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ססורת הש״ס

בשלמא לריש לקיש .דאמר באיברין נמי פליגי הא אע״ג דר׳ מאיר
קאמר לה לא תקשה ולדבריהם דרבנן דממהרי בעוברין ו ב א ב דן
קאמר להו דאע״פ שאתם ממהרין באבר בהמה היה לכס לממא
באבר העובר שאינו גופ ה  :אלא לר' יוחנן  .דאמר דברי הכל אבר
תורה אור המדולדל ממא היכי תני ואת האבר

מ ח א ב מיי׳ פ׳ג מהל'
מע מ א דר׳ יוחנן אליבא דר׳ מאיר  .קצת קשה דשאני אבר
פאר אנות המומאה
בהמה דמדאורייתא שרי אן! באכילה כדאמרינן ל ק מן) ד ף
הלכה ס :
עד (.דאין להם אלא מצות פרוש וי״ל דמ״מ בעי דכמו שגזרו עליו
מ ט ג מיי׳ פ׳ה מהל׳
חכמים איסור אכילה מומאה נמי היה להו ליגזור :
מאכלות אסורוס
הל׳ ו סנד ,לאוין קלב ש ח י ט ה תנינא  .תימה ד א ד פ ד ך
סג
עוש״ע י׳י סי'
ליה
הוה
עפי
תנינא
המדולדל  :אלא אי אפ מר כו׳  .והך
בשלמא לרבי שמעון בן לקיש לדבריהם
סעיף ג :
מתני׳ דקאמר ר״מ לא א ם עתר ה כז'
לרישלקיש:
מינה
לאקשויי
קאמר להו לדידי לא שנא אבר דעובר ולא
לריש לקיש כדשנינן ל ד ב ד ה ס דרבנן
בדמיה  .אין לדקדק
להכשיר שנא אבר דבהמה כי הדדי נינדד אלא לרבי
צסנן לדגי׳ הכל
.
קאמרלהונ[*:איןשחיעה עושהניפול .נילי׳
מדמועילהדס
להו[ כצ״ל מס׳י
קאמר י ־
האבר אלמא לא חשיב כניפול דמזה יוחנן קשיא אלא אי אתמר הבי אתמר אמר
ועהור מלעמאאע׳׳פ שאסורה באכיל׳:
לא הוה משני מי ד אלא מדבעי הכשר רבי שמעון בן לקיש כמחלוקת בעוברים כך
מאי ע ט מ א ד ר׳ יוחנן אליבא דר׳׳ח.
דטתן חילוק בץ אבר בהמה לאבר
לקבלעומאתאוכלין ק א די ק כ ד פי ר ש מחלוקת באיברין ורבי יו תן אמר מחלוקת
העובר  :הפל מודים  .ר״מ ורבנן :
בקונע רס אלמא אין בו עו מאת אבר באבר דעובר אבל באבר דבהמה ד״ה"אין
שמישה עושה ניפול  .אבר המדולדל
מן החי והיינו ע ע מ א דדם בהמה שחיטה עושה ניפול א״ר יוסי בר׳ תינ א מ״ט
בבהמה ומתה המיתה מפלת אותו
— מועיל להכשיר האבר אפי׳ הוי כניפול דרבי יוחנן אליבא דר״מ האי גופה והאי לאו
■
ואיט ט מא כאבר מןהגבלהאלא כאבר
משוס דאמר דבהמה נעשיח יד לאבר
הכל
א[
יוחנן
א״ר
יוסף
בר
יצחק
רב
אמר
גופה
מן החי והפרש יש ביניהם דאמרינן
שיטה מקובצת וא״ת וכיון דמדאורייתא האבר מותר
בהעור והרוטב )לקמן דף קנח (:אבר ]לקמן עז קכע .קכת•[.
שמיתה באכילה לרבי יוחנן כדאמרינן בסמוך מודים*שמיתהעושה ניפול ואין שחיטה עושה
א[ הבל מודים
עושהניפול.נ׳ב עי׳תום׳ ל״ל הכשר מדם בהמה דר׳ יוחנן גופיה ניפול במאי עסקינן אילימא באבר דעובר
 pהחי בשר הפורש מ מ ט טהור דאין
טנהות דף ע׳ ע״א !
ב[ ולד׳ יוחנן לדבדי איח ליה בפירקין)לקמן דף עד (:דר״מ מיפלג פליני אלא באבר דבהמה מיתה
מטמא אלא כשהוא אבר שלם בשר
ב
היל קאמד להו
גידים ועצמות אבל נבלה כזית ממנה לקמן קני:
בספדי  .כ׳ינ׳  :סבר כר׳ שמעון דשחימה מכשרת ור׳ תנינא שחיטה תנינא מיתה תנינא *מתה
לא נמצא
טמא אב הטומאה  :מיפלג פליגי .
ג[ י הנלנ ה דמיתהעושה שמעון נמי דקאמר לא הוכשרו מפרש הבהמה הבשר צריך הכשר והאבר מטמא
ניפול וד^יל בשד מן החי
ר״מ ורבנן כשחיטה  :מיתה חנינ א .
שהוא טהוד מלטמא  .רב אשי בהעורוהרועב)לקמן דףקכח (.משום אבר  pהחי ואינו מטמא משום אבר
דעו ש הניפול :ש חי ט ה חנינא  .דאין
מכשיר
לא
דדם
משוס
דר״ש
א
מ
ע
ע
ד
הס״ד  :וטה׳ד מטמא
מן הנבלה דברי ר׳ מאיר שחיטה נמי תנינא
עושה ני פו ל :מ ת ה הב ה מ ה  .שהיו בה
משום אבד מן החי ד שחיעהמכשרהולא דם ושחיעה
שם] :ודף מי[:
שהנשד הפודש ממנו
דבריר״מ
נמי *נשחטה בהמה הוכשרו בדמיה
אבר ובשרמדולדלין אבר בפני עצמו
מ מ ד  .ה ס׳ ד :ומה׳ד לא מכשרה הואיל ואינה מתרח
ואינו מטמא משום אבד באכילה ואמאי והרי מתרח באכילה ר״ש אומר לא הוכשרו אי מההיא ה״א מאי
וגשר בפני עצמו ומשכה היא בהעור
מן הנבלה ונו':ד[ עושה
כמי מן התורה וי״ל דמשום דמדאורייתא הוכשרו אבשר והא הוכשרו קתגי מהו
ו הרוטב :הכשר צריך הכשר  .מים
והו׳׳ל
ניפול
שאס יג ע בטומאה ג[ יקבלנה דמיתה
דתימא חד לבשר הפורש מן הבהמה וחד
שננמדה נפילתה  :לא מכשרת שחיעה אפי׳לר״ש כדאמר
ה[ דמשטע דאין בהן
עושה ניפול והוה ליה בשר מן החי
טומאת עצמן הס׳ד  :לעיל בפ׳ השומע )דף לו (:עשאוהו לבשר הפורש מן האבר ומאי אולמיה דהאי
שהבשר הפורש ממנו טהור ואינו
כהכשר מיס מדרבנן וכיון שאבר אסור מהאי סלקא דעתך אמינא הואיל ומטמא
מטמא משוס אבר  pהחי  :ואינו
מדרבנן לא מהניא ליה הכשר שחיעה טומאה חמורה אגב אביו אימא לא ליבעי
מט מ א משום אבר מן הנבלה .שיהא
דלאהויא נמי אלא מדרבנן וא״ת להנהו הכשר קמשמע לן אמר רב יוסף נקוט
כשר הפורש ממנו ט מ א משום דמיתה
דמוקמיפלוגתייהו בהעורוהרועב)לקמן
דף קכז (:דר״מ ור״ש בבהמה נעשית דרב יצחק בר יוסף בידך דרבה בר בר
עושה ניפול ד[ כמו שנגמרה נפילתה
קודם ש מ פ ה :דברי ר׳׳מ  .וליכא
יד לאבר או באוחז בקען ואין גדול חנה קאי כוותיה דתניא °ובשר בשרה
עולה עמו דלרבי שמעון אין נעשית טרפה לא תאכלו 'להביא האבר והבשר
דפליג עליה כמיתה עושה ניפול אלא
הגהות הב״ ח יד מנא להו דכיון דאיכא למימר המדולדלין בבהמה ובחיה ובעוף ושחטן
לר״ש מ ט ה ר ק תני התם ומוקמינן ליה
)א( תום׳ ד״ה סלקא1כו׳
אפלוגתא אחריתי אבל ״רביי ודאי לא ]צ׳ל ימן[
מתרפים דעע מ א דרכי שמעון משוס דדם לא שהן אסורין ואמר רבה בר בר חנה א״ר יוחנן
ופרים
פליגי עליה אך על גב דפליגי עליה
מעמאים :
מכשר ואמאי פליגי ארב אשי וי׳׳ל
אין,
כשחיטה ואמרי'אין עושה ניפול גבי אבר דעובר דהא ר״מ נמי שחיטה
דדייקי לישנא דרבי שמעון דאמר לא הוכשרו ולא קאמר אין הדם
מכשיר משמע אפילו היה הדס מכשיר הכא לא הוכשרו :
אין עושה ניפול בכהמה סכירא ליה כרכנן כדמפרש ואזיל וקא
חזינן הכא דכמיתה מודי  :הוכשרו בד מיה  .לקכל טומאת אוכלין
א י מההיא ה״א כו׳  .ולעולם שחיעה עושה ניפול הקשה הרב ר׳
אלמא סכירא ליה אין כהן טומאת עצמן כאכר מן החי דשחיטה
שמואל מוורדו״ן ®א״כ היכי קאמר ר״ש לא הוכשרו דמשמע דע״י
הועילה להם אפילו לרכי מאיר דפליג כאבר דעוכר  :לא הוכשרו .
בהמה הוא דלא הוכשרו אבל הכשר מועיל להס והא אוכל שאי אתה
וצריכין הכשר אחר לקבל טומאה דקסבר אין בהמה נעשית יד
יכול להאכילו )ע״י( לאחרים הוא כיון דשחיעה עושה ניפול והוי
לאבר להביא הכשר עציה  :אי מ ה הי א הוה א מינ א  .כי היכי דפליג
בשר מן החי ואין קרוי אוכל לר״ש כדאחר בסון! העור והרועב)לקמן
גליון הש״ם
דף קנס (.ולא מקבל עומאה וי״ל דר״ש לדבריהם דרבנן קאמר להו
ר״מ באבר דעובר פליג נמי באבר בהמה דשחיטה עושה ניפול ומטמא
תוס׳ ד״ה א׳ וכו׳ א״כ
כאבר מן החי  :ומאי הוכשרו  .דמשמע דאין בהן ה[ טומאה דעצמה :
היכ׳ קאמר י״ש  .לדידי אוכל שאי אתה יכול להאכילו לאחרים הוא ולא מקבל עומאה
אבשר  .קאחר דאי נמי סכירא לן שחיטה עושה ניפול הוה ליה רבינו גרשום
בפשומו
תמוה ל׳
אלא לדידכו אודו לי מיהת דלא הוכשרו :
.
הא בפשומי
צ׳ »ז
בשלטא לר׳ש בן לקיים
דעתך אמינא הואיל ומעמא עו מאה חמורה אגב אביו לא
ס׳ד”ני״ל’ ”נר מתלו?ת
כשר הפורש מן החי וטהור הלכך איצטריכא דרב יצחק בר יוסך  :לדבריהם דרבנן קאסר
והא הוכשרו  .לשון רבים ק א מ ר :ח ד לבשר הפולש מן ה ב ה מ ה .להו  .כלוטר מה דאטר
לי ב עי ה כ ש ר .כ ד א מ רינן־ ב פ ר ק ב א סי מן)נ ד ה ד ףנ א (.מ ה
י
בעוכרי! ולר״ע עושה
להו לא אם טהרה
תו
ל
ח
ת
ד
^י
כי
חחלתו
אבל
אסופו
מ״לדוק
ק
כו׳
סופם
שאין
זרעים
מפיל• אנ^י׳ש
המדולדלין
והבשר
האבר
כדקתני
שחיטה
קודם
בה
מדולדל
שהיה
שהיטח טרפה אוחד■
לבשר שיפרוש מן האבר  .לאחר שחיטה  :ומאי ואת האבר המדולדל בה
מע מ א מומאה חמורה ואין עוד סופו לעמא עומאה חמורה משפירש
ונתפובי! הארכתי :
בבהמה  :וחד
כלוטר דלרבנן כשם
צריך הכשר כך פי׳ בקונערס והדין עמו שפירש כן דדוקא כשפירש
אול מיה .דבשר הפורש מן האבר מהפורש מן הבהמה דאצטריך
שםטר.ריןאברדעוברבך
צריך הכשר אבל בעודו מחובר אין צריך הכשר להצערן! לפחות
למתנייה  :סד״א הואיל .
ו ע ם האבר מ ט מ א אדם כנבלה אימא םטהרין אבר הטדולרל
לא תיבעי הכשר לאחר פרישתן ויקבל טומאת אוכלין בלא הכשר  :בברוטה  :אלא לד׳ יוחנן
מכביצה אע״ג דמעשה עץ שימש כדאמר בהעור והרועב)לקמןדףקכמ(.
דאטר  .אבל באבר
דהא א מריגןבסוךפ׳עבול יום)ונחים דף קה(.דפרהופריס)א(מממאיס ^׳קמ״ל  .הוכשרו בדמיה דבעי הכשר ונפקא מינה להיכא דנחתך דבהטד ,דברי הכל
—  -אוכלין ומשקין מחמת שסופן לעמא עומאה חמורה ולא אמרינן מעשה ^:כל האבר קודם שחיטה דלא הוכשר בדמיה ואח״כ פירש בשר ממנו שחיטה עושת ניפול
ונבלדי היא אפי׳ שחט
עץ הוא אך על גב דעומא ה חמורה שלהן אינו מ ע ע ס ראויות אוכל | ד ב ע י הכשר ואשמעינן דאע׳׳ג דקי״ל במסכת נדה )דף נא *(.מה אמו למאן קאטר ר״ם
הגהות פהר״ב
זרעים שאין סופן לטמא טומאה חמורה וצריכין הכשר אך כל שאין לא אם טהרר■ שחיטת
דאפילו העו ס ק בשריפת עור ועצמות מע מ א בגדים וצדך לומר
רנשבורג
טרפה אותה ואת האבר
א[ רש׳י דיה נקוע דר״׳ דעע מא דמעשה ע ן שימש מהניא לכשפירש שאין סופו לעמא עוד
סופו לטמא טומאה חמורה פ רט לנבלת מוך טהור שסופת לטמא המדולדל  :אבל באבר
טומאה חמורה אם אכלה לפיכך אין צריכת הכשר לטמא טומאת דבהטה אק שחיטה
בידך וכו׳ עושה ניפול סומאה חמורה והא דאמר בפ״ק דפסחים)דף יח•( פרה ששתתה מי
ולא תיהדר
עושת ניפול  .ובוללו
לשנו״ וכו׳ חמאת במלו במעיה ומפרש ה תס דבעלו מ עו מ ^ :חמורה אבל עומאה
חמורה
טומאה
א
מ
ט
דתחלתו
האי
כי
תחלתו
אבל
סופו
דוקא
אוכלין
כצ״ל:
השחיטה עטה ]ומטהרו[
קלה מממאיס לא תשיבי ה תס מעשה עץ לפי שמתחלתן צריכין שיהיו
ומה
ואין סופו לטמא טומאה חמורה משפירש צריך הכ שר :נ קו ט ד ר ב סירי נבלה :
דתניא אמר להן ר״ם
ראויין לשתיה ונמצא שמומאה חמורה שלהס אינה אלא מ מ ע ס ראויות
יצחק בידך .דאמר משמיה דר׳ יוחנן הכל מודים שאין שחיטה עושה
להכטים לא אם טיהרה
לשתיית אדס שהיה בהם כבר שאל״כ לא היו ראויין להזאה ולהכי
ניפול ולאא 1:מיהדר לשנויי לישנא דאחרינן ברישא לר׳ יוחק דברי הכל שחיטת טרפה אותה
שחיטה עושה ניפול:דרבה בר בר חנ ה ק  6י כווסיה .משמיה דר׳ יוחנן] :ואת האבר המתלרל
אין צריכין הכשר שרן אפי׳ כשאין סופן עוד לממא מומאה חמורה :
שבח[ לר׳ יוחנן לדברי
אין
אין
הבל אמר לחן בין
.

הוכשרו

סלהא

לדיריה בין לחנטים  :האי נופיה והאי לאו נופיה  .כלומר אבר דבתמת גופיה לפיכך כוללו בשחיטד .ומטהרו והאי לאו נופיר■ אבר דעובר  :הכל טורים שטיחת עושה ניפול  .בלומר שאם נדלדל אבר בבהמד■ ומתה שמיתה
עושר ,ניפול ואין כוללת האבר המדולדל בה בטיתר■ ואין מטמא האבר משום נבלה אלא משום אבר מן החי דחשיב כשמתה בטי שנפל האבר ממנה קודם מיתה ואבר מן החי אינו טסטא אלא בטוקדשץ  :ואין שחיטה עושה
ניפול ראם אבר מדולדל בבו־וטה ושחט הבהמה כוללת השחיטה האבר וטטהרתו מידי נבלה  :איליטא באבר דעובר טיפלג פליגי במתני׳ בשהט את אטו ואח״ב חתכו בו׳  .דר׳ם סבר שחיטה עושה ניפול ואין כוללת האבר ]עמד■[
ורעי נבלה ורבנן טברי אין מטמא משום נבלה  :מיתה דתנן מתה הבהמה הכשר המדולדל צריך הכשר  .ואם אין מוכשר לא מטמא דמיתה עושה ניפול ואין כוללתו עמר■  :שחיטה נטי תנינא  .נשחטה הבהמה הוכשרו בדטיח
האבר המדולדל והבשר שעל האבר  :אי םרור.יא הוה אמינא מאי הוכשרו הכשר הבשר  .כלומר הבשר שעליה ולא האבר עצמו ; והא הוכשרו קתני  .כלומר במשמע האבר והבשר שעליו  :מרע דתיטא חד לבשר כו' .
אבל אבר עצמו אימא לא ]אלא[ מטמא משום נבלה  :ומאי אולמיה דהאי מהאי  .כלומר מאי אולמיה דבשר הפורש מן האבר לבשר הפורש מן הבהמה בלא אבר דאיצטריך לטיתנא הבשר  :איצטריך סד׳א כו׳  .כלומר סד׳א
הואיל ואין כוללת השחיטה האבר עצמו והנשר שעליו מטמא טומאה חטורר .דמטטא משום נבלה על נב האבר ולא ליבעי הכשר קט׳ל דר׳ יוחנן דרעכשרו דקתני חד לבשר הפורש ימן האבר והד לאבר עצמו דאין שחיטת
עושה ניפול ; נקוט דר׳ יצהק בר יוסף בידך  .כלומר דאי! שחיטה עושה ניפול ומטר,רינן האבר המדולדל בבהמה ואין מטמא אפי׳ משום אבר טן החי ברחוינן הבא דאין בו אלא מצות פרישה דאסור באכילה ואין מטמא ;
אכלו

פ ט ר ת ה ש״ס

בד מ ה המק שה

פ ר ק רביעי

עד

תל ץ

עין i m o
נר מצות

אין

ב ה ס אלא מצות פרוש בלבד  .וקרא ד ב ר״ ת א איט אלא ג  mמיי׳ ס״ה מהלכוה
׳ א ס מכ ת א בעלמא וא״ת וכיון דמדאורייתא שרי באכילה »אכלוס 6סזרזמהל׳ג
אמאי נק ש בברייתא ד ל עי ל) ל ף »  ( .לא א ם טי הר ה שחישת שרפה נא נ נ מיי׳ שם הלי
יג •י סמג לא1ק קלו
אותה ואת הא בר המדולדל ב ה מ ה שייך שם להזכיר א ב ר מדולדל
ש 1ש׳עי׳דםי׳יגסמיףנ:

אין ב ה ם .אי ט ר לאו של אבר מן החי :אלא מצומ פרוש .בעל מא מדרבנן
וקרא אסמכחא בעלמא אלמא אץ שחיכוה עושה ניפול  :אפלו לזה .
האבר ה מדו לד ל :אינו לו ק ה .דמצוח פרוש בעלמא ט א  :א ה ד רינ הו.
ב כ ע ס :כי א מ רי א נ א .דלוקה משוס אבר מן החי במיתה דעושה
טפול ואשמיעך רב ®דלא משוס נבלה תורד .אור
מתרינן ביה אלא משוס אבר מן החי  :אין בהן אלא טצו ת פרוש בלבד יתיב רב
וכל א ש ר .בשרציס כ תי ב :מנ ב ל ה ם יוסף קמיה דרב תנ א ויתיב וקאמר אמר רב
נ פ ק א  .וכי יפול מנבלתס  :אלא  .הכי
י ת ד ה אמר רב אכלו לזה לוקה אמר ליה
קאמר כל אשר יפול מ ה ס ב מותס על
ידי מיתה הויא נפילה מ ה ס איבריס ההוא מרבנן לא תציתו ליה הבי אמר רב
המדולדליס ב ה ס  :בשרצים כתיב  .יצחק בר שמואל בר מרתא מ שמיה דרב
דלא שייכא בהו שחימה והיכי מ מע ש ת אכלו לזה אינו לוקה אמר ליה רב הונא אנן
אמאן נסמוך אהדרינ ת רב יוסף לאפיה
שחישה מהאי קרא  :א ס אינו ענין
כו׳ .ד ע ל כ ר ח ך ב מותס מי עו ע א הו א אמר ליה מאי ^ שיא “ כי אמרי אנא במיתה
דלגופיה לא איצשריך דהא ב מ תי ס דעו שה ניפול כי אמר אי ת ב שחיטה דאינה
משתעי דנבלתס כתיב ונכתוב וכי עושה ניפול אמר רבא מנא הא מלתא
יפול למימרא דעושיס ניפול ולא בעי
]למיל ע;;
לקמן קכת .במותס אלא על כרחך למעושי דאמור רבנן *מיתה עושה ניפול שחיטה
קכע1:
שחישה ו ל "או בני שחיטה נינ ה ,רקיאאינה עושה ניפול דכתיב °וכל אשר יפול
ולא איצשריך ב מו תס דהא אפיל’ ,א עליו מהם במותם יטמא למעוטי מאי אילימא
שחישתס מיתה היא  :כ עין מי ת ה  .למעוטי בחייהם מנבלתם נפקא אלא ש״מ
כעין שעת מיתה שהיו לחיס למעושי
מיתה עושה ניפול ואין שחיטה עושה ניפול
שרץ שיבש  :ד עו ב ר חי  .דיש במינו אמר ליה רב אדא בר אהבה לרבא והא
שחישה מהניא שחישה אןו לאבר היוצא קרא בשרצים כתיב אמר ליה אם אינו ענין
לשהרו  :ו ה מני א  .בתורת כ הניס גבי לשרצים דלאו בני שחיטה נינהו תנ ת ענין
]  tvסמ ניס נו [.וכי ימות מן הבהמ ה כו׳  :בן ח׳ יוכיח
שחיעה לבהמה ואכתי מבעי ליה *כעין מיתה לחין
שאע״פשיש ב מינו שחיט ה אין
מ ט ה ר הו .א סנולדו ש ח שו אבל אג ב מטמאים יבשים אין מטמאים תרי במותם
אמו ניתר בשחישת אמו דברי הכל אן 1כתיבי אמר רב חםדא מחלוקת באבר דעובר
ת אבל באבר דעובר מת דברי הכל
שריפה א ע״ פ שיש במינה שחישה לא
תשהרנה שחישתה ומתני׳ קתני בן ח׳ שחיטה עושה ניפול ורבה אמר כמחלוקת
אין במינו שחישה  :א מ ר ר ב כ הנ א  .בזה כך מחלוקת בזה  :בן שמנה חי ]וכי[ :
ה אי ד ק תני תנא דברייתאי ש במינו והתניא בן שמנה ת יוכיח שאף על פי
שחישה אגב אמו קאמר שניתר שיש במינו שחיטה אין שחיטתו מטהרתו
בשחישת א מו :מינ א ד א מי ה לא פ ריו•
לא חשיבא ליה פירכא דהואיל ואין אמר רב כהנא יש במינו שחיטה אנב אמו
בבני ח' שחישה אין במינו שחישה ותנא ריק מינא דאמיה לא פריך ולהאי
תנא דפריך טרפה ד שחיטתה מטהרתה מנא
ק רי נ א בי ה :ולהאי ח נ א  .דברייתא
לקמן סמ קעח :זנסים ד פ רי ך מינ א דאמיה וסבר יש במינו ליה נפקא ליה מדרב יהודה אמר רב *דאמר
פמ:
שחישה ק רינ א בי ה :ט ר פ ה ו ש חי ט ה רב יהודה א״ר ואמרי לה במתניתא תנא אמר

ד ש ד א ף באכילה ר״ל דה״ק א בר
המדולדל ב ה נזרו ביה רבנן איסור
אכילה ולא ג ז ח שלא ת ה א שחישה
משהרתו כמו עו ב ר דבר שאיט גו פ ה:
ת ר י במותם כתיבי  .וא׳׳ת הא
אכתי צריכי לכדדרשינןבהעור
והיו שב )לקמן דף קכיג( יכול בשר
הפורש  pהשרצים יהא שמא תלמוד
לומר במותם מ ה מיתה שאינה
חליפין ס ׳ וי״ל דכעין מותם וההיא
דרשה מחד במותם נפ ק א אי נמי
דרשה ד ה ת ם מנבלתם נפ ק ח מה נבלה
שאין עושה חליפין ונקש במותם לפי
שהיא דרשה פשושה :

מחלוקתנאנרדעזסריו-ומן
ח׳ ד אי ל ו ק ש׳ כ ש א ר
י
בהמה הוא לר״מ ושעון שחי שה:
דקפריך ט ר פ ה
תנא
דשחישה מ שהרתה מנ א לן.
קצת תימה דכולא חדא ברייתא היא
בח״כ וידע רישא ולא י ד ע סיפא* :
ליה מד רב יהודה ם׳ .
וא״ת דתניא בס״פ רבי
׳
אליעזר דמילה) שנת דף קצו (.לאכלה
להביא בן ח׳ שאין שחיטתו משהרתו
ורבי יוסי ור״א ברבי שמעון אומרים
שחיטתו משהרתו והשתא כולהו לא
מתוקס כתנא דמתני׳ דאפילו ת״ק
דהתם משמע דאי לאו לאכלה ה״א
דשחיכיה מ שהרחו ולתנא דמתני׳ ק ח '
כיון דאין במינו שחיטה ידעינן ליה
מבהמה שמאה דאין שחיטה מ שהרתה
אבל כ תנא דברייתא דהכא מיתוקמא
שפיר ת״ק ד ה ת ס דכיון דיש במיש
שחיטה אג ב אמו מירךי שפיר יש
במינו שחיטה ולא מצי למילף מב ה מ ה
שמאה ולהכי צריך ה ת ם לאכלה למימר
דאין שחיטה משהרתו ומיהו מ גי א
ד ה תס לא אתיא כתנא ק מ א דברייתא
דהכא דרבא מפרש ה ת ם שעמא דרבי
יוסי ורבי אליעזר דסברי ב שרפה
אע״ג דמתה היא דשחישה מ ש הרחה
הכא נמי לא שנא ורבנן לא דמי
לשרפה אפילו  pהבטן דיש במינו
שחיטה הכא אין במינו שחיטה ושמא
תנא דמתניתין משום ק רא דלאכלה
חשיב בן ח׳ אין במינו שחיטה אי נמי
קרא דלאכלה דדריש ת״ק ה ת ס הוי
אסמכתא בעלמא ד הא לאביי דמוקי
התם פלוגתייהו דפליגי מר ס בר חי
הוא ו מר ס בר מ ת הוא צריך לומר
דאס מכ תא היא דכיון דחשיב ליה
כ מת בלאו ק רא איןשחימתו מ שהרתו:

ולהאי
נפסא

מ ט ה ר ח ה מנ א לי ה .תי פו ק ליה מב ה מ ה שסנךא °וכי ימות מן הבהמה מקצת בה מה
ושחש“ מטמאה ומקצת בהמה אינה מטמאה ואיזו
שמאה ^דאין שחישה משהרתה “ :
ב ה בן ע׳ חי  .ויצא אחר שלזיששו ואמו
זו זו טרפה ש שחטה בעי רב הושעיא
קיימת בן ח' לא קא מיבעי ציה דהא
הושיט את ידו למעי בהמה ושחט בן ט׳ ת
אפילו יצא לאויר העולם ושחשותנן
מהו תבעי לר״מ ותבעי לרבנן תבעי לר״מ
במתגיתין )לעיל לף ע ק( אין שחישתו
עד כאן לא קאמר רבי מאיר בן פקועה טעון
מ שהרחו  :אבל ב מ עי אמו לא שריא.
שחיטה ה״מ היכא דיצא לאויר העולם אבל
שחישהדיליהוכ״ש לרבנן דאמרי לא
שייכאביה שחי שהכלל אפילו יצ א תי במעי אמו לא שריא ליה שחיטה או דילמא
]לקמן עה [.לאחר שחישה דאין שחישה בו אלא אפילו לרבנן *ד׳ סימנין אבשר ביה רחמנא
ביצא לאויר בחיי אמו  :או דילמא א פי׳ אמר רב חנניא ת״ש הרי שנולדה טרפה
ל ר בנן .שריא ליה שחישתו
דקסבריא מן הבטן ואי איתא מ שכחת לה דהיתה לה
רבנן ד' סימנין אכשר ביה רח מנ
גרשום
רבינו
שעת הכושר דאי בעי עייל ידיה ושחטה
באיזה שני הסימנים שישחשו או של
,
, .
^לוטד?אבר'? ^4דל אמו או שלו וכ״ש לרבי מאיר דאמר אמר ליה רבא תני שנוצרה טרפה מן הבטן
בבהםה:כי אמרי
גמיתה שחישה שייכא בי ה :ה׳׳ ש .דתנן ומשכחת לה בבעלת ה׳ רגלים ז מתני׳
דעושה ניפול  .כלומד
א( ולוקה משום אבר מן במתני׳' הרי שנולדה שרפה מן הבשן "השוחט את הבהמה ומצא בה בן שמנה חי
החי  :טנבלתם נפקא
מיתה .מנין וקס״ד דאפילו בנ שרפה שעה או מת או בןת שעה מת קורעו ומוציא את דמו״מצאבןת שעה חי*טעוןשחיטה
לאחר
כלומר
היתה
דלא
קאמר
לידתה
קודם
אתת
מפטאין השרצים אבל
וחייב באותו ואת בנו דברי ר״ט וחכמים אומרים "שחיטת אמו מטהרתו
בחיים אין םפמאין ; לה שעת הכושר לישחש ולא חל עליה
דש
מיתה עושה ניפול .

]ועמ׳ש מל הגליון חוס׳
ססחיס צז .נד׳ה 6לא
לאו[

נליק ד״ש״ם
מתני׳ מצא גן חשפה
חי  .עי׳ נדה דף
מד ע׳א חום׳ ד׳ה איהו :
רש״י ד׳ה כי אמרי אנא
ונו׳ דלא משום נגלה
ממרינן  .תמוה ל׳ אמאי
ל׳א כסשופו דהאנר הוא
כויתעם הגידיה והעצמות
דלגגי ננלה הוי מצי
שיטור וכן נימ להושיעו
לכן נח:

הגהות טהר־׳׳ב
רנשבורג
א[ גם׳ ורנה אמר
כמחלוקת סה כן ונו׳ .
נ״נ מיי׳ פ״ה מהלטת
מאכלות אסורות הל׳ יא
וע״ש 3מ״מ :

]נ״ק קו[:

תורת שחיטה  :ואם איהא  .דשחישה ב מעי אמו שחיטה היא הרי היתה לשרפה זו שעת הכושר לשחיטה קודס שנשרפה  :ב ב ע ל ת ה׳ רגלים .
דהאי שרפות ודאי הוה בה משנוצרה וכגון שיחור זה ברגלים האחרונים דאמר בבכורות )דף מ ( .דבעלת ה׳ רגלים הרי זה מו ס ואמרי׳ ה ת ס ״לא ]וכן לעיל
שנו אלא שחסר או יתר ביד אבל ברגל אפילו שרפה נמי הוי דכל ישר כננייל י ״’ • מ ת נ י ' ק ו ר ע ו  .שאין צריך שחיטה ומודי ר׳׳מ בהו ד אי ת ר ט
מכל בבהמה תאכלו דלאו חדשים איכא ולאו אוירא איכא היצכך לאו בהמה הוא  :ומוציא א ה ד מו .דחלבו הוא דמותר כדקתני ל ק מן) ד ף ע ה(.
מה חלב ושתי הכליות האמורין באשם מוצא מכלל שליל אף כל מוצא מכלל שליל אבל. .דמו לא ג ר ע מד ם האברי ם דקי״ל בכריתות
)דף כא (:דם האברים עובר בלא ת ע ש ה :ט מון ש חי ט ה .דחדשיס גרמי לשוייה בהמה באנפי נפשיה ולא אישרבאי מכל בב המ ה תאכלו
ולרבנן חדשים ולידה גרמי דרבנן מרבו ציה להיתרא מכל בב המ ה תאכלו  :וחייב באותו ו א ח נ>ו• שלא ישחשט ביום ששחטו אמו :
ר״ש

כלומר דאבר המדולדל
אין
בבהמה ומתה
בוללתו המיתה וחייב
האוכלו משום אבר מן
החי  :א׳ל אם אינו עניו
דלאו בני
לשרצים
שחיטה נינהו  .דלא
איצטריך למכתב במותם
דאין להן שחיטה אלא
מיתה בלבד :תניהו עניו
לבהמה  .ודריש הפי
מיתה עושה ניפול ואין שחימר ,עושה ניפול  :אבל באבר רעובר מת ]ר״ה[ שחיטה עושר .ניפול  .כלומר דאין בוללתו שחיטה עטה ומטמא משום נבלה  :יש במינו שחיטה אגב אמו  .כלומר ששוחטק אמו והוא מותר אבל
הוא אינו בכלל שחיטה  :ותנא דירן מינא ראימיה לא פיי ך ) .ותנא רידן מינא דאיטיה ונו'( כ( לפי שאין במינו שחיטה אבל בהוא עצמו אין במינו שחיטד : .ולהאי תנא רפריך טרפה דשחיטתה םסר,רתה ]מנ׳ל[  .כלומר
ולהאי תנא דפריך אע״ג דיש במינו שחיטה אגב אטו אין שחיטתו מטהרר.ו טרפה רשחיטתה טטהרתה מנא ליה דאטרינן כדאמרי׳ בטחני' תאמר בטרפה שיש בטינה שחיטה )שהיא( ]ולפיכך[ שהיטתד .מטד.רתה ועכשיו
דאמרי׳ בבן שטנר ,אעי׳ג דיש בטינה שחיטה אין שחיפתר ,מ&ד.רתר .טרפי .דשהיטתד ,טטהרתר ,טנא ליה  :או דלמא אפי׳ לרבנן ארבעה םימנין  .כלומר אפי׳ לרבנן דאטרי לא בעי שחימר) .אבל( ואי שחים פימנין דאיטיח
ודאי לא בעי שחיטה אבל אי שחים סימנין ]דידיה[ מותר בשחיטתו  :א׳יל רבא שנוצרה טרפה מן הבטן  .כלומר ודאי כן הוא אי נולד טרפה ם; הבטן מצינו לה שעת הכושר קודם לכן בענין הזח דאי בעי שוחטו בבטן
אמו אלא תני שטצרד ,טרפד .מן הבטן בבעל חטש רגלים רהתם אפי' שוהטו נטעי אמו אין לו שעת הכושר שמשעה שנוצר היה בעל מים בנעל חמש רגלים ויתר הנטול דמי ואם נטלה ירך וחלל שלה )מרפה( ]נבלת[ S
לא
א( נראה דציל דגמיהה בסיר לוקה זכו׳ :נ( אולי צ׳ל דו(ף דגמינו דל,מו יש פחיעה מ׳» גהוא ע צ מוונו׳;
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חלבו

ב ה מ ה המק שה

פ ר ק רביעי

ת לין

ר״ ש שזורי  .בג מ ר א פ ד ך
שחיטה  :ג ס ׳ לא הילהו
שחיטה בלבד  .אבל לשאר
ל מעוטי חלבו וגי דו .ד כיון
תורה

דמאי  .בקוכטרס לא ג ד ס ליר sדפשימא דבשליל איירי ולא
גרה״כןאלא חלבו דגיד דלא איירי בב ה מ ה אלא בשליל ור״ת
אומר שיש ליישב הגי רסא וה״פ חלבו דמאי אילימא חלבו דשליל
כלומר דגוך דשליל כגון חלב הכליות ושעל הק ר ב ואתא לאפוקי מחלב
דגיד דשליל והא מיפלג פליגי דשרי
ר׳ יהודה חלבו וגיד דשליל של בן פ׳ *ר״ש שזורי אומר אפילו בן חמ ש שנים וחורען
אלא חלבו דגיד ®לא פליג ר״מ אלא ב שדה שחיטת אמו מטהרתו “ קרעה ומצא
לענין שחיפה אבל חלבו דגידו שרי
בה בן ט׳ חי טעון שחיטה לפי שלא נ שחטה
והא דקא:ור לעיל למעופי חלבו וגידו
אמו * .ג ס׳ א״ר אלעזר א״ר אושעיא לא
כלומר היינו חלבו דגידו אי נמי וגידו
הילבו בו אלא על עסקי שחיטה בלבד
נ ק ע לקנוקנות דשרי  [3הא פליג ר״מ
למעוטי מאי למעוטי חלבו ונידו חלבו דמאי
ואסר אפי׳ חלב דגיד וקנוקנות דשליל
מדקתני כל מקום שהוא משמע אפילו
אילימא חלבו דשליל מפלג פליגי *דתניא
דשליל וקחני חוחך שומנו מעיקרו וגס גיד הנ שה נוהג בשליל וחלבו אסור דברי
מ ח פ פ אחריו משמע דאסר אפילו ר״מ ר׳ יהודה אומר *"אינו נוהג בשליל וחלבו
קטקנות וכי קאמר חלבו דגיד הוה מותר־ וא״ר אלעזר א״ר אושעיא "מחלוקת
מצי למיפרך מ״מ אמאי נ ק פ רבי
אושעיא אלא מל פ ס קי שחיפה בלבד בבן ט׳ חי והלך ר״מ לשיטתו ור׳ יהודה
כיון ג[ דפליג נמי בחלב כליות ודקרב לשיטתו אלא חלבו דגיד מפלג פליגי
*ודגיד דשליל אלא דפדיפא פריך *דתגיא גיד הגשה מחטט ארדיו בבל מקום
שהוא וחותך שמנו מעיקרו דברי ר״מ רבי
דבחלב גיד נ מי כליגי ומהאי פ ע מ א
נמי לא קא מר לממופי דמו דהוי לכ״ע יהודה אומר גוממו עם חשופי אלא אי אתמר
בכ ר ה משום ד א ל א ע ל ע ס קי שחיפה הכי אתמר א״ר אלעזר אמר ר׳ אושעיא
קאמר ואכתי תקשה נן הא פליגי נמי לא הילכו בו אלא על עסקי אכילה בלבד
ב ח ל ט וגידו ולכך הוצרך לומר דאלא למעוטי רובעו וחורש בו א״ר שמעון בן
על ע ס קי אכילה בלבד את מר והא
דפליגי באותו ואת בנו בכלל אכילה לקיש ילדברי המתיר בחלבו מתיר בדמו

כפורת הש״ם

הייט תנא ק מ א :ק ר ט ה .לבהמה בלא
בו .בשליל זה להקל :אלא על פ ס קי
דבריו מו ח רבנן דבהמה מעלייחא היא :
דמצאויט חי חדשים ואוירא גרמי לאסור
אור ח ל ט וגי דו :ח ל בו ד מאי  .א ע״ פ שהוא
בכל ה ספ רי ם א מ ת הדבר שהוא שביש ]מנסות ל[:
ולא יש חכ ם אשר יושיבנו על כ ט
דהיכי בעי חלבו דמאי והא ודאי ליכא
לאוקומי מילחיה אלא אשליל דבן פ׳
חי דהא עליה קאי אלא בפרק דגיד
הנשה גרסינן לה לכולה כי א[ הא ואגב
שיפפאדגי רס א אישתבשובה למיגרס׳
הכא והכי גרסינן והא מיפלג פליגי לקמן 5נ] :תוספתא n
לעיל סע[.
דתניא ס ׳ וא״ר אלעזר א״ר אושעיא
מחלוקת כו׳ ע ד ור׳ יהודה לשיפתו
אלא אי אתמר כו׳ ולא גרסינן בהאי
פירקא אלא חלבו דגיד אבל בפ׳ גיד
מ ש ה גרסינן לה והכי פירושו והא
מיפלג פליגי בין בחלב בין בגיד דתגיא
גיד הנשה ט הג בשליל וחלבו של שליל לקמן  5פ
אסור וכדמפרש בבן פ׳ חי דקסבר
חדשים ואוירא גרמי ואע״פ שנשחפה
אמו ו הוציאוהו:והלך ר׳׳מ ל שיפהו.
דמשוי ליה ב המ ה לענין ש חיפ ה:
מ עי ק רו .אפי׳ הנבלע ונשרש בבשרה :
גומ מו ע ם השופי .כלומר חותכו בשוה
לשופי ו טפ ל את הגבוה מן השופי דדמי
לגיד ואסור מדרבנן אבל שרשין של
חלבו מו ת רין :ל א הי ל כו בו .חכמים
בשליל בי:יתר זה דלא משוי ליה
בהמה  :אלא על ע ס קי אכילה .לאוכלו
כלא שחיפה ולאכול חלבו וגידו:למעופי
רו ב עו וחורש בו.בכלאיס בשור וחמור
כריתות ד :פססים כה.
דודאי לו ק ה:ב חל בו .של שליל:קורעו ]תוספתא כריתות ס״ב
זנחים לה[.
ומוציא א ה ד מ ו  .אלמא אפילו בן ח׳
דלסלי עלמא חלבו מותר קחני מתני׳
קורעו  :לומר שאין ענו ש כ ר ח .האי
מתיר בדמו דקאמר לאו היתר
לכתחלה  :למאן ק א מ רינן .מי הוא
המתיר ח ל בו :ל ר בי י הו ד ה .כדקתני בכויות jy
לעיל ו ח ל ט מותר ולר׳ יהודה אמאי
אין עט ש כרת על דמו דלא ג ר ע מד ם
התמצית דלאו דם מ פ ש הוא וקמחייב
עליה ר׳ יהודה כ ר ת :ב אז ה ר ה .בפ״ק
ד כ ד תו ת מפרש ה׳ לאוין כתיבי בד ם :
ב הכ ר ח_ .
דנפהא ליה מ ד ט י א דכל דם:
אית ליה ל ר׳י הז ד ה ד ם וכלדם.כלו מר

דשרי ופריך והא פליג
ל ד ב ד האיסר בחלבו אוסר כדמו ורבי יו תן
ד׳ם  :ג[ כיון דפליגי הוא  :למעוטי רו ב עו .דס״ד
גטי בחלכ כליות ; דג ר ע מב ה מ ה מ פ ר כ ס ת דחייב רובע אמר אף לדברי המתיר בחלבו ״אוסר בדמו
כדאמרינן ב פ׳ העור והרופב)צקמן
איתיביה רבי יוחנן לר״ש בן לקיש קורעו
דף קנא (:אי נמי ה ח ס הני מילי כג ק ומוציא את דמו א״ר זירא לומר שאין ענוש
ישראל בפ מ א ה ועובד כוכבי׳ בפהור ה כרת למאן קאמרי לרבי יהודה לא יהא אלא
אבל הכא דב שחיפה זו משתריא דם התמצית *דתניא ידם התמצית באזהרה
באכילה סלקא ד ע ת ך לא מחייב :
ר׳ יהודה אומר בהברת תרנמא רב יוסף
הג הו ת ה ב ״ ח דגמר שה שה מפ ס ח  .פירש בריה דרב סלא חסידא קמיה דרב פפא איה
)א( ג»׳ דר׳מ לא תיכעי
ב קונפ רס דפ ס ח פסול ליה לר׳ יהודה דם וכל דם כל היכא דמיחייב
לו דכיון דאמר ק נו׳ חי
ממון שחינוה ) :כ( רש׳ י משוס יוצא דופן ואי אפשר לומר ק אדם הנפש מיחייב אדם התמצית וכל היכא
ד״ה כדמא וכו׳
הוכשרה דא״כ לר״מ היאך פודין ט דא מר דלא מחייב אדם הנפ ש לא מחייב אדם
כולה הס״ד :
לעיל דאליבא דר״מ שה מעליא הוא
ופודין ט אלא מיפסיל מ פ ע ס שחופה התמצית *איבעיא להו מהו לפדות בבן
עיין רש׳ל ורש׳א ור״מ ״דאין פודין ב שחופה כדאמר בפ״ק פקועה אליבא דר״מ לא תיבעי לך דכיון
ועיין יומא דף מע.
דאמר)א( טעון שחיטה שה מעליא הוא כי
דבכורות )דף > : ( j
מאי
תיבעי לך אליבא דרבנן דאמרי שחיטת אמו
מטהרתו מאי כיון דאמרי שחיטת אמו מטהרתו כבשרא בדיקולא הוא או
דילמא כיון דרהיט ואזיל ורהיט ואתי שה לךינא ביה מר זוטרא אמר אין פודין
ורב אשי אמר ’ פו דן א״ל רב אשי למר זוטרא מאי דעתך דגמרת °שה
מפסחים *אי מ ה להלן זכר תמים ובן שנה אף כאן זבר תמים ובן שנה תפדהשסיגכיון דר׳  Wלדם התמצית מדטי׳ ]יומא מנה ושם איתא
״ד.״,״ י
“י״
תפדה ד ב ה אי תפדה תפדה ריבה אפילו כל מילי נמי אם כן שה שה מאי יהל דם!ליו אקושי ייקיש הל יט
ב! ״שנח) שמוז יב([
ע צ מו:כל היכ א ד מי חייב אד ם .מחייב
הגתת טהר״ב אהני לך איבעיא ל ת מהו למנות בו ראשון ושני ר׳ יוחנן אמר מונין בו ראשון
אכל דם והיכא דלא מחייב אעיק ר ד ם
ת שבות
כאגוז
ראשון *ושני נע שה
בו
אומר אין מונין
לקיש
בן
שמעון
לדייר נ״א' ושני רבי
כגון שליל שאין בו דם הנפש לא מחייב
L
י
־  L־ L
״
•
י
ן׳
א[ גם׳ אלא
אתכ:י  .י׳נ עי׳ מעל המתקשקש בקליפתו איתיביה ר״ש בן לקיש לרבי יו תן *הבשר מנע נבלה
על דם איבריו  :לפרוח  .פ פ ר ח ^ ר ] :לעיל מב[.
בבן פקו עה.ב[ בשה ״בן פ׳ חי הנמצא ]5״ל בן ה׳ ועי׳ בכורות ח(.
^ב^'ב ! ? דברי ר״מ וחב״א מגע טרפה שחוטה ב שלמא לדידי דאמינא חד גופא הוא היינו
חי  .נמחק גן P־׳ חי
בבהמה שנשחטה ובפחות משוויין ]לעיל לג[.
כצ׳ל דאיתבשר בדמא דאמיה אלא לדידך במאי איתכשר א״ל ב שחיטה *וכר״ש
מ׳ב בן ה׳ חי
קמיבעיא ליה דאי בשודיו קיימא לן
דבהמה דקה יולדת לה׳ איתיביה רבי יוחנן לר״ש בן לקיש עבר בנדד הוכשר הלך לבית הקברות
חדשים
בבכורות )דף יא (.דאפילו בשלקי
כדאיתא; גס׳ק נטמא ב שלמא לדידי דאמינא תרי נופי נינהו משום הכי הוכשר אין לא
דבכורות
מפרקינן:כב שרא בדיקולא הוא .וחנן
הוכשר לא אלא לדידך דאמרת חד גופא הוא הא איתכשר בדמא דאמיה
רבינו גרשום
בבכורו ת)דף י (. 3אין פודין ב ש חו ט ה לא ת ל כו בו אלא על
ד ג מ י שה שה מ פ ס חי ם  .ופסח בבן פ קוע ה פ מ ל דקיימא לן )לעיל דף לח (:בקדשים כי יולד פ ר ט ליוצא דופן  :כל מילי  .כגון עסקי שחיטה כו׳ .
כלומד ר׳ מאיר דטחייבי
בן פ קו ע ה  :מאי א הני ליה  .ו מסתב רא דהאי מ מ ע ט דכבישרא בדיקולא הוא ו ר מרבי בעל מוס ונקבה קא מרבי  :אי ב עי א
לא חושכו
בשחיטה
להו  .נ ט מ א ה ב המ ה שחופה מהו ל מפ ת ה ראשון ובן פ׳ חי שבבטנה שני  :מונין  .דתרי גופי נינהו  :אין מונין  .אלא איהו נמי בהמה על היל דלא
הוי ראשון דנעשה כאגוז המתקשקש בקליפתו שהבהמה שומר שלו  :הב שר מג ע נצל ה  .בשר העובר שהיה מחובר לאבר היו צ א :ב ד מ א חשבו בהמה אלא לעני]
שחיטה למעוטי חלבו
ד א מי ה .דכיון שהוכשר בית השחיטה ב ד ס הוכשרה )נ( וכו׳  :ב מ אי איחכ שר  .בשר העובר שיקבל טו מאה מאבר  :ב שחיט ה  .כיון שהוא ונידו דאין אסור ; נוהג
ניתר בשחיטה הוכשר בה לטומאה וכר״ש דאמר שחיפה מכשרת ולא דס בפ״ב )לעיל דף לג : (.ע ב ר בנ ה ר  .בן פ׳ חי שנמצא בשחוטה וגדל  :בשליל .בלומר נידחנ ש ח
נור 1כשליל  :והלך ר׳ ס
בשחיטה
_
____ ____
דר״ס
בלומר
לשיטתו.
הושבו כבהמה מעליא ור׳ יהודה אין חושבו כבהמה טעליא ואין טעון שחיטה  :גוטטו עם חשופי  .כלומר חותכו למעלה ואין לחקור אחר השומן  :שופי “!' : ***-תבעו וחורש בו  .כלומר דכתיב בהמתך לא תרביע כלאים
ואינו חשוב בהמת לענין הרבעה וחורש בו דאינו חייב משום כלאים דחרישה דאינו חשוב בהמה רטנא לן רמיחייב אכלאים דחרישה ]דנתיב[ לא תחרוש בשור ובחמור י ח ת )ואינו( ]ובן פקועה אינו[ חשוב שור דדמי כבישרא
בעלטא  :איתיביה ר׳ יוחנן לריש לקיש קורעו ומוציא את דמו כו׳  .והא הבא לענין טדא בה בן ם׳ מת דלכ׳ע מותר בשחיטת אפו ואעפ״ב דטו אסור ולענין בן ט׳ חי נטי אע’ נ דלרבנן מותר בשחיטת אמו דאינו חשוב
בהטד ,וחלבי מותר ואעפ׳ב דמו אסור  :אמר ר׳ זירא לומר שאין ענוש כרת  .כלומר ודאי אף לריש לקיש אף לדברי המתיר בחלבו אוסר בדמו מדרבנן והאי דאמר טותר ברסו  .כלומר שאין ענוש כרת  :למאן קאטרינן
לר׳י  .כלומר טי הוא דמתיר בחלבו ר׳ יהודה ולדבריו אמרת אין ענוש כרת  .לא יהא אלא דם התמצית דם התמצית זהו צללחא דרטא דם שבא לבסוף עאינו דם נטור  :כל היכא דלא טיהייב אדם הנפש  .כלומר לא מיחייב
משום דם התמצית  :טהו לפדות בבן פקועה  .אי נשחטה אמו ומצאו בן ט׳ חי והלך וגדל בעדר מהו לפדות בו פטר המור  :אפי' כל טילי נטי  .בלומר אפי' בן פקועה  :מתו למנות בו ראשון ושני  .דאי אסו תחלה לטיטאה
מי אמרי׳ שליל שגי אי לא דאמרי׳ עובר ירך אמו הוא  ,היינו דאיתכשר בדמא דאימיה והוי העובר נבלה ואמו מגע נבלה  :בשחיטה  .יבשתא  :וכר״ש  .כלומר דס׳ל שחיטה טכשרתו ולא דם  :עבר בנהר  .בלומר בן פ^יעד: .
בשחיטה

מסודת הש״ם

בהמהדםק שה

פ ר ק רביעי

חולין

עה

נ שחיעה יבישתא .עסקינן שלא יצא ממנה דם שאן; אמו צא הוכשרה
ס א י בינייהו דג מ ק ר ט ע  .לאו בין רבי עקיבא וב״ה קא בעי
ולהאי תנא שמיעה בלא דם לא מכשרה ודלא כרבי שמעון  :מאן הנא .
דמחלוקתן מפורש בהדיא דלב״ה דוקא משימותו אלא בין
דמעמי ליה אע״פ שהוא חי  :מטמא מומאה אוכלין  .בן פקוע ה בית שמאי לרבי עקיבא קאמר דתרוייהו מחיים מטמו ומפרש דאיכא
ואפילו חי א ס נג ע בעומא ה :וצריך הכשר  .דתרי גופי נינהו אלמא בינייהו דג מ ק ר ט ע פירוש שקופץ ומדלג בחוזק דלבית שמאי ט מ א
לר׳ יוסי הגלילי מ ע מ א מחיים וכרבנן
ולרבי עקיבא ט הור כיון דאס זורקו
במים הוא יכול לחיות ו מ ק ר מ ע לשון
דמתניתין לא אוקמה ונימא לדידהו בשחיטה יבישתא ודלא כרבי שמעון מאן תנא
כח וחיות גדול כמו שהביא בערוך
כבשרח בדיקולא דמיא דקס בר רבי עבר בנהר הוכשר הלך לבית הקברות
יוחנן אפילו רבנן דפליגי אדרבי יוסי
מדאמר בילמדט בפרשת בהעלותך
הגלילי נ עו מ א ת סבירא לתו כרבנן נטמא אמר רבי יוחנן רבי יוסי הגלילי היא
וכיון שהוא יוצא ורואה את הנר מיד
]תזסכתא סיד[
דתניא *רבי שמעון בן אלעזר אומר משום
דמתניתין בשחיעה ואפילו הכי לא
הוא מתחיל שמח ועומד *ומקרנוע
מע מ א מפני שהוא חי ולאו בפלוגתא רבי יוסי הגלילי מטמא טומאת אוכלים וצריך
לפניו תדון דאבה)איוב מא( מתרגמינן
] 05איתא רבי אוסר[
הכשר *והכמים אומרים אינו מטמא טומאת
דרבי מאיר ורבנן דמתניתין קמיפלגי:
קדמיה מ ק ר ט ע :
ר ^ י יוחנן אמר חלבו כחלב בהמה .
ואזדא רני יוחנן לטעמיה .מדקאמר אוכלין מפני שהוא חי ”וכל שהוא חי אינו
רבי יוחנן רבי יוסי הגלילי ובית שמאי
והא דשרי רבי יהודה לעיל
מטמא טומאת אוכלין ואזדא רבי יוחנן
חלבו של בן תשעה חי ה״ מ לאחר
המממאין דגים מחיים אמרו דבר לטעמיה דאמר רבי יוחנן רבי יוסי הגלילי
אחד שמע מינה רבנן דמטהרי בבן
שחימה דניתר בשחימת אמו :
דעעון וב״ש אמרו דבר אחד רבי יוסי הגלילי הא
עוקצי! פ״ג מ־״ פ קו ע ה לאו משוס דס״ל
מ ה חלב ושתי כליות  .ואס תאמר
שחיטה כר״מ דאי עעמייהו משוס דאמרן ב״ש *דתנן דנים מאימתי מקבלין
מאי קאמר בת״כ שהביא
דטעון שחיעה הוא אינהו נמי בדגים טומאה ב״ש אומרים משיצודו וב״ה אומרים
בקונט רס יכול לא יהא בעונש ואזהרה
דלאו טעונין שחיטה מודו ד מע מו "משימותו רבי עקיבא אומר מ שעה שאין
אבל יהא בעמוד והקרב והא ההוא
כב״ש והיכי מ שמע דרבי יוסי הגלילי יכולין להיות מאי בינייהו אמר רבי יוחנן דג
קרא דהחלב אשר על הקרב ד מ מ ע ט
מיניה שליל לענין ה קרב ה כתיב וי״ל
]לעיל מג .ושינ[ ודב״ש חדא  :משילודו  .דכיון דאין מקרטע איבאבינייהו ב עי ר ב ח סד א 'נולדו
דהא דקאמר בת״כ ולא חלב שליל לאו
טעונין שחיטה הרי הן כ מ תי ם :בדגים סימני טרפה מהו תיבעי למ״ד *טרפה
משוס דלימעוט מההוא קרא אלא
מ ק ר ט ע .מפרפר וכגון שיבש בו חיה ותיבעי למ״ד טרפה אינה חיה תיבעי
כסלע ובין סנפיריו דתו לא
משוסדמשתרי מן כל בב המ ה ואין חשוב
חי למ״ד טרפה חיה בהמה הוא דנפישא חיותה
כדאמרינן ב מ סכ ת שבת )דף קז:(:
חלב ובתר הכי קאמר דדלמא אע״ג
נולדו בדגים סימני ט ר פ ה .כגון ניקבו אבל דניסדלא נפישא חיותייהו לא או דילמא
דנפקא לן מכל בבהמה דאינו בעונש
מעיין לרבי עקיבא  :מהו • שיטמאו  :אפי׳ למ״ד טרפה אינה חיה הני מילי א[בהמה
ואזהרה מ״מ הוי ב ע מוד והקרב :
אבל דגים דאין במינן .ט רפו ת לא הוי דיש במינה שחיטה אבל דנים דאין במינן
המתיר אוסר  .והא דתנן
רבי
טרפות לגבייהו כמיתה  :הטילה נפל  .שחיטה )אימא( לא תיקו הטילה נפל
ק ר ע ה טעון שחיטה
בהמה המפלת  :חלבו כחלב בהמה  .יוחנן אמריחלבו כחלב בהמה ורבי שמעון
אתיא אפילו לדברי המתיר דהכא
בכרת  :כחלב חיה  .ואין בו אלא בן לקיש אמר הלבו כחלב חיה רבייוהנן
דוקא לדברי המתיר אסור דמהני
שחיטת ט ר פ ה לענין טוכזאה והוי
איסור נבלה שאין שחיטתו מטהרתו אמר חלבו כחלב בהמה אוירא נרים רבי
אבל חלבו כבשרו  :אוירא ג רי ם.
כחציו שחוט ותו לא מהניא ביה
לשוייה בהמה וכיון דנולד מיתסרואפי׳ שמעון בן לקיש אמר חלבו כחלב חיה
שחיטה אבל התם לא נשחטה אמו
רבינו גרשום לרבי יהודה דאמר לעיל )דף עד(.חלבו חדשים גרמי איכא דאמרי כל היכא דלא
כלל וכן הא דאמרינן לעיל )דף עד(.
א
בשחיטה יבשתא ודיצא מותר התם הוא דלא יצא לאויר  :חלבו כלו לו חדשיו לא כלום הוא כיפליגי היב
גבי בעיא דהושיט ידו למעי ב המ ה
כלומר מה
כר׳ש .
של
בנהר כחלב חיה חדשים נמיגרמי .דחדשיס דהושיט ידו למעי בהמה ותלש חלב
עבר
דאטרי׳
ושחט בה בן ט׳ חי מהו או דילמא
הוכשר ואי לא הוכשר ואוירא בעינן:דהושיט ידו כו׳ חדשים בן ט׳ חי ואכל רבי יוחנן אמר "חלבו כחלב
אפילו לרבנן ד׳ סימנין אפשר ביה
לא נטמא דשחטו את
אטו ולא יצא טמנה דם גרמי  .וכיון דכלו לו חדשיו חלבו אסור
בהמה חדשים נרמי רבי שמעון בן לקיש
רחמנא לא דמי להא דאסרינן הכא
ולא הוכשר העובר בדם
רבי
ליה
שרי
לאמו
שחטה
כי
ומיהו
לרבנן משוס דהכא כחציו שחוט
אמר הלבו כחלב חיה חדשים ואוירא גרמי
אמו ורלא כר״ש דאי
כדפרישית ואפילו לרבא דאמר הכא
כר״ש הא ס׳ל אע׳ג יהודה מכל בבהמה תאכלו  :מה חלב איתיביה ר׳ יוחנן לרבי שמעון בן לקיש כ[ ימה
דלא יצא מטנה דם אין ושתי הכליות כ ף  .בתורת כהניס
ד׳ סימנין אכשר ביה רחמנא איכא
צריך הכשר  :טאן תנא שנויה בשלמים את כל החלב אשר על חלב ושתי כליות האמורות באשם מוצא
למיבעי לעיל דדילמא שאני ה ח ס דלא
עבר בנהר הוכשר הלך
גטטא הקרב ולא את השליל יכול לא יהא מכלל שליל אף כל מוצא מי ל ל שליל
כבית הקברות
יצא לאויר העולם ואסור אפילו לרבי
בו'  .כאיכלין דעלמא בעונש ואזהרה אבל יהא בעמוד בשלמא לדידי היינו דאיצטריך רךא למעוטי
מאיר וה״נ בין לרבי יוחנן בין
רלא חשוב חי אלא
חשוב והקרב כשהוא אומר חלב ושתי הכליות אלא לדידך אמאי איצטריך אמי־ ליה טעמא
כשאר אוכלין דעלמא :
לר״ל דפליגי בחלש חלב מבן ט׳ חי
טקבל
מאימתי
דג
אוכלי!  ,דנ באשם שאין ת״ל ג[ ד מ ה שלמים שאין דירי נמי מהבא ואיכא דאמרי איתיביה רבי
מי תו ק מ א ה הי א בעיא לעיל דאפילו
טוטאת
טעונין
הן
הרי
אליה
טעון
מינן
כל
שמעון בן לקיש לרבי יוחנן מה חלב ושתי
מקרטע איכא בינייהו
לרבי יוחנן דא מר חדשים גרמי היינו
דג טפרפר לב׳ה
לחלב שנתלש ויצא לאויר העולםד[ואין
אי! חלב ושתי הכליות אשם שכל מינו כליות האמורות באשם מוצא מכלל שליל
טקבל טומאת אוכלי!
עד שיטותו ולר'עקיבא טעון אליה אינו דין שיטעון חלב ושתי
איסור חלב חל ע ד שיולד כדמוכח
אף בל מוצא מכלל שליל בשלמא לדידי
טשעה שאין יבולי! הכליות ומה תלמוד לומר אלא לומר
בפ׳ גיד הנשה)לקמן דף קג (.ובסוף פ׳
להחיות מקבלי! טומאת לך מה חלב ושתי הכליות האמור משום הכי מיעטיה רחמנא אלא לדידך
דם שחיטה)כדחזת דף כג(:ואפי׳ לר״ל
אוכלים ! נילדו
בדנים באשם מוצא מכלל שליל חלב זה מוצא לירךב א״ל מידי דהוה אמחוסר זמן אמר רבי
סימני טרפ.-אחת טי׳ח
דאמר חדשים ואוירא גרמי אפשר
שיטמא
טרפות מהו
מכלל חלב שליל שאינך יכול לומר חלב אמי ה שוחט  a sהטרפה ומצא בה בן ט׳ חי
דבמעי אמו מהני ביה שחיטה כי
טומאת אוכלין.אבלדנים
אוסר״רבא
המתיר
לדברי
מתיר
האוסר
לדברי
דלא נפישא חיותיהו שליל יקריב הנמצא באשם שהרי אין
היכי דמהניא ליה שחיטת אמו* :
לא ומשעה שנולדו
מטמאי!בו אשם נקבה  :כל .אפילו בקרבנות׳ אמר 'לדברי המתיר נמי מותר *ד׳ סימנין
וליטעמיך
סימני טרפה
טומאת אוכלי!  :או הבאין נקבה חלב האמור בהן מוצא אבשר ביה רחמנא אמר רב חסדא השוחט את הטרפה ומצא בה בן ט׳ חי
דלמא אפי' למאן דאמר מכלל שליל  :בשלמא לדידי  .דאמינא
טיפח אינה חיה .כלומר■
חני טילי בהמה דנולרו חדשים גרמי איכא לאוקמא להא בבן תשעה חי דכיון דב ה מ ה הוא אצטריך למעוטי  :אלא לדידך  .הא לאו חלב מיקרי ופשיטא דאינו
בה סימני טרפה לאו בעמוד והקרב ולמה לי למעוטיה  :טעמא דידי  .דאמינא לאו חלב הוא  :מהכא  .ילפינן ליה דהכא אפקיה רח מנא מכלל חלב ד מעטי ה
חשובה חיה
דא.ינה מהקרבה ואי לאו ד מ ע טי ה הוי אמינא דחצב הוא  :משום הכי מיעמיה  .לאשמועינן דלאו חלב הוא אלא לדידך דאמרת חלב
ראויה לשךויטה וכיון
דאינה ראויה לשחיטה הוא לענין אכילה אמאי מיעטי ה מ ה ק ר ב ה :מידי דהוה אמחוסר זמן  .דיצא לאויר וכלו חדשיו ודכולי עלמא ב ה מ ה הוא ופסליה
חשובה מתה אבל לעניו רחמנא בהקרבה כל שבעה  :לדברי האוסר  p .תשעה חי בכשרה ע ד שישחטנו  :מהיר  .את זה באכילה דשחיטתו מטהרתו :
דגים אינן חשובי! מתי!
עד שימותו  :מה חלב לדברי ה מ היר .בלא שחיטה בשל כשרה  :אוסר  .בשל ט ר פ ה לשחיטה דידיה לא מהניא ביה ובשחיטת הטרפ ה לא מישתרי
ושתי כליות האמורי! שהרי הוא כאחד מאיבריה  :ארב ע ה סימגין  .היתרא הוא דרבי ביה רחמנא מכל בבהמה תאכלו שאם רצה אוכלו בשחיטת אמו
באשם  .כלומר ראשם
לשחיטת עצמו כגון שליל של ט ר פ ה שוחטו ומותר שהוא ניתר ב ב' מד׳ סימנין או בושט וקנה שלו או בושט
איגו אלא זכר חכר אי! אבל א ס צריך הוא
לו שליל אף כל מוצא
בדרבי אמי ובין בדרב חסדא ובין בתני רבי חייא בכולהו גרסינן השוחט את הטרפ ה ובתוספתא דר׳ חייא נמצא כן :
וקנה של אמו  :בין

לדברי

עק מ ש פ ט
נר מ צוה
גז א ב ג מיי׳ פ׳נ מהל׳
עומאת אוכלי! הל׳ ר
נ ח ד מיי׳ פי(* מהל׳
מאכלות אשורות הל׳
א שמג לאוי! קצה טוש׳ע
׳יד סי׳ שד שעיף כ
נהגה׳ה :
נ ט ה מ״׳ שם הל׳ ד
שוש׳ע שם סעיף ג :

]פי׳ עני! דלוג כך איתא
נערוך ערך קרעע[
ם ו מיי׳ פיא מהלכות
מעשהקרנמת הל׳יע:
ס א ז מיי׳ פיה מהלכות
אסורות
מאכלות
הל׳עו ופ״נ מהל׳ א מת
הטומאה הל׳ ז שמג לאוין
קלו טוש׳ע י״ד סי /יג

סעיף ג :

שיטה מקובצת
א[ הגי מילי בהמה דיש
במינה טרפות אבל דגים
דאין במינם טרפות אימא
לא תיקו  :נ[ מה חלב
ושתי בליות  .ניב עיי!
תום׳ זבחים דף ציח
ע״א  :ג[ שאי! ת׳ל
ומה שלמים  :ד[ ויצא
לאדיר העולם ראי! איסור
חלב :

גליון הש״ם
גם׳ רנא אמר לדברי
המתיר  .עי׳ כנ׳ ק
דף מז ע״א הוש׳ ד׳ה
מ׳ט  :בעין מ ש פ ט
אות ד׳ מיי׳ פ״ז מהל׳
מאכלות אסורות  .שם
דחלכו
איתא בה'כ vו
כחלב חיה :

]ועי׳ תוס׳ כריתות כג:
ד׳ה נולדות[
]לעיל עד[.

מכלל שליל דאי! ראוץ
ט עון
לגבי מזבח ____
איטורין
דשליל בשלטא לדידי יד,יינו דאיצטריך קרא למעוטי דחלבו חשוב חלב ואעפ׳כ אינו ראוי לאיסורי!  .א״ל טעם דירי דאטינא אנא דאי! חשוב חלב מהבא דחזיג! דמיעטיה קרא לגבוה  :מידי דהרה אטחוסר ומן דפסול לנבור.
האי נמי פסול ; לדברי האוסר מתיר לר״ט דמחטיר במתני׳ דאמר ב! ט׳ צריך שחיטה דלא אמרי׳ עובר ירך אמו הוא הכא נטי לא אמרי' עובר ירך אמו הוא ואין חשוב טרפה  .לדברי המתיר בלא שחיטה דאמר עובר
ירך אפו הוא הכא נמי אמרי׳ לעני! טרפה עובר ירך אמו ואסור ; ד׳ סימני! אבשר ביה רחמנא  .כלומר אי שחם את אמו אי כשרה מותר וצא בשחיטתה ואי אמו טרפה ושחיטת אמו איגד .ראויה שחיטת )אתי( עצמו מתירו :

