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ברכה בדברי חכמים
בגמרא בכתובות )דף קג עמוד א( נאמר: "אמר רב הונא: לשון חכמים ברכה, לשון חכמים עושר, 
לשון חכמים מרפא" וביאר המהר"ם שי"ף שגם כשחכמים מכוונים ללמד אותנו דין, הם משמיעים 
'על הדרך' דברים שיכולים להביא לאדם ברכה, עושר ורפואה. על פי זה נבין את משנתינו, שאגב ההלכה לגבי השקיית 
בהמה, לימדה אותנו שכדאי להשקות בהמה לפני שחיטה, כדי שיהיה קל להפשיט את העור, דבר הנוגע לממונו של אדם.

השקיית בהמה מדברית
פשוט  הרי  הביתות,  הבהמות  את  שמשקים  לומר  המשנה  הוצרכה  מדוע  שאלה  הגמרא 
שמותר לתת לבהמתו אוכל ומים? הגמרא לא פירשה את תחילת המשנה שאין משקים ושוחטים את המדבריות, האם 
הכוונה שאסור להשקות אותן בכלל או רק כהכנה לשחיטה? הראשונים חלקו בשאלה זו: הר"ן )כא ע"ב מדפי הרי"ף 
ד"ה למה( כתב כדבר פשוט שגם מדבריות כשמגיעות לעיר, מזונתיהם על בעליהם שבעיר, ומותר להשקותם לצורך 
כל  שתייה, והמשנה אסרה להשקותם לפני השחיטה, שהרי אסור לשוחטם, לפי דברי הר"ן שאלת הגמרא היא על 
המשנה מדוע הוזכרה השקייה? וענו שזה ללמד שכדאי לאדם להשקות לפני שישחט. לעומת זאת הרמב"ם )הלכות 
יום טוב ב, יז( כתב: "דגים ועופות וחיה שהן מוקצה אין משקין אותן ביו"ט ואין נותנין לפניהם מזונות שמא יבוא 
ליקח מהן". נראה שלמד שאסור להשקות בהמות מדבריות, והטעם הוא כיוון שהן מוקצה )מגיד משנה שם( ויש חשש 
שיטלטלן, לפי זה זה המשנה כתבה שאסור להשקות בהמה שהיא מוקצה. הרשב"א )ד"ה למה( הקשה מדוע לשיטה 
זו לא תירצה הגמרא שדין ההשקייה בסוף המשנה נשנה אגב תחילת המשנה? תירץ הגר"א )אורח חיים סימן תצז, 
ב( שעיקר דיוק הגמרא הוא מכך שהמשנה דיברה רק על השקייה, ולא על אוכל אחר. בשולחן ערוך )אורח חיים שם( 
ציטט את לשון הרמב"ם, אך כתב בביאור הלכה )שם ד"ה דגים( שרוב הפוסקים חולקים על דעתו והסברא כדבריהם, 

שקשה להבין שיאסרו חכמים להאכיל בהמה שמוטלת עליך, ויש בזה צער בעלי חיים אם לא ישקה אותה. 
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דעתו  היה  ולא  מהמדבר  שבאו  המדבריות  הבהמות  את  ושוחטין  משקין  אין  משנה. 
עליהם מבעוד יום, אבל משקין ושוחטין את הבהמות הבייתות המצויות בבית. ומפרשת 
המשנה: אלו הן בהמות המוגדרות בייתות – אותם הלנות בעיר, ואלו הן בהמות מדבריות – אותם הלנות 
באפר באחו מחוץ לעיר. למה לי למימר מדוע היה לו לתנא לומר משקין ושוחטין את הביתות הרי פשוט 
שמותר להשקות בהמתו? מתרצת הגמרא: מילתא אגב אורחיה אגב דרך לימוד ההלכות קא משמע לן 
השמיע לנו התנא, דלשקי אינש שישקה אדם בהמתו והדר ואחר כך לשחוט, משום שאם לא ישקה יש 
לחוש לסרכא דמשכא העור ידבק לבשר, ויקשה עליו להפשיט את העור. תנו רבנן שנו חכמים בבריתא: 
אלו הן בהמות מדבריות ואלו הן בהמות בייתות? מדבריות - כל שיוצאות החוצה מהעיר בתקופת פסח, 
ורועות באפר באחו, ונכנסות לעיר רק בתחילת החורף ברביעה ראשונה בגשם הראשון. ואלו הן בייתות 
- כל שיוצאות ורועות במהלך היום חוץ לתחום, ובאות ולנות וישנות בתוך התחום של העיר. רבי אומר: 
אלו ואלו שני הסוגים שהזכיר תנא קמא בייתות הן, אלא אלו הן מדבריות: כל שיוצאות ורועות באפר 
מחוץ לעיר, ואין נכנסות לישוב לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. מקשה הגמרא: ומי אית ליה האם 
יש לו לרבי איסור מוקצה שמחמתו יאסר לשחוט את המדבריות שאינן בדרך כלל בעיר? והא בעא 
מיניה והרי שאל ממנו רבי שמעון בר בנו של רבי מרבי: פצעילי תמרה תמרים שאינם מתבשלים על 
העץ, ומניחין אותם בכלים העשויים מכפות תמרים שימשיכו להתבשל, לרבי שמעון שאין לו מוקצה 
מהו לאכול מהם ביום טוב? ואמר לו רבי: אין מוקצה לרבי שמעון ]דף מ עמוד ב[ אלא תאנים וענבים 
שהעלם לגג ליבשם ולעשות מהם גרוגרות וצמוקין בלבד שהם היו ראויים לאכילה ודחאם והחליט 
מתרצת הגמרא: איבעית  ומדוע במדבריות אסר רבי?  שאינם ראויים, אבל פצעילי תמרה מותרים, 
אימא אם תרצה תאמר: הני נמי אלו, המדבריות גם כגרוגרות וצמוקין דמי דומות, שמקצה אותם ממנו 
בכוונה, כיון ששלח אותם למחוץ לעיר, וגם לרבי שמעון אסורות. ואיבעית אימא ואם תרצה תאמר: 
רבי לדבריו של דרבי שמעון קאמר לבנו שפצעילי תמרה מותרות, וליה אבל הוא עצמו לא סבירא ליה 
לא סובר כך, ואוסרם. ואיבעית אימא ואם תרצה תאמר: רבי לדבריהם דרבנן של חכמים קאמר להו אמר 
להם על המדבריות: לדידי לשיטה שלי אין מוקצה וגם המדבריות מותרות, אלא לדידכו לשיטה שלכם 
שיש מוקצה אודו לי מיהת תודו לי לפחות היכא היכן דיוצאות ורועות באחו מחוץ לעיר בפסח ונכנסות 

ברביעה ראשונה דבייתות הן ומותרות. ואמרו ליה לו רבנן: לא כדבריך, אלא מדבריות הן ואסורות.
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