עק משפט
נר מצוד.
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חואן

מטירת ר.ש״ם

א י ן בעלי אומניות רשאין לעמוד מפניהם  .פ״ה בעלי אומניות וחוייה  .תנא לדרב מתנא דאי לא ממעש ליה אתיא ליה לכלל
י שעוסקים במלאכת אחרים וליישב לשון רשאים פירש כן ונראה שריפות בזה הכלל  :דדמיא לנגוולי  .דמתני׳ דהא נשולה היא ומן
שרפות הוא כדאמרינן בנישל הכבד הילכך תנא אלו בשרפות
לאפיצו עסוק במלאכתו צא מחייב כדאמרינן בפ״ק לקידושין )דף צג
ל׳מ ושם( מה ]קימה[ שאין בה חסרון כיס אן{ ]הידור[ שאין בה חסרון למעושי ואיידי דתנא אלו בשרפות תנא נמי אלו בכשרות ואע׳׳׳ג
דלא ממעש מידי  :הכי  .נשולי הוא
כיס והר״ר יעקב בר שמעון היה
דשרפה אבל דרב מתנא כשרה :
נ«מ'ש תוס׳ גטרות נח.
שלא[ מיישב לשון רשאין ״אפיצו עסוק וחזייהלדרב מתנא דאתיא.בזה הכלל מאי
ד׳ ס מי
ולכמולי כמי לא דסיא .דהא לאו
חייבין
אין
כמו
רשאין
דאין
במלאכתו
טעמא דדמיא לנטולי תנא אלו טרפות הני
נשולה לגמרי היא ; הכי  .כשולי הוא
קצח  kמיי׳ ס׳י מהל׳ כי ה מ א דתנן פרק המקדיש שדהו
)ערכין דף כמ( שור זה עולה אומדים הוא דטרפה הא דרב מתנא כשרה ור׳ שמעון
דכשרות נישל השתול והכליות אבל
שמיעה הל y
טי־פות
ועיין כמה אדס חצה ליתן בשור זה בן לקיש אמר אלו כשרות דוקא תנא
בהשגות זננ׳ מ סמג
נשילת ירך דרב מתנא שרפה :
שי׳
ירד
טשי! סג גווש׳ע
להעלותו עולה אע״פ שאינו רשאי ותנא זה הכלל וחזייה לדרב מתנא דלא אתיא
ניביה .גיד שבראשו שמחובר בחור
נה העי׳ נ :
ופירושו אע״פ שאיט חייבכדמתרגמינן בזה הכלל מ״ט לאו לנ pבי דמיא ולא לפסוקי
וקשן הוא מאד  :מהמכל  .נרקב :
קצט ב מיי׳ פיו
בוקא  .ראש הקוליא התחובה בחור
מהל׳ לא תהיה לו כנושה לא תהא ליה דמיא ולנטולי נמי לא דמיא תנא אלו כשרות
תלמוד תורה הל׳ב
המג עשין יג שוש׳ע ירד כרשיא וכן יש לפרש ההיא דפ״ק ^הני הוא דכישרות הא דרב מתנא טרפה גופא עצס האליה שקורין הנק״א ; דלא
שי׳ רמד סעי׳ ה ]וברב
מתחמי לכו שיעורא  .שלא ראיהס ]גייסת הטרור בוננא
אלפש קדושין פרק א דף דקדושין )ד ף צג (:אין אדם רשאי ;§*אמר רב מתנא א[ האי *בוקא דאטמא דשף
איסר האישלקי מימיכס  :דיכרא ט״! עיך פטם זעי' חוס׳
רכא: [.
לעמוד בפני ר ט אלא שחרית וערבית ^־מדוכתיהטרפה ורבא אמר כשרה ואי איפסיק
סוכה לה :בד׳ס נטצה
ר נ מיי׳ פ׳ד מהל׳ שלא יהא כבודו מרובה משל שמים
קורדיכאה .אותו היו מכיריס ומהרי ט׳ נסופו[
עד
כשרה
נמי
והלכתא"איפסיק
טרפה
ניביה
אררש הוא  :ר׳ חכא פתוראה .שולחני
ולא שיהא אסור אלא אינו חייב
מוריש הלי׳ו ;
לעמוד קאמר ומיהו ברוב ספרים דמתעכלא א^עכולי  :עד כמה תחסר ]ובו׳[ ; היה והיו לפניו משבעות הרבה  :אין
הל׳
מ
ר א ד ה מיי׳פנ
הלכה״ זא  :גרס בההוא לערכין אע״פ שאינו אמר זעירי אתון דלא מיתחמי לכון שיעורא
בטלי אומניות .העוסקיס במלאכת
כלים
חייב אבל בספר שהועתק מאותו שיעוריה בדינרא קורדינאה והוי כפשיטא
אחריסוהוא שולחני היה משתכר בשל
ר ב ו מיי׳ פי׳ח שם
אחריס למחצה וצריך להזהר ולחת
הלכה י יב יג יד  .ספר שכתב רבינו גרשום כחוב אע״פ זוטרתי ומשתכחא ביני פשיטי דפומבדיתא
אמר רבי חנא פתוראה עילא מינאי הוה קאי  5עיניו שס ולהשתדל עס כל העובריס
שאינו רשאי וגס רש״י הביא ראיה
]ורש׳י בערכין כח :כ׳כ בתשובה מספר רביע גרשום דרשאי
*בר נפחא ובעאמיני דינרא קורדינאה לשערי ולשאול מה הס צריכיס והכי הניא ]ט׳ נסנהדלין צו .וגפרש׳י
בשם אית שפרים ע׳ש
^בתוספתא *המושיב אח חבירו בחנות שה[
וע׳ע בתום' שם דיה הוי כמו חיוכ* • כ ס ל מ כיתר
מכסלע .פ״ה דקאי אפלוגתח׳דשדרה ביה טריפתא ובעי למיקם מקמיה ולא שבקני
אומדין[
קדושי! צג
וגולגולת דקאמרי בית הלל כדי אט־־ לי שב בני שב *^אין בעלי אומניות
*
באומנותו לפי שאין עיניו על החנות ^
שינמל מן החי וימות ואמר רב יהודה רשאין לעמוד מפגי תלמידי חכמים בשעה בשעה שעוסק באומנושו  :מומדין
בכורים  y eמ׳ג קדושי!
]אמר שמואל[ בריש פרקין)דף מג (:שעסוקין במלאכתם ולא *והתנן יכל בעלי
מפניהם .אמביאי בכוריסקאיבמס׳ לג.
בכורים)ס״גמ״ג(:מפניהם מומדין,
וכן לערפה ואמרינן בבכורוח פרק אומניות עומדים מפניהם ושואלין בשלומן
על אלו מומין )דף צז (:כמהינטלמן ואומרין להם אחינו אנשי מקום פלוני בואכם לכבדן כדי שיהו רגילים לבא:חביבה
מצוה בשטחה .צריכים אנו לחבבה :
החי וימות ואמר שמואל כסלע ואיכא בשלום אמר רבי יוחנן מפניהם עומדין מפני
מכשילן .שאס לא יראוס להם פנים
בר
דאמרי התם במתניה /תנא כסלע תלמידי חבמים אין עומדין אמר רבי יוסי
ור״ת מפרש דקאי אהא דאמר בסמוך
צהובים ודרך כבוד לא ירגילום צבא ]קדושין לג .פסמים סיג
)דף נה (:גבי גלודה ואם נשתייר בה אבין *בא וראה כמה חביבת מצוה בשעתה
מפני השורח  :כסלט כיהר מכסלט  .קה.י ט׳ש מנחוס עכ.
ע*ש[
כסלע כשרה וקשה לפירושם דמלהא שהרי מפניהם עומדין מפני תלמידי הימים
היכאדשיערו רבנן כסלע כגון גבי
דפשיעא הוא דסלע הוי כישר מכסלע אין עומדיןממאי דילמא כדי שלא תהא נמצא
פלוגפא דשדרה וגולגולת דתנן כמה
חסרון בשדרהט' ובגולגולת ביתשמאי
דלא קחני בהו עד וי״ל דאשכחן מכשילן לעתיד לבא אמר רב נחמן כסלע
אומרים כמלאחלןדח וביש הלל אומרים
בכמה דוכתי דהוי כמו עד אע״ג כיתר מכםלע כאיםר כיתר מכאיםר אלמא
כדי שינשל מן החי וימות ואמר רב ]לטיל פו .נרטש
איתיביה
נל׳לולאיהא[ דלא קחני בהו עד בפרק הזהב )ב״מ קסבר רב נחמן *עד ולא עד בכלל
יהודה אנ!ר שמואל ]בריש פרקין[)דף וש״נ[
כלים סי׳ט
דף נא (:כמה תחסר *ויהיה בה רבאלרב נחמן *חבל היוצא מן המטה עד
מב (:וכן לשרפה וחמרינן בבכורות
אונאה ד׳ איסרין ופריך
כלמטה
בגמרא חמשה טפחים טהור מאי לאו חמשה
כדי
כמה
צז(:
מומין)דף
אלו
על
בפ׳
בה
יהיה
]5״ל ויהיה[ ורמינהיכמה תחסר ״ולא
m
אונאה כו׳ ומשני חנא דידן קא חשיב לא יחמשה כלמעלה ת״ש *מה׳ ועד עשרה
שינשל מן החי וימוה כסלע ואית
]צ׳ל ממשה למעלה[ ')מלמעלה לממה( וחנא ברא חשיב טמא מאי לאו עשרה כלמטה לא י׳עשרה
דאמרי התסדבמתניתא שנא כסלע
ואשמועינן ר בנ ח ק ה כ א דכי שיעור כלים  y eמ׳נ
]צ׳ל מלמעלה למשה[ ״)מלמסה למעלה( ובפרק הכונס כלמעלה תא שמע *הדקין שבכלי חרם הן
רבנן כסלע נ[ סלע מצומצם קאמר דכי
)ב״ק דף סא (.עברה גדר ארבע אמות וקררןותיהן ודופנותיהם יושבין שלא מםומכין
הוי מצומצם דינו כיפר מכסלע
]צ׳לתייג[ ]צ׳ל פשור[ *)חייב( והתניא *)פטור( ומשני תנא
שיעורן
^^^^ ]|לזיי 11״)ברא( חשיב מלמעלה למטה והנא )דידן( חשיב מלמטה למעלה^ ושרפה ‘
:כאיסר כיסי מכאיסר .גבי מתני׳ דתנן עד כמה תחסרונימא
ומיהו אכתי קשה דגלודה גבי כשרוח מיתניא וכי חשבת מלמעלה דאכתי כשרה דהא גבי אלו כשרות קיימינאוקתני עד כמה כשרה בחסרון
שיטה מקובצת
א[ האי בוקא דאטטא  .למטה ד׳ סלעים ג׳ וב׳ כשרה עד כסלע הוה ליה עד ועד בכללי עד כאיסר וכיון דהוי כאיסר הרי היא כיתר מכאיסר ושרפי : :אצמא
נ״ב עי׳ תום׳ בכורות כיון דאמרת דכסלע כיתר מכסלע וכן גבי גולגולת דקאי אכמה קסבר  .הא דקתני מתני׳ עד כאיסר כשרה לאו עד ועד בכלל קאמר
דףםע'׳א:נ[דכי
שיעור חסרון וטהורה א״כ מאי פריך מחבל המטה ומהדקין שבכלי חרס אלא עד ולא עד בכלל וה״ק עד כאיסר כשרה ולא עד בכלל קאמר
אסלע
כסלע
רבנן
םצוטצם קאמרי ! ג[ לא
כיותר וכי חשבת נמי בגלודה ובגולגולת מלמטה למעלה הויא ליה עד ולא אבל כאיסר עצמו שרפה דע״כ עד דמתני׳ אכשרות קאי וה״ק עד רבינו נרשום
חמשה כלמעלה
מחמשה והא רקתני ער עד בכלל ואס כן הוה להקל ובמסקנא מוכיח דכל חכתי הוי
כמה תחסר ונימא אכתי כשרה היא וקפני עד כאיסר דאי אשרפות קאי פסיק ניביה  .הגיד ; עד
לא שייך למיתני עד אלא כמה תחסר ותהא שרפה כאיסר  :חבל דאיעכול איעכולי כלומר
ח׳ טוער עד ולא ער להחמיר ונראה דקאי אנקדר כסלע דאמרינן לעיל )דף נ (:טרפה
מחמת הולי  .קורדינאה
בבלל שלא הגיע לה' אבל
הוי דלכשתמחח העמוד על טפח ור׳ חייא בר אבא פליג ואמר כסלע היוצא .לאחר שנסתרגה כל המשה נשאר מן החבל ותלוי במשה  :עד
מאותו מקום  :כל מ לי
אם הניע לה'
כיותר פה'וטמא כדקתני כשרה יתר מכסלע טרפה ואחא רב נחמן לאשמועינן דכסלע כיחר ה׳ טפחים טהור .דקשן הוא ואינו ראוי לכלום הילכך לא הוי מן המשה אומניות עומדים מפניהם
ושואלין בשלומן .כלומר
טעמא  :ד[ זכר לפסח מכסלע ולא איירי כלל לענין עד ועד בכלל אבל בכאיסר אשמועינן ואסנשמאת המשה שהורה:מאי לאוחמשה פלמטה .כפחוה מה׳ ושהור
אמרי' התם במסכת
טצרים דכתיב והיה לכם
לטשטרת וכתיב אסרו דעד ולא עד בכלל דע״כ מלמטה למעלה חשיב דאאלו כשרות קאי :
דקשן הוא אלמא עד ועד בכלל :לא חמשה כלמטלה .כיותר ג[ מחמשה תענית נונבי עלי וקוצעי
ושמא כדקפני שעמאבמס׳כלים)פי״ממשנה כ(מחמשה ועד ששרה שמא קציעות א( כל כעלי
חג בעבותים וגו׳ ובו ה ד מ י ל שבכלי חרס הן וקרקרותיהן ודופנותיהם כו׳  .למאי
אומניות עומרי! םפניהכז
טשלשאן את המטה :
י ׳ דגרסינן הן משמע דכלי חרס בתחלתן לא חשיב כלי
ומת
כו'
שבו קושריןאת הפסחיסזכר לפסח מצריסדכתי׳ ד[ אסרו חג בעבותים ושואלין
]צ׳ל אהן[
נזר
וגו׳ וכתיב והיה לכם למשמרת ובו משלשליןאת המשה:ועד עשרהטמא .הן גונבי עלי
בפחות מכדי סיכת קטן ועד לוג דקתני לא מצי קאי *)אהך( אלא
ירבעם הרשע שלא
אשברים קאי אמנם לא מציגו בשום מקום דבעינן שיעור ל^י חרס
כדפרשינן ומעשרה ולחיז שהור דיותר מדאי יש ועומד ליקצץ וחבל בפני יהא שום בר אדם שיוליך
עצמו לא מקבל שומאה דשווי ואריג בעינן במסכת שבת)דף סד : (.בכורים לירושלם וחיו
מתחלתן והא דתנן במסכת מקואות)ס״ד משנה ג( החוטט בצינור
נומלין עלי ובכורים
לקבל צרורות בשל עץ בכל שהוא בשל חרס ברביעית היינו דוקא לקבל מאי לאו עשרה כלמטה.ושמא אלמא עד ועד בכלל  :הדקין שבכלי
]צ׳ל ל׳  [wצרורות והחס נמי פליג רבי ״יהודה ואמר אן(
מסומכין וכשמניעין אצלפרסראו׳
כליחרסדקין:הןוקרקרותיקודופ>ושיה’1ושבי
ואמראן( בשל חרס בכל שהוא חרס.
•ושבין 1שלא מסומכין
חרם .כלי חרס דקין:הןוקרקרוחיהןודופנוחיה
ולא *קאמר רביעית אלא בשברי חרס ובסדר המשנה לא גרסינן הן כו׳ .בין שהן עצמן אין מחזיקין אלא כדי סיכת קשן או שנשברו ונשארו
!  K vאומרין’ לעשת
במסכת כלים בפרק שני)משנה ג( אלא גרסינן החם הדקין שבכלי
עינולי דבילה
קרקרותיהן שולים שלהן או דופנותיהן נשארו ויכולין לישב לבדו בלא שני
שלפנינו
במכתש
חרסוקרקרותיהן כו׳ ומשתמע כמו ק כיון דג ר ס וקרקרותיהן :
:
שמאין
קשן
סיכת
כדי
שמן
מחזיקין
אס
ושיעורן
הן
כלי
עדיין
סמיכה
וכשעוברין מפרפדאות
עד
שיעורן
נוטלין הבכורים ומעטרין
.
אותם בסלי! וכן עושין מן העצים לצורך המערכה עושין אותן כמין סולמות )ואוטרין( כשמניעין אצל פרסראות ]אוטרין[ לאנה אתם דולכים ]ואוטרין[ להביא שני נוזלות נזשובך שלפנש ומפניהם עומרי! בעלי אומניות .
ולא היא אלא כדי שלא יחו מכשילן לעתיד לבוא  .כלומר אין עועזין לחן כבוד יוחד טת״ח אלא כדי שלא יהו מכשילן לעתיד לבוא שיהי באין בפעם אחרת  .אמר רב נחמן בסלע ביותר מכפלע כלומר מה דאמרינן נקדתז
כסלע טרפה מכרם החיצונה כסלע יותר טבסלע וטרפה  :כאיסר יותר מכאיסר  .בלומר מה דאמרינן מגרגרת עד כמה תחסר ותהא כשרה עד כאיסר האיטאלקי אי חנזרה כא־פר טרפה ביותר טבאיסר  .אלטא קסבר רב נחמן עד
ולא עד בבלל איסר האיטלקי איסר גדול הוא  :איתיביה רבא לרב נחמן  .חבל היוצא מן המטה בו' מטה של חבלים לסוף הסירוג משייר חתיכת חבל והכי קאמר מטה של חבלים שנטמאת בטומאה שטטטאה באהל חבל היוצא
טמנוז עד חמשה טפחים אינו מקבל טומאת דלית ביה ממש  .לאו חמשה כלכטח בלומר חמשה כשלשה כארבעה לקולא וש׳ט עד ועד בכלל  .לא חמשה כלמעלה עד ולא עד בבלל חטשה בששת לחוטרא  .ת׳ש מחמשה עד
עשרה טמא כלומר דהתם ודאי דבר חשוב הוא וצריכין לקשור מטנו שום דבר כגון שקנה טלה או שום בהמה דקה קושרו בו אבל יותר מעשרד .ארוך ביותר וטחשבינן ליה כטאן )דגון( דחתיך ושרי טא'
לאו עשרה כלמטה וש׳ים עד ועד בכלל לא עשרה כלמעלה  .מתיבי חדקין שבבלי חרם הן וקרקעותיהן בו׳ קרקעותיר^ אלו השוליים  :שלא מסומכי! בלומר יושבין לבדם שאין סוטכין אותם שיעורן בכדי סיבת קטן ׳
עד
א( לסגיט לסטנית דף כס  .גני נזנני טלי ליתא כלל דנטלי אונזניזה עזמדין מסניהס לק כ׳ס נננזרים סיג מ׳ג ו5׳ע .

מסורת הש״ס

אלו טרפות

]צ׳ל עד[

]כלים פ ע ט״ג[

נדהניג ע״ש

]הוספתאדנלי׳נ׳מפ׳ט[
]לעיל מ[:3

לקמן סח.

1כחכ הכי׳ סי׳ מג סוף
ד׳ה ועל מ׳ש רגיגו ואפי׳
נחתך וכו׳ ואפשר דלא
הוי גריס אלא לישנא קמא
בלבד כמו בנוסחי דידן
דלית בהו לישנא גהרא
עכ׳ל[

חגהות הב״ח
)א( תום׳ ד־ה שיעורן
וכו׳ מלאכה ראשונה ואי
יחדו מה לי כציל ותיבת
ועוד נטמק :

נליון הש״ם
גם׳ כל שיעורי חכמים
ד׳ה שיעור,־ וכו׳ דע״י
?,׳״”” י’■
’ כשעת ’ '’:

רבינו גרשום

פרק שלישי

חולין

נה

ש י ^ ו ר ל בכדי סיכת קשן ועד לוג  .אבל אם היה תחלתן יותר
מד לוג י שיעור זה נישן לשברי כלים שלא היה חחלהן אלא עד
^ ׳ מלוג בעינן שיעור גדול לשברים יותר מכדי סיכת קשן
לוג דאס היה תחלתן יותר מלוג א[ הוי שיעור שבריו ברביעית הלוג
כדלקמן  :מלוג טי סאה .כלי שהיה תחלשויותר מלוג כגון שנים ואפילו יחדו בשלה דעתו אצל כל אדם ואין יחודו יחוד דאין דרך ליחד
או שלשה לוגין או יותר *על סאה שיעור שבריו ברביעית הלוג  :שבדם הבאים מכלי גדול לצורך סיכת קשן וכן נראה *דע״י יחוד
מיירי הכא דהיאך יקבלו שברים
סאה כלמעלה  .ושיעור שבריו בחצי
שומאה אם לאע״י יחודהאאמרינן
לוג כדלקמן  :סאהים כלמפלה  .שיעודן בכדי סיכת קטן ועד לוג מאי לאו לוג
בסון £המצניע ) שבח 5ה (:דכלי חרס
ושיעור שבריו בתורת כהנים ובמסכת כלמטה לא לוג כלמעלהת״ש*מלוג עד סאה
כלים ) פ״ב מ״ב( בלוג שלס :
שניקב כמוציא זית שהור מלקבל בו
והסגיא בדביעית מאי לאו סאה כלמטה לא סאה
זיתים ועדיין כלי הוא לקבל בו רמונים
לוג כלמטה כו׳  .אלמא בכולהו עד
ועד בכלל ; התם למומרא  .משום כלמעלה ת״ש מסאה ועד סאתים בחצי לוג
ושם פירש בקונשרס כלומר שהור
הכי אמרינן בהו עד ועד בכלל דאזלינן מאי לאו סאתים כלמטה לא סאתיסכלמעלה
הוא מלקבל שומאה עוד משוס סתם
לחומרא דמממינן לשברים בשיעור והתניא לוג כלמטה סאה כלמטה סאתים
כלי חרס ששיעורו בזיתים׳ וגם אם
היתה עליו שומאה נשהר ועדיין כלי
זונוא אבל כסלע וכאיסר דרב נחמן כלמטה התס לחומדא *דא״ר אבהו א״ד
הוא לקבל בו רמונים שאס יחדו שוב
אי הוה אמרינן בהו עד ועד בכלל יוחגן ®כל שיעודי חכמים להחמיד חוץ
לרמוניס מקבל שומאה מכאן ולהבא
הוי קולא לאכשורה ואשמועינן רב מבגדים של כתמים להקל דיקא נמי דקתני
או אס מתחלה היה מיוחד לרמונים
נחמן דכל היכא דקתני עד זיל ביה עלה דההיא *חמשה כלמעלה עשרה
לחומרא ואי עד ועד בכלל קולא
לא נשהר אלמא בעינן יחוד וא״ת
היא אימא עד ולא עד בכלל  :כל כלמטה  :ניטל הטחול * :אמר רב עוירא
דתנא בתוספתא דכלים בשלהי פרק
שימורים של חכמים להחמיר .אי משמיה דרבא לא שנו אלא ניטל אבל
מחש ושבעת שולי המחצין ושולי
מצומצם חומרא הוא שערינהו ניקב טרפה מתיב רבי יוסי בר אבין ואיתימא
הפחתין וקרקרות הכלים ודופנותיהם
במצומצם ואי מצומצם קולא שערינהו ר׳ יוסי בר זבידא *חותך מעובר שבמעיה
]מאחוריהן[ אין ממלאין בהן ואין
מקדשין בהן ואין מזין מהן וס׳ שפן
בשוחק  :חון מכגריס של כסמים  .מותר באכילה מן הטתל ומן הכליות אסור
ועשה מהן כלים מקבלין שומאה מכאן
ששנינו בנדה )דף ניז (:דהרואה כשם באכילה הא בהמה גופא שריא הוא הדין
ולהבא דברי ר׳ מאיר וחכ״א כל כלי
של דם בבגדה כגרים ממא דמספקינן דאפילובהמה נמי אסירא איידי דתנארישא
לה בדם נדה אע״ג דכי
חרסששהר שעה אחת שוב אין לו
באכילה
משערת מותר באכילה תנא נמי סיפא אסור
ליה במצומצם חומרא הוי לא הויא
שומאה לעולם ואי בעינן יחוד לקבל
שמאה אלא ביותר מכגריס אבל *ואיבעית אימא ניקב לחוד ונחתך לחוד :
בו רמוניסכשניקב כמוציא זית הא
פפא
כגרים עצמו מחזקינן ליה בדם ניטלו הכליות  :אמר *רכיש בר
מיד כשניקב נשהרוכשיחדו לרמונים
מאסלתוהייט להקל דאע״ג רכגריס משמיה דרב “לקחה בכוליא אחת
אחר כך איך יקבל שומאה מכאן
שעורו בעינן כגריס ועוד והכי תניא טרפה אמרי במערבא ־^והוא דמטאי לקותא
ולהבא אבל אי לא בעינן יחוד אתי
למהום
בהרואה כתם)שם נח (:ושעמא משום
שפיר דלא נשהר כל זמן שהוא ראר
דכתמים עצמן דרבנן דמדאורייתא עד דחזיא מגופה כדכשיב לרמונים וי״ל דההיא דתוספתא מיירי בדלא חזי על ידי יחוד בלי
)ויקרא מו( דם יהיה זובה בבשרה  :דיקא נסי  .דהא דקתני לוג תיקון ״ולהכי בשברים הפחותין מכשיעור המפורש כאן בשמעתין
כלמשה סאה כלמשה משום חומרא הוא ולאו דנימא נמי במקום דמחמת גריעותא לא מהני יחוד אבל היכא דלא בעי תיקון דאין
קולא עד ועד בכלל  :דקסגי טלה דההיא  .דחבל היוצא חמשה מחוסר אלא יחוד לא אמרן דכיון ששיהר שוב לא יקבל שומאה
שפתים כלמעלה שמא דעד דקתני עד חמשה שהור ולא עד בכלל  :לעולס והא דתנן במסכת כלים )פ״ה מ״ח( חתכו חוליות פחות
משרה כלסגוה  .דהאי עד דקתני ועד עשרה שמא ועד בכלל קאמר מארבעה שפחים שהור מירחו בשיש מקבל שומאה משיסיקנו לאפות בו
אלמא בתר חומרא אזיל  :חוחך ממוכר שנמטי  .הבהמה ולא סופגנין ג[ משמע דאתא ביה שומאה ע׳׳י תקון שאני התס דחשיב כלי
יצא מתוכה  :מותר  .ב[ אבר באכילה וניתר בשחישתה כעובר עצמו גמור ע״י שנעשה אחר כך שלם כמתחילה ע״י תקון אבל שברים
ושעמא מפרש בבהמה המקשה)לקמן סנד (.מכל בבהמה תאכלו  :מן קשניס אין נחשבים להיות עוד כלים ע״י שום תקון וא״ת לפי מה
על פי שלא שפירש דלא מהני ראויות לשברים לקבל שומאה עד שיחד הא בפרק
הטחול ומן הכליות  .של בהמה אם נחי  7מהם
הוציא החתיכה מתוכה אסור באכילה משום אבר מן החי והתם קא כל הכלים )שבח דף קכד (.פליגי ר״מ ור׳ יהודה בכלי שנשבר בשבת
יליף שעמא מאותה תאכלו שלמה ולא חסרה כלומר כשהיא שלמה וראוי למלאכה אחרת לענין שלשול דר׳ יהודה אוסר לשלשל משום
הוא דקאמינא לך כל בבהמה תאכלו להתיר דבר אחר שבגופה אבל נולד ור״מ שרי דלית ליה נולד אבל כ״ע מודו שאם נשבר מערב
כשהיא חסרה דהנמצא בתוכה מחכךונה הוא לא שרינא לך כל בבהמה שבתדלא הוי נולד ושרילשלשולי בשבת הואיל וראוי למלאכה אחרת
דהיינו הנמצא בה ומכל מקום שמעינן מינה דהיא עצמה שריא אלמא מנא הוא לענין שבת ואס כן לענין שומאה נמי מנא הוא
אך על גב דנחתך מן השחול ואין חיתוך בלא נקב דכל נקב משום כדאמר רבא בפרק כל הכלים )שם דף קכג•( גבי מחש של יד
חיתוך הוא  :הוא הדין דבהמס נמי אסירא .דחמיר שקב ונחתך מדלענין שומאה לאו מנא הוא לענין שבת נמי לאו מנא הוא ועוד
מנישל לגמרי שעל ידי הנקב הוא הולך ומוסיך מכאוב והחולי מוכח התם* דלא בעינן יחוד לענין שבת גבי רבא דאיתווס מסאניה
רב בגופה  :איידי דסכא רישא מוסר .בחתיכה עצמה דאיצשריך בשינא ואתא שמעיה ושקל חספא וקא מכפר ליה ומפרש שעמא
לאשמועינן דלאו אבר מן החי הוא תנא איסורא דסיפא נמי בחתיכה  :משום דאילו הוה בחצר חזי לאיכסויי ביה מנא וי״ל דלעולם בעינן
לקתה בכוליא  .כגון מליא מוגלא  :צכוליא אתת  .וכ״ש בשתיהן  :יחוד לענין שומאה והא דקאמר רבא מדלענין שומאה לאו מנא
למקום
עוקצה לא מהני
דכיון דנישל *חודה או ז
הוא היינו אפילו ע׳׳י יחוד ■
.
בה יחוד והא דתנן במסכת כלים פרק י״ג)מ״ה( מחש שנישל *חודה או עוקצה שהורה ואס התקינה למיתוח שמאה לאו יחוד בעלמא
קאמר אלא שעשה שום תיקון אבל היכא דהוי מנא לענין שומאה ע״י יחוד לענין שבת לא תקנו יחוד וכן משמע התם בההיא דתרגמא אביי
אליבא דרבא בגולמי דזימנין דמימליך עלייהוומשוי להו מנא משמע דאע״ג דשהורה היאדאכתי צא מימלך עליה אפילו הכי מותר לשלשלה
הואיל וראויה להיות כלי ע׳׳י יחוד ומיהו קשה מההיא דאמר בפרק במה אשה יוצאה )שבח דף נמ( העושה זגין למכתשת ולעריסה ולמשפחת
תינוקות יש להם עינבל שמאים אין להם עינבל שהורים נשלו עינבליהן עדיין שומאחן עליהם ומפרש* ר׳ יוסי בר׳ חנינא הואיל וראוי
להקישו ע״ג כלי חרס רבי יוחנן אמר הואיל וראוי לגמוע בו מים לתינוק אלמא בראויות בעלמא בלא יחוד מקבל שומאה אע״פ שלא יחדו
לגמוע דעל כרחך בלא יחדו מיירי מדפליג עלה ר׳ יוסיבר׳חנינא ולא משמא משוס גימוע דבעינן מעין מלאכה ראשונה)א( ועוד אי יחדו
מה לי לא היה לו עינבל מעולם מה לי היה לו עינבל ונישל ועוד מדפריך עליה ורבי יוחנן לא בעי מעין מלאכה ראשונה והא תניא יכול כפה
סאה וישב עליה כו׳ וא״ר אלעזר אומרים במדרסות עמוד ונעשה מלאכתש ואין אומרים בשימא מת עמוד ונעשה מלאכתנו ורבי יוחנן
אמר אך אומר בשמא מת עמוד ונעשה מלאכתנו וההיא ע״כ בלא יחוד דומיא דכפה סאה וישב עלית דאיירי כשלא יחדו לישיבה דממעש
ליה מדכתיב אשר ישב עליו הזב מי שמיוחד לישיבה יצא זה שאומרין לו עמוד ונעשה מלאכתנו וי״ל דשאני גבי זגין דכיון שגס הדיוש יכול
להחזיר העינבל כדקאמר התם אית לן למימר דחשיב כלי ע״י דבר מועש שעדיין ראוי לגמוע קודם חזרת עינבל ואפילו בלא יחוד ולמ״ד
הואיל וראוי להקישו על גבי כלי חרס ניחא ממה נפשך אי בעלמא בעי מעין מלאכת ראשונה הכא נמי לא מהני לגמוע מיס דהיינו מלאכה
אחרת ואפילו את״ל דבעלמא שמא בלא יחוד הכא שעומד למלאכה ראשונה ע׳׳י חזרת העינבל אי לא דראוי להקישו לא הוי שמא ולא
לחומרא  .השתא חוזר בו מכל מה שתירץ והוי כמו אלא :
 ,סגי ליה בגימוע מיס דהוי כמו עמוד ונעשה מלאכתנו •
כ ל שיעורי חכמים להחמיר  .וא״ת בפרק תפלת השחר )צרכוח דף מ (.דקאמר רבי יהודה עד ד׳ שעות ובעי בגמרא *אי עד ועד
בכלל אי לא עד ועד בכלל ופשיש דעד ועד בכלל דומיא דההיא דקאמר רבי יהודה גבי תפלת המוספים עד ת ״ו׳ שעות דהוי עד ועד
בכלל כדמוכח התם והיינו קולא שיכול להמתין ולהתפלל עד סוך ארבע וי״ל דאיכא נמי חומרא דלא אמרינן עבר זמנו וחייב עדיין
להתפלל כל שעה רביעית וא״ת והיכי פשישליה דעד ארבע שעות מתפלת המוספין דלמא האי עד ועד בכלל והאי עד ולא עד בכלל
כדקאמר הכא גבי ההיא דחבל היוצא מן המשה דחמשה כלמעלה ועשרה כלמשה וי״ל דשאני הכא דשניהם שוים דתרוייהו לחומרא* :
והרי

עץ משפט
נר סצוה
רג א ב מ״׳ ס׳ס מהל׳
מימה הלכה כו סמג
משין » סוש״ע יו*ד סי׳
מי שעי' נ ;

שיטה מקובצת
א[ ראם היה תחלתן
יותר מלוג בעינן שיעור
נרול יותר לשבריו יותר
מכדי סיבת קטן טלוג
ועד סאה כן נטגא
בס׳י  :נ[ מותר אותו
אבר באכילה וניתר :
ג[ לאפות בו סושננין
דטשטע  :ד[ נב־ תפלת
שבע
עד
הטוספין
שעות :

]לעילמנ[:

]כגוןכשנרים הסריוהים
כו׳ כצ׳׳ל מהר׳מ[

]דףקכוצ[

צ׳ל הורה
צ׳ל מורה

עד לוב כר׳ אם היה
טמא אפי׳ החזיק לוג
]שס נס[.
עד שלא נשבר ועכשיו
מחזיק בכדי סיכת קטן
טמא:םאילאולונכלםטה
כלוטר אפי'החזיק לוג
קודם ,שנשבר שעורו
בכדי סיכת קטן השבר
וטמא וש׳ט עד ועד
בכלל  .לא לונ כלמעלה
כלומר אם החזיק לוג
עד שלא נשבר כמחזיק
מתר מלוג ואינו טמא
העזכרבכדי סיכת קטן :
מלונועד סאה ברביעית.
כלומר אפי׳ החזיק סאה
נךדם שנשבר דיו השבר
ברביעית ואם מחזיק
]שם כז[.
ברביעית טמא דעריין
חשוב) :כלומר( מאי לאו
]צ׳לו׳ שעוש[
סאה כלמטה  .כלומר
כפחות מסאה וש׳ם עד
ועד בכלל  :לא סאת
כלמעלה  .כלומר ראם
]זעי׳ שזס׳נרשת ט:ד־ם
מחזיק סאה לא דיו
איגעיא להו[
לעזבר ברביעית דאי
אינו מחזיק יותר מרביעית איני טמאזמסאה ועד סאתים בחצי לונ .כלומר דאפי׳ מחזיק סאתים עד שלא נשבר ונטמא וחשבד מחזיק חצי לוג חשוב כיצי וטמא טאי >!או סאתים כלטטה דאפי׳ מחזיק סאתים כפחות טסאתים ודיו לשמ■
בחצי לוג :סאתים כלמעלה דאי מחזיקםאתים לא דיו לשבר בחצי לוג דעד ולא עד בכלל  .והחניא לוג כלטטה כו' כלומר וש״מ עד וער בכלל  :ההוא ]לחומרא[ אבל אי אמרינן כסלע כפחות טבסלע כאיסר)יותר( כפחות מכאיסר
זהו לקולא לפיכך אמר־נן כסלע יותר מכסלע כו׳  :חוץ טכנרים של כתמים להקל כלומר דאטרינן אם ראתה כתם כנרים כפחות מכנרים ראם אינר .רואה יותר מכגר־ם אינה טטאח  :תניא נמי הכי כלומר דלחוטרא חמשת כלמעלח
כלומר דפחות מחמשה טהור ולא אמרינן חמשה כלטטר ,אלא כלמעלה וטמא עשרח כלמטת  .כלומר הא דאמרינן יותר מעשרה טהור לא אמרינן דעשררז כלמעלה אלא כלמטה לחוטרא  :חני וצא דאסירא הא בחמת
גופה שריא כלומר ]הא[ הכא דחוהך מ] הטחול ומן הכליות דדם• לניקב וקאסרינן דהכד&ה כשרה  .וכיצד אמרת ניקב טרפה  :במקום חריץ עד הלובן'  :ולית הילכתא כרב עוירא דאמר ניקב הטחול טריפה י

אלא

עץ מ ש פ ט
נר םצור! ,
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אלו ט ר פו ת

פ ר ק שלישי

חולין

מסורת ה ש״ס

רד א ב מיי׳ פ׳־ו
מהל' למקום חריץ• שהגידין מעורין שס והוא אמצעית הכוליא :נורופאי .מורי הוראות על ה מ ר פו ת :כ ר ב עוירא  .בניקב המחול  :ולא
שחיטה הלי׳ט סמג
עשין ס; טוש׳ע ירד סי׳ אמרן  .דלית הלכתא כוותיה אלא דאינקב בקולשיה  :בסומכיה  .בעוביו למעלה  :ואי אשהייר  .בעובי דופנו ולא יצא המחמ לחוץ ויש
מג סעי' ב :
הגנה כנגדו כעובי דינר כ שר:וכ״שפו׳  .דוקיא הוא דדייקנא ממילתייהו:מוגלאפ שרהבריאה .כדאמרן )לעיל מח (.דקיימן צימחי ה[ מינרי :
ר ה נ ד מיי׳ פ״ח מהל׳
שחיטה הל' כ 1וע״ש ופסול בפוליא.כדאמרן ברישפירקין)דף מח (.מליא מוגלא מרפה מיס זכין כשרה ואוקימנא בכוליא :והרי מים זפין דפשרין הפא והפא.
סמג שם טוש׳יע יו״ד סי'
לא ידענא מאי קושיא  :אלא  .לא
מד כעי' : 3
דאע״ג דנקב פסול
שכן
כל
סימא
רו ה מיי' שם טיש׳ע
י
י ’
מיס זכים דכשריס הכא )א( למקום חריץ א[ והיכא מרך□ חריץ לחיורא
שם סעי׳ ה :
בריאה וכשר בכוליא איכא מידי דכשר
והכא .פ״ הל אידענ א מאי דתותי מתני א״ר נחוניא שאילתינהו לכולהו
רז ו מיי׳ שם הל׳ כג
בריאה ופסול בכוליא דאין אומרים
וע׳ש נכ״מסמג שם קושיא וי״ל דהכי פירושא והרי מיס
מרופאי דמערבא ואמרו לי הלכתא כרכיש
טוש״ע יז״דסי׳ לגסעי׳א :זכיס דאתו מחמת לקותא וכשריס
במרפוס כו׳ דיש אבר שחולי זה קשה ]כל זה לא גרש דש׳י
בכוליא ולא גמרינן ממוגלא ואס כן בר פפא ולית הלכתא כרב עוירא *)דרב
לו ואין חולי זה קשה לו:שהרי חוחכה אלא גרם ולא אמרן
רח ז מיי׳ שם הל׳ כה
ונו׳ משום דמשולל הבנה[
עוירא נמי( י׳לא אמרן אלא בקולשיה אבל
סמג שםטישיעיו׳ד
מכאן ומחה כו׳ .חתוך סימנין או)ב(
.אין לדמות המרפות זו לזו :
פי' מה סעי' א ב :
גיד צוארה ומתה חתוך כל כתפיה ]הא דנקע כעובי דינר
בסומכיה טרפה ^ואי אישתייר ביה נ[ *כעובי
.
אותה
שונה
אני
יחיד
ן
ו
ש
ל
ב
ר ט ח פ מ י ׳ ׳ פ׳ז מהל׳
זהב עיץ תוספות כתיבות
שכמשנה עצמה היה שונה דינר זהב כשרה אמרי במערבא כל הפוסל
שחיטה הל׳ט שמג
וחיה  :הקנוינה  .הכוליא הקטינה דף צע  .ד״ה נתן וב׳מ
שם טוש׳ע
מאליה מחמת חולי  :היא האם  .דף מד  :ד׳ה אחד
ירד סי׳ לו דברי רכי שמעון אבל אין לפרש משוס בריאה כשר בכוליא שהרי נקב פסול בריאה
העי׳ יד :
ד׳ה
מד:
ובשבועות
דמתני׳  :היא צורפחה .דלקמן )דף התקבלת ובזבחים קעז:
דאתיא כיחידאה דמה בכך האמר בפ׳ וכשר בכוליא וכל שבן היכא דכשר בריאה
נו (:הורו במרפחת כרבי בזפק:היא ד׳ה גבה ובבכורות ע
החולץ)ינמות דף מב (:סתס במתניתין
כשר בכוליא מתקיף לה ר תנחומא וכללא
ד׳׳ה דמזדבנא[ ,
]ועי' עוד חוס׳ לקמן עז.
שלפוחיח .דאמר לעיל בפירקין )דף
ד״ה בלשון[ ומחלוקת בברייתא הלכה כסתס* :
בכוליא
בריאה'ופסול
דבשר
מוגלא
והרי
הוא
מח : (.צמקה  .יבשה ושדיס צומקיס
להביא
ריי מיי׳ שסהל׳יטוש׳ע
והרי מים זכין דכשרים הבא והבא אלא אמר
מתרגמינן דדין יבשין )הושעמ(:ביוי
שם סעי׳ טו :
שהרי
לזו
דומה
זו
בטרפות
אומרים
אץ
להדדי
מדמית
קא
*טרפות
אשי
רב
שמים  .מקול ברד ורעס:בילי אדם .לעיל מח :ושיר
שהבעיתה אדם לא הדרא בריא :
’ילל׳ י  J2 7 °חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיתה יומים זכץ פשרים לא אמרן אלא
כל הבריוח .שאגת אריה וקול שחל :
ש בנ״מ ” סמג שם דצילי אבל עכירי טרפה וכי צילי נ מיל א אמרן אלא דלאסריחאבל סריח
טוש״ע
ארישא קאי  .אך בידי ו[ כל הבריות רש״ל מ׳ז
גטסעי׳א :טרפד^הפוליא שהקטינה בדקה עד כפול בגסה עד כענבה בינונית )* :ניטל
.....ירד..סי׳. .. ....
כבידי שמיס  :ח״ש  .דאסיפא קאי :
ריב ע מיי׳ פי׳ד מהל' לחי התחתון * :א״ר זירא ילא שנו אלא שיכולה לחיות על ידי לעיטה והמראה
]ז׳ל הב׳י סי׳ לג דיה
פסולי המוקדשין הל׳ז:
משיכליחיורי .של כלי חרס לבן:שחימי.
ומ״ש רגינו גשם הגאונים
אבל אינה יבולה לחיות על ידי לעיטה והמראה טרפה(  :ניטלה האם שלה :
שחורות ואינן מצננות כל כך כלבנות והוא שיכול לחיות ע׳י
'תנא היא האם היא טרפחת והיא שלפוחית  :ורדותה בידי שמים כשרה :
המראה והלעעה כו׳ כ'כ
ובלשון מורי שחימי של נחשת חיורי
הרא׳ש בשם הגאונים
בידי
]תוספתא פ״ג ע׳ש[ תנו רבנן *איזוהי חרותה כל שצמקה ריאה שלה"בידי שמים בישרה
של חרס :מדקאמר חור בו  .מכלל ובנוסחאות דידן איתא
 3ג מ׳ גשם ר׳ זירא ודבר
אדם טרפה רבי שמעון בן אלעזר אומר אף בידי ג[ כל הבריות איבעיא להו
דמעיקרא הוה פליג  :הבשם  .מוכר
פשוע הוא דהגה׳ההיתה
רבי שמעון בן אלעזר ארישא קאי ולקולא או אסיפא קאי ולחומרא תא שמע
ומעה הסוסר
בשמים  :ואם נשתייר בו כסלע  .בגליו!
וכתבה גפנים וקרא לס
על ידי אותו שיור מעלה ארוכה :
נ״יש׳=ס[ דתניא *“ חרותה בידי אדם טרפה רבי שמעון בןאלעזר אומר אף בידי כל
גשם רבי זירא[
דאריך  .על פני כל אורך השדרה
הבריות רבה בר בר חנה הוה קאזיל במדברא אשכח הנהו דיברי דצמיק
וקצר כחוט ומאי כסלע דקאמר דאי
ריאה דידהו אתא שאיל בי מדרשא אמרו ליה 'בקייטא אייתי משיכלי חיורי
מצטרפת לאורכו ומשוית ליה עגול
ומלינהו מיא קרירי ואנחינהו מעת לעת אי הדרן בריין בידי שמים היא
הוה כסלע  :במקום עיבורו  .בעינן
וכשרה ואי לא טרפה בסיתוא אייתי משיכלי שיהומי ומלינהו מיא פשורי
כסלע  :ראשי פרקים  .בכל פרקי
ואנהינהו מעת לעת אי הדרא בריא כשרה ואי לא טרפה  :הגלודה  :תנו
חוליותיה ועצמות השוק והירך בעינן
רבנן הגלודה רבי מאיר מכשיר וחכמים פוסלים וכבר העיד אלעזר ספרא
שיור כסלע  :כל העור כולו  .כל
ויוחנן בן גודגדא על הגלודה שפסולה אמר רבי שמעון בן אלעזר חזר בו
היכא דמשתייר ההוא כסלע מעלה
שיטה מקובצת
ארוכה וחוזר כל עורה לקדמותו :
א[ למקום חריץ מאי ניהו רבי מאיר מכלל דלרבי שמעון בן אלעזר פליג רבי מאיר בנלודה והתניא
ח־וורא דתותי פתני :
חוץ מעור ביח הפרסות.מן הארכובה
נ׳ב *אמר רבי שמעון בן אלעזר לא נחלקו ר״מ וחכמים על הנלורה שפסולה
]תוספתא סיג עיש[
ג[ בעובי דינר זהב
ולמטה דלא הוי עור מפני שהוא
עי׳ תוס' בכורות נ ע׳א :וכבר העיד רבי אושעיא בנו של רבי יהודה הבשם לפני רבי עקיבא
רך :ואלו שעורוהיהן כבשרן .לענין
אף בידי ק־ל
ג[הבריות  :ד[ בעי ר' משום רבי טרפון עלהגלודה שפסולה ואם נשתייר בו כסלע כשרה אמר
דמטמאין עורן כבשרן אלמא לאו
ינאי ב׳ר ישמעאל ניטל
השדרה רב נחמן בר יצחק מאי לא נחלקו לא עמד רבי מאיר במחלוקתו  :אמר
עור הוא וקחשיב האי בהדייהו
על פני כל
פני
יעל
שמואל
אמר
יהודה
רב
אמר
היכא
כשרה
כסלע
בו
נשתייר
אם
מר
וכולו קיים ניטל מקום
בהעור והרוטב )לקמן דף קכג: (.
טבורו ובו'  :ה[ דקיימן
ציטחי גימחי טינרי השדרה כולה איבעיא להו דאריך וקטין דכי מצרף לה הוי כסלע או דלמא אל הקנימני .מאותר sמשנה:שבלשון
הגהות ה ב״ ח
יחיד אני שונה אותה .כלומר יחידאה
ט־נרי  :ו[ אף בידי ברוחב סלעעל פניה שדרהכולה תא שמעדפריש רבי נהוראי משמיה דשמואל
)א( נם׳ במקים תרין
קול הבריות :
היא ולא קיימינן כוותיה דר' שמעון ומקום חרי! היכא חיורא
^ברותב כסלע על פני כל השדרה כולה רבה בר בר חנה אמר “ראשי פרקים
קחני לה ופליגי עליה דת״ק לא תנא דתותי מתני) :ב( רש׳י
רבי אלעזר בן אנטיגנום משום רבי אלעזר ברבי ינאי אמד ימקום טיבורו בעי
ד׳ה שהרי וכו' חהוך
אלא עור שתחת האליה לחודיה* :סימנים או צומת הגידין
וכולו
רבי ינאי בר׳ ישמעאל ניטל ס מקום השדרה וכולו קיים ניטל מקום טיבורו
ימתה :
על מנת לאכול
קרבן שנשחט
מציל
קיים ניטלו ראשי פרקים וכולו קיים מאי “ תיקו אמר רב כל העור כולו
חוץ
'הימנו או להקטיר הימנו
נמי
הפרסות
בגלודה חוץ מעור בית הפרסות ורבי יוחנן אמר אפילו עור בית
למקוס אכילתו:פסול ואין בו כרה.
]עיין תוס׳ לקמן קכב מציל בעא מיניה רבי אסי מרבי יוחנן עור בית הפרסות מהו *שיציל בגלודה
לאוכל הימנו כהלכתו ואם שחטו
הראש וכוי על
ד׳ה .עור ^
 ,,אמר ליה מציל אמר ליה למדתנו רבינו *אלו שעורותיהן כבשרן עור בי תן על מנת לאכול או להקטיר הימנו  :רבינו גרשום

והרי

חון לזמנו פיגול וחייביןעליוכרח .זזלא בקולשיה בליטר
ע״ש
האוכל ממנו אפילו כהלכתו ומקרא בקילשיה דטחול אבל
אם ניקב בעובי ש&ו
נפקא לן בפרק שני דזבחיס )דף כיז (.טרפה ואם נשתייר בה
שתחת הזנב רך הוא ונפסל בעובי ריגר זהב בו׳
ועור
בלומר דלא ניקב לחוץ:
כבשר
אכילתו
במחשבת
קרבן
והרי טונלארבשר בריאה
לא פ ^ ה ופסול בכוליא בדאטרינ!
ובעולה שכולה כליל
דף
)למפרע( ]לעיל
אכילה אלא מחשבת
מחשבת
מה [.דאמר רב מתנה
להביא
א( ]לקמן עז .קכב :קלד .פסחים פד [.ב( זנחים כח] .ע״ש הוססרזא זכחים פ״נ ע״ש[
הקטרה  :איבלים  .כפר  :עיכוס
מליא טונלא טרפה מים
זב־ן כשרה ואמר ליה
בסמ״ך  :מגל סרך  .מפרש בהטור והרומב )שם( כל זנזן שיונק  :וכל שמנו חכמים בהעור והרוטב )שם( לגבי עורות כבשר
שמואל כי איתמר בההיא
להביא
בכוליא איתמר  :והרי
מים זכין דכשרין הכא והכא  .כלומר אמרת כל הפסול בריאה בשר בכוליא והרי מים זבין דכשירין הבא והבא :הקטינה בדקה עד כפול כשרה בנסה עד כענבה בינונית בשרה  :חרותה בעיתה בידי שטים כלומר או מברקים או
םרעםים-בידי אדם טרפה כלומר שבעתה אדם)טחדכו(]בחרבו[.ר' שימעון אומר אף בידי כל הכריות שיזאב או דוב בעתה.איבעיא להו ר' שטעון בן אלעזר ארישא קאי ולקולא כלומר דקאטר ת׳ק בידי שטיט כשרה ועליה אטר ר׳ שטעון
בן אלעזר אף בידי כל הבריות כשרה או דילטא אסיפא ולחומרא דקתני סיפא בידי אדם טרפה ועליה אטד ר' שטעון בן אלעזר אף בידי יל הבריות]טרפה[)בשרה א׳ד אס־פא ולחומרא דקא תני סיפא בידי אדם טרפה ועליה אטד
ר׳ שמעון בן אלעזר אף בידי כל הבריות(  .בקיימא אייתי משיכלי כלי חרם חיורי כלומר דקרירי  :טשיכלי שיהמי )כלומר חרם שורשטין( כלי חרם דחמימי-דפשורי לא ליהוי קרירי לענלנהנלודה ר׳ מאיר מכשיר מהו גלודה
)מליא כולא( כלומר נילדי מלכץ בלעז שלא ישאר עור שלם עליה  .ר׳ יהודה הביסם שהיה מוכר בשטים  .ואם נשתייר בה כסלע כשרה כלוטר ואם נשתייר בה מעור שלם כשרה או דילטא ברוחב סלע על פני כל
השדרה  .מקום ראשי פרקים כלומר על פני ארכובה ועל נב הרנל  .ניטלו ראשי פרקיםכלומר עור שעל נבי פרקים  ,כל העור כולו מצילין בגלודה כלומר באיזה מקום ישתייר כסלע מציל בנלודה וכשרה חוץ
נזעור של בית ד,פרסות דאי בית הפרסות נשתייר כסלע  ,אין מציל וטרפה מ״ט דעור בית הפרסות דק וחשוב כבשיר  -הוץ לזמנו פיגול והייבין עליו ברת דכל חוץ לזמנו חשוב פינול דכי
א׳ טשום ■
איבלים ■
דאלעזר בן יועדה איש ■
י
׳
י
וגו׳ -
.
.
ר׳ יעקב דזחו יחיד
שבלשון יחיד אני שונה אותה כדחזינן
פינול
חוץ -לזמנו חשוב
פגול יהיה
האכל יאכל ביום השלישי .לא ירצה המקדיש אותו .לא יחשב .לו
מכנים

יעי^״ש Sהנא[ הפרסותאמרליהא(אל תקניטני שבלשוןיחידאני שונה אותהנ(דתניא ״השוחט>{
את העולה להקטיר כזית מעור של תחת האליה ת ץ למקומו פסול ואין בו 5
כרת חוץ לזמנו פגולוחייבין עליו כרת אליעזר בן יהודה איש איבלים אמר^
]5׳לאישנפי[ משום רבי יעקב וכן היה רבי שמעון בן יהודה *)איש( עיכום אומר משום רבי^
שמעון אחד עור בית הפרסות ואחד עור הראש של עגל הרך ואחד עור§
של תחת האליה וכל שמנו חכמים גבי טומאה אלו שעורותיהן כב שרן״

מסורת הש״ס

אלו ט ח פו ת

פ ר ה שלישי

ט

תלין

עין מ שפט
נר טצוה

ל ד ע י א עור של בית הבושת • לקמן בהעור והרוטב)דף קכנ•( ריג  kב מסאי לעיל
דףמב :

להביא עור ביס הצושה• ®להכי מפרש ואמר להכיא עור בית הבושח
פירשרש״י הא דלא חשיב ליה בהדיאבהדי 6ינך בברייתא
משום דאין להביא אלא זה לנדו שהרי כל המנויין שס הראויין להיות
]התימה נזה המצא בעולה שעיין כאן א[ חוץ מזה ״עור השליל איט ראוי להיות בעולה משום דבעולה מיירי שהוא זכר ומיהו איכא מאן דתני זבח בפרק ריר ג מ״׳ ם׳׳ מהלכוה
שהשיגו תוס׳ זנחים כת־
שמיעה הלכה ז סמג
דאין שליל לזכריסנביס הבושה• בית הרחם של נקכה• מ תני׳ז אלו כל הזבחים שקיבלו )זבחים כח• ושם( ולא קתני עולה ויש לומר דלא עשי} סג טור ש׳ע •״י
דה להניא[
סי׳ ל סעיף כ :
חשיב אלא מידי דהוה בכל הקרבנות
עריפוה בעון*־ אע״ג דכל טריפות
דבהמה כנגדן בעון! הני אצטריס להביא עור בית הבו שת חוץ למקומו פסול
ועור שתחת האליה אע״ג דאינה קרבה רטו ד ה מסאי לעיל
אלא בכבש מ״מ איתיה או באכילת
יף מג :
ליה למיתני נקובת הוושט משוס ואין בו כרת ת ץ לזמנו פיגול וחייבים עליו
אדם או באכילת מזבח וא״ת אמאי
פסוקת הגרגרת וההוא איצטריך דלא
רטז ו מיי׳ ס׳ז מהל׳
ואלו טרפות בעוף ”נקובת
תימא הואיל וחיותו שלעוןזלאנפי ש כרת :
לא קאמר נמי להביא עור השליל
שמיטה הלנה כ
דהא כשר בסימן אחד אימא גרגרת הוושט"ופסוקת הנרנרת יהכתה תל ר ה על
דחשיב לקמן במתניתיןבהעור והרוטב וס״י שם הלכה יא סמג
שם עוש׳׳ע י׳י סימן נג
נמי תיטרן! במשהו והכתה חולדה ראשה מקום שעושה אותה טרפה יניקב
שעורותיהם
אלו
בהדי
קכב•(
)דף
שעיף א :
כבשרן ואומר ר״ת משוס דאין מפגלים
משום דקתני מקום שעושה אותה הקורקבן ״ניקבו הרקין ינפלהלאורונחמרו
בשליל כדאיתא פרקכלהפסולין)זבחים
]לקמן סג■[ טרפה דהייט נקיבת הקרוס דלא תימא בני מעיה אם *ירוקים פסולים אם ארומים
לה•( פיגל בשליל לא נחפגל הזבח
ניצה לד• תיטרץ! בנשבר העצם בלא נקיבת כשרים *’ררסה וטרפה בכותל או שריצצתה
]ועיין היטב מוס׳ ולמיס
ואך השליל לא נתפגל״ :
קרוס כדאמרי' לקמן בעון! של מים בהמה ומפרכסת א[ ושהתה מעת לעת
כח־ ד׳ה להניא[
וניקבו הדקין משוס דקבעי למיתני
ו ר ב י יוחנן אמר אך במסמר •
רב ושמואל ולוי
מעיה ושחטה כשרה
וליכא משום מכלה ממונן ריז ז מ״׳ ס׳ט שם
סיפא גבי אלו כשירות יצאו בני
הלכה כ סמג שם
ולא ניקבו ב[ ולא תימא עון £שחיותו דאמרי"מכנים ידו לפנים ובורק אם מבצבץ
של ישראל ובפלוגתא לאו דוקא דרבי סוש׳ע י״י סימן נח
מועט תיטרן £ביציאה לחודה  :הכמה ועולה טרפה ואם לאו כשרה הניחא למאן
סעיף ב :
יוחנן דאמר אך במסמר לא כרבי
אלא
ולעיל מה■[ חולדה על ראשה • חיישינן לנקיבת דאמר *עד דמנקיב קרמא תתאה
;
נחמיה
כרבי
ולא
יהודה
ריח ח ם מ״׳ ס׳י שם
הלכה ז המג שם
אינקב
קרום  :הכמה • נשכהה בשיניה דאילו למאן דאמר אינקיב עילאהאע״ג דלא
והא שחוטה היא • וא״ת
והא שמעינן ליה לרבי עוש״ע ׳׳י סימן ל
תתאה
ביד אמרן לעיל )ד ף נג•( יש דרוסה תתאה ניחוש דלמא עילאה אינקיב
סעיף כ :
יהודי :דאמר פרק חטאתהעוך)זבחים
תתאה
עילאה
לחולדה בעופות וכל כנגד החלל לא אינקיב אי איתאדאינקיב
סש :ושם( דשחיטת העוך אינה ריט י מיי׳ ס׳ו שם
מיטרפה בה:נחמרו • ג[ כווצו מחמת אנב רוככיה מיפקע פקע אמר זעירי אין
הלכה יז וש'• שם
האור ונהפכה מראיתן לשון)איכה א(
מטהרת טריפתה מטומאתה דקאמר
הלכה י :
מעי חמרמרו  :אסד[הוריקו*מפרש בדיקה לחולדה מפני ששיניה דקות וכי
נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה
שיניה דקות מאי הוי אמר רב אושעיא מפני
בגמרא לב וקורקבן אדומין שהוריקו
טרפה למה נאמרה להביא טרפה
וירוקין שהאדימו )א( ה[  :אם ששיניה דקות ועקומות כי סליק לנהרדעא
ששחטה *)שחלבה טהור מכלל שהיא ]צ׳ל שמעמאה[
]שנת שג; וש״נ[ אדומים• הלב והקורקבן כמשפטן שלח להו *דברים שאמרתי לפניכם טעות
מטמאה( וכן ריש מסכת טהרות גבי
י״ג דבריס נאמרו בנבלת עוך טהור
שלא נשתנה מראה שלהן  :דרפה • הן בידי ברם כך אמרו מ שמיה דרבי
אדס ברגליו נאו שטרפה צכומל• הכה שמעון בן לקיש בודקין לחולדה ביד אבל שחיטתה ומליקתה מטהרת טרפתה שיטה מרךבצת
 [ 6וםפרכסתאם שהתח:
מידי נבלה רבי יהודה אומר אינה נ[ ולא ניקבו דלא
בה בכותל  :או שריצצמה בהמה • לא במסמר ורבי יוחנן אמר אף במסמר
מטהרת וי״ל דמ״מ כיון דלר׳ נחמיה תיטא  :ג[ נ ח מ ת
דאיכא למיחש להני תלתא משום ריסוק
ובפלונתא דר״י ורבי נחמיה חד בריק בירא
נכווצו מחטת  :ד[ אם
מטהרת לא הוה ליה למימר שהיה
איברים ועדיין מפרכסת אם שהתה
ירוקים מפרש בנטרא :
מעת לעת ושחטה כשרה ובדיקה וחד בריק במחטא מאן דבדיק בירא אמר
מאכיל נבילות ועודדלא מסיק אדעתיה ה[ וירוקים שהאדיטו
תסתיים דרבי יהודה הוא דבדיק דקין  :ו[ בדחיפת
]נכויות מ•[ בעיא כדאוקמינן בפירקין)דו גא ■(:ליה למאן דבדיק במחטא *עד מתי אתה
האצבע נשדוחפו :
מכלה ממונן של ישראל אמר ליה מאן
ג ם ׳ מכניס ידו • בפיו של עוץ!
כייא ’• ס ף אמר שמואל בדיק בידא ז[ אם יראה שם נקב :
וכן רב • ואך על גב דכבר אמרינן
]שם[ שנשכחו חולדה בראשו ובודק דוחק דבדיק במחטא למאן דבדיק בירא *עד מתי
לעיל רב ושמואל ולוי דאמרי מכניס
אצבעו כלפי חיך העוץ! והמוח נדחק אתה מאכיל לישראל נבלות נבלות והא
למעלה אם המוח מבצבץ ויוצא דרך
ידו לפנים ובודק מ״מ אשמועינן הכא
הג הו ת הב״ח
שחוטה היא אלא טרפות שמא ניקברךום
תני לר )א( רש׳י ד ה אם הוריקו
נקב המכה  :טרפה■ שמא ניקב
דמעשה נמי ע ב ד:
דבדיק
הוא
יהודה
דרבי
תסתיים
מוח
של
וכו׳ וירוקין שהאדימו
]תוספתא סיג עיש[ הקרוס  :הניחא למאן דאמר• לעיל
טרפות שמנו חכמים וכו׳ • בחנם
טדיסה הסיד :
בידאדתניא *רבי שמעון בן אלעזר אומר
)דף מה•( גבי ניקב הקרום עד
מקשה מברייתא ארב ושמואל דאלוי
דמינקיב עילאה ותתאה שפיר  :אלא משום רבי יהודה בודקין לחולדה ביד אבל
גופיה הוה מצי למפרך דאמר לעיל
למאן דאמר• דטריה עילאה לחודיה לא במסמר נשבר העצם אע״פ שלא ניקב
מכניס ידו לפנים ובודק :
גליון ה ש״ס
גם׳ כנגדן בעוף.עי׳לעיל
כי לא מבצבץ אמחי כשרה דלמא _רןום של מוח תסתיים הא נופא קשיא
באלו
ד׳ כ' ע״א מיס' ד״ה
ריינו גרשום
בדיקותא
ליה
אית
אלמא
במסמר
ובודק• עילאה אינקיב ב[ ותתאה קיים  :אמרת בודקין לחולדה ביד אבל לא
אילימא  :רעדי ד ה
טננים ידו לפנים
והדר תני נשבר העצם אף על פי שלא ניקב קרום של מוח אלמא לית להניא וכו' להכי מפרש ־
כלומר כיצד בדקינן ממאה מיפקע • בדחיפת ו[ אצבע
עי׳ שרת נו׳ל מ׳ת סי׳
אם ניקכ קרום של מוח כשדוחפו למעלה:אין צדיקה לחולדה•
ליה בדיקותא סיפא אתאן “ לעוף של מים הואיל ואין לו קרום אין לו קרום כו  :ר״ה וקרומו רך
מכנים אצבעו לפנים
ובודק אם מבצבץ ועולה לנשיכת חולדה:מפני ששיניה דקומ•
וכו׳ מו לאקאי קרום י

מ
ענן
לרב
נחמן
רב
ליה
אמר
רך
וקרומו
הואיל
אלא
דעתך
סלקא
עי׳ לקמן דף עו ע׳ב
המוה טרפה דודאי ואפילו ניקב הקרום פעמים שאין
תוד״ה אפסיק :
ניקב הקרום :אין בודקין המוח יוצא על ידי דחיפת אצבע בחיך :אמר שמואל בריק בירא ומביטר והונא חברין אמר רב בריק בירא ומכשר
להולדה ביד • כלומר
דאסרינן מכנים אצבעו מאי הוי • אי אפשר דלא מבצבץ *והתני לוי 'טרפות שמנו חכמים בבהמה ®כנגדן בעוף יתר עליהן עוף נשבר ]לקמן נז•[
ועולה
לפנים אם
מבצבץששיניה פורתא  :ועקומוס • ונוקב באלכסון העצם אע״פ שלא ניקב קרום של מוח אמר ליה ההוא בעוף של מים הואיל
טרפה  :מפני
דקות כלומר ואע׳ם וכשהמוח נדחך למעלה העצם סותמו ואין לו רךום אין לו קרום ס״ד אלא הואיל וקרומו רך ההיא תרננולתא דהואי
שניקב קדום של
מוה ועומד כנגדו שנקב העצם אינו כנגד ^ בי רב חנא שדרה לקמיה דרב מתנא נשבר העצם ולא ניקב קרום של מוח
לא יהא הסוה מבצבץ :
וכי שיניה דקות מאי
הג ת ת מוזר״ב
אעפ״ב נקב הקרוס  :כי סליק ועירי • מבבל !.הואי ואבשרה א״ל *והתני לוי טרפות שמנו חכמים בבהמה כנגדן בעוף יתר
הוי ■ כלומר
רנשבורג
לנהרדעא  :ציד • כדמפרש לעיל
)שניקבו( ]אם ניקב[
"“ עליהן עוף נשבר העצם אע״פ שלא ניקב קרום של מוח אמר ליה התם א[ רש״י ד״ה להניא עור
קרוםשלמוח]אי אפשר[ מכניס ידו כו׳  :אבל לא במסמר •
ניס הכושת וכו׳ חון
בעוף של מים הואיל ואין לו קרום אין לו רןום ס״ד אלא אימא הואיל ורךומו מוה עור ■ ד נ עיין
שלא יהא מבצבץ :אבל מלמעלה מוליכו על הנקב לראות
לא בטםטר • כלומר
רך רב שיזבי בדיק בשימשא רב יימר בדיק במיא רב אחא בר יעקב בריק ונחים ב״ח ע״א הום׳
הגולגולת
למעלה מראשו:עד מתי אס יחגור בקרום ופותח את
ד ה להביא וכו׳ וכמדומה
בנילא
שמהר׳מ שיף כאן לא
]אתה[ מכלה ממונן של תחלה לאחר שחיטה ופעמים שאיט
ישראליכלומר כשטכנים
ראם  :ב[ ד׳ה דלמא
:
במסמר
כדפרישית
במחטא•
כדמפרש:
בידא
ליה
נקיב
איהו
לדלמא
חיישינן
ולא
בודקין
במסמר•
אך
ישראל:
הטםמר אם לא נקוב נקוב והמסמר טקבו ומפסיד ממון
עילאה אינקיני כאן הנרד
הטםמר מנקבו ; אלא ניקב קרוס• מסוך ששיניה דקות ועקומות אינו מבצבץ  :אבל צא במסמר • מפני שמכלה ממונן של ישראל:נשבר העצם• לקמיה פריך:וקרומו ואמ*כ מה׳ד סתאה
]מיפקע[ :
עד מתי אתה
מאכיל רך • הלכך כי נשבר העצם ®תו לא קאי קרוס:אמר ליה רב נחמן לרב ענן• תמהני בזאת  :מר אמר • אתה אמרת לי שראית שמואל שהוא
טרפות לישראל ־ שמא
אינקיב קרים של מוח בודק לנשיכת חולדה אלמא לא מטרך בעצם לחודיה ואך הונא חברין אמר לי דאיהו חזייה לרב דבדיק בידא וקשיא לי והא תני לוי כו׳ :
«י^״י־ ילא  p'Jכנגדן בעוך• במידי דאיתיה בעוך המסס ובית הכוסות ליחנהו בעוך:בדיק צשימשא• ע ד השמש מסתכל אס יראה ז[ נקב שהאור יפה לבדיקה:
במיא
בדיקיתא• בליטר אע'פ

מתני׳

ז גם׳

נבלו ת

והא

שנשבר העצם אם לא ניקב קרום של מוח )פסול( ]כשר[ והדר תני נשבר העצם אע ’ פ שלא ניקב קרום של מוח ! רב בריק בירא ומכשר■ כלומר מכנים יהו לפנים ובריק אי לא מבצבץ הכוח טכשר ליה אע׳ם שנשבר
העצם  :בריק בשימשא • כלומר כנגד השמש  :בריק בטיא • שופך לתוך הנקב מים וחוזר ושופכן מן הנקב אם המים נתלננו בידוע שניקב קרום של מוח אם צלולים בידוע שלא ניקב קרוםשל מוח :
כעוף

