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פ א מיי׳ ס׳ג מהלכות דליה ליה דחתאת קרייה רחמנא מנא ליה דמרפות פוסל בה וי״ל ודילמאחדמינייהו־ האי דעזאזל טרפה הוא דבשלמא הך דלשם
עבודתיוה׳כהל״' :דנפקא ליה מדכתיב תמימה כדדרשינן בפ״ק דמסכח ע״ז)דף ו•( בדיק ליה לאחר שחיטה אלא חבירו משתלח לצוק ואין נשחט  :אין
פ א ב מיי׳ ס׳ג מהלכות דנת גופיה לאו מרפה הוה מדכ תיב תמים ורבנן אצתריך תמימה הגורל קובע לעזאזל אלא בראוי לשם ־ שהרי בשעת הגורל אין ידוע
עדות הלכה נ
לכדדרשינן בספרי תמימה דאן £שתי שערות שחורות פוסלות בה איזה יעלה לשם הילכך שמעינן ממילא דטרפה לא מייתינן  :בדקינן
תורד .אור ליה • לאחר דחייתו לצוק ; אברים
ולרבי שמעון תרפי ש״מ מדכתיב
תמימה  [5בין אדומה לאשר אין בה
אברים • ותו _לא מצי בדק ליה דאין
דילמא חד מינייהו טריפה הוא א ל א ל א ן
יכול לידע איזו שבירה מחיים :
מום ועוד יש לומר דבפסול התלוי משום דאמרינן זיל בתר רובא וכי תימא
קעליה■ הורגהו  :בביה האסורין •
בגופה מודו כולי עלמא כדתנן )סרה
פסולה מאי נפקא לן מינה הא *אין גורל קובע
שם עברתו אמו ואין לחוש שמא בא
ס״ל מ״א( שחעה שלא לשמה
והיינו מחשאת היא ובספרי נמי לעזאזל אלא בדבר הראוי לשם וכי תימא
עליה אחר ששניהן לבדם היו עד
]וכ׳יא מנחות ני(* [:דרשינן חעאת היא דמועליןבה וכמה דבדקינן ליה והתנן *“לא היה מגיע למחצית
הוכר העובר  :טרפה הוה ■ ההרוג
דרשות ואם תאמר בכל דוכתין דמשני ההר עד שנעשה אברים אברים רב מרי
ואין זה ראוי ליהרג דגברא קטילא
קדשי בדק הבית ג[ אמאי לא חשיב ליה
אמר אתיא °ממכה אביו ואמו דאמר רחמנא פ״י״ קטיל  :ופי הימא משום איבוד נשמה־
כקדשי מזבח משוס דחעאת קרייה
קטליה ״וליחוש דלמא לאו אביו הוא אלא יי׳ דהאירוצח דלא לימות משום דבעינן
ושפטו העדה והצילו העדה )כמדכר
רחמנא ויש לומר דבכל דוכתין מסלק לאו משום דאמרינן זיל בתררובא *ורוב
צה(  :נינווליה ־ להאי נהרג ואי לאו
לה בקושיא אחריתי ובפרק אלו קדשים
טושה בעילות אחר הבעל ממאי דלמא כגון שהיו
משתכח טרפה יהרג רוצח זה :
)תמורה כ־( דקאמר דאין פרה
המורה משום דקדשי בדק הבית היא אביו ואמו חבושים בבית האםורין אפילו
ואמאי • ליחוש במקום סייך שהרגו
כיון דנפר^תא ליתא בגון! הפרה לא הכי *אין אפוטרופום לעריותרבכהנאאמר
בה נקב היה תחלה וטרפה הוא
שיטה מקובצת שייך דרשה דחשאת קרייה רחמנא אתיא מהורג אתהנפש דאמר רחמנא קטליה
וגברא קטילא קטיל  :ופי סימא
א[ טשום דלא אפשר
דבדקינן ליה ־ כלומר דכשנהרג על
הוא דאלת׳ר ,דהני ובבכורות )דףכה־(נמידקאמר דאין וליחוש דלמא טרפה הוה אלא לאו משום
אפשר
דקתני משוסרלא
ידי עדותן ואח״כ הוזמו מישתעי קרא
נ[םדכתיב בה איסור גיזה ועבודה לאחר שנפדית דאמרינן זיל בתר רובא וכי תימא דבדקינן
חואהס׳ר:
ולא
היא
הבית
בדק
דקדשי
משוס
ונבדקיה קודם שנר^גם :וההניא
תמימה ולאשר אין
ליה הא קא מינוול וכי תימא משום איבוד
רמשני
ג[
בה מום :
ברבי אומר• לא ידעינן מגו אלא אחד
קרשי ברק הבית היא הויא כפסולי המוקדשים שנפדו משום נשמה דהאי נינווליה וניחוש שמא במקום
אטאי לא השיב  :דלאחר פדיון שאין שורת פרה עליה
ג ד ^ בדורו היה ועל שם כך נקרא
ד[ וא״ב אין להוכיח לא קרייה רחמנא חטאת אי נמי מה סייף נקב הוה רבינא אמר אתיא מעדים
ברבי כדאשכחן בכיצד מעברין
אלא טמאי רקמלינן :
ל דייני f .ir f
ר׳ת שנפדית היינו משום דלב בית דין יומטין דאטר רחמנא °ועש'וזם לי
ה[ ועור אומר
נ ר ניו נ פי׳ ב ) ל ק ק מ■( י בי א ל עז ר
דאףו על גב ובו׳ נ׳ב מתנה עליה דאי לא הוצרכוה תהא זמם וגו׳ ולית ש דלטא הך דאסהידו ביי׳
בא
רף
עי‘ תום׳ בבורות
ואתר אמר לדמיה כדאמרינן בפרקקמא ד שבועות״ טרפה הוה אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר
הקפר ברבי  :הרגו • קודם שהוזמו :
ע״א  :ו[
אין נהרגים• דכתיב כאשר זמם ולא
בארירן פטור  [t :וי״ל )יו ’^־( ׳ * ל ש ח ט ושרף • א ע ״ פ ^ רובא וכי תימא דבדקינן ליה והתניא *ברבי
דר׳ יוחנן לא פסיק
כאשר עשה  :אחיא משחיטה עצמה •
נ׳א שיש פסוק אחד בינתים מכל מ ק ו ם ! אומר"לא הרגו נהרגין דדגו אין נהרגין רב
כותיה אלא • נ׳ב
בסיי א( ואתי אלא וכו׳ :משמע ושרך את הפרה כמו שהיתה
דאיירי בה עד השתא :דל מ א במקום
אשי אמר אתיא משחיטה עצמה דאמר
נקב קא שחיט • נקובת הושט במשהו
א( אולי צ׳׳ל נ׳א נם׳׳ בשעת שחיטה מדלא כתיב ושרך רחמנא שחוט ואכול וליחוש *שמא במקום
א ^ גרגרת ברובא ואס חסרה
אותה • כ ג ו ן שהיו אביו ואמו
כוותיה
נהא אלאוכו׳ ולא חבושים בבי ת׳ האסורין ־ ועוד נקב קא שחיט אלא לאו משום דאמרינן זיל
גרתיק
בכאיסר טרפה באלו טרפות)לקמן דף
הוה מצי למידק ודילמא משום בתר רובא אמר רב אשי אמריתא לשמעתא
מה•(  :היפא דאפשר • לעמוד על
דאזלינן בתר חזקה דהעמד האס קמיה דרב כהנא ואמרי לה רב כהנא קמיה
בי ח ר בודקין ולא סמכינן ארובא
וצריכין לבדוק בהמה מכל י״ח טרפות
בחזקת צדקת  :ו  5י הימא דבדקינן דרב שימי ואמר ליה ודלמא היכא דאפשר
אי נמי כגון קטן וקטנה דאפשר
ליה־ מקשינן דנילן! מרוצח גופיה אפשר היכא דלא אפשר לא אפשר דאי לא
ולעיל ו־ ושם נסמן[
לנו להמתין עד שיגדלו ונדע
]עי׳ תום׳ לקמן כח־-סר׳ה דאזלינן בתר רובא דדילמא הרוצח תימא הכי *לר״מ דחייש למיעוטא ״הכי נמי
הוא טרפה וטרפה שהרג את הנפש
שאינו סריס נמתין והנך סלהו
אהא כי ממסמס[
דלא אכיל בישרא *וכי תימא הכי נמי
]סנהדרין מחי[ פטור* ושמא דאזלינן בפר רובא
משום דלא אפשר הוא א[  :לרבי
פסח
מדלאחיישינן להרוג את הטרפה לא
מאיר• דלא אזיל בתר רובא הכי
נילך בעלמא ועוד נראה לי דטעמא דטרפה שהרג פטור דהייט נמי דלא אכל בשרא משום דשמא במקום נקב קא שחיט :
פסח
משום דהוי עדות שאין אתה יכול להזימה ואי קטלינן עדים כשהוזמו
לא שפיר קטלינן ואס כן אין להוכיח אלא ל[ במאי דקטלינן לעדים ולאחיישינן דלמא הך דאסהידו ביה טרפה הוהכדקאמר בסמוך וכן
מצינו בשם רבינו מנחם הקדוש אך קשה לי מאי קאמר וכי תימא דבדקינן ליה הא מכל מקום הויא ליה התראת ספק אי לא אזלינן בתר רובא
ושמא קסבר דשמה התראה • ל י ח ו ש דלמא במקום סייך נקב הוה • אין להקשות משכחת לה כגון שהטביעו בנהר דאפשר בתר הכי
למיבדקיה דהא קרא בכלי עץ ובכלי ברזל ואבן כתיב אבל קשה דמשכחת לה כגון שהיה קרום של מוח מגולה וראו שהיה שלם ובא זה ונקבו
גם׳ יליסוש לילטא לאו והרגו רש לומר דדוחק הוא להעמיד הפסוק בכך ואם תאמר ובספ״ק דמכות)דף ז•( דאמרי רבי טרפו ן ורבי עקיבא אילו היינו בסנהדרין
לא היה אדם נהרג ומפרש דהוו בדקו להו ואמרי ראיתם שטריפה הרג או שלם הרג ואס תמצא לומר שלם הרג שמא במקום
א״
איסורי כיאה ונמידושי נקב הוה והכא משמע דלא חיישינן דאזלינן בתר רובא ויש לומר דרבי עקיבא לטעמיה דאמר דחיישינן למיעוטא בפרק הלוקח בהמה
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)בכורות כ (:דקסבר חלב אינו פוטר בבהמה בבכורה אע״ג דרוב
ע׳א  :שם ה׳נ דלא
אכיל גשרא • עיין לקמן מודה ה י ^ דלא אפשר רבי עקיבא חשיב ליה אפשר דאיכא לאוקמי קרא שהיה קרום מוחו מגולה ונקבו כדפירשנו ורשב״ג דפליג עלייהו
דף כח ע׳א הוס׳ ד׳ה ואמר אך הס מרבים שופכי דמים בישראל אפילו חייש למיעוטא מ״מ חשיב ליה לא אפשר דדוחק הוא להעמיד ה פ פ ק בכך
אחא :
ה[ ועוד אור״ת דאך על גב דאי לא שיילינן לעדים קטלינן ליה דסמכינן ארובא היכא דלא אפשר היכא דשיילינן להו ואמרי דלא ידעי
]סנהדרין מא [.פטור מידי דהוה חסייך וארירן* דאי לא שיינינן להו חייב ואי שיילינן להו ואמר אחד בסייך ואחד ו[ בארירן פטור אע״ג דבסייך וארירן
כשאומרים אין אנו יודעין חייב עד דמכחשי אהדדי הייט משום דסייך וארירן לא שייך כל כך בגוך העדות דמי :לי הרגו בסייך ומה
לי בארירן אבל במקום סייך נקב הוה דשייך לגוך העדות טפי אי בדקינן להו ואמרו אין אנו יודעין פטור ואחד אומר כליו שחורים
ואחד אומר כליו לבנים דלא שייך לגוף העדות אע״פ דמכחשי אהדדי חייב הקשה רביגו יצחק ברבי מרדכי דהכא ילפינן מרוצח ועדים
זוממים דאזלינן בפר רובא אך בדיני נפשות וכן מוכח בריש פ׳ בן סורר ומורה )סנהדרין דף סש•( ובאלו הן הנשרפין )שם דף עש (:אמרינן
נסקלין בנשרפין ידונו בסקילה הקלה אע״ג דרוב נשרפים נינהו ותירץ ר״ת דכיון דממה נפשך הוא נהרג לענין ^י ז ו מיתה הוא
נהרג לא אזלינן בתר רובא ועוד יש לומר דהוי קבוע וכמחצה על מחצה דמי והא דפריך התם מעיקרא כי הוה תני הנשרפין בנסקלין
]וע״ע חוס׳ סנהדרין פ :תיפוק ליה דרובא נסקלין נינהו הכי פירושו לכל הפחות לא גרע משום דהוו רובא דנסקלי!״ • ו ל י ל מ א הך דאסהידו ביה טרפה
ד״ה הנסקלין ותוס׳זגר.ים
ע:עאיסוףד״האפי׳אחת[ הוה • ואם תאמר דחובשים אותו י״ב חדש ואס יחיה לאו טרפה הוא ויש לומר דשמא קסבר טרפה חיה ועוד נראה לי דאי אין הורגין
העדים כשהוזמו אלא אחר י״ב חדש דדילמא הך דאסהידו ביה טרפה א״כ ג ס אותו שמעידין עליו אין להורגו ע ד לאחר י״ב ח־ש
וכיון דלאבאו להורגו אלא אחר י״ב חדש א״כ לא יהרגו הם אך לאחר י״ב חדש דדילמא נעשה טרפה הך דאסהידו ביה ב מ ך י״ב
חדשים והרי לא באו אלא להרוג את הטריפה :ל ל בי מאיר דחייש למיעוטא כו׳ • מדקאמר לרבי מאיר ולא קאמר היכי אכליק
דלא קיימא לן כר׳ מאיר דחייש למיעוטאוקשה דבפרק הלוקח בהמה)בכורות כד•( פסיק רבי יוחנן כרשב״ג דאמר הלוקח בהמה מניקה מן העובד
כוכבים דפטורה מן הבכורה כשבנה כרוך אחריה משום דלא מרחמא ליה אא״כ ילדה אבל מ טע ם חלב לא מיפטר אע״ג דרוב בהמות אינן
חולבות אא״כ יולדות אלמא חיישינן למיעוטא אע״ג דליכא חזקה בהדי מיעוטא דאי אמרינן אוקי בהמה בחזקת שלא ילדה אדרבה העמד וולד
בחזקת שאינו קדוש בבכורה שהיה חולין במעי אמו י[ ויש לומר דרבי יוחנן לא פסיק כוותיה אלא בהא דלא מרחמא אלא אם כן ילדה :

ממורת ר.ש"ס

]יומא סג :תמזרה ו[:

יומא סז■

]סוסה נו■[

]כהונות יג :נדה ל[:

מכות ה:

]לקמן כיג[

רבינו גרשום
ובי תיטא טאי נפקא
לה טינה דלא איכפת
לןבק טרפה ובין כשרה
הא אסרי רבי ר׳ ינאי
כפרה כתיב בהכקרשים
רכתיב כפר לעטך ישראל
ונו׳ וצריך שלא יהא בו
מום בקרשים והכאויל
בתר רובה  :והתנן לא
היה מגיע לטהצית ההר
כלומר השעיר וכו׳
לא טצית
Sועכשיו

«ררובה ’׳^ינ^רפות:
אחי
ורוב בעילות
ייי■״ • י "יי■
הבעל* כלומר שטבעלת
עצטה הוא:ומטאי דלטא
כגון שהיו אביו ואמו
חבושים בבית האסורין•
כלומר דקים לן דלא בא
עליה אלא בעלה דודאי
לנו דאביו של זח הוא
וטשוםהכי אטרינן הכא
דחייב לקטול את זה
אבל במקום אחר לא
אטרינן זיל בתר רובה :
וניחוש שטא טרפה
היה־כלוטר הנרצח ולא
קטלינן את הרוצח :וכי
תיטא דבדקינן ליה הא
קא מנוול )מרטו של
רוצח( וכי תיטא טשום
איבוד נשטה כו׳ כלומר
דקטלינן הרוצח
טשום . .

הוא^^קטלי״ “ י צ"
ואי ל א נ 5ל«נן■ דלטא
אלא^°תד ^7דז^**בתר

רובה שאינן טרפות
וקטלינן הרוצח  :וכי
תיטא דבדקינן ליה אי
טרפת הוא על טי
שהערים זטטו :והתניא
ברבי אוטר לא הרגו
נהרגין העדים דבעינן
ונ פ ק א
לקיומי ועשיתם לו כו׳ ואם העידו עדות שקר דאשרי פלוני הרג את פלוני והוזמו ועדיין לא.נהרג הרוצח על טי שהוזמו על פיהם הם עצמש נהרגין דאיבא כאשר זמם ולא כאשר עשה ועכשיו לא טצית אסרת דטשום
איבוד נשטה רעדים זוטטין נינווליה לנהרג על פיהן א( דרוצח נינוליה לנרצח דאין הורגין הרוצח העדים זוטמין אלא בחייו )של נרצח( של טי שהעידו עליו שהרג ואם נינווליה לא טהני ליה אעפ״ב)לא( קטלינן )את זה(
לעדים זומטין אלא זיל בתר רובה :דלמא במקדם נקב קא שחיט־כלומר שמא חחת העור ניקכ הושט או ]נפסק[ הגרגרת במקום שחיטה :דלטא היכא דאפשר אפשרי כלומר לעולם לא אזלינן בתר רובה והיכא דא^שר לטיבדקא
כדקינן ליה והיכא דלא אפשר למבדקיה אזלינן בתר רובה  :לר׳ מאיר דחייש למיעוטי כדאטרינן לעיל דחייש למיעוט• לענין עיסה בלומר משום שהוא גזר רובה אטו מיעוטא כולן פסולות שמיעוט נקבות אטרינן הכי מכולם

אלא
א( אולי צ״ל לנהניג על פיהן כמו דאמרינו לעיל דנשניל אייודנשמה דרזצח נינווליה לנרצס דאין הורגץ לעדיהזורזמין אלא נחייו של מי וכ 1׳ •

מסורת הש׳׳ם

הכל שו ח טין

פ ר ק ר א שן

עין מ שפט
נר מצור!

חולין

ונפקא מינה להיכי שראינוה שהיה לה חלב קודם לידה דההיא לא פ ב
פסח • דאמר רחמנא )שמוח י (3ואכלו אס הכשר ושלמים דאמר
מפערינן מ ע ע ם חלב ואפשר דאך רשב״ג ס בר דחלב פוער והש^א
רחמנא)שם כש( ואכלו אוסם אשר כופר בהם מלמד שהכפרה חלויה
אתי שפיר דאשכחן רשב״ג דלא חייש למיעועא בריש כל הצלמים )ע״ז טוש׳ע _י״ד סימן א
אן 4באכילה מאי איכא למימר אלא ודאי אכיל דסמיך ארובא היכא
סעיף א וסעיף ד
דלא אפשר ואפי׳ הכי פליג בקשן וקמנה משום דאפשר לדידן נמי הי ט דף מ (:דלא גזר שאר מקומות אעו אותו מקום כדגזר ר״מ התם ורבי
וחנן נמי אכל לעיל )דף ה (:משחיעת פג ג ד נווש׳ע שם
ילפינן מיניה ®אלא ודאי הלכה למשה
סעיף : i
כותי ולא גזר בהו כדגזר ר״מ ובעשרה
מסיני  (p (5הא דסמכינן ארובא פסח וקדשים מאי אי־כא למימר אלאדדכא
יוחסין)קידושין דף ס•( גבי שני דברים פ ד הומיי׳ס״דמהלכוש
אפי׳ היכא דאפשר אי נמי אחרי דאפשר אפשר היכא דלא אפשר לא אפשר
תרומות הלכה ז :
שאין בהן דע ת לישאל ועשאן הכתוב
רבים להעוס )שם מ ( משמע בין ה״נ היכא דאפשר אפשר היכא דלא אפשר
כו׳ משמע נמי דרבי  pDvכרכנ! פדוזמ״׳פססלכסג:
רובא
רובא דאיתיה קמן בין
אחד
דליתיה קמן דמאי שנא האי מהאי לא אפשר  :א״ר נחמן אמר רב ראה
דר״מ ס״ל והא דא״ר יוחנן בסוך אין
פו ח ט י מיי׳ 6״ד
ואהא מלתא סמכינן ולא בדקינן כל ששחט אם ראהו מתחלה ועד סוף מותר
מעמידין)ע״ז דף לט (:למעועי מורייס
מהלכוה שחיטה הלכי
וגבינות בית אונייקי וסתמא כר״מ ח ועיין בכ׳מ שהאריך
י״ח מרפות ונקובת הריאה משוס לאכול משחיטתו ואם לאו אסור לאכול
סמג עשץ סג טוש׳ע
התם הוי ס ת ס ואח״כ מחלוקת בריש
דשכיח בה ד עו ת א בדקינן והיכא משחיטתו חיכי דמי אי דידע דגמיר למה לי
י״י ג1י׳ א סעיף ד נ
כל הצלמים)שם מ (:והא דאמר רשב״ג
דאיתרמי ג[ דאיפרשה ריאה ולא בדק ראה ואי דידע דלא נמיר פשיטא ואלא דלא
כל ששהה שלשים יום באדם אינו נפל
]לעיל ג [:מתאכלאדסמכינן אה או אד רב הונח ידע אי נמיר אי לא נמיר א[ לימא *רוב מצויין
הא לא שהה ספק הוי אפילו נפל מן
]מוספתא ס׳נ[ דאמר )לעיל דף מ•( נשחמה בחזקת אצל שחיטה מומחין הן מי לא תניא *הרי
הגג או אכלו ארי בפרק ר׳ אליעזר
היתר עומדת ואין מפ ר ס מין הד בר
שמלומד :שמצא תרנגולת ש ת ט ה בשוק או שאמר
דמילה)שנת דף קלה (:וקיימא לן ה ת ם
אי דידע דגמיר ־ שמכיר בו
בהלכות שחימה  :די דע דלא נ מי ר • לשלוחו צא שחוט והלך ומצא שחוט
כוותיה אע״ג דרובן אינן נפלים וכן
שמכיר בו שאין יודע הלכות שחימה " :חזקתו שחוט אלמא אמרינן י=רוב מצויין
תוך שמנה ימים בבהמה אסרינן
התם ולא אזלינן בתר רובא התם
פשיעא • דראה מותר דהא לא שהה אצל שחיטה מומחין הן הכא נמי לימא רוב
חג הו ת ה י ״ ח
ולא דרס ולא ראה אסור שמא שהה מצויין אצל שחיטה מומחין הן'לעול ם דידע
משום דלא יבא להקל בערוה והצריכוה )א( נם׳ א'נ אינש כצ’ל
חליצה במת תוך שלשים ולא רצו לסמוך ותינח דילמח נמחק :
שפיר
או דרס  :דלא ידע אי נ מי ר אי לא דלא נמיר יוכגון דשחט קמן חד סימן
)ג( רש״י ד׳ ה[ פס ח
על הרובולהתירה לשוק בלא חליצה
וכו׳ מסיר הוא דסמכינן:
שפיר
גמיר-ואשמועינן דלא סמכינן אסתמא מהו דתימא מדהאי שפיר הך נטי
שלא יאמרו העולם שפיהק ומת ויבא
ע ד שיהא מכיר בו שיודע :י[ מומ חין קמ״ל האי אתרמויי איתרמי ליה אידך שמא
לידי לעז וקלקול ולכך ג ם לענין
הן • שאס לא היה מומחה לא היה
שו ח ע :רוב מצויין אצל שתיעה־כלומר שהה שמאדרסבע א מיניה רב דימי בר
אבילות פעור שלא יבא להקל בערוה
רוב השוחמין  :ה[ והלך* בעל הבית  :יוסף מרב נחמן האומר לשלוחו צא ושחוט
ועוד דבלאו הכי יש להקל באבילות
דקי״ל)מו״קדף ]יח•[ כ•( ה ל מ כדברי
ומצא תרום• ולא ידע מי תרמו  :והלך ומצא שחוט מדד אמר לו חזקתו שחוט
המיקל באבל ואסרו כמו כן בבהמה
חזקה שליח ו[ עושה שליחותו • כל האומר ל שלות צא ותרום והלך ומצא תרום
גילייון ה ש ״ ס
דגזרו בהמה אמו אדם דאי לא הא לא
נפשך
השלוחין פושין שליחותן ו מ חו ק ק להו מאי אמר ליה ייאין חזקתו תרום מה
ר עויי ל׳׳ה פסח וכו׳
קיימא הא אי נמי אסור בבהמה אלא ודאי הלמ׳מ ־ עיין
גי־ין_ ..םי־ ?
אפילו
ע ’[.יי ח בכך מאחר שנתרצו בשליחותם :ואם אי *חזקה שליח עושה שליתתו
לא]:מיר
אפי׳ בבריא שלא יבא להתירה בחולה לקמל דף נ ע״ב כרש׳י
שחיעה
ב
אפילו
שליחותו
עושה
אין
ד׳ה מאי וצע׳ק :
תרומהנמיואי אין חזקה שליח עושהשליחותו
שיהא קרוב לפיהק ומת :
לקמן קיב־ שנת ד־ נמי לא• ד שמאלא שלוחו שחש
אלא אפילו שחיטה גמי לא אמר ליה *לכי תיבול
וקדשים מאי איכא למימר •
)פשגד׳ קיד(]עירונין לו־[ אחר שאינו בקי בהלכות שחימה :
לכיתיכול עלהכוראדמלחא־כשתמדוד עלה בורא דמלחא לעולם יאין חזקה שליח
ח[ מבשר תאוה לא פריך
משום דנראה דמדאורייתא לא חייש
לי כור של מלח בשכר שאומר לך עושה שליתתו ושחיטה אי נמי)א( דילמא
רבי מאיר למיעועא אלא מדרבנן* ]ועיין חוס׳ לקמן פוז
ובדיחותא בעלמא מ א  :אי ן חוקה בו'• אינש אחרינא שמע ואזל שחטרובמצויין
כסוף ד ה שמוך[
ולהכי פריך הכי נמי שמחמיר שלא
אלא ספ ק עושה ספ ק אינו עושה  :אצל שחיטה מומהין הן תרומה דילמא אינש
לאכול בשר כלל ואפילו מחמיר בשאר
אינ מי ש מ ע איגי שו כו׳• אפילו שמע אחרינא שמע ואזל תרם ת ה ליה תורם שלא
בשר פ ס ח וקדשים אק יכול להחמיר
תרומתו
איש א ח ד :חורם שלא מדע ת אינה מדעת ’והתורם שלא מדעת אין
ומדקדק ט הי ט דלר״מ יש חילוק
מרומה■ ד שלי חו תד תרו מ ה מג ס א תס
אתם תרומה לימא רוב מצויין אצל שחיטה
מדרבנן בין אפשר ללא אפשר ה״ה
]קדו1:ן מ [:6אתרני)*גיפין דף מ (:אסם ג ם
נ׳ מ כד] :תוספתא ס׳נ[ לרבות שלוחכם ומינה מה אתם מומחין הן תנאי היא *דתניא הרי שאבדו
לרבנן*  :אן* שאמר לשלוחו כו׳ • ]וע׳עחום׳ נכורוס ה
ד ה ואי נעית אימא[
לדעתכם אך שלוחכם לדעתכם  :דרך לו גדייו ותרנגוליו והלך ומצאן שחוטים רבי
מעיקרא תנא מצא תרנגולת שחועה
בשוק דאיכא■ למימר בעליה שחעוה
רבינו°ג^ום~ נבלוש להשליך צאשפה  :מו ק א מ ר רגי יהודה אוסר רבי תיג א בנו של רבי יוסי
והדר אמר דאפי' אמר לשלוחו ומצאו
היבאיאעשדלםנדקיח נראיןדברי ר׳ יהודה באשפה מכלל הגלילי מתיר אמר רבי נראין דברים של רבי
השליח שהיא שתועה דהשתא שלא
א6שר]ור-יכאדלאא6
שר דפליג רבי חנינא אפילו באשפה יהודה שמצאן באשפה ודברי רבי תינ א
א פ ש ר [ ולא
לא
ברשות נשחעה אפ״ה חזקתו שתועה :
ייכ!< ו &>0י«
אסרינן בטקום נקב קא ומדקאמר ד ב רי ר׳ חנינ א בבית מכלל
לאו
מאי
בבית
שמצאן
הגלילי
יוסי
ר׳
של
בנו
שחים!וני תיםאא(בפםח
ח כ י גרסינן לעולם אין חזקה שליח
וקדשים רובא אולינן דפליג ר׳ יהודה אפילו ב בי ת :דכולי בהא קמיפלגי דמ״ס אמרינן רוב מצויין אצל
כו׳ • מפורש בפ׳ בכל מערבין שיטה מקובצת
מצויין
דרוב
■
דשרי
פליגי
לא
עלמא
היכא
מאי
א[ ליטארובטצויין אצל
יאפשרובו'וכו׳אלאהכא נמי אצל שחימה מומחין ה ס  :דאסור • שחיטה מומחין הן ומר סבר לא אמרינן רוב
)עירונין
• ה ר י שאבדו לו גדייו■ שחיטה י נ׳ב עי׳ תום׳
ה״ה נגנבו דמשום דחשיד אגנבה בבורות דף כ ע׳ב :
)בשתיטה(]לדיד [ 1היכא דרון דהשליכס שם ודאי נתנבלה מצויין אצל שחיטה מומחין הן אמר רב נחמן
דאפשי אפשר ולעולם
ב[ הלכה לטשה מסיני
קחני
ובתוספתא
אנבלה
חשיד
לא
לא אזלינן בתר בשחימתה בשהייה או בדרסה  :אין בר יצחק לא דכולי עלמא רוב מצויין אצל
הוא הא  :ג[ והיפא
דובא חיכא
דאיתפקא
בהדיא נגנבה לו תרנגולת ומצאה כו׳  :דאתדטי
דיכילינן! אדם עשוי להעיל נבלהו בא שפה שחיטה מומחין הן ובבית דכ״ע לא פליגי
)למיבדקא( לםינדקיה
ריאה :ד[ טוטחין הן
כ י פליגי באשפה שבבית ■ הוא
שחוט
חזקתו
(3אםר ליה
ריח
ואיכא
דמסרח
משום
•
שבבית
"דשריבאשפהשבשוקדכולי עלמא לא פליגי
שאם לא היה וכו׳ • נ׳ב
כלופר דאנזרינן שלוחו
הרין דפליגי בשוק בלא אשפה כדמוכח בקצת ם־י בתיב )רוב
וכו׳•
מא
על
דכולי
אמרח
והא
:
רע
®דאסור כי פליגי באשפה שבבית מ״סאדם
שחם או ישראל אחר
באלו מציאות)כ״מדף כד(:גביר׳חנינא טצויין( בלומר רוב
מוטחה שחם ורוב טצויי) ומאי נראין דברי פלוני ז[ או דברי
השוחטים טוטהים הם
סבר
שבביתומר
באשפה
נבלתו
להטיל
עשוי
הן
אצלשחיטח טוטחין
:
לציפורי
עבריא
בין
שחוע
גדי
שמצא
שאם לא היה טוטחה
פלוני והלא שניהם שוין ב ה :אלא •
m

ב מיי׳^ פ׳׳י

הלכה?  *;’ wע פ ל ס ג

'אין אדם עשוי להטיל נבלתו באשפה
שבבית אמר מר אמר רבי נראין דברי רבי יהודה שמצאן באשפה מאי
אשפה אילימא אשפה שבשוק הא אמרת דכולי עלמא לא פליגי דאסור אלא
לאו פשיטא באשפה שבבית אימא סיפא ודברי רבי חנינא בנו שלרבי
יוסי הגלילי שמצאן בבית מאי בית אילימא בית ממש האמרת דכולי
עלמא לא פליני דשרי אלא פשיטא באשפה שבבית קשיא דרבי אדרבי
הכי

הכא נטי )בשחיטה(
לא היה שוחט :
מאן
]בראה אחד ששחט פשיטא באשפה דקתני הייט אשפה
ה[ והלך בעל הבית •
)עוד( נ׳בבבל הספרי יד
גיסא[ דרוב סצויין שבבית דפליגי בה ואשמועינן דכרבי
אצל שחיטה טוטחין
נמצא יהלך אח׳ב בעל
חן ולמה ליה לראות יהודה סבירא ליה  :הא א מרת לכולי
הביתום־-־או שחוט ולא
ידע טי שחטו אם שלוחו
טתחלח ועד סוף  :עלמא שרי• ומאי נראין דברי רבי
לעולם ]דידע דלא נםיר
אם אחד  :דשהם חד
וכגון וכו'[ שטא שהה חנינא דמשמע אבל דברי ר׳ יהודה
סיטן קטיה שפיר והלך
ושטא ד ד ם וטשום אין נראין ר׳ יהודה נמי שרי בה :
לו הרואה ונטר זה
לראות
צריך
הכי
שחיטתו והלך וכו' :
מתחלה ועדנצף :אמר אלא פשיעא • מאי בית באשפה
ו[ חוקת שליח וכו׳ •
תרום
חזקתו
אין
לו
דאסר
יהודה
רבי
דברי
לו
נראו
דברישא
•
אדרבי
דרבי
קשיא
:
ליה
סבירא
חנינא
דכרבי
רבי
ואשמועינן
פליגי
ובה
שבבית
נ׳ב בקצת ס״י עושה
כלומר אע'  6שמצא באשפה שבבית ובסיפא נראו לו דברי רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי דמתיר באשפה שבבית א ס כן קשיא דרבי אדרבי  :שליחותו בל השליחין
תרום צריך לתרום פ;ים
טוחוקין בכך דלאחר
כדבעיגן לפתשי
אחרת
הכי
.
שנתרצו בשליחותן וראי
עושים ׳!זלירזוחן  :ז[ ומאי נראין דברי פלוני ולא דברי חלוג' וחלא
ל ק ק לעולם אין חזקה שליח ובו׳ אבל בשחיטה אי נטי איגיש ובו' אהל בתרומה)קאטר(]דילמא[איניש אחרינא
ח[ מבשר תאור■ לא פריך ־ נ׳ב
עי' תום׳ בכורות )דף כ ע״כ( .
שמע בו׳ ]ווזחותז שלא מדעת וכו׳•[ דפתיב וחרטתם נם אתם • ר׳ יהודה ]ס׳ל[ אסור ]דלא אטרינן[ דרוב
חצויין אצל שדזינזת !־בר ור׳ דינינא בנו של ר' יוםי חנלילי סבר ר חב טוטחין חן  : '•dאטר רבי נראין
דברי רבי יהודה שמצאו וכו■;ורסר כזבר רוב מצויין אצל שחיטה טוטחין הן(־לעולם רביע רוב טצויין אצל שחיטה טוטחין באשפהש בשוק בולי עלמא לא פליני דאסור דודאי נתנבלו נשחיטה)נםי( ]והשוחטו[)וששחטן( השליכן
לעזום
א( נראה דצי׳ל וכי סימא אה״ג דלא אכיל גשרא כפסח וקדשים מאי וכו׳ • ג( נראה דצ״ל אלר!א אמרינן רוב מצויץ אצל שחיטה מומחין הן כלומר דאמיינן וכו׳ .
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חולין

מסורת הש״ם

פ ז א מיי׳ פ׳ד מס3כ1מ ס א ן תנא דלא בעינן כוונה לשחימה תימה דמשמע הכא דחרש הכי קאמר• האי נראין דקאמר לא סברא ד די ה הוא דאשמעינן ולא
שמיטה ה3כה ד סמג
שועה וקען לאו בני כוונת נינהו אפילו אחדים עומדים על רואה אני קאמר אלא פלוגתייהו קמ׳׳ל במאי פליגי והכי קאמר נראין
עשי! סג טוש׳ע י׳דשימן
גבן ובסוף פ״ב דגיעין )דף כ (:3תנן הכל כשרים לכתוב את הג ע אפי׳ דברי ר׳ יהודה האוסר אפילו לר׳ חנינא כשמצאן באשפה שבשוק דמודי
א סעיף ה :
חרש שועה וקען ופריך בגמרא והלא לאו בני ד ע ה נינהו ומשני שגדול רבי חנינא דאסירי ודברי רבי חנינא ט׳ כלומר שאף רבי חנינא המתיר
ס״נ
פח ב ג ד
איט אלא כשמצאן באשפה שבבית ובה
הלבהמיי׳יא סמג עומד ע״ג אצמא בני כוונה לשמה
שה
חולקין אבל באשפה שבשוק מודה
שה טוש״ע י״ד סימן ג  :נינהו כשגדולעומד ע״ג וי״ל)ב( בגדול הבי קאמר נראין דברי רבי יהודה לרבי
רבי חנינא וממילא שמעינן מדאוקי
פ ט ד■ מיי׳ פ׳א מהלכות עומד ע״ג הייע שמלמדין אותם חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי באשפה
פלוגתייהו באשפה שבבית מכלל שבבית
מוקדשין ומזהירין אותם לעשות לשמה
פסולי
אבל שבשוק שאף רבי חנינא בנו שלרבי יוסי
הלכה ו :
שח  :שמא קלקלו לא קהני • ואע״ג
הכא אחרים רואים אותם בעלמא
צ ו מיי׳  3>0מהלכות קאמר אע״ג דבריש פירקין )צעיל הנלילי לא נחלק עליו אלא באשפה שבבית
דבדיעבד קמיירי כדקתני ושחיטתן
כלים הלכה א  :דף ג•( קרי לאחרים רואין אותו גדול אבל באשפה שבשוק מורי ליה ונראין בו׳ ;
כשרה חוץ מחרש שוטה וקטן:אלאשמא
יקלקלו •דמשמע דמועדיס הס לקלקל:
עומד על גביו וא״ת דבפ׳ מצות חוץ מחרש שוטה וקטן שמא יקלקלו את
זאת אומרת אין מוסרין להם חולין•
חציצה)יבמות קד (:אמר החרש שנחלז שחיטתן  :שמא קלקלו לא קתני אלא שמא
כלומר אפי׳ חולק לכתחלה ואפילו
והחרשת שחצצה והחוצצת מן הקען יקלקלו אמר רבא ייזאת אומרת *אין מוסרין
]עיין תוס׳ לעיל כ .ד ס
אחרים עומדים על גבן  :מאן הנא
שמא[
—
חציצתה פסוצה ומפרש התם חרש להן חולין לכתחלה :וכולן ששחטו ואחרים
דלא ב עינן כוונה לשחיטה• דהא חרש לתמן )א.
וחרשת משוס דצאו בני קרייה נינהו
רואים אותם שחיטתן כשרה  :מאן"יתנא
הגהות ה ב׳ ח
שוטה וקטן לחתיכה בעלמא מכווני
ד ה דמן וקען משום דאיש כתיב בפרשה
)א(
רבי
רבא
אמר
לשחיטה
כוונה
בעינן
י^דלא
דף
מבריא כני■ נ״נ ע׳ל
ואין להם דע ת להתכוין לשחיטה וקתני
והשתא תיפוק ציה דבעינן כוונה
ל׳א) :נ( תום׳ דיה מאן
דיה כדאמרינן התם )דף קו•( דחציצה נתן היא דתני אושעיא זעירא דמן חבריא
וכולן ששחטו וכו׳ דקאי נמי אחרש
וכו׳ וי׳ל דגדול) :ג(
ר,טן וכו׳ בסוף פ׳ ב״ש פסוצה עד שיכוונו שניהם וי״צ דחציצה זרק סכין לנועצה בכותל והלכה ושחטה
שוטה וקטן וו:א דפרכינן בריש פירקין
לשם חולין כ5״ל ותיבת
)דף  (:3אי נימא אחרש שוטה וקטן
אומרים נמחק  :בבית דין הוה כגדול עומד עצ גביו כדרכה רבי נתן מכשיר וחכמים פוסלין הוא
עלה קאי ואס שחטו מבעי ליה הכי
שמזהירין אותו לעשות לשמה ומיהו תני לה והוא אמד לה ’ הלכה כרבי נתן
פרכינן אי נימא אחרש שוטה וקטן
הי׳א ’’’”י״ קשה מדתניא בתוספתא* דשועה צאו והא בעינן מוליך ומביא ישהלכה ובאה
לחודיה קאי עלה קאי מיניה קא סליק
בר חציצה הוא ואי חשיבי ב״ד כמו כדרכה  :א״ר חייא בר אבא בעי רבי יו תן
ואם שחטו מיבעי ליה  :דמן חבריא •
גדול עומד עצ גביו אפיצו שועה נמי
כמו גבי ג ע וי״ל דלגבי ג ע מהני קטן יש לו מחשבה או אין לו מחשבה א״ל
)א( בני הישיבה  :כדרכ ה ־ כהוגן :
ד בג ע מוכחא מילתא עפי דעביד רבי אמי ותיבעי ליה מעשה מ״ש מעשה
הוא חגי לה• דאשכח מתניתא וגרסה:
לשמה ג[ כשמניחין לכתוב שמו ושמה דלא קא מבעיא ליה דתנן יש להן מעשה
והוא א מר לה הלכה כרבי נחן• הוא
ושם עירו ושם עירה הצכך אפילו מחשבה נמי לא תיבעי ליה דתנן"אין להן
אמר לה מדעתו שהלכה כרבי נתן :
והא ב עינן מוליך ומביא • כדתנן
בשומה מ הטכ שגוול עומד עצ ננ ץ ־ :מחשבה*דתנן יהאלון והרמון והאנוזשחקקום
כלים 8י״ן V'PB
בפרק שני)צק»ן צ : (:שהלכה ובאה
קד■ י״® יהי* א״י’[ ד ס ל חבריא • שם מקום כדאמרינן תינוקות למוד בהן עפר או שהתקינום לכף
]ס1ף פרשה יג אני»י
כדרכה • שחתכה בהליכתו והכתה
׳ בבראשית רבה*אבימי חבריא מאזנים טמאין מפני שיש להן מעשה
בכותל וחזר וחתכה והוא הדין נמי
ז ר ס סהין
מבקר בישיא הוה •
”^ייי
״י
ואין
דמצי לתרוצי בסכין שיש בו חוץ לצואר
לנועצה בכותל • הא חשיב ימתכוין
לחתיכה כדמוכח לקמן בפ״ב )דף צא•( גבי נפצה סכין ושחעה ונקע כמלא צואר דסגי ליה בהליכתו לחודא כדלקמן)דף צ (:אלא בכל דהו רבינו גרשום
לרבותא דרבנן דאע״ג דמתכוין לחתיכה פסלי עד שיתטין לחתיכת
מהדר לאוקומי אפילו באיזמל  :קטן יש לו מחשבה או אין לו לשום נבלות באשפה
מח שבה• כגון בשחיטת קדשים דבעי כוונה כדילפינן כשמעתא אלא פשיםא באשפח
סימנין אבל רבי נתן מכשיר אפילו צא מתכוין לחתיכה כגון הפיל
שבבית יש מחלוקת
את הסכין,ושחע כדמוכח לקמן בפ״ב)שם( :
קמייתא דזבחיס )דף 3־( ושחט קטן עולה לשמה מי הויא כוונה או שור ,אוסר חת מתיר ;
דרבי אדרבי
לא  :אמר ליה רבי אמי • לר׳ חייא בר אבא ותבעי ליה מעשה אי קשיא
מ ס ל יש צו מחשבה או אין צו מחשבה-פירש בקונשירס כגון בשחיעת
)ד׳ חתם( ]דמתחלדי
* ׳ קדשים דיציף בריש זבחים )דף ב•( דבעיא לשמה ושחע קען
לא שמיע לר׳ יוחנן הך מתניתין דלקמן האלון והרמון דתנן בה אסר[ נראין דברי ר׳
דיש להן מעשה תבעי ליה נמי אפילו א[ אם יש מחשבה ע ם מעשה יהודה דאוסר באשפה
עולה לשמה מי הוי טונ ה או צאו ו א״ ת ה א ה ת ס מ ש מ ע ד ס ת מ אנ מי
שבבית)והנא( ]ואח״ב[
כשר משוס דזבחיס סתמא לשמן קיימי ואינו פוסל ע ד שיכוין שלא המוכיח עליה שכן הוא כגון דקיימא עולה בדרום ואמר הריני מביא
אםרנראיןדבריר׳חנינא
לשמן ויש לומר דסתמא דקען ג ר ע דאין צו דעת להבין שהם קדשים
לצפון לשחטה לעולה שאינה כשרה בדרום שבעי ליה נמי אי משוי דמתיד באשפה כלומר
להאי מעשה כוונה או לא  :מ׳׳ש מע שה • דפשיטא ליה משוס דהכא מפד ,והכא מסה
וסבר שהם חולין והוה ציה מ תעסק ופסול כדאמרינן בזבחים בסוף
כלומר כמו לד,פות הכי
]ציל נ׳ש יו ״י [:פרק ד[ *)ב׳ )דף מו( ב״ש )ג( אומרים(צשס חולין כשרה משום חולין
דשמיע ליה הא דתנן בהאלון והרמון דיש להם מעשה  :מחשבה קאמר נראין דברי ר׳
נמי לא תבעי ליה• ותיפשוע לה מההיא משנה גו פ ה ד תנן בה אין יהודד ,דאסר)אפי׳( לר׳
פסולה ואפילו אומר הקען יודע אני שהם קדשים ולשמן אני מתכוין
]חנינא בנו של רבי[
מבעיא לן אס כוונתו כוונה ודילמא לא מהניא אס אין מעשיו מוכיחין :
לה םמ ח שבה :האלון• פרי הוא שקורין גלאנ״ץ  :שחקקום• נקבו יוסי הנלילי באשפה
נקב קטן בצדיהן והוציאו האוכל מתוך  [3הנקב  :למוד ב ה ם ע פ ר • שבשוקוכו׳ושמאיקלקלו
! ת י ב ע י ליה מעשה • כל הסוגיא פירש בקונערס דמעשה ע ם
דםשטע לועא • זאת
הדבור חשיב מעשה ומחשבה גרידא היינו דבור בלא
כדרך שהתינוקות עושין לשחוק  :טמאין • מקבלין טומאה  :שיש להן אומרת אין מוסרק להן
מע שה• כגון זה שמעשיהן מוכיחין דלשם כלי נתכוונו וגם הס חולין לכתחילה כלומד
מעשה ומחשבתו ניכרת מתוך מעשיו היינו מעשה בלא דיבור ואין
שאוכל חולין
חבר
לשון הש״ס משמע כדבריו דיש להם מעשה משמע מעשה גרידא אף אומרים כן ויש כאן מעשה ומחשבה המורידים אותו לשורת כלי :
בםד,דר ,אין מוסר לד,ן :
וכולן ששחטו מאן תנא
ע״פ שלא אמרו כלום דאת״ל שתלוי באמירה כמו במעשה א״כ
ואין
דלא בעינןכוונד,לשחיםד■•,
שיטה מקובצת כי היכי דקתני יש להם מעשה דהייט מעשה ע ם המחשבה ואין להן מחשבה הייט מחשבה גרידא הכי נמי הוה מצי למימר'יש להם
כלומר חש״ו ששחב¥
יש^?ט?שבהט?5,ה .מחשבה דהיינו מחשבה ע ם המעשה ואין להם מעשה גרידא ועוד דלמה ליה למינקט כי קא מיבעיא ליה מחשבתו ניכרת מתוך ואחדים רואין p w
ב[ נצדיה! 'יהוצי^ מעשיו כגון דקיימא עולה כו׳ ה״ל למימר כגון אלון ורמון שחקקום סתם ולא פירשו למוד בהם ע פ ר ולכף מאזנים ומיהו לפי המסקנא שחימתן כשדר ,אע״פ
שאין מתכוונין לשום
דבעי מדאורייתא ניחא הא דנקט דקיימא עולה כו׳ ועוד הא דקתני העלום חרש שוטה וקטן
אע״פ שנתכוונו לכך אינן בכי יותן שחיטה  :ר׳ נתן כו׳ •
והלא יש מעשה ודבור ובקונטרס דחק לפר שאע״פ שנהכווט לכך אחר העלאה ואין משמע כן אלא משמע אפילו נתכוונו בשעת העלאה )כלומר( שהלכר ,ובאת
כשטבחק לכתוב
כדרכה■ כלומר שנתכוון
כ^ מיי'
קאמר ועוד אפילו העלום ס ת סו ל א פירשו מפני הכנימה ליהוי בכי יותן לר׳ יוחנן דאמר מחשבה ניכרת משוך מעשה מועלת דהיינו לנעוץ הסכין בכותל
״ לי ^ ש ר ה צ ^ ד ה ^ מעשה בלא דבור ומיהו שמא אותו מעשה ג רע יותר מדאי דשמא מפני הכנימה העלום ועוד קשה מדקאמר או דלמא מקום הוא דלא ולא נעצה ונתנלנלח
לאחוריה ועשתד ,הולכה
חש״ואיני סועיל^יצי איתרמי ליה משמע דאי לאו משוס דאית לן למיתלי בהכי לא הוה קא מיבעיא לן אע״פ שהוא מעשה בלא דיבור ונראה לפרש דאמירתו והבאה כדרכר : ,קטן
™כמשלצא’ל£־"השני לא מועלת ולא מורדת אלא מעשה גמור כגון ההיא דאלון ורמון דפשיטא דהם חוקקים לצורך בית קיבול ולמוד עפר ולכף מאזנים דנקט יש לו מחשבה או אין
לו מחשבה כלומר כל
אלא שיותר • נ׳ב נ׳א אורחא דמינתא נקט וה״ה לשוס צורך אחר וכיון דאין חוקקיס אלא כדי לקבל חשיב מעשה גמור אע״פ שלא פירש ומעשה גרוע כמו
הכלים יורדין לידי
בטחשכח
“ יי ״יי'׳ “ י י " " י ’ ההיא דהעלוס חרש שוטה וקטן אינו מועיל ה[ דבור כדקתני אע״פ שנתכוונו לכך אינם בכי יותן אבל מחשבתו ניכרת מחוך מעשיו הייט טומאתן
חישב קטן
ועכשיו
שמוכיח קצת כגון עולה דקיימא בדרום ואתייה בצפון ושחטה קמיבעיא ליה אי חשיב מעשה שכן נראה יושר שלכך נתכוין ומהני אע״פ
לעשות כלי מחתיכת
שלא פירש או דילמא לאו מעשה גמור הוא שאני יכול לתלוש משוס דמקום ס א דלא איתרמי ליה ואפילו פירש לא מהני כי ההיא דהעלוס של עץ יורד לידי טומאה
ופשיט מההיא דקא״ר יוחנן אם היפךבהן הרי הן בכי יושן אע״פ שגם שם יש לתלות קצת מפני הכנימה ו[ כדי שיצא לצד השני אלא שיותר במחשבתו אי לא ותיבעי
לך מעשר ,כלומר אם
ראוי לתלות מפני הטל כיון דלאחר שירד הטל מצד אחד מהפך לצד אחר א ^ העלאת קטן סת ם לא הוי בכי יותן ואפילו העלאת גדול ס ת ם עשר ,קטן כלי אחד אם
שמא לא היתה מועלה ואין לדקדק מפני הכנימה אינן בכייותן הא סתמא הרי הוא בכי יותן דאדרבה דייק מסיפא ד ק תני א ס נ ת טו ט מקבל טוטאד ,ואם לא
דנדול לא טיבעיא לך
לכך הרי הם בכי יוהן הא סתמא אינן בכי יוסן ומיהו אס בשעת הטל העלום התינוקות משמע בירושלמי שהן בכי יותן דבריש מסכת תרומות משום דלא צריך אלא
מייתי הך משנה ומפרש ואיזהו מעשה שלהן אמר רב הונא בתפוש בהן בטל ושמא האי תפוש בהן בטל הייט היפך בהן דקא״ר יוחנן דקטן קא מיבעיא לך •
הכא אי נמי כשהטל יורד מעלה אותן וכשהטל פוסק מורידן ובירושלמי גבי חמשה לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתם תרומה
חרש
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ואין להן מחשבה• כגון מצא לקליפה אגוז כמו שהיה וחשיב עליה
חרש ש ט ה וקטן כו׳ פריך ויוכיח מעשה שלהן על מחשבתן דתנינן
למוד או אפילו מדד בה אלא שלא עשה בה מעשה לשס כלי א[ ואס בן
חמן העלום חרש שוטה וקטן ט׳ וקצת תימה מה מקשה דבחחלת
דע ה חשב עליהן שמאין במחשבה דפנן)כלים סכ״המ״מ( כל הכלים יורדין
סוגיא דריש מקראי דאין תרומתן תרומה דבר אל בני ישראל וינךזו לי
לידי מומאתן במחשבה  :מחשבה גרידא לא קא מבעיא ליה • דשמיע
תרומה פרט לעובד כוכבים מאת כל איש פרט לקטן אשר ידבט פרט
ליה הא:מחשבתו)יהרה מ חוו מע שי ר חורה אור
לחרש שוטה )וקטן( ושמא אסמכתא
בעלמא היא ו מ תיז שם ונחשב לכם
לפי ראות עינינו א^ל אי 1א ״ ’ ייעיז ואין להן מחשבה אמר לי־ה מחשבה גרידתא
אם עשה מעשה זה לשם מחשבה זו
תרומתכם את שכתוב בו מחשבה אין
לא קא מיבעיא ליה כי קא מיבעיא ליה
ואהיוה לצפון■ ולא אמר על שם כך
מעשה שלו מוטח על מחשבתו ושאין
אני מוליכה לשם לפי שאינה כשרה *מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו ״כגוןדהוה
כחוב בו מחשבה מעשה שלו מוטח
בדרום  :או דלמא מקום הוא דלא קיימא עולה בדרום ואתיוה בצפון ושחטה
על מחשבתו ט ח ש טון שעיקר תרומה
איהרמי ליה• לא נראה בעיניו מקום מאי מדאתייא בצפק ושחט איכוין לה או
במחשבה וקטן אין לו מחשבה לא
הראשון נ[  :מפני הכנימה • כיצונ״ש דילמא מקום הוא דלא איתרמי ליה הא נמי
מסהברא שיוכיח המעשה על מחשבתו
והדר פריך רבי יוסי קומי דשמואל
שבפולים ועדשים כמו ו ת ט הכנס אמרה רבי יוחנן חדא זימנא דתנן *"המעלה
והרי גיטין שאין כתוב יא[ בו מחשבה
)שמום ח(  :אינן בכי יוהן• דלא ניחא פיתתיו לנג מפני הכנימה וירד עליהם טל
ואין מעשה שלו מוכיח על מחשבתו
ליה בהאי על ולא הוה הכשר להוריק אינן בכי יותן ואם נתכוין לכך הרי הן בכי
ליד מומאתן אם יגע בהם שרן
דסנינא הכל כשרין לכתוב את הג ט
לאחר יותן העלום חרש שוטה וקטן אף על פי
זמן ד ב ע ק ט יותן דומיא דכי יתן
ואפי׳ חש״ו ואמר רבהונא והוא שיש
דני ח א לי הנו א ם נהכוין לכו־ בין שנתכוונו לכך אינן בכי יותן מפני שיש להן
פקח עומד על גביו כו׳ כמרץ חמן
בשעת העלאה ובין לאחר מכאן קודם מעשה ואין להן מחשבה וא״ר יוחנן ’ל״ש
זה ס ח ב וזה מגרש הכא הוא החושב
שיעב העל מעליהם  :הרי הן בכי אלא שלאהיפך בהן אבל היפך בהן הרי
והוא התורם ותימה לר״י שבא לתרן
יופן• ד ה ט )א( א מ ר ק בדוכתא זה בכי יותן הכי קא מיבעיא ליה דאורייתא
מגט אתרומה ומזה לא הקשה אלא
הקשה מגט אההיא דקטן יש לו מעשה
א חד תי ״עודהו העל עליהן ושמח או דרבנן רב נחמן בר יצחק מתני הבי א״ר
ובלא ירושלמי יש לט לדקדק בדברים
הרי הן בכייותןואע״פ שלא נ פ טין חייא בר אבא בעי דבי יותן קטן יש לו
הללו דכיון דקטן יש לו מעשה להוכיח
קודם לכן אלא כשראהשמח :העלום מעשה או אין לו מעשה אמר ליה רבי אמי
על מחשבתו לענין ג ט נמי יועיל בלא
חש״ו • מפע הכנימה  :אע״פ
שנמכוין ותיבעי ליה מחשבה מאי שנא מחשבה דלא
גדול עומד על גביו)ולתרומה נמי
לכך • לאחר ג[ שירד העל עליהם :
אינן בכי יוהן • שאין מחשבתם קא מיבעיא ליה דתנן אין להן מחשבה
יועיל בגדול עומד על גביו( :
מחשבה והכשר במחשבה תלוי והאי מעיטה נמי לא תיבעי ליה דתנן יש להן
ב ^ א מיניה שמואל מרב הונא •
מ ע ש ה)נ( דעלייה לאו מעשה הוא מעשה הכי קא מיבעיא ליה דאורייתא או
׳ משמע שהיה שמואל קטן
מרב הונא וכן בריש גי טין) ד ף ה•(
דמפני הכנימה העלום  :לא שנו • דרבנן ופיטיט ייש להן מעשה ואפילו
ובפ׳ יש בערכין)ערכין נ1ז(:הוויתבי רב
ת דאפילו נ ת טו ט לא הויא סונה :אלא מדאוהיתא י׳אין להן מחשבה ואפי׳ מדרבנן
הונא וחייא בר רב קמי שמואל
שלא היפך בהן• לאחר שירד העל מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו מדאורייתא
משמע כתלמיד היושב לפני ר ס
עליהם מצד זה כדי שיפול עליהם מצד אין לו ימדרבנן יש לו בעא מיניה שמואל
ובפרק קמא דגיטין)יף יא־ (.יפיב רב
א ח ר :אבל היפך ב הן •
דמעשיו מרב הונא *'מנין למתעסק בקדשים שהוא
מוטחין ה[ אע״פ שלא פירש מחשבתו
הונא קמי רבי ירמיה ורבי ירמיה
סאיל iניכר שדעתו צכך הרי הן ב ., ,״6פםול שנאמר °ושחט את בן הברן שתהא
חבירו של רבי זירא הוה כדמוכח
יוחן דאי בשפירש מחשבתו בשעה א שחיטה לשם בן בלן אמר לו זו בידינו היא
בנדה)דף כג•( בעא מיניה רבי ירמיה
מעשהלאאיצעדךרבייוחנןלאשמועינןשם,מלעכב מנין )*ת״ל( ״לרצונכם תזבחוהו
מרבי זירא ס׳ ע ד כאן הביאו רבי
"שחיטת עובד לי ר מי ה לרבי זירא לידי גיחוך ולא גחך
דהאבהדיא תנן דיש להן מעשה  :לדעתכם זבוחו ז
הכי קא מיבעיא דאורייחא אי י י ״1־ כוכבים *נבלה ומטמאה במשא*י ג ם ׳ נבלה ^ 1ורבי זירא תלמידו של רב יהודה
אין איסור הנאה לא מאן תנא א״ר חייא ברבי  3דהו ה *משתמיט מיניה למיסק לארעא
הא דא מדנן י[ ושמעתי מ רט תי
^•דישראל ורב יהודה תלמידו של רב
דמחשבתז ניכרת מחוך מעשיו הויא אבא א״ר יוחנן דלא כרבי אליעזר דאי ר״א
מחשבה כאילו פירשה בשעת מעשה :
ושמואל והיה קורא רבי ירמיה לרב
דאורייתא היא• וסמכינן עלה אפילו *האמר סתם מחשבת עובד כיכבים לעבודת
הונא דרדקי)גימין י ף יא (:י ש לומר
ליךלא כגון בעיין דלעיל בהביא עולה כוכבים רבי אמי אמר הכי קתני שחיטת
דפרי רב הונא הוו ומיהו ההוא
מדרום לצפון חומכשרי  :או דרבנן• עובד טכבים נבלה הא דמין לעבודת
דערכין)דף עז (:על כרחך תלמידו של
היא וחומרא בעלמא הוא דאמור כוכבים תנינא להא דת״ר שחיטת מין
רב הוה כדמוכח התם :
מ נ י ן למתעסק בקדשים שהוא
רבנן ניהוי מעשה וכי היפך בהן ניהוי לעבודת כוכבים פיתו פת כותי יינו יין נסך
פסול • פירש בקונטרס
׳
הכשר אבל מדאורייתא לא הוי מעשה ספריו ספרי קוסמין פירותיו טבלין וי״א אף
וגבי עולה דקולא הוא לא אמרו כן
מתעסק בסכין להגביהו ולזרוק אותו
בניו
שלא אמרו חכמים דבריהם להקל
וקשה דבכה״ג אפילו בשלין פסול
מדברי תורה דנמצאו עוקרין אלא להחמיר ולעשות סייג  :יש להן לרבנן אפילו מתכוין לחתיכה כגון לנעצה בסתל כדמוכח בפרק ב׳
מעשה • אם עשו מעשה מוכיח על מחשבתן ופירשו שעל דעח כן )צקמן צא■( עד שיתכוין לחתיכת סימנין ונראה דהאי מתעסק בקדשים
עושים וכדפרשינן לעיל שהביא עולה לצפון ופירש שמפני שדרום היינו דמתסין לחתיכת סימנים ולא לשם זביחה דבחולין כשר ובקדשים
פסול לה הוא מביאה לצפון  :ותיבעי ליה מחשבה• שחיעה גרידחא פ מ ל ועוד יש מתעסק אחר כגון של קדשים שסבור שהוא חולין ושחטו
ופירש לשם עולה ושחיטה לאו מעשה מוכיח על המחשבה הוא שכל דפסול מטעסמתעסקכדאמרינן בזבחים בסוך פרקב״ש)דףמו(:דמשוס
פת
מ חי טו ת שוות; הבי ק 6מיבעיא ציה• הא דתק ) כ ל י ם פי״ז מש״ו( גבי חולין פסולה ותרוייהו מושחט את בן הבקר נפקא*
חקיקת אלון ורחון יש להם מעשה  :דאורייתא היא • וסמטנן עלה כותי• בפירקי דרבי אליעזר)פ׳ צח( י שדעזראוזרובבלבן שאלפיאל
גבי שחיטת עולה ומכשלינן ח[ ; או דלמא דרבנן הוא • וחומרא הוא ויהושע בן יהוצדק כידו אופן כשלש מאות כהניס ובשלש מאות
דאחמור רבנן לשוויה כלי ליטמא אבל גבי טולה דקולא הוא לא  :תינוקות ובשלש מחות ספרי חורה ו טו תוקעין והלוים משוררים
מדרבנן יש לו• ולשמרא מ[ גבי היפך בהם דהכשירן  :מדאורייתא ומסיימים בה מכאן אמרו כל האוכל פת כותי כאילו אוכל בשר חזיר*;
עובדי
^ן לו וגבי בעיין קמייתא דעולה לא סמכינן עלה  :מנין למתעסק
בקדשים שהוא פסול• כלומר מנין למתעסק שפסול בקדשים כגון מ תע ס ק בסכין להגביהו או לזורקו ושחט בקדשים שלא נתכיץ לשוס
שחיטה  Uאבל נתכרן לשום שחיטה בעלמא כשר אלא שלא עלה לבעלים לשם שבה  :זו בידינו היא■ מקרא זה הייתי יודע ומכאן אנו
שחיטה
למדים שמצוה להתכוין ואני שאלתי לעכב מנין שאס לא נתכוין יהא פסול  :לרצונכם הזבחוהו • שנה עליו הכתוב לעכב :
עובד כוכבים■ אפילו כהלכתה ואחרים רואין אותו:ומטמאם במשא■ בגמרא פריך פשימא• נ מ ׳ ה א אמר• לקמן בהשוחט)דף צח (:דאפי׳ שחטה
ישראל לצורך עובד סכביס א שרה בהנאה שסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים ר׳ אמי מחני הכי שחיטה עובד כוכבים נבלה הא דמין
לעבודה כוכבים■ במין ישראל קא מיירי והך דוקיא דמתניתין הכי דייק מינה ולסיועי לתנא דברייתא ורבי אמי לא פליג אדרבי חייא דודאי
מתניתין דלא כרבי אליעזר אלא לא אצטריך ליה למידק דממילא שמעינן לה דמדקרי ליה נבלה ש״מ מותרת בהנאה  :חניגא להא דח״ר■
וש״מ דהלכתא כברייתא מדחסייט ליה דוקיא דמתניתין:שחיטה מין־דישראלוכ״ש דעובדסכביסוהאמחניתין שהא בישראל קיימא מדקאחר פירותיו
טבלים ובניו ממזרים :בסדר זרעים שנינו אומר היה רבי אליעזר פת כותי כבשר חזיר במסכת שביעית)פ״חמ״י( :ספריו• תורה נביאים וכתובים
שכתבן מין :כספרי קוסמין • נביאי הבעל דלשס עבודת כוכבים י[ כתבו והכי נמי אמרינן במסכת גיטין)דף מה (:ספר תורה שכתבו מין ישרך :
בניו
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ג » ס׳

גדלג:דסקסניטסים
ומי[
ןמן ליד ] :1SPגיפץ
מה .ע׳> לס מ׳ש[

רבינו גרשום

עין
נר סצוד,
צא « מיי' ס" 6מהלטת
מוקדדן
סשולי
הלבה ו ;

צב

ב נ מיי׳ סייד
מהלכזת מומאת
אוכלי! הלכה נ :

צג

ד ח ו מיי׳ שם ופ׳א
השולי
מהלכות
מוקדשי! הלנה : 1

צד

ו מיי׳ ס׳א מהלכות
מוקדשי]
פסולי
הלכה ג ;

צה ח מיי׳ פ'נ מהלכות
שאר אנותהשומאה
הלכה י וס׳ד מהלכות
שחיפה הלכה יא מוש׳ע
י׳י סי ק נ סעיף א :

יש׳ל מ׳ז ועיין רש׳׳א
ור״מ

שיטה מרךבצת
א[ פרד בה אלא שלא
עשה בה מעשה לשם
כלי אי! יורדי! לתודת
כלי ואס ב! דעת חשב :
נ[ לא נראהבעי«נייךם
:
הראשו! פנוי
נ[ אע'פ שנתכוי! לכך
לאחר העלאה הת׳ד
וטה׳ד אינן בכי יוחן :
ד[ לא שנו הא דקתני
:
דאפילו נתכוונו
ה[ פוכיחי! ואע׳ם שלא
פירש  :ו[ הא דאפריצן
ששפעתי  :ז[ עולה
מררו׳לצפון יסולא ]הוא[
ופכשרינן )או דרבנ!( :
ת[ נבי שחיפת עולה
ליה X
ומגשרינ!
מ[ ולחופרא כגון גבי
היפך  :י[ דלשם עבודת
כוכבים כותבי! וח’ נ !
יא[ והרי גיפי! שאי!
כתוב בהן פחשבה :

הגהות הב״ח
)א( רש׳י דיה הרי הן
ונו׳ אמרינן • נ*נ עיין
פ' אלו מציאות דף כג :
)נ( ד׳ה אינן ככי וכו׳
והאי מעשה דהעלאה לאו :

«םר ליה םח׳6בוז
נרידהא לא פבעיא לך
תדאי אח םחענתו
מהשנה :ואתייה לצפו!
ושחפהבלוט׳ששחיטתן
]ומ״ע מוס׳ זנחים •ro
נצפון אנשיו מדאתייה
ד ה מנין[
ל « ח מיכווני אינחץ
ליה בלומר לשום שילה
שיינה לישחום ב « י: 1
או תלטא מקום ו^א
איתרמי ליה בדרום
]ועיין היסב מוס׳ לעיל ד.
ומשום הכי אתייה לצפון
ד ה מצת ועיין תוס׳
הא
ולא חשובה עולה :
גיסין יוד• ותוס׳ קדושי!
נטי אסרה חדא ויטנא
מו•[
לטהלטיטרפעםאחרת•
מפני הכנימה כלומר
לשוטחן
שרוצה
שהיו מרקיבין ושומחן
לייבשן שישלוט בהן
הגהות מהר׳׳ב
הרוח וירד עליהן טל
רנ ש בו ת
אינו בכי יותן כלומר
א[ רש׳י ד״ה מנין
רלא נתכוון לטל ואנן
למחפסק כקדשים שהוא
בעען לדעהיואם נתכוון
פסול ובו׳ אנל נתכוון
לבך ח ת זה בבי יותן •
לשום שחיטה בעלמא
כלומר אם נתכוון לטל
כשר • דב עיין ראש
)ומוכשר( ]הוכשר[ •
יוסף לפר׳מ :
ואם גנע בחן ש ח
טטאין ד ר ס ו כמו
שנותן עליהן ממש
העלום לאלו חשי׳ו ונו׳  :לא שנו דאינו בכי יות! אלא שלא היפך בהן בשעת הפל דלא נלו דעתיהו דניהא להו בפל שעליהם שיצא היתה מחשבתו נגרה מתוך פעשיו אב>! היפך עיציה! רעשו פעשה עכשיו יש פחשבהו
נכרת פתוך פעשיו דגלו דעתיהו דניהא להו כטל שעליהן«ו לא צריך ליבעי לך• ודאי וו א( לא קא טבעיא ליה )הא( כי קא מבעיא ליה דאורייתא או דרבנן בלוטר ]הא[דיש להן מעשה דאורייתא או-דרבנ! •מחשבתו נכרת מתוך
מעשיו מדאורייתא אין לו כלומר בנון שהעלה פירותיו לנג פפני הכנימה וחיפך בה! :מניין לםתעסק בקדשים שפסול־כלומר שנתכוון לחתוך שום דבר ושחט בקדשים חטאת או עולה אינו כשר עד שיתכוין לשחיטה שנא' ושהם
את בן חכקד ונו׳־אפד לו זו בידינו ששחיטת קדשים צדיכי כונה אלא לעכב שפסולץ חם כיון דלא מכוין לשום שחיטה םנלן!ת'ל לרצונכם ]תובחוהו[ לדעתכם ובוחו שאם חייב חטאת או אשם עולה אץ פקריכין אותו בע'כ
אל^ן מכין אותו עד שיאמר רודה אני:דלא בר׳ אליעזר דאי כר' אליעזר חאסר סהט מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוננים בלומר דאסור אפי' בהנאה הכי קתני מתניתין שחיטת נכרי וכו' הא דטין לעבודת כוכבים כלומר ישראל משום
שזו
א( ;דאה מי׳ ינינו היה גגמדא ז ו )א קמנפי ליה כי קמנעי )יה דאורייתא ובז' •

 :פיתו

מתני׳

