
 

 

 

 

 

 סיום סוגיית איסורים שנאמרו בלשון אכילה

ץ(" 1רי שרצים דרחמנא אמרוה (ומקשה) )כ"ג א'( ֵֹּׁרץ ַעל ָהָארֶּׁ ץ ַהש   רֶּׁ ֶּׁ ץ הו א לֹּׁא ֵיָאֵכל",  )ְוָכל ַהש   קֶּׁ ֶּׁ  :)שביעית ז,ד( ותנןש 
 בי)והרי בין לחזקיה בין לרמינין טמאין, מותרין למוכרן לנכרים  (2)באקראיציידי חיה ועופות ודגים, שנזדמנו להם 

 .אבהו, "לא יָאכל" כולל איסור הנאה(

ץ ִיְהיו (" 3שאני התם דאמר קרא )ומתרץ( קֶּׁ ֶּׁ ם )ְוש   . )גם להנאה(", שלכם יהא ָלכֶּׁ

  !אפילו לכתחילה נמי ,אי הכי )ומקשה(

 .)יישארו באיסורם(שאני התם דאמר קרא "ִיְהיו ", בהוייתן יהו  )ומתרץ(

, 5אליבא דרבנן? בחמץ בפסח ו4מכדי אותבינהו כל הני קראי ושנינהו, חזקיה ורבי אבהו במאי פליגי )כ"ג ב'(
 . 6בשור הנסקל ואליבא דדברי הכל. חזקיה נפיק ליה מלא יאכל, ורבי אבהו נפיק ליה מנבילה

. חזקיה סבר 7איכא בינייהו חולין שנשחטו בעזרה ?מאי בינייהו, , בין למר ובין למר אסורין בהנאהמכדי
למעוטי חולין  )שנאמר לגבי טריפה(. "אותו" אה()חמץ בפסח ושור הנסקל, לאוסרן בהנ"לא ֵיָאֵכל" למעוטי הני  )המילים(

"אותו" למעוטי הני  )אין חילוק בין "לא יאַכל", ו"לא יָאכל", ואיצטריך(. רבי אבהו סבר )לאוסרם בהנאה(שנשחטו בעזרה 
 8. חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא נינהו.)חמץ בפסח ושור הנסקל לאוסרם בהנאה(

 שיטות הראשונים

 ותרומת הדשן, שהאיסור הוא מהתורה. ש, ותשב"ץרא" , אור זרוע,פותתוסדעת : סחורה במינים טמאיםיסור תוקף א
וכן נראה  . והלימוד מ"יהיו" הוא אסמכתא בעלמא.(שמא יבוא לאכלם) מדרבנן שהאיסור הוא תוספותכתב בשם גליון 

  .9הרשב"אמדברי 

                                                
 יא,מא.  , פ' שמיני,ויקרא . 1
אסור לחזר אחריהן, כדתנן התם במסכת שביעית )פרק שביעי משנה ג(:  אבל לכתחלה ;שנזדמנו דלא מצרכינן להו להפקירןדווקא  . 2

 רש"י. אין עושין סחורה לא בנבילות וטריפות, ולא בשקצים ורמשים.
 יא,יא.  , פ' שמיני,ויקרא . 3
שמותרים בהנאה, ולא מצינו  אבל את כל המקורות יישב רבי אבהו, כולל איסור הנאה. לפי רבי אבהו בכל מקום שנאמר "לא תֹּׁאַכל" . 4

 באחד מכולם שהחמיר בו רבי אבהו ויאמר שאסור בהנאה ולחזקיה לישתרו, אלא דבר האסור, אסור לדברי שניהם. והמותר, מותר
 לדברי שניהם. 

 . חמץ בפסח מותר בהנאה , דאמר לעילהגלילי יוסי בידפליגי עליה דר . 5
 י. רש"י.הוה כתיב לא תאכל נמי הוה מיתסרמדאיצטריך קרא למישרי נבילה, ואי  . 6
 .ואליבא דרבי יהודה דאמר מנבילה לא מצי למיגמר, דלדברים ככתבן אתא. רש"י . 7
 סק ההלכה לגבי חולין שנשחטו בעזרה, התבאר לעיל, סוגיא קודמת, בשיטות הראשונים.פ . 8
אמנם הט"ז )יו"ד קיא, ס"ק א( דן בדבריו, וביאר שסובר שהאיסור מהתורה, אלא שהבין הרשב"א שהדבר מסור לחכמים שהם יבחרו  . 9

הרמב"ם דנו האחרונים )ראה שו"ת נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' ובדעת  מה אסור ומה יהיה מותר )דוגמת מלאכה בחוה"מ(. עיי"ש.
תוספות )כ"ג א', ד"ה  –מקורות  (., אות ב, וראה באריכות בשו"ת יביע אומר )ח"ח, יו"ד סי' יגולעניין הלכה, נחלקו בזה הפוסקים סב(.

תשב"ץ )שו"ת ח"ג סי' זרוע )הל' ערלה סי' של(. אור . (שו"ת ג,רכגרשב"א )אמר קרא(. רא"ש )בבא קמא ז,יג(. תרומת הדשן )סי' ר(. 
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שאסור לעשות סחורה בדבר האסור באכילה  רבינו יחיאלבשם  המרדכיכתב : אכילהב אסורים איסור סחורה בדברים
  .12דמותר לעשות סחורה בדבר טמא ,המרדכי כתב ראבי"הובשם  .11. חוץ מן הֵחלבהרמב"םוכן דעת  .10ובדבר טמא

 .כרמב"םסק פ 13שו"עוה

מותר מלאכה, דסתמייהו לם וגמלים, דסוסים חמורי, הירושלמיבשם  הראשוניםכתבו : צורך אכילהסחורה שלא ל
כדי למשוח עורות בשומנם, שרי.  לאכילה, אם מוכרם אף דברים שהם, שגודהוהא רבינו תםדעת . שות בהם סחורהעל
 סתם שדבר המיוחד למאכל, אסור בסחורה.  15שו"עוה. 14אסר הרשב"או

 שולחן ערוך

 , סי' קיז(גויים מאכלי)יו"ד, הלכות 

ֲהנָ   .א ר ב ַ ת ָ ֻּ מ  ֶּׁ י ש  ִ ָרה, ַאף ַעל פ  וֹּׁ ָאסו ר ִמן ַהת  ֶּׁ ָבר ש  ל ד ָ ָרה,כ ָ וֹּׁ ְסחוֹּׁ ת ב  ָחד ְלַמֲאָכל, ָאסו ר ַלֲעׂשוֹּׁ ָבר ַהְמיֻּ אוֹּׁ  ָאה, ִאם הו א ד ָ

ת ָעָליו  ֲעָליו  )ת''ה ִסיָמן ר'(ְלַהְלווֹּׁ תוֹּׁ ְלַהֲאִכילוֹּׁ ְלפוֹּׁ ו  ִלְקנוֹּׁ ִיים ַוֲאִפל  תָאסו ר גוֹּׁ ת ֲאסו רוֹּׁ ַמֲאָכלוֹּׁ ִני פ''ח ד ְ ת ַמְימוֹּׁ ֵסף ֵמַהָגהוֹּׁ ית יוֹּׁ ָמע ִמב ֵ ְ ְך ַמש  חו ץ ִמן  (,)כ ָ
ה ְלָכל ְמָלאָכה : ֵיָעׂשֶּׁ וֹּׁ ֱאַמר ב  ֲהֵרי נֶּׁ ֶּׁ ב, ש  ְקָרא ז, כד( ַהֵחלֶּׁ ף ְוָדִגים ְטֵמִאים, .)ַוי ִ ה ְועוֹּׁ ד ַחי ָ נו  ְלַצי ָ ְ מ  ָנה ) ְוִאם ִנְזד ַ ְ מ  ְזד ַ נ ִ ֶּׁ לוֹּׁ ְוֵכן ִמי ש 

ֵביתוֹּׁ  ֹּׁא יִ  )טו ר(, (ְנֵבָלה ו ְטֵרָפה ב ְ ל  ֶּׁ ר ְלָמְכָרם ו ִבְלַבד ש  ת ָ ן ְלָכְך.מֻּ ו ֵ   ְתכ ַ

ְצלוֹּׁ  הגה: ֵמָנה אֶּׁ ְ ֵהא ש  ת ְ ֶּׁ ין ַעד ש  ד, ְולֹּׁא ַיְמת ִ ם א''ח(ְוָצִריְך ְלָמְכָרה  ִמי ָ ֵ ש  ֵסף ב ְ ית יוֹּׁ בָ  .)ב ֵ ת ד ְ וֹּׁ ר ִלְגב  ת ָ , ִמן הַ ְוֵכן מֻּ בוֹּׁ חוֹּׁ ָהֵוי יִ וֹּׁ ג  ִרים ְטֵמִאים, ב ְ ים, ד ְ
ָדם  יל ִמי ָ ַמצ ִ ו ָבה(כ ְ ְתש  ''א ב ִ ב ָ ְ ֹּׁר לְ  .)ַרש  י ג  ְוָאסו ר ִלְמכ  ָרה וֹּׁ ֵ ש  ְזַקת כ ְ חֶּׁ ט ִסיָמן רכ''ח. .)טו ר(ְנֵבָלה ב ְ ָ פ  ְ ש  ִ ן ַהמ  ֶּׁ חֹּׁש  ן ב ְ   ְוַעי ֵ

ָרה. וֹּׁ ְסחוֹּׁ ת ב  ר ַלֲעׂשוֹּׁ ת ָ ם, מֻּ ְבֵריהֶּׁ א ִמד ִ ל ָ ֵאין ִאסו רוֹּׁ אֶּׁ ֶּׁ ָבר ש    ְוָכל ד ָ

 

                                                                                                                                                                         
 רצב(. 

ו אבל לא נתמנ ,ודוקא נתמנו ;מותרים למוכרם ,( צדי חיה ועופות שנתמנה להם מינים טמאיםז,דשביעית )במסכת נן וראיה מדת . 10
 ת.וכן מוכח בירושלמי דשביעי .אסור

ב ְטֵר כמש"כ )ויקרא, צו, ז,כד( " . 11 ב ְנֵבָלה ְוֵחלֶּׁ ה ְלָכל ְוֵחלֶּׁ הו  ָפה ֵיָעׂשֶּׁ  ."ְמָלאָכה ְוָאכֹּׁל לֹּׁא תֹּׁאְכלֻּ
ודברי רבינו יחיאל וכתב הב"י,  .ואכסנאי יהודי הוה התם .( מים ראשונים האכילו בשר חזיר"ו א'והביא ראיה מפרק כל הבשר )ק . 12

דאיתא במדרש )רבה בלק  ,עודו. דאיכא למימר ישראל רשע הוה ,וההיא דהאכילו את החזיר אינה ראיה ם.וכן דעת הפוסקי .עיקר
 . םיובפרהסיא היו מחזיקים עצמם לגוי ,פרשה כ אות כא( דבימי השמד היה

דע ועיין בתשובת נו .כיון דאיתקש למים ,פרי תואר שמתיר את הדם לסחור בו פרבס ייןעוכתב בפתחי תשובה )ס"ק א( יו"ד קיז,א.  . 13
דאיתקש  ן החי,אבר מ וא הדיןוהוסיף עוד דה ,(סימן ק"ו)"ס תתשובת חוכן כתב  שהסכים עמו ע"ש. (תניינא חיו"ד סי' ס"ב) ביהודה

 -מקורות  לגויים. כדי למוכרן פירות מתולעיםלכתחילה לקנות  עוד הביא בפתחי תשובה )ס"ק ב( מחלוקת אחרונים אם מותר .לדם
 רמב"ם )הל' מאכלות אסורות ח,טז(. . סי' תקמד( ,מרדכי )ריש פרק כל שעה

שכל שהוא מן הדברים שמגדל אותם אדם לאכילה, כחזיר ושאר מינים האסורים בבהמה ועוף, ושאין רובן עומדים לתשמישם, אסור  . 14
. וכמבואר שאין אדם מגדל רובם לאוכלן, אלא למלאכתןיבוא לאכול מהם. יצאו חמור וגמל,  לעשות בהם סחורה, גזירה שמא

 . בירושלמי
. בעט"ז להדיא. וכן פסק רשב"אכהוא דבר המיוחד למאכל כו' משמע מלשון המחבר שכתב אם יו"ד קיז,א. והש"ך )ס"ק א( כתב, ד . 15

 תבכן משמע בב"י ד"ה כשו)לאפוקי אם יחדו שלא לצורך אכילה  ,לאכילה לעולםאם הוא דבר המיוחד ויש לדחות דהכי קאמר, 
בבא קמא )אגודה ח"ג סי' רכג(. רשב"א )שו"ת רבינו תם )הו"ד בתוד"ה לא יגדל, בבא קמא פ"ב ב'(.  –מקורות  (. עיי"ש.הרמב"ם כו'

 . (ב ב'"פ
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