עץ מ ש פ ט
נר םצור! ,
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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

עץ מ שפט
גר מצור.
רב א נ נ מ״׳ ס׳׳
י -י
»ש״ע י״ד סימן’ נ3°
סעיף א :
נ׳א גונה
רכא ד מיי׳ שם הלנס
כא סוש׳ע שם
סעיף ב :
רכב ה מיי׳ שם סוש׳ע
שס סעיף ג :
י״?!'!.
שחיסה הלכה כ
סמג שם סיש״ע י׳ד סי׳
נח סעיף ב ג :
רכד ז מיי׳ ס׳ו מהלכות
שסימה הלכה P
סמג שס טוש׳ע י׳ד סי׳
לג סעיף יא :
רכד ,ח מיי׳ ס״ח מהל׳
שחיטה הלכה כ
סמג שם מוש׳ע י׳ד סי׳
ע סעיף נ :

רכו ם טוש׳׳ע■״ד סי׳
נט סעיף נ :

רכז י טוש׳ע י׳ד סי׳ לג
סעיף יא נ»׳ה :
רסח כ ל מיי׳ ס׳ו שם
הלכה יז סמג
שם טוש׳ע שס :

רכט ט נ מיי׳ שם
הלכה סו סמג
שס טוש׳ע י״ד סימן מו
סעיף ג :
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אלו טריפות

פרק שלישי
,

חולין

מ ט ר ת ה שים

*במיא• מוציא כל המוח מן הקרום דרך פיה כמו שהיא יורדת שייו מע׳׳ל

ב א ל ו בני מעיים אחרו בקורקבן בלב ובכבד • אבל ריאה לא
חשיב כדאמרינן לקמן)דף ״•( דאין ריאה לעו.ה לא לינפל
ולא ליחמר וא!ה על גב דמסיק דחזקיה לגמרי היה אומר דאין לו
ריאה שלא היה בקי בתרנגולים מכל מקום הוא אמח כדאמר רב
*חגא ה ^ ל ורוב צלעות מגיטת עליה:
להו הורו בערפחת בנילא דחיטתא אמד
לאיסורא וכרבי בזפק
דידן כעוף של מים רמיין  :נפלה לאור ^ :ור:הוריקה כבד פנגד פני מטייפ
להיתרא או דלמא הורו בערפחת
ראשה  nbי של כבד תלוי כנגד בני
להיתרא כרבי בזפק אבל כרבי בזפק אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן יהושע
מעיין וראשה אחד למעלה :אלא
לא סבירא להו ־ כן גרים רש״י ופירש “שיעור ירוקתן כשיעור נקובתן מה נקובתן
ניטלה• הא אמרן)לעיל דף נד•( ניטל
רב
דמספחא ליה אם הורו בערפחת במישהו אף ירוקתן במשהו בעא מיניה
הכבד כשר  :בריבי • גדול שבדורו:
צאיסוראכרבי מרפון דסנהדרין )דף יוסף בריה ררבי יהושע בן לוי מריב״ל ירוקים הוו• הדקי ם :אדומין הוו •
הדקין והן רגילין להיות ירוקין
לג•( דהאכילה לכלבים ו ק פירש ר״ח הוריקה כבר כנגר בני מעיים מהו אמר ליה
וטרפה:אדומין שהוריקו• לב וקורקבן
ופסק במרפחת לחומרא מדמספקינא "טרפה ולא יהא אלא ניטלה אמר רבא כיון
שהן תמיד אדומין נפסלין אם מריקו
להאי הורו לחומרא וזהו תימה דהתס שהוריקה כבר כנגר בני מעיים בירוע שנפלה
חשיב ליה מועה בדבר משנה ור״ש
אבל ירוקין כגון ד קיןנפ ^ין בהאדמה:
נמי חזר בו ומיהו שמא יש לחלק לאור ונחמרו בני מעיים וטרפה  :ריב״ל הויא
לא אמרו אדומין כשרין אלא בלב
בין בהמה לטוך דמצי למימר דהכא ליה ההיאתרנגולת שרריה לקמיהרר אלעזר
וקורקבן וכבד■ שדרכן להיות אדומין:
מיירי במרפחת של עוך דמימריך נופי הקפר בריבי א״ל ירוקין הוו ואכש״ה
קוערא עייל בהו •מעיקרא ועכשיו
וליכא למיפשממדתני לוי דלא חשיב והאנן הנן יתקין פסולין לא אמרו ירוקין
הלך מחמת המיס הרותחים  :איגלאי
בהמייהו• חרפתן דודאי נחמרו :
מרפחת בהדי יתר עליהן במוך משום פסולין אלא בקורקבן בלב ובכבר תניא נמי
הלכך • כיון דאחרן דוימנין דמגלי
דלא מיירי בפלוגתא כי היכי דלא הכי באלו בני מעיים אמרו בקורקבן בלב
ריעותייהו כי שליק ל ס  :לא ליכול
חשיב נימלה הנוצה לר׳ יהודה ומיהו ובכבדרבי יצחק בר יוסף הוה ליה ההוא
יש לתמוה אמאי לא מבעיא לן
איניש• עוך שנפל לאור אלא בשליקה :
הכא תרננולתא שררה לקמיה ררבי אבהו וא״ל
אם הורו במרפחת ובזפק בתרוייהו
לאמחזקינן-והיכאדלא מינכרריעותא
להיחדא דכי האי גוונא מיבעיא לן ארומין הוו וטרפה והאנן הנן ארומין כשרים
בהדיאלא טרפינןלה אא״כ מיתרמי
פרק כירה)שבת מו•( גבי הורה במנורה אמר ליה "ארומין שהוריקו ררוקין שהארימו דשליק לה וחזי ריעותא  :צריכה
כר׳ שמעון בנר דאיבעיא להו הורה טרפה לא אמרו ארומין כשרים אלא בלב
בדיקה• אע״פ ששהתה מע ת לעת
במנורה להיתרא וכרבי שמעון בנר בקורקבן ובכבר אמר רב שמואל בר חייא
דשמא נשברה השדרה ונפסק החוט :
מ ת נ י ׳ הופק• ב[ *כרס שהאוכל ]רל פיס[
להיתרא או דלמא הורה במטרה אמר רבי מני יארומין שהוריקו ושלקן וחזרו
נקכץ שם  :גפיה • עצמות הכנפים :
לאיסורא וכרבי שמעון בנר להיתרא והאדימו כשרין מאי טעמא קוטרא עייל
ונראה דגרסינן בספרים הכא
נשהברו רגליה• מן הארכובה ולמטה
הורו בהו אמר רב נחמן בר יצחק אף אנן נאמר
בטרפחתלהיפרא וכרבי בזפקלהיתרא
או אפילו למעלה ולא יצא העצם לחון
או דלמא הורו בטרפחת צהיתרא "אדומין שלא הוריקו ושלקן והוריקו טרפה
אבל יצא לחון תנן בבהמה המקשה
כרבי בזפק אבל כרבי בזפק לא סבירא מאי טעמא אינלאי בהתייהו אמר רב אשי )לקמן עו•( ד סי טרפה;נמרטו כנפיה•
להו והשתא ניחא דלא משפקא ליה הלכך לא ליכול אינש אלא בשלקא ולא היא
היינו נוצה גדולה שעל כלגופהפלומ״ש
הכא אם הורו בטרפחת לאיסורא אחזוקי ריעותא לא מהזקיק  :דרסה וטרפה
בלעז• נוצה היא הדקה הסמוכה
דמילתא דפשיטא היא דשריא כדמוכח בכותל* :א״ר אלעזר בן אנטיגנום משום
לבשר שאין לה קנים ובלע״ז מל״ש ] :ני5ה לד .ט׳ש[
ג ט׳ ושבתו באונו• יום שבת ש ב ס
במסכת סנהדרין )דף צג•( דאפילו ר׳ רבי אלעזר בר׳ ינאי יאחת זו ואחת זו צריכה
טרפון חזר ט וטועה בדבר
שס:איבעיא להו • תרתי הוראות
ואלו כשרות בעוף ניקבה
משצה בדיקה :
חשיב ליה והא דלא מיבעיא לן התם
הוו והכי קאמר ס רו בטרפחת
אס *הורו במנורה להיתרא כגון שלא הגרגרת או שנסדקה הבתה חולדה על
לאיסורא כדתנן בסנהדרין )דף לג•(
הדליקו בה באותה שבת ״התירו ראשה מקום שאינו עושה אותה טרפה
והאכילה רבי טרפון לכלבים וכרבי
לטלטלה כר׳ שמעון דמתיר התם נר ’ניקב הזפק רבי אומר אפיא ניטל יצאו בני
בזפק נמי להיתרא דאפילו ניטל או
שהדליקו בו באותה שבת אבל כר׳ =מעיה ולא ניקבו"נשתברו גפיה נשתברו !ךדלמא הורו בטרפחת להיתרא כרבי
שמעון דנר לא סבירא *להו משום !.רגליה “נמרטו כנפיה *רבי יהודה אומר ^.בזפק ואמרו דאס ניטלה האס כשרה רבינו גרשום
כעוף של מים דמיין •
דדחייה בידים דלא שייך התם לתלות “אם נטלה הנוצה פםלה* .ג מ׳ תנו רבנן ;!כמתניתין ״אבל כרבי בזפק לא סבירא
כלומר אם נשבר העצם
היתר של מטרה בהיתר של נר דמנורה
מעשה ברבי סיטאי ורבי צדוק שהלכו ^■להו  :ה״ג ס רו בטרפחת לאיסורא אף על נב דלא ניקב
וכרבי בזפק להיתרא או דלמא ס רו קרום של מות ]טרפה[:
שלא הדליקו בה באותה שבת לא שייך
אבל בלב וקיקבן ובבד
ל א פ ר מ טע ם מוקצה אלא מ טע ם לעבר שנה בלוד ושבתו באונו והורו
ס׳בטרפחת להיתרא כרבי בזפק אבל דאין דרבן להיות יתקין
הורו
בנין כדאמר התם דאית ליה חידקי בטרפחת כרבי בזפק איבעיא ל ת
| כ ר ב י בזפק לא סבירא ל ס  :נידון ונפלו לאור ותר יתקין
וראי נ ח מת וטרפת
או
להתירא
וגזרינן אטו דחוליות ונר שהדליקו בה בטרפחת לאיסורא כרבי בזפק
״כוושע• בנקב משהו  :כל שנמתח אבל בני טעים שהם
דילמא הורו בטרפחת להתירא כרבי בזפק ״עמו* ממקום שהוא מתחיל לימשך הדקים  dkנפלת לאור
באותה שבת משום מוקצה אבל הכא
והיו בני מעיים ירוקין
שייך לתלות זה בזה דכי היכי דרבי לית
אבל כרבי בזפק לא סבירא 'להו תיקו אמר ’ | ל צ ד הוושט להיות מיצר והולך  :עמו • כשרה שבך דרכן להיות
רבה ואיתימא רבי יהושע בן לוי"ננו של זפק ^ ע ם הוושט  :נמתח • נמשך דהייט מן יתקין:אדומיס ש ת ת קו
ליה טרפות בזפק כך לית להו טרפות
כו׳ • כלומר לב וקרקכן
בטרפחת ומיהו התם פ״ה דמיבעיא
נידון בוושט היכא אמר רב ביבי בר אביי ״ ה מי צ ר ולמעלה כדאמרינן )לעיל דף
וכבד שדינן להיות
! מ ה•( גבי מוח *כל זמן שבגולגולת אדוטין והוריקו או בני
לן חדא פ ר א ה היא וה״ק הורה ^כל שנמתח עמו “ :יצאו בני מעיה  :אמר
טעים שדינן להיות
במנורה להיתרא כדרך שהיה רבי
נידון כמות התחיל לימשך נידון כחוט
יתקין והאדימו טרפה :
שמעון מתיר נר ישן פ דלמא תרי רבי שמואל בר רב יצחק 'לא שנו אלא שלא
אלמא מקום מצר קרי משיכה  :היפך א( יתקין שחאתמו כו׳י
הוראות פ ו הורה במנורה לאיסורא הדפך Iבהן Iאבל היפך . .בהן .טרפה דכתייב
עליונו בלוסר בני מעיים שנפלו
*VI C
לתוכו >« ^ 1
בהן• כשהכניסן ^ 1 ^ 1 • -
^ • •1
היפך
לאור והאדימו אע׳פ
למעלה
זו
עגולה
ג[
או
לתחתישן
הקב׳^הי־יים
כדאמר בפירקין וגזר אטו חוליות °הוא עשך רכוננך מלמד שברא
ששלקן והורו והוריקו
נהפך אחת מהן אינו מכמות שהיתה שהמליך זו למעלה טרפה ז ט״ט איגלאי
וכרכי שמעון הורה בנר להיתרא כונניות באדם שאם
מלתא בהרזייהו כךדם
ופירושו מגומגם :
יכול לחיות תניא
היה רבי מאיר אומר וזו למטה  :כונניות • לשון ואת כנו ששלקןזאתמין שהותקו
)שמות לח( שברא להם בסיס לישב ושלקן ■כלומר לבוקרקבן
היפך בהם טרפה■ בכלל
ממנן
ביה
דכולה
כרכא
ויבוננך
עשך
הוא
וכבד שנפלו לאור
נקובי דמתניתין הוא דטעמא כהניו ממנו נביאיו ממנו שריו ממגן
עליו ואס ירדו מבסיסן שוב אין והוריקו ושלקן וחזרו
והאדימו כשרה מ׳ט
משום ד פ פ ו לינקב ולירקב :
^^מםחימרא?רא^ £קיטרא בעלמא הוא
״י
מלכיו שנאמר °ממנו
שמוטת
דעייל בהו כשנפלו לאור
לחוט השדרה וממלא הקרום מים ואם יוצא דרך המכה א[ בידוע
שניקב הקרוס ל״א מכניס בנקב העצם מים וחוזר ומוציאו ורואה אם
נתלבט בידוע שנתערב המוח בהם  :בגילא דחימהא • כדפרישית
תורד .אור במסמר  :אווזי דידן • הואיל ותמיד
הן ב מי ם :שיעור ירוקס!• מחמת
רב שיזם הני אווזיי

איבעיא

מתני׳

5׳ל הורה
5׳ל התיר

ליל ליה

ש^טה מקובצת
אXבידוע שניקב הקרום'
ל׳א מכניס כנקב העצם
מים וחוזר ומוציאו
ורואהאםנתלבנובידוע(:
נ[ הזפק כים שהאוכל :
נ[ או ענולת זו למעלה
זו
מכמות שהיתת
למעלה וזו לטפוד: .

אבל

ההוא ארטאה דחזייה להי׳יא
מאיגרא לארעא פקעיה כרמיה ונפוקמעיייניה אתייה לבד ה ושחטיהקמיה
באחוזת

' ״י*קמה|ילאמ^*^י»:־״־•־•

ולא נח מת ממש  :ולא

מעיו אליו  :לגליה • של  Wהטפל • כשנפלו לאור לא ניסא

דלא ניכול אלא בשלקא
כאחוזת
דאחזוקי איסורא לא מ חזיון  :דרסה או טרפה בכותל כו׳ • כלומר דרסה ברנליו אד טרפה שחיכתה בכותל  :אחת זו ואחת זו צריכה בדיקה כלומר בין שדרסה או טרפה במתל בין שריצצתה בהמה אע״ג ששהתה מעת
לעת צריכת בדיקה משום ריסוקי איברי' :ניקבה הגרגרת או שנסרקה■ כלוטר דגס בעוף אינה טרפה בניקב הנרנרת אלאכ( מרוב חללו של ג ת ר ת כדאמרינן מקפלו ומניחו על פי הקנה; תקום שאין עושה אותו טרפה• שלא ניקב
קרום של מוח  :הנוצה כלומר נוצה הדקה שמגינה עליה מפני הצינה  :הורו בטרפחת כרבי בזפק • כלומר כר׳ שודרה בזפק להתיר כדחוינן במתגיתין אפילו נ־טל כך הורה בטרפחת אם ניטלה מן חבתמה מותר ; או
דילטא הורובטרפהת לאיסורא כר׳ ועזתי הוראות הורו בטרפחת לאיסורא ובזפק לתיתירא ז גנו של זפק נידון בושט■ כלומר ננו של זפק שנמתח למעלה נידון בושט )שנמתח למעלה( וניקבו במשהו  :שלא היפך בהן •
בתם ונכנסו מעצמן בטיעיה ; כונניות • תיכךנים  :כרכא דבולא בה • כלומר מה הכרך הזה דכולה ודה )אם הנוף צורכו( ]ביה כלצרכו של גוף[ :
כלומר שבן אדם לא ננע
הודא

 (6נר^ :דגי׳ אחרת היה ליכיט ככאן דגני ייוקץ שהאדימו לא ממי שליקה להכשיר וכעין גי׳ זו הניא הכ׳י כסי׳ נכ כשה נעל העישור דיש גורסין כהיסך כדרב שמואל ערפה וכדרכ נממן
אם מקום מקכים »א כשיעור רו 3חללו של גרגרת וכדאמרינן לעיל נעוסא מאי מקשלו ומרחו על פי הקנה כו׳ :

כשרה ע״ש ינ[ נראה ד5׳ל אלא

מ ע ר ת הש״ס

אלו טריפות

פ ר ק שא שי

תלק

נז

עין סשפט
נר מצוד!

ש מ ל ט ת יד בבהמה כשרה • וה״ה נח תט דדוקא נחתכו רגליה רל א ב מיי׳ פ׳ס מהל׳
שמישה הלכה פו
מרפה אבל ידיה כשרה ולקק )דף נח (:נמי אמרינן סמג עשיןסג שוש׳ע י׳ד
בעלת ה׳ רגלים או שאין לה אלא שלשה ה״ז מוס ואמר רב ט נ א שימן נה שעיף א :

באיזווה מיגים• ולא נגע בו ולא הזיקו אלא דנדמה לאביו כאילו
נשחע לפי שלא היה רוצה ליגע □מעייס שלא יהפך בהן  :צנא • סל :
דאנקורי• עופות שמחברו רגליהן בארכובה למעה או למעלה
לא שנו אלא שחיסר ב  Tאבל ברגל ערפה נמי הוה :
מארכובה ואין העצם יוצא לחוץ ובתשובת הגאוטם מצאתי עון 1שחור
רלא נ מיי׳ ש*י שם
הלכה ד שמג שס
ש מ ו ט ת ירך • פי׳ בקונערס
הוא ושל מים הוא ובמצחו חברבורות
בוקא דאעמח דשף טוש׳ע י״ד שיק ע
לבעת ועל שם כך נקרא אינקוד באחוזת עינים אי־נגיד ואיתנח עול למעייניה
סעיף א :
מדוכתיה ואיעכול ניביה והדן עמו
שהוא מנומר כמו א[ רקוב פינעור׳׳א ותיטיה לכרסיה“ :נשתברו רגליה  :ההוא
ד ו ש׳^ ^ 5
דמלה שמועה דשמעתין
ייברקיה
ובעיר הזאת ק מהן:בצומה הגידין • צנא דאיגקוד דאתיא לקמיה דרבא
נה סעיף נ[ :
ניביה איירי בבהמה וכטיף אכל לא
שיהוששה עשר חועיןקיימיןכדאמרינן
בפרק בהמה המקשה)לקמן עי (:והוא רבא בצומת הגירין ואכשריה אמר רב יהורה
איעכול מ ר כך פסיק לעיל )דף נד, (:
בשפולו שלעצסהשוקסמוך לארכובה :אמר רב' שמוטת יד בבהמהכ שרה) שמוטת
והלכתא אפילו אפסיק נמי כשרה ע י " ש ס ״ י ש ו ש׳ ע ?
סעיף ג :
דאיעכול איעכולי והשתא ניחא מה
יד• כתן^:שמוטה ירך• בוקאדאממא ירך בבהמה טרפה( ישמוטת ירך בעוף
דשן^ מדוכתיה ואיעכול ניביה :שמומה טרפה שמוטת גף בעוף טרפה חיישינן שמא
דנקיע בכוליה שמעתין שמיכיה ילא רלד ו שוש׳ע י׳י סי׳
נב שעיף ■א
נקע דשף מדוכתיה כדנקע רב מתנא
גןז• פרק עליון המחובר בגבה  :ניקבה הריאה ושמואל אמר ” תיבדק וכן אמו
לעיל)דף נד (:משוסדרב מתנא אסר
טרפה• דחיישינן שמא ניקב הריאה ר׳ יותן תיבדק חזקיה אמר אין ריאה לעוף
בלא איעכול ניביה אבל הכא דאיירי
לפי שהריאה נחבאת בין
וורד
הצלעות ור׳ יוחנן אמר יש לו דשנה כעלה של
באיעכול ניביה שייך לשון שמועה
וקרום הבשר רך ודק בין צלע לצלע
וכששוחעת גפה נ[ מתנתקת הריאה בין אגפים מאי אין ד א ה לעוף אילימא דלית
ולהכי מייתי לעיל דרב מתנא גבי אלו
אלא
עם הגף  :היבדק • הריאה מכניס ליה כלל והא קא חזינא דאית ליה
כשרות דוקא ולא מייתי דרב יהודה
]לפיל מ•[ קנה דק בגרגרת ונופח בריאה ואם דלא מיטריף ביה *והתני לוי טרפות שמנו
דהכא ועוד דרבי יוחנן קאמר לעיל
אלו ערפות דוקא למעועי הא דרב
הרוח יוצא ערפה ואס לאו כשרה :חכמים בבהמה כנג ק בעוף יתר עליהן עוף
מתנא ורבי יוחנן קאמר לקמן שמועת
כמלה של וורד• דקה ואדומה  :בין נשבר העצם אע״פ שלא ניקב קרום של
ירך בעוף ערפה וה״ה בבהמה נמי
אגפים • בין כנפיה  :ללא מימריף מוח אלא יאין לו לא לינפל ולא ליחמר מ״ט
ערפה מדתני לוי ולא חשיב ליה גבי
בה• אם ניקבה :כגגדן במוף • אמר רב חנה הואיל ו ח ב צלעותיה מגינות
יתר עליהן עוף ולא משמע דפליג
אלמא ניקבה הריאה דבהמה ה״ה
לעוף  :לא ליגפל • אס נפלה מן הגג עליה והא מדא״ר יוחנן יש לו וישנה כעלה
עליה מדמקשינן לעיל מיניה אדרב
דאמק צריכה בדיקה א״צ לבדוק של וורד בין אגפיים מכלל דחזקיה סכר
ושמואל ועוד דלקמן בסוף שמעתא
בריאה  :ולא ליממר • בנפלה לאור דלית ליה אלא אמרי במערבא משמיה דר׳ הלכה רווחת בישראל שמועת ירך שיטה מקובצת
בעוף ערפה וה״ה בבהמה כדפירשי׳ א[ שהוא טנוטר פטו
שטדקין המעיים שמא הוריקו א״צ יוסי ברבי תינ א מדבריו של בריבי ניכר
i
ולעיל )דף נד (:פסקי׳ הלכה דאפילו
לבדוק הריאה  :ורוב צלמוה מגיגוה שאינו בקי בתרנגולין אמר רבהונ א א מר
אפסיק כשרה עד דאיעסל איעטלי ג[ ורוב צלעות טנינות
עליה• ג[ רוב ריוח הצלעות מגין רב שמוטת ירך בעוף כשרה א״ל רבה בררב
עליה שהצלעות אינן שוכטת על רחבן הונא לרב הונא והא רבנן דאתו מפומבדתא י?ו ?אה
ליה למר של עיף אינם שוכבות
דאיעסל ניביה=
אלא על חודן וכולן רחבן לפנים
והריאה נחבאת ביניהם:של בריבי ־ אמרו רב יהודה משמיה דרב אמר שמוטת
א^ןך על רחבן אלא על הודן
טלי האי והא א^ך
]למיל יס:
ובולט רחבן לפנים
ועיין נפרש״' חזקיה שהיה גדול בדורו  :ניכר שאיגו ירך בעוף טרפה אמר ליה ברי *נהרא
דפתם[
רב שמועת ירך בעוף כשרה • השתא
בקי בהרגגולים• איט רגיל לאסל נהרא ופשטיה אזל רבי אבא אשכחיה לרב
ס״ד דשמועה וחתוכה הכל אחד ואע״ג
תרנגולים לפיכך לא ידע  c6יש להן ירמיה בר אבא דקא ב ד ק בצומח הגידין
דבהמה ערפה כדמוכח מתניתין
)לקמן דף טו•( דבהמה שנחתכו רגליה
ריאה ולשון בדיחותא הוא  :גהרא אמר ליה למה ליה למר כולי האי והא רב
מן הארכובה ולמעלה מ״מ בעוף
גהרא ופשטיה • אין פשעי הנהר הונא אמר רב שמוטת ירך בעוף כשרה אמר
כשרה ושמא לא ידע השתא ברייתא
לעיל מג :לקמן עו■ חמין זה חריף חה עומד כך אין ליה־אנא *מתניתין ידענא בהמה שנחתכו
דלוי דכל ערפות שנ1נו חכמים בבהמה ר׳גד™ הזיר״ב
מנהג המקומות דומות ורב
כשרה רגליה מן הארכובה ולמטה כשרה מן
סביראליה וראה בניפומבדיתא שנהגו
כנגדן בעוף ולפי המסקנא דמחלק א[תום׳ ד ה דלמא ונו׳
בו איסור ולא התירו בפניהם ורב הארכובה ולמעלה פסולה וכן שניטל צומת
וליכא מאן דפליג • ג׳ב
בין שמועה ל ח ח ן ; ^ -יחא ןלר3
מיין המורה י׳א ע׳ג וניס
יהודה מפומבדיתא הוה וסבר דרב הגידין ואמר רב עלה וכן בעוף אי הכי קשיא
אמר רב דמכשיר שמועת ירך בעוף כ־ה מ״א דאיכא מאן
כמו כן בבהמה מדתני לוי ומכשיר דפליג וצ׳ע ועיין כיו״ס
מרפה ס״ל  :צומס הגידין• מקום דרב אדרב אישתיק אמר ליה דלמא שני לה
סי׳ נ* ס׳ק ב׳ הרגיש
שהגידין צומתין מתחברין ומתהדקין בין שמוטה לחתוכה א״ל ואת מפרשת
אפילו באיעכול ניביה כדפרישנא גוה ודבריו שם^5ע חיאי
דכולה שמעתא באיעכול ניביה ואע״ג כוונת הו«ס׳ דליכא מאן
לשון חומץ צומתו דפסחיס )דף מ•( שמעתתיה ררב בפירוש אמר רב שמוטה
דפליג דשריפה מיהת
ואלו
גבי
לעיל
דמיקל
מאן
דאפילו
ג״ג קל :לקמן פו• ]לעיל אשעריינע״א בלעז  :שמומה ירך כשר׳ חתוכהפםולה*ואלתתמה שהרי חותכה
הוי ודור! ותשכח :
מנג נה[:
כשרות מודה ^!יעכול ניביה רב
בעוף כשר• והרי הכל ניעלוכלשכן מכאן ומתה ת תכ ה מכאן וחיתה כי סליק ר׳
אס ניעל צומת הגידין לבדן  :מסגיהין
הונא אמר רב מיקל בכולהו ומיהו
ידענא-בפר ק בהמה המקשה )לקמן אבא אשכחיה לרבי זירא דיתיב וקאמר אמר
קצת תימה דלא מישתמיע בטלה
טרפה
עו•( וכן שניעל צומת הגידים לבדן ר ב הונ א א מ ר ר ב שמוטתירך בעוף
שמעתין למינקע בחד דוכתא שמועת
רבינו גרשום וכל הארסבה קיימת  :וכן בעוף • אמר ליה חיי דמר מיומא דסליה מר להכא
רך בבהמה כשרה ולא מסתבר למימר
חחוא גנ א דאינקורי •
כלל דנקע עוף לרבותא וגס רבי
הו ה
כלוטו■ סל מלא עופות דאם ניעל צומת הגידין ערפה  :אמר
שנחתנו מליד&  :לא ליס • רבי אבא דילמא מדאגמריה רב לרב הונא דשמועה כשרה ירמיה שהביא ראיה לדבריו וא״ל אנא מתגי׳ ידענא לא דקדק
❖חטי ולא לינפל •
כלומר שאם נפלה לאור והתם אמר וכן בעוף שני ליה בין שמועה לחתוכה ובשמועה כשרה אלא מהא דאמר רב עלה וכן בעוף אבל מהא דאסרה מתניתין
לא ניטא טחטרא הריאה ואפי׳ ניעלה כולה ובחתוכה ערפה אפילו צומת הגידין לבדן  :אמר בבהמה לא רצה לדקדק ולומר כ״ש בעוף דזוער חיותיה ולכך נראה
ואם נפלה לא ניסא
ניקבה הריאה  :מרנריי ליס• רבי ירמיה לרבי אבא :ואס מפרש שמעהין דרב• מדנפשיך דדוקא בעוף מכשיר רב הונא אמר רב ולא בבהמה ולית ליה ברייתא
של ב׳ר ניכר והו חוקיה י לאו דידו הוא דבפירוש אמר רב  :אמר ליה אין לא גרסינן  :דלוי ואע״ג דמקשינן מיניה לרב לעיל היינו אליבא דרב יהודה ודוחק :
שסומת ירך רוטפררא
ל י ל מ א שני ליה בין שמועה לחתוכה • פי׳ בקונערס דשמועה
קשיא רבי וירא •ורבי אבא תחייהו מבבל הוו וסלקו להתם ורבי זירא
נלע׳ז ; אי דגי
כשרה ואפילו ניעלה טלה ובחתוכה ערפה אפילו בצומת
כלוטר
דרב אדרב •
סליק ברישא וקאמר ליה ר׳ אבא חייך אחר שעלית מבבל הלום :
ירך
שםוטת
הנא אסר
הגידין לבק ותימה מה רוצה לומר שמפרש שאם ניעלה כולה
הוה
נעוף כשרה והכא
אטד ונן נעוף  :כשרה אם רוצה לומר שאס ניעל הירך ממקום שהיתה מחוברת באליה כשרה וחתוכה דערפה כגון באותו עצם האמצעי שבו צומת
הגידץ בתחתיתו סמוך לפרק הארכובה הנמכרת עם הראש ולמעלה הוא תחוב בעצם הקולית שהוא עצם התחוב באליה ואע״ג דבאותו
עצם האמצעי ערפה מ׳׳מ בעליון שהוא עצם הקולית כשרה כדמפרש שחותכה מכאן וחיה מכאן ומתה וזהו תימה דאפילו נבלה
נמי מקריא אם ניעלה ירך וחלל שלה ניכר כדאמר רבי אלעזר פ׳׳ק )3עיצ כא•( « [ וליכא מאן דפליג ומה שייך לקרות זה שמועה וזה
חתוכה שתיהן חחוטת נינהו כיון דאיירי אפילו ניעלה טלה והיה לי לפרש כאן בפשיעות דשמועה כשרה כגון דלא נחתט רגליה
אלא דשף מדוכתיה עצם הירך שקפץ ממקוכצ מחור שבעצם האליה שהוא תחוב בו אבל נחתט ערפה אפילו בצומת ה גי ק :
מעלית

