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

!! 4

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
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אלו טריפות

פ ר ק שלישי

חולין

מסורת ר.ש״ם

עין משפט
נר מצוד.
רלט א מ״׳פ־במהלכית ד ע י פמרי דכדא לבפר פריסר ירתי שחא שרי • רביט שמואל גריס שמע מינה• מדרב הונא  :הני סמלי יכדא • שהפציעו ואין ידוע אם
דכרים פירוש שהפציעו כמו טנבי דכרום ושדה שלקפה במחובר אם בפלוש  :לבמי סייפי ירחי שמא שדיין • דאי במחובר
.
בעמריס בפרק המקבל)ב״מדף קו :פ״ש( ובנזיר בריש גמרא פרק הפציע לא הוי חיי עד השפא :בקא• מין זבוב צינצ״א והיא טשכת
שלשה מינים )דף 3ד (:לאפויי ענבים דכרום ובאמצע הפרק זה כצרעה :דידבא• זבוב :אימרא• לשון )איוב לש( כעח במרום
ספיף : n
תמריא נתנכרה לו ומרדה עליו
רם ב מיי' ס'נ סהלכוה )דף לח (:והא שייר ענבים דכרום
אינשלביי״ר  :לבר מחוזא • על שם
אסורי מ 1נ ח הל' ה; שהרי אין דרך פירוח להניח בכד ״הני תמרי דכדא לבתר תדסר יירחי שתא
]כדאיתא ר׳ה יז•[
שהיו בני מחוזא מעונגים ושמנים*
רמא נ מ״' פ״ח מהלכו' ועוד דהוה ליה למימר שהתליעו ור״ח שריין אמר רב לית בקא בר יומא ולית
נאמר משל זה מליהס  :וסלה מיניה ׳
שחיטה הלכה יא מפרש שדרך להניח כל דבר
בכד דידבא בת שתא אמר ליה רב פפא לאביי
דמא מצצת דמו  :מני • משקל ששים
דף
)ב״ב
סמג משין סג טושיע כדאיפא בפ׳ חזקת הבתים
]גי׳ הערוך אמראי וכן
י׳ד סימן נה סעיף ד  :נה•( מ י שערי דכדא משפעבדי והא אמרי אינישי שב שני *אימרא בקתא
מני:בקורנסיה • מרמי״ל כלומר הוי משמע קצת ספרש״י דהכא
זהיר בו שנשיכתו כבדה:במני דידהו־ דותר מבואר נפרש׳י
רמב ד ה מיי'  f oלכרגא ובהמפקיד )נ״מ דף מ•( הוה מבקא ראמרה ליה חזיתיה לבר מ תזא דסחא
דאיונ לס פשוק יח ע׳ש[
מהלכות
במשקל שלהן של בקי שהוא קל  :בשני
שחיטה עובדא ופקע כדא ובפ׳ הזהב )שם במיא וסליק ואיברך בסרינין ואותיבתעליה
הלכה כ טוש׳ע י״ד סי׳
דידהו■ רגעים הן  :סנן הסם •
מז סעיף ד :
דף נס■( במשלם שערי מכדא נקיט ומצת מיניה ולא הודעת לי א״ל וליטעמיך
בבכורות לענין מומים  :לא שנו • ]עיין סוס׳ ג׳ק צג:
ואפי פיגרא  :הנוצהמצטרפח■ הא דאמרי אינשי *שיתין מני פרזלא תלו
ד ה שיתין[
דקתני ה ד זה מום לגבוה הא להדיוע
]פי' גקרט ערוך[ פ״ה לענין פגול וגרים אבל לענין ליה לבקא *בקורנסיה מי איבא איהו גופיה
שרי  :אלא שספר ויתר ביד• שתסור
פגול כרבנן סבירא ליה ור״ח
אומר במה הוי אלא במני ד Tהו הבא נמי בשני
ר מ ג ו ז מיי' שס הלכה
זה דבעלת שלש או יתור זה דבעלת בכורות מ■
כא טושיע שם שהוא משנה בטהרות)ס״א מ״ב(הכנפים
רגלים
ה׳
בעלת
יבהמה
התם
*תגן
דידהו
סעיף א :
ה׳ ביד שאין לה אלא יד אחד או
והנוצה מטמאות ומיטמאות ולא
]שם[
רמד ח מיי׳ פ׳י מהל׳ מצטרפין רבי ישמעאל אומר הנוצה או שאין לה אלא שלש ה״ז מום *אמר רב
שיש לה נ׳ ידים  :כנמול דמי • יתר
שחיטה הלכה ח מצטרפת פירוש מצטרפת לכביצה הוגאלא שנו אלא שחסר ויתר ביד אבל
אחד כחסר אחד והויא כבעלת רגל
סמג שם
אחד ומרפה דהויא כשמונות ירך
טוש׳עא :י״ד סי' דשומר הוא וחנן במסכת עוקצין)ס״א ’חסר ויתר ברגל טרפה נמי הויא מאי טעמא
ס סעיף
בבהמה  :סניא דיבי • בודיל קרשמנ״י
מ״א( כל שהוא יד ואינו שומר טמא בל יתר בנטול דמי ההיא חיותא דהוה לה
רמה ט מיי׳ שם טוש׳ע
קורין לו  :גובסא • כמו קנה בשר :
שם סעי' נ  :ומטמא ולא מצטרך שומר אפילו שאינו תרתי סניא ריבי אייתוה לרבינא יוטרפה
דהוה מעבר מבי כפי להובלילא •
ראיה
מייפי
והשתא
ומצטרך
טמא
יד
מדרב הונא "ואי שפבן להדדי בשרה ההיא
המסס  :לאכשורה• כדאכשרנא
רמו י מיי׳ פ׳ו שם מדחשיב ליה כשומר לבשר אצמא
הלכה יג וע׳ש
ניטל גובתא דהוה נפקא מבי בסי להובלילא סבר
בגובתא דבי כסי והובלילא  :בסדא
סמג שם טוש׳׳ע י׳ד סי' הר כמו עור וכשניטלה כאילו
בר
מר
הונא
רב
א״ל
למיטרפה
אשי
רב
נא סעי׳ ד :
מסיסא מססינהו• וכי באריגה אחת
העור דהוי גלודה וטרפה ורבא דחי
]לעיל מג :מד[
עד כאן לא קאמר רבי יהודה אלא חייא לרב אשי כל הני *חיוי ברייתא הכי
ארגתס לכולם לשון)שמות לס בחרגוס(
עובד מחי דתיקון ד ט ר קרו לו אינשי
לענין אגוני אבל שומר לבשר לא אית להו ההוא גובתא דהוה מעברא מבי
אריגה שמסדר את דבריו  :היכא
חשיב שאין רגילות להצניע העוך עם כסי לכרסא סבר מר בר רב אשי לאכשורה
דאיסמר • דברייתא ה ר אית להו ]ברכות כד• וש׳־נ[
הנוצה שלא יתלכלך ועד כאן לא קאמר אמר ליה רב אושעיא אטו *כולהו בחרא
איתמר:והיכא דלא איסמרלא איסמר•
ר' ישמעאל אלא לטנין טומאה דחשיב מחיתא מחתינהו היכא דאתמר א תנ ד
ויתר הוא וכאילו נימל אחד מן המעיס
שומר אבל לענין אגוני לא מגין  :היכא דלא אתמר לא אתמר העיד נתן בר
כנגדו הוא דכל יתר כנמול דמי ו ק
עיקרא
שילארב טב ת א דציפורי לפני רבי יעל שני
הלכה דליכא מאן דפליג ואע״ג דאמרן
בני מעים היוצאין מן הבהמה כאחד שהיא טרפה וכנגדן בעוף כשרה במה
)לעיל דף מז•( באוני דריאהלית הלכתא
דברים אמורים שיוצאין בשני מקומות אבל יוצאין במקום אחד וכלין עד
טותיה דרבא ביתרת הא אוקימנא
והוא דקיימא בדרא דאוני דקים להו
כאצבע כשרה פליגי בה רב אמי ורב אסי חד אמר ’ הוא דהדרי וערבי וחד
לרבנן דאורחייהו בהכי אבל ביני ביני
רבינו נרשום אמראע״ג דלאהדרי וערבי בשלמא למאן דאמר הוא דהדרי וערבי היינו
הני תמרי דכדא
מרפה אלמא כנמול דמי וגבי רגלים
לבתר דקתני עד כאצבע אלא למאן דאמר אע״ג דלא הדרי וערבי מאי עד כאצבע
תריסר ירחי שתא שריא‘
דלאו אורחייהו ודאי מרפה  :היוצאים
תמרי
כלומר ה נ י
עד כאצבע מלמטה  :ד יהודה אומר אם ניטלה הנוצה פסולה  :אמר רבי
מן הבהמה כאהד• דאית לה תריד
שהתליעו בכד שמשימין
אותן בתר תריסר ירחי יוחנן ר׳ יהודה ור׳ ישמעאל אמרו דבר אחד ר יהודה הא דאמרן ד ישמעאל
הדורי דכנתא ושניהם יוצאין מן הקיבה סהרוח ס׳ 6מ״נ ]ע״ן
שתא שתלשו אותן
דאמרינןמן *דתנן רבי ישמעאל אומר הנוצה מצטרפת אמד רבא דילמא לא היא עד
הוס׳ וכ״כ מ־׳ס[
זה בראשה וזה באמצעהעכנגדןבטוך
הקרקע שריין
עליה
דמגין
מידי
דליכא
טרפה
לענין
אלא
הבא
יהודה
ר׳
קאמר
לא
כאן
הניתולעיןעכשיוהתליער
כשרה• דעוך זימנין דהוי הכי ואע״ג
ומקום רביתא ]דידהו[
)הן( מן הפירות עצמן אבל לעניןאיפנולי כרבנן סבירא ליה ועד כאן לאקאמר רבי ישמעאל התם
דלא משתכח להו הכי קיס להו ויש
מפרשין שכל עוך דרכו כן משוס דמן
"אתזת הדם
הן ולא עלו עמס מן אלא לענין איפגולי אבל לענין טרפה אגוני לא מגין :
הקרקע שהן שעלו עטו
הזפק ועד הקורקבן קנה של מעיין
מן הקרקע כבר מתים והמעושנת והמצוננת ושאכלה הרדופני ושאכלה צואת תרנגולים או
אחד וההוא קרי בני מעיס ובראש
בחוך י׳ב חדש וועי
לא ששתת מים הרעים כשרה “ אכלה סם המות או שהכישה נחש מותרת
דהשתא
תולעין
הקורקבן יוצאין בני מעיס גמורין :
השריצו .על הא  : pמשום טרפה ואסורה משום סכנת נפשות  Jנ ם׳ אמר שמואל 'הלעיטה
אבל יוצאין ממקום אחד •סמוכין זה
]ח 1ספתא פ׳ג ע״ש[
ב ק א מ ’1ש ק ר1ן; דידבא חלתית טרפה מ״ט דמינקבה להו למעיינה מתיב רב שיזבי *אחוזת הדם
לזה  :וכלים מד כאצבע ■ וחוזרין
מושקא:איטראי• כעסא :
כלומר והמעושנת ושאכלה הרדופגי ושאכלה צואת תרנגולים ושתת מים הרעים
ומצית מינה ־
ומתחברין בתוך רוחב אצבע  :פליגי
דמה
מצית
מיניה :שיתין הלעיטה תיעד .חלתיתופלפלין אכלה סם המות כשרה הבישה נחש או שנשכה
בה■ בהיכא דיוצאיס ממקום אחד
ושבעת נפשך
דקתניכ שרה:מלמעה• סמוך לנקב
מאני ליטרין בקורנסיה' כלב שוטה מותרת משום טרפה ואסורד .משום סכנת נפשות קשיא חלתית
לשון קורנס :אלא
הרעי מתחברין כדי שיהא הרעייוצא
במאני אחלתית קשיא סם המות אסם המות חלתית אחלתית לא קשיא כאן
דידהו • כלומר בליטרין
כנמקום אחד  :ר׳ יהודה• הא דאמר
שלהן והו משהו:רו(אבל בעלין כאן ברךטין סם המות אסם המות לא קשיא הא דידה הא דאדם סם
ברנל טרפה־כלומר ניטל
דחשיב לה כגלודה שנימל מורה ורבי
טרפה המות דבהמה היינו הרדופני תרי גווני סם המות מאי תיעד .אמר רב יהודה
ירך וחלל שלה
ישמעאל נמי חשיב לנוצה כעור דאמר
בבור איתמר
לענין
עיקרא
ולענין קדשים ליקרב :
נוצהמצמרפת לכזית לפגל בחמאת
ואי שפכי להדדי כשרה־
כלומר דאינו אלא אחת :העוך אס מלקה ע״מ לאכול כזית בין מצה ועור ובשר חוץ לזמנו  :אפגולי • גרסינן  :אלא לענין אפגולי • דקסבר חזיא לאכילה  :לא מנין•
ל • 1מ ת נ י ׳ אחוזת הדם • שאחזה דם וחלתה  :והמעושנת• נכנס עשן בגופה:והמצוננת • חולי מחמת צינה :
ההוא גובתא דהוה וכי נימלה נמי לא
נפקא׳ כלומר לשון בני הרדופני •סס המות לבהמה:מים הרעים • מיס מגולים  :אכלה סם המות* שהוא סס המות לאדם • ג ס ׳ קורעשל חלתיס■ חד הוא ומקב
מעיים היוצאים כלומר
שני כרכשותואבל יוצאין את בני המעיס חלתית לזר״א  :היעא• תור״א בלע״ז ועשב מר הוא מאד וכל אלו קשין לה  :כלב שומה • אנזרינן בסדר יומא )דף סב (:רוח רעה
במקום אחד ונלין עד שורה עליו וכשנושך אדם שורה מליו והורגתו  :קשיא חלתית • דהכא אחלתית דשמואל  :וקשיא סם המות • דהכא אסם המות
באצבע כשרה •
כלומר דמתני׳ :הא דידה• ברייתא בסס המות דבהמה שאינו סס המות לאדם  :בחרי גווני סם המוס • דבהמה מיירי תנא דברייתא ;
יוצאין ממקום אחד
עיקרא
ואינן דולכין אלא באצבע

מתני׳

עד שטצטרפין דה עם זה ושופכין זה לזה כשרה  :בלק מלמטה • כלומד כלין קודם שיגעו למקום הדבק בשיעור אצבע אע׳פ שפדודין זה סוה כחצי אמה במעיה • אבל קודם שיגיעו למקום הדבק כלין ישיעוד
אצבע כשרה  :ר׳ ישמעאל אומר הנוצה מצטרפת לכביצד! • כלומר מטמא טומאת אוכלין דחשוב כבשר והיינו דא׳ר יוחנן ר׳ יהודה ור׳ ישמעאל אמרו דבר אחד כשם שר׳ יהודה אמר ניטלה הנוצה פסולה דחשוב כבשר
כך לר' ישמעאל ח׳נזוב כבשר אבל לענין טומאה כרבנן סבירא ליה דאין מצטרפין  :כרבנן סבירא ליה דלא מנין ־ כלומר לא מנין עליה ולא השרב כב׳ער  :המעושנת היתה במקום עשן ונסתכנה  :והמצוננת • נצטננה :
או שאכלה הירדופני • סט הטות דבהמה ומין עשב הוא  :חלתית י לסרא בלעז  :כלב שוטה • משוגע ; קשיא חלתית אחילתית ולמתניתין קשיא סם המות אסם המות  :כאן בקרטין • נבעולין טרפה כאן בסם המות
דאדם טרפה אבל אכלה סם המות דבהמה' "כ שרה  :היינו הרדופני ־ כלומר למה לי למיחנא תרתי זימני אכלה הרדופני או שאכלה סם המות כשרה ;
עיקרא
א( נראם ד^׳ל או שאין לה אלא שלש ה׳ז מום לענק ככור איתמר ולעני! קדשים ליקרב  :אנל נרגל סרפה כלומר נינול ומלל שלה סרפה .

בוםודת הש׳׳ס

אלו טריפות פ ר ק שלישי

נט

חולין

טיקרא דסרירהא * שורש של תור״א  :אליבא ריקגא■ קודם אכילה :
סשהלח משביה ־ נפשט טורו שהחלתית מחממתו מאד ואוחזתו קדחת
שקורין שקלפיו : fדיתבי במיא• לקרר טצמי  :שב בוטיהא דפרסי•
גרעיני של צלן^ שקורק קרפי״ר  :הליא דליביה• כל טיקר חיבור לבו
ג׳׳« דסיידחא נעקר וכגון דאכיל לכולהו  :צומת הורה אור
הגידין• בשוק מ א כמוך לארכובה עיקרא ״דמרירתא אמר רב יהודה האי מאן
ברגליה האחרונים  :באומצא • איט דאכל תלתא תקלי חלתית אליבא ריקנא
צלי כל כך בתטר אלא מולחו
מאד• מישתלח משביה אמר ד אבהו בדידי הוה
וצולהו כל דהו טל הגחלים:לניקויי
שמא נשכה נחש שם ואשורה משום עובדא ואכלי חד תקלא חלתיתא ואי לא
דיתבי במיא מישתלח משכאי וקיימתי
בדיק^ ____
:דאיהו __
נפשות____
_____
נפשיה
סכנת

עין משפט

נר מזנזה

ע י מ ר א דמרירתא• פ״ה תור״א בלע״ז ובפרק כל שעה)סשחים ]א א סוש׳ע י״י סימן
ם סמיף ג[ :
דף למ(.ן פירט ג[ אמרופיי״ל• ]וע״ע חוס׳ סוכה יג-ד״ה
^ )
״ייי״א[ =
ג ס ל ניבי אית ליה • תימה דהשתא תיקשי איפכא רמו א מיי׳ ס׳א מהל׳
מאכלות אסורות
הרי גמל יש^ו שינים דהכי פריך בסוך משפן וארנבת :
הלכה נ 0מנ משין »
פירש בקונטרס שני שינים עוש״ע י׳ד סי׳ »מ

ניבי.

יש לו למעלה אחת מכאן
ואחת מכאן עוד פירש לשון אחר ניבי
שקורין יינציב״ש בלעז וטלטין וניכר
מקום בליטתן זה אצל זה כשיניס
וראשון נראה לי כמו שקיל ניביה
ושקיל טופריה דבפרק במה אשה
)שנת סג (:גבי כלב שהן שינים גדולות
שיש ט לפנים שהוא נושך ב ק ובפרק
כיצד הרגל)נ״ק כג (:דאפקי לניביה
ב י ד ו ט שהיא מעלת
וסרטיה=
גרה ומפרסת פרסה • וכגון שהוא
מכיר בן גמל כדאחר רב חסדא :
לך מעלה גרה וטמא אלא
י גמל • פירוש ושאר הכתובים
עמו שפן וארנבח ושסועה :
ק סימני חיה כל שיש לה
קרנים ועלפיס • קרנים אתי לאפוקי
מבהמה דכיון דיש לה קרניס חרוקות
וכרוטת כדלקמן אם כן לאו בהמה
היא אבל אכתי איכא לספוקי בחיה
טמאה לכך בעינן טלפיס פרסות
הסדוקות די^שתא ליכא לספוקי לא
בחיה טמאה ולא בבהמה טהורה
וחלבה מותר רבי דוסא אומר כל
שיש לה קרגיס קרני חיה אי אתה
צריך לחזור על הטלפיס דסבר דחיה
טמאה אין לה קרנים והשתא צריך
טמר הא דתנן בפרק בא סימן )נדה
נא (:כל שיש לו קרניס יש ט טלפים
רבי דוסא היא דאילו רבנן הא א מ ד
ט נמי אית לה ק תי ם אכתי איכא
לספוקי דילמא חיה טמאה היא כך
פי׳ הריב״ם ור״ת פירש דיש לו
טלפיס דקאמר לא אתיא לגרויי
שחיה טהורה היא שהד הכא לא
איירי אלא בסימנין להתיר חלבה
לאטקי מבהמה טהורה ומפרש הכי
כל שיש להקרנים כדמפרש בסמוך
כרוכות כו׳ וגם יש לה טלפיס כטלפי
חיה בידוע שהיא חיה טהורה וחלבה
עהור דיש מין בהמה שאינן מטיין
בינינו דיש לה קרניס כקרני חיה או
יש לה טלפיס כטלפי חיה לכך בעינן
שני סימנין דתרוייהו ליתנהו בשום
בהמה וכי פריך והרי שור דכרוטת
לרבי דוסא פריך דלא בעי אלא חד
דלרבנן לישני ליה שור לית ליה טלפיס
כטלפי חיה אך קצת קשה דאמר
לקמן)דף סג (:גלוי וידועכו׳ שהבהמה
טמאה מרובה על הטהורה לפיכך
מנה הכתוב בטהורה משמע דאין שום
בהמה טהורה כי אם אותם המעיין שור
וכשב ועז ואותם לית להו לא קרניס
כקרני

סעיף א :

רמו ג מיי׳ שם הלכה
יי סמנשסכיוש׳ע
י״י סימן פב סעיף א :
רמח נ ד ד .מיי׳ שם
הלכה נ1ז והלכה
כ נמש־ע שם סעיף נ :

מאליו  :הלחי■ מתפרק וטפל חתיכותקנל״ ׳בעצמי °החכמה תחיה בעליה אמר רב יוסף
חתיכות:לא יאונה לצדיק• שנזדמנתי האי מאן דאכיל שיתסרי ביעי ואי־בעי
הלכה כג סוש׳ע
ומנעתיו חלאטל :מתני׳ סימר אמגוזי ושב בוטיתא דפרחי ושתי רביעתא
י״י סימן פה סעיף א :
בהמה וחיה• דכחיב זאת החיה וגו׳ :דדובשא בתקופת תמוז אליבא ריקנא מתעקר
רנ ח מיי׳ שם הלכה כד
המג שם טיש’ע
הדורס• האוחז בצפרניו ומגביה מן תליא דליביה ההוא ברטביא דאתא לבי
י׳ד סימן פג סעיף א :
הקרקט מה שאוכל:אצבט יחירה •
זו אצבע הגבוה שאחורי האצבטות  :ריש גלותא דהוה מפסק ברען בתרייתא
איו
רנאטיכלסנסמיי׳
החולק רגליו־מפרשבגמ׳ שכשמעמידו בדקיה רב בצומת הגידין ואכשריה סבר
שס הלכה כ ג 0מנ
שס טוש׳יע י״י ס־מן עע
על החוט טתן שתי אצבעות מכאן למיכל מיניה באומצא א״ל שמואל לא חייש
סעיף א :
]געסש המריר אבא[ ושתים מכאן  :טמא • בידוע שהוא *מר לני^רי א״ל מאי תקנתא ף״[ נותביה אלו
דורס  :ובחגבים • זהו סימן טהרתס
אותביה ___
נפשיה ________
בתנוראדאיהו בריק _____
נפל
!גייסס העיוו
תילהי[ תילהי כל שיש לו ארבע רגלים ואיכע»של’ *תילחיתילחי ר ך שמואל *עליהדרב °לא
]יננזות קכא■ נדה סה*1
’י יאונה לצדיק כל און רךי רב עליה דשמואל
•סימני בהטד,
 ^ 5ץ “ ^ ,= ';,ו  ° ’“ -ב ל ח ל א אנ ם לך :
וחיה נאמרו  pהתורה ’וסיטני העוף לא
 t oיוצ,
]עיין  twלקמן סא.
רובו והן ד׳ סימנים ; ה״ג כל שיש לו נאמרו אבל אמרו חכמיס *יכל עוף הדורס
ד׳ה כל עוף וד׳ר
הדורס ודה כל שיש(
ד׳ רגלים וד' כנפים וקרצוליו וכנפיו טמא יכל שיש לו אצבע יתירה וזפק
ס-א קרסיגיס גרסז! חופין את רוט *ולא גרסינן וקרסוליו וקורקבנו נקלף טהור ר׳ אלעזר ב ד צדוק
יצא גים’ר’1
ש׳ל.י»יסיטי־ וכנפיו ובגמרא נפקא לן מקרא  :אומר "כל עוף החולק את רגליו טמא
:
המים(
על
בהס
•שט
בהם
)הפורח
יובחגבים כל שיש לו ארבע רגלים וארבע
■שצמשניות ג ס ׳ ניבי • שתי שינים יש לו
]נמשכה
למעלה כנפים *וקיצולים וכנפיו חופין את רובו *רבי
]מיץ תזס׳ לקמן ‘PD
ננעיוו איהא וקיסיליס[ אחת מכאן ואחת מכאן וגס בסוסים
ד״ה י׳ יוסי[
הם ניכרות אע״פ שהרבה שינים יש יוסי אוגד יושמו חגב *"ובדגים כל שיש לו
לו לטן מורי ניבי שאע״פ שאין לו סנפיר וקשקישת רבי יהודה אוגד *שני
]טעמא דרכי יהודה
מפורש נת״כ ועיין תי׳׳גן[
שינים ממש חנכץ שקורין יינציב״ש קשקשין וסנפיר אתר ואלו הן קשקשין
]תוספתא פ׳ג[
]סיגיי
״ ״״צא יש לו ובולטין וניכר מקום בליטתן זו ^הקבועין בו וסנפירים הפורח בהך• ג ס׳ *תנו
לר,טן
אצ לזוכ שיני ם:בןג סל• בעודו קעןי;זי ארבנן "אלו הן סימני בהמה °כל בהמה
פ
ונו׳
פרסה
מפרסת
]ע״ש
שינים
ועוד
שיגדל:
עד
ניבי
לו
אין
כל בהמה שמעלת גרה
מי בחיבי דקאמרת ביחטשאין להדנר״^,ךן ^.שאין לה שינים למעלה וטהורה
שינים ומה לט לשיניס שלה  :אלא
הבי קאמרכל בהמה שאיןלה שיניס• וכללא הוא והי־י גמל דמעלה נרה הוא ואין
— »ו> 0ו ^
בידוע שמעלת גרה ואין אט צריכין לו שינים למעלה וטמא גמל ניבי אית ליה
שייטה מקובצת
להמתין עד שנראה אם מעלת גרה והרי בן גמל דניבי נמי לית ליה ותו הרי
א[ לנתר בשד\א רוצה
לקפץ מתעצם כחן
שינים
להן
ויש
הן
נרה
דמעלת
וארנבת
שפן
היא :ובלבד שיביר• שלא יהא גמל
וקיפץ וכנפיו תופץ
רבינו גרשום
סורא דגמל נמי אין לו שינים וטמא ופרכינן למעלה וטמאין ועוד שינים מי בתיבי
וכי׳  :נ[ יש בשר
עינך« דטורי •
שכשקורעין אותו נקרע
^ עז  :משתלח םשכיה• לאו אמרת איכא בן גמל ה״נ א י ^ באורייתא אלא הבי ק איד ’ כל בהמה שאין
שתי וערב ויש שנקרע
כלומר שאוחזו חפפית
ערב  :נ[ ובפ׳ כל שעה
והייף עצמו עד שלא למיחש למינא אחדינא דלית ליה שינים לה *שינים למעלה בידוע שהיא מעלת גרה
פי׳ מרריתא אמרפויי׳ל:
גרה
שמעלה
דבר
לך
שאין
נשתייר בו עור שלם  :וטמא :
ושב ביטייתא דפרחי וטמא אלא גמל • וחבריו האמורים ומפרסת פרסה וטהורה וליבדוק בפרסותיה
פרי צלף :אליבא ריקנא• בפרשה:פרט בו הוא־ גרסינן ללמדך כגון שהיו פרסותיה חתוכות ובדרב חסדא
שלא אבל בתתלר.
דליבא  •:שאין לך לחוש למעלה גרה ״( אחת דאמר רב חסדא =היה מהלך במדבר ומצא
מתעקר תליא
:
כלומר נעקר לבו
לנקורי • דכל שאר מעלה גרה טטרים  :בהמה שפרסותיה חתוכות בודק בפיה אם
ולא חייש מד
כלומר שמא נשכו גמוה• חתוך ולשון משנה הזא כמו אין לה שינים למעלה בידוע שהיא טהורה
•
פבא
הדורס
נחש :
)לקמן דף צג. (:גוממו עם השופי : ,אם לאו בידוע שהיא טמאה ובלבד שפיר
■
שקילט מאדר  :דתולק
את רגליוטסא• כדטפרש בודק בבשרה •לקמיה מפרש היכא  :גמל נמל ניבי אית ליה אלא ובלבד שיכיר
»טיא
לי יייט החה העוקץ • תחת עצם האליה בן גמל לאו אגד ת איכא בן נמל איכא נמי
אית^נל^רשחתוי; שקורים אנק״א יש בשר שכשקורעין
מינא אחרינא דדמי לבן גמל לא ס״ד דתני
 ^ ?* ,אי ךדכי ר ישמעאל ״ואת הגמל כי מעלה גרה הוא שליט בעולמו יודע שאין לך
לי ניבי! אלא'  Sלסימנין •קושיא היא דהא כתיב זאת י׳ דבר מעלה גרה וטמא אלא נמל לפיבך פרט בו הבתוב הוא ואמר רב חסדא
 TZS-Lf-Tlהחיה כו׳ וכתיב סימנין בתריה ^ :היה מהלך בדרך ומצא בהמה שפיהגמום בודק בפרסותיה אם פרסותיה
סדוקות בידוע שהיא טהורה אם לאו בידוע שהיא טמאה ובלבד שיביר
להתיר
*( ^ צ
כל בהמה שטעלת נרה
ש«דלה?^ם חזיר לאו אמרת איבא חזיר איבא נמי מיגא אחרינא דדמיא לחזיר לא ס״ד דתנא דבי ר׳ ישמעאל °ואת החזיר ויקרא יא
לטעלה אע׳ג דאינו בי מפרים פרסה הוא שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמפרים פרסה וטמא אלא חזיר לפיבך פרט בו הבתוב
היא יבול לשוחטה הוא ואמר רב חסדא"היה מהלך במדבר ומצא בהמה שפיה גמום ופרסותיה חתובות בודק בבשרה אם
K״"בידין^יד^ מהלך שתי וערב בידוע שהיא טהורה ואם לאו בידוע שהיא טמאה ובלבד שיביר ערוד לאו אמרת איבא
נ י י ד  ; .ל פ א י ם • ״ ערוד איבא נטי מינאאחרינא דדמיא לערוד גמירי דליבא והיבא בודק אמר אביי ואיתימא רב חסדא
^יינפקא^יני-אר־? 'בבנפי העוקץ :סימני חי ה :ת״ר *אלו הן סימני חיה *"חיה בבלל בהמה היא לסימנין אמר רבי זירא ]תוספתא פ'נ[
]לקמן עא• וש'נ[
להתיר
דשינים אמאי בודק

רמט ו ז מיי׳ שם

^ ^ ^ור איד ™ " היא  :שפית נשום־ כלו׳ חתוך ; אם מהלך שהי וערב • כלומר דטצר אחד הבשר נקלף בשתי ומצד אחר נקלף בערב :ערוד .חמור מדברי  :בכנפי העוקין■ תכף לאליה :ויש לו טלפים .בלומר דמפרפת
מכל הנהמה אשר על הארץ דחיה נבלל בהמה לכיטנח !
פרסה ; הא ק׳ל חיה נבלל בהמה לסימנין • בלומר כיצד אסרת סימני חיה לא נאמרו והא ק׳ל חיה כבלל נה מה לםימגץ רבתי׳ זאת החיה אשר תאכלו •־

י די טז

א( ולאה דצ״ל למאי נפקא מינה לסימן דאי; לה שיניים ואמאי צרין לנדוק כשיניים לנדוק נפרסות  1ט׳ •

