָלם ׁשֹוֲחִטין
  ]."ּוַבּכֹל ׁשֹוֲחִטין

  
הָאַמר     :67676767ַרּבָ
ית  ּנֵ    ,"ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין ּוְלעֹוָלם ׁשֹוֲחִטין"ׁשַ

ּכֹל ׁשֹוֲחִטים" ית ֵליּה  - "ּבַ ּנֵ    ?ַמאי ְמׁשַ
  

יָמא צֹור :ְוִכי ּתֵ ין ּבְ זְ  ,ּבֵ ין ּבִ ל ָקֶנה  ,כּוִכיתּבֵ ְקרּוִמית ׁשֶ ין ּבִ ֵני -ּבֵ ְך ָקּתָ ַהּנָ    !ָהא ּדּוְמָיא ּדְ
ׁשֹוֲחִטין  ְך ּבְ ׁשֹוֲחִטין -ִאי ַהּנָ י ּבְ    !ַהאי ַנּמִ

ָחִטין  ִנׁשְ ְך ּבְ ָחִטין -ְוִאי ַהּנָ ִנׁשְ י ּבְ    !ַהאי ַנּמִ
  

א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ
   ,ּכּוִתי ַלֲאתּוֵיי -ָחָדא  : "ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין"

ָרֵאל מּוָמר -ְוָחָדא     .ַלֲאתּוֵיי ִיׂשְ
ְיָלה  :"ְלעֹוָלם ׁשֹוֲחִטין" ּלַ ין ּבַ ּיֹום ּבֵ ין ּבַ    ,ּבֵ

ִפיָנה רֹאׁש ַהּסְ ין ּבְ ג ּבֵ רֹאׁש ַהּגַ ין ּבְ    .ּבֵ
ּכֹל ׁשֹוֲחִטין" צֹור  :"ּבַ ין ּבְ    ,ּבֵ

ְזכּוִכית ין ּבִ    ,ּבֵ
ל ָקֶנה ְקרּוִמית ׁשֶ ין ּבִ    .ּבֵ

  
  
  

                                                        
  ָרָבא -מסורת הש"ס ועוד  67

 רש"י
. ומוקמת לה ל שוחטיןשית הכ

בשחטין כדאמרן הכל טעוים 
   שחיטה ואפי' עוף:

. מי מוקמת ליה ולעולם שוחטין
כדאמרן דאשמעין דאע''פ שגלו 
לא חזרו להיתירן הראשון ואין 

   בשר אכל אלא בשחיטה:
. דלאו וכי תימא בין בצור כו'

בשחטין אתא לאורויי אלא 
   בשוחטין:

ין . כולה בשוחטאלא אמר רבא
והכל שוחטין תרתי דתי 

   במתי':
. חדא לכותי וחדא למומר

   כדאמרן בריש פירקין (דף ג.):
. כשאבוקה כגדו בין בלילה

   כדאוקימא (לעיל דף יג:):
. ולא חיישין בין בראש הגג

דלימרו לצבא השמים עולה 
   לשחוט:

. ואע''ג דתן בין בראש הספיה
לקמן (דף מא.) אין שוחטין לתוך 

בראש הספיה שרי  ימים
דמוכחא מילתא דלקר ספיתו 

  הוא צריך:



68                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        בבבב----יז, איז, איז, איז, א .49
ל ָקִציר  :חּוץ ִמ " ּגַ    ,ּמַ

ֵגיָרה    ,ְוַהּמְ
ִים[ יּנַ ִ   ,ְוַהׁשּ

יּפֹוֶרן  ֵהם חֹוְנִקין -ְוַהּצִ ֵני ׁשֶ   ].ִמּפְ
  

מּוֵאל ׁשְ ַדר    ֲאבּוהַּ ּדִ ַגם ְוׁשָ    ,ּפָ
ַדר ַגם ְוׁשָ    ,ּפָ

ְלחּו ֵליּה  ִנינוּ  :ׁשָ ְמֵגיָרה ׁשָ    .כִּ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ין"   ,ביז    :ַסּכִ

יֵּ  ה ׁשֶ ִגימֹות ַהְרּבֵ ּה ּפְ ְמֵגיָרה -ׁש ּבָ יּדֹון ּכִ    ,תִּ
ִגיָמה ַאַחת א ּפְ ּה ֶאּלָ ֵאין ּבָ סּוָלה –אֹוֶגֶרת   :ְוׁשֶ    ,ּפְ

ָרה -ְמסּוְכֶסֶכת  ׁשֵ    ."ּכְ
  

ְמָיא     ?"אֹוֶגֶרת"ֵהיֵכי ּדַ
ְמָיא     ?"ְמסּוְכֶסֶכת"ֵהיֵכי ּדַ

  
יָאַמר    : 68686868ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ְ  - "אֹוֶגֶרת" י רּוחֹותִמׁשּ    .ּתֵ
   .ֵמרּוַח ַאַחת - "ְמסּוְכֶסֶכת"
  

י רּוחֹות ּתֵ ְ ָנא ִמׁשּ    ?ַמאי ׁשְ
א ַמֲחִליׁש  א ַקּמָ מֹוְרׁשָ ַזע ,ּדְ ְתָרא ּבָ א ּבַ    ,ּומֹוְרׁשָ

יָנא ַמְחִליׁש  ַסכִּ י חּוְרָפא ּדְ ַזע ,ֵמרּוַח ַאַחת ַנּמִ א ּבָ    !מֹוְרׁשָ
  

יָנא ַסכִּ א ּדְ ָקִאים ַאֵריׁשָ    .ּדְ
  

אסוֹ  י ַאְזָלא ַמְחְלׁשָ ַזע ,ף סֹוף כִּ י ָאָתא ּבָ    !כִּ
  

הֹוִליְך ְולֹא ֵהִביא גֹון ׁשֶ    .כְּ
  

  

   :ָרָבאָאַמר 
לֹׁש  יןׁשָ ַסכִּ    :ִמּדֹות ּבְ

חֹוט   -אֹוֶגֶרת     ,לֹא ִיׁשְ
ַחט  סּוָלה -ְוִאם ׁשָ ִחיָטתֹו ּפְ    .ׁשְ

ה  -ְמסּוְכֶסֶכת  ִחּלָ ּה ְלַכּתְ חֹוט ּבָ    ,לֹא ִיׁשְ
ַחט ְוִא  ָרה -ם ׁשָ ׁשֵ ִחיָטתֹו כְּ    .ׁשְ

ין  ַסכִּ ה -עֹוֶלה ְויֹוֵרד ּבְ ִחּלָ ּה ְלַכּתְ   .ׁשֹוֵחט ּבָ
  

ַרב ְנֶחְמָיה ָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ  ַרב הּוָנא ּבְ ִ    :ַרב ַאׁשּ
ֵמיּה ּדְ  ְ סּוָלה :ָרָבאַאְמָרת ָלן ִמׁשּ ָר  :ָרָבאְוָהא ָאַמר  ,ְמסּוְכֶסֶכת ּפְ ׁשֵ    !הְמסּוְכֶסֶכת כְּ

  
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

אן  הֹוִליְך ְוֵהִביא -כָּ    ,ׁשֶ
אן  הֹוִליְך ְולֹא ֵהִביא -כָּ    .ׁשֶ

  
  

ַרב ַאְוָיאָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ יְל  ַרב ַאָחא ּבְ ִ    :ַרב ַאׁשּ
ְמָיא ְלַסאְסָאה     ?ַמאי –ּדַ

  
ֵריּה ְוַאְכִליָנן :ָאַמר ֵליּה  ׂשְ    .ַמאן ָיִהיב ָלן ִמּבִ

                                                        
  ֱאִליֶעֶזרעל פי מסורת הש"ס ודקדוקי סופרים. מהדורת וילא:  68

 רש"י
. עשה בסכין פגם ושדר פגם ושדר

פגימות הרבה שאין דומות זו לזו ושדר 
לא''י לידע איזו אסורה ואיזו כשרה כן 

   עשה פעמים ושלש:
   . סימן זה יהא לך בפגימות:שלחו ליה

. שפגימותיה מכווות כמגירה שיו
פגם שי עוקצים כשאתה לעומקן ויש ל

מוליך צפרך מסוף הסכין לראשה 
צפרך חוגרת בעוקץ של צד הראש 
וכשאתה בודק מראשה לסופה צפרך 

  חוגרת בעוקץ של סופה:
סכין שיש בה פגימות הרבה תידון 

. ואין בה חילוק בין אוגרת כמגירה
למסוכסכת שאפי' כולם מסוכסכות 
פסולה דמסוכסכת הייו שאין לפגימה 

א עוקץ אחד ועוקץ השי הוחלק אל
במשחזת ומכשרין לה לקמן כי איכא 
חדא פגימה בשהוליך ולא הביא שלא 
פגעה השחיטה בעוקץ משהגיע 

   לסימין:
. והוא דקיימא ארישא דסכיא

שכשהגיע לעוקץ עדיין לא חתכו העור 
והבשר שיקרע העוקץ את הסימן 
בירידתו אבל כאן שיש פגימות הרבה 

מסוכסכות עוקץ של פגם אפילו כולן 
הראשון מחליש העור והבשר והפגם 
השי בא לסימן וקורעו והא דתן (לקמן 
דף יח.) השוחט במגל קציר דרך 
הליכתה בית הלל מכשירין מפי שמגל 
קציר עוקצי הפגימות כפופים מאד מאד 
ואין קורעים דרך הליכתם כלל אבל 
עוקץ שאיו כפוף קורע אפי' בירידתו 

רד ממו וכס לתוך הפגם שהסימן יו
   מסוכסכת כשרה וכדמפרש ואזיל:

. שיש ב' עוקצים לפגם אחד משי רוחות
לראשו ואחד לסופו אוגרת לשון (משלי 
ו) אגרה בקציר מאכלה לשון אסיפה 
שאוגרת הציפורן לתוכה בין ב' 

   עוקציה:
. שאין לפגימה אלא עוקץ מרוח אחת

אחד והשי הוחלק במשחזת ואיה 
אלא מסוכסכת הסכין והבשר אוגרת 

ולשון סכסוך אמשלי''ר בלע''ז כמו 
   (ישעיהו יט) וסכסכתי מצרים במצרים:

. עור ובשר לפי מורשא קמא מחליש
   השי והשי בא ופוגע בסימן וקורעו:

   . קודם שיגיע לפגם:חורפא דסכיא
. אטיבזש''ט בלע''ז כמו מחליש

(כתובות דף עז.) חשלי דודי וכמו דחשלי 
מיייהו כלי זיין בפ' לפי אידיהן (ע''ז 
דף טז.) וכל עוקצי הפגם קורעין הן ואין 
חותכין בין בפוגעו בו ובין כשהוא יורד 
ממו כך שמעתי וכן היא שהרי שיו 
סכין שיש בה פגימות הרבה תידון 
כמגירה ואפי' מסוכסכות קאמר 
מדקמפליג בחדא בין אוגרת 

מע למסוכסכת ובטובא לא מפליג ומש
אפילו כל עוקציה לצד אחד לצד ראש 
הסכין והוליך ולא הביא אלמא בירידתו 

   מי קורע:
. שכשהתחיל דקיימא ארישא דסכיא

להוליך לא היה כח לסכין להחליש עד 
שעבר הפגם ואין כאן ספק שמא גע 

   העוקץ בסימן:
. וכדאוקמא ברישא שחיטתו כשירה

דסכיא וכשהוליך ולא הביא ואפ''ה לא 
   וט לכתחלה שמא יוליך ויביא:ישח

. כגון שפגמה פגם גדול עולה ויורד
והוחלקו העוקצים במשחזת והוי 

   הסכין מוך שם:
   . אפי' דיעבד:מסוכסכת פסולה
. ארישט''א זקן דמיא לסאסאה

השבלים שאיו חלק כך סכין שאין פיה 
  חלק אבל פגם אין לה אשפר''א בלע''ז:
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        יז, ביז, ביז, ביז, ב .50
א ַרבָאַמר     :ִחְסּדָ

ין ִמן ַהּתֹוָרה ִין ִלְבִדיַקת ַסכִּ    ?ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ם" :ׁשֶ ֶזה ַוֲאַכְלּתֶ ם ּבְ ַחְטּתֶ    .לד), יד '(שמואל א 69696969"ּוׁשְ

  
יָטא ׁשִ ִכי ָנַקב  !ּפְ יָון ּדְ ִדיָקה ,ְטֵריָפה –כֵּ ְעָיא ּבְ    !ּבַ

  
   .ְלָחָכם ָקַאְמִריָנן

  
י יֹוָחָנןְוָהָאַמר     :ַרּבִ

ין ְלָחָכםלֹא ָאְמרוּ  ל ָחָכם , ְלַהְראֹות ַסכִּ ֵני ְכבֹודֹו ׁשֶ א ִמּפְ    !ֶאּלָ
  

ָנן ַרּבָ ַעְלָמא הּוא ,ִמּדְ א ּבְ    .ּוְקָרא ַאְסַמְכּתָ
  

ַמֲעָרָבא  א -ּבְ יְמׁשָ ׁשִ ְדֵקי ָלּה ּבְ    .ּבָ
ָעא  ְנַהְרּדָ א -ּבִ ַמּיָ ְדקּו ָלּה ּבְ    .ּבָ
ת ׁשֶ ֵניּה  ַרב ׁשֵ ֵריׁש ִליׁשְ ַדק ָלּה ּבְ    .ּבָ

ר ַיֲעקֹב ֲעָרה ַרב ַאָחא ּבַ ַ חּוט ַהׂשּ ַדק ָלּה ּבְ    .ּבָ
  

סּוָרא ַאְמֵרי    :ּבְ
ָרא ָאְכָלה  יׂשְ ָרא ִלְבְדָקּה  -ּבִ יׂשְ    !ּבִ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ

ִדיָקה ָרא   :ְצִריָכא ּבְ יׂשְ    ,ַאּבִ
ָלָתא רּוָחָתא    .ְוַאּטּוְפָרא ְוַאּתְ

  
ִ לְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה     :יַרב ַאׁשּ

אָאַמר ָלן  ּיָ ְרׁשִ ַרב ְמׁשַ ֵריּה ּדְ א ּבְ ֵמיּה ּדְ  ַרב ַסּמָ ְ ַאְמָרת ֵליּה ִמׁשּ ָמְך ּדְ ְ    :ָרָבאִמׁשּ
ִדיָקה ָרא    :ְצִריָכא ּבְ יׂשְ    ,ַאּבִ

ָלָתא רּוָחָתא    .ְוַאּטּוְפָרא ְוַאּתְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ָרא ְוַאּטּוְפָרא  יׂשְ    .ַאְמֵרי –ַאּבִ

ָלָתא רּוָחָתא    .לֹא ַאְמֵרי - ְוַאּתְ
  

ַאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ
ָלָתא רּוָחָתא  ָרא ְוַאּטּוְפָרא ְוַאּתְ יׂשְ    .ַאְמֵרי –ַאּבִ

ָרָבא  ֵמיּה ּדְ ְ    .לֹא ַאְמֵרי -ִמׁשּ
  
  

ָרָבאוְ  ָרִביָנא ֵריּה ּדְ יּה ּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ יֲהוּו ַיְתֵבי ַקּמֵ ִ    ,ַרב ַאׁשּ
יּה ּדְ  ין ְלַקּמֵ ִ ַאְייתּו ַסכִּ    .ִלְבְדָקּה  יַרב ַאׁשּ

ָרָבאָאַמר ֵליּה לְ  ֵריּה ּדְ יְדָקא :ַרב ַאָחא ּבְ    ,ּבִ
ָלָתא רּוָחָתא ָרא ְוַאּתְ יׂשְ ָדָקּה ַאּטּוְפָרא ְוַאּבִ    .ּבְ

ר :ָאַמר ֵליּה  ֵ    .ִייׁשּ
  

ֲהָנאְוֵכן ָאַמר     .ַרב ּכַ
  

   :ָאַמר ַרב ֵייַמר
ָרא  יׂשְ    ,ְצִריָכא –ַאּטּוְפָרא ְוַאּבִ

ָלָתא    .לֹא ְצִריָכא -רּוָחָתא  ַאּתְ
  

יָאַמר ִמי לֹא  מּוֵאלָאַמר  ֵזיָרא ַרּבִ    :ׁשְ
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ם ֲחטּו ׁשָ ׁשְ ְיָלה ַוּיִ   ִאיׁש ׁשֹורֹו ְבָידֹו ַהּלַ

 רש"י
 . בשאול כתיבושחטתם בזה

ומדקאמר בזה ש''מ סכין בדק 
   להם:

. לוושט מיטרפא דכיון דאי קב
פשיטא דבעין בדיקה דהא אי 

   איכא פגם קיב:
. ואן מקרא ילפין לא אמרו כו'

   לה:
. ותים אותה בשמש בשימשא

ורואין בחודה. מ''ר. לישא 
אחריא הולך ומעמידה בשמש 
חודה למעלה ומסתכל בצילה של 

בסכין יכר  סכין ואם יש פגם
   הוא בצל שהחמה כסה בפגם:

. הופך חודה למטה במיא
ומוליכה על פי המים ווגעה 
מעט ואם יש פגם עוקץ עושה 
כמין חריץ במים בהליכתה ל''א 
הופך חודה למעלה ואוחזה בידו 
בשיפוע ראשה למטה ומטיף על 
חודה באצבעו אם יש שם פגם 
ופלים שם ואין יכולים לילך עד 

   שון מורי:ראשה. ל
. היא באה לחתוך בישרא אכלה

בשר לפיכך עיקר בדיקתה בבשר 
או בריש לישא או בבשר אצבעו 
אם בשר זה פוגע בפגם כן יפגע בו 
בשר הסימן אבל בדבר אחר לא 
הויא בדיקה שמא דבר קשה 
עובר על פגם קטן ואיו חוגר או 
דבר שהוא רך יותר מדאי כס 
 לתוך פגם קטן אע''פ שאין פגם

   לקלקל הסימן:
   . בשר האצבע:אבישרא

. באמצע חודו ואתלתא רוחתא
ובצדדין שמא פגם עובי חודה 
בצידה ואחז הסימן בעוקץ 

   וקרע:
   . יפה עשית:יישר

. דכך צריכה: וכן אמר רב כהא
כל היכא דאמר משמיה דפלוי 
לא שמעה ממו אלא מאחרים 
שמע שקבלוה ממו כי הא דרב 

א מעולם אשי לא ראה את רב
כדאמר בעשרה יוחסין (קדושין 
דף עב:) יום שמת רבא ולד רב 

   אשי:
. ואם אתלתא רוחתא לא צריכי

יש שם פגם בצידה לא איכפת לן 
דאין צידי הסכין וגעין בסימן 
מכיון שחתכו חודה של סכין 

  הוא מתרווח לכאן ולכאן:
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ּה  ַחט ּבָ ין ְוׁשָ ן ַסכִּ ָרה   -ִליּבֵ ׁשֵ ִחיָטתֹו כְּ    ,ׁשְ
ִחיּדּוָדּה קֹוֵדם ְלִליּבּוָנּה     .ׁשֶ

ָיא ָלן א ְצָדִדין :ְוַקׁשְ    !ָהִאיכָּ
ִחיָטה ַמְרַווח ָרַווח :ְוַאְמִריָנן ְ ית ַהׁשּ    .ּבֵ
י ִחיָטה ַמְרַווח ָרַווח ,ָהָכא ַנּמִ ְ ית ַהׁשּ    .ּבֵ

  
  
  
  

 רש"י
. קודם שחידודה קודם לליבוה

א שיכויה הסימן בליבון הו
   חתך בחידוד:

. שכוו בצידי הא איכא צדדין
הסכין קודם שתגמר שחיטה 
והרי סימי טרפות ולדין בה 
כיון שהוושט שרף ואפ''ה קי''ל 
כרב אחא ורב כהא ורב אשי 
וכולהו אמוראי דאמרי צריכא 
אבישרא ואטופרא ואתלת 
רוחתא ואם שכח ולא בדק קודם 

  שחיטה בודק לאחר שחיטה:
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        יח, איח, איח, איח, א    ––––יז, ב יז, ב יז, ב יז, ב  .51
ר ַרב ְקִטיָנאָאַמר  ן ָלִקיׁש ָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ

ִגימֹות ֵהן לֹׁש ּפְ ֶפַסח  :ׁשָ ִגיַמת ֶעֶצם ּבְ    ,ּפְ
ְבכֹור ִגיַמת אֹוֶזן ּבִ    ,ּפְ

ים ָקָדׁשִ ִגיַמת מּום ּבְ    .ּפְ
  
אוְ     :ָאַמר ַרב ִחְסּדָ

ין ִגיַמת ַסכִּ    .ַאף ּפְ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ין  חּוּלִ    .לֹא ָקא ַמְייֵרי -ּבְ
  

ִגיָמָתן  ן ּפְ ַח  -ְוכּוּלָ ְזּבֵ ִגיַמת ַהּמִ ֵדי ּפְ   .כְּ
   

ה    ,איח ַח "ְוַכּמָ ְזּבֵ ִגיַמת ַהּמִ    "?ּפְ
  

ּה ִצּפֹוֶרן ְחּגֹור ּבָ ּתַ ֵדי ׁשֶ    .כְּ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ּמָ " ַח ּכַ ְזּבֵ ִגיַמת ַהּמִ    ?ה ּפְ

י  ן יֹוָחאַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ֶטַפח  :אֹוֵמר יׁשִ
י ֱאִליֶעֶזר  ן ַיֲעקֹבַרּבִ ַזִית :אֹוֵמר ּבֶ    !"ּכְ

  
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ִסיָדא –ָהא     ,ּבְ
ַאְבָנא –ָהא     .ּבְ

  
  
  
  
  

 רש"י
   . לשיעור אחד:ימות הןג' פג

. לעבור עליה פגימת עצם בפסח
   בלאו דעצם לא תשברו בו:

. להיות בו פגימת אוזן בבכור
מום לישחט עליו במדיה דתן 
(בכורות דף לז.) פגמה אזו מן 
הסחוס וה''ה לשאר מומין של 
פגימה הזכרים שם וקמייתא 

   קט:
. קבות פגימת מום בקדשים
יש בהם כגון חטאת ושלמים ש

פגימות שאין והגות בבכור 
וכדתן התם בבכורות (דף לט:) 
פגם הזובן בבכור או הערוה 
שפת בית הרחם של קבה 
במוקדשין ואיצטריך למקט 
הכא לאשמועין דאע''ג דלא 
מיכרא ביה פגימה כולי האי 
אפילו הכי שיעוריה בכדי 
שתחגור בה צפורן ואי קשיא 
ליקט פגימת מום בקדשים 

ולן בכלל דהא בכור בכלל כל וכ
הקדשים הוא אי תא הכי ה''א 
ליפסל מהקרבה הוא בכדי 
חגירת צפורן מיפסלא אבל מום 
גמור לא הוי לישחט עליו 
במדיה דמומין הרבה פוסלין 
בבהמה ואין הבכור שחט עליהן 
כדתן (שם דף מא.) ואלו שאין 
שוחטין עליהם לא במקדש ולא 

ימת במדיה כו' ולהכי תא פג
אוזן בבכור שהוזכרה בבכורות 

   לעין לישחט במדיה:
. שפגם פסול כדילפין מזבח

בשחיטת קדשים בפרק קדשי 
קדשים (דף ט.) וזבחת אליו את 
עולותיך ואת שלמיך וגו' וכי עליו 
אתה זובח אלא בזמן שהוא שלם 
ולא בזמן שהוא חסר והאי עליו 
בשבילו הוא כלומר כשהוא 

  בחזקתו:
   אדישטי''ר:. שתחגור

. כל דהו כדכתיב אבים באבא
  שלמות:
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   :ַרב הּוָנאָאַמר 

י ָחָכם יָנא ַקּמֵ לֹא ָסר ַסכִּ ָחא ּדְ יָנן ֵליּה  - ַהאי ַטּבְ ּתִ ּמְ    .ְמׁשַ
  
   :ָאַמר ָרָבאוְ 

ִריָנן ֵליּה     ,ְמַעּבְ
ְטֵרָפה ִהיא ֵריּה ּדִ ׂשְ    .ּוַמְכְרִזיַנן ַאּבִ

  
ִליֵגי    ,ְולֹא ּפְ

אן  ינֹו ָיָפה -כָּ ְמֵצאת ַסכִּ ּנִ ׁשֶ    ,ּבְ
אן  ינֹו ָיָפה -כָּ ּלֹא ִנְמֵצאת ַסכִּ ׁשֶ    .ּבְ

  
   :ָאַמר ָרִביָנא

לֹא ִנְמֵצ  ינֹו ָיָפה ֵהיָכא ּדְ א -את ַסכִּ ַפְרּתָ    ,ְמַמְסֵמס ֵליּה ּבְ
ֲאִפיּלוּ  ַבן ּדַ י לֹא ִמְזּדְ    .ְלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ַנּמִ

  
יּה ּדְ  ינֹו ַקּמֵ לֹא ָסר ַסכִּ ָחא ּדְ ָנאַההּוא ַטּבְ ר ִחיּנְ    ,ָרָבא ּבַ

יּה  ּתֵ ּמְ    ,ׁשַ
ֵריּה     ,ְוַעּבְ

ְטֵרָפה ִהיא ֵריּה ּדִ ׂשְ    .ְוַאְכִריז ַאּבִ
  

ַלעּו  יוְ  ַמר זּוְטָראִאּקְ ִ יּה  ַרב ַאׁשּ    ,ְלַגּבֵ
ֵתיּה  :ָאַמר ְלהוּ  ִמּלְ ה ּבְ ינּו ַרּבָ יּה ַטְפֵלי ,ִליַעּיְ ָתלּו ּבֵ    .ּדְ

ָדָקּה  יּבְ ִ יֵניּה ְוִנְמֵצאת ָיָפה ַרב ַאׁשּ ֵריּה  ,ְלַסכִּ    .ְוַאְכׁשְ
  

   :ַמר זּוְטָראָאַמר ֵליּה 
   ?ְולֹא ֵליחּוׁש ַמר ְלָסָבא

  
   :ַמר ֵליּה ָא 

ִליחּוֵתיּה ָקא ַעְבִדיָנן    .ׁשְ
  
  

 רש"י
. שלא הראה דלא סר סכיא

   סכיו לחכם:
. מאומותו שלא מעברין ליה

   ימכור בשר עוד:
. משמתין מצאת סכיו יפה

ליה משום אפקירותא שהחציף 
פיו כדקיימא לן מדין על כבוד 
הרב בברכות בפ' מי שמתו (דף 

   יט.):
פרתא תרגום של . פרש. בפרתא

   פרש:
דאפילו לעובדי כוכבים לא 

. והיכא דמצאת סכיו מזדבן
יפה מכרזין עליה דטריפה היא 
משום קסא ולעובדי כוכבים 

   מיהא שבקין ליה לזבוה:
. דקסבר כי אמר שמתיה ועבריה

רבא מעברין ליה אפי' מצאת 
   סכיו יפה קאמר:

   . דרבא בר חיא:לגביה
ח זה אולי . של טבבמילתיה

   תמצאו לו זכות:
. בים קטים תלויים עליו טפלי

לזון וצריך להשתכר טפלא 
   תרגום של טף:

. דקסבר הא דאמר ואכשריה
רבא מעברין ליה בשלא מצאת 

   סכיו יפה קאמר:
. לרבא בר חיא שהעבירו לסבא

   ואתה מכשירו:
. שהרי ציוו שליחותיה קעבדין

ו למצוא לו זכות ועכשיו שמצי
אין או צריכין לחזור ולהימלך 

  בו:
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ר הּוָנאָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ

ה  לּוׁשָ ה ְוִצּפֹוֶרן ּתְ לּוׁשָ ן ּתְ ה -ׁשֵ ִחּלָ ּה ְלַכּתְ חֹוט ּבָ ר ִלׁשְ    .מּוּתָ
  

ַנן    :ְוָהא ֲאַנן ּתְ
ּפֹוֶרן ִמּפְ " ִים ְוַהּצִ יּנַ ִ ֵגיָרה ְוַהׁשּ ל ָקִציר ְוַהּמְ ּגַ ֵהן חֹוְנִקיןחּוץ ִמּמַ    !"ֵני ׁשֶ
  

ָיא ן לֹא ַקׁשְ ֵ ן ַאׁשּ    :ׁשֵ
ָחָדא –ָהא     ,ּבְ
י –ָהא  ַתְרּתֵ    .ּבְ

  
ָיא ּפֹוֶרן לֹא ַקׁשְ    :ִצּפֹוֶרן ַאּצִ

ה –ָהא  ְתלּוׁשָ    ,ּבִ
ֶרת –ָהא  ְמחּוּבֶ   .ּבִ

  
  
  

 רש"י
. שתלש הלחי מן שן תלושה

האדם או מן הבהמה לאפוקי 
   מחוברת דבעלי חיים:

. דאפי' תלושות מן הא בתרתי
החי וקבועות בלחי הוו כסכין 

   פגומה שיש הפרש בין זו לזו:
. כשרה ואע''ג דאין בה בחדא

רוחב הא קיימא לן היכא דהוליך 
סכין כל שהוא  והביא אפילו

   כשרה:
. לבעלי חיים כרבי מחוברת

  דאמר אין שוחטין במחובר:
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   ַמְתִניִתין

ֶדֶרְך ֲהִליָכָתּה  ל ָקִציר ּבְ ַמּגַ ֹוֵחט ּבְ    :ַהׁשּ
ית ׁשַ  איּבֵ    ,ּפֹוְסִלין מַּ

לוּ  יִרין ֵבית ִהּלֵ    .ַמְכׁשִ
יָה  יּנֶ ין -ְוִאם ֶהְחִליקּו ׁשִ ַסּכִ   .ֲהֵרי ִהיא ּכְ

  

ָמָרא    ּגְ

יָאַמר  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ יָאַמר  ִחּיָ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
ירּו  ִהְכׁשִ ׁשֶ לַאף כְּ י ְנֵביָלה ֵבית ִהּלֵ א ְלַטֲהָרּה ִמיּדֵ ירּו ֶאּלָ    ,לֹא ִהְכׁשִ

ֲאִכיָלה     .ֲאסּוָרה –ֲאָבל ּבַ
  

יָאַמר  י ַרּבִ ִ    :ַאׁשּ
י יָקא ַנּמִ    ,ּדֵ

ֵני ָקּתָ אי" :ּדְ מַּ ית ׁשַ לּפֹוְסִלין וּ  ּבֵ יִרין ֵבית ִהּלֵ    ,"ַמְכׁשִ
ֵני אי' :ְולֹא ָקּתָ ּמַ ית ׁשַ לאֹוְסִרין וּ  ּבֵ יִרין ֵבית ִהּלֵ    '.ַמּתִ

  
אי' :ִליְתֵני ,ְוִליַטְעֵמיךְ  ּמַ ית ׁשַ ִאין וּ  ּבֵ ל ְמַטּמְ    ',ְמַטֲהִריןֵבית ִהּלֵ

יִרין  יִרין ְואֹוְסִרין ּוַמּתִ א ּפֹוְסִלין ּוַמְכׁשִ ָתא ִהיא -ֶאּלָ   !ָחָדא ִמיּלְ
  
  

 רש"י
  מתי' 

. דרך הליכתה איה מגל קציר
קורעת לבית הלל מפי שראשיה 

   כפופים מאד:
  

  גמ' 
. גזירה אבל באכילה אסורה

הולכה אטו הובאה: איסור 
   והיתר שייך לעין אכילה:

. אלא פוסלין ומכשירין כו'
פסול והכשר אשחיטה  ולשון

קאי לבית שמאי פסולה שחיטתו 
ובלה היא ולב''ה שחיטתו 
כשרה אף באכילה ולא תידוק 
מיה סייעתא לרבי יוחן ומיהו 
דר' יוחן איתא דגמרא גמיר ליה 

  מרבו:
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   ַמְתִניִתין

ַעת ּבַ ֹוֵחט ִמּתֹוְך ַהטַּ    ,ַהׁשּ
ּה  ֵני כּוּלָ ּה ְמלֹא ַהחּוט ַעל ּפְ יר ּבָ ּיֵ ָרה -ְוׁשִ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ    .ׁשְ

י  ייֹוֵסי ּבְ ַרּבִ    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
ּה  ֵני רּוּבָ   .ְמלֹא חּוט ַעל ּפְ

  

ָמָרא    ּגְ

מּוֵאלוּ  ַרב ְרַוְייהוּ  ׁשְ ַאְמֵרי ּתַ    :ּדְ
יֲהָלָכה כְּ  ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ    .ְיהּוָדה ַרּבִ

י  ְוַאף ייֹוֵסי ּבְ ַרּבִ דֹוָלה ַרּבִ ַעת ַהּגְ ּבַ ּטַ א ּבַ    ,ְיהּוָדה לֹא ָאַמר ֶאּלָ
ֶנה ל ַהּקָ ֶפת ֶאת כָּ    ,הֹוִאיל ּוַמּקֶ

עֹות  ָאר ַטּבָ ׁשְ    .לֹא –ֲאָבל ּבִ
  
עֹות"וּ  ָאר ַטּבָ    ?!לֹא – "ִבׁשְ

   :ְוָהַתְנָיא
י ְיהּוָדה" ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   :אֹוֵמר ַרּבִ

עֹות    ,ביח ָאר ַטּבָ ׁשְ ֹוֵחט ּבִ     -ַהׁשּ
י ֶנה ַאף ַעל ּפִ ל ַהּקָ יפֹות ֶאת ּכָ ֵאין ַמּקִ    ,ׁשֶ

ֶנה  יפֹות ֶאת רֹוב ַהּקָ ָרה -הֹוִאיל ּוַמּקִ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ    .ׁשְ
סּוָלה –ּומּוְגֶרֶמת     .ּפְ

ן ַאְנִטיְגנֹוסֵהִעיד  י ֲחִניָנא ּבֶ ָרה -ַעל מּוְגֶרֶמת  ַרּבִ ׁשֵ ִהיא ּכְ    !"ׁשֶ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
י ָקָאַמר ְרּתֵ ר ְיהּוָדה ּתַ י יֹוֵסי ּבַ    ,ַרּבִ

מּוֵאל ָחָדא   - ַרב ּוׁשְ וֵתיּה ּבְ ּוָ    ,ַסְבֵרי כַּ
ָחָדא    .ּוְפִליֵגי ֲעֵליּה ּבְ

  
   !ָקַאְמֵרי "לֹא ָאַמר"ְוָהא 

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

מֹותֹו  דֹוָלה -ֲהָלָכה כְּ ַעת ַהּגְ ּבַ ּטַ    ,ּבַ
מֹותֹו  עֹות -ְוֵאין ֲהָלָכה כְּ ָאר ַטּבָ ׁשְ    .ּבִ

  
  

י ָסִליק  י ֵזיָראכִּ מּוֵאל 'מּוְגֶרֶמת'ָאַכל  ַרּבִ ַרב ּוׁשְ    .ּדְ
מּוֵאל ַאּתְ  :ַאְמֵרי ֵליּה  ַרב ּוׁשְ    ?!ָלאו ֵמַאְתֵריּה ּדְ
   ?ַמאן ֲאָמָרּה  :ָאַמר ְלהוּ 

יא ר ִחּיָ    .יֹוֵסף ּבַ
ִמיר י ַעְלָמא ּגָ יא ִמּכּוּלֵ ר ִחּיָ    .יֹוֵסף ּבַ

  
ַמע  ד ,ַרב יֹוֵסףׁשָ    !ִאיְקּפַ

ִמיְרָנא י ַעְלָמא ּגָ ִמיְרָנא ?!ָאַמר ֲאָנא ִמּכּוּלֵ    !ֲאָנא ֵמַרב ְיהּוָדה ּגָ
ֲאִפיּלוּ  ִריס ּדַ ַגְבֵרי ּגָ    ,ְסֵפיֵקי ּדְ
ָאַמר  י  ָאַמר ַרב ְיהּוָדהּדְ אַרּבִ ר ַאּבָ    :ִיְרְמָיה ּבַ

ַרב ֵמיּה ּדְ ְ    ,ָסֵפק ִמׁשּ
מּוֵאל ׁשְ ֵמיּה ּדִ ְ    ,ָסֵפק ִמׁשּ

ֵאין מוּ  ָמקֹום ׁשֶ כֹור ּבְ יִרין ֶאת ַהּבְ ה ַמּתִ לֹׁשָ    .ְמֶחהׁשְ
  
יוְ  ם  נֹוְתִנין ָעָליו" :ֵזיָרא ֵלית ֵליּה  ַרּבִ ָ ָצא ִמׁשּ ּיָ קֹום ׁשֶ    ,חּוְמֵרי ַהּמָ

ם ָהַלְך ְלׁשָ קֹום ׁשֶ    "?!ְוחּוְמֵרי ַהּמָ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ֶבל ְלָבֶבל י ִמּבָ י ִמיּלֵ    ,ַהּנֵ

ָרֵאל ָרֵאל ְלֶאֶרץ ִיׂשְ    ,ּוֵמֶאֶרץ ִיׂשְ

 רש"י
  מתי' 

. בטבעת גדולה שהיא עליוה לכולן קאמר שאין טבעת השוחט מתוך הטבעת
   למעלה הימה:

. לצד הראש שלא הטה לסכין לצאת מן בה מלא החוט על פי כולהושייר 
   הטבעת לצד הראש עד שגמר כל הטבעת כולה כשרה:

. כלומר כל דהו אבל אם קודם שגמר את כולה הגרים את הסכין מלא החוט
לצד הראש ויצא מן הטבעת וגמר את השחיטה למעלה מן הטבעת שאיו מקום 

מסיי אע''פ ששחט רוב הקה במקום שחיטה שהיא הגרמה שאמרה למשה 
   שחיטה פסלי רבן הואיל וגמרו בפסול:

. אם שייר בה מלא חוט רבי יוסי בר' יהודה אומר מלא החוט על פי רובה
השערה מן הטבעת לצד הראש על פי רוב הטבעת כלומר שחתך רוב הקה בתוך 

ה הימה הטבעת ובמיעוטה הגרים ויצא ממו לצד הראש וגמר השחיטה למעל
כשרה דברובא איתכשרת לה שחיטה ואידך כי קשחיט מחתך בשר בעלמא הוא 
ואית דמפרשי דבכל הטבעות חשיב הגרמה לרבן ולר' יוסי דכיון שהתחיל 
לשחוט בתוך הטבעת צריך שיגמור כל השחיטה לתוכה לרבן או רובא לר' יוסי 

יא בתוספתא דאין חילוק מקום בתוך הקו כן דבהדיא תה בין תוך ואי
הטבעת לאויר שבין טבעת לטבעת ופלוגתייהו בטבעת הגדולה לפי שאין מקום 
שחיטה למעלה הימה דהכי תיא בתוספתא (פ''א) מצות שחיטה מן הטבעת 
ועד הריאה ומוגרמת פסולה כו' משם ולמעלה ורבי חיא בן אטיגוס מכשיר 

ברבי יהודה אומר  שייר בה כחוט סמוך לראש מוקף את כולה כשרה ור' יוסי
אם היה רובה מוקף כלבה כשרה ומדקתי מן הטבעת ועד הריאה ש''מ בטבעת 
גדולה שהיא ראשוה קאמר והא דקרי ליה טבעת סתמא משום דאין בכל הקה 
טבעת גמורה אלא היא שאין שלמות אלא רצועות בשר מהלכות לארכו של 

דלא חייש אי פיק קה ומחברים ראשי הטבעות מדקתי סמוך לראש ש''מ 
   מיה ולמטה אלא ממה ולמעלה משום דלאו מקום שחיטה הוא:

  
  גמ' 

   . דרובא ככולה:הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה
. כלומר אע''ג דלר' יוסי רובא ככולה לא אמר ואף ר' יוסי ברבי יהודה לא אמר

   שתהא שחיטתו כשרה בתוך הטבעת:
   ך חשיבא קה:. הלכאלא בטבעת גדולה שמקפת את כל הקה

. אין שחיטתו כשרה בתוכן כלל אלא בין טבעת לטבעת דכיון אבל בשאר טבעות
שאין מקיפין את כל הקה כדפרישית שרצועת הבשר מחברתן לאו קה יהו 
ואע''ג דמקיפין רובא דכי אית ליה לרבי יוסי רובו ככולו ה''מ במקום שחיטה 

ל לשוויה מקום כשר לשחיטה ושחט רובא להא מילתא אמרין רובא ככולה אב
משום האי טעמא לא אמרין רובא ככולה טבעת לא איקרי קה מדקאמר שאין 
מקיפין את כל הקה ש''מ קרום שבתוך הטבעת המכסה אותו מבפים מיקרי 

  קה:
   . כל הקה או רוב חללו:השוחט בשאר הטבעות

שווייהו קה . להא מילתא מי אמרין רובא ככולה להואיל ומקיפות את הרוב
   ומקום כשר לשחיטה:

. אפילו רובא בתוך הטבעת ומיעוטא למעלה מטבעת הגדולה ומילתא ומוגרמת
   באפי פשה היא וסתמא היא ורבן קאמרי לה:

. ואפי' כולה למעלה מן הטבעת הגדולה וכי אגמריה על מוגרמת שהיא כשרה
ה כדלקמן (דף רחמא הגרמה הלכה למשה מסיי משיפוע כובע ולמעלה אגמרי

   יט.) והכי הלכתא דכל עדות הלכתא היא:
. לעין חתיכת הקה אית ליה רובא ככולה דכיון דחותך הרוב תרתי אמר

בהכשר כשרה ולעין לשוויי לשאר הטבעות מקום שחיטה משום הקפת הרוב 
   אמרין מי רובא ככולה:

כחתיכת . דחתיכת רובא במקום שחיטה ורב ושמואל סברי לה כוותיה בחדא
   כולה:

. דלשווייה שאר הטבעות מקום שחיטה משום טעמא דרובא ופליגי עליה בחדא
   ככולה לא משוין:

. והא הכי קאמרי רב ושמואל ואף ר' יוסי לא אמר אלמא והא לא אמר קאמרי
  טעמא דידיה קאמרי ולאו טעמא דידהו:

כלום . והאי דקאמרי לא אמר הכי משמע לא אמר ולא הכי קאמרי הלכה כו'
שאין הלכה כמותו אלא בטבעת גדולה וללישא אחריא דפרישא לעיל דהיוצא 
מטבעת שהתחיל לשחוט בה חשיב הגרמה עד שיחתוך כולה לרבן או רובא לר' 
יוסי מפרש לרב ושמואל הכי אבל בשאר טבעות לא אמר ר' יוסי שאם חתך 

י רוב הקה רובו בתוך הטבעת והגרים ויצא מודה דפסול דרוב הטבעת לא הו
דהא אין מקיפין את כולה וליכא למימר הכי דא''כ מאי קמותיב לה הא ודאי 
שפיר קאמרי וברייתא דקמותיב מיה לא קתי הגרים וכ''ת הגרים לא 
איצטריך ליה למיתי דאם לא הגרים מאי קא משמע לן ובהגרים היכי מצי 

ן דיציאה לאכשורי הא ודאי לא שחיט רובא וכי תימא משום דקא משמע ל
דשאר טבעות לא חשיב הגרמה א''כ מאי קאמר הואיל ומקיפין את רוב הקה 
האי טעמא לאו משום רובא ומיעוטא הוא אלא משום דאין כאן תורת הגרמה. 
לשון שלישי אבל בשאר טבעות לא קאמר שאם שחט בשאר טבעות רוב כל חלל 

בעות שאיו רוב הקה והגרים מודה שהיא פסולה גזירה רוב הקה אטו רוב הט
הקה ולא היא חדא דאם כן בהדיא הוו מפרשי לה ועוד מהך מאי קמותיב לה 
דהא לא קתי בה הגרמה כלל ואי בשהגרים מוקמת לה אמאי תלי טעמא 
בהואיל ומקיפין את רוב הקה הקפה דידהו מאי אהיא הא בתר חתיכת רוב 

ההלכה דהא לית  הקה אזלין ולשון ראשון ''ל ואין כאן מכשול להחליף
   הלכתא ככולהו אלא כרבי חיא בן אטיגוס:

. שחוטה בתוך שאר הטבעות דחשבי ליה איהו הגרמה מוגרמת דרב ושמואל
דאמרי שאר הטבעות לאו מקום שחיטה יהו וכל שלא במקום שחיטה קרי 
הגרמה כדאמרין לקמן (דף יט.) הגרים שליש ושחט שליש אלמא תחלת 

   במקומה קרי הגרמה ועדיין אין כאן הטיה: שחיטה שהיא שלא
. להא מילתא משמיה דרב ושמואל אמרו לו יוסף בר חייא אמרה מאן אמרה

דתריץ לעיל דרב ושמואל סברי להו כוותיה בחדא כו' דהייו רב יוסף דכולה 
   הש''ס:

   . ושמא שמע דבר מפי אחר שלא דקדק בדברים כמו שאמרו:מכולי עלמא גמיר
. כשהיו אומרים לו שמועה והאומרה לו שכח ממי קי דגברי גריסדאפילו ספי

שמעה היה שוה רב יהודה בשמועתו קבלתיה מפי פלוי וספק היה בידו אי 
מפלוי קבלה או מפלוי קבלה דאמר רב יהודה אמר לי ר' ירמיה ספק משמיה 

   דרב ספק כו':
   . הדיוטות:שלשה

אר וגלוי לכל שהוא מום דקיי''ל . לישחט במדיה במום מבומתירין את הבכור
בבכורות (דף כח.) דאפילו מום הגלוי צריך להראות לחכם כדתן השוחט את 
הבכור ואח''כ הראה את מומו ר''מ אומר הואיל ושחט שלא על פי מומחה 
אסור ואוקימא במומין שבגוף ואע''פ שאין משתין במסכת ביצה באין צדין 

   (דף כז.):
   והא מתי' היא בפסחים במקום שהגו (דף .): . בתמיהלית ליה כו'
   . שם המדיה בבל ובה מקומות הרבה:מבבל לבבל



76                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

י ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ     ,ָרֵאל ְלָבֶבלִאי ַנּמִ
וַתְייהוּ  ּוָ ְייִפיָנן ְלהּו ַעְבִדיָנן כַּ ֲאַנן כַּ יָון ּדַ ָרֵאל כֵּ ֶבל ְלֶאֶרץ ִיׂשְ    .ֲאָבל ִמּבָ

  
י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ

ָרֵאל ֶבל ְלֶאֶרץ ִיׂשְ יָמא ִמּבָ    ,ֲאִפיּלּו ּתֵ
ַדְעּתֹו ַלֲחזֹור י ֵהיָכא ּדְ י ִמיּלֵ י  ,ַהּנֵ ְעּתוֹ ַרּבִ    .ַלֲחזֹור ֲהָוה ֵזיָרא ֵאין ּדַ

  
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ

ָנןְוָהא  חֹוָזא ַאְמֵרי ַרּבָ ָאתּו ִמּמְ    :ּדְ
י ֵזיָראָאַמר  ֵמיּה ּדְ  ַרּבִ ְ    :ַרב ַנְחָמןִמׁשּ

ָרה –מּוְגֶרֶמת  ׁשֵ    .כְּ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ֵטיּה     .ַנֲהָרא ַנֲהָרא ּוַפׁשְ

  
  

ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ כֹוְבָעאַא  ַרּבִ חּוָדא ּדְ ר ּבְ    .ְכׁשַ
  

י יֹוָחָנןָקֵרי ֲעֵליּה     :ַרּבִ
יָסא יָסא ּגִ    .ּגִ

  
  
  
  

 רש"י
. לבי דכיון דאן כייפין להו

ארץ ישראל לקידוש החדש 
ולעיבור שה כדאמרין 
בשמעתא בתרא דהוריות (דף 
יא:) ולדיי קסות שאין סמיכה 

   בבבל:
. כי אזלין עבדין כוותייהו

הו ואין או צריכין לחלוק גביי
כבוד למקומיו ובא''י הוו אכלי 
ליה: הא רבן דאתו ממחוזא 
אמרי אמר רבי זירא משמיה 
דרב חמן מוגרמת. דרב ושמואל 
כשרה ואו מבבל היגין ביה 

  איסורא:
. כל הר הרא הרא ופשטיה

מתפשט במקום שהוא רגיל שם 
כלומר כל מקום הולך אחר 

בבל דהיגו מהגו אית דוכתא ב
כרב ושמואל ואית דוכתא דלא 

   היגו כוותייהו:
. כמין כובע יש בחודא דכובעא

למעלה מן הקה ככובע על 
הראש ואין זה אותו בשר קטן 
שופל ע''פ הקה לעכב את הקול 
אלא כמין כובע ממש הוא עשוי 
ומאמצעיתו ולמעלה הולך וכלה 
ועשה חדוד כמין קולמוס 

יפוי קרא שקורין הל''ם ואותו ש
שיפוי כובע בחודא בעליוו של 

   כובע בגגו:
. הגס הגס כלומר גיסא גיסא

יותר מדאי הכשרת דאין כשר 
אפי' לר' חיא אלא ממקום 

  שחידודו מתחיל לעלות:
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יָאַמר  ּפִ ֵמיּה ּדְ  ַרב ּפַ ְ    :ָרָבאִמׁשּ

י  ִחיּטֵ ַגע ּבְ    .ְטֵרָפה –ּפָ
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ
ְכִתיב ֶהן ּדִ ַגע ְוָנַגע ּבָ ָמת" :ּפָ ע ּבֹו ַוּיָ ְפּגַ    ,כה), ב '(מלכים א 70707070"ַוּיִ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ַגע ְולֹא ָנַגע ִדְכִתיב ,ּפָ עּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים" :כְּ ְפּגְ    .ב), (בראשית לב 71717171"ַוּיִ

  
ַמר    :ִאיּתְ

אָאַמר  ּפָ ֵמיּה ּדְ  ַרב ּפָ ְ    :ָרָבאִמׁשּ
י  ִחיּטֵ יר ּבְ ּיֵ ָרה –ׁשִ ׁשֵ    .כְּ

  
ר ַמר ְינּוָקאָאַמר  יּה ּדְ ֲהָוה  ַרב ֲאֵמיַמר ּבַ יָקִאיְמָנא ַקּמֵ ַרב ַאְוָיא ַרּבִ ֵריּה ּדְ יא ּבְ    :ְוָאַמר ִלי ִחּיָ

י  ִחיּטֵ יר ּבְ ּיֵ ָרה –ׁשִ ׁשֵ    .כְּ
  

ילְ  ָרִביָנא ָאַמר ֵליּה  ִ    :ַרב ַאׁשּ
ֶמן ִמּסּוְבָראָאַמר ִלי     :ַרב ׁשֶ
ַלע  י  :ְלַאְתִרין ְוָדַרׁש  ַמר זּוְטָראִאיּקְ ִחיּטֵ יר ּבְ ּיֵ ָר  –ׁשִ ׁשֵ    .הכְּ

  
י ִ ר ַרב ַאׁשּ    :ָאַמר ַמר ּבַ

י  ִחיּטֵ ַגע ּבְ ָרה –ּפָ ׁשֵ    ,כְּ
י  ִחיּטֵ יר ּבְ ּיֵ    .ְטֵרָפה –ׁשִ

  
   :ְוִהְלְכָתא   ,איט

ה  יּפּוי ּכֹוַבע ּוְלַמּטָ ִ ָרה –ִמׁשּ ׁשֵ    ,כְּ
י ִחיּטֵ יר ּבְ ּיֵ ׁשִ    .ְוַהְיינּו ּדְ

  
ה ַרב ַנְחָמן יּפּוי ּכֹוַבע ּוְלַמּטָ ִ ר ִמׁשּ    .ַאְכׁשַ

  
ר ַרב ְקִטיָנאָאַמר ֵליּה     :ַרב ַנְחָמןלְ  ַרב ָחָנן ּבַ

ַמאן    ?כְּ
ָנן ַרּבָ    !לֹא כְּ

י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַרּבִ    !ְולֹא כְּ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ק'ֲאָנא לֹא     ,ָיַדְעָנא 'ִחיּלֵ

ק'ְולֹא  יּלָ    ,ָיַדְעָנא 'ּבִ
א ָיַדְעָנא ַמְעּתָ יָאַמר ּדְ    :ֲאָנא ׁשְ אִחיָּ  ַרּבִ ר ַאּבָ יָאַמר  יא ּבַ    :יֹוָחָנן ַרּבִ

יָאַמר ְוַאְמֵרי ָלּה  א ַרּבִ ר ַזְבּדָ א ּבַ יָאַמר  ַאּבָ    :ֲחִניָנא ַרּבִ
יָאַמר ְוַאְמֵרי ָלּה  ר ִאיִדי ַרּבִ יָאַמר  ַיֲעקֹב ּבַ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ    :ְיהֹוׁשֻ

ה  יּפּוי ּכֹוַבע ּוְלַמּטָ ִ ָרה –ִמׁשּ ׁשֵ    .כְּ
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עּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים 71 ְפּגְ   ְוַיֲעקֹב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ַוּיִ

 רש"י
. גלא''ץ דומין לחיטין חיטי

   ומוחין על הקה אצל הכובע:
. אבל סמוך להם פגע ולא גע

   מאד חתך:
יח מקצת לצד . השייר בחיטי

הראש ומקצת לצד הקה כגון 
שחתכו דהייו פגע וגע: ה''ג מר 
בר רב אשי אמר פגע בחיטי 

  כשרה שייר בחיטי טרפה:
והלכתא משיפוי כובע ולמטה 

. קודם שיתחיל הכובע כשרה
לשפע ולעלות כשרה משם ולהלן 

   טרפה:
. כלומר והייו דשייר בחיטי

   כמ''ד שייר בחיטי כשרה:
. דאפי' ר' ולא כר' יוסי לא כרבן

יוסי לא מכשר אלא היכא דהואי 
רובא דשחיטה בתוך הטבעת 
אבל כולה למעלה מטבעת 
הגדולה מודה דפסולה והא כולה 

   למעלה מן הטבעת היא:
לא חילק ידעא ולא בילק 

. לא כרבן שמעתי דמיירי ידעא
במחלק טבעת לשים ולא כר' 
יוסי שמעתי דמיירי במבלק 

ריי''ר בלעז לשון הסימין דק
מבולקה כך שמעתי אבל ראיתי 
בחלק (סהדרין דף צח:) עתידים 
ישראל דאכלי שי משיח ופרכין 
פשיטא אלא מאן אכיל להו אטו 
חילק ובילק אכלי ליה ולפי 

   הדברים לישא בעלמא הוא:
. דאמוראי ידעא שמעתא

דמכשרי למעלה מן הטבעת 
ובלבד שיהא משיפוי כובע 

אמוראי סמכי ולמטה והי 
אדרבי חיא בן אטיגוס שחלק 
על רבן ורבי יוסי ומכשר 

  מוגרמת דידהו:
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ן ֵלִויָאַמר וְ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ     :ַרּבִ

ָנן  ַרּבָ ר ְיהּוָדה -מּוְגֶרֶמת ּדְ י יֹוֵסי ּבַ ָרה ְלַרּבִ ׁשֵ    .כְּ
י ְיהּוָדה  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ן ַאְנִטיְגנֹוס -ּוְדַרּבִ י ֲחִניָנא ּבֶ ָרה ְלַרּבִ ׁשֵ    .כְּ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  
ֵתיָמא  י ַמהּו ּדְ ן ַאְנִטיגְ  ֲחִניָנאַרּבִ ָנן ָקֵאיּבֶ ַרּבָ    ,נֹוס ַאּדְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

יְוֵאיָמא     !ָהִכי ַנּמִ
  
ֵעי ֵליּה  'ֵהִעיד ָעֶליָה ' ןכֵּ ם ִא     !ִמיּבָ
  

יְוִהְלְכָתא כְּ  ן ַאְנִטיְגנֹוס ַרּבִ    ,ֲחִניָנא ּבֶ
וֵתיּה  ּוָ ָקֵאי ַרב ַנְחָמן כַּ    .ּדְ

  
  
  

 רש"י
. שהגרים מיעוט מוגרמת דרבן

   הקה לאחר ששחט רובה:
. ששחט רובה מוגרמת דר' יוסי

   למעלה מן הטבעת או כולה:
. מהו דתימא רבי חיא

   דמכשיר:
. אבל היכא אמוגרמת דרבן קאי

מן טבעת פסולה דכולה למעלה 
   קמ''ל:

. א''כ העיד עליה מיבעיא ליה
דמשמע דאסתמא דלעיל מייה 
קאי דקתי מוגרמת פסולה 
ורבן היא העיד עליה רבי חיא 
כו' ומדמהדר וקט על מוגרמת 
ש''מ אתרוייהו מוגרמת דלעיל 
מייה קאי והכי קאמר לא 
מיבעיא מוגרמת דרבן דרובה 
בטבעת כשרה אלא אף מוגרמת 

ר' יוסי דכולה למעלה מן ד
   הטבעת כשרה:

. דאכשר דקאי רב חמן כוותיה
  משיפוי כובע ולמטה כדאמרן:
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יֵּ "[ ַעת ְוׁשִ ּבַ ֹוֵחט ִמּתֹוְך ַהטַּ ּה ַהׁשּ ֵני כּוּלָ ּה ְמלֹא ַהחּוט ַעל ּפְ ָרה -יר ּבָ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ    .ׁשְ

י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּה  ֵני רּוּבָ   ]."ְמלֹא חּוט ַעל ּפְ

  
   :יִס ַרב ַא ָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 

ִליׁש  ֵני ׁשְ ַחט ׁשְ ָ ׁשּ ׁשֶ ִליׁש  ,ַמְחלֹוֶקת ּבְ    :ְוִהְגִרים ׁשְ
נָ  ַרּבָ דֹוָלה :ן ַסְבֵריּדְ ַעת ּגְ ַטּבַ ִעיָנן ּבְ ִחיָטה ּבְ ּה ׁשְ    ,ּכּוּלָ

י ְיהּוָדה ָסַבר ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ כּוּלוֹ  :ְוַרּבִ    .רּוּבֹו כְּ
ִליׁש  ֵני ׁשְ ַחט ׁשְ ִליׁש ְוׁשָ    :ֲאָבל ִהְגִרים ׁשְ

ְבֵרי ַהּכֹל  סּוָלה –ּדִ    .ּפְ
ׁשְ  א ּבִ ִעיָנן רּוּבָ ִכי ַנְפָקא ַחּיּוָתא ּבְ א ,ִחיָטהּדְ    .ְוֵליכָּ

  
א ָאַמר ֵליּה     :ַרב ִחְסּדָ

ה ַרּבָ    !ַאּדְ
ָכא ִליׁש  -ַמְחלֹוֶקת  :ֵליָמא ַמר ִאיּפְ ִהְגִרים ׁשְ ׁשֶ ִליׁש  ,כְּ ֵני ׁשְ ַחט ׁשְ    ,ְוׁשָ

י ְיהּוָדה ָסַבר ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַרּבִ גּום :ּדְ ֲהָוה ַאֲחִצי ָקֶנה ּפָ י ּדַ    ,ִמיּדֵ
ָנן ִחיָטה -ָהָתם   : ְוַרּבָ    ,ְמקֹום ׁשְ

ִחיָטה -ָהָכא     .ָלאו ְמקֹום ׁשְ
ִליׁש  ִליׁש ְוִהְגִרים ׁשְ ֵני ׁשְ ַחט ׁשְ ָרה -ֲאָבל ׁשָ ׁשֵ ְבֵרי ַהּכֹל כְּ    ,ּדִ

ַנן ָהא ּתְ מֹוהוּ " :ּדְ ל ֶאָחד ּכָ   ! (חולין כז.) "רּוּבֹו ׁשֶ
  

   :ַרב יֹוֵסף ָאַמר ֵליּה 
ָהָת  א ּדְ ַההּוא רּוּבָ ֵני ָלּה  ?םַמאן ֵניָמא ָלן ּדְ י ְיהּוָדה ָקּתָ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    ,ָלאו ַרּבִ

ְלָמא י יֹוֵסי ּבְ  :ּדִ יַרּבִ ֵני ָלּה  ַרּבִ    !ְיהּוָדה ָקּתָ
  

יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
ֵני ְלהוּ  י ְיהּוָדה ָקּתָ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַעְלָמא ַרּבִ י ּדְ ל רּוּבֵ    ?!ָאטּו כָּ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ׁשְ  א ּדִ ְפִליֵגיֲאָנא רּוּבָ ַמְעָנא ְלהּו ּדִ ׁשָ    .ִחיָטה ָקֲאִמיָנא ּדְ
  
  

ָנא ַאֲחִריָנא ַאְמֵרי ָלּה     .ִליׁשְ
  

   :יִס ַא ַרב ָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 
ִליׁש  ִהְגִרים ׁשְ ִליׁש  ,ַמְחלֹוֶקת ׁשֶ ֵני ׁשְ ַחט ׁשְ    :ְוׁשָ

י יֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ י ּדְ ֲהָוה ַאֲחִצי  :ְיהּוָדה ָסַברַרּבִ י ּדַ גּוםִמיּדֵ    ,ָקֶנה ּפָ
ָנן ִחיָטה -ָהָתם    :ְוַרּבָ    ,ְמקֹום ׁשְ

ִחיָטה -ָהָכא     .ָלאו ְמקֹום ׁשְ
ִליׁש  ֵני ׁשְ ַחט ׁשְ ִליׁש  ,ֲאָבל ׁשָ ָרה -ְוִהְגִרים ׁשְ ׁשֵ ְבֵרי ַהּכֹל כְּ    ,ּדִ

ַנן ָהא ּתְ מֹוהוּ " :ּדְ ל ֶאָחד ּכָ    .(חולין כז.) "רּוּבֹו ׁשֶ
  

אַמְתִקיף ָלּה     :ַרב ִחְסּדָ
ָהָתם א ּדְ ַההּוא רּוּבָ ֵני ָלּה  ?ַמאן ֵליָמא ָלן ּדְ י ְיהּוָדה ָקּתָ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    ,ָלאו ַרּבִ

ְלָמא ֵני ָלּה  :ּדִ י ְיהּוָדה ָקּתָ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    !ַרּבִ
  

   :ַרב יֹוֵסף ָאַמר ֵליּה 
ֵני י ְיהּוָדה ָקּתָ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַעְלָמא ַרּבִ י ּדְ ל רּוּבֵ    ?!ְלהוּ  ָאטּו כָּ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ִחיָטה ָקֲאִמיָנא ׁשְ א ּדִ ְפִליֵגי ,ֲאָנא רּוּבָ ַמְעָנא ְלהּו ּדִ ׁשָ    .ּדְ
  

 רש"י
   . דרבן ורבי יוסי:מחלוקת
. תחלה בתוך הטבעת בששחט

שי שליש הגרגרת דהייו מלא 
החוט של רובה אח''כ הגרים 

   שליש האחרון:
כולה שחיטה בעין בטבעת 

וי . כלומר במקום הראהגדולה
   לשחיטה וכ''ש למטה הימה:

. וגמרה לה שחיטה רובו ככולו
ברובה ומכאן ואילך מחתך 

   בבשר שחוטה בעלמא הוא:
. תחלה אבל הגרים שליש

שהתחיל לשחוט למעלה מן 
הטבעת ושחט רוב אחרון 

   במקום שחיטה:
. אפי' לרבי יוסי דיציאת פסולה

חיותא של בהמה ברוב סימן הוא 
א חתך וכשחתך רוב הסימן ל

   אותו הרוב בשחיטה:
. כלומר בעין רובא בשחיטה

ההוא רובא דמפיק חיותא ביה 
   בעין בשחיטה:

. מידי דהוה אחצי קה פגום
דאמר לקמן (דף כט.) הרי שהיה 
חצי קה פגום מאליו והוסיף 
עליו כל שהוא וגמרו שחיטתו 
כשרה ואע''ג דכי פקא חיותא 
לאו רובא בשחיטה והאי הגרמה 

טא מי כפגימה בעלמא דמיעו
הוא וכי מוסיף עליה ושחט רובא 
לא מיפסלא ומיהו הכא בתוספת 
כל שהו לא סגי ליה דלא 
מצטרפא הגרמה לאכשורי 
לשחיטה הואיל ולאו מקום 

   שחיטה הוא:
. התם ההוא פגם במקום ורבן

שחיטה הוא וכיון דאין טרפות 
בקה עד שתפסק רובא 
כדאמרין באלו טרפות (לקמן 

ד.) הויין לה כמי שלא דף מ
פגמה ואע''ג דכי פקא ליה 
חיותא לאו כוליה רובא בשחיטה 
פק מיהו במקום שחיטה מיהא 
פקא כוליה חיותא אבל הגרמה 
לאו שחיטה הוא ולאו מקום 
שחיטה הוא וכי פקא חיותא 
ברוב הראשון של סימן בפסולא 
פק דשלא במקום שחיטה הואי 

   פלגא דמיפק חיותא:
   . בפ' ב' (לקמן דף כז.):דהא תן

. ואם לא רובו של אחד כמוהו
שחט אלא רוב הסימן והלך לו 
כשרה אלמא רובא ככולה ולעין 
הגרמה מי הא אתכשר ברובו 
ומתי' דקתי מלא החוט על פי 
כולה למעוטי הגרים שליש 
תחלה קאתי ולא למעוטי היכא 

   דהגרמה בסוף:
. כל אא רובא דשחיטה קאמיא

יל בשחיטה בתר רובא תא דאז
קאמיא דרבי יוסי ברבי יהודה 
היא ולאו רבן דהא שמעין להו 
דפליגי בה ואמרי דלא אזלין 

  בשחיטה בתר רובא:
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ִליׁש  ִליׁש  ,ִהְגִרים ׁשְ ַחט ׁשְ ִליׁש  ,ְוׁשָ    .ְוִהְגִרים ׁשְ

  
   :ַרבָאַמר  ַרב הּוָנא

ָרה ׁשֵ    .כְּ
  

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדה
   .ְטֵרָפה

  
ָרה :ַרבַמר ָא  ַרב הּוָנא" ׁשֵ ִחיָטה ָקא ַנְפָקא - "כְּ ׁשְ י ַנְפָקא ַחּיּוָתא ּבִ    .כִּ
  
ִחיָטה - "ְטֵרָפה :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדה" ׁשְ א ּבִ ִעיָנן רּוּבָ א ,ּבְ    .ְוֵליכָּ
  
  

ִליׁש  ַחט ׁשְ ִליׁש  ,ׁשָ ִליׁש  ,ְוִהְגִרים ׁשְ ַחט ׁשְ    .ְוׁשָ
  

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדה
ָרה ׁשֵ    .כְּ

  
ְיילּוהַּ ְל ָאתוּ     ,ַרב הּוָנא ׁשַ

   .ְטֵרָפה :ָאַמר ְלהוּ 
  

ַמע  ד ַרב ְיהּוָדהׁשָ    !ִאיְקּפַ
ר :ָאַמר ְרָנא ָטִריף ,ָטִריְפָנא ּוַמְכׁשַ    !ּוַמְכׁשַ

  
   :ַרב הּוָנאָאַמר 

ד יר ָקא ִמיְקּפַ ּפִ    ,ׁשַ
ַרב -ָחָדא  יּה ּדְ ִמיַע ֵליּה ִמיּנֵ ִמיַע לִ  ,ִאיהּו ׁשְ    .יַוֲאָנא לֹא ׁשְ

  
ִחיָטה ,ְועֹוד ׁשְ א ּבִ א רּוּבָ    !ָהִאיכָּ

  
א ָאַמר ֵליּה     :ַרב ִחְסּדָ

ךָ  ר ּבָ ְהּדַ    ,לֹא ּתֶ
ְייָתא ןכֵּ ם ִא ּדְ    ,ביט    .ַמְפַסְדּתְ ָלּה ְלַקּמַ

ְרּתְ  ַמאי ַטְעָמא -ָהָתם  יָרּה ָקא ַנְפָקא ?ָקא ַמְכׁשַ ֶהְכׁשֵ ִכי ַנְפָקא ַחּיּוָתא ּבְ    ,ּדְ
י ַהְגָרָמה ָקא ַנְפָקאכִּ  ,ָהָכא ַנּמִ    .י ַנְפָקא ַחּיּוָתא ּבְ

  
  

ַלע     ,ְלסּוָרא ַרב ַנְחָמןִאיּקְ
יּה  עּו ִמיּנֵ ִליׁש  :ּבָ ַחט ׁשְ ִליׁש  ,ׁשָ ִליׁש  ,ְוִהְגִרים ׁשְ ַחט ׁשְ    ?ַמהוּ  –ְוׁשָ

  
   :ָאַמר ְלהוּ 

יָלאו ַהְיינּו ּדְ  ר ִמְניּוִמי ַרּבִ    ,ֶאְלָעָזר ּבַ
יָאַמר ּדְ  ר ִמְניּוִמיֶאְלָע  ַרּבִ    :ָזר ּבַ

ַמְסֵרק  ִחיָטה ָהֲעׂשּוָיה כְּ ָרה –ׁשְ ׁשֵ    .כְּ
  

ִחיָטה :ְוִדְלָמא ְמקֹום ׁשְ    !ּבִ
  
ִחיָטה" ְמקֹום ׁשְ    ?ַמאי ְלֵמיְמָרא - "ּבִ
  

ֵתיָמא א  :ַמהּו ּדְ ִחיָטה ְמפֹוַרַעת ְוֵליכָּ ִעיָנן ׁשְ ַמע ָלן -ּבְ    .ָקא ַמׁשְ
  

   (ִסיָמן בכ"ד)
  

אַרּבִ ָיִתיב  ֲהָנאַאחּוֵריּה ּדְ  י ַאּבָ ֲהָנאְוָיִתיב  ַרב ּכַ יּה ּדְ  ַרב ּכַ    :ְוָיִתיב ְוָקָאַמר ַרב ְיהּוָדהַקּמֵ
ִליׁש  ַחט ׁשְ ִליׁש  ,ׁשָ ִליׁש  ,ְוִהְגִרים ׁשְ ַחט ׁשְ    ?ַמהוּ  –ְוׁשָ

 רש"י
. שליש אמצעי ברוב מיפק חיותא

   סימן הוא:
ה''ג רב יהודה אמר רב טרפה 

. ולא בעין רובא בשחיטה
גרסין כי פקא חיותא בעין 

רב יהודה  רובא בשחיטה דהא
לאו במיפק חיותא תלי טעמא 
דקאמר בסיפא שחט שליש 
והגרים שליש ושחט שליש 
כשרה הואיל ורובא בשחיטה 
ואף על גב דרובא קמא דהוא 
   מיפק חיותא לאו בשחיטה הוא:
אתו שיילוה לרב הוא אמר להו 

. מסברא דפשיה אמרה טרפה
ולאו משמיה דרב מדלא קאמר 
 להו הכי קאמר רב טרפה ורב

  יהודה אמרה משמיה דרב:
. דא''כ מפסדת לקמייתא

דאמרת משמיה דרב הגרים 
שליש ושחט שליש והגרים שליש 
כשרה אלמא לאו ברובא 
דשחיטה תליא אלא דיפוק 
חיותא בשחיטה דהייו שליש 

   האמצע:
. במיפק חיותא בעי הכא מי

למיתלי ובהגרמה פקא וכל הך 
הגרים דקאמרי רב הוא ורב 

לאו בהגרמה דרבן  יהודה הכא
ור' יוסי קאמרי ולא אפלוגתייהו 
קיימי דא''כ קשיא דרב הוא 
אדרב הוא דאפי' בהגרים שליש 
ושחט שי שלישי טריף רב הוא 
לעיל לדברי הכל וכ''ש בהגרים 
שליש ושחט שליש והגרים שליש 
אלא ההיא אפלוגתא דרבן ורבי 
יוסי קיימא ורב הוא משמיה 

הא דרב אסי קאמר לה ו
אמוגרמת דשיפוי כובע קיימי 
כרבי חיא ורב הוא משמיה 

   דרב קאמר לה:
. לאו הייו דרבי אלעזר כו'

דשחיטה זו יש לה שיים 
   כמסרק:

. הוא ודלמא במקום שחיטה
דקא מכשר לה בהגרמה חוץ 
למקום שחיטה לא מכשר רבי 

   אלעזר בר מיומי:
. מגולה וכרת כמו מפורעת

אש (במדבר ה) ופרע את ר
   האשה:

. רב כהא קא ויתיב וקאמר כו'
  בעי לה מרב יהודה:
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   :ָאַמר ֵליּה 
ִחיָטתֹו  ָרה –ׁשְ ׁשֵ    .כְּ

  
ִליׁש  ִליׁש  ,ִהְגִרים ׁשְ ַחט ׁשְ ִליׁש ְוִהגְ  ,ְוׁשָ    ?ַמהוּ  –ִרים ׁשְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 
ִחיָטתֹו  סּוָלה –ׁשְ    .ּפְ

  
ְמקֹום ֶנֶקב  ַחט ּבִ    ?ַמהוּ  –ׁשָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 
ִחיָטתֹו  ָרה –ׁשְ ׁשֵ    .כְּ

  
ַחט ּוָפַגע ּבֹו ֶנֶקב     ?ַמהוּ  –ׁשָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 
ִחיָטתֹו  סּוָלה –ׁשְ    .ּפְ

  
אָאַזל  י ַאּבָ יּה  ַרּבִ י ּדְ  ָאְמָרה ַקּמֵ י ֶאְלָעָזרָאַזל  ֶאְלָעָזרַרּבִ יּה ּדְ  ַרּבִ י ָאְמָרה ַקּמֵ    .יֹוָחָנןַרּבִ

  
   :ָאַמר ֵליּה 
ָנא    ?ַמאי ׁשְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְמקֹום ֶנֶקב  ַחט ּבִ ָרֵאל -ׁשָ ַחט עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ְוָגַמר ִיׂשְ ָ ׁשּ ִמי ׁשֶ ה כְּ    .ַנֲעׂשֶ
ַחט ּוָפַגע ּבֹו ֶנֶקב  ה כְּ  -ׁשָ ָרֵאל ְוָגַמר עֹוֵבד ּכֹוָכִביםַנֲעׂשֶ ַחט ִיׂשְ ָ ׁשּ    .ִמי ׁשֶ

  
   ?!עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ?!ָקֵרי ֲעֵליּה עֹוֵבד ּכֹוָכִבים

  
   :ָרָבאָאַמר 

יר ָקֵרי ֲעֵליּה  ּפִ    ".עֹוֵבד ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּכֹוָכִבים"ׁשַ
ָלָמא ָהָתם  ׁשְ ַחט רּוּבָ  -ּבִ ָרֵאל ְלִמׁשְ ֲהָוה ֵליּה ְלִיׂשְ ַחט ִמּדַ    –א ְולֹא ׁשָ

עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ָקא ַנְפָקא ָיָדא ּדְ י ַנְפָקא ַחּיּוָתא ּבְ    .כִּ
א ָהָכא  ְמקֹום נֶ  -ֶאּלָ י ּבִ ִחיט ַמה ּלִ ַחט ׁשָ ַגע ּבֹו ֶנֶקבִמְכִדי ִמׁשְ י ּפָ   ?!ֶקב ַמה ּלִ

  
  

 רש"י
. משום דרובא שחיטתו כשרה

בשחיטה ורב יהודה לאו במיפק 
   חיותא תלי טעמא כדאמר לעיל:

. שהיה חצי שחט במקום קב
   קה פגום בצדו החיצון:

. שהיה חצי שחט ופגע בו קב
קה פגום בצדו הפימי לצד 

   המפרקת:
. עשה כמי ם קבשחט במקו

ששחט עובד כוכבים חצי קה 
וגמר ישראל דקא פקא חיותא 
בידא דישראל ובפלגא קמייתא 
לא מיטרפא דפסוקת הגרגרת 

   שיעוריה ברובא:
שחט ופגע בו קב עשה כמי 
ששחט ישראל וגמר עובד 

. דפסול דהא לא עביד כוכבים
   ישראל שיעור שחיטה ברישא:

י . רבי יוחן על רבקרי עליה
   אלעזר:

. לא עובד כוכבים עובד כוכבים
שהיה קורא לו עובד כוכבים 
אלא ליגלג עליו עובד כוכבים 
עובד כוכבים כלומר בשחיטת 
עובד כוכבים אתה תולה טעמך 
וכל היום אתה יכול לומר עובד 
כוכבים עובד כוכבים ואין 

   הטעמים דומים כדמפרש רבא:
. שחט ישראל וגמר עובד בשלמא

   לה:כוכבים פסו
מדהוה ליה לישראל למשחט 

   . שהיה הקה שלם לפיו:רובא
. אלא חציו לאו מידי ולא שחט

עבד דחיותא בחצי קה לא פקא 
והוה ליה כקה שלם וכי אתא 
עובד כוכבים בתריה דמי כמאן 
דעביד כולה דהא חיותא בידיה 

   פקא:
   . דשחט ופגע בקב:אלא הכא

. כל המצא מכדי משחט שחיט
ות בחצי קה לא הוי בה וטרפ

והויא לה תחילה כקה שלמה 
והרי שחוט לפיו מה לי במקום 

  קב כו':
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   ַמְתִניִתין

ָדִדין  ֹוֵחט ִמן ַהּצְ ָרה -ַהׁשּ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ    .ׁשְ
ָדִדין ַה  סּוָלה -ּמֹוֵלק ִמן ַהּצְ   .ְמִליָקתֹו ּפְ

ֹוֵחט ִמן ָהעֹוֶרף  סּוָלה -ַהׁשּ ִחיָטתֹו ּפְ    .ׁשְ
יָרה -ַהּמֹוֵלק ִמן ָהעֹוֶרף  ׁשֵ    .ְמִליָקתֹו ּכְ

אר  ּוָ ֹוֵחט ִמן ַהּצַ ָרה -ַהׁשּ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ    .ׁשְ
אר ּוָ סּוָלה - ַהּמֹוֵלק ִמן ַהּצַ    ,ְמִליָקתֹו ּפְ

  

ּכָ  ר ִלְמִליָקה -ל ָהעֹוֶרף ׁשֶ ׁשֵ    ,ּכָ
אר  ּוָ ִחיָטה -ְוָכל ַהּצַ ר ִלׁשְ ׁשֵ    ,ּכָ

ִחיָטה  ׁשְ ר ּבִ ׁשֵ ְמִליָקה -ִנְמָצא ּכָ סּול ּבִ    ,ּפָ
ְמִליָקה  ר ּבִ ׁשֵ ִחיָטה -ּכָ ׁשְ סּול ּבִ   .ּפָ

  

ָמָרא    ּגְ

   ?"עֹוֶרף"ַמאי 
  

ׁש  :ִאיֵליָמא י 'מֹוֵלק'יּלּו ֲאִפ  'ׁשֹוֵחט'ַמאי ִאְרָיא  -עֹוֶרף ַמּמָ    ,ַנּמִ
   !ָאַמר ַרְחָמָנא ְולֹא ָעְרּפוֹ  ח), (ויקרא ה 72727272"ִמּמּול ָעְרּפוֹ "
  

א ַמאי     ?"עֹוֶרף"ֶאּלָ
   ,ִמּמּול עֹוֶרף

ֵני ֵסיָפא ְדָקּתָ ר ִלְמִליָקה" :כִּ ׁשֵ ל ָהעֹוֶרף ּכָ    ."ּכָ
  

י י ִמיּלֵ    ?ְמָנַהּנֵ
  

ָנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
   ,מּול ָהרֹוֶאה ֶאת ָהעֹוֶרף - ח), יקרא ה(ו "ִמּמּול ָעְרּפוֹ ""

ב ִמּמּוִלי" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר    ,ה), (במדבר כב 73737373"ְוהּוא יֹוׁשֵ
י ָפנּו ֵאַלי עֹוֶרף ְולֹא ָפִנים" :ְואֹוֵמר    ."כז), (ירמיה ב 74747474"ּכִ

   ?"ְואֹוֵמר"ַמאי 
יָמא ֵנַדע מוּ  ,עֹוֶרף ּגּוֵפיּה לֹא ַיְדִעיָנן ֵהיָכא :ְוִכי ּתֵ יֵדיּה ֵהיָכאּדְ   ? ל ּדִ
ַמע א ׁשְ נּו ֵאַלי עֹוֶרף ְולֹא ָפִנים" :ּתָ י ּפָ ִנים "ּכִ עֹוֶרף ַלֲהֵדי ּפָ ַלל ּדְ    .ִמכְּ

  
  

                                                        
ילְוֵהִביא  72 את ִראׁשֹוָנה ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ִמּמּול ָעְרּפֹו ְולֹא ַיְבּדִ ר ַלַחּטָ   אָֹתם ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִהְקִריב ֶאת ֲאׁשֶ
ה ַע  73 ֵני ַעּמֹו ִלְקרֹא לֹו ֵלאמֹר ִהּנֵ ָהר ֶאֶרץ ּבְ ר ַעל ַהּנָ תֹוָרה ֲאׁשֶ עֹר ּפְ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ַלח ַמְלָאִכים ֶאל ּבִ ׁשְ ב ם ָיָצא ִמּמִ ַוּיִ ה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ְוהּוא יֹׁשֵ ה ִכסָּ ְצַרִים ִהּנֵ

ִלי   ִמּמֻ
י ָפנּו ֵאַלי עֶֹרף ְולֹא ָפִנים ּוְבֵעת ָרָעָתם יֹאְמרּו קּוָמה  74 נּו ּכִ ה ְוָלֶאֶבן ַאתְּ ְיִלְדתָּ יֵענוּ אְֹמִרים ָלֵעץ ָאִבי ַאתָּ   ְוהֹוׁשִ

 רש"י
  מתי' 

   . לצד הצואר:השוחט מן הצדדין
. ואפי' לכתחלה מי שחיטתו כשרה

ואיידי דבעי למתי המולק מן 
   הצדדין תא מי השוחט בדיעבד:

. המולק מן הצדדין מליקתו פסולה
ול ערפו דהייו דבמליקה כתיב ממ

   מאחוריו:
. ממול העורף השוחט מן העורף

מוקי לה בגמרא כלומר מאחורי 
   הצואר:

. ובגמרא מוקמין שחיטתו פסולה
לה בשלא החזיר הסימין אחורי 
העורף אלא חתך המפרקת עד 
שהגיע לסימין וקודם שהגיע 
לסימין טרפה בשבירת המפרקת 
ואע''ג דבמליקה כשרה התם הוא 

מתחילה ועד סוף הוי מן דכולה 
המליקה והוי כשאר שוחט שוקב 
את הוושט מעט מעט עד שגומרת 
שחיטתה אבל שוחט מן העורף כיון 
דשחיטה לאו הכי גמירי לא הוי 
שבירת המפרקת מן השחיטה 
ואיטרפא לה והשוחט מן הצדדין 
דקתי רישא אפי' בדלא אהדר דהא 
מישחטי סימין שפיר קודם חתיכת 

   מפרקת:
. וחתך בשר ולק מן העורףהמ

   ומפרקת עד שהגיע לסימין:
. דזו היא מצות מליקתו כשרה

מליקתו לכתחלה וכדתיא לקמן 
(דף כא.) בברייתא חותך שדרה 
ומפרקת בלא רוב בשר עד שמגיע 
לוושט או לקה כו' ואיידי דתא 
השוחט מן העורף פסולה דאפי' 

   בדיעבד תא מי המולק בדיעבד:
. תחת הגרון קרי ארהשוחט מן הצו

   צואר והיא דרך רוב השחיטות:
   . כל מול העורף:וכל העורף

  
  גמ' 

. מה שיש מן אי ימא עורף ממש
העורף אחורי הפרצוף קרי עורף 
כדיליף לקמן בסמוך להדי פים 

   כגד פים:
. וכל העורף כשר כדקתי סיפא

למליקה ואי בעורף ממש מאי כל 
 העורף והרי דבר מועט הוא אלא
   ש''מ מול עורף קאמר שהוא ארוך:

. אלמא כל היכא והוא יושב ממולי
דכתיב מול לאו עליו ממש הוא אלא 
בראייתו דהא לאו עליו ממש היו 
יושבים אלא בראייתו שהיה בלק 

   רואה אותם:
. מדכתיב עורף ולא עורף ולא פים

פים ולא כתיב כי פו אלי עורף ולא 
רא צואר דהייו גרון ש''מ עורף דק

לאו כגד הגרון הוא אלא כגד 
הפים ומול הרואה את העורף הוי 

   כגד הגרון:
. הא פקא ליה שפיר מאי ואומר

מוהוא יושב ממולי ומהאי קרא 
בתרא לא משתמע דמול עורף דקרא 
לאו עורף ממש הוא דהאי קרא לא 

   משמע לן אלא מקום עורף היכא:
. כלומר ומשי הכי קאמר וכי תימא

שתא דאמרת דקרא אם תאמר ה
הייו רואה את העורף אכתי לא 
ידעין עורף מאי יהו דדע מול 

  דידיה היכא:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א    ––––    יט, ביט, ביט, ביט, ב .61
ֵניַאְמֵרי  י  ּבְ יאַרּבִ    :ִחּיָ

   .ּומֹוֵלק ,ַמֲחִזיר ִסיָמִנים ַלֲאחֹוֵרי ָהעֹוֶרף -ִמְצַות ְמִליָקה 
  

ַאְמֵרי א ּדְ    .ַמְחִזירַאף  :ִאיכָּ
ַאְמֵרי א ּדְ ְוָקא :ְוִאיכָּ    .ַמְחִזיר ּדַ

  
ָאַמר ַמאן ּדְ ָרא כְּ ּבְ    ."ַאף ַמְחִזיר" :ּוִמְסּתַ

אי    ?ִמּמַ
ֵני ָקּתָ ֹוֵחט ִמן ָהעֹוֶרף" :ִמּדְ סּוָלה - ַהׁשּ ִחיָטתֹו ּפְ    ,ׁשְ

ָרה -ַהּמֹוֵלק ִמן ָהעֹוֶרף  ׁשֵ   ."ְמִליָקתֹו ּכְ
ְעּתָ ְוִאי    ,אכ ְוָקא" :ךְ ַסְלָקא ּדַ י 'ׁשֹוֵחט' ֲאִפיּלוּ  "מֹוֵלק"ַמאי ִאיְרָיא  - "ַמְחִזיר ּדַ    !ַנּמִ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ ְדלֹא ַאֲהַדר - ַמְתִניִתיןוּ  ,ַאף ַמְחִזיר :ֶאּלָ    .ּבִ
  

יָאַמר  אי ַרּבִ    :ַיּנַ
ׁשּוָבָתן לּו ָהרֹוִבין ֶאת ּתְ    ,ְיַקּבְ

ֵני ָקּתָ ׁשְ "  :ּדְ ר ּבִ ׁשֵ ְמִליָקה -ִחיָטה ִנְמָצא ּכָ סּול ּבִ    ,ּפָ
ְמִליָקה  ר ּבִ ׁשֵ ִחיָטה -ּכָ ׁשְ סּול ּבִ    ?ִלְמעּוֵטי ַמאי - "ּפָ

לֹא ,ָלאו ִלְמעּוֵטי ַמְחִזיר ִסיָמִנין ַלֲאחֹוֵרי ָהעֹוֶרף    .ּדְ
  

הָאַמר  ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ    :ַרּבָ
   ,לֹא

ן ְוִצּפֹוֶרן -ִלְמעּוֵטי     .ׁשֵ
  
ן ְוִצּפֹוֶרן" ֵני ְלהוּ ּבְ  - "ׁשֵ    !ֶהְדָיא ָקּתָ
  

א  יָאַמר ֶאּלָ    :ִיְרְמָיה ַרּבִ
   .ִלְמעּוֵטי מֹוִליְך ּוֵמִביא

  
ָאַמרָהִניָחא לְ  ְמִליָקה " :ַמאן ּדְ סּול –מֹוִליְך ּוֵמִביא ּבִ    ",ּפָ

א לְ  ָאַמרֶאּלָ ר" :ַמאן ּדְ ׁשֵ א ְלֵמיַמר - "כָּ    ?ַמאי ִאיכָּ
  

ֵני י  ּבְ יא ַסְבֵרי ָלּה ַרּבִ ָאַמרכְּ ִחּיָ ְמִליָקה " :ַמאן ּדְ סּול –מֹוִליְך ּוֵמִביא ּבִ    ".ּפָ
  
  
  

ֲהָנאָאַמר     :ַרב ּכַ
   .ְוזֹו ִהיא ִמְצָוָתּה  ,קֹוֵצץ ְויֹוֵרד -ִמְצַות ְמִליָקה 

  
י ָאִביןָסַבר     :ְלֵמיַמר ַרּבִ

   ,ֵאין –קֹוֵצץ ְויֹוֵרד 
   .לֹא –מֹוִליְך ּוֵמִביא 

  
י  ָאַמר ֵליּה     :הִיְרְמיָ ַרּבִ

ן כֵּ ל ׁשֶ ְמִליָקה  כָּ מֹוִליְך ּוֵמִביא ּבִ ר –ּדְ ׁשֵ    .כָּ
   "?זֹו ִהיא ִמְצָוָתּה "ּוַמאי 
   .ַאף זֹו ִהיא ִמְצָוָתּה  :ֵאיָמא

  
  
  

 רש"י
. וחותך הסימין לבדן מחזיר סימין כו'

   ולקמיה מותיב לה ממתיתין:
. מצותו למלוק שדרה ומפרקת אף מחזיר

כולה תחלה עד שמגיע לסימין ואם החזיר 
   צותה:הסימין ומלקן לבדן אף זו היא מ

. ואם לא ואיכא דאמרי דוקא מחזיר
   החזיר אלא חתך השדרה פסולה:

. דבי ר' חייא אף מחזיר ומסתברא כמ''ד
אמרו דאי דוקא מחזיר אמרו הויא מתי' 

  תיובתייהו דקתי השוחט מן העורף כו':
. ומתי' דקתי ואי ס''ד מחזיר דוקא

מליקה כשרה בשהחזיר קמיירי דאי לא 
חט אמאי פסולה מאי החזיר פסולה שו

שא עורף מצדדין אלא לאו ש''מ אף 
מחזיר קאמרי ומתי' בדלא אהדר ולא 
   הויא מתי' לא תיובתייהו ולא סייעתייהו:

. הערים בי ר' יקבלו הרובין את תשובתן
   חייא:

. אי משום דעורף פסול למעוטי מאי
בשחיטה וכשר למליקה וצואר כשר 

   יה:לשחיטה ופסול במליקה הא תא ל
. דכשר לאו למעוטי חזרת סימים

בשחיטה ופסול במליקה ואיידי דתא כשר 
בשחיטה ופסול במליקה תא מי כשר 

   במליקה פסול בשחיטה:
. ומשום סיפא קט לא למעוטי שן וצפורן

לה כשר במליקה פסול בשחיטה למעוטי 
שן מחוברת וצפורן מחוברת דפסולה 
בשחיטה והכי קאמר כשר במליקה כגון 
צפורן מחוברת פסול בשחיטה וכיון 
דאשמועי' צפורן הוא הדין לשן דטעמא 
משום מחובר הוא ואיידי דתא סיפא תא 

   מי רישא:
. לעיל (דף טו:) שן וצפורן בהדיא תא להו

במתי' חוץ ממגל קציר והמגירה והשיים 
והצפורן ואוקמין במחוברת ואית 
דמפרשי דמרישא ממעט שן תלושה וצפורן 

שה דכשר בשחיטה ופסול במליקה תלו
ולא היא דא''כ למה הוזכר שן וצפורן 
לימא הכי למעוטי תלוש דפסול במליקה 
אלא תלוש לאו מילתא היא דימא כשר 
בשחיטה ופסול במליקה דהא בתלוש לא 
מיקריא מליקה ואפי' מליקה פסולה לא 
מיקריא דהא פירש לן קרא דמליקה 

ריא בעצמו של כהן היתה ובכלי לא מיק
מליקה דלא אשכחן בכלי דמיקריא 
מליקה ומא תימרא דמליקה בעצמו של 
כהן דתיא בשחיטת קדשים בפרק קדשי 
קדשים (דף סה.) והקריבו הכהן אל 
המזבח וכי תעלה על דעתך שזר קרב גבי 
מזבח אלא מגיד שלא תהא מליקה אלא 
בעצמו של כהן ולההוא לישא פרכין שן 

תורת כהים וצפורן בהדיא קתי להו ב
כדפרישית והא מי ליתא דלא פרכין 
בהדיא קתי לה אלא א''כ שויה במשה 
דרוב ברייתות שבתורת כהים 
ושבתוספתא שאום חכמים במשתיו 
ולא פרכין הכי אלא היכא דסתם 
במתיתין תרי זמי או בחד מסכתא או 

   בתרתי:
. דכשר בשחיטה למעוטי מוליך ומביא
ם רישא קט לה ופסול במליקה ומשו

   ואיידי דתא רישא תא סיפא:
. פלוגתא דרב הוא היחא למאן דאמר כו'

   ורבה היא לקמן בשמעתין:
. ומוקמין למתי' סברי לה כמ''ד פסול
   למעוטי מוליך ומביא:

   . בלא הולכה והובאה:קוצץ ויורד
. דכל כמה דלא ממעט קרא כ''ש כו'

בהדיא כדממעט סכין וצואר כי עביד 
  יקה בשחיטה טפי עדיף:מל
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יָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ִיְרְמָיה ַרּבִ    :ׁשְ

ִחיָטה  ׁשְ ר ּבִ ׁשֵ ל ַהכָּ ְמִליָקה -כָּ ר ּבִ ׁשֵ עֹוֶרף כָּ ֶנְגּדֹו ּבְ    .כְּ
  
ִחיָטה ָה  ׁשְ סּול ּבִ ְמִליָקה -א ּפָ סּול ּבִ    .ּפָ
  

   ?ִלְמעּוֵטי ַמאי
ֵני  -ִלְמעּוֵטי ִעיּקּור ִסיָמִנין  :ִאיֵליָמא ר ְיֶחְזֵקאלְוָהא ּתָ עֹוף" :ָרִמי ּבַ    !"ֵאין ִעיּקּור ִסיָמִנין ּבְ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ

   .ִלְמעּוֵטי רֹאׁשוֹ 
  
יָטא – "רֹאׁשוֹ " ׁשִ    !ּפְ
רֹאׁשוֹ  ,ָאַמר ַרְחָמָנא ח), (ויקרא ה 75757575"ל ָעְרּפוֹ ִמּמוּ "    !ְולֹא ּבְ
  

   "?רֹאׁשוֹ "ַמאי 
יּפּוי רֹאׁשוֹ     ,ׁשִ

ֵאי ּתָ ָמָטא ּתַ יּפּוי רֹאׁשֹו ְוִהְגִרים ְוָאַזל ַעד ּדְ ִ ָנַקט ִמׁשּ גֹון ּדְ    .כְּ
  

י    ,ְוִכְדַרב הּוָנא ָאַמר ַרב ַאּסֵ
ָאַמר  יָאַמר  ַרב הּוָנאּדְ ִליׁש  :ַרב ַאּסֵ ִליׁש  ,ִהְגִרים ׁשְ ֵני ׁשְ ַחט ׁשְ סּוָלה –ְוׁשָ    .ּפְ

  
  
  

                                                        
ר  75 ילְוֵהִביא אָֹתם ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִהְקִריב ֶאת ֲאׁשֶ את ִראׁשֹוָנה ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ִמּמּול ָעְרּפֹו ְולֹא ַיְבּדִ   ַלַחּטָ

 רש"י
. אמר שמואל כל הכשר כו'

שמואל לאו בהלכות שחיטה 
איירי דא''כ איכא למפרך טובא 
דאי סבר מוליך ומביא במליקה 
פסול הא איכא מוליך ומביא 
דכשר בשחיטה ופסול במליקה 
ואיכא תלוש ואי קסבר מוליך 
ומביא במליקה כשר וכל שכן 
קוצץ ויורד כדאמרין קשיא 

פא דדייקין הא פסול פסול סי
והא איכא קוצץ ויורד דפסול 
בשחיטה וכשר במליקה אלא 
שמואל בהכשר מקום שחיטה 
קא מיירי כל מקום הראוי 
בצואר לשחיטה ראוי למליקה 
לעומתו מאחוריו במול עורף 
ופרכין הא פסול פסול. דעל 
כרחין שמואל משום הך דיוקא 
קט לה דאי משום היא גופה 

דכל מול העורף כשר  לאשמועין
למליקה הא בהדיא תי לה 
במתי' אלא שמואל פסול אתא 
לאשמועי' ולמעוטי מאי דכיון 
דפסול בשחיטה יהא פסול 
במליקה למעוטי למעלה מן 
הצואר דפסול במליקה לא 
אצטריך דהייו עורף ממש 
ובהדיא כתיב ממול ערפו ולא 

   ערפו:
אילימא למעוטי סימים 

ן אותו צואר . דכיון דאישעקרו
כשר לשחיטה אין עורף כגדו 

   כשר למליקה:
. דאפי' לשחיטה והא תי רמי

   כשר:
. קרא בהדיא ראשו פשיטא

   כתיב:
. משהתחיל הראש שיפוי ראשו

   לשפע ואי מי שיפע מליקתו:
. והגרים ואזל עד דמטא תתאי

לסימים גד מקום שחיטה וגמר 
מליקתו שם דאי עבד רובא 

יו עורף ממש בשיפוי הראש דהי
לא איצטריכא ליה לשמואל 
דהא מול בהדיא כתיב אלא 
מיעוטא הוא דעבד התם 
ואשמועי' שמואל דכי היכי 
דמיפסלא שחיטה משום 
התחלת אותו מקום וכדרב הוא 
כו' אף על גב דרובא במקום 

  שחיטה מיפסלא מי מליקה:
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ָרָבאָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ  ַרב ַאָחא ּבְ ִ    :ַרב ַאׁשּ
ָתֵני  ר ְיֶחְזֵקאלָהא ּדְ    :ָרִמי ּבַ

עֹוף"    ,"ֵאין ִעיּקּור ִסיָמִנין ּבְ
א לְ  ָאַמרלֹא ֲאָמָרן ֶאּלָ ִחיָטה ְלעוֹ " :ַמאן ּדְ    ",ף ִמן ַהּתֹוָרהֵאין ׁשְ

ָאַמרֲאָבל לְ    ,בכ ִחיָטה ְלעֹוף ִמן ַהּתֹוָרה" :ַמאן ּדְ    .ֵיׁש ִעיּקּור - "ֵיׁש ׁשְ
  

ָרא :ָאַמר ֵליּה  ּבְ ָכא ִמְסּתַ ה ִאיּפְ ַרּבָ    !ַאּדְ
ָאַמר ִחיָטה ְלעֹוף ִמן ַהּתֹוָרה" :ְלַמאן ּדְ א ְלֵמיַמר - "ֵיׁש ׁשְ ֵא  :ִאיכָּ ָהֵכי ַאְגְמֵריּה ּדְ    ,ין ִעיּקּורּדְ

ָאַמר ֲאִפיּלוּ וַ  ְבֵהָמה" :ְלַמאן ּדְ ְבֵהָמה - "כִּ    .ְלִעְנַין ִעיּקּור לֹא ֶליֱהֵוי כִּ
א לְ  ָאַמרֶאּלָ ִחיָטה ְלעֹוף ִמן ַהּתֹוָרה" :ַמאן ּדְ ְבֵרי סֹוְפִרים "ֵאין ׁשְ א ִמּדִ    ,ֶאּלָ

ִמיֵרי ָלּה     ?ֵמֵהיָכא ּגְ
ֵהָמה ָתא כִּ  ,ִמּבְ ּה ִמיּלְ    .ְבֵהָמהּכּוּלָ

  
  

   :ָרִביָנאָאַמר 
ר ִקיִסיָאַמר ִלי  ָתֵני  :ָרִבין ּבַ ר ְיֶחְזֵקאלָהא ּדְ עֹוף" :ָרִמי ּבַ    ,"ֵאין ִעיּקּור ִסיָמִנין ּבְ

ְמִליָקה א ּבִ    ,לֹא ֲאָמָרן ֶאּלָ
ִחיָטה  ׁשְ    .ֵיׁש ִעיּקּור -ֲאָבל ּבִ

  
יָאַמר  ָהאוְ  מּוֵאלָאַמר  ִיְרְמָיה ַרּבִ    :ׁשְ

ל ַה  ִחיָטה כָּ ׁשְ ר ּבִ ׁשֵ ְמִליָקה -כָּ ר ּבִ ׁשֵ עֹוֶרף כָּ ֶנְגּדֹו ּבְ    ,כְּ
סּול  סּול –ָהא ּפָ    !ּפָ

  
ִליָגא    .ַההּוא ּפְ

  

 רש"י
למ''ד אין שחיטה לעוף מן 

. אלא מדברי סופרים רבי התורה
אלעזר אמרה בפרק השוחט 

  (לקמן דף כח.): 
אבל למ''ד יש שחיטה לעוף מן 

. מתורה שמסרה למשה התורה
על פה דהייו הלכה למשה מסיי 
ורבי אמרה דפליג אדרבי אלעזר 
בפ' השוחט (לקמן דף כח.) 
דתיא רבי אומר וזבחת כאשר 
צויתיך מלמד שצטווה משה על 
הלכות שחיטה בעל פה ואע''פ 

בו בתורה על הוושט ועל שלא כת
הקה ועל רוב אחד בעוף ועל רוב 
שים בבהמה אלמא יש שחיטה 
לעוף: אדרבה אפכא מסתברא 
למ''ד שחיטת העוף מן התורה 
איכא למימר דהכי אגמריה דאין 

   עיקור:
. דיליף ליה התם ואפי' למ''ד

בהיקישא מזאת תורת הבהמה 
והעוף וגמר לעוף מבהמה מצי' 

זכרה שחיטת למימר דכיון דהו
העוף בסיי דהא היקישא בסיי 
אמרה אגמריה רחמא למשה 
על פה לעין עיקור לא ליהוי 
כבהמה: אלא למ''ד אין שחיטה 
לעוף מן התורה אלא מדברי 
סופרים מהיכן גמר לה. כלומר 
אהיכא סמכי דאן דתקון ליה 
שחיטה מבהמה גמרו הילכך 

   כולה מלתא כבהמה תקון:
   חכם: . שםרבין בר קיסי

. דכיון לא אמרן אלא במליקה
דדרסה וחלדה לא פסלי בה 
עיקור סימים מי לא פסלי בה 

   אבל בשחיטה כו':
. כל הצואר הכשר כל הכשר כו'

לשחיטה כשר למליקה 
   מאחוריו:

. ואי צואר הא פסול פסול
שעקרו סימין פסול לשחיטה 

   היכי מתכשר במליקה:
. דרבי ירמיה פליגא ההוא

ר קיסי דרבי ירמיה אדרבין ב
סבר דאף לשחיטה אין עיקור 
ולית הילכתא כמתיתא דרמי 
בר יחזקאל דהא תיא בפירקין 
דלקמן (דף כח.) שחט את הוושט 
ואח''כ שמטה הגרגרת כשרה 
שמטה הגרגרת ואח''כ שחט את 
הוושט פסולה שחט את הוושט 
ומצאת הגרגרת שמוטה ואין 
ידוע אם קודם שחיטה שמטה 

ר שחיטה זה היה מעשה או לאח
ואמרו כל ספק בשחיטה פסולה 
אלמא יש עיקור בעוף דהא בעוף 
קמיירי מדקתי שחט את הוושט 
ואח''כ שמטה הגרגרת כשרה 
דעוף הכשרו בסימן אחד ואי 
קשיא לך מתיתא אמתיתא 
דהא דרמי בר יחזקאל מתיתא 
היא תריץ הא כמאן דאמר יש 
שחיטה בעוף מן התורה וכיון 

יפסיק הילכתא קיימא לן דלא א
  בשל תורה הלך אחר המחמיר:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א    ––––    כ, בכ, בכ, בכ, ב .64
   :ְזִעיִריָאַמר 

ּה  ר ִעּמָ ׂשָ ָרה ַמְפֶרֶקת ְורֹוב ּבָ ּבְ    .ְנֵבָלה –ִנׁשְ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ִניָנא י ּתָ    :ַאף ֲאַנן ַנּמִ

ין ָמ " ַסּכִ ִליָעה -ַלק ּבְ ית ַהּבְ ָגִדים ַאּבֵ א ּבְ   . (זבחים סח.) "ְמַטּמֵ
ִחיָטָתּה , ְטֵרָפה ַהְוָיא :ְוִאי ַאְמָרת י ְנֵבָלה - ְמִליָקָתּה זֹו ִהיא ׁשְ ין ְלַטֲהָרּה ִמיּדֵ י ָלּה ַסכִּ ַהּנֵ    !ּתְ

  
ָלל -ָהָתם  :ַאְמֵרי ִחיָטה ִהיא כְּ ַלאו ׁשְ ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
   ?ַטְעָמאַמאי 

  
   :ָאַמר ַרב הּוָנא

הּוא ַמֲחִליד ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
  

   :ָאַמר ָרָבא
הּוא ּדֹוֵרס ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

  
ָאַמר הּוא ַמֲחִליד" :ַמאן ּדְ ֵני ׁשֶ הּוא ּדֹוֵרס" :לֹא ָאַמר ַמאי ַטְעָמא - "ִמּפְ ֵני ׁשֶ    "?ִמּפְ

  
ְמִליָקה  :ָקָסַבר ר –מֹוִליְך ּוֵמִביא ּבִ ׁשֵ    .כָּ

  
ָאַמרַמ וּ  הּוא ּדֹוֵרס" :אן ּדְ ֵני ׁשֶ הּוא ַמֲחִליד" :ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר "ִמּפְ ֵני ׁשֶ    "?ִמּפְ
  

   :ָאַמר ָלךְ 
ֵמי -ֲחָלָדה     ?ֵהיֵכי ּדָ

ָיא ְמַכּסְ ִתים ּדִ ֵרי ּבָ ִעיּקְ ָרה ּבְ ה ַהּדָ חּוְלּדָ    ,כְּ
ָיא -ָהָכא  ּלְ    !ָהא ִמיּגַ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ָיא ִלי ָיא ִלי ָהא ,ִאי ַקׁשְ    ?!ְוִכי ֵמָתה עֹוֵמד ּומֹוֵלק :ַקׁשְ
  

י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
י ָלךְ  ֵני ִסיָמִנין ,עֹוַלת ָהעֹוף :ְוִתְקׁשֵ ַבְעָיא ׁשְ    !?ְוִכי ֵמָתה עֹוֵמד ּומֹוֵלק ,ּדְ

  
ָלה :ָאַמר ֵליּה  ּה ִמְצַות ַהְבּדָ ים ּבָ ֵדי ְלַקּיֵ    .ָהָתם כְּ

  
י ,ִאי ָהִכי    !עֹור ַנּמִ

  
ִחיָטה כָּ  ׁשְ ב ּבִ ַעכֵּ ָלה -ל ַהּמְ ַהְבּדָ ב ּבְ    ,ְמַעכֵּ

ִחיָטה  ׁשְ ב ּבִ ֵאינֹו ְמַעכֵּ ָלה -ְוָכל ׁשֶ ַהְבּדָ ב ּבְ    .ֵאינֹו ְמַעכֵּ
  

ִחיָטה ׁשְ ֵבי ּבִ לֹא ְמַעכְּ ָנן ּדְ ָלה ,ְוָהא ִמיעּוט ִסיָמִנין ְלַרּבָ ַהְבּדָ ֵבי ּבְ    !ּוְמַעכְּ
  

א ֵאיָמא נוֹ  :ֶאּלָ ׁשְ ּיֶ ל ׁשֶ ִחיָטה כָּ ׁשְ ָלה - ּבִ ַהְבּדָ נֹו ּבְ    ,ֶיׁשְ
ִחיָטה  ׁשְ ֵאינֹו ּבִ ָלה -ְוָכל ׁשֶ ַהְבּדָ    .ֵאינֹו ּבְ

  
ָיא   ,אכא ל ָמקֹום ַקׁשְ    !ִמכָּ

  
   :ָרָבאָאַמר 
ה :ֵאיָמא ר ,ְוֵכן הּוא עֹוׂשֶ ׂשָ לֹא רֹוב ּבָ ְדָרה ּוַמְפֶרֶקת ּבְ    .חֹוֵתְך ׁשִ

  
י ָסִליק  י ֵזיָראכִּ כָּ  ַרּבִ ילְ ֵחיּה ַאׁשְ י ַרּבִ א ַאּמִ ַמְעּתָ ָיִתיב ְוָקָאַמר ָלּה ְלָהא ׁשְ    .ּדְ
   ?!ְוִכי ֵמָתה עֹוֵמד ּומֹוֵלק :ָאַמר ֵליּה 

 רש"י
. שעל המפרקת מאחורי הצואר ורוב בשר

   פסקה עמו:
. ומטמאה מיד אע''פ שהיא בלה

מפרכסת דמתה ממש היא ושחיטה 
   דלאחר מכאן לא מטהרה לה מידי בלה:

. עוף קדשים בסכין בלה היא מלק
והאוכל בלת עוף טהור מטמא בגדים 

לבוש בשעה שבולעה ולא בגדים שהוא 
שקודם לכן ולא בגדים שלבש אחר שהיא 
במעיו ואין לה טומאת מגע לגמרי אלא 
טומאת בליעה זו לבדה וכולה ילפין לה 
בתורת כהים מבלה וטרפה לא יאכל 
לטמאה בה (ויקרא כב) וכתיב מי (שם יז) 
והפש אשר תאכל בלה וטרפה באזרח 

ים וטמא עד ובגר וכבס בגדיו ורחץ במ
הערב וטהר ובעוף משתעי קרא דתיא 
(לקמן דף ק) יכול תהא בלת בהמה 
מטמאה אבית הבליעה כגון תחב לו 
חבירו בבית בליעתו והוא לא גע בה שלא 
טמא במגעה וטומאת בית הסתרים לא 
מטמיא טומאת מגע ובטומאת משא מי 
איו טמא שלא זז עד שבלעה ת''ל לא 

שמע מיעוטא מי יאכל לטמאה בה בה מ
שאין לה טומאה אלא אכילתה כדכתיב 
לא יאכל וכתיב בה כלומר בזו בבליעה 
ולא באחרת יצאת בלת בהמה שמטמאה 
במגע כדכתיב (ויקרא יא) והוגע בבלתה 
וגו' הלכך על כרחך בעוף משתעי יכול 
בלת העוף תטמא מן הכתוב מהאי קרא 
ובלת בהמה מק''ו מה העוף שאיו 

ובמשא מטמא בבית  מטמא במגע
הבליעה בהמה שמטמאה כו' ת''ל בה בה 
אתה מיטמא בבית הבליעה ואי אתה 
מיטמא בבלת בהמה בבית הבליעה ואם 
כן למה אמר בבהמה והאוכל מבלתה 
(שם) ליתן שיעור לוגע ולושא כשיעור 
אכילה דהייו כזית וכולה מילתא מפרש 
התם דאין לה טומאה לבלת עוף טהור 

   בלבד: אלא זו
. שברה מפרקת ורוב בשר עמה ואי אמרת

טרפה בעלמא הוה ולא בלה והא מליקת 
סכין כיון דלאו מליקה היא הוה כשובר 
מפרקתו כשמגיע לסימין וחותכן בסכין 
הרי זו כשוחט את הטרפה וקיימא לן 
בהעור והרוטב (לקמן דף קכח:) טרפה 
ששחטה איה מטמאה ואע''ג דבשל 

התם (קכג:) דמטמאה מוקדשים אמרין 
והאי עוף מי דקדשים היא ההיא מדרבן 
היא ובהמה אבל טומאת בית הבליעה 
דעוף דמדאורייתא היא לית לה דהתם 

   אמרין דטומאה מדרבן בעלמא הוא:
. דהא בסכין מליקתה זו היא שחיטתה

   היה וכשר לשחיטה:
. כשמולק הסימן בסכין תהי לה סכין

א לותביה לטהרה מידי בלה ואי קשי
ממתי' דקתי במתי' השוחט מן העורף 
שחיטתו פסולה טעמא משום שבירת 
מפרקת היא ואיכא למימר דטרפה היא 

   ולא בלה:
. לאחר שתפרקו פרקי שהוא מחליד

העצם עץ הסכין תחת העצם לפי שאין 
העצם מתפשט לכאן ולכאן כדרך שאר 
בית השחיטה כשחותכין אותו אלא עומד 

ותך הסכין תחת העצם במקומו וכשח
   הויא לה חלדה:

. ממש ולא מוליך ומביא מפי שהוא דורס
כדאמרן לעיל (דף כ.) קוצץ ויורד וזו היא 

   מצותה:
. וההיא דמלק מוליך ומביא במליקה כשר

בסכין סתמא קתי לא שא קוצץ ויורד 
   ולא שא מוליך ומביא:

   . קרו''ט בלעז:בעיקרי בתים
ן העצם מתפשט . דאע''פ שאיהא מיגליא

כל כך לגלות בית השחיטה מיהו הסכין 
   ראה ומגולה כל זמן חתיכתו:

   . בהא מילתא דזעירי:אי קשיא
  

 המשך רש"י בעמוד הבא
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ָעה ָחָדא" ׁשָ ּתֹוֵמם ּכְ    ,טז), (דניאל ד 76767676"ֶאׁשְ
ה :ָאַמר ֵליּה  ְך הּוא עֹוׂשֶ ר ,ֵאיָמא כָּ ׂשָ לֹא רֹוב ּבָ ְדָרה ּוַמְפֶרֶקת ּבְ    .חֹוֵתְך ׁשִ

  
י ָהִכיּתַ     :ְנָיא ַנּמִ
את ָהעֹוף" יַצד מֹוְלִקין ַחטַּ    ?ּכֵ

ר ׂשָ לֹא רֹוב ּבָ ְדָרה ּוַמְפֶרֶקת ּבְ    ,חֹוֵתְך ׁשִ
ט אֹו ְלָקֶנה יַע ְלֵווׁשֶ ּגִ ּמַ    ,ַעד ׁשֶ

ט אֹו ְלָקֶנה  יַע ְלֵווׁשֶ    ,ִסיָמן ֶאָחד  :חֹוֵתךְ  –ִהּגִ
ר ִעּמוֹ  ,אֹו רּוּבוֹ  ׂשָ    .ְורֹוב ּבָ

ַנִים   :ּוְבעֹוָלה    ,ׁשְ
ַנִים    ."אֹו רֹוב ׁשְ

  
י    ?ַמּנִ

ָנן  ְוָקא -ִאי ַרּבָ ַנִים ּדַ    !ָהא ַאְמֵרי ׁשְ
י ֶאְלָעָזרִאי כְּ  ְמעֹון ַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ ַנִים - ּבְ    !ָהָאַמר רֹוב ׁשְ

  
ַנִים"   :ֵאיָמא ָנן – "ׁשְ    ,ְלַרּבָ

ַנִים" י ֶאְלָעָזר  - "רֹוב ׁשְ ְמעֹוןְלַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ    .ּבְ
  
ִעית ֵאיָמאוְ     :ִאיּבָ

י  ָהא ְוָהא ְמעֹוןֶאְלָעָזר ַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ    ,ּבְ
ַנִים"ּוַמאי  ַנִים ?"ׁשְ ּדֹוִמין ִלׁשְ    .ׁשֶ

  
  
  

                                                        
א ְוָאַמ  76 ּה ָעֵנה ַמְלּכָ ָעה ֲחָדה ְוַרְעיֹנִֹהי ְיַבֲהֻלּנֵ ׁשָ ּתֹוַמם ּכְ ר ֶאׁשְ אּצַ ְלְטׁשַ ֵמּה ּבֵ י ׁשְ אל ּדִ ִנּיֵ ֵרא ַאל ְיַבֲהָלְך ָע ֱאַדִין ּדָ ר ֶחְלָמא ּוִפׁשְ אּצַ ְלְטׁשַ ר ר ּבֵ אּצַ ֵנה ֵבְלְטׁשַ

ֵרּה ְלָעָרךְ  ְנָאְך ּוִפׁשְ   ְוָאַמר ָמִרי ֶחְלָמא ְלׂשָ

 רש"י
. כיון דאמרת בלה הא קשיא לי

אלמא מתה היא הא דאמר רחמא 
מליקה כשרה בקדשים ובעין 

   חתיכת סימין כדלקמן (דף כא.):
כמתה בשבירת . לאחר שהיא וכי

העצם ורוב בשר למה עומד ומולק 
שוב הסימין אי אמרת בשלמא 
טרפה בעלמא הואי אי שברה בלא 
מליקה אבל חיותא מיהא אית בה 
מש''ה הויא מליקת סימין מליקה 
וטרפה ליכא למימר שזה דרך 
הכשרה דאם לא שהה והיחה 
לאחר שעשה בה מעשה אין כאן 
 טרפות וכן בכל השוחטין משקב
הוושט יש כאן מעשה טרפה וכי 
גמר שחיטתו מיתכשרא אם לא 
שהה שיעור שהייה אלא לזעירי 
דחשיב לה מתה מה הוא עומד 

   ומולק:
. דאמרין ותקשי לך עולת העוף

   לקמן בשמעתין דבעיא ב' סימים:
. דהא ודאי וכי מתה עומד ומולק

עוף בחד סימן מתה ואמאי מעכב 
   שי:
וא אלא . לאו משום מליקה ההתם

לקיים מצות הבדלה כדילפין 
לקמן בשמעתין מומלק והקטיר 
מה הקטרה הראש בעצמו והגוף 
בעצמו אף מליקה הראש בעצמו 

   והגוף בעצמו:
. לבדיל ויחתוך כל אי הכי עור מי

הראש אלמה תיא לקמן (דף כא:) 
שים לרבן ורוב שים לר' אלעזר 

   בר ר''ש אבל עור ליכא למ''ד:
. עור איו שחיטהכל המעכב ב

מעכב בשחיטה שאילו קודם 
שחיטה יטל כל העור כשרה אבל 
סימין שחיטה תלה בהו רחמא 
ולכתחלה כולהו בעי כדתן לקמן 
בהשוחט (דף כז.) הלכך גבי הבדלה 

   מעכבי:
. לרבן דפליגי והא מיעוט סימים

לקמן בשמעתין אדרבי אלעזר בר 
ר''ש ואמרי דלא תסגי ברוב שים 

''כ גמר כולן ואף על גב דלא אלא א
  מעכבי בשחיטה:

   . וכי מתה עומד ומולק:מ''מ קשיא
. רוחב הבשר של מפרקת בלא רוב

דאכתי לאו מתה היא דהא זעירי 
   מפרקת ורוב בשר קאמר:

   . דזעירי:להא שמעתא
. הואיל ומתה חשוב כל א''ל

מליקות דאמר רחמא דבעי לחתוך 
  סימים וכי מתה עומד ומולק:

  
  ד זהעמו

. שתק והיה מחשב מה אשתומם
   יעה:

. כתיב ולא יבדיל גבי בחטאת העוף
שמיעת הקול בויקרא הילכך בחד 
   סימן סגי דעוף הכשרו בסימן אחד:

. לאחר מליקת ורוב בשר עמו
   הסימן:
. דבעי הבדלה כדלקמן ובעולה

   שים או רוב שים:
. דר' אלעזר בר ר''ש ורבן פלוגתא

   לקמן בשמעתין:
. דוקא ולא יותר ר רוב שיםהאמ

כדקתי לקמן (דף כב.) דבעין 
שיהא אוחז בראש ובגוף כשהוא 

   מזה:
. דלכתחלה בעין שדומים לשים

שיחתוך רוב להדיא שיהא ראה 
לעיים שהוא רוב או רוב שים 

   ואפי' רוב מצומצם:
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מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ

ּה  ר ִעּמָ ׂשָ ָרה ַמְפֶרֶקת ְורֹוב ּבָ ּבְ ֹאֶהל -ִנׁשְ א ּבְ    .ְמַטּמֵ
  

ר ֲהָוִאיאֹותֹו ַמֲע  :ְוִאם ּתֹאַמר ׂשָ לֹא רֹוב ּבָ ֵעִלי ַמְפֶרֶקת ּבְ ה ּדְ    !ׂשֶ
  

אִני    ,ְזֵקָנה ׁשַ
ְכִתיב ירֹו ֶאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים" :ּדִ ַהְזּכִ ַער ,ַוְיִהי ּכְ ַ ַעד ַיד ַהׁשּ ית ּבְ א ֲאחֹוַרּנִ ּסֵ ּפֹול ֵמַעל ַהּכִ    ,ַוּיִ

י ָזֵקן ָהִאיׁש ְוָכֵבד ָמת ּכִ ֵבר ַמְפַרְקּתֹו ַוּיָ ָ ׁשּ    .ְוגֹו' יח), שמואל א ד( 77777777"ַוּתִ
  
  

י  ָאַמר ר ַנְחָמִניַרּבִ מּוֵאל ּבַ יָאַמר  ׁשְ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
א ְבאֶֹהל -ְקָרעֹו ְכָדג     .ְמַטּמֵ

  
יָאַמר  ר ִיְצָחק ַרּבִ מּוֵאל ּבַ    :ׁשְ
ּבוֹ     .ּוִמּגַ

  
מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ

יְסְטָרא  ָאּה ּגִ    .ְנֵבָלה –ֲעׂשָ
  

יָאַמר     :ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ּה  ּלָ ֵרְך ְוָחָלל ׁשֶ ל ַהּיָ    .ְנֵבָלה - 78787878ִניּטַ

  
ֵמי ּה " ֵהיֵכי ּדָ ּלָ   ?79797979"ָחָלל ׁשֶ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ְרבּוָצה ְוִנְרֵאית ֲחֵסָרה ל ׁשֶ    .כָּ

                                                        
ֵבר ַמְפַרְק  77 ָ ׁשּ ַער ַותִּ ַ ַעד ַיד ַהׁשּ ית ּבְ א ֲאחַֹרּנִ סֵּ ּפֹל ֵמַעל ַהּכִ ירֹו ֶאת ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ַוּיִ ַהְזּכִ ַפט ַוְיִהי ּכְ י ָזֵקן ָהִאיׁש ְוָכֵבד ְוהּוא ׁשָ מֹת ּכִ ִעים ּתֹו ַוּיָ ָרֵאל ַאְרּבָ ֶאת ִיׂשְ

ָנה   ׁשָ
ר) בוילא: 78   (ִניכָּ

ר) בוילא: 79  (ִניכָּ

  

 רש"י
   . באדם:שברה מפרקת

. הא עלי מפרקת בלא רוב וא''ת
ליה מת ותשבר בשר הוה וקרי 
   מפרקתו וימת:

   . ואפי' מפרכס:מטמא באהל
. שחתכה לרחבה עשאה גיסטרא

או בצוארה כולו או בשדרה עד 
החלל כל דבר החלוק לשים קרי 

   גיסטרא:
. ממקום חיבורו יטל הירך

   בבוקא דאטמא:
. כלומר לא שיטל וחלל שלה

העצם עם קצת הבשר הפימי 
ושאר בשר העליון והעור עד 

י הירך או שלישיתו וחופה חצ
את המכה דהתם טרפה הוא 
דהויא כדתן (לקמן דף עו.) 
בהמה שחתכו רגליה דהייו 
אחרוים מן הארכובה ולמעלה 
טרפה אבל כשטל כל הבשר עד 
שראית גופה של מקום החתך 

   כעין חלל קיבדור''א בלע''ז:
  . ואפי' בחייה מטמאה:בלה

. דרך כל שרבוצה וראית חסרה
המה לרבוץ על יריכה הב

ומתכסת יריכה ברביצתה ואם 
  ראית חסרוה כשהיא רבוצה:
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ַנן ָהָתם    :ּתְ

יֶהן" זּו ָראׁשֵ י ,הּותְּ ִסין  ַאף ַעל ּפִ ַפְרּכְ ּמְ    ,ְטֵמִאים –ׁשֶ
ּמְ  ָטָאה ׁשֶ ְזַנב ַהּלְ ֶסתּכִ    .(אהלות א, ו) "ַפְרּכֶ

  
זוּ "ַמאי     ?"הּותְּ

  
   :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש 

ׁש  זּו ַמּמָ    .הּוּתְ
  

י  יַרּבִ יָאַמר  ַאּסֵ י ַמּנִ    :ַרּבִ
ַלת עֹוַלת ָהעֹוף ַהְבּדָ    .כְּ

  
י  ָאַמר ֵליּה  יְל  ִיְרְמָיהַרּבִ י ַאּסֵ    :ַרּבִ

ְל  ָנן ְולֹא ּפַ ַלת עֹוַלת ָהעֹוף ְלַרּבָ ַהְבּדָ יתוּ כְּ    ,ּגִ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ַלת עֹוַלת ָהעֹוף לְ  ַהְבּדָ י ֶאְלָעָזרכְּ ְמעֹון ַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ יתוּ  ּבְ    ?ּוַפְלּגִ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ַלת עֹוַלת ָהעֹוף לְ  ַהְבּדָ י ֶאְלָעָזרכְּ ְמעֹון ַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ    .ּוְפִליִגיָנן ּבְ

  
ַאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ

  
ְמעֹון  י ׁשִ ן ָלִק ַרּבִ    :ָאַמר יׁש ּבֶ
ׁש  זּו ַמּמָ    .הּוּתְ

  
י  יַרּבִ יָאַמר  ַאּסֵ י ַרּבִ    :ַמּנִ

י ֶאְלָעָזר  ַלת עֹוַלת ָהעֹוף ְלַרּבִ ַהְבּדָ ְמעֹוןכְּ י ׁשִ ַרּבִ ַנִים - ּבְ רֹוב ׁשְ    .ּבְ
  

ָנן    ?ַמאי ַרּבָ
י ֶאְלָעָזר  ְמעֹוןּוַמאי ַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ    ?ּבְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ִני ַיֲע "" ֵ טְוֶאת ַהׁשּ ּפָ ׁשְ ּמִ ה עֹוָלה ּכַ ֵהָמה - י), (ויקרא ה 80808080"ׂשֶ את ּבְ ט ַחטַּ ּפַ ִמׁשְ    .ּכְ

ֵהָמה את ּבְ ט ַחטַּ ּפַ ִמׁשְ ה אֹוֵמר ּכְ    ,ַאתָּ
   :אוֹ 

את ָהעֹוף ט ַחטַּ ּפַ ִמׁשְ א ּכְ    ?ֵאינֹו ֶאּלָ
הּוא אֹוֵמר ׁשֶ תּוב  - (ויקרא א, טו) 81818181"ְוִהְקִריבוֹ " :ּכְ ק ַהּכָ    ,ִחּלֵ

את ָה  ין ַחטַּ    .עֹוף ְלעֹוַלת ָהעֹוףּבֵ
ים  ט"ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ּפָ ׁשְ ּמִ    ?(ויקרא ה, י) "ּכַ

ֵהָמה את ּבְ ט ַחטַּ ּפַ ִמׁשְ    .ּכְ
ָאה    כא,ב ֵהָמה ֵאיָנּה ּבָ את ּבְ א^ַמה ַחטַּ ין    :ִמן ֶאּלָ    ,ַהחּוּלִ

   ,ּוַבּיֹום
ָמִנית     –ּוְבָידֹו ַהּיְ

א ִמ  ָאה ֶאּלָ ין  :ןַאף עֹוַלת ָהעֹוף ֵאיָנּה ּבָ    ,ַהחּוּלִ
   ,ּוַבּיֹום

ָמִנית    ,ּוְבָידֹו ַהּיְ
ַנִים רֹוב ׁשְ אן ּבְ ַנִים ַאף ּכָ רֹוב ׁשְ ן ּבְ ַהּלָ    ?ִאי ַמה ּלְ

ְלמּוד לֹוַמר ַעְצמוֹ    -ָמה ַהְקָטָרה  - טו), ויקרא א( "ּוָמַלק ְוִהְקִטיר" :תַּ    ,ָהרֹאׁש ּבְ
ַעְצמֹו     –ְוַהּגּוף ּבְ

ַעְצמוֹ ָהרֹאׁש    -ַאף ְמִליָקה     , ּבְ
ַעְצמוֹ     .ְוַהּגּוף ּבְ

ָמֵעאל י ִיׁשְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

                                                        
ר ָחָטא ְוִנְסַלח לוֹ  80 אתֹו ֲאׁשֶ ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחּטָ ט ְוִכּפֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ה עָֹלה ּכַ ִני ַיֲעׂשֶ ֵ   ְוֶאת ַהׁשּ
ַח ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ְוִהְקִט  81 ְזּבֵ ַח ְוִהְקִריבֹו ַהּכֵֹהן ֶאל ַהּמִ ְזּבֵ ָחה ְוִנְמָצה ָדמֹו ַעל ִקיר ַהּמִ ְזּבֵ   יר ַהּמִ

 רש"י
   . בשמה שרצים קמיירי בסדר טהרות:הותזו ראשיהן

. דכיון דעשויין גיסטרא אע''פ שלא הובדלו לגמרי טמאים
   כדמפרש ואזיל הרי הם כמתים:

. כלומר דאע''פ שמפרכסת אין זה כזב הלטאה שמפרכסת
רי זב הלטאה חותך אותה לגמרי והיא מפרכסת חיות שה

   חיתוך הזב מפרכס:
   . דבעו כל הסימין:כהבדלת עולת העוף לרבן

   . את ור''ל דהייו מי הותזו ממש:ולא פליגיתו
. דבהדיא אמר רב אסי למילתיה כהבדלת רבי איכא דאמרי

   אלעזר בר''ש ולא בעי רבי ירמיה מייה:
עוף של חובה כתיב גבי שמיעת . בעולת הואת השי וגו'

הקול כשהוא מביא בדלות בפרשה עליוה כשהוא מביא 
   בעשירות דיבר בחטאת בהמה:

. משמע שקצוב המשפט במקום אחר ואהיכא קאי כמשפט
אחטאת בהמה דלעיל קאי שהרי עולה זו באה חליפין לה 
הלכך לה אקשה ויליף מייה כדמפרש לקמיה דאיה באה 

   ':אלא מן החולין כו
. שלא תיטען הבדלה או איו אלא כמשפט חטאת העוף

במליקתה כדכתיב (ויקרא ה) בחטאת העוף ממול ערפו ולא 
   יבדיל:

. בעולת העוף של דבה בויקרא כשהוא אומר והקריבו
והקריבו הכהן אל המזבח ומלק את ראשו וגומר מדלא 
כתיב הקריב אלא והקריבו משמע חלוקה הקרבתו של זה 

ים גילה לך הכתוב שלא תלמד מליקת עולה מהקרבת אחר
  ממליקת חטאת:

. ולא ממעות מעשר שי ולקמן (דף כב.) יליף אלא מן החולין
   לה בחטאת גופה מלן:

. שאין חטאת קרבה אלא ביום כדכתיב בפרשת יה''כ וביום
   (ויקרא יז) כי ביום הזה יכפר עליכם וגו':

מין דכתיב בה . שאין עבודותיו כשרות אלא ביובידו הימית
(שם ד) ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו וקיימא לן 
במחות בפ''ק (דף י.) כל מקום שאמר אצבע וכהוה איו 
אלא ימין ואי קשיא למה ליה להאי תא למימר כמשפט 
חטאת בהמה לוקמיה אחטאת העוף דסליק מייה ולילף 
להא מילתא מה חטאת העוף מן החולין כו' דהא כולהו מי 

הו בה וחלוק דוהקריבו למלתיה אתא כדאמר חלוקה אית
עולה מחטאת לעין הבדלה לאו פירכא היא דהא חטאת 
העוף לא כתיבא ביה חולין בהדיא אלא בבהמה כתיב 
כדלקמן ובהיקש ילפא מדאיקרי חטאת ודבר הלמד בהיקש 
איו חוזר ולומד בהיקש בקדשים דקיימא לן (זבחים דף 

   מד מלמד חוץ מקדשים:מט:) בכל התורה למידין ל
   . בהמה כשרה ברוב שים אף עולת העוף ברוב שים:אי מה

. בעולת דבה ומלק אב ראשו והקטיר המזבחה ומצה ת''ל
דמו וכי אפשר לומר כן מאחר שהוא מקטיר הוא מוצה אלא 
מולקו כדרך הקטרתו מה הקטרה הראש בעצמו והגוף 

להקטרה  בעצמו כו' כך שויה בת''כ והתם מפרש מין
שהראש בעצמו והגוף בעצמו כשהוא אומר לאחר הקטרה 
זו ושסע אותו בכפיו והקטיר אותו הרי הקטרת הגוף 
אמורה הא מה אי מקיים הקטרה ראשוה בהקטרת 

   הראש אלמא ב' הקטרות הן והשסוע מבדיל בייהן:
. והייו שים אף מליקת עולת העוף הראש בעצמו וכו'

דלה חשיבא כדאמרן לעיל (דף כ:) ואפילו מחובר בעור הב
דבמליקה כתב רחמא הך הבדלה ומליקה כשחיטה וכל 
שישו בשחיטה ישו בהבדלה ועור שאין שחיטה זכרת בו 
בהבדלה מי לא מעכב ולקמן (דף כב.) פריך כיון דפקא ליה 
הבדלה בעולה מהכא ל''ל והקריבו לחלק בין חטאת לעולה 

כא בהדיא כתיב דלא הא הכא בהדיא כתיב דיבדיל וה
   יבדיל:

. דסליק מייה ר' ישמעאל אומר כמשפט חטאת העוף
ולהכי אתקש משום דבחטאת כתיב (ויקרא ה) ממול ערפו 
ובמליקת עולת דבה לא כתיב אלא ומלק את ראשו 
והקטיר (שם א) ואין מליקה כתיב בעולה אלא בשל דבה 

ברא וזו למידה מזו ולקמן פריך ת''ק הא מא ליה והך ס
דמן החולין וביום ובידו הימית פקא ליה לרבי ישמעאל 
בעולת חובה בהיקשא דוזאת התורה לעולה ולמחה וגו' 
דאיתקש כולהו להדדי וילפי כולהו מחטאת והכי גמרי ליה 
בשילהי התודה (מחות דף פב:) ומשתמע ליה בין עולת 
בהמה בין עולת העוף ות''ק לא משמע ליה מההיא היקשא 

   רבות בהמה דומיא דשלמים ואשם:אלא ק
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ט" ּפָ ׁשְ ּמִ את ָהעֹוף - (ויקרא ה, י) "ּכַ ט ַחטַּ ּפַ ִמׁשְ    .ּכְ
את ָהעֹוף ִמּמּול עֹוֶרף     .ַאף עֹוַלת ָהעֹוף ִמּמּול עֹוֶרף -ַמה ַחטַּ

ִסיָמן ֶאָח  יל ּבְ ן מֹוֵלק ְוֵאינֹו ַמְבּדִ ַהּלָ    –ד ִאי ַמה ּלְ
ִסיָמן ֶאָחד יל ּבְ אן מֹוֵלק ְוֵאינֹו ַמְבּדִ    ?ַאף ּכָ

ְלמּוד לֹוַמר    .טו), (ויקרא א "ְוִהְקִריבוּ " :תַּ
ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ט" ּפָ ׁשְ ּמִ את ָהעֹוף - י), (ויקרא ה "ּכַ ט ַחטַּ ּפַ ִמׁשְ    .ּכְ
ן   כב,א ַהּלָ רֹאׁש ^ ַמה ּלְ ה  ,ּגּוףּוַב  ,אֹוֵחז ּבָ אן אֹוֵחז  -ּוַמּזֶ רֹאׁש   ַאף ּכָ    ,ּבָ

ה ,ּוַבּגּוף    .ּוַמּזֶ
  

   ?ַמאי ָקָאַמר
  

ן  :ָהִכי ָקָאַמר ַהּלָ ה -ַמה ּלְ ּגּוף ַמּזֶ הּוא ָאחּוז ָהרֹאׁש ּבַ ׁשֶ    ,כְּ
אן  ה -ַאף כָּ ּגּוף ַמּזֶ הּוא ָאחּוז ָהרֹאׁש ּבַ ׁשֶ    .כְּ

  
אן ִסיָמן ֶאָחד ַאף ּכָ ן ּבְ ַהּלָ ִסיָמן ֶאָחד ִאי ַמה ּלְ    ?ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר   ."(ויקרא א, טו) "ְוִהְקִריבוֹ " :תַּ
  
אוְ  א ַקּמָ   , ַתּנָ

ַנְפָקא ָלן     ,טו), ויקרא א( "ְוִהְקִטיר... ּוָמַלק "ִמ ְוִכי ֵמַאַחר ּדְ
ה ִלי - טו), ויקרא א( "ְוִהְקִריבוֹ "    ?ָלּמָ
  

ט"ַמאי    :ֲהָוה ֲאִמיָנא - טו), ויקרא א( "ְוִהְקִריבוֹ "ִאי ָלאו  ּפָ ׁשְ ּמִ   ?י), (ויקרא ה "ּכַ
את ָהעֹוף ט ַחּטַ ּפַ ִמׁשְ    ,כְּ

ּום  ַח  -ַמה ַהְקָטָרה    :ֲהָוה ֲאִמיָנא "ְוִהְקִטיר... ּוָמַלק "ְוִאי ִמׁשּ ל ִמְזּבֵ רֹאׁשֹו ׁשֶ    ,ּבְ
ַח  -ַאף ְמִליָקה  ל ִמְזּבֵ רֹאׁשֹו ׁשֶ    ,ּבְ

ָכַתב ַרְחָמָנא א ּדְ ּתָ י ָהא "ְוִהְקִריבוֹ " :ַהׁשְ יּה ַנּמִ רֹוׁש ּבֵ    .ּדָ
  
  

ין  א ִמן ַהחּוּלִ ָאה ֶאּלָ ֵאיָנּה ּבָ ֵהָמה ּדְ את ּבְ    ?ְמָנָלן –ַחּטַ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ָאַמר ְקָרא ר לוֹ " :ּדְ את ֲאׁשֶ ר ַהַחּטָ    – )יא, (ויקרא טז 82828282"ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ּפַ

ּלוֹ  ֶ    ,ִמׁשּ
ל ִצּבּור ֶ    ,ְולֹא ִמׁשּ

 ֶ רְולֹא ִמׁשּ    .ל ַמֲעׂשֵ
  
ּיֹום" יֹום ַצּוֹותוֹ " - "ּבַ    !ַנְפָקא לח), (ויקרא ז 83838383"ִמּבְ
  

ִדי ַנְסָבּה     .כְּ
  
ָמִנית" ה ַנְפָקא - "ָידֹו ַהּיְ ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ ַרּבָ    ,ִמּדְ

ָאַמר  הּדְ ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ ן ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
ֱאַמר  ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ה"אֹו  "עֶאְצבַּ "כָּ הּוּנָ א ָיִמין - "ּכְ    !ֵאיָנּה ֶאּלָ

  
ה    ,ְוִאיָדךְ  הּוּנָ ע -כְּ ְעָיא ֶאְצּבַ    ,ּבַ

ע  ה -ֶאְצּבַ הּוּנָ ְעָיא כְּ    .לֹא ּבַ
  

א א ַקּמָ י ֶאְלָעָזר  ,ְוַתּנָ יְוַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון  ּבְ    ?ִמּמּול ָהעֹוֶרף ְמָנא ְלהוּ  -ׁשִ
  

ִליָקה ְמֵרי ְמִליָקה ִמּמְ   .ּגַ
  
  

                                                        
ר לוֹ  82 את ֲאׁשֶ ר ַהַחּטָ ַחט ֶאת ּפַ יתֹו ְוׁשָ ֲעדֹו ּוְבַעד ּבֵ ר ּבַ ר לֹו ְוִכּפֶ את ֲאׁשֶ ר ַהַחּטָ   ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ּפַ
ֵני  83 תֹו ֶאת ּבְ יֹום ַצּוֹ ַהר ִסיָני ּבְ ה ּבְ ה ֶאת מֹׁשֶ ה ְיהֹוָ ר ִצּוָ ר ִסיָניֲאׁשֶ ִמְדּבַ ה ּבְ ֵניֶהם ַליהֹוָ ָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאת ָקְרּבְ   ִיׂשְ

 רש"י
. שמחובר בסי' אחד דכיון דכתיב ולא ואיו מבדיל בסימן אחד

יבדיל ועוף הכשרו בסימן אחד כל מה דעביד טפי מהכשר 
הבדלה היא וכל הסימן הוי מצות שחיטה בעוף לכתחלה הלכך 
במליקה כי מליק לכולו סימן לאו הבדלה היא אבל בסימן ב' 

לכתחלה ליכא כדתיא לקמן (כז:) לחייבו בב' אפי' מצוה 
   סימין א''א שכבר הוקש לדגים:

. משמע שתן לה הכתוב הקרבה לעצמה וחלוקה ת''ל והקריבו
מדין הקרבת חטאת ומאחר שכתוב אחד הקישן וכתוב אחד 
חלקן מסתבר כי אקשיהו למול עורף אקשיהו וכי פלגיהו 

מלק והקטיר דת''ק  מהבדלה פלגיהו דרבי ישמעאל מי או
סמיך ופקא ליה מייה הראש בעצמו והגוף בעצמו והא דקט 
טעמיה מוהקריבו משום דמומלק והקטיר לחודיה בלא 
והקריבו לא מצי יליף כדאמר לקמן (דף כב.) אליבא דת''ק 
דהא ע''כ ס''ל לר' ישמעאל שים דוקא כרבן דכיון דמוקי 

ריבו אהבדלה היקשא דכמשפט אמול עורף וחילוקא דוהק
ליכא למימר מסימן אחד פלגיה ואוקמיה ארוב שים דהא לא 
שים כתיב בקרא ולא רוב שים כתיב בקרא אלא הבדלה 
כתיבא ולא יבדיל וכי כתיב והקריבו בעולה לחלק וליתן לה 
הקרבה אחרת להטעיה הבדלה בא וכל שישו בשחיטה צריך 

ו בשחיטה ישין דישו בהבדלה להבדילה ומיעוט ב' סימ
דבשלמא לרבי אלעזר ברבי שמעון דגמר מול עורף מגזירה שוה 
כדלקמן לא מיבעי ליה היקישא דכמשפט אמול עורף וכמשפט 
חטאת בהמה לא יחא ליה למימר משום דמעוף סליק גמרה 
מהיקשא דכמשפט אחיזת חיבור ראש וגוף במיעוט סימים 

אלא  כדלקמן וחילוקא לרוב שים דלא מתכשר בסימן אחד
לרבי ישמעאל דמפיק היקשא למול עורף והבדלה לגמרי 
משמע אחיזת ראש וגוף במיעוט סימים מא תיתי אלא כרבן 

  ס''ל:
. לאחר מליקה הויא הזאה כדכתיב אוחז בראש ובגוף ומזה

בחטאת העוף גבי שמיעת קול (ויקרא ה) והזה מדם החטאת 
   וגו':

יך לאוחזן . דהא אוחז בראש ובגוף משמע שצרמאי קאמר
שיהן בתוך כף ידו ולא סגי ליה לאחוז בראש או בגוף ומא 

   ליה הא בחטאת:
. שמחובר הראש בגוף בשעת הזאה כשהוא אחוז הראש בגוף

   דהא כתיב ולא יבדיל:
. דע''כ היקישא להכי אתא דהא מול עורף מג''ש אף כאן כו'

פקא ליה לקמן וכמשפט חטאת בהמה לא אמרין דהא מעוף 
   :סליק

   . דבעי הבדלה במקצת:והקריבו
. לחלק דלא ימא כמשפט חטאת העוף בסימן והקריבו למה לי

   אחד דהא אתקש מליקה להקטרה:
   . דסליק מייה:ה''א כמשפט חטאת העוף
. ההוא הוה מפקין ליה לדרשא ואי משום ומלק והקטיר

אחריא דמייה פקא לן מליקת עולת העוף דלמעלה מחוט 
בראש המזבח דאילו מליקת חטאת העוף למטה הסיקרא היא 

כדילפין לה בזבחים (דף סד:) על קיר המזבח זה קיר התחתון 
כו' בפרק קדשי קדשים וכיון דמיבעי לן למילתא אחריתא לא 
אלים למעקר היקישא דכמשפט מההוא דסליק מייה דאיכא 
למדרש היקישא דמליקה והקטרה לעין ראש המזבח 

ין אחיזת ראש וגוף:והיקישא דכמשפט לע   
. על כרחך עקריה מייה דחילוק לגמרי השתא דכתיב והקריבו

משמע ליה לתא קמא דלא תיגמר מייה כלל ואוקמיה 
אחטאת בהמה ומהשתא דריש מומלק והקטיר דלגמרי 
איתקש הקטרה למליקה בין לעין ראשו של מזבח בין לעין 

   הראש בעצמו והגוף בעצמו:
   . מתרומת הלשכה:רמשלו ולא משל ציבו

. דתרי אשר לו כתובים בפרשה ואפילו משלו ולא משל מעשר
לרבי יהודה דאמר מעשר ממון הדיוט הוא להכי אתא אשר לו 
לממעטיה וביום ובידו הימית מי בפר יום הכפורים כתיב כי 
ביום הזה יכפר וכתיב ביה אצבע וכהוה והזה באצבעו אל פי 

   וגו':
למה ליה למילפא מחטאת בהמה הא . מביום צוותו פקא

בכולהו קרבות כתיב ביום צוותו להקריב דמשמע ביום ולא 
   בלילה וכל הקרבות במשמע:

. ומוקמין בפ''ק דמחות (דף כל מקום שאמר אצבע וכהוה
י.) או אצבע או כהוה וגמר ממצורע עי דכתיב ביה וטבל הכהן 

יב כהן או אצבע אצבעו הימית ומייה ילפין לכל היכא דכת
   שתהא עבודה בימין ובעולת דבה כתיב כהן והקריב הכהן:

. הא דאוקמין במחות או אצבע או כהוה הי מילי ואידך
לרבן אבל לרבי שמעון אוקימא התם דכהוה בעיא אצבע 
דאע''ג דכתיב כהוה אי לא כתיב בה אצבע לא גמרין בה ימין 

   ות''ק דלעיל כר''ש סבירא ליה:
   . דאמר כמשפט חטאת בהמה:ת''קו

. דאמר כמשפט חטאת העוף ומפיק היקישא ור''א בר''ש
   לאחיזת ראש וגוף:

. בעולה מא להו תרתי לא מצי גמרין מייה דאי מול עורף
מצטרכא לן היקישא למול עורף תו לא ילפת מייה אחיזת 
ראש וגוף דחילוקא דוהקריבו לגמרי ממעט להבדלה בעולה 

דהכי משמע חלק הכתוב בעולה ממליקת חטאת  מדין חטאת
   והטעיה הבדלה וכל שישו בשחיטה ישו בהבדלה:

. במה מציו מה מליקה האמורה גמרי מליקה ממליקה
בחטאת פירש לך בה הכתוב מול עורף אף כל מליקה איה אלא 

  ממול עורף:
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   ַמְתִניִתין

תֹוִרין  ר ּבְ ׁשֵ ְבֵני יֹוָנה -ּכָ סּול ּבִ    .ּפָ
ְבֵני יֹוָנה  ר ּבִ ׁשֵ תֹוִרין -ּכָ סּול ּבְ    .ּפָ

ת ַה  ִחּלַ ֶזה ּוָבֶזה תְּ יהּוב ּבָ סּול -ּצִ   .ּפָ
  

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
   :ּתֹוִרין"

דֹוִלים  ִרים –ּגְ ׁשֵ    ,ּכְ
ים  סּוִלים –ְקַטּנִ    .ּפְ

  

   :ֵני יֹוָנהּבְ 
ים  ִרים –ְקַטּנִ ׁשֵ    ,ּכְ
דֹוִלים  סּוִלין –ּגְ    .ּפְ

  

תֹוִרין  ר ּבְ ׁשֵ ְבֵני יֹוָנה -ִנְמָצא ּכָ סּול ּבִ    ,ּפָ
ְבֵני יֹוָנה  ר ּבִ ׁשֵ תֹוִרין -ּכָ סּול ּבְ    ."ּפָ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

דֹוִלים - יד), (ויקרא א 84848484"ּתֹוִרים"" ים ּגְ    .ְולֹא ְקַטּנִ

כוֹ  ּיָ ין הּואׁשֶ   :ל ַוֲהלֹא ּדִ
רּו ִבְגדֹוִלים   ,בכב לֹא הּוְכׁשְ ֵני יֹוָנה ׁשֶ ים ,ּוַמה ּבְ רּו ִבְקַטּנִ    ,הּוְכׁשְ

ים רּו ִבְקַטּנִ הּוְכׁשְ ין ׁשֶ רּו ִבְגדֹוִלים ֵאינֹו ּדִ הּוְכׁשְ    !ּתֹוִרים ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר ים - יד), (ויקרא א "ּתֹוִרים" :תַּ דֹוִלים ְולֹא ְקַטּנִ    .ּגְ

ֵני יֹוָנה" דֹוִלים - יד), (ויקרא א "ּבְ ים ְולֹא ּגְ    .ְקַטּנִ
ין הּוא כֹול ַוֲהלֹא ּדִ ּיָ    :ׁשֶ

ְגדֹוִלים רּו ּבִ ים הּוְכׁשְ ְקַטּנִ רּו ּבִ לֹא הּוְכׁשְ    ,ּוַמה ּתֹוִרים ׁשֶ
ְגדֹוִלים רּו ּבִ הּוְכׁשְ ין ׁשֶ ים ֵאינֹו ּדִ ְקַטּנִ רּו ּבִ הּוְכׁשְ ֵני יֹוָנה ׁשֶ    !ּבְ

ֵני יֹוָנה" :ְלמּוד לֹוַמרתַּ  דֹוִלים - יד), (ויקרא א "ּבְ ים ְולֹא ּגְ    ."ְקַטּנִ
  

ְלמּוָדא    ?ַמאי ּתַ
  

   :ָרָבאָאַמר 
יט ְקָרא ְוִלְכתֹוב ּמִ ּתַ ֵני ַהּתֹוִרים אֹו ִמן ַהּיֹוָנה' :לֹא ִליׁשְ    '.ִמן ּבְ

  
ֵני יֹוָנה"   :ֵאיָמא הּו ַרְחָמָנא "ּבְ ָכַתב ּבְ ֵני" ,ּדְ ים  :"ּבְ דֹוִלים לֹא ,ֵאין –ְקַטּנִ    .ּגְ

דֹוִלים  :"ּתֹוִרים" ֵעי ּגְ ים  ,ֵלייֵתי –ִאי ּבָ ֵעי ְקַטּנִ    ,ֵלייֵתי –ִאי ּבָ
  

ים   - "ְבֵני יֹוָנה"ּדּוְמָיא ּדִ  ֵני יֹוָנה ְקַטּנִ דֹוִלים  ,ֵאין –ַמה ּבְ    ,לֹא -ּגְ
דֹוִלים  ,ַאף ּתֹוִרים ים  ,ֵאין –ּגְ    .לֹא –ְקַטּנִ

  
  
  

                                                        
נוֹ  84 ֵני ַהּיֹוָנה ֶאת ָקְרּבָ ה ְוִהְקִריב ִמן ַהּתִֹרים אֹו ִמן ּבְ נֹו ַליהֹוָ   ְוִאם ִמן ָהעֹוף עָֹלה ָקְרּבָ

 רש"י
  מתי' 
   . לשון משה:בתורין

ה''ג במתיתין תחלת הציהוב 
. תחלת שבזה ושבזה פסול

הציהוב כשמתחילין להביא 
וצה יפה צהובה סביב לצואר 
פסולין בזה ובזה כך מפרש 

דבבי יוה פסולין משום  בגמרא
גודלן ובתורין מפי קוטן דיצאו 
מכלל קטים ולכלל גדולים לא 

   באו:
  

  גמ' 
. תורין גדולים ולא קטים

   אתורים דקרא קאי:
. לקמיה גדולים ולא קטים

   מפרש מאי משמע:
. אי לאו שיכול והלא דין הוא

דכתיב תורים הוה ילפין מדיא 
  דקטים כשרים:

ה שלא הוכשרו ומה בי יו
. דהא בי קטים משמע בגדולים

ועיכובא דגדולים פסולין לקמן 
   יליף:

. לקמיה מפרש מאי ת''ל תורים
   תלמודא:

. כלומר מאיזה מאי תלמודא
מקרא או לומדים הי מי דבי 
משמע קטים מיהו עיכובא מלן 

   דלא מרבין גדולים מק''ו:
. אי סלקא לא לישתמיט קרא

מי כשרים מכל דעתך גדולים 
הך קראי דמשתעו בקיים כגון 
האי דדבה ובשמיעת קול 
וביולדת ובזב ובזבה ובמצורע 
לא לשתמיט חד קרא דכתוב מן 
בי התורים או מן היוה 
   ומדכתיב בכולהו בי ש''מ לעכב:
ואימא בי היוה דכתיב בהו 

. לעיכובא ודאי גדולים בי
פסולין אבל תורים בין גדולים 

טים משמע הלכך אי בעי בין ק
גדולים לייתי אי בעי קטים 

   לייתי:
. אים כשרים מה בי יוה
   בהכשר תורים:

. אים כשרין בהכשר אף תורים
  בי יוה:
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ֶזה ּוָבֶזה [  יהּוב ּבָ ת ַהּצִ ִחּלַ סּול -תְּ    ].ּפָ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִרים" ׁשֵ ֵני ַהּיֹוָנה ּכְ ל ַהּתֹוִרים ְוָכל ּבְ    ?ָיכֹול ְיהּו ּכָ
ְלמּוד לֹוַמר ל ַהּתֹוִרים - (ויקרא א, יד) 85858585"ִמן ַהּתֹוִרים"   :תַּ    .ְולֹא ּכָ

ֵני ַהּיֹוָנה" ֵני יֹוָנה - (ויקרא א, יד) "ִמן ּבְ ל ּבְ    .ְולֹא ּכָ
יהּוב  ת ַהּצִ ָרט ִלְתִחיּלַ סּול -ּפְ ּפָ ֶזה ׁשֶ ּבָ ֶזה ְוׁשֶ ּבָ    .ׁשֶ

ִרים ׁשֵ ְזִהיבוּ  ?ֵמֵאיָמַתי ַהּתֹוִרים ּכְ ּיַ ֶ    .ִמׁשּ
סּוִלין ֵני יֹוָנה ּפְ ְצִהיבוּ  ?ֵמֵאיָמַתי ּבְ ּיַ ֶ    ."ִמׁשּ

  
ֵני     :ַיֲעקֹב ָקְרָחהּתָ

ֵני יֹונָ " ִריםֵמֵאיָמַתי ּבְ ׁשֵ    ?ה ּכְ
ַעְלעוּ  ּיְ ֶ    ."ִמׁשּ

  
ֵני ָלּה ְוהּוא ָאַמר ָלּה     :הּוא ּתָ

   .ל), (איוב לט 86868686"ֶאְפרֹוָחיו ְיַעְלעּו ָדם"
  

   ?ֵאיַמת
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ָמא יּה ְוָאֵתי ּדָ ְדָפא ִמיּנֵ ִמיט ּגַ    .ְמִכי ׁשָ

  
  

                                                        
ה ְוִהְקִריב ִמן ַהּתִֹרים אֹו ִמן  85 נֹו ַליהֹוָ נוֹ ְוִאם ִמן ָהעֹוף עָֹלה ָקְרּבָ ֵני ַהּיֹוָנה ֶאת ָקְרּבָ  ּבְ

ם הּוא 86 ר ֲחָלִלים ׁשָ   ְוֶאְפרָֹחיו ְיַעְלעּו ָדם ּוַבֲאׁשֶ

 רש"י
. יכול יהו כל התורים כשרים

  ויהיו כל  משיצאו מכלל קטות:
. כל זמן שלא בי יוה כשרים

   באו לכלל גדולים:
לין . כשמתחיתחלת הציהוב

לצהב כפים שסביבות צוארם 
פסולים בזה ובזה דיצאו מכלל 
קטים ופסלו מבי יוה ולכלל 
גדולים לא באו שיוכשרו 

   בתורים:
. שיהא כפי גופן משיזהיבו

גדולים ואדומים ומזהיבים 
   כזהב:

   . משיתחילו לצהב:משיצהיבו
. דביום מאימתי בי יוה כשרים

שולדו מאוסים הן ומאימתי 
   ם:כשרי

   . כדמפרש לקמיה:משיעלעו
. שוה היה המשה הוא תי לה

מפי רבו משיעלעו והוא אמר לה 
מפרש המשה מדעתו דמשיעלעו 
לשון אפרוחיו יעלעו דם משיהא 
להם דם מצוי בבשר דכי שמיט 

  גדפא מייה אתי מייה דמא:
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ֵעי  י ֵזיָראּבָ    :ַרּבִ

ֵני ַהּיֹוָנה :יֲהֵרי ָעלַ " :ָהאֹוֵמר    ",עֹוָלה ִמן ַהּתֹוִרים אֹו ִמן ּבְ
ֶזה  ּבָ ֶזה ְוׁשֶ ּבָ יהּוב ׁשֶ ת ַהּצִ ִחּלַ    ?ַמהוּ  –ְוֵהִביא ּתְ

  
   ,ְסֵפיָקא ֲהֵוי ְוָנִפיק

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ְרָיה ֲהֵוי ְולֹא ָנִפיק    ?ּבִ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יהּוב" ת ַהּצִ ָרט ִלְתִחיּלַ ּבָ  ,ּפְ ֶזה ׁשֶ ּבָ סּול -ֶזה ְוׁשֶ ּפָ    ."ׁשֶ

ָלָמא ׁשְ ְרָיה  :ִאי ַאְמָרת ּבִ יר -ּבִ ּפִ    ,ֲהֵוי ׁשַ
א ִאי ַאְמָרת    ?!ִאיְצְטִריְך ְקָרא ִלְמעּוֵטי ְסֵפיָקא -ְסֵפיָקא ֲהֵוי  :ֶאּלָ

  
י ִאיְצְטִריְך ְקָרא   ,אכג    ?כִּ

ע    .ְוֶנֱעָבד ,ְלַמעּוֵטי ִנְרּבָ
  

ְך ֲאִמינָ  ְעּתָ ם" :הֹוִאיל ּוְכִתיב :אַסְלָקא ּדַ ֶהם מּום ּבָ ָחָתם ּבָ י ָמׁשְ    .כה), (ויקרא כב 87878787"ּכִ
ֵבי  ָמֵעאלְוָתָנא ּדְ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

ֱאַמר" ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ָחָתה" :ּכָ ַבר ֶעְרָוה - "ַהׁשְ א ּדְ    .ַוֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ,ֵאינֹו ֶאּלָ
ַבר ֶעְרָוה" ְכִתיב - "ּדְ ל" :ּדִ ִחית ּכָ י ִהׁשְ ְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ ּכִ ר ֶאת ּדַ ׂשָ    .יב), (בראשית ו 88888888"ּבָ
ְכִתיב – "ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים" ֶסל" :ּדִ יֶתם ָלֶכם ּפֶ ִחיתּון ַוֲעׂשִ ׁשְ ן ּתַ    .טז), (דברים ד 89898989"ּפֶ

ַהּמּום ּפֹוֵסל ּבוֹ  ל ׁשֶ ַבר ֶעְרָוה ַוֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים  - ּכָ    .ּפֹוְסִלין ּבוֹ  -ּדְ
ֵאין ַה  ַבר ֶעְרָוה ַוֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּפֹוְסִלין ּבוֹ  -ּמּום ּפֹוֵסל ּבֹו ְוָכל ׁשֶ    ."ֵאין ּדְ

הּו מּוָמא י עֹופֹות הֹוִאיל ְולֹא ָפִסיל ּבְ    ,ְוַהּנֵ
ָאַמר ַמר ּמּות ְוַזְכרּות "  :ּדְ ְבֵהָמה –תַּ    ,ּבִ

ּמּות ְוַזְכרּות  עֹופֹות -ְוֵאין תַּ    ."ּבְ
ַבר ֶעְרָוה ַוֲע  :ֵאיָמא הוּ  -בֹוַדת ּכֹוָכִבים ּדְ י לֹא ִלְפסֹול ּבְ    ,ַנּמִ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  

                                                        
ם לֹא ֵיָרצּו ָלֶכם 87 ֶהם מּום ּבָ ָחָתם ּבָ י ָמׁשְ ה ּכִ ל ֵאּלֶ ן ֵנָכר לֹא ַתְקִריבּו ֶאת ֶלֶחם ֱאלֵֹהיֶכם ִמּכָ ד ּבֶ   ּוִמּיַ
ה נִ  88 ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהּנֵ ְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץַוּיַ ר ֶאת ּדַ ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ י ִהׁשְ ָחָתה ּכִ   ׁשְ
ְבִנית ָזָכר אֹו ְנֵקָבה 89 ל ָסֶמל תַּ מּוַנת ּכָ ֶסל תְּ יֶתם ָלֶכם ּפֶ ִחתּון ַוֲעׂשִ ׁשְ ן תַּ   ּפֶ

 רש"י
. מן התורים או מן בי היוה

מאיזה מהן שארצה והביא 
הציהוב מהו יצא משיהן תחלת 

ידי דרו או לא הא דתן תחלת 
הציהוב פסול בשיהם משום 
ספיקא הוא שמא גדולים שמא 
קטים הלכך הודר תורים לא 
יצא שמא קטים הם והודר בי 
יוה לא יצא שמא גדולים הם 
אבל זה שדר איזה שירצה 
והביא שיהם יצא ממה פשך 
אם גדולים הם יצא משום 

ם הם יצא תורים ואם קטי
   משום בי יוה:

. לא גדולים יהו ולא או דלמא
קטים הוו אלא בריה בעלמא 
הוו דיצאו מכלל קטים ולכלל 

   גדולים לא באו:
. מדאיצטריך אמר רבא תא שמע

   קרא למעוטיהו:
. אשמועין אי אמרת בשלמא

קרא דבריה יהו ואפילו היכא 
דליכא למיחש לספיקא כגון 

שפיר אתא  בבעיא דידן דפסול
   קרא:

. אלא אי אמרת ספיקא יהו
וקרא לא פסליהו אלא היכא 
דמיחייב תורין בהדיא או בי 

   יוה בהדיא:
. מי איכא איצטריך קרא למעוטי

ספיקא קמי קודשא בריך הוא 
אי פשיטא לך דגדולים יהו 
אייתיהו בתורים ואי פשיטא לך 
דקטים יהו אייתיהו בבי 

פשיטא לן לא הא יוה וכיון דלא 
ולא הא מהיכא תיסק אדעתין 

  לאכשוריהו:
. ואף על גב למעוטי רבע ועבד

דתא קתי פרט לתחלת הציהוב 
אסמכתא בעלמא הוא ולעולם 
פסולייהו משום ספיקא רובע 
ליכא למימר בעופות דאין לך 

   עוף רובע:
   . גבי קרבות:הואיל וכתיב

. לא כי משחתם בהם מום בם
ן השחתה בין מום ירצו לכם דבי

פוסלים בהם ותא דבי רבי 
   ישמעאל וכו':

   . רובע ורבע:דבר ערוה
. עבד שהשתחוה עבודת כוכבים

   לבהמתו:
. בדור המבול כי השחית כל בשר

כתיב ודור המבול בערוה קלקלו 
כדכתיב (בראשית ו) ויקחו להם 
שים וגו' שהיו זקקין לשי 

  ריעיהן ולכל בהמה וחיה:
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        בבבב----כג, אכג, אכג, אכג, א .70
ֵעי  י ֵזיָראּבָ    :ַרּבִ

ֶבשׂ " :ָהאֹוֵמר ֵהָמה ִמן ָהַאִיל אֹו ִמן ַהכֶּ ס  "ֲהֵרי ָעַלי עֹוַלת ּבְ ְלּגָ    ?ַמהוּ  –ְוֵהִביא ּפַ
  

י יֹוָחָנן  ַרּבִ א ּדְ יּבָ ֵעי ָלךְ    -ַאּלִ ּבָ    ,לֹא ּתִ
ְרָיה ֲהֵוי ָאַמר ּבִ    .ּדְ

ְתַנן י ַאִיל -ִהְקִריבֹו " :ּדִ    ,ֵמִביא ָעָליו ִנְסּכֵ
חוֹ     .(פרה א, ג) "ְוֵאין עֹוֶלה לֹו ִמְזּבְ

יָאַמר וְ     :יֹוָחָנן ַרּבִ
ס - ו)-(במדבר טו 90909090"אֹו ָלַאִיל" ְלּגָ    .ְלַרּבֹות ֶאת ַהּפַ
  

א ּדָ ַבר ּפַ א ּדְ יּבָ ֵעי ָלְך ַאּלִ ּבָ י ּתִ    ,כִּ
ָאַמר   ,בכג    .ּוַמְתֵני ,ַמְייֵתי :ּדְ

  
   ,ַמְתֶנה –ַאִיל ְוֶכֶבׂש    :ִמי ַאְמִריָנן

ְרָיה  ּבִ    ,ַמְתֶנהלֹא  -ּבְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ִבְרָיה  י ַמְתֶנה -ּבְ    ?ַנּמִ
ָאַמר ְרָיה ֲהָוה  :ּדְ יּה ְנָדָבה -ִאי ּבִ    .ֶליֱהֵוי ּכּוּלֵ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
  

                                                        
ית ַהִהין 90 ִלׁשִ ֶמן ׁשְ ֶ לּוָלה ַבׁשּ רִֹנים ּבְ ֵני ֶעׂשְ ה ִמְנָחה סֶֹלת ׁשְ ֲעׂשֶ   אֹו ָלַאִיל תַּ

 רש"י
. כתיב תמים זכר אבל מהבבה

עוף לא כתיב ביה לא תמים ולא 
זכר הלכך לא פסלי בהו מומין 
קטים כגון דוקין שבעין אלא 
מומין גדולים כגון מחוסר אבר 

   משום הקריבהו א לפחתך:
. מאיזה מן האיל או מן הכבש

   שארצה:
. כבש בן שה בתוך שתו פלגס

קרוי כבש ואיל משעברו י''ג 
דש שלם בתוך חדשים שכס ח

שה שיה קרוי איל עד עולם 
פלגס בתוך חדש ראשון של שה 

   שיה:
. משה היא במסכת פרה הקריבו

   (פ''א מ''ג) ובפלגס קא מיירי:
. אם היה ואין עולה לו מזבחו

מחוייב איל לבדו או כבש לבדו 
וטעמא לא מפרש תא אי משום 

   ספיקא אי משום בריה:
עליו  . מא לן דמביאוא''ר יוחן

סכי איל של שי עשרוים 
ושלישית ההין יין דכתיב בפרשת 
סכים בשלח לך אשים או לאיל 
האחד וגו' או לרבות את הפלגס 
בסכים הללו ומדאיצטריך קרא 
לרבויי ש''מ קסבר רבי יוחן 
דת''ק דאמר אין עולה לו מזבחו 
משום דבריה הוא ולעין סכים 
רחמא רבייה דאי ספיקא הוא 

רבייה קרא דכיון דשמא לא מ
איל הוא פשיטא דבעי אתויי 
סכי איל ואתויי דאי איל הוא 
ליהוי דידיה ואי כבש הוא יהא 
היתר דבה שהרי מתדבין 
סכים בלא קרבן כדאמרין 
במחות בפרק בתרא (דף קז.) 
ואע''ג דתי אין מתדבין לוג 
אחד ולא ב' וה' אלא שלשה כדי 
שיהו קרויין סכי כבש או 
ארבעה שיהו קרויין סכי איל או 
ששה הראוין לפר הכא כי האי 

  גווא בהדי אחריי קרבי:
. דסבירא ליה ספק מייתי ומתי

הוא והכא קא מבעיא לן אליבא 
דבר פדא במאי מסתפק ומאי 
מתי ואו לאיל דריש ליה לדרשא 
אחריא במחות בפרק שתי 
מדות (דף צא:) וקא מיבעיא לן 

שיטא ליה הכא מאי מתי מי פ
לבר פדא דלאו בריה הוא אלא 
ספק איל ספק כבש הוא וכי 
מתי איל וכבש הוא דמתי אי 
איל הוא ליהוי כוליה דידיה ואי 
כבש הוא עשרון סולת רביעית 
היין ליהוי דידיה ואיך לדבה 
אבל בבריה לא צריך לאתויי 
ולמימר אי בריה הוא ואיו ראוי 
 לסכים ליהוי כולהו לדבה וגבי
בעיין דלעיל כיון דודאי לאו 
 ''דרו ממ בריה הוא יוצא ידי
דהא או כבש או איל הוא והוא 

   דר באיזה שירצה:
. מספקא או דלמא בבריה מי

ליה לבר פדא דלמא בריה הוא 
וגבי סכים מייתי ומתי דאי 
בריה הוא ליהוי כולהו דבה וגבי 
בעיין מי לא פיק דדלמא לאו 

תודה טעוה  איל ולאו כבש הוא:
מ' חלות שלשים של מצה וי' של 

  חמץ:
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        כג, בכג, בכג, בכג, ב .71
ֵעי  י ֵזיָר ּבָ    :אַרּבִ

ה" :ָהאֹוֵמר ּצָ יאּור  "ֲהֵרי ָעַלי ַלְחֵמי תֹוָדה ִמן ֶהָחֵמץ אֹו ִמן ַהּמַ    ?ַמהוּ  –ְוֵהִביא ׂשִ
  
יאּור" ַמאן "ׂשִ    ?ּדְ

יאּור ּדְ  י ֵמִאירִאי ׂשִ ָייָתא ִהיא - ַרּבִ ה ְמַעּלְ י ְיהּוָדה ַמּצָ    !ְלַרּבִ
י ְיהּוָדה  ַרּבִ י ֵמִאירלְ  -ִאי ּדְ    !ָחֵמץ הּוא ַרּבִ

י ֵמִאירְוִאי ּדְ  י ַרּבִ ָלֵקי ֲעֵליּה ָחֵמץ הּוא -ֵמִאיר  ְלַרּבִ    !ִמּדְ
י ְיהּוָדה  י ְיהּוָדה ְלַרּבִ ַרּבִ א ּדְ    ?ַמאי –ֶאּלָ

  
ךְ  ְפׁשָ ה ּנַ    ,ְסֵפיָקא ַהְוָיא ְוָנִפיק ִמּמַ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ְרָיה הּוא ְולֹא ָנִפיק    ?ּבִ

  
   :ַרב הּוָנאְוָהָאַמר 
   ,ֵמִביא ּתֹוָדה ְוַלְחָמּה  - "י ָעַלי ַלְחֵמי ּתֹוָדהֲהֵר " :ָהאֹוֵמר

תֹוָדה ְוַלְחָמּה  יב ֵליּה ּבְ ִאיַחּיַ ֵליֵתי -ְוֵכיָון ּדְ ְבָרא ִאי ָחֵמץ הּוא ּדְ ה @ָהא לֹא ָיַדע ַהאי ּגַ    ,ַמּצָ
ֵליֵתי ה הּוא ּדְ    !ָחֵמץ @ִאי ַמּצָ

  
ָאַמר ,לֹא ְצִריָכא ה ִלְפטוֹ " :ּדְ לֹוִניֲהֵרי ָעַלי ַחּלָ ל ּפְ    ".ר ּתֹוָדתֹו ׁשֶ

  
ֵליֵתי ְבָרא ִאי ָחֵמץ הּוא ּדְ ֵליֵתי @סֹוף סֹוף ָהא לֹא ָיַדע ַהאי ּגַ ה הּוא ּדְ ה ִאי ַמּצָ    !ָחֵמץ @ַמּצָ

  
לֹא ָאַמר     ".ִלְפטֹור"לֹא ְצִריָכא ּדְ

  
ְבָרא ְיֵדי ִנְדרֹו ָנִפיק ק ּגַ    ,ֵמיּפַ

   :אוֹ 
   ?לֹא ָנִפיק

  
  

יקוּ    .ּתֵ
  

 רש"י
. י' חלות מן החמץ או מן המצה

מאיזה מין שארצה ולקמן בעי 
   היכי מייתי י' חלות לחודייהו:

. שיצא מכלל מצה ולכלל שיאור
   חמץ לא בא:

. פליגי באלו ר''מ ורבי יהודה
עוברין (פסחים מח:) לר''מ שיאור 

שם סדק בהכספת פים ואפילו אין 
ואם סדק אפי' כקרי חגבים 
מיקרי סידוק וחייב כרת ושיאור 
בהכספת פים אמרין בריש אלו 
עוברין (שם) דר''מ חייב מלקות 
ורבי יהודה אית ליה תרי קולי חדא 
דהכסיפו פיו אפילו שיאור לא 
מיקרי וכקרי חגבים הוא דמקרי 
שיאור ועוד קולא אחריתי דבהא 

אור לא דקרי ליה ר' יהודה שי
   מחייב עליה מלקות:

. שיאור דמאן אי שיאור דר''מ
   דהכסיפו פיו:

. כלומר וקא מיבעיא לרבי יהודה
לן אליבא דרבי יהודה אי פיק 
בהאי שיאור אי לא הא ודאי לרבי 
יהודה מצה מעליא הוא ופיק 

   משום מצה:
. דקרי אי שיאור דרבי יהודה

חגבים ומיבעי לך אליבא דרבי 
אי לרבי מאיר יצא ידי מאיר הא וד

   דרו ופיק משום חמץ:
. דהכסיפו פיו וקא ואי דר''מ

   מיבעיא לך אליבא דר''מ:
. דאמרין התם מדלקי עליה

   האוכלו במ':
. ואע''ג דכרת לא מחייב חמץ הוא

משום דלאו חמץ הראוי לאכילה 
הוא מיהו חמץ וקשה מיקרי 
מדקא מיחייב עליה מלקות ולעין 

   דרו שהרי הביא חמץ:דר יצא ידי 
. דקרי חגבים אלא דרבי יהודה

ומבעיא לן אליבא דרבי יהודה 
דאמר בשיאור דידיה ישרף אלמא 
יש בו צד חמץ וקאמר האוכלו 
פטור אלמא לאו ודאי חמץ הוא 

   והויא התראת ספק:
. ופיק ממה פשך או מאי ספק הוי

   דלמא בריה הויא ולא פיק:
הרי  ה''ג והא א''ר הוא האומר

עלי לחמי תודה מביא תודה 
. דאדם יודע דאין לחם בלא ולחמה

תודה וכיון דאיחייב בכולהו הי 
מי דלאו בריה הוא היכי פיק: הא 
לא ידע אי חמץ אייתי דלוסיף עליה 
ולייתי מצה אי מצה היא דלייתי 
חמץ. ועל כרחו יביא חלות כשרים 
ובהן יוצא ידי דרו שהרי הביא 

   סיף עלייהו:עשר שדר וגם הו
. לא צריכא דאמר הרי עלי י' חלות

לפטור תודתו של פלוי דלא 
   מיחייב עליה בכולהו מ':

. כיון דאמר לפטור לא סוף סוף
פיק עד דפטר ליה לההוא פלוי מי' 
חלות והאי לא מצי פטר ליה בהאי 
שיאור דלא ידע ההוא פלוי מאי 

   אייתי האיך דלוסיף עלייהו:
. אלא לפטור לא צריכא דלא אמר

הרי עלי י' חלות לתודתו של פלוי 
דכיון דאמר לתודתו של פלוי לא 
איחייב ליה בתודה ולחמה אלא 
בעשר והא ודאי פשיטא לן דההוא 
פלוי לא מיפטר בהאי שיאור 
ואיהו מי לא מקבל עליה 
למפטריה אלא לאתוייהו בעלמא 
וכסבור שיוכלו ליקרב עם המצה 

   של חבירו:
. ויפדו ידי דרו פיקמיפק גברא 

ויפלו דמיהם לדבה לתודה אחרת 
  או לא פיק תיקו:
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        כד, אכד, אכד, אכד, א    ––––    כג, בכג, בכג, בכג, ב .72
   ַמְתִניִתין

ָפָרה  ר ּבְ ׁשֵ ֶעְגָלה -ּכָ סּול ּבְ    ,ּפָ
ׁשֵ  ֶעְגָלה ּכָ ָפָרה -ר ּבְ סּול ּבְ   .ּפָ

  

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ   :ּתָ
ָרה" ִחיָטה   :ּפָ ׁשְ ָרה –ּבִ ׁשֵ    ,ּכְ

ֲעִריָפה  סּוָלה –ּבַ    .ּפְ
ֲעִריָפה   :ֶעְגָלה ָרה –ּבַ ׁשֵ    ,ּכְ

ִחיָטה  ׁשְ סּוָלה –ּבִ    .ּפְ
  

ָפָרה נִ  ר ּבְ ׁשֵ ֶעְגָלה -ְמֵצאת ּכָ סּול ּבְ    ,ּפָ
ֶעְגָלה  ר ּבְ ׁשֵ סּול  -ּכָ ָפָרהּפָ   ."ּבְ

  
ֲעִריָפה ִמ  ָרה ּבַ ׁשֵ ָרה כְּ    :ַקל ָוחֹוֶמרּוְתֵהא ּפָ

ֲעִריָפה  ָרה ּבַ ִחיָטה הּוְכׁשְ ׁשְ ָרה ּבִ לֹא הּוְכׁשְ    –ּוָמה ֶעְגָלה ׁשֶ
ִחיָטה ֵאינָ  ׁשְ ָרה ּבִ הּוְכׁשְ ָרה ׁשֶ ֲעִריָפהּפָ ָרה ּבַ הּוְכׁשְ ין ׁשֶ   !ּה ּדִ

  

ַחט" :ָאַמר ְקָרא   ,אכד    ,(במדבר יט, ב) 92929292"החּוּקָ "וְ  (במדבר יט, ג) 91919191"ְוׁשָ
ִחיָטה  ׁשְ    ,ֵאין –ּבִ
ֲעִריָפה     .לֹא –ּבַ

  
יּה  ְכִתיב ּבֵ ה"ְוָכל ֵהיָכא ּדִ יָנן  "חּוּקָ ְרׁשִ    ?!ַקל ָוחֹוֶמרלֹא ּדַ

ּפוּ  י יֹום ַהכִּ ּבֵ יּה  ,ִריםְוָהא ּגַ ְכִתיב ּבֵ    ,(ויקרא טז, לד) 93939393"החּוּקָ "ּדִ
   :ְוַתְנָיא

את"" הּו ַחּטָ את    - ט), (ויקרא טז 94949494"ְוָעׂשָ ה ַחּטָ    ,ַהּגֹוָרל עֹוׂשֶ
את ה ַחּטַ ם עֹוׂשֶ ֵ    .ְוֵאין ַהׁשּ

כֹול ּיָ ין הּוא ,ׁשֶ ם   :ַוֲהלֹא ּדִ ֵ ׁש ַהׁשּ ׁש ַהּגֹוָרל ִקּדֵ לֹא ִקּדֵ ְמקֹום ׁשֶ    ,ּוַמה ּבִ
ׁש ַהּגֹוָרל  ּדֵ ּקִ ם -ָמקֹום ׁשֶ ֵ ׁש ַהׁשּ ּדֵ ּקִ ין ׁשֶ    !ֵאינֹו ּדִ

ְלמּוד לֹוַמר את" :תַּ הּו ַחּטָ את   - "ְוָעׂשָ ה ַחטָּ    ,ַהּגֹוָרל עֹוׂשֶ
את ה ַחטָּ ם עֹוׂשֶ ֵ    ."ְוֵאין ַהׁשּ

ָכַתב ַרְחָמָנא את" :ַטְעָמא ּדְ הּו ַחּטָ יָנן  ,"ְוָעׂשָ ְרׁשִ    !ֶמרַקל ָוחוֹ ָהא ָלאו ָהִכי ּדַ
  

י  ּבֵ ֲעִריָפה - (דברים כא, ו) 95959595"ֶעְגָלה ָהֲערּוָפה"ִמיֵעט ַרְחָמָנא ּגַ ֲעִריָפה ,זֹאת ּבַ    .ְוֵאין ַאֶחֶרת ּבַ
  

ִחיָטה ִמ  ׁשְ ָרה ּבִ ׁשֵ    :ַקל ָוחֹוֶמרּוְתֵהא ֶעְגָלה כְּ
ֲעִריָפה  ָרה ּבַ לֹא הּוְכׁשְ ָרה ׁשֶ ִחיָטה -ּוַמה ּפָ ׁשְ ָרה ּבִ ׁשֵ    ,כְּ

ֲעִריָפה ֶעְגָלה ׁשֶ  ָרה ּבַ ׁשֵ ִחיָטה -כְּ ׁשְ ָרה ּבִ הּוְכׁשְ ין ׁשֶ    !ֵאינֹו ּדִ
ֲעִריָפה  ד), (דברים כא 96969696"ְוָעְרפּו ָהֶעְגָלה" :ָאַמר ְקָרא ִחיָטה  ,ִאין –ּבַ ׁשְ   .לֹא –ּבִ

  

                                                        
ַחט אָֹתּה ְלָפָניווּ  91 ֲחֶנה ְוׁשָ ם אָֹתּה ֶאל ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוהֹוִציא אָֹתּה ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ   ְנַתתֶּ
ִמיָמה ֲא  92 ה תְּ ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדּמָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ה ְיהָֹוה ֵלאמֹר ּדַ ר ִצּוָ ת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּה מּום ֲאׁשֶ זֹאת ֻחּקַ ר ֵאין ּבָ  ר לֹא ָעָלה ָעֶליָה עֹלׁשֶ

ר צִ  93 ֲאׁשֶ ַעׂש ּכַ ָנה ַוּיַ ָ ׁשּ ל ַחּטֹאָתם ַאַחת ּבַ ָרֵאל ִמּכָ ֵני ִיׂשְ ר ַעל ּבְ ת עֹוָלם ְלַכּפֵ הְוָהְיָתה זֹּאת ָלֶכם ְלֻחּקַ ה ֶאת מֹׁשֶ ה ְיהֹוָ   ּוָ
ה ְוָע  94 ר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַליהֹוָ ִעיר ֲאׁשֶ ָ אתְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַהׂשּ הּו ַחּטָ   ׂשָ
ַחל 95 רִֹבים ֶאל ֶהָחָלל ִיְרֲחצּו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ָהֶעְגָלה ָהֲערּוָפה ַבּנָ  ְוכֹל ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ַהקְּ

ם ֶאת הָ  96 ֵרַע ְוָעְרפּו ׁשָ ר לֹא ֵיָעֵבד ּבֹו ְולֹא ִיּזָ ַחלֶעגְ ְוהֹוִרדּו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶאת ָהֶעְגָלה ֶאל ַנַחל ֵאיָתן ֲאׁשֶ ּנָ   ָלה ּבַ

 רש"י
ומה עגלה שלא הוכשרה 

. כדיליף לקמן (דף בשחיטה
  כד.):

. ושחט אותה לפיו ושחט וחוקה
   וכתיב זאת חוקת התורה:

. וכל היכא דכתיב חוקה
לעיכובא ואיכא לרבויי מלתא 
אחריתא בק''ו מי לא דרשין 

ו לרבויי ועיכובא דחוקה ק''
   למילי אחרייתא:

. דכתיב הא גבי יום הכפורים
גורל ותן אהרן על שי וגו' 
וכתיב חוקה בסוף הפרשה ואי 
לאו דכתיב מיעוטא בהדיא דלא 
מקדיש בלא גורל הוה מרבין 
בק''ו דקדיש על ידי קריאת שם 

   בלא גורל:
. הגורל לה' ועשהו חטאת דתיא

חטאת  דמשמע הגורל עושהו
בפילתו עליו ואין קריאת השם 
עושהו חטאת שאם אמר זה 
לשם וזה לעזאזל אין קבעים 
בכך ומגריל עליהם אם הגורל 
משה את קביעות קריאת שם 

   הולכים אחר הגורל:
. אי לא שיכול והלא דין הוא

כתיב הגורל ועשהו אלא קרא 
קמא דותן אהרן על שי וגו' 

א הייתי יכול לומר והלא דין הו
דהואיל והגורל קובען יהא אף 

   קריאת השם קובען:
. ומה במקום שלא קדש הגורל

כגון קיי זבים ויולדות דאחד 
לחטאת וא' לעולה שאם הגריל 
עליהם שכתבו על אבן אחת 
חטאת ועל אבן אחת עולה 
והטילו עליהם בגורל לא מציו 
שיהא הגורל קובען ואם רצה 

   לשותן הרשות בידו:
אחר שפירש זה . דמקידש השם

לחטאת וזה לעולה אם שיה 
פסול דכתיב (דברים כג) מוצא 
שפתיך תשמור אלמא שם קבע 
ואם משה מצאת חטאת 
למעלה ועולה למטה מקום 

   שקדש כו':
. טעמא דכתיב הגורל ועשהו

דאמעיט ליה להא מלתא 
   בהדיא:

הא לאו הכי הוה מרבין מקל 
. ומוקמין לחוקה למילי וחומר

   אחרייתא:
. משמע זו ערופה ואין הערופה

   אחרת ערופה:
. שה עליה הכתוב וערפו העגלה

   לעכב:
  



  ""ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין –מסכת חולין פרק א' 
97

        כד, אכד, אכד, אכד, א .73
   ַמְתִניִתין

ּכֲֹהִנים  ר ּבַ ׁשֵ ם -ּכָ ְלִוּיִ סּול ּבַ    ,ּפָ
ם  ְלִוּיִ ר ּבַ ׁשֵ סּול ּבַ  -ּכָ   .ּכֲֹהִניםּפָ

  

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
מּוִמין    :ּכֲֹהִנים" סּוִלים –ּבְ    ,ּפְ

ִנים  ׁשָ ִרים –ּבְ ׁשֵ    .ּכְ
ם מּוִמין   :ְלִוּיִ ִרים –ּבְ ׁשֵ    ,ּכְ

ִנים  ׁשָ סּוִלים –ּבְ    .ּפְ
  

כֲֹהִנים     :ִנְמָצא ר ּבְ ׁשֵ ם -ּכָ ְלִוּיִ סּול ּבִ    ,ּפָ
ם  ְלִוּיִ ר ּבִ ׁשֵ סּול ּבְ  -ּכָ    ."כֲֹהִניםּפָ

  
י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ

  
ָנןּדְ  נּו ַרּבָ    :ּתָ
ם"" ר ַלְלִוּיִ ְלמּוד לֹוַמרַמה  - כד), (במדבר ח 97979797"זֹאת ֲאׁשֶ    ?תַּ

ֱאַמר ּנֶ ָנה ָיׁשּוב" :ְלִפי ׁשֶ ים ׁשָ ִ ן ֲחִמׁשּ ֶהם -כה) , (במדבר ח 98989898"ּוִמּבֶ ִנים ּפֹוְסִלין ּבָ ָ ַהׁשּ ם ׁשֶ    .ָלַמְדנּו ַלְלִוּיִ
ֶהםָיכוֹ     :ְוִדין הּוא ,ל מּוִמין ּפֹוְסִלין ּבָ

ֶהן ֶהן מּוִמין ּפֹוְסִלין ּבָ ִנים ּפֹוְסִלין ּבָ ָ ֵאין ַהׁשּ    ,ּוַמה ּכֲֹהִנים ׁשֶ
ֶהם הּו מּוִמין ּפֹוְסִלין ּבָ ּיְ ין ׁשֶ ֶהם ֵאינֹו ּדִ ִנים ּפֹוְסִלין ּבָ ָ ַהׁשּ ם ׁשֶ    ?!ְלִוּיִ

ְלמּוד לֹוַמר ר ַלְלִויִּ " :תַּ ם - כד), (במדבר ח "םזֹאת ֲאׁשֶ ם ְוֵאין ַאֶחֶרת ַלְלִוּיִ    .זֹאת ַלְלִוּיִ
ִנים ׁשָ סּוִלין ּבְ    :ַוֲהלֹא ִדין הּוא ,ָיכֹול ְיהּו ַהּכֲֹהִנים ּפְ

ֶהם ִנים ּפֹוְסִלין ּבָ ֶהם ׁשָ ֵאין מּוִמין ּפֹוְסִלין ּבָ ם ׁשֶ ִוּיִ    ,ּוַמה ּלְ
ֶהם ֵאי ַהּמּוִמין ּפֹוְסִלין ּבָ ֶהםּכֲֹהִנים ׁשֶ ִנים ּפֹוְסִלין ּבָ הּו ׁשָ ּיְ    ?!נֹו ִדין ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ם" :תַּ ר ַלְלִוּיִ ר ַלּכֲֹהִנים - כד), (במדבר ח "ֲאׁשֶ    .ְולֹא ֲאׁשֶ
ן ילֹה ּוְבֵבית עֹוָלִמים ּכֵ ׁשִ    ?ָיכֹול ַאף ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר א" :תַּ ָ    – )מז, (במדבר ד 99999999"ַלֲעבֹוד ֲעבֹוַדת ֲעבֹוָדה ַוֲעבֹוַדת ַמׂשּ
ֵתף ָהֲעבֹוָדה ַבּכָ ְזַמן ׁשֶ א ּבִ י ֶאּלָ    .לֹא ָאַמְרתִּ

תּוב ֶאָחד אֹוֵמר ן " :ּכָ ָנה ָוַמְעָלה"ִמּבֶ ִרים ׁשָ    ,כד), (במדבר ח "ָחֵמׁש ְוֶעׂשְ
ים" :ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר לֹׁשִ ן ׁשְ    - ג/כג/ל/לה/מז)-(במדבר ד 100100100100"ִמּבֶ

ר לֹוַמר ים  :ִאי ֶאְפׁשָ לֹׁשִ ָב  -ׁשְ ּכְ ִרים" :ר ֶנֱאַמרׁשֶ    !"ָחֵמׁש ְוֶעׂשְ
ר לֹוַמר ִרים ָחֵמׁש  :ְוִאי ֶאְפׁשָ ָבר ֶנֱאַמר ְוֶעׂשְ ּכְ ים" :ׁשֶ לֹׁשִ    !"ׁשְ

יַצד    ?ָהא ּכֵ
ִרים    ,ְלִלּמּוד – ָחֵמׁש ְוֶעׂשְ

ים  לֹׁשִ    .ָלֲעבֹוָדה –ּוׁשְ
ָנתֹו  ִמׁשְ לֹא ָרָאה ִסיָמן ָיֶפה ּבְ אן ְלַתְלִמיד ׁשֶ נִ  ָחֵמׁש ִמּכָ    .ׁשּוב ֵאינֹו רֹוֶאה -ים ׁשָ

י     :אֹוֵמר יֹוֵסיַרּבִ
לֹׁש  ִנים ׁשָ    ,ׁשָ

ֱאַמר ּנֶ לֹׁש " :ׁשֶ ִנים ׁשָ ָלם ׁשָ ים" "ּוְלַגּדְ ּדִ ׂשְ ָדם ֵסֶפר ּוְלׁשֹון ּכַ    ."ה)-, ד(דניאל א 101101101101"ּוְלַלּמְ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ָקִליל ים ּדְ ּדִ ׂשְ אִני ְלׁשֹון כַּ    .ׁשַ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

אִני ִהְלכ יִפיןׁשַ ַתּקִ    .ֹות ֲעבֹוָדה ּדְ

                                                        
ֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד 97 ָנה ָוַמְעָלה ָיבֹוא ִלְצבֹא ָצָבא ּבַ ִרים ׁשָ ן ָחֵמׁש ְוֶעׂשְ ם ִמּבֶ ר ַלְלִוּיִ   זֹאת ֲאׁשֶ
ָבא ָהֲעבָֹדה ְולֹא ַיֲעבֹד עֹוד 98 ָנה ָיׁשּוב ִמּצְ ים ׁשָ ִ ן ֲחִמׁשּ   ּוִמּבֶ
99  ִ ן ֲחִמׁשּ ָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ּבֶ ים ׁשָ לֹׁשִ ן ׁשְ אֶֹהל מֹוֵעדִמּבֶ א ּבְ ָ א ַלֲעבֹד ֲעבַֹדת ֲעבָֹדה ַוֲעבַֹדת ַמׂשּ ל ַהּבָ ָנה ּכָ   ים ׁשָ

אֶֹהל מֹוֵעד 100 ָבא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ּבְ א ַלּצָ ל ּבָ ָנה ּכָ ים ׁשָ ִ ן ֲחִמׁשּ ָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ּבֶ ים ׁשָ לֹׁשִ ן ׁשְ   ִמּבֶ
ל מּום ְוטֹוֵבי ַמ  דדדד 101 ֶהם ּכָ ר ֵאין ּבָ ֶלְך ּולֲ ְיָלִדים ֲאׁשֶ ֵהיַכל ַהּמֶ ֶהם ַלֲעמֹד ּבְ ר ּכַֹח ּבָ ע ַוֲאׁשֶ ָכל ָחְכָמה ְויְֹדֵעי ַדַעת ּוְמִביֵני ַמּדָ יִלים ּבְ ּכִ ָדם ֵסֶפר ְרֶאה ּוַמׂשְ ַלּמְ

ים ּדִ ׂשְ יו וּ  הההה. ּוְלׁשֹון ּכַ תָּ ין ִמׁשְ ֶלְך ּוִמּיֵ ג ַהּמֶ ת ּבַ יֹומֹו ִמּפַ ַבר יֹום ּבְ ֶלְך ּדְ ֶלךְ ַוְיַמן ָלֶהם ַהּמֶ לֹוׁש ּוִמְקָצָתם ַיַעְמדּו ִלְפֵני ַהּמֶ ִנים ׁשָ ָלם ׁשָ   ְלַגּדְ

 רש"י
. פחות מבן לוים בשים פסולים

שלשים ויותר מבן ' כדכתיב 
זאת אשר ללוים וגו' זאת משמע 

   מיעוטא:
ומה כהים שאין השים פוסלין 

. כדיליף לקמיה אשר ללוים בהם
   ולא אשר לכהים:

כוליה יתירא . זאת אשר ללוים
הוא דכולה פרשתא בלוים היא 
והוה ליה למכתב מבן חמש 

   ועשרים כו':
. יכול אף בשילה ובית עולמים

שאין עבודת לוים אלא שוערים 
   ומשוררים יהו פסלין בשים:

   . ללמוד הלכות עבודה:ללמוד
. לומד שלא ראה סימן יפה

   ושוכחו:
. רבי יוסי אומר בשלשה שים

סימן יפה צריך שיהא רואה 
   במשתו:
. להוריד המשכן לפרקו דתקיפין

ולטותו להעמיד קרסיו וקרשיו 
  והשיר לקרבן בפה ובכלי:
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        בבבב----כד, אכד, אכד, אכד, א .74
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

   :ּכֵֹהן"
ָערֹות י ׂשְ תֵּ ִביא ׁשְ ּיָ ֶ ְזִקין  ִמׁשּ ּיַ ר ָלֲעבֹוָדה -ַעד ׁשֶ ׁשֵ    .ּכָ

   .ּפֹוְסִלין ּבוֹ  -ּומּוִמין 
ן ֵלִוי    :ּבֶ

ים  ִ ן ֲחִמׁשּ ים ְוַעד ּבֶ לֹׁשִ ן ׁשְ ר ַלֲעבֹוָדה -ִמּבֶ ׁשֵ    .ּכָ
ִנים     .ּפֹוְסִלין ּבוֹ  -ְוׁשָ

ָבִרים ֲאמּוִרים: ה ּדְ ּמֶ ר ּבַ ְדּבָ ּמִ ּבַ אֶֹהל מֹוֵעד ׁשֶ    ,ּבְ
ילֹה ּוְבֵבית עֹוָלִמים  ׁשִ    ,ֵאין ִנְפָסִלין   -ֲאָבל ּבְ

קֹול א ּבְ    .ֶאּלָ
יָאַמר     :יֹוֵסי ַרּבִ

  ?ַמאי ְקָרא
ִמיַע "    ,בכד    .יג), ה '(דברי הימים ב102102102102" קֹול ֶאָחדַוְיִהי ְכֶאָחד ַלְמַחְצְצִרים ְוַלְמׁשֹוְרִרים ְלַהׁשְ

  
  
ְזִקין" ּיַ    ."ַעד ׁשֶ
  

ה ּמָ    ?ַעד כַּ
  

ָעאָאַמר  י ִאּלָ י  ָאַמר ַרּבִ    :ֲחִניָנאַרּבִ
ת ַרּתֵ ּיְ    .ַעד ׁשֶ

  
ַנן ָהָתם    :ּתְ

יל ַמִים" ַבל ְולֹא ִהטִּ טָּ ַעל ֶקִרי ׁשֶ    :ּבַ
יל  טִּ ּיַ    .ָטֵמא –ִלְכׁשֶ

י     :אֹוֵמר יֹוֵסיַרּבִ
   ,ָטֵמא –חֹוֶלה ּוְבָזֵקן ּבְ 

ֶיֶלד ּוְבָבִריא    . (מקוואות ח, ד) "ָטהֹור -ּבְ
  
ה - "ֶיֶלד" ּמָ    ?ַעד כַּ
  

ָעאָאַמר  י ִאּלָ י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
עֹוֵמד ַעל ַרְגלֹו ַאַחת ל ׁשֶ    .ְונֹוֵעל ִמְנָעלוֹ  ,ְוחֹוֵלץ ִמְנָעלוֹ  ,כָּ

  
י ֲחִניָנאָאְמרּו ָעָליו ַעל     :ַרּבִ

ָנה מֹוִנים ׁשָ ן ׁשְ ָהָיה ּבֶ    ,ׁשֶ
   ,ְוָהָיה עֹוֵמד ַעל ַרְגלֹו ַאַחת

   .ְונֹוֵעל ִמְנָעלוֹ  ,ְוחֹוֵלץ ִמְנָעלוֹ 
  

י ֲחִניָנאָאַמר     :ַרּבִ
ֵעת ִזְקנּוִתי ַיְלדּוִתי ֵהן ָעְמדּו ִלי ּבְ י ּבְ ַכְתִני ִאּמִ ּסָ ֶמן ׁשֶ ין ְוׁשֶ    .ַחּמִ

  
  
  

                                                        
ֲחצְֹצרוֹ  102 ל ּוְלהֹדֹות ַליהָוה ּוְכָהִרים קֹול ּבַ ִמיַע קֹול ֶאָחד ְלַהּלֵ ִרים ְוַלְמׁשֲֹרִרים ְלַהׁשְ ל ַליהָוה כִּ ַוְיִהי ְכֶאָחד ַלְמַחּצְ יר ּוְבַהּלֵ ִ ִים ּוִבְכֵלי ַהׁשּ י ת ּוִבְמִצְלתַּ י טֹוב ּכִ

ית ְיהָוה ִית ָמֵלא ָעָנן ּבֵ   ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַהּבַ

 רש"י
. אבל משיביא שתי שערות

מקמי הכי לא כדיליף לקמן איש 
   איש מזרעך וגו':

. שהשים במה דברים אמורים
פוסלות בהן: ירושלים קראת 
בית עולמים דמשחרבה לא 

יתר לשאר היתה אחריה ה
מקומות אבל קדושת שילה 
היתה אחריה היתר לבמות כל 

  ימי וב וגבעון:
. אפילו זקים ויהי כאחד

   במשמע:
. שצריכין לבשם את קול אחד

   קולם שיהא ראה כקול אחד:
. ידיו ורגליו רותתין שירתת

   מאין כח:
   . קודם טבילה:ולא הטיל מים

. שמא שאר לכשיטיל מים טמא
ח קרי ויוצא עם בפי האמה צחצו

מי רגלים ושכבת זרע מטמאה 
בכל שהוא אפילו בכעין חרדל 

   כדתן במסכת דה (דף מ.):
. דמעיקרא בילד ובבריא טהור

  פיק כוליה:
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        כד, בכד, בכד, בכד, ב .75
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

א ְזָקנֹו נִ " ִליַח ִציּבּור   -ְתַמּלֵ    ,ָראּוי ֵליָעׂשֹות ׁשְ
יָבה    ,ְוֵליֵרד ִלְפֵני ַהתֵּ

יו ּפָ א ֶאת ּכַ ָ    .ְוִליׂשּ
ר ָלֲעבֹוָדה ׁשֵ    ?ֵמֵאיָמַתי ּכָ
ָערֹות י ׂשְ תֵּ ִביא ׁשְ ּיָ ֶ    .ִמׁשּ

י    :אֹוֵמר ֶרּבִ
ִרים -אֹוֵמר ֲאִני  ן ֶעׂשְ ֵהא ּבֶ ּיְ    ."ַעד ׁשֶ

  
יָאַמר  א ַרּבִ    :ִחְסּדָ

יַמאי ַטְעָמא  ֶרּבִ    ?ּדְ
ְכִתיב ֲעִמידּו ֶאת" :ּדִ ית ה' ַוּיַ ַח ַעל ְמֶלאֶכת ּבֵ ָנה ָוַמְעָלה ְלַנּצֵ ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ ם ִמּבֶ    .ח)-(עזרא ג 103103103103"ַהְלִוּיִ

  
   ?ְוִאיָדךְ 

  
אִני ַח ׁשַ    .ְלַנּצֵ

  
ִתיב ם כְּ ְלִוּיִ    !ְוָהא ַהאי ְקָרא ּבִ

  
ְד  י כִּ ַע ַרּבִ ן ֵלִוי ְיהֹוׁשֻ    ,ּבֶ

ָאַמר  ן ֵלִויּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ם ָעה ְמקֹומֹות ִנְקְראּו ּכֲֹהִנים ְלִוּיִ ִרים ְוַאְרּבָ ֶעׂשְ    ,ּבְ

ֵני ָצדֹוק" :ְוֶזה ֶאָחד ֵמֶהן ם ּבְ    .טו), (יחזקאל מד 104104104104"ְוַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ
  
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְרֲעָך ְלדֹורֹוָתם""    – יז), ויקרא כא( 105105105105"ִאיׁש ִמּזַ

אן ָאַמר  י ֶאְלָעָזרִמּכָ    :ַרּבִ
סּול ָלֲעבֹוָדה -ָקָטן     .ּפָ

ם ֲאִפיּלוּ וַ     .תָּ
ר ָלֲעבֹוָדה ׁשֵ    ?ֵמֵאיָמַתי ּכָ
ָערֹות י ׂשְ תֵּ ִביא ׁשְ ּיָ ֶ    ,ִמׁשּ

ן  ֵהא ּבֶ ּיְ יִחין אֹותֹו ַלֲעבֹוד ַעד ׁשֶ ִריםֲאָבל ֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים ֵאין ַמּנִ    ."ֶעׂשְ
  
ַאְמֵריִא  א ּדְ    :יכָּ

י ִהיא -ָהא     ,ֶרּבִ
ָנן ֵלית ֵליּה  ֲאִפיּלוּ וַ  ַרּבָ סּול ּדְ    .ּפְ
  

ַאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיכָּ
ָנן ַרּבָ סּול ִמּדְ י ִאית ֵליּה ּפָ    ,ֶרּבִ

ָנן ִהיא -ְוָהא     ,ַרּבָ
ה  ִחּלָ לֹא -ּוְלַכּתְ    ,הּוא ּדְ

יֲעַבד  ָרה -ֲאָבל ּדִ ׁשֵ   .ֲעבֹוָדתֹו כְּ
  
  
  

                                                        
יאֵ  103 ַאְלתִּ ן ׁשְ ֶבל ּבֶ ִני ֵהֵחּלּו ְזֻרּבָ ֵ חֶֹדׁש ַהׁשּ ם ּבַ לִַ ית ָהֱאלִֹהים ִלירּוׁשָ ִנית ְלבֹוָאם ֶאל ּבֵ ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ָאר ֲאֵחיֶהם ַהּכֲֹהִנים ְוַהלְ ּוַבׁשּ ן יֹוָצָדק ּוׁשְ ם ְוָכל ל ְוֵיׁשּוַע ּבֶ ִוּיִ

י ַח ַעל ְמֶלאֶכת ּבֵ ָנה ָוַמְעָלה ְלַנּצֵ ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ ם ִמּבֶ ֲעִמידּו ֶאת ַהְלִוּיִ ם ַוּיַ לִַ ִבי ְירּוׁשָ ְ ִאים ֵמַהׁשּ   ת ְיהָוהַהּבָ
ָרֵא  104 ֵני ִיׂשְ ְתעֹות ּבְ י ּבִ ׁשִ ֶמֶרת ִמְקּדָ ְמרּו ֶאת ִמׁשְ ר ׁשָ ֵני ָצדֹוק ֲאׁשֶ ם ּבְ ְרֵתִני ְוָעְמדּו ְלָפַני ְלַהְקִריב ִלי ֵחֶלב ָוָדם ְוַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ ה ִיְקְרבּו ֵאַלי ְלׁשָ ל ֵמָעַלי ֵהּמָ

  ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה
ר ִיְהֶיה בֹו מּום לֹא ִיְקַרב ְלַהְקִריב ֶלֶחם ֱאלָֹהיו 105 ְרֲעָך ְלדֹרָֹתם ֲאׁשֶ ר ֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר ִאיׁש ִמּזַ ּבֵ   ּדַ

 רש"י
. לכל צרכיהם שליח ציבור

לתקוע שופר ולדות ולמות 
   פרס:

. אבל קטן משיביא שתי שערות
   לא דכתיב איש מזרעך כדלקמן:

דמשמע לעבוד . לצח שאי
   עבודות כבדות הצריכות יצוח:
. והא האי קרא בלוים כתיב

ואמרן בהו דאין פסלים אלא 
   בקול:

וזה אחד מהם והכהים הלוים 
. דע''כ צדוק כהן הוה בי צדוק

וקרי להו לביו לוים על שם 
שמשבט לוי הם ואי שמעתי 
לשון לוים שמשים כמו (במדבר 

   יח) וילוו עליך וגו':
. דהכי משמע איש ולא קטןאיש 

הוא דבעי מומא לאיפסולי ואשר 
יהיה בו מום לא יגש הא קטן 

   אפילו תם לא יגש:
. הוא אבל אין אחיו הכהים

דאין מיחין אותו אבל רבן לא 
   פסלוהו:

. איכא דאמרי הא רבי היא
דאמר לעיל אומר אי עד שיהיה 
בן כ' ואשמועין הכא דרבי גופיה 

בד ואפילו לא פסיל ליה בדיע
מדרבן אלא שאין אחיו הכהים 

   מיחין אותו לכתחלה:
ואיכא דאמרי לרבי פסול 

. אפילו בדיעבד עד שיהא מדרבן
   בן כ':

. מתיתין דמכשיר ליה אלא והא
שאין אחיו הכהים מיחין אותו 
רבן היא ואשמעין דאפילו רבן 
מודו דלכתחלה לא והא דמכשרו 

   לעיל בדיעבד:
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        כה, אכה, אכה, אכה, א    ––––    כד, בכד, בכד, בכד, ב .76
   ַמְתִניִתין

ְכֵלי ֶחֶרׂש  ִלים -ָטהֹור ּבִ ָכל ַהּכֵ    ,ָטֵמא ּבְ
ִלים  ָכל ַהּכֵ ְכֵלי ֶחֶרשׂ  -ָטהֹור ּבְ   .ָטֵמא ּבִ

  

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִלי ֶחֶרׂש "    ,ָטֵמא –ֲאִויר ּכְ

   .ָטהֹור –ְוַגּבֹו 
ִלים  ל ַהּכֵ    ,ָטהֹור –ֲאִויר ּכָ

ן     .ָטֵמא –ְוַגּבָ
  

ְכֵלי ֶחֶרׂש נִ  ִלים -ְמָצא ָטהֹור ּבִ ָכל ַהּכֵ    ,ָטֵמא ּבְ
ִלים  ָכל ַהּכֵ ְכֵלי ֶחֶרשׂ  -ָטהֹור ּבְ    ."ָטֵמא ּבִ

  
י י ִמיּלֵ    ?ְמָנַהּנֵ

  
ָנןּדְ  נּו ַרּבָ    :ּתָ
יוְ  - לג), (ויקרא יא 106106106106"ּתֹוכוֹ "" לֹא ָנַגע ַאף ַעל ּפִ    .ׁשֶ

ה אֹוֵמר  יַאתָּ לֹא ָנַגע אֹו ֵא  ַאף ַעל ּפִ ן ָנַגעׁשֶ א ִאם ּכֵ    ?ינֹו ֶאּלָ
ן ַאְבטּוְלמֹוס י יֹוָנָתן ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

א לג), (ויקרא יא "ּתֹוכוֹ " :ֶנֱאַמר    ,ְלַטּמֵ
א לג), (ויקרא יא "ּתֹוכוֹ " :ְוֶנֱאַמר ּמֵ    ,ִליטַּ

א  "ּתֹוכוֹ "ַמה  יָהָאמּור ְלַטּמֵ לֹא ָנַגע ַאף ַעל ּפִ    ,ׁשֶ
א ָהָאמּור ִליטַּ  "ּתֹוכוֹ "ַאף  יּמֵ לֹא ָנַגע ַאף ַעל ּפִ    ."ׁשֶ

  
   ?ְוָהָתם ְמָנָלן

  
י יֹוָנָתןָאַמר     :ַרּבִ

ֵלי ֶחֶרס   , ַהּתֹוָרה ֵהִעיָדה ַעל כְּ
ל   ,אכה    .ַוֲאִפיּלּו ָמֵלא ַחְרּדָ

  
  

ר ַאֲהָבה ָאַמר ֵליּה  א ּבַ    :ָרָבאלְ  ַרב ַאּדָ
ּבוֹ  א ִמּגַ ּמֵ ִלי ֶחֶרס ִמיּטַ    :ַקל ָוחֹוֶמרִמ  ,ִויֵהא כְּ

ן ּבָ ִאין ִמּגַ ּמְ ִאין ֵמֲאִויָרן ִמיּטַ ּמְ ֵאין ִמיּטַ ִלים ׁשֶ ל ַהכֵּ    ,ּוַמה כָּ
א ֵמֲאִוירֹו  ּמֵ יּטַ ּמִ ִלי ֶחֶרס ׁשֶ ּבוֹ  -כְּ א ִמּגַ ּמֵ ּטַ ּיִ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ

  
ִתיל ָעָליו" :ָאַמר ְקָרא ר ֵאין ָצִמיד ּפָ ִלי ָפתּוַח ֲאׁשֶ    טו), (במדבר יט 107107107107"ְוכֹל ּכְ

ּטּוְמָאתֹו קֹוֶדֶמת ְלִפְתחוֹ ֵאיזֶ  ִלי ׁשֶ    ?הּו כְּ
ִלי ֶחֶרס    .ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה כְּ

ִתיל ָעָליו  ָטֵמא -ְוִכי ֵאין ָצִמיד ּפָ    ,הּוא ּדְ
ִתיל ָעָליו     .ָטהֹור –ָהא ֵיׁש ְצִמיד ּפְ

  
  

ִאין ֵמֲאִויָרן ּמְ ִלים ִמיּטַ ל ַהכֵּ    ?ְוִיְהיּו כָּ
   :ַקל ָוחֹוֶמרִמ 

ִלי  א ֵמֲאִוירוֹ ּוַמה כְּ ּמֵ ּבֹו ִמיּטַ א ִמּגַ ּמֵ ֵאין ִמיּטַ    ,ֶחֶרס ׁשֶ
ן  ּבָ ִאין ִמּגַ ּמְ יּטַ ּמִ ִלים ׁשֶ ל ַהכֵּ ִאין ֵמֲאִויָרן -כָּ ּמְ יּטַ ּמִ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ

  
   :ָאַמר ְקָרא

ל ֶזה - (ויקרא יא, לג) "ּתֹוכוֹ "    ,ּתֹוכֹו ׁשֶ
ל ַאֵחר    .ְולֹא ּתֹוכֹו ׁשֶ

                                                        
ִלי ֶחֶרׂש ֲא  106 ּבֹרוּ ְוָכל ּכְ תֹוכֹו ִיְטָמא ְואֹתֹו ִתׁשְ ר ּבְ ר ִיּפֹל ֵמֶהם ֶאל ּתֹוכֹו ּכֹל ֲאׁשֶ   ׁשֶ
ִתיל ָעָליו ָטֵמא הּוא 107 ר ֵאין ָצִמיד ּפָ ִלי ָפתּוַח ֲאׁשֶ   ְוכֹל ּכְ

 רש"י
. הגיע טומאה לאוירו ולא אויר

   געה:
. אפילו געה טומאה וגבו טהור

   בגבו איו מקבל טומאה בכך:
. כל זמן אויר כל הכלים טהור

שלא געה בהן הטומאה אע''פ 
   שתלית באוירו:

. וכל כלי חרס אשר יפול תוכו
   מהם וגו':

. כשהכלי אמר תוכו לטמא
מטמא אוכלין שבתוכו דכתיב 

שר בתוכו (ויקרא יא) כל א
   יטמא:

. כשהכלי ואמר תוכו ליטמא
מקבל טומאה מן השרץ דכתיב 

   כל אשר יפול מהם אל תוכו:
מה תוכו האמור לטמא אע''פ 

. הכלי למה שבתוכו שלא גע
הוא מטמא כל אוכלין ומשקין 
התוין באוירו כדמפרש 

   לקמיה:
. לעין הורדת אף תוכו האמור

   טומאה לכלי:
   מאה בו:. טואע''פ שלא געה

  . דכתיב כל אשר בתוכו:העידה
. שהכלי איו ואפילו מלא חרדל

וגע בכולו אלא במה שסמוך 
לדפות והאמצעיים מיטמאין 
מן האויר ואי אתה יכול לומר 
שזה מטמא את זה שהרי אין 
כביצה בכל אחד ועוד אין אוכל 
מטמא אוכל ועוד אם כן זה שי 
וזה שלישי והשלישי לא יעשה 

   א את האמצעיים:רביעי לטמ
. ויהא כלי חרס מיטמא מגבו

   בגיעה:
. דתוכו גלי לך קרא מה מק''ו

שאין כן בשאר כלים וגבו בגיעה 
ליתי בק''ו מה כלי שטף שאין 
מיטמאין מאוירן בלא גיעה 
כדיליף לקמיה תוכו של זה ולא 

   תוכו של אחר:
. בגיעה כדכתיב מיטמאין מגבן

ו (ויקרא יא) וכל אשר יפול עלי
וגו' עליו משמע דגע ולא שא 

   גבו ולא שא אוירו:
. מדקפיד אפתיחה כלי פתוח

שמע מיה בכלי חרס קאי 
דאיזהו כלי שטומאתו קודמת 
לפתחו באיזה כלים הרגילה 
תורה את הטומאה להשכים 

   ולמהר ולבא דרך פתחו:
. דכתב לך הוי אומר זה כלי חרס

בגויה בדוכתא אחריתי אל 
   תוכו:

. יד פתיל עליוהא יש צמ
שמצומדת מגופתו עליו לפיו 

   יפה:
   . מגופו:פתיל
. ואף על פי שהוא באהל טהור

המת דקרא באהל המת מישתעי 
   אלמא לא טמא מגבו:

ומה כלי חרס שאין מיטמא 
  . כדאמרן:מגבו
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י  יְנהוּ  "ּתֹוכוֹ "ְוַהּנֵ ְרׁשִ    !ָהא ּדַ

  
ָעה  ִתיֵבי לג), (ויקרא יא "ּתֹוכוֹ "ַאְרּבָ    ,כְּ

   ,"ּתֹוךְ " "ּתֹוכוֹ "
   ,"ּתֹוךְ " "ּתֹוכוֹ "

   ,ְלגּוֵפיּה  –ַחד 
ָוהלִ  -ְוַחד  ֵזיָרה ׁשָ    ,ּגְ
ל ַאֵחר -ְוַחד  ל ֶזה ְולֹא ּתֹוכֹו ׁשֶ    ,ּתֹוכֹו ׁשֶ
ֶטףַוֲאִפ  ,ּתֹוכֹו ְולֹא ּתֹוְך ּתֹוכוֹ  -ְוַחד  ִלי ׁשֶ יל יּלּו כְּ    .108108108108ַמּצִ

  
  

ן ּבָ ִאין ִמּגַ ּמְ ִלים ִמיּטַ ל ַהכֵּ    ?ְולֹא ְיהּו כָּ
א ִמּתֹוָכן ּוִבְנִגיָעה ִמ     :ַקל ָוחֹוֶמרֶאּלָ

א ֵמֲאִוירֹו  ּמֵ יּטַ ּמִ ִלי ֶחֶרס ׁשֶ ּבוֹ  -ּוַמה כְּ א ִמּגַ ּמֵ    ,ֵאינֹו ִמיּטַ
ִאין ֵמֲאִויָר  ּמְ ֵאין ִמיּטַ ִלים ׁשֶ ל ַהכֵּ ן -ן כָּ ּבָ ִאין ִמּגַ ּמְ ֵאין ִמיּטַ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ

  
ִתיל ָעָליו ָטֵמא הּוא" :ָאַמר ְקָרא ר ֵאין ָצִמיד ּפָ ִלי ָפתּוַח ֲאׁשֶ    .טו), (במדבר יט 109109109109"ְוכֹל ּכְ

   ?"הּוא"ַהאי 
ִתיל ָעָליו  ִכי ֵאין ָצִמיד ּפָ    ,ָטֵמא -ּדְ
ִתיל ָעָליו     .ָטהֹור –ָהא ֵיׁש ָצִמיד ּפָ

ִלים ָהא ל ַהכֵּ ִתיל ֲעֵליֶהם ,כָּ ׁש ָצִמיד ּפָ ּיֵ ין ׁשֶ ִתיל ֲעֵליֶהם  ,ּבֵ ֵאין ָצִמיד ּפָ ין ׁשֶ ִאין –ּבֵ ּמְ   .ִמיּטַ
  
  

                                                        
 הגהות הב"ח 108

ִתיל ָעָליו ָטֵמא הּוא 109 ר ֵאין ָצִמיד ּפָ ִלי ָפתּוַח ֲאׁשֶ  ְוכֹל ּכְ

 רש"י
. חד לגופיה וחד הא דרשיהו

לגזירה שוה דאמר תוכו לטמא 
   כו':

כו . תרי תוארבעה קראי כתיבי
ובכל חד הוה מצי למיכתב תוך 

   וכתב תוכו:
. תוך האמור לטמא חד לגופיה

לגופיה אתא שיטמא הכלי כל 
אוכלין ומשקין שבאוירו אע''פ 

   שלא גע:
. ללמוד על הכלי וחד לג''ש

שיקבל טומאה מן האויר אע''פ 
שלא גע בו השרץ כדאמרין 
לעיל (דף כד:) אמר תוכו לטמא 

   כו':
תוכו ואפילו כלי תוכו ולא תוך 

. אם היה כלי מוח שטף מציל
בתוך כלי חרס ופי הפימי 
למעלה מפי החיצון כדמפרש 
בתורת כהים ואוכלים ומשקין 
בפימי וטומאה באויר החיצון 
אין האוכלין טמאין דלאו תוכו 
דכלי חרס יהו אלא תוך תוכו 
ואפילו כלי שטף מציל ולא 
מיבעיא פימי אם גם הוא של 

ציל דכיון דאיו מיטמא חרס דמ
מגבו לא טמא וחוצץ בפי 
הטומאה שבאויר החיצון אלא 
אפילו כלי שטף דמיטמא מגבו 
ואיכא למימר לא יחוץ בפי 
הטומאה מציל על האוכלין 
שבתוכו שהרי גם הוא לא טמא 
וחוצץ דאי משום דגע בחיצון 
חיצון ראשון הוא ואין כלי מקבל 
טומאה אלא מאב הטומאה ואי 

ום דקאי באויר כלי חרס מש
וכתיב וכל אשר בתוכו יטמא 
ה''מ אוכלין ומשקין אבל כלים 
אין מיטמאין דתיא בפסחים 
(דף כ.) יכול יהו כל הכלים 
מיטמאין מאויר כלי חרס ת''ל 
כל אשר בתוכו יטמא וסמיך ליה 
מכל האוכל אשר יאכל אוכל 
ומשקין מיטמאין מאויר כלי 
חרס ואין כל הכלים מיטמאין 

   מאויר כלי חרס:
. כל שאר כלים שאים כלי שטף

כלי חרס מיקרו כלי שטף על שם 
   שיש להם טהרה במקוה:

. עד שיפול אלא מתוכן ובגיעה
לתוכן ויגע בהן וימא דהאי אשר 
יפול עליו על שוליו ועל דופותיו 

   מתוכו קאמר:
מק''ו ומה כלי חרס שמיטמא 

   . בלא גיעה:מאוירו
אפילו בגיעה . אין מיטמא מגבו

   כו':
. אמר קרא וכל כלי פתוח

דמדאדכר פתיחה בכלי חרס 
קאמר וכתיב הוא למימרא דהאי 
הוא דתלייה רחמא בצמיד 
פתיל מכלל דאיך אפילו יש 
צמיד פתיל עליהן טמאין אלמא 

  מגבן טמאו:
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        בבבב----כה, אכה, אכה, אכה, א .77
   ַמְתִניִתין

ְכֵלי ֵעץ  כֹות -ָטהֹור ּבִ ְכֵלי ַמתָּ    ,ָטֵמא ּבִ
ְכֵל  כֹות ָטהֹור ּבִ ְכֵלי ֵעץ -י ַמתָּ   .ָטֵמא ּבִ

  

ָמָרא    ּגְ

נּו ַרּבָ     :ָנןּתָ
   ,ְטֵמִאין –ּגֹוְלֵמי ְכֵלי ֵעץ "

ׁשּוֵטיֶהן     .ְטהֹוִרין –ּפְ
כֹות  ֵלי ַמתָּ    ,ְטהֹוִרין –ּגֹוְלֵמי ּכְ

ׁשּוֵטיֶהן     .ְטֵמִאין –ּפְ
  

ְכֵלי ֵעץ  כֹות -ִנְמָצא ָטהֹור ּבִ ְכֵלי ַמתָּ    ,ָטֵמא ּבִ
כֹות  ְכֵלי ַמתָּ ְכֵלי ֵעץ -ָטהֹור ּבִ    .ָטֵמא ּבִ

  
ֵלי ֵעץ" ְוֵאּלּו ֵהן    :"ּגֹוְלֵמי ּכְ

ָעִתיד ל ׁשֶ    ,ָלׁשּוף   :ּכָ
ץ ּבֵ    ,ְלׁשַ
   ,ְלָגֵרר

ב    ,ְלַכְרּכֵ
טּוָנס    ,ְלָהִטיַח ּבְ

ר ן    :ְמחּוסַּ    ,ּכַ
   ,אֹו אֹוֶגן
   ,ָטֵמא –אֹו אֹוֶזן 

ר ֲחִטיָטה     .ָטהֹור –ְמחּוסַּ
  

ר ֲחִטיָטה" יָטא – "ְמחּוסַּ ׁשִ    !ּפְ
  

ָחק ְקִפי אלֹא ְצִריָכא ּדְ ַקּבָ    .ָזא ּבְ
  

כֹות    :ְוֵאּלּו ֵהן ּגֹוְלֵמי ְכֵלי ַמתָּ
ָעִתיד   כה,ב ל ׁשֶ    ,ָלׁשּוף^ :ּכָ

ץ ּבֵ    ,ְלׁשַ
   ,ְלָגֵרר

ר    ,ְלַכְרּכֵ
קּוְרָנס יׁש ּבְ    ,ְלַהּקִ

ר ן    :ְמחּוסַּ    ,ּכַ
   ,אֹו אֹוֶגן
   ,ָטהֹור –אֹו אֹוֶזן 

ּסּוי  ר ּכִ    ."ָטֵמא -ְמחּוסַּ
  

י ָנא ַהּנֵ י ,ַמאי ׁשְ ָנא ַהּנֵ    ?ּוַמאי ׁשְ
  

י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ
   .הֹוִאיל ּוְלָכבֹוד ֲעׂשּוִיין

  
   :ָאַמר ַרב ַנְחָמן

   .הֹוִאיל ּוְדֵמיֶהן ְיָקִרים
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיכָּ
ֵלי ֶעֶצם    .כְּ

  
א ַרב ַנְחָמן ְלַטְעֵמיּה     ,ְוַאְזּדָ

 רש"י
. שלא גמרה כל מלאכתן גולמי

כדמפרש ואזיל אבל גמרה 
   ישן:חקיקתן וראויין הן לתשמ

   . אפילו גמרה מלאכתן:פשוטיהן
. דאיתקש עץ לשק דכתיב טהורין

(ויקרא יא) מכל כלי עץ או בגד או 
עור או שק מה שק מטלטל מלא 

   וריקן אף כל מטלטל מלא וריקן:
. ולקמן גולמי כלי מתכות טהורין

   מפרש טעמא:
. אם גמרה כל פשוטיהן טמאין

מלאכתן דכלי מתכות לא איתקוש 
מאת כלי מתכות כתוב לשק וטו

בפרשת מדין (במדבר לא) אך את 
   הזהב ואת הכסף וגו':

. לשפשף בדבר המחליקן לשוף
ומצחצחן כמו שעושין בעשב 

   שקורין אשפריל''א:
. לשון משבצות מרמצן לשבץ

עשויין כמזלגים קטים כמו 
ומפקי ליה ברמצא דפרזלא 
במסכת דה (דף סב.) כלומר 

ות שמחוסרין לתקוע בהן מסמר
ומשבצות לוי כמו שעושים בארגז 

  השים:
   . ברהיטא להחליק:לגרר

. שחוקק בהן חקיקות לכרכב
גדולות וכרכוב כדרך שעושים 

   בכיסוי תיבות וספסלים:
. דג הוא כמו ששיו להטיח בטוס

באלו טרפות (לקמן סו:) אפוס 
ואטוס ושפין בעורו כלי עץ 
להחליק וכדאמר בסהדרין (דף 

   פשף בעור הדג:כ:) משיש
   . בסיס לישב עליו:או שמחוסר כן

. שפה לפיו כמו שעושין לכלי אוגן
   ששותין בו יין לוי:

. אש''א בלע''ז כמו שעושין אוזן
   לקופה ולפה:

. טהור דלאו כלי מחוסר חטיטה
   הוא:

. כלי שבדעתו דחק קפיזא בקבא
לחוק עד שיחזיק קבא חקק בו ג' 

ה לוגין ואע''פ שראוי למלאכ
הואיל ולשם קב התחיל בו ודעתו 

  להשלימו לא הוי גמר מלאכה:
   . בשופיא לימ''א בלעז:לשוף
   . במשבצות זהב לוי:לשבץ
. גרוטושיי''ר לשוף שייך לגרר

בכלי ברזל לגרר שייך בכלי זהב 
   וכסף:
   . בציורים שקורין יי''ל:לכרכר

. שיש בו פחיתות להקיש בקורס
   ופושטן בקורס:

ואיל ולא גמרה כל . הטהור
   מלאכת ויו ולקמן מפרש טעמא:

. שאין הכיסוי מחוסר כסוי טמא
ממלאכת הכלי שהכסוי כלי אחר 

   הוא ובלא כסוי הוא בויו:
. גולמי כלי מתכות מאי שא

דטהורין ומאי שא של עץ 
   דטמאין:

. הך דמתכת הואיל ולכבוד עשויין
הלכך לא חשיבי כלי למילתייהו 

   מלאכת כיבודן:עד שתגמר כל 
. ועד דעבידי הואיל ודמיהן יקרים

לוי לא חזו למילתייהו לימכר 
   ביוקר כראוי להם:

. דמיהם יקרים ואין כלי עצם
עשויין לכבוד לרב חמן הוו ככלי 

  מתכות ולר' יוחן הוו ככלי עץ:
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ָאַמר     :ַרב ַנְחָמןּדְ
לֵ  מוּ כְּ כֹות ּדָ ְכֵלי ַמּתָ    .י ֶעֶצם כִּ

  
ֵלי טּוְמָאה ְכֵלי ֶעֶצם ְמַקּבְ ַלל ּדִ    ?ִמכְּ

  
   ,ֵאין

ַתְנָיא    :ּדְ
ל" נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ י  ַרּבִ רֹוָקהַרּבִ ן ּבְ    :אֹוֵמר יֹוָחָנן ּבֶ

ְלמּוד לֹוַמר אוּ " :ַמה תַּ ְתַחּטָ ים ּתִ ה ִעּזִ    ?כ), (במדבר לא 110110110110"ְוָכל ַמֲעׂשֵ
יםְל  א ִמן ָהִעּזִ ָבר ַהּבָ ְרַנִים  :ָהִביא ּדָ    ,ִמן ַהּקַ

ָלַפִים    ,ּוִמן ַהטְּ
ִין ה ִמּנַ ֵהָמה ְוַחּיָ ָאר ּבְ    ?ׁשְ

ְלמּוד לֹוַמר ה" :תַּ    ."ְוָכל ַמֲעׂשֵ
ְלמּוד לֹוַמרַמה  ןּכֵ ם ִא  ים" :תַּ    ?"ִעּזִ

ָרט ְלעֹופֹות   ."ּפְ

                                                        
ִלי 110 ֶגד ְוָכל ּכְ אוּ  ְוָכל ּבֶ ְתַחּטָ ִלי ֵעץ תִּ ים ְוָכל ּכְ ה ִעּזִ   עֹור ְוָכל ַמֲעׂשֵ

 רש"י
. דכלי עצם מקבלים טומאה

   בתמיה והיכא רמיזא:
. להביא דבר הבא מן העזים

יהם ומטלפיהם דהא כלי מקר
עור בהדיא כתיב ברישא דקרא: 
מן הקרים גרסין ולא גרסין 

   ומן הקרים:
. כגון צפרי גריפו''ן פרט לעופות

   שעושין מהם כלים:
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        כה, בכה, בכה, בכה, ב .78
   ַמְתִניִתין

ֵקִדים  ְ ׁשּ יב ּבַ ִרים ַהַחּיָ תּוִקים -ַהּמָ ּמְ טּור ּבַ    ,ּפָ
תּוִקים  ּמְ יב ּבַ ִרים -ַהַחּיָ ּמָ טּור ּבַ   .ּפָ

  

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֵקִדים" ִרים  ׁשְ ים     :ַהּמָ יִבין –ְקַטּנִ    ,ַחּיָ

דֹוִלים  טּוִרין –ּגְ    .ּפְ
דֹוִלים   :ְמתּוִקים יִבין –ּגְ    ,ַחּיָ

ים  טּוִרין –ְקַטּנִ    .ּפְ
י יִ  ָמֵעאל ּבְ ַרּבִ י ׁשְ ּום  יֹוֵסיַרּבִ    :ָאִביואֹוֵמר ִמׁשּ

   .ִלְפטּור –ֶזה ָוֶזה 
   ."ֶזה ָוֶזה ְלִחּיּוב :ְוַאְמֵרי ָלּה 

  
ָעאָאַמר  י ִאּלָ    :ַרּבִ
י ֲחִניָנאהֹוָרה  ִצּפֹוִרי ַרּבִ    ,ּבְ

ִדְבֵרי ָהאֹוֵמר    ."ֶזה ָוֶזה ִלְפטּור" :כְּ
  

ָאַמר דֹוִלים ְלַמאי ָחזוּ  - "ּיּובֶזה ְוֶזה ְלִח " :ּוְלַמאן ּדְ    ?ּגְ
  

יָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ
ָקן    .ָהאּורַעל ְיֵדי הֹוִאיל ְוָיכֹול ְלַמּתְ

 רש"י
. במעשר שדרכן קטים חייבין

לאוכלן בקוטם קודם שיהו 
   מרים:

. שגמר מתוקים גדולים חייבין
   פריים:

דרך  . שאיןקטים פטורין
   אכילתן כך:

. קטים פטורים זה וזה לפטור
   בין מרים ובין מתוקים:

. גדולים בין מרים זה וזה לחיוב
ובין מתוקים ולקמן מפרש 

  גדולים מרים למאי חזו:
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        כו, אכו, אכו, אכו, א    ––––    כה, בכה, בכה, בכה, ב .79
   ַמְתִניִתין

ֶמד    :ַהתֶּ
לֹא ֶהֱחִמיץ  ר   -ַעד ׁשֶ ֶכֶסף ַמֲעׂשֵ ח ּבְ    ,ֵאינֹו ִניּקָ

ְקֶוה    .ּופֹוֵסל ֶאת ַהּמִ
ֶהֱחִמיץ  ֶ ח ּבְ   -ִמׁשּ רִניּקָ    ,ֶכֶסף ַמֲעׂשֵ

ְקֶוה    .ְוֵאינֹו ּפֹוֵסל ֶאת ַהּמִ
  

ִפין ּותָּ    :ָהַאִחין ַהׁשּ
ְלּבֹון  ּקָ יִבין ּבַ ַחּיָ ׁשֶ ֵהָמה -ּכְ ר ּבְ ֲעׂשַ טּוִרין ִמּמַ    ,ּפְ

ֵהָמה  ר ּבְ ַמֲעׂשַ יִבין ּבְ ַחּיָ ׁשֶ ְלּבֹון -ּכְ טּוִרין ִמן ַהּקָ   .ּפְ
  

ָמָרא    ּגְ

י ַמְתִניִתין    ?ַמּנִ
   ,י ְיהּוָדהלֹא ַרּבִ 

ָנן    .ְולֹא ַרּבָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
תֹו " ֵדי ִמּדָ ה ּוָמָצא ּכְ ִמּדָ ד ְוָנַתן ַמִים ּבְ טּור –ַהְמַתּמֵ    ,ּפָ
יוְ  יב ְיהּוָדה ַרּבִ    ."ְמַחּיֵ

י ָנן    ?ַמּנִ ב -ִאי ַרּבָ ֶהֱחִמיץ ַאף ַעל ּגַ    !ּדְ
י  ִאי ב -ְיהּוָדה ַרּבִ לֹא ֶהֱחִמיץ ַאף ַעל ּגַ    !ּדְ

  
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןר ָאַמ  ה ּבַ   :ַרּבָ

ֶהֱחִמיץ ַמֲחלֹוֶקת   ,אכו ׁשֶ    .ּבְ
י  ּוַמְתִניִתין    .ְיהּוָדהַרּבִ

  
יָאַמר ְוֵכן  י ֲחִניָנא ַרּבִ ַרּבִ    :יֹוֵסי ּבְ

ֶהֱחִמיץ ַמֲחלֹוֶקת ׁשֶ    .ּבְ
  
  

 רש"י
  מתי' 

. הא מי להכי התמד עד שלא החמיץ
תייה הכא משום דדמיא להך דלעיל 
אלא דעד השתא איירי בתרתי מילי 

והג בזו ומהשתא ודבר ה ווהג בזו אי
מיירי בחדא מילתא ויש בה חלוק 
פרקים ובזמן שדבר זה והג בה אין 
דבר זה והג בה ויש זמן שזה והג בה 
ואין זה והג בה: יין הוזכר לעין 
קיחת מעשר בירושלים ותת הכסף 
בכל אשר תאוה פשך וגו' מה הפרט 
מפורש פרי מפרי וגידולי קרקע 

דף כז:) ומים הוזכרו לעין בעירובין (
לפסול את המקוה בשלשה לוגין מים 
שאובין אם פלו לתוכן קודם 
שהומשכו בו ארבעים סאה ויין איו 

   פוסל את המקוה:
. מים התים בחרצים תמד

ולכשהחמיץ ותוסס עשה יין והתמד 
עד שלא החמיץ מים בעלמא הוא ווהג 
בו תורת פסול מקוה ואיו והג בו 

קיחת מעשר ולאחר שהחמיץ תורת 
יהוג בו קיחת מעשר ולא יהוג בו 

   פסול מקוה:
. וכן האחין השותפין כשחייבים כו'

   האחין שהן שותפין בירושתן:
כשחייבין בקלבון פטורים ממעשר 

. חלקו ולבסוף שתתפו חייבין בהמה
בקלבון כשמביאין שקליהן מביאין 
שי חצאי שקלים וותין שתי 

בון הוא לשון הכרע קלבוות והקל
שחייבין להכריע שקליהן ואם תו בין 
שיהם שקל שלם ותין שתי קלבוות 

   שהיה להן לשקול לחצאין:
. כל הולדים ופטורין ממעשר בהמה

להם כל ימי שותפותם שהשותפות 
פוטר ממעשר בהמה בבכורות בפרק 
בתרא (דף ו:) יהיה לך ולא של 
 שותפות והתם מוקי ליה להאי קרא

   במעשר ואע''ג דבבכורות כתיב:
. כגון אם וכשחייבין במעשר בהמה

לא חלקו מעולם חייבין במעשר בהמה 
לעשר כל הולדים להם כל ימי 
שותפותם דאמר התם יכול אפילו קו 
בתפוסת הבית תלמוד לומר יהיה 
ופטורין מן הקלבון לגמרי ששוקלין 
בין שיהם שקל שלם שממון אביהם 

יהם השוקל על ביו בחזקתו עומד ואב
או על אחד מבי עירו ופוטרו בשלו 
פטור מן הקלבון דתן בשקלים (פרק 
א משה ז) השוקל על יד עי או על יד 
שכו או על יד בן עירו פטור וביו מי 
אין מצות שקליהם עליו והוו ליה 

   כשכו ובן עירו:
  גמ' 

. ולא יותר שאם מצא יותר כדי מדתו
שר שהרי יש כאן הכל מודים שחייב לע

   יין:
. במעשר דכוליה ר' יהודה מחייב

פירא היא וחכמים פוטרים הואיל ולא 
וסף בו כלום אף על פי שיש בו טעם 

  יין איו כלום:
. אבל בשלא בשהחמיץ מחלוקת

החמיץ רבי יהודה מודה דלאו פירא 
   הוא ורבן אפילו בשהחמיץ פליגי:

. ובשלא ומתיתין רבי יהודה היא
א בעי רב חמן לאוקמי החמיץ ל

לפלוגתייהו ותיקום מתיתין כרבן 
דקסבר ר'' דכיון דכשלא מצא אלא 
כדי מדתו קא מיירי אי לא החמיץ לא 

  מחייב עליה רבי יהודה:
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        כו, אכו, אכו, אכו, א .80
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַנְחָמן ַרבָאַמר וְ  ה ּבַ    :ַרּבָ

ָק  ּלְ ֶמד ׁשֶ ר ּוְלַבּסֹוף ֶהֱחִמיץ ּתֶ ֶכֶסף ַמֲעׂשֵ ר -חֹו ּבְ    .ָקָנה ַמֲעׂשֵ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ֵפיָרא הּוא ָתא ְלַמְפֵרַע ּדְ ָלִאי ִמיּלְ    .ִאיּגְ
  

ֵני ָקּתָ א ַמְתִניִתין ּדְ    ,ֵאין – ֶהֱחִמיץ" :ֶאּלָ
   – "לֹא - לֹא ֶהֱחִמיץ

ְבֵקיּה ֲהָוה ַמֲחִמיץ ְלָמא ִאי ׁשַ    !ּדִ
  

   :הַרּבָ ָאַמר 
כֹוס ּנּו ּבְ יר ִמּמֶ ּיֵ ִ ׁשּ ׁשֶ    .ְולֹא ֶהֱחִמיץ ,כְּ

  
   :ָאַמר ָרָבא

י י  ?ָהא ַמּנִ ן נּוִרי ִהיאַרּבִ    .יֹוָחָנן ּבֶ
  

ְתַנן    :ּדִ
ה" לֹׁשָ ַפל ְלתֹוָכן קּוְרטֹוב ַיִין  ,לּוִגין ַמִים ָחֵסר קּוְרטֹוב ׁשְ ּנָ    ,ׁשֶ

ַמְרֵאה ַיִין    ,ּוַמְרֵאיֶהן ּכְ
   .לֹא ְפָסלּוהוּ  -ֶוה ְוָנְפלּו ְלִמְק 

ה לֹׁשָ ַפל ְלתֹוָכן קּוְרטֹוב ָחָלב   ,לּוִגין ַמִים ָחֵסר קּוְרטֹוב ׁשְ ּנָ    ,ׁשֶ
ַמְרֵאה ַמִים    ,ּוַמְרֵאיֶהן ּכְ

   .לֹא ְפָסלּוהוּ  -ְוָנְפלּו ְלִמְקֶוה 
ן נּוִרי י יֹוָחָנן ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְרֶאה    . ה)(מקוואות ז,  "ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ַהּמַ
יָלאו  ַתר ֲחזּוָתא ַאְזִליָנן ָאַמר ַרּבִ    ,יֹוָחָנן ּבָ

י ַתר ֲחזּוָתא ,ָהָכא ַנּמִ    ,ִזיל ּבָ
א ִניְנהוּ  ַהאי ַמּיָ    .ְוַטְעָמא ַוֲחזּוָתא ּדְ

  
  

י ֶאְלָעָזר ַרּבִ    ,ּוְפִליָגא ּדְ
יָאַמר ּדְ     :ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ין ָעָליו ִמ  -ַהּכֹל מֹוִדים  ֵאין ַמְפִריׁשִ קֹום ַאֵחרׁשֶ ן  ,ּמָ א ִאם כֵּ    .ֶהֱחִמיץֶאּלָ
לֹא ֶהֱחִמיץ ַמֲחלֹוֶקת :ָקָסַבר    .ּבְ

  
יּה ּוֵביּה  א ִמיּנֵ י ְיהּוָדה ֶאּלָ יב ַרּבִ אן לֹא ְמַחּיֵ    ,ְוַעד כָּ

   ,לֹא –ֲאָבל ֵמַעְלָמא 
טּור י ִמן ַהִחּיּוב ַעל ַהּפְ ְלָמא ָאֵתי ְלַאְפרּוׁשֵ טּור ַעל ַהִח  ,ּדִ   .ּיּובּוִמן ַהּפְ

  
  

 רש"י
. ומי שהמעות בידו יכול לאכלו חוץ קה מעשר

לירושלים מפי שתחללו על התמד דאילו לא החמיץ 
   ייהו ביד המוכר:הוו הך מעות קיימי בקדושת

. דבשעת לקיחה פירא הוה דכס בהם איגלאי מילתא
כח החרצים אלא שעדיין לא גמר וחילול מעליא הוא 

   שאם לא היה יין בחרצים לא היה מחמיץ לעולם:
. לא החמיץ אין קח בכסף מעשר אלא מתיתין דקתי

   ומשמע דאיה לקיחה והדמים קדושים ביד המוכר:
. היכא דליתיה קמן יזיל הוה מחמיץ דלמא אי שבקיה

בתר רובא ורובא מחמיצין הן ומדקתי אין קח ופוסל 
ש''מ כל כמה דלא החמיץ אע''פ שעתיד להחמיץ ההיא 

   שעתא מיהא לאו פירא הוא ולא הוי חלול:
   . מוכר זה בכוס ולא החמיץ:כששייר ממו

. מתיתין דקתי עד שלא החמיץ פוסל את רבא אמר
   יו קח בכסף מעשר ואע''ג דפירא הוא:המקוה וא

. דאזיל בתר חזותא ואמר קורטוב ר' יוחן בן ורי היא
חלב משלים לג' לוגים לפסול מקוה משום דיש לו מראה 
מים והכא מי אע''ג דפירא הוא עד שלא החמיץ הואיל 
וחזותיה מיא פוסל את המקוה ולגבי מעשר מי הואיל 

ורב חמן דאמר כרבן  וחזותיה וטעמא מיא איו קח
דאמרי קורטוב חלב לא משלים לפסול את המקוה ואף 
ע''ג דחזותא דכולהו מיא הוא והכא מי אע''ג דחזותיה 
מיא הואיל ופירא הוה לא פסיל מקוה ולגבי מעשר מי 

   קח:
. דאע''ג דאיכא שלשה לוגין שלמים כיון לא פסלוהו

   דחזותייהו דחמרא לא פסלי:
. קורטוב שפל לתוכן קורטוב חלב שלשה לוגין חסר

   שאיו דוחה את מראה המים:
. כיון דליכא שיעורא במיא לא ומראיהן כמראה מים

   פסלי דרבן תרתי בעו שיעורא וחזותא:
. דכי היכי דאזלת ברישא בתר הכל הולך אחר המראה

חזותא ואמרת לא פסלוהו סיפא מי זיל בתר חזותא 
   ואימא פסלוהו:
רבא הוא דמסיים לה למילתיה ן כו'לאו א''ר יוח .

   דאוקי מתיתין כרבי יוחן בן ורי:
. דתמד עד שלא החמיץ ואע''פ שעתיד והכא מי

להחמיץ והשתא פירא הוא הואיל וחזותיה מיא פסיל 
מקוה ואיו קח ורב חמן כרבן דאף ע''ג דחזותיה מיא 
לא פסיל דתרתי בעין לפסול מקוה [שיעורא וחזותא] 

א והא פירא הוא ולעקח דאפירא קפיד רחמ ין מעשר
והכא לא בעי תרתי ולבי מהסס [משום דרישא משמע 
דאזיל בתר חזותא וסיפא משמע דלא אזיל בתר חזותא] 
וראה בעיי דרבא חסר קורטוב תי ברישא ומשום 
דליכא שיעורא קאמר תא קמא לא פסלוהו אבל שלשה 

ן פסלי דרבן לא לוגין שלמים אפילו מראיהן כמראה יי
קפדי אחזותא כלל והשתא מיתוקמא שפיר דרב חמן 
[דאזיל בתר בסוף אף ע''ג דהשתא חזותא מיא דאמר 
כת''ק דלא אזיל בתר חזותא ורבא דאמר כר''י] (דאמר 
כרבן) והכי אמרין בפרק קמא דמכות אליבא דרבא 
דחסר קורטוב תין ברישא ות''ק לא זו אף זו קאמר 

ן ורי ארישא מי פליג ואתא למימר דאפילו ור' יוחן ב
שלשה לוגין שלמים ומראיהן כמראה יין לא פסלי 
ובסיפא אף ע''ג דליכא שלשה לוגין שלמים מים הואיל 

   דאיכא מראה מים פסלי:
. הא דאמר רב חמן לעיל בשהחמיץ ופליגא דר' אלעזר

   מחלוקת פליגא אדר' אלעזר:
   . אפילו רבי יהודה:הכל מודים

   . מתמד אחר:אין מפרישין עליו ממקום אחרש
. תמד זה שהוא בא לתקן ולהפריש אלא א''כ החמיץ

עליו ממקום אחר ומדקאמר ר' אלעזר אליבא דרבי 
יהודה דאין מפרישין עליו ממקום אחר מכלל דמחייב 
ליה רבי יהודה בלא החמיץ ואתא רבי אלעזר 
לאשמועין דעד כאן לא מחייב ליה רבי יהודה אלא 
מייה וביה אבל ממקום אחר אפילו הוא כיוצא בו שלא 
החמיץ לא שמא זה עתיד להחמיץ והוי פירא וזה אין 
עתיד להחמיץ וקא מפריש מן הפטור על החיוב או מן 
החיוב על הפטור והמפריש מן הפטור על החיוב אוכל 
טבל שהרי אין שם מעשר חל על מעשרותיו שאיו ראוי 

הפריש עליו והמפריש מן לכך ומצא שלא תקן זה ש
החיוב על הפטור מאכיל טבל לכהן שהרי אין שם 
תרומה חלה עליו כיון שזה שהוא מפריש עליו א''צ לכך 
מצא שותן לו מטבל זה החייב בתרומה ומאכילו לכהן 
על חם וטבל במיתה אף לכהן כדאמרין באלו הן 

  השרפין (סהדרין פג.):
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        בבבב----כו, אכו, אכו, אכו, א .81
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶמד"    :ַהתֶּ
לֹא ֶהֱחִמיץ    כו,ב ַמִים^ -ַעד ׁשֶ יקֹו ּבְ ִ    ,ַמׁשּ

ֶהֱחִמיץ  ֶ ַמִים -ִמׁשּ יקֹו ּבְ ִ    ."ֵאין ַמׁשּ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ַמִים ְטהֹוִרים דֹו ּבְ ּמְ ּתִ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ    ,ְוִנְטְמאוּ  ,לֹא ׁשָ

ָרא     .לֹא –ֲאָבל ְטֵמִאים ֵמִעיּקָ
  

ִביָההָאַזל  ִתיל ַרב ּגְ י כָּ יּה ּדְ  ,ִמּבֵ א ַקּמֵ ַמְעּתָ יָאְמָרּה ִלׁשְ ִ    .ַרב ַאׁשּ
ָנא לֹא ַמאי ׁשְ ָרא ּדְ    ?ְטֵמִאין ֵמִעיּקָ
ַאְמִריָנן ֵאי  :ּדְ ּתָ ְכֵני ּתַ יֵרי ׁשָ א ַיּקִ ַמּיָ יֵדי ּדְ    ,ַאּיְ

ֵעיל    ,ּוֵפיָרא ָקֵפי ִמּלְ
ָק  ָ אְולֹא ָקא ַסְלָקא ְלהּו ַהׁשּ    ,ה ְלַמּיָ

י ִאי ָהִכי    !ְטהֹוִרים ּוְלַבּסֹוף ִנְטְמאּו ַנּמִ
ֵלי א ְמַבְלּבְ    ,ֶאּלָ

י ֵלי ָהִכי ַנּמִ   .ְמַבְלּבְ
  
  

 רש"י
א . אם טמא דמימשיקו במים
   בעלמא הוא:

. משהחמיץ אין משיקו במים
דחמרא הוא וכלים ואדם יתה 
להם תורת טהרה במקוה אבל 
באוכל ומשקה לא אמר בהן 
טבילה ומים מיטהרים בהשקה 
שאם יש לו מים יפים לשתיה 
וטמאו ותן בכלי ומשקען במי 
המקוה עד שושקין המים והוי 
חיבור ובטלי לגבי מקוה 

עה בקרקע כתרומה טמאה שזר
שבטלה טומאתה והיא טהורה 
והכי מפרש בכל שעה (פסחים דף 
לד.) אבל יין במים לאו זריעה 

   היא דטעמא לא בטיל:
   . דמשיקו במים:לא שו

. ורב אבל טמאין מעיקרא לא
   גביהה פריך עלה מאי שא:

. כלומר טעמא דהא לשמעתא
   מתיתין בעא מייה מרב אשי:

   . כבדין:יקירי
ויצף הברזל מתרגמין .: צף קפי

   וקפא פרזלא (מלכים ב ו):
. הכל יחד המים והיין מבלבלי

של תמד הלכך מהיא ליה 
  השקה:
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        כו, ב כו, ב כו, ב כו, ב  .82
   ַמְתִניִתין

ׁש ֶמֶכר  ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ    ,ֵאין ְקָנס -ּכָ
ׁש ְקָנס  ּיֵ   .ֵאין ֶמֶכר -ְוָכל ָמקֹום ׁשֶ

  

ָמָרא    ּגְ

   :ַרב ָאַמר ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ְבֵרי  י ֵמִאירזֹו ּדִ    ,ַרּבִ

ְמקֹום ֶמֶכר :ֲאָבל ֲחָכִמים ָאְמרוּ     .ֵיׁש ְקָנס ּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ִביא " תָּ ת יֹום ֶאָחד ַעד ׁשֶ ה ִמּבַ יְקַטּנָ תֵּ ָערֹות ׁשְ    .ׂשְ

ִביא  -ֵיׁש ָלּה ֶמֶכר ְוֵאין ָלּה ְקָנס  תָּ ֶ יִמׁשּ תֵּ ָערֹות ׁשְ ֵגר ,ׂשְ יּבָ תִּ    .ַעד ׁשֶ
   ,ׁש ָלּה ְקָנס ְוֵאין ָלּה ֶמֶכריֵ 

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    ,ַרּבִ
ָהָיה  י ֵמִאירׁשֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ׁש ֶמֶכר  ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ    ,ֵאין ְקָנס -ּכָ
ׁש ְקָנס  ּיֵ    .ֵאין ֶמֶכר -ְוָכל ָמקֹום ׁשֶ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ת  ה ִמּבַ לׁש ְקַטּנָ יּבָ  ׁשָ תִּ ִנים ְויֹום ֶאָחד ַעד ׁשֶ    ."ֵגר ֵיׁש ָלּה ְקָנסׁשָ

   ?!לֹא –ֶמֶכר  ,ֵאין –ְקָנס 
ְמקֹום ֶמֶכר :ֵאיָמא   .ַאף ְקָנס ּבִ

  
  

 רש"י
  מתי' 

. כל זמן כל מקום שיש מכר
שהבת קטה ואביה זכאי 

   למוכרה:
. אם אסה או תפתתה אין קס

אין לאביה חמשים כסף דערה 
כתיב (דברים כב) ותן האיש 

לאבי הערה  השוכב עמה
   חמשים כסף:

. דהייו וכל מקום שיש קס
  כשהיא ערה:

. דתיא בערכין (דף אין מכר
כט:) יכול ימכור אדם בתו 
כשהיא ערה אמרת ק''ו ומה 
מכורה כבר יוצאה עכשיו 
בסימי ערות שאיה מכורה 

   איו דין שלא תימכר:
  

  גמ' 
. דאמר קטה אין זו דברי ר''מ

ומרים יש לה קס אבל חכמים א
לה קס לקטה וטעמא מפרש 
בכתובות (דף מ:) כל מקום 
שאמר ער בלא ה''א אפילו 

   קטה במשמע:
. ראויה לביאה: בת שלש שים

הכי גרסין קטה מבת יום אחד 
עד שתביא שתי שערות יש לה 
מכר ואין לה קס וחכמים 
אומרים קטה בת ג' שים שהיא 

   ראויה לביאה יש לה קס:
בתמיה והלא קטה  .מכר לא

   היא עד שתביא שתי שערות:
. יש לה ואע''פ אימא אף קס

שיש מכר משתראה לביאה עד 
שתביא ב' שערות וקודם 
שתראה לביאה יש מכר ואין 
קס ומשתביא שתי שערות ועד 
שתיבגר יש קס ולא מכר ובין 

  בגרות לערות ששה חדשים:
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        כו, ב כו, ב כו, ב כו, ב  .83
   ַמְתִניִתין

ׁש ֵמיאּון  ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ    ,ֵאין ֲחִליָצה -ּכָ
ׁש ֲחִליָצה  ּיֵ   .ֵאין ֵמיאּון -ְוָכל ָמקֹום ׁשֶ

  

ָמָרא    ּגְ

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ְב  י ֵמִאירֵרי זֹו ּדִ    ,ַרּבִ

   :ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים
ְמקֹום ֲחִליָצה    .ֵיׁש ֵמיאּון ּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ת ְמָמֶאֶנת"    ?ַעד ָמַתי ַהּבַ
ָערֹות י ׂשְ תֵּ ִביא ׁשְ תָּ    ,ַעד ׁשֶ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י     :אֹוֵמר ְיהּוָדהַרּבִ

ָבן חֹור ַעל ַהּלָ ָ ה ַהׁשּ ְרּבֶ ּיִ   ."ַעד ׁשֶ
  
  

 רש"י
  מתי' 
. ביתומה שקדשוה אמה מיאון
חיה ואפילו לדעתה יכולה או א

למאן ויוצאה בלא גט עד שתביא 
שתי שערות וכל ימי קטותה 
איה ראויה לחליצה אם יבמה 
היא דאיש כתיב בפרשה ואם לא 
יחפוץ האיש ומקשין אשה 
לאיש ומשראית לחליצה איה 

   יכולה למאן:
  

  גמ' 
. דאמר ערה לא זו דברי ר''מ

   ממאת:
 . דאפילו ערהבמקום חליצה

   יכולה למאן:
. שיוקף אותו עד שירבה השחור

מקום בשער ובמסכת דה (דף 
ב:) מפרש לא שירבה ממש אלא 
שיהו שתי שערות ארוכות 
שוכבות וראה כמו שריבה 

  השחור:
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        כו, ב כו, ב כו, ב כו, ב  .84
   ַמְתִניִתין

ִקיָעה  ׁש תְּ ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ ָלה -ּכָ    ,ֵאין ַהְבּדָ
ָלה  ׁש ַהְבּדָ ּיֵ ִקיָעה -ְוָכל ָמקֹום ׁשֶ    .ֵאין תְּ

ָחל ִלְהיֹות יֹום טֹוב תּבְ  :ׁשֶ ּבָ יִלין - ֶעֶרב ׁשַ    ,ּתֹוְקִעין ְולֹא ַמְבּדִ
תּבְ  ּבָ יִלין ְולֹא ּתֹוְקִעין - מֹוָצֵאי ׁשַ    .ַמְבּדִ

יִלין יַצד ַמְבּדִ    ?ּכֵ
ין קֹוֶדׁש ְלקֹוֶדׁש  יל ּבֵ ְבּדִ    .ַהּמַ

י     :אֹוֵמר ּדֹוָסאַרּבִ
ל ין קֹוֶדׁש ָחמּור ְלקֹוֶדׁש ַהּקַ   .ּבֵ

  

ָמָרא    ּגְ

   ?ֵהיֵכי ּתֹוֵקַע 
  

   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ִקיָעה ,ּתֹוֵקַע     .ּוֵמִריַע ִמּתֹוְך ּתְ

  
יוְ     :ָאַמר ַרב ַאּסֵ

יָמה ַאַחתּתֹוֵקַע ּוֵמִרי ְנׁשִ    .ַע ּבִ
  

יַאְתִקין  יּה  ַרב ַאּסֵ ַמְעּתֵ ׁשְ הּוַצל כִּ    .ּבְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ָחל ִלְהיֹות ּבְ  יֹום טֹוב" תׁשֶ ּבָ    ."ּתֹוְקִעין ְולֹא ְמִריִעין - ֶעֶרב ׁשַ

ָלל    .ַמאי ָלאו לֹא ְמִריִעין כְּ
  

   ,ַרב ְיהּוָדה ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה  ,לֹא
י ְמָתֵר     .ץ ְלַטְעֵמיּה ְוַרב ַאּסֵ

  
ְפֵני ַעְצָמּה  - "ַרב ְיהּוָדה ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה " ִקיָעה ,לֹא ְמִריִעין ּבִ א ִמּתֹוְך ּתְ    .ֶאּלָ
  
ֵרץ ְלַטְעֵמיּה " י ְמּתָ יָמה ַאַחת - "ְוַרב ַאּסִ ְנׁשִ א ּבִ ימֹות ֶאּלָ י ְנׁשִ ּתֵ ׁשְ   .לֹא ְמִריִעין ּבִ
  
  

 רש"י
  מתי' 
. ערבי שבתות וימים תקיעה

טובים להבטיל את העם מן 
המלאכה ובין השמשות תוקעין 

   להבדיל בין קדש לחול:
. בתפלה ועל הכוס לההבד

   במוצאי שבתות וימים טובים:
. אע''פ שגם היום יו''ט תוקעין

היה ואין בו מלאכה תוקעין 
   להבדיל ממלאכת אוכל פש:

. מפי שהכס ולא מבדילין
   חמור מן היוצא:

חל להיות במוצאי שבת 
. לפי שהיוצא חמור מן מבדילין

   הכס ותקיעה אין כאן:
בת ליום . בין שכיצד מבדילין

   טוב כשהוא במוצאי שבת:
  

  גמ' 
. ביו''ט שבע''ש היכי תוקע

כשהוא תוקע להבדיל בין קדש 
לחול דבעי שיוי משאר ערבי 
שבתות שהרי אין קדושה 
הכסת חמורה מקדושה 

   דיוצאה כל כך:
. קודם שיסיים מתוך תקיעה

   התקיעה הוא מריע בסופה:
. ומכל מקום בשימה אחת

  ם:מפסיק הוא ביתיי
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ת" ּבָ    .יִלין ְולֹא ּתֹוְקִעיןַמְבּדִ  - ּוְבמֹוָצֵאי ׁשַ

יִלין יַצד ַמְבּדִ    ?ּכֵ
ין קֹוֶדׁש ְלקֹוֶדׁש  יל ּבֵ ְבּדִ    .ַהּמַ

י ּדֹוָסא    :אֹוֵמר ַרּבִ
ל ין קֹוֶדׁש ָחמּור ְלקֹוֶדׁש ַהּקַ    ." ּבֵ

  
   ?ֵהיָכא ָאַמר ָלּה 

  
ֲחִתיָמָתּה  ָאַמר ַרב    .ְיהּוָדה ּבַ

  
ֲחִתיָמָתּה  :ַרב ַנְחָמןְוֵכן ָאַמר     .ּבַ

  
ַרב ִאיִדיוְ  ֵריּה ּדְ ת ּבְ ׁשֶ    :ָאַמר ַרב ׁשֵ

ְפִתיָחָתּה     .ַאף ּבִ
  

וֵתיּה  ּוָ    .ְוֵלית ִהְלְכָתא כַּ
  

 רש"י
. להאי בין קדש היכא אמר לה

   לקדש:
. של הבדלה אבל בחתימתה

בפתיחתה הוא אומר בין קדש 
   לחול וכך או והגים:

. מתחיל המבדיל אף בפתיחתה
   בין קדש לקדש בין אור לחושך:

. שהרי ולית הלכתא כוותיה
למות סדר הבדלות הוא בא 
בתחלה והבדלה דכתיבה 

בה באורייתא בקודש וחול כתי
וכרבי דוסא מי לית (ליה) 
הלכתא דלא מזלזלין ביום טוב 

   לקרותו קודש הקל:
. אפ''ה אמרין בין באמצע שבת

יום השביעי אע''ג דלא שייך יום 
   השביעי הכא כלל:

. האמורות בתורה סדר הבדלות
הוא מוה ולהבדיל בין הקדש 
וגו'. ויבדל בין האור ובין 
החושך. ואבדיל אתכם מן 

היות לי ובין יום העמים ל
השביעי כו' הייו בין קדש לחול 
ומשום דבעי למימר מעין 

  חתימה סמוך לחתימתה:
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ל" ין קֶֹדׁש ָחמּור ְלקֶֹדׁש ַהּקַ י ּדֹוָסא אֹוֵמר ּבֵ    ."ַרּבִ
  

ֵתיּה  ּוָ    .ְוֵלית ִהְלְכָתא כַּ
  

יָאַמר     :ֵזיָרא ַרּבִ
ֶא  יֹום טֹוב ָחל ִלְהיֹות ּבְ תׁשֶ ּבָ ין קֶֹדׁש ְלחֹול   :אֹוֵמר ,ְמַצע ׁשַ יל ּבֵ ְבּדִ    ,ַהּמַ

ךְ     ,ּוֵבין אֹור ְלחֹׁשֶ
ים ָרֵאל ָלַעּמִ    ,ּוֵבין ִיׂשְ

ה ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ    .ּוֵבין יֹום ַהׁשּ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

לֹות הּוא מֹוֶנה   .ֵסֶדר ַהְבּדָ
        הדרן עלך הכל שוחטיןהדרן עלך הכל שוחטיןהדרן עלך הכל שוחטיןהדרן עלך הכל שוחטין

  
  
  
  


