עין משפם
נר מצוה
למ׳א שישאנהכיו] דרחים
לה לא ד״קא זלמ׳׳ד סכא
כו׳ יש לחלק ונו׳ כהן
לעווה אשה מכי אשה

” ^ ’י
נ ב “ ®’ ׳נ ”®ל.״״
י
ע ב ץ מיי׳ ס׳ג ״הל׳
””
ג ם™
וש׳ע י׳ד סי׳ שיד סנניס
י א:
נד ה מיי׳ פ״ו שה
הלגס ט :
נה ו ז ח מיי׳ פ׳ג מהל׳
מהלכות נכויות הלה׳
נ סמג עשין ריא טוש״ע
י׳ד סי' ש» סעיף נ :
הד׳א צ׳ק
נו ם מיי' פ׳ו מהלכות
שנועות הלכה ה
עוש״ט י׳ד סי׳ יכח
סעיף א :

שיטה מקובצת
א[ לאישתטוסי (0מר
^ י דירי הימני ר^ה
מהימן םיפא!נ[ הא דידי
היא אנא  :נ[ והכי אמרי
ליה :ד[ ליה ביה קם'ל:
ה[ רפרם מפומבדיתא
ור׳ה׳י גרים בכית :
ו[ חר חש בעיניה :
 [ 1מ׳ ט אתייה קמיה :
ח[ עדריד .מעיקרא :
 [ pשמלאי • נליון נ’ ל
דתרי)דבי(ר׳ שמלאי היו
דבמם' ע׳ז ]דף לז־1
אמרינן יטםתטיך וא 1יל
הודה נשיאת
דבי
אכתפיה דרבי שמלאי
שמעיה והבא ]משמע[
דחברים הוו  :י[ ירו
ושנשברה  :יא[ אמינא
אפי' במקום!ינ[חייא בר
אבין אמר רב עמרם :
יג[ לאישתמופי דכי
בדקי ומשכחינן דטמי
שאינו נאמן לקחם אי ת
ליהלאשתמוטי ולטיטר :
יד[ לגידול שם חכם
והוא  :טו[ אמרי ליה
לנידול  :טז[ חד חש
בעיניה חלש :׳([לביכרא
לקמיה  :יס[ עינו רפרם
בבה  :יט[ קבוע הוא
ישחטנו ויאכלנו דעא :
כ[ בעלמא הוא חשוד :
כא[ בתמיה כלומר זה
ודאי :כב[ תיבות במם'
תמורה נמחק :כג[ ועוד
משום דדייקא:כד[תיבת
פסק נ מח ק :כה[ קיים
םד’ א לינזר תיבות ה׳יל
למינזר נמחק  :כו[ שלא
יבא להקל  :כז[ מומחה
שסטבוהו ברכי דהא על
רב אשי אמרינן לעיל
דאתיא:כח[ וכל מומחה
:
המופלג בחכמה
כט[ ואם היה תי'
?(א׳ב נ מ ח ק :ל[ הנסמך
ברבי כדאמר  :לא[ תי'
פסק נמחק :ל [3טמוט ת
:
הם״ד
ביחידי
לג[ זה ההיא דפ״ק :

הגהות הב״ח
)א( נט׳ הוה אמינא אפי'
נמקוס רזומתה):ב( ר ש׳י
ד׳ ה הכל זכו' אינו נאכל
אלא ננזום כצ״ל ותיכות
ואין לו תקנה נמחק :
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כל פסולי המוקרשין פרק חמישי

ב מ רו ת

מסורת הש״ס

והלכתא

אפילו כלי שנאקמא• ואע״ג דהכאפסקינןדמילתא ואיה ליה לאישהמועי.יג[ולמימראי לדידך לא מהימן אנא הוה
דעבידא לאגלויי לא משקר מ״מלא הימניה״לע״א ?.חשיבנא ליה מהימן הלכך לא מירתת מעיקרא:מאיש פלוני• דהזכיר
אלא משום דדייקא ומנסבא* א״נ דלמא כיון דרחמא לה לא ^ לו משלח שם הנאמן הרי זה נאמן השליח דחייש שמא יתבעני
דיקא ולמ״ד הכא אינו נאמן אפי׳ במילתא דעבידא לאיגלויי י ש״ ונמצאתי משקרוהך סיפא ודאי מסייעאליה לרביהודהדמילתאדעבידא
תור ה אור לאיגלויי לא משקרי בה אינשי  :ההם
................................................אשה
לחלק בין האי כהן לעד א״נ גני
הקילו משום עיגונא ועוד מ[ דדייקא :
כיון דאיכא הובע מירהה• כלומר
דאית ליה לא שתפוטי א[ סיפא ודאי מסייעא
מהא לא תסייעיה דהתם מירתת שליח
ח ז י י ה בשקריה • פי׳ ראהו והכיר
ליה *ימאיש פלוני הרי זה נאמן ה ת ם כיון דאית
כיון דחזי דקפיד משלח להזכיר שם
בו דבשקריה הוא לשון הכרה כמו מאן
ליה תובע מירתתאמר ר׳ ירמיה ב ר אב א טנא
האיש סבר ודאי יתבענו אבל גבי
דבעל עובד ת כוכבים דמשכה ליה
ליה ליהודה הא כ[ אנ א בנ  Tולקבעתיה וגידול
בכור לא מירתת האי כהן דסבר מי
עורלתיה ולא מבשקר ליה בפ׳ טושין
קבע בדידיה והכי  ljא״ל נאמן ישראל לומר
יערח לחפש אחר דברי ולישאל לאותו
פסין)עירו5ין ימ(-וכמו חלך קמייהו ולא
ישראל אם נתנו לי במומו  :מנא ליה
בכור זה נתתי לכהן במומו ישראל פשיטא
בשקריה בפרק בחרא דיבמוס )דף
קב•( ובקונטרס לא פירש כן :
ליהודה הא • דאמרן לעיל נאמן כהן
לא'יצריך בקטן והגדיל מהו דתימא לא קים
לומר בכור זה נתן לי ישראל במומו :
מ ש ו ם כבודו דחכם • כדאמר
ליה ל[ קמ״ל בסורא מתנו כל שנא ב תר א
אנא בגידול קבעהה • אני שניתיה
לקמן ג׳ מתירין אח הבכור
בפומבדיתא כל שנא קמא והלכת א אפילו
לגידול יד[ והוא שנאה לרב יהודה והכי
במקום שאין מומחה ובמקום שיש
כל שנא קמא רפרם ה[ בפומבדיתא הוה ליה
אמרי סו[ לגידול נאמן ישראל לומר
מ ו מ ח ה ל א׳ נ כי ^ פ ס ח א ב ל ה א פ שי פ א
בוכרא ויהכיהליה לכהן בל אמו מ א אזל שדא
כו׳ ל״א בגידול קבעתה לחכם א׳ גדול
דבלא התרה אינו ינשחט אפילו יש
ביה מומא יומא חד י[ חל ש בעיניה אייתיה
שניתיה  :בקען • שהיה קפן הפלה
בו מום מובהקאלא ע״ פג׳ או מו מ חה:
ל ק מי ה א ״ ל ב כו רז ה נתן לי ישראל במומו
ע ל כבודו דחכם לא טבר איסורא
כשנתנו לו  :מהו דהימא לא סיס ליה
בגויה• דמשום דהגדיל הפלה אינו
עבד• וא״ת מהאי פע מ א לישתרו בלא
ארפסיניה לעיניה חזייה ב שקריה א״ל לאו
מטרו ושמא אחר הוא והאי כהן הפיל
עדות כל בכורות שהכהניס מביאין
אנא דיהיבתיה לךואפ״הלא ח ש ל ה למילתא
בו מום:כלישגאבהרא • נאמן ישראל:
לפנינו שיש בהם מום מובהק וי״ל
האי הוא דחציף כ״ע לא הציפי"ההוא שרוע
כלישגא קמא• דאפי׳ הכהן נאמן
דשאני כהן שירא לאוכלו בלא החרס
ד א ת אלק מי ה דרב אשי אמר למאי ניחוש
והלכפא אפי׳ כלישנא קמא  :יומא
חכם פן יחגלה הדבר מתוך כך שהפיל
ליה אי כהן הוא אי ישראל הוא הרי בכור מדטי[ חלש •רפרס בפיניה :אייהיה•
בו מום אבל האי ישראל אין לומר
ומומו עמו א״ל רבינא לרב אשי ודלמא
האי כהן לבוכרא יז[ קמיה למיחזי
שמביא לפני חכם פן יודע שרוצה
אס מום קבוע הוא וסבר ההוא כהן ]שמורה מ מ׳ [8
ישראל הוא *ואמר רב יהודה"אין רואין בכור
לאוכלו ולגוזלו לכהן שהרי ג ס ע פ ה
השתא חייש בעיניה ולא יכיר שזה
ישראל אלא א״ב כהן עמו א״ל הכי ה שתא
בשביל כך לא יתברר שלא יאכלנו
הוא שנחן לי בלא מוס  :ארפסינהו
בכור בחוצה
הוא עצמו :
התם נהי דקדשים בחוץ לא אכיל יאממוניה
דכהן השיר הב א מכדי ידע דהאימום מובהק לעיגיה• פתח עיט יח[ בכח  :חוייה
לארץ על פי שלשה בני הכנסת •
בשקריה • שהכיר שהוא נתנו לו בלא
ממתניתין לא שמעינן ליה דאיכא
הוא מ״ט ׳[ אתיוה קמיה רבנן משום כבודו
מוס  :לא חש יפרם למילהא• למימר
לאוקמה בזמן הזה אבל בזמן שבית
דחכם על כבודו דחכם ל א *עביר איפירא
דלא יהיה טוד כהן נאמן לומר בכור
המקדש קייס כה[ ה״ל למיגזר חוצה
ע ב ה מ תני*׳ "הכל נאמנין על מומי מעשר :
זה נתנו לי ישראל במומו  :האי הוא
ל אין אפו א רן ישראל שלא כו[ להקל
מעיקרא
ג ט ׳ מ״ט דאי בעי שדי ביה מומא
דחצין*• שהרי הוא החזיק עצמו
להתיר על פי שלשה בני הכנסת ועוד
_
מי ידע הי נפיק וכי תימא מפיק ליה בריש
כחצוך לשני דברים אחד שהפיל בו
משום דאיכא למאן דאמר בחמורה
פרק אלו קדשים )דף כא•( דבכורות
עשרה °לא יבקר בין טוב לרע אמר רחמנאויקיא מו ם'ועוד דהיה לו להראותו לחכם
אחר והראהו לזה עצמו שנתנו לו
]לעיל לא־ל» לקמן »[ :
חוצה לארץ אם באו תמימים יקרבו :
אלא דאי בעי *שדי ביה מומאבכוליעדריהח[:
שרוע• עינו אחת גדולה ואחת קטנה:
הא
הרי זה ישחט כו׳ •
יבכור שנםמית עינו ו שנקטעה ידו
איכקאי ישראל הוא־שלא היה מכיר
דלא משני הכא לאפוקי מדרבי יוסי
ו שנ שברה רגלו הרי זה ישחט על פי נ׳ בני
בזה אס כהן אס ישראל ואמר ואפילו
אע״ג דנימוקו עמו כדאמר בסמוך
הבנםת רבי יוםי אומר אפילו יש שם כ״ג אינו
הוא כהן וחשוד על הבכור אין כאן
משום דא״כ הוה ליה לרב יהודה
נ שחט אלא על פי מומחה ז ג ט ׳ רבי שמלאי
חשדא שהרי כך נולד :אא״פ פ ק
למיחר הלכה כרבנן או אין הלכה כר׳
יוסי אבל ר׳ חייא דבסמוך נ ק ע שני ט[ ור׳ יהודה נשיאה תרוייהו משמיה דרבי
עסו• דשמא אס יאמר לו קבוע ’[P
יהושע בן לוי אמרי ואמרי ל ה רבי שמלאי
דברים מענין אחד התרת ב ס ר
ישתמט ויאכל הוא דכיון דקבועהוא רבינו גרשום
הרי הוא נאכל לכל אדס אלא שגזילת םי 6א טפייעא ליה לרב
והתרת נדרים  , :ב מ ס ו ם שים
וריב״ל תחייהו משום ר׳ יהודה נ שיאה אמרי
כהן הוא והאי לא חייש לגזילה ואכיל ירדדה־היכא דאמר ליה
מומחה ל א• לאו דוקאימומחהכז[ ’ ה ת ר ת בבור בחוצה לארץ על פי של שה בני
קח לי מאיש פלוני
שהמחוהו ב״ד דהא על רב אשי דלעיל
ליה  :הכי השסא ההם • גבי שאר נאמן הרי זה נאמן
הכנ ם ת אמר רבאובמומיןמובהקין מאי קמ״ל
מומין שאין מובהקין איכא למיחשדיה השליח לומר שלקח
אמרי׳ דאתיוה לקמיה ההוא שרוע
מטנו דחשתא לא מצי
׳ ״
A״
תנינא בכור שנםמית עינו ושנקטעה ידו
משום כבודו דחכם וכל כח[ מופלג
ולא ד,י«
לאשתטופי  ::רלא
נ שרחל שמת יגזול את הכהן ואע ג לאשתמוטי
היא
בחכמה ומומחה ראוי להתיר בכור י[ ו שנ שתברה רגלו הרי זה ישחט על פי ג׳
דאדס כשר הוא בהא מילתא דלא בעי מהא לא מסייעי ליה התמ
מאיש פלוני נארז;)אמאי(
בני הכנ ם ת אי ממתניתין הוה אמינא בח״ל
ונדר ביחידי כדמשמע מדרב אשי
לשוחטו אלא ע״פ מומחה דנהידקדשיס ]ודאי[ השליח דכיון
בחון לא אכיל דבכרח הוא השוחט דאית ליה תובע דנדשלח
אפי׳ מומיןשאין מובהקין והאידקתנימובהקין
דלעיל ובפ״ק דנדרים )דף ח (:גבי
קא טשייל לאותו פלוני
להודיעך כחו דר׳ יוםי קמ״ל *א״ר יהודה א ״ ר| קדשים בחוץ מיהו אגזילה דכהן דלאו
רבינא דהוה ליה נדרא לדביתהו ואפא
נאמן אי זבן שלוחיה
ירמיה בר אב א םפק משמיה דרב םפקמשמי׳ Bבעלמא כ[ חשיד  :איפורא עבד • מיניה מירתת השליח
לקמיה דרב אשי וכו׳ וקאמר ש״מ
ולא זבין אלא מההוא :
דשטואל ג׳ מתירין א ת הבכור במקום שאין^ בחמיהכא[ודאילאיגזול :מ ת נ י ׳ מ ל
תלת כו׳ ויחיד מומחה שרי שמתא
אבל כהן שאמר ככור
גאמגין על מומי מעשר■ להעיד זה נהן לי ישראל ביזוטו
משמע קצת דיחיד מומחה הוי א( כרב
מומחה מאי קמ״ל תנינא הרי זה ישחט על
שמאליו נפל בו ובספק מעשר קאמר לית ליה תובע ליכא
אשי וכן ההיא דבפ״ק דסנהדרין
למישיילי
דחיי ש
פי ג׳ בני ה כ נ ם ת אי ממתניתין הוה אמינא
)דף ה (:כט[ אא״כ היה מומחה לרבים
כגון קרא לחשיעי עשירי דאמרי׳ בפ׳ לישראל אי יהבי ניהליזו
אחרון)לקמן נמ•( אינו נאכל ) ב ( ואין במומיה להכי לא מסייעא
)א( יא[ במקום מומחה קמ״ל ״במקום שאין
דן אפי׳ יחידי לאו דוקא מומחה
ליה  :האי אנא קכעתה
ב
מומחה אין במקום שיש מומחה לאא(אמר ר
הנסמך כו׳ צ[ כדאמר ר״נ התם כגון
מיידע
׳
ס
ג
•
כייי®
אלא
תקנה
לו
לגידול ■ כלומר אני
פינפיק• בפתח עשירי שיטיל בו מום לטדתיה לנידול וגידול
חייאיג[ בר עמרם נ׳מתיריןאת הבכור במקום
אנא דן דיניממונות:לא[ פ ס ח ו מ י ה ו
למדה לרב יהודה :
בזמן הזה אין נראה שיהא שוס ׳ אדם
שאיןמומחה“ ג׳מתיריןאת הנדר במקום שאין
מעיקרא :בריש עשרה • כלומר ישראל פשיטא ■ דהא
געשייי^ מ ת נ י ׳ שגשמים עיגו • לא השירי אטומי  :לא
חשיב מומחה להתיר בכור ונדר
חכם נ׳ מתירין את הבכור במקום שאין מומחה
צדיכא בקסן שהגדיל
דהוי מום מובהק  :בני הבנשס■
ביחידי ולדון דיני ממונות ל: [3
היטנ[
כלומר קטן היה אותו
לאפוקי
וע׳יש י
א( ]ינמוח כה :־
שאינן חכמים :גס׳בסוצהלארן • ישראל כשנתן לו זה
ש ל ש ה מפירין את הנדר במקום
הבכור לכהז במוטו
שאיןחכם־בענין זהלצ[דפ״ק דנדריס)ח(:ב(]דאמרי׳[ לאשרי ליהלאיניש שאינו ראוי להקריב ואפילו בזמן בית המקדש כב[ במס׳ תמורה
ועכשיו כשהו׳גדול מעיד
למישרי נדרא באתרא דרביה ומיהו ההיא אפי׳ יש שם מומחה אחר אין
)דף כא : (:ספק • אמרה לי ר׳ ירמיה משמיה דרב ספק אמרה לי עליו דהוא המום עצמו
משמיה דשמואל  :שלשה מהירין אה הכפור כו׳■ במומין מובהקין  :שהיה בו כשנתתיו לו :
לאותו מומחה להתיר במקום רבו כמו רבינא במקום רב אשי :
מהו דתיטא לא קים ליד.
מיזי רין
א( רג אשי צ״ק ב( אמרי׳ צ׳ק
לאפוהי
ביהא( בהאי מום דד״יינו
,
_

התרת

תנינא

מתני׳

הוא משום דקטן הוה ולא מרכר קמ׳ל דנאםן]:לישנא אחרינא קטן הוה הכבש[ והלכתא כלישנא קטא רכל טילתא דעבידא לאינלויי לא משקרי  :יומא הדי חש רפרם בעייניה :אייתיה לקמיה י ההוא בכור עצמו דיהבליה
דפבר השתא רחש בעייניה לא מנ שקר ליה  :ארפסיניהו לעייניה• כלומר פקח רפרם לעיניו ביותר  :ואפי' הכי לא הש לטילהא * למינזר דלא ליהמנוה לשום כהן דאמר בכור זה נתן לי ישראל במומו אלא נאגין ■
דפבר האי הוא דחציף דעבד הכי  :מאי ניחוש ליה האי מום ודאי בידי שטים הוא אי כהן הוא אי ישראל הוא דאתייה הרי ודאי מומו עטו ומותר  :ודלטא ישראל הוא ׳ דאתי ואין רואין בכור לישראל אא’ כ כהן
עמו דטחשדינן ליה שמא בתר דקא■ שרינן ליה לא יהיב ליה לכהן אלא הוא נופית אכיל ליה להכי בעינן כהן ,עמו דלאלתר ליד,ביה ניהליה ואטאי קא שרית ליה אי דישראל הוא  :הכי השתא התם ’ בספק מוס
משום הכי אין רואין אלא א' כ כהן עטו נהי דבבכור תם קא מחמיר ישראל דקדשים בחוץ לא אכיל אבל אממוניה דכהן אבעל מום דלית ליה קדושה השיר למיכליה להבי אין רואין אא׳יב כהן עטו אבל הכא
בהאי שרוע מכדי מידע ידע ישראל דמום מובהק הוא וכיון דלא עבר על כבודו של חכם בודאי איסורא לא עביר דניחוש להבי ; מאי קנזיל תנינא בכור כו׳ ומתני׳ בחוצה לארץ ובזמן הזה עסקינן מדקתני זקן ושערו מדולדל
דאי ס׳׳ד בזמן ביהט׳׳ק ליקרבוה שריה  :שלשה בני כנסת דלא בעינן מוטחין גמורין  :ובטוטין טובהקין הניכרים בנון נסטה עיט נקט;יה :להודיעך נ חו דר׳ יוסי • דאפי' במובהקין קאטר דאינו נשחט אלא ע׳ ס ידומההו.
לאפוקי
א( נראה דצ״ל לא קים ליה כיה אם הוא המום עצמו שהיה כו כשנהן לו .

גטדתהש״ס

כל פסלי המוקרשין פרק חמישי בכורות

א

לאפוקי מדרבי יומי •דמחני׳  :במקום שאין ההם • הא יש חכם הוא
מ פ י ף י ן את הנ ד ר• לישנא דקרא נקע אבל גבי חכם שייך לשון
׳ התרה וכן בהמוכר את הספינה)ב״ג דף עד•( גבי
צבדו מתירו  :בגון מאן • הוי אותו חכם:מפלל דהני הרי בל דהו•
בשמיה כלומר אפי׳ עמי הארן השנים ועמי הארן היאך ראויין בת קול דקאמר ועכשיו שנשבעתי מי מ פי לי • ר ^ י יהודה אומר
להצמרן<יב[  :דמסברי להו׳ מעמי הלכות נדרים וסברי ואותו חכם אחד מהם חכם מכלל דהנך כל דהו אמר רבינא דמסברי להו
וסברי • כ״כ ברוב הספרים ויש
ילמד את השנים :מהו דהימא• הא תורה אור
1לכ6ויהצ'לטתירי1דהא קיימא לן במסכת גיפין)דף סז■( רבי
ספרים דגרסי כגון מאן אמר רב
לאפוקי מדרבי יוסי של שה *מפיר־ן א ת הנדר
קאי לפרש אדלעיל נסמוך
לו נ׳ מתייין ועי׳ מס׳ יוסי נימוקו עמו ותיהוי הלכתא
נחמן כגון אנא מו[ משמע מתוך לשון
במקום שאין חבם לאפוקי מדרבי יהודה
מפא ד״ס מפייין לישנא סותיה  :נימוקו • מעמו שהיה מביא
הקונע׳ שכך גריס וקשה היכי פ ר ל
דתניא הפרת נדרים בג׳ ר׳ יהודה אומר אחד
דקרא ונו׳[
מע ם לדבריו כל שעה  :הפשונו
עלה מכלל דהנך  bדהו אימא
אמר
מאן
בנון
חכם
שאק
במקום
חכם
מהם
מהא• דאמר רב חננאל משמיה דרב
מז[ לא אלא שפחותים מדרב נחמן
רב נחמן בטן אנא ר׳ יהודה אומר אחד מהן
אין הלכה הר׳ יוסי תפשומ דהך
וא״ת לאידך גירסא נ מי מנ א ליה כל
חכם מכלל ד ה נ ך כ ל ד ה ו אמר רבינא א[
קמייתא דאמר רב יהודה לעיל ספה
דהו דלמא מכלל דהנך פ מ תי ם
משמיה דרב ספק משמיה דשמואל
ממומחה אבל כל דהו לא וי״ל דפשיעא
דמסתברי ליה וסבר ; רבי יוסי אומר אפילו
ג׳ מתירין את הבכור תפשוס משמיה
ליה דחכם דר׳ יהודה לאו כחכם
יש שם כ״גכו׳  :אמר ר ב חננאל אמר רב
]נרפות  ■pוש’נ[ דשמואל איתמר דאי משמיה דרב
דלעיל דאיירי במומחה דאפי׳ רבי
אין הל כ ה כרבי יוסי פשיטא *יחיד ורבים
שרתי למה ליה למימר לרב תרתי
יהודה מודה דיחיד מומחה מתיר את
הלב ה כרבים מהו דתימא נמוקו עמו קמ״ל
זימני דשלשה מתירין את הבכור ואין
הנדר יז[ וכאן דלא איי ד ״במומחה
תפ שוט מהא דהך קמייתא משמיה דשמואל
מה שיעור יח[ עתן לאינך ומיהו קשה
ייסי ־ מ ת נ י ׳ השוחצו
]מגילה כס :וש׳נ[ הלכה
איתמר דאי משמיה דרב תרתי ל מ ה לי *חרא
אח הבכור • ומכר מבשרו  :ונודע
דא״כ מנא ליה דאתי לאפוקי מדרבי
“ השוחט
מכלל דחבירתה איתמר :
יהודה כיון דרבי יהודה לא איירי
]וטהרו פ׳׳א נמשנה שלא הראהו• ל ח כ ם :מה שאפלו•
שנמשניות ונרמנ׳ם[ הלוקחים אכלו :ויחוירלהסהדמיס•
את הבכור *ונודע שלא הראהו מ ה שאכלו
במומחה דלמא רבי חייא בר אבא
משום קנס דאיסור יג[ ספק הוי :
יע[ מודה דבעינן אחד מהם כחכם
אכלו ויחזיר להם ג[ הדמים ומה שלא אכלו
הבשר יקבר • דבכור תם אסור
דר׳ יהודה ודוחק לומר דג׳ מפירין
הב שר יקבר ויחזיר ח א ת הדמים וכן"השוחט
בהנאה :מפרוהו• הלוקחים לעובדי
את הנדר משמע ליה שלשתן שוין :
את הפרה ומכרה ונודע שהיא טרפה מ ה
כוכבים הואיל ולא גרם להו איסורא
ןיייו נסך • אע״ג דבפ׳ ג׳ דהוריות
שאכלו אכלו ומה שלא אכלו הם יחזירו לו
ישלמו לו דמי בשר מריפה בזול והוא
׳ )דף יא•( קאמר דסתמו הוי
את הב שר והוא יחזיר להם את הדמים
אפיקורוס ביין נסך כמו בנבילות מ״מ
יחזיר להם המותר :ג מ ׳ ה צ י •
מכרוהו לעובד כוכבים או הטילוהו לכלבים
מואסת כמו ואקוץ בם )ויקרא כ(
לא חשיב נפש קצה בו ועוד דהכא
ישלמו ה[ דמי טרפה* .נ ס ׳ ת״ר המוכר ב שר
יחויר להם בל הדמים• דכל מה
מסקינן על ידי תערובות :
שאכלו איט נהנה להם משעה שמדע
לחבירו ונמצא בשר בבור פירות ונמצא
הדרן על ך כ ל פסולי המוקדשין
קצת מדמים הס׳ד אמ״כ
מה׳ד נטר נתמיה ולימא להם  :ינפה• והוא ימול *קצת יד[
טבלים יין ונמצא יין נסך מה שאכלו אכלו
ב ת מיה :ולימא ליה• ישראל לכהן
ויחזיר להם א ת הדמים ר׳ שמעון בן אלעזר ^  5׳ ס ן החסחוס • לשון תעך הוא כמו
ריו
שמכר מה אפסדתך הלא אם היה
^ י ראשי כנפים כ[ והחסחין בפרק
אומר דברים שהנפש קצה בהן יחזיר להן את
הבשר בידך היה מעון קבורה שהרי
״ כי צ ד צולין )פסחים פד•( *ובדל האוזן
הדמים ושאין הנפ ש קצה בהם ינכה להם
תם שחמתו  :פגון דזבין ליה • כהן
^“ מתרגס חסחוס דאודנא )עמוס ג( :
א ת הדמים ואלו הן דברים שהנפ ש קצה בהן
השוחממקום המום לישראל :דאמר
מ ה הפרע מפורש מומין שבגלוי
נבילות וטריפות שקצים ורמשים ואלו הן
ליה• כהן אם היה בידי הוהמחזינא
ואינן חוזרין • כה״ג דרשינן
דברים שאין הנפ ש קצה בהן בכורות טבלים
רבינו גרשום ליה כמו שהוא ש חו מ :פ ר׳ יהודה •
בפ״ק דקדושין)דף בד (:גבי שן ועין
לאפוקי מדר' יהודה
נח•(
רלא בעינן אחד טהם דאמרינן בפרק עד כמה )3עיצ
וא״ת ומ״ע לא הוי הכא מומא כשנפלה
ויין נסך בכור)א( י[ ולימא ליה מאי אפסדתך
חכם:דמםברי להו וסברי השוחמ את הבכור ואחר כך הראה
שינו כיון דחשיב מום שבגלוי ואינו
לא צריכא בנון דזבין ליה ממקום מומא דא״ל
דלא ליהוו עטי האדץ
טהא את מומו רבי יהודה מתיר  :מבלים •
חוזר דלקמן בפרק מומין אלו
נטודין ז תיפשוט
אי לאו ז[ ד אכלת הוה מחזינא ליה ושרי
רמדהא איתמד טשמיה אמאי ימול קצת לימא א( ליה מוכר
)דף מד•(  hפסלינן ניעלו שיניו גבי
ניהליה *כרבי יהודה טבלים הוה מ ת קיננ אן
דדב ש’ ם דהך קטייתא
דאטדינן ספק טשטיה ללוקח אי לאו דאכלתנהו הוה מתקננא
אדם אלא משוס מראית העין דאינו
להו ואכלנא להו יין נסך על ידי תערובת e
דרב ספקמשטי׳דשטואל להו  :יין נסך • אמאי ימול קצת
שוה בזרעו של אהרן מכלל דבבהמה
דודאי דשמואל היא ]ומשני[ כגון דלא זבין ליה יין נסך
וכרשב״ג *דתנן יין נסך שנפל לבור כולו« כשר ואפי׳ גבי אדם לא מיפסל בשן
דאי ההיא נטי טשטיה
דדב והבא נטי אטד דג גופיה אלא עירבו ע ם יין כשר ומכרן
אסור בהנ אה רבן שמעון בן גמליאל אומר״ אחד ודוקא בחועין החיצוטת שנפגמו
הלכה כד' יופי אלא כ( לימא ליה אי הדרתיה ניהלי הוה
יימכר כולו לעובדיכוכביסחוץמדמייי״נשבו ■:ושנגממו ובפנימיות שנעקרו כא[
ד אפי' נ׳ בני כנסת
מתידין היינו קטייתא מזביננא ליה לעובדי כוכבים חוץ
ינציב״ש בלע״ז כדפירש בקונערם
הדי ויטני לטה לי
מדמי יין נסך שבו :
קאמר בסמוך גבי בהמה דהוי מוס
אבל ניעלו שינים לא וי״ל דשאני גבי
שין
הדקעלךכלפסוליהמוקד
«״םדאלאהדאטשטיה
ן ] ל אלו מוטין שוחטין א ת הבכור ינפגמה
ן
דדב ואידך טכללא ־
עבד דגלי קרא אבל הכא שכך דרך
אזנו מן א( החסחוס א בל לא)ב( העור
מדוקיא דההיא איתמר מ ל אלו מזמין■ החסהוס• תנוך
שהשינים נופלות מחמת זקנה לא הוי
ואליבא דדב  :ויחויר
נסדקה אעפ״י שלא חסרה ניקבה מלא
להםאתהדטים־דקנמווע ^ האוזן שקורין מנדרי״ן :אבללא
כעין פסח ועור ומיהו צריך עע ם
דבנן  :ה; יחוידו לו
שתנקב
*יבשהכל
איזהו
שיבשה
או
כרשינה
מומא
הוי
ולא
בריא
דהדר
המור•
מן
אחר דה״נ עיניו מחמת זקנה וא״ת
את הבשד שטותד
בהנאתו שדשאי לטוכדו והאי עור היינו אליה רכה של אוזן :
ואינה מוציאה טיפת דם ר׳ יוסי בן המ שולם
מאי שנא דהכהו על אזנו וחרשו חשיב
לעובד כוכבים  :סכדוהו פגימה • אינה בלא חסרון אבל סדק
מום התם כב[ ועבד יוצא לחירות
אמאי
אומר יב שה שתהא נפרכת
הלוקחין את
ד,בשד משמע נמי בלא חסרון  :נפרפח •
דהוי חוס שבגלוי ואינו חוזר ולקמן
לעובד פוכבים ביוקד

עין משפט
נר מצוד.
גז  kמיי׳ ס׳ג מהלכות
נכורוה הלכה P
ופט׳ז טהלכוה מכירה
הלכה יג סמג עשין
דא ועוש׳ע י׳ד שי׳ שי
סעיף נ ועור ש״ע ל(׳מ
סי׳ ילד סעיף א :
נ ח ב מיי' סע׳ז מהלכות
מכירה הלכה יב
סוש׳ע ח*מ שי׳ רלד
סעי׳ נ ]טוש׳ע י׳ד סי׳
קיט סעיף יג[ :
נ ט נ מיי׳ סט׳ז מהלכות
מאכלות אסורות הלכ׳
כס סוש׳ע י׳ד סי׳ קלד
סעיף כ :
א ד מיי׳ ס׳ו מהלכות
ניאתמקדש הלכה נ
טור י׳ד סי׳ שט :
נ׳א כמומחה סריך שסיר
מה שיעור כו׳ צ׳ק

מתני׳

ד,דק עלך כל פסולי המוקדשץ

שיטה מקובצת
א[רבינא דטסברי לר,ו
וסברי; נ[ דתיטא ר׳
יוסי נטוקו  :כ[ לרום
את הדמים  :ד[ ויחזיר
להם את  :ה[ ישלטו לו
דטי  :ו[ בכור ינכה
וליטא :ז[ לאו דאכלתיה
הוה כו׳ ושרי לי
ניהליה  :ח[ לא ט!
העור  :ט[ שבגלוי
ובטל ממלאכתו בו׳
ובטל
שבגלוי
י[ החסתוס אבל לא מן
יא[שנםנטואו שננמטו
להצטרף דהא
יב[
כליתגהודטיזיג[ דאיסוד
ספי לר,ו ד,ם’ ד :יד[ קצת
בכור ינכה לו מן הדמים
וט׳ם הוא יטול קצת
בתט־ה  :טו[ אנא
:
מתוך
ומשמע
 [ tpאימארלמא לעולם
כל דהו לא  :יז[ הנדר
וכיון דלא  :יח[ שיעור
ניתן לאינך  :יט[ אבא
נטי טורה  :כ[ כנפים
והסהוםין  :כא[ שנעקרו
דהיינו יונבש :כנ[ התם
גבי עבד ויוצא
כג[ בפ׳ טוטין אלו
כד[ ובאדם נטי לא
כה[ לקטן ואין להלק
בין  :כו[ לחירות כגון
שמשתחרר :

]חולין מו;[

ז נם׳

טו’ °°פםח ועור כ תי ב כתיב נמי °כי יהיה בו מום
”י
בפרק בג[ אלו מומין )דף מה (:תנן
שם ואימא כי יהיה בו מום כלל פס ח או עור פרט
כשממשמשין
חרששועה)וקען(פסוליןבאדםוכשרין
כ לל ופרט אין בכ לל אלא מה שבפרט פסח
״1,,
בבהמה כד[ ״באדם לא מיפסלי אלא
ועוראיןמידיאחרינאל א כל מום ׳רע חזר
שער,ךשם
וסמיך ליה 3
בו מוס פסח ועור
משוס דאיט שוה בזרעו של אהרן
׳ ׳
r /
r /
I
I
וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא ב^גין
תאכלנו דהיינו בלא הקרבה ־• ומשני
כדמפרש לק ק כה[ *בין חרש בידי
כתיב נמי כי יהיה בו מום• דמשמע
הפרט מה הפרט מפורש מומין שבגלוי ואינן
אדם לחרש בידי שמים וי״ל דגבי עבד
נמימומין אחריניזובעלנמיממלאכתו•
גלי רחמנא דבדברקל חשיבמוס לצאת
חוזריןאף כל מומין שבגלוי ואינן חוזרין
כגון פסח בעל מהילוך ועור בעל
בו לחירות כו[ שמשתחרר בשינו :
ואימא מה הפרט מפורש מומין שבגלוי
נעקרו
מראייה:אלמה הנן נפגמה אונו • מ[ ובוטל ממלאכתו ואינו תז ר אף כל מומין
הוי מוס הא אינה בעילה משנזיעה :
שבגלוי ובוטל ממלאכתו ואינו חוזר אלמה תנן נפגמה אזנו מן החסחום י[
ריבזיאהיא• דכתיבכל ולא דרשינן
ולא מן העור כל מום רע ריבויא הוא אי הכי מומין שבסתר נמי
ליה בכלל ופרע  :אי הכי • דריבויא
אלמה תנן *חוטין החיצונות שנפגמו יא[ ושנגממו והפנימיות שנעקרו
הוא מומין שבסתר נשחוע נמי

או הטילוהו לכלבים
ועדיין לא נחנו הדמים
ישלטו לו דמי טרפה
שהיא בזול ולא ישלטו
צ״ל ואפילו
לי כל הדמים
מטנח ל^ ,עןהןא מ 2ר
ולא מפליג
טרפת מדעתו  :ינכה
להם מן הרטיט כנגד
שאכלו והשאר
טה
יחזיר  :בירר אטאי
ינכה לו טן הדמים ליטא
ה ל ו ק ח טאי
ליה
דאכלתיה
אפסידר״ך
והא אי אהדרתיה ניהלך
הגהות הב״ח
לא הוי תקנה אלא יקבר•
)א( גם' 3כור ינכה
בנון דזבין הדעא אבר
ולימא ליה  .(3) :במשנה
טומא
ביה
דהוה
א3ל לא מן העוד ;
ואכליה וטשום הכי
:
הרטיט
מן
ליה
ינכה
^^קףף
א( ]הסחוס כך איחא כמשנה כנמשניוח וכן איתא 3הרי'1ש[
דאטר ליר ,אי לאו עלייהו  :חועין • יינצב״ש  :היצונות •
דאכלתיה הוה טחוינא שבאמצע ה פ ה :שנפגמו■ שחסרו מעט:שנגממו• שנחתכו בסכין ברוחבו ולא חיסרו אלא כעין סדק:הפנימיות • מונשליר״ש :
ליה לחכם ושרי לי
}5ןס
א( ליה מאי אפהדחך ומשני דא״ל מוכר וכו׳ צ״ק  (3נ״א דאמר ליה אי כו׳ צ׳ק
ייהליה  :כר׳ יהודה •
דמתיר לראות טום לאחר שחיטה כדאטרינן בפרקין דלעילא  :טבלים • מצי א׳ל אי לאו דאבלת טתקנינא להו הלכך ינכה■ ויין נסך שאינו נסך גרידא אלא ע׳י תערובת נתנסך וזבני גיהליה ואי הוה טהדר ליה הוה
מותר בהנאתו כדרשביג דהנן וכו' הלכך ינכה  :סליק פירקא
ע ל אלו מומין • הטהום שלועזים טנדרוס  :מלא כרשינה • כמלא הכנסת נרגר של כרשינין  :אטאי נשחטו על אלו הוטין  :פטה ועור י בלבד כתיבי  :בהיב נטי כי יד.יה בו מום םהם ריבה את אלו  :ובטל טטלאהתו פסח
ועור שאינו ראוי למלאכה  :אלמה הנן נפגם אזנו דמשום הבי אינו בטל וקאהוי מום :כל מום רע ריבויא הוא ומרבי הני  :הופין י חניכים החיצוניות,הוי טום ני ננטטוט שוטדל א הוי בסתר דטיתחזי כדאכיל :
בעינא

עין םשפט
נר כמיוה
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בכורות

 nמיי׳ פ׳א מהלכיה נ ע ה ר ן
נפגמו ועממו לא • מי מצי לאפויי מההיא דלקמן מום ר ע לא מיקרי• אלא בגלוי שמנוולו :אי הפי• כא[דכל מום
׳
איסיי•  wmהלכה י
דקא חשיב בהייא גכי ואלו שאין שוחעין עליהן  f tריטיא הוא  :ה שפאמיפרקלאפרקינן כב[ עלייהו• פסולי המוקדשין ;
וס׳ה מה׳ פרכיו הלכה
במקדש ולא במדינה מעין הפנימיות שנפגמו ועממו אלא ניחא )י שחטמ[שפיטנהטלייהו• ב ט ר ב חון :כ שהואאומר• כד[ פסוק
•6
לאחרי מדיוקא דרישא דמוכח דאע״ג דבחיצוניות הוי מום שבגלוי ^זר ואם בבהמה העמאה ופדה בערכך  :אם כן■ *דבעל מום עובר
ג ב מיי׳ פ׳ז סהלכוס
בפנימיוח לא הוי מום
תורה אור נמי נפדין פסח ועור מאי אהני ליה
ני6ס מקדש הלכה נ
פור י״ד סימן  : VBה ש ת א מיפרק לא פרקינן עילוי׳
נערךו אין א[ נפגמו ונגממו לא בעינא מן«ט דמשמע מומין קטעץ ולא עוברין :
כו׳ • וא״ת להאי שגוייא רע וליכא אי הכי מום עובר נמי אלמהתנן בידי שמים• שטלד עמו  :שפחמר־
ד נדמיי׳ שסהלנהג
קמא דנפיק מום עובר מק״ו פסח
פור שס :
שתעכב בה צפורן אם בודקין כה[
השתא
הוא
סברא
עובר
מום
העור
מן
ולא
ועור מאי איגי ליה וי״לדקסבר השתא
כבדיקת סכין :אלא דפנא קמאור׳
מיפרק לא פרקינן עלויה מ משחט שהטען
מיין יש׳א ר׳ק דאי לא כתיב פסח ועור לז[ *קמרבינן
יוסי• דכרשינה אינה גדולה מעדשה
עלויה *דחניא °ואם כל בהמה טמאה אשרייחיאאלא מעע  :הסול • קיסם שראשו
ר ,ת מיי' פ /מהלכות מפל מום רע מוס עובר והוה
פנדה הלכה פ :
אמינא דאתא לאפוקי מק״ו ולא
ל אירךבו מ מנ הקרבןל ה׳ “ בבעלי מומין ) א( ” חד שקורץ ברוק״א:סירא• קוץ :
מקדח• עריבל״א:מכפב• ע ע ברזל:
ו ו מיי׳ שס הלכה ק  :לח[ ממעעינן נמי ממום רע מומין ג[ הכתוב מדבר אתה אומר בבעלי מומין
אן* כל של מתכת • ובפ״ק דקדושין
שבסתר :ל ר ב ו ת כל דבר שנלקח
שנפדו י\ הכתוב מדבראו אינו אלא בבהמה
ז ו מיי' פ׳ג מהלכות ביד • בפרק קמא דקדושין)דף נא(:
מפרש פלוגתייהו דרבי דריש כללי
פזמאתמתהלכה ג :
טמאה ממש כ ש ת א אומר ואם בבהמה
ומיעועי
מפרש משום דדריש ד טיי
ופרטי ור׳ יוסי דריש ריטיי ומיעוטי :
הטמאה הרי בהמה טמאה אמור הא מה אני
ת ח ם מיי' שם פי׳ד ולקחת ריבה מרצע מיעע ונתת באזט
בריבי-אדה גדול  :במילת• אליה כו[ :
הלכה נ :
חזר וריבה מאי רבי רבי כל מילי מקיים אשר לא יקריבו ממנה ה[ תי אומר זה
סיאוהואטושהבטלמום • הא הדר
עובר
מום
על
ימליפדו
שנפדו
מומין
בעלי
דמולקחת
ותימה
סם
מיעע
מיעע
מאי
א:
®
הלע
שם
ט י מיי׳
בריא  :הא אין רוצעין • בניחוחא
מרבק כל דבר הנלקח ביד ואס סם ת״ל אשר לא ירךיבו ממנה רןבן לה׳ י[ מי
כ<[ הא ודאי אין רוצעין אלא בגובה
לא מקרי נלקח ביד למה לי ריבה שאינה רךיבה כל עיקר יצתה זו שאינה
של אוזן שהוא סחוס ומכל מקום קשיא
דקתניהכא דמן הרציעה נעשה בעל
ומיעע וריבה מלשון ולקחת לחוד לא קריבה היום אלא למחר איבעית אימא א״ב
מתרבי אלא דבר מ ל ק ח ביד וי״ל
 OWוקאמר רבי יו פ ברבי יהודה
פסח ועור ה למה לי :נסדקה אע״פ שלא
דמלשון ולקחת לא דריש אלא הכי
דרציעה ישנה במחט דלא הוי
קאמר לרבות כל דבר הנלקח ביד חסרה  :ת״ר הסדק כל שהוא הפגימה בין
כעדשה כח[  :כאןלשחוטכאן לפסול •
בי ד אדם בין בי ד שמים מכלל דסדק בידי
משום דדרשינן ריבויי ומיעועי :
יש מומין הרבה בבכור שפוסלים
שמים
כ׳א וא׳ת סדפסיל נו׳ כ א ן לשחוע כאן לפסול• *מדפסיל שמים לאאלא ״[ סדק ופגימה בין בידי
אוחו ליקרבעל גבי מזבחואין מכשירין
צ׳ק
כהן 'משמע דהוי מוס דאורייתא בין בי ד אדם *וכמה שיעור פנימה "כדי
אופו לישחט כדחנן* כט[ אלו שאין
דאין
משוס
שוחכוין
דאין
האי
ושמא
ת״ר
:
ובו׳
מלא
נקבה
:
ציפוק
בה
שתחגור
שוחטין עליהן לא במקדש ולא במדינה
כו׳צ[:הי>דא• בלשון זה היו מכיריו
ניכר יפה וגזרינן אעו מומין שבסתר כמה נקיבת האוזן"מלא כרשיגה ר׳ יוסי בר׳
ובלשון לע״ז ויצ״א:כרשינה• העומד
אי נמי האי דמפסיל כהן משוס דאיט יהודה אומר בכעדשה ואיזו היא *יבשה
שוה בזרעו של אהרן א׳׳נ מוס עובר
בנקב בדוחק ואע״פ שאינה נכנסת
 .״[ישאסתינקבואינה מוציאה טיפת דם ר׳
 - ---------------- Iהוא ובעינן שלא יפסל אפילו לפי שעה
צא[ )עמו( ויוצאת בו הוי מום או
_____ ____ __ משוס דכהיב ]ושב[ אל משפחתו |יוםי בן המשולם אומר יבשה י[ כדי שתהא
דלמא לא הוי מום עד שיהא הנקב
דדרשי׳ בקדושין)שס( א( למותר ^נפרכת תנא רןובין דבריהן להיות שוין
רחב שכרשינה תהא נכנסת ויוצאת
ננסטו''לא בעינן הים :שבמשפחתו :כ ד י שינעל מן החי לדבריהן דמאן אילימא דתנא קמא ור׳ יוסי בן
ט  :כיוצא בהשמטתי• מסיפא נפקא
ב[ ע-לדה טישח® וימות■ ובכמלאמקדחב( וימות לב״ש !המשולם טובא איכא אלא דתנא קמא ור׳
לן דקאמרמקדחוחיסומו שניט דהייט
נכנס ויוצא  :השדרה והגולגולת •
S־^זיב  f״״ ):לט[כדקאמר בפ״קדעירובין)דף!•( ^יוסי בר׳יהודה יא[ כעדשה אין בצירמכערשה
הכתוב טיבד נמחק ! וכן לערפה ומשמע דאתרוייהו קאי §לא ורמינהי °מרצע *אין לי אלא מרצע מניןדניים שלימין מטמאין באהל ושאר עצמות
? “ ׳  T p S ' ^ rאשדרה ואגולגולתיי[ אלאב״האתו
לרבות הסול והסירה והמחט והמקדח ״י אין מטמאין באהל צג[ וכמה י ח ^ ^
 [tועור מאי אהני תי' למימר דשיעורו מא[ כמלא מקדח
ו ד פנ ת ב ת׳ל ־ולקחת •־! בל ד ב ר שנ ל ק חניי “ ™  ; S w t o״ י ן
הוי עפי מכדי שינעל מן החי וימות
שהוא והסדק והפניטה לדידהו ורביט תם נמי דמפרש דלא
א ש י ששששא » ת ש ח צ ת א > י ־
?u
"
J
l
«))}*ןי•
שמואל ץ 0
ח0
קאי וכן לערפה ^;ולגולת מדלא פריך מרצע מיוחד של מתכת אף כל של מתבר^
:ושימניך•
אתנייה שמואל
דהכי אתניירs
דא דהכי
חסדא
נפדנתתנא בריש אלו עריפוש )חולין דף מב (:וקתני סיפא א״ר יג[ א( יורן ברבי היה דורש
שלא תטעה מי אמר שמעתא ומי
יתיובי! יניי״ן י והאיכא)ד( ג( כמה חסרון עולגולת כשהן חצעין אין רוצעין אלא במילתיוחכמים
צג[ מתניתא תני רב יהודה בר שמואל
A --יא[ 'ריייד־ יפני יגי
דאשכחן מקומות הרבה בש״ס דאיירי
נר יחוד״ ! כדפריך מחסרון בשדרה משוס אומריסאין עבדעבריכהן נרצעמפני שנעשה
יב[ ולקחת לימת נל ־• דבנקיבת הקרום הוי עריפה בלא
רב שמואל בר יהודה בל׳ מתניחא
בעל מום וא״ת במילת היו רוצעין היאך
? ; ל חסרון והא דקריבעירובין )דף (•F
תני רב שמואל בר יסד ה במסכת ע״י
עבד יי[ כהן נעשה בעל מום הא אין רוצעין
כהן  :פה בישי™ שדרה וגולגולת תרי חומרי דסתרי
צד[ רפואות דאין מעמידין)דףכח:■(:
א הו ד משים והיו פ צינ עני נו ד ט ס אלא בגובה של אוזן אמר רב חנא בר קטינא וא״ל •רב חסדא לרב תחליפא :אם כן•
 [toשחסרו וכטה תהא דאדס דאית ליה מזלא ואית ליה עפי לא קשיא כאןלשתטכאן לפסול מאיכרשינה
דבית הלל כסלע אחר עשית ב״ש
אמררבשרביאהינדאבעא מיניהרב הושעיא
חסרון בשדרה בש׳א חיות ולא מיערך בנקיבת קרוס בלא
וב״ה אחד  :מאור • חלון ש  f tנעשה
ותי' ולא יהא טטטא
ם,הל’ « ח ק " :ת [ “הו^ חסרון עמו מ״מ לפירושו נמי צ״ל כן
מרב הונארבהכרשינהטי[ הנכנסת ויוצאה
בידי אדם שנפל הטתל מאליו מעט
בין בית לבית:שיטורו• להביא טומאה
ויטותכטהא׳לכו׳בר כמו שפירשט דבשיעורא דב״ש מג[ או כרשעה העומדת אמר לו זו לא שמעתי
אביטי הכי!יוו[מתניתא
נליון סי׳ הכי תנא ימות )לב״ש( כמו לב״ה בשיעורא כיוצא בה שמעתי דתקכ( השדרה והגולגולת מבית זה לבית זה  :כמלא אגרון*
שטואל כסלע כן טגאתי דדהו ומיהו מה שמדקדק ר״ת מדלא
גדול• דכיון דלא נעשה בידי אדס
שחסרו סי[ כמה חסרון בשדרה ולא יהא
בס׳ ישן ; ים[ שיעורו
כטלא אנרוף  :כ[ בן פריך בריש אלו עריפות)חולין דף מג (:מטמא באהל בש״א שתי חוליות וב״האומרים בציר מהכי לא חשיב  :בן צה[אבטית•
בטיח אטר ר׳י כו׳ אדם
הוא
^
ר
פי
ל^
דגולגולת
מחסרון
שס האיש בעל בשר:דשנו• לאותו
ושנעשה בידי אדם דמצינן למימר דעריפות של חסרון 'חוליא אחת ובגולגולת ב״ש אומרים כמלא
אגרוך :שללשכם• שמונח בלשכה
שיעורו  :כא[ הכי ס׳א
דטום רע ריבוי הוא  :לא הוי אלא משוס דסופו של קרוס מקדח וב״ה אום־ים כדי שינטל מן החי וימות
לקדוח צו[ את הצריך לבדק הבית :
» [ סרקינן עליה
עליה  ::לינקב כמו ריאה דדמיא לדיותא ויתיב רב חסדא וקמיבעיא ליה כ ד שינטל כפונדיון האיטלקי וכסלע נירונית■
כד[«טרטסוקא^ :ולטחלא)שם מז (:ועוד קשה ד( לפי מן החי יז[)ג( וכמה א״ל רב תחליפא בר כלומר לזה ולזה דומה  :וישנו •
?ייידז
לאותו סלע ולאותו פונדיון :
שמחלק בין )ה( דאדס לטרפות אבודימי הכי אמר שמואל כסלע ואיתמר רב
 i , Sדבהמות דבריש אלו טריפות)שם מג•(
“ס׳^־^י״וט^י
כמלא
ספרא אמר שמעתתא א״ל ורב שמואל בר
בעל כיכתיב ו ש נ א ל מדמי ל ס דפריךלסמאיוב מג[ ישפוך
״״ לארץ מרירתי ועדיין איוב קייס ומיהו יהודה אמר מתניתא יס[ א״ל וסימניך (:תני רב שמואל בר יהודה וא״ל
שלם
בעל טיס הוא ופסול ס ה יכול ר״ת לפרש דלא מטעם מזלא א״ב עשיתה דברי ב״ש ודברי ב״ה אחד דתנן י( ״מאור שלא נעשה
חשיב טריפה בבהמה טפי מאדם בידי אדם שיעורו ׳״[ מלא אגרוף נ ח ל וזהו אגרופו של בן כ[ אבטיח
היאך היא נעשה בעל  :אלא כגון דניקב קרום של מוח העליון א״ר יוסי ®וישנו כראש גדול של אדם נעשה בידי אדם שיערוהו כמלא
; gלא  ™ -״ן ונני®,־ קר״־ m w
1
מקדח נ ח ל של לשכה שהוא כפונדיון של האיטלקי וכסלע נירונית וישנו
א( ]קדושי; כא :פ׳ש[ נ( חולין מנ• עירונין  ■1אהלות פ״כ מ'נ ג( ]»  rכר [:.ד( כלים ס’ ' 1מ י' נ כ מ ל א
הבכיר בחוץ עי דאיכא רך ו^ן מגין על המוח חכל  3חדס
כעדשה שיש טי®') מל[ התחתון קשה ומגין משום הכי בעי חסרון עם נקיבת העליון אבל בדבר מה[ ששוין בזה ובזה אין ליזלק ביניהם כלל ה( :
כס[ כדתנן?אלו^*:ל[^ט׳

 (6נ׳א למוחזק צ׳ק נ( צ׳ל נמי מיית לנ׳ש צ׳ק ג( נ״א נמי צ׳ק ד( נ׳א לפירושו

לפסלו מעל הטובח בכל שרנא נפסל וטסתי! מלשוחטו עד שירחיב הנקב נכעדשה ; לא[ תינ ה עטו נטהק :
לנ[ באד,ל עד שיהא בהן ח ב בנין או ח ב טנין או רובע הקב ואם חסרו שדרר .ונלנולת אין טטטאין :
לג[ וטי אסר טתני' תני רבי שטואל בר יהודה ! לד[ עבודה ורד .נכי רפואות בפ' אין טעמידין ובפ׳ק
דיוטא הנא רב שמואל בר יהודה קטיה דדנא ששה פהחין פטורי! טן המזוזה  :לה[ בן בטיח שם :
לו[ לקחה בו אה ; לז[ ועור הוה קטרבינן  :לח[ ולא הוד .טטעטינן מטוס  :לס[ טדקאטר בפ׳ק  :מ[ ואגלגולת
מדקאטר התם ת ח הומרא דסתרי אהדדי בנון שדרה ונלנולת  :מא[ דשיעוח דטלא מקדח :מג[ דב׳ש טיית
לב׳ש  :מג[ טאיוב חשפוך ! מד[ נאדט קרוס התחתון  :מה[ בדבר ששוה בזה :

מסורת הש״ס

נ׳א דעל מום סוגי »•
נשסס פסס כו׳ *5ק

]מגסוה קא• המורה לע[
^ו^>0

הגהות הב״ח

)א( נט׳ לא יקרינו ממנם
קרנן לה׳ ננעלי מומץ
שנפח הנתוכ מדנר :
)נ( שם וקמינעיא ליס
נדי שינסל סן סמי וימות
כנמה וא׳ל » תמליפא :
)נ( רש׳י ד׳ס ה״ג ופו׳
וקמינעיא ליה הש׳ד
ואמ׳כ מ׳ה וא״ל רב
החליפאוט׳ שמואל הש׳ד
ואמ*נ מ׳ה ואיחמי רב
ספרא אסישמעהא סס׳ד
נמסכת ע׳זננייפזאזת:
)ד( תום׳ד׳הכד' שינטצ
וכו׳ והאינא חסרון כצ׳ל
והינה נסה נמחק :
)ה( בא״ד שמסלק נין
סייפזתדאדם :
]חוצץ יח•[
]לקמן מא•[

חולין פה

-

^ - , 01ן

רביגו גרשום
_
ר5' 5ליכא  '" w iTה“ “

•r
ליהוי טוס רע ולשחוס
העור כו׳  :טוס עובר
סברא הוא• דלא לשחוס
עליה דהשתא טיפרק

לאפ׳רקלנזעאטום^^
טי ש ה ט בו׳-ו אי ב עי ת

™ ש ב״ ס ס ה^
טה אתני למכתב אלא
ש׳ם דאינו נשחט אלא
על טום קבוע דוטיא
דפסח ועור  :אלא
בין כרשינה ועדשה
איכא פורתא  :הטול •
בלע׳ז ברוקא  :אלא
במילת■ בנשר שתחת
האוזן הא איןרוצעיןאלא
בגובה של האוזן בטחוט
ושם נעשה בעל טום
הכהן וקא טרכי ר'יו סי
אפי'טחט לרציעה ובחכי
הוי בעל טום עבר עבדי
כהן אלטא דננקב בציר
טכעדשה הוי טומא :לא
קשייא כאן לשחוט •
עליו ד,בבור אינו נשחט
אלא על נקב כעדשה נ
בא! לפסולילר.קרבהאפי'
בנקב בטחט הוי פסול ;
הינדא• במקומו ק־רין
לכרשינה הינדא J

ברירח  :נטה
כטה חסרון
בשדרר ,שלא תטטא
באהל ! וכן בנלנלה •
שטעתא כלומר טיטרא
הא רשטואל  :וסיטנ־ך
לנירפא דרב יהודה
אטד טתניתא דמשכחת
טובא דהני רב שמואל
שמחלק צ׳ק ה( ]וע׳ הוס׳ ונחים קסז -ד״ה ודילמא וכו' ומה שציינתי שס[ צךוך
בר יהודה וטתניתא הוי
.
ע קר  :א׳ל ־ רב חסדא א׳ב כדקאטדת בסלע עשית דברי ב״ש וב׳ד .אחד כדתנן מאור שלא נעשה בידי
אדם בנון טתל שבק ב' בתים ובבית אחד טוטאד .ובאותו כותל יש נקב בטין חלון שנעשה מאיליו בנון
אבן שנקיבה מאיליה שיעורו של אותו נקב אם הוא נטו אנחף נחל מביא את הטומאה מנית לבית וטיטטאץ
אדם וכלים שבב־ת אתר י ואם הטאור הוא פחות מינן הוצץ בפני הטוטאה :אנחפו של בן בטיח ’ בן אחותו
של רבן יוהנן בן זנאי שהיה איש נדול ביותר  :וישנו• שיעור של אותו אנריח בראש נחל  :ומאור שנעשה
בידי ארם שנקב שיעורו אס הוא נמלא טקדח גדול של לשכה כטקרח נחל שבלשכה מביא את הטומאה
וכיון שעשוי בידי אדם בטתכו•! סגי בבציר שיעירא אלטאדמקדח נטי ועי כסלע א׳יב מד .בין ב׳ש ונ׳ד .בגלנלתד
אישתיק

על אלו מומק פרק ששי

רבינר גרשום
אי׳־״יק  .יב
״ אי ^^ ,י ח

=

»MKM *«Mk

דקתני  rotדהוי סלע
ג ^ ו " ט%ה“ש«^ 2י;
«  r r .החגיית שחיא
דק מלמטה ועב מלמעלי׳
שאיתר » מותס את
הנקב והיינו וה־פומו
נכנס ויוצא ותפשום
מיהא דבעיא דרבי

״״״'יי יאי״י

מקדח דב׳י
:׳ש דנלנליז
תוטר ועי מנמלע
וב׳ח אמרי כדי שינטל

“ הני ^י פ א״ ^ני ^׳ן
אמי לו רב תחליפא•
תיחץ וח כ® שאני
^ ^ ׳ י י ״ י^״*־_
* “'>
כל»ר שמת שאמרת
 IT״'י׳י
^^!■’‘'"בכ^הרם י.
,קיביל
״ייי; לי
בליומר^שא“ *?; ,ק
עליונו מתחתיני ! אל«
™ “״*־לומדבש; “ :
צד אחד נטמא צי

כלל בתוכו תלה רחמנא
אל תיט ונו׳ לית ליה
־•
" ״“י
"יו
בשאיןלותוך א™ ל,
אחוריים לחליקח  :ילי
^’'של'^עץ^'שיש״ 5

טהרח כדכתיב יטייק
^ י ? ל“ד*״

צ ר י ך אתה למצות כחזקיה שהוא אבי טקש  .פירוש צריך אתה למרוח
נקב ותוקעין בו יתד לקשור רצועות
,
פמלא נ. .ק ב Mשל טול  .שעושיןי .בו
(.
.
קישיא כ׳ ברור לי שכך
™
העול אצמא מקדח הוי כסלע bmו'  p f i r fנ־ש יני 1נ י ה :
אמר שמואל כמו עדות חfקיה 'אני עקש שלא היה לשון דבריו מיושב
אישסיק  ,רב חחליפא  :וא׳׳ל רב חסיא שמא מק 1יו.דקא מ ר לד[ ומתח ליהגשמוך :כ נ ג ד ן בכלי שמף נו׳  .בכלי ע! נופל לשון זה
ב״ש בגוצגולת מקדח וחיסומו שניט דלאחר שנעשה החור מצדדי
דכתיב בהו ]וכל[ כלי עץ ישסף במים כדפירש בקונטרס ומצינו למימר נמי
דכלי מתכות כמו כן מיקרו כלי שטף מפום
את המקדח וטטל מצידי הנקב מסורת השי׳ם
דכתיב בהו ומורק ושוטף במים והא דפריך
יח[ומרחיבי 1את הנקב כדי שיכנס
׳״I
במלא נקב של עול אישתיק וא״ל א[ רב
לקמן ואין לו מוך בכלי שטף מלאןר״חא
מקדח ויוצא בריוח והייט חיסום
בר קבולי טומאה היא דומיא דשק בעינן
שטטל מה שחיסם ו מ ת ם את הנקב חסדא שמא מקדח וחיסומו שנינו  [3וא״ל
פשיטא ליה דאיירי נמי בבלי עץ בכל הנהו
 .י
.
ברוחב רב תחליפא לא תימא שמא אלא ודאי מקדח
ואינו מניח ליכנס המקדח
דמיקרו כלי שטף מדלא נקט כלי מתכות :
ומקדח וחיממו הוי יותר מסלע  :ןוחיסומוג[ צריך להחלות עליה בחז  pה אבי
א י ן לו אחוריה לחלוקה נטמא  .תוך
.i . i
י קרי אותו צד שרגילין להשתמש בו :
חסדא לא £.״עק ש *דתנן זו עדות העידחזקיהאביעק ש
1א״לרבתחליפא.לרב
ה ל י הוא ככלי חרס נטמא תוכו נטמא
תימא שמא אלא אימא
ודאי מקדח “לפני רבן נמליאל ביבנה שאמר משום רבן
..........................
גכו  .על כרחו לטמא אחרים קאמר
ו חי מ מו שניט :וצריך אתה לההלוס גמליאל הזקן כל ”שאין לו תוך בכלי חרס אין
דלא נפקא מינה מידי למילתא אחריתי
טן  1מיי׳ ש׳ז מהלכות
וקשה מכאן לגירסת רבינו שמואל דשבת
טליה .כלומר יכול אתה לסמוך על לו ארורים ל[ לחליקה נטמא תוכו נטמא נבו
ביאת המקדש הל׳ ד
ד ב רז ה; כמקיהאביטקש.שנסמך
מטמאין
אין
חרס
דכל׳
דמשמע
טז(.
)דף
שוי י׳ד סי׳ שט :
V S V -1/
על עדותו שלא היה יא[ תלמיד חולק נטמא נבו נטמא תוכו כלי חרם בתוכו תלה ־■ ־ ״
TO
אחוריים# Wלחליהה  .רחמנא אוח א ה תוך איטמי ליה לית ליה!■ק ? ' 3י?6ר ™סי;,
/III
1/ 1
אי |
| /
׳*I /
לו
עליו :.
תוך לא איטמי ליה א״ר יצחק מ־ אבין הכי היינו דלא לה[ מקבל טומאה מגבו אבל
שאין אחוריו חלוקים מתוכו דלא
מסמא אחרים מגבו כדתניא במורת כהנים
אמרינן אס נטמא גבו גבו טמא קאמר כל שאין לו תוך בכלי חרם כנגדו
~
מרובה מדת לטמא ממדח ליסמא שמטמא
ותוכו טהור אלא א ם )נ ( נטמא כ[ גבו
בכלי שטף אין לו אתרים ה[ ל חל ק ה נטמא
ףן
אחרים מאחוריו ואינו מיטמא מאחודו
נטמא תוכו אותו צד שמשתמשי; בו תוכו נטמא גבו נטמא נבו נטמא תוכו למה
ועוד אמרי' בפרק המפלח )נדה י ף ״•( רש*י ד׳ה אין מדרש
דאבן היוצא מן התנור טפח דחשיב יד ככלי חרס שישכר1 .כ'כ
קרי תוך אע״ג דאין לו בית קיבול :לי למיתלייה בכלי חרם נימא כל שאין לו
להוציא טומאה לי[ דלא עדיפא מגב ואין יש״י עייוניןיןדע׳נ1גנ׳
וקפרירכליחרסבחוכופלהרחמנא.
שנת שד ע־א וצ׳ע :
},מ■;-,עדוסא ,א״ף,,^ f^ ,
תוך בכלי שטף אין לו א ת ד ם י[ לחליקה הא
דאין מטמא אלא מתוכו דכתיבוכל
בתוספתא *דאין טומאה לכלי חרס אצא ש׳ו דנלים
כלי חרס אשר יפול מהס אל תוכו קמ״ל דיש לו תוך ח־י הוא ככלי חרם מה כלי
מאוירו
ובהיסטו וטד דדרשינן״ הא יש — _
V
ו נ ו >» :״«ל-ש> «11כ לי ״י חרם נטמא תוכו נטמא נבוז[ לא נטמא תוכו I /
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מאיר וחכ״א בגדול של לשכה יג[ ולרבי מאיר מי ניחא הוה ליה מקולי ב״ש בלובן  :ייו[ חנקב
ומחומרי ב״ה ואנן דתנן הנן דלא הנן לא הנן אמר רב נחמן סלע ניחנית שניני מקדח״ יצא"’ נדיוח'?
ש׳[ ' הרי ם של עין יט[ היה שם תלם־ד :
זוטרא ממקדה סתם ז
יי[ במקדח גדול סלע סתם
שניקב שנפגם שנםדק ״הרי בעינו דק תבלול חלזון נחש ג()עצב( איזה! ^ויל״יכאדאהו^יס
לחלוקהולק:זן:ככ[אוננו
־
■־־
_ ׳ !
תבלול לבן הפוסק בסירא ונכנם בשחור ) א ( שחור נכנם בלבן אינו מום ’ ' [ •י ג מ היינו שפתו:ננ[ לאחוריו
מאי
נהיא׳יש[
וכן
הרב
ובפי׳
שבמשניות
במשנה
כ״א
]וע־נב
ג(
מיג
פ׳ב
אהלות
נ(
פד.
שבת
א(
ל א ח ו ז בו הסיד :

טי[

מתני׳

בחביות של חרס לבית אחיזה
שקורין מנשי״ו  :י ד ו  .כגון כלי
חרס שעושין לו זנב לאחוריו כג[  :ימדאורייהא  .אין אוכלין ומשקין מממאין כצי בפ״ק דפסחים )לף יח•(  :משום משקה דזב
וזבה  .כגון רוקו וזובו כד[ דהוי אב העומאה ומסמא כלי מדאורייתא אפי׳ אדם דכתיב )ויקרא עו( וכי ירוק הזב וגו׳ :
הלפך שויוה רבנן  .ל כ ל י שטך הנעמא במשקין )ג( כה[  :דבלי ח ר ם .ד או די ש א דאס נממא גבו לא נממא ח ו ט  :ולא שויוה רגע
בטומאה דאורייתא דנפשיה .דכלי שען £משום דעבדו רבנן היכירא להקל בעומאת משקין כי היכי דלא נ שח ף עליה תרומה
עומאת משקין לאחוריו ת י ק משוס דהחס ליכא למיגזר משוס משקה ) ’ (
.........
וקדשים אלא חולין ואי קשיא^ אמאי לא גזור בכלי חרס טומאת
נגעו משקה זב וזבה מאחוריו לא מקבלי טומאה אלא מהוכו ואי משום דכתיב וכלי חרס אשר יגע ט הזב
כו[ דהא אפי׳ נגטו
וגו ההוא מפורש א() ב מ ס כ ת נ ד ה() ד ף מג( דבהסיט מישחעי כז[ דאיזהו מגעו שהוא ככולו הוי אומר זה היסנו  :ואי!לו סיי נ ^ל’
שטך דאורייתא ב ר קבולי טו מ אה הזא .דאיצטריך רבנן למיגזר בהו משקין ועודכח[דא מ רן לעיל אי בטומאה דאורייתא ה״נ לא
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