עין מ שפט
נר מצוד■
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ודילמא

דבל שוחטין

פרק ראשון

חולק

מסורת הש״ם

סט א מיי׳ פ׳א מהלכות
ומאי שנא■ הא ספק והא ס פ ק :ה ל כ ה א כרב הונא• דחיישינן לעור
אדנפיק ואפי בצר ליה שיעורא כו׳ • אין להקשות
שחיטה הלכה כה
ועל ידי היה מעשה והורה לי רבינו יעקב ב״ר יקר בעוך לאיסור :
היכי מוכח מהנא דאוקי מילתא אחזקיה דלמא הכא
שמ; טשין סג טוש׳ע
י״ד סימן יח סעיף טו  :ממא מספק דספק מומאה ברה״י ספיקו ממא דבכל עניו מימא מכלל דרב יזסדא אפילו כשלא שיבר בה עצם י לאחר שחימה מכשיר
מדאצעריך למימר הלכתא כרב הונא כשלא שיבר מכלל דפליג רב
ע ב מיי' שם הלכה כד הכתוב אפילו הוי רה״ר שיש בו הרבה בני אדם ואפילו דבר שאין
תורה אור חסדא עליה  :בעצם מפרקה• לאחר
ועיין בהשגות ונכ׳מ בו דמת לישאל אבל קשה דפינח
ובל״מ סמג
הצואר והיא
׳
שחיעה שנגע בעצם
שעיףשםיא :טוש״ע היכא דליכא ריעותא אבל היכא ומאי שנא התם איתילידא בה ריעותא
שם
המפרקת דכתיב)שמואל א ד( ותשבר
ע א ג מיי' פי׳א מהלכות דאיכא ריעותא כגון סכין שנמצאת בבהמה הבא סבין איתרעאי בהמה לא
מפרקתו ולא סבירא לן כוותיה למתלי
פגומה וכן אחד משנים שנממאודאי
עדות הלכה ז טוש׳ע
חזקה איתרעאיי׳והילכתא כוותיה דרב הונא כשלא
לקולא דההיא נגיעה דעצס מפרקת
י׳ד סימן קט סעיף ג ברה״ר דממהרין שניהם ממטם
חסדא
דרב
כוותיה
והילכתא
עצם
בה
שיבר
ונהג׳ה :
לא פגמה לסכין עפי מעור אבל
כה״ג מנלן דאזלינן בתר חזקה וי״ל
ע ב ד מיי׳ סי׳ד מהלכות דה״נ יש ריעותא גדולה דאע״ג כששיבר בה עצם מכלל דרבחםדא אע״ג
שבירת עצמות א[ בההוא ודאי תלינן :
טומאת צרעת דאישתכח שחסר לאחר שבעה אפ״ה דלא שיבר בה עצם אלא במאי איפגים אימא
תליסר חיותא • שלא בדק בין זו לזו
הלכה ה :
ולאחר שחיעת כולן נמצאת פגומה :
לא מעהרים למפרע כל אותס שנכנסו בעצם דמפרקת איפגים הוה עובדא וטרף רב
כמאן • ס״ל  :כרב הונא ואפילו
מהלכות
פ״ד
עג ר ,מיי׳
דהך
קשה
ומיהו
הסגר
בימי
לבית
יוםף עד תליםר חיותא כמאן כרב הוגא
עבודת יוה׳כ הלכה א:
בהמה קמייחא• נמי מרפה דחיישינן
מילתא דמיא למקוה שנמדד ונמצא "ואפילו בקמייתא לא כרב חםדא ולבר
לעור ולשון בעיא הוא  :לא הרב
עד ו ז מיי'
פי״ד חסרדשבקינן לחזקה דמקוה ומממאינן מקמייתא ואיבעית אימא לעולם כרב תנא
חסדא •ומשום עצם מפרקת דקמייתא
מהלכות טומאת לגברא שעבל משום העמד עמא על
צרעת הלכה ה  :חזקתו והרי חסר לפניך וה״נ הוה דאי כרב חסדא מכדי מתלא תלינן ממאי
מרפינהו לכולהו בתרייתא :מכדי
לן למימר דשבקינן חזקת נגע ואזלינן דבעצם דמפרקת דקמייתא איפגים דלמא
מיתלא שלינן■ דהא ודאי נגיעת
בתר גברא דאוקמינן בחזקת עהרה בעצם דמפרקת דבתרייתא איפגים אמר ליה
סכין במפרקת לא פגמה טפי מעור
]ועיין תוס' נדה ב :ד״ה
שהרי אינו מכה עליו בכח ואפילו הכי
לאו רב אחא בריה דרבא לרב אשי רב כהנא
:
ישוב והרי חסר
התם וכו' כתבו
פלי ביה לקולא הלכך כי שחט בהמות
משוס דאמרינן אוקמיה אחזקיה • ואין מצריך בדיקותא בין כל חדא וחרא כמאן
על זה[
טובא תלי נמי רב חסדא במפרקת
לומרדשאני הכא דאזלינן לחומרא כרב הונא ולמיפםל קמייתא לא כרב חםדא
דבתרייתא ומכשר להו  :למפסל
דמדאורייתא אין לחלק ועוד דאך ולאבשורי בתרייתא אי הכי תיבעי נמי
קמייתא■ בעיא היא האי דמצריך
לקולא מממאין ליה לשרוך קדשים
וגיטין מ ג־[
וקא בדיקת חכם *יעד אחד נאמן באיסורין
בדיקה לאחר שחיטת הראשונה מיד
ולהביא קרבן אם נכנס למקדש
מייתי מספק חולין לעזרה ועוד דאך אי הכי מעיקרא נמי לא האמר רבי יוחנן
משוס דאי משכח לה פגומה טריך לה ]לקמן יז[:
לקולא מוקמינן הכא אחזקיה דאי היה *לא אמרו להראות סכין לחכם אלא מפני
כרב הונא  :לא כרב חסדא■ ס״ל
נגע גדול ובסוך השבוע היה חסר כבודו של חכם מנא הא מלתא דאמור רבנן
דלאחייש לעור ומצריך בדיקה שאם
יתקננה ויהיו אחרונות
ממה שהיה מעהרין וניחוש דלמא אוקי מילתא אחזקיה אמר רבי שמואל בר תמצא פגומה ,
אדנפיק ואתי בציר ליה שיעורא והיה
נחמני אמר ר׳ יונתן אמר קרא °ויצא הכהןייקיאכשרות ע ס הראשונה דאי לא בדק
צ׳׳ל בתוך וכ׳א בס״י כשיעור שהיה ״בסוך שבוע ונמצא
מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית ’ ושחיט ליה לאידך ומשכח לה פגומה
חיישינן למפרקת דקמייתא ואסירי
שני
שהנגע עומד בעיניו ובעי הסגר
שבעת ימים דלמא אדנפיק ואתא בצר ליה
בתרייתא ולית ליה הא דאמרן לעיל
אלא משוס דמוקמינן ליה בשעת
אוקי
דאמרינן
משום
לאו
אלא
שיעורא
מכדי מתלא תלינן כו׳ ואע״ג דמשנינא
הסגר אחזקיה  :כ ח ל גדול ביוס
הכפורים יוכיח • תימה׳ דבפרק אחזקיה מתקיף לה רב אחא בר יעקב
הכי דיחויא בעלמא הוא כלומר
ידיעות הטומאה)שבועות יד (.אמרינן ודילמא כגון שיצא דרך אחוריו דקא חזי
לעולס אימא לך כרב חסדא סבירא
ליה אבל רב כהנא ודאי כרב הונא
הנכנס לבית המנוגע דרך אחוריו ליה כי נפק אמר ליה אביי שתי תשובות
קאמר למפסל קמייתא כדאוקמינן
אפילו כולו מבפנים חוץ מחוטמו בדברחדא דיציאה דרך אחוריו לא שמה
לעיל הלכפא כוותיה והשוחט אפילו
טהור ה[ והבא אל הבית אמר רחמנא יציאה ועוד אתרי הדלת מאי איכא למימר
בהמה אחת צריך לבדוק הסכין אחר
דרך ביאה אסרה תורה ויש לחלק בין וכי תימא דפתח ביה כוותא *והתנן יבית
סנהדרי] 5ני נגעים פ*נ
שחיטה ואס שחט הרבה ולא בדק
כניסה ליציאה דאורחא
מ׳ג
דמילתא אפל אין פותחין בו חלונות לראות את נגעו
בינתיס ואחר כך נמצאת פגומה אך
]כדמפורפנמטאנג־וע׳ע ביציאה כתלמיד הנפטר מרבו* :
תופ׳ יומא נכ; ד״ה
לא
אחוריו
דרך
יציאה
א״לרבאדקאמרת
הראשונה אסורה :אי הכי־ דמשום
דקיימי
יצא[
הכפורים
ביום
גדול
כהן
יציאה
שמה
הא דבעי למישחטיה קא בדיק הוי ליה
יוכיח דכתיב ביה יציאה ותנן *^יצא ובא לו דרך כניסתו ודקאמרת
בדיקה דקודס שחיטה ותיבעי חכם ]יומא ;נ[:
להראות לו את הסכין כ[ דילפינן
בית אפל אין פותחין בו חלונות לראות  a sנגעו הני מילי היכא דלא
)צקמן יד (.מושחטתם בזה ואכלתם
שיטה מקובצת איתחזק אבל היכא דאיתחזק איתחזק תניא דלא כרב אחא בר יעקב
ומדלא בעי ג[ למחוי לחכם ש״מ לאו
א[ אבל שבירת עצמות א( ויצא הכהן מן הבית יכול ילך לתוך ביתו ויסגיר תלמוד לומר אל פתח
בדיקה דקודם שחיטה חשיב ליה :
בכח בההוא ודאי
תלינן :הבית אי פתח הבית יכול יעמוד תחת המשקוף ויסגיר תלמוד לומר מן
יחיד רבינו גרשום
ב[ להראות לו את
עד אחד נאמן באיסורין • דכל
מאי שנא דשפק שהה
הסכין דילפינן לקט! נ״ב הבית עד שיצא מן הבית כולו הא כיצד יעומד בצר המשקוף ומסגיר ומנין
ומ׳ש
^'ויחיד האמינתו תורה וזבחת מבקרך כו׳ דטרפה
לכל חיותא דילפינן
בםכי 1דאטרינ! בהוקת
טושהטתם 'שאם הלך לתוך ביתו והסגיר או שעמד בתוך הבית והסגיר שהסגרו
לקמן  :ג[
א(
הבקר)ויקרא
בן
את
ושחט
^ומצאנך״
היתר עומדת ובו' :
בזה ואכלתם וטדלא
בעי ובו׳ נ׳׳ב נ׳א דנהי מוסגר תלמוד לומר והסגיר את הבית מכל מקום ורב אחא בר יעקב ^ואכלי כהניס על ידו ולא הזקיקו והלכתא כוותיה דרב
להעמיד עדים בדבר ולא הצריכה הונא כשלא שיבר
2ן^ןן
 (6נגעים פי״ג מ״ו נדרים ניז
טתכשרא
דקטייתא
כלומר ראטרינן בעור
דלחיותא חרא
כו׳•
רבנן
דאמור
וא:הא
v
ר
רבייוחגן־תירוצא
מממון:האמר
דבר
דבר
צ■(
דגמרינן)גישין
בריק תורה עדיס אלא לעונש ממון או מיפת בית דין ולעריות
של צואר פנסה מכלל
סבינו אלא לאחריני לא
ימצא חנם אלא טדלא במקומות הרבה סמכו על החזקה לאסור ולהתיר כי ההוא דלעיל  :ויצא הפהן וגו׳־ דבעינן דניפוק מכל הבית ואח״ב יסגיר את הדלת ואע״ג דרב הפרא אע׳נ דלא
שיבר הוא אוטרכשרהא(
בעי חכם לאחויי בין
דאיכא למימר דלמא עד דנפיק ואתי בציר ליה ד[ שיעוריה מכגרים ונמצא שלא היה נגע כשעת הסגר ואין הסגרו הסגר דכמאן דליתיה כלומר אימא בעצם
כל חרא וחרא אלא
לחיותא קמא לחודח דמי  :ועוד אחורי הדלת■ אס היה נגע אחורי הדלת ביציאתו היכי חזי ליה  :דפתח ביה בוותא • חלון בדלת קודס הסגר  :אין פותחין בית דמפרקת איפנים :לעולם
כרב הונא • ואפילו
ש״ט לאו בדיקה וכו'  :אפל • שצריך לפתוח לו חלונות לראות הנגע פוטרין אותו לגמרי כדכפיב)ויקרא יד( כנגע נראה לי בבית לי ולא לאורי שא  0עמד במקום אפל בקטייתא דאטר בעור
ד[ דלטא עד דנפיק
ואתי בציר ליה שיעור וצריך שס להדליק את הנר אינו נגע  :כהן גדול ביום הכפוריס • כשהוא יוצא מבית קדשי הקדשים לאחר הוצאת כך ומחתה כתיב ויצא ועשה דאי ברב חסדא דאמר
^ית^יית?•?
י י ר ”כדי
הנגע טכנרים  :ה[ חו׳ן עולתו וגו׳ באחרי מות :וחנן ■במסכת יומא)דף ע : ( :יצא ובא לו דרך כניסתו • פניו כלפי לפני ולפנים כדרך שנכנס כך מחזי
נן
מחוטמו טהור דהבא אל
מפרקת
הכית אמרר .רחמנא אחוריו  :דלא אתחזק • כל זמן שלא ראה הכהן את הנגע במראותיו שהיה מקום אפל ואין מראהו ניכר אבל נגע שעומד אחורי הדלת דילמא בעצם ’
דבתרייתא איפנים אלא
דרך ביאה ויש לחלק
אחזקתו
מוקי
דלא
דאמר
■
יעקב
בר
אחא
כרב
דלא
תניא
:
פוחחין
בחזקתו
להעמידו
אלא
חלון
צריך
ואין
נגע
שהוא
הכיר
וכבר
רטשטע כרב הונא
ובו׳ :
אלא ביצא דרך אחוריו דחזי ליה עד שעת הסגר דהכא קתני שאס הלך לביתו והסגירו הסגרו הסגר והכא ודאי איכסי נגע מיניה ומשום הכי טרף כולהון:
אמר ליה וכו׳ כרב רונא
■
והסגיר
לביתו
)הלך
(
*
:
העליון
מפתן
■
המשקוך
הדלת*:תחת
ולסגור
ולחזור
ביתו
לתוך
לילך
רשות
לו
יהא
■
יכול
:
אחזקיה
ליה
ומוקמי
ורש״ל נגיה כאן א״נ ע״י
דמצריךבדיקותא בין כל
חנלארוך כגון שהיה ניהו
על ידי חבל ארוך כגון שהיה ביתו סמוך לשם(  :בתוך הבית • תחת המשקוך  :ורב אחא • אמר לך מהא לא תותבן דאיכא לאוקמי  :חרא והדא כלומר דצריך

לפניר אלא

םנ!וך לשם ועיק ננדיים
לברוק הסכין ואי ׳לא
♦(ניש״ל״׳׳[ כגון
דף נו:ושם פי׳ יש'■׳ נע׳א
בדק פסול א«׳ קטייתא
דאטרינן בעור של קמייתא איפנים  :לא כרב הפרא ולאכשורי בתרייתאידאמרינן בעצם דמפרקת דבתרייתא איפגים :אי הכי תיבעי נמי בדיקת חכם־ כלומר רמצריך בדיקוהא אכל חרא וכו׳ עד אחד נאמן באיפורין• כלומר
בטבח עצמו סגיא אי הכי מעיקרא נטי לא תיבעי כלומר השתא דאמרת עד אחד נאמן באיפורין ובטבה עצמו פני מעיקרא נטי לא יהא צריך להראות סכין להכם  :מנא הא מילתא דאמור רבנן אוקים מילתא אחוקתי'
כלומר כדאטרינן לעיל העמד טמא על הוקתו וכו׳ דכתיב ויצא הכהן מן הבית והסגיר את הבית שבעת ימים • י'מ דילמא איתבצר שיעוריה ליה מן הנגעכ(ועכשיו אין בו דינו של נגע דהוא פחות טכנרים ולא צריך להפגיר
אלא תדע דאוקים טילתא אחזקתיה ילא בצר כלומר וצריך להסגיר י א*ל רב אחא ודילטא שיצא ררך אחוריו דקא הוי ליה כרנפיק דלא בצר כלל דמשום הכי צריך להפניר אלא עדיין אוטר אני רלא אוקים מילתא אחוקתיה
אטר אביי שתי תשובות בדבר חרא דכתי׳ ביה יציאה וכו׳ אלא תדע דאע״ם דלא ראה)תדיר(]אטרינן[ דמוקים מילתא אחוקיה ועוד אחורי הדלת דלא ראה כלל מי איכא למימר בנון שיצא דרך אהוריו בו׳יאלא תדע דאוקים
טילתא וכו' וכי תימא דפתח ליה כוותא לא׳ לראות נגעו כלוטר דאתה יכול לאקשי לי דתדיר ראה ולא אוקים מילתא אחזקתיה ־ והא הנן אין פותחין אלא תדע דאוקים מלתא אחזקתיה  :א״ל רבא דקאטרת יציאה
דרך אחוריו ונו' כהן גדול יוכיח רשמה יציאה ומשום הכי אוקים מילתא אחזקתיה־)אלא( ]אבל[ אי דלא קא חזי ליה לא אוקים ם־לתא אחוקיה־ודקאטרת אין פותחין לו חלונות לראות וכו׳ הני מילי היכא דלא איתחוקא
שיש בו נגע אבל היכא דאיתחזק שיש בו נגע איתחזק כלוטר שיכולין לפתוח לו חלונות ולא מצית טהכא לט־לף דאוקים מילתא אחזקיהזתניא דלא כרב אחא בר יעקב מה דאמרינן לוטן כלומר רב אחא כר יעקב לא ס״ל ראוקים
טילתא אחוקיה־ובהא ברייתא)דאינן( ]חזינן דאםדינן[ראוקים טילתא אחזקיה דאפי׳ הכהן הלך לביתו ולשם צוה להסגירו מופגד ]אלמא[דאטרינן אוקים מלתא־ורב אחא בר יעקב דלא סבירא ליה דאוקים טילתא אהזקיח הוא סבר
אדהני
א( נראה דתסד כאן וצ״ל אלא נמאי איפגים ומשני נעצם המפרקת איפגים כלומר וכו׳• ב( ועכשיו אין נוהג גו דין נגע דהוא פחות מכגריס ואינו צריך לסגור ■
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כגון דקיימי דראדגברי• האחד עומד במפתן ורואה ומגיד לזה
ד מ י י מ י דרא דגברי • בלא זה היה יכול לומר מ ו ן שהיה אדם
וזה לזה ע ד הכהן דלא בציר:מגא הא מיליוא• איידי דאיירי במנא
אחד עומד לשם בשעת הסגר וראה ש ^ חסר אלא
י
הכהן עצמו היה יכול לידע :
שאף
ענין
הא מילתא דחזקה נקע נמי הא  :מגלן • בתמיה  :תשע חנויוה• כולן יול® לפרש באותו
.
.
.
הא מילשא דאמורירבנןיזיל בתר רובא • וא״ת כיון י[ דאמרינן
מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבלה ונמצא בשר בארץ
'
הלך אחר הרוב דהא קמן חזינא דרובא תורה אור
זיל בשר חזקה כ״ש בתר רובא דרובא
וחזקה
רובא עדיף“ וי״ל דלרב אחא
׳
דהיתירא  :וסגהדרין■ ל ח נן ) מ הייי ז כגון דקיימי דרא דגברי ואמרי א[ כדקאי קאי
בר יעקב בעי דלא קיס ליה חזקה
דף מ•( י״ב מזכין וי״א מחייבין זכאי  :מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא
קטן ז ק טג ה • דפציגי רכנן עליה
מקרא ולמאי דמפרש רבינו חיים דהא
ויג » ״ קיא [:דר״מ בי ב מו ת)לף סא (:דתנן ״יבס שטותמנלן דכתיב °אחרי רבים להטות ב[ *רובא
דרובא עדיף מחזקה לא יא[ מסברא
קען מבא על יבמה ק מנ ה יגדלו זה ״ דאיתא קטן בנון ט׳ תויו ת וסנהדרין לא קא
אלא ילפינן מפרה אדומה דאזלינן
ע ס זת ולא חיישינןשמא תמצא אילוניש מיבעיא לן כי קא מיבעיא לן רובא דליתיה
בפר רובא אע״ג דאיכא חזקה כנגד
או הוא סרלס ונמצא פוגע באשת אחיו קמן בנון קטן וקטנה מנלן א״ר אלעזר)סימן
הרוב דאוקי גברא שמזין עליו בחזקת
להקים לאחיו זמן שבח מכנש( אתיא מרישא ש bעולה
במקום מצוה דבעי .
גליון הש״ם שלא .
היכא
טמא אתי שפיר הכא :
דלייף לית לן בה • מקשין אמאי לא
ג ט' ולא נתחיה לנתחים • שםוהאילאוברהכיהואאלאאמרקוקיאדאמר קרא °ונתח אותר; לנתחיה אותה
ט׳ל דף כז
יליף מכל קרבנות דדחו שבת ולא
^ לנתחיה®"‘'ולא נתחיה לנתחים וניחוש שמא
ע׳א תוס׳ זיל
ד׳ה מנין :
סריסים והיינו רובא דליתיה קמן :
חיישינן שמא ימצא קרבן טרפה ונמצא
אתיא מרישא של עולה ־ שאין יכולין ניקב קרום של מוח אלא לאו משום דאמרינן
שחלל שבת ונ״ל דאין יכול להוכיח
ובדק
לחצותו ולבדוק בקרוס של מוח שמא זיל בתר רובא ממאי דילמא דפלי ליה
משם דאיכא למימר דמספק נמי אמר
הגהות מהר״ב ניקב והוא אחת מי״ח טרפות משוס ליה ואי משום אותה לנתחיה ולא נתחיה
רחמנא דלדחי שבח מצות קרבן כמו
רנשבורג מפרה דכתיב ) ו י ק ר א א( ונתח אותה לנתחיה לנתחים ה״מהיבאדחתיך ליה לגמרי אבל
שבפיקוח נפש אמרינןבספ״קדכחובות
א[ תד׳ ה אתיא
אדומה ונו' ואם המצא ולא נתחיה לנתחיס ש א פ ר לחתוך היכא דלייף לית לן בה מר בריה דרבינא
)דף פו (:דלא הלכו בו אחר ה ח ב :
ע״ן
נ״נ
לומר טרפה •
גומרחא כו׳ ואפילו חל
וקרבן טרפה אמר אתיא משבירת עצם בפסח דאמר
געיגונאדאיתתאלמהר״א נתחיה אחד לשניס . .
ערב פ סח להיות בשבת
אלסנדארי בספר סדר פסולה בשמעתא קמייתא דמנחוה שמיחרחמנא °ועצם לא תשברו בו וניחוש שמא
אליה רגא וזוטא דף ל׳ח
מלאכה שאי אפשר לעשות מע״ש
אימי ל®®®.״י ניקב לךום של מוח אלא לאו משום דאמרינן
)יו®0
ט׳ד מ״ש נזה :
הבקר שאין ש״ל אלא להוציא את
מעגלה
דוחה את השבת :
הט רפ ה :דפלי ליה• ד[ קורעו וחוצהו זיל בתר ה ב א ממאי דלמא דמנח נומרתא
ערופה • פימה דלא דחי גבי
סשחים
פד .פ׳ו[]תוספתא ולא יבדיל  :פלי • פרטי״ר בלע״ז  :עליה וקלי ליה ובדיק ליה דתניא ג[ *המחתך
פסחים
פרה ועגלה כיון דלייף לית לן בה
]שמות כו[ ה[ לייף • מחובר תרגום וחברת* בגידים והשורף בעצמות =אין בו משום
וי״ל ״דמשמע דבשעת שריפה ולאחר
עריפה תהיה שלימה כ,,,
ותלפף  :גו מר הא■ גחלת  :וקלי ליה• שבירת עצם ר״נ בר יצחק אמר אתיא מאליה
שחיטה ועריפה :
לעצם הגולגולת לבדות ליה לקרום  :ייקיאדאמר רחמנא °חלכו האליה תמימה וליחוש
ה ע ת פ ה כשהיא שלמה• לקמן
ה מחהך בגידין־אע״פדקשין כעצמות :שמא נפסקה חוט השדרה אלא לאו משום
בפרקין)כד•( דרשיק
מאליה■ המקריב שלמים או חטאת דאמרינן זיל בתר דובא וכי תימא דמתתאי
נמי מהערופה זאת בעריפה ואין
שם פסיק לה °לעומת העצה אמר רחמנא *'מקום
מן הכליות ולמטה לצד הזנב והזנב
אחרת בעריפה ובסוף פרק כל הבשר
לה
קרי ליה אליה ו[  :חו ט ה שדרה • שהכליות יועצות ממאי דלמא דפתח
)לקמן קיז (:גבי דבר שנעשה מצותו
שנפסק טרפה וכולהו תננהו באלו ובדיק לה ואי משום תמימה הני מילי היכא
יג[ אמר פרי מיעוטי כפיבי ושמו
טריפות)לקמן מנ:(-דמחחאיפסקליה• דחתכדו לגמרי אבל היכא דלייף לית לן בה
הערופה וי״ל דמהערופה משמע שפיר
שמשפיל לחותכה סמוך לזנב ^ פי ל ו רב ששת בריה דרב אידי אמר אתיא
ההוא מיעוטא דזאה בעריפה ומדסמך
נפסק החוט באותו אליה אין הבהמה י ניי ס מ ע נ ל ה ערופה דאמר רחמנא ״הערופה
העגלה להערופה דרשינן העגלה
שלמה :א ת י א מפרה אדומה •
כשהיא שלמה תיהוי וליחוש דלמא טרפה
נטרפה בוכדאמרינן באלי
וא״ת כיון דפרה בת שתי שנים א״כ
^ י ®’ י‘ ®י® ®®יי® ״ י היא אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא
)שם
קדושין נז ]זנחים » בין ה פ ר פ ת דהיינו כנגד היריכיס
^־דילמא הייט משום דאוקמיה אחזקה
פורש וכי תימא מאי נפקא מינה הא *אמרי דבי
כט [:שהחוט מתפצל שם לג׳ האחד
מנילה כא• ט׳ז ^
^ שאינה טרפה למ״ד *טרפה אינה
לצד עצם ימין האליה שקורין הנק״ש רבי ינאי יכפרה כתיב בה כקדשים רבה בר
^ ח י ה ומיהו כאן י״ל דאיכא חזקה אחרה
בלע״ז והשני לשמאלו והאמצעי הולך רב שילא אמר אתיא מפרה אדומה דאמר
כנגדה דהעמד ט מא על חזקתו אבל
כדרכו ע ד סוף הזנב ומבין הפרשופנ  fי נ י ר ח מ נ א °ושחט ושרף מה שחיטתה כשהיא
לקמן דיליף מעדים זוממיס קשה
והלאה לא מחקרי חוט השדרה ^ שלמה אף שריפתה כשהיא שלמה וליחוש
וי״ל דכל חזקה שלא נתבררה ולא
רבינו גרשום
נודעה אפילו שעה אחת לא אזלינן
לביתו להטריף בו שכבר ז[ הבהמה נ ס ״ ו דילמא טרפה היא אלא לאו משום דאמרינן
אדהבי דכהן הלך
בתרה ויש ללמוד מתוך כך הלכה
מסדו לשם דרא דנבדי על י ר מ ולא על חללה ואין צייר זילבתררובא וכי תימא מאי נפקא מינה
והם ראו דלא בצר כלל
למעשה דאס עשה גבינות מכמה
חטאת קרייה רהמנא רב אחא בר יעקב אמר
הבי צריך
ומשום
בהמות ואח״כ נשחטה האחת ונמצאת
להסגיר ועריין א׳ אני
שתלחדרחמנאאמר״ולקח
יקי^אתיאמשעירהט
I
מילתא
אוקים
דלאו
טרפה שכולם אסורות דאץ לי
אחזקת :בנון
מ ש ם ; ” א ת שני ה ש עיר ם״ שי ת שניהם שי ם וליועש
וסנהדרין לאתשעקא ה מי תשל ר א ש שמא
להעמיד פרה אחזקתה ולומר השתא
חנויות
דילמא
טיבעיא לי־תשע חנויות מקום שהפליוה יועצות •למעלה מן
הוא דנטרפה מיהו בטרפה מחמס
כיצד כולן מוכרות בשר
הפרשות הוא בברכוח )דף סא•( אמרינן לב מבין כליות יועצוח  :היפא שהריאה היא סרוכה דאס היינו בקיאין לבדוק אפשר שהיה לה
שחוטר ,ואחת מוכרת
,
I,
י',
^ _ ,
__i i . i .
בשר נבלה ומצא אדם דלייף• שמחובר מבחוץ לצד הגב ואינו פותח לצד הגב אלא לצד
היפר אין לאסור דהוה ליה ספק ספקא ספק אינה ערפ ה «[ וא 0
בארץ
התיכה של בשר
החלל מבקע אח השדרה כולה לארכה  :שלמה ההוי• אפילו לאחר תמצא לומר טרפ ה אימא דאחר כך נ ט ר פ ה :ח ט א ת קרייה
אמרינן דבל ד6ריש
מרובה פדיש וכשרד • ,עריפה טולמית אלמא לא מצינו למיחבר גרמי ולמיבדק אי טרפ ה רחמנא • תימה דלא קאי האי ט ע מ א בריש אין מע מידין)ע״ז »(:
םנחדריןכיצדאי שלשים היא דניתי אחריתי  :מאי נ פ ק א מיג ה • אי טרפה היא הא לאו קרבן
דדייק התס גבי פלוגתא דרבי אליעזר ור' יהושע ע ד כאן לא
וששה לזכות שלשים
וה' לחובה אחח• רבים הוא ומהערופה ח[ לא נפקא אלא שתהא לעולם כעין עריפה שלא פליגי אלא בחששא אבל היכא דודאי רבעה פסולה ש״מ דפרה
לר,טות • אלא כי קא ינתחנה לאברין אבל טרפות מחייס לא שמעינן מינה  :הא מר פ[ ר׳ קדשי מזבח היא ומשני דשאני פרה דקרייה רחמנא חטאת אלא
טיבעיאכגון קטן וקטנה
כלומר דאפרינן קטן יגאי־ בקדושין )דף נז•( לענין לאסור בהנאה:פ&רה  5היב  5ה  5קדשיס• מעת ה תפסל ביוצא דופן אלמה תניא הקדישה ליוצא דופן פסולה
וקטנה לא חולצי! ולא כפר לעמך ישראל מה קדשים אסורין בהנאה אף היא אסורה ור״ש מכשיר פירוש ואי איתא לההיא דרשה דחטאת מסתמא אקרא
טיבנזין קטן שמא ימצא
סדים חטה ומאי סריס בהנאה וה״נ לענין טרפה מהתם תיפוק  :כשהיא שלמה • שלא לא הוה פליג ר״ש ומסיק אלא שאני פרה הואיל ומום פוסל בה
חמה שאירע לו מחסת ינתחנה  :ח ע א ת קרייה ר חמגא • )במדבר יפ( למי נדה חטאת היא  :דבר ערוה ועבודת כוכבים פוסלין בה לכך פסולה ברביעה
חולי כלומר שנפלו לו
ודילמא
וביוצא דופן כשרה ורבנן דפסלי ביוצא דופן משוס דסברי דקדשי
בני מעים שלו בביצים
ווו גרב׳ ומאי קטנה מזבח היא ומיהו על כרחיך אי אפשר לפרשה כן דבכל דוכתא אמרינן שאני פרה דקדשי בדק הבית היא א״כ הוה אתי כר״ש ונראה לפרש דהכי
פריך אלא מעת ה תפסל ביוצא דופן ופריך לכולהו טע מי בין נפרש דטעמא דרביעה משוס דקדשי מזבח היא בין נפרש משום דחטאת קרייה
שמא חטיא
ד«יהל?^אעד.ר^ה רחמנא דמסתמא ר״ש לא פליג ארבותיורבי אליעזר ורבי יהושע ומשני שאני פרה הואיל ומוס פוסל בה ולא גרסינן אלא ובספרים לא היה
שמעון
לרכי
דופן ואם שאמר
לרבנן דפסלי ביוצא
קאי
קרייה רחמנא לעולם
שבקונטרס הגיה וכתב ה״ג אלא ועעמא דחטאת
אינון כתוב אלא
נט ,איני־
ליבום וםילימם
*
I
I
I
»
F
»

אבל.

דמגח

עץ משפט
נר מצות
ע ה א מיי׳ פ'ו מהלכות
קרכנות
ממשה
הלכה י» :
עו ב מיי׳ פ׳י מהלטיז
ק'פ הלכה ם :
]קדושין ס־ ינמות קיט:
נדה יח[:
]גכורות יפ:י3מוה קיס•[
עז נ מיי׳ פ׳א מהלכות
מעשהקיננות הלנה

יח :
עח

ר מיי׳ פ׳י מהלכות
רוצח הלכה נ :

]עי׳תוס׳לקמן כז• ד׳ס
מנין[
ע ט ד .מיי׳ פ׳ה מהלכות
ענודת יוה׳כ הלכה

יד ;

י

אתיא

וגי׳

מהר׳מ

דמשמנג

משפס סייפה ימדפה

תהיה כו' ומומק תיבת
ולאתר

שימרו מקובצת
 [ 6בנון דקיימי דרא
דגכרי ואסרי לא בצר
לא בצר כרקאי קאי !
ב[ אחרי רבים להטות
רובאיזוי׳נ׳ב תום׳ בבורר
דף יפו ע׳ב ; נ[ וקלי
ליד■ ובריק ליד ,דתניא
אבל ר,שורף בעצמות
והםוותך בגידים אין בה
ד[ דפלי ליה מבקעו
וחוצהו ולא יבדיל :פלי
פנדיר בלע״ו  :ה[ לייף
מחובר תרגום וחברת
ותלפיף ונ׳׳ב בקצת ם״י
נמצא דפלי ליד .ח ב ת
בגט פשוט החוא גט
מקושר דאתא לקטיה
דרב פלא חסידא כל
יומא דעה פלי ליה
לקמיה כך מצאתי בפ״י:
ו[ וד,ןנב קרי ליה אליה
תמימת שאין רשאי
לבקער ,ולחלקד .ואפילו
לבודקה הס״ד  :ן[ לא
טתקרי חוט השדרה
להטריף בו שכבר כלה
שכבר הבהמה
דו^רוםח
כהו ׳טמנר
כחו

נםטךנבהעליתכהולא
על חללה  :ח[ הא ׳לאו
׳

קרבן הוא וטהערופה
נמי לא נפקא לן אלא
שתהא לעולם [ p :האמר
דבי ר' ינאי בקדושין
וכו׳ נ׳ ב נ״א בקצת ס׳י
האמר דבי ר׳ ינאי ילפי׳
מקדשים ליאסר בהנאה;
י[ וא׳ת כיון שלמדנו
דאזלינן בתר וכו׳ :
יא[ מחזקה לא ילפינן
מסברא ־ ’ .ג[ נבי דבר
שנעשה מצותו אין
טועלין בו אמתנן תרי
מיעוטי כ תי מ ;

דנ ס
והשיזא קא
ראויה
מיבעיא ><ה חולצין או ניינמין אי לא מי אזלינן בתר ח ב ה ורובה אין נטצאין לא סרים חמה ולא אילונית אי לא אזלינן בתר רובה ויכולין לחלוץ וליבם  :ונתח אותה לנתחיר ,אותה לנהחים• כלומר הראש יסתש מו נופח
ולא הראש עצמה לנתחים וליחוש שמא וכו׳)ונרוע( ]ופסול[ הוא לעולה אלא הרע דאזלינן בתר רובה דאינו ניקב קרום של טוחזממאי דלטא דפלי ליה ובריק ליה־כלומר בקעו לצד אחד אבל היכא דלייף שמחובר היה עדיין
מתחת דלא ניתח אותח כולה לנתחים לית לן בה ולא מצית מהבא למילף דזיל בתר רובה :רטנה נוטרתא עליה וקלי ליה ־ כלומר על העצם של ראש מניח נחלת ושורף העצם כנגד קרום של מוח ורואה אם נלקב  1ךו ם
של מוח ואם לאו ועכשיו אין בו משום שבירה עצם ־ ועדיין לא מצית לטילף מהבא דזיל בחר דובה  :וכי תיטא דסהתי ופסיק ליה כלומר דפסיק ליה במקום חוט השדרה למטר ,מן העצה כלפי הראש ־ ^ו מ ת
חי ל בתר ובו׳ •
העצה אמר רחמנא ובו׳ נ אבל היכא דלייף כלומר שמחוברת א( שצריכה תמימה מצד אחד לית לן בה  :אתיא מעגלו :ערופה ובו׳ • וליחוש שמא טרסוז אלא תדע
וכי
א( נראס דצ׳ל שממוברה מצד אמד דמדיין היא המיפה לית לן . S3
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חולק

נר מצור.
פ א מיי׳ ס׳ג מהלכות דליה ליה דחתאת קרייה רחמנא מנא ליה דמרפות פוסל בה וי״ל ודילמאחדמינייהו־ האי דעזאזל טרפה הוא דבשלמא הך דלשם
עבודתיוה׳כהל״' :דנפקא ליה מדכתיב תמימה כדדרשינן בפ״ק דמסכח ע״ז)דף ו•( בדיק ליה לאחר שחיטה אלא חבירו משתלח לצוק ואין נשחט  :אין
פ א ב מיי׳ ס׳ג מהלכות דנת גופיה לאו מרפה הוה מדכ תיב תמים ורבנן אצתריך תמימה הגורל קובע לעזאזל אלא בראוי לשם ־ שהרי בשעת הגורל אין ידוע
עדות הלכה נ
לכדדרשינן בספרי תמימה דאן £שתי שערות שחורות פוסלות בה איזה יעלה לשם הילכך שמעינן ממילא דטרפה לא מייתינן  :בדקינן
תורד .אור ליה • לאחר דחייתו לצוק ; אברים
ולרבי שמעון תרפי ש״מ מדכתיב
תמימה  [5בין אדומה לאשר אין בה
אברים • ותו _לא מצי בדק ליה דאין
דילמא חד מינייהו טריפה הוא א ל א ל א ן
יכול לידע איזו שבירה מחיים :
מום ועוד יש לומר דבפסול התלוי משום דאמרינן זיל בתר רובא וכי תימא
קעליה■ הורגהו  :בביה האסורין •
בגופה מודו כולי עלמא כדתנן )סרה
פסולה מאי נפקא לן מינה הא *אין גורל קובע
שם עברתו אמו ואין לחוש שמא בא
ס״ל מ״א( שחעה שלא לשמה
והיינו מחשאת היא ובספרי נמי לעזאזל אלא בדבר הראוי לשם וכי תימא
עליה אחר ששניהן לבדם היו עד
]וכ׳יא מנחות ני(* [:דרשינן חעאת היא דמועליןבה וכמה דבדקינן ליה והתנן *“לא היה מגיע למחצית
הוכר העובר  :טרפה הוה ■ ההרוג
דרשות ואם תאמר בכל דוכתין דמשני ההר עד שנעשה אברים אברים רב מרי
ואין זה ראוי ליהרג דגברא קטילא
קדשי בדק הבית ג[ אמאי לא חשיב ליה
אמר אתיא °ממכה אביו ואמו דאמר רחמנא פ״י״ קטיל  :ופי הימא משום איבוד נשמה־
כקדשי מזבח משוס דחעאת קרייה
קטליה ״וליחוש דלמא לאו אביו הוא אלא יי׳ דהאירוצח דלא לימות משום דבעינן
ושפטו העדה והצילו העדה )כמדכר
רחמנא ויש לומר דבכל דוכתין מסלק לאו משום דאמרינן זיל בתררובא *ורוב
צה(  :נינווליה ־ להאי נהרג ואי לאו
לה בקושיא אחריתי ובפרק אלו קדשים
טושה בעילות אחר הבעל ממאי דלמא כגון שהיו
משתכח טרפה יהרג רוצח זה :
)תמורה כ־( דקאמר דאין פרה
המורה משום דקדשי בדק הבית היא אביו ואמו חבושים בבית האםורין אפילו
ואמאי • ליחוש במקום סייך שהרגו
כיון דנפר^תא ליתא בגון! הפרה לא הכי *אין אפוטרופום לעריותרבכהנאאמר
בה נקב היה תחלה וטרפה הוא
שיטה מקובצת שייך דרשה דחשאת קרייה רחמנא אתיא מהורג אתהנפש דאמר רחמנא קטליה
וגברא קטילא קטיל  :ופי סימא
א[ טשום דלא אפשר
דבדקינן ליה ־ כלומר דכשנהרג על
הוא דאלת׳ר ,דהני ובבכורות )דףכה־(נמידקאמר דאין וליחוש דלמא טרפה הוה אלא לאו משום
אפשר
דקתני משוסרלא
ידי עדותן ואח״כ הוזמו מישתעי קרא
נ[םדכתיב בה איסור גיזה ועבודה לאחר שנפדית דאמרינן זיל בתר רובא וכי תימא דבדקינן
חואהס׳ר:
ולא
היא
הבית
בדק
דקדשי
משוס
ונבדקיה קודם שנר^גם :וההניא
תמימה ולאשר אין
ליה הא קא מינוול וכי תימא משום איבוד
רמשני
ג[
בה מום :
ברבי אומר• לא ידעינן מגו אלא אחד
קרשי ברק הבית היא הויא כפסולי המוקדשים שנפדו משום נשמה דהאי נינווליה וניחוש שמא במקום
אטאי לא השיב  :דלאחר פדיון שאין שורת פרה עליה
ג ד ^ בדורו היה ועל שם כך נקרא
ד[ וא״ב אין להוכיח לא קרייה רחמנא חטאת אי נמי מה סייף נקב הוה רבינא אמר אתיא מעדים
ברבי כדאשכחן בכיצד מעברין
אלא טמאי רקמלינן :
ל דייני f .ir f
ר׳ת שנפדית היינו משום דלב בית דין יומטין דאטר רחמנא °ועש'וזם לי
ה[ ועור אומר
נ ר ניו נ פי׳ ב ) ל ק ק מ■( י בי א ל עז ר
דאףו על גב ובו׳ נ׳ב מתנה עליה דאי לא הוצרכוה תהא זמם וגו׳ ולית ש דלטא הך דאסהידו ביי׳
בא
רף
עי‘ תום׳ בבורות
ואתר אמר לדמיה כדאמרינן בפרקקמא ד שבועות״ טרפה הוה אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר
הקפר ברבי  :הרגו • קודם שהוזמו :
ע״א  :ו[
אין נהרגים• דכתיב כאשר זמם ולא
בארירן פטור  [t :וי״ל )יו ’^־( ׳ * ל ש ח ט ושרף • א ע ״ פ ^ רובא וכי תימא דבדקינן ליה והתניא *ברבי
דר׳ יוחנן לא פסיק
כאשר עשה  :אחיא משחיטה עצמה •
נ׳א שיש פסוק אחד בינתים מכל מ ק ו ם ! אומר"לא הרגו נהרגין דדגו אין נהרגין רב
כותיה אלא • נ׳ב
בסיי א( ואתי אלא וכו׳ :משמע ושרך את הפרה כמו שהיתה
דאיירי בה עד השתא :דל מ א במקום
אשי אמר אתיא משחיטה עצמה דאמר
נקב קא שחיט • נקובת הושט במשהו
א( אולי צ׳׳ל נ׳א נם׳׳ בשעת שחיטה מדלא כתיב ושרך רחמנא שחוט ואכול וליחוש *שמא במקום
א ^ גרגרת ברובא ואס חסרה
אותה • כ ג ו ן שהיו אביו ואמו
כוותיה
נהא אלאוכו׳ ולא חבושים בבי ת׳ האסורין ־ ועוד נקב קא שחיט אלא לאו משום דאמרינן זיל
גרתיק
בכאיסר טרפה באלו טרפות)לקמן דף
הוה מצי למידק ודילמא משום בתר רובא אמר רב אשי אמריתא לשמעתא
מה•(  :היפא דאפשר • לעמוד על
דאזלינן בתר חזקה דהעמד האס קמיה דרב כהנא ואמרי לה רב כהנא קמיה
בי ח ר בודקין ולא סמכינן ארובא
וצריכין לבדוק בהמה מכל י״ח טרפות
בחזקת צדקת  :ו  5י הימא דבדקינן דרב שימי ואמר ליה ודלמא היכא דאפשר
אי נמי כגון קטן וקטנה דאפשר
ליה־ מקשינן דנילן! מרוצח גופיה אפשר היכא דלא אפשר לא אפשר דאי לא
ולעיל ו־ ושם נסמן[
לנו להמתין עד שיגדלו ונדע
]עי׳ תום׳ לקמן כח־-סר׳ה דאזלינן בתר רובא דדילמא הרוצח תימא הכי *לר״מ דחייש למיעוטא ״הכי נמי
הוא טרפה וטרפה שהרג את הנפש
שאינו סריס נמתין והנך סלהו
אהא כי ממסמס[
דלא אכיל בישרא *וכי תימא הכי נמי
]סנהדרין מחי[ פטור* ושמא דאזלינן בפר רובא
משום דלא אפשר הוא א[  :לרבי
פסח
מדלאחיישינן להרוג את הטרפה לא
מאיר• דלא אזיל בתר רובא הכי
נילך בעלמא ועוד נראה לי דטעמא דטרפה שהרג פטור דהייט נמי דלא אכל בשרא משום דשמא במקום נקב קא שחיט :
פסח
משום דהוי עדות שאין אתה יכול להזימה ואי קטלינן עדים כשהוזמו
לא שפיר קטלינן ואס כן אין להוכיח אלא ל[ במאי דקטלינן לעדים ולאחיישינן דלמא הך דאסהידו ביה טרפה הוהכדקאמר בסמוך וכן
מצינו בשם רבינו מנחם הקדוש אך קשה לי מאי קאמר וכי תימא דבדקינן ליה הא מכל מקום הויא ליה התראת ספק אי לא אזלינן בתר רובא
ושמא קסבר דשמה התראה • ל י ח ו ש דלמא במקום סייך נקב הוה • אין להקשות משכחת לה כגון שהטביעו בנהר דאפשר בתר הכי
למיבדקיה דהא קרא בכלי עץ ובכלי ברזל ואבן כתיב אבל קשה דמשכחת לה כגון שהיה קרום של מוח מגולה וראו שהיה שלם ובא זה ונקבו
גם׳ יליסוש לילטא לאו והרגו רש לומר דדוחק הוא להעמיד הפסוק בכך ואם תאמר ובספ״ק דמכות)דף ז•( דאמרי רבי טרפו ן ורבי עקיבא אילו היינו בסנהדרין
לא היה אדם נהרג ומפרש דהוו בדקו להו ואמרי ראיתם שטריפה הרג או שלם הרג ואס תמצא לומר שלם הרג שמא במקום
א״
איסורי כיאה ונמידושי נקב הוה והכא משמע דלא חיישינן דאזלינן בתר רובא ויש לומר דרבי עקיבא לטעמיה דאמר דחיישינן למיעוטא בפרק הלוקח בהמה
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)בכורות כ (:דקסבר חלב אינו פוטר בבהמה בבכורה אע״ג דרוב
ע׳א  :שם ה׳נ דלא
אכיל גשרא • עיין לקמן מודה ה י ^ דלא אפשר רבי עקיבא חשיב ליה אפשר דאיכא לאוקמי קרא שהיה קרום מוחו מגולה ונקבו כדפירשנו ורשב״ג דפליג עלייהו
דף כח ע׳א הוס׳ ד׳ה ואמר אך הס מרבים שופכי דמים בישראל אפילו חייש למיעוטא מ״מ חשיב ליה לא אפשר דדוחק הוא להעמיד ה פ פ ק בכך
אחא :
ה[ ועוד אור״ת דאך על גב דאי לא שיילינן לעדים קטלינן ליה דסמכינן ארובא היכא דלא אפשר היכא דשיילינן להו ואמרי דלא ידעי
]סנהדרין מא [.פטור מידי דהוה חסייך וארירן* דאי לא שיינינן להו חייב ואי שיילינן להו ואמר אחד בסייך ואחד ו[ בארירן פטור אע״ג דבסייך וארירן
כשאומרים אין אנו יודעין חייב עד דמכחשי אהדדי הייט משום דסייך וארירן לא שייך כל כך בגוך העדות דמי :לי הרגו בסייך ומה
לי בארירן אבל במקום סייך נקב הוה דשייך לגוך העדות טפי אי בדקינן להו ואמרו אין אנו יודעין פטור ואחד אומר כליו שחורים
ואחד אומר כליו לבנים דלא שייך לגוף העדות אע״פ דמכחשי אהדדי חייב הקשה רביגו יצחק ברבי מרדכי דהכא ילפינן מרוצח ועדים
זוממים דאזלינן בפר רובא אך בדיני נפשות וכן מוכח בריש פ׳ בן סורר ומורה )סנהדרין דף סש•( ובאלו הן הנשרפין )שם דף עש (:אמרינן
נסקלין בנשרפין ידונו בסקילה הקלה אע״ג דרוב נשרפים נינהו ותירץ ר״ת דכיון דממה נפשך הוא נהרג לענין ^י ז ו מיתה הוא
נהרג לא אזלינן בתר רובא ועוד יש לומר דהוי קבוע וכמחצה על מחצה דמי והא דפריך התם מעיקרא כי הוה תני הנשרפין בנסקלין
]וע״ע חוס׳ סנהדרין פ :תיפוק ליה דרובא נסקלין נינהו הכי פירושו לכל הפחות לא גרע משום דהוו רובא דנסקלי!״ • ו ל י ל מ א הך דאסהידו ביה טרפה
ד״ה הנסקלין ותוס׳זגר.ים
ע:עאיסוףד״האפי׳אחת[ הוה • ואם תאמר דחובשים אותו י״ב חדש ואס יחיה לאו טרפה הוא ויש לומר דשמא קסבר טרפה חיה ועוד נראה לי דאי אין הורגין
העדים כשהוזמו אלא אחר י״ב חדש דדילמא הך דאסהידו ביה טרפה א״כ ג ס אותו שמעידין עליו אין להורגו ע ד לאחר י״ב ח־ש
וכיון דלאבאו להורגו אלא אחר י״ב חדש א״כ לא יהרגו הם אך לאחר י״ב חדש דדילמא נעשה טרפה הך דאסהידו ביה ב מ ך י״ב
חדשים והרי לא באו אלא להרוג את הטריפה :ל ל בי מאיר דחייש למיעוטא כו׳ • מדקאמר לרבי מאיר ולא קאמר היכי אכליק
דלא קיימא לן כר׳ מאיר דחייש למיעוטאוקשה דבפרק הלוקח בהמה)בכורות כד•( פסיק רבי יוחנן כרשב״ג דאמר הלוקח בהמה מניקה מן העובד
כוכבים דפטורה מן הבכורה כשבנה כרוך אחריה משום דלא מרחמא ליה אא״כ ילדה אבל מ טע ם חלב לא מיפטר אע״ג דרוב בהמות אינן
חולבות אא״כ יולדות אלמא חיישינן למיעוטא אע״ג דליכא חזקה בהדי מיעוטא דאי אמרינן אוקי בהמה בחזקת שלא ילדה אדרבה העמד וולד
בחזקת שאינו קדוש בבכורה שהיה חולין במעי אמו י[ ויש לומר דרבי יוחנן לא פסיק כוותיה אלא בהא דלא מרחמא אלא אם כן ילדה :

ממורת ר.ש"ס

]יומא סג :תמזרה ו[:

יומא סז■

]סוסה נו■[

]כהונות יג :נדה ל[:

מכות ה:

]לקמן כיג[

רבינו גרשום
ובי תיטא טאי נפקא
לה טינה דלא איכפת
לןבק טרפה ובין כשרה
הא אסרי רבי ר׳ ינאי
כפרה כתיב בהכקרשים
רכתיב כפר לעטך ישראל
ונו׳ וצריך שלא יהא בו
מום בקרשים והכאויל
בתר רובה  :והתנן לא
היה מגיע לטהצית ההר
כלומר השעיר וכו׳
לא טצית
Sועכשיו

«ררובה ’׳^ינ^רפות:
אחי
ורוב בעילות
ייי■״ • י "יי■
הבעל* כלומר שטבעלת
עצטה הוא:ומטאי דלטא
כגון שהיו אביו ואמו
חבושים בבית האסורין•
כלומר דקים לן דלא בא
עליה אלא בעלה דודאי
לנו דאביו של זח הוא
וטשוםהכי אטרינן הכא
דחייב לקטול את זה
אבל במקום אחר לא
אטרינן זיל בתר רובה :
וניחוש שטא טרפה
היה־כלוטר הנרצח ולא
קטלינן את הרוצח :וכי
תיטא דבדקינן ליה הא
קא מנוול )מרטו של
רוצח( וכי תיטא טשום
איבוד נשטה כו׳ כלומר
דקטלינן הרוצח
טשום . .

הוא^^קטלי״ “ י צ"
ואי ל א נ 5ל«נן■ דלטא
אלא^°תד ^7דז^**בתר

רובה שאינן טרפות
וקטלינן הרוצח  :וכי
תיטא דבדקינן ליה אי
טרפת הוא על טי
שהערים זטטו :והתניא
ברבי אוטר לא הרגו
נהרגין העדים דבעינן
ונ פ ק א
לקיומי ועשיתם לו כו׳ ואם העידו עדות שקר דאשרי פלוני הרג את פלוני והוזמו ועדיין לא.נהרג הרוצח על טי שהוזמו על פיהם הם עצמש נהרגין דאיבא כאשר זמם ולא כאשר עשה ועכשיו לא טצית אסרת דטשום
איבוד נשטה רעדים זוטטין נינווליה לנהרג על פיהן א( דרוצח נינוליה לנרצח דאין הורגין הרוצח העדים זוטמין אלא בחייו )של נרצח( של טי שהעידו עליו שהרג ואם נינווליה לא טהני ליה אעפ״ב)לא( קטלינן )את זה(
לעדים זומטין אלא זיל בתר רובה :דלמא במקדם נקב קא שחיט־כלומר שמא חחת העור ניקכ הושט או ]נפסק[ הגרגרת במקום שחיטה :דלטא היכא דאפשר אפשרי כלומר לעולם לא אזלינן בתר רובה והיכא דא^שר לטיבדקא
כדקינן ליה והיכא דלא אפשר למבדקיה אזלינן בתר רובה  :לר׳ מאיר דחייש למיעוטי כדאטרינן לעיל דחייש למיעוט• לענין עיסה בלומר משום שהוא גזר רובה אטו מיעוטא כולן פסולות שמיעוט נקבות אטרינן הכי מכולם

אלא
א( אולי צ״ל לנהניג על פיהן כמו דאמרינו לעיל דנשניל אייודנשמה דרזצח נינווליה לנרצס דאין הורגץ לעדיהזורזמין אלא נחייו של מי וכ 1׳ •

מסורת הש׳׳ם

הכל שו ח טין

פ ר ק ר א שן

עין מ שפט
נר מצור!

חולין

ונפקא מינה להיכי שראינוה שהיה לה חלב קודם לידה דההיא לא פ ב
פסח • דאמר רחמנא )שמוח י (3ואכלו אס הכשר ושלמים דאמר
מפערינן מ ע ע ם חלב ואפשר דאך רשב״ג ס בר דחלב פוער והש^א
רחמנא)שם כש( ואכלו אוסם אשר כופר בהם מלמד שהכפרה חלויה
אתי שפיר דאשכחן רשב״ג דלא חייש למיעועא בריש כל הצלמים )ע״ז טוש׳ע _י״ד סימן א
אן 4באכילה מאי איכא למימר אלא ודאי אכיל דסמיך ארובא היכא
סעיף א וסעיף ד
דלא אפשר ואפי׳ הכי פליג בקשן וקמנה משום דאפשר לדידן נמי הי ט דף מ (:דלא גזר שאר מקומות אעו אותו מקום כדגזר ר״מ התם ורבי
וחנן נמי אכל לעיל )דף ה (:משחיעת פג ג ד נווש׳ע שם
ילפינן מיניה ®אלא ודאי הלכה למשה
סעיף : i
כותי ולא גזר בהו כדגזר ר״מ ובעשרה
מסיני  (p (5הא דסמכינן ארובא פסח וקדשים מאי אי־כא למימר אלאדדכא
יוחסין)קידושין דף ס•( גבי שני דברים פ ד הומיי׳ס״דמהלכוש
אפי׳ היכא דאפשר אי נמי אחרי דאפשר אפשר היכא דלא אפשר לא אפשר
תרומות הלכה ז :
שאין בהן דע ת לישאל ועשאן הכתוב
רבים להעוס )שם מ ( משמע בין ה״נ היכא דאפשר אפשר היכא דלא אפשר
כו׳ משמע נמי דרבי  pDvכרכנ! פדוזמ״׳פססלכסג:
רובא
רובא דאיתיה קמן בין
אחד
דליתיה קמן דמאי שנא האי מהאי לא אפשר  :א״ר נחמן אמר רב ראה
דר״מ ס״ל והא דא״ר יוחנן בסוך אין
פו ח ט י מיי׳ 6״ד
ואהא מלתא סמכינן ולא בדקינן כל ששחט אם ראהו מתחלה ועד סוף מותר
מעמידין)ע״ז דף לט (:למעועי מורייס
מהלכוה שחיטה הלכי
וגבינות בית אונייקי וסתמא כר״מ ח ועיין בכ׳מ שהאריך
י״ח מרפות ונקובת הריאה משוס לאכול משחיטתו ואם לאו אסור לאכול
סמג עשץ סג טוש׳ע
התם הוי ס ת ס ואח״כ מחלוקת בריש
דשכיח בה ד עו ת א בדקינן והיכא משחיטתו חיכי דמי אי דידע דגמיר למה לי
י״י ג1י׳ א סעיף ד נ
כל הצלמים)שם מ (:והא דאמר רשב״ג
דאיתרמי ג[ דאיפרשה ריאה ולא בדק ראה ואי דידע דלא נמיר פשיטא ואלא דלא
כל ששהה שלשים יום באדם אינו נפל
]לעיל ג [:מתאכלאדסמכינן אה או אד רב הונח ידע אי נמיר אי לא נמיר א[ לימא *רוב מצויין
הא לא שהה ספק הוי אפילו נפל מן
]מוספתא ס׳נ[ דאמר )לעיל דף מ•( נשחמה בחזקת אצל שחיטה מומחין הן מי לא תניא *הרי
הגג או אכלו ארי בפרק ר׳ אליעזר
היתר עומדת ואין מפ ר ס מין הד בר
שמלומד :שמצא תרנגולת ש ת ט ה בשוק או שאמר
דמילה)שנת דף קלה (:וקיימא לן ה ת ם
אי דידע דגמיר ־ שמכיר בו
בהלכות שחימה  :די דע דלא נ מי ר • לשלוחו צא שחוט והלך ומצא שחוט
כוותיה אע״ג דרובן אינן נפלים וכן
שמכיר בו שאין יודע הלכות שחימה " :חזקתו שחוט אלמא אמרינן י=רוב מצויין
תוך שמנה ימים בבהמה אסרינן
התם ולא אזלינן בתר רובא התם
פשיעא • דראה מותר דהא לא שהה אצל שחיטה מומחין הן הכא נמי לימא רוב
חג הו ת ה י ״ ח
ולא דרס ולא ראה אסור שמא שהה מצויין אצל שחיטה מומחין הן'לעול ם דידע
משום דלא יבא להקל בערוה והצריכוה )א( נם׳ א'נ אינש כצ’ל
חליצה במת תוך שלשים ולא רצו לסמוך ותינח דילמח נמחק :
שפיר
או דרס  :דלא ידע אי נ מי ר אי לא דלא נמיר יוכגון דשחט קמן חד סימן
)ג( רש״י ד׳ ה[ פס ח
על הרובולהתירה לשוק בלא חליצה
וכו׳ מסיר הוא דסמכינן:
שפיר
גמיר-ואשמועינן דלא סמכינן אסתמא מהו דתימא מדהאי שפיר הך נטי
שלא יאמרו העולם שפיהק ומת ויבא
ע ד שיהא מכיר בו שיודע :י[ מומ חין קמ״ל האי אתרמויי איתרמי ליה אידך שמא
לידי לעז וקלקול ולכך ג ם לענין
הן • שאס לא היה מומחה לא היה
שו ח ע :רוב מצויין אצל שתיעה־כלומר שהה שמאדרסבע א מיניה רב דימי בר
אבילות פעור שלא יבא להקל בערוה
רוב השוחמין  :ה[ והלך* בעל הבית  :יוסף מרב נחמן האומר לשלוחו צא ושחוט
ועוד דבלאו הכי יש להקל באבילות
דקי״ל)מו״קדף ]יח•[ כ•( ה ל מ כדברי
ומצא תרום• ולא ידע מי תרמו  :והלך ומצא שחוט מדד אמר לו חזקתו שחוט
המיקל באבל ואסרו כמו כן בבהמה
חזקה שליח ו[ עושה שליחותו • כל האומר ל שלות צא ותרום והלך ומצא תרום
גילייון ה ש ״ ס
דגזרו בהמה אמו אדם דאי לא הא לא
נפשך
השלוחין פושין שליחותן ו מ חו ק ק להו מאי אמר ליה ייאין חזקתו תרום מה
ר עויי ל׳׳ה פסח וכו׳
קיימא הא אי נמי אסור בבהמה אלא ודאי הלמ׳מ ־ עיין
גי־ין_ ..םי־ ?
אפילו
ע ’[.יי ח בכך מאחר שנתרצו בשליחותם :ואם אי *חזקה שליח עושה שליתתו
לא]:מיר
אפי׳ בבריא שלא יבא להתירה בחולה לקמל דף נ ע״ב כרש׳י
שחיעה
ב
אפילו
שליחותו
עושה
אין
ד׳ה מאי וצע׳ק :
תרומהנמיואי אין חזקה שליח עושהשליחותו
שיהא קרוב לפיהק ומת :
לקמן קיב־ שנת ד־ נמי לא• ד שמאלא שלוחו שחש
אלא אפילו שחיטה גמי לא אמר ליה *לכי תיבול
וקדשים מאי איכא למימר •
)פשגד׳ קיד(]עירונין לו־[ אחר שאינו בקי בהלכות שחימה :
לכיתיכול עלהכוראדמלחא־כשתמדוד עלה בורא דמלחא לעולם יאין חזקה שליח
ח[ מבשר תאוה לא פריך
משום דנראה דמדאורייתא לא חייש
לי כור של מלח בשכר שאומר לך עושה שליתתו ושחיטה אי נמי)א( דילמא
רבי מאיר למיעועא אלא מדרבנן* ]ועיין חוס׳ לקמן פוז
ובדיחותא בעלמא מ א  :אי ן חוקה בו'• אינש אחרינא שמע ואזל שחטרובמצויין
כסוף ד ה שמוך[
ולהכי פריך הכי נמי שמחמיר שלא
אלא ספ ק עושה ספ ק אינו עושה  :אצל שחיטה מומהין הן תרומה דילמא אינש
לאכול בשר כלל ואפילו מחמיר בשאר
אינ מי ש מ ע איגי שו כו׳• אפילו שמע אחרינא שמע ואזל תרם ת ה ליה תורם שלא
בשר פ ס ח וקדשים אק יכול להחמיר
תרומתו
איש א ח ד :חורם שלא מדע ת אינה מדעת ’והתורם שלא מדעת אין
ומדקדק ט הי ט דלר״מ יש חילוק
מרומה■ ד שלי חו תד תרו מ ה מג ס א תס
אתם תרומה לימא רוב מצויין אצל שחיטה
מדרבנן בין אפשר ללא אפשר ה״ה
]קדו1:ן מ [:6אתרני)*גיפין דף מ (:אסם ג ם
נ׳ מ כד] :תוספתא ס׳נ[ לרבות שלוחכם ומינה מה אתם מומחין הן תנאי היא *דתניא הרי שאבדו
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