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אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו
(בראשית ט, ד).

במשנתינו פ"א דטהרות מ"ג

מ"ג),  (פ"ק  בטהרות  שנינו  הנה  א) 
שחיטתה  ואין  וכו'  הטמא  העוף  נבלת 
דקמיירי  פירש  הר"ש  מטהרתה. 
שייך  לא  בישראל  מיירי  דאי  נח,  בבן 

דשחיטה תתיר, מאחר שהעוף טמא.

בסוגיא דחולין ק"ב ע"א

דקאיירינן  (ק"ב.),  בחולין  וכדאיתא 
מידי  מתירתו  שחיטתו  דאין  נח  בבן 
הגמ'  ומייתי   - החי.  מן  אבר  איסור 
מן  אבר  איסור  דאיכא  מהכא  להוכיח 
החי בטמאים לבן נח. - ורישא דמתני' 

מיירי בישראל, וסיפא מיירי בבן נח.

בפירושא דמשנתינו דמטהרתו 

באכילה

דשנינו  משנתינו  לפרושי  דליכא 
טומאת  מידי  דהכוונה  מטהרתו 
נבלות, דהא אין לו שום טומאה בבית 
מטהרתו  שאין  כרחך  ועל  הבליעה, 

באכילה קאמר.

בהיתר שחיטה לבן נח

נח,  לבן  שחיטה  בהיתר  קאיירי  דהנה 
זמן  כל  להתירו  מועלת  שחיטה  דאין 
דבן  (ל"ג.),  בחולין  כדאיתא  שמפרכס, 
אלא  מילתא  תליא  בשחיטה  לאו  נח 
במיתה תליא מילתא, אע"פ שבטהורה 

אפילו במפרכסת מכשרת שחיטה לבן 
נח מיגו דמכשר ליה לישראל.

ביאור הפלתי בשיטת הרמב"ם

כתב  סק"ב)  כ"ז  (בסי'  הפלתי  והנה  ב) 
הי"א)  ממלכים  (פ"ט  הרמב"ם  בשיטת 
דהרי  בעוף,  החי  מן  אבר  איסור  דאין 
דאין  (ק"ב.)  בחולין  ערוכה  סוגיא 
הרי  נח,  לבן  היינו  מטהרתה  שחיטתה 
דבן נח מצווה על העוף, ויש בו איסור 
כמש"כ  צ"ל  ובהכרח  החי.  מן  אבר 
אינו  אבל  בו  נאסר  נח  דבבן  הכס"מ 

נהרג עליו.

קושיית הגרעק"א

(פ"א  דמשנתינו  דינא  ובעיקר  ג) 
עוף  שחיטת  דאין  מ"ג)  דטהרות 
הגרעק"א  הקשה  מטהרתה,  טמא 
דטהרות  (פ"א  במשניות  בתוספותיו 
דהא  לי,  תמוה  "מכאן  בזה"ל:  מ"ג), 
חזקיה ס"ל בחולין דף (קכ"א:) דשחט 
החי  מן  אבר  ליכא  ומפרכסת  טמאה 
לבן נח, איך יפרש מתני' זו, דע"כ מיירי 
בשחטה  ג"כ  הכא  והא  נח,  בן  לענין 
ישראל כדקתני ברישא גבי עוף טהור 

דשחיטתו מטהרתו, וצ"ע". עכ"ד.

ביאור דברי הגרעק"א

ד) ונקט הגרעק"א דהא דס"ל לחזקיה 
שנים  רוב  או  שנים  בה  דשחט  דהיכא 
והטעם  החי,  מן  אבר  איסור  ליכא 
דוקא  היינו  יצאה,  חיה  דמכלל  הוא 
וכמו  טמאה,  ישראל  בשחט 

דשנינו (בפ"ק דטהרות מ"ד) דהשוחט 
בהמה טמאה דטמאה טומאת אוכלין, 
כדשנינו בתוספתא דמייתי התם בגמ', 
רש"י  וכמ"ש  ששחט,  בישראל  דדוקא 
שחיטת  דמהני  דמיגו  (קי"ז.)  בחולין 
שחיטת  מהני  ה"נ  בטהורה  ישראל 
 – אוכלא.  למשוי  בטמאה  ישראל 
דחזקיה,  בדינא  דה"נ  ס"ל  והגרעק"א 
דוקא שחיטת ישראל בטמאה דחשיב 
שחיטה מפקיע את דין חיות שבה, ולא 
שחט  גוי  אם  אבל  החי,  מן  אבר  חשיב 
אבר  איסור  שיש  חזקיה  מודה  טמאה 
דאין  הגרעק"א  הוסיף  ולכן  החי,  מן 
דומיא  שחט  שהגוי  דקאיירי  לומר 
אבל  ישראל.  ששחט  דקמיירי  דרישא 
אם שחט גוי טמאה פשיטא להגרעק"א 
לחזקיה.  גם  החי  מן  אבר  איסור  דיהא 
– נמצינו למדין דבהא דקאמר חזקיה 
דמפרכסת אין בה איסור אבר מן החי, 
היינו משום דהשחיטה מפקעת ממנה 

דין חיה, כמ"ש הגרעק"א.

דעת החזו"א

ה) אולם החזו"א (טהרות סי' א' סק"ח) 
נקט דהטעם הוא דחיות של מפרכסת 
איסור  הוי  לא  ולכן  חיות,  חשיבא  לא 

אבר מן החי.

ביאור דברי החזו"א

דיעויי"ש בחזו"א דפשיטא ליה דדינא 
דחזקיה דמפרכסת אין בה איסור אבר 
בטמאה,  גוי  בשחט  גם  הוא  החי  מן 
ואפילו בנחרה דאינה מטמאה טומאת 

דין אבר מן החי במפרכסת

חקרי משפט
עמותה לחקר המשפט היהודי (ע"ר)

שיעורי מורינו הגאון רבי אליעזר רוט שליט"א
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נועם אליעזר

אליבא  ליכא  הכי  אפילו  אוכלין, 
דלא  כיון  החי,  מן  אבר  איסור  דחזקיה 
מן  אבר  איסור  אין  ולכן  חיה,  חשיב 
החי. – וכדמוכח מהא דפריך דלחזקיה 
דחשיבא  הרי  נבילות,  טומאת  יהיה 
לחלק  שייך  לא  נבילה  דלענין  כמתה, 

בין שחטה לנחרה.

תירוץ ה"תפארת ישראל"

(בפ"א  ישראל"  ב"תפארת  והנה  ו) 
תירץ  ט'),  אות  בועז  מ"ג,  דטהרות 
חזקיה  דלדעת  הגרעק"א  קושיית 
שחיטתה  דאין  משנתינו  יתפרש  איך 
כמ"ד  ס"ל  דחזקיה  די"ל  מטהרתה, 
ואליבא  מהתורה.  לעוף  שחיטה  דאין 
בעוף  מותרת  מפרכסת  אין  מ"ד  דהך 
שנינו  ולכן  גביה.  שחיטה  דליכא  כיון 
מטהרתה  שחיטתה  דאין  במשנתינו 
כיון דהוי עוף, ואין השחיטה מטהרתו 
איירי  חזקיה  אבל  החי.  מן  אבר  מידי 
ובהא  מתירתה,  דשחיטתה  בבהמה 
אבר  מידי  מפקעת  דהשחיטה  קאמר 
טהור  בעוף  גם  הרי  ולפ"ז   – החי.  מן 
מן  אבר  מידי  מטהרתו  אינה  השחיטה 

החי.

דברי הפלתי והתפא"י

סק"ב),  כ"ז  (בסי'  הפלתי  נקט  וכיו"ב 
לעוף  שחיטה  אין  דמ"ד  דאליבא 
אסורה.  עוף  של  מפרכסת  מהתורה, 

וכ"כ בתשו' "נאות יעקב" (סי' כ"ג).

דחיית הגרעק"א לתירוץ התפא"י

שכתב  ישראל"  ב"תפארת  ויעויי"ש  ז) 
לא  להגרעק"א,  זה  תירוץ  דכשהציע 
אליבא  דגם  דנקט  מכיון  עמו,  הסכים 
דמ"ד אין שחיטה לעוף מהתורה אפ"ה 
ע"י השחיטה כבר הוי כמונח בדיקולא, 

עכ"פ,  נחירה  בעי  מ"ד  להך  דגם 
נחירה,  כמו  מתרת  השחיטה  וממילא 

ולכן גם בעודה מפרכסת הו"ל מתיר.

דברי ה"זכר יצחק"

ח) ויעוי' ב"זכר יצחק" (סי' ל"ג) שכתב 
מתרת,  אינה  דהנחירה  נימא  אם  דגם 
אפ"ה אם עשה שחיטה כדין, השחיטה 
בשו"ת  ועי'  מבהמה.  גרע  דלא  מתרת, 

"נאות יעקב" (סי' ו' ז').

בביאור טעמא דחזקיה

דמ"ד  דאליבא  הנ"ל  התירוץ  והנה  ט) 
מתרת,  הנחירה  אין  לעוף  שחיטה  אין 
חזקיה  בדברי  נפרש  אם  רק  א"ש 
דהשחיטה מתרת אבר מן החי, ולכן י"ל 
דבעוף שאין בו שחיטה, מודה חזקיה. 
– אך אם נימא דטעמא דחזקיה דחיות 
לא  א"כ  חיות,  חשיב  לא  מפרכסת  של 
שייך לחלק דאליבא דמ"ד אין שחיטה 
לעוף מהתורה לא יהיה הך דינא בעוף.

תירוץ הגרעק"א

הביא  שם,  ישראל"  ב"תפארת  והנה  י) 
קושייתו,  תירץ  בעצמו  דהגרעק"א 
דהשחיטה  היא  חזקיה  סברת  דעיקר 
אבר  מידי  להוציא  לישראל  מהני 
 – נח.  לבן  ג"כ  מהני  וממילא  החי,  מן 
ליכא  טמאה  דבבהמה  דאע"ג  והיינו 
רק  נאמר  שחיטה  דדין  שחיטה,  היתר 
אמרינן  לישראל  אבל  טהורה,  בבהמה 
אבר  מדין  מפקיע  שחיטה  דהמעשה 
לבן  ג"כ  דמפקיע  וממילא  החי,  מן 
מהני  דהשחיטה  דמכיון  והיינו  נח. 
להפקיע  נח  לבן  דמהני  ה"ה  לישראל 
מאיסור אבר מן החי. אבל אם לא נוהג 
אבר מן החי בטמאים, א"כ לא הוי כלל 

אבר  מידי  לישראל  להפקיע  שחיטה 
מן החי, ולכן לא מתיר ג"כ לבן נח.

דברי ה"תאפרת ישראל" בשם 

הגרעק"א

שהביא  בתפא"י  יעויי"ש  דהנה 
הגאון  רצה  "שוב  בזה"ל:  מהגרעק"א, 
בעצמו  לתרץ  זצוק"ל  (הגרעק"א) 
ע"כ  מתני'  דהרי  לחזקיה,  קושייתו 
בטמאה  נוהג  החי  מן  אבר  דאין  ס"ל 
סופג  אינו  בהדיא  וכדקתני  לישראל, 
אהני  דמדלא  י"ל  א"כ  ארבעים, 
שחיטתה לישראל להתיר איסור אבר 
היא  ועומדת  מותרת  [דהרי  החי  מן 
לו איסור אבר מן החי שבה] לא אהני 
שם  דעכ"פ  לומר  דאין   – נח.  לבן  ג"כ 
שחיטה עלה בטהורה. ליתא, דבבן נח 
בלאו הכי לא שייך שחיטה רק מדאהני 
כרבי  דס"ל  י"ל  חזקיה  אבל  לישראל. 
החי  מן  דאבר  אליעזר  ורבי  יהודה 
דאהני  נמצא  לישראל,  בטמאים  נוהג 
לספוג  דלא  לישראל  בטמאה  שחיטה 
אהני  לפיכך  וגיד.  עצם  בשר  כזית  על 
והיינו  עכ"ד.  נח".  לבן  למשרי  כן  גם 
משום  הכי  בלאו  אסור  בשר  דכזית 
דהשחיטה  חזקיה  דסברת   – טמאה. 
מן  אבר  מידי  להוציא  לישראל  מהני 

החי, מהניא ג"כ לבן נח.

ביאור תירוץ הגרעק"א

דקאמר  דהא  נקט  דהגרעק"א  יא) 
חזקיה בחולין (קכ"א:) דהשוחט בהמה 
טמאה ומפרכסת ליכא איסור אבר מן 
דהשחיטה  משום  היינו  נח,  לבן  החי 
לישראל  ומתרת  חי  הדין  מפקעת 
לחלק  שייך  ולכן  מפרכסת,  בעודה 
דתליא בפלוגתא אם אבר מן החי נוהג 

בטמאים. – אכן אם נימא 
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לא  דמפרכסת  הוא  דחזקיה  דטעמא 
חשיב חיות לענין אבר מן החי, א"כ אין 

מקום לחלק בזה.

בדברי הגרעק"א דשחיטה מהני 

בטמאה להתיר אבר מן החי

דהשחיטה  הגרעק"א  דברי  ויסוד  יב) 
מהני גם בטמאה להתיר אבר מן החי.

קושיית הגרעק"א ע"ד רש"י

(בפ"ו  הגרעק"א  בתוספות  ויעוי' 
מפרש"י  שהביא  ל'),  אות  דחולין 
הדם  כיסוי  דלענין  מקרא  דילפינן 
בעינן שחיטה, והקשה הגרעק"א דא"כ 
למה לי מיעוטא דשוחט עוף טמא אין 
צריך כיסוי הדם, תיפו"ל דליכא תורת 
שחיטה בטמא, דהא בטמא כל שחיטה 

מקרי נחירה.

תירוץ ה"קהילות יעקב"

חולין  (עמ"ס  יעקב"  "קהילות  ובספר 
סק"ה)  חולין  במס'  הערות  כ"ה,  סי' 
חשיב  טמאה  בבהמה  דגם  די"ל  כתב 
דאין  מקרא  דילפינן  אלא  שחיטה, 
מדין  כיו"ב  והוכיח  מטהרת.  השחיטה 
ציפורי מצורע דאיצטריך קרא למעוטי 
שחיטה  שם  דהו"ל  י"ל  ולפ"ז  טמא. 
להפקיע מתורת חיות, ולאשוויי אוכל.

דעת הגרעק"א

שחיטה  הוי  דלא  נקט  הגרעק"א  אך 
דלענין  דס"ל  מבואר  נחירה,  אלא 
כזה  דמעשה  במה  סגי  אוכל  אשוויי 
חשיב שחיטה בטהורה, ולכן מהני ג"כ 
אע"ג  החי,  מן  אבר  מאיסור  להפקיע 

דבטמאה חשיב כנחירה בעלמא.

תירוץ ה"משך חכמה" לקושיית 

הגרעק"א

נח),  (פרשת  חכמה"  "משך  ובספר  יג) 
דאפשר  הגרעק"א,  קושיית  תירץ 
יצאה  דמפרכסת  חזקיה  דקאמר  דהא 
מכלל חיה, היינו דוקא לישראל דכתיב 
כ"ג)  י"ב,  (בדברים  הבשר"  עם  "הנפש 
דמלת "עם" מורה על דבוק אמיתי. אבל 
כששחט בה רוב שניים שאין הדביקות 
גמורה, מכיון שנפשה מפרכסת לצאת, 
וסופו  הוא  חי  (ע':)  בגיטין  וכדאמרינן 
למות. משא"כ בבן נח אליבא דחזקיה 
דכתיב  שמפרכס,  זמן  כל  מוזהר  דג"כ 
יוחנן  דרבי  דפלוגתא  והיינו  בנפשו. 
וחזקיה היא לגבי ישראל האם בטמאה 
בטהורה,  כמו  מפרכסת  שחיטת  מהני 
אבל לגבי בן נח לכו"ע אסורה. – וסיים 
המש"ח: וא"כ לפ"ז מצאנו תירוץ להא 
ומייתי  מ"ג),  (פ"א  טהרות  בריש  דתנן 
לה בחולין (ק"ב.), באבר מן החי מן עוף 
דמפרש  מטהרתה,  שחיטה  ואין  טמא 
ג"כ  דלחזקיה  אמר,  ולאכילה  נח  לבן 
עקיבא  רבי  ובתוספות  נח.  לבן  אסור 
בתימה".  זה  הניח  מ"ג)  (פ"א  טהרות 
עכ"ד. – ועי' "אור שמח" (פ"ג משחיטה 

הי"ג).

ביאור סברת הגרעק"א

דהביאור  נקט  חכמה"  ה"משך  והנה 
ושפיר  גמורה,  חיות  דאי"ז  במפרכסת 
אך   – לישראל.  נח  בן  בין  לחלק  שייך 
זה  מתרת  דהשחיטה  נקט  הגרעק"א 
מידי אבר מן החי, ולפ"ז אין לחלק בין 
דדוקא  דנימא  לא  אם  נח.  לבן  ישראל 

לישראל מהני שחיטה ולא לבן נח.

תירוץ החזו"א

סק"ח)  א'  סי'  (טהרות  ובחזו"א  יד) 
דבעוף  הגרעק"א,  קושיית  תירץ 
נפיק  לא  אחד  בסימן  דשחיטתו 
חיותיה בסימן אחד. ואע"ג דבעוף סגי 
משום  היינו  אחד,  בסימן  בשחיטה 
דחיותו מועט וסגי ליה בהכי. אבל לא 
ולכן  אחד,  סימן  בשחט  כמת  חשיב 
שפיר מודה חזקיה דאיכא איסור אבר 
מן החי. וממילא אם ישחוט ב' סימנין 
בעוף ליכא איסור אבר מן החי. – והיינו 
דנקט החזו"א דהא דפוטר חזקיה הוא 
חיותו  כניטל  חשיב  דמפרכסת  משום 
לענין אבר מן החי, ושייך לחלק דלענין 

זה לא סגי בסימן אחד.

ביאור סברת הגרעק"א

טו) אכן דעת הגרעק"א דהסברא הוא 
החי,  מן  מאבר  מפקעת  דהשחיטה 
ודאי דלא שייך למימר דבעוף לא סגי 
סגי  בעוף  דלשחיטה  כיון  אחד,  בסימן 

בסימן אחד.

דברי החזו"א

באכלה  נפק"מ  דאיכא  החזו"א  וכתב 
דדוקא  חזקיה  מודה  דבזה  כולה,  חיה 
הוי  דלא  לחזקיה  ס"ל  הנחתך  באבר 
מקבל  האבר  אין  שכבר  החי,  מן  אבר 
כנגמר  הוי  וכשחתך  מהבהמה,  חיותו 
והיינו  מהחי.  כתולש  ואי"ז  מיתתו, 
כניטל  חשיב  דמפרכסת  כטעמיה 

 .חיותו לענין אבר מן החי
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נועם אליעזר

רוח הקודש נחה על אותם שנשארו בתיבה

ותנח התיבה בחדש השביעי בשבעה עשר יום לחדש על הרי אררט
(בראשית ח, ד).

בבעל הטורים (כאן) כתב: "ותנח. ב' במסורת. ותנח התיבה. ותנח עליהם הרוח 
(עי'  י"א, כ"ו). לומר שרוח הקודש נחה על אותם אשר נשארו בתיבה  (במדבר 

בראשית רבה פרשה ל"ה פיסקא א'). וזה הוא ותנח התיבה, ותנח עליהם הרוח.

דברי הזוה"ק דסוכה היא דוגמת תיבת נח

נח.  תיבת  דוגמת  היא  דסוכה  איתא  ע"א)  רנ"ח  (ח"ג  פנחס  פרשת  בזוה"ק  א) 
ושאר  ומשפחתו  נח  על  הגינה  נח  שתיבת  כשם  ישראל,  על  מגינה  שהסוכה 
הברואים שהיו בתוכה. – וז"ל הזוה"ק: "סוכה קא אגינת עלייהו דישראל [סוכה 
מגינה על ישראל], הדא הוא דכתיב (ישעיה ד', ו') וסוכה תהיה לצל יומם מחורב, 
סוכה קא אגינת מה תיבת נח לאגנא, אף הכי סוכה לאגנא [מה תיבת נח היתה 

מגינה עליהם, אף הסוכה מגנת על ישראל]".

במדרש רבה ששתלו הקב"ה לנח בתיבה הנקראת בית ה'

ב) והנה במדרש בראשית רבה (בראשית כ"ו, ב') דרשינן: "כתיב (תהילים צ"ב, 
ששתלו  נח,  זה  ה'  בבית  שתולים  יפריחו,  אלקינו  בחצרות  ה'  בבית  שתולים  יד) 
ששתלו  לנח,  נמי  "רמיז  בזה"ל:  ביאר  יוסף"  "עץ  ובפירוש   – בתיבה".  הקב"ה 

הקב"ה בתיבה הנקראת בית ה', וכמפורש בזוהר פרשת נח". עכ"ד.

ביאור ה"בית הלוי"

שאמר  "וזהו  וז"ל:  מדרש,  בשם  י"ב)  ו',  (בראשית  הלוי"  "ה"בית  כתב  וכיו"ב 
הכתוב (תהלים ה', ח') ואני ברוב חסדך אבוא ביתך זו התיבה [ע"כ המדרש]. קרא 
להתיבה ביתך שהיתה בקדושתה, ולא נכנס בה הקלקול של מעשה הדור". עכ"ד 

ה"בית הלוי".

בפירוש הרד"ל במדרש רבה דהתיבה דוגמא דביהמ"ק

ג) והנה במדרש רבה (בראשית פרשה ל"ב פיסקא י"א) איתא: "תעשיה (בראשית 
כהונה:  מתנות  בפירוש  וביאר   – עצמה".  את  מסייעת  היתה  היא  אף  ט"ז),  ו', 
שדרשו  וכמו  אופניו,  על  דבר  דבר  בידו  ומצלחת  ועולה  מאיליה  נעשה  "כלומר 
"עיין  הוסיף:  הרד"ל  ובפירוש   – עכ"ד.  ומנורה".  ומקדש  המשכן  מלאכת  אצל 
מתנות כהונה דוגמא לבנין ביהמ"ק, וכמש"כ לעיל שהתיבה היתה בית ה'". עכ"ד.

בביאור דברי הבעל הטורים

ד) ומעתה יתבאר מה שכתב הבעל הטורים הנ"ל שרוח הקודש נחה על אותם 
 .'שנשארו בתיבה. דהלא היתה בית ה


