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מסורת הש״ם

י ב א מיי׳ ס״ה מפצ׳ ה ר ל צ ה שיתעשר יעסוק בבהמה דקה  .וא״ת דאמרינן בפרק כסא דהרשין ולא כסא דפושרין  .מוב לשתות כוס של מכשפות
דעות הלכה י :
מקוס שנהגו)ססחים דף נ (:ה עו ס ק בבהמה דקה אינו ולא לשתות כוס של מיס פושרין שרעים הם לגוך  :ציביא  .שרשי
אבל
ע
ר
ה
עין
ומשוס
בישוב
ס
פ
ה
ד
ר״ת
ואומר
ברכה
סימן
רואה
עשביס ותבלין  :ציץ  .הרתיח  :מי שהניח לו אציו מעוה .
יג ב מיי׳ פי״ד מהלכות
פחיעה הל' ד המג
הכא איירי בחורשין דלא שלעא בהו עינא :
כלומר מי שלא מ רח בממון וקל בעיניו לאבדו זהו איבודו  :ילצש
משין סד עוש״ע י״ד
חיו ר ת א .ו א״ ת מ ש מע
תורה אור כלי פשחן  .שהן יקריס ולפי דרכנו
סי׳ כח סעיף : (P
למדנו _ שהעושה אלה מאבד ממון
דזכוכית לבנה היתה הרוצה שיתעשר יעסוק בבהמה דקה אמר
בימי ר' יוחנן וכן בריש אין עומדין
רב חסרא מאי דבתיב ״ועשתרות צאנך׳דכר /.ןויזהר אדם מ ה ם  :כיתנא רו מי ה א .
)ברכות דף לא (.ההוא דתבר זכוכית
יקר היה  :צסורי  .ישכור פועלים
לבנה בחתונת בנו ובפ׳ עגל ה ע רופ ה שמעשרות את בעליהן *ואמר רבי יוחנן
ב׳מ כס:
וימסור להן שוורים שלו לחרוש ו הס
בסא דחרשין ולא בסא דפושרין והני מילי
)סוסה דף מח (:תנא משחרב בהמ״ק
יכחישו השוורים *ויסקבוס ביערות ]סקב פי׳ בערוך לשון
בעלה שירא פרנדא וזכוכית לבנה וי״ל בכלי מתכות אבל בבלי חרש לי תלן בה
חבורה[
ובכרמים והמלאכה לא תעלה לכלום
דלא לגמרי במלה אלא דאינה מצויה ובכלי מתכות נמי לא אמרן אלא דלא שדי
שאינן חוששין לכך  :עו ב איש חונן.
כמו בזמן בית המקדש וכן צריך לומר בהו ציביא אבל שדי בהו ציביא לית לן בה
דלים ומלוה אותם ועוב המכלכל
דבריו במ שפע לפי היכולת הוא עומר
גבי שירא פרנדא דאמר בפרק במה וכי לא שדי בהו ציביא נמי לא אמרן אלא
על צרכיו ולא בכל פאו ת לבו  :פחוס
מדליקין )שבת דף כ (:דרבין ואביי הוו דלא ציץ אבל ציץ לית לן בה *ואמר ר׳ יו תן
]פס[
ממה שיש לו .פחות מכדי היכולת א[
יתבי קמיה דרב נחמיה ריש גלותא מי שהניח לו אביו מעות ורוצה לאבדן
חזייה דהוה לביש מ מכ ס א אמר ליה
וילבש ויתכסה לפי היכולת שלא
רבין לאביי היינו כלך דתנן אמר ליה ילבש כלי פשתן וישתמש בכלי זכוכית
יתבייש דכבד אשתו יופר מלפי
אנן שירא פרנדא קרינא ליה ומיהו וישכור פועלים ואל ישב עמהן ילבוש כלי
היכולת :לחולה • שיש בו סכנ ה :חייב
ר״ת מפרש דאכלך דמתניתין קאי פשתן בכיתנא רומיתא וישתמש בכלי
לפסוח .דכיון דניתנה שבת לידחות
זכוכית בזוגיתא חיורתא וישכור פועלים ואל
דקרי ליה שירא פרנדא* :
]ועיין תוס׳ שנת כ :ד ה
אצל שחיעה זו נדחית לכל מצותה של
אגן ומום׳ ב׳ימ כע:
 .ר״ח גריס בתוורי פירוש ישב עמהן *בתורי דנפיש פסידייהו דרש
ש חי מ הזו :אישחומא קאמר .דבר ]ב״מ ל .עג[.
ד״ה נזכוכית[
תימה הוא אומר לשון )לעיל דף כא(.
בקריס שחינס מע מי קי ס רב עוירא זימנין אמר לה משמיה דרבי אמי
אשתומם כשעה חדא ״אשמורדישו״ן ] :מיאל ד[
]עיין תום׳ ב׳מ ל .וע׳ע המחרישה כראוי ומפסיד כל מה וזימנין אמר לה מ שמיה דרבי אסי מאי
שזורנג* • כ ס ל י שאין ודאו דוחה
דכתיב °טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריןחה^סלישממו לאבייה• יחתכו את לשונו
תום׳ שם עג[.
שבת .להנך תרי מע מי דמפרש בפרק
קמא דביצ ה)דף ח (:דכוי אין מכסין במ שפט י׳לעולם יאכל אדם וישתה פחי*^ י ראתר א?  mnnרוא^יא^מ^לישה^^
ל ש מ עו
שמ  .א א
ןאמ
ממה שיש לו וילבש ויתכסה ב מ ה ל ן
דמו ביוס עו ב משוס דאפר כירה
לאמוריה ישמעו א ת האמורא מלפניו
דעתו לודאי ואין דעתו לספק אי נמי ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו שהן
לביישו :שודאה דוחה שצה .דאתיא
מ שוסהתרת חלבו אי אפשר ליישב ק״ו תלויין בו והוא תלוי במי שאמר והיה
בקל וחומר מה צרעת שדוחה
ע בוד ה וע בוד ה דוחה שבת מילה
זה דמה שאין ודאי דוחה שבת לא הוי העולם דרש רב עינא אפתחא דבי ריש
דוחה אותה כולה ב מסכ ת שבת
משוס מוקצה דאפי׳ הכינו מבעוד יוס גלותא השוחט לחולה ב שבת חייב לכסות
)דף קצב : (:אין ספיקה דוחה
ע״ן רש״א אין מכסין ולא שייך נמי שס התרת אמר להו רבה אשתומא קאמר לישמטוה
חלב כיון שהיא ודאי חיה ״אבל)א(
יו״ע .כגון נולד בין השמשות דקי״ל
מ ע מ א דמפרש ה ת ם דבדקר נעוץ לאמוריה מיניה דחניא *ר׳ יוסי אומר כוי אין
]תוספתא פ״ז ותוספתא
בפ׳ רבי אליעזר)שביג דף קלז (.דנימול
ביצה פ״א[
בודאי התירו ביו״ע ואע״ג דאיכא שוחטין אותו ביו״ט ואם שחטו אין מכסין
לתשעה וחל ס פ ק שמיני ס פ ק תשיעי
דוחה
איסורא מדרבנן בחופר גומא וא״צ את דמו מקל וחומר ומה מילה שודאה
שלו ביו״ע אינו נימול ע ד עשירי
וראו
שאין
שבת אין ספיקה דוחה יו״ט כסוי
אלא לעפרה אבל ב ספ ק לא התירו
השמשות נמול
דתנן נולד בין
אתי ק״ו דהכא שפיר דכיוןדלא התירו דוחה שבת אין דין שאין ספקו דוחה יו״ט
לתשעה כלומר לספק תשיעי בין
השמשות של ע ר ב
הגהות ה ב״ ח בודאי שידחה שבת כ״ש דאין ס פ ק *אמר לו תקיעת שופר בגבולים תוכיח
שבת נמול ]צ׳ל אמרו[
)א( תום׳ ד״ה כסוי
לעשרה חל יו״ע להיות אחר אותה
דמפרשונו׳ :דוחה יו״ע ומיהו סוגיא דביצה מוכח שאין ודאה דוחה שבת וספיקה דוחה יו״ט
אבל להך עעמא
דאפילו ס פ ק נמי שרי בדאיכא דקר
שבת שהוא עשירי נמול לאחד
השיב רבי אלעזר הקפר בריבי ת שובה מה
שאין
כיסוי
הכי
ק״ו
בדוחק
וי״ל
נעוץ
עשר משוס דמילה שלא בזמנה לא
ודאו דוחה שבת אפילו הזמינו לכך למילה שכן אינה נוהגת בלילי ימים טובים
דחיא דנפקא לן מהוא לבדו הוא
תאמר בכסוי שנוהג בלילי ימים טובים אמר
מ״ מ א ס רו משוס מורח אינו דין שאין
ולא מכשיריו לבדו ולא מילה שלא
רבי
ספקו דוחה יו״מ משוס איסור גומא רבי אבא זה אהד מן הדברים שאמר
בזמנה *)בסנהדרין(  :צסוי שאין ]צ״ל כשבת כד[:
דרבנן או משוס מוקצה דאין דעתו חייא אין לי עליהם ת שובה והשיב רבי
ודאו דוחה שצח  .לקמיה מפרש :
הגהות מהר״ב לספק אבל באפר שהכינו אין לאסור אלעזר הקפר בריבי ת שובה קתני מיהת
צגצולין  .דקיימא לן בראש השנה
רנ שבורג
)דף כע (:בשבת במקדש ר\ו תוקעין
פחות וכו׳ ספק ביו״ע מק״ו דשבת דאין לדמות כסוי שאין ודאו דוחה שבת מאי ודאו דכסוי
א[ רש״י ד״ה
דמשוס
וללישנא
לדשבת
יו״מ
מורח
אבל לא במדינה  :וספיקה דוחה
הס״ד
כאן
מכדי היכולת .
דלא דחי שבת *^לאו השוחט לחולה ב שבת
וכו׳
וילבש
ואח׳כ מה׳ד
דהכינו
אע״ג
ואסר
חלבו
התרת
י״ט .דתניא עו מ עו ם ואנדרוגיטס
ודלמא דעבר ושחט דומיא דמילה מה מילה
שלא יתבייש  .כאן הס׳ד
ואפ*כ מה׳׳ד ויכבד  :אע״ג דליכא ק״ו מ״מ יש לחוש שימעו
חייבים א ך על פי שהוא ס פ ק א ש ה
ב[ תום׳ ד״ה תקיעת וכו' הרואים ויעשו ק״ו משבת כיון דאין ברשות אף כסוי נמי ברשות אמרו לו תקיעת
ואינה חייבת  :צריצי  .א ד ס גדול :
דוחה
משוס גזירה דרבנן שמא ודאו דוחה שבת אפילו בהכיט כ״ש שופר בגבולין תוכיח שאין ודאה
השוצה  .על קל וחומר דרבי יוסי :
יעבירנו  .נ׳ב עי׳ שרת
ספיקה
שבת וספיקה דוחה יום טוב מאי
שאגת אריה סי׳ ק׳ ז דף שספק אין דוחה יו״ע ומדמכסים אותו
מילה אינה בלילה  .אלא ביוס דיוס רבינו גרשום
5״ב ע״ד ודף צ׳ג ע״א
אילימא ספק חול ספק יום טוב ה שתא ודאי
ודאי חיה היא ויתירו חלבו :
כתיב בה )ויקרא יב(  :זה אחד מן א״ר יוחנן כסא דחרישץ
נדפום פ פ ד א ועי׳במג״א
הדצריס .שהיה רבי חייא אומר שלא כו׳  .בשביל הלכות דר'
סי׳ תקס׳ס ס׳ק ר ייר^ ת ת ^ ^ ת שופר בגבולין תוכיח יום טוב דחיא ספק יו״ט ספק חול מיבעיא
יוחנן מביא הלכת זאת :
שאין ודאה דוחה שבת
י ^
אלא
היה לו שוס תשובה עליהם והא דרבי לא אמר! אלא דלא
יוסי חדא מינייהו והא דאהדרו רבנן תקיעת שופר בגבוליס שרי כהו ציביא .כלומר
נל״ה  [:wס׳  .וא״ת והא מ ע מ א ״דשופר בשבת משוס שמא יעבירנו א רב ע אמות
בכלי מתכות נמי לא
’ ברה״ר והא לא שייך בי״מ וי״ל דשייך נמי בי״מ דאם אשה היא זה תוכיח לא חשיב לה פירכא כדמפרש ל ק מיה :ודלמא דעצר
אמרן)אלא( רלא לישתי
המוממום אסור להוציא לצרכה דהא לא מיחייבא ואין להתיר מ מ ע ס
ושחט .לבריא דלא ניתנה שבת לידחות קאמר דלא יכסה אבל פושרין אלא דלא שד*
לחולה דניתנה שבת לידחות שרי:דומיאדמילה .על כרחך בחולה בהו תבלין  :אכל שדי
הואיל והותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורך דהיינו דוקא
בהו תבלין  .לית לן בה:
היכא דהוי צורך היוס קצת אבל הכא ליכא צורך היום כלל אי נמי ה״ק
קאמר דומיא דמילה דברשות ותיובתא היא לרב עינא  :ספק י״ט ולא אמדן אלא דלא
וספק חול  .כגון שני ימיס עו בי ס של ראש השנה שהאחד ס פ ק  :ציץ  .כלומר דלא רתה :
שאין ודאה דוחה שבת ב[ משום גזירה דרבנן שמא יעבירנו וספיקה
ורוצה לאבדן  .כלומר
דוחה יוס מוב אך על גב דאיכא נמי איסורא דרבנן בתקיע ה
אינו רוצה לאבדן ביד
אלא רוצה לאבדן כלאחד
שהיא חכמה ואינה מלאכה ונדחה איסור זה מ ספ ק ] .וע״ע תוספות ר״ה כס :ד״ה רדיית[

בזוגיתא

בתורי

אלא

יד וטעם מעט רוצה
מה
לאבדן  :בכיתנא רומא -
רע הוא )וכן בכ״י רומא רע הוא ומשבר טהר(  :בתוורי דנפיש פסידייוע  .כלומר ששוכר את השוורים להרוש ולזרוע שדהו ואינו יושב עמו )וחורשו( ]וא־נו חורש[ וזורע לו חרישה וזריעה יפה דזו היא פםידא דלא הדר  :טוב
איש הונן ומלוה .כלומר שמלוה את בניו כשהן קטנים שהן תלויין בו  :אי דשמא קאטר לישמטד -כלומר אי משמא דנפשיה קאמר דלא אמר משמיה דרביה ל־שמטוה לאטוריה לשון אמורא הוא שדורש בפניו לישטטו מיניה :ואית
דאמר אישתמא קאטר  .כלומר שינוי קאטר ליחתכו לשונו אמוריה זהו לשונו שאמר הדבר  :אין ספיקה דוחה יו״ט  .כלומר אם נולד בין השמשות שמנה ימים קודם יו״ט דלא ידעינן אי יו׳ט שמיני ואי ערב יו׳ט שמיני  :כיםוי
שאין ודאי דוחה שבת כו׳  .כדבעינן לפרושי קמן  :דלמא דעבר ושחט  .כלומר מה דאמרי׳ שאין ודאי דוהה את השבת לאו מוקמינן בשוחט לחולה אלא דעבר ושרט לבריא  :אף כסוי ברשות  .בלומר והיכי דמי דשחט לתולה i
ור׳

מסורת הש׳׳ם
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אלא ספק איש .ודוחה ץ ס שו ב ג מ ו ר  :ו ר׳ יוסי .דלא חשיבא ליה
מ ה למילה שכן אינה נוהגת בלילות כבימים  .ואם הא מר כיון
הא פירכא משוס דאזיל לשעמיה דאמר אפילו אשה ודאית ת ק ע ה
שאין הפירכא מעין ק״ו שתלוי בדחייה נשים הפירכא בתוך
ואע״ג דלא מיחייבא אבל בכסוי דאילו ד עי נן דבהמה היא ביו״ש הק״ו כמו בכיצד הרגל )נ״ק דף כד (:דבעי למילך שיהא קרן ברשות
ט ו ב נ ד מיי׳ סי׳ד
אסור לכסות סי מ ס פ ק לא מחללין עליה יו״ש  :סומכות רשות .
הניזק משלם נזק שלם משן ורגל ולא פרכינן מה לשן ורגל שכן היזקו
מהל׳ שחיטה הל' י
אןף
ואע״ג דלא מיחייבא  1לא אמלינן
מצוי משום שאין הפירכא מעין ק״ו סמג עשין סד טוש״ע י׳ד
סי' כח סעיף יז :
דהוי מתשלומין וי״ל ד ה תס סב ר א
עבודה עובדת בקדשים והכא ק י לא אלא ספק איש ספק א שה ורבי־ יוסי לטעמיה
מגינה עז :עירוני) 5ד .אמרינן מחללת יום שוב הי א;ו ל מ א'
בעלמא
היא אבל חומרא וקולא ט ז ה מיי׳ פי״ג בם
דאמר אשה ודאית נמי תקעה *רתניא
י״ה לג] .קדושין לו[.
הלכה ה :
לקאמרי רבנן נמי  .דאשה אסורה
דכתיבא כמו שאינה נו הגת בלילות
ישראל
בנות
ולא
סומכין
ישראל
"בני
לתקוע ומומשוס ד ס פ ק ר\א דוחה
כבימים דהכאפרכינן אע״ג דלא הר ין ו מיי׳ סייד שסהל׳י:
אית ליה פירכא לתשובה שלהם  :מה סומכות רבי יוסי ורבי שמעון אומרים
מעין ק״ו וכן בפרק קמא דזבחים
לתקיעת שובר שבן ודאה דוחה שבת נשים סומבות רשות אמר רבינא ולמאי
)דף י (.דיליך שוחש ע״ מ לזרוק שלא
במקדש .לפיכך ספיקה דוחה יום דקאמרי רבנן נמי אית ליה פירכא מה
לשמו פסול מק״ו דשוחש על מנ ת
שוב בגבולין  :תאמר בבסוי  .שאין
לזרוק חוץ לזמנו ופריך מה לחוץ
לתקיעת שופר שכן ודאה דוחה שבת
ודאו דוחה שבת כלל  :הא בשאר לילי
לזמנו שכן בכרת :
במקדש תאמר בכיסוי דליתיה כלל השיב
חיה
נהגא  .בתמיה :
היינו
סומכות רשות .
ר״א הקפר ב ד בי מה למילה שכן אינה
ועון« הנסקלין .כגון שנרבעו ונג מר
באקפויי ידא כדאמר באין
נוהגת בלילי ימים טובים בלילי ימים טובים
דינן ושחשן :וחכמים פוערין .דשחישה
דורשין)חגיגה דף פז (:אבל בכל כ ח ה
מה
שאינה ראויה לא שמה שחישה ואע״ג הוא דלא נהגא בשאר לילי נהנא אלא
מודה רבי יוסי דאסור ומייתי הכא כי
—• -------
דבכסוי שפיכה כהיבא אפילו הכי למילה שכן אינה נוהגת בלילות כבימים
היכי דשרי רבי יוסי לסמוך לנשיס
שיטה מקובצת
אשר יאכל כתיב ושעמיה דרבי מאיר תאמר בכסוי שנוהג בלילות כבימים א״ר
.׳  1׳ א[ אבל איבא דדסי ליה
,
״
י
מפרש בגמ רא  :נ ט ׳ ראה רבי אבא זה אחד  pהדברים שאמר רבי חייא
בקדשים ה״נ תקיעה דליכא אלא טדדמי ליה  .נ״ב עי׳
איסורא דרבנן שרי רבי יוסי בנשים ; תוה׳ טנחות דף ד׳ ע׳׳א:
דבריושל רבי מאיר באותו ואה בנו  .אין ]לי[ עליהן תשובה והשיב רבי אלעזר
 [ 3חנוף
ד נ ץ שידמה משסיעה יאין ד ק טטיץ  .נ״בי׳ייעי׳״י'תום'”
"ה שוחט
דשחישה שאינה ראויה שמה שחישה ]הקפר[ ברבי תשובה :
הקשה בכודות דף ט׳ ע״ב :
שחישה משביחה  .החשה
לחייבו:ושנאה בלשון חכמים  .כדתנן ונמצאת טריפה והשוחט לעבודת כוכבים
בה )לעיל דף פא (:רגי שמעון פושר
הר״ר נתן דגבי תשלומי ד׳ ו ה׳) כ ״ ק
וחכמים מחייבין ובכסוי תנן ר' מאיר והשוחט חולין בפנים וקרשים בחוץ חיה
דף עא (.מחייבי רבנן בשחישה שאינה
מחייב וחכמים פושרין ולקמיה מפרש ועוף הנסקלים רבי מאיר מחייב וחכמים
ראויה כנו! שחש בשבת או לעבודת
לעיל יו .כ « ואזיל מאי שנא דראה אלו כאן ואלו "פוטרים *יהשוחט ונתנבלה בידו הנוחר
כוכבים בשובח ע״י אחר ובשוחש
אמר רבי
כאן:מה להלן שחיעה ראויה .כדכתיב והמעקר פטור מלכסות
ונמצאת שרפה והחס הוה ליה למילך
)בראשית מג( כי אתי יאכלו :ושב הכהן חייא בר אבא א״ר יוחנן ראה רבי דבריו של
שביחה משביחה דושבחו כתיב וי״ל
דהתס דנין שביחה בעבירה משחישה
ובא הכהן .בנג עי בתים כתיב וילפינן ר״מ באותו ואת בנו ושנאו בלשון חכמים
דעבירה ואין דנין שביחה דעבירה
]לקמן פו [.מינה גזירה שוה בתורת כ הניס נא מר *ודרבי שמעון בכסוי הדם ושנאו בלשון
משביחה דהיתר והכא איצשריךלמימר
ושב הכהן ונאמר ובא הכהן מ ה חכמים מאי טעמא דרבי מאיר באותו ואת
שיבה חולץ וקוצה ושח ונותן לו שבוע
דנין שחישה משחישה אפי׳ א ס נמצאת
אך ביאה כו' וכבר פירשתיה יפה בנו אמר ר׳ יהושע בן לוי גמר שחיטה שחיטה
הראשונה שרפה דהוי שחישת היתר
וב׳׳ק קו [:בעירובין*)בכיצד מעברין( )דף נא :(.מ ש תטי חוץ מה התם *שחיטה שאינה ראויה
אבל א ס נמצאת השניה שרפה שהיא
]צ״ל במי שהוציאוהו[
בשחועיתוז.כתיב)ויקרא יז( דם שפך :שמה שחיטה ^ אףהכ אנ מי שחיטה שאינה
שחישת עבירה לא היה צריך לשעמא
ראויה שמה שחיטה ורבי שמעון מאי טעמא
לא
דשחישה אשחישה א״נ י״ל דנין דבר
הנאמר בסיני מדבר הנאמר בסיני
בראשית מג א״ר מני בר פטיש גמר °מטבוח טבח והכן מה להלן שחיטה ראויה אף כאן
והכן שלא נא מר
שחיטה ראויה ור״מ נמי ליגמר מטבוח דנין שחיטה משחיטה ואין דנין שחיטה ולא משבוח שבח .
בסיני ואע״ג fדהוי
בכורות לב .עירובין נא.
נדה מטביחה *מה נפקא מינה הא תנא דבי רבי ישמעאל °ושב הכהן ובא הכד׳ז
מכות יג :יבמות יו:
דבלאו
הרי אלא
י)ישגויי הכי
מצי לשנויי
אנ מי
״ וו ההכר אנ
 ftshד דSו^ו
5
יו
מי
איכא
אבל
א[
ליה
דדמי
דליכא
א
כ
הי
לי
מי
הני
ה
א
בי
היא
זו
שיבה
היא
]וע״ע תום׳ נתונות לי.
כב :יומא ב :נויר ה.
פ״ב
דבריש
*וא״ת
שפיר
משני
הכי
ד״ם ור״ש ותום׳ נ״ק עא;
הוריות ח :מנחות ד .מה :ליה מדדמי ליה ילפינן ורבי שמעון נמי ליגמר מ שהוטיחוץדנין הולין מחולין
ד׳ה איסורא[
דיבמות )דףיז (:אמרינן דנין אחים
ואין דנין חולין מקדשים ור׳ מאיר אטו אותו ואת בנו בקדשים מי לא נהיג היינו
מאחים ואין דנין אחיס מאחיך אע׳׳ג
דקאמר רבי חייא ראה רבי דבריו של רבי מאיר באותו ואת בנו ושנאו בלשון
דאחיס דבני יע ק ב לא נא מר בסיני
חכמים מאי טעמא דר׳ מאיר בכסוי הדם אמר ר׳ שמעון בן לקיש *גמר שפיכה
וי״ל דכיון דילפינן הכא דשמה שחישה
תו אית לן למימר בכל דוכתי דשמה
שפיכה מ ש ת טי חוץ מה להלן שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה אף כאן
שחישה וליכא למימר דאדרבה נילן£
ויקרא יז שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה ורבי שמעון °יאשר יאכל כתיב ורבי
שביחה משביחה ה ח ס דלא שמה
טעמא
מאיר ההוא *למעוטי עוף טמא הוא דאתא ורבי שמעון עוף טמא מאי
גליון ה ש״ם
שחישה וכן נא מר בכל דוכתי דהא גם׳ גמר שפיכה שפיכה.
חייא
רבי
דלאו בר אכילה הוא טרפה נמי לאו בר אכילה הוא והיינו דאמר
מיין לעיל דף מ
כיון דאיכא למימר הכי ואיכא למימר
ע״נ חוס' ד״ה בשפיכה :
אבא
רבי
ראה רבי דבריו של רבי שמעון בכסוי הדם ושנאו בלשון חכמים אמר
הכי אית לן למימר דנין דבר הנאמר ש ם למעוטי עוף טמא .
לא
בסיני מדבר הנא מר בסיני אבל אי עי׳ תום׳ יי׳ד קדושין דףנו
מ״נ ד׳׳ה המקדש כערלה:
לאו דילפינן הכא שחישה משחישה הוה ילפינן ב ארבעה ו ח מ ש ה)נ״ ק דף עא (.שביחה משביחה א ע״ג דלא נאמר בסיני כדאיפא נמי ביבמות
וא״ת ור״מ למה ליה למילך משחושי חוץ גילך מגופיה דאוסו ואת בנו נוהג בקדשיס אע״ג דלאו שחישה ראויה היא דהא ר%י מחוסר ז ק
ר״ל דניחא ליה למילך משחושי חוץ משוס ד מגופי האיכא למידחי דלא א ס ר רחמנא אותו ואת בנו בקדשיס אלא כשראשון קדשים ושני
רבינו גרשום
דנין חולין מקדשים  .ומ״מ בקדשים נמי פשר בשחישה שאינה ראויה *משום דעיקר קרא דאוחו ואת ]ע״ן מום׳ לעיל ס :ד״ה
חולין דשחישה ראויה היא :
קדשים[
ור׳ יוסי לפעמיה דאטר בנו בחולין כתיב ותימה דבפרק תמיד נשחש')פסחים דףסג (.תנן רבי שמעון אומר השוחש פ ס ח בי״ד על החמץ לשמו חייב שלא לשמן
ודאי אשה נטי תקעה
כו׳  .כלומר ר׳ יוסי פשור ומפרש בקונשרס משוס דהוי פסול ור״ש לשעמיה דאמר שחישה שאינה ראויה לא שחה שחישה והשתא התם הוה ליה למילך
ממילה
דם־יתי מק״ו
שמעון אשר יאכל כתיב  .אבל אס לא אשר יאכל משביחה לא ג מר משוס
משחושי חוץ דשמה שחישה דהויא קדשים מקישי®=
שאין מכסין דם כוי
ביו׳ט היא א1יל לטעמיה דלא דמי שפיכה לשביחה כמו שחישה לשביחה ב[ הקשה הר״ר אליעזר ממי״ץ אימא דהאי אשר יאכל אתא למעושי אוכל שאין אתה
דלא מצי לםי»ר תקיעת יכול להאכילו לאחרים כדדריש רבי שמעון מכל האוכל אשר יאכל בפרק המנחות והנסכים )מנחות דף קא (:ובפרק העור ו ה ח שב
שופד בנבולין יוכיח
שאין וראה דוחה שבת )צקמן דף קנס (.ומדביק אפילו עו ך שמא כיון דמותר בהנאה וי״ל ד ה ת ס כ פי ב מכל האוכל דמרבה כל אוכל אפילו אסור בהנאה ואתא
וספיקא דוחה יו׳ט ה'נ
אשר יאכל למימר שיהא מותר בהנאה אבל הכא לא כתיב כל אשר יאכל מ שמע המותר לישראל לאכול :
ניטא לענין כוי שיהא
אימא
םפי « דוחה יו'ט.דהכא
י ד א מיי׳ ס״ג מה>כ 1ת
מעשה הקרגמת הל׳
מ סמג משין קפג :

מתני׳

נשים

מתני׳

 :נם׳

ואין

 1רבי

ונמצאת
בלשון חכמים  .רצומר השורט
במקדש  .נרסי׳  :ראה רבי דבריו של ר׳ם באותי ואת בנו ושנאו
שכן דוהה שבת
.
.
.
.
לעניו ס״ק איש ספק אשה דין הוא שיהא הפק דוחה יו'פ דודאי אשה נטי תקעה :
טרפה השוחט פרה חטאת בו׳  .ר׳ש פוטר והכמים מחייבין א( דזהו ר״ט דבריו של ר״ש בכבוי הדם ר״ט מחייב וחכטים פוטרין  :סה התם שחיטת שאינה ראויה שטה שחיטה  .כלומר שחוט• חוץ שחיטה שאינה ראויה
היא וקרי ליה שחיטה  :נטר מטבוח טבח והכן טה להלן שח־טה ראויה דאמרן כהול־ן צ א מאי טבח פרע להן בית השחיטה ; ור׳ש אשר יאכל כתיב  .כלומר היכא טיח־יב בכסוי בשחיטה שראויה לאכילה דכתיב אשר יאבל :
חכי
א[ נ״ל וראה דבריו של ר׳ש בכיםוי הדם יתני במתני׳ ר״מ וכי' •
^
י

עק םשפ&
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נר מצור!

כסוי ה ד ם

פרק

w

תלק

מסורת הש״ם

»ח  kייי׳ ס״ג מהל׳ א י מ א שהני ליה שחימת אמו  .דוקא נקס בן ס׳ חי אבל מת לא לבל אמר רבי מאיר .לא צכל הדברים אמר רבי מאיר שמה
שחיעה כדמפרש דמודי ר״מ שאינה מתירתה באכילה ולקמן פריך
או בן ח׳ פשימא דהויירך אמו שהיא מרפה ואע״ג
שמימה הל׳^ בם»^
דאמר באלו טרפוח )לעיל דף נח (.דולד טרפה לא הוי ירך אמו פשיעא  :בן מ׳ חי  .דלאו ירך אמו הוא סלי האי ולענין שחימה
י
י ט ב)מ״׳ פי״י שם( היינו לפי שהוא חי ואין חיותו תלוי באמו וא״ת והיכי ס״ד דמשום משתרי ב שחיע תהא ם; סד״׳א .ה אינ מי נשתרי בשחיעת הנזרפה ;
תורה אןף קמ״׳ל .דאינה מתירתה ובעי למשחעיה
י״ ?%׳?מ  fn'i’q Sדרבי סבר לה כר״מ באו תווא תבנו
ושחיעת עצמו מתירתו כדקי״ל )לעיל
דתיהני ליה שחיטת אמו הא בכסוי
לא לכל אמר ר׳ מאיר שחיטה שאינה ראויה
דף עד (.דארבעה סימנין אכשר ביה
דבכל
הדם סבר לה כרבי שמטון וי״ל
שמה שחיטה מורה ר״מ שאין מתירתה
מילי סבר לה כר״מ דאשכחנא במרובה
רחמנא בבן תשעה חי  :והא אמר ]לעילם .וש׳ג[
באכילה ולא לכל אמר ר״ש *שחיטה שאינה
ר׳׳מ  .בפרק בהמה המקשה )לעיל
)ב״ק דף ע (.דסתם לן כ ר' מאיר
ראויה לא שמה שחיטה מודה רבי שמעון
דף עד־( ; בן פקועה  .אפילו היא
בתשלומי ארבטה וחמשה :
שמטהרתה מידי נבלה אמר מר לא לכל א״ר
כשרה כיעון שחימה  :לא צריבא .
דאמר רב יהודה וכי
הא דר׳ אבא אלא משוס דרבי סבר
ימות מן הבהמה כו׳ , .מאיר שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה
לה כר' מאיר באותו ואת בנו כדאמר
מודה רבי מאיר שאין מתירתה באכילה
והא דלא מייתי משנישין דבהמה
לעיל :וסבר לה ברבנן .בבן פקועה
המקשה )לעיל דף עג (:לא אם טיהרה פשיטא טרפה ב שחיטה מי מישתריא לא
דלא שמעינן ליה דפליג  .מהו
שחיטת טרפה אותה כו׳ משוס דהוה צריכא לשוחט את הטרפה ומצא בה בן ט׳
דתימא כיון דבן ע׳ הוא ושחיעת
מצי למיפרך בן ח׳ חי יוכיח :
שחיטה
חי סד״א הואיל דאמר רבי מאיר
?12יטה מקובצת
עצמו מתירתו אפילו לרבי שמעון
דטתך אמינא הואיל וא״ר
ח[ מהיכא דאיתרבי
ה
א
תהני
שחיטה
שמה
ראויה
שאינה
כדקי״ל בפרק בהמה המקשה
בחמה בקדושיין )דףנ(1
׳ שממון מותר בהנאה  .לא
שחיטת אמו ולא ליבעי שחיטה קמשמע לן
)שם (.ארבעה סימנין אכשר ביה
למינקטשוחט טרפה והיא  .אותו
מצי
״ f
'
f
בסונטרםדדיימטדהויא:
ואת בנו וסד״א דכיון דפטור הוא לאו ותסברא והאמר ר״מ בן פקועה טעון שחיטה
רחמנא הילכך לאו ירך אמו הוא
לאיתסורי משום מרפות דידה ואימא
לא צריכא דרבי סבר לה כר׳ מאיר וסבר לה
שחיטה היא כלל ולא מיטהרה
לרבי דסבר ליה כרבי מאיר תהני
מי ד נבלה דאיכא למימר דלמנין כרבנן סבר לה כרבי מאיר דאמר שחיטה
ליה שחימת אמו ולא ליבעי למשחמיה
שוחט הוא דלא הויא שחיטה אבל
שאינה ראויה שמה שחיטה וסבר לה כרבנן
דהא שחועה היא קמ״ל  :את
למנין גופה הויא שחיטה לכך מייתי דאמרי שחיטת אמו מטהרתו כיון דאמור
הטרפה .כגון נחתכו רגליה טרפות
ראיה דאן( למנין גופה שתחשב חולין
רבנן שחיטת אמו מטהרתו תהני ליה
הניכר:ונמצאה טרפה .בבני מעיין :
במזרה לאסור בהנאהלאהויא שחיטה:
שחיטת אמו ולא ליבעי שחיטה קמ״ל ולא
מתיר בהנאה .דשחימה שאינה ראויה
והתנן רבי שמעון אומר כו' .
ראויה
משנה היא בפ׳ בתרא דתמורה לכל אמר רבי שמעון שחיטה שאינה
לאו שמה שחיטת ולא קרינא בהו חולין
)דף לג (:וממתגי׳ דהכא דפטרינן חולין לא שמה שחיטה מודה ר״ש שמטהרתה מידי
שנשחטו בעזרה דזביחה כתיב בהו
בריחוק
וזבחת
ירחק
כי
יב(
)דברים
רב
בעזרה מכסוי לא מייתי משום דלא נבלה פשיטא *דאמר רב יהודה אמר
לעיל עד .לקמן קפח
ואמרי ל ה במתניתא תנא °וכי ימות מן,,ק,א נוקום אתה זובח כו׳)קדושין דף נז( ;(:נחים סע:
נזכר בה ר״ש אלא וחכמים פוטרים
גליון ה ש״ם
וסבר ר׳ שמעון חולין שנשחטו בעזרה
ג ס׳ אתא לקמיה דרגי  .ורבי קתני לה אבל ממתני׳ דמרובה
הבהמה מקצת בהמה מטמאה ומקצת בהמה
עיי! ירושלמי סרק
כדפרשינן
מוזבחת
דאורייתא.
)ב״ק דף ע (.דפטר רבי שמעון חולין
אינה מטמאה ואי זו זו טרפה ש שחטה לא
דמעשר שני ;
דקבעי שחיטה ראויה דאי א( רבנן
מצי
הוה
וחמשה
מארבעה
בעזרה
צריכא לשוחט את הטרפה והיא חולין
דחזי
דמאן
משוס
דאסירי
וטעמא
למידק דאי לא הויא דאורייתא הוה
]קדושין נח[.
חייב כדמוכח התס בגמרא)דף עב (:בעזרה דתניא *השוהט את הטרפה וכן
דנשחטו בפנים סבר קדשים נינהו
שמא הכא בעילאוכוחי דאסור בהנאה ה שוחט ונמצאת טריפה זה וזה חולין בעזרה
וחזי דקאכלי להו בחוץ ואתי למשרי
וה״ק מכלל דסבר רבי שמעון דחולין ר״ש “ מתיר בהנאה וחכמים אוסרין סד״א
אכילת קדשים בחוץ מה לי ראויה ומה
לי אינה ראויה הא אתי לאתהנויי
בעזרה אסורים בהנאה דאורייתא הואיל וא״ר שמעון מותר בהנאה אלמא לאו
מקדשים פסולים  :אין והתנן .
לכך לא מייתי ההיא דמרובה )שם
שחיטה היא כלל אימא מידי נבלה נמי
בניחותא  :וכן חיה  .אע״ג דכולי
דף ע (.דמהתס לא הוה מצי למידק לא מטהרה קמ״ל אמר ליה רב פפא לאביי
עלמא ידעי דלאו קדשים נינהו  :היינו
איסור הנאה אלא איסור אכילה וא״ת וסבר ר״ש חולין בעזרה דאורייתא היא א״ל
דגזרינןחיה אטובהמה-אטו סיפא
תמורה לג :קדושין נר
הגהות מהר״ב ומאי קשה ליה דקא מתמה וסבר אין *והתנן ר׳ שמעון אומר חולין שנשחטו
נקט האי לישנא דהא ודאי מהיכא
רבי שמעון חולין שנשחטו בעזרה
דאורייתא וי״ל משום דאיכא ברייתא בעזרה ישרפו בא ש וכןחיה שנ שחטה בעזרה
^ ^ רנ שבורג
דאיתרבי בהמה א[ ב[בקדשיס איתרבי
א[ דש׳י דיה וסבר ר״ש בהאיש מקדש)קדושין דף נח (.דקאמר אי אמרת ב שלמא דאורייתא היינו דגזרינן
חיה וה״ק אפילו לא כתיב בדין הוא
דאירמ^ .מלת ”ין רכי שמעון דהמקדש בחולין שנשחטו חיה אטו בה מה אלא אי אמדת דרבנן בהמה
דנגזור  :יאניבא  .תולעת האוכלת
פשתן טיי״ש בלע״ז:עלבוביתאדמיא.
מאי טעמא דילמא אתי למיכל קדשים
בעזרה מקודשת ומכח ההיא דמייתי
יכו׳ דאיתלב׳ גהסה מוקי התס בטרפה ואין נראה דא״כ
ב ת ץ *היא גופה גזרה ואנן ניקום ונגזור
מי המשרה שהפשתן שם  :דמורח ]שנת י :6ניצה ג .ינמוק
דמא  .יריח התולעת ויברח ששונא
כא :וש[/
נקרשים• רלסנק״’
® הוה ליה לאתויי הכא ההיא ברייתא גזירה לגזירה רבי חייא נפל ליה יאניבא
נממק ונ׳ב עי׳ בקידושין
הוא לדם עוך  :והיכי עביד הכי .
דף נ׳ז נציל ועי׳ריטב״א:
ונראה
התס
כדמוקי
בטרפה
ולאוקמי
בכיתניה ®אתא לקמיה דרבי אמר ליה שרךל
נ[ תום׳ ד׳ה היינו ונו׳
דלא מכסי ליה  :וצריך לדם  .כגון
דמא
וי״ל דר׳ש פליג אההיא לר״ת דקש״להך מתניתין גופה דמייתי עופא ו ש ת ט ע ל בו בי ת א דמיא דמורח
זה  :חייב לכסות  .ולא יעשה ממנו
ברייתא  .נ'נ עי׳ זבמים דקתני וכן חיה משמע דחיה הוי דרבנן
צרכיו:כיצד הוא עושה  .ויהא פטור לעיל נו] :תוסשתא ס׳׳ו
סיח ע׳א תוס׳ ד׳ה אימי מדקתני וכן וא״כ בהמה נמי דרבנן ושביק ליה היכי עביד הכי והתניא *"השוחט
ע״ש[
דאמר ונו׳ :
וקתני וכן משום דגזרינן חיה אטו וצדיך לדם חייב לכסות כיצד יעשה או
מן הכסוי  :נוחרו  .חונקו  :עוקרו .
בהמה דאי מדאורייתא חיה נמי נוחרו או עוקרו כי אתא דב דימי אמד
עוקר סימנים  :צא טרוף • עשהו
תחלה טרפה ואח״כ שחוט דתיהוי
צא טרוף אמר ליה כי אתא רבין אמר צא
דאורייתא ומאי וכן ומשני אין והתנן
שחיטה שאינה ראויה  :צא טרוף
כלומר ומטונך דמההיא גופה יש נחור אמר ליה למאן דאמר צא טרוף מאי
א״ל  .רבי לר״ח  :זו היא שחיטתו .
לדקדק שהיא דאורייתא דאי דרבנן
טעמא לא אמר צא נ ת ר וכי תימא קסבר
וצריך כסוי  :כאשר צויתיו  .מכלל
]לעיל ד .וש׳נ[
הוי חיה גזירה לגזירה:
לעיל כת :יומא עה :ךןי ען * דגזרינן חיה אטו בהמה * .אין שחיטה לעוף מן התורה ונתרתו זו שנצטוה בעל פה הלכות שחיטה רבינו גרשום
היא שחיטתו *והתניא רבי אומר °כאשרי?י’םשה" בתורה לא מצינו שצוהו  :הכי נרסי' וסבר ר׳ש
בהאיש מקדש )שם דף נח(.
חולין שנשחטו בעורה
על
מלמד שנצטוה מ שה
צויתיך
לא
ד«י.ורייתא כו'  .כלומר
מייתי נמי מהך מתניתין דסבר ר״ש
הקנה ועל רוב אחד בעוף ועל רוב שניים בבה מה רחוינן הכא השוחט
הו שט ועל
דחולין בעזרה דאורייתא ואין מאריך
טרפה חולין בעורה
דדייק
בקונכי'
שס כמו כאן ופירש [3 .
ר׳ש מתיר בהנאה .
לא
.
.
מדהויא בשריפה דאי דרבנן לא היה טעון שריפה ואי אפשר לומר כן דבהדיא מדקדק כאן מכח חיה וא״ת דהכא משמע דאפילו הויא )בלוטר( טשום רפרפה
הוה דלא חשובת
דאורייתא הויא חיה דרבנן והתם מייתי קרא לאסור בהמה חיה ועוף נ[ וי״ל דרבי שמעון פליג אההיא ברייתא ועי״ל דלא פליגי שחיטה  .אבל אי שחם
ונפרש כאן כפירוש הקונטרס דהתם ואשריפה קאי הכא דאי אמרת בשלמא דאורייתא בין בהמה ובין חיה ועוף היינו דגזרינן הכא חולין כשרה בעורח
ס׳ל דאסורה בהנאה !
בחיה שריפה אטו בהמה אע״ג דבהמה גופה לא הויא בשריפה אלא גזירה אטו קדשים שיצאו לחוץ שהס בשריפה ובחיה ליכא למטעי בהמה פעמא מאי דלטא
אטו קדשים ולא חשיבא גזירה לגזירה כיון דאסירא מיהא דאורייתא והויא כולה חדא גזירה אבל אי דרבנן אמאי חיה בשריפה ; אתי לטיכל קדשים

פ שיטא

סל מא

אין

בחוץ .כלומר דאי שרינן
r
י
י
י
חולין בעורה הוה קא
 u׳»׳>
שהו נטי קדשים בחוץ  5היא גופא גוירה  .כלומר בהמת חולין בעורה גוירה ואנן ליקום לגוור נוירה לנוירר . .כלומר חיה אפו בהמה  :יניבא ® "-Vבלע׳ז  .כלומר הפשתן היה במשרה בתוך המים ולשם הות ביה ייניבא  :על
ביביתא דטיא  .כלומר על המשרה  :צא טרוף א׳ל  .כלומר עשה בה אחד מי״ח טרפות קודם שתשחטהו ואח׳כ שהטהו דהו״ל שחיפה שאינה ראויה ואי אתה צריך לכסות  :וכי תיטא קא סבר אין שחיטה לעוף מ! התורה
ונהייתו זו דרא שחיטתו  .כלומר אם היה נוחר היה צריך לכסות א( לא טיבעיא צא נחור ! דיש שחיטה לעוף מן התורה  .כלומר דלא אמרי' נחירתו וו היא שחיטתו ואם אתה נוחר אי אתה חייב לכסות אבל צא טרוף כו' :
קמ׳ל דר' חייא בר אבא  .כלומר דראה רבי דבריו של ר״ש בכסוי הדם דבעינן שחיטה ראויה  :וכי תיטא _קסבר שחיטה שאינה ראויה שטח ׳שחיטה  .כלומר ואי טורף אעם'כ צריך לכסות דשחיטה שאינה ראויה שטה שחיטה :
והא
א( גראה דצ״ל לא מנעיא צא נחור דלאו שחיטה היא כלל  .כלומר דלא אמרי׳ ונו׳ אי אתה חייב לכסות דיש שחיטה לעוף מה״ה אכל צא טרוף וכו׳ .

מסורת הש״ם

כסוי ד ד ם

פ ר ק ששי

חולין

עץ משפט
נר מצוה

פו

לא מיבעיא קאמר .רב דימי מודה הוא בנחירה דלא בעי כסוי
ס י ^ א נמי כיון דאמרי רבנן אסור לשחומ אחריהם אמרי שחימה כ א מי״ פי״ד מהלכות
שחישה הל' י טוש״ע
אלא הכי אמר רב דימי לבצא מרון! סגי א וכל שכן בצא כחור:
מעלייתא היא  .תימה דמשוס ג ד ר ה דלמא אתי למיכל י״ד סי' כח שעיף יו :
אימא וו היא שחימהו  .קא מ שמע לן צא כחור ורבי למעמיה נבלה יש לי להתיר לאו דאותו ואת בנו מ ספ ק מה לי לאו דאותו
ואת בנו ומה לי לאו דנבלה ולא דמי לרישא דפמרינן לכסות מ ספ ק כא ב מיי' סי׳׳ג שם הל'
דאמר יש שחיעה לעון! מכאשר צויתיך  :ומי נפל יאנינא בכיהניה.
ד שמג לאוין קמב
דרבי חייא  :בני הגולה .לאו אנשי
ודלמא
הוא
בעלמא
תעשה
ואל
דשב
טוש״ע י׳ד סי' IP
הנניףס :
כנ ס ה הגדולה קאמר אלא בהנך
אתי למיכל ויש לומר דאי לאו דרוב
נחור
צא
מיבעיא
לא
קאמר
מיבעיא
לא
כב ג מיי׳פט״ז מהל'
מעשיהם מקולקלים לא היו פוטרים
שאר אגות הטומאה
דורות א חרוני סקא מר שהתחילו ללקוה דלאו שחיטה היא כלל אבל צא טרוף אימא
הלכה ג :
בני אניז ישראל ביינס ופשתנס
מלכסות משום גזרה דלמא אתי
מפני שנתקלקלו דורות ומשעלו מבני שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה וליבעי
למיכל אלא שלא נחמיר להטעין
בבל לכאן שהיו חסידיס פסקו כאן בסוי קמ״ל בדר׳ חייא בר אבא ולמ״ד צא
כסוי א מ רי׳ד פ טו ר משוס דדלמא אתי
קסבר
הזועות  :ונהנו חפמים עיניהם ברבי נחור מ״ט לא אמר צא טרוף וכי תימא
למיכל וכיון דרוב מע שיהם מקולקלין
והא
שחיטה
חייא ובניו .שבזכותם .באתה נוובה שחיטה שאינה ראויה שמה
יש לנו להתיר נמי לשחוט אחריהם
])עיל פה [.זאת  .רבי חייא ובניו מבבל עלו *א״ר חייא בר אבא א״ר יוחנן ראה רבי
דלמא אתי למיכל :
מ ע מ א דר׳ מאיר הואיל ורוב
כדאמרי׳ בשילהי פ״ק ד סוכ ה) ד ף כ•( :דבריו של רבי שמעון בבסוי הדם ושנאו

זיקים וזועות ורעמים ורוחות  .בלשון הבמים לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא
מפרש בברכות בהרואה )דף נש־(
דכולן לקללה  :זועוח  .הארץ צא טרוף דשחיטה שאינה ראויה לא שמה
]לעיל ד .וש״נ[ מזדעזע ת:רו חוה.זעפ א אשמרוביי״ל  :שחיטה אבל צא נ תר אימא *אין שחיטה
כדרב יהודה .דאמר זכותא דצדיקי לעוף מן התורה ונחירתו זו היא שחיטתו
לאחריני מהני ולאו לדידהו בהאי וליבעי כסוי קמ״ל כאשר צויתיך ומי נפל
ע ל מ א :חנינא בני .הוא רבי חנינא ליה יאניבא בביתניה והאמר רבין בר אבא
בן דוסא ובימיו היה קול זה יוצא  :ואמרי לה אמר רבי אבין בר שבא משעלו
די ]לו[ בקב חרובין .מ תפ רנס בצער בני הגולה פסקו הזיקין והזועות והרותת
ובצמצום :מ ת נ י ׳ ואחרים רואין והרעמים ולא החמיץ יינם ולא לקהפ שתנם
אותן  .דאמרן בריש מכילתין)דף ג(.
דשחימתן כשרה אותן אחריס חייבין ונתנו חכמים עיניהם ברבי חייא ובניו כי
לכסות כדתנן לקמן )דףסז•( שחס מהניא זכותייהו אעלמא אדידהו לא בדרב
סענית כד :נרכוה יו :ולא כסה וראהו אחר חייב לכסות  :יהודה אמר רב *דאמררב יהודה אמר רב
פעור מלפסוח .ו מ ע מ א מ פ ר ש בג מ׳ בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת כל
דר״מ חשיב ליה כנבלה גמורה  :העולם בולו ניזון בשביל חנינא בני ותינא
וחפמים אוסרין .שמא יפה שחסו בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב
והויא לה שחינוה מעלייתא  :שאינו
שבת :מתני׳ י׳חרש שוטה וקטן ששחטו
ס פ ק היא :
]צ״ל דענירח[ סופג  .״דהתראת
ואחרים רואין אותם חייב לכסות בינן לבין
ג ט ׳ מאי שנא רישא דלא פליגי .
וליחייבו לכסות מ ס פ ק :סיפא אמרי עצמן פטור מלכסות וכן לענין אותו ואת בנו
בשרא הוא דלא מבעיא ליה .הרואה ששחטו ואחרים רואין אותן אסור לשחוט
שאין שוחמין בנו אחריו אין מבין שמשוס אחריהם בינן לבין עצמן א^רבימאיריימתיר
אותו ואת בנו הוא אלאאומר אינו צריך לשחוט אחריהן וחבמים אוסרים ומודים שאם
לבשר  :רישא נמי .ליחייבוהו לרואה שחט שאינו סופג את הארבעים  :נ ם׳ ורבנן
לכסות מ ספ ק ואפ״ה לא אתי למיכל מאי שנא רישא דלאפליגי ומאי שנא סיפא
מיניה דאמרי כסוי זה אינו אלא כדי דפליגי רישא אי אמרינן חייבין לבסות אמרי
לנקר חצרו  :הכי גר סי׳ שחכו
באשפה שחיטה מעלייתא היא ואתי למיבל משחיטתן
רבינו גרשום מאי איכא למימר.נ[שחע באשפה הכל
והא ]אשר[ ר' חייא יודעים שהכסוי לאו לנקר הוא  :ג[ אם סיפא נמי כיון דקאמרי רבנן אסור לשחוט
א״ר יוחנן כו׳  .הזיקין בא לימלך .לבית דין הרואה ששחמו אחדהסאמרי שחיטה מעלייתא היא ואתי
כובבא דשביט
כדמפרש והדם מגולה ואמר כלום אני חייב למיכל משחיטתן סיפא אמרי בשרא דלא קא
בברכות )דף נח: (.
:
ארעא
טירתת
זועות .
לכסות ואנו אומרים לו כס ה אומר מיבעיא ליה רישא נמי אמרי לנקר חצירו הוא
רעמים  .זו ברר שקורין
:
למיכל
ואתי
שחימה
שהיא
בלבו
צריך שחט באשפה מאי איכא למימרבא
טונריר״א  :בינן לבין
עצמן םסורים מלכסות .
דאטרי' סיפאנמיבאלימלך .מ ה אני לשחוע לימלך מאי איכא למימר וליטעמיך סיפא
כלומר אם שחטו
דקלקלו בשהיטתן ואינה אחריהם את בנו ואנו אומרים לו אסור נמי בא לימלך מאי איכא למימר אלא רבנן
ראויה חשחיטה ! מאי הוא סבור שהיא שחימה:אלא רבנן.
שנא רישא רלא פליגי לאו להכי חיישי וברישא נמי פליגי  :אבולה מילתא פליגי ונטרי ליה לר׳ מאיר עד
כו'  .כלומר מ׳ ש לעני;
פליגי לחומרא  .במלתא דספיקא אזלינן דמסיק לה למילתא והדר פליגי עילויה
כסוי דם דלא
רבנן ]ראם שחטו( בינן לחומרא  :מחייב  .מלקות דסבירא בשלמא רבנן לתמרא אלא רבי מאיר מאי
פטורי;
לבין עצמן
חשובה ליה ודאי נבלה היא והאוכלה לוקה  :טעמא אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן מחייב
מלכסות רלא
שחיטה ולעניןאותו
ואת מאי איריא רוב אפילו מיעוע  .היה רבי מאיר על שחיטתן משום נבלה מאי
אוסרין לשחוט
בנו
ורובן
מקולקלין
אחריהןדחשובה שחיטה :מעשיהם
מפוקנין טעמא אמר רבי אמי הואיל ורוב מעשיהן
. ,
. . .
רישא נסי אמרי לנקר ה ו ה פ שי ע א לן ד ג ב צ ה הי א ל ר ״ מ ד ה א
מקולקלים אמר ליה רב פפא לרב הונא בריה
ש מ עי ק לי ה ד ח ״ ש ל מי מ ו מ א  1ס מ ו ך דרב יהושע ואמרי לה רב הונא בריה דרב
דם שחיטה ששחטו בינן מ י ע ו ע א ל ח ז ק ה ש ב ה מ ה זו ב ח ז ק ה
א י מ ר א נ ר מ! מ מ י ה י מ ה ע ו מ ד ה יהושע לרב פפא מאי איריא רוב אפילו מיעוט
]::יכו
בני ארם מה שהוא ו ל א נ ו ד ע לך ש נ ש ח ע ה  :ו א י ה ר ע ל י ה נמי דהא רבי מאיר *חייש למיעוטאסמוך
מכס" איני ״ישי־ ר ו ב א  .ס ק ו ן מ ע שי ה ם  :ד ה נ ן .כי ה אי מיעוטא לחזקה ואתרע ליה רובא *דתנן תינוק
^
.
יי
r
מטעם ששחיטתו שחיטה
אלא לנקר חצירו הוא גוונאד[ :שדרפושל היגוק לטפח .ידיו שנמצא בצד העיסה ובצק בידו רבי מאיר
צריך אינו רוצה שיי׳א באשפות ששרציס מצויים שם ועימא מטהר וחכמים 'מטמאין מפני שדרכו של
ב«
אח ה עי ס ה שאט רואי! שנגע בה  :תינוק לטפח ואמרינן מאי טעמא דרבי מאיר
קסבר רוב תיגוקות מטפחין ומיעוט אין מטפחין ועיסה זו בחזקת טרדה עומדת
«pיפל־יגי ר^ך
סמוך
דאסור לשחוט אחריהן

סאי

מעשיהן מקולקלין  .הקשה
הר״ר שמואל מוורדין ורבנן מאי
טעמייהו א ס רוב מעשיהם מתוקנין
א״כ יהא מותר לאכול מ שחיטתם ועוד
השוחט אחריהם אמאי אינו סופג
ארבעים ואי פלגא ופלגא א ס סמוך
פלגא דמקולקלין לחזקה דעו מד
בחזקת איסור ו איתרע ליה מחצה
דמתוקניס א ס כן יהא מותר לשחוט
אחריהם וג ס יתחיינו על שחיטתן
משום נבלה וי״ל ד מ ספ ק א להו לרבנן
אי רוב מע שיהם מקולקלין אי רוב
מעשיהם מתוקנין והשתא לא מ הניא
אזקה מידי ולרבי מאיר פשיטא
ליה דרוב מעשיהם מקולקלין ואם
תאמר ואף על גב דרוב מע שיהם
מקולקלין מ״מ רבי מאיר כיון דחייש
למיעוטא אמאי לקי משוס נבלה
ואעאי מותר לשחוט א ח ד ה ס וי״ל
דסמוך חזקה לרוב מקולקלין והוה
ליה מיעו ט א דמתוקנין מי עו ט א
דמיעוטא ולמיעוטא דמיטוטא לא
חייש רבי מאיר :
ל ו ב תינוקות מ ט פ חי ס .פי׳ ב קונ ט רס
מטפ חי ם באשפות אבל ב עי ס ה
ודאי נ ג ע שהרי ה עי ס ה בידו ור״ת
מפרש דרוב תיטקות מטפ חי ם ב עי ס ה
דטיפוח שייך באוכלים ומשקין
כדאמרינן בע״ז בפר ק רבי ישמעאל
)לףח (:או שהיה מ ט פ ח ע״ פ חבית וכן
איתא בירושלמי בהדיא מפני שד ר ס
של תינוקות לטפח בעי ס ה אבל תינוק
ודאי ט מ א ד ס ת ס תינוקות וד אי ט מ איס
דאמרי׳ בתו ספתא)לטהרות ס״ג(שסתס
תינוקות ט מאי ם מפני שנשים נדות
מגפפו ת ומנשקות אותם ור״מ ד מ ט ה ר
משוס דאית לן למתלי באדם ט הור
שבא לשם ונטל מן ה עי ס ה ונתן לו
כדי שלא יטמא ה עי ס ה וכי האי גוונא
אמר במ ס׳ ט ה רו ת בפ״ג )מ״ז( לעיל
מהך תינוק דהכא תיטק שנמצא בצד
בית הקברות ושושנים בידו אע״פ
שאין השושנים אלא מ מקום הטו מא ה
טהור שאני אומר אד ם ט הור נתן
לו אע״פ שסתם תינוק ט מ א היינו
מ מג ע נדה והתם ט הור מטו מ א ת

שיטה מקובצת
א[ ר״נז מתיר לשחוט
אחריהם  .נ״ב עי׳ חום'
בכורותדף)כ׳ע'א(]י'ח
ע׳ב[  :ב[ ה״ג שחט
באשפהמאיאיכאלטימר
בא ליטלך טאי איכא
לטיטר שחט באשפה
הכל  :ג[ או בא לימלך
לב׳ד  :ד[ דתנן כי ח׳ג
בטהרות פ״ג חס״ד :

מת קאמר אי נמי מיירי בתינוק שהיא ]לעיל ו וש״נ[
* = י ו נ־י־
כדתניא)בתוספתא שם( תינוק שהניחתו
אמו ובאה ומצאתו כמו שהוא טהור
בד״אשהניחתו מלוכלךאבצהניחתו נקי
ט מא מפני שנשים נדות מגפפו ת
ומנשקות אותו ואף טל פי שלא נמצא
בצק בידו מט מ אי ם חכמים דתניא
,

בתוספתא)שם( תינוק שנמצא עו מד בצד קופה של בצק או בצד חבית של משקין רבי מאיר מ מ הר וחכמים מטמאין שדרך התינוק לטפח א מר
ד^ללא
למיכל משחיטת!  “ :רבי יוסי ׳א ס יכול לפשוט ידו וליקח ט מ א ואס לאו ט הור ולא נ ק ט הכא בצק בידו אלא לרבותא דר״מ דאפיצו הכי תוצין באדס ט הור :
להימלך לבני אדם .
סמוך

״

m

טהרות ס /מ״ח[

־.

אדם
לבני
שישאל
איכא״ לטימר  .אם לא ישחוט בשביל אותו ואת בנו אתי למיכל משחיטתן דאטרו בני אדם כיון דאינו שוהט אחריו ודאי שחיטתו שחיטה ואתי למיכל טשחיטתן  :והדר פליגי עילויר . .כלומר
אשחום בנו אחריהם  :טאי ״ .
כשם דפליני רבנן אאותו ואת בנו דאטרי אסור לשחוט אחריהם כך פליני אכסוי הדם דאטדי חייבין לכסות בני אדם הרואין את הדם  :מאי איריא רוב אפי׳ מיעוט נטי  .כלומר מאי איריא דרוב מעשיה! םקולקלין אפי'
מיעוט מעשיהם נזטלסלים ורוב מעשיהן כשדים ; סמוך מיעוטא דטקילקלין לחזקה  .דבהטד ,בחייר .בחזקת איסור עומדת ואיתרע להרובאדכ שרין ואינה חשובה שחיטה לדברי הכל ויהא מותר לשחום אחריהם  :ואם אמרו
ספק טומאה לטהר! כלומר אם אזיל ר״ט אחר טיעוט ספק טומאה לטהר העיסה ילך אחד מיעוט לענין אותו ו א תננו שיאמר אם רוב מעשיהן מתוקנים ומיעוט מעשיהם מקולקלים שאי! השובר .שחיטה ומותר לשחוט אחריהן :
שהוא

