
O R A Y S A  D A I L Y  M A R E I  M E K O M O Sפתגמי אורייתא
מראי מקומות מפעל עמוד וחזרה מראי מקומות - פסחים

אותו אתה משליך לכלב ואי אתה  . 
משליך לכלב כל איסורין שבתורה

פירש רש"י, שמכך שהוצרכה התורה להתיר השלכת הטריפה 
לכלבים אין ללמוד ששאר איסורים אסור להשליך לכלבים, לפי 
שיש לפרש שכוונת התורה להשמיענו שיש מצוה לתת הטריפה 
לכלבים, לפי ששתקו במצרים בזמן מכת בכורות ואין הקב"ה 
מקפח שכר כל בריה. וכתב המנחת חינוך )ע"ג, ג( שמשמע שיש 
מוני המצוות  הטריפה לכלבים, והעיר על  מצוה מיוחדת ליתן 

שלא מנו מצוה זו.
לכלבים  ליתן  מצוה  אין  האמת  שלפי  כתב,  אמת  השפת  אך 
לנכרים  הטריפות  שמוכרים  יום  בכל  מעשים  שהרי  דוקא, 
מצוה  שיש  רש"י  שכתב  ומה  לכלבים.  אותן  משליכין  ואין 
היינו  שאז  'אותו',  נאמר  היה  לא  אילו  רק  הוא  לכלבים,  ליתן 
מפרשים את עיקר הפסוק למצוה, אבל לאחר שנאמר 'אותו' 
לדרוש שאחרים אסורים בהנאה, אין ראיה כלל שיש מצוה ליתן 

הטריפה לכלבים.

ב ורבי מאיר אותו אתה משליך ואי אתה  .
משליך חולין שנשחטו בעזרה

רעק"א, מדוע הוכרחה הגמרא לומר שרבי מאיר דורש  תמה 
'ואי אתה משליך חולין שנשחטו בעזרה', וממילא יש מחלוקת 
בין ר"מ ור"י לענין חולין בעזרה, הרי יש לפרש שגם ר"מ היה 
דורש את הפסוק בנבלה לומר דברים ככתבן, אלא שכיון שנאמר 
אין  ממילא  בהנאה,  אסורים  איסורים  ששאר  ללמד  'אותו' 
הפסוק מיותר, שהרי הוא נצרך להתיר נבילה בהנאה, ועל כן 
אין לנו לדרוש דדברים ככתבן. אבל אם לא היה כתוב 'אותו' 
למעט שאר איסורים, היה מודה ר"מ שהפסוק של נבילה בא 

ללמד דברים ככתבן. והניח בצע"ג.

ואי אתה משליך חולין שנשחטו בעזרה . 
בפירוש,  אכילה  איסור  בהם  נאמר  שלא  שכיון  רש"י  פירש 
אלא הרי הוא כלאו הבא מכלל עשה, הוצרך רבי מאיר ללמוד 
יש ללמוד  רעק"א, שעדיין  והקשה  גם איסור הנאה.  מ'אותו' 
בהם איסור הנאה, כיון שיש לקרוא בהם 'לא תאכל כל תועבה', 
שהוא כולל כל דבר שתעבתי לך, ו'לא תאכל' זה כולל גם איסור 
הנאה. וכמו כן הקשה על מה שפירש רש"י בדעת רבי יהודה, 
שאמרו שסובר חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא, שהכוונה 
והקשה  התורה,  מן  הוא  האכילה  איסור  אבל  הנאה,  לאיסור 

שאם כן יאסר בהנאה משום 'לא תאכל כל תועבה'.
ובשער המלך )מאכ"א פ"ד הכ"ב ד"ה תו ק"ל( תירץ, שכל שאין הלאו 
אינו כלול ב'לא תאכל כל תועבה', ולכן חולין  מפורש בתורה, 
שנשחטו בעזרה שהם רק בלאו הבא מכלל עשה, אין שייך כל 

שתעבתי לך.
מק"ו  בהנאה  בעזרה  חולין  לאסור  שיש  רעק"א  הקשה  עוד 
מערלה, ומה ערלה שלא נעבדה בה עבירה אסורה בהנאה, חולין 

בעזרה שנעעבדה בה עבירה ודאי שייאסר בהנאה, עיין שם.

רבי שמעון הכי נמי דאסר בהנאה . 
ומזה  גיד אסור בהנאה.  בנותן טעם,  בגידין  אין  מבואר, שאם 
שגיד מותר  )מאכ"א פ"ח הי"ד(  קשה על שיטת הרמב"ם, שפסק 
בהנאה, אף שפסק )שם פט"ו הי"ז( אין בגידין בנותן טעם. ובקובץ 
שלרווחא  )אות צ( הביא מהמגיד משנה בשם הרמב"ן  שעורים 
דמלתא אמרו שרבי שמעון סובר שאסור בהנאה, אבל באמת 
אינו תלוי זה בזה. אלא שהקשה הקובץ שעורים, מדוע באמת 

אינו מוכח שאסור בהנאה, שהרי אינו בכלל היתר נבלה.
קפז(  )ל"ת  המצוות  בספר  הרמב"ם  שכתב  מה  פי  על  וביאר 
בביאור מה שלומדים איסור הנאה מ'לא תאכלו', שהאכילה 
ולכך  האסורה היא מפני שאסרה תורה את הנאת האכילה, 
את  נקטה  שהתורה  ההנאות,  שאר  את  גם  מזה  לומדים 
האכילה רק מפני שהיא ההנאה המצויה יותר. ולפי זה ביאר, 
שלמ"ד אין בגידין בנותן טעם, א"כ אין הנאה באכילת הגידין, 
וכשאמרה תורה 'לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה', ודאי 
הכוונה לאיסור אכילה ממש, ולא לאיסור הנאה. וה מה שיכלה 
הגמרא לדחות, אלא שלרווחא דמלתא אמרה שאכן יש איסור 

הנאה.

והרי דם דרחמנא אמר כל נפש מכם לא  . 
תאכל דם ותנן וכו' ונמכרין לגננין לזבל

הקשה הפני יהושע, שהרי להלכה כל איסורי הנאה אין לוקין 
עליהן אלא כדרך הנאתן, ואם כן, מה קשה מהדין שמוכרין דם 
ונוטלין  שמוכר  וממה  בדם.  לזבל  היא  ההנאה  דרך  וכי  לזבל, 
מעות גם כן לא קשה, כיון שהמעות הם הקדש, הרי לא שייך 
לגבוה.  הוא  דם  הנאת  עיקר  הרי  ואדרבה,  הנאה,  איסור  בזה 
וכתב, שיתכן שלגננים עצמם יהא אסור לכתחילה לזבל בהם, 
גורם,  וזה  כזה  הוא  הרי  זה  ידי  על  לגדול  שעתיד  שמה  כיון 

שאסור לכתחילה.

כב.


