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 .

עין משפט
נר מצות
ט ן  sמיי' ס׳א מהל'
מאכלות אסורזה הל׳
ז שמג לאוין קלו טוש׳ע
י׳ד סימן יג סעיף נ:

טז

ב מיי׳ פט׳ו מהלכות
מפשההקרננותהל״נ:

יז נ מיי׳ ס׳ד מהלכות
נכורוס הל׳ יד טוש״ע
י׳ד סי׳ שיט סטיף א:
יח ד מיי׳ שם סל׳ טו
טוש׳ט שם סטי׳ נ:
יט ד .מיי' שס טוש״ט
שם סטיף ג :

נ״גי׳ תוס׳ כנורות לב:
ד׳ה פסק מתגי׳[

תמורה יא! ערכין ד.

ע5יטה מקובצת
דנפשיה
א[ סעטא
קאטר׳ נ׳ב עי׳ תום׳
תמורה דף י׳א :
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הולין

מ סו ר ת ה ש״ ם

בעינא פרשוה בבהמה • דהכי משמע שתי פרסות ומעלת גר ה
הנמצאת בבהמה תאכלו  :קלוט במעי פרה ליהשר• ואכן אמרינן
ל עי ל)ד ף סח (:ד שריאפי' לר״ש  :הנא דבי ר׳ ישמעאל כר״ש• מציע
משנת מדרשו של ר' ישמעאל כתלמידיו של ר״ש בן יוחי  :פרסה
תורה אור בבהמה האבלו • קרא כתיב פ ר ס ת

ת מ כ ל לצרכי עולות ־ לא דמי לבהמה של ב׳ שותפים והקדיש
חציה וחזר ולקחה והקדיש חציה דאמרינן בפ״ק דקדושין
)דף ז•( דקדושה ואינה קריבה לחשיבה דחויה מעיקרא ד ה ת ם לא הוה
בידו להקדישה כולה מתחלה אבל הכא כשהקדיש רגלה היה יכול
להקדישה כולה  :י צ א רובו הרי זה
יקבר • א ע״ג דתנן בפרק כל פסולי
וכתיב פרסות איזה שתמצא או פ ר ס ה
ב ע ע א פרסות ו ליי ב א א ל א מעתה ק ל ו ט
בבהמה או פרסו ת אבל יונה אינה לא
המוקדשין )נכורות דף לב (:דב״ה
במעי פרה ליתסר הא תנא דבי ר׳ ישמעאל
פרס ה ולא פרסות:כדאמרן מעיקרא•
מתירין למנות עוב ד כוכבים על
ברבי שמעון בן יוחי «°פרםה בבהמה-סדני ,דעובר איקרי ב ה מ ה  :ר״ש היא •
הבכור הכא מודו דאסור למכור לעובד
כוכבים דהא מוקמינן לה הת ם כר״ע תאכלו רב שימי בר אשי אמר לעולם
ע ע מ א לאו משום דעובר לאו ב המ ה אלא
ושמעינן ליה לר״ע בפרק עבול יום כדקאמרת מעירךא ודקא קשיא לך אין
משום דמקיש תמורה למעשר ב מסכ ת
תמורה בפ״ק דתנן אמר ר״ש והלא
)זבחים דף קג (:דאמר מדבריו למדנו ממירין הא מני רבי שמעון היא דמקיש
מעשר בכלל כל הקדשיסהיה ולמה יצא
שהשוחע את הבכור ונמצא ע רפ ת תמורה למעשר מה מעשר אינו נוהג
דכתיב כל מע שר בקר וצאן וגו׳ לא
שיאותו הכהנים בעורו מ שמע דבשר
באברים ועוברים אף תמורה אינה נוהגת
יבקר בין עוב לרע ולא ימירנו ולמה
אסור בהנא ה והייע ע ע מ א דהיכא באברים ועוברים ומנא תימרא *דתנן
יצא להקיש מה מעשר קרבן יחיד יצא
דשרי לישראל הוא דאיתקש לצבי ואיל אמר רבי יוסי והלא במוקדשים האומר
קרבן צבור ומה מע שר קדשי מזבח יצאו
ושרי אפי׳ לעובדי כוכבים* :
ר ב הונא אמר קדוש קסבר למפרע רגלה של זו עולה כולה עולה אף א[ בשיאמר
קדשי בדק הבית הלכך דוק מינה נמי
הואקדו ש־ הא דא מר רביי הוד ה רגל של זו תהת זו תהא כולה תמורה
מה מעשר אינו בעוברין ואבריןדבעינן
תחתיה למאן קא מהדר ליה אילימא לרבי
יעבור פ ח ת ה שבע)ויקרא כז( ״  :אן«
בפ׳ כל פסולי המוקדשין )בכורות לה(.
למאן דלא מקיש ממירין
אכל
המורה•
סברא
מאיר ורבי יהודה מי אית ,להו ,האי
דמותר להעיל מו ס בבכור קודם שיצא
•
,
תימלא••
בהמה :ומגא חימרא
איחרי בהמה:
דעובר איקלי
לאויר העולם ומפרש ג די א באזניה 'י־והתניא יבול האומר רגלה של זו עולה לעובר
אימרא כשיפוותיהאבל אינזרא באזניה
תהא כולה עולה תלמוד לומר °כל אשר״ק,א דהא איןממירי]ר״ש היא:דתנן-בסיפא
לא דחיישינן כי תזי ליה לאזניה שמא יתן ממני לה׳ יהיר ,קדש ממני קי ש ילא ״
יצא רוב הראש וחזר אבל בגדי אין
־
לחוש דמתוךדאזניו גדולות דרכו לצאת בולו קדש יבול תצא לחיל' 1ת ל טיי לי מי
י■
ב מיעו ע הראש והיינו דלא כרב הונא יהיה בהוייתה תהא "הא כיצד תמכר
עולה כו׳ שמע מינה מדק■אער והלא
אבר
דלדידיה כיון דלמפרע קדוש אפי׳ לא לצרכי עולות ודמיה חולין חוץ מדמי
במוקדשין דלרבי שמעון מ הדר והלא
שבה דברי רבי מאיר ורבי יהודה רבי יוסי
במוקדשין אתה מודה דהאומר רגלה
יצא רוב הראש אסור להעיל בו מוס
של זו כו׳ כדלקמן ובזו א ת ה חלוק עלי
דכשיצא את״כ הרוב איגלאי מילתא ורבי שמעון אומרים מנין לאומר רגלה
דאי ס״ד ת״ק אין ממירים ר״מ היא
ל מפרע דקדוש הוה כדאמרי׳ הכא גבי
של זו עולה תהא כולה עולה תלמוד לומר
כשאר ס ת ם מ שנ ה :מי איהלהו האי
מכירה ומיהו איכא לאוקמי האי דרב יהיה לרבות את כולה למאן אי לרבי מאיר
סברא• במוקדשין ד טל ה עולה דנימא
יהודה אליבא דר בהונא ומכי חזי לאזנו ורבי יהודה מי אית להו האי סברא אלא
להו רבי יוסי והלא במוקדשין א ת ם
דגדיא בפנים שרי להעיל בו
מום לאו לרבי שמעון לא רבי יוסי א[״טעמא
מודים לי והתניא כו׳:יבול ההא יוצאה
דאכתי לא יצא כלל אבל אימרא איכא
' ה מ ב כ ר ת המק שה
למיחש מכי חזי לאזניה בפנים שכבר דנפ שיה קאמר ז
לחולין• בפדיון שיפדה אופו אבר :
יצא רוב הראש וחזר וסוגיא דריש לילד מחתך אבר אבר ומשליך לכלבים יצא
המכר • בהמה ץ לצרכי עולות ודמיה
חולין  :חון מדמי אוחו אבר • ו מ מ ט
רובו הרי זה יקבר ונפטרת מן הבכורה :
כיצד מערי מין)ת מורה דף כד (:דמוקי
לאיעול הדמים לפי שאינו שלו ובתמורה
דרב יהודה בזמן הזה דלא חזי להקרבה
אתמר יצא שליש ומכרו לעובד כוכבים
פריך והא קמייתי אותו שקנאה עולה
ופריך מאי למימרא ומשני מהו דפי מא וחזר ויצא שליש אחר רב הונא אמר יקדוש
מ חו סר ת א ב ר והוא היה מחוייב עולה :
נגזור אעו דלמא נפיק רוב הראש
רבה אמר אינו קדוש רב הונא אמר קדוש
יהיהלרבוח אחכולה• דה״ל למיכתב
ההיא סוגיא דלא כרב הונא דלרב קסבר למפרע קדוש וכיון דנפק ליה רוביה
כל אשר יתן מ מנו לה׳ קדש ומדכתיב
הונא ב מי עו ע ראשו נמי איכא איסור
איגלאי מילתא למפרע דמעיקרא הוה קדוש
יהיה ריבויא הוא דאפי׳ לא נתן לה׳
וכן הא דא״ל *רב ע מ ר ם לרב ששת
אמר על הבכור ע ס יציאת רובו יהא ומאי דזבין לא כלום זבין רבה אמר אינו
wיינו מקצתה יהיה קדש
אלא ממנו דר
עולה עולה הוא או בכור הוי ההיא קדוש קסבר מכאן ולהבא קדוש ומאי דזבין
כולה  :אלא לאו • ת״ק ר״ש היא וכיון
דשמעת ליה בעלמא דמקיש תמורה
נמי דלא כרב הונא דמ שמע דפשיעא שפיר זבין ואזדו לטעמייהו דאתמר יצא
למעשר מ ע מ א בהא נמי משום הקישא
ליה דקודם יציאת רובו יכול להפקיע
שליש דרך דופן ושני שלישי דרך רחם
הוא:לא ר׳ יוסי טעמא דנפשיה קאמר•
ממצו קדושת בכור אם לא נחלק בין רב הונא אמר יאינו קדוש רבה אמר
מהא לא תימא דת״ק ר״ש היא דלעולס
מכירה לעובד כוכבים להנך :
קדוש רב הונא אמר אינו קדוש רב הונא
אימא לך דר״מ היא או ר׳ יהודה דלא
מאי
לטעמיה דאמר למפרע קדוש ורובא קמא
שמעינן להו דמקשו ועעמייהו בהא
ליתי־ה ברחם רבה אמר קדוש רבה לטעמיה דאמר מכאן ולהבא
משום דאבריס ועוברין לאו בהמה
קדוש ורובא דרך רחם נפיק וצריבא דאי אשמעינן בהא בהא קאמר
מיקרו ודקשיא לך היכי מצי ר׳ יוסי
רב הונא משום דלקולא אבל בהך דלחומרא אימא מודי ליה לרבה
למימר לר׳ מאיר והלא במוקדשים כו׳
לאו משום דסבי רא ליה דנימא והלא
ואי
במוקדשים א פ ה מודה לי אלא ה״ק ליה
הלא במוקדשין יודע אני דהאומר רגלה של זו עולה כולה עולה דנפקא ליה מיהיה קדש אך כשיאמר רגלה של זו תמורה תהא כולה תמורה
ואישתכח דהמיר ב המ ה כולה וקרינא בהמה ב ב ה מ ה :ס תני׳ ה מבכר ח המקשה לילד• ב פ ע ר ר ח ם שלה מותר לחתוך אבר אבר כשהוא
יוצא ראשון ראשון  :ומשליך לכלבים• דכל כמ ה דלא נפ ק רוביה לא קדיש  :יצא רובו • כאחת וחתכו:ה״ז יקבר• דביציאת הרוב חלה קדושה
עליו דקרינא ביה אשר יולד :ופטורה מן הבכורה• שהבא אחריו אינו בכור בין שיצא ראשון אבר אבר ובין שיצא רוב כאחת להא שני לאו
וחזר ויצא שליש אחר• והרי כאן רוב  :רב הונא אמר קדוש• בכור זה וקרב לגבי מזבח וניחן לכהן  :אינו
פ ע ר ר ח ס היא :
קדוש • והרי הוא חולין כדמפרשי עעמייהו  :למפרע הוא קדוש • אע״ג דבלידה פלא רחמנא וברובא הוא דהויא לידה מיהו כי נפיק
רובא משוי ליה לידה מתחלה ואגלאי מלתא דכי זבין לעובד כוכבים לאו כלום זבין דאין לו חלק בו  :מכאן ולהבא • מיציאת רוב ואילך
הוא קדוש ובתחילת לידתו חולין הוה ויכול למוכרו כאילו הוא ב מעי אמו שהרי קדושתו תלוי בלידה וכיון דמכירתו מכירה ה״ל יד עוב ד
כוכבים באמצע ותו לא קדיש בב׳ שלישי אחרונים  :יצא שליש ד ר ך דופן • תחילה ע״י ס ם וסכין ובגמר לידה נפתח ר ח ם ויצאו שני
שלישים  :למפרע הוא קדוש־ הרוב הראשון קדושתו תלויה שבתחלת לידה הוא צריך לקד ש:מכאן ולהבא• משיולד רובו או בתחילה או בסוך :דאי
אשמעינן ב ה ך -ק מיי ת אז ב ה א ק א מ ר ר ב הונ א ■למפרע הוא קדוש:משוםדלקולא •כלומר דאי אמר מכאן ולהבא קולא הוא ד מפקעינן לבכור מקדושתו:
ואי

סמויה

לקמן קלה■
ן דף ז■

]ונעל המאור ז׳ל כחג
לי לא נראה זה הקשח
תמורה למעשר אלא הקשיז
כל הקדשים למעשר והקשר

ג?1אמד״הט ר״ש׳ע

יחיד כדרגה דאמר יצאו
שגים נטסירי וקראן
טשירי טשירי ואחד טשל
מטורנין זה נזה ותגיל
ננרייתא גבי מעשר מי.
הוא יחיד אף טטוגזו
מיוחדת וכל הקדשיל
הוקשו למעשר ע:׳ל

מתני׳

נט׳
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קלוט במעי פרה ליתסר,
כלומר השרזא דאטרר
בע־גא פרסורז ול'כא:תנ«
דבי ר׳ ישמעאל בי רב
]שם כה•[
שמעון בן יוחאי פרסו
בבהמה בו' כלומר כהיג
כל מפרסת פרסה ונו
ולבסוף כתיב תאכל!
דאפי' מצא בתוכו שאי
לו אלא פרסה תאכלו
לעולם כדאטרינן טעיקר<
כלומר בהמה בבהטו
תאכלו! טי אי ת ל רו ה א
סברא דהוא אומר רגלו
של זו עולה דתהא כולו
נליון ה ש״ס
עולה  .הא כיצד תמכו
ג ט' טעמיה דנפשיה
לצורכי עולות לא ט לו
וכה׳ג
קאמר •
לצורכי עולות אלא דט^
סנהדרין דף סד ע*כ עיש
אבר שבה  :אלא לא:
כרש״י ד״ה והלא כנר ;
לר׳ שטעון כלומר דרבי
שטעון סבר רגלה של 11
עולת תהא כולה עולו
וסבירא ליה דהאומר
תהא רגלה של זו המורד
אין כולה תמורה וא״ג
ר׳ יוסי כמה דסבירז!
לך לענין עולה למה לז■
סבירא לך לענין חמורו
מכלל דהוא לא סבירז■.
ליה לעד] תמורה וטעמ<;
הג הו ת מ הר״ב
מאי דתמורהא נהנוהגח
רנ שבורג
באברים א( לא ר' יום׳
אף
טעמא דגפשיח קאמו
א[ גט׳ דתנן וכו׳ .
כשאמר מל וכוי
כלומר כשם דסבירא לי
רעולה נוהגת באיבריב
כצ״ל :
נוהגת
תמורה
כך
באכרין והא*םר רגלה ש?
זו תהא תמורה תחתי!
תהא כולה תמורה תהלז־ו:
המבכרת המקשה לילד
מחתך אבר אבר כוי
נלזמר המבכרת המקשה לילד והוציא עובר את ידו מחתך אותה ישראל ומשליך לכלבו רכיון דלא יצא ראשו או רובו לא חל עליה קדושת בבור ונפטרה מן הבכורה לכשתלד פעם א הית אין חשוב האחרון כבור ,
איתמר יצא שליש ומכרו לעובד כוכבים ישראל מכרו לעובד כוכבים לפי שראה שלא יצא מתחלה רובו וחזר ויצא שליש אחר הרי ת כו! רב הונא לטעמיה דאטר למפרע הוא קדו ש .כלומר הבכור כשהוא קדוש מתחלתו
חשבינן הקדושה והאי נמי טתחלתו השבינן ליה וכיון דתחלתו לא יצא דרך רחם לא חל קדושה עליה ! וצריבי דאי אשמעינן בהא בו׳  .כלומר אי אשטעינן ביצא שליש ומכרו לעובד כוכבים בהא אמר רב הינא למפרע
קדוש דאי אמר סבאן ולהבא קדוש אתי לקולא דהוה אמרינן מאי דזבין שפיר זבין אבל ביצא שליש דרך דופן ושני שלישין דרך רהם דאי אמר למפרע קדוש לקולא הוא אימא מירי לרבה דמיכן ולהבא קדוש ;
ואי
א( נראה דצ״ל דהמורה אינה מהגק נאינריס משום דאיחקש ללזטשר

ב ה מ ה ה מק שה פ ר ק רביעי

מסורת הש״ס

חולין

עין משפט
נ ר מצוד.

מאי

]כריתות יד■ ע״ש[

הגהות מ ה ר׳ ב
רג ש מ רג
 [kנט׳ נעי רנא הלכו
נאינרין אתר החב •
נ׳ג עיין כריתות דף יד
ע׳א תוס' ד״ה היפשונו
וט׳ ; נ [ תוס' ד״ה
כרנתו וכו׳ כמו ברשת
י״ח כרכפו • נ״ב עיין
בכירות P׳ ע׳׳א תום'
ד׳ה אמר רב מין במיט
אינו מוצן ו ט׳ ודו׳ק :
]נויר מב .מריות
נדה כע[.

ג:
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ואי אהמר בהא בהא קאמר רבה • מכאן ולהבא דאי אמרת למפרע
לאו מחתך ומניח ואי אמרת למפרע קדוש יקבר מבעי ליה •
קולא הוא דלאקדיש:מחתך ומניח• ע ד שיצא הרובואע״ג שיצא
תימה דלמ״ד נמי מכאן ולהבא הוא קדוש אמאי משליך
הרוב והרי החתיכות לפנינו משליכו לכלבים אי אמרת בשלמא מכאן לכלבים כיון דכבר יצא רו ט דהא ברוב מחותך נמי חשיב ליה לידה
ולהבא הוא קדוש ומקמי יציאת רוב לא קדיש מידי הנך דאיחתכו כדאמר בהמפלת )נדה דף כח•( דיצא מחותך מ ח בו אמו ממאה לידה
כא ב נ מיי׳ שם הלכה
מקמי הכי לא חלה קדושה עלייהו
ומתניתיןנמיקפני ונפטרה מן הבכורה
בס
נח טיש״ע
סעיף ד :
ובכל ענין קאמר בין שיצא אבר אבר
אלא אי אמרת דלמפרע הוא קדוש הא ואיאתמר בהא בהא קאמר רבה אבל בהא
בין שיצא רובו בבת אחת וי״ל דבשלמא כ ב ד ח ו ו מיי׳ ס׳ד
כיון דרובא קמן איגלאי מלתא ביציאת אימא ט־די ליה לרב הונא צריכא תנן
בכורות
מהלכות
הרוב דמעיקרא קדוש להו  :לא
אי מכאן ולהבא הוא קדוש כיון דאין
מחסך ומשליך■ דכיון דליתנהואמאי המבכרת המקשה לילד מחתך אבר אבר
הלכה י: 1
קדושה חלה עליו ער יציאת רו ט א״כ
חיחול כשעת גמר יציאת הרוב ומשליך לכלבים מאי לאו מחתך ומניח ואי
מה שנחתך קודם יציאת רוב אין קדושה כ ג ח מיי׳ פס הלכה יל( :
ליה
ואיסורא ליכא דהא כי שדא קמא חולין אמרת למפרע הוא קרוש יקבר מיבעי
חלה עליו כלל ויכול להשליכו לכלבים
כ ד ט מיי׳ פס הלכה יט:
הוה אבל ביצא שליש ומכרו לעובד לא הבא במאי עסקינן במתתך ומשליך אבל
אך מאחר יציאת הרוב ומיהו מכי יצא
רובו ואילך טעון קבורה למה שיצא כר ,י מיי׳ שם הלכה כ !
סכבי ם וחזר ויצא שליש אחר וכולן מחתך ומניח מאי יקבר אדתנאסיפא יצא
וכן משמע לשון הקונטרס ואע״גדקתני מ כ ל מיי׳ שסהלכ׳כו^
לפנינו איכא למינור אגלאי מלתא רובו יקבר ונפטרה מן הבכורה ליפלוג וליתני
יצא רובו הרי זה יקבר ומשמע רו ט
וחיילא למפרע ומבמלה מכירה  :בדידיה במה דברים אמורים במרחך ומשליך
בבת אחת כדמוכח בסוגיא ומשמע
אדהני יצא רובו■ דמשמע בבת אחת  :אבר אבר אבל מחתך ומגיח יקבר הכי נמי
נטשה כמי שיצא רובו • בבת אחת :
אבל אבר אבר לא הייט דוקא לענין
הלכו באברים■ כדמפרש ואזיל שיצא קאמר **בדא במחתך ומשליך אבל מחתך
המיעוט הראשון דאפי׳ אותו מיעוט
רובו במיעוט אבר רוב העובר יצא ומניח נעשה כמי שיצא רובו ויקבר«[ *בעי
טעון קבורה כשיצא רובו מאחר דאין
ומיעוט א׳ מן האברים השלים ליציאת רבאא[ הלכו באיברין אחר הרוב או לא הלכו
מחותך אבל למ״ר למפרע קדוש
הרוב וקא מיבעיא ליה הלכו באברים באיברין אחר הרוב היכי דמי אילימא בנון
שמתחלה הקדושה חלה עליו מתחלת
הלידה א״כ במחותך נמי יקבר ואמאי
האי
אחר הרוב דנשדי מיעוט אבר שיצא שיצא רוב במיעוט אבר וקא מיבעיא ליה
שיטה מקובצת
בתר רובו שבפנים והוי כמאן דלא מיעוט דבראי בתר רוב דאבר שדינן ליה או
דמחתך נמי לא קשיא ליה היכי מטיל א[ הלכו באברים אחו
בו מום דאיכא לאוקומי בנפל שאיט ד,ריב ־ נ׳ב עי׳ תום׳
נפק האי מיעוט וליכא יציאת רוב בתר רובא דעובר שדינן ליה פשיטא ^רלא
כריתות דף יד ע׳א :
עובר ואם רצה מחתך ומשליך לכלבים
ראוי להקרבה א״נ מחתך קודם שיצא
ב[ כטו נרסת ר'ח
ומשום מטיל מום בקדשים ליכא שבקינן רובא דעובר ואזלינן בתר רוב אבר
ברכתו אחותו כו׳  .נ׳ב
לאויר העולם :
דמותר להטיל מום בבכור קודם שיצא אלא כגון שיצא ®חציו ברוב אבר וקא מיבעיא
פי׳ בקונטרס האשה כרכפו לעובר עי׳ תום׳ בכורות ם'
ע׳א ין ע׳ב :
לאויר העולם כגון יציאת ראשו או ליה ההוא מיעוט דבנואי מהו 'למישדייה
ואחזתו בידים והפסיקו ידיה ביט לבין
יציאת רובו דרך מרגלותיו  :או לא בתר רוב אבר ת״ש יצא רובו הרי זה יקבר
הרחס וקשה לרבינו ת ס דבשום מקום
לא איירי באשת מילדת ע ם הבהמה
הלכו■ ושדינן ליה בתר רוב עובר מאי רובו אילימא רובו ממש עד השתא לא
אלא רועה כדפנן בהמה שמת עובר ה
דלא שבקינן רוב עובר וניזיל בתר אשמעינן *דרובו ככולו אלא לאו כגון שיצא
בתוך מעיה והושיט הרועה את ידו
רוב אבר  :אלאשיצא חציו■ של עובר חציו ברוב אבר לא כגון שיצא רובו במיעוט
ורוב אבר משלים אותו החצי
ורישא דהך מילתא נמי איירי ברועה
ואי אבר וקמ״ל דלא שבקינן רובו דעובר דבהמה
שדינא למיעוטא דגוואי בפר רובא
כרכו בסיב לשון זכר הכי נמי הוה ליה
נפק ליה רובא דולד;אי נימא רובו ואזלינן בתר אבר בעי רבא יכרכו בסיב מהו
למנקט כרכו ואחזו והוציאו ועוד דמאי
"בטליתו מהו בשליתו מהו בשליתו אורחיה
פטרתיה
רישיה
דרך
דנפק
אי
פריך
ממש• ובבת אחת קא מיירי על כרחך
גליון דזש״ס
דאע״ג דשנינן לעיל מחתך ומניח הוא אלא יבשליא אחרת מהו 'כרכתו
וכי אין יכול להיות שאחזתו בידים ג ם׳ ח5יו ברוב אבר •
עיין עירובי! דף טו
בראשו ומפסיק בידיה בין ראשו לרחם
נעשה כו׳ שינויא בעלמא שני אגב ואחזתו והוציאתו מהו היכי דמי אי דנפק
ע׳ב תום׳ ד׳׳ה סרו! :
וזה דוחק לומר דאין לרחם לפתוח ש ם הדביק פני רסמים■
דוחקיה ומתניתין במשמעותיה קיימא :דרך רישיה פטרתיה אלא דנפק דרך
עיין כתובות דף ד ע׳ב
קודס שיצא הראש ואין יסל להכניס
אלא לאו כגוןשיצא חציו ברוב אבר■ מרגלותיו בלעתהו חולדה והוציאתו מהו
חוס׳ ד״ם עד :
ידו ועוד דמתניתין דהושיט רועה את
וקרי ליה רובו דשדינן מיעוט אבר הוציאתו הא אפיקתיה אלא בלעתו והוציאתו
ידו בלא הוציא כלל איירי דאם לא כן
דגוואי בתר רוב אבר והוה ליה רוב
]עיין תום׳ סנהדרין מן:
עובר  :לא■ לעולם לא הלכו ולא שדינן והכניסתו והקיאתו ויצא מאליו מהו *®"הדביק
נטמא במה שיצא ואע״ג דיש לחלק בין דיה משיסתום ותום׳
מיעוט אבר בתר רובא ומתניתין ביצא שני רחמים ויצא מזה ונכנס לזה מהו דידיה
מבכרת לאין מבכרת אי נמי התם כתובות ד :ד׳ה עד
ותום׳ שנת
שיסתום
רובו ממש ודקשיא לך למאי איצטריך פטר דלאו דידיה לא פטר או דלמא דלאו
כשילדה אחר׳קודסלזה שנפתח רחמה קנב :ד׳ה עד שיסתום
כל זה דוחק ונראה לר״ת נ[ ב[ כמו ותוס׳ יבמות קב;ד'ה ומי[
כגון שהיה מיעוט אחד מן האברים דידיה נמי פטר תיקו בעי רב אחא “נפתחו
ג ר ס ת ר ״ ח כרכתו אחותו והוציאתו
משלים לרוב העובר ואיצטריך כותלי בית הרחם מהו אויר רחם מקדיש
שילדה נקבה עמו כדאג:ר נמי בפ׳ כל
לאשמעינן דהוי רובא ולא אמרינן שדי והאיכא או דלמא נגיעת רחם מקדשה והא
הבשר )צקמן דף קיד•( אין לי אלא
מיעוט אבר שבחוץ אחר רוב שבפנים ליכא בעי מר בר רב אשי נעקרו כותלי
אחותו הקטנה הגדולה מנין ופריך אי
וליכא לידה אלא שדייה בתר רוב בית הרחם מהו נעקרו ליתנהו אלא 'נעקרו
דנפק דרך רישיה ו ק הנקבה הא
העובר הואיל ובהדיה נפיק  :כרכו
בסיב■ שגדל ונכרך סביב הדקל כעין ותלו ליה בצואריה מאי במקומן מקדשי שלא
פטרתיה ראש הנקבה שיצא ראשה
מרייל״א של גפנים  :מהו ■ שתהא במקומן לא מקדשי או דלמא שלא במקומן
תחלה שראש הזכר כרוך בין ברכיה
זירא
חציצה ואמרינן כיון דלא נג ע ברחם נמי מקדשי בעי מיניה ר׳ ירמיה מר׳
ומשני דנפק מרגלותיו והוא כרוך בין
ברכיה וה״ה דהוה מצי למימר כרכו
לא קדיש דהא רחם הוא דמקדש א(נגממו כותלי בית הרחם מהוא״ל קא
אחיו לענין איזה מהן בכור אלא נ ק ט
דבדידיה תלא רחמנא ולקמן בעי אימת נגעת בבעיא דאיבעיא לן רבעי ר׳ זירא
]וע׳ע חוס׳ סוכה לדדיה
אחותו משום דליכא ב ס ר ה כלל* :
כרכו ואת״ל סיב הוי חציצה דמין ואמרי לה בעא מיניה ר׳ זירא מרבי אסי
כי היכי ותום׳ בכורות ט.
מאי
ד׳ה אמר רב[
שלא במינו הוא  :שליא • מי הוי חציצה יעומד מרובה על הפרוץ ויצא דרך פרוץ
או לא  :כרכה■ אשה בידיה והוציאתו
פרוץ מרובה על העומד ויצא דרך עומד מאי עד כאן לא איבעיא *ליה אלא ] 5׳ל לי[
והפסיקו ידיה בינו לבין הרחס מי
פרוץ מרובה על העומד דאיכא עומד בעולם אבל נגממו ^לאקא מיבעיא *ליה] :צ׳ל לי וכן העתיק הכ׳ס
אמרינן כיון דאורחיה הוא לילד את
כת״ד מהלכות בכורות[
מ חני׳
י' ’’*“‘
בהמתה לאו חציצה היא  :היכי דמי ־
כל הנך בעיי;אי דגפק דרך ראשו• ואחר שהוציאו אותו עשו בו אחד מן הדברים הללו  :פטרתיה • רישיה לרחם וקדוש מיד דהא יצא ראשו הרי
זה כילוד  1 :רן מרגלותיו־ וקודם יציאת רו ט כרכוהו ; בלעתהו • חולדה בתוך הרתס והוציאתהו  :הא אפיקסיה • כשהיה בלוע ולא נג ע ברחם
והיינו כרכתו;אלא בלעתוזהוציאתווהכניסתו והקיאתו ויצא מאליו מהו• מי קדוש בתאי יציאה אחרונה או ל א :ונכנס לוה מהו• נפ ט ר ה
בהמה האחרת מן הבכורה או לא  :נפתחו • גרסינן נפתחו נ ת ר ח ט שכשיצא לא נג ע ; נעקרו • קס״ד קודם לכן נעקרו ונפלו :הא ליתנהו■
ומאן נקדיש לא אויר ולא נגיע ה דהא אין כאן רחם  :נעקרו •״)קס״ד קודם לכן נעקרו( ונכנסו לפנים ונתלו לו בצוארו  :נגממו • ניטל ]טעות הדסוס[
מעובי הכתלים מבפנים סביב סביב ; קנגעת בבעיא דאיבעיא לן •כ ב ר ומשם אחה למד את חשובפך:ויצא דרך פרוץ• מהו מי אמרינן
כיון דעומד מרובה עליו הוה ליה כאילו טלו עומד ל״א נגממו מבפנים ושפה חיצונה *(משמרת וקא מיבעיא ליה ״חורא ברא מקדש אן לא ] :נ׳ב תורא שפה חיצונה
כ א מיי' ס׳ד .מהלכום
בכורות הלכה יד
טוש׳ע יו׳ד סימן שיט
סעיף א :

כרכתואחזתו•

ואי איתטר בהא בהא
קאטר רבה ביצא שליש
דרך דופן ושני שלישין
דרך רהט טיבן ולהבא
קרוש דלחוטרא אבל
הבא ביצא שליש ומכרו
לעובד כוכבים דאי אטר
טיבן ולהבא קדוש ]הוי[
לקולא וצר ,אטינאטודי
לה לרב הונא דלטפרע
קדוש צריכא דבשם
שאמרו לחוטרא כך
א טת לקולא  :הבא
בטאי עסקינן בטחתך
ומשליך לכלבים־כלוטר
דלא יצא רוב יחד :היכי
דטי איליטא בנון שיצא
רובו במיעוט אבר כלוטר
שיצא רובו של עובר
בכלל מיעוט אבר ורובו
של אבר היה במעיה
וקא טיבעיא ליה האי
מיעוט אבר דבראיבתר
רונא דבהטה שדינן
ליה ויצא רובו ויקבר
או דלטא האי טיעוט
אבד בתר רוב אבר
דבטעיה שדינן לה ולא
יצא רובו ולא חל עליה
קדושה וישליך לכלבו •
אלא בנון שיצא חציו
ברוב אבר כלומר חציו
דעובר בכלל רוב אבר
וקא מיבעיא ליה הרצא
טיעוטא דלניאי טהו
לטישדייה בתר רוב
אבר דבראי והוד .ליה
יצא רובו דקבר או
רשי׳ סרק אלו מומין וכן
.״,ן ״/
*( ]גירסת רש׳ל משוירת אבל הכ'מ העמיק משמרת[
דלטא לא שדינן ליה
בערוך ערן הר רש׳ל[
בתר רובו ולא הוי אלא
יצא חציו ולא חל עליה קדושה ומשליכו לכלבו:לא בנון שיצא רובו במיעוט אבר  ,כלומר כראטרינן לעיל  :בעי רבא כרכו בסיב מהו  .כלומר רחם מקדש בכור והכי קטיבעיא ליה כרכו בסיב שלא ננע הבכור ברחם םר^
שיקדש בבכורר .ולאחר מיכן תהא האם פפורר .מן הביורה  :ברכתו אחותו והוציאתו בו׳ .אשד .פרכתהו בשום דבר אחזתהו והוציאתו מהו  .היבי דמי אי דנפק העובר דרך רישיה תחילה.ואח״ב אחותו וכרכתו ווצציאתו .
פטרתיה רישיה מן הבכורה לאחר מיכן שזה חשוב בילוד וחשוב בכור ופטורה ם! הבכורה לאחר טיבן  :הוציאהו הא אפיקתיה .כלומר ואינו קדוש הכי נרטי' אלא בלעתו והוציאתו והכניסתו והקיאתו ויצא מאיליו מהו
טי אטרינן כיון דמתחלה בלעתהו והוציאתו אינו קדוש ולא פטרתיה מן הבכורה או דלמא כיון דאחר כן יצא מאליו אטרינן קדוש ופטורה מן הבכורה:הרביק ב' רחמים ויצא ם1ד] .ל!ה[ השתא מי אמרינן ולד דידיר .פטר
והא לאו ולד דידיה מן האחרונד .ולא פטר את האהרונד .מן הבכורר .דלאו ולד רידיה הוה או דילמא כיון דרחמה מקדש הבכור פטר תיקו  :בעי רב אהאי נפתחו כותלי בית הרחם םר.ו דק׳ל רחם מקדש ועכשיו נפתחו
כותלי הרחם שאין בבד,מה בית הרחם מהו  :נעקרו הא ליתנהו ולא מקדש הבכור ולא חשוב בכור  .אלא נעקרו ותלו ליד .כצואריה כלומר כשנולד הולד יצא ובא סמעי אמו ועקר כותלי בית הרחם ותלו ליוו
בצואריה  :נגטטו • שלא נפחתו על הכל אלא נחתכו כותלי בית הרהט למעלה  :עוטר מרובה על ר.פרוק  .בבית הרחם :

וחושים

