עיןטשפט
נר מצור.
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על אלו מומין פרק ששי

בכורות

פטדת ומו״ם

יח יי ® ׳ ' ״®יגי״ ו  0י מ נ י ד ברקא  .משמע דהוי מום ק ט ע ותימה דבס׳ מי שאחזו מורא נרא דעינא■ שורה חיצונה של עין הייטיז[ בת עין ה מכס ה
׳ )גי'Pן מ • ( יש רפואות הס לברקא ובפרק המוציא יין
®*
’’״״
את העין  :דק משוקע  .דק המשקע את העין ה ד זה מום :
יט ב מיי׳ פי׳א מהל' )שכת פח (.כמי אמרי' כוחלין לברקותי וי״ל דהתס מיירי בממשמשין הא בשחור הא בלבן  .השתא קס״ד דמוקיס חדא בשחור של
קודם שנקבעו וכן כמי ]צריך[ לתרץ אקושיא אחריתי דהתם עין וחדא בלבן של עין:וסימניו ברקא .מייל״א ד טי לבן וצף
וג״זשס^דם
^ י
החני )ג״ז שם( דם
בפרה המוציא יין קחני
I
תורה אור והוי מו ס הכא נמי סימן זה יהא
כדי לכחול עין אחת שכך כוחלין
לך יח[ בדוק דלבן וצף הוי מוס :
מאי ודיס אמר רב פפא תורא ברא דעינא :
גי׳ הצ״ין ובתוספסא )ליחוור( ]ליארוד[ *ובתוספתא )דשנת^:
ב ר קnא .יט[ כגון השוכר את החמור
דק תבלול  :ת״ר דק משוקע הרי זה מום צף

ץ®’’! ל״ ״ייייי ?”!!י® פ״פ( גרסי׳ להו ובתוספתא במכילתיו
ומרווי משיב לקמן מום )פ״ד( כתוב יאור במקוסחורוור משמע
קט» '»’ « ״' »'ל דהכל אחד וחורוורהקבועחשיב לקמן
כ נ מוש׳ע י׳ד סי' רמג מום ומיהו איכא למימר דבשבת
סעיף לו בהגה׳ה  :מיירי באותו שאינו קבוע ועוד יש
כא ד ה מיי׳ פ״ 1מהל׳ לתרן דהיכא דאין מתרפא מאליו
כיאתמקד שהל׳ה :חשיב מום והא דקאמר לקמן גבי
עובר
דאס
 3ב ו מיי׳ פ׳נ מהלכות מים הקבועים
איפורי מזגמהל׳יכ :כשמאכילין אותו לח ויבש של גשמים
לא טי קבוע אין זו רפואה ממש
כג ו מיי׳ שם הלכה יג !
אלא בדיקה ונסיון אס הס קבועים
כד ח מיי׳ שם הל׳ י ד  :אם לאו אבל רפואה גמורה יכולה
להעביר מום ק ט ע תדע דלקמן
)דף לט (:אמרינן גבי נפגם הזובן^
נפגם ולא ניטל דניעל חוזר לאיתנו^
יותר כז[ *וכשנפגס נמי הוי י ס ל §
ליטלו ומיהו י״ל דכי נפגם תחלה§
שיטה מקובצת אין לו תקנה וקצת יש לדקדק מילפת r
א[ הא בדק לב! הא
בדק  :נ[ רבי יונתן בן ! דכתיבא באורייתא והוי מום כדלקמן ' '
ג[ יוסי בן לקוניא ) :דף מא (.והיא חזזית המצרית ובב״ק
י[ קבוע הוא לשתוט :
ה[ותלטירים רואים איני בפרק מרובה )דף פ (:משמע דיש
והאסר  :ו[ הונא אמר לה רפואה כדאמרינן מתריעין על
רב :ז[
הפוסקבהירה :החיכוך בשבת ומוקי לה בחזזית
ת[ ט' ט אמר רבאמה:
נו[ שיאכל היבש אהר המצרית דלח מבחוץ ויבש מבפנים
הלדל :י[ ומים קבועים
קבוע :ומיהו יש לפרש דהא שמתריעין לאו
יא[ ח ו ר ו ו ר
שמונים בו׳ מים קבועים :שתתרפא אלא שלא תוסיך דמה
יג[ של בית הבעל לה נפשך אין לה רפואה דאמרי׳ לקמן
ויבש של בית השלהין :
יג[ הלח אינו מום שמלפפת והולכת עד יום המיתה
עד  :יי[ והא אנן וכתיב נמי אשר לא תוכל להרפא ומיהו f
תרווייהו  [W :איני והא
אמר רב אירי :נוז[ אמר יש לדקדק מיבלת דכתיבא* והויא£
:
עולא תי׳ רבא נמחק מום כדלקמן ותנן בפ׳ המוצא תפילין^
' [1עין היינו בבת עין :
ייו[ לך בדק דלבן ) :עירונין קג (.חותכין יבלת במקדש
ינו[ ברקא כמו השובר  :וכן חותכין יבלת כח[ בפסח )פסחים
כ[ תיבת הלכה נמחק
הם״ד  ::סה (:אלמא יש לה רפואה בחתיכה
כא[ ההלכה לידו
כב[ בודקין אותו נ' וחשיב מום ואין להעמידה כט[ דלית
שנמעא
פעמים  :כג[
בה עצם דתלתולי בעלמא הואכדלקמן
שם  :כד['מים דרכו
שעיניו  :כה[ רפואה ומיהו יש להעמידה טבלת שבעין ודלית
ואע׳ם  :כו[ רפואות ביה שער דאין שוחטין עלה לא
לברקותי  :כז[ יותר
משנפנם ואמאי הרי נמי במקדש ולא במדינה ואע״ג ל[ דאמרי׳
יכול ליטלו  :כס[ רפסה בעירובין)שם( לחה ויבשה יד וכלי
בריש אלו דברים :
כנו[להעםידה בנוף דלית :הכל שייך ביבלת שנטין  :א ם קודם
ל[ דמוכירין בעירובין מעשה אמרה שומעין לו  .אומר ר״ת
תי' דאמרינן נמחק :
לא[ נראה שרב יהודה  :דלא א מ ד׳ הכי אלא היכא דצריך
לג[ שבתוכו  .ם״א לאותה הוראה כי הכא וביבמות בפ׳
שתחתיו •
הערל )דף פו (.גבי חגר חרב
כישמעאל ובפרק טשאין על האנוסה
)יכמוח צח (.גבי גר נושא אשת אחיו
מאמו ובריש עשרה יוחסין)קדושין ע(:
גבי עובדא דרב יהודה דכל דאמר
מבית חשמונאי אתינא עבדא הוא
שהיה נראה לא[ לרב יהודה שאומר
כן לפי שהקניטו  :י צ א מחלב
עינימו  .לפי הדרשה לבן שבעין קורין
חלב כדפי׳ בקונטרס ששס שומן העין
]מלס וחתניא משולל הננס ורוצה לומר שיצא הרשע לתרבות
וכן 4ןמן גשמוך ליתא[
רעה מרוב שומן שבעין אבל פשטיה
דקרא רוצה לומר שיוצא העין ובולט
לחון מרוב שומן לנ[ שבחוט :
שיהו

אינו מום והתניא איפבא לא קשיא הא והבריקה )ב׳ימ דף פ ח : (.זקן אחד .
כהן היה  :לא עברחי לפניו  .שגדול
בשחור הא בלבן ®והא אין מומין בלבן אלא
הדור היה  :חלזון זה .ב ט ר הי ה לו
רבה
הא א[ בדוק לבן הא בדוק שחור דאמר
לאותו זקן והיה לו חלזון בטינים :
בר בר ת ה סח לי ]ר׳[ יאשיה דמן אושא **דק
שמורה הלבה .כ[ הלכה חדשה שלא
שחור משוקע הרי זה מום צף אינו מום דק שמטנוה מאחר  :קודם ממשה .
קודם שבא מעשה ההלכה כא[ בידו :
לבן משוקע אינו מום צף הרי זה מום
וםימניך ברקא  :חלזון נחש *ועצב  :איבעיא שוממין לו .ועושין מעשה :אין
שומטיןלו.דבשביל המעשה אומרה
להו חלזק הוא נחש או דלמא חלזון או נחש
והכא מאן ציית ליה במאי דאמר
ת״ש דאמר רבה בר בר חנה סח לי נ[
דמום קבוע הוא  :מהניפין  .דקתני
רבי יוחנן בן אלעזר זקן אחד היה בשבונתינו אין מוס בלבן רבי יוסי היא  :יצא
גיליון ד,ש״ם
ור״שבן יוסי ג[ לקוניא שמו ומימי לא עברתי
מחלב עינימו  .יצא רשע לתרבות גם׳ 1סא א-ן מומי!
רעה מרוב שומן שבעינו ושומן העץ נ ל ק .ע׳ לקמן מ פ׳ נ
לפניו פעם אחת עברתי לפניו אמר לי שב
תד׳ס וסא :
בלבן הוא  :דבר המבלבל  .שפוסק
בני שב חלזון זה מום קבוע ד[ לשחוט עליו
הסירא ומערב השחור והלבן כל לעיל לא.
וזהו נחש שאמרו חכמים ואע״פ שאמרו *אין
היכי דעבר הוי מבלבל
אדם רואה מומין לעצמו"אבל מורה הלכה
לתלמידים ותלמידים ה[מוריןלו*והאמרר׳,ז חורוור .חולי הוא שיש )י( טיפין
לבנות בעין*:הקבועים .אתרוייהו כאן מהיד מיס שעירו
אבא אמר רב הונא י["כל תלמידחכם שמורה י ]קאי[ אחורוור ואמים  :בודקין ממפות מים זאר*,כ מה׳ד
הקכועים צ׳ק
הלכה ובא אם קודם מעשה אמרה שומעין ל ל כג[ ג״פ בחור שמונים יום  .ואס
ואם לאו אין שומעין לו איהו נמי מורה ובאין לא בדקוהו אע״פ *שמום כנ[נמצא שנמצא שס התורווד כיום
כו' צ׳ק
הוה מעיקרא :איזהו תבלול לבן הפוסק ז[ את^ שם ביום שמונים לא הוי מוס דשמא
הסירא  :מתני׳ מני רבי יוסי היא דתניא לבן^ בינתים הלך לו וחזר שכן דלכו :
ונכנס ב ש ת ר ש ת ר ונכנס בלבן ה״ז מום״ מים  .כד[ שעיניו נוטפות מים :
אלו הם המים הקבועין  .כלומר
דברי ר״מ ר׳ יוסי אומר ילבן ונכנם ב ש ת ר
במאי ידעינן אי קבועין הן אי
ה״זמום שחור ונכנס בלבן אינו מום *שאין
לקמן מ:
עוברים  :אכל לח ויבש של גשמים .
דכתיב
מומין בלבן אמר רב מ״ט דרבי יוסי
אם האכילוהו לרפואת תבן ומספוא
״' צ א ט ח ל ב עיני םו ת ר ב א ד עינ א אי ק ד עיני ט ה; ^ ™ פיצ-א :ל״ .ה נ ו צ מ י פ ז
ויבש הגדל בתשרי כדמפרש בגמרא
סתמא לא איקרי ור״מ מ״ט ״[ מה לשון תבלול
והאכילוהו ביחד לח ויבש של גשמים
תרוור
דבר ה מבלבל את העינים
הגדל בשדה בית הבעל דסגי ליה
יוהמים הקבועין איזהו תרוור הקבוע כל
בגשמים  :או לח ויבששל שלחים ] .יכמות ס[.
ששהה שמונים יום *ר׳ תני א בן אנטיננום
אמר יברדקין אותו ג׳ פעמים בתוך שמונים קרקע שצריכה להשקוח :אושלא אפל

 :מתני׳

*• מתני׳

יום ואלו הן מים הקבועין אבל לח ויבש של
גשמים לח ויבש של שלחים)א( או אבל היבש
ואח״ב הלחאינו מום עד שיאכל יי[ הלח ואח״ב
היבשז ג ט׳ מתני׳ מני רבי יהודה היא דתניא
חורוור קבוע ארבעים יום ומים י[ הקבועים
שמונים יום דברי ר״ט ורבי יהודה אומר
חורוור יא[ שמונים יום ואלו הן מים הקבועים
אכל לח ויבש של )נ( ’  pבית ה שלתן או
שאכל יבש ואח״ב אכל הלח יג[ אין מום עד
שיאכל יבש אחר הלח וישנו ג׳ חדשים והא
ית תרויית תננהי אכל לח ויבש של גשמים
לח ויבש של בית השלחין חסורי מיחסרא
והכי קתני אכל לח ויבש של גשמים ה״ז מום
בית השלחין אינו מום ודגשמים נמי אכל
יבש ואח״ב אכל לח אינו מום עד שיאכל
יבש אחר הלח וישנו ג׳ חדשים איני )נ(
טי[ *והתניא והא רב אידי בר אבין אמר רב
יצחק בר אשיאן אדר וניסן לה אלול ותשרי
יבש יאימא אדר וחצי ניסן לח אלול וחצי
תשרי יבש  :איבעיא להו לה בזמן לח ויבש
בזמן היבש או דלמא לח ויבש בזמן הלח
תא שמע דאמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן אדר
וניסן לח אלול ו ת ש ד יבש דלמא פירי דאלול ותשרי מאכילנא ליה
באדר וניסן וכמה מאכילין אותו אמר רבי יוחנן משום רבי פנחס בן
ערובא "כגרוגרת אמר טק רבא בעי במערבא כגרוגרות בסעודה ראשונה
או

לח ויבש ביחד אלא אכל יבש ואח״ב
אכל לח  .לרפואה אין זו דרך רפואה

כה[ אע״פ שלא נתרפא בכך אינו מום
עד שיאכל יבש אחר הלח דזו היא דרך
רפואתו ואס לא נתרפא הוי מום :
ג מ׳ מחני׳  .דקתני חורוור ק ס ט
שמונים יום רבי יהודה היא  :אכל
לח ויבש  .של בית הבעל שאין צריך
להשקותה ההוא הוי רפואה  :ולא
לח ויבששלשלחין  .דלא הוי רפואה
ולא בדקנא ביה  :או שאכל יבש .
של בית יהבעל ואחר כך לח אינו
נבדק בכך דאין זו דרך רפואה :
וישנו ג׳ חדשים  .דג׳ חדשים
בדקינן ליה בהכי  :ה״ז מום  .אם
לא נתרפא בכך  :וסאנן חרוייהו

הנן

 .ד בין

רבינו גרשום

תורא ברא דעינא .
שורה שדוק ם! העין
שמבשר ,העין וזד\ בת
עין:אלא הא ברק שחור
הא ברק לבן דאמר
רבה בר בר חנה כו' .
טתרץ האד ת׳רוד תניא
איפכא  :וסימניך ברקא.
כלומר באותו דק לבן
שק־רין ב־קא הוי מום
וה־ינו דק לבן א( :בולט.
צף .ברק כמו לברוקתי:
הלוו! קורין בלעו ליטץ:
ע־נב  .שיש בעינו
של בי ת ה כ ע ל  3ין של כעננה שפנוטר ע־נו

שלחין ואי אכיל יבש אחר הלח ? דנ נ  ? 5 . 1ד ,־ ה ב ^נ "
מסי ובדקינן ומתניתין כרבי יהודה הלוון והיה טראהו
ואמר חלוון :ה טרם
אוקימתא  :חסורי מחסרא  .מתני׳ :
קבוע הוא  :ואע׳׳פ
לח בזמן לח  .מספוא הגדל באדר שאטרו אין אדם רואה
וניסן מאכיליןאותו באדר וניסן :רבש טוס >!עצטו  .שהבכור
שלו היה אבל מורה הוא
בעש .מ ספו א הגדל באלול ותשרי לתלמידים בו'  .ובשביל
מאכילין אותו ב ת ^ י דלא שחטי ליה כך קראדע להורות לו
כדי שיתירנו לך ווה
ע ד שיעברו )ה( כל ימי הקיץ ויבדק לאחר שאירע לו מעשה
בשניהם  :מ״ש  .דלח בזמן לח ויבש בככורו הורה שמום
קכיע הוא  :האי נמי
בזמן יבש  :וכמה מאכילין אוחו  .בכל טורה ובא מעיקרא הוה
יום  :בסעודה ראשונה .שאוכל בכל פעם אהדת קודם שאירע
לו מנדםה הורה שטוס
יום יהבינן לי׳  pהרפואה כגרוגרות  :קבוע הוא ) .האי נטי
או
טורר (.ור' מאיר דבר
הטנלבי‘ את העין לא שוא לבן בשחור ולא שנא שחור בלבן  :תרבא דעינא  .היינו הלבן שבעין  :הורור  .אם יש בשחור לבן ואית דאטרי קרום  :ור.ם־ם הקבועים  .שעיניו דולפין תדיר הרי וה מום  :כל ששחה
ס' יוסי .ולאנתטעט מטה שהיה  :ואלו הן המים הרןבועין  .והיאך בודקין אותו אם אכל עשב לח ויבש של נשמים ושל שדר ,בית הנעל ששותה מאליה  .או אכל לח ויבש של שדה בית השלחין שמשקין אותה  .או
שאכל יבש של שדר ,של נשמים ואח׳ כ אכל הלח ועדיין לא נתרפא אפי׳ כן אינו טום עד שיאכל היבש של גשמים אחר הלח  .שהלח של שדה נשמים  .אכל קודם היבש אם בנך לא נתרפא הוי מום קבוע  .וישני נ׳
הרשים כלוטר בג׳ הרשים יאכלוע בכל חדש לח ואח׳ב יבש  :והיכי מצי מוקים מתני׳ כר' יהודה והאנן תרויהו תנינהו  .אבל לח ויבש של נשפים לח ויבש של שלחין כו׳  :הסורי מחשרא טתניתא והבי קתני  :ורמי
תרצד .אכל לה ויבש של גש־מים הדי יה מום כו׳  .ואתיא כטתניתין  :ואיכא דאמדי ויש לו נ' חדשים  .כלוטר דישנה לבדיקר ,וו ג׳ חדשים  :איני דנ׳ חדשים ותו לא  .אימא אדר וחצי ניסן לח אלול וחצי אדר יבש דהיינו
ג׳ חדשים ותו לא וקמ״ל אעיג דאיןרצופין י .אלול ותשרי יבש  .דבהר,וא ימן הוי יבש חנן וחציר  :טיהא ליכא למישטע דדלטא הד,יא דקאמר אלול ותשרי יבש כלומר דפירות יבשין דאלול ותשרי מאכילין ליה באדר וניסן י
וכמה טאכילין אותו  .מן הלח ומן היבש אפי׳ בנרונרת מכל אחר דיי לבדיקה :
’
א( נראה שצ׳ל והייט דק לבן צף כלומר כולנו גרקא כמו לברוקתי בשבת ע׳ס  .ב( אולי דצ׳ ל שהיה בעינו דק והיה מראהו כחלזון ואיור חלזון זה וכו' .
יז ג הו ה ה ר׳ ד ! )א( במשנה של שלמים אכל היבש ואח׳כ אכל הלח אינו מום עד שיאכל)כלח ואח*כ היבש( תא״מ ונ׳ג ס״א היבש אחר הלח ) :ב( גט׳ ואלו הן מים הקבועין אכל לח ויבש של בית הבעל ולא לח ויבש בל ביס
" ' מ ל חין וכו׳ אין זה מוס ) :ג( שם איני והא אמר רב אידי ג י אבין ) :ד( רש״י ד׳ה חורוור וכו׳ שיש כמין עיפין לגנות בעין תרגום לבן היור כס״ד ) :ה( ד״ה ויבב ביבש ונו׳ שיעברו עליו כל ימי :
י
‘

על אלו מומין פרק

מטרת הש״ס

w

כמתת

לט

זלן משפט
נר m!fD

שמונים כה
ובאמצע
ובסוו! שמונים
שמונים
בתחלת
משולשין .
rש■י יה ן ״*
או דלמא פו׳  .אם תימצי לומר בסטודה ראשונה כו׳ דאי אמרת בכל
,
I . ^I
V f
.
.
י
סעודה תו לא מיבעי מידי דודאי לא איכפת לן אי קודם אכילה או
rora
’״־
ובענין זה יש לפרש בפ׳ הקורא את
״
לאחר אכילה דהא בסעודה שניה אחר אכילה הוא ומוכלינןליה אבל אם גבי מגילה דאמר שאס הטיל בה ג׳ חוטין גידין כשרה דקאמר
מ ז מ״׳ שס ה^מז:
תימצי לומר דלאיהבינן ליה אלא בסעודה ראשונה שבכל יוסמיבעי ובלבד שיהו חשולשין פירוש בתחלת הדן! ובאמצעו ובסופו ושם
פירש״י שיהיה מראש הדן* עד הגיד כז ח מיי׳ שם הלכה
לן  :קודם אפילה ודאי מעלי ליה תורה אור
ע; והלבר הפק :
כמגיד לחבירו בין מלמעלה בין
פסמא .כדרך סס שכל אדם שותה סס
או דלמא ב כל סעודה וסעודה אם תימצי
לרפואה קודם אכילה :לאחראפילה
מלמטה וההיא דמכות )דף ש (:ודאי כח ס מיי' פ׳( מהל׳
לומד ייבסעודה דאשונה ^ ד ם אכילה או
ניאת מקדש הל׳ו :
הוי כענין זה גבי ערי מקלט ושלשת
מאי  .מ י הויא בדיקה ב ה כי או ל א:
ליה
מעלי
ודאי
אכילה
קודם
אכילה
לאחד
ה״ג קודם שהיה ודאי מעלי ליה
שיהו משולשות שיהא מדרום לחברון כט י מיי׳ פ^ מהלכה
כסמא לאחר אכילה מאי קודם שחיה או
אישורי מזנח הלכה
כמחברון לשכם ומחברון לשכם
פשערי.שדרן־בהמה י[ לאכול שעורים
ג שמג עשין ריא )נווי
"לאוד שתיה )א( א[ וקודם שתיה ודאי מעלי
כמשכס לקדש ומשכם לקדש כמקדש
קודם שתיה  :מושר ודאי מעלי ליה .
יו׳ד שי' שנו( :
ליה כשערי לאחר שתיה מאי קישור או מותר
לצפון ולא אמרינן שיהו בראש חרץ
דניחא ליה עלמא  :עם חנירו  .נייח
ישראל ובסופה ובאמצעיתה וכאן ל נלמיי׳ פס הל׳ יא:
ליה בצוותא ומהניא ליה אכילה :
ימותו* ודאי מעלי ליה קשור מאי לבדו או עם
פירש״י שיהו משולשים לשלשה חלקים
בשדה  .ניחא ליה באוירא  :גינה
חבירו יעם ח בי ת ודאי מעלי ליה לבדו מאי
שאם יראהו היום יבדקנו מכאן ליום
צ״ל נשיו! הסמופה לעיר .יא[ הויא כשדה או
בעיר *ובשדה ״בשדה ודאי מעלי ליה בעיר
כ׳^ וחצי והדר ליום כ״ו כו׳ דהזא
שאק
צא:שיהו משולשים .לג׳ חלקים
מאי בעי רב אשי אם תימצי לומר ב שדה
יוס שמונים ודומה שפירש כך לפרש
יראע היום יבדקנו מכאן ליום כ״ו‘
גינה הסמוכה לעיר מאי יתירן  :ר״ח בן
וחצי והדר ליום ששה ועשרים וחצי
שיטה דמכות )שם( ומיהו לא שיטה מקובצת
אנטיננום אומר ]ובו׳[; אמר רב נחמן
והדר ליום כ״ז דליהוו שמונים לפי
לגמרי הד כי ההיא מו[ שהיה לו א[ שתיר .קרדס שתיה ;
לפרש שיבדוק לסוך עשרים ולסוך נ[ והפנימית שנעקרו ;
בר יצחק ’ ובלבד שיהו משולשים בעי
שבשלש זמנים הללו דרך אותו המוס
ג[ ת״ר איורו התיוטת :
מיניה פנחס א ת ה דמר שמואל משמואל
לעבור ואינו נראה והוי ליה מוס
ארבעים ולסוך ששים שישאר מן ד[ בן קפופאי וכזד!*
השמוניסעשריסלאחר בדיקהאחרונה לקטן  [0 :טישחנו לא
עובר:למימעלצפדיוגו .לאו מבכור
״אכל ולא איתסי למפרע הד מומא או מיכן
שחטינן עלייהו אבל :
בעי דלא שייכא ביה פדיון אלא בשאר
כמו שיש עשריסקודסבדיקה ראשונה ו[ לי כי טבול•* לי נ
ולהבא ת י מומא למאי נ״מ למימעל בפדיונו
ולא יימ:ן לפרש מז[ כן כלל אלא כמו ז[ לא אפי׳ טנפנים או;
מוקדשין שעיניהם מנטפות והפריש
אי אמרת למפרע ת י מומא מעיל ואי מיכן
מיד פדיונם ואמר הרי הן מחוללות על
ה עי ל  " ? [Sה
שמואל
קרי
מאי
מעיל
לא
טומא
תי
ולהבא
־
)יבמות דף פ (.גבי סרים חמה דמפרש מעיקרא י
נטחק:י[ בהטת
מעות הללו ואח״כ בדקו וקודם שתכלה
פודרה לאכול :יא[ לעיר
“ ת ט מו
]בז[ זמן ינ[ בדיחתו שלש חדשים נהנה מן ישעיה־עליה °פםחים בזזו)*בוז( :
ופריך
בכשרותו
יז[
שעה
ראה
שלא
כל
לג
אי הויא  :יכ[ בדיקתן
 wBEflכ״ה נמשנה
שניקב ושנפגם ושנסדק *שפמו שניקבה
וליחוש שמא הבריא בינתיס ומשני כיון שלש  :יג[ אין בהטה
זגימנ׳ס[ הפדיון  :אי חמרה למפרעהוי מומא.
שגמשניוש
דתחילתו וסופו לקוי לא חיישיני יח[ נבראת תי' בריח נמחק:
ת״ר ניקבו חוטמין
שנפגמה שנסדקה :
אישתכח דחילולו הוי חילול ופדיוט
יד[ דחזינן לה רטקוטו:
רא ומביא קדוש ״ומביאין קרבן מעילה  :קרי
זה ל ת ך זה מ ב ת ק הרי זה מום מבפנים אינו
משמע דג׳פעמיסהיינו תחלתהוסופה שו[ ההיא א׳ב שהיה :
ואמצעה ונראה דכפרים המשולשים שז[ כן כלל ם'א כאן :
שמואל עליה .האי קרא פסחים בזזו
:
ושנסדקה
ושנפגמה
שניקבה
שפתו
:
מום
מ[שעה אחת בכשרותו;
בז דהוי דבר שאן הדעת סובלת
בכיצד מעברין )עירובין דף נז (.לא יח[ חיישינו ופריך
אמר רב פפא תורא ברא דשיפתיה
הוי לא כי האי ולא כי הלזיאדמכות ’ :[Pמ ח א ד ד׳ חנינא נן
]למיל לה .לז [.שיהו חגריס בוזזים ביזות כלומר אתה
שנפגמו ושנגממו
החיצונות
*'חוטין
אנפיננוש ומשני לחד
והאמר
אינך מחודד ושאלת שאילה כזו שאיני
אבר חיישי׳לכוליה גופא
אנטיגנום
רבי חנינא בן
שנערןו
מהפנימים
לא חיישינן  :יש[ דטכות
״
,
י ,
^ ,
■
שפמו  .שפה:
יודע חשוכה=
א 1ב נ ד ה ו מיי'

” :י
׳

מתני׳

גט׳

מתני׳

גט׳

מתני׳

גט׳

ת׳ר והרועה לאפוקי נפשי״
אומר אין בודקקמן)ב( התיומת ולפנים  1אף לא את התיו מת:
מבהון  .שהנקב נראה )ד(
ב^ן'
שנקבו מחיצות החיצונות של מוטס  :ג[ התיומת איזת תיומת מן התיומת ולפנים ותיומת עצמה כלפנים רבי יהושע
בן ל[ קפוצאי אומר אין שוחטין אלא על החיצונות בלבדרבי חנינא בן אנטיננום
מבפנים .שניקבה מחיצה החולקת
את החוטם  :אינו מום  .שבמקום
אומר אין משגיחין על התיומת כל עיקר מאי קאמר ותו רבי י ת ש ע בן קפוצאי ’”התו^ון  :״
סתר הוא  :הורא ברא דשיפהיה .
היינו תנ א קמא חסורי מיחסרא והכי קתני איזהו הפנימית מן התיומת ולפנים
שורה חיצונה של שפה כלומר חודה
ותיומת עצמה כלפנים בד״א שנפגמו ושנגממו אבל נערןו שוחטין ר יהושע
של שפה ולא רחבה :
בן קפוצאי אומר אין שוחטין אלא על החיצונות א בל פנימיות שנערןו
מהאימוש  .שיניים גדולות שקורין
מישהט מ עלייהו לא שחטינן אבל אפסולי מיפסל ר׳ חנינא בן אנטיגנום
מיינשליר״ש שאחת נראית כשתים :
אומר אין משגיחין על התיומת כ ל עיקר ואפי׳ איפסולי לא איפסיל בעי
ואן* לא אש המהאימוה  .שאם
רב אחדבוי בר אמי יש מחוסר אבר מבפנים או אין מ ת ס ר אבר
נעקרו החוטין כנגדן לא הוי ט ס :
דנריס
איזו *השיומש  .כולה מפרש מו מבפנים למאי אי לבכור °פםח או עור כתיב אי לקדשים °עורת או שבור ויקרא כג
י״״י" ^׳יי
כתיב לאישחוטי ולאיפרוקי לא איבעיאי[ לן כי מיבעיאלןלאיפסולימאי
לקמן  :ו פיו מ ס ע צ מ ה בל פני ם •
ואין שוחטין עליה  :היזיצמוח ; י^יי׳״תמים יהיה לרצון אמר רחמנא תמים אין חסרק לא ש או דלמא *תמים יהיה צ׳ ל המים יהיה לרצון פו
מוס כ1׳ צ׳ק
שבאמצע הפה  :אין ס שגיחי  Jדאפי׳ שש ז לרבות כל מום לא יהיה בו מ ה מום מאבראי אף חסרון מאבראי ת״ש °ואת
שתי הכליות ” ולא ב על כוליא אחת ולא ב על שלש כוליות ותניא אידך יסירנה
׳
י
״
דקאמר איזו תיומת מן התיומח
לרבות בעל כוליא אחת סברוהדכ״ע אין ב רי ה ב א ח ת )ג(י[ 1ד ה א מיח םר
ולפנים  :ה״ק איזו היא הפנימיפ .
חסר לימא בה א קמיפלגי דמר סבר הסרון מבפנים שמיה חסרון ומר סבר
דאמרי׳ עלה במתני׳ נעקרו הוי מום
הגהות דזב״ח
*חסרון מבפנים לא שמיה חסרון אמר רב חייא בר יוסף דכ״ע יש בריה
]מלין מו :מח [:נפגמו או שנגממו לא הוי מום:אבל
)א( גם׳ או לאחר שתים
איפהולימיפסל למנ״ג המזבח וימתין
בשתים
שנבראה
כ
כאן
קשיא
ולא
חסרון
שמיה
מבפנים
^וחסרון
חת
א
ב
קודם כצ׳ל ואות ו׳
שיפול בו מום אחר וישחטנו  :פסח
והפרו כאן כ שנבראה ב א חת מעיקרא והא דו מי א ד של ש ק תני מ ה
ועור כפיב  .דמשמע בגלוי אין
מעיקרא אף אחת מעיקרא אלא הבא ביש בריה מ[מעירןא קמיפלגי מר ^'''’?:ואף״לא S
צ׳׳ל לא־שמושי בסתר לא:ילאישפחוע* .בכור על
סבר יש בריח ב א חת ומר סבר אין בריה ב א ח ת ור׳ יותן אמו־ ד טלי עלמא מ^״^^י/ד^רש׳׳?
חסרון שבפרס :ולאפרוקי .קדשים
אין בריח ב א ח ת וחסרון מבפנים שמיה חסרון ולא קשיא כאן שחסרה ד^מגחון שהנקב נראה
לא מיבעיא לי דלא חשיב מומא כולי
מבחוץ שניקגו
קודם שחיטה כאן שהסרה לאחר שחיטה ולאחר שחיטה קודם קבל ה מי שרי
רבינו גרשום האי  :לרצון .מזבח:ואפשפיהבליופ.
טעלי כסטא  .שכן ד ^
והא״ר
מועיל בקרבגותכתיב )כליות(  :יסירנה .
כל סם וכל משקה

מתני׳

נט׳

יסירנה ויקטי רנ ה:אין בריה באפה .אין ע[ בריהנבראתבכוליאאחת והא שאץ בה אלא אחתמיחסר  : X Pהא.
בשתיס וחסרו דחזינן יד[ דמקומו ניכר והא ברייחא דמכשרת כגון דנברא באחת דליכא חסרון  :מרדפסיל סבראין בריה

יותר קורט א כ י ל ה מ שמעטליא אחת
מלאחר אכילה  :מעלי
_
דפסילי כשנבראת
_____ר _
ליה כ ש ע ו
שתשעורין יפין לבהמה באחפ .והאי ודאי חסר ואיסתפקא ליה למורי אמאי לא מקשי ליה נמי דומיא דשלש קתני ולדידי לא קשיא מידי דכי רךו״ד דכולי עלמא יש בריה
ב^ז ש הוהמקשינן הואיל וישבריה באחת והוא נמי שנייה בהדי שלש ודאי בנבראת באחת נמי פסול וטעמא לא הוה ידעינן אמאי פסולדלא
מאי .י" י טע^ מום בגלוי הוא וחסרון לא הד בפנים ומשום האי פירכא אוקמי אליביה דאין בריה באחת והא מיחסר חסר ובעל כורסיה לאו דומיא דשלש
“שהיה י
ליה חאי לח ויבש מידי היא דהא אין בריה באחת וכי תימא טקים אליביה דיש בריה באחת אם כן אחאי פסול  :פסרה קזדם שפיעה  .פסלה :
לאחר שתיר .אי לא :
הצורם
קשור או סותר  .כלומר
הבכור לתי שיותר הוא אוכל בשמחה כשהוא מותר ! גינה הסמוכה לעיר  .ומאכילו שם מי מהנה לו אויר הגינה כאויר השדה :ובלבד שיהומשולשין  .בלומר לסוףכ״ו וב׳׳ווב״ז i

כשמאכילו לח ויכש גריך שיתירנו
אכל  .לח ויבש כג׳ הדש־ם ולא איתפי למפרע דעי טומא משעה שהתחיל לו ; לטיטעל בפדיונו  .אם פרהו בתוך הוטן קודם השלמת ג' חדשים  :אי אמרת למפרע הוי מומא  .הוי פדוי והנהנה מן הפד־ון מעל !
ואי אמי ת מיכן ולהבא דעי מומא ולא רךדם לא חפים פדיון דאכתי הוי בתם והנהנה מן הפריון לא מעל  :קרי )עליה( שמואל עלית  .דרב פינהם  :פסחים בווו יכו  .כלומר אע״ג דלא הייתה חכמתו שקולה כלום כננד
חכמת שמואל שאלו דכר שלא ידע להשיבו  :א( איןבורקין מן הםהאיסות ולפנים  .היינו שיניים הגדולים שעוטו־ין לסוף הלחיים ששם אינו נראה הטום אפי׳ נעקרו לא ע״י אכילה ולא ע׳יי פעייה ולהכי קרי לרע מתאימות שיש
לבל אחד כ' עיקרין  .אף לא מן המתאימות עצמן שנעקרו לא דעי מום מבחוץ  :בסוף החיטס הרי וה טוס ששם ני א ה מבפנים בעומק התוטם אינו מום שאינו נראה  :תורא ברא דשיפתית  .עור החיצון  :מאי קאניר .
ד׳ חנניה אין משגיחין כו׳  :אפסולי מיפסל  .לר,קרבר : ,יש מחוסר אבר טבפנ־ם למיד,וי מום בגוי אם דעא חסר כוליא או טהול ע׳י כריתה או ע״י פם  :פסה או עור כתיב דבר שבגלוי ולא שכפתר  .וכן נטי !וורת או
שכור בגלוי  .לאישחוטי או לאיפרוקי לא מיבע־א לן דלא עבדונן אלא על מום שבגלוי  :מה טומא מאברא־  ,כדכתיב עורת או שבור היינו מום ורעי מאבדא״  ^ :א בעל כוליא אחת שנברא כאחת  :סברוה דכולי עלמא
אין כריה באחת  .אין דרכה להיבראות באחת ]והא[ דממעט ולא בעל בוליא אחת שהיו לו שתים וניפלה אחת  :קסבד חסרון מבפנים שמיה חסרון אמר רב חייא בו׳  .ולא קשיא  .הא דקהגי ולא בעל כוליא אתת כנון
שנבראת כשתים וחסרה אחת  :מה שלש מעיקרא שכך נבראת אף אחת מעיקרא שבך נבראת באחת והיכי אסרת דהא דתני ולא בעל כוליא בנון שנבראת בשתים והסרה :חסרה קודם שחיטה אסירה לאחר שחיטה שריא :
א( לפני רגינו היה כתוב הת׳ר ניקבו חוטמין אהד המשנה דחושין החיצונות ולפיכך מפרש בהחלה)הא דאין בודקין  pהמתאימוה .
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רבי זירא אמר רב הצורם  .כפרק שני דזבחים )דף
הצורם און הפר  .כהן משיח לאחר שחיטה  :שהיה בבר .בשעת
כה (:גרסי׳ דתניא הצורם  :כ ו ל ל מ י ד כ[ ולא בביצים .
קבלת הדם )ד( היה שלם  :הרגמא אבןשגה  .הא דק ת ט שיהו
ומיהו סיפיה דקרא דבארצכם לא ח ע ש ^ איירי אפי׳ בביצים כל הויותיו אבן שנה קאי אבל תם לא בעינן אלא בשחיטה וקבל ה:
בכ״מ שמסחרס *דאפי׳ ט׳׳י שיחייחם אסרי׳ בפ׳ שמונה שרצים ה״גמססברא .דמחוסר אחר קבלה כשר  :מיסבשר .דאיכא כ ד
)שבת דף קי (:וגבי מום הוא דלא
חורה אור אכילת אדם  :אומיהסלב .דאיכא
חשיב מום שבגלוי כא[ כדפירש מ ע מ א והא״ר זי־רא אמר רב *הצורם ״אזן הפר ואח״ב כדי אכילת מזבח  :זורק אס הדם.
בסמוך*  :א ו שראש הזנב מפצל אח
ה ^ ףוי קי או א ס לא נשתייר כלום לא ז ד ק
ס ב ל דמו פסול שנאמר°ולקה מדם
העצם  .פי׳ בקונטרס שנקלן £ה עו ר
והבשר ונשאר העצם מגולה כמו אשר
וקתני מיהא דא ס נשתייר כזית ז ד ק
פצל וקשה ״רבלשון משנהוהש״ס הוה כאן שחסרה לאחר קבלה ולאחר קבלרי
זדקה מי שרי *והחניא״שה תמים זכי* ב ף ״ ״ ו א י ן לך מחוסר גדול מזה W
ליה למימר ונקלן! ונראה לפרש שמפצל
את העצם לשנים כמו מפוצלוה דגבי
אלמא ־
ט■ל ה וקתני ח רי ק ־■ ־
שנה יהיה לכם י=שיהא תמים בן שנה בשעת
הא דקתני
קרניסחולין)נס(:שמפוצלוס לכאן ולכסן שחיטה וטנק בקבלה והולכה והזייה ת״ל כל הויותיו אבן שנה קאי  :שעות
)והתם( בהוספחא)פ״ד( כב[ קחני או
פוסלות  .וקאתי לאשמועינן ד א ס נולד
יהיה שי הוכל הויותיו ת סו ק שנ ה ת ר נ מ א
שיהיה ראש הזנב מפוצל לשני עצמות:
מלה זה אשתקד בי׳׳ד ב נ י ק בח׳
אבן שנה הבי נמי מסתברא דתניא ר יהושע
כ מ ח חוטין הוא נותן ב״ש אומרים
שעות ביום יזהר ע ת ה שישחטנו
א ר ב ע ה .צריך לדקדק א ם אומר *יכל הזבחים שבתורה שנשתייר מהן
דשעה
ז[ קודם שעה תשיעית
כזית בשר או כזית חלב זורק את הדם שמע
ד׳ בץ הכל או א רבע ללבן וד׳
תשיעית פוסלת בו והוי כנכנ ס בשנה
מינה ומי איכא מידי דבשעת שחיטה הוי בן
לתכלת וגם אם מיירי קודם כפילות
שניה  :לימא  .הך בעיא דרב אחדבוי
דכי מיעייפי הוי שיתסר והוו השתא שנה ובשעת קבלה והולכה הוי בן שתי שנים תנאי הי א :בביצים ולא בגיד .
הנך ח׳ חוטין דעבדינן לשם לבן
בתמיה כלומר אי בגיד נינהו מי לא
אמר רבא יזאת אומרת שעות פוסלות
»[ פירוש דכביח שמאי פסקינן
בקדשים לימא כתנאי °ומעוך וכתות ונתוק יירא ט י מוס הא ודאי טפי הוי מו ס דגי ד
בהתכלת)מנחות מא (:ואס נפ ס ק אפד
” בגלוי הוא יותר מן הביצים  :כ סו ס .
מהם פסול ואע״ג דמכשרינןדאגרדום
שכתתו באבנים ע ד שנימוח  :נ סו ק .
ולא בג  Tאימא אף בביצים דברי רבי יהודה
תכלת וקם אלבן דהני כולהו לשם לבן
ביד לגמרי אלא שעדיין תלויין בכיס :
הם כד[ וזו משמע בםפרי בפרשת רבי אליעזר בן יעקב אומר כולן ב ג ד רבי
כ י ו ס  .בסכין ועדיין תלויין בכיס
יוסי אומר מעוך וכתות אף בביצים נתוק
כי תצא דארבע חוטין לכל מין ומין
ומעורין קצת דכרות הוי בציר מנתוק
קאמר דקתני התם כמה גדילים וכרות בגיד אין בביצים לא מאי לאו בהא
כדאמרן בפירקין דלעיל )דף לג(:
נעשות אין פחות משלשה חוטין
קמיפלני דמר סבר חסרון מבפנים שמיה
להביא ט ת ק אחר כורת  .ח[ ט ע מ א
כדברי בית הלל ביח שמאי אומרים
דר׳ יוסי מפרש ל ק מן :כ ו לן ב גי ד.
ח ^ ן ומר סבר לא שמיה חסרון ותסברא
ד׳ חוטין של תכלת וארבעה של לבן
לא בביצים  :רבי יהודה סבר חסרון
רבי יוסי מאי קסבר אי קסבר ^ ן מבפנים
״על ד׳ אצבעות והלכה כדברי בית שמיה חסרון אפי׳ נתוק וכרות נמי ואי קסבר מבפניםשמיהחסרון:אלאהכאבמומין
שמאי ומיהו מהאי דהתכלת רב ירמיה
שבגלוי פליגי* .דכולי עלמא חסרון
לא שמיה חסרון אפי׳ מעוך וכתות נמי לא
מדיפים רמי תמניא דאיטן שתסרי
מבפנים שמיהחסרון מאן דפסיל בביצים
אלא הבא במומים שבגלוי קמיפלגי רבי
מר בריה דרבינאעביד כי דידן משמע
לאו משוס חסרון אלא משוס מום
יהודה סבר מעוך וכתות הוי מומא דמיכווצן
מ[ דקהליין  .חולות ונחבטות בכיס
שרובם כה[ עו שי םכ מ ר בריהד ר בינ א
נתוק וכרות הוי מומא דהא תליק ר״אבן
ושמא היה מפרש ארבע ללבן וארבע
ונראיןמבחוץ שאין אדו קו תל מ על ה:
וימנין דבווצן .י[ רטייר״ט אפי׳ כשהן
לתכלת דקאמרי בית שמאי היינו
יעקב סבר מעוך וכתות לא הוי מומא
לבתר דעייפינהו דהיינו שנים מכל
בריאות:דהא ליפנהו .ו ח ס ר ון טי :
דמעיקרא נמי זמנין דמיכווצן נתוק וכרות לא
מץ קודם שנכפלו ולפי וה מה ־ואנו
מתני׳הזובן• זהו נרתוק *שהכיס
הד מומא דמעיקרא נמי זימנין דתליין ור׳ יוסי
עושין עכשיו הוי פלגא לשם לבן סבר מעוך וכתות הוי מומא דהא ליתנהו חבוי בו :והעריהשל נקבהבמוקדשין.
בשאר קדשים שיש בהן נקבה
ופלגא לשם תכלת ומיהו שלשה
נתוק וכרות לא הוי מומא דהא איתנהו :
יא[ דבכור ליכא נקבה ובשלמים
דקאמרי בית הלל על כרחינו קודם
יינפגםהזובן]או[ העריה של נקבה
שנכפלו דג׳ לא משכחת לאחר שנכפלו
דאיכא נקבה נפג מ ה העריה יג[ ה ד
במוקדשין נפגם הזנב מן העצם אבל לא מן
מום  :מן הפרק  .א ם נ פג ם בין
ולא הוי השתא דומיא דד׳כו[לב״ ש :
נחסך
הפרקים מעלה ארוכה א ם לא
הפרק או שראש זנב )א( מפצל א[ *)נקלפה ל ג
כ ב ן ך |  .כז[ פירש בקונטרס תלויה
.
.
כל ט נ ב אלא נפג ם מ ע ט ■ :או של■א ק
למטה מכנף הבגד שהרי
י
העור והבשר והעצם נשאר( או שיש בשר
הזנב מפציל אה העצם  .ראש )ה(
אין נותנין אותה בשפת הבגד ממש נ[ מחוליא ל תלי א מלא אצבע*• נ ם ׳ א״ר
אלא מגביהין אופה ג׳ אצבעות כח[
ע[ התלוי למטה נקלף אעור ובשר
אלעזר נפנם ולא ניטל כים ולא זכרות תניא
ונשאר העצם מגולה שוב אין מ ע ל ה
לבית הלל וד׳ לבית שמאי וקשה
נמי הבי ג[ נפגם ולא ניטל כים ולא זכרות
לפירושו דלענין* כנו[ מן הקרן הוא
ארוכה הואיל ובראש הזנב הוא.חפצל
אמר רבי יוסי בן המשולם מעשה ת בעינבל
דמפשטינן כמלא קשר גודל ולא
כמי א שי פצל)®יא®’ ״ ל( = ג ס '
הוזכר לשם בתוך שלשה אצבעות )ג( אחד שנטלו זאב וחזר לאיתנו  :נפגמה
נפגם  .הזובן ט י מו ס )ו( יד[ לא
הזנב מן העצם וכו׳  :תנא אצבע שאמרו
הדר בריא  :ולא ניטל .דניטל לא
אלא לאפוקי למעלה מג׳ ונראה כלשון
מי מום ד טז ר לאיתנו  :ביס  .א ס
אחר שפירש בקונטרס כמה תהא
אחד מארבעד! בטפח של כל האדםלמאי
נ פג ם ט י מום אבל זכרות גיד ע צ מן
משולשת כמה יהא בה מגדיל לבד
הלכתא אמר רבה לענין תכלת *דתניא יבמה
שנפגם )ז( לא מום הוא דמעלה
ה ענ ף שאינו גדיל וקאמרי בית שמאי חוטין הוא נותן ב״ש אומרים ארבעה וב״ה
ד׳ אצבעות והשתא הידור ציצית
א רוכה :שנטלזאב .א ת כלהזובן :
אומרים שלשד! וכמה תהא מ משולשת ב״ש
אצבע שאמרו וכו׳  .ולא ידעינן
ל[ שליש גדיל וב׳ שלישי ענ ף הוי
אומדם ארבעה וב״ה אומרים )נ( שלשה
גדיל א רב ע אצבעות וענף ח׳ אצבעות
השתא ט כ א קאי ולהכי בעי למאי
י״ב אצבעות בין הכל *וכך משמע ושליש ו[ שב׳ה אומרים אחד מארבע בטפח הלכתא אמרו  :אחד מארבעה
של כל אדם רב הונא ב ד ה דרב יהושע אמר
וד׳ של לבן על ד׳ אצבעות ובפרק
במפח  .לפי שאין האצבעות שוות
ד א מ דנן במנחות בפרק התכלת
התכלת)פס (:פירש בקונט׳ משולשת
לשתי אמות דתנן *( שתי אמות היו
בשושן
*( כלים פי׳ז מ׳ס מנחות צח .פסחים פי.
)דף ״א (:טפ ח דאורייתא ד׳ אצבעות
תלויה ב ענ ף לבד  pהגדיל ארבע
בגודל שית בקטנה' חמש )*ותילתא באצבע( וקאמר הכא דהיכא
אצבעות ולפירושו הידור ציצית שפי אצבעות גדיל וארבע ענ ף
דהזכירו חכמים באצבע אחד מא רבע ב טפ ח של כל אדם
בפירן
בעינן והייט גודל  :למאי הלכחא  .הזכירו אצבע שה  :במה חועין  .קז[ הזכירו בציצית  :משולשח  .תלויה למטה מכנף הבגד
שהרי אין נותנין אותה בשפת הבגד ממש אלא מגביהין אותה שלשה אצבעות בתוך הבגד יז[  :אמח מארבעה  .שלשה גודלין דכל
אחד הוי אחת מארבע ב טפ ח ל״א יח[ משולשת כמה יהא בה מ ג ד ל לבד יש[ מ ענ ף ט(ינו גדיל  :שמי אמוח• שני מקלות שאורכן אמה :
שושן
*ציל במילתא

נ׳א דאסי' ע׳י שמייס כוס
עיקרין 6םריר ,נו' 1V5
 ’wj׳ מוס' שגת קיא.
ל׳ה להניא[

 J T ie oו מ ^ ס

נו .עיש[

כבי אלא בא! ״״יי■ יו ״ קבלי־

נ׳א דאין וה לשון משנה
והש״ס וה״ל כו' וע'
נהרא׳ש צ׳ק

לב

ב מיי' ס׳א מהלב'
מעה׳ק הל' יג :

ל ג נ מיי' פ״א מהלכ'
ססה׳מ הלכה ל :

לד

ד מיי' פ״א מהלכ׳
מעה״ק הלכה יג :

ל ה ה מיי' פיג מהלכ'
איסורי מזנת bכה
ד מור ׳׳*ד סימן שנו :
לו ו מיי׳ פיא מהלכות

ציצ^ת סלפה
א׳ת סי׳ יא סעיף יג !

שלד׳דאצנעותט׳ צ״ק

הגהות הב״ח

)א(' « שגה' א 1ש׳ראש
זנב מפ<.יל עצם או שיש
״גי ת?5לף
זהעצס נשאי נמתק :
'” g
אומרים שלש ושלש שנ״ה
י׳י”®’® • ) י  /י 5״יי׳®
שלם):ה(י׳האופיאש
מו' ראש הז:נ הסלי;י״׳
^ ד ^ %חילי^ח?^
”לא י׳י ” ®״יל’'״

זני רחוקות זו רמו מלא
אצנפ דהיינו רוחב אגודל:
)ו( דיה נפגם וכו' דלא:
..

ייי' לאי

י׳יי
’

להרחיק מן הקרן הוא
דמצרכינן כמלא 5׳ק

ניא וכך •משמע בספרי
יד' של לק של ד׳ ד׳
אצנעות כו' תלויה הענף
כו׳ צ׳ק

]שם כה־ .עיש(.

]פסחים »נז .וש׳»[

קדושץ כה] :תוספתא
׳גמיש פ״׳[

נ׳׳א ודכ״ע מסרו) מנפנים
לא שמיה ס׳ 5״ק

נ׳א שהגיד של
מגזי כו׳ p'J

מתני׳

אוז

atvn

כצ׳ל יכן

3 1א במשנה שבמשניות
יתא
ונניע הנוסיואשגהרא׳ש[

.

מנחות

רבי־נו גרשום

הצורם אזן תפר  .לאחר
שחיסזה קידם קכלה :
והזייה א( דמשנץףושוזי
מזוזות תרנוטא אבן
שנה  .כלומר דלכל
שיטד! מקובצת
חוויותיו בעינן שיתא
בן שנה אבל תמים לא
א[ שראש חזנב מפצל
בעינן דליחוי אלא עד
פתי׳נקלפה העורנו' עד
שעת קבלה  :הכי נם־
תי׳ או נמחק!ג[בשר בין
טסתברא .דלא בעינן
חוליא לחוליא :ג[ מתי'
תם בשעת זריקה  :זאת
.
נפגם עד תי' אמר
אומרת שעות פוסל בקדש  .כלומר אם בשעת שחיטה היה בן שנר ,מעת לעת ובין שחיטוזו לזריקתו
ב ק צ ת ס״י אינו  :ד[ פעשד ,בעין בול באחד  :ה[ תהא משולשת  .ס׳א משלשלת  :ו[ ושלש שאמרו ב׳ה
שהה שעה או שתים בשנת האחרת הוי פסול  :ר' יועדד ,אונזד ע־צי ם ולא בניד  .הא מ י ד טפי מתחזי אימא
אחד  :ז[ שישחטנו ויזרקנו קודם  :ח[ ט ר ת טלן בניד ולא בביצים טעטא דר׳ יופי מפרש לקמן  [p :מום
טלן אף בביצים  :דמר סבר  .ר' יהודר ,דקאמר בביצים סבר הסרק בטנים שט־ר ,הסרק ור' אליעזר סבר לא
חס׳ד ומה׳ד כיווצן ריט־יטש תליין  :י[ תי' רטרייט נמחק  :יא[ נקבה דבבטר  :יב[ העריחבית הרחם הוי מום
שנזיר ,חסרון  :ותיסברא  .רברגי פליני ר׳ יום־ מאי קפבר ט '  :אלא הבא במוטא שעלוי פליני דר' יהודה
אכל סן  :יג[ ראש הזנב  :יד[ מום דלא  :סו[ אצבע לענין תכלת בציצית הם'ד  :סז[ חוטין ד^א נותן בציצית
סכר מעוך וטזות אפי' בביצים הו־ טומא שעלוי דר״א טוצן נתר הכי  :ונתוק ונרות  .אף בביצים ועי
חס׳ד :יז[ הבנד כלומר אחד מארבעה לביש ושלש לב׳ה :יח[ ל׳א טעזולעזלת נטה  :יס[ לבד הענף אות ם' נמחק :
טומא שמלוי רר.א תליין הביצים בכים לטטה יותר מבתח־לח  :ור' אליעזר בן יעקב סבו׳  .חני בביצים 16
כ[ עי ר פי׳ ולא ;  [foשבנלוי בדטפרעז  :כב[ בתוספתא נם־ קתני  :כג[ לבן כב׳ע; פסקינן  :כד[ הם וכן נמזמע :
ודי מום שבנלוי דר,א מעיקרא כשהיא תמימה ,זיטנין דטוצן הכיס שזעיצים עולים למעלה בבטן ונוויץ הנים
כה[ שריבן ודו עושין  :ט [ לב׳ש וטר בדיה דרבינא  :כז[ כסה תהא טעזולשת פי׳  :כה[ אצבעות בתוך הבנד :
וזיטנין רנחתין ותליין והוי הבים ארוך הלכך לא דעי בביצים מומץ שמלוי אלא בניר  :ור׳ יוסי םבר מעוך
כס[ דלענין הרחקה מן הקרן הוא דמפרעזינן כפרק התכלת כמלא  :ל[ ציצית דהוי שליש נריל ושני שלישי י:
ו טע ת אף בביצים רעי טומים שבנלוי דד,א ל־תנהו שרו־י נבעדזו  :ונתוק וכרות  .בביצים 6ז הוי מוטין שבנלד
דהא איתנוע לביצים ומעינףיא נמי זיםנין דתליין אבל בגיד ועי מום ש מ 6י  .ותיכי ועי כרות בביצים מון שקרע הנים מעפז וכרת הביצים ור,רר תפרו לבים ונשארו הביצים כרותים בכים  :נפנם הזובן  .היינו אותו
הנים שהגיד מונח ט  :והעריה של נקבה במוקדשין שנפנם סביב הנקב  .ולרגי נקם נקבה במוקדשין משום דנקבה בבטר ליכא  :מן העצם ועי מום דלא הדר בריא אבל לא סן הפרק שבין עצם לעצם דהרר ובריא  :מפציל  .את
העצם ועיגעם דלא הדר בריא  :וכן מלא אצבע בין פרק לפרק הוי מום  :נפנם הזובן ועי מום.ולא ניטל דהוזר ונדל  .וכן נפנם הכיס רד.יינו זובן ועי מום רועי מלוי ולא נפנס הזכרות הניר עצמו משום רועי בסתר והדר בריא:שנטלו
זאב לזובן ואח׳־כ חזר לאיתנו לכטית שררה :אחד מארבע בטפח של כל אדם  .כדאנזרי ארבע בנודל  :וכמה תהא מעזולשת  .כלומר כמה ארך יהא הנדיל  :בש׳א ד' אצבעות ולדגי קאמר נמ ה תר,א טעזולשת דנדיל ועא שליש
» הענף יועי הענף ת' אצבעות וטלו נ' םטחים שהן זרת וטהנא ילפינן מעזך הציצית זרת דבנזנועח לא ילפינן כמה אהבו  .ואנן בצשית עברינן כב׳ש ד׳ ועטין וד' אצבעות נדיל  :ורב ,ענא אמר אצבע שאמרו לענין אצבע
א( לסי גירסא דהכא והזייה מוכרח רגינו לפרש דמיירי בפסח מצרים דגיה מיירי קרא החס דג»שח דורות לא מצינו רק זדקה או שסיכה ואמנם גזגמים)דף כה( הגירסא בזריקה וששיר ייל דקאי ^ ס ח דו ח. :

על אלו מומק

ססורת ה ש״ ס
ג6ן ש״ך ד׳ה של משה
שהוא ו׳ מפמיס הס׳י
זאח״כ מה״ד כשהיו
אומני! כו׳ למדת אמה
מדולה שיתירה עליה
א5גע הס״ד ואיו׳כ מהיד
פלא ׳נואו כו׳ עדולה
הסיד ומה׳ד ותרתי למ׳ל
גחד ס;י הסיד ואת״כ
»ה'ד חדא לדהבא ט'
שמלאכה יקרה היא מתנין
וכו׳ ציק

פרק ששי

שושן מבירה .יציע שעשוי על שער מזרח ומקרי שושן הבירה במנחות בפרק שתי ה ל ח ם)ד ף צח : (.יח[ *שיהואומגין גומלין בקע>ה.כשהיו מהנין
ע ם האומנין לעשות כך וכך אמות מלאכה לבדק הבית היו מתנין בשל משה והן עושין יס[ למדה הגלולה למדת אח ת שעושין jp,p3
יבואו לידי מעילה .שלא יהנו מן ההקדש ראם היו עושין באותה מדה שמתנין שמא יפחתו דא״א לצמצם הילכך מחזירין בגדולה ; והימי למה
לי  .ב ח ד ס גי ) ח ( כ[) ב או ת ה( ]לבד מאותה[ של משה שהיא ו׳ ספ חים  :חדא לדהבא ובמשא •שמלאכת עו ר ח היא מ ח;ון ppp j p j
לאותה שגדולה הימנה חצי אצבע ;
לבגינא  .דחומה טמלין בשל משה
לא[ ב ^ י ר ו של בית מנ ח ם  .פירש
בשושן הבירה אחת על רןן מזרחית צפונית
ומחזירין באותה שיתירה עליה אצבע :
’ ב קונ ע ר ס שם הכפ ר
ואחת על רךן מזרחית דרומית שעל רןן
מ ת נ י איןלו ביציםאואיןלו אלא
ובתוספתי*״)פ״ד( כתוב בפ ר ה של בית
מזרחית צפונית היתה יתירה על של מ שה
ביצה אהה  .ה ו י מו ם ;שגי כימין .לכל
מנ חם כמו בההוא ] מע שה בפרה של
חצי אצבע ושעל רךן מזרחית דרומית היתד,
בהמה יש לה לכל ביצה כי ס אחת לפי
בית מנחם[ שניעלה ה א ס שלה)סנהדרין
של
יתירה עליד ,חצי אצבענמצא^ יתירד ,על
שהכיס חלוק באמצעיתו ומב חוז ניכר
יריכו .
יף
מ שה אצבע ולמה היו אחת נדולד ,ואחת
שהרי באמצע הוא מ שוקע ונראית בי
פי׳ ב קונ ע ר ס אישלויישי״ר בלע״ז וכגון
קטנד) ,א( א[ ייבשהיו אומנין נוטלין בקטנד,
שורה ה ע מו ק ה :ומושיבין אותו על
דלא איעכול ניביה דאי איעכול ניביה
ע כווו .ג ר סי נן והכי אמרינן בעירובין
ע רי פה נמי הוי כדאמר באלו שריפות
ומחזירין בנדולד ,שלא יבואו לידי מעילה
)חולץ דף »  ( :האי בוקא ד א ע מ א דשן(
בפ׳ כי צ ד מ ע ב רין) ד ף ע (:א כוזו תנן ש תרתי למר ,לי חדא דבספא וזהבא וחדא
או עכוזו חנן על עכוזו על)מ( עגבותיו
מדוכתיה ע רי פ ה ותני מילי דאיעכול
דבניינא רב נחמן בר יצחק ואי תימא רב הונא
א ח ת חו שי בין א ת הבכיר שאין לו אלא
ניביה וקשיא לפירושו דאיכא מ אן
בר נתן ג[ לאותה ששנינו)נ( שיש ב שר בין
ביצה א ח ת  :ו מ מ ע ך  .וממשמש בכיס
דעריף ה ת ם אפילו לא איעכול ולא
*"אין לו
ובכסליס ואסיש)י(כא[סופהלצאת ואם ת לי א לחוליא מלא אצבע*
איפסוק אלא יש לפרש דנ שמעה כן
ביצים או אין לו אלא ביצר ,א ח ת ר׳ ישמעאל
אינה יוצאה הוי מו ס :כםלים,פלנק״ש:
מתחלת ברייתה וכן נשתרבבה בסמוך:
אומר אם יש לו שני ביסין יש לו ב׳ ביצים אין
והסיר ר״ע  .דהוי מום הואיל)כ(
פיו
לו ח שני ביסין אין לו אלא ביצה אחת ר״ע אומר מ ^מושיבו על *עכוזו ו מ מ ; ן ך
ואינה במקומה • נ ס חמורי מחמרא
בו׳  .ו ר ' ישמעאל א סי פ א הו א דפליג
אם יש ביצר ,סופו לצאת מעשר ,שמיעך ולא יצא ו[ נשחטד ,ונמצאת דבוקד,
דקאמר ת״ק אין לו אלא ביצה אחת
/בכםלים ור,תיר ר״ע ואסר רבי יוחנן בן נויי** נ מ ׳ ה שתא איין א אלא ב,יצךן
.
י
—
י
ז * t
t
י
י
)ל( בשני כיסין הוי מום ואתי רבי
אחת אמרת הוי טומא אין לו כלל מיבעיא הסורי מיחסרא והכי קחני אין לך
ישמעאל למימר בידוע ש*ש לו שתי
שתי ביצים בשתי כיסיןאלא בכים אחד א״נ שתי כימין וביצר ,א ח ת הרי זד ,מום
ביצים אבל ארישא מודינא לך דכי אין
ר׳ ישמעאל אומר יש לו ב׳ כיסים בידוע שיש לו ב׳ ביצים אין לו אלא כים
לו אלא כיס אחד כמי שאין לו אלא
אחד כמי שאין לו אלא ביצר ,אחת דמי ואחא ר״ע למימר בידוע לא אמרינן
ביצה אח ת וכ ח עוך דמי  :כ כן ב בי רן.
שם ה כ פ ר :קדשים בחוץ  .ש אין בו
אלא מושיבו על עכוזו וממעך אם יש ז[ ביצר ,סופו לצאת  :ומעשר ,שמיעך
מו םו ב ק דו ש תו הו א  -מ תני ש ג ש מ ע ה
ולא יצא ובו׳ * :תניא א״ר יוסי מע שה בפירן של בית מנחם שמיעך ולא
יריבו  .כ ג ו ן דלא איעכל ניביה דאי ח[ יצאת ונשחטד ,ונמצאת דבוקד ,בכסלים וד,תיר ר׳׳ע ואסר רבי יוחנן בן נורי
איעכל ניביה ע רי פה נמי הוי כדאמרי׳
אמר לו ר״ע לד׳ יוחנן בן נורי *עד מתי אתד ,מכלד ,ממונן של י שיאל א מי לו
באלו שריפות)חולין דף נד (:האי בוקא
רבי יותן בן נו ד לר״ע עד מתי אתר ,מאכיל  [pישראל נבילות לאו מישחט
דאע מא דשן( מדוכתיה ע רי פ ה וה״מ
שחטיה אלא טריפות לא איסור טריפות הוא אלא עד מתי א ת ה מאכיל ישראל
ד אי ע סל ניביה  :גבוה מחבירסה .
*יבעל חמ ש רגלים או שאין לו אלא שלש ושרגאך
קדשים בחוץ :
מקום בוקא ד א ע מא של ירך זו עלה
י[)שהוא( קלוטות כ של חמור *וה שתל והכסול איזהו ש ת ל שגשמטד ,יריבו
למעלה על הג ב יותר מחבירתה :
ל א שגו .ד ב ע ל ה׳ רגלים או
וכסול שאחת יא[)ג( *מיריכים גבוהות ז ג מ ׳ *א״ר הונא לא שנו אלא שחסר
שלשה דהוי מום ולא ע רי פה  Jאל א.
ויתר ביד אבל ברנל טרפד ,נמי הוי דבל יתיר *כנטול דמי אמר רב פפא לא
שהחיסור או הייתור הוו ביד שיש לו
תימא דעגילן ולא סדיקן אלא כיון דענילן אע״ג דסדיקן  :וד,שחול וד,בםול וכו׳:
לבעל ה׳ רגלים ג׳ ידים וב׳ רגלים
ת״ר איזהו בסול ואיזת ש ת ל ש ת ל שנ שמטה יריבו בסול שרגלו אחד בתוך
ולבעל ג׳ כג[ ב׳ רגלים ויד א ח ת דביד
הפסל ורגלו אחד ע״ג הכסל *תנא השרוע והקלוט שרוע שנ שתרבב יב[ לו
לא שייך שריפות  :כנ מו ל ד מי.ו ב ה מ ה
י׳נשבר עצם ידו
יריבו קלוט שרגליו קלוטות כ של חמור וכשל סוס :
שנעל ירך וחלל שלה כד[ נבילה וקי״ל
ועצם רגלו אע״פ שאינו ניכר מומין אלו מנד ,אילא ביבנד ,והודו לו חכמים ועוד
בבהמה שנחתכו רגליה מן ה א ר ס ב ה
ולמעלה ע רי פ ה ועוד ט ק א ד א ע ח א ג׳ הוסיף אמרו לו לא שמענו ]אלא[)ד( יג[ א ת אלו *ישנלנל עינו עגול כ של
דשן! מדוכתיה ע ריפה  :לא תי מ א .
אחיייי׳!
אדם *ופיו דומד ,כ של חזיר ’ ושניטל רוב ה מדבר יד[)?( בלשונו ב״י
דמכל וכל דומות לחמור דעגילין ולא
אינו ניכר מי קא הוי מומא אמר רב פפא אינו ניכר מ ח מ ת
אמרו ה״ז מום :
סדיקין  :אלא כיון ד עגילין  .כשל
עצמו א בל ניכר מ ח מת מלאבד : ,מומין אלו מנד ,וכו׳  :למימרא דלאו הייני
חמור הוי מום דפ רסו ח ב ה מז שהורה
אורחיה ורמינת *ד,מפלת"מין בהמד ,וחיה ועוף בין טמאין בין טר׳ירין אם זבי
אינן עגולות  :כ מ לי .פ לנ ״ ק  :ב חו ך
שהירך ת שב לזכר אם נקב ה ת שב לנקבד ,אינו ידוע ת שב לזכי \'r\2p:h
הכ מל  .כך דרך כה[ הבה מה
ואמר רבד ,בר בר חנד ,א״ריותן מ״ט דר״מ הואיל וגלגל עינו עגול כ של
מחוברת באליה ס מוך לכסלים ולא
 wייט על ג ב  3א ד ם אמר רב יוסף ל״ק הא באוכמא הא *בחיוורא  :ופיו דומה כ של חזיר :
למעלה מן ה כ ס לי ס) מ( דר
האליה :שג ש ת ר ב ב הי רי כו  .שאחת ^אמר רב פ פ א ל א תימא דשפיד ופרוס אלא כיון דפרום אף על גב דלא
מידכו חיו גדולה מחבירתה:
^שפיר  :ושניטל רוב המדברשי[ שבלשונו  :מתני׳ מני רבי יהודה היא דתניא
אע״ש שאינו ניכר  .בג מ רא מפרש " :־*ואת שניטל רוב הלשון רבי יהודד ,אומר רוב המדבר של לשונו :
לאשמענואלאאלו  .שהוזכרו למעלה
מי[ ומעשר ,שד,לחי התחתון עודף על העליון ושאל יק)י( ר״ג לחכמים
ואלו הן הג' שהוסין( את שגלגל עינו
מאי תנ א דקתני ומעשה משום דתנן פיו דומד,
ואמרו “ד,רי זה מום*י
כו׳ :לשלחויר מפרש ב ג מ׳ ; רוב
לחזיר ופליגי רבנן עליה דרבי )׳( וקאמרינן כי פליני רבנן עליד,דרבי ב שפתו
ה מ ד ב ר  . .ה י י נ ו ) נ ( קצת הל שון ש אי ט

ל^־( שנשמטה

רגהות הב״ח
)י(1נמ' ואתתקמנה שיהיו
אומני! וכו' ותרתי
למה לי הדא לכספא
ודהנא וחדא לגנינא :
>נ( שם לאותה ששנינו
אושיש):נ(שם כמשנה
שאתת מירכותיו גבוהה :
)ד0שם כמשנה לא שמענו
אלא אלו את שגלגל :
)ה( שם המדכר של לשונו
וביד של אתריהס אמרו
הרי אלו מומי! ) :ו( שם
במשנה ושאל רב! שמעו!
ק גמליאל לחכמים :
 (0גם׳ וסליגי רבנן עליה
דר׳ אילא וקאמרינן וכו׳
דר׳אילאנשפתו )jח(ר׳ B׳ן
!באותי^של״משה) :ע(ד?,
ומושיבי! אותו וט׳ על
עגנה אתת וכו׳ בי5האחת
בג׳כיס'!הס׳ד):י(ד׳ה
וממעך וכו׳ ואס יש שס
ניצה אחת סוסה לצאת :
)כ(ד״ר .והתיר ובו׳הואיל
ולא מצאה במקומה
כשמיעך ומשמש הס׳ד :
)ל( ד״ת מסורי וכו׳ ניצה
אתת ושני וכו׳ ניצה אמת
דמי כצ׳ל ותינת כמעוך
נמחק ) :מ( ד׳ח בתוך
הכסל וכו׳ ולא למעלה מ!
הכסלים ווו הירך על גני
הכהל הס׳ד ) :י (.ד׳ה
רוג וכו׳ היינו אותו קצת
וכו׳ למלקוחיו :
]םירכית־י[

תניא צ׳׳ק

נייה כג•[
]לעיל ג[:
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מתני׳

נמ׳

סא.

לז  kמיי׳ ש״ס מהלטת
מנמלה הלכה ס :
ל ח ב ג מיי׳ ס׳ג מהל׳
לבכורות הל׳ ה נווד
’ י ®’"י “יי '
ל ט ד מיי׳ ס״ג מהל׳
איסורי מונת סל׳ ס
סמג משי! ריא עור
י״דסימ!שנו :
ט  nמיי׳ ס׳׳ו מהלטת
ביאס מקדש הלכה P
סור י״ד סיע! : W
מ א ו מיי׳ פ׳ב מהלכות
איסורי מובס הלכה
ב נויר שם :
מב ז מיי׳ ס׳ ,מהלכות
טאת מקדש הלכה
ז סור שם :
מג ח מיי׳ ס׳י מהלכות
איסורי ביאה הל׳ מ
סוש׳ע י״ד סימ! ק5ד
סעיף ג :
]עירובי! נג[:
מ ד טמיי׳ס׳ ,מהלכות
^^^^ב^ת^מקדש הל׳ ן

! v v׳* ע!  0מנ עשי)

ייא מוי

י׳י שימן שס:

]חושפתא פ׳ד וע״ש[
]סולי! נו[.

מולי! נימ

ניצה לה:
]חולי! שס[:
נ׳א כנסול דמי ואח״ב
ורגליו שהן
סיסקא
קלועותכשל חמור אמר
רנ ספא כו׳ צ׳׳ק
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נמ׳

כא .חולי!

במתת

עין משפט
נר מצוה

שיטה מקובצת
I nSwmnSo [5
ג[ נתן אפר

לאותת

'2כים אחד״'!,־!’]?

כריתות:1
יש שם ביצה
ונשחט ביצת ־
יצאש ם
אם י
ונמצאת:
ו[
ז[ יש שם ו ט' מעשת
]צ׳לבציריאוגירסת ר׳׳ת
בפירוז אות ן׳ נטתק :
גציהרא סי׳ אדוסהשובנ
ת[ יצאת ונשחט אות
את השחור.ע׳ ער!ך ערך
ה׳ נמחק ; מ[ טאכיל
ציו׳[
לישראל  :י[ תי׳ שהוא
נטחק  :יא[ םיר ט תיו
נבותות טשל תברתח :
יב[ תי׳ לו נמחק :
יג[ אלא אלו את שגלגל
עיגו נ י ה כ׳ג ושם
רבינו גרשום
:
בירושלמי
רפ׳ג
יד[ המדבר של לשונו
דיתירח על של משה
ביד של אחריהן אמרו
דחוי י׳ ב®™
הרי אלו מומי!  [' P :של
עליונד ,עודפת על התחתונד ,אבל שר,תחתונד ,עודפת על העליונד ,הרי זה מום לשונו אות ב׳ נמחק :
 '^ 3מחמח
לאצבע ■דמתניתי! דבין^ן,דבוק ב מ ל קו ל דו ®[ •
מז[ מעשת אות ו׳ נמחק:
שאין ה ש ב ר נ ר א ה א ב ל ני כ ר
תוליא לחוליא  :י ב י _ד׳ ע צ מו .
,
ומעשה
_______
 [ Pושאל ר׳ שטעון בן
ייש “ ב*!״ ם: ’,,ידוע הוא מ ח מ ח כק שצולע והילוך הרגל זו היא ינזלאכתו  :דלאו היינו אורחיה  .שיהא גלגל כח[ של בה מה עגול  :פשב לזפר  .ימי עו מא ה שבעה גטליאל  :ית[ ט ה׳ ד
והאחת ול״גי מי עוה ר ;חשב לנקבה .י״ד שמאים וס״ו עהורין :לזפר ולנקבה  ,ל חו מ ר אי מי עו מ אה דנקיבה שבועיים וימי עו ה ר דזכ רדלא יהא שחיואומני!  :ימ[עושין
שיש־■ו ב׳ ביצים אחת
במרת הגדולה למרת
מטונה בבטן אלא כך
בודקו מושיבו לבכור לה אלא ל״ג ימי עו ה ר  :מאי מעמא דר׳ מאיר  .דאמר היולדח מין בה מה שמאה כס[ לידה כולד מעליא  :הואיל  .ודומה לאדם בגלגל ה עין, :אתת מאות! שבשושן
־עם
■
'
ועל
על עכוזו ועל זנבו
י aft־’
א( ב או כ מ א .ש חו ר של עין ה ב ה מה )אינו( עגול כשל א ד ם  :הא בצירא  .כל בית מושב ל[ הלובן והסירא קרי ציריא והוא ודאי ]אינו[
עגבותיו וממעך בכים
ואם יש שם ביצה אחרת כשל א ד ם :צא חימא  .דבעי׳ דומה לחזיר מכל וכל דשפיד ופריס שפיד פיו עגול פ רי ס ששפה עליונה ולחיים העליוט ת עודפו ת >גל “ ^ פ ר ^ ב 3׳׳רב^מ״
סופה לצאת  :והתיר החחחונות ומפי המורה איי מ ר לן איפכא דשפיד שלחייו העליונות הולכות ומתחדדות מ ס י י • ג ס ׳ מאי חנא .דדמי להאי נ( מע שה דקתני כג[ ג׳ רגלים ב׳ רגלים !
כד[ שלה מיי פ ה וקיימא
ר׳עק־בא דכיוןדנתטעך א( וע׳ ניש׳י מדה דף כג .סי׳ בך נאובמא שתוי של עי! כו׳ עגול כשל אום בציריא כל בית מושג הלובן איגו עגול כשל אדם  (J t 'r iלהאי דקתני מעשה הס״ד ותינת מט:ה מיותר
לן בתמח שנחתכו ;
ולא יצא חוי מום ומותר
כה[ דרך הבהמות שהירך  :כו[ במלקוחיו של המדבר הפ׳׳ד !-כו[ מחמת מלאכת שצולע והילוך רנל הבהמת
לאיכלו  :ר׳ יוחנן בן נורי אסר דצאיל ונמצאת  :א‘! לו אלא כים אחד אע׳ג דיש לו ב' ביצים בטי שאי! לו •אלא
וו  :כת[ נלנל עין של בהמת עגול כשל אדם  :כנו[ טמאה היא כולד תי׳ לידה נמחק  :ל[ מושב העין
ביצה אחת דם־ ואתא ר׳ עקיבא וכו׳  :מעשת כפי ה של ב־ת פנחס  .אתה מכלה טסונו של ישראל  .דב־ון
שאתת «>.וםר! לאכול בחוץ אין לו תקנה אלא קבורה  :קדשים בחוק  .דתם הוי וא־נו נאכל אלא בירושלם א( :
הלובן כו׳ צריא וההיא ודאי  :לא[ מ ה׳ ד בפירוו של :
טיפ ה נטי הוי  .דבל יתיר כנטול דמי ותנן בחסה שנחתכו רגלית מן האדכובח ולמעלה ט־פת דשם ישנו
לצוטת הגידים  :שרנלו אחת נכנסת כתוך תבסלים ורנלו אחת על גבי הכפל לפוף הכשל כדרכו  :שנשתרבכת ירבו  .שארובת טחבי תח  :ושניטל רוב הטרבר של לשונו  .רוב טן תלשו! שנפרד ם! חתיך התחתון אותו
ש־כול לכפוף למעלה  :א־נו ניכר לועץ מ־ ועי טומא מימי! שבנלוי בעינן  :אבל ניכר מחמת מלאכה  .שכשועלך נראה והליכה קרי מלאכה  :לטיטרא דלא היינו אורחיה  .לפיתוי עינו עךול כשל אדם  :תשב לזכר ולנקבה .
דם׳ וכר ו מ עו ד דע נ פי ח ייד ים• טומאה לנקבה  :הא באוכטא והא בציריא  .כלומר אוכטא דעיניה אורח־ה לם־הו■ ענרל כשל אדם  :ציריא  .בלופר כוליה חריץ של עין לאו אורחיה  :דשס  . Tחד כשל חזיר  :ומרים .
ששפתו עקומה למעלה כחויר ; ופלעי רבנן עליה  .דאמרי לא שטענו את אלו  :והתנן בפירקץ דלקסן  .שפתו העליונה עודפת בו׳ :
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א( ר׳ל דנאכל בירושלים גומן הבית והיה גקדב על המזבח כדין כטר תם ,

נם׳

