עק משפט
נר מצוה
פ״ן ר״ס
כז א מ״' סיב מהלכוס
שאי אמת המומאס
הלכה : 3
כח ב מ״'
הלכה 3

ס׳א 00
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פסורת הש׳׳ם

חולין

* מ א י מע מ א דתנא קמא • וא׳׳ח ומאי קבעי והא עומאה בלועה
מ ת נ י ׳ הושיט הרועה אח ידו• לתוך מ עי ה :עהור • טע מא
היא ולא מעמא וי״ל דמשום דר׳ עקיבא מעמא לקמן)דף דתרווייהו מפרש כנמ׳ = גמ׳ק״ו • כלומר אפי׳ לר׳ עקיבא דאמר
עג (.עובר במעי אשה אצעריך ליה הכא גבי בהמה ק״ו כדפירש לקמן )דף עג (.טומאת בלועה כגון עובר במעי אשה טמאה הכא
בקונטרס דאפי׳ ר׳ עקיבא מודה הכא א״נ משוס דהיה לט לעמאות מודה מק״ו אס הועילה לו מחיצת אמו להתירו באכילה בשחיטתה
מופל מ ל ך על כפיו דבסמוך אפילו
תורה אור אע״פ שפ א מת לא תועיל לו כשהיא
קלוט במעי קלוטה אי לאו ק״ו והשתא
חיה לטהרו מלטמא  :איסקש• נבלת
א[ “ בהמה שמת עוברה בתוך מעיה
טמאה לנבלש מ פ ר ה מי ש איטקרוי
קמא
דאיכא ק״ו מוקי לה תנא
והושיט הרועה את ידו ונגע בו בין בבהמה
נבלה ב ט פ ר ה איט קרר בטמאה :
במעי
לדרשא אחריתי :
יוסי
ר׳
*טהור
טהורה
בבהמה
בין
טמאה
פרהליטמא • הוה מצי׳לשטיי דלהכי
על כפיו * שאין פרסותיו סדוקות :
אהניק״ו דרב חסדא אלא דעדיפא הגלילי אומר בטמאה טמא ובטתרה טהור :
מהלכי כפים בחיה • בתוך גופה של
במעי קלוטה• וא״ת ג מ׳ מ אי ט ע מ א ד תנ א קמאאמר רבחסדא
בהמה חיה דהייט עובר טמא במעי
משני:
ומאי פ רי ך אין הכי נמי דאליבאדר׳ קל ותמר אם הועילה אמו להתירו באכילה
אמו  :טמאחי לך • משוס גבלה
דכתיב בסיפיה ה טג ע בנבלתס יטמא:
יוסי הגלילי קיימינן דדד ש אתין בפרק לא תועיל לו לטהיריהמידי נבלה אשבחן
ד׳ וה׳)ב״ק מא (:גבי ובעל השור נקי
בהמה טהורה בהמה טמאה מגלן אמר קרא קלוט־ מ ת :במעי פרה ליטמא
דדריש נקי מדמי ולדות ומשמע דמוקי
°וכי ימות מן הבהמה זו בהמה טמאף ,א^ןףוקיאשהרי מהלכי כפים פא:ומשיימהלהי
את להנאת עורו *ואס כן סבר כרבי
לשכי
היא ל כ ם לאבלה זו בהמה טהורה א״ חרןו מ כפים במהלכי ארבט י
כתיב הולךעל כפיו בכל החיה ה פ לכ ס
ה א ל כ ם ל א ב ל ה זו ב ה מ ה ט ה ו ר ה ”
שמעון דאסר קלוט כשיצא לאויר
בי * ״ על ארבע שא! לאמו אלא ו׳ מלים
העולס דנפקא מאת הגמל בפ״ק בהטה טמאה לבהמה טה״־ה
דבטרות ) ד ף ו (:וי״ל ®דניחא ליה טהורה עוברה ט ת ד אף בהטה טמאה גנו! שמאה שאיןפיססיהשוומוש:
פרה במעי גמל• טמאה שעוברה מין
ליישב מילתא דר׳ יוסי דהכא אפילו עוברה טהור ור׳ יוסי הגלילי מאי טעמא אמר
ר׳ יצחק דאמר רןא °וכל הולך על כפיו בכל שם טהור  :לא מטמא • במעי אמו דהאי
למאן דשרי קלוט א״נ הכא איירי
לאו מהלך על כפים הוא ור/יוסי פסיק
בראשו ורובו דומיס לאמו דאפי׳ ר״ש החיה ההולכת וגו׳ מהלכי כפים בחיה
טמאתי לך אלא מעתה קלוט במעי פרה ותני בטמאה טמא  :קלוט במעי
מודה בההיא דשרי כדמוכח התס :
קלוטה• ואמו טהורה היא אלא שנולד
* ח י ה טמאה בכלל בהמה טמאה ליטמא דמהלכי כפים בחיה הוא מהלכי
כך  :ליטסא• במעי אמו ומתני׳ פסיק
להרבעה • דכל חד משמע
חידושכלומרדמחמתדתיה בכלל בהמה כפים במהלכי ארבע והאי מהלכי ארבע ותני ב ט פ ר ה ט פ ר  :קל וחומר דרב
במהלכי שמנה הוא פרה במעי גמל לא חמדא • אם פ עי ל ה לו אמו ס׳  :אלא
שמענו שפיר אי פ ר הרבעה ומיהו
בלאו הכי ידעינן דאפי׳ בעופות גמרי׳ תטמא דמהלכי שמנה במהלכי ארבע היא
איזה וה• נבלה שחלוקה בין נבלת
הרבעה בהמתך בהמתך משבת הולך וכל הולך לרבות פרה במעי גמל קלוט
טמאה לטרsורה  :זו נבלה עובר •
דהא בנולדה ליכא לאוקמה דהא
כדאמרי׳בשורשנגחאתהפר׳)ב״ר1נד :(:במעי קלוטה ליטמא דמהלכי ארבע במהלכי
נבלת ט פ ר ה מטמאה דכתיב ]וכי[
ולרבנן
ארבע הוא להבי אהני ק״ו דרב חסרא מתקיף
וגו׳
מן הבהמה אשר פ .א לכס ,
ימות ■
...
לה רב אחדבוי בר אמי חזיר במעי חזירתא לא ליטמא דמהלכי שמנה

מתני׳

קלוט

]עיץ תום׳ נכוייס כנ•
י׳ה עד[

קלוט

ע״! יס׳א

]ש״ך לדף עא[.

שיטה מרךבצת
א[ בהמה שטת עוברה •
נ׳ב עי׳ רש׳י ותום׳
בכורות כ׳ב ע׳א ]ד׳ה
ע ד[:

גליק השש

 SSלי?ל״ש •”1כ?1
וה כתכו תום' מנועות
 «pג׳ ע״נ רה א׳ס :

11s»1a1e» -

הגהות מהר״ב
רנשבורג

א[ גם׳ אלא אמי יג
גממן נר י5חק מהנא נעש
^1ר שגע נכל דני עמא
ונו' כצ׳ל והוא נע׳ ויקרא
ה׳ נ׳ ודלא מרשם נעעות
על ערשה ז׳ ;

במהלכי שמנה הוא אלא אמר רב נחמן בר יצחק מהבא
^
בבל טמא או בנבלת ת ה טמאה w
שרץ טמא וכי נבלת בהמה טמאה מטמאה ובטהורה לא מטמאה אלא
איזה זה זה עובר שבטמאה טמא ובטהורה טהור ומאחר דנפקא ליה מררב
נחמן בר יצחק דרבי יצחק ל״ל אי לאו דר׳ יצחק הוה אמינא כוליה אמינאכוליה האי קרא לכדרבי אחא•
דאמרי׳ לקמן )דף עא•( אקרא אני נלקמן מאי[
*לכדרבי הוא דאתא קמ״ל תניא אמי* ר׳ יונתן נמתי לו לבן עזאי למדנו
חיה בהמה למה נאמרה כו׳ ועובר
נבלת בהמה טהורה שמטמאה ונבלת בהמה טמאה שמטמאה נבלת חיה
טמאת ד ט פ ר תיפוק לן מהקישא
טמאה שמטמאה נבלת חיה טהורה לא למדנו מנין נם לי כל הולך על
דלעיל ואע״ג דרבי מבהמה טמאה
נאמר
כפיו בכל החיה ההולכת נמתי לו וכי נאמר וכל חיה והלא לא
נפקא ודרב נחמן תיפוק מחיה הא רבינו גרשום
למהלכי כפים בחיה היא דאתא נם לי ומה ישמעאל
אלא בכל החיה
קיימא לן )שצועוה דף יש■( פרשה והושיט הרועה את ידו•
,
אומר בדבר הזה נמתי לו *°וכי ימות מן הבהמה זו בהמה טמאה אשרש®’אשנאמרה ונשנית מפני חידוש אחד בבית הרהם  :ונגע בו •
במעי אמו • אם ועעילה
היא לכם לאבלה זו בהמה טהורה בלמדנו חיה בכלל בהמה ובהמה
נשנית השתא דכתיב כל פ ל ך על לו אמו להתירו באכילה•
בשחיטת אמו לא תועיל
נקיט
דלא
מהיקשא
דאפקנא
כפיו
בכלל ת ה חיה טהורה בכלל בהמה טהורה חיה טמאה בכלל בהמה טמאה
לו מחיים בשאפו בחיים
בהמף,
דרשי׳ מבנבלת חיה טמאה ואמרינן אע׳ג שהעובר מת בתוך
ששיי  ip,ומימי ינשמאה t o
דליכא קל וחומר דקם ליה ממילא
בטומאת נבלות מאחר שמת ולא
דרשי׳ היק שא:אילאו דר׳ יצחק הוה

הגהות הב״ח
)א(רש׳י רה ה׳ג כו׳
>מתי אמרתי■ נ׳נ עיין
נונסיס דף מה ע׳נ
נמתני׳ :

גגי׳ הילקוע אינו וכנ׳ל
דהן דרשא זו נהמה
עמאה לא שייכא כלל
הכא .ועי׳ ישיא

מעיה שכטה היא א*נח
טמאה מחיים כך לא
יהאעוברח שבתוךטעיה
 1םםםא[אע'ט שמתה:
כפים בחיה
מהלכי
טטאתי לך׳ כלוטר עובר
שהוא מהלכי
טמא
כפים שאין פרסות
סרוקות בחיה טיטאתי
לך בליטר אף שהאם
חיה טיטאתי לך  :אלא
טעתה קלוט בטעי פרה
ליטטא  .השתא דאטרת
בחית
טחלכי L,כפים
^
L
,

נז׳ל

לדרשה אתא צאתויי עובר  :הכי
גרפי׳ תניא אמר ר׳ יוגחן נמת• לו לבן עזאי* ) א ( נמתי אמרתי למדנו כו׳ דכתיב או בנבלת חיה טמאה או בנבלת בתמה טמאה וכתיב
וכי ימות מן הבהמה אשר פ א לכם לאכלה הרי חיה טמאה ובהמה טמאה ובהמה טהורה אבל נבלת חיה טהורה צא למדט שתטמא ומנין :
בהל המיה• להביא חיה טהורה וכתיב בסיפיה הנוגע בנבלתם יטמא  :למהלכי כפים בחיה־ טובר טמא במעי אמו כדאמרן :נמתי לו
וכי ימות מן הבהמה וגו׳• וכיון דפרט לך בהמה טהורה וטמאה הרי חיה טהורה בכלל לפי שלמדנו במקום אחר חיה בכלל בהמה ובהמה
בכלל חיה כדאמרינן לקמן ומעתה תהא לך חיה טהורה בכלל בהמה טהורה אם תצטרך ללמוד חיה טהורה מבהמה טהורה כלום :
וחיה טמאה בכלל בהמה טמאה• לכשתצטרך ולקמן מפרש למאי הלכתא• וסידרה ה״ג ולמדנו חיה בכלל בהמה ובהמה בכלל חיה חיה
שיין לדף עא .טהורה בכלל בהמה טהורה חיה טמאה בכלל בהמה טמאה בהמה טמאה בכלל חיה טמאה בהמה טהורה בכלל חיה טהורה * :חבל על בן
עזאי • הפסד וחבלה היא בעולם תלמיד ותיק כמותי אני בן עזאי שלא שמשתי את ר׳ ישמעאל כל חבלה שבש״ס לשון חבלר sוהפסד הוא כמו
)סנהדרין דף נש (:חבל על שמש גדול שאבד מן העולם גבי נחש:זאת הבהמה אשר שאכלו • ומפרש בתריה איל וצבי אלמאחיה ככלל
בהמה  :זאת החיה אשר שאכלו מכל הבהמה אשר על הארז כל מפרסת פרסה • והכי משמע מכל הבהמה אכול את המפרסת ומעיקרא
ארבע
מתחיל לאישתעדי בחיה זאת החיה אשר תאכלו ומפרש סימני בהמה דקאמר מכל הבהמה כל מפרסת אלמא בהמה בכלל חיה ומעתה "י״?
הוא■ כלוטר לא מצית
תלמוד לכל
לך  :חיה טהורה בכלל בהמה טהורה כו׳ • והשתא מפרש לארבעה בבי דמתניתא למאי ניבעי צהו  :חיה טהורה אמרת הכי רכתיב כל
הצריך .
.
תורה)יד( הולך על גחון וכל הולך
בהמה טהורה לסימנין־שלאמצינו סימנין מפורשים אלא בבהמה דכתיב *בויקרא כל בהמה מפרסת פרסה *ובמשנה פ ר ה )י ד (
בכלל בהמה
נמשנה חייהיי[ בכלל
בהמה כדצעיל על כפיו בכל הוזיר■
חיה בכלל זי-,י«ו»
משום דאשכחן חיי•
ידעינן אלא ריהורז
לא ידרוורו
ובחיה f S
קיימי ו ד חו ה
אבהמה היירוי
סימנין ו^דחרזה
פרסה הורזויו
מפרסת ת ד ח ה
כל רי ת ה הה
הארץ דל
על tnA n
הבהמה אשר ייל
מכל דזי ה ה ה
*”■י « ד ל
ההולכת על ארבע בעינן
זאת הבהמה ומפרש איל וצבי ויחמור והוא הדין נמי דאצטריך לן חיה טהורה בכלל בהמה ט פ ר ה לטומאת נבלות כדבעינן לעיל נבלת שיהא עובר ואם שויו
כשם שהעובר טמא כך
חיה טהורה לא לנזדנו ונפקא לן מבהמה טהורה ולהרבעה נמי אצטריך דהא הרבעת כלאים בבהמה כתיב וצא בחיה אלא חדא מינייהו נקט :
תהא האם טטאח  :והאי
ה״ג חיה טמאה בכלל ביזמה טמאה להרבעה וכדפרשי׳ דהרבעה בבהמה כתיבא ומשמע בין טמאה ובין טהורה וחיה מבהמה נפקא והוא טהלבי ארבע במהלכי
שטנה • כלומר דאם
הדין נמי דחיה טהורה להרבעה בכלל בהמה טהורה אלא בכל כללי דברייתא מפרש חדא מילתא לאשמועינן דמכוצהו איכא צמילך :
סדוקות :
פרסותיה
בהמה
אי לאו דרבי יצחק חוה

אמינא כוליה כו׳• כלומר חות אטינא בנבלת חיה טמאד■ או בנבלת בהמה טטאד .בוליה ]לכררבי[ דוא דאתא לקמן קט׳ל דרבי יצחק :למדנו נבלת בהטה)טמאה( ]טדוורה[ שמטמא כו׳יכלוטר מכי ימות טן הבהמה כדאטרינן א)יל :
נם לי וכל הולך על כפע בכל החיה הד.ולכת אפי׳ הולכת היד ,על ארבע טמא הוא לבם כל הנונע בנבלתה וגו׳  :מהלכי כפים בחיר■ הוא■ בלומר צריכא לן למידרש שעובר טמא במעי טמאה אע׳פ שהאם בחיים ונדר׳ יצחק!
בדומה

מסורת הש׳׳ם

ב ה מ ה המק שה

פרק
רביעי
^

עא

חולין

בהמה ממאה בכלל חיה ממאה לכדרבי גרסינן  :אקרא א)י חיה •
ו ל ר ב נ ן האי קרא למה לי כוליה לכלדבי אתא • כן גירסת
לגבי קרבן טולה ויורד או בנבלת חיה ממאה או בנבלת בהמה
י הקונמרס ופירש לאלרבנן לרבי יוסי הגלילי בעי האי
ממאה )ויקרא ה( ולי היה לי בקריאת חיה ויולט אני שהבהמה בכלל קרא לרב נחמן למה לי וקשה לפירושו למה המתין על כאן ועול ה״ל
חיה בהמה למה נאמרה :נאמר פאן ב ה מ ה מ מ אה• ונאמר בממא למבעי נמי לרבנן קרא לרבי יצחק למה להולכן נראה כגירסת הספרים
_
שאכל את הקלש בפרשת )אמור אל תורה אור
לרבנן
לגרסי הניחא לר״מ אלא
יש׳א
מא״ל כלומר אמאי איצטריך כללא
הכהנים( ]צו[ ונפש כי תגע בכל ממא בהמה טמאה בכלל חיה טמאה בהמה
במומאת אלם או בבהמה ממאה  :מה
לבהמה טהורה בכלל חיה טהורה
טהורה בכלל חיה טהורה ובלשון הזה אמר
להלן בטומאה קדש• כלומר בממא
לצלילהו ליסא למימר ליצירה :
טולה לי חבל על בן עזאי שלא שימש את רבי
שאכל את הקלש  :אן* • קרבן
טהורה על שיצא-כשלא
ויורל לכתיב או נפש אשר תגט וגו׳ ישמעאל חיה בכלל בהמה מנלן דכתיב
העגיל הראש כפיקה
 pjj״3
ומשמט לבנגיטש
,
^^,דנייס״זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה  3מיירילאי העגיל הר טמא על שלא
כיצד
הא
וגו׳
ויחמור
וצבי
איל
וגו׳
כשבים
’
’
’
גזירה
לילפינןבהא
קרבן טולה ויורל
^.יצא הולד משנפתח הקבר *לתניא
באהלות)פ״ז מ״ל( ומייתי לה בהלוקת
שוה ללא מיחייב על לאכיל קלש או חיה בכלל בהמה בהמה בכלל חיה מגלן
בהמה)נטרוח כ (•3אין לנפלים פתיחת
יכנס למקדש ולהא מילתא איצהרירלזייהיידכתיב °זאת החיה אשר תאכלו מכל
הקבר על שיעגילו הראש כפיקה א״נ
בהמה ממאהבכללחיהדאי לאודקים הבהמה אשר על הארץ כל מפרסת פרסה
לן מזאה החיה לבהמה בכלל חיה צא
]לעיל נס .לק«1
סבר ליה כתנא לתוספתא לאהלות
לג״ש הא כיצד בהמה בכלל חיה *חיה טהורה
הוה מייחר לן האי בהמה מחאה
נדרים ®א־ ייי
)סס״ח( לאמר אין לולד טומאה על
_____ f
זנחים קמו :נ ת ח :נד____ 1' . . . [:
חיה  .בכלל בהמה טהורה “לסימנים חיה טמאה
ללא הוי מצי למימר אקרא אני
שיצא ®לאויר העולם ג מ י לא עסקינן
בהמה עהורה בכלל חיה עהורה בכלל בהמה טמאה ^להרבעה בהמה
לאכל סמיך לשקיעת החמה וקאמר
שטעות דינר ]לעיל ע [:ליצירה■ לגבי חיה כתיבא )נראשית טמאה בכלל חיה טמאה לכדרבי *דתניא
רחמנא לטהור-וא״ת אמאי לא מלקלק
 (3יצירה ויצר ה׳ אלהיס מן האלמה רבי אומר אקרא אגי חיהבהמה למה גאמרה
מלאמעט בברייתא בפרק יוצא דופן
)נדה מ (:3נבלה ללא מטמאה בגלים
כל חית השלה וגו׳ ונפקא מינה למפלת נאמרה כאן בהמה טמאה ונאמר להלן
אבית הבליעה מלכתיב בנבלת עוף
מץ בהמה חיה ועון £לקאמר ר״מ בהמה טמאה מה להלן טומאתקדש אף כאן
טהור לטמאה בה ולא באחרת ומשם
תורת ולד עליהן ואמן יושבת עליהן טומאת קדש בהמה טהורה בכלל חיה
נדס כא] .כריתות ז :ימי טומאה וימי עהרה
מלקלק אביי למקום נבלת עוף טהור
ואמרינן טהורהליצירה *דתנן המפלת מין בהמה חיה
נטרות מ•[
בהמפלת)נדהנג (:מ״ט לר״מ הואיל
בלועה הויא וי״ל לודאי אליבא לאביי
תשב
זכר
טהורין'אם
בין
טמאין
בין
ועוף
הלין
והוא
כאלם
יצירה
בהן
ונאמר
היה יכול ללקלק משם אבל לרבא
לבהמה טמאה בכלל חיה טמאה נמי לזכר אם נקבה תשב לנקבה אינו ידוע תשב
לסבר לבית הסתרים הוי היכי מתרץ
להאימילתאאיצטריכא אלא כבר פריש לזכר ולנקבה דברי רבי מאיר וחכמים
לברייתא ע״כ כשתחב לו חבירו בבית
בה מלתא אחריתי לכלרבי וחלא אומרים יכל שאינו מצורת אדם אינו ולד
הבליעה וחזר והוציאו ובית הבליעה
היה רחב ולא הסיטה כלל התם מ מעט
מינייהו נקט ובכל כללי לברייתא פריש ולרבנן האי רןא למה לי כוליה לכדרבי הוא
קרא דווקא נבלת בהמה ומיהו היינו
יהאשה שמת ולדה בתוך
חלא מילתא  :חשב לזכר• שבעת ימי דאתא ז
טומאה ול״ג ימי טוהר שכל
יכולין לפרש אע״ג ללא חזר והוציאו
למים מעיה ופשטה חיה את ידה וננעה בו החיה
]עי׳ תוספות כנורות »  .שהיא רואה בהן טהורין :והשב
לכי קאמר רבא לבית הסתרים הוי
לנקבה־ שטעים טמאים וס״ו טוהר  :טמאה טומאת שבעה והאשה *טהורה עד
ד ה עד[
הייט ל[ תחלתהבליעה אבל לסופו מולה
אמר רכה כשם שטומאה
אינו ידוע• אם זכר אם נקבה הטל שיצא הולד*•
לבלוע הויא אבל לפי זה היה יכול
עליה חומר שניהם ותשב לזכרולנקבה בלועה אינה מטמאה יכך טהרה בלועה
ללקלק משם אף לרבא לטומאה בלועה
שבועים טומאת לידת נקבה ואפילו אינהמיטמאה טומאה בלועה מנלןדכתיב
לא מטמאה ואם תאמר והיכי מלקלק
הכא ה[ מהאי קרא להאוכל מ על ת ה
אינה רואה בהן שמא נקבה יללה שס יוהאוכל מנבלתה יכבס בגדיוא[ מי לא
ובלא ראייה איכא שטעים טומאת עסקינן דאכל סמוך לשקיעת החמה וקאמר
ללא מטמאה בבית הבליעה ובמגע
לילה וימי טוהר אין לה אלא על רחמנא טהור ודלטא שאני התם דלא חזיא
ג ט מ ת ע • ]נויר נ•[ ארבעים יוםמתחלת לידתן כדין
איירי ולא באכילה ולא כתיב אוכל
זכר לנר הניחא לרבי יותן *דאמר ’ אחת זו ואחת
שמא זכר הו א :ה״גלרבנן האי קרא
אלא ליתן שיעור אכילה דהיינו כזית
למהליכוליהלכדרבי אהא־ואמתניתין זו עד לכלב שפיר אלא לבר פדא דאמר
לנוגע ונושא כלמפרש התם בנדה ואי
קאי ולרבנן לפליגי אלרבי יוסי הגלילי טומאה חמורה לנר וטומאה קלה עד לכלב
איצטריך ללרשא להכא אם כן היכי
הא קרא לר״נ לילפינן מיניה ואיזה זה משום דלא חזיא לנר הוא נהי דלא חזיא
מלקלק מינייהו לשיעור טג ע וטשא
עובר שבטמאה טמא למה לי  :בפניו שלא בפניו מיחזיא חזיא ליה אשכחן
באוכל ויש לומר ללא מסתבר לאוקומי
כוליה ללרשא להכא לטהר טומאה
לכדרבי הוא דאחא• חיה טמאה טומאה בלועה טהרה בלועה מנלן קל
בלועה להא משמע לאתא למימר
לגופיה ובהמה טמאה לג״ש ואיידי ותמר ומה כלי חרם המוקף צמיד פתיל
טומאה לכתיב והאוכל יכבס בגליו
לכתב טמאה בבהמה משום ג״ש כתב .שאינו מציל על טומאה שבתוכו מלטמא
נמי בחיה לכל פרשה שנאמרה
ומ״מ אין מקרא יוצא מידי פשוטו
]אהלות רש׳ז
עד
ופי׳ד מ׳ו ונשנית לא נשנית אלא בשביל לבר דאמר מר *”טומאה רצוצה בוקעת ועולה
»יר נד•[
למשמע לטיהר הכתוב את האוכל
מלטמא
שבתוכו
טהרה
על
מציל
לרקיע
שנתחדש בה  :כשס שטומאה בלועה
כשטבל והעריב שמשו :
אינה מטמאה• אחרים למפרש בה
אטו
אכזי
— קרא ב הדא כדלקמן  :בר טהרה בלוטה אינה מיממאה • כגון בלע טבעת טהורה ונכנס לאהל המת אינה מיטמאה כדליף בקל
■
וחומר  :מי לאע סקינן• אפילו באוכל נבלה סמוך לשקיעת החמה לעליין היא במעיו ולא נתעכלה וקמטהר ליה קרא בהערב שמש
גרשום
רבינו
בהמה מועדה בכלל חיו! אלמא מטון שנבלעה הרי היא כמעוכלת לענין לטמא והא ליכא למימר לטעמיה משום )א( למגע בית הסתרים לא מטמא ותוכו של
מהורה לסיטנק* כלומד אלם בית הסתרים הוא לא״כ תטמאט במשא לאמרינן ביוצא דופן)נדה דף מב (:נהי לטומאת בית הסתרים במגע לא מטמיא במשא
בחיה נאסר סימניו מיהא מטמיא אלאלאו ש״מ בליעה מעכבתה מלטמא  :דלא חזיא לגר • וכתיב )דכרים יד( לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך
דכתיב ואת החיה אשר
ו«נלוכלםפדםתפדםה וגו׳ הראויה לגר קרויה נבלה שאינה ראויה לגר אינה קרוי הנבלה :הניחא • למצית למילף טעמך מהכא :ל ר בי יוחנן ד א מר•
יגו׳ יבחטת ב^לתיח! במסכת בסרות )דף ע • (  :אחה זו ואחח זז •בין לטמא אלם ובין לטמא אוכלים היא מטמאה על שתיפסלמאטלת כלבים  [3וקרא
)לאתויי( ]למעוטי[ היכא להסריחהמחיים הוא לאתאאבל היכא לנראית לגר בשעת מיתה )והלכה( ]וחלה[ עלה שם נבלה לא פקע
בלומד בחרבעה כתיב מינה שם נבלה על לכלב והכא קא מטהר ליה בהערב שמש  :שפיר ־ מצית למילף לטעמא משום בליעה הוא  :אלא לבר פדא דאמר
דבתיב בחמתך לא טומאה חמורה • לטמא אלם היא קרויה נבלה כל זמן שראויה לגר למאכל אלם אבל מכאן ואילך אין שם נבלה עליה להיות אב
תדביע כלאים וחיה הטומאה אלא אוכלין ומשקין הוא למטמא  :טד לבלב■ ללא גריעא ממגע נבלה שהוא ראשון לטומאה ומטמא אוכלין האי למטהר
בכלל בד,םחנ דתניא
רבי ליה קרא משום ללא חזיא לגר הוא ולא מטמיא א ל ם :שלא בפניו מיחזא חזיא ליה• ג[ אס בלע חתיכה קטנה ולא לעסה חזיא למי
אומר אקרא אני חיה ־
כלוטר^צריךלטיכתב שלא ילע שבלעה :מהרה בלוטה• דאינה מקבלת טומאה מנלן :מה בלי חרס ]המוקף[ צמיד פחיל שאינו מציל טל טומאה שבתוכו
או בנבלה בחמר.
»ואר .מלטמא • שאם היה כזית המת בתוכו אין בליעת הכלי מעכבתו מלטמא את הכלי ואת כל האהל  :דאמר מר טומאה רצוצה •
ליכתוב בנבלת חיה
wיליס עליה אפילו סמוך לרקיע אלמא אפילו בליעת קרקע אינה
מסאה ואני יודע בקרקע שאץ לה אהל טפח  :בוקעת ועולה • ומטמאה כל המאר
דבחטה בכלל חיה ! מעכבת וכל שכן בליעת כלי והרי הוא מציל על טהרה שבתוכו ומעכבת מליטמא באהל המת כלאמרינן בפרק קמא )לעיל דף כה: (.
בהמה לטח נאמדה
אלם
נאסר כאן ,בהטה _
טמאה

והאשה

מתני׳

נם׳

עץ מ שפט
נר מצור.
כ ט ) kמיי' פ׳א מהל׳
שמינוה הלפה א
סמג עפין סג מוש׳ע
׳•ד סי׳ יפ סעיף א( ]מיי'
ס׳א מהל' מ׳א הל' 3סמג
עשין ספ נווש״ע ׳״ד סי׳
עס סעיף א[ ;
ל ב מיי׳ ס*נו מהלכות
כלאים הלכה מ סמ3
שם סוש׳ע ׳*ד סי׳ ר5ז
סעיף א :
ל א נ ד מיי׳ ס׳י מהל׳
איסורי כיאה הלכה
מ סוש״ע י׳ד סי׳ קצד
סעיף ג :
ל ב ד-ומיי׳סכ״המהל׳
נוומאס מס הלכה יג:
לג ו מיי׳ ס׳נ מהלכות
סומאת אוכלין הלה'
ית ]ופ׳א מהלכות אנות
הנוומאה הלכה יג ועוד
שם ע׳׳ג הלכה יא וסיד
הלכה ע[ :
לר ח מיי׳ ס׳ 1מהלכות
נוומאת מת הלנה
ד ה :

שיטה ט^בצת
א[ מי לא עסקינן כו׳ •
נ׳ב עי׳ תום׳ מנחות דף
סט ע׳א ! ב[ וקרא
למעופי היכא דההדיחת
טחיים ! ג[ אם בלע
חתיכת קפנד .ולא לעסה
והקיאה חויא לטי
שלא ידע שנבלעה ;
ד[ היינו תחלת בית
הבליעה אבל בסופו

ט!בלתה ^יככם בנדי!
והא האי קרא בנבלת
בהמה כתיב :

ר.גהות הב״ח
)א( רשיי ד׳ה מי) א
עסקינן וכו׳ דמגע גית
השתיים .נ׳נ סי׳ ונסקא
מינהלנ׳מנעותכדסירש׳י
כעמוד שני כדף וס
כסופו :

גליון הש״ם
תום׳
לאי;י

ר ס והאשה כו׳

';» :ו

יש׳א

בויקרא ונאמר להלן בהמה טמאה בצו את אהרן או בכהמה טמאה ואכל מבשר ובת השלטים אשר לה׳ טר .להלן בטומאת הקדש הכתוב טדבר אף כאן בטומאת הקדש הכתוב טדבר דאי נגע בין בנבלת בחטד .טמאה
בין בנבלת חיה טטאה ונגע בקדשים חייב קרבן!בהטה טמאה בכלל ו Tה טמאה ליצירה כלומר  (6פריה הוא דכתיב והיא טפלת בין טין בהמה בין מין חיה אם זכר תשב לוכרוכו׳ :הניחא לר׳ מאיר־דאטר הטפלת טין בהמה
חית ועוף טטאה טיבעי ליד .להאי קרא בנבלת חיה טמאה או בנבלת בהמה טמאה ליצירה:אלא לרבנן דאטרי כל שאינו מצורת אדם אינו ולד ואינה טטאהכ( האי קרא דטקיש נכלת היה טמאה לנבלת בהמה טמאה לטה לי ;
כוליח לכדרבי הוא דאתא • כלומר האי קרא בנבלת חיה טמאה לרבנן לא טיבעי להו ליצירר .לא איתקש חית טמאה לבהטה טמאה אלא לכדרבי לצורך קדשים  :ופשטה ההיה את ידה בתוך
טעית • פשטה ידה דרך בית הרחם  :אמר רבה כשם שטומאה בלועה אינה מטמאה • כלומר דחוינן הכא לענין חיה שהולד שהוא בלוע במעי אמו אינו טטטא את האשה  :כך טהרה בלועה אינה טטטאה • שאם אדם
טר.ור בלע טבעת טחוררו ואח׳ב נטמא האדם הטבעת שכטעיו אינו טמא כדבעינן לטיטר לקטן ! טי לא עסיק׳ דאכל סמוך לשקיעת החטהי -כלומר שלא נתעכל הטומאה וקאמר רחמנא דלעדב טד״ור ולא טטטא ליה לאדם
דטוטאר .בלועה היא  :ודילמא שני התם דלא ח1יא לנר • כלומר לפיכך אינה מטמאה אדם ולא מטעם טומאה בלועה  :וטנא לן דאי לא ה1יא לגר לא מטמאה דכתיב לא תאכלו כל נבלה לנר אשר בשעריך תתננת ואבלה
נבלה ראויה לגר חשובה נבלה שאינר .ראויה לנר לא השוכח נבלה  :הניחא לר' יוחנן דאטר אחת בו' • בלומר אהת טומאה חמורה אחת טוטאד .קלה עד לבלב דאי ראויה לכלב מטמאה אפי' אדם וכלים שפיר כלוטר טפנדנן
בפניו שלנרדאיהנר
לא אטרינן טומאת בלועה לא מטמאה היתה מטמאה לאדם דהא ראויה לכלב:נד,י דלא חויא בפניו כו' :כלומר
טומאה בלועה דלא מטמאה מהבא מהאוכל את נבלתה )דאי( ]דודאי[ ראויה לכלב ואי
רואה שרעא בלעה והקיאה לא הוה אכיל ליה אבל אי הקיאה שלא בפניו והוא לא ידע שאדם בלעו הוה אכיל ליה  :שאעו מציל על טומאה שבתוכו מלטמא • כלומר )האי( ]דאי הוה[ שרץ בתוך כליחרש אע׳נ
שמוקף צם־ד פתיל מטמא טהרות שעל גביו דאמרינן טומאת בוקעת ועולה מציל על טד,רות שבתוכו מלטמא דאי טוקת צמיד פתיל כל טהרות שבתוכו טהורר .אע״ג דהוא באהל המת .
אדם
 (6נראה דציל כלומר די5ירה כר,יה הוא דכתיב ואמרינן דנם כהמה נכלל ופדהנן דהמפלת בין מין כהמה וכו׳■ כ( לכאורה אינו מוכן דלפי גירסת יכינו והיא ;ירסת הפוס' דגרסי אלא ליכנן מאי אינא למימר לא האי הת1שי6
אלא על הכלל וכמש׳כ התיס׳ וצ״ע .

עק מ שפט
נר מצור!
ל ה  hמיי׳ סנו׳ז מהלכות
מומאת צרעת כל׳ז !

י׳ פ מיו
לו ב מיי׳ שם הלכה : n
ל ז נ רדי׳ ס׳ב מהלכית
מקואות הלנה : n

שיטה מקובצת
א[ בלע טבעת )בהטח(
סטאת כו׳  .נ׳ב עי'
תוספות טנחות ס׳ם
עיא  :ב[ טבליע מהרד.
שבו טליטטא שיש תומר
נאוירוא(ואע'פ שמיטמא
בלא צטיד פתיל אדם
שטבליעטוטאוז שבתוכו:
ג[ ולא כתיב בבום
בנדיט וכתיב והאוכל
בכיתיככם ; ד[ ואוכל
דטשטע דלא טטטיא !
ה[ הדי הן כטונחין
בתוכו וליטטא • נ׳ב
נ׳א בדש׳י כ׳י הדי הן
בתיבה
כטסותדים
וליטטא כו׳  :ו[ תיטה
מה בכך ט׳ט פדיך
שפיד  :ז[ וי׳ל דאדם
נטי דתוכו טהוד • נ׳ב
משום דבית הסתדים
הוא ע״כ  :ח[ מגיל
על פדודת שבתוכו
מליטטא תוכו של אדם :
 [pשהיאטהודה בהיבט
הוב וי׳ל דעבדינן ק׳ו :
א( נראה דצ״ל מבליע
טהרה שנו מלטמא ע׳׳
צמיד פתיל ואע׳ם שיש
תומר שמטמא מאיייו
אדם שמנליע וט' •

הגהות הב״ח
)א( דש׳י ד׳ה מנין וכו׳
במשא.נ׳נ דגמנע כלא׳ס
איט מטמא מכת בית
הסתרים ולא הבנתי למה
פירש׳י דאיירי בתמוב
בשפופרת דלמא האי
בעיא סיא אם אינו מטמא
במשא אחר שטבל כמו
דאיירי בטומאה בלועה
למעלה ) :ב( תום׳ ד׳׳ה
אטו וט׳ דאפי׳ בלא
היקף טכודם • נ׳ב עיין
פירש׳י פרק ר׳ע דף
סד ע׳ב בדיה ודין
ס א ו ק בב׳ק דף כ׳ם ;

גליון הש׳ם

גם׳

טומאה

דתנן

״)י,

בלועה
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בהמההמה שה

פרה רביעי

תלין

מסורת הש״ם

א ט ! * אנן מגבו קאמרינן מחוכו קאמריק• פימה ו[ מה נפשך מ״מ אדם ־ שמפכב שומאה שבתוכו מלממא איש דן שמציל פל שהרה
פריך שפיר דאיךחעבורהשומאה כיון דגבו מהור ויש לומר שבתוכומלישמא משום בלוע :מה לכלי שרם• דין הוא שיציל טל
ז[ ״דאדס נמי תוכו מהור מציל ואיכא למיעבד ק״ו הכי ומה כלי חרס שהרה שבתוכו שק יש ט צד קל אחר שאינו משמא מגבו  :אמו אגן
המוקף צמיד פתיל שאין גבו מציל לחון בפני המומאה שבחוט מגבו קאמרינן■ מי ילפינן גב אדם מגב כלי חרס דתיפרוך הכי :
מלטמא ח[ מציל =[ )תוכו( על תהרה
משובו קאמריגן• חוך דאדם גמרינן
מתוך כלי חרס וכ״ש דקל וחומר
שבתוכו מליטמא תוכו של אדם שמציל אדם שמציל על טומאה שבתום מלטמא
אלימא הוא דאדרבה תוך כלי חרס
וחוצץ בפני הטומאה שבתוכו מלטמא אינו דין שמציל על טהרה שבתום מליטמא
חמור מתוט של אדם  :שפן משמא
אינו דין שיציל תוכו על טהרה שבתוכו
מציל מה לכלי חרם שכן אין מטמא מגבו תאמר
מליטמא וא״ת כיון דהא דהאדס
מאוירו• בלא נגיעה מה שאין כן ^ ד ם
על טהרה שבתוכו היינו מקל וחומר באדם שמטמא מג ם אטו אגן מגבו קאמרינן
הלכך קל וחומר מה אויר כלי חרס
דכלי חרס א״כ נימא דיו ולא יציל על מתום קאמרינן אדרבה כלי חרם חמור שכן
שאיש מבליע שומאה שבו מלשמא
טהרה שבתוכו מליטמא בהיסט הזב מטמא מאוית אשכחן בלוע דלמעלה בלוע
נ[ מבליע שהרה שבו מלישמא אדם
שמבליט שומאה שבתוכו מלשמא איש
כמו כלי חרס המוקף צמיד פתיל דלמטהמנלןקל וחומר ומה למעלה שאינו
דין שיציל על שהרה שבו מלישמא
דמיטמא בהיסט הזב כדאמדנן בסוף עושה עיכול מציל למטה שעושה עיםל אינו
הואיל וקל הוא שאין מקבל אויר האדם
מזקין)גיסיןסא (:וליחוש שמא הסיטה דין שמציל כלום עושה עיםל למטה אלא על
אשתו נדהואילו בתוספת׳ דאהלו׳)ספ״ו(
שומאה לעולם  :דלמטלה • דרך פיו
טהרה ידי מעלה אפי׳ הכיעיסל דלמטה רב אשכחן
כדכתיב)ויקרא יא( והאוכל מנבלתה :
תני בהדיא דאדס מציל על
שבתוסמליטמא בהיסט הזב דאמרו בלוע דאדם בלוע דבהמה מנלן קל וחומר
דלממה • תחב לו דרך בית הריעי ע ד
להם בית הלל אי אתס מודים בבליעת ומה אדם שמטמא מחיים מצילבבלוע בהמה
שנבלע וכגון שהיה א[ תחוב בשפופרת
טבעת ונכנס לאהל המת ט׳ אמרו שאינה מטמאהמחייםאינו דן שתציל בבלוע
ולא שימאו בכניסתו במגע  :מגין •
להם בית שמאי לא אס אמרת בטבעת מה לאדם שכן צריך שהייה בבית המנוגע
שלאחר מכאן לא ישמאש )א( במשא
סאיל ובלוע  :אלא ט״י מטלה • אס
שהיאטהורהכ[בהיסט וי״ל דעבדי ק״ו תאמר בבהמה שאינה צריכה שהייה בבית
לא יכנס דרך הפה לא יתעכל במעיים
מפכים קטנים המוקף צמיד פתיל המנוגע בהמה דאינה צריכה שהייה בבית
לעולם  :טיפול דלמעה רב • בפה
דאפילו בלא הי קף)נ( טהורים במשא המנוגע למאי הלכתא לכלים שעל גבה אדם
הזב לפי שאין באים לכלל מגע לפי
איש מתעכל כל כך עד שיורד למשה  :ברכוה מא• עירובין ד•
בא נמי לא בעי *דתנן "הנכנס לבית המנוגע
צריך שהייה• לשמא בגדים שהוא ננעיס פי*נ מ׳ט סוכה
שאין סופן להפפח ואת שאינו
ה;
לכלל מגע איט בא לכלל משא כדאמר וכליו על כתפיו וסנדליו וטבעותיו ב Tיו הוא
לבושדכתיב)שס יד( והבא אל הבית
בהעור והרוטב )לקמן דף קכד : (:והן טמאין מיד "היה לבוש כליו וסנדליו
ישמאג[ולא כתיב כ ט ס בגדים והאוכל
מנא לן־דבלוע דלמטה ברגליו וטבעותיו באצבעו הוא טמא מיד
בבית יכבס את בגדיו)שם( ומוקמינן
לה בתורת כהניס לשוהה שיעור
נמי טהור כדמוכח והן טהורין עד שישהא בכדי אכילת פרם
אכילה:האמר בבהמה שאינה צריפה
מתניתין דעובר וחיה נמי דטמאה פת חטים ולא פת שעורים מיסב ואוכל
שהייה• שאם נכנסת שעונה כלים
היינו מדרבנן כדלקמן ועוד דהשתא בליפתן אמר רבא תחייהו תננהי טומאה
הרי הן שמאים מיד דוהבא אל הבית
ס״דדרבהמודה בשפי^טבעות וחיה בלועה תנינא טהרה בלועה תנינא ®טומאה
קרינא בהו :ומשנינן למאי הלפתא•
היא כשתי טכעיח :ב ל ו ע
מקואות פ׳י מסנה ס
בבהמה בלועה *דתנן א["בלע טבעת טמאה טובל
מנא לן • דבהמה לא מטמא כדמוכח
אמרת אין צדכה שהייה על כדחך
ההוא כלב דאכל בשר המת לקמן ואוכל בתרומתו הקיאה טמאה וטמאתו
לכלים שעליה דהא לאו בת מילבש
טהרה בלועה תנינא *דתנן בלע טבעת
 .בהעור והרוטב )דף קכו: (.
בגדים היא אלא דרך משוי ודרך משוי
ל ס א י הלכתא לכלים שעל גבה טהורה ונכנס לאהל המת והזה ושנה וטבל
אדם גופיה לא בעי שהייה שאס לא
היה לבוש בגדיו אלא נשלם על כתפו
אדס נמי לא בעי • וא״ת והקיאה הרי היא כמה שהיתה כי קאמר רבה
ונכנס שמאין מיד  :וטבעותיו בי דו•
דלמא אפי׳ בכלים שהיא לבושה דשייך כגון שבלע שתי טבעות אחת טמאה ואחת
בקומצו שלא כדרך מלבוש :טמאין
בהו מלטש כדאשכחן גבי הוצאת שבת טהורה דלא מטמיא לה מטמאה לטהורה
בפרק במה בהמה יוצאה )שבת נג(.
מיד • דקרינא נמי בכליס והבא אל
והא
הבית  :היה לבוש פליו פו׳• הוו להו
בדברים שחשובים לה למלבוש ועוד
הקשה רביט אפרים דבתורת כהנים ממעט בהמה וכותי דלא בעו בגדים דידיה וכתיב והאוכל בביש יכבס את בגדיו עד שישהא שיעור
שהייה בכלים שהן לבושים מוכבס בגדיו המטמא בגדים מציל בבית אכילה  :פרס • חצי ככר של עירוב שהוא מזון ששי סעודות והוא רבינו גרשום
אדם שמציל על טומאת
ה מ טגע כותי ובהמה שאינם מטמאים בגדים אינם מצילים בבית
•
שמונה ביצים כדאמרינן בעירובין)דףפע(  :הרוייהו תננהי• קושיא שבתוכו מלטמא
המטגע משמע דבת מלבוש היא אלא דמעטיה קרא דומיא דכותי היא כלומר מאי אשמועינן רבה  :טמאה • שומאת מת וכלי מת^״ן כדאסרי׳ דאכל ססוך
דשייך ביה מלטש וי״ל דבהמה אפילו כלים שהיא לטשה חשיבי כעל המישמאין במת הרי הן כמתדאמרמר)לעיל דף ג (.חרב הרי הוא
כחלל  :טובל • לפי שנשמא בנגיעתה קודם שבלעה  :מובל ואופל דין שמציל  Wטהרוז
גבה כיון דאין מטמא מכחה דלאו בת טומאה היא וגבי אדם נמי
שבתוכו אע'נ שנטמא
כה״ג כשאין מטמאין מכחו כגון בגדים שעל גביו לא בעי שהייה אבל
במרומה• דמשנבלעה אינה משמאה ] :הקיאה ממאה[ • דלא אהני לאחר שבלע טבעת
ליה שבילת האדם  :וממאהו• שנגעה בו ביציאתה  :והזה • Pלישי  :טוערה שאינח טמאת
בגדים שהוא לטש בטלים אגביה ומכחו בא להם הטומאה וגזרת
בתוך הנוף  :טח לכלי
הכתוב היא שאין לו כח לטמאם עד שישהה ולפירוש זה דטומאת
ושנה• בשביעי :הרי היא פמה שהיתה• שהורה לפי שלא קבלה שומאה חרש שאינו מטמא
בגדים שהוא לטש מחמת האדם הם באים אם כולו בפנים וידו
 pהאדם משבלעה דאי שמאה היכי מצי למימר הרי היא כמה מגבו־בלומר דין שמציל
על טהרה שבתוכו שאינו
מבחוץ וטבעת באצבע טמאה הטבעת ואם הוא מבחוץ וידו בפנים
הזה
נקש
ולהכי
לה
מהניא
לא
האדם
ושבילת
שבלה
לא
הא
שהיתה
מטמא מנכו :אנן מתוכו
וטבעת באצבע הטבעת טהורה דבטלה אגביה והוא טהור דרובו
ושנה ושבל ואחר כך הקיאה דאם הקיאה קודם שבילה נשמאה קאמרינן• כלומר ומתוכו
ביציאתה במגעו  :פי קאמר רבה פו׳• דאי ממתניתין דקתני בלע אינו קל כלי חרש מאדם
לחוץ וקשה דבתורת כהניס ובמסכת נגעים פרק שלשה עשר דתנא
כשם שאדם טטסא
היה עומד בפנים ופשט ידו לחוץ וטבעותיו בידו ושהה כדי אכילת
שבעת שמאה שובל ד[ ואוכל דמשמע לא משמיא לאדם הוה אמינא מתוכו כך כלי חרש
שעמא לאו משוס בליעה הוא אלא משום דמגע בית הסתרים לאו מגע מטמא מתוכו ואעס׳ב
פרס טמאות היה עומד בחוץ ופשט ידו בפנים וטבעותיו בידו רבי
מציל על הטתרות
יהודה מטמא מיד וחכ״א בכדי אכילת פרס ושמא התם מדרבנן הוא
הוא לענין טומאה כדאמדנן במסכת נדה)דף מג (.מוידיו לא ששף שבתוכו וק׳׳ו כדקאי
במים וגבי שבעת ליכא למימר תשמא אש ^ ד ס במשא שאין משא קאי  :אדרבה כלי חרש
ולא מדאורייתא ומחמיר רבי יהודה לטמא מיד משוס דאין הטומאה
חמור י בניחותא קא
רבא חרוייהו תננהי • לאו
באה להם מכח האדם :
אלא למי שהטומאה יוצאה ממט כגון מת ונבלה ומעיינות הזב אבל אתי כלומר אדרבה כלי
מטומאה בלועה פ ד ך דרבה נמי כשם קאמר משמע שגם לרבה היה
שמא מת אע״פ שהוא אב השומאה אין לו משא ושבעת שהורה נמידשנן חרש חמור שכן מטמא
דלא משמיא מחמש אדם נמי שעמא משום דמגע בית הסתרים דאדם מאוירו שיציל S9
פשוט מתוך המשנה אלא מטהרה בלועה פריך דטהרה נמי תנן
טהרות שבתוכו  :בלוע
כמו טומאה ולמה פשוט לו זה יותר מזה :
לא משמא אבל שבעת בשבעת לאו בית הסתרים שייך למימר דלטטח טנא לן • כלוי
בהו אע״פ שנשמט באדם ה[הרי הן כמונחין בתיבה ונישמו אשמועינן אשכחן שבלעו דרך
ב ל ע טבעת טמאה טובל ואוכל בתרומה ־ בטמא טומאת מת
^ איירי דחרב הרי הוא כחלל ואי לאו דטומאה בלועה לא רבה דשעמא דמתניתין משום בלוע היא ואפילו חברתה לא מכימא'■
בלוע דלטסת שבלען
והא
מטמאה לא היה מועיל לו טבילה דנהי דמגע בית הסתרים לא
טנא
שתן
דרך
משמא במגע במשא משמא וא״ת ודלמא בשבעת שנשמא בשרץ איירי וי״ל דבשר דההיא דשבעת שהורה מיתניא במסכת מקואות דטוטאח בליעה יויגח
)ס״י מ״ח( ועוד אי בשומאת שרץ אם כן לא הויא אלא ראשון והיכי קתני דמשמא את האדם והא אין אדם וכלים מקבלים טסטאה  :יטה לפעלו:
שאינו ט׳ .כלומר מציל
שומאה אלא מאב השומאה :
כ י קאמר רבה כגון שבלע שתי שבעות • פירש בקונשרס דאי ממתניתין ה״א הא דשבעש מלטמא אחרים שנבלע
לא משמאה האדם לא משום בליעה ט א אלא משוס דמגע בית הסתרים לאו מגע הוא לענין שומאה כדאמר בנדה למטח שעושה עיטל
)דף מב (:וליכא למימר דנשמא במשא שאץ משא אלא במי שהטומאה באה ממט כגון מת ונבלה ומעיינות הזב אבל טמא מש כלומר וחשוב באץ איגו
דין שמציל שלא יטמא נ
אע״פ
וכלום עושה עיכול

דלסטה

אמר

הגהות מהר״ב
רנשבורג
א[ רש׳יבדה דלמטה
וכו׳ תחו בשפופרת •
נ׳ב עי׳  6׳ר ש׳ש :
ג[ תום׳ ר׳ה אטו וכו׳
בפני כטומאה שבתוכו
מליטמא מציל סובו .
נמחק מלת תוכו • ונ׳ב
עיין מהרמ״ל דמוסק זם
ומהרש׳א ז״ל מקיימו
היטיב ועיין חידושי הר׳ן
ותבין מלת מה גפשן
דנקעו התום׳ בלשונה :

למסה כו' • כלומר ילאו ק׳ו הוא :אשכחן בליעה דאדם שאינה מטמאח דבהמה טנלן י כנון עובר שמת בתוך מעיה דאמרינן במתניתץ ועשים החעה את י ת בתוך טעיח בק בהמת פמאח  pנחטח טחורח טחור I
מחלאדם• שצריך שהייה כבית המנונע דועאקל לענין טומאה דאין טמאק כלים שעליו עד שישהה בכדי אכילת פרם לכלים ש ע לנ « אבל היו בידיו הוא והן טמאץ מיד כיח דנקיט לחו כידיחחשובין בהוא מ 8נםונ
ואם חיה למש כליו ]צריך שישהה[ בכדי אכילת פרם אלו ארבעה ביצים כדמפרשינן במס׳ עירובין פת הטין בו׳ דמפרןינן טא  pחטה שכל הפסוק כמו לשיעורין נאסר  :אסר רנא תדויהו תעהי ׳ כלומר
מה אתא רבה לאשביעינן  :בלע טבעה טמאה טובל ואוכל תרומתו לערב • כלומד אע״פ שטבעת טמאה במעיו ! דלא מטמאת ליה • טמאה לטהורה במעיו !
דהא

ב ה מ ה ה מק שה

 m ® 3הש״ס

פ ר ק רביעי

תל־ן

עין מ שפ ט
גר מצוה

עב

והא עובר וחיה .דקתני מתני׳ החיה טמאה שבעה והאשה מהורה :
וקמעמי לה עובר לחיה .ש״מ דמע מא דאשה מהורה משום מג ע
בית הסתרים הוא ולא משום בלוע  :מבט ה אין סופה לצאת .בתמיה :
מטמא אבל בב׳ טבעו ת דלא שייך בהו בית הסתרים הוה אמינא ל ט במיי׳ שם ס ל' מ:
טומאה זו  .דחיה  :מ א י איגה מדברי תורה .ל״ל למימר טלי האי ב מ סו ת ד ם ב תו ט ליטמו קמ׳׳ל ד טע מ א דמתני׳ משום בלוע הוא
ם נ מ״׳ ם'נ שם סל׳
לימא טומאה זו דברי סופרים מפום תורה אור
וחבירו נמי לא מטמא וקשה לפירושו
טו פ׳ש נ כ׳ מ :
דבטבעת שנגעה בחת הרי הוא כחלל
וקא
דמו
טבעות
דכשתי
ה
ת
ו
עובר
גזירה כדמפרש לקמיה  :לא תימא  .והא
וטומאתה בוקעת ועולה ואפי׳ רצוצה מא ר מיי׳ ט׳ד שם
סלכה : h
מתני׳ ר׳׳ע היא דאמר עובר מת מטמא לה עובר לחיה אמר רבה שאני עובר
שבמעי אשה ט מא הלכך ממימא לחיה
תחת אבנים שלא ב[ מטמא את האדם
וטהרה הואיל וסופו לצאת אמר רבא עובר סופו
ס ב ח ו מיי׳ ת״נ מסל׳
דטומאה בלועה מטמאה
מכח בית הסתרים ומה שפי׳ ד טבע ת
ססומאס
אטת
.בלועה ג[ מיטמא ואשה טהורה משום לצאת טבעת אין סופו לצאת אלא אמר רבא
מהורה לא מטמאה מחמת אדם
הלכס נ: 1
ד מגע בית הסתרים הוא  :אלא אפי׳ פומבדיתאי ידעי טעמא דהא מילתא ומנו
משום דביש הסתרים דאדם לא
לר׳ ישמעאל פו׳  .ולקמן בעי מאי רב יוסף דאמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר
מטמא אטו אם נכנם אדם לאהל
המת וכלים או אוכלין בקומטו ה״נ
ר׳ ישמעאל ור״ע  :גזירה שמא יוציא שמואל ייטומאה זו אינה מדברי תורה אלא
דטהוריס דאע״ג דבית הסתרים לאו
פו׳ .דאי אמרת חיה שפשטה ידה מדברי סופרים מאי אינה מדברי תורה אלא
בת מקבלי טומאה נינהו מ׳׳מ לא
למעי אשה ונגעה בעובר מת טהורה מדברי סופרים דלא תימא אליבא דר׳ עקיבא
הוי כצמיד פתיל דמציל באהל המת
פעמים שהולד מוציא ראשו חוץ דאמר"עובר במעי אשה טמא אלא אפי׳ לר׳
לפרוזדור והרי הוא כילוד ומטמא
הרי טיט דלאו בני קבולי טומאה
נדם מ 3פ״ש ו כ ס מ ר ה חיה שעדיין הוא במעיה ישמעאל דאמר עובר במעי אשה טהור גזרו נינהו ואוכלין שגיבלן בטיט והכניסם שיטה מקובצת
ואתי לטהרה אבל ברועה שהושיט ידו בה טומאה מדרבנן מאי טעמא *אמר רב
,;,ן ,א[ שמא ימיא ולד
p,f,j5p p p j ,
ץ
למעי בהמה דקתני מתני' טהור ליכא הושעיא גזירה א[ שמא יוציא ולד ראשו ת
דאין טומאת משא אלא למי שטומאה נ׳ב עי׳תוס׳בכורור .דף
כ׳ב ע׳א  :נ[ לרביעית
באה מ מ ט הרי מדרס הזב
למיגזר הכי מפני שרחם שלה גלוי דכי לפרוזדור אי הכי אשה נמי אשה מרגשת
מפיק חזי ליה :טרידא.
עסוקה היא בעצמה ותימא לה לחיה טרידא מאי ר׳
.
.
במשא ו ה׳׳נ טבע ת ש ע ע ה במת ט ק "בעל׳^״ם^]^"רף
דהויא כחלל לטמא במשא דלכןמא קד ע׳א  :ג[ מטמאת
בחבליה וציריה וטרידא מלומר ל חי הנ״י ריי ש מ ע א ל ומאי ר״ע דתניא °וכל אשר יגע על
וטהרח בלועה^מיטמאת
3משא לא מהני בית הסתרים
אע״פ שהוא אב הטומאה אין לו טומאת משא וטבעש טהורה נמי לח
לא מטמאה מחמת אדם טע מא נמי משום דבית הסתרים דאדם לא

?

סנפדרין ד .נויר ליJ
]ודף מט :נג[.

דבינו גדשום

®®י®־

 kמ״׳ פכ׳ה מסל׳
טומאת מת הלי^ :

פני השדה לתציא עובר במעי אשה דב ת ר׳

בקונט׳ ובפ׳ יוצא דופן)נדה דף מג(:
ישמעאל ר״עאומר לרבות"גולל ודופק ור׳
נמי אמרי׳ נבלה בקומטו ט מ א נהי
ישמעאל גולל ודופק הלכתא גנדרי לה ו ד ע
שטפנין בצו;;',״?,
דב מגע לא מטמא במשא מיהא מטמא
״,א עובר במעי אשה טמא מדאורייתא טנא ליה
הלגסא
לכך נראה דטע מא דמתני׳ משום
בנפש
במת
°הנוגע
קרא
אמר
ר׳אושעיא
אמר
ם
ש
בשע.
עובר
ר
ב
ס
ע
״
ר
:ו
להוציא עובר
דבלוע הוא ומ״מ אשמעינן רבה בשני
אשה טמא  .וכי אתא קרא לגולל איזהו מת שבנפש של אדם הוי אומר זה עובר
טבעות דממתני׳ לא אשמעינן ליה
״דהא דאע״ג דטומאה בלועה לא
ודופק והסבר לאו הלכתא היא  :שבמעי אשה ור׳ ישמעאל האי מיבעי ליה
מטמאה הייט טהרה בעלמא אבל
מדאורייחא מגא ליה  .דטמא דלא ג[ ילרביעית דם הבאה מן המת שמטמאה
טהרה הבלועה מיטמאה וכן הא
מטהר ליה ממשמעותיה דעל פני שנאמר הנוגע במת בנפש האדם איזהו נפש
השדה ואפי׳ צא מייתר  :במס בנפש .
דטהרה הבלועה לא מיטמאה היינו
מת שהוא בתוך נפש האחרת :רביטיס שלאדם שמטמא הוי אומר זו רביעית דם
מטומאה דעלמא ולא מטומאה
הלוג דם חיי האדם תלויין בו שבכך ור״ע לטעמיה דאמר אף רביעית דם הבא
הבלועה ע מ ה ואין לתמוה כיון דבא
אומר
הוא משקיים  :אן* רביעיח דם הבא משני מתים מטמא באהל *דתניא ר״ע
לאשמועינן כאן בשתי טבעו ת מאי
מתים
משני מסים .הלכך האי קרא דכתיב מנין לרביעית דם הבאה משני
כשם דהכי פירושו כשם שטומאה
בלועה אינה מטמאה את האדם
ביה חד נפש לאו לרביעית דם אתא  :יי^אשמטמאהבאהל שנא׳״ועלכל נפשות מת לא
הבולעה אע״ש שנגעה בו כך א*נה
גסשוח  .משמע שתים  :מה  .דבר יבא שתי נפשות ושיעור א ח ח מ תני׳״ ב ה ט ה
מטמאה טהרה שאצלה וא״ת מנא לה
שמישה באה על ידו דהיינו רביעית  :המקשה לילד והוציא עובר את ידו וחתכה
לרבה הא דטהרה בלועה לא מיטמאה
מ ת נ י ׳ הבשל ט הור .שאין בהמה
מגע ואח״ב שחט את אמו הבשר טהור *שחט את
מקבלת טומאה מחיים  :הבשר
מטומאה שאצלה הא לא אתי מק״ו
נבלה  .בשר העובר מג ע אבר מן החי אמו ואח״ב חתכה *הבשר מגע נבלה דברי
דצמיד פתיל וי״ל דכולה מלשא דריש
שהוא מטמא כנבלה בהעור והרוטב ר״מ וחכמים אומרים ימגע טרפה שחוטה
רבה מן האוכל את נגלתה מי לא
מה
)לקמן דף קכמ (:אי נמי אס א[ יצא
עסקינן דאכל סמוך לשקיעת החמה
עובר מת נבלה גמורה הוי האבר מאחר שלא טהרתו שחיטת וקאמר רחמנא דטהור אפי׳ לאכול בתרומה ונוגעת בכיומאה שבמעיה
אמו  :מגע טרסה שחוטה .שהשחיטה אע״פ שאינה מתרש ואסור לטמאה וא״ת שתי טבעות נמי תנינא בלע טבע ת ט מאה טובל
האבר באכילה מטהרתו מידי נבלה והויא כטרפה שחוטה שאינה ואוכל בתרומה רש לומר דהתס צריך הזיה שלישי ושביעי וכשבא
מטמאה מן התורה כדמפרש ואזיל אלא מדרבנן במוקדשין  :לאכול תרומה כבר יש שבעה ימים שנבלעה והרי היא מסתמא כבר
סמוך לנקב וכשבולע תרומה אינה נוגעת ב ט ב ע ת ע ד ש ת ב א אצלן
מה
חיה ועובר דכשתי טבעות דמו  .מ ה שפי׳ בקונטרס אלמא דכיומאה בלועה מטמאה ושעמא
סמוך לנקב ואז היא כבר מטופלת ־
דאשה טהורה משום בית הסתרים וכן פי׳ בסמוך גבי לא תימא מתני׳ ר׳ עקיבא היא וקשה נהי ד מגע בית הסתרים לא מטמא *(במשא
מטמא אלא צ״ל כדפירשט דאשה טהורה משום טומאה בלועה היא וחיה הויא כשתי טבעו ת= ג ז י ר ה שמא יוציא ולד ראשו ו ט' ־ ^י'
בקונטרס משום דהרי הוא כילוד משמע דדוקא נקט ראשו וכן משמע בפ׳ יוצא דו פן)נ ד ה דף מב (:גבי יולדת מטמאה בפנים כבחוץ דקאמר

והרי

]צ׳ל מ ו ס [ fo'nft

]לנדל סס[.
]לקמן עד :קכנז!.

הגהות טהר״ב
רנ שבורג

א[רש׳יד׳הםנשרמנע
 Sמלס ׳fo
ונ׳ב מצא כצ׳ל ודלא
ע'א’'דננטנר'” טת'לכ׳!
שמיפה עושה טפול

והא עובר וחיה רכשתי
טבעות דטו  .דעובר
במעי ברגזה ד ד חית
במעי בחמה שניהן
’ י י *T ’ M m 'S ?TO
י ^ ^י
יי’*^
י י'
י י'
בלועין העובר והיד וקא כגון שהוציא ולד ראשי חון ל תייזייי י י י "
לחיה:
מטמא ליה עובר
חוץ לפרוזדור נמי נטמאה החיה שנגעה בו או הסיטה דתו לאו טומאה בלועה היא וי״ל דגזירת הכחוב היא דעד שיהא כילוד לא מטמאה נאנר דעוגלמת^ודו׳ק”:
שאני עוברדגאיל וסופו
לצאת ולאטיחזי כבלוע :כדדריש מעל פני השדה והשתא ניחא הא דצריך ר׳ ישמעאל למדרש ט ע מ א מקרא דטעמיה פשוט דעומאה בלועה היא אצא 5ןםןס ךלא ב[ תום׳ ד׳ה )נעמוד
טומאה זו)אינה מדברי מטמא בהוציא ידו ע ד שיהא כילוד ור׳ עקיבא נמי לא פליג אלא בהוציא אח ידו וכן משמע דלא תימא אליבא דר״ע משמע דכר״ע אתיא סמת^אננים  3תסמא
דמטמאה
תורה(
וכו׳ כצ׳ל :
עובר ל■  rה ]אינה מתני׳ בפשיטוח דטמאה החיה מדברי סופרים דגזרינן כולו במעי אשה אטו הוציא ידו אבל אי ר״ע מטמא עובר במעי אמן אפי׳ צא
סד״ת^שטא יוציא ולר
יצא לחוץ כלל היפי חחוקמא מתניהא אליביה דחיה ט מאה ואשה טהורה :
.
ראשו חוץ לפרוזדור
ודופק  .מפורש בפ״ק ד כ ח ו ט ת )י ו י ■ י״י' ״י (■ ש ר ^ י נפשוח ושיעור אחד  .ור׳ ישמעאל סבר דיש אס ל מ ס ר ת ונפשת כתיב
ודגי כילוד  :אי הכי
אשה נטי  .דאי חיישינן
עובר אח ידו וחתכה ואח״כ שחט
פדאמר בסנר^דרין בפ׳־ק)דף ד•( וקשה דסרי קראי ברביעיח דם ל״ל במת בנפש *ונפש=
גי׳ ר׳מ זנסשזת
אומרים מג ע
להא דאטרת שמא יוציא את אמו הבשר טהור  .דעובר שבפנים אפי׳ מת חשיב כחי דהא קא מהני ליה שחיטת אמו להתירו אך באכילה :
ולד א׳כ אפי׳ האם נמי
תהא טמאה  :אשה טרפה ש מטה  .בשחיטה עושה ניפול פליגי כדאמר בגח׳ וקודם שחיטה לכ״ע אדם שנוגע באבר שבחוץ טהור דאי מחיים מ ט מ א היכי
מרגשת בעצםה.כשיוצא הוה מהני שחיטה לרבנן להפקיע הטומאה לטהרוח ולעיל דקתני הושיט רועה אח ידו ונגע בו טהור לאו דוקא לפי שהוא בפנים דאפי׳
תהא יודעת  :ותיטא
ליה לחיה  .כלוטר אטאי הוציא עובר ידו לחוץ ונגע בו הרועה טהור אלא להודיעך פחו דר׳ יוסי הגלילי דאפי׳ הכי בטמאה טמא א״נ מודו רבנן בהוציא ידו לחוץ
אמדי׳ החיה טמאה
ונג ע בו דבטמאה ט מ א דלענין מה שבפנים הוא דמקשינן ט מאה לטהורה ולא לענין מה שבחוץ .
שטא יוציא ולד ראשו
טהור
נ״” ״
חוץ לפרוזדור ותיטא
ליה האם לחיה כשיוציא ראשו ולא תהא טמאה ההיה עד דתימא לה האם להיה  :להוציא עוכר שבמעי אשה  .כלונזר דאינו על פני השדה  :לרבות נולל ודופק  .גולל זתו כסוי שעל נכי ארון של םת דושק דשנות שספומאין
כסת ולא לתציא עובר שבמעי אשח ; ורבי עקיבא לטעמיה דאטר אף רביעית דם  .דר׳ עקיבא לא בעי ליה להאי קרא  :ושיעור א׳  .כלומר ורביעית אחד  .ואח׳ר שחט את אמו הבשר סרגר  .כלומר דאין מסמאת מחיים •

ה1ציא

וחכמים

