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בס"ד ,כט אלול התשע"א.

מסכת חולין דף קא – דף ק ז


דףקאע"א

בגיד ,ולא אמרינן אחשביה רחמנא לאכילתו .ותירץ ,דדוקא לענין עולה

א(גמ' ,מי שגידו אסור ובשרו מותר .כתב בשו"ת הרשב"א )חלק א' סימן

אמרינן דאחשביה ,אבל שאר מוקדשין איסורם אינו משום "מאכלות

שסד(,דאיסורגידהנשהנוהגאףבאדם.וכתבהשערהמלך)פ"חממאכלות

אסורות"אלאאיסור"מעילה"שיסודומשוםגזילתהקדש,וכיוןשאיןטעם

אסורות ה"א( ,דהרשב"א אזיל לשיטתיה )שם( ,דאין איסור מן התורה

בגידואינונהנהבאכילתוליכאגזילה,אבלגביעולהישאיסורנוסףד"כליל

באכילת בשר אדם ,אבל לשיטת הרמב"ם )בפ"ב ממאכלות אסורות ה"ג(

תהיה" ,והוי איסור אכילה כשאר מאכלות אסורות .אמנם הזרע אברהם

דאיכאאיסורעשהבאכילתבשראדם,גידדאדםהויכגידדבהמהטמאה

)סימןג'אותיד(הביאששאלולאורשמח,דהרמב"ם)פ"וממעשההקרבנות

דליכאאיסורא.ועייןבפרימגדים)יורהדעהסימןע"טבמשבצותזהבסק"ג(.

ה"ד(פוסקכרבהונאדלעיל)צ,(:דגידהנשהשלעולהאיןנקטראלאחולצו

ב(גמ' ,מודים חכמים לרבי מאיר באוכל גיד הנשה של עולה וכו' שחייב

לתפוח ,ואם כן אין על הגיד לאו ד"כליל" ,כיון שאין עליו דין הקטרה.

שתים.הקשהבחידושיהרמב"ן,אמאיחייביםשתיםבמוקדשין,האאמרינן

]אמנםלתירוציהחזוןאישבאותג'מיושב[.

לעיל )צ (:דגיד הנשה של עולה חולצו לתפוח משום "ממשקה ישראל" מן

ה(תוס'ד"המאןהאיתנאוכו',בתוה"ד,ואםתאמראיסורמוסיףהואדמגו

המותרלישראל,וכיוןשכןלאיתחייבמשוםמוקדשיןכמבוארבזבחים )פו(.

דאיתוסףבהאיסורלגבוהכשנתנבלהאיתוסףנמילהדיוט.הקשהבחידושי

לעניןעצמותשמותריםלאחרזריקה.ותירץ,דכיוןשישבגידיןבנותןטעם,

הגרע"א,האבפשטותמהשאסורלגבוההואמשום"ממשקהישראל",ואם

הוי כאכילת קדשים גמורה ,ואףדאסורים בהקרבההוי כארי דרביע עליה,

כןכלזמןשלאחלאיסוראכילהדנבלהמשוםדאיןאיסורחלעלאיסור,לא

אבלעצמותדלאובניאכילהנינהושרי.

נוסף בו שום איסור לגבוה .ותירץ ,דאיכא איסור מיוחד לגבוה מקל וחומר

ג(גמ',שם.כתבהאורשמח )פ"חממאכלותאסורותה"ו(,דהאיסורבעולה

מבעלמוםשפוסללגבוה,כדאיתאבמנחות)ה(:לעניןטרפה]ופירכאדהתם

משום דבעי "כליל" ,כמבואר במנחות )עד .(:ובחזון איש )יורה דעה סימן

לאשייכאהכא[,ואףדליכאמלקותכיוןדאיןמזהיריןמןהדין,מכלמקום

רט"ז( הקשה ,מהא דמבואר לעיל )צ (:דגיד הנשה של עולה אין עליו דין

כיוןשאסורלהקריבהלגבוהשפירחשיבאיסורמוסיף].אמנםלדבריהפרי

הקטרה דהא חולצו לתפוח ,ואם כן אינו בכלל לאו ד"כליל תהיה לא

מגדים)אורחחייםבפתיחהלהלכותפסחחלקב'פרקא'אותטז(דהאדאין

תאכל" .ותירץ ,דרב סבר כרב חסדא )שם( דגיד הנשה קרב] ,דהיינו דלא

איסור חל על איסור היינו רק לענין עונש ,אך האיסור עצמו חל,שפיר חל

כמבואר בתוס' ד"ה מאן[ .ועוד דאיירי באכלו עם כזית בשר המחובר בו

איסורנבלה[.

דבהאיגוונאקרב.

ו(תוס'ד"האיסורכוללוכו',בתוה"ד,ואיןלומרדאיסורכוללדקאמרהכא

ד(גמ' ,שם .כתב הרמב"ם )פ"ח ממאכלות אסורות ה"ו( ,דאם אכל גיד

לאו דוקא אלא איסור הנאה וכו' .הקשה הקובץ הערות )סימן לג אות ז'(,

הנשה של נבלה או של טרפה או של עולה חייב שתים .והקשה בשו"ת

אמאי בעינן לטעמא דההנאה מוסיפה חומרא וחל משום איסור כולל ,הא

הרשב"א)חלקד'סימןפ"ט(,אמאיחייבהאפסקהרמב"ם )שםפט"והל"ב(

אףאילאחלאיסוראכילהחלאיסורהנאהויתחייבמצדההנאה.ותירץ,

דאיןבגידיןבנותןטעם.ותירץהפלתי )סימןסהסק"ב(,דכיוןדאסרתותורה

דאיסור אכילה יסודו באיסור ההנאה שבו דעל הנאת גרונו ומעיו חייבו

לענין גיד בלשון אכילה ,אחשביה רחמנא אכילה ,וממילא חייב אף משום

רחמנא,ולכךאיסורהנאהדהקדשלאחלעלאיסורהנאתאכילהדחלב.

שאר איסורים ,והא דפסק הרמב"ם )שם ה"ה( דגיד הנשה של טמאה אין

ז(בא"ד ,שם .ביאר התוס' הרא"ש ,דאיסור הנאה לא חשיב איסור מוסיף

חייבין עליו משום גיד כיון דאין בגידין בנותן טעם ,היינו משום דפסק )שם

משום דלא נוסף איסור בגיד ,דאף קודם לכן היה אסור באכילה .אמנם

פ"ח ה"ה( כרבי שמעון דליכא עליה איסור גיד ,וחזר הדין דאין חייבין אף

ברש"י ד"ה ואיסור ,מבואר דהוי איסור מוסיף .וביאר הראש יוסף )בעמוד

משוםטמא,הואילואיןבגידיןבנותןטעם.וכתבהאורשמח)פ"חממאכלות

ב'(,דלרש"יחשיבאיסורמוסיף,כיוןשהחתיכהנאסרהעליובהנאהשהיתה

אסורות ה"ו( ,דהא דאמרינן לעיל )ק (:דאי אין בגידין בנותן טעם איכא

מותרת תחילה .ובחידושי החתם סופר ביאר ,דענין מוסיף הוא משום מיגו,

איסור גיד וליכא איסור טומאה ,היינו לסלקא דעתין .אבל הקשה מהא

ולכךכשנאסרבהנאהאיכאלמימרמיגודשאראבריהאדםנאסרובהנאה,

דמבוארלעיל)פט,(:דלמאןדאמראיןבגידיןבנותןטעםאיןאיסורמוקדשין

יאסראףפיו.ובלבאריה כתב,דאיןכונתרש"ידהוימוסיףממש,אלאאתי

א

מסכת חולין דף קא
ז תשרי התשע"ב
לפרש דלא כל חומרא חשיב איסור חמור ,דהא אף בנבילה איכא חומרא

טומאת בשר הוי כולל ,ואין חילוק בין מוסיף לכולל ,אבל לגירסת התוס'

דמטמאה ,אלא דוקא חומרא דאוסרת את החפצא חשיבא חומרא ,והיינו

קושיית חכמים לא מובנת ,כיון דאף דכשנגע טמאהו ,אכתי יתחייב חטאת

איסורהנאה.

משוםטומאתהגוףשקדמהולאפקעה.ועייןבמהר"ם.

ח(בא"ד,ועודאיאיסורהנאהאיסורמוסיףהואמאיפריךבסמוךוכו'.אבל
בחידושיהרמב"ן כתב,דרבאפריך,דמשוםשנוסףאיסורכרתחשיבאיסור

דףקאע"ב

מוסיף.

יג(רש"יד"הורבייוסיוכו',בתוה"ד ,ואףעלגבדלרבישמעוןנמישמעינן

ט(בא"ד,שם.כתבהמהרש"א,דהאדפשיטאלתוס'דטומאתהגוףלאהוה

בעלמא דלית ליה כולל דתניא רבי שמעון אומר וכו' .הקשה בחידושי

מוסיף אף שניתוסף איסור כרת ,היינו משום דאיירי הכא בשוגג ,ובטומאת

הריטב"א,דליכאלאוקיםכרבישמעון,דהאמבואר)בעמודא'(דסביראליה

בשר ליכא חטאת ,כיון דאין זדונו כרת .וכתב הרש"ש ,דדברי המהרש"א,

דאין בגידין בנותן טעם ולא שייך לחייבו משום נבלה .ותירץ הראש יוסף,

אינם מחוורין ,אלא דתוס' סברו ,דהאיסור כרת לא חשיב איסור מוסיף,

דרש"י סובר כרמב"ם )פ"ח ממאכלות אסורות ה"ו( ,דאף דאין בגידין בנותן

משום דאיסור מוסיף לא הוה אלא כשנעשה שינוי בחפצא ,ועל ידי אותו

טעם חייב בגיד הנשה דנבילה וטריפה ,וכמו שביאר הפלתי ]הובא לעיל

שינוי ניתווסף איסור ,אבל בטומאת הגוף לא נעשה שינוי בבשר הטמא.

עמוד א' אות ד[ דהיינו משום דרחמנא אחשביה אכילה .ועיין בחידושי

ובחידושי החתם סופר ביאר ,דמוסיף מועיל מטעם מיגו דחייל איסור אהך

הגרע"א.

חתיכאלהניגבריאולגבוה,חלהאיסוראהניגברי,וזהשייךבאיסורהנאה

יד(בא"ד,שם.הקשההלבאריה)בעמודא'(בשםהאורחדשבפסחים)כב,(.

דכיוןדנוסףאיסורעלשארהאיבריםאיתוסףאיסוראףלעניןאכילה,אבל

דמבואר שם דרבי שמעון סובר דגיד הנשה אסור בהנאה ואם כן ליכא

משוםחומרהעונשלאשייךמיגו,וכןכתבהראשיוסף)בעמודב'(.

חומראבעולהושורהנסקל.ועייןשםתירוצו.

י(בסוה"ד ,וכןצריךוכו'גביהאדפריךוסברשמואלאיסורחלעל איסור.

טו(בתוה"ד ,וכיאתישבתאיתוסףביהמיתתביתדין.הקשההראשיוסף,

הרמב"ם בפירוש המשניות בכריתות )פ"ג מ"ד( פירש כרש"י בד"ה ואיסור,

דאיסור מוסיף הוי רק בשניתוסף איסור על דבר שהיה מותר לו בתחילה,

דאיסורהנאההוימוסיף,והקשהכקושייתהתוס'אמאילאחיילאיסורבשר

אבל הכא במיתת בית דין לא חשיב מוסיף כיון דלא הוסיף איסור .ובשער

בחלב על איסור חלב ובשר מתה ,הא איתווסף איסור הנאה .ותירץ במה

המלך )פי"ז מאיסורי ביאה ה"ח( הקשה ,דרש"י פירש ביבמות )לג (.בד"ה

שביאר "נקודה נפלאה" ,דהיכא דלא מצי האיסור הנוסף לחול בפני עצמו,

מיגו ,דזרששימשבשבתלאמיקרימוסיף,כיוןשלאנתוסףאיסורבחתיכה

מבלישיחולאףהאיסורשהיהמעיקרא,לאמיקרימוסיףולאחל.וכשאסרה

עצמה ולדברי רש"י כאן חשיב מוסיף כיון דניתוסף מיתת בית דין .ולכך

התורה בשר בחלב בהנאה ,היינו משום דהיכא שאמרה התורה "לא

כתב,דאיסורמוסיףשכתברש"ילאודוקא,אלאכוונתולאיסורחמור,דרבי

תאכלו",אכילהוהנאהבמשמע,עדשיפרטלךהכתובשמותרבהנאה,ועל

יוסיהגליליסוברדאיסורחמורחלעלאיסור.

כן כדי שיחול איסור ההנאה צריך לחול איסור האכילה ,והוא אינו יכול

טז(גמ' ,שבת ויום הכיפורים שגג ועשה מלאכה וכו' .כתב בחידושיהחתם

לחולעלאיסורהאכילה,אבלבמוקדשיןאיסורההנאהאינותלויבאכילה.

סופר ,דאףאיתוספתיוםהכיפוריםמדאורייתא,מכלמקוםעשהדתוספת

וביאר בשיעורי רבי שמואל בפסחים )סימן שיג( ,הא דבמוקדשין עיקר

שבתנמשךעדצאתהכוכבים,ומשםנפסקהעשהומתחילכרתדשבתויום

האיסור הוא ההנאה ,על פי מה שכתב הגר"ח )פ"ח ממעילה ה"א( דגדר

הכיפוריםבהדיהדדי.

איסורהנאהמהקדשמשוםגזילה.

יז(גמ',לדברירבייוסיהגלילילמאידאפכןוכו' .הקשהבחידושיהגרע"א,

יא(גמ' ,אמרו לו אף טמא שאכל את הטהור כיון שנגע בו טמאהו .הקשה

אמאי אמרינן דין זה דוקא למאי דאפכן ,הא איכא למימר הכי אף לסלקא

השער המלך )פ"ו מברכות ה"א( ,לשיטת רבינו תם בתוס' לעיל )כד (:ד"ה

דעתין ולדעת רבי עקיבא דאינו חייב אלא אחת .ותירץ ,דבשלמא לרבי

התורה ,דפחות מכביצה אינו מקבל טומאה ,משכחת איסור אכילה בלא

עקיבאאיכאלמימרדטעמיהמשוםדחשיבאיסורבתאחת,וסוברדאפילו

טומאהכיוןדאיסוראכילהבכזית.ותירץ,דלעניןקדשיםמודהר"תדמקבל

בבתאחתאיןאיסורחלעלאיסור,אךעתהדאפכן,ורבייוסיהגליליהוא

טומאה אף בפחות מכביצה משום חיבת הקודש] .ועיין שם שתלה זאת

דסבר דאינו חייב אלאאחת ,ליכא למימר דטעמיה משום דהוי בבת אחת,

בפלוגתת הרמב"ם והראב"ד )פ"י מטומאת אוכלין הי"ז( אם טומאת עצים

דאם כן ליכא סתירה בדעת רבי יוסי ,כיון שיש לומר שהוא הטעם שחייב

ולבונה מדאורייתא[ .ובקובץ שיעורים )חלק ב' קובץ שמועות אות מט(

שתיים משום שמודה באיסור בת אחת שאיסור חל על איסור ,אלא על

תירץ,עלפימהשכתבבפסחים )אותסה(,דטומאתעציםולבונהבקדשים

כרחך סבר דלא חשיב איסור בבת אחת אלא שבת קדים] ,וכביאור התוס'

אינםמדיןטומאתאוכלין,ולכךאינםצריכיםכביצה,ולפימהשנתבארשם

)בעמודא'(ד"הואיסור[,ולכךחידשרבייצחקשאםהזידבשבתושגגביום

עוד ,דאוכלין דקדש מטמאין גם בתורת עצים ,אם כן אוכל קדש מקבל

הכיפוריםאינוחייבכלום.

טומאהאפילובפחותמכביצה.:

יח(גמ' ,סוף סוף תרוייהו בהדי הדדי .פירש רש"י ד"ה סוף סוף ,ואין כאן

יב(תוס'ד"הבנטמאהגוףוכו',בתוה"ד,והאדקאמריליהרבנןכיוןשנגעבו

אחרוןועלכרחיךכיפטרליהרבייוסיהגליליוכו'ואינמיהזידבאחדמהן

טמאהווכו'.כתבהמהרש"א,דלגירסאדדחוהתוס'שפירהקשורבנן,דכיון

הרי שגגת חבירו עומדת וחייב .וביאר בחידושי הריטב"א ,דרש"י לשיטתו

שנגע בו טמאהו וחל איסור על איסור לחייבו שתים משום מוסיף ,כמו כן

]לעיל ד"השלח[דרבאהקשהאדברירביצחק,דלאאמרינןדרבייוסילית

יחול איסור על איסור בנטמא בשר ואחר כך גוף ,כיון דאף טומאת גוף על

ליה איסור בת אחת אלא דלא לחייב תרתי ,אבל ודאי כל היכא דמיפטר

ב
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משום שבת מחייב משום יום הכפורים .והקשה עליו בשם תוס' ,הא כיון

ג(גמ',וכיאיצטריךקראלרביאלעזר.כתבהמצפהאיתן,דרבייהודהילמד

שאיןאיסוריוםהכפוריםחלעלאיסורשבתדליתלןאיסורבתאחת,הוא

מןההיקשהאדמבוארבפסחים )כב(:דאיתקושדםלאברמןהחי,מהאבר

הדין כשהזיד בשבת ,דהא בשבת זו לא חל עליו איסור יום הכפורים כלל,

מןהחיאסור,אףדםמןהחיאסור.

)ועיין באות הבאה( .ובחידושי הגר"ח על הש"ס )סימן שסט( כתב ,דדברי

ד(גמ' ,שם .הקשה בחידושי הרשב"א ,דבמתניתין לעיל )ק (:מבואר דאף

רש"י אמורים דוקא לענין בת אחת ,אבל בשאר אופנים אין איסור חל על

רבנןמודולסברתרבייהודהדמהשנאסרלבנינחנאסראףבטמאה,אלא

איסור ,אף שלא נתחייב משום הראשון ,לא חל ,ועיין שם מקורו .אמנם

סברי דגיד הנשה לא נאסר לבני נח אלא לישראל ,ואם כן ,אבר מן החי

במהרי"טבקידושין )עח(.מבואר,דמהשאיןאיסורחלעלאיסורהיינואם

דלכולי עלמא נאסר לבני נח ,ודאי אף לרבנן נאסר אף בטמאה ,ואמאי

נתחייבבעונשיןעלהאיסורהראשון,אבלהאיסורעצמוחל.ואםכן,היכא

הוצרךרביאלעזרלדרשא.ותירץ,דרבנןדמתניתיןפליגיבעיקר סברתרבי

שלאיתחייבעלהראשוןכגוןהכאשהזידבשבת,יתחייבעלהשני.

יהודה,וסברידאיןאיסורחלעלאיסור,ומהשאמרודגידהנשהלאנאסר

יט(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת מה שהקשה הריטב"א ארש"י ,ולכן למד

לבנינח,היינולטעמיהדרבייהודה.

כמושכברפירשלעיל,דקושיאדרבאהיתהאףעלרבייוסיהגלילי,דהיאך

ה(תוס' ד"ה כי איצטריך וכו' ,בתוה"ד ,ואפילו למאן דלית ליה בחמור על

אפשר שלא יתחייב שתים ונימא דאיסור כולל הוא ,דעל כרחך איסור בת

קלמודה.ביארבחידושיהחתםסופר ,דכוונתם,דאףלמאןדאיתליהדאף

אחתהואדמודהביהרבייוסי.

בבת אחת לא חלים ב' איסורים ,מודה שהאיסור החמור חל ולא הקל

כ(רש"י ד"ה אלא אמר רבא וכו' ,בסוה"ד ,אלא שמדא הוה וגזרו שלא

כמבוארבתוס'לעיל)צ(.ד"הבמבכרת.

לעשותיוםהכיפורים.הקשה בחידושיהריטב"א ,האבשעתהשמדאףעל

ו(בא"ד ,שם .הקשה התפארת יעקב ,אמאי לא פירשו התוס' שר' אלעזר

ערקתאדמסאניבעינןלמסורנפשכמבוארבסנהדרין)עד,(:ואףשלאבשעת

סובר כמאן דאמר בהמה בחייה לאו לאברים עומדת ,וכיון שקדם איסור

השמד ,בפרהסיא יהרג ואל יעבור ,והכא הא הוה פרהסיא .ותירץ ,דגזרת

בהמהטמאהלאיחולאיסוראברמןהחי.ותירץ,דכיוןדפליגיבההתנאים

המלכות היתה על הבית דין שלא יקדשו את החדשים מפני המועדות,

והאמוראים לקמן )עמוד ב'( ,נראה לתוס' דר' אלעזר לא שייך להאי

וממילאליכאיוםהכיפורים.וקידושהחודשעשההוא,ועלעשהליכאדינא

פלוגתא.

דיהרג ואל יעבור אלא ממידת חסידות ,ובכלי חמדה )שמות פ"י פ"א(

ז(בסוה"ד ,ויש לומר דאיסור טומאה קדים בעוד שלא נתקשרו אברים

הקשה ,דקיימא לן כרבי אלעזר ברבי צדוק בראש השנה )כד ,(:דאם לא

בגידים .הקשה הלב אריה ,אמאי שם אבר תלוי ועומד בקשירתו בגידים

נראההחודשבזמנואיןמקדשיןאותווהריהומעובר,וכןפסקהרמב"ם)פ"ב

לשארהבהמה.ועוד,דמבוארבתוס'לעיל )צ(.ד"האלמא,דאיסוראברמן

מקידוש החודש ה"ח( ,ואם כן אף אם היתה גזירה שלא יקדשוהו משמים

החיחלאףלפנישנתקשרוהאבריםבגידים]ועייןלקמןקג.אותב'[.

קידשוהו.ותירץבשםהרבמויערשוב,עלפימהשכתבוהתוס'בסנהדרין)י(:

ח(גמ' ,וכל שאי אתה מצווה על דמו אי אתה מצווה על אבריו .כתב

דבית דין של מעלה מקדשין ביום ל"א ,כיון דהם יודעים דבו יקבע בודאי

הרמב"ם)פ"אמשחיטהה"ג(,דאיסוראברמןהחיאינונוהגבדגים.וכןכתב

ראשחודשעלידיביתדיןשלמטה,ומשמעדבמקוםשאיןביתדיןשלמטה

הרמ"א )ביורה דעה סי"ג סעיף א( .וכתב הפרי מגדים )שם במשבצות זהב

יכוליםלקדשו,אףביתדיןשלמעלהאיןמקדשיןאותו.

סק"א(,דהואמשוםדכלשאיןבושחיטה,איןבואיסוראברמןהחי.אמנם

כא(גמ',מתיברבאוישאובניישראלאתיעקבאביהם.הקשההבןיהוידע,

הפרי חדש )סימן ס"ב סק"ב( ביאר דהיינו משום דהוקש אבר מן החי לדם,

אמאי לא הקשה מקרא קודם )בבראשית פמ"ב פ"ח( "ויבואו בני ישראל

וכלשאיןמצווהעלדמואיןמצווהעלאיבריו.וכןמשמעברש"יד"הוכל

לשבורבתוךהבאים".ותירץ,דמהאיקראמוכחטפי,כיוןשבתחילתוובסופו

שאיוכו'.

נאמריעקבובאמצעוישראל.ועייןשםתירוץנוסף.

ט(גמ',איכאדאמריטהורהוכו'.כתבהרש"ש,דמשמעדברישאדמייריבבן

כב(גמ' ,מההיא שעתא ליתסר .הקשה התוס' הרא"ש ,איך ייתכן שיאסרו

נח אף לרבי מאיר אסורים אף בשאר מינים ,והיינו משום דטעמיה דרבי

מ"וישאו בני ישראל את אביהם" ,הא משה רבינו כתב להאי קרא כשכתב

מאירדישראללאנאסרובעוףובחיה,מבוארלעילדהואמשוםדקראמיירי

את התורה ,וכי ידעו בני יעקב שעתיד משה לכותבו .הלכך פירש ,כמו

בבהמה ,אבל בבן נח נאמר )בבראשית פ"ט פ"ג-ד( "כל רמש אשר הוא חי

שכתבוהתוס'ד"הלאחרמעשה,דהכונהלשעהשקראה'ליעקבישראל.

וגו' אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו" ,והיינו אף בשאר מינים .אמנם
המהרש"א לעיל )לג (.כתב ]כדי ליישב קושית תוס' )שם( בד"ה אחד[,

דףקבע"א

דהאיכאדאמריגרסאףברישאבטהורה,ולדעתרבימאירבנינחמותרים

א(גמ',והניטמאיןנמיהואילואתהמצווהעלדמןוכו'.כתבהראשיוסף,

באברמןהחידשארמינים.

דמהשנאסרדםבטמאהולאאמרינןדאיןאיסורחלעלאיסור,היינומשום

י(רש"י ד"ה במאי ,קתני סיפא אין שחיטתו מטהרתו וכו' וגבי טהורה הוא

דהוהבתאחת,ואףמאןדליתליהדאיסורבתאחתחל,מכלמקוםאיסור

דאמרינן שחיטה מכשרא ליה לבן נח מיגו דמכשרא ליה לישראל דליכא

דםדחמורמשוםכרתשישבוחל,כמבוארבתוס'בד"הוכי.

מידי דלישראל שרי ולעובד כוכבים אסור וכו' .הקשה בחידושי הגרע"א,

ב(גמ' ,ורבי יהודה למה לי קרא ליתי איסור אבר מן החי ליחול על איסור

אליבא דריש לקיש ביומא )עד (.דחצי שיעור מותר מן התורה ,אף בסיפא

טומאה.הקשההראשיוסף,שמאאיצטריךקראלאפוקימהאדדרשירבנן,

לענין טמאה איכא לאוקמי באבר שאין בו כזית בשר אלא כזית גידין

דכלשבשרומותראתהמצווהעלאבריו.

ועצמות,דהשחיטההועילהלגביישראלדאיןבואיסוראברמןהחי,וליכא

ג
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טומאה כיון דהוי רק חצי שיעור ,ולכך תועיל השחיטה אף לבן נח לענין

לומרדתלויבספקהמובאבחידושיהגר"ח )פ"דממאכלותאסורותה"ג(,אי

אכילה.

חיוב גידים ועצמות הוא מגוף האיסור וחלוק מכל איסורי תורה ,או דהוה

יא(רש"יד"הרישאבישראלוכו',ורבנןהיאומעיקראכירמייההוהמשמע

ככל איסורי תורה דנוהג רק בבשר ,אלא דהוא חידוש בהלכות שיעורין

ליה נמי סיפא בבן נח ומיהו לא הוה ידע טעמא וכו' .ביאר המהרש"א,

דמצטרףאףדאינוחלקמהאיסור[.

דרש"יסברדאףהמקשןידעדסיפאמייריבבןנח,כיוןדבלאוקושיאדרישא

יז(בסוה"ד,ועודנראהלר"ידאפילולמאןדאמרלאבריםעומדתמודהדלאו

לסיפא הוי ליה לאקשויי אסיפא גופא ,דפשיטא דאין שחיטתו מטהרתו

לחתיכת בשר עומדת בחייה וכו' .כתב הצל"ח ,דסברת תוס' דוקא לרבי

וכדאקשינן לעיל ,אלא על כרחך דידע דאיירי סיפא בבן נח ,ואתי לפרושי

יוחנן)לקמיה(דסברדאיסורבשרמןהחינלמדמקראד"בשרבשדהטריפה

אמאיאיכאפלוגתאביןבןנחלישראל.והקשהבחידושיהחתםסופר,דאם

לא תאכלו" ובשדה היינו שפירש ממקומו ,ולכך האיסור שייך דוקא לאחר

כן עיקר התירוץ הוא הטעם דבני נח מוזהרין אף על הטמאים ,ולא נזכר

שפירש,אבלכלזמןשהואמחוברבבהמה,אינובשדהולאשייךביהטרפה.

בשמעתין כלל .וברש"ש הקשה ,דאיכא למימר דאף בסיפא איירי בישראל,

אבל לריש לקיש דסבר דהן איסור אבר מן החי והן איסור בשר מן החי,

ואיןשחיטתהמטהרתהמידיאברמןהחיכיוןדעדייןמפרכסת.

תרווייהוילפינןמקראד"לאתאכלהנפשעםהבשר",כשםשאיןשייךהלאו

יב(רש"יד"האברמןהחיצריךכזית,אףעלגבדתריקראיכתיביחדלאבר

בחייהלעניןאברמןהחי,כןהואלעניןבשרמןהחי.

מןהחיוחדלבשרמןהחילאתימאדאתרביאבראףעלגבדאיןבושיעור

יח(רש"יד"הרביפוטר,מפרשואזילדקסבראיןאברמןהחיבשלימהדלאו

וכו'.אמנםהתוס'לעיל )צו(:ד"הורבייהודה כתבו,דסלקאדעתיןדיתחייב

אברמיקריא,ומיהואיאיכאכזיתמיחייבדלאגרעמבשרמןהחידמיחייב

באבר שלם אף שאין בו כזית מדין בריה ,וקמשמע לן רב ,דלענין אבר מן

עליה בכזית דהא נמי בשר הוא .הקשה המהרש"א ,אמאי לא פירש רש"י

החי ליכא דין בריה כיון דכתיב ביה אכילה .וכתב בחידושי הגהגרע"א,

בפשיטות,דאםישכזיתבשרחייבמשוםנבלה,ואףאםבולעוחייבמשום

דרש"ילאפירשכןכיוןדאזיללשיטתוברש"ילקמן )קג(:בד"החלקו ,דאף

דכשבולעו הוא מת ,כמבואר במכות )טז (:דבלע נמלה בחייה חייב משום

על חצי אבר מתחייבים ואם כן ליכא למימר דלשון אכילה אתי למעוטי

נבלהוכדפירשרש"י )שם(ד"הבקרנאדאומנא.וכתב,דלדברי התוס'לעיל

בריה ,כיון דאיכא לאוקמי קראבאוכל חצי אבר ,ואתי לחדש דאף ביש בו

)צו (:ד"ה ורבי ,דאין כוונת הגמ' במכות שאכל נמלה חיה אלא שלמה,

כמה כזיתים חייב על כזית ,אבל תוס' לקמן )קג (:בד"ה חלקו ,סברי דאינו

מיושבשפיר,כיוןדאיכאלמימרדחיהאינהנבילה.

חייבאלאאםאוכלדברשלם.

יט(רש"י ד"ה לאברים עומדת ,לנתחה עומדת הלכך כל אבר ואבר שבה
קרויאברבפניעצמווישכאןאברמןהחי.הקשההפלתי )סימןס"בסק"ה(,

דףקבע"ב

היאךאפשרלומרדבהמהעומדתלנתחהבחייה,הריאםינתחנהיפסידאת

יג(רש"יד"הבחייהוכו',משוםאברמןהחי.אבל הרמב"ם )פ"דממאכלות

בשרה ,דתהא אסורה לו משום אבר מן החי .ותירץ ,דצריך לומר ,דכיוון

אסורות ה"ג( כתב ,דהאוכל עוף טהור חי כל שהוא ,לוקה משום נבלה.

דאלולאהיהנאסראברמןהחיובשרמןהחיהיואוכליםכלהבעליחיים

והקשההלחםמשנה )שם(,דמשמעותהסוגיאכרש"י,ועוד,דמהמאישייך

כמו שאוכלים הדגים ,הוא הנותן עליו שם אבר וממילא נכלל באיסור

לחייבעוףחימשוםנבלה,ועייןבדבריושהרחיבבקושיות.ועייןבאורשמח

התורה.וכןכתבבחידושיהחתםסופר.והוסיףדאםכןעלכרחיןאיאפשר

שהביא כן גם מהפרי חדש )יו"ד סימן סב( ומה שדן בדבריו .ועיין גם

לומר כתוס' שאינה עומדת לא לזה ולא לזה] .ולכאורה צריך ביאור,

בחידושירבינוחייםהלוישהאריך.ועייןלקמןאותיט.

דבהמשךהסוגיאמבוארדתלויבמחשבתובפועל,וודאידלאחרהאיסורשל

יד(גמ',וטמאהביןבחייהביןבמיתתהבכלשהוא.הקשהבחדושיהגרע"א,

התורהאיןמחשבתולכך).י.א.[(.

לדעת רבינו יונה )הובא במגן אברהם אורח חיים סר"י סק"ד( דהאוכל זית

כ(גמ' ,אימא סיפא חנקה ואכלה דברי הכל בכזית וכו' .כתב המהרש"א,

שלם אינו חייב משום בריה ,כיון דאין ראוי לאכול את הגרעין ,הא הכא

דהוימצילאקשוייאףמרישאדאימייריבקלניתאאמאיפטררבי,האחייב

חזינןדטמאההויאבריהאףשישבהגידיםועצמותשאינםראוייםלאכילה.

משוםטמאהדביןבחייהביןבמיתתהאףבמשהו,אלאדניחאליהלאקשויי

טו(רש"יד"הטמאהביןוכו',בתוה"ד,אבללאודנבלהליכאלחיובימשום

מסיפאלכוליעלמא.

בריה דכשנבראת לא היה עליה שם נבילה הלכך אלאו דנבלה לא מיחייב

כא(גמ' ,חישב לאוכלה וכו' .הקשה בחידושי הגרע"א ,כיון דאזלינן בתר

עד כזית .ובתוס' הרא"ש כתב ,דכל דבר שאם יחלק אין שמו עליו נקרא

מחשבה,אמאיבאכלהכולהחייבלרביאלעזרברבישמעון,האהויכחישב

בריה,ועוףטמאשלם נקראעוףוכשאינושלםאינונקראעוףאלאחתיכת

לאוכלה מתה ,ואי בחישב לאוכלה כולה הוי ליה כחישב לאכול אברים

עוף טמא ,אבל נבלה אפילו חתיכה נקראת נבלה ,כיון שכל דבר שנתנבל

אמאי פטר רבי ,הרי בדברי רבא מבואר דאם חשב לאכלו אברים אף רבי

נקראנבילהואינושםהעצם.

מודה דחייב .ותירץ ,דעיקר מהשבהמה בחייהלאברים עומדתהוי על ידי

טז(תוס'ד"השאין,בתוה"ד,ועודדאםכןאמאילאחיילעליהאיסוראבר

חתיכת אברים ,אבל על ידי אכילת כולה כאחת בחייה לא אתי עלה שם

מן החי .כתב הצל"ח ,דיש ליישב דעת רש"י ,דהתם לענין שבועה בחצי

אבר,וכןמהשבהמהלאולאבריםעומדתהיינוכשחישבשלאלאוכלהכלל

שיעורעצמואיכאאיסור,ולכך ליכאחסרוןאיןאיסורחלעלאיסור,אבל

בחייה,אבלאםחישבלאוכלהכולהבחייהאיןמפקיעשםאברממנה.ולכך

הכאאברמןהחיצריךכזיתאלאדאיכאצירוףדגידיםועצמות,ואםכןאף

אכילתכולומחייםאינומביאעליהשםאבר,וכןאינומפקיעממנה,והרי

יתחייב משום טרפה כיון דאפשר לצרפה לבשר אחר] .ובדעת התוס' יש

היאכמושהיתהבתחילה.

ד

מסכת חולין דף קב – דף קג
ח תשרי – ט תשרי התשע"ב
כב(גמ',חישבלאכלהמתהואכלהחיהפטור.הקשהבחידושיהגרע"א,אם

דףקגע"א

כן היכי משכחתלרבי אלעזר ברבי שמעון דללקי באכלה כולה בחייה ,הא

א(]רש"יד"האכלאברמןהחיוכו',בהמהטרפהמחייםואכל ממנהאבר

הוויהתראתספק,דלמאחישבתחלהלאוכלו,ופקעשםאברממנו.ותירץ,

בחייה.לכאורהצריךביאור,אמאיכתברש"יבחייה,האמייריבתלשהאבר

דכיוןדמקבלהתראהואוכלותוךכדידיבורהויכידועדנחשבאצלואברמן

מן הבהמה ולא שנא אם אכל ממנה כשהיתה חיה  או מתה .ועל כרחין

החי.וכעיןזהכתבהרמב"ם)פ"במשבועותהי"ב(.

בעינןלבארכוונתו,ד"בחייה"אזילעלחיתוךהבשרולאאאכילה[.

כג(]רש"י ד"ה לא תאכל וכו' ,דאבר חי מקרינן נפש שאם יחתכנו אינו

ב(גמ' ,מר סבר וכו' ואיסור אבר ואיסור טרפה בהדי הדדי קאתו .התוס'

עושה חליפין שלא ישוב עוד וכו' והכי משמע לא תאכל הנפש בעודו עם

בשבועות )כד (.ד"ה האוכל ,הוכיחו דליכא איסור אינו זבוח ,דאי לאו הכי

הבשר בעוד החיות עם הבשר .לכאורה צריך ביאור ,היאך אפשר לדרוש

היאך חל איסור אבר ואיסור טריפה עד השחיטה ,הא איכא עשה דאינו

"נפש" לתרי אנפי ,לענין דהוי האבר עצמו מן החי ,ולענין חיות הבהמה,

זבוח ,במעי אמה .ובמהרש"א )שם( הקשה ,אמאי לא הוכיחו תוס' מהא

דהיינובעודהנפשאםהבשר[.

דחייל איסור חלב וטרפה  אאיסור דאינו זבוח .ותירץ ,דמשכחת לה לאחר

כד(תוס' ד"ה אכל וכו' ,ואף על גב דאין לוקין על לאו שבכללות וכו'.

שחיטה.והקשההראשיוסף,דאכתיקשההיאךחלאיסורגידהנשהאאינו

ובמכות )יח(.הוסיפוהתוס' ד"הולילקי )הב'(להקשות,דהוילאושבכללות

זבוח ,דליכא לתרוצי דחל לאחר שחיטה ,דהא כתבו התוס' לעיל )צ (.ד"ה

משוםדילפינןמיניה)שם(איסוריוצאבקדשים,וגםאיסורהוציאעוברידו

קדשים,דגידהנשהבעינןשיחולמחייםדומיאדיעקב.

חוץ לאמו כמבואר לעיל )סח .(.ותירצו ,דלא חשבינן לאו שבכללות אלא

ג(רש"יד"הלאבריםעומדת,ובשעהשנולדהחלעליהשםאיסוראברוכו'.

בפסוליןהכולליןשנישמותאבלהכאשכוללכל"יוצא"ושםיוצאחדהוא,

לכאורה צריך עיון ,הא כתבו התוס' לעיל )קב (.ד"ה כי וכו' ,דאיכא איסור

אלא דהוי בכמה דרכים ,לא חשיב לאו שבכללות .אבל בתוס' ביומא )לו(:

אבר מן החי אף לפני שנולדה ,אחר שנקשרו האברים בגידים ,אם כן חל

ד"ה לאו מבואר דחשבינן ליה לאו שבכללות ,והא דהקשתה הגמ' במכות

איסוראברמןהחיקודםאיסורטריפה,והיכיאתיאיסורטרפהדהווילאחר

)שם(דלילקיעליה,אינובדוקא,אלאהויאיסוראבעלמאואיןלוקיןאלאו

שנולד,וחיילאאיסוראברמןהחי.ותירץ בספר נתיבותחיים)ח"בסימןמט

דבשרשיצאחוץממחיצתו].ולכאורהצריךביאור,האבסוגייןאיירינןלענין

אותב(,דכשהואבמעיאמוישלוחיותמןהאם,ואםנחתךממנואברהוי

מלקות).י.א.[(.

כאלו נחתך מןהאם ,ואותו איסור אבר מן החיהוא דחלאף טרם הוולדו,

כה(תוס',שם.כתב בחידושיהחתםסופר שמשמעותדבריהתוס',דבשרמן

אבל בשעה שנולד נפסק ממנו חיות האם ,ועמו נפקע אותו איסור ,ומקבל

החינפקאמ"בשרבשדה",וכאלוכתיב"בשרבשדהלאתאכלו""טרפהלא

חיות של עצמו ,וגם איסור חדש ,ואותו איסור חל יחד עם איסור טרפה,

תאכלו" ומשום הכי  נדחקו בלאו שבכללות] .ולכאורה כן משמעות דברי

וליכאלדינאדאיןאיסורחלעלאיסור.

רש"י ד"ה ובשר בשדה[ אמנם הרמב"ם )פ"ד ממאכלות אסורות ה"ו( כתב,

ד(תוס' ד"ה ומר סבר וכו' ,ואם תאמר כמאן סבירא ליה אי כרבי אליעזר

האוכל כזית מבשר בהמה או חיה או עוף טהורים שנטרפו לוקה שנאמר

וכו'.הקשההמהרש"א,אמאילאהקשואףאליבאדרבייוחנן,אמאיבעינן

ובשרבשדהטרפהלאתאכלווכו',טרפההאמורהבתורהזושטרפהאותה

לטעמאדבהמהבחייהלאבריםעומדת,הריאףאילאבאובבתאחתחייב

חיתהיערכגוןאריונמרוכיוצאבהןוכו'.ובהלכהי'כתב,וכןהחותךבשר

משום כל שאתה מצווה על דמו ,ואי סבר כרבנן דאיסור אבר מן החי הוי

מןהחימןהטהוריםהריאותוהבשרטריפהוהאוכלממנוכזיתלוקהמשום

במי שבשרו מותר ,אמאיאיכאאיסור אבר מןהחי בטרפה,האאין בשרה

אוכל טרפה ,שהרי בשר זה מבהמה שלא נשחטה ולא מתה ,מה לי טרפה

מותר .ותירץ בחידושי החתם סופר ,דאיכא למימר דרבי יוחנן סבר כרבנן,

אותוחיהמהליחתכהבסכיןמהליבכולהמהליבמקצתההריהואאומר

וכונתם,דכלשבשרואסוראין בואיסוראברמןהחידוקאבגונאשהאסור

ובשר בשדה טרפה לא תאכלו כיון שנעשית הבהמה בשר בשדה הרי היא

הואמזמןקודם,דהיינוטמאה,אבלטרפהדאסירארקביציאתרובהנמצא

טריפה  .דהיינו כתרגום אונקלס שתרגם "טרפה" "תלש מחיוא חיתא",

דזמן איסורה חל ביחד עם איסור אבר מן החי ,ויחול איסור אבר מן החי,

וביאור הדברים ,דעיקר קרא ד"בשר בשדה" מיירי באותה חתיכת בשר

אבללרישלקישדסברדאיסורטרפהקודםלאיסוראברמןהחי,לאיחול.

שתלשהזאבשהיא"טרפה"ואינהנאכלת,והואהדיןאםנתלששלאעלידי

ה(בא"ד,שם.עייןבאותהקודמת,והשערהמלך )פי"זמאיסוריביאהה"ח(

חיה אלא שדבר בהוה .ואם מחמת תלישת הבשר נעשתה כל הבהמה

תירץ ,דאיכא למימר דמיעוט ד"כל שבשרו מותר" נאמר אף לענין טרפה,

מסוכנת,הריחילקהזאבאתהבהמהלב'חתוכים,ששניהםטרפה,ואםכן

ומהשהקשוהתוס'דאףבעומדתלאבריםנימאהכי,ישלומרדרבנןפירשו

יוצאלדעתהרמב"ם,דבשרמןהחיהווי"טרפה"ממש.ואםכןלאשייךביה

דהאימיעוטדאתילמעטטמאה,היינומשוםדאיןאיסורחלעלאיסורואף

לאושבכללות.וסיים,דאמנםבבןנחעלכרחיןהוויאיסורבפניעצמוכמו

במוסיף,אמנםקיםלהולרבנן דקראאייריבמקוםשאיסוראברמןהחיחל

שכתבלעילבסוףפרקהעורוהרוטבבשםהרשב"א.

אחרכך.כגוןבטמאה,אבלבמקוםששניהאיסוריםחליםבבתאחתאיסור

כו(תוס' ד"ה לרבי יוחנן וכו' ,ומשום דמחד קרא נפקי ואף על גב דאנא

חלעלאיסור,ולכךלרבייוחנןדסברדבהמהבחייהלאבריםעומדתואיסור

ומבושל לקי שתיים וכו' .עיין מה שכתב המהרש"א ,דלריש לקיש דיליף

טרפהואברמןהחיבאוכאחד שפיריחולושניהם,אבללרישלקישדלאו

מ"לא תאכל הנפש עם הבשר" ,ודאי לא משמע לחייב שתיים ,כיון

לאברים עומדת לא יחול איסור אבר מן החי ,משום דהוי איסור חל על

דמשמעות הקרא אינה לחייב שתיים ,ולא שייך להוסיף ו' החיבור משום

איסור.ועייןבשו"תהגרע"א)תנינאסימןקלו(.

שהפסוקיצאממשמעותו.

ו(רש"י ד"ה דכולי עלמא וכו' ,וכיון דבשעת לידתה נטרפה קדים .כתב

ה

מסכת חולין דף קג
ט תשרי התשע"ב
המהרש"א,דדברירש"יאינםבדוקא,אלאהואהדיןבנטרפהלאחרלידתה

עלייהווהכאמיחייבאיןלךבו אלאחידושו.הקשהבחידושיהחתםסופר,

איסורטריפהקדים,כיוןדלאולאבריםעומדת.ועייןבלבאריה.

אם כן אף בגידהנשה דהוי חידוש משום דהווי כעץ ,נימאהכי ,וכן בשקץ

ז(גמ' ,רבא אמר כגון דתלש ממנה אבר וכו' .הקשה בחידושי הגרע"א,

שהואמאוסכדאמרינןבעבודהזרה)סח.(:

לדעת רש"י לעיל )קב (:בד"ה רבי ,דבשר מן החי חל לכולי עלמא מחיים,

יג(בסוה"ד ,דסתם אכילה בבת אחת משמע אבל לחצאין לא .כתב המגן

אמאייחולאיסורטריפהעלאיסורבשרמןהחיהקודם.

אברהם )או"ח סימן תע"ה סק"ד( ,דמהכא מוכח ,דבמצה ומרור בעינן

ח(גמ' ,שם .הקשה הכרתי )סימן סב סק"ה( ,היאך נקט רבא דאיסור טרפה

לכתחילהלבלועהכזיתבבתאחת.ועייןבמנחתחינוך)מצוהעג(.

ואיסורחלבחליםבבתאחת,הארבייוחנןלקמיהאמרחייבשתיםמשום

יד(תוס'ד"החלקומבחוץ,בתוה"ד,ואיןנראהדאםכןמאיקשיאליהלריש

טריפהומשוםאברמןהחי,בסתמא,ולאהעמידבשתלשאברונטרפהבו,

לקישהיכימשכחתלהדמיחייבוכיאינויכוללבלועכזיתבבתאחת.תירץ

ומשמעדאייריאףאםנטרפהמחיים.,

בחידושיהחתםסופר,דכונתהגמ'להקשות,היאךמחייבינןליהמלקות,הא

ט(גמ' ,איתמר נמי וכו' אכל חלב מן החי מן הטרפה חייב שלש .הקשה

אין אנו יודעים את הנעשה בתוך פיו ,ומי יעיד לנו שבלעו בבת אחת.

בחידושי הרמב"ן ,אמאי האוכל חלב בלבד הוי כאוכל אבר מן החי ,הרי

ובשלמאאםכןהואדרךהבריות,שפיראיכאלחייבו,אבלמאחרואיןהיא

לכאורהאינואבראלאבשר מןהחי.ומבוארלעיל )קב(:דלרבייוחנןאיסור

דרכםאמאימחייבינןליה),ומהשכתברש"יבד"ההיכי דאיאפשרללעוס,

טרפה ובשר מן החי ילפינן מקרא חדא ,ויש לחייבו אחת .ותירץ ,דמיירי

לאודוקא(.ומתרצתהגמ',דאייריבגרומיתאזעירתאדדרךאכילתובכך.

בתלש את הכליה ואכלה ,דהוי אבר ויש בה חלב הכליות .ובחידושי

טו(בא"ד,הכינמיאפילובלעןבזהאחרזהיתחייבלרישלקישדאזילבתר

הרשב"א הקשה,דאכלחלבלבדמשמע.וברמב"ם )פ"הממאכלותאסורות

אכילת מעיו כיון שיש כזית בבת אחת במעיו .בחידושי החתם סופר תירץ

ה"ב( כתב ,דאף האוכל חלב הוי באיסור אבר מן החי ,דאבר הוי אף דבר

שיטתרש"י,דאכילתמעייםהיינוירידתהאוכלמחללהפה,דהכינמימצינו

שאין בו גידים ועצמות כגוןלשון וביצים .ובראב"ד )שם( כתב ,דהכא חייב

לענין אכילת נבלת עוף טהור ,דפשיטא שאינו מטמא במעיים משום דהוי

משוםבשרמןהחי.ועייןבחידושיהחתםסופר].וכןמהשהבאנולעילקב:

טומאהבלועה.

אותכה[.

טז(גמ',הרינהנהגרונובכזית .כתבבשו"תפניםמאירות )חלקב'סימןכז(,

י(גמ',מידידהוהאחלבוכו'.הקשהבחידושיהגרע"א,הריאףאיסורנבלה

דמלשוןהרא"שבברכות )פ"בסימןו'(מבואר,דלעניןחיובברכתהמזוןאף

חלעלחלב,ומצינולעיל )קא(.דהאוכלגידשלנבלהאיןחייבאלאאחת,

רבייוחנןמודהדבעינןשיבלעויהנואףמעיוכיוןשנאמר)דבריםפ"חפ"י(

משוםדאיסורנבלהלאחלעלגיד.ותירץ,דאפשרדאיסורנבלהעלאיסור

"ואכלתושבעת",והנאתגרונואינהמשביעה.ועייןבמנחתחינוך)שיג(.

חלבהוימוסיף,דמוסיףאיסורלגבוה,אבלאיסורנבלהעלגידאינומוסיף,

יז(רש"י ד"ה הרי נהנה ,בתוה"ד ,והא דרב אסי פליגא אדרב דימי ורבין

דהא בלאו הכי אסור לגבוה ,אבל אליבא דרבי יוחנן הכא דסובר דלא

דאמרי לעיל משמיה דרבי יוחנן חלקו בחוץ פטור .אבל בחידושי הרמב"ן

אמרינןמוסיף,עלכרחךהאדחלאיסורנבלהעלחלבהיינומגזירתהכתוב,

כתב,דישלפרשדמייריבבשרמןהחי ,והואהדיןלשאראיסוריםשבתורה

ולכך חל אף על איסור אבר מן החי] .אמנם ברש"י ד"ה התורה ,משמע

שישבהםשיעוראכילהבכזית,אבללאבאברמןהחימשוםדחידושהוא

דאיסור טרפה חייל על איסור אבר ,משום מיגו דחל על חלב .וכן מבואר

וכברייתובעינן.וכןכתבהמהרש"א.

להדיאבתוס'ד"הדאיסור,ואםכןלכאורהישליישב,דבאוכלגידשלנבלה

יח(גמ',בעאמיניהרביאלעזרמרביאסיחציזיתוכו'.כתבוהתוס'ישנים

ליכאחלב,וממילאלאשייךמיגו,ולפיזהלכאורהמבוארנמימדועלעיל

ביומא )פא (.ד"ה זר ,דאם ידע שהוא הכזית שבלע והקיא פטור ,כיון דהוי

לענין אכל אבר מן החי מן הטרפה ,באוקימתא הג' דנטרפה לאחר מכאן,

מאוסואיןרגילותלאכלו.אבלבתוס'במנחות )סט(.ד"הדבלע מבואר,דאף

ופליגיאםאיסורטרפהחיילעלאבר,לאאוקמההגמ'כדהכאדנחלקואם

אםיודע,חייב,כיוןדמישאינויודעהיהאוכלו.

חל איסור טרפה כדחייל אחלב ,או דחלב הותר מכללו ,כיון דהתם ליכא

יט(גמ',רבאסיגמריהאיעקרליהואתארביאלעזרלאדכוריה.פירשרש"י

חלבולאשייךמיגו).אמנםיעוייןבהגהותעוזוהדר )אותא'(הביאומכתב

בד"הרבאסי,דאףרביאלעזרסוברבדעתרבייוחנןדחייבבב'חצאיזיתים.

ידשגרסכןאףלעיל([.

והקשה המהרש"א ,דלעיל משמע דאף דרבי אליעזר פליג וסובר דמחוסר
קריבהלאוכמחוסרמעשה,מכלמקוםמודהלרבדימיורבין,שנקטובדעת

דףקגע"ב

רבייוחנןדכזיתאברשחילקובחוץפטור.ותירץבחידושיהחתםסופר,דאף

יא(רש"י ד"ה מהו ,מי מיצטרפי לחיוביה ככל שאר איסורים דקיימא לן

דכתב רש"י בד"ה הרי נהנה וכו' דרב אסי מיירי אף באבר מן החי ,היינו

דמצטרפי שיעורייהו לחצאין בתוך כדי אכילת פרס וכו' .הקשה המנחת

דוקאבבלעחציזיתאחר,אבללמסקנאדמייריבבלעאותוחציזיתשהקיא,

חינוך )מצוה קס"א אות טו( ,מהא דאיתא בזבחים )ע ,(.לענין נבלת עוף

מייריבשאראיסורים.

טהור ,דלולי ההלכה של כדי אכילת פרס ,היה מצטרף אף לזמן מרובה,



והכא משמע להיפך ,דלולי ההלכה של כדי אכילת פרס בעינן למיכל בבת

פרקכלהבשר

אחתממש.ובשו"תחתםסופר )אורחחייםסימןקמא(נקט,דהואמחלוקת
הסוגיות.

כ(מתני' ,כל הבשר אסור לבשל בחלב .כתבו בחידושי הרשב"א והמאירי,

יב(בא"ד ,אודלמאכיוןדחידושהואדהאגידיןועצמותדעלמאלאמיחייב

ד"אסור לבשל" דמתניתין כולל אף איסור אכילה ,ונקיט בישול משום דכן

ו

מסכת חולין דף קג– דף קד
ט תשרי – י תשרי התשע"ב

הואלשוןהתורה,דכתבה"לאתבשל"אףלעניןאיסוראכילה.

הרא"ש )פרק ח' אות נא( כתב ,דתנא קמא לא מיירי בעוף .וצריך ביאור

כא(תוס' ד"ה כל הבשר וכו' ,בתוה"ד ,ואשמעינן דחייל איסור בשר בחלב

לדבריו ,מני רבנן דפליגי על רבי עקיבא) .ש.פ (.וברש"י לעיל )קג (:ד"ה כל

אאיסורמוקדשין,הקשהבחידושיהגרע"א,האאיןאיסורחלעלאיסורוהוי

כתב ,דפליגי לקמן בעוף אי מדאורייתא או מדרבנן ,ולכאורה משמע דסבר

כחלבבחלבלקמן)קיג.(:

כתוס' דלתנא קמא עוף אסור מדאורייתא ,אמנם אפשר לפרש שכוונתו

כב(מתני' ,ואסור להעלות עם הגבינה על השולחן .הקשה הרש"ש ,אמאי

לפלוגתאדרביוסףורבאשיהכא[.

אייראמתניתיןבגבינהולאבחלבשפתחהבו.ותירץ,דאפשרדשרילהניח

ו(גמ',מהןמדבריתורהמהןמדבריסופרים .כתבהרמב"ם )פ"טממאכלות

חלבעלהשלחןעםבשר,כיוןשהחלבנוזלואיןנאכלאלאבכלי,ולכךאין

אסורות ה"ד( ,דבשר חיה ועוף אסורים מדרבנן לפיכך מותרים בבישול

חשששיגעבבשר.ועייןבמלאכתשלמה.

ובהנאה .וכתב הלחם משנה )שם( ,דהטעם משום דרבנן גזרו על אכילה

כג(רש"י ד"ה ואסור להעלות ,דילמא אתי למיכלינהו כי הדדי דקא נגעי

שהאדםמתאוהלה,ולאעלבישול,וכןהנאהאינהתאוהכאכילה.והקשה

ובלעימהדדי.כתבהמהר"ם ,דהוקשהלרש"י,דאףאםיאכלםיחדיואיןזה

המגידמשנה)שם(,דהכאמבוארדכלהבשרדמתניתיןהיינוביןדבהמהבין

אלאאיסורדרבנן,כיוןדמדאורייתאאסרינןדוקאבדרךבישול,ואםכןהוי

דחיה ועוף ,ותנן להדיא דאסור לבשלו .וכתב ,דהרמב"ם יפרש דלבשל

גזירהלגזירה,לכךפירשדהחששהואשיאכלםבאופןשיבלעווהיינושיעלם

דמתניתיןהיינולאכול,והתנאנקטלישנאדקראדכתיב"לאתבשל".ובב"ח

באילפסרותח.וביארהמהר"םשיף,דמהשכתברש"יבסוףדבריו",אףעל

)יו"דסימןפ"זאותב'(כתבלהוכיח,מדבריהרשב"א במתניתין)קג](:הובא

גבשמותרלאכולבשראחרגבינה",כונתולבאראמאיהעלה בשרוגבינה

שםאותכא[,דלבשלדמתניתיןהיינובישולכפשוטו,אלאדכוללאףאכילה

יחדיו.

כלישנאדקרא,דפליגעלהרמב"ם.
ז(גמ' ,אכילה גופה גזירה ואנן נגזור העלאה אטו אכילה .כתב בחידושי

דףקדע"א

הרמב"ן,דרביוסףסברדלאגזרינןגזירהלגזירה.ומכחזההוכיח,דמתניתין

א(תוס' ד"ה הנודר וכו' ,בתוה"ד ,ובפ' הנודר מן הירק דבבשר דגים נמי

סברה שבשר עוף בחלב אסור מן התורה ,אבל רב אשי סבר דיש פעמים

מימלךוכו'.כתבהר"ןבנדרים )כד(:ד"הומסתברא ,דבבשרחגביםודאילא

שגזרוגזירהלגזירה,כמבוארבתוס'ד"הומנא.ועייןבחידושיהרשב"א.

נמלך השליח .אבל הריטב"א )שם( כתב ,דאף בחגבים צריך לאוקמי במאן

ח(תוס' ד"ה חלת חוצה לארץ וכו' ,בתוה"ד ,וכן לדידן שרחוקין מארץ

דכאיבליהעיניה.

ישראלאיןצריךשתיחלותאלאאחתוכו'ונותנהלכהןקטןואכיללהוכו'.

ב(תוס'ד"ההאעוףוכו',הכינמיהוימצילמנקטחיה.כתבהתוס'הרא"ש,

כתב המנחת חינוך )מצוה קפ אות ב'( ,דזרע של קטן אינו מטמא דוקא

דהואהדיןדהוהמצילדייקדאףחיהאסורהמדאורייתאודלאכרביעקיבא,

בפחות מבן תשע שנים ויום אחד .אמנם הביא שהמגן אברהם )הל' פסח

ומה שהזכירה הגמ' בשר עוף ,משום דאינו מצוי ,ועוד דהגמ' מדייקת

סימןתנזסק"ז(כתב,דקטןאםראהקריטמא.

מהסיפא דמתניתין כרבי עקיבא ,והאי דיוקא שייך דוקא בעוף דהוא דבר

ט(בא"ד ,ונראה דדוקא חלת חוצה לארץ לפי שאין לה שיעור ודבר מועט

שהשליח נמלך עליו ,אבל על חיה אין צריך להימלך ,ואף לרבנן הנודר

הוא,קאמרדיכולליתנהלכהןקטןוכו'.הקשההמלאהרועים,אמאיאיןלה

בבשראסורבחיה.ועייןבתוס'לקמן)עמודב'(ד"העוף.

שיעור ,האאף בסמוכין בעינן ב' חלות ובחלה שניהצריך שיעור ,וכל שכן

ג(בא"ד ,ונראה דהא דסלקא דעתין שהוא דאורייתא משום דסמיך אסיפא

הכא דאינה אלא אחת .ותירץ ,דדוקא בסמוכין בעינן שיעור כיון דנראית

וכו'.הקשההמהר"ם,אםכןאינומובןאיךתירוצודרבאשימיישבדיוקזה.

כחלתארץישראל,ואתולמיטעישאףבחלתארץישראללאבעינןשיעור.

ובחידושי הרמב"ן והרשב"א כתב ,כפירוש שדחו תוס' ,דדיוק הגמ' מלשון

עוד כתב ,דאף חלת ארץ ישראל אינה צריכה שיעור מדאורייתא אלא

"כל הבשר" דמשמע שדין הבשר שוה ,בשר עוף כבשר בהמה .ובחידושי

מדרבנן ,ומשום הכי ליכא למיגזר בחלת חוצה לארץ שיעור ,דהוי גזירה

הגרע"אביאר,לדעתהרמב"ם)פ"טממאכלותאסורותה"ד(]מובאבאותו[,

לגזירה.

דבשר חיה ועוף דאסור מדרבנן באכילה מותר בבישול ,אם כן דיוק הגמ'
דמהא דמתניתין אסרה לבשלו ,מוכח דאיסור אכילתו מן התורה ,דדוקא

דףקדע"ב

באיסוראכילהדרבנן,מותרבבישול.

י(גמ',אמרליהאבייבשלמאוכו'אבלהכאאישריתוכו'אתילאסוקיבשר

ד(בסוה"ד ,דאפילו רבי עקיבא מודה דלא מיתסר בבשר עוף מדאורייתא.

בחלב וגבינה ומיכל בשר בחלב דאורייתא .ופירש רש"י ,ד"ה אבל הכא,

אבל הר"ן בנדרים )נד (.ד"ה אמר אביי ,ובחידושי הרשב"א )שם( כתבו,

איכא למגזרהעלאתו אטו העלאת ואכילת בשר בהמה וכו' דכימסיק להו

דדוקאבדלועיןרביעקיבאאוסרמספקולכךלאלקי,אבלבשרעוףמחייב

היינואכילה.ועלכןביארהמהרש"אארש"יד"הבשלמאאי,מהשכתבשם

מלקותבתורתודאי.ובחידושיהגרע"א הקשה,דאףלשיטתהתוס'דבבשר

בסוה"ד ,ולא אטו דבהמה וכו' .דאטו בהמה היינו אטו העלאה דבהמה.

עוףלאלקיליכאראיהמהתם,כיוןדהאדלאלקי,היינומשוםשהואספק,

אמנםהרמב"ם )פ"טממאכלותאסורותה"כ(כתב,אסורלהעלותהעוףעל

כמבוארבר"ןבנדרים )נד(.ד"האמר,אבללעולםאיכאלמימרדכלהבשר

השלחן עם הגבינה כו' משום הרגל עבירה שמא יאכל זה עם זה וכו'.

משמעותושכלהבשרשוה.

והקשההלחםמשנה האלפימהשפירשרש"י,איןלגזורהעלאהדעוףאטו

ה(]גמ',בבשרבחלבכרבנן .כתבוהתוס'לקמן )קיג(.ד"הבשר,דתנאקמא

אכילתו,אלאאטוהעלאהואכילהדבהמה.הלכךכתבדהרמב"םלאפירש

דמתניתיןהתםסוברדבשרעוףאסורמדאורייתא,ופליגארביעקיבא,אבל

הגמ' כרש"י ,אלא דלא דמי לחלה משום דהתם לא גזרינן חוץ לארץ אטו

ז

מסכת חולין דף קד– דף קה
י תשרי – יא תשרי התשע"ב
בארץ ,משום דהוו שני מקומות ,אבל בחד מקום גזרינן ,דהיינו עוף וגבינה

וכדפירשאביילעיל.

אטוהעלאהדבשרבהמה.ואיןהכינמישהגמ'היתהיכולהלומר,העלאה

יז(מתני',שם.הקשההתפארתיעקב,אמאילעיל)קג(:סתמהמתניתיןדאין

דעוףאטואכילתו,ואכילתואטואכילתבהמה,אלאדחדאמנייהונקט.והא

להעלות עוף עם גבינה על השולחן ,והכא נקטה לפלוגתא .ותירץ ,דלעיל

דנקטהרמב"םלגזרהדשמאיאכל,להודיענודלאודוקאנקטגמראהעלאה

מיירי לענין העלאת העוף והגבינה ביחד ,דבהא לכולי עלמא איכא גזירה

אטוהעלאהדבהמה.

משום שמא יעלם באיפלס רותח ואיכא בישול ,והיינו אף בשולחן שמסדר

יא(]גמ' ,מתקיף לה רב ששת וכו' .פירש רש"י ד"ה מתקיף לה ,דהקושיא,

עליו,אבלהכאמייריכשמעלהעלהשולחןבזהאחרזה,דביתשמאיובית

דסוףסוףהוויגזירהלגזירה.אמנםלדעתהרמב"ם שהבאנובאותהקודמת,

הלל פליגי חישינן שיניחם זה על גב זה ואיכא בישול ,אי לאו ,ולכך נקטה

יש לפרש ,דאף דבמקום אחד גזרינן ,היינו כגון העלאה אטו אכילה ,אבל

מתניתיןשלחןשאוכליםעליוולאשולחןשמסדריםעליו.

העלאהאטובישולהוויעניןאחרוכמקוםאחר[.

יח(גמ' ,כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם .ביאר בחידושי

יב(גמ' ,אלא חוצה לארץ משום דליכא למיגזר הוא .כתב היעב"ץ ,דזהו

החתםסופר,דזכותזושאומרדברבשםאמרו,עושהאותוראוילגלגלזכות

משום דאין מוציאין תרומה מארץ ישראל לחוצה לארץ ,ופירות שיצאו

אחרתעלידושאםיגיעעתהגאולה,תתגלגלאותהגאולהעלידו.

פטוריןלרביעקיבאבחלה)פ"במ"א(.

יט(גמ' ,שם .כתב המגן אברהם )אורח חיים סימן קנו סק"ב( ,דכל שאינו

יג(גמ' ,סוף סוף כלי שני הוא וכו' .הקשה הריטב"א ,הרי לענין בליעת

אומרדברבשםאמרועוברבלאו.וכתבבשו"תנודעביהודה)תנינאאורח

איסורים כלי שני בולע ופולט ,ואם כן הוא מבשל .ותירץ ,דאף שלענין

חיים סימן ח'( ,דמקורו במדרש תנחומא )במדבר פסקא כ"ב( ,דאיכא לאו

בליעהסגיבחוםשלכלישני,אבלבשביללהיחשבבישול בעינןדוקאכלי

ד"אל תגזול דל" .ובמצפה איתן בשבועות )יט (.כתב ,דהווי לאו דאורייתא

ראשון ,וכן הדין לענין איסורי שבת ,חשיב בישול דוקא אם בישל בכלי

שלהשגתגבול.והקשהבשו"תמחנהחיים )תליתאהאורחחייםסימןיא(,

ראשון.

דבסוגייןמשמעדהויחסרוןמעלהבעלמאואינואיסור.ותירץ,דאלאועובר

יד(גמ' ,וכלי שני אינו מבשל .כתב הים של שלמה )פרק ח' סימן עא(,

דוקא אי עביד כעין גזילה ,דמתהדר בה כשלו ,אבל בסוגיין מיירי בגוונא

דבדבר גוש כגון חתיכת בשר או דג ,אם היד סולדת בו אף לאחר

שלאהזכירשמושלבעלהשמועה.

שהעבירוהולכלישניהויראשון.וביארהש"ך )יורהדעהסק"הסק"ח(,על

כ(תוס'ד"העוףוגבינהוכו',בתוה"ד,וברייתאנקטעוףתחילהדאפילועוף

פי מה שכתבו תוס' בשבת )מ (:ד"ה ושמע ,דהטעם לחלק בין כלי ראשון

תחילה נאכל באפיקורן .בחידושי הרמב"ן הביא מהרמב"ם )פ"ט ממאכלות

לכלישני,משוםדדפנותכלישניהםצוננותומצננותמהשבתוכן,אבלדבר

אסורותהכ"ח(,דאףאחראכילתעוףישלהמתיןו'שעות,וביאר,דהרמב"ם

גוש שעומד בפני עצמו ואינו נשען על הדפנות נשאר כלי ראשון .אבל היד

למד ]מכח קושיית התוס'[ ,דהא דנקט אגרא עוף תחילה ,לאו דוקא ,אלא

אברהם )שם סימן צד סק"ז( כתב בשם המנחת יעקב )כלל סא( ,דגוש אינו

איהו נמי מיירי באוכל גבינה תחילה ,ובהאי גוונא יש לחלק בין אי אוכל

מבשל אלא רק מפליט ומבליע ,ולכך שרי בשבת ,והוכיח מסוגיין ,דהגמ'

אחרכךעוףאובשרבהמה,וכמושחילקהרמב"ם)שםהלכהכז(.וכןפסק

מקשהדהויכלישני,והריבשרהויגושוחזינןדאינומבשל.ועייןבחידושי

השולחןערוך)יורהדעהסימןפטסק"אב'(.

החתםסופר.

כא(בסוה"ד,ור"תמפרשטעמאדאגראדעוףאינונדבקוכו'.והקשהבתורת

טו(גמ' ,אלא גזירה שמא יעלה באילפס רותח .העיר הלב אריה ,דלכאורה

חיים ,דהתינח עוף ואחר כך גבינה ,אבל בגבינה ואחר כך עוף אמאי אין

השתאלאבעינןלמימרדהגזירהאטואכילה,אלאאטוהעלאתבשרבהמה

צריךנטילתידיםהריהגבינהנדבקת,וכדאמרההגמ'הנימיליבליליאוכו'

באילפסרותח,דהויבישול],וכןביאר המאירי להדיא[.אמנםהעירדאםכן

לענין גבינה ואחר כך בשר .וכתב ,דצריך לומר בדוחק ,דהא דקתני עוף

היה לגמ' למנקט לשון אלא .וביאר ,דבאמת אביי לא נייד מעיקר דבריו,

וגבינהנאכליןבאפיקורן,היינועוףוגבינהדוקאולאגבינהועוף.

דהרי לא שייך למיגזר כלל אטו בישול ,כיון דאם מעלה בשר וחלב על

כב(גמ' ,הני מילי בליליא אבל ביממא הא חזינא .כתב הריטב"א ,דיש

השולחן הוא מעלה בכלים מיוחדים ,ואין סברא שיערבם באילפס רותח,

אומריםדאףבמקוםשישנרותרביםאיןצריךנטילהשהרירואהאתידיו,

אלא הגזירה היא שמא יעלה כל אחד בפני עצמו באילפס ראשון ויבוא

אךראוילהחמירלהצריךנטילה.וכןפסקהש"ך)יורהדעהסימןפטסק"ט(.

לאכלם יחד בזמן שהם רותחים מחום כלי הראשון שנוגע אהדדי ,ואם כן
עיקר הגזירההוי משום אכילה.ומה שכתב רש"י בד"ה גזירה דהוי בישול,

דףקהע"א

כונתודבהכייתחייבעלאכילהמןהתורהמשוםדהוידרךבישול.

א(רש"יד"הוהואהדין,דתרוייהובעינן.וכןכתבוהתוס'בד"המקנח.וכתב

טז(מתני',העוףעולהעםהגבינהעלהשולחןואינונאכלעםהגבינהוכו'.

המהרש"א ,דמה שלא פירשה הגמ' דבית שמאי ובית הלל אמרו דדי או

כתב הראש יוסף ,דאליבא דרב יוסף לעיל )בעמוד א'( דאין גוזרים גזירה

בקינוחאובהדחה,אתישפירלדבריהתוס'בד"האילימאוכו',כיוןדהדחה

לגזירה,ישלבארפלוגתתביתשמאיוביתהלל,דביתשמאיסברידאיסור

עדיףעלקינוח,ואםהיהדיבאחדמהםהיהלביתהלללומרשקינוחמועיל

אכילתעוףבחלבהואמדרבנן,ועולהעלהשולחןמשוםדאיןגוזריםגזירה

דהוי חידוש טפי ,ואמאי הזכירו הדחה ,אבל לפירוש רש"י דאיכא למימר

לגזירה ,אבל בית הלל סברי דאסור מן התורה .אבל לדעת אביי ורב אשי

דקינוחעדיףקשה.והמהר"םכתב,דאףלפירושרש"יניחא,כיוןדרש"יסובר

דפליגי ארב יוסף ,איכא למימר דלכולי עלמא איסור אכילת עוף בחלב

דלביתשמאיקינוחעדיףולביתהללהדחהעדיפא,ולכךליכאלמימרדדי

מדרבנן,וביתשמאיסברידאיןגוזריןגזירהלגזירה,וביתהללסברידגזרינן

או בקינוח או בהדחה ,דאם כן לא הוי לבית הלל למימר הדחה דעדיפא

ח

מסכת חולין דף קה
יא תשרי התשע"ב
אלאקינוחוכלשכןהדחה,וכןלביתשמאילאהוילהולמינקטקינוח,אלא

מברכיןעליה,משוםדנפטרבברכתהתורה.

מוכח דתרוייהו בעינן .אמנם בחידושי הרשב"א נקט ,דסגי או בקינוח או

ח(גמ' ,איכא בינייהו קינסא .להלכה הכריע הטור )אורח חיים סימן קפא

בהדחה.

סעיף ב( ,דנוטלים מים אחרונים על גבי קינסא ,ואף דלישנא קמייתא

ב(רש"יד"האסורלאכולגבינה ,משוםדבשרמוציאשומןוהואנדבקבפה

החמירה,ישלהקלבדרבנן.אבלהרמב"ם)פ"ומברכותהט"ז(כתב,דנוטלים

ומאריך בטעמו .אבל הרמב"ם )פ"ט ממאכלות אסורות הכ"ח( כתב ,דטעם

רקעלגביכלימשוםסכנהוחמיראסכנתאמאיסורא.ובשולחןערוך )אורח

האיסור ,מפני חתיכות הבשר הנשארות בין השינים ואינן יוצאות או

חיים סימן קפא סעיף ב( כתב ,דלכתחילה יטול לתוך כלי ובדיעבד על גבי

מתעכלותעדו'שעות.ובטור)יורהדעהסימןפ"טסק"א(הביאב'הטעמים,

עצים.וכתבהלבוש )שם(,דטעםהנטילהבכליהוא,שיהיומכונסיםבמקום

וכתב דאיכא נפקא מינה ,בגוונא שלעס בשר בשיניו לצורך תינוק וחזר

אחדולאיפסעועליהםבניאדם.אמנםבמגןאברהם )שם(כתב,דכשנוטל

והוציאומפיו,דלדעתהרמב"םאסורבאכילתחלב,כיוןשלעסהבשרונכנס

בכלי ליכא רוח רעה .ובביאור הלכה )שם( דן לומר דאיכא נפקא מינה אי

ביןשיניו,אבללרש"י,כיוןשלאאכלהבשראינומשאירטעםושרילאכול

שרי לשופכם מהכלי על גבי קרקע ,דלפי הלבוש אסור ,ולהמגן אברהם

אחריוגבינה.

מותר,אבלמסיקדישלומרדאףלהמגןאברהםכלשהגיעומיםאלולקרקע

ג(גמ' ,בשר שבין השיניים מהו קרי עליה וכו' .הקשה המהר"ם ,לטעם

חלעליהםרוחרעה,כדמשמעברש"יד"הקינסא.

הרמב"ם ]הובא באות הקודמת[ ,מאי מספקא לן לגבי בשר שבין השיניים,
האהיאגופאטעמאדאסורלאכולגבינה.ותירץ,דישלפרששלאשאלרב

דףקהע"ב

אחאמהדינושלאותובשר,אלאהקשההיכאמצינודאיכאחשיבותלבשר

ט(רש"יד"הסולדת,נכוית.הקשההמגןאברהם)אורחחייםסימןקפאאות

הנמצאביןהשיניים,והשיבומקרא.ועייןבמלאהרועים.

ג( ,וכי בשוטה עסקינן שיטול ידיו ברותחים .ולכך פירש ,דסולדת היינו

ד(תוס' ד"ה לסעודתא אחריתא וכו' ,לאו בסעודתאשרגילים לעשות אחת

שכריסושלתינוקנכויתכדאיתאבשבת)מ.(:

שחריתואחתערביתאלאאפילולאלתראםסילקהשולחןובירךמותרדלא

י(בסוה"ד,אםהידסולדתבהןבטלוונשתנומתורתמים.כתבהפרימגדים

פלוגרבנן.אבלהרמב"ם )פ"טממאכלותאסורותהכ"ח(כתב,דישלהמתין

)אורח חיים סימן ק"ס אשל אברהם סק"ח( ,דמשמע מרש"י ,דאף אם אחר

ו'שעות.וכןפסקהשולחןערוך )סימןפ"טסק"א(.וכתבבביאורהגר"א )שם

כך נצטננו פסולים ,כיון שבטלו מתורת מים] .ולדבריו יש ליישב קושיית

סק"ד( ,דהוא משום דמבואר בשבת )י ,(.שזמן סעודה של תלמיד חכם הוא

המגן אברהם )הובא באות הקודמת( ,דמיירי במים צוננים ונדחו מתורת

בשעה שישית .וברמ"א )שם( מביא דעת התוס' דסגי בברכת המזון וסילוק

נטילתידים,משוםדכשהיורותחיםלאיכולהיהליטולידיו,ולישנאבתרא

השולחן ומוסיף דמהנהג הפשוט להמתין שעה .ובביאור הגר"א )שם סק"י(

דהמיםכשריםסברהדליכאדחיה[אמנםהמשנהברורה)שםס"קכ"ז(כתב,

כתב,שישמקורלשיטהזובזוהר)משפטיםקכהא'(,ולמעשהמסייםהרמ"א

דאםנצטננומותרים,ועייןבשערהציון)שםאותלח(מקורו.

דהמנהג הנכון להמתין ו' שעות .ובים של שלמה )פ"ח סימן ט'( כתב ,דאף

יא(גמ',ואיכאדמתנילהאסיפאוכו'.כתבהשולחןערוך )סימןקססעיףו

למנהגדו'שעותבעינןשיסלקשולחנוויברךאבלבלאוהכיאפילוכלהיום

וסימןקפאסעיףג(,דהלכהכלישנאבתראדמיםשהידסולדתבהםכשרים

כולואסור.

למיםראשונים,ולמיםאחרוניםרקידסולדתאסור,אבלחמיםשרי.מיהו

ה(בא"ד ,שם .ביאר החוסן ישועות ,דתוס' סברי דאם אוכל סעודה אחר

במשנהברורה)סימןקססקכ"ז(הביאדעתהיםשלשלמה)פרקח'סימןיא(,

סעודהשריכיוןדלאשכיחא,ולאגזוררבנןבהא.

כלישנא קמא דמים שהיד סולדת בהם פסולים למים ראשונים ,ולענין מים

ו(גמ' ,דאילו אבא הוה סייר נכסיה תרי זימני ביומא וכו' .כתב הים של

אחרוניםהביאהמשנהברורה)סימןקפאסק"ז(דבריהיםשלשלמה,דבעי

שלמה )פרק ח' סימן ט'( ,דבא ללמדנו דצריך האדם לשמור ממונו מכל

דוקאצונן.

הפסדכדישלאיצטרךלבריות .וביאר במכתבמאליהו)חלקא'עמוד,(200

יב(תוס'ד"הלאשנווכו',אומררבינושמואלדמייריבשניהםשלבשראו

ששמואלחששלהרבותבהשתדלותטבעית,משוםדעלידיכךעלוללטעות

שניהםשלגבינהוכו'ואיןנראהלרבינותםוכו'.השולחןערוך )יורהדעה

שמעשיו הם מועילים ,ולכך אמר שהוא כחומץ בן יין ,כיון שאביו מחמת

סימןפטסעיףג(פסק,כרבינותם,דאחרתבשילשלבשרשרילאכולגבינה

גודל בטחונו בה' לא חשש לכך אף שהרבה במעשים טבעיים .ובשם עולם

מיד,כיוןדליכאבשרבעין,ובלבדשיטולידיוביניהם,וביןתבשילשלבשר

)ח"א פי"א( כתב ,דנכסים דהכא היינו נכסים רוחניים ,שכדי לשמרן צריך

לתבשיל של גבינה אין צריך אפילו נטילת ידיים .אבל הרמ"א )שם( לפי

לעשותחשבוןהנפשובכךימצאמהצריךלתקן.ואמרשמואלשהואחומץ

ביאורהגר"א )שםס"קטו(כתב,דהמנהגלהחמירבזהכדעתרבינושמואל,

בןיין,שעושהחשבוןהנפשרקפעםאחתביום,ולאכאבוה .ועייןשםאיך

להמתיןאףביןתבשילשלבשרלגבינהשלאחריו,דהואילוהתבשילנתבשל

שביארלפיזההמשךדבריהגמ'.

עםהבשרוקיבלממנוטעםדינוכבשרעצמו.והוסיף,דהיינודוקאאםרוצה

ז(תוס'ד"המיםראשוניםוכו',בתוה"ד ,ומכאןכתברבינויהודהוכו'שאין

לאכול גבינה ממש,אבלתבשילגבינה אחר תבשיל בשר שרי .ומכל מקום

לברךעלקריאתשמעשלפנימטתואשרקדשנווכו'.והיינומשוםדקריאת

כתב החכמת אדם )כלל מ' סעיף יג( ,דעתה נהגו להחמיר אף בתבשיל של

שמעענינהמשוםלהגןמפניהמזיקים.אבלהמגןאברהם )סימןרלטסק"ב(

גבינהאחרתבשילשלבשר.וכןכתבהגרע"אבגליוןהשו"ע)שם(.

כתב,דתקנתקריאת שמעעלמיטתואינהמשוםשמירה,אלאשתקנולומר

יג(גמ' ,מפני מה אמרו מים אחרונים חובה שמלח סדומית יש שמסמא את

דברי תורה קודם השינה ,וכתב הפרי מגדים )במשבצות זהב שם( ,דאין

העיניים.כתבוהתוס'לעיל )עמודא'(בד"המיםראשונים ,דאנושאיןמלח

ט

מסכת חולין דף קה – דף קו
יא תשרי – יב תשרי התשע"ב
סדומית מצוי בינינו אין נוהגים במים אחרונים .וקרא ד"והתקדשתם"

דףקוע"א

בברכות)נג(:הויאסמכתאבעלמא.אבלבחידושיהרמב"ןכתב,דהגמ'ידעה

א(רש"י ד"ה חדא מהני ,בסוה"ד ,בשר חזיר חמור מנבילה דאית ביה תרי

שמיםאחרוניםמצוהמהאיקרא,אלאששאלהאמאימיםאחרוניםחובה

איסורי.כתבהראשיוסף ,דאףדאיןאיסורחלעלאיסורואיןאיסורנבילה

יותרממיםראשונים ותירצהמשוםמלחסדומית.וכןכתב הרא"שבברכות

חל על איסור טמאה ,היינו דוקא לענין מלקות ,אבל אכתי חשיב שעבר ב'

)פרק ח סימן ו'( .עוד כתב הרמב"ן ,דיש אומרים דקרא דהתם מיירי במי

איסורים,לעניןלקוברוביןרשעיםגמוריםכמבוארביבמות)לג.(:

שידיומזוהמותבדברלח,אבלהכאעסקינןבמישידיונקיות.

ב(רש"יד"האיןנוטליןוכו' ,מיםהראשוניםופליגאדלעיל.אבלתוס'ד"ה

יד(גמ',שם.כתבהרמב"ם)פ"ומברכותה"ג(,דאףכשלאאכלמלחסדומית

חמיוכו'כתבו,דחזקיהלאפליגאלאסברכלישנאקמאדרבייצחקבריוסף

אלאמלחאחרחיישינןלה.וביארהכסףמשנה )שם(דהוכיחכןמהאדהנך

לעיל)קה,(:דהברייתאמיירידאיןהידסולדת,ואילואיהומייריבידסולדת,

אמוראי דבבל חששו לכך אף דמלח סדומית הוא בארץ ישראל .וכן כתב

ורבייוחנןסברכלישנאבתראדאףבידסולדתשריליטולידיים.וכתבהים

המשנהברורה)סימןקפאסק"אועייןסקכ"ב(.

של שלמה )אות יא( ,דרש"י מיאן לפרד כן משום דרבי יוחנן הביא שכל

טו(גמ' ,האי דלא משו מיא בתראי על ארעא משום זוהמא .בשו"ת החכם

גדולי גליל נהגו ליטול בחמין כדבריו ,ותמוה לומר שנהגו ליטול ברותחין

צבי )סימן נה( הוכיח ,דאף מים אמצעיים אין נוטלים אלא לתוך כלי ,כיון

וליכוות ,אלא על כרחך מיירי כשנטלו בחמין שאין היד סולדת ואיכא

דאם אפשר לנוטלם על גבי קרקע ,היאך סבר אביי למימר דהטעם שלא

פלוגתא].ועייןמהשכתבנולעיל)קה(:אותב'[.

ליטול מים אחרונים הוא משום זוהמא ,הרי מים אמצעיים אף שיש בהם

ג(רש"יד"הדכוליעלמאאסור,בסוה"ד,והניגריעימחמיהאורשלאהיתה

זוהמא נוטלים על גבי קרקע ,אלא מוכח דאף אותם אין נוטלים על גבי

להןשעתהכושר.בביאורהגר"א )אורחחייםסימןקססי"ג(הקשה,דלקמן

קרקע ,והיינו משום דאף בהם יש רוח רעה ,כמו במים אחרונים .וכן כתב

כתב רש"י בד"ה ונפסלו ,דחמי טבריה אינם ראויים לשתיית בהמה שהם

הברכייוסף)יורהדעהסימןסקי"טפ"ט(.

סרוחים.וברבינויונהבברכות )מ:מדפיהרי"ף(כתב,דהאיסורבחמיטבריה

טז(גמ',שראדעניותא.מבוארבפסחים )קיא(:דשמונבל.וכתבהערוך )ערך

מחמתשהםמריםביותר.

נבל( ,דהיינו משום שמי שמנבל ומזלזל בפת ומשליך הפירורים לארץ

ד(תוס' ד"ה דפסקינה וכו' ,והא דאמרינן וכו' דרביעית דמקוה בטל בטלוה

ונדרסיםברגליבניאדם,משתררעליושרהעניותששמונבל.

היינו לענין מחטין וצינורות אבל שרי להטביל בהן ידיו .כתב המהר"ם,

יז(גמ',ווידאפקיהההואגבראמביתיה.התפארתיעקב ,ביארלהאימעשה

דלדבריהם,מהשאמררבייוחנןדטובלבהםכלגופו,איןהכונהשטובלכל

על פי המבואר בשבת )קנו ,(.דמזונות אינם תלוים בזכויות האדם אלא

גופו בבת בירתא ,דהא ליכא בה מ' סאה ,אלא כונתו שטובל כל גופו אם

במזלו ,ואותו אדם נולד תחת מזל ששולט בו שר העניות ,אלא לפי שהיה

היהבהםשיעורמקוה,ולאפניוידיוורגליו,אםיששםשיעורטבילתידים

זהיר באוכלים לא היה יכול לשלוט בו ,כיון שאין לו שליטה אלא על מי

דהיינורביעית.

שמבזהאוכלים.והיהמחזראחריו,כיווןשכלשרחיותובמהשעושהרצון

ה(גמ',שנפסלומשתייתבהמה.כתבהביתיוסף )אורחחייםסימןקססק"ז(

בוראו,ולכךצווחלבסוףשהוציאומביתווהפסיקוחיותו.

בשם רבינו יונה בברכות )מ :מדפי הרי"ף( ,דמאי דתלי בנפסלו משתיית

יח(גמ',האידלאשתיאופיאוכו'משוםדקשילכרסם.כתבהשל"ה )בשער

בהמה,כיוןדבנפסלומשתייתאדםעדייןיכוללשתותםבשעתהדחק,ודוקא

האותיות בענין קדושת האכילה אות ס'( ,דהאי אופיא היינו מה שמעלה

בנפסלו משתיית בהמה אין יכול לשתותם אף בשעת הדחק .ובב"ח )שם(

החביתכשהואתוסס,אבלאותואופיאשנעשהכששופךמשקהבכלידינו

הוסיף,דכיווןשנמאסואףמשתייתבהמה,נעשושופכין.

כמשקה,ומכלמקוםנכוןליזהראףבזהכיחמיראסכנתאמאיסורא.

ו(גמ',מפניסרךתרומה.כתברבינויונהבברכות)מא.מדפיהרי"ף(,דתיקנו

יט(גמ' ,אמרה להו מאי איעביד לכו דלא מקנח לכו בחספא .ביאר

דוקאבפת,משוםדרובתרומהדאורייתאהיאבפתאובענביםוזיתיםלאחר

המהרש"א)בחידושיאגדות(,דאףדלעילמבוארדהועילכישופהלאסוראת

שעשו מהם יין ושמן ,ולא בשאר פירות כמבואר בקרא )דברים פי"ח פ"ד(

הספינהעלידילחשוהםביטלו כישופה,מכלמקוםלאידעההמטרוניתא

"ראשית דגנך תירושך ויצהרך" .אמנם דעת הרמב"ם )פ"ב מתרומות ה"א(,

שהם גם אמרו לחש אלא תליא לה משום שהם נזהרו מדברים אלו ,או

דכל הפירות חייבים מדאורייתא בתרומה .וכתב הפרי מגדים )בפתיחה

שראתה שיכולה רק להטיל כישוף על הספינה ,אבל לגופם של רב חסדא

להלכות נטילת ידיים( ,דלרמב"ם צריך לומר ,דרבנן תקנו נטילה דוקא

ורבהלאיכלהלהזיקכיוןשנזהרובדבריםאלו.ובראשיוסףכתב,דאםלא

באכילתקבעשלפתולאבפירותדהווארעי.וכןכתבבחידושיהר"ן.

היונזהריםבדבריםאלו,לאהיויכוליםלהסיראתהכישוף.

ז(גמ',הנוטלידיולפירותאינואלאמגסיהרוח.כתבהמשנהברורה )סימן

כ(רש"יד"השקולאי,נושאימשאותבשכר.כתבהתפארתיעקב ,דפירשכן

קנחסקכ"ב(,דהיינומשוםשמראהעצמומדקדקבמצוותבמקוםשאיןצריך.

משום שאם נשאו בחינם למה היה להם לדון עם המזיק הא שומר חנם

וברמ"א )שם סעיף ה( הוסיף על דברי השולחן ערוך שם ,דהיינו דוקא אם

פטור,אלאהיהלבעלהחביתלדון.

נוטלם דרך חיוב ,אבל בשאין ידיו נקיות מותר .וכתב המשנה ברורה )שם

כא(גמ' ,היכי אעביד כי אותביה באונאי .כתב האור זרוע )הלכות ערובין

סקכ"ה( ,דאף באינו יודע בהם לכלוך שרי ליטול משום כבוד הברכה ,והא

קמז( בשם רבי יהודה החסיד ,דהשדים מאמינים בתורה ומקיימים דברי

דנקט הרמ"א גוונא דאין ידיו נקיות ,לאשמועינן דאף בגונא דמחויב מדינא

חכמים,אלאשקבלואתהתורהעלדעתשאםיזיקלהםאדםאפילובשוגג

ליטול ידיו משום כבוד הברכה ,מכל מקום אין לנוטלם בדרך חיוב אלא

יהיהלהםרשותלהזיקו.

ברחיצהבעלמא.

י

מסכת חולין דף קו– דף קז
יב תשרי – יג תשרי התשע"ב

דףקוע"ב

דנטילת ידים לחולין לא בעיא כונה ,והא דבעי הכא להתנות ,היינו משום

ח(רש"יד"העדהפרק ,העליוןמקוםחיבורהידוהזרוע.כתבהמהר"םשיף,

דחיישינן דמשום שמפסיק הרבה בין האכילה לנטילה לא ישמור ידיו יפה,

דלרש"יזרועהיינוהקנה.

ועלידישיתנהיתןדעתוטפילשמוראתידיובטהרה.

ט(תוס'ד"הוכלדברשחוצץוכו',הקשהוכו'דבתוספתאדמקוואותתניא

יד(תוס'ד"הנוטלאדםוכו',בתוה"ד ,ואומררבינותםדהנימיליכשמתנה

וכו' כל החוצץ בכלים חוצץ בנדה ובגר בשעת טבילה ובחולין אין חוצצין

שחרית.הביתיוסף )אורחחיים סימןקס"דסעיףא(ביארתירוץ רבינותם

והכא קאמר דחוצצין .כתב הבית יוסף )אורח חיים סימן קסא סעיף ב(,

על פי דברי רבינו יונה בברכות )מא :מדפי הרי"ף( ,דאיכא חיוב להסמיך

דבספר התרומה )סימן עט( הביא יש מפרשים ,דהתם מיירי לענין אכילת

סעודה לנטילה דוקא בנוטל ידיו על מנת לאכול מיד ,דיש עליו עתה דין

חולין ,אבל הכא איירינן בנטילה לאכילת חולין שנעשו על טהרת הקודש.

נטילה ,וממילא יש בנטילתו קיום מצוה של נטילת ידיים ,אבל בנוטל ידיו

והקשההביתיוסף,האהכאמשמעדאיירינןבחוליןגרידא.

ומתנהשאיןבדעתולאכולעכשיו,איןבנטילתוקיוםמצוהשלנטילתידיים

י(בסוה"ד ,אבל מיעוט שאינו מקפיד אין לחוש דבטבילה נמי אינו חוצץ.

לאכילה,אלא חשיבששמרידיו בטהרהואיכאפטורמנטילתידייםבשעת

כתב המשנה ברורה )סימן קסא סק"א( ,דלענין נטילת ידיים אף שהוא

האכילה,ולכךלאבעינןלהסמיךסעודהלנטילה.

מדרבנןכלדתקוןרבנןכעיןדאורייתאתקון,ועלכןבדאיכאחציצהעלרוב
הידדהיינועלרובמקוםהנטילה,אסור.

דףקזע"א

יא(תוס' ד"ה אמר רב וכו' ,בתוה"ד ,ולא רצה לפרש וכו' לפי שאינו שוה

א(רש"י ד"ה אין נוטלין וכו' ,בסוה"ד ,טבילה נמי בצינור ליתא שאין כאן

בכל האצבעות כמו באגודל אבל פרק האמצעי שוה בכולם .ביאר הראש

שיעור מקוה .אבל תוס' ד"ה דלא כתבו ,דלא מהני טבילה משום דהוו

יוסף ,דכונתם ,דאם השיעור דעד הפרק היה עד הפרק הראשון ,לא היה

שאובין,שהרינטלםמןהיאורבדלי,וכןכתבהרא"ש )בסימןיג(.וכתבהלב

נוטל את האגודל כלל משום שאורך האגודל אינו מגיע עד הפרק הראשון

אריה ,דרש"י לא פירש כתוס' ,דסבר כדעת הראב"ד )פ"ו מברכות ה"ה(,

של שאר האצבעות .והקשה ,הא כי אמר נמי עד הפרק הב' אין האגודל

דשאוביןכשריםלטבילתידיים,כדמהנולטבילתבעלקרי.

בכלל ,דהרי אינו מתחיל אלא לאחר הפרק הב' של שאר האצבעות .אבל

ב(תוס' ד"ה דלא אתו וכו' ,פירש בהלכות גדולות שמותר להטביל ידיים

ברבינו יונה בברכות )מא :מדפי הרי"ף( מבואר כונה אחרת בדברי התוס',

בתוךהכליוכו'.וקשהלפירושו,דהכאאמראינונוטלממנודלאאתימכח

דכיון שלאגודל אין אלא ב' קשרים ,ממילא הקשר הא' דידיה מכוון כנגד

גברא,משמעדבעינןכחגבראוכו'.אבלהריטב"א כתב,דאףהבה"גמודה

הקשר הא' והב' של שאר האצבעות ,ולכך אי הוי אמר עד פרק א' ,אף

דבעינןכחגבראבנטילה,אלאסברששכשוךהידיםבכליחשיבכחגברא,

שהיהנוטלגםאתהפרקהראשוןשלהאגודל,מכלמקוםלאהיהשיעורם

כיוןשהמיםמתנענעיםעלידיידיו.ובמרדכיבברכות)סימןר(מבואר,דעצם

שוה,דמהאגודללאהיהנשאראלאקשראחדשלאנטולובשארהאצבעות

הכנסתידיולכליחשיבכחגברא.

ב' קשרים ,אבל עתה שנוטל ב' קשרים משאר האצבעות ,וקשר אחד

ג(רש"י ד"ה הא לחד הא לתרי ,לחד רביעית בעינן מתחילה אבל לתרי

מהאגודלנמצאוכולםשוים.

שהיה בו רביעית ונטל הראשון ואחר כך נטל השני וכו' .כתב הטור )אורח

יב(גמ',עדכאןביןלחוליןביןלתרומהלחומראוכו' .כתבהרא"ש )בסימן

חייםסימןקססי"ג(,דהיינודוקאכשבאוליטולכאחד,אלאשהשניהמתין

י"א(,דמשמעדהכיהלכתאדשיעורנטילתידייםלחוליןהואעדהפרקשל

עד שיטול הראשון ,אבל אם בא השני אחר זמן אינו מועיל .ובחידושי

תרומה,והיינומקוםחיבורהאצבעותלכףהיד.אבלהביאשהרי"ףבברכות

הרמב"ן הקשה ,דאם השלים הראשון ליטול את ידיו ,אמאי יצטרפו המים

)מ"א :מדפי הרי"ף( גרס "לחולין עד הפקק" ,ופקק היינו הקשרים שבסוף

שנשפכו לארץ להשלים לרביעית עבור השני .ולכך פירש ,דמיירי הכא

האצבעות במקום חיבורם ליד ,ועד הפרק דתני בברייתא לתרומה וקידוש

שהשנימניחידיותחתידי הראשון,והמיםנשפכיםתחילהעלידיהראשון

ידיים ורגליים ,היינו עד סוף כל היד ,ולפי זה ,להא דמסקינן דלחולין נמי

ואחרכךנופליםעלהשני,ואףשאיןבמיםשנשפכיםעלהשנירביעית,דהא

בעינן עד הפרק ,נמצא ששיעור הנטילה לחולין עד סוף כף היד .ובשולחן

חסרמהםמהשנשארבידיהראשון,מכלמקוםכיוןשאיןהקילוחנפסקהוא

ערוך )אורח חיים סימן קסא סעיף ד( הביא את ב' הדעות ,והסיק ,דראוי

המחברביןידיולידיהראשון.

לנהוג כדעת הרי"ף ,וכתב המשנה ברורה )שם סקכ"א( ,דמלשון השולחן

ד(גמ' ,אחזותא אמר ליה אין .כתב בחידושי הרא"ה בברכות )נג ,(:דדוקא

ערוך משמע ,דמעיקר הדין נקטינן כרש"י וסייעתו אלא דלכתחילה ראוי

לנטילתידייםפסלינןנשתנוצורתן,דומיאדקידושידייםורגלייםמןהכיור,

לנהוג כרי"ף .אבל הביאור הלכה )שם( מביא בשם העצי אלמוגים )שם

דבעינןשלאישתנוצורתםמשוםדכתיבבהומיםיתירא)בשמותפ"לפי"ח

סק"ו(,דחייבכרי"ף,ורקבשעתהדחקאיןמוחיןבידימישסומךלהקלליטול

-ח(.

עדקשריהאצבעות.

ה(גמ' ,אתקין רב אשי בהוצל .כתב המהר"ץ חיות ,דיש לגרוס רב אסי,

יג(גמ',נוטלאדםוכו'ומתנהעליהןכלהיוםכולו.כתבבחידושיהרשב"א,

שמקומוהיהבהוצלכמבוארלעיל)כו,(:אבלמקומושלרבאשיהיהבמתא

דטעמאדהצריכותנאיולאסגיבמהשמשמרידיובטהרה,משוםדבנטילת

מחסיאכמבוארבשבת)יב.(.

ידיים לחולין בעינן כונה לנטילה המכשרת לאכילה .ובתורת הבית )בית ו'

ו(רש"י ד"ה שק וקופה ,אין מלאכתן למים דרובן אין מקבלין מים .כתב

שערד'(ביאר,דהיינומשוםדתקנתנטילתידיםמשוםסרךתרומהכמבואר

המשנה ברורה )סימן קנט סקי"ט( ,דלא יועיל אפילו אם מתקנם כיון

לעיל )בעמוד א'( ,ובתרומה בעינן כונה .אבל הרא"ה )שם( חלק וסבר,

שמתחלתןאינםעשוייםלקבל.אמנםהחזוןאיש)אורחחייםסימןכבסק"ד(

יא

מסכת חולין דף קז
יג תשרי התשע"ב
כתב ,דאף דבר שאין משתמשים בו לעולם למשקין אם יש לו בית קיבול

דליכאאדםחשוב.אבלהמהרש"אכתב,דאיהוופליגיליכאפשיטותלספק,

כשר ,אלא דשק וקופה אינו כשר כיון שהזפת חשיב כנקוב ,משום שאין

כיוןדאיכאלמימרדרבשאמרדלאיתןפרוסהלשמש,היינולשיטתודאין

הדרךלצפותןבזפת,ועתידלפנותו.

מברך על כל פרוסה ופרוסה כיון שעתיד לקבל עוד פרוסה ,ולכך איכא

ז(גמ',האכביצהבעינטילתידים .כתברש"יבסוכה )כו(:ד"הנטלובמפה,

למיחש שבפרוסה הבאה שיקח ישכח שלא נטל ויאכלנה בלא נטילה ,אבל

דהאדרביצדוקנטלאתהפתבמפהולאבידיו,משוםאנינותהדעת,שהיה

לרבייוחנןכשםשמברךעלכלפרוסהופרוסהמשוםהיסחהדעת,הכינמי

מאוס בעיניו ליגע בפת בלא נטילת ידיים .אבל התוס' ביומא )עט (.בד"ה

אםיטולפתחדשהשוביטולנטילהחדשה.

נטלו כתבו ,דהיה אוכל על טהרת תרומה והוצרך למפה משום דמקבל

יב(רש"י ד"ה לא יתן אדם וכו' ,בסוה"ד ,ואפילו הכוס ביד השמש שמא

טומאהבמשהו.ורביצדוקהיהכהןכמבוארבברכות)יט.(:

ישפכנו .כתב המהר"ם שיף ,דמשמע דאם הכוס ביד ליכא חששא שבשעה

ח(גמ',שם.כתבבביאורהגר"א )אורחחייםסימןקנחסק"ו(,דמהשפחות

שנותןאתהפרוסהישפךכיוןשיודעלהיזהרבכך,ודווקאהשמששנותנים

מכביצה אין צריך נטילה היינו משום דפחות מכביצה אין מקבל טומאה

לופתאוםחיישינןשישפךכוסולאורחים,ויפולהכוסמידו.

מדאורייתא ,ואין נטמא על ידי הידיים ,הלכך ליכא למיגזר על הנטילה ,או

יג(גמ' ,תא שמע דתני דבי מנשה וכו' .הקשה בחידושי הרשב"א ,דהגמ'

משום דתיקנו נטילת ידיים דוקא על אכילה חשובה שמברכים עליה ברכת

מציאלאקשויי,דאינוטלתידיהמשוםחיובנטילתידים,לאסגיבנטילתיד

המזון,אבלפחותמכביצהשאיןמברכיןעליולאתקנונטילתידיים.

אחתכמבוארבגיטין )לו(:שחיובנטילההואלשניהידיים.ותירץ,דבהרבה
מקומותהוימצינןלמימרלטעמיךולאאמרינן.והריטב"אתירץ,דאףדאוכל

דףקזע"ב

בעינטילהבשתיידיו,במאכיללאתקנונטילהאלאבידאחת.

ט(גמ',ולאהתירומפהלאוכליטהרות.כתבהרא"ש )פרקח'סימןי"ח(,כל

יד(רש"יד"השיבתא ,רוחרעהשורהעלידיםשלאנטלושחריתוכו'.כתב

שכןדלאוכליחוליןגמוריםלאהתירולאכולעלידימפה.אבלהרמב"ם)פ"ו

הארצות החיים )סימן ד' בארץ יהודה אות ו'( ,דאף דמבואר במגן אברהם

מברכות הי"ח( פסק ,דמהני מפה .והראב"ד )שם( השיג עליו מסוגיין ,וכתב

)שם סק"ז( דצריך ליטול ג' פעמים לסירוגין ,מהכא מוכח דבדיעבד אינו

הכסף משנה )שם( ,דהרמב"ם סבר דדוקא בחולין שנעשו בטהרה החמירו,

מעכב ,דהא אמרינן הכא מדיחה אשה ידה אחת במים ונותנת פת לבנה,

אבל סתם חולין מותר לאכול ללא נטילה ,ורב שאמר שדעתו קצרה היה

ואםהסירוגיןמעכבלאיועילמהשנוטלתידהאחת.

אוכלחוליןבטהרה.

טו(גמ',אמרליהלאמיסתייהדלאגמירמימחהנמימחי.כתבהבןיהוידע,

י(גמ' ,אמר רבי זירא וכו' לא יתן אדם וכו' .כתב בפירוש רש"י על הרי"ף

דלכאורהמידלאחרשהשיבלושמואלשהכהומחמתשהאכילאתבנוולא

בברכות )מב :מדפי הרי"ף( ד"ה אלא ,דהיינו משום דחיישינן שמא מתוך

נטלידיו,היהלאביולהשיבשאיןצריךליטולידיים,אלארצהלברראמאי

טרדתו ישכח מליטול ידיו ,אבל באחר אין חוששים לכך ,אלא אם רואה

שמואללאנטלידיו,אימשוםשסברשהמאכילאינוצריךליטול,אושלא

שרוצהלאכולבלאנטילה.אבלרבינויונה )שם(כתב,דאףבאדםאחריש

ידע את הדין ולא הקפיד בנטילה ,ורק לאחר שנתברר אצלו ששמואל לא

לחוש.

זילזלבנטילה,אלאידעשאיןצריךליטול,התרעםעלההכאה.

יא(גמ',אמררבפפאבשלמאדרבורבייוחנןוכו'.כתבהמהר"ם,דלכאורה

טז(גמ',אמראביינהידקליפהלאבעיהדחהמילאבעי.כתב הב"ח )יורה

אינושייךלגוףהספקואיןצורךבהקדמהזו,ומביא,דישגורסים"ורבייוחנן

דעהסימןצאסק"א(,דהיינודוקאכשאחדמהםלחונדבקלחבירו,אבלאם
שניהם

אמר מברך על כל פרוסה ופרוסה" ולא פליגי ,הא דאיכא אדם חשוב הא

יב

יבשים

אין

צריך

אפילו

הדחה.

