עין משפט
נר מצו r
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אלו טרפו ת

פרר ,שלישי

אבל

ד^ין

ספורה

הש״ם

פג א מיי׳ פ'מ מהל׳
אגכה אפילו כטרפא דאסא טרפה  .ונראה דאס נמצאת
שחינוה הלכה ד
העינוניחא לצד שמאל כיון דלאו אורחא בהכי טרפה דהא
סמג עשיןםי ,מושיעיו״ד
סי׳ לה העיף ג :
מפרש ט ע מ א משוס דנניזי ברייתא הכי אית להו והא דממעכי אגבה
פד ב מיי׳ ה׳ז כסהלי׳ח ולא מ מ עט לצד שמאל נ ק ט גבה למטוטי אפילו בימק ואס שינתה
סמג שם טוש׳ע יו׳ד מקומה היה נראה להתיר מדמנזעט
שהוא כמראה נ[לזו״ר לא ירוק ולא
סימן לס העין! א  :גבה דוקא ואף כי רבינו שלמה מטריף "אבל אגבה אפילו כטרפא דאסא טרפה
פ ה ג) מיי׳ פס(
שחור:פדיוהא  .קורט דיו יבש והוא ]גרסמ הח״ף !הייא׳ש
מישיי :ע בתרי עינוניתא אע״פ שאחת אינה *אמר רפרם האי ד א ה דדמיא לאופתא טרפה
ירד סי׳ לו סעי׳
שחור  :דרגי חגינא  .לענין דם נדה  :אפר רבא[
עומדת במקומה לא היה אוסר ז[ אס
ואיכא דאגדי
איכא דאמרי "בהזותא
אלא שלקה .אלמא לקותאהוא וסופו
פו ד מיי׳ שס פי חהל׳ח לאו דאיתא שנים אך מורי הרב דו ד
דאמרי
ואיכא
דאמריידנפיחה
סמג כס טיש׳ע יו׳ד ז״ל אמר שהיה מקובל לאסור ואפשר ’ בגישתא איכא
לירקב ולינקב:ירוקה  ,כמין עשבים ]התוזה כאוספא פירוש
סימן לו סעיף יג  :דטעמא משוס דלאו אירחיה ביגכי ; *רפתזא ואיכא דאמרי ״דשיעא דלית לה
כדלקמן  :אדומה  .שגקוטרוד׳׳א  :פמומ קלהכדנתינ אנשיש
רקים וסות1ים ערוך
פו ה מיי׳ שם הלכהI
כטרפא דאסא טרפה  .חיתוכא דאוני אמר רבא יככוחלא ב שיה
:
נתן
מדרבי
בריא
דהדרא
.
כשרה
ערך אפי כ׳[
ססג פס פוש״ע יו׳ד
’ כדיותא טרפד״א* 1דא״ר תינ א שחור אדום? המהיני לו  .דאין לך דבר העומד
משוס אבי העזרי וה״ר
סי׳ לה סעיף ח :
הוא אלא שלקה "ירוקה כשרה מדרבי נ תן! בפני פיקוח נפש חון נ מנטד ת סכ בי ס
אב״ן כתב ה״ר יצחק בספרו דדוקא
פ ח ו מיי׳ שס פ׳ז הלי׳ס
סמג שם טוש׳ ע יו*ד בשאר אונות וגב הריאה הויא טרפה
“ אדומה בישרה מדרבי נתן *דתניא רביגתן״ וגילוי עריות ושפיכות דמים  :שיגלע ]שנת קלד .מ׳ש תוט
גו דמו  .שיהא דמו נבלע בבשרו דשנת פגו  ,פ״ש[
סימן לח סעיף ד  :אבל האונות שבצד הימץ התחתונה אומר פעם אהת הלכתי לכרכי הים באתה״
שהיה דמו הולך בין עור לבשר והוי
שהיא עליונה הסמוכה לצואר כשרה
פט ו מיי׳ שס
הל׳א :יו דדרכה להתפצל וכתב בתשובה דאפי׳ אישה אחת לפני שמלה בנה ראשון ומת שני
כמי שאין לו דם והדם הוא מ פ ש
טושיע שס סעיף
אדום
שהיה
ראיתיו
לפני
הביאתו
שלישי
ומת
ומתוך שאין בו חיות הוא מת במכה
לא הויא כטרפא דאשא אלא על ידי
צ ח ט מיי׳ שס
הלכה נפיחה טרפה ואי לא הויא אפילו בהר אמרתי לה בתי'המתיני לו עד שיבלע בו
קלה:ככבדא כשרה .ח א ה ש מ ר א ה
יט טושיע שם סעיף ד :
שלה דומה לכבד כשרה  :כגישרא דגהות הב״ח
צ א י ב מיי׳ פרק א נפיחה כטרפא דאסא נראה לאבי דמו המתינה לו ומלה אותו וחיה והיו רךרין
)א(נט׳לא לריפא אלא
טרסה  .והכי קיס להו דבהכי הויא
העזרי שהיא כשרה :
אותו נתן הבבלי על שמי ושוב פעם אחת
מהל׳ מילה הלי״ו
לי׳ שמעין נציל וכן נרשיי:
סמג עשץ כח טוש׳ע
לקותא ובהכי לא הויא לקותא :
כאופתא  .היינו שחלקה הלכתי למדינת קפוטקיא באתה אשד ,לפני
ירד סימן רס; סעי׳ א :
ככשוסא  .ירוקה ולא כעשבים אלא
^ לגמרי אבל אם יש בה
שלישי
ומת
שני
ומת
ראשון
בנד,
שמלד,
כמראה כשותא הומלו׳ץ או כמראה
צ ב ■*מיי׳ פ״ 1מהל׳
שום היכר בעלמא כשרה :
הביאתו לפני ראיתיו שהיד ,ירוק הצצתי בו
בחיטה הלי ׳ט סמג
מוריקא כרכום או כמראה ביצה וכל
הביאתו לפני  .נראה
עשין סג טוב׳ע ירד סי׳
דסבר דבתרי זימני הויא ולא היד ,בו דם ברית אמרתי לד ,בתי
אלה מין ירוק הן אלא שזה משונה מזה
לח סעיף ד :
צג ם נ מיי׳ פש
הלי׳ז :חזקה כרבי)יבמות דף סד (:מדאמר ^המתיני לו עד שיפול בו דמו המתינה לו וכל מראה ק ח״ג נקרא ירוק  :אטום
סוש׳ע שם שעי׳ א
הג ת ת מ רד׳ ב
לה המתיני  :א ל א י ח ק ה ח[ ה״ד ומלה אותו וחיה וד,יו רךרין אותו נתן הבבלי
בריאה  .דוכתא דמטמט ם ולא עייל
רגשבורג
זיקא בנויה  :מוגלא  .קווייטור״א  :א[ גם׳ ואינא לאמרי
ככרתי  .וי״ס שכתוב בהן ככרתן והכל על שמי אמר רב כד,נא ^ככבדא כשרה.״,ק
נגישתא אינא לאמרי
]ערך כרת א׳[
אחד וכתב בערוך* דהוא צבע ירוק
“ כבשרא טרפה וםימניך״ובשר בישדד ,טרפה’'״ מגיפים טלה .על אותו אטוס לאחר וכו׳  .ד ג עיין נרא׳ש
צ ד ם מיי׳ כס הלכה
שנקרע  :אי מבצבצא  .דנייר רוקא הניא רק נ׳ ממי אינא
יט טוש׳ע שם סעיף ד  :ותרגום של חציר הוא כרתי ט[ ונראה אמר רב סמא בריר ,דרבא'האי ריאה דדמיא
לאמרי ו^ייף סניא ל'
צ ה ע מיי' שם הליו ססג
ביאור הלנרים
כשרה דהא עייל ביה זיקא  :ואי לא  .ועי׳
סי' דהוא צבע אינדי״ש בלע״ז דהוא דמי ככשותא וכמוריקא וכנון ביעתא טרפד ,אלא
שם טוש׳ע ירד
לקותא מ א וטרפה  :איגז קרום  .נכנהיג מלקי־ל סי׳ לי
לרקיע דהא משמע שהוא דומה קצת
לו סעיף ט:
נהנהת סרנ׳י אזש y t
לתכלת כראמרינן)ברכות דף  (:pכדי ירוקד ,דכשרה היכי דמיא “בכרתי אמר
קרוס
דריאה
סירכי
וכל
ליסתר
שמפו
פ׳ה  :ב[ רמ׳י ליה
]לקמן פט .ומנחות מג [:שיכיר בין תכלת לכרתי ואמר* תכלת רבינא ״אטום בדאד ,מייתינן םכינא וקרעינן
העולה מחמת מכה הן הלכך אע״ג פכושלא פו׳ לודר  .נ'נ
9לוי*א כפריאה ריןיע :
צו פ מיי׳ שסהליגסמג דומה לים וים דומה לרקיע ומתוך לה אי איתבה מוגלא ודאי מחמת מוגלא הוא
דלא נפיק זיקא טרפה :האי ריאה
שם טושיע שס סעיף ג  :כך אומר ר״ת דהא דפסלינן בפרק וכשרה ואי לא מותבינן עלד ,נרפא או רוקא דאוושא .הא פרישית לעיל:דמבווצי .
סותמין הנקב :דמטלשי .לשון טרשים
צו צ מיי' שס הל׳ז לולב הגזול )סוכה דף לד (:אתרוג אי מבצבצא כשרה ואי לא טרפה אמר רב
טוש׳ע שס סעיף ד :
שמקשין אותה וקרום הדק כשהוא ינמוס ש] .לקמן [m
הירוק ככרתן דוקא בצבע אינדי״ש יוסף *“רךוםשעלד ,מחמת מכר ,בריאר ,אינו
מתקשה נסתר במשמוש היד דזמנין ]לעיל מו[:
צ ח ק מיי׳ שס הליט
להכשיר
אין
זה
דמכח
נראה
ומיהו
קרום *ואמר־ רב יוםף ״האי ריאה דאוושא אי
טוש־ ע שם סעיף ו :
דלא אינקיב עילאה ומינקב כי בדיק
או
שאר אתרוגים הירוקים דלא נקט ידעינןהיכא אוושא מנחינן עלר ,נרפא
לה  :שנשפכה כקיהון  .ב ^ הריאה
צט ר מיי׳ שסטוש׳ע ככרתן למעוטי שאר טניני ירקות
וה״נ לא הוי דוקא ככרתן דלעיל גבי גילא או רוקא אי מבצבצא טרפה ואי לא
 :סע־ף ח :
נימוח בתוך קרומים שלה ונשפך
מראשה לסופה ומסופה לראשה בתוך ]יתכן להיות משינלי[
ק ע ת מיי׳ שס טושיע ירוקה כשרה מדרבי נתן פירש כשרה ואי לא ידעינן לה מייתי נ* 1משיכותא
כס סעיף ז :
בקונטרס ירוקה כעשבים אלננא דמיא פשורי ומותבינן לד ,בגוד ,בחמימי לא
הקרומים וחסרון היא שמתחלה
סלה מלאה ועכשיו חציה ריקנית :
ק א א טוש ע כס סע ף ככרתן לאו דוקא וכן נראה דנא אפי דכווצי בקרירי לא דמטרשי אלא בדקינן
ח נהג׳ה :
היינו ניקבה • שאי אפשר לחסרה
למעוטי אלא דדמיא לכשותא ומוריקא לה בפשוריאי מבצבצא טרפה ואי לא כשרה
איקרי
ירוקים
קדו״ג
מיני
דכל
וביעהא
תתאר ,אינקיב עילאה לא אינקיב והאי
שממון  .הא דאיצטדכא לאשמועינן
]ר״ל בתוספתא[ כדאמר במסכת ״נגעים )פ״א(
דאוושא זיקא דביני וביני הוא אנ ד עולא*א׳ך
................ .
סוכה לו.
ולמיתני חסו־ה לר׳ שמעון איצטרץ
ירקרק ככנף טווס ואיכא למ״ד כשעוה
יאלמא
כשרה
כקיתון
שנשפכה
ידיאד,
יוחנן
לאשמועינן תנא דמתניתין דפליג רבי
ואמרינן בפרק ד׳ נדרים )דף לב(.
]לקמן מת :בכורות לט[.
]לפנינו כס ליתא הכי[ וירק את חניכיו שהוריקן י[ ״)באבנים ר^בר *חסרון מבפנים לא שמיה חסרון
שמעון אניקבה ולא אחסרה דבנהב
]ע״ן תום׳ לקמן מח:
ד׳ה טובות ומרגליות( שלא יתנו עיניהם איתיביה רבי *אבא לעולא *הריאה שניקבה
שיש בו חסרון מודי:דקייסי סימופנה] .לעיל מג .לקמן
פדרה וכו׳[
שלא נימוקו ה קנו ק ט ח :מנ א ידטינן  .גיטין סט[.
בממון ויתעסקו בהצלת' נפשות ולא או שחסרה מאי הסרד ,אילימא מב תק היינו
]וע׳ע חוס׳ סוכה לא:
שנ 1א נימוקה אחת מ ק:מייהינן צעא
ניקבה אלא לאו מבפנים ושמע מינה חסרון
באבנים טובות ומרגליות״ :
ד׳ה הירוק[
דקוניא  .קערה של חרס המחופה
אפילו
חסרון
בו
שיש
קג
נ
מבפנים שמיד ,חסרון לא לעולם מבחוץ ודקא
— -
---------באבר שקורין פלומיא״ה בלע״ז
רבי שמעון מודה  .יא[ ויש אמרת היינו ניקבה לא צריכא )א( לרבי
שרצו לאסור כשנראית הריאה חסרה שמעון דאמר עד שתנקב לבית הסמפונות דשיעא היא ונראה יפה  :ושפכינן רבינו גרשום
לה בגווה  .קורעים הקרום והכל ריאה דדפיא לאיפתא
מקובצת_ שיש קמט וסדק וחסרון על הריאה
___
שיטה
טר־פד .נו'  .כלומר
קיים ה״מ נקב דלית ביה חסרון אבל נקב דאית
א[ נדיותא יטרפד .אפילו עולה בננ׳יחה והעור והבשר
נשפך:שורייקי חיוורי .טק״ש בלע״ז  :ה־כ' דמי דמיא לאופתא
וסימניך דיותא ארםיו1א והשיב להס ריב״א דטעות הוא בידם ביהחסרון אפילו רבי שמעוןמודד,ג[ רבי חנניר,
נראה שמיחוי אסרי לה דפחיוא כלומר
מרפה  .דאז ודאי
דאמר  :נ[ טשיכלתא
קשר .כו«יכת עץ ואםרי
אייתויך^
חנניה דא״כ הוה ליה לשנויי הכא הכי חלש על לנביהרבי נתן וכל גדולי הדור
נתרוקנה
.
נימוקה
:
הוא
הסמפונות
דטיא כו׳  :נ[ ר׳
לה דשיעא כאופתא בו׳:
קמיה ריאה שנשפכה כקיתון ואנשרה *אמו־ן מאליה ו[ מקצתה
ואינה נשפכה כי בוחלא כשירח.כלוטר
חלש עאל לנביה ר׳ וכדברי הכל ולא הוה ליה לאוקמא
אסי
ר׳
גחן  .ניב סיא
במקצתה לא נשאר ריאה )פית ש( א( כי
רבא ^‘והוא דקיימי סמפונות אמר ליה רב^ כקיתון אך
חלש עאל לנביה ר׳ כר״ש אלא ודאי כיון דעולה בנפיחה
כוחלא  :כידיותאכטו
חלל
.
רביעיה
מחוקש
אפילו
:
כלום
דנפיחאונעשת
דיו ט׳ם כדר' חנינא
יוחנן :ד[נבקעת והיינו כשרה וכן פסק רבינו קלונימוס הזקן  :אהא בריר ,דרבא לרב אשי מנא ידעינן אמר
לבנה
רביעית הלוג  :דאמר ר' חנינא בו׳
חסרון המחזיק
שלפוחית
נם־כחוותא :ה[ בחיתוך
כי
אטרינן
טיט
ליה ימייתינן צעא דקוניא ושפכינן לר ,בגויה
שלפוחית
כמין
וסדק
גמור
דיותא טרפה דחז־נן

לדמיא לאופהא .בקעת עצים וכדמפרש  :בגישהא • שקשה משושה
כעץ  :דפחיוא .קשה והיינו נמי כגישתה  :דגפיחא .י[ נעשת לבנה
כבקעת והיינו נמי בחזותא והיכא דלא מחתכא בחיתוך גמור
ה[ ובסדק אלא כמין מראה הפרש ניכר ט כשרה ד ל ^ שיעא כי
תורה אור אופתא היא  :ככזהלא  .צבע כחול

אפילו

דשידא

שלישי

אבל

מראה  :ו[

נתרוקנה

מא^י .במקצתה
אפי׳ מחוקת רביעית

אי אית בהשורייקי חיורי טרפה ואי לא כשרה אמר רב גחמן ריאה שנימוקה
ורךום שלה קיים כשרה תניא נמי הכי *(ריאה שנימוקד ,ורךום שלה קיים"אפילו מחזקת רביעית כשרה ניטלה
*( ]תוספתא פ״נ[
שלפוחית

חלל החסרו; מחו־ק
רביעית הלוג  [, :אע׳פ שאחת אינה עוטרת במקימה לא היה אוסראא״ב היה תרת• אך מורי חרב
דודי  :ח[ אלא ירוקד .וכו' ה׳ד כבדתי  :ט[ והרגום של חציר דוא כרתי בשביל שדם יוורןים ובלע׳ז פורלא
כך פי׳ בערוך ונראה דהוא צבע אינדי׳ש בלע׳ו דהוא דומה לרקיע דהא משטע [’:וירק את חניכיו שהוריקן א(
בתורה בפרשת ׳ג־וטרים כמו שמפרש בבראשית רבה שאמר טי האיש הירא ורך הלבב וכו' ור-.ו פניהם מוריקות
וחד אמר שהוריקס בוהב וק<'.םר בבראש־ת רבד .ר׳ לוי אמר שררריקן באבניש פירוש נתן להם זהב ואבנים
טובות ומרגליות שלא יתנו עיניהם בממון ויתעשרץ בהצלת נפשות הדא-ראת״אמ^כנפי יונה נחכה בכסף
ואברותיד .בירקרק חרוץ שח־ריקן באבנים טובות ומרגליות  :יא[ אפי׳ ריש פיודה יש שרצו לאסור כשנראת
הריאה חסרה כשיש קנוט :
א( עי׳ היטיב נתום׳ סוכה דף לא דיה הירוק .

לענין דם נדר ,חמשת
דמים טמאים באשה
ושחור אחדמד״ם ט׳׳ט
אמרינן שחור חשוב
דם דא״ר חנינא שחור אדום הוא אלא שלקר! טדחוינן דשחור לק־י הכא נטי ריאה ודאי לקוי הוא ולפיכך
טריפה  :עד ׳גדפול בי דמו .כלומר עד שיפול דסו נאנרין טדחוינן הכא דירוק חי הכא נם• כשרה לעניו ריאה :
עד שיבלע בו דמו כלומר הדם היה מכונם למקים אחד ולא היה עי־יין נבלע באכרין  .ניוריקא כרכו:0בשותא .
הומלין כמיל בלשון כנען  :כגון ביעתא חלטו; שבפנים.בי כרתי"י-יי״  :האי אטום בייאה שאינו מקנל הרוח משום
קשיות אי מבצבצא כשרה דודאי שולט בו הרוח ואם לאי טי־פד .דלא שולט בו הרוחזאי נימא אידי ואידי מבחוץ
ואי פרכת היינו ניקבה לא צריכא לר' •שטעו; כו':מ־יתינן צעא דקיניא כו׳ כלי חרש שמעורבת אבר נאמר שיהא
שול־ו שוה דלא יהא בו קרטופני אבל יהא שוה מבפנים דיכילינן לטיחזי כל מד .שנפל מינה  :א• אית
ביה שורייקי חוורי ודאי מן הסטפונות הוא וטרפה  :אע'פ שר,יא מחיקת דבהדת כשרה  .ניטלה
א( נראס דצ׳ל שחמה במראיתה למראה הכתו) .
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עק ש שפט
נ ר מצות

שלפוחים .א[ קרוס שהולד מונח בוז ובלפ״ז מרי״ץ לקמן
או ניעל ע ר פ ה ומה שלא החכר לא במשנה ולא
נה (:תניא היא האס היא פ ר פ ח ת היא שלפוחית  :ואשרו להס לא
בגמרא שמא הר בכלל ניקבו הדקין ה • ם י י ת י נ ל שכינא דחליש
גרסינן ובשני הרגליס לא אמדו להס כלום ובשלישי עמדו למנין
ורבו המתירק והתירוהו  :ס &מופה לדופן  .דבוקה בצלעות  :אי1
פומיה  .י[ דהייע כשלא העלתה צמחים אבל העלתה י צמחים אפילו ק ג ג מיי׳  Wמהל׳
שמיסה הל׳ס סמג
איכא ריעותא בדופן לא תלינן בדופן :
חוששין לה .שמא ניקבה אלא תלינן
עשין סג טוש״ע יו׳ד
בדיק
נחמיה בריה דרב יוסך
סי׳ מא סעיף ד :
]לקמן נה [:ריעותא בדופן ואמרינן דופן זה מכ ה *” שלפוחית שלה כשרה התליע כבד שלה
לה בפשורי  .אאיכא ריעותא
]מיין פרש״י כינמוס קכב .היתה בו וכשחיתה קלעה הריאה זה היה מעשה ועלו עליה בני עסיא *ג׳ רגלים
קד ג מיי׳ שם פ״ז הל׳ה
בדופן קאי כדפירש בקונער ש ועתה
ד״ה תלתא[
סמג שם טוש׳ע יו״ד
אצלה  :ה ע ל ה ה  .הריאה  :צמחין  .ליבנה לרגל שלישי ^התירוה להם ; אמר רב
טהגץ להעריך כל ה שי רט ת ואין סי׳ לט סעיף כנ וע׳ש :
מנ ל ץ ש בי ט ת שמיכתה לדופן הואיל
וחזינן בה ריעותא תלינן למכה יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ריאה הסמוכה
ט ד קין אותן לא בדופן ולא בפשורי :
קה ד ה מיי׳ שם הלכה
בדידה  :דסליש פו מי ה  .פיו חדוד לדופן אין חוששין לה העלתה צמחים ת ש שין
א מ ר רבינא והוא דסביך בבשרא .
ג י טוש״ע שס
סעיף יח :
ודק וחותך יפה שלא יקרע קרוס לה מר יהודה משמיה דאבימי אמר יאחד זה
פירוש נאחז ומסובך היעב
בבשר כמו ״צמר משובך ולהכי נ ק ע ]לעיל ל[:
הריאה במו שס ב[ אותה מן הדופן  :ואחד זה ת ש שין לה היכי עבדינן אמר רבא
סביך ולא נ ק ע שריך ובתשובת רב שר קו ו מיי׳ פרק טז מהל•
ב לי ק לה בפ שורי  .לאחר שפירקוה רבין בר שבא אסברה לי מייתינן סכינא
איפיי כיאה הל״ה
שלום גאון כתב דבין שריך ושביך ובין
ריעותא
ומצאו חכה בדופן מנפח בה אי דחליש פומיה ומפרקינן לה אי איכא
סמג לאוין קי טוש׳עאהיע
לא סביך ושריך כשרה ולית הלכתא
סימן ה סעיף ד :
ריאה
מחמת
מבצבצא מיא ע ר פ ה שהרי ניקבה  :בדופן תלינן בתר דופן ואי לא
כרבינא אלא כרב נחמן דאמר ריאה
ה״ג בשלמאהכא תלינן בדופן וכשרה
ת א וטרפה ) א( ואע״ג דלא קא מפקא זיקא
ק ז ז מיי* ס״ז מהל׳
שניקבה ודופן שותמתה כשרה ומשמע
ולא גרשינן אי איכא ריעותא בדופן
מזיטה הל׳ג ספג
רב נחמיה בריה דרב יוסף בריק לה בפשורי
כלומר בשלמא הכא בדיק לה דאי לא
מתוך דבריו דרבינא לא בא לפרש עשין סג טוש״ע ׳ו׳ד סי׳
לו סעיף ג :
מבצבצא לא אמרינן ניקבה ונשתמה אמר ליה מר זוטרא בריה דרב הונא בריה
דבריו של רב נחמן אלא שברא דנפשיה
דכיון דאיכא למיתלייה בדופן תלינן דרב פפי לרבינא הא דרב נחמיה בריה דרב
קאמר וכן נראה מדפריך ז[ עליה ק ח ח ט מיי׳>  rsמ ^
שחיטה הל״י סמג
דהעלתה צמחים חוש שיןלהומי אמר
בה וכשרה  :אלא הפא  .גבי תרתי יוסף אתון אחא מתניתו לה אנן אדרבא
עשין סג טוש״ע ירד סי׳
רב נחמן הכי והאמר רב נחמן ריאה
לז סעי׳ א:
לפיל מו׳ .ע׳ש אוני מכדי שרכא זו מחמת מכה מתנינן לה *דאמר רבא הני תרתי אוני דריאה
שניקבה ודופן פ ת מ ת ה כשרה ולא
היתה הי מינייהו דאנקיב ע ר פ ה והאי דסריכן להדדי לית ל ת בדיקותא לאכשורי
משני הא דסביך הא דלא סביך ועוד
דלא מפ ק א זיקא קרוס עלה בה רב נחמיה בריה דרב יוסף בריק לה בפשורי
מדפריך רב יוסך לרבינא ולא לרב
ושתמה  :ומי אמר ר״נ הפי • דהעלתה
צמחין חוששין לה מכלל דאי פשיעא מתקיף לה רב אשי האיימאי בשלמא הבא
נחמן מ שמע דלרב נחמן לא בעי לא
לן דניקבה הריאה לא מהני לה תלינן בדופן וכשרה אבל התם אי האי נקיב
סביך ולא שריך ואין ק ב פוסל שם
טרפה ואי האי נקיב טרפה ומי אמר רב נחמן
שדופן שוחמתו ומיהו לא ידעינן מנא
סתימת הדופן  :החם במקום רביהא.
ליה שלא יהא הלכה כרבינא שהוא
במקוס שהריאה והדופן גדלין כאחד הכי והאמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן
בתרא ושמא אין זה רבינא ס ת מא
הג הו ת ה ב״ ח וסמוכין תמיד דלא מיפרק ההיא ריאה שנקבה ודופן םותכתה כשרה לא
)א( נם׳ ומרפה )ואפ׳ג
ח[ שהוא בכל הש״ס שהיה חבירו של
דלא קא מפקא זיקא( שירכא הילכך כשרה ו ט אמר ר״נ קשיא התם במקום רביתא הבא שלא במקום
רב אשי שנולד ביום שמת רבא מדבא
פר1׳ט ונ״כ ס״א אין זה  :חוששין לה למעלה ברוחב החלל כנגד רביתא והיכא מקום רביתא חיתוכי דאוני
רב יושך להשיב על דבריו ובהלכות
האומא הג חל ה דכיון דרחוקה הריאה
מן הדופן מיפרקא ההיא סתימה גופא אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב
ערפו ת של רני ע נרשום כתב דריאה
 p mיריאה שנקבה ודופן סותמתה כשרה
הסמוכה לדופן אך במקום רביתייהו
ואפילו הכי כי לא העלתה צמחים
אמר רבינא ^ותא רסביך בבשרא אמר ליה
דאוט ושרוכה וסבוכה בבשר שבין
אמר אין חוששין לה דתלי לה בדופן
ובהא כאבימי סבירא לן דחוששין לה רב יוסף לרבינא ואי לא סביך מאי טרפה
הצלעות או בצלעות עצמן בדקינא
להו בנפיחה ע ם הצלעות או גוררין
ולחומרא אזלינן בדאורייתא  :מקום אלמא אמרינן נקובה היא אי הכי כי סביך
——
----]תוספתא
יננעת ע1
הבשר ע ס השירכא ומנפחין לה א ס
פ׳י[ חיהופי דאוניי שהן סמוך לצואר נמי דהא *יתניא ניקב פסול מפני ש ת א
יימות
וכיה במיצר *החלל ובהא הילכתא כרב שותת נסתם כשר מפני שהוא מוליד וז ת עולה בנפיחה כשרה דכיון שהשירכא שי־טח מקובצת
החזה
האם
שלפוחית
א[
מהריפג׳ז
קיימת וסותמת כל הנקב לא יתפרק
שהולד טוגח בה :
נ ח ק דליכא דפליג עליה  :דסביר פסול שתזר להכיעירווזהו למעוטי מאי לאו
]לפיל מז :יכמות פו [.בבישרא  .שנשבכת ונאחזת הריאה
עוד כיון דבמקוס רביתייהו קיימא כ[ בטושכו טן הדופן
בבשר שבין ב׳ הצלעות דהוי סתימה למעוטי כה״ג לא למעוטי *יקרום שעלה
ובקונערש פירש דשביך בבשרא היינו וטפרקי׳ לריאה טן
הדופן הס׳יד :ג[ אילו
לה
שרירא דלא מיפרקא אבל בצלעות מחמת מכה בריאה דאינו קרום מתקיף
דוקא בבשר שבין הצלעות
אבל אנקיב דופן להדי דיאד.
נקב הריאה ;
בצלעות עצמן לא  :ל א למעועי כנגד
עצמן אין זו שירכא קיימת  :אלמא רב עוקבא בר חמא אילו אינקיב בדופן
לשון פוסע :
ד[
]צ׳׳ל להדיה[ נקב הוא  .ואפילו הכי כי סביך *להרה מאי טרפה ליתני נ ^ ב ת הדופן
קרוס שעלה מח מ ת מכה בריאה  .ה[ שמא הוי בכלל ניקבו
ויש טתירין
ה״נ הוה מצי למימר למעועי שלא הדקין
יוסף
לע־ל מג .מכשרת לה אלמא דמהניא סתימה וליטעמיך הא *דאמר רב יצחק בר
וטפרשין דהיינו שלפוחי׳
לריאה שנקבה ; ניקב  .הגיד של א ד ס :אמר רבי יוחנן מרה שניקבה וכבד סותמתה
במקום רביתייהו :ה ע ל ת ה צ מ ח’! הס״ד  :ו[ דחליש פומיה
מהו אמר ליה כשרה  .והא דאמר לעיל היינו כשלא  :ז[ וכן
]5׳ yלהדיה[ פסול  .משום כרות שפכה  :מפני כשרה אילו אינקיב כבד *להרה מאי טרפה
נדאה טדפריך לעיל עלה
דחוששין לה היינו בשרוכה לדופן
שהוא שוחה .ואינו יורה כחץ וקי״ל
צמחים :
אהעלתה
)>דה דף מג (.כל שכבת זרע שאינו ליתני נקובת הכבד אלא כי ניקבה דלאו
דמוכחא מילתא שהסירכא מחמת נ קב :ח[ ושמא אין זה רבינ«
^ ...
מיניה מיטרפא לא קתני ה״ג ביון דלאו מיניה
םתטאשבכל ה ת ל פ ד ג
שדרה
יורה כחץ אינו מוליד  :נסהם .
הנקב ^ו רי כן  :בשר  .לבא בקהל מיטרפא לא קחני בעא מיניה רבה בר בר חנה משמואל העלתה צמחין
מ ת א״ל ייכשרה א״ל אף אגי אומר בן אלא שהתלמידים מזדגזין בדבר
רבינו גרשום מפני שהוא מוליד:דאינו קרום .אבל
שלפוחית וו
האם סתימת דופן סתימ ה מעלייתא היא  :דאמר רב מתנא ®מליא מוגלא טרפה מים זבים בשרה אמר ליה ההיא
כדבעינ; לטיטר ]לקמן
הוא
נקב
דאמרח
השתא
פו׳.
מהקיןי
ריאה
נה: [:
דף
בבוליא אתמר רבי יצחק בר יוסף הוה קאזיל בתריה דרבי ירמיה
הסמוכה לדופן כלומר
דסרוכה לדופן  .העלתה בריאה אלא שהדופן סותמתו אילו בשוקא דטבחי חזנ ת לחנך דקיימק צמחי צמחי אמר ליה לא בעי
דטחין חוששין לה שטא אינקיב דופן ג[ להדה ריאה כנגד דופן
מר אומצא אמר ליה לית לי פריטי אמר ליה אקפן אנא אמר ליה
ניקב  .דחלוש פומיה הריאה לאחר זמן מאי ע ר פ ה דאזלא
כלומר סכינא חריפא :
מה אעביד לך דבי א ת לקמיה דרבי יוחנן משדר להו לקמיה דרבי יהודה
במתניתין
פן :ליחני .
.
רביחא לה סתימת דו .
כאן בטקום
בלומר שעומדת בייחק נקובח הדופן בהדי שאר מ רפוח דיש ברבי שמעון דמורי בה משמיה דרבי אלעזר ברבי שמעון להיתירא
וליה לא סבירא ליה אמר רבא בי ת ה מסנינן בתריה דרב נחמן *בשוקא ]ב״מ כד[:
בהמה שנערפה בכך  :ולאו מיניה
נסרכר ,לדופן אבל]שלא[ מערפא  .דמרפות מח מת ריאה בא :
דנלדאי
למחין  .מנל״ץ  :מזדנזין בדבר  .מגמגמין  :למחין  .היינו מוגלא  :לא בעי מר אומצא  .רוצה היה לדעת אם יכשירנה ואס לאו :
במרןם
לרבי
.
ליה
סבירא
לא
וליה
:
מנה
א
לשון
מקיף
*החנווני
כמו
באמנה
לי
יקיפו
המבחים
.
אנא
אקפן
:
היה
דוחהו
.
פריעי
לי
ליה
נחטן
נופיה(.ודב
]באוני
]אכות פ״ג[
יוחנן לא סבירא ליה לאכשורי ומימרך נמי לא הוה מריך לה ניהלייהו דלא שמיעא ליה מרביה  :מסגינן  .אזלינן ד[ מסגי לשון פושע :
בדיה ררב
דגלדאי
אע'נ דאיכא דיעותא
עשין פ 3סוש״ע יר ד
סי* נזה סעי׳ ב ;

בדופן בריק לה בפשורי אי לא שלט ביה זיקא בשרה ואי לא פרפה  .אבל הבא אי האי א־נק־ב פרפה א' האי אעקיב פרפה כלומר אי האי אונא אינקיב טרפה אי האי אונא אינקיב פרפה  :ניקב פסול מפני ]שהוא[ שותת כלומד
ואינו יורה כתץ ולענק כרות שפכה טיירי  .נסתם כשר מפני שהוא טוליד א( כלומר דא>נקיב אפי' סביך בבשרא פרפה  .אלא כל ניקבה דלא מיניה טיפרפא כלומר בשביל נקב הכבד ובשביל נקב הדופן לא
איסרפא אלא ניקב הכבד כנגד הטרה שניקבה פרפה בפעם שאין לטרה דמגין ^ז נקב הדופן נטי לא טיפרפא בשביל דופן אלא טטעם שאין לריאה שניקבה להדיא לטתום הנקב  .אקפך אנא כלו׳ אני אהיה לך ערב כשוקא :
דגילראי
אז נראה דצ׳ל מאי לאו למעוטי כה״ג  .כלומר דאי נקיב אהי׳ סביך גנישרא טרפה .

עין משפט
נר מצוה
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ק ט » m״׳ פיז מהלכת
שחיטה הלכה י
)דש־ע יו׳ד סימן לן
סעיף : 6
סי ב מיי׳ ס״ז מהל׳
כחיטה הלכה T
סמג משין סג טזשיע
יו׳ד סי׳ לו פעיף טז :
קיא ג דיי׳ שם הלכה
ג טיש״ע שם
סעיף ו :
קיב ד מיי׳
שחיטה
טיש׳ע r r
סעיף

פ־ז מהל׳
הלכה יג
סיק מו
ג:

קיג מיי' ס׳ן מה}׳
שודטה הלכה יד
סמג עשין סג טוש״ע
•ו׳ד סי׳ לו העיף ת :
ק י ר ו מיי׳ ס״ו מהל׳
שחיטה הלכה מ
ס»ג משין סג טוש׳ע
יו״י סימן מא סעיף ו :
קטו ז מיי׳ שם טזשיע
שם סעיף : I
קטו ח מיי׳ שם הלכה
^ ט טוש׳ע שם
סעיף ו !

שיטה מ  pבצת
 [6הדר שדחה לקשיח
דר׳ י»חק נעחא :
ב[ אמר רב אשי חזינן
אי קיפא לגאו סשפונא
נקט ואחאי ואי קופא
לבר גכץני נקיב ואתאי
וה'מבאליםתא:ג[עומד
במיצי ואעו סותם ועקב
ולא מנין עליה אבל ניקב
לאחר פיגולו ברחוק
בשר דדיאה :

]מלץ » :נז .עו [.ב׳נ
ד,ל :ע׳ש היטב

אלו ט ר פו ת

שדרה

פ ר ה שלישי

חולץ

לקמיה דרבי יצחק נפחא  .לא מפני שקבל לקושיחם דגלדאי .רצענין  :כנדי פנדי  .צמחין גדולים *כבדים בריאה:טינרי .
צמחים גדולים מ כ נ ד וכבר הוקשו כסלע ואלו  pא ו ק המצוין
כדפירש בקונט רס דלעיל שנינו דלא צריכא אלא לר״ש
בבהמות שלט בריאה ואין מראיהן דומה ל ד א ה אלא דומין כ מראה
אלא משום דדלמא אי הוה ריאה קמן הוה מינקבה ואע״פ שרבי אמי
מוגלא ו ל ^ הייט אטו ם בריאה דאטו ם אין שם צמח ואינו משתנה
הקשה לעיל קושיא זו לעולא ממתניתין דהריאה שניקבה או שחסרה
מן הריאה אלא שאין עולה בנפיחה :
קיבל תירוצו של עולא ויש ס פ ד ם
מחע שנמצאת בריאה  .ואין הריאה
דגרסי לעיל איחיביה רבי אחא דגלדאי ואמרי לה בשוקא דרבנן חזי הנך
נקובה מבחוץ ואין הרוח יוצא מ מנ ה :
ל״ילא = ד ל מ א אי הוה ריאה ד^ימן בנדי בנדי ייולא אמר להו ולא מידי
קמן הוה מנ קב ה  .לא משום דדרך
חסרון מבפנים .שהברזל אוכל הבשר
הוושט מינקיב ואחאי דא״כ אמאי רבי אמי ורבי אסי הוו חלפי בשוקא דטבריא
סביבותיו כששוהה שם ומחסרו  :ה״ג
חזיהנךדקיימי *טינרי טינרי ולא אמרי להו
מכשר בסמוך בחתיכה דכבדא אלא
לא דכולי עלמא לא שמיה חסרון .
רבי
בעי למימר דרך ה ס מ פו ט ת יצא ולא מידי  :אתמר מחט שנמצאת בריאה
דהא הכי אוקימנא לעיל דאכשרי
ונכנס בריאה מ ב חו ץ :א י קופא יוחנן ורבי אלעזר ורבי חנינא מבשרי רבי
ריחה שנשפכה כקיתון ועוד אי גר סי׳
דכ״ע שמיה חסרון אי נמי ס מפונא
לגיו אי קופא לבר .אין לפרש כ שהמחט שמעון בן לקיש ורבי מני בר פטיש ורבי
נ ק ט ואחא כדמפרש מ״מ כיון שנמצא
מקצתה חוץ לכבד ומקצתה בתוכו אבל שמעון בן אליקים טרפי לימא בהא קמיפלגי
בבשר הריאה אי אפשר בלא ח ס ר ק
טלו בתוך הכבד כשרה בכל ענין דמר סבר *חסרון מבפנים שמיה חסרון ומר
דסמפונא נ קי ט ואחא דא״כ מאי פריך
כדפרי׳  :סמפונא נקט ואחא .
הכוסות סבר *לא שמיה חסרון לא דכולי עלמא חסרון
מ מ ח ט שנמצא בעובי ביח
דרך הקנ ה נ כנ ס ובא בסמפונות ומן
דעל כרחך ה ח ם כשהוא ׳בתוך בית מבפנים לא שמיה חסרון והבא בהא קמיפלני
הס מפונו ת לבשר ומ״מ קרוס החיצון
הכוסות א*די דאי בחלל הגוך היכי מר סבר סמפונא נקט ואתאי וכד סבר נקובי
לא ניקב ואע״פ שאץ דרך הקנ ה
קאמר מצד אחד שלא ניקבה אלא עור נ ^ ב ואתאי ההיא מחטא דא שתכח בחיתוכא
לבלוע אפ״ה הואיל דאיתא לריאה
אחד כשרה הא ודאי דרך הוושט
קמן ולא חזינן דאינקבא ע״ כ ס מפונ א
דריאה אייתוה לקמיה דרבי אמי סבר
נקט ועל ריעותא דלא חזינן לא
א[ נקיב ואחא אלא אי קופא לגיו לאכשורה איתיביה רבי ירמיה.ואיתימא רבי
מחזקינן :נקובי נקיב .דרך הוושט
לצד סמפון של כבד קאמר ואפילו כולה זריקא*הייאה שניקבה או שחסרה מאי חסרה
בא ונכנס שאין דרך הקנ ה לבלוע
בחוך הכבד ונראה דדוקא גבי כבד אילימא מבחוץ היינו ניקבה אלא לאו מבפנים
יש חילוק בין קופ,א לגיו לקופא לבר
ונקבה א ת הדקין ויצאה ונקב ה את
אבל בריאה כשרה* בכל ענין דקרובה וש״מ חסרון מבפנים שמיה חסרון הדר
קרום הריאה ונכנס לתוכה  :והלכתא
שדרוה לקמיה דרבי יצחק נפהא סבר
לקנה וסמפונא דריאה יש לה ריוח
כהנך רבנן דמכשרי דהא רבי יוחנן
וחלל גדול וכן א ס נמצאת בתוך לאכשורה איתיביה רבי ירמיה ואיתימא ר'
וריש לקיש הלכה כרבי יוחנן ועוד
הקורקבן כשר שדרך הוושט בא מ ח ט זריקה הריאה שניקבה או שחסרה מאי חסרה
דקם ליה בשיטתייהו רבי אמי ורב
אשי ד א מ ד לקמן אי קופא לגיו
ע ם המאכל שהקורקבן תלוי בוושט  :אילימא מבחוץ היינו ניקבה אלא לאו מבפנים
אבל
ס מפונא נ ק ט ואחא אלמא עבידא
וש״מ הסרק מבפנים שמיה חסרון הדר שדרוה
קנ ה שיכנס לתוכו מ ח ט ולא מחזקינן
להמיה א[ דר׳ אמי ״■וטרפה אמרי ליה והא רבנן מבשרי אמר להן הן הכשירו
איסורא הואיל ואץ נ ק ב ניכר בו
ריאה
שיודעים מאיזה טעם הבשירו אנן מאיזה טעם נכשיר דלמא אי הוה
ודוקא כי אחא כולה ריאה לקמן אבל
נחמן
רב
קטן מינקבה טעמא דליתא הא איתא ולא מינקבה בשרה והאמר
נחתכה קודם שבא לפניט חיישינן
האי סמפונא דריאה דאינקיב ט ר פ ה' ה ת א לחבירו אתמר והאמר רב נ ח ק
דלמא אי הוה ריאה קמן הוה נקובה
יהאי הדורא דכנתא דאינקיב להדי חבריה מנין עליה אמר רב אשי טרפות קא
והכי פ ס ק רבי אמי לקמן בשמעתין :
בחיתוכא  .לאחר שנחתכה נמצאת
מדמי להדדי *אין אומרין בטרפות זו דומה לזו *שהרי ת ת כ ה מכאן ומתה
באח /החתיכות  :סבר לאפשורה .
ת ת כ ה מכאן וחיה ההיא מחטא דאישתכח בסמפונא רבה דריאהאתיוהלקמיה
דקס בר סחפונא נ ק ט ו ח ^ ו ן מבפנים
דרבנן טרופאי לא אמרו בה לא איסור ולא ת ת ר היתר לא אמרי בה
לא שמיה חסרון  :שדרה קמיה דרבי
כ שמע תיי ת איסור נמי לא אמרי ב ה ייכיון דבסמפונא רבה אישתכח אימא
יצחק  .ולא משום הן־ קושיא דהא
ה
סמפונאנקט ואתאי ה הי א מ ה ט אד אי ש תכ ח בחתיכה דכבדא סבר מד ב רי
איכא לשנוייה כדשנינן לעיל )מז(:
דרב יוסף למיטרפה אמד ליה רב אשי אילו א שתכח בבשרא כה״ג ת ה
לעולם מבחוץ ולרבי שמעון איצטריך
טריף מר אלא אמר רב אשי יחזינא אי קופא ג[ לבר נ  pבי נקיב ואתאי אי קופא
אלא משוס דנחתכה הריאה לא ס מך
לגיו ’ סמפונא נקט ואתאי י׳וה״ם באלימתא אבל קטינתא לא שנא רךפא
אגמריה למימר ס מ פונ א נ ק ט ועל
דדלמא אי ט ה ריאה לקמן הואי
לגיו לא שנא תפ א לבר נ ת בי נקיב ואתאי ומאי שנא *ממחט שנמצאת
ספיקא הדר
נקובה ותדע דמשום .הך .
.
בעובי
ביה דהא כי הדר אהדרוה ק מי ה ט ר פ ה מהאי ט ע מ א  :והא רבנן .דלעיל מכשרי רבי יוחנן ור ביאלעזר ור׳ חנינא  :שיודעין מאיזה טעם
הכשירו .שהרי ב אח כל הריאה לפניהם וראוה שלמה הלכך על כרחיך דרך הקנה נכנ ס ה ־ :דלמא  .הוה נקובה שרוב הנכנסין דרך מו ש ט
נכנסין ואי טו ש ט נ כנ ס ודאי ע ק ב ה :הא איהא  .לריאה ולא ניקבה:כשרה .ומשוס ט ע מ א דבסמפוגא נ ק ט ועל ונ הינ מי דד ר ך ה סי מפון
בא הרי לא בס מפונו ת נמצאת ועל כרמך ניקבה ה ס מפון ויצאה לבשר הריאה ואמר רב נח מן האי ס מ פונ א ד אינ קי ב ט ר פ ה:לחבירו אסמר.
אצל פיצול כשמתפצל מחבירו ניקב אצל דופן של חיי רו דכיון דדופן חבירו קשה הוא דייר״ש בלע״ז עו מד ג[ כנגדו ואינו סו ת ם הנקב
ולא מגין עליה אבל ניקב לאחר פיצולו ברחוק בשר הריאה שהוא רך נ כנ ס לנקב ומגין עליו והא לא אמרינן דילמא איגקיב לחבריה
דאחזוקי ריעותא לא מחזקינן אי לא איתחזוק כגון היכא דליתא לריאה קמן ד ע״ כ חזקה היא זו שרוב ר^בלעין אץ נבלעין אלא דרך
הוושט ומשם לא יצתה בשוך ה ד א ה בלא נקיבת דקין וריאה ■ :כנהא  .אנטלי״ר בלע״ז חלב ט הור  :הדורא דכנתא  .דקין הסובבין
אותו סביב כעגולה :דאיגקיב לחבריה .שניקב באותו צד שבינו לחברו שלא ניקב חיצון שבכולן :שהרי חותכה מכאן ומההוחוהכה מכאן
וחיה .נחתך בשר רגלים למעלה מצומת הגידין ולא נשבר העצם כשרה נח תכה למטה במקום צומת הגידין א ע״ פ שנמוך מכאן טרפ ה
כדאמרינן לקמן וכן שניטל צומת הגידין בפ׳ ב המ ה המקשה)לקמן דף עו (.ואע״פ שלא נחתך העצם:רבנן מרופאי .הנך רבנן דלעיל רבי מני
וריש לקיש ורבי שמעון דטרפי למחט שנמצאת בריאה:כשמעתייהו  .דמחזקי ריעותא מספיקא דחיישינן שמאי דרך הוושט נכנ ס ה תחלה וניקבה
כרס או ד קין ויצחה :כיון דבסמפונא רבה אישחכח .מי מכוונה לאותו סמפון א ס דרך וושט נכנס ה הלכך דברים ניכרים על כרתנו
דבסמפונא נ ק ט ועל דרך ה קנ ה ובא לסמפוטת ה ד א ה :הוה מרין* מר  .בהמיה כלומר וכי נקובת הכבד ט רפ ה הוא :אי קופא לגיו  .א ס ראשה
ה ע ב שהיצ נקובה בו נ חבא בתוך הכבד וחודה שרץריןפונט״ה יוצא לתוך חלל ,הבהמה ו ד אי ס מ פונ א נ ק ט ואח״כ ניקב חודה את הסמפון
ויצא לכבד וממנו לחוץ ואי קופא לבר לחלל הב ה מ ה ופיה לתוך הכבד ודאי דרך הוושט נכנ ס ה תחלה וניקבה הדקין ויצתה ונכנס פיה
ל כ ב ד :באלימתא  .מ ח ט ע ב ה שאינה יכולה לנקב ד ע קופא שלה אבל בקטינתא כגון מחטין שלט שמנקבקב שר אפילו דרך קופא שלהן :
עובי

כ«דת דמז״ם
5״ל כסדם]גרש״י שניי׳ף
הגיישא כנדים[

]עיץ ערון ערך טנר
מה שסי׳ נשם הלכות
גדולוין{

]כנורות לנו[.
]לעיל מז[:
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תילדאי שםתקנין עורות
וםוכר׳ין :בשוקא דרבנן :
שוקא דרבנן סזבנץ
חפצייהו  :בנדי בנדי .
כלומר חזנתו לריאה
דקיימי צטחים כבדים
על הריאה :ם־נרי טינרי.
כלומר א( בצורים קשץ
הבועי על חר־אה ! מחט
שנמצאת בריאת  .בתוך
הר־אה נקובי נקיב ועייל
כלומר מבחוץ ניקבת
ועייל :בחית-כת דריאח.
כלומר הריאה נחתכה
ילא הוה אלא חתוכה
מעוטה ובאותה תתיכח
נמצאת המחט  :והא
רבנן טבשירי .כלומר ר׳
ווחנן ור׳ אלעור ור׳
חנינא טבש*רי.אמר ■להן
תן סבשירץ ערודעין פאי וה טעם ]הכשירו[ כלומד שראו תריאה נולה ודאי שלא ניקבה מבחוץ אנו מאי זה טעם נכשיר בלומר שאין •לפנינו אלא חתיכה אתת הא אייתי לריאה קמן ולא דק ב ה כשרת דלא ניקבה מבחוץ  :והא אטר
רב נחמן האי סיטפונא דריאה ראם ניקבה טרפה אע״נ דלא ניקבה מבחוץ בי איתמר דרב נחמן להכריה איתמר כלומר םימפון שניקב ל הבת דליכא מידי דמנין רסתים אבל אי לא נקב סיטפון ל הב ת אלא סימפון גרידא
אינקיב וריאת « ת פו בשרה דחיסרק מכפנים לא שטיה חיסתן  .והא אמר רב יוסף בר מניומי האי הדורא דכנתא דאינקיב ל הבת בשרה כלומר ואטאי אמרת  .סיטפונא שניקב להברו טרפת והא הדרא
רבנתא כלומר הדקץ שבחדרא דננ ת א תי ק ב חד בצד.חברו כשרה דאטדנן חברו סותמו הבא נטי ניטא סימפונא דאינקב לחבריה כשירה .אתיוה לקטיה דרבנן טרופאי לר׳ מני בר פטיש וד' שמעון בן לקיש ור׳ שמואל בן
אליקים  :בודתוכא דבבדא בלוטו־ בחתיכת בבד  :א״ל רב אשי בבישרא נטי קא טדיף טר כלומר אי אישתבח בבישרא נטי קא טדיף מר בתמיד .,אלא אמר רב אשי חזינן אי קופיה לגאו ט' קופיח זו אחודיח של מחט כלומר

אי

א( נראה דצ׳ל כלומר נועי על הריאה שקשין כצודם .
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,
עופי ביה הטסוה.בשון 1הכרס שקורים פנצ״א יש ט שעשוי ככובע
א ב ל דזיתא מבזעבזע  .פירשהקונטרסולמאן דחיישבמחט חיק קיו א בס״׳ פ׳ 1סהל'
ושפת דופט כפולה שתי דפטת אדוקין זו בזו ושומן מחברן וקורין
נמי הכא ואס כן הוה דלא כהלכתא לקיימא ל 1הלכחא עשין ™” ? rr S iw
סח סעיף ; n
לו דיכלי״! ' • מלי אחי • שנקבה אש דופן הפנימית ולא נקבה את כרבי יוחנן דמכשיר לעיל אבל נראה דאפילו רבי יוחנן במחט הוא
השנית  :פשרה • שחברתה מגינה עליה  :משני צייי! • שנקבה דתלינן שבאתה דרך הסמפוטת אבל קשייתא דדתא שהם גסים ואינן
קירז נ מיי׳ שם פ״פ
א[ השנית ויצאה לחלל הגוף  :מרפה  .חו ר ה אור
יטלין לבא בריווח דרך הס מטט ת
9לכה  Pססג ee
שמא ניקבה הוושט וחזר טיש״ע •זיד סי' סא
חיישינן שמת
ולא אמרינן היכא דלא נקבה אלא בעובי בית הכוסות ״מצד אחד כשרה משני
םמיף : .

ב תי ם

נ[ את האחת אי קופא לבר
שנמצאת צדדין טרפה =ולא אמרינן ליחד אי רךפא
קופא שלה תחובה בדופן ופיה כולה
בתוך הכרס ודאי מבחוץ נכנסה לבר אי קופא לגיו אמרי התם כיון דאיכא
דחקוה
שנקבה את הוושט או כרס או דקין אוכלים ומשקים אימאאוכליסומשקים
מאי מסייע כהני  .דמשום פ ע ס
ק ב ח ו ז מיי׳ פ׳ז מסל׳
ובאת לחלל הגוף ומשם חזרה ונכנסה ההוא מחטא דאישתכח בסמפונא רבה
מסייע
קוראהו
היה
לא
אחת
שחימה הלכה ע
]עיץ הזס׳ לעיל מד:
ד״ה לעובי בית הכוסות ועברה כבר כולה דכבדא הונא מר כריה דרב אידי טריף *רב
ו ה ס ח ש ברוך הוא וסלכה מו סמג משין 30
היפי וע״ע הוס׳ ע׳ן ז,
כהני :
מוש׳ע יו׳י סי׳ לו
סד״ה משאל[ את הדופן החיצון ולא הספיקה קופא אדא בר מניומי ’מכשר אתו שיילוד .לרבינא
מ ס ר ס על י ד סי .ולרבי ישמעאל לא
סמיףס :
שלה לעבור את דופן הפנימי דאי אמר לר.ו שקילו גלימא דטרופאי יד.היא
איצטריךקראלהכי דפ שיטאדמסכים
ט ץ שצוה להס לברך :
מבפנים באתה ועכשיו היא מתחלת קשיתא דאישתבח במרה אמר רב אשי כי
לצאת דרך עובי בית הכוסות אין דרך
ואברכה מ ב י כ ז  .ואפילו
הקופא לנקב ונימא טרפה אלא הוינן בי רב כהנא אמר הא ודאי סימפונא נקט
טכ בי ם
עובדי
ת הו ת הב״ח מדקתני כשרה שמעינן מינה כל היכא ו a sאי אע״ג דלא קא נפקא מירבל הוא
המברכים את ישראל מתברכין
)א( גט׳ אמרוה
להא ג[ דמצינו למימר סמפונא נקט ועל דרביל ליה וד.״מ דדיקלא אבל דזיתא מיבזע
קמיה דמר זונורא :
כדאיתא בירושלמי ד ב ר ס ת ד ה הו א
)נ( שם דחניא אה החלכ
שמאירד.
ריאה
שמד.
נקרא
למה
יוחנן
א״ר
בזע
ד
ע
באת
הוושט
דרך
די״ל
הכא
כגון
עובד כוכבים ד היב שלמא לרבי
כצ׳ל והינח כל נמחק :
)ג( רש׳י ד׳ה מכשיר הלום ועכשיו היא מתחלת לנקב את העינים איבעיא להו לאכילה או ע״י
ישמעאל אמר לו מלחך כבר אמורה
כיון דבסמפונא רבה
:אופלין
טרפינן
לא
לבר
קופא
ואפילו
סמנין ת״ש דאמר רב הונא בר יהודד .אווזא
פירוש איני צריך להחזיר לך שלום
אישהכח :
נכנסה
הדחק
ך
חו
מ
.ו
דחקוה
ומשקין
שברכתך כתובה מואברכה מברכיך :
בזוזא וריאה דידה בארבעד .ואי ם״ד לאכילר.
דקופא
אע״ג
הילכך
בכשר
שלה
קופא
ש א מ ר משום אבותיו מאי היא
לבר הואיל ולא חזינן נקב יוצא לחון לינקט בזוזא וליבול אלא ע״י סמנין אינקבה
דתניא ט׳  .פירוש קבלה
כשרה  :הונא מר שריף  .דקסבר ריאה היכא דממשמשאידיד .דטבחא תלינן
היתה בידו של רבי אושעיא ד ר ס
]צ׳ל רב אחא בר נתן
וכ׳מ נקובי נקיב שלא נכנסה אלא דרך או לא תלינן *רב אדא בר נתן אמר תלינן
כך איהא נהרא׳ש
ישמעאל משוס אטתיו התיר אבל לא
מסרש׳י ד ה אנוה[ הוושט ונקבה כרס או וושט או דקין מר זוטרא בריר .דרב מרי אמר לא תלינן
מתוך ברייתא זו דקדק ולא גרסינן
רצתה  :מפשר  .כיון דבסמפונא ור.לכתא ”תלינן אמר רב שמואל בריהדרבי
דברי רבי ישמעאל שאמר משום
)ג(אישתכח אמרינן מי מיכוונה להכנס אבהו אבא מרישי כלי דרפרם הוד .ואמר
אבותיו אלא דברי רבי ישמעאל סתם
דהא במסקנא מהפכינן ליה ומפרש
בסמפון זה אלא דרך הקנה נכנסה תלינן אמרוה )א( קמיה להא דמר זוטרא
דמשוס אבותיו דקאמר רבי אושעיא
והקנה וקנה כבד סמוכין זה לזה בריר .דרב מרי ולא קבלה אמר רב משרשיא
היינו משום אבותיו וליה לא ס״ל
בהתחלקן סמוך לריאה וגס קנה הלב כוותיה דאבוה דאבא מסתברא דהא תלינן
וקנה הכבד מתחלקין לסמפוטת
והא דקאמר הכא שאמר משום אטתיו
ולעיל  [.Pד[ בראשן האחד וי״ל שנכנסה *יבזאבמורנא פליגי בד .רב יוסף ברדוסאי
מאי היא היינו אותה ברייתא שהתיר
צ׳ל הקנה וכ׳ה גסירש׳י מסחפוני *הכבד לסמפוני קנה ורבנן חד אמר קודם שחיטה פריש וחד אמר רבי ישמעאל חלב הקיבה שאתה שיטה מקובצת
א[ משני מ־דין שנקבה
שנאצסם הכבד ומשם עלתה לכבד דרך לאחר שחיטה פריש'והלכתא ל ™ ’סחיטד.
אומד שהוא משוס אבותיו מאי היא :
נם השנית ! ב[ דלא
שתינקב * :אמר רבד.
]*׳ל מה » :׳ tcהסמפונות:שקילו גלימא דטרופאי .פריש  :ר״ש אומר ,עד
נקבה אלא האתת אי
.
להביא
יי”״
שהאכילוה לכלבים  :קשיימא  .בר תחליפא א״ר ירמיה בר אבא עד שתינקב לסמפון גדול יתיב רב אחא בר
גרעין של תמרה  :סימפונא  .דכבד
אבא קמיה דרב הונא ויתיב וקאמר אמר רבי מלוך א״ר יהושע בן לוי הלכה ד[ טתחלקין לספטונות
ק ט ועל ד ^ הקנה נכנסה דאי דרך
כר״ש א״ל מלוך ערבאה קאמרת אין הלכה כר״ש קאמר כי סליק רבי זירא שנכ^ה  :ה?^מע'^.
המשט נכנסה אינה ראויה לנקב כלום
ולצאת משם ולחזור וליכנס כאן דרך אשכחיד.לרב ביבידיתיב וקאמיא״ר מלוך א״ר יהושע בן לד הלכה
א״ל חיי דמר דאנא ורבי חייא בר אבא ורב אסי איקלעינן לאתריה דרבי מלוך [.קוחות חריא׳ בבפרניו:
נקב:ואט״ג דלא גפקא .שאינה יטלה
לצאת דרך הסמפון כשרוצין להוציאה ואמרי א ה אי אמר מר הלבד .כרבי שמעון ואמר לן אין הלכה כר״ש אמרי
לפי שהסמפון דחוק  :מירבל הוא ואת מד .בידך א״ל הבי א״ר יצחק בר אמי אריב״ל הלבד .כר״ש ואין הלבן -מ[ ישמעאלכתנאםם-יע
כהני דר׳י כהן היה
כרבי שמעון  :ניקבד .הקבר : .אמר רבי יצחק בר נחמני א״ר אושעיא חלב דהיינו ר׳ ישםעאל בן
דרפי^על י ד נ ע ט ע שנענעה הבהמה
כ׳ג וטסייע
אלישע
בהליכתה ימים רבים נכנסה תמידי
שע״ג קבה כהנים נהגו בו היתר כרבי ישמעאל שאמר משום אבותיו וסימניך גהגים תם  Tהוא עוזק:
יי׳יח.שא’^^ ”’’ ייסמעאל כהנא
יייםמעאלכהנא מסייע כד.ני מאי היא דתניא °כד .תברכו א  aבני ישראל
מעני
יכולה עכשיו לצאת  .מירבל לשון רבי ישמעאל אומר למדנו ברכה לישראל מפי כד.נים לכד.נים עצמן לא
כברה שמנענעים אותה כמו אייתי
ארבלא וקמרבל באלו מציאות)ב״מ כו :(:למדנו כשהוא אומר ואני אברכם הוי אומר כד.נים מברכין לישראל
ני״ל נ״״י[ סיבזע בוט .ה* 1במחט ומאן דטריף וד.קדוש ברוך הוא מברך לכהנים רבי עקיבא אומר למדנו ברכה לישראל
במחט טריף נמי בהא  :לאפילה  .מפי כד״נים מפי גבורה לא למדנו כשהוא אומר ואני אברכם הד אומר
האוכלין אותה כמו שהיא  :או ע״י כהניםמברכין לישראל והקדוש ברוך הוא מסכיס על ידם אלא רבי עקיבא
סמרן  .כשמערבין  nסממנין’ ^ ' ’3ב ר כ ד .לכדבים מנא ליד .אמר רב נחמן בר יצחק °מואברכד .מברכיך ומאי
המ איריןאת העיני ס אף היא מסייעה מסייע כדגי דמוקי לד .לברכת כדגים במרךם ברבר .דישראל רבי ישמעאל
שאמר משום אבותיו מאי היא *דתניא*°א ) aנ( כל ד^לב אשר על הקרב ] Wואת ח׳ל יש״י
]תוספחאספיש ע״ש[ ״״ = °איייאגיייא
^יו ס ״ ד׳ה כיון וכ^
וגי
בארבעה.כשהאווז נלקח בדינר ריאה
ונכנס בכבד :

נהגו ט

היתר  .ה״ה ישראלים וכהנים דנקט קיטר מיי׳ שם הלכה#
סמג שם סוש׳ע
לפי שהקבה ניתנה לכהניס :
יו׳׳ז■ סי׳ מג סמין : P

נ׳ל למאי דקאמר וי״ג
ומאי ד׳ דקאמד

רבינו נרשום

שלה שוהד׳ לפישהסממנין מעורבין בה:ואי סייד  .כמות שהיא מאירה לינקוט אווז שלם ע ם הרי^ :בזוזא וליכוצ *ומאי דקאמר ה ט
גרסינן ואי ס״ד לאכילה לינקוט בזוזא וליכול:היפא דסמשמשא ידא דמבחא .אני שמעתי בחיצר החזה שמתוך הדחק היד קורעת ז[ בצפרניו
וכמדומה אני בכל מקום שהוא יודע שיסצ צחצוח כגון נקב העשוי בסכין או שתצשה מצמעצר vבחזקה ואח״כ נמצא שם נקב; והיצכתא תצינן:סריש>
פלי .מריש דרשנין המשמיעין לעס את דבריו כשהיה דורש:אבוה דאבא .רב א ח א :ד ה א הלינן בזאב .דאמר בפ״ק)צעיצ ש (.בא זאב ונטל את בני
מעיים והחזירן כשהן נקובין אין אומרים במקום נקב נקב  :טומא  .תולעת היוצאה מן הריאה ונקבה:קודם שחיטה פריש  .מן הריאה ונקבה
ונטרפה  :מלוך ערבאה .הדר בערביים  :אין הלפה פרבי שמעון קאמר .לא אמר הלכה כרבי שמעון אלא'אין הלכה כרבי שמעון קאמר :
ואש מה בידך  .רב ביבישייליה לרבי זירא  :ואין הלפה פרבי שמעון .גמרא קא פסיק ליה ח[ ובישיבה האחרונה נפסקו ההלכות הללו
הפסוקות פ ח ם בגמרא:פהנים  .שהקבה ניתנה להם מאת זובחיהזבח נהגו ט היחר לאכלו ומשוס רבי ישמעאל נקיש ליה:והימניך .שהוא
התירה ולא תשכח בשם מי נאמר  :ישמעאל פהגא מסייע פהני  .ס[ תמיר הוא עוז ק ומיקל להם ולקמיה מפרש היכא  :מאי היא .
היכא מסייע להם :ואני אברפם .רבי ישמעאל חוקי ליהאכהנים ורבי עקיבא מוקי ליה מישראל  :ומאי מסייט פהני .הואיל ורבי
עקיבא נמי איח ליה ברכה לכהניס מקרא אחרינא ; במקום פרפ ה לישראל ^ .ל ברכת ישראל דהכי עדיפא דמשמע שמשברכץ הן פ ס השאר:
חלב

^׳ אי ״ ^ ש ע׳ ^ הו ק ק [

א־ אחוריו לנאו ודא'
אחודיו לא נקב שאין
חידוד באחוריו אלא
ודאיסימפונאנקפועייל:
טאי שנא מהא דתניא
נקיב וידיל וליהוי טרסה .התם
בו׳ מצד אחד דלא נקב רוע  :טשנ• צדדים דניקב עד רידה י ולא
נקב אלא טמ■ אחד ניטא נ ^.בי ■
לבר אע׳ג ,דלא -
קומית .
ם*ד אחד כשרה נ־חזי אי ■
אטרינן ניחזי אי קומית לנאו בו׳ כלוטו־ לטה ,
•
איידי דאיכא אוכלי! וטשפין כו׳ נלוטר הינא דלא ניקב אלא מצד אחד אסר־נ; קיפיה לנאו הוה ואי Tי דא־כא אוכלין וטשקין דהקוה ואפכוה קימיה לבר אבל בכבדא התם ח1ינן אי קומיה לבר אי יץמיה לגאו  :ההיא קשיתא
אישתכה במרה פשייתא דחטרי .אע״נ דלא נמקא מירבל הוא דקא דביל כלומר הא ודאי נטה היא ולא טצי לנקיבי אלא סיטמונא נקם ועייל ולא אטריק ניחזי אי יכלא לטנפק דרך סיטפון ודאי עיילא דרך סיטפון ואי לא.טצי לטיפי ,לא עיילא דרד םימ»! אלא אע׳ג דלא נטקא דרך סיטמו! הרי וה בצרורות דקין שבכברח שכוברין אותה ומרוב דוחק שכוברין אותה יוצאין הצרורות מרוב הרוחק ואם רוצה אדם להוציאן דרך אותו הוד אין יכול
לועציאן אף דכא נטי ^ ו ב הילוך שועלכת הבהמה נבל עת מנענעה אותה ק שייתאונ מ «.דרך םםםון:איבעיא להו לאכול או לסטסנין כלומד שטייכשין אותה ועושי! טםנחםטםנק לרפואה .אלא לאו לסטטנין דיקרח חיא

מץם:

בייו

