עין מ שפ ט
נר מצוד.
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חולק

כשעורה מטמא ב מגע ובמשא אגל לא באהל • פי׳ בקונמרש
סד אא מ״׳ d׳^
דהלמ״מ הוא ואי אפשר לומר כן דמקראי ילפינן לה בנזיר
^
־ל׳^ייי
הלי
מהל׳ פרק כהן גדונ ) ד ף נג (:ולא הוי הלכה אלא מה שהנזיר מגלח עליו
י
כ ה 'ב ׳
מיי׳ פ׳ד
ודופק מט מא ב מג ע ובאהל ואין
סאראנות הטומאה אע״ג דלא מטמא באהל  :יפ[
הלכה ’ :
סו נ ד מ״׳ שם הל׳ י  :6מטמא במשא • למ״ד בפרק בהמה
המקשה )לעיל דף ענ•( דגולל ודופק שלש טומאות פורשות מן המת שתים בכל
הוו מהלכה איכא למיחר דהכי גמירי אחת א׳ושלישית אין בהן ואלו הן מלא תרווד
לה אלא למאן דמייחי לה מעל פני רקב ועצם כשעורה וגולל ודופק מלא תרווד
השדה קשה מנא לן ונראה משוס דההוא
קרא דכל אשר יגע על פני השדה רקב מטמא במשא ובאהל ואינו מטמא במגע
מוקמינן בנזיר )דף נג (:באהל הילכך והיכן מגעו ב[ עם אחת מהן עצם כשעורה
מטמא באהל ובמגע נמי מטמא משוס מטמא במשא ובמגע ואינו מטמא באהל
דאפקיה בלשון נגיעה אבל במשא לא והיכן אהלו ג[ עם אחת מהן גולל ודופק מטמא

מסורת ד.ש'׳ם

שלש טומאות פורשות כו׳ •טומאות הרכה פורשות מן המת כגון כזית
כשר ושדרה וגלגולת שלא חסרו ורובע עצמות ומלא תרווד רקב ועצם
כשעורה ורוב המנין והכנין אלא שלש טומאות פורשות ממט ששוות
בדבר זה שיש ככל אחת• שתים מטומאתו של מת או מג ע ומשא בלא
תורה אור אהל או מג ע ואהל בלא משא או משא

מליט שיטיגא • ב נ ב ל ת ה ולא
בקוליח סתומה ־ מהאי קרא נמי
וועיי! ־.ום׳ שם י " יוא[ ממעטינן בפ׳בהמה המקשה)לעיל עז(*:
עצמוה וגידין וקשה דא״כ היכי נ מ ע ט
מיניה קולית סתומה ומיהו כיון דלא
מרבינן שומר אלא בנקובה שיכול ליגע
ממילא כי אמטיטו עצמות אמעיט נמי
קולית סתומה אע״פ דשומרהוי כסתום
ןלעיל י,י! [:כגון חטה בקליפתה* התס מרביק
מקרא דזרע אשר יזרע כדרך שבני
אדם מוציאים לזריעה אבל הכא גלי
קרא דשומרלא הוי אלא כשאפשר ליגע
וכן גכי שרצים מרגינן לקמן מיטמא
דשרצים קולית השרץ נקובה ואע״ג
דמהטמאיס דרשינן לקמן לרבות קולית
השרץ וביצת השרץ עיקר קרא לא אתא
אלא לביצת השרץ אבל קולית נפקא
מיטמא ואע״ג דמהטמאים דרשינן
דרשות טובא אפשר דדרשינן מטמא
טמאים הטמאים או טוכא טמאים
כתיב הח ם ’• י כ ו ל אפילו לא רקמה
ת״ל השרץ • וא״ת ולרקמה למה לי
קרא לענין טומאה הא לעניו אכילה
פשיטא לן בלא קרא בפרק אלו טרפות
)לעיל דף סד (.שאס רקמה ואכלה לוקה
משוס השרץ השורץ על הארץ אצמא
שרץ איקרי ויש לומר דודאי רקמה שרץ
איקרי אבל צג ועכבר לא איקרי וכה״ג
אמרינן בפ׳ בהמה המקשה)לעיל עה•(
גבי חלב דלא איקרי חלכ שור כשב ועז
ע ד שיצא העובר לאויר העולם אי נמי
מקרא דהכא קיס לן כאלו טרפות לענין
אכילה שלוקה :
תלמוד

ואהל בלא מג ע והשלישית אין בה
ואצו הן־הג׳ הפורשות שהמשפט הזה
נוהג בהן  :מלא תרווד רק ב וטצם
כשעורה וגולל ודופק • גולל זה כסוי
העליון דך שטתנין על המת דופק זה
דך הניתן בצדיו ורבינן להו מקראי
ג פ׳ בהמה המקשה)צעיל דף ענ(-והנך
תרי חדא טומאה נינהו ששניהם יוצאים
ממקרא אחד וטומאתן שוה אכל שאר
פורשים מן המת כל ג׳ טומאות המת

במגעובאהל ואינו מטמאבמשא והיכן משאו
ל[ עם אחד מהן  :קולית נבלה וקולית השרץ
^
וכו׳ :ת״ר״בנבלתה ולא בקולית סתומה יכולייזיי׳
א במשא ואהל ־ שהרי נושא את כולו ח[ :
אפילו ניקבה ת״ל הנוגע יטמא את שאפשר
ואינו מטמא במגע• שאין נוג ע ככולן
ליגע טמא ואת שאי אפשר ליגע טהור א״ל
והיינו פליגא דר׳ יוסי ד א מ ר מ ל א
רבי זירא לאביי אלא מעתה בהמה בעורה
תרווד רקב מטמא ב מגע דקרייה לאהל
לא תטמא פוק חזי כמה נקביםיש בה א״ל רב
מג ע  :והיכן מגעו • של מת  :באחת
מהן• בכל אחת מאלו השתים הנותרות:
פפא לרבא אלא מעתה כוליא בחלבה לא
עצם כשעורה •הלמ״ח ד מגע ומשא
תטמא תא חזי כמה חוטין נמשכיןהימנה בעי
אית ליה ולא אהל כדאמרינן בנזיר )דף
רב אושעיא ייחישב עליה לנוקבה ולא ניקבה
 5ג (:עצס כשעורה הלכה  :והיכן
מהו מחוסר נקיבה כמחוסר מעשה דמי או
אהלו ־ של מת  :גולל ודופק • נמי
כמחוסר
לא הדר פשטה ?[מחוסר נקיבה לאו
הלכה גמירי לה בבהמה המקשה)לעיל
המרוקמת
מעשהדמיזמתני׳^^^ביצת השרץ
דף עג•( ולמאן דנפקא ליה ה חס מקרא נתוששתא ס׳מ[
טהורה ניקבה כל שהוא טמא ^עככר שחציו
ל אי ד ענ א מהיכן אימעיט משא :
ש[ יכול אפי׳ נק ב ה •*לא הוי ט מא  :דלא הוי כ5׳ל יש׳ל
בשר וחציו אדמה הנוגע בבשר טמא באדמה
ת״ל הנוגע יטמא• יו״ד יתירא דריש :
טהור רבי יהודה אומר אף הנוגע באדמה
שכנגד הבשר טמא :נ ט׳ ת״ר ״הטמאים ש 6את שאפשר ליגע טמא • שס טומאה

לא ריקמה ת״ל ״השרץ מה שרץ שרקם אף
ביצת השרץ שרקמה יכול אפי׳ לא ניקבו ת״ל
הנוגע יטמא את שאפשר ליגע טמא ואת
שאי אפשר ליגע טהור וכמה נקיכתה כחוט
השערה שאפשר ליגע כחוט השערה  :עככר
שחציו ]וכו׳[  :אמר רבי יהושע בן לוי והוא
שהשריץ על פני כולו איכא ידמתני לה
אסיפא רבי יהודה אומר אף הנוגע באדמה
שכנגד בשר טמא אמר ר׳ יהושע בן לוי והוא
שהשריץעל פני כולו מאן דמתני לה ארישא
כל שכן אסיפא ומאן דמתני לה אסיפא אבל
רישא אע״ג דלא השריץ ת״ר מתוך שנאמר
עכבר שומע אני אפילו עכבר שבים ששמו עכבר ודין הוא טימא
בחולדה וטימא בעכבר מה חולדה מין הגדל על הארץ אף עכבר מין הגרל
על הארץ או כלך לדרך זו טימא בחולדה וטימא בעכבר מה חולדה כל
ששמה חולדה אף עכבר כל ששמו עכבר ו[ אפי׳ עכבר שבים ששמו עכבר
ת״ל״עלהארץ י[איעל הארץ יכול על הארץ יטמא ירד לים לא יטמא
ת״ל

עליו הילכך אע״פ דלא נג ע אלא בעצם
טמא דשומר מכניס ומוציא טומאה
בהמה ג היר עו ר ה• כל זמן שלא
הופשטה כלל  :לא תטמא • דהא אי
אפשר ליגע בכ שר :המה נקבים יש
בה • הפה והחוטם והעיניס  :חלב •
איט ט מ א כדכתיג יעשה לכל מלאכה
ותניא בגמרא דכל שעה בפסחים )דף
» (.מלאכה מה ת״ל לכל מלאכה שיכול
למלאכת הדיוט יהא טהור למלאכת
גבוה יהא טמא ת״ל לכל מלאכה :
כוליא־ המכוסה בחלבה לא תט מא
הואיל ואי אפשר ליגע בה  :נמשכין
הימנה • באמצעיתה י[ והן בשר :
מ ת נ י ׳ ביצת ה שיז ־ יש שרץ שהוא
מטיל ביצים צב והלטאה וחומט :
המרוקמת • שנולד בה אפרוח :
טהורה• לפי שאי אפשר ליגע בה :
ניקבה בל שהוא טמאה •ואע״פ שלא
נג ע אלא יא[ שהשומר מוציא טומאה :

כאשפה
מעצמו נוצר מאדמה יב[
המשרצה תולעים ואם עדיין לא נברא העכבר אלא צדו אחד יג[ הימני או השמאלי הנוגע בבשר טמא באדמר sשכנגדו טהור  :ג מ׳ ה ט מ א י ם •
אלה הטמאים יד[ ה״א יתירא נדרשת לכמה דרשות לאסור צירן ורוטבן)לעיל דף קיב (:ולעורותיהן כבשרן )למיל דף קכב (:ולביצת השרץ  :ח״ל
השרן• הטמאים לכס בכל השרץ  :כ חו ט השערה • שער ראשו וזקנו טו[ אס יכניסו לתוכו הרי נג ע וטמא שהשער המחובר הרי הוא כבשר בין
שער טהור הנוגע בטומאה בין שער ט מא שנגע בו הטהור ט מא דתניא בת״כ הנוגע בבשר הזב ולא בצואה שעליו טז[ ולא בקילקלין הוא עירבוב
ס^א ונאסף גשמיות שער פלוש המתקשה *ונאסך בשערו שעל החזה ושעל השחי פולטרי״ץ בלע״ז ואינם מחוברין לבשר להכי קרי ליה קילקלין מה קילקלין זה מקושר
פיל^ייי׳זנלע״זכו׳ונמחק כנגד החוץ אך הני שערות קשורין ומכוסין ש ס כ ך מצאתי בדברי רב האי יכול שאני מוציא את השעל ואת הצפורן ת״ל ט מא הא למדת
ששער הט מא הרי הוא כבשרו ושער הטהור נמי תניא התם וכל אשר יג ע בו הזב בו ולא בצואה שעליו ולא בקילקלין שעליו יכול שאני
'י'’"’ '
מוציא את השער ואת הצפורן ת״ל יטמא  :והוא שהשרין• חציו על פני יז[ ארכו של שרץ מראשו ועד רגליו כלומר שמצד א׳ הוא נעשה בשר
ולהכי ט מ א אס נג ע בבשר דחשיב שרץ הוא  :מאן דמתני לה • להא דר׳ יהושע ארישא דמיירי בנוגע בבשר ואפ״ה מטהר ליה ריב״ל אם לא
ש י ט ה מ ס ו ב צ ת השריץ על פני כולו  :פ״ש אסיפא • אדר׳ יהודה דמיירי בנוגע באדמה דאשמעינן דלא טימא ר׳ יהודה בעפר אלא א ס כן השריץ על פני
ד הכי .מס ת בר שפיר ״ולקמן תנא כל שיש ביבשה יש ביס חוץ מן החולדה :מכבר שבים • דג הוא דומה לעכבר ועכבר שמו :ודין
ל [.השלישית אץ בהן :כולו
הוא• מדינא נפקא ליה דלא מטמא ולאצריכא ק ר א :מה חולדה מין הגדל טצ הארן • ולא שביס שהרי אין חולדה בי ם :אך ע כ ב ר• אך
’ [יי ק! ף ״י
םר['^י 7ו?!יכן ^ א ו על פי שיש ממינו ביס לא טימא אלא מין הארץ :יח[אי על הארץ יכול על ה א רןי ט מ א• כלומר אומר אט לאאדרשנו לך במדה זו אלא
*
י*
. . . .
. . .
^ ^
ך׳יי לכך בא לומר על הארץ יטמא בין עכבר הים בין עכבר היבשה אס על הארץ נג ע בטהור יטמאנו ואם נפל לים ושס נג ע בטהור לא יטמא :

]דנורזה ולקמן חניז שייר
י

י

נקיבה
פשטה
ח״ל
] ( 6צ׳׳ל דהני מסתני שפיר לקמן גסמון[
טחיסר י"'י ”
”
בטחוסר מעשה דטי
כצ׳ל ונ׳ב שכך נמצא בפסקי הר׳ ישעיה טטראני ובקצת ספרים ישנים לא נמצא הדר פשטה כלל ובך היתה גרסתושל הרטב׳ם ן״ל עי'ן פרק שני טהלכות שאר אבות הטומאות והתוספות נויפי׳ כנרסת הר״י טט-״אני ז״ל
עיין תום' בבא קטא דף כה ע״ב א(  :ו[ כל ששטו עכבר אביא עכבר שבים  :ז[ אי על הארץ נ׳ב נ״א בספר כתב יד ישן או אינו אומר על הארץ אלא על הו:רץ יטמא וכו' וכן כתוב ביש׳י כ׳י  :ח[■ שהרי נושא את כולו
וטאהיל על כולו הס״ד  :ני[ יכול אפי׳ ניקבה לא הוי טטא כצ״ל ונ׳ב נ׳א ברש׳׳י כ׳׳י אהד יכול אפי׳ ניקבה ת׳ל הניגע ה׳א דהנונע דריש ניגע טצי לטירתב וכתב הנונע טשטע כל הניגעין שתמצא .לוטר ואפי' לא
ננע אלא אפשר הוא ש״ט את שאפשר לינע וכו'  :י[ הימנה באמצעיתה מתוך הכוליא והן בשר  :יא[ ואע״פ שלא נגע אלא בקליפתה שהשומי  :יג[ נוצר מארמה ומין ארמה יש המשריץ עכברים כאשפה רטשרצה
תולעים  :יג[ הימני או השמאלי נמהקו שלשת תיבות אלו  :יד[ ה״א יתירא נדרשת נ׳׳ב תוס' ברודות דף ו' ע׳ב  :פו[ שער ראשו ו 1קנו המחובר לו אס יכניסנו לתיכו הרי נגע ונטמא שיסשער המהובר לו הרי ועא כבשר
נ׳ב עיין תוס' ב׳קדף כה ע׳ב  :טז[ ולא בקלקלין שעליו קלקלין ד\א ערביב :
עוד
בם,הור דתניאוכו׳ .
ננע בטומאה בין שיער הטמא שנגע בו הטהוד דתניא בת'כ הנונע וכו׳ כצ״ל ־ ונ״ב נ׳א שננע
•ז( חציו על פני כולו כל אדנו של שרץ ; יח[ או אינו אומר על הא.רץ אלא על הארץ יטמא בלומר אומר אני לא ־ ונ׳ב נ׳א כלומר או אני לא וכו'  :ים[ גולל ודופק מטמא במגע ובאהל ואין מטמא במשא וצ׳ע
כל
טנא לן הא דבשלטא למ׳ד בפ׳ בהמה המקשה דנולל כצ׳ל■י
■ ffוכן משמט עוד להדיא נתוס׳ שנה דף פ׳ד ע׳ג ד ה שטהירי; דנרסי הנא דמיזיסר נקינה כמחוסר מעשס דמי ■ע״ש .

מסורת

הש״ם

העור ו הרו טב

פ ר ק תשיעי
תל מוד

הולין
,

קם

עין ט שפט׳
נר מצות

לומר כשרץ  .וא״ת למה לי קרא דבשרץ רזמילא כיון סו א מיי׳ פ׳י מהל׳ כאד

ת״׳ל השורץ  .הוה ליה למירזר וזה לכם השמא כשרן הארץ וכתיב
כשרץ השורץ טל הארץ אייתר ליה השורץ לדרוש כל מקום שהוא
דאיכא לאקושי לקולא ולחומרא לחומרא מקשינן דהא
יכול לשרוץ לרחוש ולנוע והרי אן! כים הוא שש י[ שמינו טככר לעיל אי לא על הארץ למעושי עכבר שביס הוה אזלינן לחומרא
הארץ הלכך ע״כ על הארץ למין הארץ הוא דאתא ולאו למעושי ירד ואומר רבינו יצחק דאצשריך בשרץ לעכבר שחציו בשר וחציו אדמה
ליס  :או איגו  .אומר השורץ לדרשה תורה אור
משוס דהשורץ משמע שפי כל שהוא
לי הכא ומהלי הכא .
משריץ :
זו אלא למעושי טככר הנוצר מאדמה= י ^יי׳ ת״ ל °השורץ כל מקום ששורק או אינו א[ אלא
שאין פרה ו ר ב ה .כלומר שלא היה
ומ״מ אצשר^ השורץ כל מקוס ששורץ
” השורץ )י כ ל ל
)יבול(( כל המשריק יטמא שאין
מפריה ורכיה של עככר לפי שנוצר
דלא נמע ש מעל הארץ תרוייהו ירד
מאליו הואיל שאינו משריץ שהור דהאי משריץ לא יטמא אוציא עכבר שחציו בשר
ביברי דנרש
לים ועכבר שבים
שורץ לשון פרו וישרצו הוא )שמות א( וחציו אדמה שאין פרה ורבה ודין הוא טימא
אינן מן הישוב .פירש בקונשרס יג[
ולא לשון ריחוש וניענוע ולעולם בחולדה וטימא בעכבר מה חולדה כל ששמה
ביברונ״ש בלע״ז שאין לוקים עליהן
ירד לים לא ישמא דהכי קאמר על חולדה אף עכבר כל ששמו עכבר אביא
משום השרץ השורץ שהן גדלות במים
ור״ת אומר דגרסינן ביברי ונרש
הארץ ה[ ואפילו עככר הים ירד לים עכבר שחציו בשר וחציו אדמה או כלך
ועיירות הן כדמשמע בכיצד מעברין
לא ישמא ואפילו של יכשה והשורץ לדרך זו מה חולדה פרה ורבה אף עכבר פרה
)עירובין דף ט•( הכי מעלות ומורדות
ופרה ורכה ישמא שאינו שורץ לא שם ורבה ת״ל °בשרץ אמר ליה ההוא מדרבנן
״דביברי ונרש אזקינן ובפ״ק דסושה ]ציל דני נירי[
ישמא  :ודין הוא  .דלא נימעשיה
מכלל שומאה ולא נדרוש הכי דהא לרבא אימא בשרץ לאתויי עכבר שחציו
)דף י (.גבי וירד שמשון תמנתה ויעל
שימא כל ששמו עככר וניחא ו[ ליה בשר וחציו אדמה השורץ כל שתא שורץ
יהודה תמנתה אנור רב פפא חדא
הארץ
למדרש השורץ לרכויי ירד לים ולא ואפילו עכבר שבים ואי משום על
תמנת הואי דמהאי גיסא סלקי ומהאי
למעושי האי ולקמיה פריך הא משהר על הארץ יטמא ירד לים לא יטמא אמר ליה
נחתי *כמו נשם[ ורדיניא וביברי ]נסוטה שם איתא מון
ודהטא וני נארי ושו־,א
עככר הים ממיעושא רעל הארץ ומאחר דשויתיה לים מקום טומאה מה לי
]ושוקא[דנרש וקאי הכא אקרא דאייתי דניש[
לעיל האזיט כל יושבי חלד וקאמר דהני
ןנ!יר סד [.ומאי חזית דמיעושא לעככרהים ו ר סי הכא מה לי הכא והאי על הארץ מיבעי
אינן מן הישוב כלומר בכלל יושבי
]!'  iנתד״הו[ לירד לים  :בשרן  .קרא יתירא הוא ליה להוציא םפק טומאה צפה *דא״ר יצחק
חלד כי רשעים הם וכיוצא בזה אמר
דהא כתיב *כתרוייהו אלה השמאים בר אבדימי על הארץ להוציא םפק טומאה
פ״ק דקדושין )דף »  ( :כל שאינו לא
שם צפה תרתי על הארץ כתיבי ג[ ת״ר °הצב
במקרא ולא בכזשנה ולא בדרך
]צ’ ל ובן הנפיל-ן כ״א
למינדו ל ה ב י א ״ הערוד  p fהנפילים
הסש ילוטש
ארץ אינו מן הישוב והיינו דאמר נערוך ערך גן כנפל ועיש
וסלטנדרא ונ שהיה ד ע מגיע לפסוק זה
עיי.ן מהר־מ אצא »  w ,״ השיקיינל
רב פפא בסמוך בשמתא נרש כו׳  :גרסח זו יהיישנ תמיסש
המהרש׳א נח׳א ע׳ ש[
דרחמנא
מעשיך ה׳ יש ,
, ,
לך בריות
]צ^היח«וטי 1פרה ורבה ל רט ת עכ בר הים ומיעוע״^״^אומר °מהרבו
’
י
דעל הארץ דמשמע על הארץ ישמא י
גדלות ביבשה שבים אילמלי עולות ביבשה
גדלות בים ויש ’לך בריות
ולאו שרץ הים אתא לאורויי דאחד זה מיד מתות שביבשה אילמלי יורדות לים מיד מתות יש לך בריות
ואחד זה על הארץ ישמאו ירדו לים גדלות באור ויש לך בריות גדלות באויר שבאור אילמלי עולות לאויר
נצ׳ל ר^י טת רבופעשיו אין משמאין :
«ו א׳׳ל ו מא חר ד שדתיה מיד מתות שבאויר* ‘ י
אילמלי יורדות ילאור מיד מתות *מה רבו מעשיך
ליס
י׳׳ נ׳א
לים מקום טומאה  .דמרביח ז[ מין
ה׳ תנו רבנן *כל שיש ביבשה יש בים ת ץ  pה תלרה אמר ר׳ זירא מאי ] תוספת א כלאיס פי ה[
אנות העזמאות הצ׳ה:

מה

:הני

]נ״יי״ ״• t
י‘’ ״^
׳'־

מה 'tיצ  tלחוז'?^ טח^דחש שם קראה ״האזינו כל יושבי חלד א^• רב הונא בריה דרב יהושע ביברי
המקראוח במדה זו א ל א לו מ ר ד ב ל ״״דנרש אינן מן הישוב אגד רב פפא בשמתא נרש תרביה משביה
המקובל  :ופרכינן האי על האר; יר״יהואליתיה °ארץ ארץ ארץ שמעי דבר ה׳ אמר רב פפא לא אבה נרש שמוע דבר
מיבטיליה להוציא ס פק טומאה ה׳ אמר רב גידל אמר רב נרשאה נשקיך מני בכיך נהר פקודאה לוייך
צפה  .שרץ מת צך על המיס ספק מגלימא שפירא דחזי עלך פומבדיתאה לוייך אשגי אושפיזך אמר רב הונא בר
נג ע ספ ק לא נג ע אך ברשות היחיד תורתא פעם אחת הלכתי לוועד וראיתי נחש שהוא כרוך על הצב לימים יצא
ספקו שהור ומהאי קרא נפקא לן
כתיב ערוד מביניהם וכשבאתי לפני ר שמעון החסיד אמר לי אמר הקב״ה הם שיטר ,מקובצת
בפרק בתרא דנזיר )דף סד(.
י>[ כל מקים ששורץ «י\
ח[ השרץ כל מקוס ששורץ ואפילו על הביאו בדיה שלא בראתי בעולמי אף אני אביא עליהם בריר• שלא
אינו אומר השורץ אלא
בראתי בעולמי והאמר מד *כל שתשמישן ועיבודן שוה יולדין ומגדלין זה מזה חשיורץ כל הטשריץ :
המיס וכתיב על הארץ הא כיצד כאן
ב[ת'ר הצב לםינד\.נ'ב
וכל שאין תשמישן ועיבודן שוד ,אין יולרין ומגדלין זה מזה אמר רב *נס עייןר׳ש ריש טש׳כלים:
בשומאת ודאי כאן בשומאת ס פ ק :
ג [להביא יי׳יי-י ובו׳ יצא
ערוד  .חן הצב ומן הנחש הוא בא בתוך נם האי פורענותא הוא מאי נם בתוך נם לפורענות :מתני׳ "ר,אבר
ייני כך צריך לר.יות
כדלקמן  :ופן הנפילים  .שרץ מין
והבשר המדולרלין בבהמה מטמאין טומאת אוכלין במקומן וצריכין הכשר סנוקר  :ד[ אף בים הוא

עכבר הארץ •
שט
צב:וסלמנדר י ■6שרץ הנוצר מן האור
י
ה[ דר,׳ק על הארץ יטמא
מעצי הדס על ידי כשפים והסך מדמו אין האור שולש בו וקיס ליה ל ר״עד מינא דצב הוא  :לפסוק ז ה .ס[ משום רמייריבסלמנדרא  :י ש ואפילו עכבר הים :
לך בריוח גדלוה באור .סל מנד ר א :יושבי חלד .יושבי הארץ שהוא מקום מיושב לתולדות  :ביברי דנרש .י[ חיות המצויות באותו מקום ו[ עכבר וניחא לן
למדרש  [ 1 :דטרבית מן
ביברונ״ש בלע״ז  :א י נ ן מן הישוב  .אינן גדלות אלא במים :בשמתא גרש  .כלומר כל יושביה רשעים כולם יהיו בשחתא  :הר בי ה מ ש כי ם הים לטומאה  :ס[ כתיב
ואליחיה .החלב והעור ע ס הבשר והאליה כלומר סלן כקשן כגדול  :ל א אבה נרש בו׳• לפי שכולן היו רשעים :גרשאהנשקיר מני כ פיו  .השורץ דמשמע כל מקיש
ששורץ  :ט[ לפשוק זה
אם נשקך אחד מיושבי נ ר ש מנ ה שניך אס תמצאם כולם כי מוחזק גנ ב הוא ;נ ה ר פקודאם .אם מיושבי נהר פ קו ד :לוייך .נ ת לו ה ע מ ך
דצב למינהו משום
בסלטנדרא :
בדרך  :מגלימא שפירא דחזי עלך  .מחמת שראה לך שלית נאה ורעתו לגונבו נתחבר ע מ ך  :אשני אושפיזך • שלא ידע היכן תשכב שגנבים דטיירי
י[ חיות המצויות באותו
מומחין ה ס  :לוועד  .מקום רשעים ומרביעי כלאים  :פרוך על הצב  .כל שעה היה מצוי אצלו והיה נזקק עמו כדאמרינן בקדושין)דף עט(:
מקום .נ'ב בקצה פירושי
בכרוכין אחריה ובבכורות )דף כד (.חזיר שכרוך אחר רחל כלומר נמשך ושוק אצלו תמיד :יצא ערוד מביניהם .והיה טשך בני אדם וממית רש׳׳יז׳׳ל כ׳י כתוב ביברי
כדאמרינן בברכות )דףלג (.גבי ערוד דרבי חנינא ק ד ו ס א  :אנשי וועד הן הביאו פו׳ ’ .א[מזווגי כלאים היו :אך אני אביא עליםם בריה דנרש חיות המצויות
בנרש ע׳ב  :יא[ אנשי
פו׳  .והיינו ערוד  :השמישן שוה  .שמשכזשין שניהם פנים כנגד פנים כגון אדם או פנים כנגד עורך כגון בהמה  :ועיבורן  .ימי עיבור  :וועד הן הב־או ובו׳
יולדים זה מזה .מפעב ריס זה מזה  :ומגדלין  .מניקיס זה בנו של זה וימי עיבורו של נחש אינו שוה לא לשרץ ובהמה וחיר sכראנזרינן בפ״ק ראותן שיל וועד טזווגי
כלאים ה־ולישנא אחרינ'
דבכורות )דף ח (.שועל וכל מיני שרצים לששה חדשים ונחש לשבע שנים ואמרינן החם ולאותו רשע נחש לא מצינו חבר יכ[ והיאך יצא אותו ע רוד וועד אינו מקום רשעים
מצב ומנח ש :נ ס בתוך נ ם לפורענוה  .כדי ליפרע מן הרשעים = מ ת נ י ׳ המדולדלין בבהמה  .נחלש ממנה אבר בשר גידים ועצמות או אלא רב רצנא היה מתמה
שראה ייני יוצא מנהש
נתלש ממנה בשר לבדו ועדיין הן מעורים בה במקצת ויש הפרש בין אבר מן החי לבשר מן החי שהאבר מט מ א אדם■ וכלים כנבלה א׳ל ר״ש החשיד אין
לתמוה כדבר שכך אמר
עיי! תיי׳כווהבשר שאינו אבר טהור מכלום כדילפינן לקמן בפירקין )דף קכס : (:במקומן  .אע״פ שהן מחוברין אם חישב עליהן להאכילן *לעובד כוכבים הוי
הקנ׳ה הם הב־או וכן'
אוכל לקבל טומאה ולטמא אחרים דטומאת עצמן אין בהן עד שיתלשו כולן כרילפינן בגמרא אבל מקבלים טומאת מן השרץ ומטמאין בת את
אבריות קאי אני לא
כלאים ור.ם
אחרים  :וצריפין הפשר  .לבא במים פ ע ם אחת לאחר שנדלדלו ושוב מקבלים טומאה עולמית וליכא למימר בהאי אבר שסופו לטמא בראתי
בימי ענה
הבריות
טומאה חמורה דאינו מטמא טומאת אבר מן החי ע ד שיחות ושמא לא יבא לידי טומאה חמורה דשמא ישחטנה ואין שחיטת עושה ניפול :
הרביעו כלאים ויצא מרזש
נשחטה
פרד ובאותו .יום נזרתי,
עליהם גזרה זו להרבות להם מזימים והכי דריש ליה בבראשית רבה ]ניפה ס״ב[ מה עשה הקב׳ה בימי עינה ר,ב א הכינא נהש הווגו לחרדון צב ויצא םר.ן ׳ייני  :לא היה ארם שהכהו פרדה לבגר -וח'ה לא היה אדם שנשכו יי-יי'
חיה :יג[והא־ך יצא אותו ערוד מצב ומנחש נש בתוך נש חרא דאי נמי תשמישן שוד ,נ:ז הוא שמניח את מינו וכרוך על שאינו מינו ועוד שאין יולרי׳ זה מזה ר.ם׳ד  :יג[ פי׳ בקונפרס מין היות שכךרין בינרינאש '

עי) משפט
נר מצוד.
סח

א ב ג ד מיי׳ פ׳׳ר

מהל׳ שאר אכות
הסומאות הל׳׳ה :
ס ט ה מ״׳ פיכ מהל׳
מומאת אוכלין הל״ה :
ע ו מ״׳ פ׳ח מהל׳
שבתהל׳ד :
ע א ז ח מיי׳ פ׳׳ג מהל׳
טומאת אוכלץהל״ג:
ע ב ט מיי׳ שם הל׳ד :
עג י מיי׳ שם הל׳ו ;

שיטה מקובצת
א[ו ביי פול םנ  3אתםא עו
קרוי  :נ[ ובתרי קראי
כתיב גבי שרצים כי יפול
חד וכל אשר יפול
מנבלתם עליו יטמא
וכתיב וכי יפול וכו׳
וממלת ובתרי עד סוף
אותו דבור נרשם עליו
ונ׳ ב שלא נמצא בפי׳
כ׳י ואולי הוא הגהה
של אחד ט] האחרונים :
ג[ ליטא מסייע ליה
לשמואל מלות אלו נמחקו
וכצ׳ל מטמאים טומאת
וא-ן
אוכלים הואיל
טחובריןכלצרכןוהסו'ד:
כגון הכרוב וכו׳ כך
נמצא בפירושי רש׳י ז׳ל
כ׳׳י הישנים; ד[ הנאכלין
בצטוקן וצמקו באיביהן
מקבלים טומאה :ה[ אביי
אי טעמייהו :
אמר
ו[ דכול ה ח רא חשיב ליה
ואע׳ג דכי אוחז בקטן
דהיינו באבר ובשר
המדולדל אין גדול עולה
עמו אלא הבהמה נתלש
מיד דצאיל ! ז[ לשון
פרוסה שנשבר  :ת[ ואם
נגע טבול יום באחד
מהם פסל את חברו :
 [ pדקודם מיתה אינה
ניפול ואבהטה דרשי כו׳:
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מסורת הש״ם

ד ר ד 1מ נ א א מ ר כי יפויל ע ד שיפול .תימה מאי מ שמע כי יפול נשחעה ה ב ה מ ה .נע ה רו מלממא עוד משום נבילה ו א ע״פ שאסורין
לענין זה דאבר המדולדל ועוד דהאי קרא כשרצים באכילה כדאמרינן בבהמה המקשה )לעיל דף מג (:מובשר בשדה
ע ר פ ה )א( ומידי נבלה מהרו דאין שחיעה עושה ניפול והוכשרו
כתיב ונראה דהכי דריש כי יפול מ ה ם במותם ואמר בפרק ב המ ה
בדמיה לקבל עו מ א ה בלא הכשר אחר  :מתה הבהמ ה הבשל  .שנדלדל
המקשה)לעיצ דף עד (.מיתה עושה ניפול וא״כ ממילא שמעינן דקודם
תו ר ה או ר צריך הכשר לקבל עו מא ה מן השרץ
מיתה אינה  [pעושה ניפול ואבהמה
ת
א
מ
דעו
משנדלדל
הוכשר
לא
ם
א
לעיל עג! עז:
דרשי ליה ד א מ ר ה ת ם מיתה עושה *יינשחטה הבהמה הוכשרו בדמיה דברי רבי
נבלה אין בו כדאמר בב המה המקשה
ניפול ואין שחיעה עושה ניפול ופירש
הוכשרו'*^מתה
ואם מאיר רבי שמעון אומר לא
לעיל עג:
)שם דף עג (:דמיתה עושה ניפול
בקונע רס דמק רא יתירא דרשינן
אינו ענין לשרצים תנהו ענין לבהמה הבהמה הבשר צריך הכ שר'האבר מטמא
ואינו כמתנבל ע מ ה במיתתה אלא
דבת שחיעה ה י א ־ ט ו ס א ת נ ב ל ה  .משום אבר מן החי ואינו מטמא משום אבר
כפרוש מחיים ובשר הפורש מן החי
שמזכיר כאן הש״ס לאו דוקא אלא נבלה דברי ר׳ מאיר ור׳ שמעון מטהר J
מהור  :האבר מטמא משום אבר מן
טומאת אוכלין אין טומאת נבלה לא היכי
החי פו׳ .כדפרישית ע ע מ א דמיתה
הייט עו מ א ת א ב ר מן ה חי:
עושה ניפול כמו שנופל סמוך למיתה ------------ --
מ ס י י ן ז ליה ל ר ב חיי א כו׳  .וא״ת דמי אי דמעלין ארוכה אפילו טומאת אוכלין
ואינו נבלה הלכך אינו מ ט מ א משום
^ למאי מייתי ליה סייע ת א נמי לא ליטמו ואי דאין מעלין ארוכה טומאת
הג הות ה ב ״ ח
נבלה ובגמרא מפרש מ אי אי כ א בין
ארוכה
אי להא דאמר תאנים שצמקו באיביהן נבלה נמי ליטמו ילעולם דאין מעלין
)א( רש״י ד״ה נשוו0
ור״ש
:
הנבלה
מן
לאבר
החי
מן
אבר
,'{....,יקרא
מטייאיז טו מא ת אוכלין טפי הוה
וכו׳ מוכשר גשדה טינ
׳
ליה ושאני טומאת נבלה דרחמנא אמר■
^
למסייעיה ממרמיתין ונראה דמייתי
י^ מ מ ה ר  .בגמ רא מפרש ט ע מי ה ; מידי נכלה ואות ו׳ גמח׳
סייעתא אמאי דקאמר התולש מהן עד שיפול תניא נמי הכי האבר והבשר
ן^^ן׳ טומאת נבלות לא  .דלא הוי
השערה
כשבת חייב ח ט א ת דמ שמע נמי המדולדלין בבהמה ומעורין בחוט
כתלושין לגמרי דליטמא האבר כשאר
מברייתא דלאו לכל מילי הוה כתלוש יכול יטמאו טומאת נבלה תלמוד לומר יפול
אבר מן החי דאמר לקמן שהוא
מ ט מ א אד ם וכלים  :א[ כי יפול
מדקא מ מ ע ט טו מא ת נבלה כלומר עד שיפול ואפילו הכי טומאת אוכלין מיטמו
מנבלתם  .א י נ ו קרוי נבלה ע ד שיפול
טו מא ת אבר מן החי ומקרא מ מ ע ט מסייע ליה לרב חייא בר אשי דאמר רב חייא
לגמרי וגבי שרצים כתיב דאבר מן
ליה ובמתניתין ליתיה בפירוש אלא בר אשי אמר שמואל לתאנים שצמקובאיביהן
החי דידהו נמי מ ט מ א כדלקמן ובתרי
מדיוקא שמעינן ליה טו מ א ת אוכלין מטמאות טומאת אוכלין ®יוהתולש מהן
קראי כתיב גבי שרצים כי יפול חד
אין טו מ א ת נבלות לא :
,
תוספתא פ׳נ דעוק5ין
ל י מ א מ סייע ליה ירקות שצמקו  .בשבת חייב חטאת לימא מסייע ליה *’ירקות
 [3כי יפול מנבלתם עליו י ט מ א
הא מייתי שפיר אפילו שצמקו באיביהן כגון הכרוב והדלעת אין
)ויקרא יא( וכתיב )שם( וכי יפול
אטומאת אוכלין ומייתי סייעתא אהא מטמאין טומאת אוכלין קצצן דבשן מטמאין
מנבלתם על כל זרע וגו׳ ח ד לאבר
מן הבהמ ה דמיתה עושה ניפול
דצמקו הוי כמדולדלים :
טומאת אוכלין קצצן ויבשן ס״ד עץ בעלמא
אשא  :ואפ״ה טומאת אוכלין מטמו .
ו ס צ צ ן על מנ ת ליבשן איצטריכא הוא וא״ר יצחק ״בעל מנת ליבשן טעמא
בניחותא כלומר ואע״ג דמחוברין
י ’ לי ה.ו א ״ ת ליתני הכי כרוב דכרוב ודלעת הוא כיון דיבשן לאו בני אכילה
חשיבי לענין טו מא ת נבלות קשני
ודלעת שקצצן על מנ ת ליכשן מ ט מ א נינהו הא שאר פיחת מטמאי היכי דמי אי
מתניתין דלענין טו מ א ת אוכלין תלושין
טו מ א ת אוכלין למה ליה למתני רישא
שצמקו באיביהן וי״ל דהכי מתני ליה דיבשן הן ועוקציהן פשיטא אלא לאו בלא
נינהו ומקבלין טו מאה כשאר אוכלין :
גליון הש״ם
טפי שפיר הכרוב והדלעש שצמקו כו׳ עוקציהן לעולם הן ועוקציהן וקצצן על מנת
מסייע ליה פו׳ שצמקו באיביהן .
גט׳ והתולש מהן  .ם
ובו
ואם לא צמקו אלא קצצן ע״ מ ליבש ליבשן איצטריכא ליה ת״ש’'אילן שנפשח
שיבשו באילן  :ח י י ב חטאת  .א ם לא שכת דף קג ע״כ תו
ס בר אין בהמה נעשית פירות הרי הן כתלושין יבשו הרי הן כמחוברין
ד ה כמחוכר :
יבשו עוקציהן אלמא א ע״ג דלענין
כי׳:
שבת מחוברין נינהו מטמאין טו מא ת
יד לאבר  .נ ר א ה דרבה מצי ס בר מאי לאו מה תלושין לכל דבריהן אף מחוברין
אוכלין  :ג[ לימא מסייע ליה .
דלר״ש שחיטה מפשרת ולא ד ם וה״ק לכל דבריהן מידי איריא הא כדאיתא והא
לשמואל  :פגו! הפרוב והדלעת .
אין ב המ ה נעשית יד לאבר הא אם בדאיתא  :נשחטה הבהמה ]וכי[  :במאי קא
שלאחר שהן יבשים הרי הן כעץ ואינן
נעשית יד לאבר היה מוכשר משחיטת מיפלני אמר רבה בבהמה נעשית יד לאבר
בהמה אע״פ שהוא אסור באכילה
ראויין לאכילה  :אין מטמאי! טומאת
מדרבנן וכן סברי כולהו אמוראי קמיפלגי מר סבר אין בהמה נעשית יד לאבר
אופלין .דהא לאו אוכל נינהו וקא ס״ד
דמפרשי מתניתין לבר מר׳ אחא ומר סבר בה מה'נע שי ת יד לאבראביי אמר
דהיא גופה לא איצטריך דעץ לא יט מ א
דאמר בנ ת קנ ח ה ד ם בין סימן לסימן באוחז בקטן ואין גדול עולה עמו קמיפלגי מר
אלא למיננרא ד ה ט הוא דכי צמקו
באיביהן טהורין אבל שאר פירוש
קמיפלגי דלדידיה ד ם מכשיר לר״ש סבר אוחז בקטן ואין גדול עולה עמו הרי הוא
הנאכלין בצימוקן ד[ מקבלין טו מ א ה
וצ״ל דלרב אחא לא שמיע ליה ברייתא כמוהו ומר סבר אינו כמוהו ואף ר׳ יוחנן סבר
ואשמעינן דכתלושין דמו  :קצצן  .לחין
דהשוחט)לעיל דף לו (.דשמעינן מיניה באוחז בקטן ואין גדול עולה עמו קא מיפלגי
על מנש ליבשן אע״פ שאין עומדין
דלר' שמעון שחיטה מכשיר ולא ד ם דרבי יוחנן רמי דר״מ אדר״מ מי אמר ר׳ מאיר
למאכל אלא לעץ כגון דלעת לעשות
אבל שאר אמוראי
דהכא פ פהווא אוחז בקטן ואין גדול עולה עמו הרי הוא
הימנה כלי וכרוב להסקה אפ״ה כל
ידעי לה שפיר דהא רב
טכול יום ס״ג משנה א
נמי מפרש לה לפלוגתייהו בסמוך כמוהו ורמינהו *אוכל שנפרם ומעורה במקצת
זמן שהן לחין מטמאין  :ק ת נ י רישא
רבי
מיהת ירקות שצמקו באיביהן כגון
ובפרק השוחט )גז״ש( אמר רב פ פ א
עלה דברייתא הכל מודים היכא דאיתיה לדם כו׳ אלמא ידע לה
הכרוב והדלעת מ ע מ א דהני כי יבשו לאו אוכלין נינהו הא שאר
פירות מטמאין באיביהן  :והיפי דמי  .הך מ תני תא דקתני דכרוב
רבי
ודלעת הו א ד ל א מט מו ה א א ח ריני מ ט מו :אי דיבשו הן ועוקציהן .דאך לענין שבת תלושין הן^^ פ שיטא .דמטמו למה ליה למתנייה לא
איהי גופ ה איצטריך לאשמועינן דעץ לא יטמא ולאו דיוקא דידיה איצטריך לאשמועינן דאחריני מטמו דהא תלושין גמורין הן  :אלא לאו בלא
עוקציהן .ומשוס דוקיא דיריה אצטריך למתנייה ד אע״פ דלענין שבת מחוברין הן לענין טו מאה סלושין הן כדשמואל והיינו מ סייע ליה  :לעולם
הן ועוקציהן ,ודקא קשיא לן מאי קמ״ל משוס סיפא חנייה דאשמועינן קצצן לחין ע״ מ ליבשן מטמאין טו מא ת אוכלים  :שנפשח  .נתלש ממנו
ענ ך ובאותו ענ ך יש פירות  :הרי הן פתלושין  .ואפילו הן לחין  :יבשו  .פירות האילן שלא נפשח הרי הן כמחוברין  :מאי לאו אן*
מחוברי!  .דקאמר לכל דבריהם קא מר ואפילו לענין טו מאה וקשיא לשמואל  :הא פדאיתא והא פדאיתא .תלושין שנפשח לכל דבריהם הוו
תלושיןבין לענין חיוב טומאה בין לענין שבת ו מ חו ב דן דקתני גבי יבשו לשבת ק א מ רו ל א לטומאה והיינו כשמואל  :ב מ א י קא מיפלגי .ר׳
מאיר ור' שמעון לגבי הכשר  :אמר ר ב ה בב ה מ ה נעשית יד לאבר קמיפלגי  .ותרוייהו אית להו יש יד להכשר ומיהו רבי שמעון ס ב ר אין ב ה מ ה
כולה נעשית יד לאבר אחד הלכך לא הביאה לו הכשר ורבי מאיר סבר ב המ ה נעשית יד ל אב ר :אביי א מ ר .ה[ אין טעמייהו משום יד
ד כ״ ע אין ב המ ה נעשית יד לאבר אחד אלא ט ע מ א דרבי מאיר משום דכולה חדא חשיב ליה ואע״ג דכי אוחז ו[ את הקטן בא בר
ובשר המדולדל אין גדול עולה ע מו אלא נתלש מיד הואיל וכשאוחז בגדול עולה קטן ע מו חד הוא ור׳ שמעון ס י ר אינו כמוהו :
אופל  .תרומה  :שנפרס  .לשון פרוסה ז[ נשבר  :הרי הוא פמוהו  .ואס נ ג ע טבול יום באחד ח[ מן השברים פסל את חבירו :
יאס

גט׳

ומר
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ל ב י מאיר אומר אס אוחז בקמן וגדול עולה ע מו • ה״ג ב ספרים ע ד א עיי׳ ס׳ו מהלכות
ו א ס לאו• חבירו עהור ואע״ש שנוגעין זה בזה אין שלישי עושה
עומאתאוכלין הלכה
רביעי בתרומה וגבי מבול יום פניגא ל ה)א( ג[ ב מ סכ ת יו מ א)ד ף ימי(:
ובפי׳ ר״ת ובמסכת מבול יו ם)פ״ג מ״א( אינו כן דגרסינן ר״מ
ע ופסק כתכמים :
מוחלפת ה שימה • כאן החלין! ר״מ שימתו אבל בעלמא ס״ל אוחז אומר אם אוחז בגדול וקמןעול ה ע מו הרי הוא כמוהו רבי יהודה אומר
בקמן ואין גדול עולה ע מו הרי הוא כמוהו ומדקאמר רבי יוחנן
אם אוחז בקען וגדול עולה ע מו הרי הוא למוהו ולהך גירסא תימה
מאי פריך הכא דר״מ אדר״מ ״ולא ]עיין חוי״ע עכול יום
הכי ש״מ דס״ל דבאוחז בקען ואין
מ׳ש שם[
ר
גדול עולה ע מו קא מיפלגי  :ו מ ה ד
מסתבר לפרש דר׳ יוחנן דאמר באוחז
רבי מאיר אומר י׳אם אוחז בקטן וגדול עולה
בקעןואיןגדול עולה ע מו אליבא דר״מ ע ה ב מיי׳ פ׳ג שם
הש״ס ומאי קשיא• ליה לרבי יוחנן
עמו הרי הוא כמוהו ואם לאו אינו כמוהו
הלכה ג :
דלמא אע״ג דמיקל ר״מ במבול יוס
לאו דוקא אלא ג ס הקען אין עולה
®שהוא עו מאה דרבנן מחמיר הוא ואמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה ומאי
עו ג מיי׳ פ׳כ שם
ע ם הגדול דלא מ שמע הכי :
הלכה : P
ב מו מ א ה ח מו ר ה :הני א רבי או מר • קושיא דילמא שני ליה לר״מ בין טבול יום
בחייה מהו שתעשה יד
תירוצא הוא כלומר הא תני רבי דלא לשאר טומאות תניא רבי אומר אחד טבול יום
לאבר• תימה מאי מבעי א
שני ליה  :א חד מבול יום ואחד שאר ואחד שאר טומאות ורילמא לרבי לא שני
ליה אי משוס דב המ ה בחייה לאו ב ת
קבולי עו מא ה היא כל ידות שבעולם
מומאוח-אין חילוק בנגיע ת ם דהקרויה ליה ולד מאיר שני ליה אמר ר׳ יאשיה הכי
נמי לא מקבלי עו מאה אלא שמכניסות
בשאר מומאות עי ע ה הוי במבול יום אמר ד יוחנן לדברי רבי מוחלפת השיטה
ומוציאות עו מא ה וי״ל דלא דמי לשאר
נמי נגי ע ה  :לדברי רבי דלא שני ליה • רבא אמר ביש יד לטומאה ואין יד להכשר
ידות דמאי דלא מקבלי עו מ א ה מ שו ס
החצין! ר״מ שימתו ד[ ד הא כל היכא קמיפלני מר םבר יש יד לטומאה ואין יד
דהויח נגי ע ה במבול יום הויא נגי ע ה
שאינן אוכל אבל בעלי חיים כי נמי
כשאר מומאות והא שמעינן לר״מ להכשר ומר םבר יש יד לטומאה ולהכשר
הוי אוכל כגון בן פ קו ע ה איכא למ״ד
דמתניתין דאע״ג דאין גדול עולה עמו א[ רב פפא אמר כהכשר קודם מחשבה
פרק בהמה המקשה)לעיל דף עה•( דלא
מקבל עו מא ה  :ה י ש ו ת שנעעה ]תוספתא דעוקלין פ־ג[
חבור הו א :ר ב א א מ ר ביש יד להכשר• קמיפלניב[ *דתנן *אמר ר יהודה כך היה רבי
כי היכי דילפינן יד למומאה בריש עקיבא שונד! חלב שחוטה בכפרים צריך
בעציץ והגדילה יויצאה חוץ לעציץ
עהורה-ואע״ג יג[ דאמר בפרק המביא
פרקין )דף קיח•( קמיפלגי ודכ״ע מחשבה ואין צריך הכשר שכבר הוכשר
ג ע )גיסין מ • ע״ש( אילן בארץ ונופו
בהמה נעשית יד לאב ר:בהכ שר קוד ם בשחי־טה אמרתי לפניו למדתנו רבינו
מח שבה קמיפלגי-ודכ״ע יש יד למומאה *עולשין שלקטן והדיחן לבהמה ונמלך נוע ה בחוצה לארץ בתר עיקרו אזלינן שיטה מקובצת
א[ רנ פ פ א א ם ר בהכשר־
התם מרובה יניקתו במקום העיקר
ולהכשר אלא ששחמה קודם שחישב
נ״ב עי'תום'בכורות דף י
הכשר עליהן לאדם ®צריכות הכשר שני וחזר רבי
להאכילו לעובד כוכבים דקדם
אבל עיקרו בעציץ אין יניקת השרשיס ע״א ד״ה נבלת בהטה :
למחשבה ר״ש ס בר כיון דבשעת עקיבא להיות שונה "כרבי יהודה מר סבר
נ [ דתניא אטד רבי
מרובה ואין הנופות יונקות מן העציץ :
יהודה  :ג[ תנינא לח
הכשר אכתי לאו בר קבולי מומא ה לה כמעיקרא ומר םבר לה כחזרה רב אחא
א ל א ה מ מא בעומאתו והעהור בטם׳ טבול יום הס׳׳ד :
בעהרתו • ואע״ג דבעציץ נקוב ד[ החליף ר״ם שיטתו
הוא דסתמיה לאו לאכילה קאי שא^ בריה דרב איקא אמר בנתקנח הדם בין
דאטר כל היכא דהויא :
לבן נח אסור הוא הכשר נמי לא םימן לםימן קמיפלגי מר םבר *ישנה
שלקטן לבהטה
אמרינן בהמצניע )שבת צה (:דלרבי ה[
שמעון הוי כמחובר לענין הכשר והוכשרו ואח״כ וכו׳ •
מ ק ב ל :חלב • אין דרכו לאוכלו לשחיטה מתחלה ועד םוף והאי דם שחיטה
נ׳ ב נ׳ א בפירושי כ״י
זרעים ומסתמא הוא הדין לענין שלקטן לטאכל בהטה
בכפרים מפני שהעם מועש ויש להם הוא ומר םבר אינה לשחיטה אלא לםוף
מקבל
מומאה הת ם ע״י הנקב הוי כמחובר והוכשרו אין
בשר הרבה לצורך סיפוקן אבל והאי דם מכה הוא רב אשי אמר בשחיטה
עולשין
טוטאה !
בכרכים ה ע ם מרובה ואין להם בשר
אבל הכא ע׳׳י מ ה שיוצא לחוץ לא שלקטן והדיחן למאכל
לכל הצורך אוכלין אותו ע״י הדחק מבשרת ולא דם קמיפלניבעי רבה בהמה
כהטה נרסי׳ רחצן בטיס
יהא מ ה שבפנים כמחובר :
ועשה בהן הדחת מן
א״נ משוס הכי אין דרכן לאוכלו בחייה מהו שתעשה יד לאבר תיקו אמר
ה ר י אמרו המשתחוה לחצי דלעת
עם
הנתלש
העפר
בעציץ
בכפרים משוס ד ע ניי ס ה ס א ב ל בני אביי הרי אמרו *"קישות שנטעה
מהו
זירא
רבי
בעי
אסרה
העשבים כדי שיהו יפים
להאכילן לבהמתו ואח׳ב
ר״ש
אמר
כרכים שהם עשירים אוכלין אותו  :והגדילה ויצאת חוץ לעציץ טהורה
שתעשה יד לחברתה • לפי׳ שני
נמלך עליהם וכו׳ • בן
שבקונערס דמ בעי א ליה אי הויא חציה כתוב בפירושים ישנים
הוכשר ב שחימה• ואע״ג דקדם הכשר וכי מה טיבה לטהר אלא הטמא בטומאתו
שלא השתחוה לה יד להוציא עו מא ה ונראה דהיינו טהדורא
למחשבה  :עולשים • ע שב שקורין וטהור בטהרתו בעי אביי מהו שתעשה יד
קטא  :ו[ ר״ט ם'ל
או לא כלום נעשה יד אוכל ל או ^ אחר כדטעיקרא בי היבי וכו׳.
קרשפיל״א:ה[שלקמן לבהמה• והוכשרו לחברתה תיקו אמר רבי ירמיה הרי אמרו
או לא תימה דבכולה שמעתין מוכח ונ״ב בפירוש ישנים
ואח״כ נמלך עליהם לאדם
צריכיןו[ המשתחוה לחצי דלעת אסרה בעי ד ירמיה
כ׳י כתוב וריש סבר
הכשר שני מפני שקדם הכשר למחשבה
דאוכל נע שה יד לאוכל לקמן כוליא לה כחזרה דקתני מאכל
מת
בחלבה נע שה החלב יד בחסה אינוטקבלטוטאח
של נבלה
ור״מ סבר לה כי היכי דא״ר ע ק י ^
ואותו הכשר אינו טועיל
לאבר
יד
נעשית
אם
בבהמה
אלא
פליגי
לא
נמי
מעיקרא מאכל בהמה אינו מקבל מומאה  :בנ ת קנ ח ה ד ם כו׳ • לכוליא ולעיל
עד שיוכשר פעם אחרת
משוס שהבהמה דבר גדול ואינה ראויה להיות יד אבל א ס היו שוי ן הס׳ד  :ז[ אינו מכשיר
ודכ״ע אין יד להכשר אבל יש יד למומאה ופלוגתייהו בשניתז הד ס
דדם חללים  :ח[ דכ׳ ע
הבהמה והאבר הויא יד לכ״ע ועוד אמאי נ ק ע דלעת ליבעי בשתי
חללים
על האבר וקינחו בין סימן לסימן  :ד ם מ כ ה• אינו מכשיר  [tדם
אין יד להכשר איג יש
קרוי משקה ולא דם מכ ה :ר ב אשי אמר• דכ״ע ח[ אית יד להכשר והאי
חתיכות בשר המדובקין בעור ונע מא ה אחת מהן בשרץ ואין לומר יזי להכשר האי אבר
נמי דבדצעת מחוברת איירי והחצי ע מ א מידי דהוה אאשרה וקא לית ליה יד דאין בהמה
א ב ר אי ת לי ה יד דבהמה נעשית יד לאבר א״נ ס״ל או חזב ק מן ואין
נעשת  [P :ואין נדול
גדול עולה ע מו מ[ הרי הוא כמוהו *וכשניתז ה ד ס על האבר ולא נתקנח
מבעיא ליה אי הוי יד אידך להוציא עו מאה כיון שהוא מחובר עולה עמו אינו כמוהו
כדמבעיא ליה בקישות שנכיעה בעציץ דאכתי אמאי נ ק ע דלעת לימא וכשניתז ד ם :י[ מהו
קא מיפלגי ר״מ ס בר דם מכשיר והרי הוכשר ור״ש לעעמי ה דאמר
שתעשה לה יד להכניס!
בפרק שני )צעיצ לו•( שחימה מכשרת ולא דם והאי אבר כיון דלא
שבעציץ לפי
המשתחוה לחצי אילן ונראה כלשון ראשון שפירש ב קונ ע ר ם דבעי אם יא[
נג ע שרץ בחצי שהשתחוה א ס נעשית יד לחצי האחר הואיל ואין ראוי שחוזרת ויונקת מן הנוף
מהניא ליה שחיעה להתירו באכילה אע״ג דמהניא ליה לעהוריה מידי
הנוטה ! יב[ דבעינן
נבלה לא מכשרה ליה לעומאה ד ע ע מ א דשחימה מכשרת היינו משוס
שאתה יכול
לקבל עומאה לד׳ש דאמר אוכל שאין יכול להאכילו לאחרים איע אוכל אוכל
ולאדנזי לשארידות ד ה ת ם אין מקבלות עומאהלפי שאינן ראויות לאכילה להאכילו  :יג[ ואעינ
דכיון דמשויא ליה אוכלא לענין היתר אכילה משויא ליה נמי אוכלא
דאטרינן בפ׳ המביא
ל ענ ק עו מ א ה והכא ליכא למימר ה כי :ב עי ר ב ה כו׳ • רבה אוקיס ועץ בעלמא הן אבל הכא אוכל גמור הוא אבל דבר אחר גו רס לו שאין
תניין אילן בארץ ונופו :
פלוגתייהו לעיל בבהמה נעשית יד לאבר בעי רבה לר״מ דאמר ראוי להאכילו לאחרים כדפרישית לעיל גבי ב המ ה בחייה מהו כו׳ :
רבי
בהמה נעשית יד לאבר בשחיעה לענין הכשר בחייה מהו שתעשה י[ יד
להכניס ולהוציא עומאה היכא דהוכשר במים לאחר דלדולו דאמרינן במתניתין דמקבלין עו מא ה במקומן ואס נ ג ע עו מא ה בבהמה מהו שתעשה
גליון ד1ש״ם
יד להביא עו מאה לאבר מי אמרינן כיון דבעלי חיים לא מקבלי עו מאה יד נמי לא הוו או דילמא נהי דאיהי גופה ע הו ר ה יד לאבר מיהא הויא כי גם׳ 5ייכות הכשר שני •
היכי דאמרינן גבי עצם דבשר ואוכל עליו שהוא יד לבשר להכניס ולהוציא עומאה אע״פ שאין עצם בלא בשר מקבל עו מאה  :קישות שג מע ה עיין נדה דף נ׳ ע״א
בעציץ • שאיע נקוב כתלושה דמיא ומקבלת עו מאה כשאר אוכלין או א ס היתה ע מ א ה הרי היא ב עו מ א ת ה ואס הגדילה ויצאה נופה לחוץ ונועה תוס׳ ד״ה שזרען :
ר ש׳י דה ומהדר וכו׳
על הארץ ויונק מריח הארץ דרך אויר כמחובר דמיא וע הרה כלהקישות שבעציץ לפי יא[ שחוזרים ויונקין  pהנוך הנוע ה חוץ לעציץ  :ה ט מ א שהוא טומאה דרכנן •
בטומאתו• מה שבתוך העציץ מקבל עו מאה לפי שהוא כתלוש  :וה טהור• הנוך שיצא לחוץ ויונקת מריח הארץ דרך אויר כמחובר ועהורה :לר״ש תמוה לי הא ט״י הוא
טמא דאורייתא לפסול
מהו שיעשה נון £הע הור יד לקישות להביא לה עומאה  :המ שתחוה לחצי דלעת א ס ר ה• בהנאה משום עבודה זרה ולר״ש איסורי הנאה אין תרומה כנגיעה ■ עיין
מעמאין עו מא ת אוכלין דנפקא ליה לקמן )דף קנס•( מכל האוכל אשר יאכל דבעינן ינ[ שאתה יכול להאכילו לאחרים והא הדלעת איסורי הנאה היא סוטה דף כר! וכתום' שם
והו׳ל ליש״י לומר דט״י
ותו לא מ ע מ א עו מא ת אוכלין ונהי דעו מאה יוצאה לה מגופ ה דהא עבודה זרה מ ע מ א ה כשרץ שנאמר)דברים ז( שקץ תשקצנו ולר״ע מ ע מ א ה קליש^-ומאתו וצ׳יע גדול :
כנדה שנאמר)ישעיה ל( תזרם כמו דוה מיהו ההיא עו מא ה דרבנן היא כדאמרינן בפרק ר״ע )שבת דף פג (:וקרא אס מכ תא בעלמא הוא :
מהו

בהמה

]צ״ל דתניא[

]עיי! מוס' נדה נ■ ד״ה
שזרק[

]לעיל נש :וש״נ[

שקצין פ*נ מ״ש

דגהות הב״ח
)א( רש״י ד׳ה ואם לאו
ונו׳ כמס׳ יומא .נ״ב אין
זה נמסכת יומא ונ׳ל
דהוא מ׳־ס וצ׳ל נמסכת
מנול יום ת״; מ׳א :

נ׳א או כשניתז ונירסת
ר׳מ אי נמי ס״ל דכ׳-ע
אין יד להכשר וכשניתז
הדם על האנר וכו׳

קכח

עין מ ש פ ט
נ ר מצוה

