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 פסחים עג
 

 

 משה שווערד 

 שפת אמת על פסחים דף עג/א  .1

שתי'  וראיתי במהרש"א. קשה אמאי לא הקשו כן ארישא דמתני' שחטו שלא לשמו מה תיקןבגמ' שחטו שלא לאוכליו מה תיקן. 

ילתא מעשה שלמים דלכאורה דכיון דשחטו לשם שלמים תיקן דלא מחייב אנותר דידי' כמו אנותר דפסח. וא"י מנ"ל הא דע"י ששחטו לשם שלמים נ

יג מה שהש דפשיטא דאכתי אסור להותירו עד הבוקר ככל פסח. וראיתי בצל"ח בשם הח"צ שהקשה על המהרש"א דבקרבן פסול לית בי' חיוב נותר. וע"ש

א וזהר שלגם בזבח פסול מעליו. אבל י"ל דאין כוונת מהרש"א לענין כרת דאכילת נותר רק לענין דמותר להותיר לכתחלה עד זמן אכילת שלמים ]ד

יהו נ"ל[. מלהותיר כמ"ש הצל"ח גופי' לעיל )כ"ח.( ע"ש וע"ז אפ"ל כמ"ש המהרש"א דכיון ששחטו לשם שלמים מותר להותירו עד זמן אכילת שלמים כ

ו להוציא אמרינן דתיקון מ"ש עוד הצל"ח לדחות תי' המהרש"א דכיון דבגוף השחיטה ליכא תיקון רק ע"י המחשבה אכתי מקלקל הוא ע"ש. ליתא דהא

לא תהי' שו ביטל מידי נבילה הוי תיקון אע"ג דקודם שחיטה נמי לאו נבילה היא רק כיון דבלי השחיטה הי' אפשר להיות נבילה שתמות בעצמה ובשחיטה ז

שלמים  תו כדיןות פסח יכולין להשהותו נבילה חשוב תיקון וא"כ ה"ה הכא דאם הי' נשחט לשם פסח הוי נותר בבוקר וע"י שחיטה זו דשוב לא יוכל להי

 כנ"ל חשוב שפיר תיקון בגוף השחיטה כנ"ל:
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 היכי חייב א"כ תקשי לכ"ע מיהו אכתי קשה לר"י כיון דס"ד דליכא תיקון כלל במתני' ... -לדברי האומר מקלקל בחבורה כו' 

טר דפבחבורה כדמוכח בסוף כל כתבי )שבת קכא:(  ואפיל פטורלר"ש מקלקל בחבורה הא מלאכה שאינה צריכה לגופה היא ו

ת ליה ובריש הנחנקין )סנהדרין פד:( נמי מסיק מאן שמע ר"ש התם הורג נחשים ועקרבים משום מלאכה שאינה צריכה לגופה

 דאמר מקלקל בחבורה חייב ר"ש האמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה:
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ן כי דכיוהי"ל דדוקא לענין מקלקל אמרינן וס' ד"ה לדברי כו' מיהו אכתי קשה לר"י כו' הא מלאכה שא"צ לגופה היא כו' בת

בודתו דנפסל וליכא תיקון חשוב מקלקל. אבל לענין מלאכה שא"צ לגופה כיון דלדעת העושה הי' צריך לגופה דהוא סבר שע

 לו לגופה כנ"ל.כשרה נהי דבאמת מיפסל מ"מ המלאכה הי' צריכה 

 

 תוספות פסחים דף עג/א  .4

 ר' יהושעלומתניתין אוקימנא כר"ש דמחייב אפי'  תימה לר"י אמאי פטור והלא לא עשה מצוה -שחטו ונמצא טריפה בסתר פטור 

יה אלא דע"כ לאו מטעם אנוס פטר ל[ עיין ברש"י]  וליכא למימר דהכא פטור משום דחשבי' ליה כאנוסהיכא דלא עשה מצוה 

כל ר"י ד ותי'דפריך אי ר' אליעזר חטאת נמי מחייב דהא לית ליה טעה בדבר מצוה פטור  משום דטעה בדבר מצוה כדמוכח בגמ'

 זה מדברי ר"מ:

 

 מסכת ביצה דף כה/ב  -ספר קובץ שעורים ח"א  .5

אר י המבושלא היה לו למהר כ"כ. אפשר לפרש כונתם, לפ )סב( שם ע"ב. תוד"ה אורח ארעא וכו' הוא נענש כשוגג ולא כאונס,

"מ מבפ"ב דשבועות גבי אי שלא בשעת וסתה אנוס הוא אלא בשעת וסתה, וכתב בשב שמעתתא, דאפילו נימא וסתות דרבנן, 

רץ, אדרך ת אנוס מיהא לא הוי, דלא שייך טענת מאי הוה לי' למיעבד, כיון דמדרבנן היה אסור לשמש, וה"נ, כיון דמשום מיד

תם נוס, והאע"ג גבי שחטו ונמצאת טריפה בסתר, כתבו ג"כ, דלא מיקרי  אלא דבתוס' פסחיםצריך להמתין שוב אין טענת אונס, 

 :ולמה לא מיקרי אנוסלא שייך לומר דצריך להמתין, 
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ראל ואי משום שליש, ם לישראל תיקן להוציא מידי אבר מן החיולכאורה יפלא למה נדחק רש"י לפרש לבני נח, הא ג ...

ש"י ואמנם כוונת רבלא"ה אסורה משום קדשים, מ"מ נפקא מינה אם התרו בו משום אבר מן החי ולא התרו בו משום קדשים:

ש אבר אחד בתולככות מאכלות אסורות הלכה ה' שכתב ששני איסורים באים בזה לפי מה דאמרינן במסכת חולין דף ק"ג ע"א דבהמה בחייה לאו לאיברים עומדת, וכן פסק הרמב"ם בפ"ה מהל

 מן החי ואם כן ה"נ דלא חייל איסור אבר דמוכח שאם היתה טריפה מקודם לא חייל איסור אבר מן החי על איסור טריפה,ונטרפה בו, יעויין שם. 

ני לכן פירש"י שתיקן לב, החי בזה לישראלעל איסור קדשים ולא תיקן לישראל מאומה דבלא"ה לא חייל איסור אבר מן 

האיסור על  ת אבל איןראל אסור ליהנווזה בלי ספק כוונת רש"י, ולבן נח שפיר עשה תיקון שעתה אינו אסור לבן נח, שאף שבלי ספק שהישראל אסור ליתן קדשים לבן נח, היינו שהיש. נח

ר, אבל כתיב יל לבן נככתיב כל בן נכר לא יאכל בו, והרי לא נאמר לא יאכיל לבן נכר ממנו, שאז את הישראל מזהיר שלא יאכהבן נח שלא יאכל קדשים. וכל זה בשאר כל הקדשים, אבל בפסח 

 בן נכר לא יאכל, אם כן את הבן נכר הזהיר שלא יאכל בו:
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