עין משפה*
נר מצור.
נב  kמיי׳ ס׳ה מהל׳
מאכלות אסורוה הל'
 ipמוש״ע י״ד סי' יג
סעיף ג :
נג ב ג מיי' ס׳ז שם
הל׳ ג המג לאוין זז;'ו
סזש״עי׳דסי׳םדסעיףכ:
נד ד ה מיי׳ פיו שם
הל׳ ד עוש ע י׳ד
שם ושי׳ סו סעיף א :
נה ו מיי׳ שם הל׳ ד:
נו ז מיי׳ סי'כ מהלכות
ככורים הל׳ נו ועי■־)
כהמגיהמ״ש מוש׳׳עי״ד
סי׳ שכא סעיף ד וע״ש :

צ״ל TJ1

שי ט ה מ ^ ב צ ת
א[ לכולו! כי הכא ואנב
שם 6א  :ב[ לקנוקנות

! 48
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 :
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פר ק רביעי

תלין

סב י* ® ״ ® ״®י; ל ל י ט ^ מ י ך הא דתני רבי חייא ט'  .תימה כיון דשמיע ליה שעון שמינוה  .להתירו באכיצר sדבשחימת אמו נורפה איט ניתר
והקבה.דזודחי
והלחייםוהה  5ה.
בזרועוהלהיים
•זטיי!*ב*1זדוט
כאחדט^ידדירד
ליהראחד
הוה ^יה
דא״כ היה
בהמה ד^״ר
עלדהרזח
הבארויי
פקועהר־.ד^
דרויחא • :ב ןטהורות
מאכלות אסורופ
דזובחי
מאיבריה :ו חיי
ויירזו^ ברייתא
ברייחא לימא
׳ ברייתא
יר סמג לאיי! קלי מוש״ע
י״ד סי* יג סעיף  3וסי' מעלייתא הולד אין לו תקנה  .מה שפירש׳ בקונמרס דהרי הוא הזבח קרינא ביה  :ואם מח  .בלא שחימה  :עהור מלעמא  .דשחימת
סד סעיף ב :
כמי שאין לו אלא סימן אחד מצד אמו ובהמה בחד סימן לא מתכשרה אמו ממהרתו  :כר״מ  .קס״ד לרבנן לא מהניא ליה שחימה דידיה
פג ב סוש״ע שם סי׳ יג
וגס פירש דהאי בחרא לא ■
כלל דהא ״שוחע ועומד הוא  :כבר
מצמרן!
סעיף ד :
סד ג ד
מצאו מח  .במעי אמו קאמר וכולה
סעיף ב :מוש׳ע שם לקמא שאין לך שהייה גדולה יותר טעון שחיטה וחייב בזרוע והלחיים והקבה
סד  ,ה וו מיי׳ פ׳ ב מ ה ל׳ מזו וגם פירש דלרב משרשיא לית
ר״מ אמרה דמודה ר״מ בבן ע׳ מת
ואם מת טהור מלטמא במשא א״ל*רבא
גירושין הל׳ י 3סמג ליה הא דאמרינן לעיל ד׳ סימנים
דשחיעת אמומתירתו וזה שאמו ערפ ה
משין נ טוש״ע אה׳ע סי׳ אכשר ביה רחמנא והכל מגומגם טעון שחיטה במאן כר״מ ואם מת טהור
היא א[מתירתו מיהא מידי נבלה
קמא סעיף יז ; דאפילו היתה הבהמה ניתרת בסימן מלטמא במשא כמאן כרבנן וליטעמיך הא
כאחד מאיבריה  :אצא לדידך  .דלא
]תוספתא ס׳ד ע״ש[ אחד אין להכשיר דחשיב כל סימן דתני *רבי חייא השוחט את *הטרפה ומצא
מהדרת לי כבר מצאו קאמינא קשיא :
סו  nמיי׳ פי’ 3מהל׳ וסימן כחציו שחוש ואין)ג( רוב סימן בה בן ט׳ חי טעון שחיטה וחייב בזרוע
ד סימנים .וכולה כרבנן ומורו רבנן
מעשר הלכה ד :
דאם בא לשוחעו שוחע ומועיל לו ולא
שיהא ראוי לשחימה ואפילו לא היתה והלחיים והקבה ואם מת טהור מלטמא
)ב( אמר שחוע ועומד הוא :אשכחיה
השהייה פוסלת בשחימה אין שייך במשא טעק שחיטה כמאן כר״מ ואם מת
ר׳אםי.לר׳ זירא :יישר .שפירקאמרת
להתיר כיון דחצי הנוך של ולד הבא טהור מלטמא במשא כרבנן הא לא קשיא ר׳
דד׳ סימנין כשרין בו וכן אמר רבי
מכח אמו לא נשחמ כלל ואפילו מ״ד חייא אם כבר מצאו מת קאמר אלא לרירך
לעילד׳סימניןאכ שר ביהרחמנאמודה
יוחנן :מכלל דפליג עליה ריש לקיש .
הכא דהתס שחימת מרפה לא הויא קשיא א״ל לדידי נמי לא קשיא ד׳ סימנים
בעיא בעי מיניה שמעת שנחלק עליו:
שיטה מקובצת שחימה אבל כאן הוי כאילו נשחמתציו אבשר ביה רחמנא כי סליק ר׳ זירא אשכחיה
מישהא הוה שהי ליה .מנהגו של ריש
א[ בקלוט בן
פקועה ומודה נמי לסוגיא דריש פרקין )לעיל *לרב אםי דיתיב וקאמר ליה להא שמעתא
לקיש כשאומר רבי יוחנן שמועה שאינו
שמותר ■ נ״ב עי׳ תום'
בכורות דף ר׳ ע׳א  :דף סע (.גבי מהו לחוש לזרעו של עובר א״ל *יישר וכן אמר ר׳ יוחנן מכלל דפליג
מודה לו שהה ריש לקיש שעה או שתים
 [3לזרעו של עובר
קודס שיחלוקעליו אולי יחזור בו ובתוך
דטשטע דאבר היוצא )ד( דמשמע ב[ דעובר היוצא אין לו עליה ר״ש בן לקיש)א( *משהא הוה שהי ליה
אין לו תקנה ! ג[ אמאי
כך יצא רבי אסי ולא שמע אם נחלק
טאחר תקנה בשחימהדהתסהסימניןכשחומין ושתיק ליה ואיכא דאמרי משתא הוה שתי
לאיאכל )טפני(
כלום
להתיר
שחימה
בני
אינן
ושוב
עליו:משהא הוה שחי .שותה מיס היה
)שאי!( ]שיום[ שבת
ושתיק ליה  :רבי שמעון שזורי אומר אפילו
באיפה:
עליו
ולפירוש הקונמרס ס ל ה
כשאמר רבי יוחנן ובתוך כך יצא רבי
ההיא :סוגיא וכו׳  :היינו תנא קמא אמר רב כהנא *'הפרים
דלא כוותיה וזה דוחק
אסי :הפרים .ע מד על פרסותיו לת״ק
דובא עליה כו׳ זיל שחמיה  .על גבי קרקע איכא בינייהו *אמר רב
כיון שהלך עעון שחיעה מדרבנן דאתי
אע״ג דסבר כרבנן לא אסר משרשיא לדברי האומר חוששין לזרע האב
לחלופי לאכול בהמה בלא שחיעה :
משוס דרוסת הזאב דדוקא בשחימה "בן פקועה הבא על בהמה מעלייתא הולד
לדברי האומר .חנניא הוא באותו ואת
בנו )צקמן דף עח (:דקאמר נוהג
גזרו דמיפרסמא אבל מרפות דידיה אין לו תקנה אמר אביי"הכל מודיםא[ בקלוט
בזכרים  :אין לו תקנה  .שהרי הוא
הגהות הב״ח לא מיפרסמא כל כך ובקונמרס פירש בן פקועה שמותר מאי טעמא כל מלתא
)א( גט׳ דפליג עליה
כמי שאין לו אלא סימן אחד מצד
ר״ש נמי ולא היה עוד יכול לחיות ואפילו דתמיהא מידבר דבירי לה אינשי איכא
גן לקיש איכא דאמרי
רש׳י הכי שרי וכן נראה דלא על חנם
אמו שהסימן השני שחוע ועומד הוא
משהא הוי שהי; )(3
דאמרי אמר אביי הכל מודים בקלוט בן
השמיענו דנפל דובא עליה :
ד׳ה ד' סימני! וכו׳ ולא
שאין שחיעה נוהגת בו ובהמה בחד
תום׳ ן ק א אמר רבץ אמר רבי חנינא קלוטה בן פקועה שמותר מאי טעמא תרי
אמרי׳ בסונו ) :ג(
סימן לא מיתכשרה והאי סימנא בתרא
ר׳ה גן פקועה וכו' כחציו
הלכה כר״ש שזורי  .לא מייתי תמיהי מידבר דבירי אינשי אמר זעירי אמר
שחוט ואין כאן רו 3וכו'
לא מצערך לקמא שאין לך שהייה
ל חנינא הלכה כר״ש)בן( שזורי וכן היה רבי
הנא מכת אניו לא נשחט לה אלא משוס ולא עוד דאי לאו הכי
גדולה מזו שהראשון שחוע משנולד
כלל ) :ד( בא׳ד דמשמע
שמעון שזורי מתיר בבנו ובן בנו עד סוף כל
מאי אלימא דרבין מדזעירי :
ולית ליה לרב משרשיא הא דאמרן
דעונר היוצא .נ״כ כלומר
עובר שהוציא אבר 3שעת
כי האי סבירא לי  .וכן קי״ל הדורות ר׳ יוחנן אמר הוא מותר ובנו אסור
לעיל ד׳ סימנים אכשר ביה רחמנא :
שחיטת אמו :
הכל מודים .ת״ק דפליג אדר״ש שזורי
דפסיק כאן הלכה למעשה אדא בר חבו הוה ליה בן פרךעה דנפל דובא
בכל
בשבת
להדליק
סמכינן
ואהאי
ומצריך שחיעה להפריס ע״ג ק ר קע
עליה אתא לקמיה דרב אשי א״ל זיל שהטיה
מדרבנן בהאי מודי  :מידכר דכירי .
]ע׳ש מה שכתנתי שס שמנים אע״ג דר״ש שזורי קאמר בפ׳ א״ל *האמר זעירי אמר ר׳ חנינא הלכה כר״ש
במהמדליקין )שבת דף ט* (.בעימרן
קול יוצא עליו מאז קלוע זה בן פקועה
על הנליון ודע דשם  3גמ׳ ו בנפ מדוקא דאי א ך ב עי מ רן קאמר שזורי וכן היה ר״ש שזורי מתיר *יבבנו ובן
הוא ומתוך שתמהין על קליעותו
וכתוס׳ איתא 3שמן
נמלתא היינו ת״ ק :א ם ב חו ל שו א לו ואוכלו על בנו עד סוף כל הדורות ואפילו ר׳ יוחנן לא
פקועוח וננפט
זוכרין את כל דבריו  :הכי גרסינן
דר׳ש שזורי[
פיו.בי רו של׳' מפ ר ש שאימת דימוע קאמר אלא בנו אבל איהו לא אמר ליה רבי
איכא דאמרי אמר אביי הכל מודים
על ע״ה דכיון שהופרש חמור בעיניו יוחנן לדברי ר״ש שזורי קאמר והאמר רבין
בקלוע בן קלועה ואותה קלועה
פקועה היתה וזה הקלוע נמצא בה :
יותר כשחוזר ו מתערבוב מעמא דת״ק בר חנינא אמר עולא אמר רבי חנינא
הוה ליה בן פ קו ע ה .שנתקיים
דלא שרי אלא בשבת פליגי בירושלמי הלכה כרבי שמעון שזורי ולא עוד אלא
וגדל  :דנפל דובא עליה  .הזאב ערפו
חד אמר מפני כבור שבת וחד אמר כל מקום ששנה ר״ש שזורי *במשנתנו
ולא היה יכול עוד לחיות  :זיל
מפני שאימת שבת עליו והוא אומר הלכה כמותו אמר ליה אנא כי הא סבירא
]כתו3ות נה .ושס איתא אמת ופריך אי אימת שבת עליו הא
שחמיה .כרבנן דאמרי הפריס ע״ג
ושם דתניא מוצאי שבת לא יאכל ע ד לי דאמר רבי *יונתן הלכה כ ד ש שזורי
ר׳ נתן מנחות ל:
קרקע עעון שחיעה  :ואפילו רבי
איתא ר׳ יוחנן[ שיעשר ואי אומר אמת אמאי לא במסוכן ובתרומת מעשר של דמאי מסובן
יוחנן לא .קא פליג עליה דזעירי
גיטין יג :סה :נ׳ ב קמו:
מנחות ל] :טבול יוס פ׳ד יאכל *(מפני ג[ שאיןשבת עליו באימה *דתנן בראשונה היו אומרים"היוצא בקולר
אלא בבנו  :ב מ סו כ ן ובתרומת מעשר
מ׳ה[
אמאי לא יאכל ולמ״ד מפני כבוד שבת ל״ל שואלו ע״י ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו
של דמאי  .ותו לא ושמעינן מינה
*{גי׳רש״ל
דהפריס על גבי קרקע עעון שחיעה:
מאחר שאימת שנת עליו עילה)עולה( ועוד פריך תנינא שואלו ויתנו הזרו לומר יאף המפרש והיוצא
רש׳א
ועיין
היוצא בקולר .שנתחייב מיתה
בחול לא יאכל בשבת ולמאן דאמר בשיירא ר״ש)בן( שזורי אומר ’ אף המסוכן
דמאי פ׳ד ]מ׳א
למלכות :כ ת בו .אך על גב דלא
ל [:מפני כבוד שבת אמאי לא יאכל בשבת תרומת מעשר של דמאי דתנן *"תרומת
מנחות
וקאמר לא אמרו אלא בשוגג אבל
אמר תנו דעתיה שיתנו לה ועשאן
מעשר של דמאי שחזרה למקומה ר״ש )בן(
:
לעשרו
ושכח
דתנינא
אסור
במזיד
שלוחים אך לגרש אלא שהיה בהול
שזורי אומר אף ב ת ל שואלו ואוכלו על פיו :
■ -----------------------
אלא
על נפשו  :והמפרש  .מן היישוב
למדברות
גשיירא.
והיוצא
ס:
לי
חציו:
מתוך
כן.
סו
מ
ה
חרומת מעשר של דמאי שחזרה למקומה  .והרי הן מדומעין
..
הגהות מרר״ב
וכאן אין כאן אלא מאה והרי הוא הפסד גדול  :אך בחול  .דהואיל ואין כאן תקנה
אלא באחד ומאה
רג שבורג שאין תרומה עולה
א[ רש׳י ד׳ה כבר
וכו׳ הקילו לו חכמים לסמוך על ע ס האיץ לשואלו אס עישר תבואה שמכר לו ו או לו על פיו אס אמר עשרתיס והאי דנקע אך בחול
טרסה היא ממידתו וכו׳.
שאינו נאמן על המעשרות ושכח לעשרו דמאי שואלו בשבתדמשוס כבוד שבש התירו לו לסמוך
הלוקח פירות מיד
משוס דקתני רישא
מלת מתירתו נמחק ונ'כ
מטהרתו כצ״ל ;
עליו אס אמר לו עשרתיס ואוכל על פיו אותה סעודה לבדה ולמוצאי שבת לא יאכל ע ד שיעשר הדר קתני לה דרבי שמעון שזורי :
מתני׳

דנפל

מסור ת הש״ם

]צ״ל שחוע[

צ׳ל רבת

]גירשת הרשדא 3שם
ר־ח הבהמה ומייש;3 3ס
דיס
קישיית התוס׳
ולעעמיך[

]צ׳ל

רבי עיין רשיי[

]נרכות מ 1:3ש״נ[
שבועות מ .מה:

לעיל . PD

מנחות ל:
ע״ן בשפר בעל המאור
שמפרש כנו ובן בנו של
פקועה וגס כתב שבגו
וכן בט לאו דוקא אלא
ר״ל כתו וכת כתו ע׳׳ש

]אין לגרוס במשנתנו
דהא כהדיא קאמר
במנחות לא :מ׳ קאמר
במשנתנו כל מקוש ששנה
קאמר וכ'כ התי״ט ככליס
פי״ס מ׳א דעפ״ 1נכוניש
דברי תוש׳ ד׳ה אנא כי
האי שכירא לי אע״ג
דר״ש שוורי קאמר כס׳
במה מדליקי! וכו׳ והתס
כשבת ברייתא היא[

רבינו גרשום

ואם מת טהור מלטמא
במשא כרבנן  .כלומר
רעובר ירך אמו הוא
וכשם רשהיטת טרפה
מטהרתה מידי נבלה
כך מטהר את העוכר
טידי נבלה;הא לא קשיא
ר׳ הייא אם כבר מצאו
מת קאטר  .אם כבר
מצאו מת מעיקרא רהוא
הטרפה ומצא בה בן ט' חי טעו! שהיטה כר'מ ואם מצאוהי ואה׳ב מת טהור מלטמא
לדברי הכל עובר ירך אטו כדחזינן בטתני' מצא בה ב! ט׳ טת קורעו ומוציא את דמו אלא לרירך קשיא לרידך דאמרת השוחט את
כטשא דעובר ירך אמו הוא כרבנן  :לדידי נטי לא קשיא  .כלומר כולה  ( 6כר״ט ומה דאטרי' אם טת טהור מלטמא במשא ד' סיטנין אבשר ביה רחמנא אם שחט הגיובר מותר באיילה ואם לא שחם העובר ושחט את אמו
הועיל לו שחיטת אמו לטהרו מידי נבלה  :דיתיב וקאמר לה  .להא שטעתא דרב חסדא  :איכא דאטרי טישהא היה שהי ליה ריש לקיש לר' יוחג! ושתיק ליה עד דגמר טענתיה והדר פליג עילויה והוא נפק לברא קודם שינטור
דבריו ר׳ אםי ואינא דאמר מישתא הוה שתי ריש לקיש כי אמר ר׳ יוחנן להא שטעתא וקודם שיגמור לשתות נפק ר' אסי  :הפרים ע״ג קרקע איכא בינייהו  .כלומר לת׳ק מצא בו בן ט' חי שחיטת אמו מטהרתו ובלבד
שלא יפרים ע׳ג קרקע ולר׳ש שיורי אפי׳ בן ה׳ שנים; הכל מודים בקלוט בן פקועה לר׳ש ש1ורי שיטוהר בלא שחיטה  .אפי׳ בן ה׳ שנים תרי תמיהי מידבר דבירי אינשי דקלום ובן פקועה הוזי .ולא גירינן דאי שרינן הא
בלא שהיטה שרינן נמי דלא יהא בן פקועה .דתרי תמיהי מידבר דבירי אינשי :מתיר בבנו בלא שחיטה  :ר' יוחנן לדברי ר״ש שזורי קאטר  .כלומר אנא לא סבידא לי דלא הוא ולא בנו יהא טוהר)ובנו( ]אלא דאף לר׳ש ש1ורי בנו[
דחייב מיתה ובד■ היו מחמירי! א׳צ להפריש והכי קאמר תרומת מעשר שהפרישה מדמאי
אסור  :אף המפרש בים .אף המםוכן שיש לו סכנה  :תרומת מעשר של דמאי  .א״צ להפריש אלא תרומת מעשר אבל תרומה נדולה
מטנו תרומת מעשר ואוכלו בשבת על פיואלא אפי׳ בחולנמי שואלו ואוכלו על פיו :
זגתערבה אח׳ב לדמאי לא מיבעיא בשבת ד־ום עונג הוא כיון דאין רשאין לישב בתענית דשואלו לע׳ה שקנה טמנו הרמאי הפרשת
גשגר
א( דברי רכינו צריך ביאור דלר׳מ שאיך מקהיו שחיקת אמו מידי נבלה וצ״ע:

מסורת הש״ס

לעיל מג :נז:

]נכוחת פא[.

עיין רש׳א

נ׳ 5סל :ע׳ש לעיל מח:
]נה :נז[.
]היינו רב אשי הקדמזן[
] מ חו ערך עלקומא
איסארב אשי[
]צ״ל דרבא[

]גרסת ססרוו בפרי
נרי׳ש וט״ש בשיו בפרי
מ׳ש בשם רח[

רבינו גרשום

ב ר ט ה ה מק שה

פ ר ק רביעי

חולין
.

לן ף

עץ מ ש פ ט
נ ר מצור.

רגליה  .האחרונים  :א ר גונ ה  .מפרש בג מ'  :צומה הגידין.
א ל א לדידך מאי כו׳  .שימהדלמא סו ב ר כ מ״ ד צומת הגידיןהוי סי א » ״ ׳ ם;״ מהי'
למעלה מארכובה הוא וסמוך לה והן אותן שלשה חוכוין שנומלין
דאגרמא ולבר דהיינו כשיוצא מן העצם אבל למעלה מן שש,ן
מנקרי הבשר מתלולית העצם שקורין צינקח״ן  :ונן שניעל  .אפילו
נה שעיףא:
הארכובה לא מימרך משום צומת הגידין וי״ל מדפריך ליה ען ל א
לא נחתך העצם  :נשבר העצם  .ולא נחתך  :אם רוב בשר קיים  .מכלל דהוה פשיעא ליה דצומת הגידין הוי דאגרמא ולגיו ועוד דרב סח ב מיי'שם הלי'! וע׳
מפרש בגמרא רוב עוביו ורוב היקפו:
בהשגות וגכ׳מ סמג
יהודה דקאמר בסמוך היכא דפרעי
עבחי והיינו דרבא בריה דרבה בר שם שוש׳ע יו׳י סי׳ ט
ששימשו מ ע ה ר הו .ומושר באכילה
הארכובד!
מן
רגליה
שנחתכו
בהמה
”
*
סעי' א :
רב הונא דקאמר עילוי ערקומא סט נ מיי׳ שם הל׳ יא
ואס לאו אין ששימשו ממהרחו ואפילו ולמטה כשרה מן הארכובה ולמעלה פסולה
סמג שם נוופ׳ע יו׳ד
במקום שהבהמה מושרש הוי אבר
מן
נמי
א
כ
ה
•
חי
יו
עדיי!
שהוא
םי׳ נה העיף א :
אסור משום ובשר בשדה מ רפ ה ^וכז שניטל צומת הגידין נשבר העצם אם
הארכובה ולמעלה קחני .לעולא ניחא
כדאמרינן)לעיל דף עג (:להביא האבר רוב הבשר קיים שחיטתו מטהרתו ואם לאו
דמצי לפרש מן הארכובה ולמעה ע ד ר .מיי׳ שם הלי׳ג
סמג שם מוש׳ע יו׳ד
יהודה
והבשר המדולדלין  :שלשה עצמוש אין שחיטתו מטהרתו ’י ג ט׳ אמר רב
כשרה
מקום
בכל
דלא
גב
על
אך
מיד
סי' נ! סעי׳ ב :
בירך השחשון והוא עצם הנחשך ע ם אמר רב אמר רבי חייא למטה למטה מן
כמו כנגד צומת הגידין מכל מקום
עא ו מיי׳ שם נווש׳ע
כיון דמישוקס למעה מיד ולמעלה
הפרסות כשמפשימין הבהמה ואושה הארכובה למעלה למעלה מן הארכובה באיזו
שם סעיף י ־.
מיד ניחא :
ארכובה נקראת ארכובה הנמכרת ארכובה אמרו בארכוכה הנמכרת עם דראש
]מיין פי׳ רשבים פרשה
מר
ע ם הראש ולמעלה היחנה עצם עולא אמר רבי אושעיא *כנגדו *בגמל ניכר
י1י שרה נפסוק ויברך
האמצעי וצומת הגידין בשחשישו סמוך
אמר ליה עולא לרב יהודה בשלמא לדידי דאמינא כנגדו בגמל ניכר היינו הגמלים[
לפרק ארכובה הנמכרת ע ם הראש
דקתני וכן שניטל צומת הגירין אלא לדידך מאי וכן שניטל צומת הגידין אמר עב ז ח מיי׳שם נווש׳ע
והעליון הוא קולית התחובה באליה :
שם סעי׳ ה :
ג ס ׳ לממה  .דקשני משני׳ כשרה  :ליה רכובה בלא צומת הגידים וצומת הגידים בלא רכובה והא נחתכו קתני
*לממה מן ה ארכובה .סמוך לה מיד אישתיק לבתר דנפק אמר מ״ט לא אמרי ליה למטה למטה מן הארכובה
קאמר דלא שימא ארכובה דמשנישין למעלה למעלה מצומת הגידין הדר אמר ולא אמרי ליה ואמר לי נחתכו
היא ארכובה העליונה שבין הקולית קתני הכא נמי מן הארכובה ולמעלה קתני רב פפא מתני הבי אמר רב
ועצם האמצעי ומאי לממה דקשני יהודה א מי רב אמר רבי חייא ’ למטה למטה מן הארכובה ומצומת הגידין שיטה מקובצת
דבאדכובה
א[ וא!יל
כשרה למעה הימנה ומכל עצם
למעלה למעלה מן הארכובה ומצומת הגידין וכן שניטל צומת הגידין -נמכרת  :ב[.םהיכן
מתחיל ות'כ] כלה בח
האמצעי שבו צומת הגידין קאמר
דלמעה ממש ליכא למימר כשרה וארכובה גופה כדעולאא״ר אושעיא ומי איכא מידידאילו מדלי פסיק ליה
חיות הנידין :
דהא אפי׳ צומת הגידין שהוא בשיפולי וחיה מתתי פסיק ליה ומתה אמר רב אשי *טרפות קא מדמית להררי א[ אין
שלעצם אמצעיקשני משנישין ערפ ה אומרין בטרפות זו דומה לזו שדרי ת ת כ ה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיה
וכ״ש בגובהו הא לא אמרינן אלא ואלו הן צומת הגידין רבה אמר רב ב[ *אשי ידאגרמא ולבר רבה בר רב
—
אשי ידאגרמא ולגיו רבא בריה דרבה בר רב הונא אמר -----
למעה למעה מן הארכובה סמוך לה הונא אמר רב
קאמר כשרה כ ד מ סי ם מילשיה ואזיל רב *אסי דעילוי ערקומא יתיב ההוא מרבנן קמיה דר׳ אבא ויתיב וקאמר
הג הו ת ה ב ״ ח
א[ דארכובה הנמכרת ע ם הראש
דערקומא גופה אמר ליה רבי אבא לא תציתו ליה הכי אמר רב יהודה )א(רש'י ד׳ה אלו הן
וכו׳ והיכן כלה נח :
קאחר :למעלה למעלה מן הארכובה.
מיד קאמר מרפה דהייט בצומת יהיכא דפרעי טבחי והיינו *רבא בריה דרבה בר רב הונא אמר רב אסי
הגידין שהוא סמוך לה וכל שכן אמר רב יהודה אמר שמואל צומח הגידים שאמרו מקום שהגידין צומתין
ועד כמה א״ל ההוא מדרבנן ורב יעקכ שמיה כי הוינן בי רב יהודה
בגובהו ולקמן פריך מאי וכן שניעל
צומת הגידין והא שנא ליה למעלה אמר לן שמעו מני מלתא דמגברא רבה שמיע לי ומנו שמואל צומת
 pהארכובה מרפה  :כנגדו  .של הגידין שאמרו מקום שהגידין צומתין בו וממקום שצומתין עד מקום
גליץ הש״ם
אמר
אותו מקום דמתני׳  :בגמל ניכר  .שמתפשטין וכמה אמר אביי יארבעה *בטדי בתורא בדקה מאי
רש־י ד׳ה ארבעה  .עי׳
דקסבר רבי אושעיא א ר ס ב ה
אביי"בליטי הוו צומת הגידים בליעי לא הוו צומת הגידים אשוני הוו לעיל דף נ ע״ב ברש׳י
ד׳ה בעדי ולעיל דף מד
דמשנישין היא ארכובה העליונה ושם
לא
קטיני
הגידים
צומת
הוו
אלימי
הגידים
צומת
הוו
לא
רכיכי
הגידים
צומת
ע׳אבתוס׳ דיה כדי :
בולע עצם בירך הגמל והכי תניא
תו צומת הגידים תורי הוו צומת הגידים לא תורי לא הוו צומת הגידים
בבכורות )דף מא (.דאושה ארכובה
מר
ניכרש בגמל דחנן זנב המגל שאינה
מגעש לערקוס ארכובה הוי מום לפסול ותני עלה קפץ העליון ולא קפץ השחחון וכנגוו בגמל ניכר  :היינו דקסני והן שניצול  .משום
דשנא למעה מן הארכובה עליונה כשרה דהיינו נששך עצם האמצעי איצעריך למישני וכן שניעל דאע״ג ד א ס נששך בגובהו כשרה היכא
הגהות מהך־״ב
דנששך בשיפולי במקום צומש הגידיןערפהוכדמ שרץ לקחן ואל ששמה שהריחושכה מכאן ומשה-וחושכה מכאן ושיה אלא לדידך דאמרש
רנ שבורג
ארכובה שחשונה למעלה דקשני משנישין למעלה מיד בסמוך משמע הייט ניעל צוחש הגידין  :אמר ליה שנא ארהובה בלא צומה הגידין  .א[ נט׳ אין אומרין
כמו נשבר העצם והגידין קיימין ושנא צומש הגידיןבלא א רכובה; והא נ ח ח הז .לגמרי משמע אלמא הנ א ליה שנא ניטל הצומש ולמה ליה בעריסות זו דומה לזו
שהרי • נ׳ב עי׳ לעיל נה
למהדר ולמשנייהוהא ליכא למימר שנא רכובה ע ס צומש הגידין והדר שניצומש הגידין בלא ארכובה דאם כן נישני ניטל צומש הגידין ע׳ברש׳י _בדה שהרי
וכ״ש נחשכו  :לנ ה ר ו נ פ ק  .עולא  :א מר  .רב יהודה לגפשיה  :מ אי מ ע מ א לא אמרי .דלמטה ד ק א מר הו א למטה מן הארכובה ומצומת חותכה ועי׳ במס׳ ב׳ב
הגי דן ולמעלה דקשני לאו למעלה מיד משמע אלא בגובהו של עצם למעלה מן הצומש והדר שנא וכן שניטל הצומש דאס נששך נ חיר שהיי ידו׳ק " ? [ שם
הצומש נמי ט ר פ ה :הדר א מי • שפיר עבדי דלא אמרי ליה  :ולא אמרי ציה  .בשמיה וכי לא אמרשי לו ט ע ם הגון רכובה בלא צומת רבה אמר רב אשי
ורב
נ[ ש5ריו
וצומש בלא רכובה ופרכיה מלישנא דמשנישין ואמר לי נששכו קשני והכא נמי אי הוה אמרי ליה קא הוה דייק נמי לישנא ו אי מי לי ״[ ” f"S 1
ששריה בר רב
אשי  .נמחק
הארכובה ולמעלה קשני דמשמע בסמוך והיינו בצומש הגידין  :רב פפא מהני  .לדרב יהודה הכי  :למטה  .דמשנישין לאו למטה מיד קאמר הונא אמר רב ׳
דרכובה דמשנישין ב ר ס ב ה עליונה מיירי הלכך למטה דידה דהיינו עצס אמצעי זימנין דטרפה כגון בצומש הגידין אלא הכי קאמר למטה מלת אשי ונ׳ב אסי :
מאושה רכובה ומעצם אמצעי כולו דהיינו בעצם השחשון ודאי כ שרה:למעלה למטלה מן ה א רכוב ה .דהיינו בקוליש ודאי טרפה כל מקום שיחשך :
ו ק שניטל צומם הגיוין  .ובעצם אמצעי יש מקום שהיא טרפה כגון בצומש הגידין ויש מקוס שהיא כשרה כגון למעלה מן הצומש ורכובה
גופה איזו היא  :כדעולא  .עליונה  :ופרכינן ללישנא דעולא ודרב פפא ומי איכא מידי דכי מדלי פסיק לה למעלה מן הצומש הגידין בעצם אמצעי
כשרה  :וכי ממהי פסיק לה  .וכשמשפיל להו לשושכה בצומש טרפה  :וכלישנא קמא דרב עבדינן לחומרא ולמעלה מרכובה׳השחשונה כל מקום
שיחשך טרפ ה וכן ניטל צומח בלא רכובה דלא חזינן דהדר ביה רב ולקמן פסיק הלכשא הכי אפילו בנשבר העצס וכ״ש נחשך לגמרי:אלו הן צומת
הגידין  .מהיכן משחיל והיכן)א(  [3כח חיוש הגידין  :דאגרמא ולבר .משיוצאין הגידין מן העצם ומהלכין בבשר שהעצם למעלה מן הפרק ערום
^ א בשר כששים וג׳ אצבעוש והגידין אדוקין בו וממהום שמשפרשין ממנו ולמעלה מהחיל וכל זמן שהן צמושין וקשורין השלשה יחד קרי צומח ע ד
מקום שמשפשטין ומשפצלין זה מזה כדמפרש לקמן:דאגרמא ולגיו  .אין נקראין צוחש אלא מקום אדיקחן בעצם ממקום שנאדקין בו ע ד הפרק :
דעילוי טרקו מא .עצם קטן הוא המחבר אש הפרקים ומה שיש מן הגידין ולמעלה הימנו ע ד מקום שמשפשטין קרי צומח וכל מקום
שיחחכו שם ערפה והאי שיעורא נפיש מטלהו שמתחיל מיד מן הערקוס ולמעלה והוא למטה מסוך העצם האמצעי ואס נחתך בין עצם
אמצעי לאותו ערקוס טרפה  :דערקו מא גופה .נחתכו גידין כנגד הערקוס עצמו  :לא תציתו לי ה .דמחמיר טפי  :ד פ ר עי ט ב חי .ב מ קו ם
שפותחין הטבחין להפריש הבשר מן העצם כשמנקרין אותו צינקרו״ן ורוצין ליטול אופן גידין והיינו מעילוי ערקומא לישנא אחרינא
כשמפשיטין הבהמה משם חתחילין לפתוח ולהפשיט העור של רגלים אחרונים  :צומתין  .מחוברין יחד ונראין כגיד אחד  :וע ד כמ ה  .ארכו
של צומח  ° :א ר ב ט ה בטדי  .ארבע אצבעוש  :נ לי טי  .קודם שיבלעו בשוך הבשר  :אשוני  .ק שין:רכיכי  .לאחר שנכנסין לבשר נעשין רכין :

מתני׳

נשבר ד.ע*ם אם רוב
בשר קיים מן הארכובת
ולטעלמברכובח הנמכר׳
עם הראש .מקום שחותך
רגל של בחמת זו חיא
ארכובה! עולא א׳ר
אושעיא כ ערו בגמל
ניכר כלומר לא רכובה
הנמכרת עם הראש
אותה רכובד,
אלא
שד.יא בסוף הקולית
בתחלת ענקירון וניכר
בגמל בסוף זנבו שזנבו
ואינד .יכולה
קצר
לכסותו ! אלא לרירך
מאי וכן שניטל צומת
הנירים והא למעלה
מן הארכובה הנמכרת
עם הראש באותו מקום
הוא צומת תידים :והא
נחתכו קתני והיאך
יכלת לאו^ימיח מתניתין
מן הארכובה ולמעלה
רכובד .בלא צומת הנירים
נחתכו קתני
והא
רמשמע רנחתכו הכל
רכובה וצומת הגירים .
מ׳ס לא אמרי ליה למטה
למטה מצומת חנירים
כשרד ..למעלה למעלה
מצומת תירים טרפת .
וכן שניטל צומת הגירים
למעלד ,טרכובת הנמכרת
עם הראש  :הבא נטי מן הארכובה ולמעלה קתני הבא נמי כשאני א' לא למטח למטה מצומת הגירים לטעלר .למעלה מצומת הגיידים דצא יקשה ל* ם; הארכובה ולכעלת קתני ולא קתני מצומת הגיר־נו רק למעלה במתניתין קתני
כלומר א( למטת ט! ד.ארכוכה בעינן לאוקומי טתניתין בקרוב לרכובה בי; מלמעלה ובין מלמטה דזרר בצומת הנירים ולא בעינן לאוקו־מ־ מתנ־תין למעלה מן הארכובה ולמעלה ומצומת הנידים  .ולמטה טן הארכובה ומצומת הניריס
לפיכך לא מוקמינן למעלה מן הארכובה ולמטה מן הארכובה ברכובה הנמכרת עם הראש אלא ברכובה עליונה רבגטל ניכר ומצינן לאוקוטי דלא ת־קשי וכן שניטל צומת הגירים והיא רכובה כרעולא  .ומי איכא מידי רא־לו קא
פסיק לה כלומר השתא רמוקמינן למעלה מן הארכובה ברכובה רעולא מי איכא מירי בו' כלומר דאטרינן למעלה מן הארכובה טרפה הא למטה טן הארכובה כשרה אע׳יג רלמעלר ,מצומת הגירים ולבסוף קתני ובן שגיטל צומת
ושעל הרכובה עצמה עצם קטן שעל הרכובה הגידים שעליו הן צומת הגידים .
הגידים טרפה שהיא למטה! דאנרמא ולבר גידים של מעלה ם; חשופי דאגימא ולנו בנ-דים שבין בשר לעצם דעילוי ערקומא שקורי; בלשון כנען
היכ»
> (fנראה דצ׳ל כלומר למטה מן הארכובה ולמעלה מן הארכובה געינן לאוקמי מחגי׳ זכי׳ .

