עק מי 11פ ט
נר מצוד.
ד Kמיי׳ פי״ב מהל׳
שמיטה הל״ח וע׳ש
גכ׳» ונל’מ סמג לאוין
קמט טזשיט יו׳ד סי׳ IP
ספי׳ ; I
ד .ב ג מיי׳ שם ו8׳ש
נ»׳ל טיש״ע שס
סעי׳ ח ;
]נכולוח [.I
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או תו ו א ת בנו

פ ר ק חמישי

חולין

מסורת

א ל י מ א דשחטה לה ולברה והאמר רב ח סד א הכל מודים בהיא
צבייה כו׳  .תימה ודלמא דשחית ליה לתייש ובנו ופליגי
אם חוששין לזרננ האב ונוהג בזכרים אי לא והא דפליגי ב סי
ב אי מ ר א מי מצו מתקני אלא ש״מ דאורייתא היא והתם באלו מציאות
לאשמועינן ד ב ט ואפילו כל י הי • ו ר ב י אליעזר ס ב ר אין חוששין
מ ׳  .ה״מל מי מ ר לכולי עלמאחוששין
מיבעיא לן סימנין דאורייתא או
אפילו yu
ובשי■w; s״
דרבנן ; פוי  .מן התייש ומן הצבייה
מקצת שה פליגי ואפילו וסימנין דאורייתא תנו רבנן *אותו ואת בנו
ואע״פ דשור או *כשב כתיב)ויקרא כב(
בצבי הבא על התיישה שילדה בת ובת
נוהג בבלאים ובכוי *רבי אליעזר אופר
ילדה בן אלא דניחא לאוקומי פלוגתא
ולא כתיב צבי ואיל :ה״ג רבי אליעזר
ואת
בחוששין לזרע האב דמציט פלוגתא י׳כלאים הבא מן העז ומן הרחל אותו
אומר כלאים הבא  pה עז ומן הרחל
דתנאי אבל בשה ואפילו מקצת שה בנו נוהג בו )  pכוי אין אותו ואת בנו נוהג בו
אותו ואת בנו ט הג בו מן ה סי אין אותו
רבי
אמר רב חסדא איזהו כוי שנחלקו בו
לא אשכחן פלוגתא דתנאי :
ואת בנו ט הג בו וכן הוא בתוספתא
לרבנן בין לרבי אליעזר לשחוט אליעזר וחכמים זה הבא מן התייש ומן
ולא גרסינן מן הפייש ומן הצבייה אין
אותו ואת ב ט נוהג ט דא״כ מאי
׳ וליכסי צבי ואפילו מקצת צבי  .הצבייה היכי דמי אילימא בתייש הבא על
הקשה הרב רבי שמואל מוורדו״ן הא
אתא רב חסדא לאשמועינן  :איזהו
הצבייה וילדה וקא שחיט לה ולברה והאמר
פוי שנחלקו בו פ ו׳  .לאפוקי ממאן
גבי משנות כי אמרינן שה ואפי' מקצת רב חםדא הכל מודים בהיא צבייה ובנה
דאמר* כוי בריה בפני עצמו הוא :
שה לא חשיב משוס הכי כולו שה תייש שפטור שה ובנו אמר רחמנא ולא צבי
להתחייב בכל ה מ ת ט ת א ס כן הכא
ו בנ ה תייש י שילדה מן התייש  :שה
נמי לא חשיב כאילו הוא ס לו ד ם צבי ובנו אלא בצבי הבא על התיישה וילדה
א מ ר ר ח מנ א ובנו פל דהו .על הא ם
אלא חציו ובפרק ק מא דביצה)דף רו (:וקא שחיט לה ולברה והאמר רב חסדא
הקפיד שתהא בהמה אבל על הבן לא
אמרינן לא כוי בלבד אמרו אלא הכל מודים יבהיא תיישה ובנה צבי שחייב
הקפיד ואפילו הוא חיה  :ו ב ה ילדה
שה אמר רחמנא ובנו כל דהו לעולם בתייש
אפילו שחט ב המ ה חיה ועוך ונתערבו
בן  .האי בן לאו דוקא דה״ה לבת :
חוששין לזרע ה א ב י ויש באס הזאת
ד מ ם זה בזה אסור לכסות ביו״ט וי״ל הבא על הצבייה וילדה בת ובת ילדה בן
מקצת שה ושה דאמר רחמנא אפילו
דאמרינן ה ת ם בד״א בשתי דקירות וקא שחיט לה ולברה רבנן סברי חוששין
במקצת שה משמע  :ורבי אליעזר
אבל בדקירה אחת חייב לכסות והכא לזרע האב ושה ואפילו מקצת שה ורבי
נמי כיון שכל משהו שבו חציו ד ם
ס ב ר אין חוששין  .הלכך שה ואפילו
אליעזר ס ב ר' אין חוששין לזרע האב ושה
.צבי חייב לכסות :
מקצה שהלא אמרינן כלומר ליכא
מ ספ קא להו מכלל ואפילו מקצת שה לא אמרינן וליפלוג
למימר בה:וליפלגו בחו ש שיןבפלוגחא
׳ דלר׳ אליעזר פשיטא בחוששין לזרע האב בפלונתא ד תני ה ורבנן
ד חנני ה .ונימא רבי אליעזר אינו נוהג
אפילו
ליה אלא הא דתניא ס׳  .מ שמע משוס אי פליגי בההיא הוה אמינא בהא
בז כ ד ם ונימרו רבנן נ ו ה ג  :ה ״ א ב ה א
אפילו ר בנן מודו  .דאע״ג דחוששין
דלרבי אליעזר פשיטא ליה קשה ליה רבנן מו ח ד שה ואפילו מקצת שה לא אמדי׳
ליכא אלא מקצת שה ושה אפילו מקצת
מהך ברייתא ד מ ת ט ת ותימה דאפי׳ קמ״ל והא דתנן *כוי אין שוחטין אותו ביו״ט
שה לא אמרינן ־• אין שוחעין אוחו
מ ספ קא ליה נמי יכול להקשות כל ואם שחטו אין מכסין את דמו במאי עסקינן
ביו ״ ע .לפי שאין יכול לכסותו ולדחות
כמה דלא מוקמינן פלוגתייהו בשה אילימא בתייש הבא על הצבייה וילדה בין
ואפילו מקצת שה :
,
יו״ט מ ס פ ק א ם שחטו :ל שחוטוליפסי.
לרבנן בין לר״א ל ש ת ט וליכסי צבי ואפילו
ליה אייתי ראיה  .ואע״ג
דהא מצד האם הוא צבי והכל מודים
מקצת צבי אלא בצבי הבא על התיי שה
דרב אסי קאמר בפ״ק
דחוששין לאס ואי נמי חוששין לאב
דב״ק )דף ס (.ובפרק בית כור וילדהאי לרבנן לשחוט וליכסי אילר״א לשחוט
מקצת צבי מיהא איכא והא אמרן
)ב״ב קז (.גבי אחין שחלקו ובא ב״ח ולא ליכסי לעולם בצבי הבא על התיישה
דדברי הכל כי איכא מקצת מיחייב
במצות דשייכי ביה כיון דאמר רחמנא
וטרך חלקו של אחד מ ה ס דנוטל ורבנן ספוקי מספקא להו אי חוששין לזרע
רביע ב ק ר ק ע ו רביע ב מעו ת משוס
צבי חייב בכסוי אפילו מקצת צבי
האב אי אין חוששין ומדלרבנן מספקא להו
במשמע  :אלא בצבי ה ב א פו׳  .דלית
ד מ ס פ ק א ליה אי יורשין הוו אי לקוחות לרבי אליעזר פשיטא ליה והא דתניא *הזרוע
הוו ונוטל מספיקא מחצה מ מ ה
ביה צד צבי אלא מן האב אמאי אין
שהיה לו ליטול ולא מצי א מר ליה והלחיים והקבה נוהגים בכוי ובכלאים ר׳
שוחטין  :אי לרבנן  .דאמרי חוששין
אייתי ראיה דיורשין הוו ושקול יש אליעזר אומר כלאים הבא מן העז ומן הרחל
בר כסוי הוא  :ואי לרבי אליעזר .
המתנות
מקומות שתקנו חכמים מח מ ת חייב במתנות *מן הכוי פטור מן
בהמה גמורה היא ואין כאן ספק :
ה ס פ ק שיטול מחצה ובהמוכר את במאי עסקינן אילימאבתייש הבא על הצבייה
לעולם הא בצבי ה ב א על החיישה .
הבית )שם ע (.מפורש באורך*  :וילדה בשלמא לרבי אליעזר דפטר קסבר
ורבנן היא ואע״ג דמחייבי לעיל
כוי
משום חוששין לזרע האב לאו מיפ שט
שה ואפילו מקצת שה לא אמרינן אלא
וסי מנין דאורייתא .מדסמיך אסימנין ושרי איסורא עלייהו

ר.ש״ם

ש״מ

ה א ד ס מ כינן אסימנין בחזרת אבד ה כדאמרינן באלו מציאות)כ״מ דף
כז (.דאורייתא היא דאי דרבנן נהי דעבוד רבנן תקנתא בממונא

])עיל עח .תוספתא ס׳ה
נציל סה[

בין

]צי 1»1ס.ז

הגרדת ה ב״ ח
)א( נם׳ מן העו וו
הרמל וכו׳ טהג ט
הכו׳ איו אוהו :

ומדלרבנן

גיצה מ.לקמן פ;]:נכור
פרק  3משנה ט[

לימא

]לפרט שם לא מצאתי
ועיין מיס׳ בכורות מח.
י׳ה דאמר[

פשיטא להו אלא מ ספ ק א להו הילכך
לרבנן נהי דקסברי שה ואפילו מקצת שה ב שלמא פלגא לא יהיב ליה
גבי אותו ואת בנו בפייש הבא על
אידך פלנא לימא ליה אייתי ראייה דחוששין לזרע האב ושקול אלא
הצבייה לחומרא ואמרינן חוששין
בצבי הבא על התיישה וילדה ב שלמא לרבנן מאי חייב בחצי
ואיכא מקצת שה וגבי כ מ י נמי
מתנות אלא לרבי אליעזר ליחייב בכולהי מתנות לעולם בצבי הבא על
לחומראבצבי הבא על התיישה נמי
התיישה וילדה ור״א נמי ספוקי מספקא ליה אי חוששין לזרע האב
לא ישחוט ביו״ט שמא חוששין ואנן צבי
או לא וכיון דלרבנן מספקא להו ולרבי אליעזר מספקא ליה במאי פליגי
ואפילו מקצת צבי קיס לן וצריך כסוי
והוא איט יכול לכסות שמא _
ב שה
אין
תוששין וממלל יו״מ  :ופרכינן מדלרבנן מ ספ ק א להו מכלל דרבי אליעזר דאמר אין נוהג אפילו מ ספקא קאמר דפשימא ליה דאין חוששין
ו ה א ד תני א כ ו׳ נ ז ר ו ע ולחיים ו ק ב ה .א ם שור א ם שה כתיב בהו ) דג ד ם יח( ומשמע דאין ט הגין ב חי ה :אי גי מ א בתייש הב א טל הצבייה
וילדה  .דאי אין חוששין לזרע האב אפילו מקצת שה ליכא :בשלמא לרבי אליטזר ד פ ט ר ק ה ב ר שה ואפילו מקצח שה לא א מ רינן .בי ה בהאי
כדאמרן דפשיטא ליה דאין חוששין לזרע האב הילכך א ס לו מקצתו ליכא  :אלא לרבנן נהי נ מי ד ק ס ב רי שה ואפילו מקצה שה  .אמרינן היכא
דצד שיות מן הא ם מיהו הכא דאין צד שיות אלא מן האב ואוקימנא דלרבנן נזספקא להו אי חוששין אי לא  :כשלמא פלגא לא יהיב ליה
ג ר סינן .כלומר בשלמא פלגא ד מ ת ט ת ל א פרכינן עלייהו מידי דודאיפ שיעא ליה דלא יהיב ציה דאינמיחו ש שין ושה ואפילו מקצת שה לא
מיחייב אלא פלגא דצד שיות דכיון דאפשר למיפלגינהו יהיב פלגא דשיות ו מעכב פלגא דצד צבי דאיכא למ״ד הכי בפר ק הזרוע)לקמן דף קלב(.
והאי דקתני לרבנן נוהגין בפלגא מתנות קאמרי ומשום דילמא חוששין אלא הא קשיא לן אידך פלגא גופיה דקא מחייבי רבנן למיתביה לכהן
אמאי והא כהן מוציא מחבירו הוא וקי״ל בכל דבר ס פ ק המוציא מחבירו עליו הראיה ונימא האי ישראל לכהן אייתי ראיה דחוששין לזרע
האב ושקול פלגא דצד שיות וכל כ מ ה ד ל א אייתיתראיה אפילו פלג אלי ת לך דאפילו מקצת שה ליכא  :אלא בצבי הב א פו׳  .דאיכא צד
שיות מן ה א ס  :בשלמא לרבנן  .אך על ג ב דמ ספקא לן שמא חוששין ולא הוי כוליה שה ואיכא למיפרך אמאי יהיב ליה כוליה
איכא לתרוצי מאי חייב דקאמרי רבנן חייב בחצי מתנות משוס צד שיות ד א ס ואידך פלגא אמרינן ליה אייתי ראיה דאין
חוששין והוי ס לי ה שה ושקול  :ליחייב בפולהו  .דהא פשיטא ליה דאין הוששין וכוליה שה הוא  :הכי גרסינן לעולם בצבי
הבא ס '  :ספוקי מ ס פ ק א ליה פו׳  .ולקמיה מתרץ רב פ פ א לכולהו מתנייתא בק דאותו ואת ב ט ובין דכסוי ובין דמתנות :
בשה

לקמן קלנ].תוספתא פ׳

צ׳לבכוי רש׳ל.ונ׳א
התייש וסן הצבי
]אכל העיקר כני׳ ר!
בכוי פטור מן המת!
וכן כתב הרש״ל עוד לי
קלב .דכן צ״ל כאן[

ר בינונ ר שונ

וםימנין דאורייתא כ 6
הגי םימניןדאםרי׳ רב1
אורגיה וזוטר! גניבת
בטאי עסקינן אילי
בתייש הבא על הצב
וילדה כו׳ כלומר
לרבנן בין לר׳ אליו
לשחוט וליכסייה ד
אמרת הכל מודים דו
צבייה ובנהתיי ש ה
נטור הוא אלא ב;
הבא על יחיי שה
כלומר אי לרבנן דא!
חוששק לורע ה
לשחוט וליכסיית כו
לר׳ אליעזר פשיטא ל
דאיןחוששין לזרעד1.
ר׳ אליי
בשלטא
דפטר קסבר שה א
מקצת שה לא אטרינן דאק הוששין ל»רי 1האב  :אלא לרבנן נדד נטי כו׳  .אלא לרבנן דטםפקא להו בשלמא פלנא א( ירדב ליה דילמא חוששין לזרע האב אידך פלנא ליטא ליה אייתי ראיה )דלרבנן( דחוששין לו
האב ושקול  :אלא בצבי הגא על התיישר ,וילדה בו'  .כלומר בשלמא רבנן דמססקא לוע טאי חייב חייב בחצי מתנות אלא לר' אליעזר בכולהו מתנות נטי מחייב כלומר כיון דאין חוששין לזרע האג
אמר

א( נראה דלפני רביט היה הגי׳ בגמרא בשלמא פלגא יהיב ליה )וזהו דרשי׳ ו״ל כתב דנרסיק בשלמא פלנא לא ׳היב ליה ור״ל לאפוקי מני׳ רביט( והיינו מספיקא דשמא מוששין לזרע
מ ״ ממון המוטל בםפקויוולקין אבל אידך פלגא וכו׳  .ובזה יתיישב קושיתהתוס׳ בדה לימא .

האב צריך ליתן פלגא X

מסורת הע^״ס

עין מ ש פ ט
נר מצוד.
כ ן י בריה בפני עצמה היא  .אמתניתין דכסוי ה ד ם)לקמן פג (:קאי ו א מיי׳ פ״ט מהל’
בשה ו א פי׳ מקצת שה .וכדמפרש רב פפ א ואזיל  :הילכך לענין כסוי
ן ככורים הל׳ה ועיי!
ה ד ם פו׳  .כלומר הואיל ואוקימנא דלתרוייהו מ ספ ק א להו ובשה
דתנן ונוהג בכוי מפני שהוא ס פ ק ואין שוחעין אותו בי״ע ואס ננ׳מ סמג עשי! קמב
שחעו כו׳ ולא אכוי שנחלקו בו ר׳ אליעזר ורבנן קאי כדפירש בקונערס :מוש׳ע ירד סי׳ סא סעי'
ואפילו מקצת שה פליגי  :לענין פסוי ה ד ם  .דקתני אין שוחעין דמשמע
יח:
ו ל א הכריעו בו חכמים א ם מין ב המ ה או מין חי ה .וא״תולבדוק
ודאי חייב ב כ סי ספ ק פ עו ר ולענין מתנות דפליגי בה  :לא מ שפחה
בסימנין דקרניס וי״ל דאפשר דלא ז נ נ מיי׳ פי״ב מהל׳
לה אלא בצבי ה ב א על החיישה ופו׳■ תור ה אור
שר.יטה הל׳ יז
והא דקתני אין ס ח עין רבנן היא א[ ב שה ואפי׳ מקצת שה רבנן סכרי שה ואפי׳
היו כולין לברר בקרניו שפיר א ס סמג לאוין קמט טוש׳׳ע
איל הבר  ,יו״ד סי׳ טז סעי׳ ח :
חדודות וכרוכות יפה :
ומשום שמא חוששין וחייב נ כ סוי דאית מקצת שה ורבי אליעזר סבר שה ולא מקצת
שהוא
דברייתא
ות״ק
נחמן
רב
וסבר
להו צבי ואפי׳ מקצת צבי ושמא אין
ח ד מיי׳ פ׳׳א מהל׳
שה אמר רב פפא הלבך *לענין בסוי הדם
חוששין ופמור מן הכסוי דאפילו
ודאי חיה ושוחשיס אותו בי״ש ומכסין
מאכלות אסורות
מקצת צבי ליכא־דבתייש הבא על ’'ומתנות לא משבחת אלא בצבי הבא על
הלכה יג !
דמו ופליגי אמתניתין )לקמן דף פג(:
מספקא
התיישה דבין לרבנן ובין לר׳ אליעזר
הצבייה ליכאלאוקומה דתיתוקס כרבנן
אבל אין לומר דלדידהו בהמה הוה ט הומיי' שסהל׳ח :
דהא ודאי איכא מקצת צבי ולישחוע להו אי חוששין לזרע האב או לא וקא מיפלגי
דאס כן ת״ק היינו רשב״ג :
וליכסי לרבנן ולרבי אציפזר ודאי הוה
ב שה ואפילו מקצת שה לענין אותו ואת בנו
מינא דתאו הוא י וקסבר
רב אחא דתאו מין חיה
מצי לאוקמא בתייש הבא על הצבייה משכחת לה בין בתייש הבא על הצבייה
הוא כרבי יוסי דאמר בסמוך שור
שמא חוששין וליכא אלא מקצת צבי ובין בצבי הבא על התיי שה בתייש הבא על
הבר מין חיה דאי כרבנן דאמרי מין
ומקצת לית ליה ושמא אין חוששין
הצבייה "ולאיסורא דרבנן סברי דילמא
בהמה הוא א״כ כי הוי נמי מין תאו
וכוליה צבי הוא ובעי כסוי אבל ניחא
ליה לאוקמא כדרבנן ולענין מתנות חוששין לזרע האב שה ואפי׳ מקצת שה
הוי כשר לגבי מזבח :
נמי בצבי הבא על התיישה ולר״א אמרינן ואסור ורבי אליעזר סבר נהי נמי
ליה בהדי חיות ש״מ
פעור לגמרי דשמא חוששין וליכא אלא דת ש שין לזרע האב שה ואפילו מקצת שה
דחיה הוא  .נושמע
מקצת שה דאס ושה ואפי׳ מקצת שה לא אמרינן בצבי הבא על התיישר' .ולמלקות
דאי לאו דחשיב ליה בהדי חיות הוי
בהמה לכ״ע משום דנקרא שור וקשה
לית ליה וכיון דמספקא לן המוציא רבנן סברינד׳י נמי דחוששין לזרע האב שה
קצת דאיל הבר הוי חיה כדפי׳ לעיל
מחבירו עליו הראיה וא״ל אייתי ואפילו מקצת שה אמרינן ומלקינן ליה ורבי
אף על גב דנקרא איל :
ראיה דאין חוששין וכוליה שה הוא אליעזר סבר איסירא איכא מלקות ליכא
* ח ו ל י ל בחוץ שניהם כשרים  .ס״ד ]שייך כמשנה דלעיל עח[.
ושקול ולרבנן חייב מיהא בחצי נותנות איסירא איכא דלמא אין חוששין לזרע האב
ידמיפסל שני משוס לא תאכל
ממה נפשך דאי אין חוששין טלי ה
שה הוא ואי חוששין מקצת ש ות דאם והאי שה מעליא הוא מלקות ליכא דלמא
כל תועבה כדאמר בפר ק כל הבשר
מיהא איכא ורבנן אית להו שה ואפילו חוששין לזרע האב ושה ואפילו מקצת שה
)לקמן דף קמו: (.
לא אמרינן אמר רב יהירה *כוי בריה בפני
״ ה ר א ש ו ן חייב כרת ושניהם ]שייך כמשנה דלעיל עין[.
מקצת שה ושקיל פלגא דשיות ואידך
׳ סופגין את הארבעים.
פלגא אימא ליה אייתי ראיה דאין עצמה היא ולא הכריעו בה חכמים אם מין
דלא כר׳ ״יצחק אתיא דאמר בפ ר ק ]ע׳ מהרש׳א[
חוששין וכוליה שה הוא ושקול ובתייש בהמד .היא אם מין חיה היא רב נחמן אמר
אלו הן הלוקין )מכות דף כג (.חייבי
הבא על הצבייה ליכא לאוקומיה דא״כ כוי זה איל הבר כתנאי כוי זרו איל הבר וי״א
כריתות שלקו נפע רו מידי כריתתם
לרבנן נמי ליפער דנהי נמי דאפי׳ יזה הבא מן התייש ומן הצבייה *ר׳ יוסי אומר
ועוד הוה מצי למתני חולין וקדשים
בה
מקצת שה אמרינן מי לימא לן דאיכא בוי בריה בפני עצמד .היא ולא הכריעו
בחוץ ובפנים וכן קדשים וחולין
מקצת שה דלמא אין חוששין וכוליה
צבי הוא המוציא מחבירו עליו הראיה ; חכמים אם מין חיה אם מין בהמה,,רבן
וחולין וקדשים בפני ם ובחון וכן
לענין אוחו ואה בנו מ שפחה לה  .שמעון בן גמליאל אומר מין בהמה היא
קדשים וחולין ואי בכל הני דתני יש
לפלוגתייהו דלעיל בין בתייש כו׳  :ושל בית *רושאי היו מגדלין מהן עדרים
להני
תנא
דלא
למימר
איכא
חדוש
שיטה מקובצת
בחייש ה ב א על הצבייה ולאיסורא  .עררים אמר ר׳ זירא א״ר ספרא אמר רב
משום דליכא בהו שום חדוש ואי ליכא א[ בשה ואפילו מקצת
חדיש בכל הני דתני צ״ל תני ושייר  :שה  ,נ׳ב עי׳ תיש' לקטן
בעלמא קאמרי רבנן דנוהג ואסור המנונא ®הני עזי דבאלא כשרות לגבי מזבח
דף פה ע״א :
קדשים
לשוחעה לנקבה הבאה מן התייש סבר לה כי הא דאמר ר׳ יצחק ייעשר בהמות
והצבייה ע ס בני :משום שמא חוששין
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ת לין

זה

]ליןמן קלב[.

לדלסא

מדח שיב

הגהו ת ה ב״ ח
)א( נט׳ א״ל רג מנן
לרנ אשי אמימר :
]יומא עד :וש״נ[

]תוספתא בכורות סיב[

]גי׳ הערוך רשאי[

מנד .הבתוב ותו לא והני מדלא קחשיב להו בהדי חיות ש״מ דעז נינהו מתקיף
^ ^ _____ . . ^ .
ד 1א ‘ א,ן ^ ל ה רב אחא בר יעקב ואימא °איל וצבי פרט בלבד.מד .כלל פרט וכלל
הילכך נע שה כלל מוסף על הפרט איכא טובא אם כן כל הני פרטי למה לי מתקיף
ליכא ה,לכ ׳
שה ניכח
?זקצח שה
ואפילו מקצת
חוששין ואפילו
חוששין
הויא לה התראת ס פ ק ולא שמה לה רב אחא בריה דרב איקא ודלמא מינא דאקו נינהו אמר ליה רב אחא
התראה ואין מלקות בלא התרא ה בריה דרבא לרב אשי ואמרי לה רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי דלמא
ולר״א מותר לכתחלה דא״נ חוששין
מינא דתאו או מינא דזמר נינהו אמר ליה רב חנן לרב אשי אמימר שרי
ואיכא מקצת שה לית ליה מקצת שה :
בעא מיניה אבא בריהדרב מנימין ,בר חייא מרב הונא בר חייא הני
תרבייהו .
פנהדריןכה :כלאים פ״ח נהי נ מי דחוששין .אי כ א מ ק צ ת ש ה עזי דבאלא_ מהו לגבי מזבח א״ל עד באן לא פליגי רבי־ יוסי ורבנן אלא בשור
מ׳ו דאס  :ב רי ה בפני עצ מ ה  .ולא מכלאי הבר דתנן *ישור הבר מין בדומה הוא רבי יוסי אומר מין חיה דרבנן סברי
בהמה וחיה הוא בא דס״ל אין חיה
מדמתרגמינן תורבלא מינא דבהמד .הוא ור׳ יוסי סבר מדקא חשיב ליד .בד.די
מ ת ע ב ר ת מב ה מ ה ולא ב המ ה מחיה
וה״נ אמרינן בב״ק )ד ף עח (.ומיהו חיות מינא ד ת ה הוא אבל הני דברי הבל מינא דעז נינהו מתקיף לד .רב אחא
רב יהודה לאו אליבא דר׳ אליעזר בריר .דרב איקא ודלמאמינא דאקו נינהו אמרליהרבינא לרב אשי ודלמא מינא
ורבנן נקש מילתא דאינהו ודאי סבירא דתאו או מינא דזמר נינהו א״לרב)א(נחמן לרב אשי אמימרשרי תרבייההביצד
רבינו גרשום
אסר רב פפא דוילכן להו דמכלאי בהמה וחיה הוא בא והכי השוחט ובו׳זאמר רבי אושעיא בולה מתניתין דלא בר׳ שמעון ממאי מדקא תני
לענין כסוי הדם  .כוי נמי אמרינןנא[ בב״ק חון מרבי אליעזר קדשים בחוץ הראשון חייבברת ושניהם פסולים ושניהם סופגים את הארבעים
אין שוחטין אותו ביום
טוב ואם שחטו אין ומחלוקתו שהיו אומרים חיה מ ת ע ב ר ת מבדי שמעינן ליה לרבי שמעון דאמר *שחיטה שאינה ראויה לא שמד .שחיטה
טכסין את דמו דמפפקא מבהמה  :אי ל ה ב ר  .איל זכר הגדל
סמא
לתו ואזלינן לחוטרא

גליון ר׳ש״ם
’ידי
חודיה משום

]לקמן פא .פה :כתוכוס
לד .כ׳ק עא .קדושין נ[..

ביערים  :בי ה דושאי  .משפחת
נקראת על שם אביה  :עזי דב אלא .עזי הלבנון  .באלא יער :פ שרות לגבי מז ב ח  .דלאו חיות נינתו אלא בהמות  :ע שר ב ה מו ס מנ ה
הפ הוב  .להיחר אכילה שור שה כשבים ושה עזי ם איל וצבי ויחמור ואקו ודישון ותאו וזמר )דנריס יד( ואין לנו עו ד ב ה מ ה וחיה כשרה
ד.גד.ית מהר׳^
בעולם והשתא להנהו עזי דבאלאליכא לספוקי שמא מין חיה הוא שלא מזכריה כאן דהא תו ליכא ומדלא מנינהו להנך בהדי חיות ש״מ
לגדא
בכלל עז הן ועז בהמה הוא :מתקין* לה ר ב א ח א  .נהי נמי דאין עוד מין חיה שלא הוזכרה כאן אכתי מנא לך דמינא דעז הוא דלמא ]א[ רש״י דיה כרי׳
כפ״ע כו׳ וה׳נ »6־׳p
מינא דאקו נינהו ולא ידעינן מאי ניהו או תאו או זמר הנך דלא בקיאינן בהו ודלמא הני נינהו  :שרי ת ר ביי הו  .לאכילה דס״ל חיות נכ׳ק סח ע׳א וכככורוה
טנהו  :ת או מ ת רג מיגן חו ר ב א ל א .שור הלבטן  :אבל ה ני .דלא מנינ הו ב ה די חיות דברי הכל מין עז כינ הו :ר ״ ש .שמעינן ליה במתניתין
ז ע׳א בצ״ל ;
)צקמן דף פא־ (.שחיעה שאינה ל אד ה לא שמה שחיעה ולא מחייב עליה מ שוס אוחו ואת בגו דקתני ר׳ שמעון פוער כ שוחע שור הנסקל :
קמא

ולענין מתנות קאטיפלגי
בשת אפי' מקצת שה :
בתיש הבא על הצבייה
לאיסורא  .כלוטר כיון
דאמו צבייה איסורא
איכא טל ^ת ליכא):אלא
איסורא היכא( בצבי
התיישח
על
הבא
ולמלקות כלומר כיון
]דאטו[ תיישה מלקוח
נםיאיבאלרבנן:ושלבית
רישאי טרןם  :עתי
דבלא אותו יער ששמו בלא ! פשר בהמות מנד ,הכתוב שור שה כשבים ושה עזים איל וצבי ונו׳ עשרה ד.ן בין בהמות וחיות  :ואיכא טובא .בלומר ואיכא טיבא חיותנאיב בל הני פרטי למה לי  .כל הגי פרטי איל וצבי ויחמור
ונו׳ למה לי אלא מדמנה הגי פרטי ש׳ס דליכא חיות טהורות עוד  :אמיפר שרא חר  ^T'aכלומר דסבירא ליה דסק היד .הוא מדקא חשיב ליה בהדי חיות .כלומר דבתיב ותאו וזמר וטתרגםינן חורבלא  :שני סופג את הארבעים
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פ ר ק חמ״טי

תלק

מסורת ד.ש״ם

קסא סיקנול קטליה .דשחיטת קדשיס נ חיז שחיטה שאינה ראויה
היא ונהי דלענין שחוטי חוץ להתחייב כרת הויא שחיטה דגזירת
הכתוב היא אבל לכל מילי לאו שחיטה היא כדאמרינן  3פ׳ כסוי
הדם)צקמן דף סה (.דגמר מ ט ט ח טבח ו ה ק ו טון דלאו שחיטה היא
תור ה אור מותר לשחוט את בנה ולא מחוסר ז ק

ס ד ש י ם שחיטה שאינה ראויה היא  .וא״ת והא בפרק כסוי
הדם )לקמן דף פה (.מפרש טע מא דר״ש דיליך מטבוח
י
טבח והכן ופריך ולילך משחוטי חוץ ומשני דנין חולין מחולין ואין
דנק חולין מקדשים א״כ הכא דבקדשים נילך קדשים מקדשים וי״ל
כיק דעיקר אותו ואת ב ט בחולין
הוא דבאותו ואת ב ט שחיטה כתיבא
כתיבא דשור הפסיק הענין על כרחך קמא מיקטל קטליה שני מתקבל בפנים הן־א
ושני נמי ניחייב כרח  :חולין נ פני ם
שחיטה דכתיב ביה בשחיטה הראויה כרתנמי ליחייב תלין בפנים שניהם פסולין
כו״ קסא מיקמיל ק מליה .לאו דוקא
ליה
איירי משום דלפינן חולין מחולין  :והשני סופג את הארבעים מבדי שמעינן
דה״ה לבתרא  :ופסול  .משוס מחוסר
שאינה ראויה היא דכל
כמה כו׳  .פי׳ הקונטרס לרבי שמעון דאמר שחיטה שאינה ראויה
זמך-שחימס קד שים)ג( שחינוה שאינה
לא מיבעיא דלענין מלקות דלא בעי לא שמה שחיטה קמאמיקטלקטליה שני
ראויה היא דנ ל פ מ ה דלא וריק ד ם
למילקי משום שחיטת שני אם אותו אמאי סופג את הארבעים קדשים בפנים
כו״  .כלומר לא מיבעיא לענין מלקות
דלא בעי למילקי משום שחימת שני
ואח ב ט ט הג בקדשים דהשתא הוי הראשון כשר ופטור והשני סופג את הארבעי׳
דאי אית ליה אותו ואת בנו נוהג
מחוסר זמן ופסול אלא אפילו אי אין ופסול מבדי שמעינן ליה לרבי שמעון דאמר
בקדשים הויא ליה שחימת שני שאינה
אותו ואת ב ט ט הג בקדשים משוס שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה
ראויה דהא מחוסר זמן הוא ופסול
לשחיטת ראשון אינה ראויה דאינה שחיטת קדשים נטי שחיטה שאינה ראויה
אלא אפילו אותו ואת ב ט נמי לר״ש
מותרת בלא זריקה שני אמאי פסול
להשתא לא ס י מחוסר זמן ומאי ס פ ג היא )א( דכמה דלא זריק דם לא מישחרי
לא נהיגא בקדשים דהא שחיטת ראשון
נמי דקאמר ומ טע ם זה מחק ספרים בשר שני אמאי סופג את הארבעים ופסול
אינה ראויה דאינה מותרת בלא זריקה
לקמן ״שהיה כחוב בהן אין מלקות אלא שמע מינה דלא כרבי שמעון פשיטא
״ושני אמאי פסול להקרבה ומאי
לאותו ואת ב ט נוהג בקדשים משום דהכי איתא שחיטת קדשים איצטריכא ליה
סופג נמי דקאמר  :ולילקי נ סי .האי
שני דקדשיס בפנים  :משום לאו
התראת ספק דלמה לי ט ע ם להתראת םלקא דעתך אמינא שחיטת קדשים שחיטה
דשוחם ס חו סי וסן לגבוה .דאן( על
ספק תיפוק ליה משוס ללא הוה ראויה היא דהא אי נחר וזריק דם לא מישתרי
גב דלא אקרביה מיחייב אשחיטה מיד
ראויה משוס שהוא מחוסר זמן ואין בשר וכי שחט מישתרי בשר ושחיטה ראויה
נראה לכיון דאסר הכתוב אוחו
דגבי כל פסולים ילפינן בתמורה
ואת היא.קמ״ל ולילקי נמי משום לאו דמחוסר
ב ט בקלשיס מוי״ו מוסיך על ענין
)לףו(:עובר משוס חמשה שמות משוס
ראשון )לעיל דף עח (.הרי גזירת זמן דתניא מנין לכל הפסולין שבשור ושבשה
בל תקדישו ומשוס בל תשחטו
שהוא בלא ירצה ת׳ל °ושר ושה שרועי!* ומשוס נ ל ' ס ז י מ ומש 1ס נ צ ח ק ־ ד מ
הכתוב ללילקי אע״ג דלאו שחיטה
ראויה היא להר מחוסר זמן כיון וקלוט וגו׳ לימד על הפסולין שבשור כולו ומשוס בל תקטירו מקצתו :
נתקו
לליכא פסול אחרינא כמו שחוטי חוץ ושבשה שהוא בלא ירצה כי קא חשיב
לחייב אפילו לרבי שמעון אך על גב לאוי ראותו ואת בנו לאוי נוכראי לא קא חשיב ולא והא קדשים
ללשאר מילי חשיבא שחיטה שאינה ב ת ץ דלאוי נוכראי נינ ת וקא חשיב דקתני קדשים בחוץ הראשון חייב
ראויה ועוד לבהדיא תנן בפרק
בתראט כרת ושניהם סופגין את הארבעים בשלמא שני משום לאו ראותו ואת
לזבחים )דף קינ (:אותו ואח ב
קלשיס ומחוסר זמן רבי שמעון אומר בנו אלא ראשון אמאי סופג לאו משום לאו ד ש ת טי ת ץ כ ל היכאדליכא
הרי הן בלא תעשה משוס דחשיבא לאו ד או ת ואת בנו חשיב לאוי נוכראי וכל היכא דאיכא לאו ד או ת
שחיטה ״ועובר בל>^ ללא תשחטו ואת בנו לא חשיב לאוי נוכראי *רביזיראאמרחנח למתסר זמן ד הכ ת ב
נתקו
לכך נראה ללא מוכח הכא אלא מן
הראשון דשחיטת קדשיס אינה ראויה היא והרי כאילו מ ק ט ל קטליה לקמא והשני כשר גמור הוא ולא מצי למיפרך לרבי אושעיא ואפילו
לרב המנונא דבסמוך מפרק בתרא דזבחיס דמשמע דלר״ש אותו ואת בנו ט הג בקדשיס דאיכא לאוקומי כשהראשון מ ה חולין ושני קדשיס
דהוי שחיטת ראשון שחיטה ראויה = )^( ל כ מ ה דלאזריק ד ס לא מישתרי בשר  .ואפילו שחט שני אחר שנזרק דס הראשון חשיב שחיטה
ראשונה אינה ראויה כיון דבשעת שחיטה אכתי לא היתה ראויי! ואע״ג דלרבי שמעון כל העומד ליזרק כזרוק דמי הייט דווקא לאחר
שנתקבל בכוס כדאמר בפ״ק דפסחיס )דף יג (:ועוד כיון דעל ידי שחיטה גרידא לא משתרי בשר אלא משוס דכזרוק דמי לא חשיבא
שחיטה ראויה ואס תאמר דבמרובה)ב״ק עו (.משמע דשחיטת קדשיס הויא שחיטה ראויה אפילו נשפך הדם דפריך אמתניתין דמחייב רבי
שמעון ארבעה וחמשה בקדשים שחייב באחריותן שחיטה שאינה ראויה היא ומוקי רב דימי בשוחט תמימים לשס בעלים בפניס דהא
חזרה קרן לבעלים כשנשפך הדם ופריך וכי שחיטה מתרח זריקה מתרת ומשני כל העומד ליזרק כזרוק דמי ולכך הויא שחיטה ראויה
ורבי אושעיא גופיה אית ליה בפרק המנחות והנסכים)מנחות קב (.דלרבי שמעון כל העומד ליזרק כזרוק דמי גבי ט ת ר וי״ל דדוקא להחשיב
ט ת ר או כ ל שאתה יכול להאכילו לאחרים אית ליה לרבי אושעיא דכזרוק דמיאבללשוייה שחיטה ראויה משוס דכזרוק דמי ליתליה וההיא
דמרובה הוה משני רבי אושעיא כר״ל בשוחט בעלי מומין בחוץ ומשום דכל העומד לפדות כפדוי דמי ואע״ג דלית ליה כל העומד ליזרק
כזרוק דמי היינו משוס דזריקה תלויה בשחיטה ושחיטה צריכה לזריקה אבל פדייה אינה תלוייה בשחיטה דאך קודם שחיטה יכול לפדותה
ובמסקנא דהכא הויא נמי שחיטת קדשים )ד( שחיטה ראויה משום דכזרוק דמי כמו במרובה)ב״ק ער (.דמסיק דאותו ואת ב ט ט הג בקדשים
אלא דליכא מלקות משוס דהתראת ספק הי א) ה( שמא לא יזרוק הדס ואז הוי שחיטה שאינה ראויה ואע״ג דבמרובה אמרינן דשחיטה ראויה
היא אפילו נשפך הדם דכל העומד ליזרק כזרוק דמי הכא ד מ חוסרז מן הוא ואינו ראוי לזרוק דאסור לזרוק לא הוי כזרוק והכי אמרינן
בהמביא אשם תלוי)כריתות כד (:אימור דאמר רבי שמעון כזרוק דמי במידי דעומד לזרוק ובפרק המנחות והנסכיס)מנחות דף קב (:בשלמא פר ה
מצוה לפדותה פירוש בשמצא נאה הימנה ולכך כפדוי דמי אלא מנ חו ת)ו( מצוה לפדותם ואס תאמר אמאי לא פריך לרבי אושעיא כדפריך
לקמן לרב ה מטנא זי״ל דרבי אושעיא לא אמר אלא דמתניתין דקדשיס בפגים לא אתיא כרבי שמעון והש״ס הוא דקאמר שגי אמאי סופג
ופסול אבל לרבי אושעיא אפשר דלא דייק אלא מסופג את הארבעים לחוד אמאי סופג והא .התראת ספק היא כמו שישאר במסקנא לכך
לא פריך אלא לרבהמנונא דאמר בהדיא דאין אותו ואת בנו ט הג בקדשים משוסדשחיטת קדשים הוי שחיטה שאינה ראויה ור״ת לא גריס
הכא ופסול אלא אמ איסופג ותו לא ומכח התראת ספק מדקדק כמו שהוא לפי המסקנא ואם תאמרולימא דסופג ארבעים לאו משוס
לאו דלא תשחטו אותו ואת בנו אלא משוס לאו דמחוסר זמן דלא תעשון דאמר בפרק בתרא דזבחיס )דף קיד (:דלקי לרני שמעון וי״ל
דלא חשיב בכל מתניתין דקתני והשני סופג הארבעים אלא לאו דאותו ואת בנו :
. .
ל ל י ל מ י נמי משום מחוסר זמן  .תימה היכי לילקי הא הוי לאו שבכללות שאין לוקין עליו כי ההיא דלא יאכל כי קדש ה ס דדרשינן מיניה
י כל שבקדש פסול בא הכתוב ליתן לא העשה על אכילתו וקרי ליה בפרק כל שעה )פסחים דף כי (.לאו שבכללות :
ה נ ח למחוסר זמן שהכתוב נתקו לעשה  .פירש בקונטרס דלא דמי לעשה דשלוח דהר מעיקרא אבל האי עשה על כרחך אחר
הלאו הוא דהלאו הוי תוך שבעה והעשה אחר כך משמע שרוצה לפרש • כמו שאר ניתק לעשה שבש״ס ותימה דלא דמי
לטתר וגזלה דהתם אחר שעבר הלאו בא העשה לתקן מה שעבר אבל כי ההיא דהכא לא מצינו ומיהו מצינו לעשה כה״ג בפרק אמר
להם הממונה )יומא לו (:דא׳׳ר ירמיה בלאו דנבלה קמיפלגי אי הוה ניתק לעשה במאי דאמר קרא לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה אבל
אינה ראיה חדא דאביי פליג עליה ואמר דלכולי עלמא לאו מעליא הוא ואפילו לרבי ירמיה דאיכא מאן דקרי ליה ניתק לעשה היינו
התם דנכתב לעשה מיד אחר הלאו אבל עשה דמיום השמיני אינו נכתב מיד אחר הלאו דלא ירצה ונראה לפרש הנח למחוסר זמן
להכתוב נתקו מלאוי דלא ירצה ולא הוי בכלל שאר פסולים דהוו בלאו דלא ירצה אלא נתקו לעשה ולית ביה אלא עשה דמיום
השמיני

שחיטה

] e\iסא[.

עי׳ רש׳א מה פהניח
נצ׳ע על חוהפותועי׳ ת׳ח

הגהות הב״ח
)א( נם׳ שאינה ראויה
היא דכל כמה דלא :
)נ(רשיי ד׳ה שחיטה
קדשים נמי שחיטה :
)ג( תוש׳ ד״ה דכל כמה
דלא וכו׳ והא חורה קרן :
)ד( בא״ד שחיטת קדשים
שחיטה ראויה נ' נ פי׳
שחיט־הראשונ׳):ה(בא׳'ד
שמא לא יזרוק הדם > y
פי׳ שמא לא יזרוק דם
של שניה ) :ו( בא׳ד
אלא מנהות אין מלוה :

]5״ג שד[

]זנחים ר,יד[:

רביגו גרשום
נו׳ בלומר אפאי סופג
את הארבעים ותו לא
כרת נטי ליחייב דאינו
חשוב אותו ואת »ו
רקמא מקפל קטליה
ולא חשוב שוחט ושני
אם היה שוחטו בפנים
היה מקובל וקדשים
גמורים שחט בחוק וברת
נם־ ליחייב ותו חולין
בפנים שניהם פסולי!
סופג את
והשני
הארבעים והא ראשון
לא חשוב שחיטה תדע
דבטח דלא טיודריק
דם לא טישתרי בשר
בלומר ביו! דבשביל
שחיטה לא טישתרי
בשר שחיטה שאינה
ראויה היא  :א( קם״ל
ושחיטה
כלומר
ראויה היא אפי' לר׳
שטעון קם־ל דאינה
שחיטה ראויה  :ולילקי
נטי משום לאו דטחוסר
ומן כו׳ כלומר קרשים
בפנים דאמרי׳ השני
סופג את הארבעים
ופםול כלומר דסופג
את הארבעים משום
לאו ראותו ואת בנו .
ולילקי נטי משום לאו
דטחוסר ומן ר%א ,
א( נראה דצ’ל ופסיעה
ראויה היא כלומר אפי׳
קמ׳ל דאינה
לי״ש
שמיעה ראויה

מסורת הש״ם

אותו ואת בנו

פרק חמישי

תלין

פא

גהקו לעשה .דמשמע בחוך זמט כלא ירצה כדמרבינן )תמורה דף ז :השמיני ירצה ולית לן למימר דאתא קרא דירצה שיש בו גם עשה עם
ע״ש( מולנדר לא ירצה אלא מיחו לאחר זמט וירצה דעל כרחך עשה הלאו דכל היכא דאיכא למידרש לא מוקמינן ליה בלאוי יהירי ואיה
זה לאו מעיקרא משמע כי ההיא ישלוח הקן דאמרינן )לקמן דף קמא (.לן לאוקומי הלאו בשאר פסולין והוי האי ניתק לעשה ט ההוא
מעיקרא משמע שלח האם ולא חקחנה ולא הוי לאו מי ת ק לעשה דפסחים דפרק אלו דברים )דף סז (.דאמרינן מצורע שנכנס
ולוקק עליו אבל כאן הלאו קודם תורה אור
לפנים ממחיצהו פעור שנאמר בדד
ישב הכהוב נתקו לעשה פי׳ נהקו
לעשה שהלאו בתוך זמט והעשה לאיזרי’ קי אנ ת  pל ע ש ד  ,מאיטעמא דאמר קרא °מיום
משאר ממאיס דהוו בלא יעמאו
׳ השמיני והלאה ירצה יימיום השמיני אין
'm
מחניהס להעמיד אעשה דבדד ישב
עשה
עשה
בכלל
הבא
*לאו
לא
מעי־דא
־
י
”
' “ ״ ’ י“
וכן הסולץ ליבמהו דהוי בלא יבנה ו ^
•דרבי
אפטורי^
לבדרבי
ליה
מיבעיא
והא
,
‘
,,ן
נ״״•־•־•[
להוציאו מכרה דאשח אח וכן הבערה
משוס בל הקרש פ » ל י ס  :ש  . ,ג 61־־אפטוריע רמי כתיב °והיה שבעת יסיט
ללאו יצחה לר׳ יוסי והשחא ניחא
תעשה  .דשחוטיחון ואע״ם שאינו תחת אמו הא לילה חזי וכתיב מיום השמיני
סוניא רפי פרח חטאה)זנחים ד׳ קיג(:
דקאמר רבי שמעון אוחו ואח בנו
בכרת דלאו מתקבל בפנים הוא מ״מ והלאה ירצה מיום השמיני והלאה אין לילה
ומחוסר זמן בלא תעשה ומפרש
בלא תעשה הוא הואיל ורצוי לאחי לא הא כיצד לילה לקדושה יום להרצאה
בגמרא* טעמא מקרא דלא חעשון
לץית זמן ולאו דידיה מ פ ^ ב פ ר ק בחרא שיייי־כתיב קדא אחדינא *°כן תעשה לשודד
ז ^ כז
ככל וגו׳ איש כל הישר בעיניו אמר
” לצאנך אמד דב המנונא אומד היה דבי
וביום לזשיייס )י ו קיל (.מלא חעשח
יהיי .עם
השמיני תתנו לי ונ 1אשר אנחט עושים וגו׳  :קמא מקטל
)ד( להן משה כשתבאו לא״י ותקריבו
איהאנילקוםרמזתרמ״ג[ קטלה  .לר׳ שמעון דהא שחיטה שמעון אין אותו ואת בנו נוהג בקדשים
חובות לא תקריבו מכל הישר דרך
שאינה ראויה היא :ואמר רבא גרסינן :מאי טעמא כיון דאמר דבי שמעון *שחיטה
ישרוח וגלגל לגבי שילה מחוסר זמן
ל ר » • 1דאמרי שחיטה שאינה ראויה שאינה דאויה לא שמה שחיטה שחיטת
הוא ואמר רחמנא לא תעשון ופריך
שמה שחיטה  :שגי פסול ופטור  .קדשים נמי שחיטה שאינה דאויה היא מתיב
אי ה ט מילקי נמי לילקי אלמה א״ר
זירא הכתוב נתקו לעשה פי׳ טון
מכרת דלא מתקבל בפנים הוא:לרבי דבא אותו ואת בנו קדשים בחוץ ד׳ שמעון
דאמרינן דאיכא בהדיא לאו במחוסר
שמעון שניהם עגושין כרת .קמא אומד שני בלא תעשה *שהיה דבי שמעון
זמן א״כ לילקי עליה דליכא למימר
מקמל קטליה ושני מתקבל בפנים אומר כל הראוי לבא לאחר זמן הדי הוא
הוא ולעני; שחוטי חוץ אן £על גב
מ תקו לעשה התם כי הכא דאתא
אומרים
אהך בלא תעשה ואין בו כרת וחכמים
דאינה ראויה מיתייבדאפילו
לגלות אעשה דלא ירצה לא קאי
שחיטה חייביה רחמנא  :אחד בחוץ  .כל שאין בו כרת אינו בלא תעשה וקשיא לן
אמחוסר זמן אלא אשאר פסולין
תחלה ואח״כ אחד בפנים  :שני פסול קדשים בחוץ שני בלא תעשה )א( קמא
דטון דכתב ביה לאו בפני עצמו לא
ופטור .מכרת ובלאו דאוחו ואת בנו מיקטל קטל שני מקבל בפנים הוא כרת
שייך למימר הכי אבל לפי׳ הקונטרס
כי היכי דלא ירצה הוי ניתק לעשה
לא מיירי התם דג 3י שחוטי חוץ קאי נמי ליחייב ואמר רבא ואמרי לה כדי חםורי
ה״נ לא תעשון ואס כן מאי פריך
והא פטור לא איצטריך אלא איידי מיחםרא והבי קתני קדשים שניהם בחוץ
והר׳׳ר שמואל מוורדו״ן היה אומר
דשני ראשון חייב תנא שני פטור  :לר׳ לרבנן ראשון ענוש כרת שני פסול ופטור
דהכי פירושו טון דאית ביה נמי לאו
שמעון שני כשר  .דקמא מיקטל )נ( מלאו דשחוטי חוץ לרבי שמעון שניהם
קטליה ושני לאו מחוםר זמן הוא כל
דלא תעשון לילקי דלאאתיחד עשה
הנך פטורי דלכא משחוטי חוץ קאמר ענושים כרת אחד בחוץ ואחד בפנים לרבנן
ומנתק הכי תרי לאוי כדאמר במסכת
ולא איירי בלאו דאושו ואש בנו כלל  :ראשון ענוש כרת שני פסול ופטור לרבי
תמורה )דף ו (:דלא אתי עשה דוהיה
שני פסול ו פ טו ר .דלאו מתקבל שמעון שני כשר אחד בפנים ואחד בחוץ
הוא ותמורתו יהיה קדש ועקר תרי
בפנים הוא ; שני בלא תעשה  .ולא לרבנן ראשון כשר ופטור שני פסול ופטור
לאוי דלא יחליפנו ולא ימיר אותו
וא״א לומר כן דהיינו דוקא ®היכא דשני
בכרת דלאו מתקבל בפנים הוא דהא לרבי שמעון שני בלא תעשה ואי םלקא
לאויןסמוכין זה לזהא[חדעדאמר
קמא שחיטה ראויה הואי  :החראח דעתך אין אותו ואת בנו נוהג בקדשים שני
בפרק אלו הן הלוקין )מכות דף יד(:
ספק  .דלמא לא אתי לידי זריקה אמאי בלא תעשה ותו לא כרת נמי ליחייב
והויא ליה שחיטה שאינה
דלא תעשה שקדמו עשה לוקין עליו
■■‘Ptor.s
ראויה אלא אמר רבא הכי קא אמר רב המנונא
ומייתי מוישלחו מן המחנה ונו׳ ולא
הלכך לר׳ שמעון איסורא איכא
בקדשים)ג(
נוהג
בנו
ואת
אותו
מלקות
אין
רבינו גרשום מלקות ליכא ומ״מ לאו מתקבל בפנים
יטמאו את מחניהס ותנא אלו הן הלוקין
הא כיצד לילה לקדושת הוא שהראשון שנשחט ונזרק הדם כיון דכמה דלא זריק דם לא מישתרי
טמא הבא למקדש ומה ראיה היא
כו'.כלומ׳דיבול להקדישו
קדא כבר קודם שחיטתו של שני שחיטה בשר מעידנא דקא שחיט הואי התראת
דלמא התם משום דאיכא תרי לאוי
בליל שהיני :כתיב
אחדינא וביום השמיני ראויה הוה כך שמעתי וקשיא לי מאי ספק *והתראת ספק לא שמה התראה
לא יטמאו ונו׳ ואיכא נמי לאו דואל
תתנו לי .כלומד הכתוב
המקדש לא תבא ועוד דאמרינן
נתקו לעשה לםי' אינו התראת םפק דקאמר הא ודאי שחיטת ואזדא רבא לטעמיה דאמר רבא היא חולין
בההוא פירקא דלא לקי אלאו דלא
לוקה על אותו לאו :
נמי שני איכה ראויה דכיון דאיסור אותו ובנה שלמים שחט חולין ואח״ב שחט
שחיטה קדשים
תגזול משוס דניתק לעשה דוהשיב
שחיטת שאינה דאויה ואת בט טהג בקדשים הוה ליה שני שלמים פטור שלמים ואח״ב חולין חייב ואמר
את הגזלה אשר נזל דאיכא נמי לאו
הי א .כלומד כדאמדי' מחוסר זמן ואין שחיטתו ראויה
ואין רבא היא חולין ובנה עולה לא מיבעיא
דלא תעשוק דאמר רבא בם׳ המקבל
לעיל דכמהדלאמיזדדיק כאן התראה כלל ונראה בעיני דלא
י ם לא מישתדי בשד :
דפטור
עולה
שהט
ואח״ב
חולין
שחט
)ב״מ קיא (.היינו עשק היינו גזל ולמה
ר' שמעון אומר שני גרסינן ליה להאי מ״ט אלא אין מלקות
אלא
ולא
בלא תעשה .כי^מד
כתביה בשני שמות לעטר עליו בשני
אוחו ואת בנו טהג בקדשים וחו לא
■זבחו עוד אה זבחיהם
אבלאץ בוכד הדמ חוהר מידי וטעמא משוס דאין שחיטת ■השני ראויה מטון שנשחט ראשון לאוין אלא ודאי דוקא היכא דשני לאוין סמוכין =[ קאמר דלא עקר להו
חד עשה ועוד נראה הא דלא עקר תרי לאוי היינו כי ההוא
 prהוא דאותו ואת ונזרק דמו הויא לה שחיטת הראשון ראויה דלית לן הא דלעיל
כנו הוא  :הכי נדהי‘
הוא דר׳ אושעיא ודשני אינה ראויה דהויא ליה מחוסר זמן ואין דמו דתמורה דלא הוי ניתוק גמור דאין שם מעשה לחקן הלאו דוהיה
שני מתקבל בפנים
יכדת נטי ליחייב :ואימד נזרק ופי׳ משובש הוא מאדסחריך ומפולח.ל:ואזדא רבא לטעמיה .קדש לאו עשייה הוא דמאליו קדוש דאס היה אומר הכתוב ואם ימיר
יבא ואמדי לה כדי
כלומד לדבנן דאשון דאמר שחיטת אותו ואת בט התראת ספק הוא  :ואח״ה שחט יקריב אז הוי ניתוק ובלאו הכי קשה שם הסוגיא וצ״ל שם דכולהו
ענוש כדת ופסול שני שלמים  .ט ביום  :פטור  .דהחראת ספק הוא ואליבא דר' שמעון דמייתי התם לא הוי ניתוק גמור ואין להאריך כאן  Q p :להרצאה .
פסול ופטור כלומד נקט מילתיה  :שלמים  .בפנים ןאח״כ חולין בחוץ  :חייב  .דהתראת וא״ת מביום צוותו נפקא)מגילה דף כ (:ביום ולא בלילה וי״ל דמההוא
פסול דאותו ואת בנו
הוא דרבנן סברי שחיטה ודאי היא שכבר נזרק דמו של ראשון והשני אינו מחוסר זריקה  :קרא לא הוהפסלינן לילה שאחר שבעה אלא כמו שאר לילות ואם
שאינה ־ ראויה שטה
עלה לא ירד להכי צריך קרא דהכא דהוי מחוסר זמן ואם עלה
שהיטה ולא אטרינן
דקמא טיקטל קטליה ירד ותימה דר״ש הוא דאית ליה ) ה ( בהמזבח מקדש )זבחים פד (.וא רבי אפטוריקי כר״ש מאי פריך מיניה דסוניא דהכא דפריך ולילקי
ואין חשוב אותו ואת נמי משוס מחוסר זמן לא פריך אלא לרבנן דלר׳ שמעון הכי נמי דלקי כדאמר בם׳’ בחרא דזבחים ) ד ף קיל (:ושמא ר׳ זירא דהכא סבר ליה
בנונלר' שמעון שני) הן(
]נסי[ ענוש נ ד ת דהוא ברב נחמן בר יצחק דאמר התם דלר׳ שמעון נמי לא לקי ועוד י״ל דנפקא מיניה הא דפסול משום מחוסר זמן דפסול אך בבמה
לאו בת אכילה היא  .חימה א״כ היכי משכחת לר״ש
הב׳שחיטר ,שאינה ראויה אבל פסול לילה ליכא בבמה לשמואל בשילהי זבחים )דף קב : *(.״(
לאו שטה שחיטה ואינו
בנו טומאה בעולה ובאימוריס דהוי אוכל שאי אחה יכול להאכילו לאחרים כיון דאטלת מזבח לא שמה אכילה וכ״ת דחיבה הקדש משויא
חשוב אותו ואת
דאמר־נן קמא טיקטל ליה אובל אס כן למה ליה לר״ש גבי פרה טעמא דהואיל והיתה לה שעת הכושר תיפוק ליה דחיבת הקדש משויא ליה אוכלא דע״כ
מתקבל
קטליה ושני
מהניא ביה חיבת הקודש כדאמר בהמנחות והנסכים )מנחות קב (:אצא ודאי לא מהני ביה חיבת הקדש אלא לענין דאך על גב
בפנים הוא .אחד בחוץ
ואחד בפנים בו' כלומר דכשרוך דמי משויא ליה אוכל אבל לא מהני לעשות אוכל האסור כמותר ויש לומר דלענין טומאה מודה דאכילת מזבח שמה
קדשים )אחד בחוץ
אכ^ה אבל לענין שחיטה ראויה לא הויא שחיטה ראויה אלא הראויה לאדם דומיא )בראשית מג( דטבוח טבח והכן :
ואחד בפנ־ם( ]שניחם
כיון
*( שייך לע״ב
בחוץ[ לרבנן דאמרי

אצא

עולה

עין משפט
נר טצוה
יא א מ"׳ ס'נ מהל'
איסורי מזנח הל״ח :

]שסקיד[.

]לפיל ס .וס׳נ[

זנחים קיג ־ .מעילה יב.
]ונזכר עוד נהמורה יפז[

הגהו ת הב״ח
)א( נם' שני נלא הע:ס
ותו לא קמא מיקעל קטל
שני מתקנל נפנים הוא .
)נ( שם קדשים שניהם
נתון וכו' פסול ופטור
לר׳ שמעון כצי ל והינות
מלאו דבחוטי יזיז נממק:
)נ( שם אמר רנ המנונא
וכו׳ כקדשים מאיטעמא
כיון דכל כמהדלאזריק
דם ) :ד( תום' ד״ה
)נעמוד הקודם( הנח
וכו׳ אמר להז משה
לישראל כשהנואו לא׳י
והקרינו ישרות הקרינו
חונות לא הקרינו ונלגל
לנכי שילה מחיסר זמן
הוא כצ׳ל והינות מכל
הישר דרך ישרות נמחק ;
)ה( ד״ה יום וכו' n w
ליה הכי נהמזנח מקדש :

]לקמן סג :ישיג[

גליון הש״ס
תום׳ ד׳ה )בעמוד
הקודם( הנח נו׳ היכר(
דשני לאוין סמוטן .
הוא תמוה דהא לא
תעשוק ולא הגזול סמוכים
הם  .וכן הקשה כספר
לויתחןעל ההורה פ׳
קדושים ובשער המלך
הלכות ממן ומצה :

הגהות מהר״ב
רנשבורג
א[ תד׳ה )נעמוד
הקודם( הנח ונו' דשני
לאוין סמוכין זה לזה אצל
העשה כצ׳ל וכן הוא
כלשון החום' נוכחים קי׳ד
ע״כ  :ב[ בא׳ד דשני
לאוין סמוכין לעשה
קאמר כצ׳ל:
]עי׳ שם רש׳י ד ה ה״ג
ועיין חום' זנחים יג.
ד ה יום וכו׳[

לר' שמעו; שני ענוש כרת  .כלומר דסבירא ליה שחיטה שאינה ראויה לאו שמה שחיטה
שחיטה שאינה דאויה שטה שהיטד .שני פשול משום אותו ואת בנו ופטור סברת דלא הוה מתקבל בפנים דסחוסר זמן דוא
וקמא מיקטל קטליה ושב• א>נו חשוב איתו ואת כנו לפיכך ענוש כרת משום שוחט חוץ • אחד בחוץ ואחד בפנים לרבנן ראשון ענוש בי ת כי' .כלומר ענוש כרת טשום שוחט חוץ ופסול דלא שחטו בעזרה  :שני פשיל ופטור.כלומר
פסול משום אותו ואת בנו ופטור ששחטו בפנים לר' שמעו; שני כשר וכו׳ כלומר שני כשר דאטרי׳ קטא מיקטל קטליה ואין חשוב א.ותו ואת בנו  .אחד בפנים ואחר בחוץ כו׳ שני פסול משום אוחו ואת בנו ופטור מכרת דלא וצת
מתקבל בפנים ואי; חשוב קדשים נמוריפזלד׳ שטעון שני בלא תעשה ואינו חייב כרת :א־ן מלקות אותו ואת בנו נוהג בקדשים אבל אותו ואת בנו נוהג לפיכך אינו חייב ]מלקות[ )או אינו חייב(אלא ]עובר[בלא תעש־ :והאי כי קא
שחיט הוי התראת םפק.כשםר כששוחט)היזדק(יד,יזד,ר[שלא תזרק הרם שלא תתחייב באותו ואת בנו לפי שפפק הוא כששיחט אם י־נזפך הרם והתראת ספק לאו שמת התראה:ואזדא רבא לטעמיה .כלומר רבא דאומר הר.ראת ספק
לאו שטה התראת אורא לטעמיה דאטר רכא ]היא[ הולץ ואח׳כ שלמים פטור שחיטת קדשים לאו שמה שחיטה ער שיזרוק הדם ובעידנא רקא שחים הוי התראת ספק שאין אנו יודעין  dmישפך הדם אם לאו שלטים ואח׳ב חולין
חייב

