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חולי ד טו.
המבשל בשבת בשוגג או במזיד ,מה הדי התבשיל למבשל בעצמו ,ומה הדי לאחרי ?
לר' מאיר
לר' יהודה

בשוגג
1
יאכל
3
לא יאכל עד מוצ"ש בכדי שיעשו

לר' יוחנ
הסנדלר

המבשל :לא יאכל עולמית
אחרי  :לא יאכלו עד מוצ"ש בכדי שיעשו

במזיד
לא יאכל עד מוצ"ש בכדי שיעשו
המבשל :לא יאכל עולמית
אחרי  :לא יאכלו עד מוצ"ש בכדי שיעשו
לא יאכל לא הוא ולא אחרי ) לעול
2

אליבא דר"מ הא מותר להנות ממעשה שבת? ]תוד"ה מורי[.
כשלא יכול להנות מהדבר ללא המעשה שבת
כשיכול להנות ג בלא המעשה שבת

בדבר שכיח
4
אסור
6
מותר

בדבר שאינו שכיח
5
מותר
מותר

המבשל או השוחט בשבת באופני דלהל באיסור ,אליבא דר' מאיר הא הוא מותר בהנאה?

השוחט

כשלא היה לו חולה מערב
שבת
אסור ) משו מוקצה

כשהיה לו חולה מע"ש
והבריא
מותר ) דאי* כא* מוקצה

 1פי' ,ואפי' הוא ואפי' בו ביו  ,ולא צרי +להמתי* לערב בכדי שיעשו ,דס"ל לר"מ שדוקא בעשה
ישראל איסור במזיד ,אז אמרינ* שיחכה לערב בכדי שיעשו ,אבל בשוגג לא .ואי* חילוק לר"מ בינו
לבי* אחרי  ,ונקט ברישא בלשו* "יאכל" דהיינו למבשל בעצמו ,לרבותא ,שאפילו לו ) מותר בו
ביו .
 2וה"ה שאחרי צריכי לחכות למוצ"ש בכדי שיעשו ,ונקט בסיפא בדידיה משו רישא )
שברישא יש חידוש בדידיה וכנ"ל .ומבואר כא* שכסברת ר"מ במזיד היא סברת ר' יהודה בשוגג,
]וכ* לקמ* ,כסברת ר' יהודה במזיד היא סברת ר' יוחנ* הסנדלר בשוגג[.
 3והיינו בי* הוא ובי* אחרי  ,ומטע שלא יהנה מעבירה ,וא"כ צרי +להמתי* נמי בכדי שיעשהו.
וע"כ זה הטע  ,ולא מטע קנס של "שוגג אטו מזיד" ,דקנס זה הוא רק לדידה שעשה העבירה
ולא לאחרי  ,וזה אי אפשר לומר ,דא"כ היה אסור לו עולמית כמו במזיד )לסברת ר' יהודה( ,ור'
יהודה אמר להדיא ש"בשוגג יאכל למוצאי שבת".
 4וזהו הטע גבי נכרי שהביא דורו* לישראל בדבר שיש מאותו המי* במחובר ,שאסורי* עד מוצאי
יו"ט בכדי שיעשו .כיו* שלא יכל להנות מהדבר בלא מעשה איסור ,והוא ג דבר ששכיח שיקרה,
לכ* גזרו בו.
 5ולכ* אמרינ* בסוגיי* גבי שוחט בהמה לחולה שהבריא בשבת ,שאי* כא* איסור מוקצה כיו*
שהיה ראוי להשחט בבי* השמשות ,ולכ* א שהבריא ,מותר אפי' לשוחט בעצמו לר"מ ,כיו* שאינו
שכיח.
 6ולכ* המבשל בשבת מותר להנות מהמאכל אפי' בשבת עצמה ,כיו* שהיה ראוי הבשר לכוס ג
בלא בישולו.
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המבשל
חולי ד טו:
השוחט או המבשל בשביל חולה בהיתר וכדלהל ,ונשאר מהמאכל ,הא מותר לבריא לאוכלו?
בשוחט או מבשל דלועי
במבשל בשר

מותר ) דהיה ראוי לכוס

מותר ) דהיה ראוי לכוס

כשהיה לו חולה מערב שבת
1
מותר
לרב :מותר
2
לרב דימי :אסור

כשנחלה החולה בשבת
אסור
לרב :מותר
לרב דימי :אסור

מהו הטע שאסורי דלועי שנתבשלו לחולה בשבת לבריא ,ובאיזה חולה מיירי? ]תוד"ה
כגו[.
לרש"י במחוברי
לתוס' בתלושי

מה טע האיסור?
משו מוקצה דמחובר
משו מוקצה דאינה ראויה לכוס

באיזה חולה מיירי?
בחולה שנחלה בשבת
3
בחולה שנחלה בערב שבת

הא מותר לכתחילה לשחוט בצור וקנה ,או רק בדיעבד ,או שמא שחיטתו פסולה?
לר' חייא

בתלוש
מותר לכתחילה

לרבי

מותר לכתחילה

במחובר
להוה אמינא :בדיעבד מותר
למסקנא :לכתחילה מותר
להוה אמינא :פסול אפי' בדיעבד
למסקנא ) בתלוש ולבסו חיברו :בדיעבד מותר
) במחובר מעיקרו :פסול בדיעבד

 1בשוחט יש בו קולא וחומרא .הקולא ,דכיו* שהאיסור באכילה הוא משו מוקצה ,א"כ א היה
לו חולה מע"ש יש להתיר .והחומרא ,שא לא היה לו חולה בע"ש כיו* שלא היה ראוי כלל
לאכילה לפני שחיטה ,אפי' שנשחט בהיתה לחולה אסור משו מוקצה .ולעני* דלועי  ,לפירש"י
מיירי במחובר ומשו מוקצה ,וא"כ דינו כשוחט לגמרי .ולפי זה מה שאמר רב פפא פעמי
שהשוחט מותר והמבשל אסור ,לרש"י מיירי בשני מקרי  ,השוחט מותר כשהיה לו חולה מבעוד
יו ואי* בזה מוקצה ,והמבשל דלועי שאסור ) בלא היה לו חולה מבעוד יו  ,דא שא היה
מבשל בשר היה מותר ) כיו* שהוא ראוי כבר קוד לכוס ואי* בזה מוקצה ,מ"מ דלועי* מחוברי*
היו מוקצה ואסור לבריא לאכול מה שנשאר] .וזה הדוחק שבדברי רש"י ,וע' לקמ* בטבלא הבאה
בשיטת התוס'[.
 2רב דימי חידש לגזור בבישול "שמא ירבה בשבילו" ,ובזה חמור בישול משחיטה ,דבשחיטה ל"ש
שמא ירבה ,דהא אפי' בשביל כזית אחד צרי +לשחוט לכל הבהמה.
 3ע' ברשב"א כא* שביאר דכיו* שאי* כל הדלעת צריכה לחולה אלא כפי צורכו ,א"כ כל מה שלא
אכלו החולה נשאר בו די* מוקצה ,דדוקא גבי שחיטה שצרי +לשחוט לכל הבהמה בשביל כזית
אחד ,אי* די* מוקצה ) דכל הבהמה מוכנת לזה החולה ,אבל לא בדלועי*.

