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בס"ד ,ג' אב התשע"א.

מסכת חולין דף לח – דף מד


דףלחע"א

דמתניתין .ותירץ ,דודאי רב מיירי נמי אליבא דרבן גמליאל שהרי אמר

א(גמ' ,איצטריכא ליה לאבא לאזוזי אוני שאני אומר וכו' .כתבו בחידושי

"כשכשהבאזנה",ולרבנןפשיטאדפירכוסהוא,דהויטפימכשכשהבזנבה,

הר"ן והמגידמשנה)פ"דממאכלותאסורותהי"ד(דמהכאמשמעדרבפליג

אלאעלכרחיןדאתילמימראופניפירכוסנמיאליבאדרבןגמליאל.

אשמואל,וסברדלאסגיבהיתהפשוטהוכפפה,אלאבעישתפשוטותכפוף

ו(גמ',אילימאבסוףשחיטהכלהיכיתיחיותיזיל.פירשרש"יד"הכלהיכי,

מעצמה.ולפיזהביארהתבואותשור )סימןיזסק"ב(,דרביפרשדבמתניתין

וכילאחרששחטהלאסגיבפשיטתיד,בתמיה.והבעלהמאור )דףח.מדפי

לא סגי בכפיפת יד בלבד ,ודלא כשמואל ,ולהכי שפיר אייתי מתניתין

הרי"ף( הקשה לדבריו ,מאי ראיה מייתי רב חסדא ממתניתין ,הא סברא

אליביה,עייןשםובתורתחיים.אמנםדעתהביתיוסף )סימןיז(,דאיןהכרח

דנפשיה קאמר .ולכך ביאר כפירוש רבינו תם בתוס' ד"ה אילימא ,דדייקינן

לומרדרבפליג,וכןכתבהבעלהמאור)דףח.מדפיהרי"ף(,דהלכהכשמואל

לה מהא דקתני "שאינהאלאהוצאת נפש" ,ואי בסוףשחיטה מוציאה את

משוםדרבלאפליגעליה.

נפשה,סגילןבכךשגמרהשחיטתהמחייםקודםשתצאנפשה.ורבאדחי,

ב(גמ' ,פשוטה וכפפה דברים שאין המיתה עושה .וכן פסק הטור )סימן יז(

דלעולם בעינן פירכוס בסוף שחיטה ,ואי פשטה ידה בסוף השחיטה ,בידוע

דכהאיגוונאחשיבפירכוס,וכןדעתהרשב"א)תורתהביתביתבשערגדף

שיצאה נפשה קודם שנגמרה השחיטה .ובחידושי הרמב"ן לא ניחא ליה

כח .(:אולם הרי"ף והרמב"ם והרא"ש השמיטו להאי דינא .וביאר המגיד

בהכי ,דאם כן אמאי לא הזכירה הגמ' המשך דברי מתניתין "שאינה אלא

משנה )פ"ד ממאכלות אסורות הי"ד( ,דהייינו משום דפסקו כרב דפליג.

הוצאתנפש".לכךיישבפירושרש"י,דהקושיאמדיוקאדמתניתין,דשמעינן

ובביתיוסף)סימןיז(ביאר,דסביראלהוכברייתאדרבאלהלן)עמודב(שלא

שאיןפירכוסבידאלאבחזרה,שמעמינהשבאמצעשחיטההוא,דאיבסוף

הביאהפירכוסזה.אבלהיםשלשלמה )פ"בסימןיט(הובאבב"ח)סימןיז(,

שחיטה אפילו בריאות אינן עושות כן ,ורבא דחי ,שכל שלא ניטלה נפשה

סבר דאין ראיה מהשמטת הראשונים ,כיון דאדרבה פשיטא להו ממתניתין

קודםלכן,בסוףשחיטהעושהכך.

דהויפירכוס,וכדאקשיבגמ'אדשמואלדפשיטאהיא.

ז(גמ',אמרליהרבאלעולםבסוףשחיטה .פירשרש"יד"הכלהיכי ,דסוף

ג(גמ' ,גועה בשעת שחיטה אין זה פירכוס .הקשה הלב אריה ,מאי אקשי

שחיטה היינו לאחר שחיטה .ועיין בש"ך )סימן יז סק"ג( שהביא כן מרש"י

ארב,האאפשרדהברייתאלאהחשיבהגעיהפירכוסמשוםדהיתהבשעת

במכמהמקומותבסוגיין.אמנםהביתיוסף)סימןיז(הביאבשםרבינוירוחם,

השחיטה,ואנןבעינןבסוףהשחיטה,וכמושיבוארבמסקנתהסוגיא.ותירץ,

דתוס' פליגי ,וסבירא להו דלרבא אין צריך שהפירכוס יהיהלאחר שחיטה,

דסבירא ליה לגמרא דפירכוס טוב לכולי עלמא סגי שיהיה בסוף שחיטה,

אלאבסוףהשחיטה.

וכדקאמרבגמראלקמןדלמאשאניזינוקדעדיף,ואםכןכיוןדגועהלרבהוי

ח(גמ',בידועשנשמתהנטולההימנה .כתבוהגר"א )יורהדעהסימןיזאות

פרכוסטוב,שפירתסגיאפילובסוףשחיטה,לכךמקשההגמראמהברייתא.

ב(ובחידושיחתםסופר )כאן(,דמהכאמוכח,דכלשלאפרכסהכראויהויא

עייןשםשתירץבאופניםנוספים.

נבילה ודאי ,וכמו שפסק הרמב"ם )פי"ד ממאכלות אסורות הי"ג( ,דהאוכל

ד(תוס'ד"הגועה,בתוה"ד,ולהכיפריךשפירמברייתא.וביארהמהרש"א,

כזיתמןהמסוכנתשלאפרכסה,לוקה.

דעלכרחיןברייתאאייראאליבאדרבןגמליאל,דקתני"כשכשהבזנבהאין

ט(תוס' ד"ה רבא אמר ,והא דלא חיישינן דלמא בתחלת שחיטה זינק.

זהפירכוס",ולרבנןחשיבפירכוס.

ובחידושי הרשב"א תירץ ,דהא דאמרינן לעיל דזינוק הוא בתחילת שחיטה,

ה(גמ',מיתיבירבייוסיאומרוכו'.עייןבאותהקודמת.והקשההלבאריה,

היינולפימהשפירששמואלדכותליביתהשחיטהשנינו,וכפישפירשרש"י

אמאי לא נימא דרב אמר דבריו אליבא דרבנן ,והברייתא כרבן גמליאל

ד"ה ואמר שמואל .אבל רבא סבר דכותלי הבית שנינו ,ולכך שפיר אפשר
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לבדוקאםהזינוקהיהבסוףשחיטה.אמנםהרא"ה)בדקהביתדףכח:מדפי

א(,דלאולמימראדבבהמהלאהויפירכוס,אלאמשוםדכיוןדכיוןדשכוש

הספר(לאניחאליהבהכי,דאםכןהוילהלגמ'לפרשדרבאפליגאשמואל.

זנב בעוף הוא דבר קל היווה אמינא דלא מהני ,אבל בבהמה ודאי חשיב

ולכך ביאר ,דבהא נמי פליג ארבי שמעון דסבר דזינוק הוי פירכוס וסגי

פירכוסגדולוכסתםמתניתינן.אמנםהרמב"ם)פי"דממאכלותאסורותה"ד(

בתחילת שחיטה ,ולית הלכתא כותיה ,וזינוק לאו היינו פירכוס ,ופירכוס

לאמייתיכשכושהזנבאלאבעוף.וכתבהביתיוסף )סימןיז(,דטעמומשום

שאמרוהיינובסוףשחיטה.

דמדאמר רבא הלכתא כי הא מתניתא ,משמע דאתי לאפוקי כל שאר

י(גמ',אמררבאמנאאמינאלהוכו'פרטליתוםוכו'.פירשרש"יד"הלמה

סימנים שלא הוזכרו ,נמצא דסבירא ליה דכשכוש זנב לא הוי פירכוס

לי ,בתוה"ד ,אלא ש"מ כל מלתא דבעו בה רבנן חיותא בעינן שיהא חיות

בבהמה.

בגמר דיליה .באבן האזל )פ"ג מאיסורי מזבח סוף הלכה יא( ביאר בשם

טו(]גמ' ,מאי קא משמע לן .לכאורה צריך עיון מאי קשיא לגמ' ,הרי רבא

המלבושייוםטוב)ח"ב,פלפוליםסימןה(,דרבאסברשפסוליתוםהואמדין

אשמועינן דהלכתא כרבנן דמתניתין ,ודלא כרבן גמליאל ,ופליג אדרב

יוצאדופן,ולהכיכיוןדאיכאגזירתהכתובדבעינןשתחיהעדאחריהלידה,

דסביראליהלעיל)עמודא'(כרבןגמליאל)א.ל.[(.

הרי שאם מתה בסוף הלידה כבר נחשב יוצא דופן ,והיינו משום דאמרינן

טז(מתני' ,השוחט לעובד כוכבים .כתב הר"ן )ח .מדפי הרי"ף( ,דמתניתין

דיצאהנשמתהקודםלכך,אםכןהואהדיןבשחיטה,אילאפירכסהאחר

נקטה לשון דיעבד ,אף דמותר לכתחילה לשחוט לעכו"ם .משום דאי הווי

כךחשיבמתהכברלפניכן.והיינולשיטתרש"יד"הכלהיכי )הובאלעיל

נקטהמתניתיןשוחטיןלעכו"ם,הוויסלקאדעתין,דלאאשמועינןתנאאלא

אותז(,דבעינןפירכוסלאחרשחיטה.אמנםלשיטת תוס' )הובאלעילשם(

דליכאאיסורלפניעיור,אבללאשהשחיטהכשרה.לכךנקטהבהאילישנא

ביאר באבן האזל ,דהרי זה פשוט דגם מאן דסבירא ליה דסגי בפירכוס

השוחטוכו'שחיטתוכשרה.אבלבחידושיהרמב"ןוהרשב"א כתבו,דאפשר

באמצע שחיטה ,ודאי בעי שתחיה עד סוף השחיטה ,דאם לא כן וכי מתה

דלכתחילהאיןלשחוטלעכו"ם,דחיישינןשמאיחשובלהדיאלעבודהזרה,

עומדושוחט.אלאעלכרחיןדסביראליהשגםאחריכחהפרכוסישחיות.

דללישנא בתרא בגמרא דגם בכהאי גוונא לא מהני ,אפילו הכי לכתחילה

ולפיזהבלידהאםישכחלידהעדהסוף,ודאישהיהחיותגםאחריהלידה,

לא ,שמא יבוא לאכול משוחט ממש לעבודה זרה .עיין שם עוד טעמים.

ומאי טעמא חשיב יתום .אלא מוכח שבזמן גמר כח הפירכוס ,נמי ליכא

ובתבואותשור )סימןדסקי"א(כתב,דבגוונאששוחטונותןלגוי אתהחלב

חיות ,ולכך בעינן שהפירכוס יהיה בסוף השחיטה ,וכשיטת רבא .ועיין נמי

והדם ,ודאי דאסור לכולי עלמא לשחוט בעבורו ,כיון דמצי לעבוד עמהם

מהשכתבבתבואותשור)סימןיזסק"א(בביאורסוגיין.

עבודהזרה.



יז(מתני' ,מחצר כבד שלה .פירש רש"י ד"ה חצר כבד ,טרפשא דכבדא,

דףלחע"ב

]דהיינו המסך המבדיל בין הריאה לכבד ולבני מעיים[ .ובתוס' ד"ה מחצר

יא(רש"יד"התחתאמו ,והאליכאלמימרדאשמועינןקראשתחיהאמוכל

כבד ,ביארו ,דמתניתין נקטה אורחא דמילתא ,דאותו חלק שהוא "יותרת

שבעה.בחידושיהרמב"ןביארבאופןאחר,דאםכןלימאקרא"שבעתימים

הכבד" דרכו ליקרב לגבוה .וכן תרגם בתרגום אונקלוס )ויקרא ג ד( יותרת

יהיה עםאמו"כמושנאמרבמקוםאחר,ולמהאמרהכתובתחתאמו,אלא

הכבד" ,חצרא דכבדא" .ובמרדכי )סימן תרס( מייתי דיש שפירשו ,דיותרת

לומרכיוןשקםתחתיהשעהאחתמותר.

הכבדהיאהאצבעהקטנהשבכבדוהיאחתיכהקטנהשנכפלתעליו,ולכך

יב(בא"ד ,ת"לעםאמו משמעששניהםבעולםאחדשתהאקרויהאמוהא

נקראת"יותרתהכבד",ועלדרךזהפירשהרשב"ם)ויקראשם(.

כיצדאפילונתקיימהלואמושעהאחת,והאיתחתאמומשמעליהלרבי

יח(תוס' ד"ה מחצר כבד שלה ,לאו דוקא נקט וכו' .הקשה בתפארת יעקב,

יוסיהגליליחליפיאמו וכו'.הקשההרש"ש,איךמייתירש"ידברירבייוסי

האמתניתיןאייראבאופןששחטהלאכילתעובדכוכבים,ולאלהקטיר,אם

הגלילי לפרש בהו ברייתא דידן ,הא לכאורה פליגי אהדדי ,דהכא ממעט

כן מה שייך לגבוה .ועיין בפרי תואר )סימן ד סק"א( שפירש דברי התוס'

מ"תחת אמו" זה פירש למיתה וזה פירש לחיים ,ורבי יוסי הגלילי אומר

לענין הקטרה ,ובפרי מגדים )שם משבצות זהב סק"א( עמד על דבריו ,הא

דאפילו יצא ממנה כשהיא מתה שפיר קרינן ביה תחת אמו ,ועיין באות

במתניתיןלאאיירינןבהאיגוונא,עייןשם.

הקודמת.

יט(]בא"ד ,אלאאפילוכזיתשלשארבשר.לכאורהצריךעיוןמאיטעמא

יג(גמ' ,אבל בגסה .ולענין חיה גסה ,איתא בעבודה זרה )טז (.דהרי היא

נקטוהתוס'"כזיתבשר",האכיוןשמועילהמחשבתהעובדכוכביםלתתעל

כבהמהדקהלפירכוס.

השחיטהשם"שחיטהלשםעבודהזרה",וכמושכתבהט"ז )סימןדסק"א(,

יד(גמ' ,ולא כשכש אלא בזנבו .כתבו בחידושי הרמב"ן והרשב"א )בעמוד

שהשחיטה עצמה לעבודת כוכבים ,ולא ששוחט להקריב בשרה לעבודה

ב
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זרה,אםכןאמאיבעינןכזיתדווקא,וכיעלפחותמכזיתאיןנחשבשחיטה,

מצינו שגם הבעלים נקראו מקריב ,אבל לא גבי עבודה זרה .אמנם בזבחים

וצריךעיון).ש.א.ג.[(.

)מז(.ד"הבפניםהואכתב,משוםדעיקרמחשבהבקרבנותכתיבא.

כ(מתני' ,פסולה שסתם וכו' .כתבו תוס' ד"ה פסולה ,דלאו דווקא נקט רבי

ב(גמ',ולהקטירחלבהלעבודתכוכבים .הפרימגדים)סימןדמשבצותזהב

אליעזר האי לישנא ,אלא אפילו אסורה בהנאה ,אלא דכיון דרבנן אמרו

סק"א( ,דן אם בגוונא שחשב להקריב בשרה לעבודה זרה ,נמי יהיה אסור,

כשרה ,אמר רבי אליעזר פסולה .אבל הצל"ח כתב ,דבאמת לרבי אליעזר

ועייןשםשביארהצדדיםבזה,דמצדאחדלאמצאנוהקרבתבשרבעבודה

יהיהמותרבהנאה,כיוןדאיאפשרללמודאיסורהנאהמפנים,ועייןבדבריו

זרה ,ואמאידך אפשר לומר דילפינן מפיגול דעולה דאם אמר על הקרבת

שהאריך.

בשרהויפיגול.

כא(מתני' ,שסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים .הקשה ביריעות

ג(גמ',רבייוחנןאמרפסולה.הקשההראשיוסף,לימארבייוחנןדהויזבחי

שלמה )יורה דעה סימן ד סעיף ג( ,אליבא דרבי אליעזר ,היאך מקבלים

מתים ,שהרי לשיטתו הא נמי אסור בהנאה .עיין שם שציין למה שכתב

קרבנות מעכו"ם כמבואר במסכתין )ה ,(.הא ממילא מיפסל להו משום

והאריךלקמן)עמודב'(במתניתיןדלשםהרים.

תקרובת עבודה זרה .ובשו"ת אבני נזר )חושן משפט סימן פו( יישב ,דכיון

ד(גמ',רבישמעוןבןלקישאמר מותרת .הקשהבחידושיהרשב"א ,תיפוק

דאין אדם אוסר דבר שאינו שלו ,וקרבנות הוו קדשי גבוה ,אין מחשבת

ליהדנעשהמומרבשחיטהזו.לכךתירץ,דאייריבגוונאשהישראלחשבעל

העכו"ם פוסלת בהו] .ולכאורה יש לומר ,דהיכי אמרינן דסתם מחשבת

מנת שהגוי יזרוק דמה לעבודה זרה .ותוס' לעיל )יד (.ד"ה השוחט בשבת

עכו"ם לעבודה זרה ,היינו בחולין .אבל באופן שהקדיש את הבהמה לבית

תירצו,דבפעםאחתלאנעשהשחיטתמומר.אמנם הרא"ה )בדקהביתט.

המקדש ,אין כוונתו לעבודה זרה ,והוי כאילו עומד וצווח שלא מתכוין

ד"ה עוד כתב( פליג על הרשב"א ,וסבירא ליה ,דבשחט על מנת שיזרוק

לעבודהזרה).ש.א.ג.[(.

עכו"ם,שחיטתוכשרה,דלאמהנימחשבתישראלעלזריקתהעכו"ם.

כב(מתני' ,אמר רבי יוסי ק"ו הדברים וכו' .ביאר בחידושי הרשב"א )להלן

ה(גמ',ולאגמרינןחוץמפנים .כתבבתפארתיעקב,דאיכאלמתליפלוגתת

לט,(.דרבייוסילאאתילהשיבלדעתתנאקמאורביאליעזר,דהאסבירא

רבי יוחנן וריש לקיש בתרי לישני דלעיל בביאור תנא קמא ורבי אליעזר,

להו דבקדשים מחשבת הבעלים פוסלת ,וכדביארה הגמ' ,אלא רבי יוסי

דפליגיבהאאישייךללמודחוץמפנים].ואף דתוס'ד"החוץקשיא,חילקו

טעמאדנפשיהקאמר.

בין מחשבת בעלים לחישב מעבודה לעבודה ,היינו דוקא משום מאי דהווי

כג(גמ',שמעתישבעליםמפגלים.דייקבקובץענינים,דדוקאלעניןמחשבת

קשיא להו ,אבל התפארת יעקב כתב על דבריהם שם דלא קשיא מה

פגול יש כח בבעלים לפגל ,אבל במחשבת שלא לשמה ,ליתא להאי דינא

שהקשו)עייןלקמןאןתט(.ואםכןלאבעילחלקכדבריהם[.

דבעלים פסלי במחשבתייהו ,משום דמחשבת שלא לשמה אינה מחשבה

ו(תוס'ד"האלאזביחה ,תימהאיחשיבפיגולאףבמחשבה.הקשההתוס'

הפוסלת ,רק העדר כוונה ,וכיון שהעובד חשב לשמה סגי בכך] .ולכאורה

יו"ט )פ"ג דבבא מציעא משנה יב( ,למה לתוס' לצדד בכך ולהקשות ,הא

דבריו צריכים עיון ,דמהגמ' בזבחים )מו :מז (.משמע לא כך ,דהמשנה שם

בבאמציעא )דףמג(:כתבולהדיאבד"ההחושבלשלוחיד,דמחשבתפיגול

איירי במחשבת שלא לשמה ,ואמרה דאינו פסול ,משום שהכל הולך אחר

היינובדבורולאבלב.

מחשבתהעובד,ועלהאיתאבגמ'דהיינודלאכרביאליעזר,ומבוארדלרבי

ז(]בא"ד,תימהוכו'אםכןמשכחתזביחתעבודתכוכביםדמתסראבדבור.

אליעזר במחשבת שלא לשמה נמי יכולים הבעלים לפסול )ש.א.ג .[(.אמנם

צריך עיון ,מהיכי תיתי לחלק בין פיגול לעבודה זרה) .ועיין במנחת ברוך

עיין בחידושי מרן רי"ז הלוי )פ"ד ממעשה הקרבנות הי"א( דכתב דגם

)סימן א ענף ה( שפלפל בזה רבות בארוכה( .ואפשר דמעלת הדיבור היא

שחיטהשלאלשמההוימחשבההפוסלת.

דמוכיחטפיעלגמירותדעת,ולכךכשבאלעשותעבירהגדולהכעבודהזרה

כד(גמ' ,איכא דאמרי בדשמעיניה דחשיב פליגי .כתב בחידושי הרשב"א,

שחייביםעליהמיתה,לאחשיבשגמרבדעתו,כלשלאדיבר)ש.א.ג.[.(.

דודאירביאליעזרפוסלאףבגוונאשלאשמענואתהגוי,כדאיתאבמתניתין

ח(תוס'פניםקשיאלר"ל,בתוה"ד,אבלקשהאמאילאמוקיבשינויבעלים.

להדיא אמר רבי אליעזר שסתם מחשבת עכו"ם לעבודה זרה ,אלא כוונת

בחידושיהרשב"אהקשהעוד,דאיכאלאוקמיבמחשבתחוץלמקומו,דפסול

הגמ'לומרדתנאקמאפליגנמיבכהאיגוונא.

ולאפיגול.



ט(תוס' ד"ה חוץ קשיא ,וא"ת ולימא דקאי רבי יוחנן כרבנן וכו' .הקשה

דףלטע"א

התפארת יעקב ,היאך סלקא דעתין למימר דרבי יוחנן וריש לקיש פליגי

א(גמ' ,חוץ מפנים לא ילפינן .פירש רש"י ד"ה לא ילפינן ,דרק לגבי פנים

בפלוגתתתנאידמתניתין.ונשארבקושיאאסברתהתוס'.

ג
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עבודהזרהלאבעינןדיבור,דאילאוהכיאיךאפשרלהחשיבזאתלדיבור,

דףלטע"ב

הא אף דאומר עתה מפורש ששחטו לעבודה זרה ,מכל מקום בשעת

י(גמ' ,מקום שאין מחשבה פוסלת בחולין אלא בשתי עבודות .פירש רש"י

השחיטהלאהיתהאלאמחשבהדאינהפוסלת,וקשיאאדבריהתוס'לעיל

ד"החולין,לעניןעבודתכוכביםשאיןמחשבהפוסלתבהןבד'עבודותאלא

)בעמודא(ד"האלאזביחה,דבעבודהזרהבעינןדיבור.ובתבואותשור)סימן

בשנים בשחיטה ובזריקה .והקשה הריב"א בתוס' ד"ה מקום ,דזריקה אינה

ד סק"ב( כתב ליישב ,דהוכיח סופו על תחילתו ותלינן דדיבר לפני כן .עוד

אוסרת .ובחידושי הרשב"א הוסיף להקשות ,כיון שבחולין כל ההיתר אינו

תירץ ,דהוכיח סופו על תחילתו נחשב כאילו דיבר קודם] .ולכאורה נראה

תלוי אלא בשחיטה ,איך אפשר שאחרי שהותרה בשחיטה נאסרת .ולכך

לבאר דאין מעלת הדיבור מצד דהוא מחילהפסול ,אלא שהואהוכחה על

פירשו בחידושי הרמב"ן והרשב"א ,דהכוונה שבמוקדשים המחשבה פוסלת

גמירות הדעת ,ואם כן סגי במה שדיבר אחר כך) .ש.א.ג .(.ועיין בברכת

מעבודה לעבודה בארבע עבודות ,דהיינו שבשעת שחיטה חשב לעשות או

שמואלבבאקמאבסוףהספרבעניןתקרובתעכו"םשכתבכעיןסבראזו[.

קבלה,אוהולכה,אוזריקה,אוהקטרה,חוץלזמנו,הריזה פיגול.מהשאין

טז(גמ' ,הוכיח סופו על תחילתו .כתב הפרי חדש )סימן א סק"ט( ,דדוקא

כןבעבודהזרה,יכוללפסולבשעתשחיטהמעבודהלעבודה רקבחשבעל

בכהאיגוונאדאיכאידיםמוכיחותדאפשרלומרששחטהבמחשבהזו.אבל

שתי עבודות ,זריקה והקטרה .ובהגהות הגרא"ז מלצר )על הרמב"ן( והחזון

אםעברשעהאחת,ושחטבהמהאחרתוחישבעליהלעבודהזרה,פשיטא

איש )יורה דעה סימן רי"ד ,על דף לט( הקשו מהא דאיתא בזבחים )יג(:

דלא שייך לומר הוכיח סופו על תחילתו ,והראשונה מותרת .ומכאן הוכיח

דהשוחטעלמנתלקבלאולהוליךחוץלזמנואינופיגול .ולכךכתבו,דצריך

כדעת הש"ך )שם סק"ח( ,דבשוחט שהמיר לאחר שחיטתו לא נאמר "הרי

לומרשישטעותסופרבדבריהראשונים.

רשע לפניך" והבהמה בחזקת איסור ,והוי תרתי לריעותא ,אלאאוקי גברא

יא(תוס' ד"ה מקום ,בתוה"ד ,כדמוכח לקמן גבי הנהו טייעי וכו' .בחידושי

אחזקתיה ,ועד אותה שעה שהמיר ,כשר היה .והתבואות שור )סימן ב

הרמב"ן דחהראיהזו,דאפשרלומרדכיוןשהבהמהכברנשחטהונתחלקה,

סקל"ב(דחההראיה,דהכאאיירינןדבסוףלאזרקלעבודהזרה,כמושכתב

היאךיכוליםהגוייםלאסורדברשאינושלהם.

הבית יוסף )הובא לעיל אות יב( ,אלא דאנן חיישינן שמא כבר בשעת

יב(בסוה"ד,וצריךלומרדנהידבהמהלאמיתסראדםמיהאאיתסר.הקשה

השחיטההיתהלומחשבהזו,ולכךלאחיישינןבסתםשהמירלפניכן.

המהרש"א,הריגםבהקטרהאיתסרחלבה,ואמאילאאמרההגמ'דבחולין

יז(גמ',אילימארבישמעוןבןגמליאלדגיטין.הקשהבחידושיהרמב"ן,אם

אפשר לפסול בשלש עבודות .ותירץ ,דפירוש הגמ' ,דבהנהו תרי עבודות

כן,אמאילאאמרובואיסור,האליכאמאןדפליגאדרבישמעוןבןגמליאל.

שייך לפסול בחושב מעבודה לעבודה ,כגון בשוחט על מנת לזרוק ,או זורק

ותירץ ,משום כבוד עצמן ,דלא היה נראה להם לדמות להתם ולאוסרה,

עלמנתלהקטירלעבודהזרה.אבלהקטרהלאשייךלפסולאלאבחושבעל

דשאני הכא דישראל נבדל מעבודה זרה ,ואיכא למימר דהשתא הוא

עצם ההקטרה שתהיה לעבודה זרה ,ולכך סברה הגמ' ,דבחולין המחשבה

דאלבשיה יצר ,ולא נימא הוכיח סופו על תחילתו .ועיין בחידושי הרשב"א

פוסלתדוקאבשתיעבודות,דהיינובאופןשחשבעלעבודהאחרת.

שהוסיףלתרץ,ועייןמהשכתבהרש"ש.

יג(גמ',שחטהואחרכךחישבעליה.כתבבחידושיהרמב"ן)לעיל עמודא(,

יח(רש"י ד"ה טייעי ,ישמעאלים ואינן אוכלין אלא בשר שחוטה .עיין בלב

דאיירינןשלבסוףזרקאתהדם,דאילאוהכיאדרבהנימאהוכיחסופושלא

אריה שביאר ,דכתב כן ,לבאר אמאי אף לתנא קמא דמתניתין אסור ,אף

זרקשמעולםלאהיהדעתולזרוקלעבודהזרה.וכןמייתיבביתיוסף )סימן

דלא שמענו שחישבו לעבודה זרה .משום דישמעאלים כל שחיטתן סתמא

ד( בשם רבינו ירוחם .והבית יוסף תמה על דבריו ,דסתם חישב במחשבה

לעבודה זרה ,ולכך אינם אוכלים אלא בשר שחוטה ,וממילא גם בלא

בלבדמשמע,ואףשלאזרקבסוף.

ששמענואותםחושבים,לתנאקמאאסור.

יד(גמ',לאאיסורולאהיתר .וכןפסקבשולחןערוך)סימןדסעיףב(,דהרי

יט(]גמ' ,שלח ליה הכי אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי.

זהספקזבחימתים.ובט"ז )שםסק"ב(מייתידלדעתהביתיוסף מספקאסור

לכאורהללישנאבתראדלעיל)לח(:דלתנאקמאנמילאאמרינןזהמחשב

גם בהנאה ,דאולי מיחשב תקרובת עבודה זרה .אבל דעת הים של שלמה

וזהעובד,סגילמימרדאיןהלכהכרביאליעזר).ש.א.ג.[(.

)סימןכ(,דכיוןשרקמשוםכבודודרבישמעוןבןגמליאלאוסרים,ומעיקרא

כ(רש"יד"הלשםימים,שעשההיםעבודתכוכבים.העירהלבאריה,אמאי

דדינא סבירא לן דשרי ,הלכך אין לאסור אלא באכילה ,אבל לא להחמיר

רש"ילאפירשזאתכברלפניכן,עללשםהרים.ותירץ,דלשהריםוגבעות

לגביאיסורהנאה.ועייןבגליוןהגרע"א)שם(דביארדעתהמתיריםבהנאה.

פשוטהוא,שהריאיתאבעבודהזרה)מה,(.כלמקוםשאתהמוצאהרגבוה

טו(גמ',הוכיחסופועלתחילתו .כתבבחידושיהגרע"א ,דמהכאמוכחדגבי

וגבעהוכו'דעשיששםעבודתכוכבים,ולכךפשוטישלומרשהקריבלשם

ד
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עבודהזרהדשם,אמנםלמסקנתהגמראאיירידהקריבלשםהרעצמו.

שקיל וטרי גמרא דלמה לי מן הבקר להוציא את הנעבד נילוף מקל וחומר



דאתנן זונה דציפויה מותר והוא אסור ,נעבד דציפויו אסור אינו דין שיהא

דףמע"א

הוא בעצמו אסור ,ומשני דאי לאו קרא הוא אמינא דנילף קל וחומר הכי,

א(גמ' ,השוחט לשם הרים וכו' .רש"י פירש בד"ה דאמר לשום הר ,דאינו

ומה אתנן זונה דעצמו אסור ואפילו הכי ציפויו מותר ,נעבד דעצמו מותר

נעשה עבודת כוכבים הלכך השוחט לשמן לא מקרי זבחי מתים] ,ובד"ה

אינו דין שציפויו יהא מותר ,ופריך והיאך סלקא דעתך למילף הקל וחומר

דומיא ,משמע דהטעם משום מחובר[ .ואסור באכילה מדרבנן ,משום דדמי

הכיהאאםכןבטלתפסוק"לאתחמודכסףוזהבעליהםוגו'".ומסיק,דהא

לשחיטהלעבודהזרהומחלפאבה.אמנםדעתהר"יבתוס'ד"ההאדאמר,

דמוקמינן לקרא ד"לא תחמוד" באין בו רוח חיים וכו' ,ולכך אצטריך "מן

והרא"ש )סי'יג(דמחוברמיקריעבודהזרהאלאדאיןתקרובתואסור.ועיין

הבקר" להוציא את הנעבד ,מתקיף רב חנניא טעמא דרביה קרא הא לא

באותהבאהושלאחריה.

רבינהוקראהואאמינאציפויהרמותר,והאכתיב"ואבדתםאתשמםוגו'".

ב(גמ',האדאמרלהר,האדאמרלגדאדהר.הרמב"ם )פ"במשחיטההי"ד(

וכתבו דכיון דהשתא בקושיא הוי סלקא דעתייהו דתוס' דהא דמוקי לקרא

מוקי דינא דמתניתין בגוונא שלא נתכוין לעובדן ,אלא לרפואה ,ואם שחט

ד"לא תחמוד" באין בו רוח חיים ,נשאר כן גם לפי המסקנא ,והדר קאמרו

לשם הר אסור באכילה ,ולשם מזל הים אסור אף בהנאה .ופירש הר"ן )ח.

התוס' בשינויא ומיהו נראה דציפוי בעלי חיים אסור וכו' ,והיינו דלפי

מדפי הרי"ף( ,דכיון דדרך העובדי כוכבים לעובדו עשאהו מדבריהם

המסקנאשםכדכתבלן"מןהבקר"להוציאאתהנעבדציפויבעליחייםנמי

כתקרובתעבודהזרה,אףשכונתוהיתהלרפואהבלבד.

אסור.

ג(רש"יד"הדאמרלשוםהר,בתוה"ד,הלכךלשמןלאמיקריאזבחימתים.

ז(רש"י ד"ה המשתחוה לבהמת חברו לא אסרה ,אפילו למזבח .הרמב"ם

אמנם הטור )יו"ד סימן ד( כתב ,דלדעת הרמב"ם )הובאה באות א( ,בגוונא

)פ"ד מאיסורי מזבח ה"ו( פליג ,וסבירא ליה דלגבוה נאסר .וביאר בחידושי

ששוחטלהרכדילעבודעבודהזרה,אסור,משוםדהויתקרובתעבודהזרה

מרן רי"ז הלוי )פ"ח מעבודה זרה ה"א( ,דאיסור נעבד לגבוה ,אינו משום

גמורה.והביתיוסף כתבדאמנםכןדעתהרשב"אבתורתהביתהארוך )ב"א

"חלות שם"שחל עליו ,דנימא אין אדם אוסרדבר שאינו שלו ,אלא דעצם

ש"א ט (:אמנם ברמב"ם אין הדבר מוכרח ,דאם כן הוה ליה להרמב"ם

מעשהעבודהזרהאוסרתולגבוה,וכמונוגח.

למימר"אםלאנתכויןלעבדםוכו'פסולה,והוהמשמעשפירדמשוםדלא

ח(תוס'ד"הרבוצה,בתוה"ד ,לאקנהלהשתחשבשלואםאיןאדםאוסר

נתכוין לעבדם אינה אלא פסולה ,אבל אם נתכוין לעבדם אסורה בהנאה

דבר שאינו שלו .בקובץ ענינים ביאר דעת רש"י ,דלענין לאסור דבר שאינו

נמי .אבל השתא דכתב לישנא ד"אף על פי" ,משמע דשניהם שוים ,דבכל

שלו ,לא בעינן בעלים גמורים ,וסגי במה שיש לו קניני גזילה .וטעמא

גווני פסולה ולא אסורה ,אלא שהטור היה סבור דהכי פירושו ,אין צריך

דמילתא ,דהכא אינו אלא לייחד את הבהמה לעבודה זרה ,וכשם דסגי על

לומר אם נתכוין לעבדם ,דאסורה בהנאה נמי הויא ,אלא אף על פי שלא

ידימעשה,כןסגיבמהשישלובבהמהקניןכלדהוא.

נתכויןלעבדםוכו'פסולהמיהאהויא.



ד(רש"י ד"ה דומיא דמיכאל ,ובעלי חיים וכו' מיהו אלהות מקרו .ביאר

דףמע"ב

הרש"ש ,דרש"י סבר כדכתב הרמב"ם )בפ"ג מיסודי התורה ה"ט( ,דכל

ט(רש"יד"המחתךבעפרהוא,בתוה"ד ,ואףעלגבדאמרינןבפרקיןשחטה

הכוכבים ,כולל השמש והירח הם בעלי נפש וידעה ,ולכך רש"י החשיב

סימןאחדבחוץוכו'.הקשההמהרש"א,לפימהשפירשוהתוס'לעיל )כט(:

אותםכבעליחיים,ומייתיקראדמקרואלהות.

ד"הכגוןששחט ,דשיטתרש"ידדוקאבעוףמתחייבבסימןאחד,אםכןכיון

ה(]תוס'ד"ההאדאמרלהר,בתוה"ד,ואףעלפישמחובריןבגלגלהרקיע.

דאיירינן בבהמה מאי קשיא ליה לרש"י ,הא בכהאי גוונא לא מצינו דסגי

לכאורהנראהלפרשדבריהם,לפימהשכתבהרמב"ם )בפ"גמיסודיהתורה

בסימןאחד,עייןשםמהשכתבבזהדאפשרדגםלרש"ינימאדלאודווקא

ה"א( דהגלגלים שהשמש והירח מסתובבים בהם ,יש בהם ממשות ,אלא

נקטעוףקדשיםדגםבבהמהחייבבסימןאחדבחוץכיוןדעבידבהמעשה

שהם זכים ,ואין להם טעם וריח ,ולכך חשיבי מחוברין בגלגלים הללו.

חטאתהעוףבחוץ.

)ש.א.ג[(.

י(גמ' ,אמר רב פפא הכא בחטאת העוף עסקינן .הקשה הראש יוסף ,הא

ו(בא"ד,וא"תדמשמעברישפרקכלהאסוריןוכו'.כתבהמהר"ם,דהתוס'

בפסחים )עג(.פרכההגמ'אהאיברייתא,מאיתקיןכדילחייבומשוםשבת,

קצרולשוןהגמראדהתםבמקוםשהיהלהםלהאריך,דהאדמוקיהתםלא

ומשני להוציא מידי אבר מן החי לבן נח .ופירש רש"י )שם( ד"ה מה תיקן,

תחמוד באין בו רוח חיים ,לא לקושטא דמלתא מוקי לה הכי ,אלא דשם

דאיאפשרלומרשהתיקוןלהתירולאיטמאכדיןנבילהכדאמרינןשםלעיל,

ה
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משוםדתקרובתעבודהזרהמטמאהאפילובאהל.וקשה,כיוןדאוקמינןליה

בלשוןהר"ן,עייןשםשהאריךלבארדבריהר"ן.ועייןלעילדףיבאותיג,יד,

בעוף,הריתיקןדבשחיטתולאתטמאבביתהבליעה,כדיןהאוכלנבלתעוף

טז.

טהור,ואמאילאאמרינןכןשם.ובחזוןאיש)יורהסימןגאותכח(תירץ,על



פימהשכתבהגרע"א)בגליוןיורהדעהכאא(דלרבאדאבראהבהאפשר

דףמאע"א

להקים הברייתא בבהמה ,ומשום הנקטה הגמ' בפסחים נפקא מינה נמי

טז(תוס' ד"ה כיון דקניא ליה .והא דפריך בפרק בתרא וכו' .תוס' כתבו,

אליביה.

דלהני אמוראי דהכא ,יכול לעשות מוקצה חטאת שלו ,כיון דקניא ליה

יא(גמ',בחטאתהעוף.כתבהרמב"ם)פ"טממלכיםהי"א(,דאיןבןנחנהרג

לכפרהכדידיהדמי.אמנםבאביעזרי )פ"דמאיסורימזבחה"ו(כתב,דדעת

אאבר מן החי של עוף .ובמלא הרועים )כאן( כתב ,דמסוגיין מוכח דלאו

הרמב"ם אינהכן,ולעניןמוקצהלאסגיבמאידהוישלולעניןכפרה.משום

מיהא אית ביה ,דאי לאו הכי ,אמאי חייב משום שבת ,הא אין כאן תיקון

דלגבימוקצההויכמולהקדישדבר,שהרימייחדאתהבהמהלעבודהזרה,

לבןנח.

ובעיבעלותגמורה.והחזוןאיש)סימןגאותכו(כתבנמיכןמסברא.

יב(גמ',אלאבאומרבגמרזביחה .הקשהבלבאריה ,לרבייוחנןלעיל )לט(.

יז(גמ' ,תא שמע שנים אוחזין וכו' שחיטתו פוסלה .הקשה הרשב"א

דמחשבים מעבודה לעבודה ,אם כן כיון שבתחילת שחיטה חשב לעבוד,

)משמרת הבית י .הובא בש"ך סימן ד סק"ב( ,על מה שכתב הרא"ה )הובא

בסוףשחיטהצריךלהיותאסור,כמומעבודהלעבודה.ונשארבצריךעיון.

לעיל מ :אות טו( ,דאף דלא הוי תקרובת כיון דאין אדם אוסר דבר שאינו

יג(גמ',כגוןשהיהחציקנהפגום.הקשההפלתי )סימןכאסק"ב(,לרבאדא

שלו,מכלמקוםאסורבאכילה,אםכןמההקשתההגמ',הריאפשרלומר

בראהבהדסביראליהנמיכרבהונא,בעבודהזרה )נד,(.דעשהבהמעשה

דשחיטתו פסולה משום כך ,וכן הקשה הב"ח )סימן ד( .והט"ז )שם סק"ד(

אסרה ,היאך מצי לשינויי ברייתא ,הא סבירא ליה לעיל )כח (.דלא מהני

תירץ,דכיוןדאיכאשנישוחטין,איאפשרלאסורבאכילה,דאףדאיןלהתיר

שחיטהבעוףאלאבושטולאבקנה.והחזוןאיש )יורהדעהסימןגאותכח(

השחיטהמכחהשוחטלשםעבודהזרה,מכלמקוםצריךלהיותכשרמשום

תירץ ,דאיכא לאוקמי דמלק שדרה ומפרקת בפנים ,וכהאי גוונא הרי סגי

שחיטת השני ,דדוקא אי נימא דאדם אוסר שאינו שלו ,ונעשה תקרובת,

בקנהאףלרבאדאבראהבה,כמבוארלעיל)כח,(.ואףדלעינןשחיטההויא

שייךלאסוראףעלידיאחדמהםבלבד.

טריפה ,כיון דמתקבל בפנים במליקה ,שפיר חייב משום שחוטי חוץ כשגנר

יח(]תוס' ד"ה תא שמע שנים ,בתוה"ד ,ותימה דהתם לעיל בההוא פירקא

את הקנה בחוץ .עיין עוד מה שתירץ הגרע"א )בגליון השולחן ערוך יורה

וכו'ומהראיההיאהתםאסיריאףלהדיוטוכו'.לכאורהנראהלבארדאין

דעהסימןכאסעיףא(.

כוונתם להקשות דכיון דאסירי אף להדיוט אם כן הוה דאורייתא ,והאיך

יד(גמ' ,מהו דתימא כיון דקנא ליה לכפרה כדידיה דימא .הקשה בחידושי

מייתיראיהדאיכאאיסורדרבנןבביתחוניואילאהוהאלאבמה.דאםכן

הגרע"א)במערכהאותז(,כיוןדעיקרחידושושלרבהונאדעלידימעשה

הוה להו לתוס' לפרש קושיתם טפי דהוה דאורייתא ,וסתימת דבריהם

יכוללאסורבעליחייםלהדיוט,אבללגבוהפשיטאדיכוללאסורדידיהכיון

משמעדקושיתםאינהאלאמשוםעצםהאיסורלהדיוט.ולכךנראהלבאר

דבעליחייםנאסריםלגבוה,אםכןמאיקאמר"מהודתימאכיוןדקניאליה

דהקשודכיוןדאסוראףלהדיוט,אםכןחזינןדהאיסוראינומצדלתאדבית

לכפרה כדידיה דמיא" ,הא אם כדידיה הויא ,תקשה לכולי עלמא ,כיון

המקדש דלא להשתמש בו בדבר של עבירה ,אלא מצד לתא דעבודה זרה,

דשחטבהפורתאנאסרהלגבוה,וממילאאינהמתקבלתשובבפנים),ועיין

שהרי לכך נאסר אף להדיוט ,ואם כן האיך מייתי ראיה מינה לכלים דבית

שם)אותטו(מהשתירץבאריכותגדולה.

חניו למאן דאמר דלאו עבודה זרה הוו ,ותירצו דלעולם אינו אלא לגבוה

טו(גמ',רבנחמןורבעמרםורביצחקאמריאיןאדםאוסרדברשאינושלו.

והוהמצדמעלתהעבודהבמקדשדמאוסלהביאכליםשנעבדהבהןעבירה

כתבהר"ן )ח:מדפיהרי"ף(,דאיכאמאןדאמרדמכלמקוםבאכילהאסורה,

ומשוםהכיכליםדביתחניונמינאסרו).א.ב.[(.

דליכא למימר לענין איסור אכילה אין אדם אוסר דבר שאינו שלו ,דהכא

יט(בא"ד,וישלומרדקראדכלהכליםודאיאיירילגבוה.דעתרש"יבעבודה

לאו איהו אוסר לה,אלא דלאשרי לה ,והוהליה כאילו לא נשחטה,אלא

זרה)נד(:ד"האיתסרוליה,דאסוריןאפילולהדיוט,וכןכתברש"ילעיל)מ(.

שמתה מאליה .וכן דעת הרא"ה )בדק הבית י .(.ובביאור דבריו כתב

ד"ה עשה בה מעשה .ולשיטת התוס' קשה ,אמאי גנזום ,הא מותרים

בתבואותשור )סימןדסק"טו(דמדרבנןהואדאסרולהאישחיטה.ובחידושי

להדיוט .ובספר לחם סתרים )עבודה זרה נב (:כתב ,דקנסו להדיוט לגונזם,

רבי שמעון )ליקוטים סוף בבא בתרא( ,הביא ,דהאחרונים פירשו דהוי כמו

בשבילשלאיבואולידיתקלהלהשתמשלגבוה.

ששוחט בכוונה הפכית דלא הוי שחיטה ,ודחה דבריהם ,דלא משמע כן

כ(גמ' ,הכא במאי עסקינן דאית ליה שותפות בגוה .כתב הב"ח )סימן ד(,

ו
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דלהאישינויא,לאנאסראלאחלקו,ומאידתנימתניתיןדשחיטתופסולה,

כמבואר במתניתין דבשוק האיסור משום חוקות העכו"ם ,ואם כן יש לומר

דמשמעדכולהאסירא,היינומשוםדאיןברירה,ואיאפשרלידעמהחלקו,

דגם בבית לגומא אסור ,כמו שכתב רש"י לקמן )בעמוד ב'( ד"ה כל עיקר,

ומה החלק שחבירו אסר .והקשה בחידושי מהר"ם שיק )לעיל לח ,(:אם כן

דמיחזי כמנהג הצדוקים .ולכאורה נראה לבאר ,דסברי דכיון דאם עושה

במתניתין דלעיל )לח (:דידעינן שלגוי יש רק את חצר כבד ,אמאי כולה

מקום חוץ לגומא מותר ,משום דאמרינן "לנקר חצירו הוא צריך" ,בשוחט

אסירא למאן דאמר אין אדם אוסר דבר שאינו שלו ,הא החלק האסור

לגומאנמיצריךלהיותמותרמהאיטעמא).א.ג[(.

מבורר ,ונשאר בצריך עיון] .ולכאורה עוד צריך עיון ,כיון דבמתניתין כל

כה(תוס' ד"ה ובשוק לא יעשה כן ,בתוה"ד ,דהא מדאורייתא שרי למעכו

האיסור מדרבנן הוא ,כדאיתא בגמ' לעיל )מ ,(.דדמיא לאיסור ,והא קיימא

וכו'.הרמ"א)יו"הדעהסימןפזסעיףג(פסקלהאידינא,דבאיסורדרבנןלא

לןבביצה)לח(.דבאיסורדרבנןישברירה,ואמאיכולהאסירא),ש.א.ג.[(.

חיישימשוםמראיתעין.אבלהש"ך)שםסק"ו(פליכוסברדבאיסורדרבנן

כא(גמ' ,כתנאי .הקשה הרש"ש ,אמאי לא מייתי הגמ' פלוגתא דתנאי

נמי יש לחוש משום מראית העין ,והוכיח כן ממה שנפסק בשולחן ערוך

בכלאים )פ"ז מ"ה( ,אי המסכך גפנו על גבי תבואת חבירו אוסרה ,או דאין

)אורחחייםסימןשהסעיף יז(,דלאיצאהחמורבזוגאףעלפישהואפקוק,

אדםמקדשדברשאינושלו.ותירץ,דהתםטעמאלחוד,וכמושכתבהר"ש

והטעם מבואר בשבת )נד (:שיחשבו שהולך למכור אותו בשוק ,והרי כל

)שם(לבאר,משוםדרשהדכתיב"כרמך",ולאשלחברך,ומאןדאסרסבירא

איסורמקחוממכרבשבתאינואלאדרבנן.

ליה דאיכא ריבוי לכרם אחר .אמנם התוס' יו"ט )במתניתין( השווה את



הסוגיות.

דףמאע"ב

כב(רש"יד"הבישראלמומר,והואהדיןדמצילאוקמיבדאיתליהשותפות

כו(גמ',ואםעשהכןצריךבדיקהאחריו.פסק הרמב"ם )פ"במשחיטהה"ו(,

בגוה.תוס'ד"הבישראלמומר פליגיארש"י,וסברידגםבאיתליהשותפות

דאםעברושחטלתוךגומאבשוק,שחיטתואסורה,עדשיבדקואחריושמא

איכא למימר לצעוריה קא מכוין .ובפרי תואר )סימן ד סק"ה( ביאר

מיןהוא.אבלהרשב"א)תורתהביתיז(:פליג,וסברדכיוןדלאתניבמתניתין

פלוגתייהו,דלרש"י,הפירוש,דהישראלאינומודהבעבודהזרה,אלאחושב

דשחיטתו פסולה ,צריך לומר דשחיטתו זו כשרה היא ,שאין מחזיקין אותו

לאסורעלידידיבור,אמנםכשישלוחלקבבהמה,אמרינןדודאילאמתכוין

במין ואין מוציאין אותו מחזקת כשרותו הראשונה מיד אלא אחר בדיקה.

לאסורסתםעלידידיבור,דאמאייפסידחלקו,אלאמתכויןלעבודהממש,

ושתי הדיעות הובאו להלכה בשולחן ערוך )סימן יב סעיף ב( ועיין באות

ולכן נאסר .אבל תוס' פירשו שהוא יודע שאין הבהמה נאסרת על ידי

הבאה.

שיעבוד אותה ,אלא דחבירו מצטער בחשבו כי פיו וליבו שוין ,והאי סברא

כז(רש"י ד"ה בדיקה אחריו ,בתוה"ד ,ויבדלו מפתו ומיינו .כתב הרשב"א

שייכתנמיבישלושותפות.

)הובא באות הקודמת( ,דמשמע מרש"י דאין הבדיקה כדי להכשירו ,אלא

כג(גמ' ,תא שמע המטמא והמדמע והמנסך וכו' הכא נמי בישראל מומר.

כדי לפסלו ,דעד שיבדק ונמצא מין אין פוסלין אותו ,ואף לשחיטתו .אמנם

כתב הסמ"ע )חושןמשפטסימןשפהסק"ד(דבניסוךכיוןשהיהיכוללחלק

המגידמשנה )פ"במשחיטהה"ו(כתב,דדעתרש"יכהרמב"ם)הובאבאות

אתהייןולנסךרקחלקחבירו,לאאמרינןלצעוריהקאמכוין.והקשהעליו

הקודמת(.

הש"ך )יו"ד סימן ד סק"ה( ,דמהכא מוכח ,דגבי ניסוך ואית ליה שותפות

כח(מתני' ,השוחט לשם עולה וכו' .כתב הרשב"א )תורת הבית י ,(:דאם

בגבה ,אליבא דתוס' )הובא באות הקודמת( אמריינן דלצעורי קא מכוין.

שחט תרנגולים ואווזים וכיוצא בהן ,מינים שאינן ראויים להקרבה ,כשרה,

ובגליון הגרע"א )בשולחן ערוך על הש"ך( תירץ ,דהסמ"ע קאי להלכה

וטעמאמשוםדמידעידעידאיןאלוקרבין.ואפילואםשחטתוריםקטניםאו

דקיימא לן דאדם אוסר דבר שאינו שלו ,ולכך שפיר יכול לחלק ולצער

בני יונה גדולים כשרים ,דידעי דאינם ראויים להקרבה .אבל המאירי )ד"ה

חבירו ,וממה שלא עשה כן מוכח דמתכוין ממש לאסור הכל .אבל הכא

השוחטלשם(פליג,וכתבדאיןהכלמבחיניםפסולגדלושלזהוקטנושלזה,

הגמ' תירצה לשיטת רב נחמן דסבר ד"אין אדם אוסר דבר שאינו שלו",

והואיל ומינו מכל מקום בר קרבן ,דהיינו בני יונה קטנים ותורים גדולים,

וסבירא ליה נמיהסברא דלצעוריה קמכוין ,ולדידיה לא שייך לומר לסברת

ואינויותרקלמבעלימומיןששוחטןוהןאסורין.

הסמ"ע,דאםהיהמחלקאתהייןלאהיהיכוללאסורשלחבירו,לכןשייך

כט(מתני' ,שחיטתו פסולה .כתב המאירי )ד"ה דינין( ,שאף בזמן הזה מי

לומרדלצעוריהקמכוין.

שהקדיש ושחט והעלה חוץ לעזרה חייב ,שהרי ראוי הוא שיקריב בפנים,

כד(]תוס' ד"ה אין שוחטין לתוך הגומא ,בתוה"ד ,דנראה כמקבל דם

מפנישמותרלהקריבאףעלפישאיןבית,כדקיימאלןבזבחים )סב.(.אמנם

לעבודת כוכבים .לכאורה צריך עיון ,אמאי לא ניחא להו לתוס' הטעם

הביא דיש חולקין ,וסברי דבזמן הזה מותר .וכן הביא המגיד משנה )פ"ב

ז
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משחיטה ה"כ( ובזמן הזה אפילו שחט לאחד מכל אלו הנזכרים שחיטתו

נוטהלמות.

כשרה,משוםדליכאלמיחשלרואים.וסיים,דהראב"דהכריעלאסוראפילו

ב(מתני',נקובתהוושטופסוקתהגרגרת.האדלאקתנימתניתיןניקבהוושט

בזמןהזה,ושכןנראהדעתהרמב"ם.

ונפסקה הגרגרת כמו בשאר הטריפות ,תירץ בתוספות הגרע"א )אות י"א(

ל(מתני' ,שנים אוחזין בסכין וכו' .כתב הרמב"ם )פ"ב משחיטה הכ"א(,

בשם התורת חיים ,דהנך תרתי הם במקום שחיטה ,וקאי אפירקא דלעיל

דאייריבגוונאדאיתליהשותפותבגויהולכךשפיריכוללאסור.והביתיוסף

דאיירי בשחיטת הוושט והגרגרת ,ולהכי נמי תני ופסוקת הגרגרת ,כיון

)סימן ה( הקשה ,לשיטת הרא"ש )פ"ב סימן יד( דגם באית ליה שותפות

דשייכיאהדדי,דהיינובמקוםשחיטה.ובשו"תאבנינזר )יורהדעהסימןכג(

אמרינן דלצעוריה קא מכוין ,וכמו שכתבו תוס' לעיל )בעמוד א( ד"ה

תירץ,דבשארהטריפותהנקבהואהמטריף,והאיסורמחמתשעהשנטרפה,

בישראלמומר,אמאיאסורבשניםששוחטין,נימאדלצעוריהקמכוין.ותירץ,

לכןקתניניקבהלב,דזהוהעושהאותהלטריפהשעתהתהוותהנקב.אבל

דאיכאלמימר,דהרא"שסביראליה,דלאאמרינןאיןאדם אוסרדברשאינו

בנקובת הוושט ופסוקת הגרגרת ,הטרפות מחמת דשחיטה לא מהני בהו,

שלו אלא בדבר שאיסורו מן הדין ,אבל בשוחט לשם אחד מכל אלו,

ולאמחמתשעתהנקב,אלאמשוםדכיוןדישלבהמהנקבבוושטמיטריף,

דהאיסורמשוםמראיתעין,כילאהוידידיהמאיהוי,מאןדחזיסברדדידיה

כיון דלא מצי לשחטה ,ולכך תני נקובת ,שהוא סיבת הטריפה .ועיין שם

הוא ואתו למישרי קדשים בחוץ ,הילכך אפילו אין לו בה שותפות אסורה.

נפקאמינהלעניןולדטריפה.

]וכעין סברא זו כתב המאירי 0ד"ה שנים אוחזין([ .אבל הרמב"ם סבר דאי

ג(תוס' ד"ה ניקב הלב ,בתוה"ד ,וניטל הלב הריאה והדקין לא איצטריך

שחטבהמהשאינהשלוקלאאיתליהותוליכאמראיתעין.

למתנידבכללנקוביםהם.ובחידושיהרמב"ן)לקמןדףנו(.פליג,וסביראליה

לא(גמ',מתני'רביאליעזרהיא.הרא"ש)פ"בסימןיד(פסקדינאדמתניתין,

דניטלהלבחמירטפי,והוינבילה,וכןכתבהכסףמשנה)פ"ימשחיטהה"ט(

וגםאשםתלויחשיבנידרונידבוכרביאליעזר,וכןפסקוהטורוהרמ"א)סימן

בדעתהרמב"ם.אבלבשלחןערוך )סימןנבסעיךה(סתםוכתבדכלנטולה

ה סעיף א( .אמנם הרמב"ם )פ"ב משחיטה הי"ח( מנה אשם תלוי עם אותן

הויאטריפה.

שאינן בכלל נידר ונידב ,ופירש בבית יוסף )סימן ה( ,דסבירא ליה ,דכיון

ד(בא"ד,דאףעלגבדבטחול.ביארבלבאריה,דשאניטחולמשאראיברים,

דבכריתות )כה (:במחלוקת היא שנויה ,נקטינן כחכמים דפליגי עליה התם,

דניקב הטחול אין הטרפות מחמת הטחול עצמו ,אלא דחיישינן שיביא

דהלכהכרבים,אמנםהרא"שסברדפסקינןכסתםמתניתיןדהכא.

לקותאלכרס,וליכאלמיחשלההיכאחששדניטלכולו.

לב(גמ' ,לאתויי עולת נזיר .הקשה הרש"ש ,אם כן חטאת נזיר נמי.

ה(מתני' ,הריאה שניקבה .כתב התורת חיים )דף מו (.הובא בתוספות

ובתבואות שור )סימן ה סק"טו( נקט דהוא הדין בחטאת נזיר איכא גזירת

הגרע"א )אות יב( ,דהא דנקיט "ניקבה הריאה" ולא קתני "ניקבה קרומית

הרואים ,וחד מיניהו נקט .אמנם האור שמח )פ"ב משחיטה הלכה כ( כתב,

הריאה" ,כדקתני ניקב קרום של מוח ,והרי גם בריאה כיון דניקב הקרום

דדוקא נקט עולת נזיר ,משום דבעצם לא חיישינן שמא הוא נזיר שהרי לא

טריפה כדאיתא להלן )מו ,(.משום דקרומית הריאה דבוקה בבשר וכחדא

החזיק עצמו כך רק כיון דעולה עצמה היא מהדברים הנידרים ונידבים,

נינהו.

ונזירות עצמהגםהיאדברשאפשרלידור,לכךלאנפיקמכללכלקרבנות

ו(מתני' ,שם .כתב השושנים לדוד )על המשניות( ,דיש לפרש דהא דשינה

עולהשנידריםונידבים,אבלבעולתיולדתלאשייךלמימרהכיכיוןשאינה

ולא תני נקבה הריאה דומיא דכולהו .משום דבהאי לישנא נכללו נמי

באהאלאחובה.

הסירכות ,ורצונו לומר הריאה שניקבה תחילה ,ואחר כך עלה בה קרום
הסירכא,דאיןקרוםהסירכאבלאנקב.

פרקאלוטרפות

ז(רש"יד"השניקבולחוץ,בתוה"ד,לאפוקיאםניקבובמקוםחיבורןבשתי


דףמבע"א

דפנותיהן והנקב הולך מחללו של זה לחללו של זה .כתב הב"ח )סימן מח

א(מתני' ,ואלו טרפות .כתיב בפרשת משפטים )שמות כב( ,ובשר בשדה

אותה(,דמשמעמדבריודהיכאדניקבוזהלזהבמקוםשהשומןמחברשתי

טרפהלאתאכלו.וכתבהרמב"ם )פ"המשחיטהה"א(,כברביארנובהלכות

דפנותיהם כשרה .אבל בתוס' לקמן )נ (:ד"ה מחט ,הביאו דעת רבינו תם,

איסורי מאכלות שהטריפה האמורה בתורה היא הנוטה למות ,ולא נאמר

דאף במקום דיבוקן אינה כשרה ,ואינה כשרה אלא במקום שמדובקין יחד

טרפהאלאשדברהכתובבהווהכגוןשטרפהאריוכיוצאבוושיברהועדיין

ממש,דהיינושאיןלהםאלאעוראחד,אבלבמקוםשישלכלאחדעורבפני

לא מתה ,ויש שם חלאים אחרים אם יארעו לה תחשב טרפה .והרמב"ם

עצמוומחובריםיחדעלידישומןאםנקבולשםמשניצדדיןטריפה.

בהלכותמאכלותאסורות )פ"בה"ו-ח(האריךלבאר,איךילפינןדאייריבכל

ח(מתני' ,נפלה מן הגג .כתב הפרי מגדים )סימן נח משבצות זהב סק"א(,

ח
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דישלחקורבנפולה,דהלכהלמשהמסינידאםלאשהתהמעתלעתטריפה,

במחלוקתווהודהלרבנןדגלודהטריפה,ולפיזהצריךלומר,דרביישמעאל

האם הויא ודאי טריפה או ספק .והביא דברי הלבוש )שם סעיף ב( ,דהויא

סבר כרבי מאיר קודם שהודה .ולמסקנא דסוגין לקמן )מג ,(.דאף רבי

ודאי טריפה .ובלב אריה הוכיח כן ,מהא דתני נפולה בתוך שאר טריפות

ישמעאלמונהטריפהזו,אתישפירדליכאמאןדסביראליהדגלודהכשירה.

דמתניתין,דהווטריפהודאי.

טז(רש"י ד"ה דשף מדוכתיה ,בתוה"ד ,לקמן מסיים והוא דאיעכול ניביה.

ט(רש"י ד"ה נפלה מן הגג ,בתוה"ד ,ואין טעם בטרפות שהלכה למשה

בגמ' לקמן )נד (:ליתא להאי לישנא ,אלא דמסיים להלכה דכשרה עד

מסיני .הקשה הלב אריה ,אמאי דוקא הכא כתב רש"י ד"הלכה למשה

דמתעכלא איתעכולי ,אבל רב מתנא סבירא ליה דאף שלא איעכל ניביה

מסיני" הן ,ולא בשאר טריפות .ותירץ ,דכיון דנפולה הטרפות מחמת

טריפה .וצריך לומר ,אמנם דבריו כגירסת רבותינו הגאונים שהובאה

דחיישינן דילמא נתרסקו איבריה ,והרי כתב הפרי מגדים )הובא באות

בחידושיהרשב"א)לקמןנד.(:

הקודמת( ,דבכהאי גוונא הויא טרפה ודאי ולא מספק ,אף דאין הסברא

יז(גמ',ואמררבהברברחנהאמרשמואלסימניםשנדלדלוברובןטריפה.

מחייבת כן ,דאמאי יחשב טריפה ודאי ,הלכך כתב רש"י בטריפה זו דאין

הקשה בחידושי הגרע"א ,לפי שיטת הרשב"א )תורת הבית הארוך דף כו,(.

טעםבטרפות.

דהאדאמרשמואלדבסימניםשנדלדלוטריפה,לאודווקאנקט,אלאכוונתו

י(מתני',ודרוסתהזאב.פירשרש"יד"הדרוסתהזאבעלפיהגמ'להלן)נג,(.

דשחיטהאינהמועלתבהו,מאיפריךבגמ'דלתנינמיהא,האתנאדבירבי

שהטרפות מחמת הארס שמטיל בה .וקשה דהאידנא לא מצינו שיש לזאב

ישמעאללאחשיבאלאטרפות,מהשאיןכןנדלדלודאינהטרפהממש.

ארס,וכתבבמכתבמאליהו )ח"דמכתבלאבהערה(4כיההלכהידעוחז"ל

יח(גמ',נעקרהצלעמעיקרה.כתב השולחןערוך )סימןנדסעיףג( ,דאיירי

בקבלה מדורי דורות ,ונתנו הסבר לדברים לפי ידיעת הטבע שבזמנם ,אבל

בצלעות גדולות .והט"ז )סק"ג( והש"ך )סק"ז( פליגי ,ומייתי דעת הראשונים

הטעםהמוזכרבגמ'אינוההסברהיחידי,וגםאםאישתניטעמאלאאישתני

דסביראלהודאפילובצלעותקטנותהויטרפותבנעקרהצלעוחציחוליא.

דינא.עייןשםמהשכתבהרבהעורךלבאר.ועייןעודבחזוןאיש)יו"דה,ג(.

יט(רש"יד"הנעקרהצלע,בתוה"ד ,אבלנעקרהצלעאחתמעיקרהעםחצי

יא(מתני',דרוסתהנץבעוףהדק.כתבבחידושיהרמב"ן)לקמןנב,(:דאפילו

חולייתה וכו' .הקשה במהר"ם ,הא לקמן )נב (.פירש רש"י ד"ה מעיקרה,

למאןדאמרדפליגתנאקמאברישא,בדרוסתהזאב)עייןמהשכתבנולקמן

דשמואל איירי בלא חוליא .ותירץ ,דאף  דרש"י סבר דלשמואל לא בעינן

באותי(,לאשמעינןלהולרבנן,דפליגיעליהדרבייהודהבנץ.אבלבשיירי

חציחוליא,אנןכרבקיימאלן,דסביראליהלקמן )שם(דבעינןחציחוליא,

מנחה)פירושעלהתוספתא(מוכיחמהתוספתא)פרקגהלכהב(,דאיפליגי,

ולכך פירש רש"י קושית המקשה ,דפריך דליחשוב צלע שנעקרה ,להלכתא

בנץנמיפליגי,ולתנאקמאדרוסתהנץהויאטריפהאפילובענףהגס.

דקיימאלןהכי.

יב(רש"י ד"ה ודרוסת ארי בגסה ,בתוה"ד ,ותנא קמאסבר וכו'.דברי רש"י

כ(תוס' ד"ה אמר שמואל ,לקמן )נב (.פליג עליה בר זכאי וכו' .הקשה

היינואליבאדרבלקמן )נב,(:לתירוצאקמא,דסביראליהדרבייהודהפליג

המהר"ם ,הא תוס' לקמן )נב (.ד"ה נעקרה ,פירשו ,דשמואל איירי בנעקרה

אתנא קמא .אבל דעת רבי אלעזר )שם( דרבי יהודה אתי לפירושי לתנא

חצי חוליא עמה ,ולפי זה לא פליג עליה בן זכאי ולא מידי .ותירץ ,דתוס'

קמאולאפליגי.

סברידסוגיאדהכאסברהכפשטאדמלתא,דשמואלאייריבלאחציחוליא,



משום דטריפות דחצי חוליא לא שייך למימני במתניתין בפני עצמה ,כיון

דףמבע"ב

דהויבכללחסרוןבשדרהדקאמרביתהללדחוליאאחתהיא,ועלכרחינו

יג(תוס'ד"הוהאאיכאבהמהשנחתכורגליה,תימהדלאפריךמניטלצומת

דהכאפירשההגמ'דאייריבלאחציחוליא.

הגדין וכו' .כתב הראש יוסף ,דלפי תירוץ הגמ' צריך לומר ,דכשם דפליגי



תנא רבי רבי ישמעאל על טריפה זו דנחתכו רגליה ,פליג נמי אניטל צומת

דףמגע"א

הגידין.

א(תוס' ד"ה הנך דאפקת לא תיפוק ,בתוה"ד ,לכן נראה דעולא וההיא

יד(גמ',אלאסברלהכרבישמעוןבןאלעזר .פירשבחידושיהר"ן,דתירוץ

דלקמן וכו' .הקשה בחידושי הגרע"א ,הא קושטא הוא כפי שתירצו תוס'

הגמ'סברכוותיהאבללאמטעמיה,דהארבישמעוןבןאלעזרסברדטעמא

לפניכן,דאףמאןדליתליהדרבמתנא,סביראליהדבאעכולניביהטריפה.

משום ד"יכולה לכוות ולחיות" ,וסבר טריפה אינה חיה ,ותנא דבי רבי

ועייןשם,שהוכיחדגםרבייוחנןדלקמן)נד,(.מודהבכך.

ישמעאלסברדטריפהחיה,ומכלמקוםמכשיר.

ב(גמ' ,ח' מיני טריפות וכו' נטולה וחסורה וכו' .כתב הרש"ש ,דמשמע

טו(גמ',סברלהכרבימאירדמכשיר.איתאלקמן)נב,(:דרבימאירלאעמד

מרש"יד"הנפולה,דנטולההיינושניטלכלהאבר,וחסורההיינושחסרחלק

ט

מסכת חולין דף מג
ח אב התשע"א

ממנו.אבלהרמב"ם)פ"חמשחיטההכ"ד(כתב,דנטולההיינושנבראה עם

בספק דרוסה הואיל ואי אפשר בענין אחר .עוד תירץ ,כיון דברוב פעמים

האבר וניטל ממנה ,וחסורה היינו שנבראה חסרה .ולכך כתב ,דכל אבר

ניכרהארסמבחוץ,אלאשלהחמיראמרודאיןלסמוךעלבדיקהמבחוץכיון

שאמרו בו שניטל טריפה ,אינה נאסרת אלא אם נחתך אותו אבר ,אבל

דאדום הוא ופעמים מחלחל לפנים ואין ניכר בחוץ רק אדמימות ,והושט

נבראת חסורה אותו אבר ,הרי זו מותרת .וביאר דבריו דסבר ,דבנטולה

אדוםהואואינונראה.אבלהיכאדלאניכרבלבןולאנתחלחללפנים,כהאי

הנטילהמטריףובחסורההחסרוןמטריף.

גוונאטיפתדםהארסניכרתיפהעלהוושטגםמבחוץ],ולכאורהישלומר

ג(גמ',לאפוקילקותאדרכישברפפא .הקשוהתוס'לקמן)נד (.ד"הוחזייה,

דהטעם הוא דכיון שעדיין לא חילחל ,יש ריבוי ארס וניכרת אדמומית

לרכיש בר פפא ,היאך אתיא האי לקותא למתניתין ,הא לא דמיא לשאר

חזקה[ .אבל הר"ן תירץ ,דכיון דשתי עורות הן ,אפילו האדים החיצון אין

טריפות ,דאמרינן התם דלא אתי ב"זה הכלל" אלא דומיא דאינך טריפות

סופו לירד לפנימי דסימנין קשין הן אצל דריסה ,וכעין הא דאמרינן לקמן

דמתניתין .ותירצו ,דלדידיה "זה הכלל" אתי לאתויי אף מילתא דלא דמיא

)נג ,(:דבהאדים בשר שכנגד הסימנין אינה טריפה כיון דקשים הם .ועיין

ודלאכרבייוחנןהתם.עודתירצו,דסביראליהכרישלקישלקמן)נד(:דכיון

בחידושיהגרע"א)ד"הוהנה(מהשכתבבזה.

דתנןלקמןאלוכשרותוהיינודוקא,משמעדאינךהווטריפות,אףדלאדמו



להנךדמתניתיןדידן.

דףמגע"ב

ד(גמ',שניעורותישלולושטחיצוןאדוםופנימילבןוכו'דאיחליףטריפה.

ט(גמ' נפקא מינה לספק דרוסה .תוס' לעיל )כח (.ד"ה אתא ,הוכיחו מהא

פסק בשולחן ערוך )סי' לג ס"ה( דאם שניהם אדומים או לבנים טריפה.

דלא נקטה הגמ' ,נפקא מינה לספק נקובה דנקב שפיר אפשר למיבדקיה

והקשה הט"ז )שםסק"ט(,כיוןשאחדשהואבריאולאהתחלףהצבע,נימא

מבחוץ ,ודלא כרש"י )שם עמוד ב( ד"ה אין לו בדיקה מבחוץ .והר"ן )ט.

דמגין על השני .ותירץ ,כיון דהעור הלקוי שוכב תדיר על השני סופו נמי

מדפי הרי"ף( יישב שיטת רש"י ,דרבותא קא משמע לן ,דלא מיבעיא נקב

ללקות.אבלדעתהעיטור )הובאברא"שסימןב(והגהותאשרי )עלהרא"ש

משהו דלא מינכר בעור החיצון ,אי אפשר לבדוק ,אלא אפילו ארס של

הנ"ל(,דבשניהםאדומיםאולבנים,האחדלקהוחבירומגיןעליווהויכנקב

דרוסהשמתפשטהרבה,אינוניכרבו,וכלשכןנקבשאינוניכר.

זהבלאזהוכשר.

י(גמ' ,לספק דרוסה .כתב בשיטה מקובצת )אות ג( ,דהוא הדין דהוה מצי

ה(גמ' ,זמנין דמיהנדזין וכו' .כתב הפרי מגדים )משבצות זהב סימן לג

למימרנפקאמינהלדרוסהודאית,דהאדרוסהודאיתנמיבדקינןלהבאם

סק"ד(,דמלשוןהשולחןערוך )שםסעיףד(שכתבדאפשר דמיתרמיאהדדי,

האדים כדלקמן )דף נד,(.אלא דאשמועינן דחוששין לספק דרוסה ,וכשיטת

משמע,דהוירקספקולאודאי.אמנםבהגהותידאברהם )שם(כתבדממה

שמואללקמן)נג,(.וכןכתבבחידושיהרשב"אבשםרש"י.

שכתב הרמב"ם )פ"ג משחיטה ה"ב( דהוי נבילה ,משמע דסבירא ליה דהוי

יא(רש"י ד"ה אין חוששין ,שמא נקב היה והבריא וכו' ואני שמעתי וכו'.

ודאי.

כתבהמהר"םשיף,דלפירושהראשוןשלרש"י,משמעדבעינןלמיבדקיהאי

ו(גמ' ,דמיהנדזין בהדי הדדי .כתב הבית יוסף )סימן לג ,ה( ,דמצא כתוב

איכאנקב,אלאדאילאחזינןנקב,לאחיישינןשהיהוהבריא.ולפיזהצריך

בשםהריטב"א,דאםהנקביםהןבשתירוחות,כגוןאחדבימיןהוושט,ואחד

לומר,דהאדכתברש"י לעיל )כח(.ד"האיןלובדיקה,דליכאבדיקהלוושט

בשמאלוכשרה,דבהאיגוונאלאשייךשיהיומכווניםאהדדי.

גם לנקובה ,היינו לפירוש השני דרש"י כאן .אבל עיין ברש"ש ,מה שכתב

ז(גמ' ,קרום שעלה מחמת מכה בוושט אינו קרום .פירש רש"י ד"ה אינו

ליישבבאופןאחר.

קרום,דכלנקובידטריפותלאמהניאלהוסתימה.וכתבבתורתחיים ,דלפי

יב(רש"י ד"ה מאי שנא מספק דרוסה ,בתוה"ד ,והכא לא אפשר למיבדקה

זהצריךלומרדהגמ'נקטהוושטמשוםשהיאהטריפההראשונהשהוזכרה

וכו'.כתבהמהר"ם ,דרש"ינקטכן,אליבאדפירושוהשניברש"י לעיל ד"ה

במתניתין .אבל בהגהות הרד"ל מייתי דעת הראב"ן דסבירא ליה ,דדוקא

אין חוששין ,דהספק הוא שמא ניקב ,ואהא קאמר דאי אפשר למבדקיה.

בנקבהוושטלאמהניסתימתקרום,כיוןדאכלהביה,ועלכןהסתימהאינה

אבללפירושוהראשון,דהנידוןהואשמאנסתם,פשיטאדליכאבדיקה.

מתקיימתאבלבשאראברים,שפירמהניקרוםלסתום,ועייןשםמהשכתב

יג(גמ',יונהאמררבזירא .בשיטהמקובצת )אותא'(כתב,דהכיגרסינןר'

לגבינקבבריאה.

יונה אמר רבי זירא ,ואם כן הוי דעה שלישית במקום תורבץ הושט .אבל

ח(גמ' ,וושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים .ותמהו הרא"ש )סימן ג(

הביתיוסף)סימןכ(מייתיפירושאחר,דכאןהנידוןעליונה,ורביזיראאתי

והר"ן )ט.מדפיהרי"ף(,כיוןדאיןלובדיקהמבחוץמאימהניבדיקתפנים,

לאשמועינןדבעוףקטןכיונה,תורבץהושטהוירקמקוםמבלעתא.

דלמאהארסעדייןבחוץוסופולחלחלפנימה.ותירץהרא"ש,דהכאהקילו

יד(גמ',אמרוליהלבריהדרביוסףברחמאדלשליםדמיתוראלמריה.כתב

י

מסכת חולין דף מג – דף מד
ח אב  -ט אב התשע"א

בחידושי הרשב"א ,דלשיטת הרי"ף בסנהדרין )יב .מדפי הרי"ף( ,דבטעה

השני .ב .יש מפרשים ,דהכוונה לתפוס בשתי אצבעות משני צידי הצואר,

בדברמשנהאינוחייב לשלםאפילונשאונתןביד,אםכןאיאפשרלפרש

וזהו רוחב אצבע בלבד והיינו אגודל ,וכן כתב בחידושי הרשב"א .ועיין מה

כמו שכתב רש"י ד"ה דמי תורא ,דחייב משום דהוי טועה בדבר משנה.

שכתבהמגידמשנהבדעתהרמב"ם)פ"אמשחיטהה"ו(.

דלהרי"ףעלכרחיןבעינןלמימר,דהיהטועהבשיקולהדעת,דסברדלאהוו

ה(גמ' ,בתורא דמשעיר טפי .כתב רבינו גרשום ,דבבהמה בינונית אינו כן,

תרי חומרות דסתרי אהדדי ,אלא דרבא אמר דלהאי דסבר דסתרן אהדדי,

ומלשונו משמע דהחילוק ביןשור גדול לבנוני .אבל באורחות חיים )הלכות

רמינןעליהחומרירבושמואל.ומרבריהדרבינאסבר,דרבאלאטעיבהכי

שחיטהאותא(כתב,דבבהמהדקהשאני,מבוארדסביראליהדבמיןבהמה

לומר דלא סתרן אהדדי ,ומה שהטריף היינו משום דמינקיט תרי חומרי,

גסהאיןחילוק.

ולהכי מותיב עליה דלא עבדינן כתרי חומרי ,ולדידיה לא הוה רבא משלם

ו(תוס' ד"ה והאיכא עיקור סימנים ,בתוה"ד ,דאי טרפה הויא בהכי אם כן

אףעלפישנשאונתןביד.ועייןמהשהקשהבחידושיהגרע"א.

מהועיקורדקיימאלןדלאהויטרפהאלאשחיטהמועלתבו.בחידושיהר"ן
)כאן(הביאלתרץבשםהרמב"ן,דישחילוקביןהיכאשנעקרוהסמניםלפני

דףמדע"א

השחיטה,דבכהאיגוונאהבהמהטרפה,והיינוסוגיין.להיכאדנעקרובשעת

א(גמ' ,למעלה עד כמה .כתב המהרש"א ,דלא סגי בהא דאמרינן לעיל

שחיטה דהויא נבילה .וטעמא דמלתא ,דכל שהן עקורין מתחלה אפשר

)מג,(:כלשחותךועומדבמקומווכו',כיוןדבחייהאיאפשרלעמודעלסימן

לאחזםבידובשעתשחיטהולשחוטכראוי,ומשוםהכימהנישחיטהלטהר

זה ,ועל כן כתבה הגמ' מייתי שיעורא אחרינא ,דאפשר לראות מחיים.

מידינבילה,אבלנעקרובשעתשחיטהאיאפשרשתשחטכראוי,ולכךהויא

ובהגהות הרד"ל הקשה לדבריו ,מהו השיעור למטה דקאמר הרי אי אפשר

נבילה.

לראות מחיים ,דאין רואין מקום שישעיר ,עיין שם שהאריך לבאר .ומה

ז(גמ',תנאכמהפסוקתהגרגרתברובהוכמהרובהרבאמררובעוביה.כתב

שכתבנובאותהבאה

הקרן אורה ,דיש לעיין אם  להלכות שחיטה נמי סגי בהאי שיעורא ,או

ב(גמ',למעלהעדכמהאמררבנחמןעדכדיתפיסתיד.כתבהפריתואר

דלמא התם בעי שישחוט נמי רוב חלל הקנה .והוכיח מהגמ' לעיל )מ(:

)סימןכסק"ד(,דהיינוהךשיעוראדאמרןלעיל)מג(:דתורבץהושטהואעד

דאוקמי לברייתא בעוף והיה חצי קנה פגום והוסיף עליו כלשהו ,ומוכח,

המקום שחותכו וכוויץ ,אלא דשיעור כויץ אין הכל בקיאין בו .ועוד דהוא

דשיעור שחיטה וטריפה בגרגרת שוין הן ,שהרי הגמ' בעא לאוקמי בגונא

ניכררקלאחרשחיטהלכךבעינןשיעוראדכדיתפיסתיד,ושיעוראדכוויץ

דעל די כל שהוא עשה שחיטה ,ואי נימא דצריך לשחוט רוב חללה ,על

נצרךלומרלעניןעוף.אבלבכףהחיים )שםסק"י(,הביאמאןדסביראליה

כרחין דשחיט טפי מפורתא ,דכדי שלא יהיה טריפה צריך שרק חצי עובי

שהם שני שיעורים שונים ,וכתב ,דכיון שהשולחן ערוך )סימן כ סעיף ב(

יהיהפגוםבלבד,והואבעילמישחטיהעדרובהחלל.ועייןבתפארתיעקב

הביאגםמקוםדכויץוגםשיעורשתיאצבעות,ומשמעדסביראליהדהיינו

שהאריך,והביאמהתבואותשור,דבשחיטהבעינןנמירובחללה,עייןשם.

הךשיעורא.ובאבןהאזל)פ"אמשחיטהה"ה(,הוסיףלבאר,דכויץהואסימן
להלכות טריפות בגוף הושט ,ושיעור דתפיסת יד באצבעות הוא שיעור

דףמדע"ב

להלכותשחיטהבצוארהבהמהמבחוץ.

ח(גמ' ,שדרה לקמיה דרבה בר בר חנה .בשיטה מקובצת )החדש( הביא

ג(רש"י ד"ה עד כדי תפיסת יד ,צריך להניח לצד הראש כשלש אצבעות

מתוס'חיצוניתדר"תגרסרבהבררב חנא,וטעמיה,כיוןדרבהברברחנה

וארבע.פירשהידיהודה )סימןכסק"ה(,לשלשאצבעותאוארבע,והכוונה

תלמידיה דרבי יוחנן הוה ,והיה מאוחר טפי כמבואר בפסחים )נא (.ולא

למהשתופסבאצבעותחוץמןהאגודל,ואםהואשלשהיינוגםחוץמזרת.

מסתבר לומר דרב שלח אליו את השאלה .שהיה בן דודו של רב ,כי חנא

אבל התבואות שור )שם סק"ח( פירש ,שהכוונה לארבע אגודלין .וכשיטת

היהאחיושלאיבואבוהדרב,כמבוארבסנהדרין)דףה.(.

רש"יפסקהרמ"א)שםסעיףב(,ועייןשםמהשהביאמנהגהקדמונים.

ט(גמ',אסראיןחבירורשאילהתיר.כתב בחידושיהרשב"א בשםהראב"ד,

ד(תוס'ד"הכדיתפיסתיד,בתוה"ד ,ובהלכותגדולותמפרשוכו'.בשולחן

דאינורשאילהתיר,ואםהתיראינומותרולאמשוםכבודושלראשון,אלא

ערוך)סימןכסעיףב(פסקכדעתהבה"ג שהובאבתוס',דהשיעורהואכדי

הואיל ונפק עלהשםאסוראהוה ליה חתיכה דאיסורא .וכתבהש"ך )יורה

שיאחוזבשתיאצבעותיו.ובשלטיהגבורים)דףט.מדפיהרי"ףאותב(הביא

דעה סימן רמב סקנ"ט( ,דלפי זה אם החכם התיר רשאי הוא לאסור ,דאין

שני פירושים ,א .שצריך להניח שתי אצבעות סמוך לראש ,ופירשו ביד

כאן שויא חתיכה דאיסורא .ועיין בגליון הגרע"א )שם( בשם לחמי תודה,

יהודה )סימן כ סק"ה( ,דהיינו כגון אגודל מצד אחד ושתי אצבעות מצד

דבכהאיגוונאיכוללאסור,אבלאינוראוילעשותכןמשוםכבודודראשון.

יא

מסכת חולין דף מד
ט אב התשע"א

י(גמ' ,שלא הרהרתי ביום לבא לידי טומאה .הקשו תוס' לעיל )לז (:ד"ה

לאכולמבשרבעלמום,אמאיפירשרש"ידרבחסדאהיהכהן,דמשמעדאי

שלא הרהרתי ביום ,הרי גם זהאסור ,כדאמרינן בעבודה זרה )כ (:תנו רבנן

לאו הכי ,לא הוה שרי ליה למיכל מהבכור .ובמהרש"א תירץ ,דאם רב

"ונשמרת מכל דבר רע" שלא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה.

חסדא לא היה כהן ,הוה מצינן למימר דלא קנה משום דרצה להחמיר על

ותירצו ,דכיון דאמרינן בבבא בתרא )קסד (:שלשה דברים אין אדם ניצול

עצמו כדעת בית שמאי בבכורות )שם( ,ולא משום חשדא ,עיין שם שתירץ

מהם בכל יום הרהור עבירה וכו' ,קא משמע לן יחזקאל דגביה לו היה

באופןנוסף.

הרהורביוםכלל.

יד(גמ' ,איזהו שונא מתנות יחי' וכו' .דקדק בחידושי החתם סופר ,מאי

יא(רש"י ד"ה משום חשדא ,דלא לימרו משום דשריא ניהליה מוזיל גביה

שאלה היא מי שאינו מקבל מתנות מאדם .דאקרא גופיה יש לדקדק מאי

וכו'.כתבהמהרש"א,דמשמעמרש"ידלאיחשדובושלאדןדיןאמת,אלא

טעמא לא קאמר "מי שאינו מקבל מתנות יחיה" .לכך פירש ,דרוב חכמי

שיחשדוהו דנוטל שכר על הוראתו .אמנם ברש"י ד"ה הרחק מן הכיעור,

ישראל מתפרנסים מאחרים עלכרחם שלא בטובתם והם שונאים המתנות

פירשדהחשדשדןבשקר,והקשהדסתרודבריו,ועייןמהשתירץ.ובמהר"ם

והמה על אפם ועל חמתם ,אך משום חיותם וחיות תורתם צריכים ליקח

ביאר,דבאופןדאיירינןלגבידבראיסור,לאחיישינןשיתיראתהאיסורכדי

מתנות מאדם ,ועליהם נאמר "שונא מתנות יחיה" ,דהיינו אף שמקבלים

לאכול ממנו ,ולכך פירש רש"י ,דהחשד שנוטל שכר על הוראתו ,אבל

אותן מתנות ,ואהא קאמר במה יודע איפה שהוא שונא ואינו נהנה ושמח

בהמשךהסוגיאדאיירינןלגבידיניממונותשפירשייךחשדזה,שמזכהאחד

לקראתן,ואמרדהמפסידממוןעצמובראיתטרפותאינוחומדממון.והביא

שלא כדין כדי שיתננו לו בזול  ,ועיין ברש"ש ובחידושי חתם סופר ופרחי

דבים של שלמה פירש פשטיה דקרא "שונא מתנות נמי יחיה" אף על פי

כהונהובחידושיהרי"םמהשהוסיפו.

שאיןלובמהלהתפרנסושונאמתנותבשרודם,מכלמקוםיחיהוה'ויזמין

יב(גמ',כיהאדרבהשראטרפתאוכו'אמרהליהבתרבחסדא.ברי"ף )ט:

לופרנסתוורוחוהצלהיעמודלוממקוםאחר.

מדפי הרי"ף( וברא"ש )פ"ג ה"ח( הגירסא "כי הא דרבא" .וביאר בהגהות

טו(גמ' ,ורואה טרפה לעצמו וכו' עליו הכתוב אומר יגיע כפיך כי תאכל.

מהרש"ם ,דכיוןשבתרבחסדאהעירהלו,והרירבאהיהנשוילבתושלרב

כתב המהרש"א ,דיש לבאר את הגמ' ,דירא שמים היינו מי שמונע עצמו

חסדאכמבוארברש"ייומא)עה(:ד"הרבחסדאאםכןמסתברלומרדאירע

מספקטריפהשלאייכשל,בודאינוחלעולםהבא,אבלהמיגעעצמולמצוא

עםרבא,ואשתו,בתרבחסדאאמרהלואתהנהגתחמיובכגוןדא.

היתר עד שאוכל יש לו מעלה יתירה שנוחל שני עולמות כדכתיב "אשריך

יג(רש"י ד"ה שרי בוכרא ,בתוה"ד ,רב חסדא ,כהן הוה .הקשה בתוס'

בעולםהזהוטובלךלעולםהבא".ועייןבמהדוראבתראמהשכתב להוסיף

הרא"ש,כיוןדקיימאלןכביתהללבבכורות)לב(:שאףמישאינוכהןמותר


ולבאר על פי זה מתניתין דאבות )פ"ד מ"א( איזהו עשיר השמח בחלקו.

יב

