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מסכת חולין פרק י"ב – " ִשׁ ַ
ילּוּח ַה ֵקּן"
 .1קלח ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ׁ ִשילּ ּו ַח ַה ֵ ּקן:
נוֹ ֵהגּ ָ :ב ָא ֶרץ ,ו ְּבחו ָּצה ָל ָא ֶרץ.
ִ ּב ְפנֵ י ַה ַ ּביִ ת ,וְ ׁ ֶשלֹא ִ ּב ְפנֵ י ַה ַ ּביִ ת.
ְ ּבחו ִ ּּלין,
ֲא ָבל לֹא ְ ּבמו ְּקדָּ ׁ ִשין.
חוֹ ֶמר ְ ּב ִכ ּסוּי ַהדָּ ם ִמ ׁ ּ ִשילּ ו ַּח ַה ֵ ּקן:
ׁ ֶש ִ ּכ ּסוּי ַהדָּ ם – נוֹ ֵהגּ ְ :ב ַח ָ ּיה,
ו ְּבעוֹ ף,
ִ ּב ְמזו ָּּמן,
ו ְּב ׁ ֶש ֵאין ְמזו ָּּמן.
וְ ׁ ִשילּ ו ַּח ַה ֵ ּקן ֵ -אינוֹ נוֹ ֵהג ֶא ָ ּלאּ ְ :בעוֹ ף.
וְ ֵאינוֹ נוֹ ֵהג ֶא ָ ּלאּ ְ :ב ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמזו ָּּמן.
ֵאיזֶ ה ּו " ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמזו ָּּמן"?
ְ ּכגוֹ ןַ :א ָּווזִ ין,
וְ ַת ְרנְ גוֹ ִלים ׁ ֶש ִ ּק ְ ּננ ּו ְ ּב ַפ ְרדֵּ ס.
ֲא ָבל ִאם ִק ְ ּננ ּו ְ ּב ַביִ ת,
וְ ֵכן יוֹ נֵ י ַה ְרדְּ ִסיאוֹ ת ָ ּ -פטוּר ִמ ׁ ּ ִשילּ ו ַּח.
עוֹ ף ָט ֵמא ָ ּ -פטוּר ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵ ּל ַח.
יצי עוֹ ף ָטהוֹ ר,
עוֹ ף ָט ֵמא רוֹ ֵבץ ַעל ֵ ּב ֵ
יצי עוֹ ף ָט ֵמא ָ ּ -פטוּר ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵ ּל ַח.
וְ ָטהוֹ ר רוֹ ֵבץ ַעל ֵ ּב ֵ
קוֹ ֵרא זָ ָכר:
יעזֶ ר ְמ ַח ֵ ּייב,
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וַ ֲח ָכ ִמים ּפוֹ ְט ִרין.

ְ ּג ָמ ָרא
ָישא:
ַר ִ ּבי ָא ִבין וְ ַר ִ ּבי ְמי ׁ ָ
ַחד ָא ַמר:
ָּכל ֵהיכָ א דִּ ְתנַן " ָ ּב ָא ֶרץ ו ְּבחו ָּצה ָל ָא ֶרץ" ֶ ׁ -שלֹא לְ צוֹ ֶרךְ,
אשית ַה ֵ ּגז ,לַ ֲאפו ֵּקי ִמדְּ ַר ִ ּבי ִאלְ ָע ִאי,
לְ ַבד ֵמ ֵר ׁ ִ
אשית ַה ֵ ּגז ֵ -אינוֹ נוֹ ֵהג ֶא ָּלא ָ ּב ָא ֶרץ".
דְּ ָא ַמרֵ " :ר ׁ ִ
וְ ַחד ָא ַמר:
ָּכל ֵהיכָ א דִּ ְתנַןּ ִ " :ב ְפנֵ י ַה ַ ּביִ ת וְ ׁ ֶשלֹא ִ ּב ְפנֵ י ַה ַ ּביִ ת" ֶ ׁ -שלֹא לְ צוֹ ֶרךְ,
לְ ַבד ֵמ"אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ",
ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמינָא :הוֹ ִאיל ו ְּב ִע ְנ ָינָא דְּ ָק ָד ׁ ִשים ְּכ ִתיב,
ִ ּבזְ ַמן דְּ ִא ָּיכא ָק ָד ׁ ִשים – ִננְ הוֹ ג,
ִ ּבזְ ַמן דְּ לֵ ָּיכא ָק ָד ׁ ִשים  -לֹא נִ נְהוֹ ג,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ ַת ְרוַ יְיה ּו ַא ְמ ֵרי:
ָּכל ֵהיכָ א דִּ ְתנַןּ ְ " :בחו ִ ּּלין ו ְּבמו ְּקדָּ ׁ ִשים" – לְ צוֹ ֶרךְ,
לְ ַבד ִמ ִ ּגיד ַה ּנ ׁ ֶָשה.
ֵיה?!
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ְיקדַּ ׁש ּ ָפ ַקע לֵ ּיה ִא ּיסוּר ִ ּגיד ַה ָּנ ׁ ֶשה ִמי ּנ ּ
וְ לַ או אוֹ ִק ְימנָא ְ ּבוַ לְ דוֹ ת ֳק ָד ׁ ִשים?!
ו ַּמאי ַט ְע ָמא אוֹ ִק ְימנָא? לָ או ִמ ׁ ּשוּם דְּ ַק ׁ ְשיָא לָ ן לֹא לִ ְיתנֵי?
ֵמ ִע ָ ּיק ָרא נ ִַּמי לֹא ִּת ְק ׁ ֵשי לָ ְך,
ַא ּי ְֵידי דְּ ָתנָא לְ צוֹ ֶר ְךָּ ,תנָא נ ִַּמי ׁ ֶשלֹא לְ צוֹ ֶרךְ.

רש"י
מתי'
שילוח הקן .אבל לא במוקדשין .בגמ' מפרש
היכי דמי מוקדשין:
ואיו והג אלא בשאיו מזומן .דכתיב )דברים
כב( כי יקרא:
שקו בפרדס .שמרדו ויצאו מן הבית ואין
חוזרות לבית ועשו מדבריות ופרדס לאו מזומן
הוא שיכולים הם לברוח אבל אם בבית קו
פטור:
קו בתוך הבית .שלא מרדו:
וכן יוי הרדסיאות .שדרכם ליגדל עם בי אדם
פטור:
עוף טמא פטור .כדמפרש בגמרא צפור טהורה
ולא טמאה:
עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור .אע''ג דמיא
דאפרוח בר שילוח הוא:
פטור .דקן צפור בעין שתהא האם המקת
צפור טהורה ועוף טהור הרובץ על ביצי עוף
טמא מי אע''ג דקן צפור הוא פטור כדמפרש
בגמרא ואת הבים תקח לך ולא לכלביך
ובגמרא פריך מכלל דעוף טהור הרובץ על ביצי
מין אחר כמותו טהור חייב:
קורא .עוף טמא הוא ודרכו לרבוץ על ביצי
אחרים:
זכר פטור מלשלח .כדיליף טעמא בגמ':
גמ'
רבי אבין ורבי מיישא .מפרשי הך מתיתין
דכסוי הדם ואותו ואת בו וגיד השה והזרוע
והלחיים וראשית הגז ושלוח הקן דתן בכולהו
בארץ ובחו''ל בפי הבית ושלא בפי הבית
בחולין ובמוקדשין מר פריש חדא ומר פריש
חדא ולא פליגי ותרוייהו קא מפרשי לאידך
וצריכין או לומר דבר בשם אומרו:
כל היכא דתן בארץ ובחו''ל .בהך פרקין:
שלא לצורך .הוא דלאו חובת קרקע יהו אלא
חובת הגוף ווהגת בכל מושבות כדיליף בפ''ק
דקדושין )דף לז:(:
לבד מראשית הגז לאפוקי מדרבי אלעאי.
דמקיש לה לתרומה וה''ה מי במתות שית
לצורך דהא רבי אלעאי יליף מתות מראשית
הגז והא דקט ראשית הגז משום דעלה א''ר
אלעאי בהדיא כדאמר לעיל רבי אלעאי אומר
ראשית הגז איה והגת אלא בארץ :וכל היכא
דתי בחולין ובמוקדשין דהייו גיד השה
ואותו ואת בו:
לצורך .דאותו ואת בו אי לאו דאשמועין ליה
הוה אמיא דאיו והג אלא  .במוקדשין דהא
בקדשים כתיב הילכך אשמועין דוהג הוא
בחולין כדאמר התם ושור הפסיק העין וכ''ש
הך דתן אבל לא במוקדשין לצורך הוא
דאשמועין חילוק:
בר מגיד השה .דשלא לצורך תייה דוהג הוא
דפשיטא לן דמשום דאקדשיה לא לפקע איסור
גיד השה מייה:
ולאו מי אוקימא ליה .בפרק גיד השה )לעיל
דף פט:(:
בולדות קדשים .דאתא לאשמועין דחייב
משום גיד ומוקדשין דכיון דאיסור מוקדשין
קדים כדמפרש התם שיצירת הולד קודמת
לגידין איצטריך לאשמועין דאתי איסור גיד
וחייל עלייהו:
ומשי מ''ט דוחקת .לאוקמה בהכי משום
דהיה קשיא לך למאי הלכתא תיהו והשתא
אתו רבי אבין ורבי מיישא להך למימר לא
תדחק לאוקמה בהכי דמעיקרא כי מקשת התם
פשיטא לאו קושיא היא דהא איכא טובא
דמתי שלא לצורך ואיידי דתיהו כל חדא
וחדא בחדא לצורך תא מי בהן באידך שלא
לצורך וה''ה למוקדשין איידי דתייה בכולהו
לצורך תייה מי בהן שלא לצורך וכן בפי
הבית משום אותו ואת בו תייה בכולהו וכן
חו''ל משום ראשית הגז:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י

 .2קלח ,ב – קלט ,א
]" ׁ ִשילּ ו ַּח ַה ֵ ּקן נוֹ ֵהגּ ְ [:בחו ִ ּּליןֲ ,א ָבל לֹא ְ ּבמו ְּקדָּ ׁ ִשים".
ַא ַּמאי לֹא?
דְּ ָא ַמר ְק ָראַ ׁ " :ש ֵּל ַח ְּת ׁ ַש ַּלח ֶאת ָה ֵאם" ) 565דברים כב ,ז( ְ ּב ִמי ׁ ֶש ַא ָּתה ְמצ ּו ֶ ּוה לְ ׁ ַש ְּלחוֹ ,
יָצָ א זֶ ה ׁ ֶש ִאי ַא ָּתה ְמצ ּו ֶ ּוה לְ ׁ ַש ְּלחוֹ ֶ ,א ָּלא לַ ֲה ִביאוֹ לִ ֵידי ִ ּגזְ ָ ּבר.
ָא ַמר ָר ִבינָ א:
ִהלְ ָּכ ְך עוֹ ף ָטהוֹ ר ׁ ֶש ָה ַרג ֶאת ַה ּנ ֶֶפ ׁש ָ ּ -פטוּר ִמ ׁ ּ ִשלּ ו ַּח.
ַמאי ַט ְע ָמא?
דְּ ָא ַמר ְק ָראַ ׁ " :ש ֵּל ַח ְּת ׁ ַש ַּלח ֶאת ָה ֵאם" ּ ְ -ב ִמי ׁ ֶש ַא ָּתה ְמצ ּו ֶ ּוה לְ ׁ ַש ְּלחוֹ ,
יָצָ א זֶ ה ׁ ֶש ִאי ַא ָּתה ְמצ ּו ֶ ּוה לְ ׁ ַש ְּלחוֹ ֶא ָּלא לַ ֲה ִביאוֹ לְ ֵבית דִּ ין.
ֵהיכֵ י דָּ ִמי?
קלט,א ִאי דְּ גָ ַמר דִּ י ֵנ ּיה ּ ַ ^ -בר ְק ָטלָ א הוּא!
ֶא ָּלא דְּ לֹא ָ ּג ַמר דִּ י ֵנ ּיה,
ֵיה לְ ֵבי דִּ ינָא,
ו ָּב ֵעי לַ ֲאת ּוי ּ
566
ָ
וְ ִק ּיו ֵּמי ֵ ּב ּיה "ו ִּב ַע ְר ָּת ָה ָרע ִמ ִּק ְר ֶ ּבך" )דברים יג ,ו(.
ַה ּנֵי "מו ְּקדָּ ׁ ִשין" ֵ -היכֵ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימא :דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה ֵקן ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּביתוֹ וְ ַא ְקדְּ ׁ ֵש ּיה ִ -מי ִמ ַיח ּיֵיב?!
" ִּכי יִ ָ ּק ֵרא ַקן ִ

צ ּפוֹ ר" ) 567דברים כב ,ו( ּפרט

ֶא ָּלא דְּ ָחזָ א ֵקן ְ ּב ָעלְ ָמא וְ ַא ְקדְּ ׁ ֵש ּיה.
ו ִּמי ָקדוֹ ׁש?! " ִא ׁיש ִּכי יַ ְקדִּ ׁיש ֶאת ֵ ּביתוֹ ק ֶֹד ׁש" ) 568ויקרא כז ,יד( ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא,
ַמה ֵ ּביתוֹ – ִ ּב ְר ׁשוּתוֹ ,
ַאף ָּכל – ִ ּב ְר ׁשוּתוֹ !

ְ ָ לִ ְמזו ָּּמן!

שהרג את הפש .ואח''כ מרד
ומצא בקן:
פטור מלשלח .הואיל ובר קטלא
הוא והכי דרשת ליה דקא בעי
לשלח למקום הצלה והפקר
והאי לאו בר הכי הוא והכי דריש
קרא שלח תשלח את הראוי
לשלחו ואת שאין ראוי לשלחו
אל תשלחו:
בר קטלא הוא .ומהיכן מלט:
ובערת הרע .מצוה על כל הפוגע
בחייבי מיתה להביאן לב''ד כדי
לבער רשעים מישראל:
מי מיחייב .אפילו כשהוא חולין:
אלא דחזא קן בעלמא .במקום
שאין קוי לו והביצים אין שלו
דהא כל מקום שהביצים שלו
אפילו ע''י זכיית חצר
המשתמרת לאדם שלא מדעתו
חשיב ליה מזומן בהשואל את
הפרה )ב''מ דף קב:(.
אלא דאגבהיהו לאפרוחים.
וזכה בהו ואקדשיהו  .ומאחר
דאפרוחין קדושים פטר מלשלח
את האם:
והדר אהדריהו .וחזרה האם
עליהן:
פטור מלשלח .דהא כיון דזכה
בהו מזומן קריא בהו:
איחייב ליה בשילוח .כשמצאן
ומשום דאקדשה בתר הכי לא
פקע ליה שום מצוה מיייהו
דתיא וכו' מוקדשים אין כסוי
הדם והג בהן כדאמרין בפרק
כסוי הדם )לעיל דף פג (:משום
שחיטה שאיה ראויה שאסורים
בהאה:
שחטה ואחר כך  .הקדישה חייב
לכסות .דחיובא דחייל עליה לא
פקע:
רב אמר .לתרוצי למתי':

ֶא ָּלא דְּ ַאגְ ְ ּב ִהינְ ה ּו לְ ֶא ְפרוֹ ִחים,
וְ ַא ְקדְּ ׁ ִשינְה ּו,
וְ ָה ַדר ַה ְד ִרינְה ּו.
ַהאי ֲא ִפילּ ּו ְ ּבחו ִּּלין נ ִַּמי לֹא ִמ ַיח ּיֵיב!
דְּ ָתנָא" :נָ ַטל ֶאת ַה ָ ּבנִ ים וְ ֶה ֱחזִ ָירן ַל ֵ ּקן,
יהן ָ ּ -פטוּר ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵ ּל ַח" )חולין קמא!(.
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ָחזְ ָרה ָה ֵאם ֲע ֵל ֶ
ֶא ָּלא דְּ ַאגְ ְ ּב ָה ּה לָ ֵאם וַ ֲא ַקדְּ ׁ ָש ּה ,וְ ַה ְד ָר ּה.
ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ִא ַיח ּיַיב לֵ ּיה ְ ּב ׁ ִשילּ ו ַּח ִמ ַ ּק ֵּמי דְּ ַא ְקדְּ ׁ ָש ּה,
דְּ ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן יוֹ ֵסף אוֹ ֵמר:
ִה ְקדִּ ׁיש ַח ָ ּיה וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ׁ ְש ָח ָט ּה ָ ּ -פטוּר ִמ ְ ּל ַכ ּסוֹ ת.
יש ּה ַ -ח ָ ּייב ְל ַכ ּסוֹ ת,
ׁ ְש ָח ָט ּה וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ִה ְקדִּ ׁ ָ
ׁ ֶש ְ ּכ ָבר נִ ְת ַח ֵ ּייב ְ ּב ִכ ּסוּי קוֹ ֶדם ׁ ֶש ָ ּיבֹא ִל ֵידי ֶה ְקדֵּ ׁש"!

ַ ׁ 565ש ֵּל ַח ְּת ׁ ַש ַּלח ֶאת ָה ֵאם וְ ֶאת הַ ָ ּבנִ ים ִּת ַּקח לָ ְך לְ ַמ ַען יִ ַיטב לָ ְך וְ ַה ֲא ַרכְ ָּת יָ ִמים
ְ
ָ
ָ
 566וְ ַה ָּנ ִביא הַ הוּא אוֹ ח ֹלֵ ם ַה ֲחלוֹ ם ַההוּא יו ָּמת ִּכי ִד ֶ ּבר ָס ָרה ַעל ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם ַה ּמ ֹו ִציא ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וְ הַ ּפ ְֹדך ִמ ֵ ּבית ֲע ָב ִדים לְ ַהדִּ ֲיחך ִמן ַהדֶּ ֶרך ֲא ׁ ֶשר
ִצ ְ ּו ָך ה' ֱאל ֶֹה ָיך לָ לֶ כֶ ת ָ ּב ּה ו ִּב ַע ְר ָּת ָה ָרע ִמ ִּק ְר ֶ ּב ָך
ִּ 567כי יִ ָּק ֵרא ַקן ִצ ּפוֹ ר לְ ָפנֶ ָיך ַ ּבדֶּ ֶר ְך ְ ּבכָ ל ֵעץ אוֹ ַעל ָה ָא ֶרץ ֶא ְפר ִֹחים אוֹ ֵב ִיצים וְ ָה ֵאם רֹבֶ ֶצת ַעל הָ ֶא ְפרֹ ִחים אוֹ ַעל ַה ֵ ּב ִיצים ל ֹא ִת ַּקח ָה ֵאם ַעל הַ ָ ּבנִ ים
 568וְ ִא ׁיש ִּכי יַ ְקדִּ ׁש ֶאת ֵ ּביתוֹ ק ֶֹד ׁש לַ יה ֹוָ ה וְ ֶה ֱע ִריכוֹ ַהכּ ֹהֵ ן ֵ ּבין ט ֹוב ו ֵּבין ָרע ַּכ ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע ִר ְיך אֹתוֹ ַהכּ ֵֹהן ֵּכן יָ קוּם

"שׁ ַ
ילּוּח ַה ֵקּן"
מסכת חולין פרק י"ב – ִ

ַרב ָא ַמר:
ְ ּב ַמ ְקדִּ ׁיש ּ ֵפירוֹ ת ׁשוֹ ָבכוֹ  ,ו ָּמ ְרד ּו.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ְ ּב ַמ ְקדִּ ׁיש ַּת ְרנְגוֹ לְ ּתוֹ לְ ֶב ֶדק ַה ַ ּביִ ת.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ׁ ְשמו ֵּאל לֹא ָא ַמר ְּכ ַרב  -דְּ ָקא מוֹ ִקים לָ ּה ְ ּב ָק ְד ׁ ֵשי ֶ ּב ֶדק ַה ַ ּביִת,
ֶא ָּלא ַרב ַמאי ַט ְע ָמא לֹא ָא ַמר ִּכ ׁ ְשמו ֵּאל?
ָא ַמר לָ ְך ַרב :דַּ וְ ָקא ָק ּ ָפ ְט ֵרי ִמ ׁ ּ ִשילּ ו ַּחְּ ,כגוֹ ן ּ ֵפירוֹ ת ׁשוֹ ָבכוֹ דְּ ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח נִינְה ּו,
דְּ כֵ יוָ ן דְּ ָק ְד ׁ ֵשי ְקדו ׁ ּ ַּשת ַה ּגוּף  -לֹא ּ ָפ ְק ָעה ְקדו ׁ ּ ָּש ַתיְיה ּו ִמי ַּניְיה ּו,
ּ
ֲא ָבל ְ ּב ַמ ְקדִּ ׁיש ַּת ְרנְגוֹ לְ ּתוֹ לְ ֶב ֶדק ַה ַ ּביִת ,דְּ לַ או ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח ,דִּ ְקדו ׁ ַּשת דָּ ִמים ְ ּב ָעלְ ָמא הוּא,
ֶיבת ְ ּב ׁ ִשילּ ו ַּח.
ֵּכיוָ ן דְּ ָמ ְר ָדה ָ ּ -פ ְק ָעה ְקדו ׁ ּ ָּש ַת ְייה ּו ,וְ ַח ּי ֶ
ו ׁ ְּשמו ֵּאל?
ָא ַמרָּ :כל ֵהיכָ א דְּ ִא ֵית ּיה ְ ּב ֵבי ַ ּג ָ ּזא  -דְּ ַר ְח ָמנָא ִא ָיתא,
דִּ כְ ִתיב" :לַ ה' ָה ָא ֶרץ ו ְּמלוֹ ָא ּה" ) 569תהילים כד ,א(.
וְ כֵ ן ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ ּב ַמ ְקדִּ ׁיש ַּת ְרנְגוֹ לְ ּתוֹ לְ ֶב ֶדק ַה ַ ּביִ ת ו ָּמ ְר ָדה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש:
וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ָּמ ְר ָדה ָ ּ -פ ְק ָעה לֵ ּיה ְקדו ׁ ּ ָּש ָת ּה!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ְ ּב ֵבי ַ ּג ָ ּזא דְּ ַר ֲח ָמנָא ִא ָיתא,
דִּ כְ ִתיב" :לַ ה' ָה ָא ֶרץ ו ְּמלוֹ ָא ּה".
וְ ָר ֵמי דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ַאדְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן,
וְ ָר ֵמי דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש ַאדְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש.
דְּ ִא ְּית ַמר:
ָמנֶה זֶ ה לְ ֶב ֶדק ַה ַ ּביִ ת ,וְ נִגְ נְ ב ּו אוֹ נ ֶֶא ְבד ּו:
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ַח ּיָיב ְ ּב ַא ְח ָריו ָּתן ַעד ׁ ֶש ּיָבוֹ א ּו לִ ֵידי ִ ּגזְ ָ ּבר.
וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר:
ָּכל ֵהיכָ א דְּ ִא ֵית ּיהּ ְ ,ב ֵבי ַ ּג ָ ּזא דְּ ַר ֲח ָמנָא ִא ֵית ּיה,
דִּ כְ ִתיב" :לַ ה' ָה ָא ֶרץ ו ְּמלוֹ ָא ּה".
ַק ׁ ְשיָא דְּ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ַאדְּ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש,
ַק ׁ ְשיָא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ַאדְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן!
"דְּ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ַאדְּ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש":
לֹא ַק ׁ ְשיָא:
ָהא ִ -מ ַ ּק ֵּמי דְּ ׁ ַש ְמ ֵע ּיה ֵמ ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן ַר ֵ ּב ּיה,
ָהא  -לְ ָב ַתר דְּ ׁ ַש ְמ ֵע ּיה ֵמ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ַר ֵ ּב ּיה.
ֶא ָּלא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ַאדְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן – ַק ׁ ְשיָא!
"דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ַאדְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן"  -נ ִַּמי לֹא ַק ׁ ְשיָא:
ָהא – דְּ ָא ַמרָ " :עלַ י",
ָהא – דְּ ָא ַמרֲ " :ה ֵרי זוֹ ".
ִמ ְּכלַ ל :דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁישַ ,אף ַעל ַ ּגב דְּ ָא ַמרָ " :עלַ י"  -לֹא ִמ ַח ֵ ּייב.
וְ ָה ַת ְניָא:
לוֹא ּה ֵּת ֵבל וְ י ׁ ְֹש ֵבי בָ הּ
 569לְ ָדוִ ד ִמזְ מוֹ ר לַ יהוָ ה הָ ָא ֶרץ ו ְּמ ָ
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רש"י
במקדיש פירות שובכו .גוזלות
שובכו למזבח לעולת דבה ואחר
כך כשגדלו אותן פירות מרדו
ויצאו וקו במקום אחר
דמעיקרא כי אקדשיהו דידיה
הוו וחל הקדש עלייהו והשתא
דמצאן לאו מזומן הוא ואי הוו
חולין הוו מיחייבי והאי דקט
פירות ולא אמר מקדיש שובכו
עצמו משום דיוים אין ראויין
אלא כשהן קטים ורב לא אמר
למילתיה אלא בקדשי מזבח:
דקא מוקים ליה אפילו בקדשי
בדק הבית .ואשמועין רבותא
דאע''ג דקדושת דמים בעלמא
הוא פטור מלשלח כדאמרן
טעמא שאתה מצווה להביאו
לידי גזבר:
לא פקעה קדושתייהו .במרידתן
לא יצאו מכח הקדש:
פקעה קדושתייהו .ומיחייבי
בשילוח:
לה' הארץ .אין אבודין שבכל
מקום שהם של הקדש הן:
הא מקמי דשמעיה מר' יוחן
רבו .הוה קים ליה כיון דמרדה
פקעה לה קדושתה ובתר
דשמעיה מרבי יוחן דתריץ ליה
לה' הארץ ומלואה קבלה ממו
ומשום הכי פטור במקדיש
ואבד:
הא דאמר הרי עלי .להביאו
וכשהפרישה אחר כך גבו
ואבדו אע''ג דבי גזא דרחמא
הוא לא קיים דרו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
" ֵאיזֶ ה ּו נֶ ֶדר? וְ ֵאיזוֹ ִהיא נְ ָד ָבה?
"נֶ ֶדר" – ָהאוֹ ֵמרֲ " :ה ֵרי ָע ַלי עוֹ ָלה".
"נְ ָד ָבה" – ָהאוֹ ֵמרֲ " :ה ֵרי זוֹ עוֹ ָלה".
ו ַּמה ֵ ּבין נֶ ֶדר ִלנְ ָד ָבה?
נֶ ֶדר – ֵמ ָתה,
אוֹ נִ ְגנְ ָבה,
אוֹ ׁ ֶש ָא ְב ָדה ַ -ח ָ ּייב ְ ּב ַא ֲח ָריו ָּת ּה.
נְ ָד ָבה ֵ -מ ָתה,
אוֹ נִ ְגנְ ָבה,
אוֹ ׁ ֶש ָא ְב ָדה ֵ -אינוֹ ַח ָ ּייב ְ ּב ַא ֲח ָריו ָּת ּה" )קינים א ,א(!
ָא ַמר לָ ְך ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ַה ּנֵי ִמ ֵּילי ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח ,דִּ ְמחו ּ ַּסר ַה ְק ָר ָבה,
ֲא ָבל ָק ְד ׁ ֵשי ֶ ּב ֶדק ַה ַ ּביִ ת ,דְּ לַ או ְמחו ּ ַּסר ַה ְק ָר ָבהַ ,אף ַעל ַ ּגב דְּ ָא ַמרָ " :עלַ י"  -לֹא ִמ ַח ּיֵיב.
וְ ָה ְתנַן:
" ָהאוֹ ֵמרׁ " :שוֹ ר זֶ ה עוֹ ָלה",
" ַ ּביִ ת זֶ ה ָק ְר ָ ּבן" ֵ -מת ַה ׁ ּשוֹ ר,
נָ ַפל ַה ַ ּביִ ת ֵ -אינוֹ ַח ָ ּייב ְ ּב ַא ְח ָריו ָּתן.
" ׁשוֹ ר זֶ ה ָע ַלי עוֹ ָלה",
" ַ ּביִ ת זֶ ה ָע ַלי ָק ְר ָ ּבן" ֵ -מת ַה ׁ ּשוֹ ר,
וְ נָ ַפל ַה ַ ּביִ ת ַ -ח ָ ּייב ְל ׁ ַש ֵ ּלם" )ערכין כ!(:
ַה ּנֵי ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דְּ ֵמת ַה ׁ ּשוֹ ר ,וְ נ ַָפל ַה ַ ּביִ ת ַ -ח ּיָיב לְ ׁ ַש ֵּלם ,דְּ לֵ ְיתנְה ּו.
ֲא ָבל ֵהיכָ א דְּ ִא ְיתנְ ה ּו ָּ -כל ֵהיכָ א דְּ ִא ֵית ּיה ְ ּב ֵבי ַ ּג ָ ּזא דְּ ַר ְח ָמנָא ִא ֵית ּיה ,דִּ כְ ִתיב" :לַ ה' ָה ָא ֶרץ ו ְּמלוֹ ָא ּה".

רש"י
דר האומר הרי עלי עולה.
ואח''כ הפריש בהמה ואמר הרי
זו לדרי אם מתה חייב
באחריותה הואיל ומעיקרא
ארכבה אכתפיה:
דמיחסר הקרבה .דכי אמר עלי
הכי קאמר עלי .להביאו לעזרה
אבל בדק הבית גמרו בהפרשתו
ואי משום דלא הביאו ליד גזבר
הכל גזברים הן דלה' הארץ:
ובית זה קרבן .לבדק הבית שאף
הן קראים קרבן כעין שאמר
)במדבר לא( וקרב את קרבן ה'
איש אשר מצא כלי זהב וקדושת
דמים הם:
שור זה עלי עולה .אע''ג דאמר
זה כיון דקאמר עלי עלי להביאו
קאמר וכן בבית לבדק הבית
למוכרו להביא דמיו ליד גזבר:
אבל היכא דאיתהו .כגון מעות
שאבדו בי גזא דרחמא אתהו
ואם הוציאן הגב הוא מעל ועליו
לשלמן להקדש:

"שׁ ַ
ילּוּח ַה ֵקּן"
מסכת חולין פרק י"ב – ִ

637

 .3קלט ,א-ב
ָא ַמר ַרב ַה ְמנוּנָ א:
ַהכּ ֹל מוֹ ִדים ַ ּב ֲע ָרכִ יןַ :אף ַעל ַ ּגב דְּ ָא ַמרָ " :עלַ י"  -לֹא ִמ ַיח ּיֵיב.
ַמאי ַט ְע ָמא?
דְּ לֹא ִמ ְּית ַמר לֵ ּיה ְ ּבלֹא ָעלַ י,
ֵהיכֵ י לֵ ָימא?
לֵ ָימאֶ :ע ְר ִּכי?
ַא ַּמאן?
ְ
לֵ ָימאֵ :ע ֶרך ּ ְפלוֹ נִי?
ַא ַּמאן?
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ָר ָבא :
לֵ ָימאֲ :ה ֵרינִי ְ ּב ֶע ְר ִּכי,
ֲה ֵרינִי ְ ּב ֵע ֶר ְך ּ ְפלוֹ נִי!
וְ עוֹ ד ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי נָ ָתן אוֹ ֵמר:
"וְ נָ ַתן ֶאת ָה ֶע ְר ְּכ ָך ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא ק ֶֹד ׁש לַ ה'" ) 570ויקרא כז ,כג( ַ -מה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר?
שרוֹ ת ׁ ֶש ִּמ ְת ַח ְ ּל ִלין ַעל ָמעוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבחו ִ ּּלין,
ְל ִפי ׁ ֶש ָּמ ִצינ ּו ְ ּב ֶה ְקדֵּ ׁשוֹ ת ו ַּמ ַע ְ ׂ
נִ ְגנְ ב ּו אוֹ ׁ ֶש ָא ְבד ּו ֵ -אינָ ן ַח ָ ּי ִיבין ְ ּב ַא ְח ָריו ָּתן.
קלט,ב יָ כוֹ ל ַאף זֶ ה ֵ ּכן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ נָ ַתן ֶאת ָה ֶע ְר ְּכ ָך" וְ גוֹ ' )ויקרא כז ,כג(  -חו ִ ּּלין ַעד ׁ ֶש ָ ּיבֹא ּו ִל ֵידי ִ ּגזְ ָ ּבר"!
ֶא ָּלא ִאי ִא ְּית ַמרָ ,הכִ י ִא ְּית ַמר:
ָא ַמר ַרב ַה ְמנוּנָ א:
ַהכּ ֹל מוֹ ִדים ְ ּב ֶע ְרכִ ין,
דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ לֹא ָא ַמרָ " :עלַ י" – ִמ ַיח ּיֵיב,
דִּ כְ ִתיב" :וְ נָ ַתן ֶאת ָה ֶע ְר ְּכ ָך" )ויקרא כז ,כג(  -חו ִּּלין ֵהן ְ ּביָ ְד ָך ַעד ׁ ֶש ָ ּיבֹא ּו לִ ֵידי ִ ּגזְ ָ ּבר.

יהוה
 570וְ ִח ׁ ּ ַשב לוֹ ַהכּ ֵֹהן ֵאת ִמכְ ַסת ָה ֶע ְר ְּכ ָך ַעד ׁ ְשנַ ת ַה ּי ֵֹבל וְ נָ ַתן ֶאת ָה ֶע ְר ְּכ ָך ַ ּביּוֹ ם ַההוּא ק ֶֹד ׁש לַ ָ ֹ

רש"י
בערכין .האומר
והפריש ערכו:
דלא מיתמר ליה בלא עלי .דלא
אפשר למימר הרי זה בלשון ערך
דהא עדיין לא קבל חובת ערך
עליו:
דאי ימא ערכי .ולא עלי אמאן
רמי האי דר לשלומי:
אם אמר ערך פלוי .ולא אמר
עלי אמאן רמי:
ועוד תיא .דחייב באחריותו:
ותן את הערכך .בפודה שדה
מקה מן ההקדש כתיב וחשב לו
הכהן את מכסת הערכך עד שת
היובל ותן את הערכך הו''ל
למכתב ותן אותו או ותו מה
ת''ל הערכך ש''מ אערכין
קמהדר:
לפי שמציו בהקדשות ומעשר
שי שהן מתחללין על המעות.
כשהפריש פדיון ואבד איו חייב
באחריותן דהא כתיב ויסף
חמישית כסף ערכך עליו והיה לו
ולא כתיב ביה תיה אלא
משהפרישו ואמר הרי זה מחולל
על זה קרא ערך להקדיש דמיו
ויצא לחולין ההקדש:
יכול אף .ערכין משהפרישן
יפטר:
תלמוד לומר ותן את הערכך
קדש .אין ערכין קדושין עד שעת
תיה וקרא הכי מדריש וחשב לו
הכהן למקדיש את שדה מקה
את מכסת הערכך ושבקיה והאי
את הערכך קאי אערכין דאילו
בפדיון הקדש כתיב לעיל מייה
והיה לו בלא שום תיה :ה''ג
לפי שאמר שלח תשלח ב'
פעמים שומע אי לחזור אחר
המצוה הזאת עד שתבא לידו:
ערכי

עלי
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 .4קלט ,ב
"חוֹ ֶמר ְ ּב ִכ ּסוּי ַהדָּ ם ִמ ׁ ּ ִשילּ ו ַּח ַה ֵ ּקן:
ׁ ֶש ִ ּכ ּסוּי ַהדָּ ם – נוֹ ֵהגּ ְ :ב ַח ָ ּיה,
ו ְּבעוֹ ף,
ִ ּב ְמזו ָּּמן,
ו ְּב ׁ ֶש ֵאין ְמזו ָּּמן.
וְ ׁ ִשילּ ו ַּח ַה ֵ ּקן ֵ -אינוֹ נוֹ ֵהג ֶא ָ ּלאּ ְ :בעוֹ ף.
וְ ֵאינוֹ נוֹ ֵהג ֶא ָ ּלאּ ְ :ב ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמזו ָּּמן".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ַ
ַ ַ ְ
"" ִּכי יִ ָ ּק ֵרא ַקן ִצ ּפוֹ ר לְ ָפנֶ
572
ְל ִפי ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ ׁ " :ש ֵּל ַח ְּת ׁ ַש ַּלח ֶאת ָה ֵאם וְ ֶאת ַה ָ ּבנִ ים ִּת ַ ּקח לָ ְך" )דברים כב ,ז(.
יָ כוֹ ל יַ ֲחזוֹ ר ְ ּב ָה ִרים ו ְּג ָבעוֹ ת ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְמ ָצא ֵקן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִּ " :כי יִ ָ ּק ֵרא" )דברים כב ,ו( ּ ִ -ב ְמאוֹ ָרע ְל ָפנֶ ָ
יך.
" ַקן" ִ -מ ָ ּכל ָמקוֹ ם.
" ִצ ּפוֹ ר" – ְטהוֹ ָרה,
וְ לֹא ְט ֵמ ָאה.
"לְ ָפנֶ ָיך" ּ ִ -ב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד.
" ַ ּבדֶּ ֶר ְך" ּ ִ -ב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.
ָ ּב ִא ָילנוֹ ת ִמ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ְ " :בכָ ל ֵעץ" )דברים כב ,ו(.
יחין ו ְּמ ָערוֹ ת ִמ ַ ּניִ ן?
ְ ּבבוֹ רוֹ ת ׁ ִש ִ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :אוֹ ַעל ָה ָא ֶרץ" )דברים כב ,ו(.
ְ
ָ
ּ
וְ ִכי ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ּסוֹ ֵפנ ּו ְל ַרבּ וֹ ת ָ ּכל דָּ ָבר " -לְ ָפנֶ יך ַבדֶּ ֶרך")דברים כב ,ו( ָל ָּמה ִלי?
לוֹ ַמר ָל ְךַ :מה דֶּ ֶר ְך ׁ ֶש ֵאין ִקנּוֹ ְ ּביָ ְד ָך,
ַאף ָ ּכל ׁ ֶש ֵאין ִקנּ וֹ ְ ּביָ ְד ָך.
ִמ ָ ּכאןָ ,א ְמר ּו :יוֹ נֵ י ׁשוֹ ָב ְך,
יחין,
וְ יוֹ נֵ י ֲע ִל ָ ּייה ׁ ֶש ִ ּק ְ ּננ ּוּ ַ :ב ְּט ִפ ִ
ו ַּב ִ ּבירוֹ ת,
וְ ַא ָּווזִ ין,
וְ ַת ְרנְ גוֹ ִלין ׁ ֶש ִ ּק ְ ּננ ּוּ ְ :ב ַפ ְרדֵּ ס ַ -ח ָ ּייב ְ ּב ׁ ִשילּ ו ַּח.
ֲא ָבל ִק ְ ּננ ּו ְ ּבתוֹ ְך ַה ַ ּביִ ת,
וְ ֵכן יוֹ נֵ י ַה ְרדְּ ִסיאוֹ ת ָ ּ -פטוּר ִמ ׁ ּ ִשילּ ו ַּח".
ָיך" ) 571דברים כב ,ו(  -מה ּתלמוּד לוֹ מר?

רש"י
ת''ל כי יקרא במאורע .הכתוב
מדבר לכשיקרא:
קן מ''מ .אפילו באפרוח אחד או
בביצה אחת כדתן במתיתין:
צפור טהורה ולא טמאה .לקמן
מפרש לה ר' יצחק עוף משמע בין
בטמא בין בטהור אבל צפור לא
אלא
בטמאים
אשכחן
בטהורים:
לפיך .משמע ברה''י כגון בפרדס
ובשדה שאיה משתמרת דלא
קיא ליה חצרו דלאו מזומן
הוא:
בדרך .להביא רה''ר:
שאין קו בידך .אין קן מזומן לך
ואין קוי לך:
יוי שובך .ויוי מדבריות שקו
בשובך ובשלהי פרקין פריך הא
כיון דחצרו קוה לו הביצים
מזומן הוא:
טפיחים .שותין בהן קדרות
קטות בחומה וקורין בוייל''ש:
ובבירות .דירות ומגדל עיר:
שקו בפרדס .שמרדו דהשתא
אין קו בידך:
ועוד לפיך למה לי .משום רה''י
דפרדס הואיל וסופו לרבות את
הכל:
אלא לפיך .מיבעי ליה לחייב
את שהיו כבר שלו ומרדו:
בדרך .מי מיבעי ליה לכדרב
יהודה:
קן בים .ששטף הים את האילן
והיה קן בראשו חייב לשלח דים
מי איקרי דרך:
קן בשמים .עוף ושא קן באויר:

ָא ַמר ַמר:
" ַמה דֶּ ֶר ְך ֶ ׁ -ש ֵאין ִקנוֹ ְ ּביָ ְדךָ,
ַאף ָ ּכל ֶ ׁ -ש ֵאין ִקנוֹ ְ ּביָ ְד ָך".
ָהא לָ ָּמה לִ י? ִמ" ִּכי יִ ָ ּק ֵרא" נ ְַפ ָקא!
" ִּכי יִ ָ ּק ֵרא" ְ ּ -פ ָרט לִ ְמזו ָּּמן.
וְ עוֹ ד "לְ ָפנֶ ָיך"  -לָ ָּמה לִ י?
ֶא ָּלא "לְ ָפנֶ ָיך" לַ ֲאת ּויֵי ֶ ׁ -ש ָהי ּו לְ ָפנ ָ
ֶיך ו ָּמ ְרד ּו.
" ַ ּבדֶּ ֶר ְך" ִּ -כ ְד ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב,
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ָמצָ א ֵקן ַ ּב ּיָם ַ -ח ּיָיב ְ ּב ׁ ִשילּ ו ַּח,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :כּ ֹה ָא ַמר ה' ַהנּוֹ ֵתן ַ ּב ָ ּים דָּ ֶר ְך" וְ גוֹ ' ) 573ישעיה מג ,טז(.

ִּ 571כי יִ ָּק ֵרא ַקן ִצ ּפוֹ ר לְ ָפנֶ ָיך ַ ּבדֶּ ֶר ְך ְ ּבכָ ל ֵעץ אוֹ ַעל ָה ָא ֶרץ ֶא ְפר ִֹחים אוֹ ֵב ִיצים וְ ָה ֵאם רֹבֶ ֶצת ַעל הָ ֶא ְפרֹ ִחים אוֹ ַעל ַה ֵ ּב ִיצים ל ֹא ִת ַּקח ָה ֵאם ַעל הַ ָ ּבנִ ים
ַ ׁ 572ש ֵּל ַח ְּת ׁ ַש ַּלח ֶאת ָה ֵאם וְ ֶאת הַ ָ ּבנִ ים ִּת ַּקח לָ ְך לְ ַמ ַען יִ ַיטב לָ ְך וְ ַה ֲא ַרכְ ָּת יָ ִמים
 573כּ ֹה ָא ַמר יְ הוָ ה ַה ּנוֹ ֵתן ַ ּב ָ ּים דָּ ֶר ְך ו ְּב ַמיִ ם ַע ִּזים נְ ִת ָיבה
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ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה:
ָמצָ א ֵקן ַ ּב ׁ ּ ָש ַמיִם ,דִּ כְ ִתיב" :דֶּ ֶר ְך נֶ ׁ ֶשר ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם" ) 574משלי ל ,יט( ָ -הכִ י נ ִַּמי דְּ ִמ ַיח ּיֵיב ְ ּב ׁ ִשילּ ו ַּח ַה ֵ ּקן?!
"דֶּ ֶר ְך נֶ ׁ ֶשר" – ִא ְ ּיק ֵרי,
"דֶּ ֶר ְך" ְס ָּת ָמא  -לֹא ִא ְ ּיק ֵרי.
ַא ְמ ֵרי לֵ ּיה ּ ַפ ּפוֹ נ ֵָאי לְ ַרב ַמ ְתנָ ה:
ֹאשוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם – ַמה ּו?
ָמצָ א ֵקן ְ ּבר ׁ
ֹאשוֹ " ) 575שמואל ב טו ,לב(.
ָא ַמר" :וַ ֲא ָד ָמה ַעל ר ׁ
מ ׁ ֶֹשה ִמן ַה ּתוֹ ָרה ִמ ַּניִן?
שר" ) 576בראשית ו ,ג(.
" ְ ּב ׁ ַש ָ ּגם הוּא ָב ָ ׂ
ָה ָמן ִמן ַה ּתוֹ ָרה – ִמ ַּנ ִין?
" ֲה ִמן ָה ֵעץ" ) 577בראשית ג ,יא(.
ֶא ְס ֵּתר ִמן ַה ּתוֹ ָרה – ִמ ַּניִ ן?
"וְ ָאנֹכִ י ַה ְס ֵּתר ַא ְס ִּתיר" ) 578דברים לא ,יח(.
ָמ ְרדְּ כַ י ִמן ַה ּתוֹ ָרה – ִמ ַּניִן?
דִּ כְ ִתיבָ " :מר דְּ רוֹ ר" ) 579שמות ל ,כג(.
ו ְּמ ַת ְר ְ ּג ִמינָןֵ :מ ָירא דַּ כְ יָא.

 574דֶּ ֶר ְך ַה ֶּנ ׁ ֶשר ַ ּב ׁ ּ ָש ַמיִ ם דֶּ ֶר ְך נָ ָח ׁש ֲעלֵ י צוּר דֶּ ֶר ְך ֳאנִ ָ ּיה ְבלֶ ב יָ ם וְ ֶד ֶר ְך ֶ ּג ֶבר ְ ּב ַעלְ ָמה
ֹאש ֹו
ֹאש ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה ׁ ָשם לֵ אל ִֹהים וְ ִה ֵּנה לִ ְק ָראתוֹ חו ׁ ַּשי ָה ַא ְר ִּכי ָקרו ַּע ֻּכ ָּתנְ ּתוֹ וַ ֲא ָד ָמה ַעל ר ׁ
 575וַ יְ ִהי ָדוִ ד ָ ּבא ַעד ָהר ׁ
ש ִרים ׁ ָשנָ ה
שר וְ ָהי ּו יָ ָמיו ֵמ ָאה וְ ֶע ְ ׂ
ֹאמר יְ הֹוָ ה ל ֹא יָ דוֹ ן רו ִּחי ָב ָא ָדם לְ עֹלָ ם ְ ּב ׁ ַש ָ ּגם הוּא ָב ָ ׂ
 576וַ ּי ֶ
ָ
ָ
ֹאמר ִמי ִה ִ ּגיד לְ ך ִּכי ֵעירֹם ָא ָּתה ֲה ִמן ָה ֵעץ ֲא ׁ ֶשר ִצ ִ ּו ִיתיך לְ ִבלְ ִּתי ֲאכָ ל ִמ ֶּמ ּנ ּו ָאכָ לְ ָּת
 577וַ ּי ֶ
שה ִּכי ָפנָ ה ֶאל ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים
 578וְ ָאנֹכִ י ַה ְס ֵּתר ַא ְס ִּתיר ּ ָפנַ י ַ ּביּוֹ ם ַההוּא ַעל ָּכל ָה ָר ָעה ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
אתיִ ם
אתיִ ם ו ְּק ֵנה בֹ ֶ ׂ
ֹאש ָמר דְּ רוֹ ר ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת וְ ִק ְּנ ָמן ֶ ּב ֶ ׂ
ש ִמים ר ׁ
 579וְ ַא ָּתה ַקח לְ ָך ְ ּב ָ ׂ
שם ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ו ָּמ ָ
שם ַמ ֲח ִציתוֹ ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ו ָּמ ָ
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רש"י
דרך סתמא לא איקרי .אבל ים
איקרי דרך סתמא הותן בים
דרך:
ואדמה על ראשו .אע''פ שהיה
בראשו לא אבדה את שמה ש''מ
אדם גופיה אדמה הוא מדלא
אבדה את שמה דלא קרייה עפר
והשתא מי על הארץ קריא
ביה :ועוד זה שאלו ממו מין
למשה רמז קודם שבא שסופו
לבא:
בשגם הוא .בשגם בגימטריא
כמו משה וכתיב שם והיו ימיו
מאה ועשרים שה וכך היו ימי
חיי משה כלומר עתיד לבא
בשגם משה מן הולדים וכן
ימיו:
מין .למעשה המן:
המן העץ .יתלה על העץ:
למעשה אסתר .הסתר אסתיר
בימי אסתר יהיה הסתר פים
ומצאוהו צרות רבות ורעות:
מין .לגדולת מרדכי:
מר דרור .וקרי ליה ראש
לבשמים לצדיקים ואשי כסת
הגדולה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .5קלט ,ב
"וְ ֵאיזֶ ה ּו ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמזו ָּּמן?
ְ ּכגוֹ ןַ :א ָּווזִ ין,
וְ ַת ְרנְ גוֹ ִלים ׁ ֶש ִ ּק ְ ּננ ּו ְ ּב ַפ ְרדֵּ ס.
ֲא ָבל ִאם ִק ְ ּננ ּו ְ ּב ַביִ ת,
ּ
וְ ֵכן יוֹ נֵ י ַה ְרדְּ ִסיאוֹ ת ָ -פטוּר ִמ ׁ ּ ִשילּ ו ַּח".
ַר ִ ּבי ִח ּיָיא וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ַחד ָּתנֵיַ " :ה ְד ְר ִסיאוֹ ת".
וְ ַחד ָּתנֵיַ " :ה ְרדְּ ִסיאוֹ ת".
ַמאן דְּ ָתנֵיַ " :ה ְרדְּ ִסיאוֹ ת" ַ -על ׁ ֵשם הוֹ ְרדוּס.
ו ַּמאן דְּ ָתנֵיַ " :ה ְד ְר ִסיאוֹ ת" ַ -על ׁ ֵשם ְמקוֹ ָמן.
ָא ַמר ַרב ַּכ ֲהנָ א:
ְימן ׁ ִש ְּית ַסר דָּ ֵרי ִב ְפ ַתי ִמילָ א,
לְ ִד ִידי ַחזְ יָין וְ ָק ּי ָ
וַ ֲהוָ ה ָק ָרא ִק ִירי ִק ִירי,
ֲהוָ ה ַחד ִמי ַּניְיה ּו דְּ לֹא ֲהוָ ה ָק ֵרי ִק ִירי ִק ִירי,
ָא ְמ ָרה לָ ּה ֲח ֶב ְר ָּת ּה :סו ָּמא! ִא ְמ ִריִ :ק ִירי ִק ִירי,
ָא ְמ ָרה :סו ָּמא! ָא ְמ ִריִ :ק ִירי ִ ּב ִירי,
ַא ְתיו ָּה ו ׁ ְּש ָחטו ָּה.
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ּ ִשי:
ָא ַמר לִ י ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ אִ :מילִ ין.
" ִמילִ ין" ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך?
ֶא ָּלא ֵא ָימאּ ְ :ב ִמילִ ין.

רש"י
חד תי הדרסיאות וחד תי
הרדסיאות:
הורדוס .התחיל להתעסק
בגדולן:
לדידי חזיין לי .הך ששארו
מבי ביהם של יוי הורדוס:.
וקיימא שית סרי דרי .ט''ז
שורות:
בפתי מילא .כל שורה ארכה
ברחב מיל ואמרן קירי קרי
אדוי אדוי קירי הוא לשון אדון
בירי הוא עבד כדאמר בעירובין
)דף ג (:גבי בי גליל שאין
מדקדקים בלשום ההוא
דאתאי לקמיה )דרבי יאי(
]דדייא[ דבעא למימר מרי קירי
טבלא הוית לי וגבוה ממי
ואמרה מרי בירי טפלא הוית לי
וגבוך מין:
סומא .שוטה בלא ראות:
אימא קירי .כמו שאו אומרים:
אמרה לה .איהי לחברתה:
סומא ואימא קירי בירי .לאותו
שאת קורא אדון עבד הוא על
שהיה הוא עבד:
אתיוה .עבדים ששארו מעבדי
הורדוס ושחטוה:
אמר לי ר' חיא מילין .דברי
רוח הן שלא דברו מעולם:
מילין ס''ד .והאמר רב כהא
לדידי חזי לי והרי רב כהא מעיד
על הדבר ואי לאו דקושטא הוא
לא הוה אמר:
אלא במילין .על ידי כשפים
מלומדות לדבר אותן עופות:

"שׁ ַ
ילּוּח ַה ֵקּן"
מסכת חולין פרק י"ב – ִ
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 .6קלט ,ב – קמ ,א
"עוֹ ף ָט ֵמא ּ ָפטוּר ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵ ּל ַח".

רש"י
עוף משמע בין טמא וכו' .אי הוה
כתיב עוף הוה משמע בין טמא
בין טהור כדכתיב )דברים יד( כל
עוף טהור תאכלו וכתיב כל שרץ
העוף טמא .הוא לכם וכתיב
)ויקרא יא( תשקצו מן העוף:
ת''ש .דהזהיר הכתוב שלא
לעשות עבודה זרה דמות צפור
וע''כ אטמאים מי מזהיר
ומהיכא משתמע מייה לאו
מצפור משתמעי בין טמאין בין
טהורין וכף לאתויי חגבים:
לא צפור טהורה .משתמעי מייה
וכף לאתויי טמאים וחגבים:
תא שמע .החיה וכל בהמה
יהללו את שם ה' וע''כ צפרים
טמאים מי משבחי קמיה
ומהיכא אדכריהו דוד לאו
מצפור וכף לאתויי חגבים:
ובעפוהי ידורן צפרי שמיא.
הכא לא כתיב כף וע''כ עופות
טמאין מי מתקבצין באילות
ומשתמעי כולהו מצפור:

ְמנָא ַה ּנֵי ִמ ֵּילי?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ּ
ּ
דְּ ָא ַמר ְק ָראִּ " :כי יִ ָק ֵרא ַקן ִצפוֹ ר לְ ָפנֶ
'עוֹ ף' ַ -מ ׁ ְש ַמע לָ ן ֵ ּבין ָטהוֹ ר ֵ ּבין ָט ֵמא,
" ִצ ּפוֹ ר" ָ -טהוֹ ר ַא ׁ ְש ְּכ ָחן דְּ ִא ְ ּיק ֵרי צִ ּפוֹ ר,
ָט ֵמא לֹא ַא ׁ ְש ְּכ ָחן דְּ ִא ְ ּיק ֵרי צִ ּפוֹ ר.

ָיך" ) 580דברים כב ,ו( –

ָּתא ׁ ְש ַמע:
"" ַּת ְבנִ ית ָּכל ִצ ּפוֹ ר ָּכנָ
ַמאי לָ או " ִצ ּפוֹ ר" ֵ ּבין ָטהוֹ ר ֵ ּבין ָט ֵמא,
" ָּכנָ ף" – ֲחגָ ִבים.

ף" ) 581דברים ד ,טו-יז(.

לֹא!
" ִצ ּפוֹ ר" – ָטהוֹ ר,
" ָּכנָ ף" – ָט ֵמא,
וַ ֲחגָ ִבים.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ש וְ ִצ ּפוֹ ר ָּכנָ ף" )תהילים קמח ,י(,
" ַה ַח ָ ּיה וְ כָ ל ְ ּב ֵה ָמה ֶר ֶמ ׂ
ַמאי לָ או " ִצ ּפוֹ ר" ּ ֵ -בין ָטהוֹ ר ֵ ּבין ָט ֵמא,
ּו"כְ נַ ף" – ֲחגָ ִבים.
לֹא!
" ִצ ּפוֹ ר" – ָטהוֹ ר.
" ָּכנָ ף" – ָט ֵמא,
וַ ֲחגָ ִבים.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
582
ּ
ּ
ּ
" ָּכל ִצ ּפוֹ ר ָכל ָכנָ ף" )בראשית ז ,יד( ַמאי לָ או ִּכ ְד ַמ ְק ׁ ִשינָן.
לֹא!
ְּכ ִד ְמ ׁ ַש ּנִינָן.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"וְ ַא ָּתה ֶבן ָא ָדם ֱאמוֹ ר לְ ִצ ּפוֹ ר ָּכל ָכנָּ

ף" ) 583יחזקאל לט ,יז(  -מאי
ַ

לָ או ִּכ ְד ַא ְק ׁ ִשינָן.

לֹא! ִּכ ְד ׁ ַש ּנִי ָנן.
ָּתא ׁ ְש ַמע:

קמ,א "ו ְּב ַענְ פוֹ ִהי יְ דו ָּרן ִצ ּ ֳפ ֵרי ׁ ְש ַמ ָ ּיא" ) 584דניאל ד ,ט(.

" ִצ ּ ֳפ ֵרי ׁ ְש ַמ ָ ּיא" ִא ְ ּיקר ּו,
'צִ ּ ֳפ ֵרי' ְס ָּת ָמא  -לֹא ִא ְ ּיקר ּו.

ִּ 580כי יִ ָּק ֵרא ַקן ִצ ּפוֹ ר לְ ָפנֶ ָיך ַ ּבדֶּ ֶר ְך ְ ּבכָ ל ֵעץ אוֹ ַעל ָה ָא ֶרץ ֶא ְפרֹ ִחים אוֹ ֵב ִיצים וְ ָה ֵאם רֹבֶ ֶצת ַעל הָ ֶא ְפר ִֹחים אוֹ ַעל ַה ֵ ּב ִיצים ל ֹא ִת ַּקח ָה ֵאם ַעל הַ ָ ּבנִ ים
ש ֶיתם לָ כֶ ם ּ ֶפ ֶסל ְּתמוּנַ ת ָּכל
 581טו וְ נִ ׁ ְש ַמ ְר ֶּתם ְמאֹד לְ נַ ְפ ׁש ֵֹתיכֶ ם ִּכי ל ֹא ְר ִא ֶיתם ָּכל ְּתמוּנָ ה ְ ּביוֹ ם דִּ ֶ ּבר יְ ה ֹוָ ה ֲאלֵ יכֶ ם ְ ּבח ֵֹרב ִמ ּתוֹ ְך ָה ֵא ׁש .טז ּ ֶפן ַּת ׁ ְש ִחתוּן וַ ֲע ִ ׂ
ָס ֶמל ַּת ְבנִ ית זָ כָ ר אוֹ נְ ֵקבָ ה .יז ַּת ְבנִ ית ָּכל ְ ּבהֵ ָמה ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָא ֶרץ ַּת ְבנִ ית ָּכל ִצ ּפוֹ ר ָּכנָ ף ֲא ׁ ֶשר ָּתעוּף ַ ּב ׁ ּ ָש ָמיִ ם
ש ַעל ָה ָא ֶרץ לְ ִמינֵ ה ּו וְ כָ ל ָהעוֹ ף לְ ִמינֵ ה ּו כּ ֹל צִ ּפוֹ ר ָּכל ָּכנָ ף
ש ָהרֹ ֵמ ׂ
ֵ 582ה ָּמה וְ כָ ל הַ ַח ָ ּיה לְ ִמינָ ּה וְ כָ ל ַה ְ ּב ֵה ָמה לְ ִמינָ ּה וְ כָ ל ָה ֶר ֶמ ׂ
ש ֶדה ִה ָּק ְבצ ּו וָ בֹא ּו ֵה ָא ְספ ּו ִמ ָּס ִביב ַעל זִ בְ ִחי ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י ז ֵֹב ַח לָ כֶ ם זֶ בַ ח ָ ּגדוֹ ל ַעל ָה ֵרי
 583וְ ַא ָּתה ֶבן ָא ָדם כּ ֹה ָא ַמר ֲאדֹנָ י יְ ה ִ ֹוה ֱאמֹר לְ ִצ ּפוֹ ר ָּכל ָּכנָ ף וּלְ כֹל ַח ַ ּית ַה ּ ָ ׂ
שר ו ׁ ְּש ִת ֶיתם דָּ ם
ש ָר ֵאל וַ ֲאכַ לְ ֶּתם ָ ּב ָ ׂ
יִ ְ ׂ
ש ָרא
ש ִ ּגיא ו ָּמז ֹון לְ כ ָֹּלא ֵב ּה ְּתחֹת ֹו ִהי ַּת ְטלֵ ל ֵחיוַ ת ָ ּב ָרא ו ְּב ַענְ פוֹ ִהי יְ דו ָּרן ִצ ּ ֲפ ֵרי ׁ ְש ַמ ָ ּיא ו ִּמ ֵּנ ּה יִ ְּתזִ ין ָּכל ִ ּב ְ ׂ
ָ 584ע ְפיֵ ּה ׁ ַש ּ ִפיר וְ ִאנְ ֵ ּב ּה ַ ׂ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ָּכל ִצ ּפוֹ ר ְ

רש"י

טהוֹ רה" ) 585דברים יד ,יא( מ ּכ
ָ

ִ ְ לַ ל דְּ ִא ָּיכא ְט ֵמ ָאה!

לֹא! ִמ ְּכלַ ל דְּ ִא ָּיכא ֲאסו ָּרה.
ַמאי ִהיא?
ִאי ְט ֵר ָפה ּ ְ -ב ֶה ְדיָא ְּכ ִתיב!
וְ ִאי ִ ּב ׁ ְשחו ָּטה דִּ ְמצוֹ ָרע ִ -מ ּ ֵס ָיפא דִּ ְק ָרא נ ְַפ ָקא" :וְ זֶ ה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא תֹאכְ ל ּו ֵמ ֶהם" ) 586דברים יד ,יב( –
לְ ַרבּ וֹ ת ׁ ְשחו ַּטת ְמצוֹ ָרע!
לְ עוֹ לָ ם ִ ּב ׁ ְשחו ָּטה דִּ ְמצוֹ ָרע,
וְ לַ ֲעבוֹ ר ָעלָ יו ַ ּב ֲע ֵׂשה ו ְּבלֹא ַּת ֲע ֶׂשה.
וְ לוֹ ְק ָמ ּה ִ ּב ְט ֵר ָפה ,וְ לַ ֲעבוֹ ר ָעלָ יו ַ ּב ֲע ֵׂשה וְ לֹא ַת ֲע ֶׂשה!
"דָּ ָבר ַה ָּל ֵמד ֵמ ִע ְניָנוֹ " ,ו ְּב ִע ְנ ָינָא דִּ ׁ ְשחו ָּטה ְּכ ִתיב.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ׁ ְש ֵּתי ִצ ּ ֳפ ִרים ַ
ַמאי " ַח ּיוֹ ת"?
לָ או ׁ ֶש ָחיוֹ ת ְ ּב ִפיךָ,
ִמ ְּכלַ ל דְּ ִא ָּיכא לָ או ׁ ֶש ַח ּיוֹ ת ְ ּב ִפ ָיך.

ח ּיוֹ ת" ) 587ויקרא יד ,ד(.

לֹא!
ַמאי " ַח ּיוֹ ת"?
אשי ֲא ָב ִרים ׁ ֶש ָּל ֶהן.
ׁ ֶש ַח ּיִין ָר ׁ ֵ
ָּתא ׁ ְש ַמע ִמ ּ ֵס ָיפא:
" ְטהוֹ רוֹ ת" )ויקרא יד ,ד( ִ -מ ְּכלַ ל דְּ ִא ָּיכא ְט ֵמאוֹ ת.
לֹא!
ִמ ְּכלַ ל דְּ ִא ָּיכא ְט ֵרפוֹ ת.
" ְט ֵרפוֹ ת"?! ֵמ" ַח ּיוֹ ת" נ ְַפ ָקא!
ִיחא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרְ :ט ֵר ָפה ַח ָ ּיה,
ָהנ ָ
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרְ :ט ֵר ָפה ֵאינָ ּה ַח ָ ּיה ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
וְ עוֹ דּ ֵ ,בין לְ ַמאן דְּ ָא ַמרְ :ט ֵר ָפה ַח ּיָה,
ֵ ּבין לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֵ :אינ ָּה ַח ּיָה ִ -מדְּ ָתנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל נ ְַפ ָקא!
דְּ ָתנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
"נֶ ֱא ַמר ' ַמ ְכ ׁ ִשיר' ּו' ְמ ַכ ּ ֵפר' ִ ּב ְפנִ ים,
וְ נֶ ֱא ַמרַ ' :מ ְכ ׁ ִשיר' ּו' ְמ ַכ ּ ֵפר' ַ ּבחוּץ,
ּ
שה בּ וֹ ַמ ְכ ׁ ִשיר ִ ּכ ְמ ַכ ֵפר,
ַמה ַּמ ְכ ׁ ִשיר ו ְּמ ַכ ּ ֵפר ָה ָאמוּר ִ ּב ְפנִ ים ָ -ע ָ ׂ
שה בּ וֹ ַמ ְכ ׁ ִשיר ִ ּכ ְמ ַכ ּ ֵפר"!
ַאף ַמ ְכ ׁ ִשיר ו ְּמ ַכ ּ ֵפר ָה ָאמוּר ַ ּבחוּץ ָ -ע ָ ׂ
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
לִ ְמעו ֵּטי צִ ּפוֹ ִרי ִעיר ַה ּנִדַּ ַחת.
לְ ַמאי?
ִאי לְ ׁ ִשילּ ו ַּח  -לֹא ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרה ׁ ַש ֵּל ַח לְ ַת ָ ּקלָ ה!

ָּ 585כל ִצ ּפוֹ ר ְטה ָֹרה ּתֹאכֵ ל ּו
 586וְ זֶ ה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא תֹאכְ ל ּו ֵמ ֶהם ַה ֶּנ ׁ ֶשר וְ הַ ּ ֶפ ֶרס וְ ָה ָעזְ נִ ָ ּיה
 587וְ ִצ ָ ּוה ַהכּ ֹהֵ ן וְ לָ ַקח לַ ִּמ ַּט ֵהר ׁ ְש ֵּתי ִצ ּ ֳפ ִרים ַחיּוֹ ת ְטהֹרוֹ ת וְ ֵעץ ֶא ֶרז ו ׁ ְּשנִ י תוֹ לַ ַעת וְ ֵאז ֹב

מדקאמר צפור טהורה מכלל
דאיכא טמאה .דאי אין טמאים
בכלל צפור לכתוב קרא כל צפור
תאכלו :ומשי האי טהור לאו
למעוטי טמאה אתא אלא למעוטי
אסורה ומן הטהורים היא וטרפה:
והא בהדיא כתיב) .ויקרא כב(
בלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה
ובעוף טהור מיתוקם קרא בת''כ
שיהא מטמא בבית הבליעה:
אי שחוטה דמצורע .ושחט את
הצפור האחת וקי''ל בע''ז )דף עד(.
ובקדושין )דף ז (.דאסורין
בהאה:
וזה אשר לא תאכלו מהם .יתירא
הוא מהם מן הטהורין דהא
אטהורין דלעיל מייה קאי:
לרבות שחוטה דמצורע .אבל
המשולחת מותרת דלא אמרה
תורה שלחה כדי שיכשלו בה
אחריי שיהו צדין ואוכלין אותה
בי אדם אלא ודאי מותר:
עשה .טהורה תאכלו ולא האסורה
כגון שחוטה דמצורע ולאו הבא
מכלל עשה עשה:
ואימא לרבות טרפה .כלומר.
אמאי יחא לך לאוקומי עשה
בשחוטה דמצורע טפי מטרפה:
דבר הלמד מעיו .זה אחד מי''ג
מדות מקרא שכתוב סתם ואין או
יודעין במה מדבר הוי לומדו
מעיו:
והא בעיא דשחוטה כתיב.
טהורה תאכלו והא ודאי לא אכיל
לה אלא שחוטה ועלה כתיב וזה
אשר לא תאכלו מן השחוטה:
שתי צפרים חיות מאי חיות לאו
חיות לפיך .ראויות לפיך טהורות
ומדכתיב צפרים חיות מכלל
דאיכא דשמייהו צפרים ולא חיות
יהו דהוו טמאות:
שחיין ראשי אברים שלהן.
למעוטי מחוסרות אבר:
לאו מכלל דאיכא טמאות .בלשון
קושיא :ומשי לא מכלל דאיכא
אסורות טרפות ומעטיהו דלא
ליתכשרו לטהרת מצורע אע''ג
דלאו קרבן יהו אלא מחוץ למחה
שוחטה אל כלי חרס:
מחיות פקא .ולא טרפה דאיה
חיה:
היחא .הא דמצרכת קרא אחריא
למאן דאמר טרפה חיה:
ועוד .טרפה מדתא דבי רבי
ישמעאל מבין אב פקא:
מכשיר בפים .אשם מצורע
וחטאות מחוסרי כפרה דזבין
ויולדות שאין באין אלא להכשירן
בקדשים:
מכפר בפים .כל חטאות ואשמות:
מכשיר בחוץ .צפרי מצורע שהן
לטהר:
מכפר בחוץ .שעיר המשתלח:
עשה בו מכשיר כמכפר .בכל מיי
כשרות וטהרה שהרי גם המכשירין
קרבים האמורין שלהן :אף בחוץ
עשה מכשיר צפרים כמכפר :שעיר
המשתלח דאסור במום דבעי ראוי
לשם שבאיזה שיפול הגורל לשם
יהיה ראוי למזבח:
אמר רב חמן .טהורות למעוטי
צפורים של עיר הדחת:
ולמאי .להי מיייהו איצטריך קרא
להך דהא משלח פשיטא דשל עיר
הדחת לאו בר שילוח הוא דלא
אמרה תורה שלח לתקלה דממון
עיר הדחת אסור ואם ישלחה
יהיו בי אדם צדין אותה לאחר
זמן:

"שׁ ַ
ילּוּח ַה ֵקּן"
מסכת חולין פרק י"ב – ִ

ֶא ָּלא לִ ׁ ְש ִח ָיטה.
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רש"י

ָר ָבא ָא ַמר:
לִ ְמעו ֵּטי ׁ ֶשלֹא לְ זַ ֵ ּווג לָ ּה ַא ֶח ֶרת קוֹ ֶדם ׁ ִשלּ ו ֶּח ָיה.
לְ ַמאי?
ִאי לִ ׁ ְש ִח ָיטה ָ -הא ַ ּב ְעיָא ׁ ִשילּ ו ַּח!
ֶא ָּלא לְ ׁ ִשילּ ו ַּח.
ַרב ּ ָפ ּ ָפא ָא ַמר:
ַ ֲ ָ זָ ָרה,
לְ צִ ּפוֹ ִרים ׁ ֶש ֶה ֱחלִ ָ
589
ּ
ּ
ּ
ּ
דִּ כְ ִתיב" :וְ ָהיִ ָית ֵח ֶרם ָכמוֹ ה ּו" )דברים ז ,כו( ָּ -כל ַמה ׁ ֶש ַא ָּתה ְמ ַהיֶיה ֵה ֶימנ ּוָּ ,כמוֹ ה ּו.
יפן ּ 588בעבוֹ דה

לְ ַמאי?
ִאי לְ ׁ ִשילּ ו ַּח  -לֹא ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרה ׁ ַש ֵּל ַח לְ ַת ָ ּקלָ ה!
ֶא ָּלא לִ ׁ ְש ִח ָיטה.
ָר ִבינָ א ָא ַמר:
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ַע ְס ִקינָןּ ְ :בעוֹ ף ׁ ֶש ָה ַרג ֶאת ַה ֶּנ ֶפ ׁש.
ֵהיכֵ י דָּ ִמי?
ִאי דְּ גָ ַמר דִּ ינָא ּ ַ -בר ְק ָטלָ א הוּא!
ֶא ָּלא ,קוֹ ֶדם ְ ּג ַמר דִּ ינָא.

אלא בשחוטה .אפילו ההיא
דשחוטה היא ולא אכלי לה ויכול
לשורפה אחר שחיטה לא תיתי
מעיר הדחת:
רבא אמר .להכי אתי טהורות
שלא יזווג לה אחרת שאם בא
לידו מצורע אחר לאחר שיטהר
את זה לא יאמר הכהן הבא
אחרת וזווגה לחיה של מצורע
ראשון דהכי משמע טהורות
מכלל דאיכא אסורות ומאי יהו
השארת דמצורע:
ולמאי .בעית לה דמצורע:
אי לשחיטה הא בעיא שילוח.
משום מצורע קמא ופשיטא
דאסור:
אלא לשילוח .ותיפוק ליה
לשילוח דתרוייהו:
רב פפא אמר .טהורות למעוטי
צפרים שהחליפן ולקחן מן
העובד כוכבים בדמי עבודה זרה
שמכר לו:
ולמאי קבעי לה .דמבעי קרא
למיסרה:
אי לשילוח .פשיטא דאסור:
בר קטלא הוא .ופשיטא דאיו
ראוי לשלוח ולא לשחיטה דהא
דיו בסקילה:
אלא לשחיטה .דאי משום
ובערת הרע הרי מבוער מן
העולם הוא:

וּלְ ַמאי?
ִאי לְ ׁ ִשילּ ו ַּח ּ ָ -ב ֵעי לַ ֲאת ּויֵי לְ ֵבי דִּ ינָא ,וְ ִק ּיו ֵּמי "ו ִּב ַע ְר ָּת ָה ָרע ִמ ִּק ְר ֶ ּב ָך" ) 590דברים יג ,ו(!
ֶא ָּלא לִ ׁ ְש ִח ָיטה.

)בצִ ּפוֹ ֵרי(
 588מסורת הש"ס ,הגהות הב"ח ורארשוים רבים .גירסת וילאֶ ׁ :ש ֶה ְחלִ יפ ּו ְ ּ
 589וְ ל ֹא ָת ִביא תוֹ ֵעבָ ה ֶאל ֵ ּב ֶית ָך וְ ָהיִ ָית ֵח ֶרם ָּכמֹה ּו ׁ ַש ֵּקץ ְּת ׁ ַש ְּק ֶצ ּנ ּו וְ ַת ֵעב ְּת ַת ֲע ֶב ּנ ּו ִּכי ֵח ֶרם הוּא
 590וְ ַה ָּנ ִביא הַ הוּא אוֹ ח ֹלֵ ם ַה ֲחלוֹ ם ַההוּא יו ָּמת ִּכי ִד ֶ ּבר ָס ָרה ַעל יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהיכֶ ם ַה ּמוֹ ִציא ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וְ הַ ּפ ְֹד ָך ִמ ֵ ּבית ֲע ָב ִדים לְ ַהדִּ ֲיח ָך ִמן ַהדֶּ ֶרךְ
ֲא ׁ ֶשר ִצ ְ ּו ָך יְ הֹוָ ה ֱאל ֶֹה ָיך לָ לֶ כֶ ת ָ ּב ּה ו ִּב ַע ְר ָּת ָה ָרע ִמ ִּק ְר ֶ ּב ָך
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .7קמ ,א-ב
יצי עוֹ ף ָטהוֹ ר,
"עוֹ ף ָט ֵמא רוֹ ֵבץ ַעל ֵ ּב ֵ
יצי עוֹ ף ָט ֵמא ָ ּ -פטוּר ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵ ּל ַח".
וְ ָטהוֹ ר רוֹ ֵבץ ַעל ֵ ּב ֵ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא עוֹ ף ָט ֵמא רוֹ ֵבץ ַעל ֵ ּביצֵ י ָטהוֹ ר ּ ְ -ב ִעינָן ִצ ּפוֹ ר וְ לֵ ָּיכא!
ֶא ָּלא עוֹ ף ָטהוֹ ר רוֹ ֵבץ ַעל ֵ ּביצֵ י עוֹ ף ָט ֵמא ָ -הא צִ ּפוֹ ר הוּא!
ִּכ ְד ָא ַמר ַרב ַּכ ֲהנָ א:
" ִּת ַ ּקח לָ ְך" ) 591דברים כב ,ז(  -וְ לֹא לִ כְ לָ ֶב ָיך.
ָהכָ א נ ִַּמי,
ִּת ַ ּקח לָ ְך  -וְ לֹא לִ כְ לָ ֶב ָיך.
וְ ֵהיכָ א ִא ְּית ַמר דְּ ַרב ַּכ ֲהנָא?
ַא ָהא דְּ ַת ְניָא:
" ֵאם ְט ֵר ָפה ַ -ח ָ ּייב ְ ּב ׁ ִשילּ ו ַּח,
ֶא ְפרוֹ ִחים ְט ֵרפוֹ ת ָ ּ -פטוּר ִמ ׁ ּ ִשילּ ו ַּח".
ְמנָא ַה ּנֵי ִמ ֵּילי?
ָא ַמר ַרב ַּכ ֲהנָ א:
דְּ ָא ַמר ְק ָראִּ " :ת ַ ּקח לָ ְך"  -וְ לֹא לִ כְ לָ ֶביךָ.
וּלְ ַה ִ ּק ׁיש ֵאם ְט ֵר ָפה לְ ֶא ְפרוֹ ִחים,
ָמה ֶא ְפרוֹ ִחים ְט ֵרפוֹ ת ָ ּ -פטוּר ִמ ׁ ּ ִשילּ ו ַּח,
ַאף ֵאם ְט ֵר ָפה נ ִַּמי ּ ָפטוּר ִמ ְּל ׁ ַש ֵּל ַח!
קמ,ב ִאם ֵּכןִ " ,צ ּפוֹ ר" לִ ְמעו ֵּטי עוֹ ף ָט ֵמא לָ ָּמה לִ י?
וְ ָה ַת ְניָא:
" ֵאם ֶא ְפרוֹ ִחין ְט ֵר ָפה ַ -ח ָ ּייב ְ ּב ׁ ִשילּ ו ַּח"!
ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
ּ
ָהכִ י ָק ָא ַמרֶ :א ְפרוֹ ַח ׁ ֶש ִא ָּמן ְט ֵר ָפה ַ -חיָיב ְ ּב ׁ ִשילּ ו ַּח.

ַ ׁ 591ש ֵּל ַח ְּת ׁ ַש ַּלח ֶאת ָה ֵאם וְ ֶאת הַ ָ ּבנִ ים ִּת ַּקח לָ ְך לְ ַמ ַען יִ ַיטב לָ ְך וְ ַה ֲא ַרכְ ָּת יָ ִמים

רש"י
אם טרפה .אמן של אפרוחים
טרפה חייב לשלח אבל אפרוחים
טרפות איו חייב לשלח את
האם:
א''כ .דאמן מי מקשת להו
ומתקח לך ולא לכלביך ממעט
האם כמו האפרוחים אם טמאה
מי מהתם אימעיט:
והתיא אם אפרוחים טרפה
חייב לשלח .קס''ד דה''ק אמן
של אפרוחים שהן טרפות והאם
כשרה חייב לשלח ולא דרשין
תקח לך ולא לכלביך:
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 .8קמ ,ב
ָ ּב ֵעי ַרב הוֹ ׁ ַש ְעיָא:
הוֹ ׁ ִשיט יָדוֹ לַ ֵ ּקן וְ ׁ ָש ַחט ִמיעוּט ִס ָימנִים – ַמה ּו?
ִמי ַא ְמ ִרינָןֵּ :כיוָ ן דְּ ִאילּ ּו ׁ ָש ִביק לְ ה ּו ִמ ּ ָט ְר ֵפי ְ ּב ִעינָן לָ ְך וְ לֹא לִ כְ לָ ֶב ָיך,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ְ
ּ
ּ
ֵּכיוָ ן דִּ ְביָדוֹ לְ ִמגְ ַמר ׁ ְש ִח ָיטה " ִּת ַקח לָ ך" ָק ִרינָא ֵ ּב ּיה וְ ַחיָיב ְ ּב ׁ ִשילּ ו ַּח?
ֵּתיק ּו.

ָ ּב ֵעי ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה:
ַמ ְט ִּלית ַ -מה ּו ׁ ֶש ָּתחוֹ ץ?
ְּכנ ַָפיִם ַ -מה ּו ׁ ֶש ּיָחוֹ ּצ ּו?
ֵ ּביצִ ים מוּזָ רוֹ ת – ַמה ּו?
ׁ ְשנֵי ִס ְד ֵרי ֵ ּביצִ ים זוֹ ַעל ַ ּגב זוֹ – ַמה ּו?
זָ כָ ר ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֵ ּביצִ יםּ ,ונ ְֵק ָבה ַעל ַ ּג ֵ ּבי זָ כָ ר – ַמה ּו?
ֵּתיק ּו.
ָ ּב ֵעי ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
יוֹ נָה ַעל ֵ ּביצֵ י ָּת ִסיל – ַמה ּו?
ָּת ִסיל ַעל ֵ ּביצֵ י יוֹ נָ ה – ַמה ּו?
ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
ָּתא ׁ ְש ַמע:
יצי עוֹ ף ָטהוֹ ר,
"עוֹ ף ָט ֵמא רוֹ ֵבץ ַעל ֵ ּב ֵ
יצי עוֹ ף ָט ֵמא ָ ּ -פטוּר ִמ ׁ ּ ִשילּ ו ַּח".
וְ ָטהוֹ ר רוֹ ֵבץ ַעל ֵ ּב ֵ
ָהא ָטהוֹ ר וְ ָטהוֹ ר – ַח ּיָיב!
דִּ לְ ָמא ְ ּבקוֹ ֵרא!

רש"י
מיעוט סימים .של אפרוחין
תחת האם:
מהו .לחייבו בשלוח האם כיון
שבידו לגמור את השחיטה תקח
לך קריא ביה וחייב לשלח או
דילמא השתא מיהת כל זמן
שלא גמר בהם סימים פטור
מלשלח ווטל את האם בהיתר
ואח''כ גומר שחיטה:
מטלית .פרוסה על הביצים
והאם רובצת עליה מי הויא
חציצה דלא ליבעי שלוח דלא
קריא ביה רובצת או לא:
כפים .וצה תלושה:
ביצים מוזרות .שאין אפרוח בא
מהן כדאמרי' במתי' דלא
מיחייבי בשלוח:
מהו שיחוצו .אם תמצא לומר
ביצים מוזרות חוצצים ב' סדרי
ביצים בי קיימא זה ע''ג זה מהו
אם תכוין ליטול התחתוים מי
הוו אמצעים חציצה ופטור
מלשלח או לא :זכר לאו בר
שלוח הוא כדאמרין לקמן אבל
זכר דברי הכל פטור דהא אם
כתיב ובקורא הוא דמחייב ר'
אליעזר משום דכתיב ביה דגירה
כדלקמן:
תסיל .עוף טהור ודומה ליוה:
דלמא .הא דתי בטהור וטהור
חייב בקורא קבה דמהגו בכך
ומודו בקורא קבה אפי' אין
הביצים שלה כדלקמן דהואיל
ודרכה הוא לגדלן והאם רובצת
קריא ביה וכי רובצת על ביצת
עוף טמא פטור דכתיב תקח לך
ולא לכלביך אבל עוף אחר בטלה
דעתו ואיה בשלוח:
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"קוֹ ֵרא זָ ָכר:
יעזֶ ר ְמ ַח ֵ ּייב,
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ּ
וַ ֲח ָכ ִמים פוֹ ְט ִרין".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר?
ַא ְתיָא 'דְּ גִ ָירה' 'דְּ גִ ָירה',
ְּכ ִתיב ָהכָ א" :קוֹ ֵרא דָּ גַ ר וְ ל ֹא יָ לַ
וּכְ ִתיב ָה ָתם" :ו ָּב ְק ָעה וְ ָדגְ ָרה ְב ִצ ָּל ּה" ) 593ישעיה לד ,טו(.
ד" ) 592ירמיה יז ,יא(,

ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ַמ ֲחלוֹ ֶקת ְ ּבקוֹ ֵרא זָ כָ ר,
ֲא ָבל ְ ּבקוֹ ֵרא נ ְֵק ָבה  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹלַ :ח ּיָיב.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא! "קוֹ ֵרא זָ ָכר" ְּתנַן!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאַ :ר ָ ּבנָן ֲא ִפילּ ּו קוֹ ֵרא נ ְֵק ָבה ּ ָפ ְט ֵרי,
וְ ָהא דְּ ָק ָּתנֵי" :זָ ָכר" לְ הוֹ ִד ֲיע ָך כּ ֹחוֹ דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר,
ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ַמ ֲחלוֹ ֶקת ְ ּבקוֹ ֵרא זָ כָ ר,
ֲא ָבל ְ ּבזָ כָ ר דְּ ָעלְ ָמא  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל ּ ָפטוּר.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא! "קוֹ ֵרא זָ ָכר" ְּתנַן!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאַ :ר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֲא ִפילּ ּו זָ כָ ר דְּ ָעלְ ָמא ְמ ַח ּיֵיב,
וְ ַהאי דְּ ָק ָּתנֵי" :קוֹ ֵרא זָ ָכר" לְ הוֹ ִד ֲיע ָך כּ ָֹחן דְּ ַר ָ ּבנָ ן,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ַּת ְניָא נ ִַּמי ָהכִ י:
"זָ ָכר דְּ ָע ְל ָמא – ּ ָפטוּר.
קוֹ ֵרא זָ ָכר:
יעזֶ ר ְמ ַח ֵ ּייב,
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ּ
וַ ֲח ָכ ִמים פוֹ ְט ִרין".

שה ע ׁ ֶֹשר וְ ל ֹא ְב ִמ ׁ ְש ּ ָפט ַ ּב ֲח ִצי )ימו( יָ ָמיו יַ ַעזְ ֶב ּנ ּו וּבְ ַא ֲח ִריתוֹ יִ הְ יֶ ה נָ ָבל
 592ק ֵֹרא ָדגַ ר וְ ל ֹא יָ לָ ד עֹ ֶ ׂ
ְ
ָ ׁ 593ש ָּמה ִק ְּננָ ה ִק ּפוֹ ז וַ ְּת ַמ ֵּלט וּבָ ְק ָעה וְ ָדגְ ָרה ְבצִ ָּל ּה ַאך ׁ ָשם נִ ְק ְ ּבצ ּו ַדיּוֹ ת ִא ׁ ּ ָשה ְרעו ָּתהּ

רש"י
רבי אליעזר מחייב לשלח .אע''פ
שאין הביצים שלו הואיל ומהגו
בכך ששוכן על ביצים אחרים ועוף
טהור הוא ולא זהו שקורין
קוקו''א:
קורא זכר .אבל קבה אפילו רבן
מודו כדמפרש בגמרא טעמא דרבי
אליעזר:
ובקעה ודגרה .מה התם דגירה
מעליא דבמיו משתעי קרא אף
הכא דגירה מעליא אבל הקורא
קבה אפילו אין הביצים שלה חייב
לשלם דהאם קריא ביה הואיל
ומהגו בכך אבל זכר דעלמא דברי
הכל פטור והאם רובצת כתיב ולא
האב רובץ ובקורא הוא דמחייב ר'
אליעזר משום דכתיב ביה דגירה
לא שא זכר ול''ש קבה:
כחן דרבן .דאפילו בקורא פטרי אי
לאו דקבה היא אע''ג דכתיב ביה
דגירה אם בעין ולא זכר:
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 .10קמ ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָהיְ ָתה ְמעוֹ ֶפ ֶפת:
יה נוֹ ְגעוֹ ת ַ ּב ֵ ּקן ַ -ח ָ ּייב ְל ׁ ַש ֵ ּל ַח.
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ְ ּכנָ ֶפ ָ
ּ
יה נוֹ ְגעוֹ ת ַ ּב ֵ ּקן ָ -פטוּר ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵ ּל ַח.
ֵאין ְ ּכנָ ֶפ ָ
ֵאין ׁ ָשם ֶא ָ ּלאֶ :א ְפרוֹ ַח ֶא ָחד,
יצה ַא ַחת ַ -ח ָ ּייב ְל ׁ ַש ֵ ּל ַח,
אוֹ ֵ ּב ָ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ " :קן" ) 594דברים כב ,ו( ֵ -קן ִמ ָ ּכל ָמקוֹ ם.

רש"י
מתי'
מפריחים .גדולים:

יחים,
ָהי ּו ׁ ָשםֶ :א ְפרוֹ ִחים ַמ ְפ ִר ִ
ּ
יצים מוּזָ רוֹ ת ָ -פטוּר ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵ ּל ַח,
אוֹ ֵ ּב ִ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ָה ֵאם רוֹ ֶב ֶצת ַעל ָה ֶא ְפרוֹ ִחים אוֹ ַעל ַה ֵ ּב ִיצים" )דברים כב ,ו( -
ימא  -יָ ְצא ּו מוּזָ רוּת.
יצים ְ ּבנֵ י ַקיְ ָ
ימאַ ,אף ֵ ּב ִ
ָמה ֶא ְפרוֹ ִחים ְ ּבנֵ י ַקיְ ָ
יחין.
ר
פ
מ
ו
א
צ
ן
מ
ּ
א
ל
ין
יכ
ר
צ
ין
ח
רוֹ
פ
א
ה
ף
א
,
ן
מ
ּ
א
ּ
ַ ְִ ִ
יצים ְצ ִר ִיכין ְל ִ ָ ַ ָ ֶ ְ ִ ְ ִ ִ ְ ִ ָ יָ ְ
ו ָּמה ַה ֵ ּב ִ

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
""רוֹ ֶב ֶצת" )דברים כב ,ו(  -וְ לֹא ְמעוֹ ֶפ ֶפת.
יה נוֹ ְגעוֹ ת ַ ּב ֵ ּקן?
יָ כוֹ ל ֲא ִפילּ ּו ְ ּכנָ ֶפ ָ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :רוֹ ֶב ֶצת" )דברים כב ,ו(".
ַמאי ַּתלְ מו ָּדא?
ִמדְּ לֹא ְּכ ִתיב 'יוֹ ׁ ֶש ֶבת'.

ִּ 594כי יִ ָּק ֵרא ַקן ִצ ּפוֹ ר לְ ָפנֶ ָיך ַ ּבדֶּ ֶר ְך ְ ּבכָ ל ֵעץ אוֹ ַעל ָה ָא ֶרץ ֶא ְפר ִֹחים אוֹ ֵב ִיצים וְ ָה ֵאם רֹבֶ ֶצת ַעל הָ ֶא ְפרֹ ִחים אוֹ ַעל ַה ֵ ּב ִיצים ל ֹא ִת ַּקח ָה ֵאם ַעל הַ ָ ּבנִ ים
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ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ָה ְי ָתה יוֹ ׁ ֶש ֶבת ֵ ּבין ׁ ְשנֵי רוֹ ְב ֵדי ִאילָ ן,
רוֹ ִאים ָּכל ׁ ֶש ִאם ִּת ׁ ּ ָש ֵמט נוֹ ֶפלֶ ת ֲעלֵ ֶיהם ַ -ח ָ ּייב לְ ׁ ַש ֵּל ַח,
וְ ִאם לָ או – ּ ָפטוּר.
ֵמ ִית ֵיבי:
ּ
יהן ָ -פטוּר ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵ ּל ַח,
" ָהיְ ָתה יוֹ ׁ ֶש ֶבת ֵ ּבינֵ ֶ
יהן ַ -ח ָ ּייב ְל ׁ ַש ֵ ּל ַח.
ַעל ַ ּג ֵ ּב ֶ
יה נוֹ ְגעוֹ ת ְ ּב ֵקן ָ ּ -פטוּר ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵ ּל ַח".
ָהיְ ָתה ְמעוֹ ֶפ ֶפתֲ ,א ִפילּ ּו ְ ּכנָ ֶפ ָ
ֵיהן דְּ נָ גְ ָעה ְ ּבה ּוַ ,אף ַעל ַ ּג ֵ ּב ֶיהן דְּ נָ גְ ָעה ְ ּבה ּו,
יהן" ַ -מה ֵ ּבינ ֶ
יהן" דּ ו ְּמיָא דְּ " ֵבינֵ ֶ
ַמאי לָ או " ַעל ַ ּג ֵ ּב ֶ
ֲא ָבל רוֹ ְב ֵדי ִאילָ ן – ּ ָפטוּר!
לֹא!
ֵיהן דְּ לֹא נָגְ ָעה ֲעלַ יְיה ּו,
יהן" ַ -מה ֵ ּבינ ֶ
" ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֶהן" דּ ו ְּמיָא דְּ " ֵבינֵ ֶ
ַאף ַעל ַ ּג ֵ ּב ֶיהן דְּ לֹא נָגְ ָעה ֲעלַ יְיה ּו,
וְ ַהיְינ ּו רוֹ ְב ֵדי ִאילָ ן.
ָהכָ א נ ִַּמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא:
דְּ ִאי ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך "רוֹ ְב ֵדי ִאילָ ן" ּ ָפטוּר,
יה נוֹ ְגעוֹ ת ַ ּב ֵ ּקן ָ ּ -פטוּר ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵ ּל ַח",
ַאדְּ ָתנֵיָ " :היְ ָתה ְמעוֹ ֶפ ֶפתֲ ,א ִפילּ ּו ְ ּכנָ ֶפ ָ
לִ ְיתנֵי' :רוֹ ְב ֵדי ִאילָ ן' וְ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְמעוֹ ֶפ ֶפת.
ְמעוֹ ֶפ ֶפת ִאיצְ ְט ִר ְיך לֵ ּיה,
דַּ ֲא ִפילּ ּו ְּכנ ֶָפ ָיה נוֹ גְ עוֹ ת ַ ּב ֵ ּקן ָ ּ -פטוּר ִמ ְּל ׁ ַש ֵּל ַח.
וְ ָה ֲאנַן ְּתנַן:
יה נוֹ ְגעוֹ ת ַ ּב ֵ ּקן ַ -ח ָ ּייב ְל ׁ ַש ֵ ּל ַח"!
" ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ְ ּכנָ ֶפ ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה:
ִּכי ָק ָּתנֵי ַמ ְתנִי ָתא ְ ּבנוֹ גֵ ַע ִמן ַה ַ ּצד.
ִא ָּיכא דְּ ַא ְמ ֵרי:
ֵיע לֵ ּיה:
לֵ ָימא ְמ ַס ּי ַ
ּ
יהן ָ -פטוּר ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵ ּל ַח.
" ָהיְ ָתה יוֹ ׁ ֶש ֶבת ֵ ּבינֵ ֶ
יהן ַ -ח ָ ּייב ְל ׁ ַש ֵ ּל ַח.
ַעל ַ ּג ֵ ּב ֶ
יה נוֹ ְגעוֹ ת ַ ּב ֵ ּקן ָ ּ -פטוּר ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵ ּל ַח".
ָהיְ ָתה ְמעוֹ ֶפ ֶפתֲ ,א ִפילּ ּו ְ ּכנָ ֶפ ָ
יהן",
יהן" דּ ו ְּמיָא דְּ " ֵבינֵ ֶ
ַמאי לָ או " ַעל ַ ּג ֵ ּב ֶ
יהן"  -דְּ לֹא נָגְ ָעה ֲעלַ יְיה ּו,
ַמה " ֵ ּבינֵ ֶ
יהן"  -דְּ לֹא נָ גְ ָעה ֲעלַ ְייה ּו.
ַאף " ַעל ַ ּג ֵ ּב ֶ
וְ ַהיְינ ּו רוֹ ְב ֵדי ִאילָ ן.
לֹא!
יהן",
יהן" דּ ו ְּמיָא דְּ " ֵבינֵ ֶ
" ַעל ַ ּג ֵ ּב ֶ
יהן"  -דְּ נָ גְ ָעה ְ ּבה ּו,
ַמה " ֵ ּבינֵ ֶ
יהן"  -דְּ נָגְ ָעה ְ ּבה ּו,
ַאף " ַעל ַ ּג ֵ ּב ֶ
ֲא ָבל רוֹ ְב ֵדי ִאילָ ן – ּ ָפטוּר.
ִאי ָהכִ י,
יה נוֹ ְגעוֹ ת ַ ּב ֵ ּקן ָ ּ -פטוּר"
ַאדְּ ָק ָּתנֵי ֵס ָיפאָ " :היְ ָתה ְמעוֹ ֶפ ֶפת ֲא ִפילּ ּו ְ ּכנָ ֶפ ָ
קמא,א לִ ְיתנֵי :רוֹ ְב ֵדי ִאילָ ן ,וְ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְמעוֹ ֶפ ֶפת!
ְמעוֹ ֶפ ֶפת ִאיצְ ְט ִר ְיך לֵ ּיה ,דַּ ֲא ִפילּ ּו ְּכנ ֶָפ ָיה נוֹ גְ עוֹ ת ַ ּב ֵ ּקן ָ ּ -פטוּר ִמ ְּל ׁ ַש ֵּל ַח.

רש"י
גמ'
היתה יושבת בין שי רובדי
אילן .והביצים תחתיה אבל
העפים סומכים ומגביהים
אותה באויר:
כל .שאילו ידחה זה מזה תשמט
האם ותפול עליהן חייב ואם
ופלת לצדדין פטור:
בייהן .ביצה מכאן וביצה
מכאן:
אפילו כפיה וגעות בהן פטור.
ולקמן מפרש לה מן הצד:
מה בייהן אפילו געה בהן.
ואשמועין פטור דעל בעין:
אף על גביהן .דקתי חייב
בדגעה בהו וממתי' ליכא
לאותובי אדרב דבעי וגעים
משום דמתיתין במעופפת הא
בין שי רובדי אילן רובצת
קריא ביה:
מה בייהן דלא געה עלייהו אף
על גביהן דלא געה עלייהו.
מלעיל ושוב אין כאן גיעה דאי
מי געה מן הצדדין איה גיעה
דעל בעין ואפילו הכי קתי חייב
הואיל ועליהן רובצת:
ליתי רובדי אילן .ואע''ג
דיושבת במקומה תחתיה דפטור
וכ''ש מעופפת דאיה רובצת:
מן הצד .שוגעת בצידיהן ולא על
גביהן:
אף על גביהן דלא געה עלייהו.
ושוב אין כאן גיעה ואפילו הכי
הואיל ויושבת חייב דרובצת
קריא ביה:
מה בייהן דגעה בהו .דאי לא
געה לא איצטריך לאשמועין:
אף על גביהן דגעה בהו.
מלמעלה:
ליתי רובדי אילן .אע''ג דדמיא
לרביצה וכ''ש מעופפת:

"שׁ ַ
ילּוּח ַה ֵקּן"
מסכת חולין פרק י"ב – ִ

וְ ָה ֲאנַן ְּתנַן:
יה נוֹ ְגעוֹ ת ַ ּב ֵ ּקן ַ -ח ָ ּייב ְל ׁ ַש ֵ ּל ַח"!
" ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ְ ּכנָ ֶפ ָ
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ִיתין ּ ְ -בנוֹ גֵ ַע ִמן ַה ַ ּצד.
ִּכי ָק ָּתנֵי ַמ ְתנ ִ
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 .12קמא ,א
" ֵאין ׁ ָשם ֶא ָ ּלאֶ :א ְפרוֹ ַח ֶא ָחד,
יצה ַא ַחת ַ -ח ָ ּייב ְל ׁ ַש ֵ ּל ַח,
אוֹ ֵ ּב ָ
595
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ " :קן" )דברים כב ,ו( ֵ -קן ִמ ָ ּכל ָמקוֹ ם.

רש"י
ה''ג א''כ  .ליכתוב והאם רובצת
עליהן:
לאקושי אפרוחין לביצים.
למפטר מפריחים:
וביצים לאפרוחים .למפטר
מוזרות ועל כרחך קן מ''מ
לרבות ביצה אחת ואפרוחים
וביצים אורחיה דקרא הוא
למיקט רבים ברוב קים:

יחים,
ָהי ּו ׁ ָשםֶ :א ְפרוֹ ִחים ַמ ְפ ִר ִ
יצים מוּזָ רוֹ ת ָ ּ -פטוּר ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵ ּל ַח,
אוֹ ֵ ּב ִ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ָה ֵאם רוֹ ֶב ֶצת ַעל ָה ֶא ְפרוֹ ִחים אוֹ ַעל ַה ֵ ּב ִיצים" )דברים כב ,ו( -
ימא  -יָ ְצא ּו מוּזָ רוּת.
יצים ְ ּבנֵ י ַקיְ ָ
ימאַ ,אף ֵ ּב ִ
ָמה ֶא ְפרוֹ ִחים ְ ּבנֵ י ַקיְ ָ
יחין".
יצים ְצ ִר ִיכין ְל ִא ָּמןַ ,אף ָה ֶא ְפרוֹ ִחין ְצ ִר ִיכין ְל ִא ָּמן  -יָ ְצא ּו ַמ ְפ ִר ִ
ו ָּמה ַה ֵ ּב ִ
ָא ַמר לֵ ּיה ַההוּא ֵמ ַר ָ ּבנָ ן לְ ָר ָבא:
ֵא ָימא ִא ּ ְיפכָ אֵ :אין ׁ ָשם ֶא ְפרוֹ ַח ֶא ָּלא ֶא ָחד,
אוֹ ֵ ּביצָ ה ַא ַחת ָ ּ -פטוּר ִמ ְּל ׁ ַש ֵּל ַח,
דִּ ְב ִעינָן ֶא ְפרוֹ ִחים,
אוֹ ֵ ּביצִ ים – וְ לֵ ָּיכא.
ָהי ּו ׁ ָשםֶ :א ְפרוֹ ִחים ַמ ְפ ִר ִיחים,
אוֹ ֵ ּביצִ ים מוּזָ רוֹ ת ַ -ח ּיָיב לְ ׁ ַש ֵּל ַח,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרַ " :קן" ֵ -קן ִמ ָּכל ָמקוֹ ם!
ִאם ֵּכן ִנכְ ּתוֹ ב ְק ָרא' :וְ ָה ֵאם רוֹ ֶבצֶ ת ֲעלֵ ֶיהם' –
ַמאי "וְ ָה ֵאם רוֹ ֶב ֶצת ַעל ָה ֶא ְפרוֹ ִחים אוֹ ַעל ַה ֵ ּב ִיצים" )דברים כב ,ו(?
לְ ַא ּקו ׁ ֵּשיֶ :א ְפרוֹ ִחים לְ ֵביצִ ים,
ו ֵּביצִ ים לְ ֶא ְפרוֹ ִחים.

ִּ 595כי יִ ָּק ֵרא ַקן ִצ ּפוֹ ר לְ ָפנֶ ָיך ַ ּבדֶּ ֶר ְך ְ ּבכָ ל ֵעץ אוֹ ַעל ָה ָא ֶרץ ֶא ְפר ִֹחים אוֹ ֵב ִיצים וְ ָה ֵאם רֹבֶ ֶצת ַעל הָ ֶא ְפר ִֹחים אוֹ ַעל ַה ֵ ּב ִיצים ל ֹא ִת ַּקח ָה ֵאם ַעל הַ ָ ּבנִ ים
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 .13קמא ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ׁ ִש ְ ּל ָח ּה וְ ָחזְ ָרה ֲא ִפילּ ּו ַא ְר ָ ּב ָעה וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ּ ְפ ָע ִמים – ַח ָ ּייב,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ ׁ " :ש ֵּל ַח ְּת ׁ ַש ַּלח ֶאת ָה ֵאם" ) 596דברים כב ,ז(.
ָא ַמרֲ " :ה ֵרינִ י נוֹ ֵטל ֶאת ָה ֵאם ו ְּמ ׁ ַש ֵ ּל ַח ֶאת ַה ָ ּבנִ ים" – ַח ָ ּייב,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ ׁ " :ש ֵּל ַח ְּת ׁ ַש ַּלח ֶאת ָה ֵאם".
ְ
ּ
יהן ָ -פטוּר ִמ ְ ּל ׁ ַש ֵ ּל ַח.
נָ ַטל ֶאת ַה ָ ּבנִ ים וְ ֶה ֱחזִ ָירן ַל ֵ ּקן ,וְ ַא ַחר ָ ּכך ָחזְ ָרה ָה ֵאם ֲע ֵל ֶ

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר לֵ ּיה ַההוּא ֵמ ַר ָ ּבנָ ן לְ ָר ָבא:
וְ ֵא ָימאַ ׁ " :ש ֵּל ַח" ָ -ח ָדא זִ ְימנָא,
" ְּת ׁ ַש ַּלח" ְּ -ת ֵרי זִ ְימנִין!
ָא ַמר לֵ ּיה:
" ׁ ַש ֵּלח" ֲ -א ִפילּ ּו ֵמ ָאה ּ ְפ ָע ִמים,
" ְּת ׁ ַש ַּלח" ֵ -אין לִ י ֶא ָּלא לִ ְד ַבר ָה ְר ׁשוּת ,לִ ְד ַבר ִמצְ וָ ה ִמ ַּניִן?
ַּתלְ מ ּוד לוֹ ַמרְּ " :ת ׁ ַש ַּלח" ִמ ָּכל ָמקוֹ ם.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יוֹ ֵסף ַ ּבר ָר ָבא לְ ַרב ַּכ ֲהנָ א:
ֶא ָּלא ַט ְע ָמא דְּ כָ ַתב ַר ְח ָמנָא " ְּת ׁ ַש ַּלח",
ָהא לָ או ָהכִ יֲ ,הוָ ה ֲא ִמינָא :לִ ְד ַבר ִמצְ וָ ה לֹא ֲע ֵׂשה וְ לֹא ַת ֲע ֶׂשה הוּא,
וְ ֵאין ֲע ֵׂשה דּ וֹ ֶחה לֹא ַת ֲע ֶׂשה וַ ֲע ֵׂשה!
לֹא צְ ִריכָ א דְּ ָע ַבר וְ ׁ ַש ְקלָ ּה לְ ֵאם :דְּ לַ או ַ -ע ְב ֵר ּיה,
ֲע ֵׂשה  -הוּא דְּ ִא ָּיכא.
לֵ ֵיתי ֲע ֵׂשה וְ לִ ְיד ֵחי ֲע ֵׂשה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ִיחא לְ ַמאן :דְּ ָתנֵי ִק ּיְימוֹ וְ לֹא ִק ּיְימוֹ ,
ָהנ ָ
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָת ֵניּ ִ :ב ּ ְטלוֹ וְ לֹא ִ ּב ּ ְטלוֹ ַּ -כ ָּמה דְּ לֹא ׁ ַש ֲח ָטה לֹא ַע ְב ֵר ּי ּה לְ לָ או
וְ ת ּו,
לְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ,דְּ ָא ַמרַ ׁ " :ש ֵּל ַח" ֵ -מ ִע ָ ּיק ָרא ַמ ׁ ְש ַמעֲ ,א ִפילּ ּו ֲע ֵׂשה נ ִַּמי לֵ ָּיכא!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַמר ַ ּבר ַרב ַא ׁ ּ ִשי:
ְּכגוֹ ןֶ ׁ :ש ּנ ְָטלָ ּה ַעל ְמנָ ת לְ ׁ ַש ֵּל ַח ,דְּ לַ או – לֵ ָּיכאֲ ,ע ֵׂשה  -הוּא דְּ ִא ָּיכא ,וְ לֵ ֵיתי ֲע ֵׂשה וְ לִ ְיד ֵחי ֲע ֵׂשה.
ַמאי אוּלְ ֵמ ּיה דְּ ַהאי ֲע ֵׂשה ֵמ ַהאי ֲע ֵׂשה?
ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך:
הוֹ ִאיל וְ ָא ַמר ַמרּ ָ " :גדוֹ ל ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּבין ִא ׁיש לְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ,
ּ
ׁ ֶש ֲה ֵרי ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרה ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ׁ ֶש ּנִכְ ַּתב ִ ּב ְקדו ׁ ָּשה י ִָּמ ֶחה ַעל ַה ַּמיִם",
וְ ַהאי ְמצוֹ ָרע ֵּכיוָ ן דְּ כַ ָּמה דְּ לֹא ִמ ּ ַט ֵהר ָ -אסוּר ְ ּב ַת ׁ ְש ִמ ׁיש ַה ִּמ ּ ָטה,
דִּ כְ ִתיב" :וְ יָ ׁ ַשב ִמחוּץ לְ ָא ֳהלוֹ ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים" ) 597ויקרא יד ,ח( –
" ָא ֳהלוֹ "  -זוֹ ִא ׁ ְש ּתוֹ ,
ִמ ָּכאן ׁ ֶש ָאסוּר ְ ּב ַת ׁ ְש ִמ ׁיש ַה ִּמ ּ ָטה.
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאֵּ :כיוָ ן דְּ ָאסוּר ְ ּב ַת ׁ ְש ִמ ׁיש ַה ִּמ ּ ָטה לֵ ֵיתי ֲע ֵׂשה דִּ ֵיד ּיה וְ לִ ְיד ֵחי ֲע ֵׂשה דְּ ׁ ִשלּ ו ַּח ַה ֵ ּקן,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
מתי'
טל את הביצים ואח''כ חזרה האם
עליהם פטור מלשלח .דכיון דטל את
הביצים הוה ליה קן :מזומן:
גמ'
ואימא .תשלח לאתויי עוד פעם שיה ותו
 .לא:
א''ל שלח לעולם משמע .ורבוי דתשלח
להכי הוא דאתא:
אין לי .דצריך שלוח אלא לדבר הרשות:
לדבר מצוה .כגון קן יולדת וטהרת
מצורע מין ת''ל תשלח:
הא לאו הכי ה''א לדבר מצוה .לא בעי
שלוח והא שלוח עשה ול''ת הוא תשלח
ולא תקח ואין עשה של ולקח למטהר
דוחה את שיהם:
לא צריכא דעבר ושקליה .ואשמועין
דחוזר ומשלח ואי לא רבי דבר מצוה
ה''א דהיכא דעבר וטלה דכבר עבר על
לאו דלא תקח תו לא קאי באפיה עשה
דטהרת מצורע אלא עשה דשלוח דאכתי
בעמוד ושלח קאי ואימא לידחייה ולקמן
פריך מאי אולמיה דעשה דמצורע מעשה
דשילוח דימא דידחייה דאיצטריך
לרבויי:
דלאו עבריה .הלאו כבר עבר עליה:
היחא למאן דתי .במסכת מכות )דף
טו:(.
קיימו ולא קיימו .כל מצות  .ל''ת שיש
בה קום עשה כגון זה שיתק הלאו לעשה
דמשמע לא תקח ואם לקחה קיים עשה
שבה כשהתרו בו לא תקח ולקחה ושלחה
בתוך כדי דבור של התראה פטור ואע''פ
שעבר על לא תקח דלכך תקו לעשה
לומר אם עברת על אזהרה זו עשה זה
והפטר לא קיים עשה שבה תוך כדי דבור
דקי''ל תכ''ד כדבור דמי כי עבר על
התראה חייב אפילו שלחה אחר זמן הכא
מי איכא למימר עבריה ללאו משלקחה
ולא שלחה והשתא עשה הוא דאיכא ס''ד
אמיא ליתי עשה ולידחי עשה להכי
איצטריך קרא:
אלא למאן דתי בטלו ולא בטלו .בטל
עשה שבה לגמרי שאין יכול לקיימו עוד
כגון ששחטה חייב לא בטל עשה שבה כל
זמן שלא שחטה אע''פ שלא שלח מיד
כשהתרו בו פטור וה'' כל זמן שלא
שחטה לא עבריה ללאו דבעמוד ושלח
והפטר קאי ואכתי לאו ועשה הוא ולא
בעי קרא כלל לדבר מצוה ואא ידעא
דאין עשה דוחה את לא תעשה ועשה:
ותו לרבי יהודה דאמר .במתי' לוקה
ואיו משלח ואמר לקמן דהייו טעמא
דרבי יהודה דקסבר שלח מעיקרא משמע
כלומר לא תקח האם אבל כשתמצאה
שלחה ואם לקחה לא קאמר קרא
דלשלחה הא תו ליכא לאוקמא כשעבר
וטלה דהא אפילו לדבר הרשות עשה
ליכא ולא בעי שילוח דכיון דטלה עבריה
ללאו ועשה דלאו בעמוד ושלח קאי:
על מת לשלחה .ואפילו לרבי יהודה
בעמוד ושלח קאי דהא לא עבריה ללאו
ואי מי לא משלחה תו ליכא לאו דהא
כבר לקחה בהיתר ותו לא קריא ביה לא
תקח ועשה איכא וס''ד ליתי עשה
דמצורע ולידחיה להכי איצטריך קרא:
ומאי אולמיה דעשה .דמצורע מעשה
דשלוח דתיסק אדעתיה דדחייה:
ימחה על המים .פרשת סוטה יש בה
הזכרות הרבה כתובות:
אסור בתשמיש המטה .כמאן דאמר
במועד קטן )דף ז (:ימי ספירו וקל וחומר
לימי חלוטו:
אהלו זו אשתו .שובו לכם לאהליכם
לשותיכם שאסרתים לכם ואמרתי אל
תגשו אל אשה )שמות יט(:

ַ ׁ 596ש ֵּל ַח ְּת ׁ ַש ַּלח ֶאת ָה ֵאם וְ ֶאת הַ ָ ּבנִ ים ִּת ַּקח לָ ְך לְ ַמ ַען יִ ַיטב לָ ְך וְ ַה ֲא ַרכְ ָּת יָ ִמים
ש ָערוֹ וְ ָר ַחץ ַ ּב ַּמיִ ם וְ ָט ֵהר וְ ַא ַחר יָ בוֹ א ֶאל הַ ַּמ ֲחנֶ ה וְ יָ ׁ ַשב ִמחוּץ לְ ָא ֳהלוֹ ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים
 597וְ כִ ֶ ּבס ַה ִּמ ַּט ֵהר ֶאת ְ ּבגָ ָדיו וְ גִ ַּלח ֶאת ָּכל ְ ׂ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .14קמא ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַהנּוֹ ֵטל ֵאם ַעל ַה ָ ּבנִ ים:
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
לוֹ ֶקה,
וְ ֵאינוֹ ְמ ׁ ַש ֵ ּל ַח.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ְמ ׁ ַש ֵ ּל ַח,
וְ ֵאינוֹ לוֹ ֶקה.
זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
יה.
שה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ּה קוּם ֲע ֵ ׂ
ָ ּכל ִמ ְצוַ ת לֹא ַת ֲע ֶ ׂ
שה ֵ -אין לוֹ ִקין ָע ֶל ָ

ְ ּג ָמ ָרא
ָ ּב ֵעי ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ַמ ּ ָמל:
ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה:
ִיתק לַ ֲע ֵׂשה  -לוֹ ִקין ָעלָ יו,
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָס ַבר :לָ או ׁ ֶש ּנ ַּ
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ִיתק לַ ֲע ֵׂשה ֵ -אין לוֹ ִקין ָעלָ יו,
ְ ּב ָעלְ ָמא ָס ַבר :לָ או ׁ ֶש ּנ ַּ
וְ ָהכָ א ַהיְינ ּו ַט ְע ָמאִ :מ ׁ ּשוּם דְּ ָק ָס ַבר " ׁ ַש ֵּל ַח" ֵ -מ ִע ָ ּיק ָרא ַמ ׁ ְש ַמע?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַ ּג ָ ּנב וְ ַגזְ ָלן  -יֶ ׁ ְשנָ ן ִ ּב ְכ ָלל ַמ ְלקוּת,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה".
ִיתק לַ ֲע ֵׂשה הוּא,
וְ ָהא ָהכָ א ,דְּ לַ או ׁ ֶש ּנ ַּ
דְּ ַר ְח ָמנָא ָא ַמר" :ל ֹא ִתגְ זוֹ ל" ) 598ויקרא יט ,יג(,
"וְ ֵה ׁ ִשיב ֶאת ַה ְ ּגזֵ לָ ה" ) 599ויקרא ה ,כג(,
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהַ :ט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָק ָס ַבר :לָ או ׁ ֶש ִּנ ַּיתק לַ ֲעשֵׂ ה  -לוֹ ִקין ָעלָ יו.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
קמא,ב לָ או ֲא ִמינָא לְ כ ּוָּ :כל ַמ ְת ִני ָתא דְּ לֹא ַּת ְניָא ֵ ּבי ^ ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ו ֵּבי ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָא -
ְמ ׁ ַש ֶ ּב ׁ ְש ָּתא ִהיא,
וְ לֹא תוֹ ְתב ּו ִמי ָּנ ּה ֵ ּבי ִמ ְד ָר ׁ ָשא,
דִּ לְ ָמא ֵאינ ָּה ִ ּבכְ לָ ל ַמלְ קוּת ַא ְר ָ ּב ִעים ַּת ְניָא!
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ָתנֵי ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָ א וְ ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא:
שב ) 600דברים כד ,יט(,
""ל ֹא ָּת ׁשוּב וְ ָ ׂ
"ל ֹא ְתכַ ֶּלה" ) 601ויקרא יט ,ט( וְ ִכ ָ ּלה יֶ ׁ ְשנָ ן ִ ּב ְכ ָלל ַמ ְלקוּת ַא ְר ָ ּב ִעים,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה".
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה:
ִיתק לַ ֲעשֵׂ ה  -לוֹ ִקין ָעלָ יו".
ַט ְע ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדהִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ ָק ָס ַבר" :לָ או ׁ ֶש ּנ ַּ

רש"י
מתי' טעמא דרבי יהודה דלוקה
מפרש בגמרא:
ואיו משלח .דאיסור דעבד עבד:
אין לוקין עליו .דלהכי תקו
לעשה לומר אם עבר על הלאו
יעשה זאת ויצל לא תקח האם
ואם לקח שלח תשלח:
זה הכלל וכו' אין לוקין עליו.
אלא אם כן לא קיימו תוך כדי
דבור למאן דתי קיימו ולא
קיימו אלא משלח תוך כדי דבור
ואיו לוקה ואם לא שלח לוקה
וצריך לשלח אחר לקיחה משמע
ולמאן דתי בטלו ולא בטלו בעי
עד שישחוט אותה ואי לא לא
לקי:
גמ'
בעלמא .כגון לא תגזול והשיב
את הגזלה דהתם ליכא למימר
קודם גזילה משמע דאם לא גזל
מה ישיב:
שלח מעיקרא משמע .הכי
קאמר קרא לא תקח האם אבל
מה יש עליך לעשות כשתמצא קן
שלח תשלח את האם ואין כאן
יתק לעשה אלא עברת עשה ולא
תעשה מפי שהעשה קדם:
והשיב את הגזלה .אף על פי
שכתוב אחרון בפרשה על כרחך
לאו שיתק לעשה הוא שאין
השבה קודם גזילה וכשגזל עבר
על לא תגזול מצא העשה
צטווה לאחר גזילה:
רבי חייא ורבי אושעיא .סדרו
את הברייתות ודקדקו בדברי כל
חכם לומר כמו שאמר אבל יש
תאים הרבה שמוסיפים על
משתם בדדמי כי הכא משום
דשמעין לרבי יהודה הכא
דמחייב סברי טעמא משום לאו
שיתק לעשה לוקין עליו
והוסיפו לומר גב וגזלן:
דילמא איו בכלל מלקות
ארבעים תיא .ואשמועין
דטעמא דרבי יהודה במתי'
משום דשלח מעיקרא משמע
והתאים טעו בגירסתם לאחר
זמן ואמרו שישן דאמרי דומיא
דמתי':
לא תשוב .לקחתו:
לא תכלה .דפאה והרי הן יתקין
לעשה דכתיב לעי ולגר תעזוב
אותם:
מעיקרא משמע .לא תכלה אבל
מה עליך לעשות עזוב אותם ולא
תכלה אבל גב וגזלן דעל כרחך
יתק לעשה אימא לך דלא לקי:
לא תותירו .ואם תותירו באש
תשרופו הא ודאי יתק לעשה:

דִּ לְ ָמאָ ,ה ָתם ַהיְינ ּו ַט ַעם דְּ ָק ָס ַברַּ " :ת ֲעזוֹ ב" ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ַמ ׁ ְש ַמע!
ָא ַמר לֵ ּיה ָר ִבינָ א לְ ַרב ַא ׁ ּ ִשי:
ָּתא ׁ ְש ַמע:
602
שרוֹ פ ּו" )שמות יב ,י( –
""ל ֹא תוֹ ִתיר ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַעד בּ ֶֹקר" וְ גוֹ ' ָ ּב ֵא ׁש ִּת ְ ׂ
שה,
שה ַא ַחר לֹא ַת ֲע ֶ ׂ
יתן ֲע ֵ ׂ
ָ ּבא ַה ָ ּכתוּב ִל ֵּ
שכִ יר ִא ְּת ָך ַעד בּ ֶֹקר
 598ל ֹא ַת ֲע ׁשֹק ֶאת ֵר ֲע ָך וְ ל ֹא ִתגְ ז ֹל ל ֹא ָתלִ ין ּ ְפ ֻע ַּלת ָ ׂ
עשק ֲא ׁ ֶשר ָע ׁ ָשק אוֹ ֶאת ַה ּ ִפ ָּקד ֹון ֲא ׁ ֶשר הָ ְפ ַקד ִא ּתוֹ אוֹ ֶאת ָה ֲא ֵב ָדה ֲא ׁ ֶשר ָמ ָצא
 599וְ ָהיָ ה ִּכי יֶ ֱח ָטא וְ ָא ׁ ֵשם וְ הֵ ׁ ִשיב ֶאת ַה ְ ּגזֵ לָ ה ֲא ׁ ֶשר ָ ּגזָ ל אוֹ ֶאת ָה ׁ ֶ
שה יָ ֶדיךָ
ָ
ָ
ש ֶדה ל ֹא ָת ׁשוּב לְ ַק ְח ּתוֹ לַ ֵ ּגר לַ ָ ּיתוֹ ם וְ לָ ַאלְ ָמנָ ה יִ ְהיֶ ה לְ ַמ ַען יְ ָב ֶרכְ ך יְ הֹוָ ה ֱאל ֶֹהיך ְ ּבכֹל ַמ ֲע ֵ ׂ
ש ֶד ָך וְ ׁ ָשכַ ְח ָּת ע ֶֹמר ַ ּב ּ ָ ׂ
ִּ 600כי ִת ְקצֹר ְק ִצ ְיר ָך ְב ָ ׂ
ָ
ָ
ש ְדך לִ ְקצֹר וְ לֶ ֶקט ְק ִצ ְירך ל ֹא ְתלַ ֵּקט
 601ו ְּב ֻק ְצ ְרכֶ ם ֶאת ְק ִציר ַא ְר ְצכֶ ם ל ֹא ְתכַ ֶּלה ּ ְפ ַאת ָ ׂ
שרֹפ ּו
 602וְ ל ֹא תוֹ ִתיר ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו ַעד בּ ֶֹקר וְ ַה ּנ ָֹתר ִמ ֶּמ ּנ ּו ַעד בּ ֶֹקר ָ ּב ֵא ׁש ִּת ְ ׂ

"שׁ ַ
ילּוּח ַה ֵקּן"
מסכת חולין פרק י"ב – ִ

לוֹ ַמר ָל ְך ׁ ֶש ֵאין לוֹ ִקין ָע ָליו,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה".
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה:
ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָק ָס ַברַ ׁ " :ש ֵּל ַח" ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ַמ ׁ ְש ַמע.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרב ִא ִידי לְ ַרב ַא ׁ ּ ִשי:
ִיתין נ ִַּמי דַּ י ְָקא,
ַמ ְתנ ִ
דְּ ָק ָּתנֵיַ " :ה ּנוֹ ֵטל ֵאם ַעל ַה ָ ּבנִ ים ַ -ר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר :לוֹ ֶקה,
וְ ֵאין ְמ ׁ ַש ֵ ּל ַח",
ּ
ִיתק לַ ֲע ֵׂשה  -לוֹ ִקין ָעלָ יו" לוֹ ֶקה ו ְּמ ׁ ַש ֵל ַח ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה!
וְ ִאי ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךַ :ט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה "לָ או ׁ ֶש ּנ ַּ
וְ ִדלְ ָמא ָהכִ י ָק ָא ַמר ְ ּב ַמ ְת ִנ ִיתיןֵ :אין ִנ ְפ ָטר ַעד דְּ ַמלְ ִקין לֵ ּיה!
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רש"י
ואי ס''ד .קסבר ר' יהודה שלח
דקרא אחר לקיחה משמע
וטעמא דלוקה משום לאו
שיתק לעשה לוקין עליו אמאי
קתי ואין משלח הכתוב מחייבו
אף לשלחו לאחר לקיחה והוא
פוטרו:
דילמא .איו משלח דקאמר איו
פטר בשלוח אלא אף לוקה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .15קמא ,ב
ַעד ַּכ ָּמה ְמ ׁ ַש ְּל ָח ּה?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֵּתצֵ א ִמ ַּת ַחת יָ דוֹ .
ַ ּב ֶּמה ְמ ׁ ַש ְּל ָח ּה?
ַרב הוּנָ א ָא ַמר:
ְ ּב ַרגְ לֶ ָיה.
ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר:
ַ ּב ֲאגַ ּ ֶפ ָיה.
" ַרב הוּנָ א ָא ַמרּ ְ :ב ַרגְ לֶ ָיה" – דִּ כְ ִתיבְ " :מ ׁ ַש ְּל ֵחי ֶר ֶגל ַה ּׁשוֹ ר וְ ַה ֲחמוֹ ר" ) 603ישעיה לב ,כ(.
" ַרב יְהו ָּדה ָא ַמרּ ַ :ב ֲאגַ ּ ֶפ ָיה"  -דְּ ָהא ְּכנ ֶָפ ָיה נִינְ ה ּו.
ַההוּא דְּ גַ ִ ּזינְה ּו לְ גַ ּ ָפ ּה וְ ׁ ַשלְ ָח ּה ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך ַּת ְפשָׂ ּהַ ,נגְ ֵד ּיה ַרב יְהו ָּדה,
ָא ַמר לֵ ּיה :זִ יל ַר ֵ ּבי לָ ּה ַ ּג ְד ֵפ ּיה וְ ׁ ַשלְ ָח ּה.
ְּכ ַמאן?
ִאי ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה  -לוֹ ֶקה וְ ֵאין ְמ ׁ ַש ֵּל ַח!
ִאי ְּכ ַר ָ ּבנָן ְ -מ ׁ ַש ֵּל ַח וְ ֵאין לוֹ ֶקה!
לְ עוֹ לָ ם ְּכ ַר ָ ּבנָן,
ו ַּמ ַּכת ַמ ְרדּ וּת ִמדְּ ַר ָ ּבנָן.
ַההוּא דְּ ָא ָתא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ָר ָבא,
ָא ַמר לֵ ּיהִּ :ת ַימ ּה – ַמה ּו?
ּ
ָא ַמר לֹא י ַָדע ַהאי ַ ּג ְב ָרא דְּ עוֹ ף ָטהוֹ ר ַחיָיב לִ ׁ ְשלו ֵּחי?!
ָא ַמר לֵ ּיה :דִּ ילְ ָמא ָח ָדא ֵ ּב ֲיע ָתא הוּא דְּ ַר ְמיָא?
ָא ַמר לֵ ּיהִ :אין .604
ְ
ָא ַמר לֵ ּיהַ :האי י ְַד ֵעי לָ ךַ ,מ ְת ִנ ִיתין ִהיאֵ " :אין ׁ ָשם ֶא ָ ּלא ֶא ְפרוֹ ַח ֶא ָחד,
ּ
יצה ַא ַחת ַ -ח ָייב ְל ׁ ַש ֵ ּל ַח" )חולין קמ.(:
אוֹ ֵ ּב ָ
ׁ ַשלְ ָח ּה וַ ֲא ַהדֵּ ר לָ ּה ָר ָבא ּ ְפ ִר ְס ָּת ֵקי וְ ַת ְפ ָס ּה.
וְ לֵ יחו ּׁש לַ ֲח ׁ ָש ָדא!
ִּכלְ ַא ַחר יָד.

ַ 603א ׁ ְש ֵריכֶ ם ז ְֹר ֵעי ַעל ָּכל ָמיִ ם ְמ ׁ ַש ְּל ֵחי ֶרגֶ ל ַה ׁ ּשוֹ ר וְ ַה ֲחמוֹר
 604תוספת על פי דקדוקי סופרים

רש"י
עד כמה משלחה .אם טלה:
שתצא מתחת ידו .ואם יכול
לחזור ולתופשה מותר:
במה משלחה ברגל .יאחזה
ברגלה וישלחה:
בגפה .אוחזה בכפה ומשלחה:
משלחי רגל .אלמא שילוח ברגל
הוא כך שמעתי וראה בעיי
שאין שילוח זה דומה לשילוח
רגל השור שהוא הולך ברגלים
והכא אחיזה ברגלים וכמדומה
לי דהכי קאמר רב הוא אמר
ברגל שאם תלש גפה ושלחה
פטר ממצות שילוח כיון שהלכה
ב' פסיעות או ג' ומותר לחזור
לתופשה ורב יהודה אמר בגפה
שתוכל לעוף כדרכה וראייה
לדברי מדמייתי עובדא דההוא
דתלשיהו לגפה ושלחה דחייביה
רב יהודה למשלחיה דרב יהודה
לטעמיה דאמר אין שילוח עוף
ברגל:
רבי לה גדפה .השהה אותה עד
שיגדלו לה כפיה ותשלחה:
מכת מרדות .רידוי בתוכחה
שלא ירגיל בזה ואין לה קצבה
אלא עד שיקבל עליו:
תימה .עוף טהור הוא:
אמר ליה .רבא :דלמא חדא
ביעתא הוא דרמיא :לכך
הוצרכת לשאול שלא הטילה
אלא ביצה אחת וקרא אפרוחים
או ביצים כתיב:
פרסתקי .מצודות:
וליחוש לחשדא .שעל האת
עצמו חייבו לשלחה דצריך
להתרחק מן הכיעור כדאמר
באלו טרפות )לעיל דף מד (:דרב
חסדא שרי בוכרא ולא זבין
מייה:
ומשי כלאחר יד .מרחוק פירש
המצודה שלא הבין המשלח:
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 .16קמא ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"יוֹ נֵ י ׁשוֹ ָב ְך,
וְ יוֹ נֵ י ֲע ִל ָ ּייה ַ -ח ָ ּייבוֹ ת ְ ּב ׁ ִשלּ ו ַּח,
ּ
ּ
וַ ֲאסוּרוֹ ת ִמ ׁ ּשוּם ֶגזֶ לִ ,מ ְפנֵ י דַּ ְר ֵכי ׁ ָשלוֹ ם".
וְ ִאי ִא ָיתא לְ ָהא דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ אֲ :חצֵ רוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם קוֹ נָ ה לוֹ ׁ ֶשלֹא ִמדַּ ְע ּתוֹ ,
ָק ֵרי ָּכאן " ִּכי יִ ָ ּק ֵרא" ) 605דברים כב ,ו( ְ ּ -פ ָרט לִ ְמזו ָּּמן!
ָא ַמר ַרב:
ֵ ּביצָ ה ִעם יְצִ ַיאת רו ָ ּּב ּה הוּא דְּ ִא ַח ּיַיב ְ ּב ׁ ִשלו ַּח,
ִמ ְק ָנא לֹא ָקנֵי ַעד דְּ ִת ּפוֹ ל לַ ֲחצֵ רוֹ .
וְ כִ י ָק ָּתנֵיַ :ח ּיָיבוֹ ת ְ ּב ׁ ִשלּ ו ַּח ִ -מ ַ ּק ֵּמי דְּ ִת ּפוֹ ל לַ ֲחצֵ רוֹ .
ִאי ָהכִ יַ ,א ַּמאי " ֲאסוּרוֹ ת ִמ ׁ ּשוּם ֶ ּגזֶ ל"!
ַא ִא ָּמם.
וְ ִא ָ ּיב ִעית ֵא ָימא:
לְ עוֹ לָ ם ַא ֵ ּביצָ ה,
ו ֵּביצָ ה ֵּ -כיוָ ן דְּ נ ִָפיק לֵ ּיה רו ָ ּּבא  -דַּ ְע ֵּת ּיה ֲעלֵ ּיה.
וְ ַה ׁ ְש ָּתא ,דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ָאסוּר לִ זְ כּ וֹ ת ַ ּב ֵ ּביצִ ים ׁ ֶש ָה ֵאם רוֹ ֶבצֶ ת ֲעלֵ ֶיהן,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרָ ׁ " :שלֵ ח ֶ ...את ָה ֵאם" וְ ָה ַדרַ " :ה ָ ּבנִ ים ִּת ַ ּקח לָ ְך" ) 606דברים כב ,ז(,
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימאַ :אף ַעל ַ ּגב דְּ נ ַָפל לַ ֲחצֵ רוֹ ,
ָּכל ֵהיכָ א דְּ ִאיה ּו ָמצֵ י זָ כֵ י ֲ -חצֵ רוֹ נ ִַּמי זַ כְ יָא,
וְ כָ ל ֵהיכָ א דְּ ִאיה ּו לֹא ָמצֵ י זָ כֵ י ֲ -חצֵ רוֹ נ ִַּמי לֹא זַ כְ יָא לֵ ּיה.
ִאי ָהכִ יַ ,א ַּמאי " ֲאסוּרוֹ ת ִמ ּ ְפנֵ י דַּ ְר ֵכי ׁ ָשלוֹ ם"?
ִאי דְּ ׁ ַשלְ ָח ּה ּ ֶ -גזֶ ל ְמ ַע ְּליָא הוּא!
ִאי דְּ לֹא ׁ ָשלְ ָחה ַ ׁ -שלו ֵּחי ָ ּב ֵעי!
ְ ּב ָק ָטן.
ָק ָטן ּ ַ -בר דַּ ְרכֵ י ׁ ָשלוֹ ם הוּא?!
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ּ
ָא ִביו ׁ ֶשל ָק ָטן ַחיָיב לְ ַה ֲחזִ יר לוֹ ,
ִמ ּ ְפנֵי דַּ ְרכֵ י ׁ ָשלוֹ ם.
לֵ וִ י ַ ּבר ִסימוֹ ן ַא ְקנֵי ּ ֵפירוֹ ת ׁשוֹ ָבכוֹ לְ ַרב יְהו ָּדה,
ָא ָתא לְ ַק ֵּמ ּיה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל,
ָא ַמר לֵ ּיה :זִ יל ְטרוֹ ף ַא ֵ ּקן ,דְּ לִ ְית ַ ּג ְבה ּו ,ו ְּקנִינְה ּו.
לְ ַמאי?
ִאי לְ ִמ ְקנָא  -לִ ְקנִינְ ה ּו לֵ ּיה ְ ּבסו ָּדר,
קמב,א ִאי ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ּ ְ ^ -בעוֹ ֵמד וְ אוֹ ֵמר זֶ ה וְ זֶ ה ֲאנִי נוֹ ֵטל ַסגְ יָא!
ַהנְה ּו ּ ֵפ ֵירי ַח ְד ֵתי ֲהו ּו,
דְּ לֵ וִ י ַ ּבר ִסימוֹ ן ּגו ֵּפ ּיה לֹא ֲהוָ ה ָקנֵי לְ ה ּו,
ִיקנִינְהו לֵ וִ י ַ ּבר ִסימוֹ ן,
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמר לֵ ּיה :זִ יל וְ ָט ִריף ַא ֵ ּקן דְּ לִ ְית ַ ּג ְבה ּו ,וְ נ ְ
ִיהלָ ְך ְ ּבסו ָּדר.
וְ ָה ַדר לִ ְיקנִינְ ה ּו נ ֲ

רש"י
ואם איתא לדר' יוסי וכו' .הש''ס פריך
לה:
יציאת רובה .דאם בא אדם ומצא את
האם כשהיא מטילה ביצתה וכבר יצא
רובה חייב לשלח מקמי דתפול לחצרו
דאכתי לאו מזומן הוא:
אי הכי .דלא קתה חצרו:
אמאי אסורות משום גזל .ואפילו מפי
דרכי שלום והלא עדיין מגוף האם
הוא:
ומשי אאמן .דרכי שלום דקאמר
אפילו על האם עצמה יש משום דרכי
שלום:
ואיבעית אימא לעולם אביצים .דאילו
על אמן אפילו משום דרכי שלום אין
כאן הואיל ואיה וחה לתופשה לא
סמכה דעת בעל השובך עלה ואיו
מתקוטט עם הלוקח אבל מהביצים
הוא מתקוטט דדעתיה עליהן והי מי
דלא קה לו חצרו משום דרכי שלום
מיהא איכא:
לזכות .לפשוט ידו תחת האם ולהחזיק
בהם כל קייה דהפקר זכייה קרי ליה:
והשתא דאמר רב יהודה כו' .מהשתא
מצית לאוקומא מתיתין אפילו יצאת
כולה ולא תקשה לרבי יוסי ברבי חיא
דלא מזומן הוא וחייבת בשילוח משום
ביצה אחרוה זאת שלא עמדה האם
עליה משהטילתה ואף על פי שפלה
לחצר לא קתה חצרו דכיון דהוא עצמו
אם היה כאן לא היה יכול להחזיק כל
חצרו מי לא מצי זכי ליה ואין זה
מזומן:
אי הכי אמאי אסורות משום גזל משום
דרכי שלום .ותו לא:
אי דשלחה .קודם דהחזיק בה הרי
קתה חצרו לבעל הבית וגזל מעליא
הוא ואי דלא שלחה היאך הוא יכול
ליטלם לביצים הא בעי שלוח קודם
לקיחת הביצים כרב יהודה:
ומשי בקטן .דלאו בר שלוח הוא והוא
הדין דהוה מצי לשויי כגון דעבר וטלן
תחת האם דגזל מעליא ליכא אלא יחא
ליה לשויי בדרך היתר ולא בדרך
איסור :והדר מתמה ואמר קטן בר
דרכי שלום הוא :ה''ג אביו של קטן
חייב להחזיר מפי דרכי שלום:
פירות שובכו .אפרוחים וביצים:
אתא לקמיה דשמואל .לקמן מפרש
מאי איצטריך ליה למבעי:
טרוף אקן .הקש בידך על הקן:
דליתגבהו .מיראתך והשתא מפרש
ואזיל מאי בעא מייה ומאי מהדר ליה:
למאי .הגבהה זו למה:
אי למקא .שלא יחזור בו לוי בן סימון
והכי קאמר ליה טרוף אקן דליתגבהו
אפרוחים מיראתך ותקה אותם
בהגבהה:
ליקיהו בסודר .ולמה הוצרך רב
יהודה לשאול היאך יקה .ואם ליו''ט.
שהוא ערב יו''ט ולמחר יהיו אסורים
משום מוקצה ובא לשאול במה הכתם
למה לי האי טרחא לטרוף אקן:
בעומד ואומר זה וזה אי וטל סגיא:
כבית הלל במסכת ביצה )דף י :(.פירי
חדתי .ביצים שהטילה אותם האם ולא
עמדה מעליהם מעולם ולא קתה לו
חצרו ללוי דאסור לזכות בהן כל זמן
שהאם רובצת עליהם ולוי היה צריך
לילך לקות ומה שלא קה איו יכול
להקות ואם יקה לו בסודר יכול
לחזור בו:
זיל טרוף אקן דליתגבהו .אמהות
וליקיהו לוי לפירות על ידו חצירו
ויקהו לוי יהלך בסודר:

ִּ 605כי יִ ָּק ֵרא ַקן ִצ ּפוֹ ר לְ ָפנֶ ָיך ַ ּבדֶּ ֶר ְך ְ ּבכָ ל ֵעץ אוֹ ַעל ָה ָא ֶרץ ֶא ְפר ִֹחים אוֹ ֵב ִיצים וְ ָה ֵאם רֹבֶ ֶצת ַעל הָ ֶא ְפרֹ ִחים אוֹ ַעל ַה ֵ ּב ִיצים ל ֹא ִת ַּקח ָה ֵאם ַעל הַ ָ ּבנִ ים
ַ ׁ 606ש ֵּל ַח ְּת ׁ ַש ַּלח ֶאת ָה ֵאם וְ ֶאת הַ ָ ּבנִ ים ִּת ַּקח לָ ְך לְ ַמ ַען יִ ַיטב לָ ְך וְ ַה ֲא ַרכְ ָּת יָ ִמים
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .17קמב ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
לֹא יִ ּטוֹ ל ָא ָדם ֵאם ַעל ָ ּבנִ ים,
ֲא ִפילּ ּו ְל ַט ֵהר ֶאת ַה ְּמצוֹ ָרע.
ו ָּמה ִאם ִמ ְצוָ ה ַק ָ ּלה ׁ ֶש ִהיא ְ ּכ ִא ָּ
יסר ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרה:
"לְ ַמ ַען יִ ַיטב לָ ְך וְ ַה ֲא ַרכְ ָּת יָ ִמים" ) 607דברים כב ,ז(,
ַקל וָ חוֹ ֶמר ַעל ִמ ְצוֹ ת ֲחמוּרוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה.

ְ ּג ָמ ָרא
ּתניָא :608

ַ ְ
" ַר ִ ּבי יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
ש ָכ ָר ּה ְ ּב ִצדָּ ּה ׁ ֶש ֵאין ְּת ִח ַ ּיית ַה ֵּמ ִתים ְּתלוּיָ ה ָ ּב ּה,
ֵאין ְל ָך ָ ּכל ִמ ְצוָ ה ו ִּמ ְצוָ ה ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ַּמ ַּתן ְ ׂ
ְ ּב ִכבּ וּד ָאב וָ ֵאם ּ ְ -כ ִתיב" :לְ ַמ ַען יַ ֲא ִריכוּן יָ ֶמ ָיך וּלְ ַמ ַען יִ ַיטב לָ ְך" ) 609דברים ה ,טז(.
ְ ּב ׁ ִשילּ ו ַּח ַה ֵ ּקן ּ ְ -כ ִתיב" :לְ ַמ ַען יִ ַיטב לָ ְך וְ ַה ֲא ַרכְ ָּת יָ ִמים" )דברים כב ,ז(.
ֲה ֵרי ׁ ֶש ָא ַמר לוֹ ָא ִביו ֲע ֵלה ְל ִב ָירה וְ ָה ֵבא ִלי ּגוֹ זָ לוֹ ת,
וְ ָע ָל ּה ,וְ ׁ ִש ַ ּלח ֶאת ָה ֵאם ,וְ ָל ַקח ֶאת ַה ָ ּבנִ ים ,ו ַּב ֲחזָ ָרתוֹ נָ ַפל ו ֵּמת ֵ -ה ָיכן ֲא ִריכוּת יָ ָמיו ׁ ֶשל זֶ ה?
וְ ֵה ָיכן טוֹ ָבתוֹ ׁ ֶשל זֶ ה?
ֶא ָ ּלא" :לְ ַמ ַען יַ ֲא ִריכוּן יָ ֶמ ָיך" ּ ְ -בעוֹ ָלם ׁ ֶשכּ וּלּ וֹ ָארוֹ ְך,
"וּלְ ַמ ַען יִ ַיטב לָ ְך" ְ -לעוֹ ָלם ׁ ֶשכּ וּלּ וֹ טוֹ ב".

רש"י
מתי'
שהיא כאיסר .שאין בה חסרון
כיס אלא דבר מועט:
גמ'
שמתן שכרה בצדה .כגון כבוד
אב ואם ושלוח הקן שלא תוכל
להבין מתן שכרה שעתידין
המתים להחיות:
לעולם שכולו טוב .שאין בו לא
היזק ולא יסורין אלא טובה
ובשילהי פרק קמא דקדושין )דף
לט (:אמרין דרבי יעקב עובדא
חזא באחד שאמר לו אביו עלה
לבירה והבא לי גוזלות ועלה
ושלח את האם וטל את הבים
וקיים כבוד אב ואת ושלוח הקן
ובחזרתו פל ומת היכן טובתו
של זה והיכן אריכות ימיו אלא
הוי אומר למען ייטב לך לעולם
שכולו טיב ולמען יאריכון ימיך
לעולם שכולו ארוך:

וְ ִדלְ ָמא לֹא ֲהוָ ה ָהכִ י!
ַר ִ ּבי י ֲַעקֹב ַמ ֲע ֶׂשה ָחזָ א.
וְ ִדלְ ָמא ְמ ַה ְר ֵהר ַ ּב ֲע ֵב ָירה ֲהוָ ה!
ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ָר ָעה ֵאין ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְמצָ ְר ָפ ּה לְ ַמ ֲע ֶׂשה.
וְ ִדלְ ָמא ְמ ַה ְר ֵהר ַ ּב ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ֲהוָ ה,
ש ָר ֵאל ְ ּבלִ ָ ּבם" ) 610יחזקאל יד ,ה(.
ש ֶאת ֵ ּבית יִ ְ ׂ
דִּ כְ ִתיב" :לְ ַמ ַען ְּתפוֹ ׂ
וְ ָא ַמר ַרב ַא ָחא ַ ּבר י ֲַעקֹב :זוֹ ַמ ֲח ׁ ֶש ֶבת ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה!
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ִאם ִא ָיתא ,דְּ ִא ָּיכא ְׂשכַ ר ִמצְ וֹ ת ְ ּב ַהאי ָעלְ ָמא ֵּ -ת ָהנִי לֵ ּיה וְ ָתגֵ ן ֲעלֵ ּיה.
דְּ לֹא לֵ ֵיתי לִ ֵידי ִה ְרהוּר וְ לִ ְּיתזַ ק!
ֶא ָּלא ְׂשכַ ר ִמצְ וֹ ת ְ ּב ַהאי ָעלְ ָמא לֵ ָּיכא.
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ׁ ְשלו ֵּחי ִמצְ וָ ה ֵאינָן ִנזּוֹ ִקים!
ַ ּב ֲחזָ ָר ָתם ׁ ַשאנִי.
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ׁ ְשלו ֵּחי ִמצְ וָ ה ֵאינָן ִנזּוֹ ִקים לֹא ַ ּב ֲהלִ יכָ ָתן וְ לֹא ַ ּב ֲחזָ ָר ָתן!
סו ָּּלם ָרעו ַּע ֲהוָ ה,
ו ָּמקוֹ ם דְּ ָקבו ַּע ֶהי ֵ ּז ָקא ׁ ַשאנִי,
ֹאמר ׁ ְשמו ֵּאל ֵא ְיך ֵאלֵ ְך וְ ׁ ָש ַמע ׁ ָשאוּל וַ ֲה ָרגַ נִ י" ) 611שמואל א טז ,ב(.
דִּ כְ ִתיב" :וַ ּי ֶ
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ַ ׁ 607ש ֵּל ַח ְּת ׁ ַש ַּלח ֶאת ָה ֵאם וְ ֶאת הַ ָ ּבנִ ים ִּת ַּקח לָ ְך לְ ַמ ַען יִ ַיטב לָ ְך וְ ַה ֲא ַרכְ ָּת יָ ִמים
 608דקדוקי סופרים ,וכך גם במקבילה קידושין לט,ב .גירסת וילא :דְּ בֵ י
ַּ 609כ ֵ ּבד ֶאת ָא ִב ָיך וְ ֶאת ִא ֶּמ ָך ַּכ ֲא ׁ ֶשר צִ ְ ּו ָך יְ הֹוָ ה ֱאל ֶֹה ָיך לְ ַמ ַען יַ ֲא ִריכֻ ן יָ ֶמ ָיך וּלְ ַמ ַען יִ ַיטב לָ ְך ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר יְ ה ֹוָ ה ֱאל ֶֹה ָיך נ ֵֹתן לָ ךְ
ש ָר ֵאל ְ ּבלִ ָ ּבם ֲא ׁ ֶשר נָ זֹר ּו ֵמ ָעלַ י ְ ּבגִ לּ וּלֵ ֶיהם ֻּכ ָּלם
ש ֶאת ֵ ּבית יִ ְ ׂ
 610לְ ַמ ַען ְּתפ ֹ ׂ
ָ
ְ
ְ
אתי
ֹאמר יְ הוָ ה ֶעגְ לַ ת ָ ּב ָקר ִּת ַּקח ְ ּביָ ֶדך וְ ָא ַמ ְר ָּת לִ זְ בּ ַֹח לַ יהוָ ה ָ ּב ִ
ֹאמר ׁ ְשמו ֵּאל ֵאיך ֵאלֵ ך וְ ׁ ָש ַמע ׁ ָשאוּל וַ ֲה ָרגָ נִ י )ס( וַ ּי ֶ
 611וַ ּי ֶ

"שׁ ַ
ילּוּח ַה ֵקּן"
מסכת חולין פרק י"ב – ִ
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ִאלְ ָמלֵ א דַּ ְר ׁ ֵש ּיה ' ַא ֵחר' לְ ַהאי ְק ָרא ְּכ ַר ִ ּבי י ֲַעקֹב ַ ּבר ַ ּב ְר ֵּת ּיה  -לֹא ָח ָטא.
ַמאי ָחזָ א?
ִא ָּיכא דְּ ַא ְמ ֵרי:
ִּכי ַהאי ַמ ֲע ֶׂשה ָחזָ א.
וְ ִא ָּיכא דְּ ַא ְמ ֵרי:
ישנָא דְּ ַר ִ ּבי חו ְּצ ּ ִפית ַה ְמתו ְּר ְ ּג ָמן ָחזָ א,
לִ ׁ ְ
דַּ ֲהוָ ה מו ֶּטלֶ ת ָ ּב ַא ׁ ְש ּ ָפה.
ָא ַמרֶ ּ :פה ׁ ֶש ֵה ִפיק ַמ ְר ָ ּגלִ ּיוֹ ת יִלְ חוֹ ְך ָע ָפר?!
וְ הוּא לֹא י ַָדע"" :לְ ַמ ַען יִ ַיטב לָ ְך" ּ ְ -בעוֹ ָלם ׁ ֶש ֻ ּכלּ וֹ טוֹ ב,
ּו"לְ ַמ ַען יַ ֲא ִריכוּן יָ ֶמ ָיך" ּ ְ -בעוֹ ָלם ׁ ֶשכּ וּלּ וֹ ָארוֹ ְך".

הדרן עלך שילוח הקן
וסליקא לה מסכת חולין

