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  סדר המשניות בפרק ג
  

 ז�משניות ו  
  

  .ביניה� ומחלקי� ושוחטי� טוב יו� מערב עליה נמני� אבל טוב ביו� לכתחלה הבהמה על נמני� אי�
  

  .עיקר כל מאזני� בכ� משגיחי� אי� אומרי� וחכמי� הקופי� כנגד או הכלי כנגד בשר אד� שוקל אומר יהודה' ר
  

  .חברתה גבי על שיאהמ אבל טוב ביו� הסכי� את משחיזי� אי�
  

  .ביניה� ומחלקי� שוחט אבל בשר בדינר לי שקול לטבח אד� יאמר לא

  

áùø"à:  
  

 יאמר לא ובי� נמני� אי� בי� וחלק נמני� אי� גבי דהשחזה הא שנו היא� למידק איכא .ט"בי הסכי� את משחיזי� אי�' מתני
� למנות שבאו אחת חבורה שאמר דלפי ל"ונ, הסכי� את משחיזי� אי� באמצע ושנה הבהמה בחלוקת אחד בעני� שה� לטבח אד

 מ� שיקח במי שנה כ"ואח במשחזת הסכי� את ישחיזו שלא לשחטה באו שא� כ� ג� שנה דמי� לפסוק לה� שאסור הבהמה על
  .לו שאסור ומה לו שמותר מה הטבח

 

îèù"÷: 
  

כתב דלפירוש זה נפרש ו "ומורי נר. א ישחיזנהא תיר! דכיו� דאיירי בענייני בשר איירי נמי א� בא לשוחטה של"והרשב...
  :מתניתי� כ�

  

כלומר חבורה שרצו ליקח בהמה שלמה מהטבח לא יפסקו דמי� אבל נמני� עליה מערב יו� טוב ' אי� נמני� על הבהמה כו
�בשר כנגד הכלי יהודה לשקול ' ואחר כ� ביאר כיצד מחלקי� אותה ביניה� והתיר ר. ושוחטי� ומחלקי� אותה בני החבורה ביניה

ועדיי� לא הזכיר כלל כיצד יחלק הטבח הבשר אחר שחיטה והשלי� די� החבורה שלקחו הבהמה ואסר לה� . וחכמי� אסרו
  . ואחר כ� הזכיר די� לוקח בשר כיצד יאמר לטבח עד כא� לשונו. להשחיז הסכי� לצור� שחיטה

  

בני חבורה אחת ואחר כ� סדר שלא ישחיזו הסכי� לצור�  ו חזר והקשה דהיא� סדר התנא די� חלוקת הבהמה במשקל"והרב נר
וא$ על פי שיש לומר שקשר העני� הביאו לזה שלפי שאמר אבל נמני� . והלא ודאי משקל הבשר אחר שחיטה הוא שחיטה

�אפילו הכי אינו נכו� שהיה לו לומר אבל נמני� עליה מערב יו� טוב ואי� משחיזי� . ושוחטי� ומחלקי� ביניה� ביאר כיצד מחלקי
  . עד סו$ פרקי�' יהודה אומר שוקל אד� בשר כו' טי� ומחלקי� וראת הסכי� ביו� טוב אבל משיאה על גבי חברתה ושוח

  

יהודה לא קאי ארישא דנמני� על ' והא דר. י שפירש שוקל אד� בשר טבח המוכר בשר במשקל"ו דנראי� דברי רש"וכתב מורי נר
   :ו פירש דסדר המשנה כ�"ומורי נר. הבהמה אלא מילתא באפי נפשה היא לומר כיצד ישקול הטבח הבשר

  

אחר כ� איסור דשיי� במוכר בלחוד אי� משגיחי� בכ$ . 'בתחלה סדר איסורי� דשייכי בלוקח ומוכר אי� נמני� על הבהמה כו
�אי� משחיזי� את הסכי� כלומר הטבח שמחדד הסכי� בחול לחלק ולחתו� הבשר לחלקי� אינו רשאי להשחיזה ביו� טוב . מאזני

  .ק הכל דיני הלוקחוקח בלחוד לא יאמר אד� שקול לי בשר בדינר וכ� עד סו$ הפראחר כ� סידר איסור דשיי� בל. אלא משיאה
  
  

  

à÷éà áøã äéøá àððéç áø:  
  

  גומות    שפחות    שפוד    :רב מלכיו

  אתשמע    )מתניתי�(תנאי     אתשמע    

              

  גבינה    אפר מקלה    בלורית    :רב מלכיא
  )מתניתי�(תנאי     אתשמע    )מתניתא(תנאי     

  
 áøàôô:  

  

  גומות    אפר מקלה    שפוד    :רב מלכיו

  שמעתא    שמעתא    שמעתא    

              

  גבינה    שפחות    בלורית    :רב מלכיא
  )מתניתי�(תנאי     )מתניתי�(תנאי     )מתניתא(תנאי     

  

 .'הפירוש הראשו� בתוס פ"ע


