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    """"ַהׁשֹּוֵחטַהׁשֹּוֵחטַהׁשֹּוֵחטַהׁשֹּוֵחט""""    ––––' ' ' ' בבבבפרק פרק פרק פרק     חוליןחוליןחוליןחוליןמסכת מסכת מסכת מסכת 
        כז, א כז, א כז, א כז, א  .1

   ַמְתִניִתין   ,אכז

ֹוֵחט    :ַהׁשּ
עֹוף    ,ֶאָחד ּבְ

ְבֵהָמ  ַנִים ּבִ ָרה -ה ּוׁשְ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ    .ׁשְ
ל ֶאָחד  מֹוהוּ  –ְורּוּבֹו ׁשֶ    .ּכָ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
וִריִדין חֹוט ֶאת ַהּוְ ׁשְ ּיִ    .ַעד ׁשֶ

עֹוף    ,ֲחִצי ֶאָחד ּבָ
ְבֵהָמה  סּוָלה -ְוֶאָחד ָוֵחִצי ּבִ ִחיָטתֹו ּפְ    .ׁשְ

עֹוף    ,רֹוב ֶאָחד ּבְ
ְבֵהָמה  ַנִים ּבִ ִח  -ְורֹוב ׁשְ ָרהׁשְ ׁשֵ   .יָטתֹו ּכְ

  

ָמָרא    ּגְ

ֹוֵחט"    – "ַהׁשּ
יֲעַבד     ,ֵאין –ּדִ

ה  ִחּלָ    .לֹא –ְלַכּתְ
ְבֵהָמה" ַנִים ּבִ ה לֹא - "ׁשְ ִחּלָ חֹוט ְוֵליִזיל ?!ְלַכּתְ ה ִלׁשְ ּמָ    ?!ַעד כַּ
  

ִעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
עֹוף"ַא     ."ֶאָחד ּבָ
  

ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
מ"ַא  ל ֶאָחד ּכָ    ."ֹוהוּ רּוּבֹו ׁשֶ
  
  

 רש"י
  מתי' 

. בגמרא השוחט שחיטתו כשרה
פריך שים בבהמה מאי לשון . 
דיעבד שייך ביה אלא כמה 

   ישחוט וילך:
   . בגמרא תי טעמא:אחד בעוף

. של כל אחד ורובו של אחד
   ואחד:
. חוטי הצואר שמקלחין וורידין

את הדם ובגמרא (לקמן דף כח:) 
מפרש דאעוף קאי ומשום 

   להוציא את הדם:
. בגמרא (שם רוב אחד בעוף כו'

דף כט.) פריך הא תא ליה 
   רישא:

  
  גמ' 

. על כרחך דיעבד משמע השוחט
לכך קשיא לן ב' בבהמה ה

   לכתחלה לא סגי בהכי בתמיה:
. קאי השוחט אאחד בעוף

דלכתחלה אצרכוה רבן תרוייהו 
משום הרחקה לעבירה דלמא לא 

  אתי למיעבד רובא דחד:
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            בבבב----כז, אכז, אכז, אכז, א .2
   (כמ"ש ִסיָמן) 

  
ֲהָנאָאַמר     :ַרב ּכַ

אר ּוָ ִהיא ִמן ַהּצַ ִחיָטה ׁשֶ ִין ִלׁשְ    ?ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ָקר" :ׁשֶ ן ַהּבָ ַחט ֶאת ּבֶ הוּ  - ה), (ויקרא א 111111111111"ְוׁשָ ח ַחּטֵ ָ ׁשּ קֹום ׁשֶ    .ִמּמָ

  
ַהאי  אי ּדְ הוּ 'ִמּמַ ַדּכּוֵיי הּוא 'ַחּטֵ ָנא ּדְ    ?ִליׁשְ

  
ִית" :ְכִתיבּדִ  א ֶאת ַהּבַ    .נב), (ויקרא יד 112112112112"ְוִחּטֵ
  

ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר" :ֵמָהָכא ַחּטְ    .ט), (תהילים נא 113113113113"ּתְ

  
ָנבוֹ  :ְוֵאיָמא    !ִמּזְ

  
ח" ִעיָנן - "ׁשָ קּוף ּבְ ּזָ ָלל ׁשֶ   , ִמכְּ

ח ְועֹוֵמד הּוא    .ְוָהא ׁשָ
  

   !ֵמָאְזנוֹ  :ְוֵאיָמא
  

ִע  ֶפׁש ּבְ ם ַהּנֶ א ,יָנן ּדַ    .ְוֵליכָּ
  

ֶפׁש  :ְוֵאיָמא ם ַהּנֶ ָקַרע ְוָאִזיל ַעד ּדַ    !ּדְ
  

יה  :114114114114ְותוּ  ִהּיָ    ,ׁשְ
ָרָסה    ,ּדְ
   ,ֲחָלָדה

  ,ַהְגָרָמה
   ?ְמָנָלן –ְוִעיּקּור 

  
ָמָרא א ּגְ    ,ֶאּלָ

ָמָרא י ּגְ אר ַנּמִ ּוָ ִחיָטה ִמן ַהּצַ    .ׁשְ
  

   ?ּוְקָרא ְלַמאי ָאָתא
  

לֹא לְ  יְסְטָראּדְ ָייּה ּגִ ּוְ    .ׁשַ
  

   :ָאַמר ַרב ֵייַמר
הוּ  - כא), (דברים יב 115115115115"ְוָזַבְחּתָ " :ָאַמר ְקָרא ב ַחּתֵ ּזָ קֹום ׁשֶ    .ִמּמָ

  
ַבר הּוא ִמּתְ ָנא ּדְ הּו ִליׁשְ ַהאי ַחּתֵ ַמע ּדְ    ?ַמאי ַמׁשְ

  
ְכִתיב ָחת" :ּדִ יָרא ְוַאל ּתֵ    .כא), (דברים א 116116116116"ַאל ּתִ

  
   !מוֹ ֵמחֹוְט  :ְוֵאיָמא

  
ִעיָנן    ,ָזב ַעל ְיֵדי ִחּתּוי ּבְ

                                                        
זְ  111 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
א ֶאת ַהבַּ  112 ִני ַהּתֹוָלַעתְוִחּטֵ ה ּוְבֵעץ ָהֶאֶרז ּוָבֵאזֹב ּוִבׁשְ ּפֹר ַהַחּיָ ים ּוַבּצִ ִים ַהַחּיִ ּפֹור ּוַבּמַ ַדם ַהּצִ   ִית ּבְ
ין 113 ֶלג ַאְלּבִ ֶ ֵסִני ּוִמׁשּ ַכּבְ ֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר תְּ ַחּטְ   תְּ
על רב כהא (רש"י) או תחילת תשובת רב תוספות (ד"ה ותו) גורס כאן "וליטעמיך". "מ האם מדובר כאן בקושיא וספת  114

  כהא
ָקְרָך ּוִמּצֹאְנָך ֲאׁשֶ  115 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 
יָרא וְ  116 ר ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ֲאבֶֹתיָך ָלְך ַאל תִּ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ָחתְרֵאה ָנַתן ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְלָפֶניָך ֶאת ָהָאֶרץ ֲעֵלה ֵרׁש ּכַ   ַאל תֵּ

 רש"י
   . מן הגרון:מן הצואר

   . שכופף:ששח
. הכשירהו לאכילה חטהו

וטהרהו לישא אחריא חטהו 
הוציא את דמו וקהו ולהאי 

ישא גרסין חטהו לישא ל
דדכויי הוא וללישא קמא 

   גרסין דאכשורי הוא:
   . שכפוף תמיד:ואימא מזבו

. משמע כופף ולא כפוף ששח
   מכלל שבדרך הליכתו הוא זוקף:

. שהוא כופפה כשהוא מאזו
   רוצה:

. דהא בקדשים כתיב דם הפש
ודם הפש בעין לזריקה דכתיב 

כם דמו בפשו הוא ואי תתיו ל
על המזבח וגו' דם שהפש יוצאה 

   בו מכפר:
ה''ג ותו שהייה דרסה חלדה 

   . ולא גרסין וליטעמיך:כו'
. כיון דהלכות וקרא למאי אתא

   שחיטה הלכה למשה מסיי הן:
. שלא דלא לשוייה גיסטרא

יחתוך כל המפרקת לשים דהכי 
משמע חטהו הוצא את דמו ותו 
לא ולאידך לישא הכשר אכילתו 

ו הסימין ותו לא לישא דהיי
אחריא דלא לשוויה גיסטרא 
שלא ידרוס אע''ג דהלכות 
שחיטה הלכה למשה מסיי הם 
יש מהם שכתבו כגון דרסה 
דמפקין לקמן מושחט אין 
ושחט אלא לשון ומשך וכי גמירי 
הלכתא אשארא ודרסה קרי 
גיסטרא כדתן במתיתין היה 
שוחט והתיז את הראש בבת 

ה לשון התזת אחת אלמא דרס
ראש בבת אחת קרי לה דהייו 
גיסטרא מפי שהמוליך ומביא 
איו חותך אלא לפי דעתו 
וכשהוא רוצה מושך את ידיו 
אבל הדורס זה החותך כמו 
שחותכין מקל דק או דלעת או 
   קפלוט שחותך בכח ומתיז להלן:

   . שדמו זב:שזב
   . שברהו כלומר חתכהו:חתהו

 . שהוא זב ליחה תמידמחוטמו
  דהא דם בקרא לא כתיב:
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   .ָזב ֵמֵאָליו הּוא -ְוַהאי 
  

ּבוֹ  :ְוֵאיָמא    !ִמּלִ
  

יה  :ְותוּ  ִהּיָ    ,ׁשְ
ָרָסה    ,ּדְ
   ,ֲחָלָדה

   ,ַהְגָרָמה
   ?ְמָנָלן –ְוִעיּקּור 

  
ָמָרא א ּגְ    ,ֶאּלָ

אר  ּוָ ִחיָטה ִמן ַהּצַ ָמָרא -ׁשְ י ּגְ    .ַנּמִ
  

   ?ּוְקָרא ְלַמאי ָאָתא
  

יְסְטָרא ָייּה ּגִ ּוְ לֹא ְלׁשַ    .ּדְ
  

ֵבי י  ּדְ ָמֵעאלַרּבִ    :ִיׁשְ
ָנא    :ּתָ

ַחט"" ְקֵרי  - (ויקרא א, ה) "ְוׁשָ ַחט'ַאל תִּ א  'ְוׁשָ    ,'ְוָסַחט'ֶאּלָ

ח  סָּ קֹום ׁשֶ הוּ  –ִמּמָ    ."ַחטֵּ
  

ׁשֹונוֹ  :ְוֵאיָמא    !ִמּלְ
  

ֶפׁש  ם ַהּנֶ ִעיָנן ּדָ א ,ּבְ    .ְוֵליכָּ
  

ֶפׁש ּדְ  :ְוֵאיָמא ם ַהּנֶ    !ָקַרע ְוָאִזיל ַעד ּדַ
  

יה  :ְותוּ  ִהּיָ    ,ׁשְ
ָרָסה    ,ּדְ
   ,ֲחָלָדה

   ,ַהְגָרָמה
   ?ְמָנָלן –ְוִעיּקּור 

  
ָמָרא א ּגְ    ,ֶאּלָ

אר  ּוָ ִחיָטה ִמן ַהּצַ ָמָרא -ׁשְ י ּגְ    .ַנּמִ
  

   ?ּוְקָרא ְלַמאי ָאָתא
  

יְסְטָרא ָייּה ּגִ ּוְ לֹא ְלׁשַ    .ּדְ
  

א ַמְייֵת     :י ָלּה ֵמָהָכאְוַתּנָ
ַתְנָיא    :ּדְ

י " יאַרּבִ    :ָאַמר ִחּיָ

אר ּוָ ִחיָטה ִמן ַהּצַ ִין ִלׁשְ    ?ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ָתִחים" :ׁשֶ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהּנְ    ,ח), ויקרא א( 117117117117"ְוָעְרכּו ּבְ

ֵאין  ְלמּוד לֹוַמרׁשֶ ֶדר" :תַּ    ,"ֶאת ָהרֹאׁש ְוֶאת ַהּפָ
ְלמּוד לֹוַמרַמה  ֶדר" :תַּ ְכָלל  ?"ֶאת ָהרֹאׁש ְוֶאת ַהּפָ ל"ַוֲהלֹא רֹאׁש ּוֶפֶדר ּבִ ָתִחי ּכָ    !ָהיוּ  ם"ַהּנְ

ה ָיְצאוּ     ?ָלּמָ
ֱאַמר ּנֶ ח" :ְלִפי ׁשֶ יט ֶאת ָהעֹוָלה ְוִנּתַ ָטה - ו), (ויקרא א 118118118118"ְוִהְפׁשִ ְכָלל ַהְפׁשָ ָנן ּבִ ׁשְ ּיֶ א ְנָתִחים ׁשֶ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין ְלַרּבֹות ֶא  זִמּנַ ָבר הּותַּ ּכְ    ?ת ָהרֹאׁש ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ְדרֹו ְוָעַרךְ " :תַּ    ."יב), (ויקרא א 119119119119"ֶאת רֹאׁשֹו ְוֶאת ּפִ

                                                        
ר ַעל ָהֵאׁש  117 ֶדר ַעל ָהֵעִצים ֲאׁשֶ ָתִחים ֶאת ָהרֹאׁש ְוֶאת ַהּפָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֵאת ַהּנְ ַח  ְוָעְרכּו ּבְ ְזּבֵ ר ַעל ַהּמִ   ֲאׁשֶ
ח אָֹתּה ִלְנָתֶחיהָ  118 יט ֶאת ָהעָֹלה ְוִנתַּ   ְוִהְפׁשִ
ר ַעל ַהּמִ  119 ר ַעל ָהֵאׁש ֲאׁשֶ ְדרֹו ְוָעַרְך ַהּכֵֹהן אָֹתם ַעל ָהֵעִצים ֲאׁשֶ ח אֹתֹו ִלְנָתָחיו ְוֶאת רֹאׁשֹו ְוֶאת ּפִ ַח ְוִנתַּ   ְזּבֵ

 רש"י
. אם תתקע בו סכין הוא זב לבו

   דם הרבה:
. ולא דלא לשוייה גיסטרא

ידרוס דהכי משמע חתהו עד 
שיזוב ותו לא אבל דורס אין בידו 
למוע ולמשוך ידו ובלישא 
אחריא כדפרישית חתהו עד 
מקום שהוא זב ותו לא מר יליף 
מהאי קרא ומר יליף מהאי 

   קרא:
   מוציא קול:. ששסח
. מסייע להוציא קול לשון

ובבכורות (דף מ.) מי לעין 
מומין בבהמה תן ושיטל רוב 

   המדבר בלשוו:
. אמוראי ותא מייתי לה מהכא

מייתי לה מקראי דלעיל או 
מגמרא כדאמרן אבל תא 
   דתורת כהים מייתי לה מהכא:

   . שקרויין תחים:אין לי
אלא אותן שישם בכלל 

דכתיב והפשיט ותח . כהפשטה
וגבי עריכה דכתיב תחים 

   בתחים הפשטים משמע:
. בכלל עריכה גם את מין לרבות

הראש שאיו בכלל הפשטה 
שהרי הותז בשחיטה קודם 
הפשטה דכיון דחתכו סימין 
קרי ליה הותז מפי שכל חיותו 
תלוי בהן וכמח בדיקולא דמיא 
ובכלל הפשטה איו אלא קרב 

מרין בזבחים כמות שהוא כדא
(דף פה:) צמר [שבראשי 
הכבשים ושער] שבזקן התיישים 
[והעצמות והגידין] והקרים 
והטלפים [שאמר והקטיר הכהן 

   את הכל המזבחה]:
תלמוד לומר את ראשו ואת פדרו 

. ולקמיה פריך תלמוד לומר וגו'
את הראש ואת הפדר מיבעי ליה 

   למיתי דהא ביה קיימין:
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ז  ָבר הּוּתַ כְּ ָקָאַמר ֶאת ָהרֹאׁש ׁשֶ אר -ִמּדְ ּוָ ִחיָטה ִמן ַהּצַ ׁשְ ַלל ּדִ     .ִמכְּ
  

ַתח א ּפָ רֹאׁש ּוֶפֶדר" :ְוַתּנָ    ,ח), ויקרא א( "ּבְ
ים רֹאׁשֹו ּוִפְדרוֹ " :ּוְמַסּיֵ    !), יבויקרא א( "ּבְ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

ז ָבר הּוּתַ כְּ ִין ְלַרּבֹות ֶאת ָהרֹאׁש ׁשֶ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ֶדר" :ּתַ    ,ח), (ויקרא א "ֶאת ָהרֹאׁש ְוֶאת ַהּפָ

ה ִלי - "ְורֹאׁשֹו ּוִפְדרוֹ "    ?ָלּמָ
ְנָיא ֵעי ֵליּה ְלִכְדּתַ    :ִמיּבָ

ִין ְלרֹאׁש " ָתִחיםִמּנַ ּקֹוְדִמין ְלָכל ַהּנְ    ?ּוֶפֶדר ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ְדרֹו ְוָעַרךְ " :תַּ   .""ֶאת רֹאׁשֹו ְוֶאת ּפִ
  

ה ִלי "ֶפֶדר"וּ    ,בכז ָכַתב ַרֲחָמָנא ָלּמָ א ּדְ    ?ַקּמָ
  

ְנָיא ֵעי ֵליּה ְלִכְדּתַ    :ִמיּבָ
ה" יַצד הּוא עֹוׂשֶ    ?ּכֵ

ִחיָטה ְ ית ַהׁשּ ֶדר ַעל ּבֵ    ,חֹוֶפה ֶאת ַהּפֶ
ל ַמְעָלה בֹוד ׁשֶ ֶרְך ּכָ    ."ּוַמֲעֵלהּו ְוֶזהּו ּדֶ

  
  

א ַמְייֵתי ָלּה ֵמָהָכא ּנָ    :ְוַהאי ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ֵהָמה ְוָהעֹוף"" ֵאיזֹו  - מו), (ויקרא יא 120120120120"זֹאת ּתֹוַרת ַהּבְ ֵהָמה ְלעֹוף 'ּתֹוָרה'ְוִכי ּבְ ְווָתה ּבְ    ?ׁשָ

   ?ְועֹוף ִלְבֵהָמה
ֵהָמה  ָא  –ּבְ ע    :הְמַטּמְ ַמּגָ    ,ּבְ

א ָ    .ּוְבַמׂשּ
א -עֹוף  ע  :ֵאינֹו ְמַטּמֵ ַמּגָ    ,ּבְ

א ָ    .ּוְבַמׂשּ
א –עֹוף  ִליָעה    :ְמַטּמֵ ית ַהּבְ ָגִדים ַאּבֵ    .ּבְ

ֵהָמה  ָאה -ּבְ ִליָעה :ֵאיָנּה ְמַטּמְ ית ַהּבְ ָגִדים ַאּבֵ    .ּבְ
ֵהָמה ְלעֹוף ְווָתה ּבְ ֵאיזֹו ּתֹוָרה ׁשָ    ?ְועֹוף ִלְבֵהָמה ,ּבְ

ִחיָטה  :לֹוַמר ְלךָ  ׁשְ ֵהָמה ּבִ ִחיָטה -ַמה ּבְ ׁשְ    .ַאף עֹוף ּבִ
ַנִים  רֹוב ׁשְ ן ּבְ ַהּלָ ַנִים -ִאי ַמה ּלְ רֹוב ׁשְ אן ּבְ    ,ַאף ּכָ

ְלמּוד לֹוַמר    ."זֹאת" :תַּ
י     :אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזרַרּבִ

ֵהָמה ְלעֹוף ְווָתה ּבְ ֵאיזֹו ּתֹוָרה ׁשָ    ?ְועֹוף ִלְבֵהָמה ,ּבְ
אר  :ְלךָ  לֹוַמר ּוָ רֹו ִמן ַהּצַ אר -ָמה עֹוף ֶהְכׁשֵ ּוָ ָרה ִמן ַהּצַ ׁשֵ ֵהָמה ַהּכְ    .ַאף ּבְ

ן ִמּמּול עֹוֶרף  ַהּלָ אן ִמּמּול עֹוֶרף -ִאי ַמה ּלְ    ,ַאף ּכָ
ְלמּוד לֹוַמר יל" :תַּ    .ח), (ויקרא ה 121121121121"ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ִמּמּול ָעְרּפֹו ְולֹא ַיְבּדִ

ל ֶזה ִמ     ,ּמּול עֹוֶרףרֹאׁשֹו ׁשֶ

ל ַאַחר ִמּמּול עֹוֶרף    ."ְוֵאין רֹאׁשֹו ׁשֶ
  

י    ?ַמאי ָעִביד ֵליּה  מו), (ויקרא יא "זֹאת"ֱאִליֶעֶזר ַהאי  ְוַרּבִ
  

ִסיָמן ֶאָחד :ֲהָוה ֲאִמיָנא "זֹאת"ִאי ָלאו  ֵהָמה ּבְ ִסיָמן ֶאָחד ַאף ּבְ    ,ָמה עֹוף ּבְ
ַתב ַרְחָמָנא    ."זֹאת" :כָּ

  

                                                        
ֵהָמה ְוָהעֹוף ְוכֹל  120 ֶֹרֶצת ַעל ָהָאֶרץזֹאת ּתֹוַרת ַהּבְ ִים ּוְלָכל ֶנֶפׁש ַהׁשּ ּמָ ת ּבַ ה ָהרֶֹמׂשֶ   ֶנֶפׁש ַהַחּיָ
יל 121 את ִראׁשֹוָנה ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ִמּמּול ָעְרּפֹו ְולֹא ַיְבּדִ ר ַלַחּטָ   ְוֵהִביא אָֹתם ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִהְקִריב ֶאת ֲאׁשֶ

 רש"י
. דאי ה מן הצוארמכלל דשחיט

   לאו הכי במאי הותז:
. ופרכין תא פתח בראש ופדר

למה אמר את הראש ואת הפדר 
וסיים בראשו ופדרו דקאמר 
תלמוד לומר את ראשו ואת פדרו 

   וערך:
הכי גרסין וראשו ופדרו מיבעי 

. והכי מסיים ליה לכדתיא כו'
  תא למתיתין:

. בשלמא ראש ופדר קמא למה לי
בויי משום שכבר איצטריך לר

   הותז אלא הפדר למה לי:
. שכשמקריב הראש דרך כבוד

חופה הפדר על מקום חתך מפי 
   שמלוכלך בדם:

. שחיטה מן מייתי לה מהכא
   הצואר:

. לעיל מייה וזאת תורת הבהמה
   איירי בטומאת בילות:

. עוף איו מטמא במגע ובמשא
דכתיב לטמאה בה אין לך אלא 

לטמאה  מה שאמור בה לא יאכל
   בה:

בהמה איה מטמאה בבית 
. אם תחבה לו חברו הבליעה

דתיא יכול תהא בלת בהמה 
מטמאה בבית הבליעה ת''ל לא 
יאכל לטמאה מי שאין לה 
טומאה אלא דרך אכילתה יצתה 
זו שיש לה טומאה קודם 

   שיאכלו:
. יוצאה מה בהמה בשחיטה

מידי בלה דכתיב (ויקרא א) 
   ושחט את בן הבקר:

. מה בהמה ברוב שיםאי 
מדאצטריך לעיל לרבות את 
הראש שכבר הותז דאי בסימן 
אחד לאו הותז קריא ליה ולא 

   איצטריך לרבוייה:
   . מיעוטא הוא:זאת

. מה עוף הכשרו מן הצואר
   מליקתו:

. אף בהמה הכשרה מן הצואר
שחיטתה והייו דאמרן ותא 

   מייתי לה מהכא:
. כיון דעוף זאת מאי עביד ליה

ו מבהמה יליף אלא בהמה לא
  מעוף ילפא מיעוטא מאי יהו:



  ""ַהׁשֹּוֵחט –מסכת חולין פרק ב' 
117

        כז, ב כז, ב כז, ב כז, ב  .3
ָראֵני ּתָ  ר ַקּפָ    :ּבַ
ֵהָמה ְוָהעֹוף"" ֵהָמה ְלָדִגים - מו), (ויקרא יא "זֹאת ּתֹוַרת ַהּבְ ין ּבְ תּוב ְלעֹוף ּבֵ    ,ֵהִטיל ַהּכָ

ֵני ִסיָמִנין  ׁשְ יבֹו ּבִ ׁש ְלָדִגים -ְלַחּיְ ָבר הּוּקַ ּכְ ר ׁשֶ    ,ִאי ֶאְפׁשָ
לֹא ְכלּום  ָבר הּוּקַ  -ְלפֹוְטרֹו ּבְ ּכְ ר ׁשֶ    ,ׁש ִלְבֵהָמהִאי ֶאְפׁשָ

יַצד    ?ָהא ּכֵ
ִסיָמן ֶאָחד רֹו ּבְ    ."ֶהְכׁשֵ

  
ִחיָטה ִניְנהּו  ֵני ׁשְ ַלאו ּבְ ִגים ּדְ    ?ְמָנָלן –ּדָ

  
ְכִתיב :ִאיֵליָמא ּום ּדִ ֵחט ָלֶהם  -ַהּצֹאן ּוָבָקר " :ִמׁשּ ָ   ... ִיׁשּ

ם ֵיָאֵסף ָלֶהם ֵגי ַהּיָ ל ּדְ    – כב), (במדבר יא 122122122122"ִאם ֶאת ּכָ
ֲאֵסיָפ  י ְלהּו ּבַ ַעְלָמא ַסּגִ ְכִתיב -ה ּבְ ָליו ּדִ י ׂשְ ּבֵ ה ּגַ א ֵמַעּתָ ָליו" :ֶאּלָ ְ ַאְספּו ֶאת ַהׂשּ    – לב), (במדבר יא 123123123123"ַוּיַ

ִחיָטה ׁשְ ַלאו ּבִ י ּדְ    ?!ָהִכי ַנּמִ
ׁש ִלְבֵהָמה ָבר הּוּקַ כְּ ר ׁשֶ ְולֹא ְכלּום ִאי ֶאְפׁשָ    !ְוָהא ַאְמָרת ְלפֹוְטרֹו ּבִ

  
ַאֲחִריֵנילֹא  -ָהָתם  ִחיָטה ּדְ ְמקֹום ׁשְ ִתיָבא ֲאֵסיָפה ּבִ    ,כְּ
ַאֲחִריֵני - ָהָכא ִחיָטה ּדְ ְמקֹום ׁשְ ִתיָבא ֲאֵסיָפה ּבִ   .כְּ

  
  
  

ַרׁש  ִליָלָאהּדָ    :124124124124עֹוֵבר ּגְ
ה  ׁשָ ּבָ ְבֵראת ִמן ַהּיַ ּנִ ֵהָמה ׁשֶ ֵני ִסיָמִנים -ּבְ ׁשְ ָרּה ּבִ    .ֶהְכׁשֵ

ְבְראּו ִמן ַהּמַ  ּנִ ִגים ׁשֶ ְולֹא ְכלּום -ִים ּדָ יָרן ּבִ    .ֶהְכׁשֵ
ְבָרא ִמן ָהְרָקק  ּנִ ִסיָמן ֶאָחד -עֹוף ׁשֶ רֹו ּבְ    .ֶהְכׁשֵ

  
מּוֵאלָאַמר     :ַקּפּוְטָקָאה ַרב ׁשְ

ָדִגים ַרְגֵליֶהם כְּ ת ּבְ ֶקׂשֶ ֲהֵרי עֹופֹות ֵיׁש ָלֶהן ַקׂשְ ַדע ׁשֶ   .ּתֵ
  

ָאלוֹ     :ְועֹוד ׁשְ
תּוב ֶאָחד אֹוֵמר ה ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַוּיֹאֶמר" :כָּ ֶרץ ֶנֶפׁש ַחּיָ ִים ׁשֶ ְרצּו ַהּמַ    ,כ), (בראשית א 125125125125"ֱאלִֹהים ִיׁשְ

רוּ  :ַאְלָמא א ִאיּבָ ּיָ    .ִמּמַ
ַמִים" :ּוְכִתיב ָ ל עֹוף ַהׁשּ ֶדה ְוֶאת ּכָ ָ ת ַהׂשּ ל ַחּיַ ֶצר ה' ֱאלִֹהים ִמן ָהֲאָדָמה ּכָ    ,יט), (בראשית ב 126126126126"ַוּיִ
   !רוּ ֵמַאְרָעא ִאיּבָ  :ַאְלָמא

  
   :ָאַמר לוֹ 

   .ִמן ָהְרָקק ִנְבְראוּ 
  

ֶזה ִלים ֶזה ּבָ כְּ ְלִמיָדיו ִמְסּתַ    ,ָרָאה ּתַ
ִחיִתי ֶאת אֹוְיַבי ְבַקׁש  :ָאַמר ָלֶהם ּדָ ֵעיֵניֶכם ׁשֶ ה ּבְ    ?!ָקׁשֶ

ִים ִנְבְראוּ     ,ִמן ַהּמַ
ה    ?ְוָלּמָ

ם    .ֱהִביָאן ֶאל ָהָאָדם ִלְקרֹות ָלֶהן ׁשֵ
  

   :ְוֵיׁש אֹוְמִרים
ָלׁשֹון ַאֵחר ָאַמר ְלאֹותֹו ֶהְגמֹון    ,ּבְ

ׁשֹון ָהִראׁשֹון ָאַמר ָלֶהן ְלַתְלִמיָדיו    .ּוַבּלָ
ְכִתיב ַעל  ּום ּדִ ֶצר"ִמׁשּ    .יט), (בראשית ב "ַוּיִ

                                                        
ֵחט ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם ִאם ֶאת 122 ָ ם ֵיָאֵסף ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם ֲהצֹאן ּוָבָקר ִיׁשּ ֵגי ַהּיָ ל ּדְ   ּכָ
ָר  123 ְמִעיט ָאַסף ֲעׂשָ ָלו ַהּמַ ְ ַאְספּו ֶאת ַהׂשּ ֳחָרת ַוּיַ ְיָלה ְוכֹל יֹום ַהּמָ ל ַהּיֹום ַההּוא ְוָכל ַהּלַ ָקם ָהָעם ּכָ ֲחֶנהַוּיָ טֹוַח ְסִביבֹות ַהּמַ ְטחּו ָלֶהם ׁשָ ׁשְ   ה ֳחָמִרים ַוּיִ
  הטועים שעובר איו שם אלא שהיה עובר ממקום למקום. יש גרסו עובד, ויש 124
ָמִים 125 ָ ֵני ְרִקיַע ַהׁשּ ה ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ ַעל ּפְ ֶרץ ֶנֶפׁש ַחּיָ ִים ׁשֶ ְרצּו ַהּמַ   ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ִיׁשְ
126  ָ ל עֹוף ַהׁשּ ֶדה ְוֵאת ּכָ ָ ת ַהׂשּ ל ַחּיַ ֶצר ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ִמן ָהֲאָדָמה ּכָ ה הּוא ַוּיִ ר ִיְקָרא לֹו ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחּיָ ְקָרא לֹו ְוכֹל ֲאׁשֶ ֵבא ֶאל ָהָאָדם ִלְראֹות ַמה ּיִ ַמִים ַוּיָ

מוֹ    ׁשְ

 רש"י
. דכתיב (שם ה) בסימן אחד

בחטאת ולא יבדיל זאת ממעט 
שלא לכל דבריהם הוקשו אלא 

   לדבר אחד:
. וכל פש חיה הבהמה והעוף

   הרומשת במים דגים:
. כבהמה לחייבו בשי סימים

דפקא לן ממין לרבות את 
   הראש שכבר הותז:

. שר שכבר הוקשו לדגיםאי אפ
   דלאו בי שחיטה יהו כדלקמן:

. דידהו אצל הכא כתיבא אסיפה
שחיטת בהמה ומדשי בדיבוריה 
וכתיב בהו אסיפה ש''מ דוקא 

   הוא:
. לפיכך יש לו חיות מן היבשה

   בריא וחזק:
. גרביל''א שיש בה מים רקק

   ויבשה:
   . שמן הרקק בראו:תדע

ון . קוטריקון ההגמועוד שאלו
את רבן גמליאל שאלות הרבה 
והן בבכורות (דף ה.) וגם זאת 
שאלו והכא תיי' משום גררא 

   דעופות:
. אלמא שרץ פש חיה ועוף

   ממיא איתבריאו עופות:
. ר''ג ולמה הביאן אל האדם

קאמר לה כלומר ולמה כתבו 
   כאן משום קריאת שם:

. והכי קאמר לקרות להם שם
ויצר מן האדמה כל חית השדה 
ואת כל עוף השמים לראות מה 

   יקרא לו ולא איצירה קאי:
. ואת כל עוף משום דכתיב

השמים על ויצר דמשמע 
דאיצירה מי קאי לישא 
אחריא משום דכתיב על כלומר 
מקרא קמא גופיה משתמע דמן 
הארץ בראו דכתיב על הארץ 
דמשמע דמיה איתבריאו וכתיב 
מי בקרא בתרא ויצר מן 

וראשון ראה  האדמה זה שמעתי
  בעיי:
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        כח, א כח, א כח, א כח, א     ––––כז, ב כז, ב כז, ב כז, ב  .4
ּום ַרב ְיהּוָדהָאַמר  י  ִמׁשּ ְנָחסַרּבִ ן ּפִ    :ִיְצָחק ּבֶ

ִחיָטה ְלעֹוף ִמן ַהּתוֹ     ,ָרהֵאין ׁשְ
ֱאַמר ּנֶ ַפךְ " :ׁשֶ י - (ויקרא יז, יג) 127127127127"ְוׁשָ ַעְלָמא ַסּגִ ִפיָכה ּבְ ׁשְ    .ּבִ

  
   ,ִאי ָהִכי

י ה ַנּמִ    !ַחּיָ
  

ין ׁשִ    .ִאיְתַקׁש ִלְפסּוֵלי ַהּמּוְקּדָ
  

י ִאיְתַקׁש ִלְבֵהָמה    ,עֹוף ַנּמִ
ְכִתיב ֵהָמה ְוָהעֹוף" :ּדִ   ! (ויקרא יא, מו) 128128128128"זֹאת ּתֹוַרת ַהּבְ

  
מוֹ " :ְכִתיב ָהא ַפְך ֶאת ּדָ    .יג), (ויקרא יז "ְוׁשָ

  
ְדֵייּה ֵליּה ַעל עֹוף ׁשַ ה ,ּוַמאי ָחִזית ּדְ ְדֵיּיה ַאַחּיָ    !ׁשַ

  
יּה  יק ִמיּנֵ ַסּלִ ּום ּדְ ָרא ִמׁשּ ּבְ    .ִמְסּתַ

  
  

ְמִליָקה) ם ּבִ ל ּדָ    .(ִסיָמן ִנְתַנּבֵ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ָידוֹ " ָלה ּבְ ֹוֵחט ְוִנְתַנּבְ    ,ַהׁשּ

   ,ּנֹוֵחרַה 
ר  ַעּקֵ ַכּסֹות -ְוַהּמְ טּור ִמּלְ   . (חולין פה.) "ּפָ
ִחיָטה ְלעֹוף ִמן ַהּתֹוָרה" :ְוִאי ַאְמָרת    ",ֵאין ׁשְ

ִחיָטתוֹ  ּסּוי ,ְנִחיָרתֹו זֹו ִהיא ׁשְ ֵעי כִּ    !ִליּבָ
  

עֹוף ה !לֹא ?ִמי ַסְבָרת ּבְ ַחּיָ    .ּבְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֹוֵחט ְוָצִריְך ְלָדם ַח " ה אֹו נֹוֲחרֹו אֹו עֹוְקרוֹ ַהׁשּ יַצד הּוא עֹוׂשֶ יב ְלַכּסֹות ּכֵ    ".ּיָ

ֵעי ֵליּה ְלָדֶמיָה ִליִניָכא   ,אכח ָקא ּבָ עֹוף ּדְ    .ַמאי ָלאו ּבְ
  

א !לֹא ֵעי ֵליּה ְלָדֵמיּה ְלַלכָּ ָקא ּבָ ה ּדְ ַחּיָ   .ּבְ
  
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ין " ַסּכִ ית ַהּבְ  -ָמַלק ּבְ ָגִדים ַאּבֵ א ּבְ   . (זבחים סח.) "ִליָעהְמַטּמֵ

ִחיָטה ְלעֹוף ִמן ַהּתֹוָרה" :ְוִאי ַאְמָרת    – "ֵאין ׁשְ
ְדָרה ּוַמְפֶרֶקת ַהְוָיא ָלּה ְטֵרָפה ַבר ֵליּה ׁשִ ִכי ּתָ י ּדְ    ,ְנִהי ַנּמִ

י ְנֵבָלה ין ְלַטֲהָרּה ִמיּדֵ י ָלּה ַסכִּ ַהּנֵ    !ּתְ
  

ָאַמר א :הּוא ּדְ ּנָ י ַהאי ּתַ    ,כִּ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ֶאְלָעָזר" י ַרּבִ ֶרּבִ ָּפר ּבְ    :אֹוֵמר ַהּקַ
ְלמּוד לֹוַמרַמה  ִבי" :תַּ ר ֵיָאֵכל ֶאת ַהּצְ ֲאׁשֶ    ?כב), (דברים יב 129129129129ְוגֹו' "ַאְך ּכַ

ה ִבי ְוַאִיל ֵמַעתָּ ַמְדנּו ִמּצְ ד ְוִנְמָצא ָלֵמד ?ְוִכי ַמה ּלָ א ְלַלּמֵ    :ֲהֵרי ֶזה ּבָ
יׁש ְצִבי ְוַאִיל ִלְפסּוֵלי  יןַמּקִ ׁשִ ין     :ַהּמּוְקּדָ ׁשִ סּוֵלי ַהּמּוְקּדָ ִחיָטה –ַמה ּפְ ׁשְ    ,ּבִ

ִחיָטה ׁשְ    .ַאף ְצִבי ְוַאִיל ּבִ
ְבֵרי ּתֹוָרה -ְועֹוף  ִחיָטה ִמּדִ    ,ֵאין לֹו ׁשְ

                                                        
ַפְך ֶא  127 ר ֵיָאֵכל ְוׁשָ ה אֹו עֹוף ֲאׁשֶ ר ָיצּוד ֵציד ַחּיָ תֹוָכם ֲאׁשֶ ר ּבְ ר ַהּגָ ָרֵאל ּוִמן ַהּגֵ ֵני ִיׂשְ מֹו ְוִכסָּ ְוִאיׁש ִאיׁש ִמּבְ ָעָפרת ּדָ   הּו ּבֶ
ֶֹרֶצת ַעל ָהָאֶרץ 128 ִים ּוְלָכל ֶנֶפׁש ַהׁשּ ּמָ ת ּבַ ה ָהרֶֹמׂשֶ ֵהָמה ְוָהעֹוף ְוכֹל ֶנֶפׁש ַהַחּיָ   זֹאת ּתֹוַרת ַהּבְ
ו יֹאֲכֶלּנוּ  129 הֹור ַיְחּדָ ֵמא ְוַהּטָ ן ּתֹאְכֶלּנּו ַהּטָ ל ּכֵ ִבי ְוֶאת ָהַאּיָ ר ֵיָאֵכל ֶאת ַהּצְ ֲאׁשֶ   ַאְך ּכַ

 רש"י
. והיקשא אין שחיטה לעוף מן התורה

דזאת תורת לאקושי בהמה למליקת 
העוף שתהא שחיטתה מן הצואר 
כדאמרין לעיל ואפילו מתורה שבעל 
פה מהלכה למשה מסיי אין לו אלא 
מדברי סופרים ואין בלת עוף קרויה 
בלה אלא אם כן מתה מאליה או 

די סימים אבל הרגה במכה שלא על י
   חירה או עיקור סימין כשר בו:

. דהא חיה מי בהאי קרא חיה מי
   כתיבא:

. כדאמרין לקמן לפסולי המוקדשין
בשמעתין מקיש צבי ואיל לפסולי 

   המוקדשין:
. וימא אין היקש איתקש לבהמה

   למחצה:
. או עוף אשר יאכל דסליק מייה
   ושפך את דמו:
   . שלא מדעת:ותבלה בידו

   . מדעת:הוחר והמעקר
. דאשר יאכל כתיב פטור מלכסות

   (ויקרא יז):
. דהא כתיבא כסוי ליבעי כסוי

אחירה דידיה ומהיכי תיתי 
   למיפטריה:

. קאי בחיה קאי דכסוי מי סברת בעוף
דידה כי כתיב אהכשרה כתיב 

   והכשרה דידה שחיטה היא:
   . דבר הצריך כסוי:השוחט

   . כדמפרש:וצריך לדם
. על כרחו ושוב לא יראה ב לכסותחיי

   למלאכה:
. להפטר מן הכסוי וחרו כיצד עושה

  או עוקרו:
. קאי שהרי דמו ראוי מאי לאו בעוף

לייכא לתולעת הגדלה בבגדי צמר 
שקורין טיי''א כדכתיב כבגד אכלו 
עש וקאמר וחרו ויפטר מן הכסוי ואי 
אין שחיטה לעוף וחרו צריך כסוי 

   שזו היא שחיטתו:
. צבע עור אדום שקורין ללכא

   פרק''א:
. עוף קדשים בסכין בילה דאין מלק

   מליקה אלא בציפורן:
. הי מי [דכי תבר] שדרה ומפרקת

בלא רוב בשר כדאמרין בפ''ק (לעיל 
דף כא.) הויא טרפה משום דסכין לאו 

   מליקה הוא:
. שחותך סימין לאחר תיהי לה סכין

   שטרפה:
דהא טרפה  .לטהרה מידי בילה

ששחטה איה מטמאה (ועוד) חירתו 
זו היא שחיטתו והך שחיטה מן 
העורף בין שהוא מחליד ובין שהוא 
דורס כדאמרין בפ''ק (שם דף כ:) 
מ''מ לא גרעה מחירה וטרפה מיהא 
הויא דמודה רבי יצחק שיש טריפה 
לעוף כדתן (לקמן דף ו.) אלו טרפות 

א בעוף ואין כשר בו אלא חירה שהי
בסימין כדכתיב ושפך או עיקור אבל 

   הריגה בעלמא לא:
. רבי יצחק בן פחס דאמר הוא דאמר

   כי האי תא עוף אין לו שחיטה וכו':
   . גדול בדורו:ברבי

. בפסולי אך כאשר יאכל וגו'
   המוקדשין שפדו במומן קאי:

. הכי לכתוב אך מה למדו מצבי ואיל
   הטמא והטהור יחדו יאכלו:

. לי המוקדשין בשחיטהמה פסו
דלעיל מההוא קרא כתיב וזבחת 
מבקרך וגו' בספרי גרסין מקיש צבי 
ואיל לבהמה מה בהמה בשחיטה כו' 
ולא מוקי להאי קרא דכי ירחיב 
בפסולי המוקדשין אלא בבשר תאוה 

  של חולין:
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ְבֵרי סֹוְפִרים א ִמּדִ    ."ֶאּלָ
  

ר ּפָ י ֶאְלָעָזר ַהּקַ ַרּבִ ִליג ֲעֵליּה ּדְ ּפָ א ּדְ ּנָ    ?ַמאן ּתַ
  

י ִה     ,יאֶרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י"    :אֹוֵמר ֶרּבִ
יִתיךָ " ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ה - כא), (דברים יב 130130130130"ְוָזַבְחּתָ ּכַ ה מֹׁשֶ ְצַטּוָ ּנִ ד ׁשֶ ֶנה    :ְמַלּמֵ ט ְוַעל ַהּקָ ׁשֶ    ,ַעל ַהּוֵ

עֹוף    ,ְוַעל רֹוב ֶאָחד ּבְ
ַנִים  ְבֵהָמהְוַעל רֹוב ׁשְ    ."ּבִ

                                                        
י ִיְרַח  130 ר ָנַתן יְ ּכִ ָקְרָך ּוִמּצֹאְנָך ֲאׁשֶ ם ְוָזַבְחתָּ ִמּבְ מֹו ׁשָ ר ִיְבַחר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ָלׂשּום ׁשְ קֹום ֲאׁשֶ ָך ַהּמָ ת ק ִמּמְ כֹל ַאּוַ ָעֶריָך ּבְ ׁשְ יִתָך ְוָאַכְלתָּ ּבִ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ הָֹוה ְלָך ּכַ

ךָ    ַנְפׁשֶ

 רש"י
. דלעיל דקתי וחרו או מאן תא

עוקרו דפליג עליה דרבי אלעזר 
   הקפר:

. למד שתפרשה יתיךכאשר צו
לו מצות שחיטה על פה דהיכן 

   ציוהו בכתב:
. לאו מקרא יליף רוב אחד כו'

אלא כלומר על הלכות שחיטה 
  צטוה:
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        ב ב ב ב ----כח, אכח, אכח, אכח, א .5
עֹוף"    ."ֶאָחד ּבְ
  

ַמר    :ִאיּתְ
   :ָאַמר ַרב ַנְחָמן
ט    .אֹו ָקֶנה ,אֹו ֵווׁשֶ

ר ַאֲהָבה א ּבַ    :ָאַמר ַרב ַאּדָ
ט ְולֹא ָקֶנה    .ֵווׁשֶ

  
ט אֹו ָקֶנה :ָאַמר ַרב ַנְחָמן" ֵני "ֶאָחד" – "אֹו ֵווׁשֶ הוּ  ,ָקּתָ ל ּדְ    .ֶאָחד כָּ
  
ר ַאֲהָבה" א ּבַ ט ְולֹא ָקָנה :ָאַמר ַרב ַאּדָ    .ּוָחדְמי ?"ֶאָחד"ַמאי  - "ֵווׁשֶ
  

את ָהעֹוף) ַחּטַ ִגיָמה ּדְ ֶרת ּפְ ְרּגֶ ַחט ֲחָצִאין ּגַ    (ִסיָמן ׁשָ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ֶרת " ְרּגֶ ְמָטה ַהּגַ ְך ִנׁשְ ט ְוַאַחר ּכָ וׁשֶ ַחט ֶאת ַהּוֵ ָרה –ׁשָ ׁשֵ    .ּכְ

ֶרת  ְרּגֶ ְמָטה ַהּגַ ךְ ִנׁשְ ט  ְוַאַחר ּכָ וׁשֶ ַחט ֶאת ַהּוֵ סּוָלה –ׁשָ    .ּפְ
ו ַחט ֶאת ַהּוֵ מּוָטהׁשָ ֶרת ׁשְ ְרּגֶ ט ְוִנְמֵצאת ּגַ    ,ׁשֶ

ְמָטה ִחיָטה ִנׁשְ ְמָטה ִאם ְלַאַחר ׁשְ ִחיָטה ִנׁשְ    ,ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ִאם קֹוֶדם ׁשְ
ה    ,ֶזה ָהָיה ַמֲעׂשֶ

ִחיָטה  :ְוָאְמרוּ  ׁשְ ל ָסֵפק ּבִ סּוָלה -ּכָ    "ּפְ
ֵני ֶרת לֹא ָקּתָ ַגְרּגֶ ִחיָטה ּבְ    !ְוִאיּלּו ׁשְ

  
ּום ּדְ  ּמּוֵטיִמׁשּ ּתַ ֶרת ֲעִביָדא ְלִאיׁשְ    .ַגְרּגֶ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

עֹוף " ֵני ֲחָצֵאי ִסיָמִנין ּבְ ַחט ׁשְ סּוָלה –ׁשָ    .ּפְ
ְבֵהָמה    .ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבִ

י     :אֹוֵמר ְיהּוָדהַרּבִ
עֹוף  ִריִדין -ּבְ ט ְוֶאת ַהּוְ ׁשֶ חֹוט ֶאת ַהּוֵ ׁשְ ּיִ    ."ַעד ׁשֶ

  
ט ָס  ֵוׁשֶ ּום ּדְ ִריִדיןִמׁשּ    .מּוְך ַלּוְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִחיָטה ַאֶחֶרת" ֵדי ׁשְ ָהה ּכְ ֶרת ְוׁשָ ְרּגֶ ַחט ֲחִצי ּגַ ָרה -ְוָגַמר  ,ׁשָ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ    ."ׁשְ
עֹוף ָמָרּה "ּוַמאי  ,ַמאי ָלאו ּבְ ֶרת "?ּגְ ְרּגֶ ָמָרּה ַלּגַ    .ּגְ

  
ְבֵהָמה !לֹא ָמָרה"ּוַמאי  ,ּבִ ִחיָטה "?ּגְ ְ ְמָרה ַלׁשּ ּה  ּגָ    .ּכּוּלָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

גּום" ָהָיה ֲחִצי ָקֶנה ּפָ הּוא ,ֲהֵרי ׁשֶ ל ׁשֶ ָרה -ּוְגָמרֹו  ,ְוהֹוִסיף ָעָליו ּכָ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ    ."ׁשְ
עֹוף ָמרוֹ "ּוַמאי  ,ַמאי ָלאו ּבְ ָמרֹו ְלָקֶנה ?"ּגְ    .ּגְ

  
ְבֵהָמה !לֹא ָמרוֹ "ּוַמאי  ,ּבִ ט ?"ּגְ ָמרֹו ְלֵווׁשֶ    .ּגְ

  
א ׁשְ     :ַמעּתָ

את ָהעֹוף" יַצד מֹוְלִקין ַחטַּ    ?ּכֵ
ר ׂשָ לֹא רֹוב ּבָ ְדָרה ּוַמְפֶרֶקת ּבְ ֶנה ,חֹוֵתְך ׁשִ ט אֹו ַלּקָ וׁשֶ יַע ַלּוֵ ּגִ ּמַ    ,ַעד ׁשֶ

ֶנה ט אֹו ַלּקָ וׁשֶ יַע ַלּוֵ ר ִעּמוֹ  ,ִהּגִ ׂשָ    ,חֹוֵתְך ִסיָמן ֶאָחד ְורֹוב ּבָ
ַנִים  –ּוְבעֹוָלה     ,ׁשְ

ַנִים    ."אֹו רֹוב ׁשְ
ר ַאֲהָבה א ּבַ ַרב ַאּדָ א ּדְ יּוְבּתָ    !ּתְ

  
א יּוְבּתָ    .ּתְ

  

 רש"י
. מיוחד שבסימים הוא וושט

שחיות הבהמה תלוי בו דהא 
בקב במשהו מיטרפא ואילו 

   קה עד דמיפסק רובא:
  . בעוף:שחט את הוושט

. א קתיואילו שחיטה בגרגרת ל
דימא שחט גרגרת ואח''כ שמט 
הוושט כשרה אלמא לא 

   מיתכשרא בקה לחודיה:
משום דגרגרת עבידא 

. להכי קט שחיטה לאשתמוטי
   בוושט והשמטה בגרגרת:

. פסול דכמו שי חצאי סימין
דלא עביד מידי דמי דזיל הכא 
ליכא שיעורא וזיל הכא ליכא 

   שיעורא:
ריך . שצולהו כולו כאחד וצבעוף

   שיוציא דמו בשחיטה יפה:
. ות''ק לא פליג עד שישחוט כו'

   אלא אוורידין:
. משום דושט סמוך לוורידין

קט ליה ומיהו הוא הדין לקה. 
הוושט הוי בין קה למפרקת 

   סמוך לוורידין:
. משום ושהה בה כו' כשרה

דחצי גרגרת לאו התחלת שחיטה 
היא שאפילו קרע חציו לא 

   מיטרפא בהכי:
. כלומר הא אפילו א בבהמהל

בבהמה קאמר דהא גמרה לאו 
אגרגרת קאי אלא אכולה 

   שחיטה קאי:
. סלקא דעתין וגמרו בהאי וגמרו

כל שהוא שהרי שחט הרוב 
דפגימה קמייתא כשלימה דמיא 

   והאיכא רוב קמן:
. והכי קאמר והוסיף גמרו לוושט

עליו כל שהוא דה''ל רובא וגמרו 
   לו לוושט לאחר מכאן:

. כדאמרן בפ''ק בלא רוב בשר
(לעיל כא.) דאי חתיך רוב רוחב 
הבשר עם המפרקת קודם 
לסימין הויא לה מתה קודם 
   חתיכת הסימין ותו מאי מליק:

. דבעי הבדלה כדאמרן בעולה
בפ''ק (שם) חותך שים קתי 

:''ה כרמיהא לוושט או לק  
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   ?ַמאי ֲהֵוי ֲעָלּה 
  
ְדָקַאְמָרת "?!ַמאי ֲהֵוי ֲעָלּה "    !כִּ
  

ְדָרה ּוַמְפֶרֶקת  א ׁשִ ִאיכָּ אִני ָהָתם ּדְ ְלָמא ׁשַ    ?ַמאי –ּדִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י  ֲהָוה ּבֵ וָזא ּדַ ר ַאּוְ ַההּוא ּבַ    ,ָרָבאּדְ

ָמא ָאָתא ְסֵמס קֹוֵעיּה ּדָ י ִמּמַ    ,כִּ
   ?ֵהיֵכי ַנֲעִביד :ָרָבאָאַמר 

ְחֵטיּה ְוָהַדר ִנְבְדֵקיּה    ,בכח ִחיט -ִנׁשְ ְמקֹום ֶנֶקב ָקׁשָ ְלָמא ּבִ    !ּדִ
ֲחֵטיּה  הָהָאַמר  -ִנְבְדֵקיּה ְוָהַדר ִנׁשְ ְפִנים :ַרּבָ א ִמּבִ חּוץ ֶאּלָ ִדיָקה ִמּבַ ט ֵאין לֹו ּבְ    !ֵווׁשֶ

  
ֵריּה ַמר ֵליּה ָא     :ַרב יֹוֵסף ּבְ

ֵריּה  ֲחֵטיּה ְלָקֶנה ְוַלְכׁשְ    ,ִנְבְדֵקיּה ְלָקֶנה ְוִנׁשְ
ט ְוִלְבְדֵקיּה     .ְוָהַדר ַלְפכּוָה ָלֵוׁשֶ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ְטֵרפֹות כְּ  ִרי ּבִ ים יֹוֵסף ּבְ י ַחכִּ    .יֹוָחָנןַרּבִ
  

ָקָאַמר "ֶאָחד" :ַאְלָמא    ,אֹו ַהאי   :ּדְ
  .אֹו ַהאי

  
  

 רש"י
   . לעין שחיטה:מאי הוי עלה

   . במליקה:כדקאמרת
. מליקה שאי דאיכא דלמא

חתיכת שדרה ומפרקת ואזיל 
   ליה חיותיה בכל דהו:

. מלוכלך צוארו ממסמס קועיה
בדמא שקרע צוארו וצריך 
לבדוק בסימין שמא פסק 
הקה או יקב הוושט ומשום 
ספק דרוסה לא בעי למבדקיה 
דתלין בכלבא או בקיא 
כדאמרין התם (לקמן דף ג.) 

רא אימר ספק כלבא ספק שו
  כלבא:

. למעלה מבית והדר יבדקיה
   השחיטה ולמטה:

. לפי שהוא אין לו בדיקה מבחוץ
טריפה בקב משהו ואיו יכר 
וטיפת דם כסת לו בפים בקב 
ואיו יכר אבל קרום הפימי 
לבן הוא וטיפת דם יכרת בו 

   אבל החיצון אדום:
. שהקה בדק ובדקיה לקה

אלא מבחוץ לפי שאיו טרף 
ברוב והדר שחטיה לקה 
והשחיטה כשרה בסימן אחד 
ואח''כ יטלו הוושט כולו 
ויעקרוהו מן הלחי ויהפכוהו 

   ויבדקוהו:
חכים יוסף ברי בטרפות כרבי 

. דאמרין בפרק גיד השה יוחן
(לקמן דף צה:) דשדר ליה 
שמואל תליסר גמלי ספיקי 
דטריפתא למיבדקיה בגווייהו 

חן בכל לישא אחריא כרבי יו
  מילי:
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        כח, ב כח, ב כח, ב כח, ב  .6
י " חֹוט :אֹוֵמר ְיהּוָדהַרּבִ ׁשְ ּיִ וִריִדין[ ַעד ׁשֶ   ]."ֶאת ַהּוְ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ילֹא  ֶאָחד ָאַמר ַרּבִ עֹוף הֹוִאיל ְוצֹוֵלהּו ּכּוּלֹו כְּ א ּבְ    ,ְיהּוָדה ֶאּלָ

ֵהָמה  ָחּה ֵאֶבר ֵאֶבר לֹא ָצִריךְ  -ֲאָבל ּבְ ְמַנּתְ יָון ּדִ    .כֵּ
  

   :ְלֵמיְמָרא
ם הּוא ּום ּדָ י ְיהּוָדה ִמׁשּ ַרּבִ ַטְעָמא ּדְ    ,ּדְ

   :ְוָהְתַנן
וִריִדין" חֹוט ֶאת ַהּוְ ׁשְ ּיִ י ְיהּוָדה אֹוֵמר ַעד ׁשֶ    !"ַרּבִ
  

וִריִדין :ֵאיָמא ב ֶאת ַהּוְ ַנּקֵ ּיְ    .ַעד ׁשֶ
חֹוט"ּוַמאי  ׁשְ ּיִ ִחיָטה ?"ַעד ׁשֶ ַעת ׁשְ ׁשְ ְנקֹוב ּבִ ּיִ    .ַעד ׁשֶ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִחיָטה" ׁשְ    ,ְווִריִדין ּבִ
ְבֵרי י  ּדִ    !"ְיהּוָדהַרּבִ

  
ִחיָטה :ֵאיָמא ַעת ׁשְ ׁשְ    ,ְווִריִדין ָצִריְך ְלָנְקָבן ּבִ

י ְיהּוָדה ְבֵרי ַרּבִ    .ּדִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י ְיהּוָדהָאְמרּו לֹו ְל "    :ַרּבִ

ם א ְלהֹוִציא ֵמֶהן ּדָ רּו ְווִריִדין ֶאּלָ לֹא הּוְזּכְ ִחיָטה ֵמַאַחר ׁשֶ ׁשְ לֹא ּבִ ִחיָטה ַמה ִלי ׁשֶ ׁשְ י ּבִ    .?"ַמה ּלִ
ִחיָטה ׁשְ י ְיהּוָדה ָסַבר ּבִ ַרּבִ ַלל ּדְ    !ִמכְּ

  
   :ָהִכי ָקַאְמֵרי ָלּה 

ִחיָטה ַעת ׁשְ ׁשְ י ְלָנְקָבן ּבִ ִחיָטה ,ַמה ּלִ ַעת ׁשְ ׁשְ לֹא ּבִ    ?ַמה ִלי ְלָנְקָבן ׁשֶ
ִחיָטה    :ְוהּוא ָסַבר ַעת ׁשְ ׁשְ ָחִייםָאֵת  -ּבִ ם ּדְ    ,י ּדָ

ִחיָטה  ַעת ׁשְ ׁשְ לֹא ּבִ ָקִריר -ׁשֶ ם ּדְ    .לֹא ָאֵתי ּדָ
  
  

ֵעי י  ּבָ    :ִיְרְמָיהַרּבִ
י ְיהּוָדה    ,ְווִריִדין ְלַרּבִ

ֶהן ָהה ּבָ ֶהן  ,ׁשָ ַרס ּבָ    ?ַמהוּ  –ּדָ
  

י ֶאְלָעָזרָהִכי ָאַמר  :ַההּוא ָסָבא ָאַמר ֵליּה     :ַרּבִ
י ֶאְלָעָזרּה ַההּוא ָסָבא לְ ָאַמר ֵלי ,ְוַאְמֵרי ָלּה  י יֹוָחָנןָהִכי ָאַמר  :ַרּבִ    :ַרּבִ

קֹוץ  ָבן ּבְ ִרין -ְמַנּקְ ׁשֵ    .ְוֵהן כְּ
  

א ַרב ִחְסּדָ וֵתיּה ּדְ ּוָ ְנָיא כַּ    :ּתַ
עֹוף " ֵני ֲחָצֵאי ִסיָמִנין ּבְ ַחט ׁשְ סּול  –ׁשָ    ,ּפָ

ְבֵהָמה    .ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבִ
י ְיהּוָדה    :ראֹוֵמ  ַרּבִ

עֹוף  וִריִדין -ּבְ ט ְוֶאת ַהּוְ וׁשֶ חֹוט ֶאת ַהּוֵ ׁשְ ּיִ    ."ַעד ׁשֶ
  
  
  

 רש"י
. לפיכך הואיל וצולהו כולו כאחד

   צריך להוציא את כל דמו:
. ואי ליתהו עד שישחוט

בשחיטה אלא משום הוצאת 
   הדם בקיבה בעלמא סגי:

. שהדם חם בשעת שחיטה
   ויוצא:

. מאחר שלא הוזכרו וורידין
כלומר אין חיות תלויה בהן ואין 
צריך להזכירו אלא משום דם 

   מצריכו שחיטה: למה אתה
. שחיטה ממש בעי דרס בהן מהו

ר' יהודה או לא רבי ירמיה לא 
  שמיע ליה הא דרב חסדא:
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        כט, א כט, א כט, א כט, א     ––––כח, ב כח, ב כח, ב כח, ב  .7
עֹוף"    ,ֲחִצי ֶאָחד ּבְ

ְבֵהָמה  סּוָלה -ְוֶאָחד ָוֵחִצי ּבִ ִחיָטתֹו ּפְ    ."ׁשְ
  

ַמר    :ִאּתְ
   :ָאַמר ַרב

רֹוב –ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה     .כְּ
ֲהָנא    :ָאַמר ַרב ּכַ

רֹוב -ֶמֱחָצה ֶמֱחָצה ַעל     .ֵאינֹו כְּ
  
רֹוב –ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה  :ָאַמר ַרב" ה - "כְּ א :ָהִכי ָאַמר ֵליּה ַרְחָמָנא ְלמֹׁשֶ יר רּוּבָ ּיֵ ׁשַ    .לֹא ּתְ
  
ֲהָנא" רֹוב -ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה  :ָאַמר ַרב ּכַ ה - "ֵאינֹו כְּ א :ָהִכי ָאַמר ֵליּה ַרְחָמָנא ְלמֹׁשֶ חֹוט רּוּבָ    .ׁשְ
  

ִגיָמה) ֶרת ּפְ ְרּגֶ    .(ִסיָמן ֲחִצי ְקִטיָנא ּגַ
  

ַנן    :ּתְ
עֹוף –ֲחִצי ֶאָחד "    ,ּבָ

ְבֵהָמה  -ְוֶאָחד ָוֵחִצי  סּוָלה -ּבִ ִחיָטתֹו ּפְ    ."ׁשְ
רֹוב  סּול -ִאי ַאְמָרת ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה כְּ אי ּפָ    !ָהא ָעַבד ֵליּה רֹוב ?ַאּמַ

  
ָנן ַרּבָ   , ִמּדְ

ְלָמא לֹא ָאֵתי א ּדִ ְלּגָ    .ְלֶמֱעַבד ּפַ
  

יָאַמר     :ְקִטיָנא ַרּבִ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִוין " ַנִים ְוֵהן ׁשָ קֹו ִלׁשְ ֵניֶהם ְטֵמִאין -ִחּלְ    ,ׁשְ
ר ְלַצְמֵצם ִאי ֶאְפׁשָ    ."ְלִפי ׁשֶ

ר ְלַצְמֵצם     .ְטהֹוִרין –ָהא ֶאְפׁשָ
אי ְטהֹוִרין א ?ַאּמַ א רּוּבָ אִזיל ָהָכא ִאיכָּ  ,ִזיל ָהָכא ִאיכָּ    !א רּוּבָ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ

א ַחד ָמָנא ֵליכָּ י ּבְ ֵרי רּוּבֵ    .ּתְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ּה "   כט,א ָהה ּבָ ֶרת ְוׁשָ ְרּגֶ ַחט ֲחִצי ּגַ ִחיָטה ַאֶחֶרת^ ׁשָ ֵדי ׁשְ ָרה -ּוְגָמָרּה  ,ּכְ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ    ."ׁשְ

רֹוב" :ְוִאי ַאְמָרת    !ָלּה ִאיָטְרָפא  - "ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה כְּ
  

ְבֵהָמה :ִמי ַסְבָרת עֹוף ?!ּבִ    .לֹא ּבְ
ךְ  ְפׁשָ ה ּנַ רֹוב"ִאי  :ִמּמַ א - "ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה כְּ    !ָהא ָעִביד ֵליּה רּוּבָ

רֹוב"ִאי     !לֹא ָעַבד ְולֹא ְכלּום - "ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה ֵאינֹו כְּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
גּום" ָהָיה ֲחִצי ָקֶנה ּפָ הּוא ּוְגָמרֹו ְוהֹוִס  ,ֲהֵרי ׁשֶ ל ׁשֶ ָרה -יף ָעָליו ּכָ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ    ."ׁשְ

רֹוב" :ְוִאי ַאְמָרת    !ְטֵרָפה ַהְוָיא - "ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה כְּ
  

   :ָרָבאָאַמר 
אִני ְלִעְנַין ְטֵרָפה ְרֶאה ָלֵעיַנִים ,ׁשַ ְבִעיָנן רֹוב ַהּנִ    .ּדִ

  
י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ

ֵכן הּוא ל ּדְ    ?ְולֹא כָּ
ְרָפא הּו ִמיּטָ ֶ ְבַמׁשּ ֵרָפה ּדִ א  ,ּוַמה ּטְ ְבִעיָנן רּוּבָ ְרֶאה ָלֵעיַנִים -ֵהיָכא ּדִ ִעיָנן רֹוב ַהּנִ    ,ּבְ

ָרא  ְ ׁשּ א לֹא ִמיְתכַּ א רּוּבָ ִאיכָּ ַעד ּדְ ִחיָטה ּדְ ןלֹא  -ׁשְ כֵּ ל ׁשֶ ְרֶאה ָלֵעיַנִים כָּ ְבִעיָנן רֹוב ַהּנִ    ?!ּדִ
  

א י ַעְלָמ  ,ֶאּלָ כּוּלֵ רֹוב" :אּדְ    ",ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה ֵאינֹו כְּ
ֲהָנא  ַרב ּוְדַרב כַּ ַמר ּדְ ַמר -ְוִכי ִאיּתְ ַסח ִאּתְ    .ְלִעְנַין ּפֶ

 רש"י
. קס''ד לעין מחצה על מחצה

שחיטה קאמר כלומר סימן 
שחציו שחוט וחציו איו שחוט 

   הוי כאילו רובו שחוט וכשר:
. כשמסר למשה רחמא למשה

הלכות שחיטה על פה לא תשייר 
והא דאמר שצטוה משה רובא 

לשחוט רוב הייו מחצה על 
מחצה דכיון דלא אישתייר רובא 

   רוב שחוט קרי ליה:
. אבל מדאורייתא כשר מדרבן

   ופקא מיה דלא מטמא בבלה:
. תור שטמא אין חלקו לשים

לו טהרה אלא תיצה כדכתיב 
יותץ ואם שתייר רובו שלם לאו 

   תיצה הוא:
הו . שישאי אפשר לצמצם

מכווים אלא ודאי בחד מיייהו 
איכא רובא ולא ידעין בהי 
מיייהו הילכך לא סלקא 

   טומאה מיייהו:
. תרי רובי ליכא למימר בחד מא

דאי האי רובא האי מיעוטא אבל 
לעין שחיטה לא הוזכר רוב אלא 
בחתיכה וכי קריא פלגא רוב 
חתוך ליכא דמכחיש ליה דהאי 

  שלם:פלגא דקאי לא מיקרי רוב 
. הייו שיעור כדי שחיטה אחרת

   שהייה:
. קס''ד בבהמה קאי וגמרה

דבעיא רוב שים ומאי גמרה 
  לשחיטה:

. כיון דשהה ואי מחצה כרוב
בחצי אזלא לה שחיטה והויא לה 
כפגימה בעלמא ואיטרפא לה 
בפסוקת הגרגרת אלא ש''מ איו 
כרוב ופסוקת הגרגרת ברובא 

   בעין:
רה . דממה פשך כשלא בעוף
   כדמפרש:

. ואיתכשרא הא עבד ליה רובא
   מקמי שהייה:

   . מעשה טרפה:לא עבד ליה כלום
   . בעוף:חצי קה פגום

. כלומר רוב רוב הראה לעיים
   גמור שהוא יכר:

. דאיכא מקומות מה טרפה
טובא דמיטרפא בהו במשהו כגון 

   קובת הוושט והריאה והדקין:
. בעין רוב הראה לעיים

שהוזכר בהן רוב כגון במקומות 
   בקה ובחוט השדרה:

שחיטה דעד דאיכא רובא לא 
. דאפילו מאן דמכשר מתכשרא

משום דקרי ליה רובא הוא 
  ובמיעוטא כולהו מודו:
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ָרֵאל ֶמֱחָצה ְטהֹוִרים ּוֶמֱחָצה ְטֵמִאים ָהיּו ִיׂשְ    :ֲהֵרי ׁשֶ
רֹוב :ָאַמר ַרב    .ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה כְּ

ֲהָנאוְ  רֹובֶמֱחָצה ַעל ֶמ  :ָאַמר ַרב ּכַ    .ֱחָצה ֵאינֹו כְּ
  

ַרב ַמאי ַטְעָמאְוָהָתם     ?ּדְ
  

ְכִתיב י ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפׁש " :ּדִ    – י), (במדבר ט 131131131131"ִאיׁש ִאיׁש ּכִ
   ,ִנְדֶחה – "ִאיׁש "

   .ִנְדִחין –ְוֵאין ִציּבּור 
  
  

                                                        
ָרֵאל ֵלאמֹר ִאיׁש ִאי 131 ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ה ֶפַסח ַליהָֹוהּדַ י ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפׁש אֹו ְבֶדֶרְך ְרחָֹקה ָלֶכם אֹו ְלדֹרֵֹתיֶכם ְוָעׂשָ   ׁש ּכִ

 רש"י
. וטהורים מחצה על מחצה כרוב

עושין לעצמן בטהרה וטמאין 
עושין לעצמן בטומאה ולא 

   מידחו לפסח שי כיחידין:
   הטמאין לשי:. ודחין איו כרוב

. הא והתם מאי טעמא דרב
   בעלמא אמרת דלא הוי רובא:

. דכתיב איש איש כי יהיה טמא
ידחה לשי ופלגא הי דרובא לא 
מיקרי מיהו מכלל יחידין פקי 

  להו ולא מידחו:
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עֹוף"    ,רֹוב ֶאָחד ּבְ
ְבֵהָמה [ ַנִים ּבִ ָר  -ְורֹוב ׁשְ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ   ]."הׁשְ
  

ִניָנא ָחָדא ִזיְמָנא  ל ֶאָחד "ּתָ מֹוהוּ  -רּוּבֹו ׁשֶ    !"ּכָ
  

   (הכש פשח ִסיָמן)
  

ְעָיאָאַמר     :ַרב הֹוׁשַ
ין –ָחָדא  חּוּלִ    ,ּבְ

ים –ְוָחָדא  ָקָדׁשִ    .ּבְ
  

   ,ּוְצִריָכא
ין  מּוִעיָנן חּוּלִ ִאי ַאׁשְ ּום ּדְ     -ּדְ א ִמׁשּ רּוּבָ י ֵליּה ּבְ ַסּגִ    ,ַלאו ְלָדם הּוא ָצִריךְ ָהָתם הּוא ּדְ

ְלָדם הּוא ָצִריְך  ים ּדִ    –ֲאָבל ָקָדׁשִ
יּה  א ּכּוּלֵ ִאיכָּ א ַעד ּדְ רּוּבָ י ֵליּה ּבְ יְסּגֵ    !ֵאיָמא לֹא ּתִ

ים  מּוִעיָנן ָקָדׁשִ ְלָדם הּוא ָצִריךְ     -ְוִאי ַאׁשְ ּום ּדִ    ,ִמׁשּ
ְלָדם לֹא ָצִריְך  ין ּדִ ַפְלגָּ  -ֲאָבל חּוּלִ י ֵליּה ֵאיָמא ּבְ    ,א ַסּגִ

ַמע ָלן    ָקא ַמׁשְ
  

ין חּוּלִ ים ,ֵהי ּבְ ָקָדׁשִ    ?ְוֵהי ּבְ
  

ֲהָנאָאַמר     :ַרב ּכַ
ָרא ּבְ א    :ִמיְסּתַ ין –ֵריׁשָ חּוּלִ    ,ּבְ

ים –ְוֵסיָפא  ָקָדׁשִ    .ּבְ
  

אי    ?ִמּמַ
  

ֵני ָקּתָ ֹוֵחט" :ִמּדְ    ,"ַהׁשּ
ךְ  ְעּתָ ים  :ְוִאי ַסְלָקא ּדַ ָקָדׁשִ א ּבְ ֵעי ֵליּה ַה  -ֵריׁשָ    !ּמֹוֵלק ִמיּבָ

  
א ַמאי ים ,ֶאּלָ ָקָדׁשִ ָרה" ?ֵסיָפא ּבְ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ ָרה' ?!"ׁשְ ׁשֵ ֵעי ֵליּה  'ְמִליָקתֹו כְּ    !ִמיּבָ

  
ָיאָהא     :לֹא ַקׁשְ

ָסִליק ִמ  יֵדי ּדְ ֵהָמה"ַאּיְ י  "ּבְ ָנא ַנּמִ ָרה"ּתָ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ    ."ׁשְ
ֵדי ַעל עֹוף ָק  א ִמכְּ א ֵריׁשָ ךְ ִאי  ,ֵאיֶאּלָ ְעּתָ ים  ַסְלָקא ּדַ ָקָדׁשִ ֵעי ֵליּה  'ַהּמֹוֵלק' –ּבְ    !ִמיּבָ

  
י ִ ר ַאׁשּ יִמי ּבַ    :ָאַמר ַרב ׁשִ

א  ין –ֵריׁשָ חּוּלִ    ,ּבְ
ֵני – ֵמָהָכא ָקּתָ עֹוף" :ּדְ ךְ ְוִאי  "ֶאָחד ּבְ ְעּתָ ים ַסְלָקא ּדַ ָקָדׁשִ ֵני ִסיָמ  - ּבְ ָבֵעי ׁשְ א עֹוַלת ָהעֹוף ּדְ    !ִניםָהא ִאיכָּ

  
א ַמאי ים ?ֶאּלָ ָקָדׁשִ    ?!ֵסיָפא ּבְ

עֹוף" ֵני ִסיָמִנין - "רֹוב ֶאָחד ּבְ ָבֵעי ׁשְ א עֹוַלת ָהעֹוף ּדְ    !ָהא ִאיכָּ
  

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ?"רֹוב ֶאָחד"ַמאי     ,רֹוב כָּ
ִליְתֵני ַנִים" :ּוְבִדין הּוא ּדְ י ֵליּה ּבְ  "רֹוב ׁשְ ַסּגִ את ּדְ א ַחּטָ ִאיכָּ יָון ּדְ ּום ָהִכיַחד ִסיָמן כֵּ ִסיָקא ֵליּה  ִמׁשּ    .לֹא ּפְ

  
א ּפָ    :ָאַמר ַרב ּפָ

א  ין –ֵריׁשָ חּוּלִ    ,ּבְ
ֵני - ֵמָהָכא ָקּתָ י ְיהּוָדה" :ּדְ ִריִדין :אֹוֵמר ַרּבִ חֹוט ֶאת ַהּוְ ׁשְ ּיִ ָנן ֲעֵליּה  "ַעד ׁשֶ    ,ּוְפִליֵגי ַרּבָ

ָלָמא ׁשְ ין  :ִאי ַאְמָרת ּבִ חּוּלִ יר –ּבְ ּפִ    ,ׁשַ
א ִאי ַאְמָרת ים  :ֶאּלָ ָקָדׁשִ ָנן ֲעֵליּה הּוא ַעְצמֹו ְלָדם הּוא ָצִריךְ  -ּבְ ִליֵגי ַרּבָ אי ּפְ    !ַאּמַ

  
י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ

ים –ֵסיָפא  ָקָדׁשִ    ,ּבְ
ֵני ,ֵמָהָכא ָקּתָ ֶאָחד " :ּדְ ין ּכְ ֵני ָראׁשִ ֹוֵחט ׁשְ ָרה -ַהׁשּ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ   . (חולין ל:) "ׁשְ

 רש"י
   . לזריקה:לדם הוא צריך

. מליקתו כשרה מיבעי ליה
כלומר אעוף איבעי ליה למיתי 

ר ליתי מליקתו כשרה והד
   אבהמה שחיטתה כשרה:

. גבי הדדי תהו הא לא קשיא
   וכי סליק מבהמה קט שחיטה:

   . כי תא השוחט:אלא רישא
. ובו התחיל מכדי בעוף קאי

להורות והיכי סמך ליה שחיטה 
בעוף קדשים המולק מיבעי ליה: 
ה''ג מאי רוב אחד רוב כל אחד 

   ואחד ולא גרסין אלא:
מילתא . ותא לא פסיקא ליה

דמישתמע בתרוייהו דהכי 
משמע רוב כל אחד בעוף כשרה 
היכא דסגי בחד כגון חטאת הוי 
רובו ככולו והיכא דבעי תרתי 

   הוי רוב כל אחד ככולו:
. מש''ה פליגי רבן עליה שפיר

דכיון דלא הוזכרו וורידין אלא 
משום דם מה לי בשעת שחיטה 

   ומה לי לאחר שחיטה:
רבן  . היכי פליגיאלא בקדשים

   עליה:
. כל עצמה ועיקרה של הוא עצמו

שחיטת קדשים לדם היא 
  צריכה:
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וֹ " יֲעַבד ִא  - "ֵחטַהׁשּ ה  ,יןּדִ ִחּלָ    .לֹא –ְלַכּתְ
ָלָמא ׁשְ ים  :ִאי ַאְמָרת ּבִ ָקָדׁשִ ה לֹא   -ּבְ ִחּלָ ְלַכּתְ    ,ַהְיינּו ּדִ

ָתֵני  ּום ּדְ       :ַרב יֹוֵסףִמׁשּ
ח"" ְזּבַ ַנִים ׁשֹוֲחִטים ֶזַבח ֶאָחד (ויקרא יט, ה) 132132132132"ּתִ לֹא ְיֵהא ׁשְ   .ׁשֶ

ֵחהוּ " ְזּבְ לֹא ְיֵהא  - "ּתִ ֵני ְזָבִחיםׁשֶ    ."ֶאָחד ׁשֹוֵחט ׁשְ
ֲהָנאְוָאַמר  ֵחהוּ " :ַרב ּכַ ְזּבְ ִתיב "ּתִ    .כְּ

א ִאי ַאְמָרת ין  :ֶאּלָ חּוּלִ י -ּבְ ה ַנּמִ ִחּלָ    .ֲאִפיּלּו ְלַכּתְ
  
  

ן ָלִקיׁש ְוַאף  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ָסַבר ַרּבִ
א  ין –ֵריׁשָ חּוּלִ    ,ּבְ
ים –ְוֵסיָפא  ָקָדׁשִ    .ּבְ

  
ָאַמר  ן ָלִקיׁש ַר ּדְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ּבִ

ִנינוּ  ָ ׁשּ מֹוהוּ " :ֵמַאַחר ׁשֶ ל ֶאָחד ּכָ ִנינוּ  "רּוּבֹו ׁשֶ ה ׁשָ ְבֵהָמה" :ָלּמָ ַנִים ּבִ עֹוף ְורֹוב ׁשְ    ?"רֹוב ֶאָחד ּבָ
ִנינוּ  ָ ׁשּ ִחיָטתֹו ַעל ָידוֹ " :ְלִפי ׁשֶ ִמיד ְקָרצֹו ּוֵמיַרק ַאֵחר ׁשְ   , )(יומא לא: "ֵהִביאּו לֹו ֶאת ַהתָּ

סּול    ?ָיכֹול לֹא ֵמיַרק ְיֵהא ּפָ
ִנינוּ  ְבֵהָמה" :ְלַכְך ׁשָ ַנִים ּבִ עֹוף ְורֹוב ׁשְ    ."רֹוב ֶאָחד ּבְ

  
  

                                                        
ֻחהוּ  132 ְזּבָ ה ִלְרצְֹנֶכם תִּ ָלִמים ַליהֹוָ חּו ֶזַבח ׁשְ   ְוִכי ִתְזּבְ

 רש"י
. לרצוכם תזבחוהו תזבח

ואמרין לקמן תזבחהו כתיב ויש 
אם למסורת תזבח משמע 
דלשוחט יחידי קאמר ולא 
לשים מדלא כתיב תזבחוהו 
ומדכתיב הוא משמע מי אזבח 

   שאף הוא יהא יחידי:
ן הא דר''ל . גרסיואמר רב כהא

בסדר יומא (דף לב:) גבי הביאו 
   לו לכ''ג את התמיד:

. מפרשין התם ברוב שים קרצו
שלא היה יכול למרק ולגמור את 
השחיטה כולו לפי שכל עבודת 
יה''כ איה כשרה אלא בו דכתיב 
באחרי מות וכפר הכהן אשר 
ימשח אותו והיה צריך לאחוז 
מהר את המזרק ולקבל הדם 

ו כדי הכשר לפיכך חותך ב
   שחיטה ומיחה וממהר לקבל:

   . כהן אחר שחיטה:ומירק
. בשבילו כמו (עירובין דף על ידו

פב:) מערב אדם על יד בו ובתו 
בשבילם ומפי ששיו שם 
דצריך למרק יכול לא מירק יהא 
פסול דבקדשים לא סגי ברוב 

   שים:
. הוצרך לשות כאן רוב אחד לכך

ה בעוף וכו' דרישא חולין הו
שמעין מיה ותא סיפא משום 
קדשים. ופרכין יכול לא מירק 
יהא פסול בתמיה הא א''כ הויא 
לך הא מריקה עבודה באדם 
אחר שלא בכ''ג ותיא כל עבודת 
יה''כ כו' ברייתא היא בשילהי 

  הוריות:



  ""ַהׁשֹּוֵחט –מסכת חולין פרק ב' 
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            בבבב----כט, אכט, אכט, אכט, א .9
   :ָאַמר ַמר

סּול"    ".ָיכֹול לֹא ֵמיַרק ְיֵהא ּפָ
  

ן   ,בכט ַאֵחר ,ִאם כֵּ    ,ַהְוָיא ֵליּה ֲעבֹוָדה ּבְ
   :ְוַתְנָיא

ל ֲעבֹוַדת " ּפ ּכָ א ּבוֹ  - ּוִריםיֹום ַהּכִ רֹות ֶאּלָ ׁשֵ    !"ֵאיָנן ּכְ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ָנן ַרּבָ סּול ִמּדְ ךְ ּדְ  ,ָיכֹול ְיֵהא ּפָ ְעּתָ ָנן :ֲאִמיָנא ַסְלָקא ּדַ ַרּבָ סּול ִמּדְ א ּפְ    ,ִאיכָּ

ִנינוּ  ְבֵהָמה" :ְלַכְך ׁשָ ַנִים ּבִ עֹוף ְורֹוב ׁשְ    ."רֹוב ֶאָחד ּבְ
  

ס ֲאִפיּלּו ּפְ אּוֵמַאַחר ּדַ ָנן ֵליכָּ ַרּבָ ה ִלי ְלָמֵרק ,ּוָלא ּדְ    ?ָלּמָ
  

  .ִמְצָוה ְלָמֵרק
  
  

 רש"י
. משום דם ואי מצוה למרק

שמעתי ביומא משום ברוב עם 
ל הדרת מלך ואין לבי כך דא''כ כ

עבודות מי והרי הכתוב הקפיד 
  בכ''ג וגירש את רוב עם:
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        ל, אל, אל, אל, א    ––––כט, ב כט, ב כט, ב כט, ב  .10
ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ּום  ּבֶ    :ֵלִוי ָסָבאִמׁשּ

ּסֹוף א ּבַ ִחיָטה ֶאּלָ    .ֵאיָנּה ִלׁשְ
  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ה ְוַעד סֹוף ִחּלָ ִחיָטה ִמּתְ ָנּה ִלׁשְ    .ֶיׁשְ
  
   :ָרָבאַמר ָא 

   :ַהּכֹל מֹוִדים
ַחט ִסיָמן ֶאָחד עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ׁשָ ָרֵאל  ,ֵהיָכא ּדְ סּוָלה -ְוִסיָמן ֶאָחד ִיׂשְ ִהיא ּפְ    ,ׁשֶ

ַיד עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ה ְטֵרָפה ּבְ ּה ַמֲעׂשֵ ה ּבָ ֲהֵרי ַנֲעׂשֶ    .ׁשֶ
י עֹוַלת ָהעֹוף ַנּמִ ָמִליק ִסיָמן ֶאָחד ְלַמּטָ  ,ּבְ סּוָלה –ְוִסיָמן ֶאָחד ְלַמְעָלה  ,הֵהיָכא ּדְ    ,ּפְ

ה את ָהעֹוף ְלַמּטָ ה ַחּטַ ּה ַמֲעׂשֶ ה ּבָ ֲהֵרי ָעׂשָ    .ׁשֶ
א    :לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ

ְפִנים חּוץ ְוִסיָמן ֶאָחד ּבִ ַחט ִסיָמן ֶאָחד ּבַ ָ ׁשּ גֹון ׁשֶ    :כְּ
ָאַמר ה ְוַעד סֹוף" :ְלַמאן ּדְ ִחּלָ ִחיָטה ִמּתְ ָנּה ִלׁשְ יב – "ֶיׁשְ    ,ִמיַחּיֵ

ָאַמרלְ  ּסֹוף" :ַמאן ּדְ א ּבַ ִחיָטה ֶאּלָ יב - "ֵאיָנּה ִלׁשְ    .לֹא ִמיַחּיֵ
  

יִמי ָאַמר ֵליּה  ר ׁשִ ה ּבַ    :ַרּבָ
   !ַמר לֹא ָאַמר ָהִכי

   .ַרב יֹוֵסף ?ּוַמּנוּ 
ְפִנים  חּוץ ְוִסיָמן ֶאָחד ּבִ ַחט ִסיָמן ֶאָחד ּבַ ׁשָ סּול -ֵהיָכא ּדְ י ּפָ    ,ַנּמִ

ֲהֵר  חּוץׁשֶ את ָהעֹוף ּבַ ה ַחּטַ ּה ַמֲעׂשֵ ה ּבָ    .י ָעׂשָ
  

א    :לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ
ְפִנים חּוץ ּוְגָמרֹו ּבִ ַחט ִמיעּוט ִסיָמִנין ּבַ ָ ׁשּ גֹון ׁשֶ    :כְּ

ָאַמרלְ  ה ְוַעד סֹוף" :ַמאן ּדְ ִחּלָ ִחיָטה ִמּתְ ָנּה ִלׁשְ יב – "ֶיׁשְ    .ִמיַחּיֵ
ָאַמרלְ  ִחיָטה" :ַמאן ּדְ ּסֹוף ֵאיָנּה ִלׁשְ א ּבַ יב - "ֶאּלָ    .לֹא ִמיַחּיֵ
  

י ֵזיָראֵמִתיב     :ַרּבִ
ה ְוַעד סֹוף " ִחּלָ ָפָרה ִמתְּ ל ָהֲעסּוִקין ּבְ ָגִדים  -ּכָ ִאין ּבְ    ,ְמַטּמְ

ְמָלאָכה ַאֶחֶרת    .ּופֹוְסִלין אֹוָתּה ּבִ
ִחיָטָתּה  ׁשְ סּול ּבִ ּה ּפְ    :ֵאיַרע ּבָ

ּסּוָלּה  ין קֹוֶדם ּפִ ין ְלַאַח  ,ּבֵ ּסּוָלּה ּבֵ ָגִדים -ר ּפִ ָאה ּבְ    .ֵאיָנּה ְמַטּמְ
ָאָתּה  ַהּזָ    :ּבְ

סּוָלה  ָגִדים -קֹוֶדם ּפְ ָאה ּבְ    ,ְמַטּמְ
ּסּוָלּה  ָגִדים -ְלַאַחר ּפִ ָאה ּבְ   . (פרה ד, ד) "ֵאיָנּה ְמַטּמְ

ה ְוַעד סֹוף" :ְוִאי ַאְמָרת ִחּלָ ִחיָטה ִמּתְ ָנּה ִלׁשְ ׁשְ  - "ֶיׁשְ י ּבִ    ,ִחיָטָתּה ִלְפלֹוג ַנּמִ
ִחיָטה ׁשְ סּול ּבִ ּה ּפְ    :ֵאיַרע ּבָ

ּסּוָלּה  ָגִדים -קֹוֶדם ּפִ ָאה ּבְ    ,ְמַטּמְ
ּסּוָלּה  ָגִדים -ְלַאַחר ּפִ ָאה ּבְ    !ֵאיָנּה ְמַטּמְ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ִחיָטה ָקַאְמָרת    ?!ִנְתַקְלְקָלה ׁשְ
ִח  ָלאו ׁשְ ָתא ְלַמְפֵרַע ּדְ ִאְגַלאי ִמּלְ אִני ָהָתם ּדְ ָללׁשַ    .יָטה ִהיא כְּ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ָיא ִלי ָיא ִלי ,ִאי ַקׁשְ    :ָהא ַקׁשְ
ָאַמרלְ  ּסֹוף" :ַמאן ּדְ א ּבַ ִחיָטה ֶאּלָ ָפָרה - "ֵאיָנּה ִלׁשְ ָרּה ּדְ ֶהְכׁשֵ    ,ִלְפלּוג ּבְ

ְבֵרי ְתֵרי ּגַ ָחטּוָה ּבִ ׁשְ גֹון ּדִ    ,כְּ
א  ַגְבָרא ַקּמָ ָאה -ּדְ    ,לֹא ְמַטּמְ

ָאה -ְתָרא ְוַגְבָרא ּבַ     !ְמַטּמְ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ַחד ִזיְבָחא ָקַאְמָרת ְבֵרי ּבְ ֵרי ּגַ ַההּוא ?!ּתְ יּה ּדְ ר ִמיּנֵ    !ּבַ

ְתִניָנא    :ּדִ

 רש"י
. אין השחיטה איה לשחיטה

קרויה שחיטה אלא בסופה 
   ולקמיה מפרש למאי הלכתא:

. הכל קרוי ישה לשחיטה
   שחיטה:

. ואפילו למ''ד איה פסולה
לשחיטה אלא לבסוף ולא מיקרי 
שחיטת עובד כוכבים מיהו 

יא והויא שחיטת ישראל מי לא הו
   לה כקוץ בעלמא ואיטרפא לה:

. מעשה שהיה כדי מעשה טרפה
וכשיעור לטורפה בו עשה בה ביד 

   עובד כוכבים:
. למעלה מחוט עולת העוף

הסיקרא חטאת העוף למטה 
   כדאמר בזבחים (דף סד: סה.):

שהרי עשה בה [מעשה חטאת 
. במקום פסולה העוף] למטה

מעשה שהוא חשוב בחטאת העוף 
ו בכך שמליקת חטאת להכשיר

 ''העוף בסימן אחד הילכך ה
חשיב לפסול אע''ג דבעולה לא הוי 

   סוף מליקה עד גמר השי:
   . משום שחוטי חוץ:מיחייב

. דאילו בעוף אם מר לא אמר הכי
שחט סימן ראשון בחוץ מיחייב 
שהרי דכוותה כשר בפים 
במליקת חטאת העוף השוחט עוף 

יא קדשים בחוץ חייב דיליף מריבו
דאשר ישחט בשחיטת קדשים 
בפרק השוחט (דף קז.) אבל 

   המולק את העוף פטור:
   . אדומה:כל העסוקין בפרה

. באחת מתחלה ועד סופה
עבודותיה בין באמצע ובין בתחלה 

   ובין בסוף:
. כדכתיב מטמאין את הבגדים

(במדבר יט) עץ ארז ואזוב ושי 
תולעת והשליך אל תוך שריפת 

בס בגדיו הפרה וסמיך ליה וכ
הכהן וגו'. וכתיב בשריפתה 
והשורף אותה וגו' ותיא בסיפרי 
אם המשליך את האזוב מטמא 
בגדים השורף לא כ''ש מה ת''ל 
והשורף בא הכתוב ולימד על כל 
העסוקים בפרה מתחלה ועד סוף 

   שיהו טעוים תכבוסת בגדים:
. אם ופוסלין אותה במלאכה

תעסקו עמה במלאכה אחרת כגון 
חתך עמה דלעת דתיא ששחט ו

(ספרי פ' חקת) ושחט אותה בא 
הכתוב ולימד על הפרה שתהא 
מלאכה פוסלתה בשחיטתה ושרף 
את הפרה בא הכתוב ולימד שתהא 

   מלאכה פוסלת בשריפתה:
   . כגון שתבלה:בשחיטתה

. שאין כאן איה מטמאה בגדים
עבודה ואם אסף אפרה או שרפה 
ולא גע בה או אפילו גע בה 

טי כלי עץ שלא טמאתו בפשו
משום בלה איו טמא משום 
מתעסק בפרה שאין כאן פרה 

   אדומה:
. בהזאת דמה שהיה מזה בהזאתה

הימה ז' פעמים כגד פתח של 
היכל כדכתיב (שם יט) והזה אל 

   כח פי וגו':
. קודם פסולה מטמאה בגדים

דמתעסק בפרה הוא וכבר עשית 
   שחיטתה בהכשר:

. שהרי לדלאו שחיטה היא כל
סופה הוכיח אבל היכא דגמרה 
שחיטה ממש אימא לך דכולה 

   קרויה שחיטה מתחלה ועד סוף:
. האי תא בהכשרא לפלוג מי

דפרה אפילו בפרה שלא פסלה יש 
  לחלק בין בגדים לבגדים:
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ח"" ְזּבַ ַנִים ׁשֹוֲחִטין ֶזַבח ֶאָחד - טו), (דברים יב 133133133133"ּתִ ּלֹא ְיהּו ׁשְ    .ׁשֶ

ֻחהוּ " ְזּבָ ּלֹא ְיֵהא ֶאָח  - ה), (ויקרא יט 134134134134"ּתִ ֵני ְזָבִחיםׁשֶ    ."ד ׁשֹוֵחט ׁשְ
ֲהָנאְוָאַמר  ִתיב :ַרב ּכַ ֵחהּו כְּ ְזּבָ    !ּתִ

  
י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ

ַמר ֲעָלּה     :ָלאו ִאּתְ
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   :ַרּבִ

ְמעֹון   ל,א י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְבֵרי ַרּבִ ָאה^זֹו ּדִ    ,ְסִתיְמּתָ
ַנִים :ִמים אֹוְמִריםֲאָבל ֲחכָ     ?ׁשֹוֲחִטים ֶזַבח ֶאָחד ׁשְ

  
י ְמעֹון ַנּמִ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    ,ּוְלַרּבִ

ֵני סּוָדִרים ׁשְ ְבָרא ּבִ ַחט ַחד ּגַ ׁשָ גֹון ּדְ    ,ִלְפלֹוג כְּ
א  סּוָדר ַקּמָ א -ּדְ ּמֵ    ,לֹא ִמּטַ

א ּמֵ ְתָרא ִמּטַ    !ְוסּוָדר ּבַ
  

ָפָר  ְפסּוָלא ּדְ א ּבִ    ,ָקא ַמְייֵרי -ה ֶאּלָ
ָרּה  ֶהְכׁשֵ    .לֹא ָקא ַמְייֵרי -ּבְ

  
ר ָאִביןֵמִתיב     :ָרב ִאיִדי ּבַ

מֹו     :ּוַבּמֹוֵעד" טּור –ִלׁשְ    ,ּפָ
מֹו  ּלֹא ִלׁשְ יב -ׁשֶ   . (פסחים סג.) "ַחּיָ

ּה  מוֹ  :ַוֲהִויָנן ּבָ ּלֹא ִלׁשְ ׁשֶ    ,ַטְעָמא ּדְ
ָמא  טּור –ָהא ְסּתָ    ,ּפָ

אי  טוּ "ְוַאּמַ ָלִמים הּוא "?רּפָ ָנה ׁשְ ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ ַסח ּבִ    ?!ּפֶ
ּה  ַמע ִמיּנָ ָנה  :ׁשְ ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ ַסח ּבִ ֵעי ֲעִקיָרה -ּפֶ    ?ּבָ

י  ְוָאַמר ְמָדאַרּבִ ר ּגַ יא ּבַ    :ִחּיָ
י ֲחבּוָרה    :ְוָאְמרוּ  ,ִנְזְרָקה ִמּפִ
ַמאי ַעְסִקיָנן    :ָהָכא ּבְ

ָעלִ  ָהיּו ּבְ גֹון ׁשֶ ִני ,ים ְטֵמֵאי ֵמִתיםכְּ ִנְדִחין ְלֶפַסח ׁשֵ מֹו ָקֵאי ,ּדְ ָמא ִלׁשְ ְסּתָ    .ּדִ
ָבֵעי ֲעִקיָרה -ְוַהאי     ,הּוא ּדְ

ֵעי ֲעִקיָרה -ָהא ַאֵחר     .לֹא ּבָ
ָלָמא ׁשְ ה ְוַעד סֹוף" :ִאי ַאְמָרת ּבִ ִחּלָ ִחיָטה ִמּתְ ָנּה ִלׁשְ ִחיָטה - "ֶיׁשְ ת ׁשְ ִחּלַ ִסיל ֵליּה ִמּתְ    ,ִאיּפְ

א ִאי ַאְמָרת ּסֹוף" :ֶאּלָ א ּבַ ִחיָטה ֶאּלָ ַסח - "ֵאיָנּה ִלׁשְ ֵחי ֵליּה ִמּפֶ א ִאיּדְ יּה ּפּוְרּתָ ַחט ּבֵ ׁשָ יָון ּדְ    ,כֵּ
ִחיט  י ָקא ׁשָ ִחיט -ִאיָדְך כִּ ָלִמים ָקא ׁשָ    !ׁשְ

  
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ

ַסח ֵחי ֵליּה ִמּפֶ ִאיּדְ    ,ְנִהי ּדְ
ַסח  ֵמי ּפֶ ֵחי -ִמּדְ    ?!ִמי ִאיּדְ

  
יָמא ֵעי ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה  :ְוִכי ּתֵ      :ְוָהְתַנן   –ּבָ

ֶסת" ַנִים ַוֲעַדִיין ִהיא ְמַפְרכֶּ ַנִים אֹו רֹוב ׁשְ ּה ׁשְ ַחט ּבָ    ,ׁשָ
ָבֶריָה  ה ְלָכל ּדְ ַחּיָ   ! (חולין קיז:) 135135135135"ֲהֵרי ִהיא כְּ

  

                                                        
ת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהי  133 ִבְרּכַ ר ּכְ ח ְוָאַכְלתָּ ָבׂשָ ְזּבַ ָך תִּ ת ַנְפׁשְ ָכל ַאּוַ לַרק ּבְ ִבי ְוָכַאּיָ ּצְ הֹור יֹאְכֶלּנּו ּכַ ֵמא ְוַהּטָ ָעֶריָך ַהּטָ ָכל ׁשְ ר ָנַתן ְלָך ּבְ   ָך ֲאׁשֶ
ֻחהוּ  134 ְזּבָ ה ִלְרצְֹנֶכם תִּ ָלִמים ַליהֹוָ חּו ֶזַבח ׁשְ   ְוִכי ִתְזּבְ
  אין זה לשון המשה אלא הלמד מהמשה.  135

 רש"י
. שיש משה וברייתא הרבה סתימתאה

שאמר ר' אלעזר בר' שמעון ורגילים 
ון סתם והאי התאים לסדרן במשה בלש

סתמא דתזבח הוא מי אמרה וגמרא גמיר 
   לה ר' יוחן מרביה דהא ר' אלעזר אמרה:

. ולרבן ליפלוג ועוד לר' אלעזר זבח אחד
גופיה ליפלוג כגון דשחטה חד גברא בתרי 
סודרי שבאמצע שחיטה בא חברו וטל 
סודרו מראשו ועטפו בסודר אחר ומדלא 

ה מפליג ש''מ תרווייהו מיטמו דיש
   לשחיטה מתחלה ועד סוף:

. לא מתרץ כרב יוסף אלא הכי תריץ אלא
דתא בפרה פסולה איצטריך ליה לפלוגי 
ולאשמועין דאע''ג דפסלה מיהו קודם 
פסולה תורת פרה עליה והעסוקין בה 
טמאו ובהכשרה לא חש לאורויי אי ישה 
לשחיטה מתחלה ועד סוף אי איה אלא 

   לבסוף:
בשוחט הפסח על  .ובמועד לשמו פטור

החמץ קאי בפרק תמיד שחט (פסחים דף 
סג.) ומרבין התם לשאר זבחים ששחטן 
בפסח על החמץ שלוקה עליהן משום לא 
תשחט על חמץ וקאמר ר' שמעון שהשוחט 
פסח בתוך המועד כגון שאבד בארבעה עשר 
והקריב אחר תחתיו ומצא הראשון במועד 
ושחטו לשמו על החמץ פטור דהא זבח 

   ול הוא דלא חזי שלא בזמו לשמו:פס
   . דשחטו לשם שלמים:שלא לשמו

. דפסח לאחר זמו קרב שלמים וזה חייב
ששחט לשלמים זבח כשר הוא ומדקתי 
שלא לשמו חייב מכלל דרישא דקתי לשמו 
פטור הייו דשחטיה סתמא וסתמא קרי 
לשמו דאי לשמו דוקא קאמר הא סתמא 

ה אלא חייב קשיא סיפא דלא מחייב לי
בשלא לשמו בהדיא וגרסין והוין בה 

   טעמא דשלא לשמו הא סתמא פטור:
  . בסתמא אמאי פטור:והוין בה

. דפקא לן מוזבחת הא סתמא שלמים הוא
פסח לה' אלהיך צאן ובקר דמותר פסח 
קרב שלמים בפסחים (דף ע:) ובמחות (דף 

   פג:) ובזבחים בפ''ק (דף ט.):
ח בשאר ימות . מדקרי ליה פסול דפסש''מ

השה בעי למיעקר שם פסח מייה וכל כמה 
דלא עקר פסח הוא וכי שחיט ליה שלא 
בזמו הוי פסח פסול ומיפלג פליגי בה 

   בפסחים (דף עג:):
. תשובה זו שאי א''ר חייא בר גמדא זרקה

משיב מפי חבורה ואמרו לעולם לא בעי 
   עקירה והאי דמשמע דבעי עקירה:

פסח ראשון טמאי . בכגון שהיו בעלים
מתים ופסח זה לא דחה מחמת איבוד אלא 
מחמת בעלים שדחו מחמת טומאה לפסח 
שי והאי פסח חזי ליקרב באייר הלכך בעי 

   עקירה:
אי אמרת בשלמא ישה לשחיטה מתחלה 

. אפסיל ליה בתחלת שחיטה ועד סוף
דסתמיה הוי לפסח דתחלת שחיטה מי 

   פסלה:
. מר שחיטהאלא אי אמרת לא פסלה עד ג

הא גמר שחיטה לאו פסח הואי דכיון דשחט 
ביה פורתא ולא איחזי לשהוייה לפסח שי 
אידחי ליה מפסח וכיון דלא חזי לפסח הא 
אמרת דלשלמים קאי וגמר שחיטה דידיה 
לשלמים הוא ובפורתא קמא לא איפסל 
משום שחיטת פסח שלא בזמו דהא איה 
לשחיטה אלא לבסוף: לשם פסח קא שחיט 

   א גרסין:ל
. ראוי הוא לימכר קודם גמר מדמי פסח

שחיטה ולצאת לחולין שאין לך מום קבוע 
גדול מזה ודמיו לפסח וכיון דחזי לדמי פסח 

   סתם שחיטה דידיה כולה לפסח:
. אין קדשים פדין בלא העמדה וכי תימא

והערכה כדכתיב (ויקרא כז) והעמיד את 
 הבהמה לפי הכהן והעריך הכהן אותה וזו

  אין יכולה לעמוד על רגליה:
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        בבבב----ל, אל, אל, אל, א .11
   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ֹוֵחט ה ְמקֹומֹות  ַהׁשּ לֹׁשָ ַנִים ּוׁשְ ׁשְ ָרה -ּבִ ׁשֵ ִחיָטתֹו כְּ    .ׁשְ
  

יּה ּדִ  י ַאְמִריָתּה ַקּמֵ מּוֵאלכִּ    ,ׁשְ
ִחיָטה ְמפֹוַרַעת :ָאַמר ִלי ִעיָנן ׁשְ א ,ּבְ    .ְוֵליכָּ

  
יְוַאף  ְמעֹון  ַרּבִ ִחיָטה ְמפֹוַרַעתׁשִ ִעיָנן ׁשְ ן ָלִקיׁש ָסַבר ּבְ    ,ּבֶ

יָאַמר ּדְ  ְמע ַרּבִ ן ָלִקיׁש ׁשִ    :ֹון ּבֶ
ִהיא ְמפֹוַרַעת ִחיָטה ׁשֶ ִין ִלׁשְ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ר" :ׁשֶ ּבֵ חּוט ְלׁשֹוָנם ִמְרָמה ּדִ    .ז), (ירמיה ט 136136136136"ֵחץ ׁשָ
  

י ֶאְלָעָזרֵמִתיב     :ַרּבִ
ַנִים" ין ְוׁשֹוֲחִטין ׁשְ ַסּכִ    ,אֹוֲחִזין ּבְ

ה  ַמטָּ ַמְעָלה ְוֶאָחד ִמּלְ ָרהׁשְ  -ֲאִפיּלּו ֶאָחד ִמּלְ ׁשֵ    ."ִחיָטתֹו ּכְ
אי ִחיָטה ְמפֹוַרַעת ?ַאּמַ א ׁשְ    !ְוָהא ֵליכָּ

  
י  ָאַמר ֵליּה     :ִיְרְמָיהַרּבִ
ָנֵתינוּ  ְ ין ֶאָחד  :ִמׁשּ ַסכִּ    ,ּבְ

ֵני ָאָדם ֵני ּבְ    .ּוׁשְ
  

אָאַמר ֵליּה  י ַאּבָ    :ַרּבִ
ָתֵני ֲעָלּה  ,ִאי ָהִכי א ְיָט " :ַהְיינּו ּדְ ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ    ."ְרפּו ֶזה ַעל ֶזהֵאין חֹוׁשְ

ָלָמא ׁשְ יִנין :ִאי ַאְמָרת ּבִ י ַסכִּ ּתֵ ׁשְ ֵני ָאָדם  ,ּבִ ֵני ּבְ יר –ּוׁשְ ּפִ    ,ׁשַ
ֵתיָמא ְלָמא ַסְמֵכי ַאֲהָדֵדי :ַמהּו ּדְ א ,ֵליחּוׁש ּדִ א ,ְוַהאי לֹא ָאֵתי ְלֶמֱעַבד רּוּבָ    ,ְוַהאי לֹא ָאֵתי ְלֶמֱעַבד רּוּבָ

ַמע ָלן ֵאין :ָקא ַמׁשְ ין ּדְ ׁשִ    .חֹוׁשְ
א ִאי ַאְמָרת ין ַאַחת :ֶאּלָ ַסכִּ ֵני ָאָדם  ,ּבְ ֵני ּבְ א ְיָטְרפּו ֶזה ַעל ֶזה  -ּוׁשְ ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ    –ַהאי ֵאין חֹוׁשְ

ֵעי ֵליּה  א ִיְדרֹוסּו ֶזה ַעל ֶזה ִמיּבָ ּמָ    !ׁשֶ
  

י ָאִביןָאַמר ֵליּה     :ַרּבִ
ֵני   ל,ב ין  :ּתְ ׁשִ א ִיְדרוֹ ^ֵאין חֹוׁשְ ּמָ    .סּו ֶזה ַעל ֶזהׁשֶ

  
י ָאִביןֵמִתיב     :ַרּבִ

ַחט" ֶנה ְלַמְעָלה  :ׁשָ ה ְוֶאת ַהּקָ ט ְלַמטָּ וׁשֶ    ,ֶאת ַהּוֵ
ה  ֶנה ְלַמטָּ ט ְלַמְעָלה ְוֶאת ַהּקָ וׁשֶ ָרה -אֹו ֶאת ַהּוֵ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ    ."ׁשְ

אי ִחיָטה ְמפֹוַרַעת ?ַאּמַ א ׁשְ    !ְוָהא ֵליכָּ
  

   ,ָפֵרק ָלּה הּוא מֹוִתיב ָלּה ְוהּוא ְמ 
קּוְלמּוס ִחיָטה ָהֲעׂשּוָיה כְּ ׁשְ    .ּבִ

  
  

ה ְמקֹומֹות לֹׁשָ ַנִים ּוׁשְ ׁשְ ַחט ּבִ ִאיׁשְ    ,ַההּוא ּתֹוָרא ּדְ
אַעל  ר ַמְרּתָ מּוֵאל ּבַ ר ׁשְ ּוְפֵרי ׁשּוְפֵרי ַרב ִיְצָחק ּבַ ַקל ִמׁשּ    .ׁשָ

  
י ֵזיָרא ָאַמר ֵליּה     :ַרּבִ

ינוּ  נּו ַרּבֵ ְדּתָ נָ  :ִלּמַ יִנין ִמׁשְ ֵני ַסכִּ ׁשְ ֵניֵתינּו ּבִ ֵני ָאָדם ּוׁשְ    .ּבְ
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 רש"י
. שחתך בשים ושלשה מקומות

כאן וחזר והתחיל לשחוט למטה 
   או למעלה:

. מגולה וכרת דהייו מפורעת
   במקום אחד:

. שחיטה דומיא דחץ חץ שחוט
   שאיו חותך בב' מקומות:

. קס''ד בב' ב' אוחזין בסכין
סכיין אחד למעלה לצד הראש 

   ואחד למטה לצד החזה:
. ומאי אחד למעלה בסכין אחד

ואחד למטה דקטי סכיא 
   באלכסון:

  . לשון קושיא הוא:אי הכי
. דמתוך שזה מושך שמא ידרוסו

לכאן וזה לכאן ושיהם דוחקים 
סכין על הצואר יש לחוש שלא 

   יתיזו הראש בבת אחת:
. באלכסון דכוליה חד כקולמוס

מקום הוא ומפורעת קריא ביה 
ה וחתך והתחיל בקה למעל

ושיפע כלפי מטה במקום 
שגמרה שחיטת קה התחילה 
שחיטת וושט וכן מלמטה 

   למעלה:
   . בלקיחה זו:למדתו רביו

. דקתי שים אוחזין משתיו
בסכין אפילו בשי סכיין 

  קמכשר:
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   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ין ִסיָמן ְלִסיָמן ּוְפָסקֹו  ין ּבֵ כִּ סּוָלה –ֶהֱחִליד ֶאת ַהּסַ    .ּפְ
ַחת ָהעֹור  ָרה –ּתַ ׁשֵ    .כְּ

  
ַמע ָלןַמאי     ?ָקא ַמׁשְ

ִניָנא    :ּתָ
ּכִ " ֶהְחִליד ֶאת ַהסַּ ִני ּוְפָסקוֹ אֹו ׁשֶ ֵ ַחת ַהׁשּ    :ין תַּ

ָבב י ְיׁשֵ    .ְנֵבָלה :אֹוֵמר ַרּבִ
י ֲעִקיָבא     ."ְטֵרָפה :אֹוֵמרַרּבִ

  
י :ֲהָוה ֲאִמיָנא ,ַמְתִניִתיןִאי ִמ  י ִמיּלֵ ה ְלַמְעָלה ַהּנֵ ַמּטָ ִחיָטה ,ִמּלְ ֶדֶרְך ׁשְ לֹא ָקָעִביד כְּ    ,ּדְ

ָקָעִביד כְּ  ה ּדְ ַמְעָלה ְלַמּטָ ִחיָטה ֲאָבל ִמּלְ ֵמי :ֵאיָמא –ֶדֶרְך ׁשְ יר ּדָ ּפִ    ,ׁשַ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  
ַחת ָהעֹור " ָרה –ּתַ ׁשֵ    ".כְּ
  

י     :ַאְמֵרי ַרבּבֵ
ַחת ָהעֹור     .ֵאיִני יֹוֵדַע  -ּתַ

  
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ

ַאְמֵרי ַחת ָהעֹור ֵאיִני יֹוֵדַע " :ְלֵבי ַרב ּדְ ַחת ַמְטִלית ַמהוּ   - "ּתַ    ?ּתַ
ַחת  ְך ַמהוּ ּתַ    ?ֶצֶמר ְמסּוּבָ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
  

ֵעי  אּבָ ּפָ    :ַרב ּפָ
ִמיעּוט ִסיָמִנים ַמהוּ     ?ֶהְחִליד ּבְ

  
יקוּ    .ּתֵ

  
  

 רש"י
. לתחתון כהלכתו אלא ופסקו

שהחליד וחזר והוציא את הסכין 
   וחתך העליון כדרכו:

חט כבר את . ששתחת השי
   הראשון:

   . ומטמאה:בלה
. דכיון דתחת מלמטה למעלה

השי החליד לא אפשר אלא 
   מלמטה למעלה:

. הכרוכה לה תחת מטלית
   סביבות צוארה:

. דהא עור מי לאו בכלל מהו
שחיטה הוא ומספקין ליה 
משום חלדה הכא מי לא שא 
או דלמא האי גופה והאי לאו 

   גופה:
   . פלטרי''ר:מסובך

. וכל תיקו דאיסורא תיקו
   לחומרא:

. לאחר החליד במיעוט סימין
ששחט רובו בהכשר מי אמרין 
הא אישתחיט שפיר ברוב סימין 
או דלמא כולה חדא שחיטה היא 
ואית בה חלדה ובמיעוט קמא 

   פשיטא לן דבלה ודאי:
. ולחומרא וגבי הגרמה מי תיקו

דפירקא קמא (לעיל יט.) בין 
שליש ושחט  שחט שליש והגרים

שליש בין הגרים שליש ושחט 
שליש והגרים שליש בין שחט 
שי שלישי והגרים שליש 
מספקא לן דלמא סבירא לן 
כרבן טרופאי דמיטרפי בכל 
חדא מיייהו ועבדין לחומרא 
ואע''ג דשין לעיל (דף כט.) 
שחט חצי גרגרת ושהה בה 
וגמרה כשרה ואוקימא בעוף 

צה ואכשרא ממה פשך דאי מח
על מחצה כרוב הא עבד ליה 
רובא אלמא דמכי עבד רובא 
בכשרות לא חייש לפסולא. 
דמיעוטא לא סמכין אההוא 
שויא דדיחוי הוא דדחייה 
וטעמא משום דמחצה על מחצה 
איו כרוב ובשחיטה קמייתא לא 
מידי עביד וכי שהה בפלגא קה 
לא איטריף אבל במיעוטא בתרא 

טא בין דקה ובין דוושט ובמיעו
קמא דוושט מיטרפא ואף 
בהלכות גדולות כתוב והיכא 
דשהה בסימין בין בתחלה ובין 
בסוף אסור דכיון דלא אפשיט לן 

  עבדין לחומרא:
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   ַמְתִניִתין

ֹוֵחט  ֵניַהׁשּ ֶאָחד  ׁשְ ין ּכְ ָרה -ָראׁשִ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ    .ׁשְ
ין ְוׁשֹוֲחִטים ֲאִפיּלּו ֶאָח  ּכִ סַּ ַנִים אֹוֲחִזין ּבַ ה ׁשְ ָרה -ד ְלַמְעָלה ְוֶאָחד ְלַמטָּ ׁשֵ ִחיָטתֹו ּכְ    .ׁשְ

ַבת ַאַחת  יז ֶאת ָהרֹאׁש ּבְ סּוָלה –ִהתִּ    .ּפְ
ַבת ַאַחת יז ֶאת ָהרֹאׁש ּבְ אר - ָהָיה ׁשֹוֵחט ְוִהתִּ ין ְמלֹא ַצּוָ ּכִ סַּ ָרה, ִאם ֵיׁש ּבַ ׁשֵ    .ּכְ

יז  ֵניָהָיה ׁשֹוֵחט ְוִהתִּ ַבת ַאַחת  ׁשְ ין ּבְ אר ֶאָחד -ָראׁשִ ין ְמלֹא ַצּוָ ּכִ סַּ ָרה ,ִאם ֵיׁש ּבַ ׁשֵ    .ּכְ
ָבִרים ֲאמּוִרים: ה ּדְ ּמֶ הֹוִליְך ְולֹא ֵהִביא ּבַ ְזַמן ׁשֶ    ,ּבִ

   ,אֹו ֵהִביא ְולֹא הֹוִליךְ 
הּוא ֲאִפיּלוּ    -ֲאָבל ִאם הֹוִליְך ְוֵהִביא  ל ׁשֶ    ,ּכָ

ָרה ֲאִפיּלוּ  ׁשֵ ִאיְזֵמל ּכְ   .ּבְ
  

ָמָרא    ּגְ

יְמָנא ָה     ?ֵני ִמיּלֵ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ָאַמר ְקָרא ר" :ּדְ חּוט ְלׁשֹוָנם ִמְרָמה ִדּבֵ    .ז), (ירמיה ט 137137137137"ֵחץ ׁשָ

  
ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

ַחט"" ַחט'ֵאין  - (ויקרא א, ה) 138138138138"ְוׁשָ ךְ  'ְוׁשָ א ּוָמׁשַ    .ֶאּלָ

חּוט" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר    ,טז), י '(מלכים א 139139139139"ָזָהב ׁשָ

ר" :ְואֹוֵמר ּבֵ חּוט ְלׁשֹוָנם ִמְרָמה ּדִ    ."ז), (ירמיה ט "ֵחץ ׁשָ
  

   ?ַמאי ְואֹוֵמר
  

יָמא חּוט הּוא  :ְוִכי ּתֵ ְטָווה כְּ ּנִ חּוט ׁשֶ ַמע -ָזָהב ׁשָ א ׁשְ חּוט ְלׁשֹוָנם" ּתָ    ."ֵחץ ׁשָ
  

יָרא  ָרָבא ִדיק ֵליּה ּגִ ילְ ֲהָוה ּבָ ְחִליָפא ַרּבִ ר ּתַ ַח  יֹוָנה ּבַ ָפַרחְוׁשָ ֲהֵדי ּדְ ּה עֹוָפא ּבַ    .ט ּבָ
  

   !ְוִדְלָמא ָעִביד ֲחָלָדה
  

ְרֵמי^ ֲחִזיָנן   לא,א ִמיּפַ יְדֵפי ּדְ    .ּגִ
  

ּסּוי ֵעי כִּ    !ְוָהא ּבָ
  

יָמא ְמַכּסּו ֵליּה  :ְוִכי ּתֵ י ֵזיָראְוָהָאַמר     - ּדִ    :ַרבָאַמר  ַרּבִ
ה ְוָעָפ  ן ָעָפר ְלַמּטָ ּתֵ ּיִ ֹוֵחט ָצִריְך ׁשֶ    ,ר ְלַמְעָלהַהׁשּ

ֱאַמר ּנֶ ָעָפר" :ׁשֶ הּו ּבֶ    – יג), (ויקרא יז 140140140140"ְוִכּסָ
א  ,ָעָפר לֹא ֶנֱאַמר ָעָפר"ֶאּלָ ה ְוָעָפר ְלַמְעָלה - "ּבֶ ן ָעָפר ְלַמּטָ ּתֵ ּיִ ֹוֵחט ָצִריְך ׁשֶ ַהׁשּ ד ׁשֶ    !ְמַלּמֵ

  
ַמְזִמ  ּה ּפַ ּדְ כּוּלָ    .141141141141אָת ְק ין ֵליּה ְלָעָפר ּדְ

  
  

                                                        
ים ָאְרּבוֹ  137 ר ּוְבִקְרּבֹו ָיׂשִ לֹום ֶאת ֵרֵעהּו ְיַדּבֵ ִפיו ׁשָ ר ּבְ חּוט ְלׁשֹוָנם ִמְרָמה ִדּבֵ   ֵחץ ׁשָ
ם וְ  138 ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהּדָ ה ְוִהְקִריבּו ּבְ ָקר ִלְפֵני ְיהֹוָ ן ַהּבָ ַחט ֶאת ּבֶ ַתח אֶֹהל מֹוֵעדְוׁשָ ר ּפֶ ַח ָסִביב ֲאׁשֶ ְזּבֵ ם ַעל ַהּמִ   ָזְרקּו ֶאת ַהּדָ
ה ָהֶאָחת 139 ּנָ ׁש ֵמאֹות ָזָהב ַיֲעֶלה ַעל ַהּצִ חּוט ׁשֵ ה ָזָהב ׁשָ לֹמֹה ָמאַתִים ִצּנָ ֶלְך ׁשְ ַעׂש ַהּמֶ   ַוּיַ
ר ָיצ 140 תֹוָכם ֲאׁשֶ ר ּבְ ר ַהּגָ ָרֵאל ּוִמן ַהּגֵ ֵני ִיׂשְ ָעָפרְוִאיׁש ִאיׁש ִמּבְ הּו ּבֶ מֹו ְוִכסָּ ַפְך ֶאת ּדָ ר ֵיָאֵכל ְוׁשָ ה אֹו עֹוף ֲאׁשֶ   ּוד ֵציד ַחּיָ
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 רש"י
  מתי' 

. שים אוחזין בסכין ושוחטין
   בהמה אחת:

. התיז את הראש בבת אחת
כאדם המתיז קה או דלעת 
דוחק הסכין בכח ופוסק והיא 

   דרסה:
   . במשיכה:חטהיה שו

. בהבאה והתיז את הראש
ראשוה עד שלא הספיק להוליך 
או הוליך תחלה ובמשיכה הותז 

   הראש עד שלא הספיק להביא:
. חוץ אם יש בסכין מלא צואר

לצואר כדמוקי בגמרא יש כאן 
הולכה או הובאה וכשר שיש בו 
כדי לשחוט במשיכה בלא דרסה 
אבל אם אין אורך הסכין אלא 

או חוץ לצואר  כעובי הצואר
משהו דרסה היא שאין הסימין 
חתכין במשיכה זו לבדה בלא 

   דרסה:
. אם יש בסכין מלא צואר אחד

מפרש בגמרא חוץ לשי 
הצוארים דיש בו שיעור שלשה 

   צוארין:
   . תער דק וקטן מאד:איזמל

. אע''ג דאיכא אפי' באיזמל
למיגזר אטו יש לו קרים 

   כדלקמן:
  

  גמ' 
ץ הולכת . מה חחץ שחוט

   במשיכה אף שחיטה במשיכה:
. משוך שהוא רך זהב שחוט

המושכין אותו כעין שעושין 
צורפי חושת חוטין שעושין מהן 

   מחטין:
. ושחוט כמו שטווה כחוט

שחוט אבל שחט לאו לשון 
   משיכה הוא:
  . מפגימה:בדק להו גירי

 . וצה שסביב הצואר:גידפי
. כרותות מיצייר''ש דמיפרמי

דאי עבד חלדה מבפים בלע''ז 
היה יוצא רוחב פי החץ בין 

   הכפים ולא היה חותכו:
. תיחוח למטה צריך שיתן עפר

דאם העפר קשה לא מקרי עפר 
   למטה:

   . משמע כולו טמון בעפר:בעפר
דמזמין ליה לעפרא דכולה 

. עפר כל הבקעה היה פתקא
מסיע וכותש או שהיה עפר 

   תיחוח ומזמו [בפה] לכך:
  עה:. בקפתקא
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יז ָהָיה ׁשוֹ " ַבת ַאַחת ֶאתֵחט ְוִהתִּ אר - ָהרֹאׁש ּבְ ין ְמלֹא ַצּוָ ּכִ סַּ ָרה, ִאם ֵיׁש ּבַ ׁשֵ    ."ּכְ
  

י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ
אר" אר "ְמלֹא ַצּוָ ּוָ    .ְוחּוץ ַלּצַ
  
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ
אֵרי ֵרי ַצּוָ ֲהוּו ָלּה ּתְ אר ּדַ ְמלֹא ַצּוָ אר כִּ ּוָ אר ְוחּוץ ַלּצַ    ,ְמלֹא ַצּוָ

ְלָמא אוֹ     :ּדִ
הוּ  ֶ אר ַמׁשּ ּוָ אר ְוחּוץ ַלּצַ    ?ְמלֹא ַצּוָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַבת ַאַחת " ין ּבְ ֵני ָראׁשִ יז ׁשְ ר -ָהָיה ׁשֹוֵחט ְוִהתִּ ׁשֵ אר ֶאָחד ּכָ ין ְמלֹא ַצּוָ ּכִ    ."ִאם ֵיׁש ַלסַּ
אר ֶאָחד"ַמאי     ?"ְמלֹא ַצּוָ

אר ֶאָחד ְותּו לֹא  :ִאיֵליָמא ארַהׁשְ    -ְמלֹא ַצּוָ ּוָ אר ְוחּוץ ַלּצַ ִעיָנן ְמלֹא ַצּוָ ְבֵהָמה ַאַחת ּבְ א ּבִ    ,ּתָ
אר ֶאָחד ְמלֹא ַצּוָ י ְלהּו כִּ ֵהמֹות ַסּגִ י ּבְ ּתֵ ׁשְ    ?!ּבִ

יָטא ׁשִ א ּפְ אר" :ֶאּלָ אִרין - "ְמלֹא ַצּוָ ֵני ַצּוָ    ,חּוץ ִלׁשְ
ּה  ַמע ִמיּנָ אר" :ׁשְ אר - "ְמלֹא ַצּוָ ּוָ    .חּוץ ַלּצַ

  
ַמע ִמינָּ    .ּה ׁשְ

  
  
  

 רש"י
. דמתיתין א''ר זירא מלא צואר

חוץ לצואר בעין ולא תימא מלא 
   צואר דוקא:
. האי חוץ לצואר איבעיא להו

דרבי זירא משהו קאמר או מלא 
   צואר קאמר:

אלא פשיטא מלא צואר חוץ 
. וש''מ מלא צואר לשי צוארים

דקתי מתיתין מי ברישא 
 אחוץ לצואר קאי:
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ָבִרים ֲאמּוִרים:" ה ּדְ ּמֶ הֹוִליְך ְולֹא ֵהִביא ּבַ ְזַמן ׁשֶ    ,ֵהִביא ְולֹא הֹוִליךְ  אוֹ  ּבִ

הּוא   -ֲאָבל ִאם הֹוִליְך ְוֵהִביא  ל ׁשֶ    ,ֲאִפיּלּו ּכָ
ָרה ׁשֵ ִאיְזֵמל ּכְ   ."ֲאִפיּלּו ּבְ

  
הָאַמר  ֶ    :ַרב ְמַנׁשּ

ֵאין לֹו ַקְרַנִים ִאיְזֵמל ׁשֶ    .ּבְ
  

ַרב ַאְוָיאָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ הְל  ַרב ַאָחא ּבְ ֶ    :ַרב ְמַנׁשּ
   ?ַמְחָטא ַמאי

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ַזע -ַמְחָטא     .ִמְבַזע ּבָ
  

ֵפי  כְּ אּוׁשְ    ?ַמאי –ַמְחָטא ּדְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ִניָנא    :ּתָ

הּוא" ל ׁשֶ ֵפי - "ֲאִפיּלּו ּכָ כְּ אּוׁשְ    .ַמאי ָלאו ַמְחָטא ּדְ
  

   .ְזֵמלִאי !לֹא
  
ֵני ָלּה  "ִאיְזֵמל" ֶהְדָיא ָקּתָ    !ּבְ
  

י ָקא ְמָפֵרׁש  רּוׁשֵ    .ּפֵ
  

הוּ "ַמאי  ל ׁשֶ    ."ִאיְזֵמל" ?"ּכָ
  

י  ָראָהִכי ַנּמִ ּבְ    ,ִמְסּתַ
ִאי  ךְ ּדְ ְעּתָ ֵפי  :ַסְלָקא ּדַ כָּ אּוׁשְ ְרָיא -ַמְחָטא ּדְ ֵפי ׁשַ כָּ אּוׁשְ א ַמְחָטא ּדְ ּתָ ְעָיא ,ַהׁשְ    !?ִאיְזֵמל ִמיּבָ

  
   ,ִאיְזֵמל ִאְצְטִריָכא ֵליּה 

ךְ  ְעּתָ ׁש לֹו ַקְרַנִים :ֲאִמיָנא ַסְלָקא ּדַ ּיֵ ֵאין לֹו ַקְרַנִים ָאטּו ִאיְזֵמל ׁשֶ    ,ִליְגַזר ִאיְזֵמל ׁשֶ
ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ

  

 רש"י
. דרגילין היו שאין לו קרים

לעשות כמין קרים לאזמילין 
לוי על גביהן מטין לצד ראשן 
ומתוך שהוא קטן מאד הוא 
שמט מן הצואר וכשהוא מוליך 
ומביא יש לחוש שמא יחלידו 
   הסימין או יקבו אותן הקרי':

. כשמוליך ומביא מיבזע בזע
מתוך שהוא חד הוא וקב וקורע 

   ולא חותך:
הרצעין  . מרצעמחטא דאושכפי

שפיותיו חדודין וחותכין חוטי 
  התפר:
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   ַמְתִניִתין

ֲחָטה  ין ְוׁשָ י -ָנְפָלה ַסּכִ ס ַאף ַעל ּפִ ּה ּפְ ַדְרּכָ ָחָטּה ּכְ ְ ׁשּ    ,ּוָלהׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ה אֹוֵכל - ז), (דברים כז 142142142142"ְוָזַבְחּתָ ְוָאַכְלּתָ " :ׁשֶ ה זֹוֵבַח ַאתָּ ַאתָּ ֶ   .ַמה ׁשּ

  

ָמָרא    ּגְ

יָלּה הּוא  ָנְפָלה ָהא ִהּפִ ָרה –ַטְעָמא ּדְ ׁשֵ    .כְּ
בוְ  ין ַאף ַעל ּגַ ּוֵ לֹא ִמיכַּ    .ּדְ
  

ִחיָטה וָנה ִלׁשְ ּוָ ִעיָנן כַּ לֹא ּבְ א ּדְ ּנָ    ?ַמאן ּתַ
  

   :ָרָבאָאַמר 
י     .ָנָתן ִהיאַרּבִ

  
ָתֵני  ְעָיא ְזֵעיָראּדְ א אֹוׁשַ ִמן ֶחְבַרּיָ    :ּדְ

ּה " ַדְרּכָ ֲחָטה ּכְ כֹוֶתל ְוָהְלָכה ְוׁשָ ין ְלנֹוֲעָצּה ּבְ    :ָזַרק ַסּכִ
י  יר ָנָתןַרּבִ    ,ַמְכׁשִ

  ."ּפֹוְסִלים ֲחָכִמיםוַ 
  

ֵני ָלּה ְוהּוא ָאַמר ָלּה     :הּוא ּתָ
י כְּ ֲהָלָכה     .ָנָתןַרּבִ

  
   !ְוָהא ָאְמָרה ָרָבא ָחָדא ִזיְמָנא

ְתַנן    :ּדִ
ֲחטּו ַוֲאֵחִרים רֹוִאין אֹוָתן " ָ ׁשּ ן ׁשֶ ָרה -ְוכּוּלָ ׁשֵ ִחיָטָתן ּכְ   . (חולין ב.) "ׁשְ

ִחיָטה :ְוַאְמִריָנן וָנה ִלׁשְ ּוָ ֵעי כַּ לֹא ּבָ א ּדְ ּנָ    ?ַמאן ּתַ
י ָנָתן ִהיא :ָרָבאְוָאַמר     !ַרּבִ

  
   ,ְצִריָכא

מּוִעיָנן ָהָתם ִאי ַאׁשְ עֹוָלם  ,ּדְ ין ְלׁשּום ֲחִתיָכה ּבָ ּוֵ ָקא ִמיכַּ ּום ּדְ ין ֵאיָמא לֹא -ִמׁשּ ּוֵ לֹא ָקא ִמיכַּ    ,ֲאָבל ָהָכא ּדְ
ְמִעיָנן ָהָכא ַעת  ,ְוִאי ַאׁשְ ן ּדַ ָקָאֵתי ִמּכַֹח ּבֶ ּום ּדְ ן ּדַ  -ִמׁשּ לֹא ָקָאֵתי ִמּכַֹח ּבֶ    ,ַעת ֵאיָמא לֹאֲאָבל ָהָתם ּדְ

  .ְצִריָכא
  
  
  

                                                        
ַמְחתָּ ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ  142 ם ְוׂשָ ָ ָלִמים ְוָאַכְלתָּ ׁשּ   ְוָזַבְחתָּ ׁשְ

 רש"י
. לשחוט אלא ואע''ג דלא מיכוין

   להפלת סכין מאן תא:
. צעיר הישיבה זעירא דמן חבריא

ולי ראה דאושעיא זעירא היה 
קרא דמן חבריא שמבי 

   הישיבה:
. שוה המשה הוא תי לה

   מרבו:
. מדעתו שהלכה כרבי והוא אמר

   תן:
. חרש שוטה חטווכולן שש

   וקטן:
. והא אמרה רבא חדא זימא

ולמה ליה לרבא למידק 
ממתיתין ולמימר הא הפילה 
הוא כשרה ולאשמועין דסתם 
לן תא כר' תן הא אשמועין 
רבא חדא זימא דסתם לן תא 

   כרבי תן:
. ליה לרבא לאשמועין צריכא

   בתרווייהו:
. אפילו אבל הכא דלא מיכוין

אי לאו לחתיכה בעלמא 
דאשמועין רבא לא הוה דייקא 
מייה הא הפילה הוא כשרה 
דאפילו הפילה הוא הוה אמיא 
דפסולה והיא גופה איצטריכא 
לאשמועין מה שאתה זובח 
אתה אוכל דבעין שחיטה מכח 
אדם קמ''ל רבא דהא מי 
דייקא מיה מדלא קתי הפיל 
סכין או זרק סכין והא דפריך 

מא ולא והא אמרה רבא חדא זי
פריך תיא חדא זימא משום 
דבמתיתין לא תי בהדיא 
הפילה הוא דכשרה אלא רבא 

 דייק לה:
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ַמר    :ִאּתְ

ֶאְנָסה ְוָטְבָלה ּנֶ ה ׁשֶ    :ִנּדָ
   ,ְטהֹוָרה ְלֵביָתּה    :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ְתרּוָמה    .ַוֲאסּוָרה ֶלֱאכֹול ּבִ
יוְ     :ָאַמר יֹוָחָנן ַרּבִ

   .ַאף ְלֵביָתּה לֹא ָטֲהָרה
  

   :ָמןַרב ַנְח לְ  ָרָבא ָאַמר ֵליּה 
ְתרּוָמה  ָאַמר ְטהֹוָרה ְלֵבְיָתּה ַוֲאסּוָרה ֶלֱאכֹול ּבִ ָרה -ְלַרב ּדְ ֵרת הּוּתְ ְעָיא ,ֲעֹון כָּ    ?!ִאיּסּור ִמיָתה ִמיּבָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְעָלּה  ין הּוא -ּבַ    ,חּוּלִ
וָנה ּוָ ֵעי כַּ ין לֹא ּבָ    .ְוחּוּלִ

  
יְמָרא    ?ּוְמָנא ּתֵ

  
ְתַנן    :ּדִ

ְתַל " ּנִ ל ׁשֶ ִעים ְסָאה ְוָנַפלּגַ    ,ַעל ָהָאָדם  :ׁש ּובֹו ַאְרּבָ
ִלים     .(מקוואות ה, ו) "ְטהֹוִרין -ְוַעל ַהּכֵ

ֵכִלים    ,ַמאי ָלאו ָאָדם ּדּוְמָיא ּדְ
וֵני  ּוְ לֹא ִמיכַּ ִלים ּדְ וָנה -ַמה כֵּ ּוָ ֵעי כַּ י לֹא ּבָ    .ַאף ָאָדם ַנּמִ

  
ה ַעְסִק  ב ּוְמַצּפֶ יֹוׁשֵ ְלָמא ּבְ אי ּדִ לִמּמַ ֵלׁש ַהּגַ   ?!יָנן ֵאיָמַתי ִיּתָ

ָאָדם   ,בלא    ,ְוֵכִלים ּדּוְמָיא ּדְ
וָנה  ּוָ ְבִעיָנן כַּ ין ְלהּו ָאָדם -ָמה ָאָדם ּדִ ָקא ְמַכּוֵ י ּדְ ִלים ַנּמִ    .ַאף כֵּ

  
יָמא ה" :ְוִכי ּתֵ ב ּוְמַצּפֶ יֹוׁשֵ    ?!ַמאי ְלֵמיְמָרא - "ּבְ

  
ֵתיָמא ּום ַחְר  :ַמהּו ּדְ ִמיםִליְגַזר ִמׁשּ ׁשָ ל ּגְ ִלית ׁשֶ    ,ּדָ

ין יּפִ ין ָאטּו כִּ י ִליְגַזר ָראׁשִ    ,ִאי ַנּמִ
ַמע ָלן ְזִריָנן :ָקא ַמׁשְ לֹא ּגַ    .ּדְ

  
ין ִכיּפִ ִליָנן ּבְ לֹא ַמְטּבְ יְמָרא ּדְ    ?ּוְמָנא ּתֵ

  
ְתַנן    :ּדִ

יִלין " ין –ַמְטּבִ ָראׁשִ    ,ּבְ
יִלין  ין –ְוֵאין ַמְטּבִ ִכיּפִ    ,ּבְ

ֵאין ַמְט  ֲאִוירׁשֶ יִלין ּבָ   . (תוספתא מקוואות ד, ג) "ּבִ
  

א וָנה ִמיָהא ְמָנָלן ,ֶאּלָ ּוָ ֵעי כַּ לֹא ּבָ ין ּדְ    ?חּוּלִ
  

ְתַנן    :ּדִ
ִים" ת ַהּמַ ְפלּו ְלתֹוְך ַאּמַ ּנָ ירֹות ׁשֶ    ,ּפֵ

ָדיו ְטֵמ  ּיָ ט ִמי ׁשֶ    ,ְטהֹורֹות –ָיָדיו     :אֹות ּוְנָטָלןּוָפׁשַ
ן ִכי"ֵאיָנן ּבְ  -ּוֵפירֹות     .לח)-(ויקרא יא, לז 143143143143"יּוּתַ

ּיּוְדחוּ  ִביל ׁשֶ ׁשְ ן"ָיָדיו ְטהֹורֹות ּוֵפירֹות ּבְ : 144ְוִאם ּבִ    .(מכשירין ד, ז) ""ִכי יּוּתַ
  

   :ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאֵאיִתיֵביּה 
ין" ין  ,ָטַבל ְלחּוּלִ ר -ְוהּוְחַזק ְלחּוּלִ   . (חגיגה יח:) "ָאסּור ְלַמֲעׂשֵ
   ,יןִא  – "הּוְחַזק"

   .לֹא –לֹא הּוְחַזק 
  

                                                        
ל ֶזַרע ֵזרוּ  לזלזלזלז 143 ְבָלָתם ַעל ּכָ ר ְוִכי ִיּפֹל ִמּנִ ֵרַע ָטהֹור הּואַע ֲאׁשֶ ְבָלָתם ָעָליו ָטֵמא הּוא ָלֶכם לחלחלחלח .ִיּזָ ן ַמִים ַעל ֶזַרע ְוָנַפל ִמּנִ   ְוִכי ֻיתַּ
  ידיו טהורות". –"בשביל שיודחו ידיו  –חלקו הגירסאות האם בשביל שיודחו הפירות, ורשי, כת"י מיכן ועוד  144

 רש"י
. לקמיה דה שאסה וטבלה

   מפרש היכי אסה:
. ליזקק לבעלה: טמא לביתה

שאכל תרומה במיתה בידי 
שמים באלו הן השרפין 
(סהדרין דף פג.) וכרת חמור 

ו ממיתה דימיו כרתים וזרע
כרת כדכתיב (ויקרא כ) ערירים 

   יהיו:
. דלחולין לא בעין ומא תימרא

   כווה:
   . מן הים:שתלש

. דהא ה''ג מה כלים דלא מיכווי
 לית להו דעת:

ה''ג וכלים דומיא דאדם מה 
. אף כלים אדם דבר כווה הוא
   דקמיכוין להו אדם:

. זרם חרדלית של גשמים
גשמים המקלח מן ההר בכח 

בלין בו דהצוק ואין טו
והקטפרס איו חיבור ולא הוו 
מקוה דארבעים סאה שהרי אין 
מ' סאה במקום אחד ואף על פי 
שיש הרבה למטה ולמעלה הא 
קתי איו חיבור. חרדלית הייו 
קטפרס מדרון ורב האי גאון 
גריס הרדלית שבאין מדליו של 

   הר:
. דתן גזור ראשין אטו כיפין

מטבילין כלים בראש הגל 
התלש מן הים והלך למרחוק 
ובא לארץ כס אדם תחת ראשו 
ומקבלו דהוי טבילה זו במחובר 

   לקרקע:
. שלא ואין מטבילין בכיפין

יזרוק כלים בכיפי הגל דהייו 
באמצעיתו שהוא עשוי ככיפה 
וטעמא כדמפרש מפי שהיא 
טבילת אויר ואין מטבילין 

   באויר:
. לשון קושיא קמ''ל דלא גזרין

לא בעין כווה לחולין הוא וד
   מלן:

. דלא בעין כווה ידיו טהורות
   לחולין:

. דלא אחשבה להך אין בכי יותן
   פילה:

. תכוין ואם בשביל שיודחו ידיו
   ליטול את הפירות מן המים:

   . כ''ש שתכוין:ידיו טהורות
. ופירות הרי הן בכי יותן

ומקבלין טומאה מכאן ואילך 
רות דאחשבה להך פילת פי

ליטול ידיו בהגבהתן והוה ליה 
משקה שסופו לרצון ותן 
מכשירין (פ''א מ''א) כל משקה 
שסופו לרצון אע''פ שאין תחלתו 

   לרצון מכשיר:
. לאכול חולין הוחזק לחולין

  תכוין בשעת טבילה לכך:
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   :ָהִכי ָקָאַמר
י ין ַאף ַעל ּפִ הּוְחַזק ְלחּוּלִ ר ,ׁשֶ    .ָאסּור ְלַמֲעׂשֵ

  
   :ֵאיִתיֵביּה 

ִאיּלּו לֹא ָטַבל"    .(חגיגה יח:) "ָטַבל ְולֹא הּוְחַזק ּכְ
ָלל ִאיּלּו לֹא ָטַבל כְּ    .ַמאי ָלאו כְּ

  
   ,לֹא

ר ִאיּלּו לֹא ָטַבל ְלַמֲעׂשֵ    ,כְּ
יןֲאָבל     .ָטַבל ְלחּוּלִ

  
יחּוֵיי ָקא ַמְדֵחי ֵליּה  ,הּוא    ,ָסַבר ּדִ
ק ,ָנַפק ח ,ּדָ כַּ    ,ְוַאׁשְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ין  -ָטַבל ְולֹא הּוְחַזק " ר ְלחּוּלִ      ,מּותָּ

ר    ."ְוָאסּור ְלַמֲעׂשֵ
  

יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ
י יֹוָחנָ  ַרּבִ א ּדְ יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ    !ן ֵמָהאֵליָמא ּתֶ

  
י יֹוָחָנן ָאַמר ֵליּה     :ַרּבִ

ן יֹוֵסף י יֹוָנָתן ּבֶ ַרּבִ ָאַמר כְּ    ,הּוא ּדְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ן יֹוֵסף" י יֹוָנָתן ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ס" ְלמּוד לֹוַמרַמה  - נח), (ויקרא יג 145145145145"ְוכּוּבַ ִנית" :תַּ   ? )דנ, (ויקרא יג 146146146146"ׁשֵ

ה ְלִת  ִנּיָ ְכּבֹוֶסת ׁשְ יׁש תִּ    ,ְכּבֹוֶסת ִראׁשֹוָנהַמּקִ
ְכּבֹוֶסת ִראׁשֹוָנה ְלַדַעת  ה ְלַדַעת -ַמה תִּ ִנּיָ ְכּבֹוֶסת ׁשְ    .ַאף תִּ
ַעת ּכֵֹהן  ִעיָנן ּדַ ן ּבְ ַהּלָ ַעת ּכֵֹהן -ִאי ַמה ּלְ ִעיָנן ּדַ אן ּבְ    ?ַאף ּכָ

ְלמּוד לֹוַמר ל ָמקֹום נח), (ויקרא יג "ְוָטֵהר" :תַּ    ."ִמּכָ
  

י ַרבַמְתִקיף ָלּה  ִ ר ַאׁשּ יִמי ּבַ    :ׁשִ
י יֹוָחָנן ָהִכי    ?!ּוִמי ָאַמר ַרּבִ

י יֹוָחָנןְוָהָאַמר     :ַרּבִ
ָנה ְסַתם ִמׁשְ    .ֲהָלָכה כִּ

   :ּוְתַנן
ֲחָטה " ין ְוׁשָ יָנְפָלה ַסּכִ סּוָלה ַאף ַעל ּפִ ּה ּפְ ַדְרּכָ ֲחָטה ּכְ ָ ׁשּ    ."ׁשֶ

ָנְפָלה ּה ַטְעָמא ּדְ    ,ַוֲהִויָנן ּבָ
ילָ  ָרה –ּה הּוא ָהא ִהּפִ ׁשֵ    ,כְּ

בוְ  ין ַאף ַעל ּגַ ּוֵ לֹא ִמיכַּ    .ּדְ
ִחיָטה :ְוַאְמִריָנן וָנה ִלׁשְ ּוָ ֵעי כַּ לֹא ּבָ א ּדְ ּנָ    ?ַמאן ּתַ

י ָנָתן ִהיא :ָרָבאָאַמר     .ַרּבִ
  

ן יֹוֵסף י יֹוָנָתן ּבֶ ִחיָטה ֲאִפיּלּו ַרּבִ ׁשְ    ,ּבִ
י ַרְחָמָנא ַגּלֵ ָקָדׁשִ  :ִמּדְ ק ּבְ סּול –ים ִמְתַעּסֵ    ,ּפָ
ין  חּוּלִ ַלל ּדְ וָנה -ִמכְּ ּוָ ִעיָנן כַּ    .לֹא ּבְ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
וָנה ִלְזִביָחה ּוָ ִעיָנן כַּ לֹא ּבְ ִעיָנן ,ְנִהי ּדְ    .ַלֲחִתיָכה ּבְ

  
  

   :ָרָבאָאַמר 
ָנן י ָנָתן ְלַרּבָ ְנהו ַרּבִ ָהא ַזכַּ    ,ּבְ

                                                        
ִלי הָ  145 ִתי אֹו ָהֵעֶרב אֹו ָכל ּכְ ְ ֶגד אֹו ַהׁשּ ִנית ְוָטֵהרְוַהּבֶ ס ׁשֵ ַגע ְוֻכּבַ ס ְוָסר ֵמֶהם ַהּנָ ַכּבֵ ר תְּ   עֹור ֲאׁשֶ
ִנית 146 ְבַעת ָיִמים ׁשֵ ירֹו ׁשִ ַגע ְוִהְסּגִ ר ּבֹו ַהּנָ סּו ֵאת ֲאׁשֶ ה ַהּכֵֹהן ְוִכּבְ  ְוִצּוָ

 רש"י
. לעולם חולין לא בעו הכי קאמר

כווה והאי דתא בהו הוחזק 
ע''ג דאיצטריך לאשמועין דא

דאיכוין לטבילת טהרה לא הויא 
   כוות חולין כווה למעשר:

. דאמר לעיל אף לביתה רבי יוחן
לא טהרה: געי בגדים כתיב בהו 
ב' כבוסים תכבוסת ראשוה 
וכבסו את אשר בו הגע והסגירו 
וגו' לראות אם יפשה או יעמוד 
או יכהה וכיבוס שי לאחר הסגר 
שאחר כיבוס ראשון והבגד או 

תי או הערב או כל כלי העור הש
אשר תכבס בראשוה קודם 
הסגר וסר מהם הגע בימי הסגר 
   וכובס שית לשום טבילה וטהר:

. פשיטא דשית מה ת''ל שית
   הוא:

. שהיא מקיש תכבוסת שייה
   לשם טבילת טהרה:

. שהיא לתכבוסת ראשוה
   להסגיר:

. אדם דכתיב מה ראשוה לדעת
   וצוה הכהן וכבסו:

. ולא שיפול יה לדעתאף ש
   במים מאליו:
   . דחולין בעי כווה:מי א''ר יוחן

מדגלי רחמא מתעסק 
. שוחט קדשים שלא בקדשים

בכווה דפסולין דכתיב לרצוכם 
תזבחו לדעתכם זבוחו בפ''ק 

   (לעיל יג.):
. דאמר לעיל וחכמים ורבן

   פוסלין:
. צחן כלומר בזאת ראין זכהו

  דבריו מדבריהם:
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ִתיב ִתיב כא), רים יב(דב 147147147147"ְוָזַבְחּתָ " '?!ְוָחַתְכּתָ ' :ִמי כְּ    !כְּ
וָנה ַלֲחִתיָכה  ּוָ ִעיָנן כַּ ֵעי -ִאי ּבְ י ִליּבָ    !ֲאִפיּלּו ִלְזִביָחה ַנּמִ

וָנה ִלְזִביָחה  ּוָ ִעיָנן כַּ ֵעי -ִאי לֹא ּבְ י לֹא ִליּבָ    !ַלֲחִתיָכה ַנּמִ
  

ֵמי  ֶאְנָסה ְוָטְבָלה"ֵהיֵכי ּדָ ּנֶ ה ׁשֶ    "?ִנּדָ
ֲאָנָסּה ֲחֶביְר  :ִאיֵליָמא ָלּה ּדַ ּה ְוַאְטּבְ ּה  -ּתָ ֲחֶבְרּתָ וָנה ּדַ ּוָ ָייָתא ִהיא כַּ וָנה ְמַעּלְ ּוָ    !כַּ

י ָאְכָלה ,ְועֹוד ְתרּוָמה ַנּמִ    ,ּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ת"    ,ַהֵחֶרׁשֶ
ֹוָטה    ,ְוַהׁשּ
   ,ְוַהּסּוָמא

ּה  ְעתָּ ְטְרָפה ּדַ ּנִ    :ְוׁשֶ
חֹות ּקְ נֹות אֹוָתן  ִאם ֵיׁש ָלֶהן ּפִ ְתרּוָמה אֹוְכלֹות -ְמַתּקְ   . (נדה יג:) "ּבִ

  
יָאַמר  א ַרּבִ ּפָ    :ּפָ
י ר -ָנָתן  ְלַרּבִ ׁשֶ ְפָלה ִמן ַהּגֶ ּנָ    ,ׁשֶ

ָנן  ְרָדה ְלָהֵקר -ּוְלַרּבָ ּיָ    .ׁשֶ
  
  

                                                        
ם ְוָזַבְח  147 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 ָקְרָך ּוִמּצֹאְנָך ֲאׁשֶ תָּ ִמּבְ

ךָ    ַנְפׁשֶ

 ירש"
. בודקות אותן בשעת מתקיות

וסתן ומטבילות אותן בשעת 
   טבילתן:
. דאמר לא בעין כווה לרבי תן

אפילו לחתיכה ודכוותה הכא 
קאמר רב אליבי' שפלה מן 
הגשר שלא תכוה אפילו לרחוץ 
ור' יוחן לא מדמי טבילה 
לשחיטה דקדריש וכובס שית 
ובשחיטה קרא קדריש להכשיר 

רחמא  כדאמרין מדגלי
   מתעסק כו':

. דבעו מיהא כווה ולרבן
לחתיכה ודכוותה בטבילה 

   מכשר רב אליבייהו:
. ולא לטבול כשירדה להקר

  ופלה כולה לתוך המים:
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        לב, אלב, אלב, אלב, א    ––––    לא, בלא, בלא, בלא, ב     .18
   :ָרָבאָאַמר 

ָרה ַחט ּפָ ּה  ,ׁשָ ֵהָמה ַאֶחֶרת ִעּמָ ַחט ּבְ סּוָלה -ְוׁשָ    .ְלִדְבֵרי ַהּכֹל ּפְ
ּה ִנׁשְ    ,אלב ֵהָמה ַאֶחֶרת ִעּמָ   ֲחָטה ּבְ

י ָנָתן ָרה   :ְלַרּבִ סּוָלה -ּפָ    ,ּפְ
ֵהָמה  ָרה –ּבְ ׁשֵ    .כְּ

ָנן  ָרה     :ְלַרּבָ ָרה –ּפָ ׁשֵ    ,כְּ
ֵהָמה  סּוָלה –ּבְ    .ּפְ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  
י ָנָתן ִאיְצְטִריָכא ֵליּה  ֵהָמה ַאֶחֶרת ְלַרּבִ ֲחָטה ּבְ    ,ִנׁשְ

ְך ֲאִמינָ  ְעּתָ ַחט אֹוָתּה " :אַסְלָקא ּדַ    ,ָאַמר ַרְחָמָנא ג), (במדבר יט 148148148148"ְוׁשָ
ּה     .ְולֹא אֹוָתּה ַוֲחֶביְרּתָ

ֵמי    ?ְוֵהיֵכי ּדָ
ֲהֵדי ֲהָדֵדי רֹות ּבַ י ּפָ ּתֵ ַחט ׁשְ ָ ׁשּ גֹון ׁשֶ    ,כְּ

ין  חּוּלִ ֵהָמה ּדְ    ,ֵאיָמא לֹא -ֲאָבל ּבְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ּה  ַלַעת ִעּמָ ְבֵרי ַה  -ָחַתְך ּדְ סּוָלהּדִ    .ּכֹל ּפְ

ּה  ַלַעת ִעּמָ ָכה ּדְ ָרה -ֶנְחּתְ ׁשֵ ְבֵרי ַהּכֹל כְּ   .ּדִ
  
  

                                                        
ַחט אָֹתּה ְלָפָניו 148 ֲחֶנה ְוׁשָ ם אָֹתּה ֶאל ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוהֹוִציא אָֹתּה ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ   ּוְנַתתֶּ

 רש"י
   . פרה אדומה:שחט

. חולין ושחט אחרת עמה
   שתכוין לה:

. פרה פסולה מחמת דברי הכל
מלאכה האחרת ובהמה כשרה: 

ה ה''ג שחט פרה ושחט בהמ
אחרת עמה דברי הכל פסולה 
שחטה בהמה אחרת עמה לר' 
תן פרה פסולה בהמה כשרה 
  לרבן פרה כשרה בהמה פסולה:

. בלא שחטה בהמה אחרת עמה
  מתכוין:
. דמכשיר שחיטת חולין לרבי תן

בלא כווה בהמה כשרה ופרה 
פסולה ואע''ג דשלא בכווה לא 
מסח דעתיה ולא מיקרי מתעסק 

איל ושחיטתו במלאכה אחרת הו
כשרה מיפסלא משום ושחט 

   אותה ולא אותה וחבירתה:
. דהא שחיטת לרבן פרה כשרה

בהמת חולין לאו שחיטה היא 
ומשום מלאכה ליכא למיפסל 
דשלא במתכוין לא מיקרי עוסק 
במלאכה אחרת דטעמא 
דמלאכה אחרת משום דמסח 
דעתיה מפרה הוא והיכא דלא 
איכוין למלאכה אחרת ליכא 

עת והכי אמרין לקמן היסח הד
חתכה דלעת עמה דברי הכל 

   כשרה:
. אכתי לא שמעין דכל פשיטא

העוסקים בפרה פוסלין אותה 
   במלאכה:

שחטה בהמה אחרת לר' תן 
. דכיון דמלאכה איצטריכא ליה

לא מיקריא שלא בכווה 
כדאמרין לקמן חתכה דלעת 
עמה דברי הכל כשרה משום 
שחיטת חבירתה מי אע''ג 

חיטה שלא בכווה שמה דש
שחיטה הוה אמיא לא תפסול 
דושחט אותה משמע ולא אותה 
וחבירתה והיכי דמי כגון ששחט 

   שתי פרות אדומות בהדי הדדי:
. דחולין מי משמע אבל קמ''ל

רישא דתכוין לאחרת לא 
איצטריכא דהי מי דאותה 
וחבירתה משמע שתי פרות 
אדומות מיהו כיון דתכוין 

ת מיפסלא משום למלאכה אחר
היסח הדעת דלא גרעה מחתיכת 

   דלעת:
חתך דלעת עמה דברי הכל 

   . דהא מלאכה היא:פסולה
חתכה דלעת עמה דברי הכל 

. דשלא בכווה לא מיקרי כשרה
עוסק במלאכה ורישא לרבי תן 
טעמא דכתיב ושחט אותה ולא 
חבירתה עמה ושלא בכווה מי 

  שמה שחיטה:
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יָהּה  ין ְוִהְגּבִ    ,ָנְפָלה ַסּכִ
יָהן ָליו ְוִהְגּבִ    ,ָנְפלּו ּכֵ

ין ְוָעף ּכִ ִחיז ֶאת ַהסַּ ַחט ,ִהׁשְ א ֲחֵבירֹו ְוׁשָ    :ּבָ
ִחיָטה  ֵדי ׁשְ ָהה ּכְ סוּ  –ִאם ׁשָ    .ָלהּפְ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
יקּורִאם ׁשָ  ֵדי ּבִ   .ָהה ּכְ

  

ָמָרא    ּגְ

ִחיָטה"ַמאי  ֵדי ׁשְ    ?"ּכְ
  

   :ַרבָאַמר 
ֵהָמה ַאֶחֶרת ִחיַטת ּבְ ֵדי ׁשְ    .כְּ

  
ֲהָנאַאְמֵרי ֵליּה  י ָרב וְ  ַרב ּכַ    :ַרבלְ ַאּסִ

ֵהָמה ְועֹוף ְלעֹוף ֵהָמה ַלּבְ ִחיַטת ּבְ ֵדי ׁשְ    ,כְּ
   :ְלָמאאֹו ּדִ 

ֵהָמה ְלעֹוף    ?ַאף ּבְ
  

   :ָאַמר ְלהוּ 
ְייֵליּה  ִאיׁשַ ֲחִביִבי ּדְ יּה ּבַ ִדיְחָנא ּבֵ    .לֹא ֲהָוה ּבְ

  
ַמר    :ִאּתְ
   :ַרבָאַמר 

ֵהָמה ִלְבֵהָמה ִחיַטת ּבְ ֵדי ׁשְ    ,כְּ
   .ְועֹוף ְלעֹוף

מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ
ֵהָמה ְלעֹוף    .ֲאִפיּלּו ּבְ

  
י ָאָתא  י יֹוָחָנןָאַמר  ָרִביןְוֵכן כִּ    :ַרּבִ

ֵהָמה ְלעֹוף    .ֲאִפיּלּו ּבְ
  

י ֲחַנְנָיא    :ָאַמר ַרּבִ
ֵהָמה ַאֶחֶרת ִביא ּבְ ּיָ ֵדי ׁשֶ    ,כְּ

חֹוט    .ְוִיׁשְ
  

יעּוִרין ?!ָיִביא ֲאִפיּלּו ֵמַעְלָמא ָבֶריָך ְלׁשִ    !ָנַתּתָ ּדְ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
יַנְייהוּ  א ּבֵ יל ִאיכָּ    .עֹוֶמֶדת ְלַהּטִ

  
ַמֲעָרָבאַאְמֵרי  ֵמיּה ּדְ  ּבְ ְ י ֲחִניָנאִמׁשּ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :ַרּבִ

ה ה ְלַגּסָ ה ְוַגּסָ ה ְלַדּקָ ּקָ חֹוט ּדַ ה ְוִיׁשְ יֶצּנָ ה ְוַיְרּבִ יֶהּנָ ְגּבִ ּיַ ֵדי ׁשֶ    .כְּ
  

 רש"י
  מתי' 

. ושהה והגביההפלה סכין 
   בהגבהה זו:

   . בגדיו:כליו
. קודם או שהשחיז את הסכין

   שחיטה:
. תייגע וכשהתחיל לשחוט ועף

לא היה בו כח ופסק שחיטתו 
   ובא חבירו ושחט:

   . מפרש בגמרא:כדי ביקור
  

  גמ' 
מאי כדי שחיטה אמר רב כדי 

. ולא שחיטת בהמה אחרת
תימא כדי שיגמור שחיטתו ותו 

   לא:
. כדי בהמה ועוף לעוףבהמה ל

שחיטת בהמה אחרת משערין 
לשהיית שחיטת בהמה ובכדי 
שחיטת עוף אחר משערין 

   לשהיית שחיטת עוף:
. בכדי שחיטת או דילמא אפילו

בהמה משערין לשהיית שחיטת 
   העוף דהייו קולא:

אמר להו לא הוה בדיחא 
. לא היתה בחביבי דאישייליה

דעתי גסה בדודי רבי חייא 
דתי הלכה זו ולא היה כשלמ

בסבר פים עמי שאשאלו דבר 
זה. רב בר אחוה ובר אחתיה 

   דרבי חייא הוה:
. קולא היא אף בהמה לעוף

שתו לעוף שיעור שחיטת 
   בהמה לשהייתו:

. פעמים שהיא רחוקה לשיעורין
   ופעמים קרובה:

. כאן ומחוסרת הטלה עומדת
   לארץ:
. בין רבי חיא לרבי יוחן איכא

יוחן משער בשחיטה לחודה רבי 
   ורבי חיא בעי הטלה ושחיטה:

. לשהיית בהמה דקה דקה לדקה
משערין בכדי שחיטת בהמה 
דקה דכוותה ואף על גב דרב ורבי 
יוחן הלכה כרבי יוחן כיון 
דקים ליה רבי יוסי בר רבי חיא 
בשיטתיה דרב דאמר דקה לדקה 
וגסה לגסה ממילא שמעין ועוף 

ן לחומרא:לעוף ועבדי  
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   :ָרָבאָאַמר 

ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו  ין ָרָעה ֲאִפיּלּו כָּ ַסכִּ ֹוֵחט ּבְ ׁשֵ  –ַהׁשּ    .ָרהכְּ
  
  
  

ֵעי     :ָרָבאּבָ
ִהּיֹות  ְצָטְרפוּ  -ׁשְ ּיִ    ?ַמהּו ׁשֶ

  
יֵדיּה     .ְוִתְפׁשֹוט ָלּה ִמּדִ

  
ָהה ְדלֹא ׁשָ    .ָהָתם ּבִ

  
  
  

ֵעי  ַרב ָנָתןּבָ ֵריּה ּדְ    :ַרב הּוָנא ּבְ
ִמיעּוט ִסיָמִנים ַמהוּ  ָהה ּבְ    ?ׁשָ

  
יקוּ    .ּתֵ

  
  

 רש"י
. שאין חידודה חותך בסכין רעה

   יפה:
. ומאריך אפילו כל היום כולו
   ושוהה בשחיטה אחת:

. הואיל וכל שעה הוא כשרה
מוליך ומביא ולא הפסיק 

   בשחיטתו:
. הפסיק שהיות מהו שיצטרפו

ב' ושלש פעמים בשחיטה אחת 
ושהה בין שלשתן כדי שיעור 

   שלם:
 . השוחט בסכין רעהמדידיה

אלמא לא מצטרפי דקא ס''ד 
ואפילו הפסיק קאמר אלא שלא 

   שהה בפעם אחת כשיעור:
   . כלל:התם בדלא שהה
. שחט הרוב במיעוט סימים

ושהה במיעוט האחרון וגמר 
   שחיטתו:

. מי אמרין כיון דעבד ליה מהו
רובא אתכשר או דלמא כיון 
דהדר וגמרה כולה חדא שחיטה 

   היא:
קמא  . ולחומרא ובמיעוטתיקו

אי דגרגרת לאו מידי עביד ולא 
שהייה היא ואי דוושט דקובתו 
במשהו מיטרפא ממה פשך דהא 
כיון דשהה אזיל ליה מעשה 
קמא והוה ליה קב בעלמא 
וטרפה וראה דהשוחט רוב 
סימין והשליך מידו והעוף 
שוהה למות אסור לחזור ולחתוך 
המיעוט בתורת שחיטה דמוטב 

ו ימתין שיכה על הצואר בסכין א
  עד שימות:
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ְמעֹון" י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

יקּורִאם ׁשָ  ֵדי ּבִ   ."ָהה ּכְ
  

יּקּור"ַמאי  ֵדי ּבִ    ?"ּכְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    :ַרּבִ
ל ָחָכם יְקרֹו ׁשֶ ֵדי ּבִ    .כְּ

  
יעּוִרין ָבֶריָך ְלׁשִ ן ָנַתּתָ ּדְ    !ִאם כֵּ

  
ֵד  א כְּ ח ָחָכםֶאּלָ יקּור ַטּבָ   .י ּבִ

  

 רש"י
   . בדיקת סכין:כדי ביקור חכם

. פעמים דחכם רחוק לשיעורין
   ופעמים קרוב:

. שזה השוחט חכם טבח חכם
  הוא:
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   ַמְתִניִתין

ֶר  ְרּגֶ ט ּוָפַסק ֶאת ַהּגַ וׁשֶ ַחט ֶאת ַהּוֵ    ,תׁשָ
ֶרת  ְרּגֶ ַסק ֶאת ַהּגַ ךְ אֹו ּפָ ט ְוַאַחר ּכָ וׁשֶ ַחט ֶאת ַהּוֵ    ,ׁשָ

ָתה ּמֵ ין ָלּה ַעד ׁשֶ ַחט ֶאָחד ֵמֶהן ְוִהְמתִּ    ,אֹו ׁשָ
ִני ּוְפָסקוֹ  ֵ ַחת ַהׁשּ ין תַּ ּכִ ֶהְחִליד ֶאת ַהסַּ    :אֹו ׁשֶ

ָבב י ְיׁשֵ    .ְנֵבָלה :אֹוֵמר ַרּבִ
י ֲעִקיָבא    .ְטֵרָפה :אֹוֵמר ַרּבִ

  
ָלל ָאַמר  ָבבּכְ י ְיׁשֵ ּום  ַרּבִ ַע ִמׁשּ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ִחיָטָתּה  ׁשְ ְפְסָלה ּבִ ּנִ ל ׁשֶ    .ְנֵבָלה –ּכָ
ֵסל  ַרם ָלּה ִליּפָ ָראּוי ְוָדָבר ַאֵחר ּגָ ִחיָטָתּה ּכָ ְ ׁשּ ל ׁשֶ    ,הְטֵרָפ  –ּכָ

י ֲעִקיָבאְוהֹוָדה לֹו    .ַרּבִ
  

ָמָרא    ּגְ

ט " וׁשֶ ַחט ֶאת ַהּוֵ י ֲעִקיָבאהֹוָדה לֹו וְ  ...ׁשָ    ."ַרּבִ
  

   :ּוְרִמיְנִהי
ֵהָמה"   לב,ב ּבְ ט^   :ֵאּלּו ְטֵרפֹות ּבַ וׁשֶ    ,ְנקּוַבת ַהּוֵ

ֶרת ְרּגֶ    !"ּוְפסּוַקת ַהּגַ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

אן  ַסק -כָּ ַחט ּוְלַבּסֹוף ּפָ ָ ׁשּ    ,ׁשֶ
אן  ַחט -כָּ ַסק ּוְלַבּסֹוף ׁשָ ּפָ    .ׁשֶ

  
ַחט ּוְל " ַסקׁשָ ִחיָטה ִהיא - "ַבּסֹוף ּפָ ׁשְ    .ִנְפֶסֶלת ּבִ
ַחט" ַסק ּוְלַבּסֹוף ׁשָ ְמָיא "ּפָ ֵסל ּדַ ַרם ָלּה ִליּפָ ָבר ַאֵחר ּגָ י ּדָ    .כִּ
  

ר הּוָנאֵאיִתיֵביּה     :ָרָבאלְ  ַרב ַאָחא ּבַ
ֶרת" ְרּגֶ ט ּוָפַסק ֶאת ַהּגַ וׁשֶ ַחט ֶאת ַהּוֵ    ,ׁשָ

ֶרת ְוַאַחר  ְרּגֶ ַסק ֶאת ַהּגַ ט ּפָ וׁשֶ ַחט ֶאת ַהּוֵ ְך ׁשָ    !"ְנֵבָלה -ּכָ
  

ָרא :ֵאיָמא ט ֵמִעיּקָ וׁשֶ ַחט ֶאת ַהּוֵ    .ּוְכָבר ׁשָ
  

ָבר :ָאַמר ֵליּה  ּדָ ׁשּובֹות ּבַ י ּתְ ּתֵ    :ׁשְ
ְייָתא -ָחָדא  ַהְיינּו ַקּמַ    ,ּדְ

ַנן  ךְ ְועֹוד ָהא ּתְ    ְוַאַחר כָּ
  

א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ
ֵני    ,ֵאּלּו ֲאסּורֹות ָקּתָ

   ,ְוֵיׁש ֵמֶהן ְנָבלֹות
   .ְוֵיׁש ֵמֶהן ְטֵרפֹות

  
ה ִחְזִקּיָ י ּדְ    ,ְוִליְחׁשּוב ַנּמִ

ָאַמר  הּדְ    :ִחְזִקּיָ
יְסְטָרא  ָאּה ּגִ    !ְנֵבָלה –ֲעׂשָ

  
י ֶאְלָעָזר ַרּבִ י ּדְ    ,ְוִליְחׁשּוב ַנּמִ

ָאַמר  י ֶאְלָעָזרּדְ    :ַרּבִ
ּה  ּלָ ָלה ָיֵרְך ְוָחָלל ׁשֶ    .ְנֵבָלה –ִנּטְ

ים ָאה ֵמַחּיִ לֹא ְמַטּמְ ֵני ְנֵבָלה ּדְ י ָקּתָ    ,כִּ
ים  ָאה ֵמַחּיִ ְמַטּמְ ֵני -ֲאָבל ְנֵבָלה ּדִ    .לֹא ָקּתָ

  
ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ָאַמר ַרּבִ

 רש"י
  מתי' 

. הייו עיקור ופסק את הגרגרת
   ובבהמה קאי:

   . בין הסימן לצואר:תחת השי
   . מלמטה למעלה:ופסקו
. שם חכם וכן הוא בדברי ישבב

  (א' כד) גבי משמרות:הימים 
  

  גמ'
. אלמא טרפה היא קובת הוושט

ולאו בלה וכיון דחזר בו רבי 
   עקיבא ההיא דאלו טרפות מי:

. את הוושט ולבסוף פסק ששחט
   את הגרגרת:

. דהא כדבר אחר גרם לה דמיא
קודם שהתחיל בשחיטה פסל 

   אע''ג דבחדא שעתא היא:
. אלמא פסק את הגרגרת כו'

סוף שחט קרי אפילו פסק ולב
ליה רבי ישבב בלה והודה לו 

   רבי עקיבא:
. ההיא דאלו טרפות לאו אלא

טרפות דוקא קאמר אלא אלו 
   אסורות קאמר:

. כגון קובת ויש מהן בלות
הוושט ופסוקת הגרגרת דאיתרע 
מקום שחיטה דידהו ואיך הוו 

   טריפות:
. דכיון וליחשוב מי דחזקיה

דאמרת בלות מיתו התם 
   ב מי הך:ליחשו
   . ואפילו מפרכסת:בלה

. לא תתי אלו רשב''ל אמר
אסורות אלא אלו טרפות ולא 

  תיקשי:
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אן  ְמקֹום ֲחָתךְ  -כָּ ַחט ּבִ ָ ׁשּ    ,ׁשֶ
אן  ְמקֹום ֲחָתךְ  -כָּ לֹא ּבִ ַחט ׁשֶ ָ ׁשּ    .ׁשֶ

  
ְמקֹום ֲחָתךְ " ַחט ּבִ ְמקֹום ֲחָתךְ    - "ׁשָ לֹא ּבִ ִחיָטה ִהיא ׁשֶ ׁשְ    ,ִנְפְסָלה ּבִ

ְמָיא ֵסל ּדַ ַרם ָלּה ִליּפָ ָבר ַאֵחר ּגָ י ּדָ    .כִּ
  

ן ָלִקיׁש ָהִכי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    ?!ּוִמי ָאַמר ַרּבִ
ן ָלִקיׁש ְוָהָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֶנה  :ַרּבִ ַחט ֶאת ַהּקָ ךְ ׁשָ ָבה ָהֵריָאה ְוַאַחר כָּ ָרה – ִניּקְ ׁשֵ    .כְּ

ְמָיא ִדיּקּוָלא ּדַ ַמְנָחא ּבְ ַמאן ּדְ    ,ַאְלָמא כְּ
י ְמָיא ,ָהָכא ַנּמִ ִדיּקּוָלא ּדַ ַמְנָחא ּבְ ַמאן ּדְ    !כְּ

  
א ָאַמר  אֶאּלָ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

אן     ,קֹוֶדם ֲחָזָרה -כָּ
אן     ,ְלַאַחר ֲחָזָרה -כָּ

קֹוָמּה  ָנה לֹא ָזָזה ִמּמְ    .ּוִמׁשְ
  
  
  

 רש"י
. כלומר כאן ששחט במקום חתך

מתיתין דהכא ששחט במקום 
חתך במקום שפסק רוב הגרגרת 

   כבר:
. בין ואח''כ יקבה הריאה

   שחיטת קה לשחיטת הוושט:
. כיון דריאה תלויה בקה אלמא

שחט הקה הוי כמו שיטלה ו
כולה מן הבהמה ומוחת בסל 
ותו לא מיטרפא בה בהמה וגבי 
פסק ולבסוף שחט מי כיון 
דרובא פסקה דהא פסוקת 
הגרגרת ברובא הוא הויא לה 
כמחא בדיקולא ושוב אין 
לבהמה זו בשעת שחיטה אלא 
סימן אחד ובה איה יוצאה מידי 

   בילה:
זו . משה אלא אמר רבי יוחן

דאלו טריפות רבי עקיבא אמרה 
קודם שחזר בו ומשתיו דקתי 
והודה לו רבי עקיבא לאחר 

   חזרה:
. דאלו טרפות אחר ומשה

ששית בבית המדרש לא זזה 
ממקומה לא שכחוה התאים 
ולא עקרוה ממשתם אע''פ 
שחזר בו רבי עקיבא וחזרו ושו 
וקבעו במשתם אף לאחר 

זו החזרה ואע''פ שזו קודמת ל
אין סדר למשה ואע''ג דבחדא 
מסכת אמרין בלפי אידיהן 
(ע''ז ז.) יש סדר למשה ה''מ 
סתם ואח''כ מחלוקת או 
מחלוקת ואח''כ סתם שהקפידו 
החכמים בסדורו משום 
דמחלוקת ואח''כ סתם הלכה 
כסתם אבל במילי אחרייתא לא 

  קפדין אסידרא:
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ן ָלִקיׁש ָאַמר " ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
ֶנה  ַחט ֶאת ַהּקָ ךְ ׁשָ ָבה ָהֵריָאה  ְוַאַחר כָּ ָרה –ִניּקְ ׁשֵ    ".כְּ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ֵריָאה א ּבְ ן ָלִקיׁש ֶאּלָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָקֶנההֹוִאיל וְ  ,לֹא ָאַמר ַרּבִ לּוָיה ּבְ י ֵריָאה ּתְ    ,ַחּיֵ
ְבֵני ֵמַעִיים     .לֹא –ֲאָבל ּבִ

  
י ֵזיָראַמְתִקיף ָלּה     :ַרּבִ

ְבֵני ֵמַעִיים י ּבִ ֵריָאה ַמה ּלִ י ּבְ ְרּתָ ַמה ּלִ ּה ִסיָמֵני ְטֵרָפה ִהּתַ ּנֹוְלדּו ּבָ    ?!ֵמַאַחר ׁשֶ
  

י ֵזיָרא יּה ַרּבִ    ,ְוָהַדר ּבֵ
ָבֵעי  י ֵזיָראּדְ    :ַרּבִ

ין ִסיָמן ְלִסיָמן  ֵני ֵמַעִיים ּבֵ בּו ּבְ    ?ַמהוּ  –ִניּקְ
ִני ְלַטֲהָרּה ִמיֵדי ְנֵבָלה    ,ִמי ִמְצָטֵרף ִסיָמן ִראׁשֹון ְלִסיָמן ׁשֵ

   ?אֹו לֹא
ָבֵעי  :ְוַאְמִריָנן ין ִסיָמן ְלִסיָמן  :ִאיְלָפאָלאו ַהְיינּו ּדְ ר ֶאת ָידֹו ּבֵ    ?ַמהוּ  –הֹוִציא עּוּבָ

ִני ְלַטֲהָרּה ִמיֵדי ְנֵבָלהִמ   ,אלג    ,י ִמְצָטֵרף ִסיָמן ִראׁשֹון ְלִסיָמן ׁשֵ
   ?אֹו לֹא

א ְלַטֲהָרּה ִמיֵדי ְנֵבָלה ְעָיא ָלן ֶאּלָ אן לֹא ִאיּבָ    ,ַעד כָּ
ֲאִכיָלה     .ֲאסּוָרה –ֲאָבל ּבַ

  
ר ַרבָאַמר ֵליּה     :ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ּבַ

י ְלָמא ְלעֹוָלם לֹא ָהַדר ּבֵ    ,ּה ּדִ
ָרָבא ָקָאַמר י ֵזיָרא ִלְדָבָריו ּדְ    !ְוֵליּה לֹא ְסִביָרא ֵליּה  ,ְוַרּבִ

  
ר ַיֲעקֹבָאַמר     :ַרב ַאָחא ּבַ

ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ּה ִמּדְ ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
ֵני ֵמַעִיים ָרֵאל ַעל ּבְ ִנין ִיׂשְ נֵ  ,ְמַזּמְ ִנין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ַעל ּבְ    .י ֵמַעִייםְוֵאין ְמַזּמְ

   ?ַמאי ַטְעָמא
ָתא ְלָיא ִמיּלְ ִחיָטה ּתַ ִבׁשְ ָרֵאל ּדְ    ,ִיׂשְ

ֵרי ְלהוּ  ּתְ ָייָתא ִאיׁשְ ִחיָטה ְמַעּלְ א ׁשְ ִאיכָּ יָון ּדְ    ,כֵּ
ָתא  ְלָיא ִמיּלְ י ְלהּו ּוְבִמיָתה ּתַ ִבְנִחיָרה ַסּגִ מוּ  -עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּדְ ֵאֶבר ִמן ַהַחי ּדָ י כְּ    .ַהּנֵ

  
אַמר ָא  ּפָ    :ַרב ּפָ

יּה ּדְ  ר ַיֲעקֹבֲהָוה ָיִתיְבָנא ַקּמֵ ֵאיָמא ֵליּה  ַרב ַאָחא ּבַ    :ּוָבֵעי ּדְ
ֵרי ּוְלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ָאסּור ָרֵאל ׁשָ ְלִיׂשְ א ִמיִדי ּדִ    ?ִמי ִאיכָּ

ר יַ  ַרב ַאָחא ּבַ לֹא כְּ ְנָיא ּדְ ֲאִמיָנא ָהא ַטְעָמא ָקָאַמר ּתַ    :ֲעקֹבְולֹא ַאְמֵרי ֵליּה ּדַ
ּה " ֵצא ַנְפׁשָ תֵּ ֵהָמה קֹוֶדם ׁשֶ      :ָהרֹוֶצה ֶלֱאכֹול ִמּבְ

ִחיָטה ְ ית ַהׁשּ ר ִמּבֵ ׂשָ ַזִית ּבָ    ,חֹוֵתְך ּכְ
   ,ּומֹוְלחֹו ָיֶפה ָיֶפה
   ,ּוְמִדיחֹו ָיֶפה ָיֶפה

ּה ְואֹוְכלוֹ  ֵצא ַנְפׁשָ תֵּ ין ָלּה ַעד ׁשֶ    ,ּוַמְמתִּ
   ,ֶאָחד עֹוֵבד ּכֹוָכִבים

ָרֵאל ְוֶאָחד יִ  ִרין ּבוֹ  -ׂשְ    ."מּותָּ
  

ר ָאִבין יַע ֵליּה ְלַרב ִאיִדי ּבַ    ,ְמַסּיֵ
ָאַמר  ר ָאִביןּדְ ָיאןָאַמר  ַרב ִאיִדי ּבַ ר ַאׁשְ י ִיְצָחק ּבַ    :ַרּבִ

ְבִריא  ּיַ ֵהָמה   -ָהרֹוֶצה ׁשֶ ל ּבְ ִחיָטָתּה ׁשֶ ית ׁשְ ר ִמּבֵ ׂשָ ַזִית ּבָ    ,חֹוֵתְך כְּ
   ,ּומֹוְלחֹו ָיֶפה ָיֶפה
   ,ּוְמִדיחֹו ָיֶפה ָיֶפה

ּה  ֵצא ַנְפׁשָ ּתֵ ין ָלּה ַעד ׁשֶ    ,ּוַמְמּתִ
   ,ֶאָחד עֹוֵבד ּכֹוָכִבים

ִרין ּבוֹ  ָרֵאל מּוּתָ   .ְוֶאָחד ִיׂשְ
  

 רש"י
ם בין קה . אם קבו בי מעייאבל בבי מעיים לא

לוושט אחר שחיטת הקה טרפה דחיותא דבי 
מעיים לא בקה תלי אלא בוושט. לעולם דרך קה 
לישחט תחלה לפי שהוא סמוך לעור והוושט סמוך 

   למפרקת:
. דסבירא לן כיון דמקצתה אשתחיט תו לא התרת

מיטרפא שאין טרפה לחצי חיות דהא לא סבירא 
דמחא  לרבי זירא דטעמא משום דאמרין כמאן

   בדיקולא דמיא:
. מהאי טעמא ואודי דטעמא והדר ביה רבי זירא

משום דכמחא בדיקולא דמיא בריאה אבל בבי 
מעיים מיטרפא שהוושט עדיין קיים ומלן דהדר 
ביה מדבעי רבי זירא יקבו בי מעיים בין סימן 

   לסימן לאחר שחיטת הקה דהוא לעולם ראשון:
שי לטהרה מידי מי מצטרף סימן ראשון לסימן 

. מי אמרין סימן ראשון שחט לב' בלה או לא
דברים [להיתר] אכילה ולטהרה מידי בלה וסימן 
שי לא בא להתירה באכילה שהרי טרפה אלא 
לטהרה וכיון דאין שוין אין שחיטתן מצטרפות 
ואע''ג דסימן ראשון לטהר מידי בלה מי שחט 

י בלה שחט או דלמא כיון דראשון אף לטהרה מיד
   מצטרף לשי:

. גרסין ולא גרסין סימן סימן ראשון לסימן שי
שי לסימן ראשון דראשון הוא דמצי לאיצטרופי 
לשי לטהר אבל שי לא מצי אצטרופי בהדי ראשון 
להיתר: הכי גרסין ואמרין לאו הייו דבעי אילפא 
הוציא העובר את ידו בין סימן לסימן מי מצטרף 

כו'. והאי דאילפא בבהמה המקשה  סימן ראשון
(לקמן סח:) עובר יתר בשחיטת אמו אבל הוציא 
ידו קודם שחיטה אמרין התם דאותו אבר דין 
טרפה שחוטה יש לו שאיו מטמא דמהיא ליה 
שחיטה לטהרו דתן התם שחט את אמו ואח''כ 
חתכה מגע בלה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים 

פא (שם סט.) הוציא מגע טרפה שחוטה וקבעי איל
עובר את ידו בין סימן לסימן מהו סימן ראשון 
שחט להתיר ולטהרה וסימן שי לא בא לאותו 

  אבר אלא לטהר:
. הואיל וגם הוא לטהר מי מצטרף ראשון לשי

שחט או לא ופשיט התם אם מצטרף סימן ראשון 
לסימן שי להתיר שאר העובר באכילה לא יצטרף 

ידי בלה ולעין יקבו בי עמו לטהר אותו אבר מ
מעיים מי תפשוט דמצטרף דלא מהי חילוק 
לפסול בשחיטה הואיל ובסימין לא איתיליד 

   ריעותא:
. והשתא אהדרין לשמעתין עד כאן לא איבעיא כו'

דאמרין הדר ביה ר' זירא מההיא דלעיל מדבעי 
מהו לטהרה מידי בלה מכלל דפשיטא ליה 

   יי:דאיטרפא בקיבה דביי ב
. ופשיטא ליה לרבי זירא דאף באכילה לא הדר ביה

שריא דאין טרפה לחצי חיות והא דבעי רבי זירא 
   לעין טומאה:
. דאמר לעיל לא אמר ריש לקיש אלא לדבריו דרבא

בריאה אבל בבי מעיים טרפה מיבעיא ליה לר' 
   זירא אם טהורה מיהא מידי בלה או לא:

קה הוי ריאה . דאמר כיון שחתך מדריש לקיש
כמחא בדיקולא שמע מיה אין מזמין עובד 
כוכבים על בי מעיים משום ריאה דהוי כמי 
שהוציאה מן הבהמה בעודה מפרכסת ועובד 
כוכבים לאו בשחיטה תלי היתר אכילה דידיה שלא 
הוזכרה שחיטה אצלו ואבר מן החי אסר להן ואין 
יוצאה להן מידי אבר מן החי עד שתמות אבל 

   ראל יצתה מידי אבר מן החי ע''י שחיטתה:ליש
. כי אמר להא הוה יתיבא קמיה דרב אחא

   מילתא:
   . וחמתי בעצמי ולא הקשיתי לו:ולא אמרי ליה

. משום דמעלי כדאמר לקמן הרוצה לאכול כו'
   בסמוך הרוצה שיבריא:

. שאיו מחוסר הפשט ויכול מבית השחיטה
לה עד לחותכו מיד קודם יציאת הפש וממתין 

שתצא פשה דאמרין בארבע מיתות (סהדרין דף 
סג.) מין שאסור לאכול מן הבהמה קודם שתצא 

   פשה ת''ל לא תאכלו על הדם:
. ולא אמרין במיתה תליא אחד עובד כוכבים כו'

מילתא והויא אבר מן החי לגבייהו והייו דלא כרב 
   אחא:

. מפי שעדיין בהל הדם לצאת ומדיחו יפה יפה
  א יצא:ול
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   ַמְתִניִתין 

ם  ה ְועֹוף ְולֹא ָיָצא ֵמֶהן ּדָ ֵהָמה ַחּיָ ֹוֵחט ּבְ ִרים –ַהׁשּ ׁשֵ    ,ּכְ
ָיַדִים ְמסוֹ     ,ָאבֹותְוֶנֱאָכִלין ּבְ

ָדם רּו ּבְ לֹא הּוְכׁשְ    .ְלִפי ׁשֶ
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִחיָטה ׁשְ רּו ּבִ   .הּוְכׁשְ
  

ָמָרא    ּגְ

ם"ַטְעָמא ּדְ     ,"לֹא ָיָצא ֵמֶהן ּדָ
ם  ָיַדִים ְמסֹוָאבֹות -ָהא ָיָצא ֵמֶהן ּדָ    .ֵאין ֶנֱאָכִלים ּבְ

  
אי ִנּיֹות ֵהן ?!ַאּמַ ִני  ,ָיַדִים ׁשְ יןְוֵאין ׁשֵ חּוּלִ י ּבְ ִליׁשִ ה ׁשְ    !עֹוׂשֶ

  
ין ַעְסִקיָנן ְבחּוּלִ אי ּדִ    ?ּוִמּמַ

  
ֵני ָקּתָ ה" :ּדְ    ,"ַחּיָ

ים  ִאיּלּו ָקָדׁשִ א -ּדְ ים ִמי ִאיכָּ ָקָדׁשִ ה ּבְ    ?!ַחּיָ
  

   :ְותוּ 
ים ָקָדׁשִ ם  ,ִאי ּבְ י לֹא ָיָצא ֵמֶהן ּדָ ָרה –כִּ ׁשֵ    ?!כְּ

  !הּוא ַעְצמֹו ְלָדם הּוא ָצִריךְ 
   

   ,ְותוּ 
ים ָקָדׁשִ ם  ,ִאי ּבְ י ָיָצא ֵמֶהן ּדָ יר -כִּ    ?!ִמי ַמְכׁשִ

אְוָהָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
יר ֵאינֹו ַמְכׁשִ ים ׁשֶ ִין ְלַדם ָקָדׁשִ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ִים" :ׁשֶ ּמָ ֶכּנּו ּכַ ּפְ ׁשְ נִּ   - (דברים יב, כד) 149149149149"ַעל ָהָאֶרץ ּתִ ם ׁשֶ ִים ּדָ ּמַ ְך כַּ ּפַ יר –ׁשְ    ,ַמְכׁשִ
ִים  ּמַ ְך כַּ ּפָ ֵאינֹו ִנׁשְ יר -ׁשֶ    .ֵאינֹו ַמְכׁשִ

   ,ְותוּ 
ים ָקָדׁשִ ם  ,ִאי ּבְ י לֹא ָיָצא ֵמֶהם ּדָ ֵרי -כִּ ְ ׁשּ    ?!לֹא ִמְתכַּ

ת ַהּקֶֹדׁש  ִחיּבַ ֵרי ּבְ ְ ׁשּ    ,ִליְתכַּ
ן :ַקְייָמא ָלןּדְ  ְרּתָ ת ַהּקֶֹדׁש ַמְכׁשַ    .ִחיּבַ
  
י ַנְחָמןַמר ָא  ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרּבִ ה ּבַ    :ַרּבָ

ר ַעְסִקיָנן -ָהָכא  ֶכֶסף ַמֲעׂשֵ ָקָחן ּבְ ּלְ ין ׁשֶ חּוּלִ    .ּבְ
  

י ֵמִאירּוְדלֹא כְּ     ,ַרּבִ
ְתַנן   :ּדִ

יַאת ַמִים"   ,בלג עּון ּבִ ל ַהטָּ    :ּכָ
ְבֵרי סֹוְפִרים  א ֶאת ַהּקֶֹדׁש    -ִמּדִ    ,ְמַטּמֵ

רוּ     ,ָמהּופֹוֵסל ֶאת ַהתְּ
ר ין ּוְבַמֲעׂשֵ חּוּלִ ר ּבְ    ,ּומּותָּ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
ר ֲחָכִמיםוַ  ַמֲעׂשֵ    .)פרה יא, ה( "אֹוְסִרים ּבְ

  
יַמְתִקיף ָלּה  ִ ר ַאׁשּ יִמי ּבַ    :ַרב ׁשִ

אי ֲאִכיַלת ַמ  ?ִמּמַ א ּבַ י ֵמִאיר ֶאּלָ ַרּבִ ָנן ֲעֵליּה ּדְ ִליֵגי ַרּבָ אן לֹא ּפְ ְלָמא ַעד כָּ רּדִ    ,ֲעׂשֵ
ר ַמֲעׂשֵ ְנִגיָעה ּדְ ין  ,ֲאָבל ּבִ חּוּלִ ִליֵגי -ַוֲאִכיָלה ּדְ    ,לֹא ּפְ

   ,ְוָהא ְנִגיָעה ִהיא
ֵני ָקּתָ ָיַדִים ְמסֹוָאבֹות" :ִמּדְ ָקא ָסֵפי ֵליּה ַחְבֵריּה  "ֶנֱאָכִלין ּבְ    !ִמי לֹא ַעְסִקיָנן ּדְ

  
א ָאַמר  אֶאּלָ ּפָ    :ַרב ּפָ

                                                        
ִיםלֹא ּתֹאְכֶלּנּו ַעל  149 ּמָ ֶכּנּו ּכַ ּפְ ׁשְ   ָהָאֶרץ תִּ

 רש"י
  מתי' 

. כלומר בלא בידים מסואבות
טילה דגזרו עליהם להיות 
שיות ובגמרא פריך אפילו 
הוכשרו מי אין שי עושה שלישי 

   בחולין:
. מגו דשריא הוכשרו בשחיטה

שחיטה להך בשר מידי אבר מן 
החי משויא ליה מי אוכלא לגבי 

   טומאה:
  

  גמ' 
. כי לא יצא מהן דם כשרה

ריקת דם הוא דשריא בתמיה ז
להו דכתיב (דברים יב) ודם 
   זבחיך ישפך והדר והבשר תאכל:

. אם פל על שאיו מכשיר
   הזרעים:

   . הוי כמים:דם השפך כמים
דקיימא לן חיבת הקדש 

. למיהוי אוכלא מכשרתן
ולקבולי טומאה דתיא בפסחים 
(דף לה.) והבשר לרבות עצים 
ולבוה דאע''ג דלאו אוכלא יהו 

   יבת הקדש משויא להו אוכלא:ח
. בירושלים דכתיב בכסף מעשר

(שם יד) ותת הכסף וגו' 
ואשמועין דשי עביד בהו 

  שלישי דלא כר''מ:
כל הטעון ביאת מים מדברי 

. כל שהוא מן התורה סופרים
טהור וסופרים גזרו עליו טומאה 
כגון הידים והכלים שטמאו 
במשקין והבא ראשו ורובו במים 

כל האמורים ביציאות שאובין ו
השבת אצל שמוה עשר דבר 
כולם טומאת שי לטומאה גזרו 
עליהם ומטמא את הקדש עד 
שעושהו שלישי וטמא הוא 

   שעושה רביעי:
. דשלישי ופוסל את התרומה

בתרומה פסול ולא עביד רביעי 
במסכת סוטה פקא לן מטבול 

   יום בקל וחומר:
. אלמא וחכמים אוסרים במעשר

   מחולין:שאי מעשר 
. ילפת מדרבן דשי עושה ממאי

   שלישי במעשר:
. לא קאסרי רבן דלמא עד כאן

אלא דאסור לאכול מי שידיו 
מסואבות או הבא במים 
שאובים לא יאכל במעשר 
דאסורין במעשר אכילה משמע 
אבל באכילה דחולין מודו 
ובגיעה דמעשר מי לא אסרי 
ומתיתין אסר להו אפילו 

   בגיעה:
. ולא קתי אכלין מדקתי

אוכלין מי שידיו מסואבות 
דידוק מיה הא יצא דם לא 
יאכלם אלא אכלין לאחרים על 

   ידי מי שידיו מסואבות:
. ובהא דקספי ליה חבריה

דייקין הא הוכשרו אין אכלין 
לאחרים אלמא פסלא בהו גיעת 

   שי והא ליכא למאן דאמר:
. כלומר מי לא מי לא עסקין כו'

 אכלין לאחרים משמע מי
ואפילו הכי דייק מתיתין הא 

   יצא מהן דם אין אכלין:
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ִחלּ  ָיַדִים ּתְ    ,ֹות ַעְסִקיָנןָהָכא ּבְ
ן ֶאְלָעָזר ִהיא ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    ,ְוַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
ין" ִחּלֹות ְלחּוּלִ    ,ֵאין ָיַדִים תְּ

ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  ַרּבִ י ֵמִאיראֹוֵמר ִמׁשּ    :ַרּבִ
ין -ָיַדִים  ִחּלֹות ְלחּוּלִ    ,תְּ

ִנּיֹות ִלְתרּוָמה    ."ּוׁשְ
י" ִחּלֹות ְלחּוּלִ    ,יןִא  – "ןתְּ

   !לֹא –ִלְתרּוָמה 
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ִחּלֹות" יןַאף ְלח - "ּתְ    ,ּוּלִ
ִנּיֹות"    ,יןִא  –ִלְתרּוָמה   ":ׁשְ

ין     .לֹא –ְלחּוּלִ
  

ִחּלֹות א ָיַדִים ּתְ     ?!ּוִמי ִאיכָּ
  
   .יןִא 

ַתְנָיא    :ּדְ
ע" נּוּגָ    .ִהְכִניס ָיָדיו ְלַבִית ַהּמְ

ִחּלֹות    ,ָיָדיו תְּ
ְב  י ֲעִקיָבאֵרי ּדִ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ִנּיֹות    .(ידים ג, א) "ָיָדיו ׁשְ

  
י ַעְלָמא כּוּלֵ    :ּדְ

ִמְקָצת  יָאה ּבְ ָמּה  -ּבִ יָאה'לֹא ׁשְ    ,'ּבִ
ְגֵזיָרה ָיָדיו ָאטּו ּגּופֹו ָקא ִמיְפְלֵגי    ?!ְוָהָכא ּבִ

ָנן :ַמר ָסַבר יְנהּו ַרּבָ ּוִ גּופֹו ׁשַ    ,ָיָדיו כְּ
ָנן :ּוַמר ָסַבר יְנהּו ַרּבָ ּוִ ַעְלָמא ׁשַ ָיַדִים ּדְ    .ָיַדִים כְּ

  
י ֲעִקיָבא ַרּבִ    ,ְולֹוְקָמּה כְּ

ָאַמר ִחּלֹות ַהְוָיין :ּדְ    ?ָיָדיו ּתְ
  

י ֲעִקיָבא י ָקָאַמר ַרּבִ ְלָמא כִּ ים ,ּדִ ְתרּוָמה ְוָקָדׁשִ י ּבִ י ִמיּלֵ ֲחִמיֵרי ,ַהּנֵ    ,ּדַ
ין     .ִנּיֹות ַהְוָייןׁשְ  -ֲאָבל ְלחּוּלִ

  
ִנּיֹות י ׁשְ    !ְוֶליֶהְוָיין ַנּמִ

ָאַמר י ֲעִקיָבא ּדְ ְמִעיָנן ֵליּה ְלַרּבִ ָהא ׁשַ ין :ּדְ חּוּלִ י ּבְ ִליׁשִ ה ׁשְ ִני עֹוׂשֶ    ,ׁשֵ
ְתַנן    :ּדִ

ַרׁש " ּיֹום ּדָ י ֲעִקיָבאּבֹו ּבַ    :ַרּבִ
ִלי ֶחֶרשׂ "    .(ויקרא יא, לג) 151151151151"ִיְטָמא 150150150150 ... "ְוָכל ּכְ
   ,לֹא ֶנֱאַמר - 'ָטֵמא'

א ִיְטָמא  א –ֶאּלָ    .ֲאֵחִרים ְלַטּמֵ
ין חּוּלִ י ּבְ ִליׁשִ ה ׁשְ הּוא עֹוׂשֶ ִני ׁשֶ ר ׁשֵ כָּ ד ַעל כִּ    !ִליּמֵ

  
ְלָמא אֹוַרְייָתא :ּדִ טּוְמָאה ּדְ י ּבְ י ִמיּלֵ ָנן  ,ַהּנֵ ְדַרּבָ    .לֹא –ֲאָבל ּבִ

  
  

י ָאַמר  ְע ָאַמר  ֶאְלָעָזרַרּבִ י הֹוׁשַ    :ָיאַרּבִ
ֲעׂשּו ַעל ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש ַעְסִקיָנן ּנַ ין ׁשֶ חּוּלִ    ,ָהָכא ּבְ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ    ,ּוְדלֹא כְּ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ
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 רש"י
. מתיתין דדייק הא הוכשרו הכא

יעת ידים מסואבות פסלא בהו ג
לאו בידים שיות קאמר אלא בידים 
תחלות ולקמיה מפרש הי יהו 
ידים תחלות ומתיתין דקאמר 
דידים תחלות הוזכרו אף להיות 
ראשוות לחולין רבי שמעון בן 

   אלעזר היא:
. דתיא אין ידים תחלות לחולין

במקום שהוזכר ידים תחלות כגון 
ידים שהוכסו לבית המוגע 

רו תחלות לא הוזכרו אצל דמיק
חולין דבחולין לא הוו אלא שיות 
אלא לעין תרומה וקדשים שוויהו 
תחלות משא''כ בשאר ידים דאפילו 

   לתרומה שיות הויין:
רבי שמעון בן אלעזר אומר ידים 

. הוזכרו אצל חולין וידים תחלות
שיות כגון סתם ידים הוזכרו אצל 

   תרומה לעשותה שלישי ולפוסלה:
. כשטלן וטיהרן כיס ידיוה

  מטומאת סתם ידים:
. דאי ביאה במקצת לא שמה ביאה

שמה ביאה הוי כל גופו טמא ובעי 
טבילה משום והבא אל הבית 
(ויקרא טו) ואן ידים הוא דמטמין 
וטעמא דתרוייהו משום דגזרו ידיו 
אטו ביאת כל גופו ובההיא גזרה 
פליגי איזו טומאה גזרו על ידיו ר''ע 

ידיו גזרו רבן שיהו תחלות סבר 
כגופו אם כס שם דהוי ראשון 

   מדאורייתא:
. ו''מ דאפילו טלן כידים דעלמא

ומיד הכיסן ולא געו בשום דבר 
   הוו שיות מחמת ביאה:

. למתיתין כר''ע דהא ווקמה
סתימתאה הוא ורובא דסתמי 
אליבא דר''ע דסתם משה רבי 
מאיר וסתם ספרא רבי יהודה 

ו אליבא דרבי עקיבא וכיון וכולה
דשמעת לרבי עקיבא דאמר ידיו 

   תחלות אוקי למתיתין בדידיה:
. הלכך אבל לחולין שיות הויין

מוקי לה כרבי שמעון בן אלעזר 
   דאמר בהדיא אף לחולין הן תחלות:

. וכרבי עקיבא וליהויין מי שיות
   מתוקמא שפיר:

דהא שמעין ליה דאמר שי עושה 
. הלכך יצא מהם דם ןשלישי בחולי

   פסלו בהו ידים:
. בפרק כשם שהמים (סוטה דף דתן
   כז:):

. יום שמיו את רבי אלעזר בו ביום
בן עזריה שיא וכל היכא דתי בו 
ביום סתמא ההוא יומא הוה והכי 
אמרין בברכות (דף כח:): שרץ 
שפל לאויר תור והרי הוא ראשון 
והתור מטמא מה שבתוכו והוי שי 

תיב יטמא ומשמע יטמא אלמא וכ
   עביד שלישי:

   . דסתם תור ככרות בתוכו:על ככר
. וקרא משמע שמטמא את השלישי

   בין חולין ובין תרומה:
   . כגון שרץ:בטומאה דאורייתא

. כגון ידים אבל בטומאה דרבן
   דמדרבן הוא דהויין שיות:

. כגון אדם הרגיל על טהרת הקדש
רגיל לאכול קדשים ורוצה להיות 

תדיר בשמירת טהרתן ושומר אף 
חולין מכל טומאות הפוסלות בקדש 

   ואשמעין דשי עביד בהו שלישי:
. דאמר חולין ודלא כרבי יהושע

שעשו על טהרת הקדש לא פסיל 
בהו שלישי דבטלה דעתו ואין יכול 

   להתפיס על חולין טהרת הקדש:
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   ,ִראׁשֹון –ִראׁשֹון   ָהאֹוֵכל אֹוֵכל 
ִני  ִני -ׁשֵ    ,ׁשֵ

י  ִליׁשִ י –ׁשְ ִליׁשִ    .ׁשְ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִני  אֹוֵכל אֹוֵכל ָה  ִני – ִראׁשֹון ְוׁשֵ    .ׁשֵ
י  ִליׁשִ ִני ְלקֶֹדׁש   -ׁשְ    ,ׁשֵ

ִני ִלְתרּוָמה    .ְוֵאין ׁשֵ
רּוָמה ֲעׂשּו ַעל ָטֳהַרת תְּ ּנַ ין ׁשֶ חּוּלִ    .(טהרות ב, ב) "ּבְ

רּוָמה"ַעל     ,יןִא  – "ָטֳהַרת תְּ
   ,לֹא –ַעל ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש 

ֲעשׂ  :ָקָסַבר ּנַ ין ׁשֶ יחּוּלִ ִליׁשִ הּו ׁשְ    .ּו ַעל ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש ֵלית ּבְ
  

רּוָמה^ְולֹוְקָמּה    לד,א ֲעׂשּו ַעל ָטֳהַרת ּתְ ּנַ ין ׁשֶ חּוּלִ ַע  ,ּבְ י ְיהֹוׁשֻ    !ְוַרּבִ
  

ךְ לֹא  ְעּתָ    ,ַסְלָקא ּדַ
ֵני ָקּתָ ר" :ּדְ ׂשָ    ."ּבָ

ְתרּוָמה  ִאי ּבִ א -ּדְ ר ִמי ִאיכָּ ׂשָ    ?!ּבָ
  

ָקָד  א ַמאי ּבְ יםֶאּלָ    ?!ׁשִ
א ים ִמי ִאיכָּ ָקָדׁשִ ה ּבְ    ?!ַחּיָ

  
ר  ָבׂשָ ר ּבְ ׂשָ ף –ּבָ    ,ִמיַחּלֵ
ֵפיֵרי  ר ּבְ ׂשָ ף -ּבָ    .לֹא ִמיַחּלֵ

  
  

אָאַמר     :עּוּלָ
א ָאְמִרין ֲעׂשּו ַעל ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש  :ַחְבַרּיָ ּנַ ין ׁשֶ חּוּלִ    ,ּבְ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ    ,ּוְדלֹא כְּ
י :ַוֲאָנא ֲאִמיָנא ַע ִהיא ַרּבִ    .ְיהֹוׁשֻ

ְעָיא ָקָאַמר    ,ְולֹא ִמיּבָ
ֲעׂשּו ַעל ָטֳהַרת קֶֹדׁש  ּנַ ין ׁשֶ ְעָיא חּוּלִ ֲחִמיֵרי ,לֹא ִמיּבָ י ,ּדַ ִליׁשִ הּו ׁשְ ִאית ּבְ    ,ּדְ

רּוָמה ֲעׂשּו ַעל ָטֳהַרת ּתְ ּנַ ין ׁשֶ א ֲאִפיּלּו חּוּלִ י ,ֶאּלָ ִליׁשִ הּו ׁשְ י ִאית ּבְ    .ַנּמִ
  
  

   ?אַמאן ַחְבַריָּ 
  

ר ָחָנה ִהיא ר ּבַ ה ּבַ    ,ַרּבָ
ָאַמר  ר ָחָנהּדְ ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ

ַע ַלֲהָדֵדי י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ    ?ַמאי ֲאַהְדִרי ַרּבִ
  

י ֱאִליֶעֶזר ָאַמר לוֹ  ַע לְ  ַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
   ,ָמִצינּו אֹוֵכל ָחמּור ִמן ָהאֹוֶכל

ִאיּלּו  חּוץ ּדְ א -ִנְבַלת עֹוף ָטהֹור ּבַ    ,לֹא ְמַטּמֵ
ִליָעה -ְוִאיּלּו אֹוְכָלּה  ית ַהּבְ ָגִדים ַאּבֵ א ּבְ    ,ְמַטּמֵ

ֲאָכל ּמַ ה אֹוֵכל כַּ   ?!ְוָאנּו ֵהיַאְך לֹא ַנֲעׂשֶ
  

ַע  י ְיהֹוׁשֻ    ?ְוַרּבִ
  

ְמִריָנן ְבַלת עֹוף ָטהֹור לֹא ּגַ ִחיּדּוׁש הּוא ,ִמּנִ    ,ּדְ
א ָמִצינוּ  ֲאָכל ָחמּור ִמן ָהאֹוֵכלֶאּלָ ַהּמַ    . ׁשֶ

ִאיּלוּ  יָצה –ַמֲאָכל   :ּדְ ַכּבֵ    ,ּבְ
ָרס -ְואֹוֵכל  ֲחִצי ּפְ ָאִכיל כַּ    ,ַעד ּדְ

ַמֲאָכל ה אֹוֵכל כְּ    ?!ְוָאנּו ֵהיַאְך ַנֲעׂשֶ
  
י ֱאִליֶעֶזרוְ     ?ַרּבִ
  

  רש"י
. עשה גופו ראשון להיות האוכל אוכל ראשון

עו שי והאוכל אוכל שי עשה גופו שי להיות מג
מגעו שלישי והאוכל שלישי שלישי ולקמיה 
מפרש טעמא דר''א דמשוי אוכל כמאכל עצמו 
ודוקא שאכל חצי פרס שזהו שיעור אוכלין 
טמאין לפסול את הגוייה והן שתי ביצים כדאמר 
בעירובין (דף פב:) אבל בגיעה לא מטמא אוכל 

ם מיטמאין אלא מאב אדם שאין אדם וכלי
   הטומאה:

. או אוכל רבי יהושע אומר האוכל אוכל ראשון
שי הוי שי דסבירא ליה לרבי יהושע דלא 
משוין אוכל כמאכל ולקמיה מפרש כי אכיל 

   אוכל שי אמאי משוי ליה שי:
. האוכל מאכל שלישי עשה שלישי שי לקדש

גופו שי לקדש ועביד שלישי ורביעי ולקמיה 
   טעמא:מפרש 

. דאי גע לתרומה לא פסל לה ואין שי לתרומה
אבל מיכל תרומה אסור דשלישי מיהא הוי 
ליאסר באכילה דאף ע''ג דאמר רבי יהושע אין 
אוכל עשה כמאכל ה''מ באוכל אוכל ראשון 
דלא הוי ראשון למיעבד שי אבל לאיתסורי 
 ''באכילה מודה דשלישי עביד האוכלו שלישי וה

  (דף לד:) בשמעתין: אמרין לקמן
. כלומר האי בחולין שעשו על טהרת תרומה

אוכל ראשון ושי ושלישי דקתי בחולין מיירי 
במסכת טהרות (פ''ב מ''ב) ובאיזו אוכל חולין 
אתה מוצא שלישי הא שי לא עביד שלישי 
בחולין אתה מוצאו בחולין שעשו על טהרת 

   תרומה:
. על טהרת תרומה אין על טהרת הקדש לא

דבטלה דעתו ואין שם טהרת הקדש תפסת 
עליהם אבל בטהרת תרומה תפסין אלמא 
מתיתין דלא כרבי יהושע אבל כר''א אתיא דהא 
סתם קאמר שלישי שלישי אפילו בחולין שעשו 

   על טהרת הקדש:
. מתיתין בבשר חולין קאי ובשלמא דקתי בשר

פירות חולין אדם מתפיסן בטהרת תרומה כדי 
ל להתהג בטהרת תרומה שאם שיהא רגי

תתחלף לו תרומה בחולין ויאכל תרומה בחזקת 
חולין יהא אוכלה בטהרה אבל בשר ליתא 
בתרומה ואין כהן מתפיס לבשר חולין טהרת 
תרומה משום דלא מיחלפא ליה תרומה בבשר 

   חולין שיבא לאוכלה כדרך החולין:
. לפיכך דרך אוכלי קדש בשר בבשר מיחלף

ין אפי' של חיה בטהרת הקדש לאכול בשר חול
שאם תתחלף לו בשר הקדש בה שיהא אוכלה 

   בטהרה:
. תרומה איה אלא בשר בפירי לא מיחלף

בפירות ואיו חלף בבשר לפיכך אין דרך 
הכהים להתפיס לבשר חולין שלהן טהרת 

   תרומה:
. כדאמר במתי' דקתי אמר עולא חבריא אמרין

ש קמיירי שלישי בחולין שעשו על טהרת הקד
ודלא כרבי יהושע ואא אמיא דרבי יהושע מי 
ס''ל הכי דחולין שעשו על טהרת הקדש אית 
בהו שלישי והאי דקאמר רבי יהושע בחולין 
שעשו על טהרת תרומה רבותא אשמועין 
דאפ''ה אית בהו שלישי וכ''ש חולין שעשו על 

   טהרת הקדש:
. דסבירא להו דדוקא קט רבי מאן חבריא

   שע חולין שעשו על טהרת תרומה:יהו
. מה מה אהדרי רבי אליעזר ורבי יהושע להדדי

   השיבו זה לזה איש על דברי חברו:
. האדם האוכל מציו שהאוכל חמור מן האוכל

   המאכל חמור מן המאכל:
. דהאוכל אוכל היאך לא עשה אוכל כמאכל

   ראשון לא יהא ראשון:
כשהיא . שאין לו טומאה בגלוי ודחידוש הוא

בבית הסתרים היא מטמאה האדם עד שהוא 
מטמא בגדיו וכל שאר טומאות מטמאות בגלוי 
ואין מטמאות בבית הסתרים הלכך גזרת הכתוב 

   היא ואין למדין הימה ור''א סבר למדין:
. דאילו אלא מציו שהמאכל חמור מן האוכלו

המאכל קיבל טומאה בכביצה אוכלין טמאין 
   שגעו בו:

. אוכלין טמאין איו טמא אא''כ ואדם האוכל
אכל חצי פרס כדתן בעירובין (דף פב:) וחצי 

   חציה לפסול את הגוייה והן ב ביצים:
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ְמִריָנן יעּוִרין לֹא ּגַ ִ    .טּוְמָאה ִמׁשּ
  

ַא  ,ְועֹוד ִניִלְדָבֶריָך ׁשֶ ה אֹוֵמר ַעל ִראׁשֹון ׁשֵ ה אֹוֵמר - ּתָ    ,ָיֶפה ַאּתָ
ִני  ִני ׁשֵ ה -ׁשֵ    ?ָלּמָ

  
   :ָאַמר לוֹ 

ִני ה ׁשֵ ִני עֹוׂשֶ ֵ ַהׁשּ ִקין ַעל ְיֵדי ,ָמִצינּו ׁשֶ    .ַמׁשְ
  

   :ָאַמר לוֹ 
ה ֲהווּ  ִחּלָ י ּתְ ִקין ַנּמִ    ,ְוָהא ַמׁשְ

ְתַנן    :ּדִ
ְתרּוָמה " ל ַהּפֹוֵסל ּבִ הְמַטּמֵ    -ּכָ ִחּלָ ִקין ִלְהיֹות תְּ    ,א ַמׁשְ

בּול יֹום    .(פרה ח, ז) "חּוץ ִמטְּ
  

   ,ְועֹוד
ִני  י ׁשֵ ִליׁשִ ה –ׁשְ    ?ָלּמָ

  
   :ָאַמר לוֹ 

ְתרּוָמה א ּבִ י ֶאּלָ    ,ַאף ֲאִני לֹא ָאַמְרּתִ
ֳהָרָתּה    לד,ב ּטָ   .טּוְמָאה ִהיא ֵאֶצל ַהּקֶֹדׁש ̂  ׁשֶ

  

 רש"י
. דשיעורין טומאה משיעורין לא גמרין

מילתא באפי פשיה היא ולאו משום חומרא 
וקולא אלא אוכל דמטמא בכביצה כך שיער 
בו הכתוב מכל האוכל אשר יאכל ואמרין 

ת בפ''ח דיומא (דף פ:) אוכל האכל בבת אח
ושיערו חכמים אין בית הבליעה מחזיק יותר 
מביצת תרגולת ופסול גוייה בכחצי פרס הכי 

. שאתה למד טומאה ועוד לדבריך תקון רבן:
משיעורין לעשות מאכל חמור מן האוכל מה 
שאתה אומר האוכל אוכל ראשון עשה שי 

   יפה אתה אומר אלא שי שי למה:
חברו . שאוכל שי עושה את אמר לו מציו

   שי:
. אם גע אוכל שי באוכל ע''י משקין

שהמשקה טופח עליו עשו משקין תחלה 
כדקתי ואזיל כל הפוסל את התרומה מטמא 
משקין להיות תחלה וחזר המשקה ועשה 
האוכל שי וכיון דאשכחן ע''י משקה דשי 
עושה שי בשום דוכתא מחמרין גבי אדם 

   גע:האוכלו למהוי כותיה דאכילה חמירא ממ
. ר''א אי ממשקה ילפין תחלה מי בעית וא''ל

למיעבדיה להאי אדם כי היכי דמשקה עשה 
ראשון ורבי יהושע לא יליף מן המשקה דהתם 
חומרי דמשקין הוא שעלולין לקבל טומאה 

   אבל מן האוכל יליף:
. דאיקלשא טומאה מייה חוץ מן הטבול יום

   ואע''ג דפסיל תרומה לא עביד משקה ראשון:
. האוכל אוכל שלישי עשה אף אי לא אמרתי

   שי:
. באוכל של תרומה כלומר בחולין שעשו אלא

על טהרת תרומה וכדאמר רבי יהושע בהדיא 
לעיל וכיון דעל טהרת תרומה עשו עבדי 

   לאוכלן שי:
מפי שטהרתה של תרומה טומאה היא אצל 

. כדאמרין בחומר בקדש (חגיגה דף הקדש
י תרומה מדרס לקדש אלמא יח:) בגדי אוכל

אין שמירת תרומה חשיבא שמירה אצל 
הקדש דהא מדרסות לגבי תרומה מטמאין 
ואפילו בחולין דהא טומאה דאורייתא היא 
והאוכל תרומה שמר הוא מן המדרס ואפ''ה 
לגבי קדש לא חשיבא שמירה וחיישין שמא 
ישבה עליהן אשתו דה ה'' שלישי דתרומה 

ליה בשי הלכך האוכל לגבי קדש מספקין 
שי לקדש שמציו שי עושה שי ע''י משקין 
מדקאמר רבה בר בר חה דאותביה ר''א לרבי 
יהושע שלישי שי למה ואמר אף אי לא 
אמרתי כו' ש''מ דהא דקתי במילתיה דרבי 
יהושע בחולין שעשו על טהרת תרומה ה''ק 
באלו חולין יש שלישי בעשו על טהרת תרומה 

אמר אף אי לא אמרתי דדוקא קאמר ועלה ק
ולא רבותא דאי טעמא יהיב למילתיה ואמר 
באיזו חולין הוא עשה שי לקדש בחולין 
שעשו על טהרת תרומה ומשום דטהרתה 
טומאה היא אצל הקדש ולעולם שלישי 
בחולין שעשו על טהרת הקדש איכא מאי קא 
מותיב ליה ר''א שלישי שי למה הא אשמועין 

שע טעמיה ועולא דאמר לעיל דרבי רבי יהו
יהושע בחולין שעשו על טהרת הקדש מי 
אית ליה שלישי סבר דהא דקתי במילתיה 
דרבי יהושע בחולין שעשו על טהרת תרומה 
טעמא הוא דיהיב למילתיה דבחולין דטהרת 
תרומה הוא דאמרין עשה גופו שי לקדש 
משום דטהרתה טומאה היא אצל הקדש אבל 

ין דטהרת הקדש ולעולם אשמועין לא בחול
דיש שלישי בעשין על טהרת תרומה וכ''ש 
בעשין על טהרת הקדש והאי מהדרי ליה לא 
שמיע ליה דאיו לא במשה ולא בברייתא מה 
שהשיבו זה לזה אלא רבה בר בר חה שמיע 
ליה מרביה א'' ס''ל לעולא דהאי אף אי לא 

שע אמרתי לא היו דברים מעולם דלרבי יהו
בתרוייהו קאמר דעשה גופו שי לקדש 
וטעמא משום דטהרת שיהם בין עשין על 
טהרת תרומה ובין בעשין על טהרת הקדש 
טומאה היא אצל הקדש והאי דקתי לעיל 
בחולין שעשו על טהרת תרומה רבותא 

  אשמועין דאפילו בהי איכא שלישי:
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        לד, בלד, בלד, בלד, ב .25
י ֵזיָראָאַמר  י ַר ָאַמר  ַרּבִ י ּבִ י יֹוָחָנןָאַמר ַאּסִ איָאַמר  ַרּבִ י ַיּנַ    :ַרּבִ

ִני ְלקֶֹדׁש  ה ּגּופֹו ׁשֵ ֲעׂשּו ַעל ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש ַנֲעׂשֶ ּנַ ין ׁשֶ ל חּוּלִ י ׁשֶ ִליׁשִ    .ָהאֹוֵכל ׁשְ
  

י ֵזיָראֵאיִתיֵביּה  י לְ  ַרּבִ י:ַרּבִ   ַאּסִ
ִני ִלְתרּוָמ  ִני ְלקֶֹדׁש ְוֵאין ׁשֵ י ׁשֵ ִליׁשִ רּוָמהׁשְ ֲעׂשּו ַעל ָטֳהַרת ּתְ ּנַ ין ׁשֶ חּוּלִ    ,ה ּבְ

רּוָמה"ַעל     ,יןִא  – "ָטֳהַרת ּתְ
  לֹא  -ַעל ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש 

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְעָיא ָקָאַמר    ,לֹא ִמיּבָ
י י ַרּבִ א ּדְ יּבָ ְתרּוָמה ָקָאַמר ָאמֹוָרֵאי ִניְנהּו ְוַאּלִ א ּבִ י ֶאּלָ    .ֹוָחָנןְוָהא ַאף ֲאִני לֹא ָאַמְרּתִ

  
  

 רש"י
. כלומר לית על טהרת הקדש לא

   בהו שלישי:
. כלומר אפילו לא מיבעיא קאמר

   בהי איכא שלישי:
. והא אף אי לא אמרתי קאמר

ורבה בר בר חה אמרה להך 
אהדרתה דר''א ורבי יהושע 
משמיה דרבי יוחן וקשיא דרבי 

   יוחן אדרבי יוחן:
. רבה בר בר חה אמוראי יהו

ור' אסי דלית ליה לר' אסי האי 
אף אי לא אמרתי אלא 

אית ליה לרבי יהושע בתרוייהו 
  דעשה גופו שי לקדש:
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        לה, אלה, אלה, אלה, א    ––––לד, ב לד, ב לד, ב לד, ב  .26
אָאַמר     :עּוּלָ

י'ָהאֹוֵכל  ִליׁשִ רּוָמה  'ׁשְ ֲעׂשּו ַעל ָטֳהַרת ּתְ ּנַ ין ׁשֶ ל חּוּלִ ְתרּוָמה -ׁשֶ ֱאכֹול ּבִ    .ִנְפַסל ּגּופֹו ִמּלֶ
  

ַמע ָלןַמאי     ?ָקא ַמׁשְ
ִניָנא    :ּתָ

י " ִליׁשִ ִני ְלקֶֹדׁש  -ׁשְ    ,ׁשֵ
ִני ִלְתרּוָמה    .ְוֵאין ׁשֵ

רּוָמהּבְ  ֲעׂשּו ַעל ָטֳהַרת תְּ ּנַ ין ׁשֶ    ."חּוּלִ
לֹא ֲהֵוי  ִני הּוא ּדְ י ֲהֵוי -ׁשֵ ִליׁשִ    !ָהא ׁשְ

  
ִני ֲהֵוי :ֲהָוה ֲאִמיָנא ,ִאי ֵמַהִהיא י ֲהֵוי ,לֹא ׁשֵ ִליׁשִ    ,ְולֹא ׁשְ

ָאַמר ִני' :ְוַאְייֵדי ּדְ קֶֹדׁש  'ׁשֵ י ֵאין  ,ּבְ ִני'ָאַמר ַנּמֵ ְתרּוָמה 'ׁשֵ    ,ּבִ
ַמע ָלןָק     .א ַמׁשְ
  

אלְ  ַרב ַהְמנּוָנא ֵאיִתיֵביּה     :עּוּלָ
ין " חּוּלִ ּבְ    ,ָטֵמא  –ָהִראׁשֹון ׁשֶ

א    .ּוְמַטּמֵ
ִני  ֵ   ,ּפֹוֵסל  –ְוַהׁשּ

א                 .ְוֵאינֹו ְמַטּמֵ
י  ִליׁשִ ְ ַמע -ְוַהׁשּ ְנִזיד ַהּדֶ    .(טהרות ב, ג) "ֶנֱאָכל ּבִ
ְתרּוָמהִנְפָסל ּגּופֹו ִמלֶּ  :ְוִאי ָאְמַרּתְ     ,ֱאכֹול ּבִ

ָפִסיל ֵליּה ְלגּוֵפיּה     !ָסִפיָנן ֵליּה ִמיֵדי ּדְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ַמע ח ִלְנִזיד ַהּדֶ    ,ַהּנַ

ָרס  ,אלה ְכֵדי ֲאִכיַלת ּפְ ַזִית ּבִ א כְּ ֵליכָּ    .ּדְ
  
  

י יֹוָנָתןָאַמר  יָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
רּוָמה ַעְצָמּה  ל ּתְ י ׁשֶ ִליׁשִ    ,ּור ֶלֱאכֹולָאס   -ָהאֹוֵכל ׁשְ

ע ר ִליּגַ    .ּומּוּתָ
  

א עּוּלָ    ,ְוִאיְצְטִריְך ּדְ
י יֹוָנָתן ַרּבִ    .ְוִאיְצְטִריְך ּדְ

א  עּוּלָ ִאי ִמּדְ רּוָמה :ֲהָוה ֲאִמיָנא -ּדְ ֲעׂשּו ַעל ָטֳהַרת ּתְ ּנַ ין ׁשֶ חּוּלִ י ּבְ י ִמיּלֵ    ,ַהּנֵ
י ָאסּור ְנִגיָעה ַנּמִ רּוָמה ּבִ    ,ֲאָבל ּתְ

י יֹוָנָתןִאיְצְטִרי ַרּבִ    .ְך ּדְ
י יֹוָנָתן  ַרּבִ רּוָמה :ֲהָוה ֲאִמיָנא -ְוִאי ִמּדְ י ּתְ י ִמיּלֵ ֵרי ,ַהּנֵ י ׁשָ ֲאִכיָלה ַנּמִ ין ּבַ    ,ֲאָבל חּוּלִ

   .ְצִריֵכי
  

 רש"י
. כדפרישית דבשלישי של בחולין שעשו על כו'

חולין אלו קאמר הא שלישי לתרומה הוי וכיון 
דשלישי הוא פסול מיקרי והי דמצי למיגע 

   בתרומה מיכל מיהא לא מצי אכיל:
. שאין שלישי עושה לא שי הוי ולא שלישי הוי

בי יהושע המאכל חמור מן שלישי דהא קאמר ר
   האוכל חוץ מן השי או שלישי ולעין קדש:

. דשלישי מיהא הוי וכי א''ר יהושע שאין קמ''ל
עשה אוכל כמאכל לגיעה הוא דקאמר כגון 
האוכל אוכל ראשון דאי הוית משוית ליה 
ראשון הוי מגעו שי אבל האוכל אוכל שלישי 

אכילה דכי עבדת ליה שלישי שרי בגיעה לעין 
מודי דאסור ומדיוקא דייקין מילתיה דאמר 

   אין שי לתרומה אבל שלישי הוי:
. תרומה דעביד הראשון שבחולין טמא ומטמא

   ליה שי לפסול את השלישי:
   . שבחולין:והשי
   . את התרומה:פוסל

. דשלישי דתרומה לא עביד רביעי ואיו מטמא
הלכך שלישי דתרומה לא מיקרי טמא אלא 

   פסול:
   . של חולין:והשלישי

. בתבשיל שתרומה מעורבת אכל בזיד הדמע
בו כגון שלישי זה אם מקפה של חולין הוא 
מותר לתת לתוכו תבלין של תרומה ושום ושמן 
דתרומה לאוכלו ומדקתי בהו שלישי ש''מ 
בחולין שעשין על טהרת תרומה קאמר וקתי 

   אכל בזיד הדמע:
. בתרומה ספין ואי אמרת פסל גופו מלאכול

להאי כהן מידי דפסיל לגופו והדר אכיל בהדיה 
   תרומה כגון הך תבלין:

. דלא איכפת לן אי אכיל הח לזיד הדמע
  תבלי תרומה בפסול הגוף:

. דחיוב אוכל דליכא כזית בכדי אכילת פרס
תרומה בטומאת הגוף לא הוי אלא בכזית ואין 
שום אכילה כשיעור מצטרפת בין כזית דכל 

יסורין ובין ככותבת ליה''כ אם שהה מתחלת א
אכילת השיעור ועד סופה יותר מכדי אכילת 
פרס שכך תה תורה שיעור לשהיית אכילה 
בבית המוגע שהקפידה תורה בשוהה בו 
שיעור אכילה לטמא בגדים ואותה אכילה 
שתערה בחצי ככר של עירוב והיא ד' ביצים 

אכיל מן ובזיד הדמע תבלי תרומה מועטין וכי 
המקפה פרס לא אכל מן התבלין כזית עד 
דאכל מן המקפה טפי מאכילת פרס ובטפי לא 
מצטרף כזית ואין כאן אכילת תרומה בטומאה 
אבל ראשון ושי אין אכל בזיד הדמע דאפילו 
בחולין מהי שי ועוד דשי פסיל ליה לתרומה 
דפתיכא ביה כך שמעתי וקשיא לי מ''מ היכי 

י דפסיל לגופיה לתרומה והא ספין ליה מיד
מוזהר הוא מלפסול את גופו דאמרין בפ''ח 
דיומא (דף פ:) אל תטמאו בהם וטמתם בם 
מכאן לטומאת גוייה דאורייתא ואפילו למ''ד 
דרבן איסורא מיהא איכא ועוד לישא 
דהש''ס דפריך ספין ליה מידי דפסיל ליה 
לגופיה משמע דלאו מתבלי תרומה פריך אלא 

ין ליה שלישי של חולין ו''ל דבחולין מדספ
גרידא קאי רישא דמתיתין הראשון שבחולין 
כו' והשלישי אכל אפילו הוא זיד הדמע וגע 
בשי לטומאה וה''ל שלישי מותר לאוכלו והא 
הכא כיון דזיד הדמע הוא על כרחיך שעשה 
על טהרת תרומה בעי למיכליה וה''ל חולין 

ואי אמרת שלישי שעשין על טהרת תרומה 
דידהו פסיל גופא לתרומה ספין ליה להאי כהן 
מידי דפסיל לגופיה ואתי למיכל תרומה 
אבתריה. הח לזיר הדמע דליכא כזית בכדי 
אכילת פרס הלכך לאו חולין שעשו על טהרת 
תרומה הוא דאמאי קרית ליה בטהרת תרומה 
משום תבלין דפתיכי ביה ההו לית בהו כזית 

י אכילת פרס דמקפה הלכך לא בעי תרומה בכד
למיכליהו בטהרת תרומה והוו להו חולין 

   גרידי:
   . בתרומה:אסור לאכול
. והייו מי כדעולא אלא דעולא ומותר ליגע

איירי בשלישי דחולין שעשו על טהרת תרומה 
   ורבי יוחן איירי בשלישי דתרומה עצמה:

. דאמרין פסל מלאכול דמשמע אבל ה''מ
יגע היכא דשלישי שאכל הוה חולין מותר ל

  אבל תרומה לא ואי מדרבי כו':
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אָיִתיב  ר ַמְרּתָ מּוֵאל ּבַ ר ׁשְ יּה ּדְ  ַרב ִיְצָחק ּבַ    :ְוָיִתיב ְוָקָאַמר ַרב ַנְחָמןַקּמֵ

ֲעׂשּו ַעל ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש ָהאוֹ  ּנַ ין ׁשֶ ל חּוּלִ י ׁשֶ ִליׁשִ ּקֶֹדׁש  ,ָטהֹור – ֵכל ׁשְ    ,ֶלֱאכֹול ּבַ
ְלַבד ׁש ּבִ א קֶֹדׁש ְמקּוּדָ קֶֹדׁש ֶאּלָ ה ְרִביִעי ּבְ עֹוׂשֶ ָבר ׁשֶ ֵאין ְלָך ּדָ    .ׁשֶ

  
ר ָחָמאֵמִתיב     :ָרִמי ּבַ

ִני ְלקֶֹד " י ׁשֵ ִליׁשִ ִני ִלְתרׁשְ    .ּוָמהׁש ְוֵאין ׁשֵ
רּוָמה ֲעׂשּו ַעל ָטֳהַרת תְּ ּנַ ין ׁשֶ חּוּלִ    .(טהרות ב, ב) "ּבְ

אי    !ָהא ָלאו קֶֹדׁש ִמּקֹוֶדׁש הּוא ?ַאּמַ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ֳהָרָתּה טּוְמָאה ִהיא ֵאֶצל ַהּקֶֹדׁש  ּטָ ח ִלְתרּוָמה ׁשֶ    .ַהּנַ

  
יְמָרא    ?ּוְמָנא ּתֵ

  
ְתַנן    :ּדִ

ְגֵדי ַעם ָהָאֶרץ " יןִמְדַר  -ּבִ   .ס ִלְפרּוׁשִ
ין  רּוׁשִ ְגֵדי ּפְ רּוָמה -ּבִ    .ִמְדָרס ְלאֹוְכֵלי תְּ

רּוָמה  ְגֵדי אֹוְכֵלי תְּ   .(חגיגה יח:) "ִמְדָרס ְלקֶֹדׁש  -ּבִ
  

   :ָרָבאָאַמר 
   ?!ִמְדָרסֹות ָקַאְמָרת

  
אִני ִמְדָרסֹות    ׁשַ

  
ה   ,בלה ּתֹו ִנּדָ ב ֲעֵליֶהן ִאׁשְ ׁשֵ א ּתֵ ּמָ    ,ׁשֶ

ֵפיֵר     .לֹא ַאְמִריָנן -י ֲאָבל ּבְ
  

י ָאַמר ֵפיֵרי ַנּמִ י ִיְצָחק ּבְ    .ְוַרּבִ
  

יֵמִתיב  יְפּתִ י ִיְרְמָיה ִמּדִ    :ַרּבִ
ֵפיֵרי    ?!ּוִמי ַאְמִריָנן ּבְ

   :ְוָהְתַנן
י ְלתֹוָכּה ְרִביִעית קֶֹדׁש " :ִאם ָאַמר" תִּ    – )חגיגה כד:( "ֶנֱאָמן - "ִהְפַרׁשְ

א ֵליּה ּתְ     .רּוָמה ְלקֶֹדׁש ְולֹא ָקא ְמַטּמֵ
רּוָמה ְלקֶֹדׁש  -" ָטֳהָרָתּה טּוְמָאה ִהיא ֵאֶצל ַהּקֶֹדׁש " :ְוִאי ַאְמָרת א ּתְ ַטּמֵ    !ּתְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ִחּבּוִרין ָקַאְמָרת    ?!טּוְמָאה ּבְ
אִני ִחּבּוִרין ׁשַ    ,טּוְמָאה ּבְ

ְמֵהיָמן ַאּקֶֹדׁש  ִמּגֹו ּדִ רּוָמה ,ּדְ י ַאּתְ    .ְמֵהיָמן ַנּמִ
  

ר ָנָתןֵמִתיב     :ַרב הּוָנא ּבַ
ִני'" ֵ ין  'ַהׁשּ חּוּלִ ּבְ ין  -ׁשֶ ֵקה חּוּלִ א ַמׁשְ    ,ְמַטּמֵ

רּוָמה    .ּופֹוֵסל אֹוְכֵלי תְּ
י'וְ  ִליׁשִ ְ ֵקה קֶֹדׁש  - 'ַהׁשּ א ַמׁשְ    ,ְמַטּמֵ

   ,ּופֹוֵסל אֹוְכֵלי קֶֹדׁש 
ֲעׂשּו ַעל ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש  ּנַ ין ׁשֶ חּוּלִ   ."ּבְ

  
ֵאי ִה  ּנָ    ,יאּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ֲעׂשּו ַעל ָטֳהַרת קֶֹדׁש " ּנַ ין ׁשֶ ין - חּוּלִ חּוּלִ    .ֲהֵרי ֵהן ּכְ
י ֶאְלָעָזר  י ָצדֹוקַרּבִ ַרּבִ    :אֹוֵמר ּבְ

ְתרּוָמה ַנִים  - ֲהֵרי ֵהן ּכִ א ׁשְ    ,ְלַטּמֵ
 ."ְוִלְפסֹול ֶאָחד

 רש"י
. אא''כ היה שלישי אלא קדש מקודש

של קדש מקודש דהאי שלישי עביד 
רביעי בקדש מעלה היא דרבן דהא 
גבי מעלות דחומר בקדש קתי להו 
(חגיגה דף כ:) בה' מעלות אחרוות 
דאמרין התם (שם כא:) דלית להו 

אה מדאורייתא וכי תקיו דררא דטומ
רבן בשלישי דקדש מקודש הוא 
דתקון ואע''ג דמייתין לה בק''ו 
ממחוסר כיפורים לאו ק''ו דאורייתא 
הוא דהא משלישי דתרומה הוא 
דמייתין והיא גופה לאו כתיבא 
בהדיא ואסמכתא בעלמא הוא תדע 
דהא גבי מעלות תיא וק''ו דכוותיה 

(דף  אמרין במסכת סוטה בפרק כשם
כט:) דאמרין ק''ו מאוכל הבא מחמת 
טבול יום דעביד רביעי בקדש והוא 
   גופיה לאו מכתב כתיב ולא בק''ו אתי:

. קדש גמור שקדש גופו קדש מקודש
כגון בשר קרבן וחלות התודה ששחט 
הזבח עליהם ומחות שקדשו בכלי 
אבל שלישי של קדש המקודש 
בקדושת פה לא והכי מפרש בברייתא 

טהרות בפ''ק וכיון דלא עביד  דמסכת
רביעי לא פסיל לגברא וקס''ד וכ''ש 

   חולין שעשו על טהרת תרומה:
. וקפסיל והא לאו קדש מקודש הוא

   ליה לגברא ואפילו שי מי עביד ליה:
. ושלישי טומאה היא אצל הקדש

דידיה מספקין ליה בשי לגבי קדש 
  ומש''ה פסיל לגברא:

ל פרושין . הרי הן אצמדרס לפרושין
כמדרס הזב דמטמא אדם והי מי 

   מטמו להו מדרבן:
  . אוכלי חולין בטהרה:פרושין

. שמא ישבה ואע''ג דאוכלי שמא תשב
תרומה מזדהרי בה שפיר מיהו לגבי 
קדש לא הויא שמירה וחיישין הואיל 

   וטומאה מצויה היא:
. דאין טומאתן מצויה הויא אבל בפירי

מאי שמירת תרומה שמירה לקדש ל
דטריה דא''כ תרומה טהורה מי 

   תימא דמטמאה קודש:
. בחומר אם אמר הפרשתי לתוכה כו'

בקדש (חגיגה דף כד:) תן ביהודה 
אמין עמי הארץ על טהרת יין 
לסכים אם אמרו טהורין הן והימוהו 
רבן כדי שלא יהא כל אחד הולך ובוה 
במה לעצמו ושורף פרה אדומה לעצמו 

אין אמין אלא  אבל על התרומה
בשעת הגיתות והבדים עברו הגיתות 
והבדים והביאו לו חבית של יין 
דתרומה ה''ז לא יקבל הימו ואם 
אמר לו הפרשתי לתוך חבית זה 
רביעית לסכים אמן על כולם 

   ומקבלם כהן ושותה:
   . ששיהם בכלי אחד תמיד:בחיבורין

. כדאמרן לעיל מטמא משקה חולין
   להו תחלה:(דף לד.) דעביד 

   . שבחולין:והשלישי
. כלומר באלו חולין בחולין שעשו כו'

אמרו כשעשה על טהרת הקדש וקתי 
   דעביד רביעי בקדש:

. ואין באין לכלל הרי הן כחולין
   שלישי:

. כדמפרש לטמא הרי הן כתרומה
שים ולפסול אחד כלומר הראשון 
והשי טמא בהן והשלישי פסול ואיו 

י אפילו בקדש וכיון טמא לעשות רביע
דאשמועין בדידהו דלא שייך בהו 
רביעי תו לא מיקרי שלישי דידהו טמא 
אלא פסול ולא עביד רביעי בקדש והאי 
תא ס''ל כרבי יצחק ותא דמתיתין 
קמייתא פליג עליה כדקתי ופוסל 

  אוכלי קדש:
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ְמעֹון" י ׁשִ ִחיָטה :אֹוֵמר ַרּבִ ׁשְ רּו ּבִ    ."הּוְכׁשְ
  

   :יַרב ַאּסִ ָאַמר 
ְמעֹון י ׁשִ ֶרת  :אֹוֵמר ָהָיה ַרּבִ ִחיָטתֹו ַמְכׁשֶ    ,ׁשְ

ם    .ְולֹא ּדָ
  

יַע ֵליּה     :ֵליָמא ְמַסּיֵ
ְמעֹון" י ׁשִ ִחיָטה :אֹוֵמר ַרּבִ ׁשְ רּו ּבִ ָדם ,"הּוְכׁשְ ִחיָטה ְולֹא ּבְ ׁשְ    .ַמאי ָלאו ּבִ
  

ִחיָטה !לֹא ׁשְ    .ַאף ּבִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְמעֹוןן ָאַמר ָלֶה " י ׁשִ    :ַרּבִ

יר ם ַמְכׁשִ    ?!ְוִכי ַהּדָ
ֶרת ִחיָטה ַמְכׁשֶ    !"ַוֲהלֹא ׁשְ

  
   :ָלֶהן ָהִכי ָקָאַמר

יר ְלַבד ַמְכׁשִ ם ּבִ    ?!ְוִכי ּדָ
ֶרת י ַמְכׁשֶ ִחיָטה ַנּמִ    .ַאף ׁשְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ְמעֹון" י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ת  ם ַהּמֵ יר -ּדַ    ."ֵאינֹו ַמְכׁשִ

ִחיָטה ַמאי ָלאו  ם ׁשְ יר –ָהא ּדַ    .ַמְכׁשִ
  

יר !לֹא ם ֲחָלִלים ַמְכׁשִ   .ָהא ּדַ
   

ִחיָטה  ם ׁשְ יר ?ַמאי –ֲאָבל ּדַ    ?!לֹא ַמְכׁשִ
ִחיָטה  ם ׁשְ ְמִעיָנן ּדַ ןִליׁשְ כֵּ ת ְוָכל ׁשֶ ם ַהּמֵ    !ּדַ

  
ת ִאיְצְטִריָכא ֵליּה  ם ַהּמֵ    ,ּדַ

ְך  ְעּתָ י ַקְטֵליּה    :ֲאִמיָנאַסְלָקא ּדַ    , ִאיהוּ ַמה ּלִ
ֶות י ַקְטֵליּה ַמְלַאְך ַהּמָ    ,ַמה ּלִ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְמעֹון" י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָפתֹו  ם ַמּגָ יר -ּדָ   ".ֵאינֹו ַמְכׁשִ
ִחיָטה  ם ׁשְ יר –ַמאי ָלאו ָהא ּדַ    .ַמְכׁשִ

  
יר !לֹא ם ֲחָלִלים ַמְכׁשִ    .ָהא ּדַ

  
ִחיָטה ַמאי ם ׁשְ ירלֹ  ?ֲאָבל ּדַ   ?!א ַמְכׁשִ
ִחיָטה  ם ׁשְ ְמִעיָנן ּדַ ןַלׁשְ כֵּ ם ַמ  ְוָכל ׁשֶ ָפתוֹ ּדָ    !ּגָ

  
ם " ָפתוֹ ַמ ּדָ    ,ִאיְצְטִריָכא ֵליּה  "ּגָ

ְך  ְעּתָ ּה     :ֲאִמיָנאַסְלָקא ּדַ י ַקְטֵליּה ּכּוּלָ    ,ַמה ּלִ
א ְלּגָ י ַקְטֵליּה ּפַ    ?ַמה ּלִ

  
יר ַמְכׁשִ ם ֲחָלִלים ּדְ ָנא ּדַ    ?ּוַמאי ׁשְ

ה" :ְכִתיבּדִ  ּתֶ    ,(במדבר כג, כד) 152152152152"ְוַדם ֲחָלִלים ִיׁשְ
ִתיב י כְּ ִחיָטה ַנּמִ ם ׁשְ ִים" :ּדַ ּמָ ֶכּנּו ּכַ ּפְ ׁשְ    !(דברים יב, טז) 153153153153"ַעל ָהָאֶרץ ּתִ

                                                        
תֶּ  152 ב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף ְוַדם ֲחָלִלים ִיׁשְ ּכַ א לֹא ִיׁשְ ָ ָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנׂשּ   הֶהן ָעם ּכְ
ִים 153 ּמָ ֶכּנּו ּכַ ּפְ ׁשְ ם לֹא תֹאֵכלּו ַעל ָהָאֶרץ תִּ   ַרק ַהּדָ

 רש"י
. את הבשר שחיטה מכשרת

   לטומאה דמשויא ליה אוכלא:
קא מיה דאילו פל . ופולא בדם

דם שחיטה על הזרעים לא 
הוכשרו דלא מיקרי דם שחיטה 

   משקה:
. היכא דליכא דם אף בשחיטה

ולעולם כי איכא דם מי מכשיר 
   את הזרעים:

   . בהמה שמתה מאליה:דם המת
. שהרגה ולקמיה דם חללים

   מפרש טעמא:
לשמעין דם שחיטה דלא 

. ואע''ג דאיתקוש למים מכשר
   הארץ תשפכו כמים:דכתיב על 

. דם המת עדיף דהוי ס''ד אמיא
כדם חללים דמה לי קטלה איהו 
כולה אבל דם שחיטה לא מיקרי 

   חלל אלא זבוח:
. לשון (תהלים צא) פן מגפתו

תגוף באבן רגלך כלומר דם מכת 
   בהמה:

. דלא מיקרי משקה איו מכשיר
   אלא דם חללים דכתיב ישתה:
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ָאָתא ֲהָנָאה הּוא ּדְ ין ּבַ ׁשִ ְפסּוֵלי ַהּמּוְקּדָ ָמן ּדִ ֵרי ּדָ   ,ַההּוא ְלִמיׁשְ

ְך    ,אלו ְעּתָ ֵעי ְקבּוָרה :ָנאֲאִמיַסְלָקא ּדַ ָמן ִלּבָ ה ַוֲעבֹוָדה ּדָ יּזָ ּגִ    ,הֹוִאיל ַוֲאִסיֵרי ּבְ
ַמע ָלן    .ָקַמׁשְ

  
  

ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
ה"" ּתֶ ָרִעים - (במדבר כג, כד) 154154154154"ְוַדם ֲחָלִלים ִיׁשְ יר ֶאת ַהּזְ ֵאינֹו ַמְכׁשִ ָרט ְלַדם ִקיּלּוַח ׁשֶ    ."ּפְ
  
  
  

                                                        
ה 154 תֶּ ב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף ְוַדם ֲחָלִלים ִיׁשְ ּכַ א לֹא ִיׁשְ ָ ָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנׂשּ   ֶהן ָעם ּכְ

 רש"י
חר . לאדפסולי המוקדשין

שפדו מה מים מותרים בהאה 
אף דם פסולי המוקדשין 
מותרים בהאה דהאי קרא 
בפסולי המוקדשין מוקמין ליה 

  בספרי:
. הואיל ואסירי בגיזה ועבודה

דכתיב תזבח ולא גיזה בשר ולא 
   חלב בפ''ב דבכורות (דף טו.):

. שמקיז את פרט לדם קילוח
הבהמה בתחלה הדם שותת 

ח''כ בטיפה אחת או שתים וא
הוא מקלח ואח''כ הוא משחיר 
והכי קיימא לן בכריתות (דף 
כב.) ותיא התם איזהו דם היקז 
שהפש יוצאה בו מטיפה 
המשחרת ואילך אבל דם קילוח 

   לא הוי דם הפש:
. לישא דקרא קט את הזרעים

  וכי יותן מים על זרע (ויקרא יא):
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נּו ַר  ָנןּתָ    :ּבָ

ַלַעת" ם ַעל ַהּדְ יז ּדָ ֹוֵחט ְוִהתִּ    :ַהׁשּ
י ר :אֹוֵמר ֶרּבִ    .הּוְכׁשַ

יא י ִחּיָ    ."ּתֹוִלין :אֹוֵמר ַרּבִ
  

ְעָיאָאַמר  י אֹוׁשַ    :ַרּבִ
י"ֵמַאַחר ׁשֶ  ר :אֹוֵמר ֶרּבִ יא"וְ  ",הּוְכׁשַ י ִחּיָ    ."ּתֹוִלין :אֹוֵמר ַרּבִ

   ?ָאנּו ַעל ִמי ִנְסמֹוךְ 
ְמעֹוןּבֹאּו ְונִ  י ׁשִ ְבֵרי ַרּבִ    ,ְסמֹוְך ַעל ּדִ

ְמעֹון אֹוֵמר י ׁשִ ָהָיה ַרּבִ ֶרת :ׁשֶ ִחיָטה ַמְכׁשֶ ם ,ׁשְ    .ְולֹא ּדָ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
   :ַהּכֹל מֹוִדים

יר ַמְכׁשִ ִליֵגי ּדְ י ַעְלָמא לֹא ּפְ ה ְוַעד סֹוף ּכּוּלֵ ִחּלָ ִאיֵתיּה ְלָדם ִמּתְ    ,ֵהיָכא ּדְ
ִליֵגי י ּפְ    :כִּ

ין ִסיָמן ְלִסיָמן ם ּבֵ ַח ַהּדָ ִנְתַקּנֵ    :ּבְ
י ָסַבר ה ְוַעד סֹוף :ֶרּבִ ִחּלָ ִחיָטה ִמּתְ ָנּה ִלׁשְ ִחיָטה הּוא ,ֶיׁשְ ם ׁשְ    .ְוַהאי ּדַ

יא ָסַבר י ִחּיָ ּסֹוף :ַרּבִ א ּבַ ִחיָטה ֶאּלָ ה הּוא ,ֵאיָנּה ִלׁשְ ם ַמכָּ    .ְוַהאי ּדַ
  

   "?ּתֹוִלין"ּוַמאי 
  

ִחיָטהּתֹוִלין ַה  ַמר ׁשְ ָבר ַעד ּגְ    ,ּדָ
ִחיָטה  סֹוף ׁשְ יר –ִאי ִאיֵתיּה ְלָדם ּבְ    ,ַמְכׁשִ

יר -ְוִאי לֹא     .לֹא ַמְכׁשִ
  

ְמעֹון"ּוַמאי  י ׁשִ ְבֵרי ַרּבִ    "?ּבֹאּו ְוִנְסמֹוְך ַעל ּדִ
  

ְמעֹון י ׁשִ יא ,ְלַרּבִ י ִחּיָ יר ְלַרּבִ    ,לֹא ַמְכׁשִ
ַח  ִנְתַקּנֵ יר ּבְ    ,ַמְכׁשִ

ווּ  ,ִמיהוּ     ,ַלֲהָדֵדי 155155155155ׁשָ
יר    ,ַמר לֹא ַמְכׁשִ

יר    ,ּוַמר לֹא ַמְכׁשִ
י ַחד ַנִים ,ֲהָוה ֵליּה ַרּבִ ְמקֹום ׁשְ ל ֶאָחד ּבִ ָבָריו ׁשֶ    .ְוֵאין ּדְ

  
י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ

ַמע - "ּתֹוִלין"    .ְלעֹוָלם ַמׁשְ
ָקא ֵליּה  יא ְספּוֵקי ְמַסּפְ י ִחּיָ ַח ְלַרּבִ ה ְוַעד סֹוףִאי יֶ    :ְוִנְתַקּנֵ ִחּלָ ִחיָטה ִמּתְ ָנּה ִלׁשְ    ,ׁשְ

ּסֹוף :אוֹ  א ּבַ ִחיָטה ֶאּלָ    ?ֵאיָנּה ִלׁשְ
   ,לֹא אֹוְכִלין "?ּתֹוִלין"ּוַמאי 

   .ְולֹא ׂשֹוְרִפין
  

ְמעֹון"ּוַמאי  י ׁשִ ְבֵרי ַרּבִ    "?ּבֹאּו ְוִנְסמֹוְך ַעל ּדִ
ְמעֹון  י ׁשִ יר -ְלַרּבִ    ,לֹא ַמְכׁשִ

י י ִחּיָ    !א ְסֵפיָקאְלַרּבִ
  

ֵריָפה  וּו ַלֲהָדֵדי -ְלִעְנַין ׂשְ    ,ִמיהּו ׁשָ
ְרֵפיּה  -ַמר     ,לֹא ׂשַ

ְרֵפיּה  -ּוַמר     .לֹא ׂשַ
י ַחד ַנִים ,ֲהָוה ֵליּה ֶרּבִ ְמקֹום ׁשְ ל ֶאָחד ּבִ ָבָריו ׁשֶ    .ְוֵאין ּדְ

  
   :ְוָהֵכי ָקָאַמר

גֹון זֹאת ּתֹוִלין     ,לֹא אֹוְכִלין  -כְּ
   .יןְולֹא ׂשֹוְרִפ 
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 רש"י
   . בתחלת שחיטה:והתיז

   ומה:. תלושה של תרעל הדלעת
. לקמיה רבי חייא אומר תולין

   מפרש מאי תולין:
. באו וסמוך על דברי ר''ש

שהוא מסייע את רבי חייא 
שאמר אין דם מכשיר והוה ליה 

   רבי יחיד במקום שים:
. על הדלעת היכא דאיתיה לדם

   עד גמר שחיטה שלא תקח:
. דדם שחיטה הוא דמכשיר

   ואיתקש למים:
 .איה לשחיטה אלא לבסוף

וכשתקח קודם סימן שי עדיין 
לא היה קרוי דם שחיטה אלא 

   דם מגפתו:
   . אי הוי הכשר אי לא:תלוי הדבר

. לעולם ואיו לר''ש לא מכשיר
   מסייע את רבי חייא:

. דפליגי ביה רבי ורבי בתקח
   חייא:
. מסייע ליה לר''ש דבין מיהא

   למר ובין למר לא מכשרא:
 . עד שיבא אליהולעולם משמע

ויודיעו ולא תי תא תולין 
   הדבר שגמרו מוכיח עליו:
. אם לא אוכלין ולא שורפין

תקח קודם גמר שחיטה ואחר 
   כך געה טומאה בזרעים:

. גירסא דלא והכי קאמר כו'
  צריכה היא:
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            בבבב----לו, אלו, אלו, אלו, א .30
ֵעי  ן ָלִקיׁש ּבָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ

ל ְמָנחֹות מֹוִנין ּבֹו  ִני'וְ  'ִראׁשֹון'ָצִריד ׁשֶ ִני'וְ  'ִראׁשֹון'אֹו ֵאין מֹוִנין ּבֹו  'ׁשֵ    '?ׁשֵ
  

יּה  סּוֵלי ּגּוֵפיּה ְלִמיְמָנא ּבֵ ת ַהּקֶֹדׁש ְלִאּפְ ָיא ִחּבַ י ְמַהּנְ ִני'וְ  'ִראׁשֹון'כִּ    ,אלֹ  'ׁשֵ
ְלָמא    :אֹו ּדִ
ָנא    ?לֹא ׁשְ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ר ֵיָאֵכל" ל ָהאֹוֶכל ֲאׁשֶ    – ְוגֹו' (ויקרא יא, לד) 156156156156"ִמּכָ

ַמִים  א ּבְ ר –אֹוֶכל ַהּבָ    ,הּוְכׁשַ
ַמִים  א ּבְ ֵאינֹו ּבָ ר -אֹוֶכל ׁשֶ    .לֹא הּוְכׁשַ

  
ן ָלִקיׁש לֵ  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַמִיםָאטּו ַרּבִ א ּבְ    ?!ית ֵליּה אֹוֶכל ַהּבָ

ְעָיא ֵליּה  ן ָלִקיׁש ָהִכי ָקִמיּבָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
ת ַהּקֶֹדׁש ' ֵמי אֹו לֹא 'ִחּבַ ַמִים ּדָ א ּבַ אֹוֵכל ַהּבָ    !כְּ

  
י י ֶאְלָעָזר ַנּמִ    ,ַרּבִ

ּתּוֵרי ְקָרֵאי ָקָאַמר ִתיב :ִמּיִ ִדי כְּ ן ַמִים ַעל " :ִמכְּ    ,(ויקרא יא, לח) 157157157157"ֶזַרעְוִכי יּוּתַ
ר ֵיָאֵכל" ל ָהאֹוֶכל ֲאׁשֶ ה ִלי - "ִמּכָ    ?ָלּמָ

ת ַהּקֶֹדׁש    ,בלו    .ָלאו ְלִמעּוֵטי ִחיּבַ
  

טּוְמַאת ֵמת -ַחד  !לֹא    ,ּבְ
ֶרץ -ְוַחד  טּוְמַאת ׁשֶ    .ּבְ

  
   .ּוְצִריֵכי

ְמִעיָנן ִאי ַאׁשְ ר ִמ  -טּוְמַאת ֵמת  :ּדְ ָבֵעי ֶהְכׁשֵ הָהָתם הּוא ּדְ ַכֲעָדׁשָ א ּבְ לֹא ְמַטּמֵ ּום ּדְ    ,ׁשּ
ה  ַכֲעָדׁשָ א ּבְ ְמַטּמֵ ֶרץ ּדִ ר :ֵאיָמא –ֲאָבל ׁשֶ ֵעי ֶהְכׁשֵ    .לֹא ִליּבָ

ְמִעיָנן ֶרץ  :ְוִאי ַאׁשְ ְבָעה -ׁשֶ א טּוְמַאת ׁשִ לֹא ְמַטּמֵ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
ְבָעה  א טּוְמַאת ׁשִ ְמַטּמֵ ֵעי ֶהְכׁשֵ  -ֲאָבל ֵמת ּדִ    .רֵאיָמא לֹא ִליּבָ

   .ְצִריָכא
  

   :ַרב יֹוֵסףֵמִתיב 
ְמעֹון" י ׁשִ ִחיָטה :אֹוֵמר ַרּבִ ׁשְ רּו ּבִ הּו  - "הּוְכׁשְ רּו ַוֲאִפיּלּו ְלִמיְמֵני ּבְ ִני'וְ  'ִראׁשֹון'הּוְכׁשְ    '.ׁשֵ

אי ַמִים הּוא ?ַאּמַ א ּבְ    !ְוָהא ָלאו אֹוֵכל ַהּבָ
  

יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
ר ֶהְכׁשֵ אּוהּו כְּ ָנן ,ַמִים ֲעׂשָ ַרּבָ    .ִמּדְ

  
י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
   :ַהּבֹוֵצר ְלַגת"

אי מַּ ר :אֹוֵמר ׁשַ    .הּוְכׁשַ
ל ר :אֹוֵמר ִהּלֵ   , לֹא הּוְכׁשַ

ִתיק ֵליּה  לְוׁשָ איְל  ִהּלֵ מַּ    ."ׁשַ
אי ַמִים הּוא ?ַאּמַ א ּבְ    !ְוָהא ָלאו אֹוֶכל ַהּבָ

  
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ

ר ַמִיםֲעׂשָ  ֶהְכׁשֵ ָנן ,אּוהּו כְּ ַרּבָ    .ִמּדְ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר ֵליּה 
ִחיָטה" :ֲאִמיָנא ָלְך ֲאָנא ׁשְ רּו ּבִ    ,"הּוְכׁשְ

                                                        
ר ָיבֹוא ָעָליו ַמיִ  156 ר ֵיָאֵכל ֲאׁשֶ ל ָהאֶֹכל ֲאׁשֶ ִלי ִיְטָמאִמּכָ ָכל ּכְ ֶתה ּבְ ָ ר ִיׁשּ ֶקה ֲאׁשֶ   ם ִיְטָמא ְוָכל ַמׁשְ
ןְוִכי  157 ְבָלָתם ָעָליו ָטֵמא הּוא ָלֶכם ֻיתַּ   ַמִים ַעל ֶזַרע ְוָנַפל ִמּנִ

 רש"י
. קורטי קמח צריד של מחות

הצבור במחה ואין שמן כס 
לתוכו. צריד לשון יבש ודוגמתו 

ה (דף כז:) היה קולו בראש הש
   דק או עב או צרוד:

קיימא לן דחיבת הקדש 
. דתיא והבשר לרבות מכשרת

   עצים ולבוה כדלקמן:
. כלומר אם מוין בו ראשון ושי

   טמא מטמא אחרים או לא:
. ליתסר לאפסולי גופיה

   באכילה:
. דבעי לה לא ידע אטו ריש לקיש

להאי קרא דהכשר על ידי מים 
   הוא:

. בקדשים מיבעי ליה ישריש לק
אי הויא חיבת הקדש כהכשר 
מים בחולין או לא ומהדר גמרא 
לשויי ורבי אלעזר מי דפשיט 
ליה יהליה מיתורא דקרא 

  פשטיה יהליה:
. דלא לאו למעוטי חיבת הקדש

הוי כהכשר מים ממש: וכי יותן 
מים על זרע ופל מבלתם עליו 
וגו' (ויקרא יא) משתעי בשרצים 

ן דלא מטמא אוכל ואשמועי
אלא בהכשר ומכל האוכל אתא 
לאתויי בטומאת מת ואע''ג 
דבפרשת שרצים כתיב אם איו 
עין להם תהו עין לטומאת 

   מת:
. ואפי' למימי ביה ראשון ושי

דהא מתי' בחולין אוקימא 
בשמעתין קמייתא ובחולין ליכא 
משום איפסולי גופה לאיתסורי 

   באכילה:
. א במים הואוהא לאו אוכל הב

ואפ''ה מין והוא הדין לחיבת 
   הקדש בקדשים:

. ולא שרפין עלה תרומה מדרבן
וקדשים אם געו בה: שמאי 
אומר הוכשר: דאע''ג דלא יחא 
ליה במשקה היוצא מהם דהא 
לאיבוד אזלי גזרין לה ביציאות 
שבת (דף יז.) שמא יבצרו 

   בקופות מזופפות:
 .הא לאו אוכל הבא במים הוא
   דהא בהאי משקה לא יחא ליה:
א''ל רב יוסף לאביי אמיא לך 

. לעיל למיפשט בעיא דריש אא
לקיש ולאותביה לר' אלעזר 

  מהוכשרו בשחיטה:
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ר ַמִים :ְוַאּתְ ָאַמְרּתְ ִלי ֶהְכׁשֵ אּוהּו כְּ    .ֲעׂשָ
י ֵזיָרא ר ַמִים :ְוַאְמַרּתְ ֵליּה  ,ְוָאַמר ָלְך ַרּבִ ֶהְכׁשֵ אּוהּו כְּ    ,ֲעׂשָ

ילְ  ן ָלִקיׁש ַנּמִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ר ַמִים ,ַרּבִ ֶהְכׁשֵ אּוהּו כְּ    !ֲעׂשָ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ְעָיא ֵליּה  ן ָלִקיׁש ִלְתלֹות ָקִמיּבָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    ?!ָאטּו ַרּבִ

רֹוף ְעָיא ֵליּה ִלׂשְ י ָקא ִמיּבָ    .כִּ
  

 רש"י
. דהאי הוכשר מדרבן ואמרת לי

   הוא:
. מהבוצר לגת ואמר לך ר' זירא

   ושית ליה מי מדרבן:
. למימי ביה לריש לקיש מי
   מדרבן: ראשון ושי מיהא

. אי תלין לתלות קמיבעיא ליה
אי לא תלין פשיטא ליה לריש 
לקיש דלעין איתסרי באכילה 
מיא ביה ראשון ושי מיהא 

   מדרבן:
. אי כי קמיבעיא ליה לשרוף

מיא ביה ראשון ושי 
מדאורייתא לשרוף תרומה או 

  קדש אחר שגע בה:



158                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        לז, אלז, אלז, אלז, א    ––––לו, ב לו, ב לו, ב לו, ב  .31
ַלל ת ַהּקֶֹדׁש 'ּדְ  :ִמכְּ אֹוַרְייָת  – 'ִחיּבַ    .אּדְ

   ?ְמָנא ָלן
ְכִתיב ָכל ָטֵמא" :ִאיֵליָמא ִמּדִ ע ּבְ ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ    .(ויקרא ז, יט) 158158158158"ְוַהּבָ

ַמאי ר ּבְ ַ ׁשּ ִאְתכַּ ר ּדְ ׂשָ    ?ַהאי ּבָ
ָדם  ר ּבְ ַ ׁשּ ִאְתכַּ אְוָהָאַמר  -ִאיֵליָמא ּדְ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

י ִין ְלַדם ָקָדׁשִ ירִמּנַ ֵאינֹו ַמְכׁשִ    ?ם ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ִים" :ׁשֶ ּמָ ֶכּנּו ּכַ ּפְ ׁשְ     - (דברים יב, כד) "לֹא תֹאְכֶלּנּו ַעל ָהָאֶרץ ּתִ

ִים  ּמַ ְך כַּ ּפָ ׁשְ ם ַהּנִ יר –ּדָ    ,ַמְכׁשִ
ִים  ּמַ ְך כַּ ּפָ ֵאינֹו ִנׁשְ יר -ׁשֶ    !ֵאינֹו ַמְכׁשִ

  
ית ִמְטּבְ  ֵקי ּבֵ ַמׁשְ ר ּבְ ַ ׁשּ ִאיְתכַּ א ּדְ א ֶאּלָ י ֲחִניָנאְוָהא ָאַמר  -ַחּיָ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :ַרּבִ

ָכן ֵהן ּדָ ין ׁשֶ א לֹא ַדּיָ ַחּיָ ית ִמְטּבְ ֵקי ּבֵ    ,ַמׁשְ
יִרין ֵאין ַמְכׁשִ א ׁשֶ    .ֶאּלָ

  
יָמא ם  :ְוִכי ּתֵ ָמא ַאּדָ ְרּגְ ֵקי ָקָאַמר -ּתִ    !ְוָהא ַמׁשְ

ת ַהּקֶֹדׁש  ִחּבַ ר ּבְ ַ ׁשּ ִאְתכַּ א ָלאו ּדְ    .ֶאּלָ
  

מּוֵאל ְדַרב ְיהּוָדה ָאַמר ׁשְ    ,ְוִדְלָמא כִּ
ָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ    :ׁשְ

ַחל ּנַ ָלִמים ְוֶהֱעִביָרּה ּבַ ל ִזְבֵחי ׁשְ ָרה ׁשֶ ָהְיָתה לֹו ּפָ גֹון ׁשֶ    ,כְּ
ֶקה טֹוֵפַח ָעֶליָה  ָחָטּה ַוֲעַדִיין ַמׁשְ    .ׁשְ

  
יָפא א ִמּסֵ ר" :ֶאּלָ ׂשָ    .ְלַרּבֹות ֵעִצים ּוְלבֹוָנה - יט) (ויקרא ז, "ְוַהּבָ

ֵני ֲאִכיָלה ִניְנהוּ     ?!ֵעִצים ּוְלבֹוָנה ּבְ
א ת ַהּקֶֹדׁש ' :ֶאּלָ ָרא ְלהוּ  - 'ִחּבַ ָיא ְלהּו אֹוֶכל ,ַמְכׁשְ ּוְ ַ    ,ּוִמׁשּ

י ת ַהּקֶֹדׁש ' ,ָהָכא ַנּמִ ּה  'ִחּבַ ְרּתָ    .ַמְכׁשַ
  

   ?ַמאי   ,אלז
ת ַהּקֶֹדׁש  ָיא ִחּבַ י ְמַהּנְ גּוֵפיּה  ,כִּ    ,ִלְפסּוָלא ּדְ

יּה  ִני'וְ  'ִראׁשֹון'ֲאָבל ְלִמיְמָנא ּבֵ    ,לֹא – 'ׁשֵ
ְלָמא    :אֹו ּדִ
ָנא    ?לֹא ׁשְ

  
יקוּ    .ּתֵ

  
  

                                                        
ר 158 ׂשָ ל ָטהֹור יֹאַכל ּבָ ר ּכָ ׂשָ ֵרף ְוַהּבָ ָ ֵאׁש ִיׂשּ ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל ּבָ ע ּבְ ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ   ְוַהּבָ

 רש"י
. דהא פשיטא ליה ופרכין מכלל

ש לעין איפסולי גופיה לריש לקי
דהוי הכשר מדאורייתא ושרפין 
ליה ובוגע בו הוא דמספקא 

   ליה:
. בקדשים והבשר אשר יגע

   כתיב:
. במים במשקי בי מטבחיא

שרחצו בהן הבשר בבית 
   המטבחים בעזרה:

. שאין מטמאין לא דיין שהן דכן
כדאמרין בפסחים גבי עדותו 

   של יוסי בן יועזר:
. להא דרבי וכי תימא תרגמא

יוסי ב''ר חיא דאמר אין 
   מכשירין:

. משום דאמרן דאין שפך אדם
   כמים:

. משום תרתי של זבחי שלמים
מילי קט זבחי שלמים חדא 
דקרא בשלמים קאי ועוד דכיון 
דבשר שלמים ועורן לבעלים 
טרח בהו להיות יפין ומעבירן 
בהר סמוך לשחיטתן שיהו וחין 
להפשיט כדאמרין בפרק 
משילין פירות (ביצה דף מ.) 
משקין ושוחטין את הבייתות 
ואמרין התם דאורח ארעא 
   לאשקויי משום סירכא דמשכא:

. וופל מן העור טופח עליה
   לבשר:
. כל טהור וגו' והאי והבשר

והבשר יתירא הוא דהא רישיה 
   דקרא בבשר משתעי:

. לקבל לרבות עצים ולבוה
   טומאת אוכלין:

ים שלא . כל קדשהכא מי
הוכשרו כגון צריד של מחות 
אלמא חיבת הקדש דאורייתא 
ושורפין עליה וקמיבעיא ליה 

  לריש לקיש:
. לגופיה הוא דאהי אבל מאי

דליטמי איהו אחריי לא או 
  דלמא ל''ש:
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        בבבב----לז, אלז, אלז, אלז, א .32
   ַמְתִניִתין 

ֶנת סּוּכֶ ֹוֵחט ֶאת ַהּמְ    :ַהׁשּ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ

ד ּוָבֶרֶגל ּיָ ס ּבַ ַפְרּכֵ תְּ    .ַעד ׁשֶ
י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָקה ּה ִאם ִזיּנְ ּיָ    .ּדַ
ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ    :ַרּבִ

ם  ָתִלים ְמֵלִאים ּדָ ים ּוָמָצא ּכְ ּכִ ְיָלה ּוְלָמָחר ִהׁשְ ּלַ ֹוֵחט ּבַ ָקה -ַהׁשּ יּנְ ּזִ ָרה ׁשֶ ׁשֵ    .ּכְ
ת  י ֱאִליֶעֶזרּוְכִמּדַ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ַפְרּכֵ  :ַעד ׁשֶ  ד  ס תְּ ּיָ    ,אֹו ּבַ

ֶרֶגל    ,אֹו ּבָ
ְזָנָבּה   :אֹו ַעד ׁשֶ  ׁש ּבִ ּכֵ ַכׁשְ    .תְּ

  
ה ּקָ ֵהָמה ּדַ    ,ֶאָחד ּבְ

ה סָּ ֵהָמה ּגַ    .ְוֶאָחד ּבְ
  

ָטה ָיָדּה ְולֹא ֶהְחִזיָרה  ׁשְ ּפָ ה ׁשֶ ּקָ ֵהָמה ּדַ סּוָלה –ּבְ    ,ּפְ
ְלַבד א הֹוָצַאת ֶנֶפׁש ּבִ ֵאיָנּה ֶאּלָ    .ׁשֶ

ָבִר  ה ּדְ ּמֶ    :ים ֲאמּוִריםּבַ
ֶנת ֶחְזַקת ְמסּוּכֶ ָהְיָתה ּבְ    ,ׁשֶ

ִריָאה ֲאִפיֲאָבל ִאם ָהיְ  ֶחְזַקת ּבְ לּו  לוּ ָתה ּבְ יָמִנים ַהּלָ ל ַהסִּ ּה ֶאָחד ִמּכָ ָרה -ֵאין ּבָ ׁשֵ   .ּכְ
  

ָמָרא    ּגְ
ֶנת" ְרָיא - "ְמסּוּכֶ ׁשַ אי ּדְ    ?ִמּמַ
  

ֲאִסיָרא ין ּדַ ְעּתִ ק ַאּדַ יּסַ אי ּתִ    ?ּוִמּמַ
  
ר ּתֹאֵכלוּ " :ְכִתיבּדִ  ה ֲאׁשֶ    – (ויקרא יא, ב) 159159159159"זֹאת ַהַחּיָ

ה     ,ֱאכֹול -ַחּיָ
ה  ֵאיָנּה ַחּיָ    .לֹא ֵתָאֵכל -ְוׁשֶ
ֶנת  ה -ְוָהא ְמסּוכֶּ    .ֵאיָנּה ַחּיָ

  
ָאַמר ַרְחָמָנא ְרָיא - (דברים יד, כא) 160160160160"ְנֵבָלה לֹא תֹאַכל" :ִמּדְ ֶנת ׁשַ ְמסּוכֶּ ַלל ּדִ    ,ִמכְּ

ִאי  ךְ ּדְ ְעּתָ ֶנת ֲאִסיָרא  :ַסְלָקא ּדַ ים ֲאִסיָרא -ְמסּוכֶּ א ֵמַחּיִ ּתָ ֵעי ,ַהׁשְ    ?!ְלַאַחר ִמיָתה ִמיּבָ
  

ֶנת'ַהְיינּו  'ְנֵבָלה'ְוִדְלָמא ַהְיינּו     '!ְמסּוכֶּ
  

ךְ לֹא  ְעּתָ    :ַסְלָקא ּדַ
ְכִתיב ר ִהיא ָלֶכם ְלָאְכָלּה ַהּנוֹ " :ּדִ ֵהָמה ֲאׁשֶ ִנְבָלָתּה ְוִכי ָימּות ִמן ַהּבְ    – (ויקרא יא, לט) 161161161161"ֵגַע ּבְ

ַקְרֵייּה ַרְחָמָנא     ,"ְנֵבָלה"ְלַאַחר ִמיָתה הּוא ּדְ
ים  ֵרי ְנֵבָלה -ֵמַחּיִ    .לֹא ִאּקְ

  
ֶנת" :ְוִדְלָמא ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלךְ     ",ַהְיינּו ְנֵבָלה ַהְיינּו ְמסּוכֶּ

ים  ה –ֵמַחּיִ ֲעׂשֵ    ,ּבַ
ַלאו –ְלַאַחר ִמיָתה     !ּבְ

  
א ָאַמר ַרְחָמָנא ,ֶאּלָ ְרָיא - (שמות כב, ל) 162162162162"ְטֵרָפה לֹא ֵתָאֵכל" :ִמּדְ ֶנת ׁשַ ְמסּוכֶּ ַלל ּדִ    .ִמכְּ

  
ִאי  ךְ ּדְ ְעּתָ ֶנת ֲאִסיָרא  :ַסְלָקא ּדַ לֹא ֵמַחְסָרא ֲאִסיָרא -ְמסּוכֶּ ֶנת ּדְ א ְמסּוכֶּ ּתָ ְעָיא ,ַהׁשְ    ?!ְטֵרָפה ִמיּבָ

                                                        
בְּ  159 ר ַעל ָהָאֶרץּדַ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל ַהּבְ ר ּתֹאְכלּו ִמּכָ ה ֲאׁשֶ ָרֵאל ֵלאמֹר זֹאת ַהַחּיָ ֵני ִיׂשְ   רּו ֶאל ּבְ
ה ַליהֹ  160 י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי ּכִ ֶנּנָ תְּ ָעֶריָך תִּ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ ֵ לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ ֲחֵלב ִאּמוֹ ָוה ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ ִדי ּבַ   ל ּגְ
ִנְבָלָתּה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב 161 ר ִהיא ָלֶכם ְלָאְכָלה ַהּנֵֹגַע ּבְ ֵהָמה ֲאׁשֶ   ְוִכי ָימּות ִמן ַהּבְ
ִלכּון אֹתוֹ  162 ׁשְ ֶלב תַּ ֶדה ְטֵרָפה לֹא תֹאֵכלּו ַלּכֶ ָ ׂשּ ר ּבַ ְהיּון ִלי ּוָבׂשָ י קֶֹדׁש תִּ   ְוַאְנׁשֵ

 רש"י
  מתי' 

. דאי לא מפרכס עד שתפרכס
קים להו לרבן דטולה שמתה 
קודם גמר שחיטתה כדאמרין 

   בגמרא:
. כדרך שהבהמות זיקהאם 

ופחות בגרום והדם מקלח 
   ומזק בכח:

   . קילוח:זיוק
. בהמה מסוכת השוחט בלילה

שצריכה פירכוס ולא ידע אי 
   פירכסה:

. בית ולמחר השכים ומצא כותלי
שחיטת הצואר מלאים דם 

   כשרה מפי שזיקה:
. דמכשר לה בזיוק וכמדת ר''א
   אמרה ר''ש:

בהמה אחד בהמה דקה ואחד 
. צריכות פירכוס אם היא גסה

   מסוכת:
   . בגמר שחיטתה:שפשטה ידה
. פסולה אם היתה ולא החזירה

מסוכת לפי שאין זה פירכוס 
אלא כן דרכה בשעת צאת פשה 

   אבל גסה לאו אורחה בהכי:
  

  גמ' 
   . ואפילו בפירכוס:ממאי דשריא

. ומהדרין וממאי תיסק אדעתין
   למיסרי דבעי קרא למשריא:

. ואפילו מפרכסת לאו חיה היא
  ומא לן דשריא:

. מדאמר רחמא בלה לא תאכל
וסתם בלה מסוכת הואי קודם 

   מיתתה:
. דקודם מיתה כי הוה מכלל

מסוכת שריא דאי קודם מיתה 
אסירא מזאת החיה לאחר מיתה 

   מיבעיא מיתה מי שריא לה:
ופרכין דלמא הייו בלה הייו 

. וקודם מיתה מסוכת
בלה מש ה קרי להסתכ

ואשמועין רחמא דקאי עלה 
בלאו מי דאי מזאת לאו הבא 

   מכלל עשה עשה:
. והלכך מחיים לא איקרי בלה

למה לי לאזהורי עלה דבלה 
פשיטא דאיסור מסוכת להיכא 

   אזיל:
דלמא לעולם הייו בלה הייו 

. כלומר לעולם כדקאמר מסוכת
דבלה הייו בהמה שסתכה 

קודם מיתה ואפ''ה ואסרה 
איצטריך קרא דאילו מחיים 
איסור מסוכת עשה בעלמא הוא 
ואשמועין קרא דלאחר מיתה 

   קאי מי בלאו:
. יקב קרום של מוח או טרפה

   חתכו רגליה מחוסרת היא:
. מחמת חולי ואי ס''ד מסוכת

דלא מחסרא אסורה דדרשין 
   שאיה חיה לא תאכל:

מסוכת מחמת טרפות שחסרה 
. דהך טרפה מי א מיבעיאהי

איה חיה אלא מדאיצטריך 
למיסר טרפה ש''מ מסוכת 
מחמת טרפות דמיחסרא אסורה 
אבל שאר מסוכת שריא דלא 

  דרשין שאיה חיה לא תאכל:



160                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

  
ֶנת ַהְיינּו ְטֵרָפה :ְוִדְלָמא    ,ַהְיינּו ְמסּוכֶּ

ה ה ְולֹא ַתֲעׂשֶ ֲעׂשֵ    .ְוַלֲעבֹור ָעָליו ּבַ
  

ן ָכַתב ַרְחָמָנא ִאם כֵּ ה ִלי - ְנֵבָלה ּדְ    ?ָלּמָ
  

ה ַלאו ַוֲעׂשֵ ים ָקֵאי ֲעָלּה ּבְ ַחּיִ ְעָיא ,ּוַמה ּמֵ    ?!ְלַאַחר ִמיָתה ִמיּבָ
  

ֶנתְוִדְלָמא ַהְיינּו ְנֵבָלה ַהְיינּו ְטֵרָפה ַהְיינּו ְמ     ,סּוכֶּ
ה ֵני ַלאִוין ַוֲעׂשֵ ׁשְ    ?ְוַלֲעבֹור ָעָליו ּבִ

  
א ה ְלָכל ְמָלאָכה" :ֵמָהָכא ,ֶאּלָ    ,ְוֵחֶלב ְנֵבָלה ְוֵחֶלב ְטֵרָפה ֵיָעׂשֶ

   ,(ויקרא ז, כד) 163163163163"ְוָאכֹל לֹא תֹאְכלּוהוּ 
   ?ְלַמאי ִהְלְכָתא :ְוָאַמר ַמר

   ,חּול ַעל ִאיּסּור ֵחֶלבָיבֹא ִאיּסּור ְנֵבָלה ְויָ     :ָאְמָרה ַהּתֹוָרה
   ,ָיבֹא ִאיּסּור ְטֵרָפה ְוָיחּול ַעל ִאיּסּור ֵחֶלב

ךְ    ,בלז ְעּתָ    :ְוִאי ַסְלָקא ּדַ
ֶנת  ה ְלָכל ְמָלאָכה'   :ִלְכּתֹוב ַרְחָמָנא -ְטֵרָפה ַהְיינּו ְמסּוכֶּ    ',ֵחֶלב ְנֵבָלה ֵיָעׂשֶ

   ,'ְוֵחֶלב ְטֵרָפה לֹא ֹתאְכלּוהוּ '
   :יָנאַוֲאָנא ֲאִמ 

ים ַחּיִ ְעָיא ,ָאֵתי ִאיּסּור ְטֵרָפה ָחֵייל ַאִאיּסּור ֵחֶלב ,ּוַמה ּמֵ    ?!ְלַאַחר ִמיָתה ִמיּבָ
ָכַתב ַרְחָמָנא א ִמּדְ ֶנת - (ויקרא ז, כד) "ְנֵבָלה" :ֶאּלָ ְטֵרָפה ָלאו ַהְיינּו ְמסּוכֶּ ָלל ּדִ    .ִמכְּ

  
יַמְתִקיף ָלּה  ִ ר ַרב ַאׁשּ    :ַמר ּבַ

ֶנת :עֹוָלם ֵאיָמא ָלךְ ְוִדְלָמא לְ     ,ַהְיינּו ְטֵרָפה ַהְיינּו ְמסּוכֶּ
ָכַתב ַרְחָמָנא  (ויקרא ז, כד) "ְנֵבָלה" :ּוְדָקַאְמָרת ה ִליּדְ    ?ָלּמָ

ֶנת לֹא ַאְתָיא ִמּכַֹח ְמסּוכֶּ    ,ְלַהְך ְנֵבָלה ּדְ
ֵמי    ?ְוֵהיֵכי ּדָ

יְסְטָרא ָאּה ּגִ ֲעׂשָ    !ׁשֶ
  

י ר  ,ָהָתם ַנּמִ אִאי ֶאְפׁשָ ִליְפַסק ְלרּוּבָ י ּדְ ּמֵ א ִמּקַ ֶנת ּפּוְרּתָ לֹא ֲהֵוי ְמסּוכֶּ    .ּדְ
  

ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ן    '!ֵחֶלב ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה' :ֵליָמא ִאם כֵּ

ה ִלי - (ויקרא ז, כד) "ֵחֶלב... ֵחֶלב "    ?ָלּמָ
ָרּה  -זֹו  ׂשָ ּה ָחלּוק ִמּבְ ֵאין ֶחְלּבָ    ,ִהיא ׁשֶ

ָרּה  -ְוֵיׁש ְלָך ַאֶחֶרת  ׂשָ ּה ָחלּוק ִמּבְ ֶחְלּבָ ֶנת ?ְוֵאיזֹו זוֹ  ,ׁשֶ    .ְמסּוכֶּ
  

ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
   :ָואֹוַמר ֲאָהּה ה' ֱאלִֹהים"  :ֵמָהָכא

י ָאה ּוְנֵבָלה ּוְטֵרָפה לֹא ָאַכְלּתִ י לֹא ְמטּוּמָ ה ַנְפׁשִ    ,ִהּנֵ
ּגּול ר ּפִ ׂשַ ִפי ּבְ ה ְולֹא ָבא ּבְ עּוַרי ְוַעד ַעּתָ    .(יחזקאל ד, יד) "ִמּנְ

ָאה" י לֹא ְמטּוּמָ ה ַנְפׁשִ ְיָלה - "ִהּנֵ י ַבּיֹום ָלבֹא ִליֵדי טּוְמָאה ַבּלַ ּלֹא ִהְרַהְרּתִ    .ׁשֶ
י" עּוַרי ּוְנֵבָלה ּוְטֵרָפה לֹא ָאַכְלּתִ ר ּכֹוס ּכֹוס ֵמעֹוָלם - "ִמּנְ ׂשַ י ּבְ ּלֹא ָאַכְלּתִ    .ׁשֶ
ּגּול" ר ּפִ ׂשַ ִפי ּבְ הֹוָרה ָבּה ָחָכם - "ְולֹא ָבא ּבְ ֵהָמה ׁשֶ י ִמּבְ ּלֹא ָאַכְלּתִ    .ׁשֶ
  

ּום  י ָנָתןִמׁשּ    :ָאְמרוּ  ַרּבִ
נֹוֶתיָה  ּלֹא הּוְרמּו ַמּתְ ֵהָמה ׁשֶ י ִמּבְ ּלֹא ָאַכְלּתִ    .ׁשֶ

  
ָלָמא ׁשְ ְרָיא  :ִאי ַאְמָרת ּבִ יֶחְזֵקאל -ׁשַ    ,ַהְיינּו ְרבּוֵתיּה ּדִ

א ִאי ַאְמָרת יֶחְזֵקאל ַמאי -ֲאִסיָרא  :ֶאּלָ    ?!ְרבּוֵתיּה ּדִ
  
  

                                                        
ה ְלָכל ְמָלאָכה ְוָאכֹל לֹא תֹאְכֻלהוּ  ְוֵחֶלב ְנֵבָלה ְוֵחֶלב 163   ְטֵרָפה ֵיָעׂשֶ

 רש"י
. ובין מחסרא ודלמא הייו טרפה הייו מסוכת

ובין לא מחסרא משעה שאיה חיה טרפה קרי לה 
לומר קרובה למות דטרפה לשון מסוכת היא כ

ואיצטריך לעבור עליה בעשה דשאיה חיה ולא 
   תעשה דטרפה:

. דאוקמא לעיל דמשום לעבור עליה אם כן בלה
   בלאו מי אצטריך:

. כשהיא מסוכת קרייה ל''ל השתא מחיים
   רחמא טרפה וקאי עלה בלאו ועשה:

   . איסורא להיכא אזל:לאחר מיתה מיבעיא
. טרפה הייו מסוכתודלמא הייו בלה הייו 

כלומר אפילו בבלה שמתה לאחר שטרפה 
וסתכה מצית מוקמת לה ואפ''ה איצטריך 
ולמיקם עלה לאחר מיתה בשי לאוין לאו דבלה 

   ולאו דטרפה ועשה דחיה אכול:
   . בזבחים בפרק חטאת העוף (דף ע.):ואמר מר

. כלומר האי ואכל לא תאכלוהו לא למאי הלכתא
(ויקרא ג) כל חלב וכל דם לא  צריך דהא כתיב

תאכלו ומשום דתבלה או טרפה מי אזיל ליה 
איסור חלב ולמאי אצטריך אלא התורה אמרה 
דחייב משום שי לאוין משום לאו דחלב ומשום 
  לאו דטרפה דלא תימא אין איסור חל על איסור:

. לכתוב רחמא חלב אי ס''ד טרפה הייו מסוכת
מועין דלא מטמא בלה יעשה לכל מלאכה לאש

חלב משום בלה ולשתוק מאזהרת אכילתו 
ובחלב טרפה מסוכת לחודא לכתוב לא תאכלוהו 
לאשמועין דחייל איסור מסוכת אאיסור חלב 
ואא ידעא דכ''ש דכי מייתא אתי מי איסור 

   בלה וחייל עליה:
. דאיסור מסוכת איו אלא מחמת ומה מחיים

ור חלב בלה גופה קירוב מיתה ואתי וחייל אאיס
   מיבעיא:

. מדאיצטריך לאשמועין בבלה דאיסור אלא
   בלה חייל אאיסור חלב:

. ואצטריך מכלל דמסוכת לאו טרפה מיקרי
לאשמעין בהך בלה דאתיא מכח מסוכת ולא 
אתיא מכח טרפה שלא טרפה קודם לכן דתיחול 
אאיסור חלב ומק''ו דטרפה דאמרין ומה מחיים 

בלה חייל כו' לא מצי בלה דאיסור ן למילף גבי
אאיסור חלב דטעמא דטרפה לאו משום קירוב 
מיתה הוא אלא משום חסרון כדמצרכין 

   לתרווייהו בזבחים בפרק חטאת העוף (דף ע.):
. והיא עדיין מפרכסת כגון שעשאה גיסטרא

דאמר בפ''ק (לעיל דף כא.) עשאה גיסטרא בלה 
צטריך דזו לא סתכה קודם בלותה ואי

   לאשמועין דתיחול איסור בלה אאיסור חלב:
   . חתכה לשים לרחבה:עשאה גיסטרא

   . דמסוכת אסירא:א''כ
. ולאשמועין לימא קרא חלב בלה וטרפה וגו'

דאתי איסור בלה וטריפה וחייל אאיסור חלב 
ל''ל למכתב וחלב טרפה למידרשיה אייתר 
 ולמימר דטרפה הוא דקאמיא לך דהיא וחלבה
אסורים וכדמזהרא לך דחייל איסור טרפה 
אחלב אלמא שי איסורים יש בה אבל יש לך 
אחרת שהיא קרובה למיתה כזו ואין בה אלא 

   איסור חלב לבדו:
. שאיסור חלב והג בה שחלבה חלוק מבשרה

   משולדה ותו לית בה איסורא אחריא:
. יחזקאל קאמר ליה הה פשי לא מטומאה

אומר לו קח לך חטים להקב''ה לפי שהיה 
ושעורים וגו' ועוגת שעורים תאכלה והיא בגללי 
צואת האדם תעוגיה לעייהם: מקרה יום 

   ומקרה לילה לא כתיב בקרא ולא גרסין ליה:
   . קרי:לידי טומאה

. שחוט שחוט שלא תמות לפי שמסוכת כוס כוס
   היא בלה ממש ליכא למימר דא''כ מאי רבותיה:

ולד בה ספק והוצרך לשאול . ששהורה בה חכם
   לחכם להתירו:

. הזרוע והלחיים והקבה ואע''פ שהוא מתותיה
   היה כהן ובלא הרמה יכול לאוכלה:

   . מסוכת:שריא
. דאע''ג דשריא כיון דמאיסה לא הייו רבותיה

  אכלתיה:
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        לח, אלח, אלח, אלח, א    ––––    לז, בלז, בלז, בלז, ב .33
ֶנת"[ סּוּכֶ ֹוֵחט ֶאת ַהּמְ   ]."ַהׁשּ
  

ֵמי  ֶנת"ֵהיֵכי ּדָ    ?"ְמסּוּכֶ
  

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ֲעִמיִדין אֹוָתּה ְוֵאיָנּה עֹוֶמֶדת ּמַ ל ׁשֶ    .כָּ

  
ַלְמָיא ר ׁשְ ֵמיּה ּדְ  ַרב ֲחִניָנא ּבַ ְ    :ָאַמר ַרבִמׁשּ

ָקִעּיֹותֲאִפי    .ּלּו אֹוֶכֶלת ּבְ
  

ר ְיֶחְזֵקאל    :ָאַמר ָרִמי ּבַ
   .ֲאִפיּלּו אֹוֶכֶלת קֹורֹות

  
סּוָרא ַמְתֵני ָהִכי    .ּבְ

  
ִדיָתא ַמְתֵני ָהִכי פּוְמּבְ    :ּבְ

  
ְמָיא  ֶנת"ֵהיֵכי ּדַ    ?"ְמסּוּכֶ

  
   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ֲעִמיִדין אֹוָתּה ְוֵאיָנּה ע ּמַ ל ׁשֶ ָקִעּיֹות ,ֹוֶמֶדתכָּ    .ַוֲאִפיּלּו אֹוֶכֶלת ּבְ
  

ר ְיֶחְזֵקאל    :ָאַמר ָרִמי ּבַ
   .ֲאִפיּלּו אֹוֶכֶלת קֹורֹות

  
ִחיְנהּו  כְּ מּוֵאלַאׁשְ    :ָאַמר ְלהוּ  ַרבְלַתְלִמיֵדי ּדְ  ׁשְ

ֶנת ְמסּוכֶּ    ?ַמאי ָאַמר ַרב ּבִ
   :ָאְמרּו ֵליּה 
   :ַרבָהִכי ָאַמר 

   ,ּגֹוָעה   ,אלח
   ,ָלה ֵריִעיְוֵהִטי

ה ְבָאְזָנּה  ׁשָ כְּ יְרּכּוס -ְוִכׁשְ    .ֲהֵרי ֶזה ּפִ
  

   :ָאַמר ְלהוּ 
א ַלֲאזּוֵזי אּוֵני    ?!ִאְצְטִריָכא ֵליּה ְלַאּבָ

ֲאִני אֹוֵמר ה :ׁשֶ יָתה עֹוׂשָ ַהּמִ ָבִרים ׁשֶ ֵאינֹו ּדְ ל ׁשֶ    .כָּ
  

ה"ַמאי ִניְנהּו  יָתה עֹוׂשָ ַהּמִ ָבִרים ׁשֶ    "?ּדְ
  

   :ָנןָע  ַרבָאַמר 
יּה ּדְ  א ִלי ִמיּנֵ מּוֵאלְלִדיִדי ְמָפְרׁשָ    :ַמר ׁשְ

ּה  ַטּתָ פּוָפה ּוְפׁשָ ה -ָהְיָתה ָיָדּה כְּ יָתה עֹוׂשָ ַהּמִ ָבר ׁשֶ    ,ּדָ
ׁשּוָטה ְוָכְפָפּה  ה -ּפְ יָתה עֹוׂשָ ֵאין ַהּמִ ָבִרים ׁשֶ    .ּדְ

  
ַמע ָלןַמאי     ?!ָקא ַמׁשְ

ִניָנא    :ּתָ
ּפָ " ה ׁשֶ ּקָ ֵהָמה ּדַ ָטה ָיָדּה ְולֹא ֶהְחִזיָרּה ּבְ סּוָלה   –ׁשְ    ,ּפְ

א הֹוָצַאת ֶנֶפׁש  ֵאיָנּה ֶאּלָ    ,"ׁשֶ
ָרה –ָהא ֶהְחִזיָרּה  ׁשֵ    !כְּ

  
ְייָפה ָלּה  :ֲהָוה ֲאִמיָנא ,ִאי ִמַמְתִניִתין ָטה ְוָהַדר כַּ ַכְייָפה ּוָפׁשְ ְוָקא ּדְ    ,ּדַ

ּה  ׁשּוָטה ּוְכָפַפּתָ    ,לֹא –ֲאָבל ּפְ
ַמ     .ע ָלןָקא ַמׁשְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

 רש"י
. שיש לה אפילו אוכלת בקעיות

כח בשייה דכיון דאיה עומדת 
   מסוכת היא:

. לא פליג אדרב ר יחזקאלרמי ב
יהודה אלא לטפויי אתא וכן רב 

   חיא:
. כדאמר דרב בסורא מתי הכי

חיא הוסיף אדרב יהודה אפילו 
אוכלת בקעיות ובפומבדיתא 
מתי דרב יהודה גופיה סיים בה 

  הכי:
. או זה או זה גועה והטילה ריעי

גועה צועקת כמו אם יגעה שור 
   על בלילו (איוב ו):

רב הוה קרי ליה שמואל . ללאבא
   הכי משום כבוד:

. לפרכס האוזן לאזוזי אוי
בתמיה דפירכוס חיות גדול הוא 
זה אזוזי לשון מזיזין אותו 

   ממקומו (אבות פ''ג מי''ז):
. שאיה צריכה כל שאי אומר

כך אלא כל פירכוס שמסוכת 
מפרכסת שאיה עושה דבר 
שהוא הוצאת פש הוי פירכוס 

   כדלקמן:
. בשעת המיתה עושהשאין 

הוצאת פש קרי לה מתה 
ובבהמה דקה קאי דאילו גסה 
אפילו כפופה ופשטתה הוי 

   פירכוס:
. מדוקיא דמתיתין הוה אי

גמרין לה כדקדייקת הא 
החזירה כשרה משמע שפשטתה 

   מכפיפותה והחזירה:
. מעיקרא וכפפתה אבל פשוטה

   לא:
. דהיכא דהויא פשוטה קמ''ל

  פירכוס: מעיקרא וכפפתה הוי
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י יֹוֵסי"    :אֹוֵמר ַרּבִ
י ֵמִאירָהָיה  ִחיָטה  :אֹוֵמר ַרּבִ ַעת ׁשְ ׁשְ יְרּכּוס -ּגֹוָעה ּבִ    .ֵאין ֶזה ּפִ

י ֱאִליֶעֶזר  י יֹוֵסיַרּבִ ַרּבִ מוֹ  ּבְ ְ    :אֹוֵמר ִמׁשּ
   ,ֲאִפיּלּו ֵהִטיָלה ֵריִעי

ְזָנָבּה  ה ּבִ ׁשָ ּכְ יְרכּ  -ְוִכׁשְ    ."ּוסֵאין ֶזה ּפִ
ָיא ּגֹוָעה ַאּגֹוָעה    !ַקׁשְ
ָיא ֵריִעי ַאֵריִעי    !ַקׁשְ

  
ָיא - "ּגֹוָעה ַאּגֹוָעה"    :לֹא ַקׁשְ

ָעֵבי ָקָלּה  -ָהא     ,ּדְ
י ָקָלּה  -ָהא  ַעּמֵ    .ּדְ

  
ָיא "ֵריִעי ַאֵריִעי" י לֹא ַקׁשְ    :ַנּמִ

אן  ׁשֹוֶתֶתת –כָּ    ,ּבְ
אן  ַמְתֶרֶזת –כָּ    .ּבְ

  
  
  
  

 רש"י
   . של ר' יוסי:משמו

. דאמר רב לעיל גועה הוי הא
   פירכוס:

. שהיה קולה עבה דעבי קלה
   וחזקה דודאי אתי מכח חיות:

. כהה מתרגמין עמיא דעמי קלה
   (ויקרא יג):

   . בסמוך:שותתת
  . למרחוק וחיות הוא זה:מתרזת



  ""ַהׁשֹּוֵחט –מסכת חולין פרק ב' 
163

        לח, אלח, אלח, אלח, א .34
אַר ָאַמר     :ב ִחְסּדָ

יְרּכּוס" ָאְמרּו  "ּפִ ִחיָטה -ׁשֶ סֹוף ׁשְ    .ּבְ
  

ִחיָטה"ַמאי  סֹוף ׁשְ    "?ּבְ
  

ִחיָטה ֶאְמַצע ׁשְ    ,ּבְ
לֹא ִחיָטה ּדְ ת ׁשְ ִחּלַ    .ַלֲאפּוֵקי ּתְ

  
אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

   ?ְמָנא ֲאִמיָנא ָלּה 
ְתַנן    :ּדִ

ָטה ָיָדּה ְולֹא ֶהְח " ׁשְ ּפָ ה ׁשֶ ּקָ ֵהָמה ּדַ סּוָלה -ִזיָרּה ּבְ    ."ּפְ
   ?ֵאיַמת

ִחיָטה  :ִאיֵליָמא סֹוף ׁשְ יֵחי ְוֵתיִזיל -ּבְ ל ֵהיֵכי ּתֵ    ?!כָּ
ִחיָטה ֶאְמַצע ׁשְ א ָלאו ּבְ    .ֶאּלָ

  
   :ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ִחיָטה סֹוף ׁשְ    ,ְלעֹוָלם ּבְ
ֲאִני אֹוֵמר ִחיָטה :ׁשֶ סֹוף ׁשְ ה ֵכן ּבְ ֵאיָנּה עֹוׂשָ ל ׁשֶ ָידּוַע  ,כָּ ה קֹוֶדם ָלֵכןּבְ ָמָתּה ְנטּוָלה ֵהיֶמּנָ ׁשְ ּנִ    .ׁשֶ

  
ר ִיְצָחק ַרב ַנְחָמן    :ָאַמר ּבַ

יְרּכּוס" ָאְמרּו  "ּפִ ִחיָטה -ׁשֶ ת ׁשְ ְתִחּלַ    .ּבִ
  

ר ִיְצָחק ַרב ַנְחָמןָאַמר     :ּבַ
   ?ְמָנא ֲאִמיָנא ָלּה 

ְתַנן    :ּדִ
ְמעֹוןָאַמר " י ׁשִ    :ַרּבִ

ְיָלה ּוְלָמ  ּלַ ֹוֵחט ּבַ ם ַהׁשּ ָתִלים ְמֵלִאים ּדָ ָרה   –ָחר ָמָצא ּכְ ׁשֵ    ,ּכְ
ת  ָקה ּוְכִמּדַ יּנְ ּזִ י ֱאִליֶעֶזרׁשֶ    ."ַרּבִ

מּוֵאלְוָאַמר     :ׁשְ
ִנינוּ  ִחיָטה ׁשָ ית ׁשְ    .ּכֹוְתֵלי ּבֵ

ָלָמא ׁשְ ִחיָטה  :ִאי ַאְמָרת ּבִ ת ׁשְ ְתִחּלַ יר –ּבִ ּפִ    ,ׁשַ
א ִאי ַאְמָרת ִחיָטה  :ֶאּלָ סֹוף ׁשְ ָקהלֵ  -ּבְ ִחיָטה ִזיּנְ ת ׁשְ ְתִחּלַ ְלָמא ּבִ    !יחּוׁש ּדִ

  
ָעִדיף אִני ִזיּנּוק ּדְ    !ְוִדְלָמא ׁשַ

  
   ?!ּוִמי ָעִדיף

   :ְוָהְתַנן
י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָקה יּה ִאם ִזיּנְ ּיָ    !"ּדַ
  

ְמִליֵאל ן ּגַ ַרּבָ    ,ַקל ִמּדְ
ָנן ַרּבָ    .ְוָעִדיף ִמּדְ

  
   :ָרִביָנאָאַמר 

ר ִחיְלָקִאיי ָאַמר לִ  א ּבַ    :ַסּמָ
ּה  י ּבָ ַבר ַאּבּוְבָרםַאְקׁשֵ ָבר ַאּבּוְבָרםְוַאְמֵרי ָלּה  ֲאבּוהַּ ּדְ    :ֲאחּוהַּ ּדָ

ָנן ִמי ָעִדיף ַרּבָ    ?!ּוִמּדְ
ַנן    :ְוָהא ּתְ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ "
ס ַפְרּכֵ תְּ ָיד  ,ַעד ׁשֶ    ,אֹו ּבְ

   ."אֹו ְבֶרֶגל
ָנן ַאֵהָייא ַקְיימ    ?וּ ַרּבָ

ְמִליֵאלִאיֵליָמא ַאּדְ  ן ּגַ ֵעי ֵליּה  - ַרּבָ ָסה ִמיּבָ יְרכְּ ּפִ יָון ׁשֶ    !כֵּ
יָטא ַאּדְ  ׁשִ א ּפְ י ֱאִליֶעֶזרֶאּלָ    ?!"ַעד"ְוִאי ָעִדיף ַמאי  ,ַרּבִ

 רש"י
. אי אמר רב חסדא פירכוס שאמרו

ואי מפרש  שמעתי בסוף שחיטה
מאי סוף ששמעתי אמצע שחיטה 
היא והאי דקרי ליה סוף לאפוקי אם 
בתחלת שחיטה פירכסה כיון 
דבאמצע שחיטה לא פירכסה לא הוי 
לה חיותא כי האי אסיר משום 

   טילת שמה:
. דהאי סוף ששמעתי מא אמיא לה

   אמצע הוא:
. פשטה ולא החזירה דאמרין אימת

  פסולה:
. דלאחר זילכל היכי תיחי ותי

ששחטה לא תסגי בפשיטת יד בלא 
   כפיפה וחזרה בתמיה:

. דוקא א''ל רבא לעולם סוף שחיטה
ודקאמרת כל היכי תיחי ותיזיל 

   לאחר שחיטה שתפשוט ותחזיר:
. שאי אומר כל שאיה עושה כן

פשטה וחזרה לאחר שחיטה בידוע 
   כו':

. כלומר אפי' בתחלת שחיטה
שרה פירכסה בתחלת שחיטה דייה כ

אע''ג דהויא מסוכת כיון דמלאים 
כותלי בית השחיטה דם בידוע 

   שזיקה:
. דאמר זיוק הוי וכמידת ר''א

   פירכוס:
. להכי איצטריך ואמר שמואל כו'

לפרושי דכותלים דהכא לא הוו 
כותלים ממש אלא כותלי בית 
השחיטה דאי הוו כותלים ממש 
למחר הייו יכולים להבין אי האי 

תחלת שחיטה או זיוק הוה ב
באמצע שחיטה דאי הוה בתחלת 
שחיטה ימצא הזיוק למעלה בכותל 
דמחמת כח וחיות שהיה עדיין 
בבהמה זיקה למרחוק ואם ימצא 
הזיוק למטה בכותל בידוע 
שבאמצע שחיטה זיקה שלא היה 
בה כח כל כך לזק הדם למרחוק 
אבל השתא דאמר שמואל דהי 
כותלי לא הוו כותלי ממש אלא 

ותלי בית השחיטה לא מציו כ
למידע אי תחלת שחיטה זיקה או 
לאחר שחיטה ולהכי קאמר אי 
אמרת בשלמא כל כמה דפירכס 
   אפילו בתחלת שחיטה הוי פירכוס:

. דהא חזין למחר ע''י זיוק שפיר
   דפרכיס באורתא:

. באמצע שחיטה אלא אי אמרת
בעין מאן לימא לן למחר דזיוק 

ה הוה דלאורתא באמצע שחיט
   דלמא בתחלת שחיטה זיק:

. לעולם שאר פירכוסין לא ודלמא
הוו פירכוס אלא באמצע או בגמר 
שחיטה ושאי זיוק דעדיף חיותיה 
ופירכוס גדול הוא הלכך אפילו 

   בתחלת שחיטה זיקה שפיר דמי:
. ומדקתי דייה דייה אם זיקה

   מכלל דקיל:
. דבעי ביד וברגל קיל מדרבן גמליאל

   בשיהם:
   . דאמרי ביד או ברגל:ועדיף מדרבן

   . שם האיש:אבוברם
. זהו אבוברם אבוה בר אבוברם

עצמו ומכירין היו את הבן ולא את 
האב והיו קורין אותו על שם בו 

   שעשו את בו סימן לו:
. משמע דחמיר האי פירכוס עד

דרבן מהך דלעיל ואי דר''א עדיף 
מאי עד דרבן משמע דעדיף כיון 

להו למימר אלא ש''מ זיוק  מיבעי
קיל ואפ''ה סגיא ליה כי הוי בתחלת 

   שחיטה:
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   :ָאַמר ָרָבא

יְרּכּוס" ָאְמרּו  "ּפִ ִחיָטה -ׁשֶ סֹוף ׁשְ    .ּבְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
   ?ְמָנא ֲאִמיָנא ָלּה 

ַת     :ְנָיאּדְ
ב^ ׁשֹור""   לח,ב ָרט ְלִכְלַאִים - (ויקרא כב, כז) 164164164164"אֹו ֶכׂשֶ    .ּפְ

ָרט ְלִנְדֶמה - "אֹו ֵעז"    .ּפְ
ֵלד" י ִיּוָ ָרט ְליֹוֵצא דֹוֶפן - "ּכִ    .ּפְ
ְבַעת ָיִמים" ר ְזַמן - "ׁשִ ָרט ִלְמחּוסַּ    .ּפְ

ַחת ִאּמוֹ " ָרט ְלָיתֹום - "ּתַ    ."ּפְ
   ?ֵמיֵהיֵכי ּדָ  "ָיתֹום"ַהאי 

יּה ְוָהַדר ֵמָתה  יּה ִאּמֵ יִליְדּתֵ יֵחי ְוֵתיִזיל -ִאיֵליָמא ּדִ    ?!ְלעֹוָלם ּתֵ
יּה  ֵמָתה ְוָהַדר ְיִליְדּתֵ א ּדְ ֵלד"ִמ  –ֶאּלָ י ִיּוָ    !ַנְפָקא "ּכִ

יָטא ׁשִ א ּפְ יַרׁש ְלִמיָתה -ֶזה    :ֶאּלָ    ,ּפֵ
ים -ְוֶזה  יַרׁש ְלַחּיִ    .ּפֵ
ָלָמא ׁשְ ִאיְצְטִריְך ְקָרא ִלְמעּוֵטי :ִאי ַאְמָרת ּבִ סֹוף ֵליָדה ַהְיינּו ּדְ ִעיָנן ַחּיּוָתא ּבְ    ,ּבְ

א ִאי ַאְמָרת סֹוף ֵליָדה  :ֶאּלָ ִעיָנן ַחּיּוָתא ּבְ ה ֵליּה  -לֹא ּבְ ֵלד"ִמ  ?ָלּמָ י ִיּוָ    !ַנְפָקא "ּכִ
  

   :ָרָבאָאַמר 
י ָהא ַמְתִניָתא    :ִהְלְכָתא כִּ

ה" ּקָ ֵהָמה ּדַ    :ּבְ
ׁשְ  ּפָ סּוָלה –ָטה ָיָדּה ְולֹא ֶהְחִזיָרה ׁשֶ    .ּפְ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ָיד   :ּבַ    ,ּבְ
ֶרֶגל ָטה ְולֹא ָכְפָפה  :ֲאָבל ּבְ ׁשְ ין ּפָ    ,ּבֵ

ָטה  ין ָכְפָפה ְולֹא ָפׁשְ ָרה -ּבֵ ׁשֵ    .ּכְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ה  :ּבַ ַדּקָ    ,ּבְ

ה ַגסָּ    :ֲאָבל ּבְ
ין ּבְ  ָיד ּבֵ ין ּבְ    ,ֶרֶגלּבֵ

ָטה ְולֹא ָכְפָפה ׁשְ ין ּפָ    ,ּבֵ
ָטה  ׁשְ ְפָפה ְולֹא ּפָ ין ּכָ ָרה –ּבֵ ׁשֵ    .ּכְ

   :ְועֹוף
ּפוֹ  א ּגַ    ,ֲאִפיּלּו לֹא ִרְפֵרף ֶאּלָ

א ְזָנבֹו  ׁש ֶאּלָ ּכֵ ׁשְ יְרּכּוס -ְולֹא ּכִ    ."ֲהֵרי ֶזה ּפִ
  

ַמע ָלןַמאי  ַנְנִהי ?ָקא ַמׁשְ הּו ּתְ    !ּכּוּלְ
ּקָ " ֵהָמה ּדַ א הֹוָצַאת ֶנֶפׁש ּבְ ֵאיָנּה ֶאּלָ סּוָלה ׁשֶ ָטה ָיָדּה ְולֹא ֶהְחִזיָרה ּפְ ׁשְ ּפָ    ."ה ׁשֶ

   ,יןִא  –ָיד 
   .לֹא –ֶרֶגל 

ה  ּקָ    ,יןִא  –ּדַ
ה  ּסָ    .לֹא –ּגַ

ַנןעֹוף ִא  לֹא ּתְ   .יְצְטִריָכא ֵליּה ּדְ
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 רש"י
. סוף ממש בסוף שחיטה

שתפרכס בגמר שחיטה דתהוי 
  בה חיות אחר שחיטה:

. בן רחל ותייש פרט לכלאים
שפסול לקרבן ומרבויא דאו 

   דריש ליה:
. עז שילדה מתייש כמותה דמה

   ובה דומה לרחל:
שקרעוה . פרט ליוצא דופן

והוציאוה פעמים שמתה ופעמים 
   שחיה:

. שלא ז' ימים פרט למחוסר זמן
הגיע לז' ימים ואפילו אמו 

   קיימת:
. היה שעה אחת פרט תחת אמו

ליתום וה''ד האי יתום אילימא 
דילידתיה אמיה ולאחר שעה 
מתה לעולם תיחי בתמיה וכי 
לעולם צריכה לחיות והא תחת 

מר אמו קרין ביה והא ליכא למי
דאשמועין קרא שתחיה אמו כל 
ז' דתיא בת''כ ר' יוסי הגלילי 
אומר מה תלמוד לומר תחת אמו 
לפי שאמר ז' ימים יהיה עם 
אמו יכול כל ז' ת''ל תחת אמו אי 
תחת אמו יכול אפילו יצא ממה 
כשהיא מתה ת''ל עם אמו משמע 
ששיהם בעולם אחד שתהא 
קרויה אמו הא כיצד אפילו 

אמו שעה אחת והאי תקיימה לו 
תחת אמו משמע ליה לרבי יוסי 
הגלילי חליפי אמו שמתה אמו 

   והוא שאר במקומה:
. הייו אלא דמתה והדר ילידתיה

יוצא דופן דכל שקרעוה והוציאו 
את ולדה בין מתה ובין חיה הוי 

   יוצא דופן:
. אמו כלומר זה פירש למיתה

בשעת מיתתה ילדה דרך הרחם 
ן חיות עד ואשמועין קרא דבעי

גמר לידה ולאחר לידה מעט ואי 
לא ה''ל יתום דעל כרחיה האי 
תחת אמו למעוטי חיה באמצע 

   לידה ומתה בגמר לידה אתי:
. אחר סוף אי אמרת בשלמא

לידה אשמועין דבעין חיותא 
שיצא כולו מחיים ולמעוטי מתה 

   בגמר לידה:
. דלא אימעיט ליה מתה הייו

ליוצא בסוף לידה מכי יולד פרט 
דופן דהאי מי לאו יוצא דופן 

   הוא כי מתה בגמר לידה:
אלא אי אמרת לא בעין חיותא 

. וקרא למעוטי מתה בסוף לידה
   באמצע לידה אתא:

. למה לי קרא מכי יולד פקא
דאכתי ה''ל יוצא דופן אלא ש''מ 
כל מלתא דבעו בה רבן חיותא 

   בעין שיהא חיות בגמר דיליה:
היא דדרכה  . אם מסוכתפסולה

   לעשות כן בהוצאת פש:
. לאו אורחה בהכי וחיותא גסה

   הוא:
   . בציר מכשכוש:ריפרוף

. לשון קושיא הוא כולהו תהו
כלומר למה ליה לרבה 
לאשמועין דהלכתא הכי הא 

  סתם מתיתין היא:
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            לט, אלט, אלט, אלט, א    ––––    לח, בלח, בלח, בלח, ב .35
    ַמְתִניִתין

ֹוֵחט ְלעֹוֵבד ּכֹוָכִבי ָרהׁשְ  - םַהׁשּ ׁשֵ    .ִחיָטתֹו ּכְ
י ֱאִליֶעֶזרוְ     .ּפֹוֵסל ַרּבִ

י ֱאִליֶעֶזרָאַמר     :ַרּבִ
ּה  ּלָ ֵבד ׁשֶ ָחָטּה ֶלֱאכֹול ְלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ֵמָחֵצר ּכָ סּוָלה –ֲאִפיּלּו ׁשְ    ,ּפְ

ֶבת עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ָתם ַמֲחׁשֶ סְּ    .ׁשֶ
י יֹוֵסיָאַמר     :ַרּבִ

ָבִרים ֹוֶמרַקל ָוח    :ַהּדְ
ין  ׁשִ מּוְקּדָ ָבה ּפֹוֶסֶלת ּבְ ֲחׁשָ ַהּמַ א ַאַחר ָהעֹוֵבד -ּוַמה ְבָמקֹום ׁשֶ    ,ֵאין ַהּכֹל הֹוֵלְך ֶאּלָ

ין  חּוּלִ ָבה ּפֹוֶסֶלת ּבְ ֵאין ַמֲחׁשָ ֹוֵחט -ָמקֹום ׁשֶ א ַאַחר ַהׁשּ ּלֹא ְיֵהא ַהּכֹל הֹוֵלְך ֶאּלָ ין ׁשֶ   .ֵאינֹו ּדִ
  

ָמָרא    ּגְ

י יֹוֵסיַהנֵּ  ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ ַרּבִ ֵאי ִאית ְלהּו ּדְ ּנָ    ,י ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

י יֹוֵסיָאַמר " ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ    :ַרּבִ
ִלין ָעִלים ְמַפּגְ ַהּבְ י ׁשֶ ַמְעתִּ    ."ׁשָ

אִמיהּו  א ַקּמָ ּנָ יב    :ָסַבר ּתַ ָחׁשִ ְמִעיֵניּה ּדְ    ,יןִא  –ִאי ׁשַ
   ,לֹא   –ִאי לֹא 

ם  ֶבת עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ְסּתַ    .לֹא ַאְמִריָנן -ַמֲחׁשֶ
י ֱאִליֶעֶזרוְ     :ָסַבר ַרּבִ

יב  ָחׁשִ ְמִעיֵניּה ּדְ לֹא ׁשַ ב ּדְ ֶבת עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ַאְמִריָנן -ַאף ַעל ּגַ    .ְסַתם ַמֲחׁשֶ
י יֹוֵסי ְלֵמיַמר יבַאף ַעל    :ְוָאָתא ַרּבִ ָחׁשִ ְמִעיֵניּה ּדְ ׁשַ ב ּדְ    ,ּגַ

ב ְוֶזה עֹוֵבד  ֵ    .לֹא ַאְמִריָנן -ֶזה ְמַחׁשּ
  

ַאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ
  

ִליֵגי יב ּפְ ָחׁשִ ְמִעיֵניּה ּדְ ְדׁשַ    ,ּבִ
א א ַקּמָ ּנָ ב ְוֶזה עֹוֵבד :ָסַבר ּתַ ֵ י ַאְמִריָנן ֶזה ְמַחׁשּ ְפִנים    - כִּ י ּבִ י ִמיּלֵ    ,ַהּנֵ

חּוץ     .לֹא   –ֲאָבל ּבַ
ִנים                       לט,א    .לֹא ַיְלִפיָנן^ חּוץ ִמּפְ

י ֱאִליֶעֶזר ְלֵמיַמר ִנים :ְוָאָתא ַרּבִ    .ַיְלִפיָנן חּוץ ִמּפְ
י יֹוֵסי ְלֵמיַמר י   :ְוָאָתא ַרּבִ ְפִנים ַנּמִ    ,ֲאִפיּלּו ּבִ

ב ְוֶזה עֹוֵבד  ֵ    .לֹא ַאְמִריָנן -ֶזה ְמַחׁשּ
  
  

 רש"י
  מתי' 

. דכיון דבהמה ורבי אליעזר פוסל
דעובד כוכבים היא אע''ג דישראל 

היא ביה מחשבת עובד קשחיט מ
כוכבים דסתם מחשבתו לעבודת 

   כוכבים:
. טרפשא דכבדא איברר''ש חצר כבד

   בלע''ז:
. דלא אמר רבי יוסי קל וחומר

מהיא בה מחשבת בעלים הואיל 
   וישראל שחיט לה:

. ומה במקום שמחשבה פוסלת
 (ויקרא ז) דהייו במוקדשין כדכתיב

לא יחשב קרי ביה לא יחשב לאוכלה 
ם השלישי כי פגול יהיה והכי ביו

   :(דף כט:) מפרש בזבחים
. אין הכל הולך אלא אחר העובד

דכתיב המקריב לא יחשב אבל 
בעלים לא פסלי במחשבתן כי 

   מקריב לה כהן:
. כגון מקום שאין המחשבה פוסלת

בחולין כלומר חולין שאין המחשבה 
פוסלת בהם ובגמרא מפרש מאי 
 קאמר דהא מחשבת עבודת כוכבים
פסלה בהו דהא זבחי מתים איקרו 
מה מת אסור בהאה אף תקרובת 

   עבודת כוכבים אסורה בהאה:
  

  גמ' 
. תא קמא ורבי אליעזר והי תאי

אית להו דר''א בר' יוסי. כלומר 
דטעמיה דתא קמא דמכשר לאו 
משום דאין מחשבה הולכת אלא 
אחר העובד דא''כ הייו ר' יוסי אלא 

הו טעמיה כר''א בר''י סבירא ל
   מפרש ואזיל:

   . מרבותי:שמעתי
. וטעמא מפרש שהבעלים מפגלין

בסופו  (דף מז.) בזבחים בפרק ב''ש
דכתיב והקריב המקריב וגו' אלמא 
בעלים קרי מקריב הלכך איתהו 
בכלל המקריב לא יחשב אם חשבו 
על שחיטת כהן או על זריקתו ע''מ 

   לאכול חוץ לזמו הוי פיגול:
   דמכשר:. מיהו תא קמא

. לעובד סבר אי הוה שמעייה
כוכבים דחשיב על שחיטת ישראל 
ואמר שחיטת בהמה זו לעבודת 
כוכבים תהא אסורה דמהיא 
מחשבת בעלים כר' אליעזר בר' יוסי 
ואי לא שמעייה דחשיב סתם 
מחשבת עובד כוכבים לעבודת 

   כוכבים לא אמרין:
. משום שחיטת פים קט זה עובד

ן ס''ל לר' יוסי לה דאפילו בקרב
דאין הבעלים מפגלין ורבי יוסי פליג 

   אתא קמא וארבי אליעזר:
. איכא דאמרי אפילו בדשמעייה

לעובד כוכבים דחשיב פליגי רבן 
עליה דר''א ואית להו לתרוייהו 
בעלים מפגלין בקרבן כר' אליעזר 

   בר' יוסי וגבי חולין פליגי:
. מחשבת עבודת כוכבים חוץ מפים

  ממחשבת פיגול בקרבן:בחולין 
. למימר בעלים אוסרין לא ילפין

זבחי  (תהלים קו)אלא כדכתיב קרא 
מתים שזבח לעבודת כוכבים 

 (במדבר טו) דבפים הוא דכתיב
והקריב המקריב דבעלים קרי 

   מקריב אבל בחוץ לא אמרין הכי:
. במה מציו ור''א סבר ילפין

דבעלים פוסלים במחשבת עבודת 
ין ואפילו אחר שוחט כוכבים בחול

וגבי עובד כוכבים אפילו בסתמא 
דסתם מחשבת עובד כוכבים 

   לעבודת כוכבים:
. זה מחשב וזה עובד לא אמרין

דהמקריב לא יחשב מקריב ממש 
  קאמר:
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 רש"י
. ודאשחטה לזרוק דמה לעבודת כוכבים

לשם עבודת כוכבים שהיה בדעתו לעובדה 
בשחיטה זו דברי הכל אסורה דהא זבחי 

תים הוא אלא בשלא היה מתכוין להיות מ
שחיטה זו עבודה לעבודת כוכבים אלא 
שחטה לעצמו ע''מ שיעבוד העבודת כוכבים 

   בזריקת דמה או בהקטר חלבה:
   . אסורה בהאה:פסולה

. כשחישב בשעת מחשבין מעבודה לעבודה
עבודה זו על עבודה אחרת כגון שחישב 
בשחיטה על הזריקה הויא מחשבה לגבי 

   דת כוכבים:עבו
   . איסור עבודת כוכבים:דגמרין חוץ

. ממחשבת פיגול של פים שהשוחט מפים
ע''מ לזרוק דם למחר או להקטיר אימורין 

   למחר זהו עיקר פיגול:
. בחטאת מיירי דכל שאר שחטה לשמה

זבחים כשרין שלא לשמן אבל חטאת 
ששחטה שלא לשמה פסולה וכן פסח 

טאת ששחט שלא לשמו ואם שחט הח
   לשמה לזרוק דמה שלא לשמה:

. דגמרין מחשבת רבי יוחן אמר פסולה
פסול שלא לשמה ממחשבת פיגול דעיקרו 

   מעבודה לעבודה:
. לאשמועין בתרווייהו מחלוקת וצריכא

   דרבי יוחן ור''ש:
. מילתא קמייתא דהשוחט דאי איתמר בהא

   את הבהמה:
   . דאין מחשבין:בהא קאמר ר''ל

פסול דחטאת שלא לשמה . פים מפים
   מפיגול:

. אלא זביחה דעבודת כוכבים דמיתסרא
(דף לב:)  בהאה כדאמרין במסכת עבודה זרה

תקרובת עבודת כוכבים מיקרי זבחי מתים 
כדכתיב ויאכלו זבחי מתים מה מת אסור 
בהאה אף תקרובת עבודת כוכבים אסורה 
בהאה ומת גופיה מלן דאסור בהאה 

כאן ותמת שם מרים  אתיא שם שם אמר
ואמר להלן גבי עגלה ערופה וערפו שם את 
העגלה מה עגלה ערופה אסורה בהאה 
כדאמר שם תהא קבורתה אף מת אסור 
בהאה ומה מת אסור בהאה ומטמא באהל 

   אף תקרובת עבודת כוכבים מי:
. האי אין מחשבה פוסלת אלא פשיטא

   בחולין מעבודה לעבודה קאמר:
. כדפרישית מוקדשיןשמחשבה פוסלת ב

   דעיקר פיגול מעבודה לעבודה הוא:
. אם אמר שחיטה אלא באותה עבודה בלבד

   עצמה לעבודת כוכבים:
. דקתי מחשבה פים קשיא לריש לקיש

פוסלת במוקדשין ולא קתי מפגלת ש''מ 
בשאר פסולי פים מי כגון זריקת דם 

   וחטאת שלא לשמה קתי דמחשבין:
י הכא בחולין ןחוץ קשיא לרבי יוחדקת .

   אין מחשבה פוסלת מעבודה לעבודה:
. דאיכא בשלמא פים לר''ל לא קשיא

למימר מקמי דשמעה להך מתיתין מרבי 
יוחן רביה הוה פליג אסברא דרביה ואמר 
מסתברא דלא ילפין ולבתר דשמעה להך 
מתיתין מרבי יוחן רביה וידע דלאו סברא 

וא דגמרין דרבי יוחן רביה אלא מתיתא ה
פסול מפיגול איכא למימר דהדר ביה להכי 
קט רבי יוחן משום דרביה הוה ואגמריה 
משה וברייתא. ל''א לבתר דשמעה לרבי 
יוחן רביה דפליג עליה ואמר מחשבין איכא 

   למימר דהדר ביה:
. הא דקתי אין מחשבה בארבע עבודות

פוסלת בחולין לאו מעבודה לעבודה קאמר 
  בודות קאמר:אלא בארבע ע

. מוקדשין שפסלין במחשבה וה''ק ומה
בארבע עבודות שחיטה וקבלה זריקה 
והולכה באיזו מאלו שחישב ע''מ לאכול מן 
הזבח חוץ לזמו פיגול הוא אין מחשבה 

  הולכת אלא אחר העובד:
. לעין עבודת כוכבים שאין מחשבה חולין

פוסלת בהן בד' עבודות אלא בשים בשחיטה 
זובח  (שמות כב) י הוא דכתיבןובזריקה דה

(תהלים לאלהים יחרם בל אסיך סכיהם מדם 

אבל קבלה והולכה לא כתיב בהו טז) 
והקטרה אע''ג דשייכא בעבודת כוכבים 
מיהו לאו עבודה היא לאפסודי בהמה משום 
הקטר חלבה לעבודת כוכבים היכא דלא 
שחטה ולא זרק דמה לעבודת כוכבים דהא 

פסיל קרבן אם חישב על אפילו בפים לא מ
  אכילת בשר בשעת הקטר חלבים:

            בבבב----לט, אלט, אלט, אלט, א .36
ַמר    :ִאּתְ

ָמּה ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִביםַה  ֵהָמה ִלְזרֹוק ּדָ ֹוֵחט ֶאת ַהּבְ ּה ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ,ׁשּ    :ּוְלַהְקִטיר ֶחְלּבָ
י יֹוָחָנן סּוָלה :ָאַמר ַרּבִ    .ּפְ

ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֶרת :ָאַמר ַרּבִ    .מּוּתֶ
  
י יֹוָחָנן" סּוָלה :ָאַמר ַרּבִ ִבין ֵמֲעבֹוָדה  - "ּפְ ְ    ,ַלֲעבֹוָדה ְמַחׁשּ

ִנים    .ְוַיְלִפיָנן חּוץ ִמּפְ
ֶרת :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש " ִבין ֵמֲעבֹוָדה ַלֲעבֹוָדה   - "מּוּתֶ ְ    ,ֵאין ְמַחׁשּ

ִנים ְמִריָנן חּוץ ִמּפְ    .ְולֹא ּגַ
  

   ,ְוַאְזּדּו ְלַטְעַמְייהוּ 
ַמר ִאּתְ    :ּדְ

ָמּה  ָחָטּה ִלׁשְ ָמּה  ,ׁשְ ּלֹא ִלׁשְ ָמּה ׁשֶ    :ִלְזרֹוק ּדָ
י יֹוָחָנן סּוָלה :ָאַמר ַרּבִ    .ּפְ

ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָרה :ָאַמר ַרּבִ ׁשֵ    .כְּ
  
י יֹוָחָנן" סּוָלה :ָאַמר ַרּבִ ִבין ֵמֲעבֹוָדה ַלֲעבֹוָדה  - "ּפְ ְ    ,ְמַחׁשּ

יּגּול ֶבת ּפִ ְחׁשֶ    .ְוַגְמִריָנן ִמּמַ
ן ָלִקיׁש " ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָרה :ָאַמר ַרּבִ ׁשֵ ִבין ֵמֲעבֹוָדה ַלֲעבֹוָדהֵאין  - "כְּ ְ    ,ְמַחׁשּ

יּגּול ֶבת ּפִ ֲחׁשֶ ְמִריָנן ִמּמַ    .ְולֹא ּגַ
  

   ,ּוְצִריָכא
ָהא  ַמר ּבְ ִאי ִאיּתְ ִנים לֹא ַיְלִפיָנן -ּדְ חּוץ ִמּפְ ּום ּדְ ן ָלִקיׁש ִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָהא ָקָאַמר ַרּבִ    ,ּבְ
ִנים  ִנים ִמּפְ י יֹוָחָנןֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה  -ֲאָבל ּפְ    .ְלַרּבִ

ַהְך  ַמר ּבְ י יֹוָחָנן -ְוִאי ִאּתְ ַהִהיא ָקָאַמר ַרּבִ    ,ּבְ
ָהא  ן ָלִקיׁש  -ֲאָבל ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    .ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה ְלַרּבִ

   .ְצִריָכא
  

תֵמִתיב  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
י יֹוֵסיָאַמר "    :ַרּבִ

ָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר    ,ַהּדְ
ְח  ּמַ ָמקֹום ׁשֶ ָבה ּפֹוֶסֶלתּוַמה ּבְ ין  ,ׁשָ ׁשִ מּוְקּדָ א ַאַחר ָהעֹוֵבד -ּבְ    ,ֵאין ַהּכֹל הֹוֵלְך ֶאּלָ

ין  חּוּלִ ָבה ּפֹוֶסֶלת ּבְ ֵאין ַמֲחׁשָ ֹוֵחט -ָמקֹום ׁשֶ א ַאַחר ַהׁשּ ּלֹא ְיֵהא ַהּכֹל הֹוֵלְך ֶאּלָ ין ׁשֶ    !"ֵאינֹו ּדִ
  

ין"ַמאי  חּוּלִ ָבה ּפֹוֶסֶלת ּבְ    ?"ֵאין ַמֲחׁשָ
ָלל  :אִאיֵליָמ  ְסָלה כְּ לֹא ּפָ ַחת ָלּה  -ּדְ כַּ ְסָרא ֵהיֵכי ַמׁשְ ִמיּתְ ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּדְ א ְזִביָחה ּדַ    ?ֶאּלָ

יָטא ֵמֲעבֹוָדה ַלֲעבֹוָדה ׁשִ א ּפְ    ,ֶאּלָ
   :ָהִכי ָקָאַמרוְ 

ין ֵמֲעבֹוָדה ַלֲעבֹוָדה  ׁשִ מּוְקּדָ ָבה ּפֹוֶסֶלת ּבְ ֲחׁשָ ּמַ ָמקֹום ׁשֶ א ַאַחר ָהעֹוֵבדֵאין  -ּוַמה ּבְ    ,ַהּכֹל הֹוֵלְך ֶאּלָ
אֹוָתּה ֲעבֹוָדה  א ּבְ ין ֵמֲעבֹוָדה ַלֲעבֹוָדה ֶאּלָ חּוּלִ ָבה ּפֹוֶסֶלת ּבְ ֵאין ַמֲחׁשָ    –ָמקֹום ׁשֶ

ֹוֵחט א ַאַחר ַהׁשּ ּלֹא ְיֵהא ַהּכֹל הֹוֵלְך ֶאּלָ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ
  

ִנים  ן ָלִק  -ּפְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָיא ְלַרּבִ    !יׁש ַקׁשְ
י יֹוָחָנן -חּוץ  ָיא ְלַרּבִ    !ַקׁשְ

  
ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִנים ְלַרּבִ ָלָמא ּפְ ׁשְ ָיא –ּבִ    :לֹא ַקׁשְ

י יֹוָחָנן -ָהא  ְמָעּה ֵמַרּבִ ׁשָ י ּדְ ּמֵ    ,ִמּקַ
י יֹוָחָנן -ָהא  ְמָעּה ֵמַרּבִ ׁשָ    .ְלָבַתר ּדְ

א חּוץ  י יֹוָחָנן -ֶאּלָ ָיא ְלַרּבִ    !ַקׁשְ
  

ע ֲעבֹודֹות ,מֹוִתיב ָלּה ְוהּוא ְמָפֵרק ָלּה  הּוא ַאְרּבַ    ,ּבְ
   :ָהִכי ָקָאַמרוְ 

ע ֲעבֹודֹות  ַאְרּבַ ין ּבְ ׁשִ מּוְקּדָ ָבה ּפֹוֶסֶלת ּבְ ְחׁשָ ּמַ ָמקֹום ׁשֶ א ַאַחר ָהעֹוֵבד -ּוַמה ּבְ    ,ֵאין ַהּכֹל הֹוֵלְך ֶאּלָ
ין   ,בלט חּוּלִ ָבה ּפֹוֶסֶלת ּבְ ֵאין ַמֲחׁשָ י ֲעבֹודֹות  ,ָמקֹום ׁשֶ ּתֵ ׁשְ א ּבִ ֹוֵחט -ֶאּלָ א ַאַחר ַהׁשּ ּלֹא ְיֵהא ַהּכֹל הֹוֵלְך ֶאּלָ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ
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י יֹוָחָנן ַרּבִ וֵתיּה ּדְ ּוָ ְנָיא כַּ    :ּתַ
ֵהָמה" ֹוֵחט ֶאת ַהּבְ ָמּה ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים  ַהׁשּ    ,ִלְזרֹוק ּדָ

ּה ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִב     .ֲהֵרי ֵאּלּו ִזְבֵחי ֵמִתים -ים ּוְלַהְקִטיר ֶחְלּבָ
ָחָטּה  ךְ ׁשְ ב ָעֶליָה  ְוַאַחר ּכָ ֵ ֵקיָסִרי   -ִחיׁשּ ה ּבְ    ,ֶזה ָהָיה ַמֲעׂשֶ

ר ּה לֹא ִאיּסּור ְולֹא ֶהיתֵּ    ."ְולֹא ָאְמרּו ּבָ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ּה ִאיּסּור ָנן - לֹא ָאְמרּו ּבָ ַרּבָ בֹוָדן ּדְ ּום כְּ    ,ִמׁשּ

י ֱאִליֶעֶזר -ר לֹא ֶהיּתֵ  ַרּבִ בֹודֹו ּדְ ּום כְּ    .ִמׁשּ
  

אי ְלָמא ?ִמּמַ יב :ּדִ ָחׁשִ ַמְעָנא ּדְ לֹא ׁשָ א ּדְ ָנן ָהָתם ֶאּלָ אן לֹא ָקַאְמֵרי ַרּבָ    ,ַעד כָּ
יב  ָחׁשִ ַמְעָנא ּדְ ׁשָ תוֹ  -ֲאָבל ָהָכא ּדְ ִחּלָ    !הֹוִכיַח סֹופֹו ַעל ּתְ

  
י אן ,ִאי ַנּמִ י עֹוֵבד ּכֹוָכִבים י ֱאִליֶעֶזרַרּבִ לֹא ָקָאַמר  ַעד כָּ ּבֵ א ּגַ    ,ָהָתם ֶאּלָ

ֶבת עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ְסַתם ַמְחׁשֶ    ,ּדִ
ָרֵאל  תוֹ " –ֲאָבל ִיׂשְ ִחּלָ    !לֹא ַאְמִריָנן "הֹוִכיַח סֹופֹו ַעל ּתְ

  
א ָאַמר  יְזִביֶאּלָ    :ַרב ׁשִ

בוֹ  ּום כְּ ר ִמׁשּ ּה ֶהיּתֵ ְמִליֵאלדֹו ּדְ לֹא ָאְמרּו ּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    .ַרּבָ
  

ְמִליֵאלֵהי  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    ?ַרּבָ
  

ְמִליֵאלִאיֵליָמא  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ין ַרּבָ ִגיּטִ    ,ּדְ
ְתַנן    :ּדִ

ָאַמר" ִריא ׁשֶ י" :ַהּבָ תִּ ט ְלִאׁשְ ְתבּו ּגֵ ּה  - "ּכִ ֵחק ּבָ    .ָרָצה ְלׂשַ
ָאַמ  ָבִריא ׁשֶ ה ּבְ ג ְוָנַפל ּוֵמת" :רּוַמֲעׂשֶ י ְוָעָלה ַלּגַ תִּ ט ְלִאׁשְ ְתבּו ּגֵ    ",ּכִ

ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :ַרּבָ
טֲהֵרי ֶזה  -ִאם ֵמַעְצמֹו ָנַפל     ,ּגֵ
ַחּתּו  ט -ְוִאם ָהרּוַח ּדָ    ."ֵאינֹו ּגֵ

ּה  ה ִלְסּתֹור :ַוֲהִויָנן ּבָ    ?!ַמֲעׂשֶ
ָרא ְוָהֵכי ָק  ֵניַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ    :ּתָ

תֹו " ִחּלָ ט ֲהֵרי ֶזה -ִאם הֹוִכיַח סֹופֹו ַעל ּתְ    .ּגֵ
ָאַמר ָבִריא ׁשֶ י ּבְ ה ַנּמִ י" :ּוַמֲעׂשֶ ּתִ ט ְלִאׁשְ ְתבּו ּגֵ ג ְוָנַפל ּוֵמת "כִּ    ,ְוָעָלה ַלּגַ

ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :ַרּבָ
ט ֲהֵרי ֶזה -ִאם ֵמַעְצמֹו ָנַפל     ,ּגֵ

ַחּתּו ְוִאם ָהרּוַח  ט - ּדָ    ".ֵאינֹו ּגֵ
  

אִני ָהָתם ָקָאַמר ,ְוִדְלָמא ׁשַ ְתבוּ " :ּדְ    "!כִּ
  

א ָאַמר     :ָרִביָנאֶאּלָ
בֹודֹו ּדְ  ּום כְּ ְמִליֵאלִמׁשּ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ָהָכא ַרּבָ    ,ּדְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ֶהן ֲעָבִדים" ה ,ַהּכֹוֵתב ְנָכָסיו ַלֲאֵחִרים ְוָהיּו ּבָ ֶהן" :ְוָאַמר ַהּלָ י ּבָ    ",ִאי ֶאְפׁשִ

ִני ְתרּוָמה -ּכֵֹהן  ,ִאם ָהָיה ַרּבֹו ׁשֵ    .ֲהֵרי ֵאּלּו אֹוְכִלין ּבִ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ

ה ָאַמר ַהּלָ יָון ׁשֶ ֶהן" :ּכֵ י ּבָ ין - "ִאי ֶאְפׁשִ ֶהן יֹוְרׁשִ ָבר ָזכּו ּבָ    ."ּכְ
ּה  אְל  :ַוֲהִויָנן ּבָ א ַקּמָ ּנָ    ?!ֲאִפיּלּו עֹוֵמד ְוצֹוֵוַח  ּתַ

  
הָאַמר  יָמא  ַרּבָ י יֹוָחָנןְוִאיּתֵ    :ַרּבִ

ָרא  צֹוֵוַח ֵמִעיּקָ י ַעְלָמא -ּבְ כּוּלֵ ִליֵגי ּדְ לֹא ָקָנה לֹא ּפְ    .ּדְ
ׁשֹוֵתק ּוַבּסֹוף צֹוֵוַח  י ַעְלָמא -ּבְ כּוּלֵ ָקָנה ּדְ ִליֵגי ּדְ    .לֹא ּפְ

ִליֵגי  י ּפְ ה לוֹ    -כִּ יכָּ ּזִ    ,ַאֵחר ַעל ְיֵדי ׁשֶ
ַתק ּוְלַבּסֹוף ָצַווח    ,ְוׁשָ

א א ַקּמָ ּנָ ִתיק ָקַנְנהוּ  :ָסַבר ּתַ ׁשָ יּה  ,ִמּדְ ָקא ָצַווח ִמיֲהַדר ָקא ֲהַדר ּבֵ    .ְוַהאי ּדְ
ְמִליֵאלוְ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ תוֹ    :ָסַבר ַרּבָ ִחיּלָ    ,הֹוִכיַח סֹופֹו ַעל ּתְ

ָרא  לֹא ָצַווח ֵמִעיּקָ אי ֶאְצַווחְוָהא ּדְ י לֹא ָאֵתי ְלָיֵדיּה ַאּמַ  ?ָסַבר כִּ

 רש"י
. לזרוק דמה ואח''כ חישב עליה
   או להקטיר חלבה:
. דאמרי לא משום כבודן דרבן

אמרין סתם מחשבת עובד 
כוכבים לעבודת כוכבים והאי 
מי אף על גב דאיגלאי מילתא 
דמומר הוא לא אמרין מסתמא 
כי שחטה ברישא להכי שחטה 

מחשבתו לעבודת כוכבים דסתם 
  לא אמרין:

. לא אלא דלא שמעיא דחשיב
   בתחלה ולא בסוף:

. דבשעת אלא גבי עובד כוכבים
שחיטה בחזקת עובד כוכבים 

   הוה:
. כיון דהוי בחזקתו אבל ישראל

   בשעת שחיטה:
. דדלמא הוכיח סופו לא אמרין

אחר השחיטה כס בו יצה''ר 
   והמיר דתו:

ח סופו על . דאמר הוכידרשב''ג
   תחלתו:

. הבריא שאמר כתבו גט לאשתי
   ולא אמר כתבו ותו והלך לו:

. שלא תפציר בו רצה לשחק בה
לתת לה גט לפוטרה מיבם אם 
ימות והפליגה בדברים ואין אלו 
עשין שלוחו לגרש דהא לא אמר 
תו להכי קט בריא דאילו 
מסוכן קיימא לן הלכה כר''ש 

דתן שזורי דאמר כותבין וותין 
(גיטין דף סה:) בראשוה היו 
אומרים היוצא בקולר ואמר 
כתבו גט לאשתי אע''פ שלא אמר 
תו הרי אלו כותבים וותים 
שמפי שהיה בהול על מיתתו לא 
הספיק לגמור דבריו וחזרו לומר 
אף המפרש והיוצא בשיירא ר''ש 
שזורי אומר אף המסוכן וא''ר 

   חאל הלכה כר''ש שזורי:
. וכבר כתבו ותו ופל ומת

   העדים גט לאשתו:
. ודאי מתחלה אם מעצמו פל

היה דעתו לעלות וליפול וה''ל 
   בהול כמסוכן:
. הא אמרת רישא מעשה לסתור

רצה לשחק בה ולא תת חילוק 
   בדבר:

. דקאמר ודילמא שאי התם
ברישא כתבו ואיכא קצת הוכחה 
בתחלה ופילתו גלויי מילתא 

ברישא בעלמא הוא דהאי דאמר 
   כתבו ע''מ ליתן קאמר:

   . זה שיתו לו:ואמר הלה
   . אין רצוי:אי אפשי

. זה האומר אם היה רבו שי כהן
אי אפשי בהן על כרחו שלו הן 
ויאכלו בתרומה ולקמיה פריך 

   ואפילו עומד וצווח:
. כבר זכו בהן יורשי ראשון

   שהוא ישראל:
. בתמיה והיכן אפילו עומד וצווח

   תה בעל כרחו:מציו מקבל מ
   . וקבל השטר:בשותק

. שמסר שטר שזיכה לו ע''י אחר
המתה לאחר בפיו ואמר לו 

  זכה בשטר זה לשם פלוי:
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מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ

י יֹוֵסי ַרּבִ    .ֲהָלָכה כְּ
  

ָאתּו ְלִציקּוְנָיא יֵעי ּדְ    ,ַהְנהּו ַטּיָ
ָרֵאל ֵחי ִיׂשְ יְכֵרי ְלַטּבְ    ,ָיִהיב ּדִ

א    :ָאְמרּו ְלהוּ  ָמא ְוַתְרּבָ    ,ְלִדיָדן –ּדָ
ָרא ַמ  ָכא ּוִביׂשְ    .ְלִדיְדכוּ  –ׁשְ

ְלֵחּה  ר ַרב ַמְתָנהׁשָ יּה ּדְ  ַרב טּוִבי ּבַ ְווָנא ַמאי :ַרב יֹוֵסףְלַקּמֵ י ַהאי ּגַ    ?כִּ
ַלח ֵליּה  י ְיהּוָדהָהִכי ָאַמר  :ׁשָ מּוֵאלָאַמר  ַרּבִ    :ׁשְ

י יֹוֵסי ַרּבִ    .ֲהָלָכה כְּ
  

ַרב ַאְויָ ָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ יְל  אַרב ַאָחא ּבְ ִ    :ַרב ַאׁשּ
י ֱאִליֶעֶזרלְ  ָרֵאל  ,ַרּבִ ח ִיׂשְ    ?ַמאי –ָיִהיב ֵליּה זּוָזא ְלַטּבָ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
לֹא ָמֵצי ַמְדֵחי ֵליּה  ,ֲחִזיָנן    ,ָאסּור –ִאי ִאיִניׁש ַאְלָמא הּוא ּדְ
יְך ְוַהרְוִאי    .לֹא ָאַמר ֵליּה ֵריׁשֵ

  
  

 רש"י
. דאין הכל הולך אלא כרבי יוסי

אחר השוחטו ואפילו שמעייה 
   דחשיב לא פסול:

. ישמעאלים ואין אוכלין טייעי
אלא בשר שחוטה ואפילו היא 

אותה מתה מאליה שוחט 
   לאוכלה וכן דרכן:

   . אילים:דיכרי
. לעבודת דמא ותרבא לדידן

כוכבים דמתוך שהיו טרודים 
בעסקיהן היו ותין לטבחי 

   ישראל לשחוט ולהפשיט:
   . ומותרין:כרבי יוסי

. דאמר מחשבת עובד לר''א
כוכבים לעבודת כוכבים פוסלת 
שחיטת ישראל אפילו אין לו בה 

   אלא דבר מועט:
. עובד כוכבים זוזא יהיב ליה

לטבח ישראל בשביל בשר ואמר 
לו כשתשחוט בהמתך תן לי 
בדיר זה בשר מי מיתסר (כו') 
בהמה בהכי מי אמרין כי אמר 
רבי אליעזר היכא דהואי בהמה 
בשותפות מכי זבוה מעיקרא או 
שהיתה כולה של עובד כוכבים 
ותה לישראל חוץ מחצר כבד 
 שלה אבל כי האי גווא לא או

   דלמא לא שא:
. האי עובד אי אייש אלמא

כוכבים ולא מצי האי ישראל 
לדחוייה אם היה רוצה להחזיר 
לו דיר שלו אישתכח דקייה 

   גמורה היא:
. הרי ואי לא מצי א''ל רישך והר

ראשך והרי הר הכה זה על זה או 
קבל דיר שלך וכיון דמצי לדחויי 
ואשתכח דכי שחיט ישראל לאו 

כוכבים קשחיט  אדעתא דעובד
ואיו עשה שלוחו על כרחו 
דמימר אמר האי ישראל אי 
בעיא מהדרא ליה זוזיה הילכך 
שריא ואי בעי יהיב ליה ואע''ג 
דקי''ל (בכורות דף יג.) מעות 
העובד כוכבים קוות ויש לו חלק 
בה מיהו ישראל כי שחיט מסלק 
ליה לעובד כוכבים ואיו עשה 
שלוחו דא''ל לא לעוותי 

יתפתיך אבל באייש אלמא על ש
כרחו שחיטה אף בשבילו היא 

  ועובד כוכבים מחשב עליה:
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   ַמְתִניִתין 

וֹ  ם ָהִרים  :ֵחטַהׁשּ    ,ְלׁשֵ
ָבעֹות ם ּגְ    ,ְלׁשֵ

ים ם ַיּמִ    ,ְלׁשֵ
ם ְנָהרֹות    ,ְלׁשֵ

רֹות  ם ִמְדּבָ סּוָלה -ְלׁשֵ ִחיָטתֹו ּפְ   .ׁשְ
ין   ,אמ ַסּכִ ַנִים אֹוֲחִזין ּבְ ל ֵאּלוּ    :ְוׁשֹוֲחִטין ,ׁשְ ם ֶאָחד ִמּכָ    ,ֶאָחד ְלׁשֵ

ר  ׁשֵ ָבר ּכָ ם ּדָ סּוָל  -ְוֶאָחד ְלׁשֵ ִחיָטתֹו ּפְ   .הׁשְ
  

ָמָרא    ּגְ

סּוָלה"    ,יןִא  – "ּפְ
   .לֹא –ִזְבֵחי ֵמִתים 

  
   :ּוְרִמיְנִהי

ֹוֵחט"    ,ְלׁשּום ָהִרים    :ַהׁשּ
ָבעֹות    ,ְלׁשּום ּגְ
   ,ְלׁשּום ְנָהרֹות

רֹות    ,ְלׁשּום ִמְדּבָ
ה    ,ּוְלָבָנה ,ְלׁשּום ַחּמָ

לֹות ,ְלׁשּום ּכֹוָכִבים    ,ּוַמּזָ
ר ַה  ַ דֹולְלׁשּום ִמיָכֵאל ַהׂשּ    ,ּגָ
יְלׁשּול ָקָטן     !"ֲהֵרי ֵאּלּו ִזְבֵחי ֵמִתים -ְלׁשּום ׁשִ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ָאַמר ְלַהר -ָהא     ,ּדְ
ַהר -ָהא  א ּדְ ָאַמר ְלַגּדָ    .ּדְ

  
י ְיָקא ַנּמִ    ,ּדַ

ֵני ָקּתָ דֹול"ּדּוְמָיא ּדְ  :ּדְ ר ַהּגָ    ."ִמיָכֵאל ׂשַ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

 רש"י
  מתי' 

. שעשה הים עבודת לשם ימים
  כוכבים:

. זה בראשו וזה שים אוחזין
   בקתו:

   . שחיטה סתם:לשום דבר כשר
  

  גמ' 
. ליאסר בהאה כדין זבחי מתים

תקרובת עבודת כוכבים 
אה שאסורה כמת ומת אסור בה

דפקא לן במסכת ע''ז (דף כט:) 
מותמת שם מרים וגמר שם שם 

   מעגלה ערופה:
. כלומר מיכאל ושילשול קטן

לשום גדול שבכל הבריות או 
   לשום קטן שבכולן:

   . תולעת:שילשול
. הר איו עשה דאמר לשום הר

עבודת כוכבים דכתיב אלהיהם 
על ההרים ולא ההרים אלהיהם 

כך לשמן במס' ע''ז (דף מה:) הל
לא מיקריא זבחי מתים ומיהו 
פסולה מלאכול משום דדמיא 
לשחיטת עבודת כוכבים 
מיחלפא בה וכדתן לקמן (דף 
מא:) השוחט לשום ידר וידב 
שחיטתו פסולה משום דדמי 

   לשוחט קדשים בחוץ:
. למלאך הממוה על לגדא דהר

   ההרים:
. דלא מחובר הוא דומיא דמיכאל

לא ובעלי חיים אף על גב ד
מיתסרי משום עבודת כוכבים 
כדקיימא לן בתמורה (דף כט.) 
מדאסר רחמא עבד לגבוה 
מכלל דלהדיוט שרי מיהו אלהות 
מקרו כדכתיב (שמות ח) הן זבח 
את תועבת מצרים וכתיב 
(דברים ד) וראית את השמש 
ואת הירח ואת הכוכבים וכל 

  צבא השמים:
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   :ַרב הּוָנאָאַמר 

ֱהַמת ֲחֵבירֹו ְרבּוָצה ִלְפֵני ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים    ,ָהְיָתה ּבֶ
ּה ִסיָמן ֶאָחד  ַחט ּבָ ָ ׁשּ יָון ׁשֶ    .ֲאָסָרּה  –כֵּ

  
ָאַמר  י ָהא ּדְ אָסַבר ָלּה כִּ י יֹוָחָנןָאַמר  עּוּלָ    :ַרּבִ

י ֲחֶוה ְלֶבֱהַמ  ַאף ַעל ּפִ ּתַ ׁשְ ָאְמרּו ַהּמִ    ,לֹא ֲאָסָרּה  -ת ֲחֵבירֹו ׁשֶ
ה  ּה ַמֲעׂשֶ ה ּבָ    .ֲאָסָרּה  –ָעׂשָ

  
   :ַרב הּוָנאלְ  ַרב ַנְחָמןֵאיִתיֵביּה 

חּוץ ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים " ת ּבַ ּבָ ׁשַ את ּבְ ֹוֵחט ַחטָּ    –ַהׁשּ
אֹות לֹׁש ַחטָּ יב ׁשָ    ."ַחּיָ

ּה ִסיָמן ֶאָחד " :ְוִאי ַאְמָרת ַחט ּבָ ָ ׁשּ יָון ׁשֶ    ",ָרּה ֲאָס  –כֵּ
יב   מ,ב חּוֵטי חּוץ לֹא ִליַחּיֵ ְ ָעָפר הּוא, ^ַאׁשּ ְך ּבְ    !ְמַחּתֵ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ

את ָהעֹוף ַעְסִקיָנן ַחּטַ    ,ָהָכא ּבְ
ֲהֵדי ֲהָדֵדי ָקָאֵתי הּו ּבַ כּוּלְ    .ּדְ

  
יּה  ַמְעּתֵ ַמאן ָאְמָרה ִלׁשְ ִדי ַרב הּוָנא כְּ א ?ִמכְּ עּוּלָ    ,כְּ

א ַמֲעׂשֶ  הּו ָקָאַמרְועּוּלָ ל ּדְ    !ה כָּ
  

א אֹוֵמר ,ֶאּלָ ְגַמר ְזִביָחה הּוא עֹוְבָדּה  :ּבְ    .ּבִ
  

   ,ִאי ָהִכי
את"ַמאי ִאיְרָיא  ִעיָנן "ַחטָּ ּמְ    !ֶזַבח :ִליׁשַ

  
א ָאַמר  ֵמיּה ּדְ  ַמר זּוְטָראֶאּלָ ְ אִמׁשּ ּפָ    :ַרב ּפָ

ַמאי ַעְסִקיָנן    :ָהָכא ּבְ
ָהָיה ֲחִצי ָקֶנה ּפָ  גֹון ׁשֶ הּוא ּוְגָמרוֹ  ,גּוםכְּ ל ׁשֶ    ,ְוהֹוִסיף ָעָליו כָּ

ֲהֵדי ֲהָדֵדי ָקַאְתָיין הּו ּבַ כּוּלְ    .ּדְ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ָאַמר ַרב הּוָנא ִסיָמן ֶאָחד  יּה  -ִאי ָלאו ּדְ יּוְבּתֵ את ּתְ    ,לֹא ַהְוָיא ַחּטָ

ה"ַמאי     "?ַמֲעׂשֶ
ה ה ַרּבָ    .ַמֲעׂשֶ

  
אְוָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ

ֱהַמת ֲחֵברֹו ִאי  ָאַמר ַרב הּוָנא ּבֶ יּה  -ָלאו ּדְ יּוְבּתֵ את ּתְ    ,לֹא ַהְוָיא ַחּטָ
   ?ַמאי ַטְעָמא

יֵדיּה     ,ָמֵצי ָאַסר -ּדִ
ַחְבֵריּה     .לֹא ָמֵצי ָאַסר -ּדְ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  
ֵתיָמא ָרה  :ַמהּו ּדְ ָקֵני ֵליּה ְלַכּפָ יָון ּדְ ְמָיא -כֵּ ִדיֵדיּה ּדָ    ,כְּ

ַמ     .ע ָלןָקא ַמׁשְ
  

   (נעץ ִסיָמן)
  

   :ַאְמֵרי ַרב ִיְצָחקוְ  ַרב ַעְמָרםוְ  ַרב ַנְחָמן
ּלוֹ  ֵאין ׁשֶ ָבר ׁשֶ    .ֵאין ָאָדם אֹוֵסר ּדָ

  
   :ֵמיִתיֵבי

חּוץ ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים" ת ּבַ ּבָ ׁשַ את ּבְ ֹוֵחט ַחטָּ    – ַהׁשּ
אֹות לֹׁש ַחטָּ יב ׁשָ    ."ַחּיָ

 רש"י
תסרא משום תקרובת עבודת כוכבים . לא מיבעיא שלו דמיהיתה בהמת חבירו

בשחיטת סימן אחד דאע''ג דבעלי חיים אין אסרים להדיוט לא משום עבד שעשאו 
עבודת כוכבים ולא משום מוקצה שהקצו לתקרובת עבודת כוכבים כדקיימא לן 
בתמורה (דף כט.) מדאצטריך קרא למיסריהו לגבוה כדתיא (ב''ק דף מ:) מן הבקר 

ומן הצאן להוציא את המוקצה מכלל דלהדיוט שרי מיהו כי להוציא את העבד 
עביד מעשה בגופייהו מיתסרי כדאמרין בפרק רבי ישמעאל (ע''ז דף ד:) אע''פ 
שאמרו המשתחוה לקרקע עולם לא אסרה חפר בה בורות ושיחין ומערות והשתחוה 

לאו  להן אסרן והכא מי אע''ג דאכתי בעלי חיים יהו מיתסרי והאי סימן אחד
דוקא דה''ה לחצי סימן ובהמת חבירו מי אע''ג דפשיטא לן דאין אדם אוסר דבר 

   שאיו שלו אשמועין רב הוא דאסר לה במעשה כל דהו:
. לא מיבעיא עומדת דכשהגביהה והרביצה קאה בהגבהה ועשית שלו אלא רבוצה

   אע''ג דרבוצה ולא קאה אסר לה במעשה:
   . אפילו למזבח משום עבד:רההמשתחוה לבהמת חבירו לא אס

. אף להדיוט וטעמא יליף במסכת ע''ז (דף ב:) מכל הכלים עשה בה מעשה אסרה
אשר הזיח המלך אחז במלכותו במעלו הכו ואמר מר מאי הכו שגזום דאסירי 

   בהאה ואף על גב דלאו דידיה הוו שהיו כלי שרת:
   . לקמיה מפרש מאי שא חטאת דקט:השוחט חטאת

. בשוגג משום שבת ומשום שוחט קדשים בחוץ ומשום עבודת כוכבים לש חטאותש
ששלשתן בכרת ומשום מקלקל לא מיפטר בשבת שהרי מתקה הוא אצל בי ח 
שאבר מן החי אסור להם וחטאת כי שחטי להם בעלים דבר שאיו שלו הוי דשל 

  גבוה הוי:
שם קדשים מיה ועשית . דכיון דאסר משום עבודת כוכבים פקע מחתך בעפר הוא

של עבודת כוכבים ועפרא בעלמא היא ותו לא מחייב עליה משום שחוטי חוץ ואע''ג 
דאמרין בפירקין (לעיל דף כט:) שחט סימן אחד בחוץ וסימן אחד בפים חייב שהרי 
עשה בה מעשה חטאת העוף בחוץ ליכא למימר דבגמר הסימן חייל בהדי הדדי 

ת חוץ דכי אמרין סימן אחד מחייב הי מילי היכא איסור עבודת כוכבים ושחיט
דגמר לשחיטה בעודה קדשים כדקתי וסימן אחד בפים דאיגלאי מילתא דבסימן 
קמא שחיטת חוץ הוה וטעמא דהתם משום דישה לשחיטה מתחלה ועד סוף אבל 
הכא דסימן שי לא אשתחיט כלל דחיתוך עפרא בעלמא הוא קמא מי לאו שם 

לעין שבת דחיוביה אטילת שמה הוא דמחייב אע''ג דלאו שחיטה שחיטה עליה ו
היא וכן משום עבודת כוכבים דשחיטת עבודת כוכבים היא אבל לעין שחוטי חוץ 

   לאו שחיטת קדשים היא:
. דמליקתה בסימן אחד בפ''ק (לעיל דף כא.) וחיוב הכא בחטאת העוף עסקין

עוף קדשים בחוץ חייב והמולקו שחיטתה דידיה מי בחוץ בסימן אחד דהשוחט 
בחוץ פטור כדתן בזבחים בפרק השוחט והמעלה (דף קיא.) ויליף מאו אשר ישחט 

   לרבות את העוף:
. דכיון דשם עבודת כוכבים לא חייל עד גמר סימן אישתכח דכולהו בהדי הדדי

   דכולה שחיטה בקדשים הואי:
אחד ואסמכא למילתיה . דכיון דאמר רב הוא סימן ועולא מעשה כל דהו קאמר

אדעולא אשמועין רב הוא דעולא מעשה כל דהו קאמר דהא סימן אחד בשחיטת 
עבודת כוכבים לאו גמר מעשה הוא הלכך ע''כ סימן אחד דרב הוא לאו דוקא דהוא 
הדין לחצי סימן ואפילו מוקמת לה בחטאת העוף הוי תיובתיה מכי שחיט בה 

יטת חוץ ליתיה עד גמר סימן וחיתוך עפר פורתא פקע שם קדשים מיה וחיוב שח
   הוא:
. אפילו בחטאת בהמה מתוקמא ובאומר איי רוצה לעבוד עבודת כוכבים אלא

   בשחיטה זו עד שתגמר דהשתא לא פקע שם זבחים עד גמר זביחה ומתחייב בכולהו:
. דטעמא דשחיטת חוץ לאו משום סימן אחד דחטאת העוף הוא אלא באומר אי הכי

   ה הוא עובדה:בגמר זביח
. דקט ליתי השוחט את הזבח דמשמע כל זבחים ומדקט חטאת מאי איריא חטאת

דאיתיה מי בעוף שמע מיה בחטאת העוף קאי ועולה לא מצי למיקט משום דעולת 
העוף בעי שי סימין ולאו באומר בגמר זביחה הוא עובדה דאי איו עובדה אלא 

עוף בבהמה מי חייל והאי פירכא לאו בגמר זביחה אמאי איכפל לאשמועין 
לאותובי לרב הוא קט לה דכי מדלית רב הוא מהכא ותימא דאין אדם אוסר דבר 
שאיו שלו אלא בגמר מעשה איכא למיפרך מי מאי שא חטאת דקט אלא הכי 
קפריך אי איתא דטעמא משום גמר זביחה הוא מאי שא עוף אלא על כרחך טעמא 

   אחריא הוא:
. הא מתיתא מסייע ליה לרב הוא ומש''ה קט חטאת העוף אמר מר זוטראאלא 

דהכשרו בסימן אחד דאי תא זבח ליכא לחיוביה בשחיטת חוץ משום דמיתסר 
בתחילת שחיטה ופקע שם קדשים מייה כרב הוא אבל בעוף משכחת שלש חטאות 

ייב עליה וכגון שהיה חצי קה פגום והוסיף עליו כל שהוא דמתכשר בפים ומח
משום שחיטת חוץ וחיוב חוץ ומעשה כל דהו דעבודת כוכבים וטילת שמה דשבת 

   בהדי הדדי אתו:
   . ואסהיד אדעולא דמעשה כל דהו אמר:אי לאו דאמר רב הוא (כו') סימן אחד

. דעולא מרישא כי הוה ס''ד דבבהמה קאי דאיכא למימר לא הויא חטאת תיובתיה
ו גמר מעשה:מעשה רבה קאמר עולא דהיי   

   . ואפילו הוה אמר מעשה כל דהו אסר בבהמתו:אי לאו דאמר רב הוא בהמת חבירו
   . אפילו כדהוה ס''ד ברישא דבבהמה קאי:לא הויא חטאת תיובתיה

   . והאי חטאת דכהים הוא:דחבריה לא מצי אסר
. שהבעלים מתכפרין בה. ל''א אי הכי דבגמר זביחה הוא עובדה דקי ליה לכפרה

אי איריא חטאת דמשמע דאיכפל תא לאשמועין מידי דלית ליה חלק בו מ
שהבעלים שוחטין אותה והיא כולה לכהים ליתי זבח דלישתמע אפילו שלמים 
שהן שלו מחייב שלש חטאות דהא לא פקע שם קדשים מייה עד גמר זביחה 
ומדקט חטאת ש''מ בעובד עבודת כוכבים בתחלת שחיטה קאמר ומשום טעמא 
דחטאת איו שלו ולא מצי אסר במעשה זוטא דאילו שלמים הוה אסר במעשה זוטא 
ומ''מ לרב הוא קשיא דהא מדקט חטאת ש''מ טעמא דתא משום דדבר שאיו 
שלו לא אסר אלא אמר מר זוטרא לעולם בעובד בתחלת זביחה ולא תיקשי לרב 

דהו דאיתסרא הוא דהכא בחטאת העוף קאי ובחצי קה פגום דבההוא מעשה כל 
ביה איחייב משום שחיטת חוץ והייו דקט חטאת משום דאיתא בעוף ועולה לא 

   מצי למיקט משום דאפילו בעוף בעיא שי סימין:
. דמאי מעשה דעולא מעשה רבה ולא הוה מיצטריך ליה לא הויא חטאת תיובתיה

יון לאוקמי בחטאת העוף דהאי דקט חטאת ולא תא זבח משום דאילו שלמים כ
דדידיה יהו הוו מיתסרי במעשה כל דהו וליכא חיוב שחיטת חוץ אבל חטאת לא 
מיתסר עד גמר שחיטה דאיכא מעשה רבה ולשון זה ראה בעיי דהכי מסתבר 

   לישא דתלמודא דלרב הוא לחודיה קמותיב:
. במעשה כל דהו ולהכי תא חטאת דכהים היא דאילו שלמים דחבריה לא מצי אסר

 הו ומיתסרי במעשה כל דהו:דידיהי   
   . ואפ''ה קתי דלא מיתסר:כדידיה דמיא

. אפילו בגמר מעשה ואית דמפרשי במעשה כל דהו אין אדם אוסר דבר שאיו שלו
ולא היא דא''כ לא הוי מסך תיובתייהו דהא מעשה גמור הוא ולקמן מותיב להו 

   ממסך:
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את ָהעֹוף :ְואֹוְקִמיָנן ַחּטַ גּום ,ּבְ    .ּוַבֲחִצי ָקֶנה ּפָ
את ָהעֹוף הּוא ַחּטָ ֲהֵדי ֲהָדֵדי ָקַאְתָיין ,ַטְעָמא ּדְ הּו ּבַ כּוּלְ    ,ּדְ

   .לֹא –ֲאָבל ֶזַבח    ,אמא
ּלֹו  ֵאינֹו ׁשֶ ָבר ׁשֶ את ָהעֹוףְריָ ַמאי ִא    -ְוִאי ֵאין ָאָדם אֹוֵסר ּדָ    !?א ַחּטַ

י לוּ ֲאִפי ֵהָמה ַנּמִ את ּבְ    !ַחּטַ
  

ַק  יָון ּדְ ָרהכֵּ ְמָיא ,ְנָיא ֵליּה ְלַכּפָ ִדיֵדיּה ּדַ    .כְּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ין" ַסּכִ ַנִים אֹוֲחִזין ּבְ ל ֵאּלוּ    :ְוׁשֹוֲחִטין ,ׁשְ ם ֶאָחד ִמּכָ    ,ֶאָחד ְלׁשֵ

ר  ׁשֵ ָבר ּכָ ם ּדָ סּוָלה -ְוֶאָחד ְלׁשֵ ִחיָטתֹו ּפְ    !"ׁשְ
  

ַמאי ַעְסִקיָנן    :ָהָכא ּבְ
פּות  ִאית ֵליּה ׁשּוּתְ ּה ּדְ ַגּוָ    .ּבְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ךְ " ַנסֵּ ַע ְוַהּמְ ַדּמֵ א ְוַהּמְ ַטּמֵ    :ַהּמְ
ׁשֹוֵגג  טּור  -ּבְ   ּפָ
ֵמִזיד  יב -ּבְ   ! (גיטין מב:) "ַחּיָ

  
ּה  ַגּוָ פּות ּבְ ִאית ֵליּה ׁשּוּתָ י ּדְ    .ָהָכא ַנּמִ

  
ֵאי ַתּנָ    :כְּ

ָרֵאל ׁשֶ " ל ִיׂשְ ְך ֵיינֹו ׁשֶ יסֵּ ּנִ ְפֵני ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ׁשֶ    .ֲאָסרוֹ  –ּלֹא ּבִ
ֵתיָרא ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ָבאוְ  ַרּבִ ן ּבָ י ְיהּוָדה ּבֶ ָבִרים ַרּבִ ֵני ּדְ ֵני ׁשְ יִרין אֹותֹו ִמּפְ    :ַמתִּ

ְפֵני ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים -ֶאָחד  א ּבִ ִכין ַיִין ֶאּלָ ֵאין ְמַנסְּ    .ׁשֶ
כֹול לֹוַמר לוֹ  -ְוֶאָחד  ּיָ ֱאסֹר ֵייִני ְלאֹוְנִסי ׁשֶ תֶּ ל ֵהיֶמָנְך ׁשֶ    !"לֹא ּכָ

  
   :ַאְמֵרי ַרב ִיְצָחקוְ  ַרב ַעְמָרםוְ  ַרב ַנְחָמןוְ 

ָאַמר לוּ ֲאִפי ּלוֹ " :ְלַמאן ּדְ ֵאינֹו ׁשֶ ָבר ׁשֶ י - "ָאָדם אֹוֵסר ּדָ י ִמיּלֵ    ,ּכּוִתי ַהּנֵ
ָרֵאל  ין -ֲאָבל ִיׂשְ ּוֵ    .ְלַצעּוֵריּה ָקא ִמיכַּ

  
א ׁשְ     :ַמעּתָ

ַנִים" ין ְוׁשֹוֲחִטין ׁשְ ַסּכִ    :אֹוֲחִזין ּבְ
ל ֵאּלוּ  -ֶאָחד     ,ְלׁשּום ֶאָחד ִמּכָ

ר  -ְוֶאָחד  ׁשֵ ָבר ּכָ סּוָלה -ְלׁשּום ּדָ ִחיָטתֹו ּפְ    !"ׁשְ
  

ַמאי ַעְסִקיָנן    :ָהָכא ּבְ
ָרֵאל מּוָמר ִיׂשְ    .ּבְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַנסֵּ " ַע ְוַהּמְ ַדּמֵ א ְוַהּמְ ַטּמֵ    :ךְ ַהּמְ
ׁשֹוֵגג  טּור  -ּבְ   ּפָ
ֵמִזיד  יב -ּבְ   ! (גיטין מב:) "ַחּיָ

  
ָרֵאל מּוָמר ִיׂשְ י ּבְ    .ָהָכא ַנּמִ

  
  

ָרָבאָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ  ַרב ַאָחא ּבְ ִ    :ַרב ַאׁשּ
   ,ִהְתרּו ּבוֹ 

ל ָעָליו ַהְתָרָאה     ?ַמאי –ְוִקּבֵ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
יר ַעְצמֹו ְלִמיָתה ָקַאְמ     ?ָרתִהּתִ

ה דֹול ִמּזֶ   .ֵאין ְלָך מּוָמר ּגָ

 רש"י
. על כורחין בחטאת העוף מדלא ואוקימא
ואע''פ דלהך רבן לא מצי למיתי תא זבח 

זבח דכיון דשלמים דידיה יהו הוו מיתסרי 
בתחלת חתיכה ותו ליכא חיוב שחיטת חוץ 
וכי תא חטאת הוי דבר שאיו שלו ולא 
מיתסר ולא פקע שם קדשים מייה אפילו 
הכי מדלא קט עולה דשכיח ולא הוי מי 
דידיה וקט חטאת דמידי דאיתיה בעוף 

ד ודאי טעמא משום סימן אחד בסימן אח
            דעוף הוא ובחצי קה פגום כדאמרן:

. דבר הזבוח בסכין דהייו בהמה אבל זבח
   דעוף מלוק הוא:

אוסר דבר שאיו שלו מאי  ואי אין אדם
. דתי עוף אפי' בהמה מי דהא לא איריא

פקע שם קדשים מייה ומיהו איהו מיחייב 
משום עובד עבודת כוכבים דמ''מ אע''ג דלא 

   מיתסרא מיפלח פלחא:
. שהרי הבעלים כיון דקיא ליה לכפרה

   מתכפרים בה:
. הלכך לא מצי למיתי שום כדידיה דמיא

רת אעשה וחטאת זבח דאילו עולה מכפ
ואשם על חטאים ושלמים ושאר קדשים 
קלים דידיה יהו להכי קט עוף ובחצי קה 
פגום דמיחייב בשחיטת חוץ בההוא פורתא 

   דמיתסר ביה:
. אפילו בהמה דלאו אחד לשום אחד מכל אלו

   דידיה אלא דאידך ששחט לשום דבר כשר:
   . טהרות של חבירו:המטמא
ירו דמוזיל . תרומה בחולין של חבוהמדמע

להו דמיבעי ליה לזבויהו לכהים בדמי 
   תרומה דהייו בזול דלא חזו אלא לכהים:

   . יין של חבירו לעבודת כוכבים:והמסך
. שלא ידע שהיא תרומה ולא ידע שהוא בשוגג

   אסר ביסוך זה או כסבור יין שלו הוא:
. ואע''ג דמזיק בשוגג חייב פטור מלשלם

.) אדם מועד לעולם כדקיימא לן (ב''ק דף כו
בין ער ובין ישן בין שוגג ובין מזיד הכא היזק 
שאיו יכר הוא ולא שמיה היזק ובמזיד חייב 
לשלם דקסוה רבן ומשום דקם ליה בדרבה 
מייה לא מיפטר ואע''ג דחייב מיתה משום 
עבודת כוכבים ואפילו לא התרו בו דלא 
מיקטיל קיימא לן (כתובות דף לד:) חייבי 

שוגגין פטורין מלשלם הכא חייב אפי'  מיתות
אתרו ביה כדאוקימא טעמא במסכת גיטין 
(דף ב:) משעה דאגבהיה ע''מ לאוסרו 
מיחייב לשלומי ומתחייב בפשו לא הוי עד 

   שעת יסוך:
   . שכשך ידו לתוכו לעבודת כוכבים:שיסך

   . רבותא אשמועין:שלא בפי עבודת כוכבים
בר שאיו . אף בהאה דאדם אוסר דאסרו
   שלו:

. אפילו יסכו לעבודת ועוד שיכול לומר לו
   כוכבים:

. דאין אדם אוסר דבר שאיו לא כל הימך כו'
   שלו:

   . על כרחי שתאסר:לאוסי
. הא ורב חמן ורב עמרם ורב יצחק אמרי לך

דרב הוא תוקים כתאי דהא ר' יהודה בן 
בבא פליג אבל מילתא דידן לא תוקים כתאי 

שפיר אפילו לת''ק דאפילו  דאן אמרין
לדידיה דאדם אוסר ה''מ עובד כוכבים אבל 
ישראל לצעורי לחבריה עביד ואין דעתו 

   לעבודת כוכבים:
. וה''ה דמצי לאוקמא בדאית בישראל מומר

ליה שותפות בגוה כדאוקמוה איהו לעיל 
דעובד השתא מיהא כיון דאתין להכי 

כוכבים אוסר מוקמין לה בגוה ואליבא 
   דתא קמא:

. בישראל שלא ישחט לעבודת התרו בו
כוכבים ושחט לאחר שקבל התראה וקודם 

   לכן לא היה בחזקת מומר:
. מי אסר או לא קבלת התראה שמתרין מאי

בו הוי יודע שאתה מוזהר על כך והתורה 
אמרה שאתה חייב מיתה והוא אומר יודע 

כן אי עושה שאמות והכי אמרין  אי וע''מ
בסהדרין (דף מא.) מות יומת עד שיתיר 

  עצמו למיתה:
  
 


