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אותו ו א ת בנו

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

עי] משפט
נד מצוד•
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פ ר ק חמי שי

מםודת הש׳׳ס

תלין

אלא אפילו שחט עולה .ונזרק דמ ה ואחר כך שחט חולין פ עו ר ל ר ט
שמעון:בשחי אכילוה הכחוב מדבר .לענין פגול שאם שחט ע ״ מ
לאכול חוץ לזמנו או על מנ ס להקטיר חוץ לזמנו פגול :
השוחט פרה חטאה .פר ה אדומה דלאו לאכילה הי א :ושור הנסקל.
תו ר ה או ר לאחר שע מ ר דיט דקיימא לן דאסור

י ב א פיי' פי׳ג מהל' ב י ן י ן ד[ דאילו אחרו ביה פ מו ר ס ׳  .פי מ ה מנ לן הא בשלמא חייבי
׳ מיתות שוגגין וממון נפקא לן )כתובות דף לה (.מדתני דבי
^ T
חזקיה דלא חילקת בין שוגג בין מזיד לפותרו ממון אלא מלקות
יג ב מיי' שם סמג
שם מוש״ס  r rסי' מנליה וכ״ת דילין! מממון ט היכי דלא חילקת בממון הכי נמי
נתסגניףמ:
במלקות א ס כן מאי קאמר בסמוך
בהנא ה אפילו שחטו בקדושין ) ד ף מ(:
אי אשמועינן בהא בהא קאמר ר״ל אלא אפילו שחט עולה וארד כך שחט חולין
י ד ג מיי' שם ה)״ו :
דפתור פי׳ בקונתרס גבי מלקות אבל
פטור שחיטה קמייתא לאו שחיטה בת אב^,ךן ובפסחים ) ד ף כב : (:ועגלה טרופה .
טו ד ה מיי' ס״ג מ«צ׳
גניכה הל״א סמג גבי ממון אימא דחייב והא במלקות היא ורבי יעקב אמו־ רבי יוחנן א^יל^
עשין ע)מוש״עמו״מסי' לא ידעיכן דפמור אלא מממון ועוד
°יאם דש^השאיןהיאויהה׳אימשג־לה
תכ סעין ג(  :קשה לפי׳ הקונע רס דקאמר ואי שטה אני^ ,-מאיטעטא י א נ י
]זגחים יג.כי« סנסוס
איתמר בהא בהא קאמר רבי יוחנן האכל יאכל מבשר זבח שלמיו *בשתי
בידו• שצא מ ד ע ת  :והגוחר והמעקר .יז•[
משמע דלריש לקיש לא מצי למיעבד אכילות הכתוב מדבר אחדאכילת אדם ואחד
סימנין מ ד ע ת פעור ואפילו לרבנן דהא
ליכא שחיעה כלל ולא דמיא לשחיעה
השוחט ונמצא טרפה
צריכותא הא איכא למעבד צריכותא אכילת מזבח ג
דלעיל כלל ד ה ת ם שחיעה מעלייתא ]כדתותכה[.
איפכא דהוה אמינא דוקא מממון פתור
השוחט לעבודה זרה *והשוחט פרת
איכא ודבר אחר גו רס לה ליפסל :
שיטה מקובצת משום דחד בגופיה וחד בממוניה לא
חט  a sושור הנסקל ועגלה ערופה רבי שמעון
א[ ופרת חטאת שחיטה
נ ם ׳ לא שנו .דשוחע לעבודה
שאינה ראויה חיא  .עבדינן אבל במלקות אימא דמודה פוטר וחכמים “ מחייבין ^השוחט ונתנבלה
זרה חייב משום אותו ואת בנו
נ״ב גיא פרת חטאת דחייב דמיתה אריכתא היא
כדקעביד בידו והנוחר והמערך פטור משום אותו ואת
לרבנן  :אלא ששחע ראשון לעבודה
שחיטה ראויה היא לה באלו נערות )כתובות דף לז(:
דתניא :כ[ או חייבי
אמר רבי שמעון בן לקיש ילא שנו
ודבר לרבי מאיר דאית ליה תרי קראי למיתה בנו*.
זרה  .וחזר ושחט את השני לשלחנו
מלקיות שונגין
אחר אתרווייהו קאטר וממון ומיתה ומלקות אלא משום דגבי אלא ששחט ראשון לעבודה זרה ושני
לאכול דדיינינן ליה ברישא אהתראה
חייבי מיתות  :ג[
רלא מזיד איכא קראי דלא עבדינן תרתי לשלחנו אבל ראשון לשלחנו ושני לעבודה
דשני דאותו ואת בנו ומלקינן ליה
רטיא תורת מלקות
מיתת
בעבירה שיש
והדר דינינן אהתראה דשחיעה
בה דכי לא בגופיה ולא בממוניה צריך זרה פטור רקם ליה בדרבה מיניה אמר
בלל  :ד[ כיון
קמייתא לעבודה זרה וקכילינן ליה
ונראה
אחרינא
צריכותא
ם
ה
ב
לעשות
ליה רבי יו תן *זו אפילו תינוקות של בית
אתרו ביה פטור כי'
]כרכות ה.וש״נ[
תימה  :ה[ א(
אי נמי בשני בני אד ם אבל שני לעבודה
ובטרובה :לפרש אי איתמר בההיא דאלו נערו ת רבן יודעין אותה אלא פעמים שאפילו שחט
מפורש וכ-ון דחשיבא
בתרייתא
שחיטה
זרה דבהך
א( נראה דכוונהו דפ מר ריש לקיש בחייבי מיתות שוגגין
ראשון לשלחנו ושני לעבודה זרה חייב
דמיחייב עלה משום אותו ואת ב ט
להגיה דתינות ונמיונה ודבר אחר ה״א דווקא ה ת ם פ ת ר
ולא
מפורש ב^רו צ״ל קודם מדתנא דבי חזקיה אבל במלקות אימא כגון דאתרו ביה משום אותו ואת בנו
אתי נמי דין קטלא עילויה  :פטור .
מיטת כיון דחשיבא
ואולי לא ואי איתמר בהא בהא קאמר רבי אתרו בו משום עבודה זרה ור״ש בן
ממלקות כדקיימא לן בכתובות באלו
איזה ס׳ם נפל כאן
גהגה״ס וצינג .
יוחנן אבל בהא דממון אימא מודה לקיש אמר כיון דכי אתרו ביה פטור כי לא
נערות )דף לה (.מקראי דתרתי לא
*דכי
לטעמייהו
ואזדו
פטור
נמי
ביה
אתרו
עבדינן בי ה :וו אפילו תינוקות של כתובותלד:
לד ש לקיש מד תנא דבי חזקיה :
בית רבןיודעין .דתרתי לא עבדינן
מ ת מא ה ט '  .מה שהקשה אחא רב דימי אמר חייבי מיתות שוגגין
ביה  :אלא  .א ם היה לך להשמיעט
בקונתרס למה לי קבלת יוחייבי מלקות שוגגק ודבר אחר רבי יוחנן
דבר ט ע ם על משנתיט כך היה לך
תומאה והלא היא עצמה מ ת מא ה אומר חייב וריש לקיש אומר פטור רבי יוחנן
לומר  :פעמים • שמלקות של משנתינו
אדם ובגדים אין נרא ה קושיא זו דהא אומר חייב י׳דהא לא אתרו בו וריש ל  pש
אפילו בראשי! לשלחנו ושני לעבודה
אין מתמא ה אלא מ ת עסקים בה בלבד
כדתנן ב מסכ ת פ ר ה) ס״ ח מ״ג( השורך אומר פטור דכיון דכי אתרו ביה פטור כי לא
זרה ולא אתרו בו משוס עבודה
הנחו ת הב׳׳ ח
)א( תדיח סרה וכו׳ את הפרה ופרים והמשלח את השעיר אתרו ביה נמי פטור וצריכא דאי אשמועינן
זרה ולא מיקטל ולריש לקיש כיון
דלענין
עזמאסעצמהכצ״ל מת מא ע ד י ם והן עצמן פר ה ופרים בהא בהא קאמר רבי שמעון בן לקיש אבל
דאילו אתרו ביה הוי מיקטיל ופטור
ותיכת ממורה נמחק :
ממלקות כי לא אתרו ביה נ מי א ע״ג
ושעיר אין מממאין בגדים והרי זה בהא אימא מורי ליה לרבי יוחנן ואי איתמר
דלא מיקטיל הואיל ובהך איסורא
אומר מעמאיך לא עמאוני ואת בהא בהא קאמר רבי יוחנן אבל בהא
איכא צד מיתה לא לקי ובכתובות
תימאתני ומיהו יש לומר ד ד ע ת אימא מורי לרבי שמעון בן לקיש צריכא
)שם( יליף ט ע מ א מקראי באלו נערות:
הקונ ת ר ס היא טון ד מת מא אדם א[ ופרת חטאת שחיטה שאינה ראויה היא
ובגדים דהייט מתעסקין בה אם כן
חייבי מיתות שוגגין או חייבי מלקיות
טון דסופו לתמא תומאה חמורה *והתניא רבי שמעון אומר פרה מטמאה
שוגגין ודבר אחר .אתרוייהו ג[ קא׳ ב״ק גת .שכועות יא:
]תוספתא
מנמוח
מ ע מ א ה תומאת אוכלין ומיהו י״ל טומאת אוכלין הואיל והיתד .לה שעת הכושר
חייבי מיתות שוגגין ודבר אחר ע ב ר דפרה ס׳־ו[
ואמר
עבירה בלא התראה דהיינו שוגג ויש
דאע״פ שסופו לתמא תומאה חמורה
לא היה מ ט מ א טומאת אוכלין ומשקין דמה שסופו לטמא תומאה בה דין מיתה א ס היו מתרים בו ויש בה עוד חיוב דבר אחר כגון
חמורה לא מהניא אלא לענין דלא צריך הכשר מיס ושרץ אבל לא מלקות שהתרו בו למלקות כי הא דאמרן או יש בה חיוב מ מון :ר בי
מהניא להחשיבו אוכל ל ה ט צריך ט ע מ א דשהיר sלה שעת הכושר כיון יוחנן אומר חייב .באותו דבר אחר שעם המיתה הואיל ואיט נה רג
מלקות
דחשיבא אוכל מנומא אוכלין ומשקין בלא הכשר מים ושרץ משוס דסופו וכן חייבי מלקיות שוגגין ודבר אחר שעבר עביר ה שיש ב ה
רבינו גרשום
לטמא טומאה חמורה וגרסינן מט מא ולא מיטמא דלענין טומאה וממון כגון אכל מע שר שני של חבירו בגבולי! או נבלה וטרפה של חייב פלוטר ששחט תרר!
חבירו ולא התרו בו למלקות  :בהא קאמר ריש לקיש  .דפעו ר בהלכתו ואח״ב שחט
ד״ה פרה )א( חמורה עצמה אין נפקותא ה[ ובמרובה)ב״ק דף עז(*.מפורש באורך
חולק אותו ואת טי
וכןיש ב תו ספ תא]פרה פ״ו[בהדיא דפרה ופריס מ ט מ א אוכלין ומשקין
ממלקות הואיל ויש בשחיטה זו צד מיתה פ ק ע ציה חורת מלקות חייב נ מ״ט רקם ליה
ומפי׳ ה קונ ט ר ס נמי משמע דגרסינן מ ט מ א ואע״ג דהקשה למה לי מיניה דתרתי בגופא לא רמו עליה הילכך אפילו לא אסרו ביה למיתה בדרבה סיגיח כלומר
שחוא חייב משום
קבלת טו מאה לא משוס דגרסינן ד מיט מ א אלאןשר״ל אי מחמת ליכא מלקות אבל חייבי מיתות שוגגין ודבר אחר כגון ממון דחדא ע״ו ומשום דיני פטור
עצמה מ ט מ א ה למה לי שעת הכושר  :ת א י ל והיתה לה שעת בגופא וחדא בממונא אימא ת חיי הו רמו עליה ומיהו היכא דמיקטיל מאותו ואת מו  :חייבי
אתד
הכושר  .תימה דמ שמע דהשחא לאו בת פדייה היא והא אית ליה
'ב^גבשבת
0נ"'הטנב’ בים
לרבי שמעון בשבועות )דף יא (:דפרה קדשי בדק הבית היא ואית
מ שלם :אבל ב ה ף דלעיל אימא מודי ליה לריש לקיש  .דלא רמיא וחיח מגרר ויוצא
תורת מלקות בעבירה ג[ של מיתה כלל  :פרה מעמאה עומאש פרשות היחיד לרשות
ליה לרבי שמעון נמי דקדשי בדק הבית לא הוו בכלל ה ע מ ד ה ו הערכה
ושגג
חרבים דפטור
ונראה לפרש דמיירי לאחר הזאה דאין סב ר א שתהא בת פדייה אובלין .דאע״ג דאמר רבי שמעון בפרק ק מא ד ב כו ח ח
שנודחייבי ^ ת
לענק
אחר שהוזה כבר דמה ואפילו ה ט מ ט מ א ה טו מא ת אוכלין הואיל דאיסורי הנאה כגון שור הנסקל ופ טר חמור אין מטמאין טו מא ת שוגגין ודבר אחר מל
חמץ ועבר עליו הפסח
והיתה לה שעת הכושר קודם הזאה וא׳׳ת והא כל העומד להזות כמוזה אוכלין ונפק א ליה מכל האוכל אשר יאכל אוכל שאתה יכול להאכילו ושגג א( לעניו לאו דלא
לאחרים קרוי אוכל מודה הוא דפרה אדומה מקבלת טומא ת יראח  .וצריבא דאי
דמי וי״ל דקודס קבלה לאו כמוזה דמי כדפרישית לעיל וא״ת ואמאי לא
איתמר בחאיבלוטר דאי
אמרינן דכל הקדשים יקבלו טו מ א ה מחיים כיון דמצוה לשוחטן ונימא אוכלין לטמא אחרים  :הואיל והיחה לה שער הפושר  .איתמר בחא בשוחט
דכל ה עו מד לישחט כשחוט דמי וי״ל דאפילו נשחט לא אמר כזרוק דמי להאכילה א ך לעצמו משנשחטה ומהו שעת הכושר שלה  :לע״ז דמיתת ומלקות
אמיגא בחא
חוה
ע ד שיתקבל בכוס כ״ש כשעדיין לא נשחט ומיהו שעיר המשתלח קשה
ואמר
קאמר בען דאתרו
!ימיאסי [:לר״י שיטמא מחיים טו מא ת אוכלין למאן ״דשרי אברים בהנאה לרבי שמעון דכיון ד עו מד לדחות לצוק כדחוי דמי וי״ל מידי דהוה אבן כלומד דמשמע שעתיד
פ קוע ה ודגים שהן מותרי! בלא שחיטה ואפילו הכי חיותה מ ט הר ת ה לרבנן דפליגי ארבי יוסי הגלילי בפרק בהמה המקשה )צעי 3דף מה : (.להתרות בית פטור כי
לא אתרו בירי נטי פטור
והתנן
דטלכץתדבר חטורחוא
ונזתנן כי לא׳אתרו ביד .אטו כי אתת ביה דאי אמתנן כי  vhאתת בית משום ע״ז יחא חייב מלקות חוה אמרתן כי אתת ביח נטי דיהא חייב מלקות לפי' מרינן כי לא אתרו ביה ]דלא[ יהא מלקות אטו כי יאתרו בידי  :צריכא
דפטור וגזרינן  :ג( דאי איתמר מר' יוחנן דחוא א' דחייב לפרוע ממון משום דקל חוא אבל הכא אימא טורי  :השוחט פרת חטאת  .בלומר לא שחטה לשום פרת חטאת אלא שחטה לשום חולין דחיא שחיטח שאעח ראויה :
פרדי
א( דנרי רנעו אלו משולל הננה דמאי ענץ זה לווייני מלקיוה שוגגין דהא הנזילה הוה קודם הפסח וכבר נתחייב בהשבה ועוד דנמשנה דנ״ק צו משנוע להדיא דסייב לשלם אם 4תא בעין1צ'ע  .נ(  Viואי אחמר נהא גני
מסק הו״א נהא קאמרד׳י דמיינ לפרוע ממון וכו' .

מועי׳

י

מתני׳

נט׳

מסודת ה ש״ ם

או תו ו א ת בנו

פ ר ק חמישי

ואמר ריש לקיש אומר היה רבי שמעון פרה נפדה  .א ס מצא נא ה
הימנה אפילו על ג ב מ ע ר כ ת ה אפילו שחכוה כהלכתה על מ ע ר כ ת של
עצים שהיא נשחמת עליה כדאמרי׳ במ ס׳ פרה)פ״ג מ״ס( וקסבר ר״ש
כל ה עו מ ד לפדות כפדוי דמי וקרינא ביה שאתה יכול להאכילו ואי
אןף
קשיא למה לי קבלת מומאה היא גופ ה
]שנועות י :6ב׳יין עז.
מנחות ק[:6

סועה מז) .כתוגות לו(
כריתות כה .ע״ש

זנחים ע :כריתות כה.
קדושין נז.
עיין תוס' מיק שכתנו
על רש״י לא דק דכתב
נכלה ועיין רש״א ]ועי'
מ״ש על זה תום׳ פסחים
לג :ד׳ה ^ימת והוש׳
שכת צא .ד ה אי[

קדושין נז.

מ ע מ א ה א ד ס ובגדים מפ ר שי קכ ה״ג
בכריחוח בפרק ד ם ש חימ ה)דף כא(:
כגון כשר שחפהו בפ חופ מכביצה
בצק אי משוית ליה אוכל מצערן! בהדי
בצק ומקבל האי בצק טו מאה א ס
יג ע כטו מאה ו מט מא שאר אוכלין ואי
לאו אוכל הוא לא מקבל האי כצק
טו מאה דליח ביה שיעורא וכי נג עו
ביה אוכלין אחריני טהורים הן שאינם
נוגעין *בנבלה אלא בבצק  :איגה
משנה .לא נשניס במשנתינו  :ותרעה
בעדר .כשאר חולין אלמא אינה
נ א ס ר ת מחיים וכי שחטה מותרת :
הכי גרסינן אמר ריש לקיש א״ר ינאי
עגלה ע רופ ה אינה משנה  :והא״ר
ינאי .ב קדו שין)א( ובכריתות בפרק
בתרא)דף כה:(.גבול.מאימתי נאסרת:
הבריא  .בני הישיבה  :צ&ורי מצורע.
קי״ל בקדושין בהאיש מקדש )ד ף נו(:
דאסורין בהנאה  :משעה שחיעה .
ונאסרת שחוטהאבל המשולחת מותרת
דכתיב)ויקרא יד( ושלח את הצפור
החיה וגו׳ ולא א מר ה תורה שלח
לתקלה  :משעה קיהה  .ושתיהן
נאסרות ע ד שישלח  :גמר קיהה
קיהה כו׳ .מ ה עגל ה ע רופ ה שנאמר
בה קיחה)דברים כא( ולקחו זקני העיר
ההיא עגל ת בקר אסור ה מחייס אף
ולקח למטהר שתי צפרים חיות
)ויקרא יד( אסורות מחיים ומיהו עגל ה
ע רופ ה יש לה גבול ליאסר בירידתה
לנחל איתן אבל אלו אין בהן מע שה
מלקיחה וע ד שחיטה וכיון דנ אסרות
מחיים על כרחיך מ שעת לקיחה :
אלא  .הא תירוצא דננתרץ אינה משנה

ח לין

! * ה ת נ ו נמצא ההורג • וא״ת והיאך מדקדק מכאן דלא מיתסרא טו

א( נראה דחסר כאן
איזה תיבות וצ׳ל וא״כ
שפיר אמר מתני׳ דהוי
שמיעה שאינה ו«׳ .
בס״י כיצד כת ואס וכת
גמה ועיין רש׳א

א מיי׳ פ׳׳י מהלכות

רוצח הלכה רז :
׳ מחיים דילמא היינו ט ע מ א דאדע ת א שימצא ההורג לא טו ב מיי׳ שם הלכה ו ;

"משעת שחיטה ורשב״ל אמר מ שעת
לקיחה ואמרינן מ״ט דרבי שמעון בן לקיש
גמר קיהה קיחה מעגלה ערופה אלא אמר
רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן עגלה
ערופה אינה מ שניז  :מ ת מ׳ ישנים שלקחו
פרה ובנה איזה שלקח ראשון ישחוט ראשון
ואם קדם השני זכה  :גם׳ אמר רב יוסף
]תוספתא פ׳ה[
לענין דינא תנן תנא *אם קדם השני הרי זה
זריז ונשכר זריז דלא עבד איסורא ונשכר
דקאכיל בשרא* ם ת ני׳ י שחט פרה ואח״ב
שני בניה ®סופג שמונים שהט שני בניה
ואחר כך שחטה סופג את הארבעים *ישחטה
כריתות עו.
ואת בתה ואת בת בתה סופג שמונים שחטה
ואת בת בתה ואחר כך שחט בתה סופג את
הארבעים סומכום אומר משום רבי מאיר
רבעו גרשום
’י^זיקראסופג שמונים  :נם׳ אמאי °אותו ואת
פרה נפדית על גבי לאי ייש לחישא״י״
מערכתה  .כלומר אם
""בנו אמר רחמנא ולא בנו ואותו לא ס״ד
אירע בה פיסול או מחיים והא דתנן תצא ותרע ה ב ע דר
במלאכה או בשום דבר :מקשינן לה בכריתות ומוקמינן לה דתניא אותו ואת בנו אין לי אלא אותו ואת
תצא  .כלומר עם שאר
בהמות של חולין :קשיא כתנאי  :לענין דינא הנן  .הא דקתני בנו ’ אותו ואת אמו מנין כשהוא אומר לא
דר׳יש בן לקיש
אדר״ש מפני׳ מי שלקח ראשון ישפוט ראשון תשחטו הרי כאן שנים הא ביצר אחד ה שוחט
כן לקיש  .כלומר הבא
אמד ריש לקיש עגלה לאו לענין איסור והיתר שאס רצה את הפרה ואחד השוחט את אמה ואחד
אינה משנה
ערופה
קיחח השני לשחוט ראשון והראשון ימתין השוחט את בנה שנים האחרונים חייבין
והבא אמר משעת
באו
ס
א
הוא
דין
אבל
מותר
ר
ח
מ
ד
ע
שעת
מאותת
ואסורה
האי
השחומה  .א( שחיטה
שאינה ראויה היא:אמר
רביוסףלעניןדינ א תנן.
בלומר דין הוא שישחוט
ראשון ] :שחט[שני בנית
ואח׳ב שחטה סופנ את
הארבעים.כלוםר שאותן
שני לאוין טלל בשחיטה
אחת  :ולא בנו ואותו .
בלומר והיכא דשחט
שני בניה ואח׳ב שחטה
אמאיסופג אתהארבעי':
שנים אחרונים חייבין .
אחר משום
בלומר
בנו ואותו ואחד משום
בנו :
אותו ואת

פב

אקדשוה כי ההיא דתנן בפ׳ בתרא דכריתות )דף כג (:המביא אשס תלוי
ו ט ד ע לו שלא ח ט א א ס ע ד שלא נשחט ט׳ וירעה ע ד שיסתאב
אשס ודאי אינו כן אלא )ב( ע ד שלא
נשחט יצא וירעה ב ע דר כו׳ עגל ה
*ואמר ר״ שבן לקיש אומר היה ר״ש פרה
ערופ ה אינה כן ומפרש בג מ׳ ט ע מ א
נפדית על גבי מערכתה אמר רב שמן בר
דא שס תלוי משוס דלבו נוקפו וגמר
אבא אמר רבי יוחנן פרת חטאת אינה
ומקדישו מ ס פ ק אבל אשס ודאי כי
ראויה
משנה א[ ועגלה ערופה לאו שחיטה
אקדשיה אדע ת א דח טא אקדיש ואגלאי
תערף
שלא
היא ''והתנן ''נמצא ההורג עד
מילתא ל מפ רע דהקדש ט עו ת הוה
בן
ר״ש
אמר
העגלה תצא והרעה בעדר
ודילמא היינו ט ע מ א נמי דעגל ה
ערופ ה ולא משום דלא מיתסר מחיים
לקיש משום רבי ינאי עגלה ערופה אינה
ול עו ל ס א סנ ש ח ט ה א ס ר ה וי״ל דסב רא
מ שנה ומי אמר רבי ינאי הכי *והאמר רבי
דגמרי ומקדשי דלא מ ס קי אדעתייהו
ינאי גבול שמעתי בה ושכחתי ונסבין חבריא
שימצא ההורג וא״ת ואמאי לא משני
לומר "ירידתה לנחל איתן אוסרתה ואם
ד ע ד שלא ת ע ר ך היינו ע ד שלא נראה
איתא לישני כאן קודם ירידה כאן לאחר
לעריפה קודס ירידתה לנחל איתן
שמיה
ירידה א״ר פנחס בריה דרב אמי אנן מ
כדמשני בפ׳ בפ רא דכרי תו ת)דף כה(.
אינה
דרשב״ל מתנינן לה עגלה ערופה
וי״ל דסמיךאמאי דדיי ק ה ת ם)ג״ז הם(
מ שנה א״ר אשי כי הוינן בי רב פפי קשיא
מסיפא דלא מיתסר מחיים דקפני
סיפא מ שנערפה תקבר שמתחלה לא
לן מי אמר רשב״ל הכי והא *איתמר צפורי
באה אלא על ה ס פ ק כפרה ספ ק ה
מצורע מאימתי נאסרין רבי יוחנן אמר
והלכה לה :
.

לב״ד שבא האחד לשחוט וחבירו
אומר אני צריך יותר ממך אנו אומרים להס הלוקח ראשון ישחוט שעל
מנ ת כן לקח שאילו לא מכרה בעל הבית לשני ועכב לעצמו היה
הלוקח שוחט וכן שנינו בתוספתא פ״ ה הלוקח מבע ה״ ב הוא קודס
לבעה״ב שעל מנ ת כן לקח  :דלא עבד איסורא  .שהקדים בעצמו
שלא יבא לידי איסור  :נשבר • יש לו ריוח שאוכל היוס בשר :
מ ת נ י ׳ ואח״ב שחעה סופג את הארבעים  .דאין כאן שחיטת
איסור אלא אחת ובגמרא יליך דבנו ואותו נמי חייב  :שחעה
ואת בתה ואחר בך את בה בתה  .יש כאן שני אותו ואת בנו :
שתעה ואת בת בתה .אין כאן עדיין איסור ואח״כ שחכי את בתה
ויש בשחיטה זו שני איסורין אופו ואת ב ט משוס אמה ובנו ואותו
משום בתה של זו שכבר נשחטה  :סופג ארבעים  .דחד לאו הוא
וחדא התראה וחד מעשר: sשמונים • ו ט ע מ א דסו מכוס מפרש בג מ׳ :
נ ^ ן ׳ לא תשחעו .לשון רבים מ ש מ ע :הרי פאן שנים .הזהיר את
שניהס בין אם שוחט ה א ס ובין א ס שוחט הבת ולא משכחת לה שנים
עוברין אלא בשלש בהמות והא ״כיצד בת ואס ובת דאי א ס ושני בניה
למה לי ק ר א פשיטא מה לי חד ומה לי תרי דכי היכי דמחייב
אהאי מחייב אהאי ואי בפרה ובתה ובת בתה פשיטא תרוייהו אותו
ואה בנו נינהו אלא על כרחך באחד שוחט פר ה והשני א ת אמ ה
והשלישי את ב ת ה קא מר לאשמועינן דאבנו ואותו נמי מחייב :
אבל

עין סשפט
נר מצוה

? } ג ל ה ע רופ ה אינה משנה  .וא״ת
ולמה דחק לומר אינה משנה
^
לימא תנאי היא כדאמרינן בפ׳ בתרא
דכריתות )דף כה (.דתנאי פליגי ב ה ט
וי״ל דכך היתה קבלה בידס הקשה
ה״ר משה מבונדי״ש אמאי לא קא מר
דשוחט דמתני׳ הייט עו ר ך ופטור
לר״ש משוס דלא חזיא לאכילה ולרבנן
חייב משוס דע ריפ ה זו היא שחיטה
כדאמרי׳ בריש פ׳ שני שעירי)יומא דף
סל (.גבי שעיר המשתלח דחייתו לצוק
הזינו שחיטתו וחייב משוס אותו ואת
בנו ובפ' ח ט א ת ה עו ך )זנחים דף ע(:
אמרינן ®דעריפה מ ט ה ר ת מידי נבלה
ותירץ ר״ת דא״כ לא הוה ליה למיפני
השוחט אלא העורך ודוחק הוא
דדלמא תנא שוחט משוס אחריני פר ת
חטאת ושור הנסקל כדאמרינן בפ״ב
)לעיל דף כס (.דסיפא בקדשים ואיידי
דסליק מ ב ה מ ה תנא שחיטתו כשרה

• א מ ר ^ ר ב י ינאי
גבול שמעתי ב ה  .רבי ינאי לטעמיה
דאית ליה בפ״ב דקלושין )דף נז(.
דכפרה כתיב בה כקדשים ו ל ה ט
מיתסרא מחיים כמו שאר קדשים
דמיתסרי מפייס «[ וערפו שסדדרשינן
)כריתות דף ו (.מיניה שם תהא קבורתה איצטריך לאחר ע ריפ ה דלא
נימא דשריא משוס שנעשית מצותה ־• ל י ש נ י כאן קודס ירידה
כאן לאחר י רי ד ה .תימה הא על כרחך מתני׳ דכריתות )דף ע ( :
מוכחא דלא מיתסר מחיים כ ד די ק ה ת ס *)בפ״ב( מ סיפ א דקתני
דכפרה ספ ק ה והלכה לה • ג מ ר קיחה קיחה  .מ ס קנ א לא קיימא
ה ט בפרק ב׳ דקדושין )דף ״•( אלא מסיק דר״ל כתנא דבי רבי
ישמעאל דיליך הכי נא מר מכשיר ומכפר בפני ם פי' מכשיר בפני ם
אשס מצורע מכפר שאר קרבנות ונאמר מכשיר ומכפר בחוץ פירוש
מכשיר צפורי מצורע מכפר עגל ה ע רופ ה ושעיר המשתלח ובפרק
בתרא דכריתות )דף כה (.מוקי לה נמי רב המנונא דאמר עגל ה ע רו פ ה
מיתסר מחיים כתנא דבי ר׳ ישמעאל ותימה היאך מ שמע חמילתיה
דר׳ ישמעאל דמיתסר מחייס וי״ל דדייק משום דלא איצטריך למילך
מכשיר ממכפר אלא ליאסר מחיים דלאחר שחיטה ידעינן מוזה אשר
]לא[ תאכלו לרבות השחוטה כו׳ :
ס ל מ כ ו ס אומר משוס ר״מ סופג שמונים  .ארישא נמי פליג
כדפי׳ ב קונ ט רס וכה״ג אמר ב פ׳ ק מא דיבמות )דף
מ (:חלוק היה ר״ש אך בראשונה וסיפא נ ק ט משום רבותא דרבנן
דאע״ג דאיכא שתי שמות דאותו ואת בנו ובנו ואותו לא לקי אלא
ארבעים כיון דנפקי חרוייהו מחד קרא דלא תשחטו :

הזורע

יז נ מיי' פי׳א מהל׳
עומאת צרעת הל' ז :
יח ד מ״' פי״כ מהל׳
שחיטה הל׳ יג סמג
לאוין קמס טוש׳ע י״ד
הי׳ טז הטיף ו :
יט ה י מיי׳ שם הל׳ יב :

כ

ז מיי׳ שם סמג שם
מושיע שם סעיף א :

שיטה מקובצת
א[ וענלה עדופה
שחיטה ראויה ה־א .
נ״ב נ״א בש׳יי עגלה
ערופה שחיטה ראויה
היא דרזנן ובו׳ ;

הגהות הב״ח
)א( רש״י ד״ה והא׳ר
ינאי בק׳דזשין  .נ״ב פ״ב
דף נז ) :כ( תום׳ דיה
והתנן ונו׳ אינו כן אלא
אם עד :

גליון הש״ם
מתני׳ סופג שמונים .
עי׳ כריתות דף
ט׳ ע״נ תוס׳ דיה והיא .
קדושין דף עז ע״ב תום׳
דיה היי :תום׳ דיה
עגלה וכו׳ דעריפה
מטהרת מידי נכלה .
עיין מנחות דף קא ע׳יב
תום׳ ד״ה ועגלה :

]צ״ל בדף כה[.

הגהות מהר״ב
רנשבורג
א[ תום׳ ד״ה אמר וכו׳
כמו שאר קדשים דמיתסרי
מחיים יהא דכתיב וערפו
שם וכו׳ כצ׳ל :

