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א מיי׳ פ׳ 6מהלכות
המוקדשין
פסולי‘
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]חפשנו גכל המקומות
ולא מציע  pנשוס

יוסי ולכי שמעון איט
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]חגיצהינו •.נדה עא[:

]לאו דוקא יהא עזרה
ישות הרניה היא והפיקו
ההוד תוס׳ נדה ה :ד׳ה
ואס א׳ אפשר כו' ועיין
תוס׳ יהכא ד׳ה דליתיה
קמן כו׳ וצע׳ק שלא
הקדימו דנריהסאדהכא[

]עי׳ פועה ל :וע׳ע
נע׳ז ט־ ינרש׳י וסוס׳
פס ועי׳ תוס׳ לר^ון לד;
ותוששית
ד׳ה והשלישי
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^
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” י״״
למילתא£
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והתקדשתם
אמריתא לגמרי[ ‘

]עי׳ חוס׳ לקמן ל־ ד ה
והתנן[

שיטה מקובצת

הכל שו ח ט ק

פרק ראשק

חולק

מסורת הש׳׳ם

א ב ל אמר הרי עלי לא • הך מגי א כלישנא בתרא דפ״ין מלרים אבל אמר הרי טלי לא ■דלמא פשנג ולא חקייס והכי חוקמינן לה
)דף י•( דקאמר דפליגי בטדב אכל ללישנא קמא *דקאמר^ בנ ד ד ס בפ״ק)דף י•( לר׳ יהודה פני עדב ומשלם אלמא חעריכין
דפליגי בנודר אבל בטדב מודה רבי מאיר וא״ס טון דקרא ב נ ד ^ ונודרין לכהחלה לא דהרי עלי הוא דליכא למימר בהו הרי זו עד דאמר
כתיב מנא ליה לרבי מאיר דאין ט ד ב מו ב ״מטדר ומשלם ולרבים ברישא ערכי עלי והדר יהיב כפי הקצוב בפרשה ודמי עלי נ מידבעי
חורה אור למשיימיה כעבדא דהיכי מצי למימר
יהודה נמי אמאי אם אמר הרי עלי
לא הא כל היכא דכתיב נדר הוי נדר
לא גו ר  t o״
ה ר « לננרניס
א[ אבל אמר הרי עלי ל א ו ב ל ה כ ל ל א ,
בערך  :וכל הכל לאו להתחלה הוא •
]ערכין ג[:
דוקא ונדבה הוי נדבה  fapnכדמוכח לכתחלה הוא אלא *הכל חייבים בסוכה
ו ט אין לך הכל שהוא לכפחלה:הכל
בריש מנחוה )דף ב•( וזבחים)דף נ•(
]שם :מנחות מג־[
גבי כאשר נדרת לה׳ אלהיך נדבה *הכל חייבין בציצית הכי נמי דלאו לכתחלה
חייבים בסוכה־ לאחרי קטן שאיט
]מננזת צג• ע׳יש ערכין
דפריך האי נדבה נדר הוא וי״מ חייביןלאקאמינא אלא נ[מעתה *הכלסומכין
צריך לאמו :הכל חייבים בציציח•
נ■ ע׳ש[
דהתם פריך משוםדשניקרא בדבוריה אחד האנשים *ואחד הנשים הבי נמי דלאו
לאתויי קטן היודע להתעטף  :חייבין
לכתחלהוהא כתיב °וםמך ידו ונרצה איןויקיאלאקאמינא• היכאדתניחייביןמוכח
למיחש
 3כדלה^ה 3כד 3ה דה 6
איכא הבל לכתחלה ואיכא הכל דיעבד אלא ״ ודאי דלכתחלה קאמר־:הכל סומכין•
לאתויי יורש והא ודאי לכתחלה קאמר
לתקלה דאפי׳ מביאה לעזרה ומקדישה הכל דהכא ממאי דלכתחלה דעא דתקשי־ לך
דמצוה רמיא עליה על כרחיה  :תרתי
גליק השים
יכול להטת ולמעול בה ולבא לידי דלמא דיעבד הוא ולא תקשי לך א״ל אנא
דיטבד למה לי• הכי איבעי ליה תום׳ד׳האנלוכו׳שיהיו
תקלה בכמה עניינים דכ״ע לא בקיאי
נודרים נפת צרה ־ ע״ן
שחיטתןכשרהקשיאלימדרךזנישחיטתןכשר׳
כהלל דמעולם לא מעל אדם בעולתו
למיתני שחיטת הכל כשרה חוץ מחש״ו תשונת מהר׳ם פאדוו׳
)ספחיס דף סו (:ולרבי יהודה נמי דעבד מכללדהכל לכתחלההוא דאי דיעבד
סימן עע נסוסו :
דמשמעשפיר דהנך דמרבינן מהכל
משמע ליה קרא דוקא בנדבה אע״ג תרתי דיעבד למה לי אמר רבה בר עולא הכי
דיעבד קמרבינן אבל לא לכתחלה א״נ
דבנדר כתיב דהא בנדרלאמצי למימר קתני הכל שוחטין ואפי׳ ג[ טמא בחולין טמא
ניתני הכל שוחטין לחודיה כדתנן גבי
מעריכין וטדרין ולא מפרש למה לי
דנודר ומשלם טוב שהרי כתיב ו ט בחולין מאי למימרא בחולין שנעשו על
למיתני הכל שוחטין ואצטריך לפרושי
תחדל לנדור לא יהיה  pחטא הא טהרת הקדש וקסבר *חולין שנעשו על
ושחיטתן כשרה למימר דשוחטיןדרישא
אם תדור יהיה בך חטא וללישנא קמא טהרת הקדש כקדש דמו כיצד הוא עושה
דיעבד הוא *ואי קשיא בתמורה נמי עיין מהיש׳א זמהר׳ם
דנדרים מפרשינן לקרא הא אם תדור
תשלם מביא סכין ארוכה ושוחט בה כדי שלא
הא תני והדר מפרש התם לא קתני
אפשר שיהיה בך חטא אם לא
וא״ת לרבי מאיר דאין טוב שיהא טדב יגע בבשר ובמוקדשים לא י שתט שמא ינע
כה״ג הכל ממירין ותמורתן תמורה
ומשלם כל עיקר אפילו מביא כבשתו בבשר ואם שחט ואומר *ברי לי שלא נגעתי
בהדי הדדי ואי משום לא שאדם רשאי
לעזרה להאי לישנא בתרא ח[ דנדרים שחיטתו כשרה חוץ מחרש שוטה וקטן
משום דבעי לאסוקי ו ס פג את
הגהות מהר׳י
הארבעים לאשמועינן דלוקין על צאו
היאך אכלו ישראל שלמים במדבר וי״ל דאפילו בתלין גרידי דיעבד נמי לא שמא
לנדא
שאין בו מעשה  :הכי קתני • לכתחלה א[ תד׳ה עמא נחולין
כיון שנאסרו בענין אחר בבשר מ[ הוו ישהו שמא ידרסו ושמא יחלידווכולן ששחטו
)פתקלשתס
כדדישיק
ודיעבדדמתניתין הכלשוחטין לכפחלה ונו׳ • נ*נ נדדרשינן
קאי
כאילו צוה להם המקום לאכול על ידי אהייא אילימא אדרש שוטה וקטן עלה
לאתוייטמאבחולין :פשימא• דהא נתנא דני אליהו b w
שלמים וא״ת והא כתיב )גראשיי! כח( ואם שחטו מיבעי ליה אלא אטמא בחוליןהא
נילקוע פ׳ כי תשא סוף
וידר יעקב נדר וכתיב )יונה ג( את
לא הוזהרו ישראל על טהרת חוליהן  :לעז שפ׳ו  :נ [ ד׳׳דז
אשר נדרתי אשלמה וי״ל דבשעת צרה אמרת לכתחלה גמי שחיט ואלא אטמא
שנטשו טל טהרת קדש־דקבל עליה ונמוקדשין וכו׳ דאמרינן
לקען דף ל׳ ע׳א כצ׳ל■
שרי כדאמרינן בבראשית רבה וידר במוקדשים בברי לי סגי דליתיה קמן
לאכול בטהרת קדש שחצה להרגיל
יעקב נדר לאמר לאמר לדורות דנשייליה האי טמא במוקדשים מהכא נפקא
עצחובטהרתקדשיםשאם יאכל שלחים
או תודה יהא בקי בשמירתן  :כקדש
י[ ®שיהיו נודרים בעת צרה :
מהתם נפקא *י^כל הפסולין ששחטו שחיטתן
;נסים a
דמו • וחייב להבדל מדרבנן מכל
א נ א ש חי ט קכ ש ר ה ק א ק שי אלי• כשרה שהשחיטה כשרה בזרים בנשים
טומאות הפוסלות בהן ואפילו הכי
משמע שרב אשי הקשה אותה ובעבדים ובטמאים ואפילו בקדשי קדשים
*)שחיט טמא( לכתחלה ובסכין ארוכה ]צ׳ל שוסע העמא[
קושיא ואע״פ שהיא סוגיית הגמרא ובלבד שלא יהיו טמאין נוגעין בבשר הבא
ומכאן ראיה שרב אשי סידר הגמרא
כדמפרש  :ובמוקדשין • לכפחלה לא
אע״ג דאבייורבא נמיאתול שנריהך עיקר התם איידי דתנא שאר פסולין תנא נטי
ישחוט ואפילו בסכין ארוכה ד[ טון
קושיא והם קדמו הרבה לרב אשי טמאבמוקדשים ואב״א התם 7קר דבקדשים
דמוזהר מן התורה שלא יטמא כדכחיב
שמא גם בימיהם הקשוה כבר  :קאיהכאאיידידתנא טמאבחולין תנינמיטמא
)במדבר יח( ואני הנה נתתי לך את
ט מ א בחולין מאי למימרא• ואע׳׳ג במוקדשים האי טמא דאיטמא במאי אילימא
משמרת תרומופי אלחא בעינן שמירה
דאסור לגרום טומאה לחולין שבא״י
ב מ ת  °ב ח ל ל ח ר ב א מ ר רחמנאנמדנרגזור בהו רבנן לכתחלה משוס *לך ]שנת •ג[.
ד אי ט מי
דוקא בפירות
הייט דוקח
כפירות דשייכא בהו
לך אמרינן נזירא סחור סחור לכרמא
חרב
תרומה אבל בשר לא ואפילו יהא אסור לטמאות גופו« 1באוכלין טמאין לא הקרב  :שחינותן כשרה • והיינו דיעבד דמתניתין ולקמן מפרש
א[ כדדרשינן*(והתקדשתסוהייתס קדושים אזהרה לבני ישראל שיאכלו אמאי לא מעמא ה[ גברא לסכין והדר ניעמייה לבשר  :גרידי •
חוליהן בטהרה מכל מקום יכול לטמאותן ולאוכלן בימי טומאתו  :שלא קבל עליו ו[ מהרת כ הן :שמא ישהו• והוי נבלה כדפנן לכולהו
ל ב מ ו ס ד ש י ל לא ישחוט שמא יגע בבשר • אע״ג י[ דאמרינן בפ״ב  :דיעצד גמי לא שמא ישהו • כלומר שמא שהו ולקמן)דף יב(:
ל ק מן) ד ף׳ קכא(:׳יא[ דמפרכסת הרי היא כחיה חיישינן שמא יגע מפרש אמאי נקע שמא יקלקלו במתניתין לשון עתיד לאשמועינן שאין רבינו גרשום
טמאי־ דלכתוזלה
אחר פירכוס א״נ דוקא לענין העמדה והערכה הויא כחיה אבל
מוסרין להן חולין לכתחלה ואפילו אחרים רואין אותם דמועדים הן ותיקשי לך א( ריעגד
ברישא :
כדאגןשינן>!י שנש
־
לענין טומאה כיון ששחט שנים או רוב שנים מקבלת טומאה דחשיב לקלקל תמיד  :י ע ל ה קאי ־ חינייהו קא סליק מאי וסלן דחשמע לקאי
 Sע"לט)1רת^^ד^
אוכל כדאמר בהעור והרוטב)לקמן שם( השוחט בהמה טמאה לעובד נמי אאחריני ואם שחעו מבעי ליה  :ואלא אעמא צמוקדשין ־ דא מרי‘
כוכבים ומפרכסת מטמאה טומאת אוכלין אבל לא טומאת נבילות*  :דאיירי בה מתניתין ואמר לא ישחוע מאי איריא אחרים האין אותן הא כקדש דטי נ( לטיפר
ש מ א יגע בבשר• אע״ג דדם קדשים אינו מכשיר חיבת הקדש אמרת איהו מהימן' אי אמר ברי לי  :מהכא נפקא • כלומר הכא סתמי דב^נן לטער כ  5הא
רבי במתניתין הא בשחיעת קדשים סתמיה דלכפחלה לא ודיעבד כשר :עושת  :שמא ישהו
מכשרת או שהעבירה בנהר ועדיין משקה טופח עליה כדקאמרבפ״ק
שטא ישהו
כלומר
דפסחים )דף כ•( וא״ת ואמאי לא קאמר דלא ישחוט משוס דלמא
כל הפסולין ז[ • כגון זר ואונן עמא ובעל מום וכיוצא ב ק  :ששחעו • כשיעור שהייה דקת
קרבן:בזרים*דכתיב)ויקרא א(ושחע את בן הבקר לפני ה׳ והקריבו בני לדקהונסה לגסה ; שטא
אפי לימשך בפנים דאפילו טהור גמור לבן זומא דאמר)יומאדףל•(
ידרוסו־לא יעשה הולכת
הנכנס למקדש טעון טבילה ואסור לשחוט בסכין ארוכה דלמא אתי
אהרן מקבלה ואילך מצותכסנה לימד עלשחיעת קדשים שכשרהבזרים והבאה כדין שתיטה
וה״ה לשאר פסולין:הכא מיקר• דכולהפרקין בתורת שחיעה איירי  :ושמא יחלידו הסכין בין
לאחשוכי ף״ל דבטהור איכא למגזר טפי דילמא אתי לאחשוכי אבל
סימן לסימן ויחתכו
חרב
טמא מזהר זהיר ומידכר אי נמי נקט הכא שמא יגע בבשר משום
הסיטנים םטטה לטעלה.
דבעי למימר ואם שחט ואמר ברי לי שלא נגעתי הקשה רבינו אפרים איך י פ ק שתהא סכין ארוכה כל כך מהר הבית עד עזרת ישראל דהאי ולמה לא הנן שמא
טמא מוקמינן לה בסמוך אף בטמא מת ותנן בפ״ק דכלים)מ״ח( החיל מקודש מהר הבית שאין טמא מת ועובדי כוכבים נכנסים לשם עזרת ינתטו ושמא יעקרו
בדין וצא דליתני ואטאי
נשים מקודשת הימנו שאין טבול יוס נכנס לשם ואפילו למאן דמוקי לה בנטמא בשרן והלא עזרת נשים ארוכה קל״ה אמה א( ואיך יתכן לא תני יש טהם רצתך
שתהא סכין ארוכה כל כך וי״ל דלמאי דפיר״ת בעלמא דלא גזור היכא דנטמא בפנים ניחא וכן לפירוש ר״י דפירש דלא החמירו אלא בעזרת לעמוד עליהם שישחטו
]יפה[ ואיזו זו וו שהייה
נשים שהוא מקום כניסה ויציאה אבל בשאר מקומות יכול ליכנס עד סמוך למחנה שכינה מחש אתי נמי שפיר ואין כאן מקומו ב( וי״מ דהכא ודרסה ודלדה שאי
ישהו • ולהגרמה ועיקור לא חיישינן דמינכר ומיהו עיקור דסכין פגומה לא מינכר  :אפשר להבחין ]אהו
מיירי בבמה ובזה יתיישב נמי כסיייר =
בך[ אי שהה אי דרם
א י ל י מ א אחש״ו עלה קאי • פירוש עלה לחודה קאי אבל הא פשיטא דעלייהו נמי קאי דדייקינן עלה לקמן )דף יג (:מאן תנא והחליד או לא אבל
דלא בעי כוונה לשחיטה :ד ל י ת י ה קמן דנשייליה • ואע״ג דעזרה רה״ר היא כדאמר בפ״ק דפסחים )דף ימ (:והיה לט לטהר הנרמה ועיקור אפי׳לאחר
ששחט אפשר לראות
כאן מספק האי ספק לא דמי לשאר ספק טומאה ברה״ר משום דרוב פעמים לא יכול להזהר מליגע ואי איירי בבמה אתי שפיר :
אם הגתם או עקר

א[ אבל אמר הרי עלי ־
נ״בעי׳ תום׳ מנחות)דף
פא ע׳א( ־ .נ[ אלא הכל
סומכין ה׳נ דלאו :
ג[ טמא בחולין ־ נ׳ב
עי' תום' כריתות דף יג
ע׳א  :ד[ ואפי׳ בסכק
ארוכת דכיון דטוזהר
טן ד aוררו לשטרן שלא
יטטאו כדכתיב ואני :
ה[ אטאי לא מיטטא
סכין טגברא  :ו[ שלא
קכל עליו טהרה כהן :
ז[ כל הפסולין לעבודה
כנון זר :ת[ להאי לישנא
טזדא כדאטרי' כנדרים
היאך  :ס[ בענין אחר
בנשר תאוה הוי כאילו :
י[ שיהיו נודרים בעת
 5גןן
א( ]מחה פ'נ מ׳ה[ נ( ומיין יזוספות זניזיס לא :ד״ה ונטמאים[
או לאו  :אלא עד כסת
צרה • אגל אמר הרי
ליתני וליזיל־עלה קאי ואם שחטו טיבעי ליה כלוטר כיון דסליק מחרש שוטה וקטן אם שחטו טבעי ליה לטיתנא :
עלי לא פי׳ בקונטרס וערך לא טתוקם אלא בהרי עלי וקשה דאשכחנא לר .כנון ראטר חריני בערכין טמעות
אלא
שלפני ע׳ם שלא אתחייב באהריותה א'נ כגון שהמעות כבר ביד הנזבר מקורם דתו ליכא תקלה ונודרין
ונידרין בנדבה ותני נודב א״נ כעת צרה דשת אלא סוזם ערכין ונרתם לאו בהכי טיירו ! זה הדינור חסר טן התוספות ונטצא בתום׳ כ׳י אנא שחיטוזן וכו׳  :יא[ דאטרי׳ לקטן בפ' שני דטפרכסת :
ועשאה
א( נראה דצ״ל וחקשס לך מסיפא דהני ושהימהן כשרה דמפמע דיענד כדאקשינן וכו׳  .ב( אולי צ׳ל ואיצסריך למימר דאטפ׳יכ שווזע כענין זה .
הגהוח טהר׳ב רנשבורג א[ תוס׳ ד׳ה טמא וכי' נאוכליןטמאין כדדרשיק־ נ'נ נתנא דני אליהו הלק א' סרק טיו דף כ״ב ע״א והונא בילקוט שמעוני ס' כי הפא סוף רמז שס׳ו דף ק׳ו ע'נ יעוש׳ה ועיין נטור  rfnסי׳ חל'נ
מ״ש נשם הירושלמי ודו׳ק ועיין נמשנה למלך סט׳ז מהל׳ טימאה אוכלין הלכה יי׳ד ידו״ק • שוג ראיהי נש׳ם הדש פס הגהיה הגאון מהר״י פיק ינדפס על הגליין שלא מצא דרשה זי גשום מקום
ותמיהני שלא עיץ על זה נילקוט והנא דני אליהו :

מסזדת הש״ם

ה כ ל שוחטין

פ ר ק ראשון

תלf

עק טשפט
נר מצור•

דבדק קרומית של קנה • ואס חאמר והיאך ישחוע בקרומית
חרב הרי הוא כחלל •שומאות של מת הראויות לממא כלי מ ון מח
׳ של קנה והא בעינן כלי כדמוכח בסוף התודה)מנחוח דף פ(:3
ו ה מגע בו להר מיהא אב העו מ א ה א ס נג ע בהם מ ת ס ת נעשה
ובסוך דם חע אח )זביזים דף צז (:דדד ש מדכתיב ויקח את המאכלת ח ב מיי׳ סי״ג מהלכות
כיוצא בו ואם נג ע במת הוי אבי אבות ]הנוומאה[ ואם בממא מת
מאכלותאתורות הלכה
נג ע הוי אב אבל ראשון ושני אין מממאין כלים והאי סכין נעשה לשחוט את בט דעולה עעונה כלי וילפינן כולהו מעולה וי״ל כגון
יו סמג לאוין קמח
אב והאי חרב הרי הוא כחלל הכא
דתיקנה לקרומית א[ ועשאה כעין כלי טוש״ע י׳י סימן קכט
העיף א :
ואע״ג דקיימא לן כרבי דאמר  [3פ׳
]שנה ק6־[.גוירנג:םמ!דם לא איצנוריך דבלאו הכי נמי מצי
הוא
הטומאה
אב
כחלל
הוא
הרי
*״חרב
ט ג מיי׳ שם סי״ג הלכה
יה ]יט :עע•[
מכומא בשר לגברא הוי אב המומאה
החליל)מכה דף ע( אין עושין כלי שרת
ד סמכ שם טוש׳ע
לטמייה לסכין ואזל סכין וטמיתיה לבשר
של ע ן ופליג אר׳ יוסי בר רבי יהודה שם סימן קלא העיף א :
וסכין ראשון ובשר שני אלא רבותא
קאמר לאפילו ראשון הוי האי ב שר :אלא דאיטמי בשרץ ואי בעית אימא לעולם
דאמר בפרק החליל עושין כלי שרת י ד ה מיי׳ פ׳ד מהלכות
לאיעמי בשרן ■ להוי האי גברא דאיטמי במת וכגון שבדק קרומית של קנה
שחיטה הלכה יד וטוין
של עץ לשחיטת קדשים לא בעינן כלי
נכ׳מ סמג משין ®
בצור
]לקשן  apושם נשמן[ ראשון ולא מע מ א הסכין שאין כלי ושחט בה דתניא *בכל שוחטים בין
עיד(.
דף
התודה)מנחוח
ג[דבפרק
שרת
טוש׳ע י״ד שימן ג
אביי
קנה
מקבל מומאה אלא מאב העומאה בין בזכוכית בין בקרומית של
סעיף כ :
אמרי׳ דסכין מקדשה ככלי שרת וכן
משמע בתוספתא״דקתניחומרבקמיצה ]פ׳א דמנחות[
ללא מציט בתורה למקבל מומאה אמר הכי קתני הבל שוחטין ואפילו כותי
מבשחיטה שהקמיצה טעונ ה’ כלי
מראשון ושני אלא אוכל ומשקה במה דברים אמורים כשישדאל עומד על
והשחיטה אינה טעונה כלי אלא
כלכתיב )ויקרא יא( כל אשר בתוכו גבץ אבל יוצא ונבנם לא ישחוט ואם שחט
אפילו קרומית של קנ ה ועל כרחך
יכומא וסמיך ליה מכל האוכל
אשר חותך כזית בשר ונותן לו אכלו מותר
יאכל אוכלים ומשקים מיטמאים מאויר
לא בעי למימר דאינה טעונה כלי
כלי חרס שהוא ראשון ועושה למה לאכול משחיטתו לא אכלו אסור לאכול
כלל דהא ילפינן מעולה דטעונה כלי
שבתוכו שני ואין כלי מיכזמא מאויר משחיטתו חוץ מחרש שוטה וקטן דאפילו
אלא דאינה ט עונ ה כלי שרת קאמר
כלי חרס שאס היה כלי נתון בתוכו דיעבד נמי לאשמא ישהו שמא ידרסו ושמא
מיהו יש לדחות דלא בעינן כלי יפה
קאמר ולא פסלינן קרומית של קנה
וננומא החיצון השני מהור והכי מפרש יחלידו וכולן ששחטו אהייא אילימא אחרש
משוס הקריבהו נ א לפחתך)מלאכי א(
ליה
]דף כד [:בשלהי פירקין*  :קרומית של קנ ה • שוטה וקטן עלה קאיואם שחטו מבעי
כ ד פ ד ך גמרא ב מ ט ה )דף י ה( גבי שיטה מקובצת
א[ ועשאה בעי! ■ ■63
פשוטי כלי עץ ולא מקבלי טומאה  :אלא אכותי הא אמרת כשישראל עומד על
כפיפה מ צ ד ת דהתס דורון הוא דדרך נ׳ב עי׳ תום׳ מנחות)דף
אביי מהלר לתרוצי לכתחלה וליעבל גביו שחיט אפילו לכתחלה קשיא אמר רבא
נו ע׳נ( :ב[ ואע״ג דקי״ל
להביאו בכלי נאה אבל כשחיטה לא
למתניתין  :ואפילו כותי• מוסרין לו
כר׳ דאמר אין עושין :
ע׳׳ז סט• ]ט׳ש[ בהמה לכתחלה לשחוט למצוה ויוצא ונכנס לכתחלה לא *והתנן יד־״מניח
חיישינן אי נמי כפיפה מצרית מכוערת ג[ לא כעינן כלי שרת
יותר מקרומית של קנה ורביט אפרים אע׳נדבפ׳ התורה אמרי׳
שהחזיקו בה היא אבל ישראל יוצא עובד כוכבים ב תו תו רשראל יוצא ונכנס
וג׳כ )דף עת ע׳ג( :
ונכנס לא י מ מ ר לו לשחוט לאע״ג מותר התם מי קתני מניח המניח קתני ד ע ב ד
היה מביא ראיה מדתנן בפרק איזהו ד[ אבל קשה דאמתני׳
דהמקנא ;
מקומן)זכחים דף«ז (.שחיטתן בצפון
שם סא .להוחזקו בה לעצמם אין מקפילין אם אלא מהבא *'אין השומר צריך להיות יושב
וקבול דמן בכלי שרת בצפון ואילו
יאכלו ישראל נבילות ללית להו לפני ומשמר אלא אע״פ שיוצא ונכנס מותר אלא
שחיטתן בכלי שרת לא קתני כדקתני
עור לא תתן מכשול)שם יט( אלא אמר רבא הכי קתני הכל שוחטין ואפי׳ כותי
גבי קבלה ואין זה ראיה דגבי קבלה
כמשמעו שלא יתן אבן בלרך עור בד״א כשישראל יוצא ונכנס אבל בא ומצאו
נמי לא הזכיר אלא לאשמועינן דבעי
להפילו  :אכלו מותר לאכול* להא
לעצמו זהיר בהוהייטליעבללמתניתין :ששחט חותך כזית םסר ונותן לו אכלו מותר
שיהא ג ס הכלי בצפון לאפוקי א ם הכלי
חון מחש״ו ראפילוליעבר נ מיל א• לאפל משחיטתו לא אכלו אסור לאכול
בדרום והבהמה בצפון והדם מקלח
להא אליעבל קיימינן  :שמא ישהו י משחיטתו חוץ מחרש שוטה וקטן דאפילו
בתוכו תדעדבקד שיס קלים דלא בעי
לקמן מפרש אמאי נקט לשון עתיל  :דיעבד נמי לא שמא ישהו ושמא ידרסו ושמא
צפון לא חש להזכיר קבלה בכלי שרת
ו בפ׳כל הזבחים שקבל דמן) שסכו•(
אפילו לכתחלה• והכא קתני באחרים יחלידו וכולן ששחטו אהייא אילימא אחרש
*דתנן קדשים קלים שחיטתן בפנים ]צ׳ל דתניא[
רואין אותם ששחטו ליעבל  :אמר שוטה וקטן עלה קאי ואם שחטו מבעי ליה
וקבול דמן בכלי שרת בפנים ה ס ס
רבא• והיכא לישראל יוצא ונכנס אלא אפ תי הא אמרת אפילו יוצא ונכנס
לא ימסור לכותי לכתחלה בתמיה :
נמי אתא לאשמועינן דצריך שיהא
ע״ז שחיט לכתחלה קשיא רב אשי אמר הכיקתני
הכלי בפנים לאפוקי אם רוב הכלי
והא חנן• בפרק בתרא למסכת
לאע״פ שישראל יוצא ונכנס מותר הכל שוחטין יואפילו ישראל מומר מומר
בחון ומיעוטו בפנים ומקבל הדם
לןמן ד■ אלמא מספפי עובל כוכבים ללמא למאי לאכול נבילות לתיאפן וכדרבא*דאמר
במיעוט שבפנים אע״ג ^ י ן נפסל
ביוצא* • ה מ נ י ח קתני דיעבד ־ ]וע״ע תום׳ פסתים סו•
אתי ישראל ולא נג ע הכא נ מי מסתפי רבא ”ישראל מומר אוכל נבילות לתיאבון
ד׳ה תוחנ ותום׳ ונחים
פרש
דהא
קאתי
דאביי
אליבא
לשטיי
לאו
.
השתא אתי וחזי ליה  :מי קחני •
מו■ ד ה איוהו[
מניח אלם עובל כוכבים בחנותו ויוצא ונכנס למשמע לכתחלה :אין אביי נמי לא ש ד בדיעבד בלא חותך כזית בשר אלא בא להקשות
השומר• את היין :צריו שיהא יושב ומשמר כו׳• רי שאאסיפא על ד ב ד רכא שמדקדק מכאן דשרי אך לכתחלה אי נמי כל זמן שיכול
לא תקשי ללא זו אך זו קתני כלומר לא ב ד ע ב ל לווקא אלא לתקן על ידי חותך כזית כ שי יש לו לתקן אבל אי ליתא לסתי קמן
רבינו גרשום אפילו לכתחלה  :רב אשי אמר ג רס  :לתיאבון • כי לא משכח שיי ^ ה מ נ י ח קתני דיעבד • לא בעי למימר דמשמע דיעבד
אלא דאיטטי נשרץ• היתר אכיל נבילות ומאחר שהסכין בלוקה ונתונה בילו שחיט ולא לכתחלה  h iמסיק דשרי לכתחלה אלא קאמר דאך דיעבד
והוי אדם ראשון ואין
טסטא אלא שפיר לכל כמה למצי למיכל היתירא לא אכיל איסורא וכי אין משמע וא״ת דלקמן)דף מו (:גבי השוחט במגל יד וגבי השוחט אחד
כלי
טחטת אב הטוטאח  :לו סכין בלוק לא טרח להלורי בתר סכין יפה אם זו פגומה  :במוך )לקמן דף כז•( דייק השוחט דיעבד אין כו׳ וי׳׳ל דאשחיטתן
וכנת שבדק קתמית
נמצאת
כשרה סמיך התם דמשמע דיעבד אבל ק שהד[ממתניתין ד ה מ ק ^
של קנה ושהם בת •
דאין פשוטי בלי עץ לאשחו)סומה דף  (•3ופ׳ חבית )ש3תדףקמז•( גבי הרוחץ במי מערה דייק בגמרא דיעבד אין לכתחלה לא ] :ועיין תוס׳ ממה  •3ד״ה המקנא
טקבליןטוטאה :אע׳ם דיעצד[ :א ל א מהכא• גרס ולא גרס מסיפא דהך דהמטח בפ״ב דמסכת ע״ז ) ד ף  (•wוההיא דאין השומר היא בפ< ר׳ ישמעאל
שיוצא ונכנס טותר •
כלוטר אע׳ם שאין )שם הא■(  :א י ל השומר צריך כו׳ • משמע הכא דאין צריך משמע לכתחלה וקשה דבריש גיטין )דף ד (:גבי הא דאמר רבה לפי
ישראל יושב וטשטר שאין בקיאי! לשמה יפריך עלה מהא דתנן המביא ג ט ממדינה למדינה במדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם הא באותה מדינה
אלא יוצא ונכנס סותר
הכא נטי לענין שחיטה לא צריך ומשני לא תימא הא באותה מדינה לא צריך אלא הא ממדינה למדינה בא׳׳י לא צריך ו פ ד ך הא בהדיאקסני לה המביא ג ט בא״י
אע׳ט שיוצא ונכנס אין צריך כו׳ ומשני אי מההיא ה״א ה״מ דיעבד ס׳ והיכי ה״א דיעבד הא אין צריך משמע לכתחלה כדמשמע הכא ובקונטרס פי׳ שם דהכי פריך
מותר  :לאכול נבילה
לתיאבון׳ כלומרטתאב הא בהדיא קתני לה וכיון דאשמועינן לה מדיוקא דרישא סיפא למאי איצטדך ומשני דאי מרישא ה״א דוקאדיעבד צהכי אצטריך סיפא לאשמועינן
לאכול * בשר ואוכל אפילו לכתחלה אבל לשון אי מההיא לא משמע הכי וי״ל דהתם כיון שיכול נתקן בדיעבד כדקאמר בההוא פרקא) שם ה (:שיטלט הימנה ויחזור
לתיאבון :
נבילה
ויתנט לה בפני שנים ויאמר בפני נכתב ובפני נחתם שייך למיתני אין צריך כלומר אין צריך לחזור וליטול אותו הימנה א ״נ ה ת ס ה ״ א ה׳׳ מ
דיעבד דלכתחלה צריך שיראה כתיבת הגט וחתימה ואס לא ראה ה״א אין צריך לחזור ולכתוב אלא יתן לה אע״פ שלא ראה קמ״ל דלכתחלה
נמי אין צריך לראות ועי״ל דהכא דייק משוס דקאי ארישא דקתני בפ׳ ר' ישמטאל )ע״ז דף שא•( בעיר שכולה עו ב ד כוכבים אסור ע ד שיהא
ייי ש א • א ב ל בא ומצאו ששחט
שם שומר והדר פני אין השומר צריך כו׳ משמע שבא לפרש דיוצא ונכנס חשיב כשומר גמור והייני
חותך כזית בשר ונותן לו-ואם תאמר כיון דרבא מדמה שחיטה ליין נסךבאומצאו לישתרי בלאחותך כזית בשר ונותן לו כמו בייןנסך דשריבמתניתין
בפ׳ ר׳ ישמעאל)ע׳׳ז דף ס (:בעובד כוכבים שנמצא בצד הבור כשאין לו מלוהעליווי״ל כדפרישיתלעיל כיון שיכול לברר על ידי כזיתבשרישלו לברר;
בודק
ז  hמיי' פ׳ה מהלכזח
טומאת המת הלכה ג :

עין מ ש פ ט
נר מצוה
י א ) kמיי׳ שם( סמג
משין סז מוש׳ע יו׳ד
סי׳ כ סעיף ב :
י ב כ מיי׳ סי׳א מהלכות
העומאות
אכות
הלכה : P
יג ג ד מיי׳ ס״ד מהלכות
שחימה הלכה ז סמג
עשין שג מוש׳ע ייד
סימן א סעיף א :

שיטה מקובצת
א[ דסברא דרוב טצויין
אצל שחיטת מומחי]
רן ; נ[ משום דקשיא
לחו וכולן :
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ד ב ל שו ח טין

פ ר ק רא שק

מ סו ר ת ה ש ״ ם

תלין

נמצאת סכינו יפ ה מותר • והייט דיעבד דמפניפין  :חוץ מחש״ו
סכין ו ט ק לו • ולא חיי שק שמא ישהה וידרוס דלאשביק
דאפילו •נמצאת סכיט יפה לא דאיכא קלקולא אחרינא שהייה דרס ה
י הימירא ואסל איסורא ואפילו לא יאכל מ מנ ה דחייש אלפני
עור לא חפן מכשול אפי׳ אין אחר עומד על גביו ולא יוצא ונכנס אבל חלדה דלא ידעי לאזדהורי בהו ודוקא אוכל לתיאבון אבל להכעיס
ס חי יש לו דין אחר דאי ישראל יוצא ונכנס לא בעי בדיקת סכין אפילו נמצאת סכינו יפה לא ד מועד לנבל בכוונה בידים  :שוחט
רואין
לפתחלה אפילו בלא אחרים
.
דמרתח דלא מציט בשום מקוס גבי
אותו  :ליבדקיה השהא ־ למה לי
כותי שיהא צריך בדיקת סכין ואי אין בודק סכין ונותן לו ומותר לאכול משחיטתו
אלזרים מ אין  :מאי הוי • הא לא
ישראל יוצא ונכנס חפי׳ בדק סכין אבל לא בדק ונתן לו לא י ש ת ט ואם שחט
בדקו הסכין  :מומחין • ויודעין הלכות
לא מהני דחיישיק שמא שהה
דרס דלא חייש אלפני עור לא חתן י׳בודק סכינו אדדיו נמצאת סכינו יפה מותר
שחיעה  :ו אע״פ שאין מוחוקין • שלא
לאכול משחיטתו ואם לאו אסור לאכול
שתמו לפניט ג׳ פע מי ם לראות א ס
מכשול ותימה דאמאי לא מהני נמי
במומר יוצא ונכנס כמו ב ט חי דקאמר משחיטתו חוץ מחרש שוטה וקטן דאפילו
יש ב הס כת שאינן מתעלפין בשחיטת
שיבאו לידי שהייה או אין יודעין
בסמוך אי דליתא לסכין ט אחרים דיעבד נמי לא שמא ישהו שמא ידרסו ושמא
ל א ק את י ד ה ס לכך  :בד״א • דחשיבי
רואין אותו מאי הוי וי״ל דישראל יחלידו וכולן ששחטו אהייא אילימא אחרש
מומחין שיודעין בו אלו המוסרים לו
מומר לא מירתת דאין ס ט ר שיבדקו שוטה ו ק ק עלהקאי ואם שחטו מיבעי ליה
בהמה לשחוט מכירין בו ובדקוהו
הסכין אחריו ל ט שהוא מחזיק עצמו אלא אישראל מומר אי דכדק סכין ונותן לו
שיודע הלכות שחיטה  :ד אפי׳ דיע בד•
כישראל לכל דבריו ואין להקשות הא אמרת שוחט לכתחלה אלא דלא בדק אי
ויודעין הלכות שחיטה לא דתמיד ה ס
דאמאי צריך לכתחלה לבדוק הסכין
במומר ולהיות יוצא ונכנס גבי כותי דאיתיה לסכין ליבדקיה השתא ואי דליתיה
מוחזקים לקלקל שאין ב ק ד ע ת :
יניחט לשחוט לכתחלה ואחרי כן לסכין כי אחרים רואין אותו מאי הר דלמא
מוחזקים ■שראינו ששחטו כמה פ ע מי ם
יפה ולא קלקלו:ואע״פ שאין מומחיו •
יבדוק הסכין או לכותי יתן כזית בסכין פגומה שחיט קשיא רבינא אמר הכי
דלא ידעינן בהו שיודעים לומר הלכות
בשר וי״ל דחיישינן דלמא משתלי קתני הכל שוחטין הכל מומחץ שוחטין
שחיטה אם לא  :גחעלן* • לשון עייפות
ואכיל כמו שפירש ר״ת גבי חרש מומחין ואע״פ שאין מוחזקין בד״א שיודעי}
וחלישות הלב שאין יכול לראות מכת
שוטה וקטן דאין מוסרים להן חולין בו שיודע לומר הלכות שחיטה אבל אין
חרב וסכין אפילו בבהמה כמו
לכתחלה  :ל א ס שחט בודקין אותו • יודעין בו שיודע לומר הלכות שחיטה לא
תתעלפנה הבתולות ) ע מו ש פ(  :אביי
ואע״ג דאיכא ברייתא לקמן)דף יב•(
ישחוט ואם שחט בודקין אותו אם יודע לומר
ורבא ורב אשי• לא מצו לתרוצי לעיל
א[ דסבר דרוב מצויין אצל שחיטה
מומחין הן גבי מצא תרנגולת שחוטה הלכות שחיטה מותר לאכול משחיטתו ואם
וכולן ד מ תני תין :אד רב ה ה ח ס עי ק ר•
הא מייתי תנאי בתר הכי אע״ג לאו אסור לאכול משחיטתו חוץ מחרש שוטה
ולא איבעי ליה למתנייה הכא :
ודקאמר איידי דתנא כו׳  :לאו כקדש
יו»ו וקטן דאפילו דיעבד נמי לא שמא ישהו שמא
דהתם דחי לה :
דמו■ ואין חייב ליזהר בהו ופשיטא
דלבדקיה • תימה דמשמע ה א אי ת א TרDו ושמא יחלידו וכולן ששחטו אהייא
דשוחטין טמאים לכתחלה:מומחין הן•
קמן ולא ידע אין שחיטתו כשרה אילימאאחרש שוטה וקטן עלה קאי ואם
הלכך לא בעי ל מיבדקיה:כי קושייה •
אע״ג דאחריס רואין אותו דשחט שחטו מבעי ליה אלאאשאין מומחין בבודקין
דאותביה מהמניח עובד כוכבים
ואיכא
שפיר ולקמן בפירקין )דף יני( גבי אותו סגי דליתיה לקמן דליבדקיה
בחנותו  :ואביי לא א מ ר כ רבא • דיליף
הא דאמר רב נחמן ראה אחד ששחט
אם ראהו מתחלה ו עד סוך מותר דאמרי רבינא אמר הכי קתני הכל שוחטין
מהשומר את החנות דיוצא ונכנס
לאכול משחיטתו ואם לאו אסור פריך הכל מוחזקין שוחטין מוחזקין אע״פ שאין
לכתחלה  :ה ח ם לא נג ע • ההוא עובד
אי דידע דלא גמיר פשיטא*  :מומחין בד״א ששחטו לפנינו ב׳ וג׳ פעמים
כוכבים ביין בשעה שהוא פורש ממנו :
הכא • בהמה זו ביד הכותי נתונה
א ? 5״ פ שאין מומחין • פירוש דלא ולא נתעלף אבל לא שחט לפנינו ב׳ וג׳
כהרך עין שוהה או דורס הלכך לא
^ ידעינן אי גמיר אי לא פעמים לא ישחוט שמא יתעלף ואם שחט
סמכינן איוצא ונכנס  :לא ס בי ר א
גמיר דאי ידעינן ביה דלא גמיר אפי׳ ואמר ברי לי שלא נתעלפתי שחיטתו כשרה
ליה ה א ד ר ב א • דאמר דיהא ישראל
בדיעבד שחיטתו פסולה כדאמר רב חוץ מרדש שוטה וקטן דאפילו דיעבד נמי
מומר שוחטלכתחלה ב ב די ק ת ס כין:
יהודה לקמן ) ד ף פ•( כל ט בח שאינו לא שמא ישהו שמא ידרסו ושמא יחלידו
א ל א ר ב א• כיון דאמר ישראל מומר
יודע הלכות שחיטה ט ׳ :
ח ל ל י ו שנעשו על ט הר ת קדש לאו וכולן ששחטו אהייא אילימא אחרש שוטה
מותר לכתחלה בבדיקת ס כין :א מ אי
׳ כקדש ד מו• האי ט ע מ א וקטן עלה קאי ואם שחטו מיבעי ליה אלא
לא א מרכ ש מע תיה• אמאי לא אוקמיה
מתניתין בישראל מומר ולכתחלה
הוה מצי למימר נמי ללישנא קמא  :אשאין מוחזקין והאמרת בברי לי סגי דליתיה
דקתני בבדק סכין ודיעבד דקתני
ל ל ב מצויין אצל שחיטה מומחין קמן דלישייליה רבינא ורבה בר עולא כאביי
בשלא בדק כדאוקמה רב אשי בתר
הן ־ ושוחטין אן £לכתחלה ורבא ורב אשי לא א מ ד משום דקשיא להו
שמעתיה דרבא ; לדבריו דאביי■ דלא
אבל אין לפרש דדיעבד הוא דהויא וכולן כולהוכרבה ב רעול אל א אמרילהך
ס״ל הא דרבא ואוקמה בכותי ואוקי.
שחיטתו כשרה אע״פ שאין אחרים לישנא דאמרת הכא עיקר אדרבה התם
לכתחלה בישראל עומד על גביו ואוקי
רואין אותו ולא מצי לאוקומי מתניתין
בהכי משום דקשיא ג[ לן וכולן דהא עיקר דבקדשים קאי להך לישנא דאמרת
דיעבד ביוצא ונכנס ואמר ליה רבא
לאביי ורבא ורב אשי לא מיתוקס התם עיקר והכא איידי דתנא טמא בחולין
לדידך דל א ס בי ר ת ל ך ב מו מ ר ומוקמת
נמי וכולן אלא אחרש שוטה וקטן  :תנא נמי טמא במוקדשין טמא בחולין גופיה
ליה הכי אפילו ביוצא ונכנס מצית
לאוקומי לכתחלה ודיעבד אוקי בבא
ס ס ב ר כותים גרי אריות הן • לא איצטריכא ליה *"חולין שנעשו על טהרת
ומצאו ששחט  :מותר • לכתחלה :
י
ושחיטתן פסולה כמו קדש לאו כקדש דמו כולהו כרבינא לא
דמוריא
של עובדי כוכבים *מוזבחת מה

דליתיה

]וסירש״י לקמן פשיסא
דראס מותר ולא ראה
אסור ע׳ש רש׳ל[

]לקמן יג•[

רביגו גרשום
הנל מוםחין שוחסין
שיורעין הל טת שחיסר■
אע״ם שאין מוחזקין
שאין נקיאין עדיין :
דליתיה קסן דליבדקית*
כלומר לפיכך אם אחרים
כשהן
אותן
רואין
שוחטין שיאמרו דשפיר
שחמי אוכלק משחיטתן
ואם לאו אין אוכלין :
^ון
ולא נתעלף •
עיוף ואיכא דאמרי ולא
נתבייש לשק ויתעלף :
בחולין גופ׳ לא איצסריכא
ליה־כלוטרלאאיצטריכא
ליה למיתני ד ט מ אי טל
לשחום בחולין מ׳ם
חולין שנעשו על מהרת
חקדש לאו כקודש דמו
דלאו טלי עלטא אוכלין
חוליהן בטהרה  :דכא
לא אמר כאביי כי
קושיא• כלומר דקשיא
ליה לאביי  :אביי לא
התם
אמר כרבא •
נונע כלומר הא דאקשת
לי יוצא ונכנס לכתחלח
]לא[ והא המניח נכרי
בחנותו רטותר אפילו
י ש ר א ל יוצא ונכנס
)מותר( לכתחילה .משום
דהתם בחנות לא ננע
הנכרי אבל הכא ננע
דכותי עצמו שיחס
ולפיכך יוצא ונכגם
לכתחלר .לא  :רב אשי
לא אמר כתרוייוע קפבר
כותים נירי אריות הם
לא סבירא ליח לרב
יטל
שכותי
אשי
לשחוט לפיכךלא סבירא
ליה לדאביי ולדרבא
דמוקטי הכל שוחפרן
ב ט תי  :אביי לא אסר
כרב אשי י לא סבירא
ליה הא דרבא דטוטר
אוכל נבילות לתיאבון
יכוללשועטדכיוןדאוכל
נבילות הוא לא קפיר
אשחיטה  :אלא רבא
מ׳ט לא אמרכשטעתיה•
כלומר רבא אדטוקי
הכל שוחטין בכותי
אטאי לא מוקי בישראל
מוטרכשפעתיה :לדבריו
דאביי קאטר • כלומר
לדידי :טקטינן הכל
שוחטין בישראל מומר
נבילות אלא
לאכול
לדידך דטוקסת ליה
בכותי וישראל עומד
על גביו מצית לאוקמא
לטתניתין הכל שוחטין
בכותי ואפי׳ יוצא ונכנס:

]נדה עא[:

אכדי להך לישנא דאמר מומחין אין שאין
מומחין לא *"רוב מצליין אצל שחיטה מרמחין הן להך לישנא דאמר מוחזקין ]לקמן יני(
אין שאין מוחזקין לא ילעלופי לא חיישיג} רבא לא אמר כאביי כי רךשייה
אביי לא אמר כרבא התם לא נגע הכא גגע רב אשי לא אמר כתרוייהו
קסבר *כותים גרי אריות הן אביי לא אמר כרב אשי לא סבירא ליה ]קדושין עה :כ׳ק לח:
סנהדרין פה :נדה «:
הא דרבא אלא רבא מאי טעמא לא אמר כשמעתיה לדבריו דאביי קאמר
וע״ע ינמות כד[:
וליה לא סבירא ליה  :תנו רבנן שחיטת כותי מותרת במה דברים אמורים
כשישראל עומד על גביו אבל בא ומצאו ששחט ת ת ך כזית ונותן לו אכלו
מותר לאכול משחיטתו ואם לאו אסור לאכול משחיטתו כיוצא בו מצא בידו
דמוריא

שאתה זובח אתה אוכל כלומר אותו
שהוא בר זביחה לאפוקי עובד כוכבים
ואוכל נבלות להכעיס ואע״ג דאמר
בסוך פ״ב דיבמות )דף כד (:אחד
גרי אריות ואחד גרי חלומות כולם
גרים גמורים הייט כשמתגייר לגמרי
מפחד אריות אבל כותייס לא נתגיירו
לגמרי כדכתיב במלכים )נ יז( את
ה׳ היו יראים ואת אלהיהס היו
עובדים ומאן דאמר ג ד אמת הן
קסבר דשוב נתגיירו לגמרי :
מ א י ־ ט ע מ א לא אמר כשמעתיה פימה דהא ק ת ט במחניפין תרי הכל שוחטין ומפרש רבא לקמן )דף יז•( חדא לאתויי
וחדא לאפויי ישראל מומר אלמא מוקי חדא כשמעפיה וי״ל דהכי פריך דקמייפא איבעי ליה לאוקומי כשמעפיה :
לקוריא

ס פי

מסורת הש׳׳ם

ה כ ל שוחטין פ ר ק רא שון

חולק

הגהו ת ה ב״ ת

ד מ ו ר י א • סל כמו דקוריא דפרק השוכר א ת הפועלים )ב״מ דף )א( תום׳ ד״ה מצת זכו׳

דקוריא• מחרוזות של צפרים שחומין רייש״ס ב ל עזנ א ביי • דאמר
לטיל יוצא ונכנס לכפחלה לא שרינן נבי שחימה דייק מרישא  :ורב א •
סימני שמעתתא דרב מנשה »[ דהא מכילתא הן הך דמכניס תח ת
ד ש ד דייק מ סיפא דלא מצריך תנא בדיקה אלא היכא דבא ומצאו :
כנפיו ולקמן בפ ר ק שני )ד ף לא•( איזמל שאין לו קרני ם ובפרק
כעומד על גביו דמי • ועומד על גביו דקתני תנא הייט יוצא ונכנס :
אלו טרפו ת)לקמן דף נא•( הנהו דיכרי
האי הוא דהוי שסיע שפיר• אותו עו ך
דגנבי גנבי אין חוששין לריסוק אברים
לבדו שחוט יפה וזה היה מכירו ואכלו דקוריא של צפרים רךטע ראשו של אחד מהן
אחרים יש
מיהו ג ם במקומות חחרים
ואנן הי ט נ סמו ך לאכול האחריס  :ונותן לו אכלו מותר לאכול מ שחיטתו ואם
כדאשכחנא בפרק ב׳ דיבמות )דף
במכניסן תחת כנפיו• ישראל זה לאו אסור לאכול מ שחי ט ת אביי דייק מרישא
כה■( דאמר רב מנשה גזלן דדבריהם
הבודקו מכניס כל הצפרים תח ת כנפי
כסותו ואין הכותי מכיר איזה נתן רכא דייק מסיפא אכיי דייק מרישא טעמא
כשר לעדות אשה ובפרק מי שהחשיך
לו  :מ מ ס מ ס • ממעכו ומכתשו  :דישראל עומד על גביו אבל יוצא ונכנם לא
)שנת קנו•( א מר רב מנשה ח ד א ק מי
ששחט
אין שחיטה לעון* מן ה תור ה • משום רבא דייק מסיפא טעמא דכא ומצאו
חדא תרי קמי תרי שפיר דמי :
מ צ ת כותי מותר ת ^■וא״ת והלא
דלא כתיב זביחה בהדיא אלא בבקר אבל יוצא ונכנס שפיר דמי ולאביי קשיא
גזרו על פתן ״לפי שהיו מבטלין בנין ]עיין סוי״נו פביעיס
וצאן דכפיב וזבחת מבקרך ומצאנך סיפא אמר לך יוצא ונכנס נמי בא ומצאו רךי
פיח מיי[
בית המקדש בימי עז ר א) א( כדאמר
ואנן ילפינן בהקישא לקמן )דף כד (.ליה ולרבא קשיא ח ש א אמר לך יוצא ונכנס
בפירקין ד ר ״ א) פ׳ לח( וליכא למימר
מזאת תורת הבהמה והעוך:ולטעמיך• נמי כעומד על גביו דמי כיוצא בו מצא בידו
דהיינו ב ט תי ם ראשונים דכתיב ב ה ם
הך זביחה דכתיב בבקר ובצאן מי
מפרשן הלכותיה בתורה ואפ׳׳ה סמכי דקוריא של צפרין קוטע ראשו כו׳ אמאי
ואתאלהיהס היו עובדיסב[ דהא קא מר
עלייהו משוס דאחזיק להו דאחזיקו ליחוש דלמא האי הוא דהוה שחיט שפיר
ה ת ם מכאן אמר ד׳ א כל האוכל פ ת
אמר רב מנ שה )סימן מכני״ם איזמ״ל
כותי כאי^ אוכל בשר חזיר ותנינא
בה :ו א חזו ק ולא אחזוק בדלא כשיבא
נמי לקמן ) ד ף יג•( שחיטת צדוקי
תנאי היא • מצוה שאינה כתובה בזכרי״ם( במכניסן תחת כנפיו ודלמא סימנא
לעבודת ס כ בי ם פתו פ ת כותי ואומר
בפירוש בתורה וראינו שהחזיקו בה אי
הוה יהיב ליה בגויה אמר רב משרשיא
ר״ת דמיירי הכא בעי ס ה דישראל
אמרינן טון דאחזוק לדידהו אחזוק דממסמם ליה מסמוסי ודלמא קסברי כותים
]לקמן כ■ כז:כלדסה:סו•
שעשה הכושי מ מנ ה מצה וא״ת והיאך
קדושין עא• נזיר כע־[ נמי לדידן לסמוך עלייהו ט עבדי *אין שחיטה לעוף מן התורה ולטעמיך
לצורך ע צ ק או אי אמרינן אע״ג ®שהייה דרסה חלדה הגרמה ועיקור מי יוצא בה ושמא הוא לא שמר לשם מצה שיטה מרךבצת
דהא חשידי אלפני עור לא תשן מכפול  [6טותרת לאכילה ולא
דאחזוק לדידהו לא אחזוק לדידן כלומר
חיישינן לחמץוב[ דתניא
לא חשבינן ליה חזקה למסמך עלייהו כתיבן אלא כיון דאחזירך בהו אחזי^ בהו
:
וי״ל כגון שלא אכל הכותי מצה אחרת הקטחין ובצר!ות
תנאי פליגי ב ה • אחזוק ולא אחזוק ה״נ כיון דאחזיקו אחזיקו ואהזוק ולא אחזוק
דהא באין בקיאין
כל הלילה  :א י כ א בינייהו דלא ג[
בדקדוקי מצוח חליא
כותי
בדלא כתיבא תנאי היא *דתניא מצת
כתיבא ואחזיקו בה כו׳ • בפ״ק
קדושין עו• גיסין י• כלומר חזקה או אינה חזקה :א[מותר*
טעטא והם אינם כו׳
]תוספתא שססים ם'ב[
דגיטין ) ד ף י•( מוכח דכתיבא ולא ורבן שמעון בן גטליאל
מותרת ואדם יוצא בה ידי ת ב תו בפסח ר״א
לאוכלה ולא חיישינן לחמץ בפ ס ח :
אחא  :י [ ולאו היינו
אחזיקו ב ה נמי איכא בינייהו דלת״ק
ואדם יוצא ידי חובתו •שהכתוב קבעו אוסר לפי שאין בקיאין בדקדוקי מצות
דאםרי' לעיל
תנאי
מהני ולי שב״ג לא מהני והכא לא אחזוק ולא אחווק תנאי
ג״ו שם ברכות מז :חובה לאסל מצה בלילה ראשונה כישראל רשב״ג אומר *כל מצוד .שהחזירך
נ ק ט אלא לא כתיבא ואחזיקובה משוס היא אלא עד מסקנא :
דאוקטינן
ה[ וכיון
דכתיב )שמות יכ( ב ע ר ב תאכלו בד .כותים הרבה מדקדקין בד .יותר מישראל
מצות ואם ישב ולא אכל ע ב ר בע שה
דאייוי בהו
דאשחיטש כותי בעי לאשויי שנאי א״נ דאהנך
ולקמן פריך כיון ד תנא מותר פשיטא אמר מר מצת כותי מותרת ואדם יוצא בה
דהיינו
קאי
דלא א ת א לשנויי אלא מ ה שהקשה לעיל
הג ת ת ט
בדכתיבן למעוטי אתא
הר״ב דיוצא ב ה  :א סו ר • אפילו לאוכלה  :ידי ת ב תו בפסח פשיטא מהו דתימא לא
רג שבורג
אם החזיקו בה מ ב עי ליה ושם פירשנו :וניבא דלא אחנוק ;
ואיכאהיהראואיםורא
ו[
א[רש׳*יר'המהו דתימא שאין בקיאין• אין יודעין לשומרה ב ^ אי בשימור קמ״ל ר״א אוסר לפי שאיי
מותר
אע׳ג וכו׳ וראיס שלא
כתמיז דקיימא לן דמותר ולהבחין בין שיאור לסידוק בין הכסיפו בקיאין בדקדוק מצות קסבר לא בקיאי בשימור רשב״ג אומר כל מצוי' ידדד^״טנשר^דהך
ולא נפקינן כהו דתנן
וראיס פניו ללא הכסיפו פניו  :פשיטא • שהחזירך בד .כותים הרבד .מדקדקין בד .יותר מישראל היינו ח״ק איכא בינייהו רכילתאן הן :
הקמתין• מן תיבת
דתימא•
מהו
:
דמותרת
כיון
בה
דיוצא
ונ״ב
עד הקטחין נמחק •
דכתיבא ולא אחזיקו בד .ת״ק סבר כיון דכתיבא אע״ג דלא אחזיקו בד.
וראינו שלא החמין דמותר
״
■  ,,אע״ג דפשיטא לן דלא הניחוה להחמיץ ורשב״ג סבר אי אחזוק אין אי לא אחזוק לא אי הכי בל מצור .שד.חזילך
ה ?4ן?נ?קוח?ט׳ ע?׳ל ומותרת באכילה מיהו לא בקיאי בהא
וכצ״ל • ומלס יתנו דבעי למיעבד שימור לשס מצה של בה כותים אם החזילך מיבעי ליה אלא איכא בינייהו דלא כתיבא ואחזילך

*

״•( יימפנין ) » ״קר■•(  :מ כ נ י ם איי״ל ני=ים•

בד .תנא קמא סבר כיון דלא כתיבא אע״ג דאחזילך בה נמי לא רשב״ג סבר
כיון דאחזוק אחזוק גופא *אמר רבא ישראל מומר אוכל נבילות לתיאבק בודק
סכין ונותן לו ומותר לאכול משחיטתו מאי טעמא כיון דאיכא התירא ואיסורא
*לא שביק ד.תירא ואכיל איסורא אי הכי כי לא בדק נמי מיטרח לא טרח ]גיסי! לז :וש״נ[
אמרו ליד .רבנן לרבא תניא דמסייע לך *חמצן של עוברי עבירד .אחר הפסח ]תוספתא סשסים
מותר

מצוה וטון דלא עביר ב ה שימור לא
משגס
יר׳ם היא נססמים »׳ נ פ ט נן בה מידי דהוה אקמחין ובצקות
.
1י י
חדררו י1ייח
. ____ I
םל עובדי ס נ נ י ס הנ אי ם לפטט קוד ם
שלימה היא ומננוס שאפאה עובד כוכבים א[ וראיט שלא
ה ח פיז ו ק ״ מ א לן ו מו ה ר ולא גפחי־ן
פ׳ב[
חיןו ב צ ר־ך ת ש ל
התם מכאן • ר ב
עי׳ ב הו ב[ *() ד תנן( ה׳ ק־מ ■
■'
ממלא כריסו
שביעית ס״ת משנה ־ עובדי ס כ בי ס אד ם
ובתום׳ יים שם :
—־*«««>־־ —^
מ ה ם ובלבד שיאכל כזית מ צ ה ב א ח רונ ה :ורבי אליעזר או ס ר• אפילו לאוכלה :ק ס ב ר לא בקיאי בשימור• לא גרסינן ו ט ע מו משום
חימוץ ולמאן דג ריס ליה ה ט מפרש לא בקיאי לשומרו מלהחמיץ וי״מ ור״א אוסר לצאת בה ידי חובחו בפ ס ח ולאו מילתא היא שאין זה לשון
איסור  :אי כ א בינייהו• מילשא דכתיבא או ריי ת א ולאידעינן בהו דאחזיקו בה  :ת״ק • דלא איירי בחזקה כלל אכתיבא דאורייתא ק פי דו תנ א ג מ׳ ש ^ דרסה וכ 1׳
ןך״א אןסך אשגירות דליפנא היא
רבינו גרשום מצה וה״ה לכל הכתובים בתורה א ע״ג דלא ידעינן אי אחזיקו בה אי לא אחזוק סמכינן עלייהו דכיון דכתיבא ודאי אחזוק
]לעיל ג[.

דקודיא של צפורין •
עופות
של
קישור
שחוטין מצא כידו של
כותי :אמר רב אשי
__ .
כנפיו
____ ת חת
במכניס;
כלוטרבטרניםן הצפרים

אפילו אחזירך בה דהא ג[ אינם בקיאין בדקדוקי מצות ורשב״ג אשא למימר אחזוק אין לא אחזוקל א ולאו היינו תנאי ד[ דאמר לעיל ע ד ^ ר ש ק ^ לי מ דף ל
מ ס קנא דמילתא  :כל מצוה • מ שמע דלרבויי אתא אפילו הנך דלא איירי בהו וכיון ה[ דאוקמן ד א מי דאיירי בהו לעיל קאי דהיינו בדכתי 3י ע״ב א ^ ושחט אלא
למעוטי אתא  :א ס החזיקו מיבעי ליה • דהשתא הוי מ שמע שפיר דפליג אתרוייהו לת״ק דשרי בלא חזקה ולר״א דאוסר אפילו החזיקו וא הא ד ף ^ ^ כ ז ^ ד ה ’ דלא[
איהו למימר א ם החזיקו מדקדקין בה ומותר ודלא כר״א הא לא אחזיקו אסור ודלא כת״ק דשרי בלא אחזיקו אבל השתא דקשני כל משמע דאפילן אלא כיון שהוא שנור
הנך דלאכשיבין נ מי ק א מ ר ד ס מ כינן אחזקייהו  :א ל א אי כ א ביניי הו ד ל א כ תי ב או א חזו ק ב ה ת׳׳ ק ס ב ר • מצה וכל דדמיא לי הדכ חיכ א
עלייהו בין אחזוק בין לא אחזוק ודלא כתיבא לא סמכינן ע ליי ס ואפילו אחזוקור״א ס בר אפילו כשיבא ואחזוק לא סמכינן עלייהו ורשב״ג ס ב ר
כל מצוה שהחזיקו ואע״ג דלא כתיבא סמכינן עלייהו כיון דאחזוק אחזוק והיינו שנאי דלעיל ש״ק ורשב״ג  :כיון דאיכא התירא ואיסורא ־
קמיה שבידו להכשירה ובידו לנבלה  :מ מ ר ח לא ט ר ח• א ס לא ימצאנה יפה לא יחזור אחר סכין א ח ר ת :תניא דמסייע לך • דכ ל מי שאינו
עושה להכעיס ואיכא התירא ו[ קמיה לא שביק התירא ואכיל איסורא  :של עוברי ע בי ר ה • שאין מבערין חמץ ב פ ס ח מפני הפסיד ה :

לה•’’’ רשג? ^ ש £

מהן* דהכותי אינו יודע
׳
מאיוה מהם נתן לו :
דמסמסי ליה מסמוסי •
דרשה הנ״ל היא אשי!כ£
כלומר שטלכלכו בטיט
שאפי' יש לו סיטן אין
וריסה נ״כ מהלכה למשה
מכיר המימן ; ולטעמיך
•
 5ןןןןך
*( ]צ׳ל דאמרינן בפסתים מ־[
שהייה דרסה חלדה
הנדמה וענץר טי כתיבן • כלומר את אמרת ודלטא קא מברי כותים אץ שחיטה לעוף מן התורה ובהמה דאכלינן משחיטת׳ דטן התורה ]הוא[ שהייה דרסה הלדה הנדמה ועקוד טי כתיבן דידע בקיאין בהו דמצינן
לטיטר דטחטירץ בהן לפיכך אכלינן בהמה ששחטו והא לא כתיבי באורייתא לענין בהמה אלא ביון דאחזיקו בהו אחווק ואכלינן משחיטתן אפי׳ מבהמה הכא נטי לענין עוף כיון דאחזוק אחווק אע״ג דלא
כתיב  :דאחזוק ולא אחנוק בדלא כתיבא ־ כלומר אי חשיבא חזקתן חזקה במילתא דלא כתיבא כגון עוף אי לא חשיב  :תנאי היא■ לפי שאין בקיאי! בדקדוקי מצות • כלומר אין בקיאין בשימור שלא יחמיץ ־
כדאמרינן במם׳ פסחיס שלש נשים עוסקות בבצק :רשב״ג אומר כל טצוה שהחזיקו בה כותים • א( כלומר היינו תנא קמא דרבי אלעזר  :אי הכי כל מצות שהחנירך בה כותים אם החניקו מבעי לית • כלומר כיון דר שב׳נ
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