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 :

!! 2

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

עק משפט
נר מצור.
נגערך סרס• 6׳[
 kמ״׳ש׳׳ג מהל׳
מאכלות אסירות
הלכה יא סמג משין י(לנ
0ו;דש י׳ד סימן שז
סעיף : P
גי׳ רש׳א וססתכיא

א א טריפו ת פ ר ק שלישי
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חולין

מסורת ה ש״ס

מ נ ה ל י ת של טרסיים • פי׳ הקונמרס צורפי כחשת וכן פירש הוהלן פח חוןפ ה קמיה ד רנ הונ א • כלומר הוזקקנו לדגר כשמוטת
הערוך״ והביא ראיה דאמר במגילה פרק בני הטיר ירך לפני רב הונאואמר לן כשרה ואחרי כן אשכחתיה לרב ירמיה
)דף ט•( מעשה בבית הכנסת של טרסייס שהיתה בירושלים ובנזיר כו׳  :ואה מה בידך • טכשיו אמור לי ^ 5ה אס שמעח בה ילוס
פרק ג׳ )דף נכ•( מעשה שהביא קופה מלאה עצמות מכפר טביא אחר שבאה הלום; חברווהא• חברים :לא פרפיס• לא היה יכול
תורה אור לנוד כנך ולקנתר אפילו רמז דבר
לבית הכנסת של טרסיים פירש
מחוך שגדולים הס ויש לו לירא מהם
בערוך *ומסתמא מפני שצורפי הוה לן פתחון פה קמיה דרב הונא ושאילניה
אס היה אצלם  :ומלחה רבי חגיגא־
נחושת מזוהמים כבורסקי ועל כן היה ואמר לןשמוטתירךבעוף כשירה ואשכחתיה
כדי להתקיים ויוכל להראות ימים
להם ביהכ״נ לבד ובפ״ק
דע״ז נמי לרב ירמיה בר אבא דיתיב וקא בריק
רבים  :וליה הצכחא ככל הני • דשרו
)דף יי (:חכס של טרסייס אני
אייתו ליה חרי קיבורי חד דשיתיא בצומת הגידין ואקשי ליה לא סבר לה מר
שמוטת ירך בעוך  :אלא כי הא •
וחדא דערבא משמע דטרסי וג ר ד הא דאמר רב הונא אמי־ רב שמוטת ירך
דקתני והלא הלכה רווחת היא
חדא הוא וקשה דבפ׳ החליל)סוכה נא (:בעוף כשרה א״ל אנא מתניתין ידענא
שמוטת ירך בעוך טרפה  :קדירה
קנה ־ קנה שנקדר ממנה חתיכה ]לקמן ע[•1
משמע דגרדיים בפני ע צ ק וטרסיים *בהמה שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמטה
כמין ארובה  :קרומיה • רחבה
בפני עצמןועודדאמרי׳ באגדה דמג ילה כשרה מן הארכובה ולמעלה פסולה וכן
וסתמוהו בה  :ומל דא אה סמיך •
)דף יג (:בגתן ותרש שני ט ר סיי ס הז שניטל צומת הנידין ואמר רב עלה וכן
מפני שראית שחיתה המכה אתה
והיו מספרים בלשון טרסייס משמע בעוף ואמרי ליה אי הכי קשיא דרב אדרב
שהיא אומה שיש לה לשון בפני עצמה :
סומך להתיר והלא הלכה כו'  :רווחה•
סבר טרפה יולדה אישתיק ואקישי ליה ודלמא שני ליה לרב
כבר נתפשטה ונתרוותה לנהוג  :חוך
ומשבחת • ג[ מסתברא דלא גרסינן בין שמוטה לחתוכה ואמר לי וא^ מפרשת
י״ב חדש• חיפה המכה ולסוך י״ב
שרה
יולדת דאין צריך לו כלל ועוד הא שמעתיה דרב בפירוש אמררבשמוטהכ
חדש מתה דטרפה עד י״ב תדש חיה :
אמרינן פ״ק דע״ז )דף נוז•( גבי חתוכה פסולה וא^ מה בידך הבי אמר רב
והיה עושה דבר • כדמפרש לקמן
להוציא מלבו של רבי יהודה  :וטלה
רבי יהודה מתיר בשבורה אמרו לו חייא בר אשי אמר רב שמוטת ירך בעוף
טליה במטלית של טרסיים• כרכה
והלא מרביעין עליה זכר אמר להן טרפה וכן אמר ד יעקב בר אידי א״ר יוחנן
לכשתלד אלמא לא מקבלת זכר ומיהו
במטלית של צורפי נחשת שנותנים
שמוטת ירך בעוף טרפה ואמר ר׳ יעקב בר
יש לחלק בין טרפה חתוכהןרגלים
לפניהם לקבל עפרורית שחקי נחשת
ואחזי אידי אילמלי הוה רבי יוחנן באתרא דאורו
ושל עור היא ותמיד היא חמה מתוך
לשאר טרפות* :
בה חברוותא להתירא לא פרכיס דאמר רבי
היכי איתא מילתא• אע״ג דכה״ג חשיב
עוביה וגס הנחושת מחמם לעולם :
בהמוכר הספיגה)ב״בעה•( מלגלג גבי חנינא אמר רבי שמוטת ירך בעוף כשרה
במידי דמיטרפא בה כו' • בתמיה
ההוא תלמיד דאמר ליה רבי יוחנן אם ותרנגולת היתד ,לו לרבי חנינא שנ שמטה
נהי דמשבחת בשאר אבריה מיהו
ההיא מילתא דמיטרפא ביה מי הדרא
לא ראית לא האמנת מלגלג על דברי ירך שלה וד,ביאה לפני רבי והתירה לו ומלתה
ומשבחת כי הכא דגדלו אחרונים יותר
חכמים אתה שאניהכא שבא לברר רבי הנינא ו ת ה מורי בה הלכה לתלמידים
מן הראשונים  :מאי עסקן• למה
הדבר ולהודיע איך ידע שלמה  :זד ,התיר לי רבי זה התיר לי רבי ולית הלכתא
ס י ס ל לטרפה כל שאינה יולדת • יש
נקרא שמו עסקן תחלה  :אי ודאי ליה
שפוסקותמלילד ככל הני שמעתתא אלא כי הא דשאל רבי
׳ כמה בהמות
להומלכא• דכתיב אשר אין לה קצק
ולא מחזקינן להו בטרפות אלא בעי יוסי בן נהוראי את ר׳ יהושע בן לוי קדירת
והייט עסקן דלא בעי למיסמך
למימראם יולדת בידוע שאינה טרפה :קנה בבמה אמר לו משנה שלמה שנינו
אהימנותיה דשלמה  :הנמלים אוהבים
*עד כאיסר האיטלקי אמר לו והלא רחל
_
מכאן
צל ושונאים חוס :דשומשמני■ נמליס ] :צעיל >ד[
נפק חד מיגייהו■ מתוך חורי הקן ובא
אחת היתד ,בשכונתנו י שנקדד קנה שלה ועשו לד ,קרומין של קנה והיתד,
לחון וראה הצל  :אתנח ביה סימנא •
אמר לו ועל דא את סמיך והלא הלכה רווחת בישראל שמוטת ירך
להכירו לידע מה יעשו לו חבריו
בעוף טרפה ותרנגולת היתד ,לו לרבי שמעון בן חלפתא שנ שמטה ירך
כשימצא שקרן  :הרמנא א[ טוו גקיטי•
שלה ועשו לה שפופרת של קנה וחיתה אלא מאי אית לך למימר תוך
שכל המהתל בחברו יהרגוהו  :אי נמי
בן
י״ב חדש הוד ,הבא נמי תוך י״ב חדש הוה אמרו עליו על רבי שמעון
בין מלכא למלכא הוה • מת המלך
רבי
חלפתא שעסקן בדברים היה והיה עושה דבר להוציא מלבו של
ועדיין לא קם אחר ודרך ארן לעשות
יהודה שהיה *רבי יהודה אומד אם ניטלה תוצר ,פסולה ותרנגולת היתד,
איש הישר בעיניו כדכתיכ , 3ןן ,ס ]לעיל ט[:

ודילמא

]ועיין היסג נתוס׳ מ׳׳ז
 •rpד׳ה אלמא ותוס׳
בכורות  3דה דלא[

שיטה מקובצת
א[ הרמנא רשות להורגו
הרטנא חוו וכו' :כ[ ויש
מכה שהיא נבערת •
נ׳ב נ״א נצרבת :
הפריס(
)אית
ג[
]טסתברא[ דלא נרסי
יולרת ־ נ״ב עי׳ תום׳
בכורות דף ב ע׳ב :

איזיל

לו לרבי שמעון בן חלפתא שניטלד,נוצד ,שלה והניחד ,בתנור וטלה עליד,
במטלית של טרסיים וגידלה כנפיים האחרונים יותר מן הראשונים ודלמא
קסבר רבי יתדד ,טרפד ,משבחת אם כן במידי דמיטרפא בד ,הגדילד ,כנפיים
האחרונים יותר מן הראשונים מאי עסקן בדברים א״ר משרשיא דכתיב °לך״שלי,לספק ט רפ ה :י׳׳ב חדש• אס כך רבינו נרשום
הוה ילו פתחון פה קטית
י
™א “
אל נטלה עצל ראה דרכיה והנם אשר  mלה קצין שוטר ש ש ל חכי! בקיץ
דרגיכלוטר שאלנו לו ותו
אשכחתיה לר' ירמיה
^
^
לחמה אמר איזיל איחזי אי ודאי הוא דלית להו מלכא אזל בתקופת תמוז
ליכא למ״ד :
תנאי היא • דאיכא בר אבא כלומר ר׳ אבא
פרסיה לגלימיה אקינא דשומיטמני נפק אתא חד מינייהו אתנח ביה סימנא
דסבירא ליה כרב הונא דקתני לקמן הוא טשתעי א שנחתיה
לר' ירמיה בד אבא
על אמר להו נפל טולא נפקו ואתו דלייה לגלימיה נפל שמשא נפלו עליה
ימות החמה היו וכיון שעברו עליו אמרי ליה לא סבר לה
ימות הצנה מיד מת נ[ ויש מכה שהיא מר להא דאטר רב הונא
וקטליה אמר־ שמע מינה לית להו מלכא דאי אית להו הרמנא דמלבא לא
אמר רב שמוטה ירך
בעינן
הלכך
חום
מתוך
ומת
נבערה
ליבעו א״ל רב אחא בריר ,דרבא לרב אשי ודלמא מלכא הוה בהדייהו א״נ
בעוף כשרה  .כלומר
ר,ר,רןשוסנן,׳ימות החמה וימות הצנה  :נקב אחד אע״ג דניפטקו צומת
דדמנא דמלכא ד,וו נקיטי אי נמי בי־ן מלכא למלכא ד,וד ,דכתיב
הנידים  :ואה מה בי ד ך
אין מלך בישראל איש ד,ישר בעיניו יעשה אלא סמוך אד,ימנךןץ^^
י׳ ארוך• ונקדרה ב ח ס חן :מצערפין כלומר ר' אבא א׳יל לרב
ירמיה בר אבא אה מה
]תוששתא ס־ג
באהל
ע׳( ה :אמר רב הונא סימן לטרפה י״ב חדש מיתיבי *סימן לטרפה בל
בידך  :באתרא ד מות
גא•1נחים [•tpp
י ביה חברוהיה להיתירא
״
י
בידוע
והולכת
מתנוונה
כשרה
שר־,יא
בידוע
והולכת
משבחת
אומר
רשב״ג
וגלגולת באהלות )ס״ב מ״ג( דהיינו לא הוה פרכס ־ כלומר
]כסי מ׳ש תום' נזנחים שהיא טרפה *רבי אומר סימן לטרפה שלשים יום אמרו לו והלא הרבה
כדי שינעל מן החי וימות דהכי מאן חברותיה ר׳ :ועשה
סט :ד ה אי טרפה כו׳
לה קרומית של קנה
שן
מוכח דנרסתם היה מתקיימות שתים שלש שנים תנאי היא דתניא *ובגלגלת )עד( שי
גבי
גב(:
)דף
בפרקין
אמרינן
והיתר • .כלומר תיקן
רבי טאיר[
חידוק של לה קרום־ת של קנה
כה נקב אחד ארוך אפילו נקבים הרבה מצטרפים למלא מקדח א״ר יוםי  8שדרה וכן לערפה :
באותו מקום שיהא סותם
:
ינשה
דלעת
של
חתיכה
קרויה•
בן המשולם מע שה בענבול באחד שנפחתה גלגלתו ועשו לו הידוק של קרויה^‘
הנקב ועשו לה שפופרת
של קנה במקום השבר
דשיחלא
]ש״ היי־״׳י[ וחיה אמר לו ר׳ שמעון בן אלעזר *משם ראיה ימות החמה היד ,וכיון שעברו
וחייתה שהיתה מחזקת
עליו ימות הצנה מיד מת אמר רב אחא בר יעקב הלכה טרפה יולדת ומשבחת אמר אמימר ”ד,ני ביעי דטרפה הירך במקום השבר
וחיתה  :אלא מאי
שיחלא
אית לך לטימר בתוך
ההם וגו׳ איש הישר בעיניו יעשה :
אהימגוהיהדשלמה• נאמן הוא על
סימן
הקדש אמרה . :
כך וברוח .

י״ב חדש הוה • כלומר לא עיברה שנתה  :וטלה עליה במטלית של טרםיים .כלומר מוציאי הנחושת מעיקרו יש להן מטלית של עור בפניהם בשביל הנחושת שלא ישחרו בגדיהם והוא בכל עת חם ופרשה על התרננלת
והייטה מן המטלית ונידלה כנפים  :ורילטא קסבר ר' יהודה טרפה יולדת ומשבחת • דאעיפ שמשבהת טרפה היא; אם כן במידי דמטרפא ת ה כלומר ב טית דטיטרפא ביה לא קאמר כגון נוצה ודאי באותו דבר דט^טרפא
ביה אינה משבחת אבל מרחזינן דטשבחת וראי לא טרפה היא  :אתנח בה סמנא • כלומר ברהוא שושמנא דנפק אתנח כה סיטנא ר' שמעון בן חלפתא אמר להו נפל טולא .כלומר כבר בא השמש והצל בעולם כבר יכולין
אתם לצאת ; כדבתיב בימים ההמ אין מלך כישראל • כלומר הכא נטי לענין שושמני אימא כין טלכא למלכא הוה  :סימן לטרפה י״ב הדש י בלומר ספק טרפה אם חיה י״ב חדש ודאי אער .טרפת  :מיתיבי סיט! לטרפה
כו' ־ והא דגא דמינן שתים ושלש שנים והיאך אמרת לטרפה סיסן כל י״ב חדש  :תנאי היא דתניא • כלומר תנאי היא דא־כא תנא דאכר דאינה מתקיימת י״ב חדש ואיכא תנא דאמר סתקייםת שתים ושלש שנים •
דתדא ובגלגולה שיש בד .נקב אחת ארוך כי׳ מצטרפין לכמלא מקדח ־ כלומר לענין טרפד : .לר' יוסי בן משולם דאמר והיתד .לדבריו טתקיימת ב׳ וג' שנים  :אמרו לו משם ראיה יםות החמה הית כו׳ • והא קא חזינן
הבא

מסורת העז״ם

א א טריפו ת פ ר ק שלישי

ת לין

נח

עין משפט
נר מצור.

מ כ א ן ואילך הוה ליה זה חה גורם ומופר •אע״ג דבסוף כתובות רלו א מיי׳ סע מהל•
מאכלות אסורות
י )דף קיא (:פסקינן כר׳ יהודה בפרדות דמספקא ליה בפרק הלכה יס סמל לאין
אותו ואת בנו )לקמן דף עש•( אי חוששין לזרע האב או לא היינו קלב טוש׳ע י״י סימן
סו סעיף ג :

עדות סיה מ׳א תמורה
לא .ע״ש

]צ״ל דתניא[

]תמורה לא[.
» 1םנהדרץם-ע’זמנו•
הסחיה ס־[

]גרטת ס• ושינ[

]צ״ל דתגיא[

]גימין כג :מיר נא .ג״ק
עמ הנהדר’! עה־ פ:
חזורה מ יא־ יה• כה־כה:
ל :לא־[

רבינו גרשום

דשיחלא קמא• בלעז פושש״ה אותן שהיו כמעיה כשעה שנכורפה
כולן אסורות דעובר ירך אמו הוא ועמה נמרפו:מבאן ואילו־ היא
והזכר גורמין להם שיבאו ודבר שאישור והיתר גרמו לו שיגדל מותר :
ושוין־ר׳ אליעזר ורבנן דפליגי בולד בהמה טרפה:בדספנא מארעא• במילתא דשרי כל חד באפי נפשיהולא שייך זה וזה גורם אבל הכא
דחד אסור וחד שרי הר ליה זה וזה רלז ב מיי׳ ס׳ל מהלכות
היא מעצמה מתרזממש בארן ויולדת
איסורי מזגח הלכי
גורם• ו ש ו י ן בביצת ערפה שהיא
וההוא חד גורם הוא  :גדלה משמע
שיחלא קמא אסירא מכאן וא'לך הוד• ליה
י: 3
אסורה • לא ׳כמו שפירש הקונמרס
כל גידוליה באיסור  :אלאהאדסנן• זה וזה גורם ומותר איתיביה רב אשי לאמימר
דקאי אפלוגתא דרבי אליעזר ורבי רלחנ מיי׳ סי׳א מהלכות
כיון דאמרת דהאי מודים בביצת
שחיטה הלכה א
טרפה בדספנא מארעא דחד גורס *“ושוין בביצת ט ד פ ה שאסורדומפני שגדלה
יהושע אלא קאי אפלוגתא דבית שמאי סמל לאוין קלב טוש״ע
הוא קאמר מכלל דפלוגתייהו בזה וזה באיסור התם בדספנא מארעא ולישני ליה
ובית הלל דפליגי במפניפין במסכת י׳ד סימן נז סעיף ימ
וסימן פו סעיף ט :
גורם וע״כ בשנטרפה ולבסון! עיברה בשיחלא קמא אם כן גדלה גמרה מיבעי ליה
עדיות)פ״המ״א( ד ת קהתס ביצת נבלה
שכמותה נמכרת בשוק ב״ש מתירין בכורות ז־ תמורה ל:
פליגי דאיכא זה וזה גורם  :במאי קא אלא הא *דתנן *ולד טרפה ד אליעזר אומר
]ונחים עד[:
ובית הלל או סדן ומודים בביצת ערפה
מיפלגי• על כרמך בככירפה ולבסון! לא יקרב לגבי מזבח ו ד יהושע אומר י=יקרב
עיברה:להודיעך כחו דרבי יהושע ־
שאסורה מפני שגידולה באיסור ואם
במאי קא מיפלגי *בשנטרפד• ולבסוף עיברה
תאמר דהשתא חשבי בית הלל ביצת
אחא
חירוצא הוא  :סבירא ליה כרב
ד אליעזר סבר *זה וזד• גורם אסור ורבי
בר יעקב• דאמר לעיל )דף נז (:הלכה
נבלה כבשר דאסרי אפילו כמותה
טרפה יולדת  :ומשני לה לדאמימר יהושע סבר זה וזד .גורם מיתר אי הכי
נמכרת בשוק ובפרק קמא דביצה
לד^ודיעך
כדאמריגן■ הני ביעי דטרפה כו׳ אדמיפלגי לגבוה ליפלגו ל ה דו ט
)דף ו (:אמרינן השוחע את התרנגולת
דאיכא לפלוגי בין שיחלא קמא לשיחלא בחו ד ר ידוושע דאפילו לגבוה נמי שרי
ומצא בה ביצים גמורות מותרות
בפרא אפילו בטרפה ודאית  :רבינא וליפלגו להדיוט לד.ודיעךכ ת דרבי אליעזר
לאכלן בחלב ואפילו רבי יעקב לא
לא סבר לה• כוותיה ולאמצילמימר דאפילו להדיוט נמי אסור *כה דדויתרא עדיף
פליג* אלא דקאמר אס היו מעורות ]שם יי[
בגידים אסורות אבל בשאינן מעורות
דשיחלא בפרא דהא לא ט ענה הלכך ליד• ומודים בביצת טרפה שאסורד .בדספנא
מותר ותירץ בהלכות גדולות דגבי
מוקי לה לראמימר בספק טרפת והכי מארעא דחד גורם הוא רב אחא סבר לה כרב
קאמר דשיחלא קמא משי^ינן לה אי
איסור נבלה דאורייתא החמירו אבל
אחא בר יעקב ומתגי לה לדאמימר כדאמרן
בשר עון! בחלב דרבנן הקילו ורבינו
הדרה וטענה לאו טרפה היא ושרו
קמאי  :מפני שגדלה באיסור • אלמא רבינא לא סבר לה כדרב אחא בר יעקב
פ ס תירץ דבביצת נבלה החמירו משוס
טענה  :במאי קא מיפלגי • על כרחך ומתני לד• לדאמימר בהאי לישנא אמר
דנבלה הוי דבר האסור אבל בשר עון!
בעיברה ולבסון! נטרפה דאי בנטרפה אמימר הגי ביעי דספק טרפה דשיחלא קמא
בחלב דהוי היתר דכל חד וחד באפי
ברישא תו לא ט ענ ה ובהא פליגי רבי משהינן להו אי הדרה וטענה שריין ואי לא
נפשיה שרי ולפירושו מתיישב מה
שמפרש בערוך* דהא דאמר בריש ]נערך כתו4,
אליעזר סבר ]עובר[ ירך אמו הוא
אסיק איתיביה רב אשי לאמימר ומודים
יהושע
והרי הוא כאחד מאיבריה :ור׳
פרק הדר ע ס הנכרי)עירונין דף חנ(:
בביצת טרפה שאסורד .מפני שגדלה באיסור
סברכו׳• וכיון דהכיהוא אדמיפלגי
דאפילו ביעתא בכותחא לא לישרי
אמר ליה התם בדשיחלא קמא אם כן גדלה
ס׳  :ומודים • ודאי בביצה ]טרפה[:
איניש קמי רביה דהייע כנון ששחע
הא
בשיחלא קמא• דכיון דאגידא ביה נמרה מבעי ליה תני גמרה אלא
התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות
דמעורה בגידין כגופה דמיא:והלכחא *דתנן ולד טרפה ר אליעזר אומר לא יקרב
דאי בסתס ביציס אותן אין צריכין
בזכר• ספק טרפה דידיה אי שהי שניס לגבי מזבח ד יהושע אומר ירךב במאי קא היתר דאין לך ע״ה שלא ידע שמותר שיטה מקובצת
בחלב ולפי תירוץ הלכות גדולות קשיא א[ דהא לא גזרינן הכא
עשר חדש ודאי לא נטרף ושוב אין מיפלגי בשעיברה ולבסוף נטרפה ®רבי
ביעי ! כ[ אלא האי
צריך לבודקו כגון אס ספק דרוסה או אליעזר סבר עובר ירך אמו הוא ור׳ יהושע
טרפד,
ולר
מאי אפילו דקאמר אפילו ביעתא דתניא
בכותחא אמו מי פשוע היתר זה כל ברייתא היא והוה מצי :
נפולה או שמא ניקב הקרוס מחמת
סבר *עובר לאו ירך אמו הוא אי הכי
ל[ לאתויי ברייתא לפי
לה
שראינוהו שלקתה  :כל בריה שאין
כך עפי משאר מילי הא פלוגפא היא שר׳ יד\שע ר 1ז כ ר ב ה :
אדמיפלגי לגבוה ליפלגו להדיוט להודיעך
עצם אינה מתקיימש י״ב חדש־
דלמאן דאמר בשר עון! בחלב דאורייתא
כחו דרבי יהושע וליפלגו בהדיוט להודיעך
ונפקא מינה כדמפרש רב פפא :
אסירא מידי דהוה אביצת נבלה ויש
ליה
קישוה שההליעה באיביה • בעודה כחו דרבי אליעזר כח דהיתירא עדיף
לומר דלהכי קאמר אפילו שכל העולם
מחוברת  :אמורה • התולעת באכילה ומודים ודאי בביצת טריפה שאסורה
היו נוהגין בו היפר ובפרק קמאדביצה
דכיון דמהלכת בתוך הקישות בדשיחלאקמא מאיטעמא גופד• היאוהלכתא
)דף ו (:נמי פשיעא ליה לש״ס דשרי
נליון ד!ש״ס
גבי הא דאמר רב ביצה ע ס יציאת
והקישות מחוברת בקרקע שורץ 'בזכר כל שנים עשר חדש בנקבה כל
גט' רני אליעזר סכר
רובה נגמרה דקאמר למאי אילימא עונר ירן אמו • עיין
על הארן קרינא ביה אבל התליעה שאינד .יולדת אמר רב הונאכלבריד .שאין
רפ״נ דסרה :
דשרי לאוכלה בחלב הא במעי אמה
בתלוש לאו שורץ הוא עד דנפיק בו עצם אינו מתקיים י״ב חדש אמר רב
אסירא והתניא השוחע התרנגולת כו׳ לקמן סז־
מיניה ומהלך על גבי הקרקע פפא שמע מינה מדרב חונא הא *דאמר
כדמפרש בשילהי פרקין )דף סז: (:
משמע דפשיעא ליה דלא הוה פליג
שמואל קישות שהתליע באיביה אסורה
שמע
רב ועוד י״ל דהיינו מעמא דאסרי
הני
ב״ה ביצת נבלה גזירה אמו ביצת
ערפה וביצת ערפה א פ ר ה משוס דגמרה באיסור ומיהו אין נראה תירוץ זה דהא לא גזרינן א[ ביעי דשיחלא בתרא אעו ביעי דשיחלא קמא
ואעו ביעי דספנא מארעא*  :א ל א הא דתניא ולד ערפה כ[ כו׳ • ברייתא היא והוי מצי לאתויי מתניתין דתמורה )דף ל (:כל האסורים לגבי ועיין תוס׳ עירוני! סג:
המזבח ולדותיהן מותרין רבי אליעזר אומר ולד מרפה לא יקרב לגבי מזבח אלא ניחא ליה לאתויי ברייתא ג[ שרבי יהושע הוזכר בה  :ד׳ה אפילו ותוש׳ ציצה צ.
דה כיצים[
ב ס א י קא מיפלגי בנערפה ־ לשון הגמרא משמע דאי לאו דאמימר לא הוה קשה במאי קא מיפלגי אלא יש לומר משוס דאסר אמימר
דשיחלא קמא לא מיתוקס ליה פלוגתייהו בעובר ירך אמו ובעיברה ולבסון! נערפה דאס כן קס ליה אכזימר כרבי אליעזר דשמותי הוא ולאידך
לישנא דלקמן יש לפרש משוס דקסבר ערפה אינה יולדת קא קשה ליה במאי קא מיפלגי דלא מיתוקמא פלוגתייהו בזה וזה גורס אסור ואם
תאמר ואמאי לא ניחא ליה לרב אשי השתא לאוקומי פלוגתייהו בזה וזה גורס הא שמעינן ליה לרבי אליעזר בהדיא בפרק כל שעה )פסחים
דף ס־( דאסר דקתני וכן היה רבי אליעזר אוסר  .בכל איפורין שבתורה ויש לומר דשמא לא שמיע ליה לרב אשי ההיא ברייתא :
ך ך ^ י אליעזר סבר זה וזה גורס אסור• כמו שהגירסא כאן כך יש לה .להיות בפרק כל האפרין )חמורה דף לא•( ויש ספריס דגרסי
התם למאן דאמר ערפה יולדת פליגי כשנמרפה ולבסון! עיברה דרבי אליעזר סובר עובר ירך אמו הוא וליתא  :א י הכי אדמיפלגי
.
לגבוה ליפלגו להדיוע • לשון אי הכי קשה דבכל ענין יכול להקשות כן וצריך למצוא ע ע ס למה היה מתיישב הא דמיפלגי לגבוה אי הוה מפרש
בזכר כל שניס עשר חדש ־ ]ועיין היטג תוס' לימין
פלוגתייפ בעובר ירך אמו הוא יותר מהשתא דמוקי לה בזה וזה גורס ולאידך לישנא איפכא* :
טז :דה הא לט[
למאי דמסקינן השתא הלכהא דערפה אינה יולדת לא מיתוקמא פלוגתייהו דרבי אליעזר ורבי יהושע אלא בעובר ירך אמו ורבי יהושע סובר
לאו ירך אמו הוא וגבי ביצה מודה כיון דאגידא בגופה כגופה דמיא ותימה דבריש שור שנגח את הפרה)ב״ק דף מז־( משמע איפכא דאמר
*רבה פרה שהזיקה גובה מולדה מאי עע מ א גופה היא תרנגולת שהזיקה אינו גובה מביצתה מאי עע מא פירשא בעלמא היא .ומשמע ]צ״ל רנא[
דאפילו ליתא לפרה גו ב ה הכל מולדה ואמאי הא אפילו אי סייע הולד בנגיחה *דאי וולדה נגחו לא היה יכול לגבות מן הולד כל הנזק ]צ׳ל דהיא[
היכא דליתא לפרה כיון דלאו ירך אמו הוא וגבי תרנגולת אמאיאיע גובה מביצתה ויש לומר די^תס מיירי בביצים גמורות דלא אגידי סגופה
וגבי מזיק אמר ליה אייתי ראיה דההיא שעתא הות אגידא בגופה ושקול וגבי מרפה אפור ולענין ולד היינו עע מא אך על גב דבעלמא
עובר ירך אמו הוא לענין ערפות שאני דתלוי בחיות בהמה ולעובר יש לו חיות בפני עצמו ובבבא קמא )דף מז• ד״ה מאי( הארכתי בו :
מי

הנא תנאי היא ; הוי
זה ווה גורם דתרננול
ותרנגולת
דהיתירא
)דםפק(דםרםה:בדםפנא
מארעא ־ דליכא וה ווה
נורם  :א״כ גדלה נטרה
מיבעי ליה ־ כלוטר אי
בשיחלא קטא •^•היו
הביצי׳בטעיהכשנטרפה
זהו גמדה באיסור׳ ולא
גדלה דגדלה משמע
דלאחד כן שניפדפה
נדלה באיסוד  :בטאי
בנון
טיפלני
קא
ולבסוף
שנימרפה
עיבדה ־ כלוטר השתא
דטרפה
דסבירא לן
יולדת ומשבחת בטאי
קא מיפלגי ר' אליעזר
ור' יהושע  :כשניטרפ׳
ולבסוף עיבדה• א‘ ולד
מיחד באכילה דזה וזה
נודטטותד לר' אליעזד
ולרבי יהושע אסור :
איתיביהרבאשיילאטיטר
ושוי! ב ב י צ ת טרפה
כו'־ כלומר היאך אטרת
דטרפה אינה יולרת
והא הכא דטרפה טענה
ביצים  :הכא במאי
עסקינן בשיחלא קטא■
כלוטו־ שהיו במעיה
קודם שנטרפה אבל
לאהד שנסדפה לא
טענה אלא הא דתנן
ולד טריפה ד' אליעזד
אטד לא יקרב כו׳ ׳
כלומר השתא דאמרת דטרפה אינה יולדת ר׳ אליעזר ור' ידושע בטאי קא מפלגי נו׳  :והלכתא בזכר עד י״ב חדש ־ כלומר ספק טרפת זכר כל שמתקיים י״ב חרש וראי לא טריפה הוא ־ .אטר רב פסא ש״נ! מדרב
שטו«•■ ץישות ש־הרזליע כמחובר אסורה משום שרץ השורץ על הארץ ־.
י
הונא הא דאמר שמואל קישות שהתליע באביה כו׳■ כלומר ש׳ם טדרב דענא דאמר כל שאין בו עצם אינו מתקיים י״ב הדש הא דאטר

והלכתא

