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אלו ט ר פו ת

פ ר ק שלישי

תלק

מסורת הש׳׳ם

ההיא

ס פ ק דרוסה  .פירש כקונמרס דכבהמה נמי איכא פ קנ ח א לספק דרוסה  .כגון הנך דאיכא למיחש להו כדלקמן איהו קשתיק
דבשלמא גבי נקב איכא למימר דלמא במקום נקכ שחס ואינהו קא מקרקרן וארזרינן לק מן)דף נג (:דרוסה שאמרו צריכה
בדיקה ואינה אסורה ע ד שיאדים  [3כנגד החלל ובסימניס ע ד שיאדמו
אבל גבי דרוסה כיון דמקומה מאדים אפי׳ שחנו בה יש היכר במשהו
הסימנים עצמן ולא שניקב אלא שהארס מאדים הסימן ומחלחל דורד
]ד״ה אחא[ ולפי מה שפירשתי בפ״ב)לעיל דף כח* (.גבי בר אווזא דקאמר נשחמיה
לחללו זבוושש אינו ניכר האדמימות
לוושש דלמא במקום נקב שהינו
ל ג א מיי' פ׳ג מהל׳
אלא מבפנים שהעור לבן ההיא
שמימה הל' נא סמג דבספק דרוסה איירי לא יתכן לומר
לספק דרוסה ההיא ספק דרוסה דאתאי
,
ספק דרוסה וכו׳ .אם עו ך היה
משין סג טוש׳׳ע ירד שי׳ כן •
לו קוץ סושש  .פירש לקמיה דרבה הוה קא בריק ליה רבה לוושט
ל>; סעי'מ ;
בודק הקנה תחלה כדאמרינן בפרק
בקונשרס וקורש דם אין בו מבפנים
דאמר
הוא
מר
והא
אביי
ליה
אמר
מאבראי
שני)צעיצ כה (.ושחש הקנה והכשירו
ל ר ב מיי' שם ס׳ו הל״נ ונראה דאין לחוש אפילו יש מבפנים
טוש״ע יו״ד סי' לג אס אין מבחוץ כיון דלא חיישינן שמא וושט אין לו בדיקה אלא מבפנים אפביה
ואח״כ בדק הוושש ו א ס בהמה היא
סעיף : i
הכ רי א• ס ס ב ר ע ו ל א א י ן ח ו ש ש י ן רבה ובדקיה ואישתכח עליה תרי קורטי
נמי אית בה תקנתא דבשלמא גבי נ ק ב
ל ה ג מיי' שם פ״א הל׳ה
דמא וטרפה *ורבה גמי להדורי לאביי הוא
סמג שם טוש״ע י1״ד לספק דרוסה! לקמן)דף ע (:פסקינן
איכא למימר דילמא במקום נקב שחש ]גרנות לג 1 :ש׳נ[
אבל גבי דרוסה כיון דמקומו מאדים
סי‘ כ סעי' נ :
דחיישינן לספק דרוסה ואס כן ישב רבעי אמר עולא ישב לו קוץ בוושט אין
אפילו שחש ט יש היכר במשהו ג[ ] :פי' יצא לחון כדמתיגם
לו ד עיש כהג׳ה  :לו קוץ בוושש חוששין נמי שמא הבריא חוששין שמא *הבריא)דרס חתיכות בסכין
קורעי דמא  .שחילחל הארס ונכנס  :סוזכראעיווערונרד׳[
ואס תאמר ואמאי נימא נשחשה טמאה סימן( ולעולא מ״ש מספק דרוסה
לחדודי לאביי  .כדי שישאל  :ישב לו
הותרה כדאמרינן בפ״ק)לעיל ע(.
]לקמן מ[.
גבי קסבר עולא *אין ת ש שין לספק דרוסה ומאי
קוץ  .כגון שאכל קוץ ונתחב לתוך
בא זאב ונשל את בני מעיים והחזירן
______
כשהן נקובים וכי תימא שאני הכא שנא מיטתי חתיכות אחת של חלב ואחת של
הוושש ואינו נראה נקובתו מבחוץ
שיטה מקובצת שנולדה ספיקא מחיים הא אנזר בפ׳ שומן התם איתחזק איסורא )א( ומאי שנא
וקורש דס אין בה בפנימאין חוששין.
איתייליד
 [6בל שחותט יכייץ ד׳ אחין)יבמות דף ל :ושם( ואילו גבי *מהשוחט בסכין ונמצא׳ פגומה התם
קרוס
והוה
והבריא
היה
נקב
שמא
]לעיל י[.
שעלה מחמש מכה בוושש ואינו קרוס
 ; j ; , f; “ .גירושין ספק קרוב לה ס פ ק קרוב לה ריעותא בסכין ומאי שנא מספק טומאה
ואני שמעתי והבריא לשון ניקב כמו
אסורה עד שיאדים בשי לו לא קתני פירוש ומותרת צרת ערוה ברשות היהיר ד ספ ^ טמא וליטעמיך נידמייה
וברא אותם בחרבותס )יחזקאצ כג( :
”  V״ ״ ;  “ ,י צשוק בצא מציצה ומפרש מ ע מ א משיס לספק טומאה ברשות הרבים דספקו טהור
מאי שנא מספק דרוסה .דמשום דעל
מאדים אפיי שחש בו דחשה זו בחזקת היתר לשוק עו מדת אלא התם הלבתא גמירי לה מסוטה יתיב
ת ה ו ת ה ב״ ח
אריא בינייהו אמרינן שמא ד ר ס
)א( גם' ההם איתחזק
ואל תאסרנה מספק אלמא השתא ההוא מרבנן קמיה דרב כהנא ויתיב וקאמר
נפקא סייגה לדרושה דהא דמת בעלה מוקמינן לה בחזקת מה
ומצרכינן ליה בדיקה והכא לא אפשר איסורא הבא לא אתחזק
שהיתה מ[ בחיי בעלה קודם שזרה י׳נמצאת אתכד אבל ישב חיישינן אמר להו
איסורא ומאי שנא:
למיבדקה דנקב משהו בעור חיצון
דתסה ייאיי׳
י
י
r
1
בדסינן לר .בהאדטה
נשחשה רב כהנא לא תציתו ליה ישב איתמר אבל
של וושש לא מינכר  :קסבר אין
בדלר ;^,אלא אשם,עי׳ גש לערוה והכא נמי כי
דחוששי; לספק דריסה• נע מידנ ה בחזקת מה שהיתה קודם נמצאת לא איצטריך ליה לעולא דכולהו
חוששין לספק דרוסה .דפלוגתא דרב
ושמואל היא בפרקין)דף » : (.משהי
בתב “^^ש “א'  Sשנולד בה ספק דרוסה והעמידנ ה *חיוי ברייתא קוצי אכלן איתמר תורבץ
]לקמן מז .ע׳ש גסרש״י
חתיכוה .שאס אכל ד[ אחת מהן ועוד לקמן נח[:
בשםרש״י ז׳*ל:ד[משתי
בזית בחזקת שאינה דרוסה וי״ל דשאט הוושט רב אמר"במשהו ושמואל אמר ברובו
התיבות שאם אבל
ואינו יודע איזו היא דמביא אשס
דאמרינן
והא
שכיחא
דדרוסה
הכא
מאחת _
יודע
מהן ואינו
רב אמר במשהו מקום שחיטה הוא ושמואל
תלוי על ה ספ ק  :הכא לא איהחוק
מאיזו היא  :ה[ הכא לקמן )דף נג (.גבי ארי שנכנס לבין
אג ד ברובו לאו מ pם שחיטה הוא הי ניהו
־
■
•־ ־
לא אתהזקאיסוראקורם
איסוראה[ • שישיבת קוץ בלא נקיבה
שח־שה שישיבת קוץ  :השוורים ונמצא צפורן על גגו של
עוקבא
מר
בר
מרי
אמר
הוושט
תורבץ
אין כלום ; השוחנו בסכין בדוקה .
 [ 1אינו מרחיב אלא אחד מ ה ס כיון דאיכא למימר הכי
לצד הראש דעא  :ואיכא למימר הכי אוקי תורא אחזקיה אמר שמואל כל שחותכו ומרחיב זה הוא
דלא איתחזק איסורא קודם שחישה :
והוי
בשמואל
[f
טעה רב לשעמיה דאמר אין חוששין לספק תורבץ הוושט חותכו ועומד במ  pמו זהו וושט
איהיליד ריעוסא  .ואי לא איתחזק
בנקב  :ח[ דקי׳ל
ברישא הא איתיליד לבסון!  .אתחזק
בדבר משנה חוזר דרוסה אבל למ״ד חוששין לא מוקמינן עצמו אמר להו רב פפי מר לא אמר הכי
ומשתרי בשר באבילה
שייך למימר במידי דמעיקרא איתייליד
והא דבר משנה מפורשת ליה אחזקיה התם נמי דמי לתלות ומנו רב ביבי בר אביי אלא יכל שהותיר
היא  :ט[ טוקמי׳ לה
שייך למימר במידי דלבסוך  :ה״ג
שהיתהקידם יותר בדרוסת ארי כמו בספק דרוסה ועומד במקומו זה תורבץ הוושט אלא איזהו
בהזקת מה
אלא ההם הילכהא גמירילה מסונוה .לסי פירש״י משמע שם
דאיתחזק
ם
ת
ה
י
נ
א
ש
•
’
כעלמא
שזרק נט לערוד ,והבא
וושט עצמו כל ש ת תכו וכויץ א■* 1יונה אמר
בין לענין שומאה ובין לענין מ הר ה חכם אגל עיין בכ׳י סי
נטי  :י[ ואע״ג דטעה
כ שהניא פוסקים שקא
בדבר משנה חוזר הוא איסורא  .ובחתיכה אחת ספ ק של זירא מבלעתא וכמה אמר רב אויא פחות
ואין שעס בדבר ולא גמרינן מינה על יונה ממש ועי' רש״
חלב ס פ ק של שומן ואע״ג דלא
דהא לא :
איתחזק איסורא לא איתחזק נמי משערתא ועדיף מחיטתא ההוא תורא דהוה
דהכי גמירי לה מסושה ב מסכ ת סומה
שחיטהבתורבץ
ביה
דאתחיל
עוקבא
לבנירב
)דף כח (:ובפ״ק דנדה )דף ג (.דמה
היתרא אבל הכא מעיקרא היתה
סושה סתירתה ברשות היחיד ואסורה
דאמר הוושט וגמר בוושט אמר רבא רמינא עליה
בחזקת כשרה:
מספ ק אן! ספ ק שומאה ברה״י ספקו
לאו מקוס שחישה הוא  .ואפי׳ למאן חומרי דרב והוכדי דשמואל וטריפנא ליה
שמא  :נמצאה איהמר .בלא תחיבה :
דמכשיר בפ״ק )צעיצ ים (.הגרים שליש חומרי דרב דאמר רב במשהו והאמר רב
חיישינן  .שמא ב׳ העורות ניקבו
ושחש שני שליש שאני גרגר ת דלא מקום שחיטה הוא כשמואל דאמר לאו מ pם
והבריא החיצון  :ברייתא .הרועות
מישרפא במשהו ע ד דאיכא רובא :
שחיטה הוא אי שמואל האמר ברובו כרב
באפר וביערים  :הורבץ הוושע .
א י כשמואל הא אמר ברובו  .אע״ג
דאמר במשהו איגלגל מיל תא מטאי לקמיה
מקום ד ט קו בלחי:במשהו  .א ס ניקב
דשמואל פוסל בפ״ק )צעיצ כ(.
הגרים שליש ושחש שני שליש גבי כל רר׳אבא אמר להו תורא בין לרב בין לשמואל
שס  :מקום השחיעה הוא  .ואם רבינו גרשום
לספק דרוסה בלושר
הכשר בשחישה כ ע דו בעורן! כשר שרי זילו אמרו ליה לבריה דרב יוסף בר
שחש שס כשרה הלכך דיט כוושש וכי
דריסד ,בטין פרפת של
למליקה הכא בעי למימר דרבא לא חמא דלשלים דמי תורא למריה אמר מר
גמירי הג רמ ה בקנה הוא דגמירי אבל דם ודצושם אדום ולא
גוושש לא שייכא הג רמה  :ומרחיב  .מינברא דם של דריםה:
פסיל מהאי שעמא אלא משוס חומרי בריה דרבינא מותבינא תיובתא כלפי סנאיה
ולא היא רבה להדוד'
עירו■:׳) ו . :י׳ ה ידז
נפתח פי הנקב כמין פי אמתחת והאי לאכיי בו׳ בלומר רבה
והרוצה
]תוספתא סוכה פ׳יב דרב וחומרי לשמואל  :ז י ל שלים דמי דרבא *לעולם הלכתא כדברי ב״ה
מרחיב לא אחתך קאי אלא אעוגל לא בדקיה מבחוץ אלא
ותוספתא עדיות
פ'כ תודא למריה  .ואע״ג דשעה בדבר לעשות כדברי בית שמאי עושה כדברי בית
בשביל אפיי אם יאמר
ותוספתא יכמות פ״א[ משנה קהוא *(לא עבדינן כתרי חומרי
פי חלל הוושש:חוחכו ועומד במקומו .לו שום דבר  :ישב לה
רשע
ב״ה
לי
p
ומ
שמאי
בית
מקולי
עושה
הלל
שהוושש רך הוא וכשחוחכין אותו אינו קוץ בושם  .נלוטד
דסתרי אהדדי בידים האכילו לכלבים :
נעץ לה קוץ בושט
מחומרי
ורני
*( ]נ׳ל דלא[
מרחיב ו[ אבל לצד הראש הוא
מתקשה בשרד,אק חוששקשמא
.
,
,,
דדיי״ש בלע״ז  :וכויץ  .רשי״ש ונכפל פי הנקב בצד חללו ונסתם עוגל פי החלל  :מ ר לא א מר הפי  .רבי אינו חומר ק  :מ כ ל ע ה א  .מקום בית הבריא כלומר שמא

י שב

כ שמואל

 Sקסבר

ייקי® ™רמתםז
־
־
־
הבליעה קרוי חורבץ סמוך לראש הנקב מאד ־ .פ חו ס מ ש טי ח א •
שחישה הו א :כ שמואל .והוי ז[ נ ק ב  :בין לרב ובי! לשמואל מי ש ר א ש רי .ל ר ב מקום שחי שההואו שחי שה מעלייתא היא ולשמואל דאמר
*]צ״ל האמר[
 .ן , , , ,ןן ^ א
*]5״ל נר ממ 6וע״ן לקמן נקב הוא *דאמר נקובחו ב רו ט  :רבא בריה דרב בר יוסך *בר חייא הוא והוא רבא דכולי ג מ ר א בר פלוגתיה
עז.
ב^דרוסועא^א ד״ס
י ״’יי"יז ’ .י; למריה .שכבר האכילו לכלבים דאילו הוה קמן הוה הדר ביה ומישתרי באכילה דקיי״ל)בסנהדרין
 • p pטסו®־ ™.סוטר .רשות
^ w Sלירנ^סף  Sמשנה מפורשת היא דלא עבדינן כתרי חו מ רי :כלפי סנאיה דרבא  .לישנא מעליא משוס דבעי לאותובי והכסיל • |;p 3

עולאאץ חו ש שיןלספק
_
דרוסח
סיקל
דרוסה  .שהבא

חמא הוה ודע דרג יוסף סתם הנזכר נכל הש׳ס היינו י ג יוסף נ י ״"א עי' לעיל '״![

מ חו מ רי

איתם  ’ '%כלומר “ ^11

איתמר ישב לר .קוץ בושם אלא נמצאת בושט ולא נעץ בו  :כל שחותנו ומרחיב זהו תורבץ הושט בו׳ קרוב לבית הבליעה  :והא ש«אל ברובו ]קאמר[  .בלומר וזה לא ה־ה ברובו דלא הוה בתורבץ הושם אלא
התחלר .דשחיטה וזהו משהו  .תורא בין לרב בין לשמואל מישרא שרי  ,כלומר לרב שרי אע׳ג דאטר רב תורבץ הושט שניקב במשהו לדבריו טי ששוחט בתורבץ הושט לאו חשוב נקב דחוא מקום שחיטת קאטר
ולשמואל דאמר לאו מקום שחיטה הוא סבר דאין הבהטר ,פסולר ,עד שניקב ברובו ור,א לאו ברובו הוא דלא הויא בתורבץ הושט אלא אתחלתא דשחיטד . ,זילו ואמרו לבריה דרב יוסף בר חטא בו׳ זדע יבא ;

טסודת הש״ס

אלו טרפו ת

פר ק שלישי

מר

חולק

עין מ שפט
נר טצו ה

ל ר ^ י יהושע היא ד א מ ר אין מ שגיחקבבת קו ל .סי מ ה ד קיי מ א לן
מחומרי בית שמאי ומחומרי בי ה הלל  .מפרש בפ״ק לעירובין
כבית הלל משוס בת קול וקיימא לן״ דרבי אליעזר שמותי
)דף ז (.בתרי חומרי דסחרן א הד ר כגון הך דשדרה וגולגולת
דאפלוג ביש שמאי ובית הלל לגבי אהל דהוו להו בית שמאי לחומרא הוא ולא חיישינן בבת קול שפסק כוותיה בפרק הזהב )ב״מ דף נמ(:
א[ ואמרי ע ד שתחסר שתי חוליות מנומא באהל ובית הלל לקולא ויש לומר דשאכי התס שלא יצתה אלא לכבודו דרבי אליעזר דאמר
מן השמים יוכיחו ועוד דבת קול דבית
וקאמרינן וכן לשרפה דלבית הלל תורה אור
הלל מסייע קרא דכתיב )שמות מ (
בחדא חוליא הוי חסרון וטרפה ולב״ש מתמרי בית שמאי ומחומרי בית הלל עליו
לחגמיי׳שסס׳פ הל׳
אחרי רבים להטות דבית הלל ר ו ^
נא !עי׳ היפנ
יל״הכתוב אומר °הכםיל ב ת שך ת ל ך אלא אי
י״י ^ליי
הוו אלא דמעיקרא מספקא לן משוס נכ׳מ סמג שם מושיע
יו׳י סי׳ כי העי׳ : IP
בבית
אי
וכתמריהן
כתליהן
שמאי
כבית
דבית שמאי מ חודדן טפי אבל בת
חסרון^ הלל כקוליהן וכתמריהן הא גופא קשיא
כ פ ל הוא דהכא חשיב ליה יי
קול דרבי אליעזר רבנן דפליגי לט ד ד ,מיי׳ שם פ׳ס
הל׳ כג סמג שם
תני
והדר
ב״ה
כדברי
הלכה
לעולם
אמרת
אמאי
תאמר
ואס
רובא
הוו
עליה
והכא לא חשיב ליה חסרון והני דרבא
טוש׳ע יויי סימן לג
סעי׳ א :
נמי סתרן אהדדי דכיון דאמר נקובתו ודדוצה לעשות כדברי ב״ש יעשה לא קשיא
ק א מ ר ה כ א ה א מני רבי יהושע היא
]עיין שום׳ ערכין נ:
דאמר אין משגיחין בבת קול הא
שחציו[ במשהו טע מא משוס דמקום שחיטה *כאן קודם בת קול כאן לאחר בת קול ואי
גד׳ה מי
נרכוס נג .ב*מ נע:
דרבי
אעובדא
אלא
קאמר
לא
איהו
מקום
לאו
דאמר
דשמואל
וחומרי
הוא
יהושע
*ורבי
קול
בת
לאחר
אף
אימא
בעית
פסחים קיי .ינמוס יי.
אליעזר דאנן נמי לא קיימא לן כבת ]עירוני! ז;[
שחיטה הוא ואשתכח דסתרן מילתיה היא דאמר אין משגיחין בבת קול מכל מקום
קול דרבי אליעזר וי״ל דכיון דקאמר
דרבא אהדדי ; ב ת קול  .בפרק קמא קשיא אמר רב טבות כולה כרב עבדא דכי
דעירובין)דף יג(:יצתה בת קול ואמרה
לא בשמים היא משמע דאית ליה מ ו מיי׳ פם פ׳נו הל׳
הלכה כבית הלל  :דרבי יהושע  .אחא רמי בר יחזקאל אמר לא תציתו להו
כא ועיין נכ׳מ סמג
דבשום דוכתא אין משגיחין בבת קול :
שם עוש׳ע שם סי׳ כי
בבבא מציעא בהזהב)דף נמ;( ; סבל להני כללי דכייל יהורה אהי משמיה דרב
כרב ע ב ד א .והאדאמרינן
סעיף : IP
מקום קשיא  .דכתרי חומרי לא הכי אמר רב וושט נתנו ]בו[ חכמים
לעיל רמינן עליה חומרי
סא ז ח מיי׳ שם
עבדינן  :ס ת ס שמעתתיה דרב בדרי שיעור )א( מכלל דתורבץ הוושט לאו מקום
דרב וחומרי דשמואל הייט למאי
המג שם עוש״ע
דס״ד והוהמצי למימר כולה כשמואל יו׳י שם וסי׳ לג סעי׳ י :
בתראי רב יהודה הוה אמר להו בבי שחיטה הוא וקאמר ב מ ש ת למעלה עד כמה
עבדא דלאו מקום שחיטה הוא ואסר
מדרשא :נתגו בו שיעור .עד כמה אמר רב נחמן **עד כדי תפיםת יד למטה עד
נמי בהגרים שליש ושחט שני שלישי
הוא כשר לשחיטה:לאו מקום שחיטה כמה אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה"עד
אלא נ ק ט כרב משום דקי״ל כרב
]לקמן נ :ע׳ש[ הוא  .אפ״ה אמר רב במשהו מידי כדי שישעיר איני *והאמר רבינא אמר גניבא
דהוה אגרגרת דבין במקום שחיטה
באיסורי*
נ ת ט בו ]כיאיתא ננכורות מס[:
בין שלא במקום שחיטה שוה שיעוריה :משמיה דרב טפח בוושט םמוךלכרם זהו
חכמים שיעור כו׳  .י ולא בעי למימר
עד כדי תפיסת יד  .צריך להניח לצד כרס הפנימי אמאי כי קא שחט בכרס קא
דנתנו בו שיעור למטה דמדלא פירש
הראש כשלש אצבעות וארבע לשון שחיט אימא טפח בכרם סמוך לוושט זהו
דבריו מסתמא בין למעלה בין למטה
הגהות הב״ח מורי הזקן ואני שמעתי אחיזת חודי כרס הפנימי איבעית אימא כי קאמר רב
תפיסת יד  .פירש
קאמר :
בקונטרס ארבע אצבעות תימה
)א( גט׳ נתנו בו חכמים צפרנים והראשון נראה בעיני דכי בתורא דמשעיר טפי אמר רב נחמן אמר
שיעור מדקאמר נתנו נו
דבעוך מאי ופירש רביט יצחק בן
מכמים שיעור מכלל האי גוונא לא מיקרי תפיסת יד  :שמואל י־תורבק הוושט שניטל כולו מלחי
דתוינז ) :ב( שם
רבינו מאיר ארבע אצבעות בראמיס ]לקמן ני[.
אלא עד מקום שישעיר • שיש שס שער כשר ותנא תונא *ניטל לחי התחתון כשר
גדולים מכאן ואילך כל חד.ו ח ד לפי
אימא רונו)והאמר רכה שגוררין בסכין מכרס הפנימי  :ט פ ח
וט׳ דאפרוק אפרוקי(
סימנים
עיקור
והאיכא
פפא
רב
לה
מתקיף
בוושט  .מיקרי כ ר ס)ג( וקא סלקא
ל[ מה שהוא גדול ובה״ג מפרש כדי
הא׳מ ונ׳ג ס׳א
והאמר דעתך דלא אזיל שער בתוך הוושט ולרב פפא קשיאמתניתיןיניטל לחי התחתון
שמואל תורנן הוושע
תפיסת יד כרנקיט איניש בשתי
ברובו הא דאקפול
אקפולי ולא מידי ואת אמרת ע ד מקום כשר בשלמא מתניתין לרב פפא לא קשיא
אצבעותיו ודבריהם דברי קבלה ויש
הא דאינד^ב אינקוב׳
והאמר רנה בר נר חנה שישעיר ב[ דהא ע ד פ ך הוושט כולו י׳הא דאיערךר איעקורי הא דאיגום איגומי
לסמוך עליהם והאי דקרי לקמן )דף
אמר שמואל
נ (:גבי חלחולת ה[ בתפיסת יד
םימנים מצי שחיט וכיון דלאו וושט הוא היכי מעילוי סימנים אלא לשמואל קשיא לא
שנדלדלו ברובן טרפה
כמלא בטדא *דתורא דהייט ארבע ]צ׳ל נתויא[
ס
ר
בכ
ת
עפ
א
מ
אי
ה:
בי
שחיט
מצי
בריה
שישא
אמר רב
תימא כולו יאלא אימא רו בו)נ( *והאמר
]לעיל מנ :לקמן ע[:
דרב אידי התסדאפרוק
ראשון
טפח
דהייט
.
לוושט
םמוך
אצבעות התם נ ק ט כדי תפיסה ס ת ס
רבה בר בר ת ה אמר שמואל ’סימנים
אשרור,י ) :ג( רש״י
אבל הכא כדי תפיסת יד קאמר
ד׳ה טפח וכו׳
דקא:סלקא של כרס הוי כרס הפנימי ונ קו ב פ שנדלדלו ברובן טרפה אמר רב שישא
אדעתיה דלא
במשהו ולפי שהוא נחבא במקום
דמשמע כדי שיוכל לתפוס בשתי נ׳א ורא רפ״ל
*התם
איקפולי
דאקפל
אידי"הא
דרב
בריה
המיצר בין צלעות החזה קרי ליה
אצבעות ואפי׳ כל שהוא :
פנימי וכל שאר הכרס קרוי במתני׳ דאפרוק אפרוקי  :ופסוקת תרנרת :תנא כמה
״ ו ה א י כ א עיקור סימנים  .עיין רש״א ורש׳ל ונספל
לפירוש הקונטרס תפארת שמואל נהשגות
החיצונה ונידונית בקריעת רובו  :פסוקת ת רנ ר ת ברובה וכמה רובה רב אמר
על רש״א
רוב
בי קאמר רב • טפח בוושט מקרי
דפ״ק)לעיל כ (.דבעיקור סימנים הויא
כ ר ס :ב חו ר א דמ שעיר ט פי .שהשער נכנס בתוך הוושט טפח ולעולם טרפה תימה י[ דהיכי פשיטא ליה דהויא טרפה על כרחך אינה
מפום שחיטה מ י בוושט ע ד מקום השער  :חו ר בן הוושט שניטל נטרפי> בתורכץ הוושט בנקב בעלמא כמו בוושט עצמו  pוכמו כן
בולו  .לקמיה פריך והא איכא עיקור סימנים  :ותנא חונא  .תנא נימא דניטלכולו כשרה וכי תימא דסבירא ליה דלא ג ר ע משמוטת
]יי יי■[ דמתניתין דפרקין״ מסייע ליה .תונא כמו תנא דידן:ני טל לחי החחתון הגרגרת שהיא ערפה זהו דוחק גדול ועוד דקא משני דברובו
בשר  .וכיון שניטל הלחי נתלשו הסימנים שבלחי התחתון הס מחוברי׳ :כשרה אך על פי דפסוקת הגרגרת תגן ברובו טרפ ה ולפירוש הלכות
קשיא מחני׳.דקתני כשר:הא דאיטקור איטקורי.עיקור סימנים ג[כשנעקר גדולות פריך שפיר והא איכא עיקור סימנים אך ע״ג דלא הויא
הוושט מן הלחי ומן הבשר  :הא דאיגום איגומי מעילוי סי מני ם .
טרפה בשמוטה זו מ״מ במה יכשר כיון דאין לו היתר בשחיטה
שנגמס הלחי מן הבשר שמוטל על הסימנים בין הלחי והסימן דלאו ומיהו קשה לפי׳ ה״ג דמאי פריך והאמר רבה בר בר חנה סימנים
עיקור הוא ש הפ מני ס מעורק בבשר  :אלא לשמואל קשיא  .הא שנדלדלו ברונן טרפה לפי המקשן תקשה ליה ארבה בר בר חנה
דרב פפא דלדדיה איכא עיקור סימנים דקאמר תורבץ הוושט ^ גופיה דאי טרפה הויא בהכי אס כן מהו עיקור דקיימא לן דלא הויא
שניטל דמשמע שהוושט לבדו ניתק ונתלש מן הבשר  :דאקפל ״ טרפ ה אלא שאין שחיטה מועצת בו ומיהו ח[ ספרים דגרסי מעיקרא
אקפולי • שנקלך מעל הבשר אקפל כמו ונקלך ודומה לו וקפלו את  3לא קשיא)הא דאקפל אקפולי(והא דאדלדולאדלדולי *וי״ל שיודע המקשן ]צ׳לי׳ל[
יקילסי האבנים דמסכת סוטה )דף לה : (*:דאיפרוק אפרוקי  .כדבר כדמסיק לבסוך דרבה בר בר חנה איירי דאיפרוק אפרוקי בכח כאן
ושם
הסיד אכן נדף 'לו
מ ע ט וכאן מ ע ט דלא הדראבריא והוי טרפה ועיקור סי מניןדל אהוי
איתא[ הנעקר בכח שנעקר כאן מ ע ט וכאן מ ע ט עד רובו דאותו מיעוט
המחובר איט מחובר ביחד הילכך לאו חבור הוא דלא הדר בריא  :טרפה דאקפול אקפולי בנחת מעל הבשר ומ״מ פריך מדלדול דרבה בר
בר חנה אלשון דלדול שהזכיר המתרץ וחוזר ומפרש לו דדלדול שאמרתי
רוב
איט כשל רבה בר בר חנה אבל לספרים דגרסי בשר והא אמר שמואל ברובו לא קשיא הא דאנקובאגקובי הא דאקפל אקפולי קשה וכן
קשה לפירוש רביט חננאל דמפרש דאפרוק איפרוקי שנפרדו הסימנין זה מזה ליכא למימר שהמקשן היה יודע האמת דא״כ לא הוה פריך מידי
י״ל ד ס פריך מרבה בר בר חנה הוה מצי למימר וליטעמיך תקשה לךדרבה בר בר חנה גופיה אי טרפה הויא עיקור מ[ סימנים היכי משכחת לה:
היפי
]שנת  ipניס ז[:
לו א ב מיי׳ ס׳א מהל׳
שחיפה סל' ו וכפי׳
נה׳ג סמג עשין סג
פוש״ע יו׳י סי׳ כ סעי׳נ:

כולה

:מדסאמר

בדי

רבינו נרשום

שיטה מקובצת

ור׳ יהושע היא דאטר אין טשניתין בבר :קול כבבא מציעא פי ק הוהנ  :לא ת^יתו להגי כללי דנייל יהודה אתי
משמע דרב בו׳ רחבי סברינן מה דאיתמר תורבץ הושט רב אמר במשהו מקום שחיטה הוא רב יועדה היא
דאסר משמיה דרב  :למעלה עד כמה עד מקום תפיסת יד קרוב לראש והשאר כשר לשחיטה  :עד מקום
שישע־ר מקום יש בכרם שמולגין אותו מפני השער שמנרדין  .ואיכא דנרסי יסעיר לשון רונויד בלע׳ו
דכויץ  :והא רבינא אמר נניבא משמע דרב טפח בושט בו׳ והיאך אמרת דבשר לשחוט עד מקים שישעיר :
ואיבעית אימא בי איתמר הדרא דרב בו׳ כלומר לעולם עד טקום שישעיר ומה דאמרר .טפח בושט סמוך
לכרם זהו כרס הפנימי  :בתורא דנפיש שעית־ה אבל בבד&ה בינינית חשוב ושט; תורב׳ן דעשט ׳פניטל כולו מלחי כשר כלומר מבלעתא ; הא דאיתעקוד איתעקורי  .כלומר איתעקור איתעקורי איכא ודאי עיקור ם*םנין אבל
איגום איגומי  .כלומר שנחתך מעילוי םימנין ליכא עיקור סיטנין  .אלא לשמואל קשיא ליממואל דאמר שנט•‘ כולו מלחי  .הא־כא ע־קור ם־מנין לא קשיא  (6התם דאינקוב אינקובי כלומר מת דאמר שמואל ברובו טרפת דאינקוב
אנקובי הכא דאמר כשר דאידלדל אידלדולי כלוטר שלא ניקבו אלא נדלדלו ברובא  :חתם דאיתפריק איתפרוקי.כלוטר שנתפרקו הםיטגין עצמן ]טרפה[ והא דאמרינן שנדלדלו ברובן ]כשרה[ שנדלדלו מן הלחי ולא נתפרקו :
א[ דהוו להו ב*ש לחוטרא דאטרי ער שתחסר  :כ[ ואת אמרת ער מקום שישעיר דהוא עד סוף רעושם כולו ;
נ[ סימנים הוי כשנעקד הושט  :ד[ כל חד וחד לפי קוטני וכעל היג מפרש  :ה[ נכי חלחולת כדי תפיסה
כמלא בטדא  :ו[ תיטה דהיכא פשיטא ליה דהויא טרפת הא על כרחך  [ 1 :במו בוושט עצמו אלא ברובו
ובמו בן נ־טא  :מ[ ומיהו לספרים דנרסי מעיקרא לא קשיא הא דאנקיב אנקובי והא ראדלדול אדלדולי י׳ל
שיודע הטקשן  .ונ׳ב כך מצאתי טונה בתום׳ כיי  [P :גופיה אי טרפה הויא עיקור היכי משבחת לה :

א( נירסת רנים היא כמוני׳ הס׳א שהניא הניח כאן נהנהותיו דגינד והאמי שמואל תורנן הוושס ניונו הא דאינקונ וכו׳ .
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אלו טרפות

פרק שלישי

חולק

מסורת הש״ס

ה י כ י ט ב י ד ה ט והאחניא חכ ם שנוי מ א ס׳.ו א״ ת ד ל ק מן) ד ף מ מ (.רוב טוביה  .יש אומרים רוב עובי הדופן אע״פ שלא הגיע לחלל
גבי ההוא מחמא דאישהכח בסמפונא דכבדא הונא מר בריה ושיבוש הוא דאס כן חמור הקנה  pהוושט דאילו וושט מקב עור
דרב אידי מריך רב אדא בר מניומי מכשיר וי׳׳ל דהחם אגמריה סמיך החיצון בלא עור הפנימי כשר ע ד שינקב לחלל.א[ רוב עוביה כלומר ט
כדאמרינן בסון! פ״ב מ ד ה ) ד ף כ (:גביילתא דאייפיח דמא לקמיה משערינן רובה ברוב עוביה משערינן ועובי הקנה הייט מן העור
תורד ,אור ולצואר דאילו מן הראש ולחזה הוי
דרבה בר בר חנה וממי לה ואייתיה
אורך ולרוחב הצואר הר רוחב הקנה
קמיה דרב יצחק בר׳ יהודה וד טל ה רוב ערביה ואמרי לה -רוב חללה החיא
ולעובי הצואר קרי נמי עובי הקנה
ופריך עליה מחכסשמימא כו׳ ומשני פסוקת הגרגרת דאתאי לקמיה דרב יתיב
בשיעור זה נמדד עובי התנוך וקודם
דמעיקרא )א( ממי סמוי לה
טון וקא בריק לה ברוב עוביה אמרו ליה רב
שיגיע לחצי חלל הוי רוב עוביה ע ם
דאמרה כל יומאהוה דכי לי רבה בב״ח
כה״ג וההוא יומא ה[ חש בעיניה הוה בהנא ורב אסי לרב לימדתנו רביגו ברוב
הדפנות והחלל מפני שמפן הקנה
דכי לה ובעי התם כזה התיר לי פלוני חללה שדריה לקמיה דרבה בר בר חנה
עב מלמעלה ולצד הצואראינו אלא
חכם מהו פירוש נאמנת או אינה ברקה ברוב חללה ואבשרה וזבן מינה
קרוס דק וסתמא כשנפסק הקנה
מלמעלה למטה הוא נפסק ומהני עובי
נאמנת ובעי למיפשמ מעובדא דילתא *בתליסר איסתירי פשיטי בישרא והיבי
ובמיעוט
התנוך לאשלומי לרובא
דנאמנת ומשני רב יצחק בר׳ יהודה עביר הכי *והתניא חכם שטימא אין חבירו
התחתון הוי חצי החלל או רובו :
אגמריה סמךו[״ופיר ש שםבקונמר׳ רשאי לטהר ויז אסר אין חבירו רשאי להתיר
רוב חללה .אינה מרפה ע ד שיפסק
דהדר ביה מאידך שנויא דשני
משלים
התטך
החלל ועובי
טו איט b t o
,־־,־ -ה ח
,״,קאלרוב ־ ״ »
י ז י ג _ ,א®■ “ י פ י י נ ' י1י״ -י א י י  , « » .״ ־
מעיקרא ממויי סמי לה דטון
י לרוב:ואמרי לה ברוב חללה .אליבא
דאגמריה סמך רשאי להתיר מה בה חכם ה ב אכל מנ ה
שדרה  .רב
שאסר חבירו ז[ וכי אמר דאין חבירו אהה ה׳ אלהים הנה נפשי לא מטומאה
לרב פליגי אמוראי  :שדרה
רשאי להתיר הייט מסברא ולפירושו ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעורי וער עתה לקחיה דרבה ; בסליסר איססרי
חשיטי  .איסתרי סלעי מדינה שהם
בשמעתק נמי למאי דמסיק דאגמריה ולא בא בפי בשר פנול *הנה נפיטי לא
פשוטים וקלים איסתרי סתם הייט
ס מך'לא צריך למאי דמשני רב לא מטומאה שלא הרהרתי ביום לבא לידי
סלעין צוד שהסלע ארבע דינרים
אסר ולא מידי אלא דהאמת מתרן טומאה בלילה ונבלה וטרפה לא אכלתי שלא
ואיסתרי פשיטי הוא סלע מדינה
ולכאורה ט ה נראה פשס ההלכה אכלתי בשר בום בום מעולם ולא בא בפי
שמינית שבסלע צורי דהיינו חצי דינר
ח[ דנדה אגמריה סמך ולק
האמין בשי־ פגול שלא אכלתי מבהמה  mשהורה
כדאמרינן  [3בהחובל את חבירו
לדבריה ולעיל צריטן לשמייא קמא
דמעיקרא סמויי ממי לה וההיא בה חכם משום ר׳ נתן אמרו *שלא אכלתי
)3׳׳ק מ( איסתרא פלגאדזוזא וקרי
מבהמה שלא הורמו מתנותיה הני מילי ליה התם סלע מדינה  :לא ג[ חיסר
עובדא דלקמן )דף »  (.pדמחס
שנמצאת בסמפונא דכבדא שמא היו מילתא  wדתליא בסברא רבה בר בר חנה
אסר  .ד ה ט הוה בעי למיבדקיה
ברוב עוביה ולא שבקוה תלמידים
שניהם בבית המדרש ומאלה השאלה אגמריה סמך ותיפוק ליה משום חשדא
ושדרוה לקמיה דרכה:ןיהליא 5גןגן«א.
לפניהם לשניהם אי נמי לא  Tע דתניא *דן את הדן זיכה וחייב טימא וטיהר
דהתם איכא לספוקי דלמא לא הוי
שאסר ח בי רי  :ל כ י העדים שהעידו אסר והתיר וכן העדים שהעידו כולן דשאין
סברא מעליא והכא רבה אגמריה
הכיעור
כולם רשאץ לי ק ח׳ ס׳  .דשנים ליקח אבל *אכדו חכמים הרחק מן
סמוך דהכי גמיר מרביה דפסוקת
אינם חשודים כדאמרינן בפ״ב דיבמות
)דף מ  ( :ומ״מ לבעל נ ^ ו מוב ומן הדומה לו ה״מ מידי דמזבין *משומא
הגרגרת ברוב חללה מלתא דתליא
להרחיק  [pואם תאמר ועדים היאך הבא מתקלא מוכח כי הא *דרבה שרא
בסברא כגון מקיפין בריאה דאיכא
רשאין לירךז י[ ס׳ בשלמזאחחומים טרפתא וזבן מינה בישרא אמרה ליה בת רב
למימר דלמא לא מידמו חזותא שפיר
וכגון דמיא לבשרא ודמיא לכבדא
על ג ט אשה או על שמר מקח לא חסדא אבא שרי בוכרא ולא זבן מיניה
ודמיא לביעתא ודמיא למוריקא
חשו חכמים יא[ למעשה דמעשה לא בישרא אמר לה ה״מ בוכרא דאשומא מזדבן
דאיכאמינייהו כשרות ואיכא מינייהו
עבדי אבל ד ט ר א א מ ד כדאמריק הבא מתקלא מוכח מאי איכא משום אומצא
שאדם טועה
טרפות ופעמים
בפרק התקבל )גיpין דף סז (.אמר מעלייתא כל יומא אומצא מעלייתא זבנו לי
במראותיק » :שום סשלא  .דלא
לעדים אמרו לסופר לכתוב ולעדים
דשריא ני ה ל ״ מייל-
י
השוה
אמר רב ו סד א איזהו תלמיד ועם ״ י י י א ה ״ לישיו
ויחתמו לא תעשה בישראל כזאת
טרפה לעצמו ואמר רב חסדא איזהו שונא”^ גביה ונראה כששל שכר על הוראהו:
דחיישינן שמא תשכיר עדים וכן
לן אס הדין  .על שדה או על טלית
מיאנה או שחלצה בפניו היאך ישאנה מתנות יחיה זה הרואה טרפה לעצמו דרש
בין זה לזה  :וכן עלים שהטילו.
הא לא ע ב ד התם מעשה ויש לומר מר זוטרא משמיה דרב חסדא כל מי שקורא
לכל דבר שנגמר על ט ה ס חשיב ושונה ורואה טרפה לעצמו ושימש תלמידי על שדה או על מלית שהן של פלוני :
מעשה אבל התם שאינו אלא דבור
חפץ״ ״:
חכמים עליו הכתוב אומר °יגיע כפיך כי־״^םכולן רשאים ליקה .ד[ אותו
iijjj . 4
1
שלא יאמרו
בעלמא שאומר יב[  pהבעל אל
בשביל כך זיכהו לזה שיתננה לו בזול:
הסופר לכתוב ולעדים לחתום ואפשר ונוחל שגי עולמות העולם הזה והעולם
שרי בוכרא .כשהיה כהן מביא לפניו
שהם לא יעשו ולא התגרש וגם
אס הבא *אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם
בכור לראות מומו והיה מתירו לא
אץ גומרין הדבר אינם חוששין ואס
תאמר דן את הדין דהכא היאך רשאי הבא *ר׳ אלעזר כי הוו משדרי ליה מבי
היה לוקח ממנו מבשר אותו בכור .
ליקח והלא יחיד הוה מדקתני דן נשיאה מידי לא שקיל וכי הוו מזמני ליה
בכור טהג בזמן הזה וכשהוא תם
דמכח מתני׳ דבכורות)דף פח (:דתנן לא אזיל אמר לא קא בעי מר דאיחי דכתיב
אינו ראוי לכלום דשוחט קדשים
ב חון :ר ב ח סל א .כהן הוה כדאמרינן
דן את ה דן מייתי בפ״ק דסנהדרין ושונא מתנות יחיה רבי זירא "כי משדרי
״בגיטין בהניזקין )דף נז( שמונים
)דף ו (.דשנים שדט דיניהם דין ולאו ליה לא שקיל כי הוו מזמנין ליה אזיל אמר
זוגים אחים כהניס נשואין שמונים
דוקא ב׳ אלא ה״ה אחד ואין לומר
אתיי pרי
זוגות אחיות כהטת  :בכור נמכר
דדין לא חשיד דהא אמרינן בפ״ב
דיבמות )דף מ  ( :החכם שאסר את האשה בנדר דלא ישאנה באומד ולא במשקל כדאמרינן בבכורות )דף לא (.כל פסולי
ושמא חיישינן התם ספי שמא עיניו נתן בה וטול יש לומר המוקדשין נשחטין ונמכרין באיטליז ונמכרין בליטרא חון מן
דההיא לבכורות מוכחא מפי ד בי חז איירי דקתני רישא מי הב טר והמעשר  :מהקלא מוכח  .שהכל רואין שהוא שוקל ליטרא
שאיט מומחה וראה את הבכור כו׳ בפרק עד כמה )כנורות דף כח (:בדינר כמותו לאחרים ונותן המעות מיד  :מאי איכא  .במה
ולהט די ק מינה בסנהדרין* =
א י ז ה ו תלמיד חכם  .יכולין לחשדני  :משום אומצא מטלייסא  .ששוקלין לי הליטרא
ד מ ה ד ד ליה אבידפו בטביעת עין* זה הרואה מרפה לעצמו  :ממיטב הבשר  :כל יומא נמי  .חולקין לי כבוד ומוכרין לי P
המיטב  :וה הרואה מ רכ ה לעצמו  .כשטלד ספק טרפות בבהמחן
מצסרפין
ונראה ט ט ע ם לאיסור וטעם להיתר ואינו חס עליה ואוסרה  :הרואה טרפה לעצמו ודאי שונא מתנות אחרים הוא
שאן! על שלו איט חומד להכריע להיתר  :ושמש תלמידי חכמים  .גמר לתרן מעמי המשנה ומשניות הסותרות זו את זו והייט
גמרא  :יגיט כפיך כי האכל  .דכיון דעל שלו אילו חומד כל שכן שאיט מ מ ד בשל אחרים לגנוב ולגזול  :ש מני ליה  .לאכול אצלם :
אתייקוד

שיטה מקובצת

]עיי) י«ס׳ ברכוס כ .ד ה
סליסי[
נדה כ :ע׳ז  . 1ע׳ס
גרפית סג] :חוספתא
עדיית פ׳א[

לעיל לת

]מגילה פז[.

]תוספתא דינמות פיד[

]אנות דר׳נ  p oנ [
]צ׳ל בשומא[
]צ״ל דררא וכ׳׳א גרי׳ף
ונרא׳ש[

הגהות הב״רז
)א( תיס׳ד׳סהיכי ונו׳
דמעיקרא ממויי מטי לס :

]גרנות מ-אנותפידמיא[
]מגילה ניג[

]ליתא שסאלא צ׳לגגרכו׳
מד[.

רגד״ות טד,ר״ב
רג ש בו ת
א[ רש״י דיס רוג עוגיה
ונו׳ וממי עוגי סתטן
לאשלומי לרוגא אע׳ס

שגמיעו׳נו וט׳^צ׳ל!^ק
למדתי מל»ןהיג׳ירס׳י

ל׳ד ומלשון הדיי!« פס
0״ pג׳ ;

רבינו גרשום

רוב עוביה רוב הקיפה רוב חללה שנפסקה ברוב חציה  :בדקה ברוב חללה ואנשרח כלוסר שלא נפסק דוג
 [ftעד שינקב לחלל ורוב עניה כלומר ! נ[ כראמרי׳ נהחובל אסתירא פלנא דזוזא  :ג[ לא אסרה דכי חוה בעי :
חללהזבתליסר איסתירא בישרא איסתרא פלגא דזוזא  :וכיון דאורי ביה חכם חיכי אכיל םינה  :כוס בום שחיתת
ד[ טלן רשאק ליקה לקנות אותו חפ׳ן  :ה[ וחהוא יומא הוה חש בעיניה חדר דכי לח  :ו[ ופי׳ בקונטרס
מסוננת ואומרין שחוט שמיר מתת  :שהורה בח חכם שצריך לחומת בה חכם  .שלא הורמו מתנותיה חורוע
דהדר ביה םא Tך  .נ'כ 6ז מצאתי כי אם כמו שכתבו התוספות למטה  :ז[ רשאי לחתיר מה שאסר חב ת
והלחיים והקיבה  .זיכה וחייב כלומר זיכה לאחד וחייב לאחר טימא וטיהר טימא לאחר וטיהר לאחר אסר
כיון שבך קבל וכי אמדי' :ס[ היה נראה פשט חהלכח רההיא דנדה דאנטדיה סמך :ס[ וט׳׳םלבעל נפש
לאחד' והתיר לאחד  .ובן העדים שהעידו כלומר על דבר אחד העידו שמותר שפלוני חכם התירו .הגי טילי מלתא
טוב להרחיק מן הכיעור וא׳ת  :י[ ליקה בשלמא חתומים  :יא[ תיבת למעשה נמחק  :יג[ שאומר משם
דבשומא מזדבן ודאי לא יקה משום חשדא רבני אדם שיאמת בשכר שהתיר נותן לו יותר מאחרים הבא
הבעל אל הסופד :
מתקלא מוכח שאינו נותן לו יותר משקל מאחרים  .א׳ל בת רב חסדא כלומר אשתו היתד■ הני מילי בוכרא
דנשומא מיזדנן ם ׳ דקייל כל פסולי חמוקדשין נטכרין באטליז ונשקלין בליטרא לפי שתאתן להקדש ואם ימכרו ביותר יהא להקדש אבל בכור דמתנה לכהן והנאתו לכהן אין דין שיתבזח הקדש בשביל
הנאתו של כהן אלא נמכר בתוך הבית ונמכר בשומא  .אי משים אומצא שמינה כלומר שחושדין אותו בני אדם אע׳ג שאעו נותן לו אלא מתקלא כמו שנותן לאחרים יהן לו נשר טוב יותר ממה שנותן
לאחרים כל יומא עזי אוטצא שמינה ט'  .כלומר כל הימים אם אני משנו־ שלוחי לשוק טתן לי בשר טוב יותר מטח שנותן לאחרים בשביל כבודי  .זה הרואה טרפה לעצמו ואין מראה לאחרים להקל :

פ ט ר ת הש״ס

אלו טרפו ת

פ ר ק שלישי

מה

חולין

עין משפט
נר מצוד.
]גאהלישס׳גמשנה ג[

אמייקורי מתייקרי ג* .נכבדין הס במה שאני סועד אצלם והנאתם
מ צ ט ר ^ י ו לכמלא מקדח  .לאו משום דבפו למיסתם כב״ש*
י אלא משוס דב״ש פירשו ה[ שיעור נקע שיעורא
היא ואין זו מתנה  :מ פ ה  .הגרגרת סביב סביב להיקפה נקבים
דקים כנפה :סלמרפין מ ק פי ם לרוגא  .אילו היו כולן מחוברים יכ״ש = א י ש ת מ י ט ת י ה הא דאמר כו׳  .ס״ד דרב ירמיה
יחד היה רובא נפסק ערפה  :זמולגולה  .לגבי אהל המת תניא דאפילו בנקבים שיש בהם חסרון קאמר דמצערפין לרובה מדנקע
)אהלות פ״ב משנה נ( בההיא דכמה
כנפה דמשמע כנקבי נפה שיש בהם
״
גי׳יש״ל וגגולגולה^גש׳א חסרון בשדרה קתני סיפא ״ובגולגולת אתייקוריהוא דמתיילךו בי אמר רב יהודה
חסרון איירי ו[ ומסיק דבשאין בהן מו ג מיי׳ שם מושיע
 p»p|» jpjpכדי שינעל מן החי וימות הוי חסרון
חסרון איירי ולא נקע נפה אלא לומר
שס סעיף ר :
מתיב
לרובא
מצטרפים
כנפה
ניקבה
רב
אמר
דמלאהנקביסכנפהולשון אישתמיעתי׳ ]לקמן [:0
גיש״י יעיין יש׳א ולא מעמא ואמרינן בבכורות)דף לח(.
כמה ינעל מן החי וימות כמלא מקדח רב ירמיה *״ובגולגולת שיש בה נקב אחד
ממנה רצועה
קשה :
של רופאים ותני עלה דאס יש  Uארוך אפילו יש בה נקבים הרבה מצטרפים
מצערפת לכאיסר  .תימה לישמועינן פז ד מיי׳ שם ועיין
גהפנוש ו»׳מ מוש׳ע
מקדח
נקב אחד ארוך שאין עגול רואים למלא מקדח אלמא כיון דשיעורה מלא
ניקבהוכ״ש רצועה:
שיכנס שס סעיף ה וסעיף ו:
אוחו אס יחט ארכו לעגלו והוי כמלא למלא מקדח מצטרפין ה״נ כיון דשיעוריה
איסר לרחבו  .פירוש לרחבו של איסר
ס ח ת ו מיי׳ שסהלפה
מקדח הוי חסרון או אפילו יש בו כאיסרלכאיסר מצטרפין אישתמיטתיה הא
שיושיבהו שם על רחבו ויכנס לאפוקי סי מוש״ס שם סעיף ז :
עצמה.
דרך עוביו
נקבים קעניס הרבה כולן מצערפין דאמר רבי חלבו אמר רב חמא בר גוריא
מ ט ז חם מיי׳ שם פיא
הלכה .ו ז סמג ^
״ V,
שפנז^וה P
לכמלא מקדח  :אלמא  .כיון דשיעור אמר רב לנקבים שיש בהן חסרון מצטרפין
שם
חסרון גולגולת כמלא מקדח
ירק ב ב ו י ׳ ח ו ת ף שפי צצעות מכאן מוש׳ע׳יו״ייסי׳ כ׳סעי^א!
הוא לכאיסר ושאין בהן חסרון מצטרפין לרובא
מצערפין נקבים הקענים לכמלא
ומכאן  .פירש 'ר״ח שפים מכאן
.י נ י מיי פ״ז מהג שמימה
!r
’ ^ t
מקדח כאילו הד חד נקב ולא יהבינן אמר רבה בר בר חנה א״ר יהושע בן לוי
הל׳א סמג עשין ס;
ושתים מכאן והאי חזה לא הי כההוא
בעא
בהו שיעורא אחרינא  :ופכא )מי  .ניטלה הימנה רצועה מצטרפת לכאיסר
דמסכת תמיד)לף לא (.שלא היו שס מוש״עיו״דסי׳לדסעי׳י:
בן
יהושע
א ע״ג) א( דבפסוקות שיעורא לרובא מיניה רבי יצחק בר נחמני מרבי
שוסצלעות כדתנן בפ׳ לא  Wטמחי!^ נא  aמיי׳ פ׳ט מהל׳
מעשה הקרבנותהל׳י:
גבי נקובה חנן במתניתין )צקמןדף לוי ניקבה כנפה מהו אמר ליה הרי אמרו
נד (.עד כמה תחסר עד כאיסר
נקבים שיש בהן חסרון מצטרפין לכאיסר ושאין בהן חסרון מצטרפין ל ח ב א נ ב ל מיי׳פ׳ו מהל׳
האיעלקי אלמא נקב הקנה עריפתו
הל׳ג מה
שמימה
י
אלעזר
דרבי
מיניה
מפרשאלי
לדידי
נחמני
בר
יצחק
רבי
אמר
מאי
בעופא
משין סג סוש׳ע יו׳ד סי׳
בכאיסרוגבי נקבים קעניסא[ בעי ^מקפלו ומניחו על פי הקנה אם חופה את רוב הקנה טרפה ואם לאו כשרה
לא סעיף א :
כאיסר לשעורינהו  :אישהמימפיה .
אמר רב פפא וסימניך גפיא ינפחתה כדלת אמר רב נחמן כדי שיכנס איסר גג ם נ מיי׳ שס מוש״ע
]לזמן נד [.להאי מקשה  :מצמרפין לרופא .דהוו
שס סעי' ד ;
כפסיקה בעלמא דלא מיחסרא וניקבה לרחבו *"נסדקה אמר רב אפילו לא נשתייר בה אלא חוליא אחת למעלה
כנפה נמי בדליכא חסרון ) :י>ולפ וחוליא אחת למטה כשרה אמרוה קמיה דרבי יוחנן אמר מה חוליא ומה
הימנה רצופה .לארכה דאיכא חסרון :חוליא דקאמר רב אלא אימא יאפילו לא נשתייר בה אלא משהו למעלה
]ססמיס פנה וש׳יג[ מצמרפס לפאיסר .אי ) (3פ מעגלת ומ שת למטה כשרה אמרוה קמיה דרבי יוחנן משמיה דרבי יונתן הכי אמר
לה סי א איסר ערפה:פמופא .נקבים להו *ידעין חברין בבלאי לפרושי כי האי טעמא הנא רבי חייא בר יוסף קמיה
דחסרון בעוך דליכא למימר בגרגרת דרבי יוחנן ’ כל הצואר כולו כשר לשחיטה מטבעת הגדולה ער כנפי ריאה
דידיה כאיסר בכמה הוי שיעוריה :
הנקבים התחתונה אמר רבא תחתונה שהיא עליונה שאני אומר"כל שפושטת צוארה
מקפלו  .חותך למעה מן
ובצדיהס עד שיוכל לקפל הרצועה ורועה ובלבד שלא האנס בעי רב חנינא ואיתימא רב חנניה אנסה עצמה מהו
]״’®®״א ®'״ tשק בה כלפי פי הקנה ומניחו למקום “תיקו יתיב רבי יוחנן ורשב״ל נפק מילתא מבינייהו אנס בסימנים ושחט
הנקבים ע״פ הקנה  :אם הופה  .פסולה 'ניקב הקנה למטה מן החזה נידון בריאה תנו רבנן *לאיזהו חזה זה
בין הנקבים והשלם שבין נקב לנקב הרואה את הקרקע למטה עד הצואר למעלה עד הכרם חותך שתי צלעות
]לקמן נו [.את רוב הקנה אע״ג דבנקביס גרידי משתי דפנות אילך ואילך וזהו חזה הניתן לכהנים  :ניקב רןוב של מוח  :רב
ליכא רובא  :מ רי פ ה .הואיל ויש בהן ושמואל דאמרי תרוייהו קרמא *עילאה אע״נ דלא אינקיב תתאה ואמרי לה
חסרון ושיעור סמיכת נקבים זה לזה ^עד דאינקיב תתאה אמר רבי שמואל בר נחמני וסימניך חי־יתא דמתנח ביה
כנפה דהא אניקבה כנפה קיימינן:
♦m es׳®-־וסימניו  .שלא תשכח שמועה זו ולא מוחא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יהושע בן לוי בננ ה בביצים ניכר
תימא כאיסר או מצערפין לרובא  :א״ר שמעון בן פזי אמר ריב״ל משום בר קפרא “ מוח כל מה שבקיייר׳ שיטר מהובצת
הגהות הב״ח
נדון כמוה התחיל למשוך נדון כחוט השדרה ומהיכן מתחיל לימשך אמר א[ונבי נקבי□ קטנים
>א( ר ש״ידה זהכאנמי נ פי א .כעין שעושין הנפה שמניחין
כאיסר
□נ[עי W
ט׳ג דנפסוקת הגרגרת שם יריעות זנב הסוס על פי העוגל רבי יצחק בר נחמני לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי י^ שע ק לוי נכמדן
שהוא םת 6ר »
פולי:
בחסחום ש ב ר א ש י
שיעוראלצנןד׳המצטרפ׳ וזה סימן יהא לך נקבה כנפה שאלת
לכאיסר אי כד מעגלת ;
ומעשה נפה השיבוך :נ פ ח ה ה כמין דלה .ולא נטל הפחת אלא תלוי ועומד זקוף שם כעין דלת במזוזתז:כיי שיכנס איסלליחבו.ו שי עול ^!1דש?«ח«נחבת^
גדול הוא זהמאיסר דהכא בעינן נכנס ויוצא משום דאין כאן חסיון והדלת סותם את הנקב  :נ ס ד ק ה .לארכה וקילא מסלהודהיכא « Ymה׳ד ום־»^
דנפסק לרחבה ברובא חתוך שהריאה מושכת למטה והצואר מושך למעלה ניתק והולך לגמרי ולא הדר חלים שולדר״א
כל כמה שהצואר נמשך הסדק סוגר והולך הלכך הדר חלים  :חוליא  .טבעת שמעתי ובעיני בראה שהן שלש טבעות כדאחרינן במנחות דסוח  :ס[ משום דב״ש
)דף לס (.כדי שיכרוך וישנה וישלש הזיא חוליא לגבי ציצית  :מה הוליא זמה חוליא  .למה לכם החוליות הללו דקאמר רב  :הכי גרסינן פירשו שיעוק נקט :
ו[ שיש בדט חסרו)
אחרוה קמיה דרבי יוחנן משמיה דרבי יונתן הכי ולא גרסינן איכא דאמרי  :הכי .כדקאמר רבי יוחנן משהו למעלה ומשהו למטה איירי וסשני דבשאין :
מבריןבכלאי  .רבי יונתן מבבל סליק  :כי האי מט מא• לשבח קאמר:מנובממ הגדולה  [t .אנסה עצמה שפשטה
אמרוה קמיה משמיה דרבי ^יונתן :
צוארה יותר מז׳אי :
כרבי יוסי ברבי יהודה ומחלוקתו בפ״ק)לעיל דף יח (.נקט לה מיהו אגן קיימא לן כרבי חנינא בן אנטיגנוס דמשפוי כובע ולמטה כשרה
רבינו נרשוס דהיינו למעלה מן הטבעת  :כנפי ריאה  .אוני ריאה  :ההחהוגה  .כדמפרש רבא תחתונה כשהבהמה תלויה דהיינו אונות קטטת
ניקבה כנ פ ה.
כלומר שהיא עליונה כשאוחזין בקנה והריאה תלויה למטה  :כנפי .כמות שהן נמתחין ופורשין כנפים למעלה אע״פ שהקנה יורד ביניהם
הגרגרת שניקבה ולא
ניקבה במקום אחד אלא עד מקום חיבורן  :שאגי אומר כל שפושמה צוארה ורומה  .ולא יותר לכך אני מפרש תחתונה שהיא עליונה שלא תאמר תחתונה
ברוב ט^מות ניקב כשאוחזין הקנה דהיינו כנגד כל הריאה  :שלא האנס  .למשוך הסימנים חוץ לחזה בידי אד ם :אנסה עצמה .לפשוט מאד צוארה בשעת
נקבים דקין טצטרפת
לרובה בלומר אם בין שחיטה מהו :מיקו.ולחומראוכן הלכה:לממה מן החזה .למקום שאין ראוי לשחיטה :נידון כריאה .בנקב משהו ולא ברוב כגרגרת :
כל הני נקבים שיעורן ה״ר איזהו חזה .לגבי חזה ושוק של שלמים הניתן לכהנים  :הרואה אה הקרקט .אינו משבר מן הצלטות בגובה הצדדין כלום אלא השומן
כרוב חללחטרפה .טתיב
ר׳ ירטיו•■ כר אבא התחתון כמות שהוא  [3בחסחוס שבראשי הצלעות  :לממלה עד הכרם וכו /ושיעור ארכו למעלה עד הכרם כשהבהמה תלויה להפשיט
נקב
ובגולגולת שיש בה
היו נוטלים אותו וחותך ב׳ צלעות הקטנות העליונות עמו משתי דפטת אחד מכאן ואחד מכאן והן שסביב הקנה ונקראין פורניל״א :
אחד א ת ך בו' מצטרפין
לכמלא מקדח דשיעור קרמא מילאה  .המחובר לגולגולת מבפנים  :ואע״ג דלא אינקיב מחאה  .הקרום הרך ג[ שהמוח מונח בתוכו  :חייהא • שק כמו
נקב לגולגולת לענין )ב״מ דף יד (:חייתא דקיטרי  :דמחנח ביה מוחא • שהמוח מונח בתוכו:כנגדו בכיצים ניכר  .בביצי זכר אתה יכול להכיר ד[ ״רביצת ]נ׳א המיס^ דכי5ים גם
טרפה כמלא סקרה :
הכא נטי כיון דשיעורו המוח שגס להן יששני קרומים לבד ה ט ס והאחד חיצון ואחד שהביצים מונחים בו ומתוך שקרום התחתון של מוח דק מאי יא’! רסצסייש׳ל[ י ’
בבאיסר ש' כרבעינן ניכר לגמרי ונראה כמות עצמו הוא נותן לו פ מן בביצים  :כל מה שבקדרה  .בגולגולת עד שלא התחיל לצאת  pהקדרה ליעשות חוט
למימר לקמן  :נפחתה שהרי חוט השדרה מן המוח הוא בא  :נידון כמוח  .בנקב משהו  :לימשך  .לצאת מן הקדרה לצד החוט  :נידון כחוט  .בפסיקת הרוב :
איסר
שיכנס
כדי
פוצ’ |
ליחכו  :געופאטאי .
מד א »” ׳ 6״ג מהל׳
שימאתמת הל׳ש :
מה ב מיי' ס׳ג מהל׳
שמיטה הל׳ ע נ «ג
עשי! סג טוש׳ע יו״ד
סי׳ לד סעיף ג :

ניטלה

.כדי

 :אנסה

כלומר כעופא דאין אנו יכולין לשער נקב־ם שיש בהן הטרו! בכאיסר שהקנה אינו רחג כל כך תיכי םשערינן.םקפלו ומניחו על פי הקנה בו׳ .כלומר ]ע'פ נקב הקנה[  :וםימנין נפיא  .כלומר כשם ששוטחק נפיא ע׳פ העונל כך
שוטחין הכא ומניה• על פי הקנה :נסרקח.רלוםר באורך הקנח;הכי גרסינן א(איבא דאמרי אמרוה רבנן קמיה דר' יוחנן משמיה דד' יונתן כו׳ כלומר כשאמרו משטיח דר' יונתן שבחה ואסר לר 1ידעין חברין נבלאי כו׳י .אמר רכא
יהא שום בר אדםאונסת
א׳לאני א׳ בדי שתפשוט צוארה ותרעה כו׳ נ( כלומר ר' יוחנן א״ל ר׳ יצחק בי יוסף ובלבד שלא תיאנם כלומד שלא
שהיא עליונה מחיי□ עליונה כשהבהמה מהלכת וכשתולין אותה תחתונה
מקרי תיקי :נידוןבדיאוי.
שעתאאק צוארה כ’כ]פשוטה[אםור דלאו מקום שחיטה דעא או דילמא כיון דיכול לפשוט עד אותו מקום מקים שחיטה
שהיא עצמה תפשוט  :אנסה עצמה מאי כלומר מי אמדי׳ כיון דלאו כל
וגקונתו במשהו  .כנגדו בביצים ניכר בלומר בביצים בהמת שיש שם שני קדמות וכל סת שבקדירה נידון כמות עצם שהמוח מונח בו זו היא קדירה ואין פונה נמקום אחר אלא חורין יש בעצם
®מונחת בשנים ושלשה סקוטות והכי קאטר מוח שבמקום אחד וכל סה שסביב המוח בחורק נולן ניתנין כמוה וטח דינו של מוח ני^ :קרום של טוח בכל שדעא טרפת  :נידון כחוט השדרה ברוב ש ת של מוח f
דליבא
א( וכ׳ה גיישה ספר ההרומה לרנינו ניוך עמ׳ כאן ועי׳ בנ׳׳ס ניי׳י סימן ל׳ד  .נ( נראה ד5״ל י1מר ליה ר״ה נר יוסף לי״•

