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    ַמְתִניִתין

ה ֵליֵלד ְקׁשָ ֵהָמה ַהּמַ    :ּבְ
ר ֶאת ָידֹו ְוֶהְחִזירֹו  ֲאִכיָלה -ְוהֹוִציא ָהעּוּבָ ר ּבַ    .מּותָּ

ֶהְחִזירֹו  י ׁשֶ ָילּוד -הֹוִציא ֶאת רֹאׁשֹו ַאף ַעל ּפִ    .ֲהֵרי ֶזה ּכְ
ֵמֶעיָה  ּבְ ר ׁשֶ ֲאִכיָלה -חֹוֵתְך ֵמעּוּבָ ר ּבַ   .מּותָּ

ָליֹות חֹול ּוִמן ַהּכְ ֲאִכיָלה - ִמן ַהטְּ    .ָאסּור ּבַ
ָלל     :ֶזה ַהּכְ

ּגּוָפּה  ָבר ׁשֶ    ,ָאסּור –ּדָ
ֵאיָנּה ּגּוָפּה  ר -ְוׁשֶ   .מּותָּ

  

ָמָרא    ּגְ

  :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
   .ָאסּור –ְוֵאֶבר ַעְצמֹו 

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ָאַמר ְקָרא ֶדה ְטֵרָפה לֹא תֹאֵכלוּ " :ּדְ ָ ׂשּ ר ּבַ    – ל) (שמות כב, 271271271271"ּוָבׂשָ

תוֹ  ר חּוץ ִלְמִחיּצָ ׂשָ ָצא ּבָ ּיָ יָון ׁשֶ    .ֶנֱאַסר - כֵּ
  

ַנן    :ּתְ
ר ֶאת ָידֹו ְוֶהְחִזירֹו " ה ֵליֵלד ְוהֹוִציא ָהעּוּבָ ְקׁשָ ֵהָמה ַהּמַ ֲאִכיָלה -ּבְ ר ּבַ    ."מּותָּ

   .ַמאי ָלאו ַאֵאֶבר
  

ר ,לֹא    .ַאעּוּבָ
  

ר ַמאי ִאיְרָיא  יֲאִפי "ֶהְחִזירוֹ "ִאי ַאעּוּבָ    !ּלּו לֹא ֶהְחִזירֹו ַנּמִ
  

לֹא ֶהְחִזירוֹ  ב ּדְ ין ַאף ַעל ּגַ    ,הּוא ַהּדִ
ֵעי ִמיְתָנא ֵסיָפא ָקא ּבָ    ,הֹוִציא ֶאת רֹאׁשוֹ " :ְוַאְייֵדי ּדְ

ֶהְחִזירֹו  י ׁשֶ ָילּוד -ַאף ַעל ּפִ   ,"ֲהֵרי ֶזה ּכְ
א י ֵריׁשָ ָנא ַנּמִ    ."ֶהְחִזירוֹ " :ּתָ

  
ַמע     ?ָלןְוֵסיָפא ַמאי ָקַמׁשְ

ָיָצא רֹאׁשֹו ַהְוָיא ָלּה  ֵכיָון ּדְ    '.ֵליָדה'ּדְ
ִניָנא    !ּתָ

כוֹ 'ֵאיֶזהּו " כוֹ 'ְוֵאינֹו  ,ְלַנֲחָלה 'רּבְ    ?ְלכֲֹהִנים 'רּבְ
ָצא רֹאׁשֹו ַחי ּיָ י ׁשֶ א ַאַחר ְנָפִלים ַאף ַעל ּפִ    ,ַהּבָ

ָצא רֹאׁשֹו ֵמת ּיָ ע ׁשֶ ׁשַ ן תֵּ    .(בכורות מו.) "אֹו ּבֶ
   ,"רֹאׁשֹו ֵמת"ַטְעָמא ּדְ 

י לֹא ֲהֵוי - 'רֹאׁשֹו ַחי' –ָהא  כֹור ְלַנֲחָלה ַנּמִ א ַאֲחָריו ּבְ    !ַהּבָ
  

יָמא ָאָדם  :ְוִכי ּתֵ ְמִעיָנן ּבְ ְבֵהָמה ,ַאׁשְ ַמע ָלן ּבִ    ,ְוָקא ַמׁשְ
ֵהָמה לֹא ָיִליף ָאָדם ִמּבְ    ,ּדְ

רֹוְזדֹור ִלְבֵהָמה ֵאין ּפְ    ,ּדְ
   ,ְלָפאלֹא יָ   -ּוְבֵהָמה ֵמָאָדם 

יֵדיּה  ִנים ּדִ ְרצּוף ּפָ יב ּפַ ָחׁשִ    –ּדְ
ִניָנא י ּתָ    :ָהא ַנּמִ

ְצָתה ִמְקָצָתּה " ּיָ ְלָיא ׁשֶ ֲאִכיָלה -ׁשִ    ,ֲאסּוָרה ּבַ
ה  ָ ִאׁשּ ִסיַמן ָוָלד ּבְ ְבֵהָמה -ּכְ ְך ִסיַמן ָוָלד ּבִ   ! (חולין עז.) "ּכָ

  
ָלָמא ׁשְ א ּדַ  "ֶהְחִזירוֹ " :ִאי ַאְמָרת ּבִ ֵריׁשָ א - ְוָקאּדְ ָנא ֵסיָפא ָאטּו ֵריׁשָ    .ּתָ
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 רש"י
  מתי' 

   . בשעת שחיטה:בהמה המקשה לילד
   . קודם שחיטה:והחזירו

   . ובגמרא מפרש מאן מותר:באכילה מותר
. ותו לא מהיא ליה שחיטת הרי זה כילוד

אמו וצריך שחיטה לעצמו אם מצא חי 
   ואם מצא מת הרי הוא כבלה:

. והיח החתיכה חותך מעובר שבמעיה
   בתוכה:

. בשחיטתה כדיליף בגמרא מכל מותר
   בבהמה תאכלו:

   . של בהמה עצמה:מן הטחול ומן הכליות
. ואע''פ שהיחו בבהמה לא באכילהאסור 

הותר בשחיטתה להכי קט טחול וכליות 
   משום דמידי דלא מיטרפא הוא:

  
  גמ' 

. באכילה מאחר שיצא ואבר עצמו אסור
ממחיצתו קודם שחיטה ואע''פ שהחזירה 

   קודם לכן:
. כלומר חוץ למחיצתו דהייו ובשר בשדה

לאויר שרחם זה הוה ליה מחיצה להתירו 
כיון שיצא הרי הוא כטרפה ולא בשחיטה ו

תאכלו וכל מי שיש לו מחיצה ויצא כגון 
בשר קדשים שיצאו מי מהאי קרא פקא 

   לן (מכות דף יח.):
. ואשמועין דמשום יד לא הוי לא אעובר

   כילוד:
. דעובר פקא לן לקמן אפי' לא החזירו מי

   מבהמה בבהמה אותה תאכלו:
שא . גופה מאי קמ''ל דקאמרת ריוסיפא

   תי משום סיפא:
. בעין ולד שיהא ראוי לחיות בכור לחלה

ואי לא ראוי לחיות לא מפקע את הבא 
אחריו מליטול פי שים דכתיב (דברים כא) 
ראשית אוו מי שלבו דוה עליו יצא ולד 
שאיו של קיימא שאין לב אביו דוה על 
מותו אבל מפדיון הבכור פוטר הוא את 

   ת הרחם:הבא אחריו שהרי זה פטר א
   . שלא כלו חדשיו:פל

. והחזירו ויצא אחיו אע''פ שיצא ראשו חי
שכלו חדשיו אין לידת הראשון מפקעתו 
מלהיות בכור לחלה שאפילו ולד הפל 
כולו איו מפקיע את הבא אחריו שאין לבו 
דוה עליו וכל שכן אם יצא ראשו מת והאי 
דקט ראשו משום בכור לכהן קט ליה 

ו הוי ילוד ופוטר את אחיו וביציאת ראש
   מבכור לכהן:

. הבא אחר בן תשעה אפי' יצא ראשו של או
ראשון מת הויא לידת הראשון לידה ואין 
הבא אחריו בכור לכהן אבל הבא אחר בן 
תשעה שיצא ראשו חי בכור לחלה מי לא 

   הוי אלמא ראש הויא לידה:
. דביציאת ראשו וכי תימא אשמועין באדם

דר אשמועי' בבהמה דאדם הוי כילוד וה
מבהמה לא יליף דבהמה לית לה פרוזדור 
לפי בית הרחם שלה וגלוי הוא ומכיון 
שהראש יוצא לידתו יכרת אבל אשה אין 
רחמה בגלוי שהירכים הוו לה כעין פרוזדור 
   ואין יציאת הולד יכרת יפה עד שיצא רובו:

. בבהמה מי תיא הא מי תיא
אש הוי לידה דקתי במתיתין בפירקין דר

שליא שיצתה מקצתה אסורה באכילה 
אפילו מה שהיה בפים בשעת שחיטה לפי 
שהשליא סימן ולד באשה וסימן ולד 
בבהמה וחיישין דלמא בההיא מקצת 
דפיק יצא הראש והוי כילוד הלכך כולה 
אסורה דשדין לה בתר רישא אלמא ראשו 
תן דהוי לידה וסיפא דקתי החזירו לא 

   יך:אצטר
. א''א בשלמא החזירו דרישא דוקא

ולמישרי אבר גופיה איכא לתרוצי סיפא 
דתי החזירו משום רישא אלא אי אמרת 
מותר דרישא אעובר קאי אבל אבר אסור 

   דחזרה לא מהי אמאי קט החזירו:
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א ִאי ַאְמָרת ְוָקא   :ֶאּלָ א ּדַ ֵריׁשָ    ,לֹא ּדְ
ְוָקא  ֵסיָפא ּדַ ָלל -ְולֹא ּדְ ה ֵליּה ְלִמְתְנֵייּה כְּ    !ָלּמָ

  
ר !לֹא    ,ְלעֹוָלם ַאעּוּבָ

ר ִיְצָחקְוִכְדָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
א ִלְמקֹום ֲחָתךְ     ,לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ

א ִלְמקֹום ֲחָתךְ  י לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ    .ָהָכא ַנּמִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ה ֵליֵלד" ְקׁשָ ֵהָמה ַהּמַ    :ּבְ

ר ֶאת ָידוֹ  ַחט ֶאת ִאּמֹו  ,ְוֶהְחִזיָרּה   ,הֹוִציא עּוּבָ ְך ׁשָ ֲאִכיָלה -ְוַאַחר ּכָ ר ּבַ    .מּותָּ
ַחט ֶאת ִאּמוֹ  ְך ֶהְחִזיָרּה  ,ׁשָ ֲאִכ  -ְוַאַחר ּכָ    .יָלהָאסּור ּבַ

ַחט ֶאת ִאּמוֹ  ,הֹוִציא ֶאת ָידֹו ַוֲחָתכוֹ  ְך ׁשָ חּוץ   :ְוַאַחר ּכָ ּבַ    ,ָטֵמא   –ׁשֶ
   .ְוָאסּור

ְפִנים  ּבִ    ,ָטהֹור   –ְוׁשֶ
ר    .ּומּותָּ

ַחט ֶאת ִאּמוֹ    סח,ב ְך ֲחָתכוּ  ,ׁשָ ע ְנֵבָלה^ - ְוַאַחר ּכָ ר ַמּגַ ׂשָ    ,ַהּבָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

   :ֹוְמִריםא ֲחָכִמיםוַ 
חּוָטה ע ְטֵרָפה ׁשְ    ."ַמּגַ

א ֵני ִמיָהא ֵריׁשָ ר ֶאת ָידֹו ְוֶהְחִזיָרּה " :ָקּתָ    ,הֹוִציא עּוּבָ
ַחט ֶאת ִאּמֹו  ְך ׁשָ ֲאִכיָלה -ְוַאַחר ּכָ ר ּבַ    ."מּותָּ

   !ַמאי ָלאו ַאֵאֶבר
  

ר !לֹא    .ַאעּוּבָ
  

ר"ִאי  ַחט ֶאת ִאּמֹו וְ " :ֵאיָמא ֵסיָפא - "ַאעּוּבָ ְך ֶהְחִזירֹו ׁשָ ֲאִכיָלה -ַאַחר ּכָ    ,"ָאסּור ּבַ
ר  אי ָאסּור -ְוִאי עּוּבָ    !ַאּמַ

  
ְדָאַמר  ר ִיְצָחקכִּ    :ַרב ַנְחָמן ּבַ

א ִלְמקֹום ֲחָתךְ     ,לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ
א ִלְמקֹום ֲחָתךְ  י לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ    .ָהָכא ַנּמִ

  
י ָאָתא  ,ֵאיִני י חוֹ     ֲאִביִמיְוָהא כִּ    ,ָזֵאיִמּבֵ

ָיֵדיּה  ,ָאָתא    :ְוַאְייֵתי ַמְתִניָתא ּבְ
ְרָסה""    ,ֱאכֹול –ֶהְחִזיר  (דברים יד, ו) 272272272272"ּפַ

ָרסֹות"    ."ֱאכֹול –ֶהֱחִזיר  "ּפְ
ְרָסה  ְרָסה -ַמאי ָלאו ֶהֱחִזיר ּפַ    .ֱאכֹול ּפַ

  
ר !לֹא ְרָסה ֱאכֹול עּוּבָ    .ֶהְחִזיר ּפַ

  
ר  י "רֶהְחִזי"ַמאי ִאיְרָיא  -ִאי עּוּבָ    !ֲאִפיּלּו לֹא ֶהְחִזיר ַנּמִ

  
ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ

א ִלְמקֹום ֲחָתךְ     .לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ
  

ֵרי ְקָרֵאי ָקא ָנִסיב ָלּה     ,ְוָהא ּתְ
   ,ְלֵאֶבר –ַמאי ָלאו ַחד 

   !ִלְמקֹום ֲחָתךְ  -ְוַחד 
  

   ,ִלְמקֹום ֲחָתךְ  -ַחד  !לֹא
ְמֵעי   -ְוַחד  ָרה ְלָקלּוט ּבִ    ,ּפָ

ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ א ּדְ יּבָ    .ְוַאּלִ
  

                                                        
ֵהָמה אָֹתּה ּתֹאֵכלוּ  272 ּבְ ָרה ּבַ י ְפָרסֹות ַמֲעַלת ּגֵ תֵּ ַסע ׁשְ ְרָסה ְוׁשַֹסַעת ׁשֶ ֵהָמה ַמְפֶרֶסת ּפַ   ְוָכל ּבְ

 רש"י
. מותר דקתי אעובר לעולם

ודקשיא לך חזרה מאי אהי 
למקום חתך מהיא דאם לא 

יך להיח ממה שבפים החזיר צר
לצד החיצון ולחותכו שמקום 
החתך הבדלת החיצון והפימי 
אסור מפי שהוא עומד על שפת 
הרחם ולא קריא ביה בהמה 
בבהמה דלאו בתוכה הוא אבל 
החזירו א''צ לחתוך לצד פים 
אלא מצמצם וחותך ומקום חתך 
מותר דקריא ביה בהמה 
בבהמה ומשום בשר בשדה ליכא 

א ממחיצתו והא דרב דהא לא יצ
  חמן לקמן:

. דילפין בהעור שבחוץ טמא
והרוטב (לקמן דף קכח:) שאבר 
מן החי מטמא כאבר מן הבלה 

  מוכי ימות מן הבהמה:
. שמחיים לא קבל שבפים טהור

  טומאת אוכלין:
. כל העובר והבהמה געו הבשר

   באבר טמאין:
. שאבר מגע טריפה שחוטה

 היוצא עדיין הוא מחובר בשעת
שחיטה אע''פ שאין שחיטה 
מתירתה באכילה מטהרתה 
מידי בילה כטרפה ששחיטתה 
מטהרתה וטעמייהו מפרש 
במתי' ולקמן (דף עג.) מפרש 
בפירקין בטרפה שחוטה מאי 
מגע שייך למימר בה ומפרש 
שטרפה שחוטה מטמאה את 

   המוקדשים מדרבן:
פרסה החזיר אכול פרסות 

. אקרא קאי דכתיב החזיר אכול
ברים יד) כל בהמה מפרסת (ד

פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות 
מעלת גרה וגו' ומהאי קרא פקא 
לן לקמן (דף סט.) דעובר יתר 
בשחיטת האם ודריש בהמה 
דרישא אבהמה דסיפא ומשמע 
בהמה שבבהמה תאכלו ופרסה 
ופרסות דכתיבי ביה להכי אתו 
לומר לך פעמים שאתה אוכל כל 
 אבריו ופעמים שאין אתה אוכל
אלא מקצתן פרסה החזיר 
הוציא שתי ידיו והחזיר האחת 
אכול אותה החזיר שתיהם אכול 

   שתיהן:
. והכי קאמר החזיר למקום חתך

פרסה אכול מקום חתך שלה 
החזיר פרסות אכול מקום חתך 

   של שיהם:
. פרסות והא תרי קראי סיב לה

ופרסה ואי למקום חתך 
מדאשמועין בחדא דאם החזירו 

או לא תאכל ה''ה אכול ואם ל
   לתרי:

. פרסות החזיר חד למקום חתך
למישרי מקום חתך בחזרה וחד 
למישרי עובר שפרסותיו קלוטות 
כגמל ומצא במעי פרה ואליבא 
דרבי שמעון איצטריך דקאסר 
קלוט בן טהורה בבכורות (דף ו:) 
גמל גמל שתי פעמים אחד גמל 
שולד מן הגמלה ואחד גמל 

' הכא שולד מן הפרה ואשמועי
דאם מצא בתוכה מודה דשרי 
דהכי קאמר עובר שאין לה אלא 
פרסה שאין פרסותיו סדוקות 
אכול והחזיר דרישא לאו דוקא: 

  עולא פליג אדרב יהודה:
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ָאַמר  ְמעֹוןּדְ י ׁשִ ָרה " :ַרּבִ ן ּפָ   ."ָאסּור –ָקלּוט ּבֶ
ָיָצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם י ֵהיָכא ּדְ י ִמיּלֵ    ,ַהּנֵ

ְמֵעי ִאּמֹו  ֵרי –ֲאָבל ּבִ    .ׁשָ
  

א י יֹוָחָנןָאַמר  עּוּלָ    :ַרּבִ
ר –ְוֵאֶבר ַעְצמֹו     .מּוּתָ

  
אלְ  ַרב ְיהּוָדהֵליּה  ָאַמר    :עּוּלָ
מּוֵאלוּ  ַרבְוָהא  ְרַוְייהוּ  ׁשְ ַאְמֵרי ּתַ    :ּדְ

  !ָאסּור –ֵאֶבר ַעְצמֹו 
  

   :ָאַמר ֵליּה 
יָנן ַעְייִנין מּוֵאל ּוַמּלִ ַרב ּוׁשְ    .ַמאן ָיִהיב ָלן ֵמַעְפָרא ּדְ

א ָהִכי ָאַמר  י יֹוָחָנןֶאּלָ    :ַרּבִ
ְכָלל ׂשָ " :ַהּכֹל ָהיּו ּבִ ֶדה ְטֵרָפה לֹא תֹאֵכלוּ ּבָ ָ ׂשּ    ,(שמות כב, ל) "ר ּבַ

ָתּה ְוָחְזָרה  ְצָתה חּוץ ִלְמִחיּצָ ּיָ את ׁשֶ י ַחּטָ ּבֵ תּוב ּגַ ֵרט ְלָך ַהכָּ ּפֵ ׁשֶ    .ָאסּור –כְּ
את  ּה  -ַחּטָ ָפַרט ַרְחָמָנא ּבָ    .הּוא ּדְ

ָהדּור  יָון ּדְ י כֵּ ל ִמיּלֵ ֵרי –ֲאָבל כָּ    .ׁשָ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ׂשָ "" ֶדה ְטֵרָפה לֹא תֹאֵכלוּ ּבָ ָ ׂשּ ְלמּוד לֹוַמר - (שמות כב, ל) "ר ּבַ    ?ַמה תַּ

ִצינוּ  ּמָ ִני :ְלִפי ׁשֶ ר ׁשֵ ֲעׂשֵ ּמַ    ,ּבְ
ָתן ְוָחְזרּו  -ּוִבּכּוִרים  ְצאּו חּוץ ִלְמִחיּצָ ּיָ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ִרין –ׁשֶ    .מּותָּ

ן    ?ָיכֹול ַאף ֶזה ּכֵ
ְלמּוד לֹוַמר    .""ְטֵרָפה" :תַּ

  

ְלמּוָדא    ?ַמאי ּתַ
  

הָאַמר     :ַרּבָ
ֵרָפה ,"ְטֵרָפה"כִּ  ְטְרָפה  ?ַמה ּטְ ּנִ יָון ׁשֶ ר -כֵּ    ,ׁשּוב ֵאין ָלּה ֶהיּתֵ

ר"ַאף  ׂשָ תֹו  "ּבָ ָצא חּוץ ִלְמִחיּצָ ּיָ יָון ׁשֶ ר -כֵּ    .ׁשּוב ֵאין לֹו ֶהיּתֵ
  

א עּוּלָ א ּדְ יּוְבּתָ    !ּתְ
  

א יּוְבּתָ    .ּתְ
  
  
  

 רש"י
. כל האמר בו מחיצה הכל היו

כגון עובר לשחיטה ובשר קדשי 
קדשים שתה להם תורת 
מחיצות עזרה בקדשים קלים 

ה להם שחומת ירושלים מחיצ
כולן היו בכלל איסור זה 
דמשיצא בשר בשדה הרי הוא 
כטרפה ובא הכתוב ופרט לך 
בחטאת שאין חזרה מועלת בה 
דכתיב (ויקרא י) בשעיר חטאת 
דראש חדש ששרפוהו אהרן וביו 
וקצף עליהם משה מדוע לא 
אכלתם את החטאת הן לא 
הובא את דמה אל הקדש 
שתפסל בכך כדכתיב (שם ו) וכל 

ר יובא מדמה וגו' חטאת אש
ופימה היתה שלא יצתה 
ממחיצתה הא יצתה בת שריפה 
היא ולא אמרין ליהדרה ולא 
הוצרך לפרוט בה דמהיכא תיתי 
לן דתשתרי מכלל טרפה לא 
תאכלו משום חזרה להכי פרט 
בה למימר דהאי היא דלא מהי 
בה חזרה אבל כל שאר היוצאים 

   שחזרו הותרו:
. אטרפה קאי למה מאי ת''ל

קראו טרפה ומה למדו בכך הוה 
ליה למיכתב בשר בשדה לא 

  תאכלו:
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        סח, בסח, בסח, בסח, ב .2
   :ָאַמר ַמר

ִני ּוִבּכּוִרים" ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ ִצינּו ּבְ ּמָ    ."ְלִפי ׁשֶ
  

   ?ֵהיָכן ָמִצינוּ 
  

ְכִתיב ָגְנךָ " :ּדִ ר ּדְ ָעֶריָך ַמְעׂשַ ׁשְ    .(דברים יב, יז) ְוגֹו' 273273273273"לֹא תּוַכל ֶלֱאכֹול ּבִ
ָעֶריךָ " ׁשְ יכּול - "ּבִ לֹא ּתֵ    ,הּוא ּדְ

ָתן ְוָחְזרּו  ִריןמ –ֲאָבל ָיְצאּו חּוץ ִלְמִחיּצָ    .ּוּתָ
  
  

                                                        
ּדֹרלֹא תּוַכל לֶ  273 ר תִּ ָקְרָך ְוצֹאֶנָך ְוָכל ְנָדֶריָך ֲאׁשֶ ָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹרֹת ּבְ ָגְנָך ְוִתירׁשְ ר ּדְ ָעֶריָך ַמְעׂשַ ׁשְ   ְוִנְדבֶֹתיָך ּוְתרּוַמת ָיֶדךָ  ֱאכֹל ּבִ

 רש"י
. לקמן מפרש היכן לפי שמציו

   מציו:
. שכסו מעשר שי ובכורים

  לירושלים ויצאו וחזרו מותרין:
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        סט, אסט, אסט, אסט, א    ––––    סח, בסח, בסח, בסח, ב .3
ַמֲעָרָבא ַמְתנּו ָהִכי    :ּבְ

  
   :ָאַמר ַרב

   .ֵיׁש ֵליָדה ְלֵאָבִרים
  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

   .ֵאין ֵליָדה ְלֵאָבִרים
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיכָּ
ְפִנים ּבִ    .ְלֵמיַסר ִמיעּוט ֵאֶבר ׁשֶ

  
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ
  ", ֵאין ֵליָדה ְלֵאָבִרים" :ִדְבֵרי ָהאֹוֵמרלְ 

ר ֶאת ָידֹו ְוֶהְחִזיָרּה  ִלימֹו ְלרּוּבֹו  ,ְוָחַזר ְוהֹוִציא ֶאת ָידֹו ְוֶהְחִזיָרּה  ,הֹוִציא ָהעּוּבָ ִהׁשְ    ?ַמהוּ  –ַעד ׁשֶ
א :ִמי ַאְמִריָנן    ,ָהא ָנַפק ֵליּה רּוּבָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ָהַדר  יָון ּדְ    ?ָהַדר –כֵּ
  
ְמֵצי לֹוַמרִא  ָהַדר ָהַדר :ם ּתִ יָון ּדְ    ,כֵּ

ר ֶאת ָידוֹ  ִלימוֹ  ,ַוֲחָתָכּה  ,ְוָחַזר ְוהֹוִציא ֶאת ָידוֹ  ,ַוֲחָתָכּה  ,הֹוִציא עּוּבָ ִהׁשְ    ?ַמהוּ  –ְלרּוּבֹו  ַעד ׁשֶ
א :ִמי ַאְמִריָנן    ,ָהא ָנִפיק ֵליּה רּוּבָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ִעיָנן ַבת ַאַחת ּבְ א ּבְ    ?רּוּבָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָלל"   סט,א    :ֶזה ַהּכְ

ּגּוָפּה  ָבר ׁשֶ    ,ָאסּור –ּדָ
ֵאיָנּה ּגּוָפּה  ר –ְוׁשֶ   ."מּותָּ

ֵאין ּגּוָפּה "    ?ַלֲאתּוֵיי ַמאי - "ׁשֶ
ְווָנא ַהאי ּגַ    !ָלאו ַלֲאתּוֵיי כְּ

  
ָרה'ַלֲאתּוֵיי  !לֹא ְמֵעי ּפָ ְמעֹון ',ָקלּוט ּבִ י ׁשִ ַרּבִ א ּדְ יּבָ    ,ְוַאּלִ

ָאַמר ּדְ  ב ּדְ ְמעֹוןַאף ַעל ּגַ י ׁשִ ָרה " :ַרּבִ ן ּפָ    ,"ָאסּור -ָקלּוט ּבֶ
ָיָצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם י ֵהיָכא ּדְ י ִמיּלֵ    ,ַהּנֵ

ְמֵעי ִאּמֹו  ֵרי –ֲאָבל ּבִ    .ׁשָ
  
  

 רש"י
   . עובר:אף זה כן

. לפלוגתייהו במערבא מתו הכי
   דרב ור' יוחן:

. אבר שיצא יש לידה לאברים
לוד דתו לא מהיא הרי האבר כי

   ליה חזרה:
   . ומהיא ליה חזרה:אין לידה

. בין לישא מאי ביייהו
  דמערבא ללישא קמא:

. אם יצא למיסר מיעוט אבר
רובו ושאר מיעוט ללישא 
בתרא דקט לשון לידה הוי ילוד 
ומיתסר כוליה וללישא קמא 
לא אסר אלא היוצא: לדברי 
האומר אין לידה לאברים הוציא 

והחזירה וחזר והוציא ידו.  ידו
האחרת והחזירה וחזר והוציא 
שדרתו והחזירה עד שהשלים 
לרובו של עובר מי הוי כילוד 
דהא פקא רוביה או דלמא כיון 
דאין לידה לאברים הויא חזרה 
דידיה חזרה וכי פיק אידך כבר 
הדר ליה קמא ואין כאן יציאת 
רוב דאי למאן דאמר יש לידה לא 

ה: ואם תימצי מהיא להו חזר
לומר כיון דהדר הדר הוציאה 
וחתכה כו' או דלמא רובא בבת 
אחת בעין. ואפילו למאן דאמר 

  יש לידה איכא למיבעי להא:
   . משתיו היא:זה הכלל

. אלא מן העובר דבר שאיו גופה
   ומצא בתוכה מותר:

. אי חותך מן העובר לאתויי מאי
תא ליה אלא לאו לאתויי כה''ג 

עוט העובר בפים דשאר מי
   ורובו יצא מחותך:

. אפי' המצא שלם לאתויי קלוט
  במעי פרה:
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        סט, אסט, אסט, אסט, א .4
ֵעי     :ַרב ֲחַנְנָיאּבָ

ֲעָזָרה  ר ֶאת ָידֹו ּבָ    ?ַמהוּ  –הֹוִציא עּוּבָ
  

ֲהֵוי ְמִח  ַהאיִמּגֹו ּדַ י ּדְ י ְלַגּבֵ ים ֲהֵוי ַנּמִ י ָקָדׁשִ ה ְלַגּבֵ    ,יּצָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ַהאי  י ּדְ ה ִהיא -ְלַגּבֵ    ,ָלאו ְמִחיּצָ
ר ִאּמֹו ִהיא ת עּוּבָ ְמִחיּצַ    ?ּדִ

  
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
ֵעי ָלךְ  ַלִים :ְוִתּבָ ירּוׁשָ ים ּבִ ים ַקּלִ    !ָקָדׁשִ

  
ירּוׁשָ  ים ּבִ ים ַקּלִ ר ִאּמֹו הּואָקָדׁשִ ת עּוּבָ ְמִחיּצַ ְעָיא ָלְך ּדִ    ,ַלִים ַמאי ַטְעָמא לֹא ָקא ִמיּבָ

ר ִאּמֹו הּוא ת עּוּבָ י ְמִחיּצַ    .ָהָכא ַנּמִ
  

 רש"י
. של שלמים את ידו הוציא עובר

  בשעת שחיטת אמו בעזרה:
. להיות לו חומת העזרה מהו

מחיצה להתירו בשחיטת האם: 
ותבעי לך קדשים קלים 
בירושלים כגון עובר שלמים 
שהוציא את ידו בירושלים 

כיסוה לעזרה והחזירה וה
ושחטוה ותבעי לך אליבא דמ''ד 
יש לידה לאברים ולא מהיא 
חזרה מי מהיא ליה חומה דלא 
ליהוי בשר בשדה דהא חומת 
העיר הויא מחיצה לקדשים 
קלים וליכא לאוקמא בשוחט 
שלמים בירושלים והוציא 
העובר את ידו לחוץ דא''כ אף 
הבהמה אסורה משום שוחט 

   קדשים בחוץ:
  ולא חומה: .אמו הוא
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        סט, אסט, אסט, אסט, א .5
ֵעי     :ִאיְלָפאּבָ

ין ִסיָמן ְלִסיָמן  ר ֶאת ָידֹו ּבֵ    ?ַמהוּ  –הֹוִציא עּוּבָ
  

ִני     ,ְלַטֲהֵריּה ִמיֵדי ְנֵבָלהִמי ִמְצָטֵרף ִסיָמן ִראׁשֹון ְלִסיָמן ׁשֵ
   ?לֹא :אוֹ 
  

   :ָרָבאָאַמר 
   ,ַקל ָוחֹוֶמר

ֲאִכיָלה  ירֹו ּבַ ִני ְלַהּתִ    ?!לֹא יֹוִעיל לֹו ְלַטֲהֵריּה ִמיֵדי ְנֵבָלה -ִאם הֹוִעיל לֹו ִסיָמן ִראׁשֹון ְלִסיָמן ׁשֵ
  
  

 רש"י
מי מצטרף סימן ראשון לסימן 

. גרסין והכי מיבעי ליה שי
סימן ראשון כששחטה בעוד 
אבר זה בתוכה היה בא להתיר 
אף באכילה ומשיצא אין חתיכת 
סימן שי בא על אבר זה אלא 
לטהרו מידי בלה כדאמרן לעיל 
וחכ''א מגע טרפה שחוטה מי 
מצטרף סימן ראשון שבא לו 

להתיר עם זה שאיו בא לטהר ו
אלא לטהר להועילו מיהא לטהר 

  הואיל ושיהם שוין בכך:
. כיון דיש חילוק או דלמא

בייהם לא מצטרף ראשון שהוא 
שחט לשי דברים עם השי 
שאיו אלא לטהרו מידי בלה 
   ואין כאן שחיטה שלמה לטהרו:

אם מצטרף סימן ראשון לשי 
. כל העובר להתיר באכילה

לא אמרין שחיטה והבהמה ו
חלוקה היא ואין שחיטה לא בזו 
ולא בזו לא תועיל לאבר לטהרו 

  מידי בלה:
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        סט, אסט, אסט, אסט, א .6
ֵעי  י ִיְרְמָיהּבָ    :ַרּבִ

   ?ַמהּו ָלחּוׁש ְלַזְרעוֹ 
  

ֵמיֵהי    ?ֵכי ּדָ
ָייָתא  ֵהָמה ְמַעּלְ ָאַזל ַאּבְ יּה ִאיּסּור יֹוֵצא    -ִאיֵליָמא ּדְ ִאית ּבֵ    ?ַמאי ִאיְרָיא ַהאי ּדְ

י ַעְלָמא ַנּמִ קּוָעה ּדְ ן ּפְ    !ֲאִפיּלּו ּבֶ
ָאַמר  אּדְ ּיָ ְרׁשִ    :ַרב ְמׁשַ

ין ְלֶזַרע ָהָאב" :ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ׁשִ    -"חֹוׁשְ
קּוָעה ַהּבָ  ן ּפְ ָייָתא ּבֶ ֵהָמה ְמַעּלְ ָנה -א ַעל ּבְ ּקָ ָלד ֵאין לֹו ּתַ    .ַהּוָ

  
וֵתיּה  ַכּוָ קּוָעה ּדְ ן ּפְ ָאַזל ַאּבֶ    ?ַמאי –לֹא ְצִריָכא ּדְ

ֵרי    ,ֵאֶבר מֹוִליד ֵאֶבר ְוָחִתיְך ֵליּה ְוׁשָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ל ַזְרֵעיּה     ?ְמַבְלּבֵ
  

   :ָהַדר ָאַמר
ל ַזְרֵע  ְמַבְלּבֵ יָטא ּדִ ׁשִ ן סּוָמא יֹוֵלד סּוָמא ,יּה ּפְ ִאם כֵּ ַע  ,ּדְ ַע יֹוֵלד ִקיּטֵ    !ְוִקיּטֵ

ל ַזְרֵעיּה  ְמַבְלּבֵ יָטא ּדִ ׁשִ א ּפְ    ,ֶאּלָ
ְעָיא ָלן    :ְוָהִכי ָקִמיּבָ

ַעְלָמא ָלאו ִמּכַֹח ֵחֶלב ְוָדם ָקַאְתָיא ֵהָמה ּבְ ְרָיא ,ּבְ ָנא ,ְוׁשַ י לֹא ׁשְ    ,ָהָכא ַנּמִ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ֵרי    ,ַאְמִריָנן -ִאיּסּוֵרי  ּתְ
ָלָתא     ?לֹא ַאְמִריָנן -ּתְ

  
   ?ּוְלַמאן

י ֵמִאיר  א   -ִאי ְלַרּבִ    ,ִאיּסּור ֵחֶלב ְוָדם ִאיכָּ
א    !ִאיּסּור יֹוֵצא ֵליכָּ

י ְיהּוָדה  א -ִאי ְלַרּבִ    ,ִאיּסּור יֹוֵצא ִאיכָּ
א )ְוָדם(ִאיּסּור ֵחֶלב     .ֵליכָּ

ְתַנן    :ּדִ
ׁשֶ " יד ַהּנָ ִלילּגִ ׁשְ ְבֵרי  ,ְוֶחְלּבֹו ָאסּור ,ה נֹוֵהג ּבִ י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

י ְיהּוָדה ִליל :אֹוֵמר ַרּבִ ׁשְ ר ,ֵאין נֹוֵהג ּבִ    !"ְוֶחְלּבֹו מּותָּ
  

א ל ִמּכַֹח  :ֶאּלָ ֵרי ,לֹא ַאְמִריָנן -כָּ ׁשָ    .ּדְ
ְעָיא ָלן    :ְוָהֵכי ָקִמיּבָ

   ?ַמהּו ִלְגמֹוַע ֶאת ֲחָלבוֹ 
ַע  ֵמי - ְלָמאָחָלב ּדְ ֵאֶבר ִמן ַהַחי ּדָ ֵרי ,לֹא כְּ    ,ְוׁשָ
י  ָנאַהאי ַנּמִ    ,לֹא ׁשְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ִחיָטה -ָהָתם  ׁשְ א ְלִאיּסּוֵריּה ּבִ ְנּתָ ּקַ    ,ִאית ֵליּה ּתַ
ִחיָטה -ָהָכא  ׁשְ א ְלִאיּסּוֵריּה ּבִ ְנּתָ ּקַ    ?ֵלית ֵליּה ּתַ

  
יקוּ    .ּתֵ

  
  
  

 רש"י
. של עובר זה מהו לחוש לזרעו

שהוציא ידו ושחטה אמו 
והוציאוהו חי וגדל ובא על 
הבהמה והוליד מהו שיאסר אבר 

   כיוצא בו הולד ממו:
. שלא אפי' בן פקועה דעלמא

הוליד מי הוציא את ידו וגדל ו
   אסור כל הולד:

דאמר רב משרשיא לדברי 
. האומר חוששין לזרע האב

חיא הוא באותו ואת בו (לקמן 
   עח:):

. שמצד אביו אין אין לו תקה
טעון שחיטה כדתן במתי' (שם 
דף עד.) וחכ''א שחיטת אמו 
מטהרתו ומצד אמו טעון שחיטה 
וסימיו אין סימין דהא פלגיה 

אי מי ה''ל בר כשחוטין דמו ו
סימן א' ובהמה צריכה רוב 

   שים:
. דאין אבן פקועה דכוותיה

[הולד] טעון שחיטה אלא משום 
חד אבר וההוא אבר לא מישתרי 
בשחיטה דלאו שחיטה היא 

   [וחתך ליה האי אבר ושרי]:
. ומיתסר כל הולד מבלבל זרעיה

משום אותו אבר ואליבא דחיא 
   קבעי לה:

ל אבוה . שלאו מכח חלב ודם
   קאתי שאף החלב והדם הולידו:

. דשרי אבל תרי איסורי אמרין
   חלב ודם ויוצא לא:

   . איכא תלתא:ולמאן
. דאמר איסור חלב והג אי לר''מ

בשליל כדלקמן איסור חלב ודם 
איכא איסור יוצא ליכא. דהא 
לר''מ אפי' מה שבפים טעון 
שחיטה כדקתי מתיתין (שם) 

עון ומצא בה בן תשעה חי ט
   שחיטה הלכך ה''ל כשאר בהמה:

. בר פלוגתיה ואי כר' יהודה
דאמר אין טעון שחיטה מה 
שבפים ואיכא איסור יוצא 
   שאין לו היתר איסור חלב ליכא:

. גיד השה וחלבו של והג בשליל
   שליל אסור:

. הא לא קמיבעיא ליה דכל אלא
מכח לא אמרין דליתסר משום 

   שבא מכח איסור:
ם קבה היא וילדה . אאת חלבו

והרי היא חולבת חלבה מהו 
באכילה והייו לזרעו דקאמר 

  שאין החלב בא עד שתלד:
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        בבבב----סט, אסט, אסט, אסט, א .7
ר" ֵמֶעיָה  חֹוֵתְך ֵמעּוּבָ ּבְ ֲאִכיָלה -ׁשֶ ר ּבַ    ."מּותָּ
  

   ?ְמָנָלן
  

ְכִתיב ְרָסה" :ּדִ ֵהָמה ַמְפֶרֶסת ּפַ    .(דברים יד, ו) ְוגֹו' 274274274274"ְוָכל ּבְ
ֵהָמה " ְבֵהָמה... ּבְ ָלד - "ּבִ    .ְלַרּבֹות ֶאת ַהּוָ
  

ה ָיִמירּו ּבוֹ  א ֵמַעּתָ    ,ֶאּלָ
ַנן ה ּתְ ּמָ    :ַאּלָ

ִריןלֹא ֵאָבִרי   :ֵאין ְמִמיִרין" עּוּבָ    ,ן ּבְ
ֵאָבִרין ִרין ּבְ    ,ְולֹא עּוּבָ

ֵלִמין ׁשְ ִרין ּבִ    ,ְולֹא ֵאָבִרין ְועּוּבָ
ֶהן ֵלִמין ּבָ   ! (תמורה י, א) "ְולֹא ׁשְ

  
א ָאַמר ְקָרא ֵהָמה" :ֶאּלָ ָלד - (דברים יד, ו) "ְוָכל ּבְ    .ְלַרּבֹות ֶאת ַהּוָ

  
   ,ִאי ָהִכי

חֹול וּ  יֲאִפיּלּו חֹוֵתְך ִמן ַהּטְ ָליֹות ַנּמִ    .ִמן ַהכְּ
ַנן ה ּתְ ּמָ ֵמֶעיָה " :ַאּלָ ּבְ ר ׁשֶ ֲאִכיָלה -חֹוֵתְך ִמן ָהעּוּבָ ר ּבַ    ,מּותָּ

ֲאִכיָלה ָליֹות ָאסּור ּבַ חֹול ּוִמן ַהּכְ    !"ִמן ַהטְּ
  

ֵלָמה ְולֹא ֲחֵסָרה - (דברים יד, ו) "אֹוָתּה " :ָאַמר ְקָרא    .ׁשְ
  

ה א ֵמַעּתָ ֹוֵחט ֶאת ,ֶאּלָ מּות יֹוָנה  ַהׁשּ ּה ּדְ ֵהָמה ּוָמָצא ּבָ ֵרי –ַהּבְ ּתְ ׁשְ    !ּתִ
ה ָאַמר  ּמָ י יֹוָחָנןַאּלָ    :ַרּבִ

מּות יֹוָנה  ּה ּדְ ֵהָמה ּוָמָצא ּבָ ֹוֵחט ֶאת ַהּבְ ֲאִכיָלה -ַהׁשּ    !ָאסּור ּבַ
  

ִעיָנא    סט,ב ָרסֹות"ּבְ א "ּפְ    .ְוֵליכָּ
  

ה א ֵמַעּתָ ָרה ִליְת  ,ֶאּלָ ְמֵעי ּפָ    !ַסרָקלּוט ּבִ
  

ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלָהא ּתָ י ִיׁשְ ן יֹוָחיכְּ  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
ְרָסה "" ְבֵהָמה... ּפַ    .(דברים יד, ו) "ּתֹאֵכלוּ  ... ּבִ
  

י ִ ר ַאׁשּ יִמי ּבַ    :ָאַמר ַרב ׁשִ
ָרא ְדָקַאְמָרת ֵמִעיּקָ    ,ְלעֹוָלם כִּ

ָיא ָלךְ     !"ֵאין ְמִמיִרין" :ּוְדָקא ַקׁשְ
יָהא ַמ  ְמעֹון ִהיא ?ּנִ י ׁשִ    ,ַרּבִ

ר מּוָרה ְלַמֲעׂשֵ יׁש ּתְ ַמּקִ    ,ּדְ
ר  ֲעׂשֵ ִרים -ַמה ּמַ ֵאָבִרים ְועּוּבָ    ,ֵאינֹו נֹוֵהג ּבְ
מּוָרה  ִרים -ַאף ּתְ ֵאָבִרים ְועּוּבָ    .ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ּבְ

  
יְמָרא    ?ּוְמָנא ּתֵ

  
ְתַנן    :ּדִ

י יֹוֵסיָאַמר "    :ַרּבִ
מּוְקּדָ  יםַוֲהלֹא ּבְ ל זֹו עֹוָלה" :ָהאֹוֵמר ,ׁשִ ּה עֹוָלה - "ַרְגָלּה ׁשֶ    ,ּכּוּלָ
ּיֹאַמר ׁשֶ ַחת זוֹ " :ַאף ּכְ ל זֹו תַּ יָה  - "ֶרֶגל ׁשֶ ְחתֶּ מּוָרה תַּ ּה תְּ ֵהא ּכּוּלָ   . (תמורה י, א) "תְּ

ר ֵליּה     ?ְלַמאן ָקא ְמַהּדַ
י ְיהּוָדה  י ֵמִאיר ְוַרּבִ    ?!הּו ַהאי ְסָבָראִמי ִאית לְ    -ִאיֵליָמא ְלַרּבִ

   :ְוָהַתְנָיא
ל זֹו עֹוָלה" :ָיכֹול ָהאֹוֵמר"    – "ַרְגָלּה ׁשֶ

                                                        
ֵהָמה  274 ּבְ ָרה ּבַ י ְפָרסֹות ַמֲעַלת ּגֵ תֵּ ַסע ׁשְ ְרָסה ְוׁשַֹסַעת ׁשֶ ֵהָמה ַמְפֶרֶסת ּפַ   אָֹתּה ּתֹאֵכלוּ ְוָכל ּבְ

 רש"י
. שדיא בהמה דרישא בהמה בבהמה

אבהמה דסיפא ודרוש הכי בהמה 
   המצאת בבהמה תאכלו:

. הואיל ושליל קרוי אלא מעתה
   בהמה:

. אם הביא בהמת חולין אצל ימירו
ר הרי זו בהמת קדשים מעוברת ואמ

תמורת עובר של זו תהא תמורה דהא 
גבי תמורה בהמה כתיב (ויקרא כז) 

   ואם המר ימיר בהמה בבהמה:
. כלומר אם המיר אין אין ממירין

מומר דכל ממירין דתמורה דיעבד 
הוא כדאמרן בשמעתא קמייתא 

   דפרקא קמא (לעיל ב.):
. אבר בהמת חולין לא אברין בעוברין

מת קדשים זו תמורה תחת עובר בה
   זו:

. עובר בהמת ולא עוברין באברין
חולין זו תמורה ברגלה של בהמת 

   קדשים זו:
. אלמא לאו ולא עובר ואבר בשלמים

   בהמה מיקרו:
. לאו מבהמה פקא אלא מכל אלא

פקא והכי דריש כל מפרסת פרסה 
בבהמה תאכלו כלומר כל אשר 

   תמצא בבהמה אכול:
. אכול אותה תאכלו כשהיא שלמה

ל המצא בתוכה אבל כשהיא כ
חסרה שהמצא בתוכה מגופה הוא 

   שחסר ממה לא תאכל המצא:
  . דדרשת כל בבהמה:אלא מעתה

. דהכי משמע בעיא פרסות בבהמה
שתי פרסות ומעלת גרה המצאת 

   בבהמה תאכלו:
. ואן קלוט במעי פרה ליתסר

אמרין לעיל (דף סח:) דשרי אפי' 
   לר''ש:

. מציו ל כר''שתא דבי ר' ישמעא
משת מדרשו של ר' ישמעאל 

   כתלמידיו של ר''ש בן יוחי:
. קרא כתיב פרסה בבהמה תאכלו

פרסה וכתיב פרסות איזה שתמצא 
או פרסה בבהמה או פרסות אבל 

   יוה איה לא פרסה ולא פרסות:
. דעובר איקרי כדאמרן מעיקרא

   בהמה:
. טעמא לאו משום דעובר ר''ש היא

שום דמקיש לאו בהמה אלא מ
תמורה למעשר במסכת תמורה 
בפ''ק דתן אמר ר''ש והלא מעשר 
בכלל כל הקדשים היה ולמה יצא 
דכתיב כל מעשר בקר וצאן וגו' לא 
יבקר בין טוב לרע ולא ימירו ולמה 
יצא להקיש מה מעשר קרבן יחיד 
יצא קרבן צבור ומה מעשר קדשי 
מזבח יצאו קדשי בדק הבית הלכך 

מעשר איו  דוק מיה מי מה
בעוברין ואברין דבעין יעבור תחת 

   השבט (ויקרא כז):
. אבל למאן דלא מקיש אף תמורה

   ממירין דעובר איקרי בהמה:
. דהא אין ממירין ר''ש ומא תימרא

   היא:
. בסיפא דידה דפליג ר' יוסי עלה דתן

ואמר ממירין ומפרש טעמא והלא 
במוקדשין בתחלת הקדש האומר 

ה כולה עולה כו' שמע רגלה של זו עול
מיה מדקאמר והלא במוקדשין 
דלרבי שמעון מהדר והלא במוקדשין 
אתה מודה דהאומר רגלה של זו כו' 
כדלקמן ובזו אתה חלוק עלי דאי 
ס''ד ת''ק אין ממירים ר''מ היא 

   כשאר סתם משה:
. במוקדשין מי אית להו האי סברא

דכולה עולה דימא להו רבי יוסי 
אתם מודים לי  והלא במוקדשין

  והתיא כו':
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ּה עֹוָלה ֵהא ּכּוּלָ    ?תְּ
ְלמּוד לֹוַמר ּנּו ַלה'" :תַּ ן ִמּמֶ ר ִיּתֵ ל ֲאׁשֶ    – ּכָ

   – (ויקרא כז, ט) 275275275275"ִיְהֶיה קֶֹדׁש 
ּנּו "    .ְולֹא ּכּוּלֹו קֶֹדׁש  - "קֶֹדׁש ... ִמּמֶ

יןָיכֹול תֵּ     ?ֵצא ְלחּוּלִ
ְלמּוד לֹוַמר ֵהא - "ִיְהֶיה" :תַּ ֲהָוָייָתּה תְּ    .ּבַ

יַצד    ?ָהא ּכֵ
ּה  ּבָ ֵמי ֵאֶבר ׁשֶ ין חּוץ ִמּדְ ֵכר ְלָצְרֵכי עֹולֹות ְוָדֶמיָה חּוּלִ ּמָ    ,תִּ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    ַרּבִ
י ְיהּוָדהוְ     .ַרּבִ

י יֹוֵסי    ,ַרּבִ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ    :אֹוְמִרים ַרּבִ

ּה עֹוָלה ֵהא ּכּוּלָ ל זֹו עֹוָלה תְּ ִין ְלאֹוֵמר ַרְגָלּה ׁשֶ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ּה  - "ִיְהֶיה" :תַּ    ."ְלַרּבֹות ֶאת ּכּוּלָ

   ?ְלַמאן
י ְיהּוָדה  י ֵמִאיר ְוַרּבִ    ?!ִמי ִאית ְלהּו ַהאי ְסָבָרא -ִאי ְלַרּבִ

ְמעֹון י ׁשִ א ָלאו ְלַרּבִ    .ֶאּלָ
  

   !לֹא
י יוֹ  יּה ָקָאַמרַרּבִ ַנְפׁשֵ   .ֵסי ַטְעָמא ּדְ

  
  

                                                        
ה ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש  275 ּנּו ַליהֹוָ ן ִמּמֶ ר ִיתֵּ ה ּכֹל ֲאׁשֶ ן ַליהֹוָ ה ָקְרּבָ ּנָ ר ַיְקִריבּו ִמּמֶ ֵהָמה ֲאׁשֶ   ְוִאם ּבְ

 רש"י
. בפדיון יכול תהא יוצאה לחולין

   שיפדה אותו אבר:
. בהמה זו לצרכי עולות תמכר

   ודמיה חולין:
. וממו לא חוץ מדמי אותו אבר

יטול הדמים לפי שאיו שלו 
ובתמורה פריך והא קמייתי 
אותו שקאה עולה מחוסר אבר 

   והוא היה מחוייב עולה:
. דה''ל את כולהיהיה לרבות 

למיכתב כל אשר יתן ממו לה' 
קדש ומדכתיב יהיה ריבויא הוא 
דאפי' לא תן לה' אלא ממו 
   דהייו מקצתה יהיה קדש כולה:

. ת''ק ר''ש היא וכיון אלא לאו
דשמעת ליה בעלמא דמקיש 
תמורה למעשר טעמא בהא מי 

   משום הקישא הוא:
לא ר' יוסי טעמא דפשיה 

מא דת''ק . מהא לא תיקאמר
ר''ש היא דלעולם אימא לך 
דר''מ היא או ר' יהודה דלא 
שמעין להו דמקשו וטעמייהו 
בהא משום דאברים ועוברין לאו 
בהמה מיקרו ודקשיא לך היכי 
מצי ר' יוסי למימר לר' מאיר 
והלא במוקדשים כו' לאו משום 
דסבירא ליה דימא והלא 
במוקדשים אתה מודה לי אלא 

קדשין יודע ה''ק ליה הלא במו
אי דהאומר רגלה של זו עולה 
כולה עולה דפקא ליה מיהיה 
קדש אף כשיאמר רגלה של זו 
תמורה תהא כולה תמורה 
ואישתכח דהמיר בהמה כולה 

  וקריא בהמה בבהמה:



  ""ְּבֵהָמה ַהַּמְקָׁשה ֵליֵלד – מסכת חולין פרק ד'
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        ע, אע, אע, אע, א    ––––ב ב ב ב סט, סט, סט, סט,  .8
    ַמְתִניִתין

ֶרת  ַבּכֶ ה ֵליֵלד -ַהּמְ ְקׁשָ    :ַהּמַ
ְך ֵאֶבר ֵאֶבר  ָלִבים -ְמַחתֵּ ִליְך ַלּכְ    .ּוַמׁשְ

ֵבר -ָיָצא רּוּבֹו     .ֲהֵרי ֶזה ִיּקָ
כֹוָרה   .ְוִנְפֶטֶרת ִמן ַהּבְ

  

ָמָרא    ּגְ
ַמר    :ִאּתְ

ִליׁש     ,ּוְמָכרֹו ְלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ָיָצא ׁשְ
ִליׁש ַאֵחר    :ְוָחַזר ְוָיָצא ׁשְ

   .ָקדֹוׁש  :ָאַמר ַרב הּוָנא
ה    .ֵאינֹו ָקדֹוׁש  :ָאַמר ַרּבָ

  
   – "ָקדֹוׁש  :ָאַמר ַרב הּוָנא"

   ,ְלַמְפֵרַע ָקדֹוׁש    :ָקָסַבר
ָתא ְלַמְפֵרַע ּדְ  ָלִאי ִמיּלְ יּה ִאיּגְ ָנַפק ֵליּה רּוּבֵ ָרא ֲהָוה ָקדֹוׁש ְוֵכיָון ּדְ    .ֵמִעיּקָ

ין  ַזּבִ ין -ּוַמאי ּדְ לּום ַזּבִ    .לֹא כְּ
ה" א ָקדֹוׁש    :ָקָסַבר – "ֵאינֹו ָקדֹוׁש  :ָאַמר ַרּבָ אן ּוְלַהּבָ    ,ִמכָּ

ין  ַזּבִ ין -ּוַמאי ּדְ יר ַזּבִ ּפִ    .ׁשַ
  

   ,ְוַאְזּדּו ְלַטְעַמְייהוּ 
ַמר ִאּתְ    :ּדְ

ֶרְך ּדֹוֶפן ִליׁש ּדֶ ֶרְך ֶרֶחם ,ָיָצא ׁשְ י ּדֶ ִליׁשֵ ֵני ׁשְ    :ּוׁשְ
   .ֵאינֹו ָקדֹוׁש  :ָאַמר ַרב הּוָנא

ה    .ָקדֹוׁש  :ָאַמר ַרּבָ
  
   ,ַרב הּוָנא ְלַטְעֵמיּה  - "ֵאינֹו ָקדֹוׁש  :ָאַמר ַרב הּוָנא"

ָאַמר ֶרֶחם - "ְלַמְפֵרַע ָקדֹוׁש " :ּדְ א ֵליֵתיּה ּבְ א ַקּמָ    .ְורּוּבָ
  
ה" ה ְלַטְעֵמיּה  - "ָקדֹוׁש  :ָאַמר ַרּבָ ָאַמר ,ַרּבָ א ָקדֹוׁש " :ּדְ אן ּוְלַהּבָ ֶרְך ֶרֶחם ָנִפיק - "ִמכָּ א ּדֶ    .ְורּוּבָ
  

   .ּוְצִריָכא
ָהא ְמִעיָנן ּבְ ִאי ַאׁשְ א - ּדְ ְלקּוּלָ ּום ּדִ ָהא ָקָאַמר ַרב הּוָנא ִמׁשּ    ,ּבְ

ְלחּוְמָרא  ַהְך ּדִ ה -ֲאָבל ּבְ   .ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה ְלַרּבָ
ָהא וְ    ע,א ַמר ּבְ ה -ִאי ִאּתְ ָהא ָקָאַמר ַרּבָ    ,ּבְ

ָהא     .ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה ְלַרב הּוָנא -ֲאָבל ּבְ
   .ְצִריָכא

  
ַנן    :ּתְ

ָלִבים" ִליְך ַלּכְ ְך ֵאֶבר ֵאֶבר ּוַמׁשְ ה ֵליֵלד ְמַחתֵּ ָ ַקׁשּ ֶרת ַהּמְ ַבּכֶ    ".ַהּמְ
יַח  ְך ּוַמּנִ    ,ַמאי ָלאו ְמַחּתֵ

ֵעי ֵליּה  - "ֵרַע הּוא ָקדֹוׁש ְלַמְפ " :ְוִאי ַאְמָרת ֵבר ִמיּבָ    !ִיּקָ
  

   !לֹא
ַמאי ַעְסִקיָנן ִליךְ  :ָהָכא ּבְ ְך ּוַמׁשְ ְמַחּתֵ   .ּבִ

   
יַח  ְך ּוַמּנִ ֵבר ?ַמאי –ֲאָבל ְמַחּתֵ    !ִיּקָ

ָתָנא ֵסיָפא כֹוָרה" :ַאּדְ ֵבר ְוִנְפְטָרה ִמן ַהּבְ ִד  - "ָיָצא רּוּבֹו ִיּקָ    ,יֵדיּה ִליְפלֹוג ְוִליְתֵני ּבְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ִליְך ֵאֶבר ֵאֶבר :ּבַ ְך ּוַמׁשְ ְמַחּתֵ    ,ּבִ

יַח  ְך ּוַמּנִ ֵבר –ֲאָבל ְמַחּתֵ    !ִיּקָ
  

י ָקָאַמר    ,ָהִכי ַנּמִ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ִליךְ  :ּבַ ְך ּוַמׁשְ ְמַחּתֵ    ,ּבִ

יַח  ְך ּוַמּנִ ָצא ר -ֲאָבל ְמַחּתֵ ּיָ ִמי ׁשֶ ה כְּ ֵבר ,ּוּבוֹ ַנֲעׂשֶ    .ְוִיּקָ

 רש"י
  מתי' 

. בפטר המבכרת המקשה לילד
רחם שלה מותר לחתוך אבר אבר 

   כשהוא יוצא ראשון ראשון:
דכל כמה דלא  .ומשליך לכלבים

   פק רוביה לא קדיש:
   . כאחת וחתכו:יצא רובו

. דביציאת הרוב חלה ה''ז יקבר
קדושה עליו דקריא ביה אשר 

   יולד:
. שהבא אחריו ופטורה מן הבכורה

איו בכור בין שיצא ראשון אבר 
אבר ובין שיצא רוב כאחת דהא 

  שי לאו פטר רחם הוא:
  

  גמ' 
ן . והרי כאוחזר ויצא שליש אחר

   רוב:
. בכור זה וקרב רב הוא אמר קדוש

   לגבי מזבח ויתן לכהן:
. והרי הוא חולין איו קדוש

   כדמפרשי טעמייהו:
. אע''ג דבלידה למפרע הוא קדוש

תלא רחמא וברובא הוא דהויא 
לידה מיהו כי פיק רובא משוי ליה 
לידה מתחלה ואגלאי מלתא דכי 
זבין לעובד כוכבים לאו כלום זבין 

   ן לו חלק בו:דאי
. מיציאת רוב ואילך מכאן ולהבא

הוא קדוש ובתחילת לידתו חולין 
הוה ויכול למוכרו כאילו הוא במעי 
אמו שהרי קדושתו תלוי בלידה 
וכיון דמכירתו מכירה ה''ל יד עובד 
כוכבים באמצע ותו לא קדיש בב' 

   שלישי אחרוים:
. תחילה ע''י יצא שליש דרך דופן

דה פתח רחם סם וסכין ובגמר לי
  ויצאו שי שלישים:
. הרוב הראשון למפרע הוא קדוש

קדושתו תלויה שבתחלת לידה 
   הוא צריך ליקדש:

. משיולד רובו או מכאן ולהבא
   בתחילה או בסוף:
   . קמייתא:דאי אשמעין בהך

. למפרע הוא בהא קאמר רב הוא
   קדוש:

. כלומר דאי אמר משום דלקולא
עין מכאן ולהבא קולא הוא דמפק

  לבכור מקדושתו:
. ואי אתמר בהא בהא קאמר רבה

מכאן ולהבא דאי אמרת למפרע 
   קולא הוא דלא קדיש:

. עד שיצא הרוב מחתך ומיח
ואע''ג שיצא הרוב והרי החתיכות 
לפיו משליכו לכלבים אי אמרת 
בשלמא מכאן ולהבא הוא קדוש 
ומקמי יציאת רוב לא קדיש מידי 

חלה הך דאיחתכו מקמי הכי לא 
קדושה עלייהו אלא אי אמרת 
דלמפרע הוא קדוש הא כיון דרובא 
קמן איגלאי מלתא ביציאת הרוב 

   דמעיקרא קדוש להו:
. דכיון דליתהו לא מחתך ומשליך

אמאי תיחול בשעת גמר יציאת 
הרוב ואיסורא ליכא דהא כי שדא 
קמא חולין הוה אבל ביצא שליש 
ומכרו לעובד כוכבים וחזר ויצא 

וכולן לפיו איכא  שליש אחר
למימר אגלאי מלתא וחיילא 

   למפרע ומבטלה מכירה:
. דמשמע בבת אדתי יצא רובו

   אחת:
  . בבת אחת:עשה כמי שיצא רובו
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        ע, אע, אע, אע, א .9
ֵעי     :ָרָבאּבָ

ֵאיָבִרין ַאַחר ָהרֹוב    ,ָהְלכּו ּבְ
   :אוֹ 

ֵאיָבִרין ַאַחר ָהרֹוב    ?לֹא ָהְלכּו ּבְ
  

ֵמי    ?ֵהיֵכי ּדָ
ִמיעּוט ֵאֶבר  :ִאיֵליָמא ָצא רֹוב ּבְ ּיָ גֹון ׁשֶ    ,כְּ

ְעָיא ֵליּה  ְבָראי :ְוָקא ִמיּבָ ַתר רֹוב   ,ַהאי ִמיעּוט ּדִ ִדיָנן ֵליּה ּבָ ֵאֶבר ׁשָ    ,ּדְ
ִדיָנן ֵליּה  ר ׁשָ עּוּבָ א ּדְ ַתר רּוּבָ    ?אֹו ּבָ

ַתר רֹוב ֵאֶבר ר ְוַאְזִליָנן ּבָ עּוּבָ א ּדְ ְבִקיָנן רּוּבָ לֹא ׁשַ יָטא ּדְ ׁשִ    !ּפְ
  

א רֹוב ֵאֶבר :ֶאּלָ ָצא ֶחְציֹו ּבְ ּיָ גֹון ׁשֶ    ,כְּ
ְעָיא ֵליּה  ְבַגוָּ  :ְוָקא ִמיּבָ ַתר רֹוב ֵאֶברַההּוא ִמיעּוט ּדִ ֵייּה ּבָ ּדְ    ?אי ַמהּו ְלִמיׁשְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ֵבר -ָיָצא רּוּבֹו "    ."ֲהֵרי ֶזה ִיּקָ
   ?"רּוּבוֹ "ַמאי 

ׁש  :ִאיֵליָמא כּוּלוֹ  -רּוּבֹו ַמּמָ רּוּבֹו כְּ ְמִעיָנן ּדְ א לֹא ַאׁשְ ּתָ    ?!ַעד ַהׁשְ
א רֹוב ֵאֶב  :ֶאּלָ ָצא ֶחְציֹו ּבְ ּיָ גֹון ׁשֶ    .רָלאו כְּ

  
ִמיעּוט ֵאֶבר !לֹא ָצא רּוּבֹו ּבְ ּיָ גֹון ׁשֶ    ,כְּ

ַמע ָלן ַתר ֵאֶבר :ְוָקא ַמׁשְ ְבֵהָמה ְוַאְזִליָנן ּבָ ר ּדִ עּוּבָ ְבִקיָנן רּוּבֹו ּדְ לֹא ׁשַ    .ּדְ
  

 רש"י
. כדמפרש ואזיל הלכו באברים

שיצא רובו במיעוט אבר רוב 
העובר יצא ומיעוט א' מן 
האברים השלים ליציאת הרוב 
 וקא מיבעיא ליה הלכו באברים
אחר הרוב דשדי מיעוט אבר 
שיצא בתר רובו שבפים והוי 
כמאן דלא פק האי מיעוט 
וליכא יציאת רוב עובר ואם רצה 
מחתך ומשליך לכלבים ומשום 
מטיל מום בקדשים ליכא 
דמותר להטיל מום בבכור קודם 
שיצא לאויר העולם כגון יציאת 
ראשו או יציאת רובו דרך 

   מרגלותיו:
ן ליה בתר רוב . ושדיאו לא הלכו

עובר דלא שבקין רוב עובר 
   ויזיל בתר רוב אבר:

. של עובר ורוב אלא שיצא חציו
אבר משלים אותו החצי ואי 
שדיא למיעוטא דגוואי בתר 

  רובא פק ליה רובא דולד:
. ובבת אחת אי ימא רובו ממש

קא מיירי על כרחך דאע''ג 
דשין לעיל מחתך ומיח עשה 

שי אגב  כו' שיויא בעלמא
דוחקיה ומתיתין במשמעותיה 

   קיימא:
אלא לאו כגון שיצא חציו ברוב 

. וקרי ליה רובו דשדין אבר
מיעוט אבר דגוואי בתר רוב אבר 

   והוה ליה רוב עובר:
. לעולם לא הלכו ולא שדין לא

מיעוט אבר בתר רובא ומתיתין 
ביצא רובו ממש ודקשיא לך 
למאי איצטריך כגון שהיה 

חד מן האברים משלים מיעוט א
לרוב העובר ואיצטריך 
לאשמעין דהוי רובא ולא 
אמרין שדי מיעוט אבר שבחוץ 
אחר רוב שבפים וליכא לידה 
אלא שדייה בתר רוב העובר 

  הואיל ובהדיה פיק:
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        ע, אע, אע, אע, א .10
ֵעי     :ָרָבאּבָ

ִסיב  ָרכֹו ּבְ    ?ַמהוּ  –כְּ
יתֹו  ַטּלִ    ?ַמהוּ  –ּבְ
ְלָיתֹו  ׁשִ    ?ַמהוּ  –ּבְ

  
ׁשִ "    !אּוְרֵחיּה הּוא "?!ְלָיתוֹ ּבְ

  
א ְלָיא ַאֶחֶרת  ,ֶאּלָ ׁשִ    ?ַמהוּ  –ּבְ

  
ָרַכּתוּ     ?ַמהוּ  –ַוֲאָחַזּתּו ְוהֹוִציַאּתּו  ,כְּ

  
ֵמי    ?ֵהיֵכי ּדָ

יּה  ֶרְך ֵריׁשֵ ָנַפק ּדֶ יּה  –ִאי ּדְ ַטְרּתֵ    !ּפְ
  

א לֹוָתיו :ֶאּלָ ֶרְך ַמְרּגְ ָנַפק ּדֶ    .ּדְ
  

ה וְ  ָלַעְתהּו חּוְלּדָ    ?ַמהוּ  –הֹוִציַאּתּו ּבְ
  

יּה  - "הֹוִציַאּתוּ " יְקּתֵ    !ָהא ַאּפִ
  

ָלַעּתּו ְוהֹוִציַאּתוּ  א ּבְ    ,ֶאּלָ
   ,ְוִהְכִניַסּתּו ֶוֱהִקיַאּתוּ 

   ?ַמהוּ  –ְוָיָצא ֵמֵאָליו 
  
  

ה ְוִנְכַנס ְלֶזה  ֵני ְרָחִמים ְוָיָצא ִמּזֶ יק ׁשְ    ?ַמהוּ  –ִהְדּבִ
ַטר יֵדיּה ּפָ ַלאו ּדִ  ,ּדִ ַטרּדְ    ,יֵדיּה לֹא ּפָ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ַטר י ּפָ יֵדיּה ַנּמִ ַלאו ּדִ    ?ּדְ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
  

 רש"י
. שגדל וכרך סביב כרכו בסיב

   הדקל כעין מרייל''א של גפים:
. שתהא חציצה ואמרין כיון מהו

ע ברחם לא קדיש דהא דלא ג
רחם הוא דמקדש דבדידיה תלא 
רחמא ולקמן בעי אימת כרכו 
ואת''ל סיב הוי חציצה דמין 

   שלא במיו הוא:
   . מי הוי חציצה או לא:שליא
. אשה בידיה והוציאתו כרכה

והפסיקו ידיה ביו לבין הרחם 
מי אמרין כיון דאורחיה הוא 
לילד את בהמתה לאו חציצה 

   היא:
   . כל הך בעיי:מיהיכי ד

. ואחר אי דפק דרך ראשו
שהוציאו אותו עשו בו אחד מן 

   הדברים הללו:
. רישיה לרחם וקדוש פטרתיה

מיד דהא יצא ראשו הרי זה 
   כילוד:

. וקודם יציאת דרך מרגלותיו
   רובו כרכוהו:

. חולדה בתוך הרחם בלעתהו
   והוציאתהו:

. כשהיה בלוע ולא הא אפיקתיה
גע ברחם והיי:ו כרכתו   

אלא בלעתו והוציאתו והכיסתו 
. מי והקיאתו ויצא מאליו מהו

קדוש בהאי יציאה אחרוה או 
   לא:

. פטרה בהמה וכס לזה מהו
  האחרת מן הבכורה או לא:
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        ע, אע, אע, אע, א .11
ֵעי     :ַרב ַאָחאּבָ

ית ָהֶרֶחם  חּו ּכֹוְתֵלי ּבֵ    ?ַמהוּ  –ִנְפּתְ
  

יׁש  א –ֲאִויר ֶרֶחם ַמְקּדִ    ,ְוָהִאיכָּ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ה  ׁשָ א -ְנִגיַעת ֶרֶחם ְמַקּדְ    ?ְוָהא ֵליכָּ
  
  

ֵעי  יּבָ ִ ר ַרב ַאׁשּ    :ַמר ּבַ
ית ָהֶרֶחם     ?ַמהוּ  –ֶנֶעְקרּו ּכֹוְתֵלי ּבֵ

  
   !ֵליְתְנהוּ  "?!ֶנֶעְקרוּ "
  

אֵריּה  ַצּוְ א ֶנֶעְקרּו ְוָתלּו ֵליּה ּבְ    ?ַמאי –ֶאּלָ
  

ְמקֹוָמן  י –ּבִ ׁשֵ    ,ְמַקּדְ
ְמקֹוָמן  לֹא ּבִ י -ׁשֶ ׁשֵ    ,לֹא ְמַקּדְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ְמקוֹ  לֹא ּבִ יׁשֶ ׁשֵ י ְמַקּדְ    ?ָמן ַנּמִ

  
  

יּה  ֵעי ִמיּנֵ י ִיְרְמָיהּבָ י ֵזיָראֵמ  ַרּבִ    :ַרּבִ
ית ָהֶרֶחם     ?ַמהוּ  –ִנְגְממּו ּכֹוְתֵלי ּבֵ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְעָיא ָלן ִאיּבָ ַבְעָיא ּדְ   .ָקא ָנַגְעּתָ ּבְ
   

ָבֵעי  י ֵזיָראּדְ יּה  ַרּבִ ָעא ִמיּנֵ י ֵזיָראְוַאְמֵרי ָלּה ּבָ יֵמ  ַרּבִ י ַאּסִ    :ַרּבִ
רּוץ ֶרְך ּפָ רּוץ ְוָיָצא ּדֶ ה ַעל ַהּפָ    ,עֹוֵמד ְמרּוּבֶ

ֶרְך עֹוֵמד  ה ַעל ָהעֹוֵמד ְוָיָצא ּדֶ רּוץ ְמרּוּבֶ    ?ַמאי –ּפָ
  

עֹוָלם א עֹוֵמד ּבָ ִאיכָּ ה ַעל ָהעֹוֵמד ּדְ רּוץ ְמרּוּבֶ א ּפָ ְעָיא ֵליּה ֶאּלָ אן לֹא ִאיּבָ    ,ַעד כָּ
ְעָיא ֵליּה לֹ  -ֲאָבל ִנְגְממּו     .א ָקא ִמיּבָ

  

 רש"י
. גרסין פתחו תרחבו פתחו

   שכשיצא לא גע:
. קס''ד קודם לכן עקרו עקרו

ופלו: הא ליתהו: ומאן קדיש 
יר ולא גיעה דהא אין כאן לא או
   רחם:
. (קס''ד קודם לכן עקרו) עקרו

   וכסו לפים ותלו לו בצוארו:
. יטל מעובי הכתלים גממו

   מבפים סביב סביב:
. כבר קגעת בבעיא דאיבעיא לן

   ומשם אתה למד את תשובתך:
. מהו מי אמרין ויצא דרך פרוץ

כיון דעומד מרובה עליו הוה ליה 
לו עומד ל''א גממו כאילו כו

מבפים ושפה חיצוה משמרת 
וקא מיבעיא ליה תורא ברא 

  מקדש או לא:
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        עא, אעא, אעא, אעא, א    ––––ע, ב ע, ב ע, ב ע, ב  .12
   ַמְתִניִתין    ע,ב

תֹוְך ֵמֶעיָה  ָרּה ּבְ ת עּוּבָ ּמֵ ֵהָמה ׁשֶ יט ָהרֹוֶעה ֶאת ָידֹו ְוָנַגע ּבוֹ  ,ּבְ    :ְוהֹוׁשִ
ְבֵהָמה ְטֵמָאה ין ּבִ    ,ּבֵ

ְבֵהָמה ְטהֹוָרה  ין ּבִ    .ָטהֹור –ּבֵ
ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְט     ,ָטֵמא –ֵמָאה ּבִ
  .ָטהֹור -ּוִבְטהֹוָרה 

  

ָמָרא    ּגְ

א א ַקּמָ ַתּנָ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ֲאִכיָלה לֹא ּתֹוִעיל לֹו ְלַטהֹוֵריּה ִמיֵדי ְנֵבָלה ,ַקל ָוחֹוֶמר ירֹו ּבַ    ?!ִאם הֹוִעיָלה ִאּמֹו ְלַהּתִ

  
ֵהָמה ְטהֹוָרה ָחן ּבְ כְּ    ,ַאׁשְ

ֵהָמה ְט     ?ְמָנָלן –ֵמָאה ּבְ
  

ֵהָמה" :ָאַמר ְקָרא ֵהָמה ְטֵמָאה - (ויקרא יא, לט) 276276276276"ְוִכי ָימּות ִמן ַהּבְ    ,זֹו ּבְ
ר ִהיא ָלֶכם ְלָאְכָלּה " ֵהָמה ְטהֹוָרה - "ֲאׁשֶ    .זֹו ּבְ

ֵהָמה ְטֵמָאה ִלְבֵהָמה ְטהֹוָרה    ,ִאיְתַקׁש ּבְ
ָרּה ָטהֹור  ֵהָמה ְטהֹוָרה עּוּבָ ָרּה ָטהֹורַאף ּבְ  -ַמה ּבְ    .ֵהָמה ְטֵמָאה עּוּבָ

  
ִליִלי  י יֹוֵסי ַהּגְ    ?ַמאי ַטְעָמא -ְוַרּבִ

  
י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ

ָאַמר ְקָרא ה ַההֹוֶלֶכת" :ּדְ ָכל ַהַחּיָ יו ּבְ ּפָ    – (ויקרא יא, כז) 277277277277ְוגֹו' "ְוָכל הֹוֵלְך ַעל ּכַ
ה  ַחּיָ ִים ּבְ ּפַ ֵכי כַּ אִתי ָלךְ  -ְמַהּלְ    .ִטּמֵ

  
הֶא  א ֵמַעּתָ ָרה  ,ּלָ ְמֵעי ּפָ א –ָקלּוט ּבִ ּמֵ ה הּוא ,ִליּטַ ַחּיָ ִים ּבְ ּפַ ֵכי כַּ ְמַהּלְ    !ּדִ
  

ע ֵכי ַאְרּבַ ְמַהּלְ ִים ּבִ ּפַ ֵכי כַּ    ,ְמַהּלְ
מֶֹנה הּוא ֵכי ׁשְ ְמַהּלְ ע ּבִ ֵכי ַאְרּבַ    .ְוַהאי ְמַהּלְ

  
א ּמֵ ָמל לֹא ִתּטַ ְמֵעי ּגָ ָרה ּבִ    ,ּפָ

מֹ  ֵכי ׁשְ ְמַהּלְ ע הּואּדִ ֵכי ַאְרּבַ ְמַהּלְ    !ֶנה ּבִ
  
ָמל - (ויקרא יא, כז) "ְוָכל הֹוֵלךְ " – 'הֹוֵלךְ ' ְמֵעי ּגָ ָרה ּבִ    .ְלַרּבֹות ּפָ

  
ְמֵעי ְקלּוָטה  א –ָקלּוט ּבִ ּמֵ ע הּוא ,ִליּטַ ֵכי ַאְרּבַ ְמַהּלְ ע ּבִ ֵכי ַאְרּבַ ְמַהּלְ    !ּדִ

  
א ַרב ִחְסּדָ    .ְלָהֵכי ַאֲהֵני ַקל ָוחֹוֶמר ּדְ

  
יַמְתִקיף ָלּה  ר ַאּמִ    :ַרב ַאַחְדבֹוי ּבַ

ְמֵעי ֲחִזיְרָתא  א -ֲחִזיר ּבִ ּמֵ מֶֹנה הּוא ,לֹא ִליּטַ ֵכי ׁשְ ְמַהּלְ מֶֹנה ּבִ ֵכי ׁשְ ְמַהּלְ    !ּדִ
  

א ָאַמר  ר ִיְצָחקֶאּלָ    :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ָכל ָטֵמא" :ֵמָהָכא ע ּבְ י ִתּגַ    ,ֶנֶפׁש ּכִ

ה ְטֵמָאה ִנְבַלת ַחּיָ    ,אֹו ּבְ
ֵהָמה ְטֵמָאה ִנְבַלת ּבְ    ,אֹו ּבְ

ֶרץ ָטֵמא ִנְבַלת ׁשֶ    .(ויקרא ה, ב) 278278278278"אֹו ּבְ
ָאה ֵהָמה ְטֵמָאה ְמַטּמְ ָאה ,ְוִכי ִנְבַלת ּבְ    ?!ּוִבְטהֹוָרה לֹא ְמַטּמְ

                                                        
ִנְבָלָתּה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב 276 ר ִהיא ָלֶכם ְלָאְכָלה ַהּנֵֹגַע ּבְ ֵהָמה ֲאׁשֶ   ְוִכי ָימּות ִמן ַהּבְ
ִנְבָלָתם ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרבְוכֹל הֹוֵלְך ַעל  277 ל ַהּנֵֹגַע ּבְ ע ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם ּכָ ה ַההֶֹלֶכת ַעל ַאְרּבַ ָכל ַהַחּיָ יו ּבְ ּפָ   ּכַ
ִנְבַלת ׁשֶ  278 ֵהָמה ְטֵמָאה אֹו ּבְ ִנְבַלת ּבְ ה ְטֵמָאה אֹו ּבְ ָבר ָטֵמא אֹו ְבִנְבַלת ַחּיָ ָכל ּדָ ע ּבְ ּגַ ר תִּ םֶרץ ָטֵמא ְונֶ אֹו ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ ּנּו ְוהּוא ָטֵמא ְוָאׁשֵ   ְעַלם ִמּמֶ

 רש"י
  מתי' 

. לתוך הושיט הרועה את ידו
   מעיה:
. טעמא דתרווייהו מפרש טהור
   בגמ':

  
  גמ' 
. כלומר אפי' לר' עקיבא ק''ו

דאמר לקמן (דף עב.) טומאה 
בלועה כגון עובר במעי אשה 

ק''ו אם טמאה הכא מודה מ
הועילה לו מחיצת אמו להתירו 
באכילה בשחיטתה אע''פ שהוא 
מת לא תועיל לו כשהיא חיה 

   לטהרו מלטמא:
. בלת טמאה לבלת איתקש

טהורה מי שאיו קרוי בלה 
   בטהורה איו קרוי בטמאה:

. שאין פרסותיו על כפיו
   סדוקות:

. בתוך גופה מהלכי כפים בחיה
מא של בהמה חיה דהייו עובר ט

   במעי אמו:
. משום בלה דכתיב טמאתי לך

   בסיפיה הוגע בבלתם יטמא:
   . מת:קלוט

. שהרי מהלכי במעי פרה ליטמא
   כפים הוא:

ומשי מהלכי כפים במהלכי 
. בעין דהכי כתיב הולך על ארבע

כפיו בכל החיה ההולכת על 
ארבע שאין לאמו אלא ד' רגלים 
כגון טמאה שאין פרסותיה 

   סדוקות:
. טמאה שעוברה ה במעי גמלפר

   מין טהור:
. במעי אמו דהאי לאו לא תטמא

מהלך על כפים הוא ור' יוסי 
   פסיק ותי בטמאה טמא:

. ואמו קלוט במעי קלוטה
   טהורה היא אלא שולד כך:

. במעי אמו ומתי' פסיק ליטמא
   ותי בטהורה טהור:

. אם קל וחומר דרב חסדא
  הועילה לו אמו כו':
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א    ?ֵאיֶזה ֶזה ,ֶאּלָ
ְטֵמָאה  ּבִ ר ׁשֶ    ,ָטֵמא –ֶזה עּוּבָ

   ,ָטהֹור –ּוִבְטהֹוָרה 
  

ַנְפ  ר ִיְצָחקּוֵמַאַחר ּדְ ַרב ַנְחָמן ּבַ    ,ָקא ֵליּה ִמּדְ
ה ִלי י ִיְצָחק ָלּמָ ַרּבִ    ?ּדְ

  
י ִיְצָחק ַרּבִ ָאָתא :ֲהָוה ֲאִמיָנא ,ִאי ָלאו ּדְ י הּוא ּדְ יּה ְלִכְדֶרּבִ    ,ּכּוּלֵ

ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ
  
  
  

 רש"י
. בלה שחלוקה בין יזה זהאלא א

   בלת טמאה לטהורה:
. דהא בולדה ליכא זו בלת עובר

לאוקמה דהא בלת טהורה 
מטמאה דכתיב [וכי] ימות מן 
הבהמה אשר היא לכם וגו' אלא 
בבלת עובר מיתוקמא שבטהור' 
טהור מקל וחומר ובטמאה טמא 
דליכא קל וחומר דקם ליה 
ממילא בטומאת בלות מאחר 

   דרשי' היקשא:שמת ולא 
אי לאו דר' יצחק הוה אמיא 

. כוליה האי קרא לכדרבי אתא
דאמרי' לקמן (דף עא.) אקרא 
אי חיה בהמה למה אמרה כו' 
ועובר טמאה דטהור תיפוק לן 
מהקישא דלעיל ואע''ג דרבי 
מבהמה טמאה פקא ודרב חמן 
תיפוק מחיה הא קיימא לן 
(שבועות דף יט.) פרשה שאמרה 

י חידוש אחד שית ושית מפ
השתא דכתיב כל הולך על כפיו 
דאפקא מהיקשא דלא קיט 
דרשי' מבבלת חיה טמאה 
ואמרין לדרשה אתא לאתויי 

  עובר:
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        עא, אעא, אעא, אעא, א .13
ְנָיא    :ּתַ

י יֹוָנָתן ָאַמר"    :ַרּבִ
י לֹו ְל  איַנְמתִּ    :ֶבן ַעּזַ

ָאהָלַמ  ַטּמְ ּמְ ֵהָמה ְטהֹוָרה ׁשֶ    ,ְדנּו ִנְבַלת ּבְ
ָאה ַטּמְ ּמְ ֵהָמה ְטֵמָאה ׁשֶ    ,ְוִנְבַלת ּבְ

ָאה ַטּמְ ּמְ ה ְטֵמָאה ׁשֶ    ,ִנְבַלת ַחּיָ
ה ְטהֹוָרה  ִין -ִנְבַלת ַחּיָ    ?לֹא ָלַמְדנּו ִמּנַ

ה ַההֹוֶלֶכת" :ָנם ִלי ָכל ַהַחּיָ יו ּבְ ּפָ ל הֹוֵלְך ַעל ּכַ    .יא, כז)(ויקרא  279279279279"ּכָ
י לוֹ  ה' :ְוִכי ֶנֱאַמר   :ַנְמתִּ    '?ְוָכל ַחּיָ

א ה" :ַוֲהלֹא לֹא ֶנֱאַמר ֶאּלָ ָכל ַהַחּיָ ָאָתא "ּבְ ה הּוא ּדְ ַחּיָ ִים ּבַ ּפַ    !ְלַמַהְלֵכי ּכַ
ָמֵעאלּוַמה  :ָנם ִלי ה ִיׁשְ ָבר ַהּזֶ ּדָ    ?אֹוֵמר ּבַ

י לוֹ  ֵהָמה"   :ַנְמתִּ ֵהָמה ְטֵמָאה - יא, לט) (ויקרא 280280280280"ְוִכי ָימּות ִמן ַהּבְ    .זֹו ּבְ
ר ִהיא ָלֶכם ְלָאְכָלּה " ֵהָמה ְטהֹוָרה - (ויקרא יא, לט) "ֲאׁשֶ    .זֹו ּבְ

ֵהָמה   :ָלַמְדנוּ  ְכָלל ּבְ ה ּבִ    ,ַחּיָ
ה ְכָלל ַחּיָ    .ּוְבֵהָמה ּבִ

ֵהָמה ְטהֹוָרה ְכָלל ּבְ ה ְטהֹוָרה ּבִ    ,ַחּיָ
ֵהָמה ְטֵמָא  ְכָלל ּבְ ה ְטֵמָאה ּבִ   ,הַחּיָ

ה ְטֵמָאה                             עא,א ְכָלל ַחּיָ ֵהָמה ְטֵמָאה ּבִ    ,ּבְ
ה ְטהֹוָרה ְכָלל ַחּיָ ֵהָמה ְטהֹוָרה ּבִ    .ּבְ

ה ָאַמר ִלי ׁשֹון ַהּזֶ איֲחָבל ַעל  :ּוַבּלָ ן ַעּזַ ׁש ֶאת  ּבֶ יּמֵ לֹא ׁשִ ָמֵעאלׁשֶ י ִיׁשְ    ."ַרּבִ
  
ֵהָמה" ְכָלל ּבְ ה ּבִ    ?ְמָנָלן – "ַחּיָ
  

ְכִת  ִבים" :יבּדִ ה ְכׂשָ ר ּתֹאֵכלּו ׁשֹור ׂשֶ ֵהָמה ֲאׁשֶ   ְוגֹו'  זֹאת ַהּבְ
ל ּוְצִבי ְוַיְחמּור    .)ה-(דברים יד, ד 281281281281ְוגֹו' ַאּיָ

  
יַצד    ?ָהא כֵּ

  
ֵהָמה ְכָלל ּבְ ה ּבִ    .ַחּיָ

  
  

ה  ְכָלל ַחּיָ ֵהָמה ּבִ    ?ְמָנָלן –ּבְ
  

ְכִתיב ל ַהבְּ " :ּדִ ר ּתֹאֵכלּו ִמּכָ ה ֲאׁשֶ ר ַעל ָהָאֶרץזֹאת ַהַחּיָ    ,ֵהָמה ֲאׁשֶ
ְרָסה ל ַמְפֶרֶסת ּפַ    .(ויקרא יא, ב) 282282282282"ּכָ

  
יַצד    ?ָהא כֵּ

  
ה ְכָלל ַחּיָ ֵהָמה ּבִ    .ּבְ

  
  
ֵהָמה ְטהֹוָרה" ְכָלל ּבְ ה ְטהֹוָרה ּבִ    .ְלִסיָמִנים – "ַחּיָ
ֵהָמה ְטֵמָאה" ְכָלל ּבְ ה ְטֵמָאה ּבִ ָעה – "ַחּיָ    .ְלַהְרּבָ
ֵהָמה ְטֵמָאה ּבִ " ה ְטֵמָאהּבְ י   – "ְכָלל ַחּיָ    ,ְלִכְדֶרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
י"    :אֹוֵמר ֶרּבִ

ה"    ֶאְקָרא ֲאִני    ,(ויקרא ה, ב) 283283283283"ַחּיָ
ֵהָמה" ה ֶנֶאְמָרה - "ּבְ    ?ָלּמָ

אן ֵהָמה ְטֵמָאה" :ֶנֶאְמָרה ּכָ    ,(ויקרא ה, ב) "ּבְ

                                                        
ִנְבָלָתם ִיְטָמא ַעד  279 ל ַהּנֵֹגַע ּבְ ע ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם ּכָ ה ַההֶֹלֶכת ַעל ַאְרּבַ ָכל ַהַחּיָ יו ּבְ ּפָ   ָהָעֶרבְוכֹל הֹוֵלְך ַעל ּכַ
ִנְבָלָתּה יִ  280 ר ִהיא ָלֶכם ְלָאְכָלה ַהּנֵֹגַע ּבְ ֵהָמה ֲאׁשֶ   ְטָמא ַעד ָהָעֶרבְוִכי ָימּות ִמן ַהּבְ
ים דדדד 281 ה ִעּזִ ִבים ְוׂשֵ ה ְכׂשָ ר ּתֹאֵכלּו ׁשֹור ׂשֵ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל ּוְצִבי ְוַיְחמּור ְוַאּקֹו ְוִדיׁשֹן ּוְתאֹו ָוָזֶמר הההה. זֹאת ַהּבְ   ַאּיָ
ר ַעל 282 ֵהָמה ֲאׁשֶ ל ַהּבְ ר ּתֹאְכלּו ִמּכָ ה ֲאׁשֶ ָרֵאל ֵלאמֹר זֹאת ַהַחּיָ ֵני ִיׂשְ רּו ֶאל ּבְ ּבְ   ָהָאֶרץ ּדַ
ִנְבַלת ׁשֶ  283 ֵהָמה ְטֵמָאה אֹו ּבְ ִנְבַלת ּבְ ה ְטֵמָאה אֹו ּבְ ָבר ָטֵמא אֹו ְבִנְבַלת ַחּיָ ָכל ּדָ ע ּבְ ּגַ ר תִּ םאֹו ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ ּנּו ְוהּוא ָטֵמא ְוָאׁשֵ   ֶרץ ָטֵמא ְוֶנְעַלם ִמּמֶ

 רש"י
הכי גרסי' תיא אמר ר' יותן מתי לו 

. מתי אמרתי למדו כו' דכתיב לבן עזאי
או בבלת חיה טמאה או בבלת בהמה 

הבהמה אשר טמאה וכתיב וכי ימות מן 
היא לכם לאכלה הרי חיה טמאה ובהמה 
טמאה ובהמה טהורה אבל בלת חיה 

   טהורה לא למדו שתטמא ומין:
. להביא חיה טהורה וכתיב בכל החיה

   בסיפיה הוגע בבלתם יטמא:
. עובר טמא במעי למהלכי כפים בחיה

   אמו כדאמרן:
. וכיון מתי לו וכי ימות מן הבהמה וגו'

טהורה וטמאה הרי חיה  דפרט לך בהמה
טהורה בכלל לפי שלמדו במקום אחר 
חיה בכלל בהמה ובהמה בכלל חיה 
כדאמרין לקמן ומעתה תהא לך חיה 
טהורה בכלל בהמה טהורה אם תצטרך 
   ללמוד חיה טהורה מבהמה טהורה כלום:
. וחיה טמאה בכלל בהמה טמאה

לכשתצטרך ולקמן מפרש למאי הלכתא. 
חיה בכלל בהמה וסידרה ה''ג ולמדו 

ובהמה בכלל חיה חיה טהורה בכלל 
בהמה טהורה חיה טמאה בכלל בהמה 
טמאה בהמה טמאה בכלל חיה טמאה 

   בהמה טהורה בכלל חיה טהורה:
. הפסד וחבלה היא בעולם חבל על בן עזאי

תלמיד ותיק כמותי אי בן עזאי שלא 
שמשתי את ר' ישמעאל כל חבלה שבש''ס 

מו (סהדרין דף לשון חבלה והפסד הוא כ
ט:) חבל על שמש גדול שאבד מן העולם 

   גבי חש:
. ומפרש בתריה זאת הבהמה אשר תאכלו

   איל וצבי אלמא חיה בכלל בהמה:
זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה 

. והכי אשר על הארץ כל מפרסת פרסה
משמע מכל הבהמה אכול את המפרסת 
ומעיקרא מתחיל לאישתעויי בחיה זאת 

תאכלו ומפרש סימי בהמה החיה אשר 
דקאמר מכל הבהמה כל מפרסת אלמא 
בהמה בכלל חיה ומעתה תלמוד לכל 

   הצריך לך:
. חיה טהורה בכלל בהמה טהורה כו'

והשתא מפרש לארבעה בבי דמתיתא 
   למאי יבעי להו:

חיה טהורה בכלל בהמה טהורה 
. שלא מציו סימין מפורשים לסימין

ל בהמה אלא בבהמה דכתיב בויקרא כ
מפרסת פרסה ובמשה תורה (יד) מכל 
הבהמה אשר על הארץ כל מפרסת פרסה 
סימין אבהמה קיימי ובחיה לא ידעין 
אלא משום דאשכחן חיה בכלל בהמה 
כדלעיל זאת הבהמה ומפרש איל וצבי 
ויחמור והוא הדין מי דאצטריך לן חיה 
טהורה בכלל בהמה טהורה לטומאת 

חיה טהורה לא  בלות כדבעין לעיל בלת
למדו ופקא לן מבהמה טהורה ולהרבעה 
מי אצטריך דהא הרבעת כלאים בבהמה 
כתיב ולא בחיה אלא חדא מיייהו קט: 
ה''ג חיה טמאה בכלל בהמה טמאה 
להרבעה וכדפרשי' דהרבעה בבהמה 
כתיבא ומשמע בין טמאה ובין טהורה 
וחיה מבהמה פקא והוא הדין מי דחיה 

כלל בהמה טהורה אלא טהורה להרבעה ב
בכל כללי דברייתא מפרש חדא מילתא 

  לאשמועין דמכולהו איכא למילף:
בהמה טמאה בכלל חיה טמאה לכדרבי 

. לגבי קרבן עולה גרסין: אקרא אי חיה
ויורד או בבלת חיה טמאה או בבלת 
בהמה טמאה (ויקרא ה) ודי היה לי 
בקריאת חיה ויודע אי שהבהמה בכלל 

   מה אמרה:חיה בהמה ל
. ואמר בטמא . אמר כאן בהמה טמאה

שאכל את הקדש בפרשת (אמור אל 
הכהים) ופש כי תגע בכל טמא בטומאת 

   אדם או בבהמה טמאה:
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ן ֵהָמה ְטֵמָאה" :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ   , (ויקרא ז, כא) 284284284284"ּבְ
אן טּוְמַאת קֶֹדׁש ַמה ּלְ  ן טּוְמַאת קֶֹדׁש ַאף ּכָ    ."ַהּלָ

  
ה ְטהֹוָרה" ְכָלל ַחּיָ ֵהָמה ְטהֹוָרה ּבִ    .ִליִציָרה   – "ּבְ

ְתַנן    :ּדִ
ה ְועֹוף" ֵהָמה ַחּיָ ֶלת ִמין ּבְ ּפֶ   , ַהּמַ

ין ְטהֹוִרין ין ְטֵמִאין ּבֵ    :ּבֵ
ב ְלָזָכר -ִאם ָזָכר  ׁשֵ    ,תֵּ

ב ִל  -ִאם ְנֵקָבה  ׁשֵ    ,ְנֵקָבהתֵּ
ב ְלָזָכר ְוִלְנֵקָבה -ֵאינֹו ָידּוַע  ׁשֵ    ,תֵּ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ֵאינֹו ִמּצּוַרת ָאָדם  ל ׁשֶ   . (נדה כא.) "ֵאינֹו ָוָלד -ּכָ
  
  

ָנן ה ִלי ,ּוְלַרּבָ    ?ַהאי ְקָרא ָלּמָ
  

ָאָתא י הּוא ּדְ יּה ְלִכְדֶרּבִ   .ּכּוּלֵ
  
  

                                                        
ְבֵהָמה  284 ֻטְמַאת ָאָדם אֹו ּבִ ָכל ָטֵמא ּבְ ע ּבְ י ִתּגַ יהָ ְוֶנֶפׁש ּכִ ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ ה ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ר ַליהֹוָ ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ר ֶזַבח ַהׁשּ ׂשַ ֶקץ ָטֵמא ְוָאַכל ִמּבְ ָכל ׁשֶ   ְטֵמָאה אֹו ּבְ

 רש"י
. כלומר מה להלן בטומאת קדש
   בטמא שאכל את הקדש:

. קרבן עולה ויורד דכתיב או אף
פש אשר תגע וגו' ומשמע 
דבגיעת טומאה מחייב ליה 
קרבן עולה ויורד דילפין בהא 
גזירה שוה דלא מיחייב עד 
דאכיל קדש או יכס למקדש 
ולהא מילתא איצטריך לן בהמה 
טמאה בכלל חיה דאי לאו דקים 
לן מזאת החיה דבהמה בכלל 
חיה לא הוה מייתר לן האי 
בהמה טמאה לג''ש דלא הוי מצי 

  למימר אקרא אי חיה:
בהמה טהורה בכלל חיה טהורה 

. דגבי חיה כתיבא רהליצי
(בראשית ב) יצירה ויצר ה' 
אלהים מן האדמה כל חית 
השדה וגו' ופקא מיה למפלת 
מין בהמה חיה ועוף דקאמר ר''מ 
תורת ולד עליהן ואמן יושבת 
עליהן ימי טומאה וימי טהרה 
ואמרין בהמפלת (דה כב:) 
מ''ט דר''מ הואיל ואמר בהן 
יצירה כאדם והוא הדין דבהמה 

ה בכלל חיה טמאה מי טמא
להאי מילתא איצטריכא אלא 
כבר פריש בה מלתא אחריתי 
לכדרבי וחדא מיייהו קט ובכל 
כללי דברייתא פריש חדא 

   מילתא:
. שבעת ימי טומאה תשב לזכר

ול''ג ימי טוהר שכל דמים שהיא 
   רואה בהן טהורין:

. שבועים טמאים ותשב לקבה
   וס''ו טוהר:

ם קבה . אם זכר אאיו ידוע
הטל עליה חומר שיהם ותשב 
לזכר ולקבה שבועים טומאת 
לידת קבה ואפילו איה רואה 
בהן שמא קבה ילדה ובלא 
ראייה איכא שבועים טומאת 
לידה וימי טוהר אין לה אלא עד 
ארבעים יום מתחלת לידתן כדין 

   זכר שמא זכר הוא:
ה''ג לרבן האי קרא למה לי 

תין . ואמתיכוליה לכדרבי אתא
קאי ולרבן דפליגי אדרבי יוסי 
הגלילי הא קרא דר'' דילפין 
מייה ואיזה זה עובר שבטמאה 

   טמא למה לי:
. חיה טמאה לכדרבי הוא דאתא

לגופיה ובהמה טמאה לג''ש 
ואיידי דכתב טמאה בבהמה 
משום ג''ש כתב מי בחיה דכל 
פרשה שאמרה ושית לא 
שית אלא בשביל דבר שתחדש 

  בה:
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        עב, אעב, אעב, אעב, א    ––––עא, א עא, א עא, א עא, א  .14
    ַמְתִניִתין

תֹוְך ֵמֶעיָה  ת ְוָלָדּה ּבְ ּמֵ ה ׁשֶ ָ ה ֶאת ָיָדּה ְוָנְגָעה ּבוֹ  ,ָהִאׁשּ ָטה ַחּיָ    :ּוָפׁשְ
ה  ְבָעה -ַהַחּיָ    ,ְטֵמָאה טּוְמַאת ׁשִ

ה  ָ ָלד -ְוָהִאׁשּ ֵצא ַהּוָ ּיֵ   .ְטהֹוָרה ַעד ׁשֶ
  

ָמָרא    ּגְ

הָאַמר     :ַרּבָ
לּוָעה  ּטּוְמָאה ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ ָאה -כְּ    ,ֵאיָנּה ְמַטּמְ

לּוָעה  ְך ָטֳהָרה ּבְ ָאה -כָּ ּמְ    .ֵאיָנּה ִמיּטַ
  
לּוָעה"    ?ְמָנָלן – "טּוְמָאה ּבְ
  

ְכִתיב ָגָדיו" :ּדִ ס ּבְ ְבָלָתּה ְיַכּבֵ    .(ויקרא יא, מ) 285285285285"ְוָהאֹוֵכל ִמּנִ
ה ִקיַעת ַהַחּמָ ָאַכל ָסמּוְך ִלׁשְ    ?ִמי לֹא ַעְסִקיָנן ּדְ

   .ָטהֹור :אְוָקָאַמר ַרְחָמנָ 
  

לֹא ַחְזָיא ְלֵגר אִני ָהָתם ּדְ    !ְוִדְלָמא ׁשַ
  

ָאַמר י יֹוָחָנן ּדְ יר – "ַאַחת זֹו ְוַאַחת זֹו ַעד ְלֶכֶלב" :ָהִניָחא ְלַרּבִ ּפִ    ,ׁשַ
ָאַמר א ּדְ ּדָ א ְלַבר ּפַ    ,טּוְמָאה ֲחמּוָרה ְלֵגר" :ֶאּלָ

ה ַעד ְלֶכֶלב לֹא ַח  -" ְוטּוְמָאה ַקּלָ ּום ּדְ    !ְזָיא ְלֵגר הּואִמׁשּ
  

ָפָניו לֹא ַחְזָיא ּבְ    ,ְנִהי ּדְ
ָפָניו  לֹא ּבְ    .ֶמיְחֵזיא ַחְזָיא ֵליּה  -ׁשֶ

  
  

ָחן  כְּ לּוָעה"ַאׁשְ    ",טּוְמָאה ּבְ
לּוָעה"    ?ְמָנָלן – "ָטֳהָרה ּבְ
  

   ,ַקל ָוחֹוֶמר
יל ַעל טּוְמָא  ֵאינֹו ַמּצִ ִתיל ׁשֶ ף ָצִמיד ּפָ ִלי ֶחֶרס ַהּמּוּקָ אּוַמה כְּ ַטּמֵ תֹוכֹו ִמּלְ ּבְ    ,ה ׁשֶ

ָאַמר ַמר    – (אהלות יד, ו) "טּוְמָאה ְרצּוָצה ּבֹוַקַעת ְועֹוָלה ַעד ָלָרִקיַע " :ּדְ
א ַטּמֵ תֹוכֹו ִמּלְ ּבְ יל ַעל ָטֳהָרה ׁשֶ   ,ַמּצִ

א   עא,ב ַטּמֵ תֹוכֹו ִמּלְ ּבְ יל ַעל טּוְמָאה ׁשֶ ּצִ ּמַ    ,ָאָדם ׁשֶ
יל ַעל ָטֳה  ּצִ ּמַ ין ׁשֶ אֵאינֹו ּדִ ּמֵ יּטַ תֹוכֹו ִמּלִ ּבְ    ?!ָרה ׁשֶ

  
ְכִלי ֶחֶרס ּבוֹ  ,ַמה ּלִ א ִמּגַ ּמֵ ן ֵאין ִמּטַ כֵּ ּבוֹ  ,ׁשֶ א ִמּגַ ּמֵ ּטַ ּמִ ָאָדם ׁשֶ    !ּתֹאַמר ּבְ

  
ּבֹו ָקַאְמִריָנן    ?!ָאטּו ֲאַנן ִמּגַ

   .ִמּתֹוכֹו ָקַאְמִריָנן
ה ַרּבָ א ֵמֲאִויר !ַאּדְ ּמֵ ן ִמּטַ כֵּ ִלי ֶחֶרס ָחמּור ׁשֶ    .וֹ כְּ

  
  

ְלַמְעָלה לּוַע ּדִ ָחן ּבָ כְּ    ,ַאׁשְ
ה  ְלַמּטָ לּוַע ּדִ    ?ְמָנָלן –ּבָ

  
ה ִעיּכּול ,ַקל ָוחֹוֶמר ֵאינֹו עֹוׂשֶ ַמְעָלה ׁשֶ יל – ּוַמה ּלְ    ,ַמּצִ

ה ִעיּכּול  עֹוׂשֶ ה ׁשֶ יל -ְלַמּטָ ּצִ ּמַ ין ׁשֶ    ?ֵאינֹו ּדִ
  

ה ה ִעיּכּול ְלַמּטָ לּום עֹוׂשֶ א ַעל ְיֵד  ,כְּ    !י ַמְעָלהֶאּלָ
  

ה ַרב וּ לּ ֲאִפי ְלַמּטָ    .ָהִכי ִעיּכּול ּדִ
  

                                                        
ָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָע  285 ס ּבְ א ֶאת ִנְבָלָתּה ְיַכּבֵ ָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב ְוַהּנֹׂשֵ ס ּבְ ְבָלָתּה ְיַכּבֵ   ֶרבְוָהאֵֹכל ִמּנִ

 ש"יר
. אחרים כשם שטומאה בלועה איה מטמאה

   דמפרש בה קרא בהדיא כדלקמן:
. כגון בלע כך טהרה בלועה איה מיטמאה

טבעת טהורה וכס לאהל המת איה מיטמאה 
   כדיליף בקל וחומר:

. אפילו באוכל בלה סמוך מי לא עסקין
לשקיעת החמה דעדיין היא במעיו ולא תעכלה 

שמש אלמא מכיון  וקמטהר ליה קרא בהערב
שבלעה הרי היא כמעוכלת לעין לטמא והא 
ליכא למימר דטעמיה משום דמגע בית הסתרים 
לא מטמא ותוכו של אדם בית הסתרים הוא 
דא''כ תטמאו במשא דאמרין ביוצא דופן (דה 
דף מב:) הי דטומאת בית הסתרים במגע לא 
מטמיא במשא מיהא מטמיא אלא לאו ש''מ 

   מלטמא: בליעה מעכבתה
. וכתיב (דברים יד) לא תאכלו כל דלא חזיא לגר

בלה לגר אשר בשעריך וגו' הראויה לגר קרויה 
   בלה שאיה ראויה לגר איה קרויה בלה:

   . דמצית למילף טעמך מהכא:היחא
   . במסכת בכורות (דף כג.):לרבי יוחן דאמר
. בין לטמא אדם ובין לטמא אחת זו ואחת זו
טמאה עד שתיפסל מאכילת אוכלים היא מ

כלבים וקרא (לאתויי) [למעוטי] היכא דהסריחה 
מחיים הוא דאתא אבל היכא דראית לגר בשעת 
מיתה (והלכה) [וחלה] עלה שם בלה לא פקע 
מיה שם בלה עד לכלב והכא קא מטהר ליה 

   בהערב שמש:
   . מצית למילף דטעמא משום בליעה הוא:שפיר

. לטמא חמורהאלא לבר פדא דאמר טומאה 
אדם היא קרויה בלה כל זמן שראויה לגר 
למאכל אדם אבל מכאן ואילך אין שם בלה 
עליה להיות אב הטומאה אלא אוכלין ומשקין 

   הוא דמטמא:
. דלא גריעא ממגע בלה שהוא ראשון עד לכלב

לטומאה ומטמא אוכלין האי דמטהר ליה קרא 
   משום דלא חזיא לגר הוא ולא מטמיא אדם:

. אם בלע חתיכה בפיו מיחזא חזיא ליה שלא
   קטה ולא לעסה חזיא למי שלא ידע שבלעה:

  . דאיה מקבלת טומאה מלן: טהרה בלועה
מה כלי חרס [המוקף] צמיד פתיל שאיו מציל 

. שאם היה כזית על טומאה שבתוכו מלטמא
המת בתוכו אין בליעת הכלי מעכבתו מלטמא 

   את הכלי ואת כל האהל:
. בקרקע שאין לה אהל טומאה רצוצהדאמר מר 

   טפח:
. ומטמאה כל המאהילים עליה בוקעת ועולה

אפילו סמוך לרקיע אלמא אפילו בליעת קרקע 
איה מעכבת וכל שכן בליעת כלי והרי הוא מציל 
על טהרה שבתוכו ומעכבת מליטמא באהל המת 

  כדאמרין בפרק קמא (לעיל דף כה.):
איו דין  . שמעכב טומאה שבתוכו מלטמאאדם

   שמציל על טהרה שבתוכו מליטמא משום בלוע:
. דין הוא שיציל על טהרה שבתוכו מה לכלי חרס

   שכן יש בו צד קל אחר שאיו מטמא מגבו:
. מי ילפין גב אדם מגב אטו אן מגבו קאמרין
   כלי חרס דתיפרוך הכי:

. תוך דאדם גמרין מתוך כלי מתוכו קאמרין
לימא הוא דאדרבה תוך חרס וכ''ש דקל וחומר א

   כלי חרס חמור מתוכו של אדם:
. בלא גיעה מה שאין כן שכן מטמא מאוירו

באדם הלכך קל וחומר מה אויר כלי חרס שאיו 
מבליע טומאה שבו מלטמא מבליע טהרה שבו 
מליטמא אדם שמבליע טומאה שבתוכו מלטמא 
איו דין שיציל על טהרה שבו מליטמא הואיל 

בל אויר האדם טומאה וקל הוא שאין מק
  לעולם:

. דרך פיו כדכתיב (ויקרא יא) והאוכל דלמעלה
   מבלתה:

. תחב לו דרך בית הריעי עד שבלע וכגון דלמטה
שהיה תחוב בשפופרת ולא טימאו בכיסתו 

   במגע:
. שלאחר מכאן לא יטמאו במשא הואיל מין

   ובלוע:
. אם לא יכס דרך הפה לא אלא ע''י מעלה

   ם לעולם:יתעכל במעיי
. בפה איו מתעכל כל כך עד עיכול דלמטה רב

  שיורד למטה:
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ָאָדם לּוַע ּדְ ָחן ּבָ כְּ ְבֵהָמה  ,ַאׁשְ לּוַע ּדִ    ?ְמָנָלן –ּבָ

  
ָבלּוָע  ,ַקל ָוחֹוֶמר יל ּבְ ים ַמּצִ א ֵמַחּיִ ּמֵ ּטַ ּמִ    ,ּוָמה ָאָדם ׁשֶ

ּצִ  ּתַ ין ׁשֶ ים ֵאינֹו ּדִ ָאה ֵמַחּיִ ֵאיָנּה ְמַטּמְ ֵהָמה ׁשֶ ָבלּוַע ּבְ    ?יל ּבְ
  

ע נּוּגָ ַבִית ַהּמְ יה ּבְ ִהּיָ ן ָצִריְך ׁשְ כֵּ ָאָדם ׁשֶ    ,ַמה ּלְ
יה ִהּיָ ֵאיָנּה ְצִריָכה ׁשְ ְבֵהָמה ׁשֶ ע ּתֹאַמר ּבִ נּוּגָ ַבִית ַהּמְ    !ּבְ

  
ע  נּוּגָ ַבִית ַהּמְ יה ּבְ ִהּיָ ֵאיָנּה ְצִריָכה ׁשְ ֵהָמה ּדְ    ?ְלַמאי ִהְלְכָתא -ּבְ

ַעל  ּה ְלֵכִלים ׁשֶ ּבָ    ,ּגַ
ֵעי י לֹא ּבָ    .ָאָדם ַנּמִ

  
ְתַנן    :ּדִ

ע" נּוּגָ ְכָנס ְלַבִית ַהּמְ ֵתָפיו  ,ַהּנִ    ,ְוֵכָליו ַעל ּכְ
ָיָדיו עֹוָתיו ּבְ ָליו ְוַטּבְ    ,הּוא   :ְוַסְנּדָ

ד -ְוֵהן     .ְטֵמִאין ִמּיָ
ַרְגָליו ָליו ּבְ ָליו ְוַסְנּדָ    ,ָהָיה ָלבּוׁש ּכֵ

ֶאְצּבָ  עֹוָתיו ּבְ ד -הּוא    :עוֹ ְוַטּבְ    ,ָטֵמא ִמּיָ
   ,ְטהֹוִרין –ְוֵהן 

ָרס ְכֵדי ֲאִכיַלת ּפְ ֶהא ּבִ ׁשְ ּיִ    .ַעד ׁשֶ
ן ִליְפתָּ עֹוִרים ֵמיֵסב ְואֹוֵכל ּבְ ת ׂשְ ים ְולֹא ּפַ ת ִחטִּ   . (נגעים יג, ט) "ּפַ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ַנְנִהי ְרַוְייהּו ּתְ    !ּתַ
לּוָעה" ִניָנא – "טּוְמָאה ּבְ    !ּתָ
לּוָעהָטֳה " ִניָנא – "ָרה ּבְ    !ּתָ
  
לּוָעה"    – "טּוְמָאה ּבְ

ְתַנן    :ּדִ
ַעת ְטֵמָאה " ַלע ַטּבַ ְתרּוָמתוֹ  ,טֹוֵבל –ּבָ    .ְואֹוֵכל ּבִ

   ,ְטֵמָאה   –ֵהִקיָאה 
ַאּתוּ    .(מקואות י, ח) "ְוִטּמְ

  
לּוָעה" ִניָנא ָטֳהָרה ּבְ    – "ּתָ

ְתַנן    :ּדִ
ַעת ְטהֹוָרה" ַלע ַטּבַ    ,ּבָ

תְוִנְכ  ָנה ְוָטַבל ֶוֱהִקיָאּה  ,ַנס ְלאֶֹהל ַהּמֵ ה ְוׁשָ ָהְיָתה -ְוִהּזָ ָמה ׁשֶ    ."ֲהֵרי ִהיא ּכְ
  

י ָקָאַמר  עֹותַר כִּ י ַטּבָ ּתֵ ַלע ׁשְ ּבָ גֹון ׁשֶ ה כְּ   , ְוַאַחת ְטהֹוָרה ,ַאַחת ֻטְמָאה ,ּבָ
ֵמָאה ִלְטהֹוָרה ָיא ָלּה ִמּטִ לֹא ְמַטּמְ    .ּדְ

  
ר ְוַח    עב,א מוּ ְוָהא עּוּבָ עֹות ּדָ י ַטּבָ ּתֵ ְכׁשְ ה ּדִ    ,ּיָ

ה ר ְלַחּיָ א ָלּה עּוּבָ    !ְוָקא ְמַטּמֵ
  

הָאַמר     :ַרּבָ
ר אִני עּוּבָ    ,ׁשַ

   .הֹוִאיל ְוסֹופֹו ָלֵצאת
  

   :ָרָבאָאַמר 
ר סֹופֹו ָלֵצאת ַעת ֵאין סֹופֹו ָלֵצאת ,עּוּבָ    ?!ַטּבַ

  
א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ

ִדיָתֵאי ַיְדֵעי ַטְע  ָתאּפּוְמּבְ ָהא ִמיּלְ    ,ַרב יֹוֵסף ?ּוַמּנוּ  ,ָמא ּדְ
ָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב יֹוֵסףּדְ    :ׁשְ

ְבֵרי ּתֹוָרה ְבֵרי סֹוְפִרים ,טּוְמָאה זֹו ֵאיָנּה ִמּדִ א ִמּדִ    .ֶאּלָ

 רש"י
. לטמא בגדים שהוא צריך שהייה

לבוש דכתיב (שם יד) והבא אל הבית 
יטמא ולא כתיב כבוס בגדים והאוכל 
בבית יכבס את בגדיו (שם) ומוקמין 
לה בתורת כהים לשוהה שיעור 

   אכילה:
תאמר בבהמה שאיה צריכה 

. שאם כסת טעוה כלים שהייה
הרי הן טמאים מיד דוהבא אל הבית 

   קריא בהו:
. אמרת אין ומשין למאי הלכתא

צריכה שהייה על כרחך לכלים 
שעליה דהא לאו בת מילבש בגדים 
היא אלא דרך משוי ודרך משוי אדם 
גופיה לא בעי שהייה שאם לא היה 
לבוש בגדיו אלא טלם על כתפו 

   וכס טמאין מיד:
. בקומצו שלא כדרך וטבעותיו בידיו

   מלבוש:
. דקריא מי בכלים טמאין מיד

   והבא אל הבית:
. הוו להו בגדים היה לבוש כליו כו'

דידיה וכתיב והאוכל בבית יכבס את 
   בגדיו עד שישהא שיעור אכילה:

. חצי ככר של עירוב שהוא מזון פרס
שתי סעודות והוא שמוה ביצים 

   (דף פב:):כדאמרין בעירובין 
. קושיא היא כלומר תרוייהו תהי

   מאי אשמועין רבה:
. טומאת מת וכלי מתכות טמאה

המיטמאין במת הרי הן כמת דאמר 
   מר (לעיל דף ג.) חרב הרי הוא כחלל:

. לפי שטמא בגיעתה קודם טובל
   שבלעה:

. דמשבלעה טובל ואוכל בתרומה
   איה מטמאה:

. דלא אהי ליה [הקיאה טמאה]
   טבילת האדם:

   . שגעה בו ביציאתה:וטמאתו
  . בשלישי:והזה
   . בשביעי:ושה

. טהורה לפי הרי היא כמה שהיתה
שלא קבלה טומאה מן האדם 
משבלעה דאי טמאה היכי מצי 
למימר הרי היא כמה שהיתה הא לא 
טבלה וטבילת האדם לא מהיא לה 
ולהכי קט הזה ושה וטבל ואחר כך 

ם טבילה הקיאה דאם הקיאה קוד
   טמאה ביציאתה במגעו:

. דאי ממתיתין כי קאמר רבה כו'
דקתי בלע טבעת טמאה טובל ואוכל 
דמשמע לא מטמיא לאדם הוה 
אמיא טעמא לאו משום בליעה הוא 
אלא משום דמגע בית הסתרים לאו 
מגע הוא לעין טומאה כדאמרין 
במסכת דה (דף מג.) מוידיו לא שטף 

למימר במים וגבי טבעת ליכא 
תטמא את האדם במשא שאין משא 
אלא למי שהטומאה יוצאה ממו 
כגון מת ובלה ומעייות הזב אבל 
טמא מת אע''פ שהוא אב הטומאה 
אין לו משא וטבעת טהורה מי דתן 
דלא מטמיא מחמת אדם מי טעמא 
משום דמגע בית הסתרים דאדם לא 
מטמא אבל טבעת בטבעת לאו בית 

ו אע''פ הסתרים שייך למימר בה
שטמו באדם הרי הן כמוחין 
בתיבה ויטמו אשמועין רבה 
דטעמא דמתיתין משום בלוע היא 

  ואפילו חברתה לא מטמא:
. דקתי מתי' החיה והא עובר וחיה

   טמאה שבעה והאשה טהורה:
. ש''מ וקמטמי לה עובר לחיה

דטעמא דאשה טהורה משום מגע 
   בית הסתרים הוא ולא משום בלוע:

   . בתמיה:אין סופה לצאתטבעת 
   . דחיה:טומאה זו
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ְבֵרי ּתֹוָרה"ַמאי  ְבֵרי סֹוְפִרים ,ֵאיָנּה ִמּדִ א ִמּדִ    "?ֶאּלָ

  
יָמא לֹא ּתֵ א  :ּדְ יּבָ יַאּלִ ַרּבִ ָאַמר ,ֲעִקיָבא ּדְ ה  :ּדְ ָ ְמֵעי ִאׁשּ ר ּבִ    ,ָטֵמא –עּוּבָ

א  ילְ  ֲאִפיּלוּ ֶאּלָ ָמֵעאל ַרּבִ ָאַמר ,ִיׁשְ ה  :ּדְ ָ ְמֵעי ִאׁשּ ר ּבִ    ,ָטהֹור –עּוּבָ
ָנן ַרּבָ ּה טּוְמָאה ִמּדְ ְזרּו ּבָ    .ּגָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ְעָיאָאַמר     :ַרב הֹוׁשַ

ֵזיָרה ׁשֶ  א יֹוִציא ָוָלד רֹאׁשֹו חּוץ ִלְפרֹוְזדֹורּגְ    .ּמָ
  

י ,ִאי ָהִכי ה ַנּמִ ָ    !ִאׁשּ
  

ַעְצָמּה  ת ּבְ ׁשֶ ה ַמְרּגֶ ָ    .ִאׁשּ
  

ה    !ְוֵתיָמא ָלּה ְלַחּיָ
  

   .ְטִריָדא
  

 רש"י
. ל''ל מאי איה מדברי תורה

למימר כולי האי לימא טומאה 
זו דברי סופרים משום גזירה 

   כדמפרש לקמיה:
. מתי' ר''ע היא דאמר לא תימא

עובר מת שבמעי אשה טמא 
הלכך מטמא לחיה דטומאה 
בלועה מטמאה וטהרה בלועה 

ם מיטמא ואשה טהורה משו
   דמגע בית הסתרים הוא:

. אלא אפי' לר' ישמעאל כו'
ולקמן בעי מאי ר' ישמעאל 

  ור''ע:
. דאי גזירה שמא יוציא כו'

אמרת חיה שפשטה ידה למעי 
אשה וגעה בעובר מת טהורה 
פעמים שהולד מוציא ראשו חוץ 
לפרוזדור והרי הוא כילוד 
ומטמא וכסבורה חיה שעדיין 
הוא במעיה ואתי לטהרה אבל 

רועה שהושיט ידו למעי בהמה ב
דקתי מתי' טהור ליכא למיגזר 
הכי מפי שרחם שלה גלוי דכי 

   מפיק חזי ליה:
. עסוקה היא בחבליה טרידא

וציריה וטרידא מלומר לחיה אל 
  תגעי:
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        עב, אעב, אעב, אעב, א .15
יַמאי  ָמֵעאל ַרּבִ    ?ִיׁשְ

י ֲעִקיָבאּוַמאי     ?ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
נֵ "" ע ַעל ּפְ ר ִיּגַ ֶדהְוָכל ֲאׁשֶ ָ    – (במדבר יט,טז) 286286286286"י ַהׂשּ

ה ָ ְמֵעי ִאׁשּ ר ּבִ    ,ְלהֹוִציא עּוּבָ
ְבֵרי  ָמֵעאלּדִ י ִיׁשְ    .ַרּבִ

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ

   ."ְלַרּבֹות ּגֹוֵלל ְודֹוֵפק
  
יוְ  ָמֵעאל ַרּבִ    ?ִיׁשְ
  

ִמיֵרי ָלּה     .ּגֹוֵלל ְודֹוֵפק ִהְלְכָתא ּגְ
  
י ֲעִקיָבאוְ     ?ַרּבִ
  

ְמ  ר ּבִ ה עּוּבָ ָ    .ָטֵמא –ֵעי ִאׁשּ
  

אֹוַרְייָתא    ?ְמָנא ֵליּה  ִמּדְ
  

ְעָיאָאַמר  י אֹוׁשַ    :ַרּבִ
ֶנֶפׁש " :ָאַמר ְקָרא ֵמת ּבְ    – (במדבר יט,יג) 287287287287"ַהּנֹוֵגַע ּבְ

ל ָאָדם ֶנֶפׁש ׁשֶ ּבְ    ?ֵאיֶזהּו ֵמת ׁשֶ
ה ָ ְמֵעי ִאׁשּ ּבִ ר ׁשֶ    .ֲהֵוי אֹוֵמר ֶזה עּוּבָ

  
יוְ  ָמֵעאל ַרּבִ    ?ִיׁשְ
  
תַה  ָאה ִמן ַהּמֵ ם ַהּבָ ֵעי ֵליּה ִלְרִביִעית ּדָ ָאה ,אי ִמיּבָ ַטּמְ ּמְ    ,ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ֶנֶפׁש ָהָאָדם" :ׁשֶ ֵמת ּבְ    ,(במדבר יט,יג) "ַהּנֹוֵגַע ּבְ
א ַטּמֵ ּמְ ל ָאָדם ׁשֶ    ?ֵאיֶזהּו ֶנֶפׁש ׁשֶ

ם :ֱהֵוי אֹוֵמר    .זֹו ְרִביִעית ּדָ
  
י ֲעִקיָבאוְ     ?ַרּבִ
  

אֶֹהל :ָאַמרּדְ  ,ְלַטְעֵמיּה  א ּבְ ֵני ֵמִתים ְמַטּמֵ ְ א ִמׁשּ ם ַהּבָ    .ַאף ְרִביִעית ּדָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י ֲעִקיָבא"    :אֹוֵמר ַרּבִ

אֶֹהל ָאה ּבְ ַטּמְ ּמְ ֵני ֵמִתים ׁשֶ ְ ָאה ִמׁשּ ם ַהּבָ ִין ִלְרִביִעית ּדָ    ?ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ל ַנְפׁשֹות ֵמת לֹא ָיבֹא" :ׁשֶ יעּור ֶאָחד - (ויקרא כא,יא) 288288288288"ְוַעל ּכָ י ְנָפׁשֹות ְוׁשִ תֵּ   ."ׁשְ

  
  

                                                        
ְבַעת ָיִמים 286 ֲחַלל ֶחֶרב אֹו ְבֵמת אֹו ְבֶעֶצם ָאָדם אֹו ְבָקֶבר ִיְטָמא ׁשִ ֶדה ּבַ ָ ֵני ַהׂשּ ע ַעל ּפְ ר ִיּגַ   ְוכֹל ֲאׁשֶ
ֶפׁש ַההִ  287 א ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ן ְיהָֹוה ִטּמֵ ּכַ א ֶאת ִמׁשְ ר ָימּות ְולֹא ִיְתַחּטָ ֶנֶפׁש ָהָאָדם ֲאׁשֶ ֵמת ּבְ ל ַהּנֵֹגַע ּבְ ה לֹא זַֹרק ָעָליו ָטֵמא ִיְהֶיה עֹוד וא ִמיִּ ּכָ י ֵמי ִנּדָ ָרֵאל ּכִ ׂשְ

  ֻטְמָאתֹו בוֹ 
א 288 ּמָ ל ַנְפׁשֹת ֵמת לֹא ָיבֹא ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ִיּטַ   ְוַעל ּכָ

 רש"י
   . משמע גלוי:על פי השדה
   . שהוא טמון:להוציא עובר

   . כיסוי הארון של מת:גולל
   דו:. דף שותין בצדופק

ור' ישמעאל סבר גולל ודופק 
. וכי אתא קרא הלכתא היא

   להוציא עובר:
ור''ע סבר עובר במעי אשה 

. וכי אתא קרא לגולל טמא
   ודופק וקסבר לאו הלכתא היא:

. דטמא מדאורייתא מא ליה
דלא מטהר ליה ממשמעותיה 
   דעל פי השדה ואפי' לא מייתר:

. מת שהוא בתוך פש במת בפש
   האחרת:

. דם חיי האדם ביעית הלוגר
   תלויין בו שבכך הוא מתקיים:

אף רביעית דם הבא משי 
. הלכך האי קרא דכתיב מתים

ביה חד פש לאו לרביעית דם 
   אתא:

   . משמע שתים:פשות
. דבר שמיתה באה על ידו מת

  דהייו רביעית:
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        עב, אעב, אעב, אעב, א .16
   ַמְתִניִתין

ה ֵליֵלד ְקׁשָ ֵהָמה ַהּמַ    :ּבְ
ר ֶאת ָידוֹ     ,ְוהֹוִציא עּוּבָ

   ,ַוֲחָתָכּה 
ךְ  ַחט ֶאת ִאּמֹו  ְוַאַחר ּכָ ר ָטהֹור -ׁשָ ׂשָ    .ַהּבָ

ַחט ֶאת ִאּמוֹ  ךְ  ,ׁשָ ע ְנֵבָלה -ֲחָתָכּה  ְוַאַחר ּכָ ר ַמּגַ ׂשָ    ,ַהּבָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
חּוָטה ע ְטֵרָפה ׁשְ   .ַמּגַ

ְטֵרָפה   ב,עב ִצינּו ּבִ    ?ַמה ּמָ
ּה  ִחיָטָתּה ְמַטַהְרתָּ ְ ׁשּ    ,ׁשֶ

ַטֵהר ֶאת ָהֵאֶבר ֵהָמה תְּ ִחיַטת ּבְ    .ַאף ׁשְ
י ֵמִאירָאַמר ָלֶהם     :ַרּבִ

   !לֹא
ִחיַטת ְטֵרָפה אֹוָת ִאם ִטי   , ּה ֲהָרה ׁשְ

ּגּוָפּה  ָבר ׁשֶ ֵאינֹו ּגּוָפּה  -ּדָ ָבר ׁשֶ ַטֵהר ֶאת ָהֵאֶבר ּדָ    ?!תְּ
  

ּה  ִחיָטָתּה ְמַטַהְרתָּ ְ ׁשּ ִין ִלְטֵרָפה ׁשֶ    ?ִמּנַ
  

ֵהָמה ְטֵמָאה  ֲאִכיָלה -ּבְ    ,ֲאסּוָרה ּבַ
ֲאִכיָלה -ַאף ְטֵרָפה     ,ֲאסּוָרה ּבַ

ֵהָמה ְטֵמָאה  ִחיָטָתּה ְמַטַה  -ַמה ּבְ ּה ֵאין ׁשְ    ,ְרתָּ
ִחיָטה -ַאף ְטֵרָפה  ַטֵהְרָנה ׁשְ    .לֹא תְּ

  
   !לֹא

ר ַעת ַהּכֹוׁשֶ לֹא ָהְיָתה ָלּה ׁשְ ְבֵהָמה ְטֵמָאה ׁשֶ    – ִאם ָאְמַרתְּ ּבִ
ר ַעת ַהּכֹוׁשֶ ָהְיָתה ָלּה ׁשְ ְטֵרָפה ׁשֶ    ?!ּתֹאַמר ּבִ

  
ֵהֵבאָת  ֶ    !טֹול ְלָך ַמה ׁשּ

ּנֹוְלָדה ְטֵרָפה ִמן ַהּבֶ  ִין –ֶטן ֲהֵרי ׁשֶ    ?ִמּנַ
  

   !לֹא
ִחיָטה  ִמיָנּה ׁשְ ן ֵאין ּבְ ּכֵ ְבֵהָמה ְטֵמָאה ׁשֶ    –ִאם ָאַמְרתָּ ּבִ

ִחיָטה ִמיָנּה ׁשְ ׁש ּבְ ּיֵ ְטֵרָפה ׁשֶ    ?!ּתֹאַמר ּבִ
  

מָֹנה ַחי  ן ׁשְ ִחיָטתֹו ְמַטֲהְרּתוֹ  -ּבֶ    ,ֵאין ׁשְ
ִחיָטה ִמינֹו ׁשְ ֵאין ּבְ   .ְלִפי ׁשֶ

  

ָמָרא    ּגְ

אי    ?ַאּמַ
ָתִרים ִהיאט ית ַהּסְ    ,ּוְמַאת ּבֵ

ָתִרים  ית ַהּסְ ָיא -ְוטּוְמַאת ּבֵ    !לֹא ְמַטּמְ
  

יֵליָמא     ,ֵמִאיר ְלַטְעֵמיּה  ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ְחַלק " ּנֶ ה ׁשֶ לֹׁשָ ה ַעל ׁשְ לֹׁשָ ְדָרס  -ׁשְ    ,ָטהֹור ִמן ַהּמִ
ע ִמְדָרס    ,ֲאָבל ָטֵמא ַמּגַ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .289289289289ַרּבִ
   :יֹוֵסי יַרּבִ ָאַמר 

ֵאיֶזה ִמְדָרס ָנַגע ֶזה    ?ְוִכי ּבְ
ִאם ָנַגע ּבֹו ָזב  א ׁשֶ ע ָזב -ֶאּלָ ֵהא ָטֵמא ַמּגַ ּיְ   .(כלים כז, י) "ׁשֶ

  
ַמר ֲעָלּה     :ָלאו ִאיּתְ

                                                        
  ְוַתְנָיא מסורת הש"ס ועוד. גירסת וילא: 289

 רש"י
  מתי' 

. שאין בהמה מקבלת טומאה הבשר טהור
   מחיים:

. בשר העובר מגע אבר מן ההבשר מגע בל
החי שהוא מטמא כבלה בהעור והרוטב 
(לקמן דף קכט:) אי מי אם יצא עובר מת 
בלה גמורה הוי האבר מאחר שלא טהרתו 

   שחיטת אמו:
. שהשחיטה אע''פ שאיה מגע טרפה שחוטה

מתרת האבר באכילה מטהרתו מידי בלה 
והויא כטרפה שחוטה שאיה מטמאה מן 

ואזיל אלא מדרבן  התורה כדמפרש
  במוקדשין:
. כדקתי לקמיה ומין לטרפה מה מציו

ששחיטתה מטהרתה: אף שחיטת בהמה 
   תטהר את האבר גרסי':

. לא אם טיהרה שחיטת טרפה אותה
  שחיטתה מן הדין הוא שהרי דבר שגופה:

. דשמא ומין לטרפה ששחיטתה מטהרתה
איה מטהרתה ומן הדין איה מטהרתה 

סורה באכילה וטרפה שבהמה טמאה א
   אסורה באכילה:

. מלטמא ומה טמאה אין שחיטתה מטהרתה
דהכי תיא בתורת כהים לכל הבהמה אשר 
היא מפרסת פרסה וגו' כל הוגע בהם יטמא 
להביא בהמה טמאה שלא תטהרה שחיטתה 
והלא דין הוא השרץ אסור באכילה ובהמה 
טמאה אסורה באכילה מה שרץ אין שחיטתו 

תיב בהו טמאים הם לכם אף מטהרתו דכ
בהמה טמאה לא תטהרה שחיטתה או כלך 
לדרך זו בהמה טמאה אסורה באכילה וטרפה 
אסורה מה טרפה שחיטתה מטהרתה אף 
בהמה טמאה כן תלמוד לומר הוגע בהם 
להביא בהמה טמאה שלא תטהרה 

   שחיטתה:
. ליטהר שלא היתה לה שעת הכושר

   מטומאתה ע''י שחיטה:
. וכיון שהיתה לה שעת הכושר תאמר בטרפה

דחל עלה תורת שחיטה תו לא פקעה מייה 
   והויא בכלל שאר צאן ובקר:

. טול מכאן ראייה זו טול לך מה שהבאת
   שהבאת:

. הרי שולדה טרפה מן הבטן מין
   שתטהרה:

. הלכך לא פקא מכלל שיש במיה שחיטה
בקר וצאן אבל בן שמוה חי שולד מבהמה 

במה לטהר אפי' שחט לפי שאיו חיה אין לו 
   בכלל בקר וצאן:

  
  גמ' 

. בשר העובר טמא והלא לא גע האבר אמאי
בבשר אלא ע''י חבורו אותו מגע חבור בית 

   הסתרים הוא שאיו ראה:
. קי''ל במס' דה (דף וטומאת בית הסתרים

   מב:) דלא מטמיא:
. דאית ליה טומאת בית לימא ר''מ לטעמיה

   הסתרים מטמיא:
. טפחים בגד שראוי למדרס והיה שלשה

מדרס הזב שהוא אב הטומאה כדכתיב וכל 
   אשר יגע במשכבו וגו':

. ואיו ראוי עוד למדרס אבל ראוי הוא שחלק
לשאר טומאות דקי''ל שלש אצבעות על שלש 

  חזי לעיים ולעשירים:
   . מלטמא אדם וכלים:טהור מן המדרס

רס . טומאת הוגע במדאבל טמא מגע מדרס
יש לו והוי ראשון לטומאה מפי שגעו זה בזה 

   בעודן מחוברין שהיו מדרס:
. מאחר שחלק שהרי וכי באיזה מדרס גע זה

מגע חבירו איו מגע לפי שהוא בית הסתרים 
אלא אם י''ל שיש כלום טומאה משמרת עליו 

   לאו משום מגע מדרס:
. ברגלו ערום כשדרס אלא שאם גע בו הזב

שדרס עליו והוי עליו שי  עליו או לאחר
טומאות טומאת מדרס שהיא אב הטומאה 
וטומאת מגע שהיא ראשוה ואיה אלא 
לטמא אוכלין ומשקין וחלק טהור מטומאת 
מדרס ואיו אב הטומאה עוד אבל טמא מגע 

   הזב כ''ז שלא טבל ופחת מג' אצבעות:



358                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

אָאַמר     :עּוּלָ
נּו  ְחַלקלֹא ׁשָ ּנֶ ה ׁשֶ לֹׁשָ ה ַעל ׁשְ לֹׁשָ א ׁשְ    ,ֶאּלָ

אֹות  לֹׁש ַהּבָ לֹׁש ַעל ׁשָ דֹול ֲאָבל ׁשָ ֶגד ּגָ לֹות טּוְמָאה ֵמֲאִביֶהן -ִמּבֶ ָתן ֵמֲאִביֶהן ְמַקּבְ ִריׁשָ ַעת ּפְ ׁשְ    ,ּבִ
ל טּוְמָאה ֵמֵאֶבר ָתן ֵמֵאֶבר ְמַקּבֵ ִריׁשָ ַעת ּפְ ׁשְ י ּבִ    .ָהא ַנּמִ

  
   :ָאַמר ָרִביָנא

ֶגד     ,ָלאו ַלֲחִתיָכה ָקֵאי -ּבֶ
ר     ,ַלֲחִתיָכה ָקֵאי -עּוּבָ

ֵמי^ ַלְחּתֹוךְ  ְוָכל ָהעֹוֵמד  עג,א ָחתּוְך ּדָ    .כְּ
  

ַמאן    ?כְּ
  

י ֵמִאיר ַרּבִ    ,כְּ
ְתַנן    :ּדִ

ָצן " ֵהן ֲארּוּכֹות ְוָעִתיד ְלַקּצְ ִלים ׁשֶ ל ָידֹות ַהּכֵ ה -ּכָ יל ַעד ְמקֹום ִמּדָ    ,ַמְטּבִ
ְבֵרי ( י ֵמִאירּדִ    ,ַרּבִ
   ):אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

יל ֶאת ּכּוּלוֹ  ְטּבִ ּיַ   . ות י, ה)(מקווא "ַעד ׁשֶ
  

יָמא ָנן :ֲאִפיּלּו ּתֵ    ,ַרּבָ
ֵמי ִמְפְרֵתי ּדָ ַמאן ּדְ    ,ִחּבּוֵרי אֹוָכִלין כְּ

ֲהָדֵדי    .ּוְנִגיֵעי ּבַ
  

א  ָלָמא ְלעּוּלָ ׁשְ ֵני -ּבִ ָקּתָ    ,"ֲחָתָכּה " :ַהְיינּו ּדְ
א ְלָרִביָנא ַמאי       !"ֲחָתָכּה "ֶאּלָ

  
א ָתָנא ֵריׁשָ יֵדי ּדְ    ,"ֲחָתָכּה " :ַאּיְ

י ֵסיָפא ּתָ     ."ֲחָתָכּה "ָנא ַנּמִ
  
  

 רש"י
. דחלק ר' יוסי על ר' לא שו
   מאיר:

. לשה שחלקאלא בשלשה על ש
דליכא למימר בשעת פרישתן זה 
מזה קבלו טומאת מגע זה מזה 
שהרי בשעת פרישתן לא יש בזה 
כדי לטמא בגד ולא בזה כדי 
לטמא בגד שהרי אין בהם שיעור 

   אב הטומאה:
אבל ג' אצבעות הבאין מבגד 

. שהיה טמא מדרס וחתכו גדול
ממו שלש אצבעות טהור 
החתיכה הקטה מן המדרס 

ה כשיעור וטמאה מגע שאין ב
מדרס אפי' לר' יוסי דאמר אין 
מגע החבור מגע דהא בית 
הסתרים היא הכא מודה משום 
דבשעת פרישתו מאביו אי אפשר 
לצמצם שלא יגע מעט מעט 
ובשעת פרישה איו בית 
הסתרים ומקבל טומאה מאביו 
שיש בו שיעור אב הטומאה 
והכא גבי מתי' מי אפי' ר' יוסי 

גע משום שעת מודה דמגעו מ
פרישה כשחותך האבר מן 

  העובר:
   . והרי וגעין זה בזה:כחתוך דמי

. שהוא עתיד עד מקום מדה
לקיים ומה שעתיד לקוץ אין 

   צריך טבילה דכקצוץ דמי:
. שהן רכין איו חבורי אוכלין

חשיב חבור וכמאן דמיפרתי דמו 
ודאמרין בעלמא (פסחים דף 
פה.) לרביא חבורי אוכלין כמאן 

  מיפרתי דמו מהכא פקא:ד
. דאמר טעמא בשלמא לעולא

   משום פרישה הוא:
. מתי' חתכו דאי הייו דקתי

לא חתכו אין טמא משום דמגע 
   סתרים הוא:

. ואחר איידי דתא רישא חתכו
כך שחט את אמו הבשר טהור 
דדוקא חתכו קודם שחיטה 
דמשעה ששחטה וראית 
לטומאת אוכלין לא גע הא לא 

   :חתכו טמא
. ובלא חתכו מי תא סיפא חתכו

  טמא העובר:
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חּוָטה :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ " ע ְטֵרָפה ׁשְ    ."ַמּגַ
  
חּוָטה" ָיא - "ְטֵרָפה ׁשְ    ?!ִמי ְמַטּמְ
  
מּוֵאל, יןִא  ׁשְ ֲאבּוהַּ ּדִ ּדַ    ,כְּ

ָאַמר  מּוֵאלּדְ ׁשְ    :ֲאבּוהַּ ּדִ
ָחָט  ְ ׁשּ ין -ּה ְטֵרָפה ׁשֶ ׁשִ מּוְקּדָ ָאה ּבְ   .ְמַטּמְ

  
  

 רש"י
. דקתי בה תורת מי מטמיא

   מגע:
   . מדרבן:מטמאה במוקדשין
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ַטֵהר ֶאת" ֵהָמה תְּ ִחיַטת ּבְ ּה ַאף ׁשְ ִחיָטָתּה ְמַטַהְרתָּ ְ ׁשּ ְטֵרָפה ׁשֶ ִצינּו ּבִ    .290290290290"ָהֵאֶבר ַמה ּמָ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ֵמִאירָאַמר ָלֶהן "    :ַרּבִ

ִחיַטת ִאּמוֹ  ?ְוִכי ִמי ִטיֲהרֹו ְלֵאֶבר ֶזה ִמיֵדי ְנֵבָלה ֲאִכיָל  ןּכֵ ם ִא  - ׁשְ יֶרּנּו ּבַ תִּ    !התַּ
ֵאינֹו ּגּוָפּה יֹוֵתר ִמּגּוָפּה  :ָאְמרּו לוֹ  ֶלת ַעל ׁשֶ ה ַמּצֶ    ,ַהְרּבֵ

ִנינוּ  ֲהֵרי ׁשָ ֵמֶעיָה " :ׁשֶ ּבְ ר ׁשֶ ֲאִכיָלה -חֹוֵתְך ִמן ָהעּוּבָ ר ּבַ    ,מּותָּ
חֹול    ,ִמן ַהטְּ

ָליֹות  ֲאִכיָלה -ּוִמן ַהּכְ    ."ָאסּור ּבַ
  

   ?ַמאי ָקָאַמר
  

ִדי ְוַאְמֵרי ָרָבאָאַמר     :ָלּה כְּ
ֵני    :ֲחסּוֵרי ֶמְחְסָרא ְוָהֵכי ָקּתָ

יָאַמר ָלֶהן     ?ְוִכי ִמי ִטֲהרֹו ְלֵאֶבר ֶזה ִמיֵדי ְנֵבָלה :ֵמִאיר ַרּבִ
ִחיַטת ִאּמוֹ     .ׁשְ

ֲאִכיָלה יֶרּנּו ּבַ ּתִ ן ּתַ    !ִאם כֵּ
ּה ִמיֵדי ְנֵב  ,ְטֵרָפה ּתֹוִכיַח  :ָאְמרּו לוֹ  ִחיָטָתּה ְמַטַהְרּתָ ְ ׁשּ ֲאִכיָלה ,ָלהׁשֶ יָרָתּה ּבַ    .ְוֵאיָנּה ַמּתִ

ִחיַטת ְטֵרָפה אֹוָתּה  !לֹא :ָאַמר ָלֶהן ַטֵהר ֶאת ָה  ,ִאם ִטיֲהָרה ׁשְ ִהיא ּגּוָפּה ּתְ ָבר ׁשֶ ֵאינֹו ּגּוָפּה ּדָ ָבר ׁשֶ   ?!ֵאֶבר ּדָ
ֵאינֹו ּגּוָפּה יֹוֵתר ִמּגּוָפּה    :ָאְמרּו לוֹ  ֶלת ַעל ׁשֶ ה ַמּצֶ    ,ַהְרּבֵ

ֲהֵר  ִנינוּ ׁשֶ ֵמֶעיָה "   :י ׁשָ ּבְ ר ׁשֶ ֲאִכיָלה -חֹוֵתְך ִמן ָהעּוּבָ ר ּבַ    ,מּותָּ
חֹול    ,ִמן ַהטְּ

ָליֹות  ֲאִכיָלה -ּוִמן ַהּכְ   ."ָאסּור ּבַ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
י ֵמִאירָאַמר ָלֶהן "    :ַרּבִ

   ?ְוִכי ִמי ִטיֲהרֹו ְלֵאֶבר ֶזה ִמיֵדי ְנֵבָלה
ִחיַטת :ָאְמרּו לוֹ     .ִאּמוֹ  ׁשְ

ן ֲאִכיָלה ִאם ּכֵ יֶרּנּו ּבַ תִּ    !תַּ
ֲאִכיָלה :ָאְמרּו לוֹ  יָרָתּה ּבַ י ְנֵבָלה ְוֵאיָנּה ַמתִּ ּה ִמיּדֵ ִחיָטָתּה ְמַטַהְרתָּ ְ ׁשּ    !ְטֵרָפה ּתֹוִכיַח ׁשֶ

ִחיַטת ְטֵרָפה אֹוָתּה  :ָאַמר ָלֶהן ּה  ,ִאם ִטיֲהָרה ׁשְ ל ּבָ דּוְלּדָ ָב  -ְוֶאת ָהֵאֶבר ַהּמְ ּגּוָפּה ּדָ    ,ר ׁשֶ
ֵאינֹו ּגּוָפּה  ר ׁשֶ ַטֵהר ֶאת ָהעּוּבָ    ?!תְּ

ֵאינֹו ּגּוָפּה יֹוֵתר ִמּגּוָפּה  :ָאְמרּו לוֹ  ֶלת ַעל ׁשֶ ה ַמּצֶ    ,ַהְרּבֵ
ִנינוּ  ֲהֵרי ׁשָ ֵמֶעיָה "   :ׁשֶ ּבְ ר ׁשֶ ֲאִכיָלה -חֹוֵתְך ִמן ָהעּוּבָ ר ּבַ    ,מּותָּ

חֹול    ,ִמן ַהטְּ
ָליֹות  ֲאִכיָלהָא  -ּוִמן ַהּכְ   ".סּור ּבַ

  
  
  

                                                        
רמסורת הש"ס. גירסת וילא:  290  ָהעּוּבָ

 רש"י
. אמרו לו הרבה מצלת כו'

לקמיה מפרש מאי קא מהדרי 
   ליה:

. בשום ואת האבר המדולדל בה
בהמה שחתך ממו אבר ומעורה 
ותלוי במקצת דאמרי' בהעור 

קכז:) האבר  והרוטב (לקמן דף
המדולדל בבהמה ושחטה 
מטמאה טומאת אוכלין ולא 
טומאת בלות מדקתי הוכשרו 
בדמיה ואי בלה מאי הכשר 
איכא למימר ואע''פ שאסורין 
באכילה כדקתי לקמן בשמעתין 
להביא האבר והבשר 

   המדולדלים:
. כלומר דין הוא דבר שגופה

  שתטהרו שהיא גופה:
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י ֵמִאירָאַמר ָלֶהן "[    :ַרּבִ

   ?ְוִכי ִמי ִטיֲהרֹו ְלֵאֶבר ֶזה ִמיֵדי ְנֵבָלה
ִחיַטת ִאּמוֹ  :ָאְמרּו לוֹ     .ׁשְ

ֲאִכיָלה יֶרּנּו ּבַ תִּ ן תַּ    !ִאם ּכֵ
י ְנֵבָלה וְ  :ָאְמרּו לוֹ  ּה ִמיּדֵ ִחיָטָתּה ְמַטַהְרתָּ ְ ׁשּ ֲאִכיָלהְטֵרָפה ּתֹוִכיַח ׁשֶ יָרָתּה ּבַ    !ֵאיָנּה ַמתִּ

ִחיַטת ְטֵרָפה אֹוָתּה  :ָאַמר ָלֶהן ּה  ,ִאם ִטיֲהָרה ׁשְ ל ּבָ דּוְלּדָ ּגּוָפּה  -ְוֶאת ָהֵאֶבר ַהּמְ ָבר ׁשֶ    ,ּדָ
ֵאינֹו ּגּוָפּה  ר ׁשֶ ַטֵהר ֶאת ָהעּוּבָ    ?!תְּ

ֵאינֹו ּגּוָפּה יֹוֵתר ִמגּ  :ָאְמרּו לוֹ  ֶלת ַעל ׁשֶ ה ַמּצֶ    ,ּוָפּה ַהְרּבֵ
ִנינוּ  ֲהֵרי ׁשָ ֵמֶעיָה "   :ׁשֶ ּבְ ר ׁשֶ ֲאִכיָלה -חֹוֵתְך ִמן ָהעּוּבָ ר ּבַ    ,מּותָּ

חֹול    ,ִמן ַהטְּ
ָליֹות  ֲאִכיָלה -ּוִמן ַהּכְ   ]."ָאסּור ּבַ

  
ן ָלִקיׁש ָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ

ִרין עּוּבָ ַמֲחלֹוֶקת ּבְ    ,כְּ
ֵאיָבִרין ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבְ    .כָּ

  
י יֹוָחָנןַר וְ     :ָאַמר ּבִ

ר עּוּבָ ֵאֶבר ּדְ    ,ַמֲחלֹוֶקת ּבְ
ְבֵהָמה  ֵאֶבר ּדִ ה ִניּפּול -ֲאָבל ּבְ ִחיָטה עֹוׂשָ ְבֵרי ַהּכֹל ׁשְ    .ּדִ

  
יָאַמר  י ֲחִניָנא ַרּבִ ַרּבִ    :יֹוֵסי ּבְ

י ַמאי ַטְעָמא ַרּבִ ָנן ּדְ ַרּבָ א ּדְ יּבָ    ?יֹוָחָנן ַאּלִ
ְנּתָ  -ַהאי  ּקַ ֲחָזָרהִאית ֵליּה ּתַ    ,א ּבַ
ֲחָזָרה -ְוָהא  א ּבַ ְנּתָ ּקַ    .ֵלית ֵליּה ּתַ

  
   :ֵמיִתיֵבי

י ֵמִאירָאַמר ָלֶהם "    :ַרּבִ
ּגּוָפּה  !לֹא ָבר ׁשֶ ּה ּדָ ל ּבָ דּוְלּדָ ִחיַטת ְטֵרָפה אֹוָתּה ְוֶאת ָהֵאֶבר ַהּמְ    ,ִאם ִטיֲהָרה ׁשְ

ֵאינֹו ּגּוָפּה  ָבר ׁשֶ ר ּדָ ַטֵהר ֶאת ָהעּוּבָ   .?!"תְּ
ן ָלִקיׁש    ב,גע ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ    :ְלִדְבֵריֶהם ָקָאַמר ְלהוּ  -ּבִ

י ֲהָדֵדי ִניְנהוּ  ְבֵהָמה כִּ ָנא ֵאֶבר ּדִ ר ְולֹא ׁשְ עּוּבָ ָנא ֵאֶבר ּדְ    .ְלִדיִדי לֹא ׁשְ
י יֹוָחָנן  א ְלַרּבִ ָיא –ֶאּלָ    !ַקׁשְ

  
ַמר א ִאי ִאּתְ ַמר ,ֶאּלָ    :ָהִכי ִאּתְ

ן ָלִקיׁש ַר ָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ּבִ
ֵאיָבִרין ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבְ ִרים כָּ עּוּבָ ַמֲחלֹוֶקת ּבְ    .כְּ

י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ
ר -ַמֲחלֹוֶקת  עּוּבָ ֵאֶבר ּדְ    ,ּבְ

ְבֵהָמה  ֵאֶבר ּדִ ְבֵרי ַהּכֹל -ֲאָבל ּבְ ה ִניּפּול ּדִ ִחיָטה עֹוׂשָ    .ֵאין ׁשְ
  

יָאַמר  ַרּבִ  ַרּבִ    :י ֲחִניָנאיֹוֵסי ּבְ
א ּדְ ַמאי ַטְעָמא  יּבָ י יֹוָחָנן ַאּלִ ַרּבִ י ֵמִאירּדְ    ?ַרּבִ

   ,ּגּוָפּה  –ַהאי 
   .ָלאו ּגּוָפּה  -ְוַהאי 

  
  

 רש"י
   רין:. דעובכמחלוקת באבר

. המדולדל כך מחלוקת באבר
בבהמה דלרבי מאיר אין 
שחיטתו מטהרתו ולרבן 

   שחיטתו מטהרתו:
. בשעת שחיטה הרי עושה יפול

הוא כופל ממה ואין שחיטתו 
מועלת לו ומשום לישא דקרא 
דילפין לקמן מיתה עושה יפול 

   קט לה:
  . גמר פילה:יפול

. דבאבר דעובר אליבא דרבן
באבר המדולדל בה מטהרי ו
   מטמאין:

. כדאמר ר' יוחן בריש בחזרה
פירקין (לעיל דף סח:) אבר עצמו 

  מותר באכילה אם החזיר:
. דאמר בשלמא לריש לקיש

באיברין מי פליגי הא אע''ג דר' 
מאיר קאמר לה לא תקשה 
ולדבריהם דרבן דמטהרי 
בעוברין ובאברין קאמר להו 
דאע''פ שאתם מטהרין באבר 

ה לכם לטמא באבר בהמה הי
   העובר שאיו גופה:

. דאמר דברי הכל אלא לר' יוחן
אבר המדולדל טמא היכי תי 

   ואת האבר המדולדל:
. והך מתי' אלא אי אתמר כו'

דקאמר ר''מ לא אם טהרה כו' 
לריש לקיש כדשין לדבריהם 

   דרבן קאמר להו:
. וטהור אין שחיטה עושה יפול

   ':מלטמא אע''פ שאסורה באכיל
מאי טעמא דר' יוחן אליבא 

. דותן חילוק בין אבר דר''מ
   בהמה לאבר העובר:



362                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        עד, אעד, אעד, אעד, א    ––––עג, א עג, א עג, א עג, א  .20
ר יֹוֵסףָאַמר  יָאַמר  ַרב ִיְצָחק ּבַ    :יֹוָחָנן ַרּבִ

ה ִניּפּול    :ַהּכֹל מֹוִדים ׁשֶ  יָתה עֹוׂשָ    ,ּמִ
ִחיָטה ה ִניּפּול ְוֵאין ׁשְ    .עֹוׂשָ

ַמאי ַעְסִקיָנן    ?ּבְ
ר  עּוּבָ ֵאֶבר ּדְ ִליֵגי -ִאיֵליָמא ּבְ    ,ִמיְפַלג ּפְ

ְבֵהָמה  ֵאֶבר ּדִ א ּבְ ִניָנא   -ֶאּלָ    !ִמיָתה ּתָ
ִניָנא ִחיָטה ּתָ    !ׁשְ

ִניָנא  ֵהָמה"  –ִמיָתה ּתָ    :ֵמָתה ַהּבְ
ר  ׂשָ ר -ַהּבָ    ,ָצִריְך ֶהְכׁשֵ
א  -ְוָהֵאֶבר  ּום ֵאֶבר ִמן ַהַחי ְמַטּמֵ    ,ִמׁשּ

ֵבָלה    ּום ֵאֶבר ִמן ַהּנְ א ִמׁשּ    ,ְוֵאינֹו ְמַטּמֵ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    ."ַרּבִ

ִניָנא י ּתָ ִחיָטה ַנּמִ ֵהָמה " - ׁשְ ֲחָטה ּבְ ָדֶמיָה  -ִנׁשְ רּו ּבְ    ,הּוְכׁשְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
רוּ     ."לֹא הּוְכׁשְ

רוּ "ַמאי  :ֲהָוה ֲאִמיָנא -ֵמַהִהיא  ִאי ר ?"הּוְכׁשְ ׂשָ    .ַאּבָ
  

רוּ "ְוָהא  ֵני "הּוְכׁשְ    !ָקּתָ
  

ֵתיָמא ֵהָמה -ַחד    :ַמהּו ּדְ ר ַהּפֹוֵרׁש ִמן ַהּבְ    ,ְלָבׂשָ
ר ַהּפֹוֵרׁש ִמן ָהֵאֶבר -ְוַחד     .ְלָבׂשָ

  
ַהאי ֵמַהאי    ?ּוַמאי אּוְלֵמיּה ּדְ

  
ְך ֲאִמ  ְעּתָ ב ָאִביו :יָנאַסְלָקא ּדַ א טּוְמָאה ֲחמּוָרה ַאּגַ ר ,הֹוִאיל ּוְמַטּמֵ ֵעי ֶהְכׁשֵ    ,ֵאיָמא לֹא ִליּבָ

ַמע ָלן    .ָקַמׁשְ
  
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ָיְדךָ  ר יֹוֵסף ּבְ ַרב ִיְצָחק ּבַ    ,ְנקֹוט ּדְ
וֵתיּה  ּוָ ר ָחָנה ָקֵאי כַּ ר ּבַ ה ּבַ ַרּבָ    .ּדְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ֶדה"" ָ ׂשּ ר ּבַ    – (שמות כב,ל) 291291291291"ְטֵרָפה לֹא תֹאֵכלוּ  ּוָבׂשָ

ְבֵהָמה ִלין ּבִ דּוְלּדָ ר ַהּמְ ׂשָ ֵהן ֲאסּוִרין ,ְלָהִביא ָהֵאֶבר ְוַהּבָ ָחָטן ׁשֶ ה ּוְבעֹוף ּוׁשְ    ."ּוְבַחּיָ

ר ָחָנהְוָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ יָאַמר  ַרּבָ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
א ִמְצַות    א,עד ֶהן ֶאּלָ רֹוׁש 'ֵאין ּבָ ְלַבד 'ּפְ    .ּבִ

  
  

                                                        
ְהיּון  291 י קֶֹדׁש תִּ ִלכּון אֹתוֹ ְוַאְנׁשֵ ׁשְ ֶלב תַּ ֶדה ְטֵרָפה לֹא תֹאֵכלּו ַלּכֶ ָ ׂשּ ר ּבַ   ִלי ּוָבׂשָ

 רש"י
   . ר''מ ורבן:הכל מודים

. אבר המדולדל בבהמה שמיתה עושה יפול
ומתה המיתה מפלת אותו ואיו טמא כאבר 
מן הבלה אלא כאבר מן החי והפרש יש 

הם דאמרין בהעור והרוטב (לקמן דף ביי
קכח:) אבר מן החי בשר הפורש ממו טהור 
דאין מטמא אלא כשהוא אבר שלם בשר 
גידים ועצמות אבל בלה כזית ממה טמא 

   אב הטומאה:
   . ר''מ ורבן בשחיטה:מיפלג פליגי
   . דעושה יפול:מיתה תיא

   . דאין עושה יפול:שחיטה תיא
בה אבר ובשר מדולדלין . שהיו מתה הבהמה

אבר בפי עצמו ובשר בפי עצמו ומשה היא 
   בהעור והרוטב:

. מים שאם יגע בטומאה הבשר צריך הכשר
יקבלה דמיתה עושה יפול והוה ליה בשר מן 
החי שהבשר הפורש ממו טהור ואיו מטמא 

   משום אבר מן החי:
. שיהא ואיו מטמא משום אבר מן הבלה

מא משום דמיתה עושה בשר הפורש ממו ט
   יפול כמו שגמרה פילתה קודם שמתה:

. וליכא דפליג עליה במיתה עושה דברי ר''מ
יפול אלא ר''ש מטהר קתי התם ומוקמין 
ליה אפלוגתא אחריתי אבל רבי ודאי לא 
פליגי עליה אף על גב דפליגי עליה בשחיטה 
ואמרי אין עושה יפול גבי אבר דעובר דהא 

יטה אין עושה יפול בבהמה ר''מ מי שח
סבירא ליה כרבן כדמפרש ואזיל וקא חזין 

   הכא דבמיתה מודי:
. לקבל טומאת אוכלין אלמא הוכשרו בדמיה

סבירא ליה אין בהן טומאת עצמן כאבר מן 
החי דשחיטה הועילה להם אפילו לרבי מאיר 

   דפליג באבר דעובר:
. וצריכין הכשר אחר לקבל לא הוכשרו

ר אין בהמה עשית יד לאבר טומאה דקסב
   להביא הכשר עליה:

. כי היכי דפליג ר''מ אי מההיא הוה אמיא
באבר דעובר פליג מי באבר בהמה דשחיטה 

   עושה יפול ומטמא כאבר מן החי:
. דמשמע דאין בהן טומאה ומאי הוכשרו

   דעצמה:
. קאמר דאי מי סבירא לן שחיטה אבשר

ן החי עושה יפול הוה ליה בשר הפורש מ
   וטהור הלכך איצטריכא דרב יצחק בר יוסף:

   . לשון רבים קאמר:והא הוכשרו
. שהיה מדולדל חד לבשר הפורש מן הבהמה

בה קודם שחיטה כדקתי האבר והבשר 
   המדולדלין בבהמה:

   . לאחר שחיטה:וחד לבשר שיפרוש מן האבר
. דבשר הפורש מן האבר ומאי אולמיה

   תייה:מהפורש מן הבהמה דאצטריך למ
. ועם האבר מטמא אדם כבלה סד''א הואיל

אימא לא תיבעי הכשר לאחר פרישתן ויקבל 
   טומאת אוכלין בלא הכשר:

. הוכשרו בדמיה דבעי הכשר ופקא קמ''ל
מיה להיכא דחתך כל האבר קודם שחיטה 
דלא הוכשר בדמיה ואח''כ פירש בשר ממו 
דבעי הכשר ואשמעין דאע''ג דקי''ל במסכת 

ה (דף א.) מה זרעים שאין סופן לטמא ד
טומאה חמורה וצריכין הכשר אף כל שאין 
סופו לטמא טומאה חמורה פרט לבלת עוף 
טהור שסופה לטמא טומאה חמורה אם 
אכלה לפיכך אין צריכה הכשר לטמא 
טומאת אוכלין דוקא סופו אבל תחלתו כי 
האי דתחלתו טמא טומאה חמורה ואין סופו 

   רה משפירש צריך הכשר:לטמא טומאה חמו
  

. דאמר משמיה דר' קוט דרב יצחק בידך
יוחן הכל מודים שאין שחיטה עושה יפול 
ולא מיהדר לשויי לישא דאמרין ברישא 

   לר' יוחן דברי הכל שחיטה עושה יפול:
. משמיה דר' דרבה בר בר חה קאי כוותיה

  יוחן:
   . איסור לאו של אבר מן החי:אין בהם
. בעלמא מדרבן וקרא ות פרושאלא מצ

אסמכתא בעלמא אלמא אין שחיטה עושה 
   יפול:
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יּה ּדְ  ַרב יֹוֵסףָיִתיב     :ְוָיִתיב ְוָקָאַמר ַרב הּוָנאַקּמֵ
   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

   .לֹוֶקה –ֲאָכלֹו ְלֶזה 
  

ָנן תּו ֵליּה  :ָאַמר ֵליּה ַההּוא ֵמַרּבָ ַצּיְ    !לֹא ּתְ
אָהִכי ָאַמר  ר ַמְרּתָ מּוֵאל ּבַ ר ׁשְ ֵמיּה ּדְ  ַרב ִיְצָחק ּבַ ְ    :בַר ִמׁשּ
   .ֵאינֹו לֹוֶקה -ֲאָכלֹו ְלֶזה 

  
   :ַרב הּוָנאָאַמר ֵליּה 

אן ִנְסמֹוךְ     ?ֲאַנן ַאּמַ
  

יּה  ַרב יֹוֵסףַאַהְדִריְנהּו  ָיא :ָאַמר ֵליּה  ,ְלַאּפֵ    ?!ַמאי קּוׁשְ
י ַאְמֵרי ֲאָנא  ִמיָתה –כִּ ה ִניּפּול ,ּבְ עֹוׂשָ    .ּדְ
י ָאַמר ִאיהּו  ִחיָטה –כִּ ׁשְ ֵאיָנּה  ,ּבִ ה ִניּפּולּדְ    . עֹוׂשָ

  
  

   :ָרָבאָאַמר 
ָנן ָאמּור ַרּבָ ָתא ּדְ ה ִניּפּול -ִמיָתה "  :ְמָנא ָהא ִמּלְ    "עֹוׂשָ

ִחיָטה " ה ִניּפּול -ׁשְ    "?ֵאיָנּה עֹוׂשָ
ְכִתיב מֹוָתם ִיְטָמא" :ּדִ ר ִיּפֹול ָעָליו ֵמֶהם ּבְ    ?ִלְמעּוֵטי ַמאי - לב)-לא(ויקרא יא, 292292292292"ְוָכל ֲאׁשֶ
יֶהם  :אִאיֵליָמ  ַחּיֵ ְבָלָתם"ִמ  –ִלְמעּוֵטי ּבְ    !ַנְפָקא לח)-לה יא,  (ויקרא 293293293293"ּנִ

  
א  ּה ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ   :ׁשְ

ה ִניּפּול -ִמיָתה     ,עֹוׂשָ
ִחיָטה  ה ִניּפּול -ְוֵאין ׁשְ    .עֹוׂשָ

  
ר ַאֲהָבהָאַמר ֵליּה  א ּבַ    :ָרָבאלְ  ַרב ַאּדָ

ָרִצים ׁשְ ִתיב ְוָהא ְקָרא ּבִ    !כְּ
  

ָרִצים   :יּה ָאַמר לֵ  ִחיָטה ִניְנהוּ  ,ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ִלׁשְ ֵני ׁשְ ַלאו ּבְ    ,ּדְ
ֵנהּו ִעְנָין ִלְבֵהָמה    .ּתְ

  
י ּתִ ֵעין ִמיָתה ,ְוַאכַּ ֵעי ֵליּה כְּ    ,ִמּבָ

ִאים –ַלִחין     ,ְמַטּמְ
ים  ִאים -ְיֵבׁשִ    !ֵאין ְמַטּמְ

  
ֵרי  מֹוָתם"ּתְ ִתיֵבי לב)-לא(ויקרא יא, "ּבְ    .כְּ

  
  

                                                        
מָֹתם ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב לאלאלאלא 292 ֶהם ּבְ ל ַהּנֵֹגַע ּבָ ֶרץ ּכָ ָ ָכל ַהׁשּ ֵמִאים ָלֶכם ּבְ ה ַהּטְ ִלי ֵעץ אֹו ֶבֶגד אוֹ  לבלבלבלב. ֵאּלֶ ל ּכְ מָֹתם ִיְטָמא ִמּכָ ר ִיּפֹל ָעָליו ֵמֶהם ּבְ עֹור  ְוכֹל ֲאׁשֶ

ִים יּוָבא ְוָטֵמא ַעד ָהֶעֶרב ְוָטֵהר ּמַ ֶהם ּבַ ה ְמָלאָכה ּבָ ר ֵיָעׂשֶ ִלי ֲאׁשֶ ל ּכְ ק ּכָ   אֹו ׂשָ
ץ ְטֵמִאים ֵהם ּוְטֵמִאים ִיְהיּו ָלֶכם להלהלהלה 293 ּנּור ְוִכיַרִים ֻיתָּ ְבָלָתם ָעָליו ִיְטָמא תַּ ר ִיּפֹל ִמּנִ ִנְבָלָתם ַאְך ַמְעָין ּובֹור ִמְקֵוה ַמ  לולולולו. ְוכֹל ֲאׁשֶ ִים ִיְהֶיה ָטהֹור ְונֵֹגַע ּבְ

ֵרַע ָטהֹור הּוא לזלזלזלז. ִיְטָמא ר ִיּזָ ל ֶזַרע ֵזרּוַע ֲאׁשֶ ְבָלָתם ַעל ּכָ ְבָלָתם ָעָליו ָטֵמא הּוא ָלֶכם  לחלחלחלח. ְוִכי ִיּפֹל ִמּנִ ן ַמִים ַעל ֶזַרע ְוָנַפל ִמּנִ ְוִכי ָימּות ִמן  לטלטלטלט. ְוִכי ֻיתַּ
ר ִהיא ָלכֶ  ֵהָמה ֲאׁשֶ ִנְבָלָתּה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרבַהּבְ   ם ְלָאְכָלה ַהּנֵֹגַע ּבְ

 רש"י
   . האבר המדולדל:אכלו לזה

. דמצות פרוש בעלמא איו לוקה
   הוא:

   . בכעס:אהדריהו
. דלוקה משום אבר כי אמרי אא

מן החי במיתה דעושה יפול 
ואשמיעך רב דלא משום בלה 
מתרין ביה אלא משום אבר מן 

   חי:ה
   . בשרצים כתיב:וכל אשר

. וכי יפול מבלתם פקא
   מבלתם:

. הכי קאמר כל אשר יפול אלא
מהם במותם על ידי מיתה הויא 
פילה מהם איברים המדולדלים 

   בהם:
. דלא שייכא בהו בשרצים כתיב

שחיטה והיכי ממעטת שחיטה 
   מהאי קרא:

. דעל כרחך אם איו עין כו'
יה במותם מיעוטא הוא דלגופ

לא איצטריך דהא במתים 
משתעי דבלתם כתיב וכתוב 
וכי יפול למימרא דעושים יפול 
ולא בעי במותם אלא על כרחך 

   למעוטי שחיטה:
. ולא דלאו בי שחיטה יהו

איצטריך במותם דהא אפילו 
   שחיטתם מיתה היא:

. כעין שעת מיתה כעין מיתה
   שהיו לחים למעוטי שרץ שיבש:
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ה ֵליֵלד"[ ְקׁשָ ֵהָמה ַהּמַ    :ּבְ

ר ֶאת ָידוֹ     ,ְוהֹוִציא עּוּבָ
   ,ַוֲחָתָכּה 

ךְ  ַחט ֶאת ִאּמֹו  ְוַאַחר ּכָ ר ָטהֹור -ׁשָ ׂשָ    .ַהּבָ
ַחט ֶאת ִאּמוֹ  ךְ  ,ׁשָ ע ְנֵבָלה -ֲחָתָכּה  ְוַאַחר ּכָ ר ַמּגַ ׂשָ    ,ַהּבָ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

חּוָטהַמ  ע ְטֵרָפה ׁשְ   .ּגַ
ְטֵרָפה ִצינּו ּבִ    ?ַמה ּמָ

ּה  ִחיָטָתּה ְמַטַהְרתָּ ְ ׁשּ    ,ׁשֶ
ַטֵהר ֶאת ָהֵאֶבר ֵהָמה תְּ ִחיַטת ּבְ    .ַאף ׁשְ

י ֵמִאירָאַמר ָלֶהם     :ַרּבִ
   !לֹא

ִחיַטת ְטֵרָפה אֹוָתּה ִאם ִטי   , ֲהָרה ׁשְ
ּגּוָפּה  ָבר ׁשֶ ָבר ׁשֶ  -ּדָ ַטֵהר ֶאת ָהֵאֶבר ּדָ   .]?!ֵאינֹו ּגּוָפּה תְּ

  
אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

ר ַחי עּוּבָ ֵאֶבר ּדְ    ,ַמֲחלֹוֶקת ּבְ
ר ֵמת  עּוּבָ ֵאֶבר ּדְ ְבֵרי ַהּכֹל -ֲאָבל ּבְ ה ִניּפּול :ּדִ ִחיָטה עֹוׂשָ    .ׁשְ

  
הוְ     :ָאַמר ַרּבָ

ֶזה  ַמֲחלֹוֶקת ּבְ ֶזהכָּ  -כְּ    .ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבְ
  
  

 רש"י
   

. דיש במיו שחיטה דעובר חי
מהיא שחיטה אף לאבר היוצא 

  לטהרו:
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מָֹנה ַחי " ן ׁשְ ִחיָטתֹו ְמַטֲהְרּתוֹ  -ּבֶ    ,ֵאין ׁשְ

ִחיָטה ִמינֹו ׁשְ ֵאין ּבְ   ."ְלִפי ׁשֶ
  
  

   :ְוָהַתְנָיא
מָֹנה ַחי יֹוִכיַח " ן ׁשְ    ,ּבֶ

ִחיָטה  ִמינֹו ׁשְ ׁש ּבְ ּיֵ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ִחיָטתֹו ְמַטֲהְרּתוֹ  -ׁשֶ    !"ֵאין ׁשְ
  

ֲהָנאָאַמר     :ַרב ּכַ
ב ִאּמוֹ  ִחיָטה ַאּגַ ִמינֹו ׁשְ    .ֵיׁש ּבְ

  
יַדן א ּדִ    ?ְוַתּנָ

  
ִריךְ  יּה לֹא ּפָ ִאּמֵ    .ִמיָנא ּדְ

  
ָפִריךְ  א ּדְ ּנָ ּה ְמָנא ֵליּה  - ּוְלַהאי ּתַ ִחיָטָתּה ְמַטַהְרּתָ ׁשְ    ?ְטֵרָפה ּדִ

  
ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב    ,ַנְפָקא ֵליּה ִמּדְ

ָאַמר  יָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ ָנא ַרּבִ ַמְתִניָתא ּתָ    :ְוַאְמֵרי ָלּה ּבְ
ֵהָמה" :ָאַמר ְקָרא    – (ויקרא יא,לט) 294294294294"ְוִכי ָימּות ִמן ַהּבְ

ֵהָמה  ָאה –ִמְקָצת ּבְ    ,ְמַטּמְ
ֵהָמה  ָאה -ּוִמְקָצת ּבְ    ,ֵאיָנּה ְמַטּמְ

   ?ְוֵאיזֹו זוֹ 
ָחָטּה  ְ ׁשּ    .זֹו ְטֵרָפה ׁשֶ

  
  

                                                        
ִנְבָלָתּה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב 294 ר ִהיא ָלֶכם ְלָאְכָלה ַהּנֵֹגַע ּבְ ֵהָמה ֲאׁשֶ   ְוִכי ָימּות ִמן ַהּבְ

 רש"י
. בתורת כהים גבי וכי והתיא

   ימות מן הבהמה כו':
בן ח' יוכיח שאע''פ שיש במיו 
. שחיטה אין שחיטה מטהרתו

אם ולד ושחטו אבל אגב אמו 
יתר בשחיטת אמו דברי הכל אף 

שחיטה  טריפה אע''פ שיש במיה
לא תטהרה שחיטתה ומתי' 

   קתי בן ח' אין במיו שחיטה:
. האי דקתי תא אמר רב כהא

דברייתא יש במיו שחיטה אגב 
אמו קאמר שיתר בשחיטת 

   אמו:
. לא מיא דאמיה לא פריך

חשיבא ליה פירכא דהואיל ואין 
בבי ח' שחיטה אין במיו 

   שחיטה קריא ביה:
ריך . דברייתא דפולהאי תא

מיא דאמיה וסבר יש במיו 
   שחיטה קריא ביה:

טרפה דשחיטה מטהרתה מא 
. תיפוק ליה מבהמה טמאה ליה

  דאין שחיטה מטהרתה:
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ֵעי  ְעָיאּבָ    :ַרב הֹוׁשַ

ַח  ֵהָמה ְוׁשָ יט ֶאת ָידֹו ִלְמִעי ּבְ ן הֹוׁשִ ָעהט ּבֶ ׁשְ    ?ַמהוּ  –ַחי  ּתִ
  

ֵעי לְ  ּבָ י ֵמִאירּתִ    ,ַרּבִ
ָנן ֵעי ְלַרּבָ    .ְוִתּבָ

  
ֵעי לְ " ּבָ י ֵמִאירּתִ    – "ַרּבִ

ִחיָטה  קּוָעה ָטעּון ׁשְ ן ּפְ י ֵמִאיר ּבֶ אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ יַעד כָּ י ִמיּלֵ ָיָצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם ַהּנֵ    ,ֵהיָכא ּדְ
ְמֵעי ִאּמוֹ  ִחיָטה - ֲאָבל ּבִ ְרָיא ֵליּה ׁשְ    ,לֹא ׁשַ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ָנן  ָעהֲאִפיּלּו ְלַרּבָ יּה ַרְחָמָנא ַאְרּבָ ר ּבֵ    .ִסיָמִנין ַאְכׁשַ

  
   :ַרב ֲחַנְנָיאָאַמר 

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֶטן" ּנֹוְלָדה ְטֵרָפה ִמן ַהּבֶ    ."ֲהֵרי ׁשֶ

ַעת  ,ְוִאי ִאיָתא ָהְיָתה ָלּה ׁשְ ַחת ָלּה ּדְ כַּ רַמׁשְ ְחָטּה  ,ַהּכֹוׁשֶ יל ָיֵדיּה ְוׁשַ ֵעי ַעּיֵ ִאי ּבָ    .ּדְ
  

   :ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ֵני ֶטן" :ּתָ ּנֹוְצָרה ְטֵרָפה ִמן ַהּבֶ    ",ׁשֶ

ַבֲעַלת  ַחת ָלּה ּבְ כַּ   .ַרְגַלִים ָחֵמׁש ּוַמׁשְ
  
  
  

 רש"י
. ויצא אחר ושחט בה בן ט' חי

שחיטתו ואמו קיימת בן ח' לא 
קא מיבעי ליה דהא אפילו יצא 
לאויר העולם ושחטו תן 
במתיתין (לעיל דף עב:) אין 

   ו מטהרתו:שחיטת
. אבל במעי אמו לא שריא

שחיטה דיליה וכ''ש לרבן 
דאמרי לא שייכא ביה שחיטה 
כלל אפילו יצא חי לאחר שחיטה 
דאין שחיטה בו אלא ביצא 

   לאויר בחיי אמו:
. שריא ליה או דילמא אפי' לרבן

שחיטתו דקסברי רבן ד' סימין 
אכשר ביה רחמא באיזה שי 

מו הסימים שישחטו או של א
או שלו וכ''ש לרבי מאיר דאמר 

   שחיטה שייכא ביה:
. דתן במתי' הרי שולדה ת''ש

טרפה מן הבטן מין וקס''ד 
דאפילו בטרפה שעה אחת 
קודם לידתה קאמר דלא היתה 
לה שעת הכושר לישחט ולא חל 

   עליה תורת שחיטה:
. דשחיטה במעי אמו ואם איתא

שחיטה היא הרי היתה לטרפה 
ר לשחיטה קודם זו שעת הכוש

   שטרפה:
. דהאי טרפות בבעלת ה' רגלים

ודאי הוה בה משוצרה וכגון 
שיתור זה ברגלים האחרוים 
דאמר בבכורות (דף מ.) דבעלת 
ה' רגלים הרי זה מום ואמרי' 
התם לא שו אלא שחסר או יתר 
ביד אבל ברגל אפילו טרפה מי 

  הוי דכל יתר כטול דמי:
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   ַמְתִניִתין

ֵהָמה ֹוֵחט ֶאת ַהּבְ ּה   ,ַהׁשּ מָֹנה ַחי    :ּוָמָצא ּבָ ן ׁשְ    ,אֹו ֵמתּבֶ
ָעה ֵמת ׁשְ ן תִּ מוֹ  ,קֹוְרעוֹ  – אֹו ּבֶ    .ּומֹוִציא ֶאת ּדָ

  

ָעה ַחי  :ָמָצא ׁשְ ן תִּ ִחיָטה  -ּבֶ    ,ָטעּון ׁשְ
נוֹ  אֹותֹו ְוֶאת ּבְ יב ּבְ    ,ְוַחּיָ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ִחיַטת ִאּמֹו ְמַטֲהְרּתוֹ    .ׁשְ
ְמעֹון ַרּבִ                                    ב,עד זּוִריי ׁשִ    :אֹוֵמר ׁשְ

ִחיַטת ִאּמֹו ְמַטֲהְרּתוֹ  ֶדה ׁשְ ָ ׂשּ ִנים ְוחֹוֵרׁש ּבַ ן ָחֵמׁש ׁשָ    .ֲאִפיּלּו ּבֶ
  

ן  ּה ּבֶ ָעהָקְרָעה ּוָמָצא ּבָ ׁשְ ִחיָטה   -ַחי  תִּ    ,ָטעּון ׁשְ
ֲחָטה ִאּמוֹ  לֹא ִנׁשְ   .ְלִפי ׁשֶ

  

ָמָרא    ּגְ

יָאַמר  ְעָיא יַרּבִ ָאַמר  ֶאְלָעָזר ַרּבִ    :אֹוׁשַ
ְלַבד ִחיָטה ּבִ א ַעל ִעְסֵקי ׁשְ כּו ּבֹו ֶאּלָ    .לֹא ִהיּלְ

  
   ?ִלְמעּוֵטי ַמאי

  
   ,ִלְמעּוֵטי ֶחְלּבוֹ 

   .ְוִגידוֹ 
  
ַמאי – "ֶחְלּבוֹ "    ?ּדְ

ִליל  :ִאיֵליָמא ׁשְ ִליֵגי   -ֶחְלּבֹו ּדִ    !ִמְפַלג ּפְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ה" ׁשֶ יד ַהּנָ ִליל  :ּגִ ׁשְ    ,ָאסּור –ְוֶחְלּבֹו  ,נֹוֵהג ּבִ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִליל ׁשְ ר -ְוֶחְלּבֹו  ,ֵאינֹו נֹוֵהג ּבִ    ,"מּותָּ

יָאַמר וְ  יָאַמר  ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְעָיא ַרּבִ    :אֹוׁשַ
ֶבן  ָעהַמֲחלֹוֶקת ּבְ ׁשְ    ,ַחי ּתִ

י ֵמִאירְוָהַלְך  יָטתוֹ  ַרּבִ    ,ְלׁשִ
יוְ  יָטתוֹ יְ  ַרּבִ    .הּוָדה ְלׁשִ

א ִגיד  :ֶאּלָ ִליֵגי   -ֶחְלּבֹו ּדְ    !ִמְפַלג ּפְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ה" ׁשֶ יד ַהּנָ הּוא :ּגִ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ט ַאֲחָריו ּבְ    ,ְמַחטֵּ
רוֹ  ְמנֹו ֵמִעיּקָ    ,ְוחֹוֵתְך ׁשַ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֹוִפי    ."ּגֹוְממֹו ִעם ַהׁשּ
  
ַמרֶא  א ִאי ִאּתְ ַמר ,ּלָ    :ָהִכי ִאּתְ

יָאַמר  ְעָיאָאַמר  ֶאְלָעָזר ַרּבִ י אֹוׁשַ    :ַרּבִ
ְלַבד א ַעל ִעְסֵקי ֲאִכיָלה ּבִ כּו ּבֹו ֶאּלָ    ,לֹא ִהיּלְ

   ,רֹוְבעוֹ     :ִלְמעּוֵטי
   .ְוחֹוֵרׁש ּבוֹ 

  

 רש"י
  מתי' 
ן צריך שחיטה ומודי . שאיקורעו

ר''מ בהו דאיתרבו מכל בבהמה 
תאכלו דלאו חדשים איכא ולאו 
אוירא איכא הילכך לאו בהמה 

   הוא:
. דחלבו הוא ומוציא את דמו

דמותר כדקתי לקמן (דף עה.) 
מה חלב ושתי הכליות האמורין 
באשם מוצא מכלל שליל אף כל 
מוצא מכלל שליל אבל דמו לא 

ל גרע מדם האברים דקי''
בכריתות (דף כא:) דם האברים 

   עובר בלא תעשה:
. דחדשים גרמי טעון שחיטה

לשוייה בהמה באפי פשיה ולא 
איתרבאי מכל בבהמה תאכלו 
ולרבן חדשים ולידה גרמי דרבן 
מרבו ליה להיתרא מכל בבהמה 

   תאכלו:
. שלא וחייב באותו ואת בו

  ישחטו ביום ששחטו אמו:
הייו . בגמרא פריך ר''ש שזורי
   תא קמא:

   . לבהמה בלא שחיטה:קרעה
  

  גמ' 
   . בשליל זה להקל:לא הילכו בו

. אלא על עסקי שחיטה בלבד
אבל לשאר דבריו מודו רבן 

   דבהמה מעלייתא היא:
. דכיון למעוטי חלבו וגידו

דמצאוהו חי חדשים ואוירא 
   גרמי לאסור חלבו וגידו:

. אע''פ שהוא בכל חלבו דמאי
בר שהוא הספרים אמת הד

שבוש ולא יש חכם אשר יושיבו 
על כו דהיכי בעי חלבו דמאי 
והא ודאי ליכא לאוקומי 
מילתיה אלא אשליל דבן ט' חי 
דהא עליה קאי אלא בפרק דגיד 
השה גרסין לה לכולה כי הא 
ואגב שיטפא דגירסא אישתבשו 
בה למיגרס' הכא והכי גרסין 
והא מיפלג פליגי דתיא כו' וא''ר 

א''ר אושעיא מחלוקת  אלעזר
כו' עד ור' יהודה לשיטתו אלא 
אי אתמר כו' ולא גרסין בהאי 
פירקא אלא חלבו דגיד אבל בפ' 
גיד השה גרסין לה והכי פירושו 
והא מיפלג פליגי בין בחלב בין 
בגיד דתיא גיד השה והג 
בשליל וחלבו של שליל אסור 
וכדמפרש בבן ט' חי דקסבר 

ואע''פ חדשים ואוירא גרמי 
   ששחטה אמו והוציאוהו:

. דמשוי ליה והלך ר''מ לשיטתו
   בהמה לעין שחיטה:

. אפי' הבלע ושרש מעיקרו
   בבשרה:

. כלומר חותכו גוממו עם השופי
בשוה לשופי ווטל את הגבוה מן 
השופי דדמי לגיד ואסור מדרבן 

   אבל שרשין של חלבו מותרין:
. חכמים בשליל לא הילכו בו

   דלא משוי ליה בהמה: בהיתר זה
. לאוכלו אלא על עסקי אכילה

   בלא שחיטה ולאכול חלבו וגידו:
. למעוטי רובעו וחורש בו

בכלאים בשור וחמור דודאי 
  לוקה:
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        עד, בעד, בעד, בעד, ב .26
יָאַמר  ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    :ׁשִ

יר ּבְ  ּתִ ָדמוֹ  -ֶחְלּבֹו ְלִדְבֵרי ַהּמַ יר ּבְ    .ַמּתִ
ֶחְלּבֹו  ָדמוֹ  -ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵסר ּבְ    .אֹוֵסר ּבְ

  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ֶחְלּבֹו  יר ּבְ ּתִ ָדמוֹ  -ַאף ְלִדְבֵרי ַהּמַ    .אֹוֵסר ּבְ
  

י יֹוָחָנןֵאיִתיֵביּה  ְמעֹוןלְ  ַרּבִ י ׁשִ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ    :ּבֶ
   ,קֹוְרעוֹ "

   !"מוֹ ּומֹוִציא ֶאת ּדָ 
  

יָאַמר     :ֵזיָרא ַרּבִ
ֵרת ֵאין ָענּוׁש כָּ    .לֹוַמר ׁשֶ

  
   ?ְלַמאן ָקַאְמֵרי

י ְיהּוָדה    ,ְלַרּבִ
ְמִצית ם ַהּתַ א ּדַ    !לֹא ְיֵהא ֶאּלָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ְמִצית " ם ַהתַּ ַאְזָהָרה –ּדַ    .ּבְ

י ְיהּוָדה ֵרת"ּבְ  :אֹוֵמר ַרּבִ    !(במדבר טו, לא) 295295295295""ִהּכָ
  

ָמ  ְרּגְ א ֲחִסיָדא ַרב יֹוֵסףא ּתִ ַרב ַסּלָ ֵריּה ּדְ יּה ּדְ  ּבְ אַקּמֵ ּפָ    :ַרב ּפָ
יִאית ֵליּה לְ  ם"ְיהּוָדה  ַרּבִ ם" "ּדָ    – (ויקרא יז, י) 296296296296"ְוָכל ּדָ

ֶפׁש  יב ָאָדם ַהּנֶ ִמיַחּיֵ ל ֵהיָכא ּדְ ְמִצית -כָּ יב ָאָדם ַהּתַ    ,ִמיַחּיֵ
ֶפ  ם ַהּנֶ יב ַאּדַ לֹא ִמַחּיֵ ְמִצית -ׁש ְוָכל ֵהיָכא ּדְ ם ַהּתַ יב ַאּדַ    .לֹא ִמַחּיֵ

  
  

                                                        
ֶפׁש ַהִהוא ֲעֹוָנה ָבהּ  295 ֵרת ַהּנֶ ּכָ ֵרת תִּ ָזה ְוֶאת ִמְצָותֹו ֵהַפר ִהּכָ י ְדַבר ְיהָֹוה ּבָ   ּכִ
ֶפׁש ָהאֶֹכֶלת  296 ּנֶ י ָפַני ּבַ ם ְוָנַתתִּ ל ּדָ ר יֹאַכל ּכָ תֹוָכם ֲאׁשֶ ר ּבְ ר ַהּגָ ָרֵאל ּוִמן ַהּגֵ ית ִיׂשְ הּ ְוִאיׁש ִאיׁש ִמּבֵ ֶרב ַעּמָ י אָֹתּה ִמּקֶ ם ְוִהְכַרתִּ   ֶאת ַהּדָ

 רש"י
   . של שליל:בחלבו

. אלמא קורעו ומוציא את דמו
אפילו בן ח' דלכולי עלמא חלבו 

   מותר קתי מתי' קורעו:
. האי לומר שאין עוש כרת

מתיר בדמו דקאמר לאו היתר 
   לכתחלה:

. מי הוא המתיר למאן קאמרין
   חלבו:

. כדקתי לעיל וחלבו לרבי יהודה
מותר ולר' יהודה אמאי אין עוש 
כרת על דמו דלא גרע מדם 
התמצית דלאו דם הפש הוא 

   וקמחייב עליה ר' יהודה כרת:
. בפ''ק דכריתות מפרש באזהרה

   ה' לאוין כתיבי בדם:
. דפקא ליה מריבויא בהכרת

   דכל דם:
. אית ליה לר' יהודה דם וכל דם

כלומר כיון דר' יהודה לדם 
התמצית מריבוי' דכל דם יליף 
   אקושי מקיש כל דם לדם עצמו:

. מחייב כל היכא דמיחייב אדם
אכל דם והיכא דלא מחייב 
אעיקר דם כגון שליל שאין בו 
דם הפש לא מחייב על דם 

  איבריו:
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        עד, בעד, בעד, בעד, ב .27
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ

קּוָעה ֶבן ּפְ    ?ַמהּו ִלְפּדֹות ּבְ
  

א ּדְ  יּבָ י ֵמִאירַאּלִ ֵעי ָלךְ  - ַרּבִ יּבָ    ,לֹא ּתִ
ָאַמר ֵכיָון ּדְ ִחיָטה :ּדְ ָיא הּוא ,ָטעּון ׁשְ ה ְמַעּלְ    .ׂשֶ

ַר  א ּדְ יּבָ ֵעי ָלְך ַאּלִ יּבָ י ּתִ ָנןכִּ ַאְמֵרי ,ּבָ ִחיַטת ִאּמֹו ְמַטֲהְרּתוֹ  :ּדְ    .ׁשְ
  

   ?ַמאי
ַאְמֵרי יָון ּדְ ִחיַטת ִאּמֹו ְמַטֲהְרּתֹו  :כֵּ ִדיקּוָלא הּוא -ׁשְ ָרא ּבְ ִבׂשְ    ,כְּ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ָרִהיט ְוָאִזיל ְוָרִהיט ְוָאֵתי  יָון ּדְ יּה  -כֵּ ה ָקִריָנא ּבֵ    ?ׂשֶ

  
   :ָאַמר ַמר זּוְטָרא

   .ּפֹוִדין ֵאין
  
יוְ  ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ

   .ּפֹוִדין
  

י ָאַמר ֵליּה  ִ    :ַמר זּוְטָראלְ  ַרב ַאׁשּ
ךְ  ְעּתָ    ?ַמאי ּדַ

ָגְמַרּתְ  ה"ּדְ ה" (שמות יב,ה) 297297297297"ׂשֶ ָסִחים (שמות יג,יג) 298298298298"ׂשֶ    ,ִמּפְ
ן ַהּלָ    ,ָזָכר  :ִאי ַמה ּלְ

ִמים    ,ּתָ
ָנה    .ּוֶבן ׁשָ

אן    ,ָזָכר   :ַאף כָּ
ִמים    ,ּתָ

ָנה    !ּוֶבן ׁשָ
  
ה" ְפּדֶ ה ... ּתִ ְפּדֶ ה (שמות יג,יג) "ּתִ    .ִריּבָ
  

ה"ִאי  ְפּדֶ ה ... ּתִ ְפּדֶ ה "ּתִ י ,ִריּבָ י ַנּמִ ל ִמיּלֵ    .ֲאִפיּלּו כָּ
  

ן ה" ,ִאם כֵּ ה" "ׂשֶ    ?ַמאי ַאֲהֵני ָלךְ  - "ׂשֶ
  
  
  

                                                        
ים  297 ים ּוִמן ָהִעּזִ ָבׂשִ ָנה ִיְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהּכְ ן ׁשָ ה ָתִמים ָזָכר ּבֶ חוּ ׂשֶ ּקָ   תִּ
ה 298 ְפּדֶ ָבֶניָך תִּ כֹור ָאָדם ּבְ ה ַוֲעַרְפּתֹו ְוכֹל ּבְ ה ְוִאם לֹא ִתְפּדֶ ה ְבׂשֶ ְפּדֶ ֶטר ֲחמֹר תִּ   ְוָכל ּפֶ

 רש"י
   . פטר חמור:תלפדו

. בשה בן ט' חי בבן פקועה
המצא בבהמה ששחטה 
ובפחות משווייו קמיבעיא ליה 
דאי בשווייו קיימא לן בבכורות 
(דף יא.) דאפילו בשלקי 

   מפרקין:
. ותן כבשרא בדיקולא הוא

בבכורות (דף יב.) אין פודין 
   בשחוטה:

. ופסח דגמר שה שה מפסחים
בבן פקועה פסול דקיימא לן 

עיל דף לח:) בקדשים כי יולד (ל
   פרט ליוצא דופן:

   . כגון בן פקועה:כל מילי
. ומסתברא דהאי מאי אהי ליה

ממעט דכבישרא בדיקולא הוא 
וכי מרבי בעל מום וקבה קא 

  מרבי:
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        עה, אעה, אעה, אעה, א    ––––    עד, בעד, בעד, בעד, ב .28
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ

ִני'וְ  'ִראׁשֹון'ַמהּו ִלְמנֹות ּבֹו     '?ׁשֵ
  

י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ
ִני    .מֹוִנין ּבֹו ִראׁשֹון ְוׁשֵ

  
ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִני    ,ֵאין מֹוִנין ּבֹו ִראׁשֹון ְוׁשֵ
תוֹ  ְקִליּפָ ֵקׁש ּבִ ְתַקׁשְ ֱאגֹוז ַהּמִ ה כֶּ    .ַנֲעׂשֶ

  
ן ָלִקיׁש ֵאיִתיֵביּה  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י יֹוָח לְ  ַרּבִ    :ָנןַרּבִ

ע ְנֵבָלה" ר ַמּגַ ׂשָ    ,ַהּבָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
חּוָטה ע ְטֵרָפה ׁשְ    ."ַמּגַ

ֲאִמיָנא ַחד ּגּוָפא הּוא ָלָמא ְלִדיִדי ּדַ ׁשְ יּה  :ּבִ ִאּמֵ ָדָמא ּדְ ר ּבְ ַ ׁשּ ִאיְתכַּ    ,ַהְיינּו ּדְ
א ְלִדיָדְך  ר -ֶאּלָ ַ ׁשּ ַמאי ִאיְתכַּ    ?ּבְ

  
ִחיָטה :ַמר ֵליּה ָא  ׁשְ ְמעֹוןּוכְ  ,ּבִ י ׁשִ    .ַרּבִ
  

י יֹוָחָנןֵאיִתיֵביּה  ְמעֹון לְ  ַרּבִ י ׁשִ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ    :ּבֶ
ָהר " ּנָ ר –ָעַבר ּבַ    ,הּוְכׁשַ

ָברֹות     ."ִנְטָמא -ָהַלְך ְלֵבית ַהּקְ
ֵרי ּגּוֵפי ִניְנהּו  ֲאִמיָנא ּתְ ָלָמא ְלִדיִדי ּדַ ׁשְ ּום ָהִכי -ּבִ ר  ִמׁשּ ר  ,יןִא  –הּוְכׁשַ    .לֹא –לֹא הּוְכׁשַ

א ְלִדיָדךְ  ַאְמָרת ַחד ּגּוָפא הּוא ,ֶאּלָ יּה  ,ּדְ ִאּמֵ ָדָמא ּדְ ר ּבְ ַ ׁשּ   !ָהא ִאיְתכַּ
  

א   א,עה ּתָ ִחיָטה ְיֶביׁשְ ׁשְ    ,ּבִ
ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ    .ּוְדלֹא כְּ

  
  

 רש"י
. טמאה בהמה איבעיא להו

שחוטה מהו למותה ראשון ובן 
   ט' חי שבבטה שי:

   . דתרי גופי יהו:מוין
. אלא איהו מי הוי מוין אין

ראשון דעשה כאגוז המתקשקש 
   בקליפתו שהבהמה שומר שלו:

. בשר העובר הבשר מגע בלה
   שהיה מחובר לאבר היוצא:

. דכיון שהוכשר בדמא דאמיה
בית השחיטה בדם הוכשרה 

   וכו':
. בשר העובר במאי איתכשר

   שיקבל טומאה מאבר:
. כיון שהוא יתר בשחיטה

ר בה לטומאה בשחיטה הוכש
וכר''ש דאמר שחיטה מכשרת 

   ולא דם בפ''ב (לעיל דף לג.):
. בן ט' חי שמצא עבר בהר

  בשחוטה וגדל:
. עסקין שלא בשחיטה יבישתא

יצא ממה דם שאף אמו לא 
הוכשרה ולהאי תא שחיטה 
בלא דם לא מכשרה ודלא כרבי 

  שמעון:
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        עה, אעה, אעה, אעה, א .29
א ּנָ ָהר " :ַמאן ּתַ ּנָ ר –ָעַבר ּבַ    ,הּוְכׁשַ

ָברֹות ָהַלְך ְל     ?"ִנְטָמא -ֵבית ַהּקְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ִליִלי ִהיא י יֹוֵסי ַהּגְ    .ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  ַרּבִ ִליִליאֹוֵמר ִמׁשּ י יֹוֵסי ַהּגְ    :ַרּבִ
א טּוְמַאת אֹוָכִלים ּמֵ    ,ִמטַּ

ר    .ְוָצִריְך ֶהְכׁשֵ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

א טּוְמַאת אֹוָכִליןֵא  ּמֵ    ,ינֹו ִמטַּ
הּוא ַחי ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ
הּוא ַחי  א טּוְמַאת אֹוָכִלין -ְוָכל ׁשֶ ּמֵ    ".ֵאינֹו ִמטַּ

  
י יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה  א ַרּבִ    ,ְוַאְזּדָ

ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ    :ַרּבִ
ִליִלי  י יֹוֵסי ַהּגְ איַרּבִ ּמַ ָבר ֶאָחד - ּוֵבית ׁשַ    .ָאְמרּו ּדָ

ִליִלי ַר  י יֹוֵסי ַהּגְ ֲאָמָרן -ּבִ    .ָהא ּדַ
איּבֵ  ּמַ ְתַנן – ית ׁשַ    :ּדִ
ִלין טּוְמָאה" ִגים ֵמֵאיָמַתי ְמַקּבְ    ?ּדָ

אי מַּ ית ׁשַ ּצֹודוּ  :אֹוְמִרים ּבֵ ּיִ ֶ    .ִמׁשּ
לוּ  מּותוּ  :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ ּיָ ֶ    .ִמׁשּ

י ֲעִקיָבא ֵאין ְיכֹוִלין ִל  :אֹוֵמר ַרּבִ ָעה ׁשֶ ָ    ."ְחיֹותִמׁשּ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
יַנְייהוּ  א ּבֵ ג ְמַקְרֵטַע ִאיכָּ    .ּדָ

  
  

 רש"י
. דמטמי ליה אע''פ מאן תא
   שהוא חי:
. בן פקועה מאת אוכליןמטמא טו

   ואפילו חי אם גע בטומאה:
. דתרי גופי יהו וצריך הכשר

אלמא לר' יוסי הגלילי מטמא 
מחיים וכרבן דמתיתין לא 
אוקמה וימא לדידהו כבשרא 
בדיקולא דמיא דקסבר רבי 
יוחן אפילו רבן דפליגי אדרבי 
יוסי הגלילי בטומאה סבירא להו 
כרבן דמתיתין בשחיטה 

אפילו הכי לא מטמא מפי ו
שהוא חי ולאו בפלוגתא דרבי 
   מאיר ורבן דמתיתין קמיפלגי:
. ואזדא רבי יוחן לטעמיה

מדקאמר רבי יוחן רבי יוסי 
הגלילי ובית שמאי המטמאין 
דגים מחיים אמרו דבר אחד 
שמע מיה רבן דמטהרי בבן 
פקועה לאו משום דס''ל דטעון 
שחיטה כר''מ דאי טעמייהו 

ום דטעון שחיטה הוא איהו מש
מי בדגים דלאו טעוין שחיטה 
מודו דמטמו כב''ש והיכי משמע 

   דרבי יוסי הגלילי ודב''ש חדא:
. דכיון דאין טעוין משיצודו

   שחיטה הרי הן כמתים:
. מפרפר וכגון שיבש בו מקרטע

כסלע ובין ספיריו דתו לא חי 
כדאמרין במסכת שבת (דף 

  קז:):
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ֵעי  אּבָ    :ַרב ִחְסּדָ

ָדִגים ִסיָמֵני ְטֵרָפה     ?ַמהוּ  –נֹוְלדּו ּבְ
  

ֵעי  יּבָ ָאַמר -ּתִ ה :ְלַמאן ּדְ    .ְטֵרָפה ַחּיָ
ֵעי  ָאַמר -ְוִתיּבָ הְטֵר  :ְלַמאן ּדְ    .ָפה ֵאיָנּה ַחּיָ
ֵעי  יּבָ ָאַמר -ּתִ ה :ְלַמאן ּדְ    .ְטֵרָפה ַחּיָ

  
ֵהָמ  א ַחּיּוָתּה ּבְ ְנִפיׁשָ   , ה הּוא ּדִ

א ַחּיּוַתְייהּו  לֹא ְנִפיׁשָ ִגים ּדְ    ,לֹא –ֲאָבל ּדָ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ָאַמר ֲאִפיּלוּ  ה ,ְטֵרָפה ְלַמאן ּדְ    ?ֵאיָנּה ַחּיָ
  

י י ִמיּלֵ ֵהָמ  :ַהּנֵ ִחיָטהּבְ ִמיָנּה ׁשְ ֵיׁש ּבְ ִחיָטה  ,ה ּדְ ִמיָנן ׁשְ ֵאין ּבְ ִגים ּדְ    .299299299299לֹא –ֲאָבל ּדָ
  

יקוּ     .ּתֵ
  

                                                        
 אלֹ  (ֵאיָמא) גירסת וילא: 299

 רש"י
י טרפהכגון ולדו בדגים סימ .

   יקבו מעיין לרבי עקיבא:
   . שיטמאו:מהו

. טרפות אבל דגים דאין במין
  לא הוי טרפות לגבייהו כמיתה:



  ""ְּבֵהָמה ַהַּמְקָׁשה ֵליֵלד –חולין פרק ד'  מסכת
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   :ֵהִטיָלה ֵנֶפל

י יֹוָחָנן ֵהָמה :ָאַמר ַרּבִ ֲחֵלב ּבְ    .ֶחְלּבֹו כַּ
ן ָלִקיׁש וְ  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ה :ָאַמר ַרּבִ ֲחֵלב ַחּיָ    .ֶחְלּבֹו כַּ
  

י יֹוָחָנן    :ַמרָא  ַרּבִ
ֵהָמה -ֶחְלּבֹו  ֲחֵלב ּבְ    ,כַּ

ִרים    .ֲאִויָרא ּגָ
  

ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ָאַמר ַרּבִ
ה -ֶחְלּבֹו  ֲחֵלב ַחּיָ   , כַּ

ְרֵמי ים ּגַ    .ֳחָדׁשִ
  

ַאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ
  

יו  לּו לֹו ֳחָדׁשָ לֹא כָּ ל ֵהיָכא ּדְ לּום הּוא -כָּ    .לֹא כְּ
ִליֵגי  י ּפְ ן ֵהיָכא ּדְ   -כִּ ל ּבֶ ֵהָמה ְוָתַלׁש ֵחֶלב ׁשֶ יט ָידֹו ִלְמֵעי ּבְ ָעההֹוׁשִ ׁשְ    .ְוָאַכל ,ַחי ּתִ

י יֹוָחָנן ֵח    :ָאַמר ַרּבִ ֵהָמהֶחְלּבֹו כְּ    ,ֵלב ּבְ
ְרֵמי ים ּגַ    .ֳחָדׁשִ

ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֵח ֶחְלּבֹו    :ָאַמר ַרּבִ ה ֵלבכְּ    ,ַחּיָ
ְרֵמי ים ַוֲאִויָרא ּגַ    .ֳחָדׁשִ

  
י יֹוָחָנןיִתיֵביּה ֵא  ן ָלִקיׁש לְ  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
ם" ָאׁשָ ָליֹות ָהֲאמּורֹות ּבְ י ּכְ תֵּ ִליל - ַמה ֵחֶלב ּוׁשְ ַלל ׁשְ    ,מּוָצא ִמּכְ

ִליל ַלל ׁשְ ל מּוָצא ִמּכְ    ."ַאף ּכָ
ָלָמא ְלִדיִדי  ׁשְ ִאיְצְטִריְך ְקָרא ִלְמעּוֵטי -ּבִ    ,ַהְיינּו ּדְ

א ְלִד  אי ִאיְצְטִריךְ  -יָדְך ֶאּלָ    !ַאּמַ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
י ֵמָהָכא יִדי ַנּמִ    .ַטְעָמא ּדִ

  
ַאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיכָּ

  
ן ָלִקיׁש ֵאיִתיֵביּה  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י יֹוָחָנןלְ  ַרּבִ    :ַרּבִ

ם " ָאׁשָ ָליֹות ָהֲאמּורֹות ּבְ י ּכְ תֵּ ִליל -ַמה ֵחֶלב ּוׁשְ ַלל ׁשְ    ,מּוָצא ִמּכְ
ל  ִלילַאף ּכָ ַלל ׁשְ    ."מּוָצא ִמּכְ

ָלָמא ְלִדיִדי  ׁשְ ּום ָהִכי ִמיֲעֵטיּה ַרְחָמָנא -ּבִ    ,ִמׁשּ
א ְלִדיָדְך     !ִליְקַרב –ֶאּלָ

  
ר ְזַמן :ָאַמר ֵליּה  חּוּסַ ֲהָוה ַאּמְ    .ִמיִדי ּדַ

  
  
  
  
  

 רש"י
 בהמה המפלת:פלהטילה .   

   . בכרת:חלבו כחלב בהמה
. ואין בו אלא איסור כחלב חיה

בלה שאין שחיטתו מטהרתו 
   אבל חלבו כבשרו:

. לשוייה בהמה וכיון אוירא גרים
דולד מיתסר ואפי' לרבי יהודה 
דאמר לעיל (דף עד.) חלבו מותר 

   התם הוא דלא יצא לאויר:
חלבו כחלב חיה חדשים מי 

   ם ואוירא בעין:. דחדשיגרמי
. דהושיט ידו כו' חדשים גרמי

וכיון דכלו לו חדשיו חלבו אסור 
ומיהו כי שחטה לאמו שרי ליה 
   רבי יהודה מכל בבהמה תאכלו:
. מה חלב ושתי הכליות כו'

בתורת כהים שויה בשלמים 
את כל החלב אשר על הקרב ולא 
את השליל יכול לא יהא בעוש 

רב ואזהרה אבל יהא בעמוד והק
כשהוא אומר חלב ושתי הכליות 
באשם שאין ת''ל דמה שלמים 
שאין כל מין טעון אליה הרי הן 
טעוין חלב ושתי הכליות אשם 
שכל מיו טעון אליה איו דין 
שיטעון חלב ושתי הכליות ומה 
תלמוד לומר אלא לומר לך מה 
חלב ושתי הכליות האמור 
באשם מוצא מכלל שליל חלב זה 

שליל שאיך מוצא מכלל חלב 
יכול לומר חלב שליל יקריב 
המצא באשם שהרי אין אשם 

   קבה:
. אפילו בקרבות הבאין אף כל

קבה חלב האמור בהן מוצא 
   מכלל שליל:

. דאמיא חדשים בשלמא לדידי
גרמי איכא לאוקמא להא בבן 
תשעה חי דכיון דבהמה הוא 

   אצטריך למעוטי:
. הא לאו חלב מיקרי אלא לדידך

דאיו בעמוד והקרב ופשיטא 
   ולמה לי למעוטיה:

. דאמיא לאו חלב טעמא דידי
   הוא:

. ילפין ליה דהכא אפקיה מהכא
רחמא מכלל חלב דמעטיה 
מהקרבה ואי לאו דמעטיה הוי 

   אמיא דחלב הוא:
. לאשמועין משום הכי מיעטיה

דלאו חלב הוא אלא לדידך 
דאמרת חלב הוא לעין אכילה 

   אמאי מיעטיה מהקרבה:
. דיצא מידי דהוה אמחוסר זמן

לאויר וכלו חדשיו ודכולי עלמא 
בהמה הוא ופסליה רחמא 

  בהקרבה כל שבעה:
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יָאַמר  י ַאּמִ    :ַרּבִ

ֵרָפה ֹוֵחט ֶאת ַהּטְ ּה  ,ַהׁשּ ן  :ּוָמָצא ּבָ ָעהּתִ ּבֶ    ,ַחי ׁשְ
יר –ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵסר     ,ַמּתִ
יר  ּתִ    .אֹוֵסר –ְלִדְבֵרי ַהּמַ

  
   :ָאַמר ָרָבא

יר  ּתִ ר -ְלִדְבֵרי ַהּמַ י מּוּתָ    .ַנּמִ
ָעה  יּה ַרְחָמָנאַאְרּבָ ר ּבֵ    .ִסיָמִנין ַאְכׁשַ

  
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ֵרָפה   עה,ב ֹוֵחט ֶאת ַהּטְ ּה  ,ַהׁשּ ן  :ּוָמָצא ּבָ ָעהּבֶ ׁשְ ִחיָטה^–ַחי  ּתִ    ,ָטעּון ׁשְ

ָבה ָחַיִים ְוַהּקֵ ְזרֹוַע ְוַהּלְ יב ּבִ    .ְוַחּיָ
א -ְוִאם ֵמת  ָ ַמׂשּ א ּבְ ַטּמֵ    .ָטהֹור ִמּלְ

  
   :300300300300הּבָ ַר  ָאַמר ֵליּה 

ִחיָטה" ַמאן – "ָטעּון ׁשְ י ֵמִאירכְּ  ?כְּ    ,ַרּבִ
א -ְוִאם ֵמת " ָ ַמׂשּ א ּבְ ַטּמֵ ַמאן – "ָטהֹור ִמּלְ ָנןכְּ  ?כְּ    ?!ַרּבָ
  

ָתֵני  ,ְוִליַטְעֵמיךְ  יאָהא ּדְ י ִחּיָ    :ַרּבִ
ֵרָפה" ֹוֵחט ֶאת ַהטְּ ּה  ,ַהׁשּ ן     :ּוָמָצא ּבָ ָעהּבֶ ׁשְ ִחיָטה  -ַחי  תִּ    ,ָטעּון ׁשְ

ָבה ָחַיִים ְוַהּקֵ ְזרֹוַע ְוַהּלְ יב ּבִ    .ְוַחּיָ
א -ְוִאם ֵמת  ָ ַמׂשּ א ּבְ ַטּמֵ    ".ָטהֹור ִמּלְ

  
ִחיָט " ַמאן – "הָטעּון ׁשְ י ֵמִאירכְּ  ?כְּ    ,ַרּבִ
א -ְוִאם ֵמת " ָ ַמׂשּ א ּבְ ַטּמֵ ָנן – "ָטהֹור ִמּלְ ַרּבָ    ?!כְּ
  

ָיא    :ָהא לֹא ַקׁשְ
י יא  ַרּבִ ָבר ְמָצאֹו ֵמת ָקָאַמר -ִחּיָ    .ִאם כְּ

  
א ְלִדיָדְך  ָיא –ֶאּלָ    !ַקׁשְ

  
ָיא :ָאַמר ֵליּה  י לֹא ַקׁשְ    ,ְלִדיִדי ַנּמִ

ָעה יּה ַרְחָמָנאִסיָמ  ַאְרּבָ ר ּבֵ    .ִנים ַאְכׁשַ
  

י ָסִליק  י ֵזיָראכִּ ֵחיּה לְ  ַרּבִ כָּ יַאׁשְ א ַרב ַאּסִ ַמְעּתָ ָיִתיב ְוָקָאַמר ֵליּה ְלָהא ׁשְ    ,ּדְ
ר   :ָאַמר ֵליּה     ,ִייׁשַ

י יֹוָחָנןְוֵכן ָאַמר     .ַרּבִ
  

ָפִליג ֲעֵליּה  ַלל ּדְ ְמעֹון ִמכְּ י ׁשִ ן ָלִקיׁש ַרּבִ    ?ּבֶ
  

ָהא ֵהי ֵליּה  ִמׁשְ ִתיק ֵליּה  ,ֲהָוה ׁשָ    .ְוׁשָ
  

ַאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיכָּ
ֵתי א ֲהָוה ׁשָ ּתָ ִתיק ֵליּה  ,ִמׁשְ   .ְוׁשָ

  
  

                                                        
  ָרָבא מסורת הש"ס. גירסת וילא: 300

 רש"י
. בן תשעה חי לדברי האוסר

   בכשרה עד שישחטו:
. את זה באכילה דשחיטתו מתיר

   מטהרתו:
. בלא שחיטה בשל לדברי המתיר

   כשרה:
. בשל טרפה דשחיטה אוסר

ובשחיטת דידיה לא מהיא ביה 
הטרפה לא מישתרי שהרי הוא 

   כאחד מאיבריה:
. היתרא הוא ארבעה סימין

דרבי ביה רחמא מכל בבהמה 
תאכלו שאם רצה אוכלו 
בשחיטת אמו אבל אם צריך הוא 
לשחיטת עצמו כגון שליל של 
טרפה שוחטו ומותר שהוא יתר 
בב' מד' סימין או בושט וקה 
שלו או בושט וקה של אמו: בין 

בי אמי ובין בדרב חסדא ובין בדר
בתי רבי חייא בכולהו גרסין 
השוחט את הטרפה ובתוספתא 

  דר' חייא מצא כן:
. להתירו באכילה טעון שחיטה

דבשחיטת אמו טרפה איו יתר 
   דא''כ הוה ליה כאחד מאיבריה:
. וחייב בזרוע והלחיים והקבה

   דזובחי הזבח קריא ביה:
   . בלא שחיטה:ואם מת

. דשחיטת אמו לטמאטהור מ
   מטהרתו:

. קס''ד לרבן לא מהיא כר''מ
ליה שחיטה דידיה כלל דהא 

   שוחט ועומד הוא:
. במעי אמו קאמר כבר מצאו מת

וכולה ר''מ אמרה דמודה ר''מ 
בבן ט' מת דשחיטת אמו 
מתירתו וזה שאמו טרפה היא 
מתירתו מיהא מידי בלה כאחד 

   מאיבריה:
כבר . דלא מהדרת לי אלא לדידך

   מצאו קאמיא קשיא:
. וכולה כרבן ומודו ד' סימים

רבן דאם בא לשוחטו שוחט 
ומועיל לו ולא אמר שחוט ועומד 

   הוא:
   . לר' זירא:אשכחיה ר' אסי

. שפיר קאמרת דד' סימין יישר
   כשרין בו וכן אמר רבי יוחן:

. מכלל דפליג עליה ריש לקיש
בעיא בעי מייה שמעת שחלק 

   עליו:
. מהגו הא הוה שהי ליהמיש

של ריש לקיש כשאומר רבי יוחן 
שמועה שאיו מודה לו שהה ריש 
לקיש שעה או שתים קודם 
שיחלוק עליו אולי יחזור בו 
ובתוך כך יצא רבי אסי ולא שמע 

   אם חלק עליו:
. שותה מים משתא הוה שתי

היה כשאמר רבי יוחן ובתוך כך 
  יצא רבי אסי:
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        עה, בעה, בעה, בעה, ב .33
זוִּרי" ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִחיַטת ִאּמֹו ְמַטֲהְרּתוֹ  ֲאִפיּלוּ  ֶדה ׁשְ ָ ׂשּ ִנים ְוחֹוֵרׁש ּבַ ן ָחֵמׁש ׁשָ    ."ּבֶ
  

א ַקּמָ  ּנָ    !אַהְיינּו ּתַ
  

ֲהָנאָאַמר     :ַרב ּכַ
י ַקְרַקע  ּבֵ יַנְייהוּ  -ִהְפִריס ַעל ּגַ א ּבֵ    .ִאיכָּ

  
  

אָאַמר  ּיָ ְרׁשִ    :ַרב ְמׁשַ
ין ְלֶזַרע ָהָאב" :ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ׁשִ ָייָתא  - "חֹוׁשְ ֵהָמה ְמַעּלְ א ַעל ּבְ קּוָעה ַהּבָ ן ּפְ ָנה -ּבֶ ּקָ ָלד ֵאין לֹו ּתַ    .ַהּוָ

  
  

יֵּ ָאַמר     :יַאּבַ
קּוָעה  ן ּפְ ָקלּוט ּבֶ ר –ַהּכֹל מֹוִדים ּבְ ּמּוּתָ    .ׁשֶ

   ?ַמאי ַטְעָמא
י ִכיֵרי ָלּה ִאיְנׁשֵ ר ּדְ ְתִמיָהא ִמיְדכַּ ָתא ּדִ ל ִמּלְ    .כָּ

  
ַאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

קּוָעה  ן ּפְ ן ְקלּוָטה ּבֶ ָקלּוט ּבֶ ר –ַהּכֹל מֹוִדים ּבְ ּמּוּתָ    .ׁשֶ
   ?ַטְעָמאַמאי 

י ִכיִרי ִאיְנׁשֵ ר ּדְ ִמיֵהי ִמיְדכַּ ֵרי ּתְ    .ּתְ
  
  

 רש"י
פרסותיו לת''ק . עמד על הפריס

כיון שהלך טעון שחיטה מדרבן 
דאתי לחלופי לאכול בהמה בלא 

   שחיטה:
. חיא הוא באותו לדברי האומר

ואת בו (לקמן דף עח:) דקאמר 
   והג בזכרים:
. שהרי הוא כמי אין לו תקה

שאין לו אלא סימן אחד מצד 
אמו שהסימן השי שחוט ועומד 
הוא שאין שחיטה והגת בו 

בחד סימן לא מיתכשרה ובהמה 
והאי סימא בתרא לא מצטרף 
לקמא שאין לך שהייה גדולה 
מזו שהראשון שחוט משולד 
ולית ליה לרב משרשיא הא 
דאמרן לעיל ד' סימים אכשר 

   ביה רחמא:
. ת''ק דפליג אדר''ש הכל מודים

שזורי ומצריך שחיטה להפריס 
   ע''ג קרקע מדרבן בהאי מודי:

יוצא עליו . קול מידכר דכירי
מאז קלוט זה בן פקועה הוא 
ומתוך שתמהין על קליטותו 

  זוכרין את כל דבריו:
הכי גרסין איכא דאמרי אמר 

הכל מודים בקלוט בן  אביי
קלוטה ואותה קלוטה פקועה 

  היתה וזה הקלוט מצא בה:
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י ֲחִניָנאָאַמר  ְזִעיִריָאַמר     :ַרּבִ

ְמעֹוןֲהָלָכה כְּ  י ׁשִ זּוִרי ַרּבִ    .ׁשְ
  

זּוִריְוֵכן ָהָיה  ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ ל ַהּדֹורֹות: ַרּבִ נֹו ַעד סֹוף כָּ ְבנֹו ּוֶבן ּבְ יר ּבִ    .ַמּתִ
  

י יוֹ     :ָאַמר ָחָנןַרּבִ
ר –הּוא     ,מּוּתָ
   .ָאסּור –ּוְבנֹו 

  
א ֲעֵליּה  ָנַפל ּדּוּבָ קּוָעה ּדְ ן ּפְ ר ָחבּו ֲהָוה ֵליּה ּבֶ א ּבַ    ,ַאּדָ

יּה ּדְ  יָאָתא ְלַקּמֵ ִ    .ַרב ַאׁשּ
ֲחֵטיּה  :ָאַמר ֵליּה     .ִזיל ׁשַ

  
י ֲחִניָנאָאַמר  ְזִעיִריָהָאַמר    :ָאַמר ֵליּה  ְמעֹוןֲהָלָכה כְּ  :ַרּבִ י ׁשִ זּוִרי ַרּבִ    !ׁשְ

ְמעֹוןְוֵכן ָהָיה  י ׁשִ זּוִרי ַרּבִ ל ַהּדֹורֹות ׁשְ נֹו ַעד סֹוף כָּ ְבנֹו ּוֶבן ּבְ יר ּבִ    !ַמּתִ
יַוֲאִפיּלּו  נוֹ  ַרּבִ א ּבְ    !לֹא -ֲאָבל ִאיהּו  ,יֹוָחָנן לֹא ָקָאַמר ֶאּלָ

  
י יֹוָחָנןָאַמר ֵליּה     :ַרּבִ

ְמעוֹ ְלִדְבֵרי  י ׁשִ זּוִרי ָקָאַמר ןַרּבִ    .ׁשְ
  

ר ֲחִניָנאְוָהָאַמר  אָאַמר  ָרִבין ּבַ י ֲחִניָנאָאַמר  עּוּלָ    :ַרּבִ
זּוִרי ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ ַרּבִ    .ֲהָלָכה כְּ

ָנה  ָ ׁשּ ל ָמקֹום ׁשֶ א כָּ ְמעֹוןְולֹא עֹוד ֶאּלָ י ׁשִ ָנֵתנּו  ַרּבִ ִמׁשְ זּוִרי ּבְ מֹותוֹ  -ׁשְ    !ֲהָלָכה כְּ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
י ָהא ְסִביָרא ִליֲא  ָאַמר  :ָנא כִּ י יֹוָנָתןּדְ ְמעֹון ֲהָלָכה כְּ  :ַרּבִ י ׁשִ זּוִריַרּבִ ן  :ׁשְ ְמסּוכָּ    ,ּבִ

ַמאי ל ּדְ ר ׁשֶ    .ּוִבְתרּוַמת ַמֲעׂשֵ
  
ן" ְתַנן – "ְמסּוכָּ    :ּדִ
ִראׁשֹוָנה ָהיּו אֹוְמִרים" י  :ּבָ תִּ ט ְלִאׁשְ ְתבּו ּגֵ קֹוָלר ְוָאַמר ּכִ נוּ  -ַהּיֹוֵצא ּבְ בּו ְוִיתְּ    .ֲהֵרי ֵאּלּו ִיְכתְּ

יָרא :ָחְזרּו לֹוַמר ּיָ ׁשַ ָפֵרׂש ְוַהּיֹוֵצא ּבְ    .ַאף ַהּמְ
ְמעֹון י ׁשִ זּוִרי ַרּבִ    :אֹוֵמר ׁשְ

ן סּוּכָ   (גיטין סה:).  "ַאף ַהּמְ
  
ַמאי" ל ּדְ ר ׁשֶ רּוַמת ַמֲעׂשֵ ְתַנן – "ּתְ    :ּדִ
ָחְזָר " ַמאי ׁשֶ ל ּדְ ר ׁשֶ רּוַמת ַמֲעׂשֵ    :ה ִלְמקֹוָמּה תְּ

ְמעֹון  י ׁשִ זּוִריַרּבִ    :אֹוֵמר ׁשְ
חֹול    ,ַאף ּבְ

יו    . (דמאי ד, א) "ׁשֹוֲאלֹו ְואֹוְכלֹו ַעל ּפִ
  

 רש"י
. שתקיים הוה ליה בן פקועה

   וגדל:
. הזאב טרפו דפל דובא עליה

   וד לחיות:ולא היה יכול ע
. כרבן דאמרי זיל שחטיה

   הפריס ע''ג קרקע טעון שחיטה:
. קא פליג ואפילו רבי יוחן לא

   עליה דזעירי אלא בבו:
במסוכן ובתרומת מעשר של 

. ותו לא ושמעין מיה דמאי
דהפריס על גבי קרקע טעון 

   שחיטה:
. שתחייב מיתה היוצא בקולר

   למלכות:
ו . אף על גב דלא אמר תכתבו

דעתיה שיתו לה ועשאן שלוחים 
אף לגרש אלא שהיה בהול על 

   פשו:
   . מן היישוב לים:והמפרש

   . למדברות:והיוצא בשיירא
   . מתוך חליו:המסוכן

תרומת מעשר של דמאי שחזרה 
. והרי הן מדומעין שאין למקומה

תרומה עולה אלא באחד ומאה 
וכאן אין כאן אלא מאה והרי 

   הוא הפסד גדול:
. דהואיל ואין כאן חולאף ב

תקה הקילו לו חכמים לסמוך 
על עם הארץ לשואלו אם עישר 
תבואה שמכר לו ואוכלו על פיו 
אם אמר עשרתים והאי דקט 
אף בחול משום דקתי רישא 
הלוקח פירות מיד שאיו אמן 
על המעשרות ושכח לעשרו דמאי 
שואלו בשבת דמשום כבוד שבת 
התירו לו לסמוך עליו אם אמר 
לו עשרתים ואוכל על פיו אותה 
סעודה לבדה ולמוצאי שבת לא 
יאכל עד שיעשר הדר קתי לה 

  דרבי שמעון שזורי



  ""ְּבֵהָמה ַהַּמְקָׁשה ֵליֵלד –מסכת חולין פרק ד' 
377

        עו, אעו, אעו, אעו, א .35
   ַמְתִניִתין  א , עו

כּו ַרְגֶליָה  ְחתְּ ּנֶ ֵהָמה ׁשֶ    :ּבְ
ה  ה ּוְלַמטָּ ָרה –ִמן ָהַאְרּכּוּבָ ׁשֵ    .ּכְ

ה ּוְלַמְעָלה  סּוָלה –ִמן ָהַאְרּכּוּבָ    .ּפְ
  

יִדין  :ְוֵכן ל צֹוֶמת ַהּגִ יטַּ ּנִ    .ׁשֶ
  

ר ָהֶעֶצם ּבַ    :ִנׁשְ
ים  ר ַקּיָ ׂשָ ִחיָטתֹו ְמַטֲהְרּתוֹ  -ִאם רֹוב ַהּבָ    ,ׁשְ

ִחיָטתֹו ְמַטַהְרּתוֹ  -ְוִאם ָלאו    .ֵאין ׁשְ
  

ָמָרא    ּגְ

יאָאַמר  ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  י ִחּיָ    :ַרּבִ
ה" הְלַמּטָ  - "ְלַמטָּ    .ה ִמן ָהַאְרּכּוּבָ
ה - "ְלַמְעָלה"    .ְלַמְעָלה ִמן ָהַאְרּכּוּבָ
  

ֵאיזֹו  ה"ּבְ    ?ָאְמרוּ  "ַאְרּכּוּבָ
ֶרת ִעם ָהרֹאׁש  ְמכֶּ ה ַהּנִ ַאְרּכּוּבָ    .ּבְ

  
א ְעָיאָאַמר  עּוּלָ י אֹוׁשַ    :ַרּבִ

ר ָגָמל ִניכָּ ֶנְגּדֹו ּבְ    .כְּ
  

אָאַמר ֵליּה     :ַרב ְיהּוָדהְל  עּוּלָ
ֲאִמיָנאּבִ  ָלָמא ְלִדיִדי ּדַ ר" :ׁשְ ָגָמל ִניכָּ ֶנְגּדֹו ּבְ    – "כְּ

ֵני ָקּתָ יִדין" :ַהְיינּו ּדְ ל צֹוֶמת ַהּגִ יטַּ ּנִ    ."ְוֵכן ׁשֶ
א ְלִדיָדךְ  יִדין"ַמאי  :ֶאּלָ ל צֹוֶמת ַהּגִ יטַּ ּנִ    ?"ְוֵכן ׁשֶ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

יִדים - "ְרכּוָבה" לֹא צֹוֶמת ַהּגִ    ,ּבְ
יִדיםצֹוֶמת ַה "וְ  לֹא ְרכּוָבה - "ּגִ    .ּבְ
  

כוּ "ְוָהא  ֵני "ֶנְחתְּ    !ָקּתָ
  

יק ּתִ    .ִאיׁשְ
  

ָנַפק ה"  :לֹא ַאְמֵרי ֵליּה  ַמאי ַטְעָמא :ָאַמר ,ְלָבַתר ּדְ ה - "ְלַמטָּ ה ִמן ָהַאְרּכּוּבָ    ,ְלַמּטָ
יִדין - "ְלַמְעָלה"    !ְלַמְעָלה ִמּצֹוֶמת ַהּגִ

  
   ,ָאַמר ,ָהַדר

כוּ " :ְוָאַמר ִלי ,יּה ְולֹא ַאְמֵרי לֵ  ֵני "ֶנְחתְּ    !ָקּתָ
י ה ּוְלַמְעָלה" ,ָהָכא ַנּמִ ֵני "ִמן ָהַאְרּכּוּבָ    .ָקּתָ

  
  

א ּפָ    :ַמְתֵני ָהִכי ַרב ּפָ
  

יאָאַמר  ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  י ִחּיָ    :ַרּבִ
ה" ה - "ְלַמטָּ ה ִמן ָהַאְרּכּוּבָ יִדין ,ְלַמּטָ    .ּוִמּצֹוֶמת ַהּגִ
ה - "ְעָלהְלַמ " יִדין ,ְלַמְעָלה ִמן ָהַאְרּכּוּבָ    .ּוִמּצֹוֶמת ַהּגִ
יִדין" ל צֹוֶמת ַהּגִ יטַּ ּנִ    ,"ְוֵכן ׁשֶ
ה"וְ  א  -ּגּוָפּה  "ַאְרּכּוּבָ ְדעּוּלָ יכִּ ְעָיא ָאַמר ַרּבִ    .אֹוׁשַ
  

יּוִמ  א ִמיּדֵ לֵ  ,י ִאיכָּ ִאיּלּו ַמּדְ הּדְ ִסיק ֵליּה ְוַחּיָ ִסיק ,י ּפָ י ּפָ    ?ֵליּה ּוֵמָתה ְמַתּתֵ
  

יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
ית ַלֲהָדֵדי ְטֵרפֹות זֹו ּדֹוָמה ְלזוֹ ?! ְטֵרפֹות ָקא ְמַדּמִ    !ֵאין אֹוְמִרין ּבִ

אן  ֲהֵרי חֹוְתָכּה ִמכָּ    ,ּוֵמָתה –ׁשֶ
אן  ה –חֹוְתָכּה ִמכָּ  .ְוַחּיָ

 רש"י
  מתי' 
   . האחרוים:רגליה

   . מפרש בגמ':ארכובה
. למעלה מארכובה הוא וסמוך לה והן אותן צומת הגידין

שלשה חוטין שוטלין מקרי הבשר מתלולית העצם 
   :שקורין ציקרו''ן

   . אפילו לא חתך העצם:וכן שיטל
   . ולא חתך:שבר העצם

   . מפרש בגמרא רוב עוביו ורוב היקפו:אם רוב בשר קיים
. ומותר באכילה ואם לאו אין שחיטתו מטהרתו

שחיטתו מטהרתו ואפילו במקום שהבהמה מותרת הוי 
אבר אסור משום ובשר בשדה טרפה כדאמרין (לעיל דף 

הבשר המדולדלין: שלשה עצמות עג:) להביא האבר ו
בירך התחתון והוא עצם החתך עם הפרסות 
כשמפשיטין הבהמה ואותה ארכובה קראת ארכובה 
המכרת עם הראש ולמעלה הימה עצם האמצעי וצומת 
הגידין בתחתיתו סמוך לפרק ארכובה המכרת עם 

   הראש והעליון הוא קולית התחובה באליה:
  

  גמ' 
   שרה:. דקתי מתי' כלמטה

. סמוך לה מיד קאמר דלא תימא למטה מן הארכובה
ארכובה דמתיתין היא ארכובה העליוה שבין הקולית 
ועצם האמצעי ומאי למטה דקתי כשרה למטה הימה 
ומכל עצם האמצעי שבו צומת הגידין קאמר דלמטה 
ממש ליכא למימר כשרה דהא אפי' צומת הגידין שהוא 

תיתין טרפה וכ''ש בשיפולי של עצם אמצעי קתי מ
בגובהו הא לא אמרין אלא למטה למטה מן הארכובה 
סמוך לה קאמר כשרה כדמסיים מילתיה ואזיל 

   דארכובה המכרת עם הראש קאמר:
. מיד קאמר טרפה דהייו למעלה למעלה מן הארכובה

בצומת הגידין שהוא סמוך לה וכל שכן בגובהו ולקמן 
הא תא ליה למעלה פריך מאי וכן שיטל צומת הגידין ו

   מן הארכובה טרפה:
   . של אותו מקום דמתי':כגדו

. דקסבר רבי אושעיא ארכובה דמתיתין היא בגמל יכר
ארכובה העליוה ושם בולט עצם בירך הגמל והכי תיא 
בבכורות (דף מא.) דאותה ארכובה יכרת בגמל דתן זב 

י העגל שאיה מגעת לערקום ארכובה הוי מום לפסול ות
   עלה קפץ העליון ולא קפץ התחתון וכגדו בגמל יכר:

. משום דתא למטה מן הייו דקתי וכן שיטל
הארכובה עליוה כשרה דהייו חתך עצם האמצעי 
איצטריך למיתי וכן שיטל דאע''ג דאם חתך בגובהו 
כשרה היכא דחתך בשיפולי במקום צומת הגידין טרפה 

י חותכה מכאן ומתה וכדמתרץ לקמן ואל תתמה שהר
וחותכה מכאן וחיה אלא לדידך דאמרת ארכובה 
תחתוה למעלה דקתי מתיתין למעלה מיד בסמוך 

   משמע הייו יטל צומת הגידין:
. כמו שבר אמר ליה תא ארכובה בלא צומת הגידין

   העצם והגידין קיימין ותא צומת הגידין בלא ארכובה:
ליה תא יטל  . לגמרי משמע אלמא תאוהא חתכו

הצומת ולמה ליה למהדר ולמתייה והא ליכא למימר 
תא רכובה עם צומת הגידין והדר תי צומת הגידין בלא 

   ארכובה דאם כן יתי יטל צומת הגידין וכ''ש חתכו:
   . עולא:לבתר דפק

   . רב יהודה לפשיה:אמר
. דלמטה דקאמר הוא למטה מן מאי טעמא לא אמרי

ת הגידין ולמעלה דקתי לאו למעלה הארכובה ומצומ
מיד משמע אלא בגובהו של עצם למעלה מן הצומת והדר 
תא וכן שיטל הצומת דאם חתך בתוך הצומת מי 

   טרפה:
   . שפיר עבדי דלא אמרי ליה:הדר אמר

. בתמיה וכי לא אמרתי לו טעם הגון ולא אמרי ליה
רכובה בלא צומת וצומת בלא רכובה ופרכיה מלישא 

תיתין ואמר לי חתכו קתי והכא מי אי הוה אמרי דמ
ליה קא הוה דייק מי לישא ואומר לי מן הארכובה 

   ולמעלה קתי דמשמע בסמוך והייו בצומת הגידין:
   . לדרב יהודה הכי:רב פפא מתי

. דמתיתין לאו למטה מיד קאמר דרכובה למטה
דמתיתין ברכובה עליוה מיירי הלכך למטה דידה 

יו עצם אמצעי זימין דטרפה כגון בצומת הגידין דהי
אלא הכי קאמר למטה מאותה רכובה ומעצם אמצעי 

   כולו דהייו בעצם התחתון ודאי כשרה:
. דהייו בקולית ודאי טרפה למעלה למעלה מן הארכובה

   כל מקום שיחתך:
. ובעצם אמצעי יש מקום שהיא וכן שיטל צומת הגידין

ן ויש מקום שהיא כשרה כגון טרפה כגון בצומת הגידי
   למעלה מן הצומת ורכובה גופה איזו היא:

. עליוה: ופרכין ללישא דעולא ודרב פפא ומי כדעולא
איכא מידי דכי מדלי פסיק לה למעלה מן הצומת הגידין 

   בעצם אמצעי כשרה:
. וכשמשפיל להו לחותכה בצומת וכי מתתי פסיק לה

ומרא ולמעלה טרפה: וכלישא קמא דרב עבדין לח
מרכובה התחתוה כל מקום שיחתך טרפה וכן יטל 
צומת בלא רכובה דלא חזין דהדר ביה רב ולקמן פסיק 

  :הלכתא הכי אפילו בשבר העצם וכ''ש חתך לגמרי
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יִדין"ְוֵאּלּו ֵהן     ?"צֹוֶמת ַהּגִ

  
ה ִ ָאַמר  ַרּבָ    :יַרב ַאׁשּ

ְרָמא ּוְלַבר ַאּגַ    .ּדְ
  

ר ַרב הּוָנא ה ּבַ יָאַמר  ַרּבָ ִ    :ַרב ַאׁשּ
ְרָמא ּוְלַגיו ַאּגַ    .ּדְ

  
ר ַרב הּוָנא ה ּבַ ַרּבָ ֵריּה ּדְ יָאַמר  ָרָבא ּבְ    :ַרב ַאּסִ

י ַעְרקֹוָמא ּוֵ ִעיּלַ    .ּדְ
  

ָנןָיִתיב ַההּוא ֵמ  יּה  ַרּבָ אּדְ ַקּמֵ י ַאּבָ ַעְרקֹוָמא ּגּוָפּה  :ְוָיִתיב ְוָקָאַמר ַרּבִ    .ּדְ
  

אָאַמר ֵליּה  י ַאּבָ    :ַרּבִ
ִציתּו ֵליּה     .לֹא ּתְ

ֵחי :ַרב ְיהּוָדהָהִכי ָאַמר  ָפְרֵעי ַטּבָ    ,ֵהיָכא ּדְ
יּדְ ְוַהְיינּו  ר ַרב הּוָנא ָאַמר ַרב ַאּסִ ה ּבַ ַרּבָ ֵריּה ּדְ    .ָרָבא ּבְ

  
  
  

 רש"י
. מהיכן אלו הן צומת הגידין

   מתחיל והיכן כח חיות הגידין:
. משיוצאין הגידין דאגרמא ולבר

שר מן העצם ומהלכין בב
שהעצם למעלה מן הפרק ערום 
בלא בשר כשתים וג' אצבעות 
והגידין אדוקין בו וממקום 
שמתפרשין ממו ולמעלה 
מתחיל וכל זמן שהן צמותין 
וקשורין השלשה יחד קרי צומת 
עד מקום שמתפשטין ומתפצלין 

   זה מזה כדמפרש לקמן:
. אין קראין צומת דאגרמא ולגיו

אלא מקום אדיקתן בעצם 
   אדקין בו עד הפרק:ממקום ש

. עצם קטן הוא דעילוי ערקומא
המחבר את הפרקים ומה שיש 
מן הגידין ולמעלה הימו עד 
מקום שמתפשטין קרי צומת וכל 
מקום שיחתכו שם טרפה והאי 
שיעורא פיש מכולהו שמתחיל 
מיד מן הערקום ולמעלה והוא 
למטה מסוף העצם האמצעי 
ואם חתך בין עצם אמצעי 

   ם טרפה:לאותו ערקו
. חתכו גידין דערקומא גופה

   כגד הערקום עצמו:
  . דמחמיר טפי:לא תציתו ליה
. במקום שפותחין דפרעי טבחי

הטבחין להפריש הבשר מן 
העצם כשמקרין אותו ציקרו''ן 
ורוצין ליטול אותן גידין והייו 
מעילוי ערקומא לישא אחריא 
כשמפשיטין הבהמה משם 

העור  מתחילין לפתוח ולהפשיט
  של רגלים אחרוים:
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        בבבב----עו, אעו, אעו, אעו, א .37
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ

יִדים" ָאְמרּו  "צֹוֶמת ַהּגִ יִדין צֹוְמִתין -ׁשֶ ַהּגִ    .ָמקֹום ׁשֶ
  

ה ּמָ    ?ְוַעד כַּ
  

ָנן וְ  ָאַמר ֵליּה  ַרּבָ ֵמיּה  ַרב ַיֲעקֹבַההּוא ִמּדְ    ,ׁשְ
י  י ֲהִויָנן ּבֵ ִמיַע ִלי :ָאַמר ָלן ַרב ְיהּוָדהכִּ ה ׁשְ ְבָרא ַרּבָ ִמּגַ ָתא ּדְ י ִמּלְ ְמעּו ַמּנִ    ,ׁשָ

מּוֵאל ?ּוַמּנוּ     .ׁשְ
יִדין" ָאְמרּו  "צֹוֶמת ַהּגִ יִדין צֹוְמִתין ּבוֹ  -ׁשֶ ַהּגִ    ,ָמקֹום ׁשֶ

ִטין ְ ׁשּ ְתּפַ ּמִ ּצֹוְמִתין ַעד ָמקֹום ׁשֶ קֹום ׁשֶ    .ּוִמּמָ
  

ה    ?ְוַכּמָ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
תֹוָרא ְטֵדי ּבְ ָעה ּבַ    .ַאְרּבָ

  
ה  ַדּקָ    ?ַמאי –ּבְ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ִליֵטי  יִדים -ּבְ    .ֲהוּו צֹוֶמת ַהּגִ
ִליֵעי  יִדים -ּבְ    .לֹא ֲהוּו צֹוֶמת ַהּגִ
ּוֵני  יִדים -ַאׁשּ    ,ֲהוּו צֹוֶמת ַהּגִ
יֵכי  יִדים -ַרכִּ    .לֹא ֲהוּו צֹוֶמת ַהּגִ

יֵמי  יִדים -ַאּלִ    ,ֲהוּו צֹוֶמת ַהּגִ
יֵני  יִדים -ַקּטִ    .לֹא ֲהוּו צֹוֶמת ַהּגִ
ֵורי  יִדיםֲהוּו צֹוֶמת ַה  -ִחּוְ    ,ּגִ

ֵורי  יִדים -לֹא ִחּוְ   .לֹא ֲהוּו צֹוֶמת ַהּגִ
  

י   ב,עו ִ ר ַרב ַאׁשּ    :ָאַמר ַמר ּבַ
ִזיֵגי יָון ּדְ ב ,כֵּ ֵורי ַאף ַעל ּגַ לֹא ִחּוְ    .ּדְ

  
ֵמיּה ּדְ  ֲאֵמיַמרָאַמר  ְ    :ַרב ְזִבידִמׁשּ

ָלָתא חּוֵטי ֲהווּ     ,ּתְ
יָמא –ַחד     ,ַאּלִ

   .ְקִטיֵני –ּוְתֵרי 
יָמא ִאיּפְ  ְנָין -ִסיק ַאּלִ    ,ַאְזָדא רֹוב ּבִ

ִסיק ְקִטיֵני     .ַאְזָדא רֹוב ִמְנָין -ִאיּפְ
  

י ִ ר ַרב ַאׁשּ א ַמר ּבַ    ,ַמְתֵני ְלקּוּלָ
יָמא  ִסיק ַאּלִ א רֹוב ִמְנָין -ִאיּפְ    ,ָהִאיכָּ

ִסיק ְקִטיֵני  ְנָין -ִאיּפְ א רֹוב ּבִ    .ָהִאיכָּ
  
  

עֹופֹות  ַסר חּוֵט  -ּבְ יּתְ    ,י ֲהווּ ׁשִ
ְייהּו  ִסיק ַחד ִמיּנַ    .ְטֵרָפה –ִאי ּפָ

  
יָאַמר  ִ ר ַרב ַאׁשּ א ַמר ּבַ ַאּבָ יּה ּדְ    ,ֲהָוה ָקִאיְמָנא ַקּמֵ

יּה עֹוָפא יּה ֲחֵמיַסר ,ְוַאְייתּו ְלַקּמֵ ח ּבֵ כַּ    ,ּוָבַדק ְוַאׁשְ
ֵני ֵמַחְבֵריּה  ֲהָוה ׁשָ ֵרי ,ֲהָוה ַחד ּדַ ח ּתְ כַּ    .ַנְפֵציּה ְוַאׁשְ

  
  
  

 רש"י
  

 רש"י
. מחוברין יחד וראין צומתין

   כגיד אחד:
   . ארכו של צומת:ועד כמה

   . ארבע אצבעות:ארבעה בטדי
. קודם שיבלעו בתוך בליטי

   הבשר:
   ין:. קשאשוי
. לאחר שכסין לבשר רכיכי

  עשין רכין:



380                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        עו, בעו, בעו, בעו, ב .38
   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

יִדין" ָאְמרּו  "צֹוֶמת ַהּגִ רּוּבוֹ  –ׁשֶ    .ּבְ
   "?רּוּבוֹ "ַמאי 

   .רֹוב ֶאָחד ֵמֶהן
  

יּה ּדִ  י ַאְמִריָתּה ַקּמֵ מּוֵאלכִּ    ,ׁשְ
ָלָתא ֲהווּ  :ָאַמר ִלי א ּתְ  ,ִמְכִדי ּתְ ְייהּו ְלַגְמֵרי ָהא ִאיכָּ ִסיק ַחד ִמיּנַ י ִמיּפְ    !ֵריכִּ

  
ֵרי א ּתְ ִאיכָּ    ,ַטְעָמא ּדְ

ֵרי  א ּתְ    .לֹא –ָהא ֵליכָּ
  

ַנאי ַרּבָ    ,ּוְפִליָגא ּדְ
ָאַמר  ַנאיּדְ מּוֵאלָאַמר  ַרּבָ    :ׁשְ

יִד  ל  ֲאִפיּלוּ : יםצֹוֶמת ַהּגִ ְרּבָ חּוט ַהּסַ א כְּ ּה ֶאּלָ יר ּבָ ּיֵ ּתַ ָרה –לֹא ִנׁשְ ׁשֵ    .כְּ
  
  

ַאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיכָּ
  

   "?ּבוֹ רוּ "ַמאי 
ל ֶאָחד ְוֶאָחד    .רֹוב כָּ

  
יּה ּדִ  י ַאְמִריָתּה ַקּמֵ מּוֵאלכִּ    ,ׁשְ

ָלָתא ֲהווּ  :ָאַמר ִלי ָכל ַחד ְוַחד ,ִמְכִדי ּתְ ָלָתא ּדְ א ּתְ    .ָהִאיכָּ
  

ַנאי יַע ֵליּה ְלַרּבָ    ,ְמַסּיֵ
ָאַמר  ַנאיּדְ מּוֵאלָאַמר  ַרּבָ    :ׁשְ

יִדין" ָאְמרוּ  "צֹוֶמת ַהּגִ ל  ּלוּ ֲאִפי :ׁשֶ ְרּבָ חּוט ַהּסַ א כְּ ּה ֶאּלָ יר ּבָ ּיֵ ּתַ ָרה –לֹא ִנׁשְ ׁשֵ   .כְּ
  
  
  
  

 רש"י
. צלולין קליר''ש לבים דזיגי
   קצת:

   . צומת הגידין:תלתא חוטי הוו
. שהוא עב אזדא רוב בין

משיהם וכיון דאזל רובא 
   טרפה:

   . עב מחברו:שי מחבריה
   . פצו קרפי''ר בלע''ז:פציה

. אם פסק רובו ברוב אחד מהם
   של אחד מהם טרפה:

   רובו קיים: .הא איכא תרי
. של צמר ומעמידין בית הסרבל

הצואר בחוט כמו שאו עושין 
ברצועות: וכמר בר רב אשי קי''ל 
בכל דוכתי בר מתרתי מכתב 
אודיתא (סהדרין דף כט:) 
ומיפך שבועה (שבועות דף מא.) 
ובשיעור צומת גידין אחר 
שחלקו ולא איתפרש הלכתא 
כמאן בשל תורה הלך אחר 

ורייתא המחמיר וטרפות דא
הלכך מעילוי ערקומא עד מקום 
שמתפשטין כל מקום שחותך 
שם הוי צומת הגידין ואפי' 
רכובה קיימת ועצם קיים 

  טרפה:
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        עו, בעו, בעו, בעו, ב .39
ר ָהֶעֶצם" ּבַ ים  :ִנׁשְ ר ַקּיָ ׂשָ ִחיָטתֹו ְמַטֲהְרּתוֹ  -ִאם רֹוב ַהּבָ    ,ׁשְ

ִחיָטתֹו ְמַטַהְרּתוֹ  -ְוִאם ָלאו    ."ֵאין ׁשְ
  

   :ַרבָאַמר 
ה    :ְלַמְעָלה ִמן ָהַאְרּכּוּבָ

ים ִאם רֹוב ַה  ר ַקּיָ ׂשָ ר -ּבָ    .ֶזה ְוֶזה מּוּתָ
   .ֶזה ְוֶזה ָאסּור -ְוִאם ָלאו 

ה ה ִמן ָהַאְרּכּוּבָ    :ְלַמּטָ
ים  ר ַקּיָ ׂשָ ר -ִאם רֹוב ַהּבָ    ,ֶזה ְוֶזה מּוּתָ

   ,ֵאֶבר ָאסּור  -ִאם ָלאו 
ֶרת    .ּוְבֵהָמה מּוּתֶ

  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ה ין ְלַמּטָ ין ְלַמְעָלה ּבֵ    :ּבֵ
ים ִאם  ר ַקּיָ ׂשָ ר -רֹוב ַהּבָ    ,ֶזה ְוֶזה מּוּתָ

   ,ֵאֶבר ָאסּור   -ִאם ָלאו 
ֶרת    .ּוְבֵהָמה מּוּתֶ

  
מּוֵאללִ  ַרב ַנְחָמןַמְתִקיף ָלּה     :ׁשְ

ה :יֹאְמרוּ  ּפָ ַאׁשְ ה מּוָטל ּבָ ּנָ ֶרת ,ֵאֶבר ִמּמֶ    ?!ּומּוּתֶ
  

ר ַרב הּוָנא ָאַמר ֵליּה     :ַרב ַנְחָמןְל  ַרב ַאָחא ּבַ
יְלַר  ה :יֹאְמרוּ  ,ב ַנּמִ ּפָ ַאׁשְ ה מּוָטל ּבָ ּנָ ֶרת ,ֵאֶבר ִמּמֶ    ?!ּומּוּתֶ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ה :ָהִכי ָקֲאִמיָנא ּנָ ָחָיה ִמּמֶ ה ,ֵאֶבר ׁשֶ ּפָ ַאׁשְ ֶרת ,מּוָטל ּבָ    ?!ּומּוּתֶ
  

ם ְלחּו ִמּתַ ַרב :ׁשָ וֵתיּה ּדְ ּוָ    .ִהְלְכָתא כַּ
ְלחוּ  מוּ  :ָהדּור ׁשָ ׁשְ וֵתיּה ּדִ ּוָ    .ֵאלכַּ
ְלחוּ  ַרב   :ָהדּור ׁשָ וֵתיּה ּדְ ּוָ    ,כַּ

א -ְוֵאֶבר ַעְצמֹו  ָ ַמׂשּ א ּבְ    .ְמַטּמֵ
  

אֵמִתיב     :ַרב ִחְסּדָ
ִחיַטת ְטֵרָפה אֹוָתּה  !לֹא"    ,ִאם ִטיֲהָרה ׁשְ

ּה  ל ּבָ דּוְלּדָ ּגּוָפּה  ,ְוֶאת ָהֵאֶבר ַהּמְ ָבר ׁשֶ    – ּדָ
ר ַטֵהר ֶאת ָהעּוּבָ ֵאינֹו גּ  ,תְּ ָבר ׁשֶ    !?!"ּוָפּה ּדָ

  
ה ָאַמר ֵליּה     :ַרּבָ

ה ָלךְ  יְרֵכי ָלּמָ    :ַמְתִניִתיןאֹוִתיב ִמ  ?ֲהדּוֵרי ַאּפִ
ָדֶמיָה " רּו ּבְ ֵהָמה הּוְכׁשְ ֲחָטה ּבְ    ,ִנׁשְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
רוּ    !:)-(חולין קכז. "לֹא הּוְכׁשְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 
ְדָדִחיָנן ,א ִלְדחּוֵייִאיכָּ  ַמְתִניִתין    .כִּ

  
י ָסִליק  י ֵזיָראכִּ ֵחיּה לְ  ַרּבִ כָּ א ַרב ִיְרְמָיהַאׁשְ ַמְעּתָ ָיִתיב ְוָקָאַמר ָלּה ְלָהא ׁשְ    ,ּדְ
ר :ָאַמר ֵליּה     ,ִייׁשַ

ָמּה  ְרּגְ ָבֶבל ַאְריֹוךְ ְוֵכן ּתִ    .ּבְ
  
מּוֵאל ?ַמּנוּ  – "ַאְריֹוךְ "    .ׁשְ

ִליג    !ְוָהא ִמיְפַלג ּפָ
  

ַרב יּה ּדְ מּוֵאל ְלַגּבֵ יּה ׁשְ  .ָהַדר ּבֵ

 רש"י
. אם שבר למעלה מן הארכובה

העצם שם ורוב בשר שעל 
השבירה קיים עור ובשר חופין 

   רוב העצם:
   . אבר ובהמה מותר:זה וזה

. ומתי' ואם לאו זה וזה אסור
או אין שחיטתו דקתי אם ל

מטהרתו דמשמע אבר אסור 
ובהמה מותרת אלמטה מן 

   הארכובה קאמר:
. משום מדולדל. אבר אסור

ולשמואל מתי' בין למעלה ובין 
למטה קאמר ושי לה למתי' בין 
חתכו לגמרי לשבר העצם 

   משום דהכא גידין קיימי:
. בלמטה מן הארכובה ולרב מי

   יאמרו כו':
ויה . שהשמה תלשחיה ממה

   בה:
. דקאמר אבר מוטל באשפה

אסור ואתה חותכו ומשליכו 
   לאשפה:

. דלמעלה מן כוותיה דרב
   הארכובה זה וזה אסור:

. ואבר עצמו מטמא במשא
   דשחיטה עושה יפול:

. אלמא אין שחיטה מיתיבי כו'
   עושה יפול:

. לאותובי הדורי אפירכי
   מברייתא שאיה ידועה לכל:

. ששגורה בבית אותיב ממתי'
המדרש בפי כולם דתן בהעור 
והרוטב (לקמן קכז.) האבר 
והבשר המדולדלים שחטה 
הבהמה הוכשרו לקבל טומאת 
אוכלין אלמא אין בה טומאת 

   בלות:
   . התם מפרש טעמא:לא הוכשרו

. לעיל בפרקין (דף עג:) כדדחין
מאי הוכשרו אבשר קאמר דאי 
מי שחיטה עושה יפול אין 

מן טומאת בלה בבשר הפורש 
החי דגידין ועצמות בעין כדיליף 

   התם:
. דרב דאמר לעיל להא שמעתא

אם לאו זה וזה אסור דרב ירמיה 
בר אבא תלמיד דרב הוה ואמר 

   לה לשמעתיה דרב:
. קרי שמואל על שם אריוך אריוך

מלך אלסר (בראשית יד) 
  דהלכתא כוותיה בדיי:
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        עו, בעו, בעו, בעו, ב .40
ר ָהֶעֶצם"[  ּבַ    :ִנׁשְ

ים  ר ַקּיָ ׂשָ ִחיָטתֹו ְמַטֲהְרּתוֹ  -ִאם רֹוב ַהּבָ    ,ׁשְ
ִחיָטתֹו ְמַטַהְרּתוֹ  -ְוִאם ָלאו    ]."ֵאין ׁשְ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ר ָהֶעֶצם ְוָיָצא ַלחּוץ" ּבַ    :ִנׁשְ
ר חֹוִפין  ר –ֶאת רּוּבֹו ִאם עֹור ּוָבׂשָ    ,מּותָּ

   ."ָאסּור -ִאם ָלאו 
  

ה     ?"רּוּבוֹ "ְוַכּמָ
  

י ָאָתא  יִמיכִּ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ּדִ    :ַרּבִ
   .רֹוב עֹוְביוֹ 

  
   :ְוַאְמֵרי ָלּה 
יפוֹ     .רֹוב ֶהּקֵ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ךְ  ִעיָנן  :ִהְלכָּ    ,רֹוב עֹוְביוֹ  ּבְ

יפוֹ     .ּוְבִעיָנן רֹוב ֶהּקֵ
  
  

 רש"י
. שלא יצא רוב עובי רוב עוביו

מיעוט חלל השבירה לחוץ אלא 
   העצם גלה ורובו כסה:

. עוביו של עצם לא רוב הקיפו
מעלה ולא מוריד אם רוב היקף 
הבשר שסביב העצם על השבר 
קיים אפי' הפך חלל העצם ויצא 
דרך קב קטן כשר ואם רוב 
היקף העצם סביב השבירה 
מגולה אפי' כיוה בליטת ראש 
השבירה לצד בשר הקיים והרי 

פי' הכי כל חלל העצם כסה א
   טרפה:

. כסה שלא יצא בעין רוב עוביו
רוב החלל דרך קב הבשר ושיהא 
רוב היקף הבשר שעל השבר 

  קיים:
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        עו, בעו, בעו, בעו, ב .41
אָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  עּוּלָ    :ַרּבִ

ר ָבׂשָ    .עֹור ֲהֵרי הּוא כְּ
  

אלְ  ַרב ַנְחָמן ָאַמר ֵליּה     :עּוּלָ
ר" :ְוֵליָמא ַמר ָהא  ",עֹור ִמְצָטֵרף ְלָבׂשָ ר"ּדְ ֵני "עֹור ּוָבׂשָ    !ָקּתָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ִניָנן ר ּתָ ׂשָ    .ֲאַנן עֹור אֹו ּבָ
  

ַאְמֵרי  א ּדְ אַמר ָא ִאיכָּ יָאַמר  עּוּלָ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
ר    .עֹור ִמְצָטֵרף ְלָבׂשָ

  
אלְ  ַרב ַנְחָמן ָאַמר ֵליּה     :עּוּלָ

ר" :ְוֵליָמא ַמר ִלים ְלָבׂשָ    !ְלחּוְמָרא "עֹור ַמׁשְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
א ָיַדְעָנא    ,ֲאָנא עּוְבּדָ

ַה  ֲהָוה ּבֵ ּדְ ר ּגֹוָזָלא ּדַ י ִיְצָחקי הּוא ּבַ עוֹ  ַרּבִ ר ֲהָוהּדְ    ,ר ִמְצָטֵרף ְלָבׂשָ
יּה  י יֹוָחָנןּדְ ְוָאָתא ְלַקּמֵ ֵריּה  ַרּבִ    .ְוַאְכׁשְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ר ּגֹוָזָלא"    ?!ָקַאְמָרת "ּבַ
אִני יְך ׁשַ ַרכִּ ר ּגֹוָזָלא ּדְ    .ּבַ

  

 רש"י
. אם יטל עור הרי הוא כבשר

הבשר מתחת העור והעור חופה 
   את עוביו והיקפו כשר:

. ולימא מר עור מצטרף לבשר
לחומרא דליבעי חציו עור וחציו 

   בשר:
. בהך אן עור או בשר תיא

   ברייתא דלעיל:
. ולימא מר עור משלים לבשר

עי רוב הכיסוי בבשר דליב
ומיעוטו עור להצטרף בין שיהם 

   לכסוי רוב העצם:
   . ששברה רגלו:בר גוזלא

  . עורו לפיכך חשוב כבשר:דרכיך
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יּה ּדְ  ָאתּו ְלַקּמֵ ין ּדְ יִדין ַרכִּ    .301301301301אָב ָר ַהְנהּו ּגִ

  
   :אָב ָר ָאַמר 

   ?ַמאי ֵליחּוׁש ְלהוּ לְ 
ָאַמר  -ָחָדא    עז,א י יֹוָחָנןּדְ ּסֹוָפן ְלַהְקׁשֹות  :ַרּבִ יִדין ׁשֶ ַסח^ּגִ ּפֶ    .ִנְמִנין ֲעֵליֶהן ּבַ

ָרֵאל -ְועֹוד  ל ִיׂשְ    .ַהּתֹוָרה ָחָסה ַעל ָממֹוָנן ׁשֶ
  

א ָאַמר ֵליּה  ּפָ    :אָב ָר לְ  ַרב ּפָ
ְמעֹון  י ׁשִ ן ָלִקיׁש ַרּבִ    ,ּבֶ

אֹוַרְייָתאְוִאיּס     ,ּוָרא ּדְ
   "?!ְלהוּ  ַמאי ֵליחּוׁש "ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ 

  
יק ּתִ    .ִאיׁשְ

  
יק ּתִ אי ִאיׁשְ    ?ְוַאּמַ

וֵתיּה ּדְ  :ָרָבאְוָהָאַמר  ּוָ ְמעֹון ִהְלְכָתא כַּ י ׁשִ ַלתַרּבִ י ּתְ ַהּנֵ ן ָלִקיׁש ּבְ    !ּבֶ
  

אִני ָהָכא יּה  ,ׁשַ ָהַדר ּבֵ י יֹוָחָנןּדְ יּה  ַרּבִ ְמעֹון ּדְ  ְלַגּבֵ י ׁשִ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ    .ּבֶ
ְקִניֵטִני :ָאַמר ֵליּה ּדְ  ְלׁשֹון ָיִחיד ֲאִני ׁשֹוֶנה אֹוָתּה  ,ַאל ּתַ    .ּבִ
  
  

                                                        
הּדְ מסורת הש"ס וגם בהמשך הסוגיה. גירסת וילא:  301   ַרּבָ

 רש"י
. דהוו מצטרפי ההו גידין הרכין

  לבשר וחופין רוב עצם השבר:
. דאפי' לא מה מין עליהם

אדם עם החבורה אלא לאכול 
מהן יצא ידי אכילת פסח אלמא 

   בשר יהו:
. פליג עליה בפסחים בכיצד לר''

צולין (דף פד.) ואמר אין מין 
והכא לאכשורי טרפה קאתי 
ואיסורא דאורייתא היא ואת 

   אמרת כו':
. ואמאי אישתיק והאמר רבא

ביבמות בהחולץ הלכתא כריש 
לקיש בהי תלת ותו לא קין 
פירות והחולץ למעוברת ומתה 
באמצע כולן בהחולץ אלמא בהך 

לכתא כר' יוחן גידין הרכין ה
דאע''ג דסופן להקשות הרי הן 

   עכשיו כבשר:
. שאי הכא דהדר ביה ר' יוחן

מגידין הרכין ואמר כל מידי 
דסופן להקשות בתר סוף אזלין 
דמעיקרא הוה סמיך ר' יוחן 
אהא דתן בהעור והרוטב (לקמן 
קכב.) עור הראש של עגל הרך 
הוי כבשר לטומאת אוכלין 

פו להקשות ובלות ואע''ג דסו
והדר ביה ואוקמה לההיא 

   כיחידאה:
. ר' יוחן לריש לקיש דאמר ליה

בהעור והרוטב דקבעי מייה עור 
הראש של עגל הרך מהו שיטמא 
ואמר ליה איו מטמא הואיל 
וסופו להקשות ואמר ליה הרי 
שיו ואלו שעורותיהן כבשרן 
עור הראש של עגל הרך ואמר 
ליה אל תקיטי בה שבלשון 

ד אי שוה אותה כלומר יחי
יחידאה היא ולא סבירא לן 

   כוותיה:
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ר ָהֶעֶצם ְוָיָצא ַלחּוץ ּבַ     ,ַההּוא ִנׁשְ

יּה  ִקיל קֹוְרִטיָתא ִמיּנֵ ּתְ ִאיׁשְ    .ּדְ
יּה ּדְ  יָאָתא ְלַקּמֵ ּיֵ לָ  - ַאּבַ ֲהֵייּה ּתְ    .ָתא ִריְגֵליׁשַ

  
ר ַמ  ָאַמר ֵליּה  א ּבַ    :ְתָנאַרב ַאּדָ

יּה ּדְ  ר ָחָמאִזיל ַקּמֵ ַרב יֹוֵסף ּבַ ֵריּה ּדְ יֵניּה  ָרָבא ּבְ ֲחִריָפא ַסכִּ    .ּדַ
יּה  ר ָהֶעֶצם ְוָיָצא ַלחּוץ"ִמְכִדי  :ָאַמר ,ָאָתא ְלַקּמֵ ּבַ ַנן "ִנׁשְ    ,ּתְ

י ִאיֵתיּה  י ָנַפל ַמה ּלִ    ?!ַמה ּלִ
  
  

   :ָרָבאלְ  ָרִביָנא ר ֵליּה ָאַמ 
ט     ?ַמהוּ  -ִמְתַלּקֵ
   ?ַמהוּ  - ִמְתרֹוֵסס

   ?ַמהוּ  -ִמְתַמְסֵמס 
  

ֵמי     "?ִמְתַמְסֵמס"ֵהיִכי ּדָ
  

ַע ָאַמר  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ    :ַרב הּוָנא ּבְ
ָהרֹוֵפא קֹוְדרוֹ  ל ׁשֶ    .כָּ

  
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ
ב     ?ַמהוּ  –ִניּקַ

   ?ַמהוּ  –ִנְקַלף 
ק נִ     ?ַמהוּ  –ְסּדַ

ְחּתֹון  ִליׁש ַהּתַ ל ׁשְ    ?ַמהוּ  –ִניּטַ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָאַמר  אּדְ י יֹוָחָנןָאַמר  עּוּלָ    :ַרּבִ

ר ָבׂשָ    .עֹור ֲהֵרי הּוא כְּ
  

יֵדיּה  א ּדִ כָּ ָקָנה ַמׁשְ ְלָמא ּדְ    !ּדִ
  
  

יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
י  י ֲהִויָנן ּבֵ יכִּ ּפִ    ,ַרב ּפַ
ְעָיא ָלן ַעת נִ  :ִאיּבָ ִמין ַטּבַ ר כְּ    ?ַמהוּ  –ְקּדַ

  
ָאַמר  ְטָנא ֵמָהא ּדְ    :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּוָפׁשַ

י ַאְלּתִ ָבר ֶזה ׁשָ    ,ַלֲחָכִמים    :ּדָ
ֶעֶצם   :ְוָאְמרוּ  –ְוָלרֹוְפִאים     ,ּוַמֲעֶלה ֲארּוָכה ,ְמָסְרטֹו ּבְ

ְרְזָלא ִמְזַרף ָזִריף    .ֲאָבל ּפַ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
יֵדיּה ְוהוּ  ָרָמא ּדִ ָקָנה ּגְ   .א ּדְ

  
  

 רש"י
. לשון דאישתקיל קורטיתא

קורט כלומר מעט מן העצם עכל 
  ופל לארץ:

. לשאול שהייה תלתא ריגלי
   הלכה לחכמים האספים לרגל:

. לבעל א''ל רב אדא בר מתה
   הבהמה:

. רבא בריה דרב יוסף בר חמא
   :הוא רבא בר פלוגתיה דאביי

. לב פתוח לו דחריפא סכייה
   בסברא:

מכדי שבר העצם ויצא לחוץ 
. בברייתא דלעיל מה לי פל תן

מייה מה לי איתיה הואיל ועור 
   ובשר חופין את רובו כשרה:

. בשר הותר לכסות מתלקט מהו
הרוב איו יחד אלא כאן מעט 
וכאן מעט סביב העצם ואם 

   תצרפהו הרי רוב הקיפו כסה:
. שהיה הבשר מתרוסס מהו

מרודד וקלוש וחופה את רוב 
   העצם:

. בשר השאר לכסוי תמסמס
   רקב:
. וטלו בסכין כקדירת קודרו

   ארובה:
. אותו בשר איבעיא להו יקב

   החופה קב קטן בלא חסרון:
   . מי הוי ריעותא או לא:מהו

   . הבשר הותר לכסוי מהו:סדק
. אותו בשר קלף מעל העצם

מהו  החופה ואיו דבוק בעצם
את''ל קלף בלא חסרון הבשר 

   כשר:
. של עובי יטל שליש התחתון

הבשר סמוך לעצם הרי שי 
שלישי עליוים עומדים באויר 

   מהו:
. חדא מהך בעיי דאמר ר' ת''ש

יוחן עור הרי הוא כבשר אלמא 
יטל שליש התחתון ושאר העור 
ושי שלישי עומדים כל שכן 

   דכשר:
. דלמא התם דקה משכא דידיה

שהחזיק העור בשלו כלומר התם 
לאו ביטל הבשר מתחתיו והעור 
עומד באויר קאמר אלא כגון 
ששבר העצם בשיפולו שהוא 
ערום מבשר סמוך לארכובה 
שאין שם אלא עור והעור דבוק 

   יפה בעצם ומחזיקו:
. הבשר בסכין מעל השבר קדר

בעגול כמין טבעת ורוב הקיפו 
   מכוסה:

קדר . מי אמרין כיון דמהו
בעגול שוב איו מעלה ארוכה או 

   לא אמרין:
. דעלמא ומתוך מסרטו בעצם

שהוא מוציא דם מתחבר הבשר 
ומשך זה אצל זה ומעלה ארוכה 

   וכן דרך הרופאים:
. עושה חריצים בבשר מזרף זריף

   ומכאיב המכה:
. שאו והוא דקה גרמא דידיה

רואים שהעצם מחזיק בשלו 
סביבות הקדירה מידבק העצם 

שר וסימן התחלת עלות לב
  ארוכה הוא:
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   ַמְתִניִתין

ְלָיא  ּה ׁשִ ֵהָמה ּוָמָצא ּבָ ֹוֵחט ֶאת ַהּבְ ָפה' –ַהׁשּ ה 'ֶנֶפׁש ַהּיָ    ,ּתֹאְכֶלּנָ
ָאה ּמְ    ,לֹא טּוְמַאת אֹוָכִלין  :ְוֵאיָנּה ִמטַּ

   .ְולֹא טּוְמַאת ְנֵבלֹות
ב ָעֶליָה  ֵ ָאה טּוְמַאת אוֹ     -ִחיׁשּ ּמְ    ,ָכִליןִמטַּ

   .ֲאָבל לֹא טּוְמַאת ְנֵבלֹות
  

ְצָתה ִמְקָצָתּה  ּיָ ְלָיא ׁשֶ ֲאִכיָלה   -ׁשִ    .ֲאסּוָרה ּבַ
ה ָ ִאׁשּ    ,ִסיַמן ָוָלד ּבְ

ְבֵהָמה    .ְוִסיַמן ָוָלד ּבִ
  

ְלָיא  יָלה ׁשִ ִהּפִ ֶרת ׁשֶ ָלִבים -ַהְמַבּכֶ ה ַלּכְ ִליֶכּנָ    .ַיׁשְ
ין  ׁשִ ֵבר   –ּוְבמּוְקּדָ ּקָ    ,תִּ

ָרִכיםְוֵא  ת ּדְ ְרׁשַ ּפַ    ,ין קֹוְבִרין אֹוָתּה ּבְ
ִאיָלן    ,ְוֵאין ּתֹוִלין אֹוָתּה ּבְ

ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי ֵני ּדַ   .ִמּפְ
  

ָמָרא    ּגְ

י י ִמיּלֵ    ?ְמָנא ַהּנֵ
  
ָנןּדְ  נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֵהָמה "" ל ּבְ ְלָיא - (דברים יד,ו) 302302302302"ּתֹאֵכלוּ ... ּכָ ִ    .ְלַרּבֹות ֶאת ַהׁשּ

   ?ּו ָיְצָתה ִמְקָצָתּה ָיכֹול ֲאִפילּ 
ְלמּוד לֹוַמר    .(דברים יד,ו) "אֹוָתּה " :תַּ

ְלָיָתּה  - "אֹוָתּה "    ."ְולֹא ׁשִ
  

ִדי לֹא ָוָלד" :ִמכְּ ְלָיא ּבְ ה ִלי ְקָרא - "ֵאין ׁשִ    ?ָלּמָ
  

ַעְלָמא א ּבְ   .ְקָרא ַאְסַמְכּתָ
  
  
  

                                                        
ֵהָמה ַמפְ  302 ֵהָמה אָֹתּה ּתֹאֵכלוּ ְוָכל ּבְ ּבְ ָרה ּבַ י ְפָרסֹות ַמֲעַלת ּגֵ תֵּ ַסע ׁשְ ְרָסה ְוׁשַֹסַעת ׁשֶ   ֶרֶסת ּפַ

 רש"י
  מתי' 

. שאין דעתו קצה בה פש היפה
   מחמת מיאוס:

. ולא אמרין אבר מן תאכלה
החי היא שגם היא יתר 

   בשחיטת האם:
. דלא חשיבא ואיה מטמאה

   אוכל:
. אם מתה ולא טומאת בלות

   הבהמה:
   . לאכילה:חישב עליה

. אם מטמאה טומאת אוכלין
מחשבה משויא געה בטומאה ד

   ליה אוכל:
. דלאו אבל לא טומאת בלות

בשר הוא אלא כשאר אוכל 
   בעלמא הוא:

. ואע''ג דלא פק אסורה באכילה
אלא פורתא וליכא למימר כל 
מיחוי הולד היה שם שמא באותו 
מקצת יצא ראש הולד והרי הוא 
כילוד: ה''ג סימן ולד באשה 

   וסימן ולד בבהמה:
   . זהו פטר רחם שלה:המבכרת

. שאין בה ישליכה לכלבים
קדושה דאע''ג דאין שליא בלא 
ולד הכא רובה לאו בת מיקדשה 
היא דדלמא קבה הוה כדלקמן 

   בגמרא:
. כגון בהמת שלמים ובמוקדשין

   שהפילה שליא:
. דכיון דאין שליא בלא תקבר

ולד קדשה דבין זכר ובין קבה 
   דפיק מבהמת הקדש קדיש:

. מקום בפרשת דרכים
תפרשים לשים שהדרכים מ

ודרך המחשים לקוברה שם 
   שלא תפיל עוד:
. יחוש וכתיב דרכי האמורי

(שמות כג) ולא תעשה 
   כמעשיהם:

  
  גמ' 

. למימר ולא שליתה למה לי קרא
פשיטא דאסורה דשמא יצא 
הולד והרי הוא כילוד ושליא 
בתריה אזלא ולא שריתה 

   שחיטה:
. ולדרשא אסמכתא בעלמא

ך אחריתי אתא עיקר קרא לחות
מן הטחול ומן הכליות כדאמר 

  לעיל בפירקין (דף סט.):
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ָאה" ּמְ    ,לֹא טּוְמַאת אֹוָכִלין[  :ְוֵאיָנּה ִמטַּ

   ]."ְולֹא טּוְמַאת ְנֵבלֹות 
  

ֵעי  ר ַנְפָחאּבָ י ִיְצָחק ּבַ    :ַרּבִ
ָלקֹו  ְ ׁשּ    ?ַמהוּ  –עֹור ֲחמֹור ׁשֶ

  
   ?ְלַמאי

ִניָנא –ִאי ְלטּוְמַאת אֹוָכִלין    !ּתָ
ִניָנא –ִאי ְלטּוְמַאת ְנֵבלֹות    ב,עז    !ּתָ

  
ַתְנָיא – "טּוְמַאת אֹוָכִלין" ְלָיא " :ּדְ ִ ִאין טּוְמַאת אֹוָכִליןֵא  -ָהעֹור ְוַהׁשּ ּמְ    ,ין ִמטַּ

ָלקוֹ  ְ ׁשּ    ,עֹור ׁשֶ
ב ָעֶליָה  ֵ ִחיׁשּ ְלָיא ׁשֶ ִ ִאין טּוְמַאת אֹוָכִלין -ְוַהׁשּ    ."ְמַטּמְ

ִניָנא - "טּוְמַאת ְנֵבילֹות" י ּתָ ִנְבָלָתּה "" :ַנּמִ    ,ְולֹא ָבעֹור   - (ויקרא יא,לט) 303303303303"ּבְ

   ,ְולֹא ַבֲעָצמֹות
יִדין    ,ְולֹא ַבּגִ

ְרַנִים    ,ְולֹא ַבּקַ
ָלַפִים    ."ְולֹא ַבטְּ

ר ַרב ָחָנאְוָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ
ָאן ִציֵקי ְקֵדָרה ֲעׂשָ א ׁשֶ    !לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ

  
   ,ְלעֹוָלם טּוְמַאת אֹוָכִלין

ָמִאיס אִני עֹור ֲחמֹור ּדְ   .ְוׁשַ
  
  

                                                        
ִנְבָלָתּה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב 303 ר ִהיא ָלֶכם ְלָאְכָלה ַהּנֵֹגַע ּבְ ֵהָמה ֲאׁשֶ   ְוִכי ָימּות ִמן ַהּבְ

 רש"י
 . שהוא קשה ומאוס:עור חמור

   . בשלו הרבה מאד:ששלקו
. אם עשה אי לטומאת אוכלין

  אוכל לטמא טומאת אוכלין:
. אם עשה בשר לטומאת בלות

   להחשב כבלת החמור עצמה:
. למעוטיהו דהא ודאי לא צרכה

   לאו בשר יהו:
. בשלן שה ציקי קדרהאלא שע

   הרבה עם תבלין:
. ומתי' לעולם לטומאת אוכלין

לא איפשיט דהתם עור ששלקו 
תיא ובעור בהמה אחרת קמיירי 

  אבל עור חמור מאיס:
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ְצָתה" ּיָ ְלָיא ׁשֶ ֲאִכיָל    -ִמְקָצָתּה [ ׁשִ   ]."הֲאסּוָרה ּבַ
  

יָאַמר     :ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ּה ָוָלד ֵאין ִעּמָ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ

ּה ָוָלד  ין ְלָוָלד ַאֵחר -ֲאָבל ֵיׁש ִעּמָ ׁשִ    .ֵאין חֹוׁשְ
  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ּה ָוָלד ין ֵאין ִעּמָ    ,ּבֵ
ּה ָוָלד  ין ֵיׁש ִעּמָ ין ְלָוָלד ַאֵחר -ּבֵ ׁשִ    .חֹוׁשְ

  
יָאַמר ֵאיִני ְוָהא  יְלחּוְמָרא ָאְמָרה  :ִיְרְמָיה ַרּבִ    !ֶאְלָעָזר ַרּבִ

  
א ַמר ,ֶאּלָ ַמר ָהִכי ִאּתְ    :ִאי ִאּתְ

יָאַמר     :ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ָלד ּוָ ֵאיָנּה ְקׁשּוָרה ּבַ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ

ָלד  ּוָ ין ְלָוָלד ַאֵחר -ֲאָבל ְקׁשּוָרה ּבַ ׁשִ    .ֵאין חֹוׁשְ
  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

לֹא ָוָלד ְלָיא ּבְ א ׁשִ    ,ָאנּו ֵאין ָלנּו ֶאּלָ
ּה ָוָלד ָלד ,ֲאָבל ֵיׁש ִעּמָ ּוָ ין ְקׁשּוָרה ּבַ ָלד  ,ּבֵ ּוָ ין ֵאין ְקׁשּוָרה ּבַ ין ְלָוָלד ַאֵחר -ּבֵ ׁשִ    .ֵאין חֹוׁשְ

  
ָאַמר  י ִיְרְמָיהְוַהְיינּו ּדְ יְלחּוְמָרא ָאְמָרה  :ַרּבִ    .ֶאְלָעָזר ַרּבִ

  
וֵתיּה ּתַ  ּוָ יְנָיא כַּ ַרּבִ    :ֶאְלָעָזר ּדְ
ֶהן" ְלָיא ִעּמָ ה ְועֹוף ְוׁשִ ֵהָמה ַחּיָ ֶלת ִמין ּבְ ּפֶ    :ַהּמַ

ֶהן  ׁשּוָרה ּבָ ּקְ ְזַמן ׁשֶ ין ְלָוָלד ַאֵחר -ּבִ ׁשִ    ,ֵאין חֹוׁשְ
ֶהן  ֵני ְוָלדֹות   -ֵאיָנּה ְקׁשּוָרה ּבָ יל ָעֶליָה חֹוֶמר ׁשְ    ,ֲהֵריִני ַמטִּ

ֲאִני ְלָיא   :אֹוֵמר ׁשֶ ל ׁשִ ִפיר ׁשֶ א ִניּמֹוַח ׁשְ ּמָ    ,ׁשֶ
ִפיר ל ׁשְ ְלָיתֹו ׁשֶ א ִניּמֹוָחה ׁשִ ּמָ    ."ׁשֶ

  

 רש"י
. באותה אלא שאין עמה ולד

   שבפים:
. ורואים או אבל יש עמה ולד

   ראשו ורובו לפים:
. שמא עוד היה ולד אין חוששין

יצא ושליא זו שלו אחר עם זה ו
היא וזה שבפים כבר יצתה 
שליתו ומ''מ שליא זו אסורה 

   דשמא של ולד אחר היתה:
והאמר ר' ירמיה לחומרא אמרה 

. דבר זה שהיה מחמיר ר' אלעזר
   מר' יוחן:
. דאסורה באכילה לא שו

דמשמע אפילו יש עמה ולד 
   בפים:

. דהתם אלא שאיה קשורה בו
תה איכא למימר לזה שבפים הי

שליא אחרת ומוחה ויצתה 
ושליא זו של ולד אחר היתה 

   ומוח ויצא:
. ודאי שליא זו אבל קשורה בו

   שלו היתה ומותרת באכילה:
. ור' יוחן אמר או אין לו

   שתהא אסורה באכילה:
. שיצתה מקצתה אלא שליא

ואין עמה ולד בפים דהתם 
חיישין שמא יצא מיחוי הולד 

   שם:
' איה . אפיאבל יש עמה ולד

קשורה בו מותרת דבדידיה 
   תלין לה:

. ורבן היא מין בהמה חיה ועוף
דאמרי במסכת דה (דף כא.) כל 

   שאין בו מצורת אדם איו ולד:
. ואם אין חוששין לולד אחר

פתח הקבר בלא דם דהואי 
   לידה יבישתא טהורה:

. איה קשורה בהן הריי מטיל
   על אשה הזאת:

. דחוששין חומר שתי ולדות
שמא היה בשליא זו ולד גמור 
קבה ותשב עליו לקבה ואפי' 
בלידה יבישתא טמאה שבועים 
כדין קבה מחמת ספק ולד אחר 
וגם חומרו של זה טיל עליה 
ואמר ולד זה משליא זו ולא היה 
בה ולד אחר וזו איה ולד ואין 
לה שום ימי טוהר והייו חומר 
שאם לא מצא זה עמה קיי''ל 

ף כד:) המפלת במסכת דה (ד
שליא תשב לזכר ולקבה וותין 
לה מיהא ימי טוהר של זכר דאין 
שליא בלא ולד אבל לזו אין ימי 

   טהרה:
. שמא ימוח שפיר של שליא זו

   והוא היה ולד גמור:
ושמא ימוחה שליתה של שפיר 

. ושליא זו לאו שלו היתה זה
אלמא שאי לן בין קשורה 

  לשאיה קשורה:
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יָלה" ִהּפִ ֶרת ׁשֶ ַבּכֶ ְלָיא ַהּמְ ָלִבים - ׁשִ ה ַלּכְ ִליֶכּנָ   . ַיׁשְ

ין  ׁשִ ֵבר   –ּוְבמּוְקּדָ ּקָ    ,תִּ
ת ּדְ  ְרׁשַ ּפַ    ,ָרִכיםְוֵאין קֹוְבִרין אֹוָתּה ּבְ

ִאיָלן    ,ְוֵאין ּתֹוִלין אֹוָתּה ּבְ
ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי ֵני ּדַ    ."ִמּפְ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
יָאַמר  ַרב ַאּמִ ֵריּה ּדְ    :ַרב ִאיָקא ּבְ

ֵהמֹות  ְבכֹוָרה -רֹוב ּבְ דֹוׁש ּבִ ָבר ַהּקָ    ,יֹוְלדֹות ּדָ
ֵהמֹות  ְבכֹוָרה -ּוִמיעּוט ּבְ ֵאינֹו ָקדֹוׁש ּבִ ָבר ׁשֶ    .ּדָ

   .ִנְדֶמה ?ּוַמאי ִניהוּ 
   .ּוֶמֱחָצה ְנֵקבֹות ,יֹוְלדֹות ֶמֱחָצה ְזָכִרים -ְוָכל ַהּיֹוְלדֹות 

ְנֵקבֹות ַוֲהוּו ְלהּו ְזָכִרים ִמיעּוָטא ִנְדֶמה ְלֶמֱחָצה ּדִ   .ְסמֹוְך ִמיעּוָטא ּדְ
  
  
ֵבר" ּקָ ין תִּ ׁשִ    ."ּוְבמּוְקּדָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ׁש  ר ִמיְקּדַ א ּבַ   .הּוארּוּבָ
  
  
   ."ְוֵאין קֹוְבִרים אֹוָתּה "
  

י ּיֵ ְרַווְייהוּ  ָרָבאוְ  ַאּבַ ַאְמֵרי ּתַ    :ּדְ
ׁש ּבֹו ְרפּוָאה  ּיֵ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי -כָּ ּום ּדַ    .ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי -ֵאין ּבֹו ְרפּוָאה  ּום ּדַ    .ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
  

   :ְוָהַתְנָיא
" ִ ׁשּ ּמַ ירֹוָתיו ִאיָלן ׁשֶ ִסיְקָרא   -יר ּפֵ    ,סֹוְקרֹו ּבְ

ֲאָבִנים    ."ְוטֹוֲענֹו ּבַ
ָלָמא    עח,א ׁשְ ֲאָבִנים"ּבִ י ֵהיֵכי  - "טֹוֲענֹו ּבַ ִניְכחּוׁש ֵחיֵליּה ^כִּ    ,ּדְ

א  ִסיְקָרא"ֶאּלָ אי – "סֹוְקרֹו ּבְ    !ַאּמַ
  

ֵעי ַרֲחֵמי ִעילָּ  י ְוִליּבָ ִליַחְזיּוהַּ ִאיְנׁשֵ י ֵהיֵכי ּדְ    .ֵויּה כִּ
  

ְנָיא ְדּתַ    :כִּ
ים - (ויקרא יג,מה) 304304304304"ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא"" ים ָעָליו ַרֲחִמים ,ָצִריְך ְלהֹוִדיַע ְלַרּבִ ׁשִ ים ְמַבּקְ    .ְוַרּבִ

ָבר  ֵאיַרע ּבֹו ּדָ ים -ְוֵכן ִמי ׁשֶ ים ָעָליו ַרֲחִמים ,ָצִריְך ְלהֹוִדיַע ְלַרּבִ ׁשִ ים ְמַבּקְ    ."ְוַרּבִ
  

   :יָנאָרִב ָאַמר 
ִדיְקָלא ִליָנן ּכּוְבָסא ּבְ ַמאן ּתָ    ?כְּ

ַמאן    ?כְּ
א ּנָ י ַהאי ּתַ   .כִּ

  
        הדרן עלך בהמה המקשההדרן עלך בהמה המקשההדרן עלך בהמה המקשההדרן עלך בהמה המקשה

  

                                                        
ָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמ  304 ַגע ּבְ ר ּבֹו ַהּנֶ רּוַע ֲאׁשֶ ָפם ַיְעֶטה ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָראְוַהּצָ   ים ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע ְוַעל ׂשָ

 רש"י
יכה לכלבים ולא . ישלמ''ט

   מספקין לה בשלית הבכור:
. אם היה דבר הקדוש בבכורה

   זכר:
. קוטרפייט''א רחל דמה

שילדה מין עז או עז שילדה 
דומה לרחל ואמרין בבכורות 
(דף יב.) דלא קדיש דכתיב אך 
בכור שור עד שיהא הוא שור 

   ובכורו שור:
וכל היולדות דרכן לילד מחצה 

כך ולד . הלזכרים ומחצה קבות
זה ספק זכר ספק קבה וקבה 
לא קדשה ואת''ל זכר הוא שמא 

   דמה הוא:
. הוו להו זכרים מיעוטא

   ולמיעוטא לא חיישין:
. בין זכר רובא בר מיקדש הוא
   ובין קבה חוץ מדמה:

. כגון משקה יש בו משום רפואה
או סם או לחש שלוחש על 

   המכה:
. כגון אין בו משום רפואה

חולי כגון שעושין שלא על ה
קבורת שליא בפרשת דרכים 

  וכיוצא בהם שדומין ליחוש:
. שמרוב שומו דיכחוש חיליה

   הוא משירן:
. סימן הוא דלחזיוה אישי
   שמשיר פירותיו:

. צועק ואומר וטמא טמא יקרא
   טמא הוא:

. אשכול תמרים וסימן כובסא
   הוא שמשיר פירותיו:

. לבקש עליו רבים כי האי תא
  רחמים:


