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בס"ד ,כב אלול התשע"א.

מסכת חולין דף פז – דף צג



דףפזע"א

ו(גמ' ,מעשה וחייבו רבן גמליאל ליתן לו י' זהובים .כתב השולחן ערוך

א(מתני',שחטולאכיסהוראהואחרחייבלכסות.הקשהבחידושיהגרע"א,

)חו"מ שפ"ב ס"א( ,וכן מי ששחט חיה ועוף ובא אחר וכיסה הדם כו' חייב

מאי קמשמע לן ,הא שמעינןלהממתניתין דלעיל )פו ,(.דקתני חרש שוטה

ליתןכמושיראוהדיינים,וישמישהורהשהואנותןקנסקצובוהואעשרה

וקטן ששחטו ואחרים רואין אותן חייב לכסות] .ולכאורה יש לומר ,דהווה

זהובים .וכן כתב הרמב"ם )פ"ז מחובל הי"ג( .וביאר הדרישה )שפב סק"ב(,

אמינאדדווקאגביחרששוטהוקטןדלאשייכאבהוהמצוהמחויבהרואה,

דלדעה קמייתא משערים לפי הניזק ,דאם הוא מדקדק במצוות ירבו הקנס,

אבל הכא דשייכא מצוה בשוחט אין אחר מכסה ,קמשמע לן דמכסה

וכן משערים בטרחת קיום המצווה דפעמים שאדם ניחא ליה שאחר יקיים

)ש.מ].[(.ועייןבאותג'[.

מצוותומפניהטרחה,והאדמבוארהכאדרבןגמליאלקנסבעשרהזהובים,

ב(מתני' ,כסהו הרוח חייב לכסות .כתב היד יהודה )יו"ד סימן כח סק"ה(,

היינומשוםדכךשיער.אמנםביםשלשלמה )בבאקמא צא(:כתב,דשיעור

דמהא דלא אשמועינן תנא להאי דינא בחרש שוטה וקטן ,מוכח דכיסוי

עשרהזהוביםהיהמקובללפיסודהגנוז.ובחידושיהחתםסופר כתב,דודאי

דידהומיקריכיסויותולאבעילכסות,והיינומשוםדהוובכללושפךוכיסה,

שכר המצוה אין שייך לשער .ועוד ,הא איתא בקידושין )מ (.חשב לעשות

דהאבניזביחהנינהוכדלעיל )ב,(.וכןכתבהמאירילעיל )פו.(.אבלבדרכי

מצוהונאנסולאעשאה,מעלהעליוהכתובכאילועשאה,אםכןהחוטףלא

תשובה )סימן כח סקס"ב( הביא מספר יום תרועה )ראש השנה כח ,(.דיש

חיסרוכלום,ועלכרחךהניעשרהזהוביםמדיןצערהם,עלשמנעוהמצווה,

אומריםדבגוונאשכיסוחרששוטהוקטן,חייבלכסותכיוןדלאובניחיובא

ועייןבאותהבאה,ולקמןבאותט"ז.

נינהווכמובכיסההרוח.

ז(גמ',שם.כתבהר"ן )דףכט.מדפיהרי"ף(,דהנהועשרהזהוביםממוןהם

ג(גמ' ,שחט ולא כסה וראהו אחר מנין שחייב לכסות שנאמר ואומר לבני

ולאקנס,ואפלוהכילאמפקינןלהובזמן הזהדליתביהחסרוןכיס.ובש"ך

ישראלאזהרהלכלבניישראל.כתבהטור )יו"דסימןכחס"ח(",שחטולא

)חו"מ שפ"ב סק"א( כתב ,דמהרמב"ם )פ"ז מחובל הי"ג( ומהשולחן ערוך

כיסהוראהואחרחייבלכסות,שמצוותכיסויהדםהיאכשארמצוותעשה

)שם( דכתבו ,דׁשמים הדיינים כראות עיניהם ,מוכח דהוא קנס .אבל

שכלישראלחייביןבהם אלאשהשוחטקודםלכלאדם".וביארהט"ז )סימן

הדרישה )שפ"בסק"ב(נקטבדעתהרמב"ם)שם(והרי"ף )כט.מדפיהרי"ף(,

כח ס"ח( ,דמשמעות דבריו" ,דמצוות כיסוי הדם היא כשאר מצוות עשה,

והרא"ש)סימןח'(דהויממון.

דכולהו חייבים" ,דלא תימא דקרא ד"ואומר לבני ישראל" דמיניה ילפינן

ח(גמ',שם.כתבהט"ז)יו"דסימןכחסק"ח(,דהאדחייבעשרהזהוביםהיינו

דכולהו חייבים בכיסוי ,היינו דוקא בדליכא לשוחט ,אבל בגונא דהשוחט

רק בגוונא דקיים החוטף מצוותו דנחטף ,משום דנהנה בהאי מצוה שחטף

לפנינו ואינו מכסה ,קרינן ביה "ושחט וכיסה" ,דהחיוב עליה רמיא וכולי

עשרה זהובים ,אבל בלא קיים המצוה פטור ,אף דחבירו נתבטל על ידו

עלמאפטורים.ועייןמהשבארוהפרישהוהב"ח)שם(.

מקיום המצוה .ובהערות הגרז"ס )הובא בסוף השולחן ערוך ,הוצאת מכון

ד(גמ',תניאאידךושפךוכסהבמהששפךבויכסהשלאיכסנוברגלשלא

ירושלים( הקשה עליו ,הא אף בקיים המצוה הויא "מצוה הבאה בעבירה"

יהו מצוות בזויות עליו .כתב הטור )יו"ד סימן כח ס"ח(" ,ומכסה בידו או

ולא קיים המצוה ,ואמאי מחויב עשרה זהובים .וכן מבואר בדברי הרמב"ם

בסכין או בכלי אחר ,אבל לא ברגלו שהוא דרך בזיון ומראה שהמצוות

)פ"זמחובלהי"ד(והשולחןערוך )חו"משפ"בס"א(דכתבו",יששהורושכל

בזויות עליו" .וכתב הב"ח )שם( ,דמדכתב דיכול לכסות בכלי אחר ,משמע,

המונע מחברו לעשות מצוה וקדם אחר ועשאה משלם לבעלים עשרה

דמאידאמרינןבמהששפךלאודווקאהוא,אלאעיקרהדרשהשלאיכסה

זהובים" .וביאר הלחם חמודות )על הרא"ש סימן ח' אות כ"ה( ,דהמונע

ברגלשהואדרךבזיון,אבלהאידנאנהגולכסותדווקאבידאובסכיןששחט

משלם ,כיון דמי שקיים המצוה כדין עשה ,כיוון דהבעלים אינם יכולים

בה,וכןמשמעמהסמ"ג )עשיןסד(,דעיקרהמצוהלכסותבסכיןששפךבו.

לקיים.

והביא בשם שו"ת הרשב"א )ח"א סימן תרך( ,דאסור לכסות בסכין עצמו

ט (גמ',שם .כתבהרא"ש )סימןח("מעשהבאחדשאמרלמוהלשימולאת

דחיישינןשמאיפ ֵגם,אלאיכסהבקתהסכין.ועייןבאותהבאה.

בנו וקדם אחר ומלו ,והראשון שאמר לו האב למול תבע מן השני עשרה

ה(]גמ',שם.עייןבאותהקודמת,ולכאורהאיאמרינןדהילפותאמהאיקרא

זהובים" ,ופסק רבינו תם ,דלא מפקינן מהחוטף משום דאמרינן בבבא קמא

ד"ושפךוכיסה")ויקראפי"זפי"ג(שלאלכסותבדרךבזיון,היינודסגילמילף

)פד (:כל מידי דלית ביה חסרון כיס לא עבדינן שליחותייהו .ועוד ,אפילו

מיניה נמי דהשופך יכסה ,כיון דשלא לכסות בדרך בזיון יהיה בגדר

תפסמפקינןמיניה,משוםדכיוןדאמרינןבברכות)נג(:גדולהעונהאמןיותר

אסמכתא .ואמנם הטור )יו"ד סימן כח סכ"ד( פסיק כתרוייהו ,וכן הרמב"ם

מהמברך,והואהיהשםבזמןהמילהוענהאמן,הרילאהפסידכלום,ואם

)פי"דמשחטההט"וט"ז(.אבלאיילפינןדבעינןלכסותדווקאבידאובסכין

לאענהאיהודאפסידאנפשיה.והרא"שעצמופטרלהחוטף,משוםדלאדמי

ששחט בה ,היאך אפשר למילףלתרווייהו .אמנם יש לומר ,דתרווייהו יליף

לכיסוידאמרהתורה ושפך  וכיסה דהשופךיכסה,אבל הכאדהמצוהעל

בדרךהיקש,ואםהוקשואהדדיאיכאלמילףלתרווייהו).ש.מ.[(.

האב ,ובאיןהאברוצהלמולוחייביםכלישראללמולו ,לאזכה הראשון

לעילוינשמת מו " הר ' שמחהבןמו " הר ' שמשוןזצ " לנלב "עכ "חאלולתשל " ח לפ " ק  ת .נ .צ  .ב .ה .

מסכת חולין דף פז
כב אלול התשע"א
במצוה כשאמר לו האב למול .ובתשובות הרא"ש )כלל י"ב סימן ג'( כתב,

יז(תוס' ד"ה או ארבעים זהובים ,בתוה"ד ,ויש לומר דסבר וכו' דאין צריך

דאףבהקנההאבהמצוהלאחרלאזכהבה,דקניןדבריםהוא.

לברךאכסאדברכתא.הקשההש"ך )חו"משפבסק"ג(,דאיהכיאמאינקרא

י(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .הקשה המעדני יו"ט )סימן ח' ס"ק ה'(,

כוס של ברכה ,דדוחק לומר דהיינו משום שברכו עליו ברכת המזון ,ועוד,

לדברי רבינו תם דבמילה פטור החוטף משום דיכל הראשון לענות אמן,

תיקשי אמאן דאמר מברכים ,דהכא מוכח דרבי סבר דאין מברכים .והביא,

אמאי חייב רבן גמליאל אותו שחטף הכיסוי מחבירו ,הא יכול היה לענות

דרבינוירוחם )ספראדםנתיבטוח"ד(תירץ,שלאמנובברכותברכתהמזון

אמן על הברכה והוי ליה כמברך ומקיים המצוה .ותירץ ,דדוקא מילה

אלאהשלושברכותדהוומדאורייתא,וברכהרביעיתהיאברכתבוראפרי

דנעשית ברבים כמו שכתב הטור )יו"ד סימן רסה( ודאי יאמרהברכה בקול

הגפןדכוס,אבלברכתהטובוהמיטיבדמדרבנןלאמנו.וביארהש"ך,והיינו

רםושייכאהאיסברא,אבלבכיסוידהדרךלברךבלחשלאהיהיכוללענות

אליבאדהיםשלשלמהבבבאקמא )צא(:דאמר,דהאדחייבעשרהזהובים

אמן,ועייןאותיג.

אינו אלא במצווה דאורייתא ,אבל חוטף מצוה דרבנן לא .והקשה הקצות

יא(גמ',שם .כתבהש"ך )סימןשפ"בסק"ד(,דמדבריהרא"ש)סימןח'הובא

החושן )סימןשפבסק"א(,האבוראפריהגפןנמידרבנן.ותירץ,דהיכאאינו

לעילאותט'(מוכח,דמישיודעלמולימולבעצמו,ולאיכבדאחרלמולבנו,

משלםאדרבנןדווקאאמעשהמצוהדרבנן,אבלעלברכהמשלםאףדהיא

ואי מכבד ביטל מצות עשה דמילה .וכן הביא הדרכי משה )יורה דעה רסד

דרבנן,כדמוכחהכא,דברכתהכיסויהויאדרבנןומשלם.אלאדהקשהעל

סק"ג( בשם האור זרוע .והקשה ,אמאי לא נימא שלוחו של אדם כמותו.

עיקרהסברא,כיוןדבברכהלאמפלגינןביןדאורייתאלדרבנן,אמאיבמצוה

ובקצות החושן )חושן משפט סימן שפב סק"ב( ביאר דהוכחת הש"ך ,דאי

ניפלוג] .אמנם לדברי הפני יהושע בברכות )יב .ד"ה תוספות ד"ה לא( יש

נימא דחשיב שלוחו והאב מקיים בכך מצוותו ,אמאי פטר רבינו תם את

ליישב ,דכתב ,דכיון דמסקינן ברכה ראשונה סברא היא ,דאסור לו לאדם

החוטףמלשלם,דבשלמאאינוחייבלשליח,כיוןדהמצוהלאודיליה,אבל

ליהנותמעולםהזהבלאברכה,ברכתהייןדאורייתא,וכןמשמעותהגרע"א

לאב ישלם ,כיוון שאם השליח היה מקיים המצוה "דשלוחו כמותו" ,אלא

בגליוןהש"סשם[.

מוכח ,דממילא לא יקיים מצותו ולהכי פטור מלשלם לו .ומה שהקשה

יח(גמ' ,יתיב רבי תלת תעניתא .ביאר בחידושי הריטב"א ,דהיינו משום

הרמ"אדקיימאלןבכלהתורה"שלוחושל אדםכמותו",תירץ,דהכאהויא

שרבי היה גדול ישראל והוא אינו יכול לומר להם אלא דברי דחיות כענין

מצוהשבגופוכסוכהלולבוציציתדלאשייכאבהושליחות,אלאדהקשה,

"ענה כסיל כאולתו" )משלי כ"ו( ,והם יהיו סבורים שאינו מנצחם כהוגן,

דלסברת הרמ"א דגבי מילה נמי שייך "שלוחו של אדם כמותו" ,איך כתב

ויהיה חלולהתורה .ודבריומובניםעלפימהשביארהמלבי"ם)שם(תענהו

כהרא"שדפטרהחוטףמלשלם,האהפסידמצוותהאב.ותירץ,דצריךלומר

על אופן שלא ידמה לו שהוא חכם אחר שלא מצאת מענה ,ועל אופן זה

דסברדכיוןדהאבעצמולארצהלמולכלמישימולהווישלוחו.

תענהו בדברים קלים ,כי עיקר הכונה להראות שהוא כסיל ,ולא תענהו

יב(גמ',איבעיאלהושכרמצוהאושכרברכהכו'] .ונפשטדהוישכרברכה

בדברים חריפים להראות חכמתך] ,או לפי הריטב"א בדברי תורה[ .אמנם

מהאדברכתהמזוןשוהמ'זהובים[.כתבהר"ן )דףכט.מדפיהרי"ף(,דהוא

התוספותהרא"שביאר ,לפישהיהגדולונשיאבישראלוהיוהכלמתאספים

הדיןדעלמצוהבלאברכהמשלםעשרהזהובים,כדפסקרבןגמליאלבבבא

כשמתווכחים ,היה חלול השם וגנאי אם ינצחוהו ,ועל כן ביקש סייעתא

קמא )צא ,(:דשור המזיק שעומד להריגה וקדם אחר והרגו משלם לבעלים

דשמיאשיצליח.

עשרהזהובים,והתםליכאברכה.והקשהבדבריחמודות )עלהרא"שסימן

יט(גמ' ,מאי שנא מהשבת אבידה דאמר קרא השב ואפילו מאה פעמים.

ח'סקכ"ה(,אםכןישלםבכיסויעשריםזהוביםעשרהעלהמצוהועשרהעל

הקשה בחידושי הגרע"א ,דלא דמי ,דהתם כל פעם שנאבד הוויא אבידה

הכיסוי.ותירץהש"ך)חו"משפ"בסק"ג(,דכיוןדאיאפשרלברכהבלאמצוה

חדשה ,אבל הכא "ושפך וכיסה" כתיב ,ומהיכי תיתי דאחר שחיטה אחת

איןמשלםעלהמצוה.

יתחייב לכסות כמה פעמים .ותירץ הקובץ ענינים ,דהכא לא בעינן למילף

יג(גמ' ,למאי נפקא מינה לברכת המזון .הקשה בחידושי הגרע"א ,מאי

אלאדמשמעותהקראהיינומאהפעמים.

הפסד שייך בזה ,הא אי ליכא זימון ,כל אחד מברך לעצמו ולא הפסידו



כלום,ואיאיכאזימוןומוציאאחדאתהשאר,כיוןדיצאמשוםשומעכעונה

דףפזע"ב

איענהאמןהויכמברךעצמו,ואידלאענהאמןאיהודאפסידאנפשיה.ואף

כ(מתני' ,דם הניתז ושעל הסכין חייב לכסות .לעיל )פג (:מוקמינן ,דגריר

אי נימא דשומע לא הוי כמברך לגמרי ,הא בידו לברך עם המזמן כדאיתא

ומכסיליהדליהוימכוסהבעפראףמלמטה.וביארבחידושיהרשב"א )שם(,

בשלחן ערוך )או"ח סימן קפ"ז ס"ז( ,דנכון שכל המסובים יברכו עם המזמן

דמדקתני חייב לכסות ולא נותןעליו עפר ,משמע דכיסוי דהכאהוי ככיסוי

בלחש.

דעלמאדמכסהאףמלמטה,והיינועלידידגרירליה,וכןכתבבתורתהבית

יד(רש"יד"הארבעיםזהובים,בסוה"ד,שענהאחריהםאמן.ביארהמעדני

)ביתאשערה(.ומשמעמסתימתדבריו,דאףניתזבעיגרירה.אמנםהרא"ה

יו"ט )עלהרא"שסימןח'סק"ג(,דהוקשהלרש"י,האעםברכתהזימוןהוי

בבדקהבית )שם(כתבדדוקאדםשעלהסכיןבעיגרירה,כיוןדסופוליטלו

ה' ברכות .ולהכי כתב ,דלא חשיבא ברכה אלא זו שעונים אחריה אמן,

משם ,אבל בניתז לא בעי גרירה .וכן כתבו התוס' לעיל )פג (:ד"ה שחט,

לאפוקיברכתהזימון.

ולעיל )פד (.ד"ה יצא .ובנימוקי הגרי"ב )על המהרש"א לעיל דף פד (.דייק

טו(גמ' ,כוס של ברכה אתה שותה .כתב התוספות הרא"ש ,דרצה לסלקו

מרש"י)פג(:ד"הדםהניתז ,דפירשדדםהסכיןלאמכסהאלאאםכןגוררו

קודם שמברכים ,כדי שלא ישתתף עמהם בברכה .וכן כתב בחידושי

תחילהמעלהסכין,ולאכתבלדיוקאדהרשב"א,מוכחדסברכהרא"ה.וכן

הריטב"א ,דשאלו אי רוצה להשאר עד אחר ברכת המזון וישמע הברכות

דייק מדברי הרא"ש הרי"ף והרמב"ם דמייתו לדין גרירה גבי סכין ולא גבי

ויענהאמןדחשיבכמברך,אוליטולארבעיםזהוביםולהסתלקקודםברכת

ניתז.

המזוןדלארצהשיזכהבשכרהברכות,כיוןדהוימין.

כא(רש"י ד"ה או בדם ,בדם היקז של חיה .ביאר הרש"ש ,דנראה דהיינו

טז(תוס' ד"ה וחייבו ,ולא היה וכו' ,בתוה"ד ,ומיהו לא דיינינן השתא וכו'

בדםחיהועוף,וחיהמלשוןחיות,כלומרשהםחייםכגוןדםמכהאוהקזה.

ואחד שעמד וכו' .אמנם תוס' בבבא קמא )צא (:ד"ה וחייבו פליגי ,דכתבו

אמנם הרמב"ם )בפירוש המשניות פ"ו מ"ה( ביאר ,דהיינו חיה טמאה.

מעשה באחד שקראו לו שליח ציבור לעלות לתורה ובא אחר וקרא ,ופסק

והקשההרש"ש,דלפירושוהעיקרחסרמןהספר,ועוד,דלשיטתואמאינקטו

רבינו תם שיתן לו תרנגולת לשחוט תחת אותם שתי ברכות התורה.

חיהטפימעוף.ותירץ,דשיגראדלישנאדמתניתיןדזבחים)עז(:נקטהכא.

]ולכאורה מה שייך תשלומין לענין ברכת התורה הא אין קריאת התורה

כב(רש"יד"הדםהניתז,חוץלגומא.הקשההשושניםלדוד),הובאבהגהות

מצווההמוטלתעלמישנקראלעלות,אלאשאםיקראיקייםמצווה,ומהיכי

עלהמשניות(,מהעניןגומאאצלשחיטה,האתנינאלעיל)מא(.איןשוחטין

תיתישהחוטףיתחייבלשלם.אמנםלפימהשביארהחתםסופר)הובאלעיל

לתוךגומא.ובמאירי ביאר,דניתזהיינועלהקרקעחוץלעפרהמוכן,אועל

באות ו'( דהחוטף חייב משום צער ,אם כן הכא נמי צריך לפצותו כיוון

הכותל.

שנצטער,ומשוםהכינמימהניכשנותןלולשחוטעוףדהשתאזכהעלידו

כג(גמ',נפלדםלתוךמיםראשוןראשוןבטל.במנחות)כב(.יליףרבייהודה

לקייםמצוהולברך[.

להאדאיןדםמבטלדםמקרא)ויקראפט"זפי"ח(ד"ולקחמדםהפרומדם

ב

מסכת חולין דף פז – דף פח
כב אלול – כג אלול התשע"א
השעיר",דאףדםהפרהמרובהמדםשעיראינומבטלו,כיוןדאיןדםמבטל

)מכשירין סימן ט' סק"ד( כתב ,דהרמב"ם פליג ולדידיה הא דאמרינן הכא

דם .והקשו תוס' )שם( ד"ה הדבר ,היאך אפשר שיבטל דם הפר את דם

שרץ היינו אדם שנגע בשרץ ,אבל משקה שרץ אינו מטמא כלל ולהכי לא

השעיר ,הא כיון דמערה דם הפר לתוך דם השעיר ,ראשון ראשון בטל

הזכירשרץבהלכותיו.ועייןאותג'וה'.

ויתבטל דם הפר בדם השעיר .ותירצו ,דכשמערה מספל גדול לא אמרינן

ג(גמ',לאבדיליאינשימיניהגזרוביהרבנןוכו' .כתבהחוסןישועות,דאף

ראשון בטל ,ואף למאן דאמר דפליג בספל ,ביותר מפי חבית מודה .ועוד

דמשקה דשרץ בדילי מיניה טפי ממשקה דזב ,מכל מקום כיון דלא בדילי

תירצו בזבחים )עז (:בד"ה רואין ,דעירה דם הפר ודם השעיר לכלי שלישי.

מיניהכמשקההמתגזרובו].אמנםלכאורהמהטעםשפירשרש"יד"הזב,

אמנםבחידושיהריטב"א)הכא(כתב,דלמאידמסיקרבייהודהדמיןבמינו

דלאבדילימזב,משמעדדוקאדומיאדידיהגזרינן[.

בטללאקשיאמידי,דכיוןדסוברדלאבטל,אףראשוןלאבטל.

ד(גמ',מאילאוקליןשרץחמוריןמת.הקשההמהרש"אלעיל)פז,(:לתירוץ

כד(גמ' ,בדם בהמה או בדם חיה רואין אותו כאילו הוא מים .הקשו תוס'

תוס' לעיל )פז (:ד"ה כל ,דמשקה המת הטהור היינו דוקא בשיצאו דרך

בזבחים )עז(:ד"הבדם,היכיזריקלאותודםחיה,האהויחוליןעלהמזבח.

שפופרת,דאילאוהכיטמאיםמשוםשנגעובו,מאימקשינןמהכאדטמאים,

ותירצו ,חדא ,דכיון דזורקו לשם דם הכשר ,אמרינן רואין כאילו דם חיה

נימאדאייריבשלאיצאודרךשפופרתונגעיביה.ותירץ,דלאמצינןלאוקמי

ובהמתחוליןהםעצים.ועוד,דלמאןדאמרמותרלהביאחוליןלעזרה,שרי

בהכי,דאםכןמאיקאמרינןמשקיםהיוצאיםמהםכמשקיםהנוגעיםבהם,

נמילזורקועלהמזבח.

האאידיואידינוגעיםהם.אמנםהלבאריה כתב,דלאסגיבדבריו,דאכתי

כה(גמ' ,ולענין כיסוי אינו כן אין דיחוי אצל מצוות .כתב בתוס' הגרע"א

נימאדקמשמעלןדטמאיןמדיןנוגעיםואימםכמתעצמו.ותירץ,דודאילא

)על המשניות פ"ו מ"ד( ,דאף במצות מספקינן בנראה ונדחה אי הוי דחוי,

אתי לומר דלא הוי כמת עצמו ,דאם כן הוי ליה לאשמועינן טובא דביצא

ולהכיכתבהפריחדש )יו"דסימןכהסקי"ז(בגוונאדנדחהכגוןכסהוהרוח,

דרךשפופרתטהוריםלגמרי.

דמכסהללאברכה.

ה(רש"י ד"ה שרץ ,כגון מימי רגלים וכו'] .ואמרינן בהו דמשקים היוצאים

כו(גמ',שם.כתבהרא"שבמועדקטן )פ"גסימןצוקמג(בשםרבינומאיר,

מהןגזרובהוטומאהכמשקהשנגעובהן[.כתבהחזוןאיש )מכשיריןט'ב'(

דקטן שמתו אביו או אמו ונעשה גדול תוך שלושים ,חייב להתאבל

דבתוספתאמכשירין)פ"גה"ח(איתא,דמירגליםדבהמה,לאחשיבימשקה

משהגדיל ,כדאמרינן הכא דאין דיחוי אצל מצוות .אמנם הרא"ש פליג,

ליטמאאינגעבהוטמא]ובודאיהואהדיןבשלשרץ[,ועלכרחךצריךלומר

וסבירא ליה דהיינו טעמא דאמרינן בדם שנדחה דאין דיחוי אצל מצוות,

דהאדקתניכמשקיןשנגעובהןלאואותםמשקיםשנגעובהו),דאםכןלא

משום דחיוב המצוה אגברא ואיהו קאי בחיובו ,אבל בגוונא דקטן דהגברא

מקבליטומאה(,אלאכשארמשקיןשנגעובהו.

היהדחויבשעתחיובו,נדחתההמצווהממנוופטור.עודכתב,דדווקאהכא

ו(גמ',רבייהודהאומרדמוואפילומקצתדמו.כתבהטור )סימןכחסט"ו(,

אמרינן אין דיחוי במצוות משום דיכול לגלות הדם ולבטל הדיחוי ,אבל

דכיוןדלדידיהסגיבמקצתדם,איןצריךלהמתיןלכסותעדשיצאכלהדם.

כשאיןיכוללבטלהדיחויאףמצוהנדחית,כדאמרינןבסוכה)לג(.לעניןענבי

ובב"ח)שם(משמע,דלעולםלאבעילכסותכלהדם.אמנםבגליוןמהרש"א

הדס שהשחירו רובם ביום טוב דאין יכול לתלשם ,דנדחו ופסולים אף

)שם( כתב בשם שו"ת בית שלמה ,דהא דפליג רבי יהודה היינו דווקא

כשיתלוש.

במתניתין דהדם ניתז והדם על הסכין ,אבל דם שבגומא בעי לכסות כולו,

כז(רש"יד"הוהואדאיכאכזית,דםגמור.הקשהבחידושיהריטב"א,אםכן

וכן משמע מלשון הרמב"ם שכתב )פי"ד משחיטה ה"ח( לישנא דמתניתין,

פשיטא ,הא מחייב כרת משום כזית דם גמור דאית ביה .ותירץ ,דאף

ומשמע דדווקא בהאי גוונא סגי לרבי יהודה במקצת הדם ,וכן משמע

דמעורבבדםהרבה מאותוצללתא עדדהויכזיתביותרמאכילתפרסחייב,

מדכתב)שםה"ו(דבעלמאבעינןלכסותכלהדם.

כיוןדכולוחדדםלאמיבטל.ועייןנמיבחידושיהגרע"א.

ז(]גמ',וכיסהומלמדשכלדמוחייבלכסות.ואףדלעיל)פז(.אפיקליהלהא

כח(רש"י ד"ה ומטמא באוהל ,כל זמן שיש בו מראית דם .הקשה הקובץ

דכסהונתגלהפטורמלכסות,הכאילפינןמ"ויו"החיבורדקאיאדמודכתיב

שיעורים )ח"ב בכורות אות ד'( ,אמאי בעי מראה דם הא בבכורות )כג(.

מקמיה[.

אמרינןלגביטומאתמשאדליכאביטול,משוםדנושאכלהתערובתכאחת,

ח(רש"י ד"ה אגפיים ,כותל בית השחיטה .אבל הרש"ש כתב ,דהיינו כתלי

והאיטעמאשייכאנמיגביאוהלוליטמאאףדליתביהמראיתדם.והוכיח

הגומאשהדםכנוסבה,וכמודםהניתז].ולכאורהדבריוצריכיםעיוןדאם

מהכאכהר"יקורקוסשהובאבכסףמשנה)פ"אמאבותהטומאההי"ז(,דהא

הואכדםהניתזאמאיבעילהזכירו).ש.מ.[(.

דאמרינןבמשאדליכאביטול,היינודוקאיבשביבשמשוםדלאבטללגמרי,

ט(רש"יד"האבל,ולרבי יהודהאפילודםהנפשלאבעיכסויאלא מקצת

אבל לח בלח דמתערב ובטל לגמרי אף לטומאת משא ואוהל בטיל ,ולהכי

וכו' .השולחן ערוך )סימן כ"ח סט"ו( פסק כרבי יהודה ,דדם הניתז ושעל

הכאבדםהלחאיליכאמראיתדםלאיטמאבאוהל.

הסכין חייב לכסותו אי אין שם דם אלא הוא ,וביש דם אחר אין צריך

כט(תוס'ד"הכלמשקה,בתוה"ד,ועודקשהדקאמרהתםדמטמאטומאת

לכסותודאיןצריךלכסותכלהדם.והוסיףהרמ"א,דהאדסגיבכיסוימקצת

משקיםברביעיתוהלאמשקיםמטמאיןבכלשהווכו'.ותירץהלבאריהלפי

דם היינו דוקא בכיסה מקצת דם הנפש ,אבל אי לא כיסה דם הנפש בעי

מהשכתבותוס'בפסחים )יד (.ד"הדאיכא,דהאדבעירביעיתהיינולפסול

לכסות כולו .וביאר התבואות שור )שם סקכ"ט( ,דהכי דייק מלשון רש"י

הגברא .וכן כתב הראב"ד )פ"א מטומאת משכב הט"ז( ,דדמעה ודם וחלב

דכתב ברבי יהודה דבדם הנפש סגי בכיסוי מקצת הדם .אבל הלב אריה

בעו רביעית לטמא את האדם השותה ,אבל במגע ודאי מטמא את הידים

כתב,דודאירבייהודהפליגאדרבישמעוןבןגמליאלדהאבתוס'ד"הורבי

והכליםבמשהו.

יהודה כתבו ,דרבי יהודה לא סבר להא דסגי במקצת דם אלא משום "ויו"

ל(]בתוה"ד ,בגופו לא מקבלי טומאה דאין תורת משקין עליהם וכו'.

דדמו,ואםכןלאמציסברכרבישמעוןבןגמליאלדדרישמהאי"ויו"דהיינו

לכאורה אתו לבאר אף לרבי מאיר דאמר לעיל )עב (:דמגע בית הסתרים

דםהנפש.וכןכתבהרמב"ן )במלחמות,דףכט.מדפיהרי"ף(,דלרבייהודה

מטמא,דלרבנןתיפוקליהמשוםמגעביתהסתרים).א.ג.[(.

סגיבמקצתדם,לאשנאדםהנפשלאשנאדםהתמצית.



י(מתני' ,ולא יכפה עליו את הכלי .דייק התפארת יעקב מברייתא דלהלן,

דףפחע"א

דתנו רבנן וכסהו וכו' או יכפה עליו את הכלי ,תלמוד לומר בעפר ,ואין לי

א(גמ' ,לאו קלין שרץ .כתב הרמב"ם )פ"ו משאר אבות הטומאה ה"ד(,

אלא עפר וכו' ת"ל וכסהו ,יכול שאני מרבה אף זבל הגס וכו' .ולכאורה

אפילואוכלאוכליןטמאיםאושותהמשקיםטמאים,הריהמשקיםהיוצאים

מדוייקמהאדהברייתאלאאמרה"יכולשאנימרבהכסויבאבניםאוכפיית

ממנוקודםשיטבולכמוהמשקיםשנגעבהם.וביארהכסףמשנה,דהכידייק

כלי" ,דפשיטא ליה ולא מסתבר לרבות ,מה שאין כן חול הגס וכו' שדומין

מלישנא דמתניתין" ,ושאר כל הטמאין בין קלין וכו'" ,והא דאמרינן הכא

קצת .ואם כן הקשה ,דלאחר שכתבה מתניתין דחול או זבל הגס פסולים

דקליםהיינושרץ,לאודוקא.אמנםהתוספותיו"ט)טבוליוםפ"במ"א(כתב

לכיסוי ,מה חידשה במה שכתבה לאחר מיכן ולא יכפה עליו את הכלי,

דבכהאיגוונאלאגזרוביהרבנן.ועייןבאותהבאה.

פשיטא.וכתב,שאוליישליישבעלפימהשכתבלעיל )פג,(.דבכסהוהרוח

ב(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת מה שכתב הכסף משנה .אמנם בחזון איש

פטורמלגלותאףאםכסהבדבריםשאינםראוייםלכיסויולאקייםהמצווה,

ג

מסכת חולין דף פח
כג אלול התשע"א
כיווןשנקראמכוסה,ולאשייךכסויעלגביכסוי,ואשמועינןמתניתיןשלא

מצמיח .וברייתא הכשירה לכסות בדינר זהב .ותירץ הבית יוסף )סימן כח

יכפה עליו הכלי לכתחילה אף על מנת להסיר הכסוי ולכסות בעפר ,כיוון

סכ"ב(,דודאיעפרבעלמאלאחזילכיסויאיזורעיןבוואינומצמיח,ולהכי

שבשעה שכפה נפטר ,ומקלקל מצוות הכסוי .אמנם התבואות שור )שמלה

אין מכסין בעפר מדבר ,והא דמכסה בשחיקת זהב ,היינו משום דקרא

חדשה סימן כח סקל"ז( נסתפק בגוונא שכיסה בכל הדברים שאינם ראויים

אחשביהבפירושלעפרהלכךלאבעילגדלצמחים.ועייןאותהבאה.

לכיסוי ,או שנתכסה ברוח בדברים אלו ,האם חייב לחזור ולגלותו .ורצה

יט(גמ',שם.עייןבאותהקודמת.כתבהר"ן)מכחקושיתו(,דודאילרבנחמן

להוכיח מדברי הטור )יורה דעה סימן כח( ,דכתב ,דאם כפה עליו כלי או

דסברדמודורבנןלרבישמעוןליכאסייעתאמהברייתא,ואדרבה,רבאהוא

שכסה באבנים אינו כיסוי ,דאף אם עבר וכיסה צריך לחזור ולגלותו .אך

דמייתי לה לאוכוחי כוותיה דפליגי רבנן אדרבן שמעון ,וסברי דלא בעינן

דחה דיש לומר דכוונתו דלא קיים המצוה ולכך לכתחילה אין לעשות כן.

עפרשזורעיןבוומצמיח,מדמכסהבזהבדאיןמצמיח,והאדלאמכסהבעפר

ועיין ברשב"א )תורת הבית הקצר בית אשערה דף כ (.שכתב,שאם כפה

מדבר,משוםדעפרגסהואואיןלובמהלשחקו.והקשהבחידושיו,אםכן,

כלי או שכיסהו באבנים אינו כיסוי שציוה עליו הכתוב ,הרי שכוונתו רק

היכישחיקלדינרזהב.ולהכיגרס",היהמהלךבים שוחקדינרזהב,מהלך

שלא קיים המצוה .אכן היד יהודה )סוף סימן כח( כתב שכיון שהטור כתב

במדבר שורףטליתו",והיינובדליתליהבמהלשחוקעפרגסשבמדבר,ואם

שאיןזהכיסוי],וכןהואלשוןהרמב"ם )פי"דמשחיטההי"ב([נראהדכוונתו

כןמסקינןדפליגירבנןאדרבישמעוןולאקיימאלןכוותיה.

שצריךלגלות,ולכךנתכוויןגםהרשב"א.

כ(גמ' ,היה מהלך במדבר כו' שוחק דינר זהב ומכסה וכו' שורף טליתו

יא(מתני' ,אמר רבי שמעון בן גמליאל דבר שמגדל צמחין מכסין בו וכו'.

ומכסה.כתבהמרדכי)תרנד(בשםהלכותגאונים,דאילאשוהליההעוףאו

כתב הרמב"ם בפירוש המשניות )פ"י מ"ו( ,דסיד וחרסית ולבנה ומגופה

החיהדינרזהבאוטליתו,תקינוליהדימצההדםלבגדאולסנדלומברךעל

שכתשן,אףדאיןמגדליןצמחיןמכסיןבהם,הואילומעיקראקודםשנעשית

כיסויהדם,וכשיגיעלמקוםעפריכבסםבמיםשיצאמהםהדםויכסנובעפר

בהומלאכההווחזולגדלצמחים.

בלאברכה.והקשההביתיוסף)סימןכח,סקכ"א(,אמאילאמייתילהבגמ',

יב(רש"י ד"ה איכא בינייהו ,ללישנא קמא וכו' ומותר וללישנא בתרא וכו'

דהא עדיפא מלשרוף טליתו דאיכא בל תשחית .ועוד ,איך יברך כשממצה

ואסור.וביארבשו"תחכםצבי)סימןסא(,ד"כל"לרבוייאתא,ולהכיללישנא

לבגד ולסנדל ,הא לא מקיים מצוות כיסוי בלא עפר .ותירץ הדרכי משה

קמא דאמר כל שאין היוצר צריך לכתשו ,אתי האי "כל" לדבר דצריך

)שם(,דודאיתקנתהגאוניםדממצהלבגדהיינובדיעבדאישוההעוףפחות

לכתשו מעט ,דבכלל שאין צריך לכתשו הוא ,וללישנא בתרא דקאמר כל

מטליתו דהוי בל תשחית ,וברייתא דשורף טליתו בדשוה ליה כטליתו,

הצריך לכתשו ,אתי האי "כל" לרבויי דהצריך מעט כתישה ,בכלל צריך

דכהאי גוונא לא מיקרי השחתה ,ומאי דהקשה היכי מברך הא אכתי לא

לכתשוהוא,ופסול.

כסה,תירץ,דהכינמיעבדינןבבדיקתחמץדמברךעלביעורחמץאףדלא

יג(בא"ד ,שם .כתב הרא"ש )סימן י( ,דלפירושו הלכה כלישנא בתרא

שרף עדיין ,כיון דהתחיל במצוה .אמנם הט"ז )שם סקי"ז( כתב ,דלא דמי,

לחומרא.אמנם כתב ,דמהרי"ף )דף כט .מדפיהרי"ף( דפסיק כלישנא קמא,

דדווקאבדיקתחמץדאיאפשרבלאבדיקהומשוםהכיהיאחלקמהביעור,

נראהדפירשאיפכא,דלישנאקמאלחומרא,דרקבשאיןצריךלכתושכלל

מהשאיןכןבדידןדאיןזהצורךאלאלו.ובכרתי)שםסקכ"ח(,כתבדאפשר

כשר ,והכא אין מכסין בו כיון דבעי קצת למיפרכיה ,וללישנא בתרא לא

שתקנוכןהגאוניםכדישלאתתבטלמצוותהכיסוילגמרי,ומצינודמברכים

פסלינן אלא בשצריך כתישה ממש ,והכא דאין צריך כתישה גמורה לא

עלתקנותהגאונים.

פסלינן.

כא(גמ',שם.כתבהמרדכי)תרנד(בשםהגאונים,דשלגכשרלכיסוישנאמר

יד(תוס' ד"ה חרסית ,בסוה"ד ,וגם על זה קשה דברייתא בגמרא חשיב

באיוב )לז ,ו( "כי לשלג יאמרהוֵא ארץ" .והקשה הבית יוסף )סימן כח סוף

תרוייהו .ופירש בחידושי הריטב"א ,דצריך לומר דחרסית היינו אדמה

סקכ"ג(,דהאלאכתיבכילשלגיאמרעפר,ובכיסוילאסגיבארץאלאבעי

שעושיןממנהכליחרס.ועייןפירושרבינוגרשום.

עפר כדכתיב בויקרא )יז ,יג( "וכסהו בעפר" .ועוד ,דפירושא דהאי קרא,

טו(תוס' ד"ה כל דבר ,לאו לפלוגי אתא אלא לעשות כלל לדבר .וכן כתב

שאומר ה' לשלג שירד על הארץ ,ולא שהשלג והארץ חדא נינהו .ותירץ

הרא"ש )סימן י( .אמנם בחידושי הר"ן כתב ,דרבי שמעון פליג ארבנן ,וכן

בחידושיאנשישם )עלהמרדכי,שם(,דכוונתהגאוניםלמהשדרשובפרקי

דייקמהרמב"ם )פי"דמשחיטההי"אי"ב(,דלאהזכירכללאדרבישמעוןבן

דרבי אליעזר )פ"ג( ,שמשלג שתחת כסא הכבוד נברא העפר ,וכדדרשינן

גמליאל.ועייןלהלןאותטזיז.

לענין הזהב מקרא שאומר שנלקח מהארץ .והקשה בחידושי החתם סופר,



חדא,דהרמב"םבמורהנבוכיםצווחעלזה,דאנואיןלנואלאדבריחכמים

דףפחע"ב

שנבראישמאין.ועוד,דשלגדפרקידרביאליעזרבשלגשתחתכסאהכבוד

טז(גמ' ,שחיקת אבנים ונעורת פשתן דקה .כתב בחידושי הריטב"א ,דיש

איירי,ואינועניןלשלגדידןדמיאבעלמאהוא.עודהקשההאורזרוע )סימן

שפירשו דהאי תנא פליג אדרבי שמעון בן גמליאל ,וסבר דאף שאין מגדל,

שצו(,איךהויכיסוי,דלמחרימסונמצאמכוסהבמים.

כיון דיוצא מן הקרקע ודק כעפר ,מכסין בו .ואיכא מאן דאמר דאף הנהו

כב(גמ',שם .איתאבפסחים )מז,(:איןמכסיןבטינאובמתונתא.וכתברש"י

מגדלי צמחים ,וזה יותר נכון ,וכן כתב רש"י ד"ה לאחר .אמנם הרמב"ם

)שם( ד"ה מתונתא ,היינו קרקע לחה וראויה לזריעה ,ואינה נעשית עפר,

בפירוש המשניות )פ"ו מ"ו( כתב ,דמודה רבי שמעון בן גמליאל דמכסים

ואםבאלכתשההיאמדבקתונגבלת.וביארהסמ"ג)עשיןסד.קמד,(.דפסול

בנעורתונסורתאףדאיןמגדליןצמחים.

משוםדכתיב"אםיוכלאישלמנותאתעפר הארץוגו'",מוכח,דעפרהיינו

יז(תוס'ד"השחיקת,בתוה"ד,ור"תתירץדעלידישרפהמגדלצמחים.וכן

עפרדקונפרדהראוילמנין,ומגובלולחדלאשייךבומניןפסול.וכתבהטור

כתב הרשב"א )תורת הבית ב"א ש"ה כ ,(:דשחיקת מתכת שנשרף מגדל

)סימןכח,כד(,דכלדברלחאיןראוילכיסוי.ועייןבאותהבאה

צמחים ומכסים בו .ובטור )סימן כ"ח סעיף סכ"ג( כתב ,דשמא כל דבר

כג(גמ' ,שם .כתב רש"י לעיל )לא (.ד"ה דמזמין וכן לעיל )פג (:ד"ה עפר

שנשרף חוזר לעפרו ומכסין בו ,וביאר הב"ח ,דסבר דהא דנקט הרשב"א

למטה ,ובתוס' )שם( ד"ה צריך ,דלכיסוי בעינן עפר תיחוח ,וקרקע קשה

"מתכת"היינולרבותא,דאףמתכתדלאמקריעפרקודםשנשרףמהניליה

פסולה .וכן הוכיח התבואות שור )סימן כח סקט"ז( מלישנא דקרא ,במדבר

שריפה ,וכל שכן חול הגס דמהניא ליה כתישא למיהוי עפר .דיהני ביה

)ה,יז("ומןהעפראשריהיהבקרקעהמשכן"משמעדתרימילינינהו.וכתב,

שריפה.

דכןהואודאילסמ"גדפסלעפרשאינוראוילמנין)הובאבאותהקודמת(.

יח(גמ' ,אין מכסין אלא בדבר שזורעין בו ומצמיח אמר רבא האי בורכא

כד(רש"י ד"ה נקרת פיסולין ,עפר שמנקרין מן הריחיים .עיין מה שפירשו

אמרליהכו'ומהאמתניתאאמריתהניהליההיהמהלךבמדברואיןלואפר

התוס' ד"ה ונקרת .,והקשה בחידושי הריטב"א ,הא תני בברייתא שחיקת

לכסות שוחק דינר זהב כו' .כתב הרי"ף )דף כט :מדפיהרי"ף( ,דהלכה כרב

אבנים ,והיכי קאמר הוסיפו עליהן .ולהכי פירש ,דהיינו רקב עצים ,ואיקרו

נחמןדאיןמכסיןאלאבדברשזורעיןבוומצמיח,דתניאהיהמהלךבמדבר

נקרתפסלים,כדילגנותעבודהזרה.

שוחק דינר זהב כו' .והקשה הר"ן )שם( ,הא מברייתא מוכח איפכא דלא

כה(גמ',בשכרשאמראברהםאבינוואנוכיעפרואפרזכובניולשתימצוות.

בעינןדברשזורעיןבוומצמיח,דהאודאיאיזורעיןבשחיקתדינרזהבאינו

ביאר הבן יהוידע ,דזכה לשתי מצוות ,משום ד"עפר ואפר" שני עניני ענוה

ד

מסכת חולין דף פח – דף פט
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הם ,דעפר חשוב הוא ,דמשתמשים בו טובא ,ושפלותו היא במה שנתון

ז(גמ',יכולאףמדבריתורה.ביארהרי"ף)בעיןיעקב(,דסלקאדעתךשימנע

למדרסלכל,והיאהיתהענותנותוהאחתשהסכיםלסבולבזיונותמאחרים,

ממריבהבדבריתורהכדישלאיבואלמריבה.ובשמירתהלשון )פ"א(ביאר,

ושפלותהאפרהואבעצם,שאיןבושימושכלל,וכןאברהםלאראהבעצמו

דסלקאדעתיהשילמדביחידולאבצבורשלאיבואלדיבוראסור,קאמשמע

שוםחשיבותוצורךכלל.

לןדלא.

כו(גמ',שם.פירשהיפהתואר)בראשיתרבהפרשהמ"טסימןכג(,דאלמלא

ח(גמ' ,יכול יגיס דעתו .ביאר בשמירת הלשון )פ"א בסופו( ,דקא סלקא

לא היה אומר כן היו טמאים אסורים לעולם וסוטה אסורה לבעלה ,וכיון

דעתך כשיראה שאר אנשים שאינם במעלת השתיקה כמותו יזלזל בהם.

שאמר ,זכו ליטהר הטמאים ,ויכולה אשה ליטהר לבעלה .אמנם במהרש"א

ובעיוןיעקב)עלעיןיעקב(ביאר,דקאיאקראד"צדקתדברון",דסלקאדעתך

)חידושי אגדות( ביאר ,דודאי מצוות אלו היו גם לולי מה שאמר ,אלא היו

דתלמידחכםבעישמיניתבשמיניתגאוה,קאמשמעלןדלא,ורבנחמןבר

בטורח גדול על ידי דברים שקשה למוצאם ,ועל ידי מה שאמר עפר ,זכו

יצחקלשיטתאביודאמרבסוטה)ה(.לאמינהולאמקצתה.

שנעשהעלידיאלוהמצוייםלכל.

ט(גמ',יצאזהשמחוסרתלישהקביצהושרפה.הקשההתפארתיעקב,היאך

כז(גמ' ,התם הכשר מצווה איכא הנאה ליכא .כתב הבית יוסף )סימן כח

סלקא דעתין ששורפים עפר עיר הנדחת ,וכי עד היכן יחפרו כדי לשרוף,

סק"ט(בשםהאורחותחיים,דמהכאמוכחדשרילאכולאףשלאכיסה,דאי

ודוחק לומר דעד ג' טפחים כדי יניקה .ועוד ,דעבודה זרה גופה לא נאסרה

אסורהיהגםהכיסויהנאה,דמתירובאכילה.ודלאכגאונים דאסרילשוחט

במחובר ,וכל שכן עיר הנדחת .וביאר ,דפשיטא דקרקע גופה אינה טעונה

לאכול בשלא כיסה .אמנם הפרי מגדים )סימן כח סק"ב( הביא בשם כנסת

שרפה ,והכא בעפר תלוש מפלגינן דדווקא עפר דלא מיחסר תלישה ,בזמן

הגדולה,לדחות,דמשוםהכילאחשיבאהנאה,דהאאילאומצותכיסוילא

שנעשית עיר הנדחת נאסר ,אבל עפר שבזמן שנעשית עיר הנדחת היה

היהנאסר.

מחובר,אףדאחרכןנתלשלאבעישרפה.



י(גמ',מאילאואםתקעלאיצא.כלומרומוכחדמצוותליהנותנתנו.וביאר

דףפטע"א

השאגתאריה)סימןצח(,דאיחשיבהנאה,אסורלקייםבוהמצוהולאיצא,

א(גמ',מפנישתכלתדומהליםויםלרקיעוכו' .פירשרש"יסוטה )יז(.ד"ה

משוםדהוי"מצוההבאהבעבירה".ובטוריאבן)ראשהשנהכח(.כתב,דאף

שהתכלת דומה לים ,דהא דלא אמר דתכלת דומה לכסא הכבוד ,היינו

לתוס')סוכה ט(.ד"הההוא ,דכתבוד"מצוההבאהבעבירה"לאודאורייתא

משוםדלאדמיאליהממש,אלאדמיאליםויםדומהלרקיעוכו'.אבלרש"י

אלאדרבנן,היינודווקאהיכאדאףאילאמקייםהמצוהיעבורהעבירהכגון

במנחות )מג(:ד"הדומהלים פירש,דנקטיםלהזכירניסיםשנעשולישראל

סוכהוציציתגזולין,אבלהכאדקיוםהמצוהגופאהויאעבירהואילאיקיים

על הים .וכן ביאר בחידושי הריטב"א )בסוגיין( דהא דנקט "רקיע" להזכיר

המצוה לא יעבור העבירה פסול דאורייתא משום מצוה הבאה בעבירה,

שהרכיןהקדושברוךהואשבעהרקיעיםבעתמתןתורה.

ולרבאדאמרבתמורה )ד(:כלמילתאדאמררחמנאלאתעבידאיעבידלא

ב(רש"יד"האםמחוט ,שלארצהליהנותמןהגזל.הקשהבספרבניהו,מה

מהני ,ודאי דלא מהני ,אלא אפילו לאביי דאמר דמהני ,היינו משום דעבר

ענין גזל לחוט של תכלת ורצועה של תפילין .ותירץ ,דאמרינן במגילה )ו(.

העבירה אף בלא קיום המצוה ,אבל הכא דעובר רק על ידי קיום המצוה,

שנתןהקדושברוךהואלזבולוןימיםונהרותכדישיתפרנסעלידיהתכלת

יודהדלאמהני.

שעולהמןהים,אמרזבולוןשמאיקחוםבלאממון,אמרלוכלהנוטלממך

יא(רש"י ד"ה בעפר עיר הנדחת ,קסלקא דעתך באפר שריפתה .ביאר

בלאדמיםאינומועילבפרקמטיאשלוכלום.נמצאשנעשהנסגדולבתכלת

בחידושי חתם סופר ,דליכא למימר דבסתם עפר איירי ,דהא מצווה לשרפו

שלא יכלו לקחתו בגזל ,והוי מידה כנגד מידה שלא רצה אברהם ליהנות

ואיךיבטלמצוותשרפהויכסה.

מגזלדסדום,וברצועתתפיליןשלידישאות"יוד"ובשלראש"דלד"משם

יב(רש"יד"הוהאאיסורי ,דכתיבלאידבקוגו'ובעירהנדחתכתוב.הקשה

ש-ד-י,וגזלמתייחסל"יד",וכיוןשניצלמגזלזכהלאותיות"יד"ברצועות.

הרש"ש ,אי אסיר אף אחר שנעשית מצוותו ,אמאי לא מייתי לה בפסחים

ג(גמ' ,קשה גזל הנאכל שאפילו צדיקים גמורים וכו' .כתב המהרש"א

)כו(.ולקמן)קיז(.בהדיהנהודאסיריבהנאהאףאחרשנעשיתמצוותן.ועוד,

)חידושיאגדות( ,דאיןחידושבנהשאברהםאבינולאנהנהואכלמןהגזל,

דבפסחים )כז (.אמרינן בהדיא כל הנשרפין אפרן מותר חוץ וכו' ולא אפיק

אלאאמרינן,דחזינןמאברהםדהחמירעלעצמושלאליהנותמרכושסדום,

דעירהנדחתומוכחדאפרהשרי.

שהיה בעיניו כגזל ,ומכל מקום אשר אכלו הנערים השאיר עמו ,דכן הוא

יג(רש"יד"הורבא,אפילובעפראפרה.כתבהרמב"ם )פי"דמשחיטההי"ג(,

בגזל גמור ,דכיון שנאכל קשה להשיבו ,וכמאמר ההיא איתתא בבבא קמא

מכסיןבעפרעירהנדחת.וביארהכסףמשנה ,דטעמוכמסקנאדגמ'דמצוות

)צד,(:ריקהאםאתהעושהתשובהאפילואבנטאינושלך,ונמנעולאעשה

לאוליהנותניתנו.וכתבבלקוטיהלכות )בעיןמשפט(,דלהכיסתםהרמב"ם

תשובה.

ולא פירש אי שרי בעפרה או בעפר אפרה ,משום דשרי בתרוייהו .אמנם

ד(גמ' ,נתתי גדולה לאברהם וכו' .ביאר העיון יעקב ,דהני ארבעה גדולות

הלחםמשנהפירש,דטעםהרמב"םמשוםדיצאזהשמחוסרתלישהקביצה

כנגדד'כתריםדאבות)פ"דמי"ג(",כתרתורה""כתרכהונה""כתרמלכות"

ושריפה] .ולכאורה פירש כן ,משום דדייק לשון הרמב"ם "בעפר" דלא שרי

ו"כתר שם טוב" עולה על גביהם .ובכל הני גדולות זכו כיוון שהשפילו

בעפר אפרה אלא דוקא בעפרה ,והיינו מטעם שפירש[ .והקשה בלקוטי

עצמם ,כתר שם טוב לאברהם אבינו דכתיב "ואגדלה שמך" ,כתר תורה

הלכות,מאי טעמאאזילבתרההווהאמינא,האבמסקנאשרינןאףבאפרה

למשהרבינו,כתרכהונהלאהרןהכהן,וכתרמלכותלדוד.

דבכלדוכתיאמרינןמצוותלאוליהנותניתנו.

ה(גמ' ,רבי אבהו אמר מי שמשים עצמו כאינו .ביאר הבן יהוידע ,דרבי



אבהו אתא לפרשהא דרבי אלעאי דאמר שהעולם מתקיים עלהבולם פיו

דףפטע"ב

בשעת מריבה ,דלא תימא דהיינו בולם פיו אבל בליבו כועס ,דבהאי גוונא

יד(גמ' ,כתותי מכתת שיעורא .כתב הר"ן גיטין )דף י .מדפי הרי"ף( ,דגט

אינו עניו אמיתי ואינו ראוי שיעמוד עליו העולם .אלא דווקא בבולם פיו

שכתבועלאיסוריהנאהלאמיפסלמשום"כתותימכתת",משוםדלאבעי

משום ענוה שבליבו ,דחושב דבאמת בזוי הוא יותר ממה שדברו בו ,הוא

שיעור .וביאר הקהילות יעקב )חולין סימן כד( ,דסלקא דעתיה לפסול הגט

ראוישיעמודעליוהעולם.

משום דכיון דככתוש הוא פסול ,וכדדרשינן )שם כ (:ספר אחד ולא שנים

ו(גמ' ,מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלם .ביאר הבן

ושלשה ספרים .ותירץ .דודאי לא חשיב כשבור אלא דלא חשיב ,ולהכי

יהוידע,דקאיאשעתמריבהכדרשותדלעיל,ודמילאומנותדליתבהטרחה

דווקא היכא דבעי שיעור וחשיבות חשיב דליתא לשיעוריה ,אבל גט דלא

והוצאת דמים אלא חכמה ,הכא נמי על ידי חכמתו זוכה במצוות בלא

בעישיעורכשר.ועייןלקמןאותטז.

שטרח והוציא עליהם כלום .ובשמירת הלשון )שער התבונה פ"א( ביאר,

טו(גמ' ,הכא כל מה דמכתת מעלי לכיסוי .עיין באות הקודמת .הקשה

דהא דבעי לשתוק היינו בעלמא ולאו דוקא בשעת מריבה ,וביאר לשון

הקהלות יעקב )סימן כד( ,לדברי הר"ן דכתותי היינו דווקא היכא דבעינן

"אומנות" ,דכמו שבאומנות לא סגי בידיעה אלא בעי הרגל ,הכא נמי

שיעוראאבלודאיבפועללאהויכשבור,אמאישייךבכיסוימעלהדכתותי,

בשתיקהאםלאיתרגלבה,לאיוכללשתוקאףשירצה,ועייןשםעוד.

הא לית ליה שיעורא .ותירץ בדוחק ,דודאי לא חשיב ליה מופרד משום

ה

מסכת חולין דף פט – דף צ
כד אלול – כה אלול התשע"א
כתותי,אלאהכיקאמרינן,דאףאיבעינןשיעורבכיסוילאהיהפסול,משום

אכילה,איכאאיסורמוקדשיןדהאאכלכזית.

דליכאחסרוןבשיעורכתוש.

כה(גמ' ,וקסבר ולדות קדשים במעי אמן הן קדושים דאיסור גיד ואיסור

טז(רש"י ד"ה שעורא בעינן ,כל העומד לישרף כשרוף דמי .הקשה המלא

מוקדשין בהדי הדדי קאתי .הקשה התוס' רי"ד בקידושין )נו ,(.אמאי תרי

הרועים ,הא רבי שמעון הוא דקאמר לה במנחות )קב ,(:ורבנן פליגי עליה

איסוריםדחייליבהדיהדדיחלים,נימא"כלשאינובזהאחרזהאפילובבת

והיכי קאמרי הכא ד"מכתת שעוריה" .ותירץ ,דדוקא התם דרוצה לשרוף

אחת אינו" .ותירץ ,דלפוטרו בלא כלום אי אפשר ,וכיון דלא ידעינן הי

פליגי רבנן ולא מחשבו ליה כשרוף ,אבל הכא דמחויב לשרוף ,כולי עלמא

מינייהו מפקת חייב משום שניהם .וביאר דבריו בשיעורי רבי שמואל

מודודכשרוףהוי,אבלכתב,דמרש"י )שם(ד"הכזרוקדמימשמע,דפליגי

רוזובסקי )קידושין אות תכב( ,דאין איסור חל על איסור אינו משום דסתרי

רבנן אף במחויב לשרוף .ותירץ הערוך לנר )יבמות קג ,(:דהא דפליגי רבנן

אהדדי,והאחדמונעחבירומלחול,אלא,דכיוןדכבראסורמשוםחדא,לא

אסברא ד"כשרוף דמי" היינו דלא חשבי ליה כשרוף גמור ,אבל ודאי היכא

בעילאידךאיסורא,ולאחייל,אבלכיאתובהדדידצריכילתרווייהו,חיילי.

דבעי שיעור וחשיבות מודו דעומד לישרף לא הוי חשוב ,כנחסר שיעורו.

ולאאמרינן"כלשאינובזהאחרזהאףבבתאחתאינו",אלאדווקאבסותר

ועייןלעילאותיד.

אחדלחברוכגוןמקדששתיאחיות.

יז(בא"ד ,שם ,אמנם הר"ן )גיטין י .מדפי הרי"ף( ובתוס' יבמות )קד (.ד"ה

כו(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .הקשה המהר"ץ חיות ,הא קיימא לן

סנדל ,כתבו ,דכל איסור הנאה אף שאין טעון שריפה אלא קבורה כיון

)בשולחןערוךיורהדעהסימןקסק"א(דגידהנשהאיקרי"בריה"ואסוראף

דאסור להשתמש בו בטלה חשיבותו וכתותי מכתת שיעוריה .ועיין בביאור

בפחותמכזית,וקדשיםלאאסיריבפחותמכזית,אםכןבשעתיצירתהגיד

הגר"א )אבהע"זקכדסק"ב(דכתב,דלאאמרינןכתותימכתתאלאבעבודה

דליתביהכזית,איסורגידאיכאומוקדשיןליכא,והיכיאמרינןדבהדיהדדי

זרה,אבלבערלהוכלאיהכרםאףדבעושריפהלא.

קאתו .ותירץ ,כיון דחצי שיעור אסור מן התורה אף בפחות מכזית ,איסור
מוקדשין נמי חייל בתחילת יצירת הגיד.אמנםהקשה ,דלדברי התוס' רי"ד



]כפשוטו ,דלדברי רבי שמואל המובא באות הקודמת לא קשה מידי[ ,הא

פרקגידהנשה

דחיילי תרוייהו היינו דוקא באיסורים שוים דשייך בהו סברת הי מינייהו
יח(מתני',גידהנשהנוהגכו'.כתבהרמב"ם )פ"חממאכלותאסורותה"א(,

מפקת ,לאשייך מה שתירץ דחייל איסור מוקדשין דחצישיעור ,דודאי הוי

דנוהגאףבנבלותוטרפות.והקשהבחידושיהחתםסופר,פשיטא,וכימשום

לן לאפוקי האי איסור קיל דחצי שיעור ולחייבו רק משום גיד .ותירץ,

שנתנבלהאונטרפהיפקעאיסורהגיד.ותירץ,דהרמב"םלטעמודפסקכרבי

דאמרינן בשבת )צא ,(.מיגו דהוה שיעור לטומאה הוי שיעור לשבת ,והכא

שמעוןדאמרלקמן)קא(.כלשבשרומותרגידואסור,לאפוקיטמאה,ומשום

נמינימאמיגודהויבריהשיעורלגיד,הוינמישיעורלקדשים.

הכי הווה אמינא דנבלה וטרפה דאסירי ,איסור גידן נמי שרי ,קמשמע לן

כז(רש"יד"האםיש,שערוחכמים בשישים.כתבהמהר"םשיף ,דלאמצי

כתוס' לקמן )קג (.סוד"ה ומר ,דפירשו ,דדווקא מין אסור שרי גידו ,אבל

לפרושי דליטעמיה קפילא אי אית ביה טעם הגיד ,משום דהא דאמרינן יש

בהמה דמינה שריא אלא דנתנבלה ,גידה אסור ,ומשנתינו דלא נקטה לה

בגידיןבנותןטעםהיינודלאהויכעץבעלמא,אבלודאיטעמוכטעםהבשר

משוםדפליגאארבישמעון,כמושכתבהמהרש"א)אתוס'ד"האתי(.

ואיןהקפילאיכוללטועמו.

יט(מתני',ונוהגבבהמהובחיה.כתבבשו"תהרשב"א)ח"אסימןשסד.ועיין

כח(תוס' ד"ה ואתי ,ואף על גב דתנן ואינו נוהג בטמאה .הקשה בחידושי

פרי חדש סימן סה ס"ק טו( ,דגיד הנשה של אדם אסור ,שכן הכף שלו

הגרע"א ,הא לא דמי ,דהתם לא חייל משום דלא הוי כולל ,ושאני הכא

עגולה ,ועוד שעיקר המעשה של נשיית הגיד ממקומו היה באדם .וכתב

דקדשיםעלגידהויכולל,וכמושכתבותוס'ד"האיסורגיד.

בחידושיהחתםסופר,דהאדלאאשמועינןלהתנאדמתניתין,משוםדפליג

כט(תוס'ד"האםיש,בתוה"ד,ולפירושהרבר"יברבינומאירוכו'.ובחידושי

אדרבישמעוןדדרישלקמן )קא(.כלשבשרואסורגידושרי,ולהכיפשיטא

הריטב"א פירש דבריו ,דכיון דשמנו של גיד אינו אסור אלא מדרבנן גזירה

ליהדאסור.ועייןבצל"ח.

משום גיד עצמו ,ודאי לא חמיר מיניה ,ואי אין גיד אוסר תערובתו משום

כ(מתני' ,ואין הטבחים נאמנים על גיד הנשה דברי רבי מאיר .הקשה

דאיןנותןטעם,אףשמנולאיאסורדלאיהאטפלחמורמןהעיקר.והקשה

התפארת ישראל )בועז פ"ז מ"א( ,אמאי לא קמשמע לן דאף בחלב דענשו

עליו ,דהא אנן קיימא לן לקמן )צט (:דאין בגידין נותן טעם ,וקיימא לן נמי

בכרת וחמיר לאינשי חשיד ,דמגיד הנשה לא שמעינן לה דהא קיימא לן

לקמן )צז (:דגיד הנשה בטל בשישים ,ועל כרחך היינו משום שמנו ,ולא

דחשיד לקל אינו חשיד לחמור .ותירץ ,דרבי מאיר לשיטתו דלא שאני ליה

מיקרי טפל חמור מן העיקר ,דגיד שאני דלית ביה טעמא ,אבלשומן דאית

בין קל לחמור ,דאמר בבכורות )ל ,(.חשוד לדבר אחד חשוד לכל התורה,

ביהטעמאודאיהויכשאראיסורידבטלבשישים.

ומכל מקום איכא רבותא טפי בגיד ,דהא כתב הרמב"ם )פ"ח ממאכלות

ל(בסוה"ד ,וקשה לפירושו דלקמן גבי ההיא דגידין .תירץ בחידושי

אסורות ה"א( דרק גיד שעל הכף אסור מדאורייתא ושאר הגיד אסור

הריטב"א ,דהתםתנילהאגבעצמות,ותו,דהתםליכאלמיטעי,אבלהכא

מדרבנן,וקמשמעלןדאףבדרבנןחיישינן.

איכאלמטעידישבגידיןבנותןטעם.

כא(רש"י ד"ה ואין הטבחים נאמנים ,מפני שטורח הוא להם לחטט אחריו.



וכןביארבתפארתישראל)יכיןאותח(.והוסיף,דאיכאנמיטעמאדאיתביה

דףצע"א

חסרוןכיסמפנישמפסידיםהבשר.

א(גמ' ,שכן איסורו נוהג בבן נח .כתבו תוס' ד"ה קדשים ,בתוה"ד ,דהא

כב(גמ' ,משום דאקדשיה פקע ליה איסור גיד מיניה .הקשה בשו"ת שאגת

דנאסרלבנינחהיינודוקאלבנייעקבדקודםמתןתורהאיקרובנינח ,דכל

אריה )ישנות סימן צו ,ד"ה אבל באמת( ,נימא דעשה ד"ואכלו אותם אשר

מצוה שנאמרה לבני נח ולא נשנית בסיני ,לישראל נאמרה ולא לבני נח,

כופר בהם" דחי לאיסור גיד .ותירץ בחידושי החתם סופר ,דודאי לא נאמר

וא"כ לאחר מתןתורה שרולכולהו לבר מישראל .והריטב"א הוכיח כן נמי

מצוהד"ואכלו"אלאעלהמותרבאכילה,ולאעלהאסור.

מלישנא דקרא ,דכתיב )בראשית פל"ג פל"ד( "על כן לא יאכלו בני ישראל

כג(רש"יד"האיסורגיד,נוהגבבהמהמשעהשנוצר.הקשההרש"ש,אמאי

אתגידהנשה".ועייןבאותט.

הוצרך לכך ,הא אפילו לא נאסר הגיד אלא בשעה שנולד ,אכתי איכא

ב(גמ',אימרדשמעתליהלרבייהודהבטומאהדאיסורלאוקדשיםדאיסור

לאקשויימשוםדאקדשיהפקעאיסורגידמיניה.

כרתמישמעתליה.עייןבאותהקודמת.כתבבחידושיהריטב"א,דלפימה

כד(גמ' ,אלא קסבר אין בגידין בנותן טעם ובמוקדשין איסור גיד איכא

שביאראתישפיר,דאיסורגידאינומוסיף,ולאכוללבטמאהאלארקחמיר,

איסורמוקדשיןליכא.הקשהבהגהותמהרש"ם,לשיטתהכרתיופלתי )סימן

ולהכי אמרינן דעל קדשים דחמירי דהוו בכרת לא חייל) .אבל אי הוי

סה(,דאףאיאמרינןאיןבגידיןבנותןטעםולאמיקריאכילה,הנאהאיכא,

מפרשינןדאסירלבנינחכפשטיה,הויכוללוחיילאףעלקדשיםדחמירי(.

היכי אמרינן הכא דאי אין בגידין נותן טעם ליכא איסור מוקדשין ,הא כיון

ג(גמ' ,אלא הכא במבכרת עסקינן ,ביאר הרשב"א ,כלומר ,אף על גב

דנהנה יתחייב במעילה .ותירץ ,דמיירי דאיכא באותו גיד כזית ,ולית ביה

דבשאר קדשים סבירא לן ממעי אמן קדושים ,מתני' איירא במבכרת דאינו

הנאה דשוה פרוטה ,ולהכי משום ההנאה לא הוי מעילה ,אבל אי מיקרי

קדושעדיציאתומרחם .והקשה,אםכן תיהדרקושייןקמייתאלדוכתה ,אי

ו

מסכת חולין דף צ
כה אלול התשע"א
הכי מוקדשין נוהגין בגיד מיבעי ליה ,דהא הכא איסור גיד קדים ואיסור

פרשו.מרש"יבזבחים)פו(.ד"המאן,מוכח,דרבנןסברידאפילופרשויעלו.

מוקדשיןהואדאתיחאילאגיד .ותירץ ,דתנאדמתני'בחידושאיסורגידקא

אמנםתוס')שם(ד"המאן,פליגי,וסברידמודורבנןלרבידאיפרשולאיעלו

מיירי,ועיקרהחידוששאיסורגידנוהגבמוקדשין,לפיששארוולדותקדשים

והאדפליגיהיינובגוונאדעלווסברידלאירדו.

ממעיאמןקדושיםולאאתיאיסורגידחאילעליהו,וקאמשמעלןדלפעמים

יד(רש"י ד"ה להעלותו ,בסוה"ד ,דלא כתיב לא יאכל המזבח .הקשה

איסורגידנוהג,והיינובמבכרת.ועייןבאותהבאה.

המהרש"א ,אמאי לא נקט טעמא דרבי דיליף ליה מקרא ד"והקטיר הכל

ד(גמ' ,ואי בעית אימא ולדות קדשים בהוייתן הן קדושים .עיין באות

המזבחה" .ותירץ ,דרב פפא סבר דרבי ורבנן לא פליגי ביה) ,ועיין לקמן צ:

הקודמת .וביאר בחידושי הרשב"א ,דהכא נמי אתא לאשמועינן החידוש

אות טז מה שתירץ( .ותירץ הרש"ש ,דקרא ד"והקטיר את הכל" לא שריא

שאיסור גיד נוהג בוולדות קדשים ,דסלקא דעתך אמינא וולדות קדשים

אלאהיכאדמחובר,ולהכינקטרש"ילהאיטעמא,דשריאףבגוונאדהגיד

ממעיאמןקדושים,ואיןאיסורגידחלעליהן,קאמשמעלןדאיסורגידנוהג

בפניעצמו.

בהן,ובהוייתןקדושים.

טו(תוס' ד"ה פרשי ,בתוה"ד ,ונראה דאי לאו ברייתא קמייתא וכו' .אבל

ה(רש"יד"הבטמאה,בתוה"ד,דהארבייהודהאיןנוהגבשלילקאמרוכו'.

בחידושי הרמב"ן כתב ,דאין צריך להביאה וסגי ליה בברייתא דלקמיה

כתב המהרש"א,דאףאיהוויסבררבייהודהדנוהגבשליללאתיקשי,דהא

דפליגיבהרביורבנן,והאדאיייתילהמשוםדהכיאורחאדתלמודאדמייתי

לקמן )ק (:אמרינן דאיסור טומאה קדים ,אלא קושטא דמילתא קאמר

ברייתותלפרשמישנאם.

דסביראליהדאיןנוהגבשליל.



ו(רש"י ד"ה ואיבעית אימא ,בתוה"ד ,איסור גיד נוהג בכולם משום דאיהו

דףצע"ב

קדיםדנוהגבשליל.הקשההרש"ש,אמאיבעילומרדקדים,האאףאינימא

טז(גמ' ,אמר רב הונא גיד הנשה וכו' ורב חסדא אמר כו' .כתב התוספות

דאיןנוהגבשלילובהדיהדדיקאתו,נמיהויחיילכדפירשבמבכרת.

הרא"ש,דנראהדלאשמיעלהוברייתאדרביורבנןדאייתילעיל,דהאפליגי

ז(תוס' ד"ה אלמא ,בתוה"ד ,ואף על גב וכו' על איסור אבר מן החי דלא

במאי דפליגי רבי ורבנן .אמנם בחידושי הריטב"א כתב ,דלא אמרינן תנאי

חמיר חייל .הקשה בחידושי הגרע"א ,מאי קשיא להו ,הא קודם שנתקשר

היאמשוםדלאאיפלגובהבהדיאאלאמכללאאיתמר.וכןכתבהמהרש"א

הגיד בבשר ועצמות ,ודאי לא הוי אבר מן החי .ואין לומר דהקשו משום

)בעמודא'ארש"יד"הלהעלותו(,דלדידהולאפליגירביורבנן,בגידהנשה

דאכתיהויבשרמןהחי,דהאשיטתתוס'דבהמהבחייהלכוליעלמאלאו

כלל,וסובררבהונאדמודהרבידאיןמעליןמחוברדאיסוראמשוםמשקה

לבשרמןהחיעומדת].ולכאורהישלומר,דכיוןדהשתאצורתהאברבאופן

ישראל ,ולא מרבינן אלא מחובר דהיתירא ,ולא חייש לפירכא מראשה של

דליתביהגיד,חשיבאבראףבלאגיד[.

עולה ,דיש לומר שאני התם דמצותו בכך כדכתיב )ויקרא פ"א פ"ח( "ואת

ח(בא"ד,שם.הקשההראשיוסף,האטעמאדרבייהודהדנוהגאיסורגיד

הראש" ,אבל שאר מחוברים מהיכי תיתי ,ולהכי אתי הריבוי .ועיין באות

בטמאה היינו משום דאין איסור טמאה נוהג בבן נח ,וגיד נוהג בבני נח,

הבאה.

ולהכיחשיבגידחמור,והכאנמינימאדאברמןהחיחמיר,שכןנוהגבבןנח

יז(גמ' ,שם .כתב הרמב"ם )פ"ג מפסולי המוקדשין הט"ז( ,דגידים דהתירא

ולא רק בבני יעקב ,כגיד ,והיכי קאמר דלא חמיר מגיד .ותירץ ,דשמא לא

שפירשואםעלוירדו,והיינוכרבי.ובהלכותמעשההקרבנות)פ"וה"ד(כתב,

חשיבגידכ"אברמןהחי"אלאכ"בשרמןהחי",וכמאןדאמרדבשרמןהחי

דגיד הנשה של עולה חולצו לתפוח .והקשה הלחם משנה ,דהיינו כרבנן,

לא נאסר לבני נח .ועיין באות הקודמת .והלב אריה תירץ ,דסוגיין סברה

ומזכהשטראלביתריהוא,והניחבצריךעיון.ותירץהלבאריה,דהרמב"ם

דהאדנהיגבבןנחלאהויחומרא.

פסק כרב הונא וכביאור המהרש"א המובא באות הקודמת ,דלדידיה מודה

ט(תוס'ד"הקדשיםדאיסורכרת,משמעדאפילובשלמיםולאחרזריקהשרי

רביבגידהנשהדחולצולתפוח.ועייןבאותהבאה.

אף לזרים וכו' .כתב בחידושי החתם סופר ,דמשמע דקשיא להו משום

יח(גמ',ורבחסדאאמרוכו'מיכתיבלאיאכלהמזבח .עייןבאותהקודמת

דמותר אף לזרים ,אבל אי לא הוי מותר אלא לכהנים ,כיון דעל כל פנים

ושלפניה .מכאן הוכיח המהרש"א )בעמוד א' ארש"י ד"ה להעלותו( ,דפליג

איכא לאו לזרים והוי לאו חמיר דשייך בהו כרת בטומאת הגוף ,לא הוי

אדרב נחמן דאוקי פלוגתת רבי ורבנן בגיד הנשה ,דאי מודה ליה ,כמאן

קשיא להו .ולפי זה לא קשיא להו אלא מגיד של שמאל ,דהא הימין שייך

אמרהלשמעתיה ,הארבנןאסרי,ואףרבילאשריאלאמריבויאד"והקטיר

לכהנים כדכתבו תוס' לקמן )עמוד ב'( תוס' ד"ה שלמים ,ואנן לרבי יהודה

הכל".

קיימינן ,דסבירא ליה דאינו נוהג אלא בימין ,ואם כן נתיישבה קושיית

יט(גמ' ,שם .הקשה הלב אריה ,מאי סבר רב חסדא ,וכי פליג אדרשא

התוס'.

ד"משקהישראל",האכתבותוס'במנחות)ו (.ד"הכתב,דכוליעלמאמודו

י(בא"ד ,ואפילו נאסר מתחילה לכל אומות העולם וכו' .הקשה הנימוקי

לה.ותירץ,דסבר,דאיןבגידיןבנותןטעםוכעץבעלמאנינהו,אלאשהתורה

הגרי"ב ,היאך מצי למימר הכי ,הא מקרא מפורש הוא בבראשית )פל"ב

אסרתו ,ואיכא למימר דדוקא לאדם אסרתו משום דכשאוכלו אחשביה

פל"ג("עלכןלאיאכלובניישראלאתגידהנשה".ועייןלעילבאותא.

לאוכלומיחייב,אבלבמזבחדלאשייכאביההאיטעמאלאחשיבאיסורא,

יא(בא"ד,וא"תונימאמיגו דאיתוסףאיסורגידלגבוה.הקשההרש"ש ,הא

ולהכיליתביהמשוםמשקהישראל.

עולהאינהבאהאלאמןהזכריםולאמשכחתבהולד,ובשלמיםהאאסור

כ(גמ' ,מיתיבי גיד של שלמים וכו' מאי לאו מקטירו .הקשה בחידושי

בלאוהכימשוםכלשממנולאישים,כיוןשאינומןהאימורים.

הגרע"א ,הא אמרן דפליגי בה רבי ורבנן ,ודלמא האי ברייתא כמאן דאמר

יב(גמ' ,כאן להעלותו כאן להלקותו .פירש רש"י ד"ה להלקותו ,דמלקים

יעלו.ועייןלעילאותטז.

אותו אם אכלו .והקשה בחידושי הר"ן ,מאי קמשמע לןהא ודאי לקי ,כמו

כא(גמ' ,תניא כוותיה דרב הונא וכו' .הקשה המלא הרועים ,הא אמרן

שהקשו לעיל )פט" (:משום דאקדשיה פקע איסור גיד מיניה" .ומשום הכי

דפלוגתא דרבנן ורבי היא ומאי מייתי הכא סייעתא טפי מהתם .ותירץ,

פירש,דביןלהעלותווביןלהלקותואייריבמעלה,וללקותאינולוקה)דכתיב

דמדקאמר רב הונא חולצו לתפוח ,משמע דווקא התם ,והיינו משום דסבר

"לאיאכלובניישראל"(,ומיהוודאיאסורלהעלותומשוםדבעינןממשקה

מעלהו שלם ,וחולצו לתפוח משום דליכא התם מקום אחר לזורקו ,ולהא

ישראלמןהמותרלישראל,וגידאסור].ולכאורהצריךעיון,האאףלדבריו

מייתי הכא סייעתא ,מדקאמרי לתפוח ,אבל מרבנן דלעיל לא חזינן אלא

מה נתחדש[ ועיין בפירוש רבנו גרשום שביאר באופן שלישי .ועיין באות

דאיןמקטיריןאותו,אבללאמוכחאיחולצולמטהאובמזבחולתפוח.ועיין

הבאה .והלב אריה תירץ קושית הר"ן ,על פי דברי התוס' לקמן )קג (.ד"ה

לעילאותטז.

ומר ,דהקשו לרבנן דסברי כל שבשרו אסור גידו מותר ,אמאי גיד דטרפה

כב(גמ',בשלושהמקומותדברוחכמיםבלשוןהבאי.עיין רש"יד"ה שלוש

אסור.ותירצו,דרקמין שבשרואסורגידומותר,וטרפהאינומין איסור,אם

מאות ,דכתב שהוא גוזמא .וכן כתב הרשב"ם בפסחים )קיט (.ד"ה משאוי

כן הכא נמי הווה אמינא דכיון דבשרו קדוש ואסור ,יהא גידו מותר ,קא

שלשמאותפרדות,דכלשלושמאותשבש"סלאודווקא,וגוזמאנקט.וכתבו

משמעלןדגידואסור,משוםדאינומיןאיסור.

הענף יוסף והתורת חיים )כאן( ,דהיינו חכמי המשנה ,אבל חכמי הש"ס

יג(גמ',דתניאוהקטירוכו'לרבותהעצמותוהגידיםוהקרניםוהטלפיםאפילו

אשכחן טובא דדברו בלשון גוזמא .ועיין באמת ליעקב שהעיר אמאי בכל

ז

מסכת חולין דף צ – דף צא
כה אלול – כו אלול התשע"א
מקוםדנקטלשוןגוזמא,נקטמספר"ג'מאות".

רבי יהודה מדכתיב "אכילה" ,משמע דלא לקי בפחות מכזית ,ורבנן ילפי

כג(גמ',ושלושמאותכהניםמטביליןאותה .פירשהענףיוסף בשםהגר"א,

מינה ,דאף על חצי גיד דליכא בריה ,היכא דאיכא כזית לקי .אמנם רש"י

דהוי קרוב לשלוש מאות כיון דארכה ארבעים ורחבה עשרים הוי בהקיפה

לעיל)פג(.ד"העדכתב,דטעמאדרבייהודהדסברגידלאחשיבבריה,אלא

מאהועשריםאמות,וכדאמרינןבמנחות )צב(.אמררבייהודהדאמתכלים

כשארחתיכהמןהבהמה].ושמאכוונתודהכימוכחמקראדבעיאכילה[.

ה' טפחים ,וכן פסק הרמב"ם )פ"ב מבית הבחירה ה"ו( ,נמצא שש מאות

ה(גמ',ואיפשיטאליהאמאיסופגמ'ותולא.כתבבחידושיהרשב"א,דלאו

טפחים בהקיפה ,וכולם רצו לזכות במצוה ולא יכלו לזכות בה אלא שלוש

למימראדאימספקאלרבייהודההויאתישפיר,דאדרבהקשהטפי,אמאי

מאותכהנים,משוםדבשתיידיםאיכאשניטפחים,והאדהויגוזמאמשום

לקי כלל ,שמא לא אכל גיד האסור .אלא הכי קאמר ,מדלקי ,ודאי מוכח

שבקרנות לא יכלו שני כהנים לתפוס ונחסר מעט משלוש מאות .וכן הביא

דפשיטאליהדשלימיןאסור,ואכתיקשהלןאמאילאלקישמונים.

בתפארת ישראל )שקלים פ"ח מ"ד בועז ד( ,והקשה ,הא הכא איתא דהוי

ו(רש"י ד"ה מזה כזית ,בתוה"ד ,ומדנקט אכל מזה כזית שמע מינה שתי

גוזמא.ותירץבשםבנו שחשבוןזהיתכןבמציאותאבללאהוצרכולכלכך

אכילותוכו'.כתבהמהרש"א,דהאדלעיל )פב(:לאחשולזהובעולאוקמא

הרבה כהנים .וקצת צריך עיון מרש"י הכא דמשמע דמנין ג' מאות הוא

באכילה אחת ,משום דלא בעו למיפשט ספיקא דהכא ,אבל הכא דעסקינן

הגוזמא.אמנםבקולאליהו)שמותפרקכהפסוקי(הביא ,דהשואלומשיב

בספקובעינןלמיפשטי,אזלינןבתרפשטאדלישנא.

)מהדורא ג ח"ג סנ"ב( כתב בשם הגר"א דהגוזמא קאי על השמונים ושנים

ז(רש"י ד"ה ולר' יהודה ,שאין בין שניהם אלא כזית .עיין בהגהות הב"ח

ריבוא.וכןכתבבהרהמוריה )הלכותכליהמקדשפרקזהט"ז( .ובבארשבע

)אות ג( .כתב המהרש"א ,דאף דרש"י לעיל )פג (.ד"ה דלית ,דחה הביאור

)תמידכט(:הביאדבריהרמב"ם)פירושהמשניותשקליםשם(דלשוןהנאמר

דליכאבחדמנייהוכזיתאלאבתרוייהויחד,הכאמוקיסוגייןבהכי,והיינו

בפרוכתכאןהבאיהואוגוזמא,והקשה,האכתב)בפ"זמכליהמקדשהט"ז(

משוםדדוקאהתםדאוקמינןבזהאחרזהלאמצילפרושיהכי,דאםכןהוי

שהיתה פרוכת נעשית מעשרים וארבעה חוטין ונארגת על שבעים ושנים

ליהבבתאחתכדילצרףהניתריגידילכזית,אבלהכאדלאאוקמינןבזה

ניריןועביהטפח,והיינודאינוגוזמא.וכןהקשהבחקנתן.ועייןבערוךערך

אחרזה,שפירישלומרדאייריבבתאחת,ולהכיאףדבכלחדמינייהוליכא

גוזמאדכתב,דהיינודלאהיהנראהכמהכהניםהן,והיונראיןכמוקהלרב.

כזית,מצטרפיםשניהםלכזית.

כד(גמ' ,ושתים היו עושים בשנה .כתב המהר"ם שיף ,דאפשר דהני שתים

ח(גמ' ,בהאבקו עמו כאדם שחובק וכו' מלמד שהעלו אבק מרגלותם וכו'.

אחתלדבירואחתלאולם.וכתבבעץיוסף,דלפיזהשייכישפירשנילשונות

כתב רש"י בראשית )פל"ב פכ"ה( ,על קרא ד"ויאבק" דמנחם פירש ,דהוא

דרש"יד"הארכהמ'.

לשון אבק שהיו מעלים עפר .ולי נראה שהוא מלשון ויתקשר ש"חובקו

כה(תוס' ד"ה שלוש מאות כהנים מטבילין אותה ,ואם תאמר וכו' .תירץ

ואובקו" .והקשה המהרש"א )חידושי אגדות( ,שנראה שהכריע שלא כדברי

בחידושיהריטב"א,דאיןהכינמידלאבעיטבילהאלאראוילהטבילקתני,

מנחם שהוא לשון "אבק" אלא מלשון "קישור" כאילו מפיו אנו חיים ,והא

דהאגוזמאנקיטלה.וכןכתבמדיליהבפרדסיוסף)שמותפרקכופסוקלא(.

פירושו ופירוש מנחם הם בעצמם פלוגתא דתנאי דשמעתין .וכתב ליישב

ועייןשםאריכותדברים.

בדוחק ,דכוונתהדרוששהתאבקועדכסאהכבוד.ועייןמהשתירץבנמוקי

כו(בא"ד ,שם .תירצו תוס' בביצה )יד (:ד"ה מפני ,שבשעה שנושאים

הגרי"ב.

הפרוכתממקוםלמקוםהיונותניםהכליםלתוכה,ולהכיחשיבאכליובעיא

ט(גמ' ,וריב"ל אמר אמר קרא בהאבקו עמו כאדם וכו' .הקשה הלב אריה

טבילה.

לעיל)צ,(:האכתברש"ילעיל)צ(:ד"הדעתנוטה,דהיינוספק,דנראהקצת

כז(גמ' ,רבי יהודה אומר וכו' .במדרש רבה )בראשית פרשא ע"ח( הביא,

דסתםהנאבקעםחבירוכשנותןימינולשמאלחבירווחובקו,ידומגעתעד

דאף רבי יוסי סובר דרק בירך אחת נוהג ,וכתב דהדעת מכרעת דהיינו

ירך ימינו ,אם כן האי סברא מהניא בתורת ספק ,והיכי קאמר הכא רבי

בשמאל),ודלאכרבייהודהדבימין(.

יהושע בן לוי דהויא דעת תורה וודאי .ותירץ ,דהסברא בפני עצמה הויא

כח(גמ' ,כשהוכרו ולבסוף נתערבו .הקשה השאגת אריה )סימן צו( ,נימא

דעתנוטהוספק,אבלהכאדרישרבייהושעמדכתיב"בהאבקו"דהוייתור,

עשהדאכילתהכשריםדוחהלאתעשהדגיד.ותירץבחידושיהחתםסופר,

וכדאמרינןלקמן"ורבנןהאיבהאבקומאידרשיביה".ובחידושיהחתםסופר

דאףדלקמן)צט(:אמררבייהודהמיןבמינולאבטיל,האכתבותוס' )שם(

תירץ,דאףרבייהושעבןלוייליףליהמ"הירךבהאבקועמו",כלומר,הירך

ד"הוהאמר,דהוימצילמימרהאדידיההאדרביה,כלומר,דהיינו דרביה,

הידועשהמתאבקיםנוגעיםבו,אותולאיאכלובניישראל.

אבל הוא עצמו סבר מין במינו בטל ,ולהכי ,כיון דודאי ירבה גיד אחד על

י(תוס' ד"ה כמאן ,וא"ת דילמא לא נאסר ואפילו הכי היו מקיימין כמו

חברו ויבטלו ,הוי ליה ספק עשה ,ובהאי גוונא ודאי לא אמרינן דוחה .עוד

שחיטה דקאמר ליה פרע להם בית השחיטה .תירץ הבן יהוידע ,דהוה ליה

תירץ,דהויעלידיפשיעה,ובכהאיגוונאלאאמרינןעשהדוחהלאתעשה,

למימר "והכן" בלבד ,ולא לימא ליה על השחיטה ,כי באומרו "והכן" הכל

כמו שכתבו התוס' בעירובין )ק (.ד"ה מתן ,ולפי זה שפיר אמרינן דמיירי

משמע ,דהיינו שיכין כל ההכנה הצריכה ,הן שחיטה הן גיד הנשה ,וכיון

בשהוכרולבסוףנתערבו,דהוידווקאבכהאיגוונאדפשע,ולאבעינןלדברי

דפרטאתשניהם,שמעמינהדלאדמייןאהדדישזהחייביןבווזואיןחייבים

רש"יד"השהוכרו,שנדחקוביארדלאודווקאהוכרו.

בה.ובמשאתהמלך תירץ,לפימהשכתבהרמב"ם )פ"חממאכלותאסורות

כט(רש"יד"השהוכרו,לאודוקא.עייןבהגהותהב"ח,ועייןבאותהקודמת.

ה"ו( ,דהאוכל גיד של נבילה לוקה שתים ,והוא משום דאחשביה רחמנא
לאוכל,אףדאיןבגידיןבנותןטעם,ולפיזהישלומרדמעיקרהדיןלאהיה

דףצאע"א

שייך איסור אכילת גיד הנשה ,דהרי אין בגידין בנותן טעם ,אלא שנאסר

א(גמ' ,רב אשי אמר לא נצרכא אלא לשמנו דתניא שמנו מותר וישראל

משום דרחמנא אחשביה לאוכל ,נמצא דלא יתכן האיסור אלא לאחר

קדושים נהגו בו איסור .כתב המהרש"א ,דצריך לומר דסייג ותקנה דרבנן

שנאסרגיד,אבלקודםכן,נהידקיימוכלהתורהעדשלאניתנה,הריבלא

מהנילמיעקרלאודאורייתאבשבואלתעשה,וכןמצינובברכות)יט.(:

מה דאחשביה אף לאחר מתןתורה שרי גיד ,כיון דאין בו בנותןטעם ,לכן

ב(גמ' ,רב אשי אמר לא נצרכא אלא לשמנו .כתב הריטב"א דרש"י לקמן

מוכחדגידנאסרלבנייעקב.

)צב(:ד"הגוממו כתב,דמודהרבייהודהדשומןהגידאסור,וכתב,דלדידיה

יא(בא"ד,ויש לומר מדקאמר והכן משמע דבלאו הכי לא משתרי .כתב

רבאשילאפליגאדרבחסדאדאוקיברייתאכרבייהודה,ואפילורבייהודה

המהרש"א ,דלא דמי להא דכתיב התם "וטבוח" ועליו לא נצטוו ,דדווקא

מודהדשומןהגידאסור.אמנםעייןתוס'ד"הרבאשי,דפליגי.

"והכן" דהוא לשון ציווי משמע דבלאו הכי לא משתרי ,אבל וטבוח כתב

ג(רש"יד"הוחייביןעליו,ועודשהואעלהכף.ובד"הואיןחייביןעליוכתב,

וטבח,
רש"י בבראשית )פמ"ג פט"ז( דלא הוי לשון ציווי ,דאם כן הוי כתיב ְ

דלאו היינו על הכף .והקשה הרש"ש ,אי ילפינן מקרא דעל הכף ,אמאי

ולהכילאמשמעמיניהדהוימשוםאיסור.

איצטריך לרבנן "הירך" דדרשי מיניה דפשיט בכוליה ירך לאפוקי חיצון,

יב(בסוה"ד,אינמיפרעלהוביתהשחיטההיינונחירהשנצטוועלהנחירה.

תיפוקליהמ\,אשרעלהכף".

כתבהמהר"ץחיותלעיל )לג ,(.דבספרעשרהמאמרותלרמ"ע)מאמרחיקור

ד(גמ',דתניאוכו'רבייהודהאומרעדשיהאבוכזית.לקמן)צו(:יליףלה

הדיןח"גסוףפכ"א(הביאתוספתא,דבןנחאסורבמתהמאליהובעימעשה

ח

מסכת חולין דף צא
כו אלול התשע"א
נחירה ,וכן דייק מרש"י לקמן )צב (:ד"ה במקולין ,דפירש דבהמה שמתה

דסברדלכלאדםאסור.עודתירץ,דלכלאדםהואזהירותבעלמאוכדאמרו

מאליה נהגו שלא לאוכלה בפרהסיא .אמנם עיין במה שהקשה הרש"ש

התםיכנסבכיטוב,ולתלמידחכםהויאיסור.

אגמ',דלאמצינומאןדמחשיבליהבמניןשבעמצוותבנינח,ואדרבההא



כתיב בדברים )פי"ד פכ"א( גבי נבילה "לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה",

דףצאע"ב

ואףדלעיל)לג(.אמרינן"כותיםבנחירהסגילהו",האודאיהכווונהאמיתה,

א(גמ',לךנאראהאתשלוםאחיך .פירשהמהרש"א )חדושי אגדות(,דדייק

דאי נחירה ממש ,מהיכי תיתי דמפרכסת אסירא להו ,נימא דכמו לדידן

מדלא אמר שאל לשלום אחיך כדכתיב בשמות )פי"ח פ"ז( "וישאלו איש

שחיטהמתרתאףבמפרכסת,אףלדידיהונחירהמתרתאףדמפרכסת,וכן

לרעהו לשלום" ,על כרחך ש"ראה" קאי אהליכה ,דהיינו שילך רק בזמן

הקשה בחידושי הגרע"א .ובתוס' הרא"ש ובשאר ראשונים ,פרשו דהא

שרואים.

דנצטוועלהנחירה,היינושלאיאכלואברמןהחי.

ב(גמ' ,ויזרח לו השמש וכו' .כתב המהרש"א )חדושי אגדות( ,דנראה

יג(גמ',וכלכךלמהלפישאיןפושטיןידיהםבגזל.ביארהבןיהוידע,שהם

דאמרינן דזרחה לו כדי שלא ילך יחידי בלילה .אבל רש"י בפירוש התורה

מחמיריןעלעצמןשלאלגזולאפילודברמועטדלאקפדיאינשי,כגוןליקח

בראשית )פל"בפל"ב(פירש,דזרחהלולרפאותצליעתו,וכןפירשובמדרש

קיסם מן אגודה של עצים וכיוצא בזה ,ולכן הם מייקרים ממונם בביתם,

רבהשם.

שלאלאבדאפילודבר מועט ,כדיללמדאתבניוובניביתושלאיזלזלובגזל

ג(גמ',אמררביעקיבאשאלתיוכו'.ביארהמהר"םשיף,דכלזהמדברירב,

שהוא דבר מועט דלא קפדי אינשי עליה ,בראותם שהממון חשוב אצל

דמייתימינהראיהדאסורלתלמידחכםשיצאיחידיבלילה,מדאמרהקדוש

בעליו ,דאפילושהואעשירגדול ,סיכןעצמולחזורלבדולהביאפכיןקטנים

ברוךהואצדיקזהבאלביתמלוניויפטרבלאלינהמידבאהשמש,דקשיא

דאין חשובין כלום לפי עשרו .ועיין במאירי דכתב ,דדרשינן הכא מיעקב,

ליהדלמאילךבלילהולאיליןבאותומקום,אלאעלכרחךדאסורלתלמיד

דתלמידי חכמים מתוך שאין פושטין ידיהם בגזל ,ושאין מבקשים טרפם

חכםלילךיחידיבלילה,הלכךבוודאייליןשם.וכןמדוקדקמהלשון"אמר

בדברים שאינם מהוגנים ,ראוי להם לצמצם בממונם ,ולהיות את שלהם

רביעקיבא",והארביעקיבאתנאהואוהויליהלמימרתנירביעקיבא,אלא

חביבבעיניהם.

דרבדרשלהואינםדברירביעקיבא.

יד(גמ' ,אמר רבי יצחק מכאן לתלמיד חכם שלא יצא יחידי בלילה) .בכל

ד(גמ' ,אמר רבי יצחק שמש הבאה בעבורו זרחה בעבורו .כתב העץ יוסף,

גווני משום מזיקין( .בברכות )מג (:אסרינן לתלמיד חכם לצאת בלילה מפני

דמשמע דתליא הא בהא דמוכרח דשמש ששקעה עבורו תזרח בעבורו.

החשד ,ולהכי דווקא בלא קביע ליה עידנא אסור ,אבל בקביע לית לן בה.

וביאר,דהיינומשוםדהלילהלאחשיבמחייהאדם,כדאמרינןבשבת )פט(:

וכתב במלא הרועים ,דלהכי בקביע ליה עידניה שרי ,משום דהתם בהולך

ימישנותינובהםשבעיםשנים,דלעשריםוחמשדלילתא,להכיהיההכרח

לדברמצוהדלאחיישלמזיקיןואיכאחשדלחודיה,אבלהכאדאזילשלא

להחזירלוזמןשתזרחעבורו.

למצוה )כיעקב שחזר לפכים קטנים( ,אסור בכל גוונא משום מזיקין .או יש

ה(גמ',שם.כתבותוס'בעבודהזרה)כה(.ד"הלמשה,דהאדלאחשיביעקב

לומר דהתם בהולך לעירו דלא שייך ביה מזיקין אלא חשד ,וכאן בהולך

בהדימשהיהושעונקדימוןשעמדהלהםחמה,דשאנייעקבדנשתלםלוהוי

לדרךולהכישייךמזיקין.

עלששקעהלוקודםהזמן.

טו(רש"יד"השנשתייר,בסוה"ד,וחשכהלו).כלומרדפתאוםהחשיך(.כתב

ו(גמ',ויקחמאבניהמקום .הקשהבחידושיחתםספר בשםזיתרענןופרשת

התפארתיעקב,דאתילתרץאיךיצאיעקביחידיבלילה,וכילאידעלהאי

דרכים,איךישןעלהאבניםשהיושם,הריידעדבמקוםזההתפללואבותיו

הלכתאדלאיצאתלמידחכםבלילה,להכיפירש,דודאיביוםיצאופתאום

ונעקדבויצחק,ואבנימזבחאסורותבהנאה.ותירצו,דלאשכבעלהאבנים

חשכהלו.ועייןבאותהבאה.

ממש,אלאעשאםמרזבסביבולהגןמןהחיות,דבכהאיגוונאשריליהנות

טז(בסוה"ד ,שם .הקשה המהרש"א )חידושי אגדות( ,היכי קאמר רש"י

מקודש ,כי היכי דרבי יוחנן בן זכאי דרש בצל ההיכל ,וצריך לומר ד"עלי

דפתאום חשכה לו ,הא בהדיא כתיב ויקם בלילה הוא ויעבר וגו' ,הרי

יניח" לאו דווקא אלא כנגדי יניח .וביאר ,דלפי זה אתי שפיר הא דדרשינן

שהתחילבלילה.ותירצוהלבאריהוהבןיהוידע ,דודאימודהדיצאבלילה

שנעשואבןאחת,ולאניחאלןבפירושתוס'ד"הכתיב ,דכיוןשעשאומרזב

ומהשכתבדפתאוםחשכהלו,היינודבזמןשיצא,האירההלבנה,ופתאום

ודאיהווטפימאבןאחת.

שקעהוחשכהלו.

ז(גמ',וכלאחתואחתאומרתעלייניחצדיקזהראשו.כתבהעץיוסףבשם

יז(גמ' ,מכאן לתלמיד חכם שלא יצא יחידי בלילה .הקשה הבן יהוידע,

ספר נזר הקודש ,דנראה" ,דאומרת" קאי על שר שלהן ומזלןשאין לך דבר

אמאילאיליףרבייצחקמקראשל"וישכםאברהם"דיליףמיניהרביאבהו,

למטה שאין לו שורש למעלה .ועוד פירש ,דאבני קודש דמקום המקדש

דהואקדיםלהאיקראשל"ויאבק".וביאר,דהתםהוותלתאבהדיה שהם

נתעלווהיובהןמעלותרוחניות.

יצחק ושני נעריו ,ואם כן מה שלא יצא בלילה היה בשביל פחתים ,ולא

ח(גמ' ,מאי רבותיה .הביא בחידושי הגרע"א ,דהקשו מהא דקיימא לן

בשביל מזיקין ,ומשום הכי לא ילפינן מינה דאל יצא יחידי בלילה בשביל

דהמחזיק  בשדה אחת קונה עשר שדות בעשר מדינות ,ואם כן הכא נמי

מזיקין .אבל רבי אבהו גמיר מיניה ,משום דכתיב "ויחבוש את חמורו ויקח

נימאדהיינורבותיהדעלידיהחזקהבשדהזוזכהבכלארץישראל.ותירץ,

אתשנינעריואתו" ,משמעשבתחלהלאהיהבדעתוליקחאתשנינעריו,

דהאדמקשינן,היינומשוםדכתיבבבראשית )פכ"חפי"ג("הארץאשראתה

אלארקאתיצחק,דאםמתחלההיהדעתוליקחשנינעריו ,מדוע חבשאת

שוכבעליהלךאתננהולזרעך"משמעדרקאותהקרקעניתנהלו.

חמורובידו,הריהיהלולומרלשנינעריולחבושהחמור,אלאודאימתחלה

ט(רש"י ד"ה ויפגע ,כדכתיב אל תפגעי בי .הקשה הגרע"א )בגליון הש"ס(,

לאהיהבדעתושיקחאותםוכיוןדהיושניםהואויצחק ,המתיןעדהבוקר

אמאי שינה מסוגיא דברכות )כו (:דילפינן לה מדכתיב בירמיה )פ"ז פט"ז(

משוםמזיקין,כיווןדלעניןמזיקיןשניםחשיביכאחד.

"ואתה אל תתפלל בעד העם הזה וגו' ואל תפגע בי" ורש"י גופיה בפירוש

יח(תוס' ד"ה מכאן ,אומר רבינו תם דדווקא נקט תלמיד חכם וכו' .אמנם

התורהבראשית)פכ"חפי"א(יליףלהמקראדירמיה.

תוס'בפסחים )ב(.ד"היכנס,פליגי,וכתבודלאודוקאתלמידחכםאלאכל

י(רש"יד"הכתרשיש,יםששמותרשיש.בדניאל )פ"יפ"ו(פירשרש"י דים

אדם צריך ליזהר מן המזיקין ,כדכתיב )שמות פי"ב פכ"ב( "אל תצאו איש

של אפריקה שמו תרשיש .וביאר המהרש"א )חדושי אגדות( ,דליכא למימר

מפתחביתו".והקשהבמהרש"א)חידושיאגדות( ,דלדידיהאמאינקטהכא

דקאי עליםדכלהעולם,דהוארחבהרבהמשניאלפיםפרסהדהואשליש

תלמיד חכם .ותירץ ,דרבותא אשמועינן ,דלא אמרינן תורתו משמרתו מן

עולם .אבל רבינו סעדיה פירש בדניאל )שם( ,דשני אלפים קאי על עומק

המזיקין .עוד תירץ ,דהכא בגוונא דנעריו עמו ,כדאיירי בקרא דעקידה,

הים,ולדבריוישלומרדקאיאיםשלכלהעולם.ועייןמהשכתבהיעב"ץ.

שהלך אברהם עם נעריו ומשום מזיקין ליכא ,אך מכל מקום אסור משום

יא(תוס ד"ה קוביוסטוס ,וקשה לפירושו וכו' ומה שייך שם גונב נפשות.

גנאישיחשבושהולךלזונה,ולזהחיישינןאףעםנעריו.והמלאהרועיםציין,

ובתוס' בבא קמא )צב (:ד"ה קוביוסטוס תירצו ,דכיון דהשקלים היו כנגד

דבתוס' בבא קמא )ס (:ד"ה לעולם ,פליגי בהא ר"י ור"ת ,ולדברי ר"י דכל

ישראלחשיבליהכגונבנפשות.

אדםיכנסבכיטוב,צריךלומרדפליגרבייצחקדהכאאדרבייהודהדהתם

יב(גמ' ,ומלאכי השרת וכו' אלא פעם אחת ביום וכו' ואמרי לה פעם אחת

ט

מסכת חולין דף צא – דף צב
כו אלול – כז אלול התשע"א
בעולם .כתב המהרש"א )חידושי אגדות( ,דליכא לפרש שכל המלאכים לא

בשחיטתאמו,חלבווגידונמישרו.ובחידושיהרשב"א כתב,דאףרבייוחנן

אמרושירהאלאפעםאחתבעולם,דהאמצינולהדיאבקראי דאמרושירה

דאמרלעיל )עה(.תלש חלבמבןט'חיחלבואסורדחדשיםגרמילה,היינו

כמה פעמים ,הכא דאמר "שלחני" ,ובישעיה )פ"ו פ"ג( "וקרא זה אל זה",

דוקא קודם שחיטת אמו ,אבל אחר שנשחטה מודה דהותר חלבו דשליל

וביחזקאל )פ"ג פי"ב( "ברוך כבוד ה'" .לכך נראה ,דודאי מלאכים אומרים

מקראד"כלבבהמהתאכלו".

שירהבכליום,אלאשמתחדשיםכליוםואיןמלאךאחדאומרשירהאלא

י(גמ',שם.הקשוהר"ן )דףל.מדפיהרי"ף(ובחידושיהרשב"א,כיוןדקיימא

פעם אחת ביום ,ואמרי לה פעם אחת בעולם .עוד פירש ,דשמא כל הני

לןכרביאלעזרדאזלירבימאירורבייהודהלשיטתם,דלרבייהודהדבןט'

אמרילהמראמרחדאומראמרחדאולאפליגי,אלאקאמרידישמלאכים

חי ניתר בשחיטת אמו ,חלבו וגידו נמי שרו ,היאך פסק הרמב"ם )פ"ה

שאומריםבכליוםוישפעםבשבתוכו'כלחדלפימעלתו.ועייןעודבמכתב

ממאכלותאסורותהי"גי"ד(כרבייהודהדשחיטתאמומתירהאתהשליל,

מאליהו)ח"געמוד.(152

ומאידך כתב )פ"ז מאכלות אסורות ה"ג( דחלבו אסור ,הא רבי יהודה יליף



מ"כלבבהמה"דכלבבהמהשרי.ותירץהמגידמשנה )פ"זה"ג( ,דהרמב"ם

דףצבע"א

סבר ,דלא היתה כוונת ר' אלעזר דדין החלב תלי בהיתר השליל בשחיטת

א(גמ' ,ראש גולה שבבבל ונשיא שבארץ ישראל .הקשה המהר"ץ חיות,

אמו,אלאדבתרוייהוסבררבימאירדאסור,ורבייהודהשרי.וכןמוכחמהא

דמשמע מהכא )עיין רש"י ד"ה שרית( ,דנשיא דארץ ישראל חשוב מראש

דלעיל )עד (.סתם רבי כרבי יהודה שניתר בשחיטתאמו,ולעיל )פט (:סתם

הגולה ,ובסנהדרין )ה (.אמרינן איפכא דראש גולה חשוב טפי ,דיש לו כח

כרבימאירדחלבואסור.ועייןבאותהבאה.

להפקיעממון.

יא(גמ',שם.כתבהרי"ף)דףכה.מדפיהרי"ף(,דקיימאלןכחכמיםדשחיטת

ב(רש"י ד"ה אלו ג' שרי גוים ,מלאכים .אבל רבינו גרשום פירש ,דהיינו

אמו של שליל מתירתו באכילה )בלא שישחט( וחלבו שרי .וכתב בחידושי

גויים כשרים כגון אדרכן ששימש את רבי .וכן כתב הרש"ש ,דלולי דברי

הרשב"א ,דהעתיק דברי הברייתא שם ,ובההיא ברייתא שרו נמי גידו,

רש"י הוי מפרש דקאי על שרים דלמטה ,ומר סבר גויים דרשינן ומר גיים

ומדהשמיט לה הרי"ף מהלכותיו ,משמע דסבר דדוקא חלבו דשליל שרי,

דרשינן.

אבל גידו לא .וכן הוכיח ממה שהעתיק הרי"ף )ל .מדפי הרי"ף( למתניתין

ג(גמ' ,אלו שלושים מצוות שקבלו עליהם בני נח .עיין פירוש רש"י ד"ה

דרישפירקיןדגידדשלילאסור .וביאר)כאן,ולעיל פט,(:דסבר,דר'אלעזר

שלושיםשכתבדלאאתפרשוהנךמצוות.ובירושלמיעבודהזרה)פ"בה"א

דאמרדרבימאירורבייהודהלשיטתם,היינודוקאאחלבו,משוםדהאבהא

ט (.אמרינן אלו שלשים מצוות שעתידים בני נח לקבל עליהם .וכן במדרש

תלי,דלרבימאירדהוההאישלילבהמהמעליאובעישחיטהוקרינן"וזבחת

רבה בראשית )פרשה צח אות ט'( ,דדריש אקרא ד"אוסרי לגפן עירה" זה

מבקרךומצאנך",הכינמיקרינןביה"חלבשורוכשבועז",ולרבייהודהדלא

מלךהמשיח,שבאלהכניסעליותיושלישראלוליתןלהםשלשיםמצוות.

הוי בהמה לשחיטה ,לא הוי נמי לחלב ,אבל גידו הוה ליה להיאסר ,אלא

ד(גמ' ,אמר לו רבי יהושע וכי מראין לו לאדם מה שהיה וכו' .כתב העץ

דרבייהודהשריליהמטעםאחר,דיליףמ"כלבבהמהתאכלו",ולהכיהאי

יוסף בשם נזר הקודש ,דרבי אליעזר מתרץ קושיית רבי יהושע ,וקאי על

פלוגתא הויא נמי בבן ח' ,דכולי עלמא מודו דניתר בשחיטת אמו .ולפי זה

העתיד ,שהראו לו שהשלשה אבות ואמהות והשבטים כולם הם קיום

אתישפירדלאסתריהסתמותאהדדי,דהאדסתיםלןרבילעיל)עד(.כרבי

העולם,המכונהבשם"כרםוגפן"כמבוארבמדרשות,ומבלעדםהיההעולם

יהודה דשרי חלבו וגידו אינו ענין כלל להא דהכא )פט (:סתים לן דגידו

חרב .ולפי שעל ידי אותו חלום נתגדל יוסף ,עד שנתגלגלה ירידת אבותינו

אסור,משוםדגידולאתליאבפלוגתאדשלילוחלבו,אלאפלוגתאאחריתי

למצרים,כדישלאיתייאשומןהגאולה,הראההקדושברוךהואליוסףפתח

היא,אידרשינן"כלבבהמה".

תקווה ,שהאבות והאמהות הם כולם תיקון העולם ,וזכותם תעמוד גם

יב(תוס' ד"ה אילימא ,ואם תאמר ומאי שנא דבגיד דשליל פליגי ובחלבו

לבניהם אחריהם להיותם לעם סגולה לה' להוציאם משיעבוד לחירות ,אף

דשליל מודו .ותירץ התוס' הרא"ש ,דחלב בהמה כתיב) ,ושליל לא מיקרי

שאינםכדאיםמצדעצמםכדאיתאבמדרשרבה)פ"ו(.

בהמה(.ובתוס'לעיל)פט(:ד"הבולדותכתבו,דבבןח'דווקאחלבולאנאסר

ה(גמ',כסףאלוצדיקים.בזכריה)פי"אפי"ב(פירשרש"יד"הוישקלו,דכסף

משום דכתיב "חלבשור וכשב" ובן ח' לא מיקרי שור וכשב ,וכןתירץ כאן

מלשוןחמדהואהבה.והבןיהוידע ביאר,דנמשלולכסף,דאותס'הואיותר

התורתחייםבשםהראב"ן.

מכ' ואות פ' יותר מס' ,דהיינו שערך אותיות תיבה זו מתרבה מתחילתה

יג(תוס' ד"ה ואמר ,בתוה"ד,הוה אמינא חלבו דקתני בברייתא היינו חלבו

לסופה,וכןהצדיקיםככלשמזקיניםדעתםמתווספתעליהם.

דגידדעלמא.כתבבחידושיהרשב"א,דלאותההוהאמינאבהאפליגי,דרבי

ו(גמ' ,חומר שעורים ולתך שעורים אלו מ''ה צדיקים .ביאר הבן יהוידע,

מאירדאסרגידמשוםדסברחדשיםגרמי,ורבייהודהדשריסבראויראקא

דנמשלוצדיקיםלשעורים,לפימהדאיתאלעיל )ה(:אקראדתהילים )פל"ו

גרים) .וחלבו דגיד כגיד הוי( ,אבל חלב דשליל מודו תרוייהו דשרי דלאו

פ"ז( "אדם ובהמה תושיע ה'" אלו בני אדם שהם ערומים בדעת ומשימים

בעמודוהקרבקאי.

עצמםכבהמהבענוה,ולהכיהשוולשעוריםדהוומאכלבהמה.

יד(בא"ד ,לכך מייתי דר' אלעזר דהלכו לשיטתם וכו' .כתב בחידושי

ז(גמ' ,אמר אביי ורובייהו משתכחי בבי כנישתא דתותי אפתא .ביאר הבן

הרשב"א ,דמדאקשינן מרבי אלעזר ולא דחינן דשמואל פליג עליה ,שמע

יהוידע ,דלאתימאדאותםצדיקיםהםמפורסמיםוידועיםשבדור,ויושבים

מינה דהא דר' אלעזר הלכה פסוקה היא וליכא מאן דפליג עליה .והרמב"ן

ראשונה במעלות רמות ומקומות מפוארים ,אדרבה אם תרצה לחפשם

ביארעוד,דלהכימוכחינןמר'אלעזרדקיםלהודאייריבחלבודשליל.

תמצאםיושביםתחתהיציעבביתהכנסתדמקוםשאינוחשוב,דרובםאינם

טו(גמ' ,ומודה שמואל דלרבי מאיר מדרבנן אסור .כתב הריטב"א ,דצריך

ידועים.

לומרדמהשאמר"וחלבומותרלדבריהכל",היינומדאורייתא.והקשה,אי



אסור מדרבנן היכי פסיק דמותר .ותירץ ,דמתחילתו לא היה איסור דרבנן,

דףצבע"ב

אלאמנהגישראלקדושים.

ח(גמ' ,בתר דידיה אזלינן או בתר מיניה אזלינן תיקו .הקשה בחידושי

טז(גמ',רבייהודהאומרגוממועם השופי.ופירשרש"יבעבודהזרה )כה(.

הרמב"ן,מאישנאמתפיליןבאיטרדלאמספקינן,ואזלינןבתרדידיהומניח

ד"השופי,דהיינושעלכףהירך,ועייןלקמן)צו(:מהשנכתובבזה.

בימיןשהיאשמאלשלו.ותירץ,דשאניתפיליןדכתיבבקרא"ידכה"דמשמע

יז(גמ' ,אמר רב יצחק וכו' לא אסרה תורה אלא קנוקנות שבו .עיין פירוש

כל חד ביד כהה שלו .עוד תירץ ,דודאי בעלמא אזלינן בתר דידיה ,ודוקא

תוס' ד"ה עולא אמר .כתב בחידושי הרשב"א ,דנראה דפליגי בפלוגתא

הכא מספקינן דלמא בתר מיניה ,כיון דטעם האיסור הוא משום מעשה

דתנאילקמן )צט,(:איישבגידיןבנותןטעם,דאילאוהכי,תיקשיהתם,וכי

דיעקב,מהיעקבישלוולמינוכף,אףכלשישלוולמינוכףנאסר,ואיליכא

נחלקובמהשיעידעליוהחיך,ליטעמיהקפילא,ולימאאיישבונתינתטעם

למינוכףלאדמילגמריליעקב,ולאנאסור.

אי לאו .אלא בהא פליגי ,דמאן דאמר התם יש בגידין בנותן טעם ,סבירא

ט(גמ' ,ואמר ר' אלעזר רבי מאיר לשיטתו וכו' .כתב הר"ן )דף ל .מדפי

ליה כרב דאוקי הכא איסור גיד אקנוקנות ,דבהו ודאי איכא טעמא ,ומאן

הרי"ף( ,דכיון דאזלי לשיטתם ,וקיימא לן כרבי יהודה דאף בן ט' ניתר

דאמר התם אין בגידין בנותן טעם סבר כעולא דאיסור התורה אגיד עצמו,

י

מסכת חולין דף צב – דף צג
כז אלול – כח אלול התשע"א
וביה ודאי ליכא טעמא .והא דלא פסקי בהדיא ,ואמר רבי יצחק הלכתא

אלאבנימעייםאיקרואמהעלשםאמתהמים,ופליגאשיעוראמה.

כתנא דמתניתין ועולא כרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא ,משום

ח(רש"יד"הוזהו,שנחלקובורביישמעאלורביעקיבאבאלוטרפות.הקשה

דבעו לפירושי טעם מחלוקתם .ולהכי ,אביי נמי דאמר כוותיה דעולא

הגרע"א בגליון הש"ס ,הא לעיל )מט (:פירש רש"י ד"ה חלב ,דבחלב שעל

מסתברא ,ולא אמר מסתברא כרבי ישמעאל ,משום דעולא פירש דבריו

הדקין לא פליגי ,ומודו תרוייהו דמיקרי חלב ואסיר ,ולא פליגי אלא בחלב

ומהאי טעמא פסיק כוותיה .ובסוף דבריו כתב ,דשמא תנאי פליגי בגיד

שעלהקיבהאיאסיר.

גופיה,איאיתביהטעמא,וסברידבטעםמשהולאסמכינןאקפילא,והכא

ט(גמ' ,דטחלי ודכפלי ודכוליתא משום תרבא .כתבו תוס' לקמן )צז (.ד"ה

רבודאיסברישבגידין,כלומרבקנוקנות,בנותןטעם,דלהכיאפקיהלקרא

כוליא ,דהיינו שהקרום מובלע מן החלב) .דאיהו גופיה לא הוי חלב אלא

ממשמעותיה ,ובעולא נסתפק אי סבר אין בגידין בנותן טעם ,כדקאמר עץ

בלועמחלבשעלידו(.

הוא ,או דילמא סבר יש בהם בנותן טעם ,אלא קאמר לרב דאפילו אי אין



בהןבנותןטעם,לאהוימפיקלקראממשמעותיה.

דףצגע"ב

יח(תוס' ד"ה כוותיה ,בסוה"ד ,משמע דלעולא אפילו מדרבנן שרי .אבל

י(גמ',ואתלאתיכולמשום ואלתטושתורתאמך.עייןתוס'ד"המשום אל

בחידושי הריטב"א כתב ,דמודה עולא דמדרבנן אסיר ,כדאמר רב אשי גבי

תטוש .והרמב"ם )פ"ה ממאכלות אסורות ה"ז( כתב ,דאסור לאוכלו ממנהג

חוטין.

שנהגו כל ישראל מקדם ,שהריהוא דומה לאבר מן החי .והקשה בחידושי

יט(גמ',רבהממרטטליהוכו'רביאסיגאיםליהאמראבייכוותיהדרביאסי

הריטב"א ,מדאמר ליה "ואת לא תיכול" ,לא משמע הכי ,אלא דלאחריני

מסתברא וכו' .ועיין ברש"י )צג (.ד"ה חלב ,ותוס' ד"ה אמר .ובחידושי

שרי.ועלכן כתב ,דלאאסראלאלרבשמןלפישנהגואיסורבמקומו ,ואף

הריטב"אכתב,דמדאורייתאמודוכוליעלמאדאיןצריךלחטטאחריו,והא

שבמקומושלרבייוחנןלאנהגובואיסור,דרבשמןדעתולחזורהוי .אבל

דפליגי הכא רבה ורב אסי היינו אי גזור ביה מדרבנן .והוכיח מקרא דעל

הר"ן )דףלא.מדפיהרי"ף(כתב,דדוקאבמנהגאדבבלהיכאדלאנהגיהכי

הכליותולאשבתוךדשרואףמדרבנן,דכיוןדחזינןדהתירוהכתובבפירוש

שרי,אבלהכאדאסרינהובניבבלמדינא,גרירינןבתרייהוואסור.

לא מסתברא דיחמירו בו רבנן .ולבסוף כתב ,דאף רבה ורבי יוחנן דחטטו

יא(גמ' ,עד תלתין יומין שרו בלא קליפה מכאן ואילך וכו' .כתב בחידושי

היינו משום מידת חסידות בעלמא ומודו דמדרבנן שרי ,דהא דמי לחלב

הרשב"א ,דאי קודם שלשים אית ביה שורייקי שרי ,דלאו דם הוא אלא

שבתוךהכסליםדליכאמאןדפליגאדשמואלדשרילגמרי.

תולדת החוטים וליחתם ואדומים הם ,דאי נימא דאף תוך שלושים אסיר



באית ביה שורייקי ,אין הפרש בין קודם שלשים לאחריהם ,ולא תלי אלא

דףצגע"א

בשורייקיסומקא,דאיליכאשריואיאיכאאסיר.

א(גמ',אלמאשעלהכסליםאמררחמנאולאשבתוךהכסליםהכאנמישעל

יב(רש"יד"השריין,בסוה"ד ,גדיאלאודוקא.כתבהרמב"ם )פ"זממאכלות

הכליות וכו' .כתב הר"ן )דף ל :מדפי הרי"ף( בשם בעל המאור ובעל

אסורותהי"ד(,ביציגדיאוטלהוכו'.וכתבהמגידמשנה,דשמאאףלרש"י

התרומות,דאיכאלדחוייולמימרדלאדמיחלבכליותלחלבכסלים)דמיירי

הזכירוגדילמעוטיבהמהגסהדאסיראתוךשלושים.וביארהדבריחמודות

בהקרבת החלב ומיניה נפקא דאסור ,כיון דכל חלב הקרב אסור באכילה(,

)על הרא"ש סימן י אות מג( ,דלדידיה אף רש"י מודה דגסה שאני ,ומה

ואיכא למימר דדווקא קרא דחלב הכסלים דייק ,דאי איתא דחלב שבתוך

שכתב דגדי לאו דווקא ,היינו דכל בהמות דקות שוו .אבל בטור )סימן סה

הכסלים בעי הקרבה הוי ליה למימר "בתוך הכסלים" ,אבל השתא דכתיב

ס"ד(כתב,ביציזכרוכו',משמעדהביןבמהשכתברש"ילאודווקא,דכולהו

"על הכסלים" לא קרב ,כיון דכסלים גופייהו לא קרבי ,אבל חלב שבתוך

בהמותשוולהאידינאביןדקותביןגסות.

הכליות שמא דינו ליקרב ,והא דאמר קרא שעל הכליות ,לא דק ,משום

יג(גמ' ,אומצא דאסמיק .כתב בחידושי הרמב"ן ,דרוב מפרשים פירשו,

דממה נפשך יקרב החלב שבתוכם עמם דאינהו גופייהו קרבי .וכתב ,דלא

דהיינו חתיכה שנצרר בה דם מחמת מכה ,אבל הביא ,דההלכות גדולות

נהירא,דאםאיתאלהאידיחויאלאהוישתיקגמ'מיניה.

כתב ,אומצא שטמנו )עם דמו( בחומץ והסמיק ,הוא והחומץ אסורים,

ב(גמ',בהמהבחייהפרוקימיפרקא.ביארהרא"ש)סימןה(,דכיוןשאיןהכל

ותקנתיהבשפוד.ואימלחווחתכו,שריאףלקדירה.וכתבהרמב"ן,דוודאי

בקיאים היכן בהמה מתפרקת בחייה ,לכך נתן הרמב"ם )פ"ז ממאכלות

מוכרחדאייריבחומץצונן,וחומץצונןלאהויכבישול,דאיהויכבישולהיה

אסורות ה"ח( סימן לדבר וכתב ,דכל מקום שתמצא בו חלב תחת הבשר

הבשרנאסרעולמית,אלאצריךלומרדעלידיהחומץנאסףהדם,ולהכילא

והבשרמקיףאותוסביבוולאיראהעדשיקרעהבשר,הואהמקוםומותר.

יצא במליחה לחודה ,ואף דאמרינן לקמן )צז (:כבוש הרי הוא כמבושל ,יש

ג(גמ' ,חתכיה ומלחיה אפילו לקדירה נמי שפיר דמי .עיין בתוס' ד"ה

לומר דהיינו חומץ עם תבלין,אבל בחומץ גרידא לא ,וסיים דאינו מתיישב

חתכיה .ובחידושי הריטב"א כתב בשם הראב"ד ,דכיון דפעמים החוטין

עלהלב.

אדוקיםבעצם,לאסגיבחתיכתהבשר,אלאישבורגםהעצםלשתיים.עוד

יד(גמ' ,רישא בכיבשא וכו' אצדדין מיקפא קפי ואסור .הקשה בחידושי

כתב,דבעילהניחהאברכשהחתךכלפימטהכדישהדםיזובויצא.

הרשב"א,מאישנאממזרקידלאמפלגינןבהוובכלגוונישרו.ותירץ,דשאני

ד(תוס' ד'"ה חתכיה ,מכלל וכו' אלא לצלי ואפילו הכי קאמר דאסור לפי

רישאדכיוןדקאיאצדדיןוליכאחתךונקבסמוךלמוחבמקוםשהואשוכב

שלאחתכה.אבלבחידושיהריטב"א פליג,וכתב,דבצלישריבכלגווניולא

עליועלהאש,איןהדםיוצאלחוץ,אלאמתמצהויורדלגומאשלמוח,אבל

בעי אפילו לחתכו ,והא דקאמר אפילו לקדירה ,לא דק ,דדוקא בקדירה

במזריקי שאין שם גומא שיתמצה בתוכה זב ושותת דרך חתך הראשים

אסור,ואורחאדתלמודאבהכי.

שנחתכו.ועייןלעילצג.אותגשיטתהראב"ד,דאףחוטיןבעילהניחםכלפי

ה(גמ',חמשהחוטיהוי.כתבבחידושיהריטב"א בשםהרא"ה ,דהיינודוקא

מטה.

בבהמה,אבל בעוף שרי ,ותורתבשר עליהם .אבל בחידושי הרשב"א כתב,

טו(תוס' ד"ה רישא בכיבשא ,בתוה"ד ,ואי אישתלי מוקרא הוא דאסור

דאףדעוףאסירי.

באכילהורישאגופהשרי.כתבבחידושיהרמב"ן,דהיינודווקאבצליה,אבל

ו(גמ',אמררביהודהאמרשמואלרישמעיאבאמתאבעיגרירה.עייןמה

בבישולודאיכלהראשנאסר).וכןהואלקמןצו.(:

שפירש רש"י ד"ה ריש מעיא .כתב הרמב"ם )פ"ז ממאכלות אסורות ה"ט(

טז(גמ' ,והתניא פנימי סמוך לבשר וכו' איקלודי מיקליד .כתב בחידושי

ד"ראש המעי" היינו הסמוך לקיבה .ויש מן הגאונים שיאמר ,שראש המעי

הרשב"א ,דלאו למימרא דאותו שנכנס בבשר אסיר מדאורייתא ,דהא

היינוהמעישיצאבוהרעישהואסוףהמעים.והראב"דכתב,דהביאורהשני

שמואל גופיה אמר לקמן )צו (.דלא אסרה תורה אלא גיד שעל הכף ,אלא

העיקר.והקשובחידושיהרשב"אוהריטב"א,היכיקרילירישמעיא,האסוף

דהקשו עליה דפנימי דאסרה תורה אינו הסמוך לעצם ,אלא הסמוך לבשר

המעיהוא,וחלחולתהואדמיקרי.ועייןאותהבאה.

כדחזינןבברייתא,ואהדרשמואל,דלעולםפנימידנאסרהואהסמוךלעצם

ז(גמ',שם.עייןבאותהקודמתשיטתהרמב"ם .והקשהעליוהרא"ש)סימן

כדקאמר,והאדחזינןבברייתאדפנימיהואסמוךלבשר,היינוהנכנסבבשר.

ו( ,אמאי לא כתב דרק אמה ראשונה דדקים בעיא גרירה ותו לא .ותירץ

יז(גמ',והלכתאלהלקותובכזיתלעברובכשעורה .כתבבחידושיהרשב"א,

הכסף משנה ,דהרמב"ם סבר דאמתא אינו מלשון אמה שהיא מידת אורך,

דמדקאמר"והלכתא",משמעדמרזוטראדאמראףבשניםושלושהמקומות,

יא

מסכת חולין דף צג
כח אלול התשע"א
לאולפרושילדרבייוחנןקאתי,אלאלאפלוגיעליה,ורבייוחנןדאמרכזית

לפרושיקאתי,והכיקאמר,דחלבבכללדבריהםדאיירובגיד,דכלשכןהוא,

סתמאהיינובמקוםאחד,והלכתאדאמרינןכזיתבסתמא,משמעכרבייוחנן

איבגידדליתביהכרתלאמהימני,בחלבדחמירדאיתביהכרתואיתביה

דדוקאבמקוםאחדמלקינןעליה,וכןהוכיח מרבינוחננאל ,דלאאייתילמר

נמי טרחה ,פשיטא דלא מיהמני .ולהכי דווקא רבי מאיר דאסר ,לא בעי

זוטרא.וכתב,דהרי"ף )דףלב:מדפיהרי"ף(אייתילמרזוטראולאנתבררה

למיכתביה בהדיא ,אבל רבנן דסברי נאמנים איירו בהדיא בחלב ,דמהא

דעתו.ועייןאותהבאה.

דמיהמניבגידליכאלילףלחלבדחמירואיתביהטרחה.

יח(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .אמנם הרמב"ם )פ"ז ממאכלות אסורות

כב(תוס'ד"הנאמנין עליוועלהחלב,בסתםחלבאיירידחלבושלגידשרי

הכ"א(",אםנמצאאחריוכזיתחלבאפילובמקומותהרבהמכיןאותומכת

ר'יהודהלגמריוכו'.כתבהראשיוסף,דתוס'אזלילשיטתםלעיל)צב(:ד"ה

מרדותומעביריןאותו".והיינוכמרזוטרא.וכתבהלחםמשנהדלדבריוליתא

גוממו,ולדידהוהוצרכולדחוקדלאדמיפלוגתייהודחלבלפלוגתייהובגיד

לראיית הרשב"א )המובא באות הקודמת( ,משום דסבר דאית ליה למר

דאמרינן ביה לעיל )צב (:דאזלי לשיטתייהו ,דבחלב פליגי בסברא דעלמא

זוטרא ,דרבי יהודה דאמר כשעורה ,ורבי יוחנן דקאמר בכזית ,איירו לענין

דלרבי מאיר כיון דחמיר דבכרת ואית ביה קצת טרחה לא מהימני ,ולרבי

להלקותו ולא פליגי ,דבשעורה דווקא במקום אחד לוקה ,ובכזית אפילו

יהודה אפילו הכי מהימני .אבל רש"י דפירש לעיל )שם( ד"ה גוממו ,דאף

בשניםושלושהדוכתילוקה,ורבפפאפליגאמרזוטראבמאידקאמרדלקי

לרבי יהודה שומן הגיד אסור מדרבנן ,ודאי יפרש כפשוטו דחדא פלוגתא

עלכשעורהבמקוםאחד,אףדמודהליהבמאידקאמרדלקיעלכזיתאפילו

היאבחלבובגיד,והכאבחלבהגידפליגיוהוינמילשיטתייהו ,דלרבימאיר

בשניםאושלשהמקומות,ובגמ'פסקוכרבוכרבפפא,ועלכןכתבהרמב"ם

דחלב הגיד אסור מדאורייתא ובעי חטיטה ,סבר דלא מהימני ,ורבי יהודה

דכזיתבשניםושלשהמקומותמכיןאותומכתמרדות,דבהאמודהרבפפא.

דסברדלאאסוראלאמדרבנןולהכילאבעיחטיטה,מהימני.

ועייןמהשכתבבמהרש"ל.

כג(מתני' ,שולח אדם ירך לעובד כוכבים שגיד הנשה בתוכה .הקשה

יט(גמ' ,שם .כתב הרמב"ם )פ"ז ממאכלות אסורות הכ"א( ,דטבח שנמצא

בחידושי הרשב"א ,כיון דעיקר החשש אינו אלא שמא יחזור הגוי וימכרנה

אחריוקרוםאוחוטמלמדיןאותוומזהיריןאותושלאיזלזלבאיסורין,אבל

לישראל ,כמבואר בגמ' ,אמאי שנה ההיתר בנכרי ,לימא שולח אדם ירך

נמצא אחריו חלב וכו' מעבירין אותו ומלקים אותו .וכתב המגיד משנה,

לחבירו וגיד הנשה בתוכו מפני שמקומו ניכר] ,וכדתני בברייתא[ ,ונדייק

דהיינו משום דאמרינן לעיל )צב (:חלב אמר רחמנא ולא חוטין ,ואינם

דחתוכהלא,דיהיהסבורשניטלהגידויבואלידיתקלה.ותירץ,דרבותאקא

אסוריםאלאמדרבנן,ואיאףגבייהוהיומלקיןומעביריןאותו,הויאיירינן

משמעלן,דלאתימאלישראלאסורמפניאיסורדלפניעוור,אבללגוידהוי

בהוהכא,לאשמועינןרבותאדאףבהומלקיןומעבירין.

לפני דלפני יהיה מותר ,וכדאמרינן בעבודה זרה )יד ,(.קא משמע לן דהכא

כ(גמ' ,והשתא דאנשיוה לדרבי יהודה מהימני .הקשה בחידושי הגרע"א,

דהוהדברקרוב,כודאימשוינןליה.ועייןמהשכתבנולקמן)צד(.אותא.

כיון דלא סבירא לן כרבי יהודה ,על כרחך פסקינן כרבי מאיר ,אמאי

כד(רש"יד"הירך ,שלמהמשמע.הקשהבחידושיהר"ן,מיהצריכולרש"י

מהימנינן להו משום דאנשיוה לדרבי יהודה הא איהו אסיר משום טרחה

לפרשהכי,האבפשוטואפילואינימאדירךמשמענמיחתוכה,מכלמקום

דאיתלהו,ומהאיטעמאלאמהימניאףהשתא.

דייק מדקתני "מפני שמקומו ניכר" ,דדוקא שלמה דמקומו ניכר ,אבל לא
חתוכה .ותירץ בראש יוסף ,דרש"י סבר דאף בחתוכה היינו יכולים לומר

כא(גמ' ,הכי קאמר אין נאמנין עליו ועל החלב .כתב התורת חיים ,מדלא

שמקומו

קאמר חסורי מחסרא והכי קתני ,משמע דלא בעי לאוסופי אמתניתין אלא

יב

ניכר

בנקל.

