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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׳ .
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ב ה מ ה המק שה

פ ר ק רביעי

חולין
^

טסורת ה ש״ם

מר

ע ג  mמיי' פ׳ח מהל׳
בר רב אשי אמר כו׳  .פי׳ ב קונ מ ר ס דכמר בר רב אשי קיי״ל חיגי  .צלולין קליר״ש לבנים קצח  :פלהא חועי הוו .צו מ פ הגי דין:
שסימה הלי׳ס מוש״ע
בכל דוכתי בר מ מכ ס ב אודיסא ומיפך שבועה וכן יש ב ס ד ר אזדא רוב בנין • שהוא ע ב משניהם וכיון דאזלרובא ע ר פ ה :שני
 r vסירק נו סעיף ז :
הנאים ואמוראים ור״ח פי׳ דקיי״ל כוותיה בכל דוכתין בר ממיפך מחבריה .ע ב מחברו  :נפציה  .נפצו קרפי״רבלע״ז  :ברוב אחד
שבועה וחיורי וסימן כולו הפך לבן וחיורי היינו הך דשמעתין וכן פי׳ מהם  .א ם נ פ ס ק רובו של אחד מ ה ם ע ר פ ה  :הא איבא חרי  .ר ו ט
קייס
הסרבל • של צמר ומעמידין
ןוע׳ע סוס׳ יומא סג .רבינו חם* • א י ^ ס י ח חד מינייהו
ד׳ה מר וסוס' סנהדרץ
ביפ הצו אר ב חוע כמו שאט עושין'
כנו :ד׳יהמרותוס׳שכועות ע ר פ ה • לא שייך למפני ׳ גבי יפ ר מר בר רי אשי אטר כיון דזיני אע״ג דלא
מא .ד״ה ולמר ותום'
ברצועוח  :וכמר בר רב אשי קי״ל
נתונות פד :ד׳ה והוא עליהן עו ך )לעיל נו (.משום דכ שנפסק חוורי אמר אמימר מ שמיה דרב זביד תלתא
בכל דוכפי בר מפ רחי מכ חב אודיפא
ודף צו .ד ה אלמנה[ אחד מהן סו^ כולן ליפסק :ו א ם לאו
חוטי הוו חד אלימא ותרי קטיני איפסיק
)סנהדרין דף כס (:ומיפך שבועה
זה וזה אסור  .והא דקפני רישא
אזדא
ע ד ב מיי׳ שם הלי׳ס נחחכו רגליה מן הארכובה ולמעלה אלימא אזדא רוב בנין איפסיק קטיני
)שנועוח דף מא (.ובשיעור צומח גידין
ועי׳ כהפנוה ו3
כ״מ ה״ הנ מי נשבר העצם ואין רוב בשר רוב מנין מר בר רב אשי “ מתני לקולא
אחר שנחלקו ולא איפפרש הלכפא
נווש״ע שם סעיף ח :
ע ה נ מיי׳ שם הלכה יס קיים ואגב סיפא נ ק ע נחפכו דל מעה איפסיק אלימא האיכא רוב מנין איפסיק
כמאן בשל פור ה הלך אחר המחמיר
וע רפו ה דאורייפא הלכך מעילוי
אפי׳ נחפכו לגמרי כשרה :
קטיני האיכא רוב בנין בעופות"שיתסר חוטי
סוש״ע שם סעי׳ ז :
ערקו מא ע ד מקום שמפפשעין כל
עו ד ה מיי׳ ס׳ה מהל׳ ל ל ב עוביו ואמרי לה רוב הקיפו  .הוו אי פסיק חד מינייהו טרפה אמר מר בר
מקום שחושך שם הוי צומח הגידין
מאכלות אסורות
זימנין דמשכחח לה זה בלא זה רב אשי חוה קאימנא קמיה דאבא ואייתו
ואפי׳ רכובה קיימם ועצסקיים ע ר פ ה:
הל׳ח ום יח מהל' שחיטה שאין העצם עגול לגמרי אלא מרחיב
לקמיה עופא ובדק ואשכח ביה חמיסר חוה
הלי׳כ סמר עשין סג
למעלה מן הארכובה  .א ס נשבר
טוש׳ע יו׳ד סי׳ נה מצד אחד ומיצר מצד אחד ובקונע רס
תרי
ואשכח
נפציה
מחבריה
שני
דחוה
חד
סעיף ה :
פירש בענין אחר :
.
העצם שם ורוב בשר שעל השבירה
ליחוש לה חדא דא״ר יוחנן אמר רב יהודה אמר רב צומת הגידין שאמרו
קייס עו ר ובשר חופין רוב העצם :
ע ן ו  tמיי׳ שם טוש׳ע
כו׳  .פי מ ה ד ה ת ס גבי פ ס ח ברובו מאי רובו רוב אחד מהן כי אמריתה
שם העי׳ : I
זה וזה  .אבר ובהמה מופ ר  :ואם
פליגי משום דמר אזיל ב פ ר השחא קמיה דשמואל אמר לי מכדי תלתא הוו
לאו זה וזה אסור  .ומפני׳ ד קפני
א ם ל או אין ש חי ע פו מ ע ה ר פו ד מ ש מ ע
ומר אזיל ב פ ר סוך כדמפרש בכיצד כי מיפסיק חד מינייהו לגמרי הא איכא תרי
אבר אסור ובהמה מופרח אל מע ה
צולין )פסחים פד (.ומה שייכא ההיא טעמא דאיכא תרי הא ליכא תרי לא ופליגא
מן הארכובה קאמר  :אבר אסור .
פלוגפא הכא לענין הגנ ה וי״ל משום דרבנאי דאמר רבנאי אמר שמואל צומת
דברייפא קחני א ס עור ובשר חופין
משום מדולדל ■ ולשמואל מ פני׳
א ח רובו מ שמע דאי חשיב בשר מגין  :הגידים אפי׳ לא נשתייר בה אלא כחוט
בין למעלה ובין למעה קאמר ושני
שסופן להקשוח ־ בפרק כיצד הסרבל כשרה *ואיכא דאמרי מאי רובו'רוב
לה למפני׳ בין נחפכו לגמרי לנשבר
כל אחד ואחד כי אמריתה קמיה דשמואל
׳ צולין )שם דף פד (.פי׳
העצם משום דהכא גידין קיימי :
אדכל
בקונע רס גידי צואר ואין נ ר א ה דהכא אמר לי מכדי תל ת א הוו ה איכ א תל ת
ולרב נמי  .בל מעה מן הארכובה
מייפילה אגידי רגל ועוד דגידי צואר חד וחד מסייע ליה לרבנאי דאמר רבנאי אמר
יאמרו כו׳  :שחיה ממנה • שהנשמה
לעולם קשין הן ואין רגילוח לאכלן
חלויה ב ה  :מוטל באשפה  .דקאמר
שמואל צומת הנידין שאמרו אפי׳ לא נשתייר
אבר א סו ר ו אפ ה חופכו ומשליכו
כלל כמו עצמום כדאמרינן בכיצד בה אלא כ ת ט הסרבל כשרה  :נשבר העצם
לאשפה  :כווהיה דרב .ד ל מ ע ל ה מן
צולין)שם פג;( הגידין והנוחר והעצמוח בו׳  :אמר רב ילמעלה מן הארכובה אם רוב
ישרפו לששה עשר ופריך הני
הארכובה זה וזה אסור  :ואבר עצמו
גידין היכי דמי אי גידי בשר הבשר קיים זה וזה מותר ואם לאו זה וזה
מטמא במשא .דשחיעה עושה ניפול :
ליכלינהו ואי דאייפור היינו נופ ר אסור למטה מן הארכובה אם רוב הבשר
מיחיבי כו׳ .אלמא אין שחיעה עושה
אלא פשיעא גידי צואר מ שמע שהם קיים זה וזה מותר אם לאו אבר אסור ובהמה
ניפול  :הדור* אפירכי  .לאופובי
]וע׳יע תוס׳ פסחיס פד.
גיד[ רגילים להיום נו פ ר בכל שעה*  :מותרת ושמואל אמר בין למעלה בין למטה
מברייפא שאינה ידוע ה לכל  :אוהיב
ד׳ה
אל
ממחני׳ .ששגורה בביח המדרש בפי
אם רוב הבשר קיים זה וזה מותר אם לאו
כולם דחנן ב העור והרועב)לקמן קכז(.
אבר אסור ובהמה מותרת מתקיף לה רב נחמן לשמואל יאמרו אבר ממנה
האבר והבשר המדולדלים נ שפע ה
מוטל בא שפה ומותרת א״ל רב אחא בר רב הונא לרב נחמן לרב נמי
הבהמה הוכשרו לקבל עו מ א ח אוכלין
יאמרו אבר ממנה מוטל בא שפה ומותרת א״ל הכי קאמינא אבר שחיה
אלמא אין ב ה עו מ אח נבלוח  :לא
ממנה מוטל בא שפה ומותרת שלחו מתם הלכתא כוותיה דרבהדור שלחו
הוכשרו  .ה פ ס מפרש ע ע מ א :
כוותיה דשמואל הדור שלחו כוותיה דרב ואבר עצמו מטמא במ שא מתיב
כדדחינן .לעיל ב פ ר קין) ד ף עג (:מאי
רב חסדא *לא אם טיהרה שחיטת טרפה אותה ואת האבר המדולדל בה
הוכשרו אבשר קאמר דאי נמי שחיעה
דבר שגופה תטהר את העובר דבר שאינו גופה א״ל רבה *הדורי אפירכי
עושה ניפול אין עו מ א ח נבלה בבשר
הפורש מן החי דגידין ועצמוח בעינן
למה לך אותיב ממתני׳ *נשחטה ב ה מ ה הוכשרו בדמיה דברי ר״מ ר״ש אומר
כדיליך ה פ ס  :להא שמעחא  .דרב
לא הוכשרו א״ל מתני׳ איכא לד תיי כדדחינן כי סליק ר׳ זירא אשכחיה)א( לרב
דאמר לעיל א ס לאו זה וזה א סו ר
ירמיה דיתיב וקאמר לה להא שמעתא א״ל *יישר *וכן תרגמה אריוך בבבל
דרב ירמיה בר אבא חלמיד דרב הוה
אריוך מנו שמואל והא טיפלג פליג הדר ביה שמואל לגביה דרב ת״ר נשבר
ואמר לה ל ש מעפי הד רב  :אריוך .
העצם ויצא לחוץ אם עור ובשר חופין את רובו מותר אם לאו אסור וכמה
קרי שמואל על שס •אריוך מלך אלסר
רובו כי א ת א ר ב די מי א מ ר ר׳ יוחנן רוב עוביו ואמרי ל ה רוב הקיפו״אמר
)בראשית יד( דהלכפא כוופיה בדיני :
רב פפא "הלכך בעינן רוב עוביו ובעינן רוב הקיפו אמר עולא אמר רבי
רו ב עו ביג ש ל א יצא רוב עובי השבירה
לחוץ אלא מי עו ע חלל העצם נגלה
יוחנן עור הרי הוא כב שרא״ל רב נחמן לעולא וליטא מר עור מצטרף לבשר
ורובו נכס הנרוב הקיפו .עוביו של עצם
דהא עור ובשר קתני א״ל אנן עור או בי׳טר תנינן איכא דאכדי ]אמר עולא[
לא מעלה ולא מוריד א ם רוב היקן!
א״ר יוחנן יעור מצטרף לבשר א״ל רב נחמן לעולא ולימא מר עור משלים
הבשר שסביב העצם על השבר קיים
לבשר לחומרא א״ל אנא עובדא ידענא דההוא בר גוזלא דהוה בי רבי
אפי׳ נהפך חלל העצם ויצא דרך נ ק ב
יצחק דעור מצטרף לבשר הוד ,ואתא לקמיה דר׳ יוחנן ואבשריה א״ל בר
קען כשר ואס רוב היקן! העצם סביב
ננ׳לייבא[ גוזלא קאמרת ’ בר גוזלא דרכיך שאני הנד,ו גידין רכין דאתו לקמיד* ,דרבה
סס״,סהשבירה מגולה אפי׳כיונה בליעח ראש
1צ׳ל יבא[ אמר *רבד ,למאי לי ת ש להו חדא *דאמר ר׳ יוחנן ני דן שסופן להקשות’ פד .השבירה לצד בשר הקיים והרי כל
חלל העצם נכ ס ה אפי׳ הכי ע ר פ ה
נמנין
בעינן רוב עוביו.נכסה שלא יצא רוב החלל דרך נ קב הבשר ושיהא רוב היקך הבשר שעל השבר קיים:עור הרי הוא כבשר .א ס ניעל הבשר מפ ח ם
העור והעור חופה אח עוביו והיקפו כשר:ולימא מר עור מצטר^ לבשר .לחומרא דליבעי חציו עו ר וחציו בשר  :אנן עור או
בשר חנינא .ב ה ך ב רייפ א דלעיל :ולימא מר עור משלים לבשר .דליבעי רוב הכיסוי בבשר ומיעועו עורלהצערן! בין שניהם לכסוי רוב
העצם  :בר גוזלא .שנשברה רגלו  :דרכיך  .עורו לפיכך חשוב כבשר :הנהו גידין הרכין .דהוומצערפי לבשר וחופיןרוב עצם הנ שבר:
נמנין

למאי

גידיל

עיין נהרא׳ש טס

הג הו ת ה ב ״ ח
)א( נמ׳ אשכחיה לרבי
ירמיה בר אנא דימיג :

גליון הש״ם

גט׳אמר רב ססא הלכו.
לעיל י׳ סה ע״א שנת
ד׳כ ע׳א:

]לעיל מג[.
]נדה סה[:
]לעיל עג! לקמן [:t:p
]שבת נג[.
]עיין סרש׳י שגת נג.
ומש׳ש על i׳[n

רבינו גרשום

טבחי
היכא דפיעי
שטנקרין נקירון  :ארבע
בטרי  .ד׳ אצבעות :
בליטי שניברין בין
הבשר  .אשוני קשים :
כיון חייגי צלולין  :רוב
בנין  .וטרפח  :צוטת
חנידים שאמרו ברובו
צומת
נפסקו
דאי
הנירים רוב אחד טהן
טרפח:טעםא דאיכאתרי
הא ליכא תרי לא כלום
הא ליכא תרי ונפסק
דובו של אחד טרפה אע׳נ דנשתייר בו שליש וחיינו פלינא דר מ אי דסבירא ליה לשטיאל אי נפסק חד מתלתא חוטי של צומת הגידים ולא נשתייר מאותו שנפסק אלא שליש כשרה  .ואיבא דאטר מאי רובו רוב כל אחד
ואחד שליש  :אם רוב בשר קיים על העצם  :זה וזה מותר הבהמה והאבר  :הכי קאמינא אבר שחיה מטנו  .כלומר למעלה מן הארכובה שחיה מטנו מוטל באשפה כו׳  .מותיב רב חסדא לא אם טיהרה שחיטת טרפה אותה כו׳
ותא קא הזינן הכא דאבר הטרולרל ב ה טיהרה וכיצד אמרת האבר עצמו מטמא במשא אע׳ג דשחטו את אמו  :לותביה ממתניתין נשחטה הבהמה הוכשרו ברטיה כלומר דאין שחיטה עושה ניפול וכוללתו השחיטה ומטהר
מידי נבלה בי; האבר הטרולרל ובין הבשר המדולדל  .אי טטתניתין איכא לדחוייה כדרחינן דאיכא לטימר מאי הוכשרו הבשר הפורש מן האבר והבשר הפורש מן הבהמה אבל אבר לא איכא לטימר דלא  :דיתיב וקאטר לח להא
שמעתא דרב אם עור ובשר חופה אותו מותר האבר  :עור הרי דעא כבשר אפי׳ לא חופה אותו אלא עור מותר  :עור טצטרו! לבשר  .כלומר חציו עור וחציו בשר  :וליטא עור משלים לבשר  .שיהא בבשר רוב !
דיש

מ מו ר ת ה ש״ ם

ב ה מ ה המק שה

פ ר ק רבי עי

ת לין

אל

ע?

נ מנין ע לי ה ם .דאפי׳ לא נ מנ ה אד ם ע ם החבורה אלא לאכול מהן
תקניטני  .דאותביה ריש לקיש לר׳ יוחנן מההיא דאלו
יצא ידי אכילת פ ס ח אלמא בשר נינהו  :ר״ל  .פליג עליה בפס חי ם
שעורותיהן כבשרן כו׳ וא״ת לדידיה גופיה תקשה ליה דהא
בכיצד צולין)דף סד (.ואמר אין נמנין והכא לאכשורי ט ר פ ה קאתי
קסבר דבתר בסוך אזלינן ב ה ך גידין שסופן להקשות וי״ל דלא דמי
ואיסורא דאורייתא היא ואת א מר ת כו׳:ו א מ אי אישחיק ו ה א מ ר ר ב א.
פ ס ח דלאכילה לטומאה דאפי׳ עו ר ששלקו מ ט מ א טו מ א ת אוכלין כיון
ביבמות בהחולץ הלכתא כריש לקיש תור ה אור
דחזי לאכילה כדאמר ב סמוך ואע״ג
דודאי אין נמנין עליו ב פ ס ח והכי
]לגיל מנב  w1נסמן[ בהני תלת ותו לא קנין פי מ ה ו ה״ילז נמנין עליהן בפסח ועוד *התורה חסד• על
למעוברת ומשנה באמצע כולןבהחולז
נמי גידין שסופן להקשות וכן בפרק
]צ״ל לרבא[
ממונן של ישראל א׳  9רב פפא *לרבה"ר״ש
אלמא בהך גידין הרכין הלכתא כ ר׳
כיצד צולין)פסחים פד (.דפריך מההיא
בן לקיש יואיסורא דאורייתא ואת אמרת מאי
יוחנן דאע״ג דסופן להקשות הרי הן
דר׳ יוחנן דאמר עו ר הראש של ל 5גל
נ׳ ג קכט :יבמות לו .עכשיו כ ב ש ר :ש אני ה כ א ד ה ד ר בי ה ליחוש להו אישתיק ואמאיאישתיק א[ *והאמר
הרך אין מ ט מ א טו מא ת אוכלין אההיא
ר׳ יוחנן  .מגידין הרכין ואמר כל רבא הלבתא בוותיה דר״ש בן לקיש בהני
דגידין שסופן להקשות מכ״ש פריך
לגביה
תלת שאני הבא דהדר ביה ר׳ יוחנן
מידי דסופן להקשות בתר סון! אזלינן
ובירושלמי אההיא דראשו של עגל
לקמן קכג] :פסחים
פד .ד מ עי ק ר א הוה סמין־ ר׳ יוחנן א ה א דר״ש בן לקיש *דא״ל אל תקניטני בלשון
הרך א״ר יוחנן לא שנו אלא לטומאה
גם למיל נה :ולקמן קלד[.
אבל ללקות לא ור״ל אמר משנה
דתנן בהעור וה רועב ^לקמן קכב (.עו ר יחיד אני שלנה אותה ההוא נשבר העצם ויצא
הראש של עגל הרך הוי כבשר
שלמה היא ץ בין לטומאה ובין ללקות
ל ת ץ דאישתקיל קורטיתאמידה אתאלקמיה
לטומאת אוכלץ ונבלות ואע״ג דסופו
ומסיק ה ת ם מיחלך שיטתיה דר״ל
]פ׳ פרש״' יבמות קני.
דאביי שהייה *תלתא ריגלי א״ל רב אדא בר
ד׳ה תלתא[ להקשות והדר ביה ואוקמה לההיא
תמן לא עביד לה בשר גבי גידין
בר
יוסף
דרב
בריה
דרבא
קמיה
זיל
מתנא
כיחידאה  :ד א מ ר לי ה .ר׳ יוחנן לריש
שסופן להקשות דא מר אין נמנין וכאן
]יבמות קכב [.לקיש ב העור והרוטב דקבעי מיניה חמא*דחריפא סכיניה אתא לקמיה אמר
עביד ליה בשר א״ר ט ן ט ע מ א דריש
]צ׳ל תניא[ עו ר הראש של עגל הרך מהו שיטמא מבדי נשבר העצם ויצא לחוץ *תנן ימה לי
לקיש ואכלו את הבשר בשר ולא גידין
ואמר ליה אינו מ ט מ א הואיל וסופו נפל מה לי איתיה א״ל רבינא לרבא ימתלקט
משמע לפי הירושלמי דבכל מקום אזיל
לעילנג]:מ״ש ונסברש״י להקשות ואמר ליה הרי שנינו ואלו
בתר השתא ב ר מגבי פ ס ח דכתיב
מהו מחרוסס מהו מתמסמם מהו *היכי דמי
שם[ שעורותיהן כבשרן עו ר הראש של
ק י א • ב ל ש ה יחיד כו׳  .היה
מתמסמס אמר רב הונא בריהדרב יהושע
שונה במשנה דברייר״ ש ולא כמו שפי׳
]גי' &פחו קודדו[ עגל הרך ואמר ליה אל תקניטני ב ה כל שהרופא *קודרו איבעיא להו"ניקב מ ת
שבלשון יחיד אני שונה אותה כלומר
בקונט רס משום דאתיא כיחידאה
יחידאה היא ולא סבירא לן כוותיה ) :א( נקלף מהו נסדק מהו ניטל שליש התחתק
דבפרק החולץ)יבמוח דף מב* (:פריך
דאישחקילקורטיהא־לשוןקורט כלומר מהו ת״ש דאמר עולא אמרר׳ יוחנן עור הרי
והא א״ר יוחנן הלכה כ ס ת ס משנה
מ ע ט מן העצם נ ע ^ ונפל לארץ  :הוא כבשר דלמא דקנה משבא דידיה אמר
אע״ג דאתיא כר׳ יהודה וא״ת וממאי
]5״ל נקדי ערוך[ שהייה הלחא ריגלי  .לשאול הלכה רב אשי כי הוינן בי רב פפי איבעיא לן *נקדר
דמההיא דפ סח הדר ביה ודלמא
לחכמים הנ א ספי ם לרגל  :א׳׳ל ר ב
מההיא דלקמן הדר ביה ®וי״ל
כמין טבעת מהו ופשטנא מהא דאמר רב
ד מס ת מא הדר ביה לגבי חבריה :
אדא ב ר מ חנ ה  .לבעל הב ה מ ה  :ר ב א י ת ד ה אמר רב דבר זה שאלתי לחכמים
מהו  .הא דאמר באלו
ב רי ה דרביוסן* ב ר ח מ א  .הו א ר ב א ולרופאים ואמרו ימסרטו בעצם ומעלה ארוכה
טרפות )צעיל נג(:
בר פלוגתיה ד א ביי :ד ח רי פ א ס כיני ה.
אבל *פרזלא מזרף זריף אמר רב פפא והוא
]יבמות עו[.
לב פתוח לו בסב רא  :מברי נ שבר
נ ת מ ס מ ס הבשר רואין אותו כאילו
את
שוחט
ה
’
*
דידיה
גרמא
דקנה
העצם ויצא לחוץ חנן  .בברייתא דלעיל
הוא אינו היינו כגון בריאה ובגידין
הבהמה ומצא בה שליא נפש היפה תאכלנה
מ ה לי נפל מיניה מה לי איתיה הואיל
שהטרפות תלוי בהן אבל הכא
ועור ובשר חופין את רובו כשרה " :ואינה מטמאה לא טומאת אוכלין ולא טומאת
שהטרפות תלוי ב ע צ ס א ע ״ג דנ ת מ ס מ ס
הבשר שמא עדיין מגין :
מ הל קע מ הו  .בשר ה ט ת ר לכסות נבלות חישב עליה מטמאה טומאת אוכלין
לעיל סח] .ב׳ין יא [.הרוב אינו יחד אלא כאן מ ע ט וכאן
ל ס נ ה משכא דידיה  .בקונט רס
אבל לא טומאת נבלות *“ שליא שיצתה
]עי' חוס׳ לעיל סח .וסוס' מ ע ט סביב העצס ואס תצרפהו הרי
ג ר ם בדלי״ת ור״ח ור״ת
י
מקצתה אסורה באכילה *'סימן ולד בא שה
ב׳ק יא .ד׳ה כסימן[
גרסי ^ךי״שיי^/,ך,ך,,^ g ,ן-,
רוב הקיפו נכ ס ה  :מ ח רו ס ם מ הו  .יוסימן ולד בבהמה ^המבכרת שהפילה שליא
מדבק בו העור ומעלה בו ארוכה :
שהיה הבשר מרודד וקלוש וחופה את
רו ב ה ע צ ם :נ ח מ ס מ ס  .בשר הנשאר ישליכנה לכלבים “ובמוקדשין תקבר ואין
^ ו ר * ששלקו מ ט מ א טו מא ת אוכלין .
אותה
לכסוי נ רקב  :קודרו  .נוטלו בסכין קוברין אותה בפרשת דרכים ואין תולין
וא״ת א״כ יאכל עו ר ב פ ס ח
^
מילי
הני
כקדירת א רו ב ה :אי ב עי א ל הו ני ק ב .באילן מפני דרכי האמורי • ג ט׳ מנא
דהא תנן)פסחים דף פד (.כל הנאכל
אוחו בשר החופ ה נקב קטן בלא־נד,סד ת״ ר °כל בהמה תאכלו לרבות את השליא
בשור גדול בשלקא נאכל בצלי בגדי
הרך וי״ל דבעינן שיהא נאכל בשלקא
חסרון  :מהו  .מי הוי ריעותא או לא ’ :י יכול אפילו יצתה מקצתה ת״לאותהאותה ולא
שלא ע״י הדחק :
שליתה מכדי *אין שליא בלא ולד למה לי
]ב׳ק יא .ע״ש[ נ ס ד ק  .הבשר הנותר לכסוי מהי :
בנבלתה
נקל^ מעל העצם  .אותו בשר החופ ה קרא קרא אסמכתא בעלמא  :ואינה מטמאה :
ואיט דבוק בעצם מהו את״ל נקלןן
בעי ר׳ יצחק בר נפחא'עור חמור ששלקו מהו למאי אי לטומאת אוכלין תנינא
בלא חסרון הבשר כשר  :ניטל שליש
אי
התחתון  .של עובי הבשר סמוך לעצס
הרי שני שלישי עליונים עומדים באויר מהו  :ת׳׳ש  .חדא מ הנ ך ב עיי ד א מ ר ר׳יו חנן עו ר הרי הוא כבשר א ל מ אני ט ל שליש התחתון ונשאר
העור ושני שלישי עו מדים כל שכן דכשר  :ד ל מ א ה ת ם ד קנ ה משכא דידי ה .ש ה חזי ק העור בשלו כלומר ה ת ס לאו בניטל הבשר מתחתיו
רביגו גרשום
עו ר והעור דבוק יפה
אלא כגון שנשבר העצסב שיפולו שהוא ע רו ס מבשר סמוך לארכובה שאין שס אלא
ואיסורא באויר קאמרי
והעור עו מד
ריש לקיש
דאירייחא.איםור טרפה :בעצס ומחזיקו  :נ ק ד ר  .הבשר בסכין מעל השבר בעגול כמין ט ב ע ת ורוב הקיפו מכוסה  :מ הו  .מי אמרינן כיון דנקדר בעגול שוב
והאמר רבא הלכתא
נרותיה דריש לק׳ש בהגי איט מעל ה ארוכה או לא א מ רינן :מ ס ר טו בעצ ם  .דעלמא ומתוך שהוא מוציא ד ס מ תחבר הבשר ונמשך זה אצל זה ומעלה ארוכה וכן
תלת כלומר ותו לא נ דרך הרופאים  :מורן« זרין*  .עושה חריצים בבשר ומכאיב המכ ה  :והוא ד קנ ה ג ר מ א דידי ה  .שאנו רואים שהעצם מחזיק בשלו ס בי ט ת
שאני הבא דהדר ביה
ר׳ יוחנן לגביר! דריש הקדירה מידבק העצם לבשר וסימן התחלת עלות ארוכה הו א :מ ת נ י ׳ נפש הי פ ה .שאין דעתו קצה בה מח מ ת מיאוס  :תאכלנה  .ולא
לקיש כלומר
כמת א מ ר ק א ב ר מן החי היא שגס היא ניתר בשחיטת ה א ם  :ו אינ ה מ ט מ א ה .דלא ח שיבאאוכל  :ולא טו מ א ת נ ב ל ו ת .א ם מתה הבהמ ה :
דחוינן הבא בעור הראש
של עגל הרך שחישב חישב עליה  .לאכילה  :מ ט מ א ה טו מ א ת אוכלין .א ס נג ע ה בטו מאה דמחשבה משויא ליה אוכל :אבל לא טו מ א ת נ ב לו ת .ד ל או ב ש ר הו א
עליו להקטידו חוץ ל 1םנו אלא כשאר אוכל בעלמא הו א :א סו ר ה ב אכיל ה .ואע״ג ד ל אנ פ ק א ל א פורתא וליכאלמימר כל מיחויהולד היה שס שמא באותו מקצת
פסול וחייב עליו כרת יצא ראש הולד והרי הוא כילוד  :ה״ג סימן ולד באשה וסימן ולד בבהמה  :ה מ ב כ ר ת  .זהו פ ט ר ר חס שלה  :ישליכנה לכלבים .
וא״ר יוחנן לא תקניטני
שבלשון יחיד אני שונה שאין בה קדושה דאע״ג דאין שליא בלא ולד הכא רובה לאו בת מיקדשה היא דדלמא נקבה הוה כדלקמן בג מ ר א:ו ב מו ק ד שין  .כגון ב ה מ ת
אליעזר
אותה משום
שלמים שהפילה שליא  :ת ק ב ר  .ד טון דאין שליא בלא ולד קדשה דבין זכר ובין נ ק ב ה דנ פי ק מבה מת הקדש קדיש  :ב פ ר ש ת ד ר כי ם .
בן יהודה איש אבלים
וכתיב )שמוח כג(ולא
הא מורי  .ניחוש
תפיל עו ד  :דרכי
לשנים ודרך המנחשים לקוברה שם שלא
שהדרכים מתפרשים
מקוםסבירא ליה
וליה לא
דסבר דאין חשוב כבשר תעשה כמע שיהם  :ג מ ׳ למה לי ק רא  .למימר ולא שליחה פשיטא דאסורה דשמא יצא הולד והרי הוא כילוד ושליא בתריה אזלא
כיון דפופו להקשות הנא
נמי כיון דסופו להקשות ולא שריתה ש חי ט ה :א ס מ כ ת א בעל מ א .ולדרשא אחריחי א הא עי ק ר קרא לחו תך מן הטחול ומן הכליות כדאמר לעיל בפירקין)דף ס ס:(.
רכין
אע״ג דהשתא
טו ר ח מו ר  .סהוא קשה ומאוס  :ששלקו  .בשלו הרבה מאד  :אי לטו מאת אוכלין  .א ס נע שה אוכל לטמא טומאת אוכלין :
נינהו אין חשובין כב שר
לטומאת

עין מ ש פ ט
נר מצו ה
ע ח א מיי /ס״י מהל׳
קרנן פסח הל״י :
ע ט ב מיי׳ פ״ח מהל'
שחינוה הלי׳ג סמג
עשין סג טוש״פ ידד
סי' נה סעי׳ ; P
פ ג מיי׳ שם סוש׳ע שם
סעי׳ ה :
פ א ר ה מיי' פ׳ה מ?:ו׳
מאכלות אסורות הל׳ת
טוש׳ע שת סעי׳ י ;
פ ב ו מיי׳ שם טוש״ע
שם סעי' יא :
פ ג  tמיי' פ״ה מהל׳
מאכלית אסורות
הלכה יג :
פ ד ח מיי׳ פ״ב מהל׳
טומאת אוכלין הלס׳ו:
פ ה ם מיי׳ פ׳ה מהל׳
מאכלות אסורו׳ הלי׳ג:
פו י מיי׳ פ׳־י מהל׳
איסורי כיאההלי׳ד
סמג לאוין קיא ועשין
רמג טוש״ע יו״ד סי׳ קצד
סעי׳ ד :
פז כ ל מיי׳ פ׳ד מהל׳
בכורות הל׳י טוש׳ע
יו״ד סי׳ שמו סעי׳ ז :
]ועיין תים׳ לעיל
ד׳ה בלשון וכו׳[

פה

נה:

ם מיי׳ שם הלי״א :

פ ט ג מיי׳ פ׳ג מהל'
טומאת אוכלין הלט׳[ :

נתמסמם

מ תני

שיטה מקובצת
א[ והאטר רבא הילכתא.
נ׳ ב עי׳ תום׳ בכורות דף
יד ע״א ד׳ה רב אשי :

]עיין בערוו עלדיר[

הגהווז ה ב ״ ח
)א( נם׳ ניקב מהי נסדק
מהו נקלף מהו ניטל שליש:

גליון הש׳׳ם
תום׳ ד׳ה כלשון כו׳ וי״ל
דמססמא וכו׳  .מיין
מנחוה דף ז ע״ב חוס׳
ד׳ה ומי  .וע׳ נ״ג דף
קלז ע׳אוצע׳ג :

,
וטרפה ; דאישתסיל
קורטיתא מיניה דניטל מן העצם מעט שיוצא לחוץ  :טה לי נפל קורטיתא מיניה מה לי איתיה כוליה ! מתלקט מוע כלומר הבשר שחופה את העצם מתלקט שאינו חופה רוב העעם במקום אחר אלא מתלקט בכמה מקומות עד
שחופה רובו  :מתרוסס מהו לשון מרוסס שאיני שלם על העצם  .ניקב מהו בלומר הבשר שעל העצם  .נקלף מהו כלימר הבשר מעל העצם  .נסרה לארכו שלא ניקב בעונל אלא לארכו .ניטל שליש התחתון שיאי! בו ערד לעצם
בשר אלא עור גרידא  :דלמא שני התם דקניא משכא לבשר דידיה כלומר שעור דבוק לבשר אבל האי שניטל שליש התחתון אין עור דבוק לבשר  :נקדד כמו טבעת מהו  .כלומר הבשר שחופה את העצם נקדד סביבו :
מסרטו בעצם  .מסרטו סביבו בעצם  :והוא דקנה גרמא דידיה מה דאמרינן מסרטו בעצם כלומר שיהא דבוק בעצם ומעלה ארוכה והוא דקנה נרמא דידיה ששלם העצם  :רוקא עצם כלומר מסרטו בעצם איל בב־ול או כמחט
או בטרזף סיזרף זריף טנקבו אלא מסרטו בעצם  :אבל לא טומאת נבלות דאינה מטמאה במשא  :מכרי אין שליא בלא ולד כו׳ כלומר כיון שיצאתה מקצתה ולר יצאתה עמה ואסורה דולר יצא חוץ ממחיצתו וכי חיכי דולד
אסיד

