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בס"ד ,יז' אב התשע"א.

מסכת חולין דף נב – דף נח


דףנבע"א

מיקריא נבלה .ביאר הרש"ש ,דלעולא משמע דאם נעקרו הרוב דצד אחד,

א(גמ' ,או אחת עשרה מכאן ואחת מכאן וכו' .ביאר האמת ליעקב ,דאתי

דהיינו שש צלעות בב' צדדים ,ואפילו ג' כנגד ג' ,לא מיטרפא אלא משום

לאשמועינן דלא תימא דרוב צלעותיה היינו רוב של כל צד וצד דווקא,

דהוירובא,וכלשכןבחדאדהיינוחדאכנגדחדא.

דהיינוששמכאןוששמכאן,אבלאםנשתברורובצלעותיהבצדאחדכיון

ז(גמ',והאמרר'יוחנןוכו'.כתבהרי"ף)טו.מדפיהרי"ף(,דסוגייןאתיאכר'

שבצד השני נשארו רובם אפשר דהוא מציל ,קא משמע לן דטריפה ,כיון

יוחנן,וביארהר"ן)שם(,דהיינומשוםדפרכינןעליהדרבמדר'יוחנןדאמר

דנשתברו רובם של כל הכ"ב צלעות ,ולא אכפת לן באיזה אופן שהוא,

ביןנעקרוביןנשתברוברובשניצדדים,ולאמהדרינןדרבדאמרכבןזכאי.

ונקטההברייתאבלאזואףזו.ועייןשםמהשביארעודבדבריהרמב"ם)פ"י

ובחידושיהרמב"ןכתב,דאינה ראיה,דישלומר דהכיקאפריך,דכיוןדלר'

משחיטההל"ב(.

יוחנן אי אפשר דלא קיימא חדא מינייהו זו כנגד זו ,ואפילו הכי כשרה ,אי

ב(גמ' ,נעקרו ברוב צד אחד .כתב הרשב"א )בתורת הבית בית ב שער ג(,

לאו דנעקרו רוב שני צדדים ,אם כן ,אפילו לבן זכאי לא מסתברא דתהא

דבין שנעקרו כל השש בצד אחד ,או אפילו חמש מכאן ואחת מכאן הוי

נבילה ,דכוליהאיליכאביןבןזכאילר'יוחנן.עודרצהלומר ,דכוונתהגמ'

טריפה.וכתבהתפארתיעקב,דדבריומדויקיםבדברירש"יבד"הנעקרוברוב

להקשות מאי ריתחיה דקאמר גיסטרא ,והאאיכא ר' יוחנן דמכשיר .וכתב,

דכתב ,כיון שנעקרו שש מהם דהיינו רוב צד אחד .ומשמעות הדברים,

ודחה כיון דאכתי לא הוה סלקא דעתך דהא דקאמר גיסטרא היה משום

דבעינן מנין רוב צד אחד דהיינו שש ,ואף דהוי בב' צדדים .וכן דייק מהא

ריתחא .ועוד ,דלאמצינולרבדאמרבהדיאדהויא נבילה,וכונתו היהלומר

דמשנינן בסמוך ,דהתם זהשלאכנגד זה ,ולא משני דהתם הוי כולהו בצד

דפשוטדהויאטריפהדהאגיסטראהיא.

אחד ,דהא האי דמשני נמי לא סגי אלא לעולא .ועיין בדבריו דביאר ,מאי

ח(רש"יד"האסיתא,חורשבחוליאוכו'היינובחציחוליא.כתבהמהרש"א,

טעמאסגיבשש,אףדלאהויאפילורובדצדאחד.

דלאחציחוליאממש,דאםכן,מאיחוליאקיימתדקאמרי,אלאקצתחוליא

ג(גמ' ,נעקרה צלע וחוליא עמה טריפה .כתב הפלתי )סימן נד סק"א( בשם

מכל צד .והרש"ש כתב ,דיותר נראה להגיה כחצי חוליא ,והיינו דלדינא

הרשב"א ,דאפילו בגונא דנעקר צלע ,בעינן צלע גדול שיש בו מוח .ורצה

חשיבכמוחציחוליא,ולהכיפריךהיינודרב.

להוכיחדבריומהאדלאמוקמינןבגמ'לר'יוחנןגבינעקרודליכאחדאכנגד

ט(רש"יד"הסבריאםכן,בתוה"ד,אבלאיבעינןמיניהחדאוכו'לאמהדר

חדא,דששמכאןוששמכאןהיינוזהשלאכנגדזה,דהאאיכאשניםעשר

לן בריתחא וכו' דלא איכפת ליה אי תיסק אדעתין דבתרתי טריפה .וכן

בהדי צלעות קטנות ,אלא על כרחך דבעינן שיעקרו דוקא מאותן צלעות

ביארוהתוס'בד"הסברי.והרמב"ןביאר,דהשואלדיןשתים ,נראהדפשוט

גדולותשישבהןמוח.אמנםדחה ראייתו ,משוםדישלומר,דשאניהאדר'

לו דין אחת להתיר ,וראוי שהרב יכעוס עליו ,אבל השואל דין אחת ,אין

יוחנן דאיירי בצלע בלא חוליא ,ופשיטא דבעינן גדולות ,אבל הכא דאיירי

נראהמדבריושדיןשתיםפשוטלולאלאיסורולאלהיתר,אלאמהשהוא

בצלעוחציחוליא,ישלומר,דאייריאפילובצלעותקטנות.

ספק לו שואל ,בתחילה אחת ,ואם יאמר לו טריפה אין צריך לשאול על

ד(גמ',והארבנמיגיסטראקאמר.פירשרש"יד"הוהארב,דכיוןדנעקרה

שתים,וכןדרכןשלתלמידיחכמים.

צלע וחוליא עמה ,הרי צלע שכנגדו נשמטת ונופלת וקרי לה רב ,טריפה.

י(רש"י ד"ה מעיקרה ,אפילו בלא אסיתא .הקשה הרשב"א ,דמי הזקיקו

וביארהראשיוסף,דעיקרקושיתהגמ',לאומהאדאיהוקריליה"טריפה"

לפרשדאייריבכך,ולאכדאמררבלעילדנעקרהחציחוליאעמה,ולאפליגי

ולדידהו קאמר "גיסטרא" ,דבלאו הכי נמי קשיא לרב ,דאמאי בעי לאוקמא

רבושמואל.ובתוס'הרא"שיישב,דאיקאמרצלעואסיתאדהיינוכרב,הוה

בגונאדנעקרהחוליאעמה,תיפוקליהאףבחוליאקיימת,דמאחר שנעקרו

ליהלמימר"וכןאמרשמואל".

שתי הצלעות ,נמי הוי טריפה ,אלא רש"י כתב כן לאלומי קושיא ,דלרב

יא(בא"ד,שם.העירהמהר"ם)לעילמב,(:דלכאורהדברירש"יאלוסותרים

טריפה הוי ולא נבילה ,והיינו דווקא בגוונא שנעקר עם החוליא ,אמנם

למהשפירש לעיל)מב(:בד"הנעקרהצלע],אדברישמואל[עםחציחוליא.

לדידהו השיברב דאפילו חוליאקיימת ,כיוןשנעקרו שתי הצלעות זו כנגד

לכך כתב ,דרש"י סבר ,דאף דלשמואל לא בעינן חצי חוליא ,מכל מקום

זו,הוינבילה.

קיימא לן כרב דבעינן חצי חוליא ,ולכך מפרש התם גבי קושית הגמ'

ה(גמ' ,מכלל דרב כהנא ורב אסי צלע בלא חוליא וכו' .כתב המהרש"א,

וליחשביהוכו',אליבאדהלכתא.

דלא מצינן למימר דהם טעו בדבריו וסברי דצלע וכולה חוליא קאמר,

יב(תוס'ד"הנעקרהצלע,ור"תמפרשעםהאסיתא.ביארהמהר"ם,דכוונתו

והשתאדקאמרלהו"גיסטראקאמריתו",עלכרחךדצלעוחציחוליאקאמר,

דנעקר צלע עם חצי החוליא וכרב ,דליכא לפירושי ,שנעקר עם חוליא

דאםכן,הוהליהלרבלפרושיהכי.עודכתב,דלאמצינןנמילמימרדלענין

שלימה,דאםכןמאיפריךורמינהווכו',האשמואלנמיעםהחוליאאיירי,

נבילהקמיבעיא להו,דאםכן,הוהליהלמימרדנבילההיא,ומתוךתשובתו

אלא על כרחך דשמואל איירי בחצי חוליא ,ולכך מקשה מהא דקאמר

"גיסטראקאמריתו",משמעדלעניןטריפהנמימיבעיאלהו.

שמואל"וכןלטריפה" ,דמשמעדבעינןחוליאשלימהדומיאדטומאתאוהל.

ו(רש"יד"הוהאמרעולא ,אלמארובובעינןלמיטרפאוכלשכןדבחדאלא

עודכתבדלרבל"קמב"ה,דאיכאלמימרדלאסביראליהד"כןבטריפה".
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לא אתי למעוטי חתול ,דהיינו דיש דריסה לחתול אף באימרי רברבי .וכן

יג(גמ',התםחוליאבלאצלע.כתבוהתוס'בעירובין)ז(.בד"הכגוןשדרה,

מבוארלהדיאבדבריהרא"ש)סימןלט(,דהכריחכדבריהרי"ףדפסק הלכה

דחסרון גולגולת דטרפה היינו משום דסוף הקרום של מוח ליפסק ,אבל

כלישנא בתרא ,דזאב לא דריס בגסה ,משום דאי פסקינן כלישנא קמא לא

שדרה לא הוי משום דסוף החוט ליפסק ,דאפילו למטה מפרשות דליכא

נתמעט חתול מדריסת כלל ואף באימרי רברבי ,וכדמוכח מדברי התוס',

טרפות בפסיקת החוט מיירי .וכן כתב הרמ"א )יורה דעה סימן נד סעיף ד(,

ולקמן )נג (:מוכח להדיא ,דרב סבירא ליה דחתול לא דריס אלא באימרי

שנעקרה החוליא אפילו למטה במקום שאין פסיקת חוט השדרה פוסל שם

זוטרי[.

טרפה.וצייןבביאורהגר"א)אותח(,דמקורומהתוס'בעירובין.

יט(רש"י ד"ה גברא אגברא ,ואיצטריך דרב לאשמועינן דמן הזאב ולמטה

יד(]גמ' ,שם .לכאורה צריך לומר ,דאף דדברי הגמ' ,מתייחסים בעיקר

אפילו בדקה נמי לא .הקשה הרא"ש )סימן מ( ,דמהא דאמרינן בסמוך ואי

לדברי בית הלל דאמרי דסגי בחוליא ,מכל מקום ,הוא הדין לבית שמאי

בעית אימא למעוטי חתול ,משמע דשנויא קמא לא אתא למעוטי חתול.

דאמריב'חוליות,נמיאייריבלאצלע,דאילאוהכי,האהויגיסטרא[.

ולכך פירש כמו שכתבו התוס' בד"ה וכי תימא ,דדלמא רב קא משמע לן

טו(גמ' ,או רוב היקיפה .פירש רש"י ד"ה רוב גובהה ,מן העיניים ולמעלה,

דזאבבגסה נמידריס,ולאאתילמעוטיחתול.ובמעדנייו"ט)אותמ(כתב,

רוב היקפה גדול מרוב גובהה .כתב הבית יוסף בביאור דבריו ,דהגלגלת

דיש לומר ,דרש"י לא חש לה ,משום דאי נימא דלשנויא קמא לא ממעט

הפוסלת כשנחבסה היא מן העינים ולמעלה ,ואם נחבסה ברובה ,טרפה,

חתול ,תקשי דרב אדרב ,דאמר לקמן דחתול אין לה דריסה אלא בגדיים

אבל אם נחבסה מן העינים ולמטה ,אין בכך כלום דלאו גלגלת מיקרי,

וטלאים) ,וכמבואר באות הקודמת( ]ועיין לעיל באות יז מה שהבאנו

)והביאשכן כתבהכלבוסו"סקאעגע"ד( ,ורובהיקיפההיינושנחבסרוב

מהגרע"אוצריךעיון[.

עיגולהשלגלגלת ]ולאביארהדברים[ .והטור)סימןל(כתב,דרובהיקיפה

כ(בא"ד ,שם .הקשה הרמב"ן ,דאי כדברי רש"י דאף לשנויא קמא ,רב לא

היינובאמצעיתוולמעלה,שהואלמטהמןהעינים,ורובגובהההיינוממקום

אתי אלא למעוטי חתול ,מאי קשיא מר' בנימין בר יפת ,לעולם אימא לך

שהתחיל כבר לשפע והוא למעלה מן העינים .וכתב הבית יוסף דדבריו

דרבנמיסביראליהדרבייהודהאתילפרשדבריחכמים,אלאדהוהאמינא

תמוהים.אמנםהב"ח)שם(ביארדבריודטרפותד"נחבסה"אינהאלאבחלק

דרבי יהודה ורבנן פליגי ,וכי ממעט לחתול מגסה קממעט ,קא משמע לן,

העליון של הגלגלת שאינה מכוסה בבשר אלא בעור בלבד ,אבל בחלק

דלאפליגי,ואםכן,מתניתיןאתילמעוטיחתולמדקה.ותירץ,דאיאתירב

התחתון עד הפולין שיש שם כיסוי בשר ועצמות מכל צד ,אפילו נחבסה

לאשמועינן דר' יהודה ורבנן לא פליגי ,הוה ליה לאשמועינן בזאב גופיה

ברובו אינה טרפה .והוא מה שכתב ,ד"ברוב היקפה" דהיינו מאמצעיתו

שאינודורסבגסה,וממילאמימעיטחתולאףמדקה.

ולמעלה וכו' טרפה ולא בחלק שתחתיו .דהיינו דהתחלת אמצע הגלגלת

כא(רש"י ד"ה עד שתינקב ,כקוץ בעלמא ועד שניקבו הדקין וכו' .אמנם

למטה מהעינים ,ומאותו היקף אם נחבס רובו טרפה .ו"רוב גובהה" היינו

הרמב"ם )פ"ה משחיטה ה"ו( כתב ,דנץ יש לו דריסה בגדיים וטלאים ,אם

ממקוםשמתחיללשפע,דהיינולמעלהמהעינים,שהואלמעלהמאמצעיתו,

ציפורנוניקבלחלל.וכןכתבהרי"ף)טו:מדפיהרי"ף(.וביארהרשב"א,דדייק

ודוקא כשנחבסה באותו רוב טרפה ,אף דלא הוי רוב היקפה ,וכיון דחילוק

מהאדקתניבברייתאדרוסת חתולונץ,דמשמעדאיתליהדריסהאםניקב

מועטישביניהםהוצרךרש"ילפרשדרובהיקפהגדולמרובגובהה .והר"ן

לחלל .וכתב ,דנפקא מינה דאי הוי כקוץ בעלמא ,יש לה בדיקה ,אבל

)טו .מדפיהרי"ף ד"הואם( כתב ,דרובגבההשלגלגלתהיינוכלפיהעינים,

בנקיבתנץ,כיוןשניקבלחללוהאדים,הויטריפהואיןלהבדיקה.

וברובהיקיפהשלכלהראש ,והואשיעורגדולמרוב גבהה .ונסתפקהב"ח

כב(תוס' ד"ה מ"מ לרב חסדא ,ואם תאמר ולישני דברייתא באימרי רברבי

אם סבירא ליה כרש"י והטור וקרי להאי ,היקף כל הראש ,או דסבירא ליה

וכו'.וכתבהרמב"ן,דרש"יבד"העדשתינקב,יישבקושיאזו,דפירשדהדיוק

היקףכלהגולגולת.

מדשוילהוכקוץבנקובהמכללדארסשלהאיןמזיקאפילולעופות.והקשה

טז(גמ' ,ובעופות מן הנץ ולמעלה .הקשה התוס' הרא"ש ,דמאי אתא

עליו דמהא דמתרצינן "כאן בעופות כאן בגדיים וטלאים" משמע דעד

לאשמועינן,האקתניבמתניתיןדלעיל)מב",(.דרוסתהנץבעוףהדק",אבל

שתנקבלחלללאוכללאהוא.ותירץ,דכיוןדגביגדייםוטלאיםלאהוויאלא

למטה מן הנץ לא דריס .ותירץ ,דאיידי דנקט בבהמה מן הזאב ולמעלה

כנקיבת הקוץ הכי נמי גבי אמרי רברבי ,אבל עופות מין אחר נינהו .אמנם

דאיכא רבותא ,נקט נמי בעופות מן הנץ ולמעלה .ועוד תירץ ,דכי היכי

היינודוקאלדידןדבכלבהמהאיןלהםדריסה,אבללרבחסדאקשיאלגמ',

דמשנינןגביבהמהדלאתימאאורחאדמילתאקאמר,הכינמיאיכאלשנויי

דאי נימא דאין התנא ממעט אלא אימרי רברבי ,ליתני "אין לו דרוסה

בעופות.

בגדולים" ,אמאי תנא סתם "עד שתנקב לחלל" ,אטו בזאב שאין לו דרוסה

יז(גמ' ,אילימא למעוטי חתול תנינא ודרוסת הזאב .ופירש רש"י בד"ה מן

בגסה מי שייך למיתני ביה סתם דרוסת זאב עד שתנקב לחלל .אמנם עיין

הזאב ,דאין לו ארס חזק להמית בהמה אלא עופות .הקשה המהרש"א הא

הדבריהרמב"ןשפירשבאופןאחרקושייתהגמ'.

רבעצמואיתליהלקמן)נג,(.דחתולישלודריסהבגדייםוטלאים,ועייןמה

כג(רש"יד"האלאבמקום,דאינוכועסכלכךולאאליםזיהריה.דייקהתוס'

שתירץ .ובחידושי הגרע"א הוסיף להקשות ,דלדבריו מאי פריך "תנינא

רבינופרץ,דמשמעדמטילארס,אלאשאינוחזק.וכןכתבהרשב"א,דחתול

ודרוסת הזאב" ,דלמא מתניתין דקתני זאב היינו באמרי רברבי ,דחתול לא

ונמיהבגדייםוטלאים,ליתלהודריסהאלימתא,ועדדאיכאמציליןדכועס

דריס אלא באימרי זוטרי ,ורב אתי לאשמועינן דלא דריס כלל ,אלא על

לאקליזיהרייהו.

כרחךמוכחמהכאדרבנמילאאתילמעוטיאלאאימרירברבי ,כיוןדאית

כד(גמ' ,והא ההיא תרנגולתא .כתב החכמת שלמה ,דאברייתא דקאמרה

ליהדדריסבאמריזוטי.ותירץ,דרש"ידייקמהאדאמררבבבהמהמןהזאב,

דאין דרוסה לחתול ,לא קשיא מהאי עובדא ,דשמא הארס שלו אינו מזיק,

דכלהבהמותאיןלהםדריסהאלאבזאב,והאדקאמררבלקמן)נג,(.דחתול

אבלהשתאדמחלקינןביןמצילין,דמשמעדבאיןלומציליןדאינוכועסכל

יש לו דריסה בגדיים וטלאים היינו ביש לו מצילין וכסברת בריבי לקמן,

כך ,אינו מטיל ארס ,מקשינן שפיר דאשכחן דאית ליה] .ומשמע מדבריו,

והכא איירי באין לו מצילין דרק מזאב ולמעלה יש דריסה ,ועיין בדבריו.

דסבירא ליה דבאין לו מצילין אינו מטיל ארס כלל ,ודלא כדמשמע מדברי

אמנםהתוס'ד"האילימא דכתבודוקאזאבדריס באימרירברבי ולאחתול.

רש"י,הובאבאותהקודמת,ועייןבאותהבאה[.

איתלהודרבלאאתילמעוטיחתולאלאבאימרירברבי.

כה(גמ' ,ואישתכח עלה חמשה קורטי דמא .כתב הרשב"א ,דאף כשאינו

יח(]תוס' ד"ה וכי תימא ,בתוה"ד ,לאשמועינן דכל מן הזאב ולמעלה שוה

כועסמטילארס,וכדמוכחמדברירש"יבד"האלאבמקום).ועייןלעילבאות

דמה ארי בגסה אף זאב בגסה .לכאורה יוצא מדבריהם דללישנא קמא רב

כג( .וביאר ,דהקושיא מההיא תרנגולתא הוי משום ריבוי הארס הנמצא
ב
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יז אב – יח אב התשע"א
בדשאבמקוםצפרניו,דלאיתכןדמישישלוזיהריהכהאי,דלאקליזיהריה

דתרוייהו למטה מן הזאב נינהו .ועוד ,דבסוגיין מוכח דלא עדיף שועל

בגדייםוטלאים .ואההקמשנירבנן,דאיןהכינמיאיתליהזיהריהולאקלי.

מחתול ,דבלישנא קמא דגמ' דחינן "ההוא חתול הוה" ,כלומר ,דעדיף

)ועייןבאותהקודמת(.

משועל ,אבל בשועל אין דריסה ,הילכך אפילו לההוא לישנא דאמר דיש

כו(גמ',שם.הקשההתוס'הרא"ש ,דאמאילאמשנידהאדאמרבריבידאין

דרוסה לשועל ,אין להחמיר בו יותר מחתול .אמנם מדברי הרשב"א )הובא

דרוסה לחתול אלא במקום שיש מצילין ,איירי דוקא בגדיים וטלאים ,דכי

לקמן באות ז( משמע ,דאם תמצי לומר דיש דרוסה לשועל ,אפילו באימרי

האיגוונאצריכיןלמימרלאיכאדאמרי,דהברייתאדקתנינץסברה כבריבי.

רברביאיתליה.

ותירץ,דמשוםדאוקימנאלהךברייתאדדרוסתחתולנץונמיה כרבנן,ועלה

ו(תוס'ד"הובאמעשה)הראשון(,בתוה"ד,וישלומרדא"כמאיאיריאדנקט

קאי ברבי ,משמע דחתול דומיא דנץ ,ונץ קתני במתניתין דאין לו דריסה

רב כהנא שועל אפילו חתול נמי .כתב המהרש"א ,דהוא הדין נמי לאידך

אלא בעוף הדק ,ועלה קאי בריבי דהא דאין להם דריסה בעופות הגסים

לישנא ,דליכא לשנויי דרב כהנא איירי בעופות ,דאם כן ,מאי איריא דנקט

ובגדיים וטלאים ,הוה דוקא כשאין להם מצילין ,ולהכי פריך מתרנגולת

שועל,אפילוחולדהנמי.

דהואעוףהגס.והרשב"א ,כתבדלאקשיאכלל,דקושיתהגמ'ודאילאהוי

ז(תוס' ד"ה ובא מעשה )השני( ,בתוה"ד ,ויש לומר דאם כן וכו' .והרמב"ן

מכחהתרנגולתדהאלאדרסהלהכלל ,אלאדקשיאמריבויהארסשנמצא

תירץ,דאיןלומרדהאדאמרואיןדרוסהלשועלבהאימעשה משוםדרחל

בדשא).ועייןבאותהקודמת(.

גדולה היתה ,דאם כן ,הוה ליה למימר דבא מעשה לפני חכמים והתירוה,
ומהא דאמרי "אין דרוסה לשועל" ,משמע דאין דרוסה לשועל כלל.

דףנגע"א

והרשב"אכתב,דישמישתירץ,דהיהידועלהןדקטנההיתה,דהכימשמע

א(גמ',ול"קהאדא"לאףלחולדהוכו'בעופותהאדא"לאףלחתולבאימרי

ללישנא קמא דמשני "חתול הוה" ,דאי היתה רחל גדולה ,אף לחתול אין

רברביהאדא"ל לחתולישדרוסהלחולדהוכו' בגדייםוטלאים.כתבהראש

דריסה.עודהביאמישתירץ,דאיהוהסביראלהודשועלישלודריסה,אם

יוסף ,דללישנא קמא דלעיל )נב ,(:הוה מצי למימר דלא קשיא ,דהא דאמר

כןאףבאימרירברביישלו דריסה,כיוןדהואגדולמןהחתול.ודחהדבריו,

דלתרוייהוליכא דרוסההיינו בגדייםוטלאיםוכשאיןמצילין,והאדחלוקין

דהאלכולהולישנידלעיל)נב,(:מתניתיןדקתנידרוסתהזאב,אתיאלמעוטי

איירי ביש מצילין ,ואליבא דבריבי ,דרב חסדא פסק הלכתא כוותיה ,והא

כל שלמטה מן הזאב ,ושועל ודאי הוי למטה מן הזאב ,ורב נמי קאמר

דאמרינןדלתרוייהוישדרוסה,אייריבעופות ואףבישמצילין.אלא דמהא

בבהמה מן הזאב ולמעלה ,ואף דאמרינן לעיל )נב ,(:דאתי למעוטי חתול,

דלא אמרינן הכי ,משמע דפסקינן כלישנא בתרא ,דאין חילוק בין מצילין

מכלמקום,הואהדיןלכלמישלמטהמןהזאב,והזכירחתולמשוםשיותר

לאיןמצילין.

מצוי שהחתול דורס מהשועל ,אלא ודאי דאפילו על הצד דיש דריסה

ב(גמ' ,בעי רב אשי שאר עופות טמאין יש להן דרוסה או אין להן דרוסה.

לשועל,היינובגדייםוטלאיםולאבאימרירברבי.

כתבהרא"ש)סימןמ(,דליכאלמיפשטמהאדאמררבלעיל)נב,(:ד"בעופות

ח(גמ',איןדרוסהאלאמדעתלאפוקישלאמדעת.הקשההתפארתיעקב,

מןהנץולמעלה",דמשמעכלעופותשלמעלהמןהנץדורסין.משוםדאיכא

אמאי איצטריך למימר לאפוקי וכו' ,הא בהדיא קאמר דאין דרוסה אלא

למימר דרב איירי בגס ,ולא אתי למעוטי מן הנץ ולמטה דאיןלהם דריסה,

מדעת ,ופשיטא דאתי לאפוקי שלא מדעת .ותירץ ,דסלקא דעתך דאיירי

אלאאגבדנקטבבהמה"מןהזאבולמעלה" למעוטיחתול,נקטנמיבעופות

דווקא היכא שראינו שדרס אותה מדעת ,קא משמע לן דלא אתי לאפוקי

מןהנץולמעלה.אמנםהר"ן)טו:בדפיהרי"ף(כתב,דמדברירבאלו איכא

אלאבראינושהיהשלאלדעת,אבלבסתמא,חזקהדהוהמדעת.

למיפשט דכל העופות שלמעלה מן הנץ דינן כנץ ,והוא הדין לכל העופות

ט(גמ',דדריסופסקוהלידיה.פירשרש"יבד"הדדריס,ומיתהדקאמרמיתת

שלמעלהמןהגס,והאדבעירב אשי,היינו דוקאבעופותשלמטהמןהנץ,

האברשנחתך.והקשה התפארתיעקב,אמאילאמפרשינןכדמעיקראדמת

דמיאמרינןדכיוןדתנן"דרוסתהנץ",משמעדאותןעופותשלמטהמןהנץ

ממש,אלאדאיירידדריסולאשליף.וכתבליישבלפימהשכתב הר"ן)טו:

אין להן דריסה כלל ,או דילמא כי היכי דגבי בהמה אף דקתני "דרוסת

מדפי הרי"ף( בשם אחרים מחמירים ,דהא דאמרינן דמטיל הארס רק

הזאב",ואפילוהכימסקינןדאףלחתולונמיהישדריסהלכלהפחותבגדיים

בשליפתו,היינודוקא כשאיןמצילין,אבלבישמצילין,כגוןששחטוהנדרס

וטלאים,הכינמיבעופותאףדאיןדריסתןשווהעםהנץ,מכלמקום,דריסה

בעוד ששוכב עליו] ,ועיין תוס' ד"ה קא משמע שכתבו הטעם לאיסור

מיהא איתלהו .והכי פשטינן דאף דקתני דרוסת הנץ ,מכל מקום אית להו

מטעמאאחרינאולכאורהמוכחמדבריהםדלאכישמחמירין,ועייןבר"ןשם

דריסהבדזוטרימינייהו.וברש"יד"ה שארעופות,דכתב ,חוץמןהגסוהנץ,

וצריךעיון[ מידשדיביהזיהריה,ואםכן,הואהדיןהיכאדהרגוהולדורס,

משמעדמספקאלהובכלהעופותואףבאותןשלמעלהמןהנץ.

דכשמכין אותו מכת מיתה מטיל הארס תיכף בתחילת ההכאה] ,ולכאורה

ג(גמ' ,שם .כתב הרא"ש )סימן מ( ,דמהא דלא מיבעי נמי בשאר חיות,

צריך עיון ,דאם כן מאי טעמא אינו מטיל הארס מיד אף בגוונא דפסק ידו,

משמע דקים לה לגמ' ,דאין דריסה בחיות אלא לארי וזאב ,דאין לומר,

ועל היש מחמירין שהביא הר"ן לא קשיא ,כיון שאמר דבריו אף בגוונא

דפשיטאלןדישלהןדריסהולהכילאבעי,דאמאיפשיטאלןיותרמעופות,

דפסקידו ועייןנמילקמןאותיא[ובמתמעצמונמילאשייךלאוקמא,דאם

אלא על כרחך דאין להן דריסה ,והא דמספקא לן בעופות ,משום דהרבה

כן,אותואריחולההיה,שהרימת,וממילאאיןלודריסה.אמנםהרי"ף)טו:

עופותדורסין.

מדפיהרי"ף(גרס",דדרסוקטליה".

ד(גמ' ,איכא דאמרי דרוסת הנץ בדרברבי מיניה ואינך בדכוותייהו .פירש

י(גמ' ,בהדי דשליף שדי זיהריה .כתב הר"ן )טו :מדפי הרי"ף( ,דאפילו

רש"יבד"הבדרברבי,ואפילוהכיעוףהדקהוא,והיינודתנאקמאלאפליג

האדיםבשרכנגדבנימעיים,לאחיישינן,כיהיכידלאחיישינןהיכאדלא

אדר' יהודה ,דמפרש דדרוסת הנץ בדק .וכתב הרמב"ן ,דמכל מקום ,שאר

מספקאלןבדרוסה.

עופותטמאיםישלהןדרוסהבדכותייהוואפילוגסלגס,ואיןצריךלומרדק

יא(גמ',שם.עייןלעיל אותט,מהשכתבהר"ן)טו:מדפיהרי"ף( בשםיש

לדקאוגסלדק.

מחמירין,אמנםתחילההביאבשםישאומרים ,דחזינןמהאדהכא,דהיכא

ה(גמ' ,איכא דאמרי וכו' יש דרוסה לשועל .כתב הר"ן )טו :בדפי הרי"ף(,

דשחטיה לנדרס מקמיה דלישקליה לסיחופיה כשרה ,כיון דאינו לדריסה

דכיון דהוי ספיקא דאיסורא ,פסקינן לחומרא דאית ליה דרוסה ,ודוקא

אלאלבסוף,וההיאשעתאכברנשחטה.

כחתול ,דהיינו בגדיים וטלאים ,אבל באימרי רברבי לא ,דהא דרוסת הזאב

יב(גמ'ארישנכנסלביןהשוורים וכו' וכלהדורסאיןצפרנונשמטת.פירש

בדקה תנן ,וכי היכי דממעטינן מינה חתול ממעטינן נמי מינה שועל,

רש"י ד"ה רוב אריות דורסין ,כלומר וכו' וקים לן שכל הדורסאין לך אחד
ג
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יח אב התשע"א
בהןשתשמטצפרנו .אמנם התוס'ד"הכלהדורסכתבודהאיכל לאודוקא

מה שהבאנו באות הקודמת מהמהרש"א ולכאורה צריך עיון ליישב דבריו

וכןכל המתחכךבסמוךוכו'.וכתבהראשיוסף,דעלכרחךמוכחכדפירשו

עםדבריהרשב"א[ועייןבאותהבאה.

התוס' ,מהא דפריך אדרבה וכו' ואיכא למימר הכי ואיכא למימר הכי,

יח(שם ,עיין באות הקודמת ,כתב בחידושי הרשב"א דכיון דקיימא לן

דהיאך אפשר למימר הכי מאחר דאינו שייך כלל במציאות .וכתב דיש

כשמואל כדפסק אמימר )בעמוד ב( ,בין לחה בין יבשה בין אחת בין חמש

ליישב,דכוונתרש"י,דאיןאחדבהםשתישמטצפרנובשעתהטלתהארס,

וכל שכן מקום צפורן חוששין וצריכה בדיקה] .ולכאורה חזינן מדבריו דאף

ואהה פריך ,דאדרבה כל המתחכך וכו' ,ונימא דהציפורן מן הארי ,ואף

דביאר דבגוונא שהצפורן לחה לא מסתבר למימר דהצפורן נשמטה מחמת

דבאותהצפורןלאהטילארס,דלמאהטילהארסקודםאובשארצפרניו.

דריסה,מכלמקוםעדייןהשורבגדרספקנדרס,וצריךעיוןמדוע[.

יג(גמ',הוהליהספקדרוסהורבלטעמיהדאמראיןחוששיןלספקדרוסה.

יט(גמ',ספקעלספקלאעלאימאלאעל.ביארהביתיוסףבשםהרשב"א

כתב הרש"ש,דהאדאמרינןדהוהליהספקדרוסה הויבלשוןקושיא,דאף

)סימן נז( ,משום דהוי ספק ספיקא ,שמא לא נכנס ,ואף אם נכנס שמא לא

דבכל דוכתה דאיכא ספק מוקמינן אחזקה ,מכל מקום ,בספק דרוסה הוה

דרס .ועוד ביאר ,משום דרוב בהמות בחזקתשאינן דורסין] .אמנם לפי מה

ליה למיחש ,משום דשכיח ,וכמו שכתבו התוס' לעיל )מג (:בד"ה קסבר.

שפירש רש"י בד"ה רוב אריות ,דרוב אריות דורסין ,לכאורה לא הוי ספק

ואהה משנינן ,דרב לטעמיה דאין חוששין לספק דרוסה ,אבל אין הכי נמי

ספיקא אלא חד ספיקא אם נכנס או לא ,דאם נכנס מסתמא דרס ,ואם כן

למאן דאמר דחוששין לספק דרוסה לא מוקמינן אחזקה ,כיון דהוי שכיח.

צריך עיון אמאי אמרינן דלא על .ואולי לא איירי בארי ,ולכאורה אפשר

וכתב,דלפיזהלאגרסינןורבלטעמיה,אלארבלטעמיה.

לדייק כן מדברי רש"י בד"ה על דכתב ,ארי ,דהיינו דרק בהך ספיקא דעל

יד(]גמ' ,אמר אביי וכו' אבל מקום צפורן חוששין .פירש רש"י ד"ה מקום

ויתיבבינייהופירשדאייריבאריאבלבספיקאדעלאולאעלסתםולכאורה

צפורן,שלאנשמטולאנמצאשםהצפורןאלאמקומהומכתהניכרתבשור.

לא איירי בארי .ואמנם רבינו גרשם ביאר להדיא לענין זאב ,וכן משמעות

ולכאורה צריך עיון ,דכיון דליתא לריעותא דנשמטה הצפורן כיון דחזינן

דברי הרמב"ם )פ"ה משחיטה הי"ב( דכתב ,ספק שנכנס לכאן טורף או לא

למכתה ,פשיטאדבעינןלמיחשלדריסה.ואוליישליישב,דלאאמרהאביי

נכנס[.

אלאאיידימהשכתבלאחרמיכןלגווניאחרינידחיישינןבהו[.

כ(]גמ' ,ספק כלבא ספק שונרא אימא כלבא) .עיין באות הקודמת( ,וכתב

טו(גמ' ,אבל תרתי ותלת חיישינן .הקשה הרש"ש ,דתרתי חיישינן ,תלת

הרמב"ם )פ"ה משחיטה הי"ב( או שראינהו שנכנס ולא נודע אם זה מן

מיבעיא.והריטב"אלעיל)ג(.כתב,דנקטשניםושלושהכדאמריאינשי.

הטורפין או אינו .ולכאורה היינו משום דהווי ספק ספיקא ,דהיינו דמספקא

טז(תוס' ד"ה רוב אריות ,רוב אריות דורסים כלומר ראויין לדרוס כשהן

לן אי הוי שונרא דדורס ,ואףאי הוי שונרא דלמא לא דרס ,דהא רק בארי

בריאים וכו' ,והיה הארי שוכב אצל הכותל וכו' .ביאר המהרש"א ,דלענין

אמרינן דמסתמא דרס .אמנם השו"ע )יורה דעה סימן נז סעיף יג( ,הביא

מה שהקשו התוס' לענין שאר השוורים ,או לאביי הווי סגי ליישב במה

להאי דינא בגוונא דהווי ספק ארי ספק כלב ,ולכאורה היינו אליבא דתוס'

שכתבודלאורובאריותדורסיןממש ,אלאראויןלדרוס ,משוםדבעצםמה

ד"הרובאריות,דרקמיעוטאריותדורסין,ועייןלעילאותטז[.

שנכנס הארי ,כיון שאין רובן דורסים איכא למימר הכי ואיכא למימר הכי

כא(גמ',שם).ועייןלקמןבאותל( ,כתבהש"ך)יורהדעהסימן נזסקל"ב(,

והוי פלגא ופלגא ומותר לרב ,דמוקמינן אחזקה) .ועיין בחידושי הגרע"א

דאף על פי ששניהם לפנינו ,תלינן להקל ,משום שרוב הבהמות בחזקת

שכתב,דעלכרחךבעינןלמימרדמהשכתבוהתוס'דהראוייםדורסים,היינו

שאינםדרוסיםורובהחיותבחזקתשאינםדורסים.

דוקא מיעוטן ולא רובן] ,וכן כתב כבר להדיא בחידושי הרשב"א[( וכל מאי

כב(גמ' ,שם .כתב הר"ן )ג .מדפי הרי"ף( בשם רבינו יונה ,דהא דתלינן

דבעו לאוקמי לגיסא דחיכוך בכותל בגוונא דהיה שור חולה ,היינו דוקא

בכלבא,וכןלקמן)ע"ב(דתלינןבקניא,היינומשוםדלאשכיחשונראדדריס,

לעניןהשורשנמצאבוהצפורן ,דאילאוהכינימא דלצפורןמהכא ,ואימא

ואףדקיימאלןדחוששיןלספקדרוסה,דטפימסתבראלמיתליבהתירא.

דהארידרסוכמושישלהסתפקלעניןשארשווריםכקושייתם,ואםכןאיכא

כג(גמ',שם.כתבו התוס'לעיל)כח(.בד"האתא,דאףאיתלינןבכלבאאו

תלתא רבעי לאיסורא וחד רבעא להיתרא ,וליכא לאוקמא אחזקה ,אבל

בקניא)בגוונא דלקמןעמודב(,בעיבדיקה,אלאדלאבעינןבדיקהכנגדכל

השתא דתלינן בחיכוך ,והציפורן באה על ידי חיכוך השור בכותל ,שהארי

החלל,וכןכתבבחידושיהרשב"א דבעינןבדיקהבמקוםשהדםמבצבץולא

החולהשכבעלידו ,האיגיסאנמיהויכולהלהיתרא ,והויפלגאלאיסורא

כנגד החלל ,דומיא דקוץ וקנה ,אבל אי חיישינן לשונרא צריך בדיקה כנגד

ופלגאלהיתראושרילרב ,והוסיף דלפיזהנמיניחאדשמואלנמילאאסר

כלהחלל.והרא"ש)פ"בסימןג(,הביאדעתהריב"א,דהיכאדתלינןבקניא

אלאאת השורשנמצאבוהצפורןאבלשארשווריםמותרים ,כמושנראה

אובכלבאלאבעינןבדיקהכלל,דלאחיישינןלנקיבה.

מדבריהתוס'לעיל)מג(:ד"הקסברעולא.

כד(גמ',קטערישאוכו'.כתב בחידושי הרשב"א,דהאדאמרינןנחמרוגזיה,

יז(בא"ד,אלאבכותלנתחכךוכו'ומחמתשנתחכךהשורבכותלוברגלושל

דווקאקטעדאזנחמרוגזיה,אבלדרסחדמינייהו,כלשכןדחיישינןדאכתי

ארי נשמטה ממנו הצפורן וישבה לו על גבו .ביאר בחידושי הרשב"א,

רגיז,ועלכןכלהשווריםבעובדיקה,לארקמישנמצאההצפורןבגבו.

דלפירושרבינותם,האדאמראביי"ולאאמרןאלאלחהאבליבשהעבידא

כה(גמ',שם.כתבהתורתחיים,דדווקאקטערישיהדחדמנייהו,אבלקטע

דמשמטה" הכי קאמר ,ולא אמרן לרב דאין חוששין לו ,אלא בצפורן לחה

רישיהדתרימינייהו,האלאנחמרוגזיהוחיישינןלכולן.

דודאי מכיון שהצפורן לחה ,הדבר ידוע שלאמחמתהדריסה נשמטה אלא

כו(גמ' ,נח מריתחיה .כתב הר"ן )טז .מדפי הרי"ף( ,דלא חיישינן שמא

מחמת מכה ,כגון שנגף באבן ונחתכה צפורנו ,ומתוך כך הוא חולה ואינו

בתחילה דרס את האחרים ,ואחר כך הרגו לזה ,דכיון שהיה יכול לדרוס

עשוי לדרוס ,וכשנתחכך השור בכותל סמוך לו נשמטה צפרנו המדולדלת

איזהמהןשירצה,אמרינןדאותוהשורהיאשדרסראשונהלהורגו.

וישבה בגבו ,אבל צפורן יבשה אין הוכחה שהארי חולה ,דכיון שיבשה

כז(גמ',כיפליגידאיהושתיקואינהווכו'.כתבבחידושי הרשב"א,דדווקא

אפשר לה להשמט אף אם הארי בריא ,ואם כן היה ראוי לדרוס ,ויותר

כשהןבמקוםצרשאינןיכולותלברוחמפניו,דמכהודורסלכלמאןדאשכח,

מסתבר שנתחבה לו מחמת הדריסה ,משנתחבה לו מחמת חכוך .אמנם

אבל היכא שהן רועות במקום רחב שיכולות לרוץ ולברוח ,אף דמקרקרין,

הכתבדלפיזהקשהליישבהאדאמראביי" ,ולחהנמילאאמרןאלאחדא

היינומחמתביעתותא,ואימרדרדףאחריהםולאהשיג.

אבלתרתיותלתלא" ,דאדרבהכלשהםיותרהארייותרחולה ,ואינוראוי



לדרוס ,ועוד מאי קאמר "אבל יבשה עבידא דמשמטא" דלא היה לו לומר

דףנגע"ב

אלא" ,אבליבשהלא" דהיינו שאינהמורהעלחוליהארי.ולאתירץ] ,ועיין

כח(רש"י ד"ה לידי תקלה ,איידי דהוה בהו טובא לא מצי לאזדהורי בהו
ד

מסכת חולין דף נג  -דף נד

 

יח אב – יט אב התשע"א
כנטול דמי .והרא"ש )סימן מב( הביא ,דיש מפרשים ,דאיירי לענין נשבר

ואתי למיכל .וכן פסק הטור )יורה דעה סימן נז סעיף כא( בשם הרשב"א,
דאם רבים הם הנדרסין אסור להשהותן שנים עשר חודש ,דמתוך שהם

העצם ויצא לחוץ ,דאמרינן לקמן )עו (.דאם עור ובשר חופין את רובו

רבים יבא לידי מכשול לאכול אחד מהם .אמנם המרדכי )סימן תרו( כתב,

כשירה,ועלהאמרינןדאםנתמסמסאותובשראינומגין.וכתבהמעדנייו"ט

דאףבעוףאחדחיישינןלתקלה.

)אותב(,דלהאיפירושא,צריךלומרדלאגרסינןלקמן )עז(.נתמסמסמהו,

כט(גמ' ,אמר רב אשי לא אמרינן ספק כלבא ספק שונרא וכו' .הקשה

דהאהכאפשטינןליה.ובתוס'לקמן)עז(.בד"הנתמסמס,ודאימשמעדהכא

התפארתיעקב,מאיסלקאדעתך דלאנשווההדיניםדאתירב אשילחדש

לאפירשוכן,דהאכתבודלעניןבשרהמגיןעלהעצם,ישלחלקולומרדלא

הא פשיטא דשוו .ומינה הוכיח ,דהא דאמרינן לעיל )עמוד א( ,דתלינן

הוי טריפה ,כיון דאין הטרפות בבשר אלא בעצם[ .ובשם הרמב"ם )פ"ה

בכלבא ,היינו דוקא בדליכא ריעותא בחוץ כלל ,וכיון דמספקינן אי שונרא

משחיטהה"ט(פירש,דאדרוסהקאי,דאםהאדיםהבשרכנגדבנימעייםאו

על או כלבא על ,תלינן דכלבא על ולא דריס .אבל אי חזינן ריעותא בחוץ,

נמוק הבשר כנגד בני מעיים עד שנעשה כבשר שהרופא גורדו אפילו לא

לא הוי תלינן בכלבא ,דמסתמא שונרא על ,דדרכו לדרוס וכלב אין דרכו

האדים,אסור .ובשם רבינואפריםפירש,דאיירילעניןבשרהחופהאתרוב

לדרוס .ואם כן הכא גבי קניא דאתא כי ממסמס קועיה דמא ,סלקא דעתך

הכרס,דנתמסמסכאילוניטל.

דלא תלינן ,כיון דאיכא ריעותא ,וחידש דמכל מקום ,מדמינן ,והיינו משום

לו(גמ' ,רב זביד מתני הכי בדרוסה משיאדים בשר כנגד בני מעיים ,כתב

דהכא שכיח דמחייה קניא כמו השונרא ,והוי כספק כלבא בלא ריעותא,

הבית יוסף )יורה דעה סימן נז(,דאף על גב דלא אמרינן הכאאלא האדים

דתלינןלהקל,כיוןדשכיחשהיהכלבכמושונרא.

בשרכנגדבנימעיים,היינומשוםדהשתאסביראלןדלאבעינןבדיקהאלא

ל(גמ' ,ה"נ ספק קניא ספק שונרא אימר קנייא מחייה .הקשה הרשב"א,

כנגד בני מעיים ובסימנים ,אבל למאי דמסקינן לקמן )נד ,(.דבעיא בדיקה

אמאיהוצרךלומרד"הכינמיאימרקניא",דמשמעדתלינןבקניא,רקמשום

מכפאדמוחאועדאטמא,אםהאדיםהבשרכנגדאברשהבהמהנטרפתבו,

דעללביניקניא,אבלבסתמאמחזקינןבשונרא,האלעיל)עמודא(אמרינן,

הויטריפה,דסוףהארסלחלחלולקובהאברהנטרף.וכןפסקהטור)שם(.

דאפילובסתמאספקכלבאספקשונראאימרכלבא.וכתב,דאוליישלומר,

לז(גמ',בסימניםעדשיאדימוסימניםעצמם.כתבבחידושיהרשב"א,דהא

דהאדתלינןבכלבאהיינודוקאהיכאדאיכאנמיכלבאקמן,דאיכאלמימר

דפסלינן בסימנים שהאדימו ,היינו עד שיאדימו מבפנים לצד חללן .אמנם

כלבא ואיכא למימר שונרא ,אבל היכא דליכא כלבא קמן למיתלי ביה,

הרא"ש )סימן ג( כתב ,דאם האדימו ,אפילו עור חיצוןשל ושט הוי טריפה.

מחזקינן בשונרא ,כיון דשונראשכיח בביתא טפי ,ומשוםהכי נמי איצטריך

וכתב הדברי חמודות )אות ריא( ,דבבשר דאמרינן עד שיאדים כנגד בני

רב אשי למיתלי בקניא ,דאי לאו הכי לא תלינן) .אמנם מדברי רש"י לעיל

מעיים,אףהרא"שסברכרשב"א,דבעינןשיבדוקמבפנים.

כח .בד"ה ממסמס ,משמע דתלינן בכלבא או בקניא אף דליכא כלבא או



קניא קמן( .ואף דבסתמא תלינן בשונרא משום דשכיח טפי בביתא ,מכל

דףנדע"א

מקום ,היכא דאיכא כלבא קמן ,איכא למיתלי ביה ,כיון דלא שכיח שונרא

א(גמ',יתיברביצחקברשמואלקמיהדרבנחמןואמרדרוסהשאמרווכו'

דדריס .כפי שהבאנו לעיל )עמוד א( אות כב שכתב הר"ן )ג .מדפי הרי"ף(

אלא מכפא דמוחא ועד אטמא .כתב הבית יוסף )יורה דעה סימן נז( ,דהא

בשםהרבינויונה,דלאשכיחשונראדדריס,וכןכתבהרשב"אלעיל)עמוד

דאמר רב מכפא דמוחא ועד אטמא ,לא פליג אדרב זביד דלעיל )נג ,(:אלא

א'(לעניןכלהדורסים.

מוסיףאדרביצחקברשמואלדבעילבדוקהסימניםעצמם,אוכנגדהמוח.

לא(גמ',שם.כתבהר"ן)טז.מדפיהרי"ף(בשםהרא"ה,דהאדתלינןבקניא,

אמנםכתב ,דמדברירש"יבד"הכפאדמוחא,משמעדסגילבדוקכלהחלל

היינוביןלקולאוביןלחומרא,דגביעוףדסגיליהבשחיטתסימן אחדהווי

ואף כנגד הסימנים .אבל הב"ח )שם( כתב ,דאין כוונת רש"י דסגי בכנגד

לקולא ,דיבדוק את הקנה שיש לו בדיקה מבחוץ וישחטנו ,ולאחר מיכן

בסימניםולאבהםעצמם,אלאדבכלהמקומותשמכפאועדאטמאאםניכר

יהפוךאתהושטשאיןלובדיקהמבחוץויבדקנומבפניםאםלאניקב ,וסגי

בו הדריסה מבחוץ צריך לבדוק ,ואף כנגד הסימנים אם היה ניכר מבחוץ

ליה בהא .אבל גבי בהמה איכא נפקא מינה לחומרא ,דאי הווה חיישינן

צריך לבדוק שם כל אחד לפי דינו ,דהיינו בשאר איברים בהאדים בשר

לדרוסה ,אפשר היהלבדוק אם יש בה אדמימות שניכר גם לאחר שחיטה,

כנגדו,ובסימניםעדשיאדימוהסימניםעצמן.והר"ן)טז.מדפיהרי"ף(כתב,

אבלכיוןדחיישינןלנקיבתהוושטשאיאפשרליבדוקמבחוץלפניהשחיטה,

דרב היה רגיל להורות שצריכה בדיקה מגולגולת המוח עד הירך ,ולאתויי

ובבהמהבעינןשחיטתשניסימנים,חיישינןדלמאבמקוםנקבשחיטליה.

צוארשאםהאדיםהבשרכנגדהסימנים,אסור.והיינודרבפליגאדרבזביד.

לב(תוס'ד"הספקשונרא,בתוה"ד,ואםכןאפשרלבררכאןאישונראאי

ב(גמ',שם .כתבהביתיוסף)יורהדעהסימןנז(דמסוףכפאדמוחאקאמר

קניא .הקשה הלב אריה ,דהא ר' ינאי דמוקי דאיערב דרוסת הזאב בנקובת

דצריך לבדוק ,אבל כנגד המוח אינו צריך לבדוק ,ולא אתי אלא לאתויי

הקוץ,עלכרחךסביראליהדאיאפשרלברר,ואםכןמאיקשיא,דילמארב

שצריך לבדוק הסימנים ,וכדמוכח מדברי רש"י בד"ה כפא דמוחא .וביאר,

אשי סבירא ליה כוותיה .ותירץ ,דבשלמא התם דידעינן בבירור דיש

דכיון שהמוח לפנים מהעצם ,לא חיישינן שעבר הארס לפנים .וכתב,

בתערובת ודאי דרוסה ,שפיר מוקי ר' ינאי בהכי ,דהא איכא דרוסת הזאב

דמדברי הטור )יובא באות הבאה( משמע ,דצריך לבדוק אף כנגד המוח.

ונקובתהקוץדשניהםשווים,אבלהכאאמאימספקאליהלרבאשיבהאי

והביא,דהרוקחכתב,דצריךלבדוקהמוח.

בראווזא,האאיכאלברורי.

ג(גמ',שם.כתבהטור)יורהדעהסימןנז(,כיצדהיאהבדיקה,בודקיןמכנגד

לג(רש"י ד"ה צריכה לבדוק ,וטריפה שסופו לשרוף עד שינקב את בני

המוח עד סוף הירכים מכל י"ח טריפות .וכתב התפארת יעקב ,דלפי זה

מעיים.אמנםהתוס'לעיל)מב(.בד"הדרוסתכתבו,דטעמאלאמשוםדסופו

אפשר לומר ,דרב לא פליג אדרב זביד ,דרב זביד איירי לענין דרוסה ,דלא

לינקבדאםכןבכללנקובההיא ,אלאטעמאדדרוסהשהארסשורףוסופה

הוה דרוסה עד שיאדימו סימנים עצמן ,והא דאמר רב דבעינן לבדוק אף

למות.

כנגדהסימנים,איירילעניןלבדוקמכלהי"חטריפות.

לד(רש"י ד"ה סימנים שנדלדלו ,איידי דאמר ר' זירא בהנך תרתי דלעיל

ד(גמ',ור'יוחנןאמריביאויקיף.ביארהרא"ש)פ"בסימןי(,דהיינושיביא

וכו'.כתבהרש"ש,דצריךלומר,דרש"יגרסלעיל אמרר'זירא האדבניר'

הקנה השמוט ויחתוך בו חתך ,דאם דומין שני החתכים ,הוי טריפה ,ואם

חייאוכו'ולאגרסרביוסף.

הראשון יותר מאדים ,אם כן ,הוה קודם השמטה ,וכשרה .והקשה דלבעל

לה(גמ' ,נתמסמס הבשר רואין אותו כאילו אינו .כתב רש"י בד"ה רואין

הלכותגדולות הובאבתוס'לעיל)ט(.בד"הכולהו,דפירשדשמוטהלאהוי

אותו ,דאם יש בו טרפות בניטל כולו כגון צומת הגידין טריפה ,דהאי נמי

טריפה,אםכן,חשיבהסימןכחי,ואפילואםנשמטהקודםשחיטה,יאדים
ה

מסכת חולין דף נד

 

יט אב התשע"א
החתךהראשוןיותרמהחתךהשני.לכךכתב,דלבעלהלכותגדולות,צריך

והתוס'לעיל)מג(.בד"ההנךתירצו,דלאתנימשוםדטעמאדחסרוןמשום

לגרוס,כמושכתובברובספרים,דיביאבהמהאחרתויקיף.

דסופהליפסק.

ה(גמ' ,שם .כתב הר"ן )ו .מדפי הרי"ף( ,דר' יוחנן לא סמיך אסברא דרב.

יב(מתני' ,ואלו כשרות וכו' נפחתה הגולגולת ולא ניקב הקרום של מוח.

ובתוס' רבינו פרץ כתב ,דאף ר' יוחנן מודה לסברא דאי אפשר לשמוטה

ברמ"א)יורהדעהסימןלסעיףב(כתב,דכשרה,משוםדלאחיישינןבבהמה

שתשחט ,דרוב פעמים כך הוא ,כיון דלא תפס בסימנים ,אלא דר' יוחנן

לנקיבת קרום של מוח .אמנם ביד אברהם )שם( כתב ,דמדברי רש"י בד"ה

מחמיר לבדוק בהקפה ,דכל מה שיכולין לברר יש לברר .וכן כתב הרא"ש

נפחתהמשמע,דכשרהעלידיבדיקה,מהאדכתב,דהעצםנפחתורואיןאנו

)פ"בסימןי(,דר'יוחנןאיירילחומרא,ולכןהיכאדתפסבסימניםנמימודה

שלאניקבהקרום,היינודרואיןעלידיבדיקה.

דאפשרלשמוטהשתשחט,ולאמהנישיקיף,ואףלאבאותהבהמהעצמה,

יג(מתני',ניטללחיהתחתון.כתבהרמב"ם)פ"חמשחיטההכ"ג(,דניטללחי

כיוןדהוילקולא].וכןמוכחמדברירש"יבד"הויקיף,דהאדקאמרר'יוחנן

העליון טריפה .ותמה עליו הטור )יורה דעה סימן לג( ,וכי יש להוסיף על

דיקיף ,הוי לחומרא ,דנקט דוקא להגונא דהוי טריפה ,דהיינו שהחתכין

הטריפות ,והא דתנן במתניתין לחי התחתון לרבותא תנן ,דאף שחיּות

דומין).[.ועייןבאותהבאה(.

הסימניםתלוייןבוכשר.והכסףמשנה)פ"חמשחיטההכ"ג(כתב,דהרמב"ם

ו(גמ' ,אבל תפס בסימנים טריפה אפשר וכו' .כתב הרמב"ן ,דבהאי גוונא

דייקדבריו,מהאדתנןלחיהתחתון,מכללדלחיהעליוןטריפה.וכתב,דלא

דתפס,אינהכשרהאפילובהקפה,דר'נחמןקאיאתרוייהו.

הוימוסיףעלהטריפות,משוםדאתיבזההכללכלשאיןכמוהחיה טריפה,

ז(תוס' ד"ה יביא ויקיף ,בתוה"ד ,לא יהיו החתוכין דומין זה לזה אפילו

ועל ידי שניטל לחי העליון ,מגולה הקנה לאויר ונכנס הרוח ,ואין לך שאין

נשמטההגרגרתקודםשחיטהדאותהשעההיהעדייןחיותבוושטועכשיו

כמוהחיהיותרמכך.

אין בו חיות כלל .הקשה הרש"ש ,דהכא נמי שייך למימר הכי ,דאף אם

יד(רש"יד"הוחרותהבידישמים .בגמ' מפרשמנאידעיאםבידישמיםאם

נשמטה גרגרת קודם שחיטה לא יהיה דומין ,כיון דהשחיטה היתה בסימן

בידיאדם.כתבהפלתי)סימןלו(,דמשמעמלשוןרש"ידאפילוהויודאיבידי

שלם ,והשתא חותך בסימן שחוט .ותירץ ,דמכל מקום ,כיון דגם השחיטה

שמים ,צריכה בדיקה .ותמה עליו בחידושי חתם סופר ,דבשלמא אי תנא

היתהבסימןשמוט,דמולהדדי.

במתניתיןנבעתהבידישמיםכשרה,ואההקאמררש"ידצריכהבדיקה,הוה

ח(בסוה"ד,וישלומר,דאיןמקיפיןאלאבאותועוףעצמואובאותהבהמה

שמעינן מינה דאפילו בודאי צריכה בדיקה ,אך מאחר דבמתניתין תנא

עצמה .אמנם התוס' לעיל )נ (.בד"ה מדקה פירשו בשם ר"ח דמסתמא

חרותה,ומפלגינןביןבידישמיםלבידיאדם,ולאמפרשלןמנאידעי,ומשום

מבהמה דקה לבהמה דקה ,דהיינו דמקיפין נמי על ידי בהמה אחרת.

הכימפרשלהבגמ'.

ובחידושיהרשב"א ,הביא למהשפירש רש"יבד"הויקיף,דיכתחנהדמקום

טו(גמ',ר'יוחנןאמראלוטרפותדוקא.כתב השיטהמקובצת)השלם(בשם

אחר ,וביאר דנראה שהשוה הקפה דידן להא דאיתא לעיל )נ (.אבל לא

התוס'חיצוניות,דמסתברליהלר'יוחנן דאלו דרישאדוקא,ואגב הכי תנא

מגסהלדקהולאמדקהלגסה ,ופירש רש"י )שם( אפי'מאומאלאונא ,אבל

נמיאלוכשרות,אףדגבייהולאהוידוקא,ולרישלקישמסתבראיפכא.

מבהמה לבהמה פשיטא דלא מקיפינן ,והיינו משום דגרס הכא "ור' יוחנן
אמריבאויקיף".והקשהדלפימהשפירשהואלעיל)בפרקא'וברישפרקין(

דףנדע"ב

דעיקור סימנין היינו שנעקר כולו ממקום חבורו בלחי ,דמשום טריפה ליכא

טז(גמ' ,וחזייה לדרב מתנא דאתיא בזה הכלל וכו' .כתב הרשב"א ,דודאי

דאינה נטרפת בכך ,אלא שגזרת הכתוב היא דלא תהני שחיטתה בסימנין

לר'יוחנן"אלו"אתילמעוטילדרבמתנאלחודיה,ולאאתילמעוטיבסג"ר

עקורין אף שהן חיין ,ואם כן היאך נקיף בו דודאי לא ידמו לעולם שהרי

ושב שמעתתא ,דהא דקתני אלו היינו אלו וכל דדמי להו ,אבל הא דרב

החתך הראשון נעשה בחיותו של סימן ,והחתך השני נעשה לאחר מיתתו.

מתנא לא דמי כולי האי ,והא דקאמר ר' יוחנן דחזייה תנא לדרב מתנא

עלכןגרס כגרסתהגאונים דגרסי"יביאבהמהאחרתויקיף" ,דהיינו שיביא

דדמיא לנטולי ,לאו דדמיא ממש ,אלא דאיכא למיטעי בה דדמיא לנטולי,

בהמה אחרת וישחטנה ,ואחר כך יעקור הסימנין ויקיף ,אם דומין העקורין

ולהכיקתני"אלו"למימרדלאדמיכלל.

ממקוםשנעקרומחבורן כשירהדודאילאחרשחיטהנשמט ,ואםלאובידוע

יז(גמ' ,תנא אלו טרפות הני הוא דטרפה הא דרב מתנה כשרה .הקשה

שמקודםשחיטהנשמטולפיכךאינןדומין.

השיטה מקובצת )השלם( בשם הרא"ה ,אמאי קאמר ר' יוחנן ד"אלו" אתי

ט(גמ',זההכלללאתוייוכו'שבשמעתתא.כתבהרמב"ן,דהאדלאאמרינן

לאפוקי הא דרב מתנא ,דלמא אתי לאפוקי שב שמעתתא .ותירץ ,דודאי

דאתי לאתויי בסג"ר ,משום דמתניתין היא .אבל שב שמעתתא דלא הוי

עיקרפלוגתייהודר'יוחנןורישלקישלאהוהאמתניתין,אלאבדרבמתנא,

מתניתיןצריךלמיתנינהו,ומייתילהובזההכלל.

]וכמו שכתבו התוס' לעיל )עמוד א( בד"ה וחזייה[ ,ולהכי פירשו למתניתין

י(]מתני',אושנסדקה.בגמ'לעיל)מה(.מבואר,דהאדכשרהבנסדקה,היינו

מרלשיטתיהומרלשיטתיה.והוסיף,דלפיזהיש לומרדגבילקותאדרכיש

דוקא אם נשתייר בה חוליא אחת למעלה וחוליא אחת למטה לרב ,ולר'

בר פפא לא פליגי ,ולכולי עלמא אתי "אלו כשרות" למעטינהו ,דודאי לא

יוחנן סגי במשהו למעלה ומשהו למטה ,אבל היכא דלא אישתייר כלל

דמילחדאמהניכשרותדמתניתין.

טריפה .ולכאורה צריך עיון ,אמאי לא נקט להאי טריפה במתניתין דאלו

יח(גמ',תנאאלוכשרותהניהואדכשרותוכו'.הקשההמהר"םלעיל)עמוד

טרפות לעיל )מב .(.ולכאורה יש ליישב ,לפי מה שפירש רש"י לעיל )מה(.

א( ,אם כן ,למה לי זה הכלל לרבויי הנך דלא קתני במתניתין כגון שב

בד"ה נסדקה ,דנפסקה לרחבה ברובא ,מתוך שהריאה מושכת למטה

שמעתתא,האממילאאימעטמ"אלו"כשרות.ותירץ,דעלכרחךצריךלומר

והצוארמושךלמעלהניתקוהולך,אבלבנסדקהלארכהכלכמהשהצואר

הכי,דאילאהוהקתניזההכלל,הוהמוקמינןמיעוטאדאלוכשרותלדבר

נמשךנסגרוהולךוהדרחלים.ואםכן,אתישפיר,דאםלאנשארכלוםלא

דמסתבר טפי ,אבל הא דרב מתנה דלא דמי לא הוה ממעטינן ,להכי

הדר חלים ,והוי בכלל נפסקה הגרגרת ברובא ,דקתני כבר במתניתין ,ולא

איצטריךנמיזההכלל.

הוויטרפהחדשה.,ועייןבאותהבאה[.

יט(גמ' ,והלכתא איפסיק נמי כשרה .כתב הר"ן )טז :מדפי הרי"ף( ,דאם

יא(מתני',עדכמהתחסררשב"גאומרעדכאיסרהאיטלקי.הקשההרמב"ן,

ניטלההירךהויטריפה,אףדלאאיעכולניביה,דהאדמכשרינןהיכאדלא

דאמאי לא תני לה באלו טרפות חסרת הגרגרת כאיסר ,דהא משמע דלא

איעכולאףדנפסק,משוםדהדראובריא,אבלהכאלאאפשרדהדרבריא,

פליגי רבנן עליה דרשב"ג .ותירץ ,דהא קתני פסוקת הגרגרת ולא צריך

כיוןדניטלה.

למיתני כל מיני פסוקת הגרגרת ,דהא איכא נקבים ונסדקה ונפחתה כולה.

כ(גמ',שם.כתבהרמב"ן,דלפימהשקבעההגמ'להלכהצריךלפרש,דאלו
ו
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יט אב – כ אב התשע"א
טרפותדוקאואלוכשרותדוקא.ואלוטרפותאתילמעוטידרבמתנאבדלא

שהוסיףלכתובלפיזה.

איעכול ניביה ,ובעי למעוטי משום דדמיא לנטולי ,וכר' יוחנן ,ותנא אלו



כשרות דוקא ,למעוטי הא דרב מתנא בדאיעכול ניביה ,דלא דמיא לאחת

דףנהע"א

מהכשרות).ועייןבאותהבאה(.

א(תוס'ד"השיעורןבכדי,בתוה"ד,וכןנראהדעלידייחודמייריהכאוכו'.

כא(רש"יד"הדדמיאלנטולי,תנאאלובטרפותלמעוטיואיידיוכו'תנאנמי

אמנםהר"שבכלים)פ"במ"ב(כתב,דטמאאףבלאיחוד.

אלובכשרותואףעלגבדלאממעטמידי.הקשההמלאהרועיםלקמן)נז,(.

ב(בא"ד ,אבל אי לא בעינן יחוד אתי שפיר דלא נטהר כל זמן שהוא ראוי

לפימהשכתבוהתוס')שם(בד"השמוטתירך,דאףר'יוחנןמודהדבאיעכול

לרמונים.והמלאהרועיםהביא ,דהר"שבכלים)פ"במ"ב( כתב,דלאאמרינן

ניביה טריפה ,אם כן ,לשיטתו נמי הוה "אלו כשרות" דוקא דאתי למעוטי

כיוןשטהרשעהאחתאלאבשבריםולאבכלישלםשניקב,ולכךלאאמרינן

איעכול ניביה] .וכמו שביאר הרמב"ן )הובא באות הקודמת( .דעל כגון דא

הכאכיוןשנטהרשעהאחת,אףאיבעינןייחוד.

שייךלמימרד"אלוכשרות"דוקא[.ותירץ,דכיוןדלר'יוחנןאתיאבזההכלל

ג(רש"יד"החוץמכגריסשלכתמים,וטעמאמשוםדכתמיםדרבנן.וכןכתב

משום דדמי לנטילה ,ואף ד"אלו" ממעט ,מכל מקום לא ממעט אלא בדלא

בחידושי הרשב"א ,דהוא הדין בכל דרבנן אזלינן לקולא .והא דאמרו חוץ

איעכול ניביה ,אבל באיעכול מנא לן למעוטי ,וממילא הוי טריפה משום

מגריסשלכתמיםלהקל,לאודוקא,אלאכעיןקאמר.והקשה,הרש"ש,דלפי

דאתיאב"זההכלל",ואםכןלאצריךלמעוטימ"אלוכשרות".

זההוהליהלמימרחוץמשיעורידרבנן.ועייןבאותהבאה.

כב(]גמ',אמרליוכו'איןבעליאומניותרשאיןלעמודמפניתלמידיחכמים

ד(תוס' ד"הכלשיעורי,ואםתאמרוכו'דקאמרר'יהודהעדד'שעותובעי

וכו'.לכאורהצריךעיון,ביןלדברירש"יבד"האיןבעלי,דאיירילעניןעוסק

אי עד בכלל או עד ולא עד בכלל .כתב הערוך לנר )נדה נח ,(:דלפי דברי

במלאכת אחרים ,ובין לדברי התוס' בד"ה אין בעלי ,דאיירי לענין עסוק

הרשב"א)הובאבאותהקודמת(,לאקשיאכללהאדהקשוהתוס' מתפילה

במלאכתו ,דאינו חייב לעמוד ,משום חסרון כיס ,דמאי חיסרון איכא בהאי

עד ד' שעות ,כיון דתפילה דרבנן הוא וכדאמרינן בסוכה )לח .(.וכתב ,דעל

עמידה .וישליישב דהך קימה בפני תלמידי חכמיםהוי משוםהידור כבוד,

כרחך צריך לומר ,דתוס' חולקין על רש"י והרשב"א ,וסברי דרק בכתמים

ואםכן,צריךלצאתקצתלקראתווכדאיתאבקידושין)לב:לג(.דבעילעמוד

אזלינן להקל  ,וכן כתב הרש"ש )כאן( .אמנם הראש יוסף כתב ,דיש לומר

בריחוקד'אמות,ובהכיודאיאיכאחסרוןץועייןבאותהבאה[.

דאףתוס'סברידבכלדרבנןאזלינןלקולא,והאדהקשומתפילה,משוםדאי

כג(גמ',שבבנישב.ביארבחידושיחתםסופר,דר'חנאפתוראהודאיידע

עבר זמן תפילה הוי בכלל "לא תשא שמע שוא"] .דכיון שעבר זמן תפילה

דאין בעלי אומניות רשאים לעמוד ,דאי לאו הכי הוה ליה למיקם כבר

שוב אינו יכול להתפלל אלא באם נאנס בתפילה הסמוכה מדין תשלומין,

בריחוקד'אמות ,אלאדסברדמכלמקוםעומדיןבפניעושימצוהבשעתה,

עייןשולחןערוךאו"ח)סימןקחא([

דהא בעי דינר לשעורי טריפתא והוי עוסק במצוה ,ולהכי לא הניחו ,משום

ה(בא"ד,וי"לדאיכאנמיחומראוכו'.כתבהתפארתיעקב,דתירוצםדחוק

דהאדעומדיןבפנימביאיביכוריםלאהוימשוםמצוהבשעתה,אלאשלא

מאוד ,דלא איירי התם לענין כמה שעות יכול להתפלל ,ועוד דמה שכבר

יהאמכשילןלעתידלבא.

עבר זמן תפילה אינה קולא ,דאטו ברשיעי עסקינן .ולכך כתב ,דעיקר

כד(רש"יד"האלמאקסבר,בתוה"ד,דעלכרחךעדדמתניתיןאכשרותקאי

קושייתם לא קשיא מידי ,דלא אמרינן להחמיר ולומר עד ועד בכלל או עד

וכו' .ביאר המהר"ם ,דכוונת רש"י ,דכי תימא מאי פריך המקשה ,דלמא

ולא עד בכלל ,רק היכא ששני הצדדים שווין ,דמתפרשין שניהם בשווה,

לעולםקסבררבנחמןעדועדבכללומלמעלהלמטהקחשיבג'וב'איסרים

אבלהתםלישנאד"עד ד'שעות" משמעטפידרביעיתבכלל,דאי לאו הכי

טריפה עד איסר ,ואף איסר גופיה .דאין לומר כן ,דהא על כרחך מלמטה

לאשייך"עדארבע",דאינוסמוךלארבעכללדשעהשלימהאיכאבינייהו,

למעלה קחשיב ,כיון דקאי אאלו כשרות ,והיינו עד כמה תגדיל החיסרון

והוי ליה למיתני "עדשעהרביעית",אלא דהוי סלקא דעתך דגמ' להחמיר

ואכתי הוי כשרה ,עד איסר ,ואהה קאמר רב נחמן דאיסר גופיה טריפה,

דאפילובכהאיגוונאחשיבעדולאעדבכלל,קאמשמעלןדבהאיגוונאהוי

היינו עד ולא עד בכלל .ואין לומר דהשתא אתי לאשמועינן שיעור חיסרון

עדועדבכללאפילולקולא,מהשאיןכןהכאדאיןדניןאלאעלמשהוא.

דבהכינטרפה,דאםכן,הוהליהלמימר"כמהתחסרותהאטריפה,כאיסר".

ו(גמ',תנאנמיסיפאאסורבאכילה,והואהדיןדהבהמהנמינאסרתעלידי

כה(גמ',מאילאוחמשהכלמטהוכו'מאילאועשרהכלמטה.כתב בהגהות

חתיכת הטחול .הקשה בתוס' רבינו פרץ ,אם כן ,אמאי איצטריך "אותה"

היעב"ץדבתוספתאשהביאהר"ש ,איתאלהדיאד"חמשהכלמעלהועשרה

לאוסרה ,דהא ליכא למישרי מ"כל בבהמה תאכלו" ,כיון שאף הבהמה

כלמטה" ,ומכאן מוכח דהתוספתא שבידינו יש בה הוספות מהדורות

נאסרת.ותירץ,דאיצטריךמשוםהכליות,כיוןדאיןהבהמהנטרפתבהם.

האחרוניםאולימימותהגאונים.

ז(גמ',ואיבעיתאימאניקבלחודונחתךלחוד.כתבבחידושיהרשב"אבשם

כו(גמ',מאילאוחמשהכלמטה.הקשההשיטהמקובצת)השלם(בשםתוס'

בעל העיטור ,דיש מי שסובר ,דנחתך כשרה וכלישנא בתרא .ותמה עליו

חיצוניות ,מאי סלקא דעתא למימר דחמשה כלמטה .ותירץ ,דמשמע ליה

הרשב"א ,דכיון דאיכא תרי לישני והוי איסורא דאורייתא ,נקטינן לחומרא,

לרבא דחמשה הוי דומיא דחמשה עד עשרה דקתני בתר הכי בברייתא

ואפילונחתךנמיאסור,ואםנחתךבסומכיההויספקטריפה.

"מחמשה" דמשמע מסוף חמשה עד עשרה] .וכן יש לפרש נמי גבי "עד

ח(רש"י ד"ה לקתה בכוליא ,כגון מליא מוגלא .הקשה בחידושי הרשב"א,

עשרה" דסלקא דעתך דהוי כלמטה ,משום דפרשינן דמעשרה ולחוץ טהור,

דהאלקותאאסוראפילובריאה,מהשאיןכןמליאמוגלאכשרה,ואםכן,

כמו שפירש רש"י בד"ה ועד עשרה[ .והתורת חיים ביאר ,דאי עד ולא עד

לא הוי חדא מילתא .וברמב"ם )פ"ח משחיטה הכ"ו( כתב ,דלקתה בכוליא,

בכלל ,הוה ליה למימר "עד טפח חמישי טהור" ,ומהא דקתני "עד חמשה

היינושיעשהבשרהכבשרהמתשהבאישאחרימים,שאםתאחזבמקצתו

טפחים",משמע דכולהוחמשהטפחיםכהדדינינהו,וכןמה'ועדעשרהנמי

יתמסמסויפול.

משמעדכולהוכהדדינינהו.



כז(גמ' ,לא חמשה כלמעלה .והיינו עד ולא עד בכלל כיון דהוי להחמיר

דףנהע"ב

וכדמסקינן לקמן )נה ,(.כתב הרש"ש ,דאף דלכאורה היה נראה לפרש "עד

ט(רש"י ד"ה ואי אישתייר ,בעובי דופנו ולא יצא המחט לחוץ וכו' .אמנם

ולאעדבכלל",היינוחמשמצומצמות,אבלכלשהואפחותמחמשהאפילו

הב"ח)יורהדעהסימןמגסק"ג(כתב,דלשון"אישתייר" משמעשרובוניקב

משהו טהור .אמנם הרמב"ם )פכ"א מכלים ה"ז( כתב ,דעד סוף ד' טפחים

ומיעוטו נשתייר ,דאי לאו הכי לא הוה קרי שיור .והמלא הרועים ביאר,

טהור ,אבל מתחילת חמשה טמא .דהיינו דעד ה' ,עד תחילת ה' .ועיין מה

דרש"י פירשכןמשוםדסבר,דאילאנמצאמחטתחוב,ניחוששמאהבריא
ז
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כ אב – כא אב התשע"א
כמו בוושט .לכך הוצרך רש"י לפרש דיש כאן מחט ולא יצא לחוץ ,דעל

דקתני "טרפה" היינו רק עד שיבדוק ,מאי טעמא בסיפא דמתניתין דקתני

כרחךלאניקבהלגמרי.

דרסה וכו' ד"כשרה" ,אף דתלוי בבדיקה .ועיין בשאגת אריה )יובא לקמן

י(גמ' ,אלא אמר רב אשי טריפות קא מדמית וכו' .הרי"ף )יז .מדפי הרי"ף(

באות יח( ,דכתב ,דהא דבעינן בדיקה בדרסה וכו' היינו רק מדרבנן ,אם כן

פסק,ד"ישכשרבריאהופסולבכוליא"היינומוגלא,ו"ישפסולבריאהוכשר

שפירנקט"כשרה",אבלבהכתהחולדה,הבדיקהמעיקרהדין,ואםכןשפיר

בכוליא"היינונקב,ו"ישפסולבזהובזה"היינולקותא,ו"ישכשרבזהובזה"

תניטרפה.

היינומיםזכים.

ב(מתני' ,ונחמרו בני מעיה .כתב הרא"ש )סימן מז( בשם יש מפרשים,

יא(רש"יד"הוהרימיםזכים,לאידענאמאיקושיא.אמנםבחידושיהרמב"ן

דטרפותדנחמרומעיהאינונוהגאלאבעוף,ולאבבהמה,לפישעורה ועובי

פירש הקושיא בשם יש מפרשים ,דכיון דאמרינן ד"כל הפסול בריאה כשר

הצלעותוהבשרמגיןעליה,ובנימעיהקשיןליחמר,והאדלאמנילוילהעם

בכוליא",אםכן,כלשכןדהכשרבכוליאאיןלנולהכשירובריאה,והרימים

הטרפות היתירות בעוף על הבהמה ,לפי שלא מנה אלא הטרפות דשייך

זכיםכשריםהכאוהכא.עודפירשבשםישמפרשים,דכיוןדאמרינןדהכשר

בעוףובבהמה,כגוןנשברהעצםולאניקבקרוםהמוח,אבלטרפותדנחמרו

בריאה כל שכן דכשר בכוליא ,אם כן ,אמאי איצטריך למימר בתרוייהו

מעיה ,לא שייך בבהמה ,מטעמא דלעיל .אמנם הראבי"ה כתב ,דהוא הדין

דכשרה .והרמב"ן פירש ,דקשיא מהא דמפרשינן בסמוך דמים זכים כשרים

בבהמה ,ותנא בעוף משום דשכיח דנפלי לאור .והבעל העיטור כתב ,דעוף

כאן וכאן היכא דצילי ,דמשמע דכששניהם זכים דהיינו היכא דלא צילי,

שנפללאור,בעיבדיקה,דכיוןדאיןלועור,קרובהדברשנחמרומעיו,ומה

שניהםפסולים,והאאמרת"כלהפסולבריאהכשרבכוליא".

שאין כן בבהמה ,דאין חוששין לה ,אבל היכא דודאי נחמרו בני מעיה

יב(גמ',ולאאמרןאלאדציליאבלוכו'.הקשהבחידושי הרמב"ן,דמאיקא

דבהמה,טרפה.

משמע לן ,הא אמרינן בהדיא דמים זכים כשרים ,דמשמע דאם אינם זכים

ג(רש"י ד"ה הכתה ,נשכתה בשיניה דאילו ביד הא אמרינן וכו' .כתב

אינם כשרים .ותירץ ,דאתי לאשמועינן היכא דסריח .ועוד תירץ ,דאתי

המהר"ם שי"ף ,דהוא הדין נמי הכתה ברגל ,דלא שייך בה דריסה ,אלא

לאשמועינןדלאתימאדאינןזכיםהיינומוגלא,ופסולהאףבריאה.

דנקטשיניהמשוםדבגמ'אמרינן,מפניששיניהדקות.

יג(גמ' ,בקטנהעדכפול בגסהוכו'.כתבובחידושי הרמב"ןוהרשב"א,דכיון

ד(רש"י ד"ה ועקומות ,וכשהמוח נדחף למעלה העצם סותמו ועומד כנגדו

דמסקינןלעיל)עמודא(,דכלשיעוריחכמיםלהחמיר,הכאנמיאמרינןדעד

וכו' .הקשה הרש"ש ,דלפי זה ,אם יפתח את העצם קודם בדיקה ,לא הוי

ולאעדבכללדהוילחומרא,וכענבהוכפולממשהויטריפה.אמנםהר"ן)יז.

חששא ,ואם  כן ,אמאי קאמר דאין בדיקה .ועוד הקשה ,דהא מאן דבדיק

מדפיהרי"ף(כתבבשםבה"ג,דכשרה,ודווקאבבצירמהכיטריפה.

במחטאעלכרחךפותחתחילהאתהגולגולת,ואםכן,עדיף טפילבדוקביד

יד(גמ' ,שם .כתב הר"ן )יז .מדפי הרי"ף( בשם הראב"ד ,דהא דאמרינן

דלא הוי חשש לא משום טרפות ולא משום כילוי ממון של ישראל .לכך

דהקטינה כשירה דוקא עד כפול או כענבה ,היינו דוקא שהקטינה מחמת

כתב,דצריךלומר,דהעורותעצמםכלאחדסותםבעדחבירו].ולכאורהלא

חולי,אבלקטנהבתולדתה,אפילופחותמכפול,כשרה.

קשיא ,דודאי דלצורך בדיקה ביד באופן שפירש רש"י בעינן שיהיה העצם

טו(גמ' ,אמרו ליה בקייטא וכו' .כתב הר"ן )יז .מדפי הרי"ף( ,דהא דאמרינן

קיים ,כיוןשהואמחזיקהקרום,דאםאיןהעצםקייםלאמהניבדיקהכלל,

דבעיבדיקה,היינודוקאהיכאדלאידעינןאיבידישמיםאיבידיאדם,אבל

דאיןמהשיחזיקאתהקרום ,ואםידחוףאתהמוחיעלההקרוםהעליוןעם

כלהיכאדידעינןדבידישמים הוא,לאבעיבדיקה,וכןהיכאדידעינןדהוי

אצבעווהמוחיסתלקלצדדים,ולאיבצבץ[.

בידי אדם ,לא מהני בדיקה .אמנם בחידושי הרשב"א כתב ,דיש להסתפק,

ה(רש"י ד"ה כי סליק ,מבבל לנהרדעא .ביאר המהר"ץ חיות ,דבכל מקום

דכיון דאיכא קמן מידי למיתלי תלינן ,משום דרוב בהמות בחזקת כשרות

קרילהליכהמבבללארץישראלבלשון"סליק",משוםדארץישראלגבוהה

ובריאות הן עומדות ,והשתא הוא שיראה וצמקה ריאתה מחמת חרדתה,

מכל הארצות ,כדאמרינן בזבחים )נד ,(:והליכה מארץ ישראל לבבל קרי

וכענין שאמרו )לעיל ט (.בבא זאב ונטל בני מעים ,אי נמי בניקבה הריאה

בלשון "נחית" ,משום דבבל עמוקה מכל הארצות .אמנם כיון שנהרדעא

היכא דמשמשא ידא דטבחא לעיל )מט ,(.דכיון דאיכא מידי לקמן למיתלי

היתה קרובה יותר לארץ ישראל משאר מדינות בבל ,פירש רש"י לשון

תלינן ,ועובדא דרבה בר בר חנה דבעי בדיקה משום דלית ליה קמיה מידי

"סליק"מבבללנהרדעא.

למיתלי ביה .או דילמא ,דוקא גבי זאב וידא דטבחא תלינן בהו משום דרב

ו(תוס'ד"הורבייוחנן,וליכאוכו'ובפלוגתאלאודוקאדרבייוחנןדאמראף

הונאדאמר"נשחטהבחזקתהיתרעומדתעדשיודעלךבמהנטרפה" ,אבל

במסמרלאכר'יהודהולאכרבינחמיה.והתוס'הרא"שכתב,דישלומרדר'

זו דודאי מחיים צמקה לה ,אלא שאין אנו יודעים מחמת מה ,אם מחמת

יוחנן סבר ,כמאן דבדיק בידא ולא במחט ,והא דאמר אף במסמר ,משום

אדםאומחמתשארהבריות ,הוהליהספקאדאורייתאולחומרא .והוסיף,

דמסמר עדיף ממחט ,ומאן דבדיק בידא לא פליג אלא במחט ,אבל במסמר

דאין להוכיח דמדקתני מתניתין "חרותה בידי שמים כשירה" משמע דכל

מודה] .ולכאורה דבריו צריכים עיון ,מהא דלקמן בגמ' בעינן לאוכחי דרבי

היכא דאיכא למיתלי דהווי בידי שמים כשירה ,דאי לאו הכי ,מנא ידעינן

יהודה הוא דבדק בידא ,ומייתינן עלה ברייתא דקאמר בודקין לחולדה ביד

דבידי שמים הוא .דאינה ראיה כל כך ,דדילמא הכי קתני ,חרותה היכא

אבל לא במסמר .והיינו דפליג אף במסמר .ויש ליישב ,דתוס' הרא"ש גרס

שנתברר דבידי שמים היה כשירה ,והיכי דמי כגון שנבדקה וחזרה

כדקתניבתוספתא )פ"גה"ו(,דרב יהודהאמרדבודקיןלחולדהבידאבללא

לבריאותה,דעלידיבדיקתהודאיאיגלילןדבידישמיםהוות.ונשארבצריך

במחט).נ.ו.[(.

עיון).ועייןלעילבדףנד.אותיד(.

ז(תוס'ד"הנבלות,וא"תוהאשמעינןלרבי יהודהוכו' וי"לוכו'.ובחידושי

טז(גמ' ,אמר ליה למדתנו רבינו וכו' .הקשה המלא הרועים ,מאי קשיא,

הר"ןתירץ,דאףדמטמאה,מכלמקוםחשיבטרפה,ואלישנאקפדינן.

דלמאחשיבעור,ואףעלפיכןלעניןטומאהמטמאהואילוראוילאכילה,

ח(גמ' ,והתני לוי טרפות שמנו חכמים כנגדן בעוף וכו' .כתב הרמב"ם )פ"י

דאףעורששלקומטמאטומאתאוכלין.

משחיטה ה"י( ,דכל שאפשר מה שימצא בעוף באיברין המצויין לעוף



ולבהמה ,דינו בבהמה ובעוף אחד הוא ,חוץ מטרפות שבכוליא ושבטחול.

דףנוע"א

וביאר הכסף משנה )שם( ,דבעוף אי אפשר לחלק בין קולשיה לסומכיה.

א(מתני' ,הכתה חולדה על ראשה וכו' .פירש רש"י בד"ה הכתה חולדה,

ובחידושי חתם סופר ביאר ,דכיון דהטעם דנטרפה הבהמה משום דהכרס

דחיישינן לנקיבת הקרום .וביאר בביאור הגר"א )יורה דעה סימן ל סק"ז(,

סמוךלטחולוסופולינקב,בעוףכשר,כיוןדאינםסמוכין.

דהויאטרפהעדשיבדוקדלאניקבהקרום.והקשההרש"ש,דאםנפרשדהא

ט(רש"יד"הכנגדןבעוף,במידידאיתיהבעוףהמססוביתהכוסותליתניהו
ח

מסכת חולין דף נו

 

כא אב התשע"א
בעוף.העירהחתםסופרדלכאורהאינהמובנתכונתרש"יבדבריואלו,ועוד

בריאהלינקב,ולאשייךלמימרדצלעותמגינותעליה,כיוןדשלטבההאור

דבברכות )סא(:כתבבד"הקרקבן ,דקרקבןבעוףנגדהמסס ,וביאר,דכוונתו

עד שנשתנה מראיתה .ועל כן כתב ,דהא דלא נקט ריאה ,משום דלאו

לומר,דאףדהווזהכנגדזהמכלמקוםאינםשוים ,דלהטריףקורקבןבעינן

אורחהדריאהליחמר,הואילוצלעותיהמגינותעליה.

ניקב ב' העורות ,ולענין המסס ובית הכוסות אית ליה לרש"י בשבת )לו(.

יז(]גמ',אחזוקיריעותאלאמחזקינן.פירש רש"יד"הלאליכול ,עוףשנפל

דאפילו לאניקבוב'העורותטרפה ,ואפילוהכי לאשייךלומרדמשוםהכי

לאור אלא בשליקה .ובד"ה לא מחזקינן ,פירש והיכא דלא מינכר ריעותא

בהמה יתרה על עוף ,והיינו כיון שאינו באותו אופן ממש כמו בבהמה

בהדיא ,לאטרפינןלהאלאאםכן מיתרמידשליקלהוחזיריעותא .דהיינו

דהמסס ליתא בעוף אף על פישהקורקבן משלים חסרונו .ועיין עוד בדבריו

דמהשנפללאורלאחשיבריעותא,ולכאורהצריךביאור מדוע).נ.ו ,(.ועיין

שביארכןדעתהרמב"םבטחולשבעוף.

בשו"תצמחצדק)לובאוויטש()יורהדעהסימןלו(שדייקמהש"ך)יורהדעה

י(תוס' ד"ה והא תני ,בחנם וכו' דאלוי גופיה הוה מצי למיפרך .הקשה

סימןנבסקי"א( ומהט"ז )סק"ז( דאףדנפילתהלאורהואהתחלתטרפות ,לא

המהר"ם,מאיקשיא,נימאדמשוםהכיפריךארבושמואל,ולאאלוימשום

מחזקינןריעותאלשולקן,כיוןשעכשיוהםאדומיןוכשרים,וכןהביאמהפרי

דמעשהנמיעביד,וכמושכתבוהתוס'לעילבד"המראמר.וביארדכוונתם

חדשסק"ט].ולכאורהנראה,דלמדדכדילהחזיקריעותאבעינןריעותאבגוף

דבחנם מקשה מברייתא דתני לוי ארב ושמואל ,דדלמא רב ושמואל פליגי

הדבר,ולאסגילחושלסיבההמטרפת[.אמנםבשו"תביתשערים)יורהדעה

אברייתא דתני לוי ,ולא קשיא להו מידי ,ולכך הוה ליה למיפרך טפי אלוי

סי' צא( הוכיח מלשון הרמב"ם בפירוש המשניות חולין )פ"ג מ"ג( שאמר

גופיה.

דהא דתנן "נפלה לאור" ,היינו דמתנאי הטרפה שתפול לאור ,וישתנו
מראיה ,כמושאמרונפלהמןהגג ,שמתנאיהשהפילהבכח .דדוקאבנפלה

דףנוע"ב

בכח יש חשש דנחמרו ,ואם כן אחזוקי ריעותא שנפלה בכח לא מחזקינן.

יא(גמ' ,מה נקובתן במשהו אף ירוקתן במשהו .ביאר בחידושי הרשב"א,

ועודדייק כמושדייקה הגמ'לעיל )לא (.טעמאדנפלההאהפילההואוכו',

משוםדירוקתןהויטריפהמדיןנקבכיוןדעומדים לינקב,וכלהעומדלינקב

דנפלה היינו בלא דעת ,אבל פרחה מדעת ,אמדה נפשה ופורחת ותצא,

כנקוב דמי .ולפי זה אפשר לומר ,דדווקא כשעברה ירוקתן לחלל כעין נקב

וכדאמרינן לענין נפולה לעיל )נא (.וביורה דעה )סי' נ"ח סי"א( .ולכאורה

שבלב דאם לא ניקב לבית חללו כשר .אמנם יש לומר דאפילו לא הוריקו

משמעות דבריו דאילו היתה הנפילה בתרי גווני אלו הווי מחזקינן ריעותא

לחלל אלא שהוריקו במקצתן הוי טריפה ,דכיון שהוריקו קצת עשויין הם

אףהיכאדליכאריעותאבגוף[.

לינקב ,דהאש עשויה לרדתלמטה ולנקב ,וכדאמרינן לעיל )נד (.גבי דריסה

יח(גמ' ,אחת זו ואחת זו צריכה בדיקה .כתב השאגת אריה )סימן סד(,

דזיהראמיקלאקליואזיל,ואפשרשהקלקולכברשםאלאשעדייןאינוניכר.

דמדברי הר"ן בביצה )יט .מדפי הרי"ף( ,משמע ,דבדיקה זו מדאורייתא.

יב(גמ' ,הוריקה כבד כנגד בני מעים מהו) .עיין באות הקודמת( .ביאר

וכתב,דמסתברדאינהאלאמדרבנן,דמדאורייתאסגיאםשהתהמעתלעת.

בחידושי הרשב"א ,דאי נימא דבעינן שתעבור ירוקתן לחלל ,צריך לומר,

דאי הויא מדאורייתא ,אמאי סתם במתניתין דהוי כשרה) .ועיין לעיל אות

דאיירי דאין הבני מעיים לפנינו ,דאי הוו קמן ולא הוריקו בעצמן ,אינה

א(.

טריפה ,ואפילו הוריקו בעצמן ,אינה טריפה עד שהוריקו לחללן ,וכל שכן

יט(רש"י ד"ה צריכה בדיקה ,דשמא נשברה השדרה ונפסק החוט .כתב

שלא הוריקו כלל ,אלא הכבד שכנגדן .אבל היכא דליתניהו קמן ,ואשתכח

בחידושי הרשב"א ,דרש"י לאו דווקא נקט חוט השדרה ,דהוא הדין דבעי

לכבדשכנגדןשהוריק,חזקהדהןנמי הוריקולחללן,אבלאינימאדטריפה

בדיקתשארהטריפותלכלמהשכנגדהחלל.

אף שלא הוריקו לחללן ,צריך לפרש ,דמיבעיא ליה כשבני מעיים מונחין

כ(מתני' ,ואלו כשרות וכו' או שנסדקה .כתב הר"ן )יח :מדפי הרי"ף( ,דקא

לפנינוולאהוריקו,אלאהכבדשכנגדו,והכיקמיבעיאליה,כיוןשלאהוריקו

משמעלן,דאףעלפישחיותושלעוףקל,מכלמקום,לאמיטרפאבסדיקת

בעצמןלאחיישינןלהו,אודלמאכיוןשהכבדשכנגדןהוריקחיישינןשמא

גרגרת.

כחהאשירדלבנימעייםשכנגדואלאשאינוניכרבהן.ולהכיקאמר"בידוע

כא(מתני',רביאומראפילוניטל .ביארהר"ן)יח:מדפיהרי"ף(,דלאוניטל

שנחמרו"ולאקאמרשהוריקו,דהאחזינןדלאהוריקו.

לגמריקאמר,דאםכן,יורדהמאכללחללהגוףואיןלותקנה,אלאדבעינן

יג(גמ' ,כנגד בני מעיים .ביאר בחידושי הרשב"א ,דהיינו הראש הדק של

שישתייר בו כדי שיוכל המאכל לעבור מן הוושט אל הקורקבן דרך הזפק.

הכבד ,אבל הראש העב שהוא מקום תלייתו ומקום מרה ,אינו כנגד בני

והאדקתניניטל,היינומשוםדתנאקמאנקטניקב.

מעיים .וכתב ,דעל כרחך צריך למימר הכי ,דהא מקשינן בסמוך דלא יהא

כב(מתני',ר'יהודהאומראםניטלההנוצהפסולה.עייןבתוס'ד"האיבעיא

אלא ניטל ,והא אילו הוריקה כנגד תליתה או כנגד מרה ,אם ניטל טרפה,

להו ,דמשמע דר' יהודה פליג אדרבנן ,מהא דכתבו דלוי לא חשיב ניטלה

כדאמרינןלעיל)מו.(.

הנוצהגבייתרעליהןבעוף ,משוםדבפלוגתאלאקאמיירי.וכןכתבהר"ן

יד(גמ' ,והאנן תנן אדומים כשרים .כתב הר"ן )יח .מדפי הרי"ף( ,דאף

)יח :מדפי הרי"ף( ,דאיכא מאן דאמר ,דאף על גב דרבנן לא פליגי בהדיא,

שהוסיפו אדמימות ,כשרה .וכן בדקין שהוריקו כשרין ,אף שהוסיפו ירקּות.

מכלמקוםמוכחדפליגי,מהאדנקטהגביאלוכשרות,דאי כולהומודובה

והערוךהשולחן)סימןנדסק"א(ביאר,שאםלאשינהלצבעאחר,אףששלט

דפסולה,הוהליהלמיתניגביאלוטריפות.

האור,לאחשיבשנתקלקלהאברעלידיהאור.

כג(גמ' ,או דלמא הורו בטרפחת להתירא כרבי בזפק אבל כרבי בזפק לא

טו(גמ',לאאמרואדומיםכשריםאלאבלבוקורקבן.ביארבחידשיהרמב"ן,

סביראלהו.ובתוס'ד"האיבעיאלהו,בסוה"ד,ביארו,דשייךלתלותזהבזה,

דהא דנקטה מתניתין להאי גוונא ולא בדקין ולהיפך ,משום דבהני שכיח

דכי היכי דרבי לית ליה טריפות בזפק כך לית להו טרפות בטרפחת .אמנם

טפי .ועוד ,דרבותא קא משמע לן ,וכל שכן ירוקין שהאדימו ששלטה בהם

הר"ן)יח:מדפיהרי"ף(הקשה,דמאישייךלדמוייזפקלטרפחתמאחרדלא

האור,דכלשהאורשולטבונשרףונעשהאדום.

סבירא ליה כרבי בזפק .ולכך כתב ,דהכי גרסינן ,הורו בטרפחת להתירא

טז(תוס' ד"ה באלו ,אבל ריאה לא חשיב וכו' דאין ריאה לעוף לא לינפל

וכרבי בזפק להתירא] ,והיינו כצד אחד לתוס'[ .או דלמא הורו בטרפחת

וכו' .הקשה הרשב"א ,הא טריפה דנחמרו מעיה הוי מחמת נקב ,שכל

לאיסורא וכרבי בזפק להתירא] ,דהיינו כצד אחד לרש"י[ .ופשיטא לן דהיו

שהוריק עתיד לינקב ,וכדאמרינן בסוגיין לעיל ,דשיעור ירוקתן כשיעור

שתיהוראות,ובזפקודאיהורולהתיראוכדתניבהדיאכרביבזפק,ומספקא

נקובתן ,ואם כן ,ריאה ודאי מיטרפא בנקיבה ,ויותר קלה לינקב מהלב

לןבהוראהדטרפחת.

והקורקבן ,ואם כח האש שולט בהן וקרובין לינקב עד חללן ,ודאי דישלוט

כד(תוס'ד"האיבעיאלהו,בתוה"ד,דמצילמימרדהכא מייריבטרפחתשל
ט
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כא אב – כב אב התשע"א
עוף דמיטריף טפי .וכן כתב הרא"ש )סימן ג( ,דהכא מוכח דאיירי בעוף,

רש"ילנפחבקנה,אבלבריאהדבהמהדאפשרלהוציאהלחוץולבדוק,אין

מדמייתינן לה אמתניתין דאלו טריפות בעוף .אמנם הרש"ש כתב ,דאין

צריךקנה,כדעיל)מז.(:

הוכחה,משוםדישלומרדמייתינןלההכאמשוםזפק.

ז(גמ',איןלולאלינפלולאליחמרוכו'הואילורובצלעותיהמגינותעליה.

כה(גמ' ,גג הזפק נידון כוושט .כתב הר"ן יח :מדפי הרי"ף( ,דדוקא לענין

כתבו התוס' לעיל )נו (:בד"ה באלו בני ,דאף דמסקינן דחזקיה לגמרי היה

טרפות,אבללאלעניןשחיטה.

אומר דאין לו ריאה וכו' ,מכל מקום הוא אמת ומשום הא דאמר רב חגא

כו(גמ',אבלהיפךבהןטרפה .כתבהשולחןערוך )יורהדעהסימןמוסעיף

דרובצלעותיהמגינותעליה.ובר"ן)יט.מדפיהרי"ף(כתב,בשםאיכאמאן

ב( ,דהוא הדין אם לא יצאו ונמצאו מהופכין ,טרפה .אמנם הש"ך )סק"ט(

דאמר ,דכיון דמסקינן דחזקיה קאמר דאין ריאה לעוף כלל ,האי לישנא

כתב,דדעתראבי"ה,דאםלאיצאולחוץכשר,ביןנתהפכועלידיעצמםבין

דקאמר אין ריאה ליחמר וכו' אידחי ,ולא מפלגינן כלל בין ריאה לשאר

עלידיאחר,וכןדעתהמהרש"ל.

איברים,אלאאףהיאצריכהבדיקה.



ח(גמ' ,מדבריו של בריבי ניכר שאינו בקי בתרנגולין .ביאר בחידושי חתם

דףנזע"א

סופר ,דחזקיה סבירא ליה ,דאותו עלה של ורד שבין האגפיים ,הואיל ולא

א(גמ',עוללמעייניהוחייטיהלכרסיה.כתבהביתיוסף )יורהדעהסימןמו

ניכר בו חיתוכא דאוני ,לא הוי ריאה ,אלא אבר אחר המשמש בעוף כמו

סק"ב(,דכלשנכנסומאליהן,חזקהשנכנסוכסדרןבלאהיפוך.וביארהדברי

ריאהבבהמה,אבלאיןלוטבעדריאהולאדיניטריפתריאה,והיינודקאמר,

חמודות)אותרעו(,דמהךעובדאדהכא,הוכיחהביתיוסףלהאידינא.

דאינובקיבטבעתרנגוליםועופותשישלריאהשלהםכלטבעיודיניריאה,

ב(רש"י ד"ה שמוטת ירך ,בוקא דאטמא דשף מדוכתיה ואיעכול ניביה .וכן

אלאדאיןלהחיתוךאונות.

ביארבחידושיהרשב"א.וכתב,דהאדמייתינןעלהבסמוךממתניתיןדקתני

ט(תוס' ד"ה למה ליה ,השתא וכו' ואף על גב דבבהמה טרפה וכו' מכל

וכןשניטלצומתהגידין,ואףעלפישאיןצומתהגידיןבאותועצם,מכלשכן

מקוםבעוףכשרה.ביארהר"ן)יח:מדפיהרי"ף(,דבבהמהעיקרסמיכתהעל

דהוי טריפה ,דיש בכלל מאתים מנה .אמנם בשם איכא מרבבותא כתב,

רגליה ,ולהכי כשנשמטה יריכה טרפה ,אבל בעוף דיש לו כנפים ,איכא

דשמוטת ירך לאו היינו בוקא דאטמא ,אלא ראש העצם האמצעי המחובר

למימרדכשרה.

בין עצם הירך ועצם הרגל ,שבצד האחר של אותו עצם  נצמתים הגידין,

י(בא"ד ,ושמא לא ידע השתא ברייתא דלוי וכו' .כתב הרש"ש ,דיש לומר

והראש השני מחובר עם עצם הירך ,ומשום הכי קראו "ירך" ,ואף דלא

דידע להא דתני לוי ,אלא דלוי תני טרפות שמנו חכמים במתניתין דאלו

איעכול ניביה .וכתב דאינו מחוור ,משום דר' יהודה מהשאסר בירך כנגדו

טרפות ,לאפוקי בהמה שנחתכו רגליה דמיתניא בפני עצמה ,וכל שכן דלא

התירביד,וידודאיהיינוהעצםהמחוברעםהגוףשנשמטמןהשדרה,דהרי

אייריבטרפתשמוטתירךדהוישמעתתאדאמוראי.

אסר בירך שבעוף מה שאסר כנגדו בבהמה ,ואסר בגף דעוף נמי אף

יא(תוס' ד"ה דלמא שני ליה ,בתוה"ד ,ותימא מה רוצה לומר וכו' .ביאר

דכשכנגדוהתירידבבהמה,וגףשאסרבעוףהיינוודאיראשהעצםהמחובר

המהר"םשי"ף,דהאדלאהקשומידמר'אלעזרדחשיבנבילה,משוםדקודם

עם הגוף ,שהרי לא אסרו מחמת עצמו ,אלא מחמת חשש נקיבת הריאה

רצו ליישב היאך אפשר לפרש כן ,דהא היינו חתוכה ,ולכך פירשו ,דהא

המחוברתלו.ועייןבאותהבאה.

דקתני נחתכו רגליה דהוי טריפה ,היינו באמצעה ,ונשמטה הוי בעצם

ג(בא"ד,שם ,וכןפירשוהתוס'ד"השמוטת .והרמב"ן תמה ,דאםכןהיתה

המחוברלקולית,ואלתתמהשהריחותכהמכאןומתהוחותכהמכאןוחיה.

הגמ'כאןצריכהלהביאאתדברירבמתנא,ולפרשדאיירינןבאעכולניביה,

וכתב ,דלא מסתבר להו לפלוגי בין נשמט וניטל כולו דכשרה ,ונחתך דהוי

אלא על כרחך דבדלא איעכול ניביה נמי שמוטה הוי ,ואפילו דלא איפסוק

טרפה אפילו בפרק העליון ,כי היכי דאמרינן גבי טחול דניטל כשר ונחתך

וכל שכן בדאיפסוק .וכתב ,דיש אומרים ,דהא דאמר ר' יוחנן דשמוטת ירך

טרפה.

טריפה בין איעכול ובין לא איעכול ,דוקא בעוף הוא ,אבל בבהמה בעינן
איעכולניביה.ודחהדבריהם,דהארביהודהאמרבהדיאביןבבהמהובין

דףנזע"ב

בעוף,ולאנחלקועליואלאבעוף.ולכךפירש,כמואיכאמרבבותא שהביא

יב(גמ' ,ותרנגולת היתה לו לר' שמעון בן חלפתא וכו' ועשו לה שפופרת

הרשב"א).עייןבאותהקודמת(.

וחיתה .הקשה בשו"ת חתם סופר )יורה דעה סימן נט( ,מהא דאמרינן לעיל

ד(גמ' ,שמוטת גף בעוף טריפה חיישינן שמא ניקבה הריאה ושמואל אמר

)נג (:דספק דרוסה אין משהין אותה שנים עשר חדש ,דחיישינן שמא יבא

תבדק.משמעותהגמ' דלרבלאמהניבדיקה.והקשההתפארתיעקב,דכיון

לידי תקלה .וכתב ,דיש לומר ,דסבירא ליה ,דכיון דהוי טריפה הנכרת לעין

דאמר רב "חיישינן" ,משמע דאינו ברור שניקבה הריאה ,אם כן ,אמאי לא

כל,לאחיישינןלתקלה.

מהניבדיקהלרב,האבמתניתיןלאהוזכרכללטריפהדשמוטתהגף.ותירץ,

יג(תוס' ד"ה איזיל ואיחזי .בסוה"ד ,שאני הכא שבא לברר הדבר ולהודיע

דדייק ממתניתין ,מהא דקתני נשתברו אגפיה ולא קתני רבותא דכשרה

איך ידע שלמה .כתב המהרש"א )חידושי אגדות( ,דדבריהם דחוקים ,דהא

אפילונשמטולגמרי.

שלמה אמרה משום דודאי ידע לה ברוח הקודש .לכך ביאר ,דלא חשיב

ה(גמ',שמוטתגףוכו'.עייןרש"יד"השמוטתגף דפירשדשמוטתגףהיינו

מלגלג,עלפימהשכתבבעלהחובתהלבבות,דבדבריםהתלוייםבאמונה,

שנשמט החלק העליון המחובר בגבה ,וטרפה משום דחיישינן שמא ניקבה

אףשידעאותםבקבלה,צריךכלאדםלחקוראותםבמופת.

הריאה ,לפי שהריאה נחבאת בין הצלעות וקרום הבשר רך ודק בין צלע

יד(גמ',אמררבהונאסימןלטריפהשניםעשר חדש.פירש רש"יד"הסימן,

לצלע וכששומטת גפה מתנתקת הריאה עם הגף .אמנם הש"ך )סימן לב

לספק טריפה .ודייק הדברי חמודות )אות רפג( מדבריו ,דרב הונא לא אמר

סק"ט( ביאר בדעת הגהות אשר"י ,דשמוטת גף היינו שנשמטו העצמות

דבריו,אלאדספק טרפה,אבלאםבודאינטרפה,אףשחייתהיותרמשנים

הקטנים )הצלעות( הנמצאים בתוך הגוף ומונחים על הריאה שהם ארוכים

עשרחדש,לאחשיבסימןכלעיקר.

ואינםרחביםודומיםלסכינים.

טו(גמ',שם.כתבהש"ך)יורהדעהסימןנזסקמ"ג(,דבשנהמעוברתבעינן

ו(רש"יד"התיבדק,מכניסקנהדקבגרגרתונופחבריאהוכו'.תמההרש"ש,

להמתין י"ג חדש .וביאר הדברי חמודות )אות רפד( ,דהיינו משום דתלינן

אמאיהוצרךקנה,האבלעדיונמייכוללנפחבגרגרתעצמה,אםלאמשום

בסמוך דטעמא דשנים עשר חודש משום ימות החמה וימות הצינה ,וכמו

נקיות .וכתב בשם הדרך החיים שהביא בשם המרדכי ,דהכא הבדיקה היא

שפירש רש"יבד"התנאיהיא,דישמכהשמתקלקלתמחמתחוםוישמכה

דוקא בעוד הריאה דבוקה בצלעות כתולדתה ,ולפי זה ,אתי שפיר הצריך

שמתקלקלת מחמת צינה .אמנם הבאר היטב )יורה דעה סימן נז( כתב,
י
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כב אב – כג אב התשע"א
דהפרי חדש סבירא ליה ,דתליא בשנים עשר חודש .והפתחי תשובה )שם

דנולדכולומאיסור,אבלהכאדחדאסורוחדשרי,הרינולדמאיסורוהיתר,

סקט"ז( כתב בשם חומת ירושלים ,דלעולם צריך שס"ה ימים דהיינו שנת

דהיינו זה וזה גורם .וכעין דבריו ביאר  בחידושי רבינו חיים הלוי )פ"ג

חמה.

ממאכלות אסורות הי"א( ,דדין "חוששין לזרע האב" ,נאמר היכא דהאיסור

טז(גמ',מעשהבאחדשנפחתהגולגלתו.בהגהותהגרע"א)עלהשו"עיורה

שלאותוממנובאחיילביהמחמתעצמו,דדיינינןאיחוששיןדיחולבומינא

דעהסימןלסק"ב(הביאדעתהיםשלשלמה,דאיסורטרפהבנפחתה,הוי

דאביו,ומחמתזהיחולבואיסור,אילאו,ובהאיגוונאלאמהנילהתירמדין

משוםדסוףהקרוםליפסק,ולהכיאםחייתהשניםעשרחודש,אמרינןדחזק

"זהוזהגורם",שמועילדוקאהיכאדהאיסורמחמתשיצאמןהאיסור,דכיון

בטבעו ולא יפסק הקרום .אמנם הביא דעת הפרי מגדים ,דאי הוי טריפה

דיצאנמימהיתר,אמרינן"זהוזהגורם"ומותר.

מטעם דסופו ליפסק ,לא מהני שהיית שנים עשר חודש ,דיש לחוש דתוך

ד(גמ' ,איתיביה רב אשי לאמימר ושוין בביצת וכו' .ביאר המהרש"א,

שניםעשר חודשיופסקהקרום ,ומפסיקתהקרוםאינוחישניםעשר חודש,

דלדברי התוס' בד"ה ושוין דכתבו ,דהא דקתני ושוין קאי אפלוגתא דבית

ואם כן ,צריכים שהיית כ"ד חודש .והקשה הגרע"א ,דמוכח לעיל בסוגיין,

שמאיוביתהלל,בלאואמימרלאהוהמצילאקשויי,דדלמאפלוגתייהודר'

גבי רחל אחת היתה בשכונתינו שנקדר קנה שלה וכו' ואמרינן דהוה תוך

אליעזר ור' יהושע בעובר ירך אמו ,ואיירי בעיברה ולבסוף נטרפה ,והא

שנים עשר חודש ,דהיינו דאם שהתה שנים עשר חודש כשרה ,והא טעם

דקתני "ושוין וכו'" איירי בנטרפה ולבסוף עיברה ,דאסור לכולי עלמא כיון

הטריפה בנקדר הקנה ,הוי משום דסופו ליפסק ברובו ,וכמו שביארו התוס'

דגדלה באיסור ,וזה וזה גורם אסור .אבל לפירוש רש"י בד"ה ושוין ,דקאי

לעיל )מג (.בד"ה הנך  .וכן הקשה מהך מעשה ,דאמרינן ימות החמה היה

אפלוגתייהו דר' אליעזר ור' יהושע ,ליכא למימר הכי ,דהא אי איירי הא

וכיון שעברה עליו ימי הצינה מיד מת ,והא לדעת הפרי מגדים ,אף אם

דקתני"ושוין" בנטרפהולבסוףעיברה,בולדנמיאסור,דזהוזהגורםאסור.

עברהימיהצינהוחי,לאקשיאמידי,דהאאפשרלחיותעדעשריםוארבעה

לכךכתב,דלפירושרש"י,צריךלומר,דאילאואמימרהוהמוקמינןבעיברה

חודש.לכךכתב,דעלכרחךמוכחכדעתהיםשלשלמה,דאיןחילוק,ואף

ולבסוףנטרפהופליגיבעוברירךאמו,והאדקתני"ושוין"נמיאייריבכיהאי

אםטרפהמשוםדסופוליפסק,מכלמקום,סגיבשהייתשניםעשרחודש.

גוונא,וכולהומודודאסור,משוםדכגופה,וכדמסקינןבסמוךללישנאבתרא.

יז(רש"י ד"ה מצטרפין למלא מקדח ,בתוה"ד ,דהיינו כדי שינטל מן החי

אבל לאמימר דמתיר מכאן ואילך ,על כרחך דלא סבירא ליה דהוי כגופה,

וימות .העיר המהרש"א ,דפתח ב"מלא מקדח" וכבית שמאי ,וסיים ב"כדי

דאםכן,ישלאסוראףהבציםדמכאןואילך,ואףלמאןדאמרזוז"גמותר.

שינטלמןהחי"כביתהלל.לכךכתב,דמהאמוכח,דשיעוראדמלאמקדח

ה(גמ' ,אם כן גדלה גמרה מיבעי ליה .דהיינו דגדלה ממש כולה באיסור.

היינו נמי שיעורא דבית הלל ,אלא דלבית הלל בעינן נמי כדי שינטל וכו'.

הקשה הרמב"ן ,דלפי מה שפירשו התוס' בד"ה ושוין ,דקאי אפלוגתייהו

והמלא הרועים ביאר ,דהא דנקט רש"י ,כדי שינטל מן החי וימות ,משום

דביתשמאיוביתהללבביצתנבלה,אםכן,קתנידומיאדביצתנבלהדהיינו

דקשיאליה,מאיקאמרר'יוסיבןהמשולםמעשהבעינבללהקשותעלבית

כשנתעברהולבסוףנטרפהוגמרהקאמר.וכתב,דישלומר,דהכיקתני,ושוין

שמאי ,מנא להו דבית שמאי דמלא מקדח הוא שיעור מיתה .ועל זה כתב

בביצת טרפה שנטרפה וכיוצא בה נמכרת בשוק ,שאסורה משום גדלה

רש"י,דביתשמאינמיסביראלהודלאחשיבחיסרוןבגולגולתאלאכשיעור

באיסורכולהכגוןבדספנאמארעא.וכמושכתבוהתוס'בסוףדבריהם.

מיתה ,דהכימוכחלעיל)מב,(:מדאמרשמואל"וכןלטריפה",וכמושביארו

ו(גמ',אלאהאדתנןולדטריפה וכו'במאיקמפלגי .הקשההרמב"ן,דאיכא

התוס' )שם( בד"ה ואמר רב ,שמע מינה דלא חשיב חסרון כי אם כשיעור

למימר דכולי עלמא סברי "זה וזה גורם" מותר ,ורבי אליעזר סבירא ליה

שנטרפה בו ,ופלוגתא דבית שמאי ובית הלל ,דלבית הלל בעינן שינטל על

דמאיסלגבוה,ומשוםהכינקטנמיפלוגתייהודוקא לגבוה.ותירץ,דלאבעי

ידיאדםואזמתהבשיעורקטן,מאילונחסרבעצמה.

לשנויידלכוליעלמאזהוזהגורםמותר,משוםדשמעינןלרביאליעזרדאמר



"זה וזה גורם" אסור .והוסיף ,דמשום הך קושיא הוזקק רש"י בד"ה ושוין

דףנחע"א

לפרש ,ד"ושוין" קאי ארבי אליעזר ור' יהושע דפליגי בולד ,דכיון דאוקמינן

א(רש"יד"הדשיחלאקמא,אותןשהיובמעיהבשעהשנטרפהכולןאסורות

להא דקתני "ושוין" בדספנא מארעא והוי חד גורם ,אם כן ,על כרחך

דעוברירךעמוועמהנטרפו.הקשהבשו"תאבנינזר)יורהדעהסימןסואות

דפלוגתייהובנטרפהולבסוףעיברהדהוי"זהוזהגורם".אמנםלדבריודסבר

א( ,כיון ד"עובר ירך אמו" ,מאי נפקא מינה אי עיברה ולבסוף נטרפה או

כתוס',דהאדקתני"ושוין" לאקאיאפלוגתייהודר'אליעזרור'יהושע,לא

נטרפהולבסוףעיברה,האאיסורטרפהאינו משוםשנעשה טרפה בחיים,

מצילשנוייהכי.

אלאמשוםדהשתאהויאטרפה ,דהאטרפהמןהבטןנמיאסורה,ואםכן,

ז(גמ' ,במאי קא מפלגי כשעיברה ולבסוף נטרפה .פירש רש"י בד"ה במאי

הוא הדין נמי בנטרפה ולבסוף עיברה .ותירץ ,דהגדרת "עובר ירך אמו",

קאמפלגי ,דאינטרפהברישאתולאטענה,אלאעלכרחךדכברנתעברה

דהעוברנאסראגבאמו],ולאשמקבלדיניאמו[.והוכיחזאתמרש"י ערכין

ופליגיבעוברירךאמו.והקשהבשו"תהגרע"א)קמאסימןרדד"הוזכורני(,

)ז (:לענין עובר בהמההנסקלת,עייןשם .ומשוםהכיבעינןדוקאנתעברה

הא אף אי אין טרפה יולדת ,איכא לאוקמי פלוגתייהו בולד טרפה ,והיינו

ואחר כך נטרפה .אבל אם נטרפה ואחר כך נתעברה שלא חל עוד איסור

בגוונא שהאב טרפה והוליד מכשרה ,ופליגי "בזה וזה גורם" .אלא דמוכח

טריפה על האם ,אין הולד נאסר מדין "עובר ירך אמו"] .וכעין זה ביאר

מהכא לפשוט ספיקא דרבוותא דזכר טרפה נמי אינו מוליד .אמנם בשו"ת

בקובץשמועות)אותכו([.

עמודי אור )סימן מט אות ד( ,פליג ,וכתב ,דולד מכשרה שנולד מזרע זכר

ב(תוס'ד"המכאןואילך,אע"גוכו'פסקינןכר'יהודהבפרדותדמספקאליה

טרפה ,לכוליעלמאמותר,דלאעדיףזרעהזכרלאסורמדין"זהוזהגורם",

איחוששיןלזרעהאבאולא.כתבבחידושירבינוחייםהלוי)פ"גממאכלות

מאפרוח הנולד מביצת טרפה דקיימא לן בתמורה )לא (.דשרי ,דהתהוות

אסורותהי"א(,דישלבארכוונתקושייתםבב'אופנים,א .דאףאםחוששין

האפרוחבתרדמסרחועפראבעלמאהוא,ואיןהבאמכחואסור,והכינמי

לזרעהאב,מכלמקוםהוי"זהוזהגורם" דמותר.ב.דאםאיןחוששיןלזרע

זרע הזכר סרוח מעיקרא ופירשא בעלמא) ,והוסיף ,דלא גרע מיאלי

האב,לאהויזהוזהגורםכלל,והכאנמיבעילספוקי.

דחמורתא ושליא של חמור )עיין יורה דעה סימן פא סעיף ג ד( דאינהו

ג(בא"ד ,היינו במילתא דשרי כל חד באפי נפשיה ולא שייך זה וזה גורם

גופייהושרו.ועייןבתוס'לקמן)סד(.ד"השאם,בסוה"ד,דכתבודהיתריאלי

וכו' .ביאר המהר"ם ,דהואיל וכל חד וחד שרי באפי נפשיה וכי מצטרפין

דחמורתא כאפרוח שנולד מביצת טרפה( ,וכיוון דשרינן אפרוח שנולד

אסורין ,לא שייך למימר זה וזה גורם דהיינו איסור והיתר גורמים שנולד,

מביצת טרפה ,אף דחד גורם האסור ,כל שכן הולד שבא מזרע זכר האסור

דהרישניהםהווהיתרבפניעצמם,וכשמצרפיםלשניהםהויאיסור,והיינו

לאמיתסרמדין"זהוזהגורם".
יא

מסכת חולין דף נח

 

כג אב התשע"א
ח(רש"י ד"ה והלכתא בזכר ,כגון אם ספק דרוסה .כתב הרש"ש ,דמשמע

מספיקא ובלא בדיקה ,ואהה אמר רב פפא דאחר שנים עשר חודש שריין

מדבריו,דלודאידרוסהלא מהניבדיקה,דאיהוהמהניהוהלהנמיתקנה

בלאבדיקה.וכשיטתהר"ןוהרמב"ם).עייןבאותהקודמת(.

בשניםעשר חודש,ודלאכמודביארוהתוס'לעיל )נג(:בד"הדרוסהשאמרו

יג(גמ',כליתרכנטולדמי.ביארהרש"ש,דכיוןדטבעהעולםדסומאבאחת

בסוףדבריהם,דאףלדעתרש"ימהניבדיקהבודאידרוסה.

מעיניו ,רואה בעינו הפתוחה יותר משאר אדם בעין אחת ,משום דכח

ט(רש"יד"האסורה,דכיוןדמהלכתבתוךהקישות.התוס'לקמן)סו(:בד"ה

הראּות הנשפע מהמח מתחלק לשתי העינים ,ואצלו הכל בעין אחת ,וכן

דיקא נמי דייקו מדבריו ,דדוקא אם התולעת מהלכת בתוך הקישות ,אבל

בשארהאבריםהזוגיים,וכןהואלהיפךביתראבר,דמתחלקהכחגםלאבר

אותןהתולעיםהנמצאיםבפוליןדאינןמהלכיןבתוךהפרי,אלאדהתולעת

היתרוהווכולןתלושיהשימוש.

גדלה בתוכה ואין החור מחזיק יותר מגוף התולעת ,מותרין ,דהא לא אסר

יד(רש"יד"הכנטולדמי ,יתראחדכחסראחדוהויאכבעלתרגלאחדוכו'.

שמואלאלאהתולעתהמהלכתבתוךהפרי.אמנםבחידושיהרשב"אכתב,

כתב הר"ן )יט .מדפי הרי"ף( ,דלפי זה ,אם נמצאו בה שני כבדים טרפה,

דאףתולעתהגדלהבתוךהפריבעודשהפרימחוברלקרקע,לדברישמואל

דניטל כל הכבד הוי טריפה ,אבל בטחול דאם ניטל כשרה ,אם נמצאו לה

אסורה ,דהוי כתולעת הגדלה על גבי קרקע ,וקרינא בה "שרץ השורץ על

שניטחוליןכשרה.אמנםבחידושיהרמב"ןפירש,דהויכנטולממקוםשהוא

הארץ",וכןכתבהר"ן)יט.מדפיהרי"ף(.

יתר,ולאכניטלכלאותוהאבר,ולכךבהמהשנמצאתיתרתרגללמטהמן



הארכובה וממקום צומת הגידין ,כשרה כאילו נחתכה באותו מקום .ודייק

דףנחע"ב

דבריו ,מהא דאמרינן "כנטול" דמי ,דהיינו כניטל בידי אדם ,ולא אמרינן

י(גמ',לבתרתריסר ירחישתאשריין.הקשההרא"ש)סימןנג(,אמאישרו

כחסרדמי.וכןדעתהרשב"אבחידושיו,וביאר,דביתררגלמשכחתלהדהוי

נימא דהתליעו במחובר ושרץ שמת אסור .ותירץ בשם הראב"ד ,דהא

טריפה,כגוןשהיתרמחוברבמקוםבוקאדאטמא,בעניןשאםתעקוראתזה

דקאמרדאינומתקייםשניםעשרחודש,היינודאחרשניםעשרחודשאיןבו

ישמטבוקאדאטמאשלחבירו .וכתבהר"ן )שם( ,דלפיזה,אםהיולהשני

לחותכללוהויכעפראבעלמא] .דהיינודפירשודאיירינןבשרץמת[אמנם

טחולין הסמוכין זה לזה בסומכיה ,רואין כאילו ניטל היתר ומקומו עמו

המהר"ם שי"ף כתב ,דמדברי רש"י בד"ה לבתר תריסר משמע ,דאיירינן

וישארהשנינקובבסומכיהדהויטריפה.

בתולעתחיה,דכיוןדאיהויבמחובר,לאהיתהחיהטפימשניםעשרחודש,

טו(מתני',אחוזתהדםוכו'כשרה.ביאר הרשב"אבתורתהבית)בביתהקצר

עלכרחךדנולדובתלוש.

בית שני שער שלישי( ,דאף שהדברים האלו ממיתין לבהמה ,אינו אלא

יא(רש"י ד"ה הני תמרי ,שהתליעו ואין ידוע אם במחובר אם בתלוש.

כמסוכנת,וכשרה,כדתנן לעיל )לז.(.ועיין במלאכתשלמה)חוליןפ"גמ"ה(,

]דהיינו,דחזינןשהתליעואלאדלאידעינןאימתהתליעו[.וכןכתבהרמב"ן,

דהכי נמי בעינן שתפרכס בשעת שחיטתה כדתנן התם .וכן כתב התפארת

דהאדתמרי אסוריןתוךשניםעשר אייריבראושהתליעו,אבלבסתמאלא

ישראל)שםביכיןאותעב(.

חיישינן ,דאי לאו הכי לאחר שנים עשר נמי יהיו אסורין ,שמא התליעו

טז(מתני' ,או ששתת מים הרעים כשרה .עיין ברש"י בבא קמא )קטו (:ד"ה

ופירשווחזרו,אבלפירותשההתלעהמצויהבהןחיישינןלהוומהאיטעמא,

ולאישקהמהןלבהמתו ,דבהמהששתתהמיםמגוליןאיכאסכנהלשוחטה

וכדלקמן )סז (:דחיישינן דילמא פרישו לדופנא דבירא .והביא דכן כתב

ולאוכלה.והקשה הב"ח)יורהדעהסימןקטז(מהכאדתנןדכשרה,ולאתנן

הרמב"ם )פ"ב ממאכלות אסורות הט"ו( ,דכל מיני פירות שדרכן להתליע

דאסורה משום סכנה כדתנן בסיפא גבי שהכישה נחש .ותירץ ,דאין כוונת

כשהןמחוברין,לאיאכלעדשיבדוק .אמנם הר"ן)יט.מדפיהרי"ף( הקשה,

רש"ילסכנתמיתה,אלאשניזוקבגופו,ומשוםהכיאיןלאוסרהכמוהכישה

דאםכן,אמאינקטדווקאתמריולאנקטפיריסתמא,אלאעלכרחךמשמע,

נחש .ועיין בחידושי המאירי )כאן( שכתב ,דכבר נאבד מהן הארס] ,והיינו,

דמשוםהכינקטתמרילפישההתלעהמצויהבהן,וכיוןדהדברמצוי,אףעל

אחרששתתהאותםהבהמה[.

פישהואמיעוט,חיישינןלמיעוטהמצוי.

יז(גמ' ,הלעיטה חלתית טרפה וכו' .כתב הרמב"ם )פ"ו משחיטה הי"ג(,

יב(תוס' ד"ה הני תמרי ,בתוה"ד ,ועוד דהוה ליה למימר שהתליעו ור"ת

הלעיטהחלתיתהריזוטריפהבודאיואםאכלהדברשהואספקאםמנקב

מפרששדרךוכו'.העיר הלבאריה,דאקושיאדלאנקט"התליעו" לאמשני.

בני מעיה תיבדק .והטור )יורה דעה סימן נא( גרס בדבריו ,הלעיטה חלתית

וכתב ,דצריך לומר ,דרבינו תם מפרש ,דלא איירי הכא שבודאי התליעו,

תוך ג' ימים ספק ניקב ספק לא ניקב ותיבדק .והקשה עליו ,מהא דאמרינן

כדפירש רש"י ד"ה הני תמרי .אלא הא דאסרינן תוך שנים עשר חודש הוי

בגמ' דטרפה בודאי ואין צריכה בדיקה .אבל לגירסא דלקמן לא קשיא.
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