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א תֹ ) יב, טז(   אֵכלּו ַעל ָהָאֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכָּמִים:ַרק ַהָּדם 

                                                 
  כדי להבין תוכן דבריו, יש להקדים כמה הקדמות. 1

  

א. אוכל אינו מקבל טומאה אלא אם נפל עליו אחד מהמשקים. ונחלקו 

כמים ורבי שמעון אם דם מכשיר את המאכל, במשנה בחולין (לג, א) ח

חכמים סוברים שדם דינו כמים ומכשיר את המאכל, ורבי שמעון סובר שדם 

אינו מכשיר, ולהלן (חולין לה, ב) מפרש הש"ס, שסובר רבי שמעון שדוקא 

", ְוַדם ֲחָלִלים ִיְׁשֶּתה) "כד ,במדבר כגדם של אדם שנהרג מכשיר, דכתיב (

ון שתיה משמע שהוא כמשקה, אבל דם בהמה לא. שכיון שכתוב בו לש

א ֹתאֵכלּו ַעל ָהָאֶרץ ומקשה הש"ס, והרי בדם בהמה גם כתוב " ַרק ַהָּדם 

", ומתרץ הש"ס, שההיקש של דם למים לא בא ללמד שהדם ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכָּמִים

הוא כמשקה להכשיר את הזרעים, אלא בא ללמד שדם קדשים שנפסלו 

כיון שפסולי קדשים גיזתן וחלבן אסורים, וכן חייבין מותר בהנאה, ד

בקבורה, הוה אמינא שגם דמן יהיה אסור בהנאה, לפיכך הוקש דם למים, 

  ללמד שדם קדשים שנפסלו מותר בהנאה.

 -אמר חזקיה מנין לחמץ בפסח שאסור בהנאה ) "ב ,כא(פסחים ב. גרסינן ב

א ) ג ,שמות יג(שנאמר  הא בו היתר אכילה. טעמא לא י -ָחֵמץ  ֵיָאֵכלְו

הוה אמינא איסור  -חמץ הא לא כתב לא יאכל  ֵיָאֵכלדכתב רחמנא לא 

לא משמע. ופליגא דרבי אבהו, דאמר רבי  -משמע, איסור הנאה  -אכילה 

אחד איסור  - ֹתאֵכלּולא ֹתאַכל לא  ֵיָאֵכלאבהו: כל מקום שנאמר לא 

  " ע"כ.אכילה ואחד איסור הנאה במשמע

משמע גם איסור הנאה, אבל שאר  א ֵיָאֵכל פי חזקיה רק לשוןמבואר, של

לשונות משמע דוקא איסור אכילה. ורבי אבהו סובר שכל לשון אכילה 

משמע גם הנאה. ומקשה הש"ס (פסחים כב, א) על רבי אבהו, מאיסור 

א ֹתאַכל ָּדם) יב ,ויקרא יזאכילת דם, דכתיב ( , ולאור המבואר ָּכל ֶנֶפׁש ִמֶּכם 

לחזקיה משמע רק איסור אכילה, ולרבי אבהו גם איסור  לא ֹתאַכלשלשון 

הנאה, קשה, והא תנן דדם מותר בהנאה, ומתרץ הש"ס, דלכן הוקשה דם 

למים, ללמד שמותר בהנאה. ומקשה הש"ס, לחזקיה שבלאו הכי מותר 

משמע רק איסור אכילה, מדוע הוקש דם למים,  לא ֹתאַכלבהנאה דלשון 

שהוקש דם למים ללמד שדם קדשים אינו מכשיר, דדוקא דם  ומתרץ הש"ס,

שנשפך כמים ואינו מתקבל בכלי להזרק על גבי המזבח מכשיר כמים, אבל 

  דם קדשים שמתקבל בכלי ונזרק על גבי המזבח אין מכשיר.

  מדוע כתוב בג' מקומות בתורה בדם "תשפכנו כמים"

מה  ,א כמים"פסקא ע 1טז) על הארץ תשפכנו כמים. בספרייב, (

ג. עוד איתא בפסחים (שם), דמקשה על רבי אבהו, מדוע אבר מן החי מותר 

ַרק ֲחַזק ְלִבְלִּתי ֲאֹכל ַהָּדם ִּכי ַהָּדם הּוא ) "כג דברים יב,בהנאה, והא כתיב (

א ֹתאַכל ַהֶּנֶפׁש ִעם ַהָּבָׂשר ", ולרבי אבהו דכל לא תאכל הוא איסור ַהָּנֶפׁש ְו

הנאה, מנין להתיר בהנאה. ומתרץ הש"ס, דכיון דהוקש לדם בפסוק הזה, 

לאבר מן החי.  ודם מותר בהנאה דילפינן ליה מהיקש דם למים, ילפינן מיניה

ומקשה הש"ס על חזקיה, מדוע צריך היקש של אבר מן החי לדם, והרי 

לחזקיה לא תאכל, לא משמע איסור הנאה, ומתרץ, דבא ללמד על דם שאינו 

  אסור רק שהוא דם הזקה שהנפש יוצאת בו.

תנו רבנן: שבע מצות נצטוו בני נח: דינין, ב) "-א ,נוד. תניא בסנהדרין (

  ודה זרה, גילוי עריות, ושפיכות דמים, וגזל, ואבר מן החי.וברכת השם, עב

רבי שמעון אומר: אף על  רבי חנניה בן גמליאל אומר: אף על הדם מן החי

א ֹתאֵכלּו) "א ,סנהדרין נט". ועוד (הכישוף  תנו רבנן: ַא ָּבָׂשר ְּבַנְפׁשֹו ָדמֹו 

אומר: אף הדם מן זה אבר מן החי. רבי חנינא בן גמליאל  -) ד ,בראשית ט(

קרי ביה בשר בנפשו לא תאכל,  ,החי. מאי טעמא דרבי חנינא בן גמליאל

" ע"כ. מבואר דלרבנן אין איסור דם מן החי, ולרבי דמו בנפשו לא תאכל

  חנינא בן גמליאל יש איסור דם מן החי, ולאו דוקא לבן נח.

פינן לה ה. מבואר בחולין (פד, א), דדם בהמה אינו צריך כיסוי, כיון דיל

  מדכתיב "על הארץ תשפכנו כמים" שפטור מכיסוי.

ספרי ולאחר הקדמות אלו נבואר לבאר דברי המשך חכמה, דהנה איתא ב

מה  ,מה מים מותרים בהניה אף דם מותר בהניה .כמים) וז"ל "פיסקא עא(

מים מכשירים את הזרעים אף דם מכשיר את הזרעים, מה מים פטורים 

" ע"כ. הנה הספרי מקשה, מה כונת התורה ותמלכסות אף דם פטור מלכס

שהוקש דם למים דכתיב על הארץ תשפכנו כמים, ומתרץ, דבא ללמד 

שלושה דברים: א. שדם מותר בהנאה כמים, ואינו אסור אלא באכילה. ב. 

שדם הוא כמשקה שמכשיר את הזרעים לקבל טומאה. ג. שדם בהמה פטור 

ללמוד כל כך הרבה דרשות מכיסוי הדם כמים. ויש לדקדק, איך אפשר 

מפסוק אחד. ועוד, מדוע צריך פסוק להתיר דם בהנאה, והא לחזקיה 

(פסחים כא, ב) לא תאכל אינו משמע איסור הנאה אלא איסור אכילה, 

ותקשה מהספרי, דהוא משנת תנאים, על חזקיה דאמורא הוא. זה בא המשך 

  ים.חכמה לבאר, ועל פי ביאורו מיישב עוד כמה דקדוקים נפלא

ותוכן דבריו, דבאמת אף על פי שהספרי נוקט לשון פסוק אחד, כונתו לכל 
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מה מים פטורים  ,כו' מה מים מכשרים ,כו'מים מותרים בהנאה 

 .מלכסות. פירוש, דתלתא זימני כתיב על הארץ תשפכנו כמים

 .יב, כד)טו, כג), וחולין (המוקדשין (פסוקנו), ובכור ( פסוליב

, דחזקיה משני שצריך קרא כב, ב)( והסוגיא מתפרשת בפסחים

                                                 

הג' מקומות שבהם כתוב "על הארץ תשפכנו כמים", והם שלושה פרשיות 

כפירוש רש"י בחומש על פי חז"ל. בפרק יב, טז איירי בפרשת פסולי 

המוקדשין, ובפרק יב, כד איירי מבשר חולין שמותר לאוכלו בשחיטה, 

טו, כג איירי בבכור. וכיון שיש ג' פסוקים שהוקש דם למים, יש  ובפרק

  ללמוד כל הג' דרשות הנ"ל מהם.

והנה נחלקו רבי אבהו וחזקיה אם לא תאכל משמע איסור הנאה, והשתא, 

לפי רבי אבהו אתי שפיר דברי הספרי, דפסוק אחד בא להתיר בהנאה על 

הנאה, ופסוק אחד  ידי ההיקש למים, אף על פי שלא תאכל משמע איסור

בא ללמד שדם הוא כמשקה להכשיר את הזרעים, וכן מבואר בחולין לה, ב 

  ופסוק אחד בא ללמד שדם בהמה פטור מכיסוי, ומובא בחולין (פד, א).

אבל חזקיה שסובר דלא תאכל משמע רק איסור אכילה ולא איסור הנאה, 

להתיר הדם מפרש בפסחים (כב, א) דהטעם שצריך היקש דם למים, הוא לא 

בהנאה, אלא ללמד איזה דם מכשיר, דדוקא דם חולין שנשפך כמים מכשיר 

ולא דם קדשים שמתקבל בכלי להזרק, ולפי שיטת חזקיה יש לפרש הספרי, 

דמה שאומר שבא להתיר בהנאה, אין הכונה לדם של בהמת חולין, דזה 

פשיטא, אלא בא להתיר דם בהמת פסולי מוקדשים בהנאה, כמו שאמרו 

סוגיא בחולין לה, ב דסלקא דעתך שיהיה אסור בהנאה כגיזה, ולזה נתכון ב

הספרי, מה המים מותר בהנאה, אף דם, היינו דם פסולי המוקדשים. ואל 

תתמה שלא מפרש הספרי בפירוש, כיון דהוה פשוט לו, שהרי דם בודאי 

מותר בהנאה. וחד קרא בא ללמד שפטור מכיסוי. זה ביאור תחילת דבריו. 

  ין הערות הבאות בהמשך ביאור דבריו.ועי

בנדפס הוא בלא סוגריים. ולעניות דעתי, בהכרח יש כאן טעות סופר,  2

 שחוזר שוב על דבריו. לכן סגרתי בסוגריים. ויש לעיין בכתב היד. וצ"ע. 
תוכן המשך דבריו [וכדרכו בהרבה מקומות, קיצר מאוד בביאור עומק  3

שמעון דם שחיטה אינו משקה ואינו  דבריו]. בחולין לג, א תנן דלרבי

מכשיר, ומקשה הש"ס להלן (חולין לה, ב) לרבי שמעון הא הוקש דם למים 

שהוא כמשקה, ומתרץ, דהוקש למים להתיר דם פסולי קדשים, כמובא לעיל 

באריכות. והשתא, לפי רבי שמעון שדם אינו מכשיר, אם כן מה ילמד מג' 

  מה לבאר.פעמים היקש דם למים, זה בא המשך חכ

ומבאר, דלפי רבי שמעון חד קרא להתיר דם פסולי המוקדשין (חולין לה, 

ב), וחד קרא ללמד שדם בהמה אינו צריך כיסוי (חולין פד, א), וחד קרא בא 

ללמד דדם מן החי מותר בהנאה, דדלמא סובר רבי שמעון כרבי חנינא בן 

נהדרין נט, גמליאל שיש לאו אבר מן החי גם על על הדם הבא מן החי (ס

קרא שדם  2וחד(, (חולין פד, א) להכשיר הדם, ותו חד קרא לכסוי

פסולי המוקדשים מותר בהנאה, סלקא , וחד קרא שדם )מכשיר

שמע מא בעי דמן קבורה, קדעתך אמינא הואיל וגיזן וחלבן אסור נ

ון שמע בידקא משני לר (שם) 3ובחולין .ב ,, כדאמר בחולין להןל

ַרק ֲחַזק ְלִבְלִּתי ֲאֹכל ַהָּדם ִּכי ַהָּדם ) "דברים יב, כגא), ויליף לה מדכתיב (

א ֹתאַכל ַהֶּנֶפׁש ִעם ַהָּבָׂשר ", ודורש, שלא יאכל הדם כאשר הּוא ַהָּנֶפׁש ְו

הנפש בבשר, וסובר רבי שמעון דלא יאכל משמע איסור הנאה גם כן, כרבי 

  דם למים, להתיר דם הבא מן החי בהנאה.אבהו, לכן צריך היקש 

אבל יש לדקדק לפי זה טובא, אם כן צריך קרא להתיר הנאה מחמת איסור 

דם, דלרבי אבהו כבר נתבאר בפסחים דצריך קרא להתיר דם בהנאה, ומדוע 

אומר הש"ס בחולין שבא להתיר דם פוסלי המוקדשין, וכן הקשו התוס' 

  בחולין (לה, ב ד"ה למישרי).

המשך חכמה, דהנה, לפי מה שביארנו, הרי שהפסוק הקודם (פסוק  ומבאר

כג) איירי באיסור אכילת דם מן החי, ופשיטא, דהא דכתיב מיד לאחר מכן 

"תשפכנו כמים", בא להתיר דם מן החי בהנאה, דהא על איסור זה קאי. 

והנה לכאורה יש לדקדק, הא דם פסולי המוקדשים הוא דם הבא מן החי, 

מינא לאסור כגיזה וחלבה מן החי, אם כן מדוע צריך פסוק דהרי הוה א

להתיר הנאה של דם הבא מן החי בפסולי המוקדשין, והרי יש כבר פסוק 

להתיר הנאה דם מן החי. וכן להפך יש להקשות, מדוע צריך פסוק להתיר 

  דם מן החי בהנאה, נלמד מדם מן החי של פסולי המוקדשין.

ם לא היה מפורש היתר לדם מן החי רק אבל באמת זה לא קשיא כלל, דא

בפסולי המוקדשין, הוה אמינא, דדוקא דם הבא מן החי בפסולי המוקדשין 

מותר בהנאה כחלבה וגיזה, דדין מיוחד הוא בפסולי המוקדשין, שנאסרו 

והותרו בפדיון, אבל סתם דם מן החי אסור בהנאה. ואם לא היה פסוק 

א הייתי יודע להתיר דם הבא מן להתיר בא מן החי בפסולי המוקדשין, ל

החי בפסולי המוקדשין, דדלמא חמור הוא כגיזה וחלבה, לכן צריך קרא 

  להתיר דם הבא מן החי החולין ובפסולי המוקדשין.

וכיון שיש פסוק להתיק דם מן החי בחולין, ממילא שמע מינא דדם מותר 

ן ולא בהנאה. ולכן אמר הש"ס בחולין לה, ב שבא להתיר פסולי המוקדשי

אמר שבא להתיר דם בהנאה, כיון דרבי שמעון סובר כרבי חנינא בן גמליאל, 

ועל כורחך הכתוב הסמוך בא להתיר דם מן החי, וממילא שמע מינא להיתר 

דם בהנאה, אלא שלא ידעינן דם הבא מן החי בפסולי המוקדשין, לכן הביא 

ה שהקשו הש"ס היתר לדם הבא מן החי בפסולי המוקדשין, ובזה מיושב מ

  התוס'. [זה עומק כונתו להמעיין היטב בדבריו].

ואין זה דוחק לפרש דחזקיה לא קאי בשיטת רבי שמעון, דהוא מפורש 

בתוס' בפסחים (כב, א ד"ה ורבי שמעון) דרבי שמעון לא קאי כחזקיה. וכן 

אין זה דוחק דרבי שמעון סובר כרבי חנינא בן גמליאל, דהוא מפורש 
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 עם ביאור בינת החכמה

 ג

דשין, דצריך קרא להתיר דמן של פסולי המוק ,דדם אינו מכשיר

, וחד קרא דפסולי (חולין פד, א) סויהיינו חד קרא דאינו צריך כ

בי חנינא בן אולי סבר כר ,המוקדשין דמן מותר בהנאה, וחד קרא

דהך קרא ולא תאכל הנפש עם הבשר  סנהדרין נט, א)( אלגמלי

וצריך קרא  ,הוא אזהרה על דם מן החי כג) דברים יב,( כו'כי הדם 

ן היתר כל ילהתיר דם מן החי בהנאה, דאם לא כן לא הוי ידעינ

מדם מן החי, ולא דם מן  דשיםקוהמלי לא דם פסו ,חד מחבריה

חקו בתוספות . ומסולק מה שנדדשיםקוהמלי החי מדם פסו

 בתוספות ובפרט דכבר נתבאר ,ה למשרי דמן"ד בה, "חולין לב

שמעון דאמר גיד הנשה  בידר (ד"ה ורבי שמעון) אפסחים כב, 

אסור בהנאה לא מצי סבר כחזקיה, ועל כרחך צריך לומר כמו 

הא דמשני על אבר ד ,ועיין בפסחים ,ייעתא דשמיאשביארנו בס

דמשום חי  חנינא בן גמליאלבי ואתי שפיר לר ,קו"וד מן החי

אה דיליה, וצריך קרא ן היתר הנימתסר, אם כן לא הוה ידעינ

שמעון מוסיף  ביוכן משמע בסנהדרין (נט, א), דר ,באנפי נפשיה

                                                 

(נו, ב), דעל דברי רבי חנינא בן גמליאל שאומר "אף בברייתא בסנהדרין 

הדם מן החי", אומר רבי שמעון "אף על הכישוף", ומשמע שהוא מוסיף 

 על דברי רבי חנינא גמליאל, ומודה לו.    
", תשפכנו כמים"תמצית דבריו: בג' מקומות בתורה כתוב בדם  4

. ב. שאין דם כמים בהנאה מותר דםאיסור שא.  דבא ללמד:

, . ג. שדם הוא כמשקה להכשיר זרעים, כמיםבהמה צריך כיסוי

ולרבי ולא דם קדשים שנזרק.  ,. ודוקא דם חולין שנשפךכמים

אין לפרש דבא לומר שדם זרעים, שמעון שסובר שדם לא מכשיר 

דבא להתיר בהנאה דם  ,אלא צריך לומר ,הוא כמשקה להכשיר

גמליאל דדם מן דסובר רבי שמעון כרבי חנינא בן  ,הבא מן החי

קמ"ל  ,והוה אמינא דאסור בהנאה ,כאבר מן החי ,החי אסור

  .דמותר בהנאה

  

 [יג]
 ,א. מה ענין סמיכות הפסוק (כ) כי ירחיב :[יג] תוכן דבריו, דיש לדקדק 5

השמר לך פן תעזוב את הלוי. ב. מהו הלשון "כל לפסוק לעיל (יט) דכתיב 

  א ללמד בזה. ימיך" מה ב

שלעתיד לבוא כשירחיבו את  ,)א ,נו(בבא בתרא ומבאר על פי מה שאמרו ב

יהיו מקומות אלו  ,גבולות ארץ ישראל ויכבשו את קיני קניזי וקדמוני

רעז) -ובסמ"ג (ל"ת רעו .ויהיה ללוי חלק ונחלה בהם ,פטורים ממעשרות

  .אף בארץ ישראל יהיה להם חלק ,ד לבואיכתב שלעת

  .4היטב בכל זהודו"ק , יעויין שם בי חנינא בן גמליאלעל ר

  

  ]יג[

ָּכל ָיֶמי ַעל  ֵּלִויִהָּׁשֶמר ְל ֶּפן ַּתֲעֹזב ֶאת הַ ) כ-דברים פרק יב, יט(

: ֶהי ֶאת ְּגֻבְל ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָל ְוָאַמְרָּת  ַאְדָמֶת ִּכי ַיְרִחיב ה' ֱא

  ֹאְכָלה ָבָׂשר ִּכי ְתַאֶּוה ַנְפְׁש ֶלֱאֹכל ָּבָׂשר ְּבָכל ַאַּות ַנְפְׁש ֹּתאַכל ָּבָׂשר:

  מצות תרומות ומעשרות לעתיד לבוא

כי  ,וסמיך ליה ,לוי כל ימיך על אדמתךהעזב (יט) השמר לך פן ת

אף אם ירחיב גבולך,  ,5את גבולך כאשר דבר לך. ופירושוה'  ירחיב

והקדמוני, ויהיה ללוי חלק ונחלה  ,ויתן לך את הקיני, והקניזי

, ומשנה רעז)-(לא תעשה רעו ג", ועיין סמא[עיין בבא בתרא נו, 

נשתנה מכל שבטי  ולא יהיה ,](יג, י) למלך סוף הלכות שמיטה

ישראל, ואין לו תרומה ומעשר, אפילו הכי לא תעזוב את הלוי, 

  .6ודו"ק .וכו' ותן לו חלק מקדשים ושמחת עמו, וזה כל ימיך

דדין  ,נה למלך (שמיטה ויובל יג, י) בביאור שיטת הרמב"םוכתב המש

ובמקום שיש ללוי חלק בארץ  ,נטילת תרומות ומעשרות תלוי בחלק הארץ

כי זכתה תורה ללויים תרומות  ,אינו נוטל ממנה תרומות ומעשרות ,ההיא

לא רק במקום שירחיבו ולפי זה . ומעשרות תמורת זה שאין להם חלק בארץ

א בכלל יבטל דין נתינת תרומות אל ,רומות ומעשרותלא יהיה להם ת

  .רות ללוייםשעומ

שלא השתנה הלוי מכל שבטי  ,שאפילו לעתיד לבוא ,וזה בא הכתוב ללמד

ולא יטול כלל תרומה  ,ובמקום שירחיבו ,כי יהיה חלק ונחלה בארץ ,ישראל

לזה דקדק הכתוב לסמוך כי ירחיב  .אף על פי כן אל תעזוב אותו ,ומעשר

שאפילו כשירחיב ולא יטול תרומה  ,לומר ,צות אל תעזוב את הלוילמ

גם כן  ,בימים הללו שאפילו בארץ ישראל לא יטול ,"כל ימיך" ,שם ומעשר

 ותתן לו מקדשיך ושמחת עמו. ,אל תעזוב אותו
ת נתינת תרומות לעתיד לבוא לא יהיה מצו תמצית דבריו: 6

קניזי יני כיון שבמקום שיכבשו את הק ,ומעשרות ללויים

ונטילת  ,חלק בארץ לו וכן יהיה ,דמוני יש ללוי חלק בהםוק

אבל  ,ה בארץתרומות ומעשרות הוא כנגד זה שאין לו נחל

ואף על ומעשרות, חלק בתרומות לו לא יהיה  ,כשיהיה לו נחלה

  וזה נרמז בפסוק. ,פי כן מצוה אפילו אז לשמח את הלוי

  

 [יד]
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  ]יד[

ֶהי ָלׂשּום ְׁשמוֹ ) יב, כא( ִּכי ִיְרַחק ִמְּמ ַהָּמקוֹם ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' ֱא

אְנ ֲאֶׁשר ָנַתן ה' ְל ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִת ְוָאַכְלָּת ָׁשם ְוָזַבְחָּת ִמְּבָקְר ּוִמּצֹ 

:   ִּבְׁשָעֶרי ְּבֹכל ַאַּות ַנְפֶׁש

  מקור שמומר לעבירה אחת מותר לאכול משחיטתו

דמומר לעבירה אחת מותר  7כא) וזבחת מבקרך וצאנך. האיב, (

, מפורש כן (חולין ה, א. יורה דעה ב, ו) לאכול משחיטתו

ה עגל מרבק בבית ותמהר כח, כד גבי בעלת אוב ולא, -בשמואל

ופשטא דקרא משמע שאין צריך בדיקת סכין כלל,  ,ותזבחהו

יעויין שם. ואולי דכיון  (שחיטה ד, יד) ם"וכהחולקים על הרמב

                                                 
דמומר לעבירה אחת אינו מומר  )ה, א(תוכן דבריו. מבואר בחולין  יד][ 7

ועל פי זה  ,לכל התורה אלא אם הוא מומר לעבדוה זרה או לחילול שבת

דמומר לעבירה  (ב, ו)המחבר ביורה דעה הרא"ש (ריש חולין) והביאו פסק 

דאף על פי  ,אבל הרמב"ם (שחיטה ד, יד) פוסק ,אחת אוכלים משחיטתו

  צריך לבדוק את הסכין לפני שחיטתו.מכל מקום  ,לאכול משחיטתו שמותר

הנה אסור מהתורה ד, והמשך חכמה בא להביא ראיה לשיטת הרא"ש

א פרק כח איתא -ובשמואל ,להעלות באוב מת (ויקרא כ, כז. דברים יח, יא)

ש מאשה להעלות את שמואל באוב קשתים ביבמלחמתו עם פלדשאול 

וכתוב שהיה רעב שלא אכל ביום ובלילה  ,לשאול אם יצליח במלחמתו

שמואל א פרק וכתיב ( , [כי היה דרכם להתענות בשעת מלחמה],שלפני כן

ְוָלִאָּׁשה ֵעֶגל ַמְרֵּבק ַּבַּבִית ַוְּתַמֵהר ַוִּתְזָּבֵחהּו ַוִּתַּקח ֶקַמח ַוָּתָלׁש ) "כה-כח, כד

ֵני ֲעָבָדיו ַוֹּיאֵכלּו ַוָּיֻקמּו ַוֵּיְלכּו ַּבַּלְיָלה ַוֹּתֵפהּו ַמּצֹות:  ַוַּתֵּגׁש ִלְפֵני ָׁשאּול ְוִלפְ 

  .הנה מבואר ששאול אכל משחיטתה ,"ַההּוא

אבל  ,(חולין יג, א)דשחיטת נכרי נבלה  שראלית היתה,ועל כורחך אשה י

, ולא מוזכר ששאול בדק לה את הסכין ,אשה כשרה לשחוט (יורה דעה א, א)

 ,דהיינו להעלות באוב ,ירה אחתאף על פי שהיתה מומרת לעבש מוכח

  .ואין צריך לבדוק את הסכין לפני כן ,אוכלים משחיטתו

דבשעת  ,יז, א)על פי מה שאמרו בחולין ( ,ודוחה המשך חכמה את הראיה

מלחמה מותר לחיילים לאכול אפילו קדלי דחזירי [פירוש, עורפי חזירים. 

(שם) דהיתר  וכתב בכסף משנה ,טת הרמב"ם]יכסף משנה מלכים ח, א בש

 ,דבפיקוח נפש לעולם מותר לאכול כל בשר ,זה אפילו כשאין פיקוח נפש

 ,לים רעבים, ודוקא אם החייאבל מכל מקום דוקא אם אין בנמצא בשר כשר

חלוצי צבא כשיכנסו בגבול העכו"ם ) "א ,מלכים ח(רמב"ם ועל פי זה כתב ה

חזיר וכיוצא  ויכבשום וישבו מהן, מותר להן לאכול נבלות וטרפות ובשר

בו, אם ירעב ולא מצא מה יאכל אלא מאכלות אלו האסורים, וכן שותה יין 

" נסך, מפי השמועה למדו ובתים מלאים כל טוב ערפי חזירים וכיוצא בהן

. (חולין יז, א מותר אפילו קדלי דחזירי כשירעבו ,דבשעת מלחמה

דידהו, אפילו שלל  (שם) , וללישנא קמא)רמב"ם מלכים ח, א

  .8והוא היה רעב כמפורש, לכן אכל

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

אבל  ,רק משלל גוים מותר לאכול דבר טמא ,וללשון שני בש"ס שם ,עכ"ל

וכן  ,ם טמאיםדברי לפי לשון ראשון בש"ס אפילו משל ישראל מותר לאכול

  .שלא התנה שיהיה דוקא משלל של גוים ,פסק הרמב"ם

ולא היה להם  ,שאול היה רעבשדהרי מפורש בכתוב  ,ולפי זה אין ראיה

מותר לאכול בשר של מומר לעבירה אין ראיה שאם כן  ,משהו אחר לאכול

  .דדלמא מה ששאול אכל היה מפני שהיה בשעת מלחמה ,אחת

מקום מבואר ברמב"ם (שם) דגם בשעת מלחמה הא מכל  ,[ויש לדקדק בזה

אם כן מוכח  ,לא הותר לאכול דבר טמא אלא אם כן לא מצא דבר כשר

דאם צריך  ,שמומר לדבר אחד מותר לאכול משחיטתו בלי בדיקת סכין

היה יכול לבדוק ו ,מדוע שאול לא בדק הסכין לפני ששחטה ,לבדוק הסכין

לא היה יכול לבקש ממנה  ,דכיון שכבר שחטה ,וצריך לומר .הסכין

לא  ,בתענית כבר יום ולילה דכיון שהיו ,ועוד יש לומר ,עגל אחרשתשחוט 

והא לא הותר  ,. אלא שמכל מקום קשה לי טובאהיו יכולים בדוק הסכין

אבל בבית האשה בודאי היה  ,במלחמה אלא אם לא מוצאים אוכל כשר

אול שמדוע הותר לאם כן  ,ולאו דוקא בשר ,פת וכדו' ,שאר דברים לאכול

דאין צריך  ,דבאמת הבשר כשר היה ,אלא על כורחך ,לאכול אוכל לא כשר

 ]בדיקת סכין למומר לעבירה אחת, וצ"ע.
ששאול המלך אכל עגל ששחטה  ,בשמואל כתוב תמצית דבריו: 8

 ,ומשמע שלא בדק את הסכין לפני כן ,אשה ישראלית בעלת אוב

כאשה זו שמומרת לעבור  - אחדלעבור על לאו שמומר  ,שמע מינא

אלא  .מותר לאכול משחיטתו ללא בדיקת סכין -על לאו דאוב 

דבשעת מלחמה  ,דאולי ההיתר היה מסיבה אחרת ,שיש לדחות

  .יםטמא יםמותר לאכול דבר ,כשראוכל ואין  ,כשרעבים

  


