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מסורת הש׳׳ם

חולין

רען א מיי׳ ס׳א מהל' כ ל שיש לי קשקשה יש לי סנ פי ר  .זא״ה מנין היה להס ז  8ליוכמים אהוגס ואפוגם פספמיאם ואכספמיאס .כולן לשון פרסי הן :
מאכלות אסורות
וכן לעיל )דף מ  ( :דחניא שאין במיני דגים נומאים אלא ז׳ ססם  .ב מ ס׳ נדה  :אקשקשס סמפיגן  .דהא אינה בלא סנפיר
הל׳ כד סמג עשין סב
מוש״ע י׳ד סי׳ פג מאות מנין היה להם שהתירו בכך את השאר וציכא למימר מאדם כדתני תנא ואסנפיר לא סמכינן דהא דג ט מ א נמי יש לו סנפיר :
סעיף ג :
שקרא להם שמות קים להו הכי שמסר לדורות כך שהם עמאין שכן הוה אמיגא •קשקשת הוא הפורח בהן ואתי לאכשורי דג ט מ א כתב
תורה אור ]רחמנא[ תרוייהו למימרא דעל כרחך
רען ב מיי׳ פ״ג  DDהוא הכיר את כולם דהא לא משמע
הלכה י :
חד מינייהו הוי הנך דקבועין בו :
כספתיאם ואכספטיאס
במקרא שקרא שמות אלא לבהמות אקונס ואפונם
ופרכינן והשתא דכתיבי תרוייהו מנלן
ולעופות שאע״פ שידע שמו של הקב״ה
לו
ואטונס ה״ז מותר *תנן התם "כל
דקשקשת לבושא הוא דמפרש תנא
כדדרשינן ) ב מ ״ ר בראשיח פי״ז( אני ה׳
ואין
סנפיר
]צ׳ל הוא שמי[ )*הוא( שקרא לי אד ם הראשון בדגים קשקשת יש לו סנפיר ויש שיש לו
דמתניתין קשקשין אלו הקבועין בו
רעח נ ד מיי׳ שם הל׳ מיהא לא אשכחן ויש לומר מכל אשר לו קשקשת יש לו קשקשת ויש לו סנפיר דג
על כרחך מהאי קרא מישתמע ושריון
יח המג ■לאוין יקרא לו האדם יש לרבות אפי׳ דגים טהור יש לו סנפיר ואין לו קשקשת דג
קשקשים וגו׳ וכיון דפשיטא לן
קלב סוש״ע
י׳ד ; סי' סד ואיכא למימר דמאדם קיס להו ואס טמא מכדי אקשקשת קא סמנינן ליכתוב
דקשקשת הוא לבושא ליכתוב קשקשת
העיף א
לחודא דהא עלה סמכינן והשתא
תמצא לומר שלא קרא להם שמות יש רחמנא קשקשת ולא ליכתוב סנפיר אי כתב
ליכא למימר הוה אמינא מאי קשקשת
לומר דהכי קים להו הלמ״מ :
רחמנא קשקשת ולא כתב סנפיר הוה אמינא
ס נ פי ר  :כל אשר לו סנפיר וקשקשמ
.
סנפיר
ה 1ח אמינא מאי קשקשת
מאי קשקשת סנפיר ואפי׳ דג טמא כתב
בפ״ק)לעיל דףכב:סד״ה איצטריך(
במים אומם מאכלו .אותם משמע
רחמנא סנפיר וקשקשת והשתא דכ תב
מיעו טא הא א ס אין לו לא תאכלו
פירשתי דלא שייך כאן לאקשויי וכי
איצעריך קרא לכתוב כדי שלא נ ע ע ה רחמנא סנפיר וקשקשת ממאי דקשקשת
ולאו הבא מכלל עשה עשה  :מאכלו
לבושא הוא דכתיב ״ושריון קשקשים הרא'׳א’'מכל ל 1שר  wם ^ ה ^  -ל '  .והא
כדפריך התם גבי איצעריךקרא למעועי
מאותם תאכלו דסיפיה דקרא נפקא
תורה ויאדיר  .לבוש וליכתוב רחמנא קשקשת ולא ליבתוב
ספיקא :
לן התירא ביש לו ואיסור עשה באין
הרבה אמר לט מ ע מי ם לידע מ ס סנפיר א״ר אבהו וכן תנא דבי ר' ישמעאל
בכלים אע״ג
קשקשת־•
״יגדיל תורה ויאדיר ת״ר מ מ ש מ ע שנא מרי שעיה לו ותאכלו קמא למאי אתא ליכתוב
דאית ליה לא תיכול  .וא״ת א״כ את
אכול את שיש לו שומע אני אל תאכל את ״= מכל אשר במים כל אשר לו וגו׳:שיכול
הגהות הב״ח
וכו״• ואי_ קשיא תאכלו דרישא הוה
)א( רש׳י ד׳ה ואימא זה תאכלו מאי אהני ליה יש לומר שאין לו וממשמע ש נ א מ ד אל תאכל את
נמים כלל דלכל שרן  :שלא תאמר מ ה הפ רט מפורש מיס
א״;"
)נ( תום' ד׳ה לא ם'ד נובעין ונאסור בורוח שיחין ומערות שאין לו שומע אני אכול את שיש לו ולמה
יכו׳ גיסא ספי דלמה ליה
ש נ א ד ל ע כ י ר ע ל י ו נ ׳ ג י ^ ל י י ^ י י י ז ע י י ג ^ י  /״ י י ־ ^ י ^ צ א מ ש־ ת ח מ י ד ^ ל מ י י מ * t o
להזכיר כלים נקרא דיש לו :דדרשינןלאיסורא כתב רח מנ א תאכלו
דסיפא דהא דרשא דדרשינן מהאי
למימר מה הפ רט מפורש גדלים על מכל אשר במים מה ת״ל שיכול הואיל והתיר
שתמעא מיניה  :־
־
גבי קרקע להתיר יש לו בבורות שיחין במפורש והתיר כסתם מה כשהתיר במפורש בסמוך ־־
הואיל
לא מ
והסיר• שרץ המיס בלא סימני ט ה ר ה
ומערות כימים וכנחלים והא דקאמר לא התיר אלא בכלים אף כשהתיר בסתם
בשני מקראות אחד סתום ואחד
בסמוך איפכא היינו למאי דדרשינן לא התיר אלא בכלים מנין לרבות בורות
מפורש כדמפרש להו לקמיה והוה
להתירא  :ל א ס״ד דכתיב כל אשר שיחין ומערות ששוהה ושותה מהןואינו נמנע
אמינא ילמד סתו ם מן המפורש  :מה
אין לו סנפיר וקשקשת  .תימה מאי 'ת״ל תאכלו מכל אשר במים היכן התיר
ראיה היא זו אימא דהאי קרא בתרא
כשהסיר במפורש לא הסיר• בלא
קאי אדיוקא דבימיס ובנחלים כי לית בכלים דבתיב את זה תאכלו מכל אשר במים
סנפיר וקשקשת אלא שקצים הגדלים
ליה לא תיכול הא אית ליה אכול וגו׳ בימים ובנחלים הוא דכי אית ליה אכול
במים שבכלים כגון תולעים שבהן
דלית
אבל בכלים אע״ג דאית ליה לא דלית ליה לא תיכול הא יבכלים אע״ג
ולקמן מפרש מנא לן דמישתרו  :אן«
תיכול ותהוי השתא קרא קמא
ליה אכול אימא בכלים אע״ג דאית ליה לא כשהסיר כו׳ לא הסיר אלא בכלים.
כפשטיה דמה ראית דתימא קרא
תיבול לא סלקא דעתך דכתיב °וכל אשר שם אבל כל שאר מימות כגון חריצין
ונעיצין שהן ט בעין ודומין לימים
ק מא אדיוקא וקרא בתרא כפשטיה אין לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל
ונחלים האמורין בפרשה או בורות
וי״ל דבקרא ק מא אין לחוש אי קאי שרץ המים בימים ובנחלים דלית ליה לא
אדיוקא משוס דכתיב ביה אותם
שיחין ומערות שאינן דומין להם שאינן
תאכלו דמ שמע אותם ולא אחרים תיבול הא בכלים אע״ג דלית ליה אכול
נובעין לא התיר בהן בלא סנפיר
והרי הוא כמו שכתוב בהדיא ולא ואימא במים כלל בימים ובנחלים פרט כלל
וקשקשת:מכין להסיר בורוסשיסין
אחרים וא״ה והיכי משמע מהאי קרא ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט ימים
ומערוס .שאינו נ מנ ע לשתות ע ם
דשרי בכלים אימא למעוטי מלאו ונחלים אין נעיצין וחריצין לא במים חזר
התולעים שבהם הואיל ואין דומין
לימים ונחלים שהסימנין אמורין בהן :
אתא כלומר בכלים ליכא לאו אבל וכלל הני תרי כללי דסמיבי להדדי נינהו
ס״ל סאכלו מכל אשר במים.ומתאכלו
עשה מיהא איכא כדמוכח קרא קמא אמר רבינא כדאמרי במערבא *כל מקום
דסיפא לא מצי למדרש התירא אלא
אפי׳ ביש לו וי״ל דבהאי קרא בתרא שאתה מוצא שני כללות הסמוכין זה לזה
לא כתיב לאו והכי כתיב וכל אשר אין
איסורא דהא אותם תאכלו כתיב וקאי
__
הטל
לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל שרץ ה מיס ומכל נפש החיה אסנפיר וקשקשת יאבל מתאכלו קמא מצי למידרש באנפי נפשיה וסנפיר
אשר במים שקץ ה ס לכם ובאידך קרא דבתריה הוא דכתיב הלאו וקשקשת אימים ונחלים דסיפא קאי והכי קאמר תאכלו מכל אשר
ושקץ יהיו לכס מבשרם לא תאכלו ועוד דאין זה סב ר א שיהא בכלים במים אפי׳ בלא סימנין וכגון בשאר מימות שאינן ימים ונחלים כל אשר
חמורים מימים ונחלים דביש להם סנפיר וקשקשת נמי אסירי ובאין לו סנפיר וקשקשת ]במים[ בימים ובנחלים אותם ת א ^ ו ולא ^ א
להם סנפיר וקשקשת קילי טפי דליכא בהו אלא עשה והאי שינויא סנפיר וקשקשת דבימים ונחלים בעי סימנין :היכן הסיר בכלים.
בתרא ניחא טפי דלמה ליה)כ( להתיר בכלים מקרא דיש לו לישתוק מאיזה מקרא אתה ל מ ד :בימים ובגסליס הוא .דכתבתי לך אותם
ביה מימים ונחלים ואנא ידענא היתר כלי מקרא דאין לו וצריך למעוטי מי שאין לו הא בכלים אע״ג דלית ליה אכול  :ואימא בכלים
לומר דהוה אמינא דקרא דאין לו אתא למעוטי כלי מלאו אבל טשה אמ״גדאיס ליה לא סיכול .דהאג׳בי ה תי ר אכ תי ב ומשמע דמהתירא
איכא ויש לו אפי׳ בכלים נמי שרו להכי איצטריך קרא קמא למשרי
מ מ ע ט להו דהכי מ שמע בימים ובנחלים הוא דהאכלס אבל בכלים לא
כלים לגמרי אע״ג דאין לו :
תאכלס  :לא ס״ד .דהא גבי איסורא דאל תאכלו את אשר אין לו כתיב
במים
נמי ימים ונחלים למעוטי כלים והכא על כרחך מאיסורא מ מ ע ט להו
הלכך על כרחך רישא נמי כי כתיב ימים ונחלים ולא כלים מאיסורא מ מ ע ט להו ואותם תאכלו ד מ מ ע ט אמי שאין לו קאי והכי קאמר ימים
ונחלים הוא דאותס תאכלו ולא מי שאין לו אבל כלים אפי׳ אין לו אכול והיינו שני מקראות סתום ומפורש דלעיל שהותרו בהם כלים
ולקמן בעי הי קרי סתום והי קרי מפור ש :ואימא במים כלל ) .א(דכל שרץ המיס בעינן סימנין:סריצין ונעיצין לא .וכ״ש בורות ולמה לי
תאכלו מכל אשר במים לאתויי בורות להיתרא:במים חור וכלל .תרי במים כתיבי גבי הדדי מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים :
הטל

מגן

m

נדה נא

יגדיל
אימא

?1

זימים מד .ניק שד.
כנורות נא.ע״ ש:נו»פס.

רבינו גרשום

מכדי תני התם בנדה
ם׳ בא סימן התחתון
כל שיש לו קשקשת
ויש לו סנפיר דג טהור:
אקשקשת קא סטכינן .
כלומר דחזינן יש לו
סנפיר ואין לו קשקשת ת
טמא לא נכתוב רחמנא
סנפיר ונכתוב קשקשת:
כלומר השתא דקי״ל
דקשקשת)כלבי(]לבוש׳[
נינהו נכתוב רחמנא
קשקשת ולא נכתיב
סנפיר ולא אתי למטעי
דקשקשת היינו סנפיר:
תנוא{רבנןאיןלו עכשיו
כו׳  .כלומר סנפיר
כספטיים
וקשקשת :
ואכשפטיס נרסי'  :מה
כשהתיר במפורש לא התיר אלא בכלים כרבע־נן לפרושי לקמן איזוע מפורש ואיזהו סתם  :מנין לרבות בורות שיחין ומערות כו׳  .כלומר אע׳נ דאין לו  :בימים ובנחלים אין חריצי! ונעיצין לא  .כלומר אע'נ דלית ליה אכול :
במים חור וכלל  .כלומר את זה תאכלו מכל אשר כמים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים  :ואירבו לוע בורות ושיחין ומערות לאיסורא כו׳  .כלומר את אמרת בורות ש־חין ומערות ששוחה ושותה מהו ואינו נמנע אע׳ג דלית לית
אינה!
&( מכ 6ן מד ד׳ה מה כשהתיר שייך לעיל עי א

אלו ט ר פו ת

מסורת ה ש״ס

ג״ק סה שנועומ ה.
מורות נא] .והא דהניא
י' ישמעאל י״ג מדות
שהתורה נדרשת גה! והא
איכא גם מדה זו הניחו
נתימה תוש' שנועות ה.
ל׳ה דתנא[

רבינו גרשום
איסא לאיפורא דאי אית
ליה אכול ואיליתליהלא
תיבול]אםי'[כורות שיהין
ומערות  :ואיטעיטו ליה
כלים להתירא  .כלומר
דככלים אע׳׳ג דלית ליה
אכול ; ואימא א־פכא .
כלומר הריצי! ונעיצין
להתירא בורות שיחין
ומערות לאיסורא  :חד
אמר יש לו פתום אין לו
מפורש .כלומרפל אשר
לו סנפיר וקשקשת
נ «ום וכל אשר אי! לו
סנפיר וקשקשת מפורש:
)משיש לו ק א( ]מיניה
הוא דקא[םיתרבו כלים.
בימים ובנחלים ד\א
חזי ת ליה אכול דלית
ליה לא תיכול )וניכול
להבי!( הא בבלים אע״נ
דליתליהתיכולכדאמרי'
לעיל  :אי! לו הוא דקא
מנלי עליה דיש לו .
כלומר דאי מיש לו הוד,
אמינא בכלים אע״נ
דאית ליה לא תיכול
קמ׳ל אי! לו בים־ם
ובנחלים הוא דלית ליה
לא תיכול משמע הא
בכלים אע׳נ דלית ליה
אכול  :בציביא בליליא .
כלומר שמשים ציבי
דחצבא ושפי שיכרא
דרך ציבי דלמא פריש
התולעת מהצבא לציבי
וםיח1י כשרץ השורץ :
א׳ל רב הפרא לרב וענא
תניא דמסייע  .מה
דאמרת כי פריש לציבי
והדר נפיל יש בו משום
תניא
שרץ השורץ
דמסייעא לך דלאחר
שפירש למסננת קרינן
ביה השרץ :
במים

פ ר ק שלישי

חולין

סז

עין טשסט
נר מצור.
רעט  mמיי׳ פ׳נ מסל׳

ב מ י ם במים שני פע מי ם אין זה כלל ופ רט אלא ריבר sו מיע ט  .פי'
ה מל פ ר  . pהסמוך להם ופנהו ביניהם ודונס בכלל ופרנן וכללוסרבי
מאכלות אפימיז
תאכלו
איצטריך
מדריש
ומיעוט
דברבוי
משום
בקונטרס
ביה כל כעין הפרמ הלכך אי לאו תאכלו קמא הוה מרבינן בפעין
סל׳ יח עי׳ מ׳מ סמג
הפ ר ט אפי׳ בורות דדמו לפרש בהכי שהן מים גדלין על גבי ק ר קע קמא למישרי בורות שיחין ומערות דאתו ברבוי ומיעוט ורבוי דאסור פשין סג סוש״ע י׳י סי'
תר סעיך ב :
אבל השתא דכתיב תאכלו קמא דרשינן ליה הכי מה הפ ר ט מפורש דאילו כלל ופ רט דרשינן לא הוה מתרבי בורות ולא אילטריך תאכלו
מים טבעין אך כל מים נובעי ם תורה אור
יתירא דקסבר תנא דבי ר׳ ישמעאל רפ ב מיי׳ שס הל׳ כ
סוש׳עשססעיףג:
כללא קמא דוקא ולא מרבינן בכלל
ואישרס יזריצי! ונעיצז יאיסייא הטל פרט ביניהם ורונם בכלל ופרט וכלל
בתרא אלא מידי דדמי ליה בכל צד רפא ג מיי׳ שם הל׳ י»
כאלו ולא איתרבו בורות  :ומאי רבי .במים כלל בימים ובנחלים פרט במים חזר
עוש׳ע שהסעיף א:
לפרט דהיינו נובעין וצריך לומר
בכעין ה פ ר ט דאך כל  :ומאי מי מ ט.
דכל פ ר ט למעוטי אתא  :ואימא מה וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין
וכלל
ט
ר
ופ
כלל
דדריש
דלעיל
דסוגיא
רפב ד מיי׳ שם סל׳ כ
הפרנו מפורש ובו' .דאע״ג דלאדמי הפרט מה הפרט מפורש מים נובעים אף כל
ואפ״ה איצטריך ליה לתאכלו להתיר
תוש׳עשססעיףג:
ליה לפרטא אלא בחד צד מרבינן מים נובעים מאי רבי חריצין ונעיצין לאיסורא
כללא
קסבר
ומערות
שיחין
בורות
רפג ח מ״׳ שם הל׳ סו
דכללא בתרא דוקא  :א״ב האפלו מאי ומאי מיעט בורות שיחין ומערות להתירא
בתרא דוקא והוו מתרבו בורות שיחין
סוש׳ע שם סעיף ז:
ומערות א ע״ג דלא דמו אלא בחד צד
אהני ליה .בלאו איהו נמי כלים לא ואימא מה הפרט מפורש מים גדלין על גבי
שהם מים הגללים על גבי ק ר קע ופי
מיתסרי דהא לא דמו לפרט במידי קרקע אף כל מים גדלין על גבי רךר!ע ומאי
פריך אי מה ה פ ר ט מפורש מים
אלא לאו תאכלו למשרי בורות אתא רבי אפי׳ בורות שיחין ומערות לאיסורא
הגדלים על גבי ק ר ק ע ורבי אפילו
ולמימרא דלא תרבי בכ עין הפ ר ט אלא ומאי מיעט מיעט כלים אם כן תאכלו מאי
בורות שיחין ומערות לאיסורא הוה
חריצין ונעיצין דדמו ליה גשני צדדין :
הריצי!  .ארוכין וקצרים  :נעיצין  .אהני ליה *דבי ר׳ ישמעאל תנא במים במים
מצי לשנויי קסבר כללא קמא דוקא
רחבין כגון אותן שעושין לביברי שתי פעמים אין זה כלל ופרט אלא ריבה
ובעי׳ ע ד דדמי ליה בכל צד אלא
מיעט
דגים  :ואימא איפכא לא גרסינן הכא ומיעט במים ריבה בימים ובנחלים
האמת קמתרץ דמתאכלו קדריש להו
ע ד בסיפא דשמעתא בתר מלתא במים חזר וריבה ריבה ומיעט וריבה ריבה
לעיל בברייתא והשתא לפירוש זה לא
פליגי מידי בהך מלתא סוגיא דלעיל
דתנא דבי ר׳ ישמעאל אבל הכא גבי הכל מאי רבי ״חריצין ונעיצין לאיםורא
תנא דבי רב דדריש כללי ופרטי ליכא ומאי מיעט בורות שיחין ומערות להתירא ושנא דבי ר׳ ישמעאל להכא ויש שיטה מקובצת
לתמוה דכי פריך בסמוך ואיפוך אנא א[ לכך נראה דהנך
לאותביה דהא כעין הפ ר ט בעינן אימא מאי ריבה בורות שיתין ומערות
חריצי! ונעיצי! דהכא
ומשני מרבה אני בורות שיחין ומערות
איירי באי! נובעת  .נ׳ ב
ומאי כעין הפ רט אית בהו דתרבינהו לאיםורא ומאי מיעט מיעט כלים א״ב תאכלו
לאיסורא ותפיק חריצין ונעיצין :
להשירא שהם עצורין ככלים למה לי )ולאנן(]ולא כ![ 6ירש״י
ב מי ם ב מי ם ב ״ פ מ מי ס .הו אי ל ושני מאי אהני ליה ואיפוך אנא כדתני מתתיה
להזכיר כללעצורין ד הו ה לי ה ל מי מ ר לעיל לפיכך צריך לוטר
דנקטעצוריןלאשמועינ!
הכללות סמוכין פשתטיל פ ר ט דתני מתתיה בר יהודה מאי ראית לרבות
דאיבעי ליה לרבויי חריצין ונעיצין טפי דאי ה! זוחלי! אסיראע״ב
שאחריהם ביניהם מדה בתורה היא בורות שיחין ומערות להתירא ולהוציא
לאיסורא לפי שהם נובעי ם כימים דאינם נובעי! .כ ן נ׳ ל :
שלא תדונם בכלל ופרט אלא ברבוי חריצין ונעיצין לאיסורא מרבה אני בורות
וכנחלים לכך נראה א[ דהנךחריצין
ונעיצין ד ה ^ איירי באין נובעין ולהכי
ומיעוט דלהכי פלגינהו רחמנא לפרטא שיחין ומערות שהן עצורים ככלים ומוציא
פריך כיון דאין נובעין מ ה לי בורות
מכללא דלא תדרשיה בכלל ופרט אני רדיצין ונעיצין שאין עצורין ככלים הי
שיחין ומערו ת מה לי חריצין ונעיצין
ואיכא בין ריבה ו מיע ט לכלל ופ רט סתום והי מפורש פליגי בה רב אחא ורבינא
דכי דרשינן כלל ופרט הוי פ ר ט פירושו
ומשני דחריצין ונעיצין אע״ג שאין
של כללא ואין בכלל אלא מה שבפרט חד אמר יש לו מפורש ואין לו סתום וחד
נובעין דמו טפי לימים ונחלים שאין
גליון הש״ם
ואפי׳ דבר הדומה לו אין לך להביא אמר אין לו מפורש ויש לו םתום מאי טעמא
עצורים ככלים אבל בורות שיחין גמ׳קישות שהתליעה.
מי׳ פסתים קנוו ע׳ג
וכשכלל לך כלל שני אחר הפ ר ט אהני דמאן דאמר יש לו מפורש אמר לך מיניה הוא
א
ר
סב
ולהכי
ככלים
עצורים
ומערות
סזס׳ד״ה קסא:
לאתויי מידי דדמי ליה לפרט אבל כי דקא משתרו כלים מאי טעמא דמאן דאמר
להתירא והשתא למאן דדריש ריבה
ו מיע ט מרבה חריצין ונעיצין שאין
דרשינן ריבה ו מיע ט לא פירש המיעוט אין לו מפורש דהאי הוא דקמוכח אהאיך דאי
נובעיןלאיסורא והתירא דתאכלו מוקי
את הרבוי אלא מי ע ט שלא ת שמע מהאיך הוה אמינא בכלים אע״ג דאית ליה
לה בבורות שיחין ומערות אבל למאן
ממנו הכל אלא זה והדומים לו ובלאו נמי לא תיכול אמר רב הונא "לא לשפי
דדריש לעיל כללי ופרטי מרב ה
רבוי שני הוה מ ר ב ק כל דדמי ליה אינש שיכרא בצבייתא באורתא דילמא
מתאכלו להתירא אפי׳ חריצין ונעיצין
למיעוטא ואהני רבוי שני לאתויי כל
מילי ואהני מיעוטא למעוטי מידי פריש לעיל מצבייתא והדר נפיל לכסא והוי
שאין עצורים ככלים כיון דאינן נובעים:
דיקא
דלא ומי ליה  t oו ה ס ר מי ש ק ב 5״ 6,,עובר משום ״ש-ץ השורץ על הארץ אי
נגמר הדין) מהדרין דף מה (:ג בי כ צ הבי בטנא נטי דלמאפריש לדפנא דמנא והדר נפיל לטנא התם "הייינו
הנסקלין נתלין דרבוי ומיעוט לחודיה רביתיה ומנא תימרא דתניא מנין לרבות בורות שיחין ומערות ששוחה ושותה
מייתי כל דדמי ליה בכל מילי ומשוס שם מהן ואינו נמנע ת״ל °תאכלו מכל אשר במים וליחוש דלמא פריש
דרבוי ומיעוט מידריש איצטריך תאכלו
קמא למשרי

בורות

ופ ר ט^דר ש ק ל^יה ^*^לא
בורות ולא איצטריך

דאתי כיי ־י

המ^

מ ח ^ן

לדפנא והדר נפיל אלא היינו רביתיה ה״נ היינו רביתיה אמר ליה רב חסדא
לרב הונא תניא דמסייע לך כל השרץ השורץ על הארץ ילרבות יבחושין
שסיננן טעמא דסיננן הא לא סיננן שרי *אמר שמואל ®"קישות שהתליעה
באביה

דקסבר תנא דבי ר׳ ישמעאל כללא קמא דוקא דלא מרבי כללא בתרא אלא מידי דדמי לפרט בכל צד דהייט נובעין וה״נ אמרן לעיל גבי כלל
ופרט דחגבים לתנא דבי ר׳ ישמעאל דלא מתרבי ראשו ארוך מכלל ופ רט משוס דלא דמי בכל צד ואיצטריך סלע ם יתירא לרבויי  :ומאי מימנו
מיממבורוה שיחין וממחה  .א ת א כ לוי תי ר א סמיך כדאמרי׳ ב מסקנ א א״כ תאכלו מאי אהנילי ה  :ואיפוך אנא .דכיון דלאו ט ע מ א יהיב
למילתיה כשאר כעין הפ ר ט אימא תאכלו למישרי חריצין וריבויא לרבויי בורות  :שהן עצזיין .שאין להם מוצא ומבוא אלא עצורין ככלים
ולא דמו לאיסורא במידי דהא ימים ונחלים כתיב  :הי סחוס וחי מפורש  .דאמרי׳ לעיל הואיל והתיר בסתום והתיר במפורש  :יש לו
מפורש .בההוא קרא דמשתעי ביש לו סנפיר וקשקשת קרי מפורש להתיר כלים בלא סימני ט הרה כדדריש לעיל ימים ונחלים הו א ד או ת ס
תאכלו ולא אחרים הא בכלים אפי׳ אין לו תאכלו  :מיניה הוא דקא משחרו כלים  .כדפרישית דקאי א מיעוט דאותס ד מ מ ע ט אין לו ג בי
וננחלים  .רש״ל ימים ונחלים כדכתיב ״ובנחלים אותם תאכלו ולא שאין לו וממילא דבכליס ל א אי מעיט אבל קראי דמישתעי באין לו דאמרן לעיל נמידמי שתרו
מיניה כדאמרן כל אשר אין לו בימים ובנחלים לא תאכלו הא בכלים תאכלו לא הוי מפורש להיתר כלים כולי האי משוס דאזהרת לא תאכלו
לא סמיכא לפרטא אלא לכלל דכל נפש החיה אשר במים לא תאכלו ומשמע טפי דבכל מימות שבעולם אפי׳ בכלים אזהר אלא אנן הוא
דדרשינן ליה בכלל ופרט וכלל דבדידיה נמי איכא ב׳ כללות סמוכין זה לזה אחר הפ ר ט דכתיב בימים ובנחלים מכל שרן המים ומכל נפש
החיה וגו'  :והאי הוא דמוכח אהאין .קרא דיש לו דלמשרי כלים א ת א  :דאי מהאיך הוה אמינא .בנחלים אותם תאכלו הא בכלים
אפי׳ אותם לא תאכלו ואתא בימים ובנחלים דאין לו וגלי עליה דכי מעטינהו לכלים מאיסורא מעטינהו ולא מהתירא  :לשפי .לשון
]1׳ל למסרו[ ה שופהיין ״לחמרא )ב״מדףס (.לשון מוריק מכלי אל כלי  :שיכרא .של תמרים הוא ומצויין ב ק תולעים :בצבייהא .ציבי שמסננין
אותו דרך עצים וקשים דקים  :באורמא .שאס תפול תולעת על הקשים לא יראנה ומשם תפול לכלי ולמחר כשיראנה יהא ס בר שלא
יצתה מן השכר לקשים ותולעת המיס מותרת כד א מ רן :וקעבר משום שרן השורן על הארץ .דכיון דרהשה והלכה קצת על הקשין נעשית
שרן ה א רן  :היינו רביסיה  .וכמי שלא פירשה מן המיס היא  :יבחושין  .כמין יתושין דקין הנמצאות במרהפות של יין :
באביה

לעיל מז.

עק מ שפ ט
נר מצור•

]סישס שמיני סי׳ סד
ועי' הום׳ ססמים קפו:
י׳ה קפא[
רפד א ב נ מיי' ס'נ
מהלכות מאכלות
אסורות הל' יד מו פז
פוש׳ע י׳דסי׳סד סעיףד:
רפה ד ה ו מיי' שס
הלכה יז ועיין
נהשגות ובמ׳מ פוש׳ע
שם סעיף פ! ־
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פרק

שלישי

תלק

באביה .בעודה מחוברת שרץ הארץ היא ואסורה התולעת לאכול
דכיון דמהלכח בתוך הקישות והיא מחוברת בקרקע הוי כמהלכת
על גבי קרקע אבל התליעה לאחר מכאן מותרת ע ד שתצא לאויר :
להוציא זיןי 1שבעדשים .דמותריס דלאו על הארץ שורצין אלא בתוך
תורה אןך העדשה  :זיוין  .כוצונ״ש וכמין יתושין

ד י ה א נמי דקתני תולעת שבעיקרי זיתים  .מכאן מדקדק ר״ה
ורביט נתנאל וריב״א דאין הלכה כשמואל דאמר קישות
י
שהתליעה באביה אסורה ובהלכות גדולות ובשאלתות ״דרב אחאי
פוסק כשמואל מדאמר רב פפא לעיל בפירקין )דף נח (.ש״מ מדרב
הונא הא דאמר שמואל קישות
ויקרא הן אלא שבעדשים זיזין ש מן:כלי סי!.
שהתליעה באביה אסורה הני תמרי באביה אסורה משום °השרץ
דכדא בתר תריסר ירחי שרי אע״פ הארץ ליטא ^^ייע
ך ; ,ך ; ן ^ י □ א י ו בל לרבוי^ דאס  .בפ רא
ש מ ״ ס עושה כאן דיוק מן הברייתא “להוציא את הזיזין שבעדשים
שהתליעו תמריס עצמן:והא באביה .
דלא כשמואל היינו לכאורה אבל
לשמואל נמי יש ליישב ולפרש דתולעת שבבליסים ותולעת שבתמרים ושבגרוגרות אסירי וסיעתא דשמואל  :אידי ואיד•
שבעיקרי זיתיס היינו שבזיתיס בעודן ותניא אידך בל השרץ השורץ על הארץ
באביה .כלומר הא דשרי נמי באביה
לרבות תולעת שבעיקרי זיתים ושבעירןי
דכל כמה דלא נפקא לאויר לאו שרץ
מחוברין בעיקרן ומיהו אפי׳ לשמואל
אין לאסור אותן פולין שקורין פואי״ש גפנים מאי לאו אידי ואידי בפירא והא הארץ היא ולא תסייעיה  :פירשה
ומהה .המתלעת לאחר תלישתה
בלע״ז וחימצי שקורין שאווי״ס באביה והא שלא באביה לא אידי ואידי
דשריא לדבד הכל פירשה מתוך
כשנמצאין בתוכן כגון יבחושין ובתחלת באביה ולא קשיא הא בפירא הא באילנא
הפרי לארץ ולא ריחשה שמתה מיד
תולדות של יבחושין הקליפה משחרת גופא דיקא נמי דקתני תולעת שבעיקרי זיתים
בנפילתה  :מהו  .מי אמרי׳ כיון דלא
מבחוץ וכשמסירין הקליפה נשארים
ולא ושבעיקרי גפנים ש״מ בעי רב יוסף פרשה
הלכה לאו שורץ על הארץ הוא או
היבחושין תחתיה אין לאוסרן
מתסרי משום השרץ השורץ על הארץ ומתה מהו מקצתה מהו לאויר העולם מ ת
דלמא לא בעינן שריצה • שורץ היינו
כל זמן שלא ריחשה וגס בקונטרס פי׳ ^תיקו בעי רב אשי לגג תמרה מ ת לגג
רוחש ומנענע  :מקצהה מהו  .מי
הויא ככולה או דלמא בעינן כולה :
לעיל גבי קישות שהתליעה באביה גרעינתה מהו מתמרד .לתמרה מ ת 'תיקו
לאויר הטולם .פירשה מן הפרי תלוש
אסורה כיון דמהלכת התולעת בתוך אמר רב ששת בריה דרב אידי קוקיאגי אסירי
לאויר וקודס שהגיע לארץ קלטה בפיו
הקישות והיא מחוברת בקרקע הויא מאי טעמא מעלמא אתו מתקיף לה רב אשי
לבולעה אס תימצי לומר פירשה ומתה
כמהלכת על גבי קרקע :
אי מעלמא אתו לישתבת דרך בית הריעי
מותרת משום דאינה ראויה לרחוש
אידי
דרב
בדיה
שישא
רב
אמר
דאמרי
איכא
מ ל מ י א נ י אסירי • פי׳ הקונטרס
אבל חיה דראויה לרחוש לא  :לגג
י י תולעים שבכבד ושבריאה קוקיאני שרו מאי טעמא מיניה גבלי אמר רב
ממרה מהו .מתוכה פירשה לגגה מי
וקשיא לר״ת דלאידך לישנא דשרי אשי פשיטא דאי מעלמא קא אתו לישתבת
אמרי׳ היינו רביתיה או דלמא כשורץ
תקשי ליה מברייתא דבסמוך דואת דרך בית הריעי והלבתא יקוקיאני אסירי
על גבי דבר אחר דמי  :לגג גרעינמה
מהו  .אס תמצי לומר לגג תמרה
נבלתם תשקצו לרבות דרניס שבבהמה מ״ט מינם ניים ועיילי ליה באופייה תולעים
אע״ג דמינה קא גדלי אלא אומר ר״ת
כדבר אחר הוא גג גרעינתה מהו
דבדגיס איירי הכא והא דאמר כי נייס ־"דרני דבשרא אסירי ידכוורי שריין אמר לה
כל תולעים מגרעיני הפרי הן גדליס :
עייל ליה באוסיא אשכחן בדגים כי רבינא לאימיה אבלע לי ואנא איבול א״ל רב
משמלה לסמרה מהו .ולא שרץ על
האי גוונא בפ׳ המוכר את הספינה משרשיא בריה דרב אחא לרבינא מאי שנא
■
גבה אלא מזו על זו
הי״ט אמ־ »ין  fonpס ה ״1
)ב״ב דף עג (:דאמר רבה בר בר חנה מ ה א ד תני א °ואת נ ב לי׳ ם י׳ ש ק צי לי ™ א ״
דל״א אויר ה שצם !■עינן ונוצהו
חזינא ההוא כוורא דיתבה ועיילא ליה הדרנים ש ב ב ה מ ה א׳ ל ה כי ה ש ת א ב ה מ ה
טינא באוסייה :
דרנים ב ש חי ט ה הו א ד מ ש ת ד א ור,ני מ דל א קא בתלושיןבעילהו>:ןוקיאגי.תולעים
שבבהמה  .וא״ת ותיפוק ליה דאסירי
מ הני א לחו ש חי ט ה באיםוריידוו קיימן א בל שבכבד ושבריאה ; מעלמא אפו .
מידי דהוה אשוחט הבהמה
ומצא דגים ב א סיפה ב ע ל מ א מי שתרי וד.ני כי קא שבלעתן הבהמה עסהאוכליסותחלתן
בה דמות יונה דאסירא* משוס
דליתיה לא בפרסה ולא בפרסות גבלן ב הי ת ר א ק א גבלן ת״ר °ד.ולך ע ל גחון שם שרצו על הארץ :מינה גגלי .לשון
הן נדלק
עצמה י'
הבהמה ייצייה
מן י־דהרויר
גדלי יוז
יד^י
ויש לומר דשאני עובר משוס דמקרא זה נ ח ש כל לי בו ת ה שיל שןל
ולאו שרץ הארץ נינהו  :מיגם ניים
דוכל בהמה אישתרי ולית ליה למשרי לשילשול על ארבע זהערךב כל הולך לרבות
ועיילי ליה באוסייה .כשהבהמה ישנה
אלא היכא דאיכא פרסות דבקרא את החיפושית ואת הדומה לחיפושית מרבה
נכנסים בחוטמה ומשס לקנה ריאה
דוכל בהמה כתיב פרסה אבל דרנים רגלים זה נדל עד כל לרבות את הדומד .ואת
וכבד הלכך לא משתכחי דרך ביש
דורמסקית
שבבהמה נבראין מן הבשר עצמה הדומה לדומה תניא ר׳ יוסי בן
הרעי  :דרגי  .תולעים הנמצאים בין
.
עור לבשר כשמפשיטיןהבהמה ובלע״ז
והוה אמרינן דחשיבי כבשר ולא אומר *לויתן דג טהור הוא שנאמר ‘'גאוה
דמי לחותך מן הטחול ומן הכליות
שם גרכיליי״ש  :אסירי  .וטעמא מפרש
אפיקי מגנים °תחתיו חדודי חרש אפיקי ״
דהתס איכא חסרון ואסירי לקמן
לקמיה:דבוורי שרי .וטעמא כדמפרש
מגנים אלו קשקשים שבו תחתיו חדודי חרש
)סח (.מאותה שלמה ולא חסרה אבל
רבינא  :אבלע לי  .דכוורי ב מ ך
אלו סנפירין שפורח בהן ;
הכא לא נחסר דבר :
הדגים תני אותם שלא אראה ואקוץ
הדרן עלך אלו טרפות
ב ס :ב ש חי ע ה משסריא  .ואלו שגדלו
בתוכה ע ד שלא נשחטה באו מאיסור
אבר מן החי ושחיטת הבהמה לא אהניא לדידהו שהרי יש להם חיות לעצמן ואע״ג דשליל מותר בשחיטת אמו מכל בבהמה תאכלו נפקא לן
לקמן אבל *הכא באיסורייהו קיימי  :שילשול .תולעת ארוכה כנחש הן והן הנמצאין בא שפה :שפזשיס .אישקרבוט״י :גדל .מאה רגלים
קורין לו  :דג ט הו ר הו א .שהרי יש לו סנפיר וקשקשת כדמפרש  :אפיקי סגגי ם  .חוזק מגיני ם:אלו קשקשים  .הסגורים וחתומים בו בדוחק :
חחהיו חדודי חרש חידודים של חרשים  :אלו סנ פי רי ם .שחדודים ומחתכין כחרסין ובהן הוא בוקע את המיס פחודן שלא יעכבוהו בפריחתו
ופשטיה דקרא לשון ״מורי תחתיו חדודי חרס במקומו זהרורי שמש ;

ר«

לרבות

])י,מן ם״•[

הואיל
נימא
]דלא
דאיתקש לנחש דכחינ
לויתן נחש נייח סמא
הוא קמ׳ל דהוא טהור .
ערוך ערן;א א'[

הדרן עלך אלו טרפות

'5ל הני

גי׳יש״ל אורים

הדדן עלך אלו טריפות

רבינו גרשום
קישות שהתליע באביה.
כלומר במחובר)בלומר(
כל זמן שועא עומד על
האילן אסור דאמרי' P
הארץ שרץ לנןישות :
שבכלוםין.םיני קיטנית:
מאי לאו אידי ו ^ י
בפירי  .הא דאיתלע
באביה אמרי' טפירא
נכלא ומקום רביתא היא:
ולא קשיא  .הא דאיתלע
פירא נופיה מותר הא
דאיתלע אילנא נופיה
אסור  :פירשה ומתה
ם ר\ .כלומר התולעת
שבפירי פירשה ממקום
רביתה ולא שרצח ומתה
מהו מי אמרי' כיון דלא
שרצה על הארץ מותרת
אודלטא כיון שפירשה
מקצתה אסור  :לאויר
העולם מהו  .כלומר
דלא שרצה על הארץ
מותרת או דלמא כיון
דפירשה אסור  :פירשה
לגג תמרה םד . 1לא
שרצה על הארץ אלא
לפירי עצמה פירשה :
לגג נרעינתה מהו . (6
שרצה על הארץ:קוקאני.
תולעי הראש  :אתא
שחים ושריא ליה נרסי'.
כלומר לבהמה שריא
לררנין לא שריא  :את
החיפושית  .טין שרץ :
ר' יוסי בן דורטפקית
ואומר[ לויתן דג טהור
בו'  :אבלע לי  .דבוורי :
א( נראה דצ׳ל אי הוה
כמו דשיצה על פארן
או לא

הלר) על ך אלו
טרפות

מסורת הש״ם

ב ה מ ה הממ שה פרה רביעי

סה

הולין

עין ט שפס
נר סצוה
א א מ״׳ ס׳ה מסלכות
מאכלות אסויוש הל'
עז סמג לאוין קלו טושיע
•'ד סימן יי סעיף A

ב ה מ ה המקשה • כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו נאסר • כדדריש
ב ה מ ה המקשה לילד • בשעה שחימה  :והחזירו • קודם שחיסה :
מוהר באפילה• ובגמרא מפרש מאן מותר  :הרי זה
מאי קמ״ל
לקמן דומיא דטרפה דאין לה היתר :
כילוד • ותו לא מהניא ציה שחיעת אמו וצריך שחיעה לעצמו אם דכיון שיצא ראשו הויא לידה תנינא • וא״ת ודילמא איצטריך לאשמועינן
נמצא חי ואם נמצא מת הרי הוא כנבלה  :הוסן־ מעובר שבמטיה •
אע״ג דהחזירו הוי כילוד דמההיא דבכורות לא שמעינן אלא בלא ב ב נ מיי׳ שם הל׳ P
עוש׳ע שם סעיף t
החזירו וי״ל דפשיטא ליה דכיון דבלא
והניח החתיכה בתוכה  :מוסר • תורה אור
]וסימן  30סעיף ג[ :
חזרה הויא לידה כי החזירו נמי לא
ב ה מ ה המק שה לילד והוציא העובר א ת
בשחישתה כדיליך בגמרא מכצ נכה״יל
גט״ה ״י :תאכלו  :מן הטחול ומןהכליוה• של
כלוסהויא ומיהו אי לאו ההוא דבכורות ג ד מיי׳ שם טוש׳ע שם
הוציא
”
*
ה
אכיל
ב
מותר
והחזירו
ידו
סעיף ג :
לא הויא קשיא ליה אמאי איצטריך ליה
בהמה עצמה ־■אסור באכילה •ואע״פ
ד ח מיי׳ פ׳ג מהלכות
לעיל נה• וע״ש לקמן עג• שהניחו בבהמה לא הותר בשחימתה את רא שו אע״פ שהחזירו הרי זה כילוד
למיתני החזירו דכיון דאצטריך לאשמועי׳
נחלות הל׳ י טוש׳ע
להכי נקע עחול וכליות משום דמידי *"חותך מעובר שב מעי ה מותר באכילה ימן
דיציאת ראש הויא לידה אשמועינן נמי ח״מ סי׳ יעו סעיף ו !
ןפייש׳׳ על »ה המ5א דלא מיערפא היא= ג ט ׳ ואבר עצמו הטחול ומן הכליות אסור ב אכיל ה זה הכלל
אגב אורחיה דחזרה לאו כלום הוא אבל ף ,ו מיי׳ פי׳א מהלכות
ככורים הל׳ טו סמג
ל?”! °״‘ י'״ ”י יאסור באכילה מאחר שיצא ממחיצתו דבר שגופה אסור *ו שאינה גופ ה מותר :
סליה בבא לית ליה למיתני משום האי
שאיט גופה ונו'1
.קודם שחיעה ואע״פ שהחזירה .קודם
ג מ׳ אמר רב יהודה אמר רב יואבר עצמו
חידוש פורתא וזה נמי אין להקשות “סי׳^ישה
דהכא אצטריך לאשמועינן דאפי׳ מה
לכן:ובשר בשדה •כלומר חון למחיצתוש״י׳כראסור מאי ט ע מ א דאמר קרא °ובשר ב שד ה
ו ן ח מיי׳ פ׳ה מהל׳
שבפנים אסור דלרב יהודה אסור קאי
]מכוש יח• זנחים פב [:דהיינו לאויר שרחם זה הוה ליה מיי’^^ טרפה לא תאכלו *כיון שיצא ב שר חוץ
מאכלות אסורות הל׳
אעובר והא לא שמעינן מההיא יא ועי׳ נהשנות ונמ״מ
להתירו בשחיטה וכיון שיצא הרי הוא למחיצתו נאסר תגן ב ה מ ה המק שה לילד
כמרפה ולא תאכלו וכל מי שיש לו
?S
ינ מייי " י » א ® ’’ ״י׳ י ?יז י י ”’ ’
מחיצה ויצא כגון בשר קדשים שיצאו והוציא העובר א ת י ח והחזירו מותר ב אבילה
כילוד ואפי׳ מה שבפנים אסור כיון לאויןקלוטוש׳ע י׳דס•׳
נמי מהאי קרא נפקא לן)מכות דף יח•( :מאי לאו אאבר ל א אעובר אי אעובר מ אי
יד סעיף כ:
שהולד שלם ובנחתך הוא דגןי  3עי א ליה
לא אעובר •ואשמועינן דמשום יד לא איריא החזירו אפילו ל א החזירו נ מי הו א
לקמן כמו שאפרש לקמן בעזרת האל :
ושנת ל• ישס נסמן[ הוי כילוד  :אפי׳ לא החזירו כמי • הדין אף על ג ב דל א החזירו ואיידי *רקא
דראשו מת הא ראשו חי
כו׳• תימה דהוה ליה
^
דעובר נפקאלן לקמן מבהמה בבהמה בעי מי תנ א סיפא הוציא את רא שו אף על פי
למפרך בפשיטות מדקתני ואין בכור
אותה תאכלו  :וסיפא • גופה מאי קמ״ל שהחזירו הרי זה בילוד תנ א נמי רי שא
לכהן א״כ מכי יצא ראשו הוי כילוד
דקאמרת רישא תני משום סיפא  :החזירו וסיפא מאי קמ שמע לן דביון דיצא
בכור לנחלה •בעינן ולד שיהא ראוי
וי״ל משוס דאיכא למדחי מאי ראשו
בבור
נכייי״ ״י־ לחיות ואי לא ראוי לחיות לא מפקע ראשו הויא ל ה ליד ה *תנינא איזהו
רובו כדדחי בפ׳ יש בכור)בכורות מו(:
את הבא אחריו מליטול פי שנים דכתיב ” לנ חל ה ואינו בבור ילבהנים ה ב א אחר
דאמר שמואל אין הראש פוטר בנפלים
)מריסכא( ראשית אונו מי שלבו דוה נפלים אף ע ל פי שיצא ראשו חי או בן ט׳
ופריך ליה מהא דאין בכור לכהן ומשני
עליו יצא ולד שאינו של קיימא שאין לב שיצא רא שו מ ת ט ע מ א דרא שו מ ת ה א רא שו
מאי ראשו ח ס פירוש יצא ראשו וגם
יצארובו אח״כ ופריךוניתני רובו ומשני
אביו דוה על מותו אבל מפדיון הב סר חי ה ב א אחריו בבור לנחל ה נמי ל א הוי
דנקט ראשו למידק הא ראשו חי בכור
פוטר הוא את הבא אחריו שהרי זה ובי תי מ א א שמעינן באדם וקא מ ש מ ע לן
לנחלה נמי לא הוי הלכך עיקר פרכיה — «sw©««.— .
פטר את הרחם  :כפל • שלא כלו
ב ב ה מ ה דאדם מ ב ה מ ה ל א יליף דאין
מהאי דיוקא והוה מצי למיפרך הכא
חדשיו  :אע״פשיצא ראשו חי• והחזירו
פרוזדור ל ב ה מ ה ו ב ה מ ה מאד ם לא ילפא
ש טה ס ^ב צ ת
ך,ן 5י )  ,ף , / . p jלא
מ ח חנו׳ ך;
ויצא אחיו שכלו חדשיו אין לידת הראשון
מפקעתו מלהיות בכור לנחלה שאפילו דח שיב פרצוף פנים דידי ה ה א נ מי תנינ א
״ נ ראשי
משיצא ״ ב ראשו
לק»ו ר׳ק ’א• נולד הנפל כולו אינו מפקיע את הבא *שליא שיצתה מקצ ת ה אסורה ב אכיל ה
מבהמה צא נכויות דף ם״ו ע׳ב
משתצא פדחתו :
אי
אחריו שאין לבו דוה עליו וכל שכן אס כסימן ולד ב א ש ה כך סימן ולד ב ב ה מ ה
יליךדאין פרוזדור לבהמה־ א[הא’  2םי כ '°יו ? די ? ת
יצא ראשו מת והאי דנקט ראשו משום אמרת ב של מ א החזירו דרי שא דוקא תנ א
פרוזדור דהכא לא הוי כי ההוא דיוצא טמה • נ׳ב עי׳ תום׳
י״"
דופן)נדה דף מב (:דאמרדמכי הו^יא
בכור לכהן נקט ליה וביציאת ראשו הוי סיפא אטו רי שא אלא אי אמרת לא דרי שא
׳
ולד ראשו חוץ לפרוזדור הוי כילוד דאי
ילוד ופוטר את אחיו מבכור לכהן :או• דוקא ולא דסיפא דוקא ל מ ה ליה למ תנייה
כפרוזדור דהתם איירי הכא מה היה
_____
הבא אחר בן תשעה אפי׳ יצא ראשו כלל ל א לעולם אעובר וכראמר רב נחמן
יכול הפרוזדור לעכב הלידה כיון
של ראשון מת הויא לידת הראשון לידה
בר יצחק לא נצרכה אלא למקום ח ת ך
גליון הש״ם
שהראש חוצה לו אלא פרוזדור דהתם
ואין הבא אחריו בכור לכהן אבל הבא
תך
תום׳ ד״ה כליא 1כ1׳ אחר בן תשעה שיצא ראשו חי בכור ’ ה ב א נמי ל א נצרכה אלא למקום ח
הוא בית החיצון ודהכא הוא עובי
היינו
דדילמא • עי' לנחלה נמי לא הוי אלמא ראש הויא ת״ש ב ה מ ה ה מ ק ש ה לילר הוציא עובר א ת
דזקא ננהמס
הירכיס המכסים את הרחם שבין
סשונת סנים
סימן ז:מאירות לידה :וכי סימא אשמועיכן באדם• ירו והחזירה ואחר כך שח ט א ת אמו מותר
הירכיס כדפ״ה ומש״ה לא חשיב כילוד
ת׳א
ביציאת ראש חוץ לרחם ואין תימה על
דביציאתראשו הוי כילוד והדר אשמועי׳ ב אכיל ה ש ח ט א ת א מו ואחר כך החזירה
שהלשון שוה והפירוש משתנה דכי האי
בבהמר sדאדס מבהמה לא יליך דבהמה א סוי ב אכיל ה ” הוציא א ת ידו וחתכו ואח״ב
גוונא אשכחן בפ׳הצוקח בהמה)בכורוש
לית לה פרוזדור לפני בית הרחם שלה
שחט א ת אמו ש ב ת ץ ט מ א ואסור ו שבפנים
דף כ•( דאמר רבי ]יהושע[ עיטך פוער
וגלוי הוא ומכיון שהראש יוצא לידתו
ט ת ר ומותר■*שחט א ת א מו ואחר בך חתבו
]לקמן ענ•[
מבכורה דחשיב העינוך ולד ולא הד
ניכרת אבל אשה אין רחמה בגלו
שר
הב
ההיא עינוך ולד כי האי דפ׳ המפלס
שהירכים הוו לה כעין פרוזדור ואין
שיצתה מקצחה אסור
יציאת הולד ניכרת יפה עד שיצא רובו:הא נסי חנינא • בבהמה נמי )נדה דף כש•( דרוב יולדוח מענפוח
תנינא במתניתין בפירקין דראש הוי לידה דקתני שליא שיצתה מקצת^ באכילה • אפי׳ מה שהיה בפנים בשעח שחיטה וא״ס היכי מוכח מיניה
אסורה באכילה אפילו מה שהיה בפנים בשעת שחיטה לפי שהשליא דבראש הוי כילוד דלמא משוס דגזרינן מקצתה דמהא נמי דחי לה בפ״ק
סימן ולד באשה וסימן ולד בבהמה וחיישינן דלמא בההיא מקצת דב״ק )דף יא•( דקאמר אמילתא דרבי אלעזר מאי קא משמע לן
רבינו גרשום דנפיק יצא הראש והוי כילוד הלכך כולה אסורה דשדינן לה בתר רישא דאין מקצת שליא בלא ולד תנינא שליא שיצתה מקצתה כו׳ וי״ל
ב ה מ ה המקשה
אלמא ראשו תנן דהוי לידה וסיפא דקחני החזירו לא אצטריך  :דאם איתא דביציאת הראש לא הויא לידה לא היה ראוי לגזור כיון
כו׳  .כלומר מחמת
קישוי הוצ-א עובר את א״א כשלמא החזירו דרישא דוקא• ולמישרי אבר גופיה איכא דבמקצתה אי אפשר בשום פ ע ם לבא לידי חשיבות לידה ומהכא
ידו מבית הרחם והחזיר לשרוצי סיפא דשני החזירו משום רישא אלא אי אמרת מותר ליכא לחפרך לשמואל דאמר בפ׳ יש בכור)בכורות דף מו (:דאין הראש
ואח׳כ שחסו את אמו
מותר באכילה העובר דרישא אעובר קאי אבל אבר אסור דחזרה לא מהני אמאי נקט פוטר בנפלים ®דדילמא הייט דוקא בבהמה אבל באדם לא שמעינן
דאע׳ב דהוציא ידו לא החזירו  :לעולם • מותר דקתני אעובר ודקשיא לך חזרה מאי אהני מהכא דהא דקתני סיפא כסימן ולד באשה כך סימן ולד בבהמה
ח ש ו ב יוצא חוץ
היינו לענין שליא דהוי סימן ולד :
ממחיצתו אבל הוציא למקום חתךמהניא דאם לא החזיר צריך להניח ממה שבפנים לצד החיצון
כ ס י מ ל ולד באשה כך סימן ולד כו׳ • ב[ וא״ת מאי פשוט יותר
ראשו הרי זת כילוד ולחותכו שמקום החתך הבדלת החיצון והפנימי אסור מפני שהוא עומד
אע'פ שהחזירו
י בזה מבזה וי״ל משום דתנן בנדה )דף כה•( דבאשה הוי
ואסור טל שפת הרחם ולא קרינא ביה בהמה בבהמה דלאו בתוכה הוא אבל
כולו אע׳נ דשחטו את
אמו לא מעלי ליה החזירו א״צ לחתוך לצד פנים אלא מצמצם וחותך ומקום חתך מותר שפיר סימן ולד לכך קאמר דאע״ג דבבהמה לא הוי שפיר סימן
]ועי׳ תום׳ ד ק *•fi
ולד מ״מ בשליא שוה לאשה* :
שחיטהזמ׳ט דאמר קרא דקרינא ביה בהמה בבהמה ומשוס בשר בשדה ליכא דהא לא יצא
ובשר בשדה טרפה כלומר
דיס כסימן[
ואליבא
כייז שיצא טמהיצתו ממחיצתו והא דרב נחמן לקמן  :שנחיז טמא • דילפינן בהעור
הרי זה כטרפת מה והרוטב)צקמן דף קנח (:שאבר מן החי מטמא כאבר מן הנבלה מוכי ימות מן הבהמה  :שגפגים טהור• שמחיים לא קבל טומאת אוכלין
טרפת דאין לה היתר
הכשר
א\ש זר .אין לה חיתר
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וטעם זה ]בעינן[ לפרושי לקמן  :תנינא הבא אחר הנפלים כו׳  .כלומר  ( hולד דאטר אדם הבא אחר הנפלים אע׳ס שהנפל הוציא ראשו חי כלומר לא כלו לו חדשיו או הנפל היה בן ם׳ חדשים שכלו לו חדשיו
והוציא ראשו מת הבא אחריו בכור לנחלה דכתיב כי הוא ראשית אונו כיון דנפל לא כלו לו חדשיו ובן ט' שלא הוציא ראשו אלא מת לא חשוב ראשית אונו אלא הבא אהריו אין בכור לכהן דנפל כיון דועציא ראשו
חי הוא היד .בכור או בן ט׳ שהוציא ריזשו מת ואין לו לכהן חמש סלעים מן האחרון :דאין פרוזדור לבהמה וכיון דרצציא ראשו מיד חשוב כילוד דחשיב פרצוף פנים דידיה כלומר)כיון( ןר.לכך[ דהוציא ראשו מיד חעזוב כילוד
וליכד)למיטר( ]למילף[ בבהמה  :הא נמי תנינא שליא שיצתה מקצתה .כלומר בהמה נטי תנינא דיציאת ראשו חשוב שליא שיצתה מקצתר .דאטרי׳ אין שליא בלא ולר וכיון שיצתה מקצתה ודאי עם ראשו יצאה ואסורה באכילד.
דיצאר .חוץ למחיצתר : .אי אמדת נשלמא החזיר דרישא דוקא.כלומר הוציא עובר את ידו והחזירד .מותר באכילה חאבר וטעטא דהחזיר דשחיטת אפו םטד.רר,ו אבל לא החזיר אפור והחזיר דווקא תנא סיפא הוציא ראשו
אעיפ שהחדרו הרי זח כילוד דהא בבא לא צרינא דחנינא במקום אחר כדאמרינן שליא שיצתה מקצתה אמטול רישא דווקא אלא אי אמרת לאו דרישא דווקא דפרישית הא דתנן מותר באכילה אעובר ורזחזיר לאו דוקא
ה׳ה דאע׳ג דלא החזיר וסיפא נטי לאו דוקא היינו הוציא ראשו אע׳ם שהחזירו הרי זר .כילוד דתנינא במקום אחר למר ,לי לטיתניח כלל  :לא לעולם אעובר .כלומר הא דתנן החזירו מותר באכילה אעובר הנן אבל אבר עצמו אסור
באכילר .ואי פרכת מאי אריא החזירו אפי׳ לא החזירו נטי לא נצרכה אלא למקום חתך אם החזיו מקום חתך מותר ואי לא החזיר מקום חתך אסור  :שחט את אמו ואח׳כ החזירו .אסור באכילה דאין שחיטת אמו טטהרתו דלא
וער ,האבר במעי אמו כי שחטה :חתנו ואח׳יכ שחט את אמו שבחוץ כו׳ .כלומר דטחיים לא מקבל טומאת  :שחט אמו ואח׳ב חתכו הבשר מנע נבלה .דדמי כשחתכו כמי שנונע הנבלה בטהור כדבעינן לפרושי בנט׳ ]לקמן ע;[.5
וחב׳א
א( נראה דצ׳ל כלומר הנינא דהוציא ראשו הו׳ל נידה דאמר אדם הנא ום׳ .

