
  אוכל ביום טוב עבור בעלי חייםהכנת  –לכם ולא לכלבים 

   ט פרשה דפסחא מסכתא - בא ישמעאל דרבי מכילתא

 לכם לומר תלמוד במשמע אחרים ונפשות בהמה נפשות אף אני שומע'. וגו נפש לכל יאכל אשר אך

  , ישמעאל' ר דברי לאחרים ולא לכם לבהמה ולא לכם

 5 מביא משמע במשמע בהמה נפשות אף נפש לכל יאכל אשר אך אומר= הגלילי יוסי רבי= ג"ריה

  . חלק אך לומר תלמוד אחרים נפשות ומביא בהמה נפשות

 נפשות ומביא בהמה נפש מביא משמע במשמע בהמה נפש אף נפש לכל יאכל אשר אך אומר ע"ר

 על מוזהר אתה ואי הבהמה על מוזהר שאתה. לחלוק ראית מה לאחרים ולא לכם לכם ל"ת אחרים

  :הגוי

 10   טז פסוק יב פרק יוחאי בר שמעון דרבי מכילתא

 בהמה נפש ומכה' שנ כעינין נפש קרויה שהיא בהמה נפשות אף אני שומע נפש לכל יאכל אשר אך

 לכם' לו' תל לכלבים לימודים ועושין לתרנוגלים תורמסין מהלקטין יהו יכול) יח כד' ויק( ישלמנה

  .לכלבים ולא לכם לגוים ולא> לכם<

 אמר באבא בן יהודה' ר מצאו לשחרית המדרש לבית טוב יום בלילי בא שלא התימני בשמעון מעשה

 15 שלגוים ברשות> ה<ועשיתי לידי אירע אחת מצוה לו אמר המדרש לבית אמש באתה לא מה מפני לו

 והשקינום והאכלנום אחד עגל להם שחטנו העיר בני את יצהיבו שמא מתיראין והינו לעיר ו)נ(נכנס

 אין אמרו שהרי בהפסדך שכרך יצא שלא עליך אני תמיה לו אמר העיר בני את יצהיבו שלא וסכנום

   כלבים לאכילת ולא גוים לאכילת לא טוב ביום עושין

 נפש את מביא משמע במשמע בהמה נפשות את א>י<להב נפש לכל יאכל אשר אך' או עקיבא' ר

 20 מוזהר אתה ואין הבהמה על מוזהר שאתה לחלוק ראית מה לכם' לו' תל אחרים נפשות ואת בהמות

   אחרים על

 נפתחו הדיוט כירי נפתחו שלא בשעה אם ומה אחד דין דנו שאול אבא היה לגבוה ולא> לכם< לכם

  שמים כירי שיפתחו דין אינו הדיוט כירי> ו<שנפתח בשעה שמים כירי

  ו הלכה ב פרק) ליברמן) (טוב יום( ביצה מסכת תוספתא

 25   טוב ביום כלבים לאכילת ולא גוים לאכילת לא עושין אין

' אמ בבא בן יהודה' ר מצאו' לשחרי המדרש לבית טוב יום בלילי יצא שלא התימני בשמעון מעשה

 נכנסה גוים של בלשת ועשיתיה לי אירע אחת מצוה לו' אמ המדרש לבית אמש באתה לא מה מפני לו

 שלא כדי וסכנום והשקינום והאכלנום עגל להם עשינו העיר בני את יצחיבו שמא מתיראין והיו לעיר

 לא עושין אין אמרו שהרי בהפסדך שכרך יצא לא אם עליך תמהני לו' אמ העיר בני את יצחיבו

 30  טוב ביום כלבים לאכילת ולא גוים לאכילת

  הלכה ח א פרק חלה מסכת) וילנא( ירושלמי תלמוד

 ממלאה והתני. ט"י למוצאי ט"מי עושין אין דתני אלעזר בן שמעון' דר' מתני. טוב ביום ונעשית

 שאינו פי על אף חמין קומקום. אחת חתיכה אלא ממנה אוכל שאינו פי על אף בשר קדירה אשה

 אלעזר בן שמעון' ר דתני. צורכה אלא אופה אינה אותה לאופות אבל. אחד כוס אלא ממנו שותה

 35  מלא שהתנור בשעה יפה שהפת מפני פת התנור את אשה היא ממלאה אומר



   יא הלכה א פרק ביצה מסכת) וילנא( ירושלמי תלמוד

 תני כן לא בהמה מאכל שהן שעורים נדיות מאכל שהוא פול עסיסיות מאכל שהן חטים משלחין תני

 כמה רבו עקיבה' ר כשיטת ש"דר אתיא בכלל בהמה נפשות אף נפש לכל] טז יב שמות[ ש"ר משם

  :בכלל בהמה נפשות אף נפש לכל אומר ש"ר כן בכלל בהמה נפשות אף נפש לכל אמר עקיבה' דר

 40  פסוק טז יב פרק שמות חזקוני

, מזונותיו אחר לחזר שיכול משום היינו לכלבים ולא לכם דאמרינן והא. לבהמה אף י"פרש נפש לכל

 לא דאי צריכי תרוייהו לאחרים ולא לכם ואמרינן לכם דכתיב גב על ואף. אך ל"ת לאחרים יכול

 איצטריך להכי מותר בשבילו להרבות אבל יכין לא עצמו האחר בשביל אמינא הוה חדא אלא כתיב

  .אך

 45  רמב"ם שביתת יום טוב פרק א

" לכם ייעשה לבדו הוא" שנאמר:  כלבים או גויים להאכיל כדי, טוב ביום ומבשלין אופין אין] יג[  יד

 ואין; בשבת, הגוי את מזמנין לפיכך.  לבהמה ולא", לכם; "לגויים ולא", לכם"--)טז,יב שמות(

 שהן מה עימהן אוכל--מאליו הגוי בא אם אבל.  בשבילו ירבה שמא, גזירה--טוב ביום, אותו מזמנין

  .הכינוהו שכבר, אוכלין

 50 לאכול אפשר שאי, טוב ביום לשוחטה מותר--ישראל של וחצייה גוי של שחצייה בהמה] יד[  טו

 מפני, אותה לאפות אסור--לישראל וחצייה לגוי שחצייה עיסה אבל; שחיטה בלא בשר כזית ממנה

 פת כשנותנין אם--טוב ביום פת להם לעשות לישראל קמח שנתנו החיל בני.  הבצק לחלוק שיכול

--הכלבים עיסת.  לתינוק ראויה ופת פת שכל:  טוב ביום להן לאפותו מותר, מקפידין אין לתינוק

  .טוב ביום נאפית, ממנה ןאוכלי שהרועים בזמן

, אורחים לו באו שאילו--לוקה אינו, לחול להניח או לבהמה או לגויים טוב ביום המבשל] טו[  טז 55 

  .ולבהמה לגויים ממנו להאכיל מותר, והותיר לנפשו עשה.  להן ראוי תבשיל אותו היה

   ב עמוד י דף ביצה מסכת ף"הרי על ן"הר

 הא מפני דחאה ולא טוב יום שביתת מהלכות ראשון בפרק הונא לדרב פסקה ם"שהרמב יודע והוי

 לא אם לינוקא ריפתא למשקל אפשר היה שלא בענין הונא דרב הא מפרש ל"ז שהוא לפי ל"דריב

 60 בשמועתינו גורס היה לא ל"ז שהוא נראה ולפיכך טרח קא דבדידיה שרי ודאי ג"וכה כולה את יאפה

 בדאפשר הונא דרב הא ומוקי כן גורס שהיה נראה ל"ז אלפסי הרב אבל ל"דריב פליגאו בגמרא

 ופליגא ל"דריב מקמי הונא דרב מידחיא ה"ומש כולה לה אפי לא כי אפילו לינוקא רפתא למשקל

 מזה יותר הארכתי וכבר בלישה למיפלגה אפשר הכא דהא בסמוך דלעיל חסדא דרב עלה נמי

  :בחידושי

 65   רטז עמוד טוב יום הלכות - טז סימן גדולות הלכות ספר

 נפש אפילו אני שומע לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך) טז, יב שמות) (שם( רבנן תנו

 לכם לגוים ולא לכם ל"ת, ישלמנה בהמה נפש ומכה) יח, כד ויקרא( שנאמר כעניין, במשמע בהמה

 אם, במשמע בהמה נפש ואפילו ריבה נפש לכל אומר עקיבא רבי, הגלילי יוסי רבי דברי לכלבים ולא

 את אני מרבה, הגוים את ולהוציא הכלבים את לרבות ראית ומה, לגוים ולא לכם, לכם ל"ת מה כן

 70 שאין הגוים את אני ומוציא אותו תשליכון לכלב) ל, כב שמות( שנאמר, עליך שמזונתן הכלבים

 בשבת גוי מזמנין) ב כח ביצה( לוי בן יהושע רבי דאמר לוי בן יהושע לרבי ליה מסייע. עליך מזונתן

 גוי להו מיתרמי הוו כי, זוטרא ומר מרימר. בשבילו ירבה שמא גזירה, טוב ביום גוי מזמנין ואין

 מיניה בעו. טרחינן לא לתך משום, לא ואי, לחיי, לן דטריח במאי לך ניחא אי ליה אמרו, טבא ביומא



 ליה אמר, טבא ביומא למיפייה מהו חילא דבני קמחא עליהו דרמו באגא בני הני) א כא שם( מרב

 75 ואי, ושרי לינוקא חזיא וחדא חדא כל אמרינן, קפדי לא לינוקא ויהבין ריפתא שקלין כד אי, חזינן

  אסיר, לא

   ב עמוד י דף ביצה מסכת הקטן המאור

 ף"הרי כדברי שלא יפה יפה עוברין אלו בפרק אנו גם ביררנוה לחול טוב מיום האופה דאתמר והא

  .ל"ז

 80 לרב אביי ל"מדא דבריו לי נראו לא לכלבים ולא לכם דאמר הגלילי יוסי כרבי ל"ז ף"הרי דפסק והא

 בשנויי ליה לשנויי ואיצטריך טבא ביומא להו שדינן היכי לחיותא סופלי הני הגלילי יוסי לרבי יוסף

 כדאמרי הוא כהלכתא דלא גדול להיסק חזיין רטיבתא ליה משני דקא דהא כהלכתא ודלא דחיקי

 אפילו הכלבים לפני הנבלה את מחתכין תנינן ובהדיא אסור רטיבא שרי יבישא והלכתא בחיזרא

 קב אדם וקודר מזונות לפניהם ונותנין טוב ביום הביברין מן ועוף חיה וצדין טוב ביום ש"וכ בשבת

 85 הכפין את ומפספסין הבהמה לפני עמיר פקיעי ומתירין חושש ואינו בהמתו לפני ונותן קביים או

 הדרסיאות יוני ולפני ותרנגולין אווזין לפני ונותנין למורסן מים ונותנין התרנגולין את ומלהקטין

 כל לדחות איפשר והיאך דחיותא בסופלי הגלילי יוסי כרבי דלא ריפתא גב על שלא מותרין אלו וכל

 וברכה ושתוף דעירוב גררא אגב הגלילי יוסי כרבי שנשנית הכלבים דעיסת יחידאה משנה משום אלו

 לעיסה לכלבים להו דאפשר כיון הכלבים בעיסת ע"ר דמודה לומר יש ועוד. בפסח ומצה וחלה וזימון

 90 לנו נראה זה ומכל ממנה אוכלין שהרועים בזמן אלא יתירא במלאכה להו טרחינן לא אפייה בלא

  . מידי לא ותו במשמע בהמה נפש אפילו דאמר ע"כר שהלכה

  ב עמוד י דף ביצה מסכת ד"לראב שם כתוב

  )א כא דף ביצה[ תתפד' סי ף"לרי. דפסק והא ה"ד: י דף במאור

 נדחו לא] ב כא דף[ אביי שהקשה הקושיא מפני כי, המה הבל זה של תמהותיו כל: אברהם אמר

 95 אבל מלאכה אלא אסר לא הגלילי יוסי רבי ושמא. לדבריו משנתנו שסתם הגלילי יוסי' ר דברי

 אי. מתרץ הוא אביי של לטעותו יוסף ורב, אסור הטלטול שאף דסבר הוא ואביי, אסר לא טלטול

 אותם ומוליכים יחד אותם אוספים שהיו הקבוץ על אלא אביי הקשה בלבד הטלטול על לא נמי

 אינם והם, הרבים לרשות ומוציא] מעמר[ כעין בזה שהיה, שם אוכלות שהבהמות מקום לכוביא

 להו מטלטל ולא להו מפיק לא ודאי ובשבת. אדם לצורך נמי חזו ליה ושני. בהמה מאכל אלא

 100  . הפת אגב אלא באסיפה

. עקיבא כרבי סוגיין והא, הגלילי יוסי' כר ל"ז הרב דפסק מאי לי קשיא הא לי קשיא אי אלא

 וכי לרב אסי ורב כהנא רב ליה דאקשו טוב ביום שנולד אפרוח בענין] א ו דף[ קמא בפרק דאמרינן

 שתיק ט"מ יוסף רב ואיתימא רבא ואמר. רב ושתיק, טוב ביום הטריפה מן הנולד לעגל זה בין מה

, לכלבים לשוחטה שמותר מילתא להו פשיטא אלמא. לכלבים אמו אגב ומוכן הואיל להו לימא, רב

 105  . רב ומעשה, עקיבא כרבי דעבד] א כא דף[ התימני דשמעון מעשה נמי אי. עקיבא' כר והיינו

 נבלה להם כשיש] א כא דף[ העמדנוה שהרי, הרב עליה שסמך המשנה סתם על טענה לי יש עוד

 הרועים אין אם הילכך. הנבלה היא מאכלם דעיקר לפת צריכים אינן שכן וכיון, לכלבים לפייסן

 מ"מ הטעם זה על בא לא התירוץ שזה פי על ואף. הכלבים בשביל לאפות להם אין ממנה אוכלים

  . הטרפה מן שנולד מעגל יוסף דרב וסוגיא, עקיבא רבי דברי ממנה לדחות שלא היא גדולה טענה

 110 חזיא וחדא חדא וכל הואיל אמרינן דלא חילא דבי בקימחא הונא רב דברי ל"ז הרב שדחה מה גם

 כא דף[ חסדא רב מדברי גם, כותיה ל"דקיי ל"דריב ופליגא] ב כא דף[ מדאמרינן אותה ודחה, ליה



 אני אומר ליה חזיא וחדא חדא וכל הואיל אמרינן ולא לאפותה שאסור ישראל ושל גוי של בעיסה] ב

, ליה חזיא חדא כל אמרינן הא דהכא, חילא דבני לההוא זימון דמי דלא שניהם דברי להעמיד יש

 מיוחדת פת ויבשל יאפה שמא למיגזר איכא ליה מזמין כי אבל, נינהו ישראל לצורך כולהו הילכך

 115 דרב מלתא על לאו, ל"דריב ופליגא דקאמר והאי. כלל בו ישראל לצורך שלא לצרכו מיוחד ותבשיל

 בממון לפייסם יכולין והיו גוים להנהו דזמנינהו התימני דשמעון מעשה על אלא, קמהדר הונא

 טוב ביום בטומאה חלה בהפרשת אליעזר רבי דברי עם הונא רב דברי יבואו הדרך זה ועל. אחר

 לא ישראל ושל גוי של לעיסה גם. הואיל האי ליה דאית, כותיה דהלכתא], ב מו דף פסחים[ דפסח

 מילתא בטומאה וחלה חילא דבני קימחא אבל, לזימון ודמיא למפייה עליה רמייה לא דההיא, דמיא

 120 דשרו] ז"ה א"פ[ דירושלמי ומעשה. כולהו מיתרצי ובהכי לה אפו דלא סגיא דלא, עליה דרמיא

  .כדאמרן משמע הכי רבים ליה דצריכי משום דארסקינס פיתא למיפא

  ב עמוד י דף ביצה מסכת' ה מלחמת

 לפני הנבלה את מחתכין תנינן ובהדיא' וכו הגלילי יוסי כרבי ל"ז אלפסי הרב דפסק והא ועוד

  :טוב ביום שכן וכל בשבת אפילו הכלבים

 125 יוסי דרבי לן דלית משום לאו מינה שמע שרי בשבת ואפילו מדקאמרינן הנותנת והיא הכותב אמר

 ל"ואצ הכלבים לפני הנבלה את מחתכין כ"ואעפ נפש אוכל תורה התירה לא בשבת דהא הוא הגלילי

 נ"ר כדתני ה"ב כדברי וקליפין עצמות השולחן מעל מסלקין תנן דהא ועוד ג"לריה ואפילו טוב ביום

 והלא ה"ב להם אמרו לעיל כדתניא לכלבים ולא לכם לכותים ולא לכם דסברי ה"לב להו ואשכחן

 מינה' ושמעי לכלבים ולא לכם לכותים ולא לכם לכם ל"ת מה כ"א אלהיך' לה עצרת נאמר כבר

 130 את ומפספסין ושעורין עמיר פקיעי ל"ואצ בשבת וקליפין עצמות מטלטלין הגלילי יוסי' לר אפילו

 שעומד וכל במוקצה אלא אסור אינו שהטלטול המלאכה אלא אטלטול ג"ריה חלק ולא הכיפים

 שמתה בהמה' אמתני הוינן צדין אין בפרק לקמן דהא תדע הוא מוקצה לאו ובהמה אדם נפש לאוכל

 ולא הבהמה לפני הדלועים את מחתכין דתנן ש"כר דלא סתמא תנן לימא ממקומה יזיזנה לא

 לכלבים ולא לכם דאמר היא הגלילי יוסי' ר מני דהא מוקצה לן ולית ש"כר תימא אפילו מפרקינן

 135 פלוגתיה משתמיט הוה לא ושבת טוב ביום בהמה אוכלי טלטול כל על הגלילי יוסי' ר פליג היה ואילו

 מן אלא נוטל אינו אומרים וחכמים שנו נמי וכאן דוכתי בכמה היתירא דתני דשבת מסכת מכולא

 נותן שיהא או ט"ויו בשבת מתענה בהמה שתהא חכם דעת על עלה לא ומעולם בהמה של האבוס

 יוסף רב ל"א מדלא ואדרבה היום וכל הלילה כל אוכלת ותהא טוב יום מערב מזונות לפניה

 היכי וחצב תפוח ובשר ועצמות וזרדין ועצים קש וחבילי וחרדל ולוף עמיר ופקיעי שעורין וליטעמיך

' ר פליג דלא מ"ש סופלי נמי מטלטלין הכי משום הגלילי יוסי' כר הלכתא דלית אלמא מטלטלינן 140 

 מאי בעי דסופלי אלא הני בכל כוותיה דלא עובדא דעבדי לאביי ליה חזו ולא כולהו אהני הגלילי יוסי

 אביי עלה סמכי דהא ל"קי וכוותיה ונמאס השלחן על לפניו ישארו וכי הגלילי יוסי' לר תקנתייהו

 משום ליה ושתיק התימני ש"לר זכייה בבא בן יהודה' ור כוותיה אלא עובדא למעבד דלא יוסף ורב

 וסוגיין תנאי הני כי תנאי והני אמרינן ולא היא תנאי לכלבים ולא לכם וכדאמרינן לכלבים ולא לכם

 145 פירושה והכי לכלבים ולא לכם לכותים ולא לכם לכם כתיב הא מקום בכל הכי איתמר בעלמא

 תמרים כגון מיניה בעא קא טוב ביום הנולדים מן יוסף דרב מיניה אביי דבעי סופלי דהני דשמעתין

 למאכל מוכנים שהתמרים כיון במשמע בהמה נפש דאמר ע"לר בשלמא מיניה בעא והכי שאכלן

 בהמה נפש וצורך נפש אוכל לצורך הן מוכנין שהרי לכלבים מוכן לאדם מוכן טוב יום מערב אדם

 והראוי נפש לאוכל סתם הוכן זה דבר שהרי לכלבים אף הכינן כאילו הן והרי הוא נפש אוכל צורך



 150 נפש במשמע אין דאמר הגלילי יוסי' לר אלא לבהמה אף לבהמה ממנו והראוי לאדם לאדם בו

 וזה נפש לאוכל מוכן שזה הכנה בכלל אינו לכלבים אלא ראוי ושאינו מוכן לאדם בו הראוי בהמה

 מוכנין אדם לצורך שהוכנו שכיון להסקה וחזו הואיל ומפרקינן להו מטלטלינן והיכי נפש אוכל אינו

 מכסו דמעיקרא משום בהסקה למיסר יוסף לרב ל"ס ולא נפש אוכל צורך היא שאף להסקה אף הם

 לא נמי מדליקין במה ובפרק שרי גרעינין והשתא גרעינין דמעיקרא כיון ל"ס אלא מגלו והשתא

 155 יהודה' כר במוקצה סבר דרב לן דפשיטא גב על ואף קבלה לא אי קבלה אי רב בגמרא איפשיטא

 בגרעיניהן מסיקין אין אכלן בתמרים מסיקין דאמר יהודה' כר טוב ביום ל"דקי מכיון אנן ומיהו

 כדאיתא טבא ביומא לחיותא להו שדינא ולא להו מטלטלינן ולא יוסף לדרב דליתי מינה שמעינן

 רפתא בלא בהמה למאכל העומדין לאותן להו מטלטלינן ודאי ובשבת מדליקין במה בפרק התם

 ריפתא אגב אלא ליה מטלטלינן לא בהמה למאכל קיימא דלא ונולד מוקצה ליה דלית ש"כר ל"דקי

 160 להא ל"ז הגדול רבינו כתבה לא ולפיכך נוטל פרק בשלהי רבנן להו כדמטלטלי דמיא לקנא אגב נ"א

  : הגלילי יוסי' כר דפסק גב על ואף יוסף דרב

 יוסי' לר לבהמות הסופלין נטיל היאך שאלה אלא כבר שנהגו ממה קושיא אביי דברי שאין יודע והוי

 ואי ריפתא אגב להו מטלטלינן לו ואמר למימר איכא מאי שבת טוב יום תינח נמי כדקאמר הגלילי

 כולה אלא הכי דעבדינן ליה מהדר קא מאי ריפתא בלא להו דמטלטלי ליה קמייתי יום בכל מעשים

 165 יוסי' דלר דאביי ד"ס כדקא אלא יוסף כרב הלכתא ולית ולהבא מכאן מיניה בעי קא למעשה הלכה

 וכדשמואל ריפתא אגב להו מטלטלינן שאמרו זו הפירוש לזה וראיה כוותיה ל"וקי אסור הגלילי

 וכדאיתא השולחן על וקליפין עצמות שמניחין כמו הפת על אותן שמניחין ביום בו לנאכלין ודאי וזה

 ומוכן הואיל ק"בפ ודאמרינן עצמו הפת על לינתן התירן מי מאתמול בנאכלין שאילו נוטל בפרק

 ביום היא מוכנת אלא לן סבירא הגלילי יוסי' כר דהא להו דשחטינן למימרא לאו לכלבים אמו אגב

 170 עכשיו לאדם ראוי שאינו פי על אף לכלבים ומוכן חיה אותה אוכלין והם כלבים לפני לזורקה טוב

 מוקצה לך ואין לאדם הכנה דכלבים הכנה בכלל שיש לו הראויה שעה לכשתבא לאדם כמוכן הוי

 הוא פשוט דבר שעה כל הכושר שעת לאדם היתה אילו הא כלל עליו דעתו שאין בדבר אלא לאדם

 לקמן דתנן בידו מנענע בהמה מאכל היא ואם שלימות ומשניות לאדם מותר לבהמה ראוי) שלא(

 מוכן הוי לא לאדם מוכן בשבת שנתנבלה בנבלה שאמרו מה וכן הבהמה מלפני קיסם אדם נוטל

 175 לכלבים הכנה הכנה אותה בכלל היתה ואילו היתה לאדם מוכנת שבת מערב שזו לומר לכלבים

 מותרת היתה שאילו לאדם השבת שאסרה פי על אף להם לזורקה בשבת לכלבים מוכנת נמצאת

 שעומד דבר שכל שיטה אותה בפירוש עוד סובר ואני לבהמה אותן מאכילין אדם אוכלי ודאי לאדם

 כרחן ועל שבת איסור עליו שקפץ שהמוכן להם לשחוט שנאסר פי על אף לכלבים הוא מוכן לכלבים

 לאדם מוכן השתא התם נמי כדאמרינן מלאכתו לאיסור אלא הכן מכלל יצא לא עליו אסרו מכין של

 180 כשתמצא מאתמול לאדם מוכנת שהיא כיון בשבת שנתנבלה נבלה דאלמא' וכו לכלבים מוכן הוי לא

 שנאסר פי על אף בשבת לכלבים לחתכה הכנתו מהניא לכלבים הכנה אדם הכנת בכלל יש לומר

 ודעתו עליה הכנתו עדיין שבת איסור בשביל אלא נאסרה ולא מוכנת שמאתמול שכיון בשבת לשחוט

 ולא בשוגג לא שבה שבת איסור על לעבור שלא ובלבד הכנה באותה היתר שעת לו לכשתבא לאכול

 עבר לא הרי וכאן חולין דשחיטת ק"בפ וכדאיתא לחולה שוחט כגון ברשות בשוחט ואפילו במזיד

 185 תשתרי דעלמא שבת מכילתין בריש דאקשינן נמי והיינו לכלבים עליה והכנתה שבה שבת איסור

 שאין שנצודו ודגים שנשרו לפירות נמי דמיא ולא לדעת דדחינן נופלת ולסוכה שבנר לשמן דמיא ולא

 כלל היו אדם ברשות לא שנצודו דגים ויתלוש יעלה שמא גזירה שנשרו פירות נ"א כלל בהם הכנה

 השבת אחר טוב ביום בשרא אכיל היכא הן אחת קדושה ט"ויו שבת ד"למ אלא הכי תימא לא דאי



 מ"ש אלא טוב ביום עליהן ואסורין הן איסור מחמת ומוקצה בשבת נאסרו כולן חיים בעלי והלא

 190 הכרע צריך הזה והלשון כלל שלהן איסור על עברו שלא כיון הן מותרין הכושר שעת להם לכשתבא

 יוסי' כר דהלכה גמורה ראיה יש פירושינו ולפי וברור נכון הזו השמועה בעיקר שפירשנו מה מ"מ

 בהמה ואף נפש לאוכל הם מוכנין ע"לר דאילו לאדם מוקצה דהוי ועצמות דקליפין' ממתני הגלילי

 בלא בעיסה לכלבים להו דאפשר כיון הכלבים בעיסת ע"ר דמודה ל"די עוד שדחה ומה ש"כמ בכלל

 דהא היא מילתא לאו ממנה אוכלים שהרועים בזמן אלא יתירא במלאכה להו טרחינן לא אפייה

 195 היו שאילו לפניהם ונתן בשל ובודאי לכלבים דחזי משום טרפה של עגל להם שחט התימני ש"ר

 שחיטה בלא לכלבים דאפשר גב על ואף כלל להם שוחט היה לא לסעודה במתוקן שלא מתפייסין

 דרכן והרי לכם יעשה בהמה נפש ואפילו נפש לכל יאכל אשר אומר הכתוב שהרי בדין וכן בשול ובלא

 שאין פי על אף להם אופין דאלמא ממנה אוכלין הרועים שאין בזמן כדתנן העיסה מן יותר בפת

 הוא משונה שאוכלים יש ואם עיסה אוכלין הכלבים שאין הוא שידוע ועוד הם אלא ממנה אוכל

 200 אפשר הא חסדא לרב אקשינן היכי מותר בהמה נפש אוכל היה ואילו כלל בהכי אורחייהו ולאו

 אינו עכשיו והרי בשבילן לטרוח שלא גוזר שאתה אלא מותר עצמן בפני אפילו הרי בלישה למפלגא

 ואינו טוב ביום ונעשית אלא ונאפית במשנה גורסין אנו שאין ועוד הרועים בשביל אלא להם טורח

 קולמוסן עליה עבר שלא הירושלמי ובנוסחת בכולן הספרדיות משניות בנוסחי וכן טוב ביום נעשית

 עשויה הנקרא הוא ולישתה גלגולה עיקר הזה בלשון חכמים ששנו מקום וכל ספרים מגיהי של

 205 ללוש למדנו הא' וכו נעשית עיסה לו והיתה שנתגייר גר נמי ותנן קבין עיסתו העושה ששנינו כענין

 אורחא ונאפית דגרסי דגמרא ונסחי ממנה אוכלין] הרועים) [הכלבים( שאין בזמן אסור לכלבים

 עושין אין' שפי גריסין אופין ואין ששנינו כענין בכלל נמי ועריכה לישה גופה והיא נקט דלישנא

 אעיקר אלא קפדי ולא' דמתני לישנא לשנויי דוכתי בכמה דתלמודא סוגיא נ"וה מקום בכל וכן

 דהלכתא יוסף ורב לאביי קים ה"ומש היא הגלילי יוסי' ר נמי' דמתני מינה שמעינן ודאי ומיהו דינא

 210  :תזוז לא ומינה ל"ז רבינו וכדפסק כוותיה

  

 


