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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אלו טרפו ת

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

סיפא

ט)ומא

אדם

= שליא

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׳ .

עין מ שפט
נר מצוה
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ב ה מ ה המק שה פרק רביעי

ואליבא

חולין

מסורת הש״ס

הבשר־ כל העובר והבהמה נגעו באבר עמאין:מגט טריפה שחוטה •

דר׳ שמעון • אבל לרבנן דשרו גמל במעי פרה אפיצו
ז  kמיי׳ פיב מהלכות
אנות הטומאה הל' נו:
כשנולד לא צריך קרא להתירו בשחימת אמו דלא ג רע
ח ב מיי׳ פי׳א מהלכות
מעשההקרנטת הל׳ ו; בפנים מבחוץ דשרי ולהכי נקע ואליבא דר״ש ולרבנן איצעריך לשוס
] [:PPדרשה אחריתי וליכא למימר דאיצעריךלאסור דמות יונה כדאמר לקמן*
בעינן פרסות וליכא דהא לר״ש אע״ג
שערפהשחועהמעמאהאתהמוקדשים
]לקמן טג [.דלא מייתר ליה קרא להכי משמע *ד/בע1ר מגע נבלה דברי רבי מאיר וחכמים
לקמן דאוסר נמי דמות יונה דפריך אומרים ^מגע טרפה שחוטה קחני מיהא מדרבנן  :פרסה החזיר אכול פרסזה
ט נ מיי׳ פ׳נ מהלכות
החזיר אכול אקרא קאי דכתיב)דבר'ם
מעשי שני הלכה ט :דמות יונה תשתרי פי׳ מכל
בבהמה רישא הוציא עובר את ידו והחזירה ואחר
יד( כל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת
ומשני בעינן פרסות וליכא והדר פריך
י ד מיי׳ פ׳ה ממלכות קלוע במעי פרה ליתסר ומשני פרסה כך שחט את אמו מותר באכילה מאי לאו
שסע שתי פרסות מעלת גרה וגו׳
מאכלות אסורות מל' י
טוש׳ע בבהמה תאכלו והך קושיא ליתא אלא אאבר לא אעובר אי אעובר אימא סיפא
ומהאי קרא נפקא לן לקמן )דף שת•(
ס»ג לאוין קלו
י׳י סי׳ יד סעיף נ :לר״ש דלרבנן לא גרע בפנים מבחוץ שחט את אמו ואחר בך החזירו אסור
דעובר ניתר בשחימת האם ודריש
יא ה י עיי׳ כמ״מ פ׳ה
בהמה דרישא אבהמה דסיפא ומשמע
שם הלכה י ונל׳מ דשרי פדפרישית אלמא דמות יונה באכילה ואי עובר אמאי אסור כדאמר רב
ותפארת
בהמה שבבהמה תאכלו ופרסה ופרסות
שמואל ד:טוש״ע לר״שאע״ג דציכא קרא ממילא מיתסר נחמן בר יצחק לא נצרכה אלא למקום
שם סעיף
דכתיבי ביה להכיאתו לומר לך פעמים
כיון דליכא לא פרסה ולא פרסות חתך הבא נמי לא נצרכה אלא למקום
שאתה אוכל כל אבריו ופעמים שאין
אע״ג דפרסה ופרסות אצעריך חד חתך איני והא כי אתא אבימי מבי תזאי
אתה אוכל אלא מקצתן פרסה ,החזיר
למקום חתך וחד לקלוע ה״ה דלרבנן
 hifאתא ואייתי מתניתא בידיה פרסה החזיר
הוציא שתי ידיו והחזיר האחת אכול
לא צריך קרא לאסור דמות יונה )
לשום דרשה איצעריך ומ״מ הך ברייתא אכול פרסות החזיר אכול מאי לאו החזיר
אותה החזיר שתיהס אכול שתיהן ;
דפרסה החזיר אכול לאאתיא אלא פרסה אכול פרסה לא החזיר פרסה אכול
למקום חחר־והכי קאמר החזיר פרסה
כר״ש  :א ס ף ר׳ יוחנן הכל היו בכלל עובר אי עובר מאי איריא החזיר אפילו לא
אכול מקום חתך שלה החזיר פרסות
אכול מקום חתך של שניהם  :והא ]לקמן [.P5
ובשר בשדה כו׳ • תימה דלר׳ יוחנן החזיר נמי “אמר רב נחמן בר יצחק *לא
הרי קראי נסיב לה־ פרסות ופרסה
תקשה ליה ברייתא דהחויר פרסה נצרכה אלא למקום חתך והא תרי קר^י
ואי למקום חתך מדאשמועינן בחדא
דתרי קראי קנסיב וע״כ מוקמינן חד קא נסיב לה מאי לאו חד לאבר וחד
דאס החזירו אכול ואס לאו לא תאכל
למקום ]חתך[ וחד לאבר ור׳
יוחנן 7למקום חתך לא חד למקום חתך וחד
ה״ה לתרי:חד למקום חהך־ פרסות
נפקא ליה מקרא אחרינא וי״ל דפר
ליה שפיר עפי מאידך ברייתא  :לקלוט במעי פרה ואליבא דרבי שמעון
החזיר למישרי מקום חתך בחזרה וחד
היו בכלל ובשר בשדה כו׳ • דאמר רבי שמעון קלוט בן פרה אסור ה״מ
למישרי עובר שפרסותיו קלוטות כגמל
דאסור כל מה שיוצא חוץ היכא דיצא לאויר העולם אבל במעי אמו
ונמצא במעי פרה ואליבא דרבי שמעון
איצטריך דקאסר קלוט בן טהורה
למחיצה כערפה דאין לה היתר כדאמר שרי עולא אמר רבי יוחנן ואבר עצמו מותר
בבכורות)דף ו (:גמל גמל שתי פעמים
בסמוך ולמאי דמסיק הא כל מילי כיון אמר ליה רב יהודה לעולא והא רב ושמואל
אחד גמל שנולד מן הגמלה ואחד גמל
דהדור שרי מיתוקמא הא דקרק ליה דאמרי תרוייהו אבר עצמו אסור אמר ליה
שנולד מן הפרה ואשמועי׳ הכא דאם ]נ׳ נ קעא :ע׳ז נג[:
ערפה למלתא אחריחי • י כ ו ל אך *מאן יהיב לן מעפרא דרב ושמואל ומלינן
זה כן ת״לכו׳ • וא״ת וקרא דחעאת
נמצא בתוכה מודה דשרי דהכי קאמר
היו
דכתיב פנימה האי שלא יצתה חוץ עייני אלא הכי אמר רבי יוחנן הכל
עובר שאין לה אלא פרסה שאין
למחיצתה הא יצתה בת שריפה היא נבל!‘ ״בש־ ב שיה נדפה
שיצתה
צא 1ד ו ק א ; נ 1ולאפל >גאררביהודה :
״חטאת ״ ״ ־ ■ ״ -
גבי' = ״ ״ “ ' ׳
הכתוב י י
לך י י ״ י י
כשפרט״ י ׳ י
י ״ ־י
ל״להא מקראדבשר בשדה נפקאב[וי״ל
]צ׳ל יס׳א[ *דש״ס למיצך ממעשר שני ובכורים חוץ למחיצתה וחזרה אסור חטאת הוא
הפל היו־ כל הנאמר בו מחיצה כגון
עובר לשחיטה ובשר קדשי קדשים
דשרו דהוקשו בקראדלא תוכל לאכול דפרט רחמנא בה אבל כל טילי כיון דהדור
שנתנה להם תורת מחיצות עזרה
]5׳ל נפ׳ג דף יו [.בשעריךכדדרשי׳״בפ״ק דמכות)דף ז (.שרי מיתיבי בשר בשדה טרפה לא תאכלו
בקדשים קלים שחומת ירושלים מחיצה
ונדבותיך זו תודה ושלמים ובכורות זה מה תלמוד לומר לפי שמצינו במעשר שני
בכור בקרך וצאנך זה חעאת
להם כולן היו בכלל איסור זה דמשיצא
ואשם ובכורים שאף על פי שיצאו חוץ למחיצתן
יצאו חוץ
ונדריך זה עולה :
בשר בשדה הרי הוא כטרפה ובא
תלמודלומר
כן
זה
אף
יכול
מותרין
וחזרו
למחיצתן וחזרו מותרין • וא״ת דלמא
הכתוב ופרט לך בחטאת שאין חזרה
מועלת בה דכתיב)ויקרא י( בשעיר נס׳י אימיס תלמוד לומר
הכי קאמר בשעריך הוא דלא תיכול טרפה מאי *תלמודא אמר רבה כטרפה
אלא יביאם לירושלים לאוכלן שלא מה טרפה כיון שנטרפה שוב אין לה היתר
חטאת דראש חדש ששרפוהו אהרן
ובניו וקצך עליהם משה מדוע לא
נכנסו מעולסאבל לאמיירי מידי באותן א[ אף בשר כיון שיצא חוץ למחיצתו שוב
אכלתם את החטאת הן לא הובא אש
שנכנסו ויצאו וי״ל דבאלו הן הלוקין אין לו היתרתיובתא דעולא תיובתא אמר
דמה אל הקדש שתפסל בכך כדכתיב
ובכורים_
_
)מטת’ פ(:משמע בהדאדאייריבנכנסו מר לפי שמצינו במעשר שני
ויצאו דיליך התם דאין לוקין עליהם עד
היכן מצינו דכתיב °לא תוכל לאבן^דנליס)שםז( וכל חטאת אשר יובא מדמה הגהות מהר״ב
רגשבורג
שיראו פ ני ה בי ח ^ הו צי אי ד ו וחתכה
’כ וגו׳ ופנימה היתה שלאיצתה ממחיצתה
לרובו בשעריך מעשר דגנך וגו׳ בשעריך הוא
«[ גם׳ 6ף נשר כיון
וחזר והוציאוחתכה עדשהשלימו
הא יצתה בת שריפה היא ולא אמרינן
שיצא חון •
מ מ • וא״ת מתני׳ היא בפרק המפלת דלא תיכול יאבל יצאו חוץ למחיצתן וחזרו
ליהדרה ולא הוצרך לפרוט בה דמהיכא נ״ב עי׳ זנחיס פג ע׳כ
תוס׳ ד׳ה כיון וכו׳
)נדה כח■( יצא מחותך או מסורס עד מותרין כמערבא מתנו הכי רב אמר יש
תיתי לן דתשתרי מכלל טרפה לא
וצ׳ע ודו׳ק:ב[תום׳ד׳ה
לידה
שיצארובו וי״ל דודאי אשה עמאה לידה לידה לאברים ורבי יוחנן אמר יאין
בה
פרט
להכי
חזרה
משוס
תאכלו
יכול וכו׳ וי׳ל דס׳ד
למילף כו׳ כצ׳ל :
למימר דהאי היא דלא מהניא בה חזרה
ברוב ולדה אבל לא שמעינן מהתם לאברים מאי בינייהו איכא בינייהו למיסר
אבל כלשאר היוצאיסשחזרו הותרו:מאי
דמיעוע שבפנים הרי הוא כילוד  :מיעוט אבר שבפנים איבעיא להו לדברי
ותבעי
ה״ל• אטרפה קאי למה קראו טרפה
האומר אין ׳לידה לאברים הוציא העובר
ומה למדנו בכך הוה ליה למיכתב בשר
את ידווחחזירה וחזר והוציא את ידו והחזירה עד שהשלימו לרובו מהו מי
גליון הש״ם
בשדה לא תאכלו:לפי שמצינו־ לקמן
גט׳י׳אמי רב״נסמ; גי אמרינן הא נפק ליה רובא או דלמא כיון דהדר הדר אם תמצי לומר"כיון דחדר
מפרש היכןמצינו:מעשישניובפורים•
אלאלמקום ™  pהדר הוציאעובר אתידו וחתכה וחזר והוציא את ידו וחתכה עד שהשלימו לרובו
שנכנסו לירושלים ויצאו וחזרו מותרין :
יו י״ ״'א= מהו מי אמרינן יהא נפיק ליה רובא או דלמא רובא בבת אחת בעינן תא שמע אן« וה פן־ עובר  :במטרבא מהגו רבינו גרשום
וחכ״א מנע טרפת
זה
הפי ־ לפלוגתייהו דרב ור׳ יוחנן  :יש שחוטה  .כלומר שהרי
לידה לאברים• אבר שיצא הרי האבר כילוד דתו לאמהניא ליה חזרה :אץ לידה־ ומהניא ליה חזרה:מאי ביגייהו־ בין לישנא דחננרבא שחט את אמו וטרפה
שחוטה אין מטמאת
ללישנא קמא :למיסר מיעוט אבר • אם יצא רובו ונשאר מיעוט ללישנא בתרא דנקט לשון לידה הוי ילוד ומיתסר כוליה וללישנא קמא
אלא במוקדשין  :פרסת
לא נאסר אלא היוצא:לדברי האומר אין לידה לאברים הוציא ידווהמזירה וחזר והוציא ידו־האחרת והחזירה וחזר והוציא שדרתו והחזירה עד החזיר אכול  .כלומר
הוצ'א עובר פרסת
שהשלים לרובו של עובר מי הוי כילוד דהא נפקא רוביה או דלמא כיון דאין לידה לאברים הויא חזרה דידיה חזרה וכי נפיק אידך
והחזיר אכול  :פרסות
כבר הדר ליה קמא ואין כאן יציאת רוב דאי למאן דאמר יש לידה לא מהניא להו חזרה  :ואם הימצי לומר היון דהדר הדר הוציאה החזיר אכול  .כלומר
הוציא שתי פרסות
והחנה פו׳ או דלמא רובא בבה אחה בטיגן• ואפילו למאן דאמר יש לידה איכא למיבעי להא :
והחזיר אכול דכתיב כל
זה
מפרסת פרסה ושוסעת
שאבר היוצא עדיין הוא מחובר בשעת שחיעה אע״פ שאין שחיעה
מתירתה באכילה מעהרתה מידי נבילה כערפה ששחיעתה מעהרתה
ועעמייהו מפרש במתני׳ ולקמן)דף עג•( מפרש בפירקין בערפה שחועה
תורה אור מאי מגע שייך למימר בה ומפרש

הכל

אבל

שסע שתי פרסות משםע בין פרסה ובין פרסות הוציא והחזיר אכול ומנין לרבות אכילה לפרסה זאת החיה אשר תאכלו וגו׳ כל מפרסת פרסה ומנין לרבות אכילה לפרסות דכתב ושוסעת שסע שתי פרסות ונו' אותה תאכלו:
והא תדי קראי קא נסיב לה כלומר פרסה ופרסות  .חד לחתך וחד לקלוט במעי פרה כלומר ראם קלוט במעי פרה שאין לו אלא פרסה שא־נה סדוקה אוכל וקלוט במעי פרה לא אמרינן לענין הוציא ידו אלא להתירו במעי אמו .
הכל היו בכלל ובשר בשדה מרפה לא תאכלו דכיון דיצא בשר חוץ למחיצתו אסור כשפרט לך כו׳ז בשעריך הוא דלא תוכל כלומר בנבולין אי אתה יכול לאוכלו אבל היו בירושלסביצאו וחזרו מותרין  :רב אמר יש לידה
לאיכרין  .כלומד לידת איברין לידה חשובה ואבר היוצא אשור ור׳ יוחין אפר א־ן לידה לאיברין ולאו חשוב יוצא לפיכך אבר עצמו מותר מאי בינייהו למיסר מיעוט אבר כלומר מה ב־ן האי לישנא דאטרינן לעיל רב אמר
אבר עצמו אסור ולהאי לישנא דאמרינן יש לידה לאברין איכא בינייוע למיסר מיעוט אבד שלא יצא אלא רוב אבר ומיעוט נשתייר בפנים להך לישנא דאנזרת אבר עצמו אסור מאי דיצא אשור ושבפנים מותר להך לישנא
דאטרת יש לידה לאיברין כיון דיצא רובו ככולו ואפילו מעוט שבפנים אסור י לדברי האומר אין לידה לאברין  ,כלומר לאו חשוב יוצא  :הוציא עובר את ידו והחזירו  .כלומר עד שהשליטו לרובו דעובר  :תיש דתנן
זה

מסורת הש״ם

בה מ ה המקש־־׳

פרק רביעי

סט

תלין

עין סשפט
נר מצות

יי “’ י״ ״ ita S T i ,:

זה הבצל־ משנתינו היא :דבר שאימ מפה־ אלא מן הטובר ונמצא ו ת ב «י צך קדשים קצה בייישג'־־ ; יג״־טא
׳ בטזרה משום דחשיבה מחיצה יותר אפי׳ לטנין שחיטת
בתוכה מותר:לאהויי מאי• אי חותך מן הטובר הנא ליה אלא לאו
לאתויי כה״נ דנשאר מיטוט הטובר בפנים ורובו יצא מחותך  :לאהדי קדשים קלים ומיהו בנולד כולו בטזרה לא קא מיה״י ליה
דטטון שחיטה  :ד א ת א אבן פקוטה דכוותיה • שיש בו איסור יוצא יב סמג לפין קלו פש׳ע
קלוט • אפי׳ הנמצא שלם במטי פרה  :הוציא טובי• של שלמים את
סי׳ יד סעיף ה;
דלמא תרי איסורי
בחד אבר :
ידו בשטה שחיכית אמו בטזרה:מהו • תורה אור
אמרינן • לאו דוקא תרי )ב( איסור יג נ מיי׳ ש״ 6מסלכוס
גופה
ושאינה
אסור
שגופה
דבר
הכלל
להיות לו חומת הטזרה מחיצה להתירו זה
תפורה הלכה עז:
אמרינן דאיכא נמי איסור גיד הנשה :
בשחיטת האם ; ותבטי לך קדשים
לאתויי
לאו
מאי
לאתויי
טפה
שאין
מותר
ת ל ת א לא אמרינן • תימה מאי יד ד מיי׳  ff eמהלכות
שלמים
עי׳ מהדם מ׳ש נא! קלים בירושלים *כגון טובר
כה״ג לאלאתויי קלוט במעי פרה ואליבא
מנרי רש׳י
מאכלות אסורות הל'
קמיבטיא ליה ו ^ קי״ל
והחזירה
שהוציא את ידו
ז סמג לאוין קלג עוש׳ע
בירושליםותבטי לך דרבי שמעון דאע״גדאמר רבי שמעון קלוט
)צעיל דף נח (.דזה וזה גורם מותר :
י״ד סי׳ יג העיף מ
והכניסוה לטזרה ושחטוה
אליבא דמ״ד יש לידה לאברים ולא בן פרה אסור הגי מילי היכא דיצא לאויר
א״ר יוחנן השוחט בהמה
ומצא בה דמות יונה אסור
מהניא חזרה מי מהניא ליה חומהדלא העולם אבל במעי אמו שרי בעי רב חנניא
באכילה בעינן פרסות וליכא • נראה
ליהוי בשר בשדה דהא חומת הטיר הוציא עובר את ידו בעזרה מהו מגו דהוי
הגהות הב״ח
דוקא נקט דמות יונה שהוא אסור
)א( גט׳ דמנן מהג הויא מחיצה לקדשים קלים וליכא מחיצה לגבי קדשים הוי נמי לגבי דהאי
גם כשיצא לאויר העולם לפי שאיט
ותימת
נפליל כצ׳ל
בירושלים
שלמים
בשוחט
לאוקמא
או דלמא לגבי דהאי לאו מחיצה היא
גיד כנשס נמחק :
מתקיים אבל מצא בה בהמה גמורה
)ג( תום׳ ד׳ה א׳ד ונו׳ והוציא הטובר את ידו לחוץ דא״כ אך
אביי
ליה
אמר
היא
אמו
עובר
דמחיצת
שראוי להיות מותר ורגליה רגלי יונה
לאו הקא מרי דאיכא נמ
איפלי הבהמה אסורה משום שוחט קדשים ותבעי לך קדשים קלים בירושלים קרשים
כצ׳ל ומינוח
או שאין לה רגלים כלל מושרת דלא
בחוץ :אמו הוא• ולא חומה  :מי
אמריגן נמחק  :מצמרן* סימן ראשון לסימן שני• קלים בירושלים מאי טעמא לא קא מיבעיא
ממעט ר׳ יוחנן מידי שראוי להיות
מותר כשיצא לאויר העולם דההיא
גרסינן והכי מיבטי ליה סימן ראשון לך דמחיצת עובר אמו הוא הכא נמי
חשיב כמפריס פרסה להיות ניתר
לפל לג :כשנשחטה בטוד אבר זה בתוכה היה מחיצת עובר אמו הוא *בעי אילפא הוציא
בשחיטת אמו כמו שחשוב כמפריס
בא להתיר אך באכילה ומשיצא אין עובר את ידו בין סימן לםימן מהו מי
פרסה כשיצא לאויר העולם דלא על
חתיכת סימן שני בא טל אבר זה מצטרף סימן ראשון לסימן שני לטהריה
חנם תפס ר' יוחנן דמות יונה ולא
הגהות כהר״ב אלא לטהרו מידי נבלה כדאמרן לטיל מידי נבלה או לא אמר רבא י׳ק״ו אם הועיל
נקט עובר שרגליו דמות יונה או
מי _ ,
.........שחוטה .
.. ........
.
רנשבורג
מגט .טרפה
וחכ״א
באכילה
מצטרך לו סימן ראשון לסימן שני להתירו
עובר שאין לו רגלים וכי פריך קלוט
ולהתיר
לטהר
לו
שבא
ראשון
סימן
אאי'כ״
איס5? 5,
נ׳נ י׳ל טם זה שאינו בא אלא לטהר להוטילו לא יועיל לו לטהריה מידי נבלה בעי ר׳
במעי אמו ליתסר אליבא דרבי שמעון
איפר !«׳
איסד״חל^^^יי^נל מיהא לטהר הואיל ושניהם שוין בכ ך :ירמיה מהו לתש לזרעו היכי דמי אילימא
דוקא פריך דאסר ליה כשיצא לאויר
העולם כדפרישיש לעיל :
איסוי לס איכא >«»! או דלמא• כיון דיש חילוק ביניהם לא דאזל אבהמה מעלייתא מאי איריא האי
תמכר
מצמרן( יאשק  W B t oצש־י דאית ביה איסור יוצא אפילו בן פקועה

או

אלמה

נגמלא א•! נדאמל! חה ד ב ד ס טם השני שאינו אלא לטהרו דעלמא נמי *דאמר רב משרשיא לרברי האומר תששין לזרע האב בן לחמן פה:
שייזיק יש״’
י^’ מידי נבלה ואין כאן שחיטה שלמה פקועה הבא על בהמה מעלייתא הולד אין לו תקנה לא צריכא דאזל אבן
עכ׳ל ‘'®
י״' י״
מלב ליכא
ודוק צ־1הי6:1ס.וצ;י1ום-מןיאש1ןצ»■ פקועה דכוותיה מאי אבר מוליד אבר וחתיך ליה ושרי או דלמא מבלבל
ורצה רש״י לפרש אלינא
דהלכהא כר׳ יוחנן שס להסירבאכילה• כל הטובר והבהמה זרעיה הדר אמר פשיטא דמבלבל זרעיה דא״ב סומא יולד סומא וקיטע
ולא אמרינן שחיטה חלוקה היא ואין
גרד מ׳ג דאף
כמתיר שחיטה לא בזו ולא בזו לא תוטיל יולד קיטע אלא פשיטא דמבלבל זרעיה והבי קמיבעיא לן בהמה בעלמא
נחלנו פסר נ ד » :
לאבר לטהרו מידי נבלה :מהו לחוש לאו מכח חלב ודם קאתיא ושריא הבא נטי לא שנא או דלמא תרי
לזרעו • של טובר זה שהוציא ידו איסורי אמרינן תלתא לא אמרינן ולמאן אי לרבי מאיר איסור חלב ודם
 . ,ונשחטה אמו והוציאוהו חי וגדל ובא איכא איסור יוצא ליכא א[ אי לרבי יהודה איסור יוצא איכא איסור חלב
)ודם( ליכא *דתנן )א( *גיד הנשה נוהג בשליל וחלבו אסור דברי רבי )ח31ין פס( ]חיספתא
טל הבהמה והוליד מהו שיאסראבר
^
ס״ז לקמן ער :צע[
כיוצא בו הטלד ממט  :אפי' בן פקועה מאיר רבי יתדה אומר אין נוהג בשליל וחלבו מותר אלא כל מכחלא
דעלמא • שלא הוציא את ידו וגדל אמרינן דשרי והכי קמיבעיא לן מהו לגמוע את חלבו חלב דעלמא לא
והוליד נמי אסור כל הולד  :ואמר רב
לזרע כאבר מן החי דמי ושרי האי נמי ל״ש או דלמא התם אית ליה תקנתא
משרשיא לדברי האומר חוששין
האב• חנניא הוא באותו ואתבנו)ציו»ן לאיסוריה בשחיטה הבא ^לית ליה תקנתא לאיסוריה בשחיטה תיקו :
^סק«• שמצד אכץ אין מ י כ ת ת ך מעובר ובו׳  :מנלן דכתיב ״וכל בהמה מפרסת פרסה וגו׳ בהמה
טטוןשחיטהכדתנןבמתט׳)שםדףעד’ (.י בבהמה לרבות את הולד אלא מעתה ימירו בו אלמה *'תנן איןממירין סמויה י.
רבינו גרשום וחכ״א שחיטת אמו מטהרתו ומצד אמו לא אברין בעוברין ולאעוברין באברין ולא אברין ועוברין בשלמין ולא
זח הכלל דבר שגופו
כתחלח טטון שחיטה וסימניו אינן סימניןדהא שם שלמין בהן אלא אמר קרא ״וכל בהמה לרבות את הולד אי הכי אפילו
יזסור נלוטר
.
העובר
תגן חוווך מן
תתך מן הטחול ומן הכליות נמי אלמה תנן ת תך מן העובר שבמעיה
^שי׳י^י’! י״י יא’
שבטעיד« .״־ באכילי׳ סימן ח׳ ובהמה צריכה רוב שנים :אבן
מותר באכילה מן הטתל ומן הכליות אסור באכילה אמר קרא אותה שלמה
? י ל ^ ג י ע ^  ,״ ? פקועס דכוזהיה •דאין ]הולד[ טטון
וההוחאבר ולא חסרה אלא מעתה השוחט את הבהמה ומצא בה דמות יונה תשתרי
סותר לאו לאייתו״■ כי שחיטה אלא משוסחד אבר
 fלאמישתריבשחיטהדלאושחיטה היא אלמה*אמר רבי יוחקיהשוחט את הבהמה ומצא בה דמות יונה אסור באכילה
בעינא
ותיב  ^ ^ 1קדשים קלים ]וחתך ליה האי אבר ושרי[  :מ ב ל ב לי
^’^"שלטיס^^שמסש" זרמיה• ומיתסר כל הולד משום אוחי אבר ואליבא דחנניא קבעי לה:לאו ספח חלב ודם* של אבוה קאתי שאך החלב והדם הולידו:הרי איסורי
איכא איסור
״ -------
־ ** ‘ ---- -------- -־ “ ־־ --------------
־ ־^ “ ‘־־ ־
*  ------ -------־יי' "יי
בהמה ^ :י
.
,
.
.
,.
,
.
 ............... ....................הנשהוחלבו של
כטי שהוציאן לא״י שליל אסור :אלא• הא לא קמיבטיא ליה דכל מכח לא אמרינן דליתסר משוס שבא מכח איסור  :אה חלבו • אם נקבה היא וילדה והרי היא חולבת
שחיפח
גרשום
רביגו
איהוד
זיא אינא
י
באכילה טר ‘,חלבה מהו באכילה והיינו לזרטו דקאמר שאין החלב בא עד שתלד  :בהמה בבהמה• שדיא בהמה דרישא אבהמה דסיפא ודרוש הכי בהמה
.
מותר באכילח
איסור יוצא איכא איסור
טידי נבלה דשחי ™ הנמצאת בבהמה תאכלוזאלאממחה־ הואיל ושליל ק חי בהמה:ימירו• אס הביא בהמת חולין אצל בהמת קדשים מטוברת ואמר הרי זו תמורת טובר חלב’י « כ א דחלבו אין
Tb
ס״} של זו תהא תמורה דהא גבי תמורה בהמה כתיב )ויקרא כז( ואס המר ימיר בהמה בבהמה:אין ממירין •כלומר אם המיר אין מומר דהל ממייין "״יי"
^,י
שני לסיטן ראשון כלוטר דתמורה דיטבד הוא כדאמרן בשמטתא קמייתא דפרקא קמא)3עי 3כ־(:לא אברין בטוברין־אבר בהמת חולין זו תמורה תחת טובר בהמת קדשים ״כי״ ק א מי ב עי א ^ ה ™
ם ם ר ^ ^י ב אנ ״ ^ ״ לו ^ זו:ולא טוברין באברין• טובר בהמת חולין זו שמורה ברגלה של בהמת קדשים זו  :ולא עובר ואבר בשלמים* אלמא לאו בהמה מיקרן ; אלא  .לנטוע את חלבו כלומר
כדחזינן בטתניתין לא לאו מבהמה נפקא אלא מכל נפקא והכי דריש כל מפרסת פרסה בבהמה תאכלו כלומר כל אשר תמצא בבהמה אכול :אוחה חאפלו פשהיאשלמ® ׳ ל״ר ש״א בע“ילענין ו ^
אכול כל הנמצא בשוכה אבל כשהיא חסרה שהנמצא בתוכה מגופה הוא שנחסר ממנה לא תאכל הנמצא:אלא מפהה• דדרשת כל בבהמה ; שיוצא מטנו אלא כי קא
 S mביי ״
לזרעו  .כלומר הוציא
עובד את ידו והחזיר ושהם אטו דאמרינן אכר עצמו אסיר ורוציאוהו חי וועליד בהטה אחרת מהו לחוש
לזרעו דכטה שאברו אסור משום יוצא כך אברו של זרעו יהא אסור אם היטין הימין ואם השמאל השמאל ־
דאטר רב טשרשיא לדברי האוטר חוששין לזרע האב בו' רנניה הוא דסבירא ל־ה דחוששין לזרע האב בפרק
אותו ואת בנו :בן פקועה הבא על הבהמה .כלומר דכן פקועה ניתר בשחיגזת אמו אפי' נדול וסימנין שלו
קנה ונרנרת אין חשובין סימנין אלא כבשר הן חשובין וולד שלו מצד אמו צריך שחיטה דאטו בהמה
טעלייתא היא והוא אין לו סימנין לשחוט לפיכך אין לו תקנה לולד ־ לא צריכא דאזל אבן פקועה דכוותיה
כלומר והול  Tולדדהוא יש לו תקנה דאין צריך שחיטה לא טצד האם ולא טצד האב :מאי אבר אבר מוליד.
כלומר מי אמרינן אותו אבר שיצא אין מוליד אלא אבר דכוותיה אם ימין ימין אם שמאל שמאל וחתיך ושדי
ליה מן ועלד שהוליד או דילמא טיבלבל זרעיה ואסור כוליה דאותו אבר פשיט איסוריה בכל הגוף  :בהמה
בעלמא לזע טבח בשד ודם קאתי  .כלומר מה בהמות שבעולם אינם באות אלא מכה איסורא שיש לאב של ולד
הלב ודם ובא מכח חלב ודם ואעפ״כ שרי רעלד הכא נטי אע׳ג דטכח יוצא קאתי שרי ועלו־ או דילמא תרי
א־סורי אמרינן כלומר טכח חלב ודם שרינן אבל חלב ודם ויוצא לא שרינן  :ולמאן אי לר' מאיר איסור חלב ודם
כו' בלומר דדעא משוי בן פקועה כילוד ]ד,א ס׳ל[ מצא בר .בן ט' ח־ טעון שחיטה ולדבריו אסור חלב ודם איכא
כשאר בהמות איסור יוצא ליכא דאע׳ג דרעציא ידו לא חיישינן דלא חשוב יוצא ממחיצתו  :א■ לר' יהודה
איפור יוצא איכא כלומד לר' יהודה דאטר עובר ירך אמו ושחיטת אמו מטהדתו מחיצת עובד אמו הוא לדבריו

מבעיא ליה םר\ לנטוע
דרוירו(
חלבו דחלב חשוב לזרעו
בע נח
חלב דעלמא לאו טכח אבר מן החי דמי ושרי האי נטי לא שניה או דילמא ד^ם אית ליה חקנתא לאיסורא
בשחיטה דאבר מן החי לבי שחיט ליר .רעי מותר  :הכא ל־ת ליה תקנתא לאיסורא בשחיטד .דא־סור יוצא
לית ליה תקנתא בשחיטח  :חותך מן העובר שבמעיה מותר באכילה .כלומר העובר מויתר ומה שנחתך ממנו
מנא לן דבתיב כל כד,מה מפרסת פרסה בלומר בבדטד .לרבות את דעלד ומה שנחתך מטנו ולמדז אנו
דורשין בהמה בבהמד .שאנו דורשין תחלר .וסוף וכל בהמה מעלת נרה בבהמה וזהו שאמרנו בהמה בבהמר: .
אלא מעתה ימירו בו כלומר השתא דקרית לרע בהמה האבר ועובר שנחתך טמנו ימירו בו דכתיב אם הנזר
ימיר בד.מה בבהמה אלמה תנן אין מטיריןלא אברין כו' כלומר לא אברין דבהמת קדשים בעוברין דחוליןולא עוברק
דקדשים באברין דברומת חולי! ולא אברין ועוברין בשלטים ולא שלמים באברין ועוברין .כלומר אם היתה בהמת
קדשים מעוברת ונחתך מן העוכר שבמעיה ורצה לו־,םיר אותו עובר חסר העובר ור.אבר שנחתך מטנו בשלימק
עוברין דחולין אין יכול לר.מיר ולא עוברין שליטים דקדשים בעובר חסר ובמה שנחתך מטנו לפי שאין חשוב
ברטר .על הכל  :אלא אמד קרא כל בבדומה לרבות את הולד .כלומר לא תימא בהמה בבהמה דאינו חשוב בהטדז
האבר ועובר אלא א־מא כל בבהמה לרבות את חולו־ והכי קא דרשינן כל בבהמה ת<>.כלו  :אי הכי אפי' חותך
מן הטחול .בלומר אפי' חותך מן הטחול ומן הכליות של בהמה א( רעא ובהמה מותר באכילר .אלמה תנן מן הטחול
ומן הכליות אסור באכילר .כלומר הבהמה כ( והטחול והכליות הכל אסור באכילה  :אלא מעתה השוחט את הבהמה
ומצא בה דמות יונד ,תישתרי  .הש־תא דאטרת כל בבהמד• .תאכלו מצא בה דמות יונה תישתרי :

א( נראה דצ״ל של בהמה עצמה חהא מוסר באכילה  .ב( אינו מובן דאם נסבור דגם הבהמה אסורה משוס נורפה דהוי כניקג מאי מקשה כאן א״ה אפילו תוהך ונו׳ הא כלא׳ה אסור משום סיס ז וצ׳ע .

