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פ ר ק ש לי ^

עי; משפט
נר מצוה
קלדא מיי׳ פ׳ו מהלכות ל א י ז ה ו כרס החיצונה בשר החופה אש רוב הכרס  .וא״ש א ס
שחיטה הלכה טו
שמג טשין שג טזשיע
׳ז׳ד סימן מו שעיף ה :

סל ד ,ב ג מיי׳ שם ס׳ט
הל' ה ופ״ו שם
הלי׳א סמג עשץ סג
טס״ט יו׳ד סי׳ מח
סעיף ג !
ק לן ד  nמיי׳ שם פ״ט
הל׳ו טושיע שם
סעיף ד :
ק ל ז ו ן מיי׳ שס פ׳ז
הלייג טוש׳ע שס
עיף ה ]וכרב אלפס ע
®בנע סרק ו ‘דף ר א:יי

שיטה מקובצת
א[ תיבות ואיני יודע
טהו נמחק  :כ[ בשנים
אוחזץ אטראטיטראנא
נהדדעא אנ א :ג[ בך
פי׳ רש״י במקום אחר
נ׳ב פ׳ הסדיר ום׳
*לב הנווי!  :ד[ פריך
צד
לאותו
לפרש
מבפנים  :ה[ ואין נראה
לר״תלוטר שיהא טרפה
כשלא ניקב  :ו[ קט״ל
דטרפה וא׳ת הא אמרי׳
בפ׳ בטה טדליק־ן נבי
הנהו תלת  [ r :דהוא
טה שהיו קורי! מתחלה :

גליו; ד,ש״ם
גם׳ נקדרה כסלע  .וכן
לקמן דף ע 1ע׳א נקדר
כמי! טבעת  .עירונין נח
ע׳נ שמעתי שמקדרין
כהרים  .ע״ז דף לב ע״א
ארובה
וקחר כמין
ובערוך ערך קד גריס
בכלהניבב׳דלתי״ןקדוד:

וה״א דאותו כ5׳ל

חולין

מכוורת הש׳׳ס

בוקי פריקי .כדיס רקיס כצומר דבריס שאינן  :שפיפה  .אשיזש יד :
ג מ ד א  .אצבע  :בהורא  .אפילו בשור גדול די בכך  :פגיא דיבי .
כן חסר להו מי״ח שרפושדבשר החופה אש רוב הכרס
קרשעי״א בודי״ל לשון מורי והוא עשוי ככיס וסשוס בראשו וכך
הוא משב שמעתא דבריש פירקין ובריש פירקין )דף מג (.פירשתי :
ל ל ב א ולא הוי שפח פשימא  .פי׳ פשיעא דרוב מועיל לכולי עלמא מצאשי באל״ך בי״ש של רבי מכיר בודי״ל שאצלי״ר ולשון סניא דיבי
לפי שהוא מקוס מאוס וכחוש ואפילו
וקצש שימה מאי קא משני
לזאביס וכל שאר הכרס קרוי חיצון
לא צריכא דאיכא מפח במשהו מהו בוקי פריקי הכי אמר רב נחמן "מקום הדבק
ושיעורו ברוב לישנא אחרינא שמעשי
דשימא ע ד דמיקרע בה מפח לא הוה אפילו ניטל בולו כשר והוא שנשתייר בו
מרפה ואמאי ס״ד למימר הכי ורביט
מן הפנצ״א עצמה הואמקוס שמנקביס ]עיין יזום׳ לעיל מד.ד׳פ
ורוצה כדי תפיסה וכמה אמר אביי כמלא *בטדא
שס העבחיס הכרס ומוציאיס הפרש כדי וכו׳[
חננאל גריס דאיכא מפח ומשהו
לפרש רובא דלא הוי מפח היינו בתורא ; הכרם הפנימי  :אמר רב יהודה אמר
מקוס שהשנאוי זב והראשון נראה ] :חזססתא פ׳ג[
כשאין בכל הכרס מפח ולכך פריך רב *העיד נתן בר שילא ריש טבחיא דצפורי
איפהומפא דפרפא  .אני שמעשי
שפיר פשימא דלא בעי מפח שהרי לפני רבי משום רבי נתן אי זו היא כרס
*איסשומכ״א בלע׳׳ז א[ ואיני יודע ס״א איסתמוכא
מהו  :מקום צר יש בכרפ  .שהוא
אין בכולה מפח ומשני כגון דאיכא הפנימי סניא ריבי וכן אמר רבי יהושע בן
קרוי כרס הפנימי וכל שאר הכרס
מ פ ח ומשהו מהו דשימא כיון דאיכא רןחה סניאדיבי רבי ישמעאלאמראיסתומכא
קרוי חיצונה :גפל פרפא בבירא.
בכולה מפי ממפח לא מימרפא ע ד דכרסא רב אסי אמר רבי יוחנן מקום צר יש
הואיל ואינך יודע היכן הוא לא פירשש
דמקרע מפח :
.
בר
בכרס ואיני יודע איזהו אמר רב נחמן
לט כלוס  :א׳יר אחא  .אני אפרש אושו
ל כ ש ת מ ת ח שעמוד על מפח.
כששקיף הסלע יצחק נפל כרסא בבירא אמר רב אחא בר רב
מקוס צר  :מן המיצר ול מ מה .מ מקוס ]לקק נג[:
בחוט וימשח החוע יהיה בארכו עוא אמר רב אסי מן המיצר ולמטה *רבי
שהכרס הולך ומיצר לצד הוושט הוא
שנמצאש בעובי ביש יעקב בר נחמני אמר שמואל מקום שאין בו
קרר פנימי מפני שנחבא בדופני
מ פ ח:
החזה  :ולמטה  .כשהבהמה שלויה ] :לעיל מד .ע׳ש[
הכוסות בצד אחד כשרה  .אבל מילת רבי *אבינא אמר גניבא משמיה דרב
מקום שאין גו מילה  .מקוס יש
בהנוסס אפילו מצד אחד שלא נקב טפח בוושט סמוך לכרם זו היא כרסהפנימית
בכרס חלק שאין שס אושו צמר ]לקמן ננ:ז
מעבר לעבר מרפה ג[ כך פירש *אמרי במערבא משמיה דרבי יוסי בר חנינא
שגוררין ברושחיס מן הכרס  :גשר
רש״י במקוס אחר ואפילו אס שמצא *^כלהכרס כולו זו היא כרם הפנימית ואיזהו
החופה  .פירששיו וזהו קרוס ע ב
לומר דאין סברא שיהא מרפה הואיל
מצינולמימר כרם החיצון בשר החופה את רוב הכרם רבה
העובר על כל החלל וקורין לו טינפ״א
ולא ניקב אלא חצי עור
דכוליה ניקב וחיישינן שמא הבריא בר רב הונא אמר מפרעתה מאי מפרעתה
רשט מן החזה ועד היריכיס והכרס
]פירוש מקום פסותחין «
כי היכי דחיישי׳ ]גבי ושט[ בריש אמר רב אויא היכא *דפרעי טבחי בנהרדעא
הקרר פנצ״א מעוטו נחבא בצלעוש הנהמה להוציא קרניה
פירקין )דף מג (.למאן דחייש לספק עבדי כרבה בר רב הונא א״ל רב אשי
החזה ורובו שחש אוחו קרוס ורוב כדאמרינן שחינוה מפורעת
כלומר סתומה  .ערוך ערן
החיצונה דקאמר משנישין רואין כמה
דרוסה והא דקשני במשנישין ה מ ס ס לאמימר כל הני שמעתתא מאי א״ל כולהו
פרע א׳[
יש מן הקרוס כנגד אושו רוב הכרס
וביש הכוסות שנקבו לחוץ דמשמע שייכן בדרבה בר רבהונא ודרב אפי א״ר
ואס נקרע שס רוב מה שיש מן הקרוס
דבעינן נקב מפולש,לאו דוקא לחוץ יוחנן מאי א״ל כבר פירשה רב אחא בר עוא
כנגד הכרס טרפ ה ואס ממקוס
שיהא מפולש אלא כלומר לחוץ כלפי ודרבי אבינא ורבני מערבא מאי א״ל הני
שהכרס כלה ולמטה נקרע אושו קרוס
חוץ ולאפוקי נקבו זה לשוך זה והא
דקאמר מצד אחד כשרה בעובי ביש ודאי פליגי  :רבי יהודה אומר בגדולה מ׳ ;
כשרה והיינו דאמרינן ל ק ק רובא ולא
הכוסות צריך לפרש ד[ אוחו צד אחד אמר רבי בנימין בר יפת אר״א'לא גדולה
הוי ט פ ח זו היא ששניט ט׳ ואי
מבפניסכלפי הריעי דאי צד שבחוץ גדולה ממש ולא קטנה קטנה ממש אלא
בסליה קרוס משערינן אין לך בהמה
כלפי חלל הגון! אפילו לא ניקב כלל כל שנרןע בה טפח ולא הוי רובא זו היא
קטנה שאין ברוב שלה יושר מטפח
וכל אמוראי דלעיל קרו פנימיש
אלא שנמצא מחט בחלל הגון* מרפה ששנינו בגדולה טפח תב א ולא הוי טפח זו
וחיצונה בכרס עצמה  :מפרמחה  .צד
דאמר נקובי נקיב ואשאי ואין נראה היא ששנינו בקטנה ברובא רובא ולא הוי
הכרס הרואה אש הקרקע הנראה
לר״ש לומר שיהא טרפה ה[ בלא ניקב טפח פשיטא לא צריכא דהויא טפח במשהו
אלא חצי העור של ה מ סס ונראה לו
מיד כשפושחין הבהמה להוציא אש
והא מהו דתימא עד דמירךע בה טפח לא הוי
דהמסס נמי מצד אחד כשרה
המעייס והיינו דמפרש היכא דפרעי
דנקט בעובי ביש הכוסות מצד.אחד טרפה קמ״ל אמר גניבא אמר רבי אסי
טבחי  :פולהו שייפן בדרגה .סניא
]גירסת הערוך נקדדה[
כשרה רבותא קמשמע לן לפי שיש לו ®*נקדרה כסלע טרפה שאם תמתח תעמוד
דיבי ואיסחומכא ומקוס שאין בו מילש
שני עורוש וקמשכוע לן דאע״ג שניקב על הטפח אמר רבי חייא בר אבא לדידי
מלן באוחו צד עומדיס או למעלה
או למטה וכי טרפש לה לכל אושו
עור אחד שלס אפילו הכי כשרה ע ד מפרשא לי מיניה דגניבא אמברא דנהרדעא
צד בנקב במשהו הנמצא בו סקיימש
שניקבו שניהס ואגב דנקט מצד אחד יכסלע כשרה יתר מכסלע טרפהוכמהיתר
להו לכולהו  :אמימר מנהרדעא הוה
כשרה נ ק ט נמי משני צדדין טרפ ה מכסלע אמר רב יוסף ”כגון דעיילן תלת
כדאמרינן  [3בשניס אוחזי; )ב״מ דף
אע״ג דמילתא דפשימא היא ועוד קשייתא בציפא בדוחקא בלא ציפא ברווחא ;
אומר ר״ש דהאי נמי חדוש הוא דס״ד
לי
וסבירא
אנא
מנהרדעא
אנא
מז(:
]תום' פ״ג[ כתונות ע.1
אמינא אפילו משני צדדין כגון שניקבו המסם ובית הכוסות * :יתנו רבנן מחט
שומא הדרא לעולס  :דרג אפי אמר לעיל מח] :סוכה לד
שני העורות כשרה לפי ששוכב ע״ג שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחדבשרה
ר׳ יוחנן .דאמר לעיל ואיני יודע שנת לו[.
המ סס ומדובק שס בשומן *והוא הדין משני צדדים טרפה ינמצא עליה קורט דם
איזהו  :מאי  .אמרישו עלה הא איכא
דאושו דבקות מגין שלא יצא הריעי
בידוע
לספוקי בכל הכרס כולו  :אמר ליה
מידי דהוה אחלחולת שניקבה וירכיס מעמידי; אותה דכשרה קא פגר פירשה רב אחא .דהייט  pהמצר ולמטה וההוא כנגד מפרעשה
משמע לן ו[ הכא דטרפה וא״ש הא אמרינן בבמה מדליקין)שבח דף לו (.היא:ודרגי אגינא .דאמר כרס הפנימי בוושט הוא:ורבני מפרגא.
גבי הנהו שלתמילי דאיששנו שמייהו הובלילא בי כ פ ובי כ פ הובלילא דאמרי כל הכרס כולו קרוי פנימי ונידון בנקב משהו  :מאי  .וכיון
למאי נפקא מינה למחט שנמצאת בעובי ביש הכוסות והשתא מאי דלא אפסיק הלכשא עבדינן לחומרא וטרפינן בכל הכרס בנקב
נפקושא אישא הא בשרוייהו אמרינן מצד אחד כשרה משני במשהו כבני מערבא ומיהו כל הנך טרפוש אנן לא טרחינן
צדדיס מרפה ג ס בהובלילא וי״ל דנפקא מינה שלא שטעה לפרש למיבדקי בחרייהו דכל כמה דלא מיששכחן אזלינן בחר רובא
מה שאמר מצד אחד כשרה זהו בהובלילא דהיינו ה מ ס ס שעתה כדנפקא לן בפרק קמא )לעיל יא (.מהאליה חמימה ומקראי טובא
ובסירכי דריאה משוס דשכיחן בדקינן בחרייהו*  :גדולה ממש ] .וע״ע היטג לעיל יג,
קורי; ביש ה כו פ ת אבל במה שקורין עכשיו הובלילא היינו מה שהיו
נרש׳י י׳ ה פסח ונו׳ עד
וניקב
רגיליס לקרות ביש הכוסות אפילו מצד אחד טרפה הואיל
דמשהכחא
היכא
כל
כלומר
פו׳.
גה
שנקרע
פל
:
גדולהשבגדולוש
סוסו[
עור שלס אי נמי שלא נ ט ע ה נמי במשני צדדיס טרפ ה דהוי במה או ט פ ח או רובא טרפה  :רובא פשיטא .דרובו ככולו  :הפי גרפינן
י
*
שקורי; אותו עכשיו ביש ה כו פ ה דהוא ה מ סס אבל במה שקורי; לא צריפא דהויא מפח במשהו .אי הויא משהו טפי מרובא־ הוה
עכשיו הובלילא דהוא מה י[ שקורי; משחלה ביש ה כו פ ת אפילו משני מיקרע ט פ ח :נקדרה .כמין ארובה עגולה ורוחב הקדירה כסלע
צדדין כשרה דהויא כ פ חלפלש שניקבה וירכיס מעמידי; אותה  :מ טבע רחב הוא  :שאם חמחח  .אי הוה מושכו לכאן ולכאן שיכנס רבינו גרשום
ביקי סריקינודותרקים .
המוציא
העוגל לאורך או לרוחב שמצא בו ט פ ח באושה קדירה  :הלה כטדא בחורא כמלא
אצבע בשור  .אי שנקרע
קשייחא  .גרעיני חמרה  :בציפא .ע ס אוכל הנשאר סביבושיה כשאוכלין אוחה י כ נ ס שלשה בנקב בדוחק או בלא ציפא בהרווחה
רוב החיצונה  .כלומר
בידוע
כרם החיצונה כדבעינן

מחט

לפרושי בגמרא  :ר׳ יהודה אומר בגדולה טפח  .כלוט.־ בגדולת
נקרע ספת אלא רובא טרפוז שניא דיבא ששונאי! אותו הזאבים ולא יכלו ליה למיכל מיניה  .לישנא אחרינא
ובקטנה ברובא אפי׳ לא ,
שנקרע ברם החיצונה ,
.
הניא ריבי בעין מסננת לשון זיבה  .אסטומכא אישטטכל בלעז ! מן המצר ולמטה מקום שמתחילין בני מעים הרחב ‘לקצר :מקום שאין בו מילת והו רבר שמגרדין מן הכרם מאחר שמרתיחין אותו  .היכא דפרעי טבחי )שוב
הריעי(  :בבר פירשה רב אחא בריח דרב אויא .בלומר מן המצר ולמטה א( ושייר במפרעתאנדר׳ אבינא ורבני מערבא טא־.כלומר■ דאמיי בל הכרם בלו זהו ברם הפנימי  :זו היא ששנינו בגדולה טפח  .וכל דטקיע רובא ולא הוי
טפח  .כלומר לא קטנה קטנה ממש אלא אם תהא קטנה כשתקרע רובא רכרם החיצונה ולא הויא טפח אע׳יפ שבמשיע הוי טפח כיון ראותו רוב שנקרע לא הוי טפח חשובה קטנה  :נקררר ,בסלע כו׳  .בלומר הכרם החיצונה
נקדרד .קשייתא גירל בלע׳׳ו .קשייתא בציפא בו׳ כלומר כרעיילן תלת קשייתא עס שיורי האוכל שעליו פשאונלין התמרים אין יבול לאוכלו)על הכל( ]כולו[ ונשאר על קשייתא קצת מן הפירי וזהו ציפא!כלא ציפא ערום ]נ׳ בלא
אויל
א( אולי צ״ל ומיא כנגד מפרעתא וכ׳ה נרש״י

בסירת הש׳׳ם

אלו טרפו ת

פר ה שלישי

נא

חולק

ביווע שלפר שחיטה .ומרפה  :הוגלד  .קרושמ״א  :בידוט שהוא ג׳
ימים קודם שחיטה  .ואס לקחר sא[ בתוך שלשה ימים הוי מקח
טעות וצריך המוכר להחזיר לו מעותיו  :לא הוגלד פי המכה  .איכא כאן נמצאו וכאן היו כדאמר בסוך פרק המדיר )כתונות דף עו (:והא
לספוקי אי קודם מקח הוי אי לאחר מקח הוי ועל הטבח נ[ שהוא דקרי ליה מוציא משוס דמסתמא כל כמה דלא יהיב זוזי לא י ט ב
ליה חיותא והקשה ה״ר י״ט דבנדה
מוציא מידו דמסתמא כל כמה דלא
פרק הרואה כתם )דף נח (.תניא
יהיב ז 1ד לא יהבי ליה חיותא ועליו בידוע שלפני שחיטה לא נמצא עליה קורט
בדקה עצמה וחלוקה והשאילתה
להביא ראיה שקודם מקח הוה דם בידוע שלאחר שחיטה להגליד פי המכה
לחברתה היא טהורה וחברתה תולה
דמספיקא לא מפקינן ממונא מחזקיה :בידוע ששלשה ימים קודם שחיטה לא
ומפרש רב ששת דלענין • דינא תנן
למאי נפקא מיניה לא גרסינן  :החם
ליכא מידי למיסרך  .כשנמצא כקב הגליד פי המכה המוציא מחבית עליו הראיה
דלא מיחייבא חברתה לכבס הבגד
בלא מ חט כשהדס יוצא הוא מתקנת ומאי שנא מכל נקובי דעלמא דאע״ג דליכא
ואמאי לא אמרינן כאן נמצאו וכאן
היו כמו גבי בהמה דהכא וגבי מומין
בלחלוחית הנשר והולך לפי שאין לו דם טריף מר התם ליכא מידי למיסרך הבא
דסוך המדיר וי״ל דלא דמי דודאי
היכן לידבק  :מיסרך הוה סייר  .כיון דאיכא מחט אי איתא דקודם שחיטה
כדי לקיים המכר ה[ ובקדושין סברא
הדס במחט  :רב שירא שמגי  .הוא מיסרך הוה סריך א״ל רב ספרא לאביי
הוא דאמרינן הכי שאומר המוכר
רב עוירא שמי  :שלח ליה  .אביי חזי מר האי צורבא מרבנן דאתא ממערבא
ללוקח קח פרתך שברשותך נטרפ ה
דליתי לנביה  :מפטיר כגסיוה אגא  .ואמר רב עוירא שמני ואמר מעשה ובא לפני
קח אשתך
והאב אומר לבעל
מכניס ומוציא תלגוידיס ומאספס רבי מרט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד
שברשותך נולד המוס ואין לט לבטל
ומעמידם לילך מבית המדרש:לעילא
מרבי רבה .מר׳ יהודה הנשיא  :רב אחד וטרפה שלח ליה לא אתא לגביה אזל
המעשה הזה אבל גבי חלוק ליכא
הוגא צפוראה ור׳ יוסי מדאה  :מחט הוא לגביה הוה קאי אאיגרא אמר גיחות
למימר הכי ועוד גבי חלוק לעולם הוא
ברשות הראשונה בעלת חלוק שלא
שכמצאח בטובי ביח הכוסוח • מר וניתי לאנחית סליק הוא לגביה א״ל
בא ליד השניה בתורת מכר אלא
מבפנים  :מצד אחד  .שלא היתה אימא לי גופא דעובדא היכי הוה אמר ליה
בתורת שאילה ולא שייךלמימר ברשות
נראית מבחוץ :והפכה  .לבית הכוסות מפטיר כנסיות אנא לעילא מרבי רבה והוה
שואלה נמצאת ולא ברשות בעלת
לצד החיצון  :ומצא  .על המחט כנגד רב הונא ציפוראה ורבי יוסי מדאה יושבין
חלוק*  :כ י ו ן דאיכא מחט מסרך
בעובי
פיה מבחוץ קורט דס  :אמר אם לפניו ובאת לפני רבי מחט שנמצאת
הוה סריך  .׳ ה״ה קוץ וכל דבר
אין מכה  .זו יוצאת לחוץ דס זה
מנין ^ ן  :טרח טריח לההוא גברא  .בית הכוסות מצד אחד והפכה רבי ומצא
תדע מדקאמר התם ליכא מידי
כמה הטרפת לאותו האיש על עצמו עליה קורט דם וטרפה ואמר אם אין שם מכה
למיםרך = ל נ ר ונפל  .ולא הלך
] i ' 5טדיח[ היה אומר שהטריחו זה לבא אצלו קורט דם מנין אמר ליה טרח *טרייה לההוא
דלקמן פסקינן דהלכה אפילו בדיקה
שגרן כרעיה
לא בעי :
לישנא אחרינא טרח טרייה כמו גברא מתניתין היא המסס ובית המסות
בתרייתא  .לא בנפילה מיירי :
דטרייה לרישיה דאמרן לעיל)דף מה (:שניקבו ל תץ  :נפלה  pהגג  tאמר רב הונא
לארעא חוששין  .אך על גב
כלומר בחנם טרחתי לבא שאין כאן
^הניח בהמה למעלה.ובא ומצאה למטה אין
דבנפילה בעינן ע ד שיפול
על
דבר חדוש:למעלה .בגג:למטה .
חוששין משום ריסוקי אברים ההוא ג ת א
מפשרה טפחים כדאיתא בפרק שור
הארץ  :אין חוששין  .הואיל ולא
ראינוה שנפלה אק חוששין שמא דהו״ל לרבינא דחזא חושלא באיפומא דגר
שנגח את הפרה )ב״ק דף נ(:
נתרסקו אבריה להשהותה מ ע ת לעת נפל מאיגרא לארעא אתיא לקמיה דרב אשי
ומכריסא דתורא ע ד ארעא ליכא אלא
הגד 1ת הב״ח כדין נפולה ורסוקת אברים דאמרינן א״ל הא דאמר רב הונא הניח בהמה למעלה
ארבעה טפחים כדאמר התם)דף נא(.
)א( רשיי ד ה ואפי׳
מ״מ חיישינן הכא משוס דנפיל מחמת
לא במתניתין )לקמן נו (.גבי עוך אס ובא ומצאה למטה אין חוששין משום ת סו ^
גרסי' דדוקא כפף כל׳ל
ההכאה שמנגחין זה את זה :
והיגת לא  : p mשהתה מ ע ת לעת ושחטה כשרה אברים משום דאית לה מידי למסרך והאי לית
ב י ת הרחם אין בו משוס ד סו ק
ובקופצת מאליה צא חיישינן להכי  :ליה מידי למסרך או דלמא משום דאמדה
אברים.משוס דאיכא ריעותא
ההוא גדיא דהוה ליה לרביגא  .בגג נפשה והאי נמי אמדה נפשה אמר ליד^משום
דאיט הולך איצטריך ליה לאשמועינן
והוה ארובה בגג  :ח1א חושלא  .דאמדה נפשה והאי נמי אמדה נפשה ההיא
דאי לאו ה ט פשיטא דאזלינן בתר
שעורים קלופים  :באיפומא  .כנגד
ןג<' הערוך ערך שגח פי ארובה למטה בבית  :דגר  .קפץ  :אימרתא דהוה בי רב חביבא ד תו שדרן
רוב ולדות וא״ת א״כ מאי קא מסייע
שינדונא והעיד המוסף משום דאיח לה מידי למטרד• שלא כרעיה בתרייתא אמר רב יימר האי *שיגרונא
ליה מבן יום אחד דמטמא בזיבה
דנלכון יוני כאב הירך
והוא באעמתא נקרא קפצה דרך ארובה אלא בצידי הגג נקטיה מתקיף לה רבינא ודלמא חוט השדרה
התם ליכא ריעותא א״נ כשחיה הרבה
אחרי כן וי״ל דאם איתא דאתרמי
שגדונא[ מסרכת עצמה בכתלים וקופצת איפסיק בדקוה א שכתה כרבינא ואפ״ה
ריסוק אברים מחמת בית הרחם
ומהניאלה סריכת הכתלים שמסרכת יהלכתא כרב יימר שגרונא שכיח חוט
א״כ היה לנו לחושבו לאונס לענין
בידיה קצת  :והאי ליח ליה מידי השדרה לא שכיח אמר רב תנ א לזכרים
זיבי :ועוד חובו מוכיח שנתרסקו
למיסרר  .שהארובה אינה סמוכה
ה מנגחקזה א תז ה אקת ש שין משום ריסוקי
אבריו בבית הרחם וכעין ריעותא הוא
לכותל  :דאמדה נפשה  .אס גבוה
רבינו גרשום לה יותר מדאי אינה■ קופצת  :דהוו אברים אף ע״ג דמידוו וקיימי צימרא בעלמא
דמסתנוא ו[ דמחמת כך בא הזוב אלא
אוכל[)כו׳ כלומר
אוכל( :שדרן כרטיה בחרייחא  .רגליה הוא דנקט להו יאי נפול לארעא ודאי חיישינן
ודאי לעולם אין בו רי ס ק אברים :
משני צרדין טרפה .
וזהו שיניקבו לחוץ.ונמצא האחרונים היו נגררין אחריה  :אמר רב *מנשי יהגי דברי דגנבי גנבי אין
מודה
עליו קורט דם בסוף
הםהט,םצד)אחד( אחר .שיגרוגא .קרנפ״א  :הלכחא כרב חוששק משום ריסוק אברים מאי טעמא כי שדו להו אמתנייהו שדו להו
הגליד פי דטכד,
שיבש יימר .דלא מיזדקקינן למיבדק שאר כי היכי דלירהטי קמייהו אהדרינת ודאי חיישינן וחני מילי דאד״דרינהו
פו המכר ,והיד ,בו מלג׳ ט.
.
וכרים
:
כרעייהו
דשגרן
ג[
בהמות
תשובה
תשובה
מחמת
אבל
יראה
מחמת
^ אי נפקא טינד ,לטקח
מעלייתא הוא דעבדי אמר
ומטכר היכי דמי שבתוך
שחטו אילים  :דמדוו  .דואגים וכואבים  :רב יהודה אמר רב "הכה על ראשה והלכה לה כלפי זנבה על זנבה
ב׳ ימים שקנאו
אותו מרט צימרא  .חמימות כמו )שבח דף
ומצא בו
פז (.והלכה לה כלפי ראשה כנגד כל השדרה כולה אין חוששין משום ריסוקי
הונלד פי המכה ב Tוע אישתא צמירתא:דגגביגנבי.ומשליכין
ש:ןדם שקנאו היה בו אותם למעלה מכתלי החצר ונופלים אברים ואי שלים חוטרא אפלגי דגבא חיישינן ואי אית בה קיטרי חיישינן
ומקחו מקח טעות לא
זהו לארץ:אמחנייהו.על מתניהן טפלין ואין ואי מחיי אפס^ה חיישינן אמר ר״נ “ בית הרחם אין בו משום
וענלד פי המכה
אומר ברשותך אירע לה נהפכין על גבן שיתפרקו חוליותיהן  :ריסוקי אברים א״ל רבא לר״נ תניא דמסייע לך *’תינוק בן יום אחד
וזר ,אמר ברשותך אירע
מן הכותל :
מטמא
דרך למעלה .
לד ,המוציא טחברו עליו אהדריגהו. .
לועיא עדים שברשות ודאיחיישיגן.דלא־איכפת למי כל היכי דנפלה “:הכהעצרא שה.שכפךהמעה:ו  0ל כ ה ל פ כל פיוגג פו הכ ה על מתניה ולא על הצלעות וכןעל זנבה והלכה
מוכר אירע לר ,ואם לא
יביא עדים  (fiישבע כלפי ראשה והכה על צוארה־.א( ואפילו ל״ג דחקא)א(לא כפ ךה מע ה והכה על כל הצלעות כ ע ד כל השדרה קאמר :ואי שלים חו טראא סלגאדגב א.
המוכר שלא אירע לה שלא היה ארוך ככל השדרה חיישינן  :קיצורי  .במקל שיש בו שז רי פנ פי ס :א פ ס קי ה .בהפסק כלומר לרוחב הגב חיי שיקלחוע השדרה :
ברשותו ופטור  :אי הכי
בולהו נקובי נסי ליבעו בים ה ר ח ם  .עגל שנולד היוס שיצא מבית הרחס צר  :אין תזששין  .שמא נדחק ונתרסקו אבריו ואין צריך להשהותו מ ע ת לעת ;
ניקבה
קורם דם כלומר
מעמא
’®“י׳
ה מ ו צ י א מחבירו עליו הראיה  .פירוש על הלוקח להביא ראיה
שבר שו ת

עין מ שפט
נר סצוה
ל י׳

י”?

מכירה ה.ט ו סע,
עשץ סב מוש׳ע מו״מ סי׳
רלב סעי׳ יא ]וברב אלסם
עוד בב״ב פרק ו דף רא[:
קלט ב ג מ״׳ פ׳יסמהל׳
שחיעה הלכה P
מושיע ירד
סמגעשין
שי׳ נח סעיף יא :
קט ד מ״׳ שס הל״׳
סמג שם מושיע ׳ו״ד
סי׳ לב סעיף ז :

קטא ה ו מ״׳ שם
סמג שס מוש׳ע
׳ו׳ד סי׳ נח סעי.׳ ו :
ק ט ב  1מ״׳ פם הלי׳א
עוש׳עשססעי׳יב:

.......
קטג ח מיי׳ שם כלי׳ג
סמג שם מוש׳ע
ירד סי׳ לכ סעי׳ ו :
קטר ט מיי׳ שם הלי׳ז
וע״ש סמג שם
עוש׳עירד]סי׳ עוסעי׳
 [3וסימן נח סעי׳ ג :
קמה י מיי׳ פיא מהל׳
׳ טו'מ הלכה ד :
]ועיין סימ 3חוס' נדם
נח .ד׳ה ולענין[

דהוו

שיטה מקובצת
א[ ואם לקחה טבח זר,
בתוך שלשה ימים !
 [5ועל הטבח להביא
ראיה שוצא מוציא
טחברו דמסתמא J
ג[ שאר בהמות רשדק
ברעייתו  :ד[ ואע״ם
שלא נתן טעות עדיין
דכאן נמצאו  :ה[ כדי
לקיים וטכר או הקמשין
סברא  :ו[ וכעין
ריעותא הוא רטסתמא
מחמת כך בא :

]ציל סנשה עי׳ תום׳
לעיל ד .ד ה מכניס[

נדה מג:

ס״א הכה על ראשה אדם
שהיה אוחז בידו ש3מ אמד
והכה על ראשה של בהמה
והלכה לה השבט עד זנבה
או שהכה כלס׳ זנבה
והגיע השבמ עד כלפי
ראשה ולא תימא שהכה על
ראשה וזנבה שלא יגע בשדרה כלל דליכא למיחש משום ריסוק אלא אפילו הכה על השדרה באורך אפ״ה לא ח״שינן ע'כ  .רשיל בשם פירושים מחיקים

הריאה משני צדדין
]איני[ פסול עד דאיכא
קורם דם מצד אחד  :שאני הכא דאיכא מחט  .ואם איתא דקודם שחיטה סרוכי הוה מסרכא הדם בסוף המחט  :שמני  .לשון שמי  .מפטיר כנסיות אני  .משמש תלמידים שתיו נכנם־י לפני ר׳ ללמוד ז טרויי טריוה להתוא
נברא  .כלומר הטרחת פסיעותיי בחנם  :אין חוששין שמא משום ריסוקי איברים כו׳ .כלומר אין חוששין שמא בשקפצה למטה שיברה א-יריה נדטום דאנזדה נפיטר:,חזא חושלא בא־פומא .כלומר היו שעורין קלופין כנגד החור
שעליה והיה הוצר באמצע העליה כעק חור של אשטובא  :טעטא דרב הונא משום דמסרכא ואין חוששין משום ריסוקי איבר־ם כגין עומדר .על הכותל וכשקופצת לפטר ,מסרכא לצד הכותל והאי לא מסרכא דבאמצע העלית
הואזדתד ,קא שדרן כרעא בתרייתא כו׳ כלומר מנררת רגליה אחריה ולא היתד ,יכולר ,לפסע כדרך כל הבר,מה  .שיגדונא הוא דנקים לה חולי כלומר וכשרד ,לאחר זמן  .כשתנצל מאותו חולי  .דטדוו וקיימי'<'? “'.יויי  :ציטרא
בעלמא רואדנקיט להחולי :דפתקי ננביכלומר ■כשגונבין בד,םהדקד ,בלילד ,משליכין אותו דרך כותל .איןחוששין כו׳ כי שדו לרו כלומרשמשליכין אותן אמתניר,ו שדו לר,ו •אהדרינרו ודאי חיישינןדאהדדינהו לבעלים
בלילד ,דרך כותל בלא ידיעת בעלים חיישיגן משום ריסוקי איברים דודאי כשמשיבין אותו אין חוששין עליה אם נתרסק  :תשובד ,טעלייתא עבדי ואין מרסקין אותו  .בית הרחם אין בו משום ריסוקי איברים כלומר כשנולד
הבד,םה
 (6סדנר צ׳ע היאך יוכל לשנע 33רי שלא אירע לס נרשוחו ויש ל״כנ :

עין משפט
נר מצור.
קמו א מיי׳ פיג מהל׳
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אלו טרפות

פרק שלישי

חולין

מסורת ר.ש״ם

ואי ס״ד יש צו משום ריסוקי

מ ל ד ך ן רבי שמעון לענין קדשים  .לא הוה צריך כאן לדברי רבי מטמא בויבה  .אם יצא ממנו זוב :
יו־מ הל׳א סמג
יוחנן דבבכור עסקינן דתלי רחמנא בפמר רחם וקדשים אצרים .הרי חולה הוא וזו אחד משבעה דרכים שהזב נבדק בהן
לאוץ טה ס1ש׳פ ארח
גופייהו לא יליך ר״ש אלא מבכור לידה לידה כדאמר בריש יוצא דזב אינו מטמא באונס דכתיב )ויקרא שו( זב מבשרו שיהא בשח
סי׳ ת5ח סעי' ה :
דופן )נדה דף מ (.ולרבותא נקט הכא של קישי® = ? 1מ ד ה אינה כמות שהואשלס ולא באונס :דרך דומן  .ע״י ס ס ובין הוא ובין
קמז ב מיי׳ פ״ג מהל׳
אמו חיין ואין לומר שלאחר שמתה
^
אסורי מזנרו הל׳ד צריכה מעת לעת אבל בדיקה ודאי
והלכה יא :
אמו הוציאוהו דקיי״ל במסכת נדה
בעיא  .אבל לא עמדה בעיא ודאי מטמא בזיבה ואי ס״ד יש בו משום ריסורך
טגל
)דף מד (.הוא מיית ברישא :
כדתנן
בדיקה
נמי
ובעיא
לעת
מעת
ק כ דונ ד מ ״׳ פי ט מ ה ל׳
אברים *איקרי באן מבשרו ולא מחמת אונסו
]נדה לה .ע׳ש
שחיטה הלי״ג פמג לקמן )דף נו (.דרסה וטרפה בכותל
שנולד ביי׳גו  .אין כאן משוס מוקצה כרישוח ח[:
ת״ש
דופן
דרך
שיצא
כגון
עסקינן
במאי
הבא
עשץ סג טוש״גנ ירד
שהרי מוכן היה אגב אמו ושוחטין
או שריצצתה בהמה צריך מעת לעת
שנת קלו .ניצה ו;
סימ! נח שעי׳ י  :ואמר בגמרא משוסר״א בר׳ ינאי אחת *"*ענל שנולד בי״ט שוחטין אותו בי״ט ה״נ
אותו בו ביוס אלמא משוס ריסוקי
אבריס נמי ליתביה  :ושוי! .תנאי ניצה נו:
ק ט ט ״ ””®'®/י׳ץ זו ואחת זו צריכה בדיקה וא״ת והא כגון שיצא דרך דופן ת״ש *ושוין שאם נולד
תניא בפ׳ התערובת)בזבחים דף ע (:הוא ומומו עמו שזה מן המוכן וכי תימא ה״נ
דפליגי במסכת ביצה )דף נו (:גבי
קנ ו מיי׳
בכור שנולד בו מום בי״ט ושוין נדה מ .ע׳ו כגג
שם :מושיע נתערבה בשור שנעבדה בו עבירה שיצא דרך דופן דרך דופן מי קדוש והא *א״ר
שם שעי' 1
דאפילו האוסר בנולד בו ביום מום
עד(:
)דף
ובגמרא
ובטרפה
בכלאיס
יוחנן ®מודה היה ר״ש לענין קדשים שאינו
ק נ א  tח מיי׳
משוסדמוקצה היה בין השמשות מחמת
והלכה שםיח פריך האי טרפה היכי דמי אי דידעליה קדוש הב״ע שהפרים על גבי קרקע ואמר ר״נ
הל^
איסור קדשים בחוץ אבל אס נולד
מושיע שם שעי׳ ג  :לשקלה אי דלא ידע ליה מנא ידע
אברים
ריסוקי
משום
בו
אין
המטבחים
®בית
ומשט ר׳׳ל דאיערב בנפולה ופריך
היוס ומומו טמו מוכן הוא שלא נאסר צ׳ל נניחותיח
ק נ ב ט י כ מיי׳ שש בנפולה לבדקיה ומשני קסבר עמדה יההוא תורא דנפל ואישתמע קל *נגיחותיה
מטולס דהא במטי אמו היה מוכן
הלט״ז
מושיע פס צריכה מעת לעת הלכה צריכה בדיקה על רב יצחק בר שמואל בר מרתא שקל
אגב אמו ומותר דבכור אינו קדוש טד
שעי׳ ז :
ק נ ג ל מיי׳ שם פיט הל׳ והשתא על כרחך עיקר שינויא לא הוי משופרי שופרי אמרי ליה רבנן מנא לך הא
שיולד וכשנולד הרי מומו טמו וראוי
מעמדה צריכה מעת לעת דאכתי א״ל הכי אמר רב צפרניו נועץ עד שמגיע לישחט בחון :דרך דופן מי קדיש.
יד מוי שם :
בבכורה דבטינן מום לישחט במדינה  :זנחים עד;
ליבדקיה בהילוך ועוד דכיון דמעת לארץ *א״ר יהודה אמר רב ״עמדה אינה
מודה ר״ש .אט״ג דפליג במסכת נדה
לעת סגי אמאי קתני ירעו ע ד צריכה מעת לעת בדיקה ודאי בעיא יהלכה
)דף מ (.גבי יוצא דופן ואמר הרי
שיסתאבו אלא עיקר שינויא מהלכה אינה צריכה בדיקה רב חייא בר אשי אמר
צריכה בדיקה וכיון דאין מרויח שוס
הוא כילוד ויושבת טליו ימי טומאה
דבר במה שאומר עמדה צריכה אחת זו ואחת זו צריכה בדיקה אמר רב
וטהרה התם הוא דאיתרבאי מואס
מעת לעת ל״ל למימר הכי הא כ״ע ירמיה בר אחא אמר רב פשטה ידה לעמוד
נקבה תלד לרבות יוצא דופן אבל
אע״פ
מודו הכא דעמדה אינה צריכה מעת אע״פ שלא עמדה עקרה רגלה להלך
לטנין קדשיס מודה שאינו קדוש
לעת ונראה דגרסי׳ התם עמדה אינה שלא הלכה ורב חסדא אמר ניערה לעמוד
דכתיב כי יולד פרט ליוצא דופן
)לעיל דף לח : (:הפא במאי מםקינן .רש״למ׳ו
צריכה מעת לעת אע״ג דלא צריך אע״פ שלא עמדה)והלכתא היכא דנפלה מן
הא דקתני מותר בו ביום ולא חייש
ליה התם נקטיה אגב הלכה בעיא הגג בדלא ידעה ועמדה ולא הלכה צריכה
ןועי׳ תום׳ נ׳ק נ :נד״ה בדיקה* :ו ה ל כ ת א ה י כ א דנפלה בדיקה ואינה צריכה מעת לעת ואם הלכה לריסוק אברים  :פגו! שהפריס מ״ג
קרקע .ננטרלטמוד ותחב פרסותיו
מן הגג כו׳ .הא דלא קאמר הלכה
כרב אפילו בדיקה נמי לא צריכה( אמר אמימר
יהודה בריסוק אברים משום דבעי
לטמוד דאמרינן לקמן גבי נפולה
לאשמועינן דוקא עמדה למעוטי משמיה ררב דימי מנהררעא נפולה שאמרו
טמדה מנפילתה אינה צריכה מטת
מר
פשטה ידה לעמוד וננערה לעמוד  :צריכה בדיקה כנגד בני מעיים אמר ליה
לטת  :ביס הממבחים  .כשמפילין
זוטרא הכי אמרינן משמיה דרב פפא ’צריכה
,קטניות
אותו לארץ לשוחטו אפילו ממקוס
בדיקה כנגד בית החלל כולו א״ל הונא מר בר בריה דרב נחמיה לרב גבוה  :דנפל  .בבית המטבחיס ; רבינו גרשום
קל גניחותיה .כמו)ב״ק דף ס (.גונח הבהמה נופלת לארץ שן
אשי סימנין מאי א״ל "סימנין קשין הן אצל נפילה אמר רב יהודה אמר
הרחם ואין חוששין
מלט פלינדלי״ש בלטז שנשמט קול משום ריסוק  .תניא
שמואל “עוף שנחבט על פני המים כיון ששט מלא רךמתו דיו 'ולא
יללתו כשנפל  :מנא לך הא  .דלא דמסייעא לך אדם בן
אמרן אלא ממטה למעלה אבל מלמעלה למטה מיא הוא דאשפלו ואי
כלומר תניא
יוטו
חיישת לרימק  :צפרניו נופץ  .כשהוא דטסייעא לך א( דב־ת
מתיה
מיא קיימי לית לן בה יואי שרא ציבי וקדמיה הא קדמיה ^גלימא
א[ שוהה ליפול כל שטה הוא מתחזק הרחם אין בו משום
רסוק אברים דהא קא
״״ף “;״!צ חיישינן דלא מתיה לא חיישינן *עוף ומעופף לא חיישינן איזלא ומרןבי
]גי׳
:
מגובה
נופל
שאינו
טד
בצפורניו
חזינן דאדם בן יוטו
בטוני
דעביד
כיתנא
חיישינן
לא
טרי
p
מקרבי
לא
חיישינן
קיטרי
ממדה  .אמתניתין קאי שנפלה מן שט־דשנולרטםטא בזיבה
הגג וטמדה ולא הלכה אינה צריכה ואין חוששין לריסוק
חיישינן דהאי גיסא ודהאי גיסא לא חיישינן אסורייתא חיישינן כיתנא
איברים ראם חוששין
שהייה מטת לטת:אבל בדיקה בטיא .לריסוק איביים לא היח
דדיק ונפיץ לא חיישינן דייק ולא נפיץ חיישינן דעביד ביזרי כיון
בחוט השדרה ובשבירת רוב צלטות טטטא בזיבה דטבשת
דאיכא ביה ק ^י חיישינן דקתא חיישינן דקדקתא לא חיישינן נברא
ובטקירת חוליא והיכא דלא טמדה  kwבםאיעסרדנן כנו!
חיישינן תימחתאלא חיישינן קיטמאנהילאחיישינןלאנהילא לא חיישינן
אפילו בדקנוה ונמצאת שלמה טרעס שיצא דרך דופן אפ>*
חול
תיטא בית הרחם יש
שיטה מרךבצת
שנתפרקו
משוס החבט
איברים..
....................
פרקיה בו .
משום ריסוקי
.
,
א[ צפרניו נועץ כשהוא
שוחד ,ליפול כל שעה ! וחוליותיה ואס הלכה אפילו בדיחה לא בטיא  :אט״ג דלא ממדה  .ואינה צריכה שהייה מטת לטת ננטרה לטמוד  .אט"פ אלא פשלןה ולא תסייע ליה טתא
ידה אלא נתחזקה ורצתה לטמוד  :היפא דנסלה מן הגג  .בלא ידטה דאי ידטההאאמרינן דאמדה נפשה:פנגד בני מטיין  .שמא נ ק ר ט ח כ ב ר ב ה ^ י י ד ה ״' ' ^ ^
 pעוף שנהבם
י -
״
איהולציביאפי׳מלטעלד .החיצונה או ניקבו הדקין  :פנגד פל החלל  .משוס שבירת רוב צלטות או טקירת חוליות:סימני! מאי  .מי בטי בדיקה שמא נטקרו  :מון* שנסבט  .עסקינן כגוןי שיצא דרך
למטה כו׳ אירע הוא  [3ונ פ ל טל כרהו טל פני הנהר ואיכא למיחש לריסוק:פיון ששט מלא קומתו .הוה ליה כהליכה שאינה צריכה בדיקה :ואי מיא דופן  .טיתיבי ענל
שנולד ביום טוב שוחטין
שייט הס׳ד :
דקא
ד[ כרי ע׳ג הקרקע ונפל דקיימי  .כגון אגמים  :לית לן בה  .דאפילו מלמטלה למטה שפיר דמי  :ואי שדי ציבי  .ואס היו קסמי טצים מושלכין בנהר  :אותו ביו׳ט כלומר ואי
עוף עליהן  :ה[ טפוף וקדמיה  .איהו לציבי ג[ מלמטלה למטה אפילו במיא דלא קיימי שרי דכיון דקדמיה איהו לציבי איהו דקא שט  :גלימא  .פרוש אמרינן יש בו משום
ריסוקי איברים אטאי
ואינו קשה .נ׳ב נ׳א
טל גבי יתדות באויר  :ומתיח • שפיר ונפל טוך טליו  :חיישינן  .לריסוק ובטי שהייה דכיון דמתיח שפיר קשה הוא  :טון« שוחטין אותו ביו׳יט
בס׳י רפוף :
במאי עסקינן
ומטופן!  .ואס כפולה הטלית ואפילו מתוחה  :לא חיישינן  .דאינה נמתחת יפה  :איילא • עוך שנפל ברשת הפרושה באויר  :הכא
כגון שיצא דרך דופן
אי מיקרבי קיטרי • קשרי החוטי! שבהם סמוכין זה לזה תמיד  :חיישינן • שמא הקשרים רסקוהו  :פיחנא דטביד בטוני  .פשתן דאין בו משים ריסוקי
החבילה מכאן ומכאן בהשמטה  :לא איברים  :והא קתני
הטשוי חבילות חבילות :חיישינן  .שהרי קשה הוא :דהאי גיסא ודהאי גיסא .אם נפל טל צדי
סיפא ושוי! שנולד
חיישינן  .ד ט מטי טלייהו משתריק ומשתמיט ולא מלקי ליה  :אסורייסא  .חבילות של קנים  :פיהנא דדייק )ונסי!(  .חבוט בטוד״ה ומוטו עטו כלומר בבור
הטוך  :אם נולד ומומו עטו
נפיז• שברי הגבטולין מלקין
בלטז:ונמיז • אשקוש״א :לא חיישינן  .אם שטוח טל גבי קרקט ונופל טוך טליו  :דייק ולא
דטביד ביורי .פופיד״ש אפילו דייק ונפיץ חיישינןמשוס קטרי דאית ביה  :דקחא  .נטורת שברי גבטולין הננטרין מן הפשה’® דיטל^^וח^י
כשמנפצין אותו:חיישינן  .אסנפל טוךטליהן  :דקדקסא .דקה מן הדקה וגס היא נטורת :לא חיישינן  .אם יש ממנה כרי טל גבי ואי טוקטת רישא שיצא
ד 1קרקט ונופל טוך טליהן לא חיישינן לפי שהיא רכה :נברא  .סיב הגדל סביב הדקלים ומייבשיןאותו ונחלק לרצוטות ומפשילין ממנו דרך דופן ואי דרך
דופן בכור טי קדוש דרך
חבלים וכל זמן שלא נטשה רצוטות הוא קשה  :סימחחא  .לאחר שחלקוהו לרצוטות להאי נברא כמו שטושין לקליפת טץ דופן  .הכא במאי
נכבש וכל שטה הוא מ טפוך ואיט קשה  :עסקינן בנון שהפריט
הקרוי טי״ל  :קיטמא נהילא  .מרוקד בנפה נכבש ונטשה קשה  :לא נהילא  .איט
ע״ג קרקע כו' לעולם
חול
לא טוקם־נן שיצא דרך
דופן  .והכא בטאי עסקינן ענל שנולד ביו׳ס שוהטין איתי ביו׳ט שהפריט ע״ג קרקע רודאי אם היה מרוסק לא היה עומד ע׳נ קרקע  :בית הטטבחים אין בו טשום ריסוק איברים כלומר כשטטלין הבהטר .כשרוציין לשוחטה':
גניחותיה כלומר קולו נשמע כמו שהיה מרוסק  :נ( הכר ,על ראשה כלומר הטטה שהכה אותה היה ארוך שמגיע מראשה ועד זנבה או הכה בזנבה והיה ארוך שהגיע לר ,עד ראשה אין חוששין לריסוק איברין משום תוט
השדרה ואי שלים חוטרא אפלגא רגבה כלומר שהיה המטר ,קצר דש־לים אפלניה רגבה חוששין היכא דשלים חוטרא דלא נפסק הוט השדרה  .ואי א־ת ביה קטרי חיששין אפי׳ היה ארוך המטה שהלכה לה מראשה ועד
זנבה חיישינן לריסוק איברין משום קיסרי ואי מחייה אפסקיה כלומר דאס היה )כלי( מכה לרחבה שלא הכה לארכה מראשה לזנבה היישינן שלא יפסיק וצט השידרה :בדיקה ודאי בעיא .כלומר אם הכד ,אותה או נפלה והיה חושש
משום ריסוק איברים  .ועמדה אינה צריכה לשדעת מעת לעת אבל בדיקה בעיא דלא יהא בה אחת טי׳ח טרפות  .פשטה יד לעמוד אע׳פ שלא עסדר . ,עקרה רגל לר,לוך כו׳ כלומר מה דאמרינן הלכה אפי׳ בדיקר ,נטי לא
בעיא פשטה רגל לר,לוך אע׳ם שלא הלכה  :צריכה בדיקר ,כנגד בני מעיים שלא תר,א ריסוק  :קשין ר,ן אצל נפילר ,לשון קשר ,כלומר לא חיישינן בסיטנין שידע מרוסקין  :עוף שנחבט על פני המים כלומר וחיישינן משום
ריסוק איברים כיון ששט קומתו דיו ממטר ,למעלר ,כלומר דשט ממטה למעלה למים אבל בדרך הליכתן שלמיאדעא דקאטשפלו ליהוחיישינן משום ריסוק איברים .ואיאיכאצביא כו׳ כלומר ואי איכא חתיכר ,של עץ בסים
רשף בקרוב לעוף וקדטיה העוף לחתיכה של עץ אירע הוא דקא טסגי ולא היישנא .גליטא מתוח חיישינן כלומר גליטא שהיה מתוח באויר ונפל העוף עליו חיישינן טשום ריסוק .וט״ם דכי מתיה קשה רעא וטרסק לא מתיה לא
חיישי׳ דרך א « נפילה .עייף וטיעף;לא חיישינן כלומר ואי כפול לא חיישינן דרך דעא .איזילי וטקרבי)כטו קטרי( קיטרי חיישינן לטישלש בלע׳ז ומקרבה קיסרי שטקרבין האיזלי זה לזר ,חיישינן דאטרינן על קיטרי נפל אבל לא
מקרבי קיטרי אטרינן בינתים נפל  .כיתנא דדייק ולא נפיץ חיישינן דקשה הוא ולא טשריק דעביד ביזרי היישינן כלומר אם יש לו גבעולין  .ג( דעביד)כשתי חבילות( מהאי גיסא ומהאי גיסא לא חיישינן כלומר איטוגי מרחקי
מהדדי לא חיישי' ראמרי' בינתיים נפל :דקתא חיישינן דק דקתא לא חיישינן  .עפר תיחוח זו דק דקתא לא חיישינן דטשריק דעביד כי זנא חבילר : .נהילא חיישינן שעשויה ככברה ודאי לא משריק תמחתא חיישינן דבר שנדל
סביב העץ שקורין טיל וטתקנין אותו לצורך חבלים וטותחין אותו כעין רצועות והכי קאטר אי מתוקן ומתיה חיישינן דלא שריק נברא לא חיישינן כלומר נברא נדל בדקל  :בר טחטיצי והיפצי כלומר גריסים ועדשים דחיישינן

דלא
א( קצת צ׳יע דא׳יכ מאי מייתי ראיה מתינוק גן יונזו דמממא נזינה הא התם אינו נופל לארן וייל ודוק  .כ( מתינת הכה עד שלא יפמיס חוש השדרה שייך לעיל עיא  .ג( דעכ  Tכמוני כלומר דעניד מגילות מגילזתיכצ׳ל :

מסורת הש״ם

אלו טרפו ת

פר ק שלישי

נב

חולץ

עק משפט
נר מצור!
קגדא מיי׳ס׳סמהלנוס
 op’rdהלע׳ו סמג
משין סג r r s ’cvfi
סימן נח סעיף מ :

ס ט נ י ו ת אין בהן משוס ריסוק אברים ס ׳  .אי ת ס פ רי ם דג ר סי
חול הדין לא חיישיגן .דמישפריק ואינו נכנש לננולם  :חול הגס .
בתר הכי חמצי אין בהם משוס ריסוק אברים חפצי
י
אבנים גדולות שבו מרסקין העון( כשנופל עליהם  :אבק דרגים .
גם הוא נכבש ונעשה קשה  :חיבנא  .אישתרי״ם בלע״ז תבן של יש בהם משוס ריסוק אברים וכן ח[ לגרסת הקונשרס משמע דלא
]עי׳רש״י עמותסג .ד ס
חשים ושעורים  :בזגא  .חבילה :חימי וגל דמינייהו• כגון שיפון הוו בכלל קשנית *וי״ל דקשנית מיירי בדברים דקים כמו עדשים ואורז
חימצי[
ודוחן  :ו ה א רב נמי גיסשרא קנה ב נ מיי׳ ס״י מהל׳
שהוא קשה חיישינן אם נפל עליהם :
שמיעה הל׳א סמג
קא מר .מעיקרא הויא אתי ליהדרב
גל מיגי קמניה  .לא חיישינן משום חול הדק לא חיישינן חול הגם חיישינן אבק
עשין סג עוש׳ע ירד סי׳
שפיר דדלמא לא מ[ חשיב גיסשרא
נד סעי׳ א :
דמישתרקי מהדדי ואינם נכבשים יחד  :דרכים חיישינן תי־בנא ועביד בזגא חיישינן
אבל כיון דחשיב ההוא דרב כהנא קנו ד מיי׳ שם הל׳ג
עוש״ע שס סעי׳ כ :
רוביא  .תלתן  :חימצי  .פישל״ש לא עביר בזגא לא חיישינן חיטי וכל דמינייהו
נבלה משוס גיסשרא דידיה נמי נבלה
גיי מהר׳ם שייף לא מחליקין הן ואינן נכבשים  :חיפצי .
]גי׳ הערוך גע׳ חסן ב'
היישינן צידרו״ש ואינן עגולין ולא מישתרקי  :חיישינן שערי וכל דמינייהו*חיישינן *כל מיני
היא  :א י הכי היינו דרב  .לאו דרב וכל סיני קטניות לא
גל דמישחריק  .מחליק זה מזה ואינן קטניות אין בהם משום ריסוקי אברים לבר מן
ממש דההיא דרב לאו גיס שראהוא חיישינן לבר מחימצי
וחפצי וכן כתב נערך
כלומר
אלא
ונבלה
ג־סשרא
הוי
ודידהו
אברים
נכבשים יחד והנופל עליהם נשמש רוביא חימצי אק בו משום ריסוק
חוף ד׳[
י[ מרב הוה להו למפשש דהא עדיפא
והולך ואין כאן חבש  :דבוק  .חפצי יש בו משום ריסוק אברים כללא
קנז ה מיי׳ שם עוש״ע
מרתח רתח  .אבל
מ ד ר ב:
גלוד״א בלע״ז ושחין אותו בדן^ קשן דמלתא כל מידי דמשריק אין בו משום ריסוק
שם סעי׳ א :
אי בעו מיניה חדא אפילו אי מכשר
והנגון! שוכן עליו ומידבק בו ופורח אברים לא משריק יש בו משום ריסוק אברים
בתרתי לא רתח במה שבאים להחמיר סנח ו ז מיי׳ שם טוש׳ע
שם סעי׳ ג
ע ם הדן( ונופל לארץ  :בחד גפא  .דבוק רב אשי שרי אמימר אסר בחד גפא
ובסון( פרק שני דזבחיס)דף ל (:אין
שלא נדבק אלא א[ בגן( אחת ופורח
בשניה:היגי גיקום  .במה יהא יכול דכולי עלמא לא פליגי דשרי כי פליגי בתרי
מתיישב כמו בכאן גבי הא דבעי
להקים ולישא את עצמו הלכך גפי מאן דאסר אמר לךהיכי ניקום ומאן דשרי
מיניה לוי מרבי כזית למחר בחון
כשנופל נחבש בנפילה ג[ גמורה  :אמר לך אפשר דניקום אעיקבי דגפי ואיכא
לרבי יהודה מאי :
אטיקבי דגפא .במקצת הוא נושא את דאמרי בתרי גפי כ״ע לא פליגי דאסיר כי
צלע שרפה  .פירש
בקונשרס אפילו בלא
עצמו בעקבי הגפיים והוא ראש הכנ^ פליגי בחד גפא מאן דשרי אמר לך אפשר
אסיתא ור״ת מפרש ע ם האסיתא
מקום שחותכין הכנן(  pהאווז :בחרי דפרח בחד גפא ומאן דאסר כיון דבהאי לא
דהא משמע לעיל צלע בלא חוליא
גפי אסור .אלא אם ק עמד והלך  .מצי פרח בהאי נמי לא מצי פרח והילכתא
ליכא מאן דשרין( עד דאיכא רוב
כתוב בהלכות גדולות כל היכא דבעי "בתרי גפי אסיר בחד גפא שרי  :נשתברו
צלעות דפריך לרב כהנא ולרב אסי
בדיקה כגון נפולה ושבורה ודרוסה
גי׳ תוס׳גג מ׳ עולא גר
דמיתכשרי בבדיקה ה״מ בדורות רוב צלעותיה  :תנו רבנן "אלו הן רוב
מעולא בר *רבי זכאי ומרבי יוחנן  :ר׳ זכאי אומר  .יש׳ל
קמאי דהוו בקיאי למיבדק אבל אנן צלעות שש מכאן ושש מכאן או אחת עשרה
אילימא
לא בקיאינן ולא סמכינן אנפשין ולי מכאן ואחת מכאן אמר זעירי"ומחציין כלפי שדרה אמר רבה בר בר חנה
נראה דאין לו לדיין אלא מה שעיניו אמר רבי יוחנן יובצלעות גדולות יצtיש בהן מוח אמר עולא בן זכאי אמר
רואות ומותר לסמוך עליו דכתיב נעקרו ברוב צד אחד נשתברו ברוב שני צדדין רבי יוחנן אמר
)דברים יז( ואל השופש אשר יהיה ”בין נעקרו בין נשתברו ברוב שני צדדין אמר רב ינערךה צלע וחוליא
בימים ההם אבל הוא יזהר יפה עמה טרפה אמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב נעקרה צלע מכאן וצלע מכאן
ולהביא לפניו כל השבחים וכל
הבקיאין וחוליא קיימת מהו אמר להו גיסטרא קאמריתו והא רב נמיגיסטראקאמר
בדבר כי היכי דנימשייה שיבא
מכשורא  :כ״ב צלעות גדולים שיש כי קאמר רב צלע בלא חוליא והא צלע ותליא קאמר ’ צלע וחצי חוליא מכלל
בהן מוח יש לה לבהמה י״א מכאן דרב כהנא ורב אסי צלע בלא הוליא אמרי ואמר להו גיסטרא קאמריתווהאמר
וי״א מכאן ורוב שלהן הוי י״ב  :ה״ג עולא בן זכאי אמר נערךוברוב צד אחד נשתברו ברוב שני צדדיןאמר לך התם
או אחת עשרה מכאן ואחת מכאן ג[  :זה שלא כנגד זה הבא זה כנגד זה והאמר רבי יוחנן ברוב שני צדדין וברוב שיטח מ  pבצת
א[ שלא נדבק אלא כנף
ומחציין גלפי שדרה .ובעינן שיהו
שני צדדיןאי אפשרדלא קיימא חד מינייהו זהכנגד זה התם בוכנאבלא אסיתא אחת ופורח בשנית :
ג[ חלכך כשנופל נחבט
נשברות אותן י״ב צלעות מחציין כלפי
הבא בוכנא ואסיתא אי הכי היינו דרב לא שמיע להו דרב וליבעו מיניה כדרב בנפילח גרידא חם׳ד :
ניר״' °י=[ שדרה לפי ששם חיותה ולא מחציה
סברי *ליבעי מיניה חרא דפריש לן תרתי דאי בעינן מיניה חרא הניחא אי אמר ג[ ח׳ג אי י״א מכאן
ואחת מכאן ורוב צלעות
^צד החזה  :גר ופאי  .לא ידענא
לן טרפה כל שכן תרתי אי אמר לן כשרה אכתי תרתי קא מיבעיא לן אי הכי קטנות חסמוטת לצר
מ ט  :נעקרו ברוב צד אחד  .כיון
חאליח לא חשיב הס׳ד :
שנעקרו שש מהם דהיינו רוב צד אחד השתא נמי דקא בעי מיניה תרתי הניחא אי אמר להו כשרה כל שכן חדא
ד[ נעקרח צלע מכאן
מכאן
להו סברי אם כן מירתח קא וצלע כנגרח
שרפה אבל בנשהברו לא מישרפא ואי אמר להו טרפה אכתי חרא מיבעיא
וחוליא קיימת מהו :
אלא בי״ב דהיינו רוב שני צדדין :
רתח חרא טרפה תרתי מיבעיא והא קא אמרי ליה ולא רתח כיון דקאמר ה[ חרי צלע שכנגדי
נשכטת ינבלח יקרי :
!למיל »  [ :וחוליא טמה .ואפילו החוש קיים :
אמר
שילא
רב
בר
רבה
*אמר
ריתחיה
היינו
קאמריתו
גיסטרא
להו
ו[ הייני דרב ושמעי'
אמרי ליה .בעו מיניה נעקרה צלע
רב מתנא אמר שמואל נעקרה צלע מעיכךה וגולגולת שנחבסה ברובה ובשר ליה דבחדא  :ז[ וליבעי
מיניה כדרב בחדא דחא
קיימת
מכאן וצלע כנגדה ד[ וחוליא
ה תפה את רוב הכרם ברובו טרפה נעקרה צלע מעיקרה טרפה ורמינהו חרא אכתי לא קטא לחי
מהו  :גיסטרא קאמריהו  .בתמיה
ותרתי קבעו מיניה :
בהמה שנפסקה באמצעיחה א חס שואלים הא נבלה נחי היא כדאמר בפ״ק)לעיל ד ף כ א:(.ו ה א רב נמי גיסמרא קאמר .דכיו ^ תעקר צלע ח[ יכן נרסת הקונם׳ ;
ע[ דדילטא לא חשיבא
וחוליא ע מ ה הרי צלע שכנגדו נשמשת ה[ ונפלה וקרי לה רב שרפה  :וחצי חוליא  .והצלע שכנגדה מחוברת יפה בחצי חוליא קיי מ ח :מגלל הא דרב גיסטרא אבל י,
דרג ג מ א ורב אסי  .צלע מכאן וצלע מכאן וכל החוליא קיימת בעו מיניה דאי צלע וקצת חוליא הא שמעינן ליה דאמר דאפילו בחדא י[ כלומר טדרב הוה
לררלטפשט :
מישרפאואינהו בעו תרתי אלא ודאי צלע בלאחוליא קבעו מיני ה:ו א מ ר ל הו .אי הו עלה גיסשרא קאמריתו דאפילו נבלה נמי הויא בתמיה :
]צ׳ל והאמר[ *ואמר טולא וגו׳ .אלמא רובו בעינן למישרפא וכל שכן דבחדא לא מקריא נבלה:ולרבי יוחנן .דאמר אן( נעקרו לא מישרפא ע ד דאיכא רוב שני
צדדין וכי מיעקרו שש מימין ושש משמאל ואפילו אלו לצד הצואר ואלו לצד האליה אי אפשר דלא הוי אמצעית זה כנגד זה ואפילו הכי בעיא רובא
למישרפא וכל שכן דבחדא לא מיקריא נבלה דבשלמא מעיקרא הוה ס״ד דרב צלע וכולה חוליא קאמר ואינהו בעו מיניה צלע וקצת חוליא מכאן
וכן מכאן ואמצעיתה של חוליא קיימת אבל השתא דאוקמת דרב צלע וחצי חוליא קאמר ואינהו על כרחך צלע בלא חוליא קבעו ליה וקאמר להו
עלה גיסשרא קאמריתו קשיא לן הא דרבי יוחנן ומשני התם רב כהנא ורב א סי :בו גנ א ואסיחא .כלומר צלע וקצת חוליא ורבי יוחנן צלע בלא
חוליא  :אי הגי  .דרב כהנא ורב אסי צלע וקצת חוליא אמרי היינו דרב ו[ הא שמעינן ליה דבחדא נמי שרין( ומאי תיבעי להו בחרתי * :אסיהא  .דגור זה שייך קודם
חור שבחוליאשהצלע תחוב ס היי ט ב ח צי חו לי א:ו ליג טו מיני הז[ג ר ב גחדא  .דר^א חדא אכתי לא קאמר להו ותרתי קבעו מיניה  :ס ג רי אם ד״ה א׳ה
רבינו גרשום
דלא סשריק  :דבוקה גן מירחח קא רהה .ממהדורי דרב מצינן למפשש מאי דינא דחדא דאי מהדר לן כשרה כל שכן חדא ואי מהדר לן שרפה בלא ריתחא
אמיטר אסר .כלומר עוף
שאוהזי! אותו בדבק פששינן מינה דבחדא סבירא ליה כשרה דאי סבירא ליה בחדא נמי שרפה כי בעינן בתרתי מהדר לן בריתחא למימר השתא בחדא שרפה חרתי
חוששי! משום ריסוק מיבעיא לכו אבל אי בעינן מיניה חדא אפילו סבירא ליה בתרתי כשרה לא מהדר לן בריתחא למימר השתא בחרתי כשרה דלא איכפת ליה
אברים  :בחד נפא
כולי אי תיסק אדעתין דבתרתי שרפה :ו ה א .בעו מיניה בתרתי וסבירא ליה דבחדא נמי שרפה כדאמר רב לעיל נעקרה צלע וחוליא עמ ה ואוקימנא
עלסא לא פליגי דשרי .
כלומר דסטיך אנפא חצי חוליא ואפילו הכי לא אהדר להו בריתחא דנפשוש מינה לעקירת חדא  :גיון דקאמר להו גיסטרא קאמריחו .בהמיה היינו ריתחיה דהכי
אחריתי ולא משריק קאמר להו הא לא איבעילכו למיבעידנבלהנמי הויא אלא ב ח ד א ש ר פ ה :מ עי ק ר ה .אפילו ב ל א א סי ת א:נ חג ס ה .מינ צי ר ״ או ל אנ פ ח ת ה:
נפשיה  :כי פליני
כמה
בתרי! נפי  .בלומר דביק

והא

סבה

נעקרה

בתרי; נפי  :אלו הן דוב צלעותיו שש מכאן ושש מכאן כלומר עשרין)ושלש[)ושתים[ צלעות הן שיש בהן מוח ושתים עשרה הרוב .ומחציין כלפי שדרה כלומד היכא אמרינן דאי נשתברו רוב צלעותיה טרפה טחציין כלפי שדרה :
נעסרו בדוב צד אחד כלומר א( אפילו שבע שנשתברו אין טרפה עד שישתברו ברוב שני צרדין  .והא רב ניסטרא נמי קאמר כלומר נעקרה צלן) וחוליתר ,עמה דד,יא כניסטרא  :מכלל דרב כהנא ורב אסי צלע בלא חוליא קא אמרי
כלומר דטרפה וזי היא שנשברה הצלע וחולייתא קיימת והא עולא בד זכאי א' ג( נשתברו ברוב שני צדדין כלומר דאינה טרפה עד שישתכרואביוב שגי צדדין :הכא זה כננר זה כלומר צלע מכאן וצלע מכאן זה כנגד וה דניסטרא
 / L L L Uש בו רו ת שלא נעקרה
היא  .והא כיון דאטר ר'יוחנן ברוב שני צדדין איאפשרדלא קיימא חרא זד ,כנגד זד ,אלו הצלעות)ד.שבורות(]העקורות[ .בוכנא בלא א םי ת א כ לו מ ר ^ ,ן/׳/,(.׳(/'^ /׳ ל
צלע והוליא אםטרפה
חוליא כולה הכא נעקרר ,ותוליא עמה  .ותיבעי לר,ו דרב כלומר השתא דאמרת דרב כד,נא ורב אסי אמרי צלע מכן וצלע מיכן עם חוליא  .ותיבעי לד,ו דרב y J 7 U / / J 7 0 7 1
אם לזענסברי ליבעו מיניה .חדא בעיא דמפשט לן תרתי בעי'  .דאי בעינן מיניה הדא צלע וחוליא עטה ואמר לן טרפה סברי אס כן מירתת רתח כלומד אפילו אמר לרע טרפה לא צריכי למיבעי חרא דאם כן דחדא ]נטי[ טרפה כי
בעינן מיניה «לו טרפות סירתה רתח חדא טרפה תרתי טיבע־א  :שנחבסה לשון נשברת  :כמה חסרון בשררה כלומר לענין נזיר לגלה שאינו מנלח אלא על מת שלם  wעל רוב בניינו או על רוב מנייני והגולגולת זרע רוב מנייני :
וכמה
א( צ׳ל אפי׳ לא נעקרו רק שש־ ערפה נשהגרו אץ ערפה וכו'  .נ( נראה דצי ל גן זכאי אמר נעקרו גרוג צד אחד כלומר דאינה ערפה עד שיעקרו גרוג מיד אהד .

